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വജശസ്ഥാല കകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ 
2017-18   കല വരവസ  -  കചെലവസ കണക്കുകളുകടെ ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ

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

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

ഓഡജറസ നടെത്തുവസ്ഥാന് ചുമതലകപട ഉകദരസ്ഥാഗസര്

ക്രമ നസം. ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ കപേരുസം
തസജകയുസം

കസ്ഥാലയളവസ

മുതല് വകര

1. ശതീമതജ കക.ജജ. മജനജകമസ്ഥാള
കജസ്ഥായജനസ ഡയറക്ടര് 01.04.2018 07.06.2018

2. ശതീ എസസ. ബസ്ഥാബു റജയസ്ഥാസുദതീന്, 
സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര് 08.06.2018 15.05.2019

3. ശതീമതജ എസം. വജ. സജനജ
സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര് 16.05.2019 തുടെരുന

ഓഡജറസ നടെതജയ ഉകദരസ്ഥാഗസര്

ക്രമ നസം. ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ കപേരുസം തസജകയുസം

1. ശതീമതജ വജധുബസ്ഥാല സജ.കജ.,  ഓഡജറസ ഓഫതീസര്

2. ശതീമതജ രശജ ആര്.,  ഓഡജറസ ഓഫതീസര്

3. ശതീമതജ ഉമ ജജ.,  അസജസ്റ്റനസ ഓഡജറസ ഓഫതീസര്

4. ശതീ സസ്ഥാബു കതസ്ഥാമസസ  പേജ.,  സതീനജയര് കഗഡസ ഓഡജറര്

5. ശതീ പ്രദതീപേസ കുമസ്ഥാര് ആര്.,   സതീനജയര് കഗഡസ ഓഡജറര്

6. ശതീ  സസ്ഥാജജദസ ടെജ.വജ.,  ഓഡജറര്

7. ശതീമതജ അനതീറ കഡസ്ഥാമജനജകസ,  ഓഡജറര്

8. ശതീ അനതീഷസ ടെജ.എസസ.,  ഓഡജറര്

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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നജര്വ്വഹണസ്ഥാധജകസ്ഥാരജകള

സസ്ഥാനകപരസ കപേരസ
കസ്ഥാലയളവസ

മുതല് വകര

കചെയര്മസ്ഥാന് ശതീ സജ.എന്. കമസ്ഥാഹനന് 01.04.2017 31.03.2018

കസക്രടറജ ശതീ എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ 01.04.2017 31.03.2018

1.  ഓഡജറജകന വരസ്ഥാപജ  .

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ   2017-2018  സസ്ഥാമ്പതജകവര്ഷതജകല

വരവസ-കചെലവസ കണക്കുകളുസം,  അനുബന്ധ പേത്രജകകളുസം  19.09.2018 കല 4325/എഫസ.ഡജ.4/2017-

2018/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  17.09.2018 ല്  ഓഡജറജനസ  ലഭരമസ്ഥാക്കജ.

05.10.2018 കല  കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ.(എ 4)532/2018  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  വസ്ഥാര്ഷജക

കണക്കസ അപേസ്ഥാകത പേരജഹരജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ തജരജചയച. തുടെര്ന്നസ അപേസ്ഥാകത പേരജഹരജചസ ജനറല്

കടൗണ്സജല്   അസംഗതീകരജച  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കുകള  21.11.2018 ല്  പുനനഃസമര്പജച.   ഇവകയ

ആധസ്ഥാരമസ്ഥാക്കജയസ്ഥാണസ  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  2017-18 വര്ഷകത വരവസ-കചെലവസ  കണക്കുകള ഓഡജറസ

കചെയജട്ടുളളതസ.

2. കപേസ്ഥാതു അവകലസ്ഥാകനസം  .

കകരളതജകന  വസ്ഥാണജജര  ആസസ്ഥാനമസ്ഥായ  കകസ്ഥാചജ  നഗരതജകന  സമഗ  വജകസനസം

ലകരമസ്ഥാക്കജ 1968 ല് കകസ്ഥാചജന് ടെടൗണ് പസ്ഥാനജസംഗസ ടസ്റ്റസ രൂപേതീകരജച. അതജദ്രുതസം വളരുന്ന കകസ്ഥാചജ

നഗരതജകനയുസം,  സമതീപേ മുനജസജപല് പ്രകദശങ്ങളുകടെയുസം,  ഗസ്ഥാമപേഞസ്ഥായത്തുകളുകടെയുസം  വജകസനസം

ഏകകസ്ഥാപേജപജചസ നടെപസ്ഥാക്കുന്നതജനസ കകസ്ഥാചജന് ടെടൗണ് പസ്ഥാനജസംഗസ ടസ്റ്റജകന സസ്ഥാനതസ  24.01.1976 ല്

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ നജലവജല് വന. കകരളസ്ഥാ ടെടൗണ് & കണ്ടജ പസ്ഥാനജസംഗസ ആക്ടസ

2016 (2016 കല ഒമ്പതസ്ഥാസം ആക്ടസ),  കകരള കഡവലപ്കമനസ അകതസ്ഥാറജറജ റൂളസസ  2015  എന്നജവകയ

അടെജസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കജയസ്ഥാണസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. പ്രവര്തജക്കുന്നതസ

73,  74  ഭരണഘടെനസ്ഥാ  പേരജഷസ്ഥാരങ്ങളക്കസ  കശഷസം  നഗരവജകസനസം  തകദശസസ്വയസംഭരണ

സസ്ഥാപേനങ്ങളുകടെ  ചുമതലയസ്ഥായജ  മസ്ഥാറജയതജനസ്ഥാല്,  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  സസ്വനസം  നജലയജല്

ആസൂത്രജതമസ്ഥായ  നഗരവജകസനസം  നടെപസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനസ്ഥാകുന്നജല.  കൂടെസ്ഥാകത  ഈ  ഭരണഘടെനസ്ഥാ

പേരജഷസ്ഥാരങ്ങളക്കു  കശഷസം  സര്ക്കസ്ഥാരജല്  നജനളള  ധനസഹസ്ഥായവസം  ഗണരമസ്ഥായജ  കുറഞജട്ടുണസ.
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2016 ല്  നജലവജല്  വന്ന  കകരള  ടെടൗണ്  &  കണ്ടജ  പസ്ഥാനജസംഗസ  ആക്ടസ  പ്രകസ്ഥാരസം  കകരള

നഗരപേസ്ഥാലജക/പേഞസ്ഥായതജ  രസ്ഥാജസ  നജയമങ്ങളക്കസ  പൂരകങ്ങളസ്ഥായ  വജധതജലസ്ഥാണസ  വജകസന

അകതസ്ഥാറജറജകളുകടെ  അധജകസ്ഥാരങ്ങളുസം  ചുമതലകളുസം  നജര്വ്വചെജക്കകപടജരജക്കുന്നതസ.  തന്മൂലസം  കകരള

ടെടൗണ്  &  കണ്ടജ  പസ്ഥാനജസംഗസ  ആക്ടസ  നജര്വ്വചെജക്കുന്ന  ചുമതലകള  നജറകവറ്റുന്നതസ  നജലവജല്

തകദശസസ്വയസംഭരണ വകുപജകന നജര്കദശതജനു വജകധയമസ്ഥായജടസ്ഥാണസ.

(എ) ലകരങ്ങള  .

കകരള  ടെടൗണ്  &  കണ്ടജ  പസ്ഥാനജസംഗസ  ആക്ടസ  2016  അടെജസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കജ  ജജ.ഒ.(പേജ.)

നസം.47/2016/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ.  തതീയതജ  16.12.2016  പ്രകസ്ഥാരസം  പ്രവര്തജക്കുന്ന  ഒരു

കകസ്ഥാര്പകററസ  സസ്ഥാപേനമസ്ഥാണസ  നജലവജല്  വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജ.

നഗരവജകസനസ്ഥാസൂത്രണസം,  ഭവനനജര്മസ്ഥാണ  പേദ്ധതജകള,  ഭവനനജര്മസ്ഥാണതജനു

കവണജയുളള ഭൂമജ വജകസനസം,  കനസ്ഥാല് നവതീകരണസം,  വസ്ഥാണജജര കകന്ദ്രങ്ങളുകടെ നജര്മസ്ഥാണസം,

സസ്ഥാസംസസ്ഥാരജക  കകന്ദ്രങ്ങളുകടെ  സസ്ഥാപേനവസം  പേരജപേസ്ഥാലനവസം,  ഗതസ്ഥാഗത  സടൗകരരങ്ങള

വര്ദ്ധജപജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  കറസ്ഥാഡുകളുകടെ  നജര്മസ്ഥാണവസം  വജകസനവസം,

നഗരസടൗന്ദരരവല്ക്കരണതജനുസം  വജകനസ്ഥാദതജനുസം  ഉതകുന്ന  സടൗകരരങ്ങള  സൃഷജക്കല്

തുടെങ്ങജയവകയസ്ഥാകക്ക  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  സസ്ഥാപേജത  ലകരങ്ങളസ്ഥാണസ.  സസ്വനസം  പേദ്ധതജകള

നടെപസ്ഥാക്കുന്നതജകനസ്ഥാപസം  വജവജധ  ഏജന്സജകളുകടെ  പ്രവര്തനസം  ഏകകസ്ഥാപേജപജചസ  ഒരു

ഏകതീകൃത വജകസനമസ്ഥാണസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ പ്രവര്തനലകരസം.

(ബജ) പ്രവര്തനപേരജധജ  .

(i)     കകസ്ഥാചജ കകസ്ഥാര്പകറഷന്

(ii)    നഗരസഭകള

(1)  ആലുവ (2) കപേരുമ്പസ്ഥാവൂര് (3)  തൃപ്പൂണജത്തുറ

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

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

(iii)   ഗസ്ഥാമപേഞസ്ഥായത്തുകള

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

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

(7)  ചൂര്ണജക്കര (8)  എടെതല (9)  കതീഴ് മസ്ഥാടെസ
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(10) ശതീമൂലനഗരസം (11) കചെങ്ങമനസ്ഥാടെസ (12) കനടുമ്പസ്ഥാകശ്ശേരജ

(13) കസ്ഥാഞ്ഞൂര് (14) വസ്ഥാഴക്കുളസം (15) കചെലസ്ഥാനസം

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

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

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

കകസ്ഥാചജ  നഗരതജകന  പ്രസ്ഥാനപ്രകദശത്തുളള  8  ദസ്വതീപേസ  പേഞസ്ഥായത്തുകളുസം,  കകസ്ഥാചജ  നഗരസഭയുകടെ

തസ്ഥാകനസ്ഥാന്നജത്തുരുതസ,  കഫസ്ഥാര്ടസ  വവപജന്  ഭസ്ഥാഗങ്ങളുസം  ഉളകക്കസ്ഥാളജചസ  കഗസ്ഥാശതീ  ദസ്വതീപേസ  വജകസന

അകതസ്ഥാറജറജ  (ജജഡ)  രൂപേതീകരജക്കകപടകതസ്ഥാകടെ  വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ

പ്രവര്തന പേരജധജ 632 ചെതുരശകജകലസ്ഥാമതീററസ്ഥായജ കുറഞ. 73, 74 ഭരണഘടെനസ്ഥാ പേരജഷസ്ഥാരങ്ങളക്കസ

കശഷസം  ആസൂത്രജതമസ്ഥായ വന്നഗരവജകസന പേദ്ധതജകള ഏകറടുക്കുന്നതജല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ

പേങ്കസ്ഥാളജതസം  കുറഞജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല്  ആധുനജക  കകസ്ഥാചജയുകടെ  മുഖമുദ്രകളജല്  മജക്കതുസം

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ നജര്മജതജകളസ്ഥാണസ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വജഭസ്ഥാവനസം കചെയ

30 നഗരസ്ഥാസൂത്രണ പേദ്ധതജകളജല് 23 എണസം നടെപജലസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ. മവറന് വഡ്രൈവസ, ജവഹര്ലസ്ഥാല്

കനഹ്രു  അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര  കസ്റ്റഡജയസം,  അസംകബദ്കര്  കസ്റ്റഡജയസം,  പേനമ്പജളളജ  നഗര്,  കലൂര്-കടെവന

കറസ്ഥാഡസ,  കഫസ്ഥാര്ടസ  കകസ്ഥാചജ  കധസ്ഥാബജ  ഘസ്ഥാനസ്ഥാ,  മടസ്ഥാകഞരജ  പുതജയപേസ്ഥാലസം  എന്നജവകയസ്ഥാകക്ക

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ പേദ്ധതജകള ആയജരുന.  അതജദ്രുതസം വജകസജചകകസ്ഥാണജരജക്കുന്ന കകസ്ഥാചജയുകടെ

(നജലവജല്  കകസ്ഥാചജ  കമകടസ്ഥാ  കറയജല്  സര്വ്വതീസസ  വകര  എതജനജല്ക്കുന്ന  വളര്ച)

വജകസനക്കുതജപജനസ അടെജതറ പേസ്ഥാകജയതസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. ആകണന്നതസ സ്മരണതീയമസ്ഥാണസ.  വജവജധ

വരുമസ്ഥാന  വജഭസ്ഥാഗക്കസ്ഥാര്ക്കസ്ഥായജ  വതീടുകള  നജര്മജചനല്കജ,  ഭവനപേദ്ധതജകളുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

വജജയകരമസ്ഥായജ നടെപസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ. 

3. ഒസ്ഥാഡജറസ നജരതീകണങ്ങള   -   സസംകജപസം  .

മുന്കസ്ഥാല  ഒസ്ഥാഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകളജല്  ചൂണജക്കസ്ഥാണജച  പേജഴവകള  തജരുത്തുവസ്ഥാന്  കവണ

നടെപേടെജകള   സസ്വതീകരജചജടജല  എന്നസ  തന്വര്ഷ  ഒസ്ഥാഡജറജലുസം  വരക്തമസ്ഥായജട്ടുണസ.  2017-18

കണക്കുകളുകടെ  ഒസ്ഥാഡജറജല് സജരനജകകപേങ്ങള കകസ്ഥാസസ  കചെയസ  എസ്റ്റസ്ഥാബജകഷ്മെനസ,  ഇന്കസം  ടെസ്ഥാകസ

ബസ്ഥാധരതകള  നജറകവകറണ  സജതജയജലസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എന്നസ  വരക്തമസ്ഥാകുന.  ഇകത

അവസരതജല്  കകസ്ഥാടെജക്കണക്കജനസ  രൂപേ  പേജരജകചടുക്കുവസ്ഥാനുസം  ബസ്ഥാക്കജ  നജല്ക്കുനണസ.

ഇതജനസ്ഥായജട്ടുള ക്രജയസ്ഥാത്മകമസ്ഥായ നടെപേടെജകള ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സസ്വതീകരജക്കുന്നതസ്ഥായുസം കസ്ഥാണുന്നജല.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ഇക്കസ്ഥാരരതജകലയസ  ശദ്ധ കണജയ്ക്കുന.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  നജലനജല്പജനസ  ജസ്ഥാഗതകയസ്ഥാകടെയുളള

പേണമജടെപേസ്ഥാടുകളുസം,  വജകസകനസ്ഥാന്മുഖവസം,  ഉപേകസ്ഥാരപ്രദവസം,  നടെപജലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കുന്നതുമസ്ഥായ

പേദ്ധതജകള മസ്ഥാത്രസം വജഭസ്ഥാവനസം കചെയ്യുന്നതജനുസം അധജകൃതര് ശദ്ധ പേതജപജകക്കണതസ്ഥാണസ.

നജലവജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ. അനുവര്തജചവരുന്ന രസതീതസ സമ്പ്രദസ്ഥായതജകല അപേസ്ഥാകതകളുസം

രസതീതുകളുകടെയുസം  കസ്റ്റഷനറജയുകടെയുസം  ഉപേകയസ്ഥാഗതജകല  അപേസ്ഥാകതകളുസം  പേരജഹരജക്കുന്നതജകലയസ

ഭരണസമജതജയുകടെ ശദ്ധ കണജയ്ക്കുന.

ഹടൗസജസംഗസ  സതീസം  ഉപേകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കളജല്  നജനസം  തവണകള  പേജരജക്കുന്നതജകല  വതീഴ്ച  മൂലസം

ലകക്കണക്കജനസ  രൂപേയുകടെ  വരുമസ്ഥാന  നഷമസ്ഥാണസ  പ്രതജവര്ഷസം  ഉണസ്ഥാകുന്നതസ.  വതീഴ്ചകള

വരുത്തുന്നവരജല് നജനസം പേലജശ,  പേജഴപലജശ എന്നജവ ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനസ ഒരു ഏകതീകൃത നജയമസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ. നടെപസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

 ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  പ്രധസ്ഥാനകപട  വരുമസ്ഥാന  കസസ്ഥാതസസ്ഥായ വസ്ഥാടെക പേജരജകചടുക്കുന്നതജകല

അലസംഭസ്ഥാവസം  എലസ്ഥാക്കസ്ഥാലങ്ങളജലുസം  ഒസ്ഥാഡജറസ  നജരതീകജച  വരുനണസ.  2017-18   ഒസ്ഥാഡജറസ

കസ്ഥാലയളവജലുസം ഇക്കസ്ഥാരരതജല് എടുത്തുപേറയതക്കതസ്ഥായ ഒരു ചുവടുകവയസം നടെതജയജടജല.  വസ്ഥാടെക

രജജസ്റ്ററുകളജല് നജനസം ഡജ.സജ.ബജ. സസംബന്ധജച വരക്തമസ്ഥായ ഒരു ചെജത്രസം ഒരജക്കലുസം ലഭരമസ്ഥാകുന്നജല

എന്നതസ കപേസ്ഥാരസ്ഥായ്മയസ്ഥാണസ.  ലഭരമസ്ഥാക്കജയ കണക്കുകള അനുസരജചസ  2017-18  അവസസ്ഥാനജക്കുകമ്പസ്ഥാള

19,81,10,327.75 രൂപേ വസ്ഥാടെകയജനതജല് പേജരജഞകജട്ടുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ നജല്ക്കുന.

ടെടൗണ്പസ്ഥാനജസംഗസ  സസ്ഥാപേനമസ്ഥായ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.,  കകസ്ഥാചജ  നഗരതജകന  വജവജധ

പ്രകദശങ്ങളജല്  നജരവധജ  വസ്തുവകകള  സസ്വനമസ്ഥായജ  ഉള  ഒരു  ഗവണ്കമനസ  സസംവജധസ്ഥാനമസ്ഥാണസ.

നഗരവജകസനതജനസ്ഥായജ  വജവജധ  വരക്തജകള,  ഏജന്സജകള  എന്നജവയജല്  നജനസം

കപേസ്ഥാനസംവജലയസ  ഏകറടുത  ആസജകളസ്ഥാണജവ.  ആസൂത്രജതമസ്ഥായ  പേദ്ധതജകള  നടെപസ്ഥാക്കജയതജനു

കശഷമുള  തുണ്ടുഭൂമജകള,  തുടെങ്ങജ  വജശസ്ഥാലമസ്ഥായ  ഗടൗണ്ടുകള,  ഭവനവജകസന  പേദ്ധതജകള,

കകടജടെങ്ങള  എന്നജവകയസ്ഥാകക്ക  ഉളകപടുന്ന  ഈ  ആസജകള  കൃതരമസ്ഥായജ  കരഖകപടുതജ

സൂകജക്കുന്നജല  എന്നതസ   ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  ശദ്ധക്കുറവജനുള  ഉതമ  ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥാണസ.

2016-17,  2017-18  എന്നതീ  വര്ഷങ്ങളജല്  ഒസ്ഥാഡജറജനു  നല്കജയ  ആസജവജവര  കണക്കുകളജകല

കപേസ്ഥാരുതകക്കടുകള ഭസ്ഥാഗസം-1 ല് പ്രതജപേസ്ഥാദജക്കുന. കൃതരമസ്ഥായ ഭരണകസ്ഥാരര-നജര്വ്വഹണ സസംവജധസ്ഥാനസം

പേസ്ഥാലജകക്കണ  ഒരു  സസ്ഥാപേനതജനസ  സസ്വനസം  ആസജകകള  സസംബന്ധജചസ  വരക്തമസ്ഥായ  കണക്കസ

പേരജപേസ്ഥാലജക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കുന്നജല  എന്നതസ  അതരനസം  ഗടൗരവതരമസ്ഥായജ  വതീകജകക്കണതസ്ഥാണസ.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ഇക്കസ്ഥാരണസം  കകസ്ഥാണസ  തകന്ന   ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക  കടെമുറജകളുസം  ഭൂമജയുസം  വകകയ്യേറസം

കചെയ്യേകപടുന്നതുസം,  ഇവയജല്  അനധജകൃത  നജര്മസ്ഥാണങ്ങള  നടെതകപടുന്നതുസം  പേതജവസ്ഥായജ

തതീര്ന്നജട്ടുണസ (ഭസ്ഥാഗസം 2  ഖണജകകള 2.11 മുതല് 2.16 വകര).

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  നജലനജല്പ്പുസം,  തസ്ഥാല്പരരവസം  സസംരകജക്കസ്ഥാകത  വസ്തുവകകള

കകകമസ്ഥാറുന്നതസ  അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാവന്നതല.  വരക്തമസ്ഥായ  കരഖകളുകടെ  അഭസ്ഥാവതജല്  നടെതജയ

കകകമസ്ഥാറങ്ങള ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ വന് സസ്ഥാമ്പതജക നഷമസ്ഥാണസ വരുതജയജട്ടുളതസ.  കലൂര്-കടെവന

കറസ്ഥാഡജനു കവണജ ഏകറടുത ഭൂമജയസ പേകരസം ഭൂമജ അനുവദജചതജകല ക്രമകക്കടെസ ഖണജക 2.17 ലുസം,

കലൂര് അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര കസ്റ്റഡജയതജനസ്ഥായജ ഏകറടുത ഭൂമജയസ പേകരസം കരഖകളജലസ്ഥാകത തകന്ന സലസം

പേതജചകകസ്ഥാടുതതജകല അപേസ്ഥാകത ഖണജക 2.18 ലുസം പേരസ്ഥാമര്ശജക്കുനണസ.

കകസ്ഥാചജ  നഗരഹൃദയതജലുള   ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ  കകമതസ്ഥാനസം  വജവജധ

ആവശരങ്ങളക്കസ്ഥായജ  വസ്ഥാടെകയസ  നല്കജയകപസ്ഥാള  ആറസ  ലകതജല്പേരസം  രൂപേ  നഷസം  വന്നതസ

ഖണജക 2.6 ലുസം, മണപസ്ഥാടജപറമ്പജകന ഒരു ഭസ്ഥാഗസം കരസ്ഥാര് കസ്ഥാലസ്ഥാവധജയ്ക്കു കശഷവസം അനധജകൃതമസ്ഥായജ

ഉപേകയസ്ഥാഗജചവരുന്നതസ  ഖണജക  2.7 ലുസം  പേരസ്ഥാമര്ശജക്കുന.  വരുമസ്ഥാന  നഷസം  വരുത്തുന്ന  ഇതരസം

നടെപേടെജകള ഭസ്ഥാവജയജല് ഒഴജവസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

കകസ്ഥാചജ  നഗരതജല്  വന  തസ്ഥാമസജയ്ക്കുന്നവര്ക്കുസം,  ഭവനരഹജതര്ക്കുസം  മറ്റുമസ്ഥായജ  അകനകസം

ഭവനപേദ്ധതജകള  ജജ.സജ.ഡജ.എ. നടെപസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ. ഉതമ ലകരകതസ്ഥാകടെ നടെപസ്ഥാക്കജയ ഇതരസം

പേദ്ധതജകളുകടെ ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കളജല് ചെജലര് ഈ പേദ്ധതജകയ ഒരു വരുമസ്ഥാനമസ്ഥാര്ഗ്ഗമസ്ഥായജ കണക്കസ്ഥാക്കജ

വതീടുകള  മറജചസ  വജറസ  പേണസം  സമ്പസ്ഥാദജക്കുന്നതസ  ഉന്നതമൂലരങ്ങള  കവചപുലര്ത്തുന്ന  ലകരങ്ങകള

തകജടെസം  മറജയ്ക്കുന  എന്നതസ  ഖണജക  2.29 ലുസം  2.30 ലുസം   പ്രതജപേസ്ഥാദജക്കുന.  വതീടുകള  പേതജച

നല്കുന്നതജനുസം  കകകമസ്ഥാറുന്നതജനുസം  വരക്തമസ്ഥായ  നജയമങ്ങള  രൂപേകപടുകതണതുസം  ഇപ്രകസ്ഥാരസം

കകകമസ്ഥാറസം  കചെയ്യേകപടുന്ന  വതീടുകള   ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തജരജകക  ഏകറടുതസ  ആവശരക്കസ്ഥാര്ക്കസ

നല്കുവസ്ഥാനുസം പേദ്ധതജകള ആവജഷ്ക്കരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

പ്രകതരകജചസ  മസ്ഥാനദണങ്ങകളസ്ഥാ,  വരക്തമസ്ഥായ  കസ്ഥാരണങ്ങകളസ്ഥാ  ഇലസ്ഥാകത  വസ്ഥാടെകയജളവസ

അനുവദജചതസ വഴജ കകസ്ഥാടെജക്കണക്കജനസ രൂപേയുകടെ വരുമസ്ഥാനസം നഷസം വരുത്തുന്ന  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ

നടെപേടെജകള  ഖണജകകള  2.4 ലുസം  2.9 ലുസം  2.10 ലുസം   വജശദമസ്ഥാക്കുന.  ഇതരസം  പ്രവണതകള

സസ്ഥാപേനതജകന സസ്ഥാമ്പതജക ഭദ്രതകയ സസ്ഥാരമസ്ഥായജ ബസ്ഥാധജക്കുസം എന്നതസ ശദ്ധയജല്കപടുത്തുന.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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വജവജധ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരുമസ്ഥായജ  പ്രവൃതജകളജല്  ഏര്കപടുന്നതജനു  മുമ്പസ  വരക്തമസ്ഥായ  കരസ്ഥാര്

ചെമയസ്ഥാതതുമൂലസം,  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  നല്കജയ  കകസജകന്മേല്   ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എടസ  ലകസം  രൂപേ

നഷപേരജഹസ്ഥാരസം  നല്കകണജവന്നതസ  ഖണജക  2.23 ലുസം,  കരസ്ഥാറജകന  അഭസ്ഥാവതജല്  കുടെജശ്ശേജക

വരുതജയ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനജല് നജനസം പേജഴപലജശ ഈടെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് നജയമനടെപേടെജകള സസ്വതീകരജക്കുവസ്ഥാന്

സസ്ഥാധരമലസ്ഥാത അവസ ഖണജക 2.24 ലുസം വജശദതീകരജക്കുന.

കകവദദ്യുതജ,  കവളസം,  കഡ്രൈയജകനജസ  തുടെങ്ങജയ  പ്രസ്ഥാഥമജക  സടൗകരരങ്ങള  ഉറപസ്ഥാക്കസ്ഥാകത

എറണസ്ഥാകുളസം  സടൗതസ  കറയജല്കവ  കസ്റ്റഷനടുതസ   ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നജര്മജച  ഫസ്ഥാറസ  സമുചയസം

വരുത്തുന്ന വരുമസ്ഥാന നഷസം ഖണജക  2.28 ല് പേരസ്ഥാമര്ശജക്കുന.  ഈ ഫസ്ഥാറസ  സമുചയസം  വസ്ഥാടെകയസ

എടുത  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  നജരനരമസ്ഥായജ  കരസ്ഥാര്ലസംഘനസം  നടെതജയജട്ടുസം   ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സസ്വനസം

തസ്ഥാല്പരരങ്ങള  സസംരകജക്കുവസ്ഥാന്  അലസംഭസ്ഥാവസം  കസ്ഥാട്ടുകയുസം  കുടെജശ്ശേജക  പൂര്ണമസ്ഥായുസം

ഈടെസ്ഥാക്കസ്ഥാതതുമസ്ഥായ സസ്ഥാഹചെരരസം നജലനജല്ക്കുന എന്നസ ഖണജകയജല് വരക്തമസ്ഥാക്കുനണസ. 

7,14,826/-  രൂപേ വസ്ഥാടെകക്കുടെജശ്ശേജകയുളള സസ്ഥാഹചെരരതജല്,  ടെജ കുടെജശ്ശേജക  ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനസ

കവണജ തുടെര്നടെപേടെജ  സസ്വതീകരജകക്കണജയജരുന്ന ഫയല്,  കരസ്ഥാര് കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  നജലനജല്കക്ക തകന്ന

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല എകസ്റ്ററസ വജഭസ്ഥാഗസം ഉകദരസ്ഥാഗസര് തുടെര്നടെപേടെജ സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാകത തതീര്പസ്ഥാക്കജയ

പ്രവൃതജയജല്  നജനസം  വരുമസ്ഥാന  കചെസ്ഥാര്ച  തടെയുന്നതജലുളള  ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ  അലസംഭസ്ഥാവവസം,

ഉകദരസ്ഥാഗസര്ക്കസ സസ്ഥാപേനതജകനസ്ഥാടുള കൂറജലസ്ഥായ്മയുസം വരക്തമസ്ഥാകുന.

കചെലവസ കണക്കുകള പേരജകശസ്ഥാധജചതജല് സര്ക്കസ്ഥാര് ഫണസ ഉപേകയസ്ഥാഗജചസ  FIFA Under-17

കലസ്ഥാകകപജനു കവണജ നടെതജയ പുനരുദ്ധസ്ഥാരണ പ്രവര്തജകളക്കസ്ഥായസ്ഥാണസ ഏറവസം കൂടുതല് കചെലവസ

വന്നതസ  എന്നസ  കസ്ഥാണുന.  ഈ  പ്രവൃതജകളജലൂകടെ  സമസ്ഥാഹരജച  ആസജകള  പേരജപേസ്ഥാലനമജലസ്ഥാകത

ഉപേകയസ്ഥാഗശൂനരമസ്ഥായജ കപേസ്ഥാകുന്നതസ കസ്റ്റഡജയസം പേരജകശസ്ഥാധനയജല് ഒസ്ഥാഡജറസ ടെതീസം കകണതജയജട്ടുണസ.

'മുണസംകവലജ ഫജഷസ ഫസ്ഥാസം'  എന്ന പേദ്ധതജക്കസ്ഥായജ കകസ്ഥാടെജക്കണക്കജനസ തുക വൃഥസ്ഥാ കചെലവഴജക്കകപടതസ

2015-16,  2016-17  ഒസ്ഥാഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകളജല് പേരസ്ഥാമര്ശ വജകധയമസ്ഥായജട്ടുണസ.  2018-19  വര്ഷവസം

പ്രവര്തനരഹജതമസ്ഥായ ഈ പേദ്ധതജക്കസ്ഥായജ തുക കചെലവഴജക്കകപട്ടു.  സലപേരജകശസ്ഥാധനയജല് ഈ

ആസജ  നജലവജല്  നജഷജയ  ആസജയസ്ഥായജ  ഉകപേകജക്കകപട  നജലയജലസ്ഥാകണന്നസ  കകണതജ.

'കകസ്ഥാടെജകള കവളതജലസ്ഥായജ' എന്നസ അനരത്ര വജവരജക്കുന്ന രതീതജയജലസ്ഥാണസ പേദ്ധതജയുകടെ നജലവജകല

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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അവസ  എന്നസ  ഒസ്ഥാഡജറസ  വജലയജരുത്തുന.  മസ്ഥാത്രവമല  കരസ്ഥാര്  വരവസകളജകല  അപേസ്ഥാകതമൂലസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  സസ്ഥാമ്പതജക  നഷസം  സസംഭവജചജട്ടുളതുസം,  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  3.5  കകസ്ഥാടെജകയസ്ഥാളസം  രൂപേ

നഷകപടുതജയതുസം ഖണജക 3.3 ല് പേരസ്ഥാമര്ശജക്കുന.

മകകറന്   കകഡ്രൈവസ  സതീകവജസ  ടതീറസകമനസ  പസ്ഥാനസ  നടെതജപസ  കരസ്ഥാര്  നല്കജയതജകല

അപേസ്ഥാകതകളുസം   നടെതജപജകല  കപേസ്ഥാരസ്ഥായ്മകളുസം  ഈ  പസ്ഥാനജകന  പേരജപേസ്ഥാലനകചലവസ  പസ്ഥാനജകന

ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കളജല് നജനസം ഈടെസ്ഥാക്കസ്ഥാതതുസം ഖണജക 3.1 ല് പ്രതജപേസ്ഥാദജക്കുന. 

12  വര്ഷങ്ങളക്കു  മുന്പേസ  ആരസംഭജച  കമ്പപ്യൂടര്വല്ക്കരണസം  ഫലപ്രസ്ഥാപജയജകലതസ്ഥാകത

കപേസ്ഥായതസ  ഖണജക  3.2 ല്  പേരസ്ഥാമര്ശജക്കുന.  തസ്ഥാരതകമരന  കചെറജയ  ഒസ്ഥാഫതീസുസം,  നജശജത

പ്രവര്തനരതീതജയുസം  ഉള  വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജയസ  സസ്വനസം  ഒസ്ഥാഫതീസസ

കമ്പപ്യൂടര്വല്ക്കരജക്കുവസ്ഥാന്  നസ്ഥാളജതുവകര  കഴജഞജടജല  എനളതസ  കകടുകസ്ഥാരരസതയുകടെ  ഉതമ

ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥാണസ.  ആസജകള  നഷകപടുത്തുന്നതജനുസം  അഴജമതജയ്ക്കുസം  ഈ  അലസംഭസ്ഥാവസം

വഴജകവക്കുകമന്നതജനസ്ഥാല് പേദ്ധതജകള പേഴുതുകളജലസ്ഥാകത നടെപസ്ഥാക്കുന്നതജകലയസ ഭരണസമജതജയുകടെയുസം

നജര്വ്വഹണ ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെയുസം ശദ്ധ കണജക്കുന.

സര്ക്കസ്ഥാര് ഫണ്ടുപേകയസ്ഥാഗജചസ  സസ്ഥാപേജതമസ്ഥാവകയുസം നജലവജല് തകദശസസ്വയസംഭരണ വകുപജനു

കതീഴജല് കകരള ടെടൗണ് & കണ്ടജ പസ്ഥാനജസംഗസ ആക്ടസ പ്രകസ്ഥാരസം പ്രര്തജക്കുന്നതുമസ്ഥായ വജശസ്ഥാല കകസ്ഥാചജ

വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജ,  കസ്ഥാലസ്ഥാകസ്ഥാലങ്ങളജല്  സര്ക്കസ്ഥാര്  പുറകപടുവജക്കുന്ന  ഉതരവകളുസം

മസ്ഥാനദണങ്ങളുസം  അനുസരജചസ  മസ്ഥാത്രസം  പ്രവര്തജകക്കണ  ഒരു  ഏജന് സജയസ്ഥാണസ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

നടെത്തുന്ന എലസ്ഥാ മരസ്ഥാമതസ പ്രവര്തനങ്ങളുസം,  സര്ക്കസ്ഥാര് അസംഗതീകരജച കപേസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതസ മസ്ഥാനുവല്

പ്രകസ്ഥാരസം ആയജരജകക്കണതുകണങ്കജലുസം,  പ്രവൃതജയുകടെ രൂപേകപടുതല് മുതല് പൂര്തതീകരണസം വകര

നജരനരസം  ചെടലസംഘനങ്ങള  നടെത്തുന്നതസ  പേതജവസ്ഥാണസ.  കടെന്ഡര്,  എസ്റ്റജകമറസ,  റജകകവസ്ഡസ

എസ്റ്റജകമറസ തുടെങ്ങജയവയുസം എഗജകമനസ ചെമയ്ക്കുന്നതജകല പേജഴവസ എന്നജവയുകമസ്ഥാകക്ക ഒസ്ഥാഡജറസ നജരനരസം

നജരതീകജക്കുന്ന  വസ്തുതകളസ്ഥാണസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  പേജ.ഡബദ്യു.ഡജ.  മസ്ഥാനുവലജകല  വരവസകള

പേസ്ഥാലജക്കസ്ഥാതതസ സസംബന്ധജചസ ഖണജക 3.8 ലുസം   പേരസ്ഥാമര്ശജക്കുന.

വജവജധ  പ്രവൃതജകളക്കസ്ഥായജ   ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നജരനരസം  പേത്രപരസരങ്ങള  നല്കസ്ഥാറുണസ.

അചടെജ മസ്ഥാധരമങ്ങളജല് സര്ക്കസ്ഥാര് പേരസരങ്ങള പ്രസജദ്ധതീകരജക്കുന്നതജനുള സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവകള

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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പ്രകസ്ഥാരസം  പേരസരങ്ങളക്കസ  15%  ഡജസടൗണസ  ലഭരമസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ.  2017-18  വര്ഷസം  ITL

Communications,  Panampilly  Nagar,  Kochi  എന്ന  സസ്ഥാപേനതജനസ  പേരസരങ്ങള

പ്രസജദ്ധതീകരജക്കുന്നതജനസ  കരസ്ഥാര്  നല്കജയകപസ്ഥാള,  അനുവദനതീയമസ്ഥായതജലുസം  ഉയര്ന്ന  നജരക്കസ

അനുവദജക്കുക വഴജ 3,87,999/- രൂപേയുകടെ നഷസം ഉണസ്ഥായജ, ഖണജക  3.9 കസ്ഥാണുക.

4. ഓഡജറസ കചെയ കണക്കുകള  .

2017-18  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷകത  മസ്ഥാസസ്ഥാനര  കണക്കുകളുസം  വര്ഷസ്ഥാനര  കണക്കുകളുസം

19.09.2018 കല  4325/എഫസ.ഡജ.4/2017-18/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം

പേരജകശസ്ഥാധനയസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജ. അപേസ്ഥാകതകള ചൂണജക്കസ്ഥാടജ ഈ ഓഫതീസജല് നജനസം 05.10.2018 കല

കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ.(എ 4)532/2018  നമ്പര് കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  തജരജകക നല്കജ.  ആയതജകന

തുടെര്ന്നസ  അപേസ്ഥാകതകള  പേരജഹരജചസ  വസ്ഥാര്ഷജകകണക്കസ  21.11.2018 കല

4256/എഫസ.സജ.3/2018/ജജ.സജ.ഡജ.എ. നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരസം 21.11.2018 ല് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജ. കമല്

വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കസ  23.10.2018 കല 23/2018-19  നമ്പര് തതീരുമസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം ജനറല് കടൗണ്സജല്

അസംഗതീകസ്ഥാരസം  നല്കജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  വസ്ഥാര്ഷജകകണക്കജകനസ്ഥാപസം  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയ

ഡജ.സജ.ബജ.  കസ്റ്ററസകമനസ  പേരജകശസ്ഥാധജക്കുന്നതജനസ  ആവശരമസ്ഥായ കരഖകള ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്

വരവജനങ്ങളുകടെ കൃതരത ഉറപ്പുവരുത്തുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധജചജടജല.

ഇടൗ ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടജനസ തസ്ഥാകഴപറയുസം പ്രകസ്ഥാരസം നസ്ഥാലസ ഭസ്ഥാഗങ്ങളസ്ഥാണുളതസ

ഭസ്ഥാഗസം - 1 ധനവജനജകയസ്ഥാഗകതക്കുറജചള പേരസ്ഥാമര്ശങ്ങള

ഭസ്ഥാഗസം - 2 വരവസ കണക്കുകളജകന്മേലുള ഓഡജറസ നജരതീകണങ്ങള

ഭസ്ഥാഗസം - 3 കചെലവസ കണക്കുകളജകന്മേലുള ഓഡജറസ നജരതീകണങ്ങള

ഭസ്ഥാഗസം - 4     ധനസജതജ വജവരണവസം ഓഡജറസ   പ്രതരവകലസ്ഥാകനവസം.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ധനവജനജകയസ്ഥാഗകതക്കുറജചള പേരസ്ഥാമര്ശങ്ങള

1.1 സസ്ഥാമ്പതജക പ്രതരവകലസ്ഥാകനസം  .

അകതസ്ഥാറജറജയസ  31.03.2018  ല്   1027506564.10  രൂപേ നതീക്കജയജരജപ്പുണസ.   ആസജകള

സസംബന്ധജചസ  അകതസ്ഥാറജറജ   ലഭരമസ്ഥാക്കജയ  വജവരങ്ങള  കസ്ഥാലജകമസ്ഥായജ  പുതുക്കജയജട്ടുളളതല.

വസ്തുവകകളുകടെ  ആസജ  സസംബന്ധജചസ  ലഭരമസ്ഥാക്കജയ  വജവരങ്ങളജല്  വസ്തുവകകളുകടെ  വജല

നജര്ണയജചജടജല.  ആസജകയ  സസംബന്ധജചസ  ലഭരമസ്ഥാക്കജയ  വജവരങ്ങള  പ്രകസ്ഥാരസം  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ

13,000  കസനസ  ഭൂമജയുസം  കകടജടെങ്ങളുസം  ഇലകജക്കല്  ആസജകളുസം  ഉളകപകടെ  2,09,200  ലകസം

രൂപേയുകടെ  ആസജയുസം  6145.526  ലകസം  രൂപേയുകടെ  ബസ്ഥാദ്ധരതയുമുണസ.  ആസജ-ബസ്ഥാദ്ധരതകളുകടെ

വജവരങ്ങള ഇടൗ റജകപസ്ഥാര്ടജകന അനുബന്ധസം   1,    അനുബന്ധസം   2 എന്നജവയസ്ഥായജ കചെര്തജട്ടുണസ.

വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരര പേത്രജകകയസ്ഥാകടെസ്ഥാപസം ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയ ഡജ.സജ.ബജ കസ്റ്ററസകമനസ  പ്രകസ്ഥാരസം

അസംശസ്ഥാദസ്ഥായമജനതജല്  29,48,76,004/-  രൂപേ പേജരജഞകജട്ടുവസ്ഥാന്  ബസ്ഥാക്കജയുണസ.  വസ്ഥാടെക,  തവണ

വരവസ,  കമയജനനന്സസ  വരവസ  എന്നതീ  ഇനങ്ങളജലസ്ഥായജ  25,24,04,008/-  രൂപേയുസം

പേജരജഞകജകടണതസ്ഥായുണസ. ഈ തുക പേജരജകചടുക്കുവസ്ഥാനുസം അസംശസ്ഥാദസ്ഥായമജനതജല് ലഭജകക്കണ തുക

കണക്കസ്ഥാക്കജ, കൃതരമസ്ഥായജ പേജരജകചടുക്കുവസ്ഥാനുസം ഊര്ജജതമസ്ഥായജ നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

എസ്റ്റസ്ഥാബജഷ് കമനസ  കചെലവജനതജല്  തന്വര്ഷസം  11,47,84,278/-  രൂപേയുസം  ഓഫതീസസ

കചെലവജനതജല് 10,79,29,240.74 രൂപേയുസം കചെലവസ വന്നജട്ടുണസ.  ഇന്കസം ടെസ്ഥാകസ ഇനതജല് 2017-

18  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷതജല്  അടെവസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ  6,93,23,305/-  രൂപേയസ്ഥാണസ.  പ്രതജവര്ഷസം

കചെലവകള  വര്ദ്ധജചവരുന്നതജനനുസൃതമസ്ഥായജ  വരുമസ്ഥാനസം  വര്ദ്ധജപജക്കുന്നതജനുളള  ഊര്ജജത

നടെപേടെജകള സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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2017-18  വര്ഷസം വകര  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ പേരജധജയജല്കപട വജവജധ തകദശ സസ്വയസംഭരണ

സസ്ഥാപേനങ്ങളജല് നജനസം അസംശസ്ഥാദസ്ഥായമജനതജല്  ലഭജക്കുവസ്ഥാനുള 44,13,07,318/- രൂപേ  കുടെജശ്ശേജക

നജല്ക്കുന്നതസ്ഥായജ റജകപസ്ഥാര്ടസ  കചെയജട്ടുണസ.  ഇതസ ലഭജക്കുന്നതജനുളള തുടെര് നടെപേടെജകള അകതസ്ഥാറജറജ

അടെജയനജരമസ്ഥായജ വകകക്കസ്ഥാകളണതസ്ഥാണസ (  അനുബന്ധസം   5).

       ശമ്പളസം  നല്കുന്നതജനസ്ഥായജ  8,03,69,448/-  രൂപേയുസം  കപേന്ഷന്,  റജടയര്കമനസ  ആനുകൂ

ലരങ്ങള എന്നജവ നല്കുന്നതജനസ്ഥായജ 2,70,23,225/-  രൂപേയുസം ഈ വര്ഷസം കചെലവഴജചജട്ടുണസ.  ഈ

സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷസം  ജനറല്  ഫണജല്  നജനസം  5,18,00,000/-  രൂപേ  പേജന്വലജചസ  കപേന്ഷന്

ഫണജകലക്കസ സജര നജകകപേസം നടെതജയജട്ടുണസ.

1.2 ബജറസ അവകലസ്ഥാകനസം  .

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  2017-18  വര്ഷകത  ബജറസ  എസ്റ്റജകമറസ,  ജനറല്  കടൗണ്സജല്

തതീരുമസ്ഥാനസം  01/2016-17  തതീയതജ  22.02.2017  പ്രകസ്ഥാരവസം  എകജകപ്യൂടതീവ്കമജറജ  തതീരുമസ്ഥാനസം

71/2016-17  തതീയതജ  22.02.2017  പ്രകസ്ഥാരവസം  അസംഗതീകരജചജട്ടുണസ.   പുതുക്കജയ  ബ ജറസ  ജനറല്

കടൗണ്സജല്  തതീരുമസ്ഥാനസം  36/2017-18  തതീയതജ  19.02.2018  പ്രകസ്ഥാരവസം  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ

തതീരുമസ്ഥാനസം  233/2017-18  തതീയതജ  19.02.2018 പ്രകസ്ഥാരവസം  അസംഗതീകരജചജട്ടുണസ.  വജശദ  വജവരസം

ചുവകടെ കചെര്ക്കുന:-

ബജറസ പ്രകസ്ഥാരസം
തുക

(ലകതജല്)

പുതുക്കജയ ബജറസ
പ്രകസ്ഥാരസം തുക
(ലകതജല്)

വസ്ഥാര്ഷജക
കണക്കസ തുക
(ലകതജല്)

മുന്നജരജപസ 10,377.14 10,439.20 10,439.20

വരവസ 10,083.39 6,313.03 4,865.59

ആകക 20,460.53 16,752.23 15,304.79

കചെലവസ 16,654.46 6,850.22 5,029.73

നതീക്കജയജരജപസ 3,806.07 9,902.01 10,275.06

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ബജറജലുസം വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കജലുസം കസ്ഥാണകപട പ്രകടെമസ്ഥായ വരതരസ്ഥാസങ്ങള ചുവകടെ കചെര്ക്കുന:-

(എ)  വരവജനസം  .

ബജറസ പ്രകസ്ഥാരസം
തുക (ലകതജല്)

പുതുക്കജയ ബജറസ
പ്രകസ്ഥാരസം തുക
(ലകതജല്)

വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കസ
പ്രകസ്ഥാരസം തുക
(ലകതജല്)

റവനപ്യൂ കണക്കസ 2634.00 2536.22 2654.56

മൂലധന കണക്കസ 6618.59 2700.25 1780.62

കടെബസ്ഥാദ്ധരത കണക്കസ 830.80 1076.56 430.40

ആകക 10083.39 6313.03 4865.58

(ബജ) കചെലവജനസം  .

ബജറസ പ്രകസ്ഥാരസം
തുക

(ലകതജല്)

പുതുക്കജയ ബജറസ
പ്രകസ്ഥാരസം തുക
(ലകതജല്)

വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കസ
പ്രകസ്ഥാരസം തുക
(ലകതജല്)

റവനപ്യൂ കണക്കസ 3348.63 2481.71 3095.39

മൂലധന കണക്കസ 12573.81 3659.94 1907.97

കടെബസ്ഥാദ്ധരത കണക്കസ 732.02 708.57 26.36

ആകക 16654.46 6850.22 5029.72

1.3 വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരരപേത്രജകയജകല അപേസ്ഥാകതകള  .

വജശസ്ഥാല കകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ വസ്ഥാര്ഷജകക്കണക്കുകള നജലവജല് സജസംഗജള എന്ടജ

സമ്പ്രദസ്ഥായതജലസ്ഥാണസ  സമര്പജചജട്ടുളളതസ.  ഇതജകനസ്ഥാകടെസ്ഥാപസം  സമര്പജചജട്ടുളള  ല ഡ്ജര്,  ടയല്

ബസ്ഥാലന്സസ  എന്നജവ  ഡബജള  എന്ടജ  അക്കടൗണസസജനു  കവണജ  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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മുന്  റജകപസ്ഥാര്ടജല്  സൂചെജപജചജട്ടുളളതു  കപേസ്ഥാകല  ടയല്  ബസ്ഥാലന്സജകല  ശതീര്ഷകങ്ങളക്കസ

അനുസൃതമസ്ഥായജ  വഫനല്  അക്കടൗണജല്  ശതീര്ഷകങ്ങള  കരഖകപടുതസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  ഓകരസ്ഥാ

ഇനതജകനയുസം ആകക വരവസ, ആകക കചെലവസ എന്നജവ കവര്തജരജചറജയുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധരമല. സജസംഗജള

എന്ടജ സമ്പ്രദസ്ഥായതജകല വസ്ഥാര്ഷജകക്കണക്കുകളജല് നജനസം തന്വര്ഷകത വരവസം കുടെജശ്ശേജകയുസം

കവര്തജരജചറജയുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കുന്നജല  എന്നതുസം  അപേസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  പ്രധസ്ഥാന

വരുമസ്ഥാന  ഇനങ്ങള  കൃതരമസ്ഥായജ  പേജരജകചടുകക്കണതജനുസം  വരുമസ്ഥാനസം  വര്ദ്ധജപജകക്കണതജനുസം

വസ്ഥാര്ഷജകക്കണക്കുകള,  ഡജമസ്ഥാനസ,  അരജയര്  ഡജമസ്ഥാനസ,  കളകന്  തുടെങ്ങജയവ  കൃതരതകയസ്ഥാകടെ

പേരജപേസ്ഥാലജക്കകപടുന എന്നസ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതജകലക്കസ ഭരണകര്തസ്ഥാക്കളുകടെ ശദ്ധ കണജക്കുന.

(i)  2017-2018 കലക്കുളള ബജറസ എസ്റ്റജകമറജകന (അക്കടൗണസ കഹഡസ 30142) ഓഡജറസ

ഫതീ  (ഓഡജറസ  ചെസ്ഥാര്ജസ)  അടെവസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  50  ലകസം  രൂപേ  വകയജരുതജയജരുന

എങ്കജലുസം 2017-2018 ലുസം ഓഡജറസ ചെസ്ഥാര്ജജനതജല് തുക അടെവസ്ഥാക്കജയജടജല.

(ii) വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കുകള  പ്രകസ്ഥാരസം  Suspense  Account  എന്ന  ശതീര്ഷകതജല്

3168849.30  രൂപേയുണസ.  ഈ തുകകള വജവജധ ടെസ്ഥാകസ ഇനങ്ങളജല് സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ ഒ ടുക്കു

വരുത്തുവസ്ഥാന് ഉളളവയസ്ഥാണസ. വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

Input SGST ₹ 5,990.00

Input CGST ₹ 5,990.00

Income Tax ₹ 2,39,514.00

Income Tax (FIFA) ₹ 01.00

Tax Collected at Source ₹ 10,881.00

Sale Tax ₹ 18,330.00

Sale Tax (FIFA) ₹ 5,36,269.00

Service Tax to Government ₹ 1,72,485.00

50% of Service Tax ₹ 3,37,558.00

Swatch Bharath Cess (FIFA) ₹ 2,057.00

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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Krishi Kalyan Cess ₹ 15,337.50

Krishi Kalyan Cess (FIFA) ₹ 2,057.00

Output SGST ₹ 8,18,728.15

Input CGST ₹ 10,01,218.65

Building Tax ₹ 2,452.00

Total ₹ 31,68,849.30

(iii) നടെപജലസ്ഥാകസ്ഥാകത കപേസ്ഥായ പേദ്ധതജകള  .

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കുകള,  ബജറസ എന്നജവ പേരജകശസ്ഥാധജചതജല്  ,

2017-2018 കലക്കസ ബജറസ പ്രകസ്ഥാരസം വജഭസ്ഥാവനസം കചെയ 18 പേദ്ധതജകളുണസ. 2018-2019 ബജറസ

പ്രകസ്ഥാരസം  ഇവയജല്  14  എണസം  നടെപസ്ഥാക്കജവരുന്ന  പേദ്ധതജകള  ആയസ്ഥാണസ

കരഖകപടുതജയജട്ടുളളതസ.  2017-2018  വസ്ഥാര്ഷജകക്കണക്കജല്  ഈ  പേദ്ധതജകളജല്  കചെലവസ

വന്നജടജല.   കമല്പറഞ  14  പേദ്ധതജകകള  സസംബന്ധജച  നജലവജകല  സജതജ,

നടെപജലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് സസ്വതീകരജച നടെപേടെജ,  കചെലവസ  എന്നജവയുസം  2016-17,  2017-18  എന്നതീ

കസ്ഥാലയളവകളജല്  വജഭസ്ഥാവനസം  കചെയ  ഏകതങ്കജലുസം  പേദ്ധതജ  ഉകപേകജക്കകപടജട്ടുകണങ്കജല്

ആയതുസം അറജയജക്കുവസ്ഥാന് 13.08.2019 നസ എ 4-52/2017-18 ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ പ്രകസ്ഥാരസം

ആവശരകപടജരുകവങ്കജലുസം  ആയതസ  ലഭരമസ്ഥാക്കജയജടജല.  2017-18

സസ്ഥാമ്പതജകവര്ഷതജകലക്കുളള  പേദ്ധതജ  നജര്കദശങ്ങള  അനുബന്ധസം    3 ആയജ

കചെര്തജരജക്കുന. ഇവയജല് തസ്ഥാകഴപറയുന്ന 4 പേദ്ധതജകളജല് എകനങ്കജലുസം തുടെര്നടെപേടെജകള

സസ്വതീകരജചതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന്നജല.  നടെപജലസ്ഥാകസ്ഥാകത  കപേസ്ഥായ  പേദ്ധതജകളുകടെ  വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള

ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

ശതീര്ഷകസം പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ അടെങ്കല് തുക
(ലകതജല്)

26161 കടെവന മസ്ഥാര്ക്കറസ നവതീകരണസം 100

26163 പേനമ്പജളളജനഗര് അവനപ്യൂ-സര്വ്വതീസസ കറസ്ഥാഡസ 100

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ശതീര്ഷകസം പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ അടെങ്കല് തുക
(ലകതജല്)

26168 രസ്ഥാകമശസ്വരസം  സസ്ഥാനസ്ഥാ  മരജയ  കകസ്ഥാണ്കവനജനു
സമതീപേസം ഭവന പേദ്ധതജ (LIG) 05

26169 ജജ.സജ.ഡജ.എ. ഓഫതീസസ പേരജസരതസ മഴകവളള
സസംഭരണസം / റതീ-ചെസ്ഥാര്ജജസംഗസ

15

കമല്പറഞ  5  പേദ്ധതജകള  നടെപജലസ്ഥാക്കസ്ഥാതജരുന്നതജനസ  കസ്ഥാരണസം  വരക്തമല.

നഗരവജകസനവമസ്ഥായജ  കനരജടസ  ബന്ധമുളള  ഈ  പേദ്ധതജകളക്കസ  രൂപേസം  നല്കജയതസ

വരക്തമസ്ഥായ ഉകദശലകരകതസ്ഥാകടെ ആയതജനസ്ഥാല് ഇവ നടെപജലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് കവണ നടെപേടെജകള

സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.  ശതീര്ഷകസം 26169  – മഴകവളള സസംഭരണസം - റതീ-ചെസ്ഥാര്ജജസംഗസ എന്ന

പേദ്ധതജ  തജകഞ  കസ്ഥാലജകപ്രസ്ഥാധസ്ഥാനരമുളളതസ്ഥാകയസ്ഥാല്,  വരക്തമസ്ഥായ  ലകരങ്ങകളസ്ഥാകടെ  ഇതസ

ഫലപ്രസ്ഥാപജയജകലതജക്കുവസ്ഥാന് അടെജയനജര നടെപേടെജ വകകക്കസ്ഥാകളളണതസ്ഥാണസ.

(iv)  ആസജവജവര കണക്കുകള മുന്കസ്ഥാല കരഖകളുമസ്ഥായജ കപേസ്ഥാരുതകപടുന്നജല  .

സസംസസ്ഥാന  ഒസ്ഥാഡജറസ  വകുപസ  പുറകപടുവജച  2016-17  ഒസ്ഥാ ഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ടസ  പ്രകസ്ഥാരസം

31.03.2017  ല് അകതസ്ഥാറജറജയസ  4,975.41  കസനസ  ഭൂമജയുസം,  54,346.69  ലകസം  രൂപേയുകടെ

ആസജയുസം,  5,919.16  ലകസം  രൂപേയുകടെ  ബസ്ഥാദ്ധരതയുമസ്ഥാണസ  ഉണസ്ഥായജരുന്നതസ.  2017-18

ഒസ്ഥാഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ടജകലയസ  ആസജ  വജവര  കണക്കുകള  സമസ്ഥാഹരജചസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഓഡജറജനസ  സമര്പജചജട്ടുളതസ  2019 കല  കഫയര്  വസ്ഥാലദ്യു  കസ്റ്ററസകമനജകന

അടെജസസ്ഥാനതജലസ്ഥാണസ.  ഈ  കണക്കുകള  31.03.2018 കല  ആസജമൂലരകത

പ്രതജഫലജപജക്കുന്നജല.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സമര്പജച ആസജ വജവര പേത്രജകയുകടെ വജശദമസ്ഥായ

പേരജകശസ്ഥാധനയജല്,  മുന്വര്ഷ  റജകപസ്ഥാര്ടജല്  പേരസ്ഥാമര്ശജക്കകപടുന്ന  ചെജല  ആസജകളുകടെ

വജസ്തൃതജയജല്  കുറവസ  വന്നജട്ടുളതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന.  ഒസ്ഥാകരസ്ഥാ  വര്ഷങ്ങളജലുസം  കകകമസ്ഥാറസം

കചെയ്യേകപടുകയുസം,  വജല്ക്കുന്നതുസം,  വകവശകപടുതജയ  ആസജകള  യഥസ്ഥാസമയസം

ഉളകക്കസ്ഥാളജചസ  ആസജവജവര  രജജസ്റ്റര്  കസ്ഥാലജകമസ്ഥാക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്   വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ

വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  ആസജകകള  സസംബന്ധജച  ഒരു  യഥസ്ഥാര്ത്ഥ  വജവരസം

ലഭരമസ്ഥാകുന്നജല.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  എകസ്റ്ററസ  വജഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണസ  ആസജകകള  സസംബന്ധജച

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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വജവരസം  കക്രസ്ഥാഡതീകരജചസ  സൂകജയ്ക്കുന്നതസ.  ഈ വജഭസ്ഥാഗസം  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ  നല്കുന്ന കരഖയസ്ഥാണസ

ഒസ്ഥാഡജറസ വകുപസ ആധജകസ്ഥാരജക കരഖയസ്ഥാക്കജ റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകളജല് പ്രസജദ്ധതീകരജയ്ക്കുന്നതസ. എന്നസ്ഥാല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഓഡജറജനസ്ഥായജ  സമര്പജക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  കരഖ  ഉതരവസ്ഥാദകപടവര്

സസ്ഥാകരകപടുതജ  ആധജകസ്ഥാരജകമസ്ഥാക്കുന്നജല  എന്നതസ  ശദ്ധയജല്കപടുത്തുന.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  അറജവജകലക്കസ്ഥായജ  ഈ  കരഖകള  ആധജകസ്ഥാരജകമസ്ഥാക്കജ

സൂകജക്കുന്നതജല്  ശദ്ധപേതജപജകക്കണതസ്ഥാണസ.  ഒസ്ഥാകരസ്ഥാ  വര്ഷവസം  അവകലസ്ഥാകനസം  നടെതജ

കസ്ഥാലജകമസ്ഥാക്കജയ ആസജവജവര കണക്കുകളല ഒസ്ഥാഡജറജനസ്ഥായജ സമര്പജയ്ക്കുന്നതസ. വര്ഷസ്ഥാവര്ഷസം

ആസജവജവരങ്ങള  കസ്ഥാലജകമസ്ഥാക്കജ  കക്രസ്ഥാഡതീകരജചസ  ആസജവജവര  രജജസ്റ്റര്

പേരജപേസ്ഥാലജക്കസ്ഥാതജരജക്കുന്നതസ ഉകദരസ്ഥാഗസതലതജലുളള അതരനസം ഗുരുതരമസ്ഥായ വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ.

2017-18  ഒസ്ഥാഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടജകലയസ സമര്പജച കരഖകള പേലതുസം തന്വര്ഷകത യഥസ്ഥാര്ത്ഥ

ആസജകയ അടെജസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കജയസ്ഥാകണന്നസ തതീര്ചയജല. മുന്വര്ഷകത റജകപസ്ഥാര്ടസ പ്രകസ്ഥാരമുള

ആസജ,  ഈ വര്ഷകത പേത്രജക എന്നജവയജല് കണ കസ്ഥാതലസ്ഥായ വരതരസ്ഥാസങ്ങള ചുവകടെ

കചെര്ക്കുന:-

ക്രമ.
നസം ആസജ 

2016-17 കല
ഭൂവജസ്തൃതജ
(കസനജല്)

2017-18 കല
ഭൂവജസ്തൃതജ
(കസനജല്)

1 എളസംകുളസം കവസ്റ്റസ എക്സ്റ്റന്ഷന് ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം 325.472 288.905

2 എളസംകുളസം കവസ്റ്റസ  ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം 1.7 18.89

3 കടെവന കവസ്റ്റസ ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം 38.81 14.82

4 കടെവന കറസ്ഥാഡസ സതീസം 1.235 1.24

5 എടെതല ഹടൗസജസംഗസ സതീസം (കഫസസ-1) 16.05 22.1

6 എടെതല ഹടൗസജസംഗസ സതീസം (കഫസസ-2) 12.6 71.98

7 എറണസ്ഥാകുളസം കസ്റ്റഡജയസം ബസസ സ്റ്റസ്ഥാനസ കകസ്ഥാസംപകസ 6.7 817.48

8 ടെജ.പേജ. കനസ്ഥാല് സതീസം 86.94 81.07

9 പേസ്ഥാട്ടുപുരയല് ഏരജയ ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം 305.65 756.22

10 എളസംകുളസം കറസ്ഥാഡസ സതീസം 25.77 26.23

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ.
നസം

ആസജ 
2016-17 കല

ഭൂവജസ്തൃതജ
(കസനജല്)

2017-18 കല
ഭൂവജസ്തൃതജ
(കസനജല്)

11 എളസംകുളസം കനസ്ഥാര്തസ ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം 104.57 151.44

12 എളസംകുളസം ഈസ്റ്റസ ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം ഉളകപടു
തജയജടജല

2.42

13 കലൂര് ഏരജയ ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം 528.83 538.66

14 രസ്ഥാകമശസ്വരസം കവസ്റ്റസ ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം 2509 2583.68

15 കകസ്ഥാചജന് മകകറന് കകഡ്രൈവസ സതീസം 802.99 1003

16 സടൗതസ കകസ്ഥാകമഷരല് ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം 59.59 235.15

17 മരടെസ കകസറസ & സര്വതീസസ സതീസം 15.6 15

18
ഇനര്നസ്ഥാഷണല് കസ്റ്റഡജയസം വജന്സജറജ 
ഡജ.ടെജ.പേജ.  സതീസം 13.45 3212.76

19 വടുതല നഴ്സറജ സ്കൂള --- 7.54

20 കസ്ഥാക്കനസ്ഥാടെസ കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകസ 24 14

21 കലൂര് മസ്ഥാര്ക്കറസ 150 108

22 വര്ക്കജസംഗസ വജമന്സസ കഹസ്ഥാസ്റ്റല് 83 64

23 ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് കഗസ്ഥാ  ഡടൗണ് 46 50.28

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  അധതീനതയജലുള  സലങ്ങളുകടെ  കഫയര്  വസ്ഥാലദ്യു  കസനജനസ

ലകക്കണക്കജനസ രൂപേയസ്ഥാണസ (  അനുബന്ധസം   1) ഈ അവസയജല് കനരജയ വരതരസ്ഥാസങ്ങള

കപേസ്ഥാലുസം വലജയ നഷങ്ങള വരുത്തുകമന്നതജനസ്ഥാല് ആസജ വജവരകണക്കുകള ശദ്ധകയസ്ഥാകടെ

കക്രസ്ഥാ ഡതീകരജചസ  സൂകജകക്കണതുണസ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  ആസജകള  അനരസ്ഥാധതീനകപട്ടു

കപേസ്ഥാവസ്ഥാതജരജക്കുന്നതജനുസം,  ഭസ്ഥാവജ  വജകസപ്രവര്തനങ്ങളക്കുസം  സസ്ഥാപേനതജകന

നജലനജല്പജനസ  തകന്നയുസം  ഇതസ  അതരനസ്ഥാകപേകജതമസ്ഥാണസ.  മുന്കസ്ഥാല  ബ ഡ്ജറജല് ആസജ

വജവരസം  കക്രസ്ഥാഡതീകരജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  പേദ്ധതജ  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയജരുകന്നങ്കജലുസം  ഇതസ

പ്രസ്ഥാവര്തജകമസ്ഥായതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജല.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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കൂടെസ്ഥാകത  കഴജഞ  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷങ്ങളജലസ്ഥായജ  നടെതജയ  പേല  വജകസന

പ്രവര്തനങ്ങളജലുസം  പേദ്ധതജകളജലുസം  സമസ്ഥാഹരജയകപട  ആസജകകള  പേത്രജകയജല്

ഉളകക്കസ്ഥാളജചജടജല.  ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥായജ മുണസംകവലജ ഫജഷസ ഫസ്ഥാസം കപ്രസ്ഥാജക്ടജകന ഇലകജക്കല്

വജഭസ്ഥാഗതജകന ഉടെമസതയജല് ആസജ ആകക  15  ലകസം രൂപേ എന്നസ്ഥാണസ  പേത്രജകയജല്

കരഖകപടുതജയജരജയ്ക്കുന്നതസ.  എന്നസ്ഥാല്  ഈയജനതജല്  വസ്ഥാങ്ങജയജട്ടുള  കകബജളുകള,

എയകററര്,  പേമ്പസകസറസ തുടെങ്ങജയവയ്ക്കു തകന്ന  80  ലകതജലധജകസം രൂപേ കചെലവസ്ഥായജട്ടുണസ.

ജനകറററജനസ  ആസജ  വജവര  പേത്രജകയജല്  9  ലകസം  രൂപേ  കരഖകപടുത്തുകമ്പസ്ഥാള  വടൗചര്

പ്രകസ്ഥാരസം  12  ലകസം രൂപേ കചെലവസ വന്നജരുന.  ഇവയസ പുറകമ മുണസംകവലജ ഫജഷസ ഫസ്ഥാമജല്

95 ലകസം  രൂപേ  മുതല്  മുടെക്കജല്  സസ്ഥാപേജച  വജവജധ  ഉപേകരണങ്ങകളയുസം  ആസജയജല്

ഉളകപടുതജയജടജല.

ആസജവജവര  കണക്കുകള  ക്രമമസ്ഥായജ  കരഖകപടുതജ  കക്രസ്ഥാഡതീകരജചസ,  വകമസ്ഥാറസം

കചെയ്യേകപടതുസം വജല്പന നടെതജയതുമസ്ഥായ ഭൂമജയുകടെ വജവരങ്ങള കൃതരമസ്ഥായജ കരഖകപടുതജ,

അക്കടൗണസസസ  പ്രകസ്ഥാരസം  തന്വര്ഷസം  സമസ്ഥാഹരജക്കകപട  എലസ്ഥാതരസം  ആസജകളുസം

ഉളകപടുതജ ആകക ആസജയജല് അനുസൃതമസ്ഥായ മസ്ഥാറങ്ങള വരുതജ കമല്കനസ്ഥാടചമതലയുളള

ഉകദരസ്ഥാഗസകന  കമകലസ്ഥാകപസ്ഥാടുകൂടെജ  ആസജവജവരങ്ങള  ഭസ്ഥാവജയജല്  ഓഡജറജനസ

സമര്പജക്കണകമന്നസ  നജര്കദശജക്കുന.  കമല്വജവരങ്ങള  ഉളകപടുതജ  ആസജവജവരങ്ങള

കസ്ഥാലജകമസ്ഥാക്കജ  സൂകജകക്കണതസ്ഥാണസ.  ഇക്കസ്ഥാരരതജകലക്കസ  ഭരണസമജതജയുകടെ  അടെജയനജര

ശദ്ധ കണജക്കുന.

1.4 വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരര പേത്രജകയുസം ഓഡജറസ സര്ടജഫജക്കറ്റുസം  .

2017-18 വസ്ഥാര്ഷജകക്കണക്കുകളുകടെ സസംകജപവസം (  അനുബന്ധസം     4)  ഓഡജറസ സര്ടജഫജക്കറ്റുസം

ഈ റജകപസ്ഥാര്ടജകനസ്ഥാകടെസ്ഥാപസം കചെര്തജട്ടുണസ.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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2017-18   കല വരവസ കചെലവസ കണക്കുകളുകടെ ഒരു കരഖസ്ഥാചെജത്രസം തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന  .

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)

55% 37%

9%

വരവവ്  

റവനനനൃൂ വരവവ്             
₹. 265456067.74

മനൃൂലധന വരവവ്             
 ₹. 178062751.78

ഋണശശീര്ഷ വരവവ്      
₹. 43040693.3

62%

38%

1%

ചചെലവവ്

റവനനനൃൂ ചചെലവവ്         
₹. 309539701.44

മനൃൂലധന ചചെലവവ്           
₹. 190797349.8

ഋണശശീര്ഷ ചചെലവവ്     
₹. 2636202.3
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വരവസ കണക്കുകളജകന്മേലുളള ഓഡജറസ നജരതീകണങ്ങള

2.1 തകദശസസ്വയസംഭരണ സസ്ഥാപേനങ്ങളജല് നജനളള അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം  .

കകരള  കഡവലപ്കമനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  ചെടങ്ങളജകല ചെടസം  32(സജ),  ടെടൗണ് പസ്ഥാനജസംഗസ  ആക്ടസ

(iv of 1108), 1920 കല മദ്രസ്ഥാസസ ടെടൗണ് പസ്ഥാനജസംഗസ ആക്ടസ (vii of 1920) കസകന് 50 എ എന്നജവ

അനുസരജചസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  പേരജധജയജല്  വരുന്ന  തകദശസസ്വയസംഭരണ  സസ്ഥാപേനങ്ങള

അവയുകടെ  വരുമസ്ഥാനതജകന  2%  നജരക്കജകലസ്ഥാ  അഥവസ്ഥാ  സര്ക്കസ്ഥാര്  യഥസ്ഥാസമയസം  തതീരുമസ്ഥാനജക്കുന്ന

നജരക്കജകലസ്ഥാ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജകളക്കസ അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം നല്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാധരസരസ്ഥാണസ. 

തകദശസസ്വയസംഭരണ  വകുപജകന  02.03.2000 കല  83/2000/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ.  നമ്പര്

ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  പേരജധജയജല്കപടുന്ന  വസ്ഥാര്ഷജക  വരുമസ്ഥാനസം  10  ലകസം

രൂപേയജല് അധജകമുളള നഗരസഭകളുസം കകസ്ഥാര്പകറഷനുകളുസം അവരുകടെ മുന്വര്ഷകത സസ്ഥാമ്പതജക

വര്ഷകത വരുമസ്ഥാനതജകന  2%  തുകയുസം പേഞസ്ഥായത്തുകള  1%  തുകയുസം അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം ഇനതജല്

ഏപ്രജല്, ജൂവല, ഒകക്ടസ്ഥാബര്, ജനുവരജ മസ്ഥാസങ്ങളജല് 4 വത്രമസ്ഥാസ തവണകളസ്ഥായജ അതസ്ഥാതു മസ്ഥാസസം

പേതസ്ഥാസം  തതീയതജക്കു  മുമ്പസ്ഥായജ  ബന്ധകപട  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജയജല്  ഒടുകക്കണതസ്ഥാണസ.

അലസ്ഥാതപേകസം 2% നജരക്കജലുളള പേജഴപലജശകയസ്ഥാകടെസ്ഥാപസം തുക ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ. അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം

ഒടുക്കുന്നതജല് വതീഴ്ച വരുത്തുന്ന പേകസം പ്രസ്തുത തകദശസസ്വയസംഭരണ സസ്ഥാപേനങ്ങളക്കസ സര്ക്കസ്ഥാരജല്

നജനസം ലഭജകക്കണ ഗസ്ഥാനസ തുകകളജല് നജനസം ഈ തുക ഈടെസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ. 

വജശസ്ഥാല കകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ പേരജധജയജല്കപട കകസ്ഥാചജ കകസ്ഥാര്പകറഷനുസം 7

നഗരസഭകളുസം  14  ഗസ്ഥാമപേഞസ്ഥായത്തുകളുസം  അവരുകടെ  വരുമസ്ഥാന  പേത്രജകകള  കൃതരമസ്ഥായജ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  ലഭരമസ്ഥാക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  മുന്കസ്ഥാലങ്ങളജകല  കണക്കുകളുകടെ  അടെജസസ്ഥാനതജല്

31.03.2018  വകരയുളള  ഏകകദശ  കണക്കസ  അനുബന്ധസം    5 ആയജ  കചെര്തജരജക്കുന.

തകദശസസ്വയസംഭരണ  സസ്ഥാപേനങ്ങളജല്  നജനസം  അസംശസ്ഥാദസ്ഥായ  കുടെജശ്ശേജക  ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനു  കവണ

തുടെര്നടെപേടെജകള  സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)

 ഭഭഗഗ - 2
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2.2 വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജകയജനതജല് വര്ദ്ധനവസ  .

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ പ്രധസ്ഥാന വരുമസ്ഥാന മസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങളജല് ഒന്നസ്ഥായ കകടജടെ വസ്ഥാടെക സസംബന്ധജച

ഫയലുകളുസം  വസ്ഥാടെക  രജജസ്റ്ററുസം  പേരജകശസ്ഥാധജചതജല്  ഭൂരജഭസ്ഥാഗസം  കകടജടെങ്ങളുസം  കൃതരമസ്ഥായജ  വസ്ഥാടെക

അടെയസ്ഥാകതയുസം  കരസ്ഥാര്  പുതുക്കസ്ഥാകതയുസം  അനധജകൃതമസ്ഥായസ്ഥാണസ  തുടെരുന്നതസ  എന്നസ  വരക്തമസ്ഥാകുന.

കൂടെസ്ഥാകത  ഒഴജഞകപേസ്ഥായതുസം  ഒഴജവസ്ഥാക്കകപടതുമസ്ഥായ  കടെമുറജകള  പുനര്കലലസം  നടെതജയതസ്ഥായജ

കസ്ഥാണുന്നജല.  വസ്ഥാടെക  കുടെജശ്ശേജകക്കസ്ഥാരുകടെയുസം  കരസ്ഥാര്  പുതുക്കസ്ഥാതവരുകടെയുസം  ഒരു  പ്രകതരക  ലജസ്റ്റസ

തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ വസ്ഥാടെകക്കുടെജശ്ശേജക ഈടെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് കര്ശന നടെപേടെജകള സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ. കൂടെസ്ഥാകത

കുടെജശ്ശേജക വരുത്തുകമ്പസ്ഥാള തകന്ന ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ ഭസ്ഥാഗത്തു നജനസം നടെപേടെജകള സസ്വതീകരജചസ്ഥാല്

കുടെജശ്ശേജക വര്ദ്ധജക്കുന്നതസ കുറയ്ക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധജക്കുസം.

ഡജ.സജ.ബജ.  കസ്റ്ററസകമനസ  പ്രകസ്ഥാരസം   31.03.2018   വകര  തന്വര്ഷ  വസ്ഥാടെക  കുടെജശ്ശേജക

4,35,20,711.81  രൂപേയുസം  നസ്ഥാളജതുവകരയുളള  ആകക  വസ്ഥാടെക  കുടെജശ്ശേജക  19,81,10,327.75

രൂപേയുമസ്ഥാണസ.  2017-18  സസ്ഥാമ്പതജകവര്ഷസം  കുടെജശ്ശേജകയുസം  (Arrear  demand)  തന്വര്ഷസം

പേജരജകചടുകക്കണതുസം  (Current  Demand)  ഉളകപകടെ  ആകക  പേജരജകചടുക്കുവസ്ഥാനുളള  വസ്ഥാടെക

29,27,28,437/-  രൂപേയസ്ഥാണസ,   ഇതജല്  ആകക  പേജരജചതസ   9,46,18,110.19  രൂപേയസ്ഥാണസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  ലഭജക്കുവസ്ഥാനുളള  തുകയുകടെ  32%  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ  ഈ  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷസം

പേജരജകചടുതജട്ടുളളതസ.  2017-18  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷകത  ഡജ.സജ.ബജ.  പേത്രജക  പ്രകസ്ഥാരമുളള

വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന :-

പേജരജകചടുകക്കണതസ (Demand) 29,27,28,437.94

പേജരജകചടുതതസ (Collection) 9,46,18,110.19

ബസ്ഥാക്കജ (Balance) 19,81,10,327.75

2.3 വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജകയുസം ബസ്ഥാധരതസ്ഥാ വജവരങ്ങളുസം  .

