


 

സമര്പ്പണണ

കകേരള  കലലോക്കല്  ഫണണ്ട്  ഓഡഡിറണ്ട്  നഡിയമണ  1994  ലല  23-ാം  വകുപ്പണ്ട്,  കകേരള
കലലോക്കല് ഫണണ്ട് ഓഡഡിറണ്ട് ചട്ടങ്ങള് 1996 ലല  25-ാം ചട്ടണ എനഡിവ അനുശലോസഡിക്കുന
വഡിധണ  സമലോഹൃത  ഓഡഡിറണ്ട്  റഡികപ്പലോര്ട്ടണ്ട്  2018-19  അനന്തര  നടപടഡികേള്ക്കലോയഡി
സമര്പ്പഡിക്കുന.

ഡഡി.സലോങഡി
ഡയറക്ടര്

കകേരള സണസലോന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപ്പണ്ട്

തഡിരുവനന്തപുരണ
27.09.2019
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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  2018-19  സലോമ്പതഡികേ  വര്ഷട്ടം  ഓഡഡിറണ്ട്  പൂര്തഡിയലോക്കഡിയ
സലോപനങ്ങളുലടെ  ഓഡഡിറണ്ട്  റഡികപലോര്ട്ടുകേളഡിലലെ   പരലോമര്ശവഡിഷയങ്ങള്  ആധലോരമലോക്കഡി
തയലോറലോക്കഡിയതലോണണ്ട് സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട്  2018-19.

2018-19  കേലോലെയളവഡില് സട്ടംസലോന ഓഡഡിറണ്ട് വകുപഡിലന്റെ ഉപകേലോരരലോലെയങ്ങളഡില്
നഡിനട്ടം പുറലപടുവഡിചഡിട്ടുള്ള വഡിവഡിധ സലോപനങ്ങളുലടെ  ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടുകേളഡില് നഡിനണ്ട്
ലതരലഞ്ഞെടുത  പരലോമര്ശങ്ങളുട്ടം,  സര്വ്വകേലെലോശലോലെകേളഡിലലെ  ലതരലഞ്ഞെടുത
വഡിഷയങ്ങളഡിലലെ  ഓഡഡിറണ്ട്  നഡിരരീക്ഷണങ്ങളുട്ടം,  അനുകേരണരീയമലോതൃകേകേളുട്ടം
ഉള്ലപടുതഡിലക്കലോണലോണണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് തയലോറലോക്കഡിയഡിട്ടുള്ളതണ്ട്.

സര്ക്കലോരഡിലന്റെ ശ്രദ്ധ ഏറവുട്ടം  അതരലോവശരമലോയഡി  പതഡികയണ  വഡിഷയങ്ങലള
ജഡിലലോ അടെഡിസലോനതഡില് കകലോഡരീകേരഡിചലോണണ്ട് സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട്  റഡികപലോര്ട്ടണ്ട്  2018/19
തയലോറലോക്കഡിയഡിട്ടുള്ളതണ്ട്.  നഡിയമങ്ങളുട്ടം  ചട്ടങ്ങളുട്ടം  പലോലെഡിക്കലോതതഡിലൂലടെ  തകദ്ദേശ  സസ്വയട്ടം
ഭരണ  സലോപനങ്ങളുലടെ  തനതു  വരുമലോനതഡിലുണലോവുന  നഷ്ടവുട്ടം,   സര്ക്കലോര്
നഡിര്കദേശങ്ങള്ക്കുട്ടം മലോനദേണ്ഡങ്ങള്ക്കുട്ടം വഡിരുദ്ധമലോയഡി പ്രവര്തഡിക്കുനതഡിനലോല് വഡിവഡിധ
കമഖലെകേളഡിലലെ  വഡികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  ലെക്ഷരപ്രലോപഡി  കകേവരഡിക്കലോതതുട്ടം
സട്ടംബനഡിച പരലോമര്ശങ്ങളലോണണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടഡില് ഉള്ലപടുതഡിയഡിട്ടുള്ളതണ്ട്.

അകതലോലടെലോപട്ടം സര്വ്വകേലെലോശലോലെകേള്, മലെബലോര് കദേവസസ്വട്ടം കബലോര്ഡണ്ട്, ടഡിഡ, ഭവന
നഡിര്മലോണ  കബലോര്ഡണ്ട്  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 ഞലോയത്തുകേള് 941 737

2 കബലോക്കണ്ട് പഞലോയത്തുകേള് 152 123

3 ജഡിലലോ പഞലോയത്തുകേള് 14 9

4 മുനഡിസഡിപലോലെഡിറഡികേള് 87 53

5 കകേലോര്പകറഷനുകേള് 6 1

6
ഓര്ഫകനജണ്ട് / 
കലെബ്രറഡികേഇൗണ്സഡില് / ഗലോന്റെണ്ട്
ഇന് എയഡിഡണ്ട് സലോപനങ്ങള്

1072 658

7 എചണ്ട്.എട്ടം.സഡി 2893 352

8 മറ്റു സലോപനങ്ങള് 163 43

9 സര്വ്വകേലെലോശലോലെകേള് 12 13

10 മലെബലോര് കദേവസസ്വട്ടം കബലോര്ഡണ്ട് 1353 107

11 ടഡിഡ 1 1

12 ജഡി.സഡി.ഡഡി.എ 1 -

13 ഭവനനഡിര്മലോണ കബലോര്ഡണ്ട് 1 1

14 കക്ഷമനഡിധഡി കബലോര്ഡുകേള് 21 8

15 ഭലോഷലോ ഇന്സഡിററ്റ്യൂട്ടണ്ട് 1 1

16 സര്വ്വ വഡിജലോന കകേലോശട്ടം 1 -

17 ടൂറഡിസട്ടം വലോരലോകഘലോഷട്ടം/ 
ഡഡി.റഡി.പഡി.സഡി 14 11

18 ലകേ.എചണ്ട്.ആര്.ഡബറ്റ്യൂ.എസണ്ട് 3 -

ആലകേ 6736 2118

* അവലെട്ടംബട്ടം
• എയഡിട്ടംസണ്ട് 
• അഡഡിനഡികസ്ട്രേഷന് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് 2018-19
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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  കനടുന.

(കക്ഷമനഡിധഡി കബലോര്ഡുകേള്)

പ്ര
വ

ര്ത
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 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 വകുപറ്റ്പകേരള 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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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
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തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ  
സലോപനങ്ങള്

തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളുട്ടം മൃഗസട്ടംരക്ഷണ/ക്ഷരീര 
വഡികേസന കമഖലെയട്ടം 

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 v



 മുഖവുര
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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 
ഗലോമപഞലോയത്തുകേളഡിലലെ ലകേട്ടഡിടെ നഡിര്മലോണ ലപര്മഡിറണ്ട്  
സട്ടംബനഡിച അവകലെലോകേന റഡികപലോര്ട്ടണ്ട്

4. ഗലോമപഞലോയത്തുകേളഡിലലെ 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 
പദ്ധതഡികേളുലടെ നഡിര്വ്വഹണട്ടം.

vi പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



മുഖവുര 
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2016-17 സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് 

തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ 
സലോപനങ്ങള്

1. വസ്തുനഡികുതഡി
2. ലതലോഴഡില് നഡികുതഡി
3. ലകേട്ടഡിടെ നഡിര്മലോണ അനുമതഡി
4. ആസഡി പരഡിപലോലെനട്ടം
5. ലപലോതുമരലോമതണ്ട് പ്രവൃതഡികേള്
6. ആശ്രയ പദ്ധതഡി
7. പട്ടഡികേജലോതഡി/പട്ടഡികേ വര്ഗ്ഗ പദ്ധതഡികേള്

സര്വ്വകേലെലോശലോലെ
കേള്

1. കകേരള ഫഡിഷറരീസണ്ട് സമുദ്ര പഠന 
സര്വ്വകേലെലോശലോലെയഡിലലെ സഡിരട്ടം അദ്ധരലോപകേ 
നഡിയമനതഡിലലെ അപലോകേതകേള്

2. കുസലോറണ്ട്  - സര്വ്വകേലെലോശലോലെ നടെത്തുന 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 നടെത്തുന.

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

വലോയ 
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2017-18 സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടണ്ട് 

തകദ്ദേശ 
സസ്വയട്ടംഭരണ 
സലോപനങ്ങള്

1. തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങളുലടെ ഓഡഡിറണ്ട് 
റഡികപലോര്ട്ടുകേളഡില് നഡിനണ്ട് ലതരലഞ്ഞെടുത 
പരലോമര്ശങ്ങള് ജഡിലലോ അടെഡിസലോനതഡില്.

2. സമലോഹൃത ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടഡികലെക്കണ്ട് ലതലഞ്ഞെടുത 
വഡിഷയങ്ങളഡിലലെ പരഡികശലോധനലോഫലെമലോയള്ള 
നഡിരരീക്ഷണങ്ങള്.
(a) തകദ്ദേശ ഭരണ സലോനങ്ങളഡിലലെ ഇ-ഗകവണന്സണ്ട് 

സട്ടംവഡിധലോനട്ടം.
(b)അയങ്കലോളഡി നഗര ലതലോഴഡിലുറപണ്ട് പദ്ധതഡി.
(c) നഗരസഭകേളഡിലലെ വലോഹന ഉപകയലോഗവുട്ടം 

പരഡിപലോലെനവുട്ടം.
(d)ജഡിലലോ വരവസലോയ എകസറ്റുകേളുലടെ പ്രവര്തനട്ടം.
(e) തകദ്ദേശ ഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ കറലോഡുകേളുലടെ 

ചുമതലെലോ വഡിഭജനട്ടം.
(f) തകദ്ദേശ ഭരണ സലോപനങ്ങളഡിലലെ ലഡകപലോസഡിറണ്ട് 

പ്രവൃതഡികേള്.
(g)മലെബലോര് കസവസസ്വട്ടം കക്ഷതങ്ങളുലടെ പലോരമ്പരര 

വലോസ്തുകേലെലോ ലലപതൃകേവുട്ടം.

സര്വ്വകേലെലോശലോലെ
കേള്

സര്വ്വകേലെലോശലോലെകേളുലടെ ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടുകേളഡില് നഡിനട്ടം 
ലതലഞ്ഞെടുത നഡിരരീക്ഷണങ്ങള്.

മറ്റുള്ളവ

1. തകദ്ദേശ സസ്വയട്ടംഭരണ സലോപനങ്ങള് - അനുകേരണരീയ 
മലോതൃകേകേള്.

2. ഇതര സലോപനങ്ങളഡിലലെ ഓഡഡിറണ്ട് റഡികപലോര്ട്ടുകേളഡില് 
നഡിനണ്ട് ലതലഞ്ഞെടുത പരലോമര്ശങ്ങള്.

3. ഭൂമഡിശലോസ്ത്രപരമലോയട്ടം പലോരഡിസഡിതഡികേമലോയമുള്ള വഡിഭഡിന 
സലോഹചരരങ്ങളലോല് സലോമ്പതഡികേ പരലോധരീനത 
കനരഡിടുന ഗലോമപഞലോയത്തുകേളഡില് പരഡികശലോധന 
നടെതഡിയതഡിലന്റെ ഫലെങ്ങള്.

viii പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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ആലെപഴ 13 - 24

കകേലോട്ടയട്ടം 25 - 50
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തൃശ്ശൂര് 55 - 78
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5
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അനുബനട്ടം

1

ബലോങ്കഡില് /ടഷറഡിയഡില് ഒടുക്കലോലത കകേവശട്ടം 
വയണ്ട് ക്കുകേയട്ടം തുടെര്നണ്ട് റരീവലോലെഡികഡറണ്ട് ലചയ്തു 
സമര്പഡിക്കുകേയട്ടം ലചയ്ത ലചക്കണ്ട്/ഡഡി.ഡഡികേളുലടെ 
വഡിവരങ്ങള് (അദദമായസം 1.1 ല് പരമാമര്ശഡിചഡിട്ടുള്ളതറ്റ്)

319 - 323

2
Details of Cheques Returned from 05.04.2017 to 
16.02.2018 (അദദമായസം - 2 ല് പരമാമര്ശഡിചഡിട്ടുള്ളതറ്റ്)
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കകകൊലല 

അദദദ്ധ്യായയം - 1

തദദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സദ്ധ്യാപനങ്ങളുടടെ ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപദ്ധ്യാര്ട്ടുകളഡില
നഡിനറ്റ് ടതരടഞ്ഞെടുത്ത പരദ്ധ്യാമര്ശങ്ങള് - ജഡിലദ്ധ്യാ അടെഡിസദ്ധ്യാനത്തഡില

 

കകകൊലല്ലം ജജില

1. 21,30,906/-  രൂപയുകടെ  കചെക്കുകളല്ലം  ഡജിഡജികളല്ലം  ഒന്നര  വര്ഷല്ലം  വകര
ബകൊങജില്  സമര്പജിചജില  -  മമല്മനകൊട്ടതജിലല്ലം  ഭരണനജിര്വഹണ
പരജിമശകൊധനയജിലണകൊയ പജിഴവുകള.

[ശകൊസകൊല്ലംമകകൊട്ട ഗകൊമപഞകൊയതത്ത് 2017-18 ഓഡജിറത്ത് റജിമപകൊര്ട്ടത്ത്  ഖണജിക 2-1]

നജികുതജി  നജികുതജിമയതര  വരവജിനതജിലല്ലം  സര്കകൊര്  ഗകൊനജിനതജിലല്ലം
ഗകൊമപ ഞകൊയതജിനത്ത്  തന്  വര്ഷല്ലം  ലഭജിച  21,30,906/-  രൂപയുകടെ  കചെക്കുകളല്ലം
 ഡജിഡജികളല്ലം ബകൊങജില് ഒടുക്കു വരുത്തുന്നതജില് ആറുമകൊസല്ലം മുതല് ഒന്നര വര്ഷല്ലം വകര
കകൊലതകൊമസല്ലം  വരുതജി.  വരുമകൊനതജികന  അകക്കൗണജില്ലംഗത്ത്  നടെപടെജികളജിലല്ലം
നജിയമകൊനസൃത  സമയപരജിധജിക്കുളളജില്  ഒടുക്കുവരുതല്  ഉറപകൊക്കുന്നതജിലല്ലം
കസക്രട്ടറജിയുകടെയുല്ലം  അകക്കൗണനജികനയുല്ലം  ഭകൊഗത്തു  നജിന്നുണകൊയ  ശ്രദ്ധക്കുറവത്ത്
ഗകൊമപ ഞകൊയതജിന വരുമകൊന നഷ്ടമുണകൊകജിയജിട്ടുണത്ത്.

കകകൊഷത്ത്,  കചെകത്ത്,  ഡജിമകൊനത്ത്  ഡകൊഫത്ത്  അകലങജില്  മമറകതങജിലല്ലം  രൂപതജില്
ലഭകമകൊകുന്ന തുക  500/-  രൂപയജില് അധജികമകൊകണങജില് അമത ദജിവസല്ലം തകന്നമയകൊ
കതകൊട്ടടുത  പ്രവര്തജി  ദജിവസമമകൊ  ബകൊങത്ത്/ട്രഷറജി  അകക്കൗണജില്  നജിമക്ഷേപജിമകണ
തകൊകണന്നുല്ലം ലഭജിച തുകകള പൂര്ണ്ണമകൊയുല്ലം  ഒടുക്കുവരുതജികയന്നത്ത്  ഉറപ്പുവരുമതണതുല്ലം
തകരകൊറുകള  ഉകണങജില്  ഉടെന്  തകന്ന  കസക്രട്ടറജികയ  അറജിയജിമകണതുല്ലം
അകക്കൗണനജികന  ചുമതലയകൊകണന്നത്ത്  2011 കല  മകരള  പഞകൊയതത്ത്  രകൊജത്ത്
(അകക്കൗണത്ത്സത്ത്) ചെട്ടങ്ങളജികല ചെട്ടല്ലം 23, 26(2) (3) എന്നജിവയജില് വകക്തമകൊകജിയജിരജികക
2017  മകൊര്ചത്ത്  മകൊസല്ലം  മുതല്  2018  മകൊര്ചത്ത്  മകൊസല്ലം  വകര  ലഭകമകൊയ  കചെക്കുകളല്ലം
ഡജി.ഡജി.കളല്ലം ആ സകൊമ്പതജികവര്ഷവുല്ലം പജിന്നജിട്ടത്ത് 2018 ആഗസത്ത് മകൊസല്ലം വകര കകവശല്ലം
വയ്ക്കുകയുല്ലം ബകൊങജില് സമര്പജികകൊതജിരജിക്കുകയുല്ലം കചെയ്തു എന്നുള്ളതത്ത്  വലജിയ വവീഴ്ചയകൊണത്ത്.
പജിന്നവീടെത്ത്  ഇവ  റവീവകൊലജിമഡറത്ത്  കചെയത്ത്  ബകൊങജില്  സമര്പജിച്ചുകവങജിലല്ലം  ഈ  വജിഷയല്ലം
മവണത്ര ഗക്കൗരവമതകൊകടെ കകകകൊരകല്ലം കചെയ്യുന്നതജിനത്ത് പഞകൊയതത്ത് അധജികകൊരജികളകത്ത്
കഴജിഞജില.
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ബകൊങത്ത്  ബുക്കുകളജികല  നവീകജിയജിരജിപ്പുകള ഓമരകൊ  മകൊസതജികനയുല്ലം  അവസകൊനല്ലം
ലഭജിക്കുന്ന ബകൊങത്ത്  /  ട്രഷറജി അകക്കൗണത്ത് ബകൊലന്സത്ത് മസറ്റുകമനജികല നവീകജിയജിരജിപ്പുമകൊയജി
കപകൊരുതകപടുതജി,  കപകൊരുതകപടുതല്  പത്രജിക  അകക്കൗണനത്ത്  തയകൊറകൊമകണ
തകൊകണന്നുല്ലം  പ്രസ്തുത  പത്രജിക  കസക്രട്ടറജി  സകൊക്ഷേകകപടുമത  ണതകൊകണന്നുല്ലം
അകക്കൗണത്ത്സത്ത് ചെട്ടങ്ങളജില് വകക്തമകൊകജിയജിട്ടുണത്ത്. എന്നകൊല് 2017 ഏപ്രജില് മകൊസല്ലം മുതല്
ബകൊങജില്  നജിമക്ഷേപജികകപമടെണ  21,30,906/-  രൂപയുകടെ  വജിവജിധ  കചെക്കുകളല്ലം
 ഡജി.ഡജി.കളല്ലം  സകൊമ്പതജിക  വര്ഷകൊവസകൊനല്ലം  മപകൊലല്ലം  കളക്ഷേന  മവണജി  ബകൊങജില്
സമര്പജികകൊകതയകൊണത്ത്  “Cheques  deposited  but  not  collected”  എന്ന
ശവീര്ഷകതജില് ഉളകപടുതജിയജിരജിക്കുന്നതത്ത്.  പ്രസ്തുത കപകൊരുതകപടുതല് പത്രജികകള
കസക്രട്ടറജി പരജിമശകൊധജിചത്ത് സകൊക്ഷേകകപടുതജിയജിട്ടജില.

ഈ   വജിഷയവുമകൊയജി  ബന്ധകപട്ടത്ത്  നല്കജിയ  ഓഡജിറത്ത്  അമനന്വേഷണതജിനത്ത്
കസക്രട്ടറജി   19.1.2019  ല്   നല്കജിയ  മറുപടെജിയജില്   അകക്കൗണനജിമനകൊടെത്ത്  വവീഴ്ചകള
ശ്രദ്ധയജില്കപട്ടമപകൊള വജിശദവീകരണല്ലം ആവശകകപട്ടുകവന്നുല്ലം കചെക്കുകളല്ലം  ഡജി.ഡജി.കളല്ലം
ബകൊങജില് സമര്പജിക്കുന്നതജിനള്ള ചുമതല സവീനജിയര് കകൊര്കജിനത്ത് നല്കുകയുല്ലം കചെയ്തുകവന്നത്ത്
വകക്തമകൊകജിയജിട്ടുണത്ത്. അകക്കൗണനജിനത്ത് കമമമകൊ നല്കജിയജിരജിക്കുന്നതത്ത് 14.6.2018 ലകൊണത്ത്.
ഓമരകൊ  മകൊസകൊനകതജിലല്ലം  വരുമകൊനവുല്ലം  കചെലവുല്ലം  അകക്കൗണത്ത്  റജികകൊര്ഡുകള പ്രകകൊരല്ലം
കപകൊരുതകപടുത്തുവകൊനല്ലം  ഓമരകൊ  അര്ദ്ധ  വര്ഷതജിലല്ലം  ലഭകമകൊയ  വരുമകൊനകത
രജജിസറുകളല്ലം  അനബന്ധ  മരഖകളമകൊയജി  കപകൊരുതകപടുത്തുവകൊനമുള്ള  നടെപടെജികള
കസക്രട്ടറജി സന്വേവീകരജികണകമന്നുല്ലം  2011 കല മകരള പഞകൊയതത്ത് രകൊജത്ത്  (അകക്കൗണത്ത്സത്ത്)
ചെട്ടങ്ങളജികല  ചെട്ടല്ലം  58  ല്  വകക്തമകൊകജിയജിരജികക  അതരല്ലം  യകൊകതകൊരു  നടെപടെജികളല്ലം
കസക്രട്ടറജി  സന്വേവീകരജിചജിട്ടജിലകൊകയന്നുല്ലം അകക്കൗണജില്ലംഗജികല  അപകൊകതകള  കസക്രട്ടറജി
അറജിഞതത്ത്  സകൊമ്പതജിക  വര്ഷല്ലം  അവസകൊനജിചത്ത്  3  മകൊസതജിനത്ത്  മശഷമകൊണത്ത്
അകക്കൗണജില്ലംഗജിമലയുല്ലം  ലഭകമകൊയ  തുകകളകടെ  ഒടുക്കു  വരുതലജിമലയുല്ലം  പജിഴവുകള
എകജികക്യൂട്ടവീവത്ത്  അധജികകൊരജിയുകടെ  ശ്രദ്ധയജില്മപകൊലല്ലം  വരകൊത  വജിധല്ലം  പജിഴവകൊര്ന്ന
മമല്മനകൊട്ട  സല്ലംവജിധകൊനമകൊണത്ത്  ഗകൊമപഞകൊയതജില്  ഈ  കകൊലയളവജില്
നജിലനജിന്നജിരുന്നകതന്നുല്ലം കസക്രട്ടറജിയുകടെ കതജില് നജിന്നു തകന്ന വകക്തമകൊകുന്നു.

2017-18 ല് ലഭജിച കചെക്കുകളല്ലം  ഡജി.ഡജി.കളല്ലം സകൊല്ലംഖകയജില് വരവകൊകജി എടുതത്ത്
ബന്ധകപട്ട  രജജിസറജില്  മചെര്തത്ത്  ട്രഷറജി/ബകൊങ്കുകളജില്  സമര്പജിക്കുന്നതുവകരയുളള
നടെപടെജികള  പൂര്തജിയകൊകജിയജിരുന്നുകവന്ന  കസക്രട്ടറജിയുകടെ  മറുപടെജികയ
സകൊധൂകരജികകൊവുന്ന യകൊകതകൊരു മരഖകളല്ലം പരജിമശകൊധനയത്ത് ഹകൊജരകൊകജിയജിട്ടജില.

പ ഞകൊയതജില്  പണമകൊയുല്ലം  കചെകത്ത്,   ഡജി.ഡജി.കള  മുമഖനയുല്ലം  ലഭകമകൊകുന്ന
തുകകള  അമന്ന  ദജിവസമമകൊ  കതകൊട്ടടുത  ദജിവസമമകൊ  ബകൊങജില്/ട്രഷറജിയജില്  ഒടുകജി
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സകൊക്ഷേകകപടുതജിയ  രസവീതുകള  കസക്രട്ടറജികത്ത്  ഹകൊജരകൊകണകമന്നത്ത്  24.5.2017 കല
ജജി.ഒ  (ആര്.ടെജി)  നല്ലം.1699/2017/എല്.എസത്ത്.ജജി.ഡജി  പ്രകകൊരല്ലം  പുറകപടുവജിച  തമദ്ദേശ
സന്വേയല്ലംഭരണ  സകൊപനങ്ങളക്കുള്ള  ഒകൊഫവീസത്ത്  മകൊമനകജ്മെനത്ത്  മകൊനന്വേലജില്
വകക്തമകൊകജിയജിരജികക  അതരല്ലം  നടെപടെജികള  സന്വേവീകരജിക്കുകമയകൊ  കസക്രട്ടറജി  തുടെര്
നടെപടെജി സന്വേവീകരജിക്കുകമയകൊ കചെയജിട്ടജില.

കസക്രട്ടറജി  ഹകൊജരകൊകജിയ  മരഖകള  പ്രകകൊരല്ലം,  7  ദജിവസതജിനകല്ലം  മറുപടെജി
ലഭകമകൊകണകമന്നത്ത്  ആവശകകപട്ടത്ത്  14.6.2018-ല്  അകക്കൗണനജിനത്ത്  നല്കജിയ
മനകൊട്ടവീസജിനത്ത് 13.09.2018-ല് ലഭകമകൊകജിയ മറുപടെജിയജില് അകക്കൗണത്ത്സുമകൊയജി ബന്ധകപട്ട
മുഴുവന് മരഖകളല്ലം 17.09.2018 നത്ത് ഓഡജിറജില്   ഹകൊജരകൊകകൊകമന്ന വജിശദവീകരണമകൊണത്ത്
നല്കജിയജിട്ടുള്ളതത്ത്.

04/17  മുതല്  12/17  വകരയുള്ള  കകൊലയളവജില്  കകകൊഷത്ത്ബുക്കുല്ലം  ബകൊങത്ത്  ബുക്കുല്ലം
തമജില് കപകൊരുതകപടുതല് നടെതജിയജിട്ടജില എന്നത്ത് കപര്മഫകൊമന്സത്ത് ഓഡജിറത്ത് വജിഭകൊഗല്ലം
റജിമപകൊര്ട്ടത്ത്  കചെയജിട്ടുകണങജിലല്ലം  ആയതജിമന്മേല്  പഞകൊയതത്ത്  യകൊകതകൊരു  തുടെര്
പരജിമശകൊധനയുല്ലം നടെതജിയജിട്ടജില.

അകക്കൗണജില്ലംഗജികല യുല്ലം  കചെകത്ത്/ഡജി .ഡജി.കള  ഒടുക്കു  വരുത്തുന്നതജിമലയുല്ലം
പജിഴവുകള സല്ലംബന്ധമകൊയ പ്രമതകക റജിമപകൊര്ട്ടത്ത് ഗകൊമപഞകൊയതജില് നജിന്നുല്ലം ലഭകമകൊയ
മരഖകളകടെ  പകര്പ്പുകള  സഹജിതല്ലം  തുടെര്നടെപടെജികളകകൊയജി  ഭരണ  വകുപജിനത്ത്
നല്കജിയജിട്ടുകണന്നുല്ലം  ഭരണ  വകുപജികന  നടെപടെജികകള  ആധകൊരമകൊകജിയുള്ള
തുടെര്നടെപടെജികളകടെ  വജിവരങ്ങള  ഓ ഡജിറജികന  അറജിയജിമകണതകൊകണന്നുല്ലം  ഓഡജിറത്ത്
റജിമപകൊര്ട്ടജില് പരകൊമര്ശജിചജിട്ടുണത്ത്.

ബകൊങജില് / ട്രഷറജിയജില് ഒടുകകൊകത കകവശല്ലം വയ്ക്കുകയുല്ലം തുടെര്ന്നത്ത് റവീവകൊലജിമഡറത്ത്
കചെയത്ത്  സമര്പജിക്കുകയുല്ലം കചെയ കചെക്കുകളകടെ  വജിവരങ്ങള അനബന്ധല്ലം-1  ആയജി  ഈ
റജിമപകൊര്ട്ടജികനകൊപല്ലം ഉളകകകൊള്ളജിചജിട്ടുണത്ത്.

അപകൊകതകള  ഓഡജിറത്ത്  ശ്രദ്ധയജില്കപടുതജിയമപകൊള  കചെക്കുകളല്ലം/ഡജി.ഡജികളല്ലം
കളക്ഷേനകൊകജിയജിട്ടുള്ളതജിനകൊല്  നഷ്ടല്ലം  വന്നജിട്ടജികലന്നകൊണത്ത്  പഞകൊയതത്ത്  മറുപടെജി
നല്കജിയജിട്ടുള്ളകതന്നുല്ലം,  എന്നകൊല്  പ്രസ്തുത  തുക  സമയതത്ത്  കളക്ഷേനകൊകകൊതതജിനകൊല്
പലജിശയജിനതജില് നഷ്ടല്ലം സല്ലംഭവജിചജിട്ടുകണന്നുല്ലം, ഒന്നര വര്ഷല്ലം വകര കചെക്കുകളല്ലം/ഡജിഡജി കളല്ലം
മന:പൂര്വല്ലം കകകവശല്ലം വചജിരുന്നതത്ത് കൃതകവജിമലകൊപമകൊകണന്നുല്ലം,  കൂടെകൊകത മമലമദ്ദേകകൊഗസരുകടെ
ഭകൊഗത്തുനജിന്നുള്ള  മനകൊട്ടക്കുറവത്ത്  പ്രസ്തുത  വജിഷയതജില്  ഉണകൊയജിട്ടുകണന്നുല്ലം  ആയതജിനകൊല്
പ്രസ്തുത മറുപടെജി അല്ലംഗവീകരജികകൊനകൊവജികലന്നുല്ലം കകകൊലല്ലം ജജിലകൊ ഓഡജിറത്ത് കകൊരകകൊലയല്ലം സവീനജിയര്
കഡപക്യൂട്ടജി  ഡയറക്ടര്  02.08.2019  കല  കക.എസത്ത്.എ.കക.  എല്.എല്ലം.പജി.ജജി.1016/19  നല്ലം.
കതത്ത് പ്രകകൊരല്ലം അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.

                                              സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപദ്ധ്യാര്ടറ്റ് സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിദപദ്ധ്യാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 3



 കകകൊലല

2. സബത്ത്സജിഡജി  മകൊര്ഗ്ഗമരഖ  പ്രകകൊരല്ലം  അനവദനവീയമലകൊത  പദ്ധതജി
നടെപജിലകൊക്കുന്നതജിനത്ത്  വജികസന  ഫണജില്  നജിന്നുല്ലം  3,75,000/-  രൂപ
കചെലവഴജിച്ചു.

[കുന്നത്തൂര് ഗകൊമപഞകൊയതത്ത് 2017-18 ഓഡജിറത്ത് റജിമപകൊര്ട്ടത്ത്  ഖണജിക 3-3]

നജിര്വഹമണകൊമദകകൊഗസന് അസജി.കസക്രട്ടറജി

മപ്രകൊജക്ടത്ത് നല്ലം/ മപരത്ത് 41/18, കുടുല്ലംബശ്രവീ യൂണവീറ്റുകളകത്ത്
കമമക്രകൊ സല്ലംരല്ലംഭങ്ങള

അടെങല് തുക 3,75,000/-രൂപ (വജികസനഫണത്ത് ജനറല്)

കചെലവഴജിച തുക 3,75,000/-രൂപ (ബജില് നല്ലം 6/16-2-18 തുക 2,50,000/-
രൂപ, ബജില് നല്ലം 8/21-2-18, 1,25,000/-രൂപ)

സബത്ത്സജിഡജി  മകൊര്ഗ്ഗമരഖ  പ്രകകൊരല്ലം  അനവദനവീയമലകൊത  പദ്ധതജി
നടെപജിലകൊക്കുന്നതജിനത്ത് വജികസന ഫണജില് നജിന്നുല്ലം 3,75,000/- രൂപ കചെലവഴജിച്ചു.

അസജി.കസക്രട്ടറജി നജിര്വഹമണകൊമദകകൊഗസനകൊയജി നടെപജിലകൊകജിയ മമല് പദ്ധതജി
വഴജി  15  കുടുല്ലംബശ്രവീ  യൂണജിറ്റുകളകത്ത്  കമമക്രകൊ  സല്ലംരല്ലംഭങ്ങള  ആരല്ലംഭജിക്കുന്നതജിനത്ത്
സബത്ത്സജിഡജിയജിനതജില് യൂണജികറകൊന്നജിനത്ത്  25,000/-  രൂപ നജിരകജില് 3,75,000/- രൂപ
കചെലവഴജിചജിട്ടുണത്ത്.

സബത്ത്സജിഡജി മകൊര്ഗ്ഗമരഖ  (G.O (MS) 80/17 lsgd dated 03.04.17)  ഖണജിക
6.1.2012  ല്  സല്ലംരല്ലംഭകര്കത്ത്  സബത്ത്സജിഡജി  നല്കുന്നതത്ത്  സുസജിര  വജികസനതജിനത്ത്
കകൊരകക്ഷേമമകൊയ പജിന്തുണ നലകൊതതജിനകൊല് സബത്ത്സജിഡജിയകൊയജി തുക നല്കുന്നതകലന്നുല്ലം
ഖണജിക  6.2.1 ല്  സല്ലംരല്ലംഭകതന്വേ  വജികസനതജിനകൊയജി  തമദ്ദേശഭരണസകൊപനല്ലം
നജിശ്ചയജിക്കുന്ന  തുക  മപ്രകൊജക്ടജിലൂകടെ  റജിമവകൊളവജില്ലംഗത്ത്  ഫണജിമലകത്ത്  വകയജിരുതജി
റജിമവകൊളവജില്ലംഗത്ത്  ഫണകൊയജി  നലണകമന്നുല്ലം  ഇതത്ത്  പ്രതജിമകൊസ  തവണകളകൊയജി  ഈ
ആവശകതജിനത്ത്  നജിര്വഹമണകൊമദകകൊഗസകന  മപരജില്  ആരല്ലംഭജിക്കുന്ന  റജിമവകൊളവജില്ലംഗത്ത്
ഫണത്ത്  റവീകൂപത്ത്കമനത്ത്  ബകൊങത്ത്  അകക്കൗണജിമലകത്ത്  തജിരജികക  അടെയണകമന്നുല്ലം
വകക്തമകൊക്കുന്നുണത്ത്.  കൂടെകൊകത  ഖണജിക  6.2.2 ല്  റജിമവകൊളവജില്ലംഗത്ത്  ഫണത്ത്
ഗുണമഭകൊക്തകൊവജിനള്ള  ധനസഹകൊയമകലന്നുല്ലം  തകൊല്കകൊലജികമകൊയ  പലജിശ  രഹജിത
മപ്രകൊതകൊഹനല്ലം മകൊത്രമകൊകണന്നുല്ലം വകക്തമകൊകജിയജിട്ടുണത്ത്.  മകൊര്ഗ്ഗമരഖയജില് മമല്പ്രകകൊരല്ലം
വകക്തമകൊകജിയജിരജികക അനവദനവീയമലകൊത പദ്ധതജി നടെപജിലകൊകജി തുക കചെലവഴജിചതത്ത്
ഓഡജിറജില്  അല്ലംഗവീകരജിക്കുന്നജില.  മമല്  എന്കന്വേയറജികത്ത്  മറുപടെജി
ലഭകമകൊകജിയജിട്ടുകണങജിലല്ലം  അല്ലംഗവീകരജികതകതല.  റജിമവകൊളവജില്ലംഗത്ത്  ഫണകൊയജി  തുക
നലജികയന്നകൊണത്ത് മറുപടെജി നലജിയജിട്ടുള്ളതത്ത്.

4 ദകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്ദകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



കകകൊലല 

കുടുല്ലംബശ്രവീ  യൂണജിറ്റുകളകത്ത്  കമമക്രകൊ  സല്ലംരല്ലംഭങ്ങള-പരജിമശകൊധനയജില്  കണ  മറത്ത്
അപകൊകതകള

(a) സബത്ത്സജിഡജി  തുക  കകമകൊറജി  ഒരു  വര്ഷമതകൊളമകൊയജിട്ടുല്ലം  2 കുടുല്ലംബശ്രവീ
യൂണജിറ്റുകളകത്ത്  തുക  ലഭകമകൊയജിട്ടജില  -  മമല്  പദ്ധതജി  നടെതജിപജിനകൊയജി
വകയജിരുതജിയ  മുഴുവന്  തുകയുല്ലം  ട്രഷറജി  മുമഖന  25,000/-  രൂപ  വവീതല്ലം  15
കുടുല്ലംബശ്രവീ യൂണജിറ്റുകളകടെ അകക്കൗണജിമലകത്ത് കകമകൊറജിയജിട്ടുകണങജിലല്ലം കഎശന്വേരക
കുടുല്ലംബശ്രവീ  യൂണജിറത്ത്  -  വകൊര്ഡത്ത്  5,  മഹജിമ  കുടുല്ലംബശ്രവീ  യൂണജിറത്ത്  -  വകൊര്ഡത്ത്  17
എന്നജിവയത്ത് നകൊളജിതുവകര തുക ലഭജിചജിട്ടജില. (ബജില് ബുകത്ത് പ്രകകൊരല്ലം തുക ട്രകൊന്സ്ഫര്
കചെയജിരജിക്കുന്നതത്ത് 16.02.2018 ല്).

(b) സല്ലംരല്ലംഭങ്ങള ആരല്ലംഭജികകൊകത  തകന്ന  സബത്ത്സജിഡജി  തുക  കകമകൊറജി  -  മമല്
പദ്ധതജി  വഴജി  സബത്ത്സജിഡജി  നലജിയ  15  കുടുല്ലംബശ്രവീ  യൂണജിറ്റുകളല്ലം
അമപക്ഷേമയകൊകടെകൊപല്ലം ഹകൊജരകൊകജിയജിരുന്ന മപ്രകൊജക്ടത്ത് കപ്രകൊമപകൊസല് പ്രകകൊരമുള്ള
സല്ലംരല്ലംഭങ്ങള  ഒന്നുല്ലം  തകന്ന  ആരല്ലംഭജിക്കുകമയകൊ  ചെജില  ഗ്രൂപ്പുകള  ബകൊങത്ത്
മലകൊകണടുക്കുകമയകൊ കചെയജിട്ടജികലന്നത്ത് കുടുല്ലംബശ്രവീ ഗ്രൂപ്പുകകള മനരജില് കണത്ത് ബകൊങത്ത്
പകൊസത്ത് ബുക്കുകളല്ലം മറ്റുല്ലം പരജിമശകൊധജിചതജില് ഓഡജിറജിനത്ത്  മബകൊദ്ധകകപട്ടു.  മപ്രകൊജക്ടത്ത്
കപ്രകൊമപകൊസല് പ്രകകൊരമുള്ള സല്ലംരല്ലംഭങ്ങള ഒന്നുല്ലം തകന്ന ആരല്ലംഭജിചജിട്ടജികലന്നുല്ലം ഇതു
വകര തുടെര്ന്നു വന്നജിരുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള സന്വേനല്ലം വവീട്ടജിമലകൊ ഗ്രൂപത്ത് അല്ലംഗങ്ങളജില്
ആരുകടെകയങജിലല്ലം വവീട്ടജിമലകൊ നടെത്തുന്നുകണന്നുമകൊണത്ത് അറജിയജിചതത്ത്.

സല്ലംരല്ലംഭങ്ങളകത്ത്  റജിമവകൊളവജില്ലംഗത്ത്  ഫണത്ത്  നല്കുന്നതത്ത്  സല്ലംബന്ധജിച  മകൊര്ഗ്ഗ
നജിര്മദ്ദേശങ്ങളജില്  തമദ്ദേശഭരണസകൊപനല്ലം  അമപക്ഷേ  ക്ഷേണജിക്കുന്ന  മുറയത്ത്
സല്ലംരല്ലംഭകര് ആരല്ലംഭജികകൊന് ഉമദ്ദേശജിക്കുന്ന സല്ലംരല്ലംഭല്ലം  സല്ലംബന്ധജിച ഒരു മപ്രകൊജകത്ത്
കപ്രകൊമപകൊസല്  നലജി  രജജിസര്  കചെയണകമന്നുല്ലം  സല്ലംരല്ലംഭകര്  ബകൊങത്ത്  മലകൊണ
ലഭകമകൊകജി പ്രവര്തനല്ലം ആരല്ലംഭജിക്കുന്നതജിനള്ള തമദ്ദേശഭരണ അനമതജികളല്ലം മറത്ത്
കലസന്സുകളല്ലം  ലഭകമകൊകജി  അടെജിസകൊന  സക്കൗകരകങ്ങള  സജ്ജമകൊകജി
പ്രവര്തനല്ലം  ആരല്ലംഭജിചകൊല്  നജിര്വഹമണകൊമദകകൊഗസന്  പരജിമശകൊധജിചത്ത്
മബകൊദ്ധകകപട്ടു  സല്ലംരല്ലംഭകരുമകൊയജി  കരകൊറജിമലര്കപട്ടതജിനത്ത്  മശഷല്ലം  മകൊത്രമമ
റജിമവകൊളവജില്ലംഗത്ത് ഫണത്ത് നലകൊവൂ എന്നത്ത് വകക്തമകൊക്കുന്നുണത്ത്.

റജിമവകൊളവജില്ലംഗത്ത്  ഫണത്ത്  നല്കുന്നതജിനമപകൊലല്ലം  മമല്  മകൊനദണങ്ങള
പകൊലജികണകമന്നജിരജികക  മമല്  സൂചെജിപജിച  യകൊകതകൊരു  പ്രവര്തനങ്ങളല്ലം
നടെതകൊത ഗ്രൂപ്പുകളകത്ത് ഒരു പരജിമശകൊധനയുല്ലം കൂടെകൊകത സബത്ത്സജിഡജിയകൊയജി തുക
നലജിയതത്ത്  നജിര്വഹമണകൊമദകകൊഗസകന ഭകൊഗതത്ത് നജിന്നുള്ള  കൃതകവജിമലകൊപമകൊയജി
ഓഡജിറത്ത്  വജിലയജിരുത്തുന്നു.  മമല്  വജിഷയല്ലം  സൂചെജിപജിച്ചുകകകൊണത്ത്  നലജിയ  ഓഡജിറത്ത്
എന്കന്വേയറജികത്ത്  (നല്ലം–11/19-1-19)  മറുപടെജി  ലഭകമകൊകജിയജിട്ടജികലന്നുല്ലം
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മകൊര്ഗ്ഗനജിര്മദ്ദേശങ്ങളക്കു  വജിരുദ്ധമകൊയജി  കചെലവു  കചെയ  3,75,000/-  രൂപയുകടെ
കചെലവത്ത് നജിരകൊകരജിക്കുന്നതകൊയുല്ലം ഓഡജിറത്ത് റജിമപകൊര്ട്ടജില് പരകൊമര്ശജിചജിട്ടുണത്ത്.

സര്കകൊര്  ഉതരവത്ത്  (എല്ലം.എസത്ത്)  180/17/തസന്വേഭവ/03.04.2017   സബത്ത്സജിഡജി  മകൊനദണല്ലം
ഖണജിക.12.5  പ്രകകൊരല്ലം  (കുടുല്ലംബശ്രവീ  സല്ലംവജിധകൊനതജികല  അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള,  എ.ഡജി.എസത്ത്,
സജി.ഡജി.എസത്ത്  കസകൊകസറജികളകകൊണത്ത്)  സബത്ത്സജിഡജി  നല്കജിയജിരജിക്കുന്നകതന്നത്ത്
അസജി.കസക്രട്ടറജി  മറുപടെജി  നല്കജിയജിട്ടുകണന്നുല്ലം  എന്നകൊല്  മമല്  പരകൊമര്ശജിച  ഉതരവജികല
ഖണജിക.12.5,  ഖണജിക.8.7  പ്രകകൊരല്ലം  പുതുതകൊയജി  ആരല്ലംഭജിക്കുന്ന  സന്വേയല്ലം  കതകൊഴജില്
സല്ലംരല്ലംഭങ്ങളകകൊണത്ത് സബത്ത്സജിഡജികത്ത് അര്ഹതയുള്ളകതന്നുല്ലം  വര്ഷങ്ങളക്കു മുമ്പത്ത് പ്രവര്തനല്ലം
ആരല്ലംഭജിചജിട്ടുള്ളതുല്ലം  നജിലവജില്  പ്രവര്തജികകൊതതുമകൊയ  കുടുല്ലംബശ്രവീ  സല്ലംരല്ലംഭങ്ങളകത്ത്  തുക
നല്കജിയ മറുപടെജി അല്ലംഗവീകരജികകൊനകൊവജികലന്നത്ത് കകകൊലല്ലം ജജിലകൊ ഓഡജിറത്ത് കകൊരകകൊലയല്ലം സവീനജിയര്
കഡപക്യൂട്ടജി  ഡയറക്ടറുകടെ  02.08.2019  കല കക.എസത്ത്.എ.കക.എല്.എല്ലം.പജി.ജജി.1016/19  നല്ലം.
കതത്ത് പ്രകകൊരല്ലം അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.

3. കണകജിവജിറജി  ഇലകൊത  മറകൊഡജില്  ഇനര്മലകൊകജില്ലംഗത്ത്  നടെതജിയതത്ത്
സല്ലംബന്ധജിചത്ത്.

[തൃമകകൊവജില്വട്ടല്ലം ഗകൊമപഞകൊയതത്ത് 2017-18 ഓഡജിറത്ത് റജിമപകൊര്ട്ടത്ത്  ഖണജിക 3-1]

അസജി.എഞജിനവീയര്  നജിര്വഹമണകൊമദകകൊഗസയകൊയജി  നടെപകൊകജിയ  തകൊകഴ
പറയുന്ന മപ്രകൊജക്ടുകള പ്രകകൊരല്ലം വജിവജിധ മറകൊഡുകളജില് ഇനര്മലകൊകജില്ലംഗത്ത് നടെതജിയതജിനത്ത്
കമയജിനനന്സത്ത്  ഫണജില്നജിന്നുല്ലം  തുകകള  കചെലവഴജിചജിട്ടുണത്ത്.  എന്നകൊല്
സലപരജിമശകൊധനയജില്  ഏതകൊനല്ലം  സന്വേകകൊരക  വകക്തജികളകടെ  വവീടുകളജിമലക്കുള്ള
മറകൊഡുകളജിലകൊണത്ത് പ്രസ്തുത ഇനര്മലകൊകജില്ലംഗത്ത് നടെതജിയജിട്ടുള്ളകതന്നുല്ലം മറകൊഡത്ത് കണകജിവജിറജി
ഇലകൊത മറകൊഡുകളകൊണജിവകയന്നുല്ലം മബകൊധകകപട്ടജിട്ടുണത്ത്  (സല പരജിമശകൊധന റജിമപകൊര്ട്ടത്ത്
തവീയതജി 26.7.2018). വജിശദകൊല്ലംശല്ലം ചുവകടെ മചെര്ക്കുന്നു.

ക്രമ നല്ലം. മപ്രകൊജക്ടത്ത് നല്ലം./മപരത്ത് കചെലവഴജിച തുക ബജില് നല്ലം.

1 119/18-നജിയര് മനകൊര്തത്ത് കസഡത്ത് ഓഫത്ത് 
കലബ്രറജി - ചെജിറ മറകൊഡത്ത് ഇനര്മലകൊകജില്ലംഗത്ത് 2,95,822 72/3.3.2018

2 147/18-മപകകൊട്ടത്ത് -ഇറ മറകൊഡത്ത് 
ഇനര്മലകൊകജില്ലംഗത്ത് 1,67,283 102/23.3.2018

3 118/18- ഡവീസനത്ത് ജല്ലം.-ചെജിറ മറകൊഡത്ത് 
ഇനര്മലകൊകജില്ലംഗത്ത് 4,24,490 83/9.3.2018

4 86/18- സ്ക്കൂള ജല്ലം.-മമമലപ്പുര മറകൊഡത്ത് 
ഇനര്മലകൊകജില്ലംഗത്ത് 1,88,503 53/27.1.2018
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ഒരു വശമതയ്ക്കു മകൊത്രമകൊണത്ത് മറകൊഡത്ത് കണകജിവജിറജി ഉള്ളകതന്നുല്ലം ആസജി രജജിസറജില്
ഉളകപട്ടതുകകകൊണല്ലം  ഗകൊമസഭകൊലജിസജികല  മുന്ഗണന  ഉള്ളതുകകകൊണല്ലം  മകൊത്രമകൊണത്ത്  ടെജി
പ്രവൃതജികള  കചെയകതന്നുമകൊണത്ത്  അമനന്വേഷണതജിനത്ത്  മറുപടെജി  ലഭകമകൊകജിയജിരജിക്കുന്നതത്ത്.
എന്നകൊല്  ടെജി  മറകൊഡുകകളലകൊല്ലംതകന്ന  സന്വേകകൊരക  വകക്തജികളകടെ  വവീടുകളക്കുമുന്നജില്
അവസകൊനജിക്കുന്നവയകൊണത്ത്.  ആസജി രജജിസറജില്  ഉളകപടുത്തുകയുല്ലം  ഗകൊമസഭകൊ  ലജിസജില്
മുന്ഗണന ലഭജിക്കുകയുല്ലം കചെയ്തു എന്ന കകൊരണതകൊല് പ്രസ്തുത നജിര്മകൊണ പ്രവൃതജികള
അല്ലംഗവീകരജികകൊന് കഴജിയജികലന്നുല്ലം പഞകൊയത്തുസമജിതജി  ഈ വജിഷയതജില് ഉചെജിതമകൊയ
നടെപടെജികയടുതത്ത്  വജിശദകൊല്ലംശങ്ങള  ലഭകമകൊമകണതകൊകണന്നത്ത്  ഓഡജിറത്ത്  റജിമപകൊര്ട്ടജില്
പരകൊമര്ശജിചജിട്ടുണത്ത്.

ഖണജിക   സമകൊഹൃത  ഓഡജിറത്ത്  റജിമപകൊര്ട്ടജില്  ഉളകപടുത്തുന്നുകവന്നത്ത്  അറജിയജിച്ചു  നല്കജിയ
കതജിനത്ത്  കസക്രട്ടറജി  മറുപടെജി  നല്കജിയജിട്ടജികലന്നത്ത്  കകകൊലല്ലം  ജജിലകൊ  ഓഡജിറത്ത്  കകൊരകകൊലയല്ലം
സവീനജിയര്  കഡപക്യൂട്ടജി  ഡയറക്ടറുകടെ  02.08.2019  കല  കക.എസത്ത്.എ.കക.  എല്.എല്ലം.പജി.
ജജി.1016/19 നല്ലം. കതത്ത് പ്രകകൊരല്ലം അറജിയജിചജിട്ടുണത്ത്.
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പത്തനനംതതിട 

പത്തനനംതതിട്ട ജതില

1. ആധുനതിക  മതത്സ്യചന്തയതിലലെ  മതത്സ്യ  സസ്റ്റാളുകള്  വത്സ്യസ്റ്റാപസ്റ്റാരതികള്
ഉപയയസ്റ്റാഗതിക്കുനതില

[യകസ്റ്റാനതി ഗസ്റ്റാമപഞസ്റ്റായത്തത്ത് 2017-18 ഓഡതിറത്ത് റതിയപസ്റ്റാര്ട്ടത്ത്  ഖണതിക  2-6]

സനംസസ്റ്റാന തതീരയദേശ വതികസന യകസ്റ്റാര്പയറഷന് 2.25 യകസ്റ്റാടതി രൂപ ലചലെവതിട്ടസ്റ്റാണത്ത്
യകസ്റ്റാനതി  നസ്റ്റാരസ്റ്റായണപുരനം  മസ്റ്റാര്ക്കറതില്  ആധുനതിക  മതത്സ്യമസ്റ്റാര്ക്കറത്ത്  നതിര്മതിച്ചതത്ത്.
നതിര്മസ്റ്റാണനം  പൂര്ത്തതിയസ്റ്റാക്കതി  പഞസ്റ്റായത്തതിനത്ത്  കകമസ്റ്റാറതിയ  മതത്സ്യമസ്റ്റാര്ക്കറതില്  49
മതത്സ്യസസ്റ്റാളുകളസ്റ്റാണത്ത് ഉള്ളതത്ത്. ഇതതില് 22 എണനം പരമ്പരസ്റ്റാഗത കച്ചവടക്കസ്റ്റാര്ക്കത്ത് നല്കതിയ
യശഷനം ബസ്റ്റാക്കതിയുള്ള സസ്റ്റാളുകളസ്റ്റാണത്ത് യയലെലെത്തതില് നല്കതിയതത്ത്. എനസ്റ്റാല് നതിലെവതില് രണത്ത്
വത്സ്യസ്റ്റാപസ്റ്റാരതികള് മസ്റ്റാത്രമസ്റ്റാണത്ത്  സസ്റ്റാളുകള് ഉപയയസ്റ്റാഗതിക്കുനതത്ത്.  ബസ്റ്റാക്കതിയുള്ള വത്സ്യസ്റ്റാപസ്റ്റാരതികള്
ആധുനതിക മതത്സ്യചന്തയത്ത് പുറത്തത്ത് ടസ്റ്റാര്യപസ്റ്റാളതിന് ലകട്ടതി പഴയതത്ത് യപസ്റ്റാലലെയസ്റ്റാണത്ത് കച്ചവടനം
നടത്തുനതത്ത്.  ലതരുയവസ്റ്റാരങ്ങളതിലലെ  അനധതികൃത  കച്ചവടനം  മൂലെനം  തങ്ങള്ക്കത്ത്  വത്സ്യസ്റ്റാപസ്റ്റാരനം
ഇലസ്റ്റാത്ത  സസ്റ്റാഹചരത്സ്യത്തതിലെസ്റ്റാണത്ത്  വസ്റ്റാടക  ലകസ്റ്റാടുത്തത്ത്  വത്സ്യസ്റ്റാപസ്റ്റാരതികള്  സസ്റ്റാള്
ഉപയയസ്റ്റാഗതിക്കസ്റ്റാത്തലതനസ്റ്റാണത്ത് ഓഡതിറത്ത് യനരതിട്ടത്ത് നടത്തതിയ പരതിയശസ്റ്റാധനയതില് അറതിയസ്റ്റാന്
കഴതിഞ്ഞതത്ത്.  ഇതത്ത്  മൂലെനം  യകസ്റ്റാടതികള്  മുടക്കതി  നതിര്മതിച്ച  മതത്സ്യചന്തയുലട  പ്രയയസ്റ്റാജനനം
ജനങ്ങള്ക്കത്ത്  ലെഭതിക്കസ്റ്റാലത  വരുന.  കൂടസ്റ്റാലത  കറനത്ത്  ചസ്റ്റാര്ജത്ത്,  വസ്റ്റാട്ടര്  ചസ്റ്റാര്ജത്ത്,  മറത്ത്
സനംരക്ഷണ ലചലെവുകള് എനതിവക്കത്ത്  ഗസ്റ്റാമപഞസ്റ്റായത്തത്ത്  തുക തനതത്ത്  ഫണതില് നതിനത്ത്
കലണയത്തണതി വരുന ഒരു സസ്റ്റാഹചരത്സ്യമസ്റ്റാണത്ത് നതിലെവതിലുള്ളതത്ത്. 

ടതി  വതിഷയനം  പരതിഹരതിക്കുനതതിനത്ത്  ഗസ്റ്റാമപഞസ്റ്റായത്തത്ത്  സസതീകരതിച്ച  എലസ്റ്റാ
നടപടതികളുനം ഓഡതിറതിനത്ത് ലെഭത്സ്യമസ്റ്റാക്കണലമന കസ്റ്റാണതിച്ചത്ത് നല്കതിയ ഓഡതിറത്ത് എന്കസയറതിക്കത്ത്
(നനം-18/2018  തതീയതതി  25-07-2018)  ലെഭത്സ്യമസ്റ്റാക്കതിയ  മറുപടതിയതില് അനധതികൃത
മതത്സ്യക്കച്ചവടനം നതിര്ത്തുനതതിനത്ത് നടപടതികള് സസതീകരതിച്ചു വരുലനനമസ്റ്റാണത്ത് അറതിയതിച്ചതത്ത്.
ഗസ്റ്റാമപഞസ്റ്റായത്തത്ത്  പരതിധതിയതിലുള്ള  വകയസ്റ്റാര്,  പൂവന്പസ്റ്റാറ,  അട്ടച്ചസ്റ്റാക്കല്,  കചനസ്റ്റാമുക്കത്ത്,
പയ്യനസ്റ്റാമണ് എനതീ സലെങ്ങളതില്  വന്യതസ്റ്റാതതില് കവകുയനരങ്ങളതില് മതത്സ്യവത്സ്യസ്റ്റാപസ്റ്റാരനം
നടനവരുന.  ഇതത്ത്  മൂലെനം  ലപസ്റ്റാതുജനങ്ങള്  മതീന്  വസ്റ്റാങ്ങസ്റ്റാന്  യകസ്റ്റാനതി  മസ്റ്റാര്ക്കറതിയലെക്കത്ത്
എത്തസ്റ്റാത്ത ഒരു സതിതതിവതിയശഷമസ്റ്റാണത്ത് നതിലെവതിലുള്ളതത്ത്.

യകസ്റ്റാടതികള്  മുടക്കതി  നതിര്മതിച്ച  ആധുനതിക  മതത്സ്യചന്ത  ഉപയുക്തമസ്റ്റാക്കുനതതിനത്ത്
ധനകസ്റ്റാരത്സ്യ  സസ്റ്റാനതിനംഗത്ത്  കമതിറതിയുനം  ഭരണസമതിതതിയുനം  കര്ശന  നടപടതികള്
സസതീകരതിയക്കണതസ്റ്റാലണനനം  വതിവതിധ  പ്രയദേശങ്ങളതിലലെ  അനധതികൃത  മതത്സ്യവത്സ്യസ്റ്റാപസ്റ്റാരനം
നതിയനതിക്കുനതതിനത്ത്  റവനന,  യപസ്റ്റാലെതീസത്ത്  അധതികസ്റ്റാരതികളുലട  സഹസ്റ്റായനം  യതയടണതുനം
ആവശത്സ്യലമങതില്  നതിയമ  നടപടതികള്  എടുയക്കണതുമസ്റ്റാലണനത്ത്  ഓഡതിറത്ത്  റതിയപസ്റ്റാര്ട്ടതില്
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നതിര്യദ്ദേശതിച്ചതിട്ടുണത്ത്.  ലതരുയവസ്റ്റാരങ്ങളതില്  വത്സ്യസ്റ്റാപസ്റ്റാരനം  നടത്തുനവലരയുനം  ആധുനതിക
മതത്സ്യചന്തയതിയലെക്കത്ത്  വത്സ്യസ്റ്റാപസ്റ്റാരത്തതിനസ്റ്റായതി  എത്തതിക്കുനതതിനുള്ള  ഒരു  പരതിശ്രമമസ്റ്റാണത്ത്
ഭരണസമതിതതിയുലട ഭസ്റ്റാഗത്തു നതിനനം ഉണസ്റ്റായകണതത്ത്.

04.09.2018  നത്ത്  പുറലപടുവതിച്ച  പ്രസ്തുത  റതിയപസ്റ്റാര്ട്ടതിന്  യമല്  സസ്റ്റാപനനം  ലറകതിഫതിയക്കഷന്
റതിയപസ്റ്റാര്ട്ടത്ത്  നസ്റ്റാളതിതുവലര  ലെഭത്സ്യമസ്റ്റാക്കതിയതിട്ടതില.  റതിയപസ്റ്റാര്ട്ടതില്  സൂചതിപതിച്ചതിരതിക്കുന  അവസ
നതിലെനതില്ക്കുനതസ്റ്റായതി പത്തനനംതതിട്ട ജതിലസ്റ്റാ സതീനതിയര് ലഡപനട്ടതി ഡയറകറുലട 01.08.2019-ലലെ
ലക.എസത്ത്.എ/പതി.റതി.എ/പതി1.519 നമ്പര് കത്തതിലൂലട അറതിയതിച്ചതിട്ടുണത്ത്.

2. ലപസ്റ്റാതുമരസ്റ്റാമത്തത്ത് പ്രവൃത്തതികള്ക്കത്ത് വകയതിരുത്തതിയ 65 യകസ്റ്റാടതി രൂപ ലെസ്റ്റാപസ്റ്റായതി

[പത്തനനംതതിട്ട ജതിലസ്റ്റാപഞസ്റ്റായത്തത്ത് 2017-18 ഓഡതിറത്ത് റതിയപസ്റ്റാര്ട്ടത്ത്  ഖണതിക  3-1]

എകതി.എഞതിനതിയര്  നതിര്വ്വഹണ  ഉയദേത്സ്യസ്റ്റാഗസനസ്റ്റായതി  2017-18  വര്ഷനം
40,17,85,306/-  രൂപ  വകയതിരുത്തതി  360  യപ്രസ്റ്റാജക്റ്റുകള്  ആവതിഷ്കരതിച്ചത്ത് അനംഗതീകസ്റ്റാരനം
ലെഭതിച്ചതതില്  312 പ്രവൃത്തതികള് സതില് ഓവറുനം  48 പ്രവൃത്തതികള് തന് വര്ഷനം ഏലറടുത്ത
പുതതിയ  പ്രവൃത്തതികളുമസ്റ്റാണത്ത്.  ഏലറടുത്ത  പ്രവൃത്തതികളതില്  311  എണനം
പൂര്ത്തതീകരതിച്ചുലവങതിലുനം  216  പ്രവൃത്തതികളുലട  ബതില്  മസ്റ്റാത്രയമ  ട്രഷറതിയതില്
സമയബനതിതമസ്റ്റായതി  സമര്പതിച്ചത്ത്  തുക  ലചലെവഴതിച്ചതിട്ടുള.  30-03-18-ല്  സമര്പതിച്ച  95
പ്രവൃത്തതികളുലട ബതില് ട്രഷറതി കനവതില് ഉള്ലപടുത്തതിയതിരുനലവങതിലുനം തന്വര്ഷനം തുക
ലചലെവഴതിക്കസ്റ്റാന് കഴതിഞ്ഞതിട്ടതില. 49 പ്രവൃത്തതികള് നടപസ്റ്റാക്കതിയുമതില.

അസതി.എകതി.  എഞതിനതിയര്  നതിര്വ്വഹണ  ഉയദേത്സ്യസ്റ്റാഗസനസ്റ്റായതി  2017-18  വര്ഷനം
42,60,34,015/-  രൂപ  അടങല്  വകയതിരുത്തതി  364  യപ്രസ്റ്റാജക്റ്റുകള്  ആവതിഷ്കരതിച്ചത്ത്
അനംഗതീകസ്റ്റാരനം  ലെഭതിച്ചതിരുന.  ഏലറടുത്ത  പ്രവൃത്തതികളതില്  73  എണനം
പൂര്ത്തതീകരതിച്ചുലവങതിലുനം  14  പ്രവൃത്തതികളുലട  ബതില്  മസ്റ്റാത്രയമ  ട്രഷറതിയതില്
സമയബനതിതമസ്റ്റായതി  സമര്പതിച്ചത്ത്  തുക  ലചലെവഴതിച്ചതിട്ടുള.  30-03-18-ല്  സമര്പതിച്ച  59
പ്രവൃത്തതികളുലട ബതില് ട്രഷറതി കനവതില് ഉള്ലപടുത്തതിയതിരുനലവങതിലുനം തന്വര്ഷനം തുക
ലചലെവഴതിക്കസ്റ്റാന്  കഴതിഞ്ഞതിട്ടതില.  291  പ്രവൃത്തതികള്  നടപസ്റ്റാക്കതിയതില.  ഏലറടുത്ത
പ്രവൃത്തതികളുലട 20% മസ്റ്റാത്രമസ്റ്റാണത്ത് നടപസ്റ്റാക്കതിയതത്ത്.

ഏലറടുക്കുന  പ്രവൃത്തതികള്  പ്രവര്ത്തന  കലെണര്  അനുസരതിച്ചത്ത്
സമയബനതിതമസ്റ്റായതി  നടപസ്റ്റാക്കസ്റ്റാലത  സതില്  ഓവറസ്റ്റാക്കുന  പ്രവണത  ആശസ്റ്റാസത്സ്യമല.
പശസ്റ്റാത്തലെ യമഖലെയതിലലെ വതികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കത്ത് വസ്റ്റാര്ഷതിക പദ്ധതതിയതില് ജതിലസ്റ്റാ
പഞസ്റ്റായത്തത്ത്  വകയതിരുത്തുന  യകസ്റ്റാടതിക്കണക്കതിനു  തുക  നതിര്വ്വഹണ  ഉയദേത്സ്യസ്റ്റാഗസരുലട
അനസ്റ്റാസമൂലെനം പ്രവൃത്തതികള് നടപസ്റ്റാക്കസ്റ്റാലത ലെസ്റ്റാപസ്റ്റാകുന. വതിശദേസ്റ്റാനംശനം ചുവലട യചര്ക്കുന.
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നതിര്വ്വഹ
ണ

ഉയദേത്സ്യസ്റ്റാഗ
സന്

ആവതി
ഷ്ക്കരതിച്ച
പദ്ധ
തതി

അടങല് തുക

നടപസ്റ്റാ
ക്കതിയ
തുനം
തുക

ലചലെവ
ഴതിച്ചതി
ട്ടുള്ളതു
മസ്റ്റായ
പദ്ധ
തതി

ലചലെവഴതിച്ച
തുക

നടപസ്റ്റാ
ക്കതിയ
തുനം

ബതില്
ട്രഷറതി
കനവതി

ലെസ്റ്റാ
യതുമസ്റ്റാ

യ
പദ്ധ
തതി

ലെസ്റ്റാപസ്റ്റായ ബതില്
തുക

നട
പസ്റ്റാ
ക്കസ്റ്റാ
ത്ത
പ്രവൃ
ത്തതി

ലെസ്റ്റാപസ്റ്റായ 
അടങല്

എകതി.
എഞതിനതി

യര്
360 40,17,85,306 216 16,69,32,457 95 9,16,76,592 49 14,31,76,257

അസതി.
എകതി.

എഞതിനതി
യര്

364 42,60,34,015 14 1,08,69,490 59 4,70,49,310 291 36,81,15,215

ആലക 724 82,78,19,321 230 17,78,01,947 154 13,87,25,902 340 51,12,91,472

സസ്റ്റാമ്പത്തതിക  വര്ഷസ്റ്റാവസസ്റ്റാനനം  സമര്പതിച്ച  ബതില്  കനവതിലെസ്റ്റായതുമൂലെവുനം  340
പ്രവൃത്തതികള്  നടപസ്റ്റാക്കസ്റ്റാതതിരുനതതിനസ്റ്റാലുനം  പശസ്റ്റാത്തലെ  വതികസനനം  ലെക്ഷത്സ്യമസ്റ്റാക്കതി
ആവതിഷ്കരതിച്ചത്ത് ലപസ്റ്റാതുമരസ്റ്റാമത്തത്ത് പ്രവൃത്തതികള്ക്കത്ത് വകയതിരുത്തതിയ  65,00,17,374/-  രൂപ
2017-18 സസ്റ്റാമ്പത്തതിക  വര്ഷനം  ലെസ്റ്റാപസ്റ്റാക്കതി.  ആയതതിനത്ത്  വതിശദേതീകരണനം
ആവശത്സ്യലപട്ടുലകസ്റ്റാണത്ത്  നല്കതിയ ഓഡതിറത്ത്  എന്കസയറതിക്കത്ത്  (11/15-05-19)  ലെഭത്സ്യമസ്റ്റാക്കതിയ
മറുപടതിയതില് കടുത്ത ട്രഷറതി നതിയനണനംമൂലെനം 28-03-18-നത്ത് യശഷനം സമര്പതിച്ച ബതില്ലുകള്
ട്രഷറതി  കനവതിയലെക്കത്ത്  മസ്റ്റാറതിയതസ്റ്റായുനം  2018-19-ലലെ  അയലെസ്റ്റാട്ടത്ത്ലമനതില്  നതിനനം  മസ്റ്റാറതി
നല്കതിയതസ്റ്റായുനം എകതി.  എഞതിനതിയര് അറതിയതിച്ചു.  പ്രവൃത്തതികളുലട  ബസ്റ്റാഹുലെത്സ്യനം കസ്റ്റാരണനം
പദ്ധതതികളുലട  സസ്റ്റായങതതികസ്റ്റാനുമതതി,  ഇ-ലടണറതിനംഗത്ത്  തുടങ്ങതിയ  നടപടതി  ക്രമങ്ങള്
പൂര്ത്തതിയസ്റ്റാക്കതി  കരസ്റ്റാര്  വയ്ക്കുനതതിലുണസ്റ്റായ  തസ്റ്റാമസവുനം  പ്രതതികൂലെ  കസ്റ്റാലെസ്റ്റാവസയുനം
നതിര്മസ്റ്റാണ  സസ്റ്റാമഗതികളുലട  ലെഭത്സ്യതക്കുറവുനം  പ്രവൃത്തതി  നടക്കുന  സലെത്തുണസ്റ്റാകുന
തര്ക്കങ്ങളുനം പ്രവൃത്തതികളുലട സുഗമമസ്റ്റായ പൂര്ത്തതീകരണലത്ത ബസ്റ്റാധതിച്ചതസ്റ്റായതി നതിര്വ്വഹണ
ഉയദേത്സ്യസ്റ്റാഗസ  അറതിയതിച്ചു.  ജതിലസ്റ്റാ  പഞസ്റ്റായത്തത്ത്  പ്രവൃത്തതികളുലട  നടത്തതിപനം  അതസ്റ്റാതത്ത്
ഗസ്റ്റാമപഞസ്റ്റായത്തതിലലെ അസതി.  എഞതിനതിയര്മസ്റ്റാര്ക്കസ്റ്റാലണനനം അവരുലട പഞസ്റ്റായത്തതിലന
പ്രവൃത്തതികളുനം എനം.പതി.വര്ക്കത്ത്,  എല്.എ.സതി-എ.ഡതി.എസത്ത്,  നബസ്റ്റാര്ഡത്ത്,  ഫ്ലഡത്ത് തുടങ്ങതിയ
പദ്ധതതികളുലട  നടത്തതിപനം  കൂടതി  ഉള്ളതതിനസ്റ്റാല്  പദ്ധതതി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
സമയബനതിതമസ്റ്റായതി  പൂര്ത്തതീകരതിക്കുവസ്റ്റാന്  ബുദ്ധതിമുട്ടത്ത്  യനരതിട്ടതിട്ടുലണനനം  മറുപടതിയതില്
വത്സ്യക്തമസ്റ്റാക്കതിയതിട്ടുണത്ത്.  യമല്  വതിവരതിച്ച  കസ്റ്റാരണങ്ങള്  ഏലറക്കുലറ  ശരതിയസ്റ്റാലണങതിലുനം
മരസ്റ്റാമത്തത്ത്  പ്രവൃത്തതികള്ക്കസ്റ്റായതി  നതീക്കതിവച്ച  65  യകസ്റ്റാടതി  രൂപ  നഷ്ടമസ്റ്റാലയനള്ളതത്ത്
സഷ്ടമസ്റ്റാണത്ത്.  പ്രസ്തുത  തുക  തതിരതിലക  ലെഭതിക്കുനതുമല.  ഫണത്ത്  ലെസ്റ്റാപസ്റ്റാക്കുന  പ്രവണത
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ആവര്ത്തതിക്കസ്റ്റാതതിരതിക്കസ്റ്റാന്  ശക്തമസ്റ്റായ  നടപടതികള്  ആവശത്സ്യമസ്റ്റാലണനത്ത്  ഓഡതിറത്ത്
അഭതിപ്രസ്റ്റായലപടുന.

യമസ്റ്റാണതിട്ടറതിനംഗത്ത്  സമതിതതിയുലട  ശക്തമസ്റ്റായ  യമല്  യനസ്റ്റാട്ടത്തതിലന  അഭസ്റ്റാവവുനം,
ലപസ്റ്റാതുമരസ്റ്റാമത്തത്ത്  സസ്റ്റാനതിനംഗത്ത്  കമതിറതി  വസ്റ്റാര്ഷതിക  പദ്ധതതി  നതിര്വ്വഹണനം  യഥസ്റ്റാസമയനം
വതിലെയതിരുത്തതി  യവണ  നതിര്യദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുനതതിലലെ  യപസ്റ്റാരസ്റ്റായ്മയുനം,  നതിര്വ്വഹണ
ഉയദേത്സ്യസ്റ്റാഗസരുലട  അനസ്റ്റാസയുനം  മരസ്റ്റാമത്തത്ത്  പ്രവൃത്തതികളുലട  നതിര്വ്വഹണത്തതിലലെ
കസ്റ്റാരത്സ്യക്ഷമത ഇലസ്റ്റാതസ്റ്റാക്കതിയതസ്റ്റായതി ഓഡതിറതില് വതിലെയതിരുത്തുന.  ഭരണസമതിതതിയുലടയുനം,
ഭരണവകുപതിലനയുനം സതസര ശ്രദ്ധ ഈ വതിഷയത്തതിയലെക്കത്ത് ക്ഷണതിക്കുന.

പ്രസ്തുത  റതിയപസ്റ്റാര്ട്ടതിന്  യമല്  സസ്റ്റാപനനം  ലറകതിഫതിയക്കഷന്  റതിയപസ്റ്റാര്ട്ടത്ത്  നസ്റ്റാളതിതുവലര
ലെഭത്സ്യമസ്റ്റാക്കതിയതിട്ടതില.  റതിയപസ്റ്റാര്ട്ടതില്  സൂചതിപതിച്ചതിരതിക്കുന  അവസ  നതിലെനതില്ക്കുനതസ്റ്റായതി
പത്തനനംതതിട്ട  ജതിലസ്റ്റാ  സതീനതിയര്  ലഡപനട്ടതി  ഡയറകറുലട  01.08.2019  ലലെ  ലക.എസത്ത്.എ
/പതി.റതി.എ/ പതി1.519 നമ്പര് കത്തതിലൂലട അറതിയതിച്ചതിട്ടുണത്ത്. 
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ആലപ്പുഴ 

ആലപ്പുഴ ജജില

1. ഘടക സസ്ഥാപനങ്ങള്കക്ക് ഓഫഫീസക്ക് സമുച്ചയയം - പദ്ധതജി ആസൂത്രണതജിലല 
പസ്ഥാളജിച്ച-ഫണക്ക് നഷ്ടലപ്പെട; അധജികലച്ചലവയം; സമുച്ചയ നജിര്മസ്ഥാണയം കകവലയം 
രണക്ക് മുറജിയജില് ഒതുങ്ങജി.

[തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതക്ക് 2017-18 ഓഡജിറക്ക് റജികപ്പെസ്ഥാര്ടക്ക്  ഖണജിക  3-1]

ഘടക സസ്ഥാപനങ്ങള്കക്ക്  ഓഫഫീസക്ക്  സമുച്ചയയം  (S0195/18)  എന്ന സജില്ഓവര്
പ്രവൃതജിയുലട  അടങ്കല്  കലസ്ഥാകബസ്ഥാങ്കക്ക്  സഹസ്ഥായമസ്ഥായജി  ലഭജിച്ച  44,58,150/-
രൂപയസ്ഥായജിരുന. 2016-17-ല് ലഭജിച്ച കലസ്ഥാകബസ്ഥാങ്കക്ക് വജിഹജിതതജില് ഈ പ്രവൃതജികസ്ഥായജി
നഫീകജിവച്ച  തുകയജില്  29,28,933/-  രൂപ  മസ്ഥാത്രകമ  2017-18  വര്ഷതജിനുളജില്
ലചെലവഴജികസ്ഥാന് സസ്ഥാധജിച്ചുള.  പ്രവൃതജിയുലട വജിവജിധ ഘടങ്ങളജിലുണസ്ഥായ കസ്ഥാലതസ്ഥാമസയം
മൂലയം ബസ്ഥാകജി  15,29,217/-  രൂപ തകദ്ദേശ സസ്ഥാപനതജിനക്ക് നഷ്ടലപ്പെട. 25.10.2017  ലല
1(1)  നയം.  തഫീരുമസ്ഥാനതജിലന്റെ അടജിസസ്ഥാനതജില് പദ്ധതജി പൂര്തഫീകരണതജിനക്ക് സമയയം
ദഫീര്ഘജിപ്പെജിച്ചക്ക്  നല്കണലമന്നക്ക്  അഭഭ്യര്തജിച്ചക്ക്  തകദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  ലസക്രടറജികക്ക്
പഞസ്ഥായതക്ക്  കതക്ക്  നല്കജിലയങ്കജിലുയം  സമയപരജിധജി  കഴജിഞ്ഞതജിനസ്ഥാല്  ബസ്ഥാകജി  ഫണക്ക്
ലസ്ഥാപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണക്ക്  ഉണസ്ഥായതക്ക്.  പ്രവൃതജിയുലട  വജിശദസ്ഥായംശവയം  അപസ്ഥാകതകളയം  ചുവലട
കചെര്ക്കുന.

(a) സലയം ആസജി രജജിസ്റ്ററജില് ഉള്ലപ്പെടജിടജില

കസ്ഥായല് ഡ്രഡക്ക്ജക്ക് ലചെയ്ത മണക്ക് ഉപകയസ്ഥാഗജിച്ചക്ക് നജികതജിയ ഈ സലയം സയംബനജിച്ചക്ക്
ആസജി രജജിസ്റ്ററജില് കരഖലപ്പെടുതലുകള് ഇല.  ഏകകദശയം  10  ലസന്റെജില് കൂടുതല്
വരുന്ന  പഞസ്ഥായതജിലന്റെ  ഈ  പുറകമസ്ഥാകക്ക്  സലയം  അളന്നക്ക്  നജിശ്ചയജിച്ചക്ക്
പഞസ്ഥായതജിലന്റെ കപരജിലസ്ഥാകജി ആസജിരജജിസ്റ്ററജില് ഉള്ലപ്പെടുകതണതസ്ഥാണക്ക്.

(b) കസസ്ഥായജില് ലടസ്റ്റക്ക്, സ്ട്രകക്ക്ച്ചറല് ഡജിസസന് കസ്ഥാലതസ്ഥാമസയം

വജിടകജിടജിയ  സസ്ഥാപനങ്ങള്കക്ക്  സസ്വന്തമസ്ഥായജി  ലകടജിടയം  എന്ന  ലകഭ്യകതസ്ഥാലട
പഞസ്ഥായതജിലന്റെ  സസ്വന്തയം  സലതക്ക്  ഓഫഫീസക്ക്  സമുച്ചയയം  നജിര്മജിക്കുക
എന്നതസ്ഥായജിരുന പദ്ധതജി.  2016-17  ല് അയംഗഫീകസ്ഥാരയം  ലഭജിച്ച ഈ പദ്ധതജിയുലട
പ്രസ്ഥാരയംഭ നടപടജിയസ്ഥായ കസസ്ഥായജില് ലടസ്റ്റക്ക്,  സ്ട്രകക്ക്ച്ചറല് ഡജിസസന് എന്നജിവയക്ക് ഒരു
വര്ഷകതസ്ഥാളയം സമയയം എടുത. ഈ കസ്ഥാലതസ്ഥാമസയം ഫണക്ക് ലസ്ഥാപസ്ഥാകുന്നതജിനക്ക് ഒരു
കസ്ഥാരണയം ആയജി. എഞജിനഫീയറജിയംഗക്ക് കകസ്ഥാകളജക്ക് തജിരുവനന്തപുരയം ആണക്ക് കസസ്ഥായജില്
ലടസ്റ്റക്ക്,  സ്ട്രകക്ക്ച്ചറല്  ഡജിസസന്  എന്നജിവ  നടതജിയതക്ക്.  ഇതക്ക്  സയംബനജിച്ച
വജിവരങ്ങള് ചുവലട കചെര്ക്കുന.

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 13
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തകദ്ദേശ
സസ്ഥാപനതജിലന്റെ

റജികസ്വജിസജിഷന്

സസ്ഥാപനയം
എസ്റ്റജികമറക്ക്
നല്കജിയതക്ക്

75% തുക സസ്ഥാപനതജിനക്ക്
മുന്കൂര് നല്കജിയതക്ക്

(എസ്റ്റജികമറജില്
ആവശഭ്യലപ്പെടജിരുന.)

റജിസള്ടക്ക്
ലഭജിച്ചതക്ക്

കസസ്ഥായജില് ലടസ്റ്റക്ക് -
25.01.17

31.01.17 23.3.17 –(83,663/-) 25.05.2017

സ്ട്രകക്ക്ച്ചറല്
ഡജിസസന് -

01.11.17

22.12.17 –(50,000/-)
മുഴുവന് തുക 09.01.2018

25.05.17  ലല  കസസ്ഥായജില്  ലടസ്റ്റക്ക്  റജിസള്ടക്ക്  പ്രകസ്ഥാരയം  3  നജിലയുള
ലകടജിടസമുച്ചയതജിനക്ക്  സപലജിയംഗക്ക്  ആവശഭ്യമസ്ഥാണക്ക്  എനയം  വഭ്യക്തമസ്ഥാകജിയജിരുന.
തുടര്ന്നക്ക്  സ്ട്രകക്ക്ച്ചറല്  ഡജിസസന്  ആവശഭ്യമസ്ഥായജി  വന.  അവജിലടയുയം
അകസ്ഥാരണമസ്ഥായജി 6 മസ്ഥാസതജില് കൂടുതല് കസ്ഥാലതസ്ഥാമസയം സയംഭവജിച്ചു.

(c) പദ്ധതജി  നടപ്പെസ്ഥാകസ്ഥാന്  നജിര്മജിതജികകന്ദ്രതജിലന  ഏലജികസ്ഥാന്
സവകജിയകവളയജിലല തഫീരുമസ്ഥാനയം പജിന്നഫീടക്ക്  ഉകപകജിച്ചു

2017  ഡജിസയംബറജിനകയം  പദ്ധതജി  പൂര്തജിയസ്ഥാകജിയജിലലങ്കജില്  ഫണക്ക്
നഷ്ടലപ്പെടുലമന്നതജിനസ്ഥാല്  ലടണര് നടപടജി  ഒഴജിവസ്ഥാകജിലകസ്ഥാണക്ക്  പ്രസ്തുത പ്രവൃതജി
നജിര്മജിതജികകന്ദ്രലയ ഏലജികസ്ഥാന് 27.11.2017 ലല 1(1) കമജിറജി തഫീരുമസ്ഥാനതജിലന്റെ
അടജിസസ്ഥാനതജില്  കതക്ക്  നല്കജി.  എന്നസ്ഥാല്  തുടര്നടപടജി  ഫയലജില്  ഇല.
അക്രഡജിറഡക്ക്  ഏജന്സജികക്ക്  തുക  മുഴുവനസ്ഥായജി  ലഡകപ്പെസ്ഥാസജിറക്ക്  ലചെയ്യുന്നതജിലല
സസ്ഥാകങ്കതജിക  തടസ്സമസ്ഥാണക്ക്  ആ  ശ്രമതജില്  നജിനയം  പജിനസ്ഥാറസ്ഥാന്  കസ്ഥാരണമസ്ഥായതക്ക്
എന്നക്ക്  ഉകദഭ്യസ്ഥാഗസര്  വസ്ഥാകസ്ഥാല്  അറജിയജിച്ചു.  കസസ്ഥായജില്  ലടസ്റ്റക്ക്,  സ്ട്രകക്ക്ച്ചറല്
ഡജിസസന്  എന്നജിവയക്ക്  ഒരു  വര്ഷയം  നഷ്ടലപ്പെടുതജിയ  കശഷമസ്ഥാണക്ക്  പദ്ധതജി
നടപ്പെസ്ഥാകസ്ഥാന്  നജിര്മജിതജികകന്ദ്രതജിലന  ഏലജികസ്ഥാന്  തഫീരുമസ്ഥാനജിച്ചതക്ക്.  പദ്ധതജി
അയംഗഫീകസ്ഥാരയം ലഭജിച്ചകപ്പെസ്ഥാള് തലന്ന ഈ തഫീരുമസ്ഥാനയം എടുതക്ക് തുക ലഡകപ്പെസ്ഥാസജിറക്ക്
നല്കജിയജിരുലന്നങ്കജില് നജിയമസ്ഥാനുസൃതയം ഗഡുകളസ്ഥായജി തുക അനുവദജികസ്ഥാനുയം ഫണക്ക്
ലസ്ഥാപസ്ഥാകസ്ഥാലത പ്രവൃതജി നടപ്പെസ്ഥാകസ്ഥാനുയം സസ്ഥാധജിക്കുമസ്ഥായജിരുന.

(d) ലടണര് നടപടജി സസ്വഫീകരജികല്

നജിര്മജിതജി കകന്ദ്രലയ ഏലജിക്കുന്ന നടപടജിയജില് നജിന്നക്ക് പജിനസ്ഥാറജി വഫീണയം ലടണര്
നടപടജിയജികലകക്ക്  കപസ്ഥാകസ്ഥാന്  25.01.2018 നക്ക്  തഫീരുമസ്ഥാനജിച്ചതജിന്  പ്രകസ്ഥാരയം
അനതലന്ന ഇ-ലടണര് കണജിച്ചു.

14 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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(e) ഫണക്ക്  ലചെലവഴജിക്കുന്നതജിനുള  സമയപരജിധജി  അവസസ്ഥാനജിച്ചു;  2017-18-ല്
27.5 ലകയം മുടകജി സപലജിയംഗക്ക് മസ്ഥാത്രയം നടതജി. 15.29 ലകയം നഷ്ടലപ്പെട.

44,58,150/-  രൂപ  എസ്റ്റജികമറക്ക്  എടുത  ഈ  പ്രവൃതജികക്ക്  14.2.2018  ല്
40,03,404/-  രൂപയജില്  ലടണര്  സമര്പ്പെജിച്ച  ശ്രഫീ.ലസ്ഥാല്ജജി,  ആലപ്പുഴയക്ക്  കരസ്ഥാര്
ഉറപ്പെജിച്ചക്ക്  നല്കുകയുയം  22.2.2018  ല് എഗജിലമന്റെക്ക്  വച്ചക്ക്  പ്രവൃതജി ആരയംഭജിക്കുകയുയം
ലചെയ.  എന്നസ്ഥാല്  സസ്ഥാമതജിക  വര്ഷസ്ഥാവസസ്ഥാനയം  പ്രവൃതജി  ആരയംഭജിച്ചതജിനസ്ഥാല്
സപലജിയംഗക്ക്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണക്ക്  നടപ്പെസ്ഥാകസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജിച്ചതക്ക്.  27,54,158/-  രൂപയസ്ഥാണക്ക്
സപലജിയംഗജിനസ്ഥായജി  മസ്ഥാത്രയം  2017-18-ല് ലചെലവഴജിച്ചതക്ക്.  കലസ്ഥാകബസ്ഥാങ്കക്ക്  വജിഹജിതയം
ലചെലവഴജിക്കുന്നതജിനുള  സമയപരജിധജി  31.3.2018 ല്  അവസസ്ഥാനജിക്കുകയുയം  ഈ
പ്രവൃതജികസ്ഥായജി വകയജിരുതജിയജിരുന്ന ബസ്ഥാകജി ഫണക്ക് നഷ്ടലപ്പെടുകയുയം ലചെയ.

(f) രണക്ക്  മുറജികള്  ഉള  ഗഗ്രൗണക്ക്കഫസ്ഥാര്  മസ്ഥാത്രയം  നജിര്മജിച്ചക്ക്  പദ്ധതജി
അവസസ്ഥാനജിപ്പെജിച്ചു.

എസ്റ്റജികമറക്ക്  റജികപ്പെസ്ഥാര്ടക്ക്  പ്രകസ്ഥാരയം  മൂന്നക്ക്  നജിലകളള  ഒരു  ഓഫഫീസക്ക്  ലകടജിടയം
നജിര്മജിക്കുന്നതജിനസ്ഥാവശഭ്യമസ്ഥായ  ഫഗ്രൗകണഷന്  നജിര്മജിക്കുന്നതജിനസ്ഥാണക്ക്  കസസ്ഥായജില്
ലടസ്റ്റക്ക്  റജികപ്പെസ്ഥാര്ടജിലന്റെ  അടജിസസ്ഥാനതജില്  സപലജിയംഗക്ക്  ഉള്ലപ്പെലടയുള
പ്രവൃതജികള്  ലചെയ്തതുയം  വജിവജിധ  കസ്ഥാരണങ്ങള്കസ്ഥായജി  ഏകകദശയം  ഒരു
വര്ഷതജികലലറ  സമയയം  പസ്ഥാഴസ്ഥാകജിയതുയം.  എന്നസ്ഥാല്  സലപരജികശസ്ഥാധനയജില്
നജിലവജില് രണ മുറജികള് ഉള്ലപ്പെടുന്ന ഗഗ്രൗണക്ക്കഫസ്ഥാര് മസ്ഥാത്രമുള ലചെറജിയ ലകടജിടയം
2018-19  ല് നജിര്മജിച്ചക്ക് പ്രവൃതജി പൂര്ണമസ്ഥാക്കുകയസ്ഥാണക്ക് ഉണസ്ഥായതക്ക്.  കലസ്ഥാകബസ്ഥാങ്കക്ക്
ഫണക്ക് നഷ്ടലപ്പെടതജിനസ്ഥാല്  2018-19  ല് വജികസനഫണക്ക്  10,54,855/-  രൂപയസ്ഥാണക്ക്
ഇതജിനസ്ഥായജി ലചെലവഴജിച്ചതക്ക്. നജിലവജില് ഒരു ഓഫഫീസയം ഇവജിലട പ്രവര്തജിക്കുന്നജില.
വസ്ഥാടകലകടജിടതജില്  പ്രവര്തജിക്കുന്ന  കൃഷജിഭവന്  ഇവജികടകക്ക്  മസ്ഥാറസ്ഥാനുയം  വരുയം
വര്ഷങ്ങളജില്  പ്രവൃതജി  തുടര്ന്നക്ക്  നടപ്പെസ്ഥാകജി  കഷസ്ഥാപ്പെജിയംഗക്ക്  കകസ്ഥായംപ്ലകക്ക്
നജിര്മജികസ്ഥാനുമസ്ഥാണക്ക് ലകഭ്യമജിടുന്നതക്ക് എന്നക്ക് എകജിറക്ക് മഫീറജിയംഗജില് ലമമര് അറജിയജിച്ചു.
ചെതുപ്പെക്ക് സലതക്ക് ബഹുനജിലലകടജിടയം നജിര്മജിക്കുക എന്ന ആശയതജില് നജിന്നക്ക്
മസ്ഥാറജി  ഈ  സലതക്ക്  ഒറ  നജിലയുള  6-7  മുറജികള്  ഉള  ലകടജിടയം  ഈ
ഫണപകയസ്ഥാഗജിച്ചക്ക്  തലന്ന  പൂര്തജിയസ്ഥാകസ്ഥാവന്നതസ്ഥായജിരുന  എന്നക്ക്  ഓഡജിറക്ക്
വജിലയജിരുതന.  പഞസ്ഥായതജിലന്റെ  ഭൂപ്രകൃതജി  അനുസരജിച്ചക്ക്  ചെതുപ്പെസ്ഥായ
ഇപ്രകസ്ഥാരമുള  സലതക്ക്  ബഹുനജിലലകടജിടയം  നജിര്മജിക്കുന്നതജിനക്ക്
സപലജിയംഗജിനസ്ഥായജി  മസ്ഥാത്രയം  കകസ്ഥാടജികള്  മുടകകണജി  വരുലമന്ന  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്തഭ്യയം
ഉള്ലകസ്ഥാണക്ക്  പദ്ധതജി  കഭദഗതജി  വരുതജി  നടപ്പെസ്ഥാകജിയജിരുലന്നങ്കജില്  കൃഷജിഭവനക്ക്
സസ്വന്തയം  ലകടജിടവയം  പഞസ്ഥായതജിനക്ക്  വരുമസ്ഥാന  പ്രദമസ്ഥായ  നജിരവധജി  കടമുറജികളയം
യസ്ഥാഥസ്ഥാര്തഭ്യയം ആകുമസ്ഥായജിരുന.
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പദ്ധതജി  ആസൂത്രണയം,  വജിശദവയം  വഭ്യക്തവമസ്ഥായ  പഠനയം,  യുക്തജിസഹമസ്ഥായ
തഫീരുമസ്ഥാനയം  എന്നജിവയുലട  അഭസ്ഥാവവയം  പസ്ഥാളജിച്ചയുമസ്ഥാണക്ക്  ഫണക്ക്  ലസ്ഥാപസ്ഥാകുന്നതജിനുയം
അധജികലച്ചലവജിനുയം  കസ്ഥാരണമസ്ഥായതക്ക്  എന്നക്ക്  ഓഡജിറക്ക്  വജിലയജിരുതന.  വജികസനകസ്ഥാരഭ്യ
സ്റ്റസ്ഥാന്ഡജിയംഗക്ക് കമജിറജി ഈ വജിഷയതജില് ഒരു നടപടജിയുയം സസ്വഫീകരജിച്ചതസ്ഥായജി കസ്ഥാണുന്നജില.

ലചെലവജിലന്റെ വജിശദസ്ഥായംശയം

• 83,663/- രൂപ, ബജില് നയം. 4/16-17, തഫീയതജി – 23.3.17

• 41,112/- രൂപ, ബജില് നയം. 31/17-18, തഫീയതജി – 21.10.17

• 50,000/- രൂപ, ബജില് നയം. 35/17-18, തഫീയതജി – 22.12.17

• 27,54,158/- രൂപ, ബജില് നയം.50/17-18, തഫീയതജി – 28.3.18

ഖണജിക  സമസ്ഥാഹൃത  ഓഡജിറക്ക്  റജികപ്പെസ്ഥാര്ടജില്  ഉള്ലപ്പെടുതന്ന  വജിവരയം  അറജിയജിച്ചു  ലകസ്ഥാണള
കതജിനക്ക്  ലസക്രടറജി  മറുപടജി   ലഭഭ്യമസ്ഥാകജിയജിടജിലലന്നക്ക്  ആലപ്പുഴ ജജിലസ്ഥാ  ഓഡജിറക്ക്  കസ്ഥാരഭ്യസ്ഥാലയയം
സഫീനജിയര്  ലഡപപ്യുടജി  ഡയറക്ടറുലട  06.08.2019  ലല  ലക.എസക്ക്.എ.എ.എല്.പജി  /ജജി.എ 4-
728/19 നമര് കതക്ക് പ്രകസ്ഥാരയം  അറജിയജിച്ചജിടണക്ക്. 

2. വഭ്യവസസ്ഥായജിക അടജിസസ്ഥാനതജില് പ്ലസ്ഥാസ്റ്റജികക്ക്  ഇ-കവസ്റ്റക്ക്  എയം.ആര്.എഫക്ക്.സജി
(MRFC)യസ്ഥായജി ലചെലവഴജിച്ച 61.87 ലകയം പസ്ഥാഴസ്ഥാകുന.

[മുതുകുളയം കബസ്ഥാകക്ക് പഞസ്ഥായതക്ക് 2017-18 ഓഡജിറക്ക് റജികപ്പെസ്ഥാര്ടക്ക്  ഖണജിക  3-1]

വഭ്യവസസ്ഥായജികസ്ഥാടജിസസ്ഥാനതജില് പ്ലസ്ഥാസ്റ്റജികക്ക് ഇ-കവസ്റ്റക്ക് Material Recovery Facility
Centre  (MRFC)  സസ്ഥാപജിക്കുന്നതജിനസ്ഥായജി  2016-17,  2017-18  വര്ഷങ്ങളജില് കബസ്ഥാകക്ക്
പഞസ്ഥായതക്ക് വജിനജികയസ്ഥാഗജിച്ച  61.87  ലകയം രൂപ,  പദ്ധതജി പ്രസ്ഥാവര്തജികമസ്ഥാകസ്ഥാതതുമൂലയം
പസ്ഥാഴക്ക് ലചെലവസ്ഥായജി മസ്ഥാറുന. ഇതജികലകക്ക് 2016-17 വര്ഷയം തയസ്ഥാറസ്ഥാകജിയ 32.5 ലകയം രൂപ
അടങ്കലുള  പദ്ധതജിയജില്  ഉള്ലപ്പെടുതജി  22,06,000/-  രൂപയുയം,  2017-18  വര്ഷയം
അയംഗഫീകസ്ഥാരയം  വസ്ഥാങ്ങജിയ  പദ്ധതജിയജില്  ഉള്ലപ്പെടുതജി  35,58,640/-  രൂപയുയം  ലസക്രടറജി
ലചെലവഴജിച്ചജിടണക്ക്.  ഇതജിനുപുറലമ  MRFC  സസ്ഥാപജിക്കുന്നതജിനസ്ഥായജി  നജിശ്ചയജിച്ചജിരുന്ന
കബസ്ഥാകക്ക് പഞസ്ഥായതക്ക് വഭ്യവസസ്ഥായ കകസ്ഥായംപ്ലകജിലന്റെ അറകുറപ്പെണജികള്കസ്ഥായജി അസജിസ്റ്റന്റെക്ക്
എകജികക്യൂടഫീവക്ക്  എന്ജജിനഫീയര് മുകഖന നടപ്പെസ്ഥാകജിയ പദ്ധതജിയുലട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായജി  4,22,607/-
രൂപയുയം  2017-18 ല്  ലചെലവഴജിച്ചജിടണക്ക്.  പദ്ധതജിയുലട  നടതജിപ്പെജില്  ശ്രദ്ധയജില്ലപ്പെട
അപസ്ഥാകതകള് ചുവലട കചെര്ക്കുന.

1. MRFC സസ്ഥാപജിക്കുന്നതജിനസ്ഥായജി  2016-17  വര്ഷയം 32.5  ലകയം രൂപ അടങ്കലജില്
പദ്ധതജിയക്ക്  അയംഗഫീകസ്ഥാരയം  വസ്ഥാങ്ങുകയുയം,  22,06,000/-  രൂപ  ലചെലവഴജിക്കുകയുയം
ലചെയ്തജിരജിലക  ആയതു  പരജിഗണജികസ്ഥാലതയസ്ഥാണക്ക്  2017-18  വര്ഷയം  ഇതജികലകക്ക്
35,58,640/-  രൂപ അടങ്കലജില് പുതജിയ പദ്ധതജി തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകയുയം,  അത്രയുയം തുക

16 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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വജിനജികയസ്ഥാഗജിക്കുകയുയം ലചെയതതക്ക്.

2. നജിര്വ്വഹണ  ഏജന്സജിയസ്ഥായജി  നജിശ്ചയജിച്ച  IRTC  യുലട  ലസക്രടറജി  കബസ്ഥാകക്ക്
പഞസ്ഥായതമസ്ഥായജി  30.05.17 ല്  വച്ച  പുതജിയ  എഗജിലമന്റെജില്  MRFC
സസ്ഥാപനതജിനസ്ഥായുള പദ്ധതജി അടങ്കല് 52,06,000/-  രൂപയസ്ഥായജി ഭരണസമജിതജി
വര്ദ്ധജിപ്പെജിച്ചുലവനയം  (06.05.2017 ലല  തഫീരുമസ്ഥാനയം)  ആയതജിനക്ക്  19.05.17 ല്
ഡജി.പജി.സജി.യുലട  അയംഗഫീകസ്ഥാരയം  ലഭജിച്ചതസ്ഥായുയം  പറയുനണക്ക്.  എന്നസ്ഥാല് പുതുകജിയ
അടങ്കലജിനക്ക്  ഡജി.പജി.സജി.  അനുമതജി  ലഭജിച്ചതജിലന്റെ  കരഖ  ഓഡജിറക്ക്
അകനസ്വഷണതജിലൂലട  ആവശഭ്യലപ്പെടജിടയം  ലഭഭ്യമസ്ഥാകജിയജില.  കൂടസ്ഥാലത  പദ്ധതജി
അടങ്കല് വര്ദ്ധജിപ്പെജിച്ചുലവങ്കജിലുയം ഇതുസയംബനമസ്ഥായജി പുതുകജിയ എസ്റ്റജികമറക്ക്  IRTC
ലഭഭ്യമസ്ഥാകജിയജിടജില.

3. പദ്ധതജി അടങ്കല് 52,06,000/-  രൂപയസ്ഥായജി വര്ദ്ധജിപ്പെജിച്ചതസ്ഥായജി പറയുനലവങ്കജിലുയം
2016-17  വര്ഷയം  ഉള്ലപ്പെലട  ഈ  പദ്ധതജിയസ്ഥായജി  വജികസന  ഫണജില്  നജിനയം
ലചെലവഴജിച്ചതക്ക്  57,62,840/-  രൂപയസ്ഥാണക്ക്.  ലകടജിട  അറകുറപണജികള്കസ്ഥായജി
ലചെലവഴജിച്ച  4,22,607/-  രൂപയ്ക്കു  പുറകമയസ്ഥാണക്ക്  ഈ  ലചെലവക്ക്.  ലമഷജിനറജികള്
സസ്ഥാപജിക്കുന്നതജിനുകവണജി  അടജിയന്തജിരമസ്ഥായജി  ടസ്ഥാന്സ ക്ക്കഫസ്ഥാമറുയം,  ത്രഫീകഫസക്ക്
സലനുയം  സസ്ഥാപജിക്കുന്നതജിനസ്ഥാണക്ക്  അനുമതജികക്ക്  അതഫീതമസ്ഥായജി  തുക
ലചെലവഴജിച്ചലതന്നസ്ഥാണക്ക് ലസക്രടറജി മറുപടജിയജില് വഭ്യക്തമസ്ഥാകജിയജിടളതക്ക്.

4. കബസ്ഥാകക്ക്  പഞസ്ഥായതജിലന്റെ അധഫീനതയജിലുള വഭ്യവസസ്ഥായ കകസ്ഥായംപ്ലകജില്  MRFC
സസ്ഥാപജിക്കുന്നതജിനസ്ഥായജി  പദ്ധതജി  തയസ്ഥാറസ്ഥാകജി  ലകടജിട  അറകുറപ്പെണജികള്കസ്ഥായജി
4,22,607/-  രൂപ  വജിനജികയസ്ഥാഗജിച്ചുലവങ്കജിലുയം  സമഫീപവസ്ഥാസജികളലട  എതജിര്പ്പെജിലന
തുടര്ന്നക്ക്  പദ്ധതജി  കൃഷ്ണപുരയം  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതജിലന്റെ  2-ാം  വസ്ഥാര്ഡജികലകക്ക്
മസ്ഥാറജിലയന്നസ്ഥാണക്ക്  ലസക്രടറജി  അറജിയജിച്ചജിടളതക്ക്.  എന്നസ്ഥാല് ഇതജികലകക്ക് പുതുതസ്ഥായജി
കലണതജിയ  സലവയം  ലകടജിടവയം  ഏലതന്നക്ക്  ഫയലജില്  വഭ്യക്തമസ്ഥാകജിയജിടജില.
കൂടസ്ഥാലത  ഈ  പദ്ധതജിയുലട  ഫലപ്രദമസ്ഥായ  നജിര്വ്വഹണതജിനക്ക്  ആവശഭ്യമസ്ഥായ
സലസഗ്രൗകരഭ്യവയം ലകടജിട സഗ്രൗകരഭ്യവയം അവജിലട ലഭഭ്യമസ്ഥാലണന്നതജിനക്ക് കരഖയജില.
പദ്ധതജി സലയം കബസ്ഥാക്കു പഞസ്ഥായതജിനക്ക് സകമസ്ഥാറജി കജിടജിയജിടജില.

5. പദ്ധതജി  നടതജിപ്പുമസ്ഥായജി  ബനലപ്പെടക്ക്  കരസ്ഥാറജില്  ഏര്ലപ്പെടകശഷയം  IRTC
സസ്വകമധയസ്ഥാ നടതജിയ പഠനതജില് ഡല്ഹജി ഉള്ലപ്പെലടയുള വന് നഗരങ്ങളജില്
കശഷജി  കൂടജിയ  MRFC  സസ്ഥാപജിച്ചജിടലണനയം,  ആയതക്ക്  സസ്ഥാപജിക്കുന്നതസ്ഥാണക്ക്
അഭജികസ്ഥാമഭ്യലമന്നക്ക്  അവര്  അറജിയജിച്ചജിടലണനയം  ചൂണജികസ്ഥാടജിയസ്ഥാണക്ക്
വര്ദ്ധജിതകശഷജിയുള  MRFC  സസ്ഥാപജിക്കുന്നതജികലകക്ക്  കബസ്ഥാക്കു  പഞസ്ഥായതക്ക്
കമജിറജി  പദ്ധതജി  അടങ്കല്  52,06,000/-  രൂപയസ്ഥായജി  വര്ദ്ധജിപ്പെജിച്ചതക്ക്.  എന്നസ്ഥാല്
ഡല്ഹജി  കപസ്ഥാലുള  ലമകടസ്ഥാ  നഗരങ്ങള്കക്ക്  ആവശഭ്യമസ്ഥായ  ഉയര്ന്നകശഷജിയുള
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പ്ലസ്ഥാന്റെക്ക്  ഗസ്ഥാമപ്രകദശതക്ക്  ആവശഭ്യമുകണസ്ഥാ  എന്നതജികനലുയം,  ഇതക്ക്  ഫലപ്രദമസ്ഥായജി
എങ്ങലന  നടപ്പെസ്ഥാക്കുയം  എന്നതജികനലുയം  യസ്ഥാലതസ്ഥാരു  സസ്ഥാധഭ്യതസ്ഥാപഠനവയം
നടതസ്ഥാലതയസ്ഥാണക്ക് വര്ദ്ധജിത കശഷജിയുള പ്ലസ്ഥാന്റെക്ക് വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന് തഫീരുമസ്ഥാനജിച്ചതക്ക്.

6. 46,19,700/-  രൂപ  IRTC കക്ക്  വജിവജിധ  തഫീയതജികളജിലസ്ഥായജി  പജിന്വലജിച്ചു
നല്കജിലയങ്കജിലുയം ആയതജിലന്റെ സകപ്പെറക്ക് രസഫീതക്ക് ഒഴജിലക (07.02.18-ല് നല്കജിയ
5  ലകയം  രൂപയക്ക്  തസ്ഥാല്കസ്ഥാലജിക  രസഫീതു  മസ്ഥാത്രയം)  പദ്ധതജി  നജിര്വ്വഹണ
സയംബനമസ്ഥായജി മറ്റു കരഖകലളസ്ഥാനയം പ്രസ്തുത ഏജന്സജി ലഭഭ്യമസ്ഥാകജിയജിടജില. IRTC
ഈ  പദ്ധതജിയുലട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായജി  ലഭഭ്യമസ്ഥാക്കുന്ന  ഉപകരണങ്ങള്  ഏലതലസ്ഥാലമകന്നസ്ഥാ,
അവയുലട  ലസസജിഫജികകഷന്  ഏലതകന്നസ്ഥാ,  അവയുലട  എസ്റ്റജികമകറസ്ഥാ
കൂടസ്ഥാലതയസ്ഥാണക്ക്  ഇത്രയുയം  തുക  മുന്കൂറസ്ഥായജി  പജിന്വലജിച്ചക്ക്  നല്കജിയതക്ക്.  ഇതുമൂലയം
നജിശ്ചജിത  ലസസജിഫജികകഷകനസ്ഥാടുകൂടജിയ  ഉപകരണങ്ങളസ്ഥാണക്ക്  നജിര്വ്വഹണ
ഏജന്സജി  ലഭഭ്യമസ്ഥാകജിയലതന്നക്ക്  പരജികശസ്ഥാധജിക്കുവസ്ഥാന്  പഞസ്ഥായതക്ക്
അധജികസ്ഥാരജികള്കകസ്ഥാ സസ്ഥാകങ്കതജിക വജിദഗ്ദ്ധര്കകസ്ഥാ കഴജിഞ്ഞജില.

7. പദ്ധതജിയുലട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായജി  ടസ്ഥാന്കസസ്ഥാര്മര്  സസ്ഥാപജിക്കുന്നതജിനുയം  അനുബന
സഗ്രൗകരഭ്യങ്ങള്ക്കുമസ്ഥായജി  ഇലകജിസജിറജി  കബസ്ഥാര്ഡജിലന്റെ കസ്ഥായയംകുളയം  ഡജിവജിഷനജിലല
അസജിസ്റ്റന്റെക്ക്  എന്ജജിനഫീയര്  ലഭഭ്യമസ്ഥാകജിയ  എസ്റ്റജികമറജിലന്റെ  അടജിസസ്ഥാനതജില്
8,88,940/-  രൂപ  മുന്കൂറസ്ഥായജി  പജിന്വലജിച്ചു  നല്കജിലയങ്കജിലുയം  പ്രവൃതജി
നടനലവന്നതജിനക്ക്  കരഖലയസ്ഥാനമജില.  വജിനജികയസ്ഥാഗ  സസ്ഥാകഭ്യപത്രവയം
ലഭഭ്യമസ്ഥാകജിയജിടജില.

8. ഈ  പദ്ധതജിയുലട  സഗമമസ്ഥായ  പ്രവര്തനതജിനക്ക്  കബസ്ഥാക്കുപഞസ്ഥായതക്ക്
പരജിധജിയജില് വരുന്ന ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതകള് ഉള്ലപ്പെലട  മറ്റു  തകദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങളലട സഹകരണയം അനജിവസ്ഥാരഭ്യമസ്ഥാലണന്നജിരജിലക ആയതക്ക് ഉറപ്പെസ്ഥാകസ്ഥാന്
കഴജിഞ്ഞജിടജില.

9. കൃഷ്ണപുരയം ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതജിലന്റെ 2-ാം വസ്ഥാര്ഡജിലല അറവശസ്ഥാല പരജിസരതക്ക് ഒരു
ലഷഡക്ക്  നജിര്മജിച്ചക്ക്  ലമഷഫീനുകള്  ലകസ്ഥാണലവച്ചുലവങ്കജിലുയം  ലപസ്ഥാതുജനങ്ങളലട
എതജിര്പ്പെജിലന  തുടര്ന്നക്ക്  ഓഡജിറക്ക്  സമയയംവലര  (12/18)  MRFC
പ്രസ്ഥാവര്തജികമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് കഴജിഞ്ഞജിടജില. കബസ്ഥാക്കുപഞസ്ഥായതജിലന്റെ അഭഭ്യര്തനലയ
തുടര്ന്നക്ക്  അറവശസ്ഥാല  പരജിസരതക്ക്  MRFC  സസ്ഥാപജിക്കുവസ്ഥാന്  ടജി  സലയം
തസ്ഥാല്കസ്ഥാലജികമസ്ഥായജി  വജിടനല്കുവസ്ഥാനുള  അനുമതജികസ്ഥായജി  സര്കസ്ഥാരജിലന
സമഫീപജിക്കുവസ്ഥാന്  കൃഷ്ണപുരയം  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതക്ക്  ഭരണസമജിതജി  20.06.18-ല്
തഫീരുമസ്ഥാനലമടുതജിരുന  (തഫീരുമസ്ഥാനയം  2(1)).  എന്നസ്ഥാല്  ഇപ്രകസ്ഥാരയം  അനുമതജി
ലഭജിക്കുന്നതജിനുമുകന്ന  പഞസ്ഥായതജിലന്റെ  അറജികവസ്ഥാ  സമതകമസ്ഥാ  കൂടസ്ഥാലത  ലഷഡക്ക്
നജിര്മസ്ഥാണ പ്രവൃതജികള് നടതജി ലമഷഫീന് സസ്ഥാപജിച്ചതക്ക് ശ്രദ്ധയജില്ലപ്പെടതജിനസ്ഥാല്

18 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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ഇതജിന്കമല് വജിശദഫീകരണയം ആവശഭ്യലപ്പെടക്ക് കൃഷ്ണപുരയം ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതക്ക് ലസക്രടറജി
22.06.2018-ല്  കബസ്ഥാകക്ക്  പഞസ്ഥായതജിനക്ക്  കത  നല്കജിയജിടണക്ക്  (നയം.  K3-
130/18).

ഇതജില്  നജിനയം  പഞസ്ഥായതജിലന്റെ  സമതമജിലസ്ഥാലതയുയം,  സലയം  സകമസ്ഥാറജി
ലഭജികസ്ഥാലതയുമസ്ഥാണക്ക്  നജിര്മസ്ഥാണ  പ്രവൃതജികള്  കബസ്ഥാകക്ക്പഞസ്ഥായതക്ക്
നടതജിയലതന്നക്ക് വഭ്യക്തമസ്ഥാകുന. അപസ്ഥാകതകള്കക്ക് വജിശദഫീകരണയം ആവശഭ്യലപ്പെടക്ക്
നല്കജിയ  ഓഡ ജിറക്ക്  അകനസ്വഷണതജിനക്ക്  (നയം.7/14.12.18)  തൃപജികരമസ്ഥായ
വജിശദഫീകരണയം  ലഭഭ്യമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  ലസക്രടറജികക്ക്  കഴജിഞ്ഞജില.  പദ്ധതജി
നടതജിപ്പുമസ്ഥായജി  ബനലപ്പെടക്ക്  മുകളജില്  പ്രതജിപസ്ഥാദജിച്ച  അപസ്ഥാകതകള്  മൂലയം
MRFC യസ്ഥായജി  കബസ്ഥാകക്ക്  പഞസ്ഥായതക്ക്  ലചെലവഴജിച്ച  61,87,247/-  രൂപയുയം
ഫലതജില്  പസ്ഥാഴസ്ഥാകുന്ന  അവസയജിലസ്ഥാണക്ക്.  പദ്ധതജി  ആസൂത്രണതജിലുയം
നജിര്വ്വഹണതജിലുയം  കബസ്ഥാകക്ക്  പഞസ്ഥായതക്ക്  അധജികൃതര്കക്ക്  ഉണസ്ഥായ  പജിഴവസ്ഥാണക്ക്
പദ്ധതജിയുലട  ഈ  അവസയക്ക്  കസ്ഥാരണലമന്നക്ക്  ഓഡജിറജില്  വജിലയജിരുതന.
ആകയസ്ഥാല്  പദ്ധതജി  പ്രസ്ഥാവര്തജികമസ്ഥാക്കുന്നതജിനുയം,  ഫലപ്രദമസ്ഥായജിടള
തുടര്പ്രവര്തനതജിനുയം  ആവശഭ്യമസ്ഥായ  സതസ്വര  നടപടജികള്   ഭരണസമജിതജി
എടുകകണതസ്ഥാലണനയം  പദ്ധതജി നടതജിപ്പെജില് ചൂണജികസ്ഥാടജിയ അപസ്ഥാകതകളസ്ഥാല്
2017-18  വര്ഷയം  ഇതജികലകസ്ഥായജി  വജിനജികയസ്ഥാഗജിച്ച  39,81,247/-  രൂപ
തടസ്സലപ്പെടുതജിയതസ്ഥായുയം ഓഡജിറക്ക് റജികപ്പെസ്ഥാര്ടജില് പ്രതജിപസ്ഥാദജിച്ചജിടണക്ക്.

ലചെലവജിലന്റെ വജിശദസ്ഥായംശയം

ബജില് നയം. തുക

20/11.10.17 10,00,000

(IRTC യക്ക് നല്കജിയതക്ക്)
30/19.01.18 8,00,000

38/21.02.18 5,00,000

54/26.03.18 3,69,700

32/19.01.18 8,88,940 (ഇലകജിസജിറജി കബസ്ഥാര്ഡജിനക്ക് നല്കജിയതക്ക്)

02/24.08.17 4,22,607 (വഭ്യവസസ്ഥായ കകസ്ഥായംപ്ലകജിലന്റെ അറകുറപ്പെണജി)

ആലക 39,81,247

ഖണജിക  സമസ്ഥാഹൃത  ഓഡജിറക്ക്  റജികപ്പെസ്ഥാര്ടജില്  ഉള്ലപ്പെടുതന്ന  വജിവരയം  അറജിയജിച്ചു  ലകസ്ഥാണള
കതജിനക്ക്  ലസക്രടറജി  മറുപടജി   ലഭഭ്യമസ്ഥാകജിയജിടജിലലന്നക്ക്  ആലപ്പുഴ ജജിലസ്ഥാ  ഓഡജിറക്ക്  കസ്ഥാരഭ്യസ്ഥാലയയം
സഫീനജിയര്  ലഡപപ്യുടജി  ഡയറക്ടറുലട  06.08.2019  ലല  ലക.എസക്ക്.എ.എ.എല്.പജി  /ജജി.എ 4-
728/19 നമര് കതക്ക് പ്രകസ്ഥാരയം  അറജിയജിച്ചജിടണക്ക്. 

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 19
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3. ലപസ്ഥാതു  സലങ്ങളജില്  എയക്ക്കറസ്ഥാബജികക്ക്  കകമസ്ഥാസ്റ്റക്ക്  യൂണജിറക്ക്  -  പദ്ധതജി
നജിര്വ്വഹണതജിലല പസ്ഥാളജിച്ചകള്

[മുതുകുളയം കബസ്ഥാകക്ക് പഞസ്ഥായതക്ക് 2017-18 ഓഡജിറക്ക് റജികപ്പെസ്ഥാര്ടക്ക്  ഖണജിക  3-2]

ലപസ്ഥാതു  സലങ്ങളജില്  എയക്ക്കറസ്ഥാബജികക്ക്  കകമസ്ഥാസ്റ്റക്ക്  യൂണജിറ്റുകള്  നജിര്മജിക്കുന്നതജിനസ്ഥായജി
തയസ്ഥാറസ്ഥാകജിയ പദ്ധതജിയുലട നജിര്വ്വഹണതജിനസ്ഥായജി  (കപ്രസ്ഥാജക്ടക്ക് നയം. 45/18) 36,72,644/-  രൂപ
മുന്കൂറസ്ഥായജി പജിന്വലജിച്ചക്ക് നജിര്വ്വഹണ ഏജന്സജിയസ്ഥായ Integrated Rural Technology Centre
(IRTC)യക്ക്  നല്കജിലയങ്കജിലുയം  പദ്ധതജി  ആസൂത്രണതജികലയുയം,  നജിര്വ്വഹണതജികലയുയം
പസ്ഥാളജിച്ചകള്മൂലയം  ലചെലവഴജിച്ച  തുകയുലട  പ്രകയസ്ഥാജനയം  ലപസ്ഥാതുജനങ്ങള്കക്ക്
ലഭജികസ്ഥാതജിരജിക്കുന്നതജിനുയം,  സൃഷ്ടജികലപ്പെട  ആസജികള്  സസ്വകസ്ഥാരഭ്യ  സസ്വതസ്ഥായജി  മസ്ഥാറുന്നതജിനുയം
ഇടയസ്ഥാകജി.

ഈ  പദ്ധതജിയുലട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായജി  ചുവലട  കചെര്ക്കുന്ന  5  സലങ്ങളജില്  എയക്ക്കറസ്ഥാബജികക്ക്
കകമസ്ഥാസ്റ്റക്ക്  യൂണജിറക്ക്  സസ്ഥാപജിക്കുന്നതജിനക്ക്  കബസ്ഥാകക്ക്  പഞസ്ഥായത  കമജിറജി  തഫീരുമസ്ഥാനജിച്ചതജിലന്റെ
അടജിസസ്ഥാനതജിലസ്ഥാണക്ക്  36.73  ലകയം  രൂപ  മുന്കൂറസ്ഥായജി  പജിന്വലജിച്ചക്ക്  നജിര്വ്വഹണ
ഏജന്സജിയസ്ഥായജി നജിശ്ചയജിച്ച IRTC യക്ക് കബസ്ഥാകക്ക് പഞസ്ഥായതക്ക് ലസക്രടറജി നല്കജിയതക്ക്.

ക്ര
മ

നയം

യൂണജിറക്ക് സസ്ഥാപജികസ്ഥാന്
തഫീരുമസ്ഥാനജിച്ച സലയം

തഫീരുമസ്ഥാനയം
നമര്/
തഫീയതജി

എസ്റ്റജികമറക്ക്
മുന്കൂറസ്ഥായജി
നല്കജിയ

തുക

ബജില് നയം./
തഫീയതജി

1

ചെജികങ്ങസ്ഥാലജി
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതജിലല

കസ്ഥാവജില്പ്പെടജികല്
കദവജികകത്രയം

23.10.17
ലല 11(3)
തഫീരുമസ്ഥാനയം

2206545@7
35515

21,84,000

23/18.11.17

2
ലസന്റെക്ക് കതസ്ഥാമസക്ക്,
കസ്ഥാര്തജികപ്പെളജി

23.10.17
ലല 11(3)
തഫീരുമസ്ഥാനയം

2206545@7
35515 23/18.11.17

3

കൃഷ്ണപുരയം
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതജിലല

കുറകസ്ഥാവക്ക് കകത്രപരജിസരയം
(കസ്ഥാപ്പെജില് കുറജിപ്പുറയം ചെന്തയ്ക്കു

സമഫീപയം)

23.10.17
ലല 11(3)
തഫീരുമസ്ഥാനയം

2206545@7
35515 23/18.11.17

4
ലവടജിക്കുളങ്ങര

കകത്രപരജിസരയം

09.02.18
ലല 11(4)
തഫീരുമസ്ഥാനയം

1488644
@744322 7,44,322 44/21.03.18

5

കദവജികുളങ്ങര
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതജിലല

ആഞ്ഞജിലജിമൂടക്ക് മസ്ഥാര്കറക്ക്
പരജിസരയം

09.02.18
ലല 11(4)
തഫീരുമസ്ഥാനയം

1488644@
744322

7,44,322 44/21.03.18

ആലക 36,72,644

20 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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പദ്ധതജി  ആസൂത്രണതജികലയുയം  നജിര്വ്വഹണതജികലയുയം  ശ്രകദ്ധയമസ്ഥായ  അപസ്ഥാകതകള്  ചുവലട
കചെര്ക്കുന  .

1. മസ്ഥാലജിനഭ്യ  സയംസ്കരണയം  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതകളലട  അനജിവസ്ഥാരഭ്യ  ചുമതലയസ്ഥാലണന്നജിരജിലക
ഈ പദ്ധതജിയുലട വജിജയതജിനക്ക് അവരുലട സഹകരണയം അവശഭ്യഘടകമസ്ഥാണക്ക്. എന്നസ്ഥാല്
എയക്ക്കറസ്ഥാബജികക്ക്  കകമസ്ഥാസ്റ്റക്ക്  യൂണജിറ്റുകള്  സസ്ഥാപജിക്കുന്ന  സലങ്ങള്  ഉള്ലപ്പെടുന്ന
പഞസ്ഥായതകലള  ഈ  പദ്ധതജിയജില്  ഭസ്ഥാഗഭസ്ഥാഗസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ,  സയംയുക്ത  പദ്ധതജിയസ്ഥായജി
നടപ്പെസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ ലചെയ്തജില.

2. യൂണജിറ്റുകള്  സസ്ഥാപജിക്കുന്നതജിനസ്ഥായജി  നജിശ്ചയജികലപ്പെട  സലങ്ങള്  ഒനയം  കബസ്ഥാക്കു
പഞസ്ഥായതജിലന്റെ അധഫീനതയജിലുളവകയസ്ഥാ,  പദ്ധതജി നടതജിപ്പെജിനസ്ഥായജി വജിടകജിടജിയവകയസ്ഥാ
ആയജിരുന്നജില.  ക്രമനയം.5-ല്  പ്രതജിപസ്ഥാദജിച്ചലതസ്ഥാഴജിലകയുള  സലങ്ങള്  സസ്വകസ്ഥാരഭ്യ
കദവസ്ഥാലയങ്ങളലട അധഫീനതയജിലുളവ ആയജിരുന.

3. കബസ്ഥാകക്ക്  പഞസ്ഥായതക്ക്  നജിശ്ചയജിച്ച  സലങ്ങളജില്  യൂണജിറ്റുകള്  സസ്ഥാപജിക്കുന്നതജിനസ്ഥായജി
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതകളകടകയസ്ഥാ  സലയം  ഉടമസരുകടകയസ്ഥാ  സമതപത്രയം  ലഭജിച്ചജിടജില.
സലയം സകമസ്ഥാറജി കജിടകകയസ്ഥാ,  പദ്ധതജിയുലട തുടര് നടതജിപ്പുമസ്ഥായജി ബനലപ്പെടക്ക് സലയം
ഉടമസരുമസ്ഥായജി  കരസ്ഥാര്  ചെമയ്ക്കുകകയസ്ഥാ  ലചെയസ്ഥാലതയസ്ഥാണക്ക്  പദ്ധതജിപ്പെണയം  മുന്കൂറസ്ഥായജി
നജിര്വ്വഹണ ഏജന്സജിക്കു പജിന്വലജിച്ചു നല്കജിയതക്ക്.

4. ആദഭ്യ  മൂന്നക്ക്  യൂണജിറ്റുകള്കസ്ഥായജി  13.12.2017 ലുയം,  മറക്ക്  രണക്ക്  യൂണജിറ്റുകള്കസ്ഥായജി
12.03.2018 ലുയം  IRTC-യുമസ്ഥായജി  വച്ച  എഗജിലമന്റെജിലന്റെ  3-ാം  വഭ്യവസ  പ്രകസ്ഥാരയം
എയക്ക്കറസ്ഥാബജികക്ക് കകമസ്ഥാസ്റ്റക്ക് യൂണജിറക്ക് സസ്ഥാപജിക്കുന്നതജിനുള സലയം കബസ്ഥാകക്ക് പഞസ്ഥായതക്ക്
മസ്ഥാര്ക്കു  ലചെയ  തരുന്നതസ്ഥാലണന്നക്ക്  വഭ്യക്തമസ്ഥാകജിയജിടണക്ക്.  എന്നസ്ഥാല്  പദ്ധതജി
സലങ്ങലളസ്ഥാനയം കബസ്ഥാകക്ക് പഞസ്ഥായതക്ക് മസ്ഥാര്കക്ക് ലചെയ്തക്ക് നല്കജിയജിലലന്നസ്ഥാണക്ക് ലസക്രടറജി
ഓഡജിറക്ക് അകനസ്വഷണതജിനുള മറുപടജിയജില് വഭ്യക്തമസ്ഥാകജിയജിടളതക്ക്.

5. യൂണജിറ്റുകള്  സസ്ഥാപജികസ്ഥാന്  നജിശ്ചയജികലപ്പെട  സലങ്ങളജില്  ഇതജിലന്റെ  ആവശഭ്യകത
നജിര്ണയജിച്ചതസ്ഥായജി കരഖയജില.

6. പദ്ധതജികള്  ആരയംഭജിക്കുന്നതജിനു  മുന്കപതലന്ന  നജിര്വ്വഹണ  ഏജന്സജിയുലട
എസ്റ്റജികമറജില്  ഉള്ലപ്പെട  മുഴുവന്  തുകയുയം  മുന്കൂറസ്ഥായജി  പജിന്വലജിച്ചു  നല്കജിലയങ്കജിലുയം
തുകയുലട  സകപ്പെറക്ക്  രസഫീതക്ക്  ഒഴജിലക  പദ്ധതജി  നജിര്വ്വഹണ  സയംബനമസ്ഥായജി
എഗജിലമന്റെജിലല  വഭ്യവസ  പ്രകസ്ഥാരമുള  യസ്ഥാലതസ്ഥാരു  കരഖകളയം  നജിര്വ്വഹണ  ഏജന്സജി
ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകജിയജിടജില.

7. പദ്ധതജി  പ്രവര്തനതജിനസ്ഥാവശഭ്യമസ്ഥായ  ലവളയം,  സവദപ്യുതജി  സഗ്രൗകരഭ്യങ്ങള്  കബസ്ഥാകക്ക്
പഞസ്ഥായതക്ക്  ഒരുക്കുന്നതസ്ഥാലണന്നസ്ഥാണക്ക്  ധസ്ഥാരണസ്ഥാപത്രതജിലല  വഭ്യവസലയങ്കജിലുയം,  ഇതക്ക്
പസ്ഥാലജികലപ്പെടജില.
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8. മസ്ഥാലജിനഭ്യയം  തരയംതജിരജിച്ചക്ക്  യൂണജിറ്റുകളജില്  എതജിക്കുന്നതജിനക്ക്  ആവശഭ്യമസ്ഥായ  ഏലതങ്കജിലുയം
നടപടജി കബസ്ഥാകക്ക് പഞസ്ഥായതക്ക് സസ്വഫീകരജിച്ചതസ്ഥായജി കരഖയജില.

9. മുന്കൂര്  സകപ്പെറജിയ  തഫീയതജി  മുതല്  പരമസ്ഥാവധജി  4  മസ്ഥാസലത  സമയമസ്ഥാണക്ക്  പദ്ധതജി
പൂര്തഫീകരജിക്കുന്നതജിനസ്ഥായജി ധസ്ഥാരണസ്ഥാ പത്രതജില് അനുവദജിച്ചജിരുന്നതക്ക്. എന്നസ്ഥാല് ഓഡജിറക്ക്
സമയയം  വലര  (12/18)  ക്രമനയം.  1,  4,  5  ല്  പ്രതജിപസ്ഥാദജിച്ച  സലങ്ങളജില്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണക്ക്
യൂണജിറ്റുകള്  സസ്ഥാപജികലപ്പെടജിടളതക്ക്.  പൂര്തഫീകരജിച്ച  യൂണജിറ്റുകള്  എസ്റ്റജികമറജിലല
ലസസജിഫജികകഷന്  പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണക്ക്  സസ്ഥാപജികലപ്പെടലതന്നതജിന്കമല്  സസ്ഥാകങ്കതജിക
വജിദഗ്ദ്ധലരലകസ്ഥാണക്ക് പരജികശസ്ഥാധജിച്ചക്ക് ഉറപ്പെസ്ഥാകജിയജിടമജില.

10.ലവടജിക്കുളങ്ങര  കദവഫീകകത്ര  പരജിസരതയം,  കസ്ഥാവജില്പ്പെടഫീകല്  കദവഫീകകത്ര
പരജിസരതയം സസ്ഥാപജികലപ്പെട യൂണജിറ്റുകള് പ്രവര്തന സജ്ജലമങ്കജിലുയം പദ്ധതജിസലയം
സകമസ്ഥാറജി കജിടസ്ഥാതതജിനസ്ഥാലുയം, ഇതു സയംബനമസ്ഥായജി സലയം ഉടമകളമസ്ഥായജി ധസ്ഥാരണസ്ഥാപത്രയം
ചെമച്ചജിടജിലസ്ഥാതതജിനസ്ഥാലുയം  ലപസ്ഥാതുജനങ്ങള്കക്ക്  ഇതജിലന്റെ  പ്രകയസ്ഥാജനയം  ലഭജികസ്ഥാത
അവസയ്ക്കു  കസ്ഥാരണമസ്ഥായജി.  ഈ  പദ്ധതജിയുമസ്ഥായജി  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതകള്കക്ക്
പങ്കസ്ഥാളജിതമജിലസ്ഥാതതജിനസ്ഥാലുയം  യൂണജിറ്റുകള്  സകമസ്ഥാറജി  കജിടസ്ഥാതതജിനസ്ഥാലുയം  പ്രസ്തുത
യൂണജിറ്റുകളലട  പ്രവര്തന  സയംബനമസ്ഥായജി  പഞസ്ഥായതജിനക്ക്  യസ്ഥാലതസ്ഥാരു  അറജിവയം
ഇലലന്നസ്ഥാണക്ക്  ബനലപ്പെട  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതക്ക്  ലസക്രടറജിമസ്ഥാര്  കരഖസ്ഥാമൂലയം  ഓഡജിറജില്
അറജിയജിച്ചജിടളതക്ക്.  കകത്ര  കകസ്ഥാമഗ്രൗണജിനുളജില്  സസ്ഥാപജികലപ്പെട  യൂണജിറ്റുകളജികലകക്ക്
പുറകമ  നജിനള  മസ്ഥാലജിനഭ്യങ്ങള്  എതജിക്കുന്നതക്ക്  പ്രസ്ഥാകയസ്ഥാഗജികമലസ്ഥാതതജിനസ്ഥാല്
നജിര്മജികലപ്പെട  യൂണജിറ്റുകളലട  പ്രകയസ്ഥാജനയം  ലപസ്ഥാതുജനതജിനക്ക്  ലഭജികസ്ഥാലതകപസ്ഥായജി.
പദ്ധതജി  ആസൂത്രണതജിലുണസ്ഥായ  പജിഴവസ്ഥാണക്ക്  ഈ  അവസയ്ക്കു  കസ്ഥാരണമസ്ഥായതക്ക്.
കദവജികുളങ്ങര  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതജിലല  ആഞ്ഞജിലജിമൂടക്ക്  മസ്ഥാര്കറക്ക്  പരജിസരതക്ക്  യൂണജിറക്ക്
സസ്ഥാപജികലപ്പെടലവങ്കജിലുയം ഇതക്ക്  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതജിനക്ക്  സകമസ്ഥാറസ്ഥാതതുമൂലയം നസ്ഥാളജിതുവലര
പ്രവര്തജിപ്പെജിച്ചജിലലന്നക്ക്  കദവജികുളങ്ങര  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത  ലസക്രടറജി  കരഖസ്ഥാമൂലയം
ഓഡജിറജില്  അറജിയജിച്ചജിടണക്ക്.  അപസ്ഥാകതകളജിന്കമല്  വജിശദഫീകരണയം  ആവശഭ്യലപ്പെടക്ക്
നല്കജിയ  ഓഡജിറക്ക്  അകനസ്വഷണതജിനക്ക്  (നയം.6/13.12.18)  തൃപജികരമസ്ഥായ  മറുപടജി
ലഭഭ്യമസ്ഥാകസ്ഥാന് നജിര്വ്വഹണ ഉകദഭ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥായ ലസക്രടറജികക്ക് കഴജിഞ്ഞജില.

പദ്ധതജിയുലട ആസൂത്രണതജിലുയം നടതജിപ്പെജിലുമുണസ്ഥായ പസ്ഥാളജിച്ചകള് 36.73  ലകയം
രൂപ  ലചെലവഴജിച്ച  ഈ  പദ്ധതജിയുലട  പ്രകയസ്ഥാജനയം  നസ്ഥാളജിതുവലര  ലപസ്ഥാതുജനതജിനക്ക്
ലഭജികസ്ഥാതജിരജികസ്ഥാന്  ഇടയസ്ഥാകജിലയന്നക്ക്  ഓഡജിറജില്  വജിലയജിരുതന.  ലപസ്ഥാതു  പണയം
വജിനജികയസ്ഥാഗജിച്ചക്ക്  നജിര്മജിച്ച  രണക്ക്  യൂണജിറ്റുകള്  സസ്വകസ്ഥാരഭ്യ  ആസജിയസ്ഥായജി  മസ്ഥാറജിയ
സസ്ഥാഹചെരഭ്യതജില്  ഇതജികലകസ്ഥായുള  14,79,837/-  രൂപയുലട  ലചെലവക്ക്  (735515  +
744322)  ഓഡജിറജില്  നജിരസ്ഥാകരജിക്കുന്നതസ്ഥായുയം  ഇതക്ക്  നജിര്വ്വഹണ  ഉകദഭ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥായ
ലസക്രടറജിയജില് നജിനയം,  ടജി  സലങ്ങളജില് യൂണജിറക്ക്  സസ്ഥാപജിക്കുവസ്ഥാന് തഫീരുമസ്ഥാനലമടുത
പഞസ്ഥായതക്ക്  കമജിറജി  അയംഗങ്ങളജില്  നജിനയം  തുലഭ്യമസ്ഥായജി  ഈടസ്ഥാകജി
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തജിരജിച്ചടകകണതസ്ഥാലണനയം  ഓഡജിറക്ക്  റജികപ്പെസ്ഥാര്ടജില്  പരസ്ഥാമര്ശജിച്ചജിടണക്ക്.  കശഷജിച്ച  3
യൂണജിറ്റുകളജില്  ഒന്നക്ക്  പ്രവര്തനകമമസ്ഥായജിടജിലസ്ഥാതതജിനസ്ഥാലുയം  രലണണയം  നസ്ഥാളജിതുവലര
സസ്ഥാപജിച്ചജിടജിലസ്ഥാ തതജിനസ്ഥാലുയം കശഷജിച്ച ലചെലവതുകയസ്ഥായ 21,92,807/- രൂപ ഓഡജിറജില്
തടസ്സലപ്പെടുതജിയജിടണക്ക്. സസ്ഥാപജികസ്ഥാത യൂണജിറ്റുകള്കസ്ഥായജി നജിര്വ്വഹണ ഏജന്സജിയുലട
പകല്  മജിച്ചയം  നജില്ക്കുന്ന  14,48,485/-  രൂപ  (2,18,400  –7,35,515)  തജിരജിലക
ഈടസ്ഥാകജി  കണ്കസസ്ഥാളജികഡറഡക്ക്  ഫണജില്  ഒടുക്കുവസ്ഥാന്  സതസ്വര  നടപടജി
സസ്വഫീകരജികകണതസ്ഥാലണനയം ഓഡജിറക്ക് റജികപ്പെസ്ഥാര്ടജില് നജിര്കദ്ദേശജിച്ചജിടണക്ക്.

ഖണജിക  സമസ്ഥാഹൃത  ഓഡജിറക്ക്  റജികപ്പെസ്ഥാര്ടജില്  ഉള്ലപ്പെടുതന്ന  വജിവരയം  അറജിയജിച്ചു  ലകസ്ഥാണള
കതജിനക്ക്  ലസക്രടറജി  മറുപടജി  ലഭഭ്യമസ്ഥാകജിയജിടജിലലന്നക്ക്  ആലപ്പുഴ  ജജിലസ്ഥാ  ഓഡജിറക്ക്  കസ്ഥാരഭ്യസ്ഥാലയയം
സഫീനജിയര്  ലഡപപ്യുടജി  ഡയറക്ടറുലട  06.08.2019  ലല  ലക.എസക്ക്.എ.എ.എല്.പജി/ജജി.എ 4-
728/19 നമര് കതക്ക് പ്രകസ്ഥാരയം  അറജിയജിച്ചജിടണക്ക്.
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Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank
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കകകോട്ടയയം 

കകകോട്ടയയം ജജില

1. ഐ.എസസ.ഒ  സര്ട്ടജിഫജികക്കേഷനുമകോയജി  ബന്ധപപ്പെട്ട  നവവീകരണ
പ്രവൃതജികള.  പപകോതുപണതജിപന്റെ  ദുര്വവ്യയയം  34,38,095/-  രൂപയുപട
പചെലവസ തടസ്സപപ്പെടുത്തുന

[മണര്കകോടസ ഗകോമപഞകോയതസ 2017-18 ഓഡജിറസ റജികപ്പെകോര്ട്ടസ  ഖണജിക  3-4]

2017-18  പല വകോര്ഷജിക പദ്ധതജിയജിലുളപപ്പെടുതജി ഗകോമപഞകോയതസ പസക്രട്ടറജി
നടപ്പെജിലകോക്കേജിയതസ  24  കപ്രകോജക്ടുകളകോണസ.  ഇവയജില്  14  എണ്ണവയം  ISO
സര്ട്ടജിഫജികക്കേഷനുമകോയജി ബന്ധപപ്പെട്ട പഞകോയകതകോഫവീസസ നവവീകരണയം ഉളപപ്പെപടയുള
പ്രവൃതജികളകോണസ.  ഇതജില്  11  എണ്ണവയം  2016-17  ല്  ആരയംഭജിചസ  സജില്  ഓവറകോയജി
തുടര്ന്നതുമകോണസ. കപ്രകോജക്റ്റുകളുപട വജിശദകോയംശങ്ങള ചുവപട കചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നയം കപ്രകോജകസ നയം / കപരസ പചെലവസ ഫണസ / ബജില്നയം /

പചെക്കേസ നയം റജിമകോര്കസ

1
086/18, (സജില് ഓവര്),
പഞകോയതസ ഓഫവീസസ,
ISO നജിലവകോരയം.

31,155
തനതസ ഫണസ/പചെക്കേസ.
546147/6-10-17

ഫയല് 
ക്രമവീകരണതജിനസ 
മസ്റ്റര് കറകോള
അടജിസകോനതജില് 
കൂലജി നലജിയതസ.

2

098/18,(സജില് ഓവര്),
മണര്കകോടസ 
പഞകോയകതകോഫവീസസ 
സയംവജിധകോനപരജിപകോലനയം

9,37,175

ധനകകോരവ്യകമവീഷന് 
ഗകോന്റെസ. ബജില്നയം.
895/17-18 906355/
ബജില്നയം. 761/17-18 
30820/

റബസകകകോയുപട 16-3-18
പല ഇന്കവകോയസസസ നയം.
RHW/16-17/551 
പ്രകകോരയം നലജിയതസ.

3

099/18(സജില് ഓവര്),
ISO നജിലവകോരയം 
ഓഫവീസസറയം, 
പഹെല്പസപഡസസ,
ഫ്രകണകോഫവീസസ 
ഫര്ണജിഷജിയംഗസ

3,59,133
വജികസനഫണസ.
ബജില്നയം.594/17-18/ 
28-3-18

"കകോഡസകകകോ"ഇന്കവകോ
യസസസ
KADCO/CRO/ 
SALE/2017-18/ 
212/14-3-18
പ്രകകോരയം നലജിയതസ.

4

100/18,
(സജില് ഓവര്),
സ്റ്റകോന്റെജിയംഗസ 
കമജിറജിപചെയര്മകോന്,
അയംഗങ്ങളുപട
മുറജികളുപട 
കകോബജിന്നജിര്മകോണയം, 
റയംഫര്ണജിഷജിയംഗസ.

37,109
വജികസനഫണസ.
ബജില്നയം.
995/17-18/ 13-10-17

"കകോഡസകകകോ"ഇന്കവകോ
യസസസ നയം.157/27-3-17
പ്രകകോരയം നലജിയതസ.
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5

101/18,(സജില് ഓവര്),
പഞകോയകതകോഫവീസസ
ISO നജിലവകോരമകോക്കുന്ന 
തജിപന്റെ ഭകോഗമകോയജി 
ഫ്രകണകോഫവീസസ 
ബകോതസറയം, പഷല്ട്ടര്,
പസ്റ്റയര്കകസസ, 
എമര്ജന്സജി എകജിറസ.

1,27,106

കലകോകബകോങസ 
സഹെകോയയം
ബജില്നയം.
994/17-18/ 13-10-17

"കകോഡസകകകോ"ഇന്കവകോ
യസസസ നയം.158/27-3-17
പ്രകകോരയം നലജിയതസ.

6

102/18,(സജില് ഓവര്), 
ISO നജിലവകോരകതകോട 
നുബന്ധജിചസ സജി.സജി.റജി.
വജി, ടജിപ്പെജിള
എല്.ഇ.ഡജി ടജി.വജി
എന്നജിവയുപട 
സയംവജിധകോനപരജിപകോലനയം

66,086

കലകോകബകോങസ 
സഹെകോയയം
ബജില്നയം.
991/17-18/ 13-10-17

"കകോഡസകകകോ"ഇന്കവകോ
യസസസ നയം.161/27-3-17
പ്രകകോരയം നലജിയതസ.

7

103/18,
(സജില് ഓവര്),
പഞകോയകതകോഫവീസസ 
പകോനലജിയംഗസ

82,510 

38736- 
വജികസനഫണസ,
ബജില്നയം.
992 /17-18/ 13-10-
17 43774-തനതസ 
ഫണസപചെക്കേസനയം.
579005/5-12-17

"കകോഡസകകകോ"ഇന്കവകോ
യസസസ നയം.159/27-3-17
പ്രകകോരയം നലജിയതസ.

8

104/18,(സജില് ഓവര്),
പഞകോയകതകോഫവീസസ 
പപയജിന്റെജിയംഗസ,
സവീലജിയംഗസ.

1,44,096
തനതസ ഫണസ
പചെക്കേസനയം.
579004/5-12-17

"കകോഡസകകകോ"ഇന്കവകോ
യസസസ നയം.162/27-3-17
പ്രകകോരയം നലജിയതസ.

9

107/18,(സജില് ഓവര്), 
ISO സര്ട്ടജിഫജികക്കേഷപന്റെ
ഭകോഗമകോയജി 
നവവീകരണപ്രവര്തന
ങ്ങള

2,99,840

കലകോകബകോങസ
സഹെകോയയം
ബജില്നയം.390/17-18/ 
29-12-17

"കകോഡസകകകോ"യുപട 23-
12-17 പല
ഇന്കവകോയസസസ
KADCO/ CRO/ 
SALE/2017-18/98
പ്രകകോരയം നലജിയതസ.

10

108/18, (സജില് ഓവര്), 
ISO യുപട ഭകോഗമകോയജി 
നവവീകരജിക്കുന്ന 
ഓഫവീസജികലക്കേസ 
കമമ്പ്യൂട്ടറുകള,
ഫയലുകള എന്നജിവയുപട
ഷജിഫജിയംഗസ.

23,900 തനതസ ഫണസ.

കമമ്പ്യൂട്ടര് പനറസ 
വര്ക്കേജിയംഗസ,
ഷജിഫജിയംഗസ 
എന്നജിവയകോയജി 
സജികയകോണ
കമമ്പ്യൂകട്ടഴസ,
കുമകോരനല്ലൂര് നസ 
നലജിയതസ.

26 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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109/18, (സജില് ഓവര്), 
ISO സര്ട്ടജിഫജികക്കേഷപന്റെ
ഭകോഗമകോയജി 
പഞകോയതജിനസ 
ഡഡനജിയംഗസ റയം,
സവീലജിയംഗസ,
ഡഡനജിയംഗസകടബജിള, 
കകസരകള, കകബകോര്ഡസ
എന്നജിവയുപട 
പരജിപകോലനയം

4,14,784 കലകോകബകോങസ 
സഹെകോയയം

"കകോഡസകകകോ"യുപട 30-
10-17 പല
ഇന്കവകോയസസസ
KADCO/CRO/ 
SALE/2017-18/44
പ്രകകോരയം നലജിയതസ.

12

276/18, ISO
സര്ട്ടജിഫജികക്കേഷപന്റെ
ഭകോഗമകോയജി പപയജിന്റെജിയംഗസ,
പസ്റ്റയജിന്പലസസ സ്റ്റവീല് 
കബകോര്ഡസ,
കഫകോര്ഡടലജിയംഗസ ഗഗ്രൗണസ
കഫകോര്.

4,75,000
വജികസനഫണസ
ബജില്നയം
1994/17-18/ 28-3-18

"കകോഡസകകകോ"യുപട
14-3-18 പല
ഇന്കവകോയസസസ
KADCO/CRO/ 
SALE/2017-18/213
പ്രകകോരയം നലജിയതസ.

13 299/18,പഞകോയകതകോ
ഫവീസസ കഫകോറജിയംഗസ 4,95,256

വജികസനഫണസ
ബജില്നയം.
231/17-18/21-2-18

ഇന്കവകോയസസസ 
നയം.156/27-3-17

14

301/18, ISO
സര്ട്ടജിഫജികക്കേഷപന്റെ
ഭകോഗമകോയജി ഫയല് 
ക്രമവീകരജിക്കുന്നതജിനകോയജി
റകോക്കുകള,
കബകോക്സുകള,
ഫയല്കവറുകള 
തുടങ്ങജിയവ വകോങ്ങല്

3,87,028

തനതസഫണസ
വജിവജിധ വഗ്രൗചറുകള 
പ്രകകോരമുള
പചെലവകള.

82300/ രൂപയസ 
കബകോര്ഡുകള 
സകോപജിചതസ.
റകോക്കുകള,
ഫയല് 
ക്രമവീകരണകൂലജി,
ഫയല് 
സൂകജിക്കുന്നതജിനസ 
കബകോക്സുകള
തുടങ്ങജിയവ.

കപ്രകോജക്റ്റുകള സയംബന്ധജിച പ്രകതവ്യക നജിരവീകണങ്ങള

a) 098/18. മണര്കകോടസ ഓഫവീസസ സയംവജിധകോനപരജിപകോലനയം

ആപക  29  ഇനങ്ങള  ഉളപപ്പെട്ട  റബസകകകോ  യുപട  22,65,887/-  രൂപയുപട
ഇന്കവകോയസസസ  മകോത്രമകോണസ  പചെലവസ  സയംബന്ധജിച  ആധജികകോരജികകരഖയകോയജി
ഫയലജില്  സൂകജിചജിട്ടുളതസ.  ഇന്കവകോയസസസ  പ്രകകോരമുള  എലകോ  പ്രവൃതജികളുയം
കൃതവ്യമകോയ  അളവജില്  നടപ്പെജിലകോക്കേജിയജിട്ടുപണന്ന  വജിദഗ്ദ്ധപരജികശകോധനകോ  റജികപ്പെകോര്ട്ടസ
ഇലകോപതയകോണസ തുക നല്കജിയജിട്ടുളതസ.

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 27
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b) 099/18  (സജില്  ഓവര്),  ISO  നജിലവകോരയം  ഓഫവീസസറയം,  പഹെല്പസപഡസസ,
ഫ്രകണകോഫവീസസ ഫര്ണജിഷജിയംഗസ

പഹെല്പസ  പഡസസ  പഷല്ഫസ,  പഹെല്പ്പെസ  പഡസസ  കഗ്രൗണര്,  പഹെല്പ്പെസ  പഡസസ
പഡക്കേകററവീവസ  സവീലജിയംഗസ,  പഹെല്പസ  പഡസസ  പപയജിന്റെജിയംഗസ,  പമയജിന്  ഓഫവീസസ
കകബകോര്ഡസഷട്ടര്,  പമയജിന്  ഓഫവീസസ  പവര്ട്ടജിക്കേല്  ഡബ്ലൈന്റെസ,  ഫ്രണസ  ഓഫവീസസ
ഗകോസസ  കഡകോര്,  റജികവകോളവജിയംഗസ  പചെയര്  എന്നജിവയകോണസ  സകോപജിചജിട്ടുളതകോയജി
KADCO  യുപട  ഇന്കവകോയസസസ  പ്രകകോരയം  കകോണുന്നതസ.  3,59,133/-  രൂപ
പചെലവഴജിചസ  പഹെല്പസ  പഡസജിനകോയജി  വകോങ്ങജിയ  ഉപകരണങ്ങള  ഒരുമുറജിയജില്
സൂകജിചജിരജിക്കുന്നതകോയജി  കകോണപപ്പെട്ടു.  നകോളജിതുവപര  പഹെല്പസ  പഡസസ
പ്രവര്തനകമമകോയജിട്ടജില.

c) 100/18  (സജില്ഓവര്),  സ്റ്റകോന്റെജിയംഗസ  കമജിറജിപചെയര്മകോന്,  അയംഗങ്ങളുപട
മുറജികളുപട കവ്യകോബജിന് നജിര്മകോണയം, റയം ഫര്ണജിഷജിയംഗസ

കക്യുബജിക്കേജിളുകള  സകോപജിക്കുക,  പഷല്ഫസ  സയംവജിധകോനങ്ങളുള  കടബജിളുകള
ലഭവ്യമകോക്കുക,  കമജിറജി  അയംഗങ്ങളുപട  മുറജിയജില്  ജജിപയം  കബകോര്ഡുപകയകോഗജിച്ചുള
പഡക്കേകററവീവസ  സവീലജിയംഗസ  എന്നവീ  പ്രവൃതജികളകോണസ  37,109/-  രൂപ  മുടക്കേജില്
നടപ്പെജിലകോക്കേജിയപതന്നസ  KADCO  യുപട  27-3-17-പല  ഇന്കവകോയസസസ  പ്രകകോരയം
വവ്യക്തമകോകുന.  എന്നകോല്  ഇന്കവകോയസസജില്  പറയുന്ന  അളവകളുള
കക്യുബജിക്കേജിളുകളുയം,  കടബജിളുകളുമകോണസ  സകോപജിചപതനയം,  സവീലജിയംഗസ  അളവകള
കൃതവ്യമകോപണനയം പരജികശകോധജിചസ ഉറപ്പെകോക്കേജിയജിട്ടജില.

d) 101/18  (സജില്ഓവര്),  പഞകോയകതകോഫവീസസ  ഐ.എസസ.ഒ  നജിലവകോരയം
ആക്കുന്നതജിപന്റെ  ഭകോഗമകോയജി  ഫ്രകണകോഫവീസസ  ബകോതസറയം,  പഷല്ട്ടര്,
പസ്റ്റയര്കകസസ, എമര്ജന്സജി എകജിറസ

കതകുകള,  ജനലുകള,  ഭജിതജി  എന്നജിവയുപട  പുറയംഭകോഗയം  പപയജിന്റെജിയംഗസ,  ഫ്രണസ
ഓഫവീസസ  പപയജിന്റെജിയംഗസ,  ഫ്രകണകോഫവീസസ  ബകോതസറയം,  എമര്ജന്സജി
എകജിറസപസ്റ്റയര്കകസസ നജിര്മകോണയം,  ദജിശകോകബകോര്ഡസ സകോപജിക്കേല് എന്നജിവയകോണസ
കപ്രകോജകജിലുളപപ്പെട്ടജിരുന്നതസ.  തജികച്ചുയം  മരകോമതസ  പ്രവൃതജികളകോയ  ഇവയുപട
അളവകള  കരഖപപ്പെടുതജി  തജിട്ടപപ്പെടുതകോപതയകോണസ  "കകോഡസകകകോ"യുപട
ഇന്കവകോയസസജില്  (നയം.158/27-3-17)പറഞ്ഞ തുകയുപട മുന്വര്ഷയം നലജിയതജിപന്റെ
ബകോക്കേജി നലജിയതസ.

28 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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e) 102/18  (സജില്ഓവര്),  ഐ.എസസ.ഒ  നജിലവകോരകതകോടനുബന്ധജിചസ
സജി.സജി.റജി.വജി,  ടജിപ്പെജിള  എല്.ഇ.ഡജി.റജി.വജി  എന്നജിവയുപട  സയംവജിധകോന
പരജിപകോലനയം

ഓഫവീസജിനുളജില്  30,  പുറതസ  2  എണ്ണമുളപപ്പെപട  ആപക  32 സജി.സജി.റജി.വജി
കകോമറകള,  പസ്റ്റബജിഡലസര്  ഉളപപ്പെപട  3  കലകോയസഡസ  ബകോന്റെസ  എല്.ഇ.ഡജി
റജി.വജികള,  അകകകോഗകോര്ഡസ വകോട്ടര് പമ്പ്യൂരജിഫയര്  3  എണ്ണയം,  ഇന്റെര്കകകോയം,  പഹെല്പസ
പഡസജികലക്കേസ  കുഷവ്യന്  പജിടജിപ്പെജിച  ചെകോരുകകസരകള  (സന്ദര്ശകര്ക്കുയം
സ്റ്റകോഫജിനുയം),  പനയജിയം  കബകോര്ഡസ  എന്നജിവ  സകോപജിക്കുയകോണസ  ഈ
കപ്രകോജകജിലുളപപ്പെട്ടജിരുന്നതസ.

ഐ.എസസ.ഒ  കണസല്ട്ടന്സജി  സകോപനമകോയ കകകോളജിറജി  മകോകനപജ്മെന്റെസ  സര്വവീസസ
ഐ.എസസ.ഒ  സര്ട്ടജിഫജികക്കേഷന്  ലഭജിക്കുന്നതജിനകോയജി  സകോപനതജില്
അടജിയനജിരമകോയജി  ഏര്പപ്പെടുകതണ  സയംവജിധകോനങ്ങള  സയംബന്ധജിച  ലഘുകലഖ
പഞകോയതജിനസ  ലഭവ്യമകോക്കുകയുണകോയജി.  എന്നകോല്  ടജി  ലഘുകലഖയജിപലകോനയം
സജി.സജി.റജി.വജി  സകോപജിക്കേണപമന്ന  നജിബന്ധനയജില.  എന്നകോല്  ഓഫവീസസറയം,
പ്രസജിഡന്റെസ,  ഡവസസ പ്രസജിഡന്റെസ,  പഞകോയതസ പസക്രട്ടറജിമകോരുപട ഓഫവീസുകള,
വജിവജിധ പസകനുകളുളപപ്പെപട ഓഫവീസസ മുഴുവന് സജി.സജി.റജി.വജി സകോപജിചതജിപന്റെ
സകോഹെചെരവ്യയം  വവ്യക്തമല.  മകോത്രമല  "കകോഡസകകകോ"ഇപ്രകകോരമുള  ഇലകകകോണജികസ
ഉപകരണങ്ങള  സകനമകോയജി  ഉലകോദജിപ്പെജിക്കുന്നജിലകോത  സകോഹെചെരവ്യതജില്  പടണര്
കൂടകോപത  "കകോഡസകകകോ"മുഖകോനജിരയം  ഉപകരണങ്ങള  സകോപജിചതസ  ക്രമപ്രകകോരമല.
വകോങ്ങജിയ  വകോട്ടര്പമ്പ്യൂരജിഫയറജില്  ഒപരണ്ണയം  നകോളജിതുവപര  സകോപജിചജിട്ടജില.
സകോപജിചതജില്  ഒപരണ്ണയം  പ്രവര്തജിക്കുന്നജില.  പഹെല്പ്പെസ  പഡസജികലക്കേസ  18
കകസരകള  വകോങ്ങജിയതസ,  പഹെല്പസപഡസസ  പ്രവര്തജിച്ചുതുടങ്ങകോതതജിനകോല്
മുറജിയജില്  കൂട്ടജിയജിട്ടജിരജിക്കുകയകോണസ.  ഇപ്രകകോരയം  തജികച്ചുയം  അനജിവകോരവ്യമലകോത
ഇനങ്ങളക്കേകോയകോണസ  മുന്വര്ഷകതതുളപപ്പെപട  4,41,086/-  രൂപ പചെലവഴജിചതസ.
(തന്വര്ഷപചെലവസ-66,086/-).

f) 103/18 (സജില്ഓവര്), പ ഞകോയകതകോഫവീസസ പകോനലജിയംഗസ

"കകോഡസകകകോ"യുപട  159/27-3-17  ഇന്കവകോയസസസ  പ്രകകോരയം  നടപ്പെജിലകോക്കേജിയ
ഇനങ്ങളകോണസ  ഈ  കപ്രകോജകജിലുളപപ്പെട്ടജിരുന്നതസ.  ജനലുകളക്കേസ  അലുമജിനജിയയം
ഫ്രയജിമജില്  അടപ്പുകള  സകോപജിക്കേല്,  പശയുപകയകോഗജിചസ  ഫ്രകണകോഫവീസസ
വജിടജിഡഫഡസ  ഡടലജിടല്,  പമയജിന്  ഓഫവീസസഹെകോള,  ഫ്രണസ  ഓഫവീസസ,
പഹെല്പസപഡസസ,  സ്റ്റകോന്റെജിയംഗസ  കമജിറജി  റയം  എന്നജിവജിടങ്ങളജിലകോയജി  9  വകോട്ടജിപന്റെ  80

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 29
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എല്.ഇ.ഡജി  ബളബുകള  സകോപജിക്കേല്,  ഡപ്ലൈവഡസ,  ഡമക്കേ
എന്നജിവയുപകയകോഗജിചസ  പമയജിന്  ഓഫവീസജിപല  തൂണുകളുപട  പകോനലജിയംഗസ
പഞകോയതസ അയംഗങ്ങളക്കേസ കകസരകള എന്നജിവയകോണസ ഈ പ്രവൃതജികള.

ജനലുകളക്കേസ  അടപ്പുകള  സകോപജിക്കേല്,  ഡടല്പകോകല്,  പകോനലജിയംഗസ
പ്രവൃതജികളുപട  അളവകള  എടുതസ  ഉറപ്പെകോക്കുകയുണകോയജില.  1,005/-  രൂപ
നജിരക്കേജിലകോണസ  എല്.ഇ.ഡജി  ഡലറ്റുകള  സകോപജിചതസ.  നജിരക്കുസയംബന്ധജിച
യകോപതകോരു പരജികശകോധനയുയം ഉണകോയജില.

g) 104/18 (സജില്ഓവര്), പഞകോയകതകോഫവീസസ പപയജിന്റെജിയംഗസ, സവീലജിയംഗസ

പമയജിന് ഓഫവീസസ ഹെകോള ജജിപയം കബകോര്ഡുപകയകോഗജിചസ  സവീലജിയംഗസ,  പപയജിന്റെജിയംഗസ,
പകോനലജിയംഗസ എന്നവീ മരകോമതസ പ്രവൃതജികള നടതജിയതജിനസ KADCO യുപട 27-3-
17  പല  162  നയം.ഇന്കവകോയസസസ  പ്രകകോരയം മുന്വര്ഷയം നലജിയതജിപന്റെ ബകോക്കേജിതുക
നലജിയജിരജിക്കുന.  അളവസ  കരഖപപ്പെടുതകലകോ,  മൂലവ്യനജിര്ണയകമകോ  ഇലകോപത  തുക
നലജിയജിരജിക്കുന.

h) 107/18  (സജില്ഓവര്),  ഐ.എസസ.ഒ  സര്ട്ടജിഫജികക്കേഷപന്റെ  ഭകോഗമകോയജി
നവവീകരണപ്രവര്തനങ്ങള

KADCO യുപട 27/12/17 പല ഇന്കവകോയസസസ പ്രകകോരയം സകോപജിക്കേപപ്പെട്ട 1.5 ടണ
LLOYD എയര് കണഡവീഷണര്  (സ്റ്റബജിഡലസര് ഉളപപ്പെപട) 5  എണ്ണയം,1  ടണ
എയര്  കണഡവീഷണര്  2  എണ്ണയം  എന്നജിവയുപട  പചെലവകോണസ
കപ്രകോജകജിലുളപപ്പെട്ടജിട്ടുളതസ.  പസര്വര്  റമജില്മകോത്രമകോണസ  എയര്  കണഡവീഷണര്
സകോപജിക്കേണപമന്നസ  ഐ.എസസ.ഒ  കണസളട്ടന്സജി  ഏജന്സജിയുപട
ലജിസ്റ്റജിലുളതസ.

എന്നകോല്  ഐ.എസസ.ഒ  സര്ട്ടജിഫജികക്കേഷപന്റെ  ഭകോഗമകോയജി  ആവശവ്യകത
വജിലയജിരുതകോപതയുയം  എയര്  കണഡവീഷണര്  സഡപ്ലൈ  പചെയകോന്  'കയകോഗവ്യത'
ഇലകോതതുമകോയ  സകോപനതജില്  നജിന്നസ  പടണര്  ഇലകോപത  വകോങ്ങജിയതജിനകോല്
അധജികനജിരക്കേസ നലജി.

ഇലകകകോണജികസ ഉലന്ന വജിതരണക്കേകോരകോയ QRS എന്ന സകോപനതജിപന്റെ 13/4/18
പല ഇന്കവകോയസസസ  പ്രകകോരയം  LLOYD  എയര് കണഡവീഷണര്  (സ്റ്റബജിഡലസര്
ഉളപപ്പെപട)  1.5  ടണ  ഒപരണ്ണയം  സകോപജിക്കുന്നതജിനസ  38000/  രൂ  നജിരക്കേകോണസ.
അതുകപകോപല  1  ടണജിപന്റെ  നജിരക്കേസ  27,250/-  രൂപയുയം  എന്നകോല്  KADCO
സകോപജിചതകോകപട്ട യഥകോക്രമയം 44,608/-, 38,400/- രൂപയസ.  അതകോയതസ 1.5 ടണ
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ഇനതജിനസ 6,608/-, 1 ടണ ഇനതജിനസ 11,150/- രൂപയുയം വവീതയം അധജികയം.

എങ്ങപനയുയം  പണയം  പചെലവഴജിചസ  പചെലവസ  ശതമകോനയം  വര്ദ്ധജിപ്പെജിക്കുക  എന്നതു
മകോത്രമകോണസ  കപ്രകോജകസ  നടതജിപ്പെജില്  ലകവ്യമജിട്ടതസ.  സര്ക്കേകോര്  സകോപനങ്ങളജില്
ആഢയംബരങ്ങളക്കേസ പചെലവസ പചെയ്യുന്നതജിപന്റെ ഔചെജിതവ്യയം പരജിഗണജിക്കേപപ്പെട്ടജിട്ടജില.

i) 109/18  (സജില്ഓവര്),  ഐ.എസസ.ഒ  യുപട  ഭകോഗമകോയജി  ഡഡനജിയംഗസ  റയം
സവീലജിയംഗസ,  ഡഡനജിയംഗസ  കടബജിള,  കകസരകള,  കകബകോര്ഡസ  എന്നജിവയുപട
പരജിചെരണയം

ഡഡനജിയംഗസകടബജിള വലുതസ  2 എണ്ണയം,  ഡഡനജിയംഗസ കടബജിള പചെറുതസ  2,  കുഷവ്യന്
പജിടജിപ്പെജിച  ചെകോരുകളുള  ഡഡനജിയംഗസ  കകസരകള  18  എണ്ണയം,  മജിറര്  സകോപജിച
വകോഷസ കഗ്രൗണര്,  കകബകോര്ഡസ,  ഡററജിയംഗസ  കടബജിള  2  എണ്ണയം,  ജജിപമുപകയകോഗജിചസ
മുറജിയുപട  സവീലജിയംഗസ,  ഭജിതജികളുപട  പപയജിന്റെജിയംഗസ,  12  വകോട്ടജിപന്റെ  5  എല്.ഇ.ഡജി
ഡലറ്റുകള, എന്ടന്സസ ഭകോഗയം സവീലജിയംഗസ, തകോഴപതനജിലയജില് ബകോതസറയം, ഫ്രണസ
ഓഫവീസജിനുളജില്  തജിളക്കേമുള  ഡടലുകള,  സ്റ്റവീല്  വകോതജില്  എന്നജിവയുപട
സകോപജിക്കേലകോണസ  നടന്നജിട്ടുളപതന്നസ  30/10/17  പല  KADCO  യുപട
ഇന്കവകോയസസജില്  നജിന്നസ  വവ്യക്തമകോകുന.  വജിലകൂടജിയ  നജിര്മകോണ
സകോമഗജികളുപകയകോഗജിച്ചുള  നജിര്മജിതജിയുപട  അളവകള  പരജികശകോധജിചസ
ഉറപ്പുവരുതകോപത ഇന്കവകോയസസസ പ്രകകോരയം തുക നലല്കുുകയകോണുണകോയതസ.

j) 276/18  (പുതജിയതസ)  ഐ.എസസ.ഒ  സര്ട്ടജിഫജികക്കേഷപന്റെ  ഭകോഗമകോയജി
പപയജിന്റെജിയംഗസ,  പസ്റ്റയജിന്പലസസ  സ്റ്റവീല്കബകോര്ഡസ,  കഫകോര്ഡടലജിയംഗസ,
ഗഗ്രൗണസകഫകോര്

എസസ.എസസ.പനയജിയംകബകോര്ഡസ,  തറ  എമളഷന്പപയജിന്റെജിയംഗസ,  വജികന്റെകോ  കഷഡസ
എമളഷന്പപയജിന്റെജിയംഗസ,  അലൂമജിനജിയയം  കകകോമസജിറസ  പകോനല്,  വജിടജിഡഫഡസ
ഡടല്പകോകല്  തുടങ്ങജിയ  പ്രവൃതജികളകോണസ  കപ്രകോജക്റ്റുപ്രകകോരയം  പചെയജിട്ടുളപതന്നസ
ഇന്കവകോയസസജില്  നജിന്നസ  വവ്യക്തമകോകുന.  അളപവടുക്കുകകയകോ,  മൂലവ്യനജിര്ണയയം
നടത്തുകകയകോ പചെയകോപതയകോണസ തുകനലജിയതസ.

k) 299/18 (പുതജിയതസ) പഞകോയകതകോഫവീസസ കഫകോറജിയംഗസ

പമയജിന്ഓഫവീസസ  ഹെകോള,  പസ്റ്റയര്  റയം,  പസ്റ്റയര്  ഭജിതജി,  സ്റ്റകോന്റെജിയംഗസ  കമജിറജി
ഓഫവീസസ  എന്നജിവയജില്  നജിലവജിലുള  തറയജില്  വജിടജിഡഫഡസ  ഡടലുകള
പശയുപകയകോഗജിചസ  പതജിപ്പെജിക്കുകയകോണുണകോയപതന്നസ  KADCO  ഇന്കവകോയസസസ
പ്രകകോരയം വവ്യക്തമകോയജി.  എന്നകോല് അളപവടുതസ മൂലവ്യനജിര്ണയയം നടതകോപത തുക
നലജിയജിരജിക്കുന.

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 31
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l) 301/18 (പുതജിയതസ) ഐ.എസസ.ഒ യുപട ഭകോഗമകോയജി ഫയല് ക്രമവീകരണതജിനസ
റകോക്കുകള, കബകോക്സുകള, ഫയല് കവറുകള എന്നജിവ വകോങ്ങല്

വജിവജിധ വഗ്രൗചറുകളപ്രകകോരയം തനതസ ഫണജില്നജിന്നസ തുക പചെലവഴജിചസ റകോക്കുകള,
കബകോക്സുകള എന്നജിവ വകോങ്ങുക, ഫയലുകള ക്രമവീകരജിചതജിനസ കൂലജി ഇനതജില് തുക
നലക എന്നജിവയകോണസ കപ്രകോജക്റ്റുപ്രകകോരയം പചെയ പ്രവൃതജികള.

യകോപതകോരു  സകോമതജിക  അചടക്കേവയം  പകോലജിക്കേകോപത,  ആഡയംബരപൂര്ണമകോയ
ഓഫവീസസ  സയംവജിധകോനപമകോരുക്കുന്നതജിനകോണസ  പണയം  പചെലവഴജിചതസ.  കൃതവ്യമകോയ
എസ്റ്റജികമറസ  തയകോറകോക്കേകോപതയുയം,  ആവശവ്യകതയുയം,  മുന്ഗണനകളുയം
നജിര്ണയജിക്കേകോപതയുയം,  പ്രവൃതജികളുപട  നജിരക്കേസ  സയംബന്ധജിചസ  യകോപതകോരു
അകനകഷണവമജിലകോപത  തജികച്ചുയം  നജിരുതരവകോദപരമകോയകോണസ  ഭരണസമജിതജിയുയം,
നജിര്വഹെണ ഉകദവ്യകോഗസനകോയ പസക്രട്ടറജിയുയം  കചെര്ന്നസ  2017-18  വര്ഷയം മകോത്രയം
38,80,178/-  രൂപ  പഞകോയകതകോഫവീസസ  നവവീകരണതജിനകോയജി  മകോത്രയം
പചെലവഴജിചതസ.  2016-17  ല്  പചെലവഴജിച  15,54,885/-  രൂപയുളപപ്പെപട  ആപക
പചെലവസ  54,35,063/-.  പപകോതുപണതജിപന്റെ  ദുര്വവ്യയമകോണസ  ഈ  കപ്രകോജകജിലൂപട
ഉണകോയജിട്ടുളതസ.  പണയം പചെലവഴജിക്കുന്നതജിനകോയജി ഐ.എസസ.ഒ കണസല്ട്ടന്സജി
സകോപനയം  നജിര്കദ്ദേശജിച  നജിബന്ധനകപള  പതറകോയജി  വവ്യകോഖവ്യകോനജിക്കുകയുയം
കകോഡസകകകോ നജിര്കദശജിച വജിധയം പ്രവൃതജികള നടപ്പെകോക്കുകയുമകോയജിരുന.

പ്രകോവവീണവ്യമുള  ഉകദവ്യകോഗസരടങ്ങജിയ  ഒരു  സബസകമജിറജി  രൂപവീകരജിചസ,
അടജിയനജിരമകോയജി, വജിവജിധ കപ്രകോജക്റ്റുകള പ്രകകോരയം ഉള മരകോമതസ പ്രവൃതജികളുപട
അളവസ  പരജികശകോധജിചസ  മൂലവ്യനജിര്ണയയം  നടതജി  കകോഡസകകകോ,  റബസകകകോ
സകോപനങ്ങളുപട  ഇന്കവകോയസസുകളുമകോയജി  തകോരതമവ്യയം  നടതജി,  പചെയ
പ്രവൃതജികളുപടയുയം പചെലവകോയ തുകയുപടയുയം കൃതവ്യത ഉറപ്പെകോകക്കേണതകോണസ.

ഓഫവീസജിന്റെ ഭഗ്രൗതജികസകോഹെചെരവ്യയം  നജിലവജില് ഒരു കകകോര്പ്പെകററസ  സകോപനതജിനസ
സമകോനമകോണസ.  ഇത്രയുയം  ആഡയംബരങ്ങള  പപകോതുപണയം  ഉപകയകോഗജിക്കുന്നതജില്
പകോലജികക്കേണ  മരവ്യകോദകളുപട  ലയംഘനമകോണസ  കകോണജിക്കുന്നതസ.  ഇതുസയംബന്ധജിചസ
നല്കജിയ  ഓഡജിറസ  എന്കകയറജിനയം.6  നസ  ലഭജിച  മറുപടജി  കമല്  പറഞ്ഞ
കകോരണങ്ങളകോല് തൃപജികരമകോയജിരുന്നജില. 

അളവകള  തജിട്ടപപ്പെടുതജി  പഞകോയതജിനസ  നഷ്ടമുണകോയജിട്ടജില  എന്നസ  ഉറപ്പെകോക്കുയം
വപര  2017-18  വര്ഷയം  കമല്  കപ്രകോജക്ടുകളക്കേകോയജി  പചെലവഴജിച  38,80,178/-
രൂപയജില്  കപ്രകോജകസ  നയം.86/18,  108/18,  301/18  എന്നജിവയകോയജി  പചെലവഴജിച
തുകപയകോഴജിപകയുള  34,38,095/-  രൂപയുപട  പചെലവസ  തടസ്സപപ്പെടുതജിയതകോയജി
ഓഡജിറസ റജികപ്പെകോര്ട്ടജില് പരകോമര്ശജിചജിട്ടുണസ.

32 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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അപകോകതകള

• കപ്രകോജക്റ്റുകളജില്  മരകോമതസ  പ്രവൃതജികളുളപപ്പെപട  എന്ജജിനവീയര്
നജിര്വഹെജികക്കേണജിയജിരുന്ന  ഇനങ്ങള  ഉളപപ്പെട്ടജിരുന്നജിട്ടുയം  പ്രവൃതജികള
സയംബന്ധജിച  സകോകങതജിക  പരജിജകോനമജിലകോത  പസക്രട്ടറജി  കപ്രകോജക്റ്റുകള
നടപ്പെജിലകോക്കേജിയതസ പതറകോയ നടപടജിയകോണസ.

• മരകോമതസ പ്രവൃതജികളക്കേസ അവശവ്യയം കവണ എസ്റ്റജികമറസ ഇലകോപതയുയം നജിരക്കുകള
സയംബന്ധജിച  നജിഷ്കര്ഷ  ഇലകോപതയുമകോണസ  പ്രവൃതജികള  നടപ്പെജിലകോക്കേജിയതസ.
തകദ്ദേശസകയയംഭരണ സകോപനങ്ങളജില് ഡജി.എസസ.ആര് പ്രകകോരമുള നജിരക്കുകള
ആണസ അനുവദനവീയമകോയജിട്ടുളതസ. 

• സമഗമകോയ  ഒറ  പ്രവൃതജിയകോയജി  ഏപറടുകക്കേണജിയജിരുന്ന  ISO  അനുബന്ധ
പ്രവൃതജികള  അകനകയം  കപ്രകോജക്റ്റുകളകോയജി  പലവര്ഷങ്ങളജിലകോയജി
നടപ്പെജിലകോക്കേജിയതുമൂലവയം,  കപ്രകോജക്റ്റുകള  തജിരജിചസ  കൃതവ്യമകോയജി  വഗ്രൗചറുകള
സൂകജിചജിട്ടജിലകോതതജിനകോലുയം  ഏപതകോപക്കേ  പ്രവൃതജികളകോണസ  ഓകരകോ
കപ്രകോജകജിലൂപടയുയം  നടപ്പെജിലകോക്കേജിയപതന്നസ  കൃതവ്യമകോയജി  വജിലയജിരുത്തുന്നതജിനുയം
പചെയ പ്രവൃതജികളക്കേസ ആനുപകോതജികമകോയകോണസ തുക നലജിയപതനയം ഉറപ്പെകോക്കേകോന്
സകോധജിക്കുന്നജില.

• ISO  അനുബന്ധ  പ്രവൃതജികള  നടപ്പെജിലകോക്കുന്നതജിനുള  കനകോഡല്
ഏജന്സജിയകോയജി  മറസ  സര്ക്കേകോര്,  അര്ദ്ധസര്ക്കേകോര്  സകോപനങ്ങപള
പതരപഞ്ഞടുക്കുന്നതുകപകോപല  കകരളകോ  ആര്ട്ടജിസകോന്സസ  പഡവലപസപമന്റെസ
കകകോര്പകറഷപനയുയം  (KADCO)  പരജിഗണജിക്കേകോവന്നതകോണസ  എന്നസ  27-9-2017
പല  സര്ക്കേകോര്  ഉതരവസ  (സകോധകോ)നയം.3161/2017/ത.സക.ഭ.വ  പ്രകകോരമകോണസ
KADCO  പയ  അയംഗവീകരജിചതസ.  എന്നകോല്  2016-17  ല്  തപന്ന  KADCO  യസ
പ്രവൃതജി ഏലജിചസ നലജിയതുയം തുകനലജിയതുയം നജിയമപരമല. 

• 2-12-2016  പല  സര്ക്കേകോര്  ഉതരവസ  (സകോധകോ)  നയം.3299/2016/ത.സക.ഭ.വ
പ്രകകോരയം  പടണറുകള  കൂടകോപത  സകോധനങ്ങള  വകോങ്ങകോവന്നതസ  ഇപ്രകകോരയം
അയംഗവീകരജിക്കേപപ്പെട്ട  സകോപനങ്ങള  സകനമകോയജി  നജിര്മജിക്കുന്ന  ഇനങ്ങളക്കേസ
മകോത്രമകോണസ.  എന്നകോല്  എയര്  കണവീഷണറുകള,  എല്.ഇ.ഡജി  ടജി.വജികള,
എല്.ഇ.ഡജി ഡലറ്റുകള തുടങ്ങജി പല ഇലകകകോണജികസ ഉപകരണങ്ങളുയം യകോപതകോരു
മകോര്ക്കേറസ  കററസ  കപകോലുയം  പലജിഗണജിക്കേകോപത  KADCO  യജില്  നജിന്നസ
വകോങ്ങജിയതജിലൂപട ഭവീമമകോയവജില അധജികയം നല്കകണജി വന.
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• അസജി.എന്ജജിനവീയറുയം,  ഓവര്സജിയറുമുളപപ്പെട്ട  എന്ജജിനവീയറജിയംഗസ
പസകനുണകോയജിട്ടുയം  ഓകരകോ  കപ്രകോജകസ  പ്രകകോരവയം  നടപ്പെജിലകോക്കേജിയ പ്രവൃതജികള
സയംബന്ധജിച  മൂലവ്യനജിര്ണ്ണയകമകോ,  കമല്കനകോട്ടകമകോ,  സകോപജിച  ഉപകരണങ്ങളുപട
ഗുണകമന്മ പരജികശകോധനകയകോ നടതജിയജിലപയന്നതസ വലജിയ വവീഴ്ചയകോണസ.

• കകകോളജിറജി മകോകനപജ്മെന്റെസ സര്വവീസസ എന്ന ഐ.എസസ.ഒ കണസളട്ടന്സജി സകോപനയം
ഗകോമപഞകോയതജില്  നടപ്പെകോകക്കേണ  പല  അടജിസകോനസഗ്രൗകരവ്യങ്ങളുയം
സയംബന്ധജിച  നജിര്കദശങ്ങളുയം  വജിശദകോയംശങ്ങള  ഉളപപ്പെട്ട  ലഘുകലഖയുയം
ഗകോമപഞകോയതജിനസ  നല്കജിയജിരുന.  ഇതജില്  നജിന്നസ  തജികച്ചുയം  വവ്യതജിചെലജിചസ
പണയം അമജിതമകോയജി പചെലവകോക്കുന്നതജിനുള പ്രവൃതജികളകോണസ പചെയതസ.

ഖണജിക  സമകോഹൃത  ഓഡജിറസ  റജികപ്പെകോര്ട്ടജില്  ഉളപപ്പെടുത്തുന്ന  വജിവരയം  അറജിയജിച്ചു  പകകോണ്ടുള
കതജിനസ പരകോമര്ശതജില് പറഞ്ഞജിരജിക്കുന്ന അവസ നജിലനജില്ക്കുന്നതകോയജി കകകോട്ടയയം ജജില
സവീനജിയര് പഡപമ്പ്യൂട്ടജി ഡയറകറുപട  26.07.2019  പല പക.എസസ.എ.പക.റജി.എയം.പജി2/1053/19

നമര് കതസ പ്രകകോരയം  അറജിയജിചജിട്ടുണസ.

2. വകോടക  കുടജിശജിക  -  5.44  ലകയം  രൂപയുപട  ഡജിമകോന്റെസ  അനധജികൃതമകോയജി
ഒഴജിവകോക്കേജി

[കകോഞ്ഞജിരപ്പെളജി ഗകോമപഞകോയതസ 2017-18 ഓഡജിറസ റജികപ്പെകോര്ട്ടസ  ഖണജിക  2-4-1]

പ ഞകോയതജിപന്റെ  വകോര്ഷജിക  കണക്കുകള  പ്രകകോരമുള  കുടജിശജിക  വകോടക
ഡജിമകോന്റെജില്  2017-18  വര്ഷതജില്  അക്കേഗ്രൗണജിയംഗസ  ക്രമവീകരണയം  നടതജിയതജിനകോല്
ഡജിമകോന്റെജില്  5,44,216/-  രൂപയുപട  കുറവസ  ഉണകോയജിട്ടുണസ.  വകോടക  കുടജിശജിക  ഡജിമകോന്റെസ
രജജിസ്റ്റര്  സൂകജിചജിട്ടജില  എന്നതജിനകോല്  ആപരകോപക്കേയകോണസ  കുടജിശജിക
ഒടുക്കേകോനവകശഷജിക്കുന്നപതന്നസ   വവ്യക്തമല.  2017-18  വര്ഷതജില്  പഞകോയതസ
ഫണജിപല  വകോടക  കുടജിശജിക  5,84,316/-  രൂപയകോയജിരുന.  എന്നകോല്  തന്വര്ഷയം
01.04.2017  പല  41700452  നയം.  കജര്ണല്  വഗ്രൗചറജിലൂപട  5,44,216/-  രൂപ
280200101-Prior  Period  Income-Rent  from  Building  എന്ന  റവനമ്പ്യൂ
ശവീര്ഷകതജികലക്കേസ  മകോറജി  അക്കേഗ്രൗണസ  പചെയതജിനകോല്  ഡജിമകോന്റെസ  തുക  40,100/-
രൂപയകോയജി.  പഞകോയതസ  വക  പകട്ടജിടങ്ങളജിപല  കുതകക്കേകോരുപട  മുന്വര്ഷങ്ങളജിപല
വകോടക  കുടജിശജികയജില്  മകോറയം  വരുതജിയതസ  അക്കേഗ്രൗണജിയംഗസ  ക്രമകക്കേടകോണസ.  വകോടക
കുടജിശജിക  ഡജിമകോന്റെസ  രജജിസ്റ്റര്  സൂകജിചജിട്ടജിലകോതതജിനകോല്  മുന്വര്ഷങ്ങളജിപല  വകോടക
ഒടുക്കേകോപത  കുതകക്കേകോരന്  2017-18  വര്ഷതജില്  തുടരുനകണകോ  എന്ന  വജിവരവയം
ലഭവ്യമല.
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വകോടക കുടജിശജിക  431400102-Rent  Receivables  from Buildings  (Arrears)
ശവീര്ഷകതജില് വകോര്ഷജിക കണക്കുകള പ്രകകോരമുള ഇടപകോടുകളുപട സയംകജിപയം ചുവപട
കചെര്ക്കുന.

