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സതീനജയര് കഡപപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

കചെയര്മഭന്   (കസക്രടറജ മുഖഭനജരന)
വജശഭല കകഭചജ വജകസന അകതഭറജറജ

സര്,
വജഷയന :- വജശഭല  കകഭചജ  വജകസന  അകതഭറജറജയുകടെ  2018-19 വര്ഷകത

ഓഡജറസ റജകപഭര്ടസ പുറകപടുവജക്കുന്നതസ - സനബനജചസ

1994 കല കകരള കലഭക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ  നജയമതജകല വകുപസ  13,  1996 കല കകരള
കലഭക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ ചെടങ്ങളജകല ചെടന 18, 2015 കല കകരള ടെടൗണ് ആനസ കണ്ടജ പഭനജനഗസ
(കഡവലപസകമനസ  അകതഭറജറതീസസ)  ചെടങ്ങളജകല  ചെടന  59,  2016 കല കകരള  നഗര-ഗഭമഭസൂത്രണ
നജയമതജകല  വകുപസ  100  എന്നജവയജകല  വരവസകള്  പ്രകഭരനവജശഭല  കകഭചജ  വജകസന
അകതഭറജറജയുകടെ  2018-19 സഭമ്പതജക  വര്ഷകത  ധനകഭരര  പത്രജകയുകടെ  പരജകശഭധനഭ
ഫലമഭയുള്ള ഓഡജറസ റജകപഭര്ടസ 1994 കല കകരള കലഭക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ നജയമന വകുപസ 15(1),
1996 കല കകരള കലഭക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ ചെടങ്ങളജകല ചെടന 23(1) എന്നജവയജല് നജര്കദ്ദേശജക്കുന്ന
പ്രകഭരമുള്ള തുടെര് നടെപടെജകള്ക്കഭയജ ഇകതഭകടെഭപന അയക്കുന.

ഈ  റജകപഭര്ടജകല  ഭഭഗന-2,  ഭഭഗന-3  എന്നജവയജകല  ഖണജകകളജകലയസ  പ്രകതരക
ശ്രദ്ധ ക്ഷണജക്കുന. ഈ റജകപഭര്ടസ കകപറജയഭലുടെന് ഇതജല് പരഭമര്ശജക്കുന്ന ക്രമകക്കടുകള്ക്കസ
ഉതരവഭദജകളഭയ  വരകജകകള  പ്രസക  ഖണജകകളുകടെ  പകര്പസ  സഹജതന  വജവരന
ധരജപജകക്കണതഭണസ .

ഈ  റജകപഭര്ടസ  കകപറജ  രണസ  മഭസതജനകന  ഇതജല്  ഉള്കപടുന്ന  ഓഡജറസ
പരഭമര്ശങ്ങള്/തടെസ്സങ്ങള്  ഒഴജവഭക്കുന്നതജനഭവശരമഭയ  നടെപടെജ  സസതീകരജകക്കണതുന  ആയതസ
സനബനജച  ഒരു  റജകപഭര്ടസ  പ്രസ്തുത  കഭലയളവജനുള്ളജല്  ഈ  ഓഫതീസജകലയസ  അയച
തകരണതുമഭണസ  (കലഭക്കല് ഫണസ  ഓഡജറസ  നജയമന  വകുപസ  15(1),   കലഭക്കല് ഫണസ  ഓഡജറസ
ചെടങ്ങളജകല ചെടന 23(1), കകരള ടെടൗണ് ആനസ കണ്ടജ പഭനജനഗസ (കഡവലപസകമനസ അകതഭറജറതീസസ)
ചെടങ്ങളജകല ചെടന 60 എന്നജവ കഭണുക).

       വജശസസ്തതകയഭകടെ,

                                    (ഒപസ)
സതീനജയര് കഡപപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്

ഉള്ളടെക്കന :-  2018-19 വര്ഷകത ഓഡജറസ റജകപഭര്ടസ 

പകര്പസ    :-
1. കസക്രടറജ, തകദ്ദേശസസയനഭരണ വകുപസ, തജരുവനനപുരന (ഉപരജപത്രന സഹജതന)
2. അക്കടൗണനസ ജനറല് (ഓഡജറസ), തജരുവനനപുരന (ഉപരജപത്രന സഹജതന)
3. ഡയറക്ടര്, കകരള സനസഭന ഓഡജറസ വകുപസ, തജരുവനനപുരന (ഉപരജപത്രന സഹജതന)
4. കഭരരഭലയ പകര്പസ
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വജശസ്ഥാല കകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ 

2018-19   കല  ധനകസ്ഥാരര പതജകയജകന്മേലുള്ള ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ
[1994-കല കകരള കലസ്ഥാക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ നജയമതജകല 13-ാസ്ഥാസം വകുപസ പ്രകസ്ഥാരവസം, 1996 കല കകരള കലസ്ഥാക്കല്