വസ്ഥാടെക  അടെവസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണജരജക്കുന്ന  കകടജടെസമുചയങ്ങളുകടെ  31.03.2018  വകരയുളള

ബസ്ഥാധരതസ്ഥാ വജവരങ്ങള ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

ക്രമ
നസം. സതീസം 31.03.2018 വകരയുളള

വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജക

1. എറണസ്ഥാകുളസം സടൗതസ കജഴകക്ക കവസ്ഥാടെസം 7,30,970

2. കനസ്ഥാര്ക്ക റൂട്സസ 4,75,978

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം. സതീസം 31.03.2018 വകരയുളള

വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജക

3. ഡജ.എസം.ആര്.സജ. 1,31,06,677

4. മവറന് വഡ്രൈവസ 41,10,392

5. കജ.എന്.ഐ.എസസ. സമുചയസം 5,03,20,926

6. കലൂര് മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ 17,39,322

7. കലൂര് മസ്ഥാര്ക്കറസ 13,99,035

8. ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് വസ്ഥാണജജരസമുചയസം 11,26,921

9. അസംകബദ്കര് കസ്റ്റഡജയസം സമുചയസം 77,80,792

10. കജ.എന്.ഐ.എസസ.നസ സമതീപേമുളള വസ്ഥാണജജര സമുചയസം 1,57,568

31.03.2018  വകര  ഒരു  ലകസം  രൂപേയുസം  അതജനു  മുകളജലുസം  തുക  കുടെജശ്ശേജകയുളള

വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരുകടെ  കപേരസ  വജവരസം  ചുവകടെ  കചെര്ക്കുന.  ഇവരജല്  നജനസം  വസ്ഥാടെക  കുടെജശ്ശേജക

ഈടെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുളള  നടെപേടെജകള  തസ്വരജതകപടുതജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വരുമസ്ഥാന  വര്ദ്ധനവസ

ഉണസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ. 

കകടജടെ സമുചയസം കടെമുറജ നമ്പര് വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാര് കുടെജശ്ശേജക

മവറന് വഡ്രൈവസ 
വസ്ഥാണജജര സമുചയസം

S.37 കകരള കസ്റ്ററസ കയര് കകസ്ഥാര്പകറഷന് 3,53,377

S.72 മസ്ഥാതദ്യു കജസ്ഥാര്ജസ 2,07,338

A.574 ശതീകദവജ കമകനസ്ഥാന് 1,65,216

OS.1 ഷസ്ഥാലജഫസ എസം. നവസ്ഥാസസ 1,31,901

OS. 33+34 കരസ്ഥാപ്റന് ഫജലജപസ മസ്ഥാതപ്യൂസസ 2,97,878

OS.39 M/s  സസ്ഥായജഹതജ ബജല്കഡഴ്സസ 9,49,982

OS.59 അഗജ ടൂറജസസം കകസ്ഥാപകററതീവസ 
കസസ്ഥാവസറജ

4,88,751

OS.54 എറണസ്ഥാകുളസം റൂറല് കകസ്ഥാപകററതീവസ 
ബസ്ഥാങ്കസ

1,89,418

ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് 
വസ്ഥാണജജര സമുചയസം

S.7 കക. കമസ്ഥാഹനന് 1,33,878

S.10 ഓമന അമ 2,38,216

S.11 അസംബുജന്  കക. 1,04,578

OS.I സജ.എസസ.ബജ. 2,21,708

Ground Floor
Space എസം. മുരളതീധരന് 1,97,077

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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കകടജടെ സമുചയസം കടെമുറജ നമ്പര് വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാര് കുടെജശ്ശേജക

ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് 
വസ്ഥാണജജര സമുചയസം

2nd Floor
Space

ഇസംപ്രസസ്ഥാരജകയസ്ഥാ ഇവനസ 
മസ്ഥാകനജ്കമനസ 1,31,145

കലൂര് മസ്ഥാര്ക്കറസ 
വസ്ഥാണജജര സമുചയസം

01 ടെജ.എ. സലതീസം 3,82,699

33 എ.എ. റഫതീഖസ 2,56,031

36 പേജ.എ. ഹമതീദസ 3,92,741

43 അന്വര് കക.എ. 2,87,572

കജ.എന്.ഐ.എസസ.
സമുചയസം

3101, 3104(B) IHRD 20,96,925

2106(B) ബജ. അന്സസ്ഥാരജ 3,60,971

2103(B) പേജ.വജ. മജതീദസ 1,97,118

2102(F) വജലരസം കജസ്ഥാര്ജസ 1,19,732

3105, 3106,
3107(G) കജസ്ഥാ കജസ്ഥാര്ജസ 1,70,637

3108(G) കജസ്ഥാ കജസ്ഥാര്ജസ 4,08,126

3103(G) വസനസ എസസ. 1,98,694

3101(G) സടൗതസ വസഡസ ടസ്ഥാവല്സസ 1,92,088

3112(H) കജക്കബസ ചെസ്ഥാകക്കസ്ഥാ 2,44,998

കജ.എന്.ഐ.എസസ.
-നസ സമതീപേമുളള 
വസ്ഥാണജജര സമുചയസം

നസം.1 എ.കജ. ഫസ്ഥാന്സജസസ 2,21,738

അസംകബദ്കര് 
കസ്റ്റഡജയസം സമുചയസം

01 കസ്നേഹലത 4,88,826

02 ശസ്ഥാന കതസ്ഥാമസസ 3,19,563

03 ശശജകല ജജ. കഷണസ്ഥായജ 1,67,358

04 ആനജ അകനസ്ഥാ 3,17,814

05 കക.എസം. കവജത 3,32,007

06 കജസ്ഥാണജ  പേജ.എ. 2,23,381

08 കക.ആര്. ജയചെന്ദ്രന് 3,37,727

09 കസയ്ദസ അബ്ദുള ഖസ്ഥാദര് 2,61,106

11 കറചല് മസ്ഥാതദ്യു 3,43,372

12 കതസ്ഥാമസസ കജസ്ഥാണ് കജത്തു 2,55,818

14 ശശജധരന് ടെജ.വജ. 1,61,902

15 അഗസ്റ്റജന് ഔകസഫസ 1,55,633

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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കകടജടെ സമുചയസം കടെമുറജ നമ്പര് വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാര് കുടെജശ്ശേജക

അസംകബദ്കര് 
കസ്റ്റഡജയസം സമുചയസം

16 അകനസ്ഥാ ഫസ്ഥാന്സജസസ 1,44,497

17 & 18 സഖറജയ സജ. 3,15,883

19A ശുഭ എസം.എന്. 9,32,990

20A വജശസ്വസംഭരന് എ.എന്. 4,62,563

21 ജതീവന് പേകടരജ 1,73,615

22A പേജ.കക. മുഹമദസ റസ്ഥാഫജ 2,01,865

23 പേജ.കക. മുഹമദസ റസ്ഥാഫജ 2,25,411

24 സുകുമസ്ഥാരന് ഇ.കക. 2,50,752

25 പ്രസന്ന കുമസ്ഥാര് വജ.എ. 1,33,434

26A ഡസ്ഥാനജയല് സജ.എസം. 3,22,835

27 മസ്ഥാതദ്യു ഫസ്ഥാന്സജസസ 3,98,656

28 കചെറജയസ്ഥാന് സജ.വജ. 2,84,744

29 മസ്ഥാമന് കജസ്ഥാണ് 2,07,901

30 ചെസ്ഥാകക്കസ്ഥാ പേജ.സജ. 1,41,716

41A അകറസ്ഥാറ പേജ.ഡജ. 1,53,179

വസ്ഥാടെക രജജസ്റ്റര് പേരജപേസ്ഥാലനവമസ്ഥായജ ബന്ധകപടസ ഈ ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടജകല ഖണജക 3.32 ല്

വജവരജചജട്ടുളള  കസ്ഥാരരങ്ങള പേസ്ഥാലജകക്കണതുസം  വസ്ഥാടെക  കുടെജശ്ശേജക  പൂര്ണമസ്ഥായുസം  പേജരജകചടുക്കുന്നതജനുളള

നടെപേടെജകള  സസ്വതീകരജകക്കണതുസം  കുടെജശ്ശേജക  ഒടുക്കസ്ഥാത  കടെയുടെമകളക്കസ  കടെമുറജ  ഒഴജയുന്നതജനുളള

കനസ്ഥാടതീസസ നല്കകണതുമസ്ഥാണസ.

2.4 മവറന് വഡ്രൈവസ കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകസ   -   ക്രമവജരുദ്ധമസ്ഥായജ വസ്ഥാടെകയജളവസ അനുവദജച  .

(ഫയല് - 2232/എസസ.5/ഒ.എസസ.59/സജ.എസം.ഡജ.എസസ./ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

മവറന് വഡ്രൈവസ വസ്ഥാണജജര സമുചയതജകല ഒ.എസസ.59-ാസ്ഥാസം നമ്പര് കടെമുറജ 16.10.2015 ല്

നടെന്ന കലലതജലൂകടെ M/s അഗജ ടൂറജസസം കകസ്ഥാ-ഓപകററതീവസ കസസ്ഥാവസറജക്കസ 12.12.2015 മുതല് 10

വര്ഷകതക്കസ അനുവദജച. 2215 ചെ.അടെജ വജസതീര്ണമുളള ടെജ കടെമുറജക്കസ പ്രതജമസ്ഥാസസം 26,580/- രൂപേ

വസ്ഥാടെകയുസം 4430/- രൂപേ പേരജപേസ്ഥാലന കചെലവസം ടെജ സസ്ഥാപേനസം അടെയ്കക്കണതസ്ഥാണസ.  23.06.2016 നസ

ടെജ സസ്ഥാപേനവമസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ. കരസ്ഥാര് ഒപജട്ടു.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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M/s  അഗജ  ടൂറജസസം  കകസ്ഥാ-ഓപകററതീവസ  കസസ്ഥാവസറജ  ഒ.എസസ.59  നമ്പര്  കടെമുറജ  കലലസം

കകസ്ഥാണസ വകവശകപടുതജയതജനു കശഷസം കടെമുറജയുകടെ അറകുറപണജകള കചെയ്തുകകസ്ഥാടുക്കണകമന്നസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയസ്ഥാടെസ  ആവശരകപടുകയുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അപ്രകസ്ഥാരസം  അറകുറപണജകള  കചെയ്തു

കകസ്ഥാടുക്കുകയുസം കചെയ്തു. തുടെര്ന്നസ 25.08.2017 കല എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജ കയസ്ഥാഗതജകല 107/2017-18

തതീരുമസ്ഥാനസം പ്രകസ്ഥാരസം കടെമുറജയുകടെ അറകുറപണജ നടെത്തുന്നതജനസ ആവശരമസ്ഥായജ വന്ന സമയസം വസ്ഥാടെക

ഒഴജവസ്ഥാക്കജ നല്കുന്നതജനസ  തതീരുമസ്ഥാനജച.  കമല് തതീരുമസ്ഥാനതജകന അടെജസസ്ഥാനതജല്  M/s  അഗജ

ടൂറജസസം കകസ്ഥാ-ഓപകററതീവസ കസസ്ഥാവസറജക്കസ  2  മസ്ഥാസകത വസ്ഥാടെകയജളവസ അനുവദജച.  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരന്

കടെമുറജ ഏകറടുതതജനുകശഷസം അറകുറപണജ നടെത്തുന്നതജനസ 2 മസ്ഥാസകത വസ്ഥാടെകയജളവസ അനുവദജച

നടെപേടെജ ക്രമവജരുദ്ധമസ്ഥാണസ.  കമല്വജഷയതജല് ഈ ഓഫതീസജല് നജനസം 21.05.2019 നസ നല്കജയ

എ 3-27/2017-18  നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  മറുപേടെജ  ലഭജചജല.  കമല്  നടെപേടെജ  മൂലസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  വരവജനതജല്  നഷമസ്ഥായ  62,020/-  രൂപേ  [(26580  +  4430)  x  2]

ഉതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായവരജല് നജനസം ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.5 മവറന് വഡ്രൈവസ കഹലജപേസ്ഥാഡസ വമതസ്ഥാനസം   -   എകജകദ്യുടതീവസ കമറജ തതീരുമസ്ഥാനസം 
നടെപജലസ്ഥാക്കസ്ഥാകത കുറഞ നജരക്കജല് വസ്ഥാടെക ഈടെസ്ഥാക്കജ   -   നഷസം   ₹  20,060/-

ഫയല് നസം. 6494/എകസ്റ്ററസ/എ 3/17/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. / തതീയതജ എ 6-31/2017-18 തതീയതജ 23.05.2019

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജയുകടെ മറുപേടെജ 
വജവരസം 4256/എഫസ.സജ.3/2018 തതീയതജ 28.09.2019

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  ഉടെമസതയജലുളള  മവറന്  വഡ്രൈവസ  കഹലജപേസ്ഥാഡസ  വമതസ്ഥാനസം

Apostalic  Living  Faith  Church,  Chengannur,  Puthencavu  (P.O.)യസ   07.09.2017  മുതല്

10.09.2017  വകര  സുവജകശഷ  കഘസ്ഥാഷണതജനസ്ഥായജ  വസ്ഥാടെകയസ  നല്കുകയുണസ്ഥായജ.  Apostalic

Living Faith Church നു കവണജ ശതീ മസ്ഥാതദ്യു പേജ. കതസ്ഥാമസസ  07.08.2017 ല് നല്കജയ അകപേകകയ

തുടെര്ന്നസ  16.08.2017 കല 6494/എ 3/എകസ്റ്ററസ/2017/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര് ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ

മവറന്  വഡ്രൈവസ  കഹലജപേസ്ഥാഡസ  വസ്ഥാടെകയസ  അനുവദജചതസ.  ടെജ  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  തസ്ഥാകഴപറയുന്ന

തുകകള വജവജധ ശതീര്ഷകങ്ങളജല് ഈടെസ്ഥാക്കജ :-

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ നസം. ഇനസം തുക

(എ) വസ്ഥാടെക 53,000

(ബജ) സജ.ജജ.എസസ.ടെജ. (9%) 4,770

(സജ) എസസ.ജജ.എസസ.ടെജ. (9%) 4,770

(ഡജ) കസകപ്യൂരജറജ 25,000

ആകക 87,540

ടെജ  തുക  അകപേകകന്  07.08.2017 ല്  RTGS  പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  ബസ്ഥാങ്കസ

അക്കടൗണജല്   (അക്കടൗണസ നസം. 005500100071731, ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ, ജജ.സജ.ഡജ.എ. ബസ്ഥാഞസ,

എറണസ്ഥാകുളസം)  നജകകപേജക്കുകയുസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ടെജ  തുകയ്ക്കുളള  രസതീതസ  (16.08.2017 കല  3436

നമ്പര് രസതീതസ) ടെജയസ്ഥാനസ നല്കുകയുസം കചെയജട്ടുണസ.  കസകപ്യൂരജറജ തുകയസ്ഥായജ ഒടുക്കജയ 25,000/- രൂപേ

20.09.2017 കല 6494/എ 3/എകസ്റ്ററസ/2017/ജജ.സജ.ഡജ.എ. നമ്പര് ഉതരവജകന അടെജസസ്ഥാനതജല്

(വടൗചര്  നമ്പര്  108  തതീയതജ  28.09.2017,  ധനലകജ  ബസ്ഥാങ്കസ  കചെക്കസ  നസം.  872460  തതീയതജ

28.09.2017 എന്നജവ പ്രകസ്ഥാരസം) തജരജകക നല്കുകയുസം കചെയജട്ടുണസ. 

07.08.2017 ല്,  മവറന്  വഡ്രൈവസ  കഹലജപേസ്ഥാഡസ  വമതസ്ഥാനതജകന  വസ്ഥാടെക,  കസകപ്യൂരജറജ

മുതലസ്ഥായവ കണക്കസ്ഥാക്കജയതസ 20.06.2014 കല എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജ തതീരുമസ്ഥാനസം  നസം.120/2014-15

പ്രകസ്ഥാരസം തസ്ഥാകഴപറയുന്ന നജരക്കജലസ്ഥാണസ :-

ഇനസം തുക

07.09.2017 നസ ഗടൗണസ തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതജനസ ഒരു ദജവസസം -  
(കുറഞ നജരക്കജല് വസ്ഥാടെക  – 1 x 8,000)

8,000

08.09.2017 മുതല് 10.09.2017 വകര 3  ദജവസസം പേരജപേസ്ഥാടെജ
(കൂടെജയ നജരക്കജല് വസ്ഥാടെക - 3 x 15,000)

45,000

ആകക 53,000

സജ.ജജ.എസസ.ടെജ. (9%) 4,770

എസസ.ജജ.എസസ.ടെജ. (9%) 4,770

കസകപ്യൂരജറജ കഡകപസ്ഥാസജറസ 25,000

ആകക 87,540

   

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)



-27-

എന്നസ്ഥാല്  വമതസ്ഥാനതജകന  വസ്ഥാടെക  26.07.2017  മുതല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പുതുക്കജയജട്ടുണസ.

അതസ്ഥായതസ 07.08.2017 ല് ഈടെസ്ഥാകക്കണജയജരുന്ന  വസ്ഥാടെക, 26.07.2017 കല എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജ

തതീരുമസ്ഥാനസം നസം.86/2017-18 പ്രകസ്ഥാരസം  തസ്ഥാകഴപറയുന്ന പുതുക്കജയ നജരക്കജലസ്ഥായജരുന :-

ഇനസം തുക

07.09.2017 നസ ഗടൗണസ തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കല്  ഒരു ദജവസസം – -  
(കുറഞ നജരക്കജല് വസ്ഥാടെക  – 1 x 10,000) 10,000

08.09.2017 മുതല് 10.09.2017 വകര - 3  ദജവസസം -  
പേരജപേസ്ഥാടെജ (കൂടെജയ നജരക്കജല് വസ്ഥാടെക - 3 x 20,000) 60,000

ആകക 70,000

സജ.ജജ.എസസ.ടെജ. (9%) 6,300

എസസ.ജജ.എസസ.ടെജ. (9%) 6,300

കസകപ്യൂരജറജ കഡകപസ്ഥാസജറസ 25,000

ആകക 1,07,600

ഇപ്രകസ്ഥാരസം  വസ്ഥാടെകയജനതജല്  17,000/-  (70,000 53,000)  – രൂപേയുസം  സജ.ജജ.എസസ.ടെജ.,

എസസ.ജജ.എസസ.ടെജ. എന്നതീ ഇനങ്ങളജല് 3,060/- (12600  9540) – രൂപേയുസം കുറചസ ഈടെസ്ഥാക്കജയതസ്ഥായജ

കസ്ഥാണുന. 

26.07.2017 കല  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജയുകടെ  തതീരുമസ്ഥാനസം  സസംബന്ധജച

അറജയജപസ ബന്ധകപട  കസകനജല് 08.08.2017 ല് മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ എതജയകതനസം അതജനസ്ഥാലസ്ഥാണസ

07.08.2017 ല്  അകപേകകനസ പേഴയ നജരക്കജല്  വസ്ഥാടെക നജശയജചസ നല്കുവസ്ഥാനജടെയസ്ഥായകതനസം

അകന്ന  ദജവസസം  തകന്ന  അകപേകകന്  RTGS  മുഖസ്ഥാനജരസം  തുക  ഒടുക്കജകയനസം  ഫയലജല്

കരഖകപടുതജയജരജക്കുന. 26.07.2017 കല എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജ കൂടെജയതുസം ബന്ധകപട കസകന്

പ്രവര്തജക്കുന്നതുസം   ഒകര  കകടജടെതജല്  പ്രവര്തജക്കുന്ന  ഒകര  സസ്ഥാപേനതജല്  തകന്നയസ്ഥാണസ.

ആയതജനസ്ഥാല് എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ   തതീരുമസ്ഥാനസം  എടുതസ   രണസ്ഥാഴ്ചകയസ്ഥാളസം  കഴജ    ഞജട്ടുസം  പ്രസ്തുത

തതീരുമസ്ഥാനസം   ബന്ധകപട  കസകന്  മുകഖന  നടെപജല്  വരുത്തുവസ്ഥാന്   കഴജയസ്ഥാതതസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല ആഭരനര ഭരണസസംവജധസ്ഥാനതജകല അപേസ്ഥാകത കസ്ഥാരണമസ്ഥാണസ.  എകജകപ്യൂടതീവസ

കമജറജയുകടെ 26.07.2017 കല തതീരുമസ്ഥാനസം നമ്പര് 86/2017-18 പ്രകസ്ഥാരസം വസ്ഥാടെക വര്ദ്ധജപജച വജവരസം

ബന്ധകപട കസകനജല്  08.08.2017 ല് എതജകചര്ന്നതസ്ഥായജ  ഫയലജല് കരഖകപടുതജയജട്ടുണസ.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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07.08.2017 ല് RTGS മുകഖന ഒടുക്കജയ 87,540/- രൂപേയുകടെ വകപറസ രസതീതസ (രസതീതസ നസം. 3436)

ബന്ധകപട കസകന് അകപേകകനസ വകമസ്ഥാറജയതസ  16.08.2017 ലസ്ഥാണസ.  ഈ സസ്ഥാഹചെരരതജല്,

അകപേകകനസ  രസതീതസ  വകമസ്ഥാറജയ  കവളയജല്  നജരക്കജകല  വര്ദ്ധനവസ  അകപേകകകന

ശദ്ധയജല്കപടുതജ  വര്ദ്ധജപജച  വസ്ഥാടെക  നജരക്കസ  അകപേകകനജല്  നജനസം  ഈടെസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ

അതലസ്ഥാകയങ്കജല്  സസംഭവജച  നഷസം  കസകപ്യൂരജറജ  കഡകപസ്ഥാസജറജല്  നജനസം  ഈടെസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ

കചെയ്യുന്നതജനു   പേകരസം  കസകപ്യൂരജറജ  തുക  പൂര്ണമസ്ഥായുസം  28.09.2017 നസ  അകപേകകനസ  തജരജകക

നല്കജയതസ ഉകദരസ്ഥാഗസപേകത്തു നജനസം ഉണസ്ഥായ  വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ. 

അതജനസ്ഥാല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ വസ്ഥാടെകയജനതജല് 17,000/- രൂപേയുകടെയുസം സജ.ജജ.എസസ.ടെജ.,

എസസ.ജജ.എസസ.ടെജ.  എന്നതീ  ഇനങ്ങളജല്  3,060/-  രൂപേയുകടെയുസം  നഷസം  സസംഭവജചജരജക്കുന്നതസ്ഥായജ

ഓഡജറസ  വജലയജരുത്തുന.  ഈ  വജഷയസം  സസംബന്ധജചസ  നല്കജയ  ഓഡജറസ  അകനസ്വഷണതജനസ,

26.07.2017 ല്  പുതുക്കജ  നജശയജച  വസ്ഥാടെക  നജരക്കസ  പ്രകസ്ഥാരസം  20,060/-  രൂപേ  കൂടെജ

അടെവസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാകണന്നസ 06.06.2019 കല 6890/എകസ്റ്ററസ/എ 3/2011/ജജ.സജ.ഡജ.എ. നമ്പര് കത്തു

മുകഖന  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരസ്ഥായ  "Apostalic  Living  Faith  Church"-കന  അറജയജചജട്ടുളളതസ്ഥായജ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  മറുപേടെജ  നല്കജയജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല്  ടെജ  തുക  ഈടെസ്ഥാക്കജയതജകന  കരഖകള

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുകയുണസ്ഥായജടജല.  ആയതജനസ്ഥാല്  ടെജ  തുക  ( 20,060/-)  ₹ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരജല്  നജനസം

ഈടെസ്ഥാക്കസ്ഥാതപേകസം ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരജല് നജനസം ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.6 മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ ഗടൗണജകന ഭൂമജ വസ്ഥാടെക ഈടെസ്ഥാക്കജയജല   -   നഷസം   ₹  6,25,000/-

ഫയല് നസം. 245/ഇ 1/2012/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. / തതീയതജ എ 2-32/2017-18 തതീയതജ 24.05.2019

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജയുകടെ മറുപേടെജ വജവരസം മറുപേടെജ ലഭജചജടജല

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗതജകല  245/ഇ 1/2012/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്

ഫയലജകല  കപേജസ  നസം.259 ല്  അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയര്,  റവനപ്യൂ  ഇന്സ്കപേക്ടര്,  ഓവര്സതീയര്

എന്നജവര് 09.11.2017 ല് സമര്പജച റജകപസ്ഥാര്ടസ പ്രകസ്ഥാരസം കലൂര് മണപസ്ഥാടജപറമ്പജകല 102/2, 108/1,

108/2, 109/1, 109/2, 110, 124/2 എന്നതീ സര്കവ്വ നമ്പരുകളജല്കപട  ജജ.സജ.ഡജ.എ. വക സലസം

കപേസ്ഥാതതീസസ വക കകസ്ഥാകമഴ്സരല് കകടജടെതജകന നജര്മസ്ഥാണപ്രവര്തനങ്ങളുമസ്ഥായജ ബന്ധകപട സസ്ഥാധന

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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സസ്ഥാമഗജകള  (നജര്മസ്ഥാണസസ്ഥാധനങ്ങള,  കലബര്  കഷഡസ,  യനസസ്ഥാമഗജകള)  സൂകജക്കുന്നതജനുസം

കചെറജയ രതീതജയജലുളള കജസ്ഥാലജകള കചെയ്യുന്നതജനുസം ഉപേകയസ്ഥാഗജചവരുന്നതസ്ഥായജ  പേറയുന.  എന്നസ്ഥാല്

എകസ്റ്ററസ വജഭസ്ഥാഗതജകല 9101/Estt/B1/GCDA നമ്പര് ഫയല് പേരജകശസ്ഥാധജചതജല് നജനസം Cresent

Constructions  Pvt  Ltd  എന്ന  സസ്ഥാപേനമസ്ഥാണസ  കപേസ്ഥാതതീസജനു  കവണജ  കകടജടെ

നജര്മസ്ഥാണപ്രവൃതജകള കചെയകതനസം അവരുകടെ 15.11.2017 കല കത്തു പ്രകസ്ഥാരസം 2 വര്ഷകതക്കസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക  സലസം  വസ്ഥാടെകയസ  കകസ്ഥാടുക്കണകമന്നസ  ആവശരകപടജരുനകവനസം

31.01.2018 കല  9101/B1/Estt/17/GCDA  നമ്പര്  ഉതരവ  പ്രകസ്ഥാരസം  01.02.2018  മുതല്  3

മസ്ഥാസകതക്കസ മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ വസ്ഥാടെകയസ നല്കജ ഉതരവസ്ഥായകതനസം കസ്ഥാണുന. ഇതു പ്രകസ്ഥാരസം  Cresent

Constructions Pvt Ltd ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് ഒടുക്കജയ തുകയുകടെ വജശദസ്ഥാസംശസം ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

കസകപ്യൂരജറജ കഡകപസ്ഥാസജറസ 50,000

3 മസ്ഥാസകത വസ്ഥാടെക 3,75,000

ജജ.എസസ.ടെജ. (@ 18%) 67,500

ആകക 4,92,500

എന്നസ്ഥാല്  05.02.2018 കല   Cresent  Constructions  Pvt  Ltd  എന്ന  സസ്ഥാപേനതജകന

CCPC/GCDA/1886  നമ്പര് അകപേക പേരജഗണജചസ,  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജയുകടെ

20.03.2018 കല തതീരുമസ്ഥാനസം പ്രകസ്ഥാരസം കരസ്ഥാര് കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ 01.04.2018 മുതല് 3 മസ്ഥാസകതക്കസ എന്നസ

പുതുക്കജ  നജശയജച.  എഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗതജകല  ഫയലജല്  ഉളകപടുതജയജട്ടുളള  വസറസ

കവരജഫജകക്കഷന് റജകപസ്ഥാര്ടസ പ്രകസ്ഥാരസം റജകപസ്ഥാര്ടസ തതീയതജയസ്ഥായ 09.11.2017 മുതല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.

വക ഭൂമജ  കപേസ്ഥാതതീസജകന നജര്മസ്ഥാണപ്രവര്തനങ്ങളുമസ്ഥായജ  ബന്ധകപടസ  ഉപേകയസ്ഥാഗജചജട്ടുളളതസ്ഥായജ

കണക്കസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നതുസം എന്നസ്ഥാല് റജകപസ്ഥാര്ടജസംഗസ  മസ്ഥാസമസ്ഥായ നവസംബര് മുതല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വസ്ഥാടെക

ഈടെസ്ഥാക്കജയതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുനമജല.

2017   നവസംബര് മുതല്   2018   മസ്ഥാര്ചസ വകര   5   മസ്ഥാസക്കസ്ഥാലയളവജകല വസ്ഥാടെകയസ്ഥായ   1,25,000 x

5  =  6,25,000/-    രൂപേ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  വരുമസ്ഥാന  നഷസം  വന്നതസ്ഥായജ  ഓഡജറസ  കണക്കസ്ഥാക്കുന.

വരുമസ്ഥാനനഷസം  നജകത്തുന്നതജനുളള  നടെപേടെജകള  സസ്വതീകരജചസ  വജവരസം  ഓഡജറജല്

അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ. ഇതുമസ്ഥായജ ബന്ധകപടസ 24.05.2019 ല് നല്കജയ എ 2-32/2017-18 ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കസ മറുപേടെജ ലഭരമസ്ഥാക്കജയതുമജല.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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2.7 കലൂര്  മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ  ഗടൗണസ    -    കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജക്കു  കശഷമുളള  വസ്ഥാടെക 
ഈടെസ്ഥാക്കജയജടജല  .

3831/എകസ്റ്ററസ/ബജ.1/2011/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  ഫയല്  പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ

ഉടെമസതയജലുളള  കലൂര്  മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ  ഗടൗണസ  കകസ്ഥാചജ  കമകടസ്ഥാ  കറയജല്  കകസ്ഥാര്പകറഷകന

നജര്മസ്ഥാണ സസ്ഥാമഗജകള സൂകജക്കുന്നതജനുസം മറ്റുമസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജയുകടെ

27.11.2014 കല  തതീരുമസ്ഥാനസം  നമ്പര്  242/2014-15  പ്രകസ്ഥാരസം  31.03.2015  വകര  വസ്ഥാടെകയസ

അനുവദജചജരുന.  ഇതജനു  കശഷസം  സമയസം  പുതുക്കജ  നല്കജയതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന്നജല.  തൃശ്ശൂര്  ജജലസ്ഥാ

കലബര്  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകക്ടഴ്സസ  കകസ്ഥാ-ഓപകററതീവസ  കസസ്ഥാവസറജയുകടെ  13.01.2017 കല

TDLCCS/KOC4B/DMRC/67/17  നമ്പര്  കത്തു  പ്രകസ്ഥാരസം  കമകടസ്ഥാ  കറയജല്  നജര്മസ്ഥാണവമസ്ഥായജ

ബന്ധകപട  ആവശരങ്ങളക്കസ്ഥായജ  മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ  ഗടൗണസ  3  മസ്ഥാസകതക്കസ  നല്കണകമനസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  Terms  and  Conditions  പേസ്ഥാലജക്കസ്ഥാകമനസം  അറജയജചജരുനകവങ്കജലുസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ആയതജനസ  തുടെര്  ഉതരവകള പുറകപടുവജചതസ്ഥാകയസ്ഥാ  വസ്ഥാടെക ഈടെസ്ഥാക്കജയതസ്ഥാകയസ്ഥാ

കസ്ഥാണുന്നജല. 

കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  പൂര്തജയസ്ഥായജ  ഏകകദശസം  രണസ  വര്ഷങ്ങളക്കു  കശഷസം  01.02.2017 കല

ഡജ.എസം.ആര്.സജ.യുകടെ  DMRC/KOCHI/12/1352/KOC/902   നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം

ഡജ.എസം.ആര്.സജ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  സലസം  വകമസ്ഥാറുന്നതജനുളള  നടെപേടെജകള  സസ്വതീകരജചതസ്ഥായജ

ഫയലജല്  കസ്ഥാണുനകണങ്കജലുസം  വകമസ്ഥാറജയജട്ടുകണസ്ഥാകയകന്നസ്ഥാ  എന്നസ്ഥാണസ  വകമസ്ഥാറജയകതകന്നസ്ഥാ

വരക്തമല. 01.06.2017 കല  റവനപ്യൂ  ഇന്സ്കപേക്ടറുകടെ  റജകപസ്ഥാര്ടസ  പ്രകസ്ഥാരസം  മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ

ഗടൗണസ  കമകടസ്ഥാ  കറയജല്  നജര്മസ്ഥാണ  പ്രവര്തനങ്ങളുമസ്ഥായജ  ബന്ധകപടസ  ഉപേകയസ്ഥാഗജച

കകസ്ഥാണജരജക്കുന്നതസ്ഥായജ റജകപസ്ഥാര്ടസ കചെയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.

വസ്ഥാടെക  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  പൂര്തജയസ്ഥാക്കജയ  31.03.2015 നസ  കശഷവസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക

മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ  ഗടൗണസ  ഡജ.എസം.ആര്.സജ.യുസം  തൃശ്ശൂര്  ജജലസ്ഥാ  കലബര്  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകക്ടഴ്സസ  കകസ്ഥാ-

ഓപകററതീവസ  കസസ്ഥാവസറജയുസം അനധജകൃതമസ്ഥായജ ഉപേകയസ്ഥാഗജചവരുന്നതസ്ഥായജ,  അവരുകടെ കത്തുകള,

റവനപ്യൂ ഇന്സ്കപേക്ടറുകടെ റജകപസ്ഥാര്ടസ എന്നജവയജല് നജനസം വരക്തമസ്ഥാണസ. എന്നസ്ഥാല് ടെജ കസ്ഥാലയളവജകല

വസ്ഥാടെക ഈടെസ്ഥാക്കജയതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുനമജല.  ഇതജകന സസംബന്ധജചസ  17.06.2019 ല് ഈ ഓഫതീസജല്

നജനസം എ 2-37/2017-18  നമ്പര് ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നല്കജകയങ്കജലുസം മറുപേടെജ ലഭരമസ്ഥാക്കജയജല.

ഈ വജഷയതജല് വരുമസ്ഥാനനഷസം  സസംഭവജചജട്ടുകണങ്കജല് തുക ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനുളള  നടെപേടെജകള

സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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2.8 മവറന്  വഡ്രൈവസ  വസ്ഥാകസ  കവയജല്  ബങ്കസ  സ്കപേസസ    -    കരസ്ഥാര്  ഒപജടെസ്ഥാകതയുസം  വസ്ഥാടെക  
ഒടുക്കസ്ഥാകതയുസം വരസ്ഥാപേസ്ഥാരസം തുടെരുന  .

(ഫയല് നസം. 534/എകസ്റ്ററസ/ബജ.3/15/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

മവറന് വഡ്രൈവസ വസ്ഥാകസ-കവയജകല ബങ്കസ  സ്കപേസസ  നസം.3  അനുവദജക്കണകമന്നസ്ഥാവശരകപടസ

ശതീമതജ  പ്രസന്ന  പ്രതസ്ഥാപേന്  എന്നയസ്ഥാള  ബഹ.  വഹകക്കസ്ഥാടെതജയജല്  WP(C)6434  of  2015

നമ്പരസ്ഥായജ  കകസസ  ഫയല്  കചെയ്യുകയുസം  ടെജയസ്ഥാരജക്കസ  അനുകൂലമസ്ഥായജ  ബഹ.വഹകക്കസ്ഥാടെതജ

10.08.2015 ല്  വജധജ പുറകപടുവജക്കുകയുസം കചെയജരുന. മകനസ്ഥാദടൗര്ബലരമുളള മകകള പേരജചെരജക്കുന്ന

വരക്തജ എന്ന കസ്ഥാരരസം പേരജഗണജചസ ശതീമതജ പ്രസന്ന പ്രതസ്ഥാപേനസ കസകപ്യൂരജറജ നജകകപേസം ഒഴജവസ്ഥാക്കജ

നല്കജ  ബങ്കസ  അനുവദജക്കുന്ന  കസ്ഥാരരസം  പേരജഗണജക്കുന്നതജനസ  ബഹ.വഹകക്കസ്ഥാടെതജ  വജധജയജല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയസ്ഥാടെസ  നജര്കദശജച.  കസകപ്യൂരജറജ  നജകകപേതജകന കസ്ഥാരരതജല് ഇളവസ  നല്കുന്ന

കസ്ഥാരരസം  പേരജഗണജക്കുന്നതജനസ  ബഹ.  വഹകക്കസ്ഥാടെതജ  നജര്കദശജചകവങ്കജലുസം  ബങ്കുകള

അനുവദജക്കുന്നതജകല  മറസ  വരവസകള  ഒഴജവസ്ഥാക്കുന്നതജകനക്കുറജചസ  പേരജഗണജക്കുന്നതജനസ  ബഹ.

വഹകക്കസ്ഥാടെതജ  നജര്കദശജചജടജല.  കകസ്ഥാടെതജ  ഉതരവ  പ്രകസ്ഥാരസം  ശതീമതജ  പ്രസന്ന  പ്രതസ്ഥാപേന്

പ്രതജമസ്ഥാസസം  18,500/-  രൂപേ  വസ്ഥാടെക  ഒടുകക്കണതുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുമസ്ഥായജ

പേസ്ഥാടക്കരസ്ഥാറജകലര്കപകടെണതുമസ്ഥാണസ.  29.09.2015 കല  534/എകസ്റ്ററസ/ബജ.3/  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്

ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ടെജയസ്ഥാരജക്കസ പ്രതജമസ്ഥാസസം 12,000/-  രൂപേ വസ്ഥാടെകനജരക്കജല് ബങ്കസ

അനുവദജച.  ടെജ  ഉതരവസ  വകപറജ  7  ദജവസതജനകസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുമസ്ഥായജ  ടെജയസ്ഥാരജ  കരസ്ഥാര്

ചെമയണകമനസം  അലസ്ഥാതപേകസം  ഒഴജപജക്കുന്നതസ്ഥാകണനസം  ഉതരവജല്  പേറയുനണസ.  എന്നസ്ഥാല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുമസ്ഥായജ  കരസ്ഥാറജകലര്കപടുകകയസ്ഥാ വസ്ഥാടെക ഒടുക്കുകകയസ്ഥാ കചെയ്യേസ്ഥാകത ശതീമതജ  പ്രസന്ന

പ്രതസ്ഥാപേന്  അവജകടെ  അനധജകൃത  കചവടെസം  തുടെര്ന  കപേസ്ഥാവകയസ്ഥാണസ  കചെയതസ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഉകദരസ്ഥാഗസര് ടെജയസ്ഥാരജകയ പേലതവണ കപേസ്ഥാലതീസസ സഹസ്ഥായകതസ്ഥാകടെ ഒഴജപജകചടുകതങ്കജലുസം ടെജയസ്ഥാരജ

വതീണ്ടുസം അവജകടെ വകകയ്യേറസം നടെതജ കചവടെസം തുടെര്ന.  തുടെര്ന്നസ  12.04.2017 ല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.

റവനപ്യൂ ഇന്സ്കപേക്ടര് പ്രസ്തുത ബങ്കജല് പേരജകശസ്ഥാധന നടെത്തുകയുസം ശതീമതജ പ്രസന്ന പ്രതസ്ഥാപേന് ടെജ

ബങ്കസ  മറജച  വസ്ഥാടെകയസ  നല്കജയതസ്ഥായജ  കകണത്തുകയുസം  കചെയ്തു.  വസ്ഥാടെക  കുടെജശ്ശേജക  ഉടെനടെജ

തതീര്പസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനുസം  ബങ്കസ  കനരജടസ  നടെത്തുവസ്ഥാനുസം  ആവശരകപടസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  15.05.2017 ല്

ടെജയസ്ഥാരജക്കസ  കനസ്ഥാടതീസസ  അയച.  കനസ്ഥാടതീസജകനതജകര  ടെജയസ്ഥാരജ  ബഹ.വഹകക്കസ്ഥാടെതജയജല്  പേരസ്ഥാതജ

സമര്പജക്കുകയുസം  (WP(C)17538  of  2017(N)  ടെജ  കകസജകന  വജധജയജല്  കുടെജശ്ശേജക  തുക  4

തവണകളസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  ഒടുക്കുവസ്ഥാന്  ബഹ.  വഹകക്കസ്ഥാടെതജ  ടെജയസ്ഥാരജകയസ്ഥാടെസ

ആവശരകപടുകയുസം  കചെയ്തു.  തുടെര്നസം  ടെജയസ്ഥാരജ  വസ്ഥാടെക  ഒടുക്കുന്നതജല്  കുടെജശ്ശേജക  വരുതജ.  2018

നവസംബര് വകര കുടെജശ്ശേജക 2,57,819/- രൂപേയസ്ഥാണസ.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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കമല് വജഷയതജല് വജശദതീകരണമസ്ഥാവശരകപടസ  ഈ ഓഫതീസജല് നജനസം  28.01.2019 ല്

എ 3-9/2017-18  നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നല്കജയതജനസ  നസം.4286/എഫസ.സജ.3/2018/

ജജ.സജ.ഡജ.എ. തതീയതജ 27.02.2019 കതസ പ്രകസ്ഥാരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ. നല്കജയ മറുപേടെജയജല്, കരടെസ

കരസ്ഥാര് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ നല്കജകയങ്കജലുസം ബങ്കസ കതീഴ് വസ്ഥാടെകയസ നല്കജയതസ്ഥായജ കകണതജയതജനസ്ഥാലസ്ഥാണസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ. കരസ്ഥാര് രജജസ്റ്റര് കചെയ്തു നല്കസ്ഥാതജരുന്നതസ എന്നസ അറജയജച. വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജക അടെവസ

വരുത്തുന്നതജനസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ കനസ്ഥാടതീസജകനതജകര ടെജയസ്ഥാരജ ബഹ.  വഹകക്കസ്ഥാടെതജകയ

സമതീപേജച  അവസരതജല്  ടെജ  ബങ്കസ  കതീഴ് വസ്ഥാടെകയസ  നല്കജയ  വജവരസം  കകസ്ഥാടെതജയജല്

കബസ്ഥാധജപജചകവങ്കജലുസം  കകസസ  ഫയല്  കചെയതജനടെജസസ്ഥാനമസ്ഥായ  വജഷയസം  വസ്ഥാടെക

കുടെജശ്ശേജകയസ്ഥായതജനസ്ഥാല് അതസ   പേരജഗണജചജല എനസം മറുപേടെജയജല് അറജയജച.  മവറന് വഡ്രൈവസ

ബങ്കസ  സ്കപേസസ  3 കല  കതീഴ് വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാകര  ഒഴജപജക്കുന്നതജനുസം  ശതീമതജ  പ്രസന്ന  പ്രതസ്ഥാപേനുമസ്ഥായജ

കരസ്ഥാര്  രജജസ്റ്റര്  കചെയ്യുന്നതജനുസം  വസ്ഥാടെക  കുടെജശ്ശേജക  ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം  നടെപേടെജകള

സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.  ഇതജനസ  അകലസ്ഥാടജ  നജസഹകരജചസ്ഥാല്  നജയമനടെപേടെജ  സസ്വതീകരജചസ  ബങ്കസ

ഒഴജപജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

2.9 മവറന് വഡ്രൈവസ വസ്ഥാകസ കവയജല് കടെണര് കണജക്കസ്ഥാകത കുറഞ വസ്ഥാടെകയസ
ബങ്കസ സ്കപേസസ അനുവദജച  .

(ഫയല് നസം. 3579/എകസ്റ്ററസ/ബജ5/12/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

മവറന്  വഡ്രൈവസ  ഗടൗണജലുസം  വസ്ഥാകസ-കവയജലുസം  അനധജകൃത  കചവടെങ്ങള  നടെക്കുന്നതസ്ഥായജ

ശദ്ധയജല്കപടതജകനത്തുടെര്ന്നസ കകയ്യേറക്കസ്ഥാകര ഒഴജപജചസ സലസം കപേസ്ഥാര്ടബജള ബങ്കുകള നജര്മജചസ

നടെത്തുന്നതജനസ തസ്ഥാല്പരരമുളളവരജല് നജനസം കടെണര് കണജചസ അനുവദജക്കുന്നതജനസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.

തതീരുമസ്ഥാനജചജരുന.  ബങ്കസ  സ്കപേസുകള  കലലസം  പേജടെജക്കുന്നവര്  സസ്വനസം  നജലയജല്  കപേസ്ഥാര്ടബജള

ബങ്കുകള നജര്മജചസ വരസ്ഥാപേസ്ഥാരസം നടെകതണതസ്ഥാണസ.

തുടെര്ന്നസ ടൂറജസസം കമഖലയജല് വജവജധ പ്രവര്തനങ്ങള നടെതജവരുന എന്നവകസ്ഥാശകപടസ

കകരള കസ്റ്ററസ  കകസ്ഥാ-ഓപകററതീവസ  ടൂറജസസം കഫഡകറഷന് ലജമജറഡസ  (ടൂര് കഫഡസ)  എന്ന സസ്ഥാപേനസം

"വഹജജനജകസ  കകസ്ഥാഫജ  കഷസ്ഥാപസ"  നടെത്തുവസ്ഥാന്  മവറന്  വഡ്രൈവജല്  ബങ്കസ  ആവശരകപടസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ സമതീപേജച. കകരളതജകല പ്രധസ്ഥാനകപട പേടണങ്ങളജലുസം പ്രധസ്ഥാന പ്രകദശങ്ങളജലുസം

"വഹജജനജകസ കകസ്ഥാഫജ കഷസ്ഥാപ്പുകള" സസ്ഥാപേജക്കുവസ്ഥാന് ഉകദശജക്കുനകവനസം ടെജ കകസ്ഥാഫജ കഷസ്ഥാപ്പുകള

ജജലസ്ഥാ  ഭരണകൂടെതജകനയുസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  വകുപ്പുകളുകടെയുസം  പേങ്കസ്ഥാളജതകതസ്ഥാകടെ   നടെത്തുവസ്ഥാനസ്ഥാണസ

ഉകദശജക്കുന്നതസ എനസം അവകസ്ഥാശകപട്ടുകകസ്ഥാണസ്ഥാണസ ടെജ സസ്ഥാപേനസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ സമതീപേജചതസ.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ടൂര്കഫഡജകന അകപേക പേരജഗണജചസ  23.08.2013 ല് കൂടെജയ  എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജയുകടെ കയസ്ഥാഗസം

തതീരുമസ്ഥാനസം നമ്പര്  154/13-14  പ്രകസ്ഥാരസം കടെണര് കൂടെസ്ഥാകത പ്രതജമസ്ഥാസസം  1,000/-  രൂപേ നജരക്കജല്

വസ്ഥാടെക  നജശയജചസ  മവറന്  വഡ്രൈവസ  വസ്ഥാകസ  കവയജകല  ഏകകദശസം  48  ചെ.അടെജ  സലസം  ടെജ

സസ്ഥാപേനതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസക്രടറജയുകടെ  13.11.2014 കല    3579/എകസ്റ്ററസ/ബജ3/2014/

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര് നടെപേടെജക്രമസം  പ്രകസ്ഥാരസം പേസ്ഥാടതജനു നല്കജ,  പേസ്ഥാടക്കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  13.11.2014

മുതല്  5  വര്ഷമസ്ഥാണസ.  ഓകരസ്ഥാ  വര്ഷവസം  5%  വസ്ഥാടെക  വര്ദ്ധനവസം  കരസ്ഥാറജല്  വരവസ  കചെയ്യുന.

ടൂര്കഫഡസ 12,000/- രൂപേ കസകപ്യൂരജറജ നജകകപേമസ്ഥായുസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് ഒടുക്കജയജട്ടുണസ. കടെണര്

ഒഴജവസ്ഥാക്കജയസ്ഥാണസ ടൂര്കഫഡജനസ ബങ്കസ സ്കപേസസ അനുവദജചതസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നജശയജച  തുച്ഛമസ്ഥായ  വസ്ഥാടെക  കപേസ്ഥാലുസം  ടൂര്കഫഡസ  കൃതരമസ്ഥായജ  അടെചജല.

തുടെര്ന്നസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  റവനപ്യൂ  വജഭസ്ഥാഗസം  നടെതജയ  സലപേരജകശസ്ഥാധനയജല്  ടെജ  ബങ്കസ

സസ്വകസ്ഥാരരവരക്തജക്കസ  കതീഴ് വസ്ഥാടെകയസ  നല്കജയതസ്ഥായജ  കകണതജ.  കൂടെസ്ഥാകത  കകസ്ഥാഫജ  കഷസ്ഥാപജനു

പേകരസംകൂള ഡ്രൈജസംങ്കസസസ,  ജൂസസ,  ഐസതീസം,  സ്നേസ്ഥാകസ എന്നജവ വജല്പന നടെത്തുന്നതസ്ഥായുസം കകണതജ.

തുടെര്ന്നസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ടൂര്കഫഡജനസ  ഒഴജപജക്കല്  കനസ്ഥാടതീസസ  നല്കുകയുസം  22.09.2018 നസ

ഒഴജപജക്കുകയുസം കചെയ്തു. ഇകപസ്ഥാള ടെജ ബങ്കസ സ്കപേസജകന പുതജയ കലലതജനസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. നടെപേടെജ

സസ്വതീകരജച വരുന.

കമല് വജഷയതജല്  28.01.2019 ല് എ 3-8/2017-18  നമ്പര് പ്രകസ്ഥാരസം നല്കജയ ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കസ 4286/എഫസ.സജ.3/2018/ജജ.സജ.ഡജ.എ. നമ്പര് പ്രകസ്ഥാരസം ലഭരമസ്ഥാക്കജയ മറുപേടെജയജല്,

വഹജജനജകസ  കകസ്ഥാഫജ  കഷസ്ഥാപ്പുകള  കകരളതജകല  പ്രധസ്ഥാന  പേടണങ്ങളജലുസം  പ്രകദശങ്ങളജലുസം

സസ്ഥാപേജചകകസ്ഥാണസ  വജകനസ്ഥാദസഞസ്ഥാര  കമഖലയജല്  ഉണര്വ്വുണസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം  അതുവഴജ

കതസ്ഥാഴജലവസരങ്ങള  സൃഷജക്കുന്നതജനുസം  പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായജ  ഭജന്നകശഷജക്കസ്ഥാരുകടെയുസം  സതീകളുകടെയുസം

സസ്ഥാമ്പതജകവസം  സസ്ഥാമുദസ്ഥായജക  ഉന്നമനവസം  സസ്വയസം  പേരരസ്ഥാപതയുസം  ഉകദശജചകകസ്ഥാണസ  ജജലസ്ഥാ

ഭരണകൂടെതജകനയുസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  വകുപ്പുകളുകടെയുസം  സഹകരണകതസ്ഥാകടെ  ആരസംഭജക്കുന്ന

സസംരസംഭമസ്ഥാകണന്നസ  അകപേകയജല്  പേറഞജരുന്നതജനസ്ഥാലസ്ഥാണസ  ടൂര്കഫഡജനസ  കപേസ്ഥാര്ടബജള  ബങ്കസ

സ്കപേസസ  അനുവദജചകതനസം,  എന്നസ്ഥാല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുമസ്ഥായുളള  കരസ്ഥാറജനസ  വജരുദ്ധമസ്ഥായസ്ഥാണസ

ടൂര്കഫഡസ പ്രവര്തജക്കുന്നകതനസം റജകപസ്ഥാര്ടസ  ലഭജചതജകനത്തുടെര്ന്നസ ടൂര്കഫഡജനസ നല്കജയ ബങ്കസ

സ്കപേസസ ഒഴജപജചകവനസം ആയതജനസ്ഥാല് ബങ്കസ സ്കപേസസ അനുവദജക്കുന്നതജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ

അപേസ്ഥാകതകള  സസംഭവജചജടജകലനസം  മറുപേടെജയജല്  പേറയുന.  ഈ  മറുപേടെജ  അസംഗതീകരജക്കുവസ്ഥാന്

കഴജയുന്നതല.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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13.11.2014 മുതല് 22.09.2018 വകര ഏകകദശസം 4 വര്ഷകതസ്ഥാളമസ്ഥാണസ ടെജ ബങ്കസ സ്കപേസസ

ടൂര്കഫഡസ വകവശസം കവചതസ.  മവറന് വഡ്രൈവജല് ടൂര്കഫഡജനസ അനുവദജചതസ കൂടെസ്ഥാകത മറ്റു മൂന്നസ

ബങ്കസ സ്കപേസുകള കൂടെജ കലല നടെപേടെജയജലൂകടെ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അനുവദജചജരുന.  ഇതജല് ഒന്നസ്ഥാസം

ബങ്കസ  സ്കപേസസ  പ്രതജമസ്ഥാസസം   21,000/-  രൂപേ  നജരക്കജലുസം  രണസ്ഥാസം  ബങ്കസ  സ്കപേസസ  പ്രതജമസ്ഥാസസം

18,000/-  രൂപേ നജരക്കജലുസം മൂന്നസ്ഥാസം ബങ്കസ  സ്കപേസസ  പ്രതജമസ്ഥാസസം  15,000/-  രൂപേ നജരക്കജലുമസ്ഥാണസ

കലലമുറപജചതസ. കടെണര് മുകഖനയലസ്ഥാകത ടൂര്കഫഡജനസ സലമനുവദജചതുമൂലസം വലജയ സസ്ഥാമ്പതജക

നഷമസ്ഥാണസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കുണസ്ഥായതസ. ഒരു സര്ക്കസ്ഥാര് സസ്ഥാപേനസം എന്നവകസ്ഥാശകപടസ്ഥാണസ ടൂര്കഫഡസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ  സമതീപേജചതുസം  ആനുകൂലരങ്ങള  വകപറജയതുസം.  എന്നസ്ഥാല്  ടെജ

സസ്ഥാപേനകതക്കുറജകചസ്ഥാ,  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുമസ്ഥായജ  ഇടെപേസ്ഥാടെസ  നടെതജയവര്  അതജകന  യഥസ്ഥാര്ത്ഥ

പ്രതജനജധജകള ആയജരുകന്നസ്ഥാ എന്നതജകനക്കുറജകചസ്ഥാ ജജ.സജ.ഡജ.എ. അകനസ്വഷണസം നടെതജയതസ്ഥായജ

ഇതു  സസംബന്ധജച  ഫയലജല.  ടൂര്കഫഡജനസ  പേസ്ഥാടത്തുകയജല്  ഇളവനുവദജക്കുന്നതജനസ  സര്ക്കസ്ഥാര്

അനുമതജ കതടുകകയസ്ഥാ ടൂറജസസം വകുകപസ്ഥാ മകറകതങ്കജലുസം സര്ക്കസ്ഥാര് വകുകപസ്ഥാ ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയസ്ഥാടെസ

ഇളവസ  ആവശരകപടുകകയസ്ഥാ  കചെയ്യേസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ടൂര്കഫഡജനസ  വന്  ഇളവകള

അനുവദജചതസ  എന്നതസ  ഗുരുതരമസ്ഥായ  ക്രമകക്കടെജകലക്കസ  വജരല്ചൂണ്ടുന.  ടൂര്കഫഡജകനതജകര

നജയമനടെപേടെജ സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാവന്ന കസ്ഥാരരസം പേരജഗണജക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.

2.10 സടൗതസ കറയജല്കവ കസ്റ്റഷന് സമതീപേമുളള പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഗടൗണസ   -   കരസ്ഥാര് തുകയജല് 
ഇളവസ അനുവദജച   -   വരുമസ്ഥാന നഷസം   ₹  18,07,041/- 

(ഫയല് നസം. 3859/എകസ്റ്ററസ/ബജ.3/17/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

എറണസ്ഥാകുളസം  സടൗതസ  കറയജല്കവ  കസ്റ്റഷന്  കജഴകക്ക  കവസ്ഥാടെതജനു  സമതീപേസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ3394  ചെ.മതീറര് വജസതീര്ണമുളള പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഏരജയയജല് നജനസം പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ

ഫതീസസ  പേജരജക്കുന്നതജനുളള  അവകസ്ഥാശസം  അനുവദജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  22.05.2017 നസ  കലലസം

നടെത്തുകയുസം  50  ലകസം രൂപേ തറവജല നജശയജചസ  കലലതജല്  3  കപേര് പേകങ്കടുക്കുകയുസം കചെയ്തു.

ഏറവസം  ഉയര്ന്ന  തുക  കകസ്വസ്ഥാടസ  കചെയ  വജ.എസസ.അകസസ്ഥാസജകയറസസസ  എന്ന  സസ്ഥാപേനതജനസ

01.06.2017 മുതല് 31.05.2018 വകര ഒരു വര്ഷക്കസ്ഥാലസം പ്രതജവര്ഷസം 55,55,556/- രൂപേ നജരക്കജല്

കരസ്ഥാര്  നല്കജ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജയുകടെ  26.07.2017 കല  91/2017-18

തതീരുമസ്ഥാനസം  പ്രകസ്ഥാരസം  കരസ്ഥാര്  അസംഗതീകരജച.   എന്നസ്ഥാല് കരസ്ഥാര്  ഏകറടുത കശഷസം  കരസ്ഥാര്പ്രകസ്ഥാരസം

നല്കകണ കലലത്തുകയുകടെ ഗഡുക്കള കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് കൃതരമസ്ഥായജ ഒടുക്കജയജല.  ടെജ തുക ഒടുക്കുവസ്ഥാന്

ആവശരകപടസ  13.06.2017 ല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ടെജ  സസ്ഥാപേനതജനസ  കതസ  നല്കുകയുസം  ഇതജനസ

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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04.07.2017 ല് കരസ്ഥാര് സസ്ഥാപേനസം നല്കജയ മറുപേടെജയജല്,  തങ്ങളക്കസ ലഭജച പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഏരജയ

മുഴുവനുസം ഉപേകയസ്ഥാഗപ്രദമകലനസം,  അതജനസ്ഥാല് ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാത പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഏരജയ വജസതീര്ണസം

കുറവസ  കചെയ്തുതരണകമനസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയസ്ഥാടെസ  ആവശരകപട്ടു.  ടെജ  സലസം ഉപേകയസ്ഥാഗപ്രദമസ്ഥാക്കുന്ന

മുറയസ  കടെണര്  പ്രകസ്ഥാരമുളള  സസംഖര  തനകകസ്ഥാളളസ്ഥാകമനസം  ടെജ  സസ്ഥാപേനസം  അറജയജച.

വജ.എസസ.അകസസ്ഥാസജകയറസസജകന ഈ ആവശരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അസംഗതീകരജക്കുകയുസം പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ

ഗടൗണജകന വജസതീര്ണസം  2100  ചെ.മതീററസ്ഥായജ കുറയ്ക്കുകയുസം കചെയ്തു.  പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗജനസ അനുകയസ്ഥാജരമസ്ഥായ

സലതജല്   കുറവസ  വന്നതജകന  അടെജസസ്ഥാനതജല്  കലലത്തുകയജല്  ആനുപേസ്ഥാതജകമസ്ഥായ  കുറവ

വരുത്തുകയുസം  കചെയ്തു.  ഇതുപ്രകസ്ഥാരസം  കലലത്തുക  55,55,556/-  രൂപേയജല്  നജനസം  35,00,000/-

രൂപേയസ്ഥായജ നജജകപടുതജ.

സടൗതസ കറയജല്കവ കസ്റ്റഷന് പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഏരജയയജകല പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഫതീസസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.

വര്ദ്ധജപജചതജകനതജകര കപേസ്ഥാതുജനങ്ങളജല് നജനമുണസ്ഥായ പേരസ്ഥാതജകളുകടെയുസം പേത്രവസ്ഥാര്തകളുകടെയുസം

അടെജസസ്ഥാനതജല്  പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീസസ  നജരക്കജല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കുറവ  വരുതജ.  നജരക്കസ

കുറചതജകന  അടെജസസ്ഥാനതജല്  കരസ്ഥാര്  തുകയജലുസം  കുറവസ  വരുതണകമന്നസ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ്ഥായ

വജ.എസസ.  അകസസ്ഥാസജകയറസസജകന ആവശരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ. അസംഗതീകരജക്കുകയുസം കരസ്ഥാര് തുകയജല്

25%  കുറവസ  വരുത്തുന്നതജനസ  തതീരുമസ്ഥാനജക്കുകയുസം  കചെയ്തു.  22.12.2017 കല  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജ തതീരുമസ്ഥാനസം നസം.197/2017-18 പ്രകസ്ഥാരസം 01.09.2017 തതീയതജ പ്രസ്ഥാബലരതജല്

കരസ്ഥാര് തുക  28,00,000/-  രൂപേയസ്ഥായജ പുനര്നജര്ണയജച.  ഇതുപ്രകസ്ഥാരസം  2100  ചെ.മതീറര് പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ

ഏരജയസ്ഥായസ  01.06.2017  മുതല്  31.08.2017  വകര  35,00,000/-  രൂപേ  നജരക്കജല്  8,75,000/-

രൂപേയുസം  (35,00,000  x  3/12),  01.09.2017  മുതല്  31.05.2018  വകര  പുനര്നജര്ണയജച

കലലത്തുകയസ്ഥായ  28,00,000/-  രൂപേ നജരക്കജല്  21,00,000/-  രൂപേ  (28,00,000 x 9/12)  കചെര്തസ

01.06.2017  മുതല്  31.05.2018  വകര  ആകക  ഒടുകക്കണ  തുക  29,75,000/-  രൂപേയസ്ഥാക്കജ

ക്രമകപടുതജ. 

3394 ചെ.മതീറര് സലതജനസ ഒരു വര്ഷ കസ്ഥാലയളവജനസ 55,55,556/- രൂപേ നജരക്കജലസ്ഥായജരുന

വജ.എസസ. അകസസ്ഥാസജകയറസസുമസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ. കലലസം ഉറപജചതസ. എന്നസ്ഥാല് തങ്ങളക്കനുവദജച

പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഗടൗണജല്  1294  ചെ.മതീറര്  സലസം  പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ആവശരതജനസ

ഉപേകയസ്ഥാഗകയസ്ഥാഗരമകലനസം അതജനസ്ഥാല് നജരക്കസ കുറച നല്കണകമനമുളള കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന അകപേക

പേരജഗണജചസ  പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഗടൗണജകന  വജസതീര്ണസം  2100  ചെ.മതീററസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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നജജകപടുത്തുകയുസം  ആനുപേസ്ഥാതജകമസ്ഥായജ  കലലത്തുകയജല്  ഇളവസ  അനുവദജക്കുകയുസം  കചെയ്തു.

പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഗടൗണസ പൂര്ണമസ്ഥായുസം പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ആവശരതജനസ  ഉപേകയസ്ഥാഗകയസ്ഥാഗരമസ്ഥാക്കജ നല്കുന്ന

മുറയസ കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരമുളള  55,55,556/-  രൂപേ നജരക്കജല് തുക ഒടുക്കജകക്കസ്ഥാളളസ്ഥാകമന്നസ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ  അറജയജചജട്ടുസം  കരസ്ഥാര്  അവസസ്ഥാനജച  31.05.2018  വകരയുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

അധജകൃതര് പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഗടൗണസ പൂര്ണമസ്ഥായുസം  ഉപേകയസ്ഥാഗകയസ്ഥാഗരമസ്ഥാക്കജ നല്കജയജല.  പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ

ഗടൗണസ  പൂര്ണമസ്ഥായുസം   ഉപേകയസ്ഥാഗകയസ്ഥാഗരമസ്ഥാക്കജ  നല്കജയജരുനകവങ്കജല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ

ലഭജകക്കണജയജരുന്ന വരവസ സസംബന്ധജച കണക്കസ ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

(എ) 01.06.2017 മുതല് 31.08.2017 വകര ബസ്ഥാധകമസ്ഥായ 
പ്രതജവര്ഷ നജരക്കസ 55,55,556

(ബജ) 01.06.2017 മുതല് 31.08.2017 വകര ലഭജകക്കണ തുക 
(55,55,556 x 3/12)

13,88,889

(സജ) 2100 ചെ.മതീററജനസ 01.09.2017 മുതല് 31.05.2018 വകര 
ബസ്ഥാധകമസ്ഥായ പുനര് നജര്ണയജച പ്രതജവര്ഷ നജരക്കസ 

28,00,000

(ഡജ) 1 ചെ.മതീററജകന നജരക്കസ (28,00,000 / 2100) 1,333

(ഇ) 01.09.2017 മുതല് 31.05.2018 വകര 3394 ചെ.മതീറര് 
ഗടൗണജനസ ലഭജകക്കണ തുക  (3394 x 1333 x 9/12) 33,93,152

(എഫസ) ആകക ലഭജകക്കണ തുക (ബജ + ഇ) 47,82,041

(ജജ) വജ.എസസ. അകസസ്ഥാസജകയറസസജല് നജനസം പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ 
ഗടൗണസ  വസ്ഥാടെകയജനതജല് ലഭജച തുക

29,75,000

നഷസം (എഫസ - ജജ) 18,07,041

കമല് വജഷയതജല് 29.01.2019 ല്  എ 3-11/2017-18 നമ്പര് പ്രകസ്ഥാരസം നല്കജയ ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ  മറുപേടെജയജല്  (നസം.4256/എഫസ.സജ.3/2018/

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ  13.08.2019)  വജ.എസസ.  അകസസ്ഥാസജകയറസസജനസ  അനുവദജച പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ

ഗടൗണജകന ഒരു ഭസ്ഥാഗസം കവളളസം കകടജകജടെന്നസ ചെതുപ്പുകപേസ്ഥാകലയസ്ഥായതജനസ്ഥാല് ടെജ ഏരജയ കുറവ കചെയ്തു

തരണകമനസം  ആയതു  പ്രകസ്ഥാരസം  കടെണര്  തുകയജലുസം  കുറവ  വരുതണകമനസം  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്

ആവശരകപടതു  പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ  പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഏരജയസ്ഥായജലുസം  ആനുപേസ്ഥാതജകമസ്ഥായജ  കലലത്തുകയജലുസം

കുറവസ വരുതജയകതനസം ടെജ  32  കസനസ സലസം പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗജനസ അനുകയസ്ഥാജരമസ്ഥാക്കജ മസ്ഥാറ്റുന്നതജനുളള

നടെപേടെജകള  സസ്വതീകരജചജട്ടുകണനസം  അറജയജച.  എന്നസ്ഥാല്  പ്രസ്തുത  മറുപേടെജ  അസംഗതീകരജക്കുവസ്ഥാന്

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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കഴജയുന്നതല. കടെണര് കണജക്കുന്നതജനു മുമ്പസ തകന്ന ടെജ സലസം പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗജനസ്ഥായജ ഒരുകക്കണതസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ ഉതരവസ്ഥാദജതമസ്ഥായജരുന.  എന്നസ്ഥാല് ഇക്കസ്ഥാലമത്രയുസം ഗടൗണസ പേസ്ഥാര്ക്കജസംഗജനസ

കയസ്ഥാഗരമസ്ഥാക്കുന്നതജനസ യസ്ഥാകതസ്ഥാരു നടെപേടെജയുസം സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാതജരുന്ന ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ കൃതരവജകലസ്ഥാപേസം

മൂലസം 18,07,041/- രൂപേയുകടെ വരുമസ്ഥാന നഷമസ്ഥാണസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യ്ക്കുണസ്ഥായതസ.  സസ്വനസം ആസജയജല്

നജനസം  അര്ഹമസ്ഥായ  വരുമസ്ഥാനസം  ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതജല്  ഉകദരസ്ഥാഗസര്ക്കുണസ്ഥായ  ജസ്ഥാഗതക്കുറവസ

കസ്ഥാരണമസ്ഥാണസ ഈ വരുമസ്ഥാന നഷസം സസംഭവജചതസ.  ഇതസ സസ്ഥാപേനതജനസ ഭൂഷണമല എന്നസ ഓഡജറസ

വജലയജരുത്തുന. ഇക്കസ്ഥാരരതജല് വജശദതീകരണസം ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.   

2.11 പേസ്ഥാട്ടുപുരയല് സതീസം   -   ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .   വക ഭൂമജ സസ്വകസ്ഥാരരവരക്തജകള വകകയ്യേറജ  .

(ഫയല് നസം. 2256/പേജ.എല്.2/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  കസ്ഥാക്കനസ്ഥാടെസ  പേസ്ഥാട്ടുപുരയല്  സതീസം  ഏരജയയജല്കപട  സര്കവ്വ  നസം.724

(പേഴയ  സര്കവ്വ  നസം.324/1)  ല്  ഉളകപട  ഇ 5,  ഇ 6,  ഇ 7  എന്നതീ  കപസ്ഥാട്ടുകളജകല  മരങ്ങള

സസ്വകസ്ഥാരരവരക്തജകള  മുറജകചടുക്കുകയുസം  ഭൂമജ  കകയ്യേറുകയുസം  പുതജയ  ടെസ്ഥാര്  കറസ്ഥാഡസ  നജര്മജക്കുകയുസം

കചെയതസ്ഥായജ  സല  പേരജകശസ്ഥാധന  നടെതജയ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പസ്ഥാനജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗസം  09.06.2015 ല്

റജകപസ്ഥാര്ടസ  കചെയജരുന.  കസ്ഥാക്കനസ്ഥാടെസ  അമ്പസ്ഥാടെജ മൂലയജലുളള വസ്ഥാടര് അകതസ്ഥാറജറജ ഓഫതീസജല് നജനസം

ഉകദശസം  100  മതീറര്  വടെക്കസ  പേടെജഞസ്ഥാറസ  മസ്ഥാറജയസ്ഥാണസ  വസ്തു  സജതജ  കചെയ്യുന്നതസ.  ഇ 5  കപസ്ഥാടജല്

തൃക്കസ്ഥാക്കര നഗരസഭ പുതജയ ടെസ്ഥാര്  കറസ്ഥാഡസ  നജര്മജച കശഷസം ബസ്ഥാക്കജയുളള സലതസ കചെടെജകള

നട്ടുപേജടെജപജക്കുകയുസം ഇ 6  കപസ്ഥാടജനസ പുറകുവശത്തുളള വതീട്ടുകസ്ഥാര്   ടെജ കപസ്ഥാടജലൂകടെ കറസ്ഥാഡസ നജര്മജചസ

സസ്വകസ്ഥാരരമസ്ഥായജ  ഉപേകയസ്ഥാഗജച  വരുന്നതസ്ഥായുസം  കകണതജ.  തുടെര്ന്നസ  വകകയ്യേറസം  കപേസ്ഥാലതീസസ

സഹസ്ഥായകതസ്ഥാകടെ  18.08.2017 നസ   ഒഴജപജച.  ഒഴജപജക്കല്  നടെപേടെജകളക്കസ്ഥായജ  വടൗചര്  നസം.48

തതീയതജ  19.09.2017  പ്രകസ്ഥാരസം  37,750/-  രൂപേ കചെലവഴജച.  എന്നസ്ഥാല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കപസ്ഥാടജല്

നജനസം  ഏകകദശസം  1.75  കസനസ  സലസം  വകകയ്യേറജ  കറസ്ഥാഡസ  നജര്മജചസ  സസ്വകസ്ഥാരരമസ്ഥായജ

ഉപേകയസ്ഥാഗജചവന്നജരുന്ന  ശതീ  എസം.  പേജ.  പ്രദതീപേസ  എന്നയസ്ഥാള  ഒഴജപജക്കലജകനതജകര

തടെസമുന്നയജക്കുകയുസം തുടെര്ന്നസ അസജസ്റ്റനസ കപേസ്ഥാലതീസസ കമതീഷണറുകടെ മധരസതയജല് ടെജയസ്ഥാളുകടെ

വതീടജകലക്കസ  വസ്ഥാഹനസം  കയറ്റുന്നതജനസ  ഒരു  മസ്ഥാസകതക്കസ  കപസ്ഥാടസ  ഒഴജചജടുന്നതജനുസം  ധസ്ഥാരണയസ്ഥായജ.

എന്നസ്ഥാല് ഒരു മസ്ഥാസക്കസ്ഥാലയളവസ പേജന്നജടജടസ വളകര കസ്ഥാലമസ്ഥാകയങ്കജലുസം ഈ സലസം ഇകപസ്ഥാഴുസം ടെജയസ്ഥാന്

സസ്വതനമസ്ഥായജ ഉപേകയസ്ഥാഗജച വരുന.  പേസ്ഥാട്ടുപുരയല് സതീമജകല  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഉടെമസതയജലുളള

ഭൂമജ  സസംരകണഭജതജ  കകടജ  സസംരകജക്കണകമന്നസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  നജര്കദശജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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(എല്.എസസ.ജജ.ഡജ./ഐ.എ.3/75/2016-എല്.എസസ.ജജ.ഡജ.  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം).   ഈ

നജര്കദശസം നടെപസ്ഥാക്കജയതസ  സസംബന്ധജചസ വജവരമജല.  

കൂടെസ്ഥാകത  പേസ്ഥാട്ടുപുരയല്  സതീസം  പ്രകദശതസ  ഉണസ്ഥായജരുന്ന  വൃകങ്ങള  കമസ്ഥാഷജക്കകപടതസ്ഥായജ

കകണതജകയങ്കജലുസം  ഇതു  സസംബന്ധജചസ  കപേസ്ഥാലതീസജല്  പേരസ്ഥാതജ  നല്കുകകയസ്ഥാ  അകനസ്വഷണസം

നടെത്തുകകയസ്ഥാ  കചെയജടജല.  കമല്വജഷയങ്ങളജല്  വജശദതീകരണസം  ആവശരകപടസ  ഈ  ഓഫതീസജല്

നജനസം  നല്കജയ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  (എ 3-43/2017-18  തതീയതജ  05.07.2019)  മറുപേടെജ

ലഭജചജല.   09.06.2015 ല് കകണതജയ ഭൂമജ  വകകയ്യേറസം,  4  വര്ഷസം പേജന്നജടജട്ടുസം  ഒഴജപജക്കസ്ഥാകത

കകയ്യേറക്കസ്ഥാരനസ  സസ്വതനമസ്ഥായജ  ഭൂമജ  വകകസ്ഥാരരസം  കചെയ്യേസ്ഥാന്  വജട്ടുനല്കജയ   ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ

നടെപേടെജക്കസ  വജശദതീകരണസം  ലഭരമസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.   കൂടെസ്ഥാകത  സര്ക്കസ്ഥാര്  നജര്കദശസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ടെജ

സലതസ സസംരകണഭജതജ കകട്ടുന്നതജനസ അടെജയനജര നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.12 മവറന്  വഡ്രൈവസ  പേരജപേസ്ഥാലന  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  അനധജകൃതമസ്ഥായജ  നജര്മസ്ഥാണസം 

നടെത്തുകയുസം കടെമുറജ വകകയ്യേറുകയുസം കചെയ്തു  .

(ഫയല് നസം. 6699/എകസ്റ്ററസ/ബജ.3/2008/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

മവറന് വഡ്രൈവസ  നടെപസ്ഥാതയുകടെ  സടൗന്ദരരവല്ക്കരണസം,  ശുചെതീകരണസം എന്നതീ കജസ്ഥാലജകള

കചെയ്യുന്നതജനസ  M/s  BAAMA  എന്ന സസ്ഥാപേനവമസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കരസ്ഥാറജകലര്കപടജരുന.  ടെജ

സസ്ഥാപേനസം അവജകടെ അനധജകൃതമസ്ഥായജ ഒരു കഷഡസ നജര്മജചസ ഉപേകയസ്ഥാഗജചവരുന്നതസ്ഥായുസം കൂടെസ്ഥാകത

മവറന്  വഡ്രൈവസ  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപകജകല  127.66  ചെതുരശ  മതീറര്  വജസതീര്ണമുളള  OS-58A

നമ്പര്  കടെമുറജ  ടെജ  സസ്ഥാപേനസം  അനധജകൃതമസ്ഥായജ  ഉപേകയസ്ഥാഗജചവരുന്നതസ്ഥായുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ പേരജകശസ്ഥാധനയജല് കകണതജ.  തുടെര്ന്നസ അനധജകൃതമസ്ഥായജ നജര്മജച കഷഡസ  15

ദജവസതജനകസം  കപേസ്ഥാളജചനതീകക്കണതസ്ഥാകണനസം  ടെജ  സസ്ഥാപേനസം  അനധജകൃതമസ്ഥായജ

ഉപേകയസ്ഥാഗജചവരുന്ന  OS-58A  നമ്പര്  കടെമുറജ  അവരുകടെ  വകവശതജല്  എങ്ങകനയസ്ഥാണസ

എതജയതസ,  ആരസ്ഥാണസ  തസ്ഥാകക്കസ്ഥാല് വകമസ്ഥാറജയതസ  തുടെങ്ങജയ വജവരങ്ങള അകനസ്വഷജക്കണകമനസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജയുകടെ  കയസ്ഥാഗതജല്  തതീരുമസ്ഥാനമസ്ഥായജ  (തതീരുമസ്ഥാനസം  നസം.

79/2014-15). ഇക്കസ്ഥാരരസം കചെയ്യുന്നതജനസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. കസക്രടറജകയ ചുമതലകപടുത്തുകയുസം കചെയ്തു.

M/s  BAAMA  അഡസ്വര്വടെസജസംഗസ  കമ്പനജ  അനധജകൃതമസ്ഥായസ്ഥാണസ  ടെജ  സലസം

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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വകവശകപടുതജയകതങ്കജല്  ആയതസ  യഥസ്ഥാസമയസം  റജകപസ്ഥാര്ടസ  കചെയ്യുന്നതജല്  വതീഴ്ച  വരുതജയ

അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയറജല്  നജനസം  വജശദതീകരണസം  കചെസ്ഥാദജക്കുന്നതജനുസം  04.11.2008  മുതല്

പ്രതജമസ്ഥാസസം 19,028/- രൂപേ നജരക്കജല് വസ്ഥാടെക പേലജശ ഒഴജവസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണസ ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം കമല്

എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജ കയസ്ഥാഗതജല് തതീരുമസ്ഥാനജച.  കൂടെസ്ഥാകത തുടെര്ന്നസ കടെമുറജ ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കുന്നതജനസ

28.06.2014  മുതല്  കരസ്ഥാര്  ഒപ്പുകവപജചസ  ടെജ  സസ്ഥാപേനതജല്  നജനസം  വസ്ഥാടെക

ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാകണനസം കയസ്ഥാഗതജല് തതീരുമസ്ഥാനമസ്ഥായജ.

എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജയുകടെ കമല് തതീരുമസ്ഥാനങ്ങള നടെപജലസ്ഥാക്കജകയസ്ഥാ എന്നസ്ഥാരസ്ഥാഞകകസ്ഥാണസ

ഈ ഓഫതീസജല് നജനസം 13.12.2018 നസ നല്കജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ (നസം.എ 3-4/2017-18)

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ മറുപേടെജയജല് (നസം. 9731/എകസ്റ്ററസ  /ബജ.2/2013/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ

14.01.2019)  M/s  BAAMA  വകവശസം  കവചജരുന്ന  ഓഫതീസസ  മുറജ  OS-58A,  17.12.2018 ല്

ഒഴജപജചകവനസം  മവറന്  വഡ്രൈവസ  വസ്ഥാകസ-കവയജല്  അനധജകൃതമസ്ഥായജ  സസ്ഥാപേജച  കഷഡസ

കപേസ്ഥാളജചനതീക്കുന്നതജനസ  നടെപേടെജ  സസ്വതീകരജച  വരുന്നതസ്ഥായുസം  അറജയജച.  OS-58A   കടെമുറജയുകടെ

തസ്ഥാകക്കസ്ഥാല് ആരസ്ഥാണസ,  എങ്ങകനയസ്ഥാണസ  ടെജയസ്ഥാളക്കസ  വകമസ്ഥാറജയതസ  എന്നതസ  അകനസ്വഷജക്കുന്നതജനസ

നടെപേടെജകള  അടെജയനജരമസ്ഥായജ  സസ്വതീകരജക്കുന്നതസ്ഥാകണന്നസ  മറുപേടെജയജല്  പേറയുന.  എന്നസ്ഥാല്

അനധജകൃതമസ്ഥായജ  നജര്മജച  കകടജടെസം  കപേസ്ഥാളജച  നതീക്കുന്നതജനസ  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  2014-15

കസ്ഥാലഘടതജല് എടുത തതീരുമസ്ഥാനസം ഇതുവകര നടെപജലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് കഴജയസ്ഥാതതജനസ വജശദതീകരണസം

ലഭജചജടജല.  കൂടെസ്ഥാകത  OS-58A  കടെമുറജക്കസ  30.09.2018  വകര  38,09,547/-  രൂപേ  വസ്ഥാടെക

കുടെജശ്ശേജകയുണസ.  ഈ  തുക  ബന്ധകപട  സസ്ഥാപേനതജല്  നജകന്നസ്ഥാ  ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ

ഉകദരസ്ഥാഗസരജല് നജകന്നസ്ഥാ ഈടെസ്ഥാക്കജ വജവരസം ഓഡജറജല് അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.13 എളസംകുളസം  കവസ്റ്റസ  എക്സ്റ്റന്ഷന്  പേദ്ധതജ  വജകസനതജനസ്ഥായജ 

കുടെജകയസ്ഥാഴജപജക്കകപടയസ്ഥാള ടെജ സലസം കകയ്യേറസം നടെതജ സസ്വനമസ്ഥാക്കജ  .

ഫയല് നസം.
1.   5209/എകസ്റ്ററസ/എ 1/15/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

2.   2627/എകസ്റ്ററസ/ബജ.1/2017/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ. നഗരസ്ഥാസൂത്രണ പേദ്ധതജയസ്ഥായ എളസംകുളസം കവസ്റ്റസ എക്സ്റ്റന്ഷന് പേദ്ധതജയുകടെ

വജകസനതജനസ്ഥായജ സ്കപേഷരല് തഹസതീല്ദസ്ഥാരുകടെ (എല്.എ.) LAC143/81,  അവസ്ഥാര്ഡസ  113/83

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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പ്രകസ്ഥാരസം  എറണസ്ഥാകുളസം  വജകലജജകല  സര്കവ്വ  നസം.1044/9 ല്  കപേട  0.2184  കഹക്ടര്  സലസം

കപേസ്ഥാനസംവജല  നടെപേടെജകളജലൂകടെ  ഏകറടുതസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അധജകൃതര്ക്കസ  നല്കജയജരുന.

എറണസ്ഥാകുളസം ആര്ചസ  ബജഷപേസ  ഉളകപകടെ  4  കപേരുകടെ ഉടെമസതയജലസ്ഥായജരുന ടെജ  ഭൂമജ.  കൂടെസ്ഥാകത

അവജകടെ  2  കുടെജകജടെപ്പുകസ്ഥാരുസം  11  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരുസം  ഉണസ്ഥായജരുന.  ഇവരജല്  കുടെജകജടെപ്പുകസ്ഥാകര

കപേസ്ഥാനസംവജല  നടെപേടെജകളജലൂകടെയുസം  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാകര  അവസ്ഥാര്ഡസ  പ്രകസ്ഥാരസം  അനുവദജച  ഷജഫജസംഗസ

ചെസ്ഥാര്ജസ  അനുവദജചസം  ഒഴജപജച.  എന്നസ്ഥാല്  11  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരജല്  ഒരസ്ഥാളസ്ഥായ  ശതീമതജ  ഗടൗരജകൃഷ്ണന്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.   ഏകറടുത  ഭൂമജയജല്  നജനസം  ഒഴജഞകപേസ്ഥാകുവസ്ഥാന്  കൂടസ്ഥാക്കജയജല.  എലസ്ഥാ

ബസ്ഥാധരതകളുസം തതീര്തസ ഒഴജവസ്ഥാക്കജയ കശഷവസം ടെജ സലതസ അനധജകൃതമസ്ഥായജ തസ്ഥാമസസം തുടെര്ന്ന

ഗടൗരജകൃഷ്ണകയ  അവജകടെ  നജനസം  ഒഴജപജചസ  ഭൂമജ  അധതീനതയജലസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുസം

ശമജചജല.   ടെജ  ഭൂമജയജകല  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരജയസ്ഥായജരുന്ന  ഗടൗരജകൃഷ്ണ  സലകമകറടുപജകനത്തുടെര്ന്നസ

അവജകടെ  നജനസം  ഒഴജഞകപേസ്ഥാകുന്നതജനസ  410/-  രൂപേ  ഷജഫജസംഗസ  ചെസ്ഥാര്ജസ  ഇനതജല്

വകപറജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  പേജന്നതീടെസ  ടെജയസ്ഥാരജ  ടെജ  സലതസ  കുടെജകജടെപവകസ്ഥാശസം  ലഭജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ

ലസ്ഥാന്ഡസ  വടബപ്യൂണലജല്  പേരസ്ഥാതജ  നല്കജകയങ്കജലുസം  തളളകപടുകയസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ.

ഇതജകനത്തുടെര്ന്നസ,  ടെജയസ്ഥാരജ  ബഹ.  കകരള വഹകക്കസ്ഥാടെതജയജല്  CRP/1110/86  നമ്പര് റജവജഷന്

കപേറതീഷന് ഫയല് കചെയ്യുകയുസം  ബഹ.  കകരള വഹകക്കസ്ഥാടെതജയുകടെ  03.11.1987 കല വജധജയജല്,

ശതീമതജ  ഗടൗരജകൃഷ്ണകന  പേരസ്ഥാതജയജകന്മേലുളള  ലസ്ഥാന്ഡസ  വടബപ്യൂണലജകന  വജധജ

പുനനഃപേരജകശസ്ഥാധജക്കുവസ്ഥാന്   ആവശരകപടുകയുസം കചെയ്തു.  തുടെര്ന്നസ ലസ്ഥാന്ഡസ വടബപ്യൂണല് ടെജ കകസസ

വതീണ്ടുസം  പേരജഗണജക്കുകയുസം,  ശതീമതജ  ഗടൗരജകൃഷ്ണന്  കുടെജകജടെപ്പുകസ്ഥാരജയസ്ഥാകണന്നസ  പ്രഖരസ്ഥാപേജചസ

03.11.1994 ല് വജധജ പുറകപടുവജക്കുകയുസം കചെയ്തു.

തൃപ്പൂണജത്തുറ  സ്കപേഷരല്  തഹസജല്ദസ്ഥാരുകടെ(L.A.)  20.08.2015 കല  ബജ.3/503/15

നമ്പരജലുളള  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ശതീമതജ  ഗടൗരജകൃഷ്ണയുകടെ  മകനസ്ഥായ  ശതീ  അകശസ്ഥാകന്  നജലവജല്

വകവശസം  കവചജരജക്കുന്ന  എഴര  കസനസ    ഭൂമജക്കസ     പേടയസം  ആവശരകപടസ  അകപേക

സമര്പജചകവനസം  ഇതജകന്മേല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ     അഭജപ്രസ്ഥായസം     അറജയജക്കണകമനസം

ആവശരകപട്ടു.  തുടെര്ന്നസ  18.05.2016 ല് കൂടെജയ  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  കയസ്ഥാഗതജകല തതീരുമസ്ഥാനസം

18/2016-17 പ്രകസ്ഥാരസം ടെജ ഏഴര കസനജല് 2 കസനസ റജസംഗസ കറസ്ഥാഡസ വജകസനതജനസ്ഥായജ ഉപേകയസ്ഥാഗജച

കശഷസം  ബസ്ഥാക്കജ  വരുന്ന  അഞര  കസനജല്  മുന  കസനസ  സലസം  കപേസ്ഥാനസം  വജല  നടെപേടെജക്കസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  കചെലവസ്ഥായ  തുക  ടെജയസ്ഥാനജല്   നജനസം   പേലജശ   സഹജതസം  ഈടെസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണ്ടുസം

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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കശഷജക്കുന്ന രണര കസനസ സലസം ഇതജകനസ്ഥാടെസ കചെര്ന്നസ അടുതകസ്ഥാലതസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കലലസം

കചെയ്തു നല്കജയ വജലകയസ്ഥാ ജജലസ്ഥാ കളക്ടര് നജശയജച നല്കജയ വജലകയസ്ഥാ ഈടെസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണ്ടുസം ശതീ

അകശസ്ഥാകനസ  പ്രമസ്ഥാണസം  ചെമച  നല്കുന്നതജനസ  തതീരുമസ്ഥാനജച.  ശതീമതജ  ഗടൗരജകൃഷ്ണന്  നല്കജയ

കകസ്ഥാടെതജ/ലസ്ഥാന്ഡസ വടബപ്യൂണല് കകസുകളജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കകജയല.  ലസ്ഥാന്ഡസ വടബപ്യൂണല്

വജധജയജല്  ശതീമതജ  ഗടൗരജകൃഷ്ണന്  കുടെജകജടെപ്പുകസ്ഥാരജയസ്ഥാകണന്നസ  പേറയുനകവങ്കജലുസം  കകസജല്

കകജയലസ്ഥാത  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  ഭൂമജ  നഷകപടുന്ന  സസ്ഥാഹചെരരസം  സസംജസ്ഥാതമസ്ഥായജട്ടുണസ.

കുടെജകജടെപവകസ്ഥാശസം  നല്കകണ ബസ്ഥാധരത  അവരുകടെ  ജന്മേജക്കസ്ഥാണസ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.    ടെജ  സലസം

ഏകറടുത  1983 ല് അവജകടെ വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരസ്ഥായജ ഉണസ്ഥായജരുന്ന  11  കപേരജല്  10  കപേരുസം അവസ്ഥാര്ഡസ

പ്രകസ്ഥാരസം  അവര്ക്കനുവദജച  ഷജഫജസംഗസ  ചെസ്ഥാര്ജസ  വകപറജ  അവജകടെ  നജനസം

ഒഴജഞകപേസ്ഥാവകയസ്ഥായജരുന. എന്നസ്ഥാല് ഗടൗരജകൃഷ്ണകയ അവജകടെ നജനസം ഷജഫജസംഗസ ചെസ്ഥാര്ജസ നല്കജ

ഒഴജപജച കശഷവസം ടെജയസ്ഥാരജ വഞനസ്ഥാപേരമസ്ഥായജ ടെജ സലവസം കകടജടെവസം വകവശകപടുതജകയങ്കജലുസം

ഇവര്കക്കതജകര  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  നജയമനടെപേടെജയുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഇതുവകര  സസ്വതീകരജചജടജല.

യഥസ്ഥാസമയസം  നടെപേടെജകള  സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാകത  കപേസ്ഥാനസംവജല  നല്കജ  ഏകറടുത  ഭൂമജ

സസ്വകസ്ഥാരരവരക്തജക്കസ വകമസ്ഥാറുന്നതജനുളള അവസരസം സൃഷജചതസ ആശസ്ഥാസരമല.  കമല്വജഷയതജല്

ഈ  ഓഫതീസജല്  നജനസം  05.03.2019 നസ  നല്കജയ  എ 3-20/2017-18   നമ്പര്  ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കസ   4256/എഫസ.സജ.3/2018/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ  04.04.2019  പ്രകസ്ഥാരസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ  മറുപേടെജയജല്,  ടെജ  കകയ്യേറസം  സസംബന്ധജച  വജശദവജവരങ്ങള  ബഹ.

സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ  അറജയജചജട്ടുകണനസം  ആയതജനസ  മറുപേടെജ  ലഭരമസ്ഥാകുന്ന  മുറയസ  തുടെര്നടെപേടെജകള

തസ്വരജതകപടുത്തുന്നതസ്ഥാകണനസം അറജയജച. 

ടെജ സലതജനസ ജജലസ്ഥാ കളക്ടര് നജശയജച വജല ഒരു കസനജനസ 6,11,888/- രൂപേയുസം അടുത

കസ്ഥാലതസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നടെതജയ സലസം വജല്പനയജല് ലഭജചതസ  12,30,000/-  രൂപേയുമസ്ഥാണസ.

എന്നസ്ഥാല് ഈ പ്രകദശകത മസ്ഥാര്ക്കറസ വജല ഇതജലുസം വളകര ഉയര്ന്നതസ്ഥാണസ.  കതവരയജകല പേണജറസ

കറുപന്  കറസ്ഥാഡസ  വസഡജലുളള  ടെജ  ഭൂമജ,  ഇകപസ്ഥാള  അനധജകൃതമസ്ഥായജ  വകവശസം

കവചകകസ്ഥാണജരജക്കുന്ന ഗടൗരജകൃഷ്ണയുകടെ മകന് അകശസ്ഥാകനസ നജസസ്ഥാരവജലയസ വജല്പന നടെത്തുവസ്ഥാനുളള

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ നതീക്കസം അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാവന്നതല. വസ്ഥാണജജരപ്രസ്ഥാധസ്ഥാനരമുളള ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ

ഭൂമജ നഷകപട്ടുകപേസ്ഥാകസ്ഥാതജരജക്കുന്നതജനസ നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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2.14 എളസംകുളസം വജകലജസ പേദ്ധതജ പുനരധജവസ്ഥാസ പ്രകദശകത ഭൂമജ വകകയ്യേറജ  .

ഫയല് നസം. 4525/എകസ്റ്ററസ/എ 1/15/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. / തതീയതജ എ 3-46/2017-18 തതീയതജ 02.03.2019

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നഗരസ്ഥാസൂത്രണ  പേദ്ധതജയസ്ഥായ  എളസംകുളസം  കവസ്റ്റസ  എക്സ്റ്റന്ഷന്

സതീമജനസ്ഥായുളള  സലകമകറടുപജകനത്തുടെര്ന്നസ  അവജടുകത  കുടെജകജടെപ്പുകസ്ഥാരനസ്ഥായജരുന്ന  ശതീ  ഇ.സജ.

കസവരറജകന  എളസംകുളസം  വജകലജസ  സര്കവ്വ  നസം,906/1 ല്  ഉളകപട  3  കസനസ  കപസ്ഥാടജല്  (കപസ്ഥാടസ

നസം.കക.13)  പുനരധജവസജപജചജരുന. ശതീ കസവരറജകന മരണകതത്തുടെര്ന്നസ  ടെജ കപസ്ഥാടസ ടെജയസ്ഥാകന

ഭസ്ഥാരരയസ്ഥായ  ശതീമതജ  കമരജ  കസവരറജകന  കപേരജല്  ആധസ്ഥാരസം  കചെയ്തുനല്കണകമന്നസ  ആവശരകപടസ

23.06.2015 ല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  അകപേക  നല്കുകയുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ

കമജറജയുകടെ  19.10.2017 കല  144/2017-18  തതീരുമസ്ഥാനസം  പ്രകസ്ഥാരസം  ടെജയസ്ഥാരജയുകടെ  അവശരസം

അസംഗതീകരജക്കുകയുസം  കചെയ്തു.  എന്നസ്ഥാല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകസ്റ്ററസ  ഓഫതീസറുകടെ  (ഇന്-ചെസ്ഥാര്ജസ)

11.09.2018 കല 4525/എകസ്റ്ററസ/എ 1/15/ജജ.സജ.ഡജ.എ. നമ്പര് കുറജപജല് ടെജ കപസ്ഥാടജകനസ്ഥാടെസ കചെര്ന്ന

ഭൂമജ  ടെജയസ്ഥാരജ  വകകയ്യേറസം  കചെയതസ്ഥായജ  സൂചെജപജക്കുന.  ഇതസ  സസംബന്ധജചസ  വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള

ആവശരകപടസ  ഈ  ഓഫതീസജല്  നജനസം  02.03.2019 ല്  എ 3-16/2017-18  നമ്പര്  ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജ  നല്കജകയങ്കജലുസം മറുപേടെജ  ലഭജചജടജല.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക സലകത അനധജകൃത

വകകയ്യേറസം ഒഴജപജക്കുന്നതജനസ അടെജയനജര നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.15 രസ്ഥാകമശസ്വരസം കവസ്റ്റസ പേദ്ധതജ പ്രകദശകത ഭൂമജ സമതീപേവസ്ഥാസജകള വകകയ്യേറജ  .

ഫയല് നസം. 12286/എകസ്റ്ററസ/എ 1/96/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. / തതീയതജ എ 3-19/2017-18 തതീയതജ 02.03.2019

 

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നഗരസ്ഥാസൂത്രണ പേദ്ധതജയസ്ഥായ രസ്ഥാകമശസ്വരസം കവസ്റ്റസ പേദ്ധതജയജകല പേളളുരുതജ

വജകലജസ  സര്കവ്വ  നസം.205/1 എ-2 എ  യജല്  ഉളകപട  ജജ.സജ.ഡജ.എ.   വക  ഭൂമജയുകടെ  കജഴക്കസ

ഭസ്ഥാഗതസ,  സമതീപേത്തുളള  കകസ്ഥാര്പകറഷന്  കകസ്ഥാളനജയജകല  നജവസ്ഥാസജകള  വകകയ്യേറജയജട്ടുളളതസ്ഥായുസം

കകസ്ഥാര്പകറഷന്  അവജകടെ  വജളക്കുകസ്ഥാലുകള  സസ്ഥാപേജചതസ്ഥായുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഉകദരസ്ഥാഗസര്

കകണതജയജരുന.   ടെജ  സലകത  അനധജകൃത  വകകയ്യേറസം  ഒഴജപജക്കുന്നതജനുസം  കകസ്ഥാചജ

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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കകസ്ഥാര്പകറഷന്  സസ്ഥാപേജച  വജളക്കുകസ്ഥാലുകള  മസ്ഥാറജസസ്ഥാപേജക്കുന്നതജനുസം  ആവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ

07.12.2015 ല്  12286/എകസ്റ്ററസ/എ 1/96/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  പ്രകസ്ഥാരസം  കകസ്ഥാചജ  നഗരസഭസ്ഥാ

കസക്രടറജക്കസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കതസ  നല്കജയജരുന.  എന്നസ്ഥാല്  ടെജ  വകകയ്യേറസം  ഇതുവകര

ഒഴജപജചജടജല.  കമല്വജഷയതജല്  02.03.2019 നസ  ഈ  ഓഫതീസജല്  നജനസം  നല്കജയ

എ 3-19/2017-18  നമ്പര് ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  മറുപേടെജ  ലഭജചജടജല.  പേളളുരുതജ വജകലജജകല

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക സലകത അനധജകൃത വകകയ്യേറസം ഒഴജപജക്കുന്നതജനസ അടെജയനജര നടെപേടെജ

സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.  

2.16 ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .    സലസം വകകയ്യേറജയ വരക്തജക്കസ  കുറഞ വജല ഈടെസ്ഥാക്കജ വജല്പന  
നടെത്തുവസ്ഥാന് തതീരുമസ്ഥാനസം  .

(ഫയല് നസം. 6822/എകസ്റ്ററസ/ബജ.2/2012/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പേദ്ധതജയസ്ഥായ കതവര-കപേരണ്ടൂര് കനസ്ഥാല് സതീമജല് കപേട എളസംകുളസം വജകലജസ

സര്കവ്വ  നസം.288/1  പ്രകസ്ഥാരമുളള  ഭൂമജയജല്  ഏകകദശസം  1  കസകനസ്ഥാളസം  വരുന്ന  സലസം

പ്രകദശവസ്ഥാസജയസ്ഥായ മസ്ഥാര്ടജന് ബന്നജ എന്നയസ്ഥാള അനധജകൃതമസ്ഥായജ കകയ്യേറജയതസ്ഥായുസം അവജകടെ ഒരു

കസ്ഥാര്  കഷഡസ  നജര്മജചസ  സസ്വതനമസ്ഥായജ  ഉപേകയസ്ഥാഗജചവരുന്നതസ്ഥായുസം  കകണതജയതജകനത്തുടെര്ന്നസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  24.08.2012 കല  6822/എകസ്റ്ററസ/ബജ2/2012/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  പ്രകസ്ഥാരസം

ടെജയസ്ഥാനസ അനധജകൃതനജര്മസ്ഥാണസം കപേസ്ഥാളജചനതീക്കുവസ്ഥാനസ്ഥാവശരകപടസ കനസ്ഥാടതീസസ അയചജരുന. എന്നസ്ഥാല്

ടെജ  അനധജകൃത  നജര്മസ്ഥാണസം  ഇതുവകര  നതീക്കസം  കചെയജടജല.  മസ്ഥാര്ടജന്  ബന്നജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ

സമര്പജച  അകപേക  പേരജഗണജചസ  വകകയ്യേറജയ  സലസം  ടെജയസ്ഥാനസ  വജല്ക്കുവസ്ഥാന്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

തതീരുമസ്ഥാനജക്കുകയുസം  ടെജ  സലതജകന  മസ്ഥാര്ക്കറസ  വജല  അറജയുവസ്ഥാന്  പസ്ഥാനജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗകത

ചുമതലകപടുത്തുകയുസം കചെയ്തു. ടെജ സലതജകന മസ്ഥാര്ക്കറസ വജല 11 ലകസം രൂപേയസ്ഥാകണന്നസ പസ്ഥാനജസംഗസ

വജഭസ്ഥാഗസം  റജകപസ്ഥാര്ടസ  കചെയ്തു.   എന്നസ്ഥാല്  26.04.2014 ല്  നടെന്ന  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ

കമജറജയുകടെ കയസ്ഥാഗതജല് തതീരുമസ്ഥാനസം  30/2014-15  പ്രകസ്ഥാരസം  5  ലകസം രൂപേ വജല ഈടെസ്ഥാക്കജ ടെജ

സലസം മസ്ഥാര്ടജന് ബന്നജക്കസ  വജല്ക്കുവസ്ഥാന് തതീരുമസ്ഥാനജച.  സര്ക്കസ്ഥാര് ഭൂമജയുകടെ രജജകസ്ട്രേഷനസ  ജജലസ്ഥാ

കളക്ടറജല് നജനസം ലഭജകക്കണ എന്.ഒ.സജ.  ലഭജചജടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല് സലസം വജല്പന ഇതുവകര

നടെന്നജടജല.  കമല്വജഷയതജല്  വജശദതീകരണസം  ആവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ  ഈ  ഓഫതീസജല്  നജനസം

നല്കജയ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  (നസം.എ 3-18/2017-18  തതീയതജ  02.03.2019)  മറുപേടെജ

ലഭജചജടജല. 

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ജജ.സജ.ഡജ.എ. വക ഭൂമജ വകകയ്യേറജയ വരക്തജക്കസ മസ്ഥാര്ക്കറസ നജരക്കജകനക്കസ്ഥാള വളകരയധജകസം

കുറഞ  നജരക്കജല്  ഭൂമജ  അനുവദജച  നല്കുവസ്ഥാന്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീരുമസ്ഥാനജചതസ

അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാവന്നതല.  ടെജ  സലതജകന  കജടെപ്പുസം  സസ്ഥാനവസം  കണക്കജകലടുക്കുകമ്പസ്ഥാള

ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ ഈ സലസം എകനങ്കജലുസം ഉപേകയസ്ഥാഗതജനസ ഉപേകരജക്കജകലനസം,  മകറസ്ഥാരസ്ഥാളക്കസ

ഈ  സലസം  ഉപേകയസ്ഥാഗകപടുതസ്ഥാനസ്ഥാവജകലനസം,  കതസ്ഥാടടുത  സലമുടെമയസ  മസ്ഥാത്രകമ  ടെജ  സലസം

ഉപേകയസ്ഥാഗകപടുത്തുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കുകയുളളൂ  എനസം  ഓഫതീസജല്  നജനസം  പേറയുന്ന  മസ്ഥാര്ക്കറസ  വജല

സലതജനസ  ലഭജക്കുകയജല എനസം വജലയജരുതജയസ്ഥാണസ  കുറഞ വജലയസ  ടെജ  സലസം  വജല്പന

നടെത്തുന്നതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  തതീരുമസ്ഥാനജചതസ.  എന്നസ്ഥാല്  ടെജയസ്ഥാന്

ആവശരക്കസ്ഥാരനസ്ഥാകണന്നജരജകക്ക  ഉയര്ന്ന  വജല  നജശയജചസ്ഥാലുസം  വസ്ഥാങ്ങുകമന്നതജനസ്ഥാല്  ഇതരസം

അയഞ  നജലപേസ്ഥാടുകള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  സസ്വതസ  വകകള  അനരസ്ഥാധതീനമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  മസ്ഥാത്രകമ

ഉപേകരജക്കുകയുളളൂ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  ഭൂമജ  ഒരസ്ഥാള  വകകയ്യേറസം  നടെതജ  അവജകടെ  കസ്ഥാര്കഷഡസ

നജര്മജചസ സസ്വതനമസ്ഥായജ വകകസ്ഥാരരസം കചെയ്തുവരുന്നതസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ ശദ്ധയജല്കപടജടസ  6 
1/2

വര്ഷതജലധജകമസ്ഥാകയങ്കജലുസം  വകകയ്യേറക്കസ്ഥാരനസ  ടെജ  അനധജകൃതകകടജടെസം  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  നടെപേടെജയുസം

കനരജടെസ്ഥാകത  ഇകപസ്ഥാഴുസം  സസ്വതനമസ്ഥായജ  ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാഹചെരരകമസ്ഥാരുക്കജകക്കസ്ഥാടുതതജനസ

വജശദതീകരണസം  ലഭരമസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  കൂടെസ്ഥാകത  ടെജ  സലസം  വജല്പന  നടെത്തുന്നതജനസ  കകരള

കഡവലപ്കമനസ അകതസ്ഥാറജറജ റൂളസസ പ്രകസ്ഥാരമുളള സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമതജ ലഭജചകവസ്ഥാ എന്ന വജവരവസം

അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

2.17 കലൂര് അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര കസ്റ്റഡജയതജനസ്ഥായജ ഭൂമജ ഏകറടുക്കല് കരഖകളജലസ്ഥാകത പേകരസം
സലസം അനുവദജചതസ സസംബന്ധജചസ  .

(ഫയല് നസം. 6069/പേജ.എല്.2/2011/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

കലൂര്  അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര  കസ്റ്റഡജയസം  നജര്മസ്ഥാണതജനസ്ഥായജ  സലസം  ഏകറടുക്കുന്നതജനസ

സലമുടെമകളുമസ്ഥായജ  ഒത്തുതതീര്പജകലത്തുന്നതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഒരു  കമജറജ  രൂപേതീകരജചജരുന.

കമല്  കമജറജയുകടെ  നജര്കദശതജകന  അടെജസസ്ഥാനതജല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജനറല്  കടൗണ്സജല്

തതീരുമസ്ഥാനസം  23/93-94  തതീയതജ  05.03.1994  പ്രകസ്ഥാരസം  ഏകറടുക്കുന്ന  സലതജകന  മൂലരസം

അനുസരജചസ  പേകരസം  സലസം കലൂര് മണപസ്ഥാടജപറമ്പജനടുത്തുളള നഗരവജകസന പേദ്ധതജയജല്കപട

കപസ്ഥാട്ടുകളജല്  നജനസം  നല്കുന്നതജനസ  തതീരുമസ്ഥാനജക്കുകയുസം  കചെയ്തു.  1994  കസ്ഥാലഘടതജലസ്ഥായജരുന

സലകമകറടുപസ.  കസ്റ്റഡജയതജനസ്ഥായജ  തങ്ങളുകടെ  വകവശസം  ഉണസ്ഥായജരുന്ന  എളസംകുളസം  വജകലജസ

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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സര്കവ്വ  നസം.100/1  പ്രകസ്ഥാരമുളള  18  കസനസ  സലസം  അകസ്വയര്  കചെയജരുനകവനസം  പേകരസം  ഭൂമജ

മണപസ്ഥാടജപറമ്പജല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അളന്നജടജരുനകവങ്കജലുസം  അകസ്വയര്  കചെയ  സലതജനസ

മകറസ്ഥാരസ്ഥാളുമസ്ഥായജ  തര്ക്കമുണസ്ഥായജരുന്നതജനസ്ഥാല്   പേകരസം  സലസം  തങ്ങളുകടെ  കപേരജല്  പേതജച

നല്കജയജരുന്നജകലനസം,  എന്നസ്ഥാല്  അവകസ്ഥാശതര്ക്കസം  കകസ്ഥാടെതജ  വരവഹസ്ഥാരതജലൂകടെ

പേരജഹരജചതജനസ്ഥാല്  തങ്ങളക്കവകസ്ഥാശകപട  പേകരസം  സലസം  അനുവദജക്കണകമനസം  ആവശരകപടസ

പേകരതയസ്ഥായ  ശതീമതജ  ഭസ്ഥാനുമതജ  എന്നസ്ഥായസ്ഥാളുകടെ  അനനരസ്ഥാവകസ്ഥാശജകള  22.09.2016 നസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് അകപേക നല്കജ.  പേകരതയസ്ഥായ ഭസ്ഥാനുമതജയുകടെ  മക്കളസ്ഥായ ശതീ തമ്പജ,  ശതീ

പ്രകസ്ഥാശന്,  ശതീ  ഉണജ  എന്നജവര്  കചെര്ന്നസ  ഇകത  ആവശരസം  ഉന്നയജചസ  15.03.2017 ല്  വതീണ്ടുസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ അകപേക സമര്പജച.

ശതീമതജ  ഭസ്ഥാനുമതജയജല്  നജനസം  ഭൂമജ  ഏകറടുതതസ  സസംബന്ധജച  കരഖകള

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  ലഭരമകലന്നസ  ഇതു  സസംബന്ധജച  6069/പേജ.എല്.2/2011/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഫയലജല് സൂചെജപജക്കുന.  ആധജകസ്ഥാരജകമസ്ഥായ കരഖകള ഇലസ്ഥാതജരജകക്ക പേരസ്ഥാതജക്കസ്ഥാര്  സമര്പജച

കരഖകള  ആധസ്ഥാരമസ്ഥാക്കജ  പേകരസം  സലസം  അനുവദജക്കുന്നതജനസ  25.08.2017 കല  എകജകപ്യൂടതീവസ

കമജറജ തതീരുമസ്ഥാനസം  104/2017-18  പ്രകസ്ഥാരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീരുമസ്ഥാനജച.  ഭസ്ഥാനുമതജയജല് നജനസം

18 കസനസ സലസം ഏകറടുതതസ്ഥായജ കണക്കസ്ഥാക്കജ ഇതജകന 60% വജസതീര്ണതജല് (10.8 കസനസ)

പേകരസം  സലസം  കലൂര്  നഗരവജകസന  പേദ്ധതജയജല്കപട  5.4  കസനസ  വതീതമുളള  2  കപസ്ഥാട്ടുകള

ഭസ്ഥാനുമതജയുകടെ അനനരസ്ഥാവകസ്ഥാശജകളക്കസ  അനുവദജചസ നല്കുന്നതജനസ തതീരുമസ്ഥാനജച. 

ശതീമതജ ഭസ്ഥാനുമതജയുകടെ മക്കള ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് സമര്പജച കരഖകള പ്രകസ്ഥാരസം അവരുകടെ

പേജതസ്ഥാവസ ശതീ കുമസ്ഥാരന് 1969 ല് 75 കസനസ സലസം വസ്ഥാങ്ങുകയുസം ഇതജല് നജനസം 57 കസനസ സലസം

കസനസ ആല്ബര്ട്സസ സ്കൂള ഗടൗണജനസ്ഥായജ വജല്ക്കുകയുസം കചെയ്തു. ടെജ സലതജല് അവകശഷജക്കുന്ന

18  കസനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസ്റ്റഡജയതജനസ്ഥായജ  ഏകറടുത്തു  എന്നസ്ഥാണസ  ടെജയസ്ഥാളുകള

അവകസ്ഥാശകപടുന്നതസ.  എന്നസ്ഥാല്  ടെജ  18  കസനസ  സലസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഏകറടുത്തുകവസ്ഥാ  എന്നതു

സസംബന്ധജചസ ആധജകസ്ഥാരജകമസ്ഥായ കരഖകള ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജലജല.  കലൂര് കസ്റ്റഡജയസം സലകമടുപസ

ഉപേകദശകസമജതജയുകടെ റജകപസ്ഥാര്ടജല് കലൂര് കസ്റ്റഡജയതജനസ്ഥായജ ഏകറടുത സലങ്ങളുകടെ വജവരസം

ഉളകപടുന്ന  പേടജകയജല്  "ഇളസംകുളസം  വജകലജസ  സര്കവ്വ  നസം.100/1-ഭസ്ഥാഗജകസം"  എന്നസ

കരഖകപടുതജയജട്ടുണസ  എന്നതസ്ഥാണസ  ഭസ്ഥാനുമതജയുകടെ  സലസം  ഏകറടുത്തു  എന്നതസ  സസംബന്ധജചസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ പേക്കലുളള ഏക കരഖ. 

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ആവശരമസ്ഥായ  കരഖകളുകടെ  പേജന്ബലമജലസ്ഥാകത  നഗരമധരതജല്  10.8  കസനസ  സലസം

വജട്ടുനല്കുന്നതജനുളള ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ തതീരുമസ്ഥാനതജകന്മേല് വജശദതീകരണസം ആവശരമസ്ഥാണസ. ഇതു

കൂടെസ്ഥാകത  കസ്റ്റഡജയതജനസ്ഥായജ  ഭൂമജ  വജട്ടുനല്കജയ  ഭൂവടെമകളക്കസ  നഷപേരജഹസ്ഥാരമസ്ഥായജ  പേകരസം

നല്കുന്നതജനസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. നതീക്കജകവചജരുന്ന കലൂര് നഗരവജകസന പേദ്ധതജയജകല R-23, R-24

കപസ്ഥാട്ടുകള  ഭസ്ഥാനുമതജയുകടെ  അനനരസ്ഥാവകസ്ഥാശജകളക്കസ  അനുവദജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ

അളനതജടകപടുതജയകപസ്ഥാള  സലതജകന  വജസതീര്ണതജല്  8 ചെ.മതീററജകന  കുറവസ  വന്നതസ്ഥായജ

കകണതജ.  കമല്  വജഷയങ്ങളജല്  വജശദതീകരണസം  ആവശരകപടസ  ഈ  ഓഫതീസജല്  നജനസം

15.02.2019 ല്   നല്കജയ  എ 3-13/2017/18  നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

നല്കജയ മറുപേടെജ (നസം.4256/എഫസ.സജ.3/2018/ജജ.സജ.ഡജ.എ. തതീയതജ 19.09.2019) തൃപജകരമല.

മറുപേടെജകക്കസ്ഥാപസം ഉളളടെക്കസം കചെയ കകസ്ഥാടെതജ വജധജയുകടെ പേകര്പജല്  [AS 461 of 1999(G) AND

CROSS APPEAL)  നജനസം കകസജലുളകപട വസ്തുവജകന വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള ലഭരമല.  ആയതജനസ്ഥാല്

കകസജലുളകപട  വസ്തുവസം പേരസ്ഥാമര്ശജത  വസ്തുവസം ഒനതകന്നയസ്ഥാകണന്നസ  ഉറപജക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധരമല.

വസ്തു വകമസ്ഥാറസം കചെയ ആളുകളുകടെ വജവരങ്ങള കരഖകപടുതജയ പേത്രജക,  കസ്റ്റഡജയസം സസംബന്ധജച

സലകമടുപസ  ഉപേകദശക  സമജതജയുകടെ  സസംകജപ  റജകപസ്ഥാര്ടസ  എന്നജവയുകടെ  ആധജകസ്ഥാരജകമസ്ഥായ

പേകര്പ്പുകള  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജടജല.  പേരരസ്ഥാപമസ്ഥായ  കരഖകളുകടെ  അഭസ്ഥാവതജല്,  ഈ  വജഷയതജല്

നല്കജയ  മറുപേടെജ  അസംഗതീകസ്ഥാരകയസ്ഥാഗരമസ്ഥായജ  കണക്കസ്ഥാക്കുന്നജല.  ആവശരമസ്ഥായ  കരഖകള

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.18 കലൂര്  -  കടെവന കറസ്ഥാഡജനു കവണജ ഭൂമജ ഏകറക്കല് കരഖകളജലസ്ഥാകത  പേകരസം ഭൂമജ

അനുവദജച  .

ഫയല് നസം. 8063/പേജ.എല്.2/2011/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. / തതീയതജ എ 3-17/2017-18 തതീയതജ 27.02.2019

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജയുകടെ മറുപേടെജ വജവരസം 4256/എഫസ.സജ.3/2018/ജജ.സജ.ഡജ.എ.
തതീയതജ 13.05.2019

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നജര്മജച  കലൂര്-കടെവന  കറസ്ഥാഡജനു  കവണജ  1998 ല്  തങ്ങളുകടെ  ഭൂമജ

എകറടുതജരുനകവനസം  ഇതജനു  പേകരസം  സലസം  നല്കസ്ഥാകമന്നസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുമസ്ഥായജ  അന്നസ

ധസ്ഥാരണയുണസ്ഥായജരുനകവനസം  മുന്ധസ്ഥാരണ  പ്രകസ്ഥാരമുളള  പേകരസം  സലസം  അനുവദജക്കണകമനസം

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ആവശരകപടസ  ശതീ  പേജ.ടെജ.  സജറജള,  ശതീ  കജസം  പേടെമസ്ഥാടെന്  എന്നജവര്  09.05.2008 ല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് അകപേക സമര്പജച.  ശതീ പേജ.ടെജ.  സജറജളജകന എളസംകുളസം വജകലജസ  സര്കവ്വ

നസം.193/1  പ്രകസ്ഥാരമുളള     2  കസനസ സലസം ഏകറടുത്തുകവനസം അതജനു പേകരമസ്ഥായജ കതൃക്കടെവസ

പേസ്ഥാലതജനസ  കജഴക്കു  വശതസ  2  കസനസ  സലസം  നല്കസ്ഥാകമന്നസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ. വസ്ഥാഗസ്ഥാനസം

കചെയജരുനകവനസം  ടെജയസ്ഥാകന  അകപേകയജല്  പേറയുന.  ഭൂമജയുകടെ  അസല്  പ്രമസ്ഥാണസം

കക.എഫസ.സജ.യജല് വസ്ഥായ്പ ആവശരതജനസ്ഥായജ കവചജരുനകവനസം അതസ നഷകപടതജനസ്ഥാല് പേരസ്പരസം

വകമസ്ഥാറസം  നടെത്തുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജചജരുന്നജകലനസം  ഇകപസ്ഥാള  പ്രമസ്ഥാണസം  തജരജകക  കജടജയതജനസ്ഥാല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ വസ്ഥാഗസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരമുളള പേകരസം സലസം അനുവദജക്കണകമനസം പേജ.ടെജ. സജറജളജകന

അകപേകയജല് ആവശരകപടുന.

 ശതീ  കജസം  പേടെമസ്ഥാടെകന  സര്കവ്വ നസം.188/1  പ്രകസ്ഥാരമുളള  4  കസനസ  സലസം കലൂര്-കടെവന

കറസ്ഥാഡജനുകവണജ  ഉപേകയസ്ഥാഗകപടുതജയതസ്ഥായുസം  ഇതജനു  പേകരസം  കതസ്ഥാടസ  കചെര്ന്നസ  കജടെക്കുന്ന

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക  2.5  കസനസ  സലസം  നല്കസ്ഥാകമന്നസ  അന്നസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുമസ്ഥായജ

ധസ്ഥാരണയുണസ്ഥായജരുന്നതസ്ഥായുസം  ടെജയസ്ഥാകന  അകപേകയജലുസം  പേറയുന.  എന്നസ്ഥാല്  ഭൂമജയുകടെ  അസല്

ആധസ്ഥാരസം  വക്കതീകലസ്ഥാഫതീസജല്  കവചസ  കസ്ഥാണസ്ഥാതസ്ഥായതജനസ്ഥാല്  അന്നസ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജരുന്നജകലനസം

നഷകപട  ആധസ്ഥാരസം  ഇകപസ്ഥാള  തജരജകക  ലഭജചതജനസ്ഥാല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുമസ്ഥായുളള  മുന്ധസ്ഥാരണ

പ്രകസ്ഥാരമുളള പേകരസം സലസം അനുവദജക്കണകമനസം കജസം പേടെമസ്ഥാടെകന അകപേകയജല് പേറയുന. 

ശതീ  പേജ.ടെജ.  സജറജള,  ശതീ  കജസം  പേടെമസ്ഥാടെന്  എന്നജവര്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  സമര്പജച

അകപേകകയസ്ഥാകടെസ്ഥാപസം  ടെജ  സലങ്ങളുകടെ  ആധസ്ഥാരസം,  കസചസ,  കരചതീടസ  മുതലസ്ഥായ  കരഖകള

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജരുന. ടെജയസ്ഥാളുകള സലസം നല്കജയതജകനസ്ഥാ പേകരസം സലസം ജജ.സജ.ഡജ.എ. വസ്ഥാഗസ്ഥാനസം

കചെയതജകനസ്ഥാ  ആവശരമസ്ഥായ  കരഖകള  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജടജല.  മസ്ഥാത്രമല  കലൂര്-കടെവന  കറസ്ഥാഡജനു

കവണജ  ടെജയസ്ഥാളുകളുകടെ  ഭൂമജ  ഏകറടുതതസ  സസംബന്ധജകചസ്ഥാ  പേകരസം  സലസം  അനുവദജക്കുന്നതസ

സസംബന്ധജകചസ്ഥാ  അവരുമസ്ഥായുണസ്ഥാക്കജയ  ധസ്ഥാരണകയ  സസംബന്ധജകചസ്ഥാ  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  കരഖയുസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജലുമജല.  പേരസ്ഥാതജക്കസ്ഥാരുകടെ  വകവശവസം  പേകരസം  സലസം  ലഭജക്കുവസ്ഥാന്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുമസ്ഥായജ  ധസ്ഥാരണയുണസ്ഥായജരുന എന്നതജനസ  കതളജവജല.  എന്നസ്ഥാല്  പേജ.ടെജ.  സജറജളുസം

കജസം  പേടെമസ്ഥാടെനുസം  തങ്ങളുകടെ  അകപേകകയസ്ഥാകടെസ്ഥാപസം  സമര്പജച  കരഖകളുകടെ  അടെജസസ്ഥാനതജല്,

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജയുകടെ  24.04.2017 ല്  കൂടെജയ  480-ാസ്ഥാമതസ  എകജകപ്യൂടതീവസ

കമജറജ കയസ്ഥാഗതജകല 17/2017-18 നമ്പര് തതീരുമസ്ഥാനസം പ്രകസ്ഥാരസം ശതീ പേജ.ടെജ.  സജറജളജനുസം ശതീ കജസം

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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പേടെമസ്ഥാടെനുസം പേകരസം ഭൂമജ അനുവദജക്കുന്നതജനസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. തതീരുമസ്ഥാനജച. കമല് വജഷയതജല് ഈ

ഓഫതീസജല് നജനസം  27.02.2019 നസ നല്കജയ എ 3-17/2017-18  നമ്പര് ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ

13.05.2019 ല് 4256/എഫസ.സജ.3/2018/ജജ.സജ.ഡജ.എ. നമ്പര് പ്രകസ്ഥാരസം ലഭരമസ്ഥാക്കജയ മറുപേടെജയജല്,

ഇതുമസ്ഥായജ ബന്ധകപട ഫയലുകള പേരജകശസ്ഥാധജചതജല് ഭൂമജ എകറടുതകതസ്ഥാ പേകരസം ഭൂമജ വസ്ഥാഗസ്ഥാനസം

കചെയകതസ്ഥാ സസംബന്ധജച കരഖകള ഒനസം ലഭജചജല എന്നറജയജചജട്ടുണസ.

1998 ലസ്ഥാണസ കലൂര്-കടെവന കറസ്ഥാഡജനു കവണജ സലസം ഏകറടുതകതങ്കജലുസം പേകരസം സലസം

ആവശരകപടസ  ടെജയസ്ഥാളുകള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ  സമതീപേജക്കുന്നതസ  10  വര്ഷങ്ങളക്കു  കശഷസം

2008 ലസ്ഥാണസ.  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസതജനസ  കസ്ഥാരണമസ്ഥായജ  ഇരുവരുസം  പേറയുന്നതസ  സലതജകന  ആധസ്ഥാരസം

നഷകപടജരുനകവനസം  ഇകപസ്ഥാള  തജരജകക  ലഭജച  എനമസ്ഥാണസ.  പേരസ്ഥാതജക്കസ്ഥാരുകടെ  വസ്ഥാദങ്ങളജല്

സസംശയസ്ഥാസ്പദമസ്ഥായ  പേല  കസ്ഥാരരങ്ങളുമുകണന്നജരജകക്ക,  അവശരകരഖകള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്

ഇലസ്ഥാതജരുന്നജട്ടുസം   ശതീ  പേജ.ടെജ.  സജറജള,  ശതീ  കജസം  പേടെമസ്ഥാടെന്  എന്നജവര്ക്കസ   പേകരസം  ഭൂമജ

അനുവദജക്കുന്നതജനുളള  ജജ.സജ.ഡജ.എ. തതീരുമസ്ഥാനതജകന്മേല് വജശദതീകരണസം ലഭരമസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.19 സസ്വകസ്ഥാരര വരക്തജയുകടെ ഭൂമജ ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .   വകകയ്യേറജ എന്ന കതറസ്ഥായ പേരസ്ഥാതജ.

എറണസ്ഥാകുളസം  വജകലജജകല  സര്കവ്വ  നമ്പറുകള  1032,  1034  എന്നജവയജല്  ഉളകപട

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക ഭൂമജയുകടെയുസം അതജകനസ്ഥാടെസ  കചെര്ന കജടെക്കുന്ന ശതീ കക.കക.  സ്റ്റതീഫന് എന്ന

സസ്വകസ്ഥാരരവരക്തജയുകടെ ഭൂമജയുകടെയുസം അതജര്തജ നജര്ണയവമസ്ഥായജ ബന്ധകപടസ കണയന്നൂര് തസ്ഥാലൂക്കസ

സര്കവ്വയറുകടെ സസ്ഥാന്നജദ്ധരതജല് അളന തജടകപടുതജയകപസ്ഥാള സര്കവ്വ നസം. 1034/3 ല് ഉളകപട

0.82  ആര് ഭൂമജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  വകവശമസ്ഥാകണന്നസ  അറജഞതജകനത്തുടെര്ന്നസ  ആയതു വജട്ടു

നല്കണകമന്നസ്ഥാവശരകപടസ  ശതീ  കക.കക.  സ്റ്റതീഫന്  01.08.2010 ല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസക്രടറജ

മുമ്പസ്ഥാകക അകപേക നല്കജ.

തുടെര്ന്നസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. ജതീവനക്കസ്ഥാര് സലപേരജകശസ്ഥാധന നടെത്തുകയുസം 0.82 ആര് ഭൂമജ ശതീ

കക.കക.  സ്റ്റതീഫനു  നല്കകണജ  വരുന്ന  സസ്ഥാഹചെരരതജല്  തസ്ഥാലൂക്കസ  സര്കവ്വയറുകടെ  റജകപസ്ഥാര്ടസ

പുനനഃപേരജകശസ്ഥാധജക്കുവസ്ഥാന്  27.07.2013 കല  2530/PL/2010/GCDA  നമ്പര്  കത്തു  മുകഖന

ജജ.സജ.ഡജ.എ. കണയന്നൂര് തഹസജല്ദസ്ഥാകരസ്ഥാടെസ ആവശരകപടതു പ്രകസ്ഥാരസം ടെജ സലസം വതീണ്ടുസം സര്കവ്വ

നടെതജയകപസ്ഥാള 0.79 ആര് സലസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  വകവശമസ്ഥാകണന്നസ വരക്തമസ്ഥായജ. ഇതജകന
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അടെജസസ്ഥാനതജല് ശതീ കക.കക.  സ്റ്റതീഫന്  WP(C) 22404/2016  നമ്പര് കകസസ ഫയല് കചെയതു

പ്രകസ്ഥാരസം  2  മസ്ഥാസതജനകസം തുടെര് നടെപേടെജകള സസ്വതീകരജക്കുന്നതജനസ  ബഹ.  കകരള വഹകക്കസ്ഥാടെതജ

വജധജനരസ്ഥായസം  പുറകപടുവജച.  വജധജനരസ്ഥായസം  നടെപജലസ്ഥാക്കുന്നതജനു  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസം

കനരജടതജകനത്തുടെര്ന്നസ  ടെജയസ്ഥാന്  കകസ്ഥാടെതജയലകരസം  ഫയല്  കചെയ്തു.  തുടെര്ന്നസ  കപേസ്ഥാതുമുതല്

അനരസ്ഥാധതീനകപട്ടുകപേസ്ഥാകസ്ഥാതജരജക്കുവസ്ഥാനുസം  കകസ്ഥാടെതജ  വജധജ  നടെപജല്  വരുത്തുവസ്ഥാനുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

അകസ്വയര്  കചെയ  1032,  1034/4  എന്നതീ  സര്കവ്വ  നമ്പറുകളജല്കപട  സലതജകന  അതജര്തജ

പേരസ്ഥാതജക്കസ്ഥാരകന  സസ്ഥാന്നജദ്ധരതജല്  വതീണ്ടുസം  അളകന്നങ്കജലുസം  പേരസ്ഥാതജക്കസ്ഥാരകന  അതജകരസ്ഥാ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക  സലതജകന  അതജകരസ്ഥാ  കറയജല്കവ  വക  സലതജകന  അതജകരസ്ഥാ

വരക്തമസ്ഥായജ നജര്ണയജക്കുവസ്ഥാന് തസ്ഥാലൂക്കസ സര്കവ്വയര്ക്കസ സസ്ഥാധജചജല. ഈ സസ്ഥാഹചെരരതജല് ആയതു

പേരജകശസ്ഥാധജചസ  റജകപസ്ഥാര്ടസ  നല്കുന്നതജകലക്കസ്ഥായജ  ബഹ.  കകസ്ഥാടെതജ  അഡസ്വകക്കറസ  കമതീഷകന

നജയമജച.  തുടെര്ന്നസ  18.05.2019 ല്  തസ്ഥാലൂക്കസ  സര്കവ്വയര്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക  സലതജകന

അതജര്തജ  സര്കവ്വ  കചെയ്തു  തജടകപടുതജയതു  പ്രകസ്ഥാരസം  ശതീ  കക.കക.  സ്റ്റതീഫന്  വക  സലസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വകകയ്യേറജയജട്ടുകണന്ന  മുന്  തസ്ഥാലൂക്കസ  സര്കവ്വയറുകടെ  റജകപസ്ഥാര്ടസ  കതറസ്ഥാകണന്നസ

അഡസ്വകക്കറസ കമതീഷനുസം പേരസ്ഥാതജക്കസ്ഥാരനുസം കബസ്ഥാധരകപട്ടു.

മുന് തസ്ഥാലൂക്കസ  സര്കവ്വയറുകടെ കതറസ്ഥായ റജകപസ്ഥാര്ടസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ശതീ കക.കക.  സ്റ്റതീഫനസ  പേകരസം

സലസം നല്കുന്നതജനസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ,  എടുത തതീരുമസ്ഥാനസം റദസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം റജവപ്യൂ കപേറതീഷന്

ഫയല്  കചെയ്യുന്നതജനുസം  കകസ്ഥാടെതജയലകര  നടെപേടെജകള  ഒഴജവസ്ഥാക്കുന്നതജനുമസ്ഥായജ  നടെപേടെജകള

സസ്വതീകരജചജട്ടുകണസ്ഥാ എന്നസ്ഥാരസ്ഥാഞസ  04.06.2019 ല് എ 2-29/2017-18  നമ്പര് ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ

നല്കജയതജകനത്തുടെര്ന്നസ റജവപ്യൂ കപേറതീഷന് ഫയല് കചെയ്യുന്നതജനുസം കകസ്ഥാടെതജയലകര നടെപേടെജകള

ഒഴജവസ്ഥാക്കുന്നതജനുമസ്ഥായജ അടെജയനജരനടെപേടെജ സസ്വതീകരജക്കണകമന്നസ അറജയജചകകസ്ഥാണസ അഡസ്വകക്കറജനസ

കതസ  നല്കജയജട്ടുളളതസ്ഥായുസം  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  29.06.2019 കല  4284/എഫസ.സജ.3/2019/

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  കത്തു  പ്രകസ്ഥാരസം  മറുപേടെജ  നല്കജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  നജയമ  നടെപേടെജകള

തസ്വരജതകപടുതജ, വകവശമുളള ഭൂമജ നഷകപടുന്ന സസ്ഥാഹചെരരസം ഒഴജവസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഭൂമജ  അകസ്വയര്  കചെയ്യുകമ്പസ്ഥാളതകന്ന  അതജര്തജ  നജര്ണയജചസ

സസംരകജചസ്ഥാല്  അനസ്ഥാവശര  തര്ക്കങ്ങളുസം  കകസ്ഥാടെതജ  വരവഹസ്ഥാരങ്ങളുസം  ഒഴജവസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ,

ഭസ്ഥാവജയജല് ഇക്കസ്ഥാരരതജല് ശദ്ധപേതജപജകക്കണതസ്ഥാണസ.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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2.20 ഇന്ഡരന് സൂപര് ലതീഗസ ഫുട്കബസ്ഥാള മത്സരങ്ങളക്കസ കുറഞ വസ്ഥാടെക ഈടെസ്ഥാക്കജ
കലൂര് ജവഹര്ലസ്ഥാല് കനഹ്രു അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര കസ്റ്റഡജയസം അനുവദജച  .

ഫയല് നസം. 8908/എകസ്റ്ററസ/എ 3/17/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. / തതീയതജ എ 3-3/2017-18 തതീയതജ 14.11.2018

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജയുകടെ മറുപേടെജവജവരസം 8908/എകസ്റ്ററസ/എ 3/2017 തതീയതജ 20.01.2019

ഇന്ഡരന് സൂപര് ലതീഗസ ഫുട്കബസ്ഥാളജകന നസ്ഥാലസ്ഥാസം സതീസണ് മത്സരങ്ങളക്കസ്ഥായജ (2017) കലൂര്

ജവഹര്ലസ്ഥാല്  കനഹ്രു  അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര  കസ്റ്റഡജയസം  14.11.2017  മുതല്  31.03.2018  വകര  കകരള

ബസ്ഥാകസ്റ്റഴ്സസ  ഫുട്കബസ്ഥാള  കബജനനുവദജചകകസ്ഥാണസ  14.11.2017 ല്  കകരള  ബസ്ഥാകസ്റ്റഴ്സസ  എഫസ.സജ.യുസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുസം  തമജല്  കരസ്ഥാര്  ഒപജട്ടു.  ഓകരസ്ഥാ  മത്സരതജനുസം  5  ലകസം  രൂപേയസ്ഥാണസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വസ്ഥാടെക  നജശയജചതസ.  1  കകസ്ഥാടെജ  രൂപേ  കസകപ്യൂരജറജ  നജകകപേമസ്ഥായുസം  സസ്വതീകരജച.

ആകക  9  മത്സരങ്ങളസ്ഥാണസ  കലൂര്  കസ്റ്റഡജയതജല്  നടെന്നതസ.    ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ

കമജറജയുകടെ 22.12.2019 കല 200/2017-18 നമ്പര് തതീരുമസ്ഥാനസം പ്രകസ്ഥാരസം കമല്നടെപേടെജ സസ്ഥാധൂകരജച.

ഫജഫ അണര്  17  ഫുട്കബസ്ഥാള കവളഡസ  കപസ  മത്സരവമസ്ഥായജ  ബന്ധകപടസ  ഏകകദശസം  26

കകസ്ഥാടെജ  രൂപേ  കചെലവഴജചസ  അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര  നജലവസ്ഥാരതജല് നവതീകരജച  ഫുട്കബസ്ഥാള  കസ്റ്റഡജയമസ്ഥാണസ

ഐ.എസസ.എല്.  മത്സരസം  നടെത്തുവസ്ഥാന്  കകരള  ബസ്ഥാകസ്റ്റഴ്സജനസ  അനുവദജചതസ.    കസ്റ്റഡജയതജകല

കകസ്ഥാസംപേറജറതീവസ  ഏരജയ  ഏകകദശസം  5400  ചെ.മതീറര്  ആണസ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എഞജനതീയറജസംഗസ

വജഭസ്ഥാഗസം  സമര്പജച  ശുപേസ്ഥാര്ശ  പ്രകസ്ഥാരസം  ഇതജനസ  30  ലകസം  രൂപേ  പ്രതജദജന  വസ്ഥാടെക

ഈടെസ്ഥാകക്കണതുണസ.  കൂടെസ്ഥാകത  പേരസര  ചെസ്ഥാര്ജസ  ഇനതജല്  ആകക  40  ലകസം  രൂപേയുസം

ഈടെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ശുപേസ്ഥാര്ശ കചെയ്തു.  എന്നസ്ഥാല് കകരള ബസ്ഥാകസ്റ്റഴ്സജല് നജനസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ ലഭജച

വരുമസ്ഥാനസം ഒരു മത്സരതജനസ  5,00,000/-  രൂപേ നജരക്കജല് 45,00,000/-  രൂപേ മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ,  പേരസരസം

ഇനതജല് വരുമസ്ഥാനസം ലഭരമസ്ഥായജതുമജല. 2014, 2016 വര്ഷങ്ങളജകല ഐ.എസസ.എല്. മത്സരങ്ങള

നടെന്നകപസ്ഥാള  പേരസര  ഇനതജല്  മസ്ഥാത്രസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  18  ലകസം  രൂപേ  വരുമസ്ഥാനസം

ലഭജചജരുന്നതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന. എഞജനതീയറജസംഗസ വജഭസ്ഥാഗസം ശ ശുപേസ്ഥാര്ശ കചെയ നജരക്കജല് നജനസം വളകര

കുറഞ നജരക്കജലസ്ഥാണസ കകരള ബസ്ഥാകസ്റ്റഴ്സജനസ കസ്റ്റഡജയസം അനുവദജചതസ. നഷസം ചുവകടെ കകസ്ഥാടുക്കുന :-

വസ്ഥാടെകയജനതജകല ഒരു ദജവസകത നഷസം 30-5  =  25 ലകസം 

വസ്ഥാടെകയജനതജകല ആകക നഷസം 25 x 9 = 2,25,00,000

പേരസരയജനതജകല നഷസം 40,00,000

ആകക നഷസം 2,65,00,000

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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കമല് വജഷയതജല് ഈ ഓഫതീസജല് നജനസം  14.11.2018 ല് നല്കജയ എ 3-3/2017-18

നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  20.01.2019 ല്   8908/എകസ്റ്ററസ/എ 3/2017   നമ്പര്  പ്രകസ്ഥാരസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ മറുപേടെജയജല് 5  ലകസം രൂപേ നജരക്കജല് വസ്ഥാടെക നജശയജചസ കരസ്ഥാര് കവച

നടെപേടെജ  22.12.2017 കല  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  തതീരുമസ്ഥാനസം  നസം.200/2017-18  പ്രകസ്ഥാരസം

സസ്ഥാധൂകരജചതസ്ഥായജ  അറജയജച.  എന്നസ്ഥാല്  കുറഞ  വസ്ഥാടെകയസ  കകരള  ബസ്ഥാകസ്റ്റഴ്സസ  എഫസ.സജ.ക്കസ

കസ്റ്റഡജയസം  അനുവദജചതജനുസം  പേരസര  ഇനതജകല  ചെസ്ഥാര്ജസ  ഈടെസ്ഥാക്കസ്ഥാതജരുന്നതജനുസം

വജശദതീകരണസം ലഭജചജടജല. 

ദജവസവസം അര ലകതജലധജകസം കസ്ഥാണജകകളത്തുകയുസം വന്കതസ്ഥാതജല് പേണസം ഒഴുകുകയുസം

കചെയ കചവടെ തസ്ഥാല്പരരങ്ങള മുന്നജര്തജയുളള ഈ സസംരസംഭതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ കലൂര്

അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര  കസ്റ്റഡജയസം  അനുവദജചകപസ്ഥാള,  ഇതജല്  നജനസം  അര്ഹമസ്ഥായ  സസ്ഥാമ്പതജക  കനടസം

ഉണസ്ഥാക്കുന്നതജനുളള  ശമങ്ങള  നടെതസ്ഥാകത  കുറഞ  വസ്ഥാടെകയസ  കസ്റ്റഡജയസം  അനുവദജചതസ

അസംഗതീകരജക്കുവസ്ഥാന്  കഴജയുന്നതല.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  ലഭജകക്കണ  2,65,00,000/-  രൂപേയുകടെ

വരുമസ്ഥാനസം നഷകപടുതജയതജനസ വജശദതീകരണസം ലഭരമസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.21 ഭവനനജര്മസ്ഥാണ വസ്ഥായ്പ കുടെജശ്ശേജകയജനതജല് ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .  യസ ലഭജകക്കണ 
64.66   ലകസം രൂപേ ലഭജചജല  .

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  നജനസം  വജവജധ  ഭവനനജര്മസ്ഥാണ  പേദ്ധതജകളജലുളകപടുതജ  (LIG,

MIG,  HIG)  ഭവനനജര്മസ്ഥാണതജനസ്ഥായജ  വസ്ഥായ്പ  എടുതജട്ടുളളവര്  സമയബന്ധജതമസ്ഥായജ  തുക

തജരജചടെയസ്ഥാതതു മൂലസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ ഈയജനതജല്  31.03.2018  വകര  64.66  ലകസം രൂപേ

ലഭജക്കുവസ്ഥാനുണസ (പേലജശ ഉളകപകടെ).  വജശദവജവരസം ചുവകടെ കചെര്ക്കുന:-

ക്രമ
നസം.

ഹടൗസജസംഗസ
സതീസം

അകലസ്ഥാടജയുകടെ കപേരസ 31.03.2018 കല
കുടെജശ്ശേജക തുക

ഫയല് നസം.

1 LIG ഇബസ്ഥാഹജസം സജ.എ. 1,07,501 L-11/LIG/27855/ Loan/GCDA

2 LIG മുഹമദസ പേജളള എ.എസം. 87,650 L-11/LIG/27828/ Loan/GCDA

3 LIG കക.എസം.കതസ്ഥാമസസ 95,052 L-11/LIG/27684/ Loan/GCDA

4 LIG വജ.ഒ.മതസ്ഥായജ 45,717 L-11/LIG/42232/ Loan/ GCDA

5 LIG കചെലപന് കക.എ. 3,33,590 L-11/LIG/38120/ Loan/GCDA

6 LIG പുഷ്പവലജ 1,77,420 L-11/LIG/37417/ Loan/GCDA

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം.

ഹടൗസജസംഗസ
സതീസം

അകലസ്ഥാടജയുകടെ കപേരസ 31.03.2018 കല
കുടെജശ്ശേജക തുക

ഫയല് നസം.

7 LIG കഗസ്ഥാപേജ ഇ.സജ. 38,207 L-11/LIG/37193/ Loan/GCDA

8 LIG അഗസജ എസം.വജ. 1,04,508 L-11/LIG/37333/ loan/GCDA

9 LIG കജസ്ഥാസഫസ കക.എകസ 92,879 L-11/LIG/37461/ loan/GCDA

10 LIG നസ്ഥാരസ്ഥായണന് 1,94,620 L-11/LIG/27989/Loan/GCDA

11 LIG കവലന് ആര്. 69,236 L-11/LIG/27812/ loan/GCDA

12 LIG പേരതീതസ വജ.എസസ. 43,962 L-11/LIG/42204/ loan/GCDA

13 LIG അനജല്കുമസ്ഥാര് എ.കക. 16,091 L-11/LIG/42236/ Loan/GCDA

14 LIG കൃഷ്ണന്നസ്ഥായര് എസം.കക. 60,297 L-11/27960/LIG/ loan/GCDA

15 LIG കജസ്ഥാസഫസ ടെജ.കക. 1,97,586 L-11/LIG/37435/ Loan/GCDA

16 MIG ഐഷസ്ഥാ (w/o ബസ്ഥാവ) 3,14,027 L-11/MIG/28760/ Loan/GCDA

17 MIG ഹവസന് എ.എ. 24,698 L-11/MIG-II/28953Loan/GCDA

18 MIG കുഞമുഹമദസ 1,17,700 L-11/MIG-II-29/ Loan/GCDA

19 MIG കുഞകുറുമ്പന് 76,509 L-11/MIG/38011/Loan /GCDA

20 MIG ഭവസ്ഥാനജയമ ടെജ.ബജ. 1,55,615 L-11/MIG-1-75/ Loan/GCDA

21 MIG കജക്കബസ കക.കജ. 2,45,427 L-11/MIG/28104/ Loan/GCDA

22 MIG രസ്ഥാജന് കക.വജ. 2,46,378 L-11/MIG/28536/ Loan/GCDA

23 MIG അബ്ദുല് ഹമതീദസ കക.എ. 3,15,925 L-11/MIG/38047/ Loan/GCDA

24 MIG ചെജദസംബരന് ടെജ.ജജ. 1,99,390 L-11/MIG/38077/ Loan/GCDA

25 MIG ശസ്ഥാനസ്ഥാ നസ്ഥാരസ്ഥായണന് 1,94,620 L-11/MIG/II-32/ Loan/GCDA

26 MIG എസം.വജ.കജസ്ഥാസസ 3,25,815 L-11/MIG/116/Loan/ GCDA

27 MIG കക.കസ്ഥാര്തജകകയന് 2,30,223 L-11/MIG/28410/ L/GCDA

28 MIG പേടൗകലസ്ഥാസസ പേജ.ഡജ. 3,20,049 L-11/MIG/28904/ L/GCDA

29 MIG യസ്ഥാകക്കസ്ഥാബസ ടെജ.എന്. 1,84,315 L-11/MIG/28956/ L/GCDA

30 MIG പേടൗകലസ്ഥാസസ 3,52,527 L-11/MIG/28943/ L/GCDA

31 MIG കദവസജക്കുടജ പേജ.ടെജ. 3,22,497 L-11/MIG/II-133A/Loan/GCDA

32 MIG കദവസജ ബസ്ഥാബു 64,062 L-11/MIG/28945/ Loan/GCDA

33 MIG പേകത്രസ്ഥാസസ പേജ.ഡജ. 3,20,049 L-11/MIG-II 52(A)/Loan/GCDA

34 HIG കസസ്ഥാമവലജ എസം.ബജ. 2,03,619 L-11/HIG/29635/ Loan/GCDA

35 HIG കമസ്ഥാഹനന് സജ.പേജ. 5,88,502 L-11/LIG/39033/Loan/GCDA

ആകക 64,66,263

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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വസ്ഥായ്പ എടുതവര്കക്കതജകര ആര്.ആര്.നടെപേടെജ സസ്വതീകരജചജട്ടുകണങ്കജലുസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ തുക

ലഭജചജടജല.  ഭവനവസ്ഥായ്പ  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം  കുടെജശ്ശേജകക്കസ്ഥാര്കക്കതജകര  യഥസ്ഥാസമയസം  നടെപേടെജകള

സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാകതയജരുന്നതസ്ഥാണസ  കുടെജശ്ശേജക  വര്ദ്ധജചതജനുസം  തുക  ലഭജക്കസ്ഥാകതയജരുന്നതജനുസം  കസ്ഥാരണസം.

കമല് തുക അകതസ്ഥാറജറജയസ ലഭജചജട്ടുകണങ്കജല് ആയതജകന വജവരസം അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.  ലഭജക്കസ്ഥാത

പേകസം  ആര്.ആര്.  നടെപേടെജകളുകടെ  നജലവജകല  സജതജ  അകനസ്വഷജകക്കണതുസം  നടെപേടെജകള

ഊര്ജജതകപടുകതണതുമസ്ഥാണസ.

2.22 ഹടൗസജസംഗസ  സതീമുകള    -    ഉപേകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കളജല്  നജനസം  തവണകള  കൃതരമസ്ഥായജ 
പേജരജക്കുന്നജല  .

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നടെപജലസ്ഥാക്കജയ  രസ്ഥാകമശസ്വരസം,  എടെതല  ഹടൗസജസംഗസ  സതീമുകളുകടെ

ഉപേകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കളജല് നജനസം തവണ തുകകള കൃതരമസ്ഥായജ പേജരജകചടുക്കുന്നജല.  ഇതുമസ്ഥായജ ബന്ധകപട

രജജസ്റ്ററുകളുകടെയുസം  ഫയലുകളുകടെയുസം  പേരജകശസ്ഥാധനയജല്  31.03.2018 കല  കണക്കസ  പ്രകസ്ഥാരസം

19,92,348/-  രൂപേ  ഇവരജല്  നജനസം  പേജരജകചടുക്കുവസ്ഥാനുണസ  (പേലജശ  ഉളകപടുതജയജടജല).  ഇതു

സസംബന്ധജച വജശദവജവരങ്ങള തസ്ഥാകഴ നല്കുന :-

(എ) രസ്ഥാകമശസ്വരസം ഹടൗസജസംഗസ സതീസം  .

ക്രമ നസം. ഉപേകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവസ ഡജമസ്ഥാന്ഡസ
( )₹

കളകന്
( )₹

ബസ്ഥാക്കജ
( )₹

1. വല്സ കജസ്ഥാണജ 1,25,724 2,99,739 0

2. കസസ്ഥാഫജയ ഫസ്ഥാന്സജസസ 1,25,724 1,16,412 0

3. എലജസബതസ കചെറജയസ്ഥാന് 1,25,649 1,26,187 0

4. നതീതു സണജ 1,25,749 1,26,258 0

5. സുനജത കജസ്ഥാസഫസ 2,36,347 4,07,320 0

6. സജ.പേജ. സകനസ്ഥാഷ് കുമസ്ഥാര് 1,25,571 1,25,987 0

7. പേജ. ഉണജക്കൃഷ്ണന് 1,36,052 1,37,096 0

8. ബജ.എസസ. ഹരജകുമസ്ഥാര് 1,11,231 1,11,842 0

9. അരതീന കപേസ്ഥാള 3,09,191 3,10,800 0

10. കജസ്റ്റജ കജസ്ഥാസസ 1,25,716 1,25,826 0

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ നസം. ഉപേകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവസ
ഡജമസ്ഥാന്ഡസ

( )₹
കളകന്

( )₹
ബസ്ഥാക്കജ

( )₹

11. എ.എസം. നസ്ഥാസര് 1,25,721 1,26,020 0

12. കരഷ്മെ കക.കജ. 1,25,724 1,25,897 0

13. ബസ്ഥാബു വപേ 62,464 62,712 0

14. എ.എസസ. മധുസൂദന് 1,25,496 1,20,000 5,496

15. കമഴ്സജ കജക്കബസ 1,61,046 1,47,200 13,846

16. മണജക്കുടന് പേജ.എസസ. 1,25,724 1,25,747 0

17. കഹല്മ സനല് 1,25,724 1,25,714 0

18. കറസ്ഥാസജ കസബസ്ഥാസ്റ്റരന് 1,25,724 1,26,050 0

19. ബജജു കക.എസം. 1,25,598 1,25,753 0

ആകക 28,654

(ബജ) എടെതല ഹടൗസജസംഗസ സതീസം   (  കഫസസ   I)

ക്രമ നസം. ഉപേകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവസ
ഡജമസ്ഥാന്ഡസ

( )₹
കളകന്

( )₹
ബസ്ഥാക്കജ

( )₹

1. കസലജന് കതസ്ഥാമസസ 21,428 22,000 0

2. അബ്ദുള നസ്ഥാസര് 70,734 66,210 0

3. ജജ. രഗജത 1,00,868 1,21,000 0

4. പേജ.കക. സഫജയ 29,156 29,526 0

5. രജതീഷ് കുമസ്ഥാര് 43,195 21,650 21,545

6. ആനജ കജസ്ഥാസഫസ 20,821 21,284 0

7. ബസ്ഥാബു കക. കപേസ്ഥാള 20,721 21,736 0

8. കപേസ്ഥാളജന് കസവരര് 52,521 35,000 17,521

9. ടെജ.ഒ. സണജ 52,521 15,000 37,521

10. പേജ.എചസ. വബജു 0 0 0

11. കറസ്ഥാണജ കക. രസ്ഥാജന് 0 0 260

ആകക 81,371
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(സജ) എടെതല ഹടൗസജസംഗസ സതീസം   (  കഫസസ   II )

ക്രമ നസം. ഉപേകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവസ ഡജമസ്ഥാന്ഡസ
( )₹

കളകന്
( )₹

ബസ്ഥാക്കജ
( )₹

1. എലജസബതസ കജക്കബസ 1,10,376 1,11,680 0

2. ലജസജ കതസ്ഥാമസസ 99,184 87,067 12,117

3. രസ്ഥാജലകജ അമ 1,10,037 80,581 29,456

4. പേജ.ജജ. ഫസ്ഥാന്സജസസ 1,46,307 1,19,500 26,807

5. ടെജ.എസം. കത്രസര 1,01,381 1,01,856 0

6. പേജ.വജ. കതസ്ഥാമസസ 1,32,386 1,33,800 0

7. ഓസംല കജസ്ഥാര്ജസ 38,224 38,916 0

8. കതസ്ഥാമസസ മുത്തുറസ 1,03,051 1,03,051 0

9. സണജ ഏബഹസ്ഥാസം കകസ്ഥാട്ടൂര് 1,04,796 1,40,000 0

10. കക.ബജ. ബജകനസ്ഥായസ 1,02,812 1,04,576 0

11. എസം.എസസ. കജകറസ്ഥാസം 1,10,230 1,11,435 0

12. എല്കദസ്ഥാ കപേസ്ഥാള 62,280 70,500 0

13. കവജത ഇ.പേജ. 80,928 80,925 0

14. ടെജ.പേജ. അജ്മല് ബസ്ഥാബു 83,540 83,652 0

15. കക.വജ. ഫജലജപസ മസ്ഥാതദ്യു 57,580 57,776 0

16. ടെജ.കക. നന്ദനന് 49,163 49,243 0

17. എസം.ബജ. പ്രദതീപേസ 1,90,782 1,15,000 75,782

18. ആര്. ശതീകസ്ഥാനസ 32,187 1,23,600 0

19. ടതീസ കജസ്ഥാസഫസ 71,720 71,810 0

20. ഉഷ ബസ്ഥാലകൃഷ്ണന് 71,532 90,000 0

21. ആര്. ശശജകസ്ഥാനസ & 
എ.ആര്.ബതീന

24,029 24,600 0

22. കമഴ്സജ കസവരര് 46,044 60,000 0

23. എസസ കജകഷസ്ഥാര് 1,03,506 89,160 14,346

24. പേജ.കക. നസതീസം 52,753 52,812 0

25. കജകറസ്ഥാസം കജസ്ഥാസഫസ 2,97,633 91,500 2,06,133

26. പേതീയൂഷസ പേജ.പേജ. 2,42,888 2,43,500 0

27. വസ്ഥാസുകദവ പേണജക്കര് 3,28,414 0 3,28,414

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ നസം. ഉപേകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവസ ഡജമസ്ഥാന്ഡസ
( )₹

കളകന്
( )₹

ബസ്ഥാക്കജ
( )₹

28. എന്.കക. കുമസ്ഥാരന് 71,916 72,000 0

29. കമഴ്സജ കജസ്ഥാര്ജസ 4,74,475 0 4,74,475

30. എ. മുഹമദസ സക്കതീര് 2,83,341 1,35,000 1,48,341

31. ലതീന കുമസ്ഥാരജ 54,236 52,400 1,836

32. കഗസ്ഥാഡസ്വജന് കനകറസ്ഥാ 74,671 75,030 0

33. എ.എസം. നവസ്ഥാസസ 2,43,865 1,11,000 1,32,865

34. അബ്ദുള സമദസ 1,51,586 40,000 1,11,586

35. പ്രകമസ്ഥാദസ കുമസ്ഥാര് ശുക 51,870 55,000 0

36. കഷര്ലജ കജസ്ഥാര്ജസ 53,415 54,000 0

37. ഇന്ദജര കക. 53,432 53,432 0

38. കലസ്ഥാമണജ 1,16,030 92,080 23,950

39. ബസ്ഥാബു ടെജ.കജ. 1,19,916 90,000 29,916

40. എല്സജ ആനണജ 1,52,203 1,63,600 0

41. കക.പേജ. രസ്ഥാകജഷസ 1,00,028 40,000 60,028

42. സമതീന ഷസ്ഥാജജ 49,950 50,421 0

43. സുജതീഷസ കജസ്ഥാര്ജസ കപേസ്ഥാള 53,637 54,086 0

44. സുസ്മജത 48,993 49,954 0

45. രസ്ഥാജന് കക.കജ. 53,814 55,668 0

46. സജദ്ധതീഖസ എ.എ. 1,71,338 1,35,100 36,238

47. കജസ്ഥാര്ജസ വര്ഗ്ഗതീസസ 53,544 54,398 0

48. വസനലകജ പേജ. 64,708 64,708 0

49. കക. രസ്ഥാജ്കുമസ്ഥാര് & ഗതീതസ്ഥാ രസ്ഥാജസ 47,164 48,200 0

50. സകനസ്ഥാഷ് കുമസ്ഥാര് 7,068 7,592 0

51. മകഹശസ്വരജ ജജ. 57,529 59,322 0

52. സുനജല് ടെജ.എസസ. 54,584 54,730 0

53. സദസ്ഥാശജവന് സജ.എ. 49,859 37,194 12,665

54. കഗസ്ഥാപേതീകൃഷ്ണന് സജ. 55,937 60,200 0

55. രമണജ കഗസ്ഥാപേസ്ഥാലകൃഷ്ണന് 54,030 54,360 0

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ നസം. ഉപേകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവസ ഡജമസ്ഥാന്ഡസ
( )₹

കളകന്
( )₹

ബസ്ഥാക്കജ
( )₹

56. കറജജ പേജ. ഡസ്ഥാനജകയല് 40,742 36,283 0

57. കുഞ മറജയസ്ഥാമ പേജ.ജജ. 54,941 56,639 0

58. എസസ. ചെന്ദ്രബസ്ഥാബു 66,773 57,000 9,773

59. ആന്സല് കനകറസ്ഥാ 79,170 81,256 0

60. കജസ്ഥായജസസ കനകറസ്ഥാ 80,668 81,274 0

61. പേജ.എ. ഷസംസു 80,884 90,362 0

62. വലല ലതതീഫസ 2,15,539 4,35,456 0

63. കമരജ വജ.വജ. 24,162 24,163 0

64. കകസ്ഥാമളവലജ ജജ. 1,63,893 1,08,500 55,393

65. ഷജനജ അരുണ് 90,217 60,000 30,217

66. അമജണജ ശങ്കുണജ 2,20,702 1,68,800 51,902

67. റസജയ എസം.കക. 50,361 53,620 0

68. ലജലജയ ആഷ് ലജ 60,663 50,580 10,083

69. എ.വജ. തുളസജ രവതീന്ദ്രന് 43,117 2,35,000 0

70. ഗുലസ്ഥാബസ്ഥായജ 43,914 1,44,400 0

71. ഐഷ പേജ.എസസ. 1,13,123 1,24,790 0

72. സുതജന ചെന്ദ്രബസ്ഥാബു 21,600 21,600 0

ആകക 18,82,323

2.23 സജ  .  എസം  .  ഡജ  .  എസസ  .    പേരസരസം  സസ്ഥാപേജക്കല്    -    കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ    8,40,470/-    രൂപേ  
നഷപേരജഹസ്ഥാരസം നല്കുവസ്ഥാന് കകസ്ഥാടെതജ വജധജ  .