ഇനയം തുക റജിമകോര്ക്കേസസസ

01.04.2017-പല മുന്നജിരജിപ്പെസ 4,02,941 2016-17 നു മുന്പുള വകോടക കുടജിശജിക

2016-17 പല വകോടക 2017-18
വര്ഷയം കുടജിശജികയകോക്കേജിയതസ 1,81,375

2016-17 പല വകോടക കുടജിശജിക 431400102
ശവീര്ഷകതജിപല 31.03.2018 പല 
നവീക്കേജിയജിരജിപ്പെസ

വകോര്ഷജിക കണക്കുകളജിപല ആപക 
ഡജിമകോന്റെസ

584,316

2017-18 ല് പഞകോയതസ 
ഫണജില് അടവകോക്കേജിയ തുക

32,958 2017-18 പല വരവസ റസവീറസ & കപപയ്മെന്റെസ
പത്രജിക RP-43 പ്രകകോരയം

31.03.2018 പല 
നവീക്കേജിയജിരജിപ്പെസ 7,142

ശവീര്ഷകതജില് 31.03.2018-പല 
431400102 
നവീക്കേജിയജിരജിപ്പെസ ബകോലന്സസ ഷവീറസ പ്രകകോരയം

അക്കേഗ്രൗണജിയംഗസ  ക്രമവീകരണതജിനസ 
കശഷമുള ഡജിമകോന്റെസ 40,100

വകോടക കുടജിശജിക ഡജിമകോന്റെജിപല 
കുറവസ 5,44,216

01.04.2017 പല 41700452 നയം. 
കജര്ണല് വഗ്രൗചറജിലൂപട ഡജിമകോന്റെജില് നജിനയം 
ഒഴജിവകോക്കേജിയ തുക

സര്ക്കേകോര്  അനുമതജിയജിലകോപത  മുന്വര്ഷങ്ങളജിപല  വകോടക  കുടജിശജിക  ഡജിമകോന്റെജില്
ക്രമവീകരണയം  വരുതജി  പഞകോയതജിനസ  ലഭജികക്കേണ  5,44,216/-  രൂപ  ഒഴജിവകോക്കേജി
നല്കജിയതസ  അക്കേഗ്രൗണജിയംഗജിപല  ക്രമകക്കേടകോണസ.  അപകോകതയസ  വജിശദവീകരണയം
ആവശവ്യപപ്പെട്ടസ  നല്കജിയ  ഓഡജിറസ  അകനകഷണക്കുറജിപ്പെജിനുള  (നയം.19/28.11.2018)
മറുപടജിയജില്  വകോടക  ഡകകകോരവ്യയം  പചെയ്യുന്ന  പസകനജില്  നജിനയം  ലഭവ്യമകോക്കേജിയ
വജിവരങ്ങളുപട  അടജിസകോനതജിലകോണസ  കുടജിശജിക  ഡജിമകോന്റെസ  40,100/-  രൂപയകോക്കേജി
പുനക്രമവീകരജിചതസ  എന്നകോണറജിയജിചതസ.  2016-17  വര്ഷതജിപല  വകോടകയജിനതജില്
ലഭജിക്കേകോനുള  1,81,375/-  രൂപയുയം  മുന്വര്ഷങ്ങളജിപല  കുടജിശജിക  4,02,941/-
രൂപയുമുളപപ്പെപട  5,84,316/-  രൂപയുപട  കുടജിശജിക,  കുടജിശജിക  ഡജിമകോന്റെസ  രജജിസ്റ്റര്,
പഞകോയതസ  ഭരണസമജിതജിയുപട  തവീരുമകോനയം,  സര്ക്കേകോര്  നജിര്കദ്ദേശയം  എന്നജിവയുപട
പജിന്ബലമജിലകോപത  40,100/-  രൂപയകോക്കേജിയതസ  ക്രമപ്രകകോരമല.  കുടജിശജിക  വകോടക
ഡജിമകോന്റെജില്  നജിനയം  ഒഴജിവകോക്കേജിയതസ  നജിയമപ്രകകോരമല.  കമല്  നടപടജിക്കേകോയജി  പ്രസ്തുത
പരകോമര്ശയം സര്ക്കേകോരജിപന്റെ ശ്രദ്ധയജില് പകകോണ്ടുവരുന.
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ഖണജിക  സമകോഹൃത  ഓഡജിറസ  റജികപ്പെകോര്ട്ടജില്  ഉളപപ്പെടുത്തുന്ന  വജിവരയം  അറജിയജിച്ചു  പകകോണ്ടുള
കതജിനസ  പരകോമര്ശതജില്  പറഞ്ഞജിരജിക്കുന്ന  അവസ  നജിലനജില്ക്കുന്നതകോയുയം,  ലഭവ്യമകോയ
മറുപടജി തൃപജികരമപലന്നസ കകകോട്ടയയം ജജില സവീനജിയര് പഡപമ്പ്യൂട്ടജി ഡയറകറുപട  26.07.2019  പല

പക.എസസ.എ.പക.റജി.എയം.പജി2/1053/19 നമര് കതസ പ്രകകോരയം  അറജിയജിചജിട്ടുണസ. 

3. പട്ടജികജകോതജി  വജികസനതജിനകോയജി  ലഭജിച  31.64  ലകയം  രൂപ
പചെലവഴജിക്കേകോപത  സര്ക്കേകോര്  കമനജിയജില്  പഡകപ്പെകോസജിറകോയജി
സൂകജിചജിരജിക്കുന

[മണജിമല ഗകോമപഞകോയതസ 2017-18 ഓഡജിറസ റജികപ്പെകോര്ട്ടസ  ഖണജിക  3-2]

• കപ്രകോജകസ – പപകോനന്പുഴ കമമ്പ്യൂണജിറജി ഹെകോള നജിര്മകോണയം

• കപ്രകോജകസ നയം. SO154/IV, SO45/13

• ഫണജിനയം –വജികസന ഫണസ (എസസ.സജി.പജി.)

• നജിര്വ്വഹെണ ഉകദവ്യകോഗസന് –പസക്രട്ടറജി, എ.ഇ.

ഓകരകോ  നജികയകോജക  മണലതജിപലയുയം  എയം.എല്.എ  നജിര്കദ്ദേശജിക്കുന്ന  പട്ടജിക
ജകോതജി  കകകോളനജിയുപട  സമഗ വജികസനയം ലകവ്യമജിട്ടസ  പ ട്ടജികജകോതജി  വകുപ്പെസ  നടപ്പെജിലകോക്കേജി
വരുന്ന  പദ്ധതജിയകോണസ  'സകയയം  പരവ്യകോപ  ഗകോമയം'.  മണജിമല  ഗകോമ  പഞകോയതജിപല
പപകോനന്പുഴ  പട്ടജികജകോതജി  കകകോളനജി  ഇതരതജില്  പതരപഞ്ഞടുക്കേപപ്പെടുകയുയം  ഒരു
കകകോടജി രൂപ അടങലജില് കമമ്പ്യൂണജിറജി ഹെകോള,  ചുറ്റുമതജില്,  കകകോളനജിയജിപല അങണവകോടജി
പുനരുദ്ധകോരണയം  എന്നവീ  പ്രവൃതജികളക്കേകോയജി  എസ്റ്റജികമറസ  തയകോറകോക്കേജി  സര്ക്കേകോര്
കമനജിയകോയ കഫകോറസ്റ്റസ ഇന്ഡസവീസസ ടകോവന്കൂര് ലജിമജിറഡജിനസ പഡകപ്പെകോസജിറസ വര്ക്കേകോയജി
നലകയുയം പചെയജിട്ടുണസ.

16-3-2013 പല 1(1) നമര് പഞകോയതസ കമജിറജി തവീരുമകോനപ്രകകോരയം 84,55,311/-
രൂപ  അടങലുള  കമമ്പ്യൂണജിറജി  ഹെകോള  നജിര്മകോണതജിനസ,  'സകയയം  പരവ്യകോപ  ഗകോമയം'
പദ്ധതജിയജില് ഉളപപ്പെട്ട 45,15,747/-  രൂപയജില് അധജികമകോയജി വരുന്ന തുക 39,35,564/-
രൂപ  പഞകോയതജിപന്റെ  എസസ.സജി.പജി  വജിഹെജിതതജില്  നജിനയം  നലന്നതജിനസ
തവീരുമകോനജിക്കുകയുയം,  അസജിസ്റ്റന്റെസ എഞജിനവീയര് നജിര്വ്വഹെണഉകദവ്യകോഗസനകോയജി വജികസന
ഫണസ  (എസസ.സജി.പജി)  11,64,024/-  രൂപയുയം  (ഡജി.ഡജി  നയം.  023775  തവീ  9-4-13)
പസക്രട്ടറജി  നജിര്വ്വഹെണഉകദവ്യകോഗസനകോയജി  എസസ.സജി.പജി  വജിഹെജിതതജില്  നജിനയം
20,00,000/-  രൂപ (ഡജി.ഡജി നയം.950140/8-11-13)  യുയം സഹെജിതയം ആപക 31,64,024/-
രൂപ  നജിര്വ്വഹെണ  ഏജന്സജിയകോയ  കഫകോറസ്റ്റസ  ഇന്ഡസവീസസ  ടകോവന്കൂര്  ലജിമജിറഡജിനസ
ഡകമകോറജിയജിട്ടുണസ.  ഇതജില്  20 ലകയം  രൂപ  ക്രമവീകരജിക്കേകോത  മുന്കൂറകോയജി  2017-18
വകോര്ഷജികകണക്കേജില് ഉളപപ്പെട്ടജിട്ടുണസ.

36 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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പ്രസ്തുത  കമമ്പ്യൂണജിറജിഹെകോള  കനരജില്  പരജികശകോധജിചതജില്  പട്ടജികവര്ഗ്ഗവകുപ്പെസ
അയംഗവീകരജിച  പ്ലൈകോന്  പ്രകകോരമുള  പകട്ടജിടയം  നജിര്മജിച്ചു  വരുന്നതകോയജി  ഓഡജിറജിനസ
കബകോധവ്യപപ്പെട്ടു.  84,55,311/-  രൂപ  അടങകലകോടുകൂടജിയതുയം  മുകള  നജിലയജില്  റഫജിയംകഗകോടു
കൂടജിയതുമകോയ,  പഞകോയതസ ഫയലജില് സൂകജിചജിട്ടുള പ്ലൈകോന് ഉകപകജിച നജിലയജിലകോണസ.
നജിര്വ്വഹെണ ഏജന്സജിയകോയ കഫകോറസ്റ്റസ ഇന്ഡസവീസസ ടകോവന്കൂര് ലജിമജിറഡസ തയകോറകോക്കേജിയ
പകട്ടജിടതജിപന്റെ  പ്ലൈകോന്  ,    എസ്റ്റജികമറസ  എന്നജിവക്കേസ പട്ടജികജകോതജി വകുപ്പെസ ഭരണകോനുമതജികയകോ
സകോകങതജിക അനുമതജികയകോ നലജിയജിട്ടജില  .   പട്ടജികജകോതജി വകുപ്പുമകോയജി സയംകയകോജജിത പദ്ധതജി
കപകോലുയം തയകോറകോക്കേകോപത  ,  പഞകോയതജിനസ ഉടമസകോവകകോശയം ഇലകോത സലതസ പകട്ടജിടയം
നജിര്മജിക്കുന്നതജിനസ  കഫകോറസ്റ്റസ  ഇന്ഡസവീസസ  ടകോവന്കൂര്  ലജിമജിറഡജിനസ  തുക  നലജിയ
പഞകോയതസ തവീരുമകോനയം ക്രമവജിരുദ്ധമകോണസ  .

അപകോകതയസ  വജിശദവീകരണയം  ആവശവ്യപപ്പെട്ടസ  09.07.2018 ല്  നലജിയ  ഓഡജിറസ
അകനകഷണക്കുറജിപ്പെജിനസ  (നയം.3)  ഇകപ്പെകോള  പണജി  തവീര്ന്നജിരജിക്കുന്ന  പകട്ടജിട  ഭകോഗയം
പഞകോയതസ  നലജിയ  ഫണസ  ഉപകയകോഗജിച്ചുളതപലനയം  പട്ടജികജകോതജി  വകുപ്പെജിപന്റെ
അധവീനതയജിലുള  സലതസ  പട്ടജികജകോതജി  വകുപ്പെജിപന്റെ  ഫണസ
ഉപകയകോഗജിച്ചുളതകോപണനയം,  ഈ പദ്ധതജിക്കേസ  പഞകോയതസ  തുക നലജിയതസ  വവ്യക്തമകോയ
ധകോരണകയകോ  വജിശകലനകമകോ  ഇലകോപതയകോപണനയം  പഞകോയതജിപന്റെ  നടപടജി
മകോര്ഗ്ഗനജിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കേസ അനുസ ൃതമലകോയജിരുനപവനയം പസക്രട്ടറജി മറുപടജി നല്കജി.

2013 ല്  നജികകപജിച  31,64,024/-  രൂപയജില്  11,64,024/-  രൂപ
ക്രമവീകരജിക്കേകോത  മുന്കൂറകോയജി  വകോര്ഷജിക  കണക്കേജില്  കരഖപപ്പെടുതകോപത  വന്നകപ്പെകോഴുയം
ക്രമവീകരജിക്കേകോത  മുന്കൂറകോയജി  20 ലകയം  രൂപ  തുടര്ചയകോയജി  വകോര്ഷജികകണക്കേജില്
കരഖപപ്പെടുതജി  വന്നകപ്പെകോഴുയം  നലജിയ  തുകയുപട  വജിനജികയകോഗ  വജിവരങ്ങള  സയംബന്ധജിചസ
ചുമതലയുള  ധനകകോരവ്യസ്റ്റകോന്റെജിയംഗസ  കമറജി  വജിശദവീകരണയം  കതടുകകയകോ  പ്രവൃതജിയുപട
നജിലവജിപല  സജിതജി  സയംബന്ധജിചസ  നജിര്വ്വഹെണ  ഏജന്സജിയുമകോകയകോ,  പട്ടജികജകോതജി
വകുപ്പുമകോകയകോ  ചെര്ചകള  നടതജിയജിട്ടജില.  പഞകോയതജിപന്റെ  വജികസനതജിനസ  കവണജി
നജികകപജിച  തുക  പ്രവ ൃതജി  നടക്കേകോതതജിനകോല്  തജിരജിപക  ലഭവ്യമകോക്കുന്നതജിനുള
സകോധവ്യതകള ധനകകോരവ്യസ്റ്റകോന്റെജിയംഗസ കമറജി പരജികശകോധജിചജിട്ടജില.

തുക  നലജിയതസ  വവ്യക്തമകോയ  ധകോരണകയകോ  വജിശകലനകമകോ  ഇലകോപതയകോപണനയം
പഞകോയതജിപന്റെ  തവീരുമകോനവയം  നടപടജികളുയം  മകോര്ഗ്ഗനജിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കേസ
അനുസ ൃതമലകോയജിരുന എനയം പഞകോയതജിനസ കബകോധവ്യമുള സജിതജിക്കേസ പഡകപ്പെകോസജിറസ
പചെയ  31,64,024/-  രൂപ  നജിയമകോനുസൃത  പലജിശ  സഹെജിതയം  കഫകോറസ്റ്റസ  ഇന്ഡസവീസസ
ടകോവന്കൂര്  ലജിമജിറഡജില്  നജിനയം  തജിരജിപക  ഈടകോകക്കേണതുയം  പട്ടജികജകോതജി
വജികസനതജിനകോയജി  ലഭജിച  31.64  ലകയം  രൂപ  അനധജികൃതമകോയജി  കഫകോറസ്റ്റസ
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ഇന്ഡസവീസസ ടകോവന്കൂര് ലജിമജിറഡജിപന്റെ അക്കേഗ്രൗണജില് നജികകപജിചജിരജിക്കുകയുയം പദ്ധതജി
നടപ്പെകോക്കേകോതജിരജിക്കുകയുയം  പചെയ  സകോഹെചെരവ്യതജില്  വജിഷയയം  സര്ക്കേകോരജിപന്റെ  ശ്രദ്ധയജില്
പകകോണ്ടുവരുന.

ഖണജിക  സമകോഹൃത  ഓഡജിറസ  റജികപ്പെകോര്ട്ടജില്  ഉളപപ്പെടുത്തുന്ന  വജിവരയം  അറജിയജിച്ചു  പകകോണ്ടുള
കതജിനസ  പരകോമര്ശതജില്  പറഞ്ഞജിരജിക്കുന്ന  അവസ  നജിലനജില്ക്കുന്നതകോയുയം,  ലഭവ്യമകോയ
മറുപടജി തൃപജികരമപലന്നസ കകകോട്ടയയം ജജില സവീനജിയര് പഡപമ്പ്യൂട്ടജി ഡയറകറുപട  26.07.2019  പല

പക.എസസ.എ.പക.റജി.എയം.പജി2/1053/19 നമര് കതസ പ്രകകോരയം  അറജിയജിചജിട്ടുണസ.

4. 78.74  ലകയം  രൂപ  പചെലവഴജിചസ  നജിര്മജിക്കേപപ്പെട്ട  ഗവ്യകോസസ  ക്രജിമകറകോറജിയയം
പ്രവര്തനകമമല.
[ഏറ്റുമകോനൂര് മുന്സജിപ്പെകോലജിറജി 2017-18 ഓഡജിറസ റജികപ്പെകോര്ട്ടസ  ഖണജിക 3-7]

കപ്രകോജകസ നമര് 1)365/18 (365/16-17)
2) 448/18

അടങല് 
1,20,00,000/- (കലകോകബകോങസ ധനസഹെകോയയം)
13,09,979/- (തനതുഫണസ)
ആപക - 1,33,09,979/-

പചെലവസ

37,23,180/- (ബജില്നയം -24/23-12-17)
12,60,369/- (ബജില്നയം -38/23-2-17)
5,78,790/- (ബജില്നയം-14/20-10-17)
16,01,850/ -(  ബജില്നയം   -37/23-2-18)
71,64,189 /- (കലകോകബകോങസ ധനസഹെകോയയം)
7,10,000/- (ധനകകോരവ്യകമവീഷന് ഗകോന്റെസ)
ആപക 78,74,189/-

നജിര്വ്വഹെകണകോകദവ്യകോഗസന് അസജിസ്റ്റന്റെസ എന്ജജിനവീയര്

നഗരസഭയുപട  ഉടമസതയജില്  ഏറ്റുമകോനൂര്  വജികലജജില്  156/2
സര്കവ്വനമരജില്പപ്പെട്ട  സലതസ  501.65  ചെ.മവീ.  അളവജില്  ഗവ്യകോസസ  ക്രജിമകറകോറജിയയം
നജിര്മജിക്കുന്നതജിനസ  നഗരസഭ  തവീരുമകോനജിക്കുകയുയം  കലകോകബകോങസ  ധനസഹെകോയവയം
തനതുഫണ്ടുയം  വകയജിരുതജി   2016-17  വകോര്ഷജികപദ്ധതജിയജില്പപ്പെടുതജി  തയകോറകോക്കേജിയ
കപ്രകോജകജിനസ  ഡജി.പജി.സജി.  അനുമതജിയുയം  ലഭജിചജിരുന.  കപ്രകോജകജിപന്റെ  ഭകോഗമകോയുള
പകട്ടജിടനജിര്മകോണതജിനസ  വജിശദമകോയ  കപ്രകോജകസ  റജികപ്പെകോര്ട്ടസ,  എസ്റ്റജികമറസ,  ഡസറസപ്ലൈകോന്
മുതലകോയവ കസകോകഷവ്യകോ എക്കേകണകോമജികസ  യൂണജിറസ  എന്ന ഏജന്സജി കവളഡസ ബകോങജിപന്റെ
കനരജിട്ടുള  കമല്കനകോട്ടതജില്  തയകോറകോക്കേജിയതജിനസ  ജജിലകോതല  സകോകങതജികസമജിതജിയുപട
അയംഗവീകകോരവയം ലഭജിചജിരുന. പകട്ടജിടനജിര്മകോണയം, ഫര്ണസസ സകോപജിക്കേല്, പ്ലൈയംബജിയംഗസ &
സകോനജിററജി സയംവജിധകോനങ്ങള, ഇലകജിഫജികക്കേഷന് എന്നവീ പ്രവൃതജി ഇനങ്ങളക്കേസ വജിവജിധ
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അപ്പെന്റെജിക്സുകള പ്രകകോരയം നജിശ്ചയജിക്കേപപ്പെട്ട ആപക എസ്റ്റജികമറസ  തുകയകോയ  1,33,09,979/-
രൂപ വകയജിരുതജിയജിരുന.  ഓഡജിറസ കകോലയളവസ വപര പ്രസ്തുത കപ്രകോജകജിനകോയജി ആപക
78,74,189/-  രൂപ  പചെലവഴജിചജിട്ടുണസ.  വകയജിരുതലജിപന്റെയുയം  പചെലവജിപന്റെയുയം
വജിശദകോയംശങ്ങള ചുവപട കചെര്ക്കുന.

പ്രവൃതജി വകയജിരുതല് പചെലവസ ബജില്നമര് /
പചെക്കേസ നമര്

അപ്പെന്റെജികസ -
എ പകട്ടജിടനജിര്മകോണയം 1,05,71,947 

3723180
1260369
4983549

24/23-12-18
38/23-2-18

അപ്പെന്റെജികസ -
ബജി

ജലലഭവ്യതയുയം,
സകോനജിററജി

സയംവജിധകോനങ്ങളുയം 
1,95,477 - -

അപ്പെന്റെജികസ -
സജി

ഗവ്യകോസസ
ക്രജിമകകറകോറജിയയം 22,50,000

578790
1601850
2180640

14/20-10-17
37/23-2-18

അപ്പെന്റെജികസ -
ഡജി

ഇലകജിഫജികക്കേഷന് 2,92,554 710000 1708054700190
102/17-2-18

ആപക 1,33,09,978 78,74,189

പകട്ടജിടനജിര്മകോണയം,  ഫര്ണസസ  സകോപജിക്കേല്,  ഡവദക്യുതവീകരണയം  എന്നവീ
പ്രവൃതജിഘടകങ്ങള പ്രകതവ്യക എസ്റ്റജികമറ്റുകളുപട അടജിസകോനതജില് വജിവജിധ കരകോറുകകോര്
/സകോപനങ്ങള/ഏജന്സജികള  മുകഖനയകോണസ  നടപ്പെകോക്കേജിയജിട്ടുളതസ.  കപ്രകോജകസ
ഫയലുകളുപട  പരജികശകോധനയുപടയുയം  7-2-19-ല്  പ്രവൃതജിസലയം  കനരജിട്ടസ
പരജികശകോധജിചതജിപന്റെയുയം  അടജിസകോനതജില്  കബകോധവ്യപപ്പെട്ട  വജിവരങ്ങള  ചുവപട
കചെര്ക്കുന.

a) പൂര്തവീകരജിചജിട്ടജിലകോത പകട്ടജിടവയം പരജിസരവയം കകോടസ പജിടജിചസ സുഗമമകോയ 
പ്രകവശനതജിനസ തടസ്സമകോകുന്ന നജിലയജില്

എസ്റ്റജികമറജിപല  അപ്പെന്റെജികസ  എ  പ്രകകോരയം  പകട്ടജിടനജിര്മകോണതജിനസ
1,05,71,947.12/-  രൂപ  വകയജിരുതജിയജിരുന.  പടന്ഡര്  നടപടജികളുപട
അടജിസകോനതജില്  ശ്രവീ.സജജികമകോന്.  എന്.സജി.  എന്നയകോളുപട  പടന്ഡര്
അയംഗവീകരജിചസ  പ്രവൃതജി  ഏല്പ്പെജിക്കുകയുയം  15.3.17-ല്  ടജിയകോനുമകോയജി
കരകോറജികലര്പപ്പെട്ടസ സലയം ഡകമകോറജി നല്കുകയുയം പചെയജിരുന.

പ്രവൃതജി നജിര്വ്വഹെണതജിനകോയജി പദ്ധതജിസലയം പലവല് പചെകയണജിവന്നതജിനകോല്
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പകട്ടജിടതജിപന്റെ  സഗ്രൗന്ദരവ്യവല്ക്കേരണതജിനുയം  പരജിസരതജിപന്റെ
ആകര്ഷണവീയതയയം കവണജി ആദവ്യ എസ്റ്റജികമറജില് ഉളപപ്പെടുതജിയജിരുന്ന വജിവജിധ
പ്രവൃതജി ഇനങ്ങള നജിര്വ്വഹെണകവളയജില് ഒഴജിവകോക്കേജി പലവലജിയംഗജിനുകവണജിയുള
ഇനങ്ങള  ഉളപപ്പെടുതജി  എസ്റ്റജികമറസ  റജിഡവസസ  പചെയജിരുന.  പലവലജിയംഗസ
പ്രവൃതജികള  നടപ്പെകോക്കേജിയജിട്ടുപണങജിലുയം  പദ്ധതജിസലയം  നജിലവജിലുയം  കുനയം
കുഴജിയുമകോയ  അവസയജിലകോണസ.  എസ്റ്റജികമറജിലുളപപ്പെട്ട  പ്ലൈകോസ്റ്ററജിയംഗസ,  കതകുകളുയം
ജനകോലകളുയം  ഘടജിപ്പെജിക്കേല്,  ഡടല്പകോകല്,  പ്ലൈയംബജിയംഗസ  സയംവജിധകോനങ്ങള എന്നവീ
പ്രവൃതജി  ഘടകങ്ങപളകോനയം  നടപ്പെകോക്കേജിയജിട്ടജില.  സകോനജിററജി  സഗ്രൗകരവ്യതജിപന്റെ
ഭകോഗമകോയജി  വകോങ്ങജിയജിട്ടുള  രണസ  യൂകറകോപവ്യന്  കകകോസറ്റുകള പകട്ടജിടതജിനുപുറതസ
സൂകജിചജിരജിക്കുകയകോണസ.  സകസചര്  മകോത്രയം  പൂര്തവീകരജിച  പകട്ടജിടതജില്
ഡവദക്യുതവീകരണതജിനുകവണജി  വയറജിയംഗസ  നടതജിയജിട്ടുമുണസ.  ഗവ്യകോസസ
ക്രജിമകറകോറജിയതജിനുകവണജി  49,83,549/-  രൂപ പചെലവഴജിചസ  പണജികഴജിപ്പെജിചജിട്ടുള
പകട്ടജിടവയം  പരജിസരവയം  കകോടസ  പജിടജിച്ചുയം  മറസ  പകോഴസ വസ്തുക്കേളുപടയുയം
സകോന്നജിദ്ധവ്യയംപകകോണ്ടുസ വൃതജിഹെവീനമകോയ അവസയജിലുമകോണസ. 

തുടര് പ്രവൃതജികള തടസ്സപപ്പെട്ടസ കകോടസപജിടജിചസ കജിടക്കുന്ന ഗവ്യകോസസ ക്രജിമകറകോറജിയയം
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b) ഗവ്യകോസസ  ഫര്ണസസ  സകോപജിക്കേല്  -  പ്രവൃതജി  പൂര്തവീകരജിക്കേകോപത  തുക
പൂര്ണ്ണമകോയുയം അനുവദജിച്ചു

എസ്റ്റജികമറജിപല  അപ്പെന്റെജികസ  (സജി)  പ്രകകോരയം  ഗവ്യകോസസ  ക്രജിമകറകോറജിയതജിപന്റെ
പ്രധകോനഘടകമകോയ  ഗവ്യകോസസ  ഫര്ണസസ  സകോപജിക്കേല്  എന്ന  പ്രവൃതജിക്കേകോയജി
ആപക  22,50,000/-  രൂപ  വകയജിരുതജിയജിരുന്നതജില്  21,80,640/-  രൂപ
പചെലവഴജിചജിട്ടുണസ.  അക്രഡജിറഡസ  ഏജന്സജിയകോയ  സ്റ്റവീല്  ഇന്ഡസവീസസ,  കകരള
ലജിമജിറഡജിപന്റെ  23,15,160/-  രൂപയുപട  എസ്റ്റജികമറസ  21-7-17-പല  കഗ്രൗണസജില്
അയംഗവീകരജിചസ  സകോപനവമകോയജി  17-8-17-ല്  കരകോര്  വയകയുയം  മുന്കൂറകോയജി
സകോപനതജിനസ  5,78,790/-  രൂപ അനുവദജിചസ  നല്കുകയുയം പചെയ്തു  (ബജില് നയം.
14/20-10-17). തുടര്ന്നസ പ്രവൃതജി നജിര്വ്വഹെണതജിപന്റെ ഭകോഗമകോയജി ഗവ്യകോസസബര്ണര്,
കചെമര്,  അനുബന്ധ സകോമഗജികള,  സ്റ്റവീല്ബഡസ,  നജിര്ഗ്ഗമനക്കുഴല്  (ഡലറനജിയംഗസ
അറസ്റ്റര് ഉളപപ്പെപട)  എന്നജിവ സകോപജിച ഇനതജില് ബജില് നമര്  37/23-2-18
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പ്രകകോരയം  16,01,850/-  രൂപയുയം  സകോപനതജിനസ  നല്കജിയജിട്ടുണസ.  ഭഗ്രൗതജിക
പരജികശകോധനയജില് ഗവ്യകോസസ ബര്ണര്, മൃതകദഹെയം കജിടത്തുന്നതജിനുള സ്റ്റവീല്പബഡസ,
പ്രധകോന  നജിര്ഗ്ഗമനക്കുഴലജികലക്കുള  കണകന്  ഡപപ്പുകള,  മറസ
അനുബന്ധസകോമഗജികള  എന്നജിവപയകോനയം  ഘടജിപ്പെജിക്കേകോപത  കചെമര്മകോത്രയം
തുറസ്സകോയ  പകട്ടജിടതജില്  വചജിരജിക്കുന്നതകോയജി  കണ്ടു.  സ്റ്റവീല്ബഡസ  സലതസ
കകോണകോതതസ  എവജിപടയകോണസ  സൂകജിചജിട്ടുളപതന്നസ  വവ്യക്തമകോക്കേജിയജിട്ടുമജില.
ചുറ്റുമതജികലകോ,  കതകുകളുയം  വകോതജിലുകളുയം  ഉളപപ്പെപടയുള  സയംരകണ
സയംവജിധകോനങ്ങകളകോ  പകട്ടജിടതജിനസ  ഇലകോതതജിനകോലകോണസ  ഇവപയകോനയം
സകോപജിചജിട്ടജിലകോതപതന്നസ  നഗരസഭകോ  ഉകദവ്യകോഗസര് അറജിയജിചജിട്ടുണസ.  എന്നകോല്
ഇവ  സകോപജിക്കുന്നതുളപപ്പെപടയുള  തുകയകോണസ  നജിര്വ്വഹെണ  ഏജന്സജിക്കേസ
നല്കജിയജിട്ടുളതസ.  പ്രസ്തുത  അപകോകത  സയംബന്ധജിചസ  വജിശദവീകരണയം
ലഭവ്യമകോക്കേജിയജിട്ടജില. 

നജിര്മകോണയം പൂര്തവീകരജിചജിട്ടജിലകോത ഗവ്യകോസസ ഫര്ണസസ
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കകകോട്ടയയം 

c) ഡവദക്യുതവീകരണയം 
ഡവദക്യുതവീകരണതജിനകോയജി  കപ്രകോജകസ  നയം.448/18  പ്രകകോരയം  8,00,000/-  രൂപ
വകയജിരുതജി  ആസൂത്രണസമജിതജിയുപട  അയംഗവീകകോരയം  വകോങ്ങജിയജിരുന.
ഡവദക്യുതവീകരണതജിനകോയജി  തന്വര്ഷയം  7,10,000/-  രൂപ  പചെലവഴജിചജിട്ടുണസ
(ബജില് നയം.1901027141/17.02.18) കപ്രകോജകസ നജിര്വ്വഹെണതജില് ശ്രദ്ധയജില്പപ്പെട്ട
അപകോകതകള ചുവപട കചെര്ക്കുന.

i. ആവശവ്യകോധജിഷജിതമലകോപത  പ്രവൃതജി  ഇനങ്ങള  അധജികമകോയജി
ഉളപപ്പെടുതജി എസ്റ്റജികമറസ തയകോറകോക്കേജി.

എലകോ പ്രവൃതജി ഘടകങ്ങളുയം ഉളപപ്പെടുതജിപക്കേകോണ്ടുള ആദവ്യ എസ്റ്റജികമറജിപല
അപ്പെന്റെജികസ  ഡജി  പ്രകകോരയം  ഡവദക്യുതവീകരണതജിനകോയജി  2,92,554/-രൂപയകോണസ
ഉളപപ്പെടുതജിയജിരുന്നതസ.  എന്നകോല്  ഡവദക്യുതവീകരണതജിയകോയജി
തയകോറകോക്കേപപ്പെട്ട  ഒറജിജജിനല്  എസ്റ്റജികമറസ  അനുസരജിചസ  കപ്രകോജകസ  കകകോസ്റ്റസ
വര്ദ്ധജിചതജിനകോല്  അടങല്തുക  8,00,000/-  രൂപയകോയജി  വര്ദ്ധജിപ്പെജിച്ചു
(710000/-  ധനകകോരവ്യക്കേമവീഷന് ഗകോന്റെസ  + 90000/-  തനതുഫണസ).  പടന്ഡര്
നടപടജികളക്കുകശഷയം  കുറഞ്ഞ  നജിരക്കേസ  കകകകോട്ടസ  പചെയ  ‘ഡമ
അകസകോസജികയറസസസ’  എന്ന  സകോപനതജിപന്റെ  പടന്ഡര്  അയംഗവീകരജിചസ
സകോപനവമകോയജി  25.11.17 ല്  കരകോര്  വയകയുയം  പചെയ്തു.
ഡവദക്യുതവീകരണതജിനകോയജി  7,10,000/-രൂപ  പചെലവഴജിചജിട്ടുണസ.  വജിവജിധ
തരതജിലുള  നകോല്പ്പെതജികലപറ  ഡലറ്റുകളുയം  ഇരുപതജിമൂകന്നകോളയം  ഫകോനുകളുയം
സകോപജിക്കുന്നതജിനുള പപ്രകോവജിഷന് എസ്റ്റജികമറജില് ഉളപപ്പെടുതജിയജിരുന.  ഒരു
പപകോതുശ്മശകോനതജിപന്റെ പ്രവര്തനവമകോയജി ബന്ധപപ്പെട്ട  (പ്രകതവ്യകജിച്ചുയം ഗവ്യകോസസ
പകകോണസ പ്രവര്തജിപ്പെജിക്കുന്ന) ഓഫവീസസ പകട്ടജിടതജിനസ പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങള
ഇത്രയുയം  കൂടുതല്  അളവജില്  സകോപജികക്കേണ  ആവശവ്യകതയുകണകോ  എന്നസ
പുന:പരജികശകോധന  നടന്നജിട്ടജില.  എസ്റ്റജികമറസ  തയകോറകോക്കേജിയതുയം  ആയതജിനസ
അയംഗവീകകോരയം  നല്കജിയതുയം  ഒകര  സകോകങതജിക  സമജിതജിയജിപല  അയംഗങ്ങള
തപന്നയകോണസ.  മകോത്രമല  എസ്റ്റജികമറജില്  പറഞ്ഞജിരുന്നതജികനക്കേകോള  കൂടുതല്
അളവജില്  പ്രവൃതജി  നടതജിയതകോയജിട്ടകോണസ  അളവപുസ്തകതജില്
കരഖപപ്പെടുതജിയജിട്ടുളതസ.  ഭഗ്രൗതജികപരജികശകോധനയജില്  അളവപുസ്തകതജിപല
3,4,7,10,13  എന്നവീ  ക്രമനമരുകള  പ്രകകോരയം  ഫകോനുകളുയം  ഡലറ്റുകളുയം
സകോപജിക്കുന്ന  പ്രവൃതജി  ഇനങ്ങള  നടതജിയജിട്ടജിലകോപയന്നസ  കബകോധവ്യപപ്പെട്ടു.
ആയതജിനകോല്  ഈയജിനതജില്  എയം  ബുക്കേസ  പ്രകകോരയം  (2/2017-18)
പചെലവഴജിചജിട്ടുള 1,57,156/- രൂപയുപട പചെലവസ നജിരകോകരജിക്കുന്നതകോയജി ഓഡജിറസ
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റജികപ്പെകോര്ട്ടജില്  പരകോമര്ശജിചജിട്ടുണസ.  ഉപകരണങ്ങള  കരകോറുകകോരന്  സകനയം
പചെലവജില്  സകോപജിക്കുന്നതജിനുള  നടപടജികള  സകവീകരജികക്കേണതകോപണനയം
റജികപ്പെകോര്ട്ടജില്  പ്രതജിപകോദജിചജിട്ടുണസ.

ii. 3,46,000/-  രൂപ  പചെലവഴജിചസ  സകോപജിക്കേപപ്പെട്ട  ജനകറററജിപന്റെ
സയംരകണകവചെയം കതജിയ നജിലയജില്

ഡവദക്യുതവീകരണകപ്രകോജകജിപന്റെ  എസ്റ്റജികമറജിപല  ഇനയം  32  15KVA/12KV  3
phase,  4 Wire  415  V,0.8pf,  50HZ  at  1500  RPM  എന്ന
പസസജിഫജികക്കേഷനജിലുള  ജനകററര്  സകോപജിക്കുക  എന്നതകോയജിരുന.
ആയതജിനസ  3,46,000/-  രൂപയകോണസ  പചെലവസ  വന്നജിട്ടുളതസ  (അളവപുസ്തകയം
നയം.2/2017-18  കപജസ  -20).  പ്രസ്തുത  ജനകററര്  പ്രകതവ്യക പടന്ഡര്
നടപടജികളജിലൂപടയകോണസ  വകോങ്ങജിയജിട്ടുളപതങജില്  ആയതജിപന്റെ  വജിവരങ്ങള
ലഭവ്യമകോകക്കേണതകോപണനയം  അങ്ങപനയലകോതപകയം  എസ്റ്റജികമറജില്
പറഞ്ഞജിരുന്നതജികനക്കേകോള 9,500/- രൂപ അധജികയം നല്കജിയതസ സയംബന്ധജിചസ
കരഖകോമൂലയം വജിശദവീകരണയം ലഭവ്യമകോകക്കേണതുമകോപണനയം ഓഡജിറസ  എന്കകയറജി
മുഖകോനജിരയം  ആവശവ്യപപ്പെട്ടജിരുന  (എന്കകയറജി  നയം.10/16.02.19).
ഭഗ്രൗതവീകപരജികശകോധനയജില് പകട്ടജിടതജിനസ പവളജിയജില് പ്ലൈകോസ്റ്റജികസ കവര്പകകോണസ
മൂടജി സൂകജിചജിരുന്ന ജനകറററജിപന്റെ പ്ലൈകോസ്റ്റജികസ കവചെയം കതജി പ്ലൈകോസ്റ്റജികസ ഉരുകജി
ജനകറററജികലക്കേസ ഒട്ടജിപ്പെജിടജിച നജിലയജില് കണ്ടു. വജിശദമകോയ പരജികശകോധനയജില്
ക്രജിമകറകോറജിയതജിപന്റെ പകട്ടജിടതജിനുചുറ്റുമുള കകോടസ തവീയജിട്ടകപ്പെകോള ജനകറററജിപന്റെ
പുറകതക്കേസ  പടര്നകയറജിയജിരുന്ന  വളജിപ്പെടര്പ്പുകളക്കേസ  തവീ  പജിടജിചതകോയുയം
അതജിപനതുടര്ന്നസ  പ്ലൈകോസ്റ്റജിക്കേസ  കവറജിനുയം  തവീപജിടജിചതകോപണന്നസ  കബകോധവ്യമകോയജി.
എന്നകോല്  ജനകറററജിനസ  എപനങജിലുയം  നകോശയം  സയംഭവജിചജിട്ടുകണകോപയന്നസ
പരജികശകോധജിക്കേകോനകോയജിട്ടജില.  കകകോമഗ്രൗണജിനുപവളജിയജിലുള  കകോടസ  നകോട്ടുകകോര്
തവീയജിട്ടകപ്പെകോള തവീ  പടര്ന്നസ  ജനകറററജിപന്റെ മൂടജി  കത്തുകയകോണുണകോയപതനയം
നഗരസഭകോകഗ്രൗണസജിലജിപന്റെ  ശ്രദ്ധയജില്പപ്പെടുതജി  സുരകകോ  സയംവജിധകോനയം
ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതജിനുള  നടപടജികള  ഡകപക്കേകോള്ളുന്നതകോപണനയം  വജിഷയയം
സയംബന്ധജിചസ  11.02.19 ല് നല്കജിയ  17-ാം  നമര്  ഓഡജിറസ  എന്കകയറജിയസ
നജിലവജിപല  അസജിസ്റ്റന്റെസ  എഞജിനവീയര്  മറുപടജി  ലഭവ്യമകോക്കുകയുണകോയജി.
അപകോകതകള  പരജിഹെരജികക്കേണതുയം  ജനകററര്  സുരകജിതമകോയജി
സൂകജിക്കുന്നതജിനുള  നടപടജികള  സകവീകരജികക്കേണതുമകോപണന്നസ  ഓഡജിറസ
റജികപ്പെകോര്ട്ടജില് പരകോമര്ശജിചജിട്ടുണസ. 
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സുരകജിതമലകോപത സൂകജിചജിരുന്ന ജനകറററജിപന്റെ പ്ലൈകോസ്റ്റജികസ കവചെയം കതജിയ നജിലയജില്

d) ജലലഭവ്യതക്കുള ക്രമവീകരണങ്ങള നടപ്പെകോയജിട്ടജില

ഗവ്യകോസസ  ഫര്ണസജിപന്റെ  പ്രവര്തനയം  നടക്കുകമകോള  കചെമറജിനുളജിലുണകോകുന്ന
അമജിത  ഊഷകോവസ  ക്രമവീകരജിക്കുന്നതജിനുയം  സകോനജിററജി  സഗ്രൗകരവ്യങ്ങളക്കുമുള
ജലലഭവ്യത  ഉറപ്പെകോക്കേകോന്  സമവീപതകോയജി  നജിലവജിലുള  വകോട്ടര്ഡലനജില്നജിനയം
കണകപനടുക്കുന്നതജിനുയം വകോട്ടര് ടകോങ്കുകള സകോപജിക്കുന്നതജിനുമുള പ്രവൃതജികള
അപ്പെന്റെജികസ ബജി പ്രകകോരയം എസ്റ്റജികമറജിലുളപപ്പെടുതജിയജിരുന. എന്നകോല് ഇവപയകോനയം
നടപ്പെകോക്കേജിയജിട്ടജില.

e) തുടര്പ്രവര്തനങ്ങള നടക്കുന്നജില

മുകളജില്  പരകോമര്ശജിചജിട്ടുളപ്രകകോരയം  ഗവ്യകോസസ  ക്രജിമകറകോറജിയതജിപന്റെ  പണജികള
പൂര്തവീകരജിക്കേകോപത  മുടങ്ങജികപ്പെകോകകോനുണകോയ  സകോഹെചെരവ്യയം  ഫയലജില്  നജിനയം
വവ്യക്തമകോയജിട്ടജില.  പണജികള  പൂര്തവീകരജിചസ  ക്രജിമകറകോറജിയയം
പ്രവര്തനകമമകോക്കുന്നതജിനുള  നടപടജികപളപനങജിലുയം  സകവീകരജിചജിട്ടുളതകോയുയം
കകോണുന്നജില.

കപ്രകോജകസ  നജിര്വ്വഹെണവമകോയജി  ബന്ധപപ്പെട്ട  കമല്  അപകോകതകള  സയംബന്ധജിച്ചുയം
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കപ്രകോജകസ  നജിര്വ്വഹെണയം  തടസ്സപപ്പെട്ടരജിക്കുന്നതജിപന്റെ  കകോരണയം  സയംബന്ധജിച്ചുയം
നജിര്വ്വഹെകണകോകദവ്യകോഗസനുള  വജിശദവീകരണയം  കരഖകോമൂലയം  ലഭവ്യമകോക്കുവകോന്
ആവശവ്യപപ്പെട്ടസ  നല്കജിയ  ഓഡജിറസ  എന്കകയറജി  നയം.  17/11-2-19 നസ  കസകോകഷവ്യകോ
ഇക്കേകണകോമജികസ  യൂണജിറസ  തയകോറകോക്കേജിയ  പ്ലൈകോന്/ഡജിഡസന്പ്രകകോരയം  പ്രവൃതജി
നജിര്വ്വഹെണയം  നടനപകകോണജിരജിക്കുകമകോള  മണ്ണജിടജിചജില്  ഉണകോയതജിപനത്തുടര്ന്നസ
പദ്ധതജിനജിര്വ്വഹെണയം  തടസ്സപപ്പെട്ടതകോയുയം  ഭൂമജിയുപട  കജിടപ്പെസ  അനുസരജിച്ചുള
എസ്റ്റജികമറസ  തയകോറകോക്കേകോതതജിലുള  പകോളജിചയകോണസ  ഇപ്രകകോരയം
സയംഭവജിക്കേകോനജിടയകോയപതനയം മണ്ണജിടജിചജില് ഉണകോയതജിപനത്തുടര്ന്നസ കകോലങ്ങളകോയജി
ഇവജിപട  മറവപചെയ്തുപകകോണജിരുന്നതുയം ഭകോഗജികമകോയജി  മകോത്രയം  ജവീര്ണ്ണജിചജിട്ടുളതുമകോയ
അജകോതജഡങ്ങള  കുഴജിപയടുതസ  മറവപചെകയണജിവന്നതകോയുയം  അസജിസ്റ്റന്റെസ
എഞജിനവീയര്  മറുപടജി  ലഭവ്യമകോക്കേജി.  ഇപ്രകകോരയം  നജിര്വ്വഹെണകവളയജിലുണകോയ
പ്രതജിസന്ധജികളുയം  സയംരകണഭജിതജികൂടജി  ഉളപപ്പെടുതജി  എസ്റ്റജികമറസ  റജിഡവസസ
പചെയസ  അയംഗവീകകോരയം  വകോകങ്ങണജി  വന്നതജിനകോലുയം  പദ്ധതജി  നജിര്വ്വഹെണയം
സമയബന്ധജിതമകോയജി  പൂര്തവീകരജിക്കുന്നതജിനസ  തടസ്സമകോയജി  എനയം
കഗ്രൗണസജിലജിപന്റെ  സകോന്നജിദ്ധവ്യതജില്  കരകോറുകകോരനുമകോയജി  ചെര്ച  നടതജി
പകട്ടജിടതജിപന്റെ പൂര്തവീകരണയം എത്രയുയം പപപട്ടന്നസ നടതകോപമനള ഉറപ്പെജികന്മല്
നജിര്മകോണയം  പുനരകോയംരയംഭജിചജിട്ടുളതകോയുയം  അറജിയജിച്ചു.  ഡവദക്യുതവീകരണതജിപന്റെ
ഭകോഗമകോയജി ഇലകജികസ ഉപകരണങ്ങള സകോപജിക്കേകോപത തുക അനുവദജിചതസ,  ഫണസ
നഷ്ടപപ്പെടകോതജിരജിക്കേകോനുയം  ഉപകരണങ്ങള  സകനയം  പചെലവജില്  സകോപജിക്കേകോപമന്ന
കരകോറജിപന്റെ  അടജിസകോനതജിലകോണസ  തുക  അനുവദജിചപതനമുള  വജിശദവീകരണയം
തൃപജികരമല.  കമല്  പരകോമര്ശജിച  അപകോകതകളകോലുയം  കപ്രകോജകസ  ലകവ്യയം
ഡകവരജിചജിട്ടജിലകോത സകോഹെചെരവ്യതജിലുയം 2017-18 വര്ഷയം കപ്രകോജകജിനകോയജി ആപക
പചെലവഴജിച  78,74,189/-  രൂപയജില് ഉപഖണജിക  3(എ)  പ്രകകോരയം  നജിരകോകരജിച
1,57,156/- രൂപ കജിഴജിച്ചുള 77,17,033/- രൂപയുപട പചെലവസ ഓഡജിറസ റജികപ്പെകോര്ട്ടജില്
തടസ്സപപ്പെടുതജിയജിട്ടുണസ.

കസകോകഷവ്യകോ  എക്കേകണകോമജികസ  യൂണജിറസ  പ്രവൃതജിസലയം  സന്ദര്ശജിചസ  ഡസറസ
കണവീഷന്  മനസജിലകോക്കേകോപതയകോണസ  എസ്റ്റജികമറസ  തയകോറകോക്കേജിയജിരുന്നപതനസ
എകജിറസ  മവീറജിയംഗജില്  കഗ്രൗണസജിലര്  അറജിയജിച്ചു.  പദ്ധതജി  ആസൂത്രണ/
രൂപവീകരണഘട്ടങ്ങളജിലുണകോയ  പജിഴവകള,  നജിര്വ്വഹെണഘട്ടതജിപല  വവീഴ്ചകള,
ഈ  ഘട്ടങ്ങളജില്  ബന്ധപപ്പെട്ട  വര്ക്കേജിയംഗസ  ഗ്രൂപ്പുയം  പപകോതുമരകോമതസ  സ്റ്റകോന്റെജിയംഗസ
കമജിറജിയുയം  നജിയമകോനുസൃതചുമതല  നജിറകവറകോതജിരുന്നതസ,  കമകോണജിററജിയംഗജിപന്റെ
അഭകോവയം  എന്നവീ  ഘടകങ്ങപളലകോയം  പദ്ധതജിയുപട  നജിലവജിപല
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കകകോട്ടയയം 

സജിതജിവജികശഷതജിനസ കകോരണമകോയജിട്ടുണസ എന്നസ ഓഡജിറസ വജിലയജിരുത്തുന.

കമല്സകോഹെചെരവ്യതജില് സൃഷ്ടജിക്കേപപ്പെട്ട ആസ്തജികള നശജിച്ചുകപകോകകോപത ശരജിയകോയ
വജിശകലനതജിലൂപട  ഗവ്യകോസസ  ക്രജിമകറകോറജിയതജിപന്റെ  പൂര്തവീകരണതജിനസ
തടസ്സമകോയജി  നജില്ക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  കപണതജി  ആയവ  അടജിയനജിരമകോയജി
പരജിഹെരജിക്കുന്നതജിനുയം  നകോളജിതുവപര  ഇതജികലക്കേകോയജി  പചെലവഴജിക്കേപപ്പെട്ട  78
ലകതജില്പരയം  രൂപയുപട  പചെലവസ  പകോഴകോകകോപത  കപ്രകോജകസ  ലകവ്യയം
ഡകവരജിക്കുന്നതജിനുമുള  നടപടജികള  സകവീകരജികക്കേണതകോണസ.
നജിര്വ്വഹെകണകോകദവ്യകോഗസന്,  കപ്രകോജക്ടുമകോയജി  ബന്ധപപ്പെട്ടസ  വര്ക്കേജിയംഗസ  ഗ്രൂപ്പെസ,
സ്റ്റകോന്റെജിയംഗസ  കമജിറജി,  നഗരസഭകോ  കഗ്രൗണസജില്  എന്നവീ  അധജികകോരസകോനങ്ങളുപട
ആതകോര്ത്ഥമകോയ  ശ്രമവയം  ഇടപപടലുയം  ഇക്കേകോരവ്യതജിലുണകോകണപമനയം  ഓഡജിറസ
അഭജിപ്രകോയപപ്പെടുന.

ഖണജിക  സമകോഹൃത  ഓഡജിറസ  റജികപ്പെകോര്ട്ടജില്  ഉളപപ്പെടുത്തുന്ന  വജിവരയം  അറജിയജിച്ചു  പകകോണ്ടുള
കതജിനസ  പരകോമര്ശതജില്  പറഞ്ഞജിരജിക്കുന്ന  അവസ  നജിലനജില്ക്കുന്നതകോയുയം,  ലഭവ്യമകോയ
മറുപടജി തൃപജികരമപലന്നസ കകകോട്ടയയം ജജില സവീനജിയര് പഡപമ്പ്യൂട്ടജി ഡയറകറുപട  26.07.2019  പല

പക.എസസ.എ.പക.റജി.എയം.പജി2/1053/19 നമര് കതസ പ്രകകോരയം  അറജിയജിചജിട്ടുണസ. 

5. നജിയമവയം, ചെട്ടവയം ലയംഘജിചസ പഞകോയതജിപന്റെ പകട്ടജിട നജിര്മകോണയം

[കൂട്ടജിക്കേല് ഗകോമപഞകോയതസ 2017-18 ഓഡജിറസ റജികപ്പെകോര്ട്ടസ  ഖണജിക 3-1]

പഞകോയതസ  ഓഫവീസസ  പ്രവര്തജിക്കുന്ന  പകട്ടജിടതജിനുളജില്  തപന്ന
ഡകമകോറജിക്കേജിട്ടജിയ  സകോപനങ്ങളുപട  ഓഫവീസുയം  പ്രവര്തജിക്കുന്നതു  മൂലമുള
സലപരജിമജിതജി  പരജിഹെരജിക്കുന്നതജിനകോയജി  2016-17  വര്ഷയം  ആസൂത്രണയം  പചെയതകോണസ
പഞകോയതസ അനകസ  പകട്ടജിട  നജിര്മകോണയം.  10.05.2017  പല പഞകോയതസ  കമറജി  1/1
നമരകോയജി  ശ്രവീമതജി  കമരജിക്കുട്ടജി  കസവവ്യറജിപന്റെ  ഡകവശതജിലുള  കതകോടസ  പുറകമകോക്കേസ
ഭൂമജിയജില്  പകട്ടജിടയം  പണജിയുന്നതജിനസ   തവീരുമകോനയം  എടുക്കുകയുയം   2017-18,  2018-19
വര്ഷങ്ങളജിലകോയജി  4  കപ്രകോജക്ടുകള തയകോറകോക്കേജി  14,11,392/-  രൂപ  പചെലവഴജിചജിട്ടുണസ.
വജിശദവജിവരയം ചുവപട കചെര്ക്കുന.

കപ്രകോജകസ നയം. അടങല് പചെലവസ

135/2018, പഞകോയതസ    
അനകസ പകട്ടജിട നജിര്മകോണയം
(സജില് ഓവര്)

11,63,778 
(കലകോകബകോങസ

സഹെകോയയം)

11,63,868/- 6,30,432/- (ബജില് 
നയം. 24/17.10.2017) 5,33,436/- 
(ബജില് നയം. 25/17.10.2017)

122/2018, പഞകോയതസ അനകസ 
രണകോയം ഘട്ടയം

5,76,236 
(വജികസനഫണസ)

2,47,524/-ബജില് നയം. 
64/26.03.2018)
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 കകകോട്ടയയം

എസസ.ഒ 163/2019, പഞകോയതസ 
അനകസ രണകോയം ഘട്ടയം

3,28,712 
(വജികസനഫണസ) -

131/19, പഞകോയതസ അനകസ 8,14,420
(വജികസനഫണസ)

-

ആപക 28,83,146 14,11,392

പകട്ടജിട  നജിര്മകോണതജിനസ  നകോളജിതു  വപര  28,83,146/-  രൂപ  വകയജിരുത്തുകയുയം
14,11,392/-  രൂപ (2017-18 ല് മകോത്രയം)പചെലവഴജിക്കുകയുയം പചെയജിട്ടുണസ.  കറകോഡജിനസ തകോപഴ
2  നജിലകളുയം കറകോഡസ നജിരപ്പെജില്  1  നജിലയുയം സ്ടകസചെര് മകോത്രയം പൂര്തജിയകോയജിട്ടുണസ.  ഒന്നകോയം
നജില  നജിര്മജിക്കുന്നതജിനുള  കകകോളയം  നജിര്തജിയജിട്ടുമുണസ.  ഓവര്സജിയറുപട
സകോന്നജിദ്ധവ്യതജില്  ഡസറസ  കനരജില്  പരജികശകോധജിചതജിലുയം,  പ്രവൃതജിയുപട  ഫയലുകള
പരജികശകോധജിചതജിലുയം ശ്രദ്ധയജില്പപ്പെട്ട അപകോകതകള ചുവപട കചെര്ക്കുന.

• പകട്ടജിടയം  നജിര്മജിക്കുന്ന വസ്തുവജിപന്റെ ഉടമസകോവകകോശയം സയംബന്ധജിചസ  അവവ്യക്തത
നജിലനജിലന.  പ ഞകോയതസ  കമറജി  തവീരുമകോനപ്രകകോരയം  ശ്രവീമതജി  കമരജിക്കുട്ടജി
കസവവ്യറജിപന്റെ ഡകവശമുള കതകോടസ  പുറകമകോക്കേസ  പകട്ടജിട  നജിര്മകോണതജിനസ  വജിട്ടു
നലജിയതകോയുയം അതജികനകോടസ കചെര്ന്ന പട്ടയ വസ്തുവജില് നജിന്നയം 40  ചെ.അടജി സലയം
പഞകോയതജിനസ നലജിയതകോയുയം ഈ സലയം പഞകോയതജിപന്റെ കപരജിലകോക്കുന്നതജിനസ
പസക്രട്ടറജിപയ  ചുമതലപപ്പെടുതജിയജിട്ടുളതകോയുയം  കകോണുന.  എന്നകോല്  സലയം
സര്കവ്വ  നടതജി  തജിട്ടപപ്പെടുതജിയതജിപന്റെകയകോ  പട്ടയസലയം(40  ചെ.അടജി)
പഞകോയതജിപന്റെ കപരജിലകോക്കേജി കരയം അടചതജിപന്റെകയകോ കരഖകളജില.

• വകോര്ഷജിക  പദ്ധതജി  രൂപവീകരണ  മകോര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകകോരയം  പകട്ടജിട  നജിര്മകോണ
പ്രവൃതജികള  ഏപറടുക്കുകമകോള  ഇലകജിഫജികക്കേഷന്,  പ്ലൈയംബജിഗസ  ഉളപപ്പെപടയുള
വജിശദമകോയ  എസ്റ്റജികമറസ  തയകോറകോക്കേണപമനയം  (ഡജി.പജി.ആര്.)സകോമതജിക  നജില
പരജിഗണജിചസ  ഏകവര്ഷ  കപ്രകോജകകോകയകോ,  ബഹുവര്ഷ  കപ്രകോജകകോകയകോ
പചെയ്യുന്നതജിനുയം  അനുമതജിയുണസ.  എന്നകോല്  വജിശദമകോയ  കപ്രകോജകസ  റജികപ്പെകോര്ട്ടസ
തയകോറകോക്കേകോപത ഓകരകോ വര്ഷവയം പചെയ്യുന്ന പ്രവൃതജിക്കേസ എസ്റ്റജികമറസ  തയകോറകോക്കേജി
നജിര്വ്വഹെണയം നടത്തുന.

• 15  ലകയം മുതല്  1  കകകോടജി രൂപ വപര അടങലുള പകട്ടജിടങ്ങളക്കേസ സകോകങതജിക
അനുമതജി  നല്കകണതസ  എകജികമ്പ്യൂട്ടവീവസ  എഞജിനവീയറകോണസ.  എന്നകോല്  15
ലകതജില് തകോപഴ അടങലുള വജിവജിധ കപ്രകോജക്ടുകള തയകോറകോക്കേജി  അസജിസ്റ്റന്റെസ
എകജികമ്പ്യൂട്ടവീവസ  എഞജിനവീയറുപട  സകോകങതജിക  അനുമതജികയകോപട  നജിര്മകോണ
പ്രവര്തനയം നടത്തുന്നതജിനസ നജിയമ സകോധുത ഇല.
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• പകട്ടജിടതജിപന്റെ  രൂപകരഖ  തയകോറകോക്കേജി  പകട്ടജിട  നജിര്മകോണ  ചെട്ടങ്ങള
ലയംഘജിക്കേകോപതയകോണസ  നജിര്മകോണയം  നടത്തുന്നതസ  എന്ന  പസക്രട്ടറജിയുപട
സകോകവ്യപപ്പെടുതകലകോടു  കൂടജി  മകോത്രകമ  സകനയം  ഉടമസതയജിലുള  സലതസ
നജിര്മകോണയം  നടതകോന്  പഞകോയതജിനസ  കപകോലുയം  2011 പല  കകരളപഞകോയതസ
പകട്ടജിടനജിര്മമകോണ ചെട്ടങ്ങള അനുമതജി നലനള്ളു. എന്നകോല് പ്ലൈകോന്, ഡസറസ പ്ലൈകോന്,
പലകോകക്കേഷന് പ്ലൈകോന്,  കക്രകോസസ പസകന് എന്നജിവ തയകോറകോക്കേകോപതയുയം അധജികകോര
സകോനങ്ങളജില് നജിനയം അനുമതജി വകോങ്ങകോപതയുയം പടണര് നടതജിയതുയം പ്രവ ൃതജി
നടതജി  തുക  നലജിയതുയം  നജിര്വ്വഹെണഉകദവ്യകോഗസപന്റെ  ഭകോഗത്തു  നജിനണകോയ
വവീഴ്ചയകോണസ.

• പസലകോര്  കഫകോര്  ഉളപപ്പെപട  4  നജിലക്കേകോയജി  പദ്ധതജി  ഇട്ട  പകട്ടജിടതജിനസ
കസകോയജില്പടസ്റ്റസ നടത്തുകകയകോ,  സ്ടകസചെറല് ഡജിഡസന് തയകോറകോക്കേജി സകോകങതജിക
അനുമതജി നലന്ന ഉകദവ്യകോഗസനജില് നജിനയം അയംഗവീകകോരയം വകോങ്ങജി പകട്ടജിടതജിപന്റെ
കമത ഉറപ്പു വരുത്തുകകയകോ പചെയജിട്ടജില.

• 2011 പല  കകരളപഞകോയതസ  പകട്ടജിടനജിര്മമകോണ  ചെട്ടങ്ങള  വവ്യകോപകമകോയജി
ലയംഘജിക്കേപപ്പെട്ടജിട്ടുളതകോയജി ഡസറസ പരജികശകോധനയജില് കകോണപപ്പെട്ടു.  പകട്ടജിടതജിനസ
പജിന്  വശത്തുയം  ഇരുവശങ്ങളജിലുയം  ഒഴജിചജികടണ  സലയം  ഒഴജിചജിട്ടജില.  പജിന്വശയം
ആറ്റുതവീരയം

കഫകോര്  ഏരജിയ  കറകഷവ്യകോ,  കകോര്പ്പെറസ  ഏരജിയ  എന്നജിവ  കണക്കേകോക്കേജിയജിട്ടജില.
പകോര്ക്കേജിയംഗസ  സഗ്രൗകരവ്യയംലഭവ്യമകോക്കേജിയജിട്ടജില.  പകട്ടജിടനജിര്മകോണ  ചെട്ടങ്ങള  ചെട്ടയം  26(3)
പ്രകകോരയം  നജിര്മകോണസലയം  45   ഡജിഗജിയജില്  കൂടുതല്  ചെരജിവസ  ഉളതകോപണങജിലുയം,
പവളപപ്പെകോക്കേ  സകോദ്ധവ്യത  ഉളതകോപണങജിലുയം  പവളപപ്പെകോക്കേയം  മപണ്ണകോലജിപ്പെസ  എന്നജിവക്കേസ
വജികധയമകോകുകയജില എന്നസ പസക്രട്ടറജിക്കേസ കബകോധവ്യമകോകുന്നതു വപര നജിര്മകോണയം പകോടജില,
എന്നകോല് ഇതു സയംബന്ധജിചസ പസക്രട്ടറജി സകോകവ്യപപ്പെടുതലുകള നടതജിയജിട്ടജില.

• നദവീതവീരസയംരകണ നജിയമവയം,  ചെട്ടങ്ങളുയം ലയംഘജിച്ചു. 2002 പല കകരള നദവീതവീര
സയംരകണവയം  മണല്വകോരല്  നജിയന്ത്രണവയം  ചെട്ടങ്ങള  ചെട്ടയം19(3)  പ്രകകോരയം
നദവീതവീരത്തുള  പുറകമകോക്കേസ  ഭൂമജിയജിലുള  വൃകഡതകളുപട  പരജിപകോലനയം,
കടവകളുപട  സയംരകണയം  എന്നജിവ  തകദ്ദേശ  സകോപനതജിപന്റെ
ചുമതലയകോപണങജിലുയം  നജിര്മകോണ പ്രവ ൃതജികള അയംഗവീകരജികക്കേണതസ  (നജിയമയം
3)  പ്രകകോരയം  കളകര്  എകസ  ഒഫവീകഷവ്യകോ  ആയ  ജജിലകോ  വജിദഗസധ  സമജിതജിയകോണസ.
സമജിതജിയുപട  അനുമതജി  കപകോലുയം  വകോങ്ങകോപത  ആറ്റുപുറകമകോക്കേസ  ഭൂമജിയജില്
പഞകോയതസ പകട്ടജിട നജിര്മകോണയം നടതജിയതസ നജിയമകോനുസ ൃതമല.
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 കകകോട്ടയയം

പകട്ടജിട  നജിര്മകോണ  ചെട്ടങ്ങള  അനുസരജിചസ  പകട്ടജിട  നജിര്മകോണ  നജിയന്ത്രണയം
നടപ്പെകോകക്കേണ പഞകോയതസ,  നജിയമങ്ങളുയം ചെട്ടങ്ങളുയം ലയംഘജിചസ  മരകോമതസ പ്രവ ൃതജികള
തയകോറകോക്കേജിയതുയം  നജിര്വ്വഹെണഉകദവ്യകോഗസനകോയ  അസജിസ്റ്റന്റെസ  എഞജിനവീയര്  കരഖകളുയം
അനുമതജികളുയം  വകോങ്ങകോപതയുയം,  പകട്ടജിടതജിപന്റെ  കമത  ഉറപ്പെസ  വരുതകോപതയുയം
നജിര്വ്വഹെണയം നടതജി തുക നലകയുയം പചെയതജിനസ വജിശദവീകരണയം നല്കകോനകോവശവ്യപപ്പെട്ടസ
നലജിയ  ഓഡജിറസ  അകനകഷണക്കുറജിപ്പെജിനസ  (നയം.3/22.3.19)  മറുപടജി  നലജിയജിട്ടജില.
കപ്രകോജകജിനകോയജി  പചെലവഴജിച  14,11,392/-  രൂപ  ഓഡജിറസ  റജികപ്പെകോര്ട്ടജില്
തടസ്സപപ്പെടുതജിയജിട്ടുണസ.

ഖണജിക  സമകോഹൃത  ഓഡജിറസ  റജികപ്പെകോര്ട്ടജില്  ഉളപപ്പെടുത്തുന്ന  വജിവരയം  അറജിയജിച്ചു  പകകോണ്ടുള
കതജിനസ  പരകോമര്ശതജില്  പറഞ്ഞജിരജിക്കുന്ന  അവസ  നജിലനജില്ക്കുന്നതകോയുയം,  ലഭവ്യമകോയ
മറുപടജി തൃപജികരമപലന്നസ കകകോട്ടയയം ജജില സവീനജിയര് പഡപമ്പ്യൂട്ടജി ഡയറകറുപട  26.07.2019  പല
പക.എസസ.എ.പക.റജി.എയം.പജി2/1053/19 നമര് കതസ പ്രകകോരയം  അറജിയജിചജിട്ടുണസ.
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എറണണാകുളളം 

എറണണാകുളളം ജജില

1. മള്ടജിസസ്പെഷഷണാലജിറജി  മൃഗണാശുപതജി  -  1.98  കകണാടജി  രൂപ  അകക്കൗണജില
ഉണണായജിടളം പദ്ധതജി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരളംഭജിചജിടജില. 

[ജജിലണാ പഞണായത്തത്ത് എറണണാകുളളം 2017-18 ഓഡജിറത്ത് റജികപണാര്ടത്ത്  ഖണജിക  3-53]

എറണണാകുളളം  ജജിലണാ  പഞണായത്തജിസന്റെ  2014-15  വര്ഷസത്ത  പദ്ധതജിയജില
"മൃഗങ്ങസള  കജിടത്തജി  ചജികജിതജിക്കുന്നതജിനണായജി  മള്ടജി  സസ്പെഷഷണാലജിറജി  മൃഗണാശുപതജി"
സണാപജിക്കുന്നതജിനണായജി  വജിവജിധ തലത്തജിലുള്ള തകദ്ദേശ സസ്വയളം ഭരണ സണാപനങ്ങളുസട
വജിഹജിതളം  ഉള്സപടുത്തജി  2 കകണാടജി  രൂപ  അടങ്കല  വകയജിരുത്തജിയ  സപ്രണാജകജിനത്ത്
30.05.2014-ല  ജജിലണാ  ആസൂതണ  സമജിതജിയുസട  അളംഗഗീകണാരളം  ലഭജിചജിരുന.  കകരള
യൂണജികവഴജിറജിയുസട  സണാകങ്കതജിക  സഹകരണകത്തണാസട  സണാപജികണാനുകദ്ദേശജിച
ആശുപതജിക്കുകവണജി വടവുകകണാടത്ത്  -  പുത്തന്കുരജിശത്ത് ഗണാമപഞണായത്തജിസല വരജികകണാലജി
ഗവ.  യു.പജി  സ്കൂളജിസന്റെ   47  സസന്റെത്ത്  സലളം  വജിടത്ത്  നല്കുന്നതജിനത്ത്  സര്കണാരജികനണാടത്ത്
അഭഷര്തജികണാന്  തഗീരുമണാനജിച്ചുസവങ്കജിലുളം     ഉടമസണാവകണാശളം  സളംബനജിച
റവനന്യൂകരഖകള് ലഭഷമലണാത്തതജിനണാല, ഈ സലത്തജിനു പകരളം  വടയമണാത്തുമലയജില
പ ഞണായത്തജിസന്റെ ഉടമസണാവകണാശത്തജിലുള്ള ഒരു ഏകര് അറുപതത്ത് സസന്റെത്ത് സലത്തജില
നജിന്നത്ത്  80  സസന്റെത്ത് സലളം മൃഗണാശുപതജി നജിര്മജികണാന് വജിടനലണാസമന്നത്ത്  28.10.2014  ല
വടവത്ത്കകണാടത്ത്  -  പുത്തന്കുരജിശത്ത്  ഗണാമപഞണായത്തത്ത്  ഭരണസമജിതജി  തഗീരുണാനജിചത്ത്  ജജിലണാ
പഞണായത്തജിസന അറജിയജിച്ചു.

ഇതജിസന്റെ  അടജിസണാനത്തജില  നജിര്ദ്ദേജിഷ്ട  മൃഗണാശുപതജിയുസട  വജിശദമണായ  പണാനുളം,
ഡജിസസനുളം  തയണാറണാകണാനണായജി  തജിരുവനന്തപുരളം  കകണാകളജത്ത്  ഓഫത്ത്
എന്ജജിനഗീയറജിളംഗജിസനയുളം, കസണായജില സടസത്ത് ഉള്സപസടയുള്ള പ്രണാഥമജികപ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടത്തുന്നതജിനണായജി  മുളന്തുരുത്തജി  കബണാകത്ത്  പഞണായത്തത്ത്  അസജിസന്റെത്ത്  എകജികന്യൂടഗീവത്ത്
എന്ജജിനഗീയസറയുളം  24.10.2014  സല  ജജിലണാ  പഞണായത്തത്ത്  ഭരണസമജിതജി
ചുമതലസപടുത്തജി.

ഈ  പദ്ധതജി  ഗണാമ-കബണാകത്ത്-നഗരസഭ  വജിഹജിതങ്ങള്  ഉള്സപടുത്തജി  സളംയുക
കപ്രണാജകണായജി  നടപണാകണാനണാണത്ത്  ആസൂതണസമജിതജി  അളംഗഗീകണാരളം  നലജിയജിരജിക്കുന്നതത്ത്
എന്നതജിനണാല  ഓകരണാ  തകദ്ദേശസസ്വയളംഭരണസണാപനങ്ങളുസടയുളം  വജിഹജിതളം  പ്രകതഷകളം
നജിശ്ചയജിചജിരുന. അതുപ്രകണാരളം 31.03.2018 വസര ലഭഷമണായ തുക ചുവസടകചര്ക്കുന.
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തകദ്ദേശസസ്വയളം ഭരണസണാപനളം സപ്രണാജക്ടുകളജിലൂസട വകയജിരുത്തജിയ
വജിഹജിതളം 

ലഭഷമണായ
വജിഹജിതളം 

ഗണാമപഞണായത്തത്ത് @ 2,00,000 1,48,74,991 1,24,17,767

കബണാകത്ത് പഞണായത്തത്ത് @ 3,00,000 38,00,000 34,00,000

മുനജിസജിപണാലജിറജി @ 5,00,000 44,00,000 4,00,000

ജജിലണാപഞണായത്തത്ത് @ 25,00,00 35,75,547 36,00,000

ആസക അടങ്കല 2,66,50,538 1,98,17,767

മള്ടജി  സസ്പെഷഷണാലജിറജി  മൃഗണാശുപതജി  എന്ന  ഈ  സപ്രണാജകജിനണായജി  ആസക
വകയജിരുത്തജിയതജില  74%  തുകയുളം  മറത്ത്  തകദ്ദേശസസ്വയളം  ഭരണസണാപനങ്ങളുസട
കപ്രണാജക്ടുകളജിലൂസട ജജിലണാ  പഞണായത്തജിസന്റെ  സസ്പെഷഷല  ടജി.എസത്ത്.ബജി  അകക്കൗണജില
നജികക്ഷേപജിചജിടണത്ത്.  ഈ തുക ബണാലന്സത്ത് ഷഗീറജില  B-15  സഷഡന്യൂള് പ്രകണാരളം സസ്പെഷഷല
ടജി.എസത്ത്.ബജി അകക്കൗണജിസല 31.03.2018 സല നഗീകജിയജിരുപത്ത് തുകയണായ 22,22,74,188/-
രൂപയജില ഉള്സപടജിടണത്ത്.

എന്നണാല  ഇതയുളം  തുക  ലഭഷമണായജിടളം  മള്ടജി  സസ്പെഷഷണാലജിറജി  മൃഗണാശുപതജി
നജിര്മജിക്കുന്നതജിനുള്ള  പ്രണാരളംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആരളംഭജിചജിടജില.  വടവത്ത്കകണാടത്ത്-
പുത്തന്കുരജിശത്ത്  ഗണാമപഞണായത്തത്ത്  സലളം  നലണാസമകന്നറജിടളം,  ആ  സലളം
പ്രകയണാജനസപടുത്തുവണാന് ശ്രമജിചജിടജില.  ഈ സലത്തത്ത് ആശുപതജി പണജിയുന്നതജിനണായജി
കസണായജില  സടസത്ത്  നടത്തുന്നതജിനുളം,  ഡജിസസന്  തയണാറണാക്കുന്നതജിനുളം
തഗീരുമണാനജിച്ചുസവങ്കജിലുളം,  ആ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തജിയതണായജി  കണാണുന്നജില.
സണാകങ്കതജികമണായ  ഫഗീസജിബജിലജിറജി  ഇലണാത്ത  സലമണാസണങ്കജില,  ആയതത്ത്  ബനസപട
അധജികൃതസര  അറജിയജികകണതണായജിരുന.  അകതസമയളം  വടവത്ത്കകണാടത്ത്  കബണാകത്ത്
പഞണായത്തത്ത്,  കകണാതമളംഗലളം  നഗരസഭ,  ആകവണാലജി  ഗണാമപഞണായത്തത്ത്  എന്നഗീ  തകദ്ദേശ
സസ്വയളംഭരണ  സണാപനങ്ങള്  പ്രസ്തുത  മള്ടജി  സസ്പെഷഷണാലജിറജി  മൃഗണാശുപതജി
പണജിയുന്നതജിനണായജി  സലളം  ലഭഷമണാകണാസമന്നത്ത്  കരഖണാമൂലളം  ജജിലണാപഞണായത്തജിസന
അറജിയജിചജിടമുണണായജിരുന.  ഈ  സലങ്ങളുസട  സണാധുതയുളം  പരജിഗണജിചതണായജി
കണാണുന്നജില.

ഇതയുളം തുക വജിവജിധ തകദ്ദേശസസ്വയളംഭരണസണാപനങ്ങളജില നജിന്നത്ത്  സമണാഹരജിചത്ത്
ജജിലണാപഞണായത്തജിസന്റെ  അകക്കൗണജില  സൂക്ഷേജിക്കുന്നതത്ത്  ശരജിയണായ  നടപടജിയല.
ഏതണാവശഷത്തജിനണാകണണാ തുക സമണാഹരജിചതത്ത്,  പദ്ധതജി നടപണാകണാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
അടജിയന്തജിരമണായജി  ആരളംഭജിചത്ത്  തുക  സചലവഴജികണാനുള്ള  നടപടജി  സസ്വഗീകരജിക്കുകകയണാ,
അലണാത്തപക്ഷേളം  ബനസപട  തകദ്ദേശ  സസ്വയളംഭരണ  സണാപനങ്ങള്കത്ത്  തുക  തജിരജിസക
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നലകണാനുള്ള  നടപടജി  സസ്വഗീകരജിക്കുകകയണാ  സചകയണതണാസണന്നത്ത്  ഓഡജിറത്ത്  റജികപണാര്ടജില
പരണാമര്ശജിചജിടണത്ത്. 

സര്കണാര് ഉത്തരവത്ത് മുഖണാന്തജിരളം പബത്ത്ളജികത്ത് അകക്കൗണത്ത് സജിസളം നജിര്ത്തലണാകജിയതജിനണാല തുക
നഷ്ടസപട എന്ന മറുപടജിയണാണത്ത് ലഭഷമണായതത്ത്  എന്നത്ത് എറണണാകുളളം ജജിലണാ കജണായജിന്റെത്ത് ഡയറകറുസട
20.07.2019  സല  സക.എസത്ത്.എ/ഇ.സക.എളം/പജി.ജജി./1226/19  നമര്  കത്തജിലുസട
അറജിയജിചജിടള്ളതത്ത്.
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Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank
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തൃശ്ശൂര് ജജില

1. പഞഞ്ചായതജിനന്റെ  ഫണണ്ട്  വജിനജിയയഞ്ചാഗജിചണ്ട്  ഭൂമജി  വഞ്ചാങജി  നലജിയജിടണ്ട്
വര്ഷങളഞ്ചാനയങജിലലും  ഭവന  നജിര്മഞ്ചാണലും  നടത്തുകയയഞ്ചാ  പഞഞ്ചായതജിനന്റെ
ഭവന  നജിര്മഞ്ചാണ  പദ്ധതജികളജില്  ഉള്നപ്പെടുകയയഞ്ചാ  നചെയജിടജില-
പഞഞ്ചായതജിനന്റെ ഫണണ്ട് നജിഷജിയമഞ്ചായജി അവയശേഷജിക്കുന.

[പുന്നയൂര് ഗഞ്ചാമ പഞഞ്ചായതണ്ട്  2017-18 ഓഡജിറണ്ട് റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടണ്ട്  ഖണജിക  3-13]

• യപഞ്ചാജകണ്ട് –ഭൂമജി വഞ്ചാങജി നലല് (എസണ്ട്.സജി.പജി)
• യപഞ്ചാജകണ്ട് നമ്പര് - 222/18
• നജിര്വ്വഹണലും - അസജിസ്റ്റന്റെണ്ട് നസക്രടറജി
• തന്വര്ഷ നചെലവണ്ട് - 6,00,000/-
• ബജില് നമ്പര് -2/AS/1/2017/30.6.17

ഭൂരഹജിത  ഭവന  രഹജിതര്കണ്ട്  ഭൂമജി  വഞ്ചാങ്ങുന്നതജിനണ്ട്  സഹഞ്ചായധനലും  നലല്കുുന്നതജിനന്റെ
ഭഞ്ചാഗമഞ്ചായജി  2017-18  വര്ഷലും  4  ഗുണയഭഞ്ചാകഞ്ചാകള്കണ്ട്  1,50,000/-  രൂപ  വവീതലും
നലജിയജിട്ടുണണ്ട്.  2016-17  വര്ഷനത  യപഞ്ചാജകഞ്ചായ  49/17 നന്റെ  സജില്  ഓവര്
യപഞ്ചാജകഞ്ചായജിടഞ്ചാണണ്ട്  ഈ  വര്ഷവലും  പസ്തുത  പദ്ധതജി  നടപ്പെഞ്ചാകജിയജിട്ടുള്ളതണ്ട്.  കഴജിഞ
5 വര്ഷങളജിലഞ്ചായജി  ഗഞ്ചാമ  പഞഞ്ചായതണ്ട്  ഈ  പദ്ധതജിയഞ്ചായജി  നചെലവഴജിച  തുകയുനട
വജിശേദഞ്ചാലുംശേങള് ചുവനട യചെര്ക്കുന.

പദ്ധതജി
നടപ്പെഞ്ചാ
കജിയ
വര്ഷലും

പദ്ധതജി
നമ്പര്

എസണ്ട്.സജി/
ജനറല്

നജിര്വ്വഹ
ണലും

ഗുണയഭഞ്ചാ
കഞ്ചാകള

നട എണലും

നചെലവഴജിച
തുക

ഭവന നജിര്മഞ്ചാണലും
സലുംബനജിച
വജിവരങള്

2013-14 4/14 ജനറല് വജി.ഇ.ഒ 20 20,00,000

2 യപര് സസ്വന
മഞ്ചായജി വവീടണ്ട് പണജി
തജിട്ടുണണ്ട്, 6 യപര്
ലലഫണ്ട് മജിഷന് 
പദ്ധതജിയജില്
ഉള്നപ്പെടജിട്ടുണണ്ട്.

2013-14 5/14 എസണ്ട്.സജി വജി.ഇ.ഒ 5 7,50,000 ഒരഞ്ചാള് സസ്വനമഞ്ചായജി വവീടണ്ട്
പണജിതജിട്ടുണണ്ട്.

2014-15 19/15 ജനറല് വജി.ഇ.ഒ 8 8,00,000

ആരലും വവീടണ്ട് പണജിനട
ത്തുകയയഞ്ചാ,
പഞഞ്ചായതജിനന്റെ
ഭവന നജിര്മഞ്ചാണ
പദ്ധതജിയജില്
ഉള്നപ്പെടുകയയഞ്ചാ 
നചെയജിടജില.
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2015-16 20/16 ജനറല് വജി.ഇ.ഒ 5 5,00,000

ഒരഞ്ചാള് ഐഎ ലവ
പദ്ധതജി പകഞ്ചാരലും
നജിര്മഞ്ചാണലും നടതജി,
ഒരഞ്ചാള് ലലഫണ്ട്
മജിഷന് പദ്ധതജിയജില്
ഉള്നപ്പെടജിട്ടുണണ്ട്.

2016-17 49/17 എസണ്ട്.സജി അസജി.
നസക്രടറജി

2 3,00,000

ആരലും വവീടണ്ട് 
പണജിനടത്തുകയയഞ്ചാ
പഞഞ്ചായതജിനന്റെ ഭവന 
നജിര്മഞ്ചാണ പദ്ധതജിയജില്
ഉള്നപ്പെടുകയയഞ്ചാ 
നചെയജിടജില.

2017-18 222/18 എസണ്ട്.സജി
അസജി.

നസക്രടറജി 4 6,00,000
2 യപര് ലലഫണ്ട് മജിഷന് 
പദ്ധതജിയജില്
ഉള്നപ്പെടജിട്ടുണണ്ട്.

ആനക 44 49,50,000

44 യപര്കണ്ട്  ഭൂമജി  വഞ്ചാങ്ങുന്നതജിനഞ്ചായജി  പഞഞ്ചായതണ്ട്  49,50,000/-  രൂപ
നചെലവഴജിചജിട്ടുണണ്ട്.  എന്നഞ്ചാല് ഇതജില്  4 യപര് മഞ്ചാതലും ഭവനനജിര്മഞ്ചാണലും നടത്തുകയുലും  9
യപര്  ഭവന  നജിര്മഞ്ചാണ  പദ്ധതജിയജില്  ഉള്നപ്പെടുകയുലും  നചെയജിട്ടുള്ളുനവനലും  ബഞ്ചാകജി  31
യപരലും  നഞ്ചാളജിതുവനര ഭവന നജിര്മഞ്ചാണലും നടത്തുകയയഞ്ചാ,  പ ഞഞ്ചായതജിനന്റെ ഏനതങജിലലും
ഭവന  നജിര്മഞ്ചാണ  പദ്ധതജിയജില്  ഉള്നപ്പെടുകയയഞ്ചാ  നചെയജിടജിലനയന്നഞ്ചാണണ്ട്  യമല്
കണക്കുകളജില് നജിനലും വവ്യകമഞ്ചാകുന്നതണ്ട്.  (ഓഡജിറണ്ട്  എന്കസ്വയറജി നലും.17/15.10.18  നുള്ള
മറുപടജിയജില്  വജി.ഇ.ഒ  ലഭവ്യമഞ്ചാകജിയ  കണക്കുകനള  അടജിസഞ്ചാനനപ്പെടുതജി
തയഞ്ചാറഞ്ചാകജിയതണ്ട്).  "ഭൂരഹജിതരജിലഞ്ചാത ഭവനരഹജിതരജിലഞ്ചാത യകരളലും"  എന്ന സര്കഞ്ചാര്
ലകവ്യലും ലകവരജിക്കുന്നതജിനന്റെ ഭഞ്ചാഗമഞ്ചായജിടഞ്ചാണണ്ട് യമല് പകഞ്ചാരലും പദ്ധതജികള് ആവജിഷ്കരജിചണ്ട്
നടപ്പെഞ്ചാക്കുന്നതജിനണ്ട്  സര്കഞ്ചാര് ഗഞ്ചാന്റുകള് ലഭവ്യമഞ്ചാക്കുന്നതണ്ട്.  എന്നഞ്ചാല് ഈ ലകവ്യതജിനന്റെ
പൂര്തവീകരണതജിനണ്ട്  ആവശേവ്യമഞ്ചായ  തുടര്  പദ്ധതജികളജില്  യമല്  ഗുണയഭഞ്ചാകഞ്ചാകനള
ഉള്നപ്പെടുത്തുന്നതജിനുള്ള  നടപടജികള്  പഞഞ്ചായതണ്ട്  തലതജില്
നടപ്പെഞ്ചാകഞ്ചാതജിരന്നതജിനഞ്ചാലഞ്ചാണണ്ട് യമല് ഗുണയഭഞ്ചാകഞ്ചാകളനട ഭവന നജിര്മഞ്ചാണലും ഇയപ്പെഞ്ചാഴലും
അനജിശജിതഞ്ചാവസയജില് തുടരന്നനതന്നണ്ട് ഓഡജിറണ്ട് വജിലയജിരത്തുന.

ഓയരഞ്ചാ  വര്ഷവലും  ആവര്തന സസ്വഞ്ചാഭഞ്ചാവമുള്ള പദ്ധതജികള് ആവജിഷ്കരജിക്കുയമ്പഞ്ചാള്
മുന്വര്ഷങളജില് പദ്ധതജിനടപ്പെഞ്ചാകജിയതജിനന്റെ ഫലപഞ്ചാപജിനയക്കുറജിചണ്ട് വജിലയജിരതലകള്
ബനനപ്പെട  വര്കജിങണ്ട്  ഗ്രൂപ്പെണ്ട്,  സ്റ്റഞ്ചാന്റെജിങണ്ട്  കമറജി  (യകമകഞ്ചാരവ്യലും)  എന്നജിവയജില്
നടന്നജിടജിലനയന്നഞ്ചാണണ്ട് മജിനജിറണ്ട്സുകളജിനല യരഖനപ്പെടുതലകളജില് നജിന്നണ്ട് വവ്യകമഞ്ചാകുന്നതണ്ട്.
ഓയരഞ്ചാ  വര്ഷവലും  പദ്ധതജിയ്ക്കു  അനുമതജി  ലഭവ്യമഞ്ചാകജി  നജിര്വ്വഹണ  ഉയദവ്യഞ്ചാഗസനന
ചുമതലനപ്പെടുത്തുന്നയതഞ്ചാടണ്ട്  കൂടജി  പദ്ധതജി  നജിര്വ്വഹണതജിനന്റെ  ഉതരവഞ്ചാദജിതസ്വലും
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അവസഞ്ചാനജിക്കുന്നജില.  പഞഞ്ചായതജിനന്റെ  ബനനപ്പെട  വര്കജിങണ്ട്  ഗ്രൂപ്പെണ്ട്,  സ്റ്റഞ്ചാന്റെജിങണ്ട്
കമറജികള്  ഇതജിനന്റെ  നജിര്വ്വഹണലും,  പൂര്തവീകരണലും,  ഫലപഞ്ചാപജി  എന്നജിവ
വജിലയജിരതജിയവണലും  തുടര്  പദ്ധതജികള്  ആവജിഷ്കരജിയകണതഞ്ചാണണ്ട്.  നജിലവജില്
31 യപര്ക്കു  സലലും  വഞ്ചാങ്ങുന്നതജിനഞ്ചായജി  നചെലവഴജിച  തുക  നജിഷ്ഫലമഞ്ചായജികജിടക്കുന്ന
സഞ്ചാഹചെരവ്യമഞ്ചാണുള്ളതണ്ട്.  ഇകഞ്ചാരവ്യതജില്  പഞഞ്ചായതജിനന്റെ  അടജിയനജിര  ഇടനപടല്
അനജിവഞ്ചാരവ്യമഞ്ചാനണനലും   അലഞ്ചാത  പകലും  പഞഞ്ചായതണ്ട്  ഫണണ്ട്  വജിനജിയയഞ്ചാഗജിചണ്ട്
വഞ്ചാങജിയസലലും ദുര്വജിനജിയയഞ്ചാഗലും നചെയഞ്ചാനുള്ള സഞ്ചാധവ്യതയുനണനലും ഓഡജിറണ്ട് റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടജില്
പതജിപഞ്ചാദജിചജിട്ടുണണ്ട്.

ഖണജിക  സമഞ്ചാഹൃത  ഓഡജിറണ്ട്  റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടജില്  ഉള്നപ്പെടുത്തുന്ന  വജിവരലും  അറജിയജിച്ചു  നകഞ്ചാണണ്ട്
നല്കജിയ കതജിനണ്ട് തയദ്ദേശേ സഞ്ചാപനലും മറുപടജി ലഭവ്യമഞ്ചാകജിയജിടജിനലന്നണ്ട് തൃശ്ശൂര് ജജിലഞ്ചാ ഓഡജിറണ്ട്
കഞ്ചാരവ്യഞ്ചാലയലും യജഞ്ചായജിന്റെണ്ട്  ഡയറകറുനട  16/8/2019  തവീയതജിയജിനല നക.എസണ്ട്.എ/ടജി.എസണ്ട്.ആര്

(എസണ്ട്.1)1001/19 നമ്പര് കതണ്ട് പകഞ്ചാരലും അറജിയജിചജിട്ടുണണ്ട്.

2. എസണ്ട്.സജി.  അപ്പെഞ്ചാര്ടണ്ട്നമന്റെജിനണ്ട്  യവണജി  സലലും  വഞ്ചാങല്-വഞ്ചാങജിയ
സലതജിനന്റെ  അനുയയഞ്ചാജവ്യത  ഉറപ്പെഞ്ചാകജിയജില  –41,05,830/-  രൂപ
തടസ്സനപ്പെടുത്തുന.

[നകഞ്ചാരടജി ഗഞ്ചാമ പഞഞ്ചായതണ്ട്  2017-18 ഓഡജിറണ്ട് റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടണ്ട്  ഖണജിക  3-22]

(a)നപഞ്ചാതുവജിവരങള്

യപഞ്ചാജകണ്ട് 220/18, എസണ്ട്.സജി. അപ്പെഞ്ചാര്ടണ്ട്നമന്റെജിനണ്ട് യവണജി സലലും വഞ്ചാങല്, 
നചെലവണ്ട് - 41,05,830/-, നജിര്വ്വഹണലും- അസജിസ്റ്റന്റെണ്ട് നസക്രടറജി

ഇനലും ഫണണ്ട് തുക ബജില്/ നചെകണ്ട് നമ്പര് തജിയതജി

സലതജിനന്റെയുലും 
വവീടജിനന്റെയുലും വജില

ജജിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതണ്ട്
വജിഹജിതലും 24,25,700

നചെകണ്ട് 9834205
സലുംയുക യപഞ്ചാജകണ്ട്

STSB
28/3/2018

സലതജിനന്റെയുലും 
വവീടജിനന്റെയുലും വജില

യബഞ്ചാകണ്ട്
പഞഞ്ചായതണ്ട്
വജിഹജിതലും

13,00,000
നചെകണ്ട് 9834206

സലുംയുക യപഞ്ചാജകണ്ട്
STSB

28/3/2018

ആനക 37,25,700

രജജിയസ്ട്രേഷന്, 
സ്റ്റഞ്ചാമ്പണ്ട് ഡഡ്യൂടജി

വജികസന ഫണണ്ട്
(എസണ്ട്.സജി.പജി)

3,72,630 9 27/3/2018

ആധഞ്ചാരലും എഴതണ്ട് 
കൂലജി

“ 7,500 8 27/3/2018

ഒടഞ്ചാനക 41,05,830
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യമല്  യപഞ്ചാജകണ്ട് പകഞ്ചാരലും  ഭൂരഹജിതരഞ്ചായ  പടജികജഞ്ചാതജി  വജിഭഞ്ചാഗതജില്നപ്പെടവര്കണ്ട്
അപ്പെഞ്ചാര്ടണ്ട്നമന്റെണ്ട്  നജിര്മജിക്കുന്നതജിനഞ്ചായജി  15.08  ആര്  (37.257 നസന്റെണ്ട്)  ഭൂമജിയുലും
അതജില്  ഉള്നപ്പെടുന്ന  1400  ചെ.അടജി  ഭവനവലും  ശവീമതജി  വത്സ  യടഞ്ചാമജി,  പുലന്,
(സര്യവ്വ  169/1)  എന്നയഞ്ചാളജില്  നജിനലും  37,25,700/-  രൂപയണ്ട്  വഞ്ചാങജിയജിട്ടുണണ്ട്.
നവബണ്ട്നസറജില് പരസവ്യലും നല്കജി 3  കസ്വയടഷന് സസ്വവീകരജിചതജില് നജിനമഞ്ചാണണ്ട് ഈ
സലലും നതരനഞടുതജിട്ടുള്ളതണ്ട്.

(b) റജിയപ്പെഞ്ചാര്ട്ടുകള്  പരജിഗണജിചജില  -  അനുയയഞ്ചാജവ്യത  ഉറപ്പെഞ്ചാകജിയജില  -
യമഞ്ചാണജിററജിലുംഗണ്ട് ഇല.

i. സര്കഞ്ചാര് ഉതരവണ്ട്  (സഞ്ചാധഞ്ചാ) 1738/17  ത.സസ്വ.ഭ.വ.  തവീ. 26/5/2017  പകഞ്ചാരലും
ഭൂരഹജിത  ഭവന  രഹജിതര്കണ്ട്  അപ്പെഞ്ചാര്ടണ്ട്നമന്റെണ്ട്  നജിര്മജികഞ്ചാന്  50  നസന്റെജില്
കുറയഞ്ചാത  ഭുമജി  വഞ്ചാങണനമന്നജിരജിനക  38  നസന്റെജില്  കുറവണ്ട്  ഭുമജിയഞ്ചാണണ്ട്
വഞ്ചാങജിയതണ്ട്. ലലഫണ്ട് മഞ്ചാനദണങള് പകഞ്ചാരലും 50 നസന്റെണ്ട് ഭൂമജി വഞ്ചാങണനമന്നണ്ട്
നസക്രടറജിയുനട  റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടണ്ട്  ഫയലജില്  ഉണണ്ട്.  എന്നഞ്ചാല്  ഈ  റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടണ്ട്
പരജിഗണജിചജില.

ii. വഞ്ചാങജിയ ഭുമജിയുനട പടജിഞഞ്ചാറണ്ട് അതജിരണ്ട് നറയജില്യവ ലലന് ആകുന. യകരള
പഞഞ്ചായതണ്ട്  രഞ്ചാജണ്ട്  നകടജിടനജിര്മഞ്ചാണ  ചെടങള്  2011,  ചെടലും  7(6)  പകഞ്ചാരലും
നറയജില്യവ  അതജിര്തജിയജില്  നജിനലും  30  മവീററജിനുളളജില്  നകടജിടലും
നജിര്മജിക്കുന്നതജിനണ്ട്  നറയജില്യവയജില്നജിനലും  തടസ്സരഹജിത  സഞ്ചാകവ്യപതലും
ആവശേവ്യമഞ്ചാണണ്ട്.  അസജിസ്റ്റന്റെണ്ട്  എഞജിനവീയര്  ഈ  വജിവരലും  റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടജില്
യരഖനപ്പെടുതജിയജിട്ടുണണ്ട്.  നജിര്മഞ്ചാണ  പവര്തനങള്കണ്ട്  തടസ്സലും
യനരജിടുയമഞ്ചാനയന്നണ്ട്  നറയജില്യവയജില്  നജിനലും  യരഖഞ്ചാമൂലലും  മുന്കൂറഞ്ചായജി
അയനസ്വഷണലും നടതജി, തടസ്സരഹജിത സഞ്ചാകവ്യപതലും ലഭവ്യമഞ്ചാകജിയജിടജില.

ഭഭൗതജിക പരജിയശേഞ്ചാധന നടതജിയതജിനന്റെ വജിശേദഞ്ചാലുംശേലും ചുവനട യചെര്ക്കുന.

സലതജിനന്റെ,  ഭവന സമുചയ നജിര്മഞ്ചാണ പവര്തനലും സഞ്ചാധവ്യമഞ്ചായ പധഞ്ചാന
ഭഞ്ചാഗലും   ഏകയദശേലും  സമചെതുരഞ്ചാകൃതജിയജില്  ഉളളതഞ്ചാണണ്ട്.  സലതജിന്റെ
പജിന്ഭഞ്ചാഗനത നറയജില്നവ അതജിര്തജിയജില് നജിന്നണ്ട് 30 മവീറര് വജിട്ടുകളഞഞ്ചാല്
ബഞ്ചാകജി  8.5  മവീറര്  വവീതജിയജിലഞ്ചാണണ്ട്  നജിര്മഞ്ചാണ  പവര്തനങള്
സഞ്ചാധവ്യമഞ്ചാകുന്നതണ്ട്.  അതജില്  നജിനലും  നകടജിട  നജിര്മഞ്ചാണ  ചെടങള്  പകഞ്ചാരലും
മുന്ഭഞ്ചാഗതണ്ട്  നവീകജിവയയണ  ചുരങജിയ  സലലും  3  മവീറര്  ആണണ്ട്.  ഈ
വജിവരങള്  കണകജിനലടുക്കുയമ്പഞ്ചാള്  സര്കഞ്ചാര്  ഉതരവണ്ട്
(എലും.എസണ്ട്)151/2017  തവീയതജി.  31/7/2017-ല്  നജിര്യദ്ദേശേജിച  രവീതജിയജില്
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ഭവനസമുചയ  നജിര്മഞ്ചാണവലും  അനുബന  ഭഭൗതജിക  സഞ്ചാഹചെരവ്യങളനട
നജിര്മഞ്ചാണവലും  അപഞ്ചായയഞ്ചാഗജികമഞ്ചാകുനമന്നണ്ട്  വവ്യകമഞ്ചാണണ്ട്.  നറയജില്നവ
അതജിരഞ്ചായുളള  സലലും  വഞ്ചാങജിയതജിനഞ്ചാല്  മഞ്ചാറജി  വയയണ  സലതജിനന്റെ
അളവജില് ഏനതങജിലലും രവീതജിയജില് ഇളവണ്ട് ലഭവ്യമഞ്ചായഞ്ചാല്യപ്പെഞ്ചാലലും മഞ്ചാറജിവയയണജി
വരന്ന  സലതണ്ട്  യഞ്ചാനതഞ്ചാര  നജിര്മഞ്ചാണ  പവര്തനവലും  നടതഞ്ചാന്
സഞ്ചാധജികഞ്ചാനത വരന.

iii. ഇതജിനു പുറനമ സലതജിയലയ്ക്കുളള വഴജിയുനട വവീതജി  3.2  മവീറര് ആയതജിനഞ്ചാല്
യകരള പഞഞ്ചായതണ്ട് രഞ്ചാജണ്ട് നകടജിടനജിര്മഞ്ചാണ ചെടങള് 2011, ചെടലും 37 പകഞ്ചാരലും
1000  ചെ.മവീ.  തറ  വജിസവീര്ണതജില്  നജിര്മഞ്ചാണലും  പരജിമജിതനപ്പെടുയതണജി
വരന്നതഞ്ചാനണനലും  ഭഞ്ചാവജിയജില്  വജികസന  സഞ്ചാധവ്യത  ഇലഞ്ചാനയന്ന  വജിവരവലും
അസജിസ്റ്റന്റെണ്ട് എഞജിനവീയര് സഞ്ചാകവ്യനപ്പെടുതജിയജിട്ടുണണ്ട്.

iv. തൃശ്ശുര്  ഡജി.ഡജി.പജി.യുനട  DDP-TSR/854/2018-G2  dt.15/3/2018  നമ്പര്
അനുമതജി പകഞ്ചാരമഞ്ചാണണ്ട് സലലും വഞ്ചാങജിയജിരജിക്കുന്നതണ്ട്.  ആയതജില് നജിര്മഞ്ചാണ
പവര്തനങള്കണ്ട്  മുമ്പണ്ട്  നറയജില്യവയുനട  അനുമതജി  വഞ്ചാങണനമന്നണ്ട്
നജിര്യദ്ദേശേമുണണ്ട്.

ലലഫണ്ട്  മഞ്ചാനദണങള്  പകഞ്ചാരലും  ആവശേവ്യമഞ്ചായ  ഭൂമജിയജില്  കുറവഞ്ചാണണ്ട്
വഞ്ചാങഞ്ചാനുയദ്ദേശേജിക്കുന്നനതന്ന നസക്രടറജിയുനട റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടണ്ട്,  നറയജില്യവ അതജിരണ്ട്,
വഴജിയുനട  ലഭവ്യതകുറവണ്ട്,  ഭഞ്ചാവജിയജിനല  വജികസന  സഞ്ചാധവ്യത  ഇലഞ്ചായ്മ  എന്നജിവ
സലുംബനജിചണ്ട്  അസജിസ്റ്റന്റെണ്ട്  എഞജിനവീയര്  എന്നജിവര് നല്കജിയ റജിയപ്പെഞ്ചാര്ട്ടുകള്
നജിര്വ്വഹയണഞ്ചായദവ്യഞ്ചാഗസന്  പരജിയശേഞ്ചാധജിക്കുകയയഞ്ചാ  യകമകഞ്ചാരവ്യ  സ്റ്റഞ്ചാന്ഡജിലുംഗണ്ട്
കമജിറജി,  ഭരണസമജിതജി  എന്നജിവയുനട  ശദ്ധയജില്നകഞ്ചാണ്ടുവരജികയയഞ്ചാ
സലതജിനന്റെ  അനുയയഞ്ചാജവ്യതനയപ്പെറജി  യരഖഞ്ചാമൂലലും  ചെര്ചകള്  നടതജി
തവീരമഞ്ചാനങനളടുക്കുന്നതജിനുളള  സഞ്ചാഹചെരവ്യലും  സൃഷജിക്കുകയയഞ്ചാ  നചെയജിടജില.
സ്റ്റവീറജിലുംഗണ്ട് കമജിറജി സലലും സന്ദര്ശേജിക്കുകയുലും സലലും യപഞ്ചാജകണ്ട് നടപ്പെഞ്ചാകഞ്ചാന്
അനുയയഞ്ചാജവ്യമഞ്ചാനണന്നണ്ട്  റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടണ്ട്  നല്കുകയുലും  നചെയജിട്ടുനണങജിലലും  സ്റ്റവീറജിലുംഗണ്ട്
കമജിറജി യയഞ്ചാഗലും യചെര്ന്നണ്ട് നസക്രടറജി,  അസജിസ്റ്റന്റെണ്ട് എഞജിനവീയര് എന്നജിവരനട
റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടണ്ട്  പരജിയശേഞ്ചാധജിചതഞ്ചായജി  കഞ്ചാണുന്നജില.  വര്കജിലുംഗണ്ട്  ഗ്രൂപ്പുകള്  ഈ
യപഞ്ചാജകജിനന്റെ നടതജിപ്പെണ്ട്  യമഞ്ചാണജിററജിലുംഗണ്ട്  നടതജിയതഞ്ചായുലും  കഞ്ചാണുന്നജില.  ഈ
യപഞ്ചാജകണ്ട്  നടപ്പെഞ്ചാക്കുന്നതജില്  യമല്  പകഞ്ചാരലും  പഞഞ്ചായതജിനണ്ട്  യകരള
ഫജിനഞ്ചാന്ഷവ്യല്  യകഞ്ചാഡണ്ട്  ആര്ടജികജിള്  40  ബജി  പകഞ്ചാരലും  നജിര്യദ്ദേശേജിക്കുന്ന
financial propriety standards പഞ്ചാലജിക്കുന്നതജിനണ്ട് സഞ്ചാധജിചജിടജില.
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(c)മറണ്ട് പരഞ്ചാമര്ശേങള്/അപഞ്ചാകതകള്

i. ഈ സലുംയുക യപഞ്ചാജകണ്ട് നടപ്പെഞ്ചാകഞ്ചാന് ജജിലഞ്ചാ പ   ഞഞ്ചായതണ്ട് 30,00,000/- രൂപ
പഞഞ്ചായതജിനണ്ട് നല്കജിയജിട്ടുണണ്ട്. (രസവീതണ്ട്  117050900040, 117050900052
തവീ.3/3/2018,  28/3/2018)  സലുംയുക  യപഞ്ചാജക്റ്റുകള്ക്കുളള  നസഷവ്യല്
ടജി.എസണ്ട്.ബജി.  അകഭൗണണ്ട്).  നസഷവ്യല്  ടജി.എസണ്ട്.ബജി.യജില്  നജിനലും  ജജിലഞ്ചാ
പഞഞ്ചായതണ്ട്  വജിഹജിതമഞ്ചായജി  24,25,700/-  രൂപ  പജിന്വലജിചണ്ട്  സലമുടമയണ്ട്
നല്കജിയജിട്ടുണണ്ട്.

ii. ഭൂമജി  വഞ്ചാങജിയതജിനന്റെ  വജിലയുലും  മറണ്ട്  നചെലവലും  ഉള്നപ്പെനട  41,05,830/-  രൂപ
'410100199  -  Land  others'  എന്ന  ശേവീര്ഷകതജിയലയഞ്ചാണണ്ട്
ഉള്നപ്പെടുയതണജിയജിരന്നതണ്ട്.  എന്നഞ്ചാല് രജജിയസ്ട്രേഷന്,  സ്റ്റഞ്ചാമ്പണ്ട്  ഡഡ്യൂടജി  നചെലവണ്ട്
തുകയഞ്ചായ 3,72,630/- രൂപ മഞ്ചാതയമ ഈ ശേവീര്ഷകതജില് ഉള്നപ്പെടുതജിയുളള.
സലതജിനന്റെ വജിലയഞ്ചായ  37,25,700/-  രൂപ  '240800101-Other financial
expenses'  എന്ന  നചെലവണ്ട്  ശേവീര്ഷകതജിലലും  ആധഞ്ചാരലും  എഴത്തുകൂലജിയഞ്ചായ
7,500/-രൂപ  '412010101-Capital  work  in  progress'  എന്ന
ശേവീര്ഷകതജിലമഞ്ചാണണ്ട്  ഉള്നപ്പെടുതജിയജിരജിക്കുന്നതണ്ട്.

iii. യമല്  പകഞ്ചാരലും  ആസജി  വഞ്ചാങജിയതണ്ട്  ആസജി  രജജിസ്റ്ററജില്
യരഖനപ്പെടുയതണതഞ്ചാണണ്ട്.

സലലും  വഞ്ചാങജിയതുമഞ്ചായജി  ബനനപ്പെട  യമല്  വജിവരജിച  അപഞ്ചാകതകള്കണ്ട്
വജിശേദവീകരണലും നല്യകണതഞ്ചാനണനലും അപഞ്ചാകതകള് പരജിഹരജിക്കുന്നതുവനരയുലും നചെലവ
തുക  41,05,830/-  രൂപ  ഓഡജിറജില്  തടസ്സനപ്പെടുതജിയതഞ്ചായുലും  ഓഡജിറണ്ട്  റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടജില്
പരഞ്ചാമര്ശേജിചജിട്ടുണണ്ട്. വജിഷയലും സര്കഞ്ചാരജിനന്റെ ശദ്ധയജില്നപ്പെടുത്തുന.

ഖണജിക  സമഞ്ചാഹൃത  ഓഡജിറണ്ട്  റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടജില്  ഉള്നപ്പെടുത്തുന്ന  വജിവരലും  അറജിയജിച്ചു  നകഞ്ചാണണ്ട്
നല്കജിയ കതജിനണ്ട് തയദ്ദേശേ സഞ്ചാപനലും മറുപടജി ലഭവ്യമഞ്ചാകജിയജിടജിനലന്നണ്ട് തൃശ്ശൂര് ജജിലഞ്ചാ ഓഡജിറണ്ട്
കഞ്ചാരവ്യഞ്ചാലയലും യജഞ്ചായജിന്റെണ്ട്  ഡയറകറുനട  16/8/2019  തവീയതജിയജിനല നക.എസണ്ട്.എ/ടജി.എസണ്ട്.ആര്
(എസണ്ട്.1)1001/19 നമ്പര് കതണ്ട് പകഞ്ചാരലും അറജിയജിചജിട്ടുണണ്ട്.

3. കഞ്ചാട്ടൂര്  -  കഞ്ചാറളലും  ലജിഫണ്ട്  ഇറജിയഗഷന്  പദ്ധതജി  -  അപഞ്ചാകതകള്  -
29,55,985/-  രൂപ  നചെലവഞ്ചാകജിയ  പദ്ധതജി  പവര്തനസജ്ജമഞ്ചാകജി
ജലവജിതരണലും ആരലുംഭജിചജിടജില

[ഇരജിഞഞ്ചാലക്കുട യബഞ്ചാകണ്ട് പഞഞ്ചായതണ്ട്  2017-18 ഓഡജിറണ്ട് റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടണ്ട്  ഖണജിക  3-3]

യബഞ്ചാകണ്ട് പഞഞ്ചായതണ്ട് നജിര്വ്വഹണലും നടത്തുന്ന ബൃഹതഞ്ചായ പദ്ധതജിയഞ്ചാണണ്ട് കഞ്ചാട്ടൂര്
കഞ്ചാറളലും ലജിഫണ്ട് ഇറജിയഗഷന്. ജലയസചെനതജിനഞ്ചായജി ലപപ്പെണ്ട് ലലന് സഞ്ചാപജിക്കുകയഞ്ചാണണ്ട്
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പദ്ധതജിയുനട  ഭഭൗതജികലകവ്യലും.  2016-17,  2017-18  വര്ഷങളജിലഞ്ചായജി  നജിര്വ്വഹണലും
നടതജിയ 4  പദ്ധതജികള് മുയഖന 29,55,985/-  രൂപ നചെലവഴജി ചജിരജിക്കുന.  വജിശേദഞ്ചാലുംശേലും
ചുവനട യചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നലും. വര്ഷലും നപഞ്ചാജകണ്ട് നലും./

നജി.ഉയദവ്യഞ്ചാഗസന് അടങല് തുക നചെലവണ്ട് തുക ട്രഷറജിബജില് നലും./
നചെകണ്ട് നലും.

1 2017-18 67/18, അസജി.
എഞജിനവീയര്

10,96,172 10,88,663

14/9.2.18
22/22.3.18

54313 /9.2.18
54339/31.3.18

2 2017-18 64/18, അസജി.
എഞജിനവീയര്

8,00,000 7,98,357

18/8.2.18
20/22.3.18

54314/9.2.18
54340/31.3.18

3 2017-18 68/18, നസക്രടറജി 7,13,556 6,48,261
1/30.6.17

നചെകണ്ട്
നലും.55793/15.6.17

4 2016-17 7/17, അസജി.
എഞജിനവീയര്

4,21,900 4,20,704 19/9.3.17
55791/24.6.17

ആനക 30,31,628 29,55,985

യമല്പറഞതജില് തന്വര്ഷനത പദ്ധതജി ഫയലകള് പരജിയശേഞ്ചാധജിചതജില് ചുവനട
യചെര്ക്കുന്ന അപഞ്ചാകതകള് കഞ്ചാണുന.

(a) വന്തുക  നചെലവഞ്ചാകജിയ  ഈ  പദ്ധതജി  കമവീഷന്  നചെയണ്ട്  ജലവജിതരണലും
ആരലുംഭജിചജിടജില.കഞ്ചാറളലും പഞഞ്ചായതജിനല കലട യകതതജിനടുതണ്ട് നക എല് ഡജി
സജി  കനഞ്ചാലജിനു  സമവീപമുള്ള  പഞ്ചാടയശേഖരതജിനല  കജിണറഞ്ചാണണ്ട്  ജലയസഞ്ചാതസ്സണ്ട്.
സമവീപലും  യമഞ്ചായടഞ്ചാര്  പമ്പണ്ട്  സഞ്ചാപജിചണ്ട്  കഞ്ചാട്ടൂര്  -കഞ്ചാറളലും  പഞഞ്ചായത്തുകളജിനല
ജലയസചെനഞ്ചാവശേവ്യലും നജിര്വ്വഹജികഞ്ചാനഞ്ചാണണ്ട് ഉയദ്ദേശേജിചജിരജിക്കുന്നതണ്ട്. പടജിക പകഞ്ചാരമുള്ള
3 പദ്ധതജികളജിലലും  ലപപ്പെണ്ട്  ലലന്  നവീടല്  എന്ന  പവൃതജിയഞ്ചാണണ്ട്
നടന്നജിരജിക്കുന്നതണ്ട്.  ജലലും പമ്പു നചെയ്യുന്നതജിനുള്ള യമഞ്ചായടഞ്ചാര് സഞ്ചാപജികല് മനറഞ്ചാര
പദ്ധതജിയഞ്ചായുലും  നജിര്വ്വഹജിച്ചു.  12-ാം  പഞവല്സരപദ്ധതജി  മഞ്ചാര്ഗ്ഗയരഖയജിനല
(സ.ഉ(എലും.എസണ്ട്)  നലും.225/12/ത.സസ്വ.ഭ.വ  തവീയതജി.18.8.2012)  ഖണജിക  (ix)
സജി  പകഞ്ചാരലും  ഈ  പദ്ധതജി  ഒര  ബഹുവര്ഷ  നപഞ്ചാജകഞ്ചായജി
ആവജിഷ്കരജിയകണതഞ്ചായജിരന.  ഒറ  നടണറജില് നചെയയണ പവൃതജിയഞ്ചാണണ്ട്  നഞ്ചാല
നപഞ്ചാ ജക്ടുകളഞ്ചായജി വജിഭജജിച്ചു നജിര്വ്വഹജിചതണ്ട്.  ആയതണ്ട് മഞ്ചാര്ഗ്ഗയരഖ നജിര്യദ്ദേശേതജിനന്റെ
ലലുംഘനമഞ്ചാണണ്ട്.
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ഓഡജിറണ്ട്  നടതജിയ  സലപരജിയശേഞ്ചാധനയജില്  കഞ്ചാറളലും  പഞഞ്ചായതജിനല  കലട
യകതതജിനടുതണ്ട് നക എല് ഡജി സജി കനഞ്ചാലജിനു സമവീപമുള്ള പഞ്ചാടയശേഖരതജിനല
കജിണറജിനു  സമവീപമഞ്ചാണണ്ട്  പമ്പണ്ട്  സഞ്ചാപജിചജിരജിക്കുന്നതണ്ട്.  ആയതണ്ട്  പൂടജിയ
നജിലയജിലഞ്ചായജിരന.  ഇലകജിഫജിയകഷനഞ്ചാവശേവ്യമഞ്ചായ  വയറജിലുംഗണ്ട്
നടതജിയജിട്ടുനണങജിലലും  കണകന്  ലഭവ്യമഞ്ചായജിടജില.  യബഞ്ചാകണ്ട്  പഞഞ്ചായതണ്ട്
നടപ്പെജിലഞ്ചാക്കുന്ന ബൃഹതഞ്ചായ പദ്ധതജിയഞ്ചായജിട്ടുലും സലതണ്ട് ആയതണ്ട് സൂചെജിപ്പെജിക്കുന്ന
നനയജിലും  യബഞ്ചാര്യഡഞ്ചാ,  ദജിശേഞ്ചാ  സൂചെകങയളഞ്ചാ  യമഞ്ചായടഞ്ചാര്  നഷ ഡജിനന്റെ  ചുവരകളജില്
യരഖനപ്പെടുതയലഞ്ചാ  കഞ്ചാണഞ്ചാന്  കഴജിഞജില.  (പദ്ധതജി  ഫയലജിനുള്ളജില്  യബഞ്ചാര്ഡണ്ട്
നജില്ക്കുന്നതജിനന്റെ യഫഞ്ചായടഞ്ചാ സൂകജിചജിരന). 

(b)കഞ്ചാട്ടൂര് - കഞ്ചാറളലും പഞഞ്ചായത്തുകളനട ഏനതലഞ്ചാലും വഞ്ചാര്ഡുകളജില് എതമവീറര് ലപപ്പെണ്ട്
ലലന്  സഞ്ചാപജിച്ചു  എന്നതജിനന്റെ  സമഗചെജിതലും  ഫയലജില്  നജിന്നണ്ട്  ലഭവ്യമഞ്ചായജില.
വജിശേദമഞ്ചായ  ലസറണ്ട് പഞ്ചാന്, നലഞ്ചായകഷന് മഞ്ചാപ്പെണ്ട് എന്നജിവ ഫയലജില് സൂകജിചജിടജില.
ഇതു  സലുംബനജിച്ചു  നല്കജിയ  ഓഡജിറണ്ട്  അയനസ്വഷണതജിനണ്ട്  (നലും.4/10.12.18)
ലഭവ്യമഞ്ചാകജിയ മറുപടജി ചുവനട യചെര്ക്കുന.

പദ്ധതജി നലും പഞഞ്ചായതജിനന്റെ
യപരണ്ട്

ലപപ്പെണ്ട് ലലന് സഞ്ചാപജിചതജിനന്റെ
വജിശേദഞ്ചാലുംശേങള്

നചെലവഞ്ചായ
തുക

67/17-18 കഞ്ചാറളലും 891.3 മവീ. 10,88,663

64/17-18 കഞ്ചാറളലും 860 മവീ. 7,98,357

(c) യമല്  പദ്ധതജികളനട  പൂര്തവീകരണ  വജിവരലും  ഫയലജില്  നജിനലും  ലഭവ്യമഞ്ചായജില.
ഫയലജിയനഞ്ചാനടഞ്ചാപ്പെലും  പൂര്തവീകരണപതലും,യമഞ്ചാണജിററജിലുംഗണ്ട്  റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടണ്ട്  എന്നജിവ
സൂകജിചജിടജില. നടകജികല് സഞ്ചാങണ്ട്ഷന് പകഞ്ചാരലും 1 മഞ്ചാസമഞ്ചാണണ്ട് യമല്പവൃതജികളനട
(67/18,64/18)പൂര്തവീകരണ  കഞ്ചാലഞ്ചാവധജി.  എന്നഞ്ചാല്  1  വര്ഷലും  നകഞ്ചാണഞ്ചാണണ്ട്
പൂര്തവീകരജിചതണ്ട്. 

യകഞ്ചാണ്ട്രഞ്ചാകര്  റജി.എ.യഡവജിസജിനണ്ട്  20/03/18  നല  2(4)  തവീരമഞ്ചാനപകഞ്ചാരലും
പവൃതജിയുനട  പൂര്തവീകരണ  കഞ്ചാലഞ്ചാവധജി  നവീടജിനകഞ്ചാടുത  നജിര്വ്വഹണ
ഉയദവ്യഞ്ചാഗസനന്റെ  നടപടജി  അലുംഗവീകരജിചജിട്ടുണണ്ട്.  എന്നഞ്ചാല്  ആയതജിനന
സഞ്ചാധൂകരജിക്കുന്ന യരഖകള് ഫയലജില് സൂകജിചജി  ടജില.

(d) 12-ാംപദ്ധതജി  മഞ്ചാര്ഗ്ഗയരഖ  നജിര്യദ്ദേശേഞ്ചാനുസരണലും  ആവജിഷ്കരജിച
പദ്ധതജികളഞ്ചായതജിനഞ്ചാല്  അടങല്  തുകയുനട  10%  പയയഞ്ചാജനലും  ലഭജിക്കുന്ന
സലമുടമകള്  വഹജിയകണതഞ്ചാണണ്ട്.  29.3.17 നല  സ.ഉ  (എലും.എസണ്ട്)നലും.72/17
ഉതരവണ്ട് ഖണജിക.12.33  പകഞ്ചാരലും ജലയസചെന യപഞ്ചാജക്ടുകളനട തുടര്നടതജിപ്പുലും
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സലുംരകണവലും  പരജിപഞ്ചാലനവലും  പഞ്ചാടയശേഖരസമജിതജി/കര്ഷകകൂടഞ്ചായ്മ/
ഗുണയഭഞ്ചാക്തൃസമജിതജി  എന്നജിവയുനട  ചുമതലയഞ്ചായജി  യപഞ്ചാജകജില്  വവ്യവസ
നചെയണലും.  ഗുണയഭഞ്ചാക്തൃ  വജിഹജിതലും  പദ്ധതജിയജില്  വകയജിരതജി  പജിരജിച്ചു
നല്കജിയജിട്ടുനണങജിലലും  ഗുണയഭഞ്ചാക്തൃസമജിതജി  രൂപവല്കരജിചതജിനന്റെ  വജിശേദഞ്ചാലുംശേലും
ലഭവ്യമഞ്ചായജില.  പദ്ധതജി  പൂര്തവീയഞ്ചാകജി  സമജിതജികണ്ട്  ലകമഞ്ചാറുന്നതണ്ട്  സലുംബനജിചണ്ട്
ഭരണസമജിതജി  തവീരമഞ്ചാനലും  ഉണഞ്ചായജിടജില.  യമല്പ്പെറ  ഞ  അപഞ്ചാകതകള്കണ്ട്
വജിശേദവീകരണലും ലഭവ്യമഞ്ചാക്കുന്നതുവനര അസജി.എ  ഞജിനവീയര് നജിര്വ്വഹണലും നടതജിയ
പദ്ധതജികളജിനല  തന്വര്ഷനത  (2017-18)  നചെലവ  തുകയഞ്ചായ  (10,88,663  +
7,98,357 = 18,87,020)  18,87,020/-  രൂപ  തടസ്സനപ്പെടുത്തുന്നതഞ്ചായജി ഓഡജിറണ്ട്
റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടജില് പരഞ്ചാമര്ശേജിചജിട്ടുണണ്ട്. വജിഷയലും സര്കഞ്ചാരജിനന്റെ ശദ്ധയജില്നപ്പെടുത്തുന.

ഖണജിക  സമഞ്ചാഹൃത  ഓഡജിറണ്ട്  റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടജില്  ഉള്നപ്പെടുത്തുന്ന  വജിവരലും  അറജിയജിച്ചു  നകഞ്ചാണണ്ട്
നല്കജിയ കതജിനണ്ട് തയദ്ദേശേ സഞ്ചാപനലും മറുപടജി ലഭവ്യമഞ്ചാകജിയജിടജിനലന്നണ്ട് തൃശ്ശൂര് ജജിലഞ്ചാ ഓഡജിറണ്ട്
കഞ്ചാരവ്യഞ്ചാലയലും യജഞ്ചായജിന്റെണ്ട്  ഡയറകറുനട  16/8/2019  തവീയതജിയജിനല നക.എസണ്ട്.എ/ടജി.എസണ്ട്.ആര്

(എസണ്ട്.1)1001/19 നമ്പര് കതണ്ട് പകഞ്ചാരലും അറജിയജിചജിട്ടുണണ്ട്. 

4. വജിവജിധ  സഞ്ചാപനങളജില്  നജിനലും  ഫഞ്ചാമുകള്കണ്ട്  കുടജിശജികയഞ്ചായജി
ലഭജികഞ്ചാനുള്ളതണ്ട് വന്തുക.

[തൃശ്ശൂര് ജജിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതണ്ട്  2016-17 ഓഡജിറണ്ട് റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടണ്ട്  ഖണജിക  2-1]

ജജിലഞ്ചാ  പഞഞ്ചായതജിനണ്ട്  കവീഴജിലള്ള  ഫഞ്ചാമുകളനട  ഇന്യവഞ്ചായണ്ട്സണ്ട്  രജജിസ്റ്റര്
പരജിയശേഞ്ചാധജിചതജില് നജിനലും വജിവജിധ സഞ്ചാപനങളജില് നജിന്നഞ്ചായജി  കുടജിശജിക ഇനതജില്
വന് തുക ലഭജികഞ്ചാനുണണ്ട്.  വജിവജിധ ഫഞ്ചാമുകള്കണ്ട്  01.04.16  മുതല്  31.10.17  വനരയുള്ള
കഞ്ചാലയളവജില് ലഭജികഞ്ചാനുള്ള തുകയുനട വജിവരങള് തഞ്ചാനഴ യചെര്ക്കുന.

• പഴയന്നൂര് സവീഡണ്ട് ഫഞ്ചാമജിനണ്ട് വജിവജിധ സഞ്ചാപനങളജില് നജിനലും ലഭജികഞ്ചാനുള്ള തുക

ക്രമ നലും. ഇന്യവഞ്ചായണ്ട്സണ്ട് നമ്പര് തവീയതജി തുക സഞ്ചാപനലും

1 01/16-17 09.06.16 1,10,700 കൃഷജിഭവന്, നകഞ്ചാണഞ്ചാഴജി

2 02/16-17 27.06.16 9,000 കൃഷജിഭവന്, നകഞ്ചാണഞ്ചാഴജി

3 06/16-17 27.06.16 72,000 നക.എസണ്ട്.എസണ്ട്.ഡജി.എ., തൃശ്ശൂര്

4 07/16-17 30.06.16 14,400 നക.എസണ്ട്.എസണ്ട്.ഡജി.എ., തൃശ്ശൂര്

5 08/16-17 21.07.16 37,800 നക.എസണ്ട്.എസണ്ട്.ഡജി.എ., തൃശ്ശൂര്

6 11/16-17 30.09.16 1,690 കൃഷജിഭവന്, യചെലകര

7 14/16-17 22.12.16 630 ജജിലഞ്ചാ കൃഷജിയതഞ്ചാടലും, യചെലകര

8 15/16-17 09.02.17 19,600 കൃഷജിഭവന്, എടവജിലങണ്ട്
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9 16/16-17 22.02.17 20,820 കൃഷജിഭവന്, ചെഞ്ചാവകഞ്ചാടണ്ട്

10 31/16-17 14.03.17 28,000 കൃഷജിഭവന്, തജിരവജിലസ്വഞ്ചാമല

11 32/16-17 14.03.17 2938 കൃഷജിഭവന്, തജിരവജിലസ്വഞ്ചാമല

12 34/16-17 29.03.17 9,46,800 നക.എസണ്ട്.എസണ്ട്.ഡജി.എ., തൃശ്ശൂര്

13 01/17-18 06.07.17 5,000 കൃഷജിഭവന്, നകഞ്ചാണഞ്ചാഴജി

14 02/17-18 06.07.17 20,000 കൃഷജിഭവന്, യചെലകര

15 03/17-18 06.07.17 20,000 കൃഷജിഭവന്, പഴയന്നൂര്

16 04/17-18 06.07.17 5,000 കൃഷജിഭവന്, വള്ളയതഞ്ചാള്നഗര്

17 05/17-18 06.07.17 55,000 കൃഷജിഭവന്, യചെലകര

ആനക 13,69,378

• മണ്ണുതജി സവീഡണ്ട് ഫഞ്ചാമജിനണ്ട് വജിവജിധ സഞ്ചാപനങളജില് നജിനലും ലഭജികഞ്ചാനുള്ള തുക

ക്രമ
നലും.

ഇന്യവഞ്ചായണ്ട്സണ്ട് നലും. തവീയതജി തുക സഞ്ചാപനലും

1 06/16-17 04.06.16 75,530 നക.എസണ്ട്.എസണ്ട്.ഡജി.എ., തൃശ്ശൂര്

2 09/16-17 15.06.16 5,500 കൃഷജിഭവന്, നകഞ്ചാടകര

3 23/16-17 28.06.16 6,500 കൃഷജിഭവന്, പഞ്ചാണയഞരജി

4 24/16-17 28.06.16 51,870 നക.എസണ്ട്.എസണ്ട്.ഡജി.എ., തൃശ്ശൂര്

5 29/16-17 01.07.16 44,400 നക.എസണ്ട്.എസണ്ട്.ഡജി.എ., തൃശ്ശൂര്

6 47/16-17 17.10.16 17,000 കൃഷജിഭവന്, പഞ്ചാണയഞരജി

7 118/16-17 14.03.17 3,33,900 നക.എസണ്ട്.എസണ്ട്.ഡജി.എ., തൃശ്ശൂര്

8 01/17-18 27.04.17 3,600 ജജിലഞ്ചാ കൃഷജിയതഞ്ചാടലും, നടവരമ്പണ്ട്

9 07/17-18 20.05.17 900 കൃഷജിഭവന്, ചെഞ്ചാവകഞ്ചാടണ്ട്

10 08/17-18 20.05.17 900 കൃഷജിഭവന്, ഗുരവഞ്ചായൂര്

11 09/17-18 20.05.17 900 കൃഷജിഭവന്, കടപ്പുറലും

12 10/17-18 20.05.17 900 കൃഷജിഭവന്, ഒരമനയൂര്

13 11/17-18 20.05.17 900 കൃഷജിഭവന്, പൂയകഞ്ചാടണ്ട്

14 15/17-18 20.05.17 900 കൃഷജിഭവന്, വടയകകഞ്ചാടണ്ട്

15 22/27-28 20.05.17 1,100 കൃഷജിഭവന്, ഇരജിങഞ്ചാലക്കുട

16 29/27-28 20.05.17 400 കൃഷജിഭവന്, നകഞ്ചാടകര

17 30/17-18 20.05.17 400 കൃഷജിഭവന്, മറത്തൂര്
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18 35/17-18 20.05.17 1,100 കൃഷജിഭവന്, എടതജിരതജി

19 36/17-18 20.05.17 1,100 കൃഷജിഭവന്, എടവജിലങണ്ട്

20 40/17-18 20.05.17 1,100 കൃഷജിഭവന്, നപരജിഞനലും

21 41/17-18 20.05.17 1,100 കൃഷജിഭവന്, ശവീനഞ്ചാരഞ്ചായണപുരലും

22 50/17-18 20.05.17 400 കൃഷജിഭവന്, പുത്തൂര്

23 59/17-18 20.05.17 400 കൃഷജിഭവന്, യതഞ്ചാളര്

24 62/17-18 20.05.17 1,100 കൃഷജിഭവന്, തളജിക്കുളലും

25 63/17-18 20.05.17 1,100 കൃഷജിഭവന്, വലപ്പെഞ്ചാടണ്ട്

26 64/17-18 20.05.17 1,100 കൃഷജിഭവന്, വഞ്ചാടഞ്ചാനപ്പെജിള്ളജി

27 70/17-18 20.05.17 400 കൃഷജിഭവന്, ചെഞ്ചാലക്കുടജി

28 71/17-18 20.05.17 400 കൃഷജിഭവന്, കഞ്ചാടുകുറജി

29 72/17-18 20.05.17 400 കൃഷജിഭവന്, യകഞ്ചാടയശരജി

30 75/17-18 20.05.17 400 കൃഷജിഭവന്, പരജിയഞ്ചാരലും

31 77/17-18 20.05.17 400 കൃഷജിഭവന്, ആളര്

32 78/17-18 20.05.17 400 കൃഷജിഭവന്, അന്നമനട

33 79/17-18 20.05.17 400 കൃഷജിഭവന്, നകഞ്ചാടുങല്ലൂര്

34 82/17-18 20.05.17 400 കൃഷജിഭവന്, യമതല

35 83/17-18 20.05.17 400 കൃഷജിഭവന്, നപഞ്ചായ

36 88/17-18 23.05.17 1,400 കൃഷജിഭവന്, യമപ്പെടജി, വയനഞ്ചാടണ്ട്

37 99/17-18 23.05.17 4,000 കൃഷജിഭവന്, സുല്തഞ്ചാന് 
ബയതരജി

38 101/17-18 23.05.17 4,000 കൃഷജിഭവന്, നൂല്പ്പുഴ, വയനഞ്ചാടണ്ട്

39 108/17-18 01.06.17 58,125 അവജിണജിയശരജി ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതണ്ട്

40 109/17-18 02.06.17 17,520 കൃഷജിഭവന്, മഞ്ചാടകതറ

41 110/17-18 02.07.17 84,375 യചെര്പ്പെണ്ട് ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതണ്ട്

42 111/17-18 02.06.17 9,000 എസണ്ട്.എസണ്ട്.എഫണ്ട്., യപരഞ്ചാമ

43 112/17-18 16.06.17 68,750 പഞ്ചാറളലും ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതണ്ട്

44 113/17-18 16.06.17 58,125 വലചജിറ ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതണ്ട്

45 114/17-18 19.06.17 23,400 കൃഷജിഭവന്, ലകപ്പെറമ്പണ്ട്

46 115/17-18 20.06.17 11,500 കൃഷജിഭവന്, യതഞ്ചാളര്

47 116/17-18 20.06.17 24,000 കൃഷജിഭവന്, അടഞ്ചാടണ്ട്
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48 117/17-18 20.06.17 11,500 കൃഷജിഭവന്, അയയനഞ്ചാള്

49 118/17-18 22.06.17 23,500 കൃഷജിഭവന്, യകഞ്ചാലഴജി

50 119/17-18 22.06.17 6,000 കൃഷജിഭവന്, അവണൂര്

51 127/17-18 06.07.17 2,500 കൃഷജിഭവന്, കൂടരഞജി, 
യകഞ്ചാഴജിയകഞ്ചാടണ്ട്

52 131/17-18 06.07.17 2,000 കൃഷജിഭവന്, തുയണരജി, 
യകഞ്ചാഴജിയകഞ്ചാടണ്ട്

53 135/17-18 06.07.17 5,000 കൃഷജിഭവന്, വഞ്ചാളയലും, 
യകഞ്ചാഴജിയകഞ്ചാടണ്ട്

54 136/17-18 06.07.17 5,000 കൃഷജിഭവന്, പുറയമരജി, 
യകഞ്ചാഴജിയകഞ്ചാടണ്ട്

55 138/ 17-18 06.07.17 5,000 കൃഷജി ഭവന്, പുറയമരജി, 
യകഞ്ചാഴജിയകഞ്ചാടണ്ട്

56 154/17-18 21.07.17 5,000 കൃഷജിഭവന്, തലയശരജി

57 157/17-18 21.07.17 5,000 കൃഷജിഭവന്, ഇരഞഞ്ചാലജി

58 163/17-18 22.07.17 7,500 പഞ്ചാറളലും ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതണ്ട്

59 169/17-18 07.08.17 9,460 കൃഷജിഭവന്, ഏറജിയഞ്ചാടണ്ട്

60 170/17-18 09.08.17 9,460 കൃഷജിഭവന്, ലകപ്പെമലുംഗലലും

61 171/17-18 09.08.17 2,640 കൃഷജിഭവന്, എടതജിരതജി

62 172/17-18 16.08.17 75,000 യചെര്പ്പെണ്ട് ഗഞ്ചാമപഞഞ്ചായതണ്ട്

63 173/17-18 31.08.17 6,600 മജിതഞ്ചാ അയഗഞ്ചാസര്വ്വവീസണ്ട് നസന്റെര്

64 174/17-18 31.08.17 20,000 എ.ഡജി.എ., ചെഞ്ചാവകഞ്ചാടണ്ട്

65 175/17-18 19.10.17 6,480 കൃഷജിഭവന്, മുള്ളൂര്കര

66 176/17-18 23.09.17 999 എ.ഡജി.എ, മഞ്ചാള

67 177/17-18 05.10.17 4,000 എ.ഡജി.എ, ചെഞ്ചാവകഞ്ചാടണ്ട്

68 178/17-18 05.10.17 9,300 കൃഷജിഭവന്, അനജികഞ്ചാടണ്ട്

69 179/17-18 05.10.17 9,050 കൃഷജിഭവന്, മുലയശരജി

70 180/17-18 05.10.17 750 കൃഷജിഭവന്, മഞ്ചാടകതറ

71 181/17-18 05.10.17 750 കൃഷജിഭവന്, ഒല്ലൂകര

72 182/17-18 05.10.17 7,800 കൃഷജിഭവന്, ചെഞ്ചാഴൂര്

73 183/17-18 05.10.17 4,000 കൃഷജിഭവന്, പഴയന്നൂര്

74 185/17-18 13.10.17 29,500 കൃഷജിഭവന്, നനന്മണജികര
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75 187/17-18 19.10.17 50,000 കൃഷജിഭവന്, അനജികഞ്ചാടണ്ട്

76 189/17-18 25.10.17 44,000 കൃഷജിഭവന്, മുളങ്കുന്നത്തുകഞ്ചാവണ്ട്

77 190/17-18 26.10.17 34,500 കൃഷജിഭവന്, യവലൂര്

78 191/17-18 26.10.17 23,000 കൃഷജിഭവന്, കടയങഞ്ചാടണ്ട്

79 192/17-18 26.10.17 20,600 കൃഷജിഭവന്, വജില്വടലും

80 193/17-18 26.10.17 400 കൃഷജിഭവന്, അനജികഞ്ചാടണ്ട്

81 194/17-18 27.10.17 400 കൃഷജിഭവന്, അരജിമ്പൂര്

82 195/17-18 27.10.17 400 കൃഷജിഭവന്, ചെഞ്ചാഴൂര്

83 196/17-18 27.10.17 400 കൃഷജിഭവന്, മണലൂര്

84 197/17-18 27.10.17 400 കൃഷജിഭവന്, തഞ്ചാന്നവ്യലും

ആനക 13,69,784

• യകഞ്ചാടയശരജി സവീഡണ്ട് ഫഞ്ചാമജിനണ്ട് വജിവജിധ സഞ്ചാപനങളജില് നജിനലും ലഭജികഞ്ചാനുള്ള തുക

ക്രമ
നലും. ഇന്യവഞ്ചായണ്ട്സണ്ട് നലും. തവീയതജി തുക സഞ്ചാപനലും

1 02/16-17 01.06.16 31,350 നക.എസണ്ട്.എസണ്ട്.ഡജി.എ, തൃശ്ശൂര്

2 13/16-17 28.06.16 1,80,900 നക.എസണ്ട്.എസണ്ട്.ഡജി.എ, തൃശ്ശൂര്

3 27/16-17 27.10.16 1,57,500 നക.എസണ്ട്.എസണ്ട്.ഡജി.എ, തൃശ്ശൂര്

4 28/16-17 25.01.17 720 കൃഷജിഭവന്, ചെഞ്ചാലക്കുടജി

5 35/16-17 25.01.17 720 കൃഷജിഭവന്, ഇരജിങഞ്ചാലക്കുട

6 37/16-17 25.01.17 720 കൃഷജിഭവന്, കഞ്ചാട്ടുര്

7 43/16-17 25.01.17 720 കൃഷജിഭവന്, മറത്തൂരണ്ട്

8 44/16-17 25.01.17 720 കൃഷജിഭവന്, നനന്മണജികര

9 48/16-17 25.01.17 720 കൃഷജിഭവന്, ആളര്

10 49/16-17 25.01.17 720 കൃഷജിഭവന്, അന്നമനട

11 50/16-17 25.01.17 720 നകഞ്ചാടുങല്ലൂര് മുനജിസജിപ്പെഞ്ചാലജിറജി

12 53/16-17 25.01.17 720 കൃഷജിഭവന്, യമതല

13 54/16-17 25.01.17 720 കൃഷജിഭവന്, നപഞ്ചായ

14 55/16-17 25.01.17 720 കൃഷജിഭവന്, എടതജിരതജി

15 57/16-17 25.01.17 720 കൃഷജിഭവന്, ഏറജിയഞ്ചാടണ്ട്

16 58/16-17 25.01.17 720 കൃഷജിഭവന്, ലകപ്പെമലുംഗലലും
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17 60/16-17 25.01.17 720 കൃഷജിഭവന്, നപരജിഞനലും

18 61/16-17 25.01.17 720 കൃഷജിഭവന്, എസണ്ട്.എന്.പുരലും

19 63/16-17 25.01.17 710 കൃഷജിഭവന്, നടതറ

20 83/16-17 04.03.17 2,48,400 നക.എസണ്ട്.എസണ്ട്.ഡജി.എ, തൃശ്ശൂര്

21 01/17-18 25.04.17 4,200 കൃഷജിഭവന്, ചെഞ്ചാലക്കുടജി

22 02/17-18 20.06.17 4,68,900 നക.എസണ്ട്.എസണ്ട്.ഡജി.എ, തൃശ്ശൂര്

23 03/17-18 20.06.17 1,96,800 കൃഷജിഭവന്, മറത്തൂര്

24 04/17-18 25.07.17 900 കൃഷജിഭവന്, യകഞ്ചാടയശരജി

ആനക 13,00,460

• നടവരമ്പണ്ട് സവീഡണ്ട് ഫഞ്ചാമജിനണ്ട് വജിവജിധ സഞ്ചാപനങളജില് നജിനലും ലഭജികഞ്ചാനുള്ള തുക

ക്രമ
നലും.

ഇന്യവഞ്ചായണ്ട്സണ്ട് നലും. തവീയതജി തുക സഞ്ചാപനലും

1 01/16-17 01.07.16 9,000 കൃഷജിഭവന്, എസണ്ട്.എന്.പുരലും

2 02/16-17 04.07.16 900 കൃഷജിഭവന്, പൂമലുംഗലലും

3 04/16-17 21.06.16 4,500 കൃഷജിഭവന്, യമതല

4 05/16-17 17.11.16 3,300 കൃഷജിഭവന്, എടവജിലങണ്ട്

5 07/16-17 24.11.16 2,700 കൃഷജിഭവന്, പുതന്ചെജിറ

6 08/16-17 24.11.16 2,700 കൃഷജിഭവന്, നവള്ളഞ്ചാങല്ലൂര്

7 09/16-17 24.11.16 2,700 കൃഷജിഭവന്, പടജിയൂര്

8 10/16-17 24.11.16 2,700 കൃഷജിഭവന്, പൂമലുംഗലലും

9 11/16-17 24.11.16 4,675 കൃഷജിഭവന്, ഏറജിയഞ്ചാടണ്ട്

10 12/16-17 16.12.16 74,010 കൃഷജിഭവന്, പൂമലുംഗലലും

11 13/16-17 16.12.16 33,000 കൃഷജിഭവന്, എസണ്ട്.എന്.പുരലും

12 14/16-17 01.02.17 50,010 കൃഷജിഭവന്, പൂമലുംഗലലും

13 16/16-17 01.02.17 17,200 കൃഷജിഭവന്, പൂമലുംഗലലും

14 18/16-17 20.02.17 3,960 കൃഷജിഭവന്, പറപ്പൂകര

15 19/16-17 20.02.17 1,800 കൃഷജിഭവന്, പറപ്പൂകര

16 20/16-17 20.02.17 50,625 കൃഷജിഭവന്, എടവജിലങണ്ട് 

17 21/16-17 21.02.17 18,180 കൃഷജിഭവന്, എടവജിലങണ്ട്

18 24/16-17 28.02.17 50,625 കൃഷജിഭവന്, എടവജിലങണ്ട്
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19 25/16-17 23.03.17 40,500 കൃഷജിഭവന്, എടവജിലങണ്ട്

20 03/17-18 24.06.17 2,400 എസണ്ട്.എസണ്ട്.എഫണ്ട്, പഞ്ചാണയഞരജി

21 04/17-18 21.07.17 7,200 എ.ഡജി.എ, യചെര്പ്പെണ്ട്

22 05/17-18 28.07.17 13,200 കൃഷജിഭവന്, നവള്ളഞ്ചാങല്ലൂര്

23 06/17-18 28.07.17 13,200 കൃഷജിഭവന്, യവലകര

24 07/17-18 28.07.17 13,200 കൃഷജിഭവന്, പടജിയൂര്

25 08/17-18 28.07.17 13,200 കൃഷജിഭവന്, പൂമലുംഗലലും

26 09/17-18 28.07.17 13,200 കൃഷജിഭവന്, പുതന്ചെജിറ

27 10/17-18 2,000 കൃഷജിഭവന്, നകഞ്ചാടകര

28 11/17-18 08.08.17 22,000 കൃഷജിഭവന്, മഞ്ചാള

29 12/17-18 15.09.17 22,000 കൃഷജിഭവന്, ആളര്

30 13/17-18 15.09.17 11,000 കൃഷജിഭവന്, നകഞ്ചാടുങല്ലൂര്

31 14/17-18 16.09.17 11,000 കൃഷജിഭവന്, യമതല

32 15/17-18 16.09.17 10,000 കൃഷജിഭവന്, കുഴൂര്

33 16/17-18 27.09.17 12,000 കൃഷജിഭവന്, ഒല്ലൂര്

34 17/17-18 27.09.17 27,600 കൃഷജിഭവന്, നടതറ

35 18/17-18 27.09.17 12,000 കൃഷജിഭവന്, പുത്തൂര്

36 19/17-18 27.09.17 2,400 കൃഷജിഭവന്, ഒല്ലൂകര

37 20/17-18 27.09.17 6,000 കൃഷജിഭവന്, കൂര്കയഞരജി

38 21/17-18 27.09.17 6,480 കൃഷജിഭവന്, മഞ്ചാടകതറ

ആനക 5,93,165

• യചെലകര  ജജിലഞ്ചാ  കൃഷജിയതഞ്ചാടതജിനണ്ട്  വജിവജിധ  സഞ്ചാപനങളജില്  നജിനലും
ലഭജികഞ്ചാനുള്ള തുക

ക്രമ
നലും. ഇന്യവഞ്ചായണ്ട്സണ്ട് നലും. തവീയതജി തുക സഞ്ചാപനലും

1 01/16-17 02.05.16 30,750 നക.എസണ്ട്.എസണ്ട്.ഡജി.എ., തൃശ്ശൂര്

2 02/16-17 07.06.16 34,500 നക.എസണ്ട്.എസണ്ട്.ഡജി.എ., തൃശ്ശൂര്

3 03/16-17 08.06.16 3,750 കൃഷജി ഭവന്, പഴയന്നൂര് 

4 06/16-17 09.06.16 3,750 കൃഷജി ഭവന്, പഞ്ചാഞഞ്ചാള്

5 09/16-17 09.06.16 3,750 കൃഷജി ഭവന്, യദശേമലുംഗലലും
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6 20/16-17 14.06.16 7,500 കൃഷജി ഭവന്, കഞ്ചാടഞ്ചാകഞ്ചാമ്പഞ്ചാല്

7 22/16-17 17.06.16 22,000 കൃഷജി ഭവന്, യചെലകര

8 23/16-17 20.06.16 11,000 കൃഷജി ഭവന്, പഴയന്നൂര്

9 24/16-17 27.06.16 5,500 കൃഷജി ഭവന്, വരവൂര്

10 25/16-17 27.06.16 5,500 കൃഷജി ഭവന്, മുള്ളൂര്കര

11 26/16-17 28.06.16 5,500 കൃഷജി ഭവന്, വടകഞ്ചായഞരജി

12 27/16-17 28.06.16 5,500 കൃഷജി ഭവന്, എരമനപ്പെടജി

13 28/16-17 29.06.16 5,500 കൃഷജി ഭവന്, മുണതജിയകഞ്ചാടണ്ട്

14 29/16-17 29.06.16 5,500 കൃഷജി ഭവന്, നതക്കുലുംകര

15 32/16-17 17.09.16 2,695 കൃഷജി ഭവന്, യചെലകര

16 57/16-17 30.01.17 3,000 കൃഷജി ഭവന്, യചെലകര

17 63/16-17 01.02.17 3,000 കൃഷജി ഭവന്, വടകഞ്ചായഞരജി

18 69/16-17 15.03.17 2,46,600 നക.എസണ്ട്.എസണ്ട്.ഡജി.എ., 
അയയനഞ്ചാള്

19 72/17-18 11.05.17 944 എസണ്ട്.എസണ്ട്.എഫണ്ട്., പഴയന്നൂര്

20 73/17-18 26.05.17 1,600 കൃഷജി ഭവന്, യചെലകര

21 75/17-18 26.05.17 1,600 കൃഷജി ഭവന്, പഞ്ചാഞഞ്ചാള്

22 76/17-18 26.05.17 1,600 കൃഷജി ഭവന്, പഴയന്നൂര്

23 78/17-18 26.05.17 1,600 കൃഷജി ഭവന്, തജിരവജിലസ്വഞ്ചാമല

24 79/17-18 26.05.17 1,600 കൃഷജി ഭവന്, യദശേമലുംഗലലും

25 80/17-18 26.05.17 1,600 കൃഷജി ഭവന്, എരമനപ്പെടജി

26 81/17-18 26.05.17 1,600 കൃഷജി ഭവന്, മുള്ളൂര്കര

27 82/17-18 26.05.17 1,600 കൃഷജി ഭവന്, മുണതജിയകഞ്ചാടണ്ട്

28 83/17-18 26.05.17 1,600 കൃഷജി ഭവന്, നതക്കുലുംകര

29 84/17-18 26.05.17 1,500 കൃഷജി ഭവന്, വരവൂര്

30 85/17-18 26.05.17 1,500 കൃഷജി ഭവന്, വടകഞ്ചായഞരജി

31 88/17-18 26.05.17 1,500 കൃഷജി ഭവന്, നചെഞ്ചാവ്വന്നൂര്

32 89/17-18 26.05.17 1,500 കൃഷജി ഭവന്, കടയങഞ്ചാടണ്ട്

33 90/17-18 26.05.17 1,500 കൃഷജി ഭവന്, കടവല്ലൂര്

34 92/17-18 26.05.17 1,500 കൃഷജി ഭവന്, കഞ്ചാടഞ്ചാകഞ്ചാമ്പഞ്ചാല്
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35 94/17-18 26.05.17 1,500 കൃഷജി ഭവന്, യപഞ്ചാര്ക്കുളലും

36 96/17-18 07.06.17 15,000 കൃഷജി ഭവന്, പഴയന്നൂര്

37 97/17-18 07.06.17 10,000 കൃഷജി ഭവന്, തജിരവജിലസ്വഞ്ചാമല

38 99/17-18 08.06.17 5,000 കൃഷജി ഭവന്, പഞ്ചാഞഞ്ചാള്

39 101/17-18 08.06.17 10,000 കൃഷജി ഭവന്, വരവൂര്

40 102/17-18 08.06.17 10,000 കൃഷജി ഭവന്, യദശേമലുംഗലലും

41 103/17-18 09.06.17 9,200 കൃഷജി ഭവന്, മുള്ളൂര്കര

42 105/17-18 09.06.17 9,200 കൃഷജി ഭവന്, എരമനപ്പെടജി

43 106/17-18 09.06.17 9,200 കൃഷജി ഭവന്, വടകഞ്ചായഞരജി

44 107/17-18 09.06.17 9,425 കൃഷജി ഭവന്, നതക്കുലുംകര

45 108/17-18 15.06.17 11,000 കൃഷജി ഭവന്, തജിരവജിലസ്വഞ്ചാമല

46 109/17-18 15.06.17 11,000 കൃഷജി ഭവന്, നകഞ്ചാണഞ്ചാഴജി

47 110/17-18 15.06.17 11,000 കൃഷജി ഭവന്, പഴയന്നൂര്

48 111/17-18 16.06.17 11,000 കൃഷജി ഭവന്, പഞ്ചാഞഞ്ചാള്

49 112/17-18 16.06.17 11,000 കൃഷജി ഭവന്, വള്ളയതഞ്ചാള് നഗര്

ആനക 5,73,164

ഇന്യവഞ്ചായണ്ട്സണ്ട്  രജജിസ്റ്റര്  പകഞ്ചാരമുള്ള  കണക്കുകള്  പരജിയശേഞ്ചാധജിചതജില്  അഞണ്ട്
ഫഞ്ചാമുകള്കണ്ട്  മഞ്ചാതലും  52,05,951/-  രൂപ  വജിവജിധ  സഞ്ചാപനങളജില്  നജിന്നഞ്ചായജി
ലഭജികഞ്ചാനുണണ്ട്.  ജജിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതജിനണ്ട് കവീഴജിലള്ള എലഞ്ചാ ഫഞ്ചാമുകളനടയുലും കുടജിശജിക തുക
പജിരജിനചടുക്കുന്നതജിനണ്ട്  അടജിയനജിര  നടപടജി  സസ്വവീകരജിയകണതഞ്ചാനണന്നണ്ട്  ഓഡജിറണ്ട്
റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടജില് നജിര്യദ്ദേശേജിചജിട്ടുണണ്ട്.

ഖണജിക  സമഞ്ചാഹൃത  ഓഡജിറണ്ട്  റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടജില്  ഉള്നപ്പെടുത്തുന്ന  വജിവരലും  അറജിയജിച്ചു  നകഞ്ചാണണ്ട്
നല്കജിയ കതജിനണ്ട് തയദ്ദേശേ സഞ്ചാപനലും മറുപടജി ലഭവ്യമഞ്ചാകജിയജിടജിനലന്നണ്ട് തൃശ്ശൂര് ജജിലഞ്ചാ ഓഡജിറണ്ട്
കഞ്ചാരവ്യഞ്ചാലയലും യജഞ്ചായജിന്റെണ്ട്  ഡയറകറുനട  16/8/2019  തവീയതജിയജിനല നക.എസണ്ട്.എ/ടജി.എസണ്ട്.ആര്

(എസണ്ട്.1)1001/19 നമ്പര് കതണ്ട് പകഞ്ചാരലും അറജിയജിചജിട്ടുണണ്ട്. 
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5. ജജിലഞ്ചാ  വനജിതഞ്ചാ  വജികസന  ഓഫവീസര്  നടപ്പെഞ്ചാകജിയ  പദ്ധതജികള്  -  "ഷവീ
പഞ്ചാഡണ്ട്" - നടതജിപ്പെജിനല നഡ്യൂനതകള് - 2 യകഞ്ചാടജി അടങലളള പദ്ധതജി - 1.99
യകഞ്ചാടജി നചെലവഴജിചജിട്ടുലും നഞ്ചാളജിതുവനര പൂര്ണമഞ്ചായുലും നടപ്പെഞ്ചാകജിയജിടജില.

[തൃശ്ശൂര് ജജിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതണ്ട്  2016-17 ഓഡജിറണ്ട് റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടണ്ട്  ഖണജിക 3-43]

(a)യപഞ്ചാജകണ്ട് വജിശേദഞ്ചാലുംശേങള്

ജജിലഞ്ചാ  പഞഞ്ചായതണ്ട്  പരജിധജിയജിലളള  സ്കൂളകളജിലലും  ഏതഞ്ചാനുലും  സര്കഞ്ചാര്
സഞ്ചാപനങളജിലലും  സഞ്ചാനജിററജി  നഞ്ചാപണ്ട്കജിന്  നവന്ഡജിങണ്ട്  നമഷവീനുകളലും
ഇന്സജിയനററുകളലും സഞ്ചാപജികല്,  നവന്ഡജിങണ്ട് നമഷവീനുകളജിയലയണ്ട് തുടര്ചയഞ്ചായജി
സഞ്ചാനജിററജി  നഞ്ചാപണ്ട്കജിന്  വജിതരണലും  നചെയ്യുന്നതജിനണ്ട്,  ഇവയുനട  നജിര്മഞ്ചാണതജിനുലും
വജിതരണതജിനുലും  3  യൂണവീറ്റുകള് സഞ്ചാപജികല് എന്നജിവയഞ്ചാണണ്ട് പദ്ധതജി നകഞ്ചാണണ്ട്
വജിഭഞ്ചാവനലും നചെയജിരജിക്കുന്നതണ്ട്. 2,00,000,00/-  രൂപയഞ്ചാണണ്ട് പദ്ധതജി വജിഹജിതമഞ്ചായജി
അടങല്  നജിശയജിചജിട്ടുളളതണ്ട്.  (യപഞ്ചാജകണ്ട്-എസണ്ട്.  -  591/17)  ജജിലഞ്ചാ  വനജിതഞ്ചാ
വജികസന ഓഫവീസറഞ്ചാണണ്ട് നജിര്വ്വഹണ ഉയദവ്യഗസ.

(b) യപഞ്ചാജകണ്ട് നടപ്പെഞ്ചാകജിയതജിനന്റെ വജിവരങള്

യമല്  പകഞ്ചാരലും  യപഞ്ചാജകണ്ട്  നടപ്പെഞ്ചാക്കുന്നതജിനണ്ട്  തഞ്ചാനഴ  യചെര്തജിരജിക്കുന്ന
പവര്തനങള് നഞ്ചാളജിതുവനര പൂര്തവീകരജിക്കുകയുണഞ്ചായജി.

i. യകന്ദ്ര നപഞ്ചാതുയമഖല സഞ്ചാപനമഞ്ചായ 'HLL life care Ltd'ല് നജിനലും സഞ്ചാനജിററജി
നഞ്ചാപണ്ട്കജിന്,  നവന്ഡജിങണ്ട് നമഷവീന്,  ബഞ്ചാററജി,  ഇന്സജിയനറര് എന്നജിവ യനരജിടണ്ട്
അതഞ്ചാതണ്ട് സഞ്ചാപനങള്കണ്ട് ലഭവ്യമഞ്ചാകജി.

ii. നഞ്ചാപണ്ട്കജിന്  നജിര്മഞ്ചാണ  യൂണജിറജില് പവര്തജികഞ്ചാന്  സന്നദ്ധരഞ്ചായ  10  വവീതലും
അലുംഗങളനട  3  സലുംഘങള്  രൂപവീകരജിചണ്ട്  അവര്കണ്ട്  C-sted  എന്ന
സഞ്ചാപനതജില് നഞ്ചാപണ്ട്കജിന് നജിര്മഞ്ചാണതജില് പരജിശേവീലനലും നല്കജി.

iii. 3 നഞ്ചാപണ്ട്കജിന് നജിര്മഞ്ചാണ യൂണജിറണ്ട് സഞ്ചാപജിക്കുന്നതജിനണ്ട് C-sted-നണ്ട് തുക നല്കജി.

iv. 3 സലുംഘങള്ക്കുലും യൂണജിറണ്ട് സഞ്ചാപജിച യശേഷലും ഉണഞ്ചായയകഞ്ചാവന്ന ആവര്തന
നചെലവകള് നടത്തുന്നതജിനണ്ട് തുക ലകമഞ്ചാറജി.

v. 2 യകഞ്ചാടജി  അടങലളള  പദ്ധതജിയണ്ട്  31/3/2017  വനര  19,966,094/-  രൂപ
നചെലവഞ്ചാകജി.  എന്നഞ്ചാല്  നഞ്ചാപണ്ട്കജിന്  നജിര്മഞ്ചാണ  യൂണജിറ്റുകള്  നഞ്ചാളജിതു  വനര
സഞ്ചാപജിചജിടജില. 
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(c) നചെലവണ്ട് വജിശേദഞ്ചാലുംശേങള്

ക്ര
മ

നലും

നജിര്വ്വഹയണഞ്ചാദവ്യഗസയുനട
ട്രഷറജി ബജില് വജിവരങള്

തുക
നല്കജിയതണ്ട്
ആര്കഞ്ചാണണ്ട്

എന്നതണ്ട്

ഉയദ്ദേശേവ്യലും

ജജിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതണ്ട് വഭൗചര്
വജിവരങള്

ബജില്
നമ്പര്

തജിയ
തജി തുക വഭൗചര്

നമ്പര്
തജിയ
തജി

നഡബജിറണ്ട് നചെയ
ശേവീര്ഷകലും

1 4
29/3/

17 49,14,230
HLL life
care ltd

സഞ്ചാനജിററജി
നഞ്ചാപണ്ട്കജിന്,
നവന്ഡജിങണ്ട്

നമഷവീന്,
ബഞ്ചാററജി,

ഇന്സജിയനറര്
എന്നജിവ
സനനപ

നചെയതജിനണ്ട്

216011
89

25/3/
17

251200901-
Sanitation -

General

2 6 31/3/1
7 81,17,633 HLL life

care ltd

സഞ്ചാനജിററജി
നഞ്ചാപണ്ട്കജിന്,
നവന്ഡജിങണ്ട്

നമഷവീന്,
ബഞ്ചാററജി,

ഇന്സജിയനറര്
എന്നജിവ
സനനപ

നചെയതജിനണ്ട്

21601
208

28/2/
17

251200901-
Sanitation -

General

3 2 06/3/
17

61,34,231
(49,14,231 +

12,20,000)

HLL life
care ltd-

49,14,231

സഞ്ചാനജിററജി
നഞ്ചാപണ്ട്കജിന്,
നവന്ഡജിങണ്ട്

നമഷവീന്,
ബഞ്ചാററജി,

ഇന്സജിയനറര്
എന്നജിവ
സനനപ

നചെയതജിനണ്ട്

21601
050

3/3/1
7

251200901-
Sanitation -

General

Csted-
12,20,000

പരജിശേവീലനലും
നപഞ്ചാഡകന്

യൂണജിറണ്ട്
സഞ്ചാപജിക്കുന്ന

തജിനണ്ട്

251200901-
Sanitation
-General
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4 3 23/3/
17 8,00,000

Haritha
care napkin
production
unit, olari

–
2,66,660

രൂപ

നപഞ്ചാഡകന്
യൂണജിറണ്ട്

നടത്തുന്നതജിനു
ളള

നചെലവജിയലയണ്ട്
3

സലുംഘങള്
കണ്ട്

നല്കജിയതണ്ട്

216011
53

20/3/
17

251200901-
Sanitation
-General

Welcare
Napkin

production
unit,

Mundur-
2,66,660

രൂപ

Goodcare
Napkin

production
unit,Chowa

nnur-
2,66,680

രൂപ

ആനക നചെലവണ്ട് 19,966,094

(d)HLL Life care നല്കജിയ സഞ്ചാധനങളനട ഇന്യവഞ്ചായണ്ട്സജിനന്റെ വജിശേദഞ്ചാലുംശേങള്

ക്രമ
നലും.

ബജില് നമ്പര് തവീയതജി തുക
സലപ നചെയ സഞ്ചാധനങളനട വജിവരങള്

സഞ്ചാനജിററജി
നഞ്ചാപണ്ട്കജിന്

ബഞ്ചാററജി നവന്ഡജിങണ്ട്
നമഷവീന്

ഇന്സജിയനറര്

1 9412008035 29/3/17 21,724,58.88 17500 128

2 9412008031 29/3/17 36,419,48.15 71280 129

3 9412008026 28/3/17 1,74,406.40 128

4 9412008010 27/3/17 38,97,281.62 71280 15 129

5 9417000113
(Service) 6/3/17 25,83,360.00 - - - -

6 9417000957 3/3/17 28,60,242.06 156 156

7 9417000958 4/3/17 8,42,947.56 84240

8 9417000956 3/3/17 35,425,70.46 156

9 9417000128
(Service)

29/3/17 2,128,535.15 - - - -

ആനക 21,843,750.28 244300 284 299 414
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(e)യമല്  പകഞ്ചാരലും  പദ്ധതജി  നടപ്പെഞ്ചാകജിയതജില്  തഞ്ചാനഴ  യചെര്തജിരജിക്കുന്ന
നഡ്യൂനതകള് കഞ്ചാണുന

i. 'HLL life care ltd'ല് നജിനലും 244300 സഞ്ചാനജിററജി നഞ്ചാപണ്ട്കജിന്, 299 എണലും
നവന്ഡജിങണ്ട്  നമഷവീന്,  284  എണലും  ബഞ്ചാററജി,  414  എണലും  ഇന്സജിയനറര്
എന്നജിവ വജിതരണലും നചെയതജിനന്റെ ഇന്യവഞ്ചായണ്ട്സണ്ട് ആണണ്ട് ലഭവ്യമഞ്ചാകജിയജിട്ടുളളതണ്ട്.
എന്നഞ്ചാല്  രണണ്ട്  ഘടങളജിലഞ്ചായജി  285  എണലും  നവന്ഡജിങണ്ട്  നമഷവീന്,  285
എണലും  ഇന്സജിയനറര്,  എന്നജിവ  സ്കൂളകള്,  സര്കഞ്ചാര്  സഞ്ചാപനങള്
എന്നജിവയണ്ട്  ലഭവ്യമഞ്ചാകജിയതജിനന്റെ  യസ്റ്റഞ്ചാകണ്ട്  രജജിസ്റ്ററഞ്ചാണണ്ട്  ഓഡജിറജിനണ്ട്
ലഭവ്യമഞ്ചാകജിയതണ്ട്.  വഞ്ചാങജിയ എണവലും വജിതരണലും നചെയ എണവലും തമജിലളള
വവ്യതവ്യഞ്ചാസതജിനണ്ട് കഞ്ചാരണലും വവ്യകമഞ്ചായകണതഞ്ചാനണന്നണ്ട് ഓഡജിറണ്ട്  റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടജില്
പരഞ്ചാമര്ശേജിചജിട്ടുണണ്ട്.

ii. 'HLL life care ltd 'ല് നജിനലും യമല് പകഞ്ചാരലും സഞ്ചാധനങള് വഞ്ചാങജിയതജിനണ്ട്
21,843,750.28/-  രൂപയുനട  ഇന്യവഞ്ചായണ്ട്സുകള്  ആണണ്ട്  സഞ്ചാപനലും
നല്കജിയജിരജിക്കുന്നതണ്ട്.  എന്നഞ്ചാല്  സഞ്ചാപനതജിനണ്ട്  നല്കജിയ  തുക
1,79,46,094/-  രൂപയഞ്ചാണണ്ട്.  38,97,656.28/-  രൂപ  സഞ്ചാപനതജിനണ്ട്  കുറവണ്ട്
നല്കജിയതഞ്ചായജി കഞ്ചാണുന.

iii. നഞ്ചാപണ്ട്കജിന് നജിര്മഞ്ചാണ യൂണജിറജില് പവര്തജികഞ്ചാന് സന്നദ്ധരഞ്ചായ 30 യപര്കണ്ട്
നഞ്ചാപണ്ട്കജിന്  നജിര്മഞ്ചാണതജില്  പരജിശേവീലനലും  നല്കുന്നതജിനണ്ട്  1,50,000/-
രൂപയുലും  3  നഞ്ചാപണ്ട്കജിന്  നജിര്മഞ്ചാണ  യൂണജിറണ്ട്  സഞ്ചാപജിക്കുന്നതജിനണ്ട്  9,00,000/-
(3X3,00,000) രൂപയുലും സര്വ്വവീസണ്ട് ചെഞ്ചാര്ജ്ജണ്ട് ഇനതജില് 1,70,000/- രൂപയുലും
ഇപകഞ്ചാരലും  ആനക  12,20,000/-  രൂപയുലും  'C-sted'  എന്ന  സഞ്ചാപനതജിനണ്ട്
നല്കജി. എന്നഞ്ചാല്;

* നജിര്മഞ്ചാണ യൂണജിറണ്ട് സഞ്ചാപജിക്കുന്നതജിനന്റെ എസ്റ്റജിയമറണ്ട് തയഞ്ചാറഞ്ചാക്കുകയയഞ്ചാ, 'C-
sted'മഞ്ചായുളള കരഞ്ചാറജില് നജിര്മഞ്ചാണ യൂണജിറണ്ട് സഞ്ചാപജിയകണ സലലും, നകടജിടലും,
നമഷജിനറജികളനട  നസസജിഫജിയകഷന്,  ഇലകജിഫജിയകഷന്,  കരഞ്ചാര്
നടപ്പെഞ്ചായകണ്ടുന്ന  കഞ്ചാലഞ്ചാവധജി,  എന്നജിവ  സലുംബനജിചണ്ട്  നജിബനനകള്
പരഞ്ചാമര്ശേജിക്കുകയയഞ്ചാ  നചെയജിടജില.  മഞ്ചാതമല യൂണജിറണ്ട്  സഞ്ചാപജിക്കുന്നതജിനണ്ട്  തുക
ലകമഞ്ചാറജിയ  യശേഷലും  നമഷജിനറജികള്,  ഫര്ണജിചറുകള്  എന്നജിവ
ലഭവ്യമഞ്ചാക്കുന്നതജിനണ്ട് ജജിലഞ്ചാ പ  ഞഞ്ചായതണ്ട് യനരജിടണ്ട് നടപടജികള് സസ്വവീകരജിചതഞ്ചായജി
കഞ്ചാണുന.  ഇതരലും  സഞ്ചാഹചെരവ്യതജില്  യൂണജിറ്റുകള്  സഞ്ചാപജിക്കുന്നതജിനണ്ട്  'C-
sted' നന്റെ പസകജി എനഞ്ചാനണന്നണ്ട് വവ്യകമല.
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*  'C-sted'  ഇപകഞ്ചാരലും  യൂണജിറണ്ട്  സഞ്ചാപജിക്കുന്നതജിനുളള  സഞ്ചായങതജിക
പരജിജഞ്ചാനലും  ഉളള  ഏജന്സജിയഞ്ചായണഞ്ചാനയന്നണ്ട്  വവ്യകമല.  യൂണജിറണ്ട്
സഞ്ചാപജിക്കുന്നതജിനഞ്ചാവശേവ്യമഞ്ചായ  നചെലവണ്ട്  തുക  കണകഞ്ചാകജിയതുലും  സര്വ്വവീസണ്ട്
ചെഞ്ചാര്ജ്ജണ്ട്  ഇനതജില്  1,70,000/-  രൂപ  വവ്യവസ  നചെയതുലും  വവ്യകമഞ്ചായ
സഞ്ചായങതജിക പഠനലും നടതഞ്ചാനതയഞ്ചാണണ്ട്.

*  നഞ്ചാളജിതുവനര  3  യൂണജിറ്റുകളലും  സഞ്ചാപജിചജിടജില.  യൂണജിറ്റുകള്
സഞ്ചാപജിക്കുന്നതജിനണ്ട് 'C-sted' നണ്ട് 10,70,000/- (സര്വ്വവീസണ്ട് ചെഞ്ചാര്ജ്ജണ്ട് ഉള്നപ്പെനട)
രൂപ നല്കജിയജിട്ടുണണ്ട്. യൂണജിറണ്ട് സഞ്ചാപജിക്കുന്നതജിനന സലുംബനജിചണ്ട് സഞ്ചായങതജിക
പഠനലും  നടതഞ്ചാതതുലും,  ആവശേവ്യമഞ്ചായ  നജിബനനകള്  ഉള്നപ്പെടുതജി
കരഞ്ചാറജിയലര്നപ്പെടഞ്ചാതതുലും  യൂണജിറണ്ട്  സഞ്ചാപജിക്കുന്നതണ്ട്  ലവകുന്നതജിനണ്ട്
കഞ്ചാരണമഞ്ചായജി.

iv. നഞ്ചാപണ്ട്കജിന് നജിര്മഞ്ചാണ യൂണജിറജില് പവര്തജികഞ്ചാന് സന്നദ്ധരഞ്ചായ  10  വവീതലും
അലുംഗങളനട  3  യൂണജിറണ്ട്  രൂപവീകരജിക്കുകയുലും  അവര്കണ്ട്  'C-sted  '  എന്ന
സഞ്ചാപനതജില്  നഞ്ചാപണ്ട്കജിന്  നജിര്മഞ്ചാണതജില്  പരജിശേവീലനലും  നല്കുകയുലും
നചെയ.  ഈ നചെലവണ്ട് ജജിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതണ്ട് വഹജിച്ചു. മഞ്ചാതമല 3 യൂണജിറ്റുകള്ക്കുലും
ആവര്തന  നചെലവകള്  നടത്തുന്നതജിനണ്ട്  8,00,000/-  രൂപ  സലുംഘങളനട
ബഞ്ചാങണ്ട് അകഭൗണജിയലയണ്ട് ലകമഞ്ചാറജി. എന്നഞ്ചാല്.

* സലുംഘങളനട പവര്തനലും  സലുംബനജിചണ്ട് ലബ-യലഞ്ചാ തയഞ്ചാറഞ്ചാകജിയജിടജില.

*  ജജിലഞ്ചാ  പഞഞ്ചായതണ്ട്  നല്കജിയ തുക വജിനജിയയഞ്ചാഗജിക്കുന്നതണ്ട്  സലുംബനജിച്ചുലും,
ജജിലഞ്ചാ പഞഞ്ചായതണ്ട് ലകമഞ്ചാറുന്ന യൂണജിറണ്ട് പവര്തജിപ്പെജിക്കുന്നതണ്ട് സലുംബനജിച്ചുലും,
നവന്ഡജിങണ്ട് നമഷവീന് സഞ്ചാപജിച സഞ്ചാപനങളജിയലയണ്ട് സഞ്ചാനജിററജി നഞ്ചാപണ്ട്കജിന്
തടസ്സരഹജിതമഞ്ചായജി  വജിതരണലും  നചെയ്യുന്നതജിനുലും,  നവന്ഡജിങണ്ട്  നമഷവീനജില്
നജിയകപജികനപ്പെടുന്ന പണതജിനന്റെ വജിനജിയയഞ്ചാഗലും,  സലുംഘങള് പവര്തനലും
നജിര്ത്തുന്ന  സലുംഗതജികളജില്  സസ്വവീകരജിയകണ  നടപടജികള്  എന്നജിവ
ഉള്നകഞ്ചാളളജിച്ചുനകഞ്ചാണ്ടുലും സലുംഘങളമഞ്ചായജി കരഞ്ചാറജില് ഏര്നപ്പെയടണതഞ്ചാണണ്ട്.

v. ഈ പദ്ധതജിയണ്ട്  31/3/2017 വനര 19,966,094/-  രൂപ നചെലവഞ്ചാകജി.  ഈ തുക
മുഴവന്  '251200901-Sanitation  -General'  എന്ന  നചെലവണ്ട്
ശേവീര്ഷകതജിയലയഞ്ചാണണ്ട്  നഡബജിറണ്ട്  നചെയജിട്ടുളളതണ്ട്.  ഇതജില്  സഞ്ചാനജിററജി
നഞ്ചാപണ്ട്കജിന്  നജിര്മഞ്ചാണ  യൂണവീറണ്ട്  സഞ്ചാപജിക്കുന്നതജിനണ്ട്  C-sted-നണ്ട്  നല്കജിയ
10,70,000/-  രൂപയുലും  (സര്വ്വവീസണ്ട്  ചെഞ്ചാര്ജ്ജണ്ട്  ഉള്നപ്പെനട)  ഉള്നപ്പെടുന.
നജിര്മഞ്ചാണ യൂണജിറണ്ട് സഞ്ചാപജിക്കുന്നതജിനണ്ട് മുന്കൂര് നല്കജിയ തുകയഞ്ചായതജിനഞ്ചാല്
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ഈ തുക നചെലവണ്ട് ശേവീര്ഷകതജില് നഡബജിറണ്ട് നചെയതണ്ട് ശേരജിയല.  നജിര്മഞ്ചാണ
യൂണജിറണ്ട്  ജജിലഞ്ചാ  പഞഞ്ചായതജിനന്റെ  ആസജിയഞ്ചായജി  ഉള്നപ്പെടുതഞ്ചാവന്നതജിനഞ്ചാല്
മുന്കൂര് നല്കജിയയപ്പെഞ്ചാള് ബഞ്ചാലന്സണ്ട്ഷവീറണ്ട്  'നഷഡഡ്യുള്  B-18 loans, advance,
deposit'  എന്ന  ശേവീര്ഷകതജില്  ഉള്നപ്പെടുയതണജിയജിരന്നതുലും  പദ്ധതജി
പൂര്തജിയഞ്ചാകുന്ന  മുറകണ്ട്  അതഞ്ചാതണ്ട്  ആസജി  ശേവീര്ഷകതജിയലയണ്ട്  നഡബജിറണ്ട്
നല്യകണതുമഞ്ചായജിരന.

(f) യകരള പഞഞ്ചായതണ്ട് രഞ്ചാജണ്ട്  (അകഭൗണണ്ട്സണ്ട്  )ചെടങള്  2011,  ചെടലും  16(3)  പകഞ്ചാരലും
നജിര്വ്വഹയണഞ്ചായദവ്യഞ്ചാഗസന് നതഞ്ചാടടുത മഞ്ചാസലും 5-ാം തവീയതജിക്കു മുമ്പഞ്ചായജി തനജികണ്ട്
കജിടജിയ അയലഞ്ചാടണ്ട്നമന്റെജില് നജിനലും നചെലവഞ്ചായ തുകയുനട യസ്റ്ററണ്ട്നമന്റണ്ട് നസക്രടറജിയ്ക്കു
നല്യകണതഞ്ചാണണ്ട്.  ഇപകഞ്ചാരലും  ലഭജിക്കുന്ന  യസ്റ്ററണ്ട്നമന്റെജിനല  കണക്കുകളനട
അടജിസഞ്ചാനതജില്  മഞ്ചാതലും  അകഭൗണജില്  യരഖനപ്പെടുതലകള്  വരത്തുന്നതജിനണ്ട്
പകരലും  അയലഞ്ചാടണ്ട്നമന്റെണ്ട്  നല്കുയമ്പഞ്ചാള്  തനന്ന  പഞഞ്ചായതജിനല  കണക്കുകളജില്
നചെലവണ്ട്  യരഖനപ്പെടുതജി  വരന്നതജിനഞ്ചാലഞ്ചാണണ്ട്  യമല്  സൂചെജിപ്പെജിച  വവ്യതവ്യഞ്ചാസലും
ഉണഞ്ചായതണ്ട്. ഇതു സലുംബനജിചണ്ട് നല്കജിയ ഓഡജിറണ്ട് അയനസ്വഷണക്കുറുപ്പെജിനണ്ട് (നലും.52
തവീയതജി. 29/11/2017) മറുപടജി ലഭവ്യമഞ്ചാകജിയജിടജില. യമല് സൂചെജിപ്പെജിച അപഞ്ചാകതകള്
പരജിഹരജിയകണതുലും  ആവര്തജികഞ്ചാതജിരജിക്കുന്നതജിനണ്ട്  നജിര്വ്വഹയണഞ്ചാദവ്യഗസയുലും
ജജിലഞ്ചാ  പഞഞ്ചായതജിനല   അകഭൗണണ്ട്സണ്ട്  വജിഭഞ്ചാഗവലും  നടപടജി
സസ്വവീകരജിയകണതുമഞ്ചാനണന്നണ്ട് ഓഡജിറണ്ട് റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടജില് പരഞ്ചാമര്ശേജിചജിട്ടുണണ്ട്.

ഖണജിക  സമഞ്ചാഹൃത  ഓഡജിറണ്ട്  റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടജില്  ഉള്നപ്പെടുത്തുന്ന  വജിവരലും  അറജിയജിച്ചു  നകഞ്ചാണണ്ട്
നല്കജിയ കതജിനണ്ട് തയദ്ദേശേ സഞ്ചാപനലും മറുപടജി ലഭവ്യമഞ്ചാകജിയജിടജിനലന്നണ്ട് തൃശ്ശൂര് ജജിലഞ്ചാ ഓഡജിറണ്ട്
കഞ്ചാരവ്യഞ്ചാലയലും യജഞ്ചായജിന്റെണ്ട്  ഡയറകറുനട  16/8/2019  തവീയതജിയജിനല നക.എസണ്ട്.എ/ടജി.എസണ്ട്.ആര്

(എസണ്ട്.1)1001/19 നമ്പര് കതണ്ട് പകഞ്ചാരലും അറജിയജിചജിട്ടുണണ്ട്. 

6. നഞ്ചായഞ്ചാടജി  വജിഭഞ്ചാഗതജിനന്റെ  സഞ്ചാമൂഹജിക,  സഞ്ചാമ്പതജിക  പജിന്നഞ്ചാകഞ്ചാവസ
പരജിഹരജിക്കുന്നതജിനണ്ട് പദ്ധതജികള് ആവജിഷ്കരജിക്കുന്നജില.