ഫണസ ഓഡജറസ ചടങ്ങളജകല 18-ാസ്ഥാസം ചടപ്രകസ്ഥാരവസം,  2015 കല കകരള ടെടൗണ് ആനസ കണ്ടജ പസ്ഥാനജസംഗസ
(കഡവലപസകമനസ അകതസ്ഥാറജറതീസസ) ചടങ്ങളജകല ചടസം 59 പ്രകസ്ഥാരവസം, 2016 കല കകരള നഗര-ഗസ്ഥാമസ്ഥാസൂതണ

നജയമതജകല വകുപസ 100  പ്രകസ്ഥാരവസം പുറകപടുവജക്കുന്നത് ] 

വജശസ്ഥാല  കകസ്ഥാചജ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  2018-19  വര്ഷകത  ധനകസ്ഥാരര  പതജക

ഓഡജറജനു വജകധയമസ്ഥാക്കുകയുണസ്ഥായജ.  കൂടെസ്ഥാകത, വജവജധ ഇനങ്ങളജലസ്ഥായജ ലഭജച തുകകളുകടെ  വരവസ,

അവയുകടെ  ഒടുക്കല്,  വജവജധ  അക്കടൗണ്ടുകളജല്  നജന്നുള്ള  പണസം   പജന്വലജക്കല്  എന്നജവ

സമകസ്ഥാലജകമസ്ഥായജ പരജകശസ്ഥാധജചജട്ടുണസ.  ഓഡജറജല് കകണതജയ അപസ്ഥാകതകള് അതതു സമയസം

ഓഡജറസ  അകനന്വേഷണക്കുറജപ്പുകളജലൂകടെ  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  ശ്രദ്ധയജല്കപടുതജയജട്ടുണസ.  56

അകനന്വേഷണക്കുറജപ്പുകള്  നലജയതജല്  38 എണ്ണതജനസ  മറുപടെജ  ലഭജചജട്ടുണസ.  ലഭജച  മറുപടെജകള്

പരജഗണജചതജനു  കശഷസം  പ്രധസ്ഥാനകപട  നജരതീക്ഷണങ്ങള്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ടജല്

കചര്തജരജക്കുന്നതസ.

സസ്ഥാപനതജല്  നജന്നുസം  ലഭരമസ്ഥായ  രജജസ്റ്ററുകളുകടെയുസം  കരഖകളുകടെയുസം  വജവരങ്ങളുകടെയുസം

വജശദതീകരണതജകനയുസം  അടെജസസ്ഥാനതജലസ്ഥാണസ  ഈ  റജകപസ്ഥാര്ടസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയജരജക്കുന്നതസ.

സസ്ഥാപനസം നലജയ കതറസ്ഥായ വജവരതജകനകയസ്ഥാ ലഭരമസ്ഥാക്കസ്ഥാത വജവരതജകനകയസ്ഥാ കസ്ഥാരരതജല്

സസംസസ്ഥാന ഓഡജറസ വകുപജനസ ഉതരവസ്ഥാദജതമജല.

ഓഡജറസ നടെത്തുവസ്ഥാന് ചുമതലകപട ഉകദരസ്ഥാഗസര്

ക്രമ
നസം.

ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ കപരുസം  തസജകയുസം
കസ്ഥാലയളവസ

മുതല് വകര

1. എസം. വജ. സജനജ,  സതീനജയര് കഡപപ്യൂടജ ഡയറക്ടര് 16.05.2019 10.06.2020

2. കജസ്ഥാണ് മകനസ്ഥാഹര്  എ,
സതീനജയര് കഡപപ്യൂടജ ഡയറക്ടര് 11.06.2020 03.11.2020
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3. ജജനജല് കറസ്ഥായസ ഡജ, ഓഡജറസ ഓഫതീസര് (ഹ.കഗ.)
(ഇന്-ചസ്ഥാര്ജസ ഓഫസ സതീനജയര് കഡപപ്യൂടജ ഡയറക്ടര് ) 

04.11.2020 15.11.2020

4. വജജയകുമസ്ഥാര്  എസസ,
സതീനജയര് കഡപപ്യൂടജ ഡയറക്ടര് 

16.11.2020 തുടെരുന്നു

ഓഡജറസ നടെതജയ ഉകദരസ്ഥാഗസര്

1. ശ്രതീമതജ രശജ ആര്.,  ഓഡജറസ ഓഫതീസര് (ഹ.കഗ)

2. ശ്രതീ  ജജനജല് കറസ്ഥായസ  ഡജ.,  ഓഡജറസ ഓഫതീസര് (ഹ.കഗ)