(ഫയല് നസം. 4518/ഇ 2/2010/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

മവറന് വഡ്രൈവസ കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകജല് നജര്ദജഷ സലങ്ങളജല് പേരസരസം കചെയ്യുന്നതജനസ

M/s V.Z. മുഹമദസ ഷസ്ഥാഹജദസ & റഷതീദസ എന്ന സസ്ഥാപേനവമസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ. 05.09.2011 ല് മൂന

വര്ഷ  കരസ്ഥാര്  ഒപജടജരുന.  മൂന  വര്ഷകതക്കസ  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപകജല്  പേരസരകബസ്ഥാര്ഡുകള

സസ്ഥാപേജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  42  ലകസം  രൂപേയസ്ഥാണസ  സസ്ഥാപേനസം  വസ്ഥാഗസ്ഥാനസം  കചെയതസ.  നജരതദ്രവരമസ്ഥായ

3 ലകസം രൂപേയുസം ആദര ഗഡുവസ്ഥായ 14 ലകസം രൂപേയുസം സസ്ഥാപേനസം 02.09.2011 ല് അടെച. എന്നസ്ഥാല്

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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കരസ്ഥാര്  തുകയുകടെ  രണസ്ഥാസം  ഗഡുവസ്ഥായ  14  ലകസം  രൂപേ  കരസ്ഥാര്  സസ്ഥാപേനസം  അടെചജല.  തുടെര്ന്നസ

15.10.2012 കല 4518/ഇ 2/2010/ജജ.സജ.ഡജ.എ. നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരസം സസ്ഥാപേനവമസ്ഥായുളള കരസ്ഥാര്

ജജ.സജ.ഡജ.എ. റദസ്ഥാക്കുകയുസം അതുവകര അടെവസ വരുതജയ തുകകള മുതല്കൂട്ടുകയുസം കചെയ്തു. 

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  കമല്  നടെപേടെജകക്കതജകര  ടെജ  സസ്ഥാപേനസം  ബഹ.എറണസ്ഥാകുളസം  സബസ

കകസ്ഥാടെതജയജല് ഒ.എസസ.നസം.8/2015 പ്രകസ്ഥാരസം കകസസ ഫയല് കചെയ്തു. ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുമസ്ഥായുളള കരസ്ഥാര്

വരവസകള  അപ്രസ്ഥാകയസ്ഥാഗജകവസം  വരക്തമസ്ഥായജ  നജര്ണയജക്കസ്ഥാതതുമസ്ഥായജരുനകവനസം  കരസ്ഥാര്

നടെപസ്ഥാക്കുന്നതജല്  ജജ.സജ.ഡജ.എയുകടെ  ഭസ്ഥാഗത്തു  നജനസം  സഹകരണമുണസ്ഥായജല  എനസം  കരസ്ഥാര്

വരവസകളജകല  അവരക്തതകള  മുതകലടുതസ  അവജകടെയുളള  വരസ്ഥാപേസ്ഥാരജകള  പേരസരകബസ്ഥാര്ഡസ

സസ്ഥാപേജക്കുന്നതജകന  തടെസകപടുതജ  എനസം  ഇതജകനതജകര  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അധജകൃതകരസ്ഥാടെസ

പേരസ്ഥാതജകപടതജല്  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  നടെപേടെജയുസം  സസ്വതീകരജചജല  എനസം  പേകരസം  തങ്ങളുമസ്ഥായുളള  കരസ്ഥാര്

റദസ്ഥാക്കുകയസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചെയകതനസം  പേരസ്ഥാതജയജല്  പേറയുന.  തങ്ങള  ഇതുവകര

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  22,42,793/-  രൂപേ  ആകക  അടെചകവനസം  തങ്ങളുകടെ  നഷസം

പേരജഹരജക്കണകമനസം പേരസ്ഥാതജക്കസ്ഥാര് ആവശരകപട്ടു. ബഹ.  കകരള വഹകക്കസ്ഥാടെതജ പേരസ്ഥാതജക്കസ്ഥാരുകടെ

വസ്ഥാദസം ഭസ്ഥാഗജകമസ്ഥായജ അസംഗതീകരജക്കുകയുസം നഷപേരജഹസ്ഥാരമസ്ഥായജ 8,40,470/- രൂപേയുസം കകസ്ഥാടെതജ കചെലവസം

വജധജ പുറകപടുവജച ദജവസസം മുതല് 12% പേലജശയുസം ഷസ്ഥാഹജദസ & റഷതീദസ കമ്പനജക്കസ നല്കുന്നതജനസ

22.06.2017 ല് വജധജക്കുകയുസം കചെയ്തു. 2,54,429/- രൂപേയസ്ഥാണസ കകസ്ഥാടെതജകചലവസ കണക്കസ്ഥാക്കജയതസ.

കകസജകല  നജലവജകല  അവസ  സസംബന്ധജചസം  ഇതജകന്മേല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സസ്വതീകരജച

നടെപേടെജകള സസംബന്ധജചസം വജശദതീകരണസം ആരസ്ഥാഞകകസ്ഥാണസ  09.04.2019 കല എ 3-22/2017-18

നമ്പര്  പ്രകസ്ഥാരസം  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നല്കജയജരുന.  ഇതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  07.06.2019 ല്

4256/എഫസ.സജ.3/2018/ജജ.സജ.ഡജ.എ. നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരസം ലഭരമസ്ഥാക്കജയ മറുപേടെജയജല് മവറന്

വഡ്രൈവസ കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകജകല നജര്ദജഷ സലങ്ങളജല് പേരസരസം കചെയ്യുന്നതജനസ്ഥായജ  M/s V.Z.

മുഹമദസ ഷസ്ഥാഹജദസ & റഷതീദസ എന്ന പേരസര സസ്ഥാപേനവമസ്ഥായജ ഏര്കപട കരസ്ഥാറജകന അനുബന്ധതജല്

കചെര്തജരജക്കുന്ന  17  സലങ്ങളജലുസം  കരസ്ഥാറജല്  പേറഞജരജക്കുന്ന  അളവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  പേരസരസം

പ്രദര്ശജപജക്കുന്നതജനസ  ബുദ്ധജമുടജല  എന്നസ  എഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗസം  പേരജകശസ്ഥാധജചസ  റജകപസ്ഥാര്ടസ

കചെയജട്ടുളളതസ്ഥായജ  അറജയജച.  കകസ്ഥാടെതജ  വജധജകക്കതജകര  അപതീല്  സസ്ഥാധരതയുകണന്ന

നജയകമസ്ഥാപേകദശതജകന  അടെജസസ്ഥാനതജല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസക്രടറജയുകടെ  ഉതരവനുസരജചസ

ആര്. എഫസ.എ.124/18 നമ്പര് അപതീലുസം അഫജഡവജറ്റുസം ഫയല് കചെയതസ്ഥായുസം മറുപേടെജയജല് പേറയുന.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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കരസ്ഥാര് വരവസകള ചെമയ്ക്കുകമ്പസ്ഥാള ജജ.സജ.ഡജ.എ. വരുതജയ അശദ്ധയസ്ഥാണസ പ്രതജകൂലമസ്ഥായ

കകസ്ഥാടെതജ വജധജയജകലക്കുസം വന്തുക നഷപേരജഹസ്ഥാരസം നല്കകണ സജതജയജകലക്കുസം വഴജകതളജചതസ.

ഭസ്ഥാവജയജല്  കരസ്ഥാറുകള  ചെമയ്ക്കുകമ്പസ്ഥാള  തര്ക്കങ്ങളക്കുസം  വരവഹസ്ഥാരങ്ങളക്കുസം  ഇടെനല്കസ്ഥാതവജധസം

കൂടുതല് ജസ്ഥാഗതകയസ്ഥാകടെ വരവസകള ഉളകപടുത്തുവസ്ഥാന് ശദ്ധജകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.24 കലൂര്  -  കടെവന കറസ്ഥാഡരജകജല് പേരസരസം സസ്ഥാപേജക്കല്   -   കുടെജശ്ശേജക വരുതജയ 
കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനജല് നജനസം പേജഴപലജശ ഈടെസ്ഥാക്കജയജടജല  .

(ഫയല് നസം.3255/ബജ.2/എകസ്റ്ററസ/15/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  ഉടെമസതയജലുളള  കലൂര്-കടെവന  കറസ്ഥാഡജല്  പേരസരസം

പ്രദര്ശജപജക്കുന്നതജനുളള  അവകസ്ഥാശസം  നല്കുന്നതജനസ്ഥായജ  22.08.2015 ല്  നടെതജയ  കടെണറജല്

ഉയര്ന്ന  തുക  കകസ്വസ്ഥാടസ  കചെയ  കമ.  സ്കപേസസ  ആഡ്സസ  എന്ന  സസ്ഥാപേനതജനസ  19.12.2015 കല

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജയുകടെ  തതീരുമസ്ഥാനസം  നമ്പര്  239/2015-16  പ്രകസ്ഥാരസം  കരസ്ഥാര്

അനുവദജച.  01.03.2016  മുതല്  5  വര്ഷസം കസ്ഥാലയളവജകലക്കുളള ആകക തുകയസ്ഥായ  90,00,000/-

രൂപേ,   4,50,000/-  രൂപേ  വതീതമുളള  20  വത്രമസ്ഥാസ  ഗഡുക്കളസ്ഥായസ്ഥാണസ  ടെജ  സസ്ഥാപേനസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  ഒടുകക്കണതസ.   ടെജ  കരസ്ഥാര്  സസംബന്ധജച  ഫയല്  പേരജകശസ്ഥാധജചകപസ്ഥാള

കകണതജയ അപേസ്ഥാകതകള ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

(എ) 2016 മസ്ഥാര്ചസ മസ്ഥാസസം പേരസരസം സസ്ഥാപേജക്കല് ആരസംഭജചതുസം വളകര വലജയ തുക കകസ്വസ്ഥാടസ

കചെയതുമസ്ഥായ ടെജ പ്രവൃതജക്കസ 3 വര്ഷസം പേജന്നജടജട്ടുസം ഇതുവകര കരസ്ഥാര്  രജജസ്റ്റര് കചെയജടജല.

(ബജ) കമ. സ്കപേസസ ആഡ്സസ എന്ന സസ്ഥാപേനസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് സുരകസ്ഥാ നജകകപേസം

ഒടുക്കജയജടജല.

(സജ) ടെജ സസ്ഥാപേനസം വത്രമസ്ഥാസ ഗഡുക്കള ഒടുക്കുന്നതജല് കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസം വരുതജയജട്ടുണസ.

30.08.2017 ല്  രസതീതസ  നസം.  3701,  3702,  3703,  3704  പ്രകസ്ഥാരസം  അതുവകര

കുടെജശ്ശേജകയുണസ്ഥായജരുന്ന  6  ഗഡുക്കള  (GST  ഉളകപകടെ  29,16,000/-  രൂപേ)  ഒരുമജചസ്ഥാണസ

ഒടുക്കജയതസ.  എന്നസ്ഥാല് കമ.  സ്കപേസസ  ആഡ്സജല് നജനസം  പേജഴപലജശ  ഈടെസ്ഥാക്കജയജടജല.

കുടെജശ്ശേജക തുകയുകടെ കൃതരമസ്ഥായ വജവരങ്ങള ഫയലജല് കചെര്തജട്ടുമജല.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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കമല്  വജഷയങ്ങളജല്  വജശദതീകരണസം  ആവശരകപടസ  ഈ  ഓഫതീസജല്  നജനസം  നല്കജയ

ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  (നസം.  എ 3-35/2017-18  തതീയതജ  18.06.2019)  മറുപേടെജ  ലഭജചജടജല.

90,00,000/-  രൂപേ  മൂലരമുളള  പ്രവൃതജയുകടെ  കരസ്ഥാര്  രജജസ്റ്റര്  കചെയ്യേസ്ഥാകതയുസം  സുരകസ്ഥാ  നജകകപേസം

സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാകതയുസം,  പ്രവൃതജ ആരസംഭജചതസ ഗുരുതരമസ്ഥായ കതറസ്ഥാണസ.  കമ.  സ്കപേസസ ആഡ്സസ-മസ്ഥായജ

കരസ്ഥാര് രജജസ്റ്റര് കചെയ്യേസ്ഥാതതജനസ്ഥാല് ടെജ  സസ്ഥാപേനസം കുടെജശ്ശേജകത്തുക ഒടുക്കുന്നതജല് വതീഴ്ച വരുത്തുന്ന

പേകസം കുടെജശ്ശേജക ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ നജയമപേരമസ്ഥായ തടെസങ്ങള ഉണസ. 

കമ.  സ്കപേസസ  ആഡ്സസ-മസ്ഥായജ  കരസ്ഥാര്  രജജസ്റ്റര്  കചെയസ  സുരകസ്ഥാ  നജകകപേസം

സസ്വതീകരജക്കുന്നതജനുസം  കുടെജശ്ശേജകയസ്ഥായ  ഗ ഡുക്കളുസം  പേജഴപലജശയുസം  ടെജ  സസ്ഥാപേനതജല്  നജനസം

ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം അടെജയനജരമസ്ഥായജ നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

2.25 കടെമുറജകള സറണര് കചെയ്യേസ്ഥാകത പേലജശയജളവസ അനുവദജച  .

അസംകബദ്കര്  കസ്റ്റഡജയതജകല  കടെമുറജ  നസം.19 കന  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരജയസ്ഥായ  ശതീമതജ  ശുഭ

എസം.എസസ.-നസ  01.06.2012  കല ജജ.ഒ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ) 1578/2012/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ.  നമ്പര് സര്ക്കസ്ഥാര്

ഉതരവജകന അടെജസസ്ഥാനതജല് സറണര് കചെയ്യുന്ന തതീയതജ മുതല് വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജക പേലജശയജളവസ

അനുവദജചസ  ഉതരവസ്ഥായജ.  എന്നസ്ഥാല്  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരജ  കടെമുറജ  സറണര്  കചെയജടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്

25.12.2012  വകരയുളള വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജക പേലജശ സഹജതസം  4,52,765/-  രൂപേ അടെവസ്ഥാക്കണകമന്നസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ആവശരകപടജരുന.  09.10.2017 കല  3488/സജ18/2011/ജജ.സജ.ഡജ.എ  നമ്പര്

കനസ്ഥാടതീസസ  പ്രകസ്ഥാരസം  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരജക്കസ  കടെമുറജ  സറണര്  കചെയ്യേസ്ഥാകത  തകന്ന  പേലജശയജളവസ

അനുവദജചജട്ടുണസ.   ഇതുകപേസ്ഥാകല  അസംകബദ്കര്  കസ്റ്റഡജയതജകല  നജരവധജ  കടെമുറജകളക്കസ  അവ

സറണര് കചെയ്യേസ്ഥാകത തകന്ന പേലജശയജളവസ അനുവദജച. ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങള ചുവകടെ കകസ്ഥാടുക്കുന :-

അസംകബദ്കര് കസ്റ്റഡജയസം

വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരുകടെ കപേരസ കടെമുറജ നമ്പര്

കക.എസം. കവജത 05

കമ. കബനസ റൂള സ്റ്റതീല് കപ്രസ്ഥാഡക്ടസസസ 21

ചെസ്ഥാകക്കസ്ഥാ പേജ.സജ. 30

മസ്ഥാമന് കജസ്ഥാണ് 29

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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മസ്ഥാതപ്യൂ സറജയ 32

മസ്ഥാതപ്യൂ സറജയ 35

കസയ്ദസ അബ്ദുള ഖസ്ഥാദര് 09

ഇതുമസ്ഥായജ  ബന്ധകപടസ  16.03.2019 ല്  നല്കജയ  എ 2-24/2017-18  നമ്പര്  ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കസ  മറുപേടെജ  ലഭരമസ്ഥാക്കജയജടജല.  കടെമുറജകള  സറണര്  കചെയ്യേസ്ഥാകത  പേലജശയജളവസ

അനുവദജക്കസ്ഥാനുണസ്ഥായ സസ്ഥാഹചെരരസം വരക്തമസ്ഥാകക്കണതുസം ക്രമവജരുദ്ധമസ്ഥായജ അനുവദജച പേലജശയജളവസ

തജരജകക ഈടെസ്ഥാകക്കണതുമസ്ഥാണസ.

2.26 ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .    ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ  പേങ്കസ്ഥാളജത  കപേന്ഷന്  പേദ്ധതജ    -    ശമ്പള 
കുടെജശ്ശേജകയജല്  നജനസം വജഹജതസം പേജടെജക്കുന്നജല  .

(ഫയല് നസം.7192/എഫസ.ജജ.3/13/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

കകരള സസംസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാര് ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  01.04.2013  മുതല് പേങ്കസ്ഥാളജത കപേന്ഷന്

പേദ്ധതജ  (National  Pension  System)  നടെപജലസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണസ  ജജ.ഒ.(പേജ)  നസം.20/2013/ഫജന്

തതീയതജ  07.01.2013  പ്രകസ്ഥാരസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ്ഥായജ.  ഇതജകന  തുടെര്ചയസ്ഥായജ  ജജ.ഒ.(പേജ.)

നസം.135/2014/ഫജന്  തതീയതജ  08.04.2014  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ടെജ  പേദ്ധതജ  കകരളതജകല

കപേസ്ഥാതുകമഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപേനങ്ങളജലുസം  സസ്വയസംഭരണ  സസ്ഥാപേനങ്ങളജലുസം  കബസ്ഥാര്ഡുകളജലുസം

സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളജലുസം നടെപജലസ്ഥാക്കജ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് എന്.പേജ.എസസ.  ബസ്ഥാധകമസ്ഥാക്കുന്നതജനസ

02.02.2013 ല്  കൂടെജയ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  കയസ്ഥാഗതജല്  തതീരുമസ്ഥാനമസ്ഥായജ

(തതീരുമസ്ഥാനസം നസം.370/2017-18).  അടെജസസ്ഥാന ശമ്പളവസം കസ്ഥാമബതയുസം കചെര്ന്ന തുകയുകടെ  10%

ആണസ ഓകരസ്ഥാരുതരുസം വജഹജതമസ്ഥായജ അടെയ്കക്കണതസ. ഈ തുകയസ തുലരമസ്ഥായ തുക ജജ.സജ.ഡജ.എ.

വജഹജതവസം  കചെര്തസ PRAN  (Permanent  Retirement  Account  Number)  അക്കടൗണജല്

ഒടുകക്കണതസ്ഥാണസ.

നജലവജല്  38  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  PRAN  രജജകസ്ട്രേഷനുളളതസ.

ഇവരുകടെ  നജലവജകല  ശമ്പളതജല്  നജനസം  കപേന്ഷന്  വജഹജതസം  ഈടെസ്ഥാക്കജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

വജഹജതവസം കചെര്തസ കൃതരമസ്ഥായജ  PRAN അക്കടൗണജല് ഒടുക്കുനണസ.  എന്നസ്ഥാല് ഇവരുകടെ പേതസ്ഥാസം

ശമ്പള പേരജഷരണ കുടെജശ്ശേജകയജല് നജന NPS  വജഹജതസം ഈടെസ്ഥാക്കജയജടജല.  കൂടെസ്ഥാകത  01.07.2017

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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മുതലുളള  കസ്ഥാമബതയുകടെ  കുടെജശ്ശേജക  പേണമസ്ഥായജ  ലഭജചതജല്  നജനസം  കപേന്ഷന്  വജഹജതസം

ഈടെസ്ഥാക്കജയജടജല.  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ  നസം.43/2017/ധന  തതീയതജ  03.04.2017  പ്രകസ്ഥാരസം

കപ്രസ്ഥാവജഡനസ  ഫണജല്  ലയജപജക്കസ്ഥാത  ശമ്പള  പേരജഷരണ  കുടെജശ്ശേജകയജല്  നജനസം  കസ്ഥാമബത

കുടെജശ്ശേജകയജല് നജനസം  NPS  വജഹജതസം ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  കമല് വജഷയതജല് വജശദതീകരണസം

കചെസ്ഥാദജചസ  ഈ  ഓഫതീസജല്  നജനസം  നല്കജയ  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  (നസം.എ 3-45/2017/18

തതീയതജ  18.07.2019)  മറുപേടെജ  ലഭജചജടജല.  പേങ്കസ്ഥാളജത കപേന്ഷന് വരജക്കസ്ഥാരസ്ഥായ ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ

ശമ്പള പേരജഷരണ, കസ്ഥാമബത കുടെജശ്ശേജകയജല് നജനസം സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം ഈടെസ്ഥാകക്കണ

വജഹജതസം  കണക്കസ്ഥാക്കജ  ടെജ  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ  ശമ്പളതജല്  നജനസം  ഈടെസ്ഥാക്കജ  ടെജ  തുക  PRAN

അക്കടൗണജല് ഒടുക്കജ വജവരസം ഓഡജറജല് അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ

2.27 കലൂര് അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര കസ്റ്റഡജയതജകല   Cleaning of Common Area &
Toilet Blocks   എന്ന പ്രവൃതജയുകടെ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ കരസ്ഥാര് തുടെര്ചയസ്ഥായജ നല്കജ  .

കചെലവസ തുക  23,17,706/-₹

ഫയല് നസം. ഇ 2  1262/2013/– ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. / തതീയതജ എ 2-25/2017-18 തതീയതജ 11.04.2019

കലൂര് അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര കസ്റ്റഡജയതജകല Cleaning of Common Area & Toilet Blocks എന്ന

പ്രവൃതജയുകടെ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ്ഥായ പ്രജന്സസ ടെജ.  ആനണജക്കസ 03.09.2013 കല 20/13-14 നമ്പര് കരസ്ഥാര്

പ്രകസ്ഥാരസം 23,17,706/- രൂപേയസ 05.09.2013 മുതല് 04.09.2014 വകര 12 മസ്ഥാസക്കസ്ഥാലകതക്കസ കരസ്ഥാര്

അനുവദജചസ നല്കജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ. എന്നസ്ഥാല് കരസ്ഥാര് വരവസകളജകല അടുത കരസ്ഥാര് വരുന്നതുവകര

എന്ന  വരവസ  ദുരുപേകയസ്ഥാഗസം  കചെയസ  ടെജ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനു  തകന്ന  കമയജന്  കരസ്ഥാറജല്  നജനസം  4

സപജകമനറജ കരസ്ഥാറുകള ചെമചസ  15.04.2018  വകര തുടെര്ചയസ്ഥായജ കരസ്ഥാര് നല്കജയജരജക്കുന്ന നടെപേടെജ

കകരള  കപേസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതസ  മസ്ഥാനസ്വലജകല  വരവസകളക്കസ  വജരുദ്ധമസ്ഥാണസ.  കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ

അവസസ്ഥാനജക്കുന്നതജനു മുമ്പു തകന്ന പുതജയ കരസ്ഥാര് കണജക്കുന്നതജനുളള നടെപേടെജകള തുടെകങ്ങണതുസം

കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജക്കു  കശഷസം  പുതജയ  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം  പ്രവൃതജകള  കചെയ്യുവസ്ഥാന്

ശദ്ധജകക്കണതുമസ്ഥാണസ. 

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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2.28 ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .   വക സടൗതസ കകസ്ഥാകമഴ്സരല് കസനര് ഫസ്ഥാറസ സമുചയസം വസ്ഥാടെകയസ 
നല്കജയതജല് സസംഭവജചജരജക്കുന്ന വരുമസ്ഥാന ന      ഷസം  ,   കരസ്ഥാര് ലസംഘനസം  ,   ക്രമകക്കടുകള 

ഫയല് നസം. 1.   5960/എകസ്റ്ററസ/ബജ2/2013/ജജ.സജ.ഡജ.എ.
2.  സജ - 16/ 8422/ 13/ ജജ.സജ.ഡജ.എ

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. / തതീയതജ എ 6-42/2017-18 തതീയതജ 28.06.2019

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജയുകടെ മറുപേടെജ വജവരസം 4284/എഫസ.സജ.3/2019/ജജ.സജ.ഡജ.എ.
തതീയതജ 22.08.2019

എറണസ്ഥാകുളസം  സടൗതസ  കറയജല്കവ  കസ്റ്റഷകന  കജഴകക്ക  പ്രകവശന  കവസ്ഥാടെതജനസ  സമതീപേസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ  വക  14  കസനസ  സലതസ രണസ നജലകളജലസ്ഥായജ ആറസ ഫസ്ഥാറ്റുകള പേണജ കഴജപജചസ,

തസ്ഥാമസസജമസ്ഥായ  6 ഫസ്ഥാറ്റുകള വജല്പനയസ ( 6 Ready to occupy 3BHK Luxury Flats for sale )

എന്ന  പേരസരവസ്ഥാചെകവമസ്ഥായജ  പ്രമുഖ  പേത്രങ്ങളജല്  വരസ്ഥാപേകമസ്ഥായജ  പേരസരസം  കചെയ്തുസ  07.01.2017,

11.02.2014  എന്നജങ്ങകന രണസ തതീയതജകളജല് കടെണര്/കലലസം മുകഖന വജല്പനയസ ശമജചകവങ്കജലുസം

ആരുസം  തകന്ന  ഫസ്ഥാറ്റുകള  വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ്ഥായജ  തസ്ഥാല്പരരസം  പ്രകടെജപജചജല.  തുടെര്ന്നസ  ഫസ്ഥാറ്റുകള

കടെണര്/കലലസം  മുകഖന  5  വര്ഷകതക്കസ  വസ്ഥാടെകയസ  നല്കുവസ്ഥാനസ്ഥായജ  തതീരുമസ്ഥാനജച.  വജല്പനയസ

ശമജചകപസ്ഥാഴുസം   വസ്ഥാടെകയസ  നല്കുവസ്ഥാനസ്ഥായജ  കലലസം  നടെതജയകപസ്ഥാഴുസം   ഫസ്ഥാറ്റുകളജല്  വവദദ്യുതജ,

കുടെജകവളസം  കണകനുകള ലഭരമസ്ഥാക്കജയജരുന്നജല.  20.06.2014 ല് നടെതജയ കലലതജല് ഏറവസം

ഉയര്ന്ന വസ്ഥാടെകയസ്ഥായജ ഫസ്ഥാകറസ്ഥാന്നജനസ  16,500/-  രൂപേ വചസ  6  ഫസ്ഥാറ്റുകളക്കസ പ്രതജമസ്ഥാസസം 99,000/-  രൂപേ

വസ്ഥാടെക നല്കുവസ്ഥാന് സമതജച   ശതീ പേജ.എസം. രസ്ഥാകജഷസ കുമസ്ഥാര്, മസ്ഥാനൂര്മഠതജല്, എചസ.എസം.ടെജ. (പേജ.ഒ.),

കപേരജങ്ങഴക്കര,  കളമകശ്ശേരജ,  എറണസ്ഥാകുളസം-683503  എന്ന  വരക്തജക്കസ്ഥാണസ  ഫസ്ഥാറ്റുകള  അനുവദജചതസ.

(എകജകപ്യൂടതീവസ  കമറജ  തതീരുമസ്ഥാനസം  നസം.113/14-15,നസം.5960/ബജ2/എകസ്റ്ററസ/2013/ജജസജഡജഎ  തതീ.

23.07.2014). 

അകലസ്ഥാടസകമനസ  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം   ശതീ.  രസ്ഥാകജഷസ  കുമസ്ഥാര്  മുന്കൂറസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്

ഒടുകക്കണ   കസകപ്യൂരജറജ കഡകപസ്ഥാസജറസ  ₹ 10,00,000/-, ഒരു മസ്ഥാസകത വസ്ഥാടെക  ₹ 99,000/- , കസവന

നജകുതജ  (12.36%)  12236  ₹ എന്നജവ കചെര്ന്ന ₹11,11,236/-  യജല് നജനസം നജരതദ്രവരമസ്ഥായജ അടെച

₹.50,000/- (രസതീതസ നസം. 99685/23.06.2010) കജഴജച തുകയസ്ഥായ  ₹ 10,61,236  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്

പ്രസ്തുത  ഉതരവസ  വകപറജ  15  ദജവസതജനകസം  ഒടുകക്കണതസ്ഥായജരുന.   നജശജത  തതീയതജക്കകസം

മുന്കൂര് അടെക്കസ്ഥാത പേകസം ഈ ഉതരവജകല അഞസ്ഥാമകത നജബന്ധന പ്രകസ്ഥാരസം  നജരതദ്രവരതുക

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഫണജകലക്കസ  മുതല്ക്കൂകടണതസ്ഥായജരുന.  എന്നസ്ഥാല്  ഈ  രണ്ടു  വരവസകളുസം

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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പേസ്ഥാലജക്കകപടജല. രസ്ഥാ കജഷസ കുമസ്ഥാര് 29.09.2014 ല് മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ  രസതീതസ നസം.2243 പ്രകസ്ഥാരസം 10,61,236/-

രൂപേ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് ഒടുക്കജയതസ.  തുക അടെക്കുന്നതജല് കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസം വരുതജയതജകനതജകര

ജജ.സജ.ഡജ.എ നടെപേടെജകയസ്ഥാനസം തകന്ന സസ്വതീകരജചജല.

23.07.2014  കല അകലസ്ഥാടസകമനസ  ഉതരവജകല മൂന്നസ്ഥാമകത നജബന്ധന പ്രകസ്ഥാരസം ഉതരവസ

തതീയതജയുകടെ  21-ാസ്ഥാസം  ദജവസസം മുതല് കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  ആരസംഭജകക്കണതസ്ഥാണസ.  തുടെര്ന വരുന്ന

ഓകരസ്ഥാ  മസ്ഥാസവസം  10-ാസ്ഥാസം  തതീയതജക്കു  മുമ്പസ്ഥായജ  അതസ്ഥാതുമസ്ഥാസകത  വസ്ഥാടെക  മുന്കൂറസ്ഥായജ

അടെകക്കണതസ്ഥാണസ.  ഏഴസ്ഥാമകത നജബന്ധന അനുസരജചസ മുന്കൂര് തുക അടെചസ  15 ദജവസതജനകസം

വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരകന സസ്വനസം കചെലവജല് കരസ്ഥാര് പേത്രസം ര ജജസ്റ്റര് കചെയസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  നജശജത

ദജവസതജനകസം വസ്ഥാടെക കരസ്ഥാര് രജജസ്റ്റര് കചെയസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കസ്ഥാകത വരജകയസ്ഥാകണങ്കജല് അകലസ്ഥാടസകമനസ

റദസ്ഥാക്കകപടുന്നതുമസ്ഥാണസ. രസ്ഥാകജഷസ കുമസ്ഥാര്  29.09.2014 ല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് മുന്കൂര് തുക ഒടുക്കജ

കരടെസ കരസ്ഥാര് പേത്രസം   വകപറജകയങ്കജലുസം     ഒന്നര വര്ഷതജനു കശഷസം 04.05.2016 ല് മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ

കരസ്ഥാര്  ഒപജടതസ,  11.05.2016 ലസ്ഥാണസ  കരസ്ഥാര്  രജജസ്റ്റര്  കചെയതസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  അകലസ്ഥാട്കമനസ

ഉതരവജകല വരവസകളക്കസ വജരുദ്ധമസ്ഥായജ  പ്രവര്തജച രസ്ഥാകജഷസ  കുമസ്ഥാറജകന അകലസ്ഥാടസകമനസ  റദ

കചെയസ തുടെര് നടെപേടെജകള സസ്വതീകരജക്കുകയുണസ്ഥായജല.

     ഫസ്ഥാറസ സമുചയതജകന 9/2014  മുതല് 05/2015  വകരയുളള കസ്ഥാലയളവജകല മസ്ഥാസവസ്ഥാടെകയജല്

8,91,000/-  രൂപേയുകടെ ഇളവസ  (പേലജശ കൂടെസ്ഥാകത)  ടെജയസ്ഥാനസ അനുവദജച നല്കുകയസ്ഥാണസ അകതസ്ഥാറജറജ

കചെയതസ  (എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജ തതീരുമസ്ഥാനസം നസം.129/2015-16  തതീയതജ  10.09.2015,  ജജസജഡജഎ

ഉതരവസ  നസം.5960/ബജ.2/എകസ്റ്ററസ/2013/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ  06.10.2015).    വവദദ്യുതജ,

കവളസം  എന്നജയുകടെ  കണകനുകള  ലഭരമലസ്ഥാ  തതജനസ്ഥാല്  05/15  വകര  കകടജടെങ്ങള

ഉപേകയസ്ഥാഗകമമലസ്ഥായജരുന്നതജനസ്ഥാല്  അതുവകരയുള  വസ്ഥാടെക  ഒഴജവസ്ഥാക്കജതരണസം  എന്ന  രസ്ഥാ കജഷസ

കുമസ്ഥാറജകന  അകപേക പേരജഗണജചസ്ഥാണസ  അകതസ്ഥാറജറജ  വസ്ഥാടെക ഇളവസ  അനുവദജചതസ.  അകലസ്ഥാടസകമനസ

ഉതരവജകല  എടസ്ഥാമകത നജബന്ധ പ്രകസ്ഥാരസം കകടജടെതജനസ്ഥാവശരമസ്ഥായ ഇലകജസജറജ  കണകന്,

വസ്ഥാടര്  കണകന് എന്നജവ  എടുകക്കണതസ അകലസ്ഥാടജ സസ്വനസം കചെലവജല് കവണസം   എന്നതജനസ്ഥാല്

കണകനുകള  ലഭജക്കസ്ഥാനുള  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസതജനസ  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  ഉതരവസ്ഥാദജതമജലസ്ഥാതതുസം

വസ്ഥാടെക  ഇളവസ  അനുവദജക്കരുതസ്ഥാതതുമസ്ഥാണസ.  പേകക  ഈ  വജഷയതജല്  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ

ഭസ്ഥാഗത്തുനജനസം വതീഴ്ചയുണസ്ഥായജ.  രസ്ഥാകജഷസ  കുമസ്ഥാറജനസ  ഫസ്ഥാറ്റുകളക്കസ്ഥായജ  വവദദ്യുതജ  ,  വസ്ഥാടര്

കണകനുകള എന്നജവ എടുക്കുന്നതജനസ     അകപേകജക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായജ ഫസ്ഥാറകളുകടെ ഉടെമസസ്ഥാവകസ്ഥാശ

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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സര്ടജഫജക്കറസ     2014  നവസംബറജല്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ   നഗരസഭയജല്  നജനസം

ലഭരമസ്ഥാക്കജയതസ.  അകലസ്ഥാടസകമനസ  ഉതരവജകല  11-ാസ്ഥാമകത  നജബന്ധന  പ്രകസ്ഥാരസം  കകസ്ഥാര്പകറഷന്

നജകുതജകളുസം   മറസ   ആകസ്മജക  ചെസ്ഥാര്ജ്ജുകളുസം  അകലസ്ഥാടജ  തകന്ന  വഹജകക്കണതസ്ഥാണസ.  ഇതജനു

വജരുദ്ധമസ്ഥായജ  ഫസ്ഥാറസ  സമുചയതജകന  2013-14,  2014-15  വര്ഷങ്ങളജകല  കകടജടെ  നജകുതജയസ്ഥായജ

45,284/-  രൂപേ   കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  പേകരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ആണസ  നഗരസഭയജല്  ഒടുക്കജയജട്ടുളളതസ

(വടൗചര് നസം. 137 തതീയതജ 29.01.2015). ഈ നടെപേടെജകളജലൂകടെ അകതസ്ഥാറജറജക്കുണസ്ഥായ സസ്ഥാമ്പതജക

നഷകതപറജ ഈ വകുപജല് നജനസം പുറകപടുവജച അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ 2015-16 വര്ഷകത ഓ ഡജറസ

റജകപസ്ഥാര്ടജകന ഖണജക 2.14 ല് പ്രതജപേസ്ഥാദജചജട്ടുണസ.

അകലസ്ഥാടസകമനസ  നജബന്ധനകള  ലഘജചതജകന  തുടെര്ന്നസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.   ശതീ.പേജ.എസം.

രസ്ഥാകജഷസ കുമസ്ഥാറജനസ  ഫസ്ഥാറസ സമുചയസം അനുവദജച കകസ്ഥാണസ  പുറകപടുവജച  23.07.2014 കല ഉതരവസ

റദസ  കചെയ്തുകകസ്ഥാണസ  10.12.2015 ല്  5960/ബജ.2/എകസ്റ്ററസ/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  പ്രകസ്ഥാരസം

ഉതരവസ പുറകപടുവജക്കുകയുണസ്ഥാകയങ്കജലുസം  ഈ ഉതരവസ നടെപസ്ഥാക്കജയജല. പേജന്നതീടെസ   അകലസ്ഥാട്കമനസ

റദസ  കചെയ്തുകകസ്ഥാണ്ടുളള പ്രസ്തുത  ഉതരവസ  റദ  കചെയ്തുസം  വതീണ്ടുസം  അകലസ്ഥാടസകമനസ  അനുവദജചകകസ്ഥാണ്ടുസം

27.07.2018 ല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ  ഉതരവസ  പുറകപടുവജച.  (നടെപേടെജക്രമങ്ങളജകല  പേജഴവ

തജരുതസ്ഥാകനന്നവണസം തുക അടെച തതീയതജക്കസ രണ്ടു വര്ഷതജനസ കശഷസം മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ ഈ ഉതരവസ

പുറകപടുവജചജട്ടുളളതസ).  

01.06.2015  മുതല്  5  വര്ഷ  കസ്ഥാലയളവജകലക്കുളള  കരസ്ഥാര്  04.05.2016 ല്   ഒപജട

അവസരതജല്    06/2015  മുതല്  05/2016  വകരയുളള  ഒരു  വര്ഷക്കസ്ഥാലകത  വസ്ഥാടെക

അടെയ്ക്കുവസ്ഥാനുണസ്ഥായജരുന.  അതസ്ഥായതസ  വസ്ഥാടെകയസ്ഥായജ  വന്തുക   ബസ്ഥാധരതയസ്ഥായജ  നജല്ക്കുന്ന

അവസരതജലസ്ഥാണസ   കരസ്ഥാര് ഒപ്പുകവചതസ.  കരസ്ഥാര് നജലവജല് വന്ന കശഷവസം ശതീ.രസ്ഥാകജഷസ  കുമസ്ഥാര്

തുടെര്ചയസ്ഥായജ  വസ്ഥാടെകക്കുടെജശ്ശേജക  വരുതജകപസ്ഥാരുകയസ്ഥാണസ.  ടെജയസ്ഥാന്  29.09.2014 ല്  മുന്കൂര്

അടെചകശഷസം  31.03.2018  വകര  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്    ഒടുക്കജയ   വസ്ഥാടെക  തുകകള,  അതസ്ഥാതു

സമയകത വസ്ഥാടെകകുടെജശ്ശേജകയുകടെ വജവരങ്ങള എന്നജവ തസ്ഥാകഴ കകസ്ഥാടുക്കുന:- 

ഒടുക്കജയ
വസ്ഥാടെക തുക 

രസതീതസ നസം./
തതീയതജ

വസ്ഥാടെക ഒടുക്കജയ
കസ്ഥാലയളവസ 

കുടെജശ്ശേജകയുളള
കസ്ഥാലയളവസ  

 4,34,782/- 1686 / 10.06.2016 07/2015 മുതല്
10/2015 വകര

11/2015 മുതല്
06/2016 വകര

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ഒടുക്കജയ
വസ്ഥാടെക തുക 

രസതീതസ നസം./
തതീയതജ

വസ്ഥാടെക ഒടുക്കജയ
കസ്ഥാലയളവസ 

കുടെജശ്ശേജകയുളള
കസ്ഥാലയളവസ  

2,60,870/- 3310 /26.08.2016 11/2015 മുതല്
12/2015 വകര

01/2016 മുതല്
08/2016 വകര

86,957/-
86,957/-

5026/09.11.2016
5027/09.11.2016

01/2016 മുതല്
02/2016 വകര

03/2016 മുതല്
11/2016 വകര

97,391/- 5258/ 22.11.2016 03/2016 04/2016 മുതല്
11/2016 വകര.

3,04,347/-
1,30,435/-

1424/ 01.06.2017
1425/ 01.06.2017

04/2016 മുതല്
06/2016 വകര

07/2016 മുതല്
06/2017 വകര

3,72,881/-
1,01,695/-
1,86,441/-

2727/ 22.07.2017
2728/ 22.07.2017 
2729/ 22.07.2017

07/2016 മുതല്
12/2016  വകര

01/2017 മുതല്
07/2017 വകര

4,66,102/-
3,81,356/-

7583/ 17.01.2018 
7584 / 17.01.2018

01/2017 മുതല്
07/2017 വകര

08/2017 മുതല്
01/2018 വകര

   കുടെജശ്ശേജക  തുക  മുഴുവനുസം  ഒടുക്കസ്ഥാകത  ഒരു  ഭസ്ഥാഗസം  മസ്ഥാത്രസം  തുകയുകടെ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്

ഒടുക്കജകക്കസ്ഥാണസ   ടെജയസ്ഥാന്  തകന  പ്രവര് തനങ്ങള  നടെത്തുന്നതസ  തുടെര്ന  വരജകയസ്ഥാണസ.    റവനപ്യൂ

വജഭസ്ഥാഗസം  വസ്ഥാടെക  കുടെജശ്ശേജക  ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  സസ്വതീകരജച  നടെപേടെജകകളക്കുറജചസം  ആര്.ആര്.

നടെപേടെജകള  സസ്വതീകരജചജട്ടുകണങ്കജല്  അതജകനക്കുറജചസം  അകനസ്വഷജചസ  നല്കജയ  ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കസ  (നസം.എ 6-42/2017-18  തതീയതജ  28.06.2019)  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ

മറുപേടെജയജല്   കുടെജശ്ശേജക  സസംബന്ധജചസ  കൃതരമസ്ഥായ  വജവരസം  ലഭരമസ്ഥാക്കജയജരുന്നജല.  17.10.2018 ല്

രസതീതസ  നസം.4616  പ്രകസ്ഥാരസം  ഒടുക്കജയ  5,00,000/-  രൂപേയജല്  90,000/-  രൂപേ  GST  ഇനതജല്

ഈടെസ്ഥാക്കജയതസ്ഥാണസ  .  എന്നസ്ഥാല് ഈ തുകയുസം വസ്ഥാടെകയജല് കപേടുതജയസ്ഥാണസ  കണക്കസ പേത്രജകയജല്

കസ്ഥാണജചജരുന്നതസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  90,000/-  രൂപേ വസ്ഥാടെകയജനതജല് കുറവ വരുന്ന

രതീതജയജലസ്ഥാണസ  കണക്കസ  പേത്രജക തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയജരുന്നതസ.   കണക്കസ  പേത്രജകയജല്  28.12.2018 ല്

ഒടുക്കജയതസ്ഥായജ  കരഖകപടുതജയജട്ടുളള  1,86,441/-  രൂപേയുകടെ  വകപറ്റു  രസതീതജകന  പേകര്പ്പുസം

ഓഡജറജനസ ലഭരമസ്ഥാക്കജയജരുന്നജല.  ഈ അപേസ്ഥാകതകള പേരജഹരജചസ  16.11.2019  ല് ജജ.സജ.ഡജ.എ

ഓഡജറജനസ  നല്കജയ  2019  ഒകക്ടസ്ഥാബര് വകരയുള കണക്കസ പേത്രജക പ്രകസ്ഥാരസം വസ്ഥാടെക  8,15,493/-

രൂപേയുസം അതജകന  ജജ.എസസ.ടെജ യുസം ഉളകപകടെ 9,70,137/-രൂപേയസ്ഥാണസ വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരകന കുടെജശ്ശേജക.  

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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നജര്മസ്ഥാണ കചെലവസ്ഥായ 1,83,33,485/- രൂപേയുസം 14 കസനസ സലതജനസ കസനജനസ 15 ലകസം

രൂപേ  കവചസ  2,10,00,000/-  രൂപേയുസം  ഉളകപകടെ  ആകക  കചെലവസ  3,93,33,485/-  രൂപേ

കണക്കസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണസ ഒരു ഫസ്ഥാറജനസ  70,00,000/-  രൂപേയസ്ഥാണസ  ഓകരസ്ഥാ ഫസ്ഥാറജകനയുസം അടെജസസ്ഥാന

വജലയസ്ഥായജ  കണക്കസ്ഥാക്കജയജയസ്ഥാണസ  വജല്പനക്കസ്ഥായജ  ശമജചതസ.  ഫസ്ഥാറ്റുകള  വജറസ  ലസ്ഥാഭസം

കനടെസ്ഥാകമന്നതസ്ഥായജരുന ജജ.സജ.ഡജ.എ  ഈ പേദ്ധതജയജലൂകടെ ആദരസം  ലകരസം വചതസ.  വവദദ്യുതജ,

കവളസം  മുതലസ്ഥായ  അടെജസസ്ഥാന  സടൗകരരങ്ങള  ലഭരമസ്ഥാക്കസ്ഥാത   ഈ  ഫസ്ഥാറ്റുകള   വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന്

ആവശരക്കസ്ഥാരജലസ്ഥാ കത  വന്നകപസ്ഥാള  ഈ  കസടൗകരരങ്ങള  ലഭരമസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണസ  വജല്പന

നടെത്തുവസ്ഥാനസ്ഥായജ  ശമജചജല.  പേകരസം   അകത സജതജയജല്  തകന്ന ഈ കകടജടെങ്ങള വസ്ഥാടെകയസ

നല്കസ്ഥാന് തതീരുമസ്ഥാനജചതസ  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  വന്ന പേജഴവസ്ഥാണസ.  വസ്ഥാടെകയജളവസ  അനുവദജചതജലൂകടെയുസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ   നഷമുണസ്ഥായജ.  31.08.2013  നജര്മസ്ഥാണസം  പൂര്തജയസ്ഥാക്കജയ   ഫസ്ഥാറസ

സമുചയതജനസ  2019  ഒകക്ടസ്ഥാബര് വകര ലഭജച വസ്ഥാടെക  53,17,055/-  രൂപേയസ്ഥാണസ.  കുടെജശ്ശേജകയസ്ഥായുള

8,15,493/- രൂപേയുസം കചെര്തസ 61,32,547/- രൂപേ മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ ഈ കസ്ഥാലയളവജല് ഫസ്ഥാറ്റുകളജല് നജനസം

വസ്ഥാടെകയസ്ഥായജ ആര്ജജക്കസ്ഥാനസ്ഥായജട്ടുള വരുമസ്ഥാനസം. പേദ്ധതജ വജഭസ്ഥാവനസം, സസ്ഥാധരതസ്ഥാ  പേഠനസം, രൂപേ കരഖ

തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കല്  ,  ആസൂത്രണസം  എന്നതീ  ഘടങ്ങളജല്  ലസ്ഥാഭ  സസ്ഥാധരത  ഉറപജചസ  മുകന്നസ്ഥാട്ടു  കപേസ്ഥാകുന്ന

പേദ്ധതജകള നജര്വ്വഹണകശഷസം  നഷതജകന കണക്കസ കസ്ഥാണജക്കുന്ന പ്രകതരക സജതജവജകശഷസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ യജല്  ഈ അടുത കസ്ഥാലതസ്ഥായജ പ്രകടെമസ്ഥാകുന്നന്നതസ.  അനുദജനസം വര്ദ്ധജചവരുന്ന

കചെലവകകള കനരജടെസ്ഥാന് പുതജയ ധനസ്ഥാഗമ മസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങള കകണത്തുവസ്ഥാനുള ശമങ്ങള പേരസ്ഥാജയകപടുന്ന

തുസം  ലസ്ഥാഭകരമലസ്ഥാത  ആസജകള  സ  സൃഷജചകകസ്ഥാണസ  അവസസ്ഥാനജക്കുന്നതുമസ്ഥായ  നജര്ഭസ്ഥാഗരകരമസ്ഥായ

അവസ ഒഴജവസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.     

2.29 ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .  യുകടെ കചെരജ നജര്മസ്ഥാര്ജന ഭവന പേദ്ധതജ   -   വതീടുകള വരസ്ഥാപേകമസ്ഥായജ 
വകമസ്ഥാറസം കചെയ്യേകപടുന.

(ഫയല് നസം.- സജ11/ടെജ.സസം/159/റവനപ്യൂ(സജ.സജ.)/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

കകസ്ഥാചജ  നഗരതജകല  തസ്ഥാഴ്ന്ന  വരുമസ്ഥാനക്കസ്ഥാരസ്ഥായ  കചെരജനജവസ്ഥാസജകളക്കസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

വജഭസ്ഥാവനസം കചെയസ  1982 ല് നടെപസ്ഥാക്കജയ ഭവനപേദ്ധതജയസ്ഥാണസ തമനസം കജസസ്ഥാന് കകസ്ഥാളനജ പേദ്ധതജ.

ഇതജനസ്ഥായജ കകരള ടെടൗണ് പസ്ഥാനജസംഗസ  ആക്ടസ  1108  പ്രകസ്ഥാരസം എറണസ്ഥാകുളസം ജജലയജകല പൂണജത്തുറ

വജകലജജല് തമനസം പ്രകദശതസ സര്കവ്വ നസം.183/1 ല് ഉളകപകടെ സലസം ഏകറടുക്കുകയുസം, അവജടെസം

വജകസജപജചസ  ഭവനങ്ങള  പേണജയുകയുസം  തസ്ഥാഴ്ന്ന  വരുമസ്ഥാനക്കസ്ഥാരസ്ഥായ  ആളുകളജല്  നജനസം  അകപേക

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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കണജചസ  അര്ഹരസ്ഥായവകര  കകണതജ  ഭവനങ്ങള  അനുവദജക്കുകയുസം  കചെയ്തു.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

നജകയസ്ഥാഗജച  പ്രകതരക  സമജതജയസ്ഥാണസ  നജരവധജയസ്ഥായ  അകപേകകരജല്  നജനസം  അര്ഹരസ്ഥായ

ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കകള  കതരകഞടുതതസ.  വളകര  കചെറജയ  തുകയസ്ഥാണസ  ദതീര്ഘകസ്ഥാല

തവണവരവസയജല്  വതീടുകളുകടെ  വജലയസ്ഥായജ  ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കളജല്  നജനസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഈടെസ്ഥാക്കജയജരുന്നതസ. 197  വതീടുകളസ്ഥാണസ ഈ പേദ്ധതജ പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജചതസ.  ഓകരസ്ഥാ കപസ്ഥാട്ടുസം  25.4

ചെ.മതീറര് വജസതീര്ണമുളളതസ്ഥാണസ.  വതീടെസ ലഭജക്കുന്നവര് വജലയസ്ഥായജ  3,000/-  രൂപേ  5.5%  പ്രതജവര്ഷസം

പേലജശ  കചെര്തസ  20  വര്ഷസം  കകസ്ഥാണസ  തുലര  പ്രതജമസ്ഥാസ  ഗഡുക്കളസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്

തജരജചടെയ്കക്കണതസ്ഥാണസ.  ഇതസ പ്രകസ്ഥാരസം  22.50  രൂപേയസ്ഥാണസ ഓകരസ്ഥാ ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവസം പ്രതജമസ്ഥാസസം

അടെയ്കക്കണതസ.  അകലസ്ഥാട്കമനസ  കരസ്ഥാറജകല  വരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  അനുവദജചകജട്ടുന്ന  വതീടുസം  അതസ

സജതജകചെയ്യുന്ന  സലവസം  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  വജധതജലുസം  അനരസ്ഥാധതീനകപടുത്തുവസ്ഥാകനസ്ഥാ  വകമസ്ഥാറസം

കചെയ്യുവസ്ഥാകനസ്ഥാ പേസ്ഥാടെജല.

ഭവനപേദ്ധതജയുകടെ  ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കള  തജരജചടെവജല്  മുടെക്കസം  വരുതജയതജകനത്തുടെര്ന്നസ,

23.01.2008 കല  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജനറല്  കടൗണ്സജല്  തതീരുമസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം  തമനസം  കജസസ്ഥാന്

കകസ്ഥാളനജ പേദ്ധതജയുകടെ ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കളക്കസ തജരജചടെയ്ക്കുവസ്ഥാനുളള തുകയുകടെ പേജഴപലജശ 100% ഇളവസ

കചെയ്തു  കകസ്ഥാടുക്കുന്നതജനുസം  ബസ്ഥാക്കജ  കജടസ്ഥാനുളള  തുക  ഒഴജവസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം  ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കളക്കസ

വജല്പന പ്രമസ്ഥാണങ്ങള നല്കുന്നതജനുസം സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമതജ കതടുന്നതജനസ കവണജ, 18.02.2008 ല്

സജ11/11695/റവനപ്യൂ(സജ.സജ.)തമനസം/സസം/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ കതയച. 08.06.2009 കല സ.ഉ.(സസ്ഥാധസ്ഥാ)1350/09/തസസ്വഭവ ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം

സര്ക്കസ്ഥാര് ഇതസ അസംഗതീകരജച. തുടെര്ന്നസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജയുകടെ 22.09.2009 കല

കയസ്ഥാഗതജകല  98/2009-10  തതീരുമസ്ഥാനസം  പ്രകസ്ഥാരസം  പേദ്ധതജ  ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കളുകടെ  തജരജചറജയല്

കസ്ഥാര്  ഡസ,  വകമസ്ഥാറ  കരഖ,  കകസ്ഥാര്പകറഷന്  കടൗണ്സജലറുകടെ  സസ്ഥാകരപേത്രസം  എന്നതീ  കരഖകളുകടെ

അടെജസസ്ഥാനതജല്  തതീറസ്ഥാധസ്ഥാരസം  അനുവദജക്കുന്നതജനസ  തതീരുമസ്ഥാനജച.  ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കളജല്

അധജകസലസം വകവശസം കവചജട്ടുളളവരജല് നജനസം 1980-81 കസ്ഥാലഘടതജകല വജലയസ്ഥായജ ജജലസ്ഥാ

കളക്ടര്  നജശയജച  ആര്  ഒന്നജനസ  5,186/-  രൂപേ   മസ്ഥാത്രസം  ഈടെസ്ഥാക്കജ  അനുവദജക്കുന്നതജനുസം

തതീരുമസ്ഥാനജച.

കമല്  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  നഗരതജല്  ഭവനങ്ങള  സസ്വനമസ്ഥാക്കജയവര്  അതസ  വസ്ഥാടെകയസ

നല്കജയുസം  വജല്പന നടെതജയുസം  ലസ്ഥാഭമുണസ്ഥാക്കുന്നതുസം അതുവഴജ  സര്ക്കസ്ഥാര്  പേദ്ധതജ  ദുരുപേകയസ്ഥാഗസം

കചെയ്യുന്നതുസം വരസ്ഥാപേകമസ്ഥായജരജക്കുകയസ്ഥാണസ.  ദുര്ബല വജഭസ്ഥാഗക്കസ്ഥാരസ്ഥായ ജനങ്ങളുകടെ ഉന്നമനതജനസ്ഥായജ
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സര്ക്കസ്ഥാരുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുസം  വജഭസ്ഥാവനസം  കചെയ  പേദ്ധതജയുകടെ  യഥസ്ഥാര്ത്ഥ  ലകരങ്ങകള

ഇലസ്ഥാതസ്ഥാക്കുന്നതസ്ഥാണസ ഇതരസം പ്രവണതകള.  തമനസം കജസസ്ഥാന് കകസ്ഥാളനജയജകല  159-ാസ്ഥാസം  നമ്പര്

വതീടെജകന  ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവസ്ഥായ  സജ.എസസ.മസ്ഥാര്ടജന്  എന്നയസ്ഥാളക്കസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവജകന  തുടെര്ന്നസ

16.11.2009 ല് ആധസ്ഥാരസം രജജസ്റ്റര് കചെയ്തു നല്കജ.  തതീറസ്ഥാധസ്ഥാരസം രജജസ്റ്റര് കചെയ തതീയതജ മുതല്  10

വര്ഷകതക്കസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ കരഖസ്ഥാമൂലമുളള അനുവസ്ഥാദമജലസ്ഥാകത വജല്പന നടെത്തുവസ്ഥാന് പേസ്ഥാടെജല

എന്ന നജബന്ധന തതീറസ്ഥാധസ്ഥാരതജലുളകപടുതജയജരുന്നതജനസ്ഥാല്,  മകളുകടെ വജവസ്ഥാഹസ്ഥാവശരതജനസ്ഥായജ

വതീടെസ  വജല്ക്കുവസ്ഥാന്  അനുവദജക്കണകമന്നസ  ആവശരകപടസ  ശതീ  മസ്ഥാര്ടജന്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്

വജല്പനസ്ഥാനുമതജക്കസ്ഥായജ അകപേക നല്കജ. മസ്ഥാര്ടജകന അകപേക പേരജഗണജചസ എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജ

23.03.2017 കല  തതീരുമസ്ഥാനസം  122/2016-17  പ്രകസ്ഥാരസം  വജല്പനയസ  10  വര്ഷസം  തജകയണകമന്ന

നജബന്ധനയജല്  ഇളകവസ്ഥാകടെ  വതീടെസ  വജല്ക്കുന്നതജനസ  അനുമതജ  നല്കജ.  വതീടെസ  വജല്പന

നടെത്തുന്നതജനുസം  പേണയകപടുത്തുന്നതജനുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  നജനസം  അനുമതജ  ലഭജച

അകലസ്ഥാടജകളുകടെ കപേരുവജവരസം ചുവകടെ കചെര്ക്കുന.

പേദ്ധതജ വതീടെസ നമ്പര് അകലസ്ഥാടജ

ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് ഹടൗസജസംഗസ കകസ്ഥാളനജ 2 ശതീമതജ പുഷ്പസ്ഥാകദവജ ബസ്ഥാലന് & 
ശതീമതജ മസ്ഥായസ്ഥാകദവജ

തമനസം കജസസ്ഥാന് കകസ്ഥാളനജ

170 ശതീ എന്. കഗസ്ഥാവജന്ദന്

71 ശതീമതജ  സുഹറ ബസ്ഥാനു

15 ശതീ നജസസ്ഥാര് ഉമര്

57 ശതീ കഗസ്ഥാപേജ പേജ.എസസ.

145 ശതീ കദവസജ

21 ശതീമതജ  ഷരതീഫ കുഞമുഹമദസ

165 ശതീമതജ സക്കതീന

90 ശതീമതജ ശസ്ഥാനസ്ഥാ രവജ

123 ശതീ കകമനസ ഫസ്ഥാന്സജസസ

175 ശതീ കബതീര്

197 ശതീമതജ സരസ

112 ശതീ മുരളതീദസ്ഥാസസ

77 ശതീ ബജജു ടെജ.എഫസ

50 ശതീമതജ കസലതീന പേസ്ഥാപ്പു

22 ശതീമതജ കകസ്ഥാമളസം കകസ്ഥാചപന്

20 ശതീ കകസ്ഥാചണജ
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പേദ്ധതജ വതീടെസ നമ്പര് അകലസ്ഥാടജ

തമനസം കജസസ്ഥാന് കകസ്ഥാളനജ

96 ശതീമതജ വജജയ രവജ

101 ശതീകദവജ പേജ.എസസ.

93 ശതീമതജ ചെജനസ്ഥാമണജ

178 ശതീ ഒ.എ. സജദ്ധന്

30 ശതീമതജ ആമജനക്കുടജ

124 ശതീമതജ അല്കഫസ്ഥാന്സ

11 ശതീമതജ കഷരതീഫ ബതീവജ

81 ശതീ കക.എ. അബ്ദുളസലസ്ഥാസം

കചെരജ  നജര്മസ്ഥാര്ജന  പേദ്ധതജകയ  ധനസ്ഥാഗമന  പേദ്ധതജയസ്ഥായജ  ചെജല  ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കള

കതറജദ്ധരജചജരജക്കുന.  ഇവര് തങ്ങളക്കസ ലഭജച വതീടുകള ഉയര്ന്ന വജലയസ വജറസ  ലസ്ഥാഭസം കനടെജ ഈ

പേണസം  മറസ  ആവശരങ്ങളക്കസ  ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കുകയുസം,  വതീണ്ടുസം  മകറസ്ഥാരു  കചെരജയജകലക്കസ  മടെങ്ങുകയുസം

കചെയ്യുന.  കചെരജ   നജര്മസ്ഥാര്ജനതജനസ്ഥായുളള  പ്രവര്തനങ്ങകള  തകജടെസം  മറജക്കുന്ന  ഇതരസം

പ്രവര്തനങ്ങളക്കസ  പേരജഹസ്ഥാരസം  കസ്ഥാകണണതുണസ.  ഇതജനസ്ഥായജ  വതീടുകളുകടെ  ആധസ്ഥാരസം  രജജസ്റ്റര്

കചെയ്യുകമ്പസ്ഥാള ആവശരമസ്ഥായ വരവസകള ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ ഉളകപടുതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.

2.30 ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .  യുകടെ  കചെരജനജര്മസ്ഥാര്ജന  ഭവനപേദ്ധതജ    -    അനധജകൃത 
തസ്ഥാമസക്കസ്ഥാരുകടെ  കപേരജകലക്കസ  വതീടുകള  വകമസ്ഥാറസം  കചെയ്തു  കകസ്ഥാടുക്കുന്നതജനുളള  
തതീരുമസ്ഥാനസം.

(ഫയല് നസം. 11/റവനപ്യൂ(സജ.സജ.)/സസം185/ടെജ.കക.സജ.)

തസ്ഥാഴ്ന്ന വരുമസ്ഥാനക്കസ്ഥാരസ്ഥായ നഗരവസ്ഥാസജകളക്കസ്ഥായജ തമനസം കജസസ്ഥാന് കകസ്ഥാളനജ പേദ്ധതജക്കുപുറകമ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വജഭസ്ഥാവനസം  കചെയ പേദ്ധതജകളസ്ഥാണസ  ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് ഭവന പേദ്ധതജ,  ഉദയസ്ഥാ  കകസ്ഥാളനജ

എന്നജവ.  കമല്  ഭവന  പേദ്ധതജകള  വഴജ  അര്ഹരസ്ഥായവര്ക്കസ  അനുവദജച  വതീടുകളജല്  17  എണസം

അനധജകൃതമസ്ഥായജ  വകമസ്ഥാറസം  കചെയ്യേകപടതസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കകണതജയജരുന.  ഇതജകന

വജവരങ്ങള ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് ഭവന പേദ്ധതജ

നസം. വതീട്ടു നമ്പര് യഥസ്ഥാര്ത്ഥ ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവസ നജലവജകല തസ്ഥാമസക്കസ്ഥാരന്

1 ESW-S-506 വജല്സണ് മസ്ഥാളജകയക്കല് സകരസ്ഥാജസം

2 ESW-S-607 കജസ്ഥാര്ജസ വര്ഗ്ഗതീസസ തങ്കചന്
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നസം. വതീട്ടു നമ്പര് യഥസ്ഥാര്ത്ഥ ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവസ നജലവജകല തസ്ഥാമസക്കസ്ഥാരന്

3 ESW-S-518 രസ്ഥാമന് ജസ്ഥാനകജ കക.എന്.കഗസ്ഥാപേജനസ്ഥാഥസ

4 ESW-S-679 വജ.എസസ. തജലകന് ജജ. അജജത്കുമസ്ഥാര്

5 ESW-S-712 കക.കക. പുഷരന് ആനജ കസബസ്ഥാസ്റ്റരന്

6 ESW-S-459 കക. കപേസ്ഥാനസസ്വസ്ഥാമജ ബജ.കജ. ആനണജ

7 ESW-S-96 ആനന്ദന് സജ.എസസ. സുബഹ്മണരന്

ഉദയസ്ഥാ കകസ്ഥാളനജ

നസം. വതീട്ടു നമ്പര് യഥസ്ഥാര്ത്ഥ ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവസ നജലവജകല തസ്ഥാമസക്കസ്ഥാരന്

1 സസം 15 ഒ.എ. അമജനസ്ഥാബതീവജ സുകലഖ

2 സസം 59 രസ്ഥാമദസ്ഥാസസ പുഷ്പ  ടെജ.ആര്.

തമനസം കജസസ്ഥാന് കകസ്ഥാളനജ

നസം. കപസ്ഥാടസ നമ്പര് യഥസ്ഥാര്ത്ഥ ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവസ നജലവജകല തസ്ഥാമസക്കസ്ഥാരന്

1 131 മജതീദസ വജ.എചസ. സുകബര്

2 107 ഹമതീദസ പേജ.ഒ. റസംലതസ

3 108 ഫസ്ഥാതജമ കജസ്ഥാഷജ സജ.കജ.

4 164 കറജതീന കജസ്ഥാസഫസ എസം.കജ. ഫസ്ഥാന്സജസസ

5 187 സുകരന്ദ്രന് ആല്ബര്ടസ & കജസ്ഥാസഫസ

6 184 കവലുപജളള കൃഷ്ണന്കുടജ

7 185 പേജ.ആര്. കൃഷ്ണന് എ.ബജ. വളളജ

8 83 എ.ആര്. രസ്ഥാജന് പേജ.വജ. കബബജ

തങ്ങളുകടെ  കപേരജകലക്കസ  വതീടുകള നജയമപേരമസ്ഥായജ  വകമസ്ഥാറസം  കചെയ്തുതരണകമന്നസ്ഥാവശരകപടസ

അനധജകൃതമസ്ഥായജ  അവജകടെ  തസ്ഥാമസജചജരുന്നയസ്ഥാളുകള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ  സമതീപേജച.  ഇവരുകടെ

അകപേക  പേരജഗണജച  ജജ.സജ.ഡജ.എ.,  23.08.2013 കല  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  തതീരുമസ്ഥാനസം

165/2013-14  പ്രകസ്ഥാരസം  നജലവജകല  തസ്ഥാമസക്കസ്ഥാരുകടെ  കപേരജകലക്കസ  വതീടുകള  വകമസ്ഥാറസം  കചെയ്തു

കകസ്ഥാടുക്കുന്നതജനസ  തതീരുമസ്ഥാനജച.  ഇതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജ  കതടെജയജടജല.

കമല്വജഷയങ്ങളജല്  വജശദതീകരണമസ്ഥാവശരകപട്ടുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നടെപജലസ്ഥാക്കജയ

കചെരജനജര്മസ്ഥാര്ജന പേദ്ധതജകള സസംബന്ധജചസ  കൂടുതല് വജവരങ്ങള കതടെജയുസം  ഈ ഓഫതീസജല്

നജനസം നല്കജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ  (നസം.  എ 3-36/2017-18  തതീയതജ  18.06.2019)  മറുപേടെജ

ലഭജചജടജല.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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സമൂഹതജകല  പേസ്ഥാര്ശസ്വവല്ക്കരജക്കകപട  ജനവജഭസ്ഥാഗങ്ങളുകടെ  അടെജസസ്ഥാന

സടൗകരരവജകസനസം  എന്ന  ഉന്നതമസ്ഥായ  ലകരസം  മുന്നജര്തജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ആവജഷരജച

നടെപജലസ്ഥാക്കജയ  ഭവനപേദ്ധതജക്കസ  നജരവധജ  ആവശരക്കസ്ഥാരുണസ്ഥാവകയുസം  ഏറവസം  അര്ഹരസ്ഥായവകര

കതരകഞടുതസ  അവര്ക്കസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വതീടുകള  അനുവദജക്കുകയുസം  കചെയ്തു.  പേദ്ധതജയുകടെ

അകലസ്ഥാട്കമനസ  കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കുന്ന വതീടുസം അതസ സജതജകചെയ്യുന്ന സലവസം യസ്ഥാകതസ്ഥാരു

വജധതജലുസം  അനരസ്ഥാധതീനകപടുത്തുവസ്ഥാകനസ്ഥാ  വകമസ്ഥാറസം  കചെയ്യുവസ്ഥാകനസ്ഥാ  ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവജനസ

അവകസ്ഥാശമജല. പേദ്ധതജയുകടെ ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കളജല് നജനസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ ലഭജച വരവജകനക്കസ്ഥാള

വളകര ഉയര് ന്ന തുക കചെലവഴജചസ്ഥാണസ വതീടുകള നജര്മജചതസ. ഇപ്രകസ്ഥാരസം ഏകറക്കുകറ സടൗജനരമസ്ഥായജ

ഭവനങ്ങള ലഭജചവര്  അതസ  വജല്പന നടെത്തുക  വഴജ  സര്ക്കസ്ഥാര്  പേദ്ധതജയുകടെ  ദുരുപേകയസ്ഥാഗമസ്ഥാണസ

കചെയ്യുന്നതസ. ഇതസ നജരുത്സസ്ഥാഹകപടുകതണതസ്ഥാണസ. 

ഇതരസം പേദ്ധതജകള ജജ.സജ.ഡജ.എ. തുടെര്നസം ഏകറടുക്കുന്ന പേകസം വതീടുകള ലഭജക്കുന്നവര്

അതസ  മറജചവജറസ  ലസ്ഥാഭസം  കനടുന്ന  പ്രവണത  ഒഴജവസ്ഥാക്കുന്നതജനുതകുന്ന  കര്ശന  വരവസകള

ഏര്കപടുകതണതസ്ഥാണസ.  വതീടെജകന  വജല്പന  ഒഴജവസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  പേറസ്ഥാത  സസ്ഥാഹചെരരസം

കനരജടുന്നവര്ക്കസ്ഥായജ, ജജ.സജ.ഡജ.എ. തകന്ന ഒരു നജശജത വജല നല്കജ ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവജല് നജനസം

വതീടെസ  തജരജകക  ഏകറടുക്കുന്ന  ഒരു  പേദ്ധതജ  ആവജഷരജക്കുന്നതസ  ഉചെജതമസ്ഥായജരജക്കുസം.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം

തജരജകക  ലഭജക്കുന്ന  വതീടെസ  അതജനസ  അര്ഹനസ്ഥായ  മകറസ്ഥാരു  വരക്തജക്കസ  നല്കസ്ഥാവന്നതുസം  അതുവഴജ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ ഉതമമസ്ഥായ ഒരു പേദ്ധതജ അതജകന ലകരതജല് നജനസം വരതജചെലജക്കസ്ഥാകത

മുകന്നസ്ഥാടസ കകസ്ഥാണ്ടുകപേസ്ഥാകസ്ഥാവന്നതുമസ്ഥാണസ.  

2.31 മൂനമസ്ഥാസതജനുളളജല് ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാത മുന്കൂര്  .

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ മുന്കൂര് രജജസ്റ്റര് പ്രകസ്ഥാരസം  2017-18 ല് നല്കജയ ആകക മുന്കൂര് തുക

13,57,656/- രൂപേയസ്ഥാണസ. ഇതജല് 1,37,020/- രൂപേ ഇതുവകര ക്രമതീകരജചജടജല.

മുന്കൂര് ആകക നല്കജയതസ 13,57,656

മുന്കൂര് ക്രമതീകരജചതസ 12,20,636

ക്രമതീകരജക്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജയുളളതസ 1,37,020

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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1978-79  മുതല്  1996-97  വകര  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാകത അവകശഷജക്കുന്ന

ആകക  തുക  5,67,00,870/-  രൂപേയസ്ഥാണസ.  1997-98  മുതല്  2017-18  വകര  ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാകത

അവകശഷജക്കുന്ന തുകകളുകടെ വജശദവജവരസം  അനുബന്ധസം   6 ആയജ കചെര്തജരജക്കുന.

ചെജല മുന്കൂറുകള തുക വകപറജ  3  മസ്ഥാസസം കഴജഞസ്ഥാണസ ക്രമതീകരജചജരജക്കുന്നതസ.  സര്ക്കസ്ഥാര്

ഉതരവസ  ജജ.ഒ.(പേജ)നസം  419/11/ഫജന് തതീയതജ  04.10.2011  പ്രകസ്ഥാരസം  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസതജനസ  18%

പേലജശ  ഈടെസ്ഥാക്കജയജടജലസ്ഥാതവയുകടെ  വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള  ചുവകടെ  കചെര്ക്കുന.  പേലജശയജനതജല്

ഈടെസ്ഥാകക്കണജയജരുന്ന  31,462/-  രൂപേ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഈടെസ്ഥാക്കജയജടജല,   ആയതസ  ബന്ധകപട

ഉകദരസ്ഥാഗസരജല് നജനസം ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

3 മസ്ഥാസതജനുളളജല് ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാത മുന്കൂറുകള (പേലജശ ഈടെസ്ഥാക്കസ്ഥാതവ)

ക്രമ
നസം.

മുന്കൂര്
വകപറജയ

ഉകദരസ്ഥാഗസന്
തുക ആവശരസം വകപറജയ

തതീയതജ
ക്രമതീകരജച

തതീയതജ പേലജശ

(i) സജ. ജയചെന്ദ്രന്
അസജസ്റ്റനസ
എഞജനതീയര്

2,58,296 ജവഹര്ലസ്ഥാല് കനഹ്രു 
അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര 
കസ്റ്റഡജയതജകല 
മസ്ഥാന്കഹസ്ഥാള 
വൃതജയസ്ഥാക്കല് 
(ഫയല് നസം. 
1107/ഇ 2 /
17/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

02.05.2017 26.09.2017 18,470

(ii) സജ. ജയചെന്ദ്രന്
അസജസ്റ്റനസ
എഞജനതീയര്

75,000 ജവഹര്ലസ്ഥാല് കനഹ്രു 
അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര 
കസ്റ്റഡജയതജല് 
തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലജക 
കടെസ്ഥായ് ലറ്റുകള 
നജര്മജക്കുന്നതസ 
(ഫയല് നസം. 
2484/ ഇ 2 /
17/ജജ.സജ.ഡജ.എ)

12.05.2017 29.12.2017 8,359

(iii) സജ. ജയചെന്ദ്രന്
അസജസ്റ്റനസ
എഞജനതീയര്

5,500 പേസ്ഥാട്ടുപുരയല് 
ഏരജയയജകല 
വകകയ്യേറസം 
ഓഴജപജക്കുവസ്ഥാന് 
നടെപേടെജകളക്കസ 
(ഫയല് നസം.  
7869/ഇ 1/
13/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

28.06.2017 06.02.2018 589

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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3 മസ്ഥാസതജനുളളജല് ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാത മുന്കൂറുകള (പേലജശ ഈടെസ്ഥാക്കസ്ഥാതവ)

ക്രമ
നസം.

മുന്കൂര്
വകപറജയ

ഉകദരസ്ഥാഗസന്
തുക ആവശരസം

വകപറജയ
തതീയതജ

ക്രമതീകരജച
തതീയതജ പേലജശ

(iv) ശരമസ്ഥാള കക.കക. 50,000 ജവഹര്ലസ്ഥാല് കനഹ്രു 
അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര 
കസ്റ്റഡജയസം 
പേരജസരകത 
വകകയ്യേറസം 
ഒഴജപജക്കുന്നതജനസ

27.09.2017 14.03.2018 4,044

ആകക 31,462

2.32 വസ്ഥാടെക രജജസ്റ്റര് പേരജപേസ്ഥാലനസം  .

വസ്ഥാടെക  രജജസ്റ്ററുകള  പൂര്ണമസ്ഥായ  രതീതജയജല്  എഴുതജ  പേരജപേസ്ഥാലജക്കണകമന്നസ  മുന്  ഓഡജറസ

റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകളജല് നജര്കദശജചജരുനകവങ്കജലുസം ആയതസ പൂര്ണമസ്ഥായുസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പേസ്ഥാലജക്കുന്നജല.