[കടവല്ലൂര് ഗഞ്ചാമ പഞഞ്ചായതണ്ട്  2017-18 ഓഡജിറണ്ട് റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടണ്ട്  ഖണജിക 3-21]

നഞ്ചായഞ്ചാടജി  വജിഭഞ്ചാഗലും  പടജിക ജഞ്ചാതജിയജില് ഉള്നപ്പെടുനനവങജിലലും ഇവര് യഗഞ്ചാതവര്ഗ്ഗ
സസ്വഭഞ്ചാവലും  കഞ്ചാണജിക്കുന്നവരഞ്ചാണണ്ട്.  സഞ്ചാമൂഹജികമഞ്ചായുലും,  സഞ്ചാമ്പതജികമഞ്ചായുലും,
വജിദവ്യഞ്ചാഭവ്യഞ്ചാസപരമഞ്ചായുലും വളനരയധജികലും പജിയന്നഞ്ചാകഞ്ചാവസ അനുഭവജിക്കുന്ന ഇവര് നപഞ്ചാതു
സമൂഹതജില്  ഇടനപടഞ്ചാന്  മടജിക്കുന്നവരലും  ഒറനപ്പെട  ജവീവജിതലും  നയജിക്കുന്നവരമഞ്ചാണണ്ട്.
യകഞ്ചായടഞ്ചാല് നഞ്ചായഞ്ചാടജിയകഞ്ചാളനജിയജില് ഏകയദശേലും 26 കുടുലുംബങള് തഞ്ചാമസജിക്കുന. ഇവനര
സമൂഹതജിനന്റെ  മുഖവ്യധഞ്ചാരയജിയലകണ്ട്  ഉയര്തജിനകഞ്ചാണ്ടുവരന്നതജിനഞ്ചായജി  കഴജിഞ  5
വര്ഷങളഞ്ചായജി  യഞ്ചാനതഞ്ചാര  പദ്ധതജിയുലും  ആവജിഷ്കരജിചണ്ട്  നടപ്പെഞ്ചാകഞ്ചാന്
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പഞഞ്ചായതജിനഞ്ചായജിടജില.  പടജികജഞ്ചാതജി  വജിഭഞ്ചാഗകഞ്ചാര്കഞ്ചായജി  നജിരവധജി  പദ്ധതജികള്
പഞഞ്ചായതണ്ട്  നടപ്പെഞ്ചാകഞ്ചാറുനണങജിലലും  ഇവയജിനലഞ്ചാനലും  ഈ  വജിഭഞ്ചാഗനത
ഉള്നപ്പെടുതഞ്ചാറജില.  ഉദഞ്ചാഹരണമഞ്ചായജി  പടജികജഞ്ചാതജി  വജിഭഞ്ചാഗതജിനഞ്ചായജി  പഞഞ്ചായതജില്
നടപ്പെഞ്ചാകജിയ  നനസകജിള്  വജിതരണലും,  പഠനമുറജി,  ഭവന  പുനരദ്ധഞ്ചാരണലും,  ലഞ്ചാപണ്ട് യടഞ്ചാപ്പെണ്ട്
വജിതരണലും  തുടങജിയവയജിനലഞ്ചാനലും  തനന്ന  ഈ  വജിഭഞ്ചാഗനത  ഉള്നപ്പെടുതജിയജിടജില.
വര്കജിലുംഗണ്ട്  ഗ്രൂപ്പെണ്ട്,  വജികസന  നസമജിനഞ്ചാര്,  സ്റ്റഞ്ചാന്ഡജിലുംഗണ്ട്  കമറജികളജിനലഞ്ചാനലും  ഇവരനട
പശ്നങള് ചെര്ച നചെയതഞ്ചായജി കഞ്ചാണുന്നജില.

21-12-18 ല് യകഞ്ചായടഞ്ചാല് നഞ്ചായഞ്ചാടജി യകഞ്ചാളനജിയജില് യനരജിനടതജി കണണ്ട് യബഞ്ചാധവ്യനപ്പെട
കഞ്ചാരവ്യങള് ചുവനട യചെര്ക്കുന.

(1) ഈ  വജിഭഞ്ചാഗതജിനല  പുരഷന്മഞ്ചാരജില്  അധജികവലും  ലഹരജികണ്ട്  അടജിമനപ്പെടവരലും
നജിരകരരമഞ്ചാണണ്ട്.

(2)ഇവര്കഞ്ചായജി  നജിര്മജിച്ചു  നലജിയ  വവീടജിനന്റെ  തറഭഞ്ചാഗലും  മഴകഞ്ചാലതണ്ട്  പൂര്ണമഞ്ചായുലും
നവള്ളതജില് മുങ്ങുലും.

(3)അവജിടനത  കമഡ്യൂണജിറജി  ഹഞ്ചാളജില്  നനവദഡ്യുതജി  കണകന്,  നവള്ളതജിനുള്ള
സഭൗകരവ്യലും  എന്നജിവയജില.  ജനഞ്ചാലകള്  തകര്ന്ന  സജിതജിയജിലഞ്ചാണണ്ട്.  ഇവജിനട
സഞ്ചാപജികഞ്ചാനഞ്ചായജി മുന്പണ്ട് വഞ്ചാങജിയ ടജിവജി നസറണ്ട് ഇയപ്പെഞ്ചാഴലും സഞ്ചാപജിചജിടജില.

(4)ഈ വജിഭഞ്ചാഗതജിനല സവീകനള നതഞ്ചാഴജിലറപ്പെണ്ട് പദ്ധതജിയജിലള്നപ്പെടുതജിയജിടജില.

അയങയറലും  ദരജിദ്രരലും,  ഏറവലും  പജിയന്നഞ്ചാകഞ്ചാവസയജിലള്ളവരമഞ്ചായ  ഇവരനട
ഉന്നമനതജിനുയവണ  പദ്ധതജികള്  ആവജിഷ്കരജിചണ്ട്  നടപ്പെഞ്ചാകഞ്ചാന്  വജിഷയലും
ഭരണസമജിതജിയുനട  ശദ്ധയജില്  നകഞ്ചാണ്ടു  വരന്നതഞ്ചായജി  ഓഡജിറണ്ട്  റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടജില്
പരഞ്ചാമര്ശേജിചജിട്ടുണണ്ട്.  നപഞ്ചാതു  സമൂഹതജിനല  മുഖവ്യധഞ്ചാരയജിയലകണ്ട്  ഇവനര
എതജിക്കുന്നതജിനുയവണജി പഞഞ്ചായതജിയന്റെയുലും മറ്റു  നപഞ്ചാതു ആയഘഞ്ചാഷ പരജിപഞ്ചാടജിയജിലലും
ഇവനര  പനങടുപ്പെജികഞ്ചാവന്നതുലും,  ഡവീ  അഡജികന്,  കഭൗണ്സലജിലുംഗണ്ട്  യപഞ്ചാലള്ള
പരജിപഞ്ചാടജികളജിലൂനട  ഇവനര  യബഞ്ചാധവതണ്ട്കരജികഞ്ചാന്  ജനപങഞ്ചാളജിതയതഞ്ചാനടയുള്ള
പദ്ധതജികള് ആവജിഷ്കരജികഞ്ചാവന്നതുമഞ്ചാണണ്ട്.

ഖണജിക  സമഞ്ചാഹൃത  ഓഡജിറണ്ട്  റജിയപ്പെഞ്ചാര്ടജില്  ഉള്നപ്പെടുത്തുന്ന  വജിവരലും  അറജിയജിച്ചു  നകഞ്ചാണണ്ട്
നല്കജിയ കതജിനണ്ട് തയദ്ദേശേ സഞ്ചാപനലും മറുപടജി ലഭവ്യമഞ്ചാകജിയജിടജിനലന്നണ്ട് തൃശ്ശൂര് ജജിലഞ്ചാ ഓഡജിറണ്ട്
കഞ്ചാരവ്യഞ്ചാലയലും യജഞ്ചായജിന്റെണ്ട്  ഡയറകറുനട  16/8/2019  തവീയതജിയജിനല നക.എസണ്ട്.എ/ടജി.എസണ്ട്.ആര്

(എസണ്ട്.1)1001/19 നമ്പര് കതണ്ട് പകഞ്ചാരലും അറജിയജിചജിട്ടുണണ്ട്. 
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പപാലകപാടട 

പപാലകപാടട് ജജില

1. മമപാണജിറ്ററജിറിംഗട്  സറിംവജിധപാനമജില-നജിര്വ്വഹമണപാമദദപാഗസ്ഥന് പദ്ധതജി  ഫണട്
ദുരുപമയപാഗറിം ചചെയ.

[മതങ്കുറജിശജി ഗപാമപഞപായതട്  2017-18 ഓഡജിറ്റട് റജിമപപാര്ടട്  ഖണജിക  3-1]

2017-18  വര്ഷചത വപാര്ഷജിക പദ്ധതജിയുചട ഭപാഗമപായജി ജനറല,  എസട്.സജി.പജി
വജിഭപാഗങ്ങളജിചല വജിവജിധ ഗുണമഭപാകപാകള്കട് മവണജി സമ്പൂര്ണ്ണ കക്കൂസട് നജിര്മപാണറിം
എന്ന  മപരജില  രണട്  ചപപാജക്റ്റുകള്  ആവജിഷ്കരജിചട്  അറിംഗഗീകപാരറിം  ലഭദമപാകജിയജിട്ടുണട്.
കൃതദമപായജി അറിംഗഗീകപാരറിം വപാങ്ങജികപാത ഗുണമഭപാക്തൃ ലജിസജിചന്റെ അഭപാവതജില വജികസന
ഫണജില  നജിനറിം  തുക  പജിന്വലജിചട്  നജിര്വ്വഹണ  ഉമദദപാഗസ്ഥനപായ  വജി.ഇ.ഒ   ഒമര
ബപാങജിചന്റെ  രണട്  വദതദസ്ത  അകക്കൗണ്ടുകളജിമലകട്  മപാറ്റജിയതപായജി  പരജിമശപാധനയജില
കചണതജിയജിട്ടുണട്.  92,400/-  രൂപ  അതരതജില  മപാറ്റജിയതപായജി  പരജിമശപാധനയജില
മബപാധദചപടജിട്ടുണട്.  ഇതജിനു  പുറചമ  ഒമര  വദകജിക്കു  തചന്ന  8,000/-  രൂപ  അധജികറിം
നലകജിയതപായുറിം കചണതജിയജിട്ടുണട്.

• മപപാജക്ടുകളുചട ലകദറിം - മതങ്കുറജിശജി ഗപാമപഞപായതട് ചവളജിയജിട വജിസര്ജ്ജന
വജിമുക  ഗപാമമപായജി  പഖദപാപജികചപടതജിനുമശഷവറിം  വജിവജിധ  കപാരണങ്ങളപാല
കക്കൂസട്  ഇല  എന്നട്  കചണതജിയ  ജനറല  വജിഭപാഗതജിലുള്ള  24
ഗുണമഭപാകപാകള്കട്  3,80,000.00/-  രൂപയുറിം  എസട്.സജി  വജിഭപാഗതജിലുള്ള  13
ഗുണമഭപാകപാകള്കട്  15,400/-  രൂപ  വഗീതറിം  2,00,200.00/-  രൂപയുറിം
വകയജിരുതജി  കക്കൂസട്  നജിര്മപാണതജിനപായജി  ധനസഹപായറിം  നലകജി  സമ്പൂര്ണ്ണ
കക്കൂസട്  നജിര്മപാണറിം  എന്ന  ലകദറിം  പൂര്തഗീകരജിക്കുന്നതജിനപായപാണട്  മപപാജകട്
രൂപഗീകരജിചതട്.

മപപാജകട്  രൂപഗീകരണറിം, കക്കൂസട്  നജിര്മപാണതജിചന്റെ  വജിവജിധ  ഘടങ്ങളുചട
മമപാണജിറ്ററജിറിംഗട് ചുമതല കുടജിചവള്ളറിം,  ശുചെജിതതറിം വര്കജിറിംഗട് ഗ്രൂപജിനപാണട്.  വജിമലജട്
എകട്റ്റന്ഷന് ഓഫഗീസര് (വജി.ഇ.ഒ) ആണട് നജിര്വ്വഹണ ഉമദദപാഗസ്ഥന്.

13-ാം  പദ്ധതജിയുചട  മപാര്ഗ്ഗമരഖയജില  കക്കൂസട്  നജിര്മപാണതജിനുള്ള  മപാര്ഗ്ഗ
നജിര്മദ്ദേശങ്ങള്  ഉള്ചപടുത്തുകമയപാ  സബട്സജിഡജി  തുക  നജിശ്ചയജിക്കുകമയപാ
ചചെയജിടജില.  ആയതജിനപാല  കക്കൂസട്  നജിര്മപാണതജിനപായജി  മപപാജക്റ്റുകള്
ആവജിഷ്കരജിക്കുന്നതജിനു  മുന്പട്  സര്കപാരജില  നജിനറിം  മുന്കൂര്  അനുവപാദറിം
വപാമങ്ങണതപാണട്. ഇതരതജില മുന്കൂര് അനുവപാദറിം വപാങ്ങപാചതയുറിം ഗപാമസഭ വഴജി
ചതരചഞ്ഞെടുകചപട  ഗുണമഭപാകപാകള്  അലപാചതയുറിം  ആവജിഷ്കരജികചപട
മപപാജക്റ്റുകള് ആയതജിനപാലപാണട് പദ്ധതജി നടതജിപജിചന്റെ വജിശദമപായ പരജിമശപാധന
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നടത്തുവപാന് ഓഡജിറ്റട് ലകദമജിടതട്.

കുടജിചവള്ളറിം,  ശുചെജിതതറിം  വര്കജിറിംഗട്  ഗ്രൂപട്  വഴജിയല മപപാജക്റ്റുകള് ഉരുതജിരജിഞ
വന്നതട്  എനറിം  മപപാജകട്  നജിര്വ്വഹണറിം  വര്കജിറിംഗട്  ഗ്രൂപറിം  ആമരപാഗദവറിം
വജിദദപാഭദപാസവറിം സപാന്റെജിറിംഗട് കമജിറ്റജിയുറിം വജിലയജിരുതജിയജിടജില എനറിം കചണതജി.
9.06.17 ചല ഭരണസമജിതജി  തഗീരുമപാനറിം  1(5)  പകപാരറിം  പദ്ധതജികട്  ആവശദമപായ
ഗുണമഭപാകപാകചള  (ജനറല  &  എസട്.സജി)  കചണതജി ആനുകൂലദറിം വജിതരണറിം
ചചെയ്യുന്നതജിനട്  വജി.ഇ.ഒ  മപാചര  ചുമതലചപടുത്തുകയപാണട്  ചചെയജിട്ടുള്ളതട്.  ഗപാമസഭ
അറിംഗഗീകരജിച  ഗുണമഭപാക്തൃലജിസട്  തയപാറപാകജിയജിടജില.  ഏചതലപാറിം
ഗുണമഭപാകപാകള്കപാണട്  ധനസഹപായറിം  ലഭദമപാക്കുന്നതട്  എന്നട്  ഭരണസമജിതജി
തഗീരുമപാനറിം കകചകപാണതജിചന്റെ മരഖകളുറിം ഇല. ഗപാമപഞപായതജില വദകജിഗത
കക്കൂസട് ഇലപാത സപാഹചെരദറിം നജിലവജിലുണട് എന്നട് ചതളജിയജിക്കുന്ന അമനതഷണ
റജിമപപാര്ട്ടുറിം ലഭദമല.

ആവശദകത  വജിലയജിരുതപാചതയുറിം  ഗുണമഭപാകപാകചള  ഉറപപാകപാചതയുറിം
ആവജിഷ്കരജികചപടതജിനപാല പദ്ധതജി നടതജിപജില ക്രമമകടുകള് ഉണപാകുവപാനുള്ള
സപാഹചെരദറിം  സൃഷജികചപട്ടു.  പദ്ധതജിപണറിം  ട്രഷറജിയജില  നജിനറിം  പജിന്വലജിചട്
വജിവജിധ  ഗുണമഭപാകപാകളുചട  അകക്കൗണ്ടുകളജിമലകട്  ട്രപാന്സ്ഫര്  ചചെയ
നലകജിയതജിചന്റെ മരഖകള് പരജിമശപാധജിചമപപാള് പദ്ധതജികളുചട നജിര്വ്വഹണതജില
സപാമ്പതജിക ക്രമമകടട് ഉണപായജിട്ടുണട് എന്നട് സറിംശയജികതക വജിധതജില ചെജില
പണമജിടപപാടുകള്  നടന്നജിട്ടുള്ളതപായജി  ഓഡജിറ്റജിചന്റെ  ശ്രദ്ധയജിലചപടുകയുറിം  തുടര്
പരജിമശപാധന  നടത്തുകയുറിം  ചചെയ.  ആയതജിചന്റെ  വജിശദപാറിംശങ്ങള്  തപാചഴ
വജിവരജിക്കുന.

മപപാജക്ടുകള്

(a) മപപാജകട് നറിം. 18/18 ("സമ്പൂര്ണ്ണ കക്കൂസട് നജിര്മപാണറിം" -ജനറല)
• അടങല- 3,80,000/- രൂപ (വജികസന ഫണട്- ജനറല)
• ചചെലവട്- 2,45,200/- രൂപ
• 7  ബജില്ലുകളജിലപായപാണട്  തുക  പജിന്വലജിചജിട്ടുള്ളതട്.  വജിശദപാറിംശങ്ങള്  തപാചഴ

മചെര്ക്കുന.
ട്രഷറജി ബജില നറിം./ തജിയതജി തുക

4/18.8.17 15,400

12/27.10.17 30,800

27/20.1.18 38,200

28/23.1.18 31,400
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36/7.03.18 38,800

39/13.3.18 53,000

21/6.01.18 37,600

ആചക 2,45,200

മമല തുകകള് അകക്കൗണ്ടുകളജിമലകട് ട്രപാന്സ്ഫര് ചചെയ്യുന്നതജിനപായജി തപാചഴ പറയുറിം പകപാരറിം
21 ട്രപാന്സപാകനുകള് നടതജിയജിട്ടുണട്. 
11 x 15400 = 1,69,400/-
7 x 7400 = 51,800/-
3 x 8000 = 24,000/-

(b) മപപാജകട് നറിം. 120/18 ("സമ്പൂര്ണ്ണ കക്കൂസട് നജിര്മപാണറിം" -എസട്.സജി.പജി) 
• അടങല- 2,00,200/- രൂപ (വജികസനഫണട്- എസട്.സജി.പജി)
• ചചെലവട്- 2,00,200/- രൂപ
• 5 ബജില്ലുകളജിലപായപാണട് തുക പജിന്വലജിചജിട്ടുള്ളതട്.

ട്രഷറജി ബജില നറിം./ തജിയതജി തുക

13/27.10.17 7,400

18/6.1.18 22,800

25/20.1.18 30,200

42/21.03.18 46,200

45/ 28.3.18 93,600

ആചക 2,00,200

മമല തുകകള് അകക്കൗണ്ടുകളജിമലകട് ട്രപാന്സ്ഫര് ചചെയ്യുന്നതജിനപായജി തപാചഴ പറയുറിം
പകപാരറിം 20 ട്രപാന്സപാകനുകള് നടതജിയജിട്ടുണട്. 

6 x 15,400 = 92,400/-

7 x 7,400 = 51,800/-

7 x 8,000 = 56,000/-

ലഭദമപാകജിയ മരഖകളുചട പരജിമശപാധനപാ വജിവരങ്ങള്

ലഭദമപാകജിയ  എലപാ  മരഖകളുറിം  ഓഡജിറ്റജില  പരജിമശപാധജിച.  ഇതജില  ചെജില
ഗുണമഭപാകപാകളുചട  എഗജിചമന്റെട്,  ബപാങട്  അകക്കൗണട്  വജിശദപാറിംശങ്ങളടങ്ങജിയ
പപാസട്ബുകജിചന്റെ  ആദദ  മപജട്  പകര്പട്,  തുക  കകപറ്റജിയതജിചന്റെ  കകപറ്റട്  രസഗീതട്
എന്നജിവ  ഹപാജരപാകജിയ  മരഖകളജില  ഉള്ചപടജിടജില.  കൂടപാചത  കപാഷട്  ബുകട്,  തുക

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 81



 പപാലകപാടട

കകപറ്റജിയ  ഗുണമഭപാകപാകളുചട  വജിവരറിം  മചെര്തജിട്ടുള്ള  അകതജിറ്റന്സട്  രജജിസര്
കൃതദമപാകജി സൂകജിചജിടജില.

ഓമരപാ  ഗുണമഭപാകപാവറിം  പദ്ധതജി  പകപാരമുള്ള  പവൃതജി  പൂര്തജിയപാകജി  എന
വജിലയജിരുത്തുന്നതജിനപാവശദമപായ ഒരു മരഖയുറിം ലഭദമല.  പവര്തജികള് ഉതരവപാദചപട
ഉമദദപാഗസ്ഥര് മൂലദനജിര്ണ്ണയറിം നടതജിയജിടജില.

പദ്ധതജിപണറിം  പജിന്വലജിചട്  വജിവജിധ  അകക്കൗണ്ടുകളജിമലകട്  ട്രപാന്സ്ഫര്  ചചെയ
നലകജിയതജിചന്റെ  മരഖകള്  പരജിമശപാധജിചമപപാള്  വദതദസ്തമപായ  മപരുകളജില  തുകകള്
ചകപാലമങപാടട്  എസട്.ബജി.ഐ  ശപാഖയജിലുള്ള  67248236471,  20304927204  എന്നഗീ
രണട്  അകക്കൗണ്ടുകളജിമലകട്  പല  തവണ  അകക്കൗണട്  ട്രപാന്സ്ഫര്  ചചെയജിട്ടുള്ളതപായജി
ശ്രദ്ധയജിലചപട്ടു.  ഈ  സപാഹചെരദതജില  നജിര്വ്വഹമണപാമദദപാഗസ്ഥനപായ  വജി.ഇ.ഒ  ക്കുറിം
ചസക്രടറജിക്കുറിം  വജിഷയതജില  വജിശദഗീകരണറിം  ആവശദചപട്ടുചകപാണട്  ഓഡജിറ്റട്
അമനതഷണറിം (നറിം. 4/26.10.18) നലകജി.

ഓഡജിറ്റട്  അമനതഷണതജിചന്റെ  അടജിസ്ഥപാനതജില  ചകപാലമങപാടട്  എസട്.ബജി.ഐ
ശപാഖയജില ഗപാമപഞപായതട് ചസക്രടറജി മനരജിടട്  അമനതഷണറിം നടതജിയമപപാള് മമല
പറഞ്ഞെ  രണ്ടു  അകക്കൗണ്ടുകളുറിം  നജിര്വ്വഹമണപാമദദപാഗസ്ഥനപായ  വജി.ഇ.ഒ  ശ്രഗീ.ലപാലു.ചക
യുചട വദകജിഗത അകക്കൗണ്ടുകളപാചണന്നട് കചണതജി.  ഒമര ബപാങജില  ശ്രഗീ.ലപാലുവജിനട്
എങ്ങചനയപാണട്  രണട്  അകക്കൗണ്ടുകള്  ഒമര  മപരജില  തുടങ്ങപാനപായതട്  എനറിം
വദകമപാകുന്നജില. വജിശദവജിവരങ്ങള് തപാചഴ മചെര്ക്കുന.

എ) മപപാജകട് നറിം. 18/18

ബജില നറിം.
തജിയതജി, ബജില

തുക

ഗുണമഭപാകപാ
വജിചന്റെ മപരട് അകക്കൗണട് നറിം. 

ബപാങട് ഐ.എഫട്.
എസട്.സജി
മകപാഡട്

ട്രപാന്സ്ഫര് 
ചചെയ തുക

28/23.1.18 -
31400

ധനദ.എസട് 67248236471 SBIN00 18319 15,400

36/7.03.18 -
38800

വള്ളജി.എസട് 67248236471 SBIN00 18319 15,400

39/13.3.18 -
53000

ധനദ.എസട് 67248236471 SBIN00 18319 15,400

39/13.3.18 -
53000 

മവലപായുധന് 20304927204 SBIN00 18319 15,400

ആചക 61,600
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ബജി) മപപാജകട് നറിം. 120/18

ബജില നറിം.,
തജിയതജി, ബജില

തുക

ഗുണമഭപാ
കപാവജിചന്റെ മപരട്

അകക്കൗണട്
നറിം.

ബപാങട് ഐ.എഫട്.
എസട്.സജി
മകപാഡട്

ട്രപാന്സ്ഫര് 
ചചെയ തുക

45/28.3.18 -
93600

ധനദ.എസട് 67248236471 SBIN00 18319 8,000

42/21.03.18 -
46200

ധനദ.എസട് 67248236471 SBIN00 18319 7,400

42/21.03.18 -
46200

മവലപായുധന് 20304927204 SBIN00 18319 15,400

ആചക 30,800

ഒടപാചക 92,400

ധനദ.എസട്,  വള്ളജി.എസട്  എന്നഗീ  മപരുകളജിലുള്ള  ഗുണമഭപാകപാകളുചട  മപരജില
മരഖചപടുതജിയജിട്ടുള്ളതട്  67248236471  എന്ന  അകക്കൗണട്  നമ്പറപാണട്.  മവലപായുധന്
എന്നയപാളുചട  മപരജില  20304927204  എന്ന മചറ്റപാരു  അകക്കൗണട്  നമ്പററിം
മരഖചപടുതജിയജിട്ടുണട്.  ഈ രണട് അകക്കൗണ്ടുകളുറിം ലപാലു.ചക,  വജി.ഇ.ഒ യുചട മപഴ്സണല
അകക്കൗണ്ടുകളപാചണന്നട് ചകപാലമങപാടട് എസട്.ബജി.ഐ ശപാഖപാ മപാമനജര് സപാകദചപടുതജി
നലകജിയജിട്ടുണട്.

ഇലപാത ഗുണമഭപാകപാകളുചട മപരട് മരഖചപടുതജി നജിര്വ്വഹണ ഉമദദപാഗസ്ഥചന്റെ
വദകജിഗത അകക്കൗണ്ടുകളജിമലകട് 92,400/- രൂപ മപാറ്റജിയതപായജി ഓഡജിറ്റജിനട് ലഭദമപാകജിയ
ചതളജിവകളജില നജിനറിം മബപാധദചപട്ടു.

(സജി) മമല  പറഞ്ഞെ  അപപാകതകള്  കൂടപാചത  സുനജിത.ആര്,  w/o രമമഷട്.ടജി,  
ആലചന്കപാടട് എന്ന ഗുണമഭപാകപാവജിനട് 8,000/- രൂപ അധജികറിം നലകജിയജിട്ടുണട്.

ബജില ആചക തുക,
ബജില നറിം

ഗുണമഭപാ
കപാവജിചന്റെ

മപരട്

അകക്കൗണട്
നറിം

ബപാങട് ഐ.എഫട്.
എസട്.സജി
മകപാഡട്

ട്രപാന്സ്ഫര്
ചചെയ
തുക

ബജില നറിം 21/6.01.18
– 37,600 സുനജിത.ആര് 0745101050609 CNRB0000745 7,400

ബജില നറിം 28/23.1.18
- 31,400 സുനജിത.ആര് 0745101050609 CNRB0000745 8,000

ബജില നറിം 36/7.03.18
- 38,800 സുനജിത.ആര് 0745101050609 CNRB0000745 8,000

ബജില നറിം  21,  28  പകപാരറിം  നലകജിയ തുകകള് ഗുണമഭപാകപാവജിനട്  നലമകണ
ആനുകൂലദറിം  ആണട്.  ബജില നറിം  36  പകപാരറിം  നലകജിയ തുക  8,000/-  രൂപ അധജികറിം
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നലകജിയതപായതജിനപാല ആയതട് അറിംഗഗീകരജികപാവന്നതല.

നജിര്വ്വഹണ ഉമദദപാഗസ്ഥചന്റെ വജിശദഗീകരണറിം

ഓഡജിറ്റട് അമനതഷണതജിനട് 30.10.18 നട് മറപടജി നലകജിയജിട്ടുണട്. തപാന് നടപജിലപാകജിയ
'കക്കൂസട്  നജിര്മപാണറിം"  പദ്ധതജികളജില  ക്രമമകടുകള്  കചണതജിയതജിചന്റെ
അടജിസ്ഥപാനതജില പണപാപഹരണറിം നടതജിയ  92,400/-  രൂപയുറിം അധജികറിം നലകജിയ
8,000/-  രൂപയുറിം  മചെര്തട്  1,00,400/-  രൂപ  പഞപായതജില  അടചജിട്ടുണട്  എന്നപാണട്
മറപടജി  നലകജിയജിട്ടുള്ളതട്.  ക്രമമകടുകള്  ഉണപാകപാനജിടയപായതജിനട്  മറ്റട്
വജിശദഗീകരണങ്ങചളപാനറിം തചന്ന മറപടജിയജില ഇല.

തുക തജിരജിചക ഒടുകജിയതജിചന്റെ വജിശദപാറിംശറിം

ഓഡജിറ്റട് അമനതഷണചത തുടര്ന്നട് നജിര്വ്വഹണ ഉമദദപാഗസ്ഥന് തപാചഴ പറയുറിം പകപാരറിം
1,00,400/- രൂപ പഞപായതട് ഫണജിമലകട് തജിരജിചക ഒടുകജിയജിട്ടുണട്.

രസഗീതജി നറിം./തജിയതജി തുക അകക്കൗണട്

118010102190/29.10.18 85,000 പഞപായതട് ഫണട്

118010102191/30.10.18 15,400 പഞപായതട് ഫണട്

ആചക 1,00,400

ചക.എഫട്.സജി വപാളദറിം  1  ചല ആര്ടജികജിള്  303 എ,  സ.ഉ(പജി)നറിം.282/13/ഫജിന്
തജിയതജി  12-06-2013  എന്നജിവ  പകപാരറിം  നഷമപായജി  കണകപാക്കുന്ന  തുക  തജിരജിചക
ഈടപാക്കുമമ്പപാള് നജിശ്ചജിത ശതമപാനറിം പലജിശ ഈടപാമകണതപാചണന്നട് സൂചെജിപജിചജിട്ടുണട്.
ആയതട് പപാലജിചജിടജില.

ഉതരവപാദജിയപായ ഉമദദപാഗസ്ഥചന്റെ വജിവരറിം

മപരുറിം ഉമദദപാഗമപരുറിം നജിലവജിചല ഔമദദപാഗജിക വജിലപാസറിം സ്ഥജിരറിം മമലവജിലപാസറിം

ലപാലു.ചക., വജിമലജട് 
എകട്റ്റന്ഷന് ഓഫഗീസര്

വജിമലജട് എകട്റ്റന്ഷന് ഓഫഗീസര്, 
മതങ്കുറശജി ഗപാമപഞപായതട് 

ധനദറിം, കജിണപാമശരജി,
പപാലകപാടട്-678701

ഓഡജിറ്റട് നജിഗമനവറിം ശുപപാര്ശയുറിം

പദ്ധതജി  മപാര്ഗ്ഗമരഖയജിചല  നടപടജിക്രമങ്ങള്  പപാലജികപാചത  പദ്ധതജികള്
ആവജിഷ്കരജിചതജിനപാലുറിം  മമപാണജിറ്ററജിറിംഗട്  നടത്തുന്നതജിലുണപായ  വഗീഴ്ചയുമപാണട്
ക്രമമകടജിമലകട്  വഴജിചതളജിചതട്  എന്നട്  ഓഡജിറ്റട്  വജിലയജിരുത്തുന.  വര്കജിറിംഗട്  ഗ്രൂപറിം,
സപാന്റെജിറിംഗട് കമജിറ്റജിയുറിം പദ്ധതജി ആസൂത്രണ, നജിര്വ്വഹണ, വജിലയജിരുതല പക്രജിയകളജില
കപാരദകമത  പകടജിപജിചജിടജില.  പദ്ധതജി  ആസൂത്രണതജിമലയുറിം  നടതജിപജിമലയുറിം
വജിലയജിരുതലജിചലയുറിം  അപപാകതകളുറിം  വഗീഴ്ചയുറിം  ആവര്തജികപാതജിരജിക്കുവപാനുള്ള
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പപാലകപാടട 

നടപടജികള് സതഗീകരജിക്കുന്നതജിനട് ഭരണസമജിതജിയുചട പമതദക ശ്രദ്ധ കണജിക്കുന.  വജി
ഇ  ഒ  നജിര്വ്വഹണറിം  നടതജിയ  എലപാ  പദ്ധതജികളജിലൂചട  ആനുകൂലദറിം  ലഭദമപായ
ഗുണമഭപാകപാകളുചട  അര്ഹത,  പദ്ധതജി  പൂര്തഗീകരണറിം  എന്നജിവ  സമഗമപായ
അമനതഷണറിം നടത്തുന്നതജിനുറിം ടജിയപാചനതജിചര നടപടജികള് സതഗീകരജിക്കുന്നതജിനുറിം ഭരണ
വകുപജിമനപാടട് ശുപപാര്ശ ചചെയ്യുന്നതപായജി ഓഡജിറ്റട് റജിമപപാര്ടജില പരപാമര്ശജിചജിട്ടുണട്. ടജിയപാന്
തജിരജിചടച  1,00,400/-  രൂപ ഒഴജിചക ബപാകജി തുകയപായ  3,45,000/-  രൂപ ഓഡജിറ്റജില
തടസ്സചപടുതജിയജിട്ടുണട്.

ക്രമമകടജിചന്റെ വജിവരങ്ങള് 30/10/18  ല തചന്ന പഞപായതട് ചഡപപ്യൂടജി ഡയറകര് ഡയറകര്,
പപാലകപാടട്  -  അസ്സജി.ചഡവലപട്ചമന്റെട്  കമജിഷണര്  പപാലകപാടട്  -  ബജി.ഡജി.ഒ.  കുഴലമനറിം  -
ചപര്മഫപാര്മന്സട്  ഓഡജിററട്  സൂപര്കവസര്  എന്നജിവചര  അറജിയജിചജിട്ടുചണനറിം
അമനതഷണങ്ങള് നടക്കുനചവനമുള്ള മറപടജിയപാണട് ലഭദമപാകജിയചതന്നട്   പപാലകപാടട് ജജിലപാ
സഗീനജിയര്  ചഡപപ്യൂടജി  ഡയറകറചട  19/07/19  ചല  ചക.എസട്.എ/എ.പജി.ചക.ഡജി.  /4/938/19
നമ്പര് കതജിലുചട അറജിയജിചജിട്ടുണട്.
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Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank

86 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



മലപ്പുററം 

മലപ്പുററം ജജില

1. കുടറംബശശ്രീ ഉല്പന്ന വജിപണന കകേനറം  -  32  ലകറം രൂപ ചചെലവഴജിചജിടറം
പ്രവര്ത്തനകമമമായജില.

[കുറുവ ഗമാമപഞമായത്തത്ത്  2017-18 ഓഡജിറത്ത് റജികപമാര്ടത്ത്  ഖണജികേ  3-3]

• കപ്രമാജകത്ത് - കുടറംബശശ്രീ ഉല്പന്ന വജിപണന കകേനറം നജിര്മമാണറം (SO266/18)
• തനതത്ത് ഫണത്ത് - 14,12,559/-
• ചചെകത്ത് - 3254038 /25.10.2017 തുകേ 9,25,696/-

ഗമാമ  പഞമായത്തത്ത്  7-ാം  വമാര്ഡത്ത്  പടപറമത്ത്  ഠഠൗണജില്  ആണത്ത്  കുടറംബശശ്രീ
ഉല്പന്ന വജിപണന കകേനത്തജിനത്ത് കവണജി ഇരു നജില ചകേടജിടറം പണജിതജിടള്ളതത്ത്. 2013-14
ല്  15  ലകറം രൂപ വകേയജിരുത്തജി ജജിലമാ പഞമായത്തമാണത്ത് ഈ ചകേടജിടത്തജിചന്റെ ഒന്നമാറം
നജില പണജികേഴജിപജിചതത്ത്.  തുടര്ന്നത്ത്  2014-15  വര്ഷത്തജില് ബഹു വര്ഷ കപ്രമാജകമായജി  25
ലകറം രൂപ വകേയജിരുത്തജി മുകേള് നജില പണജിയുന്നതജിനറം ഫജിനജിഷജിങത്ത് വര്കജിനുമമായജി
ഗമാമ  പഞമായത്തത്ത്  കപ്രമാജകത്ത്  തയമാറമാകജിയതജില്  2015-16  കലകത്ത്  വകേയജിരുത്തജിയ
22,00,000/- രൂപയജില് 17 ലകറം രൂപയുറം ചകേടജിട നജിര്മമാണത്തജിനമായജി ചചെലവഴജിച.

എന്നമാല്  ചകേടജിടത്തജില്  വവദദ്യുതശ്രീകേരണത്തജിനമായജി  നമാളജിതുവചരയുറം  നടപടജി
സസശ്രീകേരജിചജിടജില. ചകേടജിടങളുചട എസജികമറത്ത് തയമാറമാക്കുകമമാള് വവദദ്യുതശ്രീകേരണത്തജിനുറം,
ജലവജിതരണത്തജിനുറം ഉള്ള തുകേ കൂടജി വകേയജിരുകത്തണതമാണത്ത് എന്ന സര്കമാര് നജിര്കദ്ദേശറം
നജിലവജിലുള്ളകപമാളമാണജിതത്ത്.

ചകേടജിടത്തജിചന്റെ ഒന്നമാറം നജിലയജില് (ഗഠൗണത്ത് കഫമാര്) ആറത്ത് കേട മുറജികേളമാണത്ത് ഉള്ളതത്ത്.
പ്രസ്തുത മുറജികേളജില്  ചവള്ളറം,  വവദദ്യുതജി സഠൗകേരര്യങചളമാരുകജി കുടറംബശശ്രീകത്ത്  യൂണജിറത്ത്
ആരറംഭജിക്കുന്നതജിനത്ത്  നല്കുവമാന്  നമാളജിതുവചര  നടപടജി  ചചകേചകമാണജിടജില.  ഒന്നമാറം
നജിലവജിചല റൂമുകേള് പ്രവര്ത്തനകമമമാക്കുന്നതജിനത്ത് പകേരറം ഗമാമപഞമായത്തജിചന്റെ സമാറസത്ത്
റജികപമാര്ടജില്കപമാലുറം  പരമാമര്ശജിചജിടജിലമാത്ത  12  മുറജികേളുള്ള  മുകേളജിലചത്ത  നജില  പണജി
കേഴജിപജിചതജിനമാലമാണത്ത് പദ്ധതജി ലകര്യറം ചചകേവരജികമാത്തതത്ത്.

ചകേടജിടത്തജില് ചവള്ളറം വവദദ്യുതജി  അനുബന്ധ സഠൗകേരര്യങള് എന്നജിവ ഒരുകജി
കുടറംബശശ്രീ  യൂണജിറത്ത്  ആരറംഭജിക്കുന്നതജിനത്ത്  നടപടജികേള്  സസശ്രീകേരജികകണതുറം  ചകേടജിടറം
നജിഷജിയ  ആസജിയമായജി  മമാറമാതജിരജികമാന്  ഗമാമപഞമായത്തത്ത്  പ്രകതര്യകേ  ശദ്ധ
ചചെലുകത്തണതമാചണനറം  ഓഡജിറത്ത്  റജികപമാര്ടജില്  നജിര്കദ്ദേശജിചജിടണത്ത്.  വജിഷയറം
സര്കമാരജിചന്റെ ശദ്ധജില് ചകേമാണ്ടുവരുന.

ഖണജികേ  സമമാഹൃത  ഓഡജിറത്ത്  റജികപമാര്ടജില്  ഉള്ചപടത്തുന്ന  വജിവരറം  അറജിയജിച
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ചകേമാണത്ത് നല്കേജിയ കേത്തജിനത്ത് തകദ്ദേശ സമാപനറം മറുപടജി ലഭര്യമമാകജിയജിടജിചലന്നത്ത് മലപ്പുററം
ജജിലമാ  ഓഡജിറത്ത്  കേമാരര്യമാലയറം  സശ്രീനജിയര്  ചഡപപ്യൂടജി  ഡയറകറുചട  29/7/2019
തശ്രീയതജിയജിചല  ചകേ.എസത്ത്.എ/എറം.പജി.എറം.19/1826/2019  നമര്  കേത്തത്ത്  പ്രകേമാരറം
അറജിയജിചജിടണത്ത്.

2. വര്ഷങളമായജി ഉപകയമാഗജികമാചത കേജിടക്കുന്ന ചകേടജിടത്തജില് അറകുറപണജി

[ആലറംകകേമാടത്ത് ഗമാമപഞമായത്തത്ത്  2017-18 ഓഡജിറത്ത് റജികപമാര്ടത്ത്  ഖണജികേ  3-1]

2017-18  വര്ഷത്തജില്  ഗമാമ  പഞമായത്തജിചന്റെ  അധശ്രീനതയജിലുള്ള  സമാറംസമാരജികേ
നജിലയറം  (മൂന്നത്ത് നജില ചകേടജിടറം)  അറകുറപണജി നടത്തുന്നതജിനത്ത് കവണജി  2,16,250/-  രൂപ
ചചെലവഴജിചജിടണത്ത്.  ചകേടജിടത്തജില്  വടല്സത്ത്,  ചപയജിന്റെജിറംഗത്ത്,  ഹമാന്ഡത്ത്  ഗജില്,  ജനല്
ഷടറുകേള് സമാപജികല് എന്നശ്രീ പ്രവൃത്തജികേള്കത്ത് കവണജിയമാണത്ത് തുകേ ചചെലവഴജിചജിടള്ളതത്ത്.
ഇകത  ചകേടജിടത്തജില്  2009-10  വര്ഷത്തജില്  അസജി.എഞജിനശ്രീയര്  നജിര്വഹണ
ഉകദര്യമാഗസനമായജി വടല്സത്ത് വജിരജിക്കുന്നതജിനുറം മറ്റു അറകുറ പണജികേള്ക്കുമമായജി 86,966/-
രൂപ  ചചെലവഴജിചജിടണത്ത്  (2009-10  ഓഡജിറത്ത്  റജികപമാര്ടജില്  പരമാമര്ശജിചജിടണത്ത്).  അന്നത്ത്
മുതല്  ഓഡജിറത്ത്  തശ്രീയതജി  (24.9.18)  വചര  ഗമാമ  പഞമായത്തത്ത്  ചകേടജിടറം  തനതത്ത്
ആവശര്യത്തജിനത്ത്  കവണജി  ഉപകയമാഗജിക്കുകേകയമാ  വമാടകേകത്ത്  നല്കുകേകയമാ  ചചെയജിടജില.
18.9.18  നത്ത് ഓഡജിറജിചന്റെ ഭമാഗമമായജി പ്രവൃത്തജി സലറം കനരജില് സന്ദര്ശജിചതജില് ചകേടജിടറം
കശമാചെനശ്രീയമമായ  അവസയജില്  വൃത്തജിഹശ്രീനമമായജി  കേജിടക്കുന്നതമായജി  കേണ്ടു.
ചകേടജിടത്തജിചന്റെ  തമാകകമാല്  ചകേടജിടത്തജിചന്റെ  മുന്വശത്തത്ത്  ചവറജില  കേചവടറം  നടത്തുന്ന
കേടകമാരചന്റെ  വകേയജില്  നജിനമമാണത്ത്  ലഭര്യമമായജിടള്ളതത്ത്.  മമാത്രമല
ചകേടജിടത്തജിനുള്ളജികലക്കുള്ള വമാതജിലുകേള്, ജനവമാതജിലുകേള് എന്നജിവ തുറന കേജിടന്നജിരുന.
ഇതജിലൂചട വരുന്ന ചപമാടജി, മണത്ത് എന്നജിവ നജിറഞത്ത് റൂമുകേള് വൃത്തജിഹശ്രീനമമായജിടണത്ത്. തനതത്ത്
ആസജികേള്  സറംരകജിക്കുന്നതജില്  ഗമാമപഞമായത്തജിനുണമായ  വശ്രീഴ്ചയമാണജിതത്ത്
വര്യക്തമമാക്കുന്നതത്ത്.  ചകേടജിടറം  ഗമാമ  പഞമായത്തത്ത്  തലത്തജില്  ഉപകയമാഗചപടത്തുന്നതജിനത്ത്
വജികേസന സമാന്റെജിറംഗത്ത് കേമജിറജിയുചട ഭമാഗത്തു നജികന്നമാ ചകേടജിടറം വമാടകേകത്ത് നല്കേജി തനതത്ത്
വരുമമാനറം വര്ദ്ധജിപജിക്കുന്നതജിനത്ത്  ധനകേമാരര്യ  സമാന്റജിറംഗത്ത്  കേമജിറജിയുചട  ഭമാഗത്തു നജികന്നമാ
ഇതുവചര  ഫലപ്രദമമായ  ഇടചപടല്  ഉണമായജിടജില.  2009-10  വര്ഷ  ഓഡജിറജിചന്റെ
ഭമാഗമമായജി  23.11.2013  നത്ത്  സലറം  കനരജില്  പരജികശമാധജിചകപമാള്  വടല്സത്ത്
ചപമാടജിചപമാളജിഞ  നജിലയജിലുറം  വമാതജിലുകേള്  അടകമാന്  പറമാത്ത  നജിലയജിലുമമാണത്ത്
കേമാണചപടതത്ത്.  പ്രസ്തുത  ചകേടജിടറം  നല  രശ്രീതജിയജില്  ഉപകയമാഗയുക്തമമാക്കുന്നതജിനുറം  ഗമാമ
പഞമായത്തത്ത്  തലത്തജില്  ഉപകയമാഗജിക്കുന്നതജിനമാവശര്യമമായ  നടപടജികേള്
സസശ്രീകേരജികണചമന്നത്ത്  2009-10  വര്ഷ  ഓഡജിറത്ത്  റജികപമാര്ടജില്  നജിര്കദ്ദേശജിചജിടള്ളതമാണത്ത്.
പ്രസ്തുത നജിര്കദ്ദേശറം ഇതുവചര പമാലജികചപടജിടജില.  ഗമാമപഞമായത്തജിചന്റെ തനതത്ത്  ആസജി

88 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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സമാമൂഹര്യ  വജിരുദ്ധര്കത്ത്  കവണജി  തുറന  ചകേമാടത്ത  അവസയജിലമാണത്ത്  കേജിടക്കുന്നതത്ത്.
ചകേടജിടറം  ഇത്രയുറം  വര്ഷങളമായജി  ഉപകയമാഗജികമാതജിരജികമാനുള്ള  കേമാരണറം,  വമാടകേകത്ത്
നല്കേമാതജിരജികമാനുള്ള  കേമാരണറം,  ഉപകയമാഗജികചപടമാത്ത  ചകേടജിടത്തജില്  പണറം
ചചെലവഴജികമാനുള്ള  കേമാരണറം  എന്നജിവ  കബമാധര്യചപടകത്തണതമാണത്ത്.  ഗമാമപഞമായത്തത്ത്
ചകേടജിടത്തജിചന്റെ  തമാകകമാല്  പഞമായത്തജില്  സൂകജികമാചത  മറ്റുള്ളവരുചട  വകേവശറം
സൂകജിക്കുന്നതുറം ക്രമവജിരുദ്ധമമായ നടപടജിയമാണത്ത്. ചകേടജിടറം ഗമാമ പഞമായത്തത്ത് തലത്തജില്
ഉപകയമാഗചപടത്തുന്നതജികനമാ  വമാടകേകത്ത്  നല്കേജി  തനതത്ത്  വരുമമാനറം
വര്ദ്ധജിപജിക്കുന്നതജികനമാ ഗമാമപഞമായത്തജിചന്റെ ഭമാഗത്തു നജിനറം അടജിയനജിരമമായജി നടപടജി
ഉണമാകകേണതമാചണന്നത്ത് ഓഡജിറത്ത് റജികപമാര്ടജില് നജിര്കദ്ദേശജിചജിടണത്ത്.

ഖണജികേ  സമമാഹൃത  ഓഡജിറത്ത്  റജികപമാര്ടജില്  ഉള്ചപടത്തുന്ന  വജിവരറം  അറജിയജിച  ചകേമാണത്ത്
നല്കേജിയ കേത്തജിനത്ത് തകദ്ദേശ സമാപനറം മറുപടജി ലഭര്യമമാകജിയജിടജിചലന്നത്ത് മലപ്പുററം ജജിലമാ ഓഡജിറത്ത്
കേമാരര്യമാലയറം  സശ്രീനജിയര്  ചഡപപ്യൂടജി  ഡയറകറുചട  29/7/2019  തശ്രീയതജിയജിചല  ചകേ.എസത്ത്.എ/
എറം.പജി.എറം.19/1826/2019 നമര് കേത്തത്ത് പ്രകേമാരറം അറജിയജിചജിടണത്ത്.

3. അനധജികൃതമമായജി  നജിര്മജിച  ചകേടജിടത്തജിനത്ത്  നജികുതജി  ചുമത്തജിയജില  -
3,99,432/- നഷറം.

[ കുഴജിമണ ഗമാമപഞമായത്തത്ത്  2017-18 ഓഡജിറത്ത് റജികപമാര്ടത്ത്  ഖണജികേ  2-5]

കേജിഴജികശ്ശേരജി അങമാടജിയജില് കുഴജിമണ ഗവ.ഹയര്ചസകണറജി സ്കൂളജിനത്ത് സമശ്രീപത്തത്ത്
നജിര്മജിച 'സജിദ' എന്നത്ത് കപരുള്ള ഓഡജികറമാറജിയത്തജിചന്റെ നജിര്മമാണത്തജിനത്ത് പഞമായത്തത്ത്
2013-ല്  ചകേടജിട  നജിര്മമാണ  ചപര്മജിറത്ത്  നല്കേജി  (ചപര്മജിറത്ത്  നമര്  A2-995/12
Dt.29.01.2013,  സര്ചവനമര്  453/1,2,  461/19.  ഉടമസന്  ശശ്രീ  ഉമര്ഹമാജജി  ടജി.
തമാനമാരജി ഹഠൗസത്ത്, കേജിഴജികശ്ശേരജി).

ചകേടജിട  നജിര്മമാണറം പൂര്ത്തശ്രീകേരജിചത്ത്  നമര് ലഭജിക്കുന്നതജിനത്ത്  കവണജി ചകേടജിട  ഉടമ
28.01.2016  നത്ത്  അകപക  സമര്പജിചജിരുന.  എന്നമാല്  അറംഗശ്രീകേരജിച  പമാനജിനുറം,
സമര്പജിച കേറംപശ്രീഷന് പമാനജിനുറം അനുസരജിചല ചകേടജിടറം  നജിര്മജിചതത്ത്  എന്നത്ത്  കേമാണജിചത്ത്
ചകേടജിടത്തജിനത്ത്  നമര്  നല്കുന്നതജിനുള്ള  അകപക  ചസക്രടറജി  നജിരസജിച.  (B1-761/16
Dt.10.02.2016).  കൂടമാചത  ഈ  ചകേടജിടറം  നജിര്മജിചതത്ത്  അതജിരുകേളജില്  നജിന്നത്ത്
നജിയമപരമമായ  അകേലറം  പമാലജികമാചതയമാണത്ത്  എനറം  അനധജികൃതമമായ  നജിര്മജിതജി
ചപമാളജിചത്ത് കേളകയണതമാണത്ത് എനറം ചസക്രടറജി നജിര്കദശറം നല്കേജിയജിടണത്ത്.

എന്നമാല് നജിയമമാനുസൃതമലമാചത നജിര്മജികചപട കമല് നജിര്മജിതജി നമാളജിതുവചരയുറം
ചപമാളജിചത്ത് കേളയുകേകയമാ, അപമാകേത പരജിഹരജിചത്ത് ചകേടജിടത്തജിനത്ത് നമര് നല്കുകേകയമാ വസ്തു
നജികുതജി ചുമത്തുകേകയമാ ചചെയജിടജില.

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 89
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2011  ചല കകേരള പഞമായത്തത്ത്  രമാജത്ത്  (വസ്തുനജികുതജിയുറം  കസവന ഉപനജികുതജിയുറം
സര്ചെമാര്ജറം)  ചെടങള്  ചെടറം  20  പ്രകേമാരറം  നജിയമമാനുസൃതമലമാചത  നജിര്മജികചപട
ചകേടജിടങള്കത്ത്  അനധജികൃത  നജിര്മമാണങളുചട  പടജികേയജില്ചപടത്തജി  നജിശജിത
നജിരകജില് വസ്തുനജികുതജി ഈടമാകണചമന്നത്ത് നജിര്കദശജിക്കുനണത്ത്.

ചെടറം  24  പ്രകേമാരറം  ചകേടജിട  നജിര്മമാണറം  പൂര്ത്തജിയമാക്കുകേകയമാ  ഏചതങജിലുറം
ആവശര്യത്തജിനത്ത് ഉപകയമാഗചപടത്തുകേകയമാ ഇതജികലതമാണത്ത് കനരചത്ത സറംഭവജിക്കുന്നതത്ത് ആ
അര്ദ്ധവര്ഷമാരറംഭറം  മുതല്  വസ്തുനജികുതജി  നല്കേമാന്  ചകേടജിട  ഉടമസന്
ബമാദ്ധര്യസനമാകുന്നതമാണത്ത് എനറം വര്യക്തമമാക്കുനണത്ത്.

ഈ  ചകേടജിടത്തജിനത്ത്  28.01.2016  നമാണത്ത്  ഉടമസന്  നമറജിനത്ത്  അകപക
നല്കേജിയതത്ത്  എങജിലുറം  പഞമായത്തജിചല  വജിവമാഹ  രജജികസ്ട്രേഷന്  കരഖകേള്
പരജികശമാധജിചതജില്  16.12.2015  നുറം  17.01.2016  നുറം  നടന്ന വജിവമാഹങള് കുഴജിമണ
ഗവ.ഹയര്ചസകണറജി സ്കൂളജിനത്ത് സമശ്രീപത്തുള്ള "സജിദ" എന്ന ഓഡജികറമാറജിയത്തജില് വചത്ത്
നടന്നതമായജി പറയുന. (നമര് 36/2016,42/2016).

കുഴജിമണ  ഗവ.ഹയര്ചസകേണറജി  സ്കൂളജിനത്ത്  സമശ്രീപത്തത്ത്  മറത്ത്  ഓഡജികറമാറജിയങള്
ഒനറം  ഇലമാത്തതജിനമാല്  കമല്  പരമാമര്ശജിച  ചകേടജിടത്തജില്  വചത്ത്  തചന്നയമാണത്ത്
വജിവമാഹങള്  നടന്നതത്ത്  എന്നത്ത്  വര്യക്തമമാണത്ത്.  16.12.2015  നത്ത്  തചന്ന  ചകേടജിടറം
ഉപകയമാഗചപടത്തജി  എന്നത്ത്  വര്യക്തമമായതജിനമാല്  ചെടറം  24  പ്രകേമാരറം  2015-16  രണമാറം
അര്ദ്ധവര്ഷറംമുതല്  ചകേടജിടത്തജിചന്റെ  വസ്തുനജികുതജി  അടകമാന്  ഉടമസന്
ബമാദ്ധര്യസനമാണത്ത്.

ഈടമാകകണ വസ്തുനജികുതജി തമാചഴ പറയുന.

• പഞമായത്തജില്  ലഭര്യമമായ  കരഖ  പ്രകേമാരറം  ചകേടജിടത്തജിചന്റെ  പജിനത്ത്  ഏരജിയ  –
1761.15 ചെ.മശ്രീ

• (കബചസ്മെന്റെത്ത് - 793.94, ഗഠൗണത്ത് കഫമാര് - 789.96, ചമസമാനജിന് കഫമാര്- 177.25)
• ചകേടജിടറം സജിതജി ചചെയ്യുന്ന കമഖല - പ്രമാഥമജികേ കമഖല
• കറമാ ഡജിചന്റെ തരറം - 5 മശ്രീററജില് കൂടതല് വശ്രീതജിയുള്ളതത്ത്.)

അടജിസമാന വസ്തു നജികുതജി 1761.15*20 35,223

കറമാഡത്ത് അടജിസമാനത്തജിലുള്ള വര്ദ്ധനവത്ത് 20% 7,045

നജിയമപ്രകേമാരമുള്ള വസ്തു നജികുതജി 42,268

നജിയമപ്രകേമാരമലമാചത  നജിര്മജികചപട  ചകേടജിടമമായതജിനമാല്  നജിയമപ്രകേമാരമുള്ള
നജികുതജികത്ത്  പുറചമ  അതജിചന്റെ  രണത്ത്  ഇരടജി  കൂടജി  ഈടമാകമാന്  ചെടത്തജില്  വര്യവസ
ചചെയജിടണത്ത്.  ആയതജിനമാല് ഈടമാകകണ വമാര്ഷജികേ വസ്തു നജികുതജി  -  3  x  42,268 =
1,26,804 /-, വലബ്രറജി ചസസത്ത് - 6,340 = 1,33,144/-

90 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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2015-16  രണമാറം  അര്ദ്ധ  വര്ഷറം  മുതല്  2018-19  ഒന്നമാറം  അര്ദ്ധ  വര്ഷറം
വചരയുള്ള  നജികുതജി  (ഗന്ഥശമാലമാ  വരജിയടകറം)  3,99,432/-  (1,33,144/2x6)
നജിയമമാനുസൃതമുള്ള  പജിഴ  പലജിശ  സഹജിതറം  ഈടമാകകണതമാചണന്നത്ത്  ഓഡജിറത്ത്
റജികപമാര്ടജില്  നജിര്കദ്ദേശജിചജിടണത്ത്.  ചകേടജിടറം  നജിയമപരമമാക്കുകേകയമാ  ചപമാളജിചകേളയുകേകയമാ
ചചെയ്യുന്നതത്ത് വചര തുടര്നറം കമല് നജിരകജില് വസ്തു നജികുതജി ഈടമാകകണതമാണത്ത്.

നജിയമമാനുസൃതമലമാത്ത  ചകേടജിടത്തജിനത്ത്  അനധജികൃത  ചകേടജിടങളുചട
പടജികേയജില്ചപടത്തജി  വസ്തുനജികുതജി  ഈടമാകമാചത  പഞമായത്തജിനത്ത്  വരുമമാന  നഷറം
ഉണമാകജിയതജിനത്ത്  വജിശദശ്രീകേരണറം  ലഭര്യമമാകകണതമാണത്ത്.  അപമാകേത  ചൂണജികമാണജിചത്ത്
നല്കേജിയ  ഓഡജിറത്ത്  എന്കേസയറജി  നറം.14/19.09.18  നത്ത്  15.10.2018  ല്  ലഭര്യമമാകജിയ
മറുപടജിയജില്  നഷതുകേ  പജിഴപലജിശ  സഹജിതറം  അടവമാക്കുന്നതജിനത്ത്  കനമാടശ്രീസത്ത്
നല്കേജിയതമായജി അറജിയജിചജിടണത്ത്.

ഖണജികേ  സമമാഹൃത  ഓഡജിറത്ത്  റജികപമാര്ടജില്  ഉള്ചപടത്തുന്ന  വജിവരറം  അറജിയജിച  ചകേമാണത്ത്
നല്കേജിയ കേത്തജിനത്ത് തകദ്ദേശ സമാപനറം മറുപടജി ലഭര്യമമാകജിയജിടജിചലന്നത്ത് മലപ്പുററം ജജിലമാ ഓഡജിറത്ത്
കേമാരര്യമാലയറം  സശ്രീനജിയര്  ചഡപപ്യൂടജി  ഡയറകറുചട  29/7/2019  തശ്രീയതജിയജിചല
ചകേ.എസത്ത്.എ/എറം.പജി.എറം.19/1826/2019 നമര് കേത്തത്ത് പ്രകേമാരറം അറജിയജിചജിടണത്ത്.

4. മരമാമത്തത്ത്  പ്രവൃത്തജി  കരഖകേളജില്  കൃത്രജിമറം  കേമാണജിചത്ത്  3.69  ലകറം  രൂപ
അധജികേറം  പജിന്വലജിച  -  ഓഡജിറത്ത്  നജിര്കദ്ദേശജിചതജിചന  തുടര്ന്നത്ത്  തുകേ
തജിരജിചടവമാകജി.

[ചപരജിനല്മണ നഗരസഭ  2017-18 ഓഡജിറത്ത് റജികപമാര്ടത്ത്  ഖണജികേ  3-26]

മുനജിസജിപല്  എ ഞജിനശ്രീയര്  നജിര്വ്വഹണ  ഉകദര്യമാഗസനമായജി  നടപജിലമാകജിയ
വജിവജിധ  മരമാമത്തത്ത് പ്രവൃത്തജികേളുചട  കരഖകേളജില്  കൃത്രജിമറം  കേമാണജിചത്ത്  3,69,098/-  രൂപ
അനധജികൃതമമായജി  പജിന്വലജിച.  മരമാമത്തത്ത്  പ്രവൃത്തജികേളുചട  അളവത്ത്  പുസകേത്തജില്
കരഖചപടത്തജിയ  ആചകേ  മൂലര്യ  നജിര്ണയ  തുകേയജിലുറം,  പ്രവൃത്തജി  ചചെകത്ത്  ചമഷര്  ചചെയത്ത്
അസജിസന്റെത്ത്  എകജികേപ്യൂടശ്രീവത്ത്  എഞജിനശ്രീയര്  നല്കേജിയ  കരഖകേളജിലുറം  ചവടജി  തജിരുത്തല്
വരുത്തജി യഥമാര്ത്ഥ തുകേയജിലുറം ഉയര്ന്ന തുകേയമാകജി മമാറജിയമാണത്ത് ഇത്തരത്തജില് ചപമാതു
പണറം  അപഹരജിചതത്ത്.  ക്രമകകടത്ത്  ഓഡജിറജില്  കേചണത്തജിയതജിചന  തുടര്ന്നത്ത്  അധജികേറം
പജിന്വലജിച  മുഴുവന്  തുകേയുറം  കേരമാറുകേമാര്/കേണ്വശ്രീനര്മമാര്  നഗരസഭയജില്
തജിരജിചടക്കുകേയുണമായജി. തുകേ പജിന്വലജിചതത്ത് മുതല് തജിരജിചകേ അടവമാകജിയ തശ്രീയതജി വചര
18%  നജിരകജിലുള്ള  പജിഴ  കൂടജി  ബന്ധചപടവരജില്  നജിന്നത്ത്  ഈടമാകജി  നഗരസഭയജില്
അടവമാകകണതുറം  പ്രസ്തുത  തുകേ  മുഴുവന്  സര്കമാരജിചന്റെ  കേണ്കസമാളജികഡറഡത്ത്
ഫണജികലകത്ത്  അടവമാക്കുകേയുറം  ക്രമകകടജിനത്ത്  ഉത്തരവമാദജിയമായ  ജശ്രീവനകമാര്ചകതജിചര
ഉചെജിതമമായ  നടപടജികേള്  നഗരസഭ  വകേചകേമാകള്ളണതുറം,  ഇകമാരര്യത്തജില്  സസശ്രീകേരജിച

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 91
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തുടര്നടപടജി  വജിവരങള്  ഓഡജിറജിചന  അറജിയജികകണതുമമാണത്ത്  എന്നത്ത്  ഓഡജിറത്ത്
റജികപമാര്ടജില് പരമാമര്ശജിചജിടണത്ത്. വജിശദമാറംശങള് ചുവചട കചെര്ക്കുന.

പ്രവൃത്തജി

യഥമാര്ത്ഥ
മൂലര്യ

നജിര്ണയ
തുകേ

കേരമാറുകേമാ
രനത്ത്

നല്കേജിയ
തുകേ

അധജികേറം കുറജിപത്ത്

AMLP സ്കൂള് മുതല് പടമാണജി 
വചര റശ്രീ ടമാറജിങത്ത് (180/18)
ബജില് 117/19.2.2018 തുകേ 
4,80,994/- DSR 2016 
കകേമാസത്ത് ഇന്ഡകത്ത് 40.2%
അളവത്ത് പുസകേറം 49/17-18
കേരമാറുകേമാരന് ശശ്രീ. എറം. 
ഹുവസന്

4,30,994 4,80,994 50,000

അളവത്ത് പുസകേത്തജില് ആചകേ 
മൂലര്യ നജിര്ണയ തുകേയുറം, ചചെകത്ത് 
ചമഷര് ചചെയത്ത് 
അസജി.എകജികേപ്യൂടശ്രീവത്ത് 
എഞജിനശ്രീയര് കരഖചപടത്തജിയ 
4,30,994/- രൂപ എന്നതത്ത് കപന 
ചകേമാണത്ത് തജിരുത്തജി 4,80,994/- 
എന്നമാകജി

മണജില് അബ്ദു വഡ്രൈകനജത്ത് 
(388/18) കേരമാറുകേമാരന് - ശശ്രീ.
എ.പജി. സുവബര് ബജില് - 
26/23.5.2018 4,98,746/-
അളവത്ത് പുസകേറം - 270/17-18

4,90,746 4,98,746 8,000 മൂലര്യ നജിര്ണയ തുകേയജിലുറം 
അധജികേരജിചത്ത് തുകേ പജിന്വലജിച

ദുബമായത്ത് പടജികമഖല 
അറംഗന്വമാടജികേളുചട റജിപയര് 
(73/18) ബജില് 67/15.1.2018 
തുകേ 4,40,709/- DSR 2014
കകേമാസത്ത് ഇന്ഡകത്ത് 36.19%
അളവത്ത് പുസകേറം 8/17-18
കേണ്വശ്രീനര് ശശ്രീമതജി 
അമജിണജി

3,80,709 4,40,709 60,000

അളവത്ത് പുസകേത്തജില് ആചകേ 
മൂലര്യ നജിര്ണയ തുകേയുറം, ചചെകത്ത് 
ചമഷര് ചചെയത്ത് 
അസജി.എകജികേപ്യൂടശ്രീവത്ത് 
എഞജിനശ്രീയര് കരഖചപടത്തജിയ 
3,80,709/- രൂപ എന്നതത്ത് കപന 
ചകേമാണത്ത് തജിരുത്തജി 4,40,709/- 
എന്നമാകജി

കേമാവുങപറമത്ത് കറമാഡത്ത് റശ്രീ 
കകേമാണ്ക്രശ്രീറജിങത്ത് (359/18)
ബജില് 149/26.32018 തുകേ 
4,90,061/- DSR 2014 കകേമാസത്ത്
ഇന്ഡകത്ത് 36.19%
അളവത്ത് പുസകേറം 185/17-18
കേരമാറുകേമാരന് ശശ്രീ. പജി.പജി 
മുസഫ

4,60,091 4,90,061 29,970 മൂലര്യ നജിര്ണയ തുകേയജിലുറം 
അധജികേരജിചത്ത് തുകേ പജിന്വലജിച

മകണമാടജി സ്കൂള് റജിപയര് 
(331/18) കേണ്വശ്രീനര് - 
ശശ്രീമതജി അജജിത കുമമാരജി
ബജില് - 72/5.9.2018 
239,020/-
അളവത്ത് പുസകേറം - 210/17-18

2,31,070 2,39,020 7,950

അളവത്ത് പുസകേത്തജില് ചചെകത്ത് ചമഷര്
ചചെയത്ത് അസജി.എകജികേപ്യൂടശ്രീവത്ത് 
എഞജിനശ്രീയര് കരഖചപടത്തജിയ 
2,31,070/- രൂപ എന്നതുറം, ബജില് 
കകേമാപജിയജില് മുനജിസജിപല് 
എഞജിനശ്രീയര് കരഖചപടത്തജിയ 
ആചകേ മൂലര്യ നജിര്ണയതുകേയുറം കപന
ചകേമാണത്ത് തജിരുത്തജി 2,39,020/- 
എന്നമാകജി
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കേമാവുങ പറമത്ത് കറമാഡത്ത് 
പുനരുദ്ധമാരണറം (276/19)
ബജില് 30/23.5.2018 തുകേ 
3,00,000/-
അളവത്ത് പുസകേറം 272/17-18
കേരമാറുകേമാരന് ശശ്രീ. നവശ്രീന് 
ഹര്ഷല്

2,22,663 3,00,000 77,337 മൂലര്യ നജിര്ണയ തുകേയജിലുറം 
അധജികേരജിചത്ത് തുകേ പജിന്വലജിച

ഷജിബു മനഴജി കറമാഡത്ത് 
കകേമാണ്ക്രശ്രീറത്ത് (246/18)
അളവത്ത് പുസകേറം 33/17-18
ബജില്-21/23.5.2018 തുകേ 
3,00,000/-
തനതത്ത് ഫണത്ത് - 1,98,000/-
K.P മുഹമദത്ത് മുസഫ

4,62,198 4,98,000 35,802 മൂലര്യ നജിര്ണയ തുകേയജിലുറം 
അധജികേരജിചത്ത് തുകേ പജിന്വലജിച

മകണമാടജി സ്കൂള് റജിപയര് 
(58/18)
കേണ്വശ്രീനര്. ശശ്രീമതജി അജജിത
കുമമാരജി
ബജില് 34/14.9.2017 തുകേ 
4,80,672/-
അളവത്ത് പുസകേറം 6/17-18

4,30,672 4,80,672 50,000

അളവത്ത് പുസകേത്തജില് ആചകേ 
മൂലര്യ നജിര്ണയ തുകേയുറം, ചചെകത്ത് 
ചമഷര് ചചെയത്ത് 
അസജി.എകജികേപ്യൂടശ്രീവത്ത് 
എഞജിനശ്രീയര് കരഖചപടത്തജിയ 
4,30,672/- രൂപ എന്നതുറം കപന
ചകേമാണത്ത് തജിരുത്തജി 4,80,672/- 
എന്നമാകജി

ബഹു സശ്രീകര് ശശ്രീരമാമകൃഷ്ണന്
കറമാഡത്ത് വഡ്രൈന് സമാബത്ത് 
(100/18)
ബജില് 71/15.1.2018 തുകേ 
3,44,377/-
DSR 2016 കകേമാസത്ത് 
ഇന്ഡകത്ത് 40.2%
അളവത്ത് പുസകേറം 188/13-14
കേണ്വശ്രീനര് ശശ്രീ. ഉണജികൃഷ്ണന്
ചകേ

2,94,377 3,44,377 50,000

അളവത്ത് പുസകേത്തജില് ആചകേ 
മൂലര്യ നജിര്ണയ തുകേയുറം, ചചെകത്ത് 
ചമഷര് ചചെയത്ത് 
അസജി.എകജികേപ്യൂടശ്രീവത്ത് 
എഞജിനശ്രീയര് കരഖചപടത്തജിയ 
2,94,377/- രൂപ എന്നതുറം കപന
ചകേമാണത്ത് തജിരുത്തജി 3,44,377/- 
എന്നമാകജി

ആചകേ 3,69,059

നഗരസഭയജില് 2017-18  ലുറം തുടര്നറം നടപജിലമാകജിയ മരമാമത്തത്ത് പ്രവൃത്തജികേളുചട
ഫയലുകേള്  പ്രകതര്യകേറം  സൂക്ഷ്മ  പരജികശമാധന  നടത്തജി  ബജില്  നല്കേജിയതജില്
അപമാകേതയജിചലന്നത്ത്  ഉറപത്ത്  വരുത്തമാന് നഗരസഭ ജശ്രീവനകമാര്കത്ത്  പ്രകതര്യകേ നജിര്കദ്ദേശറം
നല്കകേണതുറം  അപമാകേതകേള്  ആവര്ത്തജികമാതജിരജികമാന്  പ്രവൃത്തജികേളുചട  ബജില്
നല്കുകമമാള്  പ്രകതര്യകേ  പരജികശമാധന  നടത്തുന്നതജിനമാവശര്യമമായ  ക്രമശ്രീകേരണങള്
ഏര്ചപടകത്തണതുമമാണത്ത്. വജിഷയറം സര്കമാരജിചന്റെ ശദ്ധയജില് ചകേമാണ്ടുവരുന.
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5. ബജറത്ത് രൂപശ്രീകേരണത്തജിചല കപമാരമായ്മകേള്.

[എടരജികകമാടത്ത് ഗമാമപഞമായത്തത്ത്  2017-18 ഓഡജിറത്ത് റജികപമാര്ടത്ത്  ഖണജികേ  2-1]

കകേരള  പഞമായത്തത്ത്  രമാജത്ത്  ആകത്ത്  ചസകന്  214  ല്  വമാര്ഷജികേ  ബജറത്ത്
തയമാറമാകലുറം  അതജിചന്റെ  അനുമതജി  നല്കുന്നതജിചന  സറംബന്ധജിചറം  ചസകന്  175 ല്
വജികേസന പദ്ധതജി തയമാറമാകലുമമായജി ബന്ധചപട നടപടജിക്രമങളുറം വര്യക്തമമാകജിയജിടണത്ത്.
ബജറത്ത് തയമാറമാകലുമമായജി ബന്ധചപടത്ത് അടത്ത വര്ഷകത്തകത്ത് ഉണമാവമാനജിടയുള്ള വരവത്ത്
ചചെലവുകേളുചട  വജിശദമമായ  എസജികമറത്ത്  ഉള്ചകമാള്ളുന്ന  ബജറത്ത്  നജിര്കദ്ദേശങള്
ചസക്രടറജിയുറം  അതതു  വജിഷയങള്  വകേകേമാരര്യറം  ചചെയ്യുന്ന  ഉകദര്യമാഗസരുറം  നല്കുന്ന
എസജികമറത്ത്  നജിര്കദ്ദേശങള്  പരജിഗണജിചചകേമാണത്ത്  ബന്ധചപട  സമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമറജികേള്
തയമാറമാകജി  ധനകേമാരര്യ  സമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമറജികത്ത്  സമര്പജികകണതുണത്ത്.  ഓകരമാ  വര്ഷവുറം
ജനുവരജി  15-ാം  തജിയതജിക്കു  മുമമായജി  സമര്പജികചപടന്ന  ഇത്തരറം  നജിര്കദ്ദേശങളുറം
നജിയമത്തജിചല എലമാ ആവശര്യങളുറം പരജിഗണജിചചകേമാണത്ത് ധനകേമാരര്യ സമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമറജി
പഞമായത്തജിചന്റെ  അടത്തവര്ഷകത്തക്കുള്ള  ബജറത്ത്  തയമാറമാകജി  മമാര്ചത്ത്  മമാസറം
കേഴജിയുന്നതജിനത്ത് മുമമായജി ഭരണ സമജിതജിയുചട പ്രകതര്യകേറം വജിളജിചത്ത് കചെര്ത്ത കയമാഗത്തജില്
അറംഗശ്രീകേമാരത്തജിനമായജി ചവയമാനുറം നജിയമത്തജില് നജിര്കദ്ദേശജിക്കുനണത്ത്. ഓകരമാ സമാമത്തജികേ
വര്ഷകത്തക്കുറം  കവണജി  അറംഗശ്രീകേരജിക്കുന്ന  ബജറജില്  ജജിലമാ  ആസൂത്രണ  സമജിതജി
അറംഗശ്രീകേരജിച  വമാര്ഷജികേ  പദ്ധതജി  കൂടജി  ഉള്ചപടകത്തണതുണത്ത്.  ബജറത്ത്
അറംഗശ്രീകേരജിക്കുന്നതജിനുമുമമായജി  വമാര്ഷജികേ  പദ്ധതജികത്ത്  അറംഗശ്രീകേമാരറം  ലഭജിചജിലമാചയങജില്
വമാര്ഷജികേ പദ്ധതജി കൂടജി ഉള്ചപടത്തജി പുതുകജിയ ബജറത്ത് തയമാറമാകജി അറംഗശ്രീകേരജികമാനുറം
നജിര്കദ്ദേശമുള്ളതമാണത്ത്.

എടരജികകമാടത്ത്  ഗമാമപഞമായത്തജിചന്റെ  2017-18  സമാമത്തജികേ  വര്ഷചത്ത  ബജറത്ത്
രൂപശ്രീകേരണത്തജിലുറം നടപടജിക്രമത്തജിലുമുണമായ വശ്രീഴ്ചകേള് ചുവചട കചെര്ക്കുന.

(a) ഉകദര്യമാഗസരുചട/ഘടകേ  സമാപന  കമധമാവജികേളുചട  കയമാഗറം  വജിളജിച
കചെര്ക്കുന്നജില  -  ബജറത്ത്  രൂപശ്രീകേരണത്തജിചന്റെ പ്രമാരറംഭ നടപടജിയമായജി  ചസക്രടറജി
ഉകദര്യമാഗസരുചട  /  ഘടകേ സമാപന കമധമാവജികേളുചട കയമാഗറം ഡജിസറംബര് 15  നത്ത്
മുമത്ത്  വജിളജിച  കചെര്കകണതുറം  സമാപനങളുചട  പദ്ധതജികയതര  ചചെലവുകേചള
സറംബന്ധജിച  നജിര്കദ്ദേശങള്  നല്കുവമാന്  ആവശര്യചപടത്ത്  കനമാടശ്രീസത്ത്  നല്കുകേയുറം
കവണറം.  നജിര്കദ്ദേശങള്  സമര്പജികമാന്  ഘടകേസമാപനകമധമാവജികേള്കത്ത്  ഒരു
മമാസചത്ത  സമയറം  നല്കേണറം.  ബഡത്ത്ജറത്ത്  മമാനസലജിചല  അനുബന്ധറം  1&2  ല്
പറഞജിരജിക്കുന്ന കഫമാര്മമാറജില് വരവത്ത് ചചെലവത്ത് നജിര്കദ്ദേശങള് ജനുവരജി 15 നത്ത് മുമത്ത്
ഘടകേസമാപനകമധമാവജികേള്  സമര്പജികണറം.  ഗമാമപഞമായത്തജിചന്റെ
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നജിര്കദ്ദേശങള് ചസക്രടറജി അനുബന്ധറം 3 &4 ല് പറ ഞജിരജിക്കുന്ന കഫമാര്മമാറജിലുറം
സമര്പജികണറം. ചസക്രടറജി കമല് നജിര്കദ്ദേശങള് തരറംതജിരജിചത്ത് അതമാതത്ത് സമാന്റെജിറംഗത്ത്
കേമജിറജികേള്കത്ത് ചഫബ്രുവരജി  1  നത്ത് മുമമായജി വകേമമാറണറം.  സമാന്റെജിറംഗത്ത് കേമജിറജികേള്
കമല്  നജിര്കദ്ദേശങള്  അനുബന്ധറം  5.1,  5.2  എന്നശ്രീ  കഫമാര്മമാറ്റുകേളജില്
കക്രമാഡശ്രീകേരജിചത്ത്  ധനകേമാരര്യ  സമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമജിറജികത്ത്  വകേമമാറുകേയുറം  ലഭര്യമമാകജിയ
നജിര്കദ്ദേശങളുചട  അടജിസമാനത്തജില്  ധനകേമാരര്യ  സമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമജിറജി  അനജിമ
പദ്ധതജികയതരനജിര്കദ്ദേശങള് തയമാറമാക്കുകേയുറം കവണറം.

2017-18  സമാമത്തജികേ  വര്ഷകത്തക്കുള്ള  ബജറത്ത്  തയമാറമാക്കുന്നതജിനമായജി
നജിര്വ്വഹണ  ഉകദര്യമാഗസരജില്  നജിനറം  മറത്ത്  സജിരറം  സമജിതജികേളജില്  നജിനറം
നജിര്കദ്ദേശങള് സസശ്രീകേരജികമാന് ധനകേമാരര്യ സമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമജിറജി തശ്രീരുമമാനജിക്കുന്നതത്ത്
2017  ചഫബ്രുവരജി  8 നമാണത്ത്.  മജിനജിടത്ത്സുകേള്  പരജികശമാധജിചതജില്  ധനകേമാരര്യ
സമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമറജിയുചട കനതൃതസത്തജില് ഗമാമപഞമായത്തത്ത് പരജിധജിയജിചല വജിവജിധ
ഘടകേസമാപന  കമധമാവജികേളുചട  കയമാഗറം  വജിളജിചത്ത്  കചെര്ക്കുകേകയമാ  ചസക്രടറജിയുറം
ഘടകേസമാപന  കമധമാവജികേളുറം  കനമാണ്  പമാന്  നജിര്കദ്ദേശങള്  തയമാറമാകജി
ബന്ധചപട  സമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമറജികേള്കത്ത്  വകേമമാറുകേകയമാ  ചചെയതത്ത്
കരഖചപടത്തജിയജിടജില.  വജികേസനകേമാരര്യ,  കകമകേമാരര്യ,വജിദര്യമാഭര്യമാസ-ആകരമാഗര്യ
സമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമറജികേള്  അതമാതത്ത്  കമഖലകേളജിചല  വജിഷയങളുമമായജി  ബന്ധചപട
സമാപന കമധമാവജികേളജില് നജിനറം നജിര്കദ്ദേശങള് സസശ്രീകേരജിചത്ത്  വമാര്ഷജികേ ബജറത്ത്
തയമാറമാക്കുന്നതജില്  ധനകേമാരര്യ  സമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമറജിചയ  സഹമായജിക്കുകേചയന്ന
നജിയമപരമമായ ഉത്തരമാവമാദജിതസറം  നജിറകവറജിയജിടജിലമാചയന്നത്ത് കേമാണുന.  വമാര്ഷജികേ
പദ്ധതജി  കൂടജി  ഉള്ചപടത്തജി  പുതുകജിയ  ബജറത്ത്  തയമാറമാകജി  അറംഗശ്രീകേരറം
വമാങമാനുള്ള നജിര്കദ്ദേശവുറം പമാലജിചജിടജില.

ധനകേമാരര്യ സമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമറജിയുചട  30.03.2017  ചല കയമാഗത്തജിലമാണത്ത്  2017-18
ചല  വമാര്ഷജികേ  ബജറത്ത്  അറംഗശ്രീകേരജിചത്ത്  പഞമായത്തത്ത്  ഭരണ  സമജിതജിയുചട
അറംഗശ്രീകേമാരത്തജിനത്ത്  സമര്പജികമാന്  തശ്രീരുമമാനജിചതത്ത്.  എന്നമാല്  ബന്ധചപട
സമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമറജികേള്  അതമാതത്ത്  കമഖലകേളജില്  നജിനറം  നജിര്കദ്ദേശങള്
അറംഗശ്രീകേരജിചത്ത്  സമര്പജിചതത്ത്  സറംബന്ധജിചത്ത്  യമാചതമാരു  പരമാമര്ശവുറം  മജിനുടത്ത്സജില്
കരഖചപടത്തജിയജിടജില.  പഞമായത്തത്ത്  ചസക്രടറജിയജില്  നജിനറം  വജിവജിധ
ഘടകേസമാപന  കമധമാവജികേളജില്  നജിനമുള്ള  നജിയമപരമമായജി  സസശ്രീകേരജികകണ
കനമാണ് പമാന് ബജറത്ത് നജിര്കദ്ദേശങളുറം അതജിന്കമല് മറത്ത് സമാന്റെജിറംഗത്ത് കേമറജികേളുചട
പരജികശമാധനയുറം  ശുപമാര്ശയജിലമാചതയുമമാണത്ത്  ധനകേമാരര്യ  സമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമറജി
വമാര്ഷജികേ ബജറത്ത് അറംഗശ്രീകേരജിചതത്ത്.
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(b) ബജറജില്  ചപ്രമാവജിഷനജിലമാചത  തുകേ  ചചെലവഴജിച ു  -  വമാര്ഷജികേ  ബജറ്റുറം
തന്വര്ഷചത്ത  അകഠൗണത്ത്സുറം  പരജികശമാധജിചതജില്  ഏതമാനുറം  ഇനങളജിചല
തനതത്ത്  വരുമമാനറം  കേണകമാകജിയതുറം  യഥമാര്ത്ഥത്തജില്  ലഭര്യമമായതുറം  തമജില്
കേമാരര്യമമായ  വര്യതര്യമാസറം  വന്നതത്ത്  ശദ്ധയജില്ചപടകേയുണമായജി.  കവണത്ര
മുചന്നമാരുകവുറം  കൂടജിയമാകലമാചെനകേളുറം  കൂടമാചത  തയമാറമാകജിയതത്ത്  കേമാരണറം
ബജറജില്  ചപ്രമാവജിഷനജിലമാചത  തുകേ  ചചെലവഴജിചജിട ുണത്ത്.  വജിശദമാറംശറം  തമാചഴ
കചെര്ക്കുന.

വരുമമാനത്തജിചല വര്യതര്യമാസറം

ഇനറം ബജറത്ത് പ്രകേമാരറം
പ്രതശ്രീകജിചതത്ത് 

വമാര്ഷജികേ കേണകത്ത്
പ്രകേമാരറം ലഭര്യമമായതത്ത് വര്യതര്യമാസറം

നജികുതജി വരുമമാനറം 59,00,000 97,73,119 38,73,119

ചടന്ഡര് കഫമാററം വജില 2,000 155,716 153,716

ബമാങത്ത് പലജിശ 1,25,000 2,99,934 174,934

ബജറത്ത്ചപ്രമാവജിഷനജിലമാചത തുകേ ചചെലവഴജിചതത്ത്

ക്രമ
നമര്

ചചെലവജിനറം
ചഹഡത്ത്

ഇന വജിവരറം തുകേ
ചചെലവഴജിചതത്ത്

1 2501003 മറത്ത് കേമാര്ഷജികേവജികേസന പരജിപമാടജികേള് 25,000

2 2512004 മരുനകേള് 3,00,000

3 2512008 കുടജിചവള്ളറം 3,98,650

4 2512009 ശുചെജിതസറം 9,590

5 2513014 നജിര്മമാണറം,പര്കചെസത്ത് 1,60,000

6 2601001 മറത്ത് സമാപനങള്ക്കുള്ള ഗമാന്റെത്ത് 30,000

7 2602001 സറംഭമാവന 25,000

8 4103003 കേലുങ്കുകേളുറം പമാലങളുറം അനുബന്ധ നജിര്മജിതജികേളുറം 11,86,703

9 2501002 Agriculture and Related Sectors - Other crops 20,06,860

10 2501039 Animal Husbandry -Infrastructure 98,000

ബജറത്ത് നടപടജിക്രമങള് പമാലജികമാത്തതജിനമാല് ബജറജില് നജിര്കദ്ദേശജിച തുകേയജില്
അധജികേരജിചറം ബജറജില് നജിര്കദ്ദേശജികമാത്ത ഇനത്തജിനുറം തുകേ ചചെലവഴജിചജിടണത്ത്.
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കനമാണ് പമാന് & പമാന് ചചെലവുകേള്

ക്രമ
നറം.

ചഹഡത്ത്
കകേമാഡത്ത് ഇനറം

ബജറത്ത് പ്രകേമാരറം
വകേയജിരുത്തജിയ

തുകേ

ഇന്കേറം &
എകത്ത്ചപന്റെജിചര്

പ്രകേമാരമുള്ള ചചെലവത്ത്

1 2101001 Salaries 8,00,000 54,16,135

2 210500101 EPF contribution 0 52,296

3 2201001 Rent 4,000 15,250

4 2202101 Printing & Stationery 75,000 2,15,145

5 2205101 Legal Expenses 25,000 30,000

6 2208001 Miscellaneous 
Administrative Expenses 1,60,000 1,68,183

7 2301001 Power 3,00,000 3,34,183

8 2305009 Repairs & Maintenance 30,000 59234

9 2407001 Bank Charges 1,500 3,282

10 2501001 Agriculture and Related 
Sectors - Paddy

10,00,000 12,11,200

ബജറജില് നജിനള്ള വര്യതജിയമാനറം പരജികശമാധജിക്കുന്നതജിനമായജി  monthly progress
report,  Annual  review  progress  report  എന്നജിവ  തയമാറമാകജിയജിടജില.
നജിര്കദ്ദേശജികചപടന്ന  ഓകരമാ  തുകേയ്ക്കുമുള്ള  ചചെലവുകേള്  ബജറത്ത്  വകേയജിരുത്തലജിനത്ത്
അനുസരണമമാകണമാ  എന്നത്ത്  പ്രമമാണശ്രീകേരജിക്കുകേയുറം  മതജിയമായ  ഫണത്ത്  ലഭര്യത,
പ്രസ്തുത ചചെലവുകേള്കത്ത് ഉകണമാ എനറം ഉറപത്ത് വരുകത്തണ ധനകേമാരര്യ സമാന്റെജിറംഗത്ത്
കേമജിറജി പ്രസ്തുത ചുമതല നജിര്വഹജിക്കുന്നതജില് വശ്രീഴ്ച വരുത്തജി. ചചെലവുകേള് ബജറത്ത്
വകേയജിരുത്തലജിനത്ത്  അനുസൃതമമാണത്ത്  എനറപത്ത്  വരുത്തുന്നതജിലുറം  ആവശര്യമമായ
സന്ദര്ഭങളജില്  ബജറത്ത്  റശ്രീഅകപ്രമാപ്രജികയഷന്  നടത്തുന്നതജിലുറം  ധനകേമാരര്യ
സമാന്റെജിറംഗത്ത് കേമജിറജി ശദ്ധ പുലര്ത്തജിയജിടജില.

(c) സമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമജിറജികേള്  ഇടചപടന്നജില  -  ബജറത്ത്  നജിര്കദ്ദേശങള്  ബന്ധചപട
സമാന്റെജിറംഗത്ത് കേമജിറജികേള് ചെര്ച ചചെകയണതുറം വജിശദമമായ എസജികമറത്ത് ഉള്ചകേമാള്ളുന്ന
ബജറത്ത്  നജിര്കദ്ദേശങള് ധനകേമാരര്യസമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമജിറജികത്ത്  സമര്പജികകണതുമമാണത്ത്.
എന്നമാല് ബജറത്ത് നജിര്കദ്ദേശങള് സമാന്റെജിറംഗത്ത് കേമജിറജികേളജില്  (വജികേസനറം,  കകമറം,
ആകരമാഗര്യറം-വജിദര്യഭര്യമാസറം)  പരജികശമാധജികചപടകേകയമാ  ചെര്ച  ചചെയചപടകേകയമാ
ഉണമായജിടജില. ധനകേമാരര്യസമാന്റെജിറംഗത്ത് കേമജിറജി തയമാറമാക്കുന്ന സുപ്രധമാന കരഖയമാണത്ത്
ബജറത്ത്.  എന്നമാല് ബജറത്ത് രൂപശ്രീകേരണത്തജില് വജിശദമമായ ചെര്ചകയമാ നജിര്വ്വഹണ
ഉകദര്യമാഗസര് ലഭര്യമമാകജിയ എസജികമറ്റുകേളുചട പരജികശമാധനകയമാ നടന്നജിടജില.
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(d) പുതജിയ  നജികുതജി  നജിര്കദ്ദേശങള്  ഉണമാകുന്നജില  -  പുതജിയ  നജികുതജി
നജിര്കദ്ദേശങകളമാ അത്തരത്തജിലുള്ള ചെര്ചകേകളമാ ധനകേമാരര്യസമാന്റെജിറംഗത്ത് കേമജിറജിയജില്
ഉണമായജില. ഗമാമപഞമായത്തജിചന്റെ വരുമമാന വര്ദ്ധനവജിലുപരജി ചപമാതുജനങള്കത്ത്
ചമചചപട  കസവനങള് ഉറപമാകമാന് ഉതകുന്ന കസവന ഉപനജികുതജി  ചുമത്തല്
മുതലമായ  നജിര്കദ്ദേശങള്,  കേമാരര്യകമമമായ  ഇടചപടലുകേള്  എന്നജിവ  സമാന്റെജിറംഗത്ത്
കേമജിറജികേളുചട  ഭമാഗത്തു  നജിന്നത്ത്  ഉണമാകകേണതമാണത്ത്.  പഞമായത്തജിചന്റെ  വരവത്ത്
വര്ദ്ധജിപജിക്കുന്നതജിലുറം  അകഠൗണജിങത്ത്  ചെടങളുചട  പരജിപമാലനത്തജിലുറം  കേമറജി
സതസര ശദ്ധ ചചെലുകത്തണതമാണത്ത്.  കരഖകേളുകടയുറം രജജിസറുകേളുകടയുറം കൃതര്യമമായ
സൂകജിപത്ത് ധനകേമാരര്യ സമാന്റെജിറംഗത്ത് കേമജിറജി പരജികശമാധജിക്കുന്നജില.

ഗമാമ  പഞമായത്തജിചന്റെ  2017-18  വര്ഷചത്ത  ബജറജില്  മുന്  വര്ഷകത്തതജില്
നജിനറം  അധജികേരജിച  പുതജിയ  വരുമമാന  കസമാതസ്സുകേള്  ഒനറം  തചന്ന
ഉള്ചപടന്നജില.  മുന്വര്ഷചത്ത  അകപകജിചത്ത്  ഗമാമ  പഞമായത്തജിചന്റെ  തനതത്ത്
വരുമമാനത്തജില്  ഗണര്യമമായ  കുറവത്ത്  സറംഭവജിചജിരജിക്കുന.  നഗരവല്കരണ
സമാധര്യതയുളള  കമഖലയമായതജിനമാല്  പരസര്യ  നജികുതജി  കപമാലുളളവ
നടപമാക്കുന്നതജിചന്റെ സമാധര്യത പരജികശമാധജികമാവുന്നതമാണത്ത്.  ശുചെജിതസ പരജിപമാലനറം,
ജലവജിതരണറം,  ചതരുവത്ത്  വജിളകത്ത്,  എന്നശ്രീ  കസവനങള്  നല്കുന്നതജിനത്ത്
പഞമായത്തജിനത്ത്  യഥമാക്രമറം  81,100/-  രൂപ,  9,378/-  രൂപ,  3,34,183/-  രൂപ
എന്നജിങചന  ആചകേ  4,24,661/-  രൂപയുചട  ചചെലവത്ത്  വരുനണത്ത്.  എന്നമാല്
കസവന  ഉപനജികുതജി  ഉള്ചപചടയുളള  വരുമമാന  മമാര്ഗ്ഗങള്  ആവജിഷ്കരജിചജിടജില.
തനതത്ത്  വജിഭവ  സമമാഹരണത്തജികലകത്ത്  കസവന  ഉപനജികുതജി  കപമാലുളള
വരവജിനങള്  പരജിഗണജികമാവുന്നതമാണത്ത്.  കേചവടകമാരുചട  വമാര്ഡത്ത്  തജിരജിചളള
പടജികേ തയമാറമാക്കുകേയുറം മുഴുവന് കേചവടകമാരുറം വലസന്സത്ത് എടത്തുചവന്നത്ത് ഉറപ്പു
വരുത്തുകേയുറം  ചചെയ്യുന്നതജിനുളള  നടപടജികേള്  സസശ്രീകേരജിചമാല്  ഈയജിനത്തജിലുറം
വരുമമാന  വര്ദ്ധനവത്ത്  കനടവമാന് കേഴജിയുറം.  നജിലവജില്  16  വമാര്ഡുകേളജിലമായജി  399
കേചവടകമാര് മമാത്രമമാണത്ത് വലസന്സത്ത് വലയത്തജില് ഉള്ചപടജിടളളതത്ത്.  ചതമാഴജില്
നജികുതജിയജിനത്തജിലുറം  ബജറത്ത്  ലകര്യമജിടതജിചനകമാള്  കേ ൂടതലമാണത്ത്  യഥമാര്ത്ഥ
ഡജിമമാന്റെത്ത്.  ഡജി&ഒ  വലസന്സത്ത്  ഫശ്രീസത്ത്  പജിരജിവത്ത്  കേമാരര്യകമമമാക്കുന്നകതമാചടമാപറം
ബജിസജിനസത്ത്  സമാപനങളജില്  നജിനളള  ചതമാഴജില്  നജികുതജി  പജിരജിവത്ത്
ഊര്ജജിതമമാക്കുന്നതജിലൂചട തനതത്ത് വരുമമാനറം വര്ദ്ധജിപജികമാവുന്നതമാണത്ത്.

(e) ഡജിമമാന്റെത്ത്  തുകേകേള്കത്ത്  ബജറജില്  നജിനളള  വര്യതജിയമാനറം  -  ഗമാമ
പഞമായത്തജിചന്റെ  പ്രധമാന  വരുമമാന  മമാര്ഗ്ഗങളമായ  വസ്തു  നജികുതജി,  ചതമാഴജില്
നജികുതജി, ഡജി & ഒ വലസന്സത്ത് ഫശ്രീസത്ത്,  ചകേടജിട നജിര്മമാണ വലസന്സത്ത് ഫശ്രീസത്ത്
എന്നജിവയജില്  വമാര്ഷജികേ  കേണക്കുകേള്  പ്രകേമാരമുളള  ഡജിമമാന്റെത്ത്  തുകേകേള്  ബജറത്ത്
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തുകേയജില് നജിനറം തമാചഴ വജിവരജിച പ്രകേമാരറം വലജിയ അനരറം കേമാണജിക്കുന. ബജറത്ത്
രൂപശ്രീകേരണ  ഘടത്തജില്  യഥമാര്ത്ഥ  വരുമമാന  സമാധര്യത  തജിടചപടത്തുന്നതജില്
പരമാജയപടന്നതമായജി  കേമാണമാറം.  മുന്വര്ഷ  ഡജിമമാന്റെത്ത്  തുകേ,  മുന്വര്ഷ  ബജറത്ത്
എന്നജിവയജില്  നജിശജിത  ശതമമാനറം  വര്ദ്ധന  വരുത്തജി  പ്രതശ്രീകജിത  വരുമമാനറം
കേണകമാക്കുകേയുറം  യഥമാര്ത്ഥ  ലഭര്യത  വജിലയജിരുത്തമാത്തതജിനമാലുമമാണത്ത്  ബജറജില്
നജിനറം ഇത്തരത്തജിലുളള വര്യതജിയമാനറം കേമാണജിക്കുന്നതത്ത്.

ഇനറം ബജറത്ത് പ്രകേമാരറം
പ്രതശ്രീകജിക്കുന്നതത്ത്

യഥമാര്ത്ഥ
വരവത്ത് വര്യതര്യമാസറം

വസ്തു നജികുതജി 32,00,000 53,51,779 (+) 21,51,779

ചതമാഴജില് നജികുതജി 23,00,000 26,05,000 (+) 3,05,000

ഡജി & ഒ വലസന്സത്ത് 1,25,000 181,925 (+) 56925

ചകേടജിട നജിര്മമാണ ചപര്മജിറത്ത് 3,00,000 3,54,887 (+) 54,887

പരസര്യ നജികേ ുതജി 2,00,000 0 -

വജികനമാദ നജികേ ുതജി 2,00,000 0 -

(f) ബജറത്ത്  രൂപശ്രീകേരണറം സമയക്രമറം പമാലജിക്കുന്നജില  -  കകേരള പഞമായത്തത്ത് രമാജത്ത്
ആകത്ത്  പ്രകേമാരറം  അടത്ത വര്ഷകത്തക്കുള്ള  വരവത്ത്  ചചെലവത്ത്  കേമാണജിക്കുന്ന  ബജറത്ത്
ധനകേമാരര്യസമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമജിറജി  ചചെയര്മമാന്  മമാര്ചത്ത്  മമാസത്തജിചല  ആദര്യ  ആഴ്ച
കേഴജിയുന്നതജിനത്ത്  മുമത്ത്  പഞമായത്തജിനുമുമമാചകേ  അറംഗശ്രീകേമാരത്തജിനമായജി
വകയണതമാണത്ത്.  ഗമാമപഞമായത്തജിചന്റെ  ബജറത്ത്  ധനകേമാരര്യസമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമജിറജി
തയമാറമാകജിയജിരജിക്കുന്നതത്ത്  30.03.2017-നമാണത്ത്.  കേരടത്ത്  ബജറത്ത്  ഭരണസമജിതജിയജില്
അവതരജിപജിചത്ത് അറംഗശ്രീകേമാരറം കനടജിയജിരജിക്കുന്നതത്ത് 31.03.2017 നമാണത്ത്. പമാസമാകജിയ
ബജറത്ത് സറംസമാന ഓഡജിറത്ത് വകുപജിനത്ത് സമര്പജിചജിടജില.

ബജറത്ത്  പ്രകേമാരമുള്ളതുറം  യഥമാര്ത്ഥത്തജിലുള്ളതുമമായ  വരവത്ത്  ചചെലവത്ത്  തുകേകേള്  തമാചഴ
ചകേമാടക്കുന.

പ്രതശ്രീകജിചതത്ത് യഥമാര്ത്ഥത്തജി
ലുള്ളതത്ത്

വര്യതര്യമാസറം ശതമമാനറം
(+)/(-)കൂടതല് കുറവത്ത്

മുന്നജിരജിപത്ത് 91,82,677 96,04,597 4,21,920 4.59

വരവത്ത് 7,99,79,150 4,82,74,739 3,17,04,411 39.64

ആചകേ 8,91,61,827 5,78,79,336 3,12,82,491 35.08

ചചെലവത്ത് 8,53,71,000 4,71,20,738 3,82,50,262 44.80

നശ്രീകജിയജിരജിപത്ത് 37,90,827 1,07,58,598 69,67,771 183.80
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ഗമാമപഞമായത്തജിചന്റെ  വരുറം  വര്ഷചത്ത  പ്രവര്ത്തനങളുചട  പ്രവര്ത്തന
കരഖയമായ  വമാര്ഷജികേ  ബജറജിചന്റെ  രൂപശ്രീകേരണത്തജിലുറം  നടപടജിക്രമങളജിലുറം  സമാന്റെജിറംഗത്ത്
കേമജിറജികേളുചട  കേമാരര്യമമായ  ഇടചപടലുകേള്  ഉണമാകുന്നജില.  തകദ്ദേശ  സമാപനങളുചട
കേമാഴ്ചപമാടറം  ലകര്യവുറം  സമാകമാതത്ത്കരജികമാന്  സമാന്റെജിറംഗത്ത്  കേമജിറജികേളുചട  നജിര്കദ്ദേശങളുറം
ഇടചപടലുകേളുറം  അനജിവമാരര്യമമാണത്ത്.  വമാര്ഷജികേ  ബജറത്ത്  തയമാറമാകലുറം  അതജിചന്റെ
അനുമതജിയുറം  സറംബന്ധജിചള്ള  നജിയമപരമമായ  നടപടജിക്രമങള്  പമാലജിക്കുന്നതജിനത്ത്
ധനകേമാരര്യ സമാന്റെജിറംഗത്ത് കേമറജിയജില് നജിനറം ആവശര്യമമായ മുചന്നമാരുകങളുറം കമല്കനമാടവുറം
കൃതര്യമമായ  ഇടചപടലുമുണമാകവണതമാണത്ത്.  വജിഷയറം  സര്കമാരജിചന്റെ  ശദ്ധയജില്
ചകേമാണ്ടുവരുന.

ഖണജികേ  സമമാഹൃത  ഓഡജിറത്ത്  റജികപമാര്ടജില്  ഉള്ചപടത്തുന്ന  വജിവരറം  അറജിയജിച  ചകേമാണത്ത്
നല്കേജിയ കേത്തജിനത്ത് തകദ്ദേശ സമാപനറം മറുപടജി ലഭര്യമമാകജിയജിടജിചലന്നത്ത് മലപ്പുററം ജജിലമാ ഓഡജിറത്ത്
കേമാരര്യമാലയറം  സശ്രീനജിയര്  ചഡപപ്യൂടജി  ഡയറകറുചട  29/7/2019  തശ്രീയതജിയജിചല
ചകേ.എസത്ത്.എ/എറം.പജി.എറം.19/1826/2019 നമര് കേത്തത്ത് പ്രകേമാരറം അറജിയജിചജിടണത്ത്.

6. ഉമമായജികേട വലറത്ത് ഹഠൗസത്ത് കറമാഡത്ത് റശ്രീടമാറജിറംഗത്ത്  & ഇന്റെര്കലമാകത്ത് പമാകേല്  -
പമാചഴ്ചലവത്ത് 3,11,646/- രൂപ.

[ചപമാന്നമാനജി നഗരസഭ  2017-18 ഓഡജിറത്ത് റജികപമാര്ടത്ത്  ഖണജികേ  3-1]

• നജിര്വഹണ ഉകദര്യമാഗസന് – മുനജിസജിപല് എഞജിനശ്രീയര്
• (SO195/18)
• എറം. ബുകത്ത് - 80/16-17
• കേരമാര് - 148/17.3.17
• മൂലര്യനജിര്ണയറം - 4,60,000/-
• ബജില് - 15/11.7.17
• കേരമാറുകേമാരന് - KV.ഫജികറമാസത്ത്
• Cost Index -36.19%-DSR: 2014

ഉമമായജി കേട വലറത്ത് ഹഠൗസത്ത് കറമാഡജില് 2  ഇടകതമാടകേള് കൂടജികചെരുന്ന ജറംഗത്ത്ഷന്
ഉണത്ത്.  തമാഴത്ത്  കേജിടക്കുന്ന  ഈ  ഭമാഗറം  ഇന്റെര്കലമാകത്ത്  ചചെയത്ത്  കറമാ ഡമായജി
ഉപകയമാഗജിക്കുന്നതജിനുറം  തമാരതകമര്യന  ഉയര്ന്ന  ഭമാഗറം  ടമാര്  ചചെയത്ത്  പുനര്
നജിര്മജിക്കുന്നതജിനുമമാണത്ത്  എസജികമറത്ത്  തയമാറമാകജിയജിരജിക്കുന്നതത്ത്.  പ്രവൃത്തജിയജില്  80 mm
Paving  block  കേളമാണത്ത്  ഉപകയമാഗജിചജിടള്ളതത്ത്.  പ്രവൃത്തജിയജില് ചചെയ ഇനങള് തമാചഴ
പറയുന.
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കകേമാഡത്ത് ഇനറം അളവത്ത് / തുകേ ഇന്റെര്കലമാകത്ത്
വജിരജിചതജിചന്റെ ചചെലവത്ത്

4.11.2.1 GSB 23.73m3 x 1850.15m3 =
43,904.05

-

4.9 WMM 23.73m3 x 2980.51 = 70,727.5

5.1.1a Prime coat 158.18m2 x 31.61/m2 = 4,978.57

5.2.3a Tack Coat 157.5m2 x 11.36/m2 = 1,789.20

5.9.1.2a Chiping 
Carpet

157.50m2x152.12/m2 =
23,958.90

5.12.A.3.2a Seal Coat 157.50m2 x 57.53/m2 =
9,060.97

4.11.2 GSB 37.50m3 x 1850.15/m3 =
69,380.63

3,11,646
6.7.1 Interlock 

Paving
249.99m2 x 969.10/m2 =

2,42,265.31

Total 4,60,000 3,11,646

27.5.17  നമാണത്ത് പ്രവൃത്തജി പൂര്ത്തജിയമായതത്ത്. 11.7.17  നത്ത് ബജില് തുകേ കേരമാറുകേമാരനത്ത്
അനുവദജിച.  24.11.18  നത്ത്  പ്രവൃത്തജി  ഓഡജിറത്ത്  കനരജില്  പരജികശമാധജിചതജില്  കമല്
പ്രവൃത്തജിയുചട  ഭമാഗമമായജി  ഇന്റെര്കലമാകത്ത്  ചചെയതജിനത്ത്  മുകേളജിലൂചട  2018-19  സമാമത്തജികേ
വര്ഷത്തജില്  413/19  ചപ്രമാജകത്ത് പ്രകേമാരറം  (മശ്രീന് ചതരുവത്ത് വടകത്ത് ഭമാഗചത്ത ഇടവഴജികേള്
ഇന്റെര്കലമാകത്ത് ചചെയല്,ഉമമായജികേട കറമാഡത്ത് ഇന്റെര്കലമാകത്ത് ചചെയല് എന്ന പദ്ധതജി) വശ്രീണ്ടുറം
ഇന്റെര്കലമാകത്ത്  പമാകേജിയതമായജി  കേണ്ടു.പഴയ  ഇന്റെര്കലമാകത്ത്  കേടകേള്  പ്രവൃത്തജി  സലത്തത്ത്
കുറചത്ത്  കൂടജിയജിടജിടണത്ത്.  പുതജിയ  പദ്ധതജിയജില്  60  mm  Paving  block  കേളമാണത്ത്
ഇന്റെര്കലമാകജിനമായജി ഉപകയമാഗജിചജിടള്ളതത്ത്.

2018-19 വര്ഷത്തജില് 413/19 ചപ്രമാജകത്ത് പ്രകേമാരറം (മശ്രീന് ചതരുവത്ത് വടകത്ത് ഭമാഗചത്ത
ഇടവഴജികേള്  ഇന്റെര്കലമാകത്ത്  ചചെയല്,ഉമമായജികേട  കറമാഡത്ത്  ഇന്റെര്കലമാകത്ത്  ചചെയല്)  ഈ
പ്രവൃത്തജികത്ത് കവണജി 5,43,323/- രൂപ ചചെലവഴജിചജിടണത്ത്. കകേമാണ്ക്രശ്രീറത്ത് കറമാഡുകേള്കത്ത് 10
വര്ഷവുറം  ടമാറജിറംഗത്ത്  കറമാഡുകേള്കത്ത്  3-4  വര്ഷവുറം  വലഫത്ത്  കേജിടചമന്നജിരജിചക  അകത
ഇനത്തജില്ചപട  മചറമാരു  പ്രവൃത്തജിയമാണത്ത്  കറമാഡജില്  ഇന്റെര്കലമാകത്ത്  പമാകേല്.  പ്രവൃത്തജി
നടത്തജി  ഒന്നര  വര്ഷത്തജിനുള്ളജില്,  അകത  പ്രവൃത്തജി  തചന്ന  പ്രസ്തുത  സലത്തത്ത്
നടത്തജിയതജിനമാല്  ആദര്യറം ചചെയ   പ്രവൃത്തജിയജില്  ഇന്റെര്കലമാകത്ത്  വജിരജിക്കുന്നതജിനമായജി
ചചെലവഴജിച  3,11,646/-  രൂപ പമാചഴ്ചലവമായജി  മമാറജി.  പ്രവ ൃത്തജിയുചട  Deffect  liability
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period  കപമാലുറം  കേഴജിഞജിടജില  എന്നതുറം  ശകദ്ധയമമാണത്ത്.  വജിഷയറം  സര്കമാരജിചന്റെ
ശദ്ധയജില് ചകേമാണ്ടുവരുന.

ഖണജികേ  സമമാഹൃത  ഓഡജിറത്ത്  റജികപമാര്ടജില്  ഉള്ചപടത്തുന്ന  വജിവരറം  അറജിയജിച  ചകേമാണത്ത്
നല്കേജിയ കേത്തജിനത്ത് തകദ്ദേശ സമാപനറം മറുപടജി ലഭര്യമമാകജിയജിടജിചലന്നത്ത് മലപ്പുററം ജജിലമാ ഓഡജിറത്ത്
കേമാരര്യമാലയറം  സശ്രീനജിയര്  ചഡപപ്യൂടജി  ഡയറകറുചട  29/7/2019  തശ്രീയതജിയജിചല
ചകേ.എസത്ത്.എ/എറം.പജി.എറം.19/1826/2019 നമര് കേത്തത്ത് പ്രകേമാരറം അറജിയജിചജിടണത്ത്.
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കകകോഴഴികകകോടട് ജഴില

1. തുടങകോത്ത  പ്രവൃത്തഴികള്കട്  ടകോര്  വഴിതരണണം  ചചെയ്തു  -  2,21,269/-  രൂപ
നഷ്ടചപ്പെട.

[കകോയചകകോടഴി ഗകോമ പഞകോയത്തട് 2017-18 ഓഡഴിറട് റഴികപ്പെകോര്ടട്  ഖണഴിക  3-2]

2016-17  വര്ഷത്തഴില്  കരകോര്  വച്ച  9  കറകോഡട്  പ്രവൃത്തഴികള്കട്  ഓഡഴിറട്
വര്ഷത്തഴില് ടകോര് വഴിതരണണം ചചെയഴിടണട്.  ഇതഴില് ഉള്ചപ്പെട  7  പ്രവൃത്തഴികള് ഉള്ചപ്പെചട
2016-17,  2017-18  വര്ഷങളഴില് സകോപനത്തഴില് നഴിര്വ്വഹണണം നടത്തഴിയ മരകോമത്തട്
പ്രവൃത്തഴികളഴില്  അപകോകതകളുള്ളതകോയഴി  ലഭഴിച്ച  പരകോതഴിചയതുടര്നട്,  പരകോതഴിയഴില്
സൂചെഴിപ്പെഴിച്ച  8  പ്രവൃത്തഴികള്  2.09.2017  നട്  ചസെക്രടറഴി,  അസെഴി.  എഞഴിനനീയര്
എനഴിവരുചട  സെകോനഴിധധ്യത്തഴില്  ഓഡഴിറട്  ടനീണം  സലപരഴികശകോധന  നടത്തഴിയഴിരുന.
ഇതഴിചന്റെ  അടഴിസകോനത്തഴില്  തയകോറകോകഴിയ  റഴികപ്പെകോര്ടഴില്  ഉള്ചപ്പെടതുണം  പരഴികശകോധനകോ
തനീയതഴിയഴില്  പൂര്ത്തനീകരഴിക്കുകകയകോ  ആരണംഭഴിക്കുകകയകോ  ചചെയഴിടഴിചലനട്  റഴികപ്പെകോര്ടട്
ചചെയചപ്പെടതുമകോയ  4  പ്രവൃത്തഴികള്  നഴിലവഴിലണം  അകത  സഴിതഴിയഴില്  തുടരുനതകോയഴി
അസെഴി.എഞഴിനനീയര്  വധ്യക്തമകോകഴിയഴിടണട്.  ശനീ  സുകനീഷട്  സെഴി  പഴി  എന കരകോറുകകോരന
ഏചറടുത്ത കമല് 4 പ്രവൃത്തഴികളുചട വഴിശദകോണംശണം തകോചഴ ചകകോടുക്കുന.

ക്രമ
നണം ചപ്രകോജകട് അടങ്കല്

കരകോര്
നണം,

തനീയതഴി

ടകോര്
വഴിതരണണം

ചചെയ
തനീയതഴി

വഴിതരണണം
ചചെയ

ടകോറഴിചന്റെ
അളവട്

വഴിതരണണം
ചചെയ

ടകോറഴിചന്റെ വഴില

ചസെകക്യൂരഴിറഴി
ചഡകപ്പെകോ

സെഴിറകോയയഴി
സെസനീകരഴിച്ച തുക

1

മുകഴില്
പനീടഴിക

പൂളക്കൂല്
കറകോഡട് 60/17

3,00,000 32/16-17
9.02.17 25.4.17

SS1-
3 ബകോരല്

RS1-1
VG30-8

37,356
6,706

42,096
86,158

10,708/- FD
10,708/- FD

2
കദവര്കകകോവഴി
ല് പൂകകോടട്

കറകോഡട്
7,39,000 35/16-17

9.02.17 25.4.17

SS1-
1 ബകോരല്
RS1-3

VG30-30

12,452
20,118

1,57,860
1,90,430

18,500/-
18,500/-

3
ചകകോയഴിറഴിക
ണഴി കറകോഡട്

75/17
3,18,000 33/16-17

9.02.17 25.4.17

SS1-
2 ബകോരല്

RS1-1
VG30-6

24,904
6,706

31,572
63,182

13,385/- FD
13,385/- FD

4
ഈന്തുള്ളതറ

കടഴിപ്പെകോറ
കറകോഡട് 52/17

4,95,000 34/16-17 25.4.17

SS1-
4 ബകോരല്
RS1-2

VG30-11

49,808
13,412
57,882

1,21,102

12,500/-
12,500/-

ആചക 4,60,872 1,10,186
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 കകകോഴഴികകകോടട്

ടകോറഴിചന്റെ വഴില ബകോരലഴിനട്  RS1 - 6,472/- SS1 - 12,043/- VG30 – 5,028/-
രൂപയകോണട് ഇതട് കൂടകോചത കടത്തുകൂലഴി (RS1, VG30 എനഴിവയട് 204/- ബകോരല് - SS1-
379/-  രൂപ/ബകോരല്)  ഇറക്കുകൂലഴി  (30/-  രൂപ/ബകോരല്)  എനഴിവ  കൂടഴി
പരഴിഗണഴിക്കുകമകോള് ബകോരല് വഴില യഥകോക്രമണം 6,706/-, 12,452/-, 5,262/- രൂപ എനനീ
നഴിരക്കുകളഴിലകോകുന).  4  പ്രവൃത്തഴികള്കകോയഴി ടകോര്  നലഴിയയഴിനത്തഴില് സകോപനത്തഴിനട്
ആചക 4,68,946/- രൂപ നഷ്ടണം വനഴിടചണനട് കണക്കുകള് കകോണഴിക്കുന

(a)പ്രവൃത്തഴികളഴിചല അപകോകതകളുണം നഴിലവഴിചല അവസയണം

കമല്പറഞ്ഞ 4 പ്രവൃത്തഴികളുചടയണം കകോരധ്യത്തഴില് 2.09.17 ചല സഴിതഴിതചനയകോണട്
നഴിലവഴിലള്ളചതനട് അസെഴി. എഞഴിനനീയര് വധ്യക്തമകോകഴിയഴിടണട്. പ്രവ ൃത്തഴികളഴിചല
അപകോകതകളുചടയണം അവസയചടയണം വഴിശദകോണംശണം തകോചഴ ചകകോടുക്കുന. (2.09.17
ചല സഴിതഴിയകോണട് കരഖചപ്പെടുത്തഴിയഴിരഴിക്കുനതട്).

ക്രമ നണം കപ്രകോജകട് നഴിലവഴിചല അവസ

1
മുകഴില് പനീടഴിക 
പൂളക്കൂല് കറകോഡട് 
60/17

ടകോറഴിണംഗട് പ്രവൃത്തഴി പൂര്ത്തനീകരഴിചച്ചങ്കഴിലണം പ്രവൃത്തഴി 
അളചവടുത്തഴിടഴില. കവണ അളവഴില് ടകോര് 
ഉപകയകോഗഴികകോത്തതഴിനകോല് കറകോഡട് പലയഴിടത്തുണം ചമറല് 
ഇളകഴിയ നഴിലയഴിലകോണട്. സെമനീപത്തുള്ള ലത്തനീഫട് തുണഴിയഴില്, 
മുഹമ്മദട് കുറഴിയഴിചന്റെ പറമത്തട്, മുജനീബട് തുണഴിയഴില് 
എനഴിവരുചട വനീടുകളുചട കഗറ്റുവചരയള്ള ഭകോഗണം ടകോര് 
ചചെയഴിടണട്. (ഏകകദശണം 15 മനീറകറകോളണം നനീളത്തലണം 5 
മനീറകറകോളണം വനീതഴിയഴിലണം ഓകരകോ വനീടഴികലക്കുണം) പരകോതഴിയഴില് 
സൂചെഴിപ്പെഴിച്ച ചക ചക കുഞ്ഞബ്ദുള്ള (നജട്നകോസെട് വനീടട്) ബഷനീര് 
കുഞണം വനീടട് എനഴിവരുചട വനീടഴികലക്കുള്ള പകോതയണം 
കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയചട മുറവണം ടകോര് ചചെയഴിടണട്. അസെഴി.എഞഴിനനീയര്
പ്രവൃത്തഴികട്  കമല്കനകോടണം വഹഴിച്ചഴിടഴില.

2 കദവര്കകകോവഴില് 
പൂകകോടട് കറകോഡട്

ചവറട് മകട് മകകോഡണം പ്രവ ൃത്തഴി നടത്തഴിയതട് ചമറല് 
ഇളകഴിമകോറഴിയഴിടണട്. പ്രവൃത്തഴി അളചവടുത്തഴിടഴില

3 ചകകോയഴിറഴികണഴി 
കറകോഡട് 75/17

ടകോറഴിണംഗട് പ്രവൃത്തഴി പൂര്ത്തനീകരഴിചച്ചങ്കഴിലണം പ്രവൃത്തഴി 
അളചവടുത്തഴിടഴില. കവണ അളവഴില് ടകോര് 
ഉപകയകോഗഴികകോത്തതഴിനകോല് കറകോഡട് പലയഴിടത്തുണം ചമറല് 
ഇളകഴിയ നഴിലയഴിലകോണട്. അസെഴി.എഞഴിനനീയര് പ്രവൃത്തഴികട്  
കമല്കനകോടണം വഹഴിച്ചഴിടഴില

4
ഈന്തുള്ളതറ 
കടഴിപ്പെകോറ കറകോഡട് 
52/17

പ്രവൃത്തഴി നകോളഴിതുവചര ആരണംഭഴിച്ചഴിടഴില. നഴിലവഴില് കസെകോളഴിണംഗട് 
കഴഴിഞ്ഞ കറകോഡകോണട്.

104 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



കകകോഴഴികകകോടട് 

പ്രവൃത്തഴികള് നഴിര്വ്വഹഴികകോത്തതഴിനകോല് ഇവയട് നലഴിയ ടകോറഴിചന്റെ വഴിലയഴിനത്തഴില്
ആചക  രൂപ  സകോപനത്തഴിനട്  നഷ്ടചപ്പെടഴിരഴിക്കുകയകോണട്.  ഈ  നഷ്ടത്തഴികലകട്
സകോപനചത്ത നയഴിച്ച കകോരണങള് തകോചഴ ചകകോടുക്കുന.

(b) അപകോകതകളഴികലകട് നയഴിച്ച കകോരണങള്

ചസെകക്യൂരഴിറഴി  നഴികക്ഷേപണം  സെസനീകരഴിച്ചട്  കരകോര്  വച്ച പ്രവൃത്തഴികള്ക്കു തചനയകോണട്
ടകോര് വഴിതരണണം ചചെയചതങ്കഴിലണം, ടകോര് വഴിതരണണം ചചെയതഴിചല നടപടഴിക്രമങളഴില്
വന  വനീഴ്ചയകോണട്  കമല്പറഞ്ഞ  സഴിതഴി  വഴികശഷത്തഴിചലത്തഴിച്ചചതനട്  കരഖകള്
വധ്യക്തമകോക്കുന. തകോചഴ പറയന വനീഴ്ചകള് ഇകകോരധ്യത്തഴിലണകോയഴിടണട്.

i. പ്രവൃത്തഴികള്കട്  കരകോര്  വയ്ക്കുകമകോഴണം  ആവശധ്യമകോയ  ടകോര്  വഴിതരണണം
ചചെയ്യുകമകോഴണം തകോലകോലഴികകോടഴിസെഥകോനത്തഴില് നഴിയമഴികചപ്പെട എഞഴിനനീയറകോണട്
സകോപനത്തഴിലണകോയഴിരുനതട്.  ഇതുചകകോണട്  തചന പ്രവൃത്തഴികള്കട്  കരകോര്
വച്ചതുണം ടകോര് വഴിതരണണം ചചെയതുണം ചസെക്രടറഴിയകോണട്.  ക്രമ നണം  4  ഒഴഴിചകയള്ള
പ്രവൃത്തഴികള് ചചെചയങ്കഴിലണം/ഭകോഗഴികമകോയഴി ചചെചയങ്കഴിലണം ഇതട് എഞഴിനനീയറുചട
കമല്കനകോടത്തഴിലചലനണം  ഇവ  അളചവടുത്തഴിടഴിചലനണം  റഴികപ്പെകോര്ടഴില്
വധ്യക്തമകോകഴിയഴിടണട്.  2/17  ല് കരകോര് ചെമച്ച പ്രവൃത്തഴികള്കകോവശധ്യമകോയ ടകോര്
3/2017  ലകോണട്  ഓര്ഡര്  ചചെയ്യുനതട്.  12.4.17,  18.4.17  തനീയതഴികളഴിലകോയഴി
വഴിതരണണം ചചെയചപ്പെട ടകോര് 25.4.17 നകോണട് കമല് പ്രവൃത്തഴികള്കട് വഴിതരണണം
ചചെയ്യുനതട്. എനകോല് എഞഴിനനീയറുചട യകോചതകോരു നഴിര്കദ്ദേശവണം ഇലകോചതയകോണട്
ടകോര് വഴിതരണണം ചചെയഴിരഴിക്കുനതട്. ഇതഴില് നഴിനണം പ്രവൃത്തഴികളുചട പുകരകോഗതഴി
വഴിലയഴിരുത്തകോചത  തുടങകോത്ത  പ്രവൃത്തഴികള്ക്കുണം  ടകോര്  വഴിതരണണം  ചചെയ്യുന
സഴിതഴിവഴികശഷമുണകോയഴി.

ii. കരകോര്  വച്ചതട്  2/17  മകോസെത്തഴിലകോയതഴിനകോലണം  പ്രവൃത്തഴികള്
സെമയബനഴിതമകോയഴി തുടങഴിയഴിടഴിലകോത്തതഴിനകോലണം ഓഡഴിറട് വര്ഷത്തഴില് ടകോര്
വകോങഴിനകലണ  സെകോഹചെരധ്യണം  ഇലകോചയന  വധ്യക്തമകോയ  കബകോധധ്യണം
സകോപനത്തഴിനുണകോയഴിരുന.  ബജറട്  വഴിഹഴിതണം  നഷ്ടചപ്പെടുന  സെകോഹചെരധ്യണം
ഒഴഴിവകോക്കുനതഴിനട്  മകോര്ച്ചട്  മകോസെത്തഴില്  അനകോവശധ്യ  തഴിടുകണം  കകോണഴിച്ചട്
വകോങലകള് നടത്തഴി തുക ചചെലവഴഴികരുചതനട് ചക. എഫട്. സെഴി ആര്ടഴികഴിള്
40( c) യഴില് വധ്യക്തമകോകഴിയഴിടണട്. 3126604/29.3.17 നമര് ചചെക്കു പ്രകകോരണം
6,29,121/-  രൂപ  ഭകോരതട്  ചപകടകോളഴിയത്തഴിനുണം  രൂപ ഹഴിന്ദുസകോന
ചപകടകോളഴിയത്തഴിനുണം  നലഴിയതഴില്  നഴിനണം,  നകോളഴിതുവചര  ടകോര്  നലഴിയതഴിചന്റെ
പ്രകയകോജനണം  ലഭഴിച്ചഴിടഴിലകോചയനതഴില്  നഴിനണം  അനകോവശധ്യ  തഴിടുകത്തഴിലകോണട്
ടകോര് വകോങഴിയചതനട് വധ്യക്തമകോണട്.
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iii. ചപകോതുമരകോമത്തട്  വര്കഴിണംഗട്  ഗ്രൂപണം  വഴികസെനകകോരധ്യ  സകോന്റെഴിണംഗട്  കമ്മഴിറഴിയണം
ചപ്രകോജകട്  കമകോണഴിററഴിണംഗഴില് വരുത്തഴിയ വനീഴ്ചയകോണട്  അപകോകതയ്ക്കുള്ള മചറകോരു
പ്രധകോന കകോരണണം. പ്രവൃത്തഴികളുചട പുകരകോഗതഴി, ചമറനീരഴിയലഴിചന്റെ ആവശധ്യകത,
കകപ്പെറഴിയ  ചമറനീരഴിയലഴിചന്റെ  ഉപകയകോഗണം  എനഴിവ  വഴിലയഴിരുത്തകോന  ഈ
കമല്കനകോട സെണംവഴിധകോനങള്കട് കഴഴിഞ്ഞഴില.

(c)അപകോകതയ്ക്കുള്ള ഉത്തരവകോദഴിതസണം

ടകോര്  വകോങ്ങുനതഴിചന്റെയണം  വഴിതരണണം  ചചെയ്യുനതഴിചന്റെയണം  ഉത്തരവകോദഴിതസണം
അസെഴി.ചസെക്രടറഴിചയ  ഏല്പഴിക്കുനതകോയഴി  ഭരണസെമഴിതഴി  23.3.17  തനീയതഴിയഴില്
446/16-17  നമരകോയഴി  തനീരുമകോനണം  കകചകകോണഴിടണട്.  കൂടകോചത  ടകോര്  കസകോകട്
രജഴിസര് പരഴികശകോധഴിച്ചതഴില് (കസഷനറഴികളുചടയണം മറ്റുണം കസകോകട് കരഖചപ്പെടുത്തുന
രജഴിസറഴിലകോണട്  ഇതട്  കരഖചപ്പെയത്തഴിയഴിരഴിക്കുനതട്)  ടകോര്  കകപ്പെറഴിയതുണം
വഴിതരണണം  ചചെയതുണം  അസെഴി.  ചസെക്രടറഴിയകോയ  ശനീ.ഒ.ബകോബു  സെകോക്ഷേധ്യചപ്പെടുത്തഴി
യഴിടമുണട്.  പ്രവൃത്തഴികളുചട  കമല്കനകോടചുമതലയള്ള  എഞഴിനനീയറുചട
നഴിര്കദ്ദേശമഴിലകോചത  യകഥഷ്ടണം  ടകോര്  നല്കുനതഴികലകട്  ഇതട്  നയഴിച.  ഫണട്
നഷ്ടത്തഴിനുള്ള  ഉത്തരവകോദഴി  അസെഴി.  ചസെക്രടറഴിയകോചണനട്  ഇതഴില്  നഴിനണം
വധ്യക്തമകോകുന.

കമല്  അപകോകതകള്കട്  വഴിശദനീകരണവണം  2.9.17 ചല  പ്രകതധ്യക  റഴികപ്പെകോര്ടഴിചന്റെ
അടഴിസകോനത്തഴില്  സെസനീകരഴിച്ച  നടപടഴികളുചട  വഴിശദകോണംശവണം
ലഭധ്യമകോകകോനകോവശധ്യചപ്പെടട്  നലഴിയ  എനകസയറഴികട്  (നണം.18/21.11.18)  ചസെക്രടറഴി
നലഴിയ  മറുപടഴിയഴില്  കമല്  കരകോറുകകോരന  നഴിര്വ്വഹണണം  നടത്തഴിയ  2017-18
വര്ഷചത്ത  കദവര്കകകോവഴില്  പൂകകോടട്  കറകോഡട്  ചഡ്രെയഴികനജട്  കല്വര്ടട്  എന
പ്രവൃത്തഴിയചട  ബഴില്  തുക  1,37,491/-  രൂപ  31.5.18  തനീയതഴിയഴില്
കരകോരുകകോരനഴില്  നഴിനണം  ഈടകോകഴി  TSB  അകക്കൗണഴില്  സൂക്ഷേഴിച്ചഴിടചണനട്
വധ്യക്തമകോകഴിയഴിടണട്.  കൂടകോചത,  അവകശഷഴിക്കുന തുക റവനക്യൂ റഴികവറഴി നടപടഴി
വഴഴി  ഈടകോകകോന  റവനക്യൂ  ഡഴിപ്പെകോര്ടട്ചമന്റെഴിചന്റെ  കസെകോഫട് ചവയര്  വഴഴി  നടപടഴി
ആരണംഭഴിചച്ചങ്കഴിലണം  കരകോറുകകോരചന്റെ  വധ്യക്തഴിഗത  വഴിവരങള്  ലഭധ്യമലകോത്തതഴിനകോല്
തുടരകോന  കഴഴിഞ്ഞഴിചലനണം  വകോണഴികമല്  വഴികലജട്  ഓഫനീസെറഴില്  നഴിനണം
വഴിവരങള്  ആരകോഞ്ഞതഴിനട്  (ബഴി3/3437/17  തനീ  10/10/18)മറുപടഴി
ലഭഴികകോത്തതഴിനകോല്  31.10.18 നട്  ഓര്മ്മക്കുറഴിപ്പെട്  നലഴിയഴിടചണനണം
വധ്യക്തമകോകഴിയഴിടണട്.  ആവശധ്യകതയഴിലകോചത  ടകോര്  വകോങഴിയ  കകോരധ്യത്തഴില്
അനചത്ത  അസെഴി.ചസെക്രടറഴിയഴില്  നഴിനണം  വഴിവരങള്  ലഭഴിക്കുനതഴിനട്
കത്തയച്ചഴിടചണനണം വധ്യക്തമകോകഴിയഴിടണട്.
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കമല്പറഞ്ഞതഴില് നഴിനണം ചസെകക്യൂരഴിറഴി ചഡകപ്പെകോസെഴിറട്  (1,10,186/-  രൂപ),  ബഴിലഴില്
നഴിനണം പഴിടഴിചവച്ച തുക (1,37,491/- രൂപ) എനഴിവ ഉള്പ്പെചട ആചക 2,47,677/-
രൂപ  കരകോറുകകോരകന്റെതകോയഴി  സകോപനത്തഴിചന്റെ  കകവശമുചണനണം  ബകോകഴി  തുക
ഈടകോക്കുന  നടപടഴി  ആരണംഭഘടത്തഴിലകോചണനണം  കകോണുന.  ഈ
സെകോഹചെരധ്യത്തഴില്  നഷ്ടണം  നഴികത്തുനതഴിനട്  തകോചഴ  പറയന  നഴിര്കദ്ദേങള്
നടപ്പെഴിലകോകകണതകോണട്.

i. ടകോറഴിചന്റെ  വഴില  4,68,946/-  രൂപ  കരകോറുകകോരനഴില്  നഴിനണം
ഈടകോക്കുനതുവചരയള്ള  നഴിയമകോനുസൃത  പലഴിശയണം  പ്രവൃത്തഴികള്  മചറകോരു
കരകോറുകകോരചനചകകോണട്  നഴിര്വ്വഹഴിക്കുനതു  മൂലമുണകോകുന  നഷ്ടവണം,
അപകോകതമൂലണം  സകോപനത്തഴിനട്  മറട്  വഴിധത്തഴില്  നഷ്ടമുണകോയഴിട  ചണങ്കഴില്
അതുണം കണകകോകഴി ഈടകോകകണ തുക പുനര്നഴിര്ണ്ണയഴിച്ചട്.  കമല് തുകയഴില്
നഴിനണം സകോപനത്തഴില് ലഭധ്യമകോയ തുക  (ചഡകപ്പെകോസെഴിറഴില് നഴിനള്ള പലഴിശ
ഉള്പ്പെചട)  കഴഴിച്ചട്  ബകോകഴി  തുക  കണകകോകകണതകോണട്  റഴികപ്പെകോര്ടഴില്
പരകോമര്ശഴിച്ചഴിടണട്.

ii. പ്രവൃത്തഴികളുചട  കമല്കനകോടണം  വഹഴിക്കുന എഞഴിനനീയറുചട  നഴിര്കദ്ദേശമഴിലകോചത
ആരണംഭഴികകോത്ത  പ്രവൃത്തഴികള്കട്  ടകോര്  വഴിതരണണം  ചചെയട്  നഷ്ടണം
വരുത്തഴിവച്ചതഴിചന്റെ  ഉത്തരവകോദഴിതസണം  അസെഴി.ചസെക്രടറഴിയകോയ  ശനീ  ഒ
ബകോബുവഴിനകോകയകോല്  ക്രമനണം  1  പ്രകകോരണം  കണകകോകഴിയ  ബകോകഴി  തുക
ഇയകോളഴില് നഴിനണം ഈടകോകകണതകോചണനണം 

iii. ക്രമനണം  1,2  എനഴിവ  പ്രകകോരണം  ലഭഴിക്കുന  തുക,  പ്രവൃത്തഴികള്കട്  ടകോര്
വകോങഴിയതട്  ജനറല്  പര്പ്പെസെട്  ഗകോന്റെട്  ഒഴഴിചകയള്ള  സെര്കകോര്  ഗകോന്റെഴില്
നഴിനകോചണങ്കഴില്  കണ്കസെകോളഴികഡറഡട്  ഫണഴികലക്കുണം,  അലകോത്തവ
അതകോതുഫണഴികലക്കുണം  ഒടുകഴി  വഴിവരണം  അറഴിയഴികകണതകോണട്.  നഴിലവഴില്
ലഭധ്യമകോയ  2,47,677/-  രൂപ  അടഴിയനഴിരമകോയഴി  തഴിരഴിച്ചടച്ചട്  വഴിവരണം
അറഴികയണതകോചണനണം

iv. അപകോകതകള്കട് വഴിശദനീകരണണം നകലണതുണം,  ഭകോവഴിയഴില് ഒഴഴിവകോക്കുനതഴിനട്
ക്രമനീകരണങള് നടകത്തണതുമകോണട്.

v. അപകോകതയഴില്  വഴികസെനകകോരധ്യ  സകോന്റെഴിണംഗട്  കമ്മഴിറഴിയ്ക്കുണകോയ  വനീഴ്ച
പരഴികശകോധഴികകണതുണം  ചപ്രകോജക്ടുകളുചട  കമകോണഴിററഴിണംഗട്  ഗക്കൗരവപൂര്വ്വണം
കകോകണണതുമകോചണനള്ള വഴിവരങള് റഴികപ്പെകോര്ടഴില് പരകോമര്ശഴിച്ചഴിടണട്.

സകോപനത്തഴിനട്  സെണംഭവഴിച്ച  പ്രതധ്യക്ഷേ  നഷ്ടമകോയ  2,21,269/-രൂപ  (4,68,946-
2,47,677) ഓഡഴിറട് റഴികപ്പെകോര്ടഴില് നഴിരകോകരഴിച്ചഴിടണട്.
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കരകോറുകകോരനഴില് നഴിനണം  2,47,677/-  രൂപ ഈടകോകഴി തനതു ഫണഴില് സൂക്ഷേഴിച്ചഴിടചണനണം
അവകശഷഴിക്കുന  തുക  ഈടകോക്കുനതഴിനകോയഴി  റവനക്യൂ  റഴികവറഴി  നടപടഴികള്
സെസനീകരഴിക്കുനതഴിനട്  ഓണ്കലന  റവനക്യൂ  റഴികവറഴി  കപകോര്ടല്  മുഖകോനഴിരണം  ബഹ.  ജഴിലകോ
കളകര്കട് കകമകോറഴിയതകോയണം ചസെക്രടറഴി മറുപടഴി ലഭധ്യമകോകഴിയഴിടചണനട്  കകകോഴഴികകകോടട് ജഴിലകോ
ഓഡഴിറട്  കകോരധ്യകോലയണം  കജകോയഴിന്റെട്  ഡയറകറുചട  01.08.2019  ചല  ചക.എസെട്.എ.ചക.ചക.ഡഴി.
എസെട്.1/2019 നമര് കത്തട് പ്രകകോരണം മറുപടഴി ലഭധ്യമകോകഴിയഴിടണട്.

2. വകോണഴിജധ്യകോവശധ്യത്തഴിനുള്ള  ചകടഴിട  നഴിര്മ്മകോണ  ചപര്മഴിറട്  ഉപകയകോഗഴിച്ചട്
ആരകോധനകോലയണം നഴിര്മ്മഴിച.

[നടുവണ്ണൂര് ഗകോമ പഞകോയത്തട് 2017-18 ഓഡഴിറട് റഴികപ്പെകോര്ടട്  ഖണഴിക 2-7]

വകോണഴിജധ്യകോവശധ്യത്തഴിനുള്ള  രണട്  നഴില  (983.14  ചെതുരശ  മനീറര്  വഴിസനീര്ണ്ണണം)
ചകടഴിട  നഴിര്മ്മകോണത്തഴിനട്  എ.പഴി.  അബൂബകര്  മുസെലധ്യകോര്,  പ്രസെഴിഡണട്,  ജകോമഴിഅ
മര്കസെട്  സെഖകോഫത്തഴി സുനഴിയ എനയകോള്കട്   16.06.2016  ല് ബഴി.എല്/4648/16
നമറകോയഴി  പഞകോയത്തട്   ചപര്മഴിറട്  അനുവദഴിച.  ചകടഴിട  നഴിര്മ്മകോണണം  സെണംബനഴിച്ചട്
08.02.17 നട്  തകദ്ദേശ സെസയണംഭരണ വകുപ്പെട് മനഴികട് ലഭഴിച്ച പരകോതഴിയഴികന്മേല് ചസെക്രടറഴി,
ക്ലര്കട്  എനഴിവര്  പരഴികശകോധന  നടത്തഴിയതഴില്   മതകോരകോധനകോലയത്തഴിചന്റെ
മകോതൃകയഴിലകോണട്  ചകടഴിടണം  നഴിര്മ്മഴിച്ചഴിരഴിക്കുനചതന  കചണത്തഴി. അസെഴിസന്റെട്
എഞഴിനനീയറുചട  പരഴികശകോധനകോ  റഴികപ്പെകോര്ടഴിലണം  ചപര്മഴിറഴില്  നഴിനണം  വധ്യതഴിചെലഴിച്ചകോണട്
നഴിര്മ്മകോണചമനട് വധ്യക്തമകോകഴിയഴിരുന. ഇകത തുടര്നട് 20.05.2017 തനീയതഴിയഴില് എ 3-
4648/16  നമറകോയഴി നല്കഴിയ കകോരണണം കകോണഴികല് കനകോടനീസെഴിനുള്ള 01.06.2017  ചല
ചപര്മഴിറട്  പ്രകകോരമകോണട്  നഴിര്മ്മകോണചമന മറുപടഴി  പരഴിഗണഴിച്ചട്,  ചസെക്രടറഴി  നഴിര്മ്മകോണ
പുനരനുമതഴി നല്കുകയകോണുണകോയതട്.  എനകോല്  27.11.2017  നട് സെമര്പ്പെഴിച്ച കണംപനീഷന
പകോന പ്രകകോരണം  ചപര്മഴിറഴില് നഴിനണം വധ്യതധ്യസമകോയ പകോനകോണട്  സെമര്പ്പെഴികചപ്പെടഴിടള്ളതട്.
തറനഴിലയഴിചല വഴിസനീര്ണ്ണണം, ഘടന, ചകടഴിടത്തഴിചന്റെ ഉയരണം എനഴിവ ചപര്മഴിറഴില് നഴിനണം
വധ്യതധ്യസമകോയകോണട്  പൂര്ത്തനീകരഴിച്ചഴിടള്ളതട്.  ആയതട്  പരഴിഗണഴികകോചത  ചകടഴിടണം
വകോണഴിജധ്യകോവശധ്യത്തഴിനലകോചത  മറട്  ആവശധ്യങള്കട്  ഉപകയകോഗചപ്പെടുത്തഴിചലനട്
അകപക്ഷേകനഴില്  നഴിനണം  മുദ്ര  കപപ്പെറഴില്  സെതധ്യവകോങട്മൂലണം  വകോങഴി  നമര്
അനുവദഴിക്കുകയകോണട് ഉണകോയഴിടള്ളതട്. തുടര്നട് 2018-19 ല് ചകടഴിടണം മുസനീണം പള്ളഴിയകോയഴി
ഉപകയകോഗചപ്പെടുത്തുനതഴിനട്  കളകറഴില് നഴിനണം  അനുമതഴി  ലഭഴിക്കുനതഴിനുള്ള  അകപക്ഷേ
എ.പഴി.  അബൂബകര്  മുസെലധ്യകോര്  ഗകോമപഞകോയത്തഴില്  സെമര്പ്പെഴിക്കുകയണം  ചചെയഴിടണട്.
ചസെക്രടറഴി ചുമതലചപ്പെടുത്തഴിയ ഓവര്സെഴിയര് സല പരഴികശകോധന നടത്തഴിയതഴില് പ്രസ്തുത
ചകടഴിടണം മതപരമകോയ ആരകോധനക്കുള്ള സെകമ്മളന സലമകോയഴി ഉപകയകോഗഴിക്കുനചണനട്
കബകോദധ്യചപ്പെടഴിടണട്.

108 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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2011  ചല  കകരള  പഞകോയത്തട്  ചകടഴിട  നഴിര്മ്മകോണ  ചെടങള്,  ചെടണം  5(8,എ),
7(8 എ) എനഴിവ പ്രകകോരണം മതപരമകോയ ആവശധ്യങള്കകകോ അചലങ്കഴില് ആരകോധനയട് കട്
കവണഴികയകോ  പുതഴിയ  ചകടഴിടണം  നഴിര്മ്മഴിക്കുക,  അചലങ്കഴില്  നഴിലവഴിലള്ള  ചകടഴിടണം
പുനര്നഴിര്മ്മഴിക്കുക  അചലങ്കഴില്  വധ്യതഴിയകോനണം  വരുത്തുക,  കൂടഴികച്ചര്ക്കുക  തുടങഴിയ
സെണംഗതഴികളഴില്  ജഴിലകോകളകറുചട  മുനകൂര്  അനുമതഴി/അണംഗനീകകോരണം/സെമ്മതണം  എനഴിവ
വകോകങണതകോണട്.  എനകോല് അത്തരണം അനുമതഴികള് വകോങകോചതയകോണട് ആരകോധനകോലയണം
പ്രവര്ത്തഴിക്കുനതട്.

കമല് ചകടഴിട നഴിര്മ്മകോണവമകോയഴി ബനചപ്പെടട് ഗകോമപഞകോയത്തഴിനട് തകോചഴ പറയന
വനീഴ്ചകള് സെണംഭവഴിച്ചഴിടണട്.

i. തകദ്ദേശ സെസയണംഭരണ വകുപ്പെട് മനഴികട്  08.02.17  നട് അയച്ച പരകോതഴിയഴില്,  കപരട്
ചവളഴിചപ്പെടുത്തകോത്ത  പരകോതഴികകോരന  ചപര്മഴിറട്  ഉടമ  ആരകോധനകോലയമകോണട്
പണഴിയനചതനട് വധ്യക്തമകോകഴിയഴിടണട്. കൂടകോചത പ്രസ്തുത വഴിവരണം പഞകോയത്തഴിചന്റെ
ശദയഴില്ചപ്പെടുത്തഴിയഴിടണം  നടപടഴികളുണകോയഴിടഴിചലനണം  പരകോമര്ശഴിച്ചഴിടണട്.
ചപര്മഴിറട് അനുവദഴിച്ചതഴില് നഴിനണം വധ്യതധ്യസമകോയ അളവഴിലണം ഘടനയഴിലണം ആണട്
നഴിര്മ്മകോണണം നടനഴിടള്ളതട്.  2011  ചല കകരള പഞകോയത്തട്  ചകടഴിട  നഴിര്മ്മകോണ
ചെടങള്,  ചെടണം  19  പ്രകകോരണം  അണംഗനീകരഴിച്ച  പകോനുകള്ക്കുണം  നഴിര്മ്മകോണ
വഴിവരണങള്ക്കുണം  അനുസൃതമലകോത്ത  നഴിര്മ്മകോണണം  ചസെക്രടറഴിയചട  ശദയഴില്
ചപടകോല്  കനകോടനീസെട്  നല്കഴി  ഉടമയഴില്  നഴിനണം  വഴിശദനീകരണണം  കതകടണതുണം,
അണംഗനീകൃത  പകോനഴില്  നഴിനണം  വധ്യതഴിയകോനണം  വരുത്തഴിചകകോണട്  നഴിര്മ്മകോണണം
നടത്തകോനുകദ്ദേശഴിക്കുനചവങ്കഴില്  പരഴിഷ്കരഴിച്ച  പകോനുകളുണം  കഡ്രെകോയഴിണംഗുകളുണം
ലഭധ്യമകോകഴി  പരഴിഷ്ക്കരഴിച്ച  ചപര്മഴിറട്  അനുവദഴികകണതകോണട്.  എനകോല്  സല
പരഴികശകോധന  നടത്തഴിയ  സെകോകങ്കതഴിക  കവദഗട്ധധ്യമുള്ള  അസെഴിസന്റെട്
എഞഴിനനീയര്കട്  ചകടഴിടണം  വകോണഴിജധ്യകോവശധ്യത്തഴിനല  നഴിര്മ്മഴിക്കുനചതനട്
തഴിരഴിച്ചറഴിയകോന  സെകോധഴിച്ചഴില.  ചപര്മഴിറഴില്  നഴിനണം  വധ്യതഴിചെലഴിചള്ള  നഴിര്മ്മകോണണം
നഴിര്ത്തഴിചവയട് ക്കുനതഴികനകോ  വധ്യതഴിയകോന  പകോന  സെമര്പ്പെഴിക്കുനതഴിനട്  നഴിര്കദ്ദേശണം
നല്കുനതഴികനകോ  പഞകോയത്തട്  തയകോറകോയഴില.  പകരണം  മുദ്രപത്രത്തഴില്
സെതധ്യവകോങട്മൂലണം  വകോങഴി  ചകടഴിടത്തഴിനട്  നമര്  ആനുവദഴിക്കുകയകോണുണകോയതട്.
കമല് മുദ്രപത്രത്തഴിചന്റെ നഴിയമസെകോധുതയണം സെതധ്യവകോങട്മൂലണം ലണംഘഴിച്ചതഴിനട് ചകടഴിട
ഉടമചകതഴിചര  സെസനീകരഴിച്ച  നഴിയമനടപടഴികളുണം  വധ്യക്തമകോക്കുനതഴിനകോവശധ്യചപ്പെടട്
നല്കഴിയ ഓഡഴിറട് അകനസഷണകുറഴിപ്പെഴിനട് മറുപടഴി ലഭധ്യമകോകഴിയഴിടഴില.

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 109
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ii. പകോന  തയകോറകോകഴി  സെമര്പ്പെഴിച്ച  ബഴില്ഡഴിണംഗട്  സൂപ്പെര്കവസെര്
മഴിഥുനനകോഥട്.എല്.എസെട്,  ആകലച്ചഴിയഴില്,  നടുവണ്ണൂര്,  ചകടഴിട  ഉടമ  എനഴിവര്
വകോണഴിജധ്യകോവശധ്യത്തഴിനുള്ള  ചപര്മഴിറഴിചന്റെ  മറവഴില്  ജഴിലകോ  കളകറുചട  മുനകൂര്
അനുമതഴി  വകോങകോചത  ആരകോധനകോലയണം  നഴിര്മ്മഴിക്കുകയകോണട്  ചചെയഴിടള്ളതട്.
പഞകോയത്തഴിചന ചതറഴിദരഴിപ്പെഴിച്ചട് നഴിര്മ്മകോണണം നടത്തഴിയ ചകടഴിട ഉടമചകതഴിചര
2011  ചല കകരള പഞകോയത്തട് ചകടഴിട നഴിര്മ്മകോണ ചെടങള്,  ചെടണം  150  പ്രകകോരണം
നഴിയമ നടപടഴി സെസനീകരഴിച്ചഴില. 2011 ചല കകരള പഞകോയത്തട് ചകടഴിട നഴിര്മ്മകോണ
ചെടങള്,  ചെടണം  144  പ്രകകോരമുള്ള  ഉത്തരവകോദഴിത്തണം  നഴിര്വ്വഹഴികകോത്തതഴിനട്
ബഴില്ഡഴിണംഗട് സൂപ്പെര്കവസെര്ചകതഴിചരയണം നടപടഴികള് സെസനീകരഴിച്ചഴിടഴില.

iii. ചകടഴിടണം  ആരകോധനകോലയമകോയഴി  ഉപകയകോഗഴിക്കുനതഴിനുള്ള  ഉടമയചട  അകപക്ഷേ
ജഴിലകോകളകര്കട്  അനുമതഴികകോയഴി  കകമകോറുണം  മുനപട്  ചകടഴിടണം  സെകമ്മളന
വഴിനഴികയകോഗ  ചകടഴിടങള്ക്കുള്ള  ചെടങള്  പകോലഴിക്കുനകണകോ  എനതട്
പരഴികശകോധഴിച്ചഴിടഴില.

വകോണഴിജധ്യകോവശധ്യത്തഴിനുള്ള  ചപര്മഴിറഴിചന്റെ  മറവഴില്  ഗകോമപഞകോയത്തഴിചന
ചതറഴിദരഴിപ്പെഴിച്ചട്,  ചെടപ്രകകോരമുള്ള  മുനകൂര്  അനുമതഴികള്  കനടകോചത  ആരകോധനകോലയണം
നഴിര്മ്മഴിച്ചട്  ആയതട്  ക്രമവതട്കരഴിക്കുനതഴിനുള്ള  ശമമകോണട്  നടനഴിടള്ളതട്.  ഇകകോരധ്യണം
ജഴിലകോ  കളകചറ  കബകോധഴിപ്പെഴികകണതുണം  ചകടഴിട  ഉടമ,  ബഴില്ഡഴിണംഗട്  സൂപ്പെര്കവസെര്
എനഴിവര്ചകതഴിചര  ഉചെഴിതമകോയ  നഴിയമ  നടപടഴികള്  സെസനീകരഴികകണതുമകോചണനട്
ഓഡഴിറട്  റഴികപ്പെകോര്ടഴില്  നഴിര്കദ്ദേശഴിച്ചഴിടണട്.  വഴിഷയണം  സെര്കകോരഴിചന്റെ  ശദയഴില്
ചകകോണ്ടുവരുന.

ചകടഴിടണം  തരണം  മകോറഴി  ആരകോധനകോലയമകോയഴി  ഉപകയകോഗഴിക്കുനചവനട്  കബകോധധ്യചപ്പെടതഴിനകോല്
ചകടഴിടണം  ചപകോളഴിച  മകോറ്റുനതഴിനകോയഴി  തകോല്കകോലഴിക  ഉത്തരവട്  പുറചപ്പെടുവഴിച്ചഴിടചണനണം
ആയതഴിന  പ്രകകോരമുള്ള   തുടര്നടപടഴികള്   സെസനീകരഴിക്കുനതകോചണനണം  സകോപനണം  മറുപടഴി
നല്കഴിയതകോയഴി കകകോഴഴികകകോടട് ജഴിലകോ ഓഡഴിറട് കകോരധ്യകോലയണം കജകോയഴിന്റെട് ഡയറകര് 01.08.2019
ചല  ചക.എസെട്.എ.ചക.ചക.ഡഴി.എസെട്.1/2019  നമര്  കത്തട്  പ്രകകോരണം  മറുപടഴി
ലഭധ്യമകോകഴിയഴിടണട്. അറഴിയഴിച്ചഴിടണട്.

110 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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3. റഴിണംഗട് കണംകപകോസട്- പദതഴി നഴിര്വ്വഹണത്തഴിചല അപകോകതകള്.

[ചകകോയഴിലകോണഴി നഗരസെഭ 2017-18 ഓഡഴിറട് റഴികപ്പെകോര്ടട്  ഖണഴിക 3-8]

കപ്രകോജകട് നണം & കപരട്. 174/2018, റഴിണംഗട് കകമകോസട്

നഴിര്വ്വഹണ ഉകദധ്യകോഗസന ചഹല്ത്തട് ഇനചസ്പെകര്

അടങ്കല് 59,17,500/- (53,25,000/-  ധനകകോരധ്യ കമ്മനീഷന അവകോര്ഡട്,
750/- തനതട് ഫണട്, 5,91,750/- ഗുണകഭകോക്തൃ വഴിഹഴിതണം)

ചചെലവട്

46,37,075/- [വഴികസെന ഫണട് - 43,30,325/- (7,39,810/-
ബഴില് നണം-2/12.10.2017, 2,63,585/- ബഴില് നണം-
3/28.11.2017,16,12,520/- ബഴില് നണം-4/18.01.2018, 
8,08,475/- ബഴില് നണം-7/23.03.2018, 9,05,935/- ബഴില് നണം-
8/26.03.2018) ഗുണകഭകോക്തൃ വഴിഹഴിതണം- 3,06,750/- 
(വഴിശദകോണംശങള് ലഭധ്യമകോകഴിയഴില)]      

2016-17 ല് 127/17 നമറകോയഴി ആവഴിഷ്കരഴിച്ചട് 2017-18 ല് 174/2018 നമര് സ്പെഴില്
ഓവറകോയഴി  നഴിര്വ്വഹണണം  നടത്തഴിയ  പദതഴി  മുകഖന  1955  ഗുണകഭകോക്തകോകള്കട്
43,30,325/-  രൂപ  സെബട് സെഴി ഡഴി  നല്കഴിയഴിടണട്.  2016-17  ല്  127/17  നമറകോയഴി
93,75,000/-  രൂപ ശുചെഴിതസമഴിഷനഴില് നഴിനണം  18,75,000/-  രൂപ ധനകകോരധ്യ കമ്മനീഷന
ഗകോന്റെകോയണം  12,50,000/-  രൂപ  ഗുണകഭകോക്തൃ  വഴിഹഴിതവണം  വകയഴിരുത്തഴിയകോണട്  പദതഴി
ആരണംഭഴിച്ചഴിടള്ളതട്. 14.02.2017  ചല  7-ാം നമര് തനീരുമകോനത്തഴിചന്റെ അടഴിസകോനത്തഴില്
ശുചെഴിതസമഴിഷനഴില് നഴിനണം ഫണട് ലഭഴികകോന സെകോദധ്യതയഴിചലന നഴിഗമനത്തഴില് പദതഴി
2100  ഗുണകഭകോക്തകോകള്കട്  47,25,000/-  രൂപ  ധനകകോരധ്യ  കമ്മനീഷന  ഗകോനണം
5,25,000/-  രൂപ  ഗുണകഭകോക്തൃ  വഴിഹഴിതവണം  വകയഴിരുത്തഴി  റഴികവസെട്  ചചെയ്തു.
ശുചെഴിതസമഴിഷന എകഴികക്യൂടനീവട് ഡയറകറുചട 21.02.2017 ചല 201/സെഴി2/2008/എസെട്.എണം
നമര് നടപടഴി ക്രമണം മുകഖന പദതഴിയചട ഒനകോണം ഘടമകോയഴി 2000 ഗുണകഭകോക്തകോകള്കട്
ആദധ്യ  ഗഡുവകോയഴി  22,50,000/-  രൂപ  അനുവദഴിച്ചട്  ഉത്തരവകോയഴിരുന.  ആയതട്
പരഴിഗണഴികകോചത  09.03.2017  ചല  20-ാം  നമര്  തനീരുമകോന  പ്രകകോരണം  2367
ഗുണകഭകോക്തകോകള്കകോയഴി  53,25,000/-  രൂപ ധനകകോരധ്യ കമ്മനീഷന ഗകോനണം  750/-  രൂപ
തനതട് ഫണ്ടുണം 5,91,750/- രൂപ ഗുണകഭകോക്തൃ വഴിഹഴിതവണം വകയഴിരുത്തഴി പദതഴി വനീണ്ടുണം
പരഴിഷ്കരഴിച.  14.03.2017  ചല  ചടണര്  നടപടഴിയഴിലൂചട  റഴിണംഗട്  കകമകോസട്  യൂണഴിറഴിനട്
2,465/-  രൂപ  നഴിരകഴില്  ചറയട്ഡട്കകകോ  കകകോഴഴികകകോടഴിചന  കസെവനദകോതകോവകോയഴി
നഴിശ്ചയഴിക്കുകയണം  30.03.2017-നട്  നഗരസെഭ  ബകോഞട്  മകോകനജര്,  ചറയട്ഡട്കകകോ
കകകോഴഴികകകോടുമകോയഴി  കരകോറഴികലര്ചപ്പെടുകയണം  ചചെയ്തു.  കമല്  പദതഴിയകോണട്  2017-18
വര്ഷത്തഴില് സ്പെഴില് ഓവറകോയഴി നഴിര്വ്വഹണണം നടത്തഴിയഴിടള്ളതട്.  പദതഴി നടത്തഴിപമകോയഴി
ബനചപ്പെടട് തകോചഴ പറയന അപകോകതകള് കകോണുന.

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 111
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(a)ശുചെഴിതസ മഴിഷന ഗകോന്റെട് നഷ്ടചപ്പെടുത്തഴി

ശുചെഴിതസമഴിഷന  എകഴികക്യൂടനീവട്  ഡയറകറുചട  21.02.2017  ചല  201/സെഴി2  /
2008/എസെട്.എണം  നമര് നടപടഴി  ക്രമണം  മുകഖന പദതഴിയചട  ഒനകോണം  ഘടമകോയഴി
2000  ഗുണകഭകോക്തകോകള്കട്  22,50,000/-  രൂപ അനുവദഴിച്ചട്  ഉത്തരവകോയഴിരുന.
എനകോല് 09.03.2017 ചല 20-ാം നമര് തനീരുമകോന പ്രകകോരണം 53,25,000/- രൂപ
ധനകകോരധ്യ  കമ്മനീഷന  ഗകോന്റെട്  വകയഴിരുത്തഴിയകോണട്  പദതഴി  പരഴിഷ്കരഴിച്ചഴിടള്ളതട്.
21.02.2017  തനീയതഴിയഴില്  പദതഴികട്  ശുചെഴിതസമഴിഷന  അണംഗനീകകോരണം  ലഭഴിച്ചഴിടണം
09.03.2017  ല്  ധനകകോരധ്യകമ്മനീഷന  ഗകോന്റെട്  വകയഴിരുത്തഴി  പദതഴി
പരഴിഷ്കരഴിച്ചതഴിനകോല്  ശുചെഴിതസ  മഴിഷന  ഗകോന്റെട്  നഷ്ടചപ്പെടുനതഴിനട്  കകോരണമകോയഴി.
എനകോല്  പദതഴി  പരഴിഷ്കരഴിച്ച  വഴിവരണം  ശുചെഴിതസമഴിഷചന  അറഴിയഴികകോചത
27.06.2017  തനീയതഴിയഴിചല  36053  നമര് ചചെകട് മുകഖന  22,50,000/-  രൂപ
പദതഴിവഴിഹഴിതത്തഴിചന്റെ ഒനകോണം ഗഡുവകോയഴി നഗരസെഭ കകപ്പെറഴി.പദതഴി വഴിഹഴിതണം
വകയഴിരുത്തഴിയഴിടഴിലകോത്തതഴിനകോല്  തുക  പലഴിശ  സെഹഴിതണം  തഴിരഴിച്ചടക്കുനതഴിനട്
ശുചെഴിതസമഴിഷന ഡയറകറുചട 20.03.2018 ചല 201/സെഴി2/2008/എസെട്.എണം നമര്
കത്തട് മുകഖന ചസെക്രടറഴികട് നഴിര്കദ്ദേശണം നല്കഴിയഴിടണട്. ഓഡഴിറട് തനീയതഴി വചരയണം
പ്രസ്തുത  തുക  ശുചെഴിതസമഴിഷനഴികലകട്  തഴിരഴിച്ചടച്ചഴിടഴില.  വഴികസെന
പ്രവര്ത്തനങള്കകോയഴി ലഭധ്യമകോവന വഴിഭവ കസകോതസ്സുകള് ശരഴിയകോയ വഴിധത്തഴില്
ഉപകയകോഗചപ്പെടുത്തുനതഴില്  സകോപനത്തഴിനുണകോയ  വനീഴ്ച  മുലണം  ശുചെഴിതസമഴിഷന
പദതഴി വഴിഹഴിതവണം തുക ചചെലവഴഴികകോത്തതഴിനകോല് 2016-17 വര്ഷചത്ത പദതഴി
വഴിഹഴിതമകോയഴി  വകയഴിരുത്തഴിയ  53,25,000/-  രൂപയണം  (ധനകകോരധ്യ  കമ്മനീഷന
ഗകോന്റെട് ) സകോപനത്തഴിനട് നഷ്ടചപ്പെട.

(b)ഗുണകഭകോക്തൃ പടഴിക ലഭധ്യമകോകഴിയഴില.

2367  ഗുണകഭകോക്തകോകള്കട്  റഴിണംഗട്  കകമകോസട്  സകോപഴിച്ചട്  നല്കുനതഴിനകോണട്
പദതഴി  ലക്ഷേധ്യമഴിടുനതട്.  എനകോല്  ഭരണ  സെമഴിതഴി  അണംഗനീകരഴിച്ച  അനഴിമ
ഗുണകഭകോക്തൃ  പടഴികകയകോ,  ഗുണകഭകോക്തൃ  പടഴിക  അണംഗനീകരഴിച്ച  ഭരണസെമഴിതഴി
തനീരുമകോനകമകോ ഓഡഴിറട്  പരഴികശകോധനകട്  ലഭധ്യമകോകഴിയഴിടഴില.  ഇതട്  സെണംബനഴിച്ചട്
നല്കഴിയ ഓഡഴിറട് അകനസഷണ കുറഴിപ്പെഴിനുണം സകോപനണം മറുപടഴി ലഭധ്യമകോകഴിയഴിടഴില.
ഏചതലകോണം  ഗുണകഭകോക്തകോകള്കകോണട്  റഴിണംഗട്  കകമകോസട്  സകോപഴിച്ചട്
നല്കഴിയചതനതട്  സെണംബനഴിച്ച  രജഴിസറുകകളകോ  കരഖകകളകോ  സകോപനത്തഴില്
തയകോറകോകഴി സൂക്ഷേഴിച്ചഴിടഴില.
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(c)അധഴിക നഴിരകഴില് സെബട് സെഴിഡഴി അനുവദഴിച.

03.04.2017 ചല സെ.ഉ (എണം.എസെട്)  നമര് 80/2017/ത.സെസ.ഭവ നമര് ഉത്തരവട്
പ്രകകോരമുള്ള പഞകോയത്തഴിരകോജട്  /  നഗരപകോലഴിക സകോപനങളുചട സെബട് സെഴിഡഴിയണം
അനുബന  വഴിഷയങളുണം  സെണംബനഴിച്ച  മകോര്ഗ്ഗകരഖയഴില്  റഴിണംഗട്  കകമകോസട്
യൂണഴിറ്റുകള്കട്  ചപകോതു  വഴിഭകോഗണം  ഗുണകഭകോക്തകോകള്കട്  50  ശതമകോനവണം
പടഴികജകോതഴി/  പടഴിക  വര്ഗ്ഗണം  വഴിഭകോഗത്തഴിനട്  75  ശതമകോനവമകോണട്  പരമകോവധഴി
സെബട് സെഴിഡഴി  അനുവദഴികകോവനതട്.എനകോല്  ശുചെഴിതസമഴിഷന  വഴിഹഴിതണം
ഉള്ചപ്പെടുത്തഴി  ആസൂത്രണണം  ചചെയ  പദതഴിയചട  വഴിഭവ  കസകോതസട്
വഴികസെനഫണകോയഴി പരഴിഷ്കരഴിച്ചകപ്പെകോള് സെബട് സെഴിഡഴി നഴിരകഴില് മകോറണം വരുത്തകോചത
മുഴവന  ഗുണകഭകോക്തകോകള്ക്കുണം  90  ശതമകോനണം  സെബട് സെഴിഡഴിയകോണട്  കപ്രകോജകട്
പ്രകകോരണം അനുവദഴിച്ചഴിടള്ളതട്. ഇതട് പ്രകകോരണം യൂണഴിറട് കകകോസഴിചന്റെ 10 ശതമകോനമകോയ
250/- രൂപയകോണട് ഓകരകോ ഗുണകഭകോക്തകോകളഴില് നഴിനണം ഈടകോകകണഴിയഴിരുനതട്.
എനകോല് ഓഡഴിറട് വര്ഷത്തഴില് ഈ തുകയണം എലകോ ഗുണകഭകോക്തകോകളഴില് നഴിനണം
പഴിരഴിചച്ചടുത്തഴിടഴിചലനട്  കരഖകള്  വധ്യക്തമകോക്കുന.ഫയലഴില്  സൂക്ഷേഴിച്ച
ചറയട്ഡട്കകകോയചട അകപക്ഷേകളുണം ബഴിലണം പ്രകകോരണം 1955 ഗുണകഭകോക്തകോകള്കകോണട്
റഴിണംഗട് കകമകോസട് നല്കഴിയഴിടള്ളതട്.  ഇതട് പ്രകകോരണം  4,88,750/-  രൂപ ഗുണകഭകോക്തൃ
വഴിഹഴിതമഴിനത്തഴില് പഴിരഴിചച്ചടുകകണഴിടത്തട് 1,81,250/- രൂപ പഴിരഴിചച്ചടുത്തതഴിചന്റെ
കരഖകള് മകോത്രചമ ഓഡഴിറട് പരഴികശകോധനകട് ലഭധ്യമകോകഴിയഴിടള. ചറയട്ഡട്കകകോ കട്
കകമകോറഴിയ  46,37,075/-  രൂപയഴില്  43,30,325/-  രൂപ  ധനകകോരധ്യ  കമ്മനീഷന
ഗകോനണം 3,06,750/- രൂപ തനതട് ഫണ്ടുമകോണട്.

(d)ചടണര് നടപടഴി ക്രമങളഴിചല അപകോകത.

അഞട്  ലക്ഷേത്തഴികനകോ  മുകളഴികലകോ  തുകയ്ക്കുള്ള  വകോങലകള്  ആവശധ്യമുള്ള
പദതഴികളഴികന്മേല്  ഇ-ചടണര്  നടപടഴികള്  സെസനീകരഴികണചമന  സെര്കകോര്
നഴിര്കദ്ദേശണം  പകോലഴികകോചതയകോണട്  ചടണര്  നടപടഴികള്  സെസനീകരഴിച്ചഴിടള്ളതട്.
14.03.2017  ചല ചടണര് പരസെധ്യണം  18.02.2017  ചല മകോതൃഭൂമഴി ദഴിനപത്രത്തഴിചന്റെ
പ്രകോകദശഴിക  കപജഴില്  (കപജട്  നണം.2,  നകോടവര്ത്തമകോനണം)  ആണട്
പ്രസെഴിദനീകരഴിച്ചഴിടള്ളതട്.  പ്രസ്തുത  പരസെധ്യത്തഴിനട്  5,112/-  രൂപ  18.02.2017  ചല
61002471  നമര്  ബഴിലഴികന്മേല്  നഗരസെഭ  ചചെലവഴഴിച്ചഴിടണട്.  പ്രകോകദശഴിക
വകോര്ത്തകള്കകോയള്ള തകോളുകള് ഒകര എഡഴിഷനഴില് തചന വധ്യതധ്യസമകോയഴിരഴിക്കുണം
എനതഴിനകോല്  ചടണര്  പരസെധ്യത്തഴിനട്  ഉകദ്ദേശഴിച്ച  രനീതഴിയഴില്  പ്രചെരണണം
ലഭഴിച്ചഴിരഴികകോനുള്ള  സെകോധധ്യത  വഴിരളമകോണട്.  തകദ്ദേശ  സെസയണംഭരണ  വകുപ്പെഴിചന്റെ
02.06.2016  തനീയതഴിയഴിചല സെ.ഉ.(സെകോധകോ)  നണം.  1826/2016/ത.സെസ.ഭ.വ നമര്

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 113
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ഉത്തരവട്  പ്രകകോരണം  6  ഏജനസെഴികളകോണട്  റഴിണംഗട്കകമകോസട്  വഴിതരണണം
ചചെയ്യുനതഴിനുള്ള  അണംഗനീകൃത  കസെവനദകോതകോകള്.  സകോപനത്തഴിചന്റെ  ഉത്തമ
തകോല്പരധ്യണം  മുനനഴിര്ത്തഴി  ചടണര്  പരസെധ്യചത്തകുറഴിച്ചട്  കസെവന  ദകോതകോകചള
അറഴിയഴിക്കുനതഴിനുണം  അതഴിലൂചട  ചടണറഴില്  മത്സരസെസഭകോവണം  ഉറപ്പെട്
വരുത്തുനതഴിനുണം  നഗരസെഭകട്  സെകോധഴിച്ചഴിടഴില.  ഗുണശനീ  ചവര്മഴി  കകമകോസട്  &
കസെകോളഴിഡട്  ചവയഴിസട്  മകോകനചജ്മെന്റെട്,  ചറയട്ഡട്കകകോ  കകകോഴഴികകകോടട്  എനഴിവരകോണട്
ചടണറഴില് പചങ്കടുത്തതട്. യഥകോക്രമണം 2,470/-, 2,490/- എനഴിങചനയകോണട് ഇവര്
വകോഗകോനണം  ചചെയ  തുകകള്.  പുതുകഴിയ  കസകോര്  പര്കച്ചസെട്  മകോനസല്  പ്രകകോരണം
ചനകഗകോസെഴികയഷനട്  സെകോധധ്യതയഴിലകോതഴിരുനഴിടകപകോലണം  ചറയട്ഡട്കകകോയമകോയഴി
ചചെയര്മകോന ചനകഗകോസെഴികയഷന നടത്തഴിയതഴിചന തുടര്നട് ചറയട്ഡട്കകകോ 2,465/-
രൂപകട്  റഴിണംഗട്  കകമകോസട്  വഴിതരണണം  ചചെയ്യുനതഴിനട്  തയകോറകോവകയകോയഴിരുന.
ചടണറഴില്  കുറഞ്ഞ  നഴിരകകോയ  2,470/-  രൂപ  വകോഗകോനണം  ചചെയ  കകകോഴഴികകകോടട്
ജഴിലയഴിചല  ശുചെഴിതസമഴിഷന  അണംഗനീകൃത  കസെവനദകോതകോവകോയ  ഗുണശനീ  ചവര്മഴി
കകമകോസട്  &  കസെകോളഴിഡട്  ചവയഴിസട്  മകോകനചജ്മെനമകോയഴി  ചനകഗകോസെഴികയഷന
നടത്തഴിയതഴിചന്റെ  കരഖകചളകോനണം  ഫയലഴില്  ലഭധ്യമല.  20.03.2017  ചല
എച്ചട്1.11330/16  നമരകോയള്ള  ചസെക്രടറഴിയചട  പര്കച്ചസെട്  ഓര്ഡറഴില്  റഴിണംഗട്
കകമകോസട്  7  ദഴിവസെത്തഴിനകണം  വഴിതരണണം  ചചെയ്യുനതഴിനട്  ചറയട്ഡട്കകകോകട്
നഴിര്കദ്ദേശണം  നല്കഴിയഴിരുന.  എനകോല്  14.03.2018  നകോണട്  ചറയട്ഡട്കകകോ  റഴിണംഗട്
കകമകോസട്  വഴിതരണണം  പൂര്ത്തഴിയകോകഴിയതട്.  പര്കച്ചസെട്  ഓര്ഡറഴിചല
സെമയപരഴിധഴിക്കുള്ളഴില്  റഴിണംഗട്  കകമകോസ്റ്റുകള്  സകോപഴിച്ചഴിരുചനങ്കഴില്  2016-17
വര്ഷണം തചന ചപ്രകോജകട് പൂര്ത്തഴിയകോകചപ്പെടുകയണം ധനകകോരധ്യ കമ്മനീഷന ഗകോന്റെഴില്
നഴിനള്ള 43,30,325/- രൂപയചട നഷ്ടണം ഒഴഴിവകോകചപ്പെടുകയണം ചചെയ്യുമകോയഴിരുന.

(e)പദതഴി ഫലപ്രദമകോയഴില

59,17,500/-  രൂപ  അടങ്കലഴില്  46,37,075/-  രൂപ  ചചെലവഴഴിച്ചട്  നഴിര്വ്വഹണണം
നടത്തഴിയ  പദതഴിയഴില്  1955  വനീടുകളഴില്  റഴിണംഗട്  കകമകോസട്  സകോപഴിച്ചഴിടണട്.
01.03.2011  ചല  സെ.ഉ.(എണം.എസെട്)  73/2011/ത.സെസ.ഭ.വ  പ്രകകോരണം  ഒരു  റഴിണംഗട്
കകമകോസട്  യൂണഴിറട്  എനകോല്  2  ചഫകറകോസെഴിമന്റെട്  റഴിണംഗുകള്,  5  കഴികലകോ
ചെകോണകചപകോടഴിയചട  പ്രകോരണംഭപകോളഴി,  സെര്ജഴികല്  ഗക്കൗ  എനഴിവ
ഉള്ചകകോളനതകോണട്.  ഇത്തരത്തഴിലള്ള  ഒരു  യൂണഴിറഴിനകോണട്  ശുചെഴിതസമഴിഷന
2,500/-  രൂപ  യൂണഴിറട്  കകകോസട്  നഴിശ്ചയഴിച്ചഴിടള്ളതട്.  എനകോല്  ചടണര്
പരസെധ്യത്തഴില്  ചഫകറകോ  സെഴിമന്റെട്  റഴിണംഗുകളുചട  ചസ്പെസെഴിഫഴികകഷന  മകോത്രചമ
വധ്യക്തമകോകഴിയഴിടള.  ചറയട്ഡട്കകകോ  ചഫകറകോ  സെഴിമന്റെട്  റഴിണംഗുകള്  മകോത്രചമ
ഗുണകഭകോക്തകോകള്കട്  വഴിതരണണം  ചചെയഴിടള.  ഇതട്  മൂലണം  റഴിണംഗട്

114 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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കകമകോസഴിണംഗഴിനുള്ള  മുഴവന  അടഴിസകോന  സെക്കൗകരധ്യങളുണം  ഗുണകഭകോക്തകോകള്കട്
ലഭധ്യമകോയഴില.  ഫയല് പരഴികശകോധഴിച്ചതഴില്  6, 20  വകോര്ഡുകളഴില് റഴിണംഗട് കകമകോസട്
യൂണഴിറട് സകോപഴിച്ചതുമകോയഴി ബനചപ്പെടട് പരകോതഴികളുയര്നതകോയഴി കുറഴിപ്പെട് ഫയലഴില്
കരഖചപ്പെടുത്തഴിയ സെകോഹചെരധ്യത്തഴില്.  01.10.2018  തനീയതഴിയഴില് നഗരസെഭയഴിചല
6-ാം വകോര്ഡഴിചല 31, 32 വനീടുകളഴില് ചഹല്ത്തട് ഇനചസ്പെകറുചട സെകോനഴിദധ്യത്തഴില്
കസെറട്  പരഴികശകോധന  നടത്തഴിയതഴില്  ഗുണകഭകോക്തകോകള്  റഴിണംഗട്  കകമകോസട്
സെണംവഴിധകോനണം  ഉപകയകോഗചപ്പെടുത്തുനഴിചലനട് വധ്യക്തമകോയഴി.  ഗുണകഭകോക്തകോകള്
അടയ,  കതങ  അടുകള  ഉപകരണങള്  എനഴിവ  സൂക്ഷേഴിച്ചട്  വയ്ക്കുനതഴിനുള്ള
ഉപകോധഴിയകോയഴിടകോണട്  റഴിണംഗുകള്  ഉപകയകോഗചപ്പെടുത്തുനതട്.  ഇതട്  പദതഴി
പ്രവര്ത്തനങള് വര്കഴിണംഗട് ഗ്രൂപകള് കൃതധ്യമകോയഴി കമകോണഴിറര് ചചെയ്യുനതഴില് വനീഴ്ച
വരുത്തഴിചയനതഴിചന്റെ ചതളഴിവകോണട്.

ചഹല്ത്തട്  ഓഫനീസെര്  നഴിര്വ്വഹണ  ഉകദധ്യകോഗസനകോയഴി  2017-18  വര്ഷത്തഴില്
66,67,656/- രൂപയചട പദതഴി പ്രവര്ത്തനങളകോണട് നടത്തഴിയഴിടള്ളതട്. ആയതഴിചന്റെ 70
ശതമകോനകത്തകോളണം  തുകയണം  (46,37,075/-  രൂപ)   റഴിണംഗട്  കകമകോസട്  പദതഴികകോയകോണട്
ചചെലവഴഴിച്ചഴിടള്ളതട്.  നഗരസെഭ  നടപ്പെകോക്കുന  സെമഗ  മകോലഴിനധ്യ  പരഴിപകോലനണം എന
അകജവ മകോലഴിനധ്യ സെണംസ്കരണ പദതഴിയചട മുചനകോരുകണം കൂടഴിയകോണട് റഴിണംഗട് കകമകോസട്
പദതഴി.  കമല്  പദതഴി  നഴിര്വ്വഹണ  ഘടങളഴില്  ആകരകോഗധ്യ  സകോന്റെഴിണംഗട്  കമ്മഴിറഴി,
വര്കഴിണംഗട്  ഗ്രൂപ്പെട്  എനഴിവ  ചുമതലകോപരമകോയ  ഇടചപടലകള്  നടത്തഴിയഴില.  6,  20
വകോര്ഡുകളഴില് പരകോതഴി ഉണകോയ സെകോഹചെരധ്യത്തഴില് കപകോലണം പദതഴി പ്രവര്ത്തനങളുചട
കമകോണഴിററഴിണംഗട് ചുമതലയള്ള വര്കഴിണംഗട് ഗ്രൂപ്പെട് പദതഴി നഴിര്വ്വഹണണം നഴിരനീക്ഷേഴിച്ചഴില.

03.04.2017 ചല സെ.ഉ (എണം.എസെട്)  നമര് 80/2017/ത.സെസ.ഭവ നമര് ഉത്തരവട്
പ്രകകോരണം പഞകോയത്തഴിരകോജട്/നഗരപകോലഴിക സകോപനങളുചട സെബട് സെഴിഡഴിയണം അനുബന
വഴിഷയങളുണം  സെണംബനഴിച്ച  മകോര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകകോരമുള്ള  സെബട് സെഴിഡഴി  നഴിബനനകള്കട്
വഴിരുദമകോയഴി  പദതഴി  നഴിര്വ്വഹണണം  നടത്തഴിയതഴിനകോല്  നഗരസെഭകട്  അധഴിക
സെകോമത്തഴിക  ബകോധധ്യതയണകോയഴിടണട്.  ഗുണകഭകോക്തകോകളഴില്  ചപകോതുവഴിഭകോഗണം,
പടഴികജകോതഴി/പടഴികവര്ഗ്ഗണം  വഴിഭകോഗത്തഴിലള്ള  ഗുണകഭകോക്തകോകചള  സെണംബനഴിക്കുന
കണകട്  ലഭധ്യമലകോത്തതഴിനകോല്  സെബട് സെഴിഡഴി  ഇനത്തഴില്  അധഴികണം  നല്കഴിയ  തുക
തഴിടചപ്പെടുത്തുനതഴിനട് സെകോധഴിച്ചഴിടഴില.

ഗുണകഭകോക്തൃ  പടഴിക,  വഴിതരണ  രജഴിസര്,  തനതട്  ഫണഴിചന്റെ/ഗുണകഭകോക്തൃ
വഴിഹഴിതത്തഴിചന്റെ ചചെലവട് കരഖകള്, ഗുണകഭകോക്തൃ വഴിഹഴിതണം പഴിരഴിചച്ചടുത്തതട് സെണംബനഴിച്ച
കരഖകള് എനഴിവ ഓഡഴിറഴിനട്  ലഭധ്യമകോകഴിയഴിടഴിലകോത്തതഴിനകോലണം അധഴികരഴിച്ച നഴിരകഴില്
സെബട് സെഴിഡഴി  അനുവദഴിച്ചതഴിനകോലണം  പദതഴി  പ്രകകോരമുള്ള  ചചെലവട്  തുക  ഓഡഴിറട്
റഴികപ്പെകോര്ടഴില് തടസചപ്പെടുത്തഴിയഴിടണട്.
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ഓഡഴിറട് നഴിര്കദ്ദേശങള്

1) ചസെക്രടറഴി  സെബട് സെഴിഡഴി  അനുവദഴിച്ച  ഗുണകഭകോക്തകോകചള  ചപകോതുവഴിഭകോഗണം,
പടഴികജകോതഴി/പടഴികവര്ഗ്ഗണം  എനഴിങചന  തരണം  തഴിരഴിച്ചട്  അധഴികണം  നല്കഴിയ
സെബട് സെഴിഡഴി തുക തഴിടചപ്പെടുത്തഴി വഴിവരണം ഓഡഴിറഴിചന അറഴിയഴികകണതകോണട്.