3. ശ്രതീമതജ ഉമ ജജ.,  അസജസ്റ്റനസ ഓഡജറസ ഓഫതീസര്

4. ശ്രതീ സസ്ഥാബു കതസ്ഥാമസസ  പജ.,  സതീനജയര് കഗഡസ ഓഡജറര്

5. ശ്രതീ പ്രദതീപസ കുമസ്ഥാര് ആര്.,   സതീനജയര് കഗഡസ ഓഡജറര്

6. ശ്രതീ കജസ്ഥാസസ ഫജകജസ്ഥായസ വജ.കജ.,   സതീനജയര് കഗഡസ ഓഡജറര്

7. ശ്രതീ അനതീഷസ ടെജ.എസസ.,  ഓഡജറര്

8. ശ്രതീമതജ ബതീനസ്ഥാകുമസ്ഥാരജ ടെജ.വജ., ഓഡജറര്

നജര്വ്വഹണസ്ഥാധജകസ്ഥാരജകള്

കചയര്മസ്ഥാന്

1 ശ്രതീ സജ.എന്. കമസ്ഥാഹനന് 01.04.2018 മുതല്  30.08.2018 വകര

2 ശ്രതീ വജ.എസം. സലജസം 12.09.2018 മുതല്  31.03.2019 വകര

കസക്രടറജ

1 ശ്രതീ എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ 01.04.2018 മുതല്  31.05.2018 വകര

2 ശ്രതീമതജ ഉഷസ്ഥാകുമസ്ഥാരജ  പജ.ആര്. 01.06.2018 മുതല്  31.03.2019 വകര
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ഓഡജറജകന വരസ്ഥാപജ

കകരളതജകന  വസ്ഥാണജജര  തലസസ്ഥാനമസ്ഥായ  കകസ്ഥാചജ  നഗരതജകന  സമഗവജകസനസം

ലക്ഷരമസ്ഥാക്കജ  1968  ല് കകസ്ഥാചജന്  ടെടൗണ് പസ്ഥാനജസംഗസ  ടസ്റ്റസ  രൂപതീകരജച.  അതജദ്രുതസം  വളരുന്ന

കകസ്ഥാചജ നഗരതജകനയുസം,  സമതീപ മുനജസജപല് പ്രകദശങ്ങളുകടെയുസം,  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകളുകടെയുസം

വജകസനസം ഏകകസ്ഥാപജപജചസ നടെപസ്ഥാക്കുന്നതജനസ കകസ്ഥാചജന് ടെടൗണ് പസ്ഥാനജസംഗസ ടസ്റ്റജകന സസ്ഥാനതസ

24.01.1976  ല് വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ  വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ  നജലവജല് വന്നു.  കകരളസ്ഥാ  ടെടൗണ്  &

കണ്ടജ  പസ്ഥാനജസംഗസ  ആക്ടസ  2016  (2016 കല ഒമ്പതസ്ഥാസം  ആക്ടസ),  കകരള  ടെടൗണ് ആനസ  കണ്ടജ

പസ്ഥാനജസംഗസ  (കഡവലപ്കമനസ  അകതസ്ഥാറജറതീസസ)  റൂള്സ് , 2015  എന്നജവകയ  അടെജസസ്ഥാന

മസ്ഥാക്കജയസ്ഥാണസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. പ്രവര്തജക്കുന്നതസ.

73,  74  ഭരണഘടെനസ്ഥാ  കഭദഗതജകള്ക്കസ  കശഷസം  നഗരവജകസനസം  തകദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ

സസ്ഥാപനങ്ങളുകടെ  ചുമതലയസ്ഥായജ  മസ്ഥാറജയതജനസ്ഥാല്,  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  സന്വേനസം  നജലയജല്

ആസൂതജതമസ്ഥായ  നഗരവജകസനസം  നടെപസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനസ്ഥാകുന്നജല.  കൂടെസ്ഥാകത  ഈ  ഭരണഘടെനസ്ഥാ

കഭദഗതജകള്ക്കു  കശഷസം  സര്ക്കസ്ഥാരജല്  നജന്നുളള  ധനസഹസ്ഥായവസം  ഗണരമസ്ഥായജ  കുറഞജട്ടുണസ.

2016 ല്  നജലവജല്  വന്ന  കകരള  ടെടൗണ്  &  കണ്ടജ  പസ്ഥാനജസംഗസ  ആക്ടസ  പ്രകസ്ഥാരസം  കകരള

നഗരപസ്ഥാലജക/പഞസ്ഥായതതീ  രസ്ഥാജസ  നജയമങ്ങള്ക്കസ  പൂരകങ്ങളസ്ഥായ  വജധതജലസ്ഥാണസ  വജകസന

അകതസ്ഥാറജറജകളുകടെ അധജകസ്ഥാരങ്ങളുസം ചുമതലകളുസം നജര്വ്വചജക്കകപടജരജക്കുന്നതസ.  തന്മൂലസം കകരള

ടെടൗണ്  &  കണ്ടജ  പസ്ഥാനജസംഗസ  ആക്ടസ  നജര്വ്വചജക്കുന്ന  ചുമതലകള്  നജറകവറ്റുന്നതസ  നജലവജല്

തകദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ വകുപജകന നജര്കദ്ദേശതജനു വജകധയമസ്ഥായജടസ്ഥാണസ.