വസ്ഥാടെക രജജസ്റ്ററജല് നജനസം മുന്വര്ഷകത കുടെജശ്ശേജക എത്രകയകന്നസ്ഥാ പേജഴപലജശ ഉളകപകടെ എത്ര

തുകയസ്ഥാണസ  കുടെജശ്ശേജക  ഉളളകതനസം  ഒഴജഞകപേസ്ഥായകതസ്ഥാ  ഒഴജവസ്ഥാക്കകപടകതസ്ഥാ  ആയ  കകസുകളജല്

എന  മുതല്  എകന്നസ്ഥാ  കരഖകപടുതജയജടജല.  ഇതുമൂലസം  ഓകരസ്ഥാ  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരകനയുസം  കുടെജശ്ശേജക

എത്രയസ്ഥാകണന്നസ  യഥസ്ഥാസമയസം  മനസജലസ്ഥാക്കജ  നടെപേടെജ  സസ്വതീകരജക്കുവസ്ഥാന്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ

കഴജയസ്ഥാകത  കപേസ്ഥാകുന.  കൂടെസ്ഥാകത  വസ്ഥാടെക  രജജസ്റ്റര്  സൂപര്വവസറജ  കകഡറജകല  ഉകദരസ്ഥാഗസര്

വര്ഷസ്ഥാനര പേരജകശസ്ഥാധന നടെതജ സസ്ഥാകരകപടുതജയതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജല. "കകടജടെങ്ങളജല് നജനളള

വസ്ഥാടെക"  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  പ്രധസ്ഥാന  വരുമസ്ഥാന  മസ്ഥാര്ഗ്ഗളളജകലസ്ഥാന്നസ്ഥായതജനസ്ഥാല്,  വസ്ഥാടെക  രജജസ്റ്റര്

കസ്ഥാലജകമസ്ഥാക്കജ ഓഡജറജല് പേരജകശസ്ഥാധനയസ സമര്പജകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.33 കപേന്ഷന് ഫണസ  .

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഫണജല്  നജനസം  തകന്ന  കപേന്ഷന്

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

01.01.1994  പ്രസ്ഥാബലരതജല്  കപേന്ഷന്  സതീസം  നടെപജലസ്ഥാക്കജ.  കപേന്ഷന്  പേദ്ധതജയുകടെ

കസ്ഥാരരകമമസ്ഥായ നടെതജപജകലക്കസ്ഥായജ  09.03.2006 ല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസക്രടറജ  ടസ്റ്റജയസ്ഥായജ  ഒരു

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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കപേന്ഷന് ഫണസ രൂപേതീകൃതമസ്ഥായജ. കപേന്ഷന് പേദ്ധതജയജകലക്കുളള സജരനജകകപേങ്ങള നജലവജല്

കപേന്ഷന് ടസ്റ്റജകന അധതീനതയജലസ്ഥാണുളളതസ.  ഓഡജറസ  വര്ഷതജകല  കപേന്ഷന്  വരവസ-കചെലവസ

തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന :-

വരവസ കചെലവസ

01.04.2017 കല മുന്നജരജപസ 74,36,106 പ്രതജമസ്ഥാസ കപേന്ഷന് 6,19,93,848

ജജ.സജ.ഡജ.എ. ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ
കപേന്ഷന് വജഹജതസം 98,57,190 ഉല്സവബത 1,90,000

അനരത്ര കസവനതജലുളള 
ജജ.സജ.ഡജ.എ. ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ
കപേന്ഷന് വജഹജതസം

1,34,826 നതീക്കജയജരജപസ 70,44,274

ഫണസ ടസ്ഥാന്സ്ഫര് 5,18,00,000 --- ---

ആകക 6,92,28,122 ആകക 6,92,28,122

കപേന്ഷന്  ഫണജല്  നജകകപേജച  തുകയജല്  നജനസം  ലഭജചജരുന്ന  പേലജശ  മസ്ഥാത്രസം

ആദരകസ്ഥാലങ്ങളജല്  കപേന്ഷന്  വജതരണതജനസ  പേരരസ്ഥാപമസ്ഥായജരുന.  എന്നസ്ഥാല്  ഇകപസ്ഥാള

കപേന്ഷന്/ഫസ്ഥാമജലജ  കപേന്ഷന്കസ്ഥാരുകടെ  വര്ദ്ധനവസം  കപേന്ഷന്  നജരക്കജലുണസ്ഥായ  വര്ദ്ധനവസം

കസ്ഥാരണസം ജനറല് ഫണജല് നജനസം തുക വകമസ്ഥാകറണ അവസയസ്ഥാണസ ഉണസ്ഥായജരജക്കുന്നതസ.  ഇതസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  നജലനജല്പജനു  തകന്ന  ഭതീഷണജയസ്ഥാകയക്കസ്ഥാസം  എനളളതജനസ്ഥാല്  തനതു

വരുമസ്ഥാനസം വര്ദ്ധജപജക്കുന്നതജനുളള കസ്ഥാരരകമമസ്ഥായ പേദ്ധതജകള ആവജഷരജചസ  നടെപജലസ്ഥാകക്കണതുസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ കജട്ടുവസ്ഥാനുളള കുടെജശ്ശേജക തുകകള ഈടെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് കവണ ഊര്ജജത നടെപേടെജകള

സസ്വതീകരജകക്കണതുമസ്ഥാണസ.  ഓഡജറസ  വര്ഷസം  വകര  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  നജനസം  വജരമജച  216

കപേന്ഷന്കസ്ഥാരുസം  02  എകസ കഗഷരസ്ഥാ കപേന്ഷന്കസ്ഥാരുമുളകപകടെ  218  കപേന്ഷന്കസ്ഥാരുകടെ കപേന്ഷന്

വജതരണതജനസ്ഥായജ  കപേന്ഷന്  ടസ്റ്റസ  ഫണജല്  നജകകപേജചജട്ടുളള  സജരനജകകപേങ്ങളുകടെ

വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള     അനുബന്ധസം   7  ആയജ കചെര്തജരജക്കുന.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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2.34 കപ്രസ്ഥാവജഡനസ ഫണസ  .

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. / തതീയതജ എ 6 -48 / 2017-18 തതീ.25.07.2019

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജയുകടെ മറുപേടെജ വജവരസം
4284/എഫസ.സജ.3/2019/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

തതീയതജ 22.08.2019

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ  കപ്രസ്ഥാവജഡനസ  ഫണസ  കണക്കുകള  ഓഡജറജനസ

വജകധയമസ്ഥാക്കജ.  തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലജക വസ്ഥായ്പ,  തജരജചടെകക്കണതജലസ്ഥാത വസ്ഥായ്പ,  അവസസ്ഥാന പേജന്വലജക്കല്

എന്നജവ അനുമതജപേത്രസം ലഭരമസ്ഥാക്കുന്ന സമയതസ തകന്ന പേരജകശസ്ഥാധജക്കുനണസ. വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരര

പേത്രജക  2017-18  പ്രകസ്ഥാരസം  കപ്രസ്ഥാവജഡനസ  ഫണസ  ഇനതജല്  9,000/-രൂപേയസ്ഥാണസ  ആകക  വരവസ.

കചെലവസ  ഇല.  എന്നസ്ഥാല്  ജനറല്  ലഡ്ജര്  പ്രകസ്ഥാരസം  19400   അക്കടൗണസ  കഹഡജല്  (GPF

Deputation)  3,31,633/-  രൂപേയുസം  19450  അക്കടൗണസ  കഹഡജല്   (GPF  GCDA  Staff)

1,86,31,931/-  രൂപേയുസം  കൂടെജ  ആകക  1,89,63,564/-  രൂപേയസ്ഥാണസ  വരവസ  .  വസ്ഥാര്ഷജക  ധനകസ്ഥാരര

പേത്രജകയജല്കപ്രസ്ഥാവജഡനസ  ഫണസ  ഇനതജല്  കചെലവജല.  എന്നസ്ഥാല്  ജനറല്  ല  ഡ്ജര്  പ്രകസ്ഥാരസം

19400, 19450  എന്നതീഅക്കടൗണസ കഹഡുകളജലസ്ഥായജ യഥസ്ഥാക്രമസം  ₹ 3,31,633/- ,  1,86,22,931/-₹

എന്നതീ തുകകള ഉളകപകടെ ആകക ₹1,89,54,564/-  കചെലവസ കസ്ഥാണജചജരജക്കുന.  ഈ വരതരസ്ഥാസസം

വജശദതീകരജക്കുന്നതജനസ്ഥാവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ  നല്കജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ (നസം. എ 6-48/2017-

18 തതീയതജ 25.07.2019) അകതസ്ഥാറജറജ മറുപേടെജ നല്കജയജയജടജല. കപ്രസ്ഥാവജഡനസ ഫണസ കരസ്ഥാഷസ ബുക്കസ

പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ  തന്വര്ഷ  നജകകപേസം  1,86,42,181/-  രൂപേയുസം

പേജന്വലജച  തുക  1,33,81,763/-  രൂപേയുമസ്ഥാണസ.  കപ്രസ്ഥാവജഡനസ  ഫണസ  കരസ്ഥാഷസ  ബുക്കസ  പ്രകസ്ഥാരമുളള

കണക്കുകള ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

മുന്നജരജപസ 4,96,72,725

നജകകപേസം 1,86,42,181

മുന്വര്ഷകത പേലജശ 24,13,213

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ആകക 7,07,28,119

പേജന്വലജച തുക 1,33,81,763

നതീക്കജയജരജപസ 5,73,46,356

ജജ.ഒ.(പേജ)നസം.51/2018/ധന തതീയതജ 29.03.2018 പ്രകസ്ഥാരസം 
സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ പേജന്വലജച തുക 5,16,21,075

31.03.2018 കല യഥസ്ഥാര്ത്ഥ നതീക്കജയജരജപസ 57,25,281

ഈ  തുക  (  57,25,281/-)  ₹ ടഷറജ  പേസ്ഥാസ്ബുക്കജകല  (TPA  24)  നതീക്കജയജരജപ്പുമസ്ഥായജ

കപേസ്ഥാരുതകപടുനണസ.  സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ   ജജ.ഒ  (പേജ)  നസം. 51/2018/ഫജന് തതീയതജ  28.03.2018

പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.-യുകടെ  പേജ.എഫസ.  അക്കടൗണജല്  (TPA  24)  നജനസം  സര്ക്കസ്ഥാരജകന

അക്കടൗണജകലക്കസ  5,16,21,075/-  രൂപേ   മസ്ഥാറജയതസ  29.08.2018 കല  ജജ.ഒ.(എസം.എസസ)

നസം.313/2018/ഫജന്  നമ്പര്   ഉതരവജലൂകടെ ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ തജരജകക നല്കജയജട്ടുണസ. എന്നസ്ഥാല്

ടെജ തുക ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ പേജ.എഫസ . അക്കടൗണജല് നജനസം സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ നല്കജയതു മുതല്

തജരജകകകയതജയതുവകര  കസ്ഥാലയളവജകല  പേലജശ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കു  നഷമസ്ഥായജട്ടുണസ.  ഇതസ

സര്ക്കസ്ഥാരജല് നജനസം കനടെജകയടുക്കസ്ഥാന് സസ്വതീകരജച നടെപേടെജകളുകടെ  വജശദസ്ഥാസംശങ്ങകളക്കുറജചസ നല്കജയ

ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  (നസം. എ 6-48/ 2017-18 തതീയതജ 25.07.2019)  ജജ.സജ.ഡജ.എ. മറുപേടെജ

ലഭരമസ്ഥാക്കജയതു  പ്രകസ്ഥാരസം  ഈ  പേലജശ  2018-19  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷകത  പേജ.എഫസ.തുകയുകടെ

പേലജശകയസ്ഥാകടെസ്ഥാപസം  നല്കുകമന്നസ  ടഷറജ  അധജകൃതര്  അറയജചതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

കസക്രടറജയുകടെ കപേരജലുശുള TPA 24 നമ്പര് അക്കടൗണജനസ 2012-13, 2013 14, 2014-15, 2016-–

17, 2017-18 സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷങ്ങളജകല പേലജശ കതറസ്ഥായ രതീതജയജലസ്ഥാണസ കണക്കസ്ഥാക്കജയജരുന്നതസ

എന്നസ  കകണതജ  ടഷറജ  അധജകൃതകര  കബസ്ഥാധരകപടുതജയതജകന  തുടെര്ന്നസ  42,90,145/-  രൂപേ

പേലജശ  ഇനതജല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  സബസ  ടഷറജ  ഓഫതീസര്,  അഡതീഷണല്  സബസ  ടഷറജ,

എറണസ്ഥാകുളസം  25.09.2018  കല  സജ.1/412/18  ഉതരവജലൂകടെ  വരവസ  കവചസ  ലഭരമസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.

ഇപ്രകസ്ഥാരസം  പേലജശ  കണക്കസ്ഥാക്കജയകപസ്ഥാള  ഓകരസ്ഥാ  വര്ഷകതയുസം  പേലജശക്കസ  തുടെര്  വര്ഷങ്ങളജല്

കണക്കസ്ഥാകക്കണ കൂട്ടു പേലജശ ലഭരമസ്ഥായജടജല. ആയതസ അനുവദജചതരണകമന്നസ ആവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ  ടഷറജ ഡയറക്ടര്ക്കസ 11.01.2019 ല് കതയചജട്ടുണസ.  

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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2.35 സജരനജകകപേങ്ങള  .

2017-18 വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കുകള പ്രകസ്ഥാരസം 31 സജരനജകകപേങ്ങളജലസ്ഥായജ 9,88,68,3801/-

രൂപേയുകടെ  സജരനജകകപേമസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കുളളതസ.  സജരനജകകപേ  രജജസ്റ്ററജല്  ഓകരസ്ഥാ

സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷസ്ഥാവസസ്ഥാനവസം ആ വര്ഷകത ആകക നജകകപേങ്ങളുകടെയുസം ലഭജച പേലജശയുകടെയുസം

TDS കനയുസം  ഒരു  സസംഗഹസം  കരഖകപടുകതണതസ്ഥാകണന്നസ  മുന്കസ്ഥാല  ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകളജല്

നജര്കദശജചജരുനകവങ്കജലുസം  ആയതു  പേസ്ഥാലജചകസ്ഥാണുന്നജല,  01.04.2017  മുതല്  31.03.2018  വകര

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നടെതജയ  സജരനജകകപേങ്ങളുകടെ  വജശദവജവരസം  അനുബന്ധസം    8 ആയജ

കചെര്തജരജക്കുന.  നജകകപേങ്ങളുകടെ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  പൂര്തതീകരജക്കുകമ്പസ്ഥാള  ആര്ജജച  പേലജശ

കസവജസംഗ്സസ  അക്കടൗണജകലക്കസ  നജകകപേജചസ  വദനസംദജന  ആവശരങ്ങളക്കസ  ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കുന്ന

സസ്ഥാഹചെരരതജല് ഈ ഇനതജലുളള ആസജവകമസ്ഥാറസ്ഥാകത ആസജ വര്ദ്ധജപജക്കുവസ്ഥാന് കവണ സതസ്വര

നടെപേടെജകള സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

2.36 സജരനജകകപേങ്ങള   -   രജജസ്റ്റര് പേരജപേസ്ഥാലനസം   -   കൃതരതയജലസ്ഥാതതസ  .

2015 കല കകരള ടെടൗണ് & കണ്ടജ പസ്ഥാനജസംഗസ  (ഡവലപ്കമനസ അകതസ്ഥാറജറതീസസ)  റൂളസസ,  റൂള

56 ല്  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  സജരനജകകപേങ്ങള  സസംബന്ധജച  വജവരങ്ങള

പ്രസശുതനജയമതജകന  അനുബന്ധമസ്ഥായജ  കചെര്തജട്ടുളള  കഫസ്ഥാസം  XXIII  (രജജസ്റ്റര്  ഓഫസ

ഇന്കവസ്റ്റസകമനസസസ)ല് കരഖകപടുകതണതുസം ടെജ രജജസ്റ്റര് ജജ.സജ.ഡജ.എ. കസക്രടറജ എലസ്ഥാ വര്ഷവസം

ഏപ്രജല്, ഒകക്ടസ്ഥാബര് മസ്ഥാസങ്ങളജല് പേരജകശസ്ഥാധന നടെകതണതുമസ്ഥാകണന്നസ നജര്കദശജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ. 

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സജരനജകകപേങ്ങളുകടെ  വജവരങ്ങള  നജശജതമസ്ഥാതൃകയജലുളള  രജജസ്റ്ററജല്

നജലവജല് കരഖകപടുത്തുനണസ.  പേകക രജജസ്റ്ററജകല മുഴുവന് കകസ്ഥാളങ്ങളജലുസം  (ആകക  33)  എലസ്ഥാ

വജവരങ്ങളുസം  കരഖകപടുതജ  സൂകജക്കുന്നജല.  നജകകപേസം  സസംബന്ധജച  ചുരുക്കസം  വജവരങ്ങള

(നജകകപേജച സസ്ഥാപേനതജകന കപേരസ,  നജകകപേ സര്ടജഫജക്കറസ നസം.,  നജകകപേത്തുക,  നജകകപേസം

ആരസംഭജച തതീയതജ,  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ,  നജകകപേകസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  പൂര്തജയസ്ഥാകുന്ന തതീയതജ,  പേലജശനജരക്കസ)

മസ്ഥാത്രസം കരഖകപടുത്തുന്ന രതീതജയസ്ഥാണസ പേജന്തുടെരുന്നതസ.

മസ്ഥാത്രമല,  ഒകര  കപേജജല് തകന്ന ഒന്നജലധജകസം നജകകപേങ്ങളുകടെ വജവരങ്ങള ക്രമസ്ഥാനുഗതസം

കരഖകപടുത്തുന്നതസ്ഥായുസം കസ്ഥാണുന. കൂടെസ്ഥാകത ഓകരസ്ഥാ നജകകപേവസം കകസ്ഥാസസ കചെയസ പ്രസ്തുത തുക പുനര്

നജകകപേജക്കുകമ്പസ്ഥാള പുതജയ നജകകപേമസ്ഥായജ രജജസ്റ്ററജല് കരഖകപടുത്തുന. അതസ്ഥായതസ നജലവജലുളള

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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നജകകപേത്തുക പുനര് നജകകപേജക്കുകമ്പസ്ഥാള പുതജയ ഒരു ക്രമനമ്പറജല് പുതജയ ഒരു നജകകപേമസ്ഥായജ

ആകക നജകകപേങ്ങളുകടെ എണസം മസ്ഥാറുന. ഓകരസ്ഥാ നജകകപേതജകനയുസം തല്സജതജവജവരസം എന്നജവ

അറജയുന്നതജനസ  ഇതജനസ്ഥാല്  സസ്ഥാധരമസ്ഥാകുന്നജല.  മസ്ഥാത്രമല  നജകകപേങ്ങളുകടെ  എണസം  കപേരുപജച

കസ്ഥാട്ടുന്നതജനുസം ഈ രതീതജ ഇടെയസ്ഥാക്കുന.  നജലവജല് 08/2019 ല് ഇന്കവസ്റ്റസകമനസ രജജസ്റ്റര് പ്രകസ്ഥാരസം

1031  സജരനജകകപേങ്ങള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യ്ക്കുണസ.  അതസ്ഥായതസ   രജജസ്റ്ററജകല  അവസസ്ഥാനകത

എന്ടജയുകടെ  ക്രമനമ്പര്  1031  ആണസ,  എന്നസ്ഥാല്  യഥസ്ഥാര്ത്ഥതജല്  ഇത്രയുസം  എണസം

സജരനജകകപേങ്ങള ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ ഇല.

ഓകരസ്ഥാ നജകകപേതജനുസം രജജസ്റ്ററജല് ഒരു കപേജസ  തകന്ന നതീക്കജകവചസ  പ്രസ്തുത നജകകപേസം

കകസ്ഥാസസ  കചെയസ  പുനര്നജകകപേസം നടെത്തുകമ്പസ്ഥാള മുന്നജകകപേവജവരതജകന തുടെര്ചയസ്ഥായജ  പുതജയ

വജവരങ്ങളുസം  കരഖകപടുത്തുന്ന  രതീതജ  അവലസംബജചസ്ഥാല്  ഓകരസ്ഥാ  നജകകപേതജകനയുസം  വജവരങ്ങള

കൂടുതല്  എളുപതജലുസം  കൃതരമസ്ഥായുസം  കകണത്തുന്നതജനു  കഴജയുസം.  നജകകപേങ്ങള  കൂടജകചര്ത്തുസം

വജഭജജചസം  പുതജയ  പുനര്നജകകപേങ്ങള  നടെത്തുകമ്പസ്ഥാള  മസ്ഥാത്രസം  തുടെര്  ക്രമനമ്പറുകളജടസ  അവ

കരഖകപടുകതണതുസം  പേഴയ  ക്രമനമ്പറുകളുളള  കപേജജകല  അവസസ്ഥാന  കരഖകപടുതലജകന  തസ്ഥാകഴ

തുടെര്  കരഖകപടുതലുകള  വരുത്തുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാത  രതീതജയജല്  കുറുകക  വരചസ  "CLOSED

ON ................" എന്നസ കരഖകപടുത്തുകയുസം കചെകയ്യേണതസ്ഥാണസ. നജകകപേങ്ങളുകടെ യഥസ്ഥാര്ത്ഥ  വജവരസം,

എണസം എന്നജവ കൃതരമസ്ഥായജ മനസജലസ്ഥാക്കുന്നതജനസ ഇപ്രകസ്ഥാരസം സസ്ഥാധരമസ്ഥാകുന്നതസ്ഥാണസ.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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കചെലവസ കണക്കുകളജകന്മേലുള ഓഡജറസ നജരതീകണങ്ങള

3.1 കകസ്ഥാചജ മവറന് വഡ്രൈവസ സതീകവജസ ടതീറസകമനസ പസ്ഥാനസ   -   ഓപകറഷന്സസ   & 
കമയജനനന്സസ കരസ്ഥാര് നല്കജയതജകല അപേസ്ഥാകതകള  .

ഫയല് നസം. ഇ 3/2523/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ. 

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. / തതീയതജ എ 4-51/2017-18 തതീയതജ 13.08.2019

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജയുകടെ മറുപേടെജ വജവരസം 4284/FC3/2018/GCDA / 25.09.2019

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് ഫപ്യൂചര് വണ് കഫസജലജറജ മസ്ഥാകനജ്കമനസ

വടൗചര് നമ്പര് കസ്ഥാലയളവസ തുക 

170/26.02.16 15.12.15-14.02.16 2,76,000

25/05.05.16 15.02.16-14.04.16 2,76,000

167/22.06.16 15.04.16-14.06.16 2,76,000

74/26.09.16 15.06.16-14.08.16 2,76,000

49/07.11.16 15.08.16-14.10.16 2,76,000

39/06.02.17 15.10.16-14.12.16 2,76,000

153/28.03.17 15.12.16-14.02.17 2,76,000

11/03.06.17 15.02.17-14.05.17 4,14,000

52/19.09.17 15.05.17-14.07.17 2,76,000

98/16.12.17 15.07.17-14.08.17 1,37,999

107/17.02.18 15.08.17-12.11.17 4,09,399.82

* കുറജപസ :  GST അടെക്കമുളള തുകയസ്ഥാണസ അവസസ്ഥാന രണസ ബജലജലുസം കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ
                 നല്കജയതസ. കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് GST Invoice ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജട്ടുകണസ്ഥാ എന്നസ
                 ജജ.സജ.ഡജ.എ. ഉറപ്പുവരുകതണതസ്ഥാണസ. 

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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(എ) കരസ്ഥാര് നല്കജയതജകല അപേസ്ഥാകതകള  .

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  മവറന്  വഡ്രൈവസ  വസ്ഥാണജജരസമുചയതജകല  മലജനജലസം

ശുദ്ധതീകരജചസ കസ്ഥായലജകലക്കസ ഒഴുക്കജവജടുന്നതജനസ്ഥായജ മലജനതീകരണ നജയനണ കബസ്ഥാര്ഡജകന

ചെടങ്ങളനുസരജചസ  സസ്ഥാപേജച  സതീകവജസ  ടതീറസകമനസ  പസ്ഥാനസ  മവറന്വഡ്രൈവസ  ഗടൗണജല്

സജതജകചെയ്യുന.  ഈ ഗടൗണജകന വടെക്കുവശത്തു നജലകകസ്ഥാളളുന്ന  7  ഫസ്ഥാറസ  സമുചയങ്ങളുസം

അവരുകടെ  ഫസ്ഥാറ്റുകളജകല  മലജനജല  നജര്മസ്ഥാര്ജനതജനസ്ഥായജ  ഈ  പസ്ഥാനസ്ഥാണസ

ഉപേകയസ്ഥാഗകപടുത്തുന്നതസ.  ഇതജകന പേരജപേസ്ഥാലനവസം  പ്രവര്തനവസം കടെന്ഡര് മുകഖനയസ്ഥാണസ

നടെതകപടുന്നതസ. 

ഫയല്  നസം.  ഇ 3/2523/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പ്രകസ്ഥാരസം  2  വര്ഷകതക്കസ

സജ.എസം.ഡജ.എസസ.  സതീകവജസ  ടതീറസകമനസ  പസ്ഥാനജകന  അറകുറപണജക്കുസം

പ്രവര്തനതജനുമസ്ഥായജ  11.05.2015 ല്  ദര്ഘസ്ഥാസുകള  കണജക്കുകയുണസ്ഥായജ.  പ്രവൃതജ

പേരജചെയ മസ്ഥാനദണ മസ്ഥായജ  നജഷര്ഷജചജരുന്നതസ  500  ഘനമതീററജല് കുറയസ്ഥാത കശഷജയുളള

പസ്ഥാനസ  കുറഞതസ  3  വര്ഷകമങ്കജലുസം  തൃപജകരമസ്ഥായജ  പ്രവര്തജപജചജരജക്കണസം

എന്നതസ്ഥായജരുന. ഫയല് പ്രകസ്ഥാരസം 3 കടെണറുകള ലഭജചതസ്ഥായജ കരഖകപടുതജയജട്ടുകണങ്കജലുസം

2 കടെണറുകള മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ പേരജകശസ്ഥാധനയജല് കണതസ :-

(i) കപേനഗണ് എ ഞജനതീയറജസംഗസ & കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടജസംഗസ കമ്പനജ, കളമകശ്ശേരജ - 67,800/-₹

(ii) പ്രജന്സജ ടെജ. ആനണജ, കതക്കജകനതസ ഹടൗസസ, അങ്കമസ്ഥാലജ      -  1,69,000/-₹

ഇതജല് പ്രജന്സസ ടെജ.  ആനണജ നജലവജല് ഉണസ്ഥായജരുന്ന കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് ആയജരുന.

കുറവസ കരഖകപടുതജയ കപേനഗണ് എഞജനതീയറജസംഗസ  &  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടജസംഗസ കമ്പനജ,  കജസ്ഥാലജ

പേരജചെയ സര്ടജഫജക്കറസ്ഥായജ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയതസ കകസ്ഥാതമസംഗലസം കനലജക്കുഴജയജലുളള നകങ്ങലജല്

ആയുര്കവദ  കമഡജക്കല്  കകസ്ഥാകളജജകല  500KLD  കശഷജയുളള  വസ്ഥാടര്  ടതീറസകമനസ  പസ്ഥാനസ

തൃപജകരമസ്ഥായജ  പ്രവര്തജപജചതജകന കരഖകളസ്ഥാണസ.  കനസ്ഥാടസ  ഫയല് കപേജസ  നസം.6  പ്രകസ്ഥാരസം

ലഭജച മൂന കടെണറുകളുകടെ വജവരങ്ങള ഇപ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ:-

തതീയതജ :- 04.06.2015

1. M/s Future One Facility Management - 1,38,000/-₹

2. Prince T Antony - 1,69,000/-₹

3. Pentagon Engineering & Contracting Company -  67,800/-₹

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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Correspondence  file ല്  M/s  Future  One  Facility  Management  സമര്പജച

കടെണര് കഷഡപ്യൂള ലഭരമല.  പേകരസം  വര്ക്കസ  ഓര്ഡര് ലഭജചതജനു  കശഷമുളള  എഗജകമനസ

കഷഡപ്യൂള  ആണസ  കചെര്തജട്ടുളളതസ.  കുറഞ  നജരക്കസ  കരഖകപടുതജയ  കപേനഗണ്

എഞജനതീയറജസംഗസ  &  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടജസംഗസ  കമ്പനജയുകടെ പ്രവര്തനപേരജചെയ സര്ടജഫജക്കറജല്

സൂപ്രണജസംഗസ  എ ഞജനതീയര്ക്കസ  സസംശയസം  കതസ്ഥാന്നജയതജനസ്ഥാല്  Kerala  Pollution  Control

Board-ല് നജന്നസം ലഭജക്കുന്ന  Consent to Establish  സര്ടജഫജക്കറസ കൂടെജ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്

നജര്കദശജച (കനസ്ഥാടസ ഫയല് കപേജസ നമ്പര് 7).  ഈ സര്ടജഫജക്കറജകന വജശസ്വസ്ഥാസരത കനരജടസ

അകനസ്വഷജക്കുവസ്ഥാന്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചെയര്മസ്ഥാകന  നജര്കദശപ്രകസ്ഥാരസം  അസജസ്റ്റനസ

എഞജനതീയര്മസ്ഥാരസ്ഥായ ശതീ മുന്നസ്ഥാസസ, ശതീമതജ ദജവരസ്ഥാ വജജയന് എന്നജവകര ചുമതലകപടുതജ.

നകങ്ങലജല് ആയുര്കവദ കമഡജക്കല് കകസ്ഥാകളജജകന സതീകവജസ ടതീറസകമനസ  പസ്ഥാനസ കപസ്ഥാസജറജ

225KLD  ആകണന്നസ മലജനതീകരണ നജയനണകബസ്ഥാര്ഡജല് നജനസം അറജഞതസ്ഥായജ ഇവര്

കരഖകപടുതജയജട്ടുകണങ്കജലുസം  ഇതസ  സസംബന്ധജച  ഒരു  ആധജകസ്ഥാരജക  കരഖയുസം

ഉളകക്കസ്ഥാളളജചജടജല.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  ഒരു  ക്രമകക്കടെസ  കകണതജയതജനസ്ഥാല്  19.06.2015 ല്

എകജകപ്യൂടതീവസ  എഞജനതീയര്,  കടെണര്  സമര്പജച  എലസ്ഥാ  ഏജന്സജകളുകടെയുസം  പേരജചെയസം

കതളജയജക്കുന്ന  കരഖകളുകടെ  ഒറജജജനല്  സമര്പജക്കണസം  എന  നജര്കദശജചജട്ടുണസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ സസ്ഥാമ്പതജക ലസ്ഥാഭസം മുന്നജര്തജ പേരജചെയകസ്ഥാലസ്ഥാവധജ കുറചനല്കജ റതീ-

കടെണറജസംഗസ  നടെതസ്ഥാകമന്നസ  കസക്രടറജയുസം  ഫയലജല്  കരഖകപടുതജ.  ഫയല്

പേരജകശസ്ഥാധനയജല്,  മൂന്നസ  ഏജന്സജകളുകടെയുസം  എക്സ്പതീരജയന്സസ  സര്ടജഫജക്കറസ

പേരജകശസ്ഥാധജചസ  കചെര്തതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന്നജല.  പ്രജന്സസ  ടെജ.  ആനണജ  നജലവജല്  പസ്ഥാനസ

പ്രവര്തജപജചജരുന്ന കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനുസം  മറ്റു  2  ഏജന്സജകള പുതജയവരുമസ്ഥായജരുന.  ഇതജല്

ഫപ്യൂചര്  വണ്  എന്ന  ഏജന്സജ  കടെണറുസം  എക്സ്പതീരജയന്സസ  സര്ടജഫജക്കറ്റുസം

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജടജല. 

കനസ്ഥാടസ  ഫയല് കപേജസ  11 ല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചെയര്മസ്ഥാന് നജലവജലുളള കടെണറജകന

കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  കഴജഞസ  3  മസ്ഥാസസം  പേജന്നജടതജനസ്ഥാല്  ഏറവസം  കൂടുതല്  കകസ്വസ്ഥാടസ  കചെയ

ഏജന്സജയുകടെ കതസ്ഥാടടുതസ കകസ്വസ്ഥാടസ കചെയ ഏജന്സജക്കസ പേരതീകണസ്ഥാര്ത്ഥസം  6  മസ്ഥാസകതക്കസ

വര്ക്കസ ഓര്ഡര് നല്കുവസ്ഥാന് നജര്കദശസം നല്കജ.  കപേസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതസ വകുപസ കടെണര് ചെടങ്ങള

അനുസരജചസ  'Next  lowest'  എന്നതജനു  പേകരസം  ഏറവസം  കൂടുതല്  കകസ്വസ്ഥാടസ  കചെയ

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ഏജന്സജയുകടെ കതസ്ഥാടടുതസ എന്നതസ വരക്തമസ്ഥായ ചെടലസംഘനസം ആണസ.  ഏറവസം കുറവസ തുക

കരഖകപടുതജയ  കപേനഗണ്  എഞജനതീയറജസംഗസ  കമ്പനജയുകടെ  കടെണര്  ഒഴജവസ്ഥാക്കുന്നതജനസ

ആധജകസ്ഥാരജകമസ്ഥായജ  ഒരു  കരഖയുസം  ഫയലജല്  ഇല.  ഈ  കടെണര്  സസ്വതീകരജക്കുക  വഴജ

പ്രതജമസ്ഥാസസം 70,200/- രൂപേയുകടെ കചെലവസ കുറയ്ക്കുവസ്ഥാന് ഇടെയസ്ഥാകുമസ്ഥായജരുന. 

ഫപ്യൂചര്  വണ്  ഏജന്സജയുകടെ  കടെണര്  സസ്വതീകരജചസ,  തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലജക  കരസ്ഥാര്  6

മസ്ഥാസകതക്കസ  നല്കജ,  പ്രവൃതജപേരജചെയതജകന  പേരജധജ  500KLDയജല്  നജനസം  കുറവസ

നല്കജ  പുതുക്കജയ  കടെണര്  കണജക്കുവസ്ഥാന്  കസക്രടറജ  നജര്കദശജച.  24.07.2015 ല്

1,38,000/- രൂപേ അടെങ്കലസ്ഥായജ വര്ക്കസ ഓര്ഡര് നല്കജ  05.08.2015 നസ 22/2015-16 നമ്പര്

കരസ്ഥാര്  കവചസ  15.08.2015 ല്  വസറസ  വകമസ്ഥാറുകയുസം  കചെയ്തുകവങ്കജലുസം  പുതുക്കജയ  കടെണര്

കണജക്കുവസ്ഥാനുളള  നജര്കദശസം  പേസ്ഥാലജചജല.  കമല്  നജര്കദശപ്രകസ്ഥാരസം  കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ

14.02.2016 ല്  അവസസ്ഥാനജകക്കണതസ്ഥായജരുന.  ഈ  ഘടതജല്  ഫയല്  നസം.

4609/ഇ 3/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ. എന്ന പുതജയ ഫയലജല് കടെണര് നടെപേടെജ തുടെങ്ങജകയങ്കജലുസം

15.01.2016 ല്  20,000/-  രൂപേ കുറചസ  ഫപ്യൂചര് വണ് കഫസജലജറജ  മസ്ഥാകനജ്കമനജനസ  കരസ്ഥാര്

നതീടജ  നല്കുവസ്ഥാന് കചെയര്മസ്ഥാന് ഉതരവജട്ടു. 28.01.2016 ല്  269/15-16  നമ്പര് തതീരുമസ്ഥാനസം

ആയജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ   അസംഗതീകരജക്കുകയുസം  തുക

വരതരസ്ഥാസകപടുത്തുകയുസം കചെയ്തു.  മജനജറസസസ  പ്രകസ്ഥാരസം  മുന്കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകനക്കസ്ഥാള  പ്രതജമസ്ഥാസസം

31,000/-  രൂപേ  കുറവജല്  നജലവജല്  പ്രവൃതജ  കചെയ്തു  വരുന്ന  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  കരസ്ഥാര്

നതീടജനല്കുവസ്ഥാനസ്ഥാണസ എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജ നജര്കദശജചതസ. മുന്കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകനക്കസ്ഥാള നജരക്കസ

കുറവജല്  പ്രവൃതജ  കചെയ്യുന  എന്നതസ  കരസ്ഥാര്  നതീ ടജനല്കുന്നതജനസ  മസ്ഥാനദണമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്

സസ്ഥാധരമല.  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  പൂര്തതീകരജക്കുന്നതജനു  മുമ്പുതകന്ന  മത്സരസ്ഥാധജഷജത  കടെണര്

കണജചസ  സസ്ഥാപേനതജകന  ഉതമസസ്ഥാമ്പതജക  തസ്ഥാല്പരരങ്ങള  സസംരകജക്കുന്നതജനു

പേകരസം,  കരസ്ഥാര് നതീ ടജ നല്കുവസ്ഥാന് കസ്ഥാരണങ്ങള കകണത്തുന്നതസ അസംഗതീകരജക്കുവസ്ഥാനസ്ഥാവജല.  

ഈ  കരസ്ഥാര്  ഒരു  വര്ഷകതക്കസ്ഥാണസ  ദതീര്ഘജപജച  നല്കജയജരുന്നതസ.  2017

കഫബ്രുവരജയജല്  കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  കഴജഞതജനസ്ഥാല്  വതീണ്ടുസം  കടെണര്  നടെപേടെജകള

ആരസംഭജച.  അധജകൃതരുകടെ  അനസ്ഥാസമൂലസം  ഇതസ  അനജശജതമസ്ഥായജ  നതീളുകയുസം,  ഈ

കസ്ഥാലയളവജല് കരസ്ഥാര്  നജലവജലജലസ്ഥാകത തകന്ന ഫപ്യൂചര് വണ് എന്ന സസ്ഥാപേനസം സതീകവജസ

ടതീറസകമനസ  പസ്ഥാനജകന  പേരജപേസ്ഥാലനസം  നടെതജവരുന്നതസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഉകദരസ്ഥാഗസര്

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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സസ്ഥാകരകപടുതജയജട്ടുണസ.  ഫപ്യൂചര്  വണ്  ബജല്  സമര്പജചകപസ്ഥാള  ഇതസ  സസ്ഥാധൂകരജചസ

നല്കുന്നതജനസ്ഥായജ  സപജകമനറജ  എഗജകമനസ  കവചസ   8  x  1,38,000  +  55,200  =

11,59,200/- (₹ കഫബ്രുവരജ മുതല് ആഗസ്റ്റസ  വകര)  നല്കുകയുസം കചെയ്തു.  ഇതജനസ്ഥായജ ചെമച

സപജകമനറജ  എഗജകമനജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജനറല്  കടൗണ്സജല്,  എകജകപ്യൂടതീവസ

കടൗണ്സജല്  എന്നജവ  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  നല്കജയജരുന്നജല.  കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജക്കു  കശഷവസം

പുതജയ  കടെണര്  കണജചസ  കരസ്ഥാര്  അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാതജരുന്നതസ  നജരുതരവസ്ഥാദപേരമസ്ഥായ

സമതീപേനമസ്ഥാണസ.  

തുടെര്ന്നസ  നടെതജയ  കടെണറജല്  ഹതീരസ്ഥാ  കഫസജലജറജ  (1,35,600/  പ്രതജവര്ഷസം)

പ്രജന്സസ  ടെജ.  ആനണജ  (1,51,734/പ്രതജവര്ഷസം)  അല്ബുകചരജ  ജനറല്  ടസ്ഥാന്സ്കപേസ്ഥാര്ടസ

(21,60,000/പ്രതജവര്ഷസം)  എന്നജങ്ങകന  മൂന  കടെണര്  ലഭജച.   ഏറവസം  കുറവസ

കരഖകപടുതജയ  ഹതീരസ്ഥാ  കഫസജലജറജക്കസ  മതജയസ്ഥായ  കയസ്ഥാഗരതയജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്,  പ്രജന്സസ

ടെജ.ആനണജകയ  കനകഗസ്ഥാഷജകയഷനസ  വജളജച.  പ്രജന്സസ  ടെജ.ആനണജ  നജരക്കസ  കുറചസ

(1,25,600/- രൂപേ) 26.08.2017 ല് കരസ്ഥാര് ഏകറടുകതങ്കജലുസം (എഗജകമനസ നസം. 28/2017-18

തതീയതജ 26.08.2017)  പേരജപേസ്ഥാലന ചുമതല ഏകറടുതതസ 12.11.2017 നസ മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ.  ഈ

കസ്ഥാലയളവജല്,  പേഴയ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരസ്ഥായ  ഫപ്യൂചര്  വണ്  സതീകവജസ  ടതീറസകമനസ  പസ്ഥാനസ

പേരജപേസ്ഥാലജക്കുകയുസം പേഴയ നജരക്കജല് തകന്ന കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  തുക നല്കജ വരുകയുസം കചെയ്തു

(വടൗചര്  നസം.11).  ഈയജനതജല്,  വസറസ  എകറടുകക്കണ  അവസസ്ഥാന  തതീയതജയസ്ഥായ

05.09.2017  മുതല്  12.11.2017  വകര  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  28,356/-രൂപേയുകടെ   നഷസം

സസംഭവജചജട്ടുളളതസ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ്ഥായ           ശതീ പ്രജന്സസ ടെജ. ആനണജയജല് നജനസം വടൗചര്

നസം.72/17.09.2018  പ്രകസ്ഥാരസം   ഈടെസ്ഥാക്കജയ  കരഖകള  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കുളള

മറുപേടെജയജല് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ. 

മവറന്  വഡ്രൈവസ  സതീകവജസ  ടതീറസകമനസ  പസ്ഥാനജകന  പേരജപേസ്ഥാലനവസം  പ്രവര്തനവസം

സസംബന്ധജച  കരസ്ഥാര്  നടെപേടെജകളജകലസ്ഥാനസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  പേരമസ്ഥാധജകസ്ഥാര

കടൗണ്സജലസ്ഥായ  ജനറല്  കടൗണ്സജലജകന  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  കതടെജയജടജല.  കടെണര്

കണജക്കുന്നതജലുസം  കരസ്ഥാര്  ഉറപജക്കുന്നതജലുകമസ്ഥാകക്ക  ഏകപേകതീയമസ്ഥായ  തതീരുമസ്ഥാനസം

നടെപസ്ഥാക്കുക  വഴജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  വന്സസ്ഥാമ്പതജക  നഷസം  സസംഭവജചജട്ടുളളതസ

ഭരണസമജതജയുകടെ ശദ്ധയജല്കപടുത്തുന. 

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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(i) ഈ  പ്രവര്തനതജനസ്ഥായജ  കടെണര്  കണജക്കുകമ്പസ്ഥാള  പ്രവൃതജപേരജചെയസം

സസംബന്ധജചസ വരക്തമസ്ഥായ മസ്ഥാര്ഗ്ഗനജര്കദശങ്ങള തുടെക്കതജല് തകന്ന ഉളകപടുകതണതസ്ഥാണസ.

(ii) കരസ്ഥാര് കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  അവസസ്ഥാനജക്കുന്നതജനു മുമ്പസ  തകന്ന പുതജയ കടെണര് കണജചസ,

പേരമസ്ഥാവധജ മത്സരസ്ഥാര്ത്ഥജകകള ഉളകക്കസ്ഥാളളജക്കുന്ന വജധസം പ്രവര്തജകക്കണതസ്ഥാണസ.

(iii) കടെണര്  നടെപേടെജകള  വവകജപജചസ  പ്രവര്തനകസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  കഴജഞസം  പേഴയ

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാകര  നജരുപേസ്ഥാധജകസം  തുടെരുവസ്ഥാന്  അനുവദജക്കുന്ന  പ്രവണത  ഒഴജവസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്

ശദ്ധജകക്കണതുമസ്ഥാണസ.

(ബജ) ഓപകറഷന്സസ   &   കമയജനനന്സസ നടെതജപജകല കപേസ്ഥാരസ്ഥായ്മകള  .

മവറന് വഡ്രൈവസ സതീകവജസ  ടതീറസകമനസ  പസ്ഥാനജകന  പേരജപേസ്ഥാലനതജനസ്ഥായജ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഓകരസ്ഥാ  വര്ഷവസം  വന്തുക  കചെലവഴജക്കുനണസ.  മവറന്  വഡ്രൈവസ

പേസ്ഥാര്പജടെങ്ങളുകടെയുസം കടെമുറജകളുകടെയുസം അകലസ്ഥാട്കമനസ കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം ഓകരസ്ഥാ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനുസം

സതീകവജസ ടതീറസകമനസ പസ്ഥാനജകന വസ്ഥാര്ഷജക പേരജപേസ്ഥാലനകചെലവജകന ആനുപേസ്ഥാതജക വജഹജതസം

ഓകരസ്ഥാ  വര്ഷവസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  ഒടുകക്കണതസ്ഥാണസ.  മവറന്  വഡ്രൈവസ  ഗടൗണജനസ

വടെക്കുവശത്തുളള  തസ്ഥാകഴപറയുന്ന  7  ഫസ്ഥാറ്റുകള/വരസ്ഥാപേസ്ഥാരസസ്ഥാപേനങ്ങള  കൂടെജ  ടെജ  പസ്ഥാനസ

ഉപേകയസ്ഥാഗകപടുത്തുന്നതസ്ഥായജ ഫയലജല് നജനസം വരക്തമസ്ഥാകുന :-

(i) പ്രസന്ന വജഹസ്ഥാര് കവല്കഫയര് കസസ്ഥാവസറജ

(ii) അകശസ്ഥാക ഫസ്ഥാറസ റസജഡനസസസ അകസസ്ഥാസജകയഷന്

(iii) അബസ്ഥാദസ ബജല്കഡഴ്സസ

(iv) പേയനജയര് ടെവര് റസജഡനസസസ അകസസ്ഥാസജകയഷന്

(v) ഡജ.ഡജ. സമുദ്ര ദര്ശന്

(vi) തരസംഗജണജ അപസ്ഥാര്ട്കമനസസസ റസജഡനസസസ അകസസ്ഥാസജകയഷന്

(vii) കഹസ്ഥാളജകഡ കവകഞഴ്സസ വപ്രവറസ ലജമജറഡസ

         ഈ   ഫസ്ഥാറസ    ഉടെമകളജല്  നജനസം  പേരജപേസ്ഥാലനകചലവജകന  ഒരു  ഭസ്ഥാഗസം

ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതസ സസംബന്ധജചസ നല്കജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ മറുപേടെജയസ്ഥായജ   സതീകവജസ

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ടതീറസകമനസ  പസ്ഥാനസ  ഉപേകയസ്ഥാഗകപടുത്തുന്ന  ഫസ്ഥാറ്റുകളജല്  നജനസം  ആനുപേസ്ഥാതജക  ചെസ്ഥാര്ജസ

ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനുളള നടെപേടെജകള സസ്വതീകരജക്കുകയുസം ആയതനുസരജചസ  തുക അടെക്കുന്നതജനസ

ഫസ്ഥാറ്റുകളക്കസ അറജയജപസ  നല്കജ എനസം അറജയജചജട്ടുണസ.  തരസംഗജണജ അപസ്ഥാര്ട്കമനസസസ  -

15,37,827/-  (₹ രസതീതസ  നസം.5158  /  09.11.2018),  കദശസ്ഥായജ  കഹസ്ഥാസംസസ  -  4,00,000/-₹

(രസതീതസ  നസം.1287,  1288,  1289  /  24.05.2019),  അബസ്ഥാദസ  ബജല്കഡഴ്സസ  -  2,00,000/-₹

(രസതീതസ  നസം.2941/27.07.2019)  എന്നജങ്ങകന  തുകകള  അടെവസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ്ഥായുസം

പ്രസന്നവജഹസ്ഥാര്  കവല്കഫയര്  കസസ്ഥാവസറജ  പ്രതജമസ്ഥാസസം  ₹16,931/-  അടെവസ്ഥാക്കജ

വരുന്നതസ്ഥായുസം പേറയുന. മവറന് വഡ്രൈവസ പേസ്ഥാര്പജടെ/വസ്ഥാണജജര സമുചയങ്ങളജകല കരസ്ഥാറുകസ്ഥാര്

സതീകവജസ  ടതീറസകമനസ  പസ്ഥാനജകന  പേരജപേസ്ഥാലനകചലവജകന  വജഹജതസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്

അടെവസ്ഥാക്കുന്നതജല്  കടെജശ്ശേജക  വരുതജയവരുകടെ  വജവരവസം,  31.03.2018  വകര  ഇവരജല്

നജനസം  ലഭജകക്കണ  പേജഴപലജശ  അടെക്കമുളള  തുകയുകടെ  വജവരവസം  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ

(നമ്പര് എ 3-10/2017-18 തതീയതജ 29.01.2019) മുകഖന ആവശരകപടജരുന. ലഭരമസ്ഥാക്കജയ

മറുപേടെജ  പ്രകസ്ഥാരസം  (നസം.4256/  എഫസ.സജ.3/2018/ജജസജഡജഎ തതീയതജ  29.06.2019)പസ്ഥാനസ

ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കുന്ന  8  കകടജടെങ്ങളജല് നജനമസ്ഥായജ  1,72,83,757/-  രൂപേ പേരജപേസ്ഥാലനകചലവജ

നതജല് ലഭജക്കുവസ്ഥാനുളളതസ്ഥായജ അറജയജചജട്ടുണസ. 2007 മുതലുളള കുടെജശ്ശേജകയജല് പേലജശകയസ്ഥാ

പേജഴപലജശകയസ്ഥാ  കചെര്ക്കസ്ഥാകതയുളള  കണക്കസ്ഥാണജതസ.  സതീകവജസ  ടതീറസകമനസ  പസ്ഥാനജകന

പേരജപേസ്ഥാലനതജനസ്ഥായജ  നസ്ഥാളജതുവകര  ₹2,05,92,995/-  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചെലവഴജചതസ്ഥായജ

കണക്കസ്ഥാക്കുന, ഇതജല് തജരജകക ലഭജചജട്ടുളളതസ  ₹33,09,238/-  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ.

ഖണജകയുകടെ  തുടെക്കതജല്  പ്രതജപേസ്ഥാദജക്കുന്ന,  ലഭരമസ്ഥായതസ്ഥായജ  പേറയുന്ന  തുകകള

ഏതസ  കസ്ഥാലയളവജകലയസ്ഥാകണകന്നസ്ഥാ  പേലജശ,  പേജഴപലജശ  എന്നജവ  ഉളകപടുതജയജട്ടുകണസ്ഥാ

എന്ന വജവരവസം വജശദമസ്ഥാക്കജയജടജല.  സതീകവജസ ടതീറസകമനസ പസ്ഥാനജകന പേരജപേസ്ഥാലനതജനസ്ഥായജ

പ്രതജവര്ഷസം  15  ലകസം  രൂപേകയസ്ഥാളസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  കചെലവ  വരുന  എന്നതജനസ്ഥാല്

ഉപേകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കളജല് നജനസം ആനുപേസ്ഥാതജക വജഹജതസം നജര്ബന്ധമസ്ഥായുസം ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

ഇതജകല ഉപേകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാക്കളുകടെ എണസം,  കുടെജശ്ശേജക,  അടെവസ്ഥാക്കജയ വജവരങ്ങള എന്നജവ

ഉളകപട  സമഗമസ്ഥായ  വജവരസം  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ  ഓഡജറജകന  അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.   വജവരസം

ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതു  വകര  പേരജപേസ്ഥാലനകചലവജനതജല്  കചെലവഴജച  31,69,399/-  രൂപേ

തടെസതജല് കവയ്ക്കുന. 

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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മവറന്  വഡ്രൈവജകല  സതീകവജസ  ടതീറസകമനസ  പസ്ഥാനജകന  പ്രവര്തനസം  തൃപജകരമകലനസം,

ഇതജകന നടെതജപജനസ്ഥായജ കയസ്ഥാഗരതയുളള കടെകതീഷരകനസ്ഥാ സ്റ്റസ്ഥാകഫസ്ഥാ ഇകലനസം പേരജസരവസ്ഥാസജകള

ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  പേരസ്ഥാതജ  സമര്പജചകവങ്കജലുസം  ഇതജകന്മേല്  നടെപേടെജ  സസ്വതീകരജക്കുകകയസ്ഥാ

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകനസ്ഥാടെസ  വജശദതീകരണസം  ആവശരകപടുകകയസ്ഥാ  കചെയ്യേസ്ഥാകത  പ്രതജമസ്ഥാസ  ചെസ്ഥാര്ജസ

നല്കജവരുകയസ്ഥാണസ  കചെയതസ.  മലജനജലസം  കനരജടസ  കസ്ഥായലജകലക്കസ  ഒഴുക്കജവജടുന്നതസ്ഥായസ്ഥാണസ

പേരസ്ഥാതജക്കസ്ഥാര്  കബസ്ഥാധജപജചജരുന്നതസ.  വന്പേസ്ഥാരജസജതജക/ആകരസ്ഥാഗര  പ്രശ്നങ്ങളക്കജടെയസ്ഥാക്കുന്ന  ഈ

കസ്ഥാരരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പേരജകശസ്ഥാധജചജകലന്നതസ അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാവന്നതല.  പുതജയ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ്ഥായ

പ്രജന്സസ ടെജ.  ആനണജയുസം പസ്ഥാനജകന പ്രവര്തനസം തൃപജകരമല എന്നസ കരസ്ഥാര് ഏല്ക്കുന്നതജനു മുമ്പസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ  അറജയജചജരുന.  ഓപകറഷന്സസ  &  കമയജനനന്സസ  കരസ്ഥാറജല്  കകടെസ്ഥായ

യനഭസ്ഥാഗങ്ങള  മസ്ഥാറജ  സസ്ഥാപേജചസ  പസ്ഥാനസ  യഥസ്ഥാസമയസം  പ്രവര്തജപജക്കുന്നതജനസ്ഥായജരുന  കരസ്ഥാര്.

ഇപ്രകസ്ഥാരസം യനഭസ്ഥാഗങ്ങള കകടെസ്ഥായതസ്ഥാകയസ്ഥാ,  മസ്ഥാറജ  സസ്ഥാപേജച വജവരങ്ങകളസ്ഥാ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല

ചുമതലകപട ഉകദരസ്ഥാഗസര് ഒരജക്കല്കപസ്ഥാലുസം കമല്കനസ്ഥാടസം നടെതജ സസ്ഥാകരകപടുതജയജടജല.  പസ്ഥാനസ

പ്രവര്തജപജക്കുന്നതജനസ കയസ്ഥാഗരതയുളള കടെകതീഷരന്മേസ്ഥാരുകടെ ദജവകസനയുളള സസ്ഥാന്നജധരസം കമസ്ഥാണജറര്

കചെയജടജല.  'POLUCHEM  Laborataries'  എന്ന  സസ്ഥാപേനമസ്ഥാണസ  സതീകവജസ  ടതീറസകമനസ  പസ്ഥാനജല്

നജനമുളള ടതീറസ  കചെയ സസ്ഥാമ്പജള പേരജകശസ്ഥാധജചസ  മലജനതീകരണ നജയനണ കബസ്ഥാര്ഡസ  നജശയജച

പേരജധജക്കുളളജലസ്ഥാണസ  എന്നസ  സസ്ഥാകരകപടുതജവരുന്നതസ.  ഈ റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകളജകലലസ്ഥാസം  തകന്ന അതസ

നജശജത തസ്ഥാഴ്ന്ന പേരജധജയജലുസം തുകലസ്ഥാസം കുറവസ്ഥായജടസ്ഥാണസ കരഖകപടുതജയജട്ടുളളതസ.  സജ.എസം.ഡജ.എസസ.

കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപകസ,  നഗരതജകല  7  ഫസ്ഥാറ്റുകള  എന്നജവയജല്  നജനത്ഭവജക്കുന്ന  മലജനജലസം

സസംസരണതജനു കശഷസം ഉളകക്കസ്ഥാളളുന്ന മസ്ഥാലജനരതജകന കതസ്ഥാതസ എലസ്ഥായ്കപസ്ഥാഴുസം നജശയജക്കകപട

പേരജധജക്കസ തുകലസ്ഥാസം തസ്ഥാകഴയസ്ഥാകണനളളതസ അവജശസ്വസനതീയമസ്ഥായ വസ്തുതയസ്ഥാണസ.  ഈ പേരജകശസ്ഥാധനസ്ഥാ

സര്ടജഫജക്കറജകന വജശസ്വസ്ഥാസരത ഉറപസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഉകദരസ്ഥാഗസര് കവണത്ര ജസ്ഥാഗത

കസ്ഥാണജക്കുന്നജല.  പേരജകശസ്ഥാധന  നടെതജതകന്നയസ്ഥാണസ,  ഈ  ലസ്ഥാബസ   പ്രതജമസ്ഥാസ  സര്ടജഫജക്കറസ

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുന്നതസ എനസം ഉറപജല. സസ്ഥാമ്പജള കശഖരജക്കുന്ന സമയസം, സസ്ഥാമ്പജള കശഖരജച സമയതസ

സന്നജഹജതനസ്ഥായജരുന്ന  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഉകദരസ്ഥാഗസകന  കപേരസ  എന്നജവ  ഒരജടെത്തുസം

കരഖകപടുതജയജട്ടുമജല.  ഓപകറഷന്സസ  &  കമയജനനന്സജനസ  കവണജ കരസ്ഥാറജല് ഏര്കപടുകമ്പസ്ഥാള

ചുമതലകപട  ഉകദരസ്ഥാഗസര്,  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്,  എന്നജവര്  കമല്  വജവരജച  പ്രകസ്ഥാരമുളള  വദനസംദജന

കമസ്ഥാണജററജസംഗസ നടെത്തുനകവന്നസ കൃതരമസ്ഥായജ ഉറപജക്കുവസ്ഥാന് നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ. ഓഡജറസ

എന്കസ്വയറജക്കുളള  മറുപേടെജയസ്ഥായജ  പസ്ഥാനജകന  പ്രവര്തനസം  സസംബന്ധജചസ  എഞജനതീയറജസംഗസ

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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വജഭസ്ഥാഗതജല്  നജനസം  യഥസ്ഥാസമയസം  കമസ്ഥാണജററജസംഗസ  നടെത്തുകയുസം  സസ്ഥാമ്പജള  കടെസ്റ്റസ  റജകപസ്ഥാര്ടസ

പേരജകശസ്ഥാധജക്കുകയുസം  കപേസ്ഥാലപ്യൂഷന്  കണ്കടസ്ഥാള  കബസ്ഥാര്ഡജല്  നജനസം  പേരജകശസ്ഥാധന  നടെതജ

യഥസ്ഥാസമയസം  എന്.ഒ.സജ.  ലഭരമസ്ഥാക്കുകയുസം  കചെയ്യുനണസ  എന്നറജയജചജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല്  ഇതസ  ഒരു

ക്രമസ്ഥാനുഗതപ്രവൃതജ എന്നതജനപ്പുറസം,  എഞജനതീയറജസംഗസ വജഭസ്ഥാഗതജകന കസ്ഥാരരകമമസ്ഥായ ഇടെകപേടെല്

ആവശരമുളള  ഒന്നസ്ഥാണസ.  പസ്ഥാനജകന ചുമതല വഹജക്കുന്ന ഉകദരസ്ഥാഗസന്,  പസ്ഥാനജകന കലസ്ഥാഗസ  ബുക്കസ

രജജസ്റ്റര് ദജവകസന സസ്ഥാകരകപടുതജ  പേരജപേസ്ഥാലജക്കണകമന്നസ ഓഡജറസ നജര്കദശജക്കുന. 

നഗരഹൃദയതജല്  പ്രവര്തജക്കുന്ന  സതീകവജസ  ടതീറസകമനസ  പസ്ഥാനസ  കസ്ഥാരരകമമസ്ഥായുസം

ഉതരവസ്ഥാദജതകതസ്ഥാകടെയുസം  പ്രവര്തജപജകക്കണതസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  സസ്ഥാമൂഹജകമസ്ഥായ

ചുമതലയസ്ഥാണസ.  വര്ദ്ധജച വരുന്ന ജനസസ്ഥാന്ദ്രത,  മലജനതീകരണസം,  തല്ഫലമസ്ഥായജ  കപേസ്ഥാടജപ്പുറകപടുന്ന

സസ്ഥാസംക്രമജകകരസ്ഥാഗങ്ങള  എന്നജവയുസം  നജയമസം  ലസംഘജചസ  നടെതകപടുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള

പുനനഃപേരജകശസ്ഥാധനക്കസ  വജകധയമസ്ഥാക്കകപടുന്ന  നജലവജകല  സജതജയുസം  കണക്കജകലടുതസ  സതീകവജസ

ടതീറസകമനസ പസ്ഥാനസ കസ്ഥാരരകമമസ്ഥായുസം ജസ്ഥാഗതകയസ്ഥാകടെയുസം പ്രവര്തജപജക്കുന്നതജനസ ശദ്ധജകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.2    ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .   കമ്പപ്യൂടര്വല്ക്കരണസം   - 2007      ല് ആരസംഭജച പ്രവൃതജ പേനണസ  
വര്ഷങ്ങളക്കു കശഷവസം പൂര്തതീകരജചജടജല  .

ഫയലുകളുകടെ നസം. 1.  1724/എഫസ.ഡജ.4/2010/ജജ.സജ.ഡജ.എ.
2.   5134/ഇ 1/07/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. / തതീയതജ എ 4-44/2017-18 തതീയതജ 28.06.2019

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജയുകടെ മറുപേടെജ വജവരസം 4248/FC3/2019/GCDA / 29.08.2019

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് NIC-PTU

നജര്വ്വഹണ ഉകദരസ്ഥാഗസന് കസക്രടറജ

വജശസ്ഥാല കകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ വജവജധ വകുപ്പുകള കമ്പപ്യൂടര്വല്ക്കരജക്കുവസ്ഥാന്

2007 ല്  തതീരുമസ്ഥാനകമടുതസ  നടെപേടെജ  ആരസംഭജച.  ഇതജനസ്ഥായജ  National  Informatics  Centre

(NIC)യുമസ്ഥായജ  കഡകപസ്ഥാസജറസ  വരവസയജല്  കരസ്ഥാറജല്  ഏര്കപട്ടു.  4,24,792/-  രൂപേയുകടെ

ഭരണസ്ഥാനുമതജകയസ്ഥാകടെ  31.03.2009 നകസം  പേദ്ധതജ  പൂര്തജയസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായജരുന  വര്ക്കസ  ഓര്ഡര്

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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നല്കജയതസ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  കമ്പപ്യൂടവറകസഷന്  കപ്രസ്ഥാജക്ടസ  വകകസ്ഥാരരസം  കചെയ്യുന്നതസ  NIC-

Technology Promotion Unit – Kochi ആണസ. NIC-PTU യുമസ്ഥായുളള ചെര്ചയജല് മുമ്പസ തതീരുമസ്ഥാനജച

7 കമസ്ഥാഡപ്യൂളുകളക്കു പുറകമ 2 എണസം കൂടെജ കചെര്തസ 10.50 ലകസം രൂപേ അടെങ്കല് നജശയജക്കുകയുസം,

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടജവസ കടൗണ്സജല് ഇതജനസ ഭരണസ്ഥാനുമതജ നല്കുകയുസം കചെയ്തു. 25.09.2007

കല  NITPU/CHN/Admn/07/509  നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരസം ഒന്നസ്ഥാസം ഘടമസ്ഥായജ പൂര്തതീകരജക്കുവസ്ഥാന്

ഉകദശജച  5  കമസ്ഥാഡപ്യൂളുകളുസം  രണസ്ഥാസം  ഘടതജല്  പൂര്തതീകരജക്കുവസ്ഥാന്  ഉകദശജച  4  കമസ്ഥാഡപ്യൂളകുളുസം

ചുവകടെ കകസ്ഥാടുക്കുന :-

(i) കലസ്ഥാണ് കമസ്ഥാണജററജസംഗസ സജസ്റ്റസം

ഒന്നസ്ഥാസം ഘടസം

(ii) ബജറസ കണ്കടസ്ഥാള സജസ്റ്റസം

(iii) ഫജനസ്ഥാന്ഷരല് അക്കടൗണജസംഗസ

(iv) കപേ ബജല് അക്കടൗണജസംഗസ

(v) കപേഴ്സണല് ഇന്കഫസ്ഥാര്കമഷന് സജസ്റ്റസം

(vi) കകസസ കമസ്ഥാണജററജസംഗസ സജസ്റ്റസം

രണസ്ഥാസം ഘടസം
(vii) അസറസ കമസ്ഥാണജററജസംഗസ  സജസ്റ്റസം

(viii) ഇന്കവനറജ മസ്ഥാകനജ്കമനസ സജസ്റ്റസം

(ix) സതീസം കമസ്ഥാണജററജസംഗസ ഇന്ഫര്കമഷന് സജസ്റ്റസം

ഒന്നസ്ഥാസം ഘടസം  8  മസ്ഥാസസം കകസ്ഥാണ്ടുസം  (കചെലവസ  4.25  ലകസം രൂപേ)  രണസ്ഥാസം  ഘടസം  12  മസ്ഥാസസം

കകസ്ഥാണ്ടുസം  (കചെലവസ  6.30  ലകസം രൂപേ)  തതീര്ക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായജ  വജഭസ്ഥാവനസം കചെയ പേദ്ധതജക്കസ  സര്ക്കസ്ഥാര്

അസംഗതീകസ്ഥാരസം  നല്കുവസ്ഥാന്  അകപേകജചസ  21.11.2007 ല്   ഇ 1/5134/07/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്

പ്രകസ്ഥാരസം  കതസ  അയചജരുന.  തുടെര്ന്നസ  NIPTU നസ  5,09,846/-  രൂപേ പേദ്ധതജ  കചെലവജനതജല്

നല്കജ. 2012 ല് കസസ്ഥാഫസ കവയര് ഇന്സ്റ്റസ്ഥാള കചെയതസ്ഥായജ  NIPTU  അറജയജക്കുകയുസം,  സസ്ഥാകങ്കതജക

സഹസ്ഥായസം നല്കുന്നതജനസ്ഥായജ ഒരു കപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമകറ നജയമജക്കുകയുസം കചെയ്തു.

ജജ.സജ.ഡജ.എ. നല്കജയ വര്ക്കസ ഓര്ഡര് പ്രകസ്ഥാരസം 31.03.2009 നകസം കമ്പപ്യൂടവറകസഷന്

പൂര്ണമസ്ഥാകകണതസ്ഥായജരുന.  എല്.എഫസ.ജജ.സജ.ഡജ.എ.(എ 4)200/2013  തതീയതജ  22.05.2013

ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ടസ  ഖണജക  2.18,  എല്.എഫസ.ജജ.സജ.ഡജ.എ.(എ 4)100/2012  തതീയതജ

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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22.05.2012  ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ടസ  ഖണജക  2.11  എന്നജവയജല്  ഇതസ  സസംബന്ധജചസ  പേരസ്ഥാമര്ശസം

നജലനജല്ക്കുനണസ. NIPTU യുമസ്ഥായജ കചെര്ന്നസ നടെപജലസ്ഥാക്കജയ  10,50,000/-  രൂപേയുകടെ പേദ്ധതജക്കസ

ഭരണസ്ഥാനുമതജ ലഭജചജരുന്നജല എനസം വരക്തമസ്ഥായ ഒരു കരസ്ഥാറജല് ഏര്കപടജരുന്നജല എനസം റജകപസ്ഥാര്ടസ

ചൂണജക്കസ്ഥാട്ടുന.  തന്മൂലസം  നജലവജല്  പേദ്ധതജ  അവകലസ്ഥാകനസം  സസ്ഥാധരമല  എന  മസ്ഥാത്രമല  പേദ്ധതജ

വജഭസ്ഥാവനസം കചെയസ 12 വര്ഷങ്ങളക്കു കശഷവസം പൂര്തതീകരജചജടജല.

തുടെക്കതജല്  9  കമസ്ഥാഡപ്യൂളുകള എന്നസ്ഥാണസ  നജശയജചകതങ്കജലുസം  ഫയല് പ്രകസ്ഥാരസം  മുകളജല്

പേറഞ  9  എണതജനു പുറകമ  'കറനസ കമസ്ഥാണജററജസംഗസ സജസ്റ്റസം'  എന്ന കമസ്ഥാഡപ്യൂള കൂടെജ മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ

കൂടുതലസ്ഥായുളളതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നതസ.  കപ്രസ്ഥാകപസ്ഥാസസ കചെയ്യേകപട  10  എണതജല് തകന്ന ഫജനസ്ഥാന്ഷരല്

മസ്ഥാകനജ്കമനസ, കറനസ കമസ്ഥാണജററജസംഗസ, കപേഴ്സണല് ഇന്ഫര്കമഷന് സജസ്റ്റസം, കപേ കറസ്ഥാള എന്നജങ്ങകന 4

എണസം  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ  ഇന്സ്റ്റസ്ഥാള  കചെയജട്ടുളളതസ.  ഇന്സ്റ്റസ്ഥാള  കചെയ്യേകപട  കസസ്ഥാഫസ കവയറുകളുകടെ

വജശദവജവരസം ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

കസസ്ഥാഫ സ കവയര് ഉപേകയസ്ഥാഗസം നജലവജകല പ്രവര്തനകമത

ഫജനസ്ഥാന്ഷരല്
മസ്ഥാകനജ്കമനസ

വദനസം ദജന 
പേണമജടെപേസ്ഥാടുകള ,
വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കുകള

പൂര്ണസജമല. 
വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കുകള  നജലവജല്
കസകനജല്  നജനസം  സജസംഗജള  എന്ടജ
രതീതജയജലസ്ഥാണസ തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതസ.

കറനസ കമസ്ഥാണജററജസംഗസ വസ്ഥാടെക വരവസ

ഡജമസ്ഥാനസ,  കളകന്,  ബസ്ഥാലന്സസ  എന്നജവ
പൂര്ണതകയസ്ഥാകടെ  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്
സസ്ഥാധരമല.  കസ്ഥാലജകമസ്ഥായജ  upgradation
നടെതസ്ഥാതതജനസ്ഥാല് പ്രവര്തനകമമല.

കപേഴ്സണല്
ഇന്ഫര്കമഷന്
സജസ്റ്റസം

എസ്റ്റസ്ഥാബജകഷ്മെനസ 
പ്രവര്തനസം പൂര്ണമസ്ഥായുസം പ്രവര്തനസജമല. 

കപേ കറസ്ഥാള ശമ്പള ബജല്ലുകള ശമ്പള ബജല്ലുകള ഈ സസംവജധസ്ഥാനസം   വഴജ
തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുനണസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  മജക്കവസ്ഥാറുസം  എലസ്ഥാ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുസം   വജവജധ  വകുപ്പുകളുകടെ

സസംകയസ്ഥാജജതമസ്ഥായ  നതീക്കസം  ആവശരമസ്ഥാണസ.  വകുപ്പുകളുകടെ  ഏകകസ്ഥാപേനമജലസ്ഥായ്മ  കസ്ഥാരരകമതകയ

ബസ്ഥാധജക്കുനണസ  എന്നസ  ഓഡജറസ  മുമ്പുസം  നജരതീകജചജട്ടുണസ.  പൂര്ണമസ്ഥായ  കമ്പപ്യൂടര്വല്ക്കരണസം  ഈ

അപേസ്ഥാകത  പേരജഹരജക്കുന്നതജനുസം  പ്രവര്തനങ്ങളജല്  സുതസ്ഥാരരത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതജനുസം

പേരരസ്ഥാപമസ്ഥാകുമസ്ഥായജരുന.  ഇതജനുകവണ  സസംവജധസ്ഥാനങ്ങളസ്ഥായ  ഇ-ഫയലജസംഗസ,  ഓണ്വലന്  ഫയല്

ടസ്ഥാന്സ്ഫര് തുടെങ്ങജയ ആശയങ്ങള NIPTU വജകസജപജച കസസ്ഥാഫസ കവയറജല് ഉളകക്കസ്ഥാളളജചജടജല.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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2017-18  ഡജ.സജ.ബജ.  കസ്റ്ററസകമനസ  പ്രകസ്ഥാരസം  തകദശസസ്ഥാപേനങ്ങളജല്  നജനമുളള

അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം,  വസ്ഥാടെക,  തവണ  വരവസ,  സലവജല,  കമയജനനന്സസ  എന്നതീ  വരവജനങ്ങളജല്

നജനമസ്ഥായജ  60  കകസ്ഥാടെജകയസ്ഥാളസം  രൂപേയസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  ലഭജകക്കണതസ്ഥായജട്ടുളളതസ.  ഓഡജറസ

വര്ഷകത വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കുകള പ്രകസ്ഥാരസം വര്ഷസ്ഥാവസസ്ഥാനസം കകസ്ഥാസജസംഗസ ബസ്ഥാലന്സസ  103  കകസ്ഥാടെജ

രൂപേകയസ്ഥാളമസ്ഥാണസ.  വസ്ഥാര്ഷജക  ബസ്ഥാലന്സസ  തുക  ക്രമസ്ഥാനുഗതമസ്ഥായജ  കുറഞവരുന്നതസ  വജവജധ

വര്ഷങ്ങളജകല  അക്കടൗണ്ടുകളുകടെ  പേരജകശസ്ഥാധനയജല്  നജനസം  വരക്തമസ്ഥാണസ.  സജരനജകകപേങ്ങള

സജരമസ്ഥായജ  പേജന്വലജചസ  മറസ  കചെലവകളക്കസ്ഥായജ  ഉപേകയസ്ഥാഗജചവരുന്നതുസം  സസ്ഥാപേനതജകന

സസ്ഥാമ്പതജക  ഭദ്രതകയ  ബസ്ഥാധജക്കുസം.  ഈ  അവസയജല്  ലഭജകക്കണതസ്ഥായ  വരവജനങ്ങള

പേജരജകചടുക്കുവസ്ഥാന്  കൃതരമസ്ഥായ  നജരതീകണസം  ആവശരമസ്ഥാണസ.  പൂര്ണമസ്ഥായ  കമ്പപ്യൂടര്വല്ക്കരണസം

ഇതജനസ  ഏകറ  സഹസ്ഥായകരമസ്ഥാകുകമങ്കജലുസം  നജലവജകല  കസസ്ഥാഫസ കവയര്  ഇതജനസ  പേരരസ്ഥാപമല.

ഡജ.സജ.ബജ. കസ്റ്ററസകമനസ നജലവജല് വരക്തജഗതമസ്ഥായജ അതസ്ഥാതസ കസകനുകളസ്ഥാണസ കചെയ്തുവരുന്നതസ.

നഗരതജകന  പേലഭസ്ഥാഗതസ്ഥായജ  കകസ്ഥാടെജക്കണക്കജനസ  രൂപേയുകടെ  ആസജകള  സസ്വനമസ്ഥായുളള

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഇതുവകര  ആസജകള  സസംബന്ധജച  വരക്തമസ്ഥായ  കണക്കുകള  സൂകജക്കുന്നജല.

കമ്പപ്യൂടവറകസഷന് വഴജ ആസജ-ബസ്ഥാധരതസ്ഥാ വജവരങ്ങള കരഖകപടുതജ സൂകജക്കുവസ്ഥാനുസം അപ്കഡറസ

കചെയ്യുവസ്ഥാനുസം  പേസ്ഥാകതജലല  നജലവജകല  കസഫസ കവയര്  വജകസജപജചജട്ടുളളതസ  എന്നതുസം  ഒരു  മുഖര

അപേസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ. 

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കുകള നജലവജല് സജസംഗജള എന്ടജ  രതീതജയജലസ്ഥാണസ

തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ  വരുന്നതസ.  ഇതജകനസ്ഥാകടെസ്ഥാപസം  ടയല്  ബസ്ഥാലന്സസ,  ആസജ-ബസ്ഥാധരതസ്ഥാ  വജവരങ്ങള,

ഡജ.സജ.ബജ.  പേത്രജക  എന്നജവ  ഉളകപടുത്തുനകണങ്കജലുസം,  ഇവ  പേലകപസ്ഥാഴുസം  യഥസ്ഥാര്ത്ഥ  ചെജത്രസം

പ്രതജഫലജപജക്കുന്നജല.  അക്കടൗണ്ടുകള  ഡബജള  എന്ടജ  രതീതജയജലസ്ഥാക്കുകയുസം,  ധനസ്ഥാഗമസം,

വജനജകയസ്ഥാഗസം,  ആസജ, ബസ്ഥാധരത എന്നജവ കൃതരമസ്ഥായജ പേരജകശസ്ഥാധജക്കകപകടെണതുമസ്ഥാകണന്നസ ഓഡജറസ

ഇതജനു  മുമ്പുസം  നജരതീകജചജട്ടുണസ.  ഡബജള  എന്ടജ  അക്കടൗണജസംഗസ  രതീതജയജലുളള  റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകള

തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  പേസ്ഥാകതജലസ്ഥാണസ  NIC  കസസ്ഥാഫസ കവയര്  വജകസജപജച  നല്കജയകതങ്കജലുസം  ഈ

സസംവജധസ്ഥാനസം  നജലവജല്  പ്രകയസ്ഥാജനകപടുത്തുന്നജല.  ഇതജനുകവണ  പ്രവര്തനങ്ങള

നടെനവരുന്നതസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ. അറജയജചജട്ടുണസ. 
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ലകക്കണക്കജനസ  രൂപേ  കമ്പപ്യൂടര്വല്ക്കണതജനസ്ഥായജ  കചെലവഴജചജട്ടുസം  പൂര്ണകതസ്ഥാതജല്

പേദ്ധതജ  പ്രകയസ്ഥാജനകരമസ്ഥാകസ്ഥാതതസ  വരക്തമസ്ഥായ  കരസ്ഥാര്  ചെടങ്ങള  ഇലസ്ഥാതതജനസ്ഥാലുസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ തസ്ഥാല്പരരമജലസ്ഥായ്മയുസം മൂലമസ്ഥാണസ.  സര്ക്കസ്ഥാര് വകുപ്പുകള കമ്പപ്യൂടവറസസ കചെയ്യുക

എന്ന  ആശയസം  തസ്ഥാരതകമരന  നൂതനമസ്ഥായജരുന്ന  കസ്ഥാലതസ,  അതജനു  കവണജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

വകകക്കസ്ഥാണ  നജലപേസ്ഥാടെസ  ശസ്ഥാഘനതീയമസ്ഥാണസ.  പേജന്നതീടുളള  വര്ഷങ്ങളജല്  മജക്ക  സര്ക്കസ്ഥാര്

വകുപ്പുകളക്കുസം  സസ്വനമസ്ഥായ  ഇ-ഗകവണന്സസ  പേദ്ധതജ  ഉണസ്ഥാവകയുസം  ഇവ  പൂര്ണമസ്ഥായുസം

പ്രവര്തനകമവസം  പുതജയ  ആശയങ്ങളക്കനുസൃതമസ്ഥായജ  കസ്ഥാലജകമസ്ഥാക്കജയുസം  കസ്ഥാരരകമമസ്ഥായജ

പ്രവര്തജചവരുനണസ.  എന്നസ്ഥാല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  പേദ്ധതജക്കസ  പുകരസ്ഥാഗതജ  ഉണസ്ഥായജടജല.