2)പദതഴി  ആസൂത്രണ  ഘടത്തഴില്  നഴിര്വ്വഹണ  ചുമതലയണകോയഴിരുന
ഉകദധ്യകോഗസന  പദതഴിപ്രകകോരണം  അനുവദഴികകോവന  സെബട് സെഴിഡഴി  നഴിരകട്
സെണംബനഴിച്ച  കുറഴിപ്പെട്  ആകരകോഗധ്യകകോരധ്യ  സകോന്റെഴിണംഗട്  കമ്മഴിറഴിയ്ക്കുണം  അതുവഴഴി
കക്കൗണ്സെഴിലഴിനുണം  നലഴികയകോചയനട്  വധ്യക്തമകോകകണതുണം  ഇകകോരധ്യത്തഴില്  വനീഴ്ച
വചനങ്കഴില് കകോരണണം  വധ്യക്തമകോകകണതുമകോണട്.  കപ്രകോജക്ടുകളുചട ഡകോറകോ  എനടഴി
ചചെയ്യുനതഴിനുമുമട്  സെബട്സെഴിഡഴി  നഴിരക്കുകള്  സെര്കകോര്  നഴിര്കദ്ദേശങള്കട്
അനുസെ ൃതമകോചണനട്  ഉറപവരുകത്തണതട്  നഴിര്വ്വഹണ  ഉകദധ്യകോഗസചന്റെ
ചുമതലയകോചണന  സെബട് സെഴിഡഴി  മകോര്ഗ്ഗകരഖയഴിചല  നഴിര്കദ്ദേശണം  ഇവഴിചട
ശകദയമകോണട്.

3) പദതഴി ചവറട് ചചെയ എ പഴി ഒ (പഴി & എണം) ശനീ കവലകോയധന. ചക വഴി യണം അധഴിക
ചചെലവഴിനട്  കകോരണകകോരനകോചണനതഴിനകോല്  സെബട്സെഴിഡഴി  നഴിരകഴിചല
വധ്യതഴിയകോനണം  പരഴിഗണഴികകോചത  കപ്രകോജകട് അണംഗനീകരഴിച്ച  സെകോഹചെരധ്യണം
വധ്യക്തമകോകകണതകോണട് .

4)പദതഴി  ലക്ഷേധ്യ  പ്രകോപഴി  കകവരഴികകോത്തതുണം  അനര്ഹമകോയ  നഴിരകഴില്
സെബട്സെഴിഡഴി  നലഴിയതുണം  കപ്രകോജകഴിചന്റെ പ്രധകോന  അപകോകതകളകോണട്.
ആസൂത്രണഘടത്തഴിലണം  നഴിര്വ്വഹണ  ഘടത്തഴിലണം  കൃതധ്യമകോയ  ഇടചപടലകള്
നടകത്തണ ആകരകോഗധ്യ  സകോന്റെഴിണംഗട്  കമ്മഴിറഴി  ഈ ചുമതലകളഴില് കവണത്ര ശദ
പതഴിപ്പെഴിച്ചഴിചലനട്  മഴിനഴിടട്സുണം  പദതഴിയചട  നഴിലവഴിചല  അവസയണം
സെകോക്ഷേധ്യചപ്പെടുത്തുന. വനീഴ്ചകള് സെസയണം വഴിമര്ശനകോത്മകമകോയഴി വഴിലയഴിരുകത്തണതുണം
ഭകോവഴിയഴില് ഇടചപടലകളഴിചല കകോരധ്യക്ഷേമത ഉറപവരുകത്തണതുമകോണട്

5) റഴിണംഗട്  കകമകോസട്  യൂണഴിറട്  കകപ്പെറഴിയ  മുഴവന  ഗുണകഭകോക്തകോകളുണം  ആയതട്
ഉപകയകോഗഴിക്കുനകണകോ  എനട്  ഫനീല്ഡട്  തല  പരഴികശകോധനയഴിലൂചട  നഴിര്വ്വഹണ
ഉകദധ്യകോഗസന  ഉറപ്പെട്  വരുത്തഴിയഴിടഴില.  ഇകകോരധ്യത്തഴില്  വഴിശദനീകരണണം
നല്കകണതകോണട്.

6) ഫനീല്ഡട്  തല  പരഴികശകോധന  നടത്തഴി  യൂണഴിറ്റുകളുചട  പ്രവര്ത്തനണം  നഴിര്വ്വഹണ
ഉകദധ്യകോഗസന  വഴിലയഴിരുകത്തണതുണം,  കകോരധ്യക്ഷേമമകോയ  പ്രവര്ത്തനത്തഴിനട്
ആവശധ്യമകോയ സെകോകങ്കതഴിക ഉപകദശങള് നല്കകണതുമകോണട്. ആകരകോഗധ്യ വഴിഭകോഗണം
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ജനീവനകകോര്കട് പുറചമ ഹരഴിത കര്മ്മകസെനയചട കസെവനവണം ആയതഴികലകകോയഴി
ഉപകയകോഗചപ്പെടുകത്തണതകോണട്.  നഴിലവഴില് ഉപകയകോഗഴികകോത്തവരുചട കകോരധ്യത്തഴില്
ആവശധ്യമകോയ  നഴിര്കദ്ദേശങളുണം  സെഹകോയങളുണം  നലഴി  പ്രവര്ത്തനക്ഷേമമകോകക
ണതകോണട്. ഇടചപടലകള്  നടത്തഴിയഴി ടണം  ഉപകയകോഗഴികകോത്തവരഴില്  നഴിനണം,
ദുരുപകയകോഗണം  ചചെയ്യുനവരഴില്  നഴിനണം  സെബട് സെഴിഡഴിയകോയഴി  അനുവദഴിച്ച  തുക
തഴിരഴിചക  ഈടകോകകണതുമകോണട്.  കമല്  നടപടഴികള്  കകചകകോണട്  ആയതട്
സെണംബനഴിച്ച ഒരു സെണംക്ഷേഴിപ റഴികപ്പെകോര്ടട് ലഭധ്യമകോകകണതുമകോണട്.

7) ശുചെഴിതസമഴിഷനഴില്  നഴിനണം  ലഭധ്യമകോയ  22,50,000/-  രൂപ  അടഴിയനഴിരമകോയഴി
തഴിരഴിച്ചടച്ചട് വഴിവരണം ഓഡഴിറഴിചന അറഴിയഴികകണതകോണട്.

8) സെകോധന/കസെവനദകോതകോവഴിചന  ചതചരചഞ്ഞടുത്തതഴിചല  അപകോകതകള്കട്
വഴിശദനീകരണണം നകലണതുണം,  യൂണഴിറട്  കകകോസഴില് ഉള്ചപ്പെട ഇനങളുചട  (ക്രമനണം
V കകോണുക)  തുക കണകകോകഴി  (ഇതഴിനകോയഴി യൂണഴിറഴിചല ഓകരകോ ഇനത്തഴിചന്റെയണം
നഴിരകട്  സകോപനത്തഴില്നഴികനകോ,  ശുചെഴിതസമഴിഷനഴില്  നഴികനകോ
ലഭധ്യമകോകകോവനതകോണട്)  ചറയട്കഡകോകകകോയഴില്  നഴിനണം  തഴിരഴിചക
ഈടകോകകണതകോണട്.

കമല് പരഴിഹകോര നടപടഴികള് സെസനീകരഴിച്ചട്  റഴികപ്പെകോര്ടട്  ചചെയ്യുന മുറയട്  പരകോമര്ശണം
ഒഴഴിവകോക്കുനതകോചണനട് ഓഡഴിറട് റഴികപ്പെകോര്ടഴില് പരകോമര്ശഴിച്ചഴിടണട്.

ഖണഴിക  സെമകോഹൃത  ഓഡഴിറട്  റഴികപ്പെകോര്ടഴില്  ഉള്ചപ്പെടുത്തുന  വഴിവരണം  അറഴിയഴിച  ചകകോണട്
നല്കഴിയ കത്തഴിനട് തകദ്ദേശ സകോപനണം മറുപടഴി ലഭധ്യമകോകഴിയഴിടഴിചലനട്  കകകോഴഴികകകോടട്  ജഴിലകോ
ഓഡഴിറട്  കകോരധ്യകോലയണം  കജകോയഴിന്റെട്  ഡയറകറുചട  01.08.2019  ചല  ചക.എസെട്.എ.ചക.ചക.ഡഴി.
എസെട്.1/2019 നമര് കത്തട് പ്രകകോരണം മറുപടഴി ലഭധ്യമകോകഴിയഴിടണട്.
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ആഭധ്യനര നഴിയനണ സെണംവഴിധകോനണം - കപകോരകോയ്മകള്

കകകോഴഴികകകോടട് ജഴിലയഴിചല വഴിവഴിധ ഗകോമ പഞകോയത്തുകളഴിചല 2017-18 വര്ഷചത്ത
ഓഡഴിറട് റഴികപ്പെകോര്ടകളഴില്  സകോപനത്തഴിചന്റെ ആഭധ്യനര നഴിയനണ സെണംവഴിധകോനത്തഴിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനങള്  വഴിലയഴിരുത്തഴിയതഴിചന്റെ  പശ്ചകോത്തലത്തഴില്  ഗക്കൗരവകമറഴിയ
അപകോകതകള്  റഴികപ്പെകോര്ടട്  ചചെയഴിടണട്.  സകോപനങളഴില്  ചപകോതുവകോയ  ആഭധ്യനര
നഴിയനണ സെണംവഴിധകോനണം   നഴിലനഴില്ക്കുനണങ്കഴിലണം വഴിവഴിധ കമഖലകളകോയ വരുമകോനണം
കണകകോകലണം പഴിരഴിചച്ചടുകലണം,  ചചെലവട് വഹഴികല്, പ്രവര്ത്തനങളുചട സകോപനതല
വഴിലയഴിരുത്തല്,  നഴിയമപരമകോയ  ഉത്തരവകോദഴിതസങള്  നഴിറകവറല്  എനനീ  തലങളഴില്
സകോപനത്തഴിചന്റെ  കകോരധ്യക്ഷേമതചയ  പ്രതഴികൂലമകോയഴി  ബകോധഴിക്കുന  കപകോരകോയ്മകള്
നഴിലനഴില്ക്കുനതകോയഴി ഓഡഴിറട് കവളയഴില് ശദയഴില്ചപ്പെടഴിടണട്.

2017-18  വര്ഷചത്ത ഓഡഴിറഴില്    കകോയചകകോടഴി ഗകോമ പഞകോയത്തട് ഖണഴിക 2-2,
വകോണഴികമല്  ഗകോമ  പഞകോയത്തട്  ഖണഴിക.2-2,  വഴിലധ്യകോപ്പെള്ളഴി  ഗകോമ  പഞകോയത്തട്
ഖണഴിക.2-1, അഴഴിയൂര്  ഗകോമ പഞകോയത്തട് ഖണഴിക.2-1, കുനമ്മല് ഗകോമ പഞകോയത്തട്
ഖണഴിക  2-1  എനഴിവയഴില്    റഴികപ്പെകോര്ടട് ചചെയ സെമകോന അപകോകതകളുചട വഴിശദകോണംശണം
തകോചഴ ചകകോടുക്കുന.

ആഭധ്യനര  നഴിയനണ  സെണംവഴിധകോനവമകോയഴി  ബനചപ്പെടട്   റഴികപ്പെകോര്ടട്  ചചെയ
അപകോകതകള്

(1) ചകടഴിട  നഴിര്മ്മകോണണം  -  ചകടഴിടനഴിര്മ്മകോണണം,  കച്ചവടണം  തുടങഴി  വഴിവഴിധ
കമഖലകളഴിചല  നഴിയമപരമകോയ  നഴിയനണ  സെണംവഴിധകോനമകോയഴി
പ്രവര്ത്തഴിക്കുനതഴില്  സകോപനണം  വനീഴ്ച  വരുത്തഴിയഴിടണട്.  ചകടഴിട
നഴിര്മ്മകോണത്തഴിചന്റെ കകോരധ്യത്തഴില്,  ചകടഴിട  നഴിര്മ്മകോണ ചപര്മഴിറട്  നല്കുഴി  ചപര്മഴിറട്
രജഴിസറഴില് കചെര്ക്കുനചണങ്കഴിലണം  ചപര്മഴിറട്  പ്രകകോരമുളള  ചകടഴിടങള് നഴിശ്ചഴിത
സെമയത്തഴിനുള്ളഴില് പൂര്ത്തനീകരഴിക്കുനകണകോ,  അലകോത്ത പക്ഷേണം പുതുക്കുനകണകോ
എനട് നഴിരനീക്ഷേഴിക്കുനഴില.  ചകടഴിടങളൂചട പൂര്ത്തനീകരണണം ചപര്മഴിറട്  രജഴിസറഴില്
കരഖചപ്പെടുത്തുനഴിചലനതട് ഇതഴില്  നഴിനണം വധ്യക്തമകോകുന.

സകോപനത്തഴിചന്റെ  നക്യൂ  ബഴില്ഡഴിണംഗട്  കണ്സ്ട്രക്ഷേന  രജഴിസര്  കകകകോരധ്യണം
ചചെയ്യുനതുണം നഴികുതഴി നഴിര്ണ്ണയണം നടത്തുനതുണം ഒകര ചസെക്ഷേനകോണട്.  നഴിര്മ്മകോണണം
പൂര്ത്തനീകരഴിച്ച  ചകടഴിടങളുചളലകോണം  തചന  നഴികുതഴി  നഴിര്ണ്ണയഴികപ്പെടവയകോണട്
എന  ഉറപ്പെട്  വരുത്തുകചയന  രജഴിസറഴിചന്റെ  ഒരു  പ്രധകോന  ഉകദ്ദേധ്യശണം  ഇതുമൂലണം
സെകോധധ്യമകോകുനഴില.  നഴിര്മ്മകോണ പൂര്ത്തഴികരണണം ഉറപവരുത്തുന വഴിഭകോഗണം  തചന
രജഴിസര് സൂക്ഷേഴിച്ചകോല് മകോത്രമകോണട് ഇതട് സെകോധധ്യമകോകുനതട്.
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ഉദകോഹരണണം

• കകോയചകകോടഴി  ഗകോമ  പഞകോയത്തഴില്  2017-18  വര്ഷത്തഴില്   ചകടഴിടങളുചട
ചപര്മഴിറട്  ഫനീസെട്  ഇനത്തഴിചലയണം  റഗുലകറകസെഷന ഫനീസെട്  ഇനത്തഴിചലയണം
വരവട്  യഥകോക്രമണം  94,105/-  രൂപയണം  1,54,594/-  രൂപയമകോണട്.  അതകോയതട്
ചപര്മഴിറട് ലഭഴിച്ച ചകടഴിടങളുചട ഏകകദശണം 75% നഴിര്മ്മകോണ പ്രവര്ത്തനങള്
അനധഴികൃതമകോയഴി  നടക്കുചനനട്  ഇതട്  വധ്യക്തമകോക്കുന.  എനകോല്
സകോപനത്തഴില്  സൂക്ഷേഴിച്ചഴിരഴിക്കുന  അനധഴികൃത  നഴിര്മ്മകോണത്തഴിചന്റെ
രജഴിസറഴില്  28  ചകടഴിടത്തഴിചന്റെ  വഴിവരണം  മകോത്രമകോണട്
കരഖചപ്പെടുത്തഴിയഴിരഴിക്കുനതട്.  നഴിയനണത്തഴിചല  വനീഴ്ചചയകോപ്പെണം  വരുമകോന
കചെകോര്ച്ചയ്ക്കുള്ള സെകോധധ്യതചയയണം ഇതട് ചവളഴിവകോക്കുന.

• അഴഴിയൂര്  ഗകോമ  പഞകോയത്തഴില്  01.01.2018  ല്  ചകടഴിടനഴികുതഴി  ഇനത്തഴില്
മകോനസല് രശനീതഴി നണം. 11/10407  പ്രകകോരണം പഴിരഴിചച്ചടുത്ത  210/-  രൂപ അകന
ദഴിവസെണം  ഓഫനീസെഴില്  ഒടുകകോത്തതട്  ഓഡഴിറഴിചന്റെ  ശദയഴില്ചപ്പെടതഴിചന
തുടര്നട്  38/-  രൂപ പഴിഴ സെഹഴിതണം  21.02.2019 നട് ഒടുകഴിയഴിടണട്.  ഫനീല്ഡട്
സകോഫട്  പഴിരഴിചച്ചടുക്കുന  തുകകളുചട  കൃതധ്യത,  ഒടുകട്,  വരവട്  ചഹഡഴിചല
കരഖചപ്പെടുത്തല് എനഴിവയഴിലള്ള കമല്കനകോട സെണംവഴിധകോനങളഴിചല  വനീഴ്ചയകോണട്
ഇതഴില് നഴിനണം വധ്യക്തമകോകുനതട്.

• വകോണഴികമല്,  വഴിലധ്യകോപ്പെള്ളഴി   ഗകോമ  പഞകോയത്തുകളഴില്   അനധഴികൃത
നഴിര്മ്മകോണത്തഴിചന്റെ രജഴിസര് സൂക്ഷേഴിക്കുനഴില.

(2) ഡഴി  &  ഒ കലസെനസെട്  -  1996 ചല കകരള പഞകോയത്തട് രകോജട്  (ആപല്കരവണം
അസെഹധ്യവമകോയ  വധ്യകോപകോരങള്ക്കുണം  ഫകോകറഴികള്ക്കുണം  കലസെനസെട്  നല്കല്)
ചെടങളഴിചല  ചെടണം  10  പ്രകകോരണം  കലസെനസെട്  പുതുക്കുനതഴിനുള്ള  അകപക്ഷേ
ഏചതകോരു  വര്ഷവണം  അവസെകോനഴിക്കുനതഴിനട്  മുപ്പെതട്  ദഴിവസെത്തഴിനു  മുമകോയഴി
സെമര്പ്പെഴികണചമനട് നഴിര്കദ്ദേശഴിച്ചഴിടണട്. നഴിയമപ്രകകോരമുള്ള സെമയപരഴിധഴിക്കുള്ളഴില്
കലസെനസെട്  പുതുകകോചതയകോണട്  ഭൂരഴിഭകോഗണം  സകോപനങളുണം  പ്രവര്ത്തഴിക്കുനതട്.
ഫനീല്ഡട്  ഡക്യൂടഴിയട്  നഴികയകോഗഴികചപ്പെടുന  ജനീവനകകോര്കട്  ഗകോമപഞകോയത്തഴിചന
ചുമതലചപ്പെടുത്തഴിയ  എലകോ  കമഖലകളഴിചലയണം  നഴിയമലണംഘനങള്  കചണത്തഴി
റഴികപ്പെകോര്ടട്  ചചെയ്യുനതഴിനുള്ള  ഉത്തരവകോദഴിതസണം  നഴിര്ണ്ണയഴിച്ചട്  ചകകോടുകകോത്തതകോണട്
കമല് അപകോകതയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രധകോന കകോരണണം.

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 119
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ഉദകോഹരണണം

• കകോയചകകോടഴി  ഗകോമ  പഞകോയത്തഴിചന്റെ  2017-18  വര്ഷചത്ത  ഡഴി  &  ഒ
കലസെനസെട് ഫനീസെഴിനത്തഴില്  42,150/- രൂപയണം അടുത്ത വര്ഷചത്ത മുനകൂര്
വരവകോയഴി  33,450/-  രൂപയമകോണട്  ലഭഴിച്ചഴിടള്ളതട്.  2016-17  വര്ഷത്തഴില്
മുനകൂര്  വരവട്  11,900/-  രൂപ  മകോത്രമകോണട്.  ഇതഴില്  നഴിനണം  കലസെനസെട്
പുതുകകോചതയകോണട്  ഭൂരഴിഭകോഗണം  ചകടഴിടങളുണം  പ്രവര്ത്തഴിക്കുനചതനട്
വധ്യക്തമകോണട്.

• 2017-18  വര്ഷത്തഴില്  വകോണഴികമല് ഗകോമ  പഞകോയത്തഴില് ഫനീസെഴിനത്തഴില്
69,160/-  രൂപയണം  അടുത്ത  വര്ഷചത്ത  മുനകൂര്  വരവകോയഴി  81,700/-
രൂപയമകോണട് വനഴിരഴിക്കുനതട്. കൂടകോചത കുടഴിശഴിക വരവകോയഴി 11,000/- രൂപയണം
വനഴിരഴിക്കുന. 2016-17 വര്ഷത്തഴില് മുനകൂര് വരവട് 5,100/- രൂപ മകോത്രമകോണട്.

• 2017-18  ല് വഴിലധ്യകോപ്പെള്ളഴി ഗകോമ പഞകോയത്തഴില്  ഫനീസെഴിനത്തഴില്  71,370/-
രൂപയണം  അടുത്ത  വര്ഷചത്ത  മുനകൂര്  വരവകോയഴി  1,10,760/-  രൂപയമകോണട്
വനഴിരഴിക്കുനതട്.  2016-17  വര്ഷത്തഴില്  മുനകൂര്  വരവട്  31,480/-  രൂപ
മകോത്രമകോണട്.

• അഴഴിയൂര്  ഗകോമ  പഞകോയത്തഴില്  2017-18  ല്   ഫനീസെഴിനത്തഴില്  96,400/-
രൂപയണം അടുത്ത വര്ഷചത്ത മുനകൂര് വരവകോയഴി 73,650/- രൂപയമകോണട് വരവട്
വനഴിരഴിക്കുനതട്.  2016-17  വര്ഷത്തഴില്  മുനകൂര്  വരവട്  34,510/-  രൂപ
മകോത്രമകോണട്.

• കുനമ്മല്  ഗകോമ  പഞകോയത്തഴില്   2017-18  വര്ഷത്തഴില്  ഫനീസെഴിനത്തഴില്
1,33,850/-  രൂപയണം  അടുത്ത  വര്ഷചത്ത  മുനകൂര്  വരവകോയഴി  78,550/-
രൂപയമകോണട്  വരവട്  വനഴിരഴിക്കുനതട്.  2016-17  വര്ഷത്തഴില് മുനകൂര് വരവട്
1,900/- രൂപ മകോത്രമകോണട്.

(3) ചതകോഴഴില്  നഴികുതഴി  -  സെര്കകോര്,  അര്ദസെര്കകോര്  സകോപനങചളകോഴഴിചകയള്ള
സകോപനങളഴിചല ജനീവനകകോരഴില് നഴിനണം ചടയഴികഡഴഴില് നഴിനണം മറ്റുള്ളവരഴില്
നഴിനണം ചതകോഴഴില് നഴികുതഴി  ഈടകോക്കുനതട്  നഴിശ്ചഴിത മകോതൃകയഴിലള്ള റഴികടണഴില്
അവരുചട  വരുമകോനണം  സെണംബനഴിച്ച  വഴിവരണം  ലഭധ്യമകോകഴിയതഴിനട്  കശഷമല.  ഇതട്
നഴികുതഴി നഴിര്ണ്ണയത്തഴില് അപകോകതയ്ക്കുണം,വരുമകോന നഷ്ടത്തഴിനുണം കകോരണമകോകുന.

(4) യകോത്രകോബത്ത  -  യകോത്രകോബത്തയചട കകോരധ്യത്തഴില് ജനീവനകകോരുചട യകോത്രകോബത്ത
അനുവദഴിക്കുനതട് അവരഴില് നഴിനണം ചക്ലയഴിണം (യകോത്രകോ ഡയറഴി) വകോങകോചതയകോണട്.
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മൂവട്  ചമന്റെട്  രജഴിസര് അടഴിസകോനചപ്പെടുത്തഴിയകോണട്  തുക നഴിശ്ചയഴിക്കുനചതനകോണട്
സകോപനണം ഇകകോരധ്യത്തഴില് നലഴിയ വഴിശദനീകരണണം.  ഒരു ചക്ലയഴിണം ഇലകോചത തുക
ചചെലവഴഴിക്കുന സഴിതഴിവഴികശഷണം ഇതുമൂലമുണകോകുന.

(5) വക്കൗച്ചറുകളുചട  സൂക്ഷേഴിപ്പെട്  -  വക്കൗച്ചറുകളുചട  സൂക്ഷേഴിപ്പെട്  വക്കൗച്ചര്  നമര്
അടഴിസകോനത്തഴിലകോചണങ്കഴിലണം അകക്കൗണട് ചെടങളഴില് നഴിര്കദ്ദേശഴിക്കുന പ്രകകോരണം
വക്കൗച്ചറുകളുചട  ലഴിസട്  ഓകരകോ  മകോസെചത്തയണം  വക്കൗച്ചറുകളുചട  കഫസെഴിണംഗട്  ഷനീറകോയഴി
പ്രഴിന്റെട്  എടുത്തട് സൂക്ഷേഴിച്ചഴിടഴില.  ഇതട്  മൂലണം മഴിസഴിണംഗട്  വക്കൗച്ചര്,  കധ്യകോനസെല് ചചെയ
വക്കൗച്ചര് എനഴിവയകണകോചയനട് പ്രതധ്യക്ഷേത്തഴില് ശദയഴില് ചപടുനഴില.

ചസെല്ഫട് ചചെകട് മുകഖന പഴിനവലഴിക്കുന തുകകള് കധ്യകോഷട് ബുകട് വഴഴി വഴിതരണണം
ചചെയ്യുകമകോള് വക്കൗച്ചര് സൃഷ്ടഴികചപ്പെടുചനങ്കഴിലണം കധ്യകോഷട്  ബുകഴില് വക്കൗച്ചര് നമര്
കരഖചപ്പെടുത്തുനഴില.  വക്കൗച്ചര് സൃഷ്ടഴികചപ്പെചടങ്കഴിലണം എവഴിചട വക്കൗച്ചട് ചചെയചപ്പെടുന
എനതട്  തഴിരഴിച്ചറഴിയചപ്പെടകോത്ത  അവസ  ഇതട്  മൂലണം  സെണംജകോതമകോകുന.  ഇതട്
സെകോണംഖധ്യ കസെകോഫട് ചവയറഴിചല അപകോകതയകോചണങ്കഴിലണം  സെകോകങ്കതഴിക വഴിദഗട്ധരുചട
ശദയഴില് ചപടുത്തഴി പരഴിഹരഴികകോന സകോപനണം ശമഴിച്ചഴിടഴില.

പലകപ്പെകോഴണം വക്കൗച്ചറുകള്ചകകോപ്പെണം സൂക്ഷേഴിച്ചഴിരഴിക്കുന ബഴിലകള്/ഇനകവകോയഴിസുകള്,
രശനീതഴികള്,  ചക്ലയഴിമുകള്ക്കുള്ള മറട് കരഖകള് എനഴിവ കധ്യകോനസെല് ചചെയതകോയഴി
കകോണുനഴില.  തുക നലഴിയ ചചെലവകചള  സെണംബനഴിച്ചട്  വനീണ്ടുണം  തുക നലകോനുള്ള
സെകോധധ്യത ഇതട് മൂലണം സെണംജകോതമകോകകോണം.

ഉദകോഹരണണം

• കകരള  പഞകോയത്തട്  രകോജട്  ആകട്  156(4)  (ഡഴി)  പ്രകകോരണം  പഞകോയത്തഴിചന
സെണംബനഴിക്കുന പണണം ചകകോടുകലണം പണണം തഴിരഴിചക ചകകോടുകലണം പ്രസെഴിഡന്റെട്
അധഴികൃതചപ്പെടുകത്തണതകോണട്.  എനകോല്  കകോയചകകോടഴി,  വഴിലധ്യകോപ്പെള്ളഴി  എനനീ
ഗകോമ  പഞകോയത്തുകളഴില്  തനതട്  ഫണഴില് നഴിനള്ള ചചെലവ വക്കൗച്ചറുകളഴില്
പലതുണം  പ്രസെഴിഡന്റെട്  സെകോക്ഷേധ്യചപ്പെടുത്തഴി  അധഴികൃതചപ്പെടുത്തഴിയഴിടഴില
(വഴിലധ്യകോപ്പെള്ളഴി ഗകോമ പഞകോയത്തഴില്  06/2018  ചല  വക്കൗച്ചറുകളഴിചല  ചചെലവട്
വഹഴിച്ചഴിരഴിക്കുനതട്   പ്രസെഴിഡന്റെട്   സെകോക്ഷേധ്യചപ്പെടുത്തകോചതയകോണട്).  ഇത്തരണം
ചചെലവകള്  മുഴവന  അനധഴിക ൃതമകോയഴി  എനതഴിനു  പുറചമ   ചചെലവകളുചട
കമല്കനകോടശണംഖലയഴില്  വലഴിയ  വഴിടവണകോയഴി  എനതുണം   ഗക്കൗരവമകോയ
അപകോകതയകോണട്.

(6) ആസഴി  രജഴിസര്  -  വകോണഴികമല്,  വഴിലധ്യകോപ്പെള്ളഴി,അഴനീയൂര്,കുനമ്മല്   ഗകോമ
പഞകോയത്തുകളഴില്  ഫര്ണ്ണഴിച്ചര്  ഉള്ചപ്പെചടയള്ള  ആസഴികള്കട്  കകകോഡട്
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നമരുകള്  നല്കുകകയകോ,  ആസഴികള്  വര്ഷകോനധ്യത്തഴിചലങ്കഴിലണം  ഫഴിസെഴികല്
ചവരഴിഫഴികകഷന നടത്തുകകയകോ ചചെയ്യുനഴില.  കൂടകോചത വര്ഷകോവര്ഷണം വകോങ്ങുന
ജണംഗമ  ആസഴികളുചട  വഴിവരങള്  ആസഴി  രജഴിസറഴില്  ഉള്ചപ്പെടുത്തുനമഴില.
ആസഴികള് നഷ്ടചപ്പെട കപകോകകോന ഇതട് ഇടയകോകകോണം.

(7) സകോന്റെഴിണംഗട്  കമ്മഴിറഴിയമകോയഴി  ബനചപ്പെടതട്  -  വരുമകോനവണം വഴിവഴിധ നഴിയനണ
സെണംവഴിധകോനങളുണം വഴിലയഴിരുത്തുന ധനകകോരധ്യ സകോന്റെഴിണംഗട് കമ്മഴിറഴി   വസ്തു നഴികുതഴി
ഒഴഴിചകയള്ള വരവഴിനങളുചട കകോരധ്യത്തഴില് വഴിലയഴിരുത്തലകകളകോ ഇടചപടലകകളകോ
നടത്തഴിയഴിടഴില.

വഴിവഴിധ സകോന്റെഴിണംഗട് കമ്മഴിറഴികളുചട കനീഴഴിലള്ള കമഖലകളഴിചല പദതഴി നഴിര്വ്വഹണണം
കമകോണഴിറര് ചചെയ്യുനതഴില് ബനചപ്പെട വര്കഴിണംഗട് ഗ്രൂപകളുണം സകോന്റെഴിണംഗട് കമ്മഴിറഴികള്
തചനയണം വനീഴ്ചവരുത്തഴിയഴിടണട്. ചചെലവഴഴിച്ച പദതഴിപ്പെണണം, സെമയബനഴിതമകോയണം
കകോരധ്യക്ഷേമമകോയണം  വഴിനഴികയകോഗഴികചപ്പെടഴിടണട്  എനട്  ഉറപ  വരുത്തുനതഴിനട്
സകോപനതലത്തഴില്  ഏര്ചപ്പെടുത്തഴിയ  കണ്കടകോളഴിണംഗട്  സെണംവഴിധകോനണം  ഇതട്  മൂലണം
ഫലപ്രദമകോകുനഴില.

ഉദകോഹരണണം

• കകോയചകകോടഴി ഗകോമ പഞകോയത്തഴില്  2017-18  വര്ഷത്തഴില് ടകോര് വഴിതരണണം
ചചെയ  നകോലട്  കറകോഡട്  പ്രവൃത്തഴികള്  പൂര്ത്തനീകരഴികചപ്പെടകോത്തതുണം  ഇവ
ഏചറടുത്ത കരകോറുകകോരനഴില് നഴിനണം ടകോറഴിചന്റെ വഴില ഉള്ചപ്പെചടയള്ള നഷ്ടതുക
പഴിരഴിചച്ചടുകകോന  കഴഴിയകോത്തതുണം,   2016-17  വര്ഷത്തഴില്  പൂര്ത്തനീകരഴിച്ച
കറകോഡട് ഗുണനഴിലവകോരമഴിലകോത്തതഴിനകോല് തകര്നകപകോയതുണം കമകോണഴിററഴിണംഗഴിചന്റെ
അഭകോവണം വധ്യക്തമകോക്കുന.

ഓഡഴിറട് ശഴിപകോര്ശകള് 

(a) പ്രസെഴിഡന്റെട് സെകോക്ഷേധ്യചപ്പെടുത്തകോചത യകോചതകോരു ചചെലവണം സകോപനത്തഴിചന്റെ ഫണഴില്
നഴിനണം  വഹഴികകോന  പകോടഴില.  ഇതഴിനകോവശധ്യമകോയ  സെണംവഴിധകോനണം  നഴിലവഴില്
വരുകത്തണതകോണട്.

(b)നഴികുതഴികള്,  നഴികുതഴികയതഴിര  വരുമകോനങള്  എനഴിവ  ഡഴിമകോന്റെട്  ചചെയ്യുനതഴില്
നഴിയമത്തഴിലണം ചെടത്തഴിലണം നഴിഷ്കര്ഷഴിക്കുന നടപടഴിക്രമങള് പകോലഴികകണതകോണട്.

(c) ചകടഴിട  നഴിര്മ്മകോണണം,  ഡഴി&ഒ  കലസെനസെട്,  ശുചെഴിതസണം  തുടങഴി
ഗകോമപഞകോയത്തഴിചന  ചുമതലകയല്പഴിച്ച  കമഖലകളഴിചല  നഴിയമലണംഘനങള്
റഴികപ്പെകോര്ടട്  ചചെകയണ  ഉത്തരവകോദഴിതസണം  കൂടഴി  ഫനീല്ഡട്  സെട്ററകോഫഴിചന
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ഏല്പഴിചചകകോണട്  ഓഫനീസെട്  ഉത്തരവട്  പരഴിഷ്കരഴികകണതുണം,  റഴികപ്പെകോര്ടകള്
ലഭധ്യമകോകുന  മുറയട്  നടപടഴികള്  സെസനീകരഴികകോനുള്ള  സെണംവഴിധകോനങള്
ഒരുകകണതുമകോണട് . 

(d)വരുമകോനവണം,  ചചെലവണം,  വഴിവഴിധ  നഴിയനണ  സെണംവഴിധകോനങളുണം
വഴിലയഴിരുത്തുനതഴില്  ധനകകോരധ്യ  സകോന്റെഴിണംഗട്  കമ്മഴിറഴി  കൂടുതല്  ശദ
പതഴിപ്പെഴികകണതുണം  ആയവയചട  അവകലകോകനവണം,  തുടര്നടപടഴികളുണം  എലകോ
കയകോഗങളഴിലണം സഴിരണം അജണയകോകകോവനതുമകോണട്.

(e) സകോന്റെഴിണംഗട്  കമ്മഴിറഴികള്  അവയഴില്  നഴിക്ഷേഴിപമകോയ  ഉത്തരവകോദഴിതസങള്
നഴിര്വ്വഹഴിക്കുനചവനട് സെസകമധയകോ ഉറപ വരുകത്തണതകോണട്.
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തനതുഫണഴിചന്റെ വഴിനഴികയകോഗത്തഴില് സെര്കകോര് ഉത്തരവകളഴിചല മകോനദണങള് 
പകോലഴികചപ്പെടുനഴില.

ഗകോമപഞകോയത്തുകളുചട പതഴിമൂനകോണം പഞവത്സര പദതഴിയഴിചല ആദധ്യ വകോര്ഷഴിക
പദതഴി  തയകോറകോക്കുനതഴിനകോയഴി  സെര്കകോര്  ഉത്തരവട്  (എണം.എസെട്)  നണം.72/2017/
ത.സെസ.ഭ.വ.,തനീയതഴി:  29.03.2017  പ്രകകോരണം  തകദ്ദേശസകോപനങള്കട്  വഴിശദമകോയ
മകോര്ഗ്ഗനഴിര്കദ്ദേശങള് നല്കഴിയഴിടണട്. ഇതഴിചല ഖണഴിക 11.1.4 പ്രകകോരണം തനതു/ചപകോതു
ആവശധ്യഫണഴില്  നഴിനണം  നഴിര്വ്വഹഴികകണതകോയ  അനഴിവകോരധ്യ  ചചെലവകള്ക്കുണം,
അനുവദനനീയമകോയ മറ്റു ചചെലവകള്ക്കുണം ആവശധ്യമകോയ തുക ബജറഴില് മകോറഴിവച്ച കശഷണം
മഴിച്ചമുള്ള  തുകയകോണട്  തനതുഫണട്  എന  കസകോതസകോയഴി  പദതഴിയഴില്
ഉള്ചപ്പെടുകത്തണതട്.  ഖണഴിക 11.2.(1)  പ്രകകോരണം തനതു വരുമകോനത്തഴിചല മഴിച്ചണം അമഴിത
പ്രതനീക്ഷേയഴിലകോചത  യക്തഴിസെഹമകോയ  രനീതഴിയഴിലകോയഴിരഴികണണം  കണകകോകകണചതനണം
നഴിര്കദ്ദേശഴിക്കുനണട്.  കമല്  മകോര്ഗ്ഗകരഖയഴിചല  വധ്യവസകചളകോനണം  പകോലഴികകോചത
കകകോഴഴികകകോടട്  ജഴിലയഴിചല  വഴിവഴിധ  തകദ്ദേശ  സകോപനങള്    തനതട്ഫണഴിചല
നനീകഴിയഴിരുപ്പെട്  തുക കമനസെട് ആയഴിരഴിക്കുകമകോഴണം കകകോടഴികള് അടങ്കലഴില് പദതഴികള്
ആവഴിഷ്കരഴിക്കുകയണം  വഴിവഴികധകോകദ്ദേധ്യശ  പദതഴികള്കകോയഴി  ലഭഴിച്ച  ഫണട്  വകമകോറ്റുകയണം
വഴിവഴിധ  ഇനങളഴില്  ലഭധ്യമകോയ  തുക  തനതു  ഫണട്  എനകപകോചല  ചചെലവഴഴിക്കുകയണം
ചചെയഴിടണട്.  ഇതട്  തകദ്ദേശ  സകോപനത്തഴിചന്റെ   തനതട്  ഫണഴിചല  നനീകഴിയഴിരുപ്പെട്
കമ്മഴിയകോകഴിയഴിടണട്.  പ്രസ്തുത  സെകോഹചെരധ്യണം  സെര്കകോരഴിചന്റെ   ശദയഴില്  ചകകോണ്ടു
വരഴികചയനതകോണട് ഈ അവകലകോകനണം ചകകോണട് ലക്ഷേധ്യമകോക്കുനതട്.

1. തനതുഫണട് കമ്മഴിയകോയഴിരഴിക്കുകമകോഴണം കകകോടഴികളുചട അടങ്കലഴില് പദതഴികള്
ആവഴിഷ്കരഴിക്കുന  (കുന്ദമണംഗലണം ഗകോമ പഞകോയത്തട്, 2017-18  ഓഡഴിറട് റഴികപ്പെകോര്ടട്,  ഖണഴിക

2.1)

2017-18  വര്ഷത്തഴില് കുന്ദമണംഗലണം ഗകോമപഞകോയത്തട് തയകോറകോകഴിയ വകോര്ഷഴിക
പദതഴി  പ്രകകോരണം  തനതുഫണട്  വകയഴിരുത്തഴി  വഴിഭകോവനണം  ചചെയഴിരഴിക്കുനതട്
3,02,66,183/-  രൂപയ്ക്കുള്ള പദതഴികളകോണട്.  ഇതഴില് തനവര്ഷണം  1,23,10,939/-  രൂപ
ചചെലവഴഴിച.  വകോര്ഷഴിക  കണകഴിചന്റെ അടഴിസകോനത്തഴില്  2017-18 ല് പഞകോയത്തഴിനട്
ലഭധ്യമകോയ തനതുഫണഴിചന്റെ  വഴിവരണം ചുവചട കചെര്ക്കുന.

മുനഴിരഴിപ്പെട് (RP 40(a) പ്രകകോരണം)

SBI ഇ-കപചയ്മന്റെട് അകക്കൗണട് 4,292

KCRB ഓണ്ഫണട് 54,70,360

SBI ചസ്പെഷധ്യല് അകക്കൗണട് 8,06,587
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ചപകോതു ആവശധ്യഗകോന്റെട് 38,26,396

ഫഴികഡട് ചഡകപ്പെകോസെഴിറട്(മുനവര്ഷ ബകോലനസെട്
ഷനീറട് പ്രകകോരണം)

17,12,737

ആചക 1,18,20,372

ചചെകട്  &  ഡ്രെകോഫട്  രജഴിസര്  പ്രകകോരണം   2015-16,  2016-17  വര്ഷങളഴില്
പഞകോയത്തഴിനട്  അനുപൂരക  കപകോഷകകോഹകോരണം,  ഒ.ഡഴി.എഫട്  പദതഴികള്കകോയഴി
യഥകോക്രമണം ലഭഴിച്ച  14,23,001/-*  രൂപയണം  14,55,000/-  രൂപയണം  (ആചക  28,78,001/-)
തനതുഫണട് ബകോങ്കട്  അകക്കൗണഴിലകോണട്  സൂക്ഷേഴിച്ചഴിടള്ളതട്.  (*അനുപൂരക കപകോഷകകോഹകോര
പദതഴി എലകോ വര്ഷവണം വഴിഭകോവനണം ചചെയ്യുകമകോള് നഴിശ്ചഴിത തുക കകന്ദ്രവഴിഹഴിതണം എന
വഴിഭവ  കസകോതസട്  ഉള്ചപ്പെടുകത്തണതകോചണങ്കഴിലണം  ആയതട്  ചചെയകോചത   ചചെലവണം
നടത്തകോചത മുഴവന തുകയണം വഴികസെനഫണഴില് നഴിനകോണട് വഹഴിച്ചഴിരഴിക്കുനതട്.)

2016-17  വര്ഷചത്ത  ബകോലനസെട്  ഷനീറട്  ചഷഡക്യൂള്  ബഴി  -7  പ്രകകോരണം
വഴിവഴിധയഴിനങളഴില്  ചഡകപ്പെകോസെഴിറട്  ആയഴി  വകോങഴിയ  2,76,89,653/-  രൂപ
പഞകോയത്തഴിചന്റെ ബകോധധ്യതയകോയഴി  അവകശഷഴിക്കുന.  ഈ തുകയണം,  മുകളഴില് കകോണഴിച്ച
പ്രകതധ്യക  ആവശധ്യത്തഴിനകോയള്ള  തുകയണം  കചെര്ത്തുള്ളതകോണട്  ആദധ്യണം  കണകകോകഴിയ
മുനഴിരഴിപ്പെട്.  അതുചകകോണ്ടു  തചന  യഥകോര്ത്ഥത്തഴില്  ലഭധ്യമകോയ  തനതുഫണട്  മുനഴിരഴിപ്പെട്
ചുവചട കചെര്ക്കുന.

1,18,20,372 - 28,78,001 -2,76,89,653 = (-) 1,87,47,282/-1,18,20,372 - 28,78,001 -2,76,89,653 = (-) 1,87,47,282/-

കമല്  വഴിവരങള്  പ്രകകോരണം  തനവര്ഷകത്തയട്   ലഭധ്യമകോയ  മുനഴിരഴിപ്പെട്
യഥകോര്ത്ഥത്തഴില്  (-)1,87,47,282/-  രൂപയകോണട്.  ഇതഴികനകോചടകോപ്പെണം  തനവര്ഷണം
ലഭഴികകോവന  വരവ  കൂടഴികചെര്ത്തകോല്  2017-18  ല്  ലഭധ്യമകോയ  ആചക  വരുമകോനണം
കണകകോകകോവനതകോണട്.  ഇനകണം  ആന്റെട്  എകട്ചപനഡഴിച്ചര്  പത്രഴിക  പ്രകകോരണം
തനവര്ഷകത്തയട് ലഭഴികകോവന ആചക വരവട്  1,56,96,462/- രൂപയകോണട്. വഴിശദകോണംശണം
ചുവചട നല്കുന.

നഴികുതഴി വരവകള് (I-1) 1,15,52,321

വകോടക വരവട്(I-3) 43,60,498

ഫനീസെട്, മറ്റു വരവകള്(I-4b) 21,61,985

ചസെയഴില് ആന്റെട് ഹയര് ചെകോര്ജ്ജുകളട്  (I -5b) 45,940

ജനറല് പര്പ്പെസെട് ഗകോന്റെട് 1,63,23,000

ആചക 3,44,43,744

തനവര്ഷകത്തയട് ലഭധ്യമകോയ ആചക തുക (-) 1,87,47,282 + 3,44,43,744
= 1,56,96,462
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ഇനകണം  ആന്റെട്  എകട്ചപനഡഴിച്ചര്  പത്രഴിക  പ്രകകോരണം  തനതു/ചപകോതു
ആവശധ്യഫണഴില്  നഴിനണം  നഴിര്വ്വഹഴികകണതകോയ  അനഴിവകോരധ്യ  ചചെലവകള്ക്കുണം,
അനുവദനനീയമകോയ മറട് ചചെലവകള്ക്കുമുള്ള ആവശധ്യമകോയ തുക ചുവചട കചെര്ക്കുന. 

എസകോബഴിചഷ്മെന്റെട് ചചെലവകള് 1,41,97,103

ഭരണചചെലവകള് 30,44,559

ഓപ്പെകറഷനസെട് ആന്റെട് ചമയഴിന്റെനനസെട് 32,39,225

ആചക 2,04,80,887

അനഴിവകോരധ്യ  ചചെലവകള്ക്കു  കശഷണം  ഫണഴിലള്ള  യഥകോര്ത്ഥ  നനീകഴിയഴിരഴിപ്പെട്
ഇപ്രകകോരമകോണട്.

തനവര്ഷചത്ത ആചക വരവട് 1,56,96,462

അനഴിവകോരധ്യ ചചെലവകള് 2,04,80,887

മഴിച്ചഫണട് (-)47,84,425

കമല്  കകോണഴിച്ച  വഴിവരങളഴില്  നഴിനണം  കുന്ദമണംഗലണം  പഞകോയത്തഴിചന്റെ  2017-18
വര്ഷത്തഴിചല മഴിച്ചഫണട് കമനസെട് ഫണകോചണനട് വധ്യക്തമകോണട്.

മഴിച്ച  ഫണട്  (-)47,84,425/-  രൂപയകോയഴിരഴിക്കുകമകോഴകോണട്  തനതുഫണട്
വകയഴിരുത്തഴി  3,02,66,183/-  രൂപയ്ക്കുള്ള  പദതഴികള്  പഞകോയത്തട്
ആവഴിഷ്കരഴിച്ചഴിരഴിക്കുനതട്.  2017-18  വര്ഷചത്ത  വകോര്ഷഴിക  പദതഴി  2017  ചമയട്
മകോസെത്തഴിലകോണട്  അനഴിമമകോക്കുനതുണം,  ജഴിലകോ  ആസൂത്രണ  സെമഴിതഴിയചട  അണംഗനീകകോരണം
ലഭഴിക്കുനതുണം.  എനകോല്  തനവര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  ബജറഴിനട്  28.3.2017  നട്  ഭരണസെമഴിതഴി
അണംഗനീകകോരണം നല്കഴിയഴിടണട്.

കമല് വഴിവരഴിച്ച രനീതഴിയഴില്  കണക്കു കൂടലകള് നടത്തഴി തകദ്ദേശസകോപനത്തഴിചന്റെ
സെകോമത്തഴികസഴിതഴി  യകോഥകോര്ത്ഥധ്യകബകോധകത്തകോചട  വഴിലയഴിരുത്തകോചത,  തനവര്ഷചത്ത
പദതഴി  ചചെലവകള്കകോയഴി  ബജറഴില്  തുക  വകയഴിരുത്തുനതഴിനട്  തകദ്ദേശസകോപനണം
തനീരുമകോനണം എടുക്കുന എനതട് അണംഗനീകരഴികകോവനതല.

2. തനതട്  ഫണഴില്  നഴികക്ഷേപഴിച്ചഴിടള്ള  പ്രകതധ്യക  ഫണ്ടുകള്  മറട്
ആവശധ്യങള്കകോയഴി  വക  മകോറഴി  ചചെലവഴഴികചപ്പെടതഴിനകോല്  നനീകഴിയഴിരുപ്പെട്
കമ്മഴിയകോയഴി (ചചെറുവണ്ണൂര് ഗകോമ പഞകോയത്തട്, 2017-18 ഓഡഴിറട് റഴികപ്പെകോര്ടട്, ഖണഴിക.3.2).

ചചെറുവണ്ണൂര്  ഗകോമപഞകോയത്തഴിചന്റെ  31.03.2018  ചല  തനതട്  ഫണട്
അകക്കൗണ്ടുകളുചട നനീകഴിയഴിരഴിപ്പെട്  തുക കമ്മഴിയകോണട്.  ഗകോമപഞകോയത്തഴിചന്റെ തനതട് ഫണട്
മൂനട്  അകക്കൗണ്ടുകളഴിലകോയകോണട്   നഴികക്ഷേപഴിച്ചഴിടള്ളതട്.  മൂനട്  അകക്കൗണ്ടുകളഴിലമകോയഴി
31.03.2018  ല്  24,53,652/-  രൂപയകോണട് നനീകഴിയഴിരഴിപള്ളതട്.  വകോര്ഷഴിക കണകഴിചല
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ബഴി-4 കസറട്ചമന്റെട് പ്രകകോരണം പ്രകതധ്യക അകക്കൗണ്ടുകളഴില് പരഴിപകോലഴിച്ചഴിടഴിലകോത്തതുണം തനതട്
വരുമകോനമലകോത്തതുമകോയ  22,46,771/-  രൂപ  തനതട്  ഫണട്  അകക്കൗണ്ടുകളഴില്
ഉള്ചപ്പെടുനണട്.  തനതട്  ഫണട്  അകക്കൗണ്ടുകളഴിചല നനീകഴിയഴിരഴിപ്പെഴിചന്റെ വഴിശദകോണംശങള്
ചുവചട കചെര്ക്കുന.

അകക്കൗണട് വഴിശദകോണംശണം 31.03.2018 ചല നനീകഴിയഴിരഴിപ്പെട്

എസെട് ബഴി റഴി ഇ-കപയട് ചമന്റെട് 7,365

എസെട് സെഴി ബഴി  തനതട് ഫണട് 17,82,433

ടഷറഴി റഴി എസെട് ബഴി 6,63,854

ആചക 24,53,652

2017-18  വര്ഷചത്ത  വകോര്ഷഴിക  കണകഴിചല  ബഴി-4  പത്രഴിക  പ്രകകോരണം  തനതട്
ഫണഴില്  നഴികക്ഷേപഴിച്ച  തനതട്  വരുമകോനമലകോത്തതുണം  തനതട്  ഫണട്  കപകോചല
ചചെലവഴഴികകോന കഴഴിയകോത്തതുമകോയ ഇനങളുചട വഴിവരണം ചുവചട കചെര്ക്കുന.  

അകക്കൗണട് കകകോഡട്/ഇനണം തുക

320100115, കടകോടല് സെകോനഴികറഷന കധ്യകോണംചപയട് ന,
കകന്ദ്ര വഴിഹഴിതണം 4,03,400

320100121, ഐ.സെഴി.ഡഴി.എസെട് 5,96,106

320100204, മൃഗ സെണംരക്ഷേണണം - ആസഴി 
നഴിര്മ്മകോണത്തഴിനുള്ള മൂലധനണം

5,00,000

320200399, പ്രകതധ്യക ആവശധ്യങള്ക്കുള്ള ഫണട് 
(ഇനണം വധ്യക്തമകോകഴിയഴിടഴില )

12,500

320300103, കടകോടല് സെകോനഴികറഷന 5,76,700

320700105, സെണംയക്ത പദതഴികള്ക്കുള്ള
ജഴിലകോ പഞകോയത്തട് വഴിഹഴിതണം 1,58,065

ആചക 22,46,771

കമല്  ഡകോറ  വഴിശകലനണം  ചചെയതഴില്  നഴിനണം  തനതട്  ഫണട്  അകക്കൗണ്ടുകളഴില്
നനീകഴിയഴിരഴിപള്ള  24,53,652/-  രൂപയഴില്  22,46,771/-  രൂപ  പ്രകതധ്യക
ആവശധ്യങള്ക്കുള്ള  ഫണകോചണനട്  കകോണകോവനതകോണട്.  ആയതഴിനകോല്  തനതുഫണട്
ഇനത്തഴില്  യഥകോര്ത്ഥത്തഴില്  നനീകഴിയഴിരഴിപള്ളതട്  2,06,881/-  രൂപ  (24,53,652  –
22,46,771) മകോത്രമകോണട്.

വകോര്ഷഴിക കണകഴിചല ബഴി-9  പത്രഴിക പ്രകകോരണം  51,97,048/-  രൂപ  31.03.2018
തനീയതഴിയഴില്  സകോപനത്തഴിനട്  ബകോധധ്യതയണട്.  കമല്  പത്രഴിക  പ്രകകോരമുള്ളതുണം  തനതട്
ഫണട് അകക്കൗണ്ടുകളഴില് സൂക്ഷേഴിച്ചഴിടള്ളതുമകോയ പ്രധകോന ഇനങള് തകോചഴ കചെര്ക്കുന.
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ഇനണം 31.03.2018 ചല ബകോധധ്യത

ഗന്ഥശകോലകോ വരഴി 74,730

വസ്തു നഴികുതഴി- മുനകൂര് പഴിരഴിവട് 1,75,871

മണല്- കറകോയല്റഴി 10,35,895

മണല്- ആര്.എണം.എഫട് 14,066*

ആചക 13,00,562

(*മണല്  വരുമകോനവമകോയഴി  ബനചപ്പെടട്  സകോപനണം  എസെട്.ബഴി.ഐ  87,862/-
നമറകോയഴി പ്രകതധ്യക അകക്കൗണട് സൂക്ഷേഴിക്കുനണട്.  പ്രസ്തുത അകക്കൗണഴില്  21,26,079/-
രൂപ  നനീകഴിയഴിരഴിപണട്.  എനകോല്  ആര്.എണം.എഫഴില്  തഴിരഴിച്ചടകകണ  ബകോധധ്യത
21,40,145/-  രൂപയകോണട്.  ആയതട്  കുറചള്ള തുകയകോണട്  (21,40,145  –21,26,079 =
14,066/-) പടഴികയഴില് ഉള്ചകകോള്ളഴിച്ചഴിടള്ളതട്.)

കമല് ബകോധധ്യതകളുചട  മകോത്രണം  അടഴിസകോനത്തഴില് പരഴികശകോധഴിക്കുകമകോള് തനതട്
ഫണട്  നനീകഴിയഴിരഴിപ്പെട്   10,93,681/-  രൂപ  കമ്മഴിയകോചണനട്  (13,00,562-2,06,881)
വധ്യക്തമകോണട്.  ബഴി-15  പത്രഴിക  പ്രകകോരണം  സെര്കകോര്  തഴിരഴിചച്ചടുത്ത  തുകയഴിനത്തഴില്
സകോപനത്തഴിനട്  ലഭഴികകോനുള്ളതട്  6,58,940/-  രൂപ  മകോത്രമകോണട്.  തനതട്  ഫണഴില്
നനീകഴിയഴിരഴിപ്പെഴിലകോത്തതഴിനകോല് തനതട് ഫണഴില് നഴികക്ഷേപഴിച്ചഴിടള്ള പ്രകതധ്യക ഫണ്ടുകളഴില്
നഴിനണം  തുകകള്  വഴിവഴിധ  ആവശധ്യങള്കകോയഴി  വക  മകോറഴി  ചചെലവഴഴികചപ്പെട  എനട്
വധ്യക്തമകോണട്.

2017-18  ല്  80,57,000/-  രൂപ  ജനറല് പര്പസെട്  ഗകോന്റെകോയഴി  സകോപനത്തഴിനട്
ലഭഴിച്ചഴിടണട്. 2018 ഏപ്രഴില് മകോസെത്തഴില് മകോത്രണം ജനീവനകകോരുചട ശമളണം, ഭരണ സെമഴിതഴി
അണംഗങളുചട  ഓണകററഴിയണം  എനഴിവകട്  മകോത്രമകോയഴി   7,74,000/-  രൂപയഴിലധഴികണം
സകോപനത്തഴിനട് ചചെലവട് വനഴിടണട്. കൂടകോചത നഴിരപ്പെണംകുനട് കസഡഴിയവമകോയഴി ബനചപ്പെട
കകകോടതഴി വഴിധഴിപ്രകകോരണം സകോപനത്തഴിനട് 22,56,667/- രൂപയചട ബകോദധ്യതയമുണട്.

കമല്  സെകോഹചെരധ്യത്തഴിലണം  സകോപനത്തഴിചന്റെ  ധനകകോരധ്യ  സഴിതഴി  വഴിശകലനണം
ചചെയ്യുകകയകോ  പുതഴിയ  തനതട്  വരുമകോന  കസകോതസ്സുകള്  കചണത്തുക  എന  അജണ
ഉള്ചപ്പെടുത്തഴി ധനകകോരധ്യ  സകോന്റെഴിണംഗട്  കമ്മഴിറഴി  ചെര്ച്ച നടത്തുകകയകോ  ചചെയഴിടഴില.  തനതട്
ഫണഴില് നഴിനള്ള ചചെലവകള് അണംഗനീകരഴിച്ചട് നല്കുന സെമയത്തട് കപകോലണം തനതുഫണട്
നനീകഴിയഴിരഴിപ്പെഴിചന്റെ  നഴിജസഴിതഴി  സകോന്റെഴിണംഗട്  കമ്മഴിറഴി  പരഴികശകോധഴിച്ചഴിടഴില.  വഴിഷയണം
സെര്കകോരഴിചന്റെ ശദയഴില് ചകകോണ്ടുവരുന.
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3. വഴിവഴികധകോകദ്ദേശധ്യങള്കട്  ലഭഴിച്ച  തുകകള്  തനതട്  ഫചണന  നഴിലയഴില്
ചചെലവഴഴിച്ചതു വഴഴി  തനതുഫണട് നനീകഴിയഴിരുപ്പെട് കമ്മഴിയകോയഴി (വകോണഴികമല് ഗകോമ

പഞകോയത്തട്, 2017-18 ഓഡഴിറട് റഴികപ്പെകോര്ടട് ഖണഴിക.2.8).

വകോണഴികമല് ഗകോമ പഞകോയത്തഴിനട്  വഴിവഴികധകോകദ്ദേശധ്യങള്കട് നഴിര്വ്വഹഴിക്കുനതഴിനട്
ലഭഴിച്ച തുകകള് തനതട് ഫചണന നഴിലയഴില് ചചെലവഴഴിച്ചതു വഴഴി 2017-18 വര്ഷത്തഴിചന്റെ
അവസെകോനണം  തനതട്  ഫണട്  51,66,460/-  രൂപയചട  കമ്മഴിയഴിലകോണട്.   വകോര്ഷഴിക
കണകഴിചല  ചഷഡക്യൂള്  ബഴി  4  പ്രകകോരണം  വഴിവഴികധകോകദ്ദേശധ്യങള്കട് ലഭഴിച്ച  തുകയഴില്
74,58,555/-  രൂപ സെകോമത്തഴിക വര്ഷകോവസെകോനണം  നനീകഴിയഴിരഴിപണട്.  എനകോല് തനതട്
ഫണട്  ബകോങ്കട്  അകക്കൗണട്,  ടഴി  എസെട്  ബഴി,  ചസ്പെഷല് ടഴി  എസെട്  ബഴി  എനഴിവയഴിലകോയഴി
ആചക  22,92,095/-  രൂപ മകോത്രമകോണട് നനീകഴിബകോകഴിയള്ളതട്.  51,66,460/-  രൂപയചട
കമനസെട് ഫണകോണട് (74,58,555-22,92,095) സകോപനത്തഴിലള്ളചതനട് ഇതഴില് നഴിനണം
വധ്യക്തമകോകുന.  വഴിവഴികധകോകദ്ദേശധ്യ ഗകോന്റെട്  തുകയഴില്  48,13,099/-  രൂപ  പടഴികവര്ഗ്ഗ
വഴിഭകോഗത്തഴിചന്റെ  വഴികസെന  പ്രവര്ത്തനങള്കട്  ലഭഴിച്ച  പ്രകതധ്യക  ഫണഴിചല
നനീകഴിയഴിരഴിപ്പെകോണട്.  ഇതഴിനു പുറചമ വഴിമുക്തഴി,  കജവകവവഴിദധ്യ മകോകനചജ്മെനറട്  കമ്മഴിറഴി,
വഴിവഴിധ  ഇനങളഴിചല  ജഴിലകോ/കബകോകട്  പഞകോയത്തട്  വഴിഹഴിതങള്എനഴിവയണം
നനീകഴിയഴിരഴിപ്പെകോയഴി സകോപനത്തഴിലണട്. 

ഇകഴഴിഞ്ഞ  വര്ഷങളഴിലകോയഴി  പദതഴികള്കട്  തനതട്  ഫണട്  കമനസെട്
ആയഴിരഴികചവ തുക വകയഴിരുത്തഴിയതകോണട് ഗുരുതരമകോയ സെകോമത്തഴിക സഴിതഴിയഴികലകട്
സകോപനചത്ത നയഴിച്ചചതനട് കരഖകള് വധ്യക്തമകോക്കുന. 2015-16  വര്ഷത്തഴില് തനതട്
ഫണഴില്  ആചക  46,94,734/-  രൂപ  മഴിച്ചമുണകോയഴിരഴിചക  1,12,40,347/-  രൂപ
വകയഴിരുത്തുകയണം  43,24,147/-  രൂപ തനവര്ഷണം തചന വഴിനഴികയകോഗഴിക്കുകയണം ചചെയ്തു
(2015-16  ഓഡഴിറട്  റഴികപ്പെകോര്ടട്,  ഖണഴിക.3-2).  തുടര്  വര്ഷങളഴിലണം  ഇലകോത്ത  തനതട്
ഫണട്  വകയഴിരുത്തുകയണം  ചചെലവട്  വനകപ്പെകോള്  മറട്  ഫണ്ടുകള്  വഴിനഴികയകോഗഴിക്കുകയണം
ചചെയ്തു. 2016-17  വര്ഷത്തഴില്  54,25,158/-  രൂപ വകയഴിരുത്തഴി  30,65,905/-  രൂപയണം
2017-18 വര്ഷത്തഴില്  23,97,318/-  രൂപ  വകയഴിരുത്തഴി  1,52,840/-  രൂപയണം
ചചെലവഴഴിച്ചഴിടണട്.  സകോപനത്തഴിചന്റെ  ഉകദധ്യകോഗസ  സെണംവഴിധകോനണം,  ധനകകോരധ്യ  സകോന്റെഴിണംഗട്
കമ്മഴിറഴി, ഭരണ സെമഴിതഴി എനഴിവര്കട് കമല് സഴിതഴിവഴികശഷത്തഴില് വധ്യക്തമകോയ പങ്കുണട്.
ധനകസകോതസട്  ഏചതനട്  വധ്യക്തമകോകകോചത  എപ്രകകോരമകോണട്   ധനകകോരധ്യ  സകോന്റെഴിണംഗട്
കമ്മഴിറഴി പദതഴികള്കട് തുക വകയഴിരുത്തഴിയചതനട് പരഴികശകോധഴികചപ്പെകടണതുണട്.
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ശഴിപകോര്ശകള്

കമല്  പരകോമര്ശഴിച്ച  അപകോകതകള്  പരഴിഹരഴിക്കുനതഴികലയകോയഴി  തനതട്  ഫണട്
അകക്കൗണഴില് സൂക്ഷേഴിച്ചഴിടള്ള വഴിവഴിധ ഇനങളുചട ചചെലവട് വഴിവരണം ചസെക്രടറഴി പ്രകതധ്യക
അകപ്രകോപ്രഴികയഷന  കണ്കടകോള്  രജഴിസര്  തയകോറകോകഴി  നഴിരനീക്ഷേഴികകണതുണം  തനതട്
ഫണഴില്  സൂക്ഷേഴിക്കുന  തുക  വകമകോറഴി  ചചെലവഴഴികപ്പെടുനഴിചലനട്  ഉറപ്പെട്
വരുകത്തണതുമകോണട്.  കൂടകോചത  ധനകകോരധ്യ  സകോന്റെഴിണംഗട്  കമ്മഴിറഴി  പുതഴിയ  വരുമകോന
കസകോതസ്സുകള്  കചണത്തുനതഴിനുണം  നഴിലവഴിലള്ളവ  വര്ദഴിപ്പെഴിക്കുനതഴിനുണം  പ്രകതധ്യക
ശദ  ചചെലകത്തണതുണം,  തനതട്  ഫണഴിചന്റെ  വഴിനഴികയകോഗണം  കൃതധ്യമകോയഴി
നഴിരനീക്ഷേഴികകണതുമകോണട്.
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ഖരമകോലഴിനധ്യ  സെണംസ്കരണത്തഴിനുണം നഴിര്മ്മകോര്ജ്ജനത്തഴിനുണം  ഉതകുന വഴിധത്തഴില് 
അടഴിസകോനസെക്കൗകരധ്യങള് ഒരുക്കുനതഴിനുള്ള പദതഴികള് ഫലപ്രകോപഴിയഴിചലത്തുനഴില.

ഖരമകോലഴിനധ്യങള്  കശഖരഴിക്കുകയണം കചയകോഴഴിയകയണം ചചെയ്യുക, ദ്രവമകോലഴിനധ്യങള്
നനീകണം ചചെയ്യുനതട് ക്രമനീകരഴിക്കുക എനഴിവ തകദ്ദേശ ഭരണ സകോപനങളുചട അനഴിവകോരധ്യ
ചുമതലയഴിലള്ചപ്പെടുന.d  ഖരമകോലഴിനധ്യങള്  ഫലപ്രദമകോയഴി  സെണംസ്കരഴികകോനുണം
നഴിര്മ്മകോര്ജ്ജനണം  ചചെയകോനുണം  ഉതകുന  വഴിധത്തഴില്   അടഴിസകോനസെക്കൗകരധ്യങള്
ഒരുക്കുനതഴിനുണം  ചമറനീരഴിയല്  റഴികവറഴി  ചസെന്റെറുകള്  സകോപഴിക്കുനതഴിനുണം
കകകോടഴികണകഴിനു  രൂപ  തകദ്ദേശ  സകോപനങള്  ചചെലവഴഴിച  വരുനണട്.  എനകോല്
വധ്യക്തമകോയ  ആസൂത്രണത്തഴിചന്റെയണം  കൃതധ്യമകോയ  നഴിര്വ്വഹണത്തഴിചന്റെയണം  അഭകോവണം
നഴിമഴിത്തണം  പല ചമറനീരഴിയല് റഴികവറഴി ചസെന്റെറുകളുചടയണം  പ്രവര്ത്തനണം ഫലപ്രകോപഴിയഴി
ചലത്തഴികകോനകോയഴിടഴില.  ഈ വഴിഷയവമകോയഴി   ബനചപ്പെടട്   കകകോഴഴികകകോടട്  ജഴിലയഴിചല
വഴിവഴിധ  തകദ്ദേശ  സകോപനങള്  റഴികപ്പെകോര്ടട്  ചചെയ  അപകോകതകളുചട  വഴിവരണം  ചുവചട
കചെര്ക്കുന.

1. സലണം  കചണത്തകോന  കഴഴിയകോഞ്ഞതഴിനകോല്   കബകോകട്  തല  ചമറനീരഴിയല്
റഴികവറഴി  ചസെന്റെര്  സകോപഴികകോനകോയഴില  (കമലടഴി  കബകോകട്  പഞകോയത്തട്,  2017-18

ഓഡഴിറട് റഴികപ്പെകോര്ടട്, ഖണഴിക.3.3).

2017-18 സെകോമത്തഴിക വര്ഷണം കമലടഴി കബകോകട് പഞകോയത്തഴിനട്  കനീഴഴില് വരുന
4  ഗകോമപഞകോയത്തുകളുചട  അകജവ  മകോലഴിനധ്യസെണംസ്ക്കരണത്തഴിനു  കവണഴി,  ശുചെഴിതസ
മകോലഴിനധ്യസെണംസ്കരണ  കപ്രകോജക്ടുകളുചടയണം  സെനീകറകോകവസട്  കകകോഴഴികകകോടട്  കപ്രകോജകഴിചന്റെ
ഭകോഗമകോയഴി  കബകോകട്  തല  സൂപ്പെര്  എണം.ആര്.എഫട്.  ചസെന്റെര്  സകോപഴിക്കുനതഴിനുള്ള
ചകടഴിടണം  നഴിര്മ്മഴിക്കുനതഴിനട്  അനുകയകോജധ്യമകോയ  സലണം  വകോങ്ങുനതഴിനട്  ചസെക്രടറഴി
നഴിര്വ്വഹകണകോകദധ്യകോഗസനകോയഴി  5,00,000/-  രൂപ അടങ്കലഴില്  കപ്രകോജകട് തയകോറകോകഴി.
ശുചെഴിതസമഴിഷചന്റെ നഴിര്കദ്ദേശങള് കൂടഴി പരഴിഗണഴിച്ചട് ഇതട് സെണംബനഴിച്ച പ്രവര്ത്തനങള്
ആസൂത്രണണം ചചെയകോന 9-5-2017 ചല 23/17-18 നമര് ഭരണസെമഴിതഴി തനീരുമകോനപ്രകകോരണം
ആകരകോഗധ്യ  വഴിദധ്യകോഭധ്യകോസെ  സകോന്റെഴിണംഗട്  കമ്മഴിറഴി  ചചെയര്മകോചന  ചുമതലചപ്പെടുത്തഴിയഴിരുന.
ചസെന്റെറഴിനകോയഴി കറകോഡട് സെക്കൗകരധ്യകത്തകോടുകൂടഴിയള്ള സലണം ലഭഴിക്കുനതഴിനട്  07.09.2017
നട്  പത്രപരസെധ്യണം  നല്കഴിചയങ്കഴിലണം  അനുകയകോജധ്യമകോയ  സലണം  കചണത്തകോന
കഴഴിയകോഞ്ഞതഴിനകോല് പദതഴി നടപ്പെകോകകോനകോയഴില. സെസകകോരധ്യവധ്യക്തഴി കകന്ദ്രത്തഴിനട് സലണം
നല്കകോനകോയഴി  മുകനകോടവചനങ്കഴിലണം  പ്രസ്തുത  സലണം  പദതഴികട്  അനുകയകോജധ്യമകോകണകോ
എനതട്  സെണംബനഴിച്ച  ഫനീസെഴിബഴിലഴിറഴി  റഴികപ്പെകോര്ടട്  ഫയലഴില്  ഇല.  5-2-2018  ചല
സകോന്റെഴിണംഗട്  കമ്മഴിറഴികയകോഗത്തഴില്  എണം.ആര്.എഫട്  കകന്ദ്രത്തഴിനകോയഴി  കചണത്തഴിയ
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സലത്തഴിചന്റെ വകോകലസഷന നടപടഴികള് കവഗത്തഴിലകോക്കുനതഴിനട് ശഴിപകോര്ശ ചചെയഴിടണട്.
എനകോല്  നകോളഴിതുവചരയകോയണം  സലണം  വകോങല്  നടപടഴികള്  പൂര്ത്തനീകരഴികകോകനകോ
പദതഴി  നടത്തഴിപ്പെഴിനകോയഴി  മറട്  സലങള്  കചണത്തുനതഴികനകോ  കഴഴിഞ്ഞഴിടഴില.
കമല്കകോരണത്തകോല് തചന   കബകോകട് തല എണം.ആര്.എഫട് ചസെന്റെറഴില് ഇനഡസ്ട്രഴിയല്
എകട്റനഷന  ഓഫനീസെര്  നഴിര്വ്വഹണ  ഉകദധ്യകോഗസനകോയഴി   10,00,000/-  രൂപ
അടങ്കലഴിലളള പട്ളകോസഴികട് ചഷ്രെഡഴിണംഗട് യൂണഴിറട് സകോപഴികല് പദതഴിയണം നടപ്പെകോകകോന
കഴഴിയകോചത  കപകോയഴി.  പദതഴി  അടഴിയനഴിരമകോയഴി  പൂര്ത്തനീകരഴികകോനകോവശധ്യമകോയ
നടപടഴികള് സെസനീകരഴികകണതകോണട്.

2. മകോലഴിനധ്യ സെണംസ്കരണകകന്ദ്രത്തഴിനുള്ള അടഴിസകോന സെക്കൗകരധ്യങള് ഒരുകകോചത
നഴിര്വ്വഹണ  ഏജനസെഴികട്  പകോസഴികട്  ചഷ്രെഡഴിങട്  ആന്റെട്  ചബയഴിലഴിണംഗട്
യൂണഴിറഴിനകോയഴി  തുക  കകമകോറഴി  (ഫകറകോകട്  നഗരസെഭ,  2017-18  ഓഡഴിറട്  റഴികപ്പെകോര്ടട്,

ഖണഴിക.3-5).

ഫകറകോകട്  മുനഴിസെഴിപ്പെകോലഴിറഴിക്കു  കനീഴഴിലള്ള  വനീടുകളഴില്  നഴിനണം
കച്ചവടസകോപനങളഴില് നഴിനണം കശഖരഴിക്കുന അകജവമകോലഴിനധ്യങള് ചഷ്രെഡട് ചചെയട്
ക്ലനീന കകരള കമനഴികട് കകമകോറുനതഴിനുണം അലകോത്തവ ചബയട്ല് ചചെയട് ഓപ്പെകററഴിണംഗട്
പകോര്ടട്ണര്കട്  കകമകോറുനതഴിനുമകോയഴി   ചസെക്രടറഴി  നഴിര്വ്വഹകണകോകദധ്യകോഗസനകോയഴി
8,80,000/-  രൂപ അടങ്കലഴില് കപ്രകോജകട്  (നണം.155/18)  ആവഴിഷ്കരഴിച.  പകോസഴികട് ചഷ്രെഡട്
ചചെയ്യുനതഴിനുള്ള  യനത്തഴിചന്റെ  വഴിലയകോയഴി   8,80,000/-  രൂപ   ടഷറഴി  ബഴില്
(നണം.39/10-1-18)  പ്രകകോരണം  പഴിനവലഴിചചവങ്കഴിലണം    തുക  പഴിനവലഴിച്ചതഴിചന്റെയണം,  തുക
നല്കഴിയതഴിചന്റെയണം  കരഖകള്  ഓഡഴിറഴിനട്  ലഭധ്യമകോകഴിയഴിടഴില.  പദതഴി  നടത്തഴിപ്പെട്
സെണംബനഴിച്ചട്  ഏജനസെഴിയകോയ  ക്ലനീന  കകരള  കമനഴിയമകോയഴി  നഗരസെഭ  കരകോറഴില്
ഏര്ചപ്പെടഴിടഴില.  നകോളഴിതുവചരയകോയഴി  നഴിര്വ്വഹണ  ഏജനസെഴി   മുനഴിസെഴിപ്പെകോലഴിറഴികട്
പകോസഴികട് ചഷ്രെഡഴിങട് യനണം സകോപഴിച നല്കഴിയഴിടമഴില .  മകോലഴിനധ്യ സെണംസ്കരണവമകോയഴി
ബനചപ്പെടട്  അസെഴിസന്റെട്  എഞഴിനനീയര്  നഴിര്വ്വഹണ ഉകദധ്യകോഗസനകോയഴി  അ ഞട്  ലക്ഷേണം
രൂപ അടങ്കലഴില് ചമറനീരഴിയല് റഴികവറഴി ചഷഡട് നഴിര്മ്മകോണണം രണകോണം ഘടണം കപ്രകോജകട്
(നണം.206/18)  രൂപനീകരഴിച്ചഴിടചണങ്കഴിലണം തനവര്ഷണം പദതഴി നടപ്പെകോകഴിയഴിടഴില.  ഇതഴില്
നഴിനണം  മകോലഴിനധ്യസെണംസ്കരണ  കകന്ദ്രത്തഴിനുള്ള  അടഴിസകോന  സെക്കൗകരധ്യങള്
ഒരുകകോചതയകോണട്  നഴിര്വ്വഹണ  ഏജനസെഴിയകോയ  ക്ലനീന  കകരള  കമനഴികട്  പകോസഴികട്
ചഷ്രെഡഴിങട്  ആന്റെട്  ചബയഴിലഴിണംഗട്  യൂണഴിറഴിനകോയഴി  തുക  കകമകോറഴിയതട്  എനട്
വധ്യക്തമകോകുന.  കൃതധ്യമകോയ  കരകോറഴിചന്റെയണം  കരഖകളുചടയണം  അടഴിസകോനത്തഴിലലകോചത
പകോസഴികട്  ചഷ്രെഡഴിങട്  യൂണഴിറഴിനുള്ള  വഴിലയകോയഴി  കകമകോറഴിയ  8,80,000/-  രൂപയചട
ചചെലവട് തുക ഓഡഴിറഴില് തടസചപ്പെടുത്തഴിയഴിടണട്.  കമല് പദതഴികള് അടഴിയനഴിരമകോയഴി
പൂര്ത്തനീകരഴികകോ നകോവശധ്യമകോയ നടപടഴികള്  നഗരസെഭ സെസനീകരഴികകണതകോണട്.
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3. ചകടഴിടണം പൂര്ണ്ണ സെജ്ജമകോകകോചത ചമറനീരഴിയല് റഴികവറഴി കകന്ദ്രത്തഴിനട്  യന
സെകോമഗഴികള് വകോങഴി  (ചകകോടുവള്ളഴി കബകോകട് പഞകോയത്തട്, 2017-18  ഓഡഴിറട്  റഴികപ്പെകോര്ടട്,

ഖണഴിക.3.1).

ചകകോടുവള്ളഴി   കബകോകട്പഞകോയത്തട്  പരഴിധഴിയഴിലള്ള  പകോസഴികട്  മകോലഴിനധ്യങള്
നഴിര്മ്മകോര്ജ്ജനണം  ചചെയ്യുനതഴികലകകോയഴി,  തഴിരുവമകോടഴി  ഗകോമപഞകോയത്തഴില്  ഒരു
ചമറനീരഴിയല് റഴികവറഴി ചസെന്റെര് സകോപഴിക്കുനതഴിനട്  15 HP ചഷ്രെഡഴിണംഗട് ചമഷനീനുണം  7.5
HP  ചബയട് ലഴിണംഗട്  ചമഷനീനുണം  വകോങ്ങുനതഴിനട്   വധ്യവസെകോയ  വഴികസെന  ഓഫനീസെര്
നഴിര്വ്വഹകണകോകദധ്യകോഗസനകോയഴി  9,92,000/-  രൂപ അടങ്കലഴില്  'കബകോകട് ചമറനീരഴിയല്
റഴികവറഴി കകന്ദ്രത്തഴിനട്  യന സെകോമഗഴികള് വകോങല്'  എന   പദതഴി ആവഴിഷ്കരഴിച.
പ്രസ്തുത കപ്രകോജകഴിനട്   9,82,943/- രൂപ    ചചെലവഴഴിച്ചഴിടണട്. 2017-18 ല്  യനങള്
സകോപഴിക്കുനതഴിനള്ള  ചകടഴിടത്തഴിചന്റെ  നഴിര്മ്മകോണണം   ആരണംഭഴിക്കുകയണം   2018-19  ല്
15,70,000/-  രൂപ  ചചെലവഴഴിച്ചട്  പൂര്ത്തനീകരഴിക്കുകയണം  ചചെയ്തു.  ഈ  ചകടഴിടത്തഴിചന്റെ
വയറഴിണംഗട്  പ്രവൃത്തഴികട്  2018-19  ല്  കപ്രകോജകട്  വചച്ചങ്കഴിലണം  ആഗസട്   2018  ലണം
കവദദ്യുതനീകരണണം പൂര്ത്തഴിയകോകകോനകോയഴിടഴില.  ചകടഴിടത്തഴിചന്റെ തറ നഴിര്മ്മകോണണം മകോത്രണം
പൂര്ത്തനീകരഴിച്ചതഴിനകോലണം കവദദ്യുതനീകരണണം നടകകോത്തതഴിനകോലണം യനങള് വകോങ്ങുനതട്
ഉചെഴിതമകോയഴിരഴിക്കുകയഴിചലനട്  08.02.2018 നട് ചസെക്രടറഴി/ പ്രസെഴിഡണട് എനഴിവര്കയച്ച
കത്തഴില്  വധ്യവസെകോയ  വഴികസെന  ഓഫനീസെര്  വധ്യക്തമകോകഴിയഴിരുന.  എനകോല്
ഭരണസെമഴിതഴി  20.02.2018  ചല  65(4)  നമര്  തനീരുമകോന  പ്രകകോരണം  യനങള്
വകോങ്ങുനതഴിനുള്ള  നടപടഴികള്  സെസനീകരഴികകോന  ഉകദധ്യകോഗസചന  ചുമതലചപ്പെടുത്തുക
യകോണുണകോയതട്.  നഴിലവഴിചല  അവസയഴില്  യനങള്  വകോങ്ങുനതട്  ഉചെഴിതമചലനട്
നഴിര്വ്വഹണ  ഉകദധ്യകോഗസന  കരഖകോമൂലണം  അറഴിയഴിച്ചഴിടണം  ഭരണസെമഴിതഴി  മറഴിചച്ചകോരു
തനീരുമകോനണം എടുത്തതഴിചന്റെ സെകോണംഗതധ്യണം വധ്യക്തമല. തുടര്നട് ക്ലനീന കകരള കമനഴിയമകോയഴി
ചസെക്രടറഴി  കരകോറഴികലര്ചപ്പെടുകയണം  യനങള്  വകോങ്ങുനതഴിനട്  9,82,943/-  രൂപ
24.02.2018  നട്  സകോപനത്തഴിനട്  കകമകോറുകയണം  ചചെയ്തു.  കമല്  തുകയഴില്  യനങള്
സകോപഴിക്കുനതഴിനള്ള  ചചെലവകോയഴി  24,600/-  രൂപയണം  സൂപ്പെര്വഴിഷന  ചെകോര്ജ്ജകോയഴി
41,000/-  രൂപയണം  (ഒരു  വര്ഷകത്തകട്  )  ഉള്ചപ്പെടുന.  ഭക്കൗതഴിക  സെകോഹചെരധ്യങള്
ഒരുക്കുകയകോചണങ്കഴില്   വഴില  നല്കഴി  60  ദഴിവസെത്തഴിനുള്ളഴില്  യനങള്  സകോപഴിച
കമ്മനീഷന  ചചെയ്യുനതകോചണനണം  വകോറണഴി  കകോലകോവധഴി  ഒരു  വര്ഷമകോയഴിരഴിക്കുചമനണം
കരകോറഴില്  വധ്യവസ  ചചെയഴിടണട്.  യനങള്  സകോപഴിക്കുനതഴിനട്  കവദദ്യുതഴിയണം
ജലലഭധ്യതയണം  ഉറപ്പെകോകണചമനണം   ക്ലനീന  കകരള  കമനഴി  അറഴിയഴിച്ചഴിടണട്.  എനകോല്
യനങള്  നകോളഴിതുവചര  കബകോകട്  പഞകോയത്തട്  കകപ്പെറഴിയഴിടഴില.  ആയതട്  സെകപ
ചചെയ്യുനതഴിനുള്ള  സെക്കൗകരധ്യചമകോരുകഴിത്തരുവകോന  കമനഴി  09.07.2018-ല്
ചസെക്രടറഴികയകോടട്  ആവശധ്യചപ്പെചടങ്കഴിലണം  തുടര്  നടപടഴി  സെസനീകരഴിച്ചഴിടഴില.   യനങള്
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സകോപഴിക്കുനതഴിനട്  ഇനഴിയണം  കകോലതകോമസെണം  ഉണകോയകോല്  വകോറണഴി  കകോലകോവധഴി
കകോലഹരണചപ്പെടകോനുണം സൂപ്പെര്വഴിഷന ചെകോര്ജ്ജട് തുടങഴിയവ നഷ്ടചപ്പെടകോനുണം ഇടയണട്. 25
ലക്ഷേത്തഴികലചറ  രൂപ  ചചെലവഴഴിച്ച  പദതഴിയഴില്  യനങളുചട  വഴിലയകോയ  10
ലക്ഷേകത്തകോളണം  രൂപ  ഭരണസെമഴിതഴിയചട  അനുചെഴിതമകോയ  തനീരുമകോനണം  കകോരണണം
നഴിഷഴിയമകോയഴിരഴിക്കുകയകോണട്.   കമല്  സെകോഹചെരധ്യത്തഴില്  ചകടഴിടനഴിര്മ്മകോണണം
പൂര്ത്തനീകരഴികകണ  നടപടഴി  ഊര്ജ്ജഴിതചപ്പെടുത്തഴി  യനസെകോമഗഴികള്  സകോപഴിച്ചട്
ചമറനീരഴിയല് റഴികവറഴി ചസെന്റെര് ഉടനടഴി പ്രവര്ത്തനമകോരണംഭഴികകോനുള്ള സെതസര നടപടഴികള്
സെസനീകരഴികകണതകോചണനട് ഓഡഴിറട് റഴികപ്പെകോര്ടഴില് നഴിര്കദ്ദേശഴിച്ചഴിടണട്.
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ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട് മകോനസലഴിചലയണം സെര്കകോര് ഉത്തരവകളഴിചലയണം  നഴിര്കദ്ദേശങള് 
പകോലഴികകോചത വകോങലകള് നടത്തുന.

തകദ്ദേശസെസയണംഭരണ  സകോപനങളഴികലക്കുണം  ഘടക  സകോപനങളഴികലക്കുമുള്ള
സെകോധന  കസെവനങളുചട  സെമകോഹരണത്തഴിനട്  ഏകനീകൃത  സെസഭകോവവണം  സുതകോരധ്യതയണം
ജനപങ്കകോളഴിത്തവണം ഉറപ്പെകോക്കുനതഴിനട്  കവണഴി പുറചപ്പെടുവഴിച്ച  08.11.2010 തനീയതഴിയഴിചല
ജഴി.ഒ.(പഴി)  259/2010/ത.സെസ.ഭ.വ  നമര്  ഉത്തരവട്  പ്രകകോരമുള്ള  ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട്
മകോനസലഴിചല   നടപടഴിക്രമങള്  പകോലഴിക്കുനതഴില്  പല  തകദ്ദേശ  സെസയണം  ഭരണ
സകോപനങളുണം വനീഴ്ച വരുത്തഴിയഴിടണട്. കമല് മകോര്ഗ്ഗകരഖ പ്രകകോരണം  തകദ്ദേശ സെസയണം ഭരണ
സകോപനങള്  ഓകരകോ  വര്ഷവണം  നടകത്തണ  വഴിവഴിധ  തരത്തഴിലള്ള  വകോങലകള്
സെണംബനഴിച്ചട്   പദതഴി  രൂപനീകരണ  സെമയത്തു  തചന  രൂപകരഖ  ഉണകോകകണതുണം
ആയതഴിനനുസെരഴിച്ചട്  ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട്  പദതഴി  തയകോറകോകകണതുമകോണട്.  ഫലപ്രദമകോയ
ബജറട്  നടപ്പെകോകലഴിനുണം  കകോരധ്യക്ഷേമമകോയ ധനവഴിനഴികയകോഗത്തഴിനുണം ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട്  പകോന
അനഴിവകോരധ്യമകോണട്.  സകോപനത്തഴില്  ഇതഴിനകോയഴി  ചടകഴികല്  ടനീണം,  ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട്  ടനീണം,
ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട് കമ്മഴിറഴി,  കസെകോഷധ്യല് ഓഡഴിറട് കമ്മഴിറഴി എനഴിവ രൂപനീകരഴികകണതുണട്.
എനകോല്   ഓഡഴിറട്  വര്ഷത്തഴില്   വഴിവഴിധ  കപ്രകോജക്ടുകളുചട  ഭകോഗമകോയഴി  നടത്തഴിയ
വകോങലകള്കകോയഴി  ഇപ്രകകോരണം  ഒരു  ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട്  കമ്മഴിറഴി  രൂപനീകരഴിക്കുകകയകോ
ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട്  ടനീണം   പ്രവര്ത്തഴിക്കുകകയകോ ഉണകോയഴിടഴില.  അതഴിനു പകരണം  തനവര്ഷണം
കപ്രകോജക്ടുകളുമകോയഴി  ബനചപ്പെട  വകോങലകള്കട്  അതകോതട്  നഴിര്വ്വഹണഉകദധ്യകോഗസര്
പ്രകതധ്യകണം ചടണര്/കസകടഷന/കനരഴിടള്ള വകോങല് നടപടഴികള് സെസനീകരഴിച്ചട് സെകോധനങള്
വകോങ്ങുന  മുനകകോലരനീതഴി  തചന  അവലണംബഴിക്കുകയകോയഴിരുന.  ഇതുമൂലണം  ഒകര  ഇനണം
സെകോമഗഴികള്  വകോങ്ങുനതഴിനട്  ഓകരകോ  ഉകദധ്യകോഗസനുണം  വധ്യതധ്യസ  നടപടഴിക്രമങള്
സെസനീകരഴിക്കുകയണം  തദസകോരകോ  മകോനസല്  വഴിഭകോവനണം  ചചെയ  വകോങലകളഴില്  പരമകോവധഴി
കനടമുണകോക്കുകചയന ലക്ഷേധ്യപ്രകോപഴി കകവരഴികകോന കഴഴിയകോചത വരഴികയണം ചചെയ്തു.

വകോങലകളഴില് ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട് ഘടകങളുചട ഇടചപടല് കകോരധ്യക്ഷേമമല

തകദ്ദേശസകോപനത്തഴിചല  വഴിവഴിധ  നഴിര്വ്വഹകണകോകദധ്യകോഗസര്  ഒകരയഴിനണം
സെകോധനസെകോമഗഴികള്  വകോങ്ങുന  സെണംഗതഴിയഴില്  ആചക  ആവശധ്യകത  കണകകോകഴി  ഒറ
വകോങല് നടപടഴിയകോണട് നടകത്തണതട്. ചടണര്/കസകടഷന നഴിരക്കുകള് തകോരതമധ്യണം ചചെയട്
വകോര്ഷഴിക  പദതഴി  നഴിര്വ്വഹണത്തഴിനട്  പരമകോവധഴി  കനടമുണകോകുന  തരത്തഴിലകോണട്
വകോങലകള്  നടകത്തണതട്.  പ്രസെഴിഡന്റെട്  ചചെയര്കപഴട് സെണകോയഴി  വകോങല്കമ്മറഴി
രൂപനീകരഴികകണതുണം  ഫലപ്രദമകോയ  പ്രവര്ത്തനത്തഴിനകോയഴി  സെകോമത്തഴിക  വര്ഷണം
തുടങ്ങുനതഴിനു  മുമട്  തചന  കമ്മഴിറഴി  കയകോഗണം  കചെകരണതുമകോണട്.  ചസെക്രടറഴി  അഥവകോ
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നഴിര്വ്വഹകണകോകദധ്യകോഗസന  കനതൃതസണം  നല്കുന  ഒരു  വകോങല്  ടനീണം
രൂപനീകരഴികകണതകോണട്.  വകോങല്  കമ്മഴിറഴിയചട  കമല്  കനകോടത്തഴിലണം
മകോര്ഗ്ഗനഴിര്കദ്ദേശത്തഴിലമകോണട്  വകോങല്  ടനീണം  പ്രവര്ത്തഴികകണതട്.  വകോങലകള്
നഴിയമകോനുസൃത  ഓഡഴിറഴിനു  പുറചമ  കസെകോഷധ്യല്  ഓഡഴിറഴിനുണം  കമകോണഴിടറഴിണംഗഴിനുണം
വഴികധയമകോകകണതകോണട്.  2013  ചല  കകരള  കസകോര്  പര്കച്ചസെട്  മകോനസല്  ഖണഴിക
7.33.ii(c)  പ്രകകോരണം  ഒരു സകോപനത്തഴിചന്റെ വഴിവഴിധ  വഴിഭകോഗങളഴികലയട്  കവചറ  കവചറ
ചടണര്  നടപടഴി  സെസനീകരഴികകോചത  ആചക  ആവശധ്യമുളള  സെകോമഗഴികളുചട  എണ്ണണം
തഴിടചപ്പെടുത്തഴി വകോങല് നടപടഴി നടത്തഴിയകോല് മതഴി. കകരള കസകോര് പര്കച്ചസെട് മകോനസവല്
2013  ചല  ഖണഴിക  7.33  (ii)  പ്രകകോരണം  വകോങ്ങുന  സെകോധനങള്  കമല് ഉത്തരവഴിചന്റെ
അനകര്  4 ല്  വഴിവരഴിക്കുന  രനീതഴിയഴില്  കൃതധ്യമകോയഴി  പ്രകതധ്യകതരങളകോയഴി  (വഴിവഴിധ
കടഡട്  ഗ്രൂപകളകോയഴി)  തഴിരഴിച്ചട്  ഓകരകോ  തരത്തഴിനുണം  പ്രകതധ്യകണം  ചടണര്  നല്കുനതട്
മത്സരകോധഴിഷഴിത  വകോങലഴിനട്  സെഹകോയകമകോകുണം.  എനകോല്  മകോര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകകോരമുള്ള
ഇത്തരണം  നടപടഴിക്രമങചളകോനണം  പല  തകദ്ദേശ  സെസയണം  ഭരണ  സകോപനങളുണം
പകോലഴിച്ചഴിടഴില.  കകകോഴഴികകകോടട്   ജഴിലയഴിചല കുന്ദമണംഗലണം  കബകോകട്  പഞകോയത്തട്,  വടകര
കബകോകട്  പഞകോയത്തട്,  ഫകറകോകട്  നഗരസെഭ   എനനീ  തകദ്ദേശ  സെസയണം  ഭരണ
സകോപനങളുചട  2017-18  വര്ഷചത്ത  ഓഡഴിറട്  റഴികപ്പെകോര്ടകളഴില്  ചപ്രകോകസയര്ചമന്റെട്
ഘടകങളുചട  പ്രവര്ത്തനണം  കകോരധ്യക്ഷേമമചലനട്  റഴികപ്പെകോര്ടട്  ചചെയഴിടണട്.  വഴിശദകോണംശണം
ചുവചട കചെര്ക്കുന.

(a) കുന്ദമണംഗലണം  കബകോകട്  പഞകോയത്തട്,  2017-18  ഓഡഴിറട്  റഴികപ്പെകോര്ടട്

ഖണഴിക.3.1

i. സെഴി.ഡഴി.പഴി.ഒ.  കുന്ദമണംഗലണം അഡനീഷണല് നഴിര്വ്വഹണണം നടത്തഴിയ കപ്രകോജകട്
നണം  140/18  പ്രകകോരണം  (ഐ.സെഴി.ഡഴി.എസെട്.  ഓഫനീസെഴിചല  അടഴിസകോന
സെക്കൗകരധ്യണം  ചമച്ചചപ്പെടുത്തല്)  രണ്ടു  നഴിരകഴില്  കമക്യൂടറുകള്  വകോങഴിയകപ്പെകോള്
മകോത്രണം  കുന്ദമണംഗലണം  കബകോകട്  പഞകോയത്തഴിനട്  അധഴിക  ചചെലവട്  ഉണകോയതട്
10,800/- രൂപയകോണട്.

ii. സെഴി.ഡഴി.പഴി.ഒ.  കുന്ദമണംഗലണം അഡനീഷണല് നഴിര്വ്വഹണണം നടത്തഴിയ കപ്രകോജകട്
നണം  എസെട്.ഒ.121/18-ല്  (ഐ.സെഴി.ഡഴി.എസെട്.  കുന്ദമണംഗലണം  അഡനീഷണല്
കകോരധ്യകോലയ  നവനീകരണണം)  കമക്യൂടറുകളുണം  അനുബന  സെകോമഗഴികളുണം,
ഫര്ണഴിച്ചറുകള്,  ഫകോന,  വകോടര്  പക്യൂരഴിചഫയര്,  പുസകങള്  തുടങഴിയവ
വകോങഴിയഴിരഴിക്കുനതട്  ചപന്റെഗണ്  കമക്യൂകടഴട്,  മുകണം  എന  സകോപനത്തഴില്
നഴിനകോണട്.  ഇതഴില്  ഫകോന,  വകോടര്  പക്യൂരഴിചഫയര്  എനഴിവയചട  വകോറണഴി
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കകോര്ഡുകളഴില്  മചറകോരു  സകോപനത്തഴിചന്റെ  മുദ്രയകോണട്  പതഴിച്ചഴിരഴിക്കുനതട്.
അതുചകകോണ്ടു  തചന  ഈ  സെകോധനങള്  ചപന്റെഗണ്  കമക്യൂകടഴട്  മചറകോരു
സകോപനത്തഴില് നഴിനണം വകോങഴി സെകപ ചചെയതകോചണനട് വധ്യക്തമകോണട്.

iii. ചമഡഴികല് ഓഫനീസെര് നടപ്പെകോകഴിയ കപ്രകോജകഴില് (നണം. SO141/18-കമ്മക്യൂണഴിറഴി
ചഹല്ത്തട് ചസെന്റെറഴിചന്റെ അടഴിസകോന സെക്കൗകരധ്യങള് ചമച്ചചപ്പെടുത്തല്) ചടണര്
നടപടഴികള് ഒഴഴിവകോക്കുനതഴിനകോയഴി കപ്രകോജകഴിനകോയഴി  വകയഴിരുത്തഴിയ ആചക
തുകയകോയ   2,00,000/-  രൂപ   നകോലകോയഴി  വഴിഭജഴിച്ചകോണട്  പര്കച്ചസുകള്
നടത്തഴിയഴിരഴിക്കുനതട്.  ചമഡഴികല്  ഉപകരണങള്കട്  ഒരു  കസകടഷനുണം,
കസ്പ്രേയര്,  കഫകോഗ്ഗഴിണംഗട്  ചമഷനീന  എനഴിവയട്  കവചറ  കവചറ  കസകടഷനുകളുണം,
പ്രഴിന്റെറഴിനകോയഴി  മചറകോനണം  നല്കഴിയഴിടണട്.   ഇതഴില്  കസ്പ്രേയര്,  കഫകോഗ്ഗഴിണംഗട്
ചമഷനീന എനഴിവയട്  ഒകര സകോപനമകോണട്  കസകടഷന സെമര്പ്പെഴിച്ചഴിരഴിക്കുനതട്.
അകത  സകോപനത്തഴില്  നഴിന  തചന  രണഴിനങളുണം  വകോങ്ങുകയണം  ചചെയ്തു.
ഇത്തരത്തഴില്  ചടണര്  നടപടഴികളഴില്  നഴിനണം  ഒഴഴിവകോകുനതഴിനട്  വകോങല്
വഴിഭജഴിക്കുനതട് സെര്കകോര് നഴിര്കദ്ദേശങള്കട് വഴിരുദമകോണട്. ഇകത കപ്രകോജകഴില്
കണംപകോരറനീവട് കസറട്ചമന്റെട് തയകോറകോകകോചതയകോണട് ഉയര്ന നഴിരകട് കസകോടട് ചചെയ
കബസെട് ചമഡഴികല് സെഴിസണംസെട്,  കകകോഴഴികകകോടട്  എന സകോപനത്തഴില് നഴിനട്
ചമഡഴികല് ഉപകരണങള് വകോങഴിയഴിരഴിക്കുനതട്.  ഇവഴിചട നഴിനണം വകോങഴിയ
പകുതഴിയഴിലധഴികണം  സെകോധനങളുചടയണം  നഴിരകട്  കസകടഷനഴില് പചങ്കടുത്ത മറ്റു
സകോപനങള്  കസകോടട്  ചചെയ  നഴിരകഴികനകകോള്  ഉയര്നതകോണട്.
ഉദകോഹരണമകോയഴി  സെര്ജ്ജഴികല്  സെഴികസര്ഴട്  (ചചെറുതട്),  സെസസ്വൂച്ചര്  റഴിമൂവര്,
ചനബുകലസെര് ചമഷനീന, കസ്പെകോടട് കലറട് എനഴിവയട് കസകടഷനഴില് പചങ്കടുത്ത
മുകണം  സെര്ജ്ജഴികല്സെട്  എന  സകോപനണം  കരഖചപ്പെടുത്തഴിയ  നഴിരക്കുകള്
യഥകോക്രമണം  112/-,  196/-,  1,400/-,  4,680/-  രൂപയകോണട്.  എനകോല്  ഇവ
വകോങഴിയഴിരഴിക്കുനതട്  യഥകോക്രമണം  210/-,  210/-,  1,450/-,  5,300/-  എനനീ
നഴിരക്കുകളഴിലകോണട്.  ഒരു  സകോപനണം  ലഭധ്യമകോകഴിയ  വഴിവഴിധ  ഇനങളുചട
നഴിരക്കുകള് തമ്മഴില് തകോരതമധ്യണം നടത്തകോചത ഉയര്ന നഴിരകട് കരഖചപ്പെടുത്തഴിയ
സകോപനത്തഴില്  നഴിനണം  വകോങല്  നടത്തഴിയതഴിനട്  ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട്  ടനീകമകോ,
ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട് കമ്മഴിറഴികയകോ യകോചതകോരു അഭഴിപ്രകോയവണം കരഖചപ്പെടുത്തഴിയഴിടഴില.

iv. കബകോകട് പഞകോയത്തഴിചന്റെ വകോങലകള്ക്കുണം,  മരകോമത്തട് പ്രവൃത്തഴികള്ക്കുമകോയഴി
ചടണര് കനകോ ടനീസെട്  നല്കുനതഴിനട്  വന തുക ചചെലവഴഴിച്ചഴിടണട്.  ഗവണ്ചമന്റെട്
പരസെധ്യങള്കട്  ലഭഴികകണ  ഡഴിസ്കക്കൗണട്,  കുറഞ്ഞ  നഴിരകട്  എനഴിവ  ഉറപ
വരുത്തകോചത  ഉയര്ന  നഴിരകട്  നല്കഴിയകോണട്  ഈ  പരസെധ്യങള്
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പ്രസെഴിദനീകരഴിച്ചഴിടള്ളതട്.  ഇകകോരധ്യണം  ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട്  കമ്മറഴികയകോ  നഴിര്വ്വഹണ
ഉകദധ്യകോഗസകരകോ ധനകകോരധ്യ സകോന്റെഴിണംഗട് കമ്മറഴികയകോ ശദഴിച്ചഴിടഴില.

(b) വടകര കബകോകട് പഞകോയത്തട്, 2017-18 ഓഡഴിറട് റഴികപ്പെകോര്ടട്, ഖണഴിക.3.2

വടകര  കബകോകട്  പഞകോയത്തട്  അദധ്യക്ഷേന,  ചസെക്രടറഴി,  മറട്  നഴിര്വ്വഹണ
ഉകദധ്യകോഗസര്  എനഴിവചര  ഉള്ചപ്പെടുത്തഴി  ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട്  കമ്മഴിറഴി  രൂപനീകരഴിച്ചട്
കയകോഗണം കചെരുനചണങ്കഴിലണം ഉത്തരവകോദഴിതസണം  നഴിര്വ്വഹഴിക്കുനഴില.  ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട്
കമ്മഴിറഴിയചട മഴിനുറട്സെട് ബുകഴില് ആവശധ്യമകോയ കരഖചപ്പെടുത്തലകള് വരുത്തകോചത
തകോളുകള് ഒഴഴിച്ചഴിടഴിരഴിക്കുന. വകോങലകള് നടത്തുനതഴിനട് ബനചപ്പെട നഴിര്വ്വഹണ
ഉകദധ്യകോഗസചര  ചുമതലചപ്പെടുത്തുനതഴിനട്  തനീരുമകോനഴിക്കുകകയകോ,  ചപ്രകോകദ്യുര്ചമന്റെട്
കമ്മഴിറഴിയചട  അണംഗനീകകോരമഴിലകോചത  നഴിര്വ്വഹണ  ഉകദധ്യകോഗസര്  നടത്തഴിയ
വകോങലകള് അണംഗനീകരഴിച്ചട് നല്കുകകയകോ ചചെയ്യുക മകോത്രമകോണട് നഴിലവഴില് കമ്മഴിറഴി
ചചെയ്യുനതട്.  2017-18  വര്ഷത്തഴില്  സകോപനത്തഴിചന്റെയണം  വഴിവഴിധ  ഘടക
സകോപനങളുചടയണം  ആവശധ്യത്തഴികലകകോയഴി  6  ചഡസ്കട്  കടകോപട്  കമക്യൂടറുകളുണം  2
ലകോപട് കടകോപുകളുണം  വകോങഴിയഴിടണട്.ഓകരകോ  നഴിര്വ്വഹണ  ഉകദധ്യകോഗസരുണം  സെസനണം
നഴിലയട്  വധ്യതധ്യസ  രനീതഴികള് അവലണംബഴിച്ചകോണട്  വകോങലകള് നടത്തഴിയഴിടള്ളതട്.
വഴിശദവഴിവരണം ചുവചട കചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നണം

നഴിര്വ്വഹണ ഉകദധ്യകോഗസ/
സകോപനത്തഴിചന്റെ കപരട്

ചസ്പെസെഴിഫഴികകഷന
വകോങഴിയ
രനീതഴി /

സകോപനണം

ചചെലവട്
തുക

(നഴികുതഴി
സെഹഴിതണം)

1
ചസെക്രടറഴി
വടകര കബകോകട് 
പഞകോയത്തട്

ചഡസ്കട് കടകോപട് കമക്യൂടര്  (2)
RAM 4 GB
Processor-i3
Hard Disc 1 TB
Monitor -18.5

കനരഴിടട്
/അകകകോര്ഡട് 
സെഴിസണംസെട്, 
എകടകോടഴി, 
വടകര.

71,000

2
ചസെക്രടറഴി
വടകര കബകോകട് 
പഞകോയത്തട്

ലകോപട് കടകോപട് കമക്യൂടര് (1)
RAM 4 GB
Processor-i3
Hard Disc 1 TB
Monitor -15.6”

കനരഴിടട്/ 
അകകകോര്ഡട് 
സെഴിസണംസെട്, 
എകടകോടഴി, 
വടകര.

33,000

3
ചസെക്രടറഴി
വടകര കബകോകട് 
പഞകോയത്തട്

ലകോപട് കടകോപട് കമക്യൂടര് (1)
RAM 4 GB
Processor-i3
Hard Disc 1 TB
Monitor -15.6”

ചടണര്/ 
അകകകോര്ഡട് 
സെഴിസണംസെട്, 
എകടകോടഴി, 
വടകര.

27,800
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4
ചസെക്രടറഴി
വടകര കബകോകട് 
പഞകോയത്തട്

ചഡസ്കട് കടകോപട് കമക്യൂടര് (2)
Processor-i3
Hard Disc 1 TB
Monitor -18.5”

ചടണര്/ 
അകകകോര്ഡട് 
സെഴിസണംസെട്, 
എകടകോടഴി, 
വടകര.

69,800

കമല്  വകോങലകചള  സെണംബനഴിച്ചട്  ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട്  കമ്മഴിറഴിയചട
പ്രവര്ത്തനങളഴില് ഉണകോയ വനീഴ്ചകളുചട വഴിശദവഴിവരണം ചുവചട കചെര്ക്കുന.

i. വര്ഷകോരണംഭത്തഴില്  ആവശധ്യകതകോനഴിര്ണ്ണയണം  നടത്തഴി  നകോലട്  കമക്യൂടറുകളുണം
ഒനഴിച്ചട്  വകോങ്ങുനതഴിനട്  പകരണം  വകോങല്  നടപടഴികള്  നഴിര്വ്വഹണ
ഉകദധ്യകോഗസരഴില്  ചുമതലചപ്പെടുത്തുകയകോണട്  ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട്  കമ്മഴിറഴി
ചചെയഴിരഴിക്കുനതട്.  ചസ്പെസെഴിഫഴികകഷന  നഴിര്ണ്ണയഴിക്കുക,  അനഴിവകോരധ്യതകോ
പരഴികശകോധന  നടത്തുക,  തകോരതമധ്യ  റഴികപ്പെകോര്ടകള്  തയകോറകോക്കുക  തുടങഴിയ
പ്രവര്ത്തനങളഴില്  ചപ്രകോകദ്യുര്ചമന്റെട്  കമ്മഴിറഴി  ചുമതലകോപരമകോയ  പങ്കട്
വഹഴിച്ചഴിടഴില.നഴിര്വ്വഹണ  ഉകദധ്യകോഗസര്  വധ്യതധ്യസ  രനീതഴികളഴിലൂചട  വകോങല്
നടത്തഴിയതഴിനകോല്  വകോങലകള്  ഗകോമപഞകോയത്തഴിനട്  ലകോഭകരമകോകകോന
കഴഴിഞ്ഞഴില.

ii. ക്രമനമര്  1,2  എനഴിവ  പ്രകകോരണം  കമക്യൂടറുകളുണം  ലകോപട് കടകോപുകളുണം  സെസകകോരധ്യ
സകോപനത്തഴില്  നഴിനണം  കനരഴിടട്  വകോങഴിയതട്  ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട്  മകോര്ഗ്ഗകരഖകട്
വഴിരുദമകോണട്.

(c) ഫകറകോകട് നഗരസെഭ, 2017-18 ഓഡഴിറട് റഴികപ്പെകോര്ടട്, ഖണഴിക.3.1

2017-18 വര്ഷണം ചസെക്രടറഴി നഴിര്വ്വഹണണം  നടത്തഴിയ വഴിവഴിധ കപ്രകോജക്ടുകളഴിലകോയഴി
ഒകരതരണം  പര്കച്ചസുകള്  നടത്തഴിയഴിടണട്.  വകോങല്  നടപടഴികള്കകോയഴി
ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട്  കമ്മഴിറഴി  രൂപനീകരഴിക്കുകകയകോ  ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട്  ടനീണം
പ്രവര്ത്തഴിക്കുകകയകോ ഉണകോയഴിടഴില. വകോങലകള് കസെകോഷധ്യല് ഓഡഴിറട് കമ്മഴിറഴിയചട
ഓഡഴിറഴിനട് വഴികധയമകോകണചമന  നഴിര്കദ്ദേശണം പകോലഴികചപ്പെടഴിടഴില. ചപ്രകോകസര്ചമന്റെട്
മകോനസലഴിനട്  വഴിരുദമകോയകോണട്  2017-18-ല്  നഗരസെഭ  വകോങലകള്
നടത്തഴിയഴിടള്ളതട്. ഏതകോനുണം ഉദകോഹരണങള് തകോചഴ ചകകോടുക്കുന.
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 കകകോഴഴികകകോടട്

കപ്രകോജകട്
നണം.

നഴിര്വ്വഹണ
ഉകദധ്യകോഗസന ചപ്രകോജകട് വകോങഴിയ സെകോധനണം

ചചെലവട്
തുക/ബഴില്

നണം

265/18 ചസെക്രടറഴി
നഗരസെഭ കകകോണ്ഫറനസെട്
ഹകോളഴികലകട്
ഫര്ണ്ണഴിച്ചര് വകോങല്

കടബഴിള് 73,431/-
64/5-3-18

284/18 ചസെക്രടറഴി

ഓഫനീസെഴികലകകോവശധ്യമകോയ
ഫര്ണ്ണഴിച്ചറുണം
കമക്യൂടറുണം അനുബന 
ഉപകരണങളുണം
വകോങല്

കമക്യൂടര്
പ്രഴിന്റെര്
സ്കകോനര്
സനീല് അലമകോര

3,93,100/-
75/23-3-18
1,04,850/-
84/26-3-18

258/18 ചസെക്രടറഴി
വകയകോമഴിത്രണം 
ഓഫനീസെഴികലകട്
ഫര്ണ്ണഴിച്ചര് വകോങല്

കമക്യൂടര്
റഫട്റഴിജകററര്
പ്രഴിന്റെര്
സനീല് കടബഴിള്
സനീല് അലമകോര
റഴികവകോള്വഴിണംഗട് ചചെയര്

84,342/-
61/28-2-18

263/18 ചസെക്രടറഴി

മുനഴിസെഴിപ്പെകോലഴിറഴികകോവശധ്യ
മകോയ കമക്യൂടര്, പ്രഴിന്റെര്,
സ്കകോനര്, ചനറട് വര്കട് 
കബകോകട് എനഴിവ വകോങല്

കമക്യൂടര്
പ്രഴിന്റെര്
സ്കകോനര്

1,89,200/-
57/18-12-18
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വയനനാടട 

വയനനാടട് ജജില

1. പഞനായതജിനന്റെ  കകൈവശമുളള  സ്ഥലതട്  അനുമതജി  ഇലനാനത  ടൂറജിസസ
ഡജിപനാര്ടട് നമന്റെട് നകൈടജിടസ നജിര്മജിചട് പനാടതജിനട് നല്കൈജി.

[തരജിയയനാടട് ഗനാമ പഞനായതട് 2017-18 ഓഡജിറട് റജിയപനാര്ടട്  ഖണജികൈ  2-1]

1994  നല  യകൈരള  പഞനായതട്  രനാജട്  ആകട്  വകുപട്  178  പ്രകൈനാരസ
പഞനായത്തുകൈള്കനാവശശ്യമനായ സ്ഥനാവര സസ്വത്തുകള് ആര്ജജികനാവുന്നതസ  2005  നല
യകൈരള പഞനായതട് രനാജട് ആകട് (വസ്തു ആര്ജജികലസ കകൈനയനാഴജിയലസ) ചടങ്ങളജിനല
ചടസ  പ്രകൈനാരസ  സര്കനാറജിനന്റെ  മുന്കൂര്  അനുമതജിയയനാടു  കൂടജി  വജില്പന
നടതനാവുന്നതനാണട്.

കൈര്ളനാടട് തടനാകൈതജിനട് സമമീപതട് 1992 ല് 1,08,300/- രൂപകട് ഒരു ഏകര് 14
നസന്റെട്  സ്ഥലവുസ  1995  ല്  3,87,500/-  രൂപകട്  2  ഏകര്  50  നസന്റെട്  സ്ഥലവുസ
പഞനായതട് വനാങ്ങജിയജിട്ടുണട്. പഞനായതട് ഭരണ സമജിതജിയുനട 31.7.1999 നല 229 -ാ
നമ്പര് തമീരുമനാന പ്രകൈനാരസ  പഞനായതജിനന്റെ കകൈവശമുളള സ്ഥലസ വയനനാടട്  ടൂറജിസസ
ഡജിപനാര്ടട്നമന്റെജിനട്  കകൈമനാറനാന്  തമീരുമനാനജിച.  എന്നനാല്  സ്ഥലസ  ഡജി.ടജി.പജി.സജി  കട്
നജിയമപരമനായജി കകൈമനാറജിയതജിനന്റെ യരഖകൈള്  (ലമീസട്,  കൈരനാര് മുയഖന)  ഫയലജില് ഇല.
പ്രസ്തുത  സ്ഥലതട്  പഞനായതജിനന്റെ  അനുമതജി  ഇലനാനത  ടൂറജിസസ  ഡജിപനാര്ടട്നമന്റെട്  10
സസ്വജിസട്  യകൈനായടജുകൈളസ,  നനാലട്  മണ്കുടജിലകൈളസ,  ഒരു  റൂഫട്  യടനാപട്  റയസനാറനസ
പണജിയുകൈയുസ നകൈടജിടങ്ങള് ശമീ.ശമീധരന് എന്നയനാള്കട് പ്രതജിമനാസസ 64,000/- രൂപയട്
പനാടതജിനട്  നല്കുകൈയുസ നചയ.  യമല് സൂചജിപജിച റയസനാറന്റെജിനുസ,  മറട്  സ്ഥനാപനങ്ങളസ
നടത്തുന്നതജിനട്  കലസന്സട്  നല്കൈണനമന്നട്  ആവശശ്യനപടട്  ശമീ.ശമീധരന് അയപക
നല്കൈജിനയങജിലസ  (എ 5-3865/1 തമീയതജി.  16.8.18,  എ 5-3922/1  തമീയതജി.  19.8.18)
നകൈടജിട  നമ്പര്  ഇലനാതതജിനനാല്  കലസന്സട്  അനുവദജികനാന്  നജിര്വനാഹമജിനലന്നട്
നസക്രടറജി  മറുപടജി  നല്കൈജി  (നസ.എ 5-3865/17  തമീ.11.09.2017  -ാ  നമ്പര്  കൈതട്).
തടര്ന്നട്  വയനനാടട്  ജജിലനാ  ടൂറജിസസ  ഡജിപനാര്ടട്നമന്റെട്  നമമ്പര്  നസക്രടറജി  യമല്
നകൈടജിടങ്ങള്കട്  അടജിയനജിരമനായജി  നകൈടജിട  നമ്പര്  അനുവദജികണനമന്നട്
ആവശശ്യനപടജിട്ടുനണങജിലസ  (കൈതട്  നസ.ടജി  2-1098/2017/  ഡജി.ടജി.പജി.സജി  തമീയതജി.
20.10.2017)  ഭരണസമജിതജിയുനട  16  /11/17  നല  യയനാഗതജില്  പഞനായതട്  വജില
നകൈനാടുതട്  വനാങ്ങജി  നനാളജിത  വനര  നജികുതജി  അടച  വരുന്നതമനായ  പഞനായതജിനന്റെ
ഉടമസ്ഥതയജിലളള സ്ഥലതട് 2011  നല (യകൈരള പഞനായതട് രനാജട് നകൈടജിട നജിര്മനാണ
ചടങ്ങള്  പ്രകൈനാരസ)  നജിയമനാനുസൃതസ  പഞനായതജിനന്റെ  അനുമതജി  വനാങ്ങനാനത
അനധജികൃതമനായജി നജിര്മജിച നകൈടജിടങ്ങള്കട് നമ്പര് നല്യകൈണതജിനലന്നട് തമീരുമനാനജിച
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(3/1-ാ  നമ്പര്  തമീരുമനാനസ).  പ്രസ്തുത  തമീരുമനാനതജിനനതജിരനായജി  ശമീ.ശമീധരന്
പഞനായതജിനനയുസ,  പഞനായതട്  നസക്രടറജിനയയുസ,  ടൂറജിസസ  ഡജിപനാര്ടട്നമന്റെജിനനയുസ
പ്രതജി  യചര്തട്  WP(C)  35789-ാ  നമ്പറനായജി  ബഹ.  യകൈരള  കഹയകനാടതജിയജില്
യകൈസട് ഫയല് നചയ്യുകൈയുസ നചയജിട്ടുണട്.

ഭരണസമജിതജിയുനട  31.7.1999  നല  229  -ാ  നമ്പര്  തമീരുമനാനതജില്
ഡജി.ടജി.പജി.സജി.  സമര്പജിച  അയപക  കൈത്തുകൈളനട  അടജിസ്ഥനാനതജിലനാണട്  (കൈതട്
നസ.ടജി3-.452/96/ഡജി.ടജി.പജി.സജി  തമീ.  30.6.1999,  കൈതട്  നസ.  ടജി3-.452/96/
ഡജി.ടജി.പജി.സജി  തമീ.21.07.1999,  2.06.1999  നല  24-ാ നമ്പര് തമീരുമനാനസ)  കൈര്ളനാടട്
തടനാകൈതജിനട്  സമമീപത്തുളള  സ്ഥലസ  ടൂറജിസസ  ഡജിപനാര്ടട് നമന്റെജിനട്  കകൈമനാറനാന്
തമീരുമനാനജിചതട് എന്നട് യരഖനപടുതജിയജിട്ടുണട്. പ്രസ്തുത യരഖകൈള്, സ്ഥലസ ഡജി.ടജി.പജി.സജി
കട് നജിയമപരമനായജി കകൈമനാറജിയജിട്ടുനണങജില് അതജിനന്റെ യരഖകൈള് ( സര്കനാര് അനുമതജി
ലഭജിചതജിനന്റെ വജിവരസ, കൈരനാര് ഒപ്പു നവചതജിനന്റെ വജിശദനാസശങ്ങള്), സ്ഥലസ ഡജി.ടജി.പജി.സജി
കട് നജിയമപരമനായജി കകൈമനാറനാനതയനാണട് യമല് പ്രകൈനാരമുള്ള നകൈടജിടങ്ങളസ സ്ട്രകൈട്ചറുകൈളസ
നജിര്മജികനപടജിട്ടുള്ളനതങജില്  ഇതജില്  പഞനായതട്  നജിയമപരമനായജി  നടപടജികൈള്
സസ്വമീകൈരജിചജിട്ടുനണങജില് അതജിനന്റെ വജിശദവജിവരങ്ങള്,  യകൈസജിനന്റെ നജിലവജിനല അവസ്ഥ
ഈ വജിഷയതജില് നജിലവജില് ഭരണസമജിതജിയുനട തമീരുമനാനസ,  അതമനായജി ബന്ധനപട
യരഖകൈള്  എന്നജിവ  ഓഡജിറജിനട്  ഹനാജരനാകനാനനാവശശ്യനപടട്  നല്കൈജിയ  ഓഡജിറട്
അയനസ്വഷണക്കുറജിപജിനട് ( 8/ 17-18/17.8.2018 ) മറുപടജി ലഭശ്യമനാകജിയജിടജില.

യമല് ഖണജികൈയജില് സൂചജിപജിച സ്ഥലയതനാടട് യചര്ന്നട് വനാങ്ങജിയ റമീ സര്യവ നസ
266/4  ല്  നപട  അര  ഏകര്  സ്ഥലവുസ,  266/3  ല്  നപട  ഒരു  ഏകര്  10  നസന്റെട്
സ്ഥലവുസ  2000  ല് പഞനായതട് വനാങ്ങജിയജിട്ടുണട്.  ഓഡജിറജിനന്റെ ഭനാഗമനായജി  24.09.2018
നട് നടതജിയ സ്ഥല പരജിയശനാധനയജില് ടജി സ്ഥലസ ഡജി.റജി.  പജി.  സജി പഞനായതജിനന്റെ
അനുമതജിയജിലനാനത കൈമ്പജിയവലജിയജിടജിട്ടുളളതനായജി കൈണ. 25.09.2018  ല് നടന്ന എകജിറട്
മമീറജിസഗജില്  പ്രസ്തുത  വജിഷയസ  ഭരണസമജിതജിയുനട  ശദ്ധയജില്നപടുതജിയതജിനട്
ടജി.റജി.പജി.സജി  കട്  യസനാപട്  നമയമനാ നല്കൈജിയജിട്ടുനണന്നട്  പറഞജിട്ടുനണങജിലസ  ആയതട്
ഹനാജരനാകജിയജിടജില.  ഇതട്  സസബന്ധജിചട്  പഞനായതട്  സസ്വമീകൈരജിച  നജിയമ  നടപടജി
പുയരനാഗതജി  ഓഡജിറജിനന  അറജിയജിയകണതനാനണന്നട്  ഓഡജിറട്  റജിയപനാര്ടജില്
പരനാമര്ശജിചജിട്ടുണട്. തനത വരുമനാനസ വളനര കുറഞ പഞനായതനായതജിനനാല് ധനനഷസ
വരനാത  രമീതജിയജില്  നടപടജികൈള്  സസ്വമീകൈരജിക്കുന്നതജിനട്  ഭരണസമജിതജിയുനട  പ്രയതശ്യകൈ
ശദ്ധയുണനാകൈണനമന്നട് ഓഡജിറട് റജിയപനാര്ടജില് പരനാമര്ശജിചജിട്ടുണട്. 
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ഖണജികൈ  സമനാഹൃത  ഓഡജിറട്  റജിയപനാര്ടജില്  ഉള്നപടുത്തുന്ന  വജിവരസ  അറജിയജിച  നകൈനാണട്
നല്കൈജിയ കൈതജിനട് തയദ്ദേശ സ്ഥനാപനസ  മറുപടജി ലഭശ്യമനാകജിയജിടജിനലന്നട് വയനനാടട് ജജിലനാ ഓഡജിറട്
കൈനാരശ്യനാലയസ  സമീനജിയര്  നഡപപ്യൂടജി  ഡയറകറുനട  25/07/2019  നല  നകൈ.എസട്.എ.
ഡബപ്യൂ.കവ.ഡജി.എസ.1/531/19 നമ്പര് കൈതട് പ്രകൈനാരസ അറജിയജിചജിട്ടുണട്. വജിഷയസ സര്കനാരജിനന്റെ
ശദ്ധയജില് നകൈനാണവരുന.

2. കൈല്പറ ബസട് സനാന്റെട്  കൈസ യഷനാപജിസഗട്  യകൈനാസപ്ലകട്  -  ബജി  .ഒ  .  ടജി  -കുടജിശജികൈ
തകൈ 15,52,576 രൂപ ഈടനാകജിയജില.

[കൈല്പറ നഗരസഭ 2017-18 ഓഡജിറട് റജിയപനാര്ടട്  ഖണജികൈ  2-15]

നഗരസഭയജില്  ബജി.ഒ.ടജി.  അടജിസ്ഥനാനതജില്  ബസട്  സനാന്റട്  നജിര്മനാണസ
നടതനാന്  10.11.2008  നല  21-ാ  നമ്പര്  പ്രകൈനാരസ  ഭരണ  സമജിതജി  തമീരുമനാനസ
എടുക്കുകൈയുസ യപ്രനാജകട് നഡവലപട്നമന്റട്  ഏജന്സജിയനായജി തജിരുവനനപുരസ ഐ.  സജി.
ഐ.  സജി.  ഐ  കൈജിന്ഫ്ര  എന്ന  സ്ഥനാപനനത  നജിയയനാഗജിക്കുകൈയുസ  പ്രസ്തുത  കൈമ്പനജി
റജിയപനാര്ടട്  സമര്പജിക്കുകൈയുസ  നചയ.  ബസട്റനാന്റെട്  നജിര്മനാണതജിനനായജി  നടതജിയ
നടണറജില്  കുറഞ  നജിരകട്  കൈസ്വനാടട്  നചയ  ചനാര്യടഡട്  എഞമീനജിയറജിസഗട്  കൈമ്പനജിനയ
നതരനഞടുക്കുകൈയുസ,  കൈമ്പനജിയനായജി  കൈമ്പനജിയുനട  മനായനജജിസഗട്  പനാര്ടണറനായ
ശമീ.അബ്ദുള്  ഖഫൂര്  എന്നയനാളമനായജി  19/6/2010  നട്  നഗരസഭ  നസക്രടറജി  കൈരനാറജില്
ഏര്നപടുകൈയുസ നചയ. കൈരനാര് പ്രകൈനാരസ 32 വര്ഷസ കൈണ്സഷന് കൈനാലനാവധജിയുസ, 3 വര്ഷസ
നജിര്മനാണ  കൈനാലനാവധജിയുസ,  6  മനാസസ  നജിര്മനാണ  കൈനാലനാവധജിക്കുള്ള  അധജികൈ
കൈനാലയളവുമനായജി നജിശ്ചയജിക്കുകൈയുസ, 2.8 ലകസ രൂപ പ്രജി ഓപയററമീവട് നചലവുകൈള്ക്കുസ, 8
ലകസ  രൂപ  ആനസ്വജിറജിയനായജി  വര്ഷനാവര്ഷസ  കൈമ്പനജി  മുനജിസജിപനാലജിറജികട്
നല്യകൈണതമനാണട്.  യമല്  വജി ഷയതജില്  ശദ്ധയജില്നപട  പ്രധനാന  നജിരമീകണങ്ങള്
തനാനഴ നകൈനാടുക്കുന.

(a) കൈരനാര് വശ്യവസ്ഥ ഖണജികൈ 7.1.3 ല് പ്രജി ഓപയററമീവട് നചലവുകൈള്കട് 2,80,000/-
രൂപ മുനജിസജിപനാലജിറജികട്  നല്യകൈണതനാണട്.  പ്രസ്തുത  തകൈ  അടയനാന്
ആവശശ്യനപനടങജിലസ  (നസക്രടറജിയുനട  25/05/2016  നല  ഇ 4-9029/08  നമ്പര്
കൈതട് ) തകൈ ലഭജിചജിടജില .

(b)കൈരനാര് വശ്യവസ്ഥ ഖണജികൈ  3.4  പ്രകൈനാരസ  പൂര്തമീകൈരണ കൈനാലനാവധജിയനായ മൂന്നട്
വര്ഷങ്ങള്കട്  യശഷവുസ  കൈരനാര്വശ്യവസ്ഥ  പ്രകൈനാരസ  പൂര്തജികൈരജിയകണ
പദ്ധതജികൈള്  പൂര്തജികൈരജികനാത  പകസ  ആയതട്  പൂര്തമീകൈരജിക്കുന്നതജിനട്
നല്കൈജിയ  അധജികൈ  കൈനാലയളവനായ  6  മനാസതജിനട്  (17.12.2013)  യശഷസ
അനുവദജിക്കുന്ന ഓയരനാ ദജിവസതജിനുസ 100/- എന്ന യതനാതജില് 180 ദജിവസയതകട്

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 143



 വയനനാടട

(14.06.2014  വനര)  നഗരസഭയട് ലഭജിയകണതനായ  18,000/-  അടവനാക്കുന്നതജിനട്
നഗരസഭ ആവശശ്യനപനടങജിലസ (നസക്രടറജിയുനട 25.05.2016 നല ഇ 4-9029/08
നമ്പര് കൈതട്) തകൈ അടവനാകജിയജിടജില .

(c) കൈരനാര് വശ്യവസ്ഥ ഖണജികൈ 7.1.4 പ്രകൈനാരസ 8 ലകസ രൂപ ആനസ്വജിറജിയുസ, നജിര്മനാണ
കൈനാലനാവധജികട്  (cotractual  COD 3  വര്ഷസ,  അധജികൈ കൈനാലയളവട്  –6  മനാസസ)
യശഷസ  ഓയരനാ  3  വര്ഷസ  കൂടുയമ്പനാള്  ആനസ്വജിറജി  തകൈയജില്  5%  വര്ദ്ധനവട്
വരുയതണതമനാണട്.  ആയതട്  പ്രകൈനാരസ  17/12/2013  മുതല്  മൂന്നട്  വര്ഷസ
കൈഴജിയുയമ്പനാള്  ആനസ്വറജിയജില്  5%  വര്ദ്ധനവട്  വരുയതണതനാണട്.  തകൈ
സനാമ്പതജികൈ വര്ഷസ അവസനാനജിക്കുന്നതജിനട്  മുമ്പട്  നല്യകൈണതസ,  ഭനാഗജികൈമനായജി
തകൈ  നല്യകൈണ  സനാമ്പതജികൈ  വര്ഷങ്ങളജില്  ആനസ്വജിറജി  ആനുപനാതജികൈമനായജി
കൈണകനാകജി നല്യകൈണതമനാണട്.  കൈരനാര് പ്രകൈനാരമുളള നജിര്മനാണ കൈനാലനാവധജികട്
യശഷസ  18/12/2013  മുതല്  31/3/2018  വനര  34,77,041/-  ലഭജിയകണതനാണട്.
സനാമ്പതജികൈ വര്ഷസ തജിരജിചളള വജിശദനാസശങ്ങള് തനാനഴ നകൈനാടുക്കുന.

18.12.2013 മുതല് 17.12.2016 വനര ആനസ്വറജി @ 8,00,000/-.

18.12.2016 മുതല് 19.12.2019 വനര ആനസ്വറജി @ 8, 40,000/-.

ക്രമ നസ വര്ഷസ ആനസ്വറജി

1 2013-14 (18.12.2013 മുതല് 31.3.2014 വനര - 104
ദജിവസസ (104 X 8,00,000/365 = 2,27,945/-)

2,27,945

2 2014 - 15 8,00,000

3 2015 –16 8,00,000

4

2016-17 (1.4.2016 മുതല് 18.12.2016 വനര 262 
ദജിവസസ@8 ലകസ- 5,74,247/-
19.12.2016 മുതല് 31.03.2017 വനര 103 
ദജിവസസ@8.4 ലകസ 2,37,041/-)

8,11,288

5 2017 –18 8,40,000

ആനകൈ 34,79,233

നജിലവജില് ആനസ്വറജി  ഇനതജില് പഞനായതജിനട്  ലഭജിചതട്  ആനകൈ  22,24,657/-
രൂപയനാണട് (2014-15 ല് 6,24,657 രൂപ, 2016-17 ല് 8,00,000/- രൂപ, 2017 -
18 ല് 8,00,000/- രൂപ). ഈയജിനതജില് (34,79,233-22,24,657) 12,54,576/-
രൂപ മുനജിസജിപനാലജിറജികട് ലഭജികനാനുണട്. 

(d) 1994 നല നസന്ട്രല് ഫജിനനാന്സട് ആകട് ചടസ പ്രകൈനാരസ ബസനാന്റെജിനല യഷനാപജിസഗട്
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യകൈനാസപ്ലകജിനല റൂമുകൈളജിനല വനാടകൈയജില് സര്വമീസട് നപ്രനാകവഡര് എന്ന നജിലയജില്
മുനജിസജിപനാലജിറജി  സര്വമീസട്  ടനാകട്  അടയയണതനാണട്.  നജിലവജില്  യഷനാപജിസഗട്
യകൈനാസപ്ലകജിനല  നകൈടജിടങ്ങളജില്  നജിന്നട്  സര്വമീസട്  ടനാകട്  ഈടനാക്കുനനണങജില്
വജിശദനാസശങ്ങള്  ഹനാജരനാകനാനനാവശശ്യനപടതജിനട്  (എന്കൈസ്വയറജി  നസ
-36/30.10.2018)  മറുപടജി  നല്കൈജിയജിടജില.  കൈരനാര്  പ്രകൈനാരസ  എലനാ  സനാമ്പതജികൈ
വര്ഷവുസ  കൈമ്പനജിയുനട  ചനാര്യടഡട്  അകക്കൗണന്റെട്  തയനാറനാകജിയ  ഓഡജിറട്  നചയ
വരവട്  നചലവുകൈള്  ഭരണസമജിതജികട്  സമര്പജിയകണതനാണട്.  എന്നനാല്
നനാളജിതവനര  ഇതരതജിലളള  വരവട്  നചലവട്  കൈണക്കുകൈള്  ഭരണസമജിതജികട്
സമര്പജിചജിടജില.  അതജിനനാല്  തനന്ന  യഷനാപജിസഗട്  യകൈനാസപ്ലകട്  നകൈടജിടതജിനല
മുറജികൈളജില് നജിനസ വനാടകൈയജിനതജില് ലഭജിക്കുന്ന തകൈയയനാ,  സര്വമീസട്  ചനാര്ജട്
ഇനതജില്  ഈടനാക്കുന്നതജിനന്റെയുസ,  അടവനാക്കുന്നതജിനന്റെയുസ  വജിശദനാസശങ്ങയളനാ
മുനജിസജിപനാലജിറജിയജില് ലഭശ്യമല. സര്വമീസട് ടനാകട് അടവനാകനാതജിരുന്നനാല് ഭനാവജിയജില്
മുനജിസജിപനാലജിറജികട്  ബനാധശ്യത  വരനാന്  സനാധശ്യതയുണട്.  ആയതജിനനാല്  കൈമ്പനജി
യഥനാസമയസ  സര്വമീസട്  ടനാകട്  അടവനാക്കുനയണനാനയന്നട്   ഉറപ്പു
വരുയതണതനാണട്.

യമല് ഖണജികൈകൈളജില് സൂചജിപജിച വജിവരങ്ങള് ആവശശ്യനപടട്  നല്കൈജിയ ഓഡജിറട്
എന്കൈസ്വയറജികട്  (എന്കൈസ്വയറജി നസ - 36/30.10.2018)  മറുപടജി നല്കൈജിയജിടജില.  ചനാര്യടഡട്
എഞമീനജിയറജിസഗട്  കൈമ്പനജിയജില്  നജിനസ  നനാളജിത  വനര  മുനജിസജിപനാലജിറജികട്  ആനസ്വറജി
ഇനതജില്  ലഭജികനാനുളള  12,54,576/-  രൂപയുസ,  പ്രജി  ഓപയററമീവട്  നചലവുകൈള്കട്
2,80,000/-  രൂപയുസ,  കൈരനാര്  പ്രകൈനാരസ  6  മനാസനത  അധജികൈ  സമയതജിനട്
അടവനാക്കുന്നതജിനുളള 18,000/- രൂപയുസ ഉള്നപനട 15,52,576/- ഈടനാകജി ഓഡജിറജിനന
അറജിയജിയകണതനാനണന്നട് ഓഡജിറട് റജിയപനാര്ടജില് പരനാമര്ശജിചജിട്ടുണട്.

പ്രസ്തുത ഖണജികൈ സമനാഹൃത ഓഡജിറട് റജിയപനാര്ടജില് ഉള്നപടുത്തുന്ന വജിവരസ അറജിയജിച നകൈനാണട്
നല്കൈജിയ കൈതജിനട് തയദ്ദേശ സ്ഥനാപനസ  മറുപടജി ലഭശ്യമനാകജിയജിടജിനലന്നട് വയനനാടട് ജജിലനാ ഓഡജിറട്
കൈനാരശ്യനാലയസ സമീനജിയര് നഡപപ്യൂടജി ഡയറകറുനട 25/07/2019 നല നകൈ.എസട്.എ. ഡബപ്യൂ.കവ.
ഡജി.എസ.1/531/19 നമ്പര് കൈതട് പ്രകൈനാരസ  അറജിയജിചജിട്ടുണട്.
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കലഫട് മജിഷന് ഭവന പദ്ധതജി -ആസൂത്രണതജിനലയുസ നജിര്വ്വഹണതജിനലയുസ 
അപനാകൈതകൈള് പനാലജികനപടുന്നജില.

യകൈരളതജിനല  എലനാ  ഭവനരഹജിതര്ക്കുസ  പനാര്പജിടസ  ലഭശ്യമനാക്കുകൈ  എന്ന
ലകശ്യയതനാനട സസസ്ഥനാന സര്കനാര് നടപജിലനാകജിവരുന്ന സമ്പൂര്ണ്ണ പനാര്പജിട സുരകനാ
പദ്ധതജിയനാണട്  കലഫട്  മജിഷന്.  നജിലവജില്  നടപനാകജിനകനാണജിരജിക്കുന്ന  മറട്
ഭവനപദ്ധതജികൈനളക്കൂടജി  സസയയനാജജിപജിചട്  കലഫട്  മജിഷനന്റെ  കൈമീഴജില്  നകൈനാണവന്നനാണട്
ഈ  പദ്ധതജി  നടപജിലനാക്കുന്നതട്.  സസ്വനമനായജി  ഭൂമജിയജിലനാത  ഭവനരഹജിതര്,  തമീരയദശ
യമഖലയജിയലനാ  യതനാടസ  യമഖലയജിയലനാ  പുറയമ്പനാകജിയലനാ  തനാല്കനാലജികൈ  ഭവനമുള്ളവര്,
ഭൂമജിയുള്ള ഭവനരഹജിതര് എന്നജിവരനാണട് ഈ പദ്ധതജിയുനട ഗുണയഭനാകനാകള്.  വയനനാടട്
ജജിലയജിനല  തയദ്ദേശ  സസ്വയസഭരണ  സ്ഥനാപനങ്ങളനട  2017-18  വര്ഷനത  ഓഡജിറജില്
കലഫട്  മജിഷന്  പദ്ധതജിയുമനായജി  ബന്ധനപടട്  നജിരവധജി  അപനാകൈതകൈള്  റജിയപനാര്ടട്
നചയജിട്ടുണട്.  അവ   വജിലയജിരുതജി  യക്രനാഡമീകൈരജിചട്  ചുവനട  യചര്ക്കുന.  അപനാകൈതകൈള്
പരജിഹരജിക്കുന്നതജിനുള്ള  മനാര്ഗ്ഗനജിര്യദ്ദേശങ്ങള്കനായജി  സര്കനാരജിനന്റെ  ശദ്ധയജില്
നകൈനാണവരജികൈനയന്നതനാണട് ഈ അവയലനാകൈന റജിയപനാര്ടട് നകൈനാണട് ലകശ്യമനാക്കുന്നതട്.

1. കലഫട് മജിഷന് പദ്ധതജി നജിര്വഹണതജില് സര്കനാര് മനാര്ഗ്ഗ നജിര്യദ്ദേശങ്ങള്
പനാലജിക്കുന്നജില

ജജി.ഒ  (എസ.എസട്)  നസ.196/2017/തസസ്വഭവ  തമീയതജി  11.10.17  ഖണജികൈ  IV
പ്രകൈനാരസ  ഗുണയഭനാകനാകളനട  വമീടട്  അഞട്  അസഗ  ഉപസമജിതജി  സന്ദര്ശജിചട്
റജിയപനാര്ടട്  തയനാറനായകണതസ  ആയതട്  വനാര്ഡട്  തല  കൈര്മസമജിതജി
അസഗമീകൈരജിയകണതമനാണട്.  ഖണജികൈ  VI  പ്രകൈനാരസ  ഗുണയഭനാകനാകളനട
എസജിയമറട് ടജി.പജി.ടജി.എ തയനാറനായകണതസ ആയതട് സ്ഥനാപന തല കൈര്മസമജിതജി
അസഗമീകൈരജിചട്  ഭരണസമജിതജികട്  സമര്പജിയകണതസ  ഭരണസമജിതജി  അനജിമ
തമീരുമനാനസ കകൈനകനായള്ളണതമനാണട്.  ജജി.ഒ(എസ.എസട്)  നസ.151/2017/തസസ്വഭവ
തമീയതജി  31.07.17  പ്രകൈനാരസ  അനജിമ  ഗുണയഭനാക്തൃ പടജികൈ ഗനാമപഞനായതജിനന്റെ
നവബട്കസറജില്  പ്രസജിദ്ധമീകൈരജിയകണതനാണട്.  കലഫട്  മജിഷന്  പദ്ധതജിയജില്
വജിവജിധ  നജിര്വ്വഹണ  ഉയദശ്യനാഗസ്ഥര്  മുയഖന  നടപജിലനാക്കുന്ന  വജിവജിധ
വജിഭനാഗങ്ങളനട  വമീടുകൈളനട  പൂര്തമീകൈരണപദ്ധതജികൈളജില്   യമല്  പരനാമര്ശജിച
മനാര്ഗ്ഗ നജിര്യദ്ദേശങ്ങള് പനാലജികനപടുന്നജില.

2. കലഫട്  മജിഷന്  ഭവന  പൂര്തമീകൈരണപദ്ധതജി  (പടജികൈ  വര്ഗ്ഗ  വജിഭനാഗസ)  -
പദ്ധതജി വജിഹജിതസ പനാഴനാകജി  (യമപനാടജി ഗനാമപഞനായതട്  2017-18 ഓഡജിറട് റജിയപനാര്ടട്,

ഖണജികൈ.3.11)
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സ.ഉ.(എസ.എസട്) 196/17 തസസ്വഭവ 31.10.17  പ്രകൈനാരസ പണജി പൂര്തജിയനാകനാത
എസട്.ടജി  ഭവനങ്ങളനട  നജിര്മനാണസ  പൂര്തമീകൈരജിക്കുന്നതജിയലയനായജി  30.11.17
നകൈസ  എസട്.ടജി  ഗുണയഭനാകനാകളനട  ലജിസട്  തയനാറനാകജി  എസജിയമറട്
എടുയകണതസ,  അവര് പഞനായത്തുമനായജി കൈരനാറജിയലര്നപയടണതസ,  ഭവനങ്ങളനട
നജിര്മനാണസ  31.03.18  നകൈസ  പൂര്തമീകൈരജിയകണതമനാണട്.  എന്നനാല്  യമപനാടജി
ഗനാമപഞനായതജില് ടജി.ഇ.ഒ വഴജി  2017-18  ല് നടപജിലനായകണ കലഫട് മജിഷന്
ഭവന പൂര്തമീകൈരണസ പദ്ധതജികട്  (പടജികൈ  വര്ഗ്ഗ വജിഭനാഗസ)  33,05,000/-  രൂപ
വകൈയജിരുതജിനയങജിലസ  തകൈനയനാനസ  നചലവഴജിചജില.  കൂടനാനത  പദ്ധതജി
നടതജിപ്പുമനായജി  ബന്ധനപട  യരഖകൈള്  ഹനാജരനാകനാന്  ആവശശ്യനപട്ടു  നകൈനാണട്
10.12.18,  13.12.18  തമീയതജികൈളജില്  നല്കൈജിയ  ഓഡജിറട്  റജികൈസ്വസജിഷനുകൈള്,
21.12.18 നട് നല്കൈജിയ ഓഡജിറട് എന്കൈസ്വയറജി നസ. 23 /2017-18 എന്നജിവയട് മറുപടജി
നല്കുകൈയയനാ യരഖകൈള് ഹനാജരനാക്കുകൈയയനാ നചയജിടജില.

3. നചയനാത പ്രവൃതജികട് തകൈ നല്കൈജി

കലഫട്  മജിഷന്  ഭവന  പദ്ധതജിയജില്  നചയനാത  പ്രവൃതജികൈള്ക്കുസ  തകൈ
അനുവദജിചജിട്ടുണട്. വജിശദനാസശസ ചുവനട യചര്ക്കുന.

(a) കൈണജിയനാമ്പറ ഗനാമ പഞനായതട് (2017-18 ഓഡജിറട് റജിയപനാര്ടട്, ഖണജികൈ.3.7)

കലഫട്  മജിഷന്  (ഭവന  പൂര്തമീകൈരണസ)  പദ്ധതജിയുനട  വനാലല്യുയവഷന്
പ്രകൈനാരമുള്ള പ്രവൃതജികൈള്  നചയതട്  പരജിയശനാധജിക്കുന്നതജിനനായജി  17.01.19  നട്
നടതജിയ സ്ഥലപരജിയശനാധനയജില്  വനാലല്യുയവഷന് പ്രകൈനാരമുള്ള പ്രവൃതജികൈള്
നചയനാത  വമീടുകൈള്ക്കുസ  തകൈ  പൂര്ണ്ണമനായുസ  നല്കൈജിയജിട്ടുണട്.  വജിശദനാസശസ
ചുവനട യചര്ക്കുന.

ക്രമ
നസ

ഗുണയഭനാകനാവജിനന്റെ
യപരട്/ കലഫട്

മജിഷന് ഐ.ഡജി.നസ

ഇ.എസ.എസട്/പടജികൈ വര്ഗ്ഗ ഭവന
പദ്ധതജിയജില് നലജിയ ആനുകൂലശ്യസ

കലഫട് മജിഷന് പദ്ധതജി വജിശദനാസശസ
(2018-19 ലനാണട്  പൂര്തമീകൈരണസ)

1 യപ്രമകുമനാരജി 
പജി.ആര് , 
ജനാനകൈജിമന്ദജിരസ, 
കൈണജിയനാമ്പറ /
73509

പടജികൈ വര്ഗ്ഗ ഭവന പദ്ധതജി-
2012-13
അനുവദനമീയമനായ തകൈ-
2,50,000/-
നല്കൈജിയ തകൈ
നചകട് നസ.597177/
26.03.12 -37,500/-
നചകട് 
നസ.597200/07.05.12 
-75,000/-

എസജിയമറട്-3,40,000/- 
(യമല്ക്കൂര യകൈനാണ്ക്രമീറട് മുതല്)
വനാലല്യുയവഷന്-3,39,800/-
വനാലല്യുയവഷനജില് ഉള്നപടജിട്ടുള്ള
തനാനഴപറയുന്ന പ്രവൃ തജികൈള് 
നചയജിടജിനലങജിലസ തകൈ നല്കൈജി. 
വജിശദനാസശസ തനാനഴപറയുന.
1)ട്രസട് വര്കട് നചയജിടജില
2)അടുകള ചജിമജിണജി 
വനാര്തജിടജില.
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നചകട് 
നസ.597892/06.08.12 
-75,000/-
നചകട് നസ.03235/06.09.13 
- 25,000/-
ആനകൈ - 2,12,500/-

3)ശുചജിമുറജികട് യകനാസറട്,കുഴജി, 
പ്ലസബജിസഗട് എന്നമീ പ്രവൃതജികൈള് 
നചയജിടജില.
4)ജനലജിനട് ഷടര് നജിര്മജിചജിടജില.

2

നവളകന്, 
നകൈനാഴജിഞങ്ങനാടട് 
യകൈനാളനജി,വനാര്ഡട്-
11/56078

ഇ.എസ.എസട് ഭവന പദ്ധതജി 
2009-10
അനുവദനമീയമനായ തകൈ-
1,25000/-
പദ്ധതജിയജില് നല്കൈജിയ തകൈ-
48,750/-
നചകട് 
നസ.525829/16.05.11-
18,750/-
നചകട് 
നസ.525053/09.12.11-
30,000/-

എസജിയമറട്- 6,15000/-.തറയുനട 
പണജി നതനാടട് നചയണസ.
വനാലല്യുയവഷന്- 6,14,800/-
വനാലല്യുയവഷന് പ്രകൈനാരമുള്ള 
തനാനഴപറയുന്ന പ്രവൃതജികൈള്
നചയജിടജില
1)വമീടജിനന്റെ കവദശ്യതമീകൈരണസ 
പൂര്തജിയനായജിടജില.
2)വനാടര് ടനാങട് ഫജിറട് നചയജിടജില.
3)പുകൈയജിലനാത അടുപട് 
നജിര്മജിചജിടജില.

3
സുബ്രഹ്മണശ്യന്, 
കൈല്ലുവയല് 
യകൈനാളനജി/91796

ഇ.എസ.എസട് ഭവന പദ്ധതജി 
2008-09
പദ്ധതജിയജില് നല്കൈജിയ തകൈ-
92,000/-
(കലഫട് മജിഷന് ലജിസട് 
പ്രകൈനാരസ)
ഭവന രജജിസര് ഓഡജിറജിനട് 
ലഭശ്യമനാകജിയജില.

എസജിയമറട് - 2,15,000/-.വരനാന,
ശുചജിമുറജി തടങ്ങജിയവ
വനാലല്യുയവഷന് - 2,14,483/-
വനാലല്യുയവഷന് പ്രകൈനാരമുള്ള 
തനാനഴപറയുന്ന പ്രവൃതജികൈള് 
നചയജിടജില.
1)ശുചജിമുറജി 
2)അടുകളയയനാടട് യചര്നള്ള 
വനാതജില്(വമീടജിയനനാടട് യചര്ന്നട് 
നജിര്മജിച  ശുചജിമുറജി ഒ ഡജി എഫട് 
പദ്ധതജി പ്രകൈനാരസ മുമ്പട്  
നജിര്മജിചതനാണട്.) 

4

യദവകൈജി 
യവലനായുധന്, 
മണകൈമൂല 
യകൈനാളനജി/1 0288

പടജികൈ വര്ഗ്ഗ ഭവന പദ്ധതജി-
2008-09
പദ്ധതജിയജില് 
അനുവദനമീയമനായ തകൈ- 
1,25,000/-
പദ്ധതജിയജില് നല്കൈജിയ തകൈ-
15,000/-
നചകട് നസ.067942 തമീയതജി 
25.02.09-15,000/-

എസജിയമറട്-4,10,000/-ഭജിതജി, 
ശുചജിമുറജി തടങ്ങജിയവ
വനാലല്യുയവഷന്- 4,08,941/-
വനാലല്യുയവഷന് പ്രകൈനാരമുള്ള 
തനാനഴപറയുന്ന പ്രവര്തജികൈള് 
നചയജിടജില.
1)ട്രസട് വര്കട് നചയജിടജില. 
2)ശുചജിമുറജിയുനടയുസ പുറകുവശനത 
ചുമരജിനന്റെയുസ പുറസ വശസ യതചജിടജില. 
3)ശുചജിമുറജിയുനട ലജിന്റെല് 
വനാര്തജിടജില.
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(b) പനമരസ യബനാകട് പഞനായതട്  (2017-18 ഓഡജിറട് റജിയപനാര്ടട്, ഖണജികൈ.3.3)

പനമരസ  ഗനാമപഞനായതട്  കൈരജിമ്പുമല്  യകൈനാളനജിയജില്  03.10.2018  നട്
യബനാകട്  പഞനായതട്  അധജികൃതരുനമനാതട്  നടതജിയ
സ്ഥലപരജിയശനാധനയജില് ശമീമതജി.നവള്ളജിചജി എന്നവരുനട വമീടജില് അടുപജിനന്റെ
കുഴജി നജിര്മജിചജിട്ടുള്ളതട് ഹനാളജിനകൈതനാനണനസ,  പുകൈകുഴല് നജിര്മജിക്കുകൈയയനാ
ഇലകജികൈട് കൈണകന് എടുക്കുകൈയയനാ നചയജിടജിനലനസ യബനാദ്ധശ്യനപട്ടു. എന്നനാല്
ഡനാഫട്സട് മനാനന്റെ  05.03.2018  നല  വനായലസ്വഷനജില്  പുകൈയജിലനാത  അടുപട്
നജിര്മജിചതജിനന്റെയുസ  ഇലകജികൈട്  കൈണകന്  എടുതതജിനന്റെയുസ  നചലവട്
ഉള്നപടുത്തുകൈയുസ ഈ തകൈ ഗുണയഭനാകനാവജിനട് നല്കുകൈയുസ നചയജിട്ടുണട്. യമല്
ഗുണയഭനാകനാവജിനട്  നചയനാത  പ്രവൃതജിയട്  പണസ  നല്കൈജിയതജിനന്റ
വജിശദനാസശസ ചുവനട നകൈനാടുക്കുന

ഇനസ നമ്പര് ഇനസ അളവട് (m3) നജിരകട് തകൈ

7 അടുകള യകൈനാണ്ക്രമീറട് 0.18 7,459 1,343

9 അടുകള തടട് അടജികല് 6.26 545 3,412

15 പുകൈയജിലനാത അടുകള സ്ഥനാപജികല് 1 4,500 4,500

31 ഇലകജിഫജിയകഷന് - - 7,480

ആനകൈ 26,735

നചയനാത  പല  പ്രവൃതജികൈളസ  നചയതനായജി  യരഖനപടുതജി  വനാലപ്യൂയവഷന്
നല്കൈജിയജിട്ടുണട്.  യമല്  പരനാമര്ശജിച  അപനാകൈതകൈള്  നജിലനജില്യകയനാണട്
യബനാകട്  പഞനായതട്  പ്രസജിഡന്റെട്  ഉള്നപനടയുള്ള  യമനാണജിററജിസഗട്  സമജിതജി
വമീടുപണജി  തൃപജികൈരമനായജി  പൂര്തമീകൈരജിചനവന്നട്  റജിയപനാര്ടട്  നല്കൈജിയതട്.
പദ്ധതജി  നടതജിപട്  യവണവജിധസ  യമനാണജിററജിസഗട്  നചയ്യുന്നജില  എന്നട്
ഇതജില്നജിനസ വശ്യകമനാണട്.

(c) നതനാണര്നനാടട് ഗനാമപഞനായതട് - എസജിയമറജില് ഉള്നപടുതജിയ പ്രവൃതജികൈള്
നടതനാനത തകൈ നല്കൈജി (2017-18 ഓഡജിറട് റജിയപനാര്ടട്, ഖണജികൈ.3.11)

ശമീ.ഒടുകന്,  പനാതജിരമന്നസ  യകൈനാളനജി  എന്ന  ഗുണയഭനാകനാവജിനന  കലഫട്
പദ്ധതജിയജില് ഉള്നപടുത്തുന്ന  സമയതട് അയദ്ദേഹതജിനന്റെ വമീടജിനന്റെ യമല്ക്കൂര,
വമീടട്  വയറജിസഗട്  പ്രവൃതജി  എന്നജിവ  വജികൈസനഫണട്  (റജി.എസട്.പജി.)
ഉപയയനാഗജിചട്  പൂര്തജിയനാകജിയജിട്ടുണട്.  ഫയലജില് ഉള്നപടുതജിയ എസജിയമറട്
പ്രകൈനാരസ കൈക്കൂസട് നജിര്മനാണസ, ചുമരട്/യമല്ക്കൂര എന്നജിവയുനട യതപട് പ്രവൃതജി,
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നജിലസ യകൈനാണ്ക്രമീറട്, 18  ജനല് പനാളജികൈളസ ഒരു നവന്റെജിയലററജിനന്റെ വനാതജിലസ  5
വനാതജിലകൈളസ  സ്ഥനാപജികല്,  അവയുനട  നപയജിന്റെജിസഗട്  മുതലനായവ
നചയയണതണട്. കൂടനാനത വയറജിസഗട് പ്രവൃതജിക്കുള്ള തകൈ, നജികുതജികൈള്കനായജി
യവണജി  വരുന്ന  തകൈ  എന്നജിവയുള്നപനട  ആനകൈ  1,70,000/-  രൂപയനാണട്
എസജിയമറജില്  വകൈയജിരുതജിയജിട്ടുള്ളതട്.   2018-19  വര്ഷതജില്  പണജി
പൂര്തമീകൈരജിചതജിനന്റെ  അടജിസ്ഥനാനതജില്  ആനകൈ  എസജിയമറട്  തകൈയനായ
1,70,000/- രൂപയുസ ഗുണയഭനാകനാവജിനട് നല്കൈജി. എസജിയമറട് പ്രകൈനാരസ വമീടജിനന്റെ
വജിസമീര്ണ്ണസ  50.35  ച.മമീററനാണട്.  വമീടജിനട്  3.45  മമീറര്  പുറസ  ചുമരുകൈള്കട്
ഉയരമുള്ളതനായനാണട് എസജിയമറജില് യരഖനപടുതജിയജിട്ടുള്ളതട്.

സ്ഥലപരജിയശനാധനയജില്  ചുമര്  ഭജിതജി  പ്ലനാസറജിസഗട്,  8 ജനല്പനാളജികൈള്,  4
വനാതജിലകൈള് സ്ഥനാപജികല്,  ഭജിതജികൈള് നപയജിന്റെട് നചയല്,  വനാടര് യകനാസറട്,
പജി.വജി.സജി യഡനാര്  (എസജിയമറട് ഇനസ  10)  സ്ഥനാപജികല് എന്നമീ പ്രവൃതജികൈള്
നജിര്വ്വഹജിചതനായുസ  മറ്റു  പ്രവൃതജികൈള്  നടതജിയജിടജിനലനസ  യബനാദ്ധശ്യനപട്ടു.
എന്നനാല്  ഫയലജിയനനാനടനാപസ  ഐ.റജി.ഡജി.പജി.  അസജി.എഞജിനമീയര്
ഹനാജരനാകജിയ വനായലസ്വഷന് സനാകശ്യപത്രതജില് നചയനാത പ്രവൃതജികൈള് കൂടജി
നചയതനായജി യരഖനപടുതജി അധജികൈ തകൈ അനുവദജിചജിട്ടുണട്.

4. മുന്  ഭവനപദ്ധതജികൈളജില്   തകൈ  അനുവദജിചട്  പൂര്തമീകൈരജിച  വജിവജിധ
പ്രവൃതജികൈള്കട് കലഫട് ഭവന പദ്ധതജിയജില് വമീണസ തകൈ നല്കൈജി

വയനനാടട്  ജജിലയജില്  നടപനാകജിനകനാണജിരജിക്കുന്ന  ഇ.എസ.എസട്,  ഐ.എ.കവ
തടങ്ങജിയ  ഭവനപദ്ധതജികൈളജില്  പൂര്തമീകൈരജിച  യസജുകൈള്കട്  കലഫട്  ഭവന
പദ്ധതജിയജിലസ തകൈ അനുവദജിച നല്കൈജിയജിട്ടുണട്.  മുന് ഭവനപദ്ധതജികൈളജില്  തറ,
ലജിന്റെല് പ്രവൃതജി വനര പണജിത വമീടുകൈള്കട് വമീണസ തറപണജി മുതല് എസജിയമറട്
തയനാറനാക്കുകൈയുസ  തകൈ  നല്കുകൈയുസ  നചയജിട്ടുണട്.  എന്നനാല്  നചയ  ഇനസ
പ്രവൃതജികൈള്കട്  വമീണസ  തകൈ  വകൈയജിരുതനാനുള്ള  സനാഹചരശ്യസ  എനനന്നട്
എസജിയമറട്  റജിയപനാര്ടജില്  പ്രതജിപനാദജിചജിടജില.  ഭവനങ്ങളനട  നജിലവജിനല
സ്ഥജിതജിവജിവരസ പരജിയശനാധജികനാനതയനാണട് എസജിയമറട് തയനാറനാകജിയജിട്ടുള്ളതട്.

(a) കൈല്പറ യബനാകട് പഞനായതട് (2017-18 ഓഡജിറട് റജിയപനാര്ടട്, ഖണജികൈ.3.1)

ഐ.എ.കവ  ഭവന  പദ്ധതജിയജില്  പണജി  പൂര്തമീകൈരജികനാത  വമീടുകൈള്കട്
കലഫട്  മജിഷനജില് ആനുകൂലശ്യസ  നല്കുന്നതജിനുള്ള  എസജിയമറജില് യനാനതനാരു
കൈനാരണവുസ  വശ്യകമനാകനാനത  മുന്പട്  നചയ  പ്രവൃതജികൈള്കട്  കൂടജി  തകൈ
വകൈയജിരുതജി  അനുവദജിചതനായജി  കൈനണതജിയജിട്ടുണട്.  ഏതനാനുസ
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ഉദനാഹരണങ്ങള് തനാനഴപറയുന.

ശമീമതജി ലമീല, w/o നപനാന, യമപനാടജി എന്ന  ഗുണയഭനാകനാവജിനട് ഐ.എ. കവ
- 2011-12  പദ്ധതജിയജില് 06.02.14  വനര  1,00,000/-  രൂപ നല്കൈജിയജിട്ടുണട്.
കലഫട്  മജിഷനജില് ഭവന പൂര്തമീകൈരണതജിനുള്ള  ലമീലയുനട  23.01.18  നല
അയപകയജില്  ഭജിതജിയുനട  പണജി  പകുതജി  വനര  പൂര്തജിയനായതനായജി
യരഖനപടുതജിയജിട്ടുണട്.  ആയതജിന്  യമല്  വജി  ഇ  ഒ,  യജനായജിന്റെട്  ബജിഡജിഒ
എന്നജിവര്  സനാകശ്യനപടുതജി  കലഫട്  മജിഷനജില്  ധനസഹനായതജിനട്
അര്ഹതയുനണന്നട്  09.03.18 ല്  ശജിപനാര്ശ   നചയ.  തടര്ന്നട്  ഭജിതജി  പണജി
പൂര്തജിയനാകനാന് 1,00,000/-  രൂപ നചകട് നസ. 010334,  തമീയതജി  14.03.18
പ്രകൈനാരസ  നല്കൈജി.  തടര്ന്നട്   ഭജിതജിയുസ  യബസട് നമനസ  ബലമജിലനാതതജിനനാല്
നപനാളജിചട്  പണജിതനവനസ  ആയതജിനട്  പണസ  അനുവദജികണനമനമുള്ള
വജി.ഇ.ഒ-യുനട  31.05.2018  നല  ശജിപനാര്ശ  ബജിഡജിഒ  അസഗമീകൈരജിചട്  വമീണസ
1,25,000/-  രൂപയുസ  (നചകട്  നസ.  014355  തമീയതജി  07.06.18)  യമല്ക്കൂര
പ്രവൃതജികനായജി  1,50,000/-  രൂപയുസ  അനുവദജിച  (നചകട്  നസ.014368  /
01.08.18).  വമീണസ  വമീടജിനന്റെ  പണജി  പൂര്തമീകൈരജികനാന്   1,00,000/-  രൂപ
നല്കൈജി  (നചകട് നസ.014956  തമീയതജി  11.10.18).  കലഫട് പദ്ധതജി പ്രകൈനാരസ
ആനകൈ  4,75,000/-  രൂപ  നല്കൈജിയജിട്ടുണട്.  എന്നനാല്  വമീടട്
പൂര്തമീകൈരണതജിനട്   തറപണജി  നതനാട്ടുള്ള  പ്രവൃതജികൈള്കൂടജി   യചര്തട്
5,26,626/-  ആണട് എസജിയമറജില് ഉള്നകനാള്ളജിചജിരജിക്കുന്നതട്. ഒരു പ്രനാവശശ്യസ
ഭജിതജി പണജി പകുതജി തൃപജികൈരമനായജി പൂര്തമീകൈരജിചജിട്ടുനണന്നട് അയപകകൈയുസ
ഉതരവനാദജിതസ്വനപട ഉയദശ്യനാഗസ്ഥരുസ സനാകശ്യനപടുതജി തടര് പ്രവര്തജികനായജി
തകൈ  അനുവദജിചതജിനുയശഷസ  മൂന്നട്  മനാസങ്ങള്കകൈസ  ഭജിതജിയുസ  തറയുസ
ബലമജിലനാതതജിനനാല്  നപനാളജിചമനാറജിനയന്നട്  കൈനാണജിചട്  തറമുതലള്ള
പ്രവൃതജികൈള്കട്  എസജിയമറട്  തയനാറനാകജി  തകൈ  അനുവദജിചജിരജിക്കുന്നതട്
ശരജിയനായ  നടപടജിയല.  (ആദശ്യ  ഗഡു  നല്കുന്നതജിനനായജി  തയനാറനാകജിയ
എസജിയമറട്  ഫയലജില്  ലഭശ്യമല).  എന്നനാല്  ഇതജിനനാധനാരമനായ  തല്സ്ഥജിതജി
വജിവരസ  നതളജിയജിക്കുന്ന  യരഖകൈള്  ഒനസ  തനന്ന  പരജിയശനാധനയട്
ലഭശ്യമനാകജിയജിടജില.

ശമീമതജി കൈറുത നനാരനായണനട്  ഐ.എ.കവ പദ്ധതജി 2013-14 പ്രകൈനാരസ ഭവന
നജിര്മനാണതജിനട്  രണട്  ഗഡുകളനായജി  ആനകൈ  1,00,000/-  രൂപ
അനുവദജിചജിട്ടുണട്.  കലഫട് മജിഷന് പദ്ധതജിയജില് ഭവന പൂര്തമീകൈരണതജിനട്
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ഗുണയഭനാകനാവട്  01/02/2018  നട്  അയപക സമര്പജിചജിട്ടുണട്.  അയപകയജില്
വമീടജിനന്റെ തറപ്രവൃ തജി യകൈനാണ്ക്രമീറട് നബല്റട് വനാര്തട് പൂര്തമീകൈരജിചജിട്ടുനണന്നട്
അറജിയജിചജിട്ടുണട്. ഇകനാരശ്യസ ശരജിനയന്നട് വജി.ഇ.ഒ-യുസ യജനായജിന്റെട് ബജി.ഡജി.ഒ-യുസ
യഥനാക്രമസ  30.01.18-നുസ  09.02.18-നുസ  സനാകശ്യനപടുതജിയജിട്ടുണട്.  എന്നനാല്
ഭവന  നജിര്മനാണ  പൂര്തമീകൈരണതജിനനായജി  തറ  മുതലള്ള  പ്രവൃതജികൈളനട
എസജിയമറനാണട്  യബനാകട്  എന്.ആര്.ഇ.ജജി.എ  എന്ജജിനമീയര്
തയനാറനാകജിയജിട്ടുള്ളതട്  (എസജിയമറട്  തകൈ-  6,85,000/-).  ഗുണയഭനാകനാവജിനട്
കലഫട്  മജിഷന് ഭവന പൂര്തമീകൈരണ പദ്ധതജിയജില്  31.10.18  വനര  ആനകൈ
5,80,000/- രൂപ നല്കൈജിയജിട്ടുണട്. 5,80,000/- രൂപയുനട നചലവജിനനാധനാരമനായ
വജിശദമനായ  അളവട്  മൂലശ്യസ  യമല്  എസജിയമറട്  തയനാറനാകജിയ
അസജി.എന്ജജിനമീയര് തനന്ന സനാകശ്യനപടുതജിയജിട്ടുണട്.  അസഗമീകൈരജിച അളവട്
മൂലശ്യസ  പ്രകൈനാരസ  തറ  പ്രവൃതജികനായജി  മനാത്രസ  അനുവദജിചതട്  1,06,230/-
രൂപയനാണട്.  അയപകയജില്  തനന്ന  വമീടജിനന്റെ  തറ  യകൈനാണ്ക്രമീറട്  നബല്റട്
വനാര്തട് പൂര്തമീകൈരജിചജിട്ടുനണന്നട് ഗുണയഭനാകനാവട് വശ്യകമനാകജിയ സ്ഥജിതജികട്
ബനാകജി പ്രവൃതജികട് തറ നജിര്മനാണസ മുതലള്ള എസജിയമറട് തയനാറനാകജി  തകൈ
നല്കൈജിയതട് അസഗമീകൈരജികനാവുന്നതല.

(b) യകൈനാടതറ ഗനാമ പഞനായതട് (2017-18 ഓഡജിറട് റജിയപനാര്ടട്, ഖണജികൈ.3.5)

ഇ.എസ.എസട്  ഭവന  പദ്ധതജിയജില്  പണജി  പൂര്തമീകൈരജികനാത  വമീടുകൈള്കട്
കലഫട്  മജിഷന്  പദ്ധതജി  പ്രകൈനാരസ  ആനുകൂലശ്യസ  നല്കുന്നതജിനുള്ള
എസജിയമറജിലസ മുമ്പട് നചയ പ്രവൃ തജികൈള്കട് കൂടജി തകൈ വകൈയജിരുത്തുകൈയുസ തകൈ
അനുവദജിക്കുകൈയുസ നചയജിട്ടുണട് . ഏതനാനുസ ഉദനാഹരണങ്ങള് തനാനഴപറയുന.

ക്രമ
നസ.

ഗുണയഭനാകനാവജി
നന്റെ യപരട്/

കലഫട് മജിഷന്
ഐ.ഡജി.നസ.

ഇ.എസ.എസട് ഭവന
പദ്ധതജിയജില് വമീടജിനന്റെ

അവസ്ഥ

കലഫട് മജിഷനജിനല എസജിയമറജിനന്റെ
വജിശദനാസശസ

1
പനാറ നനായന്, 
പനാലനപനായജി
ല്/11048

ഭജിതജി പൂര്തജിയനായജി. തടര് 
പ്രവൃതജികൈള്കട് 30,000/-
രൂപ നല്കുന. അവസനാനസ 
നല്കൈജിയതടകസ 
ഇ.എസ.എസട് ഭവന 
പദ്ധതജിയജില് 21.10.11 വനര 
70,000/- രൂപ നല്കൈജി.

എസജിയമറട്-6,00,000/-. തറ പണജി 
നതനാടട് നചയണസ. 2017-18 ല് 
50,000/- രൂപ മുന്കൂര് നല്കൈജി 
(ബജില് നസ.4/17-18/26.02.18). 
(ഫയലജില് ലഭശ്യമനായ യഫനായടനാ പ്രകൈനാരസ
ഇ.എസ.എസട് ഭവന പദ്ധതജിയജില് 
പണജിത വമീടജിനന്റെ പഴയ ഭജിതജിയുനട 
മുകൈളജിലനാണട് ലജിന്റെല് നജിര്മജിചജിട്ടുള്ളതട്).
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2
ലമീല, 
പനാലനപനായജില് 
യകൈനാളനജി

ഭജിതജി പൂര്തജിയനായജി. തടര് 
പ്രവര്തജികൈള്കട് 30,000/-
രൂപ നല്കുന. അവസനാനസ 
നല്കൈജിയതടകസ 
ഇ.എസ.എസട് ഭവന 
പദ്ധതജിയജില് 17.06.11 വനര 
70,000/- രൂപ നല്കൈജി.

എസജിയമറട്-6,00,000/-.  തറപണജി 
നതനാടട് നചയണസ. 2017-18 ല് 
50,000/- രൂപ മുന്കൂര് നല്കൈജി (ബജില് 
നസ.4/17-18/26.02.18) (ഫയലജില് 
ലഭശ്യമനായ യഫനായടനാ പ്രകൈനാരസ പഴയ 
തറയുസ നജിലവജിനല തറയുസ നവയവ്വനറ 
സ്ഥലതനാണട്) . 30.11.18 നട് നടതജിയ
സ്ഥല പരജിയശനാധനയജില് പഴയ തറയുസ
നജിലവജിനല തറയുസ യവനറ നവനറ 
സ്ഥലതനാനണന്നട് യബനാധശ്യമനായജി.

3
ഓണതജി ചണജി,
മനായതനാതട് കുന്നട്

ഭജിതജി പൂര്തജിയനായജി. തടര് 
പ്രവൃതജികൈള്കട് 30,000/-
രൂപ നല്കുന. അവസനാനസ 
നല്കൈജിയതടകസ 
ഇ.എസ.എസട് ഭവന 
പദ്ധതജിയജില് 12.10.10 വനര 
70,000/- രൂപ നല്കൈജി.

എസജിയമറട് 5,84000/-. തറ പണജി 
നതനാടട് നചയണസ. 2017-18 ല് 
50,000/- രൂപ മുന്കൂര് നല്കൈജി.
(ബജില് നസ.4/17-18/26.02.18)

4
നവള്ളജി, 
ചൂരജിമൂലകുന്നട് 
യകൈനാളനജി

ഭജിതജി പൂര്തജിയനായജി. തടര് 
പ്രവര്തജികൈള്കട് 30,000/-
രൂപ നല്കുന. അവസനാനസ 
നല്കൈജിയതടകസ 
ഇ.എസ.എസട് ഭവന 
പദ്ധതജിയജില് 04.10.10 വനര 
70,000/- രൂപ നല്കൈജി.

എസജിയമറട്- 4,17,687/-ഭജിതജി മുതല്.
 2017-18 ല് 70,000/- രൂപ  മുന്കൂര് 
നല്കൈജി. (ബജില് നസ.4/17- 8/26.02.18)

5 നനായന്, 
തപരജിമൂല

ഓഡജിറജിനട് ലഭശ്യമനാകജിയ 
ഫയല് ഭജിതജി പണജി 
പൂര്തജിയനായജി.
29.03.11 വനര 40,000/- 
രൂപ നല്കൈജി. (എന്നനാല് 
കലഫട് മജിഷന് 
ഗുണയഭനാക്തൃലജിസട് പ്രകൈനാരസ 
ഇ.എസ.എസട് ഭവന 
പദ്ധതജിയജില് 1,00,000/-രൂപ
നല്കൈജിയജിട്ടുണട്)

എസജിയമറട് മണ്പണജി മുതല് .2017-18 
ല് 50,000/- രൂപ നല്കൈജി.
(ബജില് നസ.4/17-18/26.02.18)

6
യശഖരന്, 
പനാലനപനായജില് 
യകൈനാളനജി

ഭജിതജി പണജി പൂര്തജിയനായജി.
09.02.2010 വനര 40,000/- 
രൂപ നല്കൈജി.

എസജിയമറട്-5,50,000/-
മണ് പണജി നതനാടട് നചയണസ. 
ഫയലജില് ലഭശ്യമനായ യഫനായടനാ പ്രകൈനാരസ 
കലഫട് മജിഷനജില് പണജിത വമീടജിനന്റെ 
ഭജിതജിയുനട കുനറ ഭനാഗസ പഴയതനാണട്.
എസജിയമറട് മണ് പണജി മുതല് .2017-18
ല് 50,000/- രൂപ നല്കൈജി.
(ബജില് നസ.4/17-18/26.02.18)
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(c) നതനാണര്നനാടട്  ഗനാമ  പഞനായതട്  (2017-18  ഓഡജിറട്  റജിയപനാര്ടട്,
ഖണജികൈ.3.11)

വജികൈസനഫണട്  (റജി.എസട്.പജി.)  ഭവന  നജിര്മനാണ  പദ്ധതജി
ഗുണയഭനാകനാകളനായ  ശമീ.വജിജയന്,  വയടരജിക്കുന്നട്,  യതറമല,  ശമീ.ഒടുകന്,
പനാതജിരമന്നസ  യകൈനാളനജി,  ശമീമതജി.ബജിന്ദു  ചന്ദ്രന്,  പനാലജിയനാണ  യകൈനാളനജി,
യതറമല  എന്നജിവരുനട  ഭവന  പൂര്തമീകൈരണസ  സസബന്ധജിചട്  ഹനാജരനാകജിയ
യരഖകൈള്  പരജിയശനാധജിക്കുകൈയുസ  നജിര്മനാണ  പുയരനാഗതജി  സസബന്ധജിചട്  സ്ഥല
പരജിയശനാധന  നടത്തുകൈയുസ  നചയ.  ആയതജില്  നജിനസ  ശമീ.വജിജയന്,
ശമീ.ഒടുകന്  എന്നജിവരുനട വമീടുകൈളനട വയറജിസഗട് പ്രവൃതജി വമീടട് അനുവദജിച
പദ്ധതജിയുനട ഭനാഗമനായജി മുമ്പട് പൂര്തജികൈരജിചതനാനണന്നട് വശ്യകമനായജി.  പ്രസ്തുത
ഗുണയഭനാകനാകള്കട് കലഫജില് ഉള്നപടുതജി വമീണസ വയറജിസഗട് പ്രവൃതജികട്
തകൈ  എസജിയമറജില്  വകൈയജിരുതജി  നല്കൈജി.  യനരനത  പൂര്തജിയനാകജിയ
പ്രവൃതജികൈള്കട്  എസജിയമറജില്  വമീണസ  തകൈ  വകൈയജിരുതജിയ  നടപടജി
നതറനാണട്.  ശമീമതജി.ബജിന്ദു  ചന്ദ്രന്  എന്ന  ഗുണയഭനാകനാവട്  ഭവന  നജിര്മനാണ
പദ്ധതജി മുയഖന ലഭജിച  തകൈ ഉപയയനാഗജിചട് തനന്ന ലജിന്റെല്  ഉയരസ വനരയുള്ള
നകൈടജിട നജിര്മനാണ പ്രവൃതജി പൂര്തമീകൈരജിചതനാണട്.  എന്നനാല് കലഫട് ഭവന
പദ്ധതജിയജില്  ഉള്നപടുതജി  എസ.എന്.ആര്.ഇ  അസജി.എഞജിനമീയര്
തയനാറനാകജിയ  എസജിയമറട്  പ്രകൈനാരസ  തറ  മുതല്  മുകൈളജിയലകട്  ഭജിതജി
നജിര്മനാണസ  കൈനാണജിചജിട്ടുണട്. അയത സമയസ നജിര്മനാണസ നടതജിയതട് ലജിന്റെല്
മുതല് മുകൈളജിയലക്കുള്ള പ്രവൃതജി മനാത്രമനാണട്.

ശമീ.അപ്പുക്കുടന്,  വമീടജിയമ്പറ എന്ന ഗുണയഭനാകനാവട്  യനരനതയുള്ള പദ്ധതജി
പ്രകൈനാരസ  തനന്ന  വമീടജിനന്റെ  യമല്ക്കൂര  വനരയുള്ള  പ്രവൃതജികൈള്
പൂര്തമീകൈരജിചതനാണട്. എന്നനാല് പ്രസ്തുത വമീടജിനട് ലനാറകററട് യമസണറജി വര്കട്
ഉള്നപനട എസജിയമറജില് യചര്തട് തകൈ അനുവദജിചജിട്ടുണട്

5. കലഫട്  മജിഷന് ഗുണയഭനാകനാകള്കട്  ഒ.ഡജി.എഫട്  -  ല് ശുചജിമുറജികട്  തകൈ
അനുവദജിച.

(യകൈനാടതറ ഗനാമ പഞനായതട് (2017-18 ഓഡജിറട് റജിയപനാര്ടട്, ഖണജികൈ.3.5).

ഒ.ഡജി.എഫട്  -ല് ശുചജിമുറജികട്  തകൈ അനുവദജിചവര്കട്  വമീണസ കലഫട്  മജിഷന്
പദ്ധതജി  പ്രകൈനാരസ  ശുചജിമുറജികട്  എസജിയമറജില്  വജിഹജിതസ  വകൈയജിരുതജി
അനര്ഹമനായജി തകൈ നല്കൈജിയജിട്ടുണട്. വജിശദവജിവരസ ചുവനട യചര്ക്കുന.
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ക്രമ
നസ

ഗുണയഭനാകനാവജിനന്റെ യപരട്/ കലഫട്
മജിഷന് ഐ.ഡജി.നസ.

ഒ.ഡജി.എഫട് -ല് തകൈ
അനുവദജിചതജിനന്റെ വജിശദനാസശസ

1 യകൈള, കൈള്ളജിപനാറ/14709 നചകട് നസ.456562 തമീയതജി 17.08.16-15,400/-

2 ചന്തു അണ്ണന്, മനാതജിരജികല്/18451 നചകട് നസ.114954/05.11.16 15,400/-

3 കൈരജിക നവള്ളജി, കൈല്ലുനമനാടസ കുന്നട് 
യകൈനാളനജി/18547

നചകട് നസ.114994,തമീയതജി 21.11.16- 15,400/-

6. അര്ഹതയജിലനാത  ഗുണയഭനാകനാകള്കട്   കലഫട്  മജിഷനജില്  ആനുകൂലശ്യസ
നല്കൈജി.

(a) കൈല്പറ യബനാകട് പഞനായതട്  (2017-18 ഓഡജിറട് റജിയപനാര്ടട്, ഖണജികൈ.3.1)

ജജി.ഒ(  എസ.എസട്)  നസ.  196/2017/തസസ്വഭവ തമീയതജി  11.10.17  ഖണജികൈ  II
പ്രകൈനാരസ  ഏനതങജിലസ  സര്കനാര്  ഭവന  നജിര്മനാണ  പദ്ധതജിയുനട  ഭനാഗമനായജി
2016  മനാര്ചട്  31  നട്  മുമ്പട്  തയദ്ദേശ സസ്വയസഭരണ സ്ഥനാപനങ്ങളമനായയനാ ഇതര
വകുപ്പുകൈളമനായയനാ  കൈരനാറജില്  ഏര്നപടുകൈയയനാ  ആനുകൂലശ്യസ  കകൈപറജി  ഭവന
നജിര്മനാണസ  ആരസഭജിക്കുകൈയയനാ  നചനയങജിലസ  വജിവജിധ  കൈനാരണങ്ങളനാല്
പൂര്തമീകൈരജികനാത  വമീടട്  ഉള്ളവനരയനാണട്  കലഫട്  മജിഷന്  പദ്ധതജിയജില്
ഗുണയഭനാകനാകളനായജി പരജിഗണജിയകണതട്.  എന്നനാല് വജിവജിധ വര്ഷങ്ങളജിനല
ഐ.എ.കവ  പദ്ധതജികൈളജില്  ഗുണയഭനാകനാകളനായജി  31.03.16  നട്  യശഷവുസ
ഗഡുകള്  കകൈപറജി  പ്രവൃതജി  നടതജിവരുന്നവനര കലഫട്  മജിഷന്
പദ്ധതജിയജില്  ഗുണയഭനാകനാകളനായജി  പരജിഗണജിക്കുകൈയുസ  തടര്പ്രവൃതജികനായജി
എസജിയമറട്  കൈണകനാകജി  വന്തകൈ  നല്കുകൈയുസ  നചയ്യുന്നതനായജി  കൈനാണുന.
ഏതനാനുസ ഉദനാഹരണങ്ങള് തനാനഴപറയുന.