1994 കകരളസ്ഥാ കലസ്ഥാക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ നജയമസം, 2015 കല കകരള ടെടൗണ് ആനസ കണ്ടജ

പസ്ഥാനജസംഗസ  (കഡവലപ്കമനസ  അകതസ്ഥാറജറതീസസ)  ചടങ്ങള്,  2016 കല കകരളസ്ഥാ  ടെടൗണ്  &  കണ്ടജ

പസ്ഥാനജസംഗസ  ആക്ടസ  എന്നജവ  പ്രകസ്ഥാരസം  വജശസ്ഥാല  കകസ്ഥാചജ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  ഓഡജറസ

സസംസസ്ഥാന ഓഡജറസ വകുപജകന ചുമതലയസ്ഥാണസ.

വജശസ്ഥാല  കകസ്ഥാചജ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  ജനറല്  കടൗണ്സജല്  അസംഗതീകരജചസ

ഓഡജറജനസ  സമര്പജക്കുന്ന  വസ്ഥാര്ഷജക  ധനകസ്ഥാരര  പതജക  പ്രതജഫലജപജക്കുന്ന  വരവ കചലവസ

ഇടെപസ്ഥാടുകള്  ഓഡജറജനു  വജകധയമസ്ഥാക്കുന്നു.  ബജറസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കല്  നടെപടെജക്രമങ്ങള്,  ബജററജ
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കണ്കടസ്ഥാള്,  സസ്ഥാപനതജല്  നജലനജല്ക്കുന്ന  ആഭരനര  നജയന്ത്രണ  സസംവജധസ്ഥാനസം,

കപ്രസ്ഥാജക്ടുകളുകടെ  നടെതജപസ,  സസ്ഥാവര ജസംഗമ ആസജകളുകടെ  സൂക്ഷജപസ,  ചുമതലസ്ഥാ നജര്വ്വഹണസം

മുതലസ്ഥായവയുകടെ  വജലയജരുതലജനസ്ഥാണസ  ഓഡജറസ  കൂടുതല്  ഊന്നല്  നല്കുന്നതസ.  കൂടെസ്ഥാകത

ദദനസംദജന സസ്ഥാമ്പതജക ഇടെപസ്ഥാടുകളുകടെ സമകസ്ഥാലജക പരജകശസ്ഥാധന,  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ ശമ്പളസം,

കപന്ഷന്  ആനുകൂലരങ്ങള്  എന്നജവയുകടെ  നജര്ണ്ണയസം  സസംബനജച  പരജകശസ്ഥാധനയുസം

സസ്ഥാക്ഷരകപടുതലുസം നജര്വ്വഹജചവരുന്നു.  കമല് പരസ്ഥാമര്ശജച പരജകശസ്ഥാധനകളുകടെ  ഫലമസ്ഥായുള്ള

നജരതീക്ഷണങ്ങള് ഈ റജകപസ്ഥാര്ടജല് ഉള്കപടുതജയജരജക്കുന്നു.

വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ ലക്ഷരങ്ങള്

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

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

സസ്ഥാപനമസ്ഥാണസ  വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജ.  നഗരവജകസനസ്ഥാസൂതണസം,

ഭവനനജര്മസ്ഥാണ പദ്ധതജകള്,  ഭവനനജര്മസ്ഥാണതജനു കവണജയുളള ഭൂമജ  വജകസനസം,  കനസ്ഥാല്

നവതീകരണസം,  വസ്ഥാണജജര കകന്ദ്രങ്ങളുകടെ നജര്മസ്ഥാണസം,  സസ്ഥാസംസസ്ഥാരജക കകന്ദ്രങ്ങളുകടെ സസ്ഥാപനവസം

പരജപസ്ഥാലനവസം, ഗതസ്ഥാഗത സടൗകരരങ്ങള് വര്ദ്ധജപജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ കറസ്ഥാഡുകളുകടെ നജര്മസ്ഥാണവസം

വജകസനവസം,  നഗരസടൗന്ദരരവല്ക്കരണതജനുസം  വജകനസ്ഥാദതജനുസം  ഉതകുന്ന  സടൗകരരങ്ങള്

സൃഷജക്കല്  തുടെങ്ങജയവകയസ്ഥാകക്ക  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  സസ്ഥാപജത  ലക്ഷരങ്ങളസ്ഥാണസ.  സന്വേനസം

പദ്ധതജകള് നടെപസ്ഥാക്കുന്നതജകനസ്ഥാപസം വജവജധ ഏജന്സജകളുകടെ പ്രവര്തനസം ഏകകസ്ഥാപജപജചസ ഒരു

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

വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ പ്രവര്തനപരജധജ

(i)     കകസ്ഥാചജ കകസ്ഥാര്പകറഷന്

(ii)    നഗരസഭകള്

(1)  ആലുവ (2) കപരുമ്പസ്ഥാവൂര് (3)  തൃപ്പൂണജത്തുറ

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

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

(iii)   ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകള്

(1)  വരസ്ഥാപ്പുഴ (2)  കചരസ്ഥാകനല്ലൂര് (3)  കകസ്ഥാട്ടുവളളജ

(4)  ഏഴജക്കര (5)  കടുങ്ങല്ലൂര് (6)  ആലങ്ങസ്ഥാടെസ
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(7)  ചൂര്ണ്ണജക്കര  (8)  എടെതല (9)  കതീഴ് മസ്ഥാടെസ