വന്മുതല്മുടെക്കസ  നടെതജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തുടെങ്ങജകവച  പേദ്ധതജ  12  വര്ഷതജനു  കശഷവസം

പ്രവര്തനകമമലസ്ഥാതതജകനക്കുറജചസ വജശദമസ്ഥായജ പേരജകശസ്ഥാധജകക്കണതുസം ഉചെജതമസ്ഥായ നടെപേടെജകള

സസ്വതീകരജകക്കണതുമസ്ഥാണസ. 

3.3 ഫജഷസ ഫസ്ഥാസം പേദ്ധതജ നജര്ജതീവസ്ഥാവസയജല്   - 3,59,50,977/-   രൂപേ നജഷജയമസ്ഥായജ 
തുടെരുന  .

ഫയലുകളുകടെ നസം.
1.  ഇ 1/5505/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

2.  ഇ 1/1281/2019/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ വജവരസം എ 4-41/2017-18 തതീയതജ 17.06.2019

പേദ്ധതജ കചെലവസ വജവരസം

വര്ഷസം തുക

2015-16  1,93,30,242.00₹

2016-17   1,24,18,028.00₹

2017-18     4,20,2707.00₹

ആകക   35,950,977.00₹

വജശസ്ഥാല  കകസ്ഥാചജ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജ  2015-2016 ല്  ആരസംഭജച  പേദ്ധതജയസ്ഥായജരുന

മുണസംകവലജ  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാസം.  2015-2016 കല  ബഡ്ജറജല്  26130  എന്ന  കഹഡജല്  രസ്ഥാകമശസ്വരസം“ -

മുണസംകവലജ  പേദ്ധതജ പ്രകദശസം  -  വജകസനവസം അനുബന്ധ സടൗകരരങ്ങളുസം  എന്ന പേദ്ധതജക്കസ്ഥായജ”

കവണജ    5 കകസ്ഥാടെജ  രൂപേ വകയജരുതജയജരുന.  എന്നസ്ഥാല് ബജറജല് വജഭസ്ഥാവനസം  കചെയ്യേകപടെസ്ഥാത
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'Cage  Farm  Tourism'  എന്ന  പേദ്ധതജക്കസ്ഥായസ്ഥാണസ  തുക  കചെലവഴജചതസ.   കര്ഷകര്ക്കുസം

വജദരസ്ഥാര്ത്ഥജകളക്കുസം  ശസ്ഥാസതീയകൃഷജരതീതജകകള  സസംബന്ധജചസ  അവകബസ്ഥാധസം  നല്കുവസ്ഥാന്

കവണജയസ്ഥാണസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഇതരകമസ്ഥാരു പേദ്ധതജ വജഭസ്ഥാവനസം കചെയതസ എന്നസ്ഥാണസ പേദ്ധതജയജല്

പേറഞജരജക്കുന്നതസ. ബജറജല് വജഭസ്ഥാവനസം കചെയജടജലസ്ഥാത പേദ്ധതജയസ്ഥാണസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. ഏകറടുതസ

നടെപജലസ്ഥാക്കജയതസ. 

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  രസ്ഥാകമശസ്വരസം  കവസ്റ്റസ  ഡജ.ടെജ.പേജ.  സതീമജല്  ഉളകപട  രസ്ഥാകമശസ്വരസം

വജകലജജകല മുണസംകവലജയജല് കണല് വനങ്ങള അതജരജടുന്നതുസം കവളളകക്കടസ്ഥായജ കജടെക്കുന്നതുമസ്ഥായജ

5  ഏക്കര്  സലതസ്ഥാണസ  മത്സരക്കൃഷജ  നടെപസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ,  മണസ  മസ്ഥാറജ  ആഴസം  കൂടജയസ്ഥാണസ  കുളസം

നജര്മജചതസ.  കുഴജകചടുത  മണസ  കതസ്ഥാടടുത്തുളള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  അധതീനതയജലുളള  കണല്

വനങ്ങളജല്  നജകകപേജക്കുകയുസം  കചെയ്തു.  ഈ  കുളതജല്  ജലലഭരത  ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥായജ

കറസ്ഥാഡജനപ്പുറമുളള  രസ്ഥാകമശസ്വരസം  കനസ്ഥാലജല്  നജനസം  ഒരു  കളകവര്ടസ  നജര്മജചജട്ടുണസ.  രസ്ഥാകമശസ്വരസം

വജകസന  പേദ്ധതജക്കസ  കവണജ  കപേസ്ഥാനസംവജല  നടെപേടെജ  വഴജ  ഏകറടുത  അകഞക്കകറസ്ഥാളസം  വരുന്ന

പേസ്ഥാടെതജനസ ആഴസം കൂടജയസ്ഥാണസ കൂടെസ മത്സരക്കൃഷജക്കസ്ഥായജ കുളസം നജര്മജചതസ. 

നസ്ഥാളജതുവകര  പേദ്ധതജക്കസ്ഥായജ  3,59,50,977/-  രൂപേ  കചെലവസ  കചെയജട്ടുണസ,  2,37,958/-  രൂപേ

മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ  ഇതജല്  നജനസം  വരുമസ്ഥാനസം  ലഭജചജട്ടുളളതസ.  2017-2018  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷസം  ഈ

പേദ്ധതജക്കസ്ഥായജ  42  ലകസം  രൂപേയസ്ഥാണസ  കചെലവസ്ഥായജട്ടുളളതസ.  ഇതജല്  35  ലകകതസ്ഥാളസം  രൂപേ

നജര്മസ്ഥാണ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കസ്ഥായസ്ഥാണസ  കചെലവസ്ഥാക്കകപടതസ.  ഓഡജറസ  വജഭസ്ഥാഗസം  നടെതജയ

സലപേരജകശസ്ഥാധനയജല് നജലവജല് ഈ പേദ്ധതജ നജഷജയസ്ഥാവസയജലസ്ഥാകണന്നസ കബസ്ഥാധരകപട്ടു. 

ഈ പേദ്ധതജ നടെതജപജകല അപേസ്ഥാകതകള,  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ 2015-16 വര്ഷ ഓഡജറസ

റജകപസ്ഥാര്ടജകല  3.16,  3.17  എന്നതീ  ഖണജകകളജല്  വജശദമസ്ഥായജ  പ്രതജപേസ്ഥാദജചജട്ടുണസ.  2016-17

ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടജല് മത്സരക്കൃഷജയുമസ്ഥായജ ബന്ധകപട ഗുരുതര ക്രമകക്കടുകളുസം നഷങ്ങളുസം ഖണജക

3.7(i), 3.7(ii), 3.7(iii), 3.7(iv), 3.7(v), 3.7(vi) എന്നജവയജല് ചൂണജക്കസ്ഥാണജക്കുന.

ഓഡജറസ  വര്ഷതജകല  കചെലവകള  പേഠനവജകധയമസ്ഥാക്കജകപസ്ഥാള  മുന്വര്ഷങ്ങളജല്

പ്രവര്തനങ്ങളുകടെ  കചെലവസ  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ  നടെതജയജട്ടുളളകതന്നസ  കസ്ഥാണുന.  ഈയജനതജല്  ഒരു

വരുമസ്ഥാനവസം ലഭജചജടജല. 

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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I.     പേദ്ധതജ വജഭസ്ഥാവനസം കചെയതജകല നപ്യൂനതകള  .

കര്ഷകര്ക്കുസം  വജദരസ്ഥാര്ത്ഥജകളക്കുസം  ശസ്ഥാസതീയകൃഷജരതീതജകകള  സസംബന്ധജചസ  അവകബസ്ഥാധസം

ഉണസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  കവണജയസ്ഥാണസ  വന്മുതല്മുടെക്കസ  നടെതജ  പേദ്ധതജ  വജഭസ്ഥാവനസം  കചെയതസ  എന്നതസ

ആസൂത്രണതജകല തകന്ന പേജഴവസ്ഥാണസ,  ബജറജല് വജഭസ്ഥാവനസം കചെയ പേദ്ധതജയല നടെപജലസ്ഥാക്കജയതസ

എന്നതുസം  കപേസ്ഥാരസ്ഥായ്മയസ്ഥാണസ.  വജവജധ  തരസം  മത്സരക്കൃഷജ  പേരമ്പരസ്ഥാഗതമസ്ഥായജ  തകന്ന  നടെതജവരുന്ന

പ്രകദശമസ്ഥാണസ  കകസ്ഥാചജ.  ഒരു  കുടെജല്വരവസസ്ഥായസം  എന്ന  നജലയജലുസം  വജകദശവജകനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരജകകള

ആകര്ഷജക്കുവസ്ഥാനുമുകദശജചസ  തതീരപ്രകദശങ്ങളജല് മത്സരക്കൃഷജ വജജയകരമസ്ഥായജ  നടെതജവരുനണസ.

നഗരസ്ഥാസൂത്രണ-വജകസന  കസ്ഥാരരങ്ങളക്കസ്ഥായജ  പ്രവര്തജക്കുന്ന  ഈ  സസ്ഥാപേനസം,  യസ്ഥാകതസ്ഥാരുവജധ

മുന്പേരജചെയവമജലസ്ഥാത  ഒരു  ശസ്ഥാസതീയ  കൃഷജ  രതീതജ  നടെത്തുവസ്ഥാന്  തുനജഞതസ  എന്നതസ

സസ്ഥാപേനതജകന അനനഃസതകയ തകന്ന കചെസ്ഥാദരസം കചെയ്യുന്നതസ്ഥാണസ.  ഈ പേദ്ധതജ നടെപസ്ഥാക്കജയതജല്

പേസ്ഥാരജസജതജക  അനുമതജ  ലഭരമസ്ഥായജടജല  എന്നതസ  തുടെക്കതജല്  തകന്ന  ഓഡജറസ

ചൂണജക്കസ്ഥാണജചജട്ടുണസ  (2015-16  ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ടസ  ഖണജക  3.16)  CRZ  Act,  Wet  Lands

(Construction & Management) Rules, തുടെങ്ങജയവ പേരജപേസ്ഥാലജക്കകപടജടജല. വരുമസ്ഥാന കസസ്ഥാതസസ

എന്ന  ലകരകതസ്ഥാടുകൂടെജ  വന്മുതല്  മുടെക്കസ  നടെതജ  Cage  Fish  Farming  കകസ്ഥാചജയജല്

സുലഭമസ്ഥായജട്ടുളള സസ്വസ്ഥാഭസ്ഥാവജക ജലസ്ഥാശയങ്ങളജല് നടെതസ്ഥാകമന്നജരജകക്ക  5  ഏക്കര് സലകത മണസ

കുഴജകചടുതസ കുളസം നജര്മജചസ നടെതജയതസ സസ്ഥാപേനതജനസ കകസ്ഥാടെജക്കണക്കജനസ രൂപേയുകടെ നഷമസ്ഥാണസ

നല്കജയജട്ടുളളതസ. 

 കകജസ  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാമജസംഗസ  എന്ന  ആശയതജനസ  പേരമപ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായതസ  അതജനുകവണജ

കതരകഞടുക്കുന്ന  സലമസ്ഥാണസ.  പേല  രസ്ഥാജരങ്ങളജലുസം  വന്കതസ്ഥാതജല്  കൂടെസ  മത്സരക്കൃഷജ

നടെതജവരുന്നതസ  ഒഴുകുന്ന  കവളളമുളള  സസ്ഥാഭസ്ഥാവജക  ജലസ്ഥാശയങ്ങളജലസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  മണസ

കുഴജകചടുതസ  നജര്മജച  കുളതജകല  ജലതജല്  ഓകജജന്  ലഭരത  കുറവസ്ഥായതജനസ്ഥാല്  ഇതജനസ്ഥായജ

എയകറററുകള  സസ്ഥാപേജകക്കണജ  വന.  ലഭജച  ഭരണസ്ഥാനുമതജ  30  എയര്  ഇന്കജക്ടര്

വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാനസ്ഥായജരുനകവങ്കജലുസം, ഭരണസ്ഥാനുമതജയജകല സ്കപേസജഫജകക്കഷന് അനുസരജചലസ്ഥാത Force

7  സബ്കമഴ്സജബജള  കപേസ്ഥാണസ  ഇന്കജക്ടര്  വജതസ  1.5  HP   കമസ്ഥാകടസ്ഥാര്  വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ്ഥാണസ  കരസ്ഥാര്

നല്കജയതസ.  എന്നസ്ഥാല് ഓഡജറസ  പേരജകശസ്ഥാധനയജല് മുണസംകവലജ അകസ്വസ്ഥാഫസ്ഥാമജല് സസ്ഥാപേജചജട്ടുളളതസ

Force  7  സബ്കമഴ്സജബജള  എയര്  ഇന്കജകക്ടഴ്സസ  ആണസ  എന്നസ  കബസ്ഥാധരകപട്ടു.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം

വരതരസമസ്ഥായ  ഒരു  ഉപേകരണസം  സസ്ഥാപേജക്കുക  വഴജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  15,20,000/-  രൂപേ  നഷസം

വന്നതസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  2015-16  വര്ഷ ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടജല്  [നസം.കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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(എ 4)717/2016  തതീയതജ  19.08.2017]  നജരസ്ഥാകരജചജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  കവളളസം  ശക്തജയജല്  പേമ്പസ

കചെയ്യുന്നതജനസ്ഥായജ  കമസ്ഥാകടസ്ഥാറുകളുസം  സസ്ഥാപേജചജരജക്കുന.  ഇതജനു  കവണജ  വന്ന  കചെലവകള  ചുവകടെ

കചെര്ക്കുന

1. കുളസം ഒരുക്കല് കചെലവസ  .

വടൗചര് നസം./തതീ. ഇനസം കചെലവസ നജലവജകല
അവസ

141 / 17.06.16 Deepening of fish farming area 79,39,379
നജഷജയസം

146 / 23.03.16 Side protection at Rameswaram 29,62,718

85 / 14.03.16 രസ്ഥാകമശസ്വരസം കനസ്ഥാലജകല കപേസ്ഥാള നതീക്കജ dredge
കചെയ്യേല് 3,10,000 നജഷജയസം

ആകക 1,12,12,097

2. Cross Culvert   നജര്മസ്ഥാണസം  .

വടൗചര് നസം./തതീ. ഇനസം കചെലവസ നജലവജകല
അവസ

160  /27.07.17 Cross Culvert നജര്മസ്ഥാണസം  28,06,877
നജഷജയസം

124 /29.08.17 --- ---” 60,396

ആകക 28,67,273

3. പസംബജസംഗസ  .

വടൗചര് നസം./തതീ. ഇനസം കചെലവസ നജലവജകല
അവസ

62 / 09.02.16 Bailing out of water & bund 
construction 2,29,760

നജഷജയസം
8 / 02.08.16 SHP pump & accessories 68,940

67 / 15.07.16 Meeting  the  expenses  for  fishing  the
pump in suitable position

56,768

90 /16.05.17 Purchase of submersible pump 1,18,037

ആകക 4,73,505

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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4.    ഉപേകരണങ്ങള  .

മത്സരങ്ങകള  വളര്ത്തുവസ്ഥാനസ്ഥായുളള  Cage  Frame  വലകള,  എയ്കററര്  മുതലസ്ഥായ

ഉപേകരണങ്ങള  വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനു  കവണജ  വന്ന  കചെലവസ,  ഇവ  പ്രവര്തജപജക്കസ്ഥാനസ്ഥാവശരമസ്ഥായ

വവദദ്യുതജ കണകന് ചെസ്ഥാര്ജസ എന്നജവ ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

വടൗചര് നസം./തതീ. ഇനസം കചെലവസ നജലവജകല
അവസ

133  / 27.11.15 Cages 28,06,877

നജഷജയസം42  / 07.01.16 Air Injectors 31,14,400

60  / 11.01.16 Multi parameter with LDO sensor 1,39,690

160  / 25.01.16 Cages 5,53,123

നജഷജയസം

161 / 25.02.16 Container 4,78,000

143 / 20.02.16 Cages 2,10,000

25 / 05.03.16 Cage fish net 5,54,893

26 / 05.03.16 GI Pipes 15 nos. 1,36,150

27 / 05.03.16 Unloading charges GI Pipes 500

80  / 12.04.16 Diesel & cans for generator 9,997

142 / 20.04.16 Cage fish net 5,45,724

163 / 23.04.16 Fixing & positioning of cage & air 
injectors

1,49,865

90 / 13.05.16 Cage frame for fish farm 3,63,555

13 / 04.07.16 Pressure washer for fish farm 21,000

71 / 16.07.16 GI pipes medium class gindal 39,120

57 / 10.08.16 Cage fish farm 2,10,000

90 / 16.05.17 Submersible pump 1,18,037

159  / 30.06.17 Cage fish net 1,09,053

ആകക 95,59,984

5. വവദദ്യുതതീകരണസം  .

വടൗചര് നസം./തതീ. ഇനസം കചെലവസ നജലവജകല
അവസ

141 / 30.07.16 Construction of storage & electrical room
(  11,80,113 +  25,00,000)₹ ₹

36,80,113 നജഷജയസം

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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വടൗചര് നസം./തതീ. ഇനസം കചെലവസ നജലവജകല
അവസ

22  / 02.04.17

(i)    Electric connection 3,68,773

11,23,363(ii)   Electric connection 9,490

(iii)  Power supply arrangement
        to cage fish farming 7,45,100

78  / 13.04.16
(i)   OYEC connection 70,128

1,05,731
(ii)  LED Light (4 nos) 35,603

160  / 23.04.16 Electrical work in the storage room at fish
farm site 1,80,474

46 / 06.05.16
Cash deposit for getting service connection
to storage room & cab / OYEC) 27,000

നജഷജയസം

Cash for service connection 5,000

97 / 20.07.16 Power  supply  arrangement  to  cage  fish
farming

15,76,090

92  / 19.01.17 Payment of inspection fee of security fee
at eletrical inspectorate

16,171

26  / 03.03.17 Servicing of generator 10,638

50  /  09.05.17 Balance amount of  inspection & security
fee 1,990

84  /  15.05.17 Power  supply  arrangement  to  cage  fish
farming 30,000

85 / 10.12.15 100 KVA diesel generator 5,75,000

41 / 07.01.16 100 KVA diesel generator 5,75,000

ആകക 79,06,570

II.    നടെതജപജകല അപേസ്ഥാകതകള  .

ടെടൗണ് പസ്ഥാനജസംഗസ,  അനുബന്ധ നഗരവജകസന പേദ്ധതജകള എന്നജവ നടെപസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥായജ

രൂപേസം കകസ്ഥാണ വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയജല്, കൂടെസ മത്സരക്കൃഷജ നടെത്തുന്നതജനസ്ഥായുളള

സസ്ഥാകങ്കതജക പേരജജസ്ഥാനമുളള  ഉകദരസ്ഥാഗസരജല.  ആയതജനസ്ഥാല് ഈ പേദ്ധതജ  ഒരു കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന

കവചസ നടെത്തുവസ്ഥാനസ്ഥാണസ തതീരുമസ്ഥാനജചതസ. സസ്ഥാകങ്കതജക ഉപേകദശസം ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥായജ ശസ്ഥാസജര്,

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  എന്നജവര്  ഉളകപട  ഒരു  സമജതജ  പേദ്ധതജയുകടെ  ആരസംഭതജല്  ഉണസ്ഥായജരുന.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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03.07.2015 നസ  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാസം  നടെതജപജനസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുസം  കവസ്റ്റസ  കകസ്ഥാസ്റ്റസ  ഹസ്ഥാചറജയുകടെ

മസ്ഥാകനജജസംഗസ പേസ്ഥാര്ട്നര് ശതീ വസമണ് വര്ഗ്ഗതീസുമസ്ഥായജ കരസ്ഥാര് ചെമച. മത്സരക്കുഞങ്ങകള കൂടുകളജല്

നജകകപേജക്കുന്നതുസം വളര്തജ  വജളകവടുക്കുന്നതുസം കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം ശതീ വസമണ് വര്ഗ്ഗതീസജകന

ചുമതലയസ്ഥായജരുന. ഇതജകന കചെലവജകലക്കസ്ഥായജ പ്രതജമസ്ഥാസസം ഒരു ലകസം രൂപേ ജജ.സജ.ഡജ.എ. ശതീ

വസമണ് വര്ഗ്ഗതീസജനസ  മുന്കൂര്  നല്കുകമന്നസ  വരവസ കചെയതുപ്രകസ്ഥാരസം  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  നല്കജയ

തുകയുകടെ വജവരങ്ങള ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

വടൗചര് നസം./തതീ. ഇനസം കചെലവസ

21  /  04.02.15 Purchase of Kalanji seedlings 
കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ നല്കജയ തുക

10,80,000

189  / 25.04.16 Maintenance of cage fish farm 5,00,000

12  / 03.05.16 Consultant fee 50,000

139  / 17.06.16 Supply of fish to fish farm 10,96,500

55  / 09.09.16 Maintenance of fishes 1,00,000

62  / 08.11.16 Maintenance of fishes 1,00,000

ആകക 29,26,500

ഇങ്ങകന നല്കുന്ന മുന്കൂര് തുകകള,  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് പ്രതജഫലമസ്ഥായജ നല്കുന്ന ലസ്ഥാഭതജകന

40%തജല് ക്രമതീകരജകക്കണതുസം ആയതസ കഴജഞളള തുക മസ്ഥാത്രസം കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ ഓകരസ്ഥാ വജളകവടുപസ

കഴജയുകമ്പസ്ഥാഴുസം  നല്കകണതസ്ഥാകണനസം  വരവസയുണസ.  കണക്കുകള  പേരജകശസ്ഥാധജചതജല്

പേരജപേസ്ഥാലനകചലവജനതജല് ആകക 7 ലകസം രൂപേ (വടൗചര് നസം.189/25.04.2016, 55/09.09.2016,

62/08.11.2016)  ശതീ  വസമണ്  വര്ഗ്ഗതീസജനസ  നല്കജയജട്ടുണസ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  ഫയല്

നസം.ഇ 1/1281/2019/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പേരജകശസ്ഥാധജചതജല്,  ശതീ വസമണ് വര്ഗ്ഗതീസുമസ്ഥായുളള കരസ്ഥാര്

നജലനജല്കക്കതകന്ന,  ആദര  മത്സരവജളകവടുപസ  ടെജയസ്ഥാന്  നടെതസ്ഥാതജരജക്കുകയുസം,  തുടെര്ന്നസ  മത്സരസം

നശജചകപേസ്ഥാകുന്ന ഘടതജല് ശതീ എ.എസസ.  മസ്ഥാര്ടജന്,  അറയല് വതീടെസ,  പേളളജകതസ്ഥാടെസ,  കചെര്തല

എന്നയസ്ഥാളുമസ്ഥായജ  പുതജയ  കരസ്ഥാര്  ചെമചതസ്ഥായുസം  കണ്ടു.  ഇതു  പ്രകസ്ഥാരസം  17.02.2017 ല്  മത്സര

വജളകവടുപജനസ്ഥായജ  ശതീ  മസ്ഥാര്ടജനുമസ്ഥായജ  കരസ്ഥാറജല്  ഏര്കപട്ടു.  ഈ  തതീയതജ  മുതല്  മൂനമസ്ഥാസസം

വകരയസ്ഥായജരുന്ന  കരസ്ഥാറജകന  പ്രസ്ഥാബലരതതീയതജ,  അതജനു  കശഷസം  ഉഭയകകജ  സമത  പ്രകസ്ഥാരസം

കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  ദതീര്ഘജപജചസ  നല്കുന്നതുമസ്ഥാണസ  എന്നസ  വരവസ  കചെയജരുന.  2017-2018

വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കുകള  പ്രകസ്ഥാരസം  മത്സരക്കൃഷജയജല്  നജനസം  ലഭജച  വരവസ  2,37,958/-  രൂപേ

മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ. 
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ശതീ  വസമണ്  വര്ഗ്ഗതീസജനസ  നല്കജയ  7  ലകസം  രൂപേ  വജളകവടുപജകല  ലസ്ഥാഭതജല്

ക്രമതീകരജക്കുവസ്ഥാനസ്ഥാണസ  വരവസ  കചെയജരുന്നകതങ്കജലുസം  ടെജയസ്ഥാള  വജളകവടുപജല്  നജനസം  വജട്ടു

നജന്നതജനസ്ഥാല്  ഇതസ  നടെന്നജടജല.  വരക്തമസ്ഥായ  കരസ്ഥാര്  ലസംഘനസം  നടെതജയജട്ടുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

നജയമനടെപേടെജകളക്കസ  തുനജഞജല.   03.07.2018  വകര  കരസ്ഥാറജനസ  പ്രസ്ഥാബലരമുണസ്ഥായജരുകന്നങ്കജലുസം

ടെജയസ്ഥാകനതജകര യസ്ഥാകതസ്ഥാരു നടെപേടെജക്കുസം മുതജരസ്ഥാതജരുന്നതുവഴജ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  7 ലകസം രൂപേയുകടെ

പേസ്ഥാഴ്കചലവണസ്ഥായതസ്ഥായജ അനുമസ്ഥാനജക്കുന.  ഈ തുക ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരജല് നജനസം

ഈടെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

കരസ്ഥാറജകലര്കപട കശഷസം ശതീ വസമണ് എത്ര തവണ വജളകവടുപ്പു നടെതജ,  എത്ര രൂപേ

ലഭജച,  നജലവജല് മുണസംകവലജ  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാസം  ആരസ്ഥാണസ  പേരജപേസ്ഥാലജക്കുന്നതസ  തുടെങ്ങജയ വജവരങ്ങള

ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  17.06.2019 ല്  എ 4-41/2017-18  നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ

നല്കജകയങ്കജലുസം മറുപേടെജ ലഭരമസ്ഥാക്കജയജല. ഇതു കൂടെസ്ഥാകത 25,65,290/- രൂപേ മുടെക്കജ ഇറക്കുമതജ കചെയ

Skretting ബസ്ഥാന്ഡജലുളള മത്സരതതീറ പേസ്ഥാഴസ്ഥായജകപസ്ഥായതസ സസംബന്ധജചസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ 2015-

16  ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ടജല്  പേരസ്ഥാമര്ശമുണസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  വസ്ഥാങ്ങജയ  മത്സരതതീറയജല്  5  ടെണ്  ശതീ

വസമണ്  വര്ഗ്ഗതീസജനസ  വജറജരുന.  ഈയജനതജല്  ടെജയസ്ഥാന്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  നല്കുവസ്ഥാനുളള

തുകയസ്ഥായ  6,75,313/-  രൂപേയുസം  നസ്ഥാളജതുവകര  അടെവസ്ഥാക്കജയജടജല.  മത്സരക്കുഞങ്ങകള

എതജക്കുന്നതജനു  മസ്ഥാത്രസം  21,76,500/-  രൂപേ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  നല്കജ.  എന്നസ്ഥാല്

ഇതജനനുസൃതമസ്ഥായജ  മത്സരക്കുഞങ്ങകള  കുളതജല്  നജകകപേജച  എന്നതസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഉറപസ്ഥാക്കജയജടജല.  കൂടുകളജല് നജകകപേജച മത്സരക്കുഞങ്ങകള കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് പേരജപേസ്ഥാലജക്കുനകണസ്ഥാ

എന്നസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. തുടെരകനസ്വഷണവസം നടെതജയജല.

ഈ പേദ്ധതജ മൂലസം വജവജധ ഭവനപേദ്ധതജകളക്കസ ഉപേയുക്തമസ്ഥാക്കസ്ഥാമസ്ഥായജരുന്ന 5 ഏക്കര് സലസം

നഷകപടുകയസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ.   പേദ്ധതജയുകടെ  ഭടൗതജക  സടൗകരരങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതജനു  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ

കചെലവജകന പേകുതജയലധജകവസം ആവശരമസ്ഥായജവന്നജട്ടുളളതസ.  കമല്കണക്കുകളജല് കപേടെസ്ഥാകത, ഫജഷസ

ഫസ്ഥാസം വസറജല് നജനസം കുഴജകചടുത മണസ സമതീപേകത കപസ്ഥാടജല് നജകകപേജക്കുന്നതജനുസം വന്തുക

കചെലവസ്ഥായജട്ടുണസ.  പേദ്ധതജയുകടെ  നജലവജകല  സജതജഗതജകള  വജലയജരുത്തുന്നതജനസ്ഥായജ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഓഡജറസ  സതീനജയര്  കഡപേപ്യൂടജ  ഡയറക്ടറുകടെ  കനതൃതസ്വതജല്  സലപേരജകശസ്ഥാധന

നടെത്തുകയുണസ്ഥായജ.  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാസം  തജകചസം  ഉകപേകജക്കകപട  നജലയജലസ്ഥാകണന്നസ  കകണതജ.

കുളതജല് കകജുകള, Air Injector കള എന്നജവ ഉകണങ്കജലുസം നജലവജല് മത്സരങ്ങളജല.  വന്തുക
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മുടെക്കജ  നജര്മജച  വസറസ  &  Storage  room  ഉപേകയസ്ഥാഗശൂനരമസ്ഥായുസം  ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാത

ഉപേകരണങ്ങള  സൂകജക്കുവസ്ഥാനുമസ്ഥാണസ  ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കുന്നതസ.  സലപേരജകശസ്ഥാധനയജല്  storage

room കല toilet കള പൂര്ണമസ്ഥായുസം പ്രവര്തന സജമസ്ഥായതസ്ഥായജ കണജല. Rain water harvesting

നസ്ഥായജ രണസ വലജയ വസ്ഥാടര് ടെസ്ഥാങ്കുകള. മതീന് തതീറ സസംഭരജക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായജ സസ്ഥാപേജച രണസ കകണയ്നറുകള

എന്നജവ കകണത്തുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധരമസ്ഥാകസ്ഥാത വജധതജല് കസ്ഥാടെസ മൂടെജ നജല്ക്കുന. കുളതജനു ചുറ്റുസം walk

way  നജര്മജക്കുവസ്ഥാന്  വന്  തുക  മുതല്മുടെക്കജകയങ്കജലുസം  ചുറ്റുപേസ്ഥാടുസം  മണജട്ടുനജകതജകയന്നസ

അവകസ്ഥാശകപടുന്നതലസ്ഥാകത walk way എന്ന തരതജല് നജര്മസ്ഥാണസം നടെന്നജടജല.  പേദ്ധതജപ്രകദശസം

ഒരു സുരകയുമജലസ്ഥാകത നസ്ഥാലു  വശവസം  കറസ്ഥാഡജനസ്ഥാല് ചുറകപടസ്ഥാണസ  നജലകകസ്ഥാളളുന്നതസ.  ഈ  farm

site കന  സസംരകണതജനസ്ഥായജ  ഒരു  കസകപ്യൂരജറജ  ജതീവനക്കസ്ഥാരന്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണുളളതസ.  വജലകയറജയ

ജനകററര്,  പേമ്പസ  കസറ്റുകള  എന്നജവ  പ്രവര്തന  രഹജതമസ്ഥാണസ.  കുളതജല്,  കകജജനു  പുറതസ

കരജമതീനുസം  പൂമതീനുസം  വളരുനണസ.  ഇവയുകടെ  പേരജപേസ്ഥാലനസം,  വജളകവടുപസ  എന്നജവയജലുസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ ശദ്ധയുളളതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജല.

2015-16  ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടജല് പേരസ്ഥാമര്ശജചജട്ടുളളതു പ്രകസ്ഥാരസം മത്സരങ്ങകള നജകകപേജക്കല്,

തതീറ  വസ്ഥാങ്ങല്,  വജളകവടുപസ  എന്നജവയജല്  ഗുരുതരമസ്ഥായ  വതീഴ്ചകള  വന്നജട്ടുണസ.  കൂടെസ്ഥാകത

ഉപേകരണങ്ങള  വസ്ഥാങ്ങജയതസ  ലകരമജലസ്ഥാകത  ആയജരുന  എനസം  വരക്തമസ്ഥാണസ.  ഈ  പേദ്ധതജ

വജഭസ്ഥാവനസം  കചെയകപസ്ഥാള  ഒരു സസ്ഥാകങ്കതജക  ഉപേകദശക  സമജതജ  രൂപേതീകരജചജരുന  എങ്കജലുസം  ഈ

സമജതജ  പൂര്ണമസ്ഥായുസം  പേദ്ധതജ  നടെതജപജല്  ഭസ്ഥാഗഭസ്ഥാക്കസ്ഥായജരുന്നജല.  പേദ്ധതജയുകടെ  നടെതജപസ,

പേരജപേസ്ഥാലനസം  എന്നജവ  പേരജകശസ്ഥാധജക്കുന്നതജനുസം  കമസ്ഥാണജററജസംഗസ  നടെത്തുന്നതജനുമസ്ഥായജ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  ഭസ്ഥാഗത്തു  നജനസം  ഒരു  സമജതജകയകയസ്ഥാ  ഏറവ  കുറഞതസ  ഒരു

ഉകദരസ്ഥാഗസകനകയസ്ഥാ  കപേസ്ഥാലുസം  ചുമതലകപടുതജയജരുന്നജല  എന്നതസ  ഗുരുതരമസ്ഥായ  വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ.

ആയതജനസ്ഥാല് വജളകവടുപജല് നജനസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ പ്രതതീകജത വരുമസ്ഥാനസം ലഭജചജടജല.

Farm  Consultant മസ്ഥായജ  ചെമച  കരസ്ഥാറജല്,  വരക്തമസ്ഥായ  ധസ്ഥാരണകളുസം  നജയമങ്ങളുളസം

ഉളകപടുതജയജടജല എന്നസ കസ്ഥാണുന.  അതജനസ്ഥാല് മത്സരക്കുഞങ്ങകള നജകകപേജചതജകല കുറവസ,

വജളകവടുപജല്  ടെജയസ്ഥാകന  അനസ്ഥാസ  എന്നജവകക്കതജകര  നജയമനടെപേടെജക്കുളള  സസ്ഥാഹചെരരസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ നഷമസ്ഥായജ. വന്തുക  മുതല്മുടെക്കു  നടെതജ  തുടെങ്ങജയ  പേദ്ധതജ  ഒരു

പ്രസ്ഥാവശരസം  കപേസ്ഥാലുസം  വജജയകരമസ്ഥായജ  പ്രവര്തജക്കസ്ഥാകത  നജര്തലസ്ഥാകക്കണജ  വന  എന്നതസ

കപേസ്ഥാതുമുതല്  കചെലവഴജക്കുന്നതജകല  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  അനസ്ഥാസയസ്ഥാണസ  കവളജവസ്ഥാക്കുന്നതസ.

നജലവജല് പ്രകയസ്ഥാജനരഹജതമസ്ഥായജ കജടെക്കുന്ന ഉപേകരണങ്ങള,  കകടജടെങ്ങള,  ഭൂമജ തുടെങ്ങജയവ മറസ

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ആവശരങ്ങളക്കസ ഒനസം ഉപേകയസ്ഥാഗകപടുത്തുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധരമല. ഇവ ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ ഗുണകരമസ്ഥായജ

ഉപേകയസ്ഥാഗകപടുത്തുന്നതജനുളള  സസ്ഥാഹചെരരസം  ഒരുകക്കണതുസം  അതജനസ്ഥാവശരമസ്ഥായ  നടെപേടെജകള

സസ്വതീകരജകക്കണതുമസ്ഥാണസ.  

3.4 ആസജയസ്ഥായജ  ഉളകപടുകതണതജലസ്ഥാത കലൂര്  -  കടെവന  കറസ്ഥാഡജകന പേരജപേസ്ഥാലനസം    -  
അധജകകചലവസ  .

സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ  നസം.(എസം.എസസ.)260/09/റവനപ്യൂ/തതീയതജ  07.07.2009  പ്രകസ്ഥാരസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  പേദ്ധതജ  പ്രകദശത്തുള  കറസ്ഥാഡുകളുസം  കതസ്ഥാടുകളുസം  സര്ക്കസ്ഥാരജകലയസ  ഒഴജഞ

കകസ്ഥാടുകക്കണതസ്ഥാണസ.  ഏകതങ്കജലുസം  കറസ്ഥാഡ ശുകള വജട്ടുകപേസ്ഥായജട്ടുകണങ്കജല് അതുസം ഒഴജഞ കകസ്ഥാടുത്തു

കകസ്ഥാളസ്ഥാകമന്നസ  15.07.2011  ല്  ബഹ.എറണസ്ഥാകുളസം  ജജലസ്ഥാ  കളക്ടര്ക്കസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

സതരവസ്ഥാങ്മൂലസം  നല്കജയജട്ടുമുണസ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജയുകടെ  തതീരുമസ്ഥാനസം  നസം.

301/13-14  പ്രകസ്ഥാരസം  കലൂര്-കടെവന  കറസ്ഥാഡജകന  ഒരു  ഭസ്ഥാഗസം  കകസ്ഥാചജ  കകസ്ഥാര്പകറഷനസ

വജട്ടുകകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  തതീരുമസ്ഥാനജചതസ്ഥായജ  08.10.2013  കല  1209/എഫസ.സജ.3/13/ജജസജഡജഎ  നമ്പര്

കതസ പ്രകസ്ഥാരസം ഒസ്ഥാഡജറജകന അറജയജചജട്ടുണസ.  24.4.2018 ല് കകസ്ഥാചജ മുന്സജപല് കകസ്ഥാര്പകറഷന്

വജകസനകസ്ഥാരരസ്റ്റസ്ഥാനജസംഗസ  കമജറജ  കചെയര്മസ്ഥാന്,  ടെജ  കറസ്ഥാഡജല് കസ്ഥാന നജര്മജക്കുന്നതജനസ  അനുമതജ

നല്കണകമന്നസ  ആവശരകപടുകയുസം  ആയതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  കസ്ഥാന  നജര്മസ്ഥാണസം  കകസ്ഥാര്പകറഷകന

ഏല്പജയ്ക്കുകയുസം  കചെയ്തു.  19.05.2018 ല്  കകസ്ഥാര്പകറഷന്  കമല്  പ്രവ  സൃതജ  പൂര്തജയസ്ഥാക്കജ.  കമല്

നടെപേടെജക്രമകമലസ്ഥാസം  നജലവജലുണസ്ഥായജട്ടുസം  ടെജ  കറസ്ഥാഡസ  ഇകപസ്ഥാഴുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ

കകകവശതജലജരജക്കുകയുസം  ആയതജകന്മേല്  തുക  കചെലവഴജയ്ക്കുകയുസം  കചെയ്യുനണസ.  2012-13

വര്ഷകത ഒസ്ഥാഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ ഖണജക 2.31, 2016-17  വര്ഷകത ഒസ്ഥാഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ ഖണജക

3.9  എന്നജവയജല് കമല് വജഷയസം പേരസ്ഥാമര്ശജചജട്ടുണസ. 2017-18  സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷതജല് കലൂര്-

കടെവന  കറസ്ഥാഡജകന  അറകുറപണജകളക്കസ്ഥായജ  81,71,638/-  രൂപേയസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

കചെലവഴജചതസ. കചെലവഴജച തുകയുകടെ വജശദസ്ഥാശങ്ങള ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

നസം. പ്രവൃതജയുകടെ കപേരസ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് കചെലവസ തുക വടൗചര് നസം. /തതീയതജ

1 റതീചസ II ല് അറകുറപണജകള M/s.ഡതീന്സസ
കണ്സ്ട്രേകന്സസ 13,71,654 73 / 15.04.2017

2 സതീബസ്ഥാ കകലന് ഇടുന്നതസ - 
കറസ്ഥാഡസ മസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ പ്രവൃതജ

ശതീ.പ്രജന്സസ
ടെജ.ആനണജ 63,829 51, 52 / 06.06.2017

3 ഫുട്പേസ്ഥാതസ, ഒസ്ഥാടെ എന്നജവയുകടെ
നവതീകരണസം

ശതീ.പ്രജന്സസ
ടെജ.ആനണജ 64,44,074 58, 59  / 07.06.2017

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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നസം. പ്രവൃതജയുകടെ കപേരസ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് കചെലവസ തുക വടൗചര് നസം. /തതീയതജ

4 ഒസ്ഥാടെ വൃതജയസ്ഥാക്കല്
 (വസ്ഥാര്ഡസ-32)

ശതീ.പ്രജന്സസ
ടെജ.ആനണജ

2,92,081 142, 143 / 28.06.2017

ആകക 81,71,638

വജകസനപ്രവര്തനങ്ങളക്കസ്ഥായജ  വജനജകയസ്ഥാഗജകക്കണജയജരുന്ന  ധനസം  ആസജയസ്ഥായജ

ഉളകപടുകതണതജലസ്ഥാത കറസ്ഥാഡജനസ്ഥായജ കചെലവഴജചതസ സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവജകന ലസംഘനമസ്ഥാണസ.

3.5 മവറന് വഡ്രൈവസ കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകസ   -   കവളളക്കരസം വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരജല് നജനസം 
പേജരജകചടുക്കുന്നജല.

ഫയല് നസം. ഇ 1/4439/81/ജജ.സജ.ഡജ.എ. - Vol. II

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. / തതീയതജ എ 4-30/2017-18 തതീയതജ 21.05.2019

വടൗചര് നമ്പര് തുക കചെക്കസ നമ്പര്

137/24.04.2017 92,944 943211/27.04.2017

77/18.07.2017 87,664 891741/18.07.2017

125/29.08.2017 80,664 891972/29.08.2017

88/24.10.2017 91,464 872638/24.10.2017

20/04.01.2018 85,584 873361/04.01.2018

189/28.02.2018 89,264 873815/28.02.2018

ആകക 5,27,584

കകസ്ഥാചജ മവറന് വഡ്രൈവസ കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകജകല വസ്ഥാടര് കണകന് ഇനതജല് 2017-18 വര്ഷസം

5,27,584  രൂപേ  കചെലവസ്ഥായജട്ടുണസ.  വവദദ്യുതജ,  കവളളസം,  സതീകവജസ  ടതീറസകമനസ  പസ്ഥാനസ,  കതീനജസംഗസ,

കസകപ്യൂരജറജ എന്നതീ കകസ്ഥാമണ് എക്സ്കപേന്സസസ ഇനങ്ങളജലസ്ഥായജ പ്രതജമസ്ഥാസസം 3  ലകതജല്പരസം

രൂപേ  കചെലവ  വരുന്നതസ്ഥായുസം  ഈ  തുക  കടെമുറജകളുകടെ  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരജല്  നജനസം

പേജരജകചടുകക്കണതസ്ഥാകണനസം  കമല്  ഫയല്  കപേജസ  നസം.90 ല്  സജ.എസം.ഡജ.എസസ.  കഷസ്ഥാപജസംഗസ

കകസ്ഥാസംപകജകന  ചുമതലയുളള  എകജകപ്യൂടതീവസ  എഞജനതീയര്  കരഖകപടുതജയജട്ടുണസ.  നജലവജല്

വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരജല്  നജനസം  ഈടെസ്ഥാക്കജവരുന്ന  കപേസ്ഥാതുപേരജപേസ്ഥാലനകചലവജല്  ഉളകപടുന്നതസ,

കപേസ്ഥാതുശുചെജമുറജകളജകലക്കുളള  കവളളസം,  കകസ്ഥാമണ്  ഏരജയയജകല  വവദദ്യുതജ  ചെസ്ഥാര്ജസ,

ലജഫസ/എസകലറര്, കതീനജസംഗസ ചെസ്ഥാര്ജസ മുതലസ്ഥായവയസ്ഥാണസ.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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സജ.എസം.ഡജ.എസസ.കലക്കസ  നജലവജല്  ഉളളതസ  കസക്രടറജയുകടെ  കപേരജലുളള  ഒരു  വസ്ഥാടര്

കണകന്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണസ.  ഈ  കണകനജല്  നജനമസ്ഥാണസ  ഓഫതീസസ,  കടെമുറജകള,  കപേസ്ഥാതുവസ്ഥായ

ശുചെജമുറജ  എന്നജവയജകലക്കസ  ജലസം  ലഭരമസ്ഥാകുന്നതസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  ഈ  കണകനജല്  നജനസം  ജലസം

ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കുന്ന ഓകരസ്ഥാ വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരനുസം പ്രകതരകസം വസ്ഥാടര് മതീററുകള ഘടെജപജചസ  ജല ഉപേകയസ്ഥാഗസം

നജരതീകജക്കണസം എന്നസ  2015-2016  കസ്ഥാലയളവജല് എഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗസം നജര്കദശജചജരുന.

എന്നസ്ഥാല്  ഈ  നജര്കദശസം  പ്രസ്ഥാബലരതജല്  വരുത്തുവസ്ഥാന്  തുടെര്നടെപേടെജ  സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്

നജലവജല്  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാര്  ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കുന്ന  ജലതജകന  ചെസ്ഥാര്ജ്ജുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തകന്നയസ്ഥാണസ

നല്കജവരുന്നതസ.  ഇതജനുളള  കസ്ഥാരണമസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അധജകൃതര്  പേറയുന്നതസ  കടെമുറജകള

വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാര്ക്കസ നല്കജയ സമയതസ കവളളസം/വവദദ്യുതജ കണകന് ലഭജചജരുന്നജകലനസം ആകയസ്ഥാല്

വസ്ഥാടെകക്കരസ്ഥാറജല്  ഇതു  സസംബന്ധജച  വരവസ  കചെര്തജരുന്നജകലനമസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്

നജശജതകസ്ഥാലതജനു  കശഷസം  വസ്ഥാടെകക്കരസ്ഥാര്  പുതുക്കുകമ്പസ്ഥാഴുസം  പുതജയ  കരസ്ഥാറജല്  ഏര്കപടുകമ്പസ്ഥാഴുസം

കവളളസം/വവദദ്യുതജ ചെസ്ഥാര്ജ്ജുകള ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതസ സസംബന്ധജച വരവസ കചെര്തതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജല.

മവറന്  വഡ്രൈവസ  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപകജകല  ആകക  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാര്,  വസ്ഥാടര്  കണകന്  എടുത

വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാര്, ഇവരജല് വസ്ഥാടര് മതീറര് ഘടെജപജചജട്ടുളളവര് എന്നജവരുകടെ എണസം, വസ്ഥാടര് മതീറര് ഇതുവകര

സസ്ഥാപേജചജടജലസ്ഥാതവര്ക്കസ ഇതു സസ്ഥാപേജചസ നല്കുന്നതജനസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സസ്വതീകരജച നടെപേടെജകള

എന്നജവയുസം കവളളക്കരസം ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജകന നജലവജകല സജതജയുസം അറജയജക്കുവസ്ഥാന് ആവശരകപടസ

21.05.2019 ല്  എ 4-30/2017-18  നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നല്കജകയങ്കജലുസം  മറുപേടെജ

ലഭരമസ്ഥാക്കജയജല.  കകസ്ഥാമണ്  കഫസജലജറജ  ചെസ്ഥാര്ജജനതജല്  വരുന്ന  തുക  വസ്ഥാടെകയുകടെ  കൂകടെ

പ്രതജമസ്ഥാസസം ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനസ കരസ്ഥാര് വരവസകളജല് മസ്ഥാറസം വരുകതണതസ്ഥാണസ.

3.6 ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .   ഓഫതീസസ പൂകനസ്ഥാട പേരജപേസ്ഥാലനതജനസ്ഥായജ ജലസം ടെസ്ഥാങ്കറജല് 
എതജക്കുന്നതസ അധജകബസ്ഥാധരത.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ ഹരജതസ്ഥാഭമസ്ഥാക്കജ  തതീര്ക്കുന്ന  ഓഫതീസസ  പൂകനസ്ഥാട  പേരജപേസ്ഥാലനതജനസ്ഥായജ

ജലസം  ടെസ്ഥാങ്കറജല്  എതജക്കുന്നതുമസ്ഥായജ  ബന്ധകപടസ  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു  കമല്  പേരജകശസ്ഥാധനയുസം

നടെത്തുന്നജലസ്ഥാകയനസം  മജതവരയസം  പേസ്ഥാലജക്കുന്നജകലനസം  വരക്തമസ്ഥായജ.  വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള  ചുവകടെ

കചെര്ക്കുന :-

കചെലവസ തുക  63,900/-₹

വടൗചറുകളുകടെ നമ്പരുസം തതീയതജയുസം (i)    13 തതീയതജ 02.03.2018
(ii)   106 തതീയതജ 17.03.2018

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ഫയല് നസം. 179/പേജ.എല്.1/2017/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. / തതീയതജ എ 2-40/2017-18 തതീയതജ 20.06.2019

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജയുകടെ മറുപേടെജ വജവരസം 1719/PL-1/2017/GCDA തതീ.02.08.19

11.05.2017 കല  കസക്രടറജയുകടെ  1719/PLI/2017/GCDA  നമ്പര്  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം

30.06.2017  മുതല്  6  മസ്ഥാസക്കസ്ഥാലകതകക്കസ്ഥാ മകറസ്ഥാരു സസംവജധസ്ഥാനസം നജലവജല് വരുന്നതു വകരകയസ്ഥാ

കമ.  ഹജഷസ്ഥാസം ടസ്ഥാന്സ്കപേസ്ഥാര്ടജനസ  1000  ലജറര് ജലതജനസ  150/-  രൂപേ നജരക്കജല് കരസ്ഥാര് നല്കജ.

മകറസ്ഥാരു സസംവജധസ്ഥാനസം നജലവജല് വന്നജല എന്ന കസ്ഥാരണതസ്ഥാല് 31.12.2017 നസ അവസസ്ഥാനജച കരസ്ഥാര്

01.01.2018 മുതല് കമ. ഹജഷസ്ഥാസം ടസ്ഥാന്സ്കപേസ്ഥാര്ടജനു തകന്ന നല്കജ ഉതരവസ്ഥായജ.

കരസ്ഥാര്  ഉതരവജകല  2-ാസ്ഥാസം  നമ്പര്  വരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ജലസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ടെസ്ഥാങ്കജല്

നജറയ്ക്കുന്നതജനു മുമ്പസ  ജലതജകന അളവസ  /ഗുണസം എന്നജവ ആസൂത്രണവജഭസ്ഥാഗതജകല ബന്ധകപട

കഡപേപ്യൂടജ  ടെടൗണ്  പസ്ഥാനകറസ്ഥാ  അകദഹസം  ചുമതലകപടുതജയ  മറസ  ഉകദരസ്ഥാഗസകരസ്ഥാ  പേരജകശസ്ഥാധജചസ

കബസ്ഥാധരകപടെണകമന്നസ  പേറയുനകണങ്കജലുസം  ആയതസ  പേരജകശസ്ഥാധന  നടെതജയതസ  സസംബന്ധജച

കരഖകപടുതലുകള  വരുതജയ  രജജസ്റ്ററുകകളസ്ഥാനസം  തകന്ന  ഓഡജറജനസ്ഥായജ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജടജല.

ടെസ്ഥാങ്കജല് നജറച ജലതജകന ഗുണവസം അളവസം സസംബന്ധജച യസ്ഥാകതസ്ഥാരു കരഖയുസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്

പേരജകശസ്ഥാധജക്കുന്നജകലന്നസ ഇതജല് നജനസം വരക്തമസ്ഥാണസ. 

കരസ്ഥാര് സസ്ഥാപേനസം സമര്പജക്കുന്ന ടജപേസ ഷതീറസ പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. സസ്ഥാപേനതജനസ

തുക അനുവദജക്കുന്നതസ  എന്നസ ഫയലജല് നജനസം വരക്തമസ്ഥാണസ.  ടജപ്പുകളുകടെ എണസം പേരജകശസ്ഥാധജചസ

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതജനസ്ഥായജ  കവഹജക്കജള  എന്ടജ  രജജസ്റ്ററുസം  ഓഡജറജനസ്ഥായജ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജടജല.

അക്കസ്ഥാലതസ  യസ്ഥാകതസ്ഥാരുവജധ  കമല്പേരജകശസ്ഥാധനകളുസം  നടെതസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  തുക

അനുവദജചജരുന്നകതന്നസ  വരക്തമസ്ഥാകുന.  2017-18  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷസം  ഓഫതീസസ  പൂകനസ്ഥാട

പേരജപേസ്ഥാലനതജനസ്ഥായജ  ജലസം  എതജക്കുന്ന ഇനതജല്  02.03.2018 കല വടൗചര് നസം.13  പ്രകസ്ഥാരസം

55,800/-  രൂപേയുസം 17.03.2018 കല വടൗചര് നസം.106  പ്രകസ്ഥാരസം  8,100/-  രൂപേയുസം ഉളകപകടെ ആകക

63,900/- രൂപേയസ്ഥാണസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. കചെലവഴജചതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നതസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  ഓഫതീസസ  പൂകനസ്ഥാട  പേരജപേസ്ഥാലനതജനു  മസ്ഥാത്രമസ്ഥായജ  ജലസം  ടെസ്ഥാങ്കറജല്

എതജക്കുന്ന ഇനതജലുളള കചെലവസ കുറച കകസ്ഥാണ്ടുവരുന്നതജനസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ. കകസ്ഥാമ്പടൗണജല്

തകന്നയുളള  കജണര്,  ആര്.ഒ.  പസ്ഥാനസ  എന്നതീ  കസസ്ഥാതസ്സുകളജല്  നജനളള  ജലസം

ഉപേകയസ്ഥാഗകപടുത്തുവസ്ഥാന്  ശദ്ധജകക്കണതുസം  പൂകനസ്ഥാട  പേരജപേസ്ഥാലനതജനസ്ഥായജ  ജലസം  അമജതമസ്ഥായജ

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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പേസ്ഥാഴസ്ഥായജകപസ്ഥാകസ്ഥാതജരജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  Sprinkler/Drip  Irrigation  കപേസ്ഥാലുളള  പേദ്ധതജകള

ഉപേകയസ്ഥാഗകപടുകതണതുസം artificial recharge-cum-extraction കപേസ്ഥാലുളള പേദ്ധതജകള ഇതജനസ്ഥായജ

ഫലപ്രദമസ്ഥായജ നടെപജലസ്ഥാകക്കണതുമസ്ഥാണസ.  ഇതുമസ്ഥായജ ബന്ധകപടസ  20.06.2019 നസ  എ 2-40/2017-18

നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജക്കസ  ലഭജച  മറുപേടെജ  പ്രകസ്ഥാരസം  ടെസ്ഥാങ്കറജല്  കവളളസം  എതജക്കുകമ്പസ്ഥാള,

ജലതജകന  അളവസ  ഗുണനജലവസ്ഥാരസം  എന്നജവ  പേരജകശസ്ഥാധജക്കുനകണനസം,  കവഹജക്കജള  എന്ടജ

രജജസ്റ്റര്,  ടജപസ ഷതീറസ എന്നജവ സൂകജചസ വരുനകണനസം അറജയജചജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല് ഇവകയസ്ഥാനസം

ഓഡജറജകന പേരജകശസ്ഥാധനയസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല് മറുപേടെജ അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാനസ്ഥാവജല.  വരക്തമസ്ഥായ

കരഖകള ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കുന്നതുവകര കചെലവതുക തടെസകപടുത്തുന.

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

ഒരു  റജകവഴ്സസ  ഓകസ്മസ്ഥാസജസസ  പസ്ഥാനസ  സസ്ഥാപേജചജരുന.  ഇതജകന    ഉകദശമസ്ഥായജ  അന്നസ

നജര്വ്വചെജചജരുന്നതസ,  പസ്ഥാനസ  ഒരു  മണജക്കൂര്  പ്രവര്തജപജചസ്ഥാല്  1000 ലജറര്  കവളളസം

ശുദ്ധതീകരജക്കുന്നതജനുസം അതുവഴജ കചെടെജകള നനയ്ക്കുന്നതജനുസം,  കുടെജകവളളതജനുസം ടെസ്ഥാങ്കര് കലസ്ഥാറജയജല്

കവളളസം ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതസ ഒഴജവസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് കഴജയുകമനമസ്ഥാണസ  (2016-17 ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ ഖണജക

3.8). എന്നസ്ഥാല് 20.06.2019 ല് നല്കജയ ഓഡജറസ അകനസ്വഷണതജനസ ലഭജച മറുപേടെജയജല്, ആര്.ഒ.

പസ്ഥാനസ  സസ്ഥാപേജചതസ  കുടെജകവളളസം  ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതജനസ്ഥാകണനസം,  കജണറജകല  ജലസം

മലജനജലമസ്ഥായതജനസ്ഥാല് ആയതസ  ശുദ്ധതീകരജചസ  കുടെജകവളള  ആവശരതജനസ്ഥായജ  ഉപേകയസ്ഥാഗജക്കുവസ്ഥാന്

കഴജയസ്ഥാത സസ്ഥാഹചെരരവസം  കജണറജല് ആവശരമസ്ഥായ ജലസം  ലഭരമലസ്ഥാത സസ്ഥാഹചെരരവസം  ഉകണന

പേറയുന.  മസ്ഥാത്രമല,  ആര്.ഒ.  പസ്ഥാനജല്  കുടെജകവളളസം  ശുദ്ധതീകരജക്കുന്നതജനസ  അധജകസം  വവദദ്യുതജ

ചെസ്ഥാര്ജ്ജുസം ആവശരമസ്ഥായജ വരുകമനസം വരക്തമസ്ഥാക്കുന.

ആര്.ഒ.  പസ്ഥാനജകന  സസ്ഥാപേജത  ലകരങ്ങകളതകന്ന  തളളജപറയുന്ന  മറുപേടെജയസ്ഥാണസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ.  ഈ  വസ്തുതകള  അറജയസ്ഥാകമന്നജരജകക്ക,  5,41,000/-  രൂപേ

കചെലവഴജചസ  പസ്ഥാനസ  സസ്ഥാപേജചസ  കപേസ്ഥാതുധനസം  ദുരുപേകയസ്ഥാഗസം  കചെയതസ  അധജകസ്ഥാരജകളുകടെ

ശദ്ധയജല്കപടുത്തുന.  പേദ്ധതജകള  ആവജഷരജക്കുകമ്പസ്ഥാള  ആഴതജലുളള  സസ്ഥാധരതസ്ഥാപേഠനവസം

അവകലസ്ഥാകനവസം പേരജകശസ്ഥാധനയുസം കര്ശനമസ്ഥായുസം നടെകതണതസ്ഥാണസ.

ആര്ടജഫജഷരല്  റതീ-ചെസ്ഥാര്ജജസംഗസ  എന്ന  പേദ്ധതജ  നടെപജലസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  നടെപേടെജകള

സസ്വതീകരജക്കുന്നതസ്ഥായജ  അറജയജചജട്ടുണസ.  ഈ  പേദ്ധതജ  കുറമറ  രതീതജയജല്  സസ്ഥാമ്പതജക  അചടെക്കസം

പേസ്ഥാലജചസ നടെപജലസ്ഥാക്കുന്നതജനസ വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ ശദ്ധ പേതജപജകക്കണതസ്ഥാണസ.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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3.7 മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ ഗടൗണസ   -   മുളളുകമ്പജ ഉപേകയസ്ഥാഗജചസ കവലജ കകടജ സസംരകജചതസ   -
കരസ്ഥാര് വരവസകളക്കസ വജരുദ്ധസം  .

കചെലവസ തുക  8,856/-₹

വടൗചര് നസം. തതീ 91 /  21.04.2017

ഫയല് നസം. 3831/എകസ്റ്ററസ/ബജ1/2011/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. / തതീയതജ എ 2-32/2017-18 / 13.06.2019

ജജ.സജ.ഡജ.എ.   വക  104/2,  108/1,  108/2,  109/1,  110,  124/2  എന്നതീ  സര്കവ്വ

നമ്പരുകളജല്കപട  കലൂര്  മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ  ഗടൗണസ,  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജയുകടെ

27.11.2014 കല  242/2014-15  നമ്പര് തതീരുമസ്ഥാനസം പ്രകസ്ഥാരസം ഡജ.എസം.ആര്.സജ.ക്കസ കകസ്ഥാചജ കമകടസ്ഥാ

കറയജല്കവയുകടെ  നജര്മസ്ഥാണപ്രവര്തനങ്ങളുമസ്ഥായജ  ബന്ധകപടസ  വസ്ഥാടെകയ്ക്കു  നല്കജയജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.

വസ്ഥാടെക  കരസ്ഥാറജകല  4,  5  വരവസകള  പ്രകസ്ഥാരസം  ചുറ്റുമതജലജനുസം  കഗറജനുസം  കകടുപേസ്ഥാടുകള

വരുതരുകതന നജഷര്ഷജചജട്ടുണസ.  ആയതജല് നജനസം,  ഭൂമജ വകമസ്ഥാറസം നടെത്തുകമ്പസ്ഥാള ഗടൗണജനസ

ചുറ്റുമതജലുസം കഗറ്റുസം ഉണസ്ഥായജരുന എന്നസ വരക്തമസ്ഥാണസ.   അതജനസ്ഥാല് നജര്മസ്ഥാണ പ്രവര്തനങ്ങളുമസ്ഥായജ

ബന്ധകപടസ ഗടൗണജകന ചുറ്റുമതജലുസം കഗറ്റുസം തകര്നകപേസ്ഥായജട്ടുകണങ്കജല് അവ ഡജ.എസം.ആര്.സജ.യുകടെ

കചെലവജല് നജര്മജച തകരണതസ ഡജ.എസം.ആര്.സജ.യുകടെ ഉതരവസ്ഥാദജതസ്വമസ്ഥായജരുന.  കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം

ഏകറടുത ഭൂമജയുസം അതജകല സസ്ഥാവര ജസംഗമ വസ്തുക്കളുസം അകത അവസയജല് തകന്ന തജരജകക

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  നജയമപേരമസ്ഥായജ  വകമസ്ഥാകറണതസ്ഥായജരുന  എങ്കജലുസം  അതരതജല്

ഡജ.എസം.ആര്.സജ.യജല് നജനസം ജജ.സജ.ഡജ.എ. ഭൂമജ തജരജകക ഏകറടുതതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജല. കരസ്ഥാര്

കസ്ഥാലസ്ഥാവധജക്കു കശഷവസം  കമല്പറഞ ഭൂമജ  ഡജ.എസം.ആര്.സജ. അനധജകൃതമസ്ഥായജ വകവശസം കവചസ

ഉപേകയസ്ഥാഗജചതസ്ഥായുസം  ഗടൗണജനു  ചുറ്റുസം  ഉണസ്ഥായജരുന്ന   ചുറ്റുമതജലുസം  കഗറ്റുസം  എകപസ്ഥാകഴസ്ഥാ  തകര്ന

കപേസ്ഥായതസ്ഥായുസം  പേകരസം  മുളളുകമ്പജ  ഉപേകയസ്ഥാഗജചസ  കവലജ  കകടജ  സസംരകജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ

21.04.2017 കല  91-ാസ്ഥാസം  നമ്പര്  വടൗചര്  പ്രകസ്ഥാരസം  8,856/-  രൂപേ   ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചെലവ

കചെയതസ്ഥായുസം ഫയലജല് കസ്ഥാണുന.

മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ  ഗടൗണസ  ഡജ.എസം.ആര്.സജ.ക്കസ  വകമസ്ഥാറുകമ്പസ്ഥാള  ഉണസ്ഥായജരുന്ന  കഗറ്റുസം

ചുറ്റുമതജലുസം   ഡജ.എസം.ആര്.സജ.യുകടെ  പ്രവൃതജകള  മൂലസം  തകര്നകപേസ്ഥായജട്ടുകണങ്കജല്,  ആയതസ

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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പുനര്നജര്മജകക്കണതസ  ഡജ.എസം.ആര്.സജ.യുകടെ  ഉതരവസ്ഥാദജതസ്വമസ്ഥാണസ.  അതജനുകവണ  ശമങ്ങള

നടെതസ്ഥാകത  നജര്മസ്ഥാണതജനസ  കവണജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക  പേണസം  കചെലവഴജചതസ  ശരജയസ്ഥായ

നടെപേടെജയല.  അതരതജല്  കചെലവഴജച  തുക  ഡജ.എസം.ആര്.സജ.യജല്  നജനസം  തജരജകക

ഈടെസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ  അതജനുളള  നടെപേടെജകള  സസ്വതീകരജക്കുകകയസ്ഥാ  കചെയജടജലസ്ഥാതതുമൂലസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ നഷസം സസംഭവജചജട്ടുണസ. ഇതുമസ്ഥായജ ബന്ധകപടസ നല്കജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ

(നസം.  എ 2-32/2017-18 തതീയതജ  13.06.2019) മറുപേടെജ ലഭരമസ്ഥാക്കജയജല.

കരസ്ഥാര് വരവസകളക്കസ വജരുദ്ധമസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ. വക പേണസം കചെലവഴജചതു മൂലമുണസ്ഥായ

നഷസം ഉതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസനജല് നജനസം തജരജകക ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.8 PWD   മസ്ഥാനസ്വലജകല വരവസകള പേസ്ഥാലജചജടജല  അഡതീഷണല് കപേര്കഫസ്ഥാമന്സസ –
ഗരസ്ഥാരനജ ഈടെസ്ഥാക്കജയജല.

കചെലവസ തുക (വടൗചര് നസം. / തതീയതജ)  26,333/-   (21 / 08.09.2017)₹

കചെക്കസ നസം. 892047 / 08.09.2018 / DLB

ഫയല് നസം. ഇ 1/7873/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. / തതീയതജ നസം.എ 4-15/2017-18 തതീയതജ 15.02.2019

കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് ജസ്ഥാസജര് കസബസ്ഥാ  എന്. 

കടെവന  കകന്ദ്രതീയ  വജദരസ്ഥാലയതജനസ  എതജര്വശത്തുളള  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസ്വസ്ഥാര്കടഴ്സുകളുകടെ

കമല്ക്കൂര  ടസസ  വര്ക്കസ  കചെയ്യുന്നതജനസ്ഥായജ  16,69,559/-  രൂപേയുകടെ  എസ്റ്റജകമറസ  തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ.  ഈ

പ്രവൃതജക്കസ്ഥായജ  ഇ 1/7873/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പറസ്ഥായജ  കണജച  കടെണര്  പ്രകസ്ഥാരസം  മൂന

കടെണറുകള  ലഭജക്കുകയുണസ്ഥായജ.  ഇതജല്  25%  കടെണര്  കുറവസ  കരഖകപടുതജയ  ജസ്ഥാസജര്  സബസ്ഥാ

എന്., ,സബസ്ഥാ കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകക്ടഴ്സസ, രകസ്ഥാപുരസം (പേജ.ഒ.), പേളളജക്കര എന്നയസ്ഥാളുകടെ കടെണര് അസംഗതീകരജച.

ടെജയസ്ഥാളക്കസ  12.05.2016 ല്  ഇ 1/7873/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  പ്രകസ്ഥാരസം  വര്ക്കസ  ഓര്ഡര്

നല്കജ.  വര്ക്കസ ഓര്ഡര് പ്രകസ്ഥാരസം, ഓര്ഡര് തതീയതജ മുതല് 14 ദജവസതജനകവസം അതജനുകശഷസം

10 ദജവസസം വകര 1% പേജഴ ഈടെസ്ഥാക്കജയുസം എഗജകമനസ കവക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ. ഇതു പ്രകസ്ഥാരസം എഗജകമനസ

പേജഴകയസ്ഥാടുകൂടെജ കവകക്കണ അവസസ്ഥാനതതീയതജ 02.08.2016 ആയജരുന. ഫയല് പേരജകശസ്ഥാധജചതജല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  മകറസ്ഥാരു  പ്രവൃതജയുകടെ  ബജല്  ലഭജക്കുവസ്ഥാന്  തസ്ഥാമസമുളളതജനസ്ഥാല്  കരസ്ഥാറജല്

ഏര്കപടുവസ്ഥാന് കൂടുതല് സമയസം ആവശരമുകണനസം പേജഴ ഒഴജവസ്ഥാക്കജതരണകമനസം കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടര്

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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അകപേകജക്കുകയുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അതസ  അസംഗതീകരജചതസ്ഥായുസം  കണ്ടു.  കരസ്ഥാര്  വയ്ക്കുന്നതജനുളള

സമയപേരജധജ നതീടജനല്കുന്നതജനുളള കസ്ഥാരണങ്ങളജല് ഇതരകമസ്ഥാരു വജഷയസം ഉളകപടുന്നജല.  ഇതസ

ജജ.ഒ.(പേജ.)നസം.13/2012/PWD തതീയതജ 01.02.2012 കല കകരള കപേസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതസ മസ്ഥാനസ്വല് കസകന്

2009.6 കന വരക്തമസ്ഥായ ലസംഘനമസ്ഥാണസ.   ഈ നടെപേടെജ  അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാവന്നതല.  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനജല്

നജനസം ഈടെസ്ഥാകക്കണ പേജഴത്തുക ടെജയസ്ഥാളജല് നജകന്നസ്ഥാ ഉതരവസ്ഥാദകപട ഉകദരസ്ഥാഗസനജല് നജകന്നസ്ഥാ

ഈടെസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

ഇതു  കൂടെസ്ഥാകത  കസകന്  2009.9,  ജജ.ഒ.(പേജ)നസം.  429/15/ഫജന്  തതീയതജ  28.09.2005

എന്നജവ പ്രകസ്ഥാരസം  11%  മുതല്  25%  വകര കടെണര് കുറവജല് ഏകറടുത പ്രവൃതജകളക്കസ  PAC,

Agreed PAC എന്നജവ തമജലുളള വരതരസ്ഥാസസം ഒരു "Additional Performance Guarantee  ” എന്ന

നജലയജല്  വസ്ഥാങ്ങജ  സൂകജക്കണകമനസം  നജഷര്ഷജക്കുന.  ഈ  പ്രവൃതജയജല്  ഈയജനതജല്

2,50,434/-  രൂപേ ഈടെസ്ഥാക്കജ ഡജഫക്ടസ  ലയബജലജറജ  കസ്ഥാലയളവജനു കശഷസം  28  ദജവസസം കഴജഞ

മസ്ഥാത്രസം നല്കകണതസ്ഥായജരുന. എന്നസ്ഥാല് ഈ വരവസയുസം പേസ്ഥാലജക്കകപടജടജല. 

ഈ പ്രവൃതജ നടെപസ്ഥാക്കജയ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് ജസ്ഥാസജര് സബസ്ഥാ എന്. ജജ.സജ.ഡജ.എ. നടെപസ്ഥാക്കജയ

രസ്ഥാകമശസ്വരസം  കൂടെസ  മത്സരക്കൃഷജയുമസ്ഥായജ  ബന്ധകപടസ  നടെതജയ  രണസ  നജര്മസ്ഥാണ  പ്രവൃതജകളജലുസം

(Construction  of  Storage  room  &  generator  shed,  Construiction  of  Sluice)  ധസ്ഥാരസ്ഥാളസം

അപേസ്ഥാകതകള  വരുതജയതസ്ഥായജ  ബന്ധകപട  അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയര്  ഫയലജല്  റജകപസ്ഥാര്ടസ

കചെയജട്ടുണസ.  ഓഡജറജസംഗജകന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായജ  മുണസംകവലജ  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാസം  ഭടൗതജകപേരജകശസ്ഥാധനക്കസ

വജകധയമസ്ഥാക്കജയകപസ്ഥാള,  കസ്റ്റസ്ഥാകറജസ/ഓഫതീസസ  റൂസം   അപൂര്ണമസ്ഥായുസം  ശുചെജമുറജകള

ഉപേകയസ്ഥാഗകയസ്ഥാഗരമസ്ഥായ  രതീതജയജല്  ആക്കജയജടജലസ്ഥാതതസ്ഥായുസം  ഓഡജറസ  ടെതീസം   കകണതജയജരുന.

ഇപ്രകസ്ഥാരസം  ഏകറടുത  പ്രവൃതജയജല്  ഗുരുതരമസ്ഥായ  പേജഴവകള  വരുതജയ  ഒരു  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ

അഡതീഷണല്  കപേര്കഫസ്ഥാമന്സസ  ഗരസ്ഥാരനജ  ഒഴജവസ്ഥാക്കജ  നല്കജ   എന്നതസ  ഗുരുതരമസ്ഥായ

അപേസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ.  കപേസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതസ  മസ്ഥാനസ്വലജകല  വരവസകള  ലസംഘജചതജനസ  വജശദതീകരണസം

ആവശരകപടസ  15.02.2019 ല് നല്കജയ ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജക്കസ  (നസം.എ 4-15/2017-18)  മറുപേടെജ

ലഭരമസ്ഥാക്കജയജല. 

കപേസ്ഥാതുമരസ്ഥാമതസ  ചെടങ്ങള  കൃതരമസ്ഥായജ  പേസ്ഥാലജക്കുവസ്ഥാന്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എഞജനതീയറജസംഗസ

വജഭസ്ഥാഗസം ശദ്ധജകക്കണതസ്ഥാണസ.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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3.9 പേത്രങ്ങളജകല   പേരസര  പ്രസജദ്ധതീകരണസം    -    സസ്വകസ്ഥാരര  ഏജന്സജക്കസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  
നജശയജചതജകനക്കസ്ഥാള ഉയര്ന്ന നജരക്കസ നല്കജ   -   നഷസം  ₹  3,86,999/-

ഫയല് നസം. 6738/ G1/ 2016/ GCDA/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. / തതീയതജ എ 6 /46 / 2017-18 തതീ.18.07.2018

അചടെജ മസ്ഥാധരമങ്ങളജല് സര്ക്കസ്ഥാര് പേരസരങ്ങള പ്രസജദ്ധതീകരജക്കുന്നതസ സസംബന്ധജച നയവസം

നടെപേടെജക്രമങ്ങളുസം  പേബജകസ   റജകലഷന്സസ  വകുപജകന  07.07.1999 കല  സ.ഉ.

(അചടെജചതസ)8/99/പേജ.ആര്. ഉതരവജലൂകടെ വരക്തമസ്ഥാക്കകപടജട്ടുണസ.  തുടെര്നസം പ്രസ്തുത ഉതരവജകന

അടെജസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കജ   പേരസര  പ്രസജദ്ധതീകരണതജനുള  മസ്ഥാധരമ  ലജസസം  പേരസര  നജരക്കുകളുസം

നജശയജചകകസ്ഥാണസ   സര്ക്കസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാനുസൃതമസ്ഥായജ  ഉതരവകള  പുറകപടുവജചജട്ടുണസ.   2017-18

സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷസം ബസ്ഥാധകമസ്ഥായ മസ്ഥാധരമ ലജസസം പേരസര നജരക്കുകളുസം ജജ.ഒ (ആര്.ടെജ.) നസം. 551/15

ഐ&പേജ  .ആര്.ഡജ.   തതീ.  20.11.2015,  ജജ.ഒ.(പേജ)  നസം.  17/15  ഐ&പേജ.ആര്.ഡജ.   തതീ.

08.12.2015,   ജജ.ഒ(പേജ)  നസം.12/16ഐ&പേജ.ആര്.ഡജ.   തതീ.  21.12.2016  എന്നതീ ഉതരവകള

പ്രകസ്ഥാരസം സര്ക്കസ്ഥാര് നജശയജചജട്ടുളതസ്ഥാണസ. സര്ക്കസ്ഥാരജകന വജവജധ വകുപ്പുകള/സര്വ്വകലസ്ഥാശസ്ഥാലകള

/ഓകടസ്ഥാണമസസ കബസ്ഥാഡതീസസ /പേബജകസ അണര്കടെക്കജസംഗ്സസ  തുടെങ്ങജയവ കനരജകടസ്ഥാ ഇന്ഫര്കമഷന് &

പേബജകസ റജകലഷന്സസ  ഡജപസ്ഥാര്ടസകമനസ   മുകഖനകയസ്ഥാ പ്രസജദ്ധതീകരജക്കുന്ന എലസ്ഥാ പേരസരങ്ങളക്കുസം

പ്രസ്തുത  നജരക്കുകള  ബസ്ഥാധകമസ്ഥാണസ.   എലസ്ഥാ  പേരസരങ്ങളക്കുസം  15%  ഡജസടൗണസ  കൂടെജ

അനുവദജകക്കണതസ്ഥാകണന്നസ കമല് ഉതരവകളജല് വരക്തമസ്ഥാക്കജയജട്ടുമുണസ.

എന്നസ്ഥാല് ജജ.സജ.ഡജ.എ. 2017 18 – വര്ഷസം പേരസരങ്ങള പ്രസജദ്ധതീകരജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ ITL

Communications,  Panampally  Nagar,  Kochi   എന്ന  സസ്ഥാപേനകത  കരസ്ഥാര്  മുകഖന

ചുമതലകപടുത്തുകയസ്ഥാണസ  കചെയതസ.     07-2-2016 ല്  ഒപ്പു  കവച  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം  വസ്ഥാണജജര

നജരക്കുകള ഈടെസ്ഥാക്കജയസ്ഥാണസ  ഏജന്സജ പേരസരങ്ങള പ്രസജദ്ധതീകരജചജട്ടുളതസ  (പ്രസ്തുത നടെപേടെജ

23.03.2017 കല  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  തതീരുമസ്ഥാനസം  നസം.  125/2016-17  പ്രകസ്ഥാരസം  സസ്ഥാധൂകരജച).