ക്രമ
നസ.

ഗുണയഭനാകനാ
വജിനന്റെ യപരട്

മുന് ഭവന
പദ്ധതജി/

അനുവദനമീ
യമനായ തകൈ

മുന്
പദ്ധതജിയജി

ല്
നല്കൈജിയ

തകൈ

മുന്
പദ്ധതജിയജില്
പൂര്തമീകൈരജി
ച ഘടസ /
തമീയതജി

കലഫട്
മജിഷന്

പ്രകൈനാരസ
തയനാറനാ
കജിയ

എസജിയമറട്

കലഫട്
മജിഷനജില്
നല്കൈജിയ

തകൈ

1

ശമീമതജി.നവള്ളചജി 
നവളകന്,
ലകസവമീടട് യകൈനാളനജി, 
അരമ്പറ കുന്നട്, 
യകൈനാടതറ

ഐ.എ കവ
2015-16/

3,00000/-
2,80,000 യമല്ക്കൂര/

9/04/17 3,14,500 1,05,000

2
ശമീമതജി.നൂഞജി, 
കൈനാലറ യകൈനാളനജി, 
യകൈനാടതറ

ഐ.എ കവ -
2015-16/

3,00000/-
2,89,500 യമല്ക്കൂര/

30.08.17
2,53,000 2,53,000
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3
ശമീമതജി.ജമീന 
തങചന്, ആലകണജി
യകൈനാളനജി, കൈരജിങ്കുറജി

ഐ.എ കവ -
2012-13/

2,50,000/-
2,38,550

യമല്ക്കൂര/
06.03.17 3,50,000 2,84,550

4

ശമീമതജി.ഭവനാനജി 
രവമീന്ദ്രന്,കൈഴജിയജില് 
വളപജില്,ഏടനാസ 
നമ്പര്, യമപനാടജി

ഐ.എ കവ -
2012-13/

2,50,000/-
2,28,500 യമല്ക്കൂര/

04.02.16
2,89,223 2,10,000

(b)യകൈനാടതറ ഗനാമ പഞനായതട് (2017-18 ഓഡജിറട് റജിയപനാര്ടട്, ഖണജികൈ.3.5)

യകൈനാടതറ ഗനാമ പഞനായതജിനല ശമീമതജി രനാധ,  പനാടജിയയനാടട്കുന്നട് യകൈനാളനജി
എന്ന ഗുണയഭനാകനാവജിനട് വനാസയയനാഗശ്യമനായ വമീടുനണന്നട് യബനാധശ്യമനായതജിനനാല്
വമീടജിനുള്ള അയപക നജിരസജിചതനായജി 19.08.17 നല കലഫട് മജിഷന് സ്ക്രൂടണജി
&അപമീല് കൈമജിറജി മജിനജിടട്സട് യപജട്  29 ല് യരഖനപടുതജിയജിട്ടുണട്.  എന്നനാല്
ഈ ഗുണയഭനാകനാവജിനട് കലഫട് മജിഷനജില് 28.05.18  വനര 5,30,000/-  രൂപ
അനുവദജിചജിട്ടുണട്.

7. കലഫട്  ഭവന  പദ്ധതജി  -  കൃതശ്യമനായ  പരജിയശനാധന  നടതനാനത  എസജിയമറട്
തയനാറനാക്കുന.

കലഫട്  മജിഷന്  ഭവന  പൂര്തമീകൈരണസ  പദ്ധതജി  നടപജിലനാക്കുന്നതജിനട്  യവണജി
സര്കനാര്  പുറനപടുവജിച  മനാര്ഗ്ഗ  നജിര്യദ്ദേശ  പ്രകൈനാരസ  (ജജി.ഒ(എസ.എസട്)  നസ.
196/2017/തസസ്വഭവ  തമീയതജി  11.10.17  )  പടജികൈവര്ഗ്ഗ  വജിഭനാഗങ്ങളനട  ഭവന
പൂര്തമീകൈരണതജിനട് ടജി.പജി.ടജി.എ-കൈള് ഓയരനാ ഭവനവുസ സന്ദര്ശജിചട്  എസജിയമറട്
തയനാറനായകണതനാണട്.  വനാര്ഡട്  തല  കൈര്മസമജിതജി  ഭവനസ  സന്ദര്ശജിചട്  ഭവന
പരജിയശനാധന  റജിയപനാര്ടട്  തയനാറനായകണതനാണട്.  കൂടനാനത  വനാര്ഡട്  തല
കൈര്മസമജിതജിയുസ  ടജി.പജി.ടജി.എ-യുസ  കൂടജി  യചര്ന്നട്  ഓയരനാ  ഭവനതജിനുസ
കമയക്രനാപ്ലനാന്  തയനാറനായകണതനാണട്.  ഭവന  പൂര്തമീകൈരണതജിനന്റെ
എസജിയമറ്റുകൈള്  ഇപ്രകൈനാരമനാണട്  തയനാറനായകണനതങജിലസ  സര്കനാര്
നജിര്യദ്ദേശങ്ങനളനാനസ പനാലജികനപടജിടജില. വജിശദനാസശസ ചുവനട യചര്ക്കുന.

(a) തവജിഞനാല് ഗനാമപഞനായതട് (2017-18 ഓഡജിറട് റജിയപനാര്ടട്, ഖണജികൈ.3.13)

തവജിഞനാല്  ഗനാമ  പഞനായതജില്   വമീടജിനന്റെ  നജിലവജിനല  അവസ്ഥയുസ
ഗുണയഭനാകനാവട് നജിലവജില് വനാങ്ങജിയ ഗഡു തകൈകൈളസ പരജിഗണജികനാനതയനാണട്
എസജിയമറട്  തയനാറനാകജിയജിട്ടുള്ളതട്.  മനാത്രമല  വമീടജിനന്റെ  നജിലവജിനല  അവസ്ഥ
സസബന്ധജിച എസജിയമറട് റജിയപനാര്ടട് തയനാറനാകജിയജിടജില. .  കൂടനാനത നജിലവജില്
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നജിര്മനാണസ  നടതജിയജിരജിക്കുന്ന  വമീടജിനന്റെ  പ്ലനാന്  എസജിയമറജിയനനാനടനാപസ
ഉള്നപടുതജിയജിട്ടുമജില.  നജിര്മനാണസ  നടതനാന്  യപനാകുന്ന  നകൈടജിടതജിനന്റെ
പ്ലനാന്, എസജിയമറട് റജിയപനാര്ടട് എന്നജിവ തയനാറനാക്കുകൈയയനാ പരജിയശനാധജിക്കുകൈയയനാ
നചയനാനത എസജിയമറട് തയനാറനാക്കുകൈയുസ ആയതജിനന്റെ അടജിസ്ഥനാനതജില് തകൈ
അനുവദജിക്കുകൈയുമനാണട്  നചയജിട്ടുള്ളതട്.  മനാത്രമല  എസജിയമറട്  തയനാറനാകനാന്
കൈണകനാകജിയ ഡനാറ എസജിയമറജിയനനാനടനാപസ ഉള്നപടുതജിയജിടജില.  ഒരു പ്ലനാന്
തയനാറനാകജിയയനാ  അനലങജില്  നജിലവജില്  നജിര്മജിചജിരജിക്കുന്ന  പ്ലനാനജിനന്റെ
അടജിസ്ഥനാനതജിയലനാ  മനാത്രയമ  എസജിയമറട്  തയനാറനാകനാന് പനാടുള.  എന്നനാല്
2017-18 സനാമ്പതജികൈ  വര്ഷസ  കലഫട്  പദ്ധതജിയജില്നപടുതജിയ
ഗുണയഭനാകനാകള്കട്  എസജിയമറട്  തയനാറനാകജിയജിരജിക്കുന്നതട്  ഒരു  പ്ലനാനജിനന്റെ
അടജിസ്ഥനാനതജിലല.

ഉദനാഹരണമനായജി, ശമീ.മണജിയന്, S/o ചനാപന്, യമനല തലപ്പുഴ, ചജിറകര പജി.ഒ
എന്നയനാള്  2009-10 സനാമ്പതജികൈ  വര്ഷതജില്  ഇ.എസ.എസട്
ഭവനപദ്ധതജിയജില്  ഗുണയഭനാകനാവനായജി  നതരനഞടുകനപടുകൈയുസ  55,000/-
രൂപ രണട് ഗഡുകളനായജി വനാങ്ങുകൈയുസ നചയജിട്ടുണട് (ഒരു വമീടജിനട് അനുവദജിക്കുന്ന
ആനകൈ  തകൈ  1,25,000/-  രൂപയനാണട്).  തറപണജി  പൂര്തമീകൈരജിചതജിനട്
യശഷമനാണട് രണനാസ ഗഡു അനുവദജിക്കുന്നതട്. യമല്തകൈ വനാങ്ങജിയതജിനട് യശഷസ
ഗുണയഭനാകനാവട്  ഭവനനജിര്മനാണസ  പൂര്തമീകൈരജിചജില.  കലഫട്  ഭവന
പദ്ധതജിയജില്  ഉള്നപടുതജി  പ്രസ്തുത  ഗുണയഭനാകനാവജിനന്റെ  വമീടജിനട്  എസജിയമറട്
തയനാറനാകജിയതട്  തറയുനട  അസ്ഥജിവനാരസ  കുഴജികല്  മുതലള്ള  പ്രവൃതജി
ഉള്നപടുതജിയനാണട്. ഭനാഗജികൈ നജിര്മനാണസ പൂര്തമീകൈരജിച വമീടജിനന്റെ നജിലവജിനല
അവസ്ഥ,  നജിര്മനാണമനാരസഭജിച വമീടജിനന്റെ തറയുനട പ്ലനാന്,  പ്ലജിനട് വജിസമീര്ണ്ണസ
തടങ്ങജിയ  വജിവരങ്ങള്  എസജിയമറട്  റജിയപനാര്ടജില്  ഉള്നപടുതജി
തറവജിസമീര്ണ്ണതജിനട്  അനുസരജിചട്  എസജിയമറട്  തയനാറനായകണതജിനട്  പകൈരസ
യനാനതനാരടജിസ്ഥനാനവുമജിലനാനത  തകൈ  നല്കുന്നതജിനു  യവണജി മനാത്രമനായുള്ള
എസജിയമറനാണട് തയനാറനാകജിയതട്.

(b)പൂതനാടജി ഗനാമ പഞനായതട്  (2017-18 ഓഡജിറട് റജിയപനാര്ടട്, ഖണജികൈ.3.5)

ടജി.ഇ.ഒ   നജിര്വ്വഹയണനായദശ്യനാഗസ്ഥനനായ   കലഫട്  മജിഷന്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവന
നജിര്മനാണ  പദ്ധതജി  (പടജികൈ  വര്ഗ്ഗസ)   പ്രകൈനാരസ   നടപജിലനാകജിയ  പല
ഭവനങ്ങളനടയുസ എസജിയമറജില്  ബന്ധനപട അധജികൈനാരജികൈള് ഒപ്പുനവയ്ക്കുകൈയയനാ
സനാകശ്യനപടുത്തുകൈയയനാ നചയജിടജില  (ഉദനാഹരണമനായജി  രനാജു പുളജിയഞനാടജില്,
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നബനാമന് ഏലനകനാലജി, സതശ്യന് ഏലനകനാലജി  എന്നമീ ഗുണയഭനാകനാകളനട).
കൂടനാനത,  വനാര്ക പൂര്തജിയനാകജിയ  31  വമീടുകൈളനട പൂര്തമീകൈരണതജിനനായജി
തയനാറനാകജിയ  എസജിയമറജില്   ലജിന്റെല്,  സണ്യഷഡട്  തടങ്ങജിയ   ഇനങ്ങള്
വമീണസ    ഉള്നപടുതജിയജിട്ടുണട്.  ഇത  സസബന്ധജിചട്  നല്കൈജിയ  ഓഡജിറട്
അയനസ്വഷണക്കുറജിപജിനട് ലഭശ്യമനാകജിയ മറുപടജിയജില്  നബനാമന് ഏലനകനാലജി -
എസജിയമറട്-  2,60,000/-  രൂപ,  സതശ്യന്  ഏലനകനാലജി  2,30,000/-  രൂപ
എന്നമീ  ഗുണയഭനാകനാകളനട  ഡനാറനാഎന്ട്രജി  വരുതജിയയപനാള്  വമീടജിനന്റെ
നജിലവജിനല  അവസ്ഥനയന്നതട്  വനാര്ക  എന്നട്  നതറനായജി
യരഖനപടുതജിയതനാനണനസ  യഥനാര്ത്ഥതജില്  അവരുനട  വമീടുകൈള്  ലജിന്റെല്
വനാര്ക  പൂര്തജിയനായ  അവസ്ഥയജിലനാനണനസ  ടജി.ഇ.ഒ  അറജിയജിചജിട്ടുണട്.
എന്നനാല്  വനാര്ക  പൂര്തജിയനായ  സ്ഥജിതജിയജിലള്ള  മറട്  29  വമീടുകൈളനട
എസജിയമറജില്  ലജിന്റെല്,സണ്യഷഡട്  തടങ്ങജിയ  ഇനങ്ങള്  ഉള്നപടുതജിയതട്
സസബന്ധജിചട്  മറുപടജിയജില്  പരനാമര്ശമജില.  ഈ  സനാഹചരശ്യതജില്
ഭവനപദ്ധതജികനായജി  9,84,000/-  രൂപ  (ബജില്  നസ.1/17-18/20.03.2018)
നചലവഴജിചതട് ക്രമപ്രകൈനാരമനലന കൈനാണുന.

(c) നതനാണര്നനാടട്  ഗനാമ  പഞനായതട്  (2017-18  ഓഡജിറട്  റജിയപനാര്ടട്,  ഖണജികൈ
3.11)

എസജിയമറട്  തയനാറനാക്കുന്നതജിനട്  വശ്യതശ്യസ  ഡനാറ  ഉപയയനാഗജിക്കുന  -
നതനാണര്നനാടട്  ഗനാമ  പഞനായതജില്  നടപനാകജിയ  കലഫട്  ഭവന  പദ്ധതജി
പൂര്തമീകൈരണസ  (ടജി.എസട്.പജി)പദ്ധതജിയജില്,  വജിവജിധ  ഘടങ്ങളജില്  ഭവന
നജിര്മനാണസ  പൂര്തമീകൈരജികനാനുള്ള  എസജിയമറട്  ഗനാമ  പഞനായതജിനല
എല്.എസട്.ജജി.ഡജി  അസജി.  എഞജിനമീയര്,  എസ.എന്.ആര്.ഇ
അസജി.എഞജിനമീയര്  എന്നജിവരനാണട്  തയനാറനാകജിയതട്.  രണട്  ഉയദശ്യനാഗസ്ഥരുസ
വശ്യതശ്യസ്ഥ  ഡനാറയനാണട്  ഒയര  പ്രവൃതജികട്  ഉപയയനാഗജിചതട്.  ഇതട്  വജിവജിധ
ഗുണയഭനാകനാകള്കട്  ഏകൈമീകൃത  അടജിസ്ഥനാനതജിലള്ള  എസജിയമറജിനുള്ള
അര്ഹത ഇലനാതനാകജി.

ഉദനാഹരണമനായജി കഷലജ  പനാലന്  എന്ന  ഗുണയഭനാകനാവജിനന്റെ  വമീടജിനന്റെ
എസജിയമറട്  തയനാകജിയതട് എസ.എന്.ആര്.ഇ അസജി.എഞജിനമീയര് ആണട്.
പ്രസ്തുത  വമീടജിനന്റെ  പ്ലനാസറജിസഗട്  പ്രവൃതജികട്  നല്കൈജിയതട്  ഒരു  സസ്വയര്
മമീററജിനട്  282.64/-  രൂപ നജിരകജിലനാണട്.  എന്നനാല് ഒടുകന്, പനാതജിരമന്നസ
യകൈനാളനജി എന്ന ഗുണയഭനാകനാവജിനന്റെ വമീടജിനന്റെ എസജിയമറട് തയനാറനാകജിയതട്
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എല്.എസട്.ജജി.ഡജി അസജി. എഞജിനമീയര് ആണട്. ഈ ഗുണയഭനാകനാവജിനന്റെ
വമീടജിനന്റ  പ്ലനാസറജിസഗട്  പ്രവ ൃതജികട്  സസ്വയര്  മമീററജിനട്  207.90/-  രൂപ
നജിരകജിലനാണട്  നല്കൈജിയതട്.  നജിലസ  സജിമന്റെട്  യകൈനാണ്ക്രമീറട്  പ്രവ ൃതജികട്
കൈണകനാകജിയതട്  681.23/സസ്വയര്  മമീറര്  എന്ന  നജിരകജിലനാണട്.  രനാജന്
കൈറുപന്  എന്ന  ഗുണയഭനാകനാവജിനന്റെ  വമീടജിനന്റ  നജിലസ  യകൈനാണ്ക്രമീറട്
പ്രവൃതജികട്  എസ.എന്.ആര്.ഇ  അസജി.എഞജിനമീയര്  കൈണകനാകജിയതട്
461.63/-  രൂപ/സസ്വയര്  മമീറര്  നജിരകജിലനാണട്.  ഇതരതജില്  ഒയര
പ്രവൃതജികട് രണട് ഉയദശ്യനാഗസ്ഥര് വശ്യതശ്യസ നജിരക്കുകൈള് നല്കൈജി എസജിയമറട്
തയനാറനാകജിയതട് യുകജിസഹമല.

(d) കൈല്പറ  യബനാകട്  പഞനായതട്  -  ഒരു  ഭവനതജിനന്റെ  പൂര്തമീകൈരണതജിനട്
രണട് എസജിയമറ്റുകൈള് തയനാറനാകജി - കൂടജിയ എസജിയമറട് അസഗമീകൈരജിച (2017-18
ഓഡജിറട് റജിയപനാര്ടട്, ഖണജികൈ.3.1)

കലഫട്  മജിഷന് ഭവന പൂര്തമീകൈരണസ പദ്ധതജി  നടപജിലനാക്കുന്നതജിനട്  ജജി.ഒ.
(എസ.എസട്)  നസ. 196/2017/തസസ്വഭവ തമീയതജി  11.10.17  പ്രകൈനാരസ സര്കനാര്
പുറനപടുവജിച മനാര്ഗ്ഗ നജിര്യദ്ദേശസ അനുസരജിചല എസജിയമറട്   തയനാറനാക്കുന്നതട്.
കലഫട്  മജിഷന്  ഭവന  പൂര്തമീകൈരണസ  പദ്ധതജി  (പടജികൈവര്ഗ്ഗസ)   പ്രകൈനാരസ
ആനുകൂലശ്യസ  ലഭജിച  ഗുണയഭനാകനാകളനട  ഫയല് പരജിയശനാധജിചതജില്  ചജില
ഗുണയഭനാകനാകള്കട്  യവണജി  രണട്  വമീതസ  എസജിയമറ്റുകൈള്
തയനാറനാകജിയജിട്ടുനണന്നട്  കൈണ.  ഇതജില്  കൂടജിയ  തകൈയുനട  എസജിയമറനാണട്
അസഗമീകൈരജിചട്  തകൈ  നല്കൈജിയജിട്ടുള്ളതട്.  കൂടജിയ  തകൈയുനട  എസജിയമറട്
അസഗമീകൈരജികനാനജിടയനായ സനാഹചരശ്യസ വശ്യകമനാക്കുന്നതജിനട് നല്കൈജിയ ഓ ഡജിറട്
അയനസ്വഷണതജിനട് മറുപടജി ലഭശ്യമനാകജിയജിടജില.  ചജില ഉദനാഹരണങ്ങള് ചുവനട
യചര്ക്കുന.

ക്രമ
നസ. ഗുണയഭനാകനാവജിനന്റെ യപരട്

ഒന്നനാമനത
എസജിയമറട്
തകൈ/ഇനസ

രണനാമനത
എസജിയമറട്
തകൈ/ഇനസ

നല്കൈജിയ തകൈ

1
ശമീമതജി.കൈറുത 
നനാരനായണന് കൈറുകൈപ്പുര 
യകൈനാളനജി, തൃകകപറ

4,55,738
(ഭജിതജി മുതല്
പ്രവൃ തജികൈള്)

6,85,000
(തറ പ്രവൃതജി

നതനാടട്)

31.10.18 വനര
6,80,000

2
ശമീമതജി.കൈറുമ്പജി d/o 
യപനാളന്,നവള്ളനകടട്, 
തൃകകപറ

3,62,326
(ഭജിതജി മുതലള്ള

പ്രവൃതജികൈള്)

5,93,075
(തറ പ്രവൃതജി

നതനാടട്)

02/11/18 വനര
6,10,000
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3
ശമീമതജി.നവളജിചജി 
കൈനാവലന്, ആലകണജി, 
കൈരജിങ്കുറജി

185,000
(യതപട് മുതല്)

4,00,000
(സണ്യഷഡട്

മുതല്)

21/07/18 വനര
5,04,500

4
ശമീമതജി.ഗമീഷ്മ ,കൈല്ലുനവടജി 
പറമ്പജില്, യവങ്ങയചനാല, 
തൃകകപറ

5,49,787 5,93,075 02/11/18 വനര
6,10,000
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കണ്ണൂര 

കണ്ണൂര് ജജില

1. നടടീല് വസ്തുക്കളുടട വജില്പന - പജിരജിഞ്ഞുകജിടട്ടാനുള്ളതത - 1.43 കകട്ടാടജി രൂപ.

[കണ്ണൂര് ജജിലട്ടാ പഞട്ടായതത 2017-18 ഓഡജിറത റജികപട്ടാര്ടത  ഖണജിക  2-1]

കണ്ണൂര്  ജജിലട്ടാ  പഞട്ടായതജിനത  കടീഴജിലുള്ള  ഫട്ടാമുകളജില്  നജിനത  വജിവജിധ
സട്ടാപനങ്ങള്ക്കത വജിത്തുകള്, തതകള് എനജിവ നല്കജിയജിട്ടുണത.  ഫട്ടാമുകളജില് നജിനന
ലഭഭ്യമട്ടാക്കജിയ വജിവരങ്ങള് പ്രകട്ടാരന 2017-18 വടരയുള്ള കട്ടാലയളവജില് നടടീല് വസ്തുക്കള്
നല്കജിയ വകയജില് വജിവജിധ സട്ടാപനങ്ങളജില് നജിനത 1.43 കകട്ടാടജി രൂപ  ലഭജിക്കട്ടാനുണത.
ഈ  തുക  ഓഡജിറത  തടീയതജി  വടരയുന  പജിരജിടച്ചെടുതജിടജില.  വജിശദവജിവരന  ചുവടട
ടകട്ടാടുക്കുന. 

• സനസട്ടാന വജിത്തുല്പട്ടാദന കകനന  ,  കട്ടാകങട്ടാല്

ക്രമ നന വര്ഷന ലഭജിക്കട്ടാന് ബട്ടാക്കജിയുള്ള തുക

1 2013-14 3,88,654

2 2014-15 4,29,790

3 2015-16 1,15,645

4 2016-17 6,17,640

5 2017-18 4,34,223

ആടക 19,85,952

• ജജിലട്ടാകൃഷജികതട്ടാടന  ,  കരജിമന തളജിപറമ

ക്രമ നന വര്ഷന ലഭജിക്കട്ടാന് ബട്ടാക്കജിയുള്ള തുക

1 2016-17 15,77,428

2 2017-18 68,42,677

ആടക 84,20,105

• കസ്റ്റേറത സടീഡത ഫട്ടാന കവങ്ങട്ടാടത

ക്രമ നന വര്ഷന ലഭജിക്കട്ടാന് ബട്ടാക്കജിയുള്ള തുക

1 2012-13 3,41,400

2 2013-14 1,94,600

3 2014-15 2,47,200
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4 2015-16 17,959

5 2016-17 1,32,700

6 2017-18 7,404

ആടക 9,41,263

• കകട്ടാക്കനടത നഴ്സറജി  ,   പട്ടാലയട്ടാടത

ക്രമ നന വര്ഷന ലഭജിക്കട്ടാന് ബട്ടാക്കജിയുള്ള തുക

1 2015-16 68,150

2 2016-17 17,500

3 2017-18 28,85,636 

ആടക 29,71,286

ഫട്ടാന റവനന്യു യഥട്ടാസമയന ലഭജിക്കുനടവനത ഫട്ടാമുകളുടട ചുമതലയുള്ള ഓഫടീസര്
ഉറപ്പുവരുകതണതട്ടാണത.  2017-18  വര്ഷടത  ജജിലട്ടാപഞട്ടായതജിടന്റെ  വട്ടാര്ഷജിക
ധനകട്ടാരഭ്യപതജികയജിടല  ബട്ടാലന്സത  ഷടീറജില്  ഇപ്രകട്ടാരന  കജിടട്ടാനുള്ള  തുക
ഉള്ടപടുതജിയജിടജില.  റവനന്യു  പജിരജിടച്ചെടുക്കുനതജിലുണട്ടാകുന  വടീഴ്ചമൂലന  ജജിലട്ടാ
പഞട്ടായതജിനത  നഷന  സനഭവജിക്കുനതജിനത  ഉതരവട്ടാദജി  ഫട്ടാമുകളുടട  ചുമതലയുള്ള
ഓഫടീസര്  ആണത.  ഫട്ടാന  റവനന്യു  യഥട്ടാസമയന  പജിരജിടച്ചെടുക്കുനതജിനത  ഉചജിതമട്ടായ
നടപടജികള്  ഭരണസമജിതജി  സസടീകരജിക്കണടമനന  ഓകരട്ടാ  സട്ടാമതജികവര്ഷതജിലുന
ലഭജിക്കുവട്ടാന്  ബട്ടാക്കജിയുള്ള  തുക  സനബനജിച്ചെ  റജികപട്ടാര്ടത  ഫട്ടാന  അധജികൃതര്  ജജിലട്ടാ
പഞട്ടായതജിനത ലഭഭ്യമട്ടാകക്കണതട്ടാടണനന ഓഡജിറത റജികപട്ടാര്ടജില് പരട്ടാമര്ശജിച്ചെജിട്ടുണത.

പ്രസ്തുത  പരട്ടാമര്ശന  സമട്ടാഹൃത  ഓഡജിറത  റജികപട്ടാര്ടജില്  ഉള്ടപടുത്തുന  വജിവരന
അറജിയജിച്ചെതജിടനത്തുടര്നത സട്ടാപനന ലഭഭ്യമട്ടാക്കജിയ മറുപടജി തൃപജികരമടലനത 20.07.2019 ടല
ടക.എസത.എ.ടക.എന്.ആര്/സജി.17/1120/19 നമര് കതത പ്രകട്ടാരന കണ്ണൂര് ജജിലട്ടാ സടീനജിയര്
ടഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടറുടട അറജിയജിച്ചെജിട്ടുണത.

2. ജജിലട്ടാപഞട്ടായതത  ഓഫടീസജിനത  വട്ടാഹനന  വട്ടാങ്ങല്  -  സര്ക്കട്ടാര്  നജിര്കദ്ദേശന
പട്ടാലജിച്ചെജിടജില –14,81,394/- രൂപയുടട ടചലവത തടസ്സടപടുത്തുന.

[കണ്ണൂര് ജജിലട്ടാ പഞട്ടായതത 2017-18 ഓഡജിറത റജികപട്ടാര്ടത  ഖണജിക  3-2]

• നജിര്വ്വഹണ ഉകദഭ്യട്ടാഗസന് – ടസക്രടറജി
• കപ്രട്ടാജക്ടജിടന്റെ കപരത -  ജജിലട്ടാപഞട്ടായതത പുതജിയ വട്ടാഹനന വട്ടാങ്ങല്
• കപ്രട്ടാജക്ടത നമര് - 07/2018

162 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



കണ്ണൂര 

• അടങല് -30,00,000 (തനതത ഫണത)
• വവൗച്ചെര് നമര് - 21700575/16-09-2017 12,32,041/-
• വവൗച്ചെര് നമര് - 21700599/20-09-2017 58,324/-
• വവൗച്ചെര് നമര് - 21700608/27-09-2017 49,990/- 
• വവൗച്ചെര് നമര് - 21700609/28-09-2017 1,26,065/-
• വവൗച്ചെര് നമര് - 21700737/ 08-11-2017 14,974/-
• ആടക 14,81,394/-

ജജി.ഒ.(ആര്.ടജി.) 2528/2012/ത.സസ.ഭ.വ. തടീയതജി 06-09-2012 പ്രകട്ടാരന തജിതല
പഞട്ടായത്തുകള്ക്കത വട്ടാഹനന വട്ടാങ്ങുനതജിനുള്ള ഉയര്ന പരജിധജി  10,00,000/-  (പതത
ലകന രൂപയട്ടായജി)  നജിശ്ചയജിച്ചെജിട്ടുണത.  എനട്ടാല് കണ്ണൂര് ജജിലട്ടാ പഞട്ടായതജിടന്റെ 30-06-
2017  ടല  69/17(2)  തടീരുമട്ടാന പ്രകട്ടാരന  12,32,041/-  രൂപയുടട ടടട്ടാകയട്ടാട  ഇകനട്ടാവ
ക്രജിസ്റ്റേ  വട്ടാഹനന  Government  e-Marketplce  മുഖട്ടാനജിരന  വട്ടാങ്ങുകയുണട്ടായജി.
വട്ടാഹനതജിടന്റെ രജജികസ്ട്രേഷന്,  (1,26,065/-)  ഇന്ഷൂറന്സത,  (58,324/-)  അസസറടീസത
(64,964/-)  എനജിവ  ഉള്ടപടട  വട്ടാഹനന  വട്ടാങ്ങുനതജിനത  14,81,394/-  രൂപ
ടചലവഴജിച്ചെജിട്ടുണത.  സര്ക്കട്ടാര്  നജിശ്ചയജിച്ചെ  പരജിധജിയജിലുന  അധജികമട്ടായജി  തുക
ടചലവഴജിച്ചെതജിനത  വജിശദടീകരണന  നല്കുനതജിനത  നലജിയ  ഓഡജിറത  അകനസഷണതജിനത
(12/15-02-2018)  മറുപടജിയട്ടായജി  പ്രസജിഡന്റെജിനത  ദടീര്ഘദൂര  യട്ടാതക്കത
ഉപകയട്ടാഗജിക്കുനതജിനത  അനുകയട്ടാജഭ്യമട്ടായ  വട്ടാഹനടമന  നജിലക്കട്ടാണത  ടജി  വട്ടാഹനന
വട്ടാങ്ങജിയടതനന  നടപടജിക്കത  സട്ടാധൂകരണന  ലഭജിക്കുനതജിനട്ടായജി  സര്ക്കട്ടാരജികലക്കത
അകപകജിച്ചെജിട്ടുടണനന  അറജിയജിക്കുകയുണട്ടായജി.  എനട്ടാല്  കമല്പറ ഞ്ഞ  സര്ക്കട്ടാര്
അനുമതജി  ലഭജിക്കുനതജിനത  മുമത  അധജിക  തുക  ടചലവഴജിച്ചെതത  ശരജിയട്ടായ  നടപടജിയല.
ലഭജിച്ചെ മറുപടജി തൃപജികരമല.

ജജി.ഒ.(പജി)  264/2004/ത.സസ.ഭ.വ.  തടീയതജി.13-08-2004  പ്രകട്ടാരന  ജജിലട്ടാ
പഞട്ടായത്തുകള്ക്കത  3  വട്ടാഹനന  മട്ടാതകമ  ഉണട്ടായജിരജിക്കട്ടാന്  പട്ടാടുള.  കൂടൂതല്
വട്ടാഹനങ്ങള്  ഉള്ള  സട്ടാപനന  അവ  കലലന  ടചയത  വജില്ക്കുകകയട്ടാ,  ഗവണ്ടമന്റെത
അനുമതജികയട്ടാടുകൂടജി  മറത  സട്ടാപനങ്ങള്കക്കട്ടാ,  ഓഫടീസുകള്കക്കട്ടാ  തകമട്ടാറുകകയട്ടാ
ടചയ്യണടമനത വഭ്യക്തമട്ടാക്കജിയജിട്ടുണത.  ജജിലട്ടാപഞട്ടായതത പ്രസജിഡന്റെജിനത നജിസ്സട്ടാന് സണജി
കട്ടാറുന, തവസത പ്രസജിഡന്റെജിനത കബട്ടാകലകറട്ടാ ജടീപ്പുന, ടസക്രടറജിക്കത അനബട്ടാസജിഡര് കട്ടാറുന
ഔകദഭ്യട്ടാഗജിക വട്ടാഹനമട്ടായജി  ഉണട്ടായജിരജിടക്ക സര്ക്കട്ടാര് ഉതരവജിനത  അനുസൃതമലട്ടാടത,
സര്ക്കട്ടാര്  അനുമതജിയജിലട്ടാടത  പുതജിയ  വട്ടാഹനന  വട്ടാങ്ങജിയജിട്ടുണത.   ജജി.ഒ.(ആര്.ടജി)
637/2012  ത.സസ.ഭ.വ  തടീയതജി  01-03-2012  പ്രകട്ടാരന  ജജിലട്ടാ  പഞട്ടായതത  തവസത
പ്രസജിഡന്റെതമട്ടാരുടട  ഒവൗകദഭ്യട്ടാഗജിക  യട്ടാതകള്ക്കത  വട്ടാഹനന  വട്ടാങ്ങുനതജിനത
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ഉതരവുള്ളതജിനട്ടാല് ജജിലട്ടാ പഞട്ടായതജിനത  4  വട്ടാഹനന അനുവദനടീയമട്ടാടണനത ജജിലട്ടാ
പഞട്ടായതത  ടസക്രടറജി  അറജിയജിച്ചെജിട്ടുണത.  (01-11-2018  ടല  എച്ചെത-  1751/2018  നമര്
കതത).  പ്രസ്തുത  ഉതരവജില്  പരട്ടാമര്ശജിച്ചെ  ഉതരവത  ജജി.ഒ.(ആര്.ടജി.)
425/2012/ത.സസ.ഭ.വ.  തടീയതജി.  10-02-2012  പ്രകട്ടാരന  പഞട്ടായതജില്  ലഭഭ്യമട്ടായ
വട്ടാഹനങ്ങളജില്  ഒനത  തവസത  പ്രസജിഡന്റെജിടന്റെ  ഉപകയട്ടാഗതജിനത  അനുവദജിക്കട്ടാവുന
തട്ടാടണനട്ടാണത  വഭ്യക്തമട്ടാക്കജിയതത.  നജിലവജില്  ജജിലട്ടാ  പഞട്ടായതജിനത  4  വട്ടാഹനന
വട്ടാങ്ങട്ടാടമനള്ള  ഉതരവത  ഇലട്ടാതജിരജിടക്ക  വട്ടാഹനന  വട്ടാങ്ങജിയ  നടപടജി  ഓഡജിറജില്
അനഗടീകരജിക്കുനജില.  കമല് കട്ടാരണങ്ങളട്ടാല് ഈ ഇനതജില് ടചലവഴജിച്ചെ  14,81,394/-
രൂപയുടട ടചലവത തടസ്സടപടുത്തുനതട്ടായജി ഓഡജിറത റജികപട്ടാര്ടജില് പരട്ടാമര്ശജിച്ചെജിട്ടുണത.

പ്രസ്തുത  പരട്ടാമര്ശന  സമട്ടാഹൃത  ഓഡജിറത  റജികപട്ടാര്ടജില്  ഉള്ടപടുത്തുന  വജിവരന
അറജിയജിച്ചെതജിടനത്തുടര്നത സട്ടാപനന ലഭഭ്യമട്ടാക്കജിയ മറുപടജി തൃപജികരമടലനത 20.07.2019 ടല
ടക.എസത.എ.ടക.എന്.ആര്/സജി.17/1120/19 നമര് കതത പ്രകട്ടാരന കണ്ണൂര് ജജിലട്ടാ സടീനജിയര്
ടഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടറുടട അറജിയജിച്ചെജിട്ടുണത.

3. ടതട്ടാഴജില്  പരജിശടീലനന  -  പരജിശടീലനട്ടാര്തജികള്ക്കത  യട്ടാതട്ടാബത
നല്കജിയതത ക്രമവജിരുദന  - 2,58,750/-  രൂപ നജിരട്ടാകരജിക്കുന. 1,37,671/-
രൂപ തടസ്സടപടുത്തുന.

[കണ്ണൂര് ജജിലട്ടാ പഞട്ടായതത 2017-18 ഓഡജിറത റജികപട്ടാര്ടത  ഖണജിക  3-10]

• കപ്രട്ടാജക്ടത : 74/18 ഗട്ടാര്ടമന്റെത ടമഷജിനറജി പരജിശടീലനന (വനജിത), മട്ടാതമനഗലന
• അടങല് : 7,50,000/- (വജികസന ഫണത )
• ടചലവത : 2,08,040/-
• ബജില് നന. : 8/17-18/24.03.2018
• നജിര്വ്വഹകണട്ടാകദഭ്യട്ടാഗസന് : മട്ടാകനജര്, ജജിലട്ടാ വഭ്യവസട്ടായകകനന, കണ്ണൂര്

• കപ്രട്ടാജക്ടത : 72/18 ഗട്ടാര്ടമന്റെത ടമഷജിനറജി പരജിശടീലനന (വനജിത), കണ്ണൂര്
• അടങല് : 7,50,000/- (വജികസന ഫണത )
• ടചലവത : 1,88,381/-
• ബജില് നന. : 7/17-18/24.03.2018

• നജിര്വ്വഹകണട്ടാകദഭ്യട്ടാഗസന് : മട്ടാകനജര്, ജജിലട്ടാ വഭ്യവസട്ടായകകനന, കണ്ണൂര്

പ്രസ്തുത പദതജി നജിര്വ്വഹണതജിടല അപട്ടാകങ്ങള് തട്ടാടഴ ടകട്ടാടുക്കുന.

(a) ടതട്ടാഴജില്  പരജിശടീലനങ്ങള്  ഗട്ടാമ  –കബട്ടാക്കത  പഞട്ടായത്തുകളട്ടാണത  ഏടറടുകക്കണതത.
ഇതരന  പരജിശടീലനങ്ങള്  ജജിലട്ടാ  പഞട്ടായതജിടന്റെ  ചുമതലയല.  [ജജി.ഒ(എന.എസത).
72/2017/ത.സസ.ഭ.വ. തടീയതജി.29.03.2017 ഖ.12.5.3]

(b) പരജിശടീലനട്ടാര്തജികള്ക്കത യട്ടാതട്ടാബതയത അര്ഹതയജില.  എനട്ടാല്  2,58,750/-  രൂപ

164 പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സസംസമാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്



കണ്ണൂര 

ഈ ഇനതജില് ടചലവഴജിച്ചെജിട്ടുണത. ഇതത ക്രമവജിരുദമട്ടാണത. (ആടക 69 കപര് x 75/- x
50 ദജിവസന)

(c) പരജിശടീലനടച്ചെലവജിടന്റെ  10  ശതമട്ടാനന  തുക  പരജിശടീലനട്ടാര്തജിയുടട  വജിഹജിതമട്ടായജി
കപ്രട്ടാജക്ടജില് വകയജിരുകതണതട്ടാണത. ആയതത പട്ടാലജിച്ചെജിടജില.

(d) ഓകരട്ടാ കപ്രട്ടാജക്ടജിലുന 40 കപര് വടീതമുള്ള മൂന ബട്ടാച്ചുകള്ക്കത പരജിശടീലനന നല്കട്ടാനട്ടാണത
ലകഭ്യമജിടജിരുനതത.  എനട്ടാല്  ഒട്ടാകരട്ടാ  ബട്ടാച്ചെജിനു  മട്ടാതമട്ടാണത  പരജിശടീലനന
നല്കജിയജിട്ടുള്ളതത.

(e) പരജിശടീലനതജില് പങട്ടാളജികളട്ടായവരുടട ഹട്ടാജര് സനബനജിച്ചെ വജിവരങ്ങള് ഓഡജിറജിനത
ലഭഭ്യമട്ടാക്കജിയജിടജില.

(f) ഗട്ടാമസഭ അനഗടീകരജിച്ചെത ഗട്ടാമ പഞട്ടായത്തുകളജില് നജിനത ലഭഭ്യമട്ടാക്കജിയ ഗുണകഭട്ടാക്തൃലജിസ്റ്റേത
ഉണട്ടായജിരജികക്ക  പതപരസഭ്യന  വഴജിയുന  ഗുണകഭട്ടാക്തട്ടാക്കടള  ടതരടഞ്ഞടുതജിട്ടുണത.
ക്രമനമര്  ഒനജിടല  കപ്രട്ടാജക്ടജില്  40  കപരജില്  26  കപര്  പതപരസഭ്യന  വഴജി
ടതരടഞ്ഞടുതവരട്ടാണത.  ഗട്ടാമസഭ  അനഗടീകരജിക്കട്ടാത  ഗുണകഭട്ടാക്തട്ടാക്കള്ക്കത
ആനുകൂലഭ്യന നല്കജിയതത ശരജിയല.

(g) കമട്ടാണജിററജിനഗത റജികപട്ടാര്ടത, പൂര്തടീകരണ റജികപട്ടാര്ടത എനജിവ ഹട്ടാജരട്ടാക്കജിയജിടജില.

(h) പരജിശടീലനന വജിജയകരമട്ടായജി  പൂര്തജിയട്ടാക്കജിയവര്ക്കത  സര്ടജിഫജിക്കറത  നല്കജിയതജിടന്റെ
വജിവരന ഇല.

(i) പരജിശടീലനന പൂര്തജിയട്ടാക്കജിയവര്ക്കത ടതട്ടാഴജില് ലഭഭ്യമട്ടാക്കട്ടാന് കപ്രട്ടാജക്ടജില് വജിഭട്ടാവനന
ടചയജിട്ടുണത.  ഇക്കട്ടാരഭ്യതജില്  സസടീകരജിച്ചെ  തുടര്നടപടജികള്  ഓഡജിറജിടന
അറജിയജികക്കണതട്ടാടണനന  യട്ടാതട്ടാബതയജിനതജില്  നല്കജിയ  തുക  തജിരജിടക
ഇവൗടട്ടാകക്കണതുന മറ്റു അപട്ടാകങ്ങള്ക്കത വജിശദടീകരണന നല്കകണതുമട്ടാടണനത ഓഡജിറത
നജിര്കദ്ദേശജിച്ചെജിട്ടുണത.(ഓഡജിറത എന്കസയറജി നന. 57/17-18 തടീ. 31.10.2018)

കമല് കട്ടാരണങ്ങളട്ടാല് 2,58,750/- രൂപ ഓഡജിറജില് നജിരട്ടാകരജിക്കുകയുന 1,37,671/- രൂപ
തടസ്സടപടുത്തുകയുന  ടചയതട്ടായജി ഓഡജിറത റജികപട്ടാര്ടജില് പരട്ടാമര്ശജിച്ചെജിട്ടുണത.

പ്രസ്തുത  പരട്ടാമര്ശന  സമട്ടാഹൃത  ഓഡജിറത  റജികപട്ടാര്ടജില്  ഉള്ടപടുത്തുന  വജിവരന
അറജിയജിച്ചെതജിടനത്തുടര്നത സട്ടാപനന ലഭഭ്യമട്ടാക്കജിയ മറുപടജി തൃപജികരമടലനത 20.07.2019 ടല
ടക.എസത.എ.ടക.എന്.ആര്/സജി.17/1120/19 നമര് കതത പ്രകട്ടാരന കണ്ണൂര് ജജിലട്ടാ സടീനജിയര്
ടഡപപ്യൂടജി ഡയറക്ടറുടട അറജിയജിച്ചെജിട്ടുണത.

                                              സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് സമമാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപമാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 165



 കണ്ണൂര

Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank
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കകകോര്പ്പകറേഷനുകള് 

അദദദ്ധ്യായയം - 2

കകദ്ധ്യാര്പ്പകറേഷനുകള 

കകകൊലല്ലം കകകൊര്പ്പകറേഷന

1. കതെരുവുവവിളക്കുകളുകടെ  പരവിപകൊലനല്ലം  -  കുറേഞ്ഞ  നവിരകവിലുളള  കക്വകട്ടേഷന
കരകൊറേവില് ഉള്കപ്പടുതവിയവില  -  നഗരസഭകൊഫണവിനന്  19,46,747/-  രൂപയുകടെ
നഷല്ലം.

[കകകൊലല്ലം കകകൊര്പ്പകറേഷന 2017-18 ഓഡവിറന് റേവികപ്പകൊര്ട്ടേന്  ഖണവിക 3-1]

കകകൊലല്ലം കകകൊര്പ്പകറേഷകന്റെ വവിവവിധ ഡവിവവിഷനുകളവികല കതെരുവു വവിളക്കുകളുകടെ അറകുറ
പണവികള്കകൊയവി  2017-18  വര്ഷതവില്  36,66,999/-  രൂപ  കരകൊറുകകൊരനകൊയ
ശശ.അനകൊസന്.എസന്,  കകകൊച്ചുവശടെന്,  പടെവിഞ്ഞകൊറവിനകര  (പവി.ഒ),  കതെവലകര എന്ന വവ്യകവികന്

നല്കവി. വവിശദവവിവരങ്ങള് ചുവകടെ കചേര്ക്കുന.

ക്രമ നല്ലം തുക കചേകന് നമ്പര് /
തെശയതെവി

മറന് വവിശദകൊല്ലംശങ്ങള്

1 6,08,640 017743/
02.09.17

5219 കകലറ്റുകള്കന് 170/- രൂപ നവിരകവില് 
കണകകൊകവിയ തുകയവില് നവിനല്ലം നവികുതെവി 
കക്ഷേമനവിധവി വവിഹവിതെല്ലം (2%) കുറേവു വരുതവിയ 
തുകയുകടെ 70%

2 6,82,927 351306/
13.10.17

5856 കകലറ്റുകള്കന്  170/- രൂപ നവിരകവില് 
കണകകൊകവിയ തുകയവില് നവിനല്ലം നവികുതെവി 
കക്ഷേമനവിധവി വവിഹവിതെല്ലം (2%) കുറേവു വരുതവിയ 
തുകയുകടെ 70%

3 6,21,330 421980 /
06.12.17

5274 കകലറ്റുകള്കന് 170/- രൂപ നവിരകവില് 
കണകകൊകവിയ തുകയവില് നവിനല്ലം വരുമകൊന 
നവികുതെവി 1 % കുറേവു വരുതവിയ കശഷമുള്ള 
തുകയുകടെ 70%.

4 5,13,298 2379349/
12.03.2018

4357 കകലറ്റുകള്കന് 170/- രൂപ നവിരകവില് 
കണകകൊകവിയ തുകയവില് നവിനല്ലം വരുമകൊന 
നവികുതെവി 1 % കുറേവു വരുതവിയ കശഷമുള്ള 
തുകയുകടെ 70%.

5 12,40,804 347699/
05.05.18

1236 കകലറ്റുകള്ക്കുള്ള തുകയുല്ലം മുനപന് റേവിപ്പയര് 
കചേയ്ത ലലറ്റുകളുകടെ ബകൊകവി (30%) തുകയുല്ലം 
കചേര്ന്നതെന്.

ആകക 36,66,999

                                              സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റേഡികപ്പദ്ധ്യാര്ടറ്റ് സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റേഡികപ്പദ്ധ്യാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 167



 കകകോര്പ്പകറേഷന

09.08.17  മുതെല്  08.02.18  വകരയുള്ള  6  മകൊസകതയന്  കതെരുവുവവിളക്കുകളുകടെ
റേവിപ്പയറേവില്ലംഗവിനകൊണന്  കക്വകട്ടേഷന  ക്ഷേണവിച്ചതെന്.  വകൊര്ഡന്  കകൗണ്സവിലര്മകൊരുകടെയുല്ലം,  ഇലകവികല്
എഞശനവിയര്മകൊരുകടെയുല്ലം  നവിര്കദ്ദേശ  പ്രകകൊരല്ലം  പ്രവൃതവി  കചേയ്യണല്ലം;  ലലറ്റുകളുകടെ  തെകരകൊര്
പരവിഹരവിക്കുന്നതെവിനകൊവശവ്യമകൊയ ടെട്യൂബന്, കചേകൊകന്, സകൊര്ട്ടേര് മുതെലകൊയ സകൊമഗവികള് കകകൊര്പ്പകറേഷന
വകൊങ്ങവി  നല്കുല്ലം.  പ്രസ്തുതെ  സകൊമഗവികള്  ബന്ധകപ്പട്ടേ  രജവിസറുകളവില്  ഒപ്പന്  വച്ചന്  കരകൊറുകകൊരന
കകകപ്പകറണതുല്ലം തെകരകൊറേവിലകൊയ വസ്തുകള് തെവിരവിച്ചന് കകകൊര്പ്പകറേഷനവില് ഏല്പ്പവികകണതുമകൊണന്;
എന്നവിങ്ങകന  7  പ്രധകൊന  നവിബന്ധനകളകൊയവിരുന  കക്വകട്ടേഷന  കനകൊട്ടേശസവില്
ഉള്കകകൊള്ളവിച്ചവിരുന്നതെന്.

കക്വകട്ടേഷന  ക്ഷേണവിച്ചു  കകകൊണ്ടുള്ള  കകകൊര്പ്പകറേഷന  കസക്രട്ടേറേവിയുകടെ  05/07/17  കല
പവി.ഡബന്ളട്യൂ5/33998/17  നമ്പര്  കക്വകട്ടേഷന  കനകൊട്ടേശസന്  പ്രകകൊരല്ലം,  കരകൊറുകകൊരനകൊയ
ശശ.അനകൊസന്.എസന്  12/07/17  ല്  കകകൊര്പ്പകറേഷന  കസക്രട്ടേറേവിയന്  സമര്പ്പവിച്ച  കക്വകട്ടേഷനവില്
അല്ലംഗശകരവിച്ച  ഇനങ്ങളവില്  1-ാം  ഇനമകൊയവി  കപകൊസന്  ഒന്നവിനന്  6  മകൊസ  കകൊലയളവവില്  എത
പ്രകൊവശവ്യല്ലം  എന്നന്  കണകകൊകകൊകതെ തെകന്ന കകടുപകൊടുകള് പരവിഹരവിക്കുന്നതെവിനന്  185/-  രൂപയന്
തെയ്യകൊറേകൊണന്  എനല്ലം  (ഈ നവിരകന്  കനകഗകൊഷവികയഷനവിലൂകടെ  170/-  രൂപയകൊയവി  കുറേച്ചു) 12-ാം
ഇനമകൊയവി, കപകൊസവികല ലലറന് ഒരു തെവണ മകൊതമകൊണന് റേവിപ്പയര് കചേകയ്യണവി വരുന്നകതെങവില് ഒരു
പ്രകൊവശവ്യകതയന്  80/-  രൂപ  കതെകൊതെവില്  ശരവിയകൊക്കുന്നതെകൊണന്  എനല്ലം  ഉള്കപ്പടുന.  എന്നകൊല്
കകകൊര്പ്പകറേഷന കസക്രട്ടേറേവിയുല്ലം കരകൊറുകകൊരനകൊയ ശശ.അനകൊസല്ലം തെമവില് ഉണകൊകവിയ 09/08/17
കല  129/SEC/OF/17-18  നമ്പര്  കരകൊറേവില്  കക്വകട്ടേഷനവികല  12-ാം  ഇനമകൊയുള്ള  വകൊഗകൊനല്ലം
ഉള്കകകൊള്ളവിച്ചവില.

കകകൊലല്ലം കകന്റെകൊണ്കമന്റെന് ഇലകവികല് കസക്ഷേന അസവിസന്റെന് എഞവിനശയര് 30.05.17-ല്
കകകൊര്പ്പകറേഷന കസക്രട്ടേറേവിയന് നല്കവിയ കതവില് പരകൊമര്ശവിക്കുന്ന പ്രകകൊരല്ലം കകകൊര്പ്പകറേഷനവികല
ആകക  കതെരുവുവവിളക്കുകളുകടെ  എണല്ലം  23733  ആണന്.  അതെകൊതെന്  വകൊര്ഡന്  കകൗണ്സവിലര്മകൊര്
സക്വനല്ലം കലറര്പകൊഡവില് നല്കുന്ന സകൊക്ഷേവ്യപതതവികന്റെ അടെവിസകൊനതവിലകൊണന് ലലറന് ഒന്നവിനന്
170/-  രൂപ  നവിരകവില്  തുക  കണകകൊകവി  നല്കവിയവിരവിക്കുന്നതെന്.  പല  തെവണകളകൊയവി
നല്കവിയവിട്ടുള്ള  സകൊക്ഷേവ്യപതങ്ങളവില്  എവവികടെയുല്ലം  കകൗണ്സവിലര്മകൊരവില്  ഒരകൊള്  കപകൊലുല്ലം  ഒരു
കതെരുവു  വവിളകന്,  കരകൊര്  കകൊലയളവവില്  ഒന്നവില്കൂടുതെല്  തെവണ  റേവിപ്പയര്  കചേയ്തവിട്ടുള്ളതെകൊയവി
സകൊക്ഷേവ്യകപ്പടുതവിയവിട്ടേവില.  സകൊക്ഷേവ്യപതങ്ങളവികലകൊന്നവിലുല്ലം  കതെരുവു  വവിളകന്  തെവിരവിച്ചറേവിയുന്ന
വവിധതവില് ഇലകവികന് കപകൊസവികന്റെ നമ്പരുല്ലം കചേര്തവിട്ടേവില.  ചുമതെലകകൊരകൊയ എഞശനവിയറേവില്ലംഗന്
വവിഭകൊഗല്ലം  ജശവനകകൊരുല്ലം  റേവിപ്പയര്  കചേയ്ത  ലലറ്റുകളുകടെ  എണല്ലം  മകൊതമകൊണന്
സകൊക്ഷേവ്യകപ്പടുതവിയവിരവിക്കുന്നതെന്.  അറകുറപ്പണവി  നടെതവിയ  കതെരുവുവവിളക്കുകളുകടെ  എണല്ലം
സകൊക്ഷേവ്യകപ്പടുതവി  5  മുതെല്  10  വകര  സകൊക്ഷേവ്യപതങ്ങള്  വകൊര്ഡന്  കകൗണ്സവിലര്മകൊര്
നല്കവിയവിട്ടുണന്. ഉദകൊഹരണങ്ങള് ചുവകടെ കചേര്ക്കുന.
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ഉദകൊഹരണല്ലം 1 : മരുതടെവി ഡവിവവിഷന (നമ്പര് 1) കകൗണ്സവിലര് :
ശശമതെവി.കസകൊണവിഷ

സകൊക്ഷേവ്യപത തെശയതെവി അറകുറപ്പണവി നടെതവിയതെകൊയവി പരകൊമര്ശവിക്കുന്ന
കതെരുവുവവിളക്കുകളുകടെ എണല്ലം

16.08.17 90

23.09.17 82

08.1017 40

10.10.17 40

16.10.17 40

18.11.17 40

20.11.17 80

01.01.18 30

01.02.18 30

07.02.18 80

ആകക 552

ഉദകൊഹരണല്ലം 2 : ശകവികുളങ്ങര ഡവിവവിഷന (നമ്പര് 2) കകൗണ്സവിലര് :
ശശമതെവി.എസന്.മശനകൊകുമകൊരവി

സകൊക്ഷേവ്യപത തെശയതെവി അറകുറപ്പണവി നടെതവിയതെകൊയവി പരകൊമര്ശവിക്കുന്ന
കതെരുവുവവിളക്കുകളുകടെ എണല്ലം

23.08.17 90

15.09.17 78

23.09.17 30

10.10.17 65

11.11.17 120

15.01.18 60

ആകക 443

ഉദകൊഹരണല്ലം 2 : ശകവികുളങ്ങര ഡവിവവിഷന (നമ്പര് 2) കകൗണ്സവിലര് :
ശശമതെവി.എസന്.മശനകൊകുമകൊരവി

സകൊക്ഷേവ്യപത തെശയതെവി അറകുറപ്പണവി നടെതവിയതെകൊയവി പരകൊമര്ശവിക്കുന്ന
കതെരുവുവവിളക്കുകളുകടെ എണല്ലം

23.08.17 90

15.09.17 78
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 കകകോര്പ്പകറേഷന

23.09.17 30

10.10.17 65

11.11.17 120

15.01.18 60

ആകക 443

ഉദകൊഹരണല്ലം 3 : മശനത്തുകചേരവി ഡവിവവിഷന (നമ്പര് 3) കകൗണ്സവിലര് :
ശശമതെവി.ജനറന് ഹണവി

സകൊക്ഷേവ്യപത തെശയതെവി അറകുറപ്പണവി നടെതവിയതെകൊയവി പരകൊമര്ശവിക്കുന്ന
കതെരുവുവവിളക്കുകളുകടെ എണല്ലം

23.08.17 90

27.08.17 60

18.10.17 75

23.10.17 20

14.01.18 30

ആകക 275

ഉദകൊഹരണല്ലം 4 : കകൊവനകൊടെന് ഡവിവവിഷന (നമ്പര് 4) കകൗണ്സവിലര് :
ശശമതെവി.രകൊജലകവി ചേന്ദ്രന

സകൊക്ഷേവ്യപത തെശയതെവി അറകുറപ്പണവി നടെതവിയതെകൊയവി പരകൊമര്ശവിക്കുന്ന
കതെരുവുവവിളക്കുകളുകടെ എണല്ലം

17.08.17 90

28.09.17 60

28.10.17 30

01.11.17 45

02.11.17 30

18.11.17 45

15.12.17 28

02.01.18 35

31.01.18 30

ആകക 393

കമല് പരകൊമര്ശ സകൊക്ഷേവ്യപതങ്ങളുകടെ അടെവിസകൊനതവില്  170/-  രൂപ നവിരകവില് തുക
അനുവദവിച്ചു  നല്കവി.  ഒരു  കതെരുവുവവിളകന്  ഒന്നവില്  കൂടുതെല്  തെവണ  അറകുറപ്പണവികള്
നടെതവിയവിട്ടുകണന്നന്  വകൊദവിച്ചകൊല്  തെകന്ന  ഒകരകൊ  തെവണ  അറകുറപ്പണവിയല്ലം  170/-  രൂപ  എന്ന
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നവിരകന്  തെകന്ന നല്കവികയന്നന് വവ്യകമകൊണന്.  കരകൊറുകകൊരന കക്വകട്ടേഷനവില് ഉള്കകകൊള്ളവിച്ചവിരുന്ന
12-ാം  ഇനമകൊയ  ഒരു  തെവണ  റേവിപ്പയറേവില്ലംഗവിനന്  80/-  രൂപ  എന്ന  നവിബന്ധന  കരകൊറേവില്
ഉള്കപ്പടുതവിയവിരുകന്നങവില് ആറു മകൊസ കകൊലയളവവില് ഒന്നവില് കൂടുതെല് തെവണ അറകുറപ്പണവി
നടെകതണവി  വന എന വവ്യകമകൊകുന്ന  സന്ദര്ഭങ്ങളവില് ഒകരകൊ  അറകുറപ്പണവിയല്ലം  80/-  രൂപ
നവിരകവില് ഒരു കകലറവിനന്  പരമകൊവധവി  170/-  രൂപ നല്കവിയകൊല് മതെവിയകൊകുമകൊയവിരുന.  170/-
രൂപ  എന്ന  പരവിധവി  കണകവികലടുതവികലങവില്കപ്പകൊലുല്ലം  80/-  രൂപ  നവിരകവില്  21942
റേവിപ്പയറുകള്കന് പരമകൊവധവി നല്കകണവി വരുമകൊയവിരുന്ന പ്രവൃതവി മൂലവ്യല്ലം ചുവകടെ കചേര്ക്കുന.

• റേവിപ്പയര് കചേയ്ത ആകക ലലറ്റുകളുകടെ എണല്ലം -21942
• ഒന്നവിനന് 80/- രൂപ നവിരകവില് ആകക തുക -17,55,360.00/- രൂപ
• കുറേയക 1 % കഎ.ടെവി -17,554.00/-
• 1% നവിര്മകൊണ കതെകൊഴവിലകൊളവി കക്ഷേമ വവിഹവിതെല്ലം - 17,554.00/-
• കരകൊറുകകൊരനന് ആകക നല്കകണവി വരുന്ന തുക 17,20,252.00/-

17,20,252/-  രൂപ നല്കകണവിടെതന്  36,66,999/-  രൂപ നല്കവി.  19,46,747/-  രൂപ
കരകൊറുകകൊരനന് അധവികമകൊയവി നല്കകണവിവന്നതെന് കരകൊറുകകൊരനുമകൊയവി  കരകൊര് വച്ച കസക്രട്ടേറേവിയുകടെ
ഭകൊഗത്തു  നവിനണകൊയ  വശഴ്ച  മൂലമകൊകണന്നന്  ഒകൊഡവിറന്  വവിലയവിരുത്തുന.  പ്രവൃതവി
നവിര്വ്വഹണതവിനകൊയവി പദ്ധതെവി തെയ്യകൊറേകൊകവി അല്ലംഗശകകൊരല്ലം വകൊങ്ങകൊകതെ ഭശമമകൊയ തുക മുനവിസവിപ്പല്
ഫണവില്  നവിനല്ലം  കസക്രട്ടേറേവി  കചേലവഴവിച്ചതുല്ലം  ക്രമപ്രകകൊരമല.  കമല്  അപകൊകതെകള്ക്കു
വവിശദശകരണല്ലം  ആവശവ്യകപ്പട്ടു  കകകൊണന്  26/10/18  ല്  കക.എസന്.എ/കക.എല്.സവി/എ.ഒ 1/175
നല്ലം.  ആയവി കസക്രട്ടേറേവിയന് നല്കവിയ ഒകൊഡവിറന് എനകക്വയറേവിക്കുല്ലം മറുപടെവി ലഭവ്യമകൊകവിയവില.  പ്രസ്തുതെ
സകൊഹചേരവ്യതവില് 19,46,747/-  രൂപയുകടെ കചേലവന് ഒകൊഡവിറവില് അല്ലംഗശകരവിക്കുന്നവില. കമല് തുക
കകകൊര്പ്പകറേഷന  കസക്രട്ടേറേവിയുകടെ  പകല്  നവിനല്ലം  ഈടെകൊകവി  മുനവിസവിപ്പല്  ഫണവില്  ഒടുക്കു
വരുതവി  വവിവരല്ലം  ഒകൊഡവിറവികന  അറേവിയവികകണതെകൊകണന്നന്  ഓഡവിറന്  റേവികപ്പകൊര്ട്ടേവില്
പരകൊമര്ശവിച്ചവിട്ടുണന്.

ഖണവിക  സമകൊഹൃതെ  ഓഡവിറന്  റേവികപ്പകൊര്ട്ടേവില്  ഉള്കപ്പടുത്തുന്ന  വവിവരല്ലം  അറേവിയവിച്ചു  കകകൊണന്
നല്കവിയ  കതവിനന്  തെകദ്ദേശ  സകൊപനല്ലം  ലഭവ്യമകൊകവിയ  മറുപടെവി  തൃപവികരമകലന്നന്  കകകൊലല്ലം
കകകൊര്പ്പകറേഷന  ഓഡവിറന്  കകൊരവ്യകൊലയല്ലം  സശനവിയര്  കഡപട്യൂട്ടേവി  ഡയറേക്ടറുകടെ  24/7/2019  കല
കക.എസന്.എ.കക.എല്.സവി 6-389/19 നമ്പര് കതന് പ്രകകൊരല്ലം അറേവിയവിച്ചവിട്ടുണന്.
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 കകകോര്പ്പകറേഷന

കകകൊച്ചവി കകകൊര്പ്പകറേഷന

1. ചേട്ടേങ്ങള്  ലല്ലംഘവിച്ചന്  ഫകൊറന്  നവിര്മകൊണല്ലം  -  വസ്തുനവികുതെവി  അടെവകൊകകൊത
തെവിനകൊല് നഷല്ലം.

[കകകൊച്ചവി കകകൊര്പ്പകറേഷന 2017-18 ഓഡവിറന് റേവികപ്പകൊര്ട്ടേന്  ഖണവിക 2-3]

പള്ളുരുതവി  കമഖല  കകൊരവ്യകൊലയതവികന്റെ  പരവിധവിയവില്  നകൊലന്  ഫകൊറ്റുകളകൊണന്
നവിര്മകൊണല്ലം പൂര്തശകരവിച്ചന്  വരുന്നതെന്.  ഈ നകൊലന്  ഫകൊറ്റുകളുല്ലം  കവമ്പനകൊടെന്  കകൊയലവില്
(കകകൊച്ചവി കകൊയല്) നവിനല്ലം 50  മശറര് തെകൊകഴ ദൂരപരവിധവിയവില് സവിതെവി കചേയ്യുന്നവയകൊണന്.
ആയതെവിനകൊല്  ഇവകയലകൊല്ലം  CRZ  പരവിധവിയവില്  ഉള്കപ്പടുന്നവയകൊണന്.  ഫകൊറ്റുകളുകടെ
വവിശദകൊല്ലംശങ്ങള് ചുവകടെ കചേര്ക്കുന.

ക്രമ നല്ലം. ഫകൊറവികന്റെ കപരന് ഫയല് നല്ലം. നവിലകളുകടെ എണല്ലം ഡവിവവിഷന

1 കചേകൊയന്സന് മറേശന SYP1/654/2011 G+12 12

2 ചേകൊകകകൊളകൊസന് ഹകൊബവിറകൊറന്
കലകന് ലസഡന് SYP1/901/2010 G+15 16

3 ചേകൊകകകൊളകൊസന് ഹകൊബവിറകൊറന്
കലകന് ലസഡന് SYP1/549/2009 G+16 16

4 കകന്റെന് കണ്സ്ട്രക്ഷേന SYP1/399/2014 G+12 16

കവമ്പനകൊടെന് കകൊയല് കരയവില് നവിനല്ലം 50 മശറര് ദൂരപരവിധവിയവില് CRZ കമഖലയവില്
സവിതെവി  കചേയ്യുന്ന  കമല്പ്പറേഞ്ഞ  ഫകൊറ്റുകളവി ല്  കകന്റെന്  കണ്സ്ട്രക്ഷേകന്റെ ഫകൊറവിനു  മകൊതകമ
ബഹ.  ലഹകകകൊടെതെവി  CRZ പരവിധവിയവില് ഇളവന് അനുവദവിച്ചവിട്ടുള.  കമല്പ്പറേഞ്ഞ എലകൊ
ഫകൊറ്റുകള്ക്കുല്ലം കകകൊച്ചവി നഗരസഭ നവിര്മകൊണകൊനുമതെവി നല്കവിയവിട്ടുണന്.  നവിര്മകൊണകൊനുമതെവി
നല്കവിയ ഈ ഫകൊറ്റുകളവില് പണവി പൂര്തശകരവിച്ചവയുകടെ എണകതക്കുറേവിച്ചന് നഗരസഭയന്
വവ്യകതെയവില. കല്ലംപശഷന സര്ട്ടേവിഫവികറന് സമര്പ്പവിച്ചതെകൊകയകൊ ഒകക്വപ്പനസവി സര്ട്ടേവിഫവികറന്
നല്കവിയതെകൊകയകൊ  ഫയലവില്  കകൊണുന്നവില.  കകകൊസല്  മകൊകനകജ്മെന്റെന്  അകതെകൊറേവിറവിയുകടെ
കവിയറേനസന് സര്ട്ടേവിഫവികറ്റുകളകൊണന് നകൊലന് ഫകൊറ്റുകളുല്ലം സമര്പ്പവിച്ചവിട്ടുള്ളതെന്.  എന്നകൊല്  CRZ
സല്ലംബന്ധവിച്ചന്  ചേശഫന്  ടെകൗണ്  പകൊനറുകടെ  അനുമതെവികയകൊ/നവിര്കദ്ദേശങ്ങകളകൊ  ലഭവിച്ചതെകൊയവി
കരഖകപ്പടുതവിയവിട്ടേവില.  കൂടെകൊകതെ  കചേകൊയന്സന്  മറേശന  ഫകൊറവികന്റെ  കുറേച്ചന്  ഭകൊഗല്ലം  പകൊട്ടേ
ഭൂമവിയവിലകൊണന് സവിതെവി കചേയ്യുന്നതെന്.  കകകൊച്ചവി തെകൊലൂകവികല രകൊകമശക്വരല്ലം വവികലജവികല 1478,
1166  എന്നശ സര്കവ്വ നമ്പരുകളവില് ഉള്കപ്പട്ടേ  22.250  കസന്റെന് സലല്ലം കചേകൊയന്സന് മറേശന
ഫകൊറവികന്റെ  ഉടെമയകൊയ  കജകൊസന്  കതെകൊമസവിനന്  സര്കകൊര്  പകൊട്ടേതവിനന്  അനുവദവിച്ച  റേവനന
ഭൂമവിയകൊണന്. പകൊട്ടേതവിനന് അനുവദവിച്ച സര്കവ്വ നമ്പരുകളവില് ഉള്കപ്പട്ടേ ഭൂമവിയവില് കചേകൊയന്സന്
മറേശന  ഫകൊറവിനന്  നവിര്മകൊണകൊനുമതെവി  നല്കവിയ  സകൊഹചേരവ്യല്ലം  വവ്യകമല.  അനധവികൃതെ
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കകകോര്പ്പകറേഷനുകള് 

നവിര്മകൊണല്ലം നടെതവിയ ഈ ഫകൊറന്  കപകൊളവിച്ചന്  നശക്കുന്നതെവിനന്  റേവനന വകുപ്പന്  നവിര്കദ്ദേശല്ലം
നല്കവികയങവിലുല്ലം നഗരസഭ യകൊകതെകൊരു നടെപടെവിയുല്ലം സക്വശകരവിച്ചവില.

നഗരസഭ ഡവിവവിഷന  16 ല് സവിതെവി കചേയ്യുന്ന ചേകൊകകകൊളകൊസന് ഹകൊബവിറകൊറന്(ലപ്ര)
ലവിമവി.  എന്ന സകൊപനതവികന്റെ ഉടെമസതെയവിലുള്ള ചേകൊകകകൊളകൊസന്  ഹകൊബവിറകൊറന്  "കലകന്
ലസഡന്"  എന്ന  ഫകൊറന്  സമുച്ചയതവിനന്  16.04.2011 ല്  നവിര്മകൊണകൊനുമതെവി
നല്കവിയവിട്ടുണന്.  15.04.2014 ല്  കപര്മവിറന്  കകൊലകൊവധവി  അവസകൊനവിച്ചതെവികന  തുടെര്ന്നന്
16.09.2015 ല് കകൊലകൊവധവി  ദശര്ഘവിപ്പവിച്ചന്  15.04.2017 വകര  നല്കവിയവിട്ടുണന്.  എന്നകൊല്
നഗരസഭ  SYR3/013/16-ാം  നമ്പര്  ഫയല്  പ്രകകൊരല്ലം  1.4.2014 മുതെല്  ഈ  ഫകൊറന്
സമുച്ചയതവിനന്  അനധവികൃതെ  നമ്പര്  (U/A  നമ്പര്)  നല്കവി  വസ്തുനവികുതെവി
നവിര്ണയവിക്കുകയുല്ലം ഡവിമകൊന്റെന് കചേയ്യുകയുല്ലം കചേയ്തവിട്ടുണന്. വസ്തുനവികുതെവി നവിര്ണയവിച്ചന് ഡവിമകൊന്റെന്
കചേയ്ത ഫകൊറവിനന് 16.9.2015 ല് നവിര്മകൊണകൊനുമതെവി ദശര്ഘവിപ്പവിച്ചന് നല്കവിയതെവികന്റെ കകൊരണല്ലം
നഗരസഭ  വവിശദശകരവിച്ചവിട്ടേവില.  പള്ളുരുതവി  കമഖലകൊ  ഓഫശസവികല  റേവനന
എഞവിനശയറേവില്ലംഗന് വവിഭകൊഗങ്ങളുകടെ ഏകകകൊപനമവിലകൊയ്മയകൊണന് ഇതെന് സൂചേവിപ്പവിക്കുന്നതെന്. ഇകതെ
ഡവിവവിഷനവികല വകൊട്ടേര് എഡന്ജന് എന്ന ഫകൊറവിനന് ഒകക്വവിപ്പനസവി സര്ട്ടേവിഫവികറന് ലഭവികകൊകതെ
തെകന്ന തെകൊമസല്ലം ആരല്ലംഭവിച്ചവിട്ടുള്ളതെകൊയവി റേവനന ഇനകസ്പെക്ടര് റേവികപ്പകൊര്ട്ടേന് കചേയ്തവിട്ടുണന്. ഇവയന്
യു.എ.  നമ്പര്  നല്കവി  നവികുതെവി  നവിര്ണയവിച്ചവിട്ടേവില.  ഇതരതവില്  ഒകക്വപ്പനസവി
സര്ട്ടേവിഫവികറവിലകൊകതെ  തെകന്ന  തെകൊമസല്ലം  ആരല്ലംഭവിച്ചവിട്ടുള്ള  കകട്ടേവിടെങ്ങളുകടെ  വസ്തുനവികുതെവി
നവിര്ണയവികകൊതതുമൂലല്ലം  വരുമകൊന  ഇനതവില്  നഗരസഭയന്  നഷമുണകൊയവിട്ടുണന്.
ഒകക്വപ്പനസവി  സര്ട്ടേവിഫവികറന്  ലഭവികകൊകതെ  തെകൊമസല്ലം  ആരല്ലംഭവിച്ചവിട്ടുള്ള  ഫകൊറ്റുകള്/
കകട്ടേവിടെങ്ങള്കന് എതെവികര നഗരസഭ യകൊകതെകൊരു നടെപടെവിയുല്ലം സക്വശകരവിച്ചവിട്ടേവില. ഒകക്വപ്പനസവി
സര്ട്ടേവിഫവികറന്  നല്കകൊകതെ കകട്ടേവിടെങ്ങള്കന്  നഗരസഭ ഉടെമസകൊവകകൊശ സര്ട്ടേവിഫവികറന്
നല്കുകയവില.  നഗരസഭ  നല്കുന്ന  ഉടെമസകൊവകകൊശ  സര്ട്ടേവിഫവികറവികന്റെ
അടെവിസകൊനതവിലകൊണന്  കക.എസന്.ഇ.ബവി,  കകട്ടേവിടെങ്ങള്കന്  ലവദനതെവി  കണക്ഷേന
നല്കുന്നതെന്.  എന്നകൊല് കമല്പ്പറേഞ്ഞ ഫകൊറ്റുകള്കന് എലകൊല്ലം തെകന്ന ലവദനതെവി കണക്ഷേന
ലഭവിച്ചവിട്ടുണന്.കമല് വവിഷയങ്ങള് ചൂണവികകൊണവിച്ചന്  പള്ളുരുതവി കമഖലകൊഫശസവില് നലവിയ
ഓഡവിറന്  അകനക്വഷണതവിനന്  (നല്ലം.12/2017-18  തെശയതെവി  26.04.2018)  മറുപടെവി
ലഭവ്യമകൊകവിയവിട്ടേവില.  ആയതെവികനകുറേവിച്ചന്  നഗരസഭ  അകനക്വഷണല്ലം  നടെതവി  ആവശവ്യമകൊയ
നടെപടെവികള് സക്വശകരവികകണതെകൊകണന്നന് ഓഡവിറന് റേവികപ്പകൊര്ട്ടേവില് പരകൊമര്ശവിച്ചവിട്ടുണന്.

ഖണവിക  സമകൊഹൃതെ  ഓഡവിറന്  റേവികപ്പകൊര്ട്ടേവില്  ഉള്കപ്പടുത്തുന്ന  വവിവരല്ലം  അറേവിയവിച്ചു  കകകൊണന്
നല്കവിയ കതവിനന് തെകദ്ദേശ സകൊപനല്ലം മറുപടെവി ലഭവ്യമകൊകവിയവിട്ടേവികലന്നന് കകകൊച്ചവി  കകകൊര്പ്പകറേഷന
ഓഡവിറന്  കകൊരവ്യകൊലയല്ലം  സശനവിയര്  കഡപട്യൂട്ടേവി  ഡയറേക്ടറുകടെ  26/7/2019 കല  കക.എസന്.എ/
കക.സവി.സവി(എസന്8)541/19 നമ്പര് കതന് പ്രകകൊരല്ലം അറേവിയവിച്ചവിട്ടുണന്.
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 കകകോര്പ്പകറേഷന

2. അള്ടകൊകടെകന്  സവിമന്റെന്  ലവിമവിറഡന്  -  അനധവികൃതെമകൊയവി  നവിര്മവിച്ച  കകട്ടേവിടെല്ലം
ക്രമവതെന്കരവിച്ചു.

[കകകൊച്ചവി കകകൊര്പ്പകറേഷന 2017-18 ഓഡവിറന് റേവികപ്പകൊര്ട്ടേന്  ഖണവിക 2-4]

കകകൊച്ചവി  നഗരസഭയവികല  മട്ടേകൊകഞരവി  റേവനന  കമഖലകൊ  ഓഫശസന്  പരവിധവിയവില്
വവിലവില്ലംഗന്ടെണ് ഐലന്റെവില് കതെകൊപല്ലംപടെവി വവികലജവില് സര്കവ്വ നമ്പര് 2578/4, 2578/4/2 ല്
ഉള്കപ്പട്ടേ  (ഡവിവവിഷന  XXIX)  അള്ടകൊ  കടെകന്  സവിമന്റെന്  ലവിമവിറഡന്  എന്ന  സകൊപനല്ലം
3609.83  ചേതുരശ  മശറര്  കകട്ടേവിടെങ്ങള്  അനധവികൃതെമകൊയവി  നവിര്മവിച്ചന്
ഉപകയകൊഗവിച്ചവിട്ടുള്ളതെകൊണന്.  ഈ കകട്ടേവിടെങ്ങള്കന് കകരള മുനവിസവിപ്പല് ആക്ടന് വകുപ്പന്  242
പ്രകകൊരല്ലം  1.10.2012  മുതെല്  (39,7080 +  ലലബ്രറേവി കസസന് അര്ദ്ധവകൊര്ഷവിക നവികുതെവി)
അനധവികൃതെ  കകട്ടേവിടെ  നവിര്മകൊണതവില്  ഉള്കപ്പടുതവി  യു.എ.  കകട്ടേവിടെ  നല്ലം.  24/2078
നല്കവി  7,94,160/-  രൂപ  വകൊര്ഷവിക  നവികുതെവി  നവിര്ണയവിച്ചവിട്ടുണന്.  ആയതെന്  പ്രകകൊരല്ലം
5.5.2014-ാം തെശയതെവിയവികല  01/11415501077-ാം നമ്പരകൊയവി ഈ തുക അള്ടകൊ കടെകന്
സവിമന്റെന്  ലവിമവിറഡന്  നഗരസഭയവില്  ഒടുകവിയവിട്ടുള്ളതെകൊണന്.  FCP2/561/16-ാം  നമ്പര്
ഓകനപനസവി പ്രകകൊരല്ലം കകട്ടേവിടെതവികന്റെ നവിര്മകൊണല്ലം ക്രമവതെന്കരവിച്ചന്  ഉതരവകൊയതെവികന
തുടെര്ന്നന് 1.10.2012 മുതെല് മുനകകൊല പ്രകൊബലവ്യകതകൊകടെ നവികുതെവി നവിര്ണയവിച്ചന് കനകൊട്ടേശസന് 

നല്കവിയവിട്ടുള്ളതെകൊണന്.

12.04.2017 ല്  നല്കവിയവിട്ടുള്ള  ഒകക്വവിപനസവി  സര്ട്ടേവിഫവികറവില്  3609.83m2

എന്നകൊണന്  കരഖകപ്പടുതവിയവിട്ടുള്ളതെന്.  ഓകരകൊ  കകട്ടേവിടെതവികന്റെയുല്ലം വവിസശര്ണല്ലം പ്രകതെവ്യകല്ലം
പ്രകതെവ്യകല്ലം  കരഖകപ്പടുതവിയവിട്ടേവിലകൊതതെകൊണന്.  കകട്ടേവിടെ  ഉടെമ,  കകട്ടേവിടെല്ലം  നമ്പറേവിട്ടേന്  വസ്തു
നവികുതെവി  ചുമത്തുന്നതെവിനകൊയവി  അകപക്ഷേ  നല്കവിയവിട്ടുള്ളതെന്  3.5.2017 ലകൊണന്.  അകപക്ഷേ
പരവിഗണവിച്ച നഗരസഭ  1.10.2012 ല് അനധവികൃതെമകൊയവി നവിര്മവിച്ചന്  കകരള മുനവിസവിപ്പല്
ആക്ടന്  വകുപ്പന്  242  പ്രകകൊരല്ലം  വസ്തുനവികുതെവി  നവിര്ണയവിച്ച  കകട്ടേവിടെതവിനന്  മുനകകൊല
പ്രകൊബലവ്യകതകൊകടെ  ക്രമവതെന്കരവിച്ചു  നവികുതെവി  നവിര്ണയവിക്കുവകൊനുണകൊയ  സകൊഹചേരവ്യല്ലം
വവ്യകമല.  കകരള  മുനവിസവിപ്പല്  ആക്ടവികല  ഏതെന്  വകുപ്പന്  പ്രകകൊരമകൊണന്  മുനകകൊല
പ്രകൊബലവ്യകതകൊകടെ നവിര്ണയവിക്കുവകൊന നവിര്കദ്ദേശവിച്ചവിട്ടുള്ളകതെനല്ലം വവ്യകമല.

ബഹ. കകരള ലഹകകകൊടെതെവിയവില് WP(C) 29814/14  നമ്പരകൊയവി അള്ടകൊ കടെകന്
ഫയല്  കചേയ്ത  കകസവില്  നഗരസഭ  നല്കവിയ  ഡവിമകൊന്റെന്  കനകൊട്ടേശസവികന്മേലുള്ള
തുടെര്നടെപടെവികള്  കസ  കചേയ്തതെവിട്ടുള്ളതുല്ലം  ഈ  കകസന്  കകകൊടെതെവിയവില്  ഇകപ്പകൊഴല്ലം
കപന്റെവില്ലംഗകൊയവി  തുടെരുന്ന സകൊഹചേരവ്യതവില് അദകൊലതവില് ഈ കകട്ടേവിടെല്ലം  ക്രമവതെന്കരവിച്ചു
നല്കുവകൊന കവണവി കമറവി ഫയല് പരവിഗണവിച്ചവിട്ടുളളതെന് ശരവിയകൊയ നടെപടെവിയല. കകട്ടേവിടെ
ഉടെമ  വസ്തുനവികുതെവി  ചുമത്തുവകൊന  അകപക്ഷേവിക്കുന്ന  അന  മുതെല്  മകൊതകമ  സകൊധകൊരണ
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വസ്തുനവികുതെവി  നവിര്ണയവിക്കുകയുള.  1.10.2012 ല്  അനധവികൃതെ  കകട്ടേവിടെമകൊയവി  കകരള
മുനവിസവിപ്പല് ആക്ടന് വകുപ്പന് 242 പ്രകകൊരല്ലം വസ്തുനവികുതെവി നവിര്ണയവിച്ച കകട്ടേവിടെതവിനന് കകട്ടേവിടെ
ഉടെമ  വസ്തുനവികുതെവി  നവിര്ണയവിക്കുവകൊന  ആവശവ്യകപ്പട്ടേ  3.05.2017 വകര  ആ  കകട്ടേവിടെല്ലം
അനധവികൃതെ  കകട്ടേവിടെമകൊയവി  കവണല്ലം  പരവിഗണവിക്കുവകൊന.  അതെകൊയതെന്  1.10.2012  മുതെല്
3.5.2017  വകര  നവിലവവിലുള്ള  വസ്തുനവികുതെവിയുല്ലം  ആയതെവികന്റെ  രണന്  ഇരട്ടേവി  തുകയുമകൊണന്
നവികുതെവിയകൊയവി  ഈടെകൊകകണതെന്.  ആ  കകൊലയളവവില്  സകൊധകൊരണ  നവികുതെവിയന്
അര്ഹതെയവില. 

കകട്ടേവിടെല്ലം  ക്രമകപ്പടുത്തുന്ന  പക്ഷേല്ലം  ക്രമകപ്പടുത്തുവകൊന  അകപക്ഷേ  നല്കവിയ
അനമുതെലകൊണന്  സകൊധകൊരണ  നവികുതെവി  ഈടെകൊകകണതെന്.  ഇതു  പ്രകകൊരല്ലം  1.10.12  മുതെല്
31.3.17  വകര  ലലബ്രറേവി  കസസന്  ഉള്കപ്പകടെ  ലഭവികയണ  നവികുതെവി  76,21,232/-
രൂപയകൊണന്.  ഈ കകട്ടേവിടെല്ലം മുനകകൊല പ്രകൊബലവ്യകതകൊകടെ ക്രമകപ്പടുത്തുകമ്പകൊള് നഗരസഭയന്
വസ്തുനവികുതെവിയവില്  50,80,815/-  രൂപ  നഷല്ലം  സല്ലംഭവവിക്കുല്ലം.  ഇതരതവില്  മുനകകൊല
പ്രകൊബലവ്യല്ലം  നല്കവി  വസ്തുനവികുതെവി  നവിര്ണയവിക്കുവകൊനുണകൊയ  കകൊരണല്ലം  അകനക്വഷവിച്ചന്
നല്കവിയ  97-ാം  നമ്പര്  ഓഡവിറന്  അകനക്വഷണതവിനുളള  മറുപടെവിയവില്  12.4.2017 ല്
ടെകൗണ്  പകൊനവില്ലംഗന്  കസക്ഷേനവില് നവിന്നന്  നല്കവിയവിട്ടുളള  ഒകക്വകപ്പനസവി  സര്ട്ടേവിഫവികറവില്
3609.83  ചേ.മശ  എന്നന്  കരഖകപ്പടുതവിയതെവികന്റെ അടെവിസകൊനതവിലകൊണന്  റേവനന വവിഭകൊഗല്ലം
വസ്തുനവികുതെവി നവിര്ണയല്ലം നടെതവിയവിട്ടുളളകതെനല്ലം 2013-14 ഒന്നകൊല്ലം അര്ദ്ധവര്ഷമുതെല് ഈ
കകട്ടേവിടെല്ലം U/A കകട്ടേവിടെമകൊയവി അസ്സസന് കചേയ്തവിട്ടുളളതുല്ലം പ്രതെവിവര്ഷല്ലം 7,94,160/- രൂപയകൊയവി
നവികുതെവി ചുമതവിയവിട്ടുളളതുമകൊണന്. 2016-17 രണകൊല്ലം അര്ദ്ധവര്ഷല്ലം വകരയുളള വസ്തുനവികുതെവി
ഒടുകവിയവിട്ടുകണനല്ലം  മറുപടെവിയവില്  പറേയുന.  എന്നകൊല്  നഗരസഭയവില്  100  ചേ.മശ.
മുകളവിലുള്ള  കഗകൊഡകൗണുകള്കന്  ചേ.മശററേവിനന്  120/-  രൂപയകൊണന്.  ആയതെനുസരവിച്ചന്
3609.83  ചേ.മശ  കകട്ടേവിടെതവിനന്  4,33,180/-  രൂപ  വസ്തു  നവികുതെവിയുല്ലം  21,660/-  രൂപ
ലലബ്രറേവി കസസല്ലം വരുല്ലം ആയതെവികന്റെ മൂന്നവിരട്ടേവി തുകകയന്നതെന്  13,64,516/-  രൂപയകൊണന്
ഒരു അര്ദ്ധവര്ഷല്ലം ഈ കകട്ടേവിടെതവില് നവിന്നന് ഈടെകൊകകണ തുക.  അകപ്പകൊള് നഗരസഭ
പ്രതെവിവര്ഷല്ലം 7,94,160/- രൂപയകൊയവി നവികുതെവി ചുമതവികയനല്ലം തെന്മൂലല്ലം നഗരസഭയന് നഷല്ലം
സല്ലംഭവവിച്ചവിട്ടേവിലകൊകയനല്ലം  പറേയുന.  എന്നകൊല്  നഗരസഭ  ലഭവ്യമകൊകവിയ  മറുപടെവി
വസ്തുതെകള്കന്  നവിരകകൊതതുല്ലം  കൃതെവ്യതെയവിലകൊതതുമകൊണന്. ആയതെവിനകൊല്
നഗരസഭയണകൊയവിട്ടുളള  നഷല്ലം  സകൊപനതവില്  നവിന്നന്  പലവിശ  സഹവിതെല്ലം
ഈടെകൊകകണതെകൊകണനല്ലം  അലകൊതപക്ഷേല്ലം  ബന്ധകപ്പട്ടേ  ഉകദവ്യകൊഗസരവില്  നവിന്നന്
ഈടെകൊക്കുവകൊന  ഭരണവകുപ്പന്  നടെപടെവികള്  സക്വശകരവികകണതെകൊകണനല്ലം  ഓഡവിറന്
റേവികപ്പകൊര്ട്ടേവില് പരകൊമര്ശവിച്ചവിട്ടുണന്.
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ഖണവിക  സമകൊഹൃതെ  ഓഡവിറന്  റേവികപ്പകൊര്ട്ടേവില്  ഉള്കപ്പടുത്തുന്ന  വവിവരല്ലം  അറേവിയവിച്ചു  കകകൊണന്
നല്കവിയ കതവിനന് തെകദ്ദേശ സകൊപനല്ലം മറുപടെവി ലഭവ്യമകൊകവിയവിട്ടേവികലന്നന് കകകൊച്ചവി  കകകൊര്പ്പകറേഷന
ഓഡവിറന്  കകൊരവ്യകൊലയല്ലം  സശനവിയര്  കഡപട്യൂട്ടേവി  ഡയറേക്ടറുകടെ  26/7/2019  തെശയതെവിയവികല
കക.എസന്.എ/കക.സവി.സവി(എസന്8)541/19 നമ്പര് കതന് പ്രകകൊരല്ലം അറേവിയവിച്ചവിട്ടുണന്.

3. കചേകന്  മുകഖനയുള്ള  റേവനന  വരവന്-  കചേകന്  മടെങ്ങവിയതെന്  നഗരസഭകൊ
ഫണവികന്റെ നഷല്ലം - 1,03,85,659/- രൂപ.

[കകകൊച്ചവി കകകൊര്പ്പകറേഷന 2017-18 ഓഡവിറന് റേവികപ്പകൊര്ട്ടേന്  ഖണവിക 2-17]

കകകൊച്ചവി  കകകൊര്പ്പകറേഷനന്  ലഭവികകണ  വവിവവിധയവിനല്ലം  റേവനന  വരുമകൊനങ്ങളവില്
കൂടുതെലുല്ലം കചേകന് മുകഖന സക്വശകരവിക്കുകമ്പകൊള്, ആ തുകയള്ള രസശതെന് നല്കുകയുല്ലം കചേകന്
റേശസശവന്ഡന്  രജവിസറേവില്  കചേര്തന്,  നഗരസഭയുകടെ  അകകൗണവികലകന്
മുതെല്കൂട്ടുന്നതെവിനകൊയവി ബകൊങവിനന് കകകമകൊറുകയകൊണന് കചേയ്യുന്നതെന്.  എന്നകൊല് കചേകന് കചേകന്
റേവിസശവന്ഡന് രജവിസറേവികല Date of Deposit, Date of realisation, Whether returned or
not  എന്നശ  കകകൊളങ്ങളവില്  വവിവരല്ലം  കരഖകപ്പടുതകൊകതെയകൊണന്  പ്രസ്തുതെ  രജവിസര്
പരവിപകൊലവിക്കുന്നതെന്.  ഇതെന്  കചേകന്  മുകഖനയുള്ള  റേവനന  വരവന്  പൂര്ണമകൊയുല്ലം  നഗരസഭകൊ
അകകൗണവില്  മുതെല്കൂട്ടേകപ്പട്ടേവിട്ടുകണകൊ  എന്നന്  പരവികശകൊധവിച്ചന്  ഉറേപ്പകൊക്കുന്നതെവിനന്
തെടെസ്സമകൊകുന.  നഗരസഭയവില്  കചേകന്  മുകഖന  വന്ന  തുക  മുഴവനുല്ലം  അകകൗണവില്
വന്നവിട്ടുണന്  എന്നന്  ഉറേപ്പകൊക്കുവകൊന  സകൊധവിക്കുന്നവില.  ബകൊങന്,  കചേകന്  കളക്ഷേന  ചേകൊര്ജന്
ഈടെകൊകവിയതുമൂലല്ലം  നഗരസഭകൊ  ഫണവിനന്  നഷമുണകൊയവിട്ടുകണങവില്  ആ  തുക
ബന്ധകപ്പട്ടേവരവില്  നവിനല്ലം  ഈടെകൊകവിയവിട്ടുകണകൊ  എനല്ലം  പരവികശകൊധവിച്ചന്
ഉറേപ്പകൊകകൊനകൊകുന്നവില.  (റൂള്  89a  Note  3,  കകരള ടഷറേവി  കകകൊഡന്  കവകൊളവ്യല്ലം.1  പ്രകകൊരല്ലം
കമശഷന ചേകൊര്ജന് പകൊര്ട്ടേവിയകൊണന് വഹവികകണതെന്.)

മതെവിയകൊയ നശകവിയവിരവിപ്പവിലകൊകതെ ബകൊങവില് നവിനല്ലം മടെങ്ങവിവരുന്ന കചേകന്,  ചേശഫന്
കവ്യകൊഷവ്യര് പ്രകതെവ്യക രജവിസറേവില് കരഖകപ്പടുതവി ബന്ധകപ്പട്ടേ സബന് ഓഫശസകളവികലകന്
മടെകവി നല്കുന്നതെകൊയവിട്ടേകൊണന് കകൊണുന്നതെന്.  എന്നകൊല് വണവികചേകന് നല്കവി നഗരസഭകയ
കബളവിപ്പവിച്ചവര്കകതെവികര  തുടെര്നടെപടെവികള്  എടുതതെന്  സല്ലംബന്ധവികച്ചകൊ,  പ്രസ്തുതെ  തുക
ഈടെകൊകവിയതെന്  സല്ലംബന്ധവികച്ചകൊ  ഉള്ള  വവിവരല്ലം  ലഭവ്യമല.  കചേകന്  ലഭവിക്കുകമ്പകൊള്  തെകന്ന
രസശതെന് നല്കുകയുല്ലം ബന്ധകപ്പട്ടേ ഡവിമകൊന്റെന് രജവിസറേവില് കരഖകപ്പടുത്തുകയുല്ലം കചേയ്യുന്നതെവിനകൊല്
കചേകന്  മടെങ്ങുന്നതെവിലുകടെ  നഗരസഭ  ഫണവിനുണകൊവുന്ന  നഷല്ലം  ശദ്ധവികകപ്പടെകൊകതെ
കപകൊകുവകൊന സകൊദ്ധവ്യതെയുണന്.കമല് സൂചേവിപ്പവിച്ച കകൊരവ്യങ്ങള് ഒനല്ലം തെകന്ന അധവികകൊരകപ്പട്ടേ
ഒരു ഉകദവ്യകൊഗസനുല്ലം ഒരു ഘട്ടേതവിലുല്ലം ഉറേപവരുത്തുന്നവില.
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കകകോര്പ്പകറേഷനുകള് 

01.04.2017 മുതെല് മടെങ്ങവിയ കചേക്കുകളുകടെ വവിവരങ്ങളടെങ്ങവിയ ലവിസന് അനുബന്ധല്ലം
2  ആയവി കചേര്ക്കുന.  ലവിസവില് പരകൊമര്ശവിച്ചവിട്ടുള്ള മടെങ്ങവിയ കചേക്കുകള് സമര്പ്പവിച്ചവര്
പവിന്നശടെന്  പണമടെച്ചവിട്ടുകണങവില്  രശശതെന്  നമ്പറുല്ലം  തെശയതെവിയുല്ലം  സഹവിതെല്ലം  ഓഡവിറവില്
ഹകൊജരകൊകകണതെകൊകണനല്ലം  മകൊതമല  പലവിശ  സഹവിതെല്ലം  പവിഴ,  ബകൊങന്  ഈടെകൊകവിയ
ഹകൊന്റെലവില്ലംഗന്  ചേകൊര്ജന്,  സര്വ്വശസന്  ടെകൊകന്  എന്നവിവ  കൂടെവി  ഇകതെകൊകടെകൊപ്പല്ലം
ഈടെകൊകവിയവിട്ടുകണകൊകയന്നന്  അറേവിയവികകണതെകൊകണനല്ലം  കകൊണവിച്ചുകകകൊണന്  3  ഓഡവിറന്
എനകക്വയറേവികള് (നല്ലം.05/17-18 തെശയതെവി 21.02.18, 23/17-18 തെശയതെവി 19.05.18, 35/17-
18  തെശയതെവി  02.07.18)  നല്കവിയവിരുന.  ആയതെവിനന്  റേവനന  ഓഫശസര്  നല്കവിയ
മറുപടെവികള് പ്രകകൊരല്ലം  ആകക  മടെങ്ങവിയ  247  കചേക്കുകളവില്  27  കചേക്കുകളുകടെ  പവിഴയുല്ലം
ബകൊങന്  ചേകൊര്ജ്ജുകളുല്ലം  ഈടെകൊകവിയവിട്ടുണന്.  ബകൊകവിയുള്ള  220  കചേക്കുകളുകടെ  ആകക
തുകയകൊയ  1,03,85,659/-  രൂപയുല്ലം  പവിഴപ്പലവിശയുല്ലം  ബന്ധകപ്പട്ടേവരവില്  നവിനല്ലം
ഈടെകൊകകണതെകൊകണന്നന്  ഓഡവിറന്  റേവികപ്പകൊര്ട്ടേവില്  പരകൊമര്ശവിച്ചവിട്ടുണന്.  കചേകന്  റേവിസശവന്ഡന്
രജവിസറേവില്  വവിവരങ്ങകളലകൊല്ലം  കൃതെവ്യമകൊയവി  കരഖകപ്പടുതവി  കചേകന്  മുകഖനയുള്ള  റേവനന
വരവന്  പൂര്ണമകൊയുല്ലം  നഗരസഭകൊ  അകകൗണവില്  മുതെല്  കൂട്ടേകപ്പട്ടേവിട്ടുകണന്നന്  റേവനട്യൂ
ഓഫശസര് ഉറേപ്പകൊകകണതെകൊണന്.

ഖണവിക  സമകൊഹൃതെ  ഓഡവിറന്  റേവികപ്പകൊര്ട്ടേവില്  ഉള്കപ്പടുത്തുന്ന  വവിവരല്ലം  അറേവിയവിച്ചു  കകകൊണന്
നല്കവിയ കതവിനന് തെകദ്ദേശ സകൊപനല്ലം മറുപടെവി ലഭവ്യമകൊകവിയവിട്ടേവികലന്നന് കകകൊച്ചവി  കകകൊര്പ്പകറേഷന
ഓഡവിറന്  കകൊരവ്യകൊലയല്ലം  സശനവിയര്  കഡപട്യൂട്ടേവി  ഡയറേക്ടറുകടെ  26/7/2019  തെശയതെവിയവികല
കക.എസന്.എ/കക.സവി.സവി(എസന്8)541/19 നമ്പര് കതന് പ്രകകൊരല്ലം അറേവിയവിച്ചവിട്ടുണന്.
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 കകകോര്പ്പകറേഷന

തൃശ്ശൂര് കകകൊര്പ്പകറേഷന

1. കവകന്റെഴന് മകൊര്കറന് - നവിഷവിയ ആസവി - നഗരസഭയന് 1,25,45,484/-  രൂപ
നഷല്ലം 

[തൃശ്ശൂര് കകകൊര്പ്പകറേഷന  2017-18 ഓഡവിറന് റേവികപ്പകൊര്ട്ടേന്  ഖണവിക  3-28]

തൃശ്ശൂര്  കകകൊര്പ്പകറേഷന  പരവിധവിയവില്കപ്പട്ടേ  ശകന  നഗറേവില്  കതെരുകവകൊര
കച്ചവടെകകൊകര  പുനരധവിവസവിപ്പവിക്കുന്നതെവിനു  കവണവി  ബസ്സന്റകൊന്റെവിനടുതന്  നവിര്മവിച്ച
കവകന്റെഴന് മകൊര്കറന് എന്ന വവ്യകൊപകൊര കകന്ദ്രതവികന്റെ ഉദന്ഘകൊടെന കര്മല്ലം 2015 ഒകക്ടകൊബര് 2
നന്  നവിര്വ്വഹവിച്ചു.  18.12.18 നന്  ഓഡവിറന്  ടെശല്ലം  നടെതവിയ  ഭകൗതെവിക  പരവികശകൊധനയവില്
നകൊളവിതുവകര  കകട്ടേവിടെതവില്  3 കപര്  മകൊതമകൊണന്  കച്ചവടെല്ലം  നടെതവി  വരുന്നകതെന്നന്
കബകൊധവ്യകപ്പട്ടു.  ഉദന്ഘകൊടെനല്ലം  കഴവിഞ്ഞതെവിനന്  കശഷല്ലം  നകൊളവിതെന്  വകര  കകട്ടേവിടെല്ലം
ഉപകയകൊഗകയകൊഗവ്യമകൊക്കുവകൊന കകകൊര്പ്പകറേഷനന് സകൊധവിച്ചവിട്ടേവില.

18.12.18 നന്  ഓഡവിറന്  ടെശല്ലം  പ്രസ്തുതെ  കഷഡന്  പരവികശകൊധവിച്ചകപ്പകൊള്  നകൊളവിതുവകര
കകട്ടേവിടെതവില് 3 കപര് മകൊതമകൊണന് കച്ചവടെല്ലം നടെതവി വരുന്നതെന് എന്നന് കണ്ടു. ഉദന്ഘകൊടെനല്ലം
കഴവിഞ്ഞതെവിനന്  കശഷല്ലം  നകൊളവിതെന്  വകര  കകട്ടേവിടെല്ലം  ഉപകയകൊഗകയകൊഗവ്യമകൊക്കുവകൊന
കകകൊര്പ്പകറേഷനന് സകൊധവിച്ചവിട്ടേവില.

മൂന്നന്  നവിരകളകൊയവി  29100  ചേ.അടെവി  വവിസ്തൃതെവിയവില്  മൂന്നന്  വലവിയ  ഹകൊളുകള്
അടെങ്ങുന്നതെകൊണന് കഷഡന്.  ഓകരകൊ കടെകകൊര്ക്കുമുള്ള സലല്ലം പ്രകതെവ്യകല്ലം നമ്പറേവിട്ടേന്  മഞ്ഞ
കപയവിന്റെടെവിച്ചന്  അടെയകൊളകപ്പടുതവി  തെരല്ലം  തെവിരവിച്ചന്  മകൊറവിയവിട്ടുണന്.  ലവദനതെശകരണ
പ്രവൃതവിയുല്ലം  പല്ലംബവില്ലംഗന്  പ്രവൃതവിയുല്ലം  പൂര്തവിയകൊകവിയവിട്ടുണന്.  ശുദ്ധജലതവിനകൊയവി
കകട്ടേവിടെതവികനകൊടെന് കചേര്ന്നന് തെകന്ന ഒരു കവിണര് ഉണന്.  കവള്ളല്ലം സല്ലംഭരവികകൊനകൊയവി രണന്
വലവിയ  പകൊസവികന്  ജലസല്ലംഭരണവികള്  ഉയരമുള്ള  രണ്ടു  വവ്യതെവ്യസ  കകകൊണ്ക്രശറന്
തൂണുകള്കന്  മുകളവിലകൊയവി  സകൊപവിച്ചവിട്ടുണന്.  ഒരു  കകകൊണ്ക്രശറന്  ജലസല്ലംഭരണവി  തെകൊകഴ
ഭകൊഗതകൊയുല്ലം നവിര്മവിച്ചവിട്ടുണന്.  കമകൊകട്ടേകൊര് പമ്പന് കവിണറേവിനുള്ളവില് സകൊപവിച്ചവിട്ടുകണങവിലുല്ലം
കച്ചവടെകകൊരുകടെ  പുനരധവിവകൊസല്ലം  നകൊളവിതുവകര  നടെപ്പവിലകൊകകൊതതെവിനകൊല്  ജലലഭവ്യതെ
ഉറേപ്പന്  വരുതവിയവിട്ടേവില.  കച്ചവടെകകൊരുകടെ  ഉപകയകൊഗതവിനകൊയവി  നവിര്മവിച്ച
ശകൗചേകൊലയങ്ങളുല്ലം  ശകൗചേകൊലയതവിനന്  പുറേല്ലംഭകൊഗതന്  ഘടെവിപ്പവിച്ച  വകൊഷന്കബസവിനുകളുല്ലം
ഉപകയകൊഗവികകൊനകൊവകൊതവവിധല്ലം  കപകൊട്ടേവി  കപകൊളവിഞ്ഞവിരവിക്കുന.  വകൊഷന്കബസവിനുകളവില്
ഘടെവിപ്പവിച്ചവിരുന്ന ടെകൊപകളുല്ലം നഷകപ്പട്ടേ അവസയവിലകൊണുള്ളതെന്.  ശകൗചേകൊലയതവിനകകത
ടെകൊപകളുല്ലം ലപപ്പന് ഫവിറവില്ലംഗുകളുല്ലം നഷകപ്പട്ടേവിട്ടുണന്.

ചുറ്റുമതെവില് പണവിതെവിട്ടുകണങവിലുല്ലം  കഗറന്  സകൊപവികകൊതതെവിനകൊല് കകട്ടേവിടെതവികന്റെ
സല്ലംരക്ഷേണല്ലം  ഉറേപ  വരുതകൊനുമകൊയവിട്ടേവില.  ഉയരമുള്ള  ജവിഐ  ലപപകള്  കകകൊണന്

178 കകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപ്പറ്റ്കകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപ്പറ്റ്



കകകോര്പ്പകറേഷനുകള് 

പണവിതെ  കമല്ക്കൂരകളവില്  ഷശറ്റു  കമഞ്ഞകതെലകൊല്ലം  തുരുകമ്പടുത്തു  തുടെങ്ങവി.
ലവദനതെശകരണല്ലം  പൂര്തവിയകൊകവി  യവിട്ടുകണങവിലുല്ലം  ലവദനതെവി  ലഭവിച്ചവിട്ടേവില.
പലയവിടെങ്ങളവിലുല്ലം ലവദനതെവയറുകള് കപകൊട്ടേവി അടെര്ന്നവിട്ടുമുണന്.

304  ഗുണകഭകൊകകൊകകളയകൊണന്  ഈ  പദ്ധതെവിയവില്  ഉള്കപ്പടുതവി
യവിരുന്നതെന്.  കകകൊടെതെവി ഉതരവവിലൂകടെ  42  കപകര കൂടെവി പരവിഗണവിക്കുകയുല്ലം കമകൊതല്ലം 346
കപകര  പുനരധവിവസവിപ്പവികകൊനകൊണന്  പദ്ധതെവി  കകകൊണന്  ലക്ഷേവ്യമവിട്ടേവിരുന്നതെന്.  കഷഡവികന്റെ
പകൊന അനുസരവിച്ചന് കവര്തെവിരവിച്ചന് അടെയകൊളകപ്പടുതവിയ കടെമുറേവികളുകടെ വവിവരങ്ങള് തെകൊകഴ
കചേര്ക്കുന.

ക്രമ
നല്ലം. വവിസ്തൃതെവി എണല്ലം നവിശ്ചയവിച്ച വകൊടെക

(പ്രതെവിദവിനല്ലം)
പ്രതെവിദവിനല്ലം

ലഭവികകൊവുന്ന വകൊടെക

1 5x10 192 30 രൂപ 5,760

2 5x8 96 25 രൂപ 2,400

3 5x6 96 10 രൂപ 960

ആകക 9,120

ഇതരതവില്,  കകകൊര്പ്പകറേഷനന്  പ്രതെവിദവിനല്ലം  9,120/-  രൂപ  വരുമകൊനവുല്ലം
പ്രതെശക്ഷേവിച്ചവിരുന.  അതരതവില്  ഒരു  മകൊസല്ലം   2,73,600/-  രൂപയകൊണന്  വരവന്
കണകകൊകകൊവുന്നതെന്.  കതെരുകവകൊര  കച്ചവടെകകൊരുകടെ  ഉപജശവനല്ലം  കമച്ചകപ്പടുതകൊകനന്ന
സദുകദ്ദേശകതകൊകടെ  പണവികഴവിപ്പവിച്ച  പ്രസ്തുതെ  കകട്ടേവിടെല്ലം  ഇകപ്പകൊള്  യകൊകതെകൊരു
പ്രകയകൊജനവുമവിലകൊകതെ,  കനകകൊലവികളുകടെയുല്ലം  സകൊമൂഹവ്യ  വവിരുദ്ധരുകടെയുല്ലം  തെകൊവളമകൊയവി
മകൊറേവിയവിരവിക്കുകയകൊണന്. കതെരുവുകച്ചവടെകകൊര് ഇകപ്പകൊഴല്ലം നഗരതവികല കകൊല്നടെപ്പകൊതെകള്
ലകയടെകവി വച്ചവിരവിക്കുന.

കതെരുകവകൊര കച്ചവടെകകൊരുകടെ പുനരധവിവകൊസകകന്ദ്രതവില് അലഞ്ഞുതെവിരവിയുന്ന കനകകൊലവികള്
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നകൊലന് ഘട്ടേങ്ങളകൊയകൊണന് കഷഡവികന്റെ പണവി പൂര്തവിയകൊകവിയവിട്ടുള്ളതെന്.  ഒന്നകൊല്ലംഘട്ടേല്ലം
കക.എസന്.യു. ഡവി.പവിയുകടെ ദകൊരവിദവ്യ ലഘൂകരണ പദ്ധതെവിയുകടെ (പവിഎസന്എഫന്) ഭകൊഗമകൊയവി
കജ.എല്ലം.കജ  കണ്സ്ട്രക്ഷേനസന്  എന്ന  സകൊപനവുല്ലം,  മറ്റു  ഘട്ടേങ്ങള്  കകകൊര്പ്പകറേഷന
സൂപ്രണവില്ലംഗന്  എഞവിനശയര്  മുകഖന  കരകൊറുകകൊരകന  വച്ചുമകൊണന്  കചേയ്തവിട്ടുള്ളതെന്.
കക.എസന്.യു.ഡവി.പവി മുഖകൊനവിരല്ലം ഒന്നകൊല്ലം ഘട്ടേതവില് നടെന്ന പ്രവ ൃതവികന്  66,84,528/-
രൂപ  കചേലവു  വന്നവിട്ടുണന്.  ഇതെവില്  60,00,000/-  രൂപയകൊണന്  കക.എസന്.
യു.ഡവി.പവി ഫണവില് നവിനല്ലം കചേലവഴവിച്ചതെന്.  ബകൊകവി  6,84,528/-  രൂപ തെനതെന് ഫണവില്
നവിനല്ലം  നല്കുവകൊന  കകകൊര്പ്പകറേഷന  കകൗണ്സവില്  61/23.7.15 നല്ലം.  പ്രകകൊരല്ലം
തെശരുമകൊനകമടുതന്  നല്കവിയവിട്ടുണന്.  കൂടെകൊകതെ,  സലല്ലം  കലവല്  കചേയ്തന്  ചുറ്റുമതെവില്
പണവിയല്,  നവിലല്ലംപണവി,  കടെമുറേവി  സലങ്ങള്  നമ്പറേവിട്ടേന്  കവര്തെവിരവികല്,  കപയവിന്റെവില്ലംഗന്
എന്നവിങ്ങകനയുള്ള  മൂന്നകൊല്ലംഘട്ടേ  പ്രവൃതവികള്കന്  54,19,956/-  രൂപ  കകകൊര്പ്പകറേഷന
വശണ്ടുല്ലം കചേലവു കചേയ്തവിട്ടുണന്. 

കകകൊര്പ്പകറേഷന  വക  ഭൂമവിയവില്  നവിനല്ലം  മകണടുതന്  കവകന്റെഴന്  മകൊര്കറവികന്റെ
89 കസന്റെന്  സലതന്   നവിറേയന്നതെവിനകൊയവി  വകുപതെലതവില്  പ്രവൃതവി  കചേയ്യുന്നതെവിനന്
4,41,000/-  രൂപയുകടെ കചേലവവിനന് ഭരണകൊനുമതെവി നല്കുകയുല്ലം,(കകൗണ്സവില് തെശരുമകൊനല്ലം
നല്ലം.15/23.2.16)  743.833 എല്ലം3  മണന്  നവിറേച്ചതെവിനന്  590.45/എല്ലം3  പ്രകകൊരല്ലം  ആകക
4,39,196.19/-  രൂപ  കചേലവന്  കചേയ്തവിട്ടുണന്.  എല്ലം  ബുകവിലുല്ലം  ബവിലവിലുല്ലം  തെവിരുതലുകള്
വരുതവിയകൊണന്  ബവില്  സമര്പ്പവിച്ചവിട്ടുള്ളതെന്.  മകൊതമല,  മണന്  നവിറേയന്നതെവിനന്  ശശവത്സന
എന്നയകൊള്കന്  നല്കവിയ  വണവി  വകൊടെകയുകടെ  വകൗച്ചറേവില്  കരഖകപ്പടുതവിയ  വണവി
നമ്പറേവിലുല്ലം അപകൊകതെകള് കണ്ടു.  കക എല്  845-എടെവി  54,  കക എല്  845-എഎല്ലം18
എനല്ലം കചേര്ത നമ്പറുകളവില് രജവികസ്ട്രഷന നല്കവിയതെകൊയവി കണവില.

നകൊലകൊല്ലം  ഘട്ടേ  പ്രവര്തവികള്കകൊയവി  തെനതെന്  ഫണവില്  നവിനല്ലം  60,21,000/-
രൂപയുകടെ  അടെങല്  57/30.7.16 നല്ലം.കകൗണ്സവില്  തെശരുമകൊന  പ്രകകൊരല്ലം
വകയവിരുതവിയവിട്ടുണന്.  സശകള്ക്കുല്ലം  പുരുഷന്മേകൊര്ക്കുല്ലം  അഞന്  വശതെല്ലം   ശകൗചേകൊലയങ്ങള്
പണവിയുന്നതെവിനുമകൊണന് ഭരണകൊനുമതെവി നല്കവിയവിട്ടുള്ളതെന്. 25.4.17 നന് പ്രവൃതവി ആരല്ലംഭവിച്ചന്
29.6.17 നന്  പൂര്തവിയകൊകവി  ഒരു  വര്ഷതവിനന്  കശഷമകൊണന്  കമയറുകടെ  മുനകൂര്
അനുമതെവിയവില് എസവികമറന്  പുതുക്കുകയുല്ലം  47,56,000/-  രൂപയന് സകൊമ്പതവിക അനുമതെവി
നല്കുകയുല്ലം കചേയ്തവിട്ടുള്ളതെന്.  എല്ലംബുകന് നല്ലം. 373/16-17 പ്രകകൊരല്ലം  47,51,160/-  രൂപയുകടെ
പ്രവൃതവി  പൂര്തവിയകൊകവിയവിട്ടുണന്.  (315/16-17/1.10.18).  കകൗണ്സവില്  തെശരുമകൊനല്ലം  -
16/19.11.18. തുക നല്കവിയവിട്ടേവില.

പദ്ധതെവിയുകടെ ഇതുവകരയുളള കചേലവന്  1,25,45,484/-  രൂപയകൊണന്.  (6,68,452 +
4,41,000 + 54,19,956). കചേലവവികന്റെ വവിശദകൊല്ലംശങ്ങള് തെകൊകഴ കചേര്ക്കുന.

180 കകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപ്പറ്റ്കകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപ്പറ്റ്



കകകോര്പ്പകറേഷനുകള് 

ഘട്ടേല്ലം   1

ക്രമ നല്ലം. അനുമതെവി ഉതരവന് തുക

1 71/2010/KSUDP/PIU/TSR/13.2.2015 29,15,292

2 71/2010/KSUDP/PIU/TSR/17.3.2015 27,26,443

3 71/2010/KSUDP/PIU/TSR/09.6.2015 3,58,265

ആകക 60,00,000

4 കകകൊര്പ്പകറേഷന-തെനതു ഫണന്
(കകൗണ്സവില് തെശരുമകൊനല്ലം - 61/23.7.15)

6,84,528

ആകക 66,84,528

ഘട്ടേല്ലം   2

• ഡവിപ്പകൊര്ട്ടേന്കമന്റെന് മണന്  നവിറേയന്നതെവിനന്  

• 743.833 എല്ലം3 * 590.45/- രൂപ/എല്ലം3 –എല്ലം ബുകന് നല്ലം.158/14-15           

• കകൗണ്സവില് തെശരുമകൊനല്ലം നല്ലം.15/23.2.16

• സകൊകങതെവികകൊനുമതെവി- 161/15-16/7.7.15

• കചേകന് നല്ലം. 224845/31.3.16 - 4,41,000/-

ഘട്ടേല്ലം   3

• കകകൊര്പ്പകറേഷന - തെനതെന് ഫണന്

• കകൗണ്സവില് തെശരുമകൊനല്ലം - 42/25.1.18

• സകൊകങതെവികകൊനുമതെവി- 119/15-16/20.5.15

• എല്ലം ബുകന് നല്ലം.- 202/14-15

• കചേകന് നല്ലം. 820450/2.3.2017 - 54,19,956/-

ഘട്ടേല്ലം   4

• കകകൊര്പ്പകറേഷന - തെനതെന് ഫണന്

• സകൊകങതെവികകൊനുമതെവി - (315/16-17/1.10.18).

•  കകൗണ്സവില് തെശരുമകൊനല്ലം - 16/19.11.18   

• എല്ലം ബുകന് നല്ലം.373/16-17 -  47,51,160/- (തുക നല്കവിയവിട്ടേവില)

• കമകൊതല്ലം പ്രവൃതവി കചേയ്ത തുക -  1,72,96,644/-

കൂടെകൊകതെ,  ശകന  നഗര്  വവികസന  പദ്ധതെവി  എന്ന  700  കകകൊടെവികയകൊളല്ലം  രൂപ
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കചേലവന്  ഉകദ്ദേശവിക്കുന്ന പബന്ളവികന്-ലപ്രവറന്  പകൊര്ടെന്ണര്ഷവിപ്പന്  പദ്ധതെവിയവില്  (പവി.പവി.പവി)
കവകന്റെഴന്  മകൊര്കറന്  നവില  കകകൊള്ളുന്ന  പ്രകദശല്ലം  കൂടെവി  ഉള്കപ്പടുകമനല്ലം  കതെരുകവകൊര
കച്ചവടെകകൊകര  ഇവവികടെ  പുനരധവിവസവിപ്പവിക്കുകമ്പകൊള്  പുതെവിയ  പദ്ധതെവിയവില്  ഉള്കപ്പടുന്ന
നവികക്ഷേപകര്കന്  കവകന്റെഴന്  മകൊര്കറന്  അനകൊകര്ഷകമകൊയവി  കതെകൊന്നവിയകമനല്ലം  കതെരുവു
കച്ചവടെകകൊകര അവവികടെ നവിനല്ലം വശണ്ടുല്ലം മകൊകറണവി വരുകമനല്ലം കകൗണ്സവിലവികന്റെ 4.3.14
തെശയതെവിയവികല  6-ാം  നമ്പര്  കയകൊഗതെശരുമകൊനതവില്  ചേര്ച്ചയവില്  പകങടുതവര്
ചൂണവികകൊണവിച്ചവിട്ടുണന്.  ആയതെവിനകൊല്  കതെരുകവകൊര  കച്ചവടെകകൊകര
പുനരധവിവസവിപ്പവിക്കുന്നതെവിനന്  തെകൊല്കകൊലവികമകൊയവി  കഷഡുകള്  നവിര്മവിക്കുക
എന്നതെകൊയവിരുന തെശരുമകൊനല്ലം.

മകറകൊരു പദ്ധതെവികകൊയവി ഉള്കപ്പടുതവിയ സലതന്, 29100 ചേ.അടെവി വവിസ്തൃതെവിയവില്
തെകൊല്കകൊലവിക  കഷഡുകള്  നവിര്മവിക്കുകമ്പകൊള്,  അവ  സവിരമകൊയവി
ഉപകയകൊഗവികകൊനകൊവവികലനല്ലം പദ്ധതെവി  ഫലപ്രകൊപവിയവികലതവികലനല്ലം അറേവിഞ്ഞു കകകൊണ്ടു
തെകന്ന  കപകൊതു  ഖജനകൊവവില്  നവിനല്ലം  1,25,45,484/-  രൂപ  അനകൊവശവ്യമകൊയവി  കചേലവന്
കചേയ്തതെകൊയവി  ഓഡവിറന്  നവിരശക്ഷേവിക്കുന.  മകൊസര്പകൊനവില്  ഉള്പ്പട്ടേ  പ്രകദശതലകൊകതെ
പുനരധവിവകൊസ  കകന്ദ്രല്ലം  നവിര്മവിക്കുന്നതെവിനുള്ള  സകൊധവ്യതെയുല്ലം  പരവികശകൊധവിച്ചതെകൊയവി
കകൊണുന്നവില.  ഇതു  സല്ലംബന്ധവിച്ച  ഓഡവിറന്  അകനക്വഷണങ്ങള്കന്  മറുപടെവി  ലഭവിച്ചവില
(നല്ലം.133/22.12.2018).

ഒന്നര  കകകൊടെവിയവികലകറേ  രൂപ  കചേലവഴവിച്ചന്  പണവിതെ  പ്രസ്തുതെ  കഷഡുകള്
നകൊളവിതുവകര  ഉപകയകൊഗവികകൊതെവിരവിക്കുകയുല്ലം  നവിര്മകൊണതവിനകൊയവി  വവിനവികയകൊഗവിച്ച  തുക,
ഉകദ്ദേശലക്ഷേവ്യല്ലം ലകവരവികകൊകതെ പകൊഴന്  കചേലവകൊകുകയുല്ലം കചേയ.  വവിഷയല്ലം ഗകൗരവപൂര്വ്വല്ലം
കണകവികലടുതന് സര്കകൊര് തെലതവില് വവിശദമകൊയ അകനക്വഷണല്ലം നടെകതണതെകൊകണന്നന്
ഓഡവിറന് റേവികപ്പകൊര്ട്ടേവില് പരകൊമര്ശവിച്ചവിട്ടുണന്.

കതെരുവന്  കച്ചവടെകകൊകര  പുനരധവിവസവിപ്പവിക്കുന്ന  സലല്ലം  വകൊണവിജവ്യപ്രകൊധകൊനവ്യല്ലം  ഇലകൊത
സലമകൊകണങവില് അവരുകടെ ഉപജശവനകത ബകൊധവിക്കുകമന്നതെവിനകൊലകൊണന്  ശകന നഗറേവില്
പുനരധവിവകൊസകകന്ദ്രല്ലം തെയ്യകൊറേകൊക്കുന്നതെവിനന്  നഗരസഭ തെശരുമകൊനവിച്ചകതെനല്ലം ശകന വവികസന
പദ്ധതെവി  സമശപഭകൊവവിയവില്  നഗരസഭ  നടെപ്പകൊകകൊന  ഉകദ്ദേശവികകൊത  സകൊഹചേരവ്യതവില്
തെകൊല്കകൊലവിക കഷഡന് കപകൊളവിച്ചു കളകയണ സകൊഹചേരവ്യല്ലം ഉണകൊകുന്നവികലനമകൊണന്  നഗരസഭ
മറുപടെവി  നല്കവിയവിട്ടുള്ളകതെനല്ലം   പ്രസ്തുതെ  മറുപടെവി  അല്ലംഗശകരവികകൊനകൊവവികലനല്ലം  തൃശ്ശൂര്
കകകൊര്പ്പകറേഷന ഓഡവിറന്  സശനവിയര് കഡപട്യൂട്ടേവി ഡയറേക്ടറുകടെ  29.07.2019  കല കക.എസന്.എ

(ടെവി.എസന്.സവി)4-407/2019 നമ്പര് കതന് പ്രകകൊരല്ലം അറേവിയവിച്ചവിട്ടുണന്.
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2. മലവിനജല  സല്ലംസ്കരണതവിനകൊയവി  സലല്ലം  വകൊങ്ങല്  -  2,15,71,588/-  രൂപ
പകൊഴന് കചേലവന്.

[തൃശ്ശൂര് കകകൊര്പ്പകറേഷന 2017-18 ഓഡവിറന് റേവികപ്പകൊര്ട്ടേന്  ഖണവിക  3-42]

കചേലവന്- തുക ബവില്നമ്പര് /കചേകന്
നമ്പര്/തെവിയതെവി

ഫണന്

98,01,619 8/23-01-2018 ധനകകൊരവ്യകമശഷന ഗകൊന്റെന് 

20,55,449 9/23-01-2018 വവികസന ഫണന്

77,46,170 10/23-01-2018 ധനകകൊരവ്യകമശഷന ഗകൊന്റെന്

19,68,350 21703768 /29-12-17 തെനതെന്ഫണന്

മത്സവ്യ കൃഷവി നടെത്തുന്ന സലല്ലം

മലവിനജല സല്ലംസ്കരണതവിനകൊയവി വകൊങ്ങവിയ സലല്ലം
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 കകകോര്പ്പകറേഷന

കഹല്തന്  ഓഫശസര്  നവിര്വ്വഹകണകൊകദവ്യകൊഗസനകൊയവി  'മകൊലവിനവ്യ

സല്ലംസ്കരണതവിനകൊയവി സലല്ലം വകൊങ്ങല്'  എന്ന പദ്ധതെവി പ്രകകൊരല്ലം പകൊണകഞരവി ചേകൊക്കുണവി
മകള്  കജകൊസഫന്,  കപകൊളവി  എന്നവരുകടെ  കപരവിലുണകൊയവിരുന്ന  കൂര്ക കഞരവി  വവികലജന്
സര്കവ്വ നല്ലം.289/പവി.യവികല  1 hectare 58 are 41 square meter  ഭൂമവി  1,96,03,238/-
രൂപകന്  വകൊങ്ങവി  നഗരസഭ  കസക്രട്ടേറേവിയുകടെ  കപരവില്  രജവിസര്  കചേയ്തതെകൊയവി  ഫയലവില്
കരഖകപ്പടുതവിയവിട്ടുണന്.  ഇവ  കൂടെകൊകതെ  രജവികസ്ട്രഷന  ചേകൊര്ജന്  19,60,350/-  രൂപയുല്ലം,
കഡകൊക്കുകമകന്റെഷന  8,000/-  രൂപയുല്ലം കചേലവഴവിച്ചവിട്ടുണന്.  ടെവി പദ്ധതെവിയുമകൊയവി ബന്ധകപ്പട്ടേന്
ഓഡവിറന്  ടെശല്ലം  പ്രസ്തുതെ  സലല്ലം  കനരവിട്ടേന്  സന്ദര്ശവിച്ചവിരുന.  പദ്ധതെവിയുമകൊയവി  ബന്ധകപ്പട്ടേന്
ഓഡവിറവികന്റെ ശദ്ധയവില്കപ്പട്ടേ അപകൊകതെകള് തെകൊകഴ കചേര്ക്കുന മകള് കജകൊസഫന്, കപകൊളവി
എന്നവരുകടെ  കപരവിലുണകൊയവിരുന്ന  കൂര്ക കഞരവി  വവികലജന്  സര്കവ്വ  നല്ലം.289/പവി.യവികല
1hectare  58are  41  square  meter  ഭൂമവി  1,96,03,238/-  രൂപകന്  വകൊങ്ങവി  നഗരസഭ
കസക്രട്ടേറേവിയുകടെ  കപരവില് രജവിസര് കചേയ്തതെകൊയവി  ഫയലവില് കരഖകപ്പടുതവിയവിട്ടുണന്.  ഇവ
കൂടെകൊകതെ  രജവികസ്ട്രഷന  ചേകൊര്ജന്  19,60,350/-  രൂപയുല്ലം,  കഡകൊക്കുകമകന്റെഷന  8,000/-
രൂപയുല്ലം കചേലവഴവിച്ചവിട്ടുണന്.  ടെവി പദ്ധതെവിയുമകൊയവി ബന്ധകപ്പട്ടേന് ഓഡവിറന് ടെശല്ലം പ്രസ്തുതെ സലല്ലം
കനരവിട്ടേന്  സന്ദര്ശവിച്ചവിരുന.  പദ്ധതെവിയുമകൊയവി  ബന്ധകപ്പട്ടേന്  ഓഡവിറവികന്റെ  ശദ്ധയവില്കപ്പട്ടേ
അപകൊകതെകള് തെകൊകഴ കചേര്ക്കുന.

1. പ്രസ്തുതെ സര്കവ്വ നല്ലം.289/പവി.യവികല 1 hectare 58 are 41 square meter ഭൂമവി വന
തുക  കചേലവഴവിച്ചന്  വകൊങ്ങവികയങവിലുല്ലം  രജവികസ്ട്രഷന  നടെതവിയ  ഒറേവിജവിനല്
ആധകൊരതവില് വടെക്കുന്നകൊഥന കദവസക്വല്ലം വകയുളള നവിലല്ലം എന്നന് കരഖകപ്പടുതവിയ
ഈ  ഭൂമവിയുകടെ  മുന്നകൊധകൊരങ്ങള്,  കപകൊകന്  വരവന്  നടെതവിയതെവികന്റെ  വവിവരല്ലം,
നഗരസഭയുകടെ ആസവി രജവിസറേവില് കചേര്തവവിവരല്ലം തുടെങ്ങവിയവ പരവികശകൊധനയന്
ഹകൊജരകൊകവിയവിട്ടേവില.

2. പ്രസ്തുതെ ഭൂമവി ഡകൊറകൊ ബകൊങവില് ഉള്കപ്പട്ടേതുല്ലം വയലകൊകണനമുളള കൃഷവി ഓഫശസറുകടെ
കക.കക.ലവ,/11/167/  തെവിയതെവി  20-3-17  പ്രകകൊരമുളള  കതന്  അവഗണവിച്ചു.
നവിലവവികല നവിയമമനുസരവിച്ചന് ഡകൊറകൊബകൊങവില് ഉള്കപ്പട്ടേ വയലകൊയ ഭൂമവി നവിര്മകൊണ

പ്രവര്തനങ്ങള്കന്  ഉപകയകൊഗവിക്കുന്നതെന്  നവിയമവവിരുദ്ധമകൊണന്.  ഈ
സലകതക്കുളള  ഏക  പ്രകവശന  മകൊര്ഗല്ലം  ബണന്  കറേകൊഡന്  മകൊതമകൊണന്.  ഇതെന്
വര്ഷകകൊലതന് സഞകൊരകയകൊഗവ്യമല.

3. 2000 കല  കകരള  മുനസവിപ്പകൊലവിറവി  വസ്തു  ആര്ജവികലുല്ലം,ലകകയ്യകൊഴവികലുല്ലം
ചേട്ടേങ്ങളവികല  3(1)  ഉപ  ചേട്ടേല്ലം  പ്രകകൊരല്ലം  ഒരു  മുനവിസവിപ്പകൊലവിറവി  ആര്ജവിക്കുന്ന
വസ്തുവവികന്റെ  ആധകൊരല്ലം  അനുബന്ധല്ലം  1  പ്രകകൊരല്ലം  തെയ്യകൊറേകൊകകണതെകൊണന്  എന്നന്
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വവിവക്ഷേവിച്ചവിട്ടുകണങവിലുല്ലം ആയതെന് പകൊലവിച്ചവിട്ടേവില.

4. സര്കകൊര്  ഉതരവന്  (എല്ലം.എസന്)  280/2007  തെസക്വ.ഭ.വ  തെവിയതെവി  31-12-2007
പ്രകകൊരല്ലം  തെകദ്ദേശഭരണ  സകൊപനങ്ങള്കന്  കപകൊതു  ആവശവ്യതവിനന്  ഭൂമവി  വവിലകന്
വകൊങ്ങുന്നതെവിനന്  അനുവദവികകൊവുന്ന  തുകയുകടെ  പരവിധവി  1  കകകൊടെവി  ആകവിയവിട്ടുണന്.
എന്നകൊല് 1  കകകൊടെവിയവിലധവികല്ലം രൂപ കചേലവഴവിച്ചന് നടെപ്പവിലകൊകവിയ ഈ പദ്ധതെവികന്
നഗരസഭ സര്കകൊരവില് നവിന്നന് മുനകൂര് അനുമതെവി വകൊങ്ങവിയവിട്ടേവില.

5. മകൊലവിനവ്യസല്ലംസ്കരണതവിനകൊയവി ഭൂമവി  വകൊങ്ങുന്നതെവിനകൊയവി കക്വകട്ടേഷന ക്ഷേണവിച്ചതെവില്
ഏറവുല്ലം  കുറേഞ്ഞ  നവിരകന്  കക്വകൊട്ടേന്  കചേയ്യുകയുല്ലം  മകൊലവിനവ്യ  സല്ലംസ്കരണ  പകൊന്റെവിനന്
അനുകയകൊജവ്യമകൊകണന്നന്  സൂപ്രണവില്ലംഗന്  എഞവിനശയര്  സകൊക്ഷേവ്യപതല്ലം

നല്കവിയതുമകൊയ  കൂര്ക കഞരവി  വവികലജന്  സര്കവ്വ  നല്ലം.307/2 ഭൂമവി
പരവിഗണവികകൊകതെയകൊണന്   സര്കവ്വ  നല്ലം.289/പവി.യവികല  1  hectare  58  are  41
square meter ഭൂമവി വകൊങ്ങവിയവിട്ടുളളതെന്.

6. മകൊലവിനവ്യസല്ലംസ്കരണതവിനകൊയവി നഗരസഭ വകൊങ്ങവിയ സര്കവ്വ നല്ലം.289/പവി.യവികല  1
hectare  58  are  41  square  meter  ഭൂമവി  മകൊലവിനവ്യ  സല്ലംസ്കരണ  പകൊന്റെവിനന്
അനുകയകൊജവ്യമകൊകണന്നന്  കൂര്കകഞരവി  കമഖലകൊ  സൂപ്രണവില്ലംഗന്  എഞവിനശയര്
റേവികപ്പകൊര്ട്ടേന്  കചേയ്തതെകൊയവി  ഫയലവില്  കരഖകപ്പടുതവിയവിട്ടുകണങവിലുല്ലം  സകൊക്ഷേവ്യപതല്ലം

ലഭവ്യമല.  ഡകൊറകൊബകൊങവില് ഉള്കപ്പട്ടേ ഭൂമവിയവില് എപ്രകകൊരല്ലം വവികസന പ്രവര്തന
ങ്ങള്  സകൊധവ്യമകൊകുകമന്നന്  വവ്യകമല.  മകൊതമല  ഈ  ഭൂമവിയവില്  നവിര്ദ്ദേവിഷ  പകൊന്റെന്
സകൊപവികണകമങവില്  അസകൊധകൊരണമകൊല്ലം  വവിധല്ലം  തുക  വവികസനപ്രവര്തന

തവിനന് കചേലവഴവികകണതെകൊയവി വരുല്ലം.

7. ഓഡവിറന് ടെശല്ലം പ്രസ്തുതെ സലല്ലം കനരവിട്ടേന് പരവികശകൊധവിച്ചതെവില് പ്രസ്തുതെ സലല്ലം സക്വകകൊരവ്യ
വവ്യകവികള്  മത്സവ്യകൃഷവി  നടെത്തുന്ന  അതെവിര്തവി  നവിര്ണയവികകൊത  തെണശര്
തെടെമകൊകണന്നന് കകണതവി.

8. മലവിനശകരണ നവിയന്ത്രണ കബകൊര്ഡവില് നവിനളള സകൊക്ഷേവ്യപതല്ലം ലഭവ്യമല.

9. സര്കകൊര്  ഉതരവന്  (എല്ലം.എസന്)  79/2017  തെസക്വ.ഭ.വ  തെവിയതെവി  3-4-
2017 ഖണവിക  12.12.1(6)  പ്രകകൊരല്ലം  നവിര്മകൊണ പ്രവര്തനങ്ങകളകൊ,
യന്ത്രസകൊമഗവികള്  സകൊപവികകണകതെകൊ  ആയ  തെകദ്ദേശഭരണ  സകൊപനങ്ങളുകടെ
മകൊലവിനവ്യ  സല്ലംസ്കരണ  പദ്ധതെവികള്  നടെപ്പവിലകൊകകണതെന്  എഞവിനശയറേവില്ലംഗന്
വവിഭകൊഗമകൊണന്.  എന്നകൊല്  ഈ  പദ്ധതെവി  നവിര്വ്വഹണല്ലം  നടെതവിയവിരവിക്കുന്നതെന്
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 കകകോര്പ്പകറേഷന

കഹല്തന്  ഓഫശസര്  ഇന  ചേകൊര്ജന്  ആണന്.  പ്രസ്തുതെ  ഭൂമവി  വകൊങ്ങലുമകൊയവി
ബന്ധകപ്പട്ടേന്  എഞവിനശയറേവില്ലംഗന്  വവിഭകൊഗവുമകൊയവി  ഈ  വവിഷയല്ലം  ചേര്ച്ചകചേയ്തതെകൊയവി
കകൊണുന്നവില.

10.മകൊലവിനവ്യസല്ലംസ്കരണതവിനകൊയവി  നഗരസഭ  വകൊങ്ങവിയ  ഭൂമവിയുകടെ  മുന  ആധകൊരല്ലം
തെവിരവിച്ചന്  കവിട്ടേകൊത  വവിധല്ലം  നഷകപ്പട്ടേതെകൊയവി  ഭൂമവിയുകടെ  ഉടെമസന  പത  പരസവ്യല്ലം
നല്കവിയവിട്ടുകണങവിലുല്ലം  ആയതെവിനന്  നവിയമസകൊധുതെയവിലകൊകയനള്ളതു  കകകൊണന്
പട്ടേയല്ലം  ലഭവിച്ചതുമുതെലുള്ള  കരല്ലം  ഒടുകന്  രസശതുകള്,  ബകൊദ്ധവ്യതെകൊ  രഹവിതെ
സകൊക്ഷേവ്യപതങ്ങള്, ലകവശകൊവകകൊശ സകൊക്ഷേവ്യപതല്ലം എന്നവിവ പരവികശകൊധവികകണ
തെകൊണന് എന്ന അഡക്വ.സകനകൊഷന് പവി.  കപകൊതുവകൊളവികന്റെ  (നഗരസഭ അഭവിഭകൊഷകന)
23-11-2017  കല  SPP/LO/11/2017  നമ്പര്  നവിയകമകൊപകദശല്ലം  അവഗണവിച്ചകൊണന്
വകൊങ്ങല് നടെതവിയവിട്ടുളളതെന്.

11.തെശറേകൊധകൊരതവികന്റെ  കരടെന്  ഫയലവില്  ലഭവ്യമകൊകണങവിലുല്ലം  ആരുല്ലം
സകൊക്ഷേവ്യകപ്പടുതവിയവിട്ടേവില.  കരടെന്  ആധകൊരതവില്  ചേകൊക്കുണവി  മകള്  കപകൊളവി,
കജകൊസഫന്  എന്നവിവരുകടെ  കപരവില്  ആണന്  ഭൂമവികയന  കരഖകപ്പടുതവിയവിട്ടുള്ള
കതെങവിലുല്ലം,  ഫയലവില് പതെവിനകഞകൊളല്ലം കപര് ഉള്കപ്പട്ടേ ഒരു കരകൊര്  13.3.2017  നന്
ഒന്നകൊല്ലം  കപരുകകൊരനന്  (കപരു  കരഖകപ്പടുതവിയവിട്ടേവില)  കസനറേന്  ഒനകന്
അമ്പതയ്യകൊയവിരല്ലം  രൂപയന്  ഇരുപതവിമൂകന്നകര്  എഴപതവിഒനപതെന്  കസന്റെന് 
തെശര്നല്കുന്നതെവിനന് സമതെമകൊണന് എന്നന് എഴതെവി ഒപ്പവിട്ടു നലവിയവിട്ടുണന്. ഈ കരകൊറേവിനു
ആറു  മകൊസല്ലം  കകൊലകൊവധവിയുണന്.  കമല്  കരകൊറേവിലുള്കപ്പട്ടേ  കജകൊസഫന്,  കപകൊളവി
എന്നവര്കന് നകൊനൂറേന്  കസനറേന്  (സര്കവ്വ നല്ലം-289/പവി)  ഭുമവിയുള്ളതെകൊയവി കകൊണുന.
ഇതരതവില്  ഒരു  കരകൊര്  ചേമകയണതെവികന്റെ  സകൊല്ലംഗതെവ്യല്ലം  വവ്യകമല.
ഇകകൊരവ്യതവില് കമലകനക്വഷണല്ലം ആവശവ്യമകൊണന്.

12.സലല്ലം ഉടെമസകന്റെ കപരവിലുളള ബകൊങന്  അകകൗണവികലകന്  1,96,03,238/-  രൂപ
ലകമകൊറേവിയവിട്ടുകണങവിലുല്ലം തുക ലകപറവിയതെകൊയുള്ള രസശതു ലഭവ്യമകൊകവിയവിട്ടേവില.

കമല് വവിശദകൊല്ലംശങ്ങള് ഒകൊഡവിറവിനന് ലഭവ്യമകൊക്കുവകൊന ആവശവ്യകപ്പട്ടുകകകൊണ ന് നല്കവിയ
ഒകൊഡവിറന്  അകനക്വഷണതവിനന്  (നല്ലം.30/05.07.2018)  മറുപടെവി  തൃപവികരമല.
കമലപകൊകതെകള് നവിലനവില്ക്കുന്നതെവിനകൊലുല്ലം,  മലവിനജല സല്ലംസ്കരണതവിനകൊയവി  വകൊങ്ങവിയ
പ്രസ്തുതെ സലല്ലം കവളളകകട്ടേകൊയതെവിനകൊലുല്ലം ഈ സലല്ലം നവിര്മകൊണ പ്രവര്തനങ്ങള്കന്
അനുകയകൊജവ്യമലകൊതതെവിനകൊലുല്ലം  പ്രസ്തുതെ  സലതന്  നടെത്തുന്ന  ഏകതെകൊരു
നവിര്മകൊണപ്രവര്തനവുല്ലം  ഈ  പ്രകദശകത  സക്വകൊഭകൊവവിക  നശകരകൊഴകവികന
തെടെസ്സകപ്പടുതവി  പരവിസവിതെവി  അസന്തുലവിതെകൊവസ  സൃഷവിക്കുകമന്ന
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തെവിനകൊലുല്ലം  മലവിനജല  സല്ലംസ്കരണതവിനകൊയവി  സലല്ലം  വകൊങ്ങവിയയവിനതവില്  കചേലവഴവിച്ച
2,15,71,588/- രൂപ പകൊഴന് കചേലവകൊയവി ഓ       ഡവിറവില് വവിലയവിരുത്തുന. പ്രസ്തുതെപദ്ധതെവിയുകടെ
നടെതവിപ്പവികല  ഗുരുതെര  ക്രമകകടു  സല്ലംബന്ധവിച്ചന്  കൂടുതെല്  അകനക്വഷണതവിനകൊയവി
സര്കകൊരവികലയ ശുപകൊര്ശ കചേയ്യുന. കചേലവുതുക 2,15,71,588/- രൂപ തെടെസ്സകപ്പടുത്തുന.

തെകൊഴ്ന്ന  പ്രകദശമകൊയതെവിനകൊലുല്ലം,  ഗുരുതെക്വകൊകര്ഷണവവികധയമകൊയവി  ലപപ്പവില് സക്വകമധയകൊ  കവള്ളല്ലം
വരുന്നതെവിനുള്ള  സകൊഹചേരവ്യല്ലം  നവിലവവില്  ഉള്ളതെവിനകൊലുമകൊണന്  പ്രസ്തുതെ  സലല്ലം  വകൊങ്ങകൊന
തെശരുമകൊനവിച്ചകതെനള്ള  തെകദ്ദേശ  സകൊപനതവികന്റെ  മറുപടെവി  തൃപവികരമകലന്നന്  തൃശ്ശൂര്
കകകൊര്പ്പകറേഷന ഓഡവിറന്  സശനവിയര് കഡപട്യൂട്ടേവി ഡയറേക്ടറുകടെ  29.07.2019  കല കക.എസന്.എ
(ടെവി.എസന്.സവി) 4-407/2019 നല്ലം. കതന് പ്രകകൊരല്ലം അറേവിയവിച്ചവിട്ടുണന്.
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 കകകോര്പ്പകറേഷന

കകകൊഴവികകകൊടെന് കകകൊര്പ്പകറേഷന

1. നഗരസഭ പ്രകദശങ്ങളവികല മകൊലവിനവ്യല്ലം ലകകകൊരവ്യല്ലം കചേയ്യല് - അവകലകൊകനല്ലം

[കകകൊഴവികകകൊടെന് കകകൊര്പ്പകറേഷന 2017-18 ഓഡവിറന് റേവികപ്പകൊര്ട്ടേന്  ഖണവിക 3-51]

2000-ല്  മുനവിസവിപ്പല്  ഖരമകൊലവിനവ്യല്ലം  (പരവിപകൊലനവുല്ലം  ലകകകൊരവ്യല്ലം
കചേയ്യലുല്ലം)നവിയമമകൊയവി  കകന്ദ്ര  മലവിനശകരണ  നവിയന്ത്രണ  കബകൊര്ഡന്  കകന്ദ്ര  വനല്ലം
പരവിസവിതെവി  മന്ത്രകൊലയതവികന്റെ  നവിര്കദ്ദേശ  പ്രകകൊരല്ലം  പുറേതവിറേകവിയതെന് .  1986  കല
പരവിസവിതെവി സല്ലംരക്ഷേണ നവിയമല്ലം വകുപ്പന്  3, 6, 25  എന്നവിവ പ്രകകൊരമകൊണന്  ഈ നവിയമല്ലം
പ്രകൊബലവ്യതവില് വന്നതെന് .

2000  തവികല  മുനവിസവിപ്പല്  ഖരമകൊലവിനവ്യ  സല്ലംസ്കരണ  നവിയമതവില്  നവിനല്ലം
സപ്രധകൊനമകൊയ  മകൊറങ്ങളകൊണന്  2013  കല  കരടെന്  നവിര്കദ്ദേശതവിലുളളതെന് .  2000  തവികല
നവിയമല്ലം  അനുശകൊസവിക്കുന്നതുകപകൊകല  ഓകരകൊ  തെകദ്ദേശ  സക്വയല്ലംഭരണ  സകൊപനങ്ങളുല്ലം
ദശര്ഘകകൊല  അടെവിസകൊനതവില്  മകൊലവിനവ്യ  സല്ലംസ്കരണതവിനകൊയവി  തെങ്ങളുകടെ
അധവികകൊരപരവിധവിയവില് വരുന്ന പ്രകദശതന്  നവിശ്ചവിതെ വവിസശര്ണല്ലം സലല്ലം ഖരമകൊലവിനവ്യ
സല്ലംസ്കരണതവിനകൊയവി  കകണകതണതുണന് .  വവിവവിധ  മുനവിസവിപ്പകൊലവിറവികള്  ഖരമകൊലവിനവ്യ
സല്ലംസ്കരണ  നവിയമതവികന്റെ  പ്രസക  ഭകൊഗങ്ങള്  തെങ്ങളുകടെ  മുനവിസവിപ്പല്
ലബയവികലകൊകളവിലുല്ലം  നഗരവവികസന  അകതെകൊറേവിറവിയുകടെ  ലബയവികലകൊകളവിലുല്ലം
ഉള്കപ്പടുകതണതെകൊയവിട്ടുണന് .  മകൊലവിനവ്യല്ലംകകകൊണന്  ഭൂമവി  നവികതലവിനന്  വവ്യകമകൊയ
നവിയമങ്ങളകൊണന്  വവിഭകൊവനല്ലം  കചേയ്തവിട്ടുള്ളതെന് .  ഇതെവിനന്  പരവിസവിതെവി  പ്രതെവ്യകൊഘകൊതെ  പഠനല്ലം
നടെത്തുകയുല്ലം അതെവികല നവിര്കദ്ദേശങ്ങള് മുനവിസവിപ്പകൊലവിറവി അക്ഷേരല്ലംപ്രതെവി അനുസരവിക്കുകയുല്ലം
കവണല്ലം.  കഴവിവതുല്ലം  ഖരമകൊലവിനവ്യല്ലം  കകകൊണന്  ഭൂമവി  നവികത്തുന്നതുല്ലം  കുഴവിയടെക്കുന്നതുല്ലം
ഒഴവിവകൊകണകമന്നന്  നവിയമല്ലം അനുശകൊസവിക്കുന. കൂടെകൊകതെ മുനവിസവിപ്പല് മകൊലവിനവ്യതവില് ഇ-
മകൊലവിനവ്യല്ലം കലര്ത്തുന്നതെന്  നവികരകൊധവിച്ചവിരവിക്കുന.

ആശുപതവിമകൊലവിനവ്യങ്ങളുല്ലം  മകൊരക  വവിഷമകൊലവിനവ്യങ്ങളുല്ലം  കലര്ത്തുന്നതെന്  മുകമ്പ
തെടെഞ്ഞവിട്ടുണന് .  1998  കല ബകയകൊ കമഡവികല്  (പരവിപകൊലനവുല്ലം ലകകകൊരവ്യല്ലം  കചേയ്യലുല്ലം)
നവിയമല്ലം  2008  എന്നവിവ  കര്ശനമകൊയവി  പകൊലവിക്കുനകണകൊ  എന്നന്  പരവികശകൊധവികകണ
ഉതരവകൊദവിതല്ലം  അതെതെന്  മുനവിസവിപ്പകൊലവിറവിക്കുല്ലം  സല്ലംസകൊന  മലവിനശകരണ  നവിയന്ത്രണ
കബകൊര്ഡവിനുമകൊയവിരവിക്കുല്ലം.  ഖരമകൊലവിനവ്യല്ലം  ഉപരവിതെല  ജലകസകൊതെസകളവിലുല്ലം  കലരുന്നതെന് 
തെടെയുവകൊന  നടെപടെവി  സക്വശകരവികണകമന്നന്  കരടെന്  ഖരമകൊലവിനവ്യല്ലം  (പരവിപകൊലനവുല്ലം
ലകകകൊരവ്യല്ലം കചേയ്യലുല്ലം)  നവിയമല്ലം  2013  പ്രകതെവ്യകല്ലം അനുശകൊസവിക്കുനണന് .  കകരളതവികല
തെകദ്ദേശ  സക്വയല്ലംഭരണ  സകൊപനങ്ങള്  വളകര  കൃതെവ്യമകൊയവി  ഈ  നവിയമല്ലം
നടെപ്പകൊകവിയവികലങവില് സല്ലംസകൊനകത ജനങ്ങളുകടെ ആകരകൊഗവ്യതവിനുല്ലം പരവിസവിതെവിക്കുല്ലം
വലവിയ ഭശഷണവി സൃഷവിക്കുല്ലം.
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കകകൊഴവികകകൊടെന് നഗരസഭ പ്രകദശകത മകൊലവിനവ്യല്ലം ലകകകൊരവ്യല്ലം കചേയ്യല്

6,13,255  ജനസല്ലംഖവ്യയുള്ള  കകകൊഴവികകകൊടെന്  നഗരസഭ  പരവിധവിയവില്  75
വകൊര്ഡുകളവിലകൊയവി   91,714  വശടുകളുല്ലം  24,200  വകൊണവിജവ്യ  സകൊപനങ്ങളുല്ലം  ഉണന്
(അവകലകൊകന  റേവികപ്പകൊര്ട്ടേന്  തെയ്യകൊറേകൊക്കുന്നതു  വകര).  1994  കല  കകരള  മുനവിസവിപ്പകൊലവിറവി
നവിയമല്ലം,  വകുപ്പന്  326 ഉല്ലം,   ഖരമകൊലവിനവ്യല്ലം  ലകകകൊരവ്യല്ലം  കചേയ്യല് ചേട്ടേല്ലം  2016,  പകൊസവികന്
മകൊലവിനവ്യല്ലം ലകകകൊരവ്യല്ലം കചേയ്യല് ചേട്ടേല്ലം 2016 , ഇ – മകൊലവിനവ്യല്ലം ലകകകൊരവ്യല്ലം കചേയ്യല് ചേട്ടേല്ലം
2016 ,  ബകയകൊ  -  കമഡവികല് മകൊലവിനവ്യല്ലം ലകകകൊരവ്യല്ലം കചേയ്യല് ചേട്ടേല്ലം  2016 (ബകയകൊ  -
കമഡവികല് കവയന്സന് മകൊകനകജ്മെന്റെന് ഹകൊന്റെ നവില്ലംഗന്  റൂള്സന്  2016),  കകട്ടേവിടെ നവിര്മകൊണങ്ങള്  -
കപകൊളവികല് മകൊലവിനവ്യല്ലം ലകകകൊരവ്യല്ലം കചേയ്യല് ചേട്ടേല്ലം 2016 (കണ്സ്ട്രക്ഷേന & ഡവികമകൊളവിഷന
കവയന്സന് മകൊകനകജ്മെന്റെന് റൂള്സന്  2016)  എന്നശ ചേട്ടേങ്ങളവികല വവ്യവസകള് പ്രകകൊരവുമകൊണന്
നഗരസഭകളവികല  മകൊലവിനവ്യല്ലം  ലകകകൊരവ്യല്ലം  കചേയ്യകപ്പകടെണതെന്.  ഇതെവികന
മകൊനദണമകൊകവിയകൊണന് പരവികശകൊധന നടെതവിയവിട്ടുള്ളതെന്.

നഗരസഭയവില് പ്രതെവിദവിനല്ലം  90  ടെണ് ലജവമകൊലവിനവ്യവുല്ലം പ്രതെവിവര്ഷല്ലം  1130  ടെണ്
പകൊസവികന്  മകൊലവിനവ്യവുല്ലം  ഉണകൊകകപ്പടുന്നതെവില്  800  ടെണ്  പകൊസവികന്  മകൊലവിനവ്യല്ലം
കശഖരവികകപ്പടുകയുല്ലം  അതെവില്  450  ടെണ്  പകൊസവികന്  മകൊലവിനവ്യല്ലം  പുന:ചേല്ലംക്രമണല്ലം
നടെതകപ്പടുകയുല്ലം  കചേയ്യുന.  ബകൊകവി  പകൊസവികന്  മകൊലവിനവ്യങ്ങള്  കശഖരവികകപ്പടുകകയകൊ
സല്ലംസ്കരവികകപ്പടുകകയകൊ  കചേയ്യുന്നവില.  നഗരസഭയവികല  നവിലവവികല  മകൊലവിനവ്യസല്ലംസ്കരണ
സല്ലംവവിധകൊനല്ലം സല്ലംബന്ധവിച്ച വവിശദകൊല്ലംശങ്ങള് തെകൊകഴ കകകൊടുക്കുന.

(a) കഞെളവിയന പറേമ്പന് ഖര-മകൊലവിനവ്യ പകൊന്റെന് - നഗരസഭയവികല ലജവമകൊലവിനവ്യങ്ങള്
സല്ലംസ്കരവിക്കുന്നതെവിനകൊയവി  കകകൊഴവികകകൊടെന്  തെകൊലൂകവില്  കചേറുവണ്ണൂര്  വവികലജവില്
നഗരസഭയുകടെ  ഉടെമസതെയവിലുള്ള  16  ഏകര്  സലതന്  2002  ല്  മകൊലവിനവ്യ
സല്ലംസ്കരണ പകൊന്റെന്  സകൊപവിച്ചവിട്ടുണന്.  ഇതെന്  സകൊപവിക്കുന്നതെവിനന്  മുമ്പന്  പകൊന്റെവികനകൊടെന്
കചേര്നള്ള സലതന് മകൊലവിനവ്യങ്ങള് ലകൊന്റെന്ഫവില് കചേയ്യുന്ന രശതെവിയകൊയവിരുന നടെന
വന്നതെന്.  2002 മുതെല്  നഗരസഭയവികല  ലജവമകൊലവിനവ്യല്ലം  പകൊന്റെവില്  സല്ലംസ്കരവിച്ചന്
ലജവവളമകൊകവി  മകൊറ്റുന്നതെവിനകൊയവി  ഡല്ഹവി  ആസകൊനമകൊയുള്ള  I.F&F.L  എന്ന
സകൊപനതവിനന്  കരകൊര്  നല്കവിയവിട്ടുണന്.  കരകൊര്  പ്രകകൊരല്ലം  നഗരസഭയവികല
ലജവമകൊലവിനവ്യങ്ങള്  നഗരസഭയുകടെ  കതെകൊഴവിലകൊളവികകളയുല്ലം  വകൊഹനങ്ങളുല്ലം
ഉപകയകൊഗവിച്ചന്  കഞെളവിയനപറേമ്പന്  പകൊന്റെവില്  എതവിച്ചന്  നല്കവി  സകൊപനതവികന്റെ
കതെകൊഴവിലകൊളവികകള ഉപകയകൊഗവിച്ചന് ലജവവളമകൊകവി മകൊറ്റുന. ഇതെവിനന് പ്രതെവിഫലമകൊയവി
നഗരസഭകന്  2008  വര്ഷല്ലം മുതെല് പ്രതെവിമകൊസല്ലം  40,000/-  രൂപയുല്ലം  2013  മുതെല്
10%  വര്ദ്ധനവന്  വരുതവി  44,000/-  രൂപയുല്ലം  പവിന്നശടെന്  2015  മുതെല്  10%
വര്ദ്ധവിപ്പവിച്ചന്  48,400/-  രൂപയുല്ലം  സകൊപനല്ലം  നല്കുന.  എന്നകൊല്  കുകറേ
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മകൊസങ്ങളകൊയവി  വകൊടെക  നഗരസഭയവില്  അടെക്കുന്നവില.  ലജവമകൊലവിനവ്യങ്ങള്
സല്ലംസ്കരണശകൊലയവില് സല്ലംസ്കരണല്ലം നടെത്തുകമ്പകൊള് ഉണകൊകുന്ന പകൊസവികന് മകൊലവിനവ്യല്ലം
റേവിജക്ടന്സന്  എന്ന  കപരവില്  പകൊന്റെവിനന്  പുറേതന്  സൂക്ഷേവിക്കുകയുല്ലം  പവിന്നശടെന്  ഇതെന്
സല്ലംസ്കരണതവിനകൊയവി  നശകല്ലംകചേയ്യുന്നതെവിനന്  "നവിറേവന്  കവകങ്ങരവി"എന്ന
സകൊപനതവിനന്  കരകൊര്  നല്കുകയുല്ലം  കചേയ.  ഇങ്ങകന  സല്ലംസ്കരണശകൊലയവികല
റേവിജക്ടന്സന്  നശകല്ലം  കചേയ്യുന്നതെവിനകൊയവി  2017-18  സകൊമ്പതവിക  വര്ഷതവില്
(കപ്രകൊജക്ടന്.  1683/17,  579/18)  ആകക  2,83,99,149/-  രൂപ  നഗരസഭ
കചേലവഴവിച്ചവിട്ടുണന്.  കഞെളവിയനപറേമ്പന്  പകൊന്റെവില്  നടെതവിയ  പരവികശകൊധനയവില്
സമകൊര്  2500  ടെണ് വരുന്ന പകൊസവികന് മകൊലവിനവ്യങ്ങള് പകൊന്റെവിനു പുറേതന് റേവിജക്ടന്സന്
എന്ന കപരവില് കൂട്ടേവിയവിട്ടേവിരവിക്കുന്നതെകൊയവി കണ്ടു. ഇതെന് ഗുരുതെരമകൊയ പകൊരവിസവിതെവിക
– ആകരകൊഗവ്യ പ്രശ്നങ്ങള്കവിടെയകൊക്കുന.

(b) പകൊസവികന്  റേശലസകവില്ലംങ്ങന്  യൂണവിറന്  -  നഗരസഭയവികല  പകൊസവികന്  മകൊലവിനവ്യല്ലം
സല്ലംസ്കരവിക്കുന്നതെവിനകൊയവി  നഗരസഭയുകടെ  ഉടെമസതെയവില്  കവസന്ഹവില്  എന്ന
സലതന് 2012 ല് പകൊസവികന് റേശലസകവില്ലംങ്ങന് യൂണവിറന് സകൊപവിച്ചവിട്ടുണന്. നഗരസഭ
പരവിധവിയവില്  നവിനല്ലം  തെരല്ലംതെവിരവിച്ചന്  കശഖരവിക്കുന്ന  പകൊസവികന്  -
അലജവമകൊലവിനവ്യങ്ങള്  സല്ലംസ്കരവിക്കുന്നതെവിനന്  ശുചേവിതെക്വമവിഷകന്റെ  അല്ലംഗശകൃതെ
ഏജനസവിയകൊയ 'നവിറേവന് കവകങ്ങരവി' എന്ന സകൊപനതവിനന് പ്രതെവിമകൊസല്ലം 30,000/-
രൂപ വകൊടെകയകൊയവി നഗരസഭയവില് അടെകണകമന്ന വവ്യവസയവില് കരകൊര് നല്കവി.
നഗരസഭയവികല അലജവ മകൊലവിനവ്യങ്ങള് നഗരസഭ കനരവികട്ടേകൊ മറന്  രശതെവിയവികലകൊ
പകൊന്റെവില്  എതവികകണതെകൊണന്.  സകൊപനവുമകൊയുള്ള  കരകൊര്  പ്രകകൊരല്ലം
നഗരസഭയവികല  എലകൊ  അലജവമകൊലവിനവ്യങ്ങളുല്ലം  പകൊഴ്വസ്തുകളുല്ലം  പകൊന്റെവില്
സല്ലംസ്കരവികകണതെകൊണന്.  കൂടെകൊകതെ  പകൊന്റെവികന്റെ  കകകൊമ്പകൗണവില്  നവിലവവിലുള്ള
മകൊലവിനവ്യങ്ങള്  'നവിറേവന്  കവകങ്ങരവി'  സക്വനല്ലം  നവിലയവില്  മകൊകറണതുമകൊകണന്നന്
വവ്യവസ  കചേയ്തവിട്ടുണന്.  എന്നകൊല്  പ്രകൊകദശവിക  പരവികശകൊധനയവില്  25
കസന്റെവിലധവികല്ലം വരുന്ന പകൊന്റെവികന്റെ കകകൊമ്പകൗണവില് സമകൊര്  5  മശറര് ഉയരതവില്
2500  ടെകണകൊളല്ലം  വരുന്ന  പകൊസവികന്  മകൊലവിനവ്യങ്ങള്  ഉള്കപ്പകടെയുള്ള
അലജവമകൊലവിനവ്യങ്ങള്  കൂട്ടേവിയവിട്ടേവിരവിക്കുന്നതെകൊയവി  കണ്ടു.  നഗരസഭയുകടെ
ഹൃദയഭകൊഗതന് കടെലവികനകൊടെന്  കചേര്നള്ള കറേകൊഡവിനന്  സമശപല്ലം വര്ഷങ്ങകളകൊളമകൊയവി
ഇതയധവികല്ലം മകൊലവിനവ്യല്ലം കൂട്ടേവിയവിട്ടേവിരവിക്കുന്നതെന് പരവിസവിതെവിക്കുല്ലം കപകൊതുജനങ്ങളുകടെ
ആകരകൊഗവ്യതവിനുല്ലം  ഭശഷണവിയകൊണന്.  പകൊന്റെന്  നടെതവിപ്പവിനകൊയവി  01.06.2017,
16.09.2017  എന്നശ തെശയതെവികളവികല കരകൊര് നവിബന്ധന പ്രകകൊരല്ലം പകൊന്റെവിനു ചുറ്റുല്ലം
നവിലവവിലുള്ള  മുഴവന  റേവിജക്ടന്സല്ലം  ഭകൊവവിയവില്  ഉണകൊകകൊന  കപകൊകുന്ന  റേവിജക്ടന്സല്ലം
കരകൊറുകകൊരന സക്വനല്ലം കചേലവവില് നശകല്ലം കചേകയ്യണതെകൊണന്. എന്നകൊല് കരകൊര് കവച്ചന്
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2 വര്ഷല്ലം  കഴവിഞ്ഞവിട്ടുല്ലം  നശകല്ലം  കചേയ്തവിട്ടേവില.  ഈ  മകൊലവിനവ്യങ്ങള്  നഗരസഭ
പദ്ധതെവിയവിലുള്കപ്പടുതവി ലക്ഷേകണകവിനു രൂപ കചേലവഴവിച്ചന് കലകൊറേവിയവില് കയറവി
കര്ണകൊടെകയവികലകന്  കകകൊണ്ടു കപകൊകകൊനകൊയവി  നവിറേവന്  കവങ്ങരവിക്കു തെകന്ന കവകറേ
കരകൊര് നല്കവിയവിട്ടുണന്.  ഇതെവിനകൊയവി 2018-19 ല് ഇതുവകര 15 ലക്ഷേകതകൊളല്ലം രൂപ
ഇതെവിനകൊയവി  കചേലവഴവിച്ചു.  കൂടെകൊകതെ  കരകൊറേവില്  വവ്യവസ  കചേയ്യകൊകതെ  പകൊന്റെന്
നടെതവിപകകൊരകൊയ നവിറേവന് കവകങ്ങരവി മകൊലവിനവ്യല്ലം പകൊന്റെവില് കനരവികട്ടേതവിക്കുന്നവരവില്
നവിനല്ലം ഒരു ചേകൊകവിനന് 50/- രൂപ വശതെല്ലം യൂസര്ഫശ ഈടെകൊക്കുനണന്.

നവിറേവന് കവകങ്ങരവി പ്രതെവിമകൊസ വകൊടെകയകൊയവി അടെകകണ 30,000/- രൂപ ഇതുവകര
നഗരസഭയവില്  അടെച്ചവിട്ടേവില.  കകരള  മുനവിസവിപ്പകൊലവിറവി  നവിയമതവികല  മകൊലവിനവ്യ
സല്ലംസ്കരണവുമകൊയവി ബന്ധകപ്പട്ടേ വവ്യവസകള് പകൊലവിക്കുന്നതെവികല വശഴ്ച  1994  കല
കകരള  മുനവിസവിപ്പകൊലവിറവി  നവിയമല്ലം,  വകുപ്പന്  326  പ്രകകൊരമുള്ള  മകൊലവിനവ്യ
സല്ലംസ്കരണവുമകൊയവി  ബന്ധകപ്പട്ടേ  ചുമതെലകള്  നവിര്വഹവിക്കുന്നതെവിനന്  കഹല്തന്
ഓഫശസകറേ ഉതരവു വഴവി കസക്രട്ടേറേവി ചുമതെലകപ്പടുതവിയവിട്ടുണന്. 

നഗരസഭയവികല  മകൊലവിനവ്യ  നവിര്മകൊര്ജനവുമകൊയവി  ബന്ധകപ്പട്ടേ  കകരള
മുനവിസവിപ്പകൊലവിറവി  നവിയമതവികല  വവ്യവസകള്  മുഴവന  നഗരസഭ  പകൊലവിച്ചവിട്ടേവില.
വവിശദകൊല്ലംശല്ലം തെകൊകഴ കകകൊടുക്കുന.

i. മകൊലവിനവ്യ നവിര്മകൊര്ജന ഫണന് രൂപശകരവിച്ചവിട്ടേവില   -  കകരള മുനവിസവിപ്പകൊലവിറവി
നവിയമല്ലം,  വകുപ്പന്  334  (സവി)  പ്രകകൊരല്ലം നഗരസഭ  പ്രകദശതന്  ഉണകൊകുന്ന
മകൊലവിനവ്യ  നവിര്മകൊര്ജന  ആവശവ്യതവികലകകൊയവി  പ്രകതെവ്യകവിച്ചുല്ലം  പകൊസവികന്
മകൊലവിനവ്യ സല്ലംസ്കരണതവിനകൊയവി മകൊലവിനവ്യ നവിര്മകൊര്ജന ഫണന് എന്ന കപരവില്
ഒരു പ്രകതെവ്യക നവിധവി രൂപശകരവികകണതെകൊണന്.  മകൊലവിനവ്യ നവിര്മകൊര്ജനവുമകൊയവി
ബന്ധകപ്പട്ടേ  കകസകളവില്  ഈടെകൊക്കുന്ന  പവിഴ  സല്ലംഖവ്യ,  സര്കകൊര്
അനുവദവിക്കുന്നകതെകൊ മറന് ഏജനസവികകളകൊ നല്കുന്ന തുകകള്  മുതെലകൊയവ ഈ
നവിധവിയവില് വരവു കവകകണതെകൊണന്.  എന്നകൊല് 1994 കല കമല് നവിയമതവില്
വവ്യവസ കചേയ്തന്  34  വര്ഷല്ലം കഴവിഞ്ഞവിട്ടുല്ലം നഗരസഭ മകൊലവിനവ്യ നവിര്മകൊര്ജന
ഫണന് രൂപശകരവിച്ചവിട്ടേവില. മകൊലവിനവ്യ നവിര്മകൊര്ജന ഫണന് രൂപശകരവിക്കുന്നതെവിനന്
13.06.2017  കല  ആകരകൊഗവ്യകകൊരവ്യ  സകൊന്റെവില്ലംഗന്  കമവിറവിയുല്ലം  27.07.2017  കല
കകൗണ്സവിലുല്ലം (സവി.ആര്. 64) തെശരുമകൊനകമടുകതങവിലുല്ലം നകൊളവിതുവകര മകൊലവിനവ്യ
നവിര്മകൊര്ജന  ഫണവിനകൊയവി  അകകൗണന്  ആരല്ലംഭവിച്ചവിട്ടേവില.  ഇതെവിനകൊയവി
കഹല്തന്  ഓഫശസര്  പല  തെവണ  അകകൗണന്സന്  ഓഫശസര്കന്  കുറേവിപ്പന്
നല്കവികയങവിലുല്ലം  കകൗണ്സവില്  തെശരുമകൊനല്ലം  നടെപ്പവിലകൊകകൊകതെ  അലല്ലംഭകൊവല്ലം
കകൊണവിക്കുന. 
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ii. അലജവ  മകൊലവിനവ്യല്ലം  ഉല്പ്പകൊദവിപ്പവിക്കുന്നവരവില്  നവിനല്ലം  ഫശസന്
ഈടെകൊക്കുന്നവില  -  കകരള മുനവിസവിപ്പകൊലവിറവി നവിയമല്ലം,  വകുപ്പന്  334  എ  (1)  സവി
(എ)  പ്രകകൊരല്ലം  തെരല്ലം  തെവിരവിച്ച  അലജവമകൊലവിനവ്യങ്ങള്  ലകകകൊരവ്യല്ലം
കചേയ്യുന്നതെവിനകൊയവി  അതരല്ലം  മകൊലവിനവ്യങ്ങള്കന്  കകൊരണമകൊകുന്ന  സകൊധനങ്ങള്
ഉല്പ്പകൊദവിപ്പവിക്കുന്നകതെകൊ  വവിതെരണല്ലം  കചേയ്യുന്നകതെകൊ  ആയ  സകൊപനവുമകൊകയകൊ
ആളുമകൊകയകൊ  അതരല്ലം  മകൊലവിനവ്യങ്ങള്  തെവിരവികച്ചടുക്കുന്നതെവിനുള്ള
കരകൊറേവികലര്കപ്പകടെണതുല്ലം  അലകൊതപക്ഷേല്ലം  ഇതെവികലകകൊയവി
നവിര്ണയവികകപ്പടെകൊവുന്ന  അങ്ങകനയുള്ള  രശതെവിയവിലുല്ലം  അങ്ങകനയുള്ള
നവിരകവിലുമുള്ള  ഫശസന്  മുനവിസവിപ്പകൊലവിറവിയവില്  അടെകകണതുമകൊണന്.  എന്നകൊല്
മുനവിസവിപ്പകൊലവിറവിയവികല  ഇതരല്ലം  സകൊപനങ്ങളുമകൊയവി  കരകൊറേവികലര്കപ്പടുകകയകൊ
ഫശസന് പവിരവിക്കുകകയകൊ കചേയ്തവിട്ടേവില.

iii. മകൊലവിനവ്യല്ലം തുറേന്ന വകൊഹനതവില് നശകല്ലം കചേയ്യുന - കകരള മുനവിസവിപ്പകൊലവിറവി
നവിയമല്ലം,  വകുപ്പന്  339  പ്രകകൊരല്ലം മകൊലവിനവ്യല്ലം നശകല്ലം കചേയ്യുന്നതെവിനന് യകൊകതെകൊരകൊളുല്ലം
അതെവില് ഉള്ള വസ്തുകള് കവളവിയവില് കപകൊകുന്നകതെകൊ ദുര്ഗന്ധകമകൊ തെടെയുന്നതെവിനന്
മതെവിയകൊയ  മൂടെവി  ഇലകൊകതെ  ഏകതെങവിലുല്ലം  വണവികയകൊ  ഉപകയകൊഗവികകൊന
പകൊടെവിലകൊതതെകൊകണനല്ലം  ഏകതെങവിലുല്ലം  മകൊലവിനവ്യല്ലം  ഏകതെങവിലുല്ലം  കപകൊതു
സലതന്  കവക്കുകകയകൊ  നവികക്ഷേപവിക്കുകകയകൊ  കചേയ്യകൊന
പകൊടെവിലകൊതതെകൊകണനല്ലം  വവ്യവസ  കചേയ്തവിട്ടുണന്.  നഗരസഭയന്  മകൊലവിനവ്യ
കശഖരണതവിനന് സക്വനമകൊയവി 69 വകൊഹനങ്ങള് ഉള്ളതെവില് നവിലവവില് മകൊലവിനവ്യ
നശകതവിനകൊയവി  22  വകൊഹനങ്ങളകൊണന്  ഉപകയകൊഗവിക്കുന്നതെന്.  പഴയ  13
വകൊഹനങ്ങള് കലലല്ലം കചേയ്യുന്നതെവിനുള്ള നടെപടെവികള് സക്വശകരവിച്ചു വരുന്നതെകൊയുല്ലം
34  വകൊഹനങ്ങള്  റേവിപ്പയര്  കചേയ്തന്  ഉപകയകൊഗവികകൊവുന്നതെകൊകണങവിലുല്ലം
കചേയ്തവിട്ടേവികലനല്ലം  ഫയലവില്  നവിനല്ലം  വവ്യകമകൊകുന.  നഗരസഭയുകടെ  22
വകൊഹനങ്ങളവില്  6 എണല്ലം  മകൊതകമ  മൂടെവിയുള്ളതെകൊയവിട്ടുള്ളു.  ബകൊകവിയുള്ളവകന്
മൂടെവിയവിലകൊതതെവിനകൊല്  തുറേന്ന  വകൊഹനതവിലകൊണന്  മകൊലവിനവ്യല്ലം  കശഖരവിച്ചന്
സല്ലംസ്കരണശകൊലയവികലകന്  കകകൊണ്ടുകപകൊകുന്നതെന്.  ഇതെന്  കമല്  നവിയമതവികന്റെ
ലല്ലംഘനമകൊണന്.  നഗരസഭ  2016-17  വര്ഷല്ലം  15,92,000/-  രൂപയുല്ലം  2017-18
വര്ഷല്ലം  31,39,200/-  രൂപയുല്ലം  മകൊലവിനവ്യ  കശഖരണതവിനന്  വകൊടെക  വകൊഹനല്ലം
ഉപകയകൊഗവിച്ച  വകയവില്  കചേലവഴവിച്ചവിട്ടുണന്.  ഇതയുല്ലം  വകൊഹനങ്ങള്
നഗരസഭയവില്  ഉണകൊയവിട്ടുല്ലം  കകടുവന്നതെന്  യഥകൊസമയല്ലം  റേവിപ്പയര്  കചേയ്തന്
ഉപകയകൊഗവികകൊകതെ  വകൊഹന  വകൊടെകയവിനതവില്  ലക്ഷേകണകവിനു  രൂപ
കചേലവഴവിക്കുന.
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പരവിസര  ശുചേവിതെക്വല്ലം  നവിലനവിര്തകൊനുല്ലം  ജനജശവവിതെതവിനന്
തെടെസ്സമവിലകൊതെവിരവികകൊനുല്ലം  കവണവി  മകൊലവിനവ്യല്ലം  നശകല്ലം  കചേയ്യകൊനുപകയകൊഗവിക്കുന്ന
ഭൂരവിപക്ഷേല്ലം  വകൊഹനങ്ങളുല്ലം  ശരവിയകൊയ  വവിധല്ലം  മൂടെവിയവിലകൊത  വകൊഹനങ്ങളകൊണന്.
ശരവിയകൊയ വവിധതവില് മൂടെവിയുള്ള വകൊഹനല്ലം മകൊതകമ ഖരമകൊലവിനവ്യങ്ങള് നശകല്ലം
കചേയ്യകൊനകൊയവി  ഉപകയകൊഗവികകൊവൂ  എന്നന്  കസകൊളവിഡന്  കവയന്സന്  മകൊകനകജ്മെന്റെന്
ചേട്ടേങ്ങളവിലുല്ലം  നവിഷ്കര്ഷവിച്ചവിട്ടുണന്.  ഖരമകൊലവിനവ്യങ്ങള് നശകല്ലംകചേയ്യുകമ്പകൊള് അവ
കപകൊതുജനങ്ങള്കന് ദൃശവ്യമകൊകരുകതെന്നന് കമല് ചേട്ടേല്ലം നവിഷ്കര്ഷവിക്കുന. എന്നകൊല്
ഇതെന് കൃതെവ്യമകൊയവി പകൊലവിക്കുന്നവില.