(10) ശ്രതീമൂലനഗരസം (11) കചങ്ങമനസ്ഥാടെസ (12) കനടുമ്പസ്ഥാകശ്ശേരജ

(13) കസ്ഥാഞ്ഞൂര് (14) വസ്ഥാഴക്കുളസം (15) കചലസ്ഥാനസം

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

(19) കചസ്ഥാറസ്ഥാനജക്കര (20) മുളന്തുരുതജ (21) ഉദയസംകപരൂര്

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

കകസ്ഥാചജ നഗരതജകന പ്രസ്ഥാനപ്രകദശത്തുളള  8  ദന്വേതീപസ പഞസ്ഥായത്തുകളുസം,  കകസ്ഥാചജ നഗരസഭയുകടെ

തസ്ഥാകനസ്ഥാന്നജത്തുരുതസ, കഫസ്ഥാര്ടസ ദവപജന് ഭസ്ഥാഗങ്ങളുസം ഉള്കക്കസ്ഥാള്ളജചസ കഗസ്ഥാശ്രതീ ദന്വേതീപസ വജകസന

അകതസ്ഥാറജറജ  (ജജഡ)  രൂപതീകരജക്കകപടകതസ്ഥാകടെ  വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ

പ്രവര്തന  പരജധജ  632  ചതുരശ്ര  കജകലസ്ഥാമതീററസ്ഥായജ  കുറഞ.  73,  74  ഭരണഘടെനസ്ഥാ

പരജഷസ്ഥാരങ്ങള്ക്കസ കശഷസം ആസൂതജതമസ്ഥായ വന് നഗരവജകസന പദ്ധതജകള് ഏകറടുക്കുന്നതജല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  പങ്കസ്ഥാളജതസം  കുറഞജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല്  ആധുനജക  കകസ്ഥാചജയുകടെ

മുഖമുദ്രകളജല് മജക്കതുസം വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ നജര്മജതജകളസ്ഥാണസ. മദറന്

ദഡ്രൈവസ, ജവഹര്ലസ്ഥാല് കനഹ്രു അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര കസ്റ്റഡജയസം, അസംകബദ്കര് കസ്റ്റഡജയസം, പനമ്പജളളജ

നഗര്,  കലൂര്-കടെവന്ത്ര കറസ്ഥാഡസ,  കഫസ്ഥാര്ടസ  കകസ്ഥാചജ  കധസ്ഥാബജ  ഘസ്ഥാനസ്ഥാ,  മടസ്ഥാകഞരജ  പുതജയപസ്ഥാലസം

എന്നജവകയസ്ഥാകക്ക  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  പദ്ധതജകള്  ആയജരുന്നു.  അതജദ്രുതസം  വജകസജച

കകസ്ഥാണജരജക്കുന്ന  കകസ്ഥാചജയുകടെ   (നജലവജല്  കകസ്ഥാചജ  കമകടസ്ഥാ  കറയജല്  സര്വ്വതീസസ  വകര

എതജനജല്ക്കുന്ന വളര്ച) വജകസനക്കുതജപജനസ അടെജതറ പസ്ഥാകജയതസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. ആണസ.

വജവജധ  വരുമസ്ഥാന  വജഭസ്ഥാഗക്കസ്ഥാര്ക്കസ്ഥായജ  വതീടുകള്  നജര്മജചനല്കജ,  ഭവനപദ്ധതജകളുസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വജജയകരമസ്ഥായജ  നടെപസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.  എന്നസ്ഥാല്  കഴജഞ  ഏതസ്ഥാനുസം

വര്ഷങ്ങളസ്ഥായജ  കസ്ഥാരരമസ്ഥായ  പദ്ധതജകകളസ്ഥാന്നുസം  അകതസ്ഥാറജറജ  ഏകറടുത്തു  നടെപസ്ഥാക്കുന്നജല.  ഈ 

പ്രവര്തന രസ്ഥാഹജതരസം മൂലസം അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ പ്രസകജ തകന്ന നഷമസ്ഥാവന്ന അവസയജകലക്കസ

കസ്ഥാരരങ്ങള് നതീങ്ങുകയസ്ഥാണസ. 
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റജകപസ്ഥാര്ടജകന ഉള്ളടെക്കസം

ഈ  റജകപസ്ഥാര്ടജല്  4  ഭസ്ഥാഗങ്ങള്  ഉള്കക്കസ്ഥാള്ളജചജട്ടുള്ളതുസം  ഓകരസ്ഥാ  ഭസ്ഥാഗതജലുസം  തസ്ഥാകഴ
കകസ്ഥാടുതജരജക്കുന്ന വജവരങ്ങള് കചര്തജട്ടുള്ളതുമസ്ഥാകുന്നു.

ഭസ്ഥാഗസം   -1 :   കപസ്ഥാതു അവകലസ്ഥാകനസം

ഓഡജറജകന  ശ്രദ്ധയജല്കപട  കപസ്ഥാതുവസ്ഥായ  വജവരങ്ങളുകടെ  അവകലസ്ഥാകനവസം
നജര്കദ്ദേശങ്ങളുസം.