ഇങ്ങകന   സര്ക്കസ്ഥാര്  നജശയജച  നജരക്കജകനക്കസ്ഥാളുസം  ഉയര്ന്ന  നജരക്കസ  നല്കജ  പേരസരങ്ങള

പ്രസജദ്ധതീകരജചതസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  കനത  സസ്ഥാമ്പതജക  നഷസം  വരുത്തുന്നതജനസ

ഇടെയസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.  2017 18  – വര്ഷതജല്  പേരസര   പ്രസജദ്ധതീകരണതജനസ്ഥായജ   ITL

Communications നസ   നല്കജയതുസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവകള  പ്രകസ്ഥാരസം  അനുവദനതീയമസ്ഥായതുസം

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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അധജകസം നല്കജയതുമസ്ഥായ തുകകളുകടെ വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള തസ്ഥാകഴ കചെര്ക്കുന  :-

ക്രമ
നസം

ദജനപത്രതജകന 
കപേരസ, ഇന്കവസ്ഥായ്സസ
നസം, തതീയതജ.

പേരസര
തതീയതജ,

പേരസരതജ
കന വലജപസം

ITL
communi
cations നസ
അനുവദജച

തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശയജച നജരക്കു
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക
(KK Cess - Krishi Kalyan
SB Cess-Swatch Bharath)

അധജകസം
നല്കജയ

തുക

1 Mathrubhumi daily,
Kochi edition
Invoice No. 
719/17.02.2017

17.02.2017,

3.9cm X 5cm

6083 3.9 x 5 x 83.39 = 1626
(Discount 15% = 244)
1626  244 = 1382–
Service Tax (2.1%) = 29.02
KK Cess(0.075%) = 1.04
SB Cess (0.075%) = 1.04
1382 + 29.02+1.04+1.04 
= 1413

6083  –
1413
=  4670

2 Deshabhimani 
Daily, Kochi 
edition,
716/04.02.2017

04.02.2017,
3.9cm X 5cm

2704  5 x 132 = 660
(Discount 15% = 99)
660  99 = 561–
Service Tax (2.1%) = 11.78
KK Cess(0.075%) = 0.42
SB Cess (0.075%) = 0.42
561+ 11.78 + 0.42 + 0.42 
= 574

2704  574 –
= 2130

3 Mangalam Daily, 
Kochi edition
Inv.No .721/ 
18.02.2017

18/02/2017,

3.8cm x 5cm
2799

5 x 170 = 850
(Discount 15% = 128)
850  128 = 722–
Service Tax (2.1%) = 15.16
KK Cess(0.075%) = .54
SB Cess (0.075%) = 0.54
722+ 15.16 + 0.54 + 0.54 
= 738

2799  738 –
= 2061

4 Madhyamam  
Daily, Kochi edition
Inv.No .717/ 
11.02.2017

11.02.2017,

3.8cm x 5cm

2223 5 x 68 = 340
(Discount 15% = 51)
340  51 = 289–
Service Tax (2.1%) = 6.07
KK Cess(0.075%) = .22
SB Cess (0.075%) = 0.22
289+ 6.07 + 0.22 + 0.22 
= 296

2223  296 –
= 1927  

5 Malayala manorama
Daily, Kochi 
Edition
Inv.No .
726/21.02.2017

21.02.2017,

3. 8cm x 
5cm

7080 3.8 x 5 x 171.47= 3258
(Discount 15% = 489)
3258  489 = 2769–
Service Tax (2.1%) = 58.15
KK Cess(0.075%) = 2.08

7080  –
2831 
= 4249

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം

ദജനപത്രതജകന 
കപേരസ, ഇന്കവസ്ഥായ്സസ
നസം, തതീയതജ.

പേരസര
തതീയതജ,

പേരസരതജ
കന വലജപസം

ITL
communi
cations നസ
അനുവദജച

തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശയജച നജരക്കു
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക
(KK Cess - Krishi Kalyan
SB Cess-Swatch Bharath)

അധജകസം
നല്കജയ

തുക

SB Cess (0.075%) = 2.08
2769+ 58.15 + 2.08+ 2.08 
= 2831

6 Mathrubhumi  
Daily, Kochi 
Edition

Inv. No. 
734/22.04.2017

3.9cm x 5cm 6083 3.9 x 5 x 83.39 = 1626
(Discount 15% = 244)
1626  244 = 1382–
Service Tax (2.1%) = 29.02
KK Cess(0.075%) = 1.04
SB Cess (0.075%) = 1.04
1382 + 29.02+1.04+1.04 
= 1413 

6083  –
1413
=  4670

Cheque no. 943054 dtd 25.04.2017 Amount  26,444/-  Voucher No. 115/25.04.2017–
Sanction order No.6783/G-1/2016 /GCDA dtd. 05.04.2017

7 Deshabhimani 
Daily, Kochi 
edition,
804/ 29.03.2017 

29.03.2017,

3.9cm x 5cm

2704 5 x 132 = 660
(Discount 15% = 99)
660  99 = 561–
Service Tax (2.1%) = 11.78
KK Cess(0.075%) = 0.42
SB Cess (0.075%) = 0.42
561+ 11.78 + 0.42 + 0.42 
= 574

2704  574 –
= 2130

8 Malayala 
Manorama Daily, 
Kochi Edition
Inv.No .794/ 
21.03.2017

21.032017,

3.8 cm x 
5cm 

7080 3.8 x 5 x 171.47= 3258
(Discount 15% = 489)
3258  489 = 2769–
Service Tax (2.1%) = 58.15
KK Cess(0.075%) = 2.08
SB Cess (0.075%) = 2.08
2769+ 58.15 + 2.08 + 2.08
= 2831

7080  –
2831 
= 4249

9 Mathrubhumi Daily,
Kochi Edition
Invoice No. 
799/26.03.2017

26.03.2017

3.9cm x 5cm

6083 3.9 x 5 x 83.39 = 1626
(Discount 15% = 244)
1626  244 = 1382–
Service Tax (2.1%) = 29.02
KK Cess(0.075%) = 1.04
SB Cess (0.075%) = 1.04
1382 + 29.021.04+1.04 
= 1413 

6083  –
1413
=  4670

10 Kerala Kaumudi 
Daily, All editions

19.03.2017 22227 5 x 157 = 785 
(Discount 15% = 117.75)

22227  –
682 

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം

ദജനപത്രതജകന 
കപേരസ, ഇന്കവസ്ഥായ്സസ
നസം, തതീയതജ.

പേരസര
തതീയതജ,

പേരസരതജ
കന വലജപസം

ITL
communi
cations നസ
അനുവദജച

തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശയജച നജരക്കു
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക
(KK Cess - Krishi Kalyan
SB Cess-Swatch Bharath)

അധജകസം
നല്കജയ

തുക

Inv. No. 
792/19.03.2017

3.9cm x 5cm 785  117.75 = 667–
Service Tax (2.1%) = 14.01
KK Cess(0.075%) = 0.50
SB Cess (0.075%) = 0.50
667 + 14.01 + 0.50+0.50 
= 682

= 21545

11 Deepika Daily, All 
Editions
Inv. No. 
772/15.03.2017

15.03.2017,
3.8cm x 5cm

16465 5 x 355 = 1775
(Discount 15% = 266.25
1775-266.25 = 1509
Service Tax (2.1%) = 31.69
KK Cess(0.075%) = 1.13
SB Cess (0.075%) = 1.13
1509+31.69+1.13+1.13 
=1543

16465  –
1543 = 
14922

12 THE HINDU Daily,
All Kerala Editions
Inv. No. 
750/02.03.2017

02.03.2017,
4cm x 5cm 

23744 4 x 5 x 644 = 12880
(Discount 15% = 1932
12880- 1932 = 10948
Service Tax (2.1%) = 229.91
KK Cess(0.075%) = 8.21
SB Cess (0.075%) = 8.21
10948+ 229.91+8.21+ 8.21
= 11194

23744–
11194 
= 12550

13 Malayala manorama
Daily, All Kerala 
Editions
Inv.No .
749/02.03.2017

02.03.2017,
3.8cm x 5cm

29637 3.8 x 5 x 1078.20 = 20486
(Discount 15% = 3072.9
20486  3072.9 = 17413–
Service Tax (2.1%) = 365.67
KK Cess(0.075%) = 13.06
SB Cess (0.075%) = 13.06
17413 + 365.67+ 13.06+ 
13.06 = 17805

29637-
17805
= 11832

14 Janmabhumi daily, 
Kochi Edition
inv. No. 
800/26.03.2017

26.03.2017,
3.8cm x 5cm

1267 5 x 141 = 705
(Discount 15% = 105.75
705  105.75 = 599–
Service Tax (2.1%) = 12.58
KK Cess(0.075%) = 0.449
SB Cess (0.075%) = 0.449
599+12.58+ 0.449+ 0.449 
= 612

1267  612 –
= 655

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം

ദജനപത്രതജകന 
കപേരസ, ഇന്കവസ്ഥായ്സസ
നസം, തതീയതജ.

പേരസര
തതീയതജ,

പേരസരതജ
കന വലജപസം

ITL
communi
cations നസ
അനുവദജച

തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശയജച നജരക്കു
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക
(KK Cess - Krishi Kalyan
SB Cess-Swatch Bharath)

അധജകസം
നല്കജയ

തുക

15 Mathrubhumi Daily,
Kochi Edition
Invoice 
No.758/08.03.2017

08.03.2017
3.9cm x 5cm

6083 3.9 x 5 x 83.39 = 1626
(Discount 15% = 244)
1626  244 = 1382–
Service Tax (2.1%) = 29.02
KK Cess(0.075%) = 1.04
SB Cess (0.075%) = 1.04
1382 + 29.02+1.04+1.04 
= 1413

6083  –
1413
=  4670

Cheque No. 943780 dtd. 29.05.2017, Amount- 113036/-, V. No.160/ 29.05.2017
Sanction Order No. 6738/ G-1 /2016 GCDA dtd.20.05.2017

16 Deshabhimani 
Daily, Kochi 
Edition,Inv. No.
17/2 04.04.2017

04.04.2017
3.9cm x 5cm

2704 5 x 132 = 660
(Discount 15% = 99)
660  99 = 561–
Service Tax (2.1%) = 11.78
KK Cess(0.075%) = 0.42
SB Cess (0.075%) = 0.42
561+ 11.78 + 0.42 + 0.42 
= 574

2704  574 –
= 2130

17 Malayala manorama
Daily, Kochi 
Edition 
Inv.No .17/35 dtd  
22.04.2017

22.04.2017
3.9cm x 5cm

7738 3.8 x 5 x 171.47= 3258
(Discount 15% = 489)
3258  489 = 2769–
Service Tax (2.1%) = 58.15
KK Cess(0.075%) = 2.08
SB Cess (0.075%) = 2.08
2769+ 58.15 + 2.08
+ 2.08 = 2831

 7738  –
2831 = 
4907

18 Mathrubhumi Daily,
Kochi Edition
Invoice No.17/42 
dtd 26.04.2017

26.04.2017

3.9cm x 5cm

6759 3.9 x 5 x 83.39 = 1626
(Discount 15% = 244)
1626  244 = 1382–
Service Tax (2.1%) = 29.02
KK Cess(0.075%) = 1.04
SB Cess (0.075%) = 1.04
1382 + 29.02+1.04+1.04 
= 1413

6759  –
1413 
= 5346

19 Veekshanam Daily, 
Kochi Edition
Inv. No. 17/48 dtd. 
27.04.2017

27.04.2017

3.8cm x 5cm

1318 5 x 182 = 910
(Discount 15% = 136.5
910- 136.5 = 774
Service Tax (2.1%) = 16.25

1318  791–
= 527

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം

ദജനപത്രതജകന 
കപേരസ, ഇന്കവസ്ഥായ്സസ
നസം, തതീയതജ.

പേരസര
തതീയതജ,

പേരസരതജ
കന വലജപസം

ITL
communi
cations നസ
അനുവദജച

തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശയജച നജരക്കു
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക
(KK Cess - Krishi Kalyan
SB Cess-Swatch Bharath)

അധജകസം
നല്കജയ

തുക

KK Cess(0.075%) = 0.58
SB Cess (0.075%) = 0.58
774+ 16.25+0.58+0.58 
= 791

20 Deshabhimani 
Daily, Kochi 
edition,Inv. No.
17/49 28.04.2017

28.04.2017

3.9cm x 5cm

3042 5 x 132 = 660
(Discount 15% = 99)
660  99 = 561–
Service Tax (2.1%) = 11.78
KK Cess(0.075%) = 0.42
SB Cess (0.075%) = 0.42
561+ 11.78 + 0.42 + 0.42 
= 574

3042  574 –
= 2468

21 Mathrubhumi Daily,
Kochi Edition
Invoice No.17/77 
dtd 13.05.2017

13.05.2017

3.9cm  x 
5cm

6759 3.9 x 5 x 83.39 = 1626
(Discount 15% = 244)
1626  244 = 1382–
Service Tax (2.1%) = 29.02
KK Cess(0.075%) = 1.04
SB Cess (0.075%) = 1.04
1382 + 29.02+1.04+1.04 
= 1413

6759  –
1413 
= 5346

22 Malayala 
Manorama Daily, 
Kochi Edition 
Inv.No .17/78 dtd 
13.05.2017

13.05.2017

3.8cm x 5cm

7738 3.8 x 5 x 171.47= 3258
(Discount 15% = 489)
3258  489 = 2769–
Service Tax (2.1%) = 58.15
KK Cess(0.075%) = 2.08
SB Cess (0.075%) = 2.08
2769+ 58.15 + 2.08
+ 2.08 = 2831

7738  –
2831 
= 4907

23 Malayala 
Manorama Daily, 
Kochi Edition 
Inv.No .17/82 dtd 
17.05.2017 

17.05.2017

3.8cm x 5cm

7738 3.8 x 5 x 171.47= 3258
(Discount 15% = 489)
3258  489 = 2769–
Service Tax (2.1%) = 58.15
KK Cess(0.075%) = 2.08
SB Cess (0.075%) = 2.08
2769+ 58.15 + 2.08
+ 2.08 = 2831

7738  –
2831 
= 4907

24 Malayala 
Manorama Daily, 
Kochi Edition 

25.05.2017

3.8cm x 5cm

7738 3.8 x 5 x 171.47= 3258
(Discount 15% = 489)
3258  489 = 2769–

7738  –
2831 
= 4907

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം

ദജനപത്രതജകന 
കപേരസ, ഇന്കവസ്ഥായ്സസ
നസം, തതീയതജ.

പേരസര
തതീയതജ,

പേരസരതജ
കന വലജപസം

ITL
communi
cations നസ
അനുവദജച

തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശയജച നജരക്കു
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക
(KK Cess - Krishi Kalyan
SB Cess-Swatch Bharath)

അധജകസം
നല്കജയ

തുക

Inv.No .17/97 dtd. 
25.05.2017

Service Tax (2.1%) = 58.15
KK Cess(0.075%) = 2.08
SB Cess (0.075%) = 2.08
2769+ 58.15 + 2.08
+ 2.08 = 2831

25 Mathrubhumi Daily,
Kochi edition
Invoice No.17/98 
dtd 25.05.2017

25.05.2017

3.9cm x 5cm

6759 3.9 x 5 x 83.39 = 1626
(Discount 15% = 244)
1626  244 = 1382–
Service Tax (2.1%) = 29.02
KK Cess(0.075%) = 1.04
SB Cess (0.075%) = 1.04
1382 + 29.02+1.04+1.04 
= 1413

6759  –
1413 
= 5346

26 Mathrubhumi daily,
Kochi edition
Invoice No.17/100 
dtd 26.05.2017

26.05.2017

3.9cm x 5cm

6759 3.9 x 5 x 83.39 = 1626
(Discount 15% = 244)
1626  244 = 1382–
Service Tax (2.1%) = 29.02
KK Cess(0.075%) = 1.04
SB Cess (0.075%) = 1.04
1382 + 29.02+1.04+1.04 
= 1413

6759  –
1413 
= 5346

27 Deshabhimani
Daily, Kochi

edition,Inv. No.
17/110 dtd 
01.06.2017

01.06.2017

3.9cm x 5cm

2704 5 x 132 = 660
(Discount 15% = 99)
660  99 = 561–
Service Tax (2.1%) = 11.78
KK Cess(0.075%) = 0.42
SB Cess (0.075%) = 0.42
561+ 11.78 + 0.42 + 0.42 
= 574

2704  574 –
= 2130

28 Malayala 
Manorama Daily, 
Kochi Edition 
Inv.No .17/118 dtd. 
03.06.2017

03.06.2017

3.8cm x 5cm

7738 3.8 x 5 x 171.47= 3258
(Discount 15% = 489)
3258  489 = 2769–
Service Tax (2.1%) = 58.15
KK Cess(0.075%) = 2.08
SB Cess (0.075%) = 2.08
2769+ 58.15 + 2.08
+ 2.08 = 2831

7738  –
2831
= 4907

29 Mathrubhumi Daily,
Kochi edition

06.06.2017 6759 3.9 x 5 x 83.39 = 1626
(Discount 15% = 244)

6759  –
1413 

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)



-116-

ക്രമ
നസം

ദജനപത്രതജകന 
കപേരസ, ഇന്കവസ്ഥായ്സസ
നസം, തതീയതജ.

പേരസര
തതീയതജ,

പേരസരതജ
കന വലജപസം

ITL
communi
cations നസ
അനുവദജച

തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശയജച നജരക്കു
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക
(KK Cess - Krishi Kalyan
SB Cess-Swatch Bharath)

അധജകസം
നല്കജയ

തുക

Invoice No.17/120 
dtd 06.06.2017

3.9cm x 5cm 1626  244 = 1382–
Service Tax (2.1%) = 29.02
KK Cess(0.075%) = 1.04
SB Cess (0.075%) = 1.04
1382 + 29.02+1.04+1.04 
= 1413

= 5346

30 Malayala 
Manorama Daily, 
Kochi Edition 
Inv.No .17/122 dtd. 
06.06.2017

06.06.2017

3.8cm x 5cm

7738 3.8 x 5 x 171.47= 3258
(Discount 15% = 489)
3258  489 = 2769–
Service Tax (2.1%) = 58.15
K K Cess(0.075%) = 2.08
S B Cess (0.075%) = 2.08
2769+ 58.15 + 2.08
+ 2.08 = 2831

7738  –
2831 
= 4907 

31 Mathrubhumi Daily,
Kochi edition
Invoice No.17/126 
dtd 10.06.2017

10.06.2017

3.9cm x 5cm

6759 3.9 x 5 x 83.39 = 1626
(Discount 15% = 244)
1626  244 = 1382–
Service Tax (2.1%) = 29.02
K K Cess(0.075%) = 1.04
S B Cess (0.075%) = 1.04
1382 + 29.02+1.04+1.04 
= 1413

6759  –
1413 
= 5346

32 Malayala 
Manorama Daily, 
Kochi Edition 
Inv.No .17/138  dtd.
18..06.2017

18.06.2017

3.8cm x 5cm

7738 3.8 x 5 x 171.47= 3258
(Discount 15% = 489)
3258  489 = 2769–
Service Tax (2.1%) = 58.15
K K Cess(0.075%) = 2.08
S B Cess (0.075%) = 2.08
2769+ 58.15 + 2.08
+ 2.08 = 2831

7738  –
2831 
= 4907

33 Malayala 
Manorama Daily, 
Kochi Edition 
Inv.No .17/139 dtd. 
18..06.2017

18.06.2017

3.8cm x 5cm

7738 3.8 x 5 x 171.47= 3258
(Discount 15% = 489)
3258  489 = 2769–
Service Tax (2.1%) = 58.15
K K Cess(0.075%) = 2.08
S B Cess (0.075%) = 2.08
2769+ 58.15 + 2.08
+ 2.08 = 2831

7738  –
2831 
= 4907

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)



-117-

ക്രമ
നസം

ദജനപത്രതജകന 
കപേരസ, ഇന്കവസ്ഥായ്സസ
നസം, തതീയതജ.

പേരസര
തതീയതജ,

പേരസരതജ
കന വലജപസം

ITL
communi
cations നസ
അനുവദജച

തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശയജച നജരക്കു
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക
(KK Cess - Krishi Kalyan
SB Cess-Swatch Bharath)

അധജകസം
നല്കജയ

തുക

34 Mathrubhumi Daily,
Kochi edition
Invoice No.17/140 
dtd 18.06.2017

18.06.2017

3.9cm x 5cm

6759 3.9 x 5 x 83.39 = 1626
(Discount 15% = 244)
1626  244 = 1382–
Service Tax (2.1%) = 29.02
K K Cess(0.075%) = 1.04
S B Cess (0.075%) = 1.04
1382 + 29.02+1.04+1.04 =
1413

6759  –
1413 
= 5346

35 Mathrubhumi Daily,
Kochi edition
Invoice No.17/145 
dtd 21.06.2017

21.06.2017

3.9cm x 5cm

6759 3.9 x 5 x 83.39 = 1626
(Discount 15% = 244)
1626  244 = 1382–
Service Tax (2.1%) = 29.02
K K Cess(0.075%) = 1.04
S B Cess (0.075%) = 1.04
1382 + 29.02+1.04+1.04 
= 1413

6759  –
1413 
= 5346

36 Malayala 
Manorama Daily, 
Kochi Edition 
Inv.No .17/146 dtd. 
22..06.2017

22.06.2017

3.8cm x 6cm

9286 3.8 x 6 x 171.47 = 3910
(Discount 15% = 587
3910  587 = 3323–
Service Tax (2.1%) = 69.78
K K Cess(0.075%) = 2.49
S B Cess (0.075%) = 2.49
3323+ 69.78+2.49+2.49 
= 3398

9286  –
3398 
= 5888

37 Mathrubhumi Daily,
Kochi edition
Invoice No.17/150 
dtd 28.06.2017

21.06.2017

3.9cm x 5cm

6759 3.9 x 5 x 83.39 = 1626
(Discount 15% = 244)
1626  244 = 1382–
Service Tax (2.1%) = 29.02
K K Cess(0.075%) = 1.04
S B Cess (0.075%) = 1.04
1382 + 29.02+1.04+1.04 
= 1413

6759  –
1413 
= 5346

Cheque No.891892 dtd 10.08.2017 Amount  139020, vr.No. 47/10.08.2017–
Sanction order No. 6738/G-1/2016/GCDA dtd. 31.07.2017

38 Malayala 
Manorama Daily, 
Kochi Edition 
Inv.No .17/173dtd. 

06.07.2017

3.8cm x 5cm

7947 3.8 x 5 x 171.47= 3258
(Discount 15% = 489)
3258  489 = 2769–
CGST(2.5%) = 69.23
SGST(2.5%) = 69.23

7947  –
2907 
= 5040

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം

ദജനപത്രതജകന 
കപേരസ, ഇന്കവസ്ഥായ്സസ
നസം, തതീയതജ.

പേരസര
തതീയതജ,

പേരസരതജ
കന വലജപസം

ITL
communi
cations നസ
അനുവദജച

തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശയജച നജരക്കു
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക
(KK Cess - Krishi Kalyan
SB Cess-Swatch Bharath)

അധജകസം
നല്കജയ

തുക

06.07.2017 2769 + 69.23+ 69.23 
= 2907

39 Malayala 
Manorama Daily, 
All Kerala  Edition 
Inv.No .17/182 dtd. 
11.07.2017

11.07.2017

3.8cm x 5cm

32970 3.8 x 5 x 1078.20 = 20486
(Discount 15% = 3072.9)
20486  3072.9 = 17413–
CGST(2.5%) = 435.33
SGST(2.5%) = 435.33
17413+435.33+435.33
=  18284

32970-
18284 = 
14686

40 Mathrubhumi Daily,
All Kerala Edition
Invoice No.17/183 
dtd 11.07.2017

11.07.2017

3.9cm x 5cm

30367 3.9 x 5 x 718.56 = 14012
(Discount 15% = 2101.8)
14012  2101.8 = 11910–
CGST(2.5%) = 297.75
SGST(2.5%) = 297.75
11910+ 297.75+297.75
=12506

30367–
12506 = 
17861

41 Malayala 
Manorama Daily, 
All Kerala  Edition 
Inv.No .17/213 dtd. 
01.08.2017

01.08.2017

3.8cm x 5cm

32970 3.8 x 5 x 1078.20 = 20486
(Discount 15% = 3072.9)
20486  3072.9 = 17413–
CGST(2.5%) = 435.33
SGST(2.5%) = 435.33
17413+435.33+435.33
=  18284

32970–
18284 = 
14686

42 Malayala 
Manorama Daily, 
All Kerala  Edition 
Inv.No .17/219 dtd. 
06.08.2017

06.08.2017

3.8cm x 5cm

32970 3.8 x 5 x 1078.20 = 20486
(Discount 15% = 3072.9)
20486  3072.9 = 17413–
CGST(2.5%) = 435.33
SGST(2.5%) = 435.33
17413+435.33+435.33
=  18284

32970–
18284 = 
14686

43 The Hindu Daily, 
All Kerala Edition , 
Inv. No.17/221 
dtd.06.08.2017

06.08.2017,

4cm x 5cm

24383 4 x 5 x 644 = 12880
(Discount 15% = 1932)
12880  1932 = 10948–
CGST(2.5%) = 273.7
SGST(2.5%) = 273.7
10948 + 273.7 + 273.7
= 11495

24383–
11495 = 
12888

44 Kerala Kaumudi 11.08.2017 3889 5 x 62 = 310 3889  277 –

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം

ദജനപത്രതജകന 
കപേരസ, ഇന്കവസ്ഥായ്സസ
നസം, തതീയതജ.

പേരസര
തതീയതജ,

പേരസരതജ
കന വലജപസം

ITL
communi
cations നസ
അനുവദജച

തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശയജച നജരക്കു
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക
(KK Cess - Krishi Kalyan
SB Cess-Swatch Bharath)

അധജകസം
നല്കജയ

തുക

Daily, 
Inv. No. 17/226 
dtd.11.08.2017

3.8cm x 5cm
(Discount 15% = 46.5)
310  46.5 = 264–
CGST(2.5%) = 6.6
SGST(2.5%) = 6.6
264+ 6.6 + 6.6 = 277

= 3612

Cheque No.872624 dtd. 19.10.2017 , Amount  172293, Vr.no. 67/19.10.2017–
Sanction Order no. 6738/G-1/2016/ GCDA dtd.04.10.2017

45 Mathrubhumi Daily,
Kochi Edition 
Invoice No.17/191 
dtd 19.07.2017

19.07.2017

3.9cm x 6cm

8329 3.9 x 6 x 83.39 = 1951
(Discount 15% = 292.65)
1951  292.65 = 1658–
CGST(2.5%) = 41.45
SGST(2.5%) = 41.45
1658+ 41.45 + 41.45 
= 1741

8329  –
1741 
= 6588

46 Mathrubhumi Daily,
Kochi Edition
Invoice No.17/192 
dtd 20.07.2017

20.07.2017

3.9cm x 5cm

6941 3.9 x 5 x 83.39 = 1626
(Discount 15% = 243.9
1626  243.9 = 1382–
CGST(2.5%) = 34.55
SGST(2.5%) = 34.55
1382+34.55+34.55 
= 1451

6941  –
1451
= 5490

47 Mathrubhumi Daily,
Kochi Edition
Invoice No.17/216 
dtd 02.08.2017

02.08.2017

3.9cm x 5cm

6941 3.9 x 5 x 83.39 = 1626
(Discount 15% = 243.9)
1626  243.9 = 1382–
CGST(2.5%) = 34.55
SGST(2.5%) = 34.55
1382+34.55+34.55 = 1451

6941  –
1451
= 5490

48 Janayugam Daily, 
Kochi Edition 
Invoice No. 17/217 
dtd. 02.08.2017

20.08.2017,

3.8cm x 5cm

2367 5 x 124 = 620
(Discount 15% = 93)
620  93 = 527 )–
CGST(2.5%) = 13.18
SGST(2.5%) = 13.18
527 + 13.18 + 13.18 = 553

2367  553 –
= 1814

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം

ദജനപത്രതജകന 
കപേരസ, ഇന്കവസ്ഥായ്സസ
നസം, തതീയതജ.

പേരസര
തതീയതജ,

പേരസരതജ
കന വലജപസം

ITL
communi
cations നസ
അനുവദജച

തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശയജച നജരക്കു
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക
(KK Cess - Krishi Kalyan
SB Cess-Swatch Bharath)

അധജകസം
നല്കജയ

തുക

49 Mathrubhumi Daily,
All Kerala Edition
Invoice No.17/220  
dtd 06.08.2017

06.08.2017

3.9cm x 5cm

30367 3.9 x 5 x 718.56 = 14012
(Discount 15% = 2101.8)
14012  2101.8 = 11910–
CGST(2.5%) = 297.75
SGST(2.5%) = 297.75
11910+ 
297.75+297.75=12506

30367–
12506 = 
17861

50 Deshabhimani 
Daily, Kochi 
edition,Inv. No.
17/222  dtd 
08.08.2017

08.08.2017

3.9cm x 7cm

3887 7 x 132 = 924
(Discount 15% = 138.6)
924  138.6= 785–
CGST(2.5%) = 19.63
SGST(2.5%) = 19.63
785+ 19.63+19.63=824

3887  824 –
= 3063

51 Chandrika Daily, 
Kochi Edition
Invoice No. 17/223 
dtd. 08.08.2017

08.08.2017,
4cm x 7cm

3364 7 x 124 =  868
(Discount 15% = 130.2)
868  130.2 = 738–
CGST(2.5%) = 18.45
SGST(2.5%) = 18.45
738+ 18.45+18.45= 775

3364  775 –
= 2589

52 Deshabhimani 
Daily, Kochi 
edition,Inv. No.
17/262  dtd 
15.09.2017

15.09.2017

3.9cm x  
5cm

2776 5 x 132 =  660
(Discount 15% =99)
660  99 = 561–
CGST(2.5%) = 14.03
SGST(2.5%) = 14.03
561+ 14.03+14.03= 589

2776  589 –
= 2187

53 Malayala 
Manorama Daily, 
Kochi Edition 
Inv.No .17/264 dtd. 
19.09.2017

19.09.2017

3.8cm x 7cm

11125 3.8 x 7 x 171.47 = 4561
(Discount 15% =684.15)
4561  684.15= 3877–
CGST(2.5%) = 96.93
SGST(2.5%) = 96.93
3877+ 96.33+ 96.33= 4070

11125  –
4070 = 
7055

54 Mathrubhumi Daily,
Kochi  Edition
Invoice No.17/272 
dtd 24.09.2017

24.09. 2017

3.9cm x 5cm

6941 3.9 x 5 x 83.39 = 1626
(Discount 15% = 243.9)
1626  243.9 = 1382–
CGST(2.5%) = 34.55
SGST(2.5%) = 34.55
1382+34.55+34.55 = 1451

6941  –
1451= 5490

55 Malayala 
Manorama Daily, 

26.09.2017
7947

3.8 x 5 x 171.47= 3258
(Discount 15% = 489)

7947  –
2907 = 

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം

ദജനപത്രതജകന 
കപേരസ, ഇന്കവസ്ഥായ്സസ
നസം, തതീയതജ.

പേരസര
തതീയതജ,

പേരസരതജ
കന വലജപസം

ITL
communi
cations നസ
അനുവദജച

തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശയജച നജരക്കു
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക
(KK Cess - Krishi Kalyan
SB Cess-Swatch Bharath)

അധജകസം
നല്കജയ

തുക

Kochi Edition 
Inv.No .17/277  dtd.
26.09.2017

3.8cm x 5cm 3258  489 = 2769–
CGST(2.5%) = 69.23
SGST(2.5%) = 69.23
2769 + 69.23+ 69.23 
= 2907

5040

56 Mathrubhumi Daily,
Kochi  Edition
Invoice No.17/246 
dtd 30.08.2017

30.08. 2017

3.9cm x 5cm
6941

3.9 x 5 x 83.39 = 1626
(Discount 15% = 243.9)
1626  243.9 = 1382–
CGST(2.5%) = 34.55
SGST(2.5%) = 34.55
1382+34.55+34.55 = 1451

6941  –
1451
= 5490

57 Mathrubhumi Daily,
Kochi  Edition
Invoice No.17/292 
dtd 07.10.2017

07.10. 2017

3.9cm x 6cm

8329 3.9 x 6 x 83.39 = 1951.33
(Discount 15% = 292.65)
1951  292.65 = 1658–
CGST(2.5%) = 41.45
SGST(2.5%) = 41.45
1658+41.45+41.45 
= 1741

8329  –
1741 = 
6588

Cheque No. 872830 dtd 13.1.2018, amount  114183, Vr. no. 101/13.11.2017–
Sanction Order No. 6738/ G-1/2016/ GCDA dtd . 01.11.2017

58 Malayala 
Manorama Daily, 
Kochi Edition 
Inv.No .416 dtd. 
18.09.2016

18.09.2016

3.8cm x 5cm

7080 3.8 x 5 x 171.47= 3258
(Discount 15% = 489)
3258  489 = 2769–
CGST(2.5%) = 69.23
SGST(2.5%) = 69.23
2769 + 69.23+ 69.23 
= 2907

7080  –
2907 = 
4173

59 Deepika Daily, 
Ernakulam Edition,
Inv. No.17/1 dtd. 
02.04.2017 

02.04.2017,
3.8cm x  
5cm

4116 5 x 91 = 455
(Discount 15% = 68.25)
455  68.25 = 387–
CGST(2.5%) = 9.68
SGST(2.5%) = 9.68
387 + 9.68+ 9.68 = 406

4116  406 –
= 3710

Cheque No. 873064  dtd. 07.12.2017 Amount  10977, Vr.No. 56/07.12.2017–
Sanction Order No. 6738/G-1/2016/ GCDA dtd. 04.10.2017

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം

ദജനപത്രതജകന 
കപേരസ, ഇന്കവസ്ഥായ്സസ
നസം, തതീയതജ.

പേരസര
തതീയതജ,

പേരസരതജ
കന വലജപസം

ITL
communi
cations നസ
അനുവദജച

തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് നജശയജച നജരക്കു
പ്രകസ്ഥാരസം അനുവദജക്കസ്ഥാവന്ന

തുക
(KK Cess - Krishi Kalyan
SB Cess-Swatch Bharath)

അധജകസം
നല്കജയ

തുക

60 Malayala 
Manorama Daily, 
All Kerala  Edition 
Inv.No .17/289  dtd.
07.10.2017

07.10. 2017

3.8cm x 5cm

32970 3.8 x 5 x 1078.20 = 20486
(Discount 15% = 3072.9)
20486  3072.9 = 17413–
CGST(2.5%) = 435.33
SGST(2.5%) = 435.33
17413+435.33+435.33
= 18284

32970–
18284 
= 14686

61 Mathrubhumi Daily,
Kochi  Edition
Invoice No.17/307 
dtd 24.10.2017

24.10. 2017

3.9cm x 8cm

11106 3.9 x 8 x 83.39 = 2602
(Discount 15% = 390.3)
2602   390.3 = 2212–
CGST(2.5%) = 55.3
SGST(2.5%) = 55.3
2212+55.3+55.3= 2323

11106–
2323 
= 8783

Cheque No.873440 dtd. 18.01.2016 , Amount  43235, Vr. No. 182/18.01.2018–
Sanction Order No. 6738/ G-1/ 2016/ GCDA dtd. 06.01.2018

ആകക 6,11,074 2,24,077 3,86,999

ഇപ്രകസ്ഥാരസം  അധജകമസ്ഥായജ  3,86,999/-  രൂപേ  നല്കുവസ്ഥാനജടെയസ്ഥായതജനസ  വജശദതീകരണസം

ആവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണ്ടുള ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജയസ  (നസം.  എ 6-46/2017-18  തതീയതജ  18.07.2018)

അകതസ്ഥാറജറജ  മറുപേടെജ   ലഭരമസ്ഥാക്കജയജടജല.  അധജകമസ്ഥായജ  നല്കജയ  3,86,999/-  രൂപേ

ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായവരജല് നജനസം ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ. 

3.10 കസകപ്യൂരജറജ കസവനസം   -   കചെലവജല് ഭതീമമസ്ഥായ വര്ദ്ധന  കടെണര് കണജക്കസ്ഥാകത കരസ്ഥാര്–
നല്കജ.

(ഉതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസന് - സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര്) 

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  വജവജധ  പേദ്ധതജപ്രകദശങ്ങളജല്  കസകപ്യൂരജറജ  ജതീവനക്കസ്ഥാകര

ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  കകരള  കസ്റ്ററസ  എകസ-സര്വ്വതീസസ  ലതീഗസ  എന്ന  സസ്ഥാപേനവമസ്ഥായജ  01.12.2011 ല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.   കരസ്ഥാര്  ഒപ്പുകവച.  8  മണജക്കൂര്  ഷജഫജനസ  400/-  രൂപേ  നജരക്കജല്  ഒരു  വര്ഷ

കസ്ഥാലയളവജകലക്കസ്ഥായജരുന കരസ്ഥാര്.  തുടെര്ന്നസ  ഓകരസ്ഥാ വര്ഷവസം കരസ്ഥാര് കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ കഴജയുന്ന മുറയസ

നജരക്കജല്  മസ്ഥാറമജലസ്ഥാകത,  കടെണര്  നടെപേടെജകള  ഒഴജവസ്ഥാക്കജ  ഇകത  സസ്ഥാപേനവമസ്ഥായജ  കരസ്ഥാര്

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)



-123-

പുതുക്കുകയസ്ഥാണസ  കചെയ്തുകകസ്ഥാണജരുന്നതസ.   ഇപ്രകസ്ഥാരസം  01.12.2015 ല്  ആരസംഭജച  കരസ്ഥാര്

30.11.2016 ല്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  പൂര്തജയസ്ഥാക്കജയ  കവളയജല്  കരസ്ഥാര്  സസ്ഥാപേനസം  നജരക്കസ  വര്ദ്ധന

ആവശരകപട്ടു.  തുടെര്ന്നസ  കടെണര് കണജക്കസ്ഥാകത കരസ്ഥാര്  സസ്ഥാപേനസം  ആവശരകപട നജരക്കസ്ഥായ ഒരു

ഷജഫജനസ  675/-  രൂപേ  പ്രകസ്ഥാരസം  നജരക്കസ  ഉയര്തജ  നല്കജകക്കസ്ഥാണസ  01.01.2017  തതീയതജ

പ്രസ്ഥാബലരതജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കരസ്ഥാര് ഒപജട്ടു.  കരസ്ഥാര് കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ ഒരു വര്ഷകമസ്ഥാ അഥവസ്ഥാ പുതജയ

കരസ്ഥാര്  ചെമയ്ക്കുന്നതുവകരകയസ്ഥാ  ആയജ  നജജകപടുതജ.  2018  മസ്ഥാര്ചസ  മസ്ഥാസസം  വകര  കസകപ്യൂരജറജ

കസവനതജനസ ഇകത നജരക്കജല് പ്രതജഫലസം നല്കജ ടെജ കരസ്ഥാര് തുടെര്ന കപേസ്ഥാന.  400/- രൂപേയജല്

നജനസം  675/-  രൂപേയസ്ഥായജ  നജരക്കസ  ഉയര്തജ  നല്കജയകപസ്ഥാള  കസകപ്യൂരജറജ  കസവനമജനതജകല

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ കചെലവസ ഗണരമസ്ഥായജ വര്ദ്ധജച. 2016-17 ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ ഖണജക 3.16 ല്

ഈ  വജഷയസം  പേരസ്ഥാമര്ശജചജട്ടുണസ.  2017-18  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷസം  കസകപ്യൂരജറജ  കസവനതജനസ

വര്ദ്ധജപജച നജരക്കജല് അധജകമസ്ഥായജ നല്കജയ തുകയുകടെ വജവരസം ചുവകടെ കചെര്ക്കുന :-

വടൗചര് നമ്പര് / തതീയതജ
അനുവദജച തുക

(നജകുതജകള
ഉളകപകടെ)

വടൗചര് നസം. / തതീയതജ
അനുവദജച തുക

(നജകുതജകള
ഉളകപകടെ)

59,  60  / 12.04.2017 11,69,349 87,  88  / 08.11.2017 13,49,313

74,  75  / 12.05.2017 12,28,459 174, 175 / 20.11.2017 13,79,070

73,  74  / 13.06.2017 12,85,786 136, 137 / 21.12.2017 13,46,080

86,  87  / 14.07.2017 12,30,787 196, 197 / 19.01.2018 13,61,455

51,  52  / 10.08.2017 15,35,197 77,  78  / 09.02.2018 13,90,955

136,  137  / 31.08.2017 10,52,415 72,  73  / 14.03.2018 12,55,246

ആകക അനുവദജച തുക  =   1,55,84,112/-₹

കസകപ്യൂരജറജ  കസവനതജനസ  പുതജയ  കടെണര്  നടെപേടെജകള  സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാകത  നജരക്കസ

വര്ദ്ധജപജചനല്കജയതു വഴജ  തുക അധജകസം അനുവദജച വജഷയതജല് ഈ ഓഫതീസജല് നജനസം

08.05.2019 ല്  എ 3-26/2017-18  നമ്പര്  ഓഡജറസ  എന്കസ്വയറജ  നല്കജയജരുന.  ഇതജനസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ  മറുപേടെജയജല്  (നസം.4256/എഫസ.സജ.3/2018/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ

29.06.2019)  മുന്കസ്ഥാലങ്ങളജല് കടെണര് മുകഖന കരസ്ഥാര് നല്കജയജരുന്ന കസകപ്യൂരജറജ ഏജന്സജകള

പ്രതതീകജച  ഗുണനജലവസ്ഥാരസം  പുലര്തജയജരുന്നജകലനസം  അതജനസ്ഥാല്  വസനജകകസവനതജല്

നജനസം  വജരമജച  വരക്തജകള  കസകപ്യൂരജറജ  കസവനതജല്  കുറചകൂടെജ  ഗുണനജലവസ്ഥാരസം  പുലര്ത്തുസം

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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എന്ന അനുമസ്ഥാനതജലസ്ഥാണസ കകരള കസ്റ്ററസ എകസ സര്വ്വതീസസ ലതീഗജനസ ഓകരസ്ഥാ വര്ഷവസം കസവനസം നതീടജ

നല്കജയകതനസം  അറജയജച.  കകരള  സര്ക്കസ്ഥാര്  ദജവസ  കവതന  നജരക്കസ  പുതുക്കജ  ഇറക്കുന്ന

ഉതരവകളുകടെ പേകര്പസ ടെജ സസ്ഥാപേനസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജ സര്ക്കസ്ഥാര് നജരക്കസ പ്രകസ്ഥാരസം

കവതനവര്ദ്ധനവസ ആവശരകപടതജനസ്ഥാലസ്ഥാണസ നജരക്കസ വര്ദ്ധനവസ അനുവദജചകതനസം ഗുണനജലവസ്ഥാരസം

മുന്നജര്തജയസ്ഥാണസ  അതസ്ഥാതുകസ്ഥാലങ്ങളജല് കരസ്ഥാര്  ദതീര്ഘജപജച നല്കുവസ്ഥാന് എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ

തതീരുമസ്ഥാനകമടുതകതനസം  മറുപേടെജയജല്  പേറയുന.  എന്നസ്ഥാല്  പ്രതജവര്ഷസം  ഒന്നര  കകസ്ഥാടെജ

രൂപേയജലധജകസം കചെലവസ വരുന്ന പ്രവൃതജയുകടെ കരസ്ഥാര് കടെണര് നടെപേടെജകള സസ്വതീകരജക്കസ്ഥാകത കകരള

കസ്റ്ററസ എകസ-സര്വ്വതീസസ ലതീഗജനസ അനുവദജചതജനസ തൃപജകരമസ്ഥായ വജശദതീകരണസം ടെജ മറുപേടെജയജലജല.

കസകപ്യൂരജറജ  കസവനസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  തുടെര്ചയസ്ഥായജ  ആവശരമുളള  കസവനമസ്ഥാണസ.  ഈ

സസ്ഥാഹചെരരതജല് ഇതജനസ്ഥായജ മത്സരസ്ഥാധജഷജത കടെണറുകള ലഭരമസ്ഥാക്കജ കുറഞ നജരക്കജല് കസവനസം

ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതജനസ നടെപേടെജകള സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.  കരസ്ഥാറജല് ഏര്കപടുകമ്പസ്ഥാള ഗുണനജലവസ്ഥാരസം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതജനുളള വരവസകള കൂടെജ ഉളകപടുകതണതസ്ഥാണസ.

3.11 ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .   പേദ്ധതജകളുകടെ സര്കവ്വ നടെത്തുന്നതജനസ്ഥായജ സസ്വകസ്ഥാരര സസ്ഥാപേനങ്ങളുകടെ 
പേസ്ഥാനല് രൂപേതീകരജച  .

ഫയല് നസം. 2128/പേജ.എല്.2/2017/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ നസം. / തതീയതജ എ 3-14/2017-18 തതീയതജ 16.02.2019

ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജയുകടെ മറുപേടെജ വജവരസം 2128/പേജ.എല്.2/2017/ജജ.സജ.ഡജ.എ.
തതീയതജ 08.04.2019

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  2017-18  ബജറജല്  ഉളകപടുതജയ  ടെജ.പേജ.  കനസ്ഥാല്  നവതീകരണസം

ഉളകപകടെയുളള  പേദ്ധതജകള  നടെപജലസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  വജപുലമസ്ഥായ  സര്കവ്വ  കജസ്ഥാലജകള

കചെകയ്യേണതുളളതജനസ്ഥാല് ഏറവസം ആധുനജകമസ്ഥായ രതീതജയജല്  സര്കവ്വ നടെത്തുവസ്ഥാന് കഴജയുന്ന കടെസ്ഥാടല്

കസ്റ്റഷന്  സര്കവ്വ  ഉളകപടുതജ  സര്ക്കസ്ഥാര്  നജരക്കജല്  സര്കവ്വ  നടെത്തുന്നതജനസ  പ്രസ്തുത  കജസ്ഥാലജ

കചെയ്യുന്ന  സസ്ഥാപേനങ്ങകള  ഉളകപടുതജ  ഒരു  പേസ്ഥാനല്  രൂപേതീകരജക്കുന്നതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

തതീരുമസ്ഥാനജച. 10.08.2017 ല് ഇതജനസ്ഥായജ തസ്ഥാല്പരരപേത്രസം കണജചതജകനത്തുടെര്ന്നസ  Jai Groups,

Tecknovision  Surveys  and  Mapping  Co.  Pvt  Ltd  എന്നതീ  രണസ  സസ്ഥാപേനങ്ങള

തസ്ഥാല്പരരമറജയജച.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജയുകടെ  26.09.2017 കല  137/2017-18

നമ്പര് തതീരുമസ്ഥാനസം പ്രകസ്ഥാരസം കമല് രണസ സസ്ഥാപേനങ്ങകള ഉളകപടുതജ പേസ്ഥാനല് രൂപേതീകരജക്കുന്നതജനസ

അസംഗതീകസ്ഥാരസം നല്കജ. 

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  പസ്ഥാനജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗസം  സര്കവ്വയര്മസ്ഥാര്ക്കസ  ആധുനജക സസ്ഥാകങ്കതജക വജദര

ഉപേകയസ്ഥാഗകപടുതജ  സര്കവ്വ  നടെത്തുന്നതജനസ  പേരജശതീലനസം  ലഭജചജടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാലസ്ഥാണസ  സര്കവ്വ

കജസ്ഥാലജകളക്കസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  സസ്വകസ്ഥാരര  സസ്ഥാപേനങ്ങകള  ആശയജകക്കണ

സസ്ഥാഹചെരരമുണസ്ഥായതസ.  സര്കവ്വ  നടെത്തുന്നതജനസ  നജലവജല്  ലഭരമസ്ഥായ  ആധുനജക  ഉപേകരണങ്ങളുസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജലജല.  കസ്ഥാരരകമമസ്ഥായ ഒരു പസ്ഥാനജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ പേദ്ധതജകള

മുകന്നസ്ഥാടസ കകസ്ഥാണ്ടു കപേസ്ഥാകുന്നതജനസ അതരനസ്ഥാകപേകജതമസ്ഥാണസ. 

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  സര്കവ്വ  കജസ്ഥാലജകള  കചെയ്യുന്നതജനസ്ഥായജ  സസ്വകസ്ഥാരര  സസ്ഥാപേനങ്ങളുകടെ

പേസ്ഥാനല്  രൂപേതീകരജക്കുന്നതജനസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജ  ലഭജചജരുകന്നസ്ഥാ  എന്ന  വജവരസം  ആവശരകപടസ

16.02.2019 ല് ഈ ഓഫതീസജല് നജനസം എ 3-14/2017-18  നമ്പര് പ്രകസ്ഥാരസം ഓഡജറസ എന്കസ്വയറജ

നല്കജയജരുന.  ഇതജനസ  08.04.2019 കല2128/പേജ.എല്.2/2017/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  കതസ

പ്രകസ്ഥാരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ മറുപേടെജയജല് പേസ്ഥാനല് രൂപേതീകരണതജനസ  സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമതജ

ലഭജചജടജല  എന്നറജയജച.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  സര്കവ്വ  കജസ്ഥാലജകളക്കസ്ഥായജ  പേസ്ഥാനല്  രൂപേതീകരജച

നടെപേടെജക്കസ സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമതജ ലഭരമസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് നടെപേടെജ സസ്വതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.12 ഗരസ്ഥാരണജ കമതീഷന്  .

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വജവജധ  ബസ്ഥാങ്കുകളജല്  നജകന്നടുത  വസ്ഥായ്പകള  31.03.2012 ല്

അടെചതതീര്ത്തുകവങ്കജലുസം  സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ  അടെവസ്ഥാകക്കണ ഗരസ്ഥാരണജ കമതീഷന് പേലജശ സഹജതസം

അടെവസ്ഥാക്കജയതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന്നജല.  31.03.2018 കല  കണക്കു  പ്രകസ്ഥാരസം  ഈയജനതജല്  ആകക

2,87,07,295/-  രൂപേയസ്ഥാണസ  സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ  ഒടുക്കുവസ്ഥാനുളളതസ.  വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള  അനുബന്ധസം    9

ആയജ കചെര്തജരജക്കുന.

3.13 വസ്ഥായ്പകളജകന്മേലുളള പേജഴപലജശയജനതജല് ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .  ക്കസ അധജക ബസ്ഥാധരത  .

സര്ക്കസ്ഥാര് വസ്ഥായ്പകള/തുറന്ന വജപേണജ വസ്ഥായ്പകള എന്നതീ ഇനങ്ങളജലസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ

1,73,31,400/- രൂപേയുകടെ വസ്ഥായ്പയുസം അതജകന പേലജശ പേജഴപലജശയുസം കൂടെജ ആകക 58,58,45,642.20

രൂപേയുകടെ  ബസ്ഥാധരതയസ്ഥാണസ  തജരജചടെയ്ക്കുവസ്ഥാനുളളതസ.  വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള   അനുബന്ധസം    10  ആയജ

കചെര്തജരജക്കുന.  വസ്ഥായ്പകള  യഥസ്ഥാസമയസം  തജരജചടെയസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  പേജഴപലജശയജനതജല്

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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71,49,527.22  രൂപേയുകടെ  അധജക  ബസ്ഥാധരതയസ്ഥാണസ  ഉണസ്ഥായജട്ടുളളതസ.  ആയതജനസ്ഥാല്  വസ്ഥായ്പകള

യഥസ്ഥാസമയസം  തജരജചടെവ വരുതജ പേജഴപലജശയജനതജലുളള  അധജക ബസ്ഥാധരതകള ഉണസ്ഥാകസ്ഥാകത

ശദ്ധജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

3.14   ലതീഗല് അവഡസ്വസര് നജയമനസം   -   സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവകള പേസ്ഥാലജചജടജല  .

GCDA കസക്രടറജയുകടെ 19.05.2017 കല 3741/G4/07/ജജ.സജ.ഡജ.എ. നമ്പര് നടെപേടെജ ക്രമസം

പ്രകസ്ഥാരസം അകതസ്ഥാറജറജയജല് ഒരു ലതീഗല് അവഡസ്വസകറ ₹20,000/- പ്രതജമസ്ഥാസ കവതനതജല് കരസ്ഥാര്

അടെജസസ്ഥാനതജല് നജയമജക്കുകയുസം 03.01.2018 കല 3741/G3/2017 നമ്പര് നടെപേടെജക്രമസം പ്രകസ്ഥാരസം

ടെജ  ലതീഗല് അവഡസ്വസര്ക്കസ  പ്രതജമസ്ഥാസ കവതനസം  27500/-  രൂപേയസ്ഥായജ  വര്ദ്ധജപജച  നല്കുകയുസം

കചെയജട്ടുണസ.  KDA  Rule  2015  Chapter  IV  12(d)യജല്  പേറയുന്നതസ  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ

കസ്ഥാലസ്ഥാകസ്ഥാലങ്ങളജല്  സര്ക്കസ്ഥാര്  നല്കുന്ന  മസ്ഥാര്ഗ്ഗനജര്കദശങ്ങളക്കനുസൃതമസ്ഥായജ  കരസ്ഥാര്  നജയമനസം

നടെതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാകണന്നസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല് ടെജ നജയമനവസം ബന്ധകപട സര്ക്കസ്ഥാര് മസ്ഥാര്ഗ്ഗനജര്കദശങ്ങളുസം

തമജല് തസ്ഥാകഴപറയുന്ന കപേസ്ഥാരുതകക്കടുകള കസ്ഥാണുന.   ഈ വജഷയതജല് ഓഡജറജല് നജനസം

05.03.2018 നസ  കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ.(എ 5)07/2018  എന്ന  നമ്പരജല്  നല്കജയ  കതജനസ

29.05.2018 ല്  3741/ജജ3/2017/GCDA  എന്ന  നമ്പരജല്  അകതസ്ഥാറജറജ  മറുപേടെജ  നല്കജയജട്ടുണസ.

മറുപേടെജയുകടെ അടെജസസ്ഥാനതജലുളള ഓഡജറസ നജരതീകണങ്ങള തസ്ഥാകഴ കകസ്ഥാടുക്കുന :- 

(i) GCDA യജല് ലതീഗല് അവഡസ്വസര് തസജക നജലവജലജല.  ജജ. ഒ. (എസം. എസസ.) നസം.

28/2001/ LSGD  /TVPM/  തജ. 5.2.2001  പ്രകസ്ഥാരസം  GCDA  യജല് നജലവജലുണസ്ഥായജരുന്ന

ലതീഗല് അവഡസ്വസര് തസജക നജര്തലസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.  സര്ക്കുലര് നമ്പര്  48/2015  ഫജന്/

13.5.2015  ഖ.  1  ല്  പേറയുന്നതസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അസംഗതീകസ്ഥാരകതസ്ഥാകടെ  നജലവജലുള

തസജകയജകലക്കു  മസ്ഥാത്രകമ  നജയമനസം  നടെതസ്ഥാനസ്ഥാവ  എന്നസ്ഥാണസ.  ടെജ  വജഷയതജല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ. തസ്ഥാകഴപറയുന്ന മറുപേടെജയസ്ഥാണസ ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജരജക്കുന്നതസ.

"ജജ.സജ.ഡജ.എ. യജകല ലതീഗല് അവഡസ്വസറുകടെ തസജക 05.02.2001 കല സര്ക്കസ്ഥാര്

ഉതരവസ  ജജ.ഒ.(എസം.എസസ.)  നസം.28/2001/LSGD(TVPM)  പ്രകസ്ഥാരസം

നജര്തലസ്ഥാക്കജയതസ അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ ശുപേസ്ഥാര്ശകയസ്ഥാടുകൂടെജയസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല് ഇകപസ്ഥാള

നജശജത  കയസ്ഥാഗരതയുളള  ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ  അഭസ്ഥാവവസം,  നജയമവജഭസ്ഥാഗവമസ്ഥായജ

ബന്ധകപടസ  പ്രവര്തജചസ  പേരജചെയമുളളവരുകടെ  അഭസ്ഥാവവസം,  കകസുകളുകടെ

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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എണതജലുണസ്ഥായജകക്കസ്ഥാണജരജക്കുന്ന  വര്ദ്ധനവസം  കൂടെസ്ഥാകത,  അടെജയനജരമസ്ഥായജ

നജയമവശങ്ങള ആരസ്ഥാഞസ ഫയലുകളജല് തതീര്പ്പുണസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം അകതസ്ഥാറജറജയജകല

കകസുകള വളകര സുതസ്ഥാരരമസ്ഥായജ വകകസ്ഥാരരസം കചെയ്യുന്നതജനുസം കവണജയസ്ഥാണസ ബഹ.

എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജയുകടെ 22.02.2017 കല 81/2016-17 നമ്പര് തതീരുമസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരസം,

ടെജ തസജകയജല് തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലജകമസ്ഥായജ കരസ്ഥാര് വരവസയജല് നജയമനസം നടെതജയതസ.

ആയതസ  29.11.2017 കല  സര്ക്കസ്ഥാര്  LSGD/IA3/126/2017/LSGD  നമ്പര്  കതസ

പ്രകസ്ഥാരസം അസംഗതീകരജചജട്ടുളളതുമസ്ഥാണസ.”

മറുപേടെജയജല്  സൂചെജപജചജരജക്കുന്ന  വജഷയങ്ങള  വകകസ്ഥാരരസം  കചെയ്യുന്നതജനസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  11 അസംഗ  സ്റ്റസ്ഥാന്ഡജസംഗസ  കടൗണ്സലര്മസ്ഥാരുകടെ  പേസ്ഥാനല്

നജലവജലുളളതജനസ്ഥാല് ടെജ മറുപേടെജ അസംഗതീകരജക്കുവസ്ഥാന് നജര്വ്വസ്ഥാഹമജല.

(ii)  19.05.2017 കല  3741/G4/07/GCDA  നമ്പര് നടെപേടെജ ക്രമസം പ്രകസ്ഥാരസം അകതസ്ഥാറജറജ

നടെതജയ  നജയമനതജനസ  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  അകപേകജചകകസ്ഥാണസ  ഗവണ്കമനസ  കസക്രടറജക്കസ

അകതസ്ഥാറജറജ  നല്കജയ  കതജനസ  മറുപേടെജയസ്ഥായജ  29.11.2017 കല  LSGD/IA3/126/2017

നമ്പര് കതജല് പ്രജന്സജപല് കസക്രടറജ  നജര്കദശജചജരജക്കുന്നതസ  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  GO(P)

No.28/2016/Fin  dated  26.02.2016,  GO(P)  No.56/2017/Fin  dated  28.04.2017

എന്നജവയനുസൃതമസ്ഥായജ സ്റ്റസ്ഥാന്ഡജസംഗസ കടൗണ്സലജകന നജകയസ്ഥാഗജക്കുകകയസ്ഥാ കരസ്ഥാര് നജയമനസം

നടെത്തുകകയസ്ഥാ  കചെയ്യേസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ  എന്നസ്ഥാണസ.   GCDA  കസക്രടറജയുകടെ

3741/G3/2007/GCDA  dated  04.04.2017  &  04.07.2017  നടെപേടെജക്രമങ്ങള  പ്രകസ്ഥാരസം

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ കകസുകള വകകസ്ഥാരരസം കചെയ്യുന്നതജനുസം നജകയസ്ഥാപേകദശസം നല്കുന്നതജനുസം 11

Standing  Counsel മസ്ഥാരുകടെ  ഒരു  പേസ്ഥാനലജകന  നജയമജക്കുകയുസം  കസവനസം  ലഭരമസ്ഥാക്കുകയുസം

കചെയ്യുനണസ.  11  കടൗണ്സല്മസ്ഥാര് നജലവജലുളളകപസ്ഥാള വതീണ്ടുസം ഒരു കരസ്ഥാര് നജയമനതജനസ

പ്രജന്സജപല് കസക്രടറജയുകടെ കതസ അനുവസ്ഥാദസം നല്കുന്നജല.  നജലവജലുളള 11 അകതസ്ഥാറജറജ

സ്റ്റസ്ഥാന്ഡജസംഗസ  കടൗണ്സലര്മസ്ഥാരജല് ഒരസ്ഥാളസ്ഥായ ശതീ ഉദയന് പേജ.വജ.,  അഡസ്വകക്കറജകനയസ്ഥാണസ

ഒരു മുഴുവന് സമയ ലതീഗല് അവഡസ്വസറസ്ഥായജ കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരവസം KDA Rule 2015 Chapter

IV,  12(d)  പ്രകസ്ഥാരവസം തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലജകമസ്ഥായജ നജയമജചജരജക്കുന്നതസ എന്നസ്ഥാണസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.

മറുപേടെജ  നല്കജയജരജക്കുന്നതസ.  സ്റ്റസ്ഥാന്ഡജസംഗസ   കടൗണ്സലജകനകയസ്ഥാ  കരസ്ഥാര്  നജയമനസം

നടെത്തുകകയസ്ഥാ  കചെയ്യേസ്ഥാകമന്ന  നജര്കദശ  പ്രകസ്ഥാരസം  കടൗണ്സലര്മസ്ഥാരജല്  നജനസം  ഒരസ്ഥാകള

അവഡസ്വസറസ്ഥായജ നജയമജച എന്ന മറുപേടെജ അസംഗതീകസ്ഥാര കയസ്ഥാഗരമല

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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(iii) സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ  (P)  നസം. 28/2016/ഫജന് തതീ.26.02.2016 ല് പേറയുന്നതസ ദജവസ

കവതന/കരസ്ഥാര്  നജയമനങ്ങള  കഴജവതുസം  ഒഴജവസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാകണനസം  അവ

നടെത്തുകയസ്ഥാകണങ്കജല്  എലസ്ഥാ  മസ്ഥാര്ഗ്ഗനജര്കദശങ്ങളുസം  പേസ്ഥാലജചകകസ്ഥാണസ  കവണസം  എനമസ്ഥാണസ.

എലസ്ഥാ  ഒഴജവകളുസം  PSC ക്കസ  റജകപസ്ഥാര്ടസ  കചെയ്യേണകമനസം  പേറയുനണസ.   സര്ക്കുലര്  നസം.

48/2015/ഫജന്  തതീയതജ  23.05.2015   ഖണജക  2 ല്  പേറയുന്നതസ  നജയമനങ്ങള

സുതസ്ഥാരരമസ്ഥായജരജക്കണസം  എന്നസ്ഥാണസ.  അകതസ്ഥാറജറജയജകല  ലതീഗല്  അവഡസ്വസര്  നജയമനസം

നടെതജയജരജക്കുന്നതജനസ  അകപേക  കണജക്കല്,  കപേസ്ഥാതു  പ്രകവശന  പേരതീക,  ഇന്റര്വദ്യു

എന്നജങ്ങകന  സുതസ്ഥാരര  മസ്ഥാര്ഗ്ഗങ്ങള  അവലസംബജചജടജല.  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സ്റ്റസ്ഥാന്ഡജസംഗസ

കടൗണ്സല് അസംഗകത തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലജകമസ്ഥായജ നജയമജക്കുന്നതജനസ ടെജ ചെടസം ബസ്ഥാധകമല എന്നസ

കസ്ഥാണസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ  എന്നസ്ഥാണസ  മറുപേടെജ  നല്കജയജരജക്കുന്നതസ.  എന്നസ്ഥാല്  സ്റ്റസ്ഥാന്ഡജസംഗസ

കടൗണ്സല്  അസംഗകത  തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലജകമസ്ഥായജ  നജയമജക്കുന്നതജനുളള  അനുമതജ

നല്കജയജടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല് ടെജ മറുപേടെജ അസംഗതീകസ്ഥാര കയസ്ഥാഗരമല.

(iv) GO(P) No.56/2017/Fin തതീയതജ 28.4.2017   ഖണജക vi-ല് പേറയുന്നതസ ദജവസ

കവതനസ്ഥാടെജസസ്ഥാനതജല്  കജസ്ഥാലജ  കചെയ്യുന്ന   ജജവനക്കസ്ഥാര്,  സമസ്ഥാന  തസജകകളക്കു

ബസ്ഥാധകമസ്ഥായ പൂര്ണ കജസ്ഥാലജഭസ്ഥാരസം   നജര്വഹജചസ്ഥാല് മസ്ഥാത്രകമ  മുഴുവന് ദജവസകവതനതജനസ

അര്ഹതയുള്ളു  എന്നസ്ഥാണസ.  അകതസ്ഥാറജറജയജല്  ഓഫതീസസ  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ലതീഗല്

അവഡസ്വസര്ക്കസ  കജസ്ഥാലജ  വജഭജനസം  നല്കജയജട്ടുണസ  എന്നസ  വരക്തമസ്ഥാക്കുന്ന  കരഖകള

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജടജല.  കവതനസം പേറ്റുന്ന മറ്റു കജസ്ഥാലജകളജല് ഏര്കപടുന്നജകലന കതളജയജക്കുന്ന

കരഖകളുസം  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജടജല.  19.05.2017 കല  കമല്  നമ്പര്  ഉതരവജല്  ആയതസ

വരക്തമസ്ഥായജ  പ്രതജപേസ്ഥാദജചജട്ടുണസ  എന്ന  മറുപേടെജ  ഓഡജറസ  നജരതീകണകത

ഒഴജവസ്ഥാക്കുന്നതജനുളള മറുപേടെജ അലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല് അസംഗതീകരജക്കുന്നജല

(v) ദജവസകവതന/കരസ്ഥാര്  ജജവനക്കസ്ഥാരുകടെ  കവതനസം  വര്ദ്ധജപജചകകസ്ഥാണ്ടുള  GO(P)

No.56/2017/Fin  തതീയതജ  28.04.2017  ഉതരവജകല  അനകറജല്  ഉളകപടജരജക്കുന്ന

തസജകകളക്കുസം  പ്രകതരകമസ്ഥായജ  കസ്ഥാറഗറജ  തജരജചസ  ദജവസ/കരസ്ഥാര്  കവതനസം  നജര്ണയജച

നല്കജയജട്ടുള  സസ്ഥാപേനങ്ങളക്കുമസ്ഥാണസ  ടെജ  കവതനവര്ദ്ധനവസ  ബസ്ഥാധകമസ്ഥാകുന്നതസ.

അകതസ്ഥാറജറജയജകല  ലതീഗല്  അവഡസ്വസര്  തസജക  GO(P)  No.56/2017/Fin  തതീയതജ

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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28.04.2017  ഉതരവജകല അനകറജല് ഉളകപടുകകയസ്ഥാ  പ്രകതരകമസ്ഥായജ  കസ്ഥാറഗറജ  തജരജചസ

ദജവസ/കരസ്ഥാര്  കവതനസം  നജര്ണയജച  നല്കുകകയസ്ഥാ  കചെയജട്ടുള  തസജകയല.   ബഹ.

സര്ക്കസ്ഥാരജകന  29.11.2017 കല  കതസ  നമ്പര്  LSGD/IA3/126/2017/LSGD  പ്രകസ്ഥാരസം

Category  IX  Legal  Assistant  തസജകയജലുസം  തസ്ഥാഴ്ന്ന  കവതനമസ്ഥാണസ  നജര്ണയജച

നല്കജയജട്ടുളളതസ  എന്ന  മറുപേടെജ,  ലതീഗല്  അവഡസ്വസര്  തസജക  ടെജ  ഉതരവജല്

ഉളകപടുതജയജടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല് മറുപേടെജ അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാവന്നതല

(vi)  GO(P) No.56/2017/Fin തതീയതജ 28.04.2017 ഉതരവജകല അനകറജല് കസ്ഥാറഗറജ

IXല്  പേറഞജരജക്കുന്നതസ   Law  Secretariate  കല  Legal  Assistant  എന്ന  കറജക്കല്

തസജകയസ്ഥാണസ.  അകതസ്ഥാറജറജയജകല  ലതീഗല്  അവഡസ്വസര്  തസജക  ഇതജനു  സമസ്ഥാനമസ്ഥായ

തസജകയല.  അകതസ്ഥാറജറജയജകല ലതീഗല് അവഡസ്വസര് തസജക കസക്രടറജകയറജകല Legal

Assistant  എന്ന  തസജകയസ  സമസ്ഥാനമലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്,  അതജലുസം  തസ്ഥാഴ്ന്ന  നജരക്കജലുളള

കവതനമസ്ഥാണസ  അനുവദജചജരജക്കുന്നതസ  എന്നസ്ഥാണസ  മറുപേടെജ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയജരജക്കുന്നതസ.

ഉതരവജല് ഉളകപടുതജ യജടജലസ്ഥാത തസജക ആയതജനസ്ഥാല് മറുപേടെജ അസംഗതീകരജക്കുന്നജല

(vii) KDA  Rule  2015  Chapter  IV  12(d)യജല്  പേറയുന്നതസ,  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ

കസ്ഥാലസ്ഥാകസ്ഥാലങ്ങളജല്  സര്ക്കസ്ഥാര്  നല്കുന്ന  മസ്ഥാര്ഗ്ഗനജര്കദശങ്ങളക്കനുസൃതമസ്ഥായജ

കരസ്ഥാര്നജയമനസം  നടെതസ്ഥാവന്നതസ്ഥാകണന്നസ്ഥാണസ.  കമല്  സര്ക്കസ്ഥാര്  നജര്കദശങ്ങകളസ്ഥാനസം

പേസ്ഥാലജക്കസ്ഥാത  സസ്ഥാഹചെരരതജല്  GCDA  കസക്രടറജയുകടെ  19.05.2017 കല

3741/ജജ4/07/GCDA, 03.01.2018 കല 3741/ജജ3/2017 എന്നതീ നടെപേടെജക്രമങ്ങള പ്രകസ്ഥാരസം

അകതസ്ഥാറജററജയജല്  നടെതജയജരജക്കുന്ന  ലതീഗല്  അ        വഡസ്വസര്  നജയമനവസം  തുടെര്നള

കവതനവര്ദ്ധനവസം  അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാവന്നതല.  ലതീഗല്  അവഡസ്വസര്  തസജക  KDA  Rule

2015 Chapter IV, 12(d) പ്രകസ്ഥാരവസം ജജ.സജ.ഡജ.എ. എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജയുകടെ തതീരുമസ്ഥാനസം

നമ്പര് 81/2016-17 തതീയതജ 22.02.2017 പ്രകസ്ഥാരവമസ്ഥാണസ നടെതജയജട്ടുളളതസ. കവതനസം Law

Secretariat കല  Legal  Assistant കന  തസജകയജലുസം  തസ്ഥാകഴയസ്ഥാണസ  നജശയജചസ

നല്കജയജട്ടുളളതസ  എന്നസ്ഥാണസ  മറുപേടെജ  നല്കജയജരജക്കുന്നതസ.  മുകളജല്  സൂചെജപജചജരജക്കുന്ന

നടെപേടെജകള  സര്ക്കസ്ഥാര്  മസ്ഥാര്ഗ്ഗ  നജര്കദശങ്ങകളസ്ഥാനസം  പേസ്ഥാലജക്കസ്ഥാകതയുളളവയസ്ഥായതജനസ്ഥാല്

മറുപേടെജ അസംഗതീകരജക്കുന്നജല.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ധനസജതജ വജവരണവസം ഓഡജറസ പ്രതരവകലസ്ഥാകനവസം

4.1 സര്ക്കസ്ഥാരജകലയ്ക്കുസം മറസ സസ്ഥാപേനങ്ങളജകലയ്ക്കുസം ഒടുക്കുവസ്ഥാനുളള തുകകള  .

(എ)  ആദസ്ഥായനജകുതജ   -   അക്കടൗണസ കഹഡസ    19200.

(കരസ്ഥാറുകസ്ഥാര്, കപ്രസ്ഥാഫഷണല്സസ എന്നജവരജല് നജനസം പേജടെജച തുക)

മുന്നജരജപസ (-)  79871

വരവസ 1383730

ആകക 1303859

2017-18 ല് അടെച തുക 1144216

അധജകസം അടെചതസ 159643

(ബജ)   ടെജ  .  സജ  .  എസസ   -   അക്കടൗണസ കഹഡസ    19210.

മുന്നജരജപസ 31177

വരവസ 290200

ആകക 321377

2017-18 ല് അടെച തുക 279319

അടെയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ 42058

(സജ) ആദസ്ഥായനജകുതജ   (  ഉകദരസ്ഥാഗസരജല് നജനസം പേജടെജചതസ   ) -    അക്കടൗണസ കഹഡസ    19700.

മുന്നജരജപസ 0

വരവസ 2195555

ആകക 2195555

2017-18 ല് അടെച തുക 2195555

അടെയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ 0

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)

 ഭഭഗഗ - 4
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(ഡജ)  വജല്പനനജകുതജ   -   അക്കടൗണസ കഹഡസ    19300.

മുന്നജരജപസ 289859

വരവസ 831097

ആകക 1120956

2017-18 ല് അടെച തുക 812767

അടെയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ 308189
    

(ഇ)  കസവനനജകുതജ  . 

അക്കടൗ
ണസ

കഹഡസ
മുന്നജരജപസ

2016-17 ല്
അധജകസം
അടെവസ്ഥാ
ക്കജയതസ

വരവസ
ആകക

അടെവസ്ഥാക്കുവസ്ഥാ
നുളതസ

2017-18 ല്
അടെവസ്ഥാ
ക്കജയതസ

അധജകസം
അടെവസ്ഥാ
ക്കജയതസ

അടെക്കുവസ്ഥാന്
ബസ്ഥാക്കജ

19170 1351501.99 0 484958 1836459.99 633154 0 1203305.99

19840 3455982 0 0 0 0 0 0

19841 0 2649791 5638141 2988350 5465676 2477326 0

19843 0 0 353000 353000 15442 0 337558

ആകക 4807483.99 2649791 6476099 5177809.99 6114272 2477326 1540863.99

ഇപ്രകസ്ഥാരസം യഥസ്ഥാര്ത്ഥതജല് 1540863.99 രൂപേ അടെയ്ക്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ നജല്ക്കുന.

(എഫസ)  കകടജടെ നജര്മസ്ഥാണ കതസ്ഥാഴജലസ്ഥാളജ കകമനജധജവജഹജതസം   -   അക്കടൗണസ കഹഡസ   19830.

മുന്നജരജപസ 0

വരവസ 407411

ആകക 407411

2017-18 ല് അടെച തുക 407411

അടെയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ 0

(ജജ)    സസ്വച്ഛ സ ഭസ്ഥാരതസ കസസസ   -   അക്കടൗണസ കഹഡസ    19844.       

മുന്നജരജപസ / അധജകസം അടെചതസ (-)  29480.00

വരവസ 214529.50

ആകക 185049.50

2017-18 ല് അടെച തുക 215063.00

അധജകസം അടെച തുക 30013.50

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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വജവജധ നജകുതജകളുകടെ മുന്നജരജപസ /  അധജകസം അടെവസ എന്നജവ ഓഡജറസ വകുപജകന 2016-17

ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടജലുസം ജജ.സജ.ഡജ.എ. ലഡ്ജറജലുസം വരതരസമസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നതസ വജശദതീകരജക്കുവസ്ഥാന്

27.05.2019 ല്  കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ.(എ 4)291/2019  നമ്പര്  കതസ  മുകഖന

ആവശരകപടജരുന.  സസംസസ്ഥാന  ഓഡജറസ  വകുപജകന  റജകപസ്ഥാര്ടജല്  മുന്വര്ഷങ്ങളജല്  ഒടെക്കുവസ്ഥാന്

ബസ്ഥാക്കജ  നജല്ക്കുന്ന  തുക/അധജക  അടെവസ  തുക  നതീക്കജയജരജപസ്ഥായജ   കരഖകപടുതജ  അടുത

സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷകത   മുന്നജരജപസ്ഥായജ  (വരവസ/കചെലവസ)  കസ്ഥാണജക്കുനകവനസം,  എന്നസ്ഥാല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ലഡ്ജറജല് മുന്വര്ഷങ്ങളജല് ഒടുക്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജനജല്ക്കുന്ന തുക/അധജക അടെവസ

തുക  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  അടുത  വര്ഷങ്ങളജകല  മുന്നജരജപസ്ഥായജ  കസ്ഥാണജക്കുന്നജകലനസം  18.07.2019 കല

4284/എഫസ.സജ.3/2019/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  കതസ  മുകഖന  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അറജയജച.

അതജനസ്ഥാല്  ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ടജലുസം  ലഡ്ജറജലുസം  വരതരസ്ഥാസസം  നജലനജല്ക്കുന.  എന്നസ്ഥാല്

മുന്വര്ഷങ്ങളജകല നതീക്കജയജരുപ്പുകള  (വരവസ/കചെലവസ)  എങ്ങകന അക്കടൗണസ കചെയ്യേകപടുന എന്നസ

കബസ്ഥാധരകപടെസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ടസ  പ്രകസ്ഥാരമുളള  മുന്നജരജപജകന്മേലസ്ഥാണസ  കണക്കുകള

തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ.  വരതരസ്ഥാസസം  ക്രമകപടുത്തുന്നതജനസ്ഥാവശരമസ്ഥായ  വസ്തുതകള

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

4.2 ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാത മുന്കൂറുകള  .

1978-79  മുതല്  1996-97  വകര  അകതസ്ഥാറജറജയജല്  ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാകത  അവകശഷജക്കുന്ന

ആകക  തുക  5,67,00,870/-  രൂപേയസ്ഥാണസ.   1997-98  മുതല്  2017-18  വകര  ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാകത

അവകശഷജക്കുന്ന തുകകളുകടെ വജശദവജവരസം അനുബന്ധസം   6 ആയജ കചെര്തജരജക്കുന.

4.3   ചെസ്ഥാര്ജസ  /  സര്ചസ്ഥാര്ജസ നടെപേടെജകളജലൂകടെ ഇടൗടെസ്ഥാക്കജയ തുകയുകടെ വജവരങ്ങള  .

2017-18  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷസം  ചെസ്ഥാര്ജസ  /  സര്ചസ്ഥാര്ജസ  നടെപേടെജകളജലൂകടെ  തുകകയസ്ഥാനസം

ഇടൗടെസ്ഥാക്കജയജടജല.

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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4.4 ഓഡജറസ ചെസ്ഥാര്ജസ  .

2017-18  സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷകത ഓഡജറസ ചെസ്ഥാര്ജസ തസ്ഥാകഴ പേറയുന്ന വജധസം  45,12,098/-

രൂപേയസ്ഥാണസ. 