(c) ഖരമകൊലവിനവ്യല്ലം  ലകകകൊരവ്യല്ലം  കചേയ്യല്  ചേട്ടേല്ലം  2016  -  1986  കല  പരവിസവിതെവി
(സല്ലംരക്ഷേണ)  നവിയമതവിന  കശഴവില്  കകന്ദ്ര  വനല്ലം  പരവിസവിതെവി  കകൊലകൊവസകൊ
വവ്യതെവിയകൊന  വകുപ്പവികന്റെ  08.04.2016  നന്  പ്രകൊബലവ്യതവില്  വന്ന  ഖരമകൊലവിനവ്യല്ലം
ലകകകൊരവ്യല്ലം  കചേയ്യല്  ചേട്ടേങ്ങള്  നഗരസഭ  പകൊലവിക്കുന്നതെവികല  വശഴ്ചകള്  തെകൊകഴ
കകകൊടുക്കുന.

i. ഖരമകൊലവിനവ്യല്ലം  ലകകകൊരവ്യല്ലം  കചേയ്യുന്നതെവിനുള്ള  പകൊന  രൂപശകരവിക്കുന്നതെവില്
കകൊലതെകൊമസല്ലം  -  2016  കല ഖരമകൊലവിനവ്യല്ലം ലകകകൊരവ്യല്ലം കചേയ്യല് ചേട്ടേങ്ങളവികല
ചേട്ടേല്ലം  15  (a)  പ്രകകൊരല്ലം  ഒരു  കസകൊളവിഡന്  കവയന്സന്  മകൊകനകജ്മെന്റെന്  പകൊന
രൂപശകരവികകണതെകൊണന്. കദശശയ ഹരവിതെ ലടബട്യൂണലവികന്റെ 05.02.2015 കല
ഉതരവവില്  ഒരു  കദശശയ  ആക്ഷേന  പകൊന  മകൊലവിനവ്യ  സല്ലംസ്കരണതവിനകൊയവി
രൂപശകരവികണകമന്നന്  നവിര്കദ്ദേശവിച്ചതെവികന്റെ  അടെവിസകൊനതവില്  നഗരസഭയുകടെ
ആക്ഷേന  പകൊന  അടെവിയനവിരമകൊയവി  സമര്പ്പവികണകമന്നന്  കകരള  കസറന്
കപകൊലട്യൂഷന കണ്കടകൊള് കബകൊര്ഡന്  05.10.2017  നന്  നവിര്കദ്ദേശവിച്ചു.  നഗരസഭ
നടെപടെവി സക്വശകരവികകൊതതെവിനകൊല്  03.01.2018  നന് കകരള കസറന് കപകൊലട്യൂഷന
കണ്കടകൊള് കബകൊര്ഡന് തെകദ്ദേശ സക്വയല്ലം ഭരണ വകുപ്പന് കസക്രട്ടേറേവികന് കതയച്ചു.
കമല്  കതവില്,  5  ലക്ഷേതവില്  കൂടുതെല്  ജനസല്ലംഖവ്യയുള്ള
നഗരസഭയകൊയതെവിനകൊല്  കകകൊഴവികകകൊടെന്  നഗരസഭയവില്  30.08.2018  നകല്ലം
ആക്ഷേന  പകൊന  നടെപ്പവിലകൊകണകമനല്ലം  നവിര്കദ്ദേശവിച്ചവിരുന.  എന്നകൊല്  ഇതെന്
പ്രകകൊരല്ലം ആക്ഷേന പകൊന സമര്പ്പവികകൊതതെവിനകൊല് കകരള കസറന് കപകൊലട്യൂഷന
കണ്കടകൊള്  കബകൊര്ഡന്  വശണ്ടുല്ലം  17.08.2018  നന്  നഗരകകൊരവ്യ  ഡയറേക്ടര്കന്
കതയച്ചു.  തുടെര്ന്നന്  12.11.2018  നകൊണന്  ആക്ഷേന  പകൊന  കകരള  കസറന്
കപകൊലട്യൂഷന കണ്കടകൊള് കബകൊര്ഡവിനന് നഗരസഭ അയച്ചു കകകൊടുതതെന്. കദശശയ
ഹരവിതെ  ലടബട്യൂണലവികന്റെയുല്ലം  കകരള  കസറന്  കപകൊലട്യൂഷന  കണ്കടകൊള്
കബകൊര്ഡവികന്റെയുല്ലം നവിര്കദ്ദേശല്ലം കൃതെവ്യമകൊയവി പകൊലവിക്കുന്നതെവില് വശഴ്ച വരുതവി.
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ii. മകൊലവിനവ്യല്ലം  ഉറേവവിടെതവില്  തെരല്ലം  തെവിരവിക്കുന്നവില  -  2016  കല ഖരമകൊലവിനവ്യല്ലം
ലകകകൊരവ്യല്ലം കചേയ്യല് ചേട്ടേങ്ങളവികല ചേട്ടേല്ലം 15 (b), 2016 കല പകൊസവികന് കവയന്സന്
മകൊകനകജ്മെന്റെന് റൂള് 5 (2) (a) എന്നവിവ പ്രകകൊരല്ലം ഉറേവവിടെതവില് തെകന്ന മകൊലവിനവ്യല്ലം
ലജവ- അലജവങ്ങളകൊയവി തെരല്ലം തെവിരവികകണതെകൊണന്.  ചേട്ടേല്ലം 15 (കട്യൂ)  പ്രകകൊരല്ലം
കവര്തെവിരവിച്ച  ലജവമകൊലവിനവ്യല്ലം  മകൊതകമ  പകൊന്റെവികലകന്  സല്ലംസ്കരണതകൊനകൊയവി
കകകൊണ്ടു കപകൊകകൊന പകൊടുള എന്നന് നവിര്കദ്ദേശവിക്കുന.  കകൊരവ്യക്ഷേമമകൊയ മകൊലവിനവ്യ
പരവിപകൊലനതവിനന്  ശകൊസശയമകൊയവി  ഖരമകൊലവിനവ്യങ്ങള്  കവര്തെവിരവികകണതുണന്.
എന്നകൊല്  ഉറേവവിടെങ്ങളവില്  നവിനല്ലം  ഖരമകൊലവിനവ്യങ്ങള്  കശഖരവിക്കുകമ്പകൊള്
ഇകകൊരവ്യതവില് കവണത ശദ്ധ കചേലുത്തുന്നവില. 

iii. ലബകലകൊ അല്ലംഗശകരവിക്കുന്നതെവില് കകൊലതെകൊമസല്ലം -  2016 കല ഖരമകൊലവിനവ്യല്ലം
ലകകകൊരവ്യല്ലം കചേയ്യല് ചേട്ടേങ്ങളവികല ചേട്ടേല്ലം 15 (ഇ) പ്രകകൊരല്ലം ചേട്ടേല്ലം നവിലവവില് വന്നന്
വവിജകൊപനല്ലം മുതെല് ഒരു വര്ഷതവിനകല്ലം ലബകലകൊ രൂപശകരവികണകമനല്ലം
സമയബന്ധവിതെമകൊയവി  ലബകലകൊ  നടെപ്പവിലകൊക്കുനകവന്നന്  ഉറേപ്പകൊകണകമനല്ലം
നവിര്കദ്ദേശവിക്കുന.  കമല്  ചേട്ടേ  പ്രകകൊരല്ലം  08.04.2017  നകല്ലം  ലബകലകൊ
രൂപശകരവിച്ചന്  അല്ലംഗശകകൊരല്ലം  വകൊങ്ങവി സമയബന്ധവിതെമകൊയവി നടെപ്പവിലകൊകകണതെകൊ
യവിരുകന്നങവിലുല്ലം ആയതെന് പകൊലവിച്ചവിട്ടേവില.

iv. യൂസര് ഫശ നവിശ്ചയവിച്ചവിട്ടേവില -  2016 കല ഖരമകൊലവിനവ്യല്ലം ലകകകൊരവ്യല്ലം കചേയ്യല്
ചേട്ടേങ്ങളവികല ചേട്ടേല്ലം 15 (എഫന്), 2016 കല പകൊസവികന് കവയന്സന് മകൊകനകജ്മെന്റെന് റൂള് 8
(3) പ്രകകൊരല്ലം നഗരസഭ സമയകൊസമയങ്ങളവില് യൂസര് ഫശ നവിശ്ചയവിച്ചന് മകൊലവിനവ്യ
ദകൊതെകൊകളവില്  നവിനല്ലം  നഗരസഭകയകൊ  അല്ലംഗശകൃതെ  ഏജനസവികയകൊ
ഈടെകൊകകണതെകൊണന്.  എന്നകൊല്  ഇതരതവിലുള്ള  യൂസര്  ഫശ
നവിശ്ചയവികകൊകതെയുല്ലം  കരകൊറേവികലകൊ  കടെണര്  നവിബന്ധനകളവികലകൊ
പരകൊമര്ശവികകൊകതെയുല്ലം  നവിറേവന്  കവങ്ങരവി  ഏകറടുതന്  നടെത്തുന്ന  പകൊന്റെവില്
വവ്യകവികള്/ഏജനസവികള് കനരവിട്ടേന്  എതവിക്കുന്ന ഒരു ചേകൊകന് മകൊലവിനവ്യതവിനന്
50/-  രൂപ  വശതെല്ലം  ഈടെകൊക്കുന.  ഇതെന്  കമല്  ചേട്ടേതവിനന്  വവിരുദ്ധമകൊയ
നടെപടെവിയകൊണന്.

v. ഓതെലറേകസഷനന്  അകപക്ഷേവിക്കുന്നതെവില്  കകൊലതെകൊമസല്ലം  -  2016  കല
ഖരമകൊലവിനവ്യല്ലം ലകകകൊരവ്യല്ലം കചേയ്യല് ചേട്ടേങ്ങളവികല ചേട്ടേല്ലം 15 (X) ഒരു ദവിവസകത
മകൊലവിനവ്യല്ലം  5  ടെണവില് കൂടുതെല് ഉകണങവില് മകൊലവിനവ്യ സല്ലംസ്കരണ സല്ലംവവിധകൊനല്ലം
ഒരുക്കുന്നതെവിനന്  കഫകൊല്ലം  II  ല്  ഓതെലറേകസഷനുള്ള  അകപക്ഷേ  കകരള
സല്ലംസകൊന  കപകൊലട്യൂഷന  കണ്കടകൊള്  കബകൊര്ഡവിനന്  സമര്പ്പവികകണതെകൊണന്.
ചേട്ടേല്ലം  15  (Z)  പ്രകകൊരല്ലം  ഓതെലറേകസഷന  പുതുക്കുന്നതെവിനന്  കുറേഞ്ഞതെന്
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കകൊലകൊവധവി  കഴവിയുന്നതെവിനന്  60  ദവിവസല്ലം  മുമ്പന്  അകപക്ഷേ  നല്കകണതെകൊണന്.
എന്നകൊല്  ഓതെലറേകസഷനന്  അകപക്ഷേവിക്കുന്നതെവിലുല്ലം  പുതുക്കുന്നതെവിലുല്ലം
കകൊലതെകൊമസല്ലം വന.  കകരള സല്ലംസകൊന കപകൊലട്യൂഷന കണ്കടകൊള് കബകൊര്ഡന്
13.06.2018  നുല്ലം  02.08.2018  നുല്ലം  PCB/HO/EE41/SWMR  306/16  കല
കതവില്  കമല്  വകുപ്പന്  പ്രകകൊരല്ലം  ഓതെലറേകസഷന  അകപക്ഷേവികണകമനല്ലം
അകലങവില്  ശവിക്ഷേകൊര്ഹമകൊയ  കുറമകൊകണനല്ലം  കകൊണവിച്ചന്  കസക്രട്ടേറേവികന്
കതയച്ചു. എന്നകൊല് 11.09.2018 നന് മകൊതമകൊണന് കസക്രട്ടേറേവി ഓതെലറേകസഷനു
കവണവി കകരള സല്ലംസകൊന കപകൊലട്യൂഷന കണ്കടകൊള് കബകൊര്ഡവിനന് അകപക്ഷേ
അയച്ചതെന്.

(d) 2016  കല  പകൊസവികന്  മകൊലവിനവ്യല്ലം  (മകൊകനജന് കമന്റെന്)  ചേട്ടേല്ലം  -  കകന്ദ്ര  വനല്ലം
പരവിസവിതെവി-കകൊലകൊവസകൊ  വവ്യതെവിയകൊന  വകുപ്പവികന്റെ  2016  മകൊര്ച്ചന്  18  നന്
വവിജകൊപനല്ലം  വഴവി  പ്രകൊബലവ്യതവില്  വന്ന  കമല്  ചേട്ടേതവികല  വവ്യവസകള്
പകൊലവിക്കുന്നതെവികല കപകൊരകൊയ്മകള് തെകൊകഴ കകകൊടുക്കുന.

i. പകൊസവികന് മകൊലവിനവ്യല്ലം കൂട്ടേവിയവിട്ടേതെന് ചേട്ടേലല്ലംഘനല്ലം  -  നഗരസഭയവികല മകൊലവിനവ്യല്ലം
2016  കല  പകൊസവികന്  കവയന്സന്  മകൊകനകജ്മെന്റെന്  റൂളവികല  റൂള്  5  (1),  (2)  (a)
എന്നവിവകള്  പ്രകകൊരല്ലം  തെരല്ലംതെവിരവിച്ചന്  കശഖരവിക്കുന്നതെന്  ഉറേപ്പകൊകണകമനല്ലം
ആയതെവിനന് ആവശവ്യമകൊയ സകൗകരവ്യങ്ങള് ഉണകൊകണകമനല്ലം നവിര്കദ്ദേശവിക്കുന.
എന്നകൊല് ഇതെന് ശരവിയകൊയ രശതെവിയവില് പകൊലവികകപ്പടെകൊതതെവിനകൊല് കഞെളവിയന
പറേമ്പന് പകൊന്റെവിനന് സമശപല്ലം റേവിജക്ടന്സന് എന്ന കപരവിലുല്ലം, കവസന്ഹവില് പകൊസവികന് റേശ
ലസകവില്ലംഗന്  പകൊന്റെവിനു  സമശപവുല്ലം  പകൊസവികന്  മകൊലവിനവ്യല്ലം  കൂട്ടേവിയവിട്ടേവിരവിക്കുന്നതെന്
കമല് ചേട്ടേതവികല ചേട്ടേല്ലം 5 (2) (b) യുകടെ ലല്ലംഘനമകൊണന്. ചേട്ടേല്ലം 5 (2) (b) പ്രകകൊരല്ലം
മകൊലവിനവ്യല്ലം  തെരല്ലംതെവിരവികലുല്ലം  കശഖരവികലുല്ലം  നടെക്കുകമ്പകൊള്  പരവിസവിതെവികന്
കകകൊട്ടേല്ലം  ഉണകൊകകൊകതെ  ഉറേപ്പകൊകണകമന്നന്  നവിര്കദ്ദേശവിക്കുന.  എന്നകൊല്  ഇതെന്
പകൊലവികകപ്പടുന്നവില.

ii. പകൊസവികന് മകൊലവിനവ്യല്ലം റേശ ലസകവില്ലംഗന് പകൊന്റെവില് എത്തുന്നതെന് ഉറേപ്പകൊക്കുന്നവില
- ചേട്ടേല്ലം  5  (2)  (c)  പ്രകകൊരല്ലം  നഗരതവില്  ഉണകൊകുന്ന  പകൊസവികന്  മകൊലവിനവ്യല്ലം
റേശലസകവില്ലംഗന് പകൊന്റെവില് എത്തുനകവന്നന് ഉറേപ്പകൊകകണതെകൊകണങവിലുല്ലം ആയതെന്
ചേട്ടേതവില്  നവിഷ്കര്ഷവിക്കുന്ന  കൃതെവ്യമകൊയ  രശതെവിയവില്  ഉറേപ്പകൊക്കുകകയകൊ
അതെവിനകൊവശവ്യമകൊയ നടെപടെവികള് സക്വശകരവിക്കുകകയകൊ കചേയ്യുന്നവില.

iii. കബകൊധവല്കരണതവികല  അപരവ്യകൊപതെ  -  ചേട്ടേല്ലം  5  (2)  (e)  (f)  എന്നവിവ
പ്രകകൊരല്ലം  മകൊലവിനവ്യല്ലം  ഉല്പ്പകൊദകര്  ഉള്കപ്പകടെയുള്ള  ബന്ധകപ്പട്ടേ  മുഴവന
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വവിഭകൊഗതവിനുല്ലം  മകൊലവിനവ്യല്ലം  ഉല്ഭവ  സകൊനത്തു  തെകന്ന  തെരല്ലംതെവിരവിക്കുന്നതെവിനന്
പരവ്യകൊപമകൊയ  രശതെവിയവില്  കബകൊധവല്കരണല്ലം  നടെക്കുന്നവില.  അതെന്
കകൊരണമകൊണന്  കൃതെവ്യമകൊയ  രശതെവിയവില്  തെരല്ലം  തെവിരവിക്കുകയുല്ലം  കശഖരണവുല്ലം
നടെകകൊതതെന്.  ചേട്ടേ  പ്രകകൊരല്ലം  നടെപടെവികള്  സക്വശകരവിക്കുന്നതെവില്  വശഴ്ച
സല്ലംഭവവിക്കുന.

iv. പുനനഃചേല്ലംക്രമണല്ലം നടെതവിയ പകൊസവികവികന്റെ ഉപകയകൊഗല്ലം  -  ചേട്ടേല്ലം  4 (1) (b)
പ്രകകൊരല്ലം  റേശലസകവില്ലംഗന്  നടെതവി  ഉണകൊകവിയ  പകൊസവികന്  ഭക്ഷേണ
സകൊധനങ്ങള്കകൊയവി ഉപകയകൊഗവികകൊന പകൊടെവികലന്നന് നവിഷ്കര്ഷവിക്കുന. എന്നകൊല്
ഇതരതവിലുള്ള  പകൊസവികവികന്റെ  കമല്പറേഞ്ഞ  രശതെവിയവിലുള്ള  ഉപകയകൊഗല്ലം
പൂര്ണമകൊയുല്ലം  നവിര്തകൊന  പരവ്യകൊപമകൊയതുല്ലം  ഫലപ്രദവുമകൊയ  നടെപടെവികള്
ഉണകൊകുന്നവില.

v. 50  ലമകക്രകൊണവില് തെകൊകഴയുള്ള പകൊസവികവികന്റെ ഉപകയകൊഗല്ലം  -  ചേട്ടേല്ലം  4 (1)
(c)  പ്രകകൊരല്ലം  50  ലമകക്രകൊണവില്  തെകൊകഴയുള്ള  പകൊസവികവികന്റെ  ഉപകയകൊഗല്ലം
നവികരകൊധവിച്ചവിട്ടുകണങവിലുല്ലം  ആയതെവികന്റെ  ഉപകയകൊഗല്ലം  നഗരസഭയവില്
അവസകൊനവിപ്പവികകൊന  ഉതെകുന്ന  രശതെവിയവിലുള്ള  ശകമകൊയ  നടെപടെവികള്
ഉണകൊയവിട്ടേവില. കമല് ചേട്ടേല്ലം പ്രകൊബലവ്യതവില് വന്ന കശഷല്ലം നഗരസഭയവില് ആകക
1800  കവി.ഗകൊല്ലം  50  ലമകക്രകൊണവില്  തെകൊകഴയുള്ള  പകൊസവികകൊണന്
പവിടെവികച്ചടുതവിട്ടുള്ളതെന്.  ഇതരതവില്  ചേട്ടേലല്ലംഘനല്ലം  നടെതവിയവര്കകതെവികര
ക്രവിമവിനല് കകസകള് ചുമതവിയവിട്ടേവില.  പവിഴയവിനതവില്  ആകക  4,80,000/-
രൂപ  ഈടെകൊകവിയവിട്ടുകണങവിലുല്ലം  ആയതെന്  നഗരസഭ മകൊലവിനവ്യ  നവിര്മകൊര്ജന
നവിധവി  രൂപശകരവികകൊതതെവിനകൊല്  നഗരസഭകൊ  ഫണവില്  അടെച്ചു.  പകൊസവികന്
കപകൊതു സലതന് കതവിച്ച കുറതവിനന് 97 കകസകളവിലകൊയവി 2,72,220/- രൂപ
പവിഴ ചുമതവിയവിട്ടുണന്. ഇതെന് കകകൊഴവികകകൊടെന് നഗരസഭകയ സല്ലംബന്ധവിച്ചവിടെകതളല്ലം
ഫലപ്രദമകൊയ  നടെപടെവിയകൊകണന്നന്  വവിലയവിരുതകൊനകൊവവില.  ചേട്ടേല്ലം
നടെപ്പവിലകൊക്കുന്നതെവിനന്  കൂടുതെല്  ശകമകൊയ  നടെപടെവികള്
ഉണകൊകകണവിയവിരവിക്കുന.

vi. 50  ലമകക്രകൊണവില് കൂടുതെലുള്ള പകൊസവികന്  വവില്പനയുകടെ  രജവികസ്ട്രഷന  -
നഗരതവില്  50  ലമകക്രകൊണവില്  കൂടുതെലുള്ള  പകൊസവികന്  കവറുകള്
വവില്ക്കുന്നതെവിനന് വവ്യകൊപകൊരവികളവില് നവിനല്ലം രജവികസ്ട്രഷന ഫശസകൊയവി പ്രതെവിമകൊസല്ലം
4,000/-  രൂപ  ഈടെകൊക്കുന്നതെവിനുല്ലം  മറന്  ഏജനസവികളവില്  നവിന്നന്  ലഭവിക്കുന്ന
തുകയുല്ലം പവിഴയുല്ലം  കചേര്തന്  മകൊലവിനവ്യ  നവിര്മകൊര്ജന ഫണന് രൂപശകരവികകൊന
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27.07.2017  കല  കകൗണ്സവില്  തെശരുമകൊനവിച്ചു.  എന്നകൊല്  നകൊളവിതുവകര  50
ലമകക്രകൊണവില് കൂടുതെലുള്ള പകൊസവികന്  കവര് വവില്ക്കുന്നവരുകടെ രജവികസ്ട്രഷനന്
കവണ  നടെപടെവികള്  സക്വശകരവിച്ചവിട്ടേവില.  ഇതുവഴവി  നഗരസഭകന്  സകൊമ്പതവിക
നഷല്ലം സല്ലംഭവവിക്കുന.

(e) ബകയകൊ  കമഡവികല്  (മകൊകനജന് കമന്റെന്)  റൂള്  2016  -  കകന്ദ്ര വനല്ലം പരവിസവിതെവി
കകൊലകൊവസകൊ വവ്യതെവിയകൊന വകുപ്പന്  28.03.2016  നന് വവി  ജകൊപനല്ലം കചേയ്ത ബകയകൊ
കമഡവികല്  (മകൊകനകജ്മെന്റെന്)  റൂള്  2016  പ്രകകൊരമുള്ള  എലകൊ  ലജവ-അലജവ-
ബകയകൊ  മകൊലവിനവ്യങ്ങളുല്ലം  ഉല്പകൊദവികകപ്പടുന്ന  സകൊപനതവില്  നവിനല്ലം  ഇനവ്യന
കമഡവികല് അകസകൊസവികയഷകന്റെ കശഴവില് പ്രവര്തവിക്കുന്ന  IMAGE (  Indian
Medical  Association  Goes  Eco  friendly)  എന്ന  ഏജനസവി  ദവിവകസന
കശഖരവിച്ചന്  പകൊലകകൊടെന്  ജവിലയവികല  കഞവികകകൊടെന്  പ്രവര്തവിക്കുന്ന
സകൊപനതവികന്റെ പകൊന്റെവികലകന് കകകൊണ്ടു കപകൊകുകയുല്ലം കചേയ്യുന. ആശുപതവികളവില്
നവിനല്ലം ലകൊബുകളവില് നവിനല്ലം ഉണകൊകുന്ന മകൊലവിനവ്യങ്ങള് നഗരസഭകന് ലകകകൊരവ്യല്ലം
കചേകയ്യണ  സകൊഹചേരവ്യല്ലം  ഉണകൊകുന്നവില.  ബന്ധകപ്പട്ടേ  സകൊപനങ്ങള്കന്
ലലസനസന്  അനുവദവിക്കുന്ന  സമയതന്  തെകന്ന  മകൊലവിനവ്യ  സല്ലംസ്കരണല്ലം
സല്ലംബന്ധവിച്ചന്  സകൊപനല്ലം  കകരള  സല്ലംസകൊന  കപകൊലട്യൂഷന  കണ്കടകൊള്
കബകൊര്ഡവില് നവിനല്ലം ലഭവിക്കുന്ന അനുമതെവിപതല്ലം കൂടെവി ഹകൊജരകൊക്കുനണന്.

(f) കകട്ടേവിടെ നവിര്മകൊണവുല്ലം കപകൊളവികലുല്ലം (മകൊകനജന് കമന്റെന്) ചേട്ടേല്ലം 2016 - കകന്ദ്ര വനല്ലം
പരവിസവിതെവി  കകൊലകൊവസകൊ  വവ്യതെവിയകൊന  വകുപ്പന്  29.03.2016  നന്  വവിജകൊപനല്ലം
കചേയ്ത  ചേട്ടേങ്ങള്  പ്രകകൊരല്ലം  കകട്ടേവിടെ  നവിര്മകൊണവുല്ലം  കപകൊളവികലുല്ലം  നടെത്തുന്ന
അവസരങ്ങളവില്  ഉണകൊകുന്ന  മകൊലവിനവ്യങ്ങള്  പ്രകതെവ്യകമകൊയവി  നഗരസഭ  കനരവിട്ടേന്
ലകകകൊരവ്യല്ലം കചേകയ്യണവി വരുന്നവില. ബന്ധകപ്പട്ടേ കകട്ടേവിടെതവികന്റെ ഉടെമസര് തെകന്ന
കനരവിട്ടേന് ഇതെന് ഒഴവിവകൊകകൊനകൊവശവ്യമകൊയ നടെപടെവികള് സക്വശകരവിച്ചു വരുന.  എന്നകൊല്
കകട്ടേവിടെല്ലം  കപകൊളവിച്ചന്  പുതുകവിപ്പണവിയുന്നതെവിനന്  അനുമതെവി  ലഭവ്യമകൊകുന്നതെവിനകൊയവി
അകപക്ഷേവിക്കുന്ന സന്ദര്ഭതവില് ബന്ധകപ്പട്ടേ എഞവിനശയറേവില്ലംഗന് വവിഭകൊഗല്ലം കകട്ടേവിടെല്ലം
കപകൊളവിക്കുന്ന സമയത്തുണകൊകുന്ന മകൊലവിനവ്യ സല്ലംസ്കരണല്ലം സല്ലംബന്ധവിച്ചന് യകൊകതെകൊരു
നവിര്കദ്ദേശങ്ങളുല്ലം  നവിബന്ധനകളുല്ലം  വയന്നവില.  ഇതെന്  കൃതെവ്യമകൊയവി
നവിരശക്ഷേവികകൊനകൊവശവ്യമകൊയ നടെപടെവികളുല്ലം സക്വശകരവിക്കുന്നവില.

(g) സര്കകൊര് ഉതരവന്  വഴവി  നല്കവിയ നവിര്കദ്ദേശങ്ങള് പകൊലവിക്കുന്നവില  -  ഉറേവവിടെ
മകൊലവിനവ്യസല്ലംസ്കരണല്ലം  ഫലപ്രദമകൊയുല്ലം  കകൊരവ്യക്ഷേമമകൊയുല്ലം  നടെപ്പവിലകൊക്കുന്നതെവിനന്
നടെപടെവികള്  സക്വശകരവികകൊന  നവിര്കദ്ദേശവിച്ചന്  തെകദ്ദേശ  സക്വയല്ലം  ഭരണ  വകുപ്പന്
22.07.207 കല (സകൊധകൊ) നല്ലം. 2511/17 തെ.സക്വ.ഭ.വ പ്രകകൊരല്ലം സര്കകൊര് ഉതരവന്

                                              സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റേഡികപ്പദ്ധ്യാര്ടറ്റ് സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡഡിററ്റ് റേഡികപ്പദ്ധ്യാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 197
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പുറേകപ്പടുവവിച്ചവിട്ടുണന്.  ഈ  ഉതരവവില്  ഡവി&ഒ  ലലസനകസകൊടു  കൂടെവി
പ്രവര്തവിക്കുന്ന  സകൊപനങ്ങളവില്  മകൊലവിനവ്യങ്ങള്  തെരല്ലം  തെവിരവിച്ചന്  കവര്തെവിരവിച്ചന്,
കശഖരവിച്ചന്  ലജവമകൊലവിനവ്യങ്ങള്  ഉറേവവിടെതവില്  ഫലപ്രദമകൊയവി  സല്ലംസ്കരവികകൊന
ബകയകൊബവിന,  എയന്കറേകൊബവികന്  ബവിന  മുതെലകൊയവ  സജശകരവികണകമനല്ലം
ഇങ്ങകന  2017  കസപല്ലംബര്  15  നു  മുമ്പകൊയവി  സജശകരവിച്ചന്
പ്രവര്തനക്ഷേമമകൊകകൊത  സകൊപനങ്ങളുകടെ  ഡവി&ഒ  ലലസനസന്  കവകറേകൊരു
അറേവിയവിപ്പന്  കൂടെകൊകതെ  റേദ്ദേകൊക്കുന്നതെവിനന് കകരള  മുനവിസവിപ്പകൊലവിറവി  നവിയമതവികല
വവ്യവസകള് പ്രകകൊരമുള്ള  നടെപടെവികള്  കസക്രട്ടേറേവിമകൊര്  സക്വശകരവികണകമനല്ലം
നവിര്കദ്ദേശവിച്ചവിരുനകവങവിലുല്ലം  നടെപ്പവിലകൊകവിയവിട്ടേവില.  കൂടെകൊകതെ  നവിലവവിലുള്ളതുല്ലം
പുതുതെകൊയവി  ഡവി&ഒ  ലലസനസന്  നല്കുന്നതുമകൊയ  കമല്പ്പറേഞ്ഞ
തെരതവിലുള്ളതുമകൊയ  സകൊപനങ്ങളുകടെ  വകൊര്ഡന്  തെവിരവിച്ചുള്ള  ലവിസന്  തെയ്യകൊറേകൊകവി
കമ്പട്യൂട്ടേലറേസന് കചേയ്തന് പ്രസവിദ്ധകപ്പടുകതണതുല്ലം കൃതെവ്യമകൊയ പരവികശകൊധന നടെതവി
റേവിസല്ട്ടേന്  പ്രസവിദ്ധകപ്പടുതണകമനല്ലം  നവിര്കദ്ദേശവിച്ചവിരുനകവങവിലുല്ലം  ആയതുല്ലം
പകൊലവിച്ചവിട്ടേവില.  മകൊലവിനവ്യ  സല്ലംസ്കരണവുമകൊയവി  ബന്ധകപ്പട്ടേന്  വളകര  പ്രധകൊനകപ്പട്ടേ
നവിര്കദ്ദേശല്ലം  സര്കകൊര്  നല്കവിയവിട്ടുല്ലം  ആയതെന്  കൃതെവ്യമകൊയവി  നടെപ്പവിലകൊകകൊതതെന്
ഗുരുതെരമകൊയ വശഴ്ചയകൊണന്.

(h) വവിശദമകൊയ  കപ്രകൊജക്ടന്  റേവികപ്പകൊര്ട്ടേന്  തെയ്യകൊറേകൊക്കുന്നതെവില്  കകൊലതെകൊമസല്ലം  -
ഖരമകൊലവിനവ്യതവികന്റെ  വവിശദമകൊയ  പദ്ധതെവി  കരഖ  (detailed  project  report)
തെയ്യകൊറേകൊക്കുന്നതെവിനന്  ശുചേവിതെക്വ  മവിഷന  എകവികട്യൂട്ടേശവന്  ഡയറേക്ടര്  22.12.2016  നന്
അയച്ച  കതവില്  ഡവി.പവി.ആര്  തെയ്യകൊറേകൊക്കുന്നതെവിനകൊയവി  പരവിശശലനല്ലം
നല്കവിയവിരുനകവങവിലുല്ലം തെയ്യകൊറേകൊക്കുന്നതെവില് യകൊകതെകൊരു പുകരകൊഗതെവിയുല്ലം ഇകലനല്ലം
അതുകകകൊണന്  കകന്ദ്ര  സഹകൊയല്ലം  ലഭവ്യമകൊകകൊത  സകൊഹചേരവ്യല്ലം  ഉണകൊകുകമനല്ലം
ആയതെവിനകൊല് 24.12.2016 നകല്ലം ലഭവ്യമകൊകണകമനല്ലം അറേവിയവിച്ചു.  എന്നകൊല് ഈ
നവിര്കദ്ദേശതവിനു  കശഷല്ലം  2  വര്ഷല്ലം  കഴവിഞ്ഞന്  05.11.2018  ല്  മകൊതമകൊണന്
വവിശദമകൊയ കപ്രകൊജക്ടന് റേവികപ്പകൊര്ട്ടേന് നഗരസഭ തെയ്യകൊറേകൊകവി അയച്ചതെന്. നഗരസഭയവികല
മകൊലവിനവ്യ  സല്ലംസ്കരണവുമകൊയവി  ബന്ധകപ്പട്ടേ  ചേട്ടേങ്ങള്,  സര്കകൊര്  നവിര്കദ്ദേശങ്ങള്
എന്നവിവ പകൊലവിക്കുന്നതെവില് നഗരസഭ വശഴ്ച വരുതവിയവിരവിക്കുന.
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ഓഡവിറന് നവിര്കദ്ദേശങ്ങള്

• കഞെളവിയനപറേമ്പന് പകൊന്റെന് ഏകറടുതന് നടെത്തുന്ന IF&FL എന്ന സകൊപനതവില്
നവിനല്ലം  കവസന്ഹവില് പകൊന്റെന്  ഏകറടുതന്  നടെത്തുന്ന നവിറേവന്  കവകങ്ങരവി  എന്ന
സകൊപനതവില്  നവിനല്ലം  വകൊടെക  കുടെവിശവിക  പലവിശ  സഹവിതെല്ലം
ഈടെകൊകകണതെകൊണന്.

• മകൊലവിനവ്യല്ലം  കസകൊതെസ്സവില്  കവര്തെവിരവിച്ചന്  ലജവമകൊലവിനവ്യല്ലം   കഞെളവിയന
പറേമ്പവികലക്കുല്ലം  അലജവമകൊലവിനവ്യല്ലം  കവസന്ഹവില്  പകൊന്റെവികലക്കുല്ലം
മകൊകറണതെകൊണന്. 

• കവസന്ഹവില്  പകൊന്റെവികന്റെ  കകകൊമ്പകൗണവില്  കൂട്ടേവിയവിട്ടേ  അലജവമകൊലവിനവ്യങ്ങള്
നവിറേവന്  കവങ്ങരവി  എന്ന  സകൊപനതവികന്റെ  കചേലവവില്  നശകല്ലം
കചേയ്യവികകണതെകൊണന്.

• മകൊലവിനവ്യല്ലം നശകല്ലംകചേയ്യുന്ന വകൊഹനങ്ങള് യഥകൊസമയല്ലം റേവിപ്പയര് കചേയ്തന് മകൊലവിനവ്യ
നശകതവിനകൊയവി ഉപകയകൊഗവികകണതെകൊണന്.

• മകൊലവിനവ്യ നവിര്മകൊര്ജന ഫണന് രൂപശകരവികകണതെകൊണന്.

• മകൊലവിനവ്യനശകതവിനകൊയവി  മൂടെവിയ  വകൊഹനങ്ങള്  മകൊതല്ലം
ഉപകയകൊഗവികകണതെകൊണന്.

• പകൊസവികന്  കവറുകളുകടെയുല്ലം  സഞവികളുകടെയുല്ലം  കുറേഞ്ഞ  വവില  വവിജകൊപനല്ലം
പ്രകകൊരല്ലം നവിശ്ചയവികകണതെകൊണന്.

• യൂസര് ഫശ നവിശ്ചയവികകണതെകൊണന്.

• ഉറേവവിടെ  മകൊലവിനവ്യ  സല്ലംസ്കരണതവിനന്  സര്കകൊര്  നവിര്കദ്ദേശവിച്ച  നടെപടെവികള്
സക്വശകരവികകണതുല്ലം വശഴ്ച വരുത്തുന്ന സകൊപനങ്ങളുകടെ ഡവി & ഒ ലലസനസന്
റേദ്ദേകൊകകൊന നടെപടെവി സക്വശകരവികകണതുമകൊണന്.

• 50 ലമകക്രകൊണവില്  തെകൊകഴയുള്ള  പകൊസവികവികന്റെ  ഉപകയകൊഗല്ലം
അവസകൊനവിപ്പവികകൊന  ശകവുല്ലം  ഫലപ്രദവുമകൊയ  നടെപടെവികള്
സക്വശകരവികകണതെകൊണന്.

• 50  ലമകക്രകൊണവില്  കൂടുതെലുള്ള  പകൊസവികന്  വവില്പനകന്  രജവികസ്ട്രഷന
ഏര്കപ്പടുകതണതെകൊണന്.

• നഗരസഭയുകടെ  എലകൊ  വകൊര്ഡുകളവികലയുല്ലം  മകൊലവിനവ്യ  സല്ലംസ്കരണല്ലം  ഉറേപ
വരുകതണതെകൊണന്.
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• വകൊണവിജവ്യ  സകൊപനങ്ങളുകടെ  വകൊര്ഡന്  തെവിരവിച്ചുള്ള  ലവിസന്
പ്രസവിദ്ധശകരവികകണതെകൊണന്.

• ലബകലകൊ അല്ലംഗശകകൊരല്ലം വകൊങ്ങവി തുടെര്നടെപടെവി സക്വശകരവികകണതെകൊണന്.

• മകൊലവിനവ്യല്ലം  ലകകകൊരവ്യല്ലം  കചേയ്യുന്നതുമകൊയവി  ബന്ധകപ്പട്ടേ  നവിയമങ്ങള്ക്കുല്ലം
ചേട്ടേങ്ങള്ക്കുല്ലം  വവിരുദ്ധമകൊയവി  പ്രവര്തവിക്കുന്നവര്കകതെവികര  കര്ശന
നടെപടെവികള് സക്വശകരവികകണതെകൊണന്.

• കബകൊധവല്കരണ പരവിപകൊടെവികള് കകൊരവ്യക്ഷേമമകൊകകണതെകൊണന്.

ഖണവിക  സമകൊഹൃതെ  റേവികപ്പകൊര്ട്ടേവില് ഉള്കപ്പടുത്തുന്നതെവികലകകൊയവി  ശുപകൊര്ശ  കചേയുന്ന  വവിവരല്ലം
അറേവിയവിച്ചു  കകകൊണന്  06.07.2019  നന്  കസക്രട്ടേറേവികന്  നല്കവിയ  കതവിനന്
(കക.എസന്.എ.കക.ഒ.സവി/എ.7/639/2019)  ലഭവ്യമകൊകവിയ  മറുപടെവിയവില്  ഖരമകൊലവിനവ്യ
സല്ലംസ്കരണവുമകൊയവി ബന്ധകപ്പട്ടേന് ഓഡവിറവില് ഉന്നയവിച്ച പരകൊമര്ശങ്ങള്കന് നഗരസഭ തെലതവില്
ക്രവിയകൊത്മകമകൊയ  നടെപടെവികള്  സക്വശകരവിച്ചു  വരുനകണന്നന്  അറേവിയവിച്ചവിട്ടുണന്.  സര്കകൊര്
തെലതവിലുല്ലം  മറന്  സര്കകൊര്  ഏജനസവികളവില്  നവിനല്ലം  ലഭവ്യമകൊകകണ  അനുമതെവികള്കകൊയവി
ആക്ഷേന പകൊന, ലബലകൊ എന്നവിവ അയച്ചു നല്കവിയവിട്ടുകണനല്ലം അറേവിയവിച്ചവിട്ടുണന്. 
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അദദദ്ധ്യായയം - 3

മുനനിസനിപദ്ധ്യാലനിറനി 

ആലപ്പുഴ മുനനിസനിപപ്പാലനിറനി 

1. പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനില് അലലംഭപ്പാവലം  -  ലലപ്പാക ബപ്പാങങ്ക്  ധനസഹപ്പായലം
52.6 ലകലം ലപ്പാപപ്പായനി.

[ആലപ്പുഴ മുനനിസനിപപ്പാലനിറനി 2017-18 ഓഡനിറങ്ക് റനിലപപ്പാര്ടങ്ക്  ഖണനിക 3-2]

നഗരസഭയുടടെ  സപ്പാപനതല  കപ്പാരര്യലശേഷനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനലം
ശേകനിടപടുത്തുന്നതനിനലം ആവശേര്യമപ്പായ പദ്ധതനികള് ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടെപപ്പാക്കുന്നതനിനപ്പാണങ്ക്
ലലപ്പാക ബപ്പാങങ്ക് ധനസഹപ്പായലം (KLGSDP ഗപ്പാനങ്ക്) അനവദനിക്കുന്നതങ്ക്. 31.3.2018 നകലം തുക
വനിനനിലയപ്പാഗനിക്കണലം എന്ന വര്യവസയനിലപ്പാണങ്ക് തുക അലലപ്പാടങ്ക്  ടചെയനിരുന്നതങ്ക്.  എന്നപ്പാല്,
ലപപ്പാജക്ടുകള്  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിലലം  നടെപനിലപ്പാക്കുന്നതനിലമുണപ്പായ  വവീഴ്ച  മൂലലം  52.62
ലകലം രൂപ ലപ്പാപപ്പായനി.  തന്വര്ഷലം  126.77 ലകലം രൂപപ്പാ അനവദനിടച്ചെങനിലലം ലകവലലം
96.3  ലകലം രൂപയുടടെ പദ്ധതനികള് മപ്പാത്രമപ്പാണങ്ക് ആവനിഷ്കരനിച്ചെതങ്ക്.  ടചെലവഴനിച്ചെതങ്ക്  74.14
ലകവലം. വനിശേദപ്പാലംശേലം ചുവടടെ.

സ.ഉ.(സപ്പാധപ്പാ)നലം.4473/2017/ധന. തവീയതനി
29.5.2017 പകപ്പാരലം അനവദനിച്ചെതങ്ക് 12,67,801

GO(Rt)5824/2017/Fin Dtd. 21.7.2017 
പകപ്പാരലം അനവദനിച്ചെതങ്ക് 1,14,09,765

തന് വര്ഷ ആടക അലലപ്പാടങ്ക്ടമനങ്ക് 1,26,77,566

പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചെതങ്ക് 96,29,992

ടചെലവഴനിച്ചെതങ്ക് 74,14,933
(58.48%)

ബപ്പാക്കനി (ലപ്പാപപ്പായ തുക) 52,62,633

21.7.2017 നകലം  തടന്ന  സര്ക്കപ്പാര്  ഫണങ്ക്  അലലപ്പാടങ്ക്  ടചെയനിരുന.  നനിലവനില്
ആവനിഷ്കരനിച്ചെനിരുന്ന  ലപപ്പാജകനിടന  ലസവനിലംഗങ്ക്സങ്ക്  ഉപലയപ്പാഗനിച്ചെങ്ക്  പുതനിയ  ലപപ്പാജക്ടുകള്
ഏടറടുക്കണടമന്നങ്ക് 1.11.2017 ടല ഡനി.എ.1/839(2)/തസസ്വഭവ നമ്പര് സര്ക്കുലര് പകപ്പാരലം
സര്ക്കപ്പാര് പലതര്യകലം നനിര്ലദ്ദേശേനിച്ചെനിരുന്നതുമപ്പാണങ്ക്.  എന്നനിടലം ആവശേര്യപ്പാനസരണലം പദ്ധതനി
തയപ്പാറപ്പാക്കനി  പണലം  വനിനനിലയപ്പാഗനിച്ചെനില.  നഗരസഭയുടടെ  വനിവനിധ  വനികസന
പവര്ത്തനത്തനിന  ലവണനി  ടചെലവഴനിക്കപ്പാമപ്പായനിരുന്ന  അരലക്കപ്പാടെനിയനിലധനികലം  വരുന്ന
തുകയപ്പാണങ്ക് ഇങ്ങടന നഷ്ടമപ്പായതങ്ക്. ഇതങ്ക് നഗരസഭപ്പാ അധനികൃതരുടടെ ഭപ്പാഗത്തു നനിനണപ്പായ
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വവീഴ്ചയപ്പാണങ്ക്. വനിഷയത്തനില് ഭരണ സമനിതനി ശ്രദ്ധ ടചെലത്തണടമന്നങ്ക് ഓഡനിറങ്ക് റനിലപപ്പാര്ടനില്
പരപ്പാമര്ശേനിച്ചെനിടണങ്ക്.

ഖണനിക  സമപ്പാഹൃത  ഓഡനിറങ്ക്  റനിലപപ്പാര്ടനില്  ഉള്ടപടുത്തുന്ന  വനിവരലം  അറനിയനിച്ചു  ടകപ്പാണങ്ക്
നല്കനിയ  കത്തനിനങ്ക്  തലദ്ദേശേ  സപ്പാപനലം  മറുപടെനി  ലഭര്യമപ്പാക്കനിയനിടനിടലന്നങ്ക്  ആലപ്പുഴ  നഗരസഭ
ഓഡനിറങ്ക്  കപ്പാരര്യപ്പാലയലം   ടഡപപ്യൂടനി  ഡയറകറുടടെ  16.8.2019  തവീയതനിയനിടല  ടക.എസങ്ക്.എ/

എ.എല്.എലം1/196/2019 നമ്പര് കത്തങ്ക് പകപ്പാരലം അറനിയനിച്ചെനിടണങ്ക്. 
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ആലവ മുനനിസനിപപ്പാലനിറനി

1. അടെനിസപ്പാന  സസൗകരര്യങ്ങള്  ഒരുക്കപ്പാത്തതനിനപ്പാല്  വലയപ്പാമനിത്രലം  പദ്ധതനി
നടെപപ്പായനില.

[ആലവ മുനനിസനിപപ്പാലനിറനി 2017-18 ഓഡനിറങ്ക് റനിലപപ്പാര്ടങ്ക്  ഖണനിക 3-2]

ലകരള  ലസപ്പാഷര്യല്  ടസകപ്യൂരനിറനി  മനിഷനലം  തലദ്ദേശേസസ്വയലംഭരണ  സപ്പാപനങ്ങളലം
സലംയുകമപ്പായനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന  പദ്ധതനിയപ്പാണങ്ക്  വലയപ്പാമനിത്രലം.  ലകപ്പാര്പലറഷന്,
മുനനിസനിപല്  പലദശേത്തങ്ക്  തപ്പാമസനിക്കുന്ന  65  വയസങ്ക്  കഴനിഞ്ഞ  വലയപ്പാജനങ്ങളപ്പാണങ്ക്
പദ്ധതനിയുടടെ  ഗുണലഭപ്പാകപ്പാക്കള്.  ടമപ്പാബബല്  കനിനനിക്കങ്ക്  വഴനി  സസൗജനര്യ  മരുന്നങ്ക്
വനിതരണലം,  ലരപ്പാഗവീപരനിചെരണലം  (പപ്പാലനിലയറവീവങ്ക്  ടകയര്),  കസൗണ്സനിലനിലംഗങ്ക്  എന്നനിവ
വലയപ്പാജനങ്ങള്ക്കങ്ക് നല്കുന്നതനിനപ്പാണങ്ക് പദ്ധതനി ലകര്യലം ടവക്കുന്നതങ്ക്.

07.04.2017-ടല  ലകരള  സപ്പാമൂഹര്യസുരകപ്പാമനിഷടന  (എറണപ്പാകുളലം)
1416/KSSM/2017-ാം  നമ്പര്  കത്തങ്ക്  പകപ്പാരലം  ആലവ  നഗരസഭയനില്  വലയപ്പാമനിത്രലം
പദ്ധതനി ആരലംഭനിക്കുന്നതനിനങ്ക് ആവശേര്യമപ്പായ നടെപടെനികള് ലകരള സപ്പാമൂഹര്യസുരകപ്പാ മനിഷന്
സസ്വവീകരനിച്ചെങ്ക്  വരനികയപ്പാടണനലം  ഇതനിനങ്ക്  ആവശേര്യമപ്പായ  തപ്പാടഴപറയുന്ന  അടെനിസപ്പാന
സസൗകരര്യങ്ങള് നഗരസഭ ഒരുക്കണടമനലം അഭര്യര്തനിച്ചെനിരുന.

• ഓഫവീസങ്ക് (600 sqft. വലയപ്പാജന സസൗഹൃദമപ്പായതങ്ക്)

• ലമശേ (3 എണലം)

• കലസര (2 എകനികപ്യൂടവീവങ്ക്, 10 പപ്പാസനികങ്ക്)

• മരുന്നങ്ക് സൂകനിക്കുന്നതനിനങ്ക് റപ്പാക്കങ്ക് (2 എണലം)

• അലമപ്പാര (2 എണലം)

• ഫനിഡങ്ക്ജങ്ക് (1 എണലം)

• കമ്പപ്യൂടര് (UPS, Printer with Scanner)

• ഇനര്ടനറങ്ക് കണകന്

• ഓഫവീസങ്ക് ലസഷനറനി

• ടമഡനിസനിന് കവര് (ഓലരപ്പാ വര്ഷലത്തക്കുലം 60,000 എണലം)

• ഓഫവീസനില് ആവശേര്യമപ്പായ ബലറ്റുകള്, ഫപ്പാനകള്, ലടെപ്പായങ്ക് ടലറങ്ക് സസൗകരര്യലം

• ഓഫവീസങ്ക് ടപയനിനങ്ക് ടചെയ്തു പവര്ത്തന ലയപ്പാഗര്യമപ്പാക്കുക.
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ലമല് സസൗകരര്യങ്ങള് അടെനിയന്തരമപ്പായനി  സജ്ജമപ്പാക്കണടമന്നങ്ക്  ടെനി  മനിഷടന ജനിലപ്പാ
ലകപ്പാ-ഓര്ഡനിലനറര്  07.04.2017 -ല് അറനിയനിച്ചെനിരുന. 06.07.2017 -ടല ലകമകപ്പാരര്യ
സപ്പാനനിലംഗങ്ക്  കമനിറനി  തവീരുമപ്പാനലം  നലം.2  പകപ്പാരലം  ടെനി  സസൗകരര്യങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നതനിനങ്ക്
മുനനിസനിപല്  എഞനിനവീയര്ക്കങ്ക്  കുറനിപങ്ക്  നല്കപ്പാന്  തവീരുമപ്പാനനിച്ചു.  എന്നപ്പാല്  ലവണത്ര
അടെനിസപ്പാന  സസൗകരര്യങ്ങള്  ഒരുക്കപ്പാത്തതനിനപ്പാല്  നപ്പാളനിതുവടരയപ്പായനി  വലയപ്പാമനിത്രലം
ലപപ്പാജകങ്ക് ആരലംഭനിക്കപ്പാന് നഗരസഭയങ്ക് കഴനിഞ്ഞനിടനില.

16.08.2012-ലലം  370/പനി1/11/KSSM/EKM-ാം നമ്പര് കത്തങ്ക് വഴനി വലയപ്പാമനിത്രലം
ലപപ്പാജകനിനങ്ക്  ഒരു  ഓഫവീസങ്ക്  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനങ്ക്  ലവണ  സലവലം  അടെനിസപ്പാന
സസൗകരര്യങ്ങളലം  ഒരുക്കണടമന്നപ്പാവശേര്യടപടടകപ്പാണങ്ക്  സപ്പാമൂഹര്യ  സുരകപ്പാ  മനിഷന്
നഗരസഭയങ്ക്  കത്തയച്ചെനിരുന.  എലപ്പാ  വപ്പാര്ഡുകളനിലലം  ടമപ്പാബബല്  കനിനനിക്കങ്ക്
നടെത്തുന്നതനിനങ്ക് ലവണ സല സസൗകരര്യങ്ങള് കൂടെനി ഏര്പപ്പാടെപ്പാക്കപ്പാനലം നനിര്ലദ്ദേശേനിച്ചെനിരുന.
എന്നപ്പാല് യഥപ്പാസമയലം അനലയപ്പാജര്യസലലം കടണത്തുന്നതനില് നഗരസഭയ്ക്കുണപ്പായ വവീഴ്ച
മൂലലം ടെനി പദ്ധതനി നടെപപ്പായനില.  വലയപ്പാമനിത്രലം പദ്ധതനി നടെപനിലപ്പാക്കപ്പാത്തതങ്ക് മൂലലം മുതനിര്ന്ന
പസൗരനപ്പാര്ക്കങ്ക്  ലഭനിലക്കണ  സസൗജനര്യ  ലസവനങ്ങള്  അവര്ക്കങ്ക്  കനിടപ്പാടത  ലപപ്പാകുന.
നഗരസഭയനില്  വലയപ്പാമനിത്രലം  പദ്ധതനി  നടെപനിലപ്പാക്കപ്പാന്  കഴനിയപ്പാതനിരുന്ന  സപ്പാഹചെരര്യലം
എന്തപ്പാടണന്നങ്ക് വര്യകമപ്പാക്കപ്പാന് ആവശേര്യടപട ടകപ്പാണങ്ക് 22.10.2018 ല് നല്കനിയ ഓ ഡനിറങ്ക്
എന്കസ്വയറനി നലം.52/17-18 നങ്ക് നഗരസഭ മറുപടെനി നല്കനിയനിടനില .

(a) നഗരസഭപ്പാ  വനിഹനിതലം  20 ലകലം രൂപ ലസപ്പാഷര്യല്  ടസകപ്യൂരനിറനി  മനിഷനങ്ക്  നല്കനി-പദ്ധതനി
നടെപപ്പാക്കപ്പാത്തതനിനപ്പാല്  നഗരസഭയനിടല  വലയപ്പാജനങ്ങള്ക്കങ്ക്  പദ്ധതനി  ആനകൂലര്യലം
ലഭനിക്കുന്നനില.

വനികസനഫണനില് നനിനലം തന്വര്ഷലം 20 ലകലം രൂപ വലയപ്പാമനിത്രലം പദ്ധതനിയുടടെ
നഗരസഭ  വനിഹനിതമപ്പായനി  ലസപ്പാഷര്യല്  ടസകപ്യൂരനിറനി  മനിഷനങ്ക്  നല്കനിയനിടണങ്ക്.
വനിശേദപ്പാലംശേങ്ങള് ചുവടടെ

ബനില് നമ്പര്/തവീയതനി തുക(രൂപ)

40/15.06.2017 10,00,000

128/18.08.2017 10,00,000

ആടക 20,00,000

പദ്ധതനി  നടെപപ്പാക്കുന്നതനിനള്ള  അടെനിസപ്പാനസസൗകരര്യലം  നഗരസഭ
ഏര്ടപടുത്തപ്പാതനിരുന്നതങ്ക്  മൂലലം  നഗരസഭയനില്  തപ്പാമസനിക്കുന്ന  65  വയസനിന
മുകളനിലള്ളവര്ക്കങ്ക്  പദ്ധതനിയുടടെ  പലയപ്പാജനലം  ലഭനിക്കുന്നനില.  നഗരസഭയനില്
ആയനിരലത്തപ്പാളലം  ലപര്  വപ്പാര്ദ്ധകര്യടപന്ഷന്  വപ്പാങ്ങുന്നവരപ്പായുണങ്ക്.
വലയപ്പാജനങ്ങളപ്പായനി  ധപ്പാരപ്പാളലം  ഗുണലഭപ്പാകപ്പാക്കളണങ്ക്  എന്നര്തലം.  ടമപ്പാബബല്

204 പകേരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിററ്റ് വകുപറ്റ്പകേരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിററ്റ് വകുപറ്റ്



മുനനിസനിപപ്പാലനിറനി 

കനിനനിക്കുകള്  വഴനി  ലഭര്യമപ്പാലയക്കപ്പാവന്ന  സസൗജനര്യ  ചെനികനിത്സയുലം  മരുനകളലം
ഇവര്ക്കങ്ക്  അനര്യമപ്പാകുന.  മുതനിര്ന്ന  പസൗരന്മപ്പാര്ക്കപ്പായുള്ള  വലയപ്പാജന  കൂടപ്പായ്മകള്
ഉള്ടപടടെ  അവരുടടെ  സപ്പാമൂഹര്യജവീവനിത  നനിലവപ്പാരലം  ഉയര്ത്തുന്ന  ഒലടടറ
സലംരലംഭങ്ങള് നടെപനില് വരുത്തപ്പാന് കഴനിയുന്ന ഒരു അവസരമപ്പാണങ്ക് നഗരസഭയുടടെ
അനപ്പാസ  മൂലലം  നഷ്ടമപ്പായതങ്ക്.  അവരുടടെ  സലംരകണത്തനിനലം
ആലരപ്പാഗര്യപരനിപപ്പാലനത്തനിനലം  ഉതകുന്ന  ഈ  പദ്ധതനി  നടെപനിലപ്പാക്കപ്പാന്
ആവശേര്യമപ്പായ  മുഴുവന്  സജ്ജവീകരണങ്ങളലം  ഒരുക്കപ്പാന്  നഗരസഭ
ശ്രദ്ധനിലക്കണതപ്പാണങ്ക്.

(b) വലയപ്പാമനിത്രലം  പദ്ധതനിക്കപ്പായനി  ഫനിഡങ്ക്ജങ്ക്  വപ്പാങ്ങനി-പദ്ധതനി  തുടെങ്ങപ്പാത്തതനിനപ്പാല്  ഫനിഡങ്ക്ജങ്ക്
ഉപലയപ്പാഗനിക്കുന്നനില-അനപ്പാവശേര്യ ടചെലവങ്ക് 17,980/- രൂപ

സൂചെന (2)  ഫയല് പകപ്പാരലം  'വലയപ്പാമനിത്രലം പദ്ധതനിക്കങ്ക് ഉപകരണങ്ങള് വപ്പാങ്ങല്'
എന്ന ടസക്രടറനിയുടടെ 265/17-18-ാം നമ്പര് ലപപ്പാജകനില് ഉള്ടപടുത്തനി വനികസന
ഫണങ്ക് ഉപലയപ്പാഗനിച്ചെങ്ക് ഒരു ടറഫനിജലററര് വപ്പാങ്ങനിയനിരുന (ബനില് നമ്പര്/തവീയതനി -
296/24.03.2018).  കസ്വലടഷന് വഴനി  'ലമപ്പാലഡണ് ഇന്ഡസവീസങ്ക്  '  കുനകര എന്ന
സപ്പാപനത്തനില്  നനിന്നങ്ക്  17,980/-  രൂപയപ്പാണങ്ക്  ടറഫനിജലററര്  (whirlpool)
വപ്പാങ്ങനിയതങ്ക്. 

നനിലവനില്  വലയപ്പാമനിത്രലം  ലപപ്പാജകങ്ക്  നഗരസഭ  ആരലംഭനിച്ചെനിടനില.  ആകയപ്പാല്
പുതുതപ്പായനി  വപ്പാങ്ങനിയ  ടറഫനിജലററര്  നഗരസഭയനില്  7  മപ്പാസമപ്പായനി  ഉപലയപ്പാഗ
ശൂനര്യമപ്പായനി  ഇരനിക്കുകയപ്പാണങ്ക്.  ഫനിഡങ്ക്ജങ്ക്  ഉപലയപ്പാഗനിക്കുന്നനില,  എന്നപ്പാല്  വപ്പാറനനി
കപ്പാലയളവങ്ക് കഴനിഞ്ഞുലപപ്പാവകയുലം ടചെയ്യുന. പദ്ധതനി തുടെങ്ങപ്പാത്തതനിനപ്പാല് ഫനിഡങ്ക്ജങ്ക്
വപ്പാങ്ങനിയതങ്ക്  അനപ്പാവശേര്യ  ടചെലവപ്പാണങ്ക്.  17,980/-  രൂപയുടടെ  ടചെലവങ്ക്  ഓഡനിറനില്
തടെസടപടുത്തുന.  അടെനിസപ്പാനസസൗകരര്യങ്ങള്  ഒരുക്കപ്പാത്തതങ്ക്  മൂലലം  പദ്ധതനി
നടെപനിലപ്പാക്കപ്പാത്തതങ്ക്  ഭരണപരമപ്പായ  വവീഴ്ചയപ്പാണങ്ക്.  22.10.2018-ടല  52/2017-18
ഓഡനിറങ്ക്  എന്കസ്വയറനി  പകപ്പാരലം  മുകളനില്  കപ്പാണനിച്ചെ  വസ്തുതകള്  ടസക്രടറനിയുടടെ
ശ്രദ്ധയനില്ടപടുത്തനിയനിരുന. എന്നപ്പാല് മറുപടെനി നല്കനിയനിടനില.

വലയപ്പാമനിത്രലം പദ്ധതനിക്കപ്പായനി 2016-17 ല് 10 ലകലം രൂപയുലം 2017-18 ല് 10 ലകലം രൂപയുലം
ലസപ്പാഷര്യല്  ടസകപ്യൂരനിറനി  മനിഷനങ്ക്  ബകമപ്പാറനിടയനലം  പദ്ധതനി  പകപ്പാരമുള്ള  ആനകൂലര്യങ്ങള്
നല്കനി വരുന്നതപ്പായുലം ടസക്രടറനി മറുപടെനി നല്കനിയനിടടണനലം എന്നപ്പാല് ആവശേര്യമപ്പായ ഭസൗതനിക
സപ്പാഹചെരര്യങ്ങള് ഇലപ്പാത്തതനിനപ്പാല് വലയപ്പാമനിത്രലം പദ്ധതനി നഗരസഭയനില് ആരലംഭനിച്ചെനിടനിടലന്നങ്ക്
ആലവ നഗരസഭ ഓഡനിറങ്ക് ടഡപപ്യൂടനി ഡയറകര് (ഹ.ലഗ) ടന 24.07.2019 ടല ടക.എസങ്ക്.എ-
എ.വനി.എലം (എലം 2)265/19 നമ്പര് കത്തങ്ക് പകപ്പാരലം റനിലപപ്പാര്ടങ്ക് ടചെയനിടണങ്ക്.
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2. തുമ്പൂര്മുഴനി ലമപ്പാഡല് മപ്പാലനിനര്യ സലംസ്കരണലം -  വര്യകമപ്പായ ആസൂത്രണമനില –
പദ്ധതനി  പപ്പാരലംഭദനിശേയനില്  തുടെരുന  -  47.89  ലകലം  രൂപയുടടെ  ടചെലവങ്ക്
തടെസടപടുത്തുന.

[ആലവ മുനനിസനിപപ്പാലനിറനി 2017-18 ഓഡനിറങ്ക് റനിലപപ്പാര്ടങ്ക്  ഖണനിക 3-3]

അസനിസനങ്ക് എഞനിനവീയര് നനിര്വ്വഹലണപ്പാലദര്യപ്പാഗസനപ്പായ മപ്പാലനിനര്യ സലംസ്ക്കരണലം-
തുമ്പൂര്മുഴനി  (ലപപ്പാജകങ്ക്  നമ്പര്  253/18)  എന്ന  പദ്ധതനിക്കപ്പായനി  ധനകപ്പാരര്യ  കമവീഷന്
ഗപ്പാനപ്പായനി  47,41,075/-  രൂപയപ്പാണങ്ക്  വകയനിരുത്തനിയതങ്ക്.  ലകരള  അലഗപ്പാ ഇന്ഡസവീസങ്ക്
ലകപ്പാര്പലറഷലനപ്പാടെങ്ക്  ഈ  പവൃത്തനിയുടടെ  എസനിലമറങ്ക്  തയപ്പാറപ്പാക്കനി  നല്കപ്പാന്
ആവശേര്യടപടതു  പകപ്പാരലം  47.89  ലകലം  രൂപയുടടെ  എസനിലമറങ്ക്  തയപ്പാറപ്പാക്കനി
നല്കനിയനിടണങ്ക്. ഇതനിടന വനിശേദപ്പാലംശേങ്ങള് ചുവടടെ ടകപ്പാടുക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര് ബസറങ്ക് എയലറപ്പാബനികങ്ക്

ബനിന് എണലം
ടഷഡങ്ക്
എണലം ആടക തുക

1 മനിനനിമപ്പാര്ക്കറങ്ക് 2 1 3,35,000

2 ബബപപ്പാസങ്ക് അണര് ബനിഡങ്ക്ജങ്ക് 2 1 3,35,000

3 കപ്പാലരപ്പാത്തുകുഴനി ആശുപത്രനിക്കങ്ക് സമവീപലം 4 1 6,13,000

4 പനിയദര്ശേനിനനി ടെസൗണ് ഹപ്പാള് 4 1 6,13,000

5 ടസമനിനപ്പാരനിപടെനി (NH) 4 1 6,13,000

6 ആലവ മപ്പാര്ക്കറങ്ക് 10 1 11,40,000

7 ആലവ മുനനിസനിപല് പപ്പാര്ക്കങ്ക് 10 1 11,40,000

ആടക 47,89,000

ടഡലപപ്പാസനിറങ്ക്  വര്ക്കപ്പായപ്പാണങ്ക്  ടകലയപ്പാ  -ടയ  ഈ  പദ്ധതനി  ഏല്പനിച്ചെനിടള്ളതങ്ക്.
ടകലയപ്പായങ്ക് തുക നല്കനിയതനിടന വനിശേദപ്പാലംശേങ്ങള് ചുവടടെ ടകപ്പാടുക്കുന.

ബനില് നമ്പര് തുക

267/16.03.2018 24,89,000

316/31.03.2018 23,00,000

ആടക 47,89,000

06.03.2018-ല്  പണനിയുടടെ  കരപ്പാര്  ചെമച്ചെനിടണങ്ക്.  കരപ്പാര്  നമ്പര്
68/എ.ഇ./LSGD/17-18.  കരപ്പാര്  വര്യവസ  (4)  പകപ്പാരലം  05.04.2018-ല്  പണനി
പൂര്ത്തവീകരനിക്കണലം, മപ്പാത്രമല ടമഷര്ടമനങ്ക് ബുക്കനില് ലരഖടപടുത്തനി നല്കുകയുലം ലവണലം.
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അപപ്പാകതകള്

1. ആടക  ഏഴങ്ക്  ബസറ്റുകളനിലപ്പാണങ്ക്  പവൃത്തനി  ഉലദ്ദേശേനിച്ചെനിടള്ളതങ്ക്.  എന്നപ്പാല്  മുകളനില്
സൂചെനിപനിച്ചെ ആലവ മുനനിസനിപല് പപ്പാര്ക്കങ്ക് ബസറനിടലപ്പാഴനിടക മടറപ്പാരനിടെത്തുലം പണനി
ആരലംഭനിക്കപ്പാന് ലപപ്പാലലം സപ്പാധനിച്ചെനിടനില.  തുക ടചെലവഴനിച്ചെങ്ക് മപ്പാസങ്ങള് കഴനിഞ്ഞനിടലം
പവൃത്തനി തുടെങ്ങപ്പാനപ്പായനിടനില.

2. ബജവമപ്പാലനിനര്യങ്ങള്  വളമപ്പാക്കനി  മപ്പാറ്റുന്നതനിനള്ള  സലംവനിധപ്പാനമപ്പാണങ്ക്  തുമ്പൂര്മുഴനി
ലമപ്പാഡല്.  എന്നപ്പാല്  ബനിനകളലം  ടഷഡുലം  സപ്പാപനിക്കുന്നതങ്ക്  മപ്പാത്രമപ്പാണങ്ക്  ഈ
പദ്ധതനിയനില് ഉലദ്ദേശേനിച്ചെനിടള്ളതങ്ക്.  ഇതനിടന തുടെര്പവര്ത്തനത്തനിനപ്പാവശേര്യമപ്പായനി തുക
പദ്ധതനിയനില്  വകയനിരുത്തലനില.  ഇതങ്ക്  മൂലലം  നനിര്മപ്പാണലം  കഴനിയുലമ്പപ്പാള്
ബനിനകളലം  ടഷഡുലം  നനിഷനിയ  ആസനിയപ്പായനി  നശേനിച്ചെങ്ക്  ലപപ്പാകുന്നതനിനങ്ക്
സപ്പാദ്ധര്യതയുണങ്ക്. 

3. ടപപ്പാതു  ജനങ്ങള്  വനിലനപ്പാദത്തനിനലം  ആലഘപ്പാഷങ്ങള്ക്കുമപ്പായനി  ഉപലയപ്പാഗനിക്കുന്ന
പപ്പാര്ക്കങ്ക്,  ടെസൗണ്ഹപ്പാള് എന്നനിവനിടെങ്ങളനില് ലവസങ്ക് ബനിനകള് സപ്പാപനിച്ചെങ്ക് മപ്പാലനിനര്യ
സലംസ്കരണലം നടെത്തുന്നതങ്ക്  ആലരപ്പാഗര്യകരമപ്പാലണപ്പാ  എന്നങ്ക്  ആലരപ്പാഗര്യവനിഭപ്പാഗലം
പരനിലശേപ്പാധനിച്ചെങ്ക് ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിടനില.

09.05.2018 -ടല 28/2017-18 -ാം നമ്പര് ഓഡനിറങ്ക് എന്കസ്വയറനി പകപ്പാരലം മുകളനില്
പസപ്പാവനിച്ചെ  കപ്പാരര്യങ്ങള് മുനനിസനിപല് എഞനിനവീയടറ  അറനിയനിച്ചെനിരുനടവങനിലലം  മറുപടെനി
നല്കനിയനിടനില.  മുകളനില്  കപ്പാണനിച്ചെ  കപ്പാരണങ്ങളപ്പാല്  പദ്ധതനിയപ്പായനി  ടചെലവഴനിച്ചെ
47,89,000/- രൂപയുടടെ ടചെലവങ്ക് ഓഡനിറങ്ക് റനിലപപ്പാര്ടനില് തടെസടപടുത്തനിയനിടണങ്ക്.

നനിലവനിടല   സനിതനി  ആരപ്പാഞ്ഞു  നല്കനിയ  കത്തനിന  ലഭര്യമപ്പാക്കനിയ  മറുപടെനിയനില്,  7
ബസറ്റുകളനിലപ്പായനി 36  എയലറപ്പാബനികങ്ക് ബനിനകള് സപ്പാപനിലക്കണയനിടെത്തങ്ക് ഒരു ബസറനിടല 10
ബനിനകള്  മപ്പാത്രമപ്പാണങ്ക്  സപ്പാപനിച്ചെനിടള്ളടതനലം  നപ്പാളനിതു  വടര  ഈ  ബനിനകളനില്
മപ്പാലനിനര്യസലംസ്കരണലം ആരലംഭനിച്ചെനിടനിടലനലം  പപ്പാലദശേനിക പരനിലശേപ്പാധനയനില് ലബപ്പാധര്യടപടതപ്പായനി
ആലവ  നഗരസഭപ്പാ  ഓഡനിറങ്ക്  ടഡപപ്യൂടനി  ഡയറകര്  (ഹ.ലഗ)  ടന  24.07.2019  ടല
ടക.എസങ്ക്.എ- എ.വനി.എലം (എലം 2)265/19 നമ്പര് കത്തങ്ക് പകപ്പാരലം റനിലപപ്പാര്ടങ്ക് ടചെയനിടണങ്ക്.

                                              സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡനിററ്റ് റനിപപദ്ധ്യാര്ടറ്റ് സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡനിററ്റ് റനിപപദ്ധ്യാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 207
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Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank
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അനുകരണണീയ മമാതൃകകള് 

അദദദ്ധ്യായയം - 4

അനുകരണണീയ മദ്ധ്യാതൃകകള 

പത്തനനംതതിട്ട 

1. വരരാല് ചരാല് പുനരുജജ്ജീവന പദ്ധതതി - സനംസരാനത്തതിനരാകകെ മരാതൃകെ

[പത്തനനംതതിട്ട ജതിലരാപഞരായത്തത  2017-18 ഓഡതിറത റതിപപരാര്ട്ടത  ഖണതികെ  3-2]

2016-17,  2017-18  സരാമ്പത്തതികെ  വര്ഷങ്ങളതിലരായതി  ജതിലരാ  പഞരായത്തത
ഏകറടുത്തത അസതി.എകതി.എഞതിനജ്ജീയര്  (അഗതികെള്ച്ചര്)  നതിര്വ്വഹണ ഉപദദരാഗസനരായതി
നടപതിലരാകതിയ  വരരാല്ചരാലതികന്റെ  പുനരുജജ്ജീവന  പദ്ധതതി  സനംസരാനകത്ത  ഇതര
തപദ്ദേശഭരണ  സരാപനങ്ങള്കത  മരാതൃകെയരാണത.  പകെവലനം  30  ലകനം  രൂപ  അടങ്കല്
വകെയതിരുത്തതിയരാണത ജതിലരാ പഞരായത്തത ഈ പദ്ധതതി നടപതിലരാകതിയതത. സുതരാരദമരായനം,
കെരാരദകമവുമരായതി  നടപതിലരാകതിയ  ഈ  പദ്ധതതി  20  വര്ഷത്തതിപലകറ  കെരാലമരായതി
സസരാഭരാവതികെ  നജ്ജീകരരാഴുകത  തടസ്സകപട്ടത  കെതിടന്ന  നദജ്ജീതടത്തതിനത  അതതികന്റെ  സസരാഭരാവതികെ
നജ്ജീകരരാഴുകത  വജ്ജീകണ്ടെടുക്കുന്നതതിനനം  അതുമൂലനം  ആ  പ്രപദശകത്ത  ജനങ്ങളുകട  ശുദ്ധജല
ദദൗര്ലഭദനം  പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനനം  പരതിസതിതതിയകട  പുനരുജജ്ജീവനത്തതിനനം
സഹരായകെമരായതി.

പമ്പരാനദജ്ജീതടത്തതികല പ്രധരാന ജലസനംഭരണതിയനം മധദതതിരുവതിതരാനംകൂറതികല പ്രധരാന
നജ്ജീര്ത്തടവുമരായ വരരാല്ചരാല് കെഴതിഞ്ഞ 30 വര്ഷത്തതിലധതികെമരായതി വതിവതിധ തരത്തതിലുളള
പരാരതിസതിതതികെ  പശരാഷണനം  സനംഭവതിച്ചത  ഇലരാതരായതികകരാണ്ടെതിരതിക്കുകെയരായതിരുന.  1½
കെതി.മജ്ജീ.  നജ്ജീളവുനം,  150  മജ്ജീറര്  വജ്ജീതതിയനം  ഉണ്ടെരായതിരുന്ന  വരരാല്ചരാല്  ഗരാര്ഹതികെ,
വദവസരായതികെ  മരാലതിനദങ്ങളരാലുനം  അധതിനതിപവശ  സസദങ്ങളരാലുനം  മൂടകപട്ട
അവസയതിലരായതിരുന.  പകെരായതിപ്രനം  പഞരായത്തതികല  കുന്നനം  കെടപ്ര  പമഖലകെകള
പവര്തതിരതിക്കുന്ന  ചരാലതികന്റെ  പുനരുജജ്ജീവനനം  കവല്ലുവതിളതിയരായതി  ജതിലരാപഞരായത്തത
ഏകറടുക്കുകെയരായതിരുന.  വരരാല്  ചരാലതികന്റെ  ആദദഘട്ടനം  പുനരുജജ്ജീവനനം
പൂര്ത്തതിയരായപപരാള്തകന്ന  ഈ  പ്രപദശകത്ത  കുടതികവളള  പ്രശ്നത്തതിനത
പരതിഹരാരമരാകയനമരാത്രമല  ഇരുകെരകെളതിപലയനം  കെരാര്ഷതികെ  പമഖലയത  പുത്തന
ഉണര്വരായതി.  ജതിലരാപഞരായത്തതികന്റെ  ഈ  മരാതൃകെ  ഇതര  തപദ്ദേശസസയനംഭരണ
സരാപനങ്ങള് പതിനതുടര്ന്നരാല് ഭൂഗര്ഭ ജലവതിതരാനനം നതിലനതിര്ത്തുന്നതതിനനം കുടതികവളള
പ്രശ്നത്തതിനത  പരതിഹരാരനം  കെകണ്ടെത്തുന്നതതിനനം  സഹരായകെരമരാകുനം.  സനംസരാനത്തതിനരാകകെ
മരാതൃകെയരായതി  ഇപ്രകെരാരനം  ഒരു  പദ്ധതതി  നടപതിലരാകതിയതതിനത  ജതിലരാപഞരായത്തത
അഭതിനന്ദനനം അര്ഹതിക്കുന.
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വരരാല്  പുനരുജജ്ജീവനത്തതിന  പശഷനം  പകെരായതിപ്രനം  കൃഷതിഭവകന്റെ  പരതിധതിയതില്  നൂപറകര്
കനല്കൃഷതി പുനരരാരനംഭതിക്കുന്നതതിനനം അ പഞകറതില് പച്ചകറതികൃഷതിയനം പപത്തകറതില് കെതിഴങ്ങത
വതിള  കൃഷതിയനം  പുനരരാരനംഭതിക്കുന്നതതിനത  സരാധതിച്ചതരായതി  സരാപനനം  അറതിയതിച്ചതിട്ടുള്ളതരായതി
പത്തനനംതതിട്ട ജതിലരാ സജ്ജീനതിയര് കഡപപ്യൂട്ടതിയകട  1.08.19  കല കകെ.എസത.എ/പതി.റതി.എ/പതി1.519
നമ്പര് കെത്തതിലൂകട അറതിയതിച്ചതിട്ടുണ്ടെത.
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പരാലകരാടത

1. കവള്ളതിപനഴതി  ഗരാമ  പഞരായത്തത  -  മരാതൃകെരാ  പദ്ധതതികെള്  ഏകറടുത്തത
നടപതിലരാകതിയതത അഭതിനന്ദനരാര്ഹനം.

[കവള്ളതിപനഴതി ഗരാമപഞരായത്തത  2017-18 ഓഡതിറത റതിപപരാര്ട്ടത  ഖണതികെ  3-20]

ഗരാമ  പഞരായത്തതികന്റെ  സമഗ  വതികെസനനം  ലകദമതിട്ടത  മുന  വര്ഷങ്ങളതിലുനം
തനവര്ഷവുനം  വതിവതിധ  പദ്ധതതികെളരാണത  ആവതിഷ്കരതിച്ചത  മരാതൃകെരാപരമരായതി
നടപതിലരാകതിയതിട്ടുള്ളതത. വതിശദവതിവരങ്ങള് തരാകഴ കകെരാടുക്കുന.

(a) ശതിശു  സദൗഹൃദ  അങ്കണവരാടതി -  ഗരാമ  പഞരായത്തതികല  ആകകെയള്ള  19
അങ്കണവരാടതികെളതില്  10  എണനം  തനവര്ഷനം  പുതതിയതരായതി  നതിര്മതിച്ചത  ശതിശു
സദൗഹൃദമരാകതിയതിട്ടുണ്ടെത.  കുടതികവള്ള  സദൗകെരദനം,  കെളതിയപകെരണങ്ങള്,  ചുമര്
ചതിത്രങ്ങള്,  പൂപനരാട്ടങ്ങള്  എന്നതിവ  ഏ  ര്കപടുത്തതിയനം  മറ്റു  അങ്കണവരാടതികെളുകട
അറകുറപണതികെള്  നതിര്വ്വഹതിച്ചത  അടതിസരാന  സദൗകെരദങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തതിയനം
അങ്കണവരാടതികെകള  മതികെവുറ  പകെന്ദ്രങ്ങളരാകതി  മരാറതിയതിട്ടുണ്ടെത.  പദ്ധതതി  ഫണ്ടെത-
50000.00/-  രൂപ,  കമയതിന്റെനനസത ഫണ്ടെത- 15,20,712.00/-  രൂപ,  പലരാകെബരാങ്കത
ഫണ്ടെത  - 1,11,19.917.00/-  രൂപ എന്നതിവ ഉള്കപടുത്തതി  1,25,90,629.00/-  രൂപ
കചലവഴതിച്ചത  ശതിശുകളുകട  മരാനസതികെ  വളര്ച്ചകത  ആകനം  കൂട്ടുന്ന
അങ്കണവരാടതികെളുകട  ഭദൗതതികെ  സദൗകെരദങ്ങള്  മതികെച്ചതരാകരാന  പഞരായത്തതിനത
കെഴതിഞ്ഞതിട്ടുകണ്ടെന്നത പ്രരാപദശതികെ പരതിപശരാധനയതില് പബരാധദമരായതിട്ടുണ്ടെത.

കുളകരാടത അങ്കണവരാടതി – കെളതിയപകെരണങ്ങള്
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തതിരുനരാരരായണപുരനം അങ്കണവരാടതി 

(b) വൃകകുടുനംബനം പദ്ധതതി - എലരാ വജ്ജീടുകെളതിലുനം പപരാഷകെമൂലദവുനം വതിഷരഹതിതവുമരായ
പച്ചകറതി ഉലരാദതിപതിക്കുകെ എന്ന ലകദത്തതികന്റെ ഭരാഗമരായരാണത വൃകകുടുനംബനം എന്ന
പദ്ധതതി ആവതിഷ്ക്കരതിച്ചത  നടപരാകതിയതിട്ടുള്ളതത.  പഞരായത്തതികല എലരാ വജ്ജീടുകെളതിലുനം
മുരതിങ്ങ,  പപരായ,  കെറതിപവപത,  കെരാനരാരതിമുളകെത,  കനലതി  എന്നജ്ജീ  സസദങ്ങള്
നട്ടുപതിടതിപതിക്കുകെ എന്ന ലകദപത്തരാകട  പദ്ധതതി  ഫണ്ടെതില് നതിനനം  "കുടുനംബശജ്ജീ
യൂണതിറ്റുകെള്കത  വതിത്തുവതിതരണനം"  എന്ന  പദ്ധതതിക്കുപവണ്ടെതി  26,250/-  രൂപയനം
"ശജ്ജീതകെരാല  പച്ചകറതി  വതിത്തത  വതിതരണനം"  എന്ന  പദ്ധതതിക്കുപവണ്ടെതി  83,520/-
രൂപയനം  കതരാഴതിലുറപ്പു  പദ്ധതതി  പ്രകെരാരവുനം  1,48,902/-  രൂപ  കചലവഴതിചത
1,00,000/-  തതകെള് ഉലരാദതിപതിച്ചതിട്ടുണ്ടെത.  ഇവ പഞരായത്തതികല  194  കുടുനംബശജ്ജീ
അയല്കൂട്ടങ്ങളതിലൂകടയനം സ്ക്കൂളുകെള് മുപഖനയനം എലരാ വജ്ജീടുകെളതിലുനം എത്തതിച്ചതിട്ടുണ്ടെത.
മുനവര്ഷങ്ങകള അപപകതിച്ചത  കെരാര്ഷതികെ പമഖലയതില് ഒരു പരതിധതിവകര സസയനം
പരദരാപ്തത തകെവരതികരാന പഞരായത്തതിനത  കെഴതിഞ്ഞതിട്ടുകണ്ടെന്നത കൃഷതി ഓഫജ്ജീസര്
വതിവതിധ ഡരാറകെകള അടതിസരാനകപടുത്തതി വദക്തമരാകതി.
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നഴ്സറതി

നരാട്ടുചന

(c) കതളതിനജ്ജീര് പദ്ധതതി (നരാട്ടുചന) - പമല്ക്കൂരയതികല പരാഴരായതിപപരാകുന്ന മഴകവള്ളനം
കെതിണറുകെളതില് റജ്ജീചരാര്ജ്ജുകചയത  സനംഭരതിക്കുന്നതതിനള്ള പദ്ധതതിയരാണത  കതളതിനജ്ജീര്
പദ്ധതതി.  ഇതതിനകെനം  250  കെതിണറുകെള്  റജ്ജീചരാര്ജ്ജുകചയ്തുകെഴതിഞ.  പദ്ധതതിയകട
ഭരാഗമരായതി  റജ്ജീചരാര്ജ്ജു  കചയ്യകപ ട്ട  കെതിണറുകെളതില്  ജലനതിരപത  ഉയര്ന്നതരായനം
അതുവഴതി കുടതികവള്ള ദദൗര്ലഭദനം രൂകമരായതിരുന്ന ഈ പഞരായത്തതികന്റെ അവസ
മരാറതി  കുടതികവള്ളകരാമനം  പരതിഹരതികകപട്ടതിട്ടുകണ്ടെന്നത  ഈ  പമഖലയതികല  കചലവു
പരതിപശരാധനയതില്  നതിനനം  പബരാധദമരാകുന.  ഇത്തരനം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
കതരാഴതിലുറപ്പു പദ്ധതതിയതിലൂകടയരാണത  നടപതിലരാകതിയതിട്ടുള്ളതത.  2  വര്ഷനം  കകെരാണ്ടെത
1000 കെതിണറുകെള് റജ്ജീചരാര്ജ്ജു കചയ്യുന്നതതിനരാണത പഞരായത്തത ലകദമതിട്ടതിട്ടുള്ളതത.
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പഞരായത്തതികല പതരാടു വരമ്പുകെള് സനംരകതിക്കുന്നതതികന്റെ ഭരാഗമരായതി 10000 ച.മജ്ജീ.
വതിസ്തൃതതിയതില്  കെയര്  ഭൂവസനം  നതിര്മതിച്ചതിട്ടുണ്ടെത.  ഇതത  പ്രളയരാനനരനം  വരമ്പുകെള്
സനംരകതിതമരാകരാന  പഞരായത്തതിന  സഹരായകെമരായതരായതി  പഞരായത്തത
വതിലയതിരുത്തുന.  ഓഡതിറത  ടജ്ജീനം  2.3.2019  നത  നടത്തതിയ  പ്രരാപദശതികെ
പരതിപശരാധനയതിലുനം വസ്തുതകെള് പബരാധദമരായതി.

പഞരായത്തതികല തജവതവവതിധദ  പരതിപരാലന സമതിതതിയകട  നതിര്പദ്ദേശപ്രകെരാരനം
180000  ലതിറര്  സനംഭരണപശഷതിയള്ള  മഴകവള്ള  സനംഭരണതി  ഒരു  സസകെരാരദ
സരാപനനം  നതിര്മതിക്കുകെയനം  ആവശദമുള്ള  ഘട്ടങ്ങളതില്  കൃഷതികരാര്കത
തുറനകകെരാടുക്കുകെയനം കചയ്യുനകണ്ടെന്നത കസക്രട്ടറതിയനം പ്രസതിഡനനം അറതിയതിച. ഇവ
കൂടരാകത  പദ്ധതതികെളതികല  ജനകെജ്ജീയ  ഇടകപടലുകെളുകട  ഭരാഗമരായതി  അടയരാപുത്തൂര്
പതരാടത  വജ്ജീതതിയനം  ആഴവുനം  കൂട്ടതി  3.5  കെതി.മജ്ജീ.  ദൂരനം  തതികെചനം  സദൗജനദമരായതി
അടയരാപുത്തൂര്  പരാടപശഖരത്തതികല  കെര്ഷകെരുകട  പങ്കരാളതിത്തപത്തരാകട
സനംരകതികരാന കെഴതിഞ്ഞതിട്ടുള്ളതത മരാതൃകെരാപരമരാണത.

കെയര് ഭുവസനം 

സസകെരാരദ സരാപനനം നതിര്മതിച്ച ജലസനംഭരണതി
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അടയരാപുത്തൂര് പതരാടത

(d) എലരാ  അടുകളയതിലുനം  കുടതികവള്ളനം  (അടയരാപുത്തൂര്  പതരാടത)  -  കചറുകെതിട
കുടതികവള്ള പദ്ധതതികെളുനം ശജ്ജീകൃഷ്ണപുരനം ശുദ്ധജല പദ്ധതതിയനം ഉപപയരാഗകപടുത്തതി
പഞരായത്തതികല  മുഴുവന  വജ്ജീടുകെളതിപലക്കുനം  കെടതികവള്ളനം  എത്തതികരാനള്ള  കെര്മ
പദ്ധതതികെളരാണത  പഞരായത്തത  നടപതിലരാകതികകരാണ്ടെതിരതിക്കുന്നതത.  ഇതതിനരായതി
2017-18 സരാമ്പത്തതികെ വര്ഷത്തതില് 16,09,000.00/- രൂപ ധനകെരാരദ കെമജ്ജീഷന
ഫണനം, 61,91,685.00/-  രൂപ പലരാകെ ബരാങ്കത  ഫണനം ഉപപയരാഗകപടുത്തതി  14.5
കെതി.മജ്ജീ.  തലന  വലതിച്ചത  എലരാ  വജ്ജീട്ടു  പരതിസരത്തുനം  കവള്ളകമത്തതികരാന
കെഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്ടെത.  പകെരളരാ  ജല  അപതരാറതിറതിയകട  കപരാതു  ടരാപ്പുകെകള  പൂര്ണമരായനം
ഒഴതിവരാകരാനള്ള  നടപടതികെളുനം  ആരനംഭതിച്ചതിട്ടുകണ്ടെന്നത  കസക്രട്ടറതി  ഓഡതിറതികന
അറതിയതിച.

(e) വരാത്സലദനം കവള്ളതിപനഴതി  -  പഞരായത്തതികല ശതിശു മരണ നതിരകത നതിലവതില് 2
എണനം റതിപപരാര്ട്ടത കചയതിട്ടുണ്ടെത.  ഇവ പരാകട തുടച നജ്ജീക്കുകെ എന്ന ലകദപത്തരാകട
ആപരരാഗദപമഖലയതില്  ഉള്കപടുത്തതി  നടപരാക്കുന്ന  പദ്ധതതിയരാണത  'വരാത്സലദനം
കവള്ളതിപനഴതി'.  ഇതതികന്റെ ഭരാഗമരായതി പരരാഗപ്രതതിപരരാധ കുത്തതികവപതിനത പ്രരാധരാനദനം
നല്കെതി  പഞരായത്തതികല  എലരാ  ജനവതിഭരാഗങ്ങള്ക്കുനം  ഉപപയരാഗപ്രദമരാകുന്ന
രജ്ജീതതിയതില്  പ്രതതിപരരാധകുത്തതികവയ്പുകെദരാമ്പുകെള്  ഉള്പ്രപദശങ്ങളതിലടകനം
നടത്തതിവരുനണ്ടെത.  2017-18  സരാമ്പത്തതികെ  വര്ഷത്തതില്  പരരാഗപ്രതതിപരരാധ
കുത്തതികവപതിനരായതി 34,133/- രൂപ കപ്രരാജകതിലൂകട കചലവഴതിച്ചതിട്ടുണ്ടെത.

(f) അതതിജജ്ജീവനനം  -  പഞരായത്തതികന പരാസതികെത മരാലതിനദ മുക്തമരാക്കുന്നതതിനപവണ്ടെതി
ആവതിഷ്ക്കരതിച്ച  പദ്ധതതിയരാണത  "അതതിജജ്ജീവനനം".  ഈ  പദ്ധതതിയകട  ഭരാഗമരായതി
പരാസതികെത  മരാലതിനദനം  സനംഭരതിക്കുന്നതതിനപവണ്ടെതി  2017-18  സരാമ്പത്തതികെ
വര്ഷത്തതില്  4,30,251/-  രൂപ  കചലവതില്  കുറരാനപശ്ശേരതിയതില്  കമറജ്ജീരതിയല്
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കെളകന  കഫസതിലതിറതി  കസന്റെര്  സരാപതിച്ചതിട്ടുണ്ടെത.  വജ്ജീടുകെളതില്  പരാസതികത
മരാലതിനദങ്ങള്  പ്രപതദകെമരായതി  പവര്തതിരതിചകവച്ചതിട്ടുള്ളതത  അതതിജജ്ജീവനപസന
പ്രതതിമരാസനം പശഖരതിക്കുകെയനം സനംഭരണ പകെന്ദ്രങ്ങളതില് എത്തതിക്കുകെയനം കചയ്യുന.
ഈ  ഉപദ്ദേശപത്തരാകട  പഞരായത്തതില്  "അതതിജജ്ജീവനനം  ഹരതിതപസന"  എന്ന
പപരതില് 9 പപരടങ്ങുന്ന സനംഘകത്ത കതകരകഞ്ഞടുത്തതിട്ടുണ്ടെത.

വജ്ജീടുകെളതില് നതിനനം  30/-  രൂപയനം കെടകെളതില് നതിനനം  40/-  രൂപയനം ഫജ്ജീസരായതി
പ്രതതിമരാസനം ഈടരാകതിയരാണത ഹരതിതപസന പരാസതികെത മരാലതിനദനം പശഖരതിക്കുന്നതത.
ഈ തുകെയതില് നതിന്നരാണത പസനയകട പവതനനം കെകണ്ടെത്തുന്നതത.  നതിലവതില് ഈ
പരാസതികെത  മരാലതിനദങ്ങള്  ഹരതിതപകെരളത്തതിനത  നല്കെതിവരുനണ്ടെത.  തുടര്
വര് ഷങ്ങളതില്  പരാസതികെത  കഷ്രെഡതിങത  യൂണതിറത  സരാപതിച്ചത  പശഖരതികകപടുന്ന
പരാസതികെത മരാലതിനദങ്ങകളലരാനം കഷ്രെഡത കചയ്യുന്നതതിനനം അവ കജ്ജീന പകെരളരാ മതിഷനത
വതിലരാന  ഉപദ്ദേശതിക്കുന്ന  പദ്ധതതികെള്  ആവതിഷ്ക്കരതിക്കുനകണ്ടെനനം  കസക്രട്ടറതി
അറതിയതിച.  ഇതതിന  പവണ്ടെതിയള്ള  കകെട്ടതിടനം  2018-19  വര്ഷത്തതില്
പണതികെഴതിപതിച്ചതിട്ടുണ്ടെത. ഇവയകട പ്രവര്ത്തനനം സജജ്ജീവമരാകുന്നപതരാടുകൂടതി തുമ്പൂര്മുഴതി
പമരാഡല് തജവ മരാലതിനദ സനംസ്ക്കരണ യൂണതിറ്റുകൂടതി  ആരനംഭതിക്കുകെയനം അതതിലൂകട
പരതിപൂര്ണ മരാലതിനദ മുക്ത പഞരായത്തരായതി കവള്ളതിപനഴതി മരാറുകമനനം കസക്രട്ടറതി
അറതിയതിച.

പഞരായത്തതികന്റെ  സമഗമരായ  വതികെസനവുനം  പരാരതിസതിതതികെ  -
ആപരരാഗദപമഖലകെള്കത  ഊന്നല്  നല്കുന്നതുമരായ  പദ്ധതതികെള്
ദജ്ജീര്ഘകെരാലരാടതിസരാനത്തതില്  ആവതിഷ്കരതിച്ചത  നടപതിലരാകരാന  കെഴതിഞ്ഞതിട്ടുള്ളതത
പഞരായത്തത  ഭരണസമതിതതിയകടയനം  നതിര്വ്വഹണ  ഉപദദരാഗസരുകടയനം
ദജ്ജീര്ഘവജ്ജീകണകത്ത പ്രകെടമരാക്കുന്നതരായതി ഓഡതിറത വതിലയതിരുത്തുന.
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സര്വകലലാശലാലകള 

അദദദ്ധ്യായയം - 5

സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകളുടടെ ഓഡഡിററ്റ് റഡിപപദ്ധ്യാര്ടഡില് നഡിനയം
ടതെരടഞ്ഞെടുത്ത നഡിരരീക്ഷണങ്ങള

കുസസാററ്റ് 

1. സസ്ഥിര നസ്ഥികക്ഷേപങ്ങള് കുറഞ്ഞ പലസ്ഥിശ നസ്ഥിരകസ്ഥില് നസ്ഥികക്ഷേപപം നടത്തുന്നതറ്റ്
സപംബനസ്ഥിചറ്റ്.

[കുസസാററ്റ് യൂണസ്ഥികവേഴസ്ഥിറസ്ഥി 2016-17 ഓഡസ്ഥിററ്റ് റസ്ഥികപസാര്ടറ്റ്  ഖണസ്ഥിക 2-5]

(a) കുസസാററ്റ് ജജീവേനകസാരുടട ടപസാവേസ്ഥിഡനറ്റ് ഫണറ്റ് തുക കറഞ്ഞ പലസ്ഥിശ നസ്ഥിരകസ്ഥില് സസ്ഥിര
നസ്ഥികക്ഷേപപം നടത്തുന്നതറ്റ് മൂലപം പലസ്ഥിശ ഇനതസ്ഥില് കുറവേറ്റ് വേരുന

i. കകസാഷറ്റ്  ടസക്ഷേന് ഇന്ടവേസറ്റ്ടമെനറ്റ്  രജസ്ഥിസര്  Volume X (plan)  പരസ്ഥികശസാധസ്ഥിചതസ്ഥില്
SBT A/c- 67285563607 ല് 6.7.14 മുതല് 21.7.17 വേടര 9.25% പലസ്ഥിശ നസ്ഥിരകസ്ഥില്
സസ്ഥിര നസ്ഥികക്ഷേപപം ഇട തുക 29,58,77,320/-  രൂപ പലസ്ഥിശ (9,48,77,030/-)  അടകപം
39,07,54,350/-  രൂപ കുറഞ്ഞ പലസ്ഥിശ നസ്ഥിരകസ്ഥില്  @4.5% SBI CUCB  ബസാഞസ്ഥില്
21.7.17  മുതല് 05.8.2020 വേടര സസ്ഥിര നസ്ഥികക്ഷേപപം ഇടതസായസ്ഥി കസാണുന. ട്രഷറസ്ഥിയസ്ഥില്
8.5%  പലസ്ഥിശ  ലഭസ്ഥിക്കുന്ന  സസാഹചരകതസ്ഥില്  കുറഞ്ഞ  പലസ്ഥിശ  നസ്ഥിരകസ്ഥില്  (4.5%)
നസ്ഥികക്ഷേപസ്ഥിചതുമൂലപം  പതസ്ഥിവേര്ഷപം  1,56,30,174/-  രൂപ  കുറവേറ്റ്  സപംഭവേസ്ഥിക്കുനണറ്റ്.
ആയതസ്ഥിനസാല്  എത്രയപം  കവേഗപം  കമെല്തുക  ട്രഷറസ്ഥിയസ്ഥില്  സസ്ഥിരനസ്ഥികക്ഷേപപം
നടത്തുന്നതസ്ഥിനുകവേണ നടപടസ്ഥികള് കകടകസാകള്ളേണതസാണറ്റ്.

ii. SBI  CUCB  ല്  കുറഞ്ഞ  പലസ്ഥിശ  നസ്ഥിരകസ്ഥില്  (4.25%)  നസ്ഥികക്ഷേപസ്ഥിച  4
അകക്കൗണ്ടുകളസ്ഥിലസായസ്ഥി  ഉണസായസ്ഥിരുന്ന  4,19,55,816/-  രൂപ  പലസ്ഥിശ  അടകപം  വേജീണ്ടുപം
അകത  ബസാങസ്ഥില്  തടന്ന  6.25%  പലസ്ഥിശ  നസ്ഥിരകസ്ഥില്  4,25,22,564/-  രൂപ  6
അകക്കൗണ്ടുകളസ്ഥിലസായസ്ഥി നസ്ഥികക്ഷേപസ്ഥിചതസായസ്ഥി കസാണുന.  ജസ്ഥിലസാ ട്രഷറസ്ഥിയസ്ഥില്  8.5%  പലസ്ഥിശ
ലഭസ്ഥിക്കുമെസായസ്ഥിരുന്ന സസാഹചരകതസ്ഥില്  6.5%  നസ്ഥിരകസ്ഥില് സസ്ഥിര  നസ്ഥികക്ഷേപപം  ഇടതുമൂലപം
പതസ്ഥിവേര്ഷപം 8,50,451/- രൂപ നഷപം സപംഭവേസ്ഥിചസ്ഥിട്ടുണറ്റ്. വേസ്ഥിശദസാപംശപം ചുവേടട ടകസാടുക്കുന.
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അകക്കൗണറ്റ് നപം. മുതല് നസ്ഥികക്ഷേപ
കസാലയളവേറ്റ്

പലസ്ഥിശയസ്ഥിന
തസ്ഥില്

പതസ്ഥിവേര്ഷപം
കസ്ഥിട്ടുന്ന

തുക@6.5%

പലസ്ഥിശയസ്ഥിന
തസ്ഥില്

പതസ്ഥിവേര്ഷപം
കസ്ഥികടണ തുക

@ 8.5%

വേകതകസാസപം

37283664919 75,00,000 6.11.17 മുതല്
5.11.18 വേടര 4,87,500 6,37,500 1,50,000

37285182479 75,00,000 7.11.17 മുതല്
7.11.18 വേടര 4,87,500 6,37,500 1,50,000

37287520111 75,00,000 8.11.17 മുതല്
8.11.18 വേടര 4,87,500 6,37,500 1,50,000

37290165705 75,00,000 9.11.17 മുതല്
9.11.18 വേടര 4,87,500 6,37,500 1,50,000

37293260981 75,00,000 10.11.17 മുതല്
10.11.18 വേടര 4,87,500 6,37,500 1,50,000

37296284285 50,22,564 13.11.17 മുതല്
13.11.18 വേടര 3,26,466 4,26,917 1,00,451

ആടക 8,50,451

(b) ടപന്ഷന് ഫണറ്റ്, ജനറല് ഫണറ്റ് തുക കുറഞ്ഞ പലസ്ഥിശ നസ്ഥിരകസ്ഥില് സസ്ഥിര നസ്ഥികക്ഷേപപം 
നടതസ്ഥിയതുമൂലപം നഷപം - 13,55,906/- രൂപ

ട്രഷറസ്ഥിയസ്ഥില് 8.5% പലസ്ഥിശ ലഭസ്ഥിക്കുന്ന സസാഹചരകതസ്ഥില് 6.5% കുറഞ്ഞ പലസ്ഥിശ നസ്ഥിരകസ്ഥില് 
SBI ല് സസ്ഥിര നസ്ഥികക്ഷേപപം നടതസ്ഥിയതുമൂലപം ഉണസായ നഷതസ്ഥിടന വേസ്ഥിശദസാപംശപം ചുവേടട 
ടകസാടുക്കുന.

അകക്കൗണറ്റ് നപം. പസ്ഥിന്സസ്ഥിപല്

2016-17 ല്
പലസ്ഥിശ

ഇനതസ്ഥില്
കസ്ഥിടസ്ഥിയ തുക

@6.5%

2016-17 ല്
പലസ്ഥിശയസ്ഥിന

തസ്ഥില്
കസ്ഥികടണ തുക

@ 8.5%

വേകതകസാസപം

ടപന്ഷന് ഫണറ്റ്ഇന്ടവേസ്റ്റുടമെനറ്റ്
SBI CUCB- 67375030837

92,20,281 5,99,318 7,83,724 1,84,406

ജനറല് ഫണറ്റ്ഇന്ടവേസ്റ്റുടമെനറ്റ്
SBI 67396297605

50,00,000 3,25,000 4,25,000 1,00,000

SBI-67396297912 49,99,999 3,24,999 4,24,999 1,00,000

SBI- 67396491090 50,00,005 3,25,000 4,25,000 1,00,000
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SBI- 67395900026 50,00,000 3,25,000 4,25,000 1,00,000

SBI- 67395834653 50,00,000 3,25,000 4,25,000 1,00,000

SBI- 67395834982 49,99,999 3,24,999 4,24,999 1,00,000

SBI- 67396217947 50,00,000 3,25,000 4,25,000 1,00,000

SBI- 67396217834 49,99,999 3,24,999 4,24,999 1,00,000

SBI- 67396077098 50,00,000 3,25,000 4,25,000 1,00,000

SBI- 67396076902 49,99,999 3,24,999 4,24,999 1,00,000

SBI- 67395667487 5,75,000 37,375 48,875 11,500

SBI- 67395667862 30,00,000 1,95,000 2,55,000 60,000

SBI- 67395667953 50,00,000 3,25,000 4,25,000 1,00,000

ആടക 13,55,906

ഈ  വേസ്ഥിഷയപം  സപംബനസ്ഥിചറ്റ്  നല്കസ്ഥിയ   ഓഡസ്ഥിററ്റ്  എന്കക്വയറസ്ഥി  നപം.എ 5/12/2016-17
തജീയതസ്ഥി. 3.2.18 നറ്റ്  രജസ്ഥിസസാര് ലഭകമെസാകസ്ഥിയ മെറുപടസ്ഥിയസ്ഥില്,  കമെല് തുക 8.5% പലസ്ഥിശ നസ്ഥിരകസ്ഥില്
ജസ്ഥില ട്രഷറസ്ഥിയസ്ഥില് നസ്ഥികക്ഷേപസ്ഥിക്കുന്നതസ്ഥിനറ്റ്  ട്രഷറസ്ഥി ഓഫജീസടറ സമെജീപസ്ഥിചകപസാള് ആയതസ്ഥികലകറ്റ്
സര്കസാര് ഉതരവേറ്റ് കവേണടമെന്നറ്റ് ആവേശകടപടുകയപം തുടര്ന്നറ്റ്  17.8.2017  ല് സര്കസാരസ്ഥികലകറ്റ്
കതറ്റ് നല്കുകയപം ടചയസ്ഥിട്ടുടണനപം ബനടപട ഉതരവേറ്റ് ലഭസ്ഥിക്കുന്ന മുറയറ്റ് തുക ട്രഷറസ്ഥിയസ്ഥില്
നസ്ഥികക്ഷേപസ്ഥിക്കുന്നതസാടണനമെസാണറ്റ്  മെറുപടസ്ഥി  നല്കസ്ഥിയസ്ഥിട്ടുള്ളേതറ്റ്.  യൂണസ്ഥികവേഴസ്ഥിറസ്ഥിയടട
സസ്ഥിരനസ്ഥികക്ഷേപങ്ങള് കൂടുതല് പലസ്ഥിശനസ്ഥിരക്കുള്ളേ ട്രഷറസ്ഥിയസ്ഥികലകറ്റ് മെസാറസ്ഥി  പലസ്ഥിശ ഇനതസ്ഥിലുള്ളേ
വേരുമെസാനപം  കൂട്ടുന്നതസ്ഥിനു  കവേണ  നടപടസ്ഥികള്  എത്രയപം  കവേഗപം  യൂണസ്ഥികവേഴസ്ഥിറസ്ഥി  അധസ്ഥികസാരസ്ഥികള്
സക്വജീകരസ്ഥികകണതസാടണന്നറ്റ് ഓഡസ്ഥിററ്റ്  റസ്ഥികപസാര്ടസ്ഥില് പരസാമെര്ശസ്ഥിചസ്ഥിട്ടുണറ്റ്.  വേസ്ഥിഷയപം സര്കസാരസ്ഥിടന
ശ്രദ്ധയസ്ഥില് ടകസാണ്ടുവേരുന.

പസ്ഥി.എഫറ്റ്  ടപന്ഷന് ഫണറ്റ്  തുകയടട നസ്ഥികക്ഷേപങ്ങള്  8.5%  വേസാര്ഷസ്ഥിക പലസ്ഥിശ നസ്ഥിരകസ്ഥില്
ജസ്ഥിലസാ ട്രഷറസ്ഥിയസ്ഥില് നസ്ഥികക്ഷേപസ്ഥിചസ്ഥിട്ടുടണനപം മെറ്റു നസ്ഥികക്ഷേപങ്ങള് കസാലസാവേധസ്ഥി തജീരുന്ന മുറയറ്റ് SBI
കുസസാററ്റ് ശസാഖയസ്ഥില് പരമെസാവേധസ്ഥി പലസ്ഥിശ ലഭസ്ഥിക്കുന്ന തരതസ്ഥില്  നസ്ഥികക്ഷേപസ്ഥിചസ്ഥിട്ടുടണന്നറ്റ് മെറുപടസ്ഥി
ലഭകമെസാകസ്ഥിയസ്ഥിട്ടുടണങസ്ഥിലുപം   ആയതസ്ഥിടന  സസാധൂകരസ്ഥിക്കുന്ന  കരഖകള്  ഹസാജരസാകസ്ഥിയസ്ഥിടസ്ഥിടലന്നറ്റ്
കുസസാററ്റ്  ഓഡസ്ഥിററ്റ്   കജസായസ്ഥിനറ്റ്  ഡയറക്ടറുടട  5.8.19  ടല  ടക.എസറ്റ്.എ  (എസറ്റ്.ടസ്ഥി.യ).എ 3-
430/19 നമ്പര് കതറ്റ് പകസാരപം അറസ്ഥിയസ്ഥിചസ്ഥിട്ടുണറ്റ്.
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കണ്ണൂര് യൂണസ്ഥികവേഴസ്ഥിറസ്ഥി

1. പദ്ധതസ്ഥി ഗസാനറ്റ് വേസ്ഥിനസ്ഥികയസാഗതസ്ഥില് വേജീഴ്ച - സര്വേകലസാശസാലകറ്റ് 39.02 കകസാടസ്ഥി
രൂപ നഷടപട്ടു.

[കണ്ണൂര് യൂണസ്ഥികവേഴസ്ഥിറസ്ഥി 2017-18 ഓഡസ്ഥിററ്റ് റസ്ഥികപസാര്ടറ്റ്  ഖണസ്ഥിക 2-2]

2017-18 വേര്ഷടത ബജററ്റ് അകലസാടറ്റ്ടമെനറ്റ് പകസാരപം കണ്ണൂര് സര്വേകലസാശസാലകറ്റ്
പദ്ധതസ്ഥി  ഗസാനറ്റ്  ഇനതസ്ഥില് വേകയസ്ഥിരുതസ്ഥിയ  24  കകസാടസ്ഥി  രുപയസ്ഥില്  (Grants  for  the
creation of capital Asset-4,00,00,000 + Grant in aid-General-Non salary –
20,00,00,000)  രണ്ടു ഗഡുകളസായസ്ഥി  11  കകസാടസ്ഥി  രൂപ മെസാത്രമെസാണറ്റ്  സര്വേകലസാശസാലകറ്റ്
ലഭകമെസായസ്ഥിട്ടുള്ളേതറ്റ്. ആദക ഗഡുവേസായസ്ഥി 5 കകസാടസ്ഥി രൂപ 28-07-2017 നറ്റ് ലഭസ്ഥിക്കുകയണസായസ്ഥി.
രണസാപം  ഗഡുവേസായസ്ഥി  അനുവേദസ്ഥിച  6  കകസാടസ്ഥി  രൂപ  31-03-2018  നറ്റ്  കണ്ണൂര്
സര്വേകലസാശസാലയടട  ടസ്പെഷല് ടസ്ഥി.എസറ്റ്.ബസ്ഥി  അകക്കൗണസ്ഥില് വേരവേറ്റ്  വേരുകയപം  അകത
ദസ്ഥിവേസപം തടന്ന സര്കസാര് ഈ തുക തസ്ഥിരസ്ഥിടചടുക്കുകയപം ടചയസ്ഥിട്ടുണറ്റ്. ഈ തുകകറ്റ് പുറടമെ
2014-15  മുതല്  2016-17  വേടര  പദ്ധതസ്ഥി  ഗസാനറ്റ്  ഇനതസ്ഥില്  ലഭസ്ഥിച  തുകയസ്ഥില്
വേസ്ഥിനസ്ഥികയസാഗസ്ഥികസാത 20,02,13,038/- രൂപയപം സര്കസാര് തസ്ഥിരസ്ഥിടചടുതസ്ഥിട്ടുണറ്റ്. 2017-18
വേര്ഷപം തസാടഴെ പറയന്ന തജീയതസ്ഥികളസ്ഥില് ടമെസാതപം 26,02,13,038/- രൂപ പദ്ധതസ്ഥി ഗസാനറ്റ്
തുകയസ്ഥില് നസ്ഥിന്നറ്റ് സര്കസാര് തസ്ഥിരസ്ഥിടചടുതസ്ഥിട്ടുണറ്റ്.

തജീയതസ്ഥി തുക

10-01-2018 8,20,88,116

29-03-2018 11,81,24,922

31-03-2018 6,00,00,000

ആടക 26,02,13,038

പദ്ധതസ്ഥി ഗസാനറ്റ് തുക വേസ്ഥിനസ്ഥികയസാഗസ്ഥികസാടത ടസ്പെഷല് ടസ്ഥി.എസറ്റ്.ബസ്ഥി അകക്കൗണസ്ഥില്
ഒരു  കകസാടസ്ഥിയസ്ഥിലധസ്ഥികപം  നജീകസ്ഥിയസ്ഥിരസ്ഥിപറ്റ്  ഉണസായസ്ഥിരുന്നതസ്ഥിനസാലസാണറ്റ്  സര്കസാര്  തുക
തസ്ഥിരസ്ഥിടചടുതതറ്റ്.  സര്കസാര്  തസ്ഥിരസ്ഥിടചടുത  തുകയസ്ഥില്  8,20,88,116/-  രൂപ  2018-19
വേര്ഷപം  തസ്ഥിരസ്ഥിടക  ലഭസ്ഥിചസ്ഥിട്ടുണറ്റ്.  എന്നസാല്  2018-19  വേര്ഷടത  പദ്ധതസ്ഥിയസ്ഥിന
വേസ്ഥിഹസ്ഥിതതസ്ഥില്  നസ്ഥിനമെസാണറ്റ്  തുക  അനുവേദസ്ഥിചസ്ഥിട്ടുള്ളേതറ്റ്.  2017-18  വേര്ഷടത  ബജററ്റ്
അകലസാടറ്റ്ടമെനറ്റ് പകസാരപം ലഭകമെസാകകണസ്ഥിയസ്ഥിരുന്ന തുക പൂര്ണ്ണമെസായസ്ഥി ലഭകമെസാകസാതതസ്ഥിനസാല്
നഷമെസായ  13,00,00,000/-  രൂപയപം  സര്കസാര്  തസ്ഥിരസ്ഥിടചടുത  26,02,13,038/-
രൂപയമുള്ടപടട ടമെസാതപം  39,02,13,038/-  രൂപ സര്വേകലസാശസാലകറ്റ് നഷടപടസ്ഥിട്ടുണറ്റ്.
പദ്ധതസ്ഥി  ഗസാനറ്റ്  തുക  യഥസാസമെയപം  വേസ്ഥിനസ്ഥികയസാഗസ്ഥികസാതതസ്ഥിനസാലസാണറ്റ്  ഇത്രയപം  തുക
നഷടപടുവേസാന്  ഇടയസായതറ്റ്.  2017-18  വേര്ഷടത  ബജറസ്ഥില്  മെരസാമെതറ്റ്
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പവൃതസ്ഥികള്കസായസ്ഥി  49,25,00,000/-  രൂപ  പസാന്  ഗസാനറ്റ്  ഇനതസ്ഥില്
വേകയസ്ഥിരുതസ്ഥിയസ്ഥിട്ടുടണങസ്ഥിലുപം  9,21,47,080/-  രൂപ  മെസാത്രമെസാണറ്റ്  വേസ്ഥിനസ്ഥികയസാഗസ്ഥിചസ്ഥിട്ടുള്ളേതറ്റ്.
മെരസാമെതറ്റ് പവേര്തസ്ഥികള്കസായസ്ഥി വേകയസ്ഥിരുതസ്ഥിയ തുക ടചലവേഴെസ്ഥിക്കുന്നതസ്ഥില് ഗണകമെസായ
കുറവുണസായതസാണറ്റ്  2017-18  വേര്ഷതസ്ഥില്  ടമെസാതപം  പദ്ധതസ്ഥി  ടചലവേറ്റ്
കുറയവേസാനസ്ഥിടയസായതറ്റ്.  പദ്ധതസ്ഥി  ആസൂത്രണതസ്ഥിലുപം,  അവേ  നടപസ്ഥിലസാക്കുന്നതസ്ഥിലുപം
സപംഭവേസ്ഥിച വേജീഴ്ചയസാണറ്റ്  വേസ്ഥിനസ്ഥികയസാഗതസ്ഥിടല കുറവേസ്ഥിനറ്റ്  കസാരണപം.  സര്വേകലസാശസാലയസ്ഥിടല
പസാനസ്ഥിങ്ങറ്റ്  &  ടഡവേലപറ്റ്ടമെനറ്റ് വേസ്ഥിഭസാഗതസ്ഥികനയപം,  എഞസ്ഥിനജീയറസ്ഥിങ്ങറ്റ് വേസ്ഥിഭസാഗതസ്ഥികനയപം
പവേര്തനതസ്ഥിടല  കസാരകക്ഷേമെത  ഇലസായ്മയസാണറ്റ്  ഇതറ്റ്  ടവേളസ്ഥിവേസാക്കുന്നതറ്റ്.  പദ്ധതസ്ഥി
ആസൂത്രണതസ്ഥിലുപം,  അവേ  നടപസ്ഥിലസാക്കുന്നതസ്ഥിലുപം  ശ്രദ്ധ  പതസ്ഥിപസ്ഥിചറ്റ്  പദ്ധതസ്ഥി  ഗസാനറ്റ്
പൂര്ണമെസായപം  വേസ്ഥിനസ്ഥികയസാഗസ്ഥിക്കുന്നതസ്ഥിനുള്ളേ  നടപടസ്ഥികള്  സക്വജീകരസ്ഥികകണതസാടണന്നറ്റ്
ഓഡസ്ഥിററ്റ്  റസ്ഥികപസാര്ടസ്ഥില്  പരസാമെര്ശസ്ഥിചസ്ഥിട്ടുണറ്റ്.  വേസ്ഥിഷയപം  സര്കസാരസ്ഥിടന  ശ്രദ്ധയസ്ഥില്
ടകസാണ്ടുവേരുന.

ഖണസ്ഥിക  സമെസാഹൃത  ഓഡസ്ഥിററ്റ്  റസ്ഥികപസാര്ടസ്ഥില്  ഉള്ടപടുത്തുന്ന  വേസ്ഥിവേരപം  അറസ്ഥിയസ്ഥിച്ചു  ടകസാണറ്റ്
നല്കസ്ഥിയ കതസ്ഥിനറ്റ് സര്വ്വകലസാശസാല  മെറുപടസ്ഥി ലഭകമെസാകസ്ഥിയസ്ഥിടസ്ഥിടലന്നറ്റ് കണ്ണൂര് സര്വ്വകലസാശസാല
ഓഡസ്ഥിററ്റ്   കജസായസ്ഥിനറ്റ്   ഡയറക്ടറുടട  25.07.2019  തജീയതസ്ഥിയസ്ഥിടല ടക.എസറ്റ്.എ/ടക.എന്.യ
/യ6/296/2019 നമ്പര് കതറ്റ് പകസാരപം അറസ്ഥിയസ്ഥിചസ്ഥിട്ടുണറ്റ്.

2. യ.ജസ്ഥി.സസ്ഥി  -  പന്ത്രണസാപം  പദ്ധതസ്ഥി  ജനറല്  ഡവേലപറ്റ്ടമെനറ്റ്  അസസ്ഥിസന്സറ്റ്
ഗസാനറ്റ്  യഥസാസമെയപം വേസ്ഥിനസ്ഥികയസാഗസ്ഥിചസ്ഥില  -  സര്വ്വകലസാശസാലകറ്റ്  8.53  കകസാടസ്ഥി
രൂപ നഷമെസായസ്ഥി.
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യ.ജസ്ഥി.സസ്ഥിയടട പന്ത്രണസാപം പദ്ധതസ്ഥി ജനറല് ഡവേലപറ്റ്ടമെനറ്റ് അസസ്ഥിസന്സറ്റ് ഗസാനറ്റ്
ലഭസ്ഥിക്കുന്നതസ്ഥിനസായസ്ഥി സര്വേകലസാശസാല  14.23  കകസാടസ്ഥി  രൂപയടട പദ്ധതസ്ഥി നസ്ഥിര്കദ്ദേശങ്ങള്
സമെര്പസ്ഥിക്കുകയപം അതസ്ഥിടന അടസ്ഥിസസാനതസ്ഥില് ജനറല് ടഡവേലപറ്റ്ടമെനറ്റ് അസസ്ഥിസന്സറ്റ്
ഗസാനറ്റ്  ഇനതസ്ഥില്  14.23  കകസാടസ്ഥി  രൂപ  12-ാം  പദ്ധതസ്ഥി  കസാലയളവേസ്ഥില്  (2012-17)
അനുവേദസ്ഥിക്കുകയണസായസ്ഥി.  അനുവേദസ്ഥിച  14.23  കകസാടസ്ഥി  രൂപയസ്ഥില്  5,69,20,000/-  രൂപ
(31-08-2012  ല്  2,88,25,000/-  രൂപ  +  25-07-2013  ല്  2,80,95,000/-  രൂപ)
മെസാത്രമെസാണറ്റ്  സര്വേകലസാശസാലകറ്റ്  ലഭകമെസായസ്ഥിട്ടുള്ളേതറ്റ്.  ലഭസ്ഥികസാന് ബസാകസ്ഥിയള്ളേ തുകയസായ
8,53,80,000/-  രൂപ  പന്ത്രണസാപം  പദ്ധതസ്ഥി  കസാലയളവേറ്റ്  പൂര്തസ്ഥിയസായതസ്ഥിനസാല്
ലസാപസാകുകയണസായസ്ഥി.  ഗസാനറ്റ്  ഇനതസ്ഥില്  ലഭകമെസായ  തുക  യഥസാസമെയപം
വേസ്ഥിനസ്ഥികയസാഗസ്ഥികസാതതസ്ഥിനസാലസാണറ്റ് തുടര് ഗഡുകള് ലഭസ്ഥികസാതസ്ഥിരുന്നതറ്റ്.  സര്വേകലസാശസാല
യ.ജസ്ഥി.സസ്ഥികറ്റ്  08-06-2018 നറ്റ്  അയച  (ജനറല്  ഡവേലപറ്റ്ടമെനറ്റ്  അസസ്ഥിസന്സറ്റ്
ഗസാനസ്ഥിടന)  01-04-2012  മുതല്  30-09-2017  വേടരയള്ളേ  ടചലവേറ്റ്  പത്രസ്ഥിക  പകസാരപം
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യ.ജസ്ഥി.സസ്ഥി  യസ്ഥില്നസ്ഥിന്നറ്റ്  ലഭസ്ഥിച  5,69,20,000/-  രൂപയസ്ഥില്  4,23,89,185/-  രൂപ
മെസാത്രമെസാണറ്റ്  ടചലവേഴെസ്ഥിചസ്ഥിട്ടുള്ളേതറ്റ്.  ടകടസ്ഥിട  നസ്ഥിര്മസാണതസ്ഥിനസായസ്ഥി  നജീകസ്ഥിടവേച
7,02,00,000/-  രൂപയസ്ഥില്  14,19,252/-  രൂപ  മെസാത്രമെസാണറ്റ്  ടചലവേഴെസ്ഥിചസ്ഥിട്ടുള്ളേതറ്റ്.
എഞജീനജീയറസ്ഥിങ്ങറ്റ്  വേജീഭസാഗതസ്ഥിടന  പവേര്തനപം  കസാരകക്ഷേമെമെലസാതതസ്ഥിനസാലസാണറ്റ്
വേസ്ഥിനസ്ഥികയസാഗപം  ഇത്രയപം  കുറയസാന്  കസാരണപം.  പന്ത്രണസാപം  പദ്ധതസ്ഥി  കസാലയളവേറ്റ്  2017
വേര്ഷപം അവേസസാനസ്ഥിച്ചുടവേങസ്ഥിലുപം ലഭകമെസായ തുക 2019 മെസാര്ചറ്റ് വേടര ടചലവേഴെസ്ഥിക്കുന്നതസ്ഥിനറ്റ്
അനുമെതസ്ഥി  നലസ്ഥിയസ്ഥിട്ടുണറ്റ്.  എങസ്ഥിലുപം  പദ്ധതസ്ഥി  കസാലയളവേറ്റ്  അവേസസാനസ്ഥിചതസ്ഥിനസാല്
ലഭസ്ഥിക്കുവേസാന്  ബസാകസ്ഥിയള്ളേ  തുക  ഇനസ്ഥി  ലഭസ്ഥികസ്ഥില.  യഥസാസമെയപം  ഗസാനറ്റ്
വേസ്ഥിനസ്ഥികയസാഗസ്ഥികസാതസ്ഥിരുന്നതസ്ഥിനസാല്  സര്വേകലസാശസാലകറ്റ്  യ.ജസ്ഥി.സസ്ഥി  പന്ത്രണസാപം  പദ്ധതസ്ഥി
ജനറല്  ഡവേലപറ്റ്ടമെനറ്റ്  അസസ്ഥിസന്സറ്റ്  ഗസാനസ്ഥിനതസ്ഥില്  ലഭകമെസാകവേണസ്ഥിയസ്ഥിരുന്ന
8,53,80,000/- രൂപ നഷമെസായസ്ഥിട്ടുണറ്റ്. ഈ വേസ്ഥിഷയപം സര്വേകലസാശസാല അധസ്ഥികസാരസ്ഥികളുടട
ശ്രദ്ധയസ്ഥില് ടകസാണ്ടുവേന്നസ്ഥിട്ടുണറ്റ്. വേസ്ഥിഷയപം സര്കസാരസ്ഥിടന ശ്രദ്ധയസ്ഥില് ടകസാണ്ടുവേരുന.

ഖണസ്ഥിക  സമെസാഹൃത  ഓഡസ്ഥിററ്റ്  റസ്ഥികപസാര്ടസ്ഥില്  ഉള്ടപടുത്തുന്ന  വേസ്ഥിവേരപം  അറസ്ഥിയസ്ഥിച്ചു  ടകസാണറ്റ്
നല്കസ്ഥിയ കതസ്ഥിനറ്റ് സര്വ്വകലസാശസാല  മെറുപടസ്ഥി ലഭകമെസാകസ്ഥിയസ്ഥിടസ്ഥിടലന്നറ്റ് കണ്ണൂര് സര്വ്വകലസാശസാല
ഓഡസ്ഥിററ്റ്   കജസായസ്ഥിനറ്റ്   ഡയറക്ടറുടട  25.07.2019  തജീയതസ്ഥിയസ്ഥിടല ടക.എസറ്റ്.എ/ടക.എന്.യ
/യ6/296/2019 നമ്പര് കതറ്റ് പകസാരപം അറസ്ഥിയസ്ഥിചസ്ഥിട്ടുണറ്റ്.

222 പകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്പകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്
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നനിയമനങ്ങള, ജജീവനകദ്ധ്യാരദയം, പപെന്ഷന് എനജീ വനിഷയങ്ങളനില് സര്വ്വകലദ്ധ്യാശദ്ധ്യാലകളനില്
നനിലനനില്ക്കുന പപവരുദദങ്ങപളയയം അപെദ്ധ്യാകതകപളയയം സയംബനനിചച്ച് പെരനിശശദ്ധ്യാധന

നടതനിയതനിപന്റെ ഫലങ്ങള 

ഉന്നതവവിദദദ്യാഭദദ്യാസ  രരംഗതത്ത്   സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകള്കത്ത്  പരമപ്രധദ്യാനമദ്യായ
സദ്യാനമദ്യാണുള്ളതത്ത്.  ഉന്നതവവിദദദ്യാഭദദ്യാസ  വവികസനതവിനരം  ഗവവഷണതവിനരം
സദ്യാവങ്കേതവിക  പരവി ജദ്യാനവരം  അതദ്യാതത്ത്  വവിഷയവമഖലകളവില്  അഗദ്യാധജദ്യാനവരം
പരവിചയസമ്പത്തുമുള്ള  അദദദ്യാപക  സമൂഹരം  അതദനദ്യാവപകവിതമദ്യാണത്ത്.  അതവിനൂതന
സദ്യാവങ്കേതവികവവിദദദ്യാപരവിജദ്യാനവരം വവിഷയ വവദഗദവരം വദക്തമദ്യായ കദ്യാഴ്ചപദ്യാടുമുള്ള ഒര
വവിദദദ്യാര്തവി സമൂഹതത അഥവദ്യാ ഭദ്യാവവി തലമുറതയ വദ്യാര്തതടുക്കുന്നതവിനത്ത് അദദദ്യാപകര്
നവിര്ണദ്യായക  പങ്കേത്ത്  വഹവിക്കുന്നുണത്ത്.  ഭൂരവിഭദ്യാഗരം  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളവിലരം
സമയബനവിതമദ്യായവി  നവിയമനരം  നടതദ്യാതതു  മൂലവരം  സര്കദ്യാര്  അരംഗഗീകദ്യാരരം
ലഭദമദ്യാകദ്യാതതവിനദ്യാലരം  നവിരവധവി  സവിരരം  അദദദ്യാപക  തസവികകള്
ഒഴവിഞ്ഞുകവിടക്കുന്നുണത്ത്.  കരദ്യാര്  വദവസയവിവലദ്യാ  ദവിവസവവതനതവിവലദ്യാ
നവിയമവികതപട്ടവരദ്യാണത്ത്  കൂടുതലരം  കദ്യാസ്സുകള്  വകകദ്യാരദരം  തചയ്യുന്നതത്ത്.
പരവിചയസമ്പന്നരദ്യായ  സവിരരം  അദദദ്യാപകരതട  അഭദ്യാവരം  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളവിതല
വവിദദദ്യാര്തവികളുതട  പഠന  നവിലവദ്യാരതത  വദദ്യാഷകരമദ്യായവി  ബദ്യാധവിക്കുരം.
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളവിതല അദദദ്യാപക/  അനദദദ്യാപക തസവികകളവിതല നവിയമനങ്ങളവിലരം
ഉവദദദ്യാഗകയറ്റങ്ങളവിലരം സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത് /ഓര്ഡവിനന്സത്ത് / സര്കദ്യാര് ഉതരവകള് എന്നവിവയവില്
നവിഷ്കര്ഷവിചവിട്ടുള്ള  മദ്യാനദണ്ഡങ്ങള്  പലവപദ്യാഴരം  പദ്യാലവികതപടുന്നവില.  ഓഡവിറ്റവിതന
അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാതത  അര്ഹതയത്ത്  ഉപരവിയദ്യായവി  സര്വഗീസത്ത്  /തപന്ഷന്  ആനകൂലദങ്ങള്
അനവദവിക്കുന്നതുരം  തപന്ഷന്  ഫണത്ത്  രൂപഗീകരവിക്കുന്നതവില്  അനവര്തവിച്ചു  വരന്ന
തമതലവപദ്യാക്കുരം   സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകള്  തപദ്യാതുവദ്യായവി  വനരവിടുന്ന  സദ്യാമ്പതവിക
പ്രതവിസനവികത്ത്  ആകരം  കൂട്ടുന്നുണത്ത്.   വമല്  വസ്തുതകള്  സര്കദ്യാരവിതന
ശ്രദയവില്തപടുത്തുവദ്യാനദ്യാണത്ത് ഈ അവവലദ്യാകനരം തകദ്യാണത്ത് ലകദമവിടുന്നതത്ത്.

ഓഡവിറ്റത്ത് ലകദങ്ങള്

1. സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളവിതല  അദദദ്യാപക/അനദദദ്യാപക  തസവികകളവില്  സര്കദ്യാര്
അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാതത  തസവികകള്  സൃഷവിചവിട്ടുവണദ്യാതയന്നു  പരവിവശദ്യാധവിക്കുക.
അധവിക  തസവികകള്  സൃഷവിചവിട്ടുള്ള  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളവില്  തസവിക
രൂപഗീകരവിചതത്ത്  ആവശദകത ഉറപ്പുവരതവിയവിട്ടദ്യാവണദ്യാതയന്നു വവിലയവിരത്തുക. 
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2. സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്,  ഓര്ഡവിനന്സത്ത്  എന്നവിവയവില്  പരദ്യാമര്ശവിചവിട്ടുള്ളതുരം  എന്നദ്യാല്  ശമ്പള
പരവിഷ്കരണ  ഉതരവവിവലദ്യാ   സര്കദ്യാര്  അനമതവിയവിവലദ്യാ  ഉള്തപടദ്യാതതുമദ്യായ
തസവികകള്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളവില്  നവിലവവിലവിരവിക്കുന്നുവണദ്യാതയന്നു
പരവിവശദ്യാധവിക്കുക. 

3. സദദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്,  ഓര്ഡവിനന്സത്ത്  എന്നവിവയവില്  പ്രതവിപദ്യാദവിചവിട്ടവിലദ്യാതതുരം
ശമ്പളപരവിഷ്കരണ  ഉതരവവില്  പരദ്യാമര്ശവിചവിട്ടുള്ളതുരം  സര്കദ്യാര്  അനമതവി
ലഭവിചവിട്ടുള്ളതുമദ്യായ  തസവികകള്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളവില്  നവിലവവിലവിരവിക്കുന്നു
വണദ്യാതയന്നു പരവിവശദ്യാധവിക്കുക. 

4. യൂണവിവവഴവിറ്റവി  ആകത്ത്/സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്  /  ഓര്ഡവിനന്സത്ത്  /  യ.ജവി.സവി.  ശമ്പളപരവിഷ്കരണ
ഉതരവകള്  യ.ജവി.സവി റഗുവലഷനകള്/മറ്റത്ത്  നവിയമങ്ങള്/ചട്ടങ്ങള്  എന്നവിവയവില്
പരദ്യാമര്ശവിചവിട്ടുള്ള വദവസകളുരം നടപടവിക്രമങ്ങളുരം പദ്യാലവികദ്യാതത ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത്
സദ്യാനകയറ്റവരം ആനകൂലദങ്ങളുരം അനവദവിചവിട്ടുവണദ്യാതയന്നു പരവിവശദ്യാധവിക്കുക.

5. സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളവിതല  അദദദ്യാപക  /  അനദദദ്യാപക  തസവികകളവിതല  കരദ്യാര്
നവിയമനങ്ങളവില് നവിയമങ്ങളുരം ചട്ടങ്ങളുരം പദ്യാലവിചവിട്ടുവണദ്യാതയന്നത്ത് പരവിവശദ്യാധവിക്കുക.

6. സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളവില്  അനര്ഹമദ്യായരം  ഓഡവിറ്റവിതന  അനമതവിയവിലദ്യാതതയരം
ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത്  തപന്ഷന്  ആനകൂലദങ്ങള്  അനവദവിചവിട്ടുവണദ്യാതയന്നു
പരവിവശദ്യാധവിക്കുക.

7. സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളവിതല  തപന്ഷന്  ഫണവിതന  നവിലവവിതല  സവിതവി
വവിലയവിരത്തുക. 

ഓഡവിറ്റത്ത് മദ്യാനദണ്ഡങ്ങള്

1. 1994 തല വകരള വലദ്യാകല് ഫണത്ത് ഓഡവിറ്റത്ത് നവിയമരം

2. 1996 തല വകരള വലദ്യാകല് ഫണത്ത് ഓഡവിറ്റത്ത് ചട്ടങ്ങള്

3. വവിവവിധ  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകള്കത്ത്  ബദ്യാധകമദ്യായ  ആക്ടുകള്/  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകള്/
ഓര്ഡവിനന്സുകള്/ റഗുവലഷനകള്/ ഉതരവകള് മുതലദ്യായവ

4. സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളുമദ്യായവി  ബനതപട്ടത്ത്   സര്കദ്യാര്  വവിവവിധ  കദ്യാലയളവകളവില്
പുറതപടുവവിചവിട്ടുള്ള  ഉതരവകളുരം സര്ക്കുലറുകളുരം

5. യ.ജവി.സവി.  മദ്യാനദണ്ഡങ്ങള്,വകരള  സര്വ്വഗീസത്ത്  ചട്ടങ്ങള്,വകരള  ഫവിനദ്യാന്ഷദല്
വകദ്യാഡത്ത്,വസദ്യാര് പര്വചസത്ത് മദ്യാനന്വല് മുതലദ്യായവ
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ഓഡവിറ്റത്ത് വദദ്യാപവി

• വകരള സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

• എരം.ജവി. സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

• കുസദ്യാറ്റത്ത് 

• കുവഫദ്യാസത്ത് 

• ശ്രഗീശങ്കേരദ്യാചദ്യാരദ സരംസത്ത് കൃത സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

• ആവരദ്യാഗദ ശദ്യാസ്ത്ര സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

• വകരള കദ്യാര്ഷവിക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

• വകദ്യാഴവിവകദ്യാടത്ത് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

• തവറ്ററവിനറവി സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

• കണ്ണൂര് സര്വകലദ്യാശദ്യാല

• മലയദ്യാളരം സര്വകലദ്യാശദ്യാല

I. സര്കദ്യാര്  അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാതത  അദദദ്യാപക  തസവികകളവില്  നവിയമനരം
നടതവിയതവിതന വവിശദദ്യാരംശരം.

സര്കദ്യാര്  അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാതത  വവിവവിധ  സര്വകലദ്യാശദ്യാലകള്  അദദദ്യാപക
തസവികകളവില്  നവിയമനരം  നടതവിയതവിതന  വവിവരരം,   നവിയമനരം  നടതവിയ
സദ്യാഹചരദരം വവിലയവിരതവിയതവിതന അടവിസദ്യാനതവില്  ചുവതട വചര്ക്കുന്നു.

(a) വകരള സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

വകരള സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  42  പഠന വകുപ്പുകള്, 29  യ.ഐ.ടവികള്, 7
യ.ഐ.എരം,  10  തക.യ.സവി.റ്റവി.ഇ.  കള്,  എസത്ത്ഡവിഇ  എന്നവിവവിടങ്ങളവിലദ്യാണത്ത്
അദദദ്യാപക  തസവികകള്  നവിലവവിലള്ളതത്ത്.  ഇതവില്  പഠനവകുപ്പുകളവിതല
അദദദ്യാപക തസവികകള്ക്കു മദ്യാത്രമദ്യാണത്ത്  സര്കദ്യാര് അരംഗഗീകദ്യാരമുള്ളതത്ത്.വകരള
സര്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല  42  പഠനവകുപ്പുകളവിലരം  നവിരവധവി  അധദദ്യാപക
തസവികകള് ഒഴവിഞ്ഞുകവിടക്കുകയദ്യാണത്ത്.യജവിസവി 2010 റഗുവലഷന്സത്ത് തസകന്
6.5.2  പ്രകദ്യാരരം  ബവിരദദ്യാനനരബവിരദ  വകുപവില്  ഒര  തപ്രദ്യാഫസര്
തസവികതയങ്കേവിലരം ഉണദ്യാവകണതദ്യാണത്ത്.  അതുവപദ്യാതല തസകന്  12.1  പ്രകദ്യാരരം
ഒര  തപ്രദ്യാഫസര്കത്ത്  2  അവസദ്യാസവിവയറ്റത്ത്  തപ്രദ്യാഫസറുരം  4  അസവിസനത്ത്
തപ്രദ്യാഫസറുരം എന്ന മദ്യാതൃകയവിലള്ള  (പവിരമവിഡത്ത്)  അധദദ്യാപക തസവികകളദ്യാണത്ത്
ഒര  അധദദ്യാപനവകുപവിനത്ത്  അഭവികദ്യാമദതമന്നുരം  പരദ്യാമര്ശവിചവിട്ടുണത്ത്.  എന്നദ്യാല്
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വകരള സര്വകലദ്യാശദ്യാലയതട മവിക പഠനവകുപ്പുകളവിലരം തപ്രദ്യാഫസര് തസവിക
ഉള്തപതടയള്ള  അധദദ്യാപക  തസവികകള്  ഒഴവിഞ്ഞുകവിടക്കുകയദ്യാണത്ത്.  കരദ്യാര്
അടവിസദ്യാനതവിതല  അധദദ്യാപകരരം  ഗസത്ത്  അധദദ്യാപകരമദ്യാണത്ത്
സര്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല  മവിക  വകുപ്പുകളവിലരം  അധദദ്യാപനരം  നടത്തുന്നതത്ത്.
വവിദദദ്യാര്തവി  -  അധദദ്യാപക  അനപദ്യാതരം  തൃപവികരമദ്യാകദ്യാത,
ഒഴവിച്ചുകൂടദ്യാനദ്യാവദ്യാത  സന്ദര്ഭങ്ങളവില്  മദ്യാത്രവമ  കരദ്യാര്  നവിയമനരം  നടതദ്യാവ
എന്നുരം  ഏതത്ത്  അവസരതവിലരം  കരദ്യാര്  അധദദ്യാപകനവിയമനരം
സര്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല  ആതക  അധദദ്യാപക  തസവികകളുതട  10%-തവില്
അധവികരവികദ്യാന്  പദ്യാടവിതലന്നുരം  2010  യ.ജവി.സവി  തറഗുവലഷന്  തസകന്
13.1 ല്  വദവസ  തചയ്യുന്നുണത്ത്.  എന്നദ്യാല്  വകരള  സര്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല
പഠനവകുപ്പുകളവില്  പലതവിലരം  കരദ്യാര്  അധദദ്യാപകരതട  എണരം  ആതക
അധദദ്യാപക  തസവികകളുതട  10%തവിലരം  കൂടുതലദ്യാണത്ത്.  അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാത
തസവികകളവില്  വപദ്യാലരം  കരദ്യാര്  അടവിസദ്യാനതവില്  അധദദ്യാപകതര
നവിയമവിചവിട്ടുണത്ത്. സര്വകലദ്യാശദ്യാലയവിലണദ്യായ  അധദദ്യാപക  തസവികകളവിതല
ഒഴവിവത്ത്  2012-നത്ത്  വശഷരം  നവികതതപട്ടവിട്ടവില.  സരംവരണതതന്വവമദ്യായവി
ബനതപട്ട  വദക്തതക്കുറവരം  യജവിസവി  നവിര്വദ്ദേശങ്ങള്  (റഗുവലഷന്സത്ത്)
അനസരവിചത്ത്  സര്വകലദ്യാശദ്യാല  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്  വഭദഗതവി  വരതദ്യാതതുരം
കദ്യാലതദ്യാമസതവിനള്ള   കദ്യാരണങ്ങളദ്യാണത്ത്.  2012 തല  സര്വകലദ്യാശദ്യാല
അധദദ്യാപക  നവിയമന  വനദ്യാട്ടവിഫവിവകഷനവില്  28  വകുപ്പുകളവിതല  50
തസവികകളദ്യാണത്ത്  ഉള്തപട്ടവിരന്നതത്ത്.  എന്നവിട്ടുരം  2017-18  വര്ഷരം
സര്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല  മവിക  പഠന  വകുപ്പുകളവിലരം  സവിര  അധദദ്യാപകരതട
അഭദ്യാവരം ഗവവഷണ പ്രവര്തനങ്ങതള സദ്യാരമദ്യായവി ബദ്യാധവിചവിട്ടുണത്ത്. 2016-തല
യ.ജവി.സവി   റഗുവലഷന്സത്ത്  പ്രകദ്യാരരം  തപ്രദ്യാഫസര്,  അവസദ്യാസവിവയറ്റത്ത്
തപ്രദ്യാഫസര്, അസവിസനത്ത് തപ്രദ്യാഫസര് എന്നഗീ തസവികകളവിതല അധദദ്യാപകര്കത്ത്
ഒര സമയരം റവിസര്ചത്ത് സൂപര്വവസറദ്യായവി വഗഡത്ത് തചയദ്യാവന്ന ഗവവഷകരതട
പരമദ്യാവധവി  എണരം  യഥദ്യാക്രമരം  8,  6,  4  എന്നവിങ്ങതനയദ്യാണത്ത്.  അതവിനദ്യാല്
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  ആവശദമദ്യായ  സവിരരം  അധദദ്യാപകര്  ഇലദ്യാതത
വരവമ്പദ്യാള്  കൂടുതല്  വപര്കത്ത്  ഗവവഷണപഠനതവിനള്ള  സദ്യാഹചരദരം
ഇലദ്യാതദ്യാകുന്നു.

(b) തകദ്യാചവി ശദ്യാസ്ത്ര സദ്യാവങ്കേതവിക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

തകദ്യാചവി  ശദ്യാസ്ത്ര  സദ്യാവങ്കേതവിക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  സവിരരം  അദദദ്യാപക
ജഗീവനകദ്യാരതട   അപരദദ്യാപത  ഉള്ളതവിനദ്യാല്  കരദ്യാര്  അടവിസദ്യാനതവില്
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അദദദ്യാപകതര  നവിയമവിക്കുന്നുണത്ത്.   എന്നദ്യാല്  ചവില  തടകവികല്  തസവികകള്
ഒഴവിചത്ത് മറ്റുള്ള അനദദദ്യാപക തസവികകളവില് മതവിയദ്യായ ജഗീവനകദ്യാര് ഉണദ്യായവിട്ടുരം
കരദ്യാര്  അടവിസദ്യാനതവിലരം  ദവിവസ  വവതന  അടവിസദ്യാനതവിലരം
സവിന്ഡവിവകറ്റവിതന  അനമതവിവയദ്യാതട  സൃഷവിച  തസവികകളവില്  നവിയമനരം
നടതവി വരന്നു.

സര്കദ്യാര്  അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാത  അദദദ്യാപക  തസവികകളവില്  വസവനമനഷവിക്കുന്ന
ജഗീവനകദ്യാരതട  വവിശദദ്യാരംശരം

ക്രമ
നരം

തസവികയതട വപരത്ത്  

2018-19 വര്ഷരം
വസവനമനഷവിക്കുന്നവരതട

എണരം

അരംഗഗീ
കദ്യാരമു

ള്ള
തസവി
കകളു

തട
എണരം

അധവിക
തസവികകളു

തട
എണരം

(സവിന്ഡവി
വകറ്റത്ത്

സൃഷവിച
തസവിക)

അധവിക
തസവികകളു

തട
വവിശദദ്യാരംശരം

സവിരരം
ജഗീവന
കദ്യാര്

തദ്യാല്കദ്യാ
ലവിക

ജഗീവന
കദ്യാര്

ആതക

1 തപ്രദ്യാഫസര് 2 2 4 23 സന്വദ്യാശ്രയ
വമഖല

2 അവസദ്യാ. തപ്രദ്യാഫസര് 17   2 19 56

3 അസവി.തപ്രദ്യാഫസര് 74 127 201 191

4 തപ്രദ്യാഫസര് 15 41 സന്വദ്യാശ്രയമ
ലദ്യാതതത്ത്

5 അവസദ്യാ. തപ്രദ്യാഫസര് 28 86

6 അസവി.തപ്രദ്യാഫസര് 115 176

(c)ഫവിഷറഗീസത്ത് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

സര്കദ്യാര്  അനമതവിയവിലദ്യാതത  അദദദ്യാപക  തസവികകള്   സൃഷവിവകണ
സദ്യാഹചരദരം സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല കണവിച്ചുവരത്തുന്നു

അദദദ്യാപക/  അനദദദ്യാപക  ജഗീവനകദ്യാരതട  അഭദ്യാവരം  മൂലരം
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല  വകദ്യാഴ്സുകളുതട  നടതവിപവിനദ്യായരം  മറ്റത്ത്  ഓഫഗീസത്ത്
വജദ്യാലവികളുതട  പൂര്തഗീകരണതവിനദ്യായരം  കരദ്യാര്   അടവിസദ്യാനതവിലരം
ദവിവസവവതനദ്യാടവിസദ്യാനതവിലരം  ജഗീവനകദ്യാതര  നവിയമവിക്കുന്നുണത്ത്.  സവിരരം
ജഗീവനകദ്യാരതട അഭദ്യാവതവില് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയതട സുഗമമദ്യായ നടതവിപവിനത്ത്
കരദ്യാര്  /  ഗസത്ത്  /  ദവിവസവവതന  നവിയമനങ്ങള്  അനവിവദ്യാരദമദ്യായ
സവിതവിയവിലദ്യാണത്ത്.  ഫവിഷറഗീസത്ത്  ഫദ്യാകല്റ്റവിയവിതല  3  സ്കൂളുകള്കത്ത്  വവണവി
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നവിലവവില്  ഒര  ഓഫഗീസത്ത്  മദ്യാത്രമദ്യാണത്ത്  പ്രവര്തവിക്കുന്നതത്ത്.  2011-ല്
സര്വകലദ്യാശദ്യാല  പ്രവര്തനമദ്യാരരംഭവിച  സമയതത്ത്  സര്കദ്യാര്  ഉതരവ  വഴവി
മദ്യാതൃസദ്യാപനമദ്യായ  വകരളകദ്യാര്ഷവികസര്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  നവിന്നുരം
വകമദ്യാറവികവിട്ടവിയതത്ത്  59  അധദദ്യാപക  തസവികകളുരം,  90
അനധദദ്യാപകതസവികകളുരം ആണത്ത്. വമല് 59 തസവികകളവില് 27 തസവികകളവില്
മദ്യാത്രമദ്യാണത്ത്  സവിരദ്യാദദദ്യാപകരള്ളതത്ത്.  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയതട  ആരരംഭകദ്യാലതത്ത്
ഒര  ബവി.എഫത്ത്.എസത്ത്.സവി  വകദ്യാഴത്ത്  മദ്യാത്രമദ്യാണത്ത്  ഉണദ്യായവിരന്നതത്ത്.  എന്നദ്യാല്
നവിലവവില്  5  ഫദ്യാകല്റ്റവികളവിലദ്യായവി  27  വകദ്യാഴ്സുകളുരം  പവി.എചത്ത്.ഡവി
വപ്രദ്യാഗദ്യാമുകളുരം  നടതവി  വരന്നു.  എന്നദ്യാല്  ജഗീവനകദ്യാരതട  അരംഗഗീകൃത
തസവികകളവില്  മദ്യാറ്റരം  വരതവിയവിട്ടവില.  അസവി.തപ്രദ്യാഫസര്,
അവസദ്യാ.തപ്രദ്യാഫസര്,  തപ്രദ്യാഫസര്  എന്നവിങ്ങതന  ഓവരദ്യാ  വവിഭദ്യാഗതവിലരം
ആവശദമദ്യായ  തസവികളുതട  എണരം  നവിര്ണയവിചത്ത്,  തസവികകള്  സൃഷവിചത്ത്,
സര്കദ്യാരവില്  നവിന്നുരം  അരംഗഗീകദ്യാരരം  വദ്യാങ്ങവി  നവിയമനരം  നടതദ്യാതതവിനദ്യാല്
സവിരരം  തസവികകളുതട  10%  സഗീറ്റുകളവില്  മദ്യാത്രവമ  കരദ്യാര്  നവിയമനങ്ങള്
നടതദ്യാവ  എന്ന  യജവിസവി  നവിര്വദശരം  (UGC  Regulations  on  minimum
qualifications for appointment of teachers and other academic staff
2010-  Para.13.1)  പദ്യാലവികദ്യാന്  സര്വകലദ്യാശദ്യാലദ്യാ  അധവികദ്യാരവികള്കത്ത്
കഴവിഞവിട്ടവില.  അധദദ്യാപക  തസവികകളവില്  തദ്യാരതവമദന  പരവിചയരം
കുറഞവതര നവിയമവിക്കുന്നതത്ത് പഠനനവിലവദ്യാരതതയരം ബദ്യാധവിക്കുന്നു.

സര്കദ്യാര്  അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാത  അദദദ്യാപക  തസവികകളവില്  വസവനമനഷവിക്കുന്ന
ജഗീവനകദ്യാരതട വവിവരരം

ക്രമ
നരം തസവികയതട വപരത്ത്  

2018-19 വര്ഷരം
വസവനമനഷവിക്കുന്നവരതട

എണരം

അരംഗഗീകദ്യാര
മുള്ള

തസവികകളു
തട

എണരം

അധവിക
തസവിക
കളുതട
എണരം

അധവിക
തസവിക
കളുതട

വവിശദദ്യാരം
ശങ്ങള്

സവിരരം
ജഗീവന
കദ്യാര്

തദ്യാല്കദ്യാലവിക
ജഗീവനകദ്യാര്

ആ
തക

1 അഡത്ത്ജങത്ത്ടത്ത്
തപ്രദ്യാഫസര്   -   10   10    -   -   -

2 അഡത്ത്ജങത്ത്ടത്ത്
ഫദ്യാകല്റ്റവി   -   13   13    -   -   -

3 ഗസത്ത് ഫദ്യാകല്റ്റവി   -   73   73    -   -   -

228 ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്
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(d) ശ്രഗീ ശങ്കേരദ്യാചദ്യാരദ സരംസ്കൃത സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയതട  പ്രദ്യാരരംഭഘട്ടതവില്  ആദദതത  വവസത്ത്ചദ്യാന്സലര്
വവിവവിധ  അധദദ്യാപക  -അനധദദ്യാപക  തസവികകളവിവലയത്ത്  നവിയമനങ്ങള്
നടതവിയവിരന്നുതവങ്കേവിലരം സവിന്ഡവിവകറ്റത്ത്, അകദ്യാദമവികത്ത് കകൗണ്സവില് എന്നവിവ
രൂപഗീകരവിക്കുകവയദ്യാ  ആദദ  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്  നവിലവവില്  വരകവയദ്യാ
തചയ്യുന്നതവിനമുമ്പുള്ള ഈ നവിയമനങ്ങള്കത്ത്  നവിയമസദ്യാധുതയവിലദ്യാതതവിനദ്യാല്
ബഹ.വഹവകദ്യാടതവി അവ റദ്ദേദ്യാക്കുകയരം സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല ഒര നവിയമദ്യാനസൃത
സദ്യാപനമദ്യാകുന്നതുവതര  സവിരനവിയമനങ്ങള്   നടതദ്യാന്  പദ്യാടവില  എന്നത്ത്
വവിധവിക്കുകയരം തചയ.

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയതട പ്രഥമ സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവിനത്ത് 6.5.1997-ല് ഗവര്ണര് അരംഗഗീകദ്യാരരം
നല്കുകയരം തുടര്ന്നത്ത്  സവിന്ഡവിവകറ്റത്ത്,  അകദ്യാദമവികത്ത് കകൗണ്സവില്,  വബദ്യാര്ഡത്ത്
ഓഫത്ത്  സഡഗീസത്ത്  മുതലദ്യായവ  രൂപഗീകരവിക്കുകയരം  തചയ.  അധദദ്യാപകരതട
വയദ്യാഗദത  സരംബനവിച  റഗുവലഷന്സവിനത്ത്  അകദ്യാദമവികത്ത്  കകൗണ്സവില്
8.8.1997-ല്  അരംഗഗീകദ്യാരരം  നല്കവിയതവിതന  തുടര്ന്നത്ത്  അധദദ്യാപക-
അനധദദ്യാപക  തസവികകളവില്  നവിയമനരം  നടത്തുന്നതവിനത്ത്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല
വനദ്യാട്ടവിഫവിവകഷന്  പുറതപടുവവിച്ചു  (വനദ്യാട്ടവിഫവിവകഷന്  നരം.Add  T&NT
100/97/SSUS  dt:5.9.97).  അതനസരവിചത്ത്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല
പ്രസവിദതപടുതവിയ അധദദ്യാപക തസവികകളുതട എണരം തദ്യാതഴ വചര്ക്കുന്നു.

വവിവവിധ ഫദ്യാകല്റ്റവി/ വവിഷയങ്ങളവിതല  റഗീഡര് തസവിക 35

ലകത്ത്ചറര് തസവിക 157

പദ്യാരമ്പരദ വവിഷയങ്ങള്/സുകുമദ്യാര കലകള് എന്നവിവയവില് ടറ്റ്യൂട്ടര് 14

ആതക 206

വമല്തകദ്യാടുത അദദദ്യാപക തസവികകള്കത്ത് അരംഗഗീകദ്യാരരം നല്കവിതകദ്യാണ്ടുള്ള
സര്കദ്യാര് ഉതരവകതളദ്യാന്നുരം സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയത്ത്   ലഭവിചവിട്ടവില.
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നവിലവവില് അദദദ്യാപക തസവികകളവില് വസവനമനഷവിക്കുന്ന ജഗീവനകദ്യാരതട വവിവരരം

ക്രമ
നരം.

തസവികയതട വപരത്ത്

2018-19 വര്ഷരം
വസവനമനഷവിചവരതട എണരം അരംഗഗീകദ്യാരമുള്ള

തസവികകളുതട 
എണരംസവിരരം

ജഗീവനകദ്യാര്
തദ്യാല്കദ്യാലവിക
ജഗീവനകദ്യാര്

ആ
തക

1 തപ്രദ്യാഫസര് 68 - 68

അധദദ്യാപക 
തസവികകള് 
അരംഗഗീകരവിചത്ത് 
സര്കദ്യാര് 
ഉതരവത്ത് 
പുറതപടുവവിചവി
ട്ടവില.  

2 അവസദ്യാ. തപ്രദ്യാഫസര് 43 43

3 അസവി.   തപ്രദ്യാഫസര് 52 52

4 ലകത്ത്ചറര്, വനദ്യാണ് യ.ജവി.സവി. 7 7

5 തഡപറ്റ്യൂട്ടവി ഡയറക്ടര് ഓഫത്ത് 
ഫവിസവികല് എഡറ്റ്യൂവകഷന് 1 1

6 അസവി.ഡയറക്ടര് ഓഫത്ത് 
ഫവിസവികല് എഡറ്റ്യൂവകഷന് 3 3

7

ഗസത്ത്  /വകദ്യാണ്ടദ്യാകത്ത് ലകത്ത്ചറര്

എ)  യ.ജവി.സവി. 199

ബവി) വനദ്യാണ് യ.ജവി.സവി. 28

ആതക 174 227 401

(e)ആവരദ്യാഗദ ശദ്യാസ്ത്ര സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

വകരള  ആവരദ്യാഗദ  ശദ്യാസ്ത്ര  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  നവിയമരം  2010  അനസരവിചദ്യാണത്ത്
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല നവിലവവില് വന്നതത്ത്.അസവിസനത്ത്,  കമ്പറ്റ്യൂട്ടര് അസവിസനത്ത് എന്നഗീ
തസവികകളവില്  മദ്യാത്രമദ്യാണത്ത്  നദ്യാളവിതുവതര  സവിര  നവിയമനരം  നടന്നവിട്ടുള്ളതത്ത്.
തസ്പെഷദല്  റൂള്സത്ത്  തയദ്യാറദ്യാകദ്യാത  സദ്യാഹചരദതവില്   മറ്റത്ത്  തസവികകളവില്
നദ്യാളവിതു  വതര  സവിര  നവിയമനരം  ഉണദ്യായവിട്ടവില.  അസവിസനത്ത്  /കമ്പറ്റ്യൂട്ടര്
അസവിസനത്ത് തസവികകളവില് നവിയമനരം നടന്നവിട്ടുതണങ്കേവിലരം ആയതത്ത് പരദദ്യാപമല.
സര്കദ്യാര്  ഉതരവത്ത്  (വക)  നരം.  110/2017/ആ.കു.വ/  തഗീയതവി.14.07.2017
പ്രകദ്യാരരം  17  അദദദ്യാപക തസവികകള് സൃഷവിചത്ത് ഉതരവദ്യായവിട്ടുതണങ്കേവിലരം ഈ
തസവികകളവില്  നദ്യാളവിതു  വതര  സവിരരം  നവിയമനങ്ങള്  നടതവിയവിട്ടവില.  രണത്ത്
തസവികകളവില്  സര്കദ്യാരവിതന മുന്കൂര് അനമതവിയവിലദ്യാതത പുനര്നവിയമനങ്ങള്
നടതവിയവിട്ടുണത്ത്.

230 ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്



സര്വകലലാശലാലകള 

(f) വകരള കദ്യാര്ഷവിക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

തസവികകള്  സൃഷവിക്കുന്നതവിനത്ത്  സര്കദ്യാരവിതന  അനവദ്യാദരം  വവണതമന്നത്ത്
നവിയമതവില് വദവസ തചയവിട്ടവില

വകരള  കദ്യാര്ഷവിക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  തസവികകള്  സൃഷവിക്കുന്നതവിനത്ത്
സര്കദ്യാരവില് നവിന്നുരം വനരവിട്ടത്ത്  അനവദ്യാദരം വദ്യാവങ്ങണതദ്യായവി  1971-തല വകരള
കദ്യാര്ഷവിക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  നവിയമരം  അനശദ്യാസവിക്കുന്നവില.  ആ  നവിലയത്ത്
കദ്യാര്ഷവിക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് സര്കദ്യാര് അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാത തസവികകള്
ഇല  എന്നു  വവിലയവിരതദ്യാവന്നതദ്യാണത്ത്.  1971-തല  വകരള  കദ്യാര്ഷവിക
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല നവിയമരം   തസകന്  7(11)  പ്രകദ്യാരരം  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്
ടഗീചവിരംഗത്ത്,  റവിസര്ചത്ത്,  എകത്ത്തറ്റന്ഷന് എഡറ്റ്യൂവകഷന് തസവികകള് സൃഷവികദ്യാന്
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയത്ത്  അധവികദ്യാരമുണത്ത്.  വമല്  നവിയമതവിതല  തസകന്  7(12)
പ്രകദ്യാരരം  ഭരണപരമദ്യായ  തസവികകളുരം  സൃഷവികദ്യാവന്നതദ്യാണത്ത്.  തസകന്
16(ജവി),  (എചത്ത്)  എന്നവിവ  പ്രകദ്യാരരം  നവിയമനദ്യാധവികദ്യാരരം  നവിറവവറ്റുന്നതത്ത്
എകവികറ്റ്യൂട്ടഗീവത്ത്  കമവിറ്റവിയദ്യാണത്ത്.  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവില്  വദവസ  തചയ
തകദ്യാണദ്യാണത്ത്   ഇതരതവില്  തസവികകള്  സൃഷവിവകണതത്ത്.  എന്നദ്യാല്
സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവില് വദവസ തചയദ്യാതത തസവികകള് സൃഷവിചത്ത്  നവിയമനരം നടത്തുന്ന
കഗീഴ്വഴകരം സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് നവിലവവിലണത്ത്.

(g) വകരള തവറ്ററവിനറവി സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

തവറ്ററവിനറവി സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്, അസവിസനത്ത് തപ്രദ്യാഫസര്, അവസദ്യാസവിവയറ്റത്ത്
തപ്രദ്യാഫസര്,  തപ്രദ്യാഫസര്  തസവികകളവിലദ്യായവി  335  അദദദ്യാപക
തസവികകള്കദ്യാണത്ത്   സര്കദ്യാര്  അരംഗഗീകദ്യാരമുള്ളതത്ത്.  അവസദ്യാസവിവയറ്റത്ത്
തപ്രദ്യാഫസര്   തസവികയവില്    92  ജഗീവനകദ്യാരതടയരം   തപ്രദ്യാഫസര്
തസവികയവില്  15  ജഗീവനകദ്യാരതടയരം  അപരദദ്യാപത  നവിലവവിലണത്ത്.  ഈ
തസവികയവില്  നവിലവവില്  റദ്യാങ്കേത്ത്  പട്ടവികയവിലദ്യാതതവിനദ്യാല്  ഡയറവി  വകുപവില്
നവിന്നുരം  8  ജഗീവനകദ്യാതര തഡപറ്റ്യൂവട്ടഷന് വദവസയവില് തദ്യാല്കദ്യാലവികമദ്യായവി
നവിയമവിചവിട്ടുണത്ത്.  അസവിസനത്ത് തപ്രദ്യാഫസര് തസവികയവില് അരംഗഗീകദ്യാരമുള്ള  181
ഒഴവിവകള്ക്കു  പുറതമ,  31  അധവിക  തസവികകള്  സൃഷവിചത്ത്  നവിയമനരം
നടതവിയവിട്ടുണത്ത്.  അദദയന  നവിലവദ്യാരരം   തമചതപടുത്തുന്നതവിനരം
ഐ.സവി.എ.ആര്  നവിര്വദ്ദേശങ്ങള്  അനസരവിചത്ത്  ടഗീചവിരംഗത്ത്  ഫദ്യാകല്റ്റഗീസത്ത്/
തഫസവിലവിറ്റഗീസത്ത്   വര്ദവിപവിക്കുന്നതവിവലക്കുമദ്യായദ്യാണത്ത്  അധവിക  തസവികകള്
സൃഷവിചവിട്ടുള്ളതതന്നദ്യാണത്ത്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  ഇതവിനത്ത്  വവിശദഗീകരണരം
നല്കവിയവിട്ടുള്ളതത്ത്.

                                              സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡനിറച്ച് റനിശപദ്ധ്യാര്ടച്ച് സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡനിറച്ച് റനിശപദ്ധ്യാര്ടച്ച് 2018-192018-19 231
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സര്കദ്യാര്  അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാത  അദദദ്യാപക  തസവികകളവില്  വസവനമനഷവിക്കുന്ന
ജഗീവനകദ്യാരതട വവിവരരം

ക്രമ
നരം.

തസവികയതട
വപരത്ത്  

2018-19 വര്ഷരം
വസവനമനഷവിക്കുന്ന

വരതട എണരം

അരംഗഗീ
കദ്യാരമു

ള്ള
തസവിക
കളുതട
എണരം

അധവി
ക

തസവി
കകളു

തട
എണരം

അധവിക തസവികകളുതട
വവിശദദ്യാരംശങ്ങള്സവിരരം

ജഗീവന
കദ്യാര്

തദ്യാല്കദ്യാ
ലവിക

ജഗീവനകദ്യാര്

1 അസവിസനത്ത് 
തപ്രദ്യാഫസര്

212 0 181 31

കദ്യാര്ഷവിക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല 
വവിഭജനതവിതന ഭദ്യാഗമദ്യായവി 
അസവിസനത്ത് തപ്രദ്യാഫസര്(181), 
അവസദ്യാസവിവയറ്റത്ത് തപ്രദ്യാഫസര് 
(97), തപ്രദ്യാഫസര് (57) 
അടകരം 335 അദദദ്യാപക 
തസവികകള് കദ്യാര്ഷവിക 
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് നവിന്നുരം 
ലഭവിചവിട്ടുള്ളതദ്യാണത്ത്.ആയതത്ത് 
അരംഗഗീകൃത തസവികകളദ്യായവി 
തതന്ന 
കണകദ്യാകദ്യാവന്നതദ്യാണത്ത്. 
എന്നദ്യാല് തസവികകള് 
വകമദ്യാറവിതകദ്യാണ്ടുള്ള 
സര്കദ്യാര് ഉതരവത്ത് 
ലഭവിചവിട്ടവില. 

2 അവസദ്യാസവിവയറ്റത്ത് 
തപ്രദ്യാഫസര് 5 0 97 0

3 തപ്രദ്യാഫസര് 42 0 57 0

നവിലവവില് 
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് ഒഴവിഞ്ഞു
കവിടന്നവിരന്ന അദദദ്യാപക 
തസവികകള് (പ്രധദ്യാനമദ്യായരം 
തപ്രദ്യാഫസര്, അവസദ്യാസവിവയറ്റത്ത് 
തപ്രദ്യാഫസര് തസവികകള്) 
തദ്യാല്കദ്യാലവികമദ്യായവി 
തസവികമദ്യാറ്റരം വരതവിയദ്യാണത്ത് 
പുതവിയ വകദ്യാവളജുകളവിവലകത്ത് 
അതദദ്യാവശദരം വവണ 
അദദദ്യാപക തസവികകള് 
നല്കവിയവിട്ടുള്ളതത്ത്.

ആതക 259 0 335 31
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(h) കണ്ണൂര് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

സര്കദ്യാര്  അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാതത  അദദദ്യാപക  തസവികകളവില്  വസവനമനഷവിക്കുന്ന
ജഗീവനകദ്യാരതട    വവിവരരം

ക്രമ
നരം

തസവികയതട
വപരത്ത്  

2017-18 വര്ഷരം
വസവനമനഷവിക്കുന്നവരതട

എണരം

അരംഗഗീ
കദ്യാരമു

ള്ള
തസവി
കകളു

തട
എണരം

അധവി
ക

തസവി
കകളു

തട
എ
ണരം

അധവിക
തസവികകളുതട
വവിശദദ്യാരംശരം

സവി
രരം

ജഗീവ
നകദ്യാ

ര്

തദ്യാല്കദ്യാ
ലവിക

ജഗീവന
കദ്യാര്

(കരദ്യാര്)

ഗസത്ത്
അ

ദദപ
കര് 

ആ
തക

1 തപ്രദ്യാഫസര് 9 - - 9 5   112 നവിലവവില് അദദദ്യാപക 
തസവികകളവില് 
അപരദദ്യാപത ഉണത്ത്. 73 
അധവിക തസവികകള് 
അനവദവിക്കുന്നതവിനത്ത് 
സര്കദ്യാരവിവലകത്ത് 
അവപകവിചവിട്ടുണത്ത്. 
എന്നദ്യാല് തസവികകള് 
ഇതു വതര 
അനവദവിചവിട്ടവില. 

2 അവസദ്യാസവിവയ
റ്റത്ത് തപ്രദ്യാഫസര് 

10 - - 10 30

3 അസവിസനത്ത്
തപ്രദ്യാഫസര്

35 137 16 188 60

4 ഫവിസവികല്
എഡഡ്യുവകഷന്
ഡയറക്ടര്

1 - - - 1

(i) കണ്ണൂര് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

സര്കദ്യാര്  അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാതത  അദദദ്യാപക  തസവികകളവില്  വസവനമനഷവിക്കുന്ന
ജഗീവനകദ്യാരതട    വവിവരരം 

ക്രമ
നരം

തസവികയതട
വപരത്ത്  

2017-18 വര്ഷരം
വസവനമനഷവിക്കുന്നവരതട

എണരം
അരംഗഗീ
കദ്യാരമു

ള്ള
തസവിക
കളുതട
എണരം

അധവിക
തസവിക
കളുതട
എണരം

അധവിക
തസവികകളുതട
വവിശദദ്യാരംശരം

സവി
രരം

ജഗീവന
കദ്യാര്

തദ്യാല്കദ്യാ
ലവിക

ജഗീവന
കദ്യാര്

(കരദ്യാര്)

ഗസത്ത്
അ
ദദ
പക
ര് 

ആ
തക

1 തപ്രദ്യാഫസര് 9 - - 9 5 112 നവിലവവില്
അദദദ്യാപക
തസവികകളവില്
അപരദദ്യാപത
ഉണത്ത്. 73  അധവിക
തസവികകള്

2 അവസദ്യാസവിവയ
റ്റത്ത് തപ്രദ്യാഫസര് 10 - - 10 30

3 അസവിസനത്ത്
തപ്രദ്യാഫസര്

35 137 16 188 60
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അനവദവിക്കുന്നതവി
നത്ത്
സര്കദ്യാരവിവലകത്ത്
അവപകവിചവിട്ടുണത്ത്

4
ഫവിസവികല്
എഡഡ്യുവകഷ
ന് ഡയറക്ടര്

1 - - - 1

(j) മലയദ്യാളരം സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

സര്കദ്യാര്  അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാതത  അദദദ്യാപക  തസവികകളവില്  വസവനമനഷവിക്കുന്ന
ജഗീവനകദ്യാരതട വവിവരരം

ക്രമ
നരം

തസവികയതട
വപരത്ത്

2019 വര്ഷരം
വസവനമനഷവിക്കുന്ന

ജഗീവനകദ്യാരതട വവിവരരം
അരംഗഗീ

കദ്യാരമുള്ള
തസവിക
കളുതട
എണരം

അധവി
ക

തസവി
കകളു

തട
എ

ണരം

അധവിക തസവികകളുതട
വവിശദദ്യാരംശരംസവി

രരം
ജഗീവന
കദ്യാര്

തദ്യാല്
കദ്യാലവിക
ജഗീവന
കദ്യാര്

ആ
തക

1 തപ്രദ്യാഫസര് 3 0 3 5 0 Nil

2 അവസദ്യാസവിവയറ്റത്ത്
തപ്രദ്യാഫസര് 3 0 3 10 0 Nil

3 അസവിസനത്ത്
തപ്രദ്യാഫസര് 22 13 35 25 0 അധവിക വജദ്യാലവി ഭദ്യാരരം

ആതക 28 13 41 40 01

II. സര്കദ്യാര്  അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാതത  അനദദദ്യാപക  തസവികകളവില്
വസവനമനഷവിക്കുന്ന ജഗീവനകദ്യാരതട വവിവരരം

വവിവവിധ സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളവില്  സര്കദ്യാര് അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാതത അനദദദ്യാപക
തസവികകളവില്  വസവനമനഷവിക്കുന്ന  ജഗീവനകദ്യാരതടയരം,  തസവികകളുതടയരം
വവിശദദ്യാരംശരം തദ്യാതഴ നല്കുന്നു.
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(a)എരം.ജവി സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ക്രമ
നരം

തസവികയതട
വപരത്ത്  

2018-19 വര്ഷരം
വസവനമനഷവിക്കുന്നവര

തട എണരം

അരംഗഗീ
കദ്യാരമു

ള്ള
തസവി
കകളു

തട
എണരം

അധവിക
തസവിക
കളുതട
എണരം

അധവിക
തസവികകളുതട വവിശദദ്യാരംശരംസവിരരം

ജഗീവന
കദ്യാര്

തദ്യാല്
കദ്യാലവിക
ജഗീവന
കദ്യാര്

ആ
തക

1 അസവിസനത്ത് 2 - 2 2

12.01.18 തല 
സവിന്ഡവിവകറ്റത്ത് മവിനവിറ്റത്ത്സത്ത് 
ഇനരം നരം.ഒ എ-
28/18.01.181052 പ്രകദ്യാരരം 
സൃഷവിചതത്ത് 
(അരംഗപരവിമവിതര്ക്കു 
വവണവി)

2 തഡപറ്റ്യൂട്ടവി
രജവിസദ്യാര്

2  -   2 - 2

സൂപര്വവസറവി 
വവിഭദ്യാഗതവില് രണത്ത് 
തഡപറ്റ്യൂട്ടവി  രജവിസദ്യാര് 
തസവികകള് സൃഷവിചവിട്ടുണത്ത്.

3 സയനവിഫവികത്ത് 
ഓഫഗീസര് - 1   1

ഐ.ഐ.ആര്.ബവി.എസത്ത്  
തസനറവില് 
തദ്യാല്കദ്യാലവികമദ്യായവി 
സയനവിഫവികത്ത് ഓഫഗീസതറ  
തസവികയവില് 
നവിയമവിചവിട്ടുണത്ത്.

4 വഹദ്യാസല്
അറ്റന്ഡനത്ത്

1 - 1 - 1

ടവി തസവികയവില് നവിന്നത്ത് 
സമയബനവിത ഹയര് 
വഗഡരം പറ്റ്യൂണ് തസവികയതട
സദ്യാനകയറ്റ തസവികയദ്യായ
കറവികല് അസവിസനത്ത് 
തസവികയവിവലകത്ത് 
ഉവദ്ദേദദ്യാഗകയറ്റവരം 
നല്കുന്നു.

5 വസദ്യാര്
അസവിസനത്ത് 2 -  2 - 2

ഗദ്യാര്ഡന്- വമസരവി 
തസവികകള് 
പുന:നദ്യാമകരണരം തചയത്ത് 
വസദ്യാര് അസവിസനത്ത് 
എന്നദ്യാകവി സര്കദ്യാര് 
അരംഗഗീകദ്യാരരം ലഭവിചവിട്ടവില.
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(b) തകദ്യാചവി ശദ്യാസ്ത്ര സദ്യാവങ്കേതവിക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ക്രമ
നരം

തസവികയതട
വപരത്ത്  

2018-19 വര്ഷരം
വസവനമനഷവിക്കുന്നവരതട

എണരം

അരംഗഗീ
കദ്യാരമു

ള്ള
തസവിക
കളുതട
എണരം

അധവി
ക

തസവി
കകളു

തട
എ
ണരം

അധവിക
തസവികകളുതട
വവിശദദ്യാരംശരംസവിരരം

ജഗീവന
കദ്യാര്

തദ്യാല്കദ്യാലവിക
ജഗീവനകദ്യാര്

ആ
തക

1 തസകറ്റ്യൂരവിറ്റവി 
ഗദ്യാര്ഡത്ത്

18 24 42 39 4

2 അസവി.വമടണ് 1 5 6 3 3

3 വലന് 
തഹല്വപഴത്ത് 2 13 15 9 6

4 പ്ലമ്പവിരംഗത്ത് 
അസവിസനത്ത് 0 5 5 0 5

5 തടകഗീഷദന് 
വഗഡത്ത് I 0 15 15 20 21

6 തടകഗീഷദന് 
വഗഡത്ത് II 5 2 7 23 1

7 തടകവികല് 
അസവി: വഗഡത്ത് I 3 18 21 26 21

സന്വദ്യാശ്രയവമഖല
യവില് സൃഷവിച 
തസവികകള് 

8 തടകവികല് 
അസവി: വഗഡത്ത് II 15 3 18 25 3

9 തടകവികല് 
അസവി: വഗഡത്ത് III 6 1 7 6 2

10
വദ്യാര്ഡന് 
കരം.ഫവിസവികല് 
തടയവിനര്

0 3 3 0 3

11 സവിസരം 
അനലവിസത്ത്

0 1 1 1 1

12 വര്കത്ത്വഷദ്യാപത്ത് 
സൂപ്രണത്ത്

0 1 1 0 1

13 വഹദ്യാസല് 
മദ്യാവനജര് 

0 7 7 0 7

14 വസദ്യാര് കഗീപര് 
വഗഡത്ത് III

4 1 5 4 1
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15 പ്ലമ്പര് 2 3 5 4 2

16 തസകന് 
ഓഫഗീസര് *91 0 91 70 14

17 അസവിസനത്ത് *228 48 276

211+1
(സൂപര്
നറ്റ്യൂമറ
റവി)

48

18 തപ്രദ്യാഫഷണല് 
അസവിസനത്ത് *7 23 30 23 7

19 ഓഫഗീസത്ത് 
അറ്റന്ഡനത്ത് 44 60 104 102 2

20 സന്വഗീപര് കരം 
കഗീനര് 41 3 44 43 1

21 ഗദ്യാര്ഡനര് 3 10 13 12

#22
ഡയറകടര്, 
സദ്യാറ്റജവികത്ത് 
പ്ലദ്യാനവിരംഗത്ത്

0 0 1 0 1

#23

ഡയറക്ടര്. 
ഇനര്നദ്യാഷണല് 
റവിവലഷന്സത്ത് 
ആനത്ത് 
അകദ്യാദമവികത്ത് 
അഡവിഷന്സത്ത് 

0 0 1 0 1

* തഡപറ്റ്യൂവട്ടഷന്/ലഗീവകള്/അദര്ഡറ്റ്യൂട്ടവി ഉള്പതട.

# സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല അധദദ്യാപകര്കത്ത് ചുമതല നല്കവിയവിരന്നു.

(c)ഫവിഷറഗീസത്ത് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ക്രമ
നരം.

തസവികയതട
വപരത്ത്  

2018-19 വര്ഷരം
വസവനമനഷവിക്കുന്നവരതട

എണരം

അരംഗഗീ
കദ്യാരമു

ള്ള
തസവിക
കളുതട
എണരം

അധവി
ക

തസവി
കകളു

തട
എ

ണരം

അധവിക
തസവികകളുതട
വവിശദദ്യാരംശരംസവിരരം

ജഗീവന
കദ്യാര്

തദ്യാല്കദ്യാ
ലവിക

ജഗീവന
കദ്യാര്

ആ
തക

1 അസവിസനത്ത് 20 13 33 20 13
ഗവവണവിരംഗത്ത് 
കകൗണ്സവില് സൃഷവിച
തസവിക
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2 വഡ്രൈവര് 1 5 6 5 1
ഗവവണവിരംഗത്ത് 
കകൗണ്സവില് സൃഷവിച
തസവിക

3 അസവിസനത്ത്
എഞവിനഗീയര് - 1 1 - 1

ഗവവണവിരംഗത്ത് 
കകൗണ്സവില് സൃഷവിച
തസവിക

4 ഓവര്സഗീയര്
(സവിവവില്)

- 3 3 - 3

1.ഗവവണവിരംഗത്ത് 
കകൗണ്സവില് സൃഷവിച
തസവിക
2.ദവിവസവവതനദ്യാടവി
സദ്യാനതവില് 
സൃഷവിച തസവിക

5
ഓവര്സഗീയര്
(ഇലകവികല്) - 1 1 - 1

ഗവവണവിരംഗത്ത് 
കകൗണ്സവില് സൃഷവിച
തസവിക

6 ജൂനവിയര്
വപ്രദ്യാഗദ്യാമര് - 1 1 - 1

ഗവവണവിരംഗത്ത് 
കകൗണ്സവില് സൃഷവിച
തസവിക

7 ഓഫഗീസത്ത്
അറ്റന്ഡനത്ത് 

3 8 11 8 3 കരദ്യാര് 
അടവിസദ്യാനതവില് 

(d) ശ്രഗീ ശങ്കേരദ്യാചദ്യാരദ സരംസ്കൃത സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ക്രമ
നരം

തസവികയതട
വപരത്ത്

2018-19 വര്ഷരം
വസവനമനഷവിക്കുന്ന

വരതട എണരം

അരംഗഗീ
കദ്യാരമു

ള്ള
തസവിക
കളുതട
എണരം

അധവിക
തസവിക
കളുതട
എണരം

അധവിക തസവികകളുതട
വവിശദദ്യാരംശരം

സവി
രരം 

തദ്യാല്
കദ്യാലവി
കരം 

ആ
തക

1 വജദ്യായവിന്റത്ത് 
രജവിസദ്യാര്

2 - 2 1 1

2 തഡപറ്റ്യൂട്ടവി 
രജവിസദ്യാര്

2 - 2 2 -

3 അസവിസന്റത്ത് 
രജവിസദ്യാര്

4 - 4 4 -

4 തസകന് 
ഓഫഗീസര് 27 - 27 20 7

5 വപര് തഡപറ്റ്യൂവട്ടഷ നവിലദ്യാണത്ത്.
ഒരദ്യാള് വവി.സവിയതട വപ്രവറ്റത്ത് 
തസക്രട്ടറവി തസവികയവിവലയത്ത് 
ഓപത്ത്ഷന് അനസരവിചത്ത് മദ്യാറവി.
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5 വലവബ്രേറവിയന് 1 - 1 1 -

6 റഫറന്സത്ത് 
അസവിസന്റത്ത് 4 - 4 3 1

7 തടകവികല് 
അസവിസന്റത്ത് 6 - 6 - 6

8
വലബ്രേറവി 
അസവിസന്റത്ത് 6 8 14 14 -

8 തദ്യാല്കദ്യാലവിക 
ജഗീവനകദ്യാരവില് 7 വപര് 
കരദ്യാര് അടവിസദ്യാനതവിലരം 
ഒരദ്യാള് ദവിവസവവതനതവിലരം
വജദ്യാലവി തചയ്യുന്നു. 

9
അസവിസന്റത്ത് 
എകവികറ്റ്യൂട്ടഗീവത്ത് 
എഞവിനഗീയര്

1 - 1 - 1

10
അസവിസന്റത്ത് 
എഞവിനഗീയര്
(സവിവവില്)

1 1 2 1 1

ഓവര്സഗീയര് (സവിവവില് ) 
ഹയര്വഗഡദ്യാണത്ത് എ.ഇ.
(സവിവവില്) ആയവി വജദ്യാലവി 
തചയ്യുന്നതത്ത്.  

11
അസവിസന്റത്ത് 
എന്ജവിനഗീയര് 
(ഇലകവികല്)

1 1 2 1 1

ഓവര്സഗീയര്(ഇലകവികല്) 
ഹയര് വഗഡദ്യാണത്ത് എ.ഇ.
(ഇലകവികല്) ആയവി 
വജദ്യാലവി തചയ്യുന്നതത്ത്.

12

തസകന് 
ഓഫഗീസര് 
(തഫയര് 
വകദ്യാപവി)

- - - 1 - നവിയമവിചവിട്ടവില

13 ഓഫഗീസത്ത് 
സൂപ്രണത്ത് 1 - 1 1 -

14 അസവിസന്റത്ത് 79 7 86 51 35

79 സവിരജഗീവനകദ്യാരവില് 
ഒരദ്യാള് തഡപറ്റ്യൂവട്ടഷനവി ലദ്യാണത്ത്. 
ഒര അസവിസന്റത്ത് തസവിക 
ലഗീഗല് അസവിസന്റത്ത് 
തസവികയദ്യാകവി മദ്യാറ്റവിയവിട്ടുണത്ത്.  

15 ലഗീഗല് 
അസവിസന്റത്ത്

1 - 1 1

52 അസവിസന്റത്ത് തസവികയവില് 
ഒതരണരം ലഗീഗല് 
അസവിസത്ത്ററന്റത്ത് 
തസവികയദ്യാകവി മദ്യാറ്റവി.  
പ്രവതദക തസവിക 
അനവദവിചവിട്ടവില.
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16 വടപവിസത്ത് 10 6 16 10 6

തദ്യാല്കദ്യാലവിക 
ജഗീവനകദ്യാരവില് 4 വപര് 
കരദ്യാര് അടവിസദ്യാനതവിലരം 2
വപര് ദവിവസ വവതനതവിലരം
വജദ്യാലവി തചയ്യുന്നു.  

17 ഓവര്സഗീയര് 
(സവിവവില്) - 5 5 1 4

സവിവവില് ഓവര്സഗീയര് 
എ.ഇ.(സവിവവില്) ആയവി 
വജദ്യാലവി തചയ്യുന്നു. 

18
ഓവര്സഗീയര് 
(ഇലകവികല്) - 1 1 1 -

ഓവര്സഗീയര് (ഇലകവികല്)
എ.ഇ.(ഇലകവികല്) ആയവി 
വജദ്യാലവി തചയ്യുന്നു.  

19 പ്ലരംബര് - 1 1 1 -
സവിരരം പ്ലരംബര് വവിരമവിച്ചു.  
പകരരം നവിയമനരം 
നടതവിയവിട്ടവില.

20 കറവികല് 
അസവിസത്ത്ററന്റത്ത്

14 1 15 7 8 -

21 ഓഫഗീസത്ത് 
അറ്റന്ഡന്റത്ത്

57 3 60 46 14 ഒര സവിരരം ജഗീവനകദ്യാരവി 
തഡപറ്റ്യൂവട്ടഷനവിലദ്യാണത്ത്.  

22
തസകറ്റ്യൂരവിറ്റവി 
ഗദ്യാര്ഡത്ത് 2 29 31 8 23

6 സവിരജഗീവനകദ്യാര് 
വവിരമവിച്ചു.  പകരരം നവിയമനരം 
നടതവിയവിട്ടവില.

23 വഡ്രൈവര് 8 1 9 8 1 ഒര സവിരരം വഡ്രൈവര് 
തഡപറ്റ്യൂവട്ടഷനവിലദ്യാണത്ത്.  

24 ഇലകഗീഷദന് - 2 2 1 1
സവിരരം ഇലകഗീഷദന് 
വവിരമവിച്ചു.  പകരരം നവിയമനരം 
നടതവിയവിട്ടവില.

25 കമ്പറ്റ്യൂട്ടര് 
ഓപവററ്റര്

2 - 2 2 -

26 തസകറ്റ്യൂരവിറ്റവി 
ഓഫഗീസര് - 1 1 1 -

സവിരരം ജഗീവനകദ്യാരന് 
വവിരമവിച്ചു.  
കരദ്യാറടവിസദ്യാനതവില് 
നവിയമവിചവിരവിക്കുന്നു.  

27 തടലവിവഫദ്യാണ് 
ഓപവററ്റര്

- - - 1 - നവിയമനരം നടതവിയവിട്ടവില.