ഭസ്ഥാഗസം   -2 :   വരവസ കണക്കുകളജകന്മേലുള്ള ഓഡജറസ നജരതീക്ഷണങ്ങള്

രസതീതസ  പരജകശസ്ഥാധനയജലുസം  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  വരവസ  ഇനങ്ങളുകടെ  ഓഡജറജലുസം
കകണതജയ  അപസ്ഥാകതകള്,  ക്രമകക്കടുകള്,  മറസ  ഓഡജറസ  നജരതീക്ഷണങ്ങള്,  ഓഡജറസ
ശുപസ്ഥാര്ശകള്.

ഭസ്ഥാഗസം   -3 :   കചലവസ കണക്കുകളജകന്മേലുള്ള ഓ ഡജറസ നജരതീക്ഷണങ്ങള്

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ കചലവസ കണക്കുകളുകടെ ഓഡജറജല് കകണതജയ ക്രമകക്കടുകള്,  മറസ
ഓഡജറസ നജരതീക്ഷണങ്ങള്, ഓഡജറസ പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള്.

ഭസ്ഥാഗസം   -4 :   ധനസജതജ വജവരണവസം ഓഡജറസ പ്രതരവകലസ്ഥാകനവസം

സസ്ഥാമ്പതജക നജല, ഓഡജറസ പ്രതരവകലസ്ഥാകനസം എന്നജവ.

അനുബനങ്ങള്   :  അനുബനസം 1  മുതല്  അനുബനസം 10 വകര
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കപസ്ഥാതു അവകലസ്ഥാകനസം
വജശസ്ഥാല കകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  2018-19  വര്ഷകത ധനകസ്ഥാരര പതജക

പ്രകസ്ഥാരസം  മുന്നജരജപ്പുള്കപകടെ  തന്വര്ഷകത  ആകക  വരവസ  138.59  കകസ്ഥാടെജ  രൂപയുസം  ആകക

കചലവസ  41.57 കകസ്ഥാടെജ  രൂപയുമസ്ഥാണസ.  ഈ  വരവ  കചലവ  കണക്കുകള്  ഓഡജറ്റു  കചയ്തതജല്

വരവജനങ്ങളജല്  37,83,230/- രൂപയുകടെ  നഷമുണസ്ഥായജട്ടുള്ളതസ്ഥായുസം  77,29,127/- രൂപ

ഓഡജറജല് അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാത വജധസം  കചലവഴജചതസ്ഥായുസം  കകണതജ.  കൂടെസ്ഥാകത,

1,13,48,750/-  രൂപയുകടെ  കചലവ്  വജവജധ  കസ്ഥാരണങ്ങളസ്ഥാല്  തടെസകപടുതജയജട്ടുണസ.  ഇതസ

സസംബനജച  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള്  യഥസ്ഥാക്രമസം  ഈ  റജകപസ്ഥാര്ടജകന  ഭസ്ഥാഗസം-2 ലുസം  ,   ഭസ്ഥാഗസം-3  ലുസം

ഉള്കപടുതജയജട്ടുണസ.  കൂടെസ്ഥാകത,  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ വരവ കചലവകളുമസ്ഥായജ ബനകപടസ പ്രകതരക

ശ്രദ്ധ  കവണ  പ്രധസ്ഥാന  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങളുസം   റജകപസ്ഥാര്ടജകന  ഭസ്ഥാഗസം-2 ലുസം ,   ഭസ്ഥാഗസം-3 ലുസം

ഉള്കപടുതജയജട്ടുണസ. 

സസ്ഥാപനതജകന  പ്രവര്തനങ്ങള്  സസംബനജച  കപസ്ഥാതു  വജലയജരുതലുകള്,

സസ്ഥാപനതലതജല്  അടെജയനജര  പരജഹസ്ഥാര  നടെപടെജകള്  ആവശരമസ്ഥായ  മറസ  കകണതലുകള്

എന്നജവ ഇവജകടെ ഭസ്ഥാഗസം 1 ല് ഉള്കപടുതജയജരജക്കുന്നു.

1.1 ബജറസ 

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  2018-19  വര്ഷകത  ബജറസ,  ജനറല്  കടൗണ്സജല്

19.02.2018 കല  തതീരുമസ്ഥാനസം  നസം.  36/2017-18  പ്രകസ്ഥാരവസം  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ

19.02.2018 കല  തതീരുമസ്ഥാനസം  നസം.  233/2017-18  പ്രകസ്ഥാരവസം  അസംഗതീകരജചജട്ടുണസ.  പുതുക്കജയ

ബജറസ  ജനറല്  കടൗണ്സജല്  20.02.2019 കല  തതീരുമസ്ഥാനസം  നസം.  25/2018-19  പ്രകസ്ഥാരവസം

എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  20.02.2019 കല  തതീരുമസ്ഥാനസം  നസം.  233/2018-19  പ്രകസ്ഥാരവസം
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അസംഗതീകരജചജട്ടുണസ.  ബജറസ  പ്രകസ്ഥാരവസം  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കു  പ്രകസ്ഥാരവമുള്ള  വരവ  കചലവ

കണക്കുകളുകടെ വജശദസ്ഥാസംശസം ചുവകടെ കചര്ക്കുന്നു.