2017-18 വര്ഷകത ആകക വരവസ 48,65,59,512.82

 കുറയ്ക്കുക

1.    കപ്രസ്ഥാവജഡനസ ഫണസ 9,000.00

2.    വതീടു നജര്മസ്ഥാണസം, വസ്ഥാഹനസം വസ്ഥാങ്ങല്
       മുതലസ്ഥായവയ്ക്കുളള അഡസ്വസ്ഥാന്സസ

28,308.00

3.    ഓണസം അ ഡസ്വസ്ഥാന്സസ 2,000.00

4.    കരസ്ഥാറുകസ്ഥാര്ക്കുളള മുന്കൂര് 1,28,422.00

5.    മറ്റു മുന്കൂറുകള 5,65,125.00

6.    നജകകപേങ്ങള (കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടര്മസ്ഥാര്, വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാര് ) 3,13,34,614.00

7.    മറ്റു നജകകപേങ്ങള 8,068.00

8.    സര്ക്കസ്ഥാരജകലയ്ക്കുസ ഒടുകക്കണ നജകുതജകള 31,68,849.30

9.    കപേന്ഷന് കകസ്ഥാണ്ടജബപ്യൂഷന് 97,200.00

10.  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ ശമ്പളതജല് നജനള റജക്കവറജ 0

11.  സര്ക്കസ്ഥാരജല് നജനള ഗസ്ഥാനസ 16,13,09,890.00

12.  ആര്.ടെജ.ഐ ഫതീസസ 8,119.00

13.  അദര് സസ്കപേന്സസ അക്കടൗണസ 0

                      ആകക 19,66,59,595.30

തനതസ വരുമസ്ഥാനസം 45,12,09,807.52

   ഓഡജറസ ചെസ്ഥാര്ജസ (1% നജരക്കജല്) 
   [ ജജ.ഒ(പേജ)  679/10/ ഫജന് തതീയതജ 14.12.2010] 28,98,999.00

   31.3.2018 കല നതീക്കജബസ്ഥാക്കജ 1,76,51,341.00

  ആകക 2,05,50,340.00

  ഓഡജറസ കസ്ഥാലയളവജല് അടെവസ്ഥാക്കജയ തുക 0

  31.3.2018 ല് അടെയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജയുള
  ഓഡജറസ ചെസ്ഥാര്ജസ 2,05,50,340.00

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)



-134-

അടെയ്ക്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ നജല്ക്കുന്ന ഓഡജറസ ചെസ്ഥാര്ജജകന വര്ഷസം തജരജചള വജവരസം 

ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ വര്ഷസം തുക ( )₹

2011-12 22,17,676.00

2012-13 27,52,906.00

2013-14 30,13,561.00

2014-15 37,76,686.00

2015-16 30,41,458.00

2016-17 28,49,054.00

2017-18 28,98,999.00

ആകക 2,05,50,340.00

ഓഡജറസ  ചെസ്ഥാര്ജജനതജല്  അടെവസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള  2,05,50,340/-  രൂപേ  “0070-60-110-91

ഓഡജറസ ചെസ്ഥാര്ജസ  "  എന്ന ശതീര്ഷകതജല് ടഷറജയജല് ഒടുക്കജ ഒറജജജനല് കചെലസ്ഥാന്  "ഡയറക്ടര്,

കകരള  സസംസസ്ഥാന  ഓഡജറസ  വകുപസ,  വജകസ്ഥാസസ  ഭവന്,  തജരുവനനപുരസം  -  695033"  എന്ന

വജലസ്ഥാസതജല് അയചകകസ്ഥാടുകക്കണതസ്ഥാണസ.

4.5 സസ്ഥാമ്പതജക നജല  .

മുന്ബസ്ഥാക്കജ 104,39,20,304.82

തന്വര്ഷ വരവസ 48,65,59,512.82

ആകക 153,04,79,817.64

തന്വര്ഷ കചെലവസ 50,29,73,253.54

നതീക്കജബസ്ഥാക്കജ 102,75,06,564.10

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ബസ്ഥാങ്കസ   /   ടഷറജ നതീക്കജയജരജപജകന വജശദവജവരങ്ങള  .

ഇന്ഡരന് ഓവര്സതീസസ ബസ്ഥാങ്കസ, എന്.പേജ.എസസ 1,91,278.07

ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ 1,50,88,629.46

എസസ.ബജ.ടെജ. ഓണ്കകലന് 33,39,076.00

എസസ.ബജ.കഎ, പേനമ്പജളജ നഗര് 26,99,256.00

എസസ.ബജ.ടെജ ഓണ്കകലന് അക്കടൗണസ, ( ഇ- കടെണര്) 15,34,986.27

ഐ.ഒ.ബജ 1,70,808.78

ജജലസ്ഥാ സഹകരണ ബസ്ഥാങ്കസ, എറണസ്ഥാകുളസം 43,584.79

ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ (കലസര് കഷസ്ഥാ) 18,40,253.56

ടഷറജ അക്കടൗണസ - ടെജ.പേജ.എ 45 66,77,341.00

മറസ ബസ്ഥാങ്കുകള 99,35,63,223.51

കസന്ടല് ബസ്ഥാങ്കസ ഓഫസ ഇന്ഡര (FIFA) 50,04,590.85

ടഷറജ പേബജകസ അക്കടൗണസ - 173 (FIFA) 0

കഫഡറല് ബസ്ഥാങ്കസ 10,00,000.00

ആകക 103,11,53,028.29

കരസ്ഥാഷ്ബുക്കസ  കപേസ്ഥാരുതകപടുതല്  .   ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  ബസ്ഥാങ്കസ  പേസ്ഥാസ്ബുക്കുകളജകല
നജകകപേങ്ങള കരസ്ഥാഷ്ബുക്കുമസ്ഥായജ കപേസ്ഥാരുതകപടുതജയതജകന  വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള  ചുവകടെ
കചെര്ക്കുന :-

പേസ്ഥാസസ ബുക്കസ പ്രകസ്ഥാരമുള നതീക്കജയജരജപസ 103,11,53,028.29

കൂട്ടുക

I   പേസ്ഥാസ്ബുക്കജല് 
    കരഖകപടുതജയജടജലസ്ഥാത നജകകപേസം
    ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ 1,34,355.00

II.  ഫണസ ടസ്ഥാന്സ്ഫര്
     1. എസസ.ബജ.ഐ.
     2.എസസ.ബജ.ഐ.

1,67,079.00
40,750.00

3,42,184.00 103,14,95,212.29

കുറയ്ക്കുക

1.  പേണമസ്ഥാക്കസ്ഥാത കചെക്കുകള
    ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ
    സജ.ബജ.ഐ.
    Recredit കചെയ തുക (DCB)
    ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ (NEFT)

10,60,443.00
16,96,121.00

80,455.00
11,897.00

10,44,000.00
95,733.00

കരസ്ഥാഷ്ബുക്കസ പ്രകസ്ഥാരമുള നതീക്കജയജരജപസ 39,88,649.00 102,75,06,563.29

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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4.6 ഓഡജറസ പ്രതരവകലസ്ഥാകനസം  .

തന്വര്ഷസം ആകക വരവസ 48,65,59,512.82

തന്വര്ഷസം ആകക കചെലവസ 50,29,73,253.54

വരവജനങ്ങളജകല നഷസം 1,47,82,279.00

കചെലവജനങ്ങളജകല നഷസം / നജരസ്ഥാകരജച തുക 10,95,855.00

തടെസകപടുതജയ തുക 32,33,299.00

4.7   വരക്തമസ്ഥായ നഷങ്ങള   (  ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .   ഫണജനുണസ്ഥായ നഷസം  /  നജരസ്ഥാകരജച തുക  )

ഖണജക
നമ്പര്

വരവസ നഷസം
(രൂപേ)

കചെലവസ നഷസം
(രൂപേ)

ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ
കപേരുസം ഉകദരസ്ഥാഗകപരുസം

2.4 62,020 എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ, കസക്രടറജ

2.5 20,060 എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ, കസക്രടറജ

2.6 6,25,000 എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ, കസക്രടറജ

2.10 18,07,041 എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ, കസക്രടറജ

2.12 38,09,547 എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ, കസക്രടറജ

2.21 64,66,263 എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ, കസക്രടറജ

2.22 19,92,348 എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ, കസക്രടറജ

3.3 7,00,000 എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ, കസക്രടറജ

3.7 8,856

3.9 3,86,999 എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ, കസക്രടറജ

ആകക 1,47,82,279 10,95,855

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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4.8 തടെസകപടുതജയ തുക

ഖണജക
നമ്പര് തുക ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ കപേരുസം

ഉകദരസ്ഥാഗകപരുസം

3.1 31,69,399 കജബജ കജസ്ഥാണ്, സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര്

3.6 63,900 മഞ്ജു ജവഹര്, കഡപേപ്യൂടജ ടെടൗണ് പസ്ഥാനര്

ആകക 32,33,299

4.9 കകന്ദ്ര  -  സസംസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാരുകള  ,    മറസ  സസ്ഥാപേനങ്ങള എന്നജവയ്ക്കുണസ്ഥായ നഷതജകന 
വജവരസം

ഖണജക
നമ്പര്

നഷസം (രൂപേ) ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ കപേരുസം
ഉകദരസ്ഥാഗകപരുസം

ഇല

4.10 ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ കപേരുസം കമല്വജലസ്ഥാസവസം

ക്രമ
നസം.

ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ കപേരസ,
തസജക

ഇകപസ്ഥാഴകത ഒടൗകദരസ്ഥാഗജക
കമല്വജലസ്ഥാസസം

സജരസം
കമല്വജലസ്ഥാസസം

1.
ശതീ എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ 
കസക്രടറജ

വജരമജച
(ഡജ-7, ജജ.സജ.ഡജ.എ.

സ്റ്റസ്ഥാഫസ കസ്വസ്ഥാര്കടഴ്സസ, കകന്ദ്രതീയ
വജദരസ്ഥാലയതജനു സമതീപേസം,

കടെവന, കകസ്ഥാചജ)

മണജമലക്കുന്നജല് വതീടെസ
കുറുപനറ

മസ്ഥാഞ്ഞൂര് (പേജ.ഒ.)
കകസ്ഥാടയസം ജജല

2. ശതീ കജബജ കജസ്ഥാണ്
സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര്

സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര്
ജജ.സജ.ഡജ.എ.കകസ്ഥാചജ

ഇലപ്പുങ്കല്
ആനന്ദസ്ഥാശമസം കറസ്ഥാഡസ

ചെങ്ങനസ്ഥാകശ്ശേരജ

3. ശതീമതജ മഞ്ജു ജവഹര്
കഡപേപ്യൂടജ ടെടൗണ് പസ്ഥാനര്

കഡപേപ്യൂടജ ടെടൗണ് പസ്ഥാനര്
ജജ.സജ.ഡജ.എ.കകസ്ഥാചജ

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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4.11  തതീര്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന് അവകശഷജക്കുന്ന ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകള

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  20  വസ്ഥാര്ഷജക  റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകളുസം  ഒരു  പ്രകതരക  ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടുമസ്ഥാണസ

തതീര്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന് അവകശഷജയ്ക്കുന്നതസ.     തതീര്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന് അവകശഷജക്കുന്ന ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകളുകടെ

വജശദവജവരസം ചുവകടെ കചെര്ക്കുന:-

ക്രമ
നസം.

ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ നമ്പരുസം
തതീയതജയുസം

വര്ഷസം
ഈ ഓഫതീസജല് നജനളള

അവസസ്ഥാന കതജടെപേസ്ഥാടെജകന
വജവരസം

അവകശഷജ
ക്കുന്ന

ഖണജകകളു
കടെ എണസം

1 എല്.എഫസ.ജജസജ ഡജഎ.(എ 3)
36/00/തതീയതജ 30.01.2000 1996-97

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)148/06/തതീയതജ

29.06.2012
3

  2
 എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
389/00/തതീയതജ 12.01.2001 1997-98

   എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)389/00/ തതീയതജ

06.07.2012
4

3  എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
54/01/തതീയതജ 26.03.2001 1998-99

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)269/06/ തതീയതജ

19.06.2012
4

4
 എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
232/01/തതീയതജ 30.11.2001

1999-
2000

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)3353/04/ തതീയതജ

05.07.2012
4

5  എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
276/02/തതീയതജ 14.01.2003 2000-01

കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജഎ.
(എ 4)759/2018 തതീയതജ

13.08.2019

5

6  എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
145/03/തതീയതജ 22.10.2003 2001-02 3

7 എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
11/05/തതീയതജ 28.04.2005 2002-03 7

8 എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
346/05/തതീയതജ 31.12.2005 2003-04

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)346/05/ തതീയതജ

19.06.2012
5

9
എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
298/07/തതീയതജ 14.06.2007 2005-06

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)298/07/ തതീയതജ

02.07.2012
8

10 എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
298/07/തതീയതജ 14.06.2007 2006-07

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)441/07/ തതീയതജ

02.07.2012
3

11
എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
320/09/തതീയതജ 23.01.2009 2007-08

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)402/13/ തതീയതജ

19.06.2012
7

12 എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
02/2010/തതീയതജ 03.03.2010 2008-09

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)462/13/ തതീയതജ

26.07.2013
68

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം.

ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ നമ്പരുസം
തതീയതജയുസം വര്ഷസം

ഈ ഓഫതീസജല് നജനളള
അവസസ്ഥാന കതജടെപേസ്ഥാടെജകന

വജവരസം

അവകശഷജ
ക്കുന്ന

ഖണജകകളു
കടെ എണസം

13
എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
138/2011/തതീയതജ 04.07.2011 2009-10

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)265/13/ തതീയതജ

11.07.2013
22

14 എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
100/2012/തതീയതജ 22.05.2012 2010-11

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)95/13/തതീയതജ

26.07.2013
42

15
എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
200/2013/തതീയതജ 22.05.2013 2011-12

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)200/13/ തതീയതജ

14.03.2014
36

16. എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
296/2014/തതീയതജ18.09.2014 2012-13

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)296/14/ തതീയതജ

09.04.2015
35

17
എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
762/2015 തതീയതജ 09.12.2015 2013-14

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 4)255/2017 തതീയതജ

27.02.2019
62

18 കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ(എ 4)
650/2016 തതീയതജ 10.03.2017 2014-15

കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ
(എ 4) 410/2018 തതീയതജ

02.03.2019
54

19 കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ(എ 4)
717/2016 തതീയതജ 19.08.2017 2015-16

20
കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ(എ 4)
431/2018 തതീയതജ 10.01.2019 2016-17

പ്രകതരക ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകള

1
എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.

(എ 3)35/04
തതീയതജ 29.01.2004

ജവഹര്ലസ്ഥാല് കനഹ്രു
അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര കസ്റ്റഡജയതജകന

നജര്മസ്ഥാണ കചെലവകളുകടെ
ഓഡജറസ

നസം.എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 3)-297/04, തതീയതജ

18.12.2004

സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)



-140-

അനുബന്ധസം   - 1

(  ഖണജക   1.1   കസ്ഥാണുക  )

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ സജരസം ആസജകള

ക്രമ
നസം. ഇനസം രൂപേ (ലകതജല്)

1 വജവജധ പേദ്ധതജകളുകടെ വജവരങ്ങളുസം സലവജലയുസം 734,25,74,322.00

2 കകടജടെങ്ങളുകടെ വജല 140,06,96,797.05

3 തുറസസ്ഥായ സലങ്ങളുകടെ വജവരവസം വജലയുസം 1209,23,02,588.00

4 ഇലകജക്കല് ആസജകള 8,45,00,000.00

       ആസജ രജജസ്റ്റര് കൃതരമസ്ഥായജ എഴുതജ സൂകജക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാലുസം പേരജകശസ്ഥാധനയസ്ഥായജ ഓകരസ്ഥാ

വര്ഷവസം  ലഭരമസ്ഥാക്കുന്ന  ആസജ  വജവരങ്ങള  കൃതരമസ്ഥായ  മസ്ഥാതൃകയജലുസം  നജശജത  ക്രമതജലുസം

നല്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാലുസം അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ ആസജകള കൃതരമസ്ഥായജ നജലനജര്തജ കപേസ്ഥാകുനകണസ്ഥാ എന്നസ

ഓഡജറജനസ  പേരജകശസ്ഥാധജക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാത  അവസയസ്ഥാണസ.  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയ  കരഖകള

കക്രസ്ഥാഡതീകരജചസ  ഏകകദശസം  13,000  കസനസ  ഭൂമജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുടെ  അധതീനതയജലുളളതസ്ഥായജ

കണക്കസ്ഥാക്കുന.  വകവശമുളള  ഭൂമജയുകടെ  യഥസ്ഥാര്ത്ഥമസ്ഥായ  കണക്കസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

1.     വജവജധ പേദ്ധതജകളുകടെ വജവരങ്ങളുസം സലവജലയുസം  .

ക്രമ
നസം.

പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ
(കസനജല്)

കഫയര് വസ്ഥാലദ്യു
(2019 കല)

1 പേനമ്പളളജ നഗര് 
കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകസ

എളസംകുളസം 920/1,2,5,11
919/2

60.554 32,91,750.00

2 ബങ്കസ കഷസ്ഥാപ്പുകള, 
കജഴവന കറസ്ഥാഡസ

എളസംകുളസം 1004/11 3.482 34,56,337.50

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം. പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)
കഫയര് വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)

3 കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകസ & 
കജകയസ്ഥാസസ (വകരളജ 
അപസ്ഥാര്ടസകമനസസജനസ 
എതജര്വശസം)

എളസംകുളസം 1006/1,
1005/1

8.43 39,50,100.00

4 കഷസ്ഥാപസ & ബങ്കസ എളസംകുളസം 738/1,2 15 28,82,880.00

5 കഷസ്ഥാപജസംഗസ കസനര് & 
കമപ്യൂണജറജ ഹസ്ഥാള

എളസംകുളസം 929/5 11.762 20,59,200.00

6 കഷസ്ഥാപജസംഗസ കസനര് , 
കടെവന കവസ്റ്റസ

എളസംകുളസം 885/3 4.72 16,47,360.00

7 നഴ്സറജ സ്കൂള, കചെരസ്ഥാനല്ലൂര് എളസംകുളസം 914/8, 924/2 7.54 6,18,750.00

8 കഷസ്ഥാപജസംഗസ കസനര്, 
വര്ക്കജസംഗസ കജര്ണലജസ്റ്റസ 

എളസംകുളസം 370 12.85 19,75,050.00

9 ജജ.സജ.ഡജ.എ. ഓഫതീസസ എളസംകുളസം 391, 392 118 41,18,400.00

10 കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകസ, 
ജജ.സജ.ഡജ.എ. 
ഓഫതീസജനസ സമതീപേസം

എളസംകുളസം 391, 392 50 41,18,400.00

11 കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകസ - 
കസ്വസ്ഥാര്കടഴ്സസ ഉളകപകടെ 
(കകന്ദ്രതീയ 
വജദരസ്ഥാലയതജനസ 
എതജര്വശസം)

എളസംകുളസം 378/2, 384/1,2 140 24,71,040.00

12 കടെവന മസ്ഥാര്ക്കറസ എളസംകുളസം 375, 376 56.1 20,59,200.00

13 ബജല്ഡജസംഗസ (സലജസം 
രസ്ഥാജന് കറസ്ഥാഡസ)

എളസംകുളസം 353/2, 354/2 04 20,59,200.00

14 കഷസ്ഥാപജസംഗസ കസനര് 
(ലയണ്സസ കമപ്യൂണജറജ 
ഹസ്ഥാളജനസ സമതീപേസം)

എളസംകുളസം 378/7, 381/3 12 24,71,040.00

15 വര്ക്കജസംഗസ വജമന്സസ 
കഹസ്ഥാസ്റ്റല്, ഗസ്ഥാന്ധജ നഗര്

എളസംകുളസം 379 64 24,71,040.00

16 കഗസ്ഥാഡടൗണ്, ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് എളസംകുളസം 375, 378/3,
377

50.28 24,71,040.00

17 സ്റ്റസ്ഥാഫസ കസ്വസ്ഥാര്കടഴ്സസ - 
D വടെപസ (D9-D16)

എളസംകുളസം 378/1, 381/3 42 24,71,040.00

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം. പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)
കഫയര് വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)

18 സ്റ്റസ്ഥാഫസ കസ്വസ്ഥാര്കടഴ്സസ - 
E വടെപസ (E9-E20)

എളസംകുളസം 379 18 24,71,040.00

19 ജജ.സജ.ഡജ.എ.  
ബസ്ഥാചജകലഴ്സസ കസ്വസ്ഥാര്കടഴ്സസ

എളസംകുളസം 355/6 06 20,59,200.00

20 ജജ.സജ.ഡജ.എ. വമണ് 
ബസ്ഥാചജകലഴ്സസ കസ്വസ്ഥാര്കടഴ്സസ

എളസംകുളസം 354/5 02.25 20,59,200.00

21 ലകദസ്വതീപേസ 
അഡജനജകസ്ട്രേറതീവസ 
ഓഫതീസജനു സമതീപേമുളള 
ബജല്ഡജസംഗസ (ലയണ്സസ 
കബജനസ വസ്ഥാടെകയസ 
നല്കജയതസ)

എളസംകുളസം 369 10 14,41,440.00

22 മഹജളസ്ഥാ വജഭസ്ഥാഗസ ഭസ്ഥാരതതീയ 
വജദരസ്ഥാഭവന്

എളസംകുളസം 369 20 14,41,440.00

23 കലൂര് മസ്ഥാര്ക്കറസ എളസംകുളസം 93/2 108 16,47,360.00

24 കഷസ്ഥാപജസംഗസ കസനര് 
(റജസര്വസ ബസ്ഥാങ്കജനസ 
സമതീപേസം)

എളസംകുളസം 125/4 09.40 82,29,375.00

25A കഗസ്ഥാഡടൗണ് - കടെവന 
റയജല്കവ 
കമല്പസ്ഥാലതജനു തസ്ഥാകഴ –
കതക്കസ ഭസ്ഥാഗസം

എളസംകുളസം 310, 313 13.54 41,18,400.00

25B കഗസ്ഥാഡടൗണ് - കടെവന 
കറയജല്കവ 
കമല്പസ്ഥാലതജനു തസ്ഥാകഴ –
വടെക്കസ ഭസ്ഥാഗസം

എളസംകുളസം 310, 313 15.33 41,18,400.00

26 സഡജകയസ്ഥാ 
അപസ്ഥാര്ട്കമനസസസ

തൃക്കസ്ഥാക്കര
സടൗതസ

318 16.95 17,32,500.00

27 കസ്ഥാക്കനസ്ഥാടെസ കഷസ്ഥാപജസംഗസ 
കകസ്ഥാസംപകസ

തൃക്കസ്ഥാക്കര
സടൗതസ

319/4 14 14,43,750.00

28 എസം.ആര്.എ. ഹസ്ഥാള തൃക്കസ്ഥാക്കര
സടൗതസ

324/1.J2, 1.J3 20 24,75,000.00

29 ഈകസ്റ്റണ് എന്ടജ 
ബജല്ഡജസംഗസ

എളസംകുളസം 508/1, 
550/2,3,4,6,7
569/1, 573/2, 

581/4,6,7

128 32,91,750.00

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം. പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)
കഫയര് വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)

577/2,3,4,12,
17,18

30 ഫസ്ഥാറ്റുകള - സടൗതസ 
കകസ്ഥാകമഴ്സരല് കസനര്

എളസംകുളസം 553/2 14 32,91,750.00

31 അസംകബദ്കര് കസ്റ്റഡജയസം 
- റതീഹസ്ഥാബജലജകറഷന് 
കകടജടെസം , കടെസ്ഥായ് ലറസ 
കബസ്ഥാക്കസ , ബങ്കസ കഷസ്ഥാപസ

എളസംകുളസം 495/2, 499/2,
500/3,

501/3,1A,
506/6, 

507/4,8,10,12
508/1,2,3,4,

509/2, 
502/9-13

810.75 39,50,100.00

32 അസംകബദ്കര് കസ്റ്റഡജയസം 
- കസ്റ്റഡജയസം കഷസ്ഥാപസ, 
കൃത്രജമ ടെര്ഫസ , ഓഫതീസസ 
മുറജകള

എളസംകുളസം 495/2, 499/2,
500/3,

501/3,1A,
506/6, 

507/4,8,10,12
508/1,2,3,4,

509/2, 
502/9-13

810.75 39,50,100.00

33 കഷസ്ഥാപജസംഗസ കസനര് - 
കവളജവമതസ്ഥാനതജനുസം 
കധസ്ഥാബജ ഘസ്ഥാനക്കുസം 
സമതീപേസം

കഫസ്ഥാര്ടസ
കകസ്ഥാചജ

892/1A2-B2,
882/2

275 ഗവ. കപ്രസ്ഥാപര്ടജ

34 ഫജഷസ ഫസ്ഥാസം പേളളുരുതജ 139, 140, 141,
142

470 9,90,000.00

35 കഡസ്ഥാര്മജററജ ലസ്ഥാബസ & 
കസ്റ്റസ്ഥാകറജസ ബജല്ഡജസംഗസ

പേളളുരുതജ 150/1B2 40 16,50,000.00

36 ബങ്കസ ബസസ്ഥാര് - CMDS 
(വഹകക്കസ്ഥാടെതജ Jn 
ബങ്കുകള)

എളസംകുളസം 843P 25 82,29,375.00

37 സതീകവജസ ടതീറസകമനസ പസ്ഥാനസ എളസംകുളസം 843P 24 82,29,375.00

38 CMDS കഷസ്ഥാപജസംഗസ 
കകസ്ഥാസംപകസ

എളസംകുളസം 843P 133 82,29,375.00

39 കലസര് കഷസ്ഥാ 
(രസ്ഥാകജന്ദ്രവമതസ്ഥാനസം)

എളസംകുളസം 843P --- 82,29,375.00

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം. പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)
കഫയര് വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)

40 കകസ്ഥാകമഴ്സരല് 
ബജല്ഡജസംഗസ, ശസ്ഥാസസ്ഥാ 
കടെമ്പജള കറസ്ഥാഡസ

എളസംകുളസം 111/2 07.60 27,15,693.75

41 BOT ബജല്ഡജസംഗസ - 
ശസ്ഥാസസ്ഥാ കടെമ്പജള കറസ്ഥാഡസ 
(Sl.No.3 ഉളകപകടെ)

എളസംകുളസം 111/2 07.60 27,15,693.75

42 കജ.എന്.ഐ. കസ്റ്റഡജയസം എളസംകുളസം 97, 99, 100,
106, 107, 111,

112

3200 26,76,960.00

പൂണജത്തുറ 117 to 130,
136 to 138

2.  കകടജടെങ്ങളുകടെ വജവരങ്ങളുസം അവയുകടെ വജലയുസം  .

Sl.No. Buildings Area Cost

1 JNIS and surrounding structures (details attached) 1,69,90,05,000/-

2 CMDS Scheme Structures (details attached) 5,38,952,306/-

3 RBI Shopping Complex 30,04,200/-

4
Kaloor Market Building (Ground Floor) 2172.0 m2

2,75,00,000/-
Kaloor Market Building  (First Floor) 659.0 m2

5 Commercial Building at Manappatti 286.3 m2 40,50,000/-

6 Panampilly nagar Shopping Complex 1138m2 91,79,058/-

7
Kasturba Nagar Commercial Hall & Shops 
(Ground Floor + First Floor) 210.0 m2 x2 52,32,465/-

8
Kiosk near Kairali & Passport Office 186m2 15,13,512/-

,,  2 Nos Panampilly Nagar 3,35,610/-

9 Sasthri Nagar Shopping Complex 179 m2 18,20,070/-

10 Shops near Passport Office 252 m2 26,17,434/-

11 Office space Opposite Kairali (Muthoot) 125 m2 18,00,000/-

12
Working Journalist Colony (Shopping Complex)
Ground Floor + First Floor (242.25 each) 60,55,104/-

13 Studio apartment 3,36,25,680/-

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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Sl.No. Buildings Area Cost

14 Kakkanad Shopping Complex (to be  demolished) 530 m2 19,08,000/-

15 Gandhi Nagar Salim Rajan road Shopping 
Complex 117.61m2 1,59,066/-

16 Shopping Complex near HIG Gandhi Nagar 169.18 m2 24,07,603/-

17 Shopping Complex  Opposite K.V at Kadavanthra 733.08 m2 1,08,95,818/-

18 Working Women s Hostel at Gandhi Nagar’ 2365.14 m2 3,38,01,870/-

19 Godown near Kadavanthra Market 1312.98 m2 1,45,08,297/-

20 Kadavanthra Market Shops 620.25 m2 93,82,549/-

21
Kaloor Market open stall 122.25 m2 2,05,407/-

Work shop 25.5 m2 3,85,199/-

22 Shopping Complex near GCDA Office 1103.8 m2 1,41,97,742/-

23 Chairman s Quarter’ 293.9 m2 62,99,747/-

24 Car shed of staff quarters 133.22 m2 2,37,917/-

25 GCDA Office building 2608.55 m2 3,51,63,590/-

26 Generator Room 40.43 m2 4,90,471/-

27 GCDA office water tank ( 2Nos) 7.68 m2,
1.2m height 12,61,800/-

28 Furniture 47,57,832/-

29 GCDA Annex building 4,00,00,000/-

30 Bunk Shops under ROB 18,67,505/-

31

Eastern entry complex 4378.75 m2 6,43,12,453/-

Eastern entry complex substation 50 m2 5,46,000/-

Eastern entry complex pump room 16.5 m2 1,80,180/-

32 Vaduthala Nursery School 45.50 m2 5,39,000/-

33. Chagampuzha park (area details attached) 81,15,227/-

34 Dhobi Khana at Velimaidan Shop room (16 Nos.) 1050 m2 7,81,029/-

35 Dhobi Khana 690.78 m2 7,54,332/-

36 Pump House 15.18 m2 24,865/-

37 Laundry 94.83 m2 64,728/-

38 Toilet 6.2 m2 10,156/-

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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Sl.No. Buildings Area Cost

39
Rameswaram West Town Planning Scheme
D type 4 blocks 2,76,50,000/-

40 Vehicles 25,00,000/-

41 Staff Quarters at Kadavanthra 4215.13 m2 6,02,41,418/-

42 K.K Road including ROB 37,50,00,000/-

43 HIG residential flat at South Commercial centre 837.95 m2 1,59,00,000/-

44 Computers and peripherals 39,73,905/-

45 Quality Control Lab 94,170/-

46 Lawn 300 m2 2,70,000/-

47 GCDA Office lawn 1462 m2 12,61,800/-

48 BOT Bridge, Mattanchery 15,00,000/-

49

Mundamveli Fish farm project

(a) Building 30,87,000/-

(b) Cross Culvert 28,52,000/-

50 Shops near Passport Office 252 m2 26,17,434/-

51 BOT building Sastha temple road 35 m2 20,00,000/-

52 Rehabilitation Building 1,50,00,000/-

Total 310,32,96,549/-

3.  തുറസസ്ഥായ സലങ്ങളുകടെ വജവരങ്ങളുസം അവയുകടെ വജലയുസം  .

ക്രമ
നസം. പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര്

വജസ്തൃതജ
(കസനജല്)

കഫയര് 
വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)

1 എളസംകുളസം കവസ്റ്റസ 
എക്സ്റ്റന്ഷന് 
ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം

എളസംകുളസം 904/4, 902/4 60 16,47,360.00

--- ---” --- ---” 924 10.70 20,59,200.00

--- ---” --- ---” 1029, 1030,
1032

74.75 23,04,225.00

--- ---” --- ---” 925, 921 35 20,59,200.00

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം. പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)

കഫയര് 
വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)

--- ---” --- ---” 924 04.35 6,17,760.00

--- ---” --- ---” 1044/9 04 39,50,100.00

--- ---” --- ---” 1029 23 23,04,225.00

--- ---” --- ---” 1034/, 1032 45 23,04,225.00

--- ---” --- ---” 1034 07 23,04,225.00

--- ---” --- ---” 906/1 03 16,47,360.00

--- ---” --- ---” 906/1 03 16,47,360.00

--- ---” --- ---” 906/1 03.744 16,47,360.00

--- ---” --- ---” 906/1 03 16,47,360.00

--- ---” --- ---” 906/1 03 16,47,360.00

--- ---” --- ---” 906/1 02.249 16,47,360.00

--- ---” --- ---” 906/1 03.082 16,47,360.00

--- ---” --- ---” 906/1 01.53 16,47,360.00

--- ---” --- ---” 906/1 02.50 16,47,360.00

2 എളസംകുളസം കവസ്റ്റസ 
ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം

എളസംകുളസം 934/16 0.99 27,97,987.00

--- ---” --- ---” 934/17 0.7 27,97,987.00

--- ---” --- ---” 1003 11 24,68,812.00

--- ---” --- ---” 725/3,1 06.20 20,59,200.00

3 കടെവന കവസ്റ്റസ 
ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം

എളസംകുളസം 885/1 3.61 16,47,360.00

--- ---” --- ---” 890/3 6.21 16,47,360.00

--- ---” --- ---” 885/1,4,5 04.20 16,47,360.00

--- ---” --- ---” 892/1 0.8 16,47,360.00

4 കടെവന കറസ്ഥാഡസ സതീസം എളസംകുളസം 891/3 01.24 20,59,200.00

5 എടെതല ഹടൗസജസംഗസ 
സതീസം (കഫസസ - I)

ആലുവ ഈസ്റ്റസ റതീ സര്കവ്വ നസം.
316/1 (BL35)

06.49 8,25,000.00

--- ---” --- ---” --- ---” 09.65 8,25,000.00

--- ---” --- ---” --- ---” 05.96 8,25,000.00

6 എടെതല ഹടൗസജസംഗസ ആലുവ ഈസ്റ്റസ റതീ സര്കവ്വ നസം. 12.60 8,25,000.00

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം. പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)

കഫയര് 
വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)

സതീസം (കഫസസ - II) 324/12 (BL35)

--- ---” --- ---” --- ---” 33.16 8,25,000.00

--- ---” --- ---” --- ---” 26.22 8,25,000.00

7 കരജമുഗള വസറസ & 
സര്വ്വതീസസ സതീസം

പുതന്കുരജശസ 609/9 22 4,95,000.00

8 എറണസ്ഥാകുളസം കസ്റ്റഡജയസം
ബസസ സ്റ്റസ്ഥാന്ഡസ 
കകസ്ഥാസംപകസ

എറണസ്ഥാകുളസം 497/2 06.73 32,91,750.00

എറണസ്ഥാകുളസം 495/2, 499/2,
500/3, 

501/3, 1A,
506/6,

507/4,8,10,12,
508/1,2,3,4,

509/2

9 ടെജ.പേജ. കനസ്ഥാല് സതീസം എളസംകുളസം 286/1 05 20,59,200.00

--- ---” --- ---” 286/5 02.80 20,59,200.00

--- ---” --- ---” 290/1 06.25 10,29,600.00

--- ---” --- ---” 290/1 07.30 10,29,600.00

--- ---” --- ---” 288/1 05.20 10,29,600.00

--- ---” --- ---” 293/5 08.30 10,29,600.00

--- ---” --- ---” 261/4 11.86 16,47,360.00

--- ---” --- ---” 293/5 14 10,29,600.00

--- ---” --- ---” 282/3, 287/4 02 6,17,760.00

--- ---” --- ---” 286/10 01.28 16,47,360.00

--- ---” --- ---” 288/1 01.15 10,29,600.00

--- ---” --- ---” 293/5 09.70 10,29,600.00

--- ---” --- ---” 287/3, 288/1 06.23 16,47,360.00

10 പേസ്ഥാട്ടുപുരയല് ഏരജയ 
ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം

തൃക്കസ്ഥാക്കര
സടൗതസ
(ഓളഡസ)

324, 325 89 17,32,500.00

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം. പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)

കഫയര് 
വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)

--- ---” --- ---” 324/1J4,
325/5-2, 6-1,

6-3

40 1732500.00

--- ---” --- ---” 337/4A 27 11,55,000.00

--- ---” --- ---” 319/3-7 100 17,32,500.00

--- ---” --- ---” 319/2-4 30 17,32,500.00

--- ---” --- ---” 323/4,
324/1F5

12 17,32,500.00

--- ---” --- ---” 325/2-6 125 11,55,000.00

--- ---” --- ---” 324/1B 02 17,32,500.00

--- ---” --- ---” 324/1F4 01.50 17,32,500.00

--- ---” --- ---” 318 16.95 17,32,500.00

--- ---” --- ---” 324/1J2, 1J3 20 17,32,500.00

--- ---” --- ---” 318 04.27 17,32,500.00

--- ---” --- ---” 319/4 14 17,32,500.00

--- ---” --- ---” 324/1F4 33 17,32,500.00

--- ---” --- ---” 318 10 17,32,500.00

--- ---” --- ---” 324/1G, 1M2 06.50 17,32,500.00

--- ---” --- ---” 324/1J3,
329/2-21,2-23

225 17,32,500.00

11 എളസംകുളസം കറസ്ഥാഡസ സതീസം എളസംകുളസം 313/1 11.30 28,82,880.00

--- ---” --- ---” 313/1 01.90 28,82,880.00

--- ---” --- ---” 330 02.70 20,59,200.00

--- ---” --- ---” 413/5 03 28,82,880.00

--- ---” --- ---” 310/3 01.25 41,18,400.00

--- ---” --- ---” 187/5 0.19 20,59,200.00

--- ---” --- ---” 244/2 02 20,59,200.00

--- ---” --- ---” 188/1 02.60 20,59,200.00

--- ---” --- ---” 322/1 0.57 28,82,880.00

--- ---” --- ---” 274/2 0.72 20,59,200.00

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം. പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)

കഫയര് 
വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)

12 എളസംകുളസം കനസ്ഥാര്തസ 
ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം

എളസംകുളസം 375 11.60 20,59,200.00

--- ---” --- ---” 374, 375 14.20 20,59,200.00

--- ---” --- ---” 378, 379, 381 36.32 20,59,200.00

--- ---” --- ---” 378 29.90 20,59,200.00

--- ---” --- ---” 378, 376 14.10 24,71,040.00

--- ---” --- ---” 378 15.52 24,71,040.00

--- ---” --- ---” 392 28 41,18,400.00

--- ---” --- ---” 359/3 01.80 12,35,520.00

13 എളസംകുളസം ഈസ്റ്റസ 
ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം

എളസംകുളസം 436/8 02.42 20,59,200.00

14 കലൂര് ഏരജയ 
ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം

എറണസ്ഥാകുളസം 95/9 08.18 52,80,000.00

--- ---” --- ---” 93/1 01.65 16,47,360.00

--- ---” --- ---” 124/2 123 42,79,275.00

--- ---” --- ---” 124/2 85 42,79,275.00

--- ---” --- ---” 104, 108 to
110, 124

208 42,79,275.00

--- ---” --- ---” 103/1, 104/1 10.80 23,04,225.00

--- ---” --- ---” 104/1,2 30 23,86,518.75

--- ---” --- ---” 124/2, 109,
123

60 41,96,981.25

--- ---” --- ---” 111/2 07.60 27,97,987.50

--- ---” --- ---” 125 0.70 82,29,375.00

--- ---” --- ---” 340 03.73 57,60,562.50

15 രസ്ഥാകമശസ്വരസം കവസ്റ്റസ 
ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം

പേളളുരുതജ 145/2,3,5A,
12,13A

171.18 9,90,000.00

--- ---” --- ---” 145/7,14,13,3,
144,132,
142,143

1270 9,90,000.00

--- ---” --- ---” 156/2 70 11,55,000.00

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം. പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)

കഫയര് 
വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)

--- ---” --- ---” 139,140,
141,142

470 9,90,000.00

--- ---” --- ---” 150/1B2 40 16,50,000.00

--- ---” --- ---” 154/1 06 16,50,000.00

--- ---” --- ---” 157/7 07 11,55,000.00

--- ---” --- ---” 154 21 9,90,000.00

--- ---” രസ്ഥാകമശസ്വരസം &
പേളളുരുതജ

463, 158/4 10 11,55,000.00

--- ---” രസ്ഥാകമശസ്വരസം 266-269 60 9,90,000.00

--- ---” --- ---” 485/1,2,3,488 152 74,25,000.00

--- ---” --- ---” 481, 482, 483 12 4,12,500.00

--- ---” --- ---” 478/7 10 7,42,500.00

--- ---” --- ---” 740 15 10,72,500.00

--- ---” --- ---” 383 12 9,90,000.00

--- ---” --- ---” 741/3 06 8,25,000.00

--- ---” കതസ്ഥാപ്പുസംപേടെജ 1192 208 12,37,500.00

--- ---” രസ്ഥാകമശസ്വരസം 1464 10 10,72,500.00

--- ---” പേളളുരുതജ 205/1A, 2A 22 11,55,000.00

--- ---” രസ്ഥാകമശസ്വരസം 745/5 08 10,72,500.00

--- ---” --- ---” 462/4 03.50 9,90,000.00

--- ---” --- ---” 1853 10,72,500.00

16 കകസ്ഥാചജന് മവറന് 
വഡ്രൈവസ സതീസം

എറണസ്ഥാകുളസം 843(P) 93 82,29,375.00

--- ---” --- ---” 843(P) 425 82,29,375.00

--- ---” --- ---” 843, 2681,
2535(P)

146 82,29,375.00

--- ---” --- ---” 843(P) 150 82,29,375.00

--- ---” --- ---” 843(P) 25 82,29,375.00

--- ---” --- ---” 843(P) 07 82,29,375.00

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം. പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)

കഫയര് 
വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)

--- ---” --- ---” 843(P) 24 82,29,375.00

--- ---” --- ---” 843(P) 133 82,29,375.00

17 സടൗതസ കകസ്ഥാകമഴ്സരല് 
ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം

എറണസ്ഥാകുളസം 555/1, 554/3 5.5 26,33,400.00

--- ---” --- ---” 578/13 5.3 29,62,575.00

--- ---” --- ---” 552/2,3 09 32,91,750.00

--- ---” --- ---” 555/4 04.85 32,91,750.00

--- ---” --- ---” 555/4 23 32,91,750.00

--- ---” --- ---” 551/5 13.50 23,04,225.00

--- ---” --- ---” 550/4,7 32 32,91,750.00

--- ---” --- ---” 553/2 14 32,91,750.00

--- ---” --- ---” 508/1,
550/2,3,4,6,7,

569/1, 573/2,5,
581/4,6,7,

577/2,3,4,12,
17,18

128 39,50,100.00

18 കതസ്ഥാടയസ്ഥാട്ടുകര 
ഡജ.ടെജ.പേജ. സതീസം

ആലുവ കവസ്റ്റസ 308/8-2 02.50 3,30,000.00

--- ---” --- ---” 306/10-2 02.74 4,12,500.00

--- ---” --- ---” 317/8 04 1,98,000.00

19 ആലുവ ഹടൗസജസംഗസ 
സതീസം

ആലുവ കവസ്റ്റസ 231/5 (Old) 11 2,06,250.00

20 മരടെസ വസറസ & 
സര്വ്വതീസസ ഡജ.ടെജ.പേജ. 
സതീസം

മരടെസ 172/22,23 15 9,97,920.00

21 ഇനര്നസ്ഥാഷണല് 
കസ്റ്റഡജയസം വജസജനജറജ 
& സര്വ്വതീസസ ഡജ.ടെജ.പേജ.
സതീസം

എളസംകുളസം 106/3 06.86 16,47,360.00

--- ---” എളസംകുളസം 107/1,2 05.90 6,17,760.00

--- ---” എളസംകുളസം 106-107-111-
112-100-99-97

3200 26,76,960.00

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം. പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)

കഫയര് 
വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)

--- ---” പൂണജത്തുറ 117-130, 
136-138

22 ചെജലവന്നൂര് വസറസ & 
സര്വ്വതീസസ ഡജ.ടെജ.പേജ. 
സതീസം

എളസംകുളസം 635 12 16,47,360.00

--- ---” --- ---” 584/3 19 14,41,440.00

23 ചെജലവന്നൂര് ബണസ 
കറസ്ഥാഡസ

പൂണജത്തുറ 1091/4 15 8,91,000.00

1083/5 06.70 4,45,500.00

1083/1 10 5,94,000.00

1083/5 09 4,45,500.00

24 ചെങ്ങമ്പുഴ പേസ്ഥാര്ക്കസ ചെങ്ങമ്പുഴ
പേസ്ഥാര്ക്കസ

9/10, 
9/11-2, 12-2

155.82 31,68,000.00

  JNI Stadium & Surrounding Structure  -  Asset Details

Sl.No. Description Amount in lakhs

1 Stadium Building 14864.50

2 Stadium Roofing 1584.00

3 Bismi Building 256.93

4 Sub Station 68.78

5 Pump House & Sump 73.88

6 Sewage Treatment Plant 63.70

7 Compound Wall 30.40

8 Stadium Road 51.75

9 Steel Gate 4.11

Total Value 16998.05

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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CMDS Scheme  - Asset Details 

Sl.No. Description Age of the
building

Amount in
lakhs

1 CMDS Complex 26 Years 34,50,33,410

2 Sewage treatment plant building 18 Years 10,65,171

3 Sewage treatment plant  - Masonry tanks
(Total capacity - 590m2)

18 Years 22,80,645

4 Sewage treatment plant - Machineries 18 Years 13,38,750

5 Marine Drive  land near GIDA land –
compound wall (300 m long)

3 Years 4,05,000

6 Marine drive  Walk way from High –
Court Junction to Tata oil Mill canal 
(1120m long) including bridge

3 Years 9,00,00,000

7 Marine Drive Walk way from 
Cheenavala Palam to Kinco Jetty

3 Years 6,48,00,000

8 Laser Show, Rajendra Maidan 2 Years 3,40,29,330

Total 53,89,52,306

CHANGAMPUZHA  PARK  &  SAMADHI MANDAPAM

Sl.
No.

Descrption Area Present Cost Age of the
building 

1 Office building 128m2 10,01,354.40 36 years

2 Two Kiosks 2 x 20.412m2  =  40.824m2 3,19,968 36 years

3 Open air stage 36m2 2,11,615 35 years

4 Brick pavement 1145m2 6,50,496

5 Stage 144m2 20,70,000

6 Auditorium 190.50m2 22,50,000

7 Front Gate 4,50,000

8 Back Gate 45,000

9 Compound Wall 
Samadhi Mandapam

302m2 8,15,400

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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Sl.
No. Descrption Area Present Cost Age of the

building 

10 Smrithi Mandapam
Compound Wall

67.80m2 97,632

11 Smrithi Mandapam
Paving area

200m2 18,000

12 Smrithi Mandapam 16m2 1,85,760

Total 81,15,227

QUALITY CONTROL LAB,  G.C.D.A. KOCHI

Description of Asset Amount (in Rs.)

Quality Control Lab at GCDA Office Building 85,650/-

4.   ഇലകജക്കല് ആസജകള

Sl.No. Electrical Assets Approx. Amount in Lakhs

I GCDA Office, Kadavanthra

1.   125 KVA Generator 6.00

2.   Solar System 25.00

3.   LIFT 5.00

4.   Other electrical equipments 5.00

Total 41.00

II GCDA Marine Drive Shopping Complex

1.   2 nos 250KVA Transformer 20.00

2.   75KVA Generator 2.00

3.   2 nos Escalators 10.00

4.   4 nos LIFTs 20.00

5.   Pump Sets  15, 7.5, 5, 2 HP– 0.75

6.   Kettuvallom Palam Lighting 50.00

Total 102.75

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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Sl.No. Electrical Assets Approx. Amount in Lakhs

III JNI Stadium, Kaloor

1.   2 nos1600 KVA Transformer 50.00

2.   2 nos 750 KVA Generator 40.00

3.   4 nos LIFTs 15.00

4.   Pump sets - 15, 7.5, 5, 2 HP 0.50

5.   4 nos High Mast Lights 2.00

6.   General lighting 20.00

7.   Roof mast lights 200.00

8.   Air Conditioning system 120.00

Total 447.50

IV Rajendra Maidan

1.   General Lighting 1.00

2.   Laser show equipments 200.00

Total 201.00

V Studio apartment Kakkanad

1.   General lighting 2.00

2.   Generator 5.00

3.   2 nos LIFTs 20.00

Total 27.00

VI Fish Farm Project, Mundamveli

1.   General lighting 1.75

2.   Generator 9.00

3.   Other electrical equipments 15.00

Total 25.75

Grand Total 845.00

സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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അനുബന്ധസം   - 2

(ഖണജക 1.1 കസ്ഥാണുക)

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ 

31.03.2018   വകരയുളള ബസ്ഥാധരതകള

ക്രമ
നസം. ഇനസം രൂപേ (ലകതജല്)

1 സര്ക്കസ്ഥാര് വസ്ഥായ്പകള 5858.456
(പേലജശയുളകപകടെ)

2 ഗരസ്ഥാരണജ കമതീഷന് 287.07

3 ആകക 6145.526

സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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അനുബന്ധസം   - 3

(ഖണജക  1.3(എ) കസ്ഥാണുക)

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ 
2017-2018   വര്ഷകതക്കുളള പേദ്ധതജ നജര്കദശങ്ങള

നസം. ശതീര്ഷകസം പേദ്ധതജയുകടെ കപേരസ രൂപേ (ലകതജല്)

1 26159 പേചസ്ഥാളസം - മസ്ഥാമസംഗലസം കറസ്ഥാഡസ 500

2 26160 രസ്ഥാകമശസ്വരസം ഭവന പേദ്ധതജ 500

3 26161 കടെവന മസ്ഥാര്ക്കറസ നവതീകരണസം 100

4 26162 ഗസ്ഥാന്ധജനഗര്  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപകസ  (ഓഫതീസസ
സ്കപേയ്സുസം തതീകയററുസം സഹജതസം) 500

5 26163 പേനമ്പജളളജ നഗര് അവനപ്യൂ-സര്വ്വതീസസ കറസ്ഥാഡസ 100

6 26164 പുതന്കുരജശസ (പുറ്റുമസ്ഥാനൂര്) - ഭവനപേദ്ധതജ/ടെടൗണ്ഷജപസ 250

7 26165 ബണസ  കറസ്ഥാഡസ-വതക്കൂടെസം  അണര്പേസ്ഥാസസ  വകര  കറസ്ഥാഡസ
ദതീര്ഘജപജക്കല് 300

8 26166 ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് ഭവനപേദ്ധതജ 300

9 26167 കലൂര് കസ്റ്റഡജയസം - കസ്ട്രേക്ചെറല് റൂഫസ കപേയജനജസംഗസ 100

10 26168 രസ്ഥാകമശസ്വരസം-സസ്ഥാനസ്ഥാമരജയ  കകസ്ഥാണ്കവനജനു  സമതീപേസം
ഭവന പേദ്ധതജ (LIG) 5

11 26169 ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഓഫതീസസ  പേരജസരതസ  മഴകവളള
സസംഭരണസം/റതീ-ചെസ്ഥാര്ജജസംഗസ 15

12 26170 കതവര-കപേരണ്ടൂര് കനസ്ഥാല് നവതീകരണസം 300

13 26171 കസ്തൂര്ബസ്ഥാ  നഗര്  ഭവനപേദ്ധതജ  (സസ്ഥാമൂഹജകമസ്ഥായജ
അവഗണന കനരജടുന്നവര്ക്കസ)

5

14 26172 കചെരജ നജര്മസ്ഥാര്ജനവസം പേസ്ഥാര്പജടെ പേദ്ധതജയുസം 300

15 26173 കസ്ഥാക്കനസ്ഥാടെസ  ജസംഗ്ഷനജല്  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപകസ
നജര്മസ്ഥാണസം 250

16 26174 ചെര്ചസ ലസ്ഥാനജസംഗസ  കഫസ്ഥാര്കഷസ്ഥാര് കറസ്ഥാഡസ വതീതജ കൂടല്– 500

17 26175 കലൂര്-കടെവന  കറസ്ഥാഡസ  -  കടെവന  മുതല്  കതൃക്കടെവസ
വകര വലതസ വശകത ഫുട്പേസ്ഥാതസ നവതീകരണസം

100

18 26176 വനജതസ്ഥാ കഹസ്ഥാസ്റ്റല് - ഗസ്ഥാന്ധജനഗര് 250

സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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അനുബന്ധസം   -  4
(ഖണജക  1.4  കസ്ഥാണുക)

2017-18   വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരര പേത്രജക   -   വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ 
വരവസ കചെലവസ

ഇനസം തുക ഇനസം തുക
1. റവനപ്യൂ

    1.  സര്ക്കസ്ഥാര് ഗസ്ഥാനസ 0 1.  സജറജസംഗസ ഫതീ & ഓണകററജയസം 249024.00

  2. വസ്ഥാടെക 120323267.19 2.  എസ്റ്റസ്ഥാബജകഷ്മെനസ 115011076.00

  3. സൂപര്വജഷന് &കസകനജസ 0 3.  ഓഫതീസസ കചെലവകള 107929240.74
  4. പേലജശ 121590866.51 4.  പൂകനസ്ഥാട പേരജപേസ്ഥാലനസം 855050.00
  5.  ഫതീസസ 23183784.00 5.  വസ്ഥാഹനങ്ങള 1009328.98

  6.  മറസ വരവകള 358150.04 6.  പേരസരസം, കലസര് കഷസ്ഥാ 729869.16

7.  ലതീഗല് &  ബസ്ഥാങ്കസ ചെസ്ഥാര്ജസസ 1088916.53
8. സര്ക്കസ്ഥാര് പേജന്വലജച ഗസ്ഥാനസ 61360567.00
9. കകടജടെങ്ങളുകടെ അറകുറപണജ 17145389.79
10. മറസ കചെലവകള 4161239.24

ആകക 265456067.74 ആകക 309539701.44
2.  മൂലധനസം
1.  വജകസന പേദ്ധതജകള 16752861.78 1.  വജകസന പേദ്ധതജകള 25065991.80
2.  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരജല് നജനളള
     പേരജപേസ്ഥാലന കചെലവസ 0

2.  കകടജടെ നജര്മസ്ഥാണസം 165731358.00
3.  കപേസ്ഥാതുപേദ്ധതജകള 0

3.  MP/MLA SDF ഗസ്ഥാനസ 0 3.  വസ്ഥായ്പസ്ഥാ തജരജചടെവസ 0
4.  FIFA ഫണസ (സര്ക്കസ്ഥാര്
    വജഹജതസം) 161309890.00 4.  മജനജ കസ്റ്റഡജയസം - 

     വടെവകകസ്ഥാടെസ-പുതന്കുരജശസ 0

ആകക 178062751.78 ആകക 190797349.80

3.  ബസ്ഥാദ്ധരത
1. കപ്രസ്ഥാവജഡനസ ഫണസ /
 കപേന്ഷന് കകസ്ഥാണ്ടജബപ്യൂഷന് 106200.00 1.  കപ്രസ്ഥാവജഡനസ ഫണസ 0

2.  തജരജചസ നല്കകണ
     നജകകപേങ്ങള 31342682.00 2.   മുന്കൂര് 0

3.  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരജല് നജനളള
     പേരജപേസ്ഥാലന കചെലവസ ,     
     വവദദ്യുതജ/വസ്ഥാടര് ചെസ്ഥാര്ജസ

7699107.00
3.   പേലജശരഹജത മുന്കൂര് 1508964.00

4.  നജകകപേങ്ങള 68124.00

4.  ജതീവനക്കസ്ഥാരജല് നജനളള
    റജക്കവറജകള & 
    സസ്കപേന്സസ അക്കടൗണസ

3892704.30 5.  സസ്കപേന്സസ അക്കടൗണസ 1059114.30

ആകക 43040693.30 ആകക 2636202.30

ആകക വരവസ 486559512.82 ആകക കചെലവസ 502973253.54

മുന്നജരജപസ 1043920304.82 നതീക്കജയജരജപസ 1027506564.10

ആകക കമസ്ഥാതസം 153047817.64 ആകക കമസ്ഥാതസം 153047817.64

സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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വജവജധ തകദശസസ്വയസംഭരണ സസ്ഥാപേനങ്ങള ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .  യസ നല്കുവസ്ഥാനുളള
അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം സസംബന്ധജച പേത്രജകസ്ഥാസസംഗഹസം 

(1992   മുതല്   2018      വകര കസ്ഥാലയളവജകല ഏകകദശ കണക്കസ  )

നഗരസഭകള ഗസ്ഥാമപേഞസ്ഥായത്തുകള

ക്രമ
നമ്പര്

സസ്ഥാപേനസം അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം
(രൂപേ)

ക്രമ
നമ്പര്

സസ്ഥാപേനസം അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം
(രൂപേ)

1 കകസ്ഥാചജ നഗരസഭ 26,48,59,781 1 കസ്ഥാഞ്ഞൂര് 65,87,909

2 ആലുവ നഗരസഭ 2,54,28,082 2 കടുങ്ങല്ലൂര് 44,14,560

3 കപേരുമ്പസ്ഥാവൂര് 1,46,77,981 3 തജരുവസ്ഥാങ്കുളസം 6,66,274

4 പേറവൂര് 7,87,58,343 4 കചെസ്ഥാറസ്ഥാനജക്കര 3,91,701

5 തൃപ്പൂണജത്തുറ 90,20,671 5 മുളന്തുരുതജ 44,01,944

6 അങ്കമസ്ഥാലജ 61,46,748 6 കചെരസ്ഥാകനല്ലൂര് 9,34,112

7 ഏലൂര് 21,06,415 7 തൃക്കസ്ഥാക്കര (1992-2015) 14,33,443

8 തൃക്കസ്ഥാക്കര 
(2015 മുതല്)

--- 8 ഉദയസംകപേരൂര് 4,14,750

9 കചെലസ്ഥാനസം 6,53,776

10 വരസ്ഥാപ്പുഴ 8,48,578

11 എടെതല 38,98,077

12 കചെങ്ങമനസ്ഥാടെസ 37,20,119

13 ചൂര്ണജക്കര 39,13,240

14 വടെവകകസ്ഥാടെസ-
പുതന്കുരജശസ 

80,30,814

ആകക 40,09,98,021 ആകക 4,03,09,297

ആകക = 40,09,98,021 + 4,03,09,297 = 44,13,07,318

(തകദശ  സസ്ഥാപേനങ്ങളജല്  നജനസം  ധനകസ്ഥാരര  പേത്രജകകള  ലഭജചജടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  മുന്കസ്ഥാലങ്ങളജകല
കണക്കുകളുകടെ അടെജസസ്ഥാനതജല് തയ്യേസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയതസ - പേലജശ ഉളകപടുതജയജടജല.)

സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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31.03.2018   വകര നല്കജയതജല് ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാത മുന്കൂറുകളുകടെ 
വജശദവജവരസം കസ്ഥാണജക്കുന്ന പേത്രജക

ക്രമ
നസം.

ബജല് നമ്പര് &
തതീയതജ ബജല് വജവരങ്ങള തുക

Opening Balance  ( 1978-79 മുതല് 1996-97 വകര) 5,67,00,870

1997-98

1

23.04.98 ബജല് 
നസം.1171/97-98/ഐ.ഇ 
& ആര്.എ.2/ 88/ 
ജജ.സജ. ഡജ.എ

മരടെജകല ഗസ്ഥാന്ധജ സ്ട്രേക്ചെര് നജര്മജക്കുന്നതജനസ 
കവണജയുളള കചെലവസ  - സ്കപേഷരല് 
തഹസതീല്ദസ്ഥാര്ക്കസ കകസ്ഥാടുതതസ

10,000

1998-99

ശതീ  .   എസസ  .  വജജയകുമസ്ഥാര്   (  എ  .  റജ  .  പേജ  )

2
25.11.98 ബജല് 
നസം.1227/98-99 
(പേജ.എല്.4/18681/98)

സര്കവ്വ വര്ക്കജനസ കവണജ കകസ്ഥാടുതതസ - 
ഇ.ഡബപ്യൂ.എസസ.റജ.പേജ.കനസ്ഥാല്, ചെജലവന്നൂര് 5,000

ശതീ. നസറുദതീന്. എ.റജ.പേജ

സ്റ്റതീല് കകസ്ഥാസംപകസ  ,   കകസ്ഥാഴജകക്കസ്ഥാടെസ

3 18.7.98 ബജ.ആര്. 
നസം.507/ 98-99

100% അഡസ്വസ്ഥാന്സസ കകസ്ഥാടുതതസ - സ്റ്റതീല് 
വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ

4,03,884

4 23.09.98 ബജ.ആര് നസം. 
859/98-99

100% അഡസ്വസ്ഥാന്സസ കകസ്ഥാടുതതസ - സ്റ്റതീല് 
വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ

2,61,588

1999-2000

ശതീമതജ  .  ടെജ  .  കക  .  അന്നമ  ,   കസകന് ഓഫതീസര്  ,   റവനപ്യൂ

5
19.05.99 ബജല് 
നസം.202/99-00(9989/ 
എകസ്റ്ററസ/എ 1/98)

സ്കപേഷരല് തഹസതീല്ദസ്ഥാര്ക്കസ (എല്.എ) 
കകസ്ഥാടുതതസ - മടസ്ഥാകഞരജ പേസ്ഥാലതജകന 
കനസ്ഥാടജഫജകക്കഷന് പ്രസജദ്ധതീകരജക്കുന്നതജകന 
കചെലവസ എല്.എ.ആക്ടസ അനുസരജചസ

50,000

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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ക്രമ
നസം.

ബജല് നമ്പര് &
തതീയതജ ബജല് വജവരങ്ങള തുക

6

29.05.99 ബജല് 
നസം.355/99-00 
(ഓര്ഡര്)നസം.17004/ 
പേജ.പേജ.എസം./99)

പ്രജന്സജപസ്ഥാളജനസ കകസ്ഥാടുതതസ - അഗജകളചറല് 
ഓഫതീസസ, എറണസ്ഥാകുളസം.  മൂവസ്ഥാറ്റുപുഴ 
ഇ.ഇ.സജ.മസ്ഥാര്ക്കറജകല ഉദ്ഘസ്ഥാടെന ചെടെങ്ങജകന 
കചെലവസ

50,000

2002-2003

7 2009/02-03/19.06.02
പ്രജന്സജപസ്ഥാള, സ്കൂള ഓഫസ എഞജനതീയറജസംഗസ - 
പേജ.ആര്.4/19076/കകസ്ഥാചജയജകല ഇന്ഡസ്ട്രേജയല് 
മസ്ഥാകനജ്കമനജകനക്കുറജചളള പേഠനസം നടെതജയതജനസ

2,00,000

2003-04

8 81/03-04   23.04.03 അഡസ്വകക്കറസ ഒ.എ.ദസ്ഥാസജനസ നല്കജയതസ 5,000

2014-15

9
516/2014-15/
03.09.2014

എറണസ്ഥാകുളസം രസ്ഥാകജന്ദ്ര വമതസ്ഥാനജയജല് കബസ്ഥാര്കവല്
നജര്മജക്കുന്നതജനസ  ശതീ.ഷസ്ഥാനവസ്ഥാസസ,  അസജസ്റ്റനസ
എഞജനതീയര്ക്കസ നല്കജയതസ

19,500.00

2015-16

10 B/R No.966/15-16/
15.10.2015

ഇലകന്  കചെലവസ  -  ശതീ.  എസം.സജ.കജസ്ഥാസഫസ,
അസജസ്റ്റനസ  അഡജനജകസ്ട്രേറതീവസ  ഓഫതീസര്ക്കസ
നല്കജയതസ

2,50,00.00

11
B/R No.1644/15-16/

01.03.2016

കലസര് കഷസ്ഥായസ  കസ്മസ്ഥാക്കസ ഫ്ലൂയജഡസ വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ
ശതീ.വജ.കമസ്ഥാഹനദസ്ഥാസന്,  അസജ.  എഞജനജയര്ക്കസ
നല്കജയതസ

2,80,00.00

12 B/R No.1679/15-16/
05.03.2016

ഫജഷസ  ഫസ്ഥാസം  കപ്രസ്ഥാജക്ടജകന  ഉദ്ഘസ്ഥാടെനകചലവസ  -
ശതീമതജ.ദജവര  വജജയന്,  അസജ.  എഞജനജയര്ക്കസ
നല്കജയതസ

10,00,00.00

2016-17

13 142/2016-17 കകജസ  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാസം  കപ്രസ്ഥാജക്ടജനു  കവണജ  അസജ.
എഞജനതീയര് ശതീമതജ ദജവരസ്ഥാ വജജയനസ നല്കജയസ 50,000

14 212/2016-17 /
09.05.2016

Payment of Advance to Sri Simon Varghese
for  maintaining  fish  at  Mundamveli  for  the
period from 13.04.2016 to 31.05.2016

1,56,666

15
792/2016-17 /

07.06.2016

Payment  of  advance  to  Simon Varghese  for
maintaining  Fish  at  Munadamveli  for  the
month of June 2016

1,00,000

16 242/2016-17 /
21.07.2016

Payment  of  advance  to  Simon Varghese  for
maintaining  Fish  at  Munadamveli  for  the
month of July 2016

1,00,000

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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17 7490/2016-17 /
09.08.2016

Payment  of  advance  to  Simon Varghese  for
maintaining  Fish  at  Munadamveli  for  the
month of August 2016

1,00,000

18
2910/2016-17 /

28.01.2017

Advance payment ot M/s Guru Agencies for
the  supply  of  submersible  pump  and
accessories for Mundamveli Cage Fish Farm

1,28,422

19 3279/2016-17 /
04.03.2017

ശതീ  വജ  കമസ്ഥാഹനദസ്ഥാസന്,അസജ.  എഞജനതീയര്ക്കസ
ഇലകജക്കല്  ഇന്സ്കപേകകറജകല  ഫതീസസ
ഇനതജല് നല്കജയതസ

6,000

2017-18

20
1821/17-18 / 
06.10.2017

സജ.ജയചെന്ദ്രന്,  അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയര്ക്കസ
ജവഹര്ലസ്ഥാല്  കനഹ്രു  അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര
കസ്റ്റഡജയതജല്  ഫസ്ഥാഗസ  കഫയജസംസസ
നജര്മജക്കുന്നതജനസ നല്കജയതസ

99,000

21
904/17-18  /
17.10.2017

സജ.ജയചെന്ദ്രന്,  അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയര്ക്കസ
ജവഹര്ലസ്ഥാല്  കനഹ്രു  അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര
കസ്റ്റഡജയതജല്  കബസ്ഥാസംബസ
നജര്വ്വതീരരമസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  നല്കജയതസ

4,000

22
3182/17-18  /
01.02.2018

എസസ.  കഹമ,  അസജസ്റ്റനസ  എകജകപ്യൂടതീവസ
എഞജനതീയര്ക്കസ  കകസ്ഥാമ്പറതീഷന്  ഏരജയ
പസ്ഥാസ്റ്റജകസ ഷതീറ്റു കകസ്ഥാണസ മൂടുന്നതജനസ നല്കജയതസ

34,020

ആകക 5,86,36,950

സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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അനുബന്ധസം   - 7
(ഖണജക   2.33  കസ്ഥാണുക)

31.03.2018      ല് കപേന്ഷന് ഫണജല് ഉളള സജര നജകകപേ വജവരങ്ങള

ക്രമ നസം. ബസ്ഥാങ്കസ /  ടഷറജ തതീയതജ തുക

1 അഡതീഷണല് സബസ ടഷറജ, എറണസ്ഥാകുളസം 22.05.17 1,00,00,000

2 --- ---” 22.05.17 3,00,00,000

3 --- ---” 07.06.17 3,00,00,000

4 --- ---” 15.06.17 3,00,00,000

5 --- ---” 13.07.17 3,27,05,300

6 --- ---” 18.07.17 1,00,00,000

7 --- ---” 26.07.17 1,15,00,000

8 --- ---” 22.09.17 2,00,00,000

9 --- ---” 07.12.17 1,00,00,000

10 --- ---” 08.12.17 1,00,00,000

11 --- ---” 11.12.17 1,00,00,000

12 --- ---” 27.12.18 1,00,00,000

13 --- ---” 29.12.18 1,00,00,000

14 --- ---” 30.12.18 50,00,000

15 --- ---” 10.01.18 1,00,00,000

16 --- ---” 11.01.18 5,00,00,000

17 --- ---” 21.02.18 1,00,00,000

18 എറണസ്ഥാകുളസം ജജലസ്ഥാ സഹകരണ ബസ്ഥാങ്കസ, ആലുവ 02.03.18 20,38,82,086

19 അഡതീഷണല് സബസ ടഷറജ, എറണസ്ഥാകുളസം 24.03.18 1,02,30,832

20 --- ---” 11.04.18 5,00,00,000

21 --- ---” 11.04.18 9,00,00,000

22 --- ---” 11.04.18 1,50,00,000

23 --- ---” 13.04.18 3,54,27,400

24 --- ---” 16.04.18 1,50,00,000

25 --- ---” 25.04.18 2,83,53,742

26 --- ---” 16.05.18 1,00,00,000

ആകക 66,70,99,360

                                                  സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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അനുബന്ധസം   - 8
(ഖണജക  2.36 കസ്ഥാണുക)

31.03.2018   വകരയുളള സജരനജകകപേങ്ങളുകടെ വജവരങ്ങള

Sl.No Name of Bank FD Receipt No. From To FD Value
Maturity
Value

%
Rate

Sl.No. in
FD

Register

1 Addl. Sub Treasury 867183 03.04.2017 03.04.2018 59,00,000 8.5 882

2 Addl. Sub Treasury 867214 10.04.2017 10.04.2018 79,00,000 8.5 883

3 Addl. Sub Treasury 867217 10.04.2017 10.04.2018 2,16,27,400 8.5 884

4 Addl. Sub Treasury 867251 21.04.2017 21.04.2018 2,78,93,200 8.5 889

5 EDCB Ernakulam Main 345749 24.04.2017 24.04.2018 14,00,000 15,26,578 8.75 890

6 Addl. Sub Treasury 867280 04.05.2017 04.05.2018 3,00,00,000 8.5 892

7 Addl. Sub Treasury 189991 22.05.2017 22.05.2018 3,41,67,900 8.5 893

8 Addl. Sub Treasury 189993 22.05.2017 22.05.2018 3,43,67,700 8.5 894

9 Addl. Sub Treasury (S/b A/c) 867342 02.06.2017 02.06.2018 5,00,00,000 8.5 898

10 Addl. Sub Treasury (S/b A/c) 867343 02.06.2017 02.06.2018 5,00,00,000 8.5 899

11 Addl. Sub Treasury (S/b A/c) 867344 02.06.2017 02.06.2018 5,00,00,000 8.5 900

12 Addl. Sub Treasury (S/b A/c) 867345 02.06.2017 02.06.2018 3,22,88,000 8.5 901

13 People's Urban Bank, Kakkanad 215065 08.06.2017 08.06.2018 5,00,00,000 8.5 903
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Sl.No Name of Bank FD Receipt No. From To FD Value
Maturity
Value

%
Rate

Sl.No. in
FD

Register

14 People's Urban Bank, Kakkanad 215066 08.06.2017 08.06.2018 5,33,61,282 8.5 904

15 People's Urban Bank, Kakkanad 215067 09.06.2017 09.06.2018 5,00,00,000 8.5 905

16 People's Urban Bank, Kakkanad 215068 09.06.2017 09.06.2018 5,00,00,000 8.5 906

17 People's Urban Bank, Kakkanad 215069 09.06.2017 09.06.2018 5,00,00,000 8.5 907

18 People's Urban Bank, Kakkanad 215070 09.06.2017 09.06.2018 3,08,90,847 8.5 908

19 Addl. Sub Treasury (S/b A/c) 867382 14.06.2017 14.06.2018 5,00,00,000 8.5 909

20 Addl. Sub Treasury (S/b A/c) 867383 14.06.2017 14.06.2018 5,00,00,000 8.5 910

21 Addl. Sub Treasury (S/b A/c) 867384 14.06.2017 14.06.2018 5,00,00,000 8.5 911

22 Addl. Sub Treasury (S/b A/c) 867385 14.06.2017 14.06.2018 5,00,00,000 8.5 912

23 Addl. Sub Treasury (S/b A/c) 867386 14.06.2017 14.06.2018 5,00,00,000 8.5 913

24 Addl. Sub Treasury (S/b A/c) 867387 14.06.2017 14.06.2018 4,90,00,000 8.5 914

25 People's Urban Bank, Kakkanad 215252 08.07.2017 08.07.2018 81,82,144 8.5 916

26 People's Urban Bank, Kakkanad 215254 11.07.2017 11.07.2018 1,43,20,628 8.5 917



-167-

Sl.No Name of Bank FD Receipt No. From To FD Value
Maturity
Value

%
Rate

Sl.No. in
FD

Register

27 Addl. Sub Treasury 188447 04.10.2017 04.10.2018 37,84,700 8.5 922

28 ESAF Tripunithura 10180000192159 26.03.2018 27.03.2019 95,00,000 8.93 935

29 ESAF Tripunithura 10180000192069 26.03.2018 27.03.2019 90,00,000 8.93 936

30 ESAF Tripunithura 10180000192049 26.03.2018 27.03.2019 85,00,000 8.93 938

31 ESAF Tripunithura 10180000192059 26.03.2018 27.03.2019 66,00,000 8.93 939

Total 98,86,83,801

 സതീനജയര്  കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്
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അനുബന്ധസം   - 9
(ഖണജക  3.12 കസ്ഥാണുക)

GUARANTEE COMMISSION

Sl.No. Financing agencies to whom
guarantee was given

Government Order Guarantee Commission due (Payable with
Interest) as on 31.03.2018

1 BANK OMB GO(MS) No. 486/88/Fin dated 19.07.1988 12,16,679

2 BANK OMB GO(MS) No. 339/89/Fin dated 19.07.1989 10,24,560

3 BANK OMB GO(MS) No. 391/90/Fin dated 19.07.1990 9,33,015

4 BANK OMB GO(MS) No. 574/91/Fin dated 01.11.1991 14,44,533

5 BANK OMB GO(MS) No.962/92/Fin dated 18.11.1992 11,84,547

6 BANK ON SLR BOND GO(MS) No.30/94/LAD dated 11.02.1994 1,88,65,000

7 HUDCO GO(MS) No.29/94/LAD dated 11.02.1994 40,38,961

Total 2,87,07,295

      സതീനജയര്  കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്
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അനുബന്ധസം   - 10
(ഖണജക 3.13 കസ്ഥാണുക)

സര്ക്കസ്ഥാര് വസ്ഥായ്പകള   - 31.03.2018   വകരയുളള ആകക കുടെജശ്ശേജക

ക്രമ
നസം.

ഉതരവസ നമ്പരുസം തതീയതജയുസം
തുക

(ലക
തജല്)

മുതല് പേലജശ പേജഴപലജശ കമസ്ഥാതസം തുക

സര്ക്കസ്ഥാര് വസ്ഥായ്പ
1 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.221/98/എല്.എ.ഡജ, 24.10.1998 697.14 69714000 170461235 2929802.47 237432060.70

ഓപണ് മസ്ഥാര്ക്കറസ വസ്ഥായ്പ
1 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1738/95/എല്.എ.ഡജ, 30.03.1995 100 7500000 21768750 369531.25 28608593.75
2 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1418/96/എല്.എ. ഡജ, 19.03.1996 100 8750000 28218750 369531.25 36008593.75
3 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.904/97/എല്.എ.ഡജ, 06.03.1997 100 10000000 33000000 378125.00 41860937.50
4 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.836/98/എല്.എ.ഡജ, 24.03.1998 100 10000000 29400000 360937.50 38343750.00
5 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.733/99/എല്.എ.ഡജ, 27.02.1999 100 10000000 27000000 343750.00 35976562.50
6 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1471/2000/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ, 29.03.2000 100 10000000 25650000 522500.00 34795000.00
7 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.4934/2000/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ, 13.12.2000 200 20000000 39600000 990000.00 58335000.00
8 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.998/2001/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ, 16.03.01 125 12500000 24750000 618750.00 36459375.00
9 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1180/2003/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ, 28.03.03 30 3000000 5280000 132000.00 8073750.00
10 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1098/2004/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ, 23.03.04 65 6500000 10725000 268125.00 16760250.00
11 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1143/2005/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ, 23.03.05 53.5 5350000 8239000 205982.00 13191769.00

ആകക 173314000 424092735 7489034.47 585845642.20

സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്
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കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ(എ 4)444/2019 കകരള സസംസസ്ഥാന ഓഡജറസ വകുപസ 
വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ 
ഓഡജറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം, കകസ്ഥാചജ - 682020.
കഫസ്ഥാണ് : 0484 2205882
email : gcdaaudit.ksad@kerala.gov.in
തതീയതജ : 19.09.2019

ഓഡജറസ സര്ടജഫജക്കറസ   - 2017-18

1994 കല കകരള കലസ്ഥാക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ നജയമതജകല 4-ാസ്ഥാസം വകുപസ, 2015 കല

കകരള ടെടൗണ് ആനസ കണ്ടജ പസ്ഥാനജസംഗസ  (കഡവലപസകമനസ അകതസ്ഥാറജറതീസസ) ചെടങ്ങളജകല ചെടസം

59, 2016 കല കകരള നഗര-ഗസ്ഥാമസ്ഥാസൂത്രണ നജയമതജകല വകുപസ 100 എന്നജവ അനുസരജചസം

കസംപ് കടസ്ഥാളര്   ആന്ഡസ  ഓഡജറര്  ജനറല്  നജര്കദശജച  ഓഡജറജസംഗസ  സ്റ്റസ്ഥാന്കഡര് ഡുകള

അവലസംബജചസം വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ 2017-18 വര്ഷകത വസ്ഥാര്ഷജക

ധനകസ്ഥാരര കസ്റ്ററസകമനസ  പേരജകശസ്ഥാധജചതസ്ഥായജ ഞസ്ഥാന് സസ്ഥാകരകപടുത്തുന.

എകന റജകപസ്ഥാര്ടജകല ഭസ്ഥാഗസം 1.3 ല് പ്രതജപേസ്ഥാദജചജട്ടുളള അപേസ്ഥാകതകള ഒഴജകക എകന

അഭജപ്രസ്ഥായതജല് വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരരപേത്രജക വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ

2016-17 കല വരവസ-കചെലവകകള ശരജയസ്ഥായ രതീതജയജല് അവതരജപജക്കുന.

സതീനജയര് കഡപേപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

(വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2017-18)
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