28 പ്രവിന്റര് 2 - 2 2 -

29 വബന്ഡര് 1 - 1 2 - ഒരദ്യാള് വസവനതവില് നവിന്നു
വവിരമവിച്ചു.
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30
പബവികത്ത് 
റവിവലഷന്സത്ത് 
ഓഫഗീസര്

- 1 1 1 -
സവിരരം ജഗീവനകദ്യാരന് 
ശൂനദവവതനദ്യാവധവിയവിലദ്യാണത്ത്
.

31
സഗീനവിയര് 
പബവിവകഷന് 
ഓഫഗീസര്

- - - 1 - നവിയമനരം നടതവിയവിട്ടവില.

32 വലബ്രേറവി 
അറ്റന്ഡര്

5 - 5 5 - -

33 പദ്യാര്ട്ടത്ത്വടരം 
സന്വഗീപര്

36 1 37 48 11 വപര് കുറവദ്യാണത്ത്

34 വദ്യാചത്ത്മദ്യാന് - 6 6 10 4 വപര് കുറവദ്യാണത്ത്

35 ഗദ്യാര്ഡനര് - 2 2 5 3 വപര് കുറവദ്യാണത്ത്

36

വപ്രവറ്റത്ത് 
തസക്രട്ടറവി റ്റു 
വവസത്ത് 
ചദ്യാന്സലര്

1 - 1 - 1

ആതക 274 77 351 262 107

പദ്യാര്ട്ടത്ത് വടരം സന്വഗീപര്, 
വദ്യാചമദ്യാന്, ഗദ്യാര്ഡനര് 
തസവികകളവില് 18 വപതര 
നവിയമവിചവിട്ടവില.

(e)ആവരദ്യാഗദ സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ക്ര
മ

നരം

തസവികയതട
വപരത്ത്

2017-18 വര്ഷരം
വസവനമനഷവിക്കുന്നവ

രതട എണരം

അരംഗഗീകദ്യാ
രമുള്ള

തസവികക
ളുതട

എണരം

അധവിക
തസവിക
കളുതട
എണരം

അധവിക
തസവികകളുതട
വവിശദദ്യാരംശരം

സവിരരം 
തദ്യാല്
കദ്യാ

ലവികരം

ആ
തക

1 അസവിസനത്ത് 
എഞവിനഗീയര്   - 2 2

1
(തദ്യാല്കദ്യാ

ലവികരം)
1 തദ്യാല്കദ്യാലവിക 

നവിയമനരം

2 വപ്രദ്യാജക്ടത്ത് 
ഓഫഗീസര്

  - 2 2  ഇല 2 തദ്യാല്കദ്യാലവിക 
നവിയമനരം

3 തലയത്ത്സണ് 
ഓഫഗീസര് 

   - 1 1 ഇല  1 തദ്യാല്കദ്യാലവിക 
നവിയമനരം
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4 ഡദ്യാറ്റദ്യാ എന്ടവി 
ഓപവററ്റര്

5
(അനദത്ര
വസവനരം)

16 21

4
(സവിരരം)

4
(തദ്യാല്കദ്യാ
ലവികരം) 8

13 തദ്യാല്കദ്യാലവിക 
നവിയമനരം

5 അകകൗണനത്ത്  - 1 1 ഇല 1 തദ്യാല്കദ്യാലവിക 
നവിയമനരം

6 വപ്രദ്യാഗദ്യാമര് - 15 15 6
(സവിരരം) 9 തദ്യാല്കദ്യാലവിക 

നവിയമനരം

7 റവിസര്ചത്ത് 
അസവിസനത്ത് - 8 8 ഇല 8 തദ്യാല്കദ്യാലവിക 

നവിയമനരം

(f) വകദ്യാഴവിവകദ്യാടത്ത് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ക്രമ
നരം

തസവികയതട
വപരത്ത്

2019 ല്
വസവനമനഷവിക്കുന്നവര

തട എണരം

അരംഗഗീ
കദ്യാരമു

ള്ള
തസവിക
കളുതട
എണരം

അധവി
ക

തസവി
കകളു

തട
എണരം

അധവിക തസവികകളുതട
വവിശദദ്യാരംശരംസവിരരം

ജഗീവന
കദ്യാര്

തദ്യാലദ്യാലവിക
ജഗീവനകദ്യാര്

ആ
തക

1
സവിസരം
അനലവിസത്ത് ഇല 1 1 ഇല 1

പരഗീകദ്യാ ഭവന് 
കമ്പറ്റ്യൂട്ടര്വതത്ത്കരണരം, 
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് 
ഡവിജവിറ്റല് ഫയലവിരംഗത്ത് 
സവിസരം, പ്രവവശന 
നടപടവികള്കദ്യായവി ഇ-
ഗവര്ണന്സത്ത് 
സരംവവിധദ്യാനരം, 
വവിദദദ്യാര്തവികള്ക്കുള്ള മറ്റത്ത്
ഓണ്വലന് 
വസവനങ്ങള് എന്നവിവ 
നടപദ്യാകവിയതവിതന 
ഭദ്യാഗമദ്യായവിട്ടദ്യാണത്ത് നവിയമനരം
നടതവിയവിട്ടുള്ളതത്ത്. 
ഓര്ഡവിനന്സത്ത് വഭദഗതവി 
തചയ്യുന്നതവിനള്ള 
നടപടവിക്രമങ്ങള് 
പൂര്തവിയദ്യാകവി ബഹ. 
ചദ്യാന്സലറുതട 
അരംഗഗീകദ്യാരതവിനദ്യായവി 
സമര്പവിചവിട്ടുണത്ത്.
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2
തടകഗീഷദന്
(ഡദ്യാറ്റദ്യാ
തസനര്)

ഇല 2 2 ഇല 2

പരഗീകദ്യാ ഭവന് 
കമ്പറ്റ്യൂട്ടര്വതത്ത്കരണരം, 
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് 
ഡവിജവിറ്റല് ഫയലവിരംഗത്ത് 
സവിസരം, പ്രവവശന 
നടപടവികള്കദ്യായവി ഇ-
ഗവര്ണന്സത്ത് 
സരംവവിധദ്യാനരം, 
വവിദദദ്യാര്തവികള്ക്കുള്ള മറ്റത്ത്
ഓണ്വലന് 
വസവനങ്ങള് എന്നവിവ 
നടപദ്യാകവിയതവിതന 
ഭദ്യാഗമദ്യായവിട്ടദ്യാണത്ത് നവിയമനരം
നടതവിയവിട്ടുള്ളതത്ത്. 

3

തടകഗീഷദന്
(സവി.
എസത്ത്.ഐ.
എഫത്ത്. )

ഇല 3 3 ഇല 3

Awaiting Government 
concurrence for 
temporary 
appointment.

4

പബവികത്ത്
അഡ്രൈസത്ത്
സവിസരം
ഓപവററ്റര്

ഇല 1 1 ഇല 1 ---

5 വപ്രദ്യാഗദ്യാമര് 4 25 29 5 24

പരഗീകദ്യാ ഭവന് 
കമ്പറ്റ്യൂട്ടര്വതത്ത്കരണതവി
തനയരം, 
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് 
ഡവിജവിറ്റല് ഫയലവിരംഗത്ത് 
സവിസരം 
നടപവിലദ്യാകവിയതവിതനയരം 
ഭദ്യാഗമദ്യായവിട്ടദ്യാണത്ത് നവിയമനരം
നടതവിയവിട്ടുള്ളതത്ത്. 
ഓര്ഡവിനന്സത്ത് വഭദഗതവി 
തചയ്യുന്നതവിനള്ള 
നടപടവിക്രമങ്ങള് 
പൂര്തവിയദ്യാകവി ബഹ. 
ചദ്യാന്സലറുതട 
അരംഗഗീകദ്യാരതവിനദ്യായവി 
സമര്പവിചവിട്ടുണത്ത്. 

6 തടകഗീഷദന്
(USIC)

2* 10 12 7 5 പരഗീകദ്യാഭവന് 
കമ്പറ്റ്യൂട്ടര്വതത്ത്കരണരം, 
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സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് 
ഡവിജവിറ്റല് ഫയലവിരംഗത്ത് 
സവിസരം, പ്രവവശന 
നടപടവികള്കദ്യായവി ഇ-
ഗവര്ണന്സത്ത് 
സരംവവിധദ്യാനരം, 
വവിദദദ്യാര്തവികള്ക്കുള്ള മറ്റത്ത്
ഓണ്വലന് 
വസവനങ്ങള് എന്നവിവ 
നടപദ്യാകവിയവിട്ടുണത്ത്. 
കൂടദ്യാതത 
സര്വ്വകദ്യാലശദ്യാലയവില് 
വവിവവിധങ്ങളദ്യായ 
ഡവിപദ്യാര്ട്ടത്ത്തമന്റുകള് 
രൂപഗീകരവിക്കുകയരം നൂതന
സദ്യാവങ്കേതവിക വവിദദയവില് 
പ്രവര്തവിക്കുന്ന 
ഉപകരണങ്ങള് 
സജഗീകരവിക്കുകയരം 
തചയവിട്ടുണത്ത്. 
ഇതവിതനതയലദ്യാരം 
ഭദ്യാഗമദ്യായവി വമല് 
ഉപകരണങ്ങളുതട 
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുരം 
അറ്റകുറ്റപണവികള്ക്കുമദ്യാ
യവി സദ്യാവങ്കേതവിക 
വവിദഗ്ദരതട സഹദ്യായരം 
ആവശദമദ്യായവിട്ടുള്ള 
പശദ്യാതലതവിലദ്യാണത്ത് 
നവിയമനങ്ങള് 
നടതവിയവിട്ടുള്ളതത്ത്. 

7
തലയത്ത്സണ്
ഓഫഗീസര്,
നറ്റ്യൂഡല്ഹവി

ഇല ഒന്നത്ത്
ഒ
ന്നത്ത് ഇല ഒന്നത്ത്

പ്രസ്തുത തസവികയതട 
അരംഗഗീകദ്യാരതവിനദ്യായവി 
ഗവണ്തമനവിവനദ്യാടത്ത് 
അഭദര്തവിചവിട്ടുണത്ത്. ഈ 
തസവികയവില് വജദ്യാലവി 
തചയ്യുന്ന വദക്തവികത്ത് 
31/03/2019 വതരയദ്യാണത്ത് 
നവിയമനരം 
നല്കവിയവിട്ടുള്ളതത്ത്.

* One on unauthorised absence.
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(g) തവറ്ററവിനറവി സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ക്രമ
നരം തസവിക സര്കദ്യാര് ഉതരവത്ത്

പ്രകദ്യാരരം 
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ഉതരവത്ത് പ്രകദ്യാരരം

1 വജദ്യായവിനത്ത് രജവിസദ്യാര്/വജദ്യായവിനത്ത് 
ഫവിനദ്യാന്സത്ത് ഓഫഗീസര് ഇല 3

2 തഡപറ്റ്യൂട്ടവി രജവിസദ്യാര് 1 5

3 അസവിസനത്ത് രജവിസദ്യാര് (ഹ.വഗ) ഇല 5

4 അസവിസനത്ത് രജവിസദ്യാര് 1 10

5 തസകന് ഓഫഗീസര് (ഹ.വഗ) 22 15

6 തസകന് ഓഫഗീസര് 15

7 അസവിസനത്ത് തസകന് ഓഫഗീസര് 59 30

8 സഗീനവിയര് വഗഡത്ത് അസവിസനത്ത് 30

9 അസവിസനത്ത് ഇല 20

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  നവിയമരം  തസകന്  6(xiv)  പ്രകദ്യാരരം  സര്കദ്യാരവിതന
അനമതവിയവിലദ്യാതത അനദദദ്യാപക തസവികകള് സൃഷവികദ്യാന് പദ്യാടവില. എന്നദ്യാല്
യൂണവിവവഴവിറ്റവി ആക്ടവിനരം.  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവിനരം വവിരദമദ്യായവി സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല സൃഷവിച
അനദദദ്യാപക  തസവികകളുതട  വവിവരമദ്യാണത്ത്  മുകളവില്  നല്കവിയവിരവിക്കുന്നതത്ത്.
സര്കദ്യാര്  ഉതരവവിലൂതട  വകരളദ്യാ  തവറ്ററവിനറവി  &  ആനവിമല്  സയന്സസത്ത്
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയത്ത്   കദ്യാര്ഷവിക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  നവിന്നുരം  വകമദ്യാറ്റരം
തചയ  കവിട്ടവിയ  486  അദദദ്യാപവകതര  തസവികകതള  380  ആയവി
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  സന്വവമധയദ്യാ  പുനര്നവിര്ണയവിക്കുകയരം  ബദ്യാകവിയള്ളവ
തദ്യാല്കദ്യാലവികമദ്യായവി  മരവവിപവിക്കുകയരം  തചയ.  സര്കദ്യാരവില്  നവിന്നുരം
അരംഗഗീകദ്യാരരം  വദ്യാങ്ങദ്യാതത  ഉയര്ന്ന  തസവികകള്  സൃഷവിച്ചുരം  നവിലവവിലള്ള
തസവികകളുതട എണരം വര്ദവിപവിച്ചുരം സര്കദ്യാര് ഉതരവത്ത് പ്രകദ്യാരരം അനവദവിച
തസവികകള്  സര്കദ്യാര്  അനമതവി  കൂടദ്യാതത  നവിര്തലദ്യാകവിയരം   തവറ്ററനറവി
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  നവിയമനങ്ങള്  നടതവി  വരന്നു.  ഉദദ്യാഹരണമദ്യായവി  ജവി.ഒ
(ആര്.റ്റവി)നരം.2350/12/എ.ഡവി.തഗീയതവി  5.12.2012  ഉതരവത്ത്  പ്രകദ്യാരരം
സര്കദ്യാര് പ്രവതദകമദ്യായവി സൃഷവിച പറ്റ്യൂണ്/കദ്യാസത്ത്  IV  തസവികകള്  സര്കദ്യാര്
അനമതവിയവിലദ്യാതത  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  നവിര്തലദ്യാകവി.  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയതട
20/3/17 തല KVASU/GA/B/430/2016 നമ്പര് ഉതരവത്ത് പ്രകദ്യാരരം കദ്യാസത്ത് IV
തസവികകളുതട എണരം 54 ല് നവിന്നുരം 111 ആകവി ഉയര്തവി. അസവിസന്റുമദ്യാരതട
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25  തസവികകള്  29/12/2017  തല  KVASU/GA/A2/5979/2017  നമ്പര്
ഉതരവത്ത്  പ്രകദ്യാരരം  സൃഷവിച്ചു.  വമല്പറഞവ  ഉള്തപതട  സര്കദ്യാര്
അനമതവിയവിലദ്യാത 477 അനദദദ്യാപക തസവികകള് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവിലണത്ത്.

സര്കദ്യാര്  അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാതത  അനദദദ്യാപക  തസവികകളവില്
വസവനമനഷവിക്കുന്ന ജവിവനകദ്യാരതട വവിവരരം അനബനരം-3 ആയവി നല്കവിയവിരവിക്കുന്നു.

(h) കണ്ണൂര് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ക്രമ
നരം

തസവികയതട
വപരത്ത്  

2018-19 വര്ഷരം
വസവനമനഷവിക്കുന്നവരതട

എണരം

അരംഗഗീ
കദ്യാരമു

ള്ള
തസവിക
കളുതട
എണരം

അധവിക
തസവിക
കളുതട
എണരം

അധവിക
തസവികകളുതട
വവിശദദ്യാരംശരംസവിരരം

ജഗീവന
കദ്യാര്

തദ്യാല്കദ്യാലവിക
ജഗീവനകദ്യാര്

ആ
തക

1 അസവിസനത്ത് 228 47 275 237 38

കരദ്യാര്/ 
തദ്യാല്കദ്യാലവിക
ജഗീവനകദ്യാതര 
എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത്
എകത്ത്വചഞത്ത് 
വഴവിയരം 
അലദ്യാതതയരം 
നവിയമവിചവിട്ടുണത്ത്
. 

2 ഓഫഗീസത്ത്
അറ്റനനത്ത്

22 33 55 36 19

3 തസകറ്റ്യൂരവിറ്റവി
ഗദ്യാര്ഡത്ത്

0 23 23 7 16

4 പവി.ടവി.എസത്ത് 8 44 52 10 42

5 വലബ്രേറവി
അസവിസനത്ത് 4 1 5 4 1

6 തപ്രദ്യാഫ.അസവി
സനത്ത് 21 1 22 21 1

7 ഡദ്യാറ്റദ്യാ എന്ടവി
അസവിസനത്ത് 1 6 7 1 6

(i) മലയദ്യാളരം സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

മലയദ്യാളരം  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  സര്കദ്യാര്  ഇതുവതരയരം  സവിരരം
അനദദദ്യാപക  തസവികകള്  സൃഷവിചവിട്ടവില.  നവിലവവില്   തദ്യാല്കദ്യാലവിക
ജഗീവനകദ്യാരദ്യാണത്ത്   അനദദദ്യാപക  തസവികകളവില്  വസവനമനഷവിക്കുന്നതത്ത്.
വവിശദദ്യാരംശരം ചുവതട വചര്ക്കുന്നു.
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ക്രമ
നരം തസവികയതട വപരത്ത്

2019 വര്ഷരം
വസവനമനഷവിക്കുന്നവരതട

എണരം

അരംഗഗീകദ്യാ
രമുള്ള

തസവികക
ളുതട

എണരം

അധവിക
തസവിക
കളുതട
എണരം

അധവിക
തസവികക

ളുതട
വവിശദദ്യാരം

ശരം
സവിരരം

ജഗീവനകദ്യാര്
തദ്യാല്കദ്യാലവിക
ജഗീവനകദ്യാര്

ആ
തക

1 ഫവിനദ്യാന്സത്ത് ഓഫഗീസര്
ഇന് ചദ്യാര്ജത്ത് 0 1 1 0 0

സര്കദ്യാര്
ഇതു
വതരയരം
തസവികക
ള്
സൃഷവിചവി
ട്ടവില

2 വലബ്രേറവി ഉപവദഷദ്യാവത്ത് 0 1 1 0 0

3 എഡവിവറ്റദ്യാറവിയല് 
കണ്സള്ട്ടനത്ത്

0 1 1 0 0

4
അസവിസനത്ത് 
അഡവിനവിവസറ്റഗീവത്ത് 
ഓഫഗീസര്

0 1 1 0 0

5 വവസത്ത് ചദ്യാന്സലറുതട
വപ്രവറ്റത്ത് തസക്രട്ടറവി 0 1 1 0 0

6 രജവിസദ്യാറുതട പവി.എ. 0 1 1 0 0

7 തസകന് ഓഫഗീസര് 0 2 2 0 0

8 കണ്വടദ്യാളറുതട പവി.എ. 0 1 1 0 0

9 കമ്പറ്റ്യൂട്ടര് അസവിസനത്ത് 0 10 10 0 0

10 ഓഫഗീസത്ത് അസവിസനത്ത് 0 5 5 0 0

11 ഓഫഗീസത്ത് അറ്റന്ഡനത്ത് 0 4 4 0 0

12 വലബ്രേറവി അസവിസനത്ത് 0 5 5 0 0

13 വലബ്രേറവി അറ്റനര് 0 1 1 0 0

14 വഡ്രൈവര് 0 1 1 0 0

15 എവസറ്റത്ത് ഓഫഗീസര് 0 1 1 0 0

16 തസകറ്റ്യൂരവിറ്റവി സദ്യാഫത്ത് 0 16 16 0 0

17 കഗീനവിരംഗത്ത് സദ്യാഫത്ത് 0 10 10 0 0

18 കുകത്ത്/അസവിസനത്ത് 
കുകത്ത് 0 14 14 0 0

19 വമടണ് 0 2 2 0 0

20 കമ്പറ്റ്യൂട്ടര് വപ്രദ്യാഗദ്യാമര് 0 1 1 0 0

21 മഗീഡവിയ ലദ്യാബത്ത് 
കണ്സള്ട്ടനത്ത് 0 1 1 0 0

22 ഗദ്യാര്ഡത്ത്നര് 0 2 2 0 0
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III.സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്,  ഓര്ഡവിനന്സത്ത്  എന്നവിവയവില്  പരദ്യാമര്ശവിചവിട്ടുള്ളതുരം  ശമ്പളപരവിഷ്കരണ
ഉതരവവിവലദ്യാ  സര്കദ്യാര്  അനമതവിയവിവലദ്യാ  ഉള്തപടദ്യാതതുരം  ആയ
തസവികകളുതടയരം വസവനതവിലള്ളവരതടയരം വവിവരരം

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളുതട  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്,  ഓര്ഡവിനന്സത്ത്  എന്നവിവയവില്
പരദ്യാമര്ശവിചവിട്ടുതണങ്കേവിലരം  സര്കദ്യാര്  അനമതവി  നല്കദ്യാതതുരം
കദ്യാലദ്യാകദ്യാലങ്ങളവിലള്ള ശമ്പളപരവിഷ്കരണ  ഉതരവകളവില് ഉള്തപടദ്യാതതുരം ആയ
നവിരവധവി തസവികകള് നവിലനവില്ക്കുന്നു. വവിശദദ്യാരംശങ്ങള് ചുവതട വചര്ക്കുന്നു.

(a)വകരള സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

തസവികയതട
വവിവരരം

ജഗീവനകദ്യാരതട
എണരം അധവിക വവിവരരം 

പൂള് ഓഫഗീസര്   3 വകദ്യാടതവി  ഉതരവവിലൂതട  സദ്യാനകയറ്റരം  വനടുന്നു.
സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത് വഭദഗതവിക്കുള്ള നടപടവി സന്വഗീകരവിക്കുന്നവില  

(b) ഫവിഷറഗീസത്ത് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല 

ക്രമ
നരം.

തസവികകളുതട വവിവരരം
(അദദദ്യാപക/അനദദദ്യാപക)

ജഗീവനകദ്യാരതട എണരം
(അദദദ്യാപക/അനദദദ്യാപക)

അധവിക വവിവരരം 

1
ഡയറക്ടര് പ്ലദ്യാനവിരംഗത്ത് & 
ഡവലപത്ത്തമനത്ത് 1

നവിലവവില് 50,000/-
രൂപ പ്രതവിമദ്യാസരം 
നല്കുന്നു. 

2 ഡയറക്ടര് ഓഫത്ത് പബവികത്ത്
റവിവലഷന്സത്ത് & 
പബവിവകഷന്സത്ത് 

1 42,500/- 
(42,500 –87,000)

(c)ശ്രഗീ ശങ്കേരദ്യാചദ്യാരദ സരംസ്കൃത സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ക്രമ
നരം. തസവികകളുതട വവിവരരം ജഗീവനകദ്യാരതട

എണരം അധവിക വവിവരരം 

1 വപ്രവറ്റത്ത് തസക്രട്ടറവി റ്റു വവസത്ത് 
ചദ്യാന്സവിലര് 1

ഒര തസകന് ഓഫഗീസര് 
ഓപത്ത്ഷന് അടവിസദ്യാനതവില് ഈ
തസവികയവില് വജദ്യാലവി തചയ്യുന്നു.   

ബവി വപ്രവറ്റത്ത് തസക്രട്ടറവി റ്റു  
വപ്രദ്യാവവസത്ത് ചദ്യാന്സലര്

നവിയമവിചവിട്ടവില.

സവി വപ്രവറ്റത്ത് തസക്രട്ടറവി റ്റു  
രജവിസദ്യാര്

നവിയമവിചവിട്ടവില

2 യൂണവിവവഴവിറ്റവി എന്ജവിനഗീയര് 1 കരദ്യാര് വദവസയവില് വജദ്യാലവി 
തചയ്യുന്നു.  
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3 അസവിസത്ത്ററന്റത്ത് എകവികറ്റ്യൂട്ടഗീവത്ത് 
എഞവിനഗീയര്

1

നവിയമനരം നടതവിയവിട്ടവില.  
അസവിസത്ത്ററന്റത്ത് എഞവിനഗീയര് 
(സവിവവില്)കത്ത് വഗഡനവദവിചത്ത് 
അസവിസത്ത്ററന്റത്ത് എകവികറ്റ്യൂട്ടഗീവത്ത് 
എന്ജവിനഗീയര് (വനദ്യാണ് വകഡര്) 
ആയവി വജദ്യാലവി തചയ്യുന്നു.  

4 ഡവിവവിഷണല് അതകകൗണന്റത്ത് 1 നവിയമനരം നടതവിയവിട്ടവില.

(d) വകരള കദ്യാര്ഷവിക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്,  ഓര്ഡവിനന്സത്ത്  എന്നവിവയവില്  വബദ്യാട്ടത്ത്  വഡ്രൈവറുതട  തസവിക
പരദ്യാമര്ശവിചവിട്ടുതണങ്കേവിലരം  ശമ്പളപരവിഷ്കരണ   ഉതരവവിവലദ്യാ  സര്കദ്യാര്
അനമതവിയവിവലദ്യാ ആയതത്ത് ഉള്തപട്ടവിട്ടവില.

(e)കദ്യാലവികറ്റത്ത് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ക്രമ
നമ്പര്

അനദദദ്യാപക
തസവിക

ജഗീവനകദ്യാര
തട എണരം അധവിക വവിവരരം

1 പൂള് 
ഓഫഗീസര് 4 രണദ്യായവിരതവി  ഒമ്പതവിതല  ഒമ്പതദ്യാരം

ശമ്പളപരവിഷ്ക്കരണരം നടപവിലദ്യാകവിയതത്ത് പ്രകദ്യാരരം പൂള്
ഓഫഗീസര്,  തസകന് ഓഫഗീസര്  (ഹയര് വഗഡത്ത്)
(എഫത്ത്,സവി.  &  ഡവി.),  തസകന്  ഓഫഗീസര്
(എഫത്ത്,സവി. & ഡവി.) എന്നഗീ തസവികകതള ഓഫഗീസത്ത്
സൂപ്രണത്ത്  തസവികകള്  ആയവി  ക്രമതപടുത്തുകയരം,
വമല്  തസവികകളവിവലക്കുള്ള  [പൂള്  ഓഫഗീസര്,
തസകന് ഓഫഗീസര്  (ഹയര് വഗഡത്ത്)  (എഫത്ത്,സവി.
&  ഡവി.),  തസകന്  ഓഫഗീസര്  (എഫത്ത്,സവി.  &
ഡവി.)]  തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന്  നവിര്തലദ്യാക്കുകയരം  തചയ.
കൂടദ്യാതത,  വമല്  തസവികകളവില്  ഒമ്പതദ്യാരം
ശമ്പളപരവിഷ്ക്കരണരം  നടപദ്യാക്കുന്ന  സമയതത്ത്
ഉണദ്യായവിരന്നവതര  പ്രസ്തുത  തസവികകളവില്  തതന്ന
തുടരവദ്യാനരം  അനവദവിച്ചു.  നവിലവവില്  കദ്യാലവികറ്റത്ത്
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  പൂള്  ഓഫഗീസര്,  തസകന്
ഓഫഗീസര്  (ഹയര് വഗഡത്ത്)  (എഫത്ത്,സവി.  &  ഡവി.),
തസകന് ഓഫഗീസര്  (എഫത്ത്,സവി. &  ഡവി.)  എന്നഗീ
തസവികകളവില്  ഉള്ളവര്  വമല്  ശമ്പള  കമഗീഷന്
ശൂപദ്യാര്ശ  പ്രകദ്യാരരം  തുടരന്നവരരം  ബഹ.  വകരള
വഹവകദ്യാടതവിയതട വവിധവി  പ്രകദ്യാരരം തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന്
ലഭവിചവരമദ്യാണത്ത്.

2

തസകന് 
ഓഫഗീസര് 
(FC & D) 
ഹയര് വഗഡത്ത്

7

3
തസകന് 
ഓഫഗീസര് 
(FC & D)

13
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കദ്യാലവികറ്റത്ത്  യൂണവിവവഴവിറ്റവി  ഫസത്ത്  ഓര്ഡവിനന്സത്ത്  1978  പ്രകദ്യാരരം  സഗീനവിയര്
ഇലകഗീഷദന്,  പമ്പത്ത്  ഓപവററ്റര്  ഹയര്  വഗഡത്ത്  എന്നഗീ  തസവികകള്
ഇലകഗീഷദന്,  പമ്പത്ത്  ഓപവററ്റര്  എന്നഗീ  തസവികകളുതട  തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന്
തസവികകള് ആതണങ്കേവിലരം  ഒമ്പതദ്യാരം  ശമ്പള പരവിഷ്ക്കരണ ഉതരവത്ത്  പ്രകദ്യാരരം
വമല്  തസവികകളവില്  നവിലവവിലണദ്യായവിരന്നവര്കത്ത്  മദ്യാത്രമദ്യായവി  ഇവ
പരവിമവിതതപടുത്തുകയണദ്യായവി.  പതദ്യാരം  ശമ്പളപരവിഷ്ക്കരണഉതരവവില്  ഈ
തസവികകള്  ഉള്തപടുതവിയവിട്ടുമവില.  ഇകദ്യാരണങ്ങള്  തകദ്യാണ്ടു  തതന്ന
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  സഗീനവിയര്  ഇലകഗീഷദന്,  പമ്പത്ത്  ഓപവററ്റര്  ഹയര്  വഗഡത്ത്
എന്നഗീ  തസവികകളവിവലകത്ത്  തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന്  അനവദവിചവില.  എന്നദ്യാല്
ഇലകഗീഷദന്,  പമ്പത്ത്  ഓപവററ്റര്  എന്നഗീ  തസവികകളവില്  വജദ്യാലവി  തചയ്യുന്നവര്
തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന്  ആവശദതപട്ടുതകദ്യാണത്ത്  ബഹ.  വകരള  വഹവകദ്യാടതവിതയ
സമഗീപവിക്കുകയരം  No.  33136/2016,  17886/2017  &  21872/2016  എന്നഗീ
വകസുകള്  ഫയല് തചയ്യുകയരം  തചയ.    പരദ്യാതവികദ്യാതര  സഗീനവിയര്
ഇലകഗീഷദന്,  പമ്പത്ത്  ഓപവററ്റര്  ഹയര്  വഗഡത്ത്  എന്നഗീ  തസവികകളവിവലകത്ത്
സദ്യാനകയറ്റതവിനത്ത്  പരവിഗണവികണതമന്ന  വകദ്യാടതവിവവിധവി  പ്രകദ്യാരരം  ആറത്ത്
ഇലകഗീഷദനദ്യാതരയരം  ഏഴത്ത്  പമ്പത്ത്  ഓപവററ്റര്മദ്യാതരയരം  യഥദ്യാക്രമരം  സഗീനവിയര്
ഇലകഗീഷദന്,  പമ്പത്ത്  ഓപവററ്റര്  ഹയര്  വഗഡത്ത്  എന്നഗീ  തസവികകളവിവലകത്ത്
പ്രവമദ്യാട്ടത്ത് തചയ്യുകയണദ്യായവി.

(f) തവറ്ററവിനറവി  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ക്രമ നരം തസവികകളുതട വവിവരരം ജഗീവനകദ്യാരതട എണരം

1 പൂള് ഓഫഗീസര് 0

2 തസകന് ഓഫഗീസര് (എഫത്ത് സവി&ഡവി)ഹയര്വഗഡത്ത്)

3 തസകന് ഓഫഗീസര് (എഫത്ത് സവി&ഡവി)

4 വമകര് 0

5 ഡവഫദര് 0

6 പദ്യാര്വട്ടരം സന്വഗീപര് 0

7 കദ്യാസത്ത് വഫദ്യാര് തസലകന് വഗഡത്ത് 9

8 കദ്യാസത്ത് വഫദ്യാര് സഗീനവിയര്  വഗഡത്ത് 0

9 ഡറ്റ്യൂപ്ലവിവകറ്റവിരംഗത്ത് തമഷഗീന് ഓപവററ്റര് തസലകന് വഗഡത്ത് 1

10 ഡറ്റ്യൂപ്ലവിവകറ്റവിരംഗത്ത് തമഷഗീന് ഓപവററ്റര് സഗീനവിയര് വഗഡത്ത് 0

11 ഡറ്റ്യൂപ്ലവിവകറ്റവിരംഗത്ത് തമഷഗീന് ഓപവററ്റര്  വഗഡത്ത്-1 0

250 ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്



സര്വകലലാശലാലകള 

12 കറവികല് അസവിസനത്ത് തസലകന് വഗഡത്ത് 5

13 കറവികല് അസവിസനത്ത് സഗീനവിയര്  വഗഡത്ത് 0

14 കറവികല് അസവിസനത്ത്  (ഹയര് വഗഡത്ത്) 0

15 ലദ്യാബത്ത് അസവിസനത്ത് തസലകന് വഗഡത്ത് 1

16 ലദ്യാബത്ത് അസവിസനത്ത് സഗീനവിയര്  വഗഡത്ത് 0

17 ലദ്യാബത്ത് അസവിസനത്ത് വഗഡത്ത്-1 0

18 പമ്പത്ത് ഓപവററ്റര് തസലകന് വഗഡത്ത് 1

19 പമ്പത്ത് ഓപവററ്റര് സഗീനവിയര്  വഗഡത്ത് 0

20 പമ്പത്ത് ഓപവററ്റര് വഗഡത്ത്-1 0

21 ബസത്ത് അറ്റന്ഡനത്ത് തസലകന് വഗഡത്ത് 2

22 ബസത്ത് അറ്റന്ഡനത്ത് സഗീനവിയര് വഗഡത്ത് 1

23 ബസത്ത് അറ്റന്ഡനത്ത്  വഗഡത്ത്-1 0

24 ടദ്യാക്ടര് വഡ്രൈവര് തസലകന് വഗഡത്ത് 1

25 ടദ്യാക്ടര് വഡ്രൈവര് സഗീനവിയര് വഗഡത്ത് 0

26 ടദ്യാക്ടര് വഡ്രൈവര് വഗഡത്ത്-1 0

27 എല്.ഡവി.വവി വഡ്രൈവര് തസലകന് വഗഡത്ത് 2

28 എല്.ഡവി.വവി വഡ്രൈവര് സഗീനവിയര്  വഗഡത്ത് 0

29 എല്.ഡവി.വവി വഡ്രൈവര് വഗഡത്ത്-1 0

30 എചത്ത്.ഡവി.വവി വഡ്രൈവര് തസലകന് വഗഡത്ത് 1

31 എചത്ത്.ഡവി.വവി വഡ്രൈവര് സഗീനവിയര് വഗഡത്ത് 0

32 എചത്ത്.ഡവി.വവി വഡ്രൈവര് വഗഡത്ത്-1 0

33 വഹദ്യാസല് മദ്യാവനജര് തസലകന് വഗഡത്ത് 0

34 വഹദ്യാസല് മദ്യാവനജര് സഗീനവിയര് വഗഡത്ത് 0

35 വഹദ്യാസല് മദ്യാവനജര് വഗഡത്ത്-1 0

36 വമടണ് തസലകന് വഗഡത്ത് 1

37 വമടണ് സഗീനവിയര് വഗഡത്ത് 0

38 വമടണ്  വഗഡത്ത് -1 0

39 ചഗീഫത്ത് ആര്ട്ടവിസത്ത് 1

40 സഗീനവിയര് തടകവികല് സൂപര് വവസര് 1

41 തടകവികല് സൂപര് വവസര്-1 1
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42 തടകവികല് സൂപര് വവസര്-2 0

43 തടകഗീഷദന് തസലകന് വഗഡത്ത് 0

44 തടകഗീഷദന് സഗീനവിയര് വഗഡത്ത് 0

45 ഫദ്യാരം അസവിസനത്ത് തസലകന് വഗഡത്ത് (തവറ്ററനറവി) 4

46 ഫദ്യാരം ഓഫഗീസര് തസലകന് വഗഡത്ത്(അഗവി) 0

47 ഡയറവി ഓഫഗീസര് 0

48 തപ്രദ്യാതസസവിരംങത്ത് തടവകദ്യാളജവി ഓഫഗീസര് 0

49 സൂപ്രണവിങ്ങത്ത് എഞവിനഗീയര് 0

50 എകവികറ്റ്യൂട്ടഗീവത്ത് എഞവിനഗീയര് 1

51 വലബര് ഓഫഗീസര് 0

52 പബവികത്ത് റവിവലഷന്സത്ത് ഓഫഗീസര് 0

ആതക 33

(g) മലയദ്യാളരം സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

അനദദദ്യാപക  തസവികകതളദ്യാന്നുരം  സര്കദ്യാര്  ഇതു  വതരയരം  സൃഷവിചവിട്ടവില.
സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്  /  ഓര്ഡവിനന്സത്ത്  എന്നവിവ  ഇവപദ്യാള്  നവിലവവിലവില.  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്
തയദ്യാറദ്യാക്കുന്ന പ്രവൃതവി സര്കദ്യാരവില് നടന്നു വരന്നു.

IV. സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്,  ഓര്ഡവിനന്സത്ത്  എന്നവിവയവില്  പ്രതവിപദ്യാദവിചവിട്ടവിലദ്യാതതുരം
ശമ്പളപരവിഷ്കരണ ഉതരവവില് പരദ്യാമര്ശവിചവിട്ടുള്ളതുരം   സര്കദ്യാര്   അനമതവി
ലഭവിചവിട്ടുള്ളതുമദ്യായ  തസവികകളുതടയരം വസവനതവിലള്ളവരതടയരം വവിവരരം

ശമ്പളപരവിഷ്കരണ  ഉതരവവില്  പരദ്യാമര്ശവിചവിട്ടുള്ളതുരം   സര്കദ്യാര്   അനമതവി
ലഭവിചവിട്ടുള്ളതുമദ്യായ  നവിരവധവി  തസവികകതള  സരംബനവിചത്ത്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലദ്യാ
സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകളവിവലദ്യാ  ഓര്ഡവിനന്സുകളവിവലദ്യാ  പ്രതവിപദ്യാദവിചവിട്ടവില.  അതരരം
തസവികകളുതട വവിവരരം ചുവതട നല്കുന്നു.

(a)ശ്രഗീ ശങ്കേരദ്യാചദ്യാരദ സരംസ്കൃത സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ക്രമ
നരം തസവികകളുതട വവിവരരം ജഗീവനകദ്യാര

തട എണരം അധവിക വവിവരരം

1 പബവികത്ത് റവിവലഷന്സത്ത് 
ഓഫഗീസര് 1 ശൂനദവവതനദ്യാവധവിയവിലദ്യാണത്ത്.

2 സഗീനവിയര് പബവിവകഷന് 
ഓഫഗീസര് 1 നവിയമനരം നടതവിയവിട്ടവില.
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3 പ്രവിന്റര് 2 രണ്ടുവപര് ഈ തസവികയവില് വജദ്യാലവി 
തചയ്യുന്നു.  

4 വബന്ഡര് 2

രണ്ടു ജഗീവനകദ്യാരരം വസവനതവില് 
നവിന്നു വവിരമവിച്ചു.  കദ്യാസത്ത് 
IV തസവികയവില് നവിന്നത്ത് ഒരദ്യാള്കത്ത് 
വബന്ഡറദ്യായവി നവിയമനരം 
നല്കവിയവിട്ടുണത്ത്.  

5 തടലവിവഫദ്യാണ് ഓപവററ്റര് 1

പ്രവതദക നവിയമനരം നടതവിയവിട്ടവില.  
ഒര കദ്യാസത്ത് IV ജഗീവനകദ്യാരന് 
തടലവിവഫദ്യാണ് ഓപവററ്ററദ്യായവി വജദ്യാലവി 
തചയ്യുന്നു.  

6 വലബ്രേറവി അറ്റന്ഡര് 5 5 വപതര നവിയമവിചവിട്ടുണത്ത്.

7 പദ്യാര്ട്ടത്ത്വടരം സന്വഗീപര് 48

8 അസവിസത്ത്ററന്റത്ത് 
എഞവിനഗീയര് (ഇലകവികല്) 1 സവിരനവിയമനരം നടതവിട്ടവില.  കരദ്യാര് 

വദവസയവില് ഒരദ്യാതള നവിയമവിചവിട്ടുണത്ത്.

(b) ആവരദ്യാഗദ സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ക്രമ നരം. തസവികകളുതട വവിവരരം ജഗീവനകദ്യാരതട എണരം

1 യൂണവിവവഴവിറ്റവി എഞവിനഗീയര് 1

2 സവിസരം മദ്യാവനജര് 1

3 അസവി.എഞവിനഗീയര് 2

4 തസകന് ഓഫഗീസര് 33

5 അസവിസനത്ത് 117

6 ഓഫഗീസത്ത് അറ്റന്ഡനത്ത് 17

7 ഡദ്യാറ്റദ്യാ എന്ടവി ഓപവററ്റര് 21

8 കമ്പറ്റ്യൂട്ടര് അസവിസനത്ത് 8

9 വഡ്രൈവര് 5

10 അകകൗണനത്ത് 1

11 ഹദ്യാര്ഡത്ത് തവയര് തടകഗീഷദന് 2

12 വപ്രദ്യാഗദ്യാമര് 15

13 ജൂനവിയര് വപ്രദ്യാഗദ്യാമര് 2

14 വകദ്യാണ്ഫവിഡന്ഷദല് അസവിസനത്ത് 2

15 സര്ജനത്ത് 1
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(c) കദ്യാര്ഷവിക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

അദദദ്യാപക തസവികകള്

ക്രമ നരം തസവികകളുതട വവിവരരം ജഗീവന കദ്യാരതട എണരം

1 ഡയറക്ടര് ഓഫത്ത് പ്ലദ്യാനവിരംഗത്ത് 1

2 ഡയറക്ടര് ഓഫത്ത് അകദ്യാഡമവികത്ത് & പവി.ജവി സഡഗീസത്ത് 1

3 കണ്വടദ്യാളര് ഓഫത്ത് എകദ്യാമവിവനഷന് 1

4 അവസദ്യാസവിവയറ്റത്ത് ഡയറക്ടര് ഓഫത്ത് റവിസര്ചത്ത് 16

5 അവസദ്യാസവിവയറ്റത്ത് ഡയറക്ടര് ഓഫത്ത് എകത്ത്തറ്റഷന് 2

6 അവസദ്യാസവിവയറ്റത്ത് ഡഗീന് 3

ഭരണതലതവിലരം  അദദദ്യാപക  തലതവിലമുള്ള  തസവികകള്
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയതട  സുഗമമദ്യായ  പ്രവര്തനതവിനത്ത്
അതദനദ്യാവപകവിതമദ്യായവിരന്നവിട്ടുരം  പ്രസ്തുത  തസവികകള്  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവില്
ഉള്തപടുത്തുന്നതവിവനദ്യാ  തസ്പെഷദല്  റൂള്സത്ത്  രൂപഗീകരവിക്കുന്നതവിവനദ്യാ  ഉള്ള
നടപടവികള് നദ്യാളവിതു വതര സന്വഗീകരവിചവിട്ടവില. 

അനദദദ്യാപക തസവികകള്

ക്രമ നരം. തസവികകളുതട വവിവരരം ജഗീവനകദ്യാരതട എണരം

1 വജദ്യായവിനത്ത് രജവിസദ്യാര്/ സഗീനവിയര് തഡപറ്റ്യൂട്ടവി കരംപത്ത് വടദ്യാളര്/
സഗീനവിയര് അഡവിനവിവസറ്റഗീവത്ത് ഓഫഗീസര് വഗഡത്ത് 1

4

2 തഡപറ്റ്യൂട്ടവി രജവിസദ്യാര്/തഡപറ്റ്യൂട്ടവി 
കരംപത്ത് വടദ്യാളര്/അഡവിനവിവസറ്റഗീവത്ത് ഓഫഗീസര് വഗഡത്ത് 1

7

3 തടകവികല് സൂപര്വവസര് വഗഡത്ത് 1 / സഗീനവിയര് 
തടകവികല് സൂപര്വവസര് 

3

4 തടയവിനവിരംഗത്ത് അസവിസനത്ത് / തടകവികല് അസവിസനത്ത് 13

5 ചഗീഫത്ത് തസകറ്റ്യൂരവിറ്റവി ഓഫഗീസര് 1

6 തവഹവികവിള്  സൂപര്വവസര് (HDV) 2

7 തവഹവികവിള്  സൂപര്വവസര് (LDV) 1

8 അസവി. എകവി. എഞവിനഗീയര് (ഇലകവികല്) 0

9 ആയ 0

10 ഡദ്യാറ്റദ്യാ എന്ടവി ഓപവററ്റര് 0

11 വഹസ്ക്കൂള് അസവിസനത്ത് 0

254 ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്



സര്വകലലാശലാലകള 

12 വലന്മദ്യാന് 0

13 നഴറവി സ്കൂള് ടഗീചര് 0

14 തസ്പെഷദലവിസത്ത് ടഗീചര് 0

15 സദ്യാങ്കേത്ത് (*) 0

16 തടകവികല് അസവിസനത്ത് / തടകവികല് ഓഫഗീസര് 0

17 തടകഗീഷദന്/ തടകവികല് സൂപര്വവസര് 0

18 യ.പവി സ്കൂള് അസവിസനത്ത് 0

 (*)ശമ്പള പരവിഷ്കരണ ഉതരവവില് പരദ്യാമര്ശവിചവിട്ടവില. 

വമല്  സൂചവിപവിചവ  കൂടദ്യാതത  അസവിസനത്ത്  തസകന്  ഓഫഗീസര്,  തസകന്
ഓഫഗീസര് - ഹയര് വഗഡത്ത്, ഓഫഗീസത്ത് സൂപ്രണത്ത് - ഹയര് വഗഡത്ത്, കദ്യാസത്ത് വഫദ്യാര്
വഗഡത്ത്-1, തറഫറന്സത്ത് അസവിസനത്ത് - ഹയര് വഗഡത്ത് , അസവിസനത്ത് എഞവിനഗീയര്
-  ഹയര്  വഗഡത്ത്,  വഡ്രൈവര്  സഗീനവിയര്  വഗഡത്ത്  &  തസലകന്  വഗഡത്ത്
എന്നവിങ്ങതന ഉയര്ന്ന വഗഡത്ത് നല്കുന്ന തസവികകതളദ്യാന്നുരം തതന്ന സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവില്
ഉള്തപടുതവിയവിട്ടവില.

(d) കദ്യാലവികറ്റത്ത് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ക്രമ
നരം.

തസവികയതട
വവിവരരം

ജഗീവനകദ്യാരതട
എണരം അധവിക വവിവരരം

1
ഓഫഗീസത്ത് സൂപ്രണത്ത്
ഹയര് വഗഡത്ത് 10

രണദ്യായവിരതവി ഒമ്പതവിതല ഒമ്പതദ്യാരം 
ശമ്പളപരവിഷ്ക്കരണരം നടപവിലദ്യാകവിയതത്ത് പ്രകദ്യാരരം 
പൂള് ഓഫഗീസര്, തസകന് ഓഫഗീസര് (ഹയര് 
വഗഡത്ത്) (എഫത്ത്,സവി. & ഡവി.), തസകന് 
ഓഫഗീസര് (എഫത്ത്,സവി. & ഡവി.) എന്നഗീ 
തസവികകതള ഓഫഗീസത്ത് സൂപ്രണത്ത് തസവികകള് 
ആയവി ക്രമതപടുത്തുകയരം 01/02/2011 മുതല് 
ഓഫഗീസത്ത് സൂപ്രണത്ത് തസവികയതട 
അനവദനഗീയമദ്യായ തസവിക 59 ആകവി 
നവിജതപടുത്തുകയരം തചയ. ഓഫഗീസത്ത് സൂപ്രണത്ത്, 
ഓഫഗീസത്ത് സൂപ്രണത്ത് (ഹയര് വഗഡത്ത്) എന്നഗീ 
തസവികകളുതട അനപദ്യാതരം 1:1 ആണത്ത്. ബഹ. 
വഹവകദ്യാടതവിയവില് വവിവവിധ വകസുകള് 
നവിലനവില്ക്കുന്നതവിനദ്യാല് ഓഫഗീസത്ത് സൂപ്രണത്ത് 
(ഹയര് വഗഡത്ത്) തസവികയതട 
അനവദനഗീയമദ്യായ മുഴവന് തസവികകളവിവലക്കുരം 
തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന് നല്കവിയവിട്ടവില.
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(e) തവറ്ററവിനറവി സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ക്രമ നരം  തസവികയതട വവിവരരം ജഗീവനകദ്യാരതട എണരം

1 ഇന്സ്ട്രുതമവനഷന് എഞവിനഗീയര് 0

2 ഓപവറഷന് തഗീവയറ്റര് അസവിസനത്ത് 0

3 ഓപവറഷന് തഗീവയറ്റര് തടകഗീഷദന് 0

4 ഫദ്യാര്മസവിസത്ത് 0

5 വഫദ്യാവട്ടദ്യാഗദ്യാഫര് 0

6 വപ്രദ്യാഗദ്യാമര് 0

7 തസ്പെസവിതമന് കുവററ്റര് 0

8 ഡയറവി അസവിസനത്ത് 0

9 വര്കത്ത്വഷദ്യാപത്ത് അറ്റന്ഡനത്ത് 0

10 ഡദ്യാറ്റദ്യാ എന്ടവി ഓപവററ്റര് 0

ആതക 0

(f) കണ്ണൂര് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

തസവികയതട വവിവരരം ജഗീവനകദ്യാരതട എണരം അധവിക വവിവരരം

അസവിസനത്ത്  
(തസവികമദ്യാറ്റരം വഴവി) 6

വറദ്യാണവിവയദ്യാ ഓപവററ്റര്,വലബ്രേറവി 
അസവിസനത്ത്, ഓഫഗീസത്ത് അറ്റനനത്ത് 
തസവികയവിലള്ളവര്കത്ത് വബടദ്യാന്സ്ഫര് 
നവിയമനരം വഴവി അസവിസനത്ത് തസവികയവില് 
നവിയമനരം നല്കവി. 1998 തല കണ്ണൂര് 
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല ഓര്ഡവിനന്സത്ത് പ്രകദ്യാരരം 
അസവിസനത്ത് തസവികയവില് വനരവിട്ടുള്ള 
നവിയമനരം മദ്യാത്രമദ്യാണുള്ളതത്ത്. 
നവിയമനതവിനത്ത് സര്കദ്യാര് അനമതവി 
ലഭവിചവിട്ടവില.

V. സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവിലരം  ഓര്ഡവിനന്സവിലരം  യ.ജവി.സവി.  വദവസകളവിലരം
നവിഷ്കര്ഷവിചവിട്ടുള്ള  വയദ്യാഗദതകളവിലദ്യാത  ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത്  ഉവദദദ്യാഗകയറ്റരം
നല്കവിയതവിതന വവിവരരം

(a)വകരള സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  നടത്തുന്ന  അദദദ്യാപക  സദ്യാനകയറ്റങ്ങളവില്  2006
യ.ജവി.സവി  ശമ്പള  പരവിഷ്കരണ  ഉതരവവിലരം  2010  യ.ജവി.സവി.
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റഗുവലഷനകളവിലരം  പരദ്യാമര്ശവിക്കുന്ന  നവിബനനകള്  പദ്യാലവികതപടുന്നവില.
സദ്യാനകയറ്റതവിനത്ത് അവപകവിക്കുന്ന തഗീയതവി പ്രദ്യാബലദതവിലലദ്യാതത അവര്
ആ തസവികയ്ക്കുള്ള വയദ്യാഗദതകള് എന്നത്ത്    ആര്ജവിച്ചുവവദ്യാ പ്രസ്തുത തഗീയതവി
മുതല്  പ്രദ്യാബലദതവില്  സദ്യാനകയറ്റരം  നല്കവി  വരന്നു.  ഏതദ്യാനരം
ഉദദ്യാഹരണങ്ങള് ചുവതട വചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നരം വപരത്ത് സദ്യാനകയറ്റതവിനത്ത്

അവപകവിച തഗീയതവി 
സദ്യാനകയറ്റരം ലഭവിച

തഗീയതവി 

1 വഡദ്യാ.വശദ്യാഭ.ബവി.നദ്യായര് 11.01.2018 01.01.2017

2 വഡദ്യാ.എസത്ത്.രദ്യാജു 28.02.2017 (തസലകന്
കമവിറ്റവി തഗീയതവി)

01.02.2010

3 വഡദ്യാ.സുഭദ്യാഷത്ത് 28.02.2017 (തസലകന്
കമവിറ്റവി തഗീയതവി)

26.03.2010

(b) എരം.ജവി സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

i. അദദദ്യാപക  /   അനദദദ്യാപക തസവികയവിതല ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത്  അനര്ഹമദ്യായവി
സദ്യാനകയറ്റരം നല്കവി

സവിരരം  അദദദ്യാപക/അനദദദ്യാപക   ജഗീവനകദ്യാരതട  സദ്യാനകയറ്റ
തസവികകള്,  ശമ്പളതസയവിലകള്   എന്നവിവ  സര്കദ്യാരവിതനവയദ്യാ
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളുതടവയദ്യാ  നവിയമ,ചട്ട  വദവസകള്ക്കുരം  യ.ജവി.സവി
മദ്യാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കുരം  അനസൃതമലദ്യാതത  നവിര്ണയവിചത്ത്  നടപദ്യാകവിയവിട്ടുണത്ത്.
ഉദദ്യാഹരണമദ്യായവി  സ്കൂള്  ഓഫത്ത്  തകമവികല്  സയന്സവിതല  അസവിസനത്ത്
തപ്രദ്യാഫസര്  ആയ  വഡദ്യാ.അനവില്കുമദ്യാര്.ജവി  എന്നയദ്യാള്കത്ത്  വപദ്യാസത്ത്
വഡദ്യാക്ടറല്  തഫവലദ്യാഷവിപത്ത്  പഗീരവിയഡത്ത്/  വപ്രവറ്റത്ത്  സദ്യാപനതവിതല
ഗവവഷണ  കദ്യാലയളവത്ത്  എന്നവിവ  പരവിഗണവിചത്ത്  അവസദ്യാസവിവയറ്റത്ത്
തപ്രദ്യാഫസര്  തസവികയവിവലകത്ത്  യ.ഒ 1213/AII/1/2010/Admin/
08.03.2010  നരം.  ഉതരവത്ത്  പ്രകദ്യാരരം  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  സദ്യാനകയറ്റരം
നല്കവിയവിട്ടുണത്ത്.

അനദദദ്യാപക  തസവികകളവിതല  ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത്  സദ്യാനകയറ്റരം
നല്കവിയതവിതന  വവിശദദ്യാരംശരം ചുവതട വചര്ക്കുന്നു. 
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ക്രമ
നരം

ജഗീവനകദ്യാരതന വപരത്ത്/
തസവിക (അനദദദ്യാപകര്)

സദ്യാനകയറ്റരം
വനടവിയ തസവിക

അധവികവവിവരങ്ങള്

1 ഗഗീതദ്യാകുമദ്യാരവി.പവി.വവി, 
ലദ്യാബത്ത് അസവിസനത്ത്

അസവിസനത്ത് സുപ്രഗീരംവകദ്യാടതവി സവിവവില് അപഗീല് 
നരം.6582/15/25.08.15 തല വവിധവിയതട 
അടവിസദ്യാനതവില് ലദ്യാബത്ത് അസവിസനത്ത് 
തസവികയവില് നവിന്നുരം അസവിസനത്ത് 
തസവികയവിവലകത്ത് സദ്യാനകയറ്റരം നലവി.

2
വസദ്യാജവി സൂസന്,ലദ്യാബത്ത് 
അസവിസനത്ത് അസവിസനത്ത്

ii. സൂപര്നറ്റ്യൂമററവി  തസവികകളവില്  നവിയമവികതപട്ടവതര  ക്രമവവിരദമദ്യായവി
തപ്രദ്യാവബഷന് ഡവികയര് തചയത്ത് സവിരരം ഒഴവിവവിവലകത്ത് നവിയമവിച്ചു

31.07.2014  തല  ജവി.ഒ  (എരം.എസത്ത്)  നരം.22/2014/പവി&എ.ആര്.ഡവി
പ്രകദ്യാരരം  ഏതു തസവികയവിലദ്യാവണദ്യാ സൂപര്നറ്റ്യൂമററവിയദ്യായവി നവിയമവികതപട്ടതത്ത്,
ആ  തസവികയവില്  സവിരരം  ഒഴവിവണദ്യായവി  അതവിവലകത്ത്  മദ്യാറ്റവി
നവിയമവികതപടുന്ന  തഗീയതവി  മുതലദ്യാണത്ത്  സൂപര്നറ്റ്യൂമററവി  തസവികയവില്
പുതുതദ്യായവി നവിയമവികതപടുന്നവരതട തപ്രദ്യാവബഷന് ആരരംഭവിക്കുന്നതതന്നുരം
ക്രമമനസരവിച്ചുള്ള  സദ്യാനകയറ്റരം,  വറവഷദദ്യാ  തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന്  എന്നവിവയ്ക്കുരം
സവിരരം  ഒഴവിവവിവലകത്ത്  മദ്യാറ്റവി  നവിയമവികതപടുന്ന  തഗീയതവി  മുതല്വക
അര്ഹതയൂള്ളുതവന്നുരം  വദക്തമദ്യാകവിയവിട്ടുണത്ത്.   എന്നദ്യാല്  മഹദ്യാതദ്യാഗദ്യാനവി
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  സൂപര്  നറ്റ്യൂമററവി  തസവികയവില്  നവിയമവിതരദ്യായ  4
സുരകദ്യാ  ജഗീവനകദ്യാരതട  തപ്രദ്യാവബഷന്  അവര്  പ്രസ്തുത   തസവികയവില്
നവിയമവികതപട്ട  തഗീയതവി  മുതല്  ആരരംഭവിക്കുകയരം  ഒര  വര്ഷരം
പൂര്തവിയദ്യായതവിന  തതദ്യാട്ടടുത  തഗീയതവിയവില്  തപ്രദ്യാവബഷന്
പൂര്തവിയദ്യായതദ്യായവി പ്രഖദദ്യാപവിക്കുകയരം തചയ. 

ക്രമ
നരം

ജഗീവനകദ്യാരതന
വപരത്ത്/തസവിക

സൂപര്നറ്റ്യൂമററവി
തസവികയവില്

നവിയമനരം ലഭവിച
തഗീയതവി

തപ്രദ്യാവബഷന്
പൂര്തവി

യദ്യായതദ്യായവി
പ്രഖദദ്യാപവിച

തഗീയതവി

സവിരരം
ഒഴവിവവിവലകത്ത്

മദ്യാറ്റവി
നവിയമവികതപട്ട

തഗീയതവി

1 ശ്രഗീ.രദ്യാവജന്ദ്രന് നദ്യായര്.തക, 
സുരകദ്യാഭടന് 02.12.2013 02.12.2014 15.06.2014

2 ശ്രഗീ.പ്രസന്നകുമദ്യാര്.തക,
സുരകദ്യാഭടന് 02.12.2013 02.12.2014 12.04.2016

3 ശ്രഗീ.വപ്രരംനസഗീര്.എരം, 
സുരകദ്യാഭടന് 03.12.2013 03.12.2013 01.05.2016

4 ശ്രഗീ.മധുസൂദനന്.റ്റവി.ആര്,
സുരകദ്യാഭടന് 23.12.2013 23.12.2013 01.12.2015

258 ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്



സര്വകലലാശലാലകള 

iii. കറവികല്  അസവിസന്റുമദ്യാര്  ,  കദ്യാസത്ത്  വഫദ്യാര്  ജഗീവനകദ്യാര്  ,    വലബ്രേറവി
അസവിസന്റുമദ്യാര്  എന്നവിവരവില്  നവിന്നത്ത്  തസവികമദ്യാറ്റരം  വഴവി  അസവിസനത്ത്
തസവികയവിവലകത്ത് നവിയമനരം   (  വബ ടദ്യാന്സ്ഫര്  )   നല്കവി

ക്രമ
നരം വപരത്ത്

തസവികമദ്യാറ്റരം വഴവി
അസവിസനദ്യായവി

നവിയമനരം  ലഭവിച
തഗീയതവി

നവിലവവില്
വജദ്യാലവി
തചയ്യുന്ന
തസവിക

റവിമദ്യാര്കത്ത് 

1
ശ്രഗീ.അഷമന് 
ആചദ്യാരവി. എന് 01.12.2007

അസവിസനത്ത്
തസകന്
ഓഫഗീസര് 

കറവികല് 
അസവിസന്റുമദ്യാര്, കദ്യാസത്ത് 
വഫദ്യാര് ജഗീവനകദ്യാര്, 
വലബ്രേറവി 
അസവിസന്റുമദ്യാര് 
എന്നവിവരവില് നവിന്നത്ത് 
തസവികമദ്യാറ്റരം വഴവി 
അസവിസനത്ത് 
തസവികയവിവലകത്ത് 
നവിയമനരം (വബ 
ടദ്യാന്സ്ഫര് ) 
നല്കവിയവരതട 
വയദ്യാഗദത  സരംബനവിച
വവിവരങ്ങള് 
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല 
ലഭദമദ്യാകവിയവിട്ടവില. 

2 ശ്രഗീ.സതഗീശന്. 
തക.തക 01.12.2007

അസവിസനത്ത്
തസകന്
ഓഫഗീസര് 

3
ശ്രഗീ. അനനകൃഷ്ണന് 
വവി.തക 01.12.2007

അസവിസനത്ത്
തസകന്
ഓഫഗീസര് 

4 ശ്രഗീ.അനവില്കുമദ്യാര് 
എ.പവി 03.02.2009

അസവിസനത്ത്
തസകന്
ഓഫഗീസര് 

5
ശ്രഗീ.രദ്യാവജഷ്കൂമദ്യാര് 
തക.ടവി 30.04.2009

അസവിസനത്ത്
തസകന്
ഓഫഗീസര് 

6 ശ്രഗീ.മവനദ്യാജത്ത് മദ്യാതഡ്യു 20.02.2010
സഗീനവിയര്
വഗഡത്ത്
അസവിസനത്ത് 

7
ശ്രഗീ.വഷദ്യായബത്ത് 
തക.എ 20.02.2010

അസവിസനത്ത്
തസകന്
ഓഫഗീസര് 

8 ശ്രഗീമതവി.വരണുക 
തക.തക 20.02.2010

അസവിസനത്ത്
തസകന്
ഓഫഗീസര് 

9
ശ്രഗീ.സവനദ്യാഷത്ത് 
വവി.തക 16.06.2010

സഗീനവിയര്
വഗഡത്ത്
അസവിസനത്ത് 

10 ശ്രഗീ.മദ്യാതഡ്യു.ടവി.തക 16.06.2010 സഗീനവിയര്
വഗഡത്ത്
അസവിസനത്ത് 
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11 ശ്രഗീ.ഉണവികൃഷ്ണന് 
തക.ടവി

16.06.2010 അസവിസനത്ത് 

12
ശ്രഗീമതവി.ഷഗീല 
പവി.ബവി 08.01.2014

സഗീനവിയര്
വഗഡത്ത്
അസവിസനത്ത് 

13 ശ്രഗീമതവി.അനവിതമ. 
തക.തക 08.01.2014

സഗീനവിയര്
വഗഡത്ത്
അസവിസനത്ത് 

14
ശ്രഗീ.സതഗീഷ്കൂമദ്യാര് 
ടവി.ആര് 17.07.2014

സഗീനവിയര്
വഗഡത്ത്
അസവിസനത്ത് 

15 ശ്രഗീ.ഡവിബവി.തക. 
വജദ്യാണ് 05.12.2015 അസവിസനത്ത് 

iv. വകദ്യാടതവി  വവിധവികള്  അടവിസദ്യാനമദ്യാകവി  ആയതവില്  കകവികളലദ്യാത
ജഗീവനകദ്യാര്ക്കുരം സദ്യാനകയറ്റരം  അനവദവിക്കുന്നു

ജവി.ഒ  (പവി)നരം.86/2011/ഫവിന്/26.02.2011  ശമ്പള  പരവിഷ്കരണ  ഉതരവത്ത്
പ്രകദ്യാരരം  ഓഫഗീസത്ത്  സൂപ്രണത്ത്  തസവികയവില്  നവിന്നത്ത്  എസത്ത്.ഒ
(എഫത്ത്.സവി&ഡവി),  എസത്ത്.ഒ  (എഫത്ത്.സവി.ഡവി-ഹ.വഗ)  തസവികയവിവലക്കുള്ള
സദ്യാനകയറ്റരം നവിര്തലദ്യാകവിയവിരന്നു.  യഒ നരം. 3632/എ 4/2014/ഭരണ
വവിഭദ്യാഗരം /17.06.17 പ്രകദ്യാരരം 01.04.2017 മുതല് മദ്യാത്രരം ശമ്പളപരവിഷ്കരണ
ഉതരവവിതല  നവിര്വദ്ദേശങ്ങള്  നടപദ്യാക്കുകയരം  31.03.2017  വതര
ഉവദദദ്യാഗകയറ്റരം  ലഭവിച   പൂള്  ഓഫഗീസര്  എസത്ത്.ഒ(എഫത്ത്.സവി&ഡവി)
എസത്ത്.ഒ(എഫത്ത്.സവി.ഡവി-ഹവഗ)  എന്നവിവതര  അതതു  തസവികകളവില്
അനവദവിചവിരന്ന  ശമ്പള  തസയവിലകളവില്  തുടരദ്യാന്  അനവദവിക്കുകയരം
തചയ.  കൂടദ്യാതത  WP(C)  No.16592/2012   വകദ്യാടതവി  ഉതരവവിതന
അടവിസദ്യാനതവില്  വമല്  വകസവിതല  പരദ്യാതവികദ്യാര്  അലദ്യാതവര്ക്കുരം
നവിര്തലദ്യാകവിയ  തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന്  തസവികകളുതട  അടവിസദ്യാനതവില്
ശമ്പളവരം തപന്ഷന് ആനകൂലദങ്ങളുരം അനവദവിചത്ത് നല്കവിയവിട്ടുണത്ത്. 

ഉദദ്യാ.- ശ്രഗീ.മുരളവി.തക.തക (തസകന് ഓഫഗീസര്, എഫത്ത്.സവി&ഡവി)

ശ്രഗീമതവി.മധുമതവി.എ.എസത്ത്(തസകന് ഓഫഗീസര്, എഫത്ത്.സവി&ഡവി)

ശ്രഗീ.പുരവഷദ്യാതമന്.പവി.എസത്ത്  (തസകന്  ഓഫഗീസര്,  എഫത്ത്.സവി.ഡവി
-ഹ.വഗ)

260 ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്



സര്വകലലാശലാലകള 

v. തകദ്യാചവി ശദ്യാസ്ത്ര സദ്യാവങ്കേതവിക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

(a) വകദ്യാടതവി  വവിധവി  അടവിസദ്യാനമദ്യാകവി  കകവികളലദ്യാത  ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത്
ആനകൂലദങ്ങള്   അനവദവിക്കുന്നു

1986  യ.ജവി.സവി.  സഗീമവിവലകത്ത്  വന്നതവിനത്ത്  വശഷരം  അദദദ്യാപകര്കത്ത്
'വനദ്യാരംസത്ത്'  പ്രവമദ്യാഷന്  അനവദവിചതുമദ്യായവി  ബനതപട്ടത്ത്  59
അദദദ്യാപകര്കത്ത്  ശമ്പള  നവിര്ണയതവില്
 പ്രശ്നങ്ങള്ഉണദ്യായവിരന്നു.അവരവില്  ഒരദ്യാളദ്യായ  വഡദ്യാ.എ.എരം.  വര്കവി
(സ്കൂള്  ഓഫത്ത്  ലഗീഗല്  സഡഗീസത്ത്)   WP(C)  നരം.9652/2013  ആയവി
ഫയല് തചയ വകസവില്  CAS  ആനകൂലദരം തവിരവിചടച്ചു എന്നതവിതന
അടവിസദ്യാനതവില്  അനകൂല  വവിധവി  സമ്പദ്യാദവിച്ചു.  വമല്   വവിധവി  മറ്റത്ത്
അദദദ്യാപകര്കത്ത്  ബദ്യാധകമദ്യാകദ്യാന്  കഴവിയവില  എന്നുരം  ആയതത്ത്
വഡദ്യാ.എ.എരം.വര്കവികത്ത്  മദ്യാത്രരം  ബദ്യാധകമദ്യായതദ്യാതണന്നുരം  സര്കദ്യാരരം
ഓഡവിറ്റത്ത്  വകുപത്ത്  ഡയറക്ടറുരം സ്പെഷഗീകരണരം നല്കവിയതത്ത്  തക.എസത്ത്.എ
(എസത്ത്.റ്റവി.യ)  എ 4-384/17  തഗീയതവി.10.7.17  പ്രകദ്യാരരം
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലദ്യാ  രജവിസദ്യാതറ  അറവിയവിചവിരന്നു.  വമല്  സദ്യാഹചരദരം
നവിലനവില്തക  CAS/Norms  പ്രവമദ്യാഷന് പ്രശ്നങ്ങള് ഉണദ്യായവിരന്ന  59
അദദദ്യാപകരതട  ശമ്പള  നവിര്ണയതവിനത്ത്  ഓഡവിറ്റത്ത്  അരംഗഗീകദ്യാരരം
നല്കവിയതദ്യാവണദ്യാ  അലവയദ്യാ  എന്നത്ത്  പരവിഗണവികദ്യാതത
വഡദ്യാ.എ.എരം.വര്കവിയതട  വവിധവിയതട  അടവിസദ്യാനതവില്  മുഴവന്
അദദദ്യാപകര്ക്കുരം  ആനകൂലദങ്ങള്  അനവദവികദ്യാന്   സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല
ഉതരവവിറകവി  (നരം.Ad.D1/172/85  തഗീയതവി.4/2/19).  എന്നദ്യാല്  ഈ
ഉതരവത്ത്   ഓഡവിറ്റവില്  അരംഗഗീകരവിക്കുന്നവിതലന്ന  വവിവരരം   രജവിസദ്യാതറ
അറവിയവിചവിട്ടുണത്ത്.

(b)സര്കദ്യാര്  നവിര്തലദ്യാകവിയ  തസവികകളവിവലകത്ത്  സദ്യാനകയറ്റരം
അനവദവിക്കുന്നു

യൂണവിവവഴവിറ്റവികള്ക്കു വവണവി  സര്കദ്യാര്  പുറതപടുവവിച 2009  ശമ്പള
പരവിഷ്കരണ ഉതരവവില് തസകന് ഓഫഗീസര്  (വടപവിസത്ത്),തസകന്
ഓഫഗീസര്  വടപവിസത്ത്(ഹ.വഗ),പൂള്  ഓഫഗീസര്  തസവികകള്കത്ത്
പരവിഷ്കരവിച  തസയവിലകള്  നല്കവിയവിട്ടുതണങ്കേവിലരം  2009  ന  മുമ്പത്ത്
അനവദവിച്ചു  വന്നവിരന്ന  ഓഫഗീസത്ത്  സൂപ്രണത്ത്  തസവികയവില്  നവിന്നുരം
തസകന്  ഓഫഗീസര്  (വടപവിസത്ത്),  തസകന്  ഓഫഗീസര്  വടപവിസത്ത്
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(ഹ.വഗ),  പൂള്  ഓഫഗീസര്  തസവികയവിവലക്കുള്ള  തപ്രദ്യാവമദ്യാഷനകള്
01.2.2011 മുതല് നവിര്തലദ്യാകവി. പകരരം ഓഫഗീസത്ത് സൂപ്രണത്ത് (ഹ.വഗ)
തസവിക  പുതുതദ്യായവി  അനവദവിച്ചു.  നവിര്തലദ്യാകവിയ  തസവികകളവില്
നവിലവവില്  വജദ്യാലവി  തചയ്യുന്നവര്കത്ത്  അതവിതന  പരവിഷ്കരവിച
തസയവിലകളവില് തുടരകയരം ടവി തസയവിലകളവില് തതന്ന വസവനതവില്
നവിന്നുരം  വവിരമവിക്കുന്നതദ്യാതണന്നുരം  ശമ്പള  പരവിഷ്കരണ  ഉതരവവില്
വദക്തമദ്യാകവിയവിട്ടുണത്ത്.  എന്നദ്യാല്  സര്കദ്യാര്  ഉതരവവിന  വവിരദമദ്യായവി,
01.2.2011  ന  വശഷവരം  നവിര്തലദ്യാകവിയ  തസവികകളവിവലകത്ത്
പ്രവമദ്യാഷന്  നല്കുന്നതത്ത്  യൂണവിവവഴവിറ്റവി  തുടര്ന്നു.  കൂടദ്യാതത  സര്കദ്യാര്
അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാത തസവികകളവില് നവിന്നുരം വവിരമവിച ജഗീവനകദ്യാരതട
തപന്ഷന്  ആനകൂലദങ്ങള്  അവര്  വദ്യാങ്ങവി  വന്നവിരന്ന  ഉയര്ന്ന
നവിരകവിലള്ള  അവസദ്യാനശമ്പളരം  അടവിസദ്യാനമദ്യാകവി  യൂണവിവവഴവിറ്റവി
അനവദവിക്കുകയരം തചയ.

2014  ശമ്പള  പരവിഷ്കരണ  ഉതരവവിലരം  2009  തല  തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന്
പദ്യാവറ്റണ്  തതന്ന  സര്കദ്യാര്  നവിലനവിര്തവി.  എന്നദ്യാല്  2014 ശമ്പള
പരവിഷ്കരണ  ഉതരവവിന  വശഷരം  21.04.2016  തല  സവിന്ഡവിവകറ്റത്ത്
തഗീരമദ്യാനപ്രകദ്യാരരം  തസകന്  ഓഫഗീസര്  (വടപവിസത്ത്),  തസകന്
ഓഫഗീസര് വടപവിസത്ത്  (ഹ.വഗ)  തസവികകള് പുനര്നദ്യാമകരണരം തചയത്ത്
ഓഫഗീസത്ത് സൂപ്രണത്ത്  (ഹ.വഗ)  എന്ന ഒതരദ്യാറ്റ തസവികയദ്യാകവി മദ്യാറ്റുകയരം,
കമ്പറ്റ്യൂട്ടര് അസവിസനത്ത് കദ്യാറ്റഗറവിയവിതല തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന്  ഓഫഗീസത്ത് സൂപ്രണത്ത്
(ഹ.വഗ) വതരയദ്യാകവി മദ്യാറ്റുകയരം തചയ.

ഫവിനദ്യാന്സത്ത്  അഡഗീഷണല് ചഗീഫത്ത്  തസക്രട്ടറവി  13.2.2016  ല്  അയച
81902/PRC-D3/2012/Fin  നരം.  കതവില്  ശമ്പള  പരവിഷ്കരണ
ഉതരവവിതല  വദവസകളനസരവിചത്ത്  സദ്യാഫത്ത്  പദ്യാവറ്റണ്  റഗീസകത്ത്ചര്
തചയത്ത്  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവില്  വഭദഗതവി  വരത്തുവദ്യാന്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലവയദ്യാടത്ത്
നവിര്വദ്ദേശവിചവിരന്നു.  എന്നദ്യാല്   സര്കദ്യാര്  നവിര്വദ്ദേശരം  പദ്യാലവികദ്യാതത
കതവിതല റഗീസകത്ത്ചര് എന്ന വദ്യാകത്ത് തതറ്റദ്യായവി വദദ്യാഖദദ്യാനവിചത്ത് തസകന്
ഓഫഗീസര്  (വടപവിസത്ത്),  തസകന്  ഓഫഗീസര്  വടപവിസത്ത്(ഹ.വഗ)
തസവികകളവില്  വജദ്യാലവി  തചയ  വന്നവിരന്നവതര  ഓഫഗീസത്ത്  സൂപ്രണത്ത്
(ഹ.വഗ)  തസവികയവിവലകത്ത് മദ്യാറ്റവി നവിയമവിക്കുകയദ്യാണത്ത് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല
തചയതത്ത്.  തസകന്  ഓഫഗീസര്   (വടപവിസത്ത്),  തസകന്  ഓഫഗീസര്
വടപവിസത്ത്  (ഹ.വഗ)  തസവികകളവില്  വജദ്യാലവി  തചയ്യുന്നവര്  ഓഫഗീസത്ത്

262 ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്



സര്വകലലാശലാലകള 

സൂപ്രണത്ത്  തസവികയവില്  മുന്പത്ത്  വജദ്യാലവി  തചയത്ത്  അവവിതട  നവിന്നുരം
തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന് ലഭവിചവരദ്യാണത്ത്.

vi. ശ്രഗീ ശങ്കേരദ്യാചദ്യാരദ സരംസ്കൃത സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

(a) റഫറന്സത്ത് അസവിസത്ത്ററന്റുമദ്യാരതട നവിയമനരം ക്രമപ്രകദ്യാരമല

സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവില്  നവിഷ്ക്കര്ഷവിചവിട്ടുള്ള നവിയമന രഗീതവിയനസരവിചത്ത്,  തടകവികല്
അസവിസത്ത്ററന്റുമദ്യാരവില്  നവിന്നത്ത്  ഉവദദദ്യാഗകയറ്റരം  മുവഖനവയദ്യാ
തഡപറ്റ്യൂവട്ടഷന്  വഴവിവയദ്യാ  ആണത്ത്   റഫറന്സത്ത്  അസവിസത്ത്ററന്റുമദ്യാതര
നവിയമവിവകണതത്ത്.  എന്നദ്യാല്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  റഫറന്സത്ത്
അസവിസന്റുമദ്യാതര   ഇന്റര്വറ്റ്യൂവവിതന്റ  അടവിസദ്യാനതവിലദ്യാണത്ത്
തവിരതഞടുതവിട്ടുള്ളതത്ത്.  മഹദ്യാതദ്യാഗദ്യാനവി സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് നവിന്നത്ത്
തഡപറ്റ്യൂവട്ടഷന്  വദവസയവില് സരംസ്കൃത സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് വജദ്യാലവി
തചയവിരന്ന  മൂന്നുവപതര  ഇന്റര്വറ്റ്യൂ  നടതവി  റഫറന്സത്ത്
അസവിസത്ത്ററന്റുമദ്യാരതട 3 അരംഗഗീകൃത തസവികകളവില് നവിയമവിചവിട്ടുണത്ത്.

(b) വലബ്രേറവി അസവിസന്റുമദ്യാര്കത്ത് വറവഷദദ്യാ തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന് അനവദവിച്ചു

സരംസ്കൃത  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയതട  വലബ്രേറവി  സര്വ്വഗീസവില്
അരംഗഗീകരവികതപട്ട  തസവികകളുതട  എണരം  17  ആണത്ത്.   ഇതവില്
റഫറന്സത്ത് അസവിസന്റുമദ്യാരതട മൂന്നുരം വലബ്രേറവി അസവിസന്റുമദ്യാരതട
14  ഉരം  തസവികകള് ഉള്തപടുന്നു.  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയതട  19.12.2012-
തല  എ.ഡവി.ബവി./എസത്ത്.എരം./എസത്ത്.എസത്ത്.യ.എസത്ത്./06(1)
ഉതരവവിലൂതട  വലബ്രേറവി  ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത്  4:5:3  എന്ന
അനപദ്യാതതവില്  വറവഷദദ്യാ  തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന്  അനവദവിക്കുകയരം  ഏറ്റവരം
സഗീനവിയറദ്യായ വലബ്രേറവി അസവിസന്റവിതന റഫറന്സത്ത് അസവിസന്റദ്യായവി
തപ്രദ്യാവമദ്യാട്ടു  തചയ്യുകയരം  തചയ.   റഫറന്സത്ത്  അസവിസന്റുമദ്യാരതട
അരംഗഗീകൃത  തസവിക  3  ആതണങ്കേവിലരം  4  വപര്  നവിലവവില്   ഈ
തസവികയവില് വജദ്യാലവി തചയ്യുന്നുണത്ത്.  വറവഷദദ്യാ തപ്രദ്യാവമദ്യാഷനത്ത്  4.2.2011
മുതല്  മുന്കദ്യാല  പ്രദ്യാബലദരം  അനവദവിചതത്ത്  3.9.2013-തല
എ.ഡവി.ബവി./എസത്ത്.എരം./എസത്ത്.എസത്ത്.യ.എസത്ത്./06  നരം.  ഉതരവവിലൂതട
3.8.2006 എന്നദ്യാകവി മദ്യാറ്റവി.  ഇപ്രകദ്യാരരം വലബ്രേറവി അസവിസന്റുമദ്യാര്കത്ത്
ശമ്പളപരവിഷ്ക്കരണ  ഉതരവകളവിവലദ്യാ  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവിവലദ്യാ
വറവഷദദ്യാ  നവിര്വദ്ദേശവിചവിട്ടവില.   വലബ്രേറവി  സര്വ്വഗീസവില്  തടകവികല്
അസവിസന്റവിതന്റ  തസവിക  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവില്  ഉള്തപടുതവിയവിട്ടുതണങ്കേവിലരം
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സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  തസവികകള്കത്ത്  അനമതവി  നല്കവിതകദ്യാണ്ടുള്ള
ഉതരവവില് ഈ വപദ്യാസവിനത്ത് അനമതവി നല്കവിയവിട്ടവില.

(c) തദ്യാഴ്ന്ന  വരമദ്യാനമുള്ള  ജഗീവനകദ്യാരവില്  നവിന്നത്ത്  വലബ്രേറവി  സര്വ്വഗീസവില്
വലബ്രേറവി അസവിസനദ്യായവി മദ്യാറ്റനവിയമനരം

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല  കദ്യാസത്ത്  IV  ജഗീവനകദ്യാരനദ്യായവിരന്ന
തക.വവിജയന്  എന്നയദ്യാതള  25.7.2007-തല  എ.ഡവി.ബവി./663/
എസത്ത്.എസത്ത്./2004  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല ഉതരവവിലൂതട  2.8.2007  മുതല്
വലബ്രേറവി  അസവിസന്റദ്യായവി  മദ്യാറ്റവി  നവിയമവിച്ചു.  1997-തല  സരംസ്കൃത
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലദ്യാ  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവിതല  തഷഡറ്റ്യൂള്  അനസരവിചത്ത്  വലബ്രേറവി
അസവിസന്റത്ത്  തസവികയവിവലയ്ക്കുള്ള  നവിയമനരഗീതവി  പത്രപരസദരം  വഴവി
വയദ്യാഗദതയതട  അടവിസദ്യാനതവില്  വനരവിവട്ടദ്യാ  അതലങ്കേവില്
തഡപറ്റ്യൂവട്ടഷന് വഴവിവയദ്യാ ആയവിരവികണതമന്നത്ത്  വദവസ തചയ്യുന്നുണത്ത്.
തസവികമദ്യാറ്റരം  വഴവിയള്ള  നവിയമനതതക്കുറവിചത്ത്  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവില്
പ്രതവിപദ്യാദവിക്കുന്നവില. വലബ്രേറവി അസവിസന്റദ്യായവി നവിയമവികതപടദ്യാനള്ള
പ്രദ്യായപരവിധവി  30  വയസദ്യാണത്ത്.  എന്നദ്യാല്  ശ്രഗീ.വവിജയന്
നവിയമവികതപടുന്നതത്ത് 45 വയസത്ത് പൂര്തവിയദ്യായതവിന വശഷമദ്യാണത്ത്.

സവബദ്യാര്ഡവിവനറ്റത്ത്  സര്വ്വഗീസവില്  നവിന്നത്ത്  വസറ്റത്ത്  സര്വ്വഗീസവിവലയത്ത്
മദ്യാറ്റനവിയമനരം  പ്രതവിപദ്യാദവിക്കുന്ന  വകരള  വസറ്റത്ത്  &  സവബദ്യാര്ഡവിവനറ്റത്ത്
സര്വ്വഗീസത്ത്  റൂളവിതല  റൂള്  28  (b),  തസക്രവട്ടറവിയറ്റവിതല  തദ്യാഴ്ന്ന
ശമ്പളതവിലള്ള വയദ്യാഗദരദ്യായ ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത് അസവിസന്റത്ത്  വഗഡത്ത്  II
വകഡറവിതല  2%  തസവികകള്  മദ്യാറ്റനവിയമനതവിനദ്യായവി
നഗീകവിവച്ചുതകദ്യാണ്ടുള്ള  25.1.2006-തല  ജവി.ഒ.(എരം.എസത്ത്.)31/2006
ഉതരവത്ത്  എന്നവിവയത്ത്  തതറ്റദ്യായ  വദദ്യാഖദദ്യാനങ്ങള്  നല്കവിയദ്യാണത്ത്
ശ്രഗീ.വവിജയനത്ത്  വലബ്രേറവി  അസവിസന്റദ്യായവി  നവിയമനരം
നല്കവിയവിരവിക്കുന്നതത്ത്.  വലബ്രേറവി അസവിസന്റവിന വവണ വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ
വയദ്യാഗദത  ശ്രഗീ.വവിജയന്  വനടവിയവിട്ടുതണങ്കേവിലരം  ഈ  നവിയമനരഗീതവി
സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവിന  വവിരദമദ്യാണത്ത്.   മദ്യാത്രവമല  തദ്യാഴ്ന്ന  ജഗീവനകദ്യാരവില്  നവിന്നത്ത്
വലബ്രേറവി  അസവിസന്റത്ത്  തസവികയവില് മദ്യാറ്റനവിയമനരം  25.1.2006-തല
ഉതരവവില് അനവദവിചവിട്ടുമവില.   ശ്രഗീ.വവിജയന് വസവനതവില് നവിന്നു
വവിരമവിതചങ്കേവിലരം   ഇതു  സരംബനവിച  വകസത്ത്  വഹവകദ്യാടതവിയവില്
ഇവപദ്യാഴരം നവിലനവില്ക്കുന്നുണത്ത്.
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(d) നവിര്ദ്ദേവിഷ വയദ്യാഗദതയവിലദ്യാതവതര വലബ്രേറവി അറ്റന്ഡര് തസവികയവില്
നവിയമവിച്ചു

വലബ്രേറവി  അറ്റന്ഡര്മദ്യാരതട  5  തസവികകള്,  ഉന്നത  വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ
വകുപവിതന്റ  7.6.14-തല  255/14  നമ്പര് സര്കദ്യാര് ഉതരവത്ത് പ്രകദ്യാരരം
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയത്ത്  അനവദവിച്ചു.  വലബ്രേറവി  സയന്സവില്  ഡവിവപ്ലദ്യാമ
സര്ട്ടവിഫവികറ്റത്ത്  വകദ്യാഴത്ത്  വയദ്യാഗദതയള്ള  തദ്യാഴ്ന്ന  ശമ്പളതസയവിലവില്
വജദ്യാലവിതചയ്യുന്ന  ജഗീവനകദ്യാരവില്  നവിന്നുരം  ഉവദദദ്യാഗകയറ്റരം  നല്കവി
9190-15780  ശമ്പളതസയവിലവില്  നവിയമവികദ്യാനദ്യാണത്ത്  ഉതരവവില്
നവിര്വദ്ദേശവിചവിരന്നതത്ത്.  3.7.2011,19.11.2015  തഗീയതവികളവിതല
എ.ഡവി.ബവി./2036/എസത്ത്.എസത്ത്.യ.എസത്ത്./2012  നമ്പര്
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  ഉതരവവിലൂതട  ഓഫഗീസത്ത്  അറ്റന്ഡന്റുമദ്യാരദ്യായവിരന്ന
ശ്രഗീ.പവി.ജവി.മവനദ്യാജത്ത്,  ശ്രഗീ.പവി.പവി.എരം.മുസഫ,  ശ്രഗീമതവി.വവി.
അജവിതകുമദ്യാരവി പദ്യാര്ട്ടത്ത് വടരം സന്വഗീപര്മദ്യാരദ്യായവിരന്ന ശ്രഗീ.വവി.രദ്യാമചന്ദ്രന്,
ശ്രഗീ.ബവിന  തസബദ്യാസദന്  എന്നവിവതര  വലബ്രേറവി  അറ്റന്ഡര്
തസവികയവിവലയത്ത്  നവിയമവിച്ചു.   വലബ്രേറവി  അറ്റന്ഡര്  തസവികയതട
വയദ്യാഗദത  വലബ്രേറവി  സയന്സവില്  ഡവിവപ്ലദ്യാമ/സര്ട്ടവിഫവികറ്റത്ത്  വകദ്യാഴത്ത്
എന്നതദ്യാണത്ത്.   എന്നദ്യാല്  ശ്രഗീ.പവി.പവി.എരം.മുസഫ,  ശ്രഗീ.രദ്യാമചന്ദ്രന്,
ശ്രഗീ.ബവിന തസബദ്യാസദന് എന്നവിവര്കത്ത് നവിര്ദ്ദേവിഷ വയദ്യാഗദതയള്ളതദ്യായവി
ഇവരതട  വസവനപുസകതവില്  വരഖതപടുത്തുകവയദ്യാ.  നവിര്ദ്ദേവിഷ
വയദ്യാഗദത  തതളവിയവിക്കുന്ന  സര്ട്ടവിഫവികറ്റത്ത്  ഹദ്യാജരദ്യാകവിയതവിതന്റ
തതളവിവവരഖ  ഫയലവില്  സൂകവിക്കുകവയദ്യാ  തചയവിട്ടവില.   വലബ്രേറവി
അറ്റന്ഡര്  തസവിക  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവില്  ഉള്തപടുതവി  നവിയമദ്യാനസൃതമദ്യാ
കവിയവിട്ടുമവില.

(e) കമ്പറ്റ്യൂട്ടര് ഓപവററ്റര്മദ്യാര്കത്ത് മുന്കദ്യാല പ്രദ്യാബലദതവില് ശമ്പളതസയവില്
ഉയര്തവി നല് കവി

2004-തല ശമ്പളപരവിഷ്ക്കരണതവില് കമ്പറ്റ്യൂട്ടര് ഓപവററ്റര്മദ്യാര്കത്ത് 6680-
10790  എന്ന  തസയവിലരം   അസവിസനവിനത്ത്  7990-12930  തസയവിലരം
അനവദവിച്ചു.  2009-ല് കമ്പറ്റ്യൂട്ടര് ഓപവററ്റര്മദ്യാര്കത്ത് അസവിസന്റുമദ്യാര്കത്ത്
തുലദമദ്യായ  13900-24040  തസയവില്  അനവദവിച്ചു.   2004-തല
ശമ്പളപരവിഷ്ക്കരണതവില്  കമ്പറ്റ്യൂട്ടര്  ഓപവററ്റര്മദ്യാര്കത്ത്  തദ്യാഴ്ന്ന  തസയവില്
അനവദവിക്കുകയരം  ഈ  അപദ്യാകത  2009-ല്  മദ്യാത്രരം
പരവിഗണവികതപടുകയരം  തചയതവിനദ്യാലണദ്യായ  നഷത്ത് ടരം  ഒഴവിവദ്യാക്കുവദ്യാന്
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ഇവര്കത്ത് 1.7.2004 മുതല് 7990-12930 തസയവിലവില് വനദ്യാഷണലദ്യായവി
ശമ്പളരം നവിര്ണയവിചത്ത്  2009-തല ശമ്പളപരവിഷ്ക്കരണരം അനവദവിക്കുവദ്യാന്
27.8.2013-ല്  വചര്ന്ന  സവിന്ഡവിവകറ്റത്ത്  വയദ്യാഗരം  തഗീരമദ്യാനതമടുത്തു
(ഇനരം.26). ഈ തഗീരമദ്യാനതവിനനസൃതമദ്യായവി ശ്രഗീമതവി.ജവിജവി ഈരദ്യാളവി,
സുമ ടവി.സവി.  എന്നഗീ കമ്പറ്റ്യൂട്ടര് ഓപവററ്റര്മദ്യാര്കത്ത് അവര് വസവനതവില്
പ്രവവശവിച  21.3.2005  മുതല്  7990-12930  തസയവിലവില്
വനദ്യാഷണലദ്യായവി ശമ്പളരം തവിട്ടതപടുതവി നല്കവി.

(f) സദ്യാറ്റദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്  നവിബനനകളവില്  ഇളവനവദവിചത്ത്  ഉവദദദ്യാഗകയറ്റങ്ങള്
നല്കുന്നു

എ.) 1997-തല  ശ്രഗീശങ്കേരദ്യാചദ്യാരദ  സരംസ്കൃത  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല
സദ്യാറ്റദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവിതന്റ   തഷഡറ്റ്യൂള്  പ്രകദ്യാരരം  വജദ്യായവിന്റത്ത്  രജവിസദ്യാര്
തസവികയവിവലയത്ത് ഉവദദദ്യാഗകയറ്റരം ലഭവിക്കുന്നതവിനത്ത് തഡപറ്റ്യൂട്ടവി രജവിസദ്യാര്
തസവികയവില്  2  വര്ഷതത  പ്രവൃതവി  പരവിചയരം  ആവശദമദ്യാണത്ത്.
അതുവപദ്യാതല  തഡപറ്റ്യൂട്ടവി  രജവിസദ്യാര്  തസവികയവിവലയ്ക്കുള്ള
ഉവദദദ്യാഗകയറ്റതവിനത്ത്  അസവിസന്റത്ത്  രജവിസദ്യാര്  തസവികയവില്  3
വര്ഷതത  വസവനരം  പൂര്തഗീകരവിചവിരവികണരം.   എന്നദ്യാല്  ഈ
വദവസകളവില്  ഇളവനവദവിചത്ത്  ഉവദദദ്യാഗകയറ്റരം  നല് കവിയതവിതന്റ
വവിശദദ്യാരംശരം ചുവതട വചര്ക്കുന്നു.

ക്ര
മ

നരം

ജഗീവനകദ്യാരതന്റ
വപരത്ത്

അസവിസന്റത്ത്
രജവിസദ്യാര്

തസവികയവില്
പ്രവവശവിച
തഗീയതവി

തഡപറ്റ്യൂട്ടവി
രജവിസദ്യാര്

തസവികയവില്
പ്രവവശവിച
തഗീയതവി

വജദ്യായവിന്റത്ത്
രജവിസദ്യാര്

തസവികയവില്
പ്രവവശവിച
തഗീയതവി

റവിമദ്യാര്കത്ത് 

1 പവി.എന്.വത്സല 1.12.2008 2.7.2011 2.7.2013

വസവനതവില് 
നവിന്നു വവിരമവിച്ചു.  
അസവിസന്റത്ത് 
രജവിസദ്യാര് 
തസവികയവില് 
ഇളവനവദവിച 
തഡപറ്റ്യൂട്ടവി രജവിസദ്യാര്
തസവികയവില് 
നവിയമവിച്ചു.  

2 അവശദ്യാകന്
സവി.വവി.

1.7.2011 21.12.2013 - വസവനതവില് 
നവിന്നു വവിരമവിച്ചു.  
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അസവിസന്റത്ത് 
രജവിസദ്യാര് 
തസവികയവില് 
ഇളവനവദവിച 
തഡപറ്റ്യൂട്ടവി രജവിസദ്യാര്
തസവികയവില് 
നവിയമവിച്ചു.  

3 തസകൗദദ്യാമവിനവി
തക.ജവി.

- 26.2.2011 1.7.2011

വവിരമവിച്ചു. തഡപറ്റ്യൂട്ടവി
രജവിസദ്യാര് 
തസവികയവില് 
ഇളവനവദവിചത്ത് 
വജദ്യായവിന്റത്ത് 
രജവിസദ്യാര് ആയവി 
ഉവദദദ്യാഗകയറ്റരം 
അനവദവിച്ചു. 

4
വജദ്യാര്ജത്ത്
എരം.തജ. 26.7.2010 26.7.2011 21.12.2013

വവിരമവിച്ചു.  
അസവിസന്റത്ത് 
രജവിസദ്യാര് 
തസവികയവിലരം 
തഡപറ്റ്യൂട്ടവി രജവിസദ്യാര്
തസവികയവിലരം 
ഇളവനവദവിചത്ത് 
തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന് 
നല്കവി.

5 മവനദ്യാജത്ത് വവി. 2.6.2011 29.8.2013 29.8.2015

അസവിസന്റത്ത് 
രജവിസദ്യാര്  
തസവികയവില് ഇളവ
നല്കവി തഡപറ്റ്യൂട്ടവി 
രജവിസദ്യാറദ്യായവി 
ഉവദദദ്യാഗകയറ്റരം 
അനവദവിച്ചു.

നവിലവവില്  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്  വദവസകള്കത്ത്  ഇളവത്ത്  അനവദവിചത്ത്
ഉവദദദ്യാഗകയറ്റരം നല്കുന്നുതണങ്കേവിലരം  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്  പ്രകദ്യാരമുള്ള നവിര്ദ്ദേവിഷ
പ്രവൃതവിപരവിചയരം  ആര്ജവിചവശഷരം  മദ്യാത്രമദ്യാണത്ത്
ശമ്പളനവിര്ണയതവിതന്റ ആനകൂലദരം അനവദവിക്കുന്നതത്ത്.തദ്യാല്കദ്യാലവിക
തപ്രദ്യാവമദ്യാഷനത്ത് സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവില് വദവസയണത്ത്.

ബവി.) തസകന്  ഓഫഗീസര്  തസവികയവിവലയത്ത്  ഉവദദദ്യാഗകയറ്റരം
ലഭവിക്കുന്നതവിനത്ത്  അസവിസന്റത്ത്  തസവികയവില്  10  വര്ഷതത  മവിനവിമരം
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വസവനരം  നവിര്ബനവിതമദ്യാണത്ത്.   എന്നദ്യാല്   ഈ  വദവസയവില്
ഇളവനവദവിചതവിതന്റ വവിശദദ്യാരംശങ്ങള് ചുവതട വചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നരം.

അസവിസന്റവിതന്റ വപരത്ത്

അസവിസന്റദ്യാ
യവി വജദ്യാലവിയവില്

പ്രവവശവിച
തഗീയതവി

തസകന്
ഓഫഗീസറദ്യായവി
സദ്യാനകയറ്റരം
ലഭവിച തഗീയതവി

ഉവദദദ്യാഗകയറ്റതഗീയ
തവിയവില്

പൂര്തഗീകരവിച
വസവനകദ്യാലരം

1 ശ്രഗീ.വഗദ്യാപവിന് ജവി. 28.08.2000 23.05.2009 8 വര്ഷരം 9 മദ്യാസരം 

2 ശ്രഗീമതവി.ശ്രഗീജ എരം. 01.09.2000 23.05.2009 8 വര്ഷരം 9 മദ്യാസരം

3 ശ്രഗീ.സകഗീര് പവി.ബവി. 28.08.2000 23.05.2009 8 വര്ഷരം 9 മദ്യാസരം

4 ശ്രഗീ.സുവകഷത്ത് തക.ദവിവദ്യാകര് 15.09.2000 23.05.2009 8 വര്ഷരം 9 മദ്യാസരം

5 ശ്രഗീ.ശ്രഗീകദ്യാനത്ത് എസത്ത്. 25.08.2000 23.05.2009 8 വര്ഷരം 9 മദ്യാസരം

6 ശ്രഗീ.ശ്രഗീകുമദ്യാര് എരം.പവി. 31.08.2000 01.07.2009 8 വര്ഷരം 11 മദ്യാസരം 

7 ശ്രഗീ.സുജവിതത്ത് എസത്ത്. 30.08.2000 21.12.2009 9 വര്ഷരം 3 മദ്യാസരം 

8 ശ്രഗീ.സതഗീഷ്കുമദ്യാര് സവി. 30.08.2000 05.02.2010 9 വര്ഷരം 5 മദ്യാസരം 

9 ശ്രഗീമതവി.ഷഗീന എരം.ആര്. 28.08.2000 06.04.2010 9 വര്ഷരം 7 മദ്യാസരം 

10 ശ്രഗീമതവി.തറയത്ത് ചല് പവി.ഡവി. 28.08.2000 26.07.2010 9 വര്ഷരം 11 മദ്യാസരം 

സവി.) കറവികല്  അസവിസന്റത്ത്  തസവികയവിവലയത്ത്  ഉവദദദ്യാഗകയറ്റരം
ലഭവിക്കുന്നതവിനത്ത്  എസത്ത്.എസത്ത്.എല്.സവി.  വയദ്യാഗദതയരം  ഇന്റവഗറ്റഡത്ത്
കദ്യാസത്ത്  IV  തസവികയവില്  10  വര്ഷതത  വസവനവരം
നവിര്ബനവിതമദ്യാണത്ത്.  എന്നദ്യാല്  ഈ  വദവസയവില്  ഇളവനവദവിചത്ത്
ഉവദദദ്യാഗകയറ്റരം അനവദവിചതവിതന്റ വവിവരങ്ങള് ചുവതട വചര്ക്കുന്നു. 

ക്രമ
നരം ജഗീവനകദ്യാരതന്റ വപരത്ത്

കദ്യാസത്ത് IV
തസവികയവില്
വജദ്യാലവിയവില്
പ്രവവശവിച
തഗീയതവി

കറവികല്
അസവിസനദ്യായവി
ഉവദദദ്യാഗകയറ്റരം
ലഭവിച തഗീയതവി

കദ്യാസത്ത് IV
തസവികയവിതല

വസവനകദ്യാലയളവത്ത്

1 തറജവി തക.പവി. 24.01.2001 01.07.2004 3 വര്ഷരം 5 മദ്യാസരം

2 വകശവന് വപദ്യാറ്റവി 29.01.2001 01.07.2004 3 വര്ഷരം 5 മദ്യാസരം

3 സുബ്രേന് പവി.തക. 27.01.2001 01.07.2004 3 വര്ഷരം 5 മദ്യാസരം

4 കൃഷ്ണകുമദ്യാര് ജവി. 29.01.2001 01.07.2004 3 വര്ഷരം 5 മദ്യാസരം

5 വമജു എരം.എകത്ത്. 03.02.2001 01.07.2004 3 വര്ഷരം 5 മദ്യാസരം

6 സുവരഷ്കുമദ്യാര് പവി. 27.01.2001 01.07.2004 3 വര്ഷരം 5 മദ്യാസരം

7 ശശവിധരന് തക.എന്. 31.01.2001 01.07.2004 3 വര്ഷരം 5 മദ്യാസരം

268 ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്



സര്വകലലാശലാലകള 

8 അവശദ്യാകകുമദ്യാര് തക.എരം. 01..02.2001 05.07.2007 6 വര്ഷരം 5 മദ്യാസരം

9 സദദ്യാനന്ദന് പവിള്ള തക. 25.01.2001 05.07.2007 6 വര്ഷരം 5 മദ്യാസരം

10 സുവരഷ്കുമദ്യാര് വവി.എസത്ത്. 27.01.2001 17.11.2007 6 വര്ഷരം 9 മദ്യാസരം

11 ബഗീന തക.ജവി. 29.01.2001 14.09.2010 9 വര്ഷരം 7 മദ്യാസരം

ഡവി.) 08.06.2004-തല  ജവി.ഒ.(എരം.എസത്ത്.)60/2004/ഉ.വവി.  പ്രകദ്യാരരം
ശ്രഗീശങ്കേരദ്യാചദ്യാരദ  സരംസ്കൃത  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  ഓഫഗീസത്ത്
സൂപ്രണവിതന്റ  ഒര  തസവിക  അനവദവിചവിട്ടുണത്ത്.  1997-തല
ശ്രഗീശങ്കേരദ്യാചദ്യാരദ സരംസ്കൃത സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവിതല തഷഡറ്റ്യൂളവിതല

16-ാംഇനരം  പ്രകദ്യാരരം  മൂന്നത്ത്  വര്ഷരം  തസലകന്  വഗ ഡത്ത്  വടപവിസത്ത്

തസവികയവില്  വജദ്യാലവി  തചയവര്ക്കു  മദ്യാത്രവമ  ഓഫഗീസത്ത്  സൂപ്രണദ്യായവി
സദ്യാനകയറ്റരം  ലഭവികദ്യാന്  അര്ഹതയള.  എന്നദ്യാല്  4.6.13-തല
എ.ഡവി.ബവി.4673/SSUS/2011  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  ഉതരവത്ത്  പ്രകദ്യാരരം
11.5.11  മുതല്  തസലകന്  വഗഡത്ത്  വടപവിസത്ത്  തസവികയവില്  വജദ്യാലവി
തചയതകദ്യാണവിരന്ന  ശ്രഗീമതവി.അല്വഫദ്യാണ്സ  വജദ്യാണവിതന  ഉതരവത്ത്
തഗീയതവി മുതല് പ്രദ്യാബലദതവില് ഓഫഗീസത്ത് സൂപ്രണദ്യായവി സദ്യാനകയറ്റരം
നല്കവി നവിയമവിച്ചു.

(g) സര്കദ്യാര് അനവദ്യാദമവിലദ്യാത അസവിസന്റത്ത് എകവികറ്റ്യൂട്ടഗീവത്ത് എഞവിനഗീയര്
തസവികയവിവലയത്ത്   അസവിസന്റത്ത്  എഞവിനഗീയര്കത്ത്  ക്രമവവിരദമദ്യായവി
സദ്യാനകയറ്റരം നല്കവി

1997-തല  ശ്രഗീശങ്കേരദ്യാചദ്യാരദ  സരംസ്കൃത  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവിതല
തഷഡറ്റ്യൂളവില്  അസവിസന്റത്ത്  എകവികറ്റ്യൂട്ടഗീവത്ത്  എഞവിനഗീയറുതട  തസവിക
ഉള്തപടുതവിയവിട്ടുതണങ്കേവിലരം തസവികകള് സൃഷവിച്ചുതകദ്യാണ്ടുള്ള സര്കദ്യാര്
ഉതരവവില്  (ജവി.ഒ.(പവി)60/2004/ഉ.വവി.  തഗീയതവി  8.6.2004)  ഈ
തസവിക  ഉള്തപട്ടവിട്ടവില.   1994-തല  ശ്രഗീ.ശങ്കേരദ്യാചദ്യാരദ  സരംസ്കൃത
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല നവിയമരം അദദദ്യായരം IV  വകുപത്ത് 14 ഉപവകുപത്ത് 2(H)-
ല്  സര്കദ്യാരവിതന്റ  അനവദ്യാദരം  ലഭവിചദ്യാല്  മദ്യാത്രവമ  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല
സവിന്ഡവിവകറ്റവിനത്ത്  തസവിക  സൃഷവികദ്യാന്  കഴവിയൂ  എന്നത്ത്  വദവസ
തചയവിട്ടുണത്ത്.  എന്നദ്യാല്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയതട  24.5.13-തല
എ.ഡവി.ബവി./4473/SSUS/2004  എന്ന  ഉതരവവിലൂതട  കരവിയര്
അഡന്വദ്യാന്സത്ത് തമനത്ത്  സഗീമനസരവിചത്ത്  ശ്രഗീമതവി.തബറ്റവി  വര്ഗഗീസത്ത്,
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അസവിസനത്ത്  എഞവിനഗീയര്കത്ത്  നവിലവവിലള്ള  ശമ്പളതസയവിലവില്
ഡറ്റ്യൂട്ടവിയവില്  വദതദദ്യാസമവിലദ്യാതത  അസവിസന്റത്ത്  എകവികറ്റ്യൂട്ടഗീവത്ത്
എ ഞവിനഗീയര്  (വനദ്യാണ്  വകഡര്)  തസവികയവിവലയത്ത്  സദ്യാനകയറ്റരം

നല്കവി.  തുടര്ന്നത്ത്   19.12.13-ല്  വചര്ന്ന 131-ാാമതത്ത്  സവിന്ഡവിവകറ്റത്ത്

മഗീറ്റവിരംഗവില് അധവിക അജണ ഇനരം 13-ല് അസവിസന്റത്ത് എ ഞവിനഗീയറുതട
(സവിവവില്) തസവിക അസവിസന്റത്ത് എകവികറ്റ്യൂട്ടഗീവത്ത് എഞവിനഗീയറുവടതദ്യാകവി
ഉയര്തദ്യാനരം ശ്രഗീമതവി.തബറ്റവി വര്ഗഗീസവിനത്ത് അസവിസന്റത്ത് എകവികറ്റ്യൂട്ടഗീവത്ത്
എഞവിനഗീയര്  (സവിവവില്)  ആയവി  സദ്യാനകയറ്റരം  നല്കദ്യാനരം
തഗീരമദ്യാനതമടുത്തു.  22.1.14-തല  എ.ഡവി.ബവി./4473/  SSUS/2014
എന്ന ഉതരവവിലൂതട ഈ തഗീരമദ്യാനരം നടപവിലദ്യാകവി.

(h) സര്കദ്യാര്  ഉതരവത്ത്  തതറ്റദ്യായവി  വദദ്യാഖദദ്യാനവിചത്ത്  അസവിസന്റത്ത്
തസവികയവിവലയത്ത് സദ്യാനകയറ്റരം നല്കവി

25.1.2006-തല  ജവി.ഒ.(എരം.എസത്ത്.)നരം.31/2006)  തപദ്യാ.ഭ.വ.പ്രകദ്യാരരം
ഗവ.  തസക്രട്ടറവിവയറ്റവിതല  അസവിസന്റത്ത്  വഗഡത്ത്  2  തസവികയതട  2%
ഒഴവിവകള്  അവവിതട  തദ്യാഴ്ന്ന  തസവികയവില്  വജദ്യാലവി  തചയ്യുന്നവരരം
അരംഗഗീകൃത  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  ബവിരദവരം  4  വര്ഷ  വസവന
വദര്ഘദമുള്ളവരമദ്യായവരതട  തസവികമദ്യാറ്റരം  വഴവിയള്ള
നവിയമനതവിനദ്യായവി നഗീകവി തവചവിട്ടുണത്ത്. 6.5.2006-ല് കൂടവിയ സരംസ്കൃത
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  സവിന്ഡവിവകറ്റത്ത്,  വമല്  ഉതരവത്ത്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലദ്യാ
ജഗീവനകദ്യാര്ക്കു  കൂടവി  ബദ്യാധകമദ്യാകവി.  17.5.2010-തല  ജവി.ഒ.
(എരം.എസത്ത്.)നരം.196/2010/  തപദ്യാ.ഭ.വ.  പ്രകദ്യാരരം  അസവിസന്റത്ത്
തസവികയവിവലയത്ത്  (പ്രവവശന തസവിക)തദ്യാഴ്ന്ന  ശമ്പളതസയവിലവില് വജദ്യാലവി
തചയ്യുന്നവര്ക്കുള്ള തസവികമദ്യാറ്റ വകന്വദ്യാട്ട  2%തവില് നവിന്നുരം 4% ആകവി
ഉയര്തവി.  ഈ ആനകൂലദരം  13.9.2010-തല യ.ഒ.നരം.  എ.ഡവി.ബവി.  /
6527/എസത്ത്.എസത്ത്.യ.എസത്ത്./2010(1)  വഴവി  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല
ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത്  അനവദവിച്ചു.  25.1.2006-തല  ജവി.ഒ.(എരം.എസത്ത്.)നരം.
31/2006/തപദ്യാ.ഭ.വ.  27.2.2006-തല  ജവി.ഒ.(എരം.എസത്ത്.)നരം.
86/2006/തപദ്യാ.ഭ.വ.,  03.10.2006-തല  ജവി.ഒ.(എരം.എസത്ത്.)നരം.
261/2006/തപദ്യാ.ഭ.വ.  17.5.2010-തല  ജവി.ഒ.(എരം.എസത്ത്.)
നരം.196/2010/തപദ്യാ.ഭ.വ.എന്നഗീ  ഉതരവകള്  പരവിവശദ്യാധവിചദ്യാല്  തദ്യാഴ്ന്ന
തസവികയവില് വജദ്യാലവി തചയ്യുന്ന ജഗീവനകദ്യാതര തസവികമദ്യാറ്റരം വഴവിയള്ള
നവിയമനതവിനത്ത്  പരവിഗണവികദ്യാവന്ന  ഒഴവിവകള്  കണകദ്യാവകണതത്ത്
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ആതക  പ്രവവശന  തസവികകളുതട  എണതവിതന്റ  നവിശവിത
ശതമദ്യാനമദ്യാതണന്നത്ത്  കദ്യാണദ്യാവന്നതദ്യാണത്ത്.   ഇപ്രകദ്യാരരം  ശതമദ്യാനരം
കണകദ്യാക്കുവമ്പദ്യാള്  കവിട്ടുന്ന  സരംഖദ  പൂര്ണ  സരംഖദയവില്
നവിജതപടുവതണതദ്യാണത്ത്. 

02.07.2007-തല  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  ഉതരവ  പ്രകദ്യാരരം  അസവിസന്റത്ത്
തസവികയവിതല വവിവവിധ വശ്രണവികളുതട വവിവരരം ഇപ്രകദ്യാരമദ്യാണത്ത്.

തസവികയതട വവിവരരം നവിലവവിലള്ള (തസവികകളുതട)എണരം

അസവിസന്റത്ത് വഗഡത്ത് -2 16

അസവിസന്റത്ത് വഗഡത്ത് -1 16

സഗീനവിയര് വഗഡത്ത് അസവിസന്റത്ത് 16

തസലകന് വഗഡത്ത് അസവിസന്റത്ത് 15

ആതക 63

25.03.2006-തല സര്കദ്യാര് ഉതരവപ്രകദ്യാരരം അസവിസനത്ത് വഗഡത്ത്  -2,
അസവിസനത്ത് വഗഡത്ത് -1 എന്നഗീ തസവികകള് സരംവയദ്യാജവിപവിചത്ത് അസവിസനത്ത്
എന്നത്ത്  പുനര്നദ്യാമകരണരം  തചയതവിതന  തുടര്ന്നത്ത്  26.4.2007-തല
യ.ഒ.എ.ഡവി.ബവി./3028/SSUS/2006(1)  പ്രകദ്യാരരം
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല  അസവിസന്റുമദ്യാരതട  തസവിക  വവിനദദ്യാസരം
തദ്യാതഴപറയരം പ്രകദ്യാരരം ക്രമഗീകരവിക്കുകയണദ്യായവി. 

തസവികയതട വപരത്ത് നവിലവവിലള്ള  തസവികകളുതട എണരം

അസവിസന്റത്ത് 21

സഗീനവിയര് വഗഡത്ത് അസവിസന്റത്ത് 21

തസലകന് വഗഡത്ത് അസവിസന്റത്ത് 21

ആതക 63

25.03.2006-തലയരം  17.5.2010-തലയരം  സര്കദ്യാര്  ഉതരവകളവിതല
നവിബനനകള്  പ്രകദ്യാരരം  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല  തദ്യാഴ്ന്ന
വരമദ്യാനകദ്യാരദ്യായ ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത് അസവിസന്റത്ത് വഗഡത്ത്  2/അസവിസനത്ത് 
തസവികയവിവലയത്ത്  തസവികമദ്യാറ്റരം  വഴവിയള്ള  നവിയമനതവിനത്ത്  നഗീകവി
വകദ്യാവന്ന  തസവികകളുതട  എണരം  തദ്യാതഴ  പറയരം  പ്രകദ്യാരമദ്യാണത്ത്
നവിര്ണയവിവകണവിയവിരന്നതത്ത്.
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16 അസവിസന്റത്ത് വഗഡത്ത് 2  തസവികയതട 2% (25.3.2006 വതര ) 16x2/100 =0.32

21 അസവിസന്റത്ത് തസവികകളുതട 2% (25.3.2006 മുതല് 6.5.2010 വതര) 21x2 /100=0.42

21 അസവിസന്റത്ത് തസവികകളുതട 4% (17.5.2010 മുതല്)s 21x4/100 =0.84

27.02.2006-തലയരം  3.10.2006-തലയരം  സര്കദ്യാര്  ഉതരവകള്
പ്രകദ്യാരരം  പ്രവവശന  തസവികയതട  യഥദ്യാക്രമരം  2%  ഉരം  4%ഉരം
കണകദ്യാക്കുവമ്പദ്യാള് ദശദ്യാരംശ സരംഖദ വരന്നുതവങ്കേവില് തതദ്യാട്ടുതദ്യാഴതത
പൂര്ണ  സരംഖദയവില്  നവിജതപടുവതണതദ്യാണത്ത്.   വമല്  ഉതരവകള്
പ്രകദ്യാരരം  സരംസ്കൃത  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല  തദ്യാഴ്ന്ന  ശമ്പളകദ്യാരദ്യായ
ജഗീവനകദ്യാരവില്  ആര്ക്കുരം  തതന്ന  അസവിസന് റത്ത്  ആയവി  നവിയമനരം
ലഭവികദ്യാന്  അര്ഹതയവില.   പ്രവവശന  തസവികയദ്യായ  അസവിസന്റത്ത്
തസവികയവില്  25  തസവികകള്  ഉണദ്യാകുവമ്പദ്യാള്  മദ്യാത്രവമ
ഒരദ്യാള്തകങ്കേവിലരം നവിയമനതവിനത്ത് അര്ഹത വരന്നുള.

2.7.2007 വലയരം  13.9.2010 വലയരം  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  ഉതരവകള്
പരവിവശദ്യാധവിചതവില്  തസവികമദ്യാറ്റരം  വഴവിയള്ള  നവിയമനതവിനത്ത്
പരവിഗണവിചവിരവിക്കുന്നതത്ത്  പ്രവവശന  തസവികയവിലള്ള  21
അസവിസന്റുമദ്യാര്ക്കു പകരരം ആതക അസവിസന്റുമദ്യാരതട (അസവിസന്റത്ത്,
സഗീനവിയര്  വഗഡത്ത്  അസവിസന്റത്ത്,  തസലകന്  വഗഡത്ത്  അസവിസന്റത്ത്)
എണമദ്യായ 63 ആണത്ത്. 25.1.2006-വലയരം 17.5.2010 വലയരം സര്കദ്യാര്
ഉതരവകളവിതല വദവസകള് തതറ്റദ്യായ രഗീതവിയവില് വദദ്യാഖദദ്യാനവിചദ്യാണത്ത്
ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത്  അനര്ഹമദ്യായ  ആനകൂലദങ്ങള്  നല്കവിയവിട്ടുള്ളതത്ത്.
വവിശദദ്യാരംശരം ചുവതട വചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നരം

ഉതരവത്ത് നമ്പറുരം
തഗീയതവിയരം

ജഗീവനകദ്യാരതന്റ വപരരം
ഉവദദദ്യാഗവപരരം

സദ്യാനകയറ്റ
വവിവരണരം

1
എ.ഡവി.
ബവി./663/S.S.U.S./04(1)
2.7.07

ശ്രഗീ.തക.വകശവന് വപദ്യാറ്റവി 
ശ്രഗീ.പവി.തക.സുബ്രേന് കറവികല് 
അസവിസന്റത്ത് വഗഡത്ത് I

അസവിസന്റത്ത് വഗഡത്ത് 
I ആയവി മദ്യാറ്റരം വഴവി 
നവിയമനരം

2
എ.ഡവി.ബവി./2003/ 
S.S.U.S./2009(2)16.11.2
009

ശ്രഗീ.പവി.തക.സുബ്രേന്
അസവിസന്റത്ത് വഗഡത്ത് 2

സഗീനവിയര് വഗഡത്ത് 
അസവിസന്റത്ത് ആയവി 
സദ്യാനകയറ്റരം

3
എ.ഡവി.
ബവി./6578/S.S.U.S./200
9, 20.3.2010

ശ്രഗീ.തക.വകശവന് വപദ്യാറ്റവി, 
അസവിസന്റത്ത് വഗഡത്ത് 2

സഗീനവിയര് വഗഡത്ത് 
അസവിസന്റദ്യായവി 
സദ്യാനകയറ്റരം.
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4
എ.ഡവി.
ബവി./4416/S.S.U.S./200
2/1.3.2010

ശ്രഗീ.പവി.സുവരഷത്ത് കുമദ്യാര്
ശ്രഗീ.തക.എരം.അവശദ്യാകത്ത് കുമദ്യാര്
 കറവികല് അസവിസന്റത്ത് വഗഡത്ത് 2

അസവിസന്റദ്യായവി 
മദ്യാറ്റരംവഴവി നവിയമനരം.

5
എ.ഡവി.
ബവി./6527/S.S.U.S./201
0(2) 13.9.2010

ശ്രഗീ.ജവി.കൃഷ്ണകുമദ്യാര്, കറവികല് 
അസവിസന്റത്ത് വഗഡത്ത് I

6
എ.ഡവി.
ബവി./4416/S.S.U.S./200
2(1) 5.7.2007

ശ്രഗീ.ജവി.കൃഷ്ണകുമദ്യാര് 
ശ്രഗീ.എരം.എസത്ത്.വമജു
കറവികല് അസവിസന്റത്ത് വഗഡത്ത് I

കറവികല് 
അസവിസന്റത്ത് വഗഡത്ത് 
I ആയവി 
സദ്യാനകയറ്റരം

7
എ.ഡവി.
ബവി./4416/S.S.U.S./200
2(1) 5.7.2007

ശ്രഗീ.തക.എരം.അവശദ്യാകത്ത് കുമദ്യാര് 
ശ്രഗീ.തക.സദദ്യാനന്ദന് പവിള്ള
കദ്യാസത്ത് -IV

കറവികല് 
അസവിസന്റത്ത് വഗഡത്ത് 
2  സദ്യാനകയറ്റരം

8
എ.ഡവി.
ബവി./4416/S.S.U.S./200
2(1) 14.11.07

ശ്രഗീ.പവി.സുവരഷത്ത് കുമദ്യാര്
കദ്യാസത്ത് -IV

കറവികല് 
അസവിസന്റത്ത്    
വഗഡത്ത് II ആയവി 
സദ്യാനകയറ്റരം

9
എ.ഡവി.
ബവി./4416/S.S.U.S./200
2 14.09.2010

ശ്രഗീ.തക.എന്.ശശഗീന്ദ്രന്
കറവികല് അസവിസന്റത്ത് വഗഡത്ത് 2

കറവികല് 
അസവിസന്റത്ത് വഗഡത്ത് 
I ആയവി 
സദ്യാനകയറ്റരം

10
എ.ഡവി.
ബവി./4416/S.S.U.S./200
2 14.09.2010

ശ്രഗീമതവി.തക.ജവി.ബഗീന
ശ്രഗീമതവി.വവി.മവിനവി
ശ്രഗീമതവി.തക.സുമ
കദ്യാസത്ത് -IV

കറവികല് 
അസവിസന്റത്ത് വഗഡത്ത് 
2 ആയവി 
സദ്യാനകയറ്റരം

vii. വകരള കദ്യാര്ഷവിക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

(a) ശമ്പളപരവിഷ്കരണ ഉതരവകതള മറവികടന്നു തകദ്യാണത്ത് ഉയര്ന്ന തസയവില്
അനവദവിച്ചു

ജവി.ഒ(പവി)നരം.86/2011/ഫവിന് തഗീയതവി.26.02.2011  ശമ്പള പരവിഷ്കരണ
ഉതരവത്ത്  പ്രകദ്യാരരം  തസലകന്  വഗഡത്ത്  HDV  വഡ്രൈവര്മദ്യാരതട
ശമ്പളതസയവില്  9190-15510  ല്  നവിന്നുരം  14620-25280  ആയവി
പരവിഷ്കരവിച്ചു.  എന്നദ്യാല്  01.04.2011  നത്ത്  മുമ്പത്ത്  സര്വ്വഗീസവിലള്ള
ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത്   2004  ശമ്പളപരവിഷ്കരണരം  മൂലരം  ലഭവിച
ആനകൂലദങ്ങള്  സരംരകവിച്ചു  തകദ്യാണത്ത്  BG/A2/1911/2011  തഗീയതവി
17.02.2014  പ്രകദ്യാരരം സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല ഉതരവത്ത് പുറതപടുവവിക്കുകയരം,
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16180-29180  എന്ന  ശമ്പള  തസയവില്  ടവി  വവിഭദ്യാഗരം  ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത്
അനവദവിക്കുകയരം  തചയ.  തുടര്ന്നത്ത്  ജവി.ഒ  (പവി)നരം.10/2016/ഫവിന്
തഗീയതവി  21.01.2016  പ്രകദ്യാരമുള്ള  ശമ്പളപരവിഷ്കരണ  ഉതരവവില്
തസലകന് വഗഡത്ത്  HDV  വഡ്രൈവര്മദ്യാരതട  ശമ്പളതസയവില്  14620
–25280  ല്  നവിന്നുരം  27800–59400  ആയവിട്ടദ്യാണത്ത്
പുതുകവിയവിട്ടുള്ളതതങ്കേവിലരം  16180  –29180  എന്ന  ശമ്പളതസയവിലവിനത്ത്
തുലദമദ്യായ  30700  –65400  എന്ന  ശമ്പളതസയവിലദ്യാണത്ത്
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല എകവികറ്റ്യൂട്ടഗീവത്ത് കമവിറ്റവി അരംഗഗീകരവിച്ചു നല്കവിയതത്ത്.

(b)അനധവികൃതമദ്യായവി  അസവിസനത്ത്  വലവബ്രേറവിയന്  തസവികയവിവലകത്ത്
സദ്യാനകയറ്റരം അനവദവിച്ചു

കദ്യാര്ഷവിക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല  അസവിസനത്ത്  വലവബ്രേറവിയന്
തസവികയവിവലക്കുള്ള  നവിയമനതവിനത്ത്  യ.ജവി.സവി  നവിഷ്കര്ഷവിചവിരവിക്കുന്ന
വയദ്യാഗദത   തനറ്റത്ത്  ഉരം   55%  മദ്യാര്വകദ്യാതടയള്ള  MLISC  ബവിരദരം
അതലങ്കേവില്  55%  മദ്യാര്വകദ്യാതടയള്ള ആര്ട്ടത്ത്സത്ത്  /സയന്സത്ത്/  തകദ്യാവമഴത്ത്/
തത്തുലദ ബവിരദദ്യാനനര ബവിരദവരം 55% മദ്യാര്വകദ്യാതടയള്ള വലബ്രേറവി
സയന്സത്ത് /  ഇന്ഫര്വമഷന് സയന്സത്ത് /വഡദ്യാകറ്റ്യൂതമവനഷന്/ തത്തുലദ
തപ്രദ്യാഫഷണല് ബവിരദവമദ്യാണത്ത്. യ.ജവി.സവി യതട 22.09.2006 തല നരം.
എഫത്ത്-3-1/94(PS)-7  നമ്പര്  കതത്ത്  പ്രകദ്യാരരം  എരം.ഫവില്  ബവിരദരം
വനടവിയവര്കത്ത് അസവിസനത്ത് വലവബ്രേറവിയനദ്യായള്ള നവിയമനതവിനത്ത് തനറ്റത്ത്
വയദ്യാഗദത  വനടണതമന്ന  നവിബനനയവില്  നവിന്നത്ത്  ഒഴവിവദ്യാകവിയവിരന്നു.
GO(MS)No.87/91/HEdn  തഗീയതവി.  09.04.1991  പ്രകദ്യാരരം
01.04.1990  നത്ത്  മുമ്പത്ത്  സര്വ്വഗീസവിലള്ള  വലബ്രേറവി  അസവിസനത്ത്  /
റഫറന്സത്ത്  അസവിസന്റുമദ്യാര്കത്ത്  യ.ജവി.സവി  നവിഷ്കര്ഷവിക്കുന്ന
വയദ്യാഗദതയതണങ്കേവില്  അസവിസനത്ത്  വലവബ്രേറവിയന്  വഗഡത്ത്-2  ആയവി
സദ്യാനകയറ്റരം നല്കദ്യാവന്നതദ്യാണത്ത്. എന്നദ്യാല്  MLISC ബവിരദരം മദ്യാത്രരം
വയദ്യാഗദതയണദ്യായവിരന്ന  ശ്രഗീ.ആര്.മവനദ്യാഹര്  എന്ന  ജഗീവനകദ്യാരനത്ത്
റഫറന്സത്ത്  അസവിസനത്ത്   തസവികയവില്  നവിന്നുരം  അസവിസനത്ത്
വലവബ്രേറവിയനദ്യായവി  12.12.1997  പ്രദ്യാബലദതവില്  സദ്യാനകയറ്റരം
നല്കവി.  ടവിയദ്യാന്  എരം.ഫവില്  വയദ്യാഗദത  വനടവിയ  22.02.2008  ല്
മദ്യാത്രവമ  സദ്യാനകയറ്റതവിനത്ത്  അര്ഹതയളതവന്നവിരവിതക
ക്രമവവിരദമദ്യായവി അസവിസനത്ത് വലവബ്രേറവിയന് തസവികയവില് നവിയമനരം
നല്കവി.
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(c) തദ്യാല്കദ്യാലവിക ജഗീവനകദ്യാരതട നവിയമനരം വനരവിട്ടത്ത് നടത്തുന്നു  .

കദ്യാര്ഷവിക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല  അദദദ്യാപക/അനദദദ്യാപക
തസവികയവിതല  തദ്യാല്കദ്യാലവിക  നവിയമനരം  പലതുരം  വനരവിട്ടദ്യാണത്ത്
നടത്തുന്നതത്ത്. ഏതദ്യാനരം ഉദദ്യാഹരണങ്ങള് ചുവതട വചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ നരം       തസവിക എണരം നവിയമന രഗീതവി

1 അസവി.തപ്രദ്യാഫസര് 85 വനരവിട്ടത്ത്

2 അസവിസനത്ത് 12 വനരവിട്ടത്ത്

3 ആയ 4 വനരവിട്ടത്ത്

4 അസവി.എഞവിനഗീയര് (തമകദ്യാനവികല്) 1 വനരവിട്ടത്ത്

5 വബന്ഡര് 6 വനരവിട്ടത്ത്

6 കദ്യാസത്ത് IV 19 വനരവിട്ടത്ത്

7 കറവികല് അസവി./ലദ്യാബത്ത് അസവി.Gr.III 8 എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത് -3
വനരവിട്ടത്ത് -5

8 കമ്പറ്റ്യൂട്ടര് അസവിസനത്ത് 3 വനരവിട്ടത്ത്

9 കവമ്പദ്യാസവിറ്റര് 3 വനരവിട്ടത്ത്

10 വഡ്രൈവര് LDV 22 എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത് -1
വനരവിട്ടത്ത് -21

11 വഡ്രൈവര് HDV 3 വനരവിട്ടത്ത്

12 ഡദ്യാറ്റ എന്ടവി ഓപവററ്റര് 1 വനരവിട്ടത്ത്

13 ഫദ്യാരം ഓഫഗീസര് (അഗവി) 39 എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത് -2
വനരവിട്ടത്ത് -37

14 വഹദ്യാസല് മദ്യാവനജര് 2 വനരവിട്ടത്ത്

15 വഹസ്ക്കൂല് അസവിസനത്ത് 7 എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത് 

16 വലബ്രേറവി അസവിസനത്ത് 10 എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത് -5
വനരവിട്ടത്ത് -5

17 വലന്മദ്യാന് 1 വനരവിട്ടത്ത്

18 വമടണ് 1 വനരവിട്ടത്ത്

19 നഴറവി സ്ക്കൂള് അസവിസനത്ത് 4 എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത് 

20 ഓവര്സഗീയര് 17 എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത് -2
വനരവിട്ടത്ത് -15

21 പമ്പത്ത് ഓപവററ്റര് 3 വനരവിട്ടത്ത്
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22 പ്രൂഫത്ത് റഗീഡര് 1 വനരവിട്ടത്ത്

23 പ്രവിനര് 4 വനരവിട്ടത്ത്

24 തസ്പെഷലവിസത്ത് ടഗീചര് 3 എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത് 

25 തടകഗീഷദന് 11 വനരവിട്ടത്ത്

26 വടഡത്ത് അസവിസനത്ത് 6 വനരവിട്ടത്ത്

viii. കദ്യാലവികറ്റത്ത് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

(a) യൂണവിവവഴവിറ്റവി  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്  ,    യ  .  ജവി  .  സവി  .    തറഗുവലഷന്  എന്നവിവയത്ത്
വവിരദമദ്യായവി അധദദ്യാപകര്കത്ത് സദ്യാനകയറ്റരം അനവദവിക്കുന്നു

ലകത്ത്ചറര്,  റഗീഡര്,  തപ്രദ്യാഫസര്  എന്നഗീ  തസവികകളവില്  വനരവിട്ടത്ത്
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് നവിയമവിതരദ്യാവന്ന അധദദ്യാപകര്കത്ത് യൂണവിവവഴവിറ്റവി
തറഗുവലഷന്  ഏഴത്ത് പ്രകദ്യാരരം മുന് സര്വ്വഗീസത്ത് പരവിഗണവിചത്ത് തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന്
അനവദവികദ്യാവന്നതദ്യാണത്ത്.  പുതുതദ്യായവി  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്
നവിയമവിതരദ്യാവന്ന  അധദദ്യാപകര്കത്ത്  വമല്  വനദ്യാട്ടവിഫവിവകഷന്
തറഗുവലഷന് 8 പ്രകദ്യാരവരം കദ്യാലവികറ്റത്ത് യൂണവിവവഴവിറ്റവി ഫസത്ത് സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്സത്ത്
1977 ചദ്യാപത്ത്റ്റര് 3 സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത് 13 പ്രകദ്യാരവരം ഒര വര്ഷതത തപ്രദ്യാവബഷന്
നവിഷ്കര്ഷവിക്കുന്നുണത്ത്. കൂടദ്യാതത 21/12/1999 തല GO (P) No. 171/99/H
Edn.  ഖണ്ഡവിക  9.1  പ്രകദ്യാരവരം  ഒര  വര്ഷതത  തപ്രദ്യാവബഷന്
കദ്യാലയളവത്ത് നവിഷ്ക്കര്ഷവിക്കുന്നു. കദ്യാലവികറ്റത്ത് യൂണവിവവഴവിറ്റവി ഫസത്ത് സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്
1977  ചദ്യാപത്ത്റ്റര്  3,  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്സത്ത്  9  പ്രകദ്യാരരം  യൂണവിവവഴവിറ്റവി  നവിയമനരം
ലഭവിക്കുന്ന അധദദ്യാപകര്കത്ത്  KSR, KS&SSR  എന്നവിവ ബദ്യാധകമദ്യാണത്ത്.
KS&SSR  ഖണ്ഡവിക  28  (a)  പ്രകദ്യാരരം  തപ്രദ്യാവബഷന്  ഡവികയര്
തചയദ്യാതത  തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന്  നല്കരതതന്നത്ത്  വദക്തമദ്യാകവിയവിട്ടുണത്ത്.
എന്നദ്യാല്  തപ്രദ്യാവബഷന്  കദ്യാലയളവത്ത്  പരവിഗണവികദ്യാതത
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല അധദദ്യാപകര്കത്ത് നവിയമവിതരദ്യായ ദവിവസരം തതന്ന
മുന്  വസവനകദ്യാലരം  കണകവിതലടുതത്ത്  സദ്യാനകയറ്റരം
അനവദവിക്കുന്നതദ്യായവി  കദ്യാണുന്നു.  ഉദദ്യാഹരണതവിനത്ത്  19/01/2017  തല
UO  No.  764/2017/Admn.  പ്രകദ്യാരരം  തകദ്യാവമഴത്ത്  ആനത്ത്  മദ്യാവനതജ്മെനത്ത്
സഡഗീസവിതല  അധദദ്യാപകന്  വഡദ്യാ.  ബവി.  വവിജയചന്ദ്രന്  പവിള്ളകത്ത്
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  റഗീഡറദ്യായവി  നവിയമനരം  ലഭവിച  10/09/2009  ല്
തതന്ന  അവസദ്യാസവിവയറ്റത്ത്  തപ്രദ്യാഫസറദ്യായവി  റഗീ-തഡസവിവഗ്നേഷന്
അനവദവിചത്ത് ഉയര്ന്ന ശമ്പളതസയവില് നല്കവിയവിട്ടുണത്ത്.
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വഡദ്യാ.  വവിജയചന്ദ്രന്  പവിള്ള  15/02/1985  മുതല്  09/09/2009  വതര
ജൂനവിയര്  ലകത്ത്ചറര്,  ലകത്ത്ചറര്  (സഗീനവിയര്  തസയവില്),  ലകത്ത്ചറര്
(തസലകന് തസയവില്) എന്നഗീ തസവികകളവില് വസവനമനഷവിചവിട്ടുണത്ത്.
10/09/2009  നത്ത്  12000-420-18300  പ്രഗീ-റവിവവസത്ത്ഡത്ത്  തസയവില്
ഇവദ്ദേഹരം  കദ്യാലവികറ്റത്ത്  യൂണവിവവഴവിറ്റവിയവില്   റഗീഡറദ്യായവി  നവിയമവിതനദ്യായവി.
GO  (P)  No.  58/2010/H  Edn.  Dated  27/03/2010  പ്രകദ്യാരരം
ശമ്പളപരവിഷ്ക്കരണവതദ്യാടനബനവിചത്ത് ഇവദ്ദേഹതവിതന 10/09/2009 തല
ശമ്പളരം  39100+8000  AGP  (15600-39100+8000AGP)  ആയവി
സവിന്ഡവിവകറ്റത്ത് നവിജതപടുതവി നവില്കവിട്ടുണത്ത്. പവിന്നഗീടത്ത് 06/01/2016 തല
UO  No.  246/16/Admn.  പ്രകദ്യാരരം  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്
നവിയമവിതനദ്യായ  ദവിവസരം  മുതല്  തപ്രദ്യാവബഷന്  കദ്യാലയളവത്ത്
പരവിഗണവികദ്യാതത  ഇവദ്ദേഹതവിനത്ത്  അവസദ്യാസവിവയറ്റത്ത്  തപ്രദ്യാഫസര്
തസവികയവില്  (തസയവില്  37400-67000+10000  AGP)  റഗീ
തഡസവിവഗ്നേഷന് അനവദവിച്ചു നല്കവി.

17/02/2016  തല തക.എസത്ത്.എ.-സവി.എല്.യ.  എ 2-117/2016  നമ്പര്
കതത്ത് പ്രകദ്യാരരം പ്രസ്തുത തഗീയതവിയവില് ഇവദ്ദേഹതവിനത്ത് അവസദ്യാസവിവയറ്റത്ത്
തപ്രദ്യാഫസറുതട  തസയവില്  അനവദവിചതത്ത്  ക്രമപ്രകദ്യാരമതലന്നത്ത്
ചൂണവികദ്യാണവിചതവിതന  തുടര്ന്നത്ത്  29/09/2016-തല  UO  No.
1398/2016/Fin  പ്രകദ്യാരരം  അധവികതുക  വപഴണല്  വപ  ആയവി
അനവദവിച്ചുതകദ്യാണത്ത്  15600-39100+8000  AGP  എന്ന  തസയവിലവില്
ഇവദ്ദേഹതവിതന ശമ്പളരം 39100+6710 PP+8000 AGP+1000 PAGP
ആകവി  വപ  തപ്രദ്യാട്ടകന്  അനവദവിച്ചു.  പവിന്നഗീടത്ത്  26/12/2016  തല
സവിനവിവകറ്റവിതന  2016.1349  നമ്പര്  തഗീരമദ്യാനപ്രകദ്യാരരം  06/01/2016
തല  UO  കദദ്യാന്സല് തചയ്യുകയരം  UGC 2010  തറഗുവലഷന് പ്രകദ്യാരരം
നവിഷ്ക്കര്ഷവിച  PBAS  (Proforma  Based  Appraisal  System)
പ്രകദ്യാരമുള്ള  API  Score  അടവിസദ്യാനതപടുതവി,  10/09/2009  നത്ത്
അവസദ്യാസവിവയറ്റത്ത്  തപ്രദ്യാഫസറദ്യായവി  റഗീ-തഡസവിവഗ്നേഷന്
തചയ്യുകയമുണദ്യായവി.  എന്നദ്യാല് യൂണവിവവഴവിറ്റവി  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്സത്ത്,  റഗുവലഷന്,
യ.ജവി.സവി.  റഗുവലഷന് എന്നവിവയവില് നവിഷ്ക്കര്ഷവിചവിട്ടുള്ള തപ്രദ്യാവബഷന്
പവിരവിയഡത്ത്  പരവിഗണവികദ്യാതതയരം  KS&SSR  തല  വദവസകള്
പദ്യാലവികദ്യാതതയമദ്യാണത്ത്  ഇപ്രകദ്യാരരം  സദ്യാനകയറ്റരം  അനവദവിചവിട്ടുള്ളതത്ത്.
ആയതവിനദ്യാല്  ഈ  നടപടവി  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്  വദവസകളുതട  ലരംഘനമദ്യാണത്ത്.
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സര്കദ്യാര്  അനമതവിയവിലദ്യാതത  മദ്യാര്ഗനവിര്വദ്ദേശങ്ങള്കത്ത്  വവിരദമദ്യായവി
സദ്യാനകയറ്റരം അനവദവിചത്ത് ശമ്പളരം ഉയര്തവി നല്കവിയ നടപടവി ജവി.ഒ.
(എരം.എസത്ത്.)  നരം.  230/88/ഉന്നതവവിദദദ്യാഭദദ്യാസരം തഗീയതവി  27/10/1988
sub  rule  4  പ്രകദ്യാരരം  സര്കദ്യാര്  ഫണവിതന  ദുര്വവിനവിവയദ്യാഗമദ്യാണത്ത്.
ആയതവിതന  ഉതരവദ്യാദവി  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  വവസത്ത്
ചദ്യാന്സലറദ്യാതണന്നത്ത്  പ്രസ്തുത  ഉതരവവില്  വദക്തമദ്യാകവിയവിട്ടുണത്ത്.
യൂണവിവവഴവിറ്റവിയവിതല  തകദ്യാവമഴത്ത്  ആനത്ത്  മദ്യാവനതജ്മെനത്ത്  സഡഗീസവിതല
അധദദ്യാപകരദ്യായ  വഡദ്യാ.  വജദ്യാണ്സണവിനരം,  വഡദ്യാ.  മുഹമദത്ത്  മദ്യാഹവിനരം
സമദ്യാനരഗീതവിയവില് റഗീ തഡസവിവഗ്നേഷന് അനവദവിചവിട്ടുണത്ത്.

ix. കണ്ണൂര് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

(a) സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവില്  വദവസ  തചയവിട്ടുള്ള  നവിശവിത  വയദ്യാഗദത  ഇലദ്യാത
ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത് സദ്യാനകയറ്റരം നല്കവി

അപദ്യാകതകളുതട വവിശദവവിവരരം ചുവതട വചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നരം

ജഗീവനകദ്യാരതന
വപരത്ത്/ തസവിക 

സദ്യാനകയറ്റരം
വനടവിയ തസവിക

ഉതരവത്ത് നരം./
തഗീയതവി

അധവികവവിവരങ്ങള്

1 ശ്രഗീമതവി. 
സുഗതകുമദ്യാരവി.തക.പവി

അസവിസനത്ത് 
വലവബ്രേറവിയന്

UO Ad-
A2/5812/ 
2008 (1) 
20.11.18

2005 തല കണ്ണൂര് 
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല 
ഓര്ഡവിനന്സത്ത് പ്രകദ്യാരരം
വലവബ്രേറവിയന് 
തസവികയവില് 
നവിയമവിക്കുന്നതവിനള്ള 
വയദ്യാഗദത യ.ജവി.സവി-
തനറ്റത്ത് 
പദ്യാസദ്യായവിരവികണരം 
എന്നദ്യാണത്ത്
.തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന് 
സമയതത്ത് ഇവര് തനറ്റത്ത് 
വയദ്യാഗദത 
വകവരവിചവിരന്നവില. 

2 ശ്രഗീമതവി.സുജദ്യാത 
അണവിവയരവി

അസവിസനത്ത് 
വലവബ്രേറവിയന്

UO A3/ 
5812/2008
01.04.20111

2005 തല കണ്ണൂര് 
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല 
ഓര്ഡവിനന്സത്ത് പ്രകദ്യാരരം
വലവബ്രേറവിയന് 
തസവികയവില് 
നവിയമവിക്കുന്നതവിനള്ള 
വയദ്യാഗദത യ.ജവി.സവി-
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തനറ്റത്ത് 
പദ്യാസദ്യായവിരവികണരം 
എന്നദ്യാണത്ത്
.തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന് 
സമയതത്ത് ഇവര് തനറ്റത്ത് 
വയദ്യാഗദത 
വകവരവിചവിരന്നവില. 

3
ശ്രഗീമതവി.രഞവിനവി.പവി.
വവി.

ഓഫഗീസത്ത് സൂപ്രണത്ത് 
(ഹ.വഗ)

Ad.E1/12446/
2018
26.07.2018

ഓഫഗീസത്ത് സൂപ്രണത്ത്, SO
(FC&D) തസവികകള് 
ഏകഗീകരവിചത്ത് സര്കദ്യാര് 
അനമതവിയവിലദ്യാത 
രണത്ത് SO (FC&D) 
തസവികകള് ഉള്തപതട 
കണകവിതലടുതത്ത് 1 :1 
ഹയര് വഗഡത്ത് 
അനവദവിച്ചു. 
ഓര്ഡവിനന്സവില് മദ്യാറ്റരം
വരതദ്യാതത 
ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത് 
ആവശദമദ്യായ 
വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ വയദ്യാഗദത,
തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന് 
മദ്യാനദണ്ഡരം എന്നവിവ 
മദ്യാറ്റവി നവിശയവിച്ചു.

(b)സര്കദ്യാര് അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാതത തസവികകള് പുനര്നദ്യാമകരണരം തചയത്ത്
സദ്യാനകയറ്റരം നല്കവി

കണ്ണൂര് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല സവിന്ഡവിവകറ്റവിതന  13.04.2018  തല  2018-
290  നമ്പര്  തഗീരമദ്യാനപ്രകദ്യാരരം  വടപവിസത്ത്,  തസവനദ്യാഗദ്യാഫര്
തസവികകള് സരംവയദ്യാജവിപവിചത്ത്   വടപവിസത്ത്-കരം-തസവനദ്യാഗദ്യാഫര് എന്ന
തസവിക  ആക്കുവദ്യാനരം  ഓഫഗീസത്ത്  സൂപ്രണത്ത്,  തസകന്  ഓഫഗീസര്
(FC&D)  തസവികകള്  ഏകഗീകരവിചത്ത്  ഓഫഗീസത്ത്  സൂപ്രണത്ത്   എന്ന
തസവികയദ്യാകവി  മദ്യാറ്റുന്നതവിനരം  തഗീരമദ്യാനവിച്ചു.  സരംവയദ്യാജവിത  ലവിസവില്
നവിന്നുരം  പ്രസ്തുത  തസവികയവിവലകത്ത്  തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന്  നല്കുന്നതവിനത്ത്
തഗീരമദ്യാനവിക്കുകയരം   ആതകയള്ള  തസവികയതട  അടവിസദ്യാനതവില്
ഓഫഗീസത്ത്  സുപ്രണത്ത്  തസവികയവില്  നവിന്നുരം  1:1  വറവഷദദ്യാ
അടവിസദ്യാനതവില്  ഓഫഗീസത്ത്  സൂപ്രണത്ത്  (ഹയര്  വഗഡത്ത്)

                                              സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡനിറച്ച് റനിശപദ്ധ്യാര്ടച്ച് സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡനിറച്ച് റനിശപദ്ധ്യാര്ടച്ച് 2018-192018-19 279



 സര്വകലലാശലാലകള

തസവികയവിവലകത്ത്  തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന്  നല്കുന്നതവിനരം  തഗീരമദ്യാനവിച്ചു.
ഇതനസരവിചത്ത് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല ഉതരവത്ത് പുറതപടുവവിചതവിതന തുടര്ന്നത്ത്
ഓഫഗീസത്ത് സൂപ്രണത്ത്, തസകന് ഓഫഗീസര് (FC&D) എന്നഗീ തസവികകള്
ഏകഗീകരവിക്കുകയരം  വറവഷദദ്യാ  അടവിസദ്യാനതവില്   1:1 ഹയര്  വഗഡത്ത്
അനവദവിച്ചു.  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  സര്കദ്യാര്  അനമതവിയവിലദ്യാത  2
തസകന് ഓഫഗീസര്  (FC&D)  തസവികകള് ഉള്തപതട  പരവിഗണവിചത്ത്
തമദ്യാതരം  6  തസവികകള്  കണകവിതലടുതത്ത്  1:1  വറവഷദദ്യാ
അടവിസദ്യാനതവില് സഗീനവിയറദ്യായ 3 വപര്കത്ത്  മുന്കദ്യാല പ്രദ്യാബലദതവില്
ഹയര് വഗഡത്ത് തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന് അനവദവിച്ചു നല്കവി.എന്നദ്യാല്  ഓഫഗീസത്ത്
സൂപ്രണത്ത്, തസകന് ഓഫഗീസര് (FC&D) വവിഭദ്യാഗങ്ങളവിലദ്യായവി ആതക 4
തസവികകള്  മദ്യാത്രമദ്യാണത്ത്  നവിലവവിലള്ളതത്ത്.  ഇപ്രകദ്യാരരം
കണകവിതലടുതദ്യാല്  2  വപര്കത്ത്  മദ്യാത്രമദ്യാണത്ത്  ഹയര്  വഗഡവിനത്ത്
അര്ഹതയള്ളതത്ത്.  എന്നദ്യാല്  ഇകദ്യാരദങ്ങതളദ്യാന്നുരം  പരവിഗണവികദ്യാതത,
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവിലരം  ഓര്ഡവിനന്സവിലരം  ആവശദമദ്യായ
വഭദഗതവി  വരതദ്യാതത,  40500-85000 ശമ്പളതസയവിലവില്
ശ്രഗീമതവി.രഞവിനവി.പവി.വവി  കത്ത്  01.03.2018  പ്രദ്യാബലദതവില് ഓഫഗീസത്ത്
സൂപ്രണത്ത്  (ഹയര് വഗഡത്ത്  )  അനവദവിച്ചു നല്കവിയതത്ത് ക്രമവവിരദമദ്യാണത്ത്.
ഓഫഗീസത്ത്  സൂപ്രണത്ത്,  തസകന്  ഓഫഗീസര്  (FC&D)
തസവികയവിവലക്കുള്ള  അനധവികൃത  തപ്രദ്യാവമദ്യാഷനകള്  നല്കവിയതവിതന
തുടര്ന്നത്ത്  ഒഴവിവത്ത്  വരന്ന മുറയത്ത്  ആയതവിതന ഫഗീഡര് കദ്യാറ്റഗറവിയവിലള്ള
തസവികകളവിവലക്കുരം  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  അനധവികൃത  തപ്രദ്യാവമദ്യാഷനകള്
നല്കവിയവിട്ടുണത്ത്.

കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  ഓര്ഡവിനന്സവിതല  വദവസകള്  പ്രകദ്യാരരം
ഓഫഗീസത്ത് സൂപ്രണത്ത്  (വടപവിസത്ത്)  തസവികയവിവലകത്ത് തസലകന് വഗഡത്ത്
വടപവിസ്റ്റുമദ്യാര്കദ്യാണത്ത്  സഗീനവിവയദ്യാറവിറ്റവി  അടവിസദ്യാനതവില്
തപ്രദ്യാവമദ്യാഷനത്ത് അര്ഹതയള്ളതത്ത്. വടപവിസത്ത്, തസവനദ്യാഗദ്യാഫര്, ഓഫഗീസത്ത്
സൂപ്രണത്ത്, തസകന് ഓഫഗീസര് (FC&D) തസവികയവിതല നവിയമനങ്ങള്
സരംബനവിചത്ത്  സവിന്ഡവിവകറ്റത്ത്  എടുത  തഗീരമദ്യാനങ്ങളുതട  വവിശദദ്യാരംശരം
ചുവതട വചര്ക്കുന്നു.
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തഗീരമദ്യാനരം നമ്പര് തഗീരമദ്യാനരം

22.07.1999 തല 99-216 
നമ്പര് തഗീരമദ്യാനരം

വടപവിസത്ത്, തസവനദ്യാഗദ്യാഫര്  സരംവയദ്യാജവിതലവിസത്ത് തയദ്യാറദ്യാകവി 
നവിയമനരം നല്കുവദ്യാന്  തഗീരമദ്യാനതമടുതത്ത്  ഉതരവവിറകവി.

18.04.2007 തല   2007-
220 നമ്പര് തഗീരമദ്യാനരം

വടപവിസത്ത്, തസവനദ്യാഗദ്യാഫര്  സരംവയദ്യാജവിതലവിസവില് നവിന്നത്ത് 
സദ്യാനകയറ്റരം നല്കുന്ന നടപടവിക്രമങ്ങള് നവിര്തല് 
തചയ്യുവദ്യാനരം എന്നദ്യാല് അവത സമയരം നവിലവവിതല 
സരംവയദ്യാജവിത ലവിസവില് നവിന്നത്ത് തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന് ലഭവിച ആതരയരം 
റവിവര്ട്ടത്ത് തചവയണതവിതലന്നുരം ഉതരവവിറകവി. 

19.05.2011 തല 2011-
314 നമ്പര് തഗീരമദ്യാനരം

വടപവിസത്ത്, തസവനദ്യാഗദ്യാഫര്  സരംവയദ്യാജവിതലവിസത്ത് തയദ്യാറദ്യാകവി 
നവിയമനരം നല്കുവദ്യാന്  തഗീരമദ്യാനതമടുതത്ത്  ഉതരവവിറകവി.

18.05.2016 തല 2016-
200 നമ്പര് തഗീരമദ്യാനരം 

വടപവിസത്ത്, തസവനദ്യാഗദ്യാഫര്  സരംവയദ്യാജവിത തസവിക വവിഭജവിചത്ത് 
വഗീണ്ടുരം വടപവിസത്ത്, തസവനദ്യാഗദ്യാഫര് പ്രവതദകരം 
തസവികകളദ്യാക്കുകയരം (സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല ഓര്ഡവിനന്സവില് 
നവിലവവിലള്ളതു വപദ്യാതല) തതറ്റദ്യായ സദ്യാനകയറ്റരം നല്കവിയതത്ത്
ക്രമതപടുതവി അധവികരം നല്കവിയ തുക തവിരവിച്ചുപവിടവിക്കുവദ്യാനരം 
ഉതരവവിറകവി. 

13.04.2018 തല 2018-
290 നമ്പര് തഗീരമദ്യാനരം

18.05.2016 തല 2016-200 നമ്പര് തഗീരമദ്യാനരം റദ്ദേത്ത് തചയത്ത് 
വടപവിസത്ത്, തസവനദ്യാഗദ്യാഫര് തസവികകള് വഗീണ്ടുരം 
സരംവയദ്യാജവിപവിചത്ത് ഒര തസവികയദ്യാക്കുവദ്യാന് (വടപവിസത്ത്-കരം-
തസവനദ്യാഗദ്യാഫര്) തഗീരമദ്യാനവിക്കുകയരം  വടപവിസത്ത്, 
തസവനദ്യാഗദ്യാഫര്  സരംവയദ്യാജവിതലവിസവില് നവിന്നത്ത്  തസകന് 
ഓഫഗീസര് (FC&D) തസവികയവിവലകത്ത് തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന് 
നല്കുവദ്യാന് തഗീരമദ്യാനവിക്കുകയരം തചയത്ത് ഉതരവവിറകവി. 

തസവികകള് ഏകഗീകരവിക്കുന്നതവില് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയ തട ആരരംഭകദ്യാലരം മുതല്
തതന്ന  സവിന്ഡവിവകറ്റവിനത്ത്  ആശയക്കുഴപരം  ഉണത്ത്.  തഗീരമദ്യാനങ്ങള്  അടവികടവി
വഭദഗതവി  വരവതണതവിതന  ആവശദകത  വദക്തമദ്യാകതപട്ടവിട്ടവില.
ജഗീവനകദ്യാരതട  വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ  വയദ്യാഗദതകളുരം  പ്രവമദ്യാഷന്  മദ്യാനദണ്ഡങ്ങളുരം
നവിശയവിക്കുന്ന ഓര്ഡവിനന്സവില് ചട്ടപ്രകദ്യാരമുള്ള വഭദഗതവികള് വരതദ്യാതത
തഗീരമദ്യാനങ്ങള്  എടുതതുമൂലരം  വമല്പറഞ  തസവികകളുതട  ഏകഗീകരണരം,
തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന്  എന്നവിവയവില്  ഗുരതരമദ്യായ  ചട്ടലരംഘനമദ്യാണത്ത്  നടന്നവിട്ടുള്ളതത്ത്.
1996 തല കണ്ണൂര് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല നവിയമരം തസകന് 40(2),40(3)  എന്നവിവ
പ്രകദ്യാരരം  അധവിക  തചലവത്ത്  ഉണദ്യാകുന്ന  വവിധതവില്  ഓര്ഡവിനന്സുകള്
വഭദഗതവി  തചയ്യുന്നതവിവനദ്യാ  പവിന്വലവിക്കുന്നതവിവനദ്യാ   സര്കദ്യാരവിതനയരം
ബഹ.ചദ്യാന്സലറുതടയരം   മുന്കൂര്  അനമതവി  ആവശദമദ്യാണത്ത്.  ആയതത്ത്
വനടദ്യാതതവിനദ്യാല്  സവിന്ഡവിവകറ്റവിതന  തഗീരമദ്യാനരം  നവിയമപ്രകദ്യാരരം
നവിലനവില്ക്കുന്നതല.
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22.01.2019  തല  സര്കദ്യാര്  ഉതരവത്ത്  (അചടവി)  100/2019/19  ഉ.വവി.വ.
പ്രകദ്യാരരം കണ്ണൂര് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് വടപവിസത്ത്-കരം-തസവനദ്യാഗദ്യാഫര് എന്ന
തസവികയതട  വപരത്ത്  കരംപറ്റ്യൂട്ടര്  അസവിസനത്ത്  എന്നത്ത്  നദ്യാമകരണരം  തചയത്ത്
അരംഗഗീകരവിചവിട്ടുണത്ത്.  ഈ  ഉതരവവിതന  അടവിസദ്യാനതവില്
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയതട മുന് തഗീരമദ്യാനങ്ങള് എലദ്യാരം   സര്കദ്യാര് അരംഗഗീകരവിച്ചു
എന്ന  വവിധതവില്   സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  ഉതരവവിറകവി  (യ.ഒ.നമ്പര്
അഡവിന്/എഡവിഇ/14678/  2018  തഗീയതവി.18.02.2018).  ഇതു  പ്രകദ്യാരരം
വടപവിസത്ത്,തസവനദ്യാഗദ്യാഫര് തസവികകള് സരംവയദ്യാജവിപവിച്ചു തകദ്യാണത്ത് പ്രവമദ്യാഷന്
നല്കുന്നതവിനരം  നവിലവവിലള്ള  ഒഴവിവകള്  പവി.എസത്ത്.സവികത്ത്   വവിടുന്നതവിനരം
തഗീരമദ്യാനവിചവിട്ടുണത്ത്.  എന്നദ്യാല് ഓഡവിറ്റവില് ചൂണവികദ്യാട്ടവിയ അപദ്യാകങ്ങള് ഒന്നുരം
തതന്ന   സര്കദ്യാര്  പരവിഗണവിക്കുകവയദ്യാ  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയത്ത്   അനകൂലമദ്യായ
തഗീരമദ്യാനങ്ങള്  എടുക്കുകവയദ്യാ  തചയവിട്ടവില.  മറ്റത്ത്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളവിതല
എല്.ഡവി. വടപവിസത്ത് തസവിക  കരംപറ്റ്യൂട്ടര് അസവിസനത്ത് എന്നത്ത് പുനര്നദ്യാമകരണരം
തചയതവിനദ്യാല്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയതട അപ്രകദ്യാരമുള്ള നടപടവി അരംഗഗീകരവിക്കുക
മദ്യാത്രമദ്യാണത്ത് വമല് ഉതരവവിലൂതട സര്കദ്യാര് തചയവിട്ടുള്ളതത്ത്.

വടപവിസത്ത്,തസവനദ്യാഗദ്യാഫര്  തസവികകളുരം  ഓഫഗീസത്ത്  സൂപ്രണത്ത്  ,തസകന്
ഓഫഗീസര് (എഫത്ത്.സവി&ഡവി) തസവികകളുരം സരംവയദ്യാജവികതപവടണതുതണങ്കേവില്
വവിശദമദ്യായ  തപ്രദ്യാവപദ്യാസല്  തയദ്യാറദ്യാകവി   സര്കദ്യാരവില്  സമര്പവിവകണതുരം
സര്കദ്യാര്  അരംഗഗീകദ്യാരവതദ്യാതട  ഓര്ഡവിനന്സവില്  ആവശദമദ്യായ  വഭദഗതവി
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  വരവതണതുമദ്യാണത്ത്.  അതുവപദ്യാതല  തതന്ന  കരംപറ്റ്യൂട്ടര്
അസവിസനത്ത്  തസവികയതട  അടവിസദ്യാനവയദ്യാഗദത  സരംബനവിചത്ത്   വദക്തത
വരതവി   വവിവരരം  പവി.എസത്ത്.സവി.  കത്ത്  റവിവപദ്യാര്ട്ടത്ത്  തചവയണതദ്യാണത്ത്.
ഓര്ഡവിനന്സവില്  വഭദഗതവികള്  വരത്തുന്നതുവതര  സവിന്ഡവിവകറ്റവിതന
13.04.2018 തല തഗീരമദ്യാനരം മരവവിപവിവകണതദ്യാണത്ത്.

(c) ആറദ്യാമതത്ത്  യ  .  ജവി  .  സവി  .    സഗീരം    -    യ  .  ജവി  .  സവി  .    തസയവിലവിലള്ള  അദദദ്യാപകര്കത്ത്
വനദ്യാണ്  വകദ്യാരംപകൗണഡത്ത്  അഡന്വദ്യാന്സത്ത്  ഇന്ക്രവിതമനത്ത്  അനവദവിചതവിതല
അപദ്യാകത

ആറദ്യാമതത്ത് യ.ജവി.സവി.  സഗീരം സരംസദ്യാനതത്ത് നടപദ്യാകവിതകദ്യാണത്ത് പുറതപടുവവിച
സര്കദ്യാര് ഉതരവത്ത്  (പവി)  നരം.  58/2010/ഉന്നതവവിദദദ്യാഭദദ്യാസവകുപത്ത്,  തഗീയതവി
27-03-2010  പ്രകദ്യാരരം പവി.എചത്ത്.ഡവി വയദ്യാഗദതയള്ള അദദദ്യാപകര്കത്ത് ആതക
നദ്യാലത്ത്  വനദ്യാണ്  വകദ്യാരംപകൗണഡത്ത്  അഡന്വദ്യാന്സത്ത്  ഇന്ക്രവിതമന്റുകളുരം  എരം.ഫവില്
വയദ്യാഗദതയള്ളവര്കത്ത്  രണത്ത്  വനദ്യാണ്  വകദ്യാരംപകൗണഡത്ത്  അഡന്വദ്യാന്സത്ത്
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ഇന്ക്രവിതമന്റുകളുമദ്യാണത്ത്  അനവദവികദ്യാവന്നതത്ത്.  03-09-2013  തഗീയതവിയവിതല
ജവി.ഒ.(എരം.എസത്ത്) നരം. 597/2013 ഉ.വവി.വ.  പ്രകദ്യാരരം 01-01-2006 നരം 31-08-
2008  നരം  ഇടയവില് സര്വഗീസവില് പ്രവവശവിച  പവി.എചത്ത്.ഡവി  വയദ്യാഗദതയള്ള
അദദദ്യാപകര്കത്ത് നദ്യാലത്ത്  വനദ്യാണ് വകദ്യാരംപകൗണഡത്ത് അഡന്വദ്യാന്സത്ത് ഇന്ക്രവിതമന്റുരം
എരം.ഫവില് വയദ്യാഗദതയള്ളവര്കത്ത് രണത്ത് വനദ്യാണ് വകദ്യാരംപകൗണഡത്ത് അഡന്വദ്യാന്സത്ത്
ഇന്ക്രവിതമന്റുരം  01-01-2006  മുതല്  31-08-2008  വതര  പഴയനവിരകവില്
പുതുകവിയ തസയവിലവിതല ശമ്പളവതദ്യാതടദ്യാപരം വചര്ത്തുരം, 01-09-2008  മുതല്
പുതുകവിയ  നവിരകവിലരം  അനവദവികദ്യാനദ്യാണത്ത്  വദവസയള്ളതത്ത്.  ആറദ്യാമതത്ത്
യ.ജവി.സവി സഗീരം പ്രകദ്യാരമുള്ള പുതുകവിയ വനദ്യാണ്-വകദ്യാരംപകൗണഡത്ത് അഡന്വദ്യാന്സത്ത്
ഇന്ക്രവിതമനവിനത്ത്  01-09-2008  മുതലദ്യാണത്ത്  പ്രദ്യാബലദതമന്നത്ത്  27-03-2010  തല
ഉതരവവില്  വദക്തമദ്യാകവിയവിട്ടുണത്ത്.  ഇന്ക്രവിതമനത്ത്  നവിരക്കുകളവിതല  വദതദദ്യാസരം
മൂലമദ്യാണത്ത് 31-08-2008 വതര പഴയ നവിരകവിലരം 01.09.2008 മുതല് പുതുകവിയ
നവിരകവിലരം  അഡന്വദ്യാന്സത്ത്  ഇന്ക്രവിതമനത്ത്  നല്കുന്നതവിനത്ത്  അനവദ്യാദരം
നല്കവിയവിട്ടുള്ളതത്ത്.  എന്നദ്യാല് ഇതവിന വവിരദമദ്യായവി സര്വകലദ്യാശദ്യാല ഉതരവത്ത്
നരം.Acad.B1/15210/2013,  തഗീയതവി  13-01-2017  പ്രകദ്യാരരം  പവി.എചത്ത്.ഡവി
വയദ്യാഗദതയള്ള  അദദദ്യാപകര്കത്ത്  പഴയ  നവിരകവില്  നദ്യാലരം  പുതുകവിയ
നവിരകവില്  നദ്യാലരം  ഉള്തപതട  ആതക  എട്ടത്ത്  വനദ്യാണ്  വകദ്യാരംപകൗണഡത്ത്
അഡന്വദ്യാന്സത്ത്  ഇന്ക്രവിതമന്റുകളുരം  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  ഉതരവത്ത്
നരം.Acad/B1/15210/2013,  തഗീയതവി  04.03.2017  പ്രകദ്യാരരം  എരം.ഫവില്
വയദ്യാഗദതയള്ളവര്കത്ത്  പഴയനവിരകവില്  രണ്ടുരം  പുതുകവിയ  നവിരകവില്  രണ്ടുരം
ഉള്തപതട  ആതക  നദ്യാലത്ത്  വനദ്യാണ്  വകദ്യാരംപകൗണഡത്ത്  അഡന്വദ്യാന്സത്ത്
ഇന്ക്രവിതമന്റുകളുരം അനവദവിചവിട്ടുണത്ത്.  01-09-2008  തല അടവിസദ്യാന ശമ്പളരം
വനദ്യാഷണലദ്യായവി  കണകദ്യാകവിയദ്യാണത്ത്  പുതുകവിയ  നവിരകവില്  വനദ്യാണ്
വകദ്യാരംപകൗണഡത്ത്  അഡന്വദ്യാന്സത്ത്  ഇന്ക്രവിതമന്റുകള് അനവദവിവകണവിയവിരന്നതത്ത്.
എന്നദ്യാല്  ഇപ്രകദ്യാരരം  തചയദ്യാതത  പഴയ  നവിരകവില്  അനവദവിച  വനദ്യാണ്
വകദ്യാരംപകൗണഡത്ത്  അഡന്വദ്യാന്സത്ത്  ഇന്ക്രവിതമന്റുകളുരം  വചര്തദ്യാണത്ത്  01-09-2008
തല  ശമ്പളരം  കണകദ്യാകവിയവിട്ടുള്ളതത്ത്.ഇപ്രകദ്യാരരം  ക്രമപ്രകദ്യാരമലദ്യാതത
ഇന്ക്രവിതമനത്ത് അനവദവിചതവിനദ്യാല് അധവിക തചലവണദ്യായവിട്ടുണത്ത്.

VI. വകരള സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

(a) സര്കദ്യാര്  തസവികകള്  നവിര്തലദ്യാകവി    -    ഓര്ഡവിനന്സവില്  വഭദഗതവി
വരത്തുന്നവില

2009  ശമ്പളപരവിഷ്കരണ ഉതരവവില് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല തഫയര്വകദ്യാപവി
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തസകനവില്  നവിലനവിന്നവിരന്ന  തസകന്  ഓഫഗീസര്,  തസകന്
ഓഫഗീസര്(ഹ.വഗ), പൂള് ഓഫഗീസര് തസവികകള്  നവിര്തലദ്യാക്കുകയരം പകരരം
ഓഫഗീസത്ത്  സൂപ്രണത്ത്  ഹയര്  വഗഡത്ത്  തസവിക  സൃഷവിചത്ത്  സദ്യാനകയറ്റരം
അനവദവിക്കുകയരം  തചയവിരന്നു.   എന്നദ്യാല്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്
കദ്യാലദ്യാകദ്യാലങ്ങളവില്  വമല്  സൂചവിപവിച  സദ്യാനകയറ്റരം  ലഭവിവകണവിയവിരന്ന
ജഗീവനകദ്യാര്  വകദ്യാടതവിതയ  സമഗീപവിചത്ത്   അനകൂല  ഉതരവത്ത്  വനടവി
സദ്യാനകയറ്റരം  കരസമദ്യാകവിയവിത്ത്ട്ടുണത്ത്.   നവിയമദ്യാനസൃത  ഓര്ഡവിനന്സത്ത്
വഭദഗതവി  വരത്തുന്നതവിനത്ത്  വകദ്യാടതവി  വവിധവി  തടസമതലന്നത്ത്  വകദ്യാടതവി  തതന്ന
വദക്തമദ്യാകവിയവിട്ടുരം  സര്കദ്യാരവിനത്ത്  അധവിക സദ്യാമ്പതവിക ബദ്യാധദത വരത്തുന്ന
സദ്യാനകയറ്റരം  നവിര്തലദ്യാക്കുകവയദ്യാ  ഓര്ഡവിനന്സവില്  ആവശദമദ്യായ
വഭദഗതവി വരത്തുകവയദ്യാ തചയവിട്ടവില.

സര്വകലദ്യാശദ്യാല  ജഗീവനകദ്യാരതട  ശമ്പളരം  പരവിഷ്കരവിച  26.02.2011  തല
86/2011/ഫവിന്  നമ്പര്  സര്കദ്യാര്  ഉതരവത്ത്  പ്രകദ്യാരരം  സര്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്
തഫയര്വകദ്യാപവി  തസകനവില്  നവിലനവിന്നവിരന്ന  തസകന്  ഓഫഗീസര്,
തസകന്  ഓഫഗീസര്(ഹ.വഗ),  പൂള്  ഓഫഗീസര്  തസവികകള്
നവിര്തലദ്യാക്കുകയരം  പകരരം  ഓഫഗീസത്ത്  സൂപ്രണത്ത്  തസവികയത്ത്  1:1
അനപദ്യാതതവില്  ഓഫഗീസത്ത്  സൂപ്രണത്ത്  ഹയര്  വഗഡത്ത്  തസവിക  സൃഷവിചത്ത്
സദ്യാനകയറ്റരം  അനവദവിക്കുകയരം  തചയവിരന്നു.  എന്നദ്യാല്  അതവിതനതവിതര
ഒരകൂട്ടരം  ജഗീവനകദ്യാര്  നല്കവിയ  റവിട്ടത്ത്  ഹര്ജവിയവിവനല്  സര്വകലദ്യാശദ്യാല
ഓര്ഡവിനന്സവില് ഇതു സരംബനവിച വഭദഗതവി  നവിയമപരമദ്യായവി വരതദ്യാതത
സദ്യാനകയറ്റരം  നവിവഷധവികദ്യാനദ്യാവവിതലന്നത്ത്  വകദ്യാടതവി  വവിധവിച്ചു.  ആയതവിതന
അടവിസദ്യാനതവില്  വമല്  സര്കദ്യാരതരവവിറങ്ങവി  വര്ഷങ്ങള്  കഴവിഞവിട്ടുരം
സര്വകലദ്യാശദ്യാല  സര്കദ്യാര്  നവിര്തലദ്യാകവിയ  തസവികകളവിവലകത്ത്
സദ്യാനകയറ്റരം  അനവദവിച്ചു  വരന്നു.  നവിയമദ്യാനസരണരം  ഓര്ഡവിനന്സത്ത്
വഭദഗതവി വരത്തുന്നതവിനത്ത്  വകദ്യാടതവിവവിധവി ഒര തടസമതലന്നത്ത് വമല് വകദ്യാടതവി
വവിധവിതകതവിതര  സര്കദ്യാര്  നല്കവിയ  അപഗീലവിവനല്
വകദ്യാടതവിപ്രസദ്യാവവിചതദ്യാണത്ത്.  എന്നവിട്ടുരം  സര്വകലദ്യാശദ്യാലയത്ത്  അധവിക
സദ്യാമ്പതവിക ബദ്യാധദത വരത്തുന്ന സദ്യാനകയറ്റങ്ങള് നവിര്തലദ്യാക്കുകവയദ്യാ
ഓര്ഡവിനന്സവില്  ആവശദമദ്യായ  വഭദഗതവി  വരത്തുകവയദ്യാ  തചയവിട്ടവില.
23.12.2016-തല  സവിന്ഡവിവകറ്റത്ത്,  ഓര്ഡവിനന്സത്ത്  വഭദഗതവികത്ത്  അരംഗഗീകദ്യാരരം
നല്കവിതയങ്കേവിലരം തസനറ്റത്ത് ആയതത്ത് അരംഗഗീകരവിചവിട്ടവില.

284 ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്ശകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്



സര്വകലലാശലാലകള 

(b) കദ്യാഷന്വല് വബന്ഡര്മദ്യാരതട നവിയമനരം ക്രമപ്രകദ്യാരമല

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  വബന്ഡര്മദ്യാര്കത്ത്  വബന്ഡവിരംഗത്ത്  വലദ്യാവര്
തക.ജവി.റ്റവി.ഇ/എരം.ജവി.റ്റവി.ഇ അതലങ്കേവില് ബുകത്ത് വബന് ഡവിരംഗവില് നദ്യാഷണല്
വടഡത്ത് സര്ട്ടവിഫവികറ്റത്ത് കൂടദ്യാതത 18 മദ്യാസരം വബന് ഡവിരംഗവില് അനഭവ പരവിചയരം
എന്നവിവയദ്യാണത്ത്  ഓര്ഡവിനന്സത്ത്  പ്രകദ്യാരമുള്ള  വയദ്യാഗദത.  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല
പ്രസവിതല  അരംഗഗീകൃത  വബന്ഡര്  തസവികകളുതട  എണരം  29  ആണത്ത്  .
എന്നദ്യാല്  അരംഗഗീകൃത  തസവികയവിലദ്യാതത  1997 മുതല്  നദ്യാളവിതുവതര  ശ്രഗീമതവി
വഷലജകുമദ്യാരവി എല്, ശ്രഗീമതവി. റ്റവി വശദ്യാഭന, ശ്രഗീമതവി അമൃതകുമദ്യാരവി, ശ്രഗീമതവി
വബബവി എസത്ത്,  ശ്രഗീമതവി  ആര് ഓമന എന്നവിവതര പരഗീകദ്യാ കണ്വടദ്യാളറുതട
കദ്യാരദദ്യാലയതവില്  ദവിവസവവതനദ്യാടവിസദ്യാനതവില്  കദ്യാഷന്വല്
വബന്ഡര്മദ്യാരദ്യായവി നവിയമവിചവിട്ടുണത്ത്. എന്നദ്യാല് വമല് പറ ഞ വബന്ഡര്മദ്യാര്
നവിശവിത വയദ്യാഗദതയളളവരദ്യാവണദ്യാ,  അവതര എനടവിസദ്യാനതവിലദ്യാണത്ത്  1997
മുതല് നവിയമവിചവിരവിക്കുന്നതത്ത് എന്നതവിനത്ത്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല വദക്തമദ്യായ മറുപടവി
നല്കവിയവിട്ടവില.  പ്രസ്തുത  ജഗീവനകദ്യാരതട  വവതനമവിനതവില്  2017-18
സദ്യാമ്പതവിക വര്ഷരം 3.73 ലകരം രൂപ തചലവഴവിചവിട്ടുണത്ത്.

(c) അനധവികൃതമദ്യായവി സൂപര്നറ്റ്യൂമററവി തസവിക സൃഷവിച്ചു

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയതട  ഓര്ഡവിനന്സവിവലദ്യാ/  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവിവലദ്യാ  സൂപര്നറ്റ്യൂമററവി
തസവിക  സൃഷവിക്കുന്നതവിനള്ള  വദവസയവില.  എന്നദ്യാല്  സര്കദ്യാരവിതനവയദ്യാ
സവിന്ഡവിവകറ്റവിതനവയദ്യാ  അനമതവി  ഇലദ്യാതത  സൂപര്നറ്റ്യൂമററവി  തസവിക
സൃഷവിചവിട്ടുണത്ത്. വവിശദവവിവരരം ചുവതട വചര്ക്കുന്നു.

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  തസലകന്  വഗഡത്ത്  തസവികയവില്  വജദ്യാലവി
വനദ്യാകവിയവിരന്ന  ശ്രഗീ.വവിലദരം  വജദ്യാര്ജത്ത്  ഡദ്യാനവിയല്  എന്ന  വദക്തവി
18.09.2006  മുതല്  18.09.2008  വതര  2  വര്ഷവതകത്ത്
ശൂനദവവതനദ്യാവധവിയവില്  പ്രവവശവിച്ചു.  18.09.2008  ല്  ലഗീവത്ത്
അവസദ്യാനവിച്ചുതവങ്കേവിലരം  17.09.2009  ല്  മദ്യാത്രമദ്യാണത്ത്  ടവിയദ്യാന്  വജദ്യാലവികത്ത്
ഹദ്യാജരദ്യായതത്ത്.  എന്നദ്യാല്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  ടവിയദ്യാതനതവിതര  അചടക  നടപടവി
സന്വഗീകരവികദ്യാതത  05.10.2009  ല് മദ്യാത്രമദ്യാണത്ത്  വജദ്യാലവിയവില് പുന:പ്രവവശനരം
വനടദ്യാതവിരന്നതവിനത്ത്  വവിശദഗീകരണരം  ആവശദതപട്ടതത്ത്.  ടവിയദ്യാന്  നല്കവിയ
വവിശദഗീകരണരം  തൃപവികരമതലന്നറവിയവിചതവിനദ്യാല്   വഗീണ്ടുരം  വവിശദഗീകരണരം
നല്കുകയരം  അവതദ്യാതടദ്യാപരം  18.09.2008  മുതല്  15.03.2010  വതര
ശൂനദവവതനദ്യാവധവികത്ത്  അവപക  സമര്പവിക്കുകയരം  തചയ.  16.03.2010  ല്
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വജദ്യാലവിയവില് പുന:പ്രവവശവിച്ചു. ശ്രഗീ.വവിലദരം വജദ്യാര്ജത്ത് ഡദ്യാനവിയല് 28.09.2013
ല് സമര്പവിച അവപകയവില്  വജദ്യാലവിയവില് പ്രവവശവിചത്ത്  183  ദവിവസതവിന
വശഷമദ്യാണത്ത്   പുന:പ്രവവശനരം  അനവദവിചതതന്നുരം  പ്രസ്തുത  കദ്യാലയളവവില്
തവന്നകദ്യാള്  ജൂനവിയറദ്യായ  21  വപര്കത്ത്  സദ്യാനകയറ്റരം  അനവദവിചതദ്യായരം
പരദ്യാതവിതപട്ടതവിതന  അടവിസദ്യാനതവില്  വവസത്ത്ചദ്യാന്സലറുതട  ഉതരവവിന്
പ്രകദ്യാരരം  14.09.2009  വതര  മദ്യാത്രരം  ശൂനദവവതനദ്യാവധവിയദ്യായവി
കണകദ്യാകവിതകദ്യാണ്ടുരം  15.09.2009  മുതല്  ഡറ്റ്യൂട്ടവിയദ്യായവി  പരവിഗണവിചത്ത്
സഗീനവിവയദ്യാറവിറ്റവി  നവിര്ണയവിക്കുകയരം  21.10.2009  മുതല്  21.03.2010  വതര
തസലകന്  ഓഫഗീസര്  തസവികയരം  01.12.2012  മുതല്  22.07.2013  വതര
തസലകന് ഓഫഗീസര്  (ഹ.വഗ)  തസവികയരം  സൂപര്നറ്റ്യൂമററവിയദ്യായവി  സൃഷവിചത്ത്
വനദ്യാഷണല് തപ്രദ്യാവമദ്യാഷന് അനവദവിച്ചു.