ബജറസ പ്രകസ്ഥാരസം
  (തുക ലക്ഷതജല്)

പുതുക്കജയ ബജറസ
പ്രകസ്ഥാരസം 

(തുക ലക്ഷതജല്)

വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കസ
പ്രകസ്ഥാരസം

 (തുക ലക്ഷതജല്)

മുന്നജരജപസ 9902.01 10275.06 10275.06

വരവസ 6076.89 4653.16 3583.91

ആകക 15978.90 14928.22 13858.97

കചലവസ 11976.90 5074.84 4156.69

നതീക്കജയജരജപസ 15978.90 14928.22 9702.28

1.2 വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരര പതജക

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  2018-2019  സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷതജകല

വരവസ-കചലവസ  കണക്കുകളുസം,  അനുബന പതജകകളുസം   07.08.2019 കല  2921/എഫസ.ഡജ.4/

2018-2019/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  20.08.2019 ല്  ഓഡജറജനസ  ലഭരമസ്ഥാക്കജ.

13.11.2019 കല കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ.(എ 4)421/2019  നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരസം വസ്ഥാര്ഷജക

കണക്കജകല  കപസ്ഥാരുതകക്കടുകള്  വജശദതീകരജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  തജരജചയച.  വസ്ഥാര്ഷജക

കണക്കുകളജല്  വജശദതീകരണവസം,  ജനറല്  കടൗണ്സജല്  അസംഗതീകസ്ഥാരവസം  (27.11.2019 കല

17/2019-20  നമ്പര്  തതീരുമസ്ഥാനസം)   സഹജതസം  20.05.2020 നസ  കണക്കുകള്  പുനനഃസമര്പജ

ക്കുകയുണസ്ഥായജ.  എന്നസ്ഥാല് ധനകസ്ഥാരര പതജകയ്കക്കസ്ഥാപസം ആസജകള് സസംബനജച വജവരങ്ങള്

കസ്ഥാലജകമസ്ഥാക്കജ സമര്പജചജടജല.

1.3 ബജറസ    -   വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരരപതജക തസ്ഥാരമതമര പഠനസം

ബജറജല് പ്രതതീക്ഷജത വരവസ കചലവകളുസം,  വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കജകല വരവസ കചലവകളുസം

തമജല്  പ്രകടെമസ്ഥായ  അനരസം  നജലനജല്ക്കുന്നുണസ.  പുതുക്കജയ  ബജറജല്  ഈ  വരതരസ്ഥാസസം

പരജമജതകപടുത്തുവസ്ഥാന്  ശ്രദ്ധജക്കുന്നുകണങ്കജലുസം  ഒരു  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷതജകലക്കുളള

വജശസ്ഥാല കകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2018-19
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എസ്റ്റജകമറസ  കൂടുതല്  വസ്തുനജഷ്ഠമസ്ഥായുസം  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്തരങ്ങകള  അടെജസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കജയുമസ്ഥായജരജക്കണസം

തയസ്ഥാറസ്ഥാകക്കണതസ.  ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥായജ റവനപ്യൂ വരവജനങ്ങളജല് 20  കകസ്ഥാടെജ രൂപ ബജറ്റു പ്രകസ്ഥാരസം

വകയജരുതജയകപസ്ഥാള് വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കു പ്രകസ്ഥാരസം ലഭരമസ്ഥായതസ  6  കകസ്ഥാടെജ  രൂപ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.

ടെടൗണ്  പസ്ഥാനജസംഗസ/വജകസന  പദ്ധതജകളജല്  നജന്നുസം  2  കകസ്ഥാടെജകയസ്ഥാളസം  രൂപ  ബജറജല്

പ്രതതീക്ഷജചജരുന്നുകവങ്കജലുസം ലഭരമസ്ഥായതസ 7 ലക്ഷസം രൂപ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ. മുന്വര്ഷകത ഡജ.സജ.ബജ.