VII. ആവരദ്യാഗദ സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

(a) സര്കദ്യാരവിതന  അനമതവിയവിലദ്യാതത പുനര്നവിയമനങ്ങള്  നടതവി

വകരള ആവരദ്യാഗദ ശദ്യാസ്ത്ര സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല നവിയമരം  2010  വകുപത്ത്  40
പ്രകദ്യാരരം  യൂണവിവവഴവിറ്റവി  ഭരണ  നവിര്വ്വഹണരം  സുഗമമദ്യാക്കുന്ന
സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടുകള്,  ഓര്ഡവിനന്സത്ത്,  റഗുവലഷന്സത്ത്,  തതബവലദ്യാസത്ത്
എന്നവിവയണദ്യാക്കുന്നതവിനത്ത് ഗവവണവിങത്ത് കകൗണ്സവിലവിനത്ത് അധവികദ്യാരമുണത്ത്.
ജഗീവനകദ്യാരതട വസവന വവതന വദവസകള്ക്കു വവണവി പ്രവതദകരം
സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവിനത്ത്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  നദ്യാളവിതുവതര  രൂപരം  തകദ്യാടുതവിട്ടവിലദ്യാത
സദ്യാഹചരദതവില് 2013 തല വകരള ആവരദ്യാഗദ ശദ്യാസ്ത്ര സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല
സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത്  ചദ്യാപത്ത്റ്റര്  IV  ഖണ്ഡവിക  91, 92- 2018 തല വകരള ആവരദ്യാഗദ
ശദ്യാസ്ത്ര സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത് ചദ്യാപത്ത്റ്റര് IV ഖണ്ഡവിക 90,91 എന്നവിവ
പ്രകദ്യാരരം വകരള സര്വ്വഗീസത്ത് റൂള്സത്ത് ഉള്തപതടയള്ളവ വകരള ആവരദ്യാഗദ
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയത്ത്  ബദ്യാധകമദ്യാണത്ത്.  എന്നദ്യാല്  ആവരദ്യാഗദ
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല നടതവിയ  പുനര്നവിയമനങ്ങളവില് വകരള സര്വ്വഗീസത്ത്
ചട്ടങ്ങളുതട (KSR Part  III R.92,  KSR Part  III  R.99) ലരംഘനരം
നടന്നവിട്ടുണത്ത്.  2017-18  സദ്യാമ്പതവിക  വര്ഷരം  സര്കദ്യാര്
അനമതവിയവിലദ്യാതത  നടതവിയ  പുനര്നവിയമനങ്ങളുതട  വവിശദദ്യാരംശരം
ചുവതട വചര്ക്കുന്നു.
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ക്രമ
നരം

വപരത്ത് /തസവിക സദ്യാപനരം ഉതരവവിതന വവിശദദ്യാരംശരം

1
വഡദ്യാ.സുധവികുമദ്യാര്,  
തപ്രദ്യാഫസര് 

സ്കൂള് ഓഫത്ത് ഫണതമനല് 
റവിസര്ചത്ത് ഇന് ആയര്വവ്വദ,
തൃപ്പൂണവിത്തുറ

ഉതരവത്ത് നമ്പര് - 466/2018
അഡത്ത് മവിന്/ വക.ആ.സ. 
തവി.16.05.2018

2 വഡദ്യാ.രദ്യാജവമദ്യാഹനന്. തക., 
തപ്രദ്യാഫസര്

സ്കൂള് ഓഫത്ത് തഹല്തത്ത് 
വപദ്യാളവിസവി പ്ലദ്യാനവിങത്ത്, 
തവിരവനനപുരരം

ഉതരവത്ത് നമ്പര് - 466/2018
അഡത്ത് മവിന്/വക.ആ.സ. 
തവി.16.05.2018

3
ശ്രഗീമതവി.ഗഗീത.എരം., 
വജദ്യായവിനത്ത് രജവിസദ്യാര് 

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല 
ആസദ്യാനരം

ഉതരവത്ത് നമ്പര് - 
781/2017 അഡത്ത് മവിന്/
വക.ആ.സ. തവി.13.9.2017

4 ശ്രഗീ.എസത്ത്.സതഗീഷത്ത് കുമദ്യാര്, 
യൂണവിവവഴവിറ്റവി എഞവിനഗീയര് 

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല 
ആസദ്യാനരം

ഉതരവത്ത് നമ്പര് - 982/2018
അഡത്ത്  മവിന്/വക.ആ.സ. 
തവി.1.10.2018

വകരള സര്വ്വഗീസത്ത് ചട്ടങ്ങളുതട ലരംഘനരം നടന്നവിട്ടുള്ള കദ്യാരദതവില് സര്കദ്യാരവില്
നവിന്നുരം സദ്യാധൂകരണരം ലഭദമദ്യായവിട്ടുവണദ്യാതയന്നുള്ള ഓഡവിറ്റത്ത് അവനന്വഷണതവിനത്ത്
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  ലഭദമദ്യാകവിയ  മറുപടവിയവില്,  വകരള  ആവരദ്യാഗദ
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവിതല ചദ്യാപത്ത്റ്റര് 4 ഖണ്ഡവിക 91, 92 എന്നവിവ പ്രകദ്യാരരം
വകരള  സര്വ്വഗീസത്ത്  റൂള്സത്ത്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  ബദ്യാധകമദ്യാതണങ്കേവിലരം
പ്രവയദ്യാഗതവില്  തതദ്യാഴവിലടമ  വകരള  സര്കദ്യാര്  എന്നതവിന  പകരരം  വകരള
ആവരദ്യാഗദ  ശദ്യാസ്ത്ര  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയദ്യാണത്ത്  എന്നത്ത്  വദക്തമദ്യായവി
പറയന്നതവിനദ്യാലരം,  ചദ്യാപത്ത്റ്റര്  4  ഖണ്ഡവിക  91(2)  പ്രകദ്യാരരം   ജഗീവനകദ്യാരതട
വവിഷയതവില്  ഏതതദ്യാര  വദക്തവിയതടയരം/  ഗ്രൂപവിതനയരം  സര്വ്വഗീസത്ത്
കദ്യാരദതവില്  വദതദസമദ്യായ  തഗീരമദ്യാനരം  എടുക്കുന്നതവിന  ഗവവണവിങത്ത്
കകൗണ്സവിലവിനത്ത്  അധവികദ്യാരമുള്ളതവിനദ്യാലരം  പുനര്നവിയമനങ്ങളവില്  സര്കദ്യാര്
അനമതവി  വതവടണതവിതലന്നദ്യാണത്ത്  വദക്തമദ്യാകവിയവിട്ടുള്ളതത്ത്.  തപദ്യാതുതദ്യാല്പരദരം
മുന്നവിര്തവിയലദ്യാതത  (except  in  public  interest)  ജനറല്  റവനഡ്യുവവില്
നവിവന്നദ്യാ  തവദ്ദേശനവിധവിയവില്  നവിവന്നദ്യാ  (Local  Fund)  തചലവതചയത്ത്  ഒര
തപന്ഷണര്ക്കുരം  പുനര്നവിയമനരം  നല്കരതതന്ന  KSR  Part  III  R.99
നവിര്വദ്ദേശരം,  മറുപടവി  തയദ്യാറദ്യാകവിയ  വവളയവില്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല
വവിസ്മരവിചതദ്യായദ്യാണത്ത് കദ്യാണുന്നതത്ത്.
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(b) കരദ്യാര്  /   ദവിവസ വവതന നവിയമനങ്ങളവിതല അപദ്യാകതകള്

ഇരപതവഞദ്യാ  അതവില്  കൂടുതവലദ്യാ  ആളുകള്  വജദ്യാലവി  തചയ്യുന്ന  എലദ്യാ
സദ്യാപനങ്ങളുരം  1959-തല  എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത്  എകത്ത്വചഞസത്ത്  കരംപല്സറവി
വനദ്യാട്ടവിഫവിവകഷന്  ഓഫത്ത്  വവകന്സഗീസത്ത്  ആക്ടവിതന  പരവിധവിയവില്
വരന്നതദ്യാണത്ത്.  പ്രസ്തുത  ആക്ടത്ത്  പ്രകദ്യാരരം  മൂന്നത്ത്  മദ്യാസതവിവലതറ  ഒഴവിവളള
തസവികകളവിതല  വവകന്സവികള്  എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത്  എകത്ത്വചഞവില്  റവിവപദ്യാര്ട്ടത്ത്
തചയണതമന്നുരം  എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത്  എകത്ത്വചഞവില്  നവിന്നുരം  'വനദ്യാണ്
അവയബവിലവിറ്റവി സര്ട്ടവിഫവികറ്റത്ത് ' ലഭദമദ്യാകുതന്നങ്കേവില് മദ്യാത്രവമ മറ്റത്ത് തരതവിലള്ള
(കരദ്യാര്/ദവിവസ വവതനദ്യാടവിസദ്യാ നതവില്) നവിയമന നടപടവികള് ആരരംഭവികദ്യാവ
എന്നുരം നവിഷ്കര്ഷവിക്കുന്നു. എന്നദ്യാല് സര്വകലദ്യാശദ്യാലകളവില്  3 മദ്യാസതവിവലതറ
ഒഴവിവത്ത്  വരന്ന  തസവികകള്  എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത്  എകത്ത്വചഞവില്  റവിവപദ്യാര്ട്ടത്ത്
തചയ്യുന്നവില.  2016-17  വര്ഷതത  ദവിവസവവതന/കരദ്യാര്  ജഗീവനകദ്യാരതട
വവതനരം  വര്ദവിപവിച്ചുതകദ്യാണവിറകവിയ  26.02.2016-തല  ജവി.ഒ(പവി)നരം.
28/2016/ഫവിന്  നമ്പര്  ഉതരവവില്  വളതര  അതദദ്യാവശദഘട്ടങ്ങളവിതലദ്യാഴവിചത്ത്
ദവിവസ വവതന/കദ്യാഷന്വല് ജഗീവനകദ്യാതര  നവിയമവികരതതന്നുരം  പകരരം  ഒഴവിവത്ത്
വരന്ന തസവികകള് പവി.എസത്ത്.സവി മുവഖനവയദ്യാ തസവികയവിവലക്കുള്ള നവിയമനരം
സരംബനവിച  തസ്പെഷദല്  റൂള്സവിതനവയദ്യാ  മദ്യാര്ഗവരഖയതടവയദ്യാ
അടവിസദ്യാനതവിലദ്യാണത്ത്  നവികവതണതതന്നുരം  നവിര്വദ്ദേശവിക്കുന്നു.  വമല്
ഉതരവവിതല  ഖണ്ഡവിക  4.ii  പ്രകദ്യാരരം  സര്കദ്യാരവിതന  മുന്കൂര്
അനമതവിയവിലദ്യാതത ഭദ്യാവവിയവില് ദവിവസവവതന/കദ്യാഷന്വല്/കരദ്യാര് ജഗീവനകദ്യാതര
നവിയമവികരതതന്നുരം  നവിര്വദ്ദേശവിചവിട്ടുണത്ത്.  എന്നദ്യാല്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളവിതല
കരദ്യാര്  നവിയമനങ്ങളവില്  വമല്  ഉതരവകളവിതല  വദവസകതളദ്യാന്നുരം
പദ്യാലവികതപടദ്യാതതവിതന വവിശദദ്യാരംശങ്ങള് ചുവതട വചര്ക്കുന്നു.

VIII. വകരള സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

(a) അദദദ്യാപക  -  അനദദദ്യാപക തസവികകളവിതല  കരദ്യാര് നവിയമനരം എരംവപ്ലദ്യായത്ത് തമനത്ത്
എകത്ത്വചഞ്ചുകള് മുവഖന നടപവിലദ്യാക്കുന്നവില

വകരള സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  അദദദ്യാപക/അനദദദ്യാപക വവിഭദ്യാഗങ്ങളവിലദ്യായവി
ഉണദ്യാകുന്ന  നവിരവധവി  ഒഴവിവകളവിവലകത്ത്  ദഗീര്ഘകദ്യാലമദ്യായവി  ദവിവസ
വവതന/കരദ്യാര് ജഗീവനകദ്യാതര  വനരവിട്ടത്ത്  നവിയമവിക്കുകയദ്യാണത്ത്  തചയ വരന്നതത്ത്.
യ.ഐ.ടവി  ,യ.ഐ.എരം.  തക.യ.സവി.റ്റവി.ഇ  എന്നവിവവിടങ്ങളവിതല  അദദദ്യാപക
തസവികകള്കത്ത്  സര്കദ്യാര്  അനമതവിയവില.   കരദ്യാര്  അടവിസദ്യാനതവില്
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സര്കദ്യാര്  അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാതത  അദദദ്യാപകതര  നവിയമവിചദ്യാണത്ത്  പ്രവര്തനരം
നടത്തുന്നതത്ത് . വകരള സര്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് പ്രവര്തവിച്ചുവരന്ന 28 യ.ഐ.ടവി.
കളവിലമദ്യായവി  2017-18  വര്ഷരം  171  കരദ്യാര്  അധദദ്യാപകവരയരം  ഏകവദശരം
അത്രയരം  തതന്ന  ഗസത്ത്  അധദദ്യാപകവരയരം  സര്വകലദ്യാശദ്യാല  നവിയമവിചവിട്ടുണത്ത്.
അധദദ്യാപകതര  കരദ്യാറടവിസദ്യാനതവില്  നവിയമവിക്കുവമ്പദ്യാള്  തനറ്റുരം
പവി.എചത്ത്.ഡവിയരം  അധവികവയദ്യാഗദതയദ്യായവി  മദ്യാത്രമദ്യാണത്ത്  കണകദ്യാക്കുന്നതത്ത്.
യ.ജവി.സവി തറഗുവലഷന് (2010 യ.ജവി.സവി തറഗുവലഷന്സത്ത് para13.1) പ്രകദ്യാരരം
ഒര  സദ്യാപനതവിതല  ആതക  അധദദ്യാപക  തസവികയതട  10%  ല്  കൂടുതല്
തദ്യാലദ്യാലവിക  ജഗീവനകദ്യാതര  നവിയമവികദ്യാന്  പദ്യാടവില.  എന്നദ്യാല്  യ.ഐ.ടവി.
വകന്ദ്രങ്ങളവിതലലദ്യാരം  കരദ്യാറടവിസദ്യാനതവിതല  അധദദ്യാപകതര  മദ്യാത്രരം
നവിയമവിക്കുന്നതവിനദ്യാല്  അധദദ്യാപകര്കത്ത്  തടയവിനവിരംഗുകവളദ്യാ  റവിഫ്രഷര്
വകദ്യാഴ്സൂകവളദ്യാ ലഭവിക്കുന്നതവിനത്ത് അവസരമവിലദ്യാതതവിനദ്യാല് അധദദ്യാപനനവിലവദ്യാരരം
ഉറപ്പുവരതദ്യാനദ്യാകുന്നവില.  പുതുതദ്യായവി  ആരരംഭവിച  യ.ഐ.ടവി.  കളവിതലലദ്യാരം
മുമ്പുണദ്യായവിരന്ന  യ.ഐ.ടവി.  കളവിതല  സഗീനവിയര്  അധദദ്യാപകര്കദ്യാണത്ത്
പ്രവിന്സവിപലവിതന  ചുമതല  നല്കവിയവിട്ടുള്ളതത്ത്.   ഇങ്ങതന  അധദദ്യാപകര്കത്ത്
അധവികചുമതലകള് ഏല്പവിക്കുന്നതത്ത് അവരതട അധദദ്യാപനതത സദ്യാരമദ്യായവി
ബദ്യാധവിക്കുന്നു.

യ.ഐ.ടവി.  കളവില്  നവിയമവികതപടുന്ന  അധദദ്യാപകരതട  കരദ്യാര്  കദ്യാലദ്യാവധവി
പൂര്തവിയദ്യാകുവവമ്പദ്യാള് രണത്ത് പ്രവൃതവി ദവിവസതത ഇടവവളയ്ക്കുവശഷരം വഗീണ്ടുരം
കരദ്യാര് അനവദവിച്ചു നല്കവി വരന്നു. ആയതവിനദ്യാല് തതന്ന വര്ഷങ്ങവളദ്യാളരം ഒവര
അധദദ്യാപകതര തതന്ന കരദ്യാറടവിസദ്യാനതവില് നവിയമവിച്ചുവരന്നു. 28.04.2017-
തല  സ.ഉ(പവി)നരം.56/17/ധന  ഉതരവവിതന  അടവിസദ്യാനതവില്  കരദ്യാറടവി
സദ്യാനതവിലള്ള  നവിയമനരം  ഒര  വര്ഷവതകത്ത്  മദ്യാത്രരം
പരവിമവിതതപടുവതണതുരം  കരദ്യാര്/  ദവിവസ  വവതന  ജഗീവനകദ്യാതര  രണത്ത്
വര്ഷതവിനവശഷവരം  നവിവയദ്യാഗവിവകണതവിതന  ആവശദകത  ഭരണവകുപത്ത്
കദ്യാലദ്യാകദ്യാലങ്ങളവില് വവിലയവിരവതണതുരം സര്കദ്യാര് അനമതവിവയദ്യാതട മദ്യാത്രവമ
കരദ്യാര് പുതുകദ്യാവ എന്നുരം നവിഷ്കര്ഷവിചവിട്ടുണത്ത്.

സര്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല  ഓഫഗീസത്ത്  അറ്റന്ഡനത്ത്,  തസകറ്റ്യൂരവിറ്റത്ത്  ഗദ്യാര്ഡത്ത്  എന്നഗീ
തസവികകളവില്   വര്ഷങ്ങളദ്യായവി  ഭൂരവിപകവരം  കരദ്യാര്/ദവിവസ  വവതന
ജഗീവനകദ്യാരദ്യാണത്ത്  .  ഓഫഗീസത്ത്  അറ്റന്ഡനവിതന  341 തസവികകളവില്  2016-17
വര്ഷരം തവറുരം 4 സവിരരം ജഗീവനകദ്യാരദ്യാണത്ത് ഉണദ്യായവിരന്നതത്ത്.  വര്ഷങ്ങവളദ്യാളരം
തസവികകള്  ഒഴവിഞ്ഞുകവിടന്നവിട്ടുരം  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടവില്  നവിര്വദ്ദേശവിക്കുരംപ്രകദ്യാരരം  തസലക്ടത്ത്
ലവിസത്ത്  തയദ്യാറദ്യാകവി  സവിരനവിയമനരം  നടത്തുന്നതവിവനദ്യാ  ഒഴവിവകള്
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എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത്  എകത്ത്വചഞവില്  റവിവപദ്യാര്ട്ടത്ത്  തചയ്യുന്നതവിവനദ്യാ  സര്വകലദ്യാശദ്യാല
നടപടവികതളടുക്കുന്നവില.

IX. ആവരദ്യാഗദ സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ജവി.ഒ.(പവി)44/2018/ആ.കു.വക.വ./തഗീയതവി  20.04.2018   പ്രകദ്യാരരം
തദ്യാല്കദ്യാലവികമദ്യായവി  നവിയമവിക്കുന്ന  ജഗീവനകദ്യാതര  3 മദ്യാസതവില്  കൂടുതല്
തുടരദ്യാന്  അനവദവികരതത്ത്.  എന്നദ്യാല്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല
ദവിവസവവതന/കരദ്യാര്  ജഗീവനകദ്യാരവില് ഭൂരവിഭദ്യാഗവരം കരദ്യാര് അടവിസദ്യാനതവില്
വര്ഷങ്ങളദ്യായവി  വജദ്യാലവി  തചയ  വരവികയദ്യാണത്ത്.   കരദ്യാര്  ജഗീവനകദ്യാതര   179
ദവിവസരം വജദ്യാലവി തചയവിപവിച വശഷരം തചറവിയ ഇടവവളയവിവലകത്ത് മദ്യാറ്റവി നവിര്തവി
വഗീണ്ടുരം നവിയമനരം നടതവി വസവനതവില് തുടരദ്യാന് അനമതവി നല്കുകയദ്യാണത്ത്
തചയ്യുന്നതത്ത്.

26.02.2016 തല സ.ഉ.(പവി)നരം. 28/2016/ധന. ഉതരവത്ത് പ്രകദ്യാരരം സര്കദ്യാര്,
ഗദ്യാനത്ത്  ഇന് എയത്ത്ഡത്ത്  സദ്യാപനങ്ങള് കഴവിയന്നതുരം ദവിവസ വവതന/കദ്യാഷന്വല്
ജഗീവനകദ്യാതര  നവിയമവികരതതന്നുരം  പകരരം  ഒഴവിവകള്  പവി.എസത്ത്.സവി.കത്ത്
റവിവപദ്യാര്ട്ടത്ത്  തചയ്യുകവയദ്യാ  പ്രസ്തുത  തസവികകളവിതല  നവിയമനരം  സരംബനവിച്ചുള്ള
തസ്പെഷദല്  റൂള്സവിതനവയദ്യാ  മദ്യാര്ഗവരഖയതടവയദ്യാ  അടവിസദ്യാനതവിലദ്യാണത്ത്
നവികവതണതതന്നുരം നവിര്വദ്ദേശവിക്കുന്നുണത്ത്.  ഈ ഉതരവവിതല ഖണ്ഡവിക  4(ii)
പ്രകദ്യാരരം  സര്കദ്യാരവില്  നവിന്നുള്ള  വദക്തമദ്യായ  അനമതവിവയദ്യാടുകൂടവി  മദ്യാത്രരം
ഒഴവിച്ചുകൂടദ്യാനദ്യാവദ്യാത  സദ്യാഹചരദതവില്  മദ്യാത്രവമ  ഭദ്യാവവിയവില്
ദവിവസവവതന/കദ്യാഷന്വല്/കരദ്യാര്  ജഗീവനകദ്യാതര  നവിയമവികദ്യാവ  എന്നുരം
വദക്തമദ്യാക്കുന്നു.  സര്കദ്യാര്  ഉതരവത്ത്  (അ)നരം.56/2017/ധന/തഗീയതവി
28.04.2017 പ്രകദ്യാരരം  കരദ്യാ ര്  അടവിസദ്യാനതവിലള്ള  നവിയമനരം  ഒര
വര്ഷവതക്കു  മദ്യാത്രരം  പരവിമവിതതപടുതദ്യാവന്നതുരം  വകുപത്ത്  വമധദ്യാവവികത്ത്
വബദ്യാധദതപടുന്ന  പകരം  ഒര  വര്ഷവതകത്ത്  കൂടവി  വസവനരം  ദഗീര്ഘവിപവിചത്ത്
നല്കദ്യാവന്നതുമദ്യാണത്ത്.  2 വര്ഷരം  കദ്യാലദ്യാവധവികത്ത്  വശഷരം  ആവശദകതയതട
അടവിസദ്യാനതവില്, സര്കദ്യാര് അനമതവിവയദ്യാതട മദ്യാത്രതമ കരദ്യാര് പുതുകദ്യാവ.

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല  പരഗീകദ്യാ  നടതവിപത്ത്  തുടങ്ങവി  രഹസദ  സന്വഭദ്യാവമുള്ള
ഫയലകള്,  വരഖകള്  എന്നവിവ  വനരവിവട്ടദ്യാ  അലദ്യാതതവയദ്യാ  തതകകദ്യാരദരം
തചയ്യുന്നതവില്  ദവിവസവവതന/കരദ്യാര്  ജഗീവനകദ്യാരതട  ഇടതപടല്
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയതട  വവിശന്വദ്യാസദതയത്ത്  തവല്ലുവവിളവി  ഉയര്ത്തുന്നു.  കൂടദ്യാതത
ദവിവസവവതന/കരദ്യാര്  വദവസയവില്  വര്ഷങ്ങളദ്യായവി  ജഗീവനകദ്യാതര  തുടരദ്യാന്
അനവദവിക്കുന്നതത്ത്  സദ്യാപവിത  തദ്യാല്പരദങ്ങള്  വളര്ത്തുന്നതവിനരം
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സന്വജനപകപദ്യാതതവിനരം വഴവി തവയ്ക്കുന്നു.

ആവരദ്യാഗദ  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  2017-18  വര്ഷരം  ദവിവസ  വവതന/കരദ്യാര്
അടവിസദ്യാനതവില് വജദ്യാലവി തചയ ജഗീവനകദ്യാരതട വവിവരരം ചുവതട വചര്ക്കുന്നു.

കരദ്യാര് ജഗീവനകദ്യാര്

തസവിക നവിയമവിതരദ്യായവരതട എണരം

അസവിസനത്ത് രജവിസദ്യാര് 8

തസകന് ഓഫഗീസര് 16

യൂണവിവവഴവിറ്റവി എഞവിനഗീയര് 1

അസവി.എഞവിനഗീയര് 1

വപ്രദ്യാഗദ്യാമര് 15

ജൂനവിയര് വപ്രദ്യാഗദ്യാമര് 2

റവിസര്ചത്ത് അസവിസനത്ത് 8

ഹദ്യാര്ഡത്ത് തവയര് തടകഗീഷദന് 1

ഡദ്യാറ്റ എന്ടവി ഓപവററ്റര് 2

വസറ്റത്ത് എഞവിനഗീയര് 1

സര്ജനത്ത് 1

വപ്രദ്യാജക്ടത്ത് ഓഫഗീസര് 2

തലയത്ത്സണ് ഓഫഗീസര് 1

ആതക 59

ദവിവസവവതന ജഗീവനകദ്യാര്

തസവിക ജഗീവനകദ്യാരതട എണരം

വഡ്രൈവര് കരം ഓഫഗീസത്ത് അറ്റനനത്ത് 5

ഓഫഗീസത്ത് അറ്റനനത്ത് 7

ഫദ്യാകല്റ്റവി എന്വറദ്യാള്തമനത്ത് വപ്രദ്യാഗദ്യാരം -
ഡദ്യാറ്റദ്യാ എന്ടവി ഓപവററ്റര് 

14

സവി.എല്.ആര് 35

ആതക 61
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X. കണ്ണൂര് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

(a) കരദ്യാര്  /  ദവിവസ  വവതന  നവിയമനങ്ങളവില്  എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത്  എകത്ത്വചഞത്ത്
ആക്ടവിതലയരം സര്കദ്യാര് ഉതരവകളവിതലയരം വദവസകള് പദ്യാലവിക്കുന്നവില

എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത്  എകത്ത്വചഞത്ത്  കരംപല്സറവി  വനദ്യാട്ടവിഫവിവകഷന്  ഓഫത്ത്
വവകന്സവി ആക്ടത്ത്  1959,  റൂള്സത്ത്-1960  എന്നവിവ പ്രകദ്യാരരം  10  ല് കൂടുതല്
ആളുകള്  വജദ്യാലവി  തചയ്യുന്ന   എലദ്യാ   സര്കദ്യാര്,  അര്ദ  സര്കദ്യാര്
.തപദ്യാതുവമഖലദ്യാ സദ്യാപനങ്ങളവിതലയരം സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളവിതലയരം സന്വകദ്യാരദ
സദ്യാപനങ്ങളവിതലയരം   തദ്യാല്കദ്യാലവിക/കരദ്യാര്/ദവിവസവവതന  ഒഴവിവകള്
എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത്  എകത്ത്വചഞവില്  റവിവപദ്യാര്ട്ടത്ത്  തചവയണതുരം  എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത്
എകത്ത്വചഞത്ത്  വഴവി  മദ്യാത്രവമ   പ്രസ്തുത  ഒഴവിവകളവില്  ജഗീവനകദ്യാതര
നവിയമവികദ്യാവതവന്നുരം  വദക്തമദ്യാകവിയവിട്ടുണത്ത്.  എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത്  എകത്ത്വചഞത്ത്
വഴവിയലദ്യാതത  നവിയമനങ്ങള്  നടതവി  ഫണത്ത്  തചലവഴവിക്കുന്നതത്ത്   മൂലമുള്ള
സദ്യാമ്പതവിക  ബദ്യാധദത  നവിയമനദ്യാധവികദ്യാരവിയതട  വദക്തവിപരമദ്യായ
ബദ്യാധദതയദ്യായവി  കണകദ്യാക്കുതമന്നുരം  സര്കദ്യാര്  പവിന്നഗീടത്ത്  വവിവവിധ
സര്ക്കുലറുകളവിലൂതട  വദക്തമദ്യാകവിയവിട്ടുണത്ത്.  കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്
തദ്യാല്കദ്യാലവിക/കരദ്യാര്/ദവിവസവവതന  ഒഴവിവകളവില്   എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത്
എകത്ത്വചഞത്ത്  വഴവിയലദ്യാതത  നവിരവധവി  നവിയമനങ്ങള്  നടതവിയവിട്ടുണത്ത്.
നവിലവവിലള്ള  123  അനദദദ്യാപക വവിഭദ്യാഗരം തദ്യാല്കദ്യാലവിക ജഗീവനകദ്യാരവില് 72
വപര്  എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത്  എകത്ത്വചഞത്ത്  വഴവിയരം  51  വപരതട  നവിയമനരം
എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത്  എകത്ത്വചഞത്ത്  വഴവിയലദ്യാതതയമദ്യാണത്ത്  നടതവിയവിട്ടുള്ളതത്ത്.
അദദദ്യാപക  വവിഭദ്യാഗതവില്  തദ്യാല്കദ്യാലവിക  അദദദ്യാപക  തസവികകളവില്
നവിലവവില്  112  വപരരം   എരംവപ്ലദ്യാതയ്മെനത്ത്  എകത്ത്വചഞത്ത്  വഴവിയലദ്യാതത
നവിയമവികതപട്ടവിട്ടുള്ളതദ്യാണത്ത്.

(b) കരദ്യാര്   /    ദവിവസ വവതന ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത് സര്കദ്യാര് അരംഗഗീകരവിച നവിരകവിലള്ള
വവതനരം നല്കുന്നവില  .

സര്കദ്യാര്  ഉതരവത്ത്  (പവി)56/2017/ധന  തഗീയതവി.28.04.2017  പ്രകദ്യാരരം
സര്കദ്യാര് വകുപ്പുകളവിലരം  ഗദ്യാനത്ത്  -ഇന്-  എയത്ത്ഡത്ത്  സദ്യാപനങ്ങളവിലരം കരദ്യാര്  / 
ദവിവസ വവതന  അടവിസദ്യാനതവില് വജദ്യാലവി  തചയ വരന്ന ജഗീവനകദ്യാരതട
വവതനരം  01.04.2017  പ്രദ്യാബലദതവില്  പുതുകവി  നവിശയവിചവിട്ടുണത്ത്.(സ.ഉ.
(പവി)112/2018/ധന.  തഗീയതവി  21.07.2018  പ്രകദ്യാരരം  01.07.2018
പ്രദ്യാബലദതവില് വഗീണ്ടുരം പുതുകവി നവിശയവിചവിട്ടുണത്ത്).  സര്കദ്യാര് വകുപ്പുകള്ക്കു
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പുറതമ സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകള്ക്കുരം മറ്റത്ത് ഗദ്യാനത്ത് -ഇന്- എയത്ത്ഡത്ത് സദ്യാപനങ്ങള്ക്കുരം
ഈ ഉതരവത്ത് ബദ്യാധകമദ്യാതണങ്കേവിലരം കണ്ണൂര് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് സര്കദ്യാര്
നവിശയവിചതവിലരം  വളതര  കുറഞ  നവിരകവിലദ്യാണത്ത്  കരദ്യാര്  /ദവിവസ  വവതന
ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത് വവതനരം നല്കവിവരന്നതത്ത്.

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  ഉതരവത്ത്  നരം.  AD.B1/266/DWP/2016  തഗീയതവി.
29.09.2016  പ്രകദ്യാരരം  ദവിവസവവതനകദ്യാരതട  ശമ്പളരം  പരവിഷ്കരവിചവിരന്നു.
എന്നദ്യാല്  ഈ  വവിഭദ്യാഗതവിലള്ള  ജഗീവനകദ്യാരതട  പരദ്യാതവികള്  പരവിഗണവിചത്ത്
ദവിവസ  വവതനതവിലള്ള  ജഗീവനകദ്യാതര  കരദ്യാ ര്  ജഗീവനകദ്യാരദ്യായവി
പരവിഗണവിക്കുന്നതവിനത്ത്  സവിന്ഡവിവകറ്റത്ത്  തഗീരമദ്യാനവിചവിരന്നു  (തഗീരമദ്യാനരം
നരം.2017.665 തഗീയതവി 22.09.2017).അതനസരവിചത്ത്  179 ദവിവസതത കരദ്യാ ര്
കദ്യാലദ്യാവധവിയവില്  പ്രതവിമദ്യാസരം ശമ്പളരം നവിജതപടുത്തുകയരം  ഒര മദ്യാസരം  25
പ്രവൃതവി  ദവിനങ്ങള്  എന്ന  കണകവില്  ശമ്പളരം  വവിതരണരം  തചയ്യുന്നതവിനത്ത്
ഉതരവത്ത്  പുറതപടുവവിക്കുകയരം  തചയവിരന്നു  (ഓര്ഡര്  നരം.Ad.B1/266/
DWP/2017  തഗീയതവി.24.10.2017).  ഈ ഉതരവത്ത്  പ്രകദ്യാരരം  കരദ്യാര്  ദവിവസ
വവതന ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത് സര്കദ്യാര് നവിരകവിലരം വളതര കുറഞ നവിരകവിലദ്യാണത്ത്
വവതനരം അനവദവിചവിട്ടുള്ളതത്ത്. വവിശദദ്യാരംശരം ചുവതട വചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നരം തസവിക

ജഗീവ
നകദ്യാ
രതട
എ

ണരം

സര്കദ്യാര്
അരംഗഗീകരവിച നവിരകത്ത്

സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല
അനവദവിച പ്രതവിഫലരം

ദവിവസ
വവതനരം

കരദ്യാ ര്
വവതനരം

ദവിവസ
വവതനരം

കരദ്യാര്
വവതനരം

1 അസവിസനത്ത് 47 1,025 29,200 600 16000

2 കമ്പറ്റ്യൂട്ടര് ഓപവററ്റര് 2 710 19,950 700 17,500

3 ഓഫഗീസത്ത് 
അറ്റനനത്ത്/വദ്യാചത്ത് മദ്യാന്

33 630 17,325 550 15,200

4 തസകറ്റ്യൂരവിറ്റവി ഗദ്യാര്ഡത്ത് 23 710 19,950 600 16,000

5 വലബ്രേറവി അസവിസനത്ത് 1 630 17,325 550 15,200

6 വമടണ് 6 630 17,325 550 15,200

7 ഓവര്സവിയര് വഗഡത്ത്-1 
(സവിവവില്) 1 710 19,950 600 16,000

8 ഇലകഗീഷദന് 2 685 18,900 600 16,000

9 കമ്പറ്റ്യൂട്ടര് അസവിസനത്ത് 2 710 19,950 600 16,000

10 എല്.വവി വഡ്രൈവര് 4 685 18,900 600 16,000
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11 ലദ്യാബത്ത് അസവിസനത്ത് 4 685 18,900 550 15,200

12 ഡദ്യാറ്റദ്യാ എന്ടവി 
അസവിസനത്ത് 6 710 19,950 600 16,000

XI.തവറ്ററവിനറവി സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

2015-16  വര്ഷരം  കരദ്യാറടവിസദ്യാനതവില് അസവിസന്റുമദ്യാതരയരം  അഡവിനവിവസറ്റഗീവത്ത്
കണ്സള്ട്ടന്റുമദ്യാതരയരം  സഗീനവിയര്  ഓഫഗീസത്ത്  കണ്സള്ട്ടന്റുമദ്യാതരയരം
നവിയമവിചവിരന്നു.  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയതട അരംഗഗീകരവിച തസവികയവില് ഉള്തപടദ്യാത
അഡവിനവിവസറ്റഗീവത്ത് കണ്സള്ട്ടനത്ത് തസവികയവില്  കരദ്യാര് ജഗീവനകദ്യാര്കദ്യായവി   2015-
16  വര്ഷരം ആതക  3,66,768/-രൂപ തചലവഴവിചവിട്ടുണത്ത്.  2016  ഒവക്ടദ്യാബര് മുതല്
പവി.എസത്ത്.സവി  നവിയമവിച  സവിരരം  ജഗീവനകദ്യാര്   വജദ്യാലവിയവില്  പ്രവവശവിചവിട്ടുരം
നവിലവവിലരം  പ്രസ്തുത  കരദ്യാര്  ജഗീവനകദ്യാര്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  വജദ്യാലവി  തചയ
വരന്നുണത്ത്.

യൂണവിവവഴവിറ്റവി ആക്ടത്ത്  2010-തന  തസകന് (XIV), 2014 തല  സദ്യാറ്ററ്റ്യൂട്ടത്ത് തസകന്
189 എന്നവിവ പ്രകദ്യാരരം അസവിസനത്ത് , കദ്യാസത്ത് വഫദ്യാര് തസവികയവിവലക്കുള്ള നവിയമനരം
എന്നവിവ പവി.എസത്ത്.സവി വഴവിയദ്യാണത്ത് നടവതണതതങ്കേവിലരം വമല് തസവികകളവിവലകത്ത്
യഥദ്യാക്രമരം 71 ഉരം 64 ഉരം  വഗീതരം വപതര കരദ്യാറടവിസദ്യാനതവില്  എല്.ബവി.എസത്ത്.
തസനര് വഫദ്യാര് സയന്സത്ത് &തടവകദ്യാളജവി  എന്ന സദ്യാപനരം വഴവി പരഗീക നടതവി
നവിയമവിചവിട്ടുണത്ത്.

XII.അനര്ഹമദ്യായരം  ഓഡവിറ്റവിതന  അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാതതയരം  ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത്
തപന്ഷന് ആനകൂലദങ്ങള് നല്കവിയതവിതന വവിവരരം

അനര്ഹമദ്യായരം  ഓഡവിറ്റവിതന  അരംഗഗീകദ്യാരമവിലദ്യാതത   ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത്
അനര്ഹമദ്യായ  തപന്ഷന്  ആനകൂലദങ്ങള്  നല്കവിയതവിതന  വവിവരരം  ചുവതട
വചര്ക്കുന്നു.

XIII. തകദ്യാചവി ശദ്യാസ്ത്ര സദ്യാവങ്കേതവിക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ക്രമ
നരം

സദ്യാമ്പതവിക
വര്ഷരം

ജഗീവനകദ്യാരതന വപരത്ത്/തസവിക വവിരമവിച
തഗീയതവി

അധവിക വവിവരങ്ങള്

1 2018-19 വമദ്യാളവി.തക.സവി, ഡറ്റ്യൂപ്ലവിവകറ്റര് 
ഓപവററ്റര്

28.02.2018 ഫവിന്IV/947/P/2018
തഗീ.21.11.18

2 2018-19 റുകവിയ.തക.ബവി, ഓഫഗീസത്ത് 
അറ്റന്ഡനത്ത്

30.04.2018 ഫവിന്IV/952/P/2018
തഗീ.3.12.18
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3 2018-19 വനജ.വവി.തക, വലബ്രേറവി 
അസവിസനത്ത്

30.09.2017 ഫവിന്IV/932/P/2017
തഗീ.26.11.2018

4 2018-19 വഹമലത.തക 31.10.2018 ഫവിന്IV/986/P/2018
തഗീ.21.01.2019

5 2018-19 അചദ്യാമ.വവി.എസത്ത്, ഓഫഗീസത്ത് 
അറ്റന്ഡനത്ത്

31.7.2018 ഫവിന്IV/979/P/2018
തഗീ.10.12.2018

6 2018-19 വജദ്യാസഫത്ത് സൂസന്, തസകന് 
ഓഫഗീസര്

30.06.2018 ഫവിന്IV/970/P/2018
തഗീ.18.8.18

7 2018-19 രദ്യാമചന്ദ്രന് നദ്യായര്.സവി.ആര്, 
തസകന് ഓഫഗീസര് 

30.4.2018 ഫവിന്IV/951/P/2018
തഗീ.26.07.18

8 2018-19 സുവകശന്.ആര്,തസകന് 
ഓഫഗീസര്

31.5.2018 ഫവിന്IV/951/P/2019
തഗീ.13.7.18

9 2018-19 ദവിവനശന്.ആര്, 
അസവി.തസകന് ഓഫഗീസര് 

28.2.2018 ഫവിന്IV/946/P/2018
തഗീ.3.8.2018

10 2019-20 വവണു.എരം.തക,പ്ലമ്പവിരംഗത്ത് 
സൂപര്വവസര്

31.10.2018 ഫവിന്IV/987/P/2018
തഗീ.2.4.19

11 2019-20 ജയശ്രഗീ.എസത്ത്,ഓഫഗീസത്ത് 
സൂപ്രണത്ത്

31.3.2019 ഫവിന്IV/1000/P/201
9 തഗീ.3.4.2019

12 2018-19 ഹരവി.തക.പവി,തസകന് 
ഓഫഗീസര്

31.3.2019 ഫവിന്IV/998/P/2019
തഗീ.30.3.19

XIV. വകരള കദ്യാര്ഷവിക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ക്രമ
നരം.

സദ്യാമ്പതവിക
വര്ഷരം 

ജഗീവനകദ്യാരതന
വപരത്ത് / തസവിക

വവിരമവിച
തഗീയതവി അധവിക വവിവരങ്ങള് 

1 2016-17
ശ്രഗീ.യ.ദവിവദ്യാകര്
സയനവിഫവികത്ത്
ഓഫഗീസര്

30.11.13 വകദ്യാടതവി വവിധവിയതട 
അടവിസദ്യാനതവില് നല്കവി

2. 2018-19

ശ്രഗീ.തജ.ആവനദ്യാ
അസവി.
എകവികറ്റ്യൂട്ടഗീവത്ത്
എഞവിനഗീയര് 

30.04.03

തപന്ഷന് ആനകൂലദങ്ങള് 
ആദദരം ഓഡവിറ്റത്ത് ശവിപദ്യാര്ശ 
പ്രകദ്യാരമദ്യാണത്ത് നല്കവിയതത്ത്. 3-ാം 
സമയബനവിത വഗഡത്ത് നല്കവിയ 
വകദ്യാടതവി വവിധവിയതട 
അടവിസദ്യാനതവില് ഓഡവിറ്റത്ത് 
ശവിപദ്യാര്ശയവിലദ്യാതത തപന്ഷന് 
ആനകൂലദങ്ങള് 
പുനര്നവിര്ണയവിചത്ത് നല്കവി. 
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XV. തപന്ഷന് ഫണത്ത്

വവിവവിധ  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലകളവില്  തപന്ഷന്  ഫണത്ത്  രൂപഗീകരവിചതുമദ്യായവി
ബനതപട്ട  വവിശദദ്യാരംശങ്ങളുരം,  നവിലവവിതല  തപന്ഷന്  വവിതരണതവിതന
സദ്യാമ്പതവിക  വസദ്യാതസ്സുകളുരം  പരവിവശദ്യാധവിചതവില്  വദക്തമദ്യായ  വപദ്യാരദ്യായ്മെകള്
ചുവതട പറയന്നു.

XVI. വകരള സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

2016-17 സദ്യാമ്പതവിക വര്ഷതവിലദ്യാണത്ത് വകരള സര്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  തപന്ഷന്
ഫണത്ത് രൂപഗീകരവിചതത്ത്. 2016-17, 2017-18 സദ്യാമ്പതവിക വര്ഷങ്ങളവില്   5 വകദ്യാടവി
രൂപയദ്യാണത്ത് തപന്ഷന് ഫണവിനദ്യായവി വകയവിരതവിയവിട്ടുള്ളതത്ത്.  2015-16,  2016-
17  സദ്യാമ്പതവിക  വര്ഷങ്ങളവിതല  വദ്യാര്ഷവിക  കണക്കു  പ്രകദ്യാരരം   തപന്ഷന്
ആനകൂലദങ്ങള്ക്കുവവണവി തചലവഴവിച തുകയതട വവിശദദ്യാരംശരം ചുവതട വചര്ക്കുന്നു.

വര്ഷരം തചലവത്ത് 

2016-17 1,01,49,24,564

2015-16 82,36,34,296

2016-17  സദ്യാമ്പതവിക  വര്ഷതത  തപന്ഷന്  തചലവത്ത്  1,01,49,24,564/-
രൂപയദ്യായവിരവിതക  5  വകദ്യാടവി  രൂപ  തപന്ഷന്  ഫണത്ത്  രൂപഗീകരവിക്കുന്നതവിനദ്യായവി
അടവദ്യാകതപടുന്നതത്ത് തുവലദ്യാരം കുറവദ്യാണത്ത്.

XVII. എരം.ജവി സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

എരം.ജവി സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് നദ്യാളവിതു വതര തപന്ഷന് ഫണത്ത് രൂപഗീകരവിചവിട്ടവില.
1985 തല  മഹദ്യാതദ്യാഗദ്യാനവി  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  നവിയമരം  81-ാം  വകുപത്ത്  പ്രകദ്യാരരം
സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവിതല ജഗീവനകദ്യാര്, അദദദ്യാപകര്, അനദദദ്യാപകര് എന്നവിവരതട
വകമതവിനദ്യായള്ള ഇന്ഷുറന്സത്ത്,  തപന്ഷന്,  തപ്രദ്യാവവിഡനത്ത് ഫണത്ത് എന്നവിവയതട
കദ്യാരദകമമദ്യായ  സൂകവിപവിനരം  വവിനവിവയദ്യാഗതവിനമദ്യായവി  നവിയമനവിര്മദ്യാണവരം
ചട്ടങ്ങളുരം ഓര്ഡവിനന്സത്ത് പ്രകദ്യാരരം പ്രദ്യാബലദതവില് തകദ്യാണ്ടുവരണതമന്നത്ത് വദവസ
തചയവിട്ടുതണങ്കേവിലരം  നദ്യാളവിതുവതര  നവിയമനവിര്മദ്യാണരം  നടതവി  സര്കദ്യാരവിതന
അരംഗഗീകദ്യാരരം വനടവിയവിട്ടവില.
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XVIII. തകദ്യാചവി ശദ്യാസ്ത്ര സദ്യാവങ്കേതവിക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

തകദ്യാചവി  ശദ്യാസ്ത്ര  സദ്യാവങ്കേതവിക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  തപന്ഷന്  ഫണത്ത്
രൂപഗീകരവിചവിട്ടുണത്ത്.  നവിലവവില്  സന്വദ്യാശ്രയ  സദ്യാപനങ്ങളവിതല  ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത്
സന്വദ്യാശ്രയ ഫണവില് നവിന്നുമദ്യാണത്ത് തപന്ഷന് ആനകൂലദങ്ങള് നല്കവി വരന്നതത്ത്.

XIX. ഫവിഷറഗീസത്ത് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ഫവിഷറഗീസത്ത് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് തപന്ഷന് ഫണവിവലകത്ത്  മദ്യാറ്റുന്നതവിനദ്യായവി  2
വകദ്യാടവി രൂപ എസത്ത്.ബവി.ഐ, വവറ്റവില,തകദ്യാചവി ശദ്യാഖയവില് സവിരനവിവകപമദ്യായവി
സൂകവിചവിട്ടുണത്ത്.  എന്നദ്യാല്  നദ്യാളവിതു  വതര  തപന്ഷന്  ഫണത്ത്  എന്ന  വപരവില്
അകകൗണത്ത് ആരരംഭവിചത്ത് നവിവകപരം തുടങ്ങവിയവിട്ടവില. 

XX. ശ്രഗീശങ്കേരദ്യാചദ്യാരദ സരംസ്കൃത സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

1994-തല  ശ്രഗീശങ്കേരദ്യാചദ്യാരദ  സരംസ്കൃത  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലദ്യാ  നവിയമരം  വകുപത്ത്  37-
പ്രകദ്യാരരം സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില് തപന്ഷന് ഫണത്ത് രൂപഗീകരവിച്ചു.  തുടകതവില് ഈ
ഫണവില് വകദ്യാടവികണകവിനത്ത് രൂപയതട സവിരനവിവകപമുണദ്യായവിരന്നു.  എന്നദ്യാല്
ജഗീവനകദ്യാര്  വവിരമവിക്കുകയരം  വവിരദ്യാമദ്യാനകൂലദങ്ങളുരം  പ്രതവിമദ്യാസ  തപന്ഷനരം
നല്കവിത്തുടങ്ങുകയരം  തചയവതദ്യാതട  നവിവകപത്തുക  കുറഞ്ഞുവരന്നതവിനദ്യാല്
സദ്യാമ്പതവിക പ്രതവിസനവിമൂലരം പുതവിയ നവിവകപങ്ങള് നടത്തുവദ്യാന് കഴവിയന്നവില.
നവിലവവിലള്ള  നവിവകപങ്ങള്  കദ്യാലദ്യാവധവി  പൂര്തവിയദ്യാകുന്ന  മുറയത്ത്
പുനര്നവിവകപവിക്കുന്നതവിന പകരരം പവിന്വലവിചത്ത്  ജനറല് ഫണവില് നവിവകപവിചത്ത്
നവിതദതചലവവിനദ്യായവി ഉപവയദ്യാഗവിച്ചു വരന്നു.   31.3.2017-തല കണക്കു പ്രകദ്യാരരം
തപന്ഷന് ഫണവില് 2.29 വകദ്യാടവി രൂപയതട നവിവകപമുണത്ത്. 

XXI. ആവരദ്യാഗദ സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

ആവരദ്യാഗദ  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  നദ്യാളവിതു  വതര  തപന്ഷന്  ഫണത്ത്
രൂപഗീകരവിചവിട്ടവില.  ഭൂരവിഭദ്യാഗരം  ജഗീവനകദ്യാരരം നദ്യാഷണല് തപന്ഷന് സഗീമവിലദ്യാണത്ത്
ഉള്തപടുന്നതത്ത്.  തപന്ഷന്  ഫണത്ത്  രൂപഗീകരവിക്കുന്നതവിനള്ള   അനമതവികദ്യായവി
സര്കദ്യാരവിവലയ്കകത്ത്  കതയചവിട്ടുതണന്നദ്യാണത്ത്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല  അധവികൃതര്
ഓഡവിറ്റവിതന അറവിയവിചവിട്ടുള്ളതത്ത്.

XXII. കദ്യാര്ഷവിക സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

കദ്യാര്ഷവിക  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  നവിയമപരമദ്യായവി  തപന്ഷന്  ഫണത്ത്
രൂപഗീകരവിചവിട്ടവില.  തപന്ഷനരം  മറ്റത്ത്  ആനകൂലദങ്ങളുരം  നല്കുന്നതവിനദ്യാവശദമദ്യായ
തുക  വനദ്യാണ്  പ്ലദ്യാന്  ഫണവില്  നവിന്നുമദ്യാണത്ത്   തചലവഴവിക്കുന്നതത്ത്.
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സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയതട  വദ്യാര്ഷവികകണകത്ത്  പ്രകദ്യാരരം  കഴവി ഞ  3  വര്ഷങ്ങളവില്
തപന്ഷന് ആനകൂലദങ്ങള് നല്കുന്നതവിനദ്യായവി തചലവഴവിച തുകയതട വവിവരങ്ങള്
ചുവതട വചര്ക്കുന്നു. 

വര്ഷരം തുക

2017-18 157,35,58,400

2016-17 146,64,89,200

2015-16 127,46,82,600

XXIII. കദ്യാലവികറ്റത്ത് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

കദ്യാലവികറ്റത്ത്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്   തപന്ഷന്  ഫണത്ത്  രൂപഗീകരവിക്കുന്നതവിനദ്യായവി
3,57,000/-  (FD  Rt  No.  JJ  400021/14599),  2,40,000  (FD  Rt  No.  JJ
400336/203312),  2,00,000  (FD  Rt  No.  JJ400217/112804)  എന്നഗീ  3
ഫവികഡത്ത് തഡവപദ്യാസവിറ്റുകള് തവിരൂരങ്ങദ്യാടവി  സബത്ത് ടഷറവിയവില് നവിവകപവിചവിട്ടുണത്ത്
എന്നതലദ്യാതത  തപന്ഷന്  ഫണത്ത്  എന്ന  വപരവില്  അകകൗണത്ത്  ആരരംഭവിചത്ത്
നവിവകപരം  തുടങ്ങവിയവിട്ടവില.  വനദ്യാണ്  പ്ലദ്യാന്  ഗദ്യാനത്ത്,  തനതുഫണത്ത്  എന്നവിവ
ഉപവയദ്യാഗവിചദ്യാണത്ത്  തപന്ഷന്  നല്കവി  വരന്നതത്ത്.   സന്വദ്യാശ്രയസദ്യാപനങ്ങളവിതല
ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത് തപന്ഷന് അനവദവിക്കുന്നവില.

XXIV. കണ്ണൂര് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

കണ്ണൂര്  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  തപന്ഷന്  ഫണവിനദ്യായവി  തുക  നഗീകവി
വചവിട്ടുതണങ്കേവിലരം  പ്രവതദക  ഫണത്ത്  രൂപഗീകരവിചവിട്ടവില.  ഇതുവതരയരം  ആയതവില്
നവിന്നത്ത് തുക തചലവഴവിചവിട്ടുമവില.

XXV. തവറ്ററവിനറവി സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

വകരള  തവറ്ററനറവി  &  ആനവിമല് സയന്സസത്ത് സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല നവിയമരം, 2014
(2011-തല  3-ാം ആക്ടത്ത്  )  തസകന്  40  പ്രകദ്യാരരം യൂണവിവവഴവിറ്റവി ജഗീവനകദ്യാര്കത്ത്
തപന്ഷന്  ആനകൂലദങ്ങള്  നല്കുന്നതവിവലകദ്യായവി  പ്രവതദക  തപന്ഷന്  ഫണത്ത്
രൂപഗീകരവികണതമന്നത്ത്  വദവസ  തചയ്യുന്നു.  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയവില്  തപന്ഷന്

ഫണത്ത്  രൂപഗീകരവിക്കുന്നതവിനത്ത്   24/8/2013  തല  22-ാാമതത്ത്  വബദ്യാര്ഡത്ത്  ഓഫത്ത്

മദ്യാവനതജ്മെനത്ത്  വയദ്യാഗതവില്  അരംഗഗീകദ്യാരരം  ലഭവിച്ചു.  ഫവിനദ്യാന്സത്ത്  ഓഫഗീസറുതട
11/9/2013 തല തക.വവി.എ.എസത്ത്.യ/എ.എഫത്ത്.ഒ-1/6756/2012 ഉതരവത്ത് പ്രകദ്യാരരം
31/3/2013  വതര  വസവനതവില്  പ്രവവശവിചവര്കദ്യാണത്ത്  തപന്ഷന്  ഫണവില്
നവിന്നുരം  ആനകൂലദരം  ലഭവികദ്യാന്  അര്ഹതയള്ളതത്ത്.  തപന്ഷന്  ഫണവിനദ്യായവി
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സര്വകലലാശലാലകള 

4/2014  മുതല്  20  ലകരം രൂപ തസ്പെഷദല് അകകൗണവില് നവിവകപവിച്ചു വരന്നു.
2014-15,  2015-16  സദ്യാമ്പതവിക  വര്ഷങ്ങളവില്  തപന്ഷന്  ഫണവിനദ്യായവി
അടവദ്യാകവിയ യഥദ്യാക്രമരം  2,40,00,000/-  രൂപ, 2,51,59,830/-  രൂപ  എന്നവിവ
വസറ്റത്ത് ബദ്യാങ്കേത്ത് ഓഫത്ത് ഇനദയവില് സവിരനവിവകപമദ്യാകവി മദ്യാറ്റവിയവിട്ടുണത്ത്. 

XXVI. മലയദ്യാളരം സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാല

മലയദ്യാളരം  സര്വ്വകലദ്യാശദ്യാലയതട  രസഗീപത്ത്റ്റത്ത്  &  വപതയ്മെനത്ത്  പത്രവിക  പ്രകദ്യാരരം
തപന്ഷന്  ഫണവില്  54,58,953/-  രൂപ  വരവരം  53,00,000/-  രൂപ  തചലവരം
ഉള്ളതദ്യായവി  കദ്യാണവിചവിട്ടുണത്ത്.2017-18  വര്ഷതത  വദ്യാര്ഷവിക  കണക്കു  പ്രകദ്യാരരം
സര്കദ്യാര് ടഷറവിയവിലള്ള  54,58,953/- രൂപയവില്  53,00,000/- രൂപ 11 സവിരരം
നവിവകപങ്ങളവില് നവിന്നുരം 1,58,953/- രൂപ പലവിശയവിനതവിലമദ്യാണത്ത് ലഭവിചവിട്ടുള്ളതത്ത്
(2017-18 ഓഡവിറ്റത്ത് റവിവപദ്യാര്ട്ടത്ത് ഭദ്യാഗരം 4.5).
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അദദദ്ധ്യായയം - 7

കകേരള സയംസദ്ധ്യാന ഭവന നനിര്മദ്ധ്യാണ കബദ്ധ്യാര്ഡഡ്  (കകേ.എസഡ്.എചഡ്.ബനി) 

KSHB

1. വവായവാ  കുടടിശടിക  1,12,57,65,339/-  രൂപ  -  റവനന്യൂ  റടിക്കവറടി  നടപടടികള
മന്ദഗതടിയടില് - 5% പപവാലലും ലകകലും കകവരടിചടില.

[പകരള സലുംസവാന ഭവന നടിര്മവാണ പബവാര്ഡഡ്  2016-17 ഓഡടിറഡ് റടിപപവാര്ടഡ്  ഖണടിക 1-1]

ഭവന നടിര്മവാണ പബവാര്ഡടിലല വവായ കുടടിശടികയടില് ചചീഫഡ്  റവനന്യൂ ഓഫചീസര്
(CRO)  മുഖവാനടിരവലും  ജടിലവാ  കളക്ടര്  മുഖവാനടിരവലും  റവനന്യൂ  റടിക്കവറടി  നടപടടികള
സസചീകരടിച്ചുവരുന്നുണഡ്. എനവാല് നടപടടി ക്രമങള മന്ദഗതടിയടിലവായതടിനവാല് 5% പപവാലലും
ലകകലും കകവരടിക്കവാന് സവാധടിചടിടടില.  CRO  മുഖവാനടിരലും  2594 വവായവാ ഫയലകളടിലലും
ജടിലവാ   കളക്ടര്  മുപഖന  206  വവായവാ  ഫയലകളടിലമവാണഡ്  2016-2017  വര്ഷലും  റവനന്യൂ
റടിക്കവറടി  നടപടടികള  സസചീകരടിചടിരുനതഡ്.   പ്രസ്തുത  കുടടിശടിക  ഫയലകള  വഴടി
1,12,06,30,044/-  രൂപയലും  5,24,54,438/-  രൂപയമവായടിരുന്നു  യഥവാക്രമലും
പടിരടിലചടുപക്കണടിയടിരുനതഡ്.  എനവാല് ടടി സവാമ്പതടിക വര്ഷലുംCRO മുഖവാനടിരലും  205
ഫയലകളലും ജടിലവാ കളക്ടര് മുപഖന 15 ഫയലകളലും മവാത്രപമ തചീര്പവാക്കവാന് കഴടിഞടിട്ടുള.
ആയതഡ്  വഴടി  4,10,48,488/-  രൂപയലും  62,70,655/-  രൂപയമവാണഡ്  യഥവാക്രമലും
സമവാഹരടിചതഡ്.  അവപശേഷടിക്കുന  2570  വവായവാ  ഫയലകളടിലവായടി  1,12,57,65,339/-
രൂപ ഇനടിയലും കുടടിശടികയവായണഡ്.  വടിശേദവാലുംശേങള ചുവലട പചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നലും വടിശേദവാലുംശേങള

2016-
17 ല്
ഉണവാ

യടിരുന
ആലക
ഫയല
കള

2016-
17 ല്
തചീര്

പവാക്കടി
യ

ഫയല
കള

പടിരടിലചടുക്കവാന്
ഉണവായടിരുന തുക

ഈടവാക്കവാന്
കഴടിഞ തുക

31.03.17 ല്
അവപശേഷടിക്കുന

തുക

1

ചചീഫഡ് റവനന്യൂ
ഓഫചീസര്

മുഖവാനടിരലും നടപടടി
എടുതവ

2594 205 1,12,06,30,044 4,10,48,488 1,07,95,81,556

2
ജടിലവാ കളക്ടര്

മുഖവാനടിരലും നടപടടി
എടുതവ

206 15 5,24,54,438 62,70,655 4,61,83,783

ആലക 2800 230 1,17,30,84,482 4,73,19,143 1,12,57,65,339
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ഡടിമവാനഡ്  തുകയലട  5%  തുക  പപവാലലും  റവനന്യൂ  റടിക്കവറടി  നടപടടികള  വഴടി
സമവാഹരടിക്കവാന്  2016-2017  വര്ഷലും  പബവാര്ഡടിനഡ്  സവാധടിചടിടടില.  നടപടടിക്രമങള
ഊര്ജടിതലപടുതവാന്  ഒരു  ലസ്പെഷകല്  ലഡപന്യൂടടി  കളക്ടലറ  തലന  CRO  ആയടി
നടിയമടിചടിട്ടുലും ആശേവാവഹമവായ പുപരവാഗതടി ഇക്കവാരകതടില് ഉണവായടിടടില.  ചചീഫഡ് റവനന്യൂ
ഓഫചീസറവായടി  നടിയമടിതരവാകുനവരുലട  തുടലര  തുടലരയള്ള  മവാറലും  റവനന്യൂ  റടിക്കവറടി
നടപടടികലള  സവാരമവായടി  ബവാധടിക്കുന്നുണഡ്.   പ്രസ്തുത  വടിവരലും  മുന്  വര്ഷ  ഓഡടിറഡ്
റടിപപവാര്ടടില് പരവാമര്ശേടിചടിരുന്നുലവങടിലലും നടിലവടിലലും തല്സടിതടി തുടരുകയവാണഡ്.  ഈ
വടിഷയതടില്  പബവാര്ഡടിലന  അടടിയനര  ശ്രദ്ധയണവാകണലമനഡ്  റടിപപവാര്ടടില്
നടിര്പദ്ദേശേടിചടിട്ടുണഡ്.

ഖണടിക  സമവാഹൃത  ഓഡടിറഡ്  റടിപപവാര്ടടില്  ഉളലപടുത്തുന  വടിവരലും  അറടിയടിച്ചു
ലകവാണഡ്  നല്കടിയ  കതടിനഡ്  സവാപനലും    മറുപടടി  ലഭകമവാക്കടിയടിടടിലലനഡ്    ഭവന
നടിര്മവാണ പബവാര്ഡഡ് സചീനടിയര് ലഡപന്യൂടടി ഡയറക്ടറുലട  06.08.2019  തചീയതടിയടിലല
ലക.എസഡ്.എ.  എസഡ്.  എചഡ്.ബടി.എ 4/707/2018 നമ്പര്  കതഡ്  പ്രകവാരലും  റടിപപവാര്ടഡ്
ലചയടിട്ടുണഡ്.

2. വകവാജ   പസ്റ്റേജഡ്  സര്ടടിഫടിക്കറഡ്  നല്കടി  വവായ  സസനമവാക്കടി  -  15,46,619/-
രൂപയലട  വവായവാ കുടടിശടികയവായടി.

[പകരള  സലുംസവാന  ഭവന  നടിര്മവാണ  പബവാര്ഡഡ്  2016-17 ഓഡടിറഡ്  റടിപപവാര്ടഡ്  ഭവാഗലും.II
ഖണടിക 24-5]

പബവാര്ഡടില് നടിന്നുലും വവായലയടുക്കുകയലും എനവാല് വചീടഡ് നടിര്മടിക്കവാലതയലും വവായ
തുക തടിരടിചടയവാലതയലും പബവാര്ഡടിലന കബളടിപടിച വകകടികളലട വടിവരങള ചുവലട
പചര്ക്കുന്നു.

പപരഡ് പലവാണ് നമ്പര് സര്പവ്വേ നലും
പലവാണ്
എടുത

തുക

ആലക
അടപയണ തുക

(30.11.17
പ്രകവാരലും)

നടിലവടിലല
സടിതടി

ചന്ദ്രകുമവാര്. എസഡ് T-1071/MIG/89 1804/2 58,000 5,06,996 പഫവാലും 16
അയച്ചു

പ്രഭവാകരന്
നവായര് T-678/MIG/89 1804/2-3 58,000 5,23,996 പഫവാലും 16

അയച്ചു

എസഡ്.ലക.ഹരടി T-1003/MIG/89 1804/2-3-0 58,000 5,15,627
പലല

പനവാടചീസഡ്
അയചടിടടില

പലവാണ്  ഫയലടില്  സമര്പടിച  പരഖകള  പ്രകവാരലും  ശ്രചീ.എസഡ്.ചന്ദ്രകുമവാര്,
ശ്രചീ.പ്രഭവാകരന്  നവായര്,  ശ്രചീ.എസഡ്.ലക.ഹരടി  എനടിനര്ക്കവാണഡ്  വവായ  അനുവദടിചതഡ്.
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വവായ  തടിരടിചടവഡ്  മുടങടിയതടിലന  തുടര്നഡ്  ലക.എസഡ്.എചഡ്.ബടി  നടതടിയ
പരടിപശേവാധനയടില് 3 വവായകളലും ലഭടിചതഡ് ശ്രചീ. ചന്ദ്രകുമവാറടിനവാലണന്നുലും, ടടി സലങളടില്
നവാളടിതുവലര  വചീടഡ്  നടിര്മവാണതടിലന  പ്രവാരലുംഭ  നടപടടികള  പപവാലലും  ലചയടിടടിലലന്നുലും
കലണതടി.   എനവാല്  ഇതരതടില്  വവായ  തരലപടുതടിയതു  സലുംബനടിചഡ്
അപനസഷണലും നടനതവായടി കവാണുനടില.  ഒപര ഭവന പദ്ധതടിയടില് നടിന്നുലും  3  വകതകസ
പപരുകളടില്  വവായ  തരലപടുതടിയ  ശ്രചീ.  എസഡ്.  ചന്ദ്രകുമവാര്  15,46,619/-  രൂപ
പബവാര്ഡടിപലയഡ് തടിരടിചടയവാന് ബവാക്കടി നടില്ക്കുന്നു. ടടി വചീടുകള നടിര്മടിചടിടടിലവാതതുലും
വസ്തുക്കള മതടിപ്പുവടിലയനുസരടിചഡ് വവായവാ കുടടിശടിക ഉണവാക്കുനതടിനഡ് പരകവാപ്തമലലന്നുലും ടടി
ഓഫചീസടില്  നടിന്നുലും  ലക.എസഡ്.എചഡ്.ബടി  ലഡപന്യൂടടി  ലസക്രടറടി(റടിക്കവറടി)  യഡ്
16.02.2016 ല് നല്കടിയ NDD/Gel/2012 നമ്പര് കതടില് വകകമവാക്കടിയടിട്ടുണഡ്.

ലക.എസഡ്.എചഡ്.ബടി  ലയ  കബളടിപടിചഡ്  വവായ  ലഭകമവാക്കടിയ  നടപടടിയലും  വചീടഡ്
പണടിയലട  പ്രവാരലുംഭ  പ്രവര്തടികള  പപവാലലും  ലചയവാത  വവായക്കവാരനഡ്  വകവാജ  പസ്റ്റേജഡ്
സര്ടടിഫടിക്കറ്റുകള  നല്കടി  തുക  അനുവദടിചതഡ്  സലുംബനടിച്ചുലും  വടിശേദമവായ
അപനസഷണതടിനുലും ഉതരവവാദടികളവായ ഉപദകവാഗസര്ലക്കതടിലര വകുപഡ് തല നടപടടിയലും
ഓഡടിറഡ്  ശേടിപവാര്ശേ  ലചയടിട്ടുണഡ്.  കൂടവാലത  കുടടിശടിക  തുക  വവായക്കവാരടില്  നടിന്നുലും
ഈടവാക്കവാന്  കഴടിയവാത  പകലും  വകവാജ  പസ്റ്റേജഡ്  സര്ടടിഫടിക്കറ്റുകള  നല്കടി  വവായ
അനുവദടിച  ഉപദകവാഗസരടില്   നടിന്നുലും  ഈടവാക്കടി  പബവാര്ഡഡ്  ഫണടില്  ഒടുക്കഡ്
വരുപതണതവാലണന്നുലും റടിപപവാര്ടടില് പരവാമര്ശേടിചടിട്ടുണഡ്.

ഖണടിക  സമവാഹൃത  ഓഡടിറഡ്  റടിപപവാര്ടടില്  ഉളലപടുത്തുന  വടിവരലും  അറടിയടിച്ചു
ലകവാണഡ് നല്കടിയ കതടിനഡ് സവാപനലും മറുപടടി ലഭകമവാക്കടിയടിടടിലലനഡ് ഭവന നടിര്മവാണ
പബവാര്ഡഡ് സചീനടിയര് ലഡപന്യൂടടി ഡയറക്ടറുലട  06.08.2019 തചീയതടിയടിലല ലക.എസഡ്.എ.
എസഡ്. എചഡ്.ബടി.എ 4/707/2018 നമ്പര് കതഡ് പ്രകവാരലും റടിപപവാര്ടഡ് ലചയടിട്ടുണഡ്.

3. ഈടവായടി  നല്കടിയ വസ്തു കകമവാറലും  ലചയ്തു  -  കുടടിശടിക തുക ഈടവാക്കവാന്
സവാധടിക്കുനടില - പബവാര്ഡടിനഡ് 19,26,616/- രൂപ നഷലും.

[പകരള  സലുംസവാന  ഭവന  നടിര്മവാണ  പബവാര്ഡഡ്   2016-17 ഓഡടിറഡ്  റടിപപവാര്ടഡ്  ഭവാഗലും.II,
ഖണടിക 32-5]

ശ്രചീ. പജക്കബഡ് എന വകകടിക്കഡ്  KMIG-207-ാാാ നമ്പരവായടി 1997-ല് അനുവദടിച

3 ലകലും രൂപയലട തടിരടിചടവഡ് മുടങടിയതടിലനത്തുടര്നഡ് ചചീഫഡ് റവനന്യൂ ഓഫചീസര് മുപഖന
റവനന്യു റടിക്കവറടി  നടപടടികള സസചീകരടിചടിരുന്നു.  റടിക്കവറടി  നടപടടികള സസചീകരടിക്കുന
ഘടതടില്,  ഈടവായടി  നല്കടിയടിരുന  10  ലസനഡ്  വസ്തു  (സര്പവ്വേ  നലും.798/8A/1)
അനധടികൃമവായടി  2  തവണ  കകമവാറലും  ലചയതവായലും  പലവാണ്  എടുത  ശ്രചീ.പജക്കബഡ്

                                              സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡനിറഡ് റനികപദ്ധ്യാര്ടഡ് സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡനിറഡ് റനികപദ്ധ്യാര്ടഡ് 2018-192018-19 303
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മരണലപടതവായലും മനസടിലവാക്കുകയണവായടി.

സര്ക്കവാര് നടിര്പദ്ദേശേ പ്രകവാരലും വടിജടിലന്സഡ്  &  ആനടി കറപഡ്ഷന് ബന്യൂപറവാ വസ്തു
കകമവാറലും  ലചയവാനുണവായ  സവാഹചരകലും  അപനസഷടിചഡ്  13.06.2010  –  ല്  റടിപപവാര്ടഡ്
സമര്പടിക്കുകയണവായടി.   നടിലവടിലല  ഉടമസരവായ  ശ്രചീ.പജവാര്ജഡ്,  ഭവാരക  പജവാളടി
പജവാര്ജഡ്  എനടിവര്ക്കഡ്   ശ്രചീ.പജക്കബഡ്  വസ്തു  പണയലപടുതടിയടിരുനതവാണഡ്  എനഡ്
അറടിവള്ളതവായടി വടിജടിലന്സഡ് റടിപപവാര്ടഡ്  ലചയതടിലന തുടര്നഡ് ഇപപവാഴലത ഉടമയടില്
നടിന്നുലും തുക ഈടവാക്കവാന് 01.08.2012-ലല  1510/A.1/2010/Hsg നമ്പര് കതഡ് പ്രകവാരലും
സര്ക്കവാര്  നടിര്പദ്ദേശേടിചടിരുന്നു.  എനവാല്  ഇവര്ക്കഡ്  വസ്തു  കകമവാറലും  ലചയപപവാള
രജടിപസ്ട്രേഷന് വകുപടില് നടിന്നുലും നല്കടിയ ബവാധകതവാരഹടിത സര്ടടിഫടിക്കറടില് ലക.എസഡ്.
എചഡ്. ബടി. യലട ബവാധകത പരഖലപടുത്തുനതടിനുള്ള നടപടടികള സസചീകരടിചടില. ആയതഡ്
ലസകന്  കഡ്ളര്ക്കടിനഡ്  സലുംഭവടിച  കകപടിഴയവാലണന്നുലും,  പ്രസ്തുത  വകകടി  റടിടയര്
ലചയതവായലും  വടിജടിലന്സഡ്  റടിപപവാര്ടഡ്  ലചയടിട്ടുണഡ്.  പമല്പറഞ  കവാരണതവാല്
അനധടികൃത  കകമവാറവലും,  തണപപരുലും  റദ്ദേഡ്  ലചയ്യുനതടിപനവാ  റടിക്കവറടി  നടപടടികള
തുടരുനതടിപനവാ സവാധടിചടിടടില.

വവായ എടുത ആള മരണലപടുകയലും അനനരവാവകവാശേടികള എവടിലടയവാലണനഡ്
കലണതവാനുലും  സവാധടിക്കവാതതടിനവാല്  മുന്  ഉടമസനടില്  നടിനഡ്  കുടടിശടിക  തുക
ഈടവാക്കവാന് സവാധടിക്കവാത സവാഹചരകമവാണഡ്  നടിലവടിലള്ളതഡ്.നടിലവടിലല ഉടമസരുലട
കകവശേലും  വവായയലട  വടിവരലും  പരഖലപടുതവാത  ബവാധകതവാരഹടിത  സര്ടടിഫടിക്കറഡ്
ഉള്ളതടിനവാല്  ഇവര്ലക്കതടിലരയലും  നടപടടി  സസചീകരടിക്കവാന്  കഴടിയനടില.  ഫയല്
പരടിപശേവാധടിചതടില് നടിന്നുലും  30.06.2017  വലര  19,26,616/-  രൂപ കുടടിശടിക ഉള്ളതവായടി
കവാണുന്നു.  ഈ  തുക  ഈടവാക്കവാന്  സടിവടില്  പകസഡ്  അടക്കമുള്ള  നടപടടികള
സസചീകരടിക്കണലമനഡ് റടിപപവാര്ടടില് പരവാമര്ശേടിചടിട്ടുണഡ്.

ഖണടിക  സമവാഹൃത  ഓഡടിറഡ്  റടിപപവാര്ടടില്  ഉളലപടുത്തുന  വടിവരലും  അറടിയടിച്ചു
ലകവാണഡ്  നല്കടിയ  കതടിനഡ്  സവാപനലും    മറുപടടി  ലഭകമവാക്കടിയടിടടിലലനഡ്    ഭവന
നടിര്മവാണ പബവാര്ഡഡ് സചീനടിയര് ലഡപന്യൂടടി ഡയറക്ടറുലട  06.08.2019  തചീയതടിയടിലല
ലക.എസഡ്.എ.  എസഡ്.  എചഡ്.ബടി.എ 4/707/2018 നമ്പര്  കതഡ്  പ്രകവാരലും  റടിപപവാര്ടഡ്
ലചയടിട്ടുണഡ്.

304 കകേരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറഡ് വകുപഡ്കകേരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറഡ് വകുപഡ്
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4. ജവാമകവസ്തുവടില്  നടിര്മടിപക്കണ  വചീടഡ്  മലറവാരു  വസ്തുവടില്  നടിര്മടിച്ചു  -
ഉപദകവാഗസരുലട  അനവാസ  കവാരണലും  34,61,395/-  രൂപയലട  വവായവാ
കുടടിശടിക ഈടവാക്കവാനവാകുനടില.

[പകരള  സലുംസവാന  ഭവന  നടിര്മവാണ  പബവാര്ഡഡ്  2016-17  ഓഡടിറഡ്  റടിപപവാര്ടഡ്  ഭവാഗലും.II
ഖണടിക 32-6]

ശ്രചീ.പജവാസഡ് പജവാസഫഡ് എനയവാളടിനഡ്  KHH-3/98-ാാാ നമ്പരവായടി  5  ലകലും രൂപ

വവായ അനുവദടിചടിരുന്നു.  തുക തടിരടിചടയവാതതടിലന തുടര്നഡ്  2001-ല് എറണവാകുളലും
ജടിലവാ  കലക്ടര്  മുപഖന ആര്.ആര്.     നടപടടികള സസചീകരടിച്ചു.  ഇതടിലനതടിലര  കകടി
ബഹുമവാനലപട  കഹപക്കവാടതടിലയ  സമചീപടിചഡ്  പസ്റ്റേ  വവാങടിലയങടിലലും  27.07.2010 ല്
കഹപക്കവാടതടി  പസ്റ്റേ  പടിന്വലടിക്കുകയലും  30.09.2010  നഡ്  മുന്പവായടി  വവായ  തടിരടിചടവഡ്
പൂര്തടിയവാക്കവാന് നടിര്പദ്ദേശേടിക്കുകയലും ലചയടിരുന്നു. എനവാല് കകടി വവായ തടിരടിചടചടില.

തുടര്നഡ്  ആര്.ആര്.  നടപടടികളലട  ഭവാഗമവായടി  തഹസചീല്ദവാര്  നടതടിയ
അപനസഷണതടില് പണയലപടുതടിയ സര്പവ്വേ നലും.868/1B/2  പ്രകവാരമുള്ള  10  ലസനഡ്
വസ്തുവടിലല  വചീടഡ്  വചലതന്നുലും,  പകരലും  ടടിയവാലന  സപഹവാദരലന  സര്പവ്വേ  നലും.867/2-
ല്ലപട  വസ്തുവടിലവാണഡ്  വചീടഡ്  വചലതന്നുലും  കലണതടി  റടിപപവാര്ടഡ്  ലചയടിരുന്നു.
ആയതടിനവാല്   പണയലപടുതടിയ  സസനലും  വസ്തുവടില്  വചീടഡ്  പണടിയവാലത,
വകവസകളക്കഡ്  വടിരുദ്ധമവായടി,  മലറവാരു  വസ്തുവടില്  വചീടഡ്  നടിര്മടിച  കുടടിശടികക്കവാരലന
പപരടില് നടിയമ നടപടടികള സസചീകരടിക്കവാനുലും നടിര്പദ്ദേശേടിചടിരുന്നു.  പലവാണ് അനുവദടിച
സമയതഡ്  വകകമവായ  പരടിപശേവാധന  നടതവാതതടിനവാലവാണഡ്   ജവാമകമവായടി  നല്കടിയ
വസ്തുവടില്  വചീടഡ്  വയവാലത  മലറവാരു  വസ്തുവടില്  വചീടഡ്  വച  കവാരകലും
ശ്രദ്ധയടില്ലപടവാതടിരുനതഡ്.

30.06.2017   വലരയള്ള  ആലക  വവായവാ  കുടടിശടിക  34,61,395/-  രൂപയവാണഡ്.
പബവാര്ഡടിലന  കബളടിപടിച  ശ്രചീ.പജവാസഡ്  പജവാസഫടിലനതടിലര  നവാളടിതുവലരയവായടി
ക്രടിമടിനല്  നടപടടികലളവാന്നുലും  സസചീകരടിക്കവാതതടിലന  കവാരണലും  അറടിയടിപക്കണ
തവാലണന്നുലും,  നടിയമ  നടപടടികള തസരടിതലപടുതടി കുടടിശടിക തുക പടിരടിലചടുക്കവാനുള്ള
നടപടടികള സസചീകരടിപക്കണതവാലണന്നുലും റടിപപവാര്ടടില് പരവാമര്ശേടിചടിട്ടുണഡ്.

ഖണടിക  സമവാഹൃത  ഓഡടിറഡ്  റടിപപവാര്ടടില്  ഉളലപടുത്തുന  വടിവരലും  അറടിയടിച്ചു
ലകവാണഡ്  നല്കടിയ  കതടിനഡ്  സവാപനലും    മറുപടടി  ലഭകമവാക്കടിയടിടടിലലനഡ്    ഭവന
നടിര്മവാണ പബവാര്ഡഡ് സചീനടിയര് ലഡപന്യൂടടി ഡയറക്ടറുലട  06.08.2019  തചീയതടിയടിലല
ലക.എസഡ്.എ.എസഡ്.എചഡ്.ബടി.എ 4/707/2018 നമ്പര്  കതഡ്  പ്രകവാരലും  റടിപപവാര്ടഡ്
ലചയടിട്ടുണഡ്.
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5. വകവാജ സവാകകപത്രലും നല്കടി വവായ അനുവദടിച്ചു-  വവായ ഉപപയവാഗടിചഡ് ഭവന
നടിര്മവാണലും നടതടിയടിടടില

[പകരള  സലുംസവാന  ഭവന  നടിര്മവാണ  പബവാര്ഡഡ്   2016-17 ഓഡടിറഡ്  റടിപപവാര്ടഡ്  ഭവാഗലും.III
ഖണടിക 18-3]

ഭവന നടിര്മവാണ  വവായ എടുതഡ്  ചടില  വവായക്കവാര്  പ്രസ്തുത തുക ഉപപയവാഗടിചഡ്
ഭവന നടിര്മവാണലും നടതടിയടിടടില.   കുടടിശടിക വവായവാ ഫയലകളടില് റവനന്യൂ റടിക്കവറടി
നടപടടികള  സസചീകരടിചപപവാഴവാണഡ്  പ്രസ്തുത  വടിവരലും  നടിലവടിലല  ഉപദകവാഗസരുലട
ശ്രദ്ധയടില്ലപടതഡ്.   കവാലവാകവാലങളടില് ഭവന നടിര്മവാണ പബവാര്ഡടില് ഉണവായടിരുന
ഉതരവവാദലപട  ഉപദകവാഗസര്  വകവാജ  പസ്റ്റേജഡ്  സര്ടടിഫടിക്കറ്റുകള  ചമചവാണഡ്
അപപകകര്ക്കഡ്  വവായ  അനുവദടിചഡ്  നല്കടിയടിട്ടുള്ളതഡ്.   ഓഡടിറടിലന  ശ്രദ്ധയടില്ലപട
ഇതരതടില്ലപട വവായ ഫയലകള സലുംബനടിച വടിവരങള ചുവലട പചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നലും

വവായക്കവാരലന പപരുലും
വടിവരവലും വവായ തുക

വകവാജ സവാകകപത്രലും ചമചഡ്
വവായ അനുവദടിച
ഉപദകവാഗസന്

വവായയടില്
നടിലവടിലല
കുടടിശടിക

1
ശ്രചീ. മപനവാജഡ്. പടി.ടടി
MIG-1/2849/1997 1,00,000

ശ്രചീ. ലക.അലടി, അസടിസ്റ്റേനഡ് 
ലസക്രടറടി & ശ്രചീ. രവാജന്. എലും, 
ഫസ്റ്റേഡ് പഗ്രേഡഡ് ഡവാഫഡ്സവാന്

2,45,716

2 ശ്രചീ. പജവാസഡ്
MIG-II/15/1997 2,00,000 ശ്രചീ. ലക.അലടി, അസടിസ്റ്റേനഡ് 

ലസക്രടറടി 3,73,911

3 ശ്രചീ. എന്. സുകുമവാരന്
HIG-III/53/1995 3,00,000 ശ്രചീ. ലക.അലടി, അസടിസ്റ്റേനഡ് 

ലസക്രടറടി 11,61,813

4 ശ്രചീ. ചവാപക്കവാ പനചടിക്കല്
LIG-IV/202/1997 50,000 ശ്രചീ. രവാജന്. എലും, ഫസ്റ്റേഡ് പഗ്രേഡഡ് 

ഡവാഫഡ്സവാന് 1,27,922

5 ശ്രചീ. പടി.ലക.രവാജന്
MIG/III/61/1997 3,00,000 ശ്രചീ. ലക.അലടി, അസടിസ്റ്റേനഡ് 

ലസക്രടറടി 6,01,265

6 ശ്രചീ. വള്ളടിക്കുനഡ് വളപടില് 
മധു LIG-IV/23/1997 70,000 ശ്രചീ. രവാജന്. എലും, ഫസ്റ്റേഡ് പഗ്രേഡഡ് 

ഡവാഫഡ്സവാന് 2,44,887

7 ശ്രചീ. എലും. വര്ഗചീസഡ്
HIG-I/5/1997 3,00,000 ശ്രചീ. പലവാഹടിതദവാസഡ്, 

എകടികന്യൂടചീവഡ് എഞടിനചീയര് 12,84,606

8 ശ്രചീമതടി. ലതപക്കടതഡ് 
ഏലടിയവാമ IR/42 34,000 ശ്രചീ. ലക.പുരുപഷവാതമന്, 

എകടികന്യൂടചീവഡ്  എഞടിനചീയര് 1,27,400

ആലക 41,67,520

വകവാജ  സവാകകപത്രങള  ചമചഡ്  പബവാര്ഡഡ്  ഫണടിനഡ്  നഷലും  ഉണവാക്കടിയ
ഉപദകവാഗസര് വകവാജ പരഖ ചമയല്,  അധടികവാര  ദുര്വടിനടിപയവാഗലും  എനചീ ഗുരുതരമവായ
കൃതകവടിപലവാപങളവാണഡ് നടതടിയടിരടിക്കുനതഡ്.  ആയതടിനഡ് എതടിലര ചടപ്രകവാരലും നടപടടി
എടുപക്കണതുലും കുടടിശടിക തുക വവായവാക്കവാരനടില് നടിന്നുലും ഈടവാക്കവാന് പറവാതടിരടിക്കുന

306 കകേരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറഡ് വകുപഡ്കകേരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡനിറഡ് വകുപഡ്
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പകലും ഉതരവവാദടിയവായ ഉപദകവാഗസരടില് നടിന്നുലും ഈടവാക്കടി പബവാര്ഡഡ് ഫണടില് ഒടുക്കഡ്
വരുപതണതുമവാണഡ്.

ഖണടിക  സമവാഹൃത  ഓഡടിറഡ്  റടിപപവാര്ടടില്  ഉളലപടുത്തുന  വടിവരലും  അറടിയടിച്ചു
ലകവാണഡ്  നല്കടിയ  കതടിനഡ്  സവാപനലും    മറുപടടി  ലഭകമവാക്കടിയടിടടിലലനഡ്    ഭവന
നടിര്മവാണ പബവാര്ഡഡ് സചീനടിയര് ലഡപന്യൂടടി ഡയറക്ടറുലട  06.08.2019  തചീയതടിയടിലല
ലക.എസഡ്.എ.  എസഡ്.  എചഡ്.ബടി.എ 4/707/2018 നമ്പര്  കതഡ്  പ്രകവാരലും  റടിപപവാര്ടഡ്
ലചയടിട്ടുണഡ്.

6. പബവാര്ഡടിനഡ്  പണയലപടുതടിയ  വസ്തുവടില്  ഭവന  നടിര്മവാണലും
നടതടിയടിടടില –അസടിസ്റ്റേനഡ് ലസക്രടറടി സലപരടിപശേവാധന നടതടി വകവാജ
സവാകകപത്രലും ചമചഡ് വവായ അനുവദടിച്ചു കടിടവാക്കടലും 1,49,18,765/- രൂപ.

[പകരള  സലുംസവാന ഭവന നടിര്മവാണ പബവാര്ഡഡ്   2016-17  ഓഡടിറഡ്  റടിപപവാര്ടഡ്   ഭവാഗലും.III
ഖണടിക 19-1]

ഭവന നടിര്മവാണ പബവാര്ഡഡ് കവാസര്പഗവാഡഡ്  ഡടിവടിഷന് ഓഫചീസടില് അസടിസ്റ്റേനഡ്
ലസക്രടറടിയവായടിരുന ശ്രചീമതടി. ഇ.എലും. ശേവാനകുമവാരടി വകവാജ സവാകകപത്രലും ചമചഡ് ഭവന
വവായ  അനുവദടിചതഡ്  വഴടി  1,49,18,825/-  രൂപയലട  വവായവാകുടടിശടിക
കടിടവാക്കടമവായടിരടിക്കുകയവാണഡ്.  ഭവന നടിര്മവാണലും നടതവാത അപപകകര്ക്കഡ്,   വവായ
അനുവദടിക്കവാന്  അധടികവാരലപട  ഉപദകവാഗസര്  തലന  വടിവടിധ  നടിര്മവാണ  ഘടങള
പൂര്തചീകരടിചതവായ  വകവാജ  സവാകകപത്രലും  ചമചഡ്   നല്കടി  വവായ
അനുവദടിക്കുകയവായടിരുന്നു.  തുടര്നഡ് കുടടിശടികയവായ വവായ തുക തടിരടിചടവവാക്കവാന് പവണടി
റവനന്യൂ  റടിക്കവറടി  നടപടടികള  ആരലുംഭടിചപപവാഴവാണഡ്  വവായക്കവാര്   ഭവന  നടിര്മവാണലും
നടതടിയടിടടില  എന  വസ്തുത  പബവാധകലപടതഡ്.   ഇതരതടില്  ശ്രചീമതടി  ഇ.എലും.
ശേവാനകുമവാരടി,  അസടിസ്റ്റേനഡ്  ലസക്രടറടി  (റടിടപയ ഡഡ്)  അനുവദടിച  വവായകളലട
വടിശേദവാലുംശേങള ചുവലട പചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നലും

വവായക്കവാരലന പപരഡ്/
വവായ നമ്പര് വവായ തുക

സര്പവ്വേ നലും, വടിപലജഡ്,
തവാലൂക്കഡ്

പബവാര്ഡടിനഡ്
കടിടവാനുള്ള
കുടടിശടിക

1 സുകുമവാരന് നവായര്.ഇ
N16/RMH/97 3,00,000 577/1, Bedaduka,

Kasargod 11,96,566

2 ബചീഫവാതടിമ M-124/RMH/95 2,50,000 324/84, Kodalamuguru,
Manjeswaram 10,07,799

3 ദടിനകര പക്കവാല M-119/RMH/95 3,00,000 173/2B, Majibail,
Manjeswaram 12,57,529

4 സഹൂര് അഹമദഡ്M-79/RMH/95 3,00,000 4488/E, Paivelike, 
Manjeswaram 18,35,135
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5 പക്രുദ്ദേചീന്M-123/RMH 3,00,000 317/3A, Kodalamuguru, 
Manjeswaram

17,44,777

6 ഖദചീജ  S-19/RMH 2,00,000 150/15, Badaje, 
Manjeswaran

9,10,913

7 ഇബവാഹടിലും M-76/RMH/95 3,00,000 6411A, Kodalamuguru, 
Manjeswaram

13,63,946

8 ബടി.മുഹമദഡ്N-7/RMM/97 3,00,000
262/2E1, 
Kodalamuguru, 
Manjeswaram

11,99,676

9 നവാഗപ S-75/RMM/93 1,00,000 194/1, Pavoor, 
Manjeswaram 3,69,624

10 ജയനമ ലഷടടിN2/RMM/97 3,00,000 62/4, Kodalamuguru, 
Manjeswaram 11,38,537

11 അഹഡ്ദുള ഹക്കചീലും R235/RMM/97 3,00,000 150/2A1,Chippar, 
Manjeswaram 9,24,166

12 റടി. അപ S-110/RMM/93 1,00,000 23/01, 
Kolathur,’Kasargod 5,17,978

13 അപശേവാകഡ് കുമവാര് അല്വ N-
27/RMM/97 3,00,000 86/2, Kodalalmuguru, 

Manjeswaram 11,42,437

14 എലും.അബ്ഗുള റസവാഖഡ് 62/MS/MIG 58,000 126/1A, Bandadukka, 
Kasargod 3,09,682

                                   ആലക 1,49,18,765

വകവാജപരഖ  ചമചഡ്  നല്കുക  എന  ഗുരുതരമവായ  കൃതകവടിപലവാപലും  നടതടി
പബവാര്ഡടിനഡ്  ഇത്രയലും അധടിക സവാമ്പതടിക ബവാധകത വരുതടിവച ശ്രചീമതടി.  ഇ.എലും.
ശേവാനകുമവാരടി  31.10.2002-ല് സര്വ്വേചീസടില് നടിന്നുലും  എലവാ  ആനുകൂലകങളലും  കകപറടി
വടിരമടിക്കുകയലും  ഇപപവാള  കണ്ണൂര്  ഡടിവടിഷന്  ഓഫചീസടില്  നടിന്നുലും  ലപന്ഷന്
കകപറ്റുകയലും  ലചയ്തുലകവാണടിരടിക്കുകയവാണഡ്.നടിലവടില്  ടടിയവാളലട  സടിരപമല്വടിലവാസലും
പഗവാകുലലും, കപണവാത്തുലുംചവാല്, തവാന പടി.ഒ, കണ്ണൂര്-12 എനതവാണഡ്. വകവാജ സവാകകപത്രലും
നല്കടി ടടി ഉപദകവാഗസ പബവാര്ഡടിലന കബളടിപടിച വടിവരലും കവാസര്പഗവാഡഡ് ഡടിവടിഷന്
ഓഫചീസടില്  നടിന്നുലും  പബവാര്ഡടിലല  ഉനത  അധടികവാരടികളക്കഡ്  റടിപപവാര്ടഡ്
ലചയടിരുന്നുലവങടിലലും  (അവസവാനമവായടി  റടിപപവാര്ടഡ്  ലചയതഡ്  29.05.2015  ലല
RR/CRO/2008-ാം  നമ്പര്  കതഡ്)  നവാളടിതുവലരയവായടി  പ്രസ്തുത  വകകടിലക്കതടിലര
വകുപ്പുതലതടിപലവാ,  നടിയമവാനുസൃതപമവാ  ആയ  ഒരു  നടപടടിയലും  പബവാര്ഡഡ്
കകലക്കവാണടിടടില എനതഡ്  ഗഗൗരവതരമവായ വചീഴ്ചയവാണഡ്.

ശ്രചീമതടി ഇ.എലും.  ശേവാനകുമവാരടി,  അസടിസ്റ്റേനഡ് ലസക്രടറടി/അക്കഗൗണഡ്സഡ് ഓഫചീസര്
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ആയടിരുന  എലവാ  ഓഫചീസുകളടിലലും  ടടിയവാള  കകകവാരകലും  ലചയ  വവായവാ  ഫയലകള
പരടിപശേവാധടിചഡ്   വടിവരലും  അറടിയടിപക്കണതവാലണന്നുലും,   മവാത്രവമല  ടടിയവാളലക്കതടിലര
ക്രടിമടിനല് ചടപ്രകവാരലും നടപടടി സസചീകരടിപക്കണതുലും പബവാര്ഡടിനഡ് ഉണവായടിരടിക്കുന നഷലും
ടടിയവാളടില് നടിന്നുലും ഈടവാപക്കണതുമവാലണന്നുലും റടിപപവാര്ടടില് പരവാമര്ശേടിചടിട്ടുണഡ്.

ശ്രചീമതടി ഇ.എലും.ശേവാനകുമവാരടി, അസടിസടിറനഡ് ലസക്രടറടി/അക്കഗൗണഡ്സഡ് ഓഫചീസര്
ആയടിരുന  എലവാ  ഓഫചീസുകളടിലലും  ടടിയവാളക്കഡ്  അനുവദടിച  വവായവാ  ഫയലകള
പരടിപശേവാധടിക്കുകയലും  റടിപപവാര്ടഡ്  ലചപയണതുമവാണഡ്.   മവാത്രവമല  ടടിയവാളലക്കതടിലര
ക്രടിമടിനല് ചടപ്രകവാരലും നടപടടി സസചീകരടിപക്കണതുലും പബവാര്ഡടിനഡ് ഉണവായടിരടിക്കുന നഷലും
ടടിയവാളടില് നടിന്നുലും  ഈടവാപക്കണതുമവാണഡ്.   നടിലവടില് ടടിയവാളലട  സടിരപമല്വടിലവാസലും
പഗവാകുലലും, കപണവാത്തുലുംചവാല്, തവാന പടി.ഒ, കണ്ണൂര്-12 എനതവാണഡ്.

ഖണടിക  സമവാഹൃത  ഓഡടിറഡ്  റടിപപവാര്ടടില്  ഉളലപടുത്തുന  വടിവരലും  അറടിയടിച്ചു
ലകവാണഡ്  നല്കടിയ  കതടിനഡ്  സവാപനലും    മറുപടടി  ലഭകമവാക്കടിയടിടടിലലനഡ്    ഭവന
നടിര്മവാണ പബവാര്ഡഡ് സചീനടിയര് ലഡപന്യൂടടി ഡയറക്ടറുലട  06.08.2019  തചീയതടിയടിലല
ലക.എസഡ്.എ.  എസഡ്.  എചഡ്.ബടി.എ 4/707/2018 നമ്പര്  കതഡ്  പ്രകവാരലും  റടിപപവാര്ടഡ്
ലചയടിട്ടുണഡ്.
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ടട്രിഡ 

അദദദ്ധ്യായയം - 8

തതിരുവനന്തപുരയം വതികസന അതതദ്ധ്യാറതിറതി (ടതിഡ) 

ടട്രിഡ

1. കകക്യാപട്രിറ്റല്  ററീജട്രിയന്  ഡഡവലപപ്ഡമെനപ്  ഒനക്യാന്നാംഘട്ട  പദ്ധതട്രി  -  ടട്രിഡയപ്
അന്നാംശദക്യായന്നാം ലഭട്രിചട്രില

[ടട്രിഡ ഓഡട്രിറ്റപ്  2017-18 ഓഡട്രിറ്റപ് റട്രിപപക്യാര്ട്ടപ്  ഖണട്രിക 3-5]

സട്രി.ആര്.ഡട്രി.പട്രി.  ഒനക്യാന്നാംഘട്ട പദ്ധതട്രിയുമെക്യായട്രി ബന്ധഡപട്ട പറക്യാഡപ്  വവഡനട്രിന്നാംഗപ്

പ്രവൃതട്രികള്കപ് പവണട്രി തട്രിരുവനന്തപുരന്നാം തക്യാലൂകട്രിഡല 46.95 ഏകര് സ്ഥലന്നാം അകക്വയര്
ഡചെയ്യുനതട്രിനന്നാം,  ററീഹക്യാബട്രിലട്രിപറ്റഷന്  പ്രവൃതട്രികള്  നട്രിര്വ്വഹട്രിക്കുനതട്രിനന്നാം,  ജട്രി.ഒ

(എന്നാം.എസപ്)നന്നാം.48/2003/പട്രി.ഡബബ.ഡട്രി.  തറീയതട്രി.  22.08.2003,  ജട്രി.ഒ(ആര്.റ്റട്രി)
നന്നാം.316/2004/പട്രി.ഡബബ.ഡട്രി.  തറീയതട്രി.  22.03.2004,  എനട്രിവ  പ്രകക്യാരന്നാം  സര്കക്യാര്

ടട്രിഡയപ് അനമെതട്രി നല്കുകയുന്നാം ആഡക 77 പകക്യാടട്രി രൂപ അനവദട്രിചപ് നല്കുകയുന്നാം ഡചെയ.

തലസ്ഥക്യാന  നഗര  വട്രികസന  പദ്ധതട്രിയട്രില്  ഉള്ഡപട്ട  ഡതരഡഞ്ഞെടുത  12

പറക്യാഡുകളുഡട  വട്രികസനതട്രിനപ്  പവണട്രിയുള്ള  ലക്യാനപ്  അകക്വട്രിസട്രിഷനന്നാം  അനബന്ധ
പ്രവൃതട്രികളുന്നാം,  റട്രികക്വട്രിസട്രിഷന്  അപതക്യാറട്രിറ്റട്രിഡയന  നട്രിലയട്രില്  ടട്രിഡയട്രിഡല  പക്യാനട്രിന്നാംഗപ്,

എഞട്രിനറീയറട്രിന്നാംഗപ്  വട്രിഭക്യാഗങ്ങളുഡട മെനഷകവട്രിഭവപശഷട്രിയുന്നാം  സക്യാപങ്കേതട്രിക വനപുണകവന്നാം
ഉപപയക്യാഗഡപടുതട്രിയക്യാണപ്  പൂര്തട്രികരട്രിചഡതനന്നാം,  പ്രസ്തുത പ്രവൃതട്രികളുഡട  സതക്വരമെക്യായ

പുപരക്യാഗതട്രികപ്  ടട്രിഡയുഡട  വക്യാഹനങ്ങള്,  പസ്റ്റേഷനറട്രി  എനട്രിവ
പ്രപയക്യാജനഡപടുതട്രിഡയനന്നാം,  ആയതട്രിനക്യാല്  അര്ഹമെക്യായ  ഡസപന  ജപ്  ചെക്യാര്ജപ്

അനവദട്രികണഡമെനന്നാം 24.02.2009 ഡല എഫപ്.3/184/2008 നമ്പര് കതപ് പ്രകക്യാരന്നാം ടട്രിഡ
സര്കക്യാരട്രിപനക്യാടപ് അഭകര്തട്രിച.  പമെല്പറഞ്ഞെ പ്രവൃതട്രികള്കപ് പവണട്രി 2003-04 മുതല്

2009-10  വഡര  ടട്രി ഡ  6.52  പകക്യാടട്രി  രൂപ  ഡചെലവഴട്രിചട്രിട്ടുഡണനന്നാം  ആയതപ്
അനവദട്രിക്കുനതട്രിനള്ള നടപടട്രികള് സക്വറീകരട്രികണഡമെനന്നാം  24.09.2009, 23.03.2010,

03.01.2011  തറീയതട്രികളട്രിഡല ഇപത നമ്പര് കത്തുകള് പ്രകക്യാരന്നാം സര്കക്യാരട്രിപനക്യാടപ് വറീണന്നാം
അഭകര്തട്രിച. ഡചെലവട്രിഡന വട്രിശദക്യാന്നാംശങ്ങള് ചുവഡട പചെര്ക്കുന.
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ക്രമെ നന്നാം ഡചെലവട്രിനന്നാം തുക

1 ജറീവനകക്യാരുഡട ശമ്പളന്നാം 4,96,62,198

2 ജറീവനകക്യാരുഡട ഡപന്ഷന് പകക്യാണ്ടട്രിബബഷന് 1,01,75,910

3 റ്റട്രി.എ (സട്രി.ആര്.ഡട്രി.പട്രി യുമെക്യായട്രി ബന്ധഡപട്ടതപ്) 1,51,181

4 പകസുകള്ക്കുള്ള ഡചെലവപ് (ലക്യാ ചെക്യാര്ഡജസപ്)
(സട്രി.ആര്.ഡട്രി.പട്രി യുമെക്യായട്രി ബന്ധഡപട്ടതപ്)

18,19,780

5 ഇന്ധനഡചലവപ് 14,26,573

6 വക്യാഹനങ്ങളുഡട റട്രിപയറട്രിന്നാംഗപ് ഡചെലവപ് 6,33,125

7 പ്രട്രിനട്രിന്നാംഗപ്, പസ്റ്റേഷനറട്രി 12,20,076

8 മെറ്റു ഡചെലവകള് 1,45,750

ആഡക 6,52,34,593

ഇപ്രകക്യാരന്നാം  മെറ്റു  സ്ഥക്യാപനങ്ങളുഡട  പ്രവൃതട്രികള്  ഏഡറ്റടുതപ്  നടത്തുനതട്രിനപ്
19.08.1997-ഡല  സ.ഉ.(പട്രി)  നന്നാം.84/97/പട്രി.ഡബബ.ഡട്രി  ഉതരവപ്  പ്രകക്യാരന്നാം  12.50%
ഡസപന  ജപ്  ചെക്യാര്ജപ്   ഡപക്യാതുമെരക്യാമെതപ് വകുപട്രിനപ്  അനവദട്രിച വരുനതക്യായുന്നാം സമെക്യാനമെക്യായട്രി
ടട്രിഡയന്നാം ഡസപന  ജപ്  ചെക്യാര്ജപ്   അനവദട്രികണഡമെനന്നാം കക്യാണട്രിചപ്  നന്നാം.എഫപ്.3/184/2008/
ടട്രിഡ,  തറീയതട്രി  17.09.2012  പ്രകക്യാരന്നാം  തപദ്ദേശസക്വയന്നാംഭരണവകുപപ് ഡസക്രട്ടറട്രികപ് കതപ്
നല്കുകയുണക്യായട്രി.  ഇപത തുടര്നപ് ഡപക്യാതുമെരക്യാമെതപ് വകുപപ്  ഡസക്രട്ടറട്രിയുഡട കതപ് നന്നാം.
7059/എചപ്.  1/2009/പട്രി.ഡബബ.ഡട്രി  തറീയതട്രി.01.11.2013  പ്രകക്യാരന്നാം  ടട്രിഡ  12.5%
ഡസപന  ജപ് ചെക്യാര്ജപ് ആവശകഡപട്ടതുമെക്യായട്രി ബന്ധഡപട്ട ശരട്രിയക്യായ കണക്കുകള് ലഭകമെക്യാകക്യാന്
പകരളക്യാ പറക്യാഡപ് ഫണപ് പബക്യാര്ഡപ് (KRFB) ചെറീഫപ് എകട്രികബട്ടറീവപ് ഓഫറീസപറക്യാടപ് സര്കക്യാര്
ആവശകഡപട്ടു.   KRFB-യട്രില് നട്രിനന്നാം  ഡസപന  ജപ്  ചെക്യാര്ജപ്  നല്കക്യാന് കഴട്രിയുപമെക്യാ  എനപ്
പരട്രിപശക്യാധട്രികക്യാനന്നാം സര്കക്യാര് ആവശകഡപട്ടു. സക്യാമ്പതട്രിക പരക്യാധറീനതകളക്യാല്  ഫണട്രില്
നട്രിനന്നാം  ടട്രിഡയപ്  6.52  പകക്യാടട്രി  രൂപ  നല്കക്യാന്  നട്രിര്വ്വക്യാഹമെട്രിഡലനപ്  09.02.2015-ഡല
നന്നാം.497/ഡട്രി.എന്നാം /ഡക.ആര്.എഫപ്.ബട്രി/2013 കതപ് പ്രകക്യാരന്നാം KRFB അറട്രിയട്രിചട്രിട്ടുണപ്.

ഭൂമെട്രി  ഏഡറ്റടുകലുമെക്യായട്രി  ബന്ധഡപട്ട  കക്യാരകങ്ങള്കപ്  ഡസപന  ജപ്  ചെക്യാര്ജപ്
അനവദട്രികക്യാന്  വകവസ്ഥയട്രിഡലനന്നാം,  ഇതരന്നാം  പകസുകളട്രില്  ഭരണ  പരമെക്യായ
ഡചെലവകള്കക്യായട്രി റവനന്യു വകുപട്രിനപ്  തുക അനവദട്രിക്കുനതപ്  പപക്യാഡലയുള്ള പ്രതട്രിഫലന്നാം
നല്കുന  കക്യാരകന്നാം  പരട്രിഗണട്രിക്കുനതക്യാഡണനന്നാം  27.02.2016-ല്  ധനകക്യാരക  വകുപപ്
അഡറീഷണല്  ചെറീഫപ്  ഡസക്രട്ടറട്രിയുഡട  പചെമ്പറട്രില്  കൂടട്രിയ  പയക്യാഗതട്രില്
വകക്തമെക്യാക്കുകയുണക്യായട്രി.  അതട്രിഡനത്തുടര്നപ്  2015-  ഡല  "Right to fair compensation
and  transparency  in  land  acquisition,rehabilitation  and  resettlement  (Kerala)

312 തകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡതിററ്റ് വകുപറ്റ്തകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡതിററ്റ് വകുപറ്റ്



ടട്രിഡ 

rulels”-  ഡല  Rule  4(3)  ചൂണട്രികക്യാണട്രിചപ്  അഡട്രിനട്രിപസ്ട്രേറ്ററീവപ്  ചെക്യാര്ജട്രിനതട്രില്
അനവദനറീയമെക്യായ 23.1 പകക്യാടട്രി  രൂപയട്രില്  (ലക്യാനപ്  അകക്വട്രിസട്രിഷനന്നാം
ററീഡസറ്റട്രില്ഡമെനട്രിനമെക്യായട്രി  അനവദട്രിച  തുകയക്യായ 77  പകക്യാടട്രി  രൂപയുഡട  30%)   റവനന്യു
വകുപട്രിനപ്  അനവദട്രിച  20%  തുക  കഴട്രിചപ്  ബക്യാകട്രിയുള്ള  10%  തുകയക്യായ  7.7  പകക്യാടട്രി
രൂപയുന്നാം,  കണട്രിജന്സട്രി  ചെക്യാര്ജപ്  ഇനതട്രില്  77  പകക്യാടട്രി  രൂപയുഡട  5%  തുകയക്യായ
3.85 പകക്യാടട്രി  രൂപയുന്നാം   ഉള്ഡപഡട  ആഡക  11.55 പകക്യാടട്രി  രൂപ  ടട്രി ഡകപ്
അനവദട്രികണഡമെനപ് 17.10.2016-ല് ധനകക്യാരക വകുപപ് /  ഡപക്യാതുമെരക്യാമെതപ്(എചപ്) വകുപപ്
ഡസക്രട്ടറട്രിമെക്യാര്കപ്   നല്കട്രിയ  എഫപ്.3/184/2008/ടട്രിഡ  നന്നാം.  കതട്രില്  ആവശകഡപട്ടു.
ടട്രിഡ  ജറീവനകക്യാര്കപ്  ശമ്പളവന്നാം  അലവന്സുകളുന്നാം  നല്കുനതപ്  ടട്രിഡയുഡട  തനതു
ഫണട്രില് നട്രിനക്യായതട്രിനക്യാലുന്നാം,  സര്കക്യാരട്രില് നട്രിനന്നാം എസ്റ്റേക്യാബട്രിഡഷ്മെനപ് ഗക്യാനപ് ലഭട്രിക്കുനട്രില
എനതട്രിനക്യാലുന്നാം,  ടട്രിഡ  ജറീവനകക്യാരുഡട  ശമ്പളവന്നാം,  ആനകൂലകങ്ങളുന്നാം  ഉള്ഡപഡട  ഒരു
നട്രിശട്രിത ശതമെക്യാനന്നാം തുക ലഭട്രികണന്നാം എന ഉപദ്ദേശകതട്രിലക്യാണപ് ഡസപന  ജപ് എന വക്യാകപ്
ഉപപയക്യാഗട്രിചഡതനന്നാം  പ്രസ്തുത  കതട്രില്  പറയുന.  16.11.2017-ല്  ബഹ.  തപദ്ദേശ
സക്വയന്നാംഭരണവകുപപ്  മെനട്രികപ്  നല്കട്രിയ  എസപ്.1/1827/2008/ടട്രിഡ  നന്നാം.  കതട്രില്,
സട്രി.ആര്.ഡട്രി.പട്രി  ഒനക്യാന്നാംഘട്ട പ്രവൃതട്രികളുമെക്യായട്രി  ബന്ധഡപട്ടപ്  പമെല്പറഞ്ഞെ പ്രകക്യാരമുള്ള
11.55  പകക്യാടട്രി രൂപ ടട്രിഡയപ് അനവദട്രിച നല്കണഡമെനന്നാം സട്രി.ആര്.ഡട്രി.പട്രി രണക്യാന്നാംഘട്ട
പ്രവൃതട്രികളുഡട  റട്രികക്വയറട്രിന്നാംഗപ്  അപതക്യാറട്രിറ്റട്രി  എന  നട്രിലയട്രില്  5%  ഡസപന  ജപ്  ചെക്യാര്ജപ്
ടട്രിഡയപ്  അനവദട്രിക്കുനതട്രിനപ്  ഉതരവണക്യാകണഡമെനന്നാം ആവശകഡപട്ടട്രിട്ടുണപ്.  ഇപ്രകക്യാരന്നാം
ആവര്തട്രിചപ്   ആവശകഡപട്ടട്രിട്ടുന്നാം  പ്രസ്തുത  അന്നാംശദക്യായന്നാം  സന്നാംബന്ധട്രിചപ്  നക്യാളട്രിതുവഡര
തറീരുമെക്യാനമെക്യായട്രിട്ടട്രിഡലനപ്,  ടട്രിഡ  ഡചെയര്മെക്യാഡന  അറട്രിവട്രിപലകക്യായുള്ള  03.09.2018-ഡല
ഡസക്രട്ടറട്രിയുഡട കുറട്രിപട്രില് പരഖഡപടുതട്രിയട്രിട്ടുണപ്.

2003-04  മുതല്  ആരന്നാംഭട്രിച  സട്രി.ആര്.ഡട്രി.പട്രി  ഒനക്യാന്നാംഘട്ട  പ്രവൃതട്രികളുമെക്യായട്രി
ബന്ധഡപട്ട അന്നാംശദക്യായന്നാം നക്യാളട്രിതുവഡര പനടട്രിഡയടുകക്യാന് ടട്രിഡയപ് കഴട്രിഞ്ഞെട്രിട്ടട്രില.ടട്രിഡഡയ
റട്രികക്വയറട്രിന്നാംഗപ് അപതക്യാറട്രിറ്റട്രിയക്യായട്രി നട്രിപയക്യാഗട്രിച ഡകക്യാണള്ള കക്യാലക്യാകക്യാലങ്ങളട്രിഡല സര്കക്യാര്
ഉതരവകളട്രില്,  ഡസപന  ജപ്  ചെക്യാര്ജപ്  ലഭകമെക്യാക്കുനതട്രിനള്ള  നട്രിയതമെക്യായ  വകവസ്ഥകള്
വകക്തമെക്യാകട്രിയട്രിരുനഡവങ്കേട്രില് ഇപ്രകക്യാരന്നാം  ഒരു സ്ഥട്രിതട്രിവട്രിപശഷന്നാം  ഉണക്യാകുമെക്യായട്രിരുനട്രില.
യഥക്യാസമെയന്നാം  കൃതകമെക്യായട്രി  വസ്തുതകള്  സര്കക്യാരട്രിഡന  അറട്രിയട്രിക്കുനതട്രില്  ടട്രിഡ  വറീഴ
വരുതട്രി.

സക്യാമ്പതട്രിക  പരക്യാധറീനതകളട്രില്  വറീര്പ്പുമുട്ടുന  ടട്രിഡയപ്  അന്നാംശക്യാദക്യായമെട്രിനതട്രില്
ലഭട്രികക്യാനള്ള 11.55 പകക്യാടട്രി രൂപ എത്രയുന്നാം പവഗന്നാം പനടട്രിഡയടുക്കുനതട്രിനന്നാം, സട്രി.ആര്.ഡട്രി.
പട്രി.  യുഡട  രണക്യാന്നാംഘട്ട  പ്രവൃതട്രികള്കപ്  നട്രിശട്രിത  ശതമെക്യാനന്നാം  അന്നാംശക്യാദക്യായന്നാം
ലഭട്രിക്കുനതട്രിനള്ള  വകവസ്ഥകള്  ഉള്ഡപടുതട്രി  സര്കക്യാര്  ഉതരവണക്യാകുനതട്രിനമുള്ള

                                              സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡതിററ്റ് റതിതപദ്ധ്യാര്ടറ്റ് സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡതിററ്റ് റതിതപദ്ധ്യാര്ടറ്റ് 2018-192018-19 313



 ടട്രിഡ

നടപടട്രികള്കക്യായട്രി വട്രിഷയന്നാം സര്കക്യാരട്രിഡന ശ്രദ്ധയട്രില്ഡപടുത്തുന.

ടട്രിഡയപ്   ലഭകമെക്യാപകണ  അന്നാംശദക്യായന്നാം  നക്യാളട്രിതു  വഡര  ലഭകമെക്യാകക്യാത
സക്യാഹചെരകതട്രില്   ഓഡട്രിറ്റപ്  പരക്യാമെര്ശന്നാം  സമെക്യാഹൃത  ഓഡട്രിറ്റപ്  റട്രിപപക്യാര്ട്ടട്രില്
ഉള്ഡപടുതക്യാവനതക്യാഡണനപ് ടട്രി ഡ ഓഡട്രിറ്റപ് ഡഡപബട്ടട്രി ഡയറക്ടര് (ഹ.പഗ) ഡന 1.8.2019
ഡല ഡക.എസപ്.എ.200/ടട്രിഡ.2/2017 നമ്പര് കതപ് പ്രകക്യാരന്നാം റട്രിപപക്യാര്ട്ടപ് ഡചെയട്രിട്ടുണപ്.

314 തകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡതിററ്റ് വകുപറ്റ്തകരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡതിററ്റ് വകുപറ്റ്
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മലബദ്ധ്യാര് ദദേവസസയം ദബദ്ധ്യാര്ഡഡ് 

മലബബാര് ദദേവസസസ്വം ദബബാര്ഡഡ

1. ഹഹിന്ദുമത ധര്മ്മദേബാന  (ഭരണ)  നഹിയമസ്വം  (HR & CE Act)  1951-നു പകരസ്വം
പുതഹിയ നഹിയമ നഹിര്മ്മബാണസ്വം അനഹിവബാരരസ്വം.

[മലബബാര് ദദേവസസസ്വം ദബബാര്ഡഡ ഓഡഹിറഡ   2013-14, 2014-15, 2015-16 വബാര്ഷഹിക റഹിദപബാര്ടഡ
ഖണഹിക II-7]

2008-ലല  മലബബാര്  ദദേവസസസ്വം  ദബബാര്ഡഡ  രൂപപീകരണ  നഹിയമദഭദേഗതഹിയ്ക്കുള
ഉദദ്ദേശര  കബാരണ  വഹിവരണതഹില്  "നഹിലവഹിലുള  1951-ലല  മദബാസഡ  ഹഹിന്ദുമത  ധര്മ്മ
എദനബാവഡലമനഡ ആകഹില് സബാമൂഹരനപീതഹി ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതഹിനഡ മതഹിയബായ വരവസ്ഥകള
അടങഹിയഹിടഹില്ല  .................”  എന്നതബാണഡ  ദബബാര്ഡഹിലന  രൂപപീകരണതഹിദലക
നയഹിച്ച  കബാരണങളഹിലലബാന്നഡ  എന്നഡ  വരക്തമബാകഹിയഹിട്ടുണഡ.  എന്നബാല്  ഇദപബാഴസ്വം
ദമല്പറഞ്ഞ  ഉദദ്ദേശര  ലകരങള  കകവരഹികന്നതഹിനഡ  പബാകമബായ  വഹിധതഹിലുളതല്ല
മലബബാറഹിലല  ദകത്രഭരണതഹിനു  നഹിയബാമകമബായ  HR  &  CE  Act  1951.  ഈ
നഹിയമതഹിലല 6.7.8.13.14.15.16.19.21.23.77.78.80.81.94.99.100  എന്നപീ വകുപ്പുകള
ദഭദേഗതഹി  ലചെയബാണഡ   മലബബാര്  ദദേവസസസ്വം  ദബബാര്ഡഡ  രൂപപീകൃതമബായതഡ.  ഇത്രയസ്വം
ദഭദേഗതഹികള  മബാറഹി  നഹിര്തഹിയബാല്  1951-ലല  നഹിയമസ്വം  തലന്നയബാണഡ  ഇദപബാഴസ്വം
പബാബലരതഹിലഹിരഹികന്നതഡ. 

90   വര്ഷസ്വം  മുമഡ  (1927-ല്)  നടപഹിലബാകഹിയതസ്വം  66  വര്ഷസ്വം  മുമഡ  (1951-ല്)
സമഗ്രമബായഹി  ദഭദേഗതഹി  വരുതഹിയതമബായ  ഈ  നഹിയമതഹിലല  പല  വകുപ്പുകളസ്വം
നഹിഷ്കര്ഷകളസ്വം  ഇന്നലത  സബാഹചെരരതഹില്  സ്പഷ്ടമബായസ്വം  കബാലഹരണലപടവയബാണഡ.
നഹിയമസ്വം  പബാബലരതഹില്  വന്ന  കബാലലത  രബാഷപീയ  സബാമൂഹഹിക  സബാമതഹിക
സബാഹചെരരങളകഡ ഇകബാലയളവഹില് വന്ന മബാറങളബാണഡ  1951-ലല നഹിയമലത വലഹിയ
ദതബാതഹില് കബാലഹരണലപടതബാകന്നതഡ.

1970-ലല  ഭൂപരഹിഷ്ക്കരണ  നഹിയമവസ്വം,  ദകത്രങളലട  കണകഡ  സൂകഹിപഡ  വര്ഷസ്വം
(Accounting  Year)  ജൂലബായഡ-ജൂണ്  (ഫസലഹി  വര്ഷസ്വം)  ആയഹിരുന്നതഡ  കലണര്
വര്ഷമബായഹി  പരഹിഷ്കരഹിച്ചതസ്വം   ദകത്രങളലട  ഭരണപരമബായ/നഹിയന്ത്രണപരമബായ
കബാരരങലളകറഹിച്ചഡ   നഹിയമതഹിലുള  ഉളടകലത  ഗണരമബായഹി  മബാറഹിമറഹിച്ചഹിട്ടുണഡ.
അതരസ്വം  മബാറങളകഡ  അനുസൃതമബായഹി   1951-ലല  നഹിയമതഹിലല  ഉളടകതഹില്

                                              സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡഡിറഡ് റഡിദപദ്ധ്യാര്ടഡ് സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡഡിറഡ് റഡിദപദ്ധ്യാര്ടഡ് 2018-192018-19 315
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പലയഹിടത്തുസ്വം  കബാദലബാചെഹിതമബായ  പരഹിഷ്കബാരസ്വം  ഇദപബാഴസ്വം  ഉണബായഹിടഹില്ല.  ചെഹില
ഉദേബാഹരണങള തബാലഴെ പറയന.

ചെഹില ഉദേബാഹരണങള

(a) വകുപഡ 34  “............................... Enfranchisement of freeing of lands etc
held  by  devadasis  on  condotion  of  service  in
temple ...................................”

(b)വകുപഡ  10(2),  11  (3)  പകബാരമുള  ചെടങള  “...........................  An  order
delegating  the  power  and  duties  of  the  commissioner  to  a  Deputy
Commissioner  or  Asst.  Commissioner  shall  be  published  in  the  Fort
St.George Gazatte.............. “

(c) വകുപഡ 31(4) പകബാരമുള ചെടങള " the notice shall be published in the Fort
St.George Gazatte in English  “

(d)അസ്വംശബാദേബായസ്വം നഹിര്ണ്ണയഹികന്നതഹിനുള ചെടസ്വം 100(2)(0) 3 “ The trustee shall
submit to the commissioner before 31st August in each Fasali year.

(e) വകുപഡ  100(2)(g)(3)  ചെടപകബാരസ്വം  ബജറഡ  സമര്പഹിദകണതസ്വം  ഫസലഹി
വര്ഷബാടഹിസ്ഥബാനതഹിലബാണഡ.

ദകത്ര ഭരണ/നഹിയന്ത്രണ നഹിയമസ്വം ഈ രപീതഹിയഹില് കബാലഹരണലപടഹിട്ടുസ്വം പുതഹിയ
നഹിയമ  നഹിര്മ്മബാണസ്വം  ഉണബാകബാതതഡ  മലബബാര്  ദദേവസസസ്വം  ദബബാര്ഡഹിലന
കബാരരകമതലയയസ്വം ഉദദ്ദേശര ലകരങലളയസ്വം പതഹികൂലമബായഹി ബബാധഹികന്നതബായഹി ഓഡഹിറഡ
വഹിലയഹിരുത്തുന.

ഖണഹിക  സമബാഹൃത  ഓഡഹിറഡ  റഹിദപബാര്ടഹില്  ഉളലപടുത്തുന്ന  വഹിവരസ്വം  അറഹിയഹിച
ലകബാണഡ  ദദേവസസസ്വം  കമ്മപീഷണര്കഡ  കതഡ  നല്കഹിലയങഹിലുസ്വം     മറുപടഹി
ലഭരമബാകഹിയഹിടഹിലല്ലനസ്വം  അപബാകതകള  നഹിലനഹില്കന്നതബായസ്വം   മലബബാര്  ദദേവസസസ്വം
ഓഡഹിറഡ   സപീനഹിയര്  ലഡപപ്യൂടഹി  ഡയറകറുലട  02.08.2019  തപീയതഹിയഹിലല
ലക.എസഡ.എ.എസ്വം.എല്.ഡഹി/ടഹി.ജഹി/542/2019 നമര്  കതഡ  പകബാരസ്വം  റഹിദപബാര്ടഡ
ലചെയഹിട്ടുണഡ. 

316 ദകേരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറഡ് വകുപഡ്ദകേരള സയംസദ്ധ്യാന ഓഡഡിറഡ് വകുപഡ്



മലബബാര് ദദേവസസസ്വം ദബബാര്ഡഡ് 

2. 1951-ലല HR & CE നഹിയമവസ്വം ചെടങളസ്വം മലബബാര് ദദേവസസസ്വം ദബബാര്ഡഹിലന
ഉതരവകളസ്വം തമ്മഹിലുണബാകുന്ന കവരുദരങള.

[മലബബാര് ദദേവസസസ്വം ദബബാര്ഡഡ ഓഡഹിറഡ   2013-14, 2014-15, 2015-16 വബാര്ഷഹിക റഹിദപബാര്ടഡ
ഖണഹിക II-8]

2008 ല് രൂപപീകൃതമബായ മലബബാര് ദദേവസസസ്വം ദബബാര്ഡഡ ഓദരബാദരബാ വഹിഷയതഹിലുസ്വം
പുറലപടുവഹിച ലകബാണഹിരഹികന്ന ഉതരവകളഹില് പലതസ്വം, അതത വഹിഷയതഹില് 1951-ലല
നഹിയമതഹിലുസ്വം  ചെടങളഹിലുസ്വം  പരബാമര്ശഹികന്ന  വരവസ്ഥകളമബായഹി  ഒത്തു  ദപബാകുന്നതല്ല
എന്നഡ കബാണുന.

ഉദേബാഹരണതഹിനഡ  മലബബാര്  ദദേവസസസ്വം  ദബബാര്ഡഹിലന  സര്കലര്
(നസ്വം.എച്ചഡ.9/1637/10/12.03.2010)  ഖണഹിക  16  പകബാരസ്വം  വരുസ്വം  വര്ഷലത  ബജറഡ
തയബാറബാകഹി  സമര്പഹിച്ചഡ  അസ്വംഗപീകബാരസ്വം  വബാദങണതഡ  ഒദകബാബര്  31  നഡ  മുമബായഹിടബാണഡ.
എന്നബാല് HR & CE ആകഹിലല വകുപഡ 70 പകബാരസ്വം വരുസ്വം വര്ഷലത ബജറഡ സമര്പഹിച്ചഡ
അസ്വംഗപീകരഹിച വബാദങണതഡ മബാര്ച്ചഹിനഡ മുമബായഹിടബാണഡ.  നഹിയമവസ്വം ചെടങളസ്വം ദബബാര്ഡഹിലന
ഉതരവകളസ്വം  തമ്മഹില്  ഇതരതഹിലുള  കവരുദരങള  പല  വഹിഷയങളഹിലുസ്വം
ഉടലലടുകന്നതബായഹി കബാണബാവന്നതബാണഡ.

നഹിയമവസ്വം ചെടങളമബായഹി ഒത്തു ദപബാകബാത ഉതരവകള ദകബാടതഹികളഹില് ദചെബാദേരസ്വം
ലചെയലപടുന്ന  പകസ്വം  നഹിലനഹില്കന്നതല്ല.   അതഹിനബാല്  നഹിയമപരമബായ  ഇതരസ്വം
കവരുദരങള ദബബാര്ഡഹിലന പവര്തനങലള ദുര്ബ്ബലലപടുത്തുവബാന് ഇടവരുത്തുലമന്നഡ
ഓഡഹിറഹില് നഹിരപീകഹികന.  സമഗ്രമബായ മലബബാര് ദദേവസസസ്വം നഹിയമസ്വം ഉണബാദകണതഹിലന
ആവശരകതയഹിദലകബാണഡ  ഈ കവരുദരങള വഹിരല് ചൂണ്ടുന്നതഡ.   ദബബാര്ഡഹിദനയസ്വം
ദദേവസസസ്വം വകുപഹിലനയസ്വം സതസര ശ്രദ ഇകബാരരതഹില് കണഹികന.

ഖണഹിക  സമബാഹൃത  ഓഡഹിറഡ  റഹിദപബാര്ടഹില്  ഉളലപടുത്തുന്ന  വഹിവരസ്വം  അറഹിയഹിച
ലകബാണഡ  ദദേവസസസ്വം  കമ്മപീഷണര്കഡ  കതഡ  നല്കഹിലയങഹിലുസ്വം     മറുപടഹി
ലഭരമബാകഹിയഹിടഹിലല്ലനസ്വം  അപബാകതകള  നഹിലനഹില്കന്നതബായസ്വം   മലബബാര്  ദദേവസസസ്വം
ഓഡഹിറഡ   സപീനഹിയര്  ലഡപപ്യൂടഹി  ഡയറകറുലട  02.08.2019  തപീയതഹിയഹിലല
ലക.എസഡ.എ.എസ്വം.എല്.ഡഹി/ടഹി.ജഹി/542/2019 നമര്  കതഡ  പകബാരസ്വം  റഹിദപബാര്ടഡ
ലചെയഹിട്ടുണഡ. 
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അനുബനന്ധം 

അനുബനന്ധം - 1 (അദദദ്ധ്യായന്ധം 1.1 ല് പരദ്ധ്യാമര്ശശിചശിട്ടുള്ളതത)

കകകൊലല്ലം ജജില, ശകൊസകൊല്ലംകകകൊട്ട ഗകൊമപഞകൊയതത്ത് ഖണജിക 2-1

ബകൊങജില്  /ട്രഷറജിയജില്  ഒടുകകൊകതെ  കകവശല്ലം  വയത്ത് ക്കുകയല്ലം  തുടര്നത്ത്
ററീവകൊലജികഡേറത്ത് കചെയ്തു സമര്പജിക്കുകയല്ലം കചെയ്ത കചെകത്ത്/ഡേജി.ഡേജികളുകട വജിവരങ്ങള് 

ക്രമ
നല്ലം.

രസറീതെത്ത്
നല്ലം. /തെറീയതെജി വരവജിനല്ലം തുക

(₹)
കചെകത്ത് നല്ലം./

തെറീയതെജി

റജിവകൊലജികഡേ
റത്ത് തെറീ/
പുതെജിയ
കചെകത്ത്

ലഭജിചത്ത് തെറീ

ബകൊങജില്
വരവത്ത്
വന

തെറീയതെജി

1. 117020400002/
4.7.17

വകൊടക 3,654 1089143/
4.7.17

29.8.18 30.8.18

2. 117020500008/
23.8.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 169987/
23.8.17

361404/5.1
0.18

11.10.18

3. 117020500011/
30.8.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

23,500 086245/
30.8.17

28.8.18 13.9.18

4. 117020500012/
30.8.17

കശകൊപ്പുശകൊല
രസറീതെത്ത്

2,00,000 678911/
30.8.17

Transfer
credit

8.10.18

5. 117020500009/
29.8.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

2,500 6251240/
29.8.17

30.8.18 30.8.18

6. 117020500010/
29.8.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 6251240/
29.8.17

30.8.18 30.8.18

7. 117020500013/
4.7.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

74,000 378353/
30.8.17

5.9.18 6.9.18

8. 117020400005/
31.8.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 824896/
31.8.17

28.8.18
RTGS

28.8.18

9. 117020400006/
31.8.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

4,750 824897/
31.8.17

28.8.18
RTGS

28.8.18

10. 117020400007/
31.8.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 560324/
31.8.17

560647/
23.8.18

30.8.18

11. 117020400008/
4.7.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

9,750 560327/
31.8.17

560647/
23.8.18

30.8.18

12. 117020400009/
31.8.17

ബജി ഫണത്ത് 7,99,920 400645/
31.8.17

28.8.18
RTGS

28.8.18

13. 117020500014/
31.8.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

14,500 027066/
31.8.17

29.8.18
RTGS

29.8.18
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14. 117020500015/
31.8.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 027065/
31.8.17

29.8.18
RTGS

29.8.18

15. 117020500016/
7.9.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 5243561/
7.9.17

23.8.18 23.8.18

16. 117020500017/
4.7.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

13,250 5243561/
7.9.17

23.8.18 23.8.18

17. 117020500018/
8.9.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

5,000 100408/
8.9.17

Transfer
credit

20.3.18

18. 117020500019/
8.9.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 100397/
8.9.17

Transfer
credit

20.3.18

19. 117020500021/
11.9.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,12,500 7040314/
11.9.17

29.8.18 29.8.18

20. 117020500023/
11.9.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 6635288/
11.9.17

30.8.18 30.8.18

21. 117020500024/
11.9.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

2,500 6635289/
11.9.17

30.8.17 30.8.17

22. 117020500025/
15.9.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

5,000 789236/
15.9.17

23.8.18 30.8.18

23. 117020500026/
15.9.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 789234/
15.9.17

23.8.18 30.8.18

24. 11702040010/
11.9.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

6,630 000107/
11.9.17

Transfer
credit

28.8.18

25.
117020500028/

15.9.17
കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി 65,000

9465729/
15.9.17

23.8.18
Transfer
credit

23.8.18

26. 117020500029/
25.9.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി 1,250 378379/

25.9.17 5.9.18 6.9.18

27. 92174100083/
11.10.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി 23,590 240366/

11.10.17
402341/
29.8.18 30.8.18

28. 92174100085/
11.10.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി 1,250 240367/

11.10.17
402342/
29.8.18 30.8.18

29. 117020400011/
25.9.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി 9,750 722258/

25.9.17 28.8.18 28.8.18

30. 117020400012/
25.9.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി 1,250 722259/

25.9.18 28.8.18 28.8.18

31. 117110400002/
1.11.17

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി 1,250 636529/

1.11.17
137139/
1.9.18 3.9.18/

32. 117110500005/ കകട്ടജിട 97,243 115178/ 005954/ 3.10.18
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1912.17 നജികുതെജി 19.12.17 27.9.18

33. 117110500007/
19.12.17

കകട്ടജിട
നജികുതെജി 51,639 002425/

19.12.17
0055944/
26.9.18 6.10.18

34. 117110500008/
22.12.17

കകട്ടജിട
നജികുതെജി 18,658 2384200/

22.12.17 18.9.18 18.9.18

35. 117110500036/
11.1.18

കകട്ടജിട
നജികുതെജി 15,876 785329/

11.1.18 5.9.18 6.9.18

36.
117110500037/

31.1.18

യവജന
കപകൊഗകൊല്ലം

ഓഫറീസറജില്
നജിനല്ലം ലഭജിച

ഫണത്ത്

20,000
063650/
31.1.18

894713/
31.8.18 31.8.18

37. 117110400003/
5.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 824952/
5.2.18

RTGS
28.8.18

28.8.18

38. 117110400004/
5.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

6,000 824951/
5.2.18

RTGS
28.8.18

28.8.18

39. 117110400005/
7.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 726546/
7.2.18

Transfer
credit

28.8.18

40. 117110400006/
7.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

10,000 726546/
7.2.18

Transfer
credit

28.8.18

41. 117110500039/
7.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

3,750 5243851/
7.2.18

29.8.18 3.9.18

42. 117110500040/
9.2.18

4,124 785363/
9.2.18

5.9.18 6.9.18

43. 117110400007/
12.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

8,750 560469/
12.2.18

RTGS
30.8.18

30.8.18

44. 117110400008/
12.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 560473/
12.2.18

RTGS
30.8.18

30.8.18

45. 117110500041/
12.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

12,500 636282/
12.2.18

Transfer
credit

5.9.18

46. 117110400009/
12.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 636282/
12.2.18

Transfer
credit

5.9.18

47. 117110500042/
15.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

26,050 321217/
15.2.18

30.8.18 30.8.18

48. 117110500043/
12.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 321218/
15.2.18

30.8.18 30.8.18

49. 117110500044/
16.2.18

കകന്ദ്ര ഫണത്ത്
സജി ഡേജി പജി ഒ

44,663 480915/
16.2.18

29.8.18 3.9.18
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50. 117110500045/
21.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

16,250 388596/
21.2.18

388596/
28.8.18

13.9.18

51. 117110400010/
21.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 388593/
21.2.18

388593/
28.8.18

13.9.18

52. 117110500046/
21.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

78,000 785374/
21.2.18

785374/
5.9.18

6.9.18

53. 117110400011/
22.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

13,750 623290/
22.2.18

623290/
1.9.18

3.9.18

54. 117110400012/
22.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 136768/
22.2.18

136768/
1.9.18

3.9.18

55. 117110400013/
27.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

5,000 569714/
27.2.18

569714/
29.8.18

30.8.18

56. 117110400014/
27.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 569713/
27.2.18

569713/
29.8.18

30.8.18

57. 117110500047/
28.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

15,000 5596076/
28.2.18

5596076/
29.8.18

1.9.18

58. 117110200001/
28.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

2,950 6635294/
28.2.18

6635294/
29.8.18

30.8.18

59. 117110500048/
28.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

15,750 039194/
28.2.18

29.8.18
RTGS

29.8.18

60. 117110500049/
28.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 039193/
28.2.18

29.8.18
RTGS

29.8.18

61. 117110200002/
28.2.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

14,500 6379482/
28.2.18

6379482/
23.8.18

23.8.18

62. 117110500050/
1.3.18

കകട്ടജിട
നജികുതെജി

1,250 391929/
1.3.18

Under
prosecution

-

63.
117110400015/

2.3.18
കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി 6,250

667755/
2.3.18

30.8.18
Transfer

credit
30.8.18

64. 117110400016/
2.3.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി 1,250 667758/

2.3.18

30.8.18
Transfer

credit
30.8.18

65. 117110500053/
9.3.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

18,750 123785/
9.3.18

123785/
26.9.18

26.9.18

66. 117110200003/
14.3.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

65,000 9465735/
14.3.18

9465735/
23.8.18

23.8.18

67. 117110500054/
17.3.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

11,250 6295588/
17.3.18

6295588/
29.8.18

30.8.18
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68.
117110400017/

19.3.18
കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി 5,200

000159/
19.3.18

30.8.18
Transfer

credit
30.8.18

69. 117110500055/
19.3.18

കകട്ടജിട
നജികുതെജി 20,407 122845/

19.3.18

6.9.18
Transfer

credit
6.9.18

70. 117110500056/
20.3.18

വകൊടക 3,654 1089151/
20.3.18

1089151/
29.8.18

30.8.18

71. 117110500057/
23.3.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 2151446/
23.3.18

2151446/
3.9.18

5.9.18

72. 117110500058/
24.3.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

3,250 1990756/2
4.3.18

1990756/
5.9.18

5.9.18

73. 117110500059/
24.3.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

58,500 8824833/
24.3.18

8824833/
29.8.18

30.8.18

74. 117110200004/
27.3.18

വകൊടക 20,648 1089152/
27.3.18

1089152/
29.8.18

30.8.18

75. 117110400018/
31.3.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

1,250 093450/
31.3.18

093450/
5.9.18

6.9.18

76. 117110500061/
31.3.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

9,250 156602/
31.3.18

156602/
29.8.18

30.8.18

77. 117110400019/
31.3.18

കതെകൊഴജില്
നജികുതെജി

5,000 093380/
31.3.18

093380/
5.9.18

6.9.18

78. 117110500062/
31.3.18

Festival
advance

15,000 112322/
31.3.18

112322/
30.8.18

31.8.18

ആകക 21,30,906
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Intentionally Left BlankIntentionally Left Blank
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അനുബനന്ധം - 2 (അദദദ്ധ്യായന്ധം - 2 ല് പരദ്ധ്യാമര്ശശിചശിട്ടുള്ളതത)

കകകൊചച്ചി നഗരസഭ (ഖണച്ചിക 2-17)

Details of Cheques Returned from 05.04.2017 to 16.02.2018

ക്രമ
നന.

കചെകക്ക് നന./
തതീയതച്ചി

ബകൊങച്ചി
കന

പപേരക്ക്

തുക
(രൂപേ) ഇനന

രസതീതക്ക് നന./
തതീയതച്ചി

തുക
ഇലകൊത്തതച്ചി
നകൊല് കചെകക്ക്

മടങച്ചിയ
തതീയതച്ചി

1 320699/28.3.17 SBI 18,900 Prop.Tax Not mentioned 5.4.2017

2 000030/31.3.17 BOB 48,286 Advt.Tax Not mentioned 5.4.2017

3 470689/31.3.17 SBT 60,340 Advt.Tax Not mentioned 5.4.2017

4 000027/31.3.17 BOB 1,97,258 Advt.Tax Not mentioned 5.4.2017

5 093151/30.3.17 SBT 85,333 Advt.Tax Not mentioned 5.4.2017

6 169096/31.3.17 DLB 17,340 Proff.Tax Not mentioned 5.4.2017 

7 169094/31.3.17 DLB 49,000 Proff.Tax Not mentioned 5.4.2017

8 169093/31.3.17 DLB 49,000 Proff.Tax Not mentioned 5.4.2017

9 326159/15.3.17 FEDER
AL 14,700 Not mentioned Not mentioned 5.4.2017

10 523624/30.3.17 CANAR
A 40,194 Not mentioned Not mentioned 11.4.2017

11 000826/29.3.17 HDFC 22,400 Not mentioned Not mentioned 11.4.2017

12 541794/30.3.17 SBT 35,407 Not mentioned Not mentioned 11.4.2017

13 123112/25.3.17 FEDER
AL 33,750 Not mentioned Not mentioned 11.4.2017

14 378390/28.3.17 FEDER
AL 2,30,772 Prop.Tax Not mentioned 11.4.2017

15 056659/30.3.17 HDFC 16,255 Not mentioned Not mentioned 11.4.2017

16 671395/29.3.17 SBI 15,196 Not mentioned Not mentioned 25.4.2017

17 228840/30.3.17 IOB 6,859 Not mentioned Not mentioned 25.4.2017

18 811217/30.3.17 CORP 1,09,670 Not mentioned Not mentioned 25.4.2017

19 003117/21.4.17 KOTAK 1,600 Proff.Tax Not mentioned 6.5.2017

20 000191/12.4.17
Not

mention
ed

2,080 Proff.Tax Not mentioned 6.5.2017
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21 3546664/10.4.17 TSB 300 Not mentioned Not mentioned 6.5.2017

22 7587876/28.3.17 TSB 1,250 Not mentioned Not mentioned 20.5.2017

23 016133/15.3.17 CORP 1,250 Proff.Tax Not mentioned 20.5.2017

24 426554/26.4.17 SBT 6,100 Not mentioned Not mentioned 20.5.2017

25 139601/4.5.17 IDBI 19,256 Proff.Tax Not mentioned 20.5.2017

26 106604/106605/
20.5.17

IOB 69,004 Not mentioned Not mentioned 25.5.2017

27 127343/04.3.17 SBI 2,00,000 Not mentioned Not mentioned 7.6.2017

28 685456/4.3.17 FEDERA
L 2,00,000 Not mentioned Not mentioned 7.6.2017

29 685455/4.3.17 FEDERA
L 25,000 Not mentioned Not mentioned 7.6.2017

30 366122/30.5.17 SBI 4,644 Not mentioned Not mentioned 7.6.2017

31 3546664/10.4.17 TSB 300 Not mentioned Not mentioned 4.7.2017

32 366121/30.5.17 SBI 8,524 Not mentioned Not mentioned 4.7.2017

33 010346/19.6.17 AXIS 5,600 Proff.Tax Not mentioned 4.7.2017

34 926373/28.3.17 SBI 85,556 Not mentioned Not mentioned 5.7.2017

35 134185/29.6.17 CANARA 16,680 Not mentioned Not mentioned 11.7.2017

36 4219925/14.8.17 TSB 1,97,250 Proff.Tax Not mentioned 19.8.2017

37 929306/18.8.17 SIB 33,075 Proff.Tax Not mentioned 25.8.2017

38 3526661/31.8.17 TSB 15,000 Not mentioned Not mentioned 31.8.2017

39 000126/8.9.17 HDFC 9,628 Prop.Tax Not mentioned 8.9.2017

40 000127/8.9.17 HDFC 23,819 Prop.Tax Not mentioned 8.9.2017

41 761512/25.8.17 INDIAN 2,86,307 Prop.Tax Not mentioned 25.8.2017

42 94140/25.8.17 SBT 1,00,394 Prop.Tax Not mentioned 25.8.2017

43 001932/30.8.17 ICICI 1,10,911 Prop.Tax Not mentioned 14.9.2017/
25.8.2017

44 284550/27.7.17 AXIS 20,421 Prop.Tax Not mentioned 14.9.2017/
25.8.2017

45 129924/14.8.17 IDBI 3,250 Proff.Tax Not mentioned 14.9.2017/
25.8.2017

46 942060/4.8.17 DENA 43,000 Proff.Tax Not mentioned 14.9.2017/
25.8.2017

47 129925/14.8.17 IDBI 1,250 Proff.Tax Not mentioned 14.9.2017/
25.8.2017
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48 826916/1.9.17 CANARA 81,933 Prop.Tax 117150503264/
7.9.2017

14.9.2017/
25.8.2017

49 839655/31.8.17 SBI 1,266 Prop.Tax Not mentioned 22.9.2017

50 3526661/31.8.17 TSB 15,000 Not mentioned Not mentioned 31.8.2017

51 006997/25.8.17 SYNDI
CATE 31,212 Not mentioned Not mentioned 25.8.2017

52 761512/25.8.17 INDIAN 2,86,307 Prop.Tax Not mentioned Not
mentioned

53 666813/12.9.17 INDIAN 37,124 Prop.Tax Not mentioned Not
mentioned

54 124484/26.9.17 SBI 2,89,752 Prop.Tax Not mentioned Not
mentioned

55 970955/27.9.17 SBI 2,371 Not mentioned Not mentioned 7.10.2017

56 672014/5.9.17 HDFC 1,250 Not mentioned Not mentioned 5.9.2017

57 703176/10.10.17 SIB 50,000 Not mentioned Not mentioned 17.10.2017

58 969808/26.9.17 SIB 1,19,921 Not mentioned Not mentioned 17.10.2017

59 974220/12.9.17 HDFC 55,830 Not mentioned Not mentioned 17.10.2017

60 71110140000003
1/10.10.17

TSB 12,250 Not mentioned Not mentioned Not
mentioned

61 000223/20.9.17
Not

mention
ed

1,250 Not mentioned Not mentioned Not
mentioned

62 094140/25.8.17
Not

mention
ed

1,00,394 Not mentioned Not mentioned
Not

mentioned

63 003417/ - nil- HDFC 12,759 Not mentioned Not mentioned Not
mentioned

64 003416/ - nil- HDFC 23,067 Not mentioned Not mentioned Not
mentioned

65 345086/ - nil- AXIS 1,32,780 Not mentioned Not mentioned Not
mentioned

66 979810/21.10.17 SBI 2,870 Not mentioned Not mentioned 26.10.2017

67 175381/17.10.17 KSFE 2,92,681 Not mentioned Not mentioned 27.10.2017

68 252906/13.10.17
Not

mention
ed

13,655 Not mentioned Not mentioned 27.10.2017

69 483184/6.10.17 SBI 1,263 Not mentioned Not mentioned 3.11.2017
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70 014681/6.10.17
Not

mention
ed

5,000 Proff.Tax Not mentioned 3.11.2017

71 203728/27.10.17
Not

mention
ed

12,880 Proff.Tax Not mentioned 23.11.2017

72 955143/22.11.17 AXIS 7,324 Prop.Tax 117150507526/
6.12.17

24.11.2017

73 276984/7.10.17 SBI 5,190 Prop.Tax Not mentioned 10.1.2018

74 000052/8.1.18 HDFC 74 Not mentioned 117150507878/
8.1.2018 12.1.2018

75 223577/12.10.17
Not

mention
ed

45,860 Proff.Tax 117150507886/
9.1.2018 23.1.2018

76 096304/19.1.18
Not

mention
ed

19,173 Prop.Tax
117150508140/

19.1.2018 23.1.2018

77 019430/16.10.17 AXIS 6,950 Prop.Tax Not mentioned 23.1.2018

78 026683/2.2.18
Quilon

co-
op.urban

1,19,736 Rent Adv.
117150508432/

2.2.2018 14.2.2018

79 026682/1.2.18
Quilon

co-
op.urban

2,00,000 Rent Depo. 117150508433/
2.2.2018 14.2.2018

80 001708/1.2.18
Not

mention
ed

2,000 Proff.Tax 
117150508387/

1.2.2018 14.2.2018

81 696195/5.1.18 SBI 22,050 Prop.Tax 117150508630/
9.2.2018 16.2.2018

Total 45,53,281

327 പകേരള സന്ധംസദ്ധ്യാന ഓഡശിറത വകുപതപകേരള സന്ധംസദ്ധ്യാന ഓഡശിറത വകുപത



അനുബനന്ധം 

Details of Cheques Returned from 21.02.2018 to 09.05.2018

ക്രമ
നന.

കചെകക്ക് നന./
തതീയതച്ചി

ബകൊങച്ചി
കന

പപേരക്ക്

തുക
(രൂപേ) ഇനന രസതീതക്ക് നന./

തതീയതച്ചി

തുക
ഇലകൊത്തതച്ചിനകൊ

ല് കചെകക്ക്
മടങച്ചിയ
തതീയതച്ചി

1
487345/
6.2.2018

City
Union
Bank

75,500 Proff.Tax
117150508976/

15.2.2018 21.2.20218

2 487344/
6.2.2018

City
Union
Bank

1,250 Proff.Tax 117150508977/
15.2.2018 21.2.2018

3
487343/
6.2.2018

City
Union
Bank

250 Proff.Tax
117150508978/

15.2.2018 21.2.2018

4 487342/
6.2.2018

City
Union
Bank

250 Proff.Tax 117150508971/1
5.2.2018 21.2.2018

5 7168300/
1.2.2018

TSB 500 Proff.Tax 117150509578,
77/23.2.2018

22.2.2018

6 941152/
8.2.2018

Yes
Bank

12,150 Proff.Tax 117150509912/
19.2.2018

28.2.2018

7 655119/
27.2.2018

Axis
Bank

1,250 Proff.Tax 117150509913/
27.2.2018

3.3.2018

8 014746/
26.2.2018

Indian
Bank

1,313 Proff.Tax 117150509846/
27.2.2018

3.3.2018

9 014745/
26.2.2018

Indian
Bank

1,250 Proff.Tax 117150509847/
27.2.2018

3.3.2018

10 484109/
28.2.2018

S.B.I. 30,922 Prop.Tax 117150510091,9
2/28.2.2018

6.3.2018

11 613644/
28.2.2018

S.B.I. 1,22,350 Prop.Tax 117150510032,
33/28.2.2018

6.3.2018

12
894638/

28.2.2018

South
Indian
Bank

50,383 Prop.Tax
117150510752/

9.3.2018 17.3.2018

13 894637/
28.2.2018

South
Indian
Bank

43,546 Prop.Tax 117150510755/
8.3.2018 17.3.2018

14 224758/8.3.2018 Axis
Bank

10,427 Prop.Tax 117150510633/
8.3.2018

17.3.2018
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15 085610/
7.3.2018

Federal
Bank

1,98,225 Prop.Tax 117150511243/1
5.3.2018

20.3.2018

16 002013/
14.3.2018

Bank of
India

94,374 Prop.Tax 117150511294,9
5,96/15.3.2018

20.3.2018

17
240615/

22.3.2018

EKM
Co.op.B

ank
78,751 Prop Tax

117150511818/2
2.3.2018 5.4.2018

18 629472/
23.4.2018

Indian
Bank 20,980 Proff.Tax 117150511786/2

2.3.2018 5.4.2018

19 736395/
15.3.2018

South
Indian
Bank

21,350 Proff.Tax 117150511958/2
3.3.2018 5.4.2018

20
185497/

25.2.2018

Panjab
Nationa
l Bank

12,500 Proff.Tax
117150512014/

23.3.2018 5.4.2018

21 515778/
13.3.2018

Federal
Bank 1,18,955 Prop Tax

117150512170,7
1,72,73,74/26.3

.18
5.4.2018

22 393065/NIL
Not

mention
ed

1,11,375 Proff.Tax
117150503182/

31.3.18 5.4.18

23 382650/
16.3.2018

HDFC
Bank 51,250 Proff.Tax 117150512922/

31.3.2018 11.4.2018

24 082118/
28.3.2018 SBI 1,54,610 Prop Tax 117150512946/

31.3.2018 11.4.2018

25 150791/
21.3.2018

South
Indian
Bank

10,99,735 Prop Tax 117150512916,1
7,18/31.3.2018 11.4.2018

26 958980/
26.3.2018

SBI 26,809 Proff.Tax 117150513048/
31.3.2018

11.4.2018

27 369806/
22.3.2018

SBT 51,008 Prop Tax 117150512957,
58/31.3.2018

11.4.2018

28 554636/
11.12.2017

Canara
Bank

5,000 Proff.Tax 117150513133/3
1.3.2018

11.4.2018`

29 533114/
11.12.2017

SBI 5,000 Proff.Tax 117150512940/
31.3.2018

11.4.2018

30 662215 /
5.4.2018

Corp.B
ank

78,833 Prop Tax 118150500094/
6.4.2018

11.4.2018
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31 000006/
24.4.18

HDFC
Bank

8,222 Proff.Tax 118150500374/
24.4.18

30.4.18

32 289576/
10.4.2018

SBI 55,017 Prop Tax 118150500581/
4.5.2018

9.5.2018

33 463323/
31.3.2018

Federal
Bank

31,700 Proff.Tax 118150500426/
25.4.2018

9.5.2018

34 463324/
31.3.2018

Federal
Bank

1,250 Proff.Tax 118150500427/
25.4.2018

9.5.2018

Total 25,76,285

Details of Cheques Returned from 23.05.2018 to 27.06.2018

ക്രമ
നന.

കചെകക്ക് നന./
തതീയതച്ചി

ബകൊങച്ചി
കന

പപേരക്ക്

തുക
(രൂപേ) ഇനന രസതീതക്ക് നന./

തതീയതച്ചി

തുക
ഇലകൊത്തതച്ചിനകൊ

ല് കചെകക്ക്
മടങച്ചിയ
തതീയതച്ചി

1 860314/
17.2.2018

Bank of
Baroda

84,000 Building
rent

118150500681/
15.5.2018

23.5.2018

2 860313/
17.2.2018

Bank of
Baroda

10,000 ------------ 118150500680/
15.5.2018

23.5.2018

3 306563/
8.5.2018

Axis
Bank

75,445 Prop Tax 118150500700/
15.5.2018

23.5.2018

4 708573/
13.3.2018

Vijaya
Bank

400 D&O 118150501279/
11.6.2018

14.6.2018

5 577244/
13.3.2018

Vijaya
Bank

500 D&O 118150501279/
11.6.2018

14.6.2018

6 708550/
13.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501242/
11.6.2018

14.6.2018

7 708543/
13.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501243/
11.6.2018

14.6.2018

8 577272/
13.3.2018

Vijaya
Bank

770 D&O 118150501244/
11.6.2018

14.6.2018

9 577268/
13.3.2018

Vijaya
Bank

500 D&O 118150501245/
11.6.2018

14.6.2018

10 708539/
13.3.2018

Vijaya
Bank

200 D&O 118150501249/
11.6.2018

14.6.2018

11 577241/
13.3.2018

Vijaya
Bank

150 D&O 118150501250/
11.6.2018

14.6.2018
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12 708536/
13.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501251/
11.6.2018

14.6.2018

13 708538/
13.3.2018

Vijaya
Bank

200 D&O 118150501252/
11.6.2018

14.6.2018

14 577242/
13.3.2018

Vijaya
Bank

200 D&O 118150501253/
11.6.2018

14.6.2018

15 577229/
13.3.2018

Vijaya
Bank

300 D&O 118150501254/
11.6.2018

14.6.2018

16 708575/
13.3.2018

Vijaya
Bank

125 D&O 118150501255/
11.6.2018

14.6.2018

17 708537/
13.3.2018

Vijaya
Bank

500 D&O 118150501256/
11.6.2018

14.6.2018

18 577251/
13.3.2018

Vijaya
Bank

150 D&O 118150501257/
11.6.2018

14.6.2018

19 577217/
13.3.2018

Vijaya
Bank

500 D&O 118150501258/
11.6.2018

14.6.2018

20 708570/
13.3.2018

Vijaya
Bank

115 D&O 118150501259/
11.6.2018

14.6.2018

21 708566/
13.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501260/
11.6.2018

14.6.2018

22 577264/
13.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501261/
11.6.2018

14.6.2018

23 577267/
13.3.2018

Vijaya
Bank

400 D&O 118150501262/
11.6.2018

14.6.2018

24 708557/
13.3.2018

Vijaya
Bank

150 D&O 118150501263/
11.6.2018

14.6.2018

25 577201/
13.3.2018

Vijaya
Bank

200 D&O 118150501264/
11.6.2018

14.6.2018

26 577246/
13.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501265/
11.6.2018

14.6.2018

27 708547/
13.3.2018

Vijaya
Bank

500 D&O 1181505012661
1.6.2018

14.6.2018

28 708574/
13.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 1181505012671
1.6.2018

14.6.2018

29 708565/
13.3.2018

Vijaya
Bank

300 D&O 118150501268/
11.6.2018

14.6.2018

30 708569/
13.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501269/
11.6.2018

14.6.2018
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31 708567/
13.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501270/
11.6.2018

14.6.2018

32 577263/
13.3.2018

Vijaya
Bank

200 D&O 118150501271/
11.6.2018

14.6.2018

33 708544/
13.3.2018

Vijaya
Bank

140 D&O 118150501272/
11.6.2018

14.6.2018

34 577269/
13.3.2018

Vijaya
Bank

125 D&O 118150501273/
11.6.2018

14.6.2018

35 708571/
13.3.2018

Vijaya
Bank

150 D&O 118150501274/
11.6.2018

14.6.2018

36 577250/
13.3.2018

Vijaya
Bank

500 D&O 118150501275/
11.6.2018

14.6.2018

37 577266/
13.3.2018

Vijaya
Bank

550 D&O 118150501276 /
11.6.2018

14.6.2018

38 708546/
13.3.2018

Vijaya
Bank

250 D&O 118150501277/
11.6.2018

14.6.2018

39 577257/
13.3.2018

Vijaya
Bank

500 D&O 118150501278/
11.6.2018

14.6.2018

40 577254/
11.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501306/
11.6.2018

14.6.2018

41 577261/
13.3.2018

Vijaya
Bank

250 D&O 118150501280/
11.6.2018

14.6.2018

42 577262/
11.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501290/
11.6.2018

14.6.2018

43 577206/
11.3.2018

Vijaya
Bank

600 D&O 118150501291/
11.6.2018

14.6.2018

44 577202/
11.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501292/
11.6.2018

14.6.2018

45 577212/
11.3.2018

Vijaya
Bank

250 D&O 118150501293/
11.6.2018

14.6.2018

46 577214/
11.3.2018

Vijaya
Bank

125 D&O 118150501294/
11.6.2018

14.6.2018

47 577208/
13.3.2018

Vijaya
Bank

500 D&O 118150501295/
11.6.2018

14.6.2018

48 708481/
12.3.2018

Vijaya
Bank

200 D&O 118150501296/
11.6.2018

14.6.2018

49 708507/
12.3.2018

Vijaya
Bank

150 D&O 118150501297/
11.6.2018

14.6.2018
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50 577213/
13.3.2018

Vijaya
Bank

500 D&O 118150501298/
11.6.2018

14.6.2018

51 577253/
13.3.2018

Vijaya
Bank

260 D&O 118150501299/
11.6.2018

14.6.2018

52 577204/
13.3.2018

Vijaya
Bank

150 D&O 118150501300/
11.6.2018

14.6.2018

53 577205/
13.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501301/
11.6.2018

14.6.2018

54 577210/
13.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501302/
11.6.2018

14.6.2018

55 577211/
13.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501303/
11.6.2018

14.6.2018

56 577209/
13.3.2018

Vijaya
Bank

300 D&O 118150501304/
11.6.2018

14.6.2018

57 577203/
13.3.2018

Vijaya
Bank

150 D&O 118150501305/
11.6.2018

14.6.2018

58 577274/
13.3.2018

Vijaya
Bank

1,100 D&O 118150501307/
11.6.2018

14.6.2018

59 577252/
13.3.2018

Vijaya
Bank

300 D&O 118150501308/
11.6.2018

14.6.2018

60 708513/
12.3.2018

Vijaya
Bank

500 D&O 118150501309 /
11.6.2018

14.6.2018

61 708494/
12.3.2018

Vijaya
Bank

500 D&O 118150501312/
12.6.2018

18.6.2018

62 708500/
12.3.2018

Vijaya
Bank

300 D&O 118150501313/
12.6.2018

18.6.2018

63 708483/
12.3.2018

Vijaya
Bank

300 D&O 118150501314/
12.6.2018

18.6.2018

64 708492/
12.3.2018

Vijaya
Bank

125 D&O 118150501315/
12.6.2018

18.6.2018

65 708514/
12.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501316/
12.6.2018

18.6.2018

66 708512/
12.3.2018

Vijaya
Bank

130 D&O 118150501317/
12.6.2018

18.6.2018

67 708497/
12.3.2018

Vijaya
Bank

175 D&O 118150501318/
12.6.2018

18.6.2018

68 708495/
12.3.2018

Vijaya
Bank

150 D&O 118150501319/
12.6.2018

18.6.2018
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69 708501/
12.3.2018

Vijaya
Bank

250 D&O 118150501320/
12.6.2018

18.6.2018

70 708498/
12.3.2018

Vijaya
Bank

200 D&O 118150501321/
12.6.2018

18.6.2018

71 708502/
12.3.2018

Vijaya
Bank

600 D&O 118150501322/
12.6.2018

18.6.2018

72 708508/
12.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501323/
12.6.2018

18.6.2018

73 708482/
12.3.2018

Vijaya
Bank

150 D&O 118150501324/
12.6.2018

18.6.2018

74 708515/
12.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501325/
12.6.2018

18.6.2018

75 708510/
12.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501326/
12.6.2018

18.6.2018

76 708505/
12.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501327/
12.6.2018

18.6.2018

77 708493/
12.3.2018

Vijaya
Bank

100 D&O 118150501328/
12.6.2018

18.6.2018

78 708518/
12.3.2018

Vijaya
Bank

500 D&O 118150501329/
12.6.2018

18.6.2018

79 708516/
12.3.2018

Vijaya
Bank

125 D&O 118150501330/
12.6.2018

18.6.2018

80 708504/
12.3.2018

Vijaya
Bank

150 D&O 118150501331/
12.6.2018

18.6.2018

81 708496/
12.3.2018

Vijaya
Bank

175 D&O 118150501332/
12.6.2018

18.6.2018

82 708503/
12.3.2018

Vijaya
Bank

300 D&O 118150501333/
12.6.2018

18.6.2018

83 708484/
12.3.2018

Vijaya
Bank

200 D&O 118150501334/
12.6.2018

18.6.2018

84 708499/
12.3.2018

Vijaya
Bank

250 D&O 118150501335/
12.6.2018

18.6.2018

85 708511/
12.3.2018

Vijaya
Bank

250 D&O 118150501336/
12.6.2018

18.6.2018

86 708506/
12.3.2018

Vijaya
Bank

500 D&O 118150501337/
12.6.2018

18.6.2018

87 708509/
12.3.2018

Vijaya
Bank

250 D&O 118150501338/
12.6.2018

18.6.2018
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88 577207/
13.3.2018

Vijaya
Bank

250 D&O 118150501343/
12.6.2018

18.6.2018

89 2385265/
17.3.2018

TSB 11,73,215 Ambulance 117150511967/
23.3.2018

19.6.2018

90 9178662/
11.121.2017

TSB 43,500 Building
rent

117150507664/
19.12.2017

19.6.2018

91
4402035/
16.3.2018 TSB 51,600

Refund of
Loans&Adv

ance

117150512820/
31.3.2018 19.6.2018

92 2188068/
5.3.2018 TSB 5,18,160 Charges 117150510721/

8.3.2018 19.6.2018

93 7612093/
3.2.2018 TSB 25,500 Proff.Tax 117150510148/

1.3.2018 19.6.2018

94 2385237/
23.1.2018 TSB 4,58,948 MLA Fund 117150508205/

23.1.2018 19.6.2018

95 7086278/
15.3.2018 TSB 33,750 Proff.Tax 117150511476/

17.3.2018 19.6.2018

96 3526663/
9.3.2018 TSB 15,000 Proff.Tax 117150511247/

15.3.2018 19.6.2018

97 7577169/
3.3.2018 TSB 17,250 Proff.Tax 117150510697/

8.3.2018 19.6.2018

98 9597307/
8.3.2018 TSB 10,250 Proff.Tax 117150511042/

14.3.2018 19.6.2018

99 9597306/
8.3.2018 TSB 1,250 Proff.Tax 117150511041/

14.3.2018 19.6.2018

100 2385236/
23.1.2018 TSB 4,81,147 Proff.Tax 117150508206/

23.1.2018 19.6.2018

101 5046460/
21.2.2018 TSB 17,500 Proff.Tax 117150510569/

7.3.2018 19.6.2018

102 3390980/
26.2.2018 TSB 7,500 Proff.Tax 117150510489/

7.3.2018 19.6.2018

103 7612092/
3.2.2018 TSB 3,000 Proff.Tax 117150509151/

19.2.2018 19.6.2018

104 8828266/
28.3.2018 TSB 1,250 Proff.Tax 117150513145/

31.3.2018 19.6.2018

105 8630688/
27.2.2018 TSB 1,05,500 Proff.Tax 117150510272/

3.3.2018 19.6.2018

106 8065738/ TSB 1,32,700 Proff.Tax 117150510732/ 19.6.2018
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28.2.2018 9.3.2018

107 830955/
23.6.2018

Federal
Bank 30,000 Rent of Hall 118150501477,

78/23.6.2018 27.6.2018

108 41136/
22.6.2018

Deutche
Bank 36,548 Proff.Tax 118150501460/

22.6.2018 27.6.2018

109 000678/
8.6.2018 HDFC 1,097 Proff.Tax 118150501395/

18.6.2018 27.6.2018

110 000717/
8.6.2018 HDFC 90,430 Proff.Tax 118150501390/

18.6.2018 27.6.2018

111 000718/
8.6.2018 HDFC 2,713 Proff.Tax 118150501391/

18.6.2018 27.6.2018

Total 34,49,093
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അനുബനന്ധം 

അനുബനന്ധം - 3 (അദദദ്ധ്യായന്ധം - 6 ല് പരദ്ധ്യാമര്ശശിചശിട്ടുള്ളതത)

സര്കക്കാര് അഅംഗഗീകക്കാരമമിലക്കാതതെ അനദദക്കാപക തെസമികകളമില് സസവനമനുഷമിക്കുന
ജഗീവനകക്കാരുതടെ വമിവരഅം 

(വമിഷയക്കാധമിഷമിതെ റമിസപക്കാര്ടട്ട് സകരള തവറ്ററമിനറമി സര്വ്വകലക്കാശക്കാല സപജട്ട് നഅം.280)

ക്രമ 
നഅം തെസമികയുതടെ സപരട്ട്

2014-15 മുതെല് 2018-19
വതര സസവനമനുഷമി
ക്കുനവരുതടെ എണഅം

അഅംഗഗീകക്കാ
രമുള

തെസമികക
ളുതടെ

എണഅം

അധമിക
തെസമികക

ളുതടെ
എണഅം

അധമിക
തെസമികക

ളുതടെ
വമിശദക്കാഅം

ശഅം
സമിരഅം

ജഗീവനകക്കാര്
തെക്കാല്കക്കാലമിക
ജഗീവനകക്കാര്

1
സജക്കായമിനട്ട് രജമിസക്കാര് /
സജക്കായമിനട്ട് ഫമിനക്കാന്സട്ട്

ഓഫഗീസര്
3 0 0 3

2

തഡെപപ്യൂടമി
രജമിസക്കാര്/തഡെപപ്യൂടമി

ഫമിനക്കാന്സട്ട്
ഓഫഗീസര്

/അഡമിനമിസസറ്റഗീവട്ട്
ഓഫഗീസര് സഗ്രേഡെട്ട് I

5 0 1 4

3

അസമിസ്റ്റനട്ട്
രജമിസക്കാര്/അസമിസ്റ്റനട്ട്

ഫമിനക്കാന്സട്ട്
ഓഫഗീസര്(ഹയര് സഗ്രേഡെട്ട്)

7 0 0 7

4
അസമിസ്റ്റനട്ട്

രജമിസക്കാര്/അസമിസ്റ്റനട്ട്
ഫമിനക്കാന്സട്ട് ഓഫഗീസര്

8 0 0 7

5 തസക്ഷന് ഓഫഗീസര്
(ഹയര് സഗ്രേഡെട്ട്) 15 0 0 15

6 തസക്ഷന് ഓഫഗീസര് 2 0 22 0

7 അസമിസ്റ്റനട്ട് തസക്ഷന്
ഓഫഗീസര്

38 0 0 38

8 അസമിസ്റ്റനട്ട് സഗീനമിയര്
സഗ്രേഡെട്ട്

8 0 0 8

9 അസമിസ്റ്റനട്ട് 64 5 59 10

10 പൂള് ഓഫഗീസര് 0 0 0 0

11 ഓഫഗീസട്ട് സൂപ്രണട്ട് (ഹയര്
സഗ്രേഡെട്ട്)

6 0 0 6

12 തസക്ഷന് ഓഫഗീസര്(എഫട്ട്
സമി & ഡെമി) ഹയര്സഗ്രേഡെട്ട്

0 0 0 0
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13 തസക്ഷന് ഓഫഗീസര്(എഫട്ട്
സമി & ഡെമി) 0 0 5 0

14 ഓഫഗീസട്ട് സൂപ്രണട്ട് 4 0 0 4

15 കമപ്യൂടര് അസമിസ്റ്റനട്ട്
തസലക്ഷന് സഗ്രേഡെട്ട്

0 0 0 0

16 കമപ്യൂടര് അസമിസ്റ്റനട്ട്
സഗീനമിയര് സഗ്രേഡെട്ട്

0 0 0 0

17 കമപ്യൂടര് അസമിസ്റ്റനട്ട് സഗ്രേഡെട്ട്
-1

0 0 0 0

18 കമപ്യൂടര് അസമിസ്റ്റനട്ട് സഗ്രേഡെട്ട്
-2

20 1 26

19 കക്കാസട്ട് സഫക്കാര് തസലക്ഷന്
സഗ്രേഡെട്ട്

9 0 0 9

20 കക്കാസട്ട് സഫക്കാര് സഗീനമിയര്
സഗ്രേഡെട്ട്

0 0 0 0

21 കക്കാസട്ട് സഫക്കാര് സഗ്രേഡെട്ട് -1 34 0 0 34

22 കക്കാസട്ട് സഫക്കാര് സഗ്രേഡെട്ട് -2 21 47 155 0

23 മക്കാര്കര് 0 0 0 0

24 ഡെസഫദക്കാര് 0 0 0 0

25 പക്കാര്ടട്ട്ടടെഅം സസഗീപര് 0 0 0 0

26
ഡെപ്യൂപമിസകറ്റമിഅംഗട്ട് തമഷഗീന്
ഓപസററ്റര് തസലക്ഷന്

സഗ്രേഡെട്ട്
1 0 0 1

27
ഡെപ്യൂപമിസകറ്റമിഅംഗട്ട് തമഷഗീന്

ഓപസററ്റര് സഗീനമിയര്
സഗ്രേഡെട്ട്

1 0 0 1

28
ഡെപ്യൂപമിസകറ്റമിഅംഗട്ട് തമഷഗീന്

ഓപസററ്റര് സഗീനമിയര്
സഗ്രേഡെട്ട്   I

0 0 0 0

28
ഡെപ്യൂപമിസകറ്റമിഅംഗട്ട് തമഷഗീന്

ഓപസററ്റര് സഗീനമിയര്
സഗ്രേഡെട്ട് -I

0 0 0 0

29 ഡെപ്യൂപമിസകറ്റമിഅംഗട്ട് തമഷഗീന്
ഓപസററ്റര്  സഗ്രേഡെട്ട് -II 0 0 4 0

30 കറമികല് അസമിസ്റ്റനട്ട്
തസലക്ഷന് സഗ്രേഡെട്ട് 5 0 0 5

31 കറമികല് അസമിസ്റ്റനട്ട്
സഗീനമിയര് സഗ്രേഡെട്ട് 0 0 0 0

32 കറമികല് അസമിസ്റ്റനട്ട്
(ഹയര് സഗ്രേഡെട്ട് ) 0 0 0 0
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33 കറമികല് അസമിസ്റ്റനട്ട്  4 0 27 0

34  ഡെക്കാറ്റക്കാ എന്ടമി ഓപസററ്റര് 0 0 3 0

35 ലക്കാബട്ട് അസമിസ്റ്റനട്ട്
തസലക്ഷന് സഗ്രേഡെട്ട് 1 0 0 1

36 ലക്കാബട്ട് അസമിസ്റ്റനട്ട്
സഗീനമിയര് സഗ്രേഡെട്ട് 0 0 0 0

37 ലക്കാബട്ട് അസമിസ്റ്റനട്ട് സഗ്രേഡെട്ട് -1 0 0 0 0

38 ലക്കാബട്ട് അസമിസ്റ്റനട്ട് സഗ്രേഡെട്ട്
-2

0 0 5 0

39 പമട്ട് ഓപസററ്റര്
തസലക്ഷന് സഗ്രേഡെട്ട്

1 0 0 1

40 പമട്ട് ഓപസററ്റര് സഗീനമിയര്
സഗ്രേഡെട്ട്

0 0 0 0

41 പമട്ട് ഓപസററ്റര് സഗ്രേഡെട്ട് -1 0 0 0 0

42 പമട്ട് ഓപസററ്റര് സഗ്രേഡെട്ട്-2 0 0 7 0

43 ബസട്ട് അറ്റന്ഡെനട്ട്
തസലക്ഷന് സഗ്രേഡെട്ട്

2 0 0 2

44 ബസട്ട് അറ്റന്ഡെനട്ട്
സഗീനമിയര് സഗ്രേഡെട്ട്

1 0 0 1

45 ബസട്ട് അറ്റന്ഡെനട്ട് സഗ്രേഡെട്ട് -1 0 0 0 0

46 ബസട്ട് അറ്റന്ഡെനട്ട് സഗ്രേഡെട്ട്
-2 0 0 2 0

47 ടക്കാക്ടര് ടഡ്രൈവര്
തസലക്ഷന്  സഗ്രേഡെട്ട് 2 0 0 2

48 ടക്കാക്ടര് ടഡ്രൈവര്
സഗീനമിയര് സഗ്രേഡെട്ട് 0 0 0 0

49 ടക്കാക്ടര് ടഡ്രൈവര്   സഗ്രേഡെട്ട് -1 0 0 0 0

50 ടക്കാക്ടര് ടഡ്രൈവര്   സഗ്രേഡെട്ട്
-2

0 2 3 0

51 എല്.ഡെമി.വമി.ടഡ്രൈവര്
തസലക്ഷന് സഗ്രേഡെട്ട്

2 0 0 2

52 എല്.ഡെമി.വമി.ടഡ്രൈവര്
സഗീനമിയര് സഗ്രേഡെട്ട്

0 0 0 0

53 എല്.ഡെമി.വമി.ടഡ്രൈവര്
സഗ്രേഡെട്ട്- I

0 0 0 0

54 എല്.ഡെമി.വമി.ടഡ്രൈവര്
സഗ്രേഡെട്ട്- II

0 9 8 1

55 എചട്ട്.ഡെമി.വമി.ടഡ്രൈവര്
തസലക്ഷന് സഗ്രേഡെട്ട്

1 0 0 1
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56 എചട്ട്.ഡെമി.വമി.ടഡ്രൈവര്
സഗീനമിയര് സഗ്രേഡെട്ട് 0 0 0 0

57 എചട്ട്.ഡെമി.വമി.ടഡ്രൈവര്
സഗ്രേഡെട്ട് -1 0 0 0 0

58 എചട്ട്.ഡെമി.വമി.ടഡ്രൈവര്
സഗ്രേഡെട്ട് -2 0 1 2 0

59 സമടന് തസലക്ഷന് സഗ്രേഡെട്ട് 1 0 0 1

60 സമടന് സഗീനമിയര് സഗ്രേഡെട്ട് 0 0 0 0

61 സമടന് സഗ്രേഡെട്ട്-1 0 0 0 0

62 സമടന് സഗ്രേഡെ ട്ട്-2 0 2 3 0

63 സഹക്കാസ്റ്റല് മക്കാസനജര്
തസലക്ഷന് സഗ്രേഡെട്ട് 0 0 0 0

64 സഹക്കാസ്റ്റല് മക്കാസനജര്
സഗീനമിയര് സഗ്രേഡെട്ട് 0 0 0 0

65 സഹക്കാസ്റ്റല് മക്കാസനജര് സഗ്രേഡെട്ട് -1 0 0 0 0

66 സഹക്കാസ്റ്റല് മക്കാസനജര് സഗ്രേഡെട്ട്-
2

0 0 3 0

67  ചഗീഫട്ട് ആര്ടമിസ്റ്റട്ട് 1 0 0 1

68 ആര്ടമിസ്റ്റട്ട് 0 0 1 0

69 സഗീനമിയര് തടെകമികല്
സൂപര്ടവസര്

1 0 0 1

70 തടെകമികല് സൂപര്ടവസര്
സഗ്രേഡെട്ട് -1

1 0 0 1

71 തടെകമികല് സൂപര് ടവസര്
സഗ്രേഡെട്ട് -2

0 0 0 0

72 തടെകഗീഷദന് തസലക്ഷന്
സഗ്രേഡെട്ട്

0 0 0 0

73 തടെകഗീഷദന് സഗീനമിയര്
സഗ്രേഡെട്ട്

0 0 0 0

74 തടെകഗീഷദന്  സഗ്രേഡെട്ട് -I 0 0 0 0

75

തടെകഗീഷദന് സഗ്രേഡെട്ട്-2
(ഇലകമികല്

/തമകക്കാനമികല്/ആസടക്കാ
തമക്കാടബല്/ഡെയറമി പക്കാനട്ട്

ഓപസററ്റര്/കസക്കാളമിറ്റമി
അനക്കാലമിസ്റ്റട്ട്/ മഗീറ്റട്ട്

പക്കാനട്ട്/ഡെയറമി
തപ്രക്കാസസമിങട്ട്)

0 0 16 0

76 തടെകമികല് അസമിസ്റ്റനട്ട് /
തടെകമികല് ഓഫഗീസര് 0 0 2 0
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77 ഓപസറഷന് തെഗീയറ്റര്
തടെകമിഷദന് 0 0 1 0

78 ഓപസറഷന് തെമിയറ്റര്
തടെകമിഷദന് 0 0 1 0

79  ഡെയറമി അസമിസ്റ്റനട്ട് 0 0 2 0

80 ഡെയറമി ഓഫഗീസര് 0 0 0 0

81 റമിസര്ചട്ട് അസമിസ്റ്റനട്ട് 0 0 3 0

82 തസ്പെസമിതമന് കുസററ്റര് 0 0 2 0

83 വര്കട്ട്സഷക്കാപട്ട് അറ്റന്ഡെനട്ട് 0 0 1 0

84 തപ്രക്കാതസസമിങട്ട് തടെസകക്കാളജമി
ഓഫഗീസര്

0 0 0 0

85
സഗീനമിയര് ഫക്കാഅം
സൂപര്ടവസര്
(തവറ്ററമിനറമി)

11 0 7 4

86 ഫക്കാഅം സൂപര്ടവസര്-1
(തവറ്ററമിനറമി) 11 0 0 11

87 ഫക്കാഅം സൂപര് ടവസര്-2
(തവറ്ററമിനറമി) 22 0 0 22

88
ഫക്കാഅം അസമിസ്റ്റനട്ട്

തസലക്ഷന് സഗ്രേഡെട്ട്
(തവറ്ററമിനറമി)

4 0 0 4

89 ഫക്കാഅം അസമിസ്റ്റനട്ട് സഗീനമിയര്
സഗ്രേഡെട്ട് (തവറ്ററമിനറമി)

0 0 0 0

90 ഫക്കാഅം അസമിസ്റ്റനട്ട്
(തവറ്ററമിനറമി)

0 0 0 0

91 ഫക്കാഅം അസമിസ്റ്റനട്ട് സഗ്രേഡെട്ട് -2
(തവറ്ററമിനറമി)

0 4 80 0

92
സഗീനമിയര് ഫക്കാഅം സൂപ്രണട്ട്
(അഗ്രേമി)/ഫക്കാഅം സൂപ്രണട്ട്

(അഗ്രേമി)
0 0 1 0

93 ഫക്കാഅം മക്കാസനജര് സഗ്രേഡെട്ട് -1
(അഗ്രേമി) 0 0 0 0

94 ഫക്കാഅം മക്കാസനജര് സഗ്രേഡെട്ട് -2
(അഗ്രേമി) 0 0 0 0

95 ഫക്കാഅം ഓഫഗീസര്
തസലക്ഷന് സഗ്രേഡെട്ട് (അഗ്രേമി) 0 0 0 0

96 ഫക്കാഅം ഓഫഗീസര് സഗീനമിയര്
സഗ്രേഡെട്ട് (അഗ്രേമി) 0 0 0 0

97 ഫക്കാഅം ഓഫഗീസര്  സഗ്രേഡെട്ട് -1
(അഗ്രേമി) 0 0 0 0

                                              സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡശിറത റശിപപദ്ധ്യാര്ടത സമദ്ധ്യാഹൃത ഓഡശിറത റശിപപദ്ധ്യാര്ടത 2018-192018-19 341



 അനുബനന്ധം

98 ഫക്കാഅം ഓഫഗീസര് സഗ്രേഡെട്ട്-
1(അഗ്രേമി) 0 0 13 0

99 സൂപ്രണമിഅംഗട്ട് എഞമിനഗീയര് 0 0 0 0

100 ഇന്സ്ട്രുതമസനഷന്
എഞമിനഗീയര്

0 0 1 0

101 എകമികപ്യൂടഗീവട്ട് എഞമിനഗീയര് 1 0 0 1

102 അസമിസ്റ്റനട്ട് എകമികപ്യൂടഗീവട്ട്
എഞമിനഗീയര് 3 0 1 2

103

അസമിസ്റ്റനട്ട്
എഞമിനഗീയര്(സമിവമില്,

ഇലകമികല്,
തമകക്കാനമികല്,

ഇന്സ്ട്രുതമസനഷന്

1 3 1 3

104 ഓവര്സഗീയര് സഗ്രേഡെട്ട് -1 0 0 0 0

105 ഓവര്സഗീയര് 0 3 3 0

106 സലബര് ഓഫഗീസര് 0 0 0 0

107 കുകട്ട് കഅം തകയര് സടെകര് 0 1 1 0

108 സറഡെമിസയക്കാ സഗ്രേക്കാഫര് 0 2 1 1

109 റഫറന്സട്ട് ഓഫഗീസര്
(ഹയര് സഗ്രേഡെട്ട്) 2 0 0 2

110 റഫറന്സട്ട് ഓഫഗീസര് 2 0 0 2

111 റഫറന്സട്ട്  അസമിസ്റ്റനട്ട് 0 0 0 0

112 റഫറന്സട്ട് അസമിസ്റ്റനട്ട് 0 2 6 0

113 സഫക്കാസടക്കാഗ്രേക്കാഫര് 0 0 1 0

114 സപ്രക്കാഗ്രേക്കാമര് 0 0 1 0

115 ഫക്കാര്മസമിസ്റ്റട്ട് 0 0 1 0

116 അസമിസ്റ്റനട്ട് ടലസബ്രേറമിയന് 2 0 2 0

117 തസകപ്യൂരമിറ്റമി ഓഫഗീസര് 0 1 1 0

118 സലബര് ഓഫഗീസര് 0 0 0 0

119 പബമികട്ട് റമിസലഷന്സട്ട്
ഓഫഗീസര്

0 0 0 0

ആതക 328 83 486 219
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