പതജക  പ്രകസ്ഥാരസം  ഈയജനതജല്  പജരജകചടുക്കുവസ്ഥാന്  ബസ്ഥാക്കജ  നജല്ക്കുന്നതസ  1,71,55,743/-

രൂപയസ്ഥായജരുന്നു.  ഇതജകന  അടെജസസ്ഥാനതജല്  ബജറസ  വരവസ  നജര്ണ്ണയജചകവങ്കജലുസം,

യഥസ്ഥാര്തതജല് പജരജകചടുതതസ വളകര കുറഞ തുകയസ്ഥായജരുന്നു. ഇന്സ്റ്റസ്ഥാള്കമനസ വരവകളജല്

ബജറസ  പ്രകസ്ഥാരസം  പ്രതതീക്ഷജചതസ  50  ലക്ഷസം  രൂപ  മസ്ഥാതമസ്ഥായജരുന്നുകവങ്കജലുസം  80  ലക്ഷസം

രൂപകയസ്ഥാളസം പജരജകചടുതജട്ടുണസ.  ഈയജനതജല് മുന്വര്ഷകത ഡജ.സജ.ബജ. പതജക പ്രകസ്ഥാരസം

പജരജകചടുകക്കണജയജരുന്നതസ  1 കകസ്ഥാടെജ  20  ലക്ഷസം  രൂപയസ്ഥാണസ.   ഡജ.സജ.ബജ.  പതജകയജല്

വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജക 5 കകസ്ഥാടെജ 57 ലക്ഷസം രൂപയസ്ഥാണസ. ബജറജല് പ്രതതീക്ഷജത വരുമസ്ഥാനസം 13 കകസ്ഥാടെജ

49 ലക്ഷസം രൂപയുസം യഥസ്ഥാര്ത വരവസ 8 കകസ്ഥാടെജ 30 ലക്ഷസം രൂപ മസ്ഥാതവമസ്ഥാണസ.

കചലവജനങ്ങള്  പരജകശസ്ഥാധജക്കുകമ്പസ്ഥാള്,  ഏകകദശ  കൃതരതകയസ്ഥാകടെ  കണക്കസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്ന

കചലവജനങ്ങളസ്ഥായ  ദവദദ്യുതജ,  കുടെജകവളള  ചസ്ഥാര്ജ്ജുകള്  എന്നജവയസ  വകയജരുതജയ  തുകയുസം

യഥസ്ഥാര്ത  കചലവ  തുകയുസം  തമജല്  വലജയ  അനരമുളളതസ്ഥായുസം,  പ്രതതീക്ഷജത  കചലവസ

വരസ്ഥാനജടെയജലസ്ഥാത  സൂപര്വജഷന്  &  കസകനജസ  ചസ്ഥാര്ജസസ  ,  കടയജനജസംഗസ  ചസ്ഥാര്ജസ,  മറസ

ചസ്ഥാര്ജ്ജുകള്  എന്നതീയജനങ്ങളജല്  വന്തുകകള്  വകയജരുത്തുകയുസം  പ്രതതീക്ഷജത  കചലവസ

കൃതരമസ്ഥായജ  കണക്കസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്ന  കസകപ്യൂരജറജ  സര്വ്വതീസസ  എക്സ്കപന്സസ  എന്നയജനതജല്

കചലവ തുക വകയജരുതസ്ഥാകത 66 ലക്ഷസം രൂപകയസ്ഥാളസം കചലവ കചയ്തതസ്ഥായുസം കണ്ടു.

വജശകലനതജല്,  വസ്തുതസ്ഥാ  പഠനങ്ങളുകടെ  അടെജസസ്ഥാനതജലല  ബജറസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന

കതന്നസ വരകമസ്ഥാകുന്നുണസ. വജവജധ വകുപ്പുകള്, കസക്ഷനുകള് എന്നജവയുകടെ യസ്ഥാഥസ്ഥാര്തരകബസ്ഥാധ

തജലൂന്നജയ  ആവശരങ്ങകള  മുന്നജര്തജ  ബജറജല്  വരവസ-കചലവസ  വജഭസ്ഥാവനസം  കചയ്യുന്നതുസം

ബജറ്റുസം  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കുസം  തമജലുളള  കപസ്ഥാരുതവസം  സസ്ഥാപനതജകന  സസ്ഥാമ്പതജക

അചടെക്കതജനസ  അതരനസ്ഥാകപക്ഷജതമസ്ഥാണസ.   ബജറജലുസം  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കജലുസം  കസ്ഥാണകപട

പ്രകടെമസ്ഥായ വരതരസ്ഥാസങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന്നു.

വജശസ്ഥാല കകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2018-19
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(എ)  വരവജനസം

ബജറസ പ്രകസ്ഥാരസം
തുക (ലക്ഷതജല്)

പുതുക്കജയ ബജറസ
പ്രകസ്ഥാരസം തുക
(ലക്ഷതജല്)

വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കസ
പ്രകസ്ഥാരസം തുക
(ലക്ഷതജല്)

റവനപ്യൂ കണക്കസ 2877.91 2731.46 2826.91

മൂലധന കണക്കസ 2030.65 1043.12 613.19

കടെബസ്ഥാദ്ധരത കണക്കസ 1168.33 878.58 143.82

ആകക 6076.89 4653.16 3583.913

(ബജ) കചലവജനസം

ബജറസ പ്രകസ്ഥാരസം
തുക (ലക്ഷതജല്)

പുതുക്കജയ ബജറസ
പ്രകസ്ഥാരസം തുക
(ലക്ഷതജല്)

വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കസ
പ്രകസ്ഥാരസം തുക
(ലക്ഷതജല്)

റവനപ്യൂ കണക്കസ 3250.06 2778.13 3294.10

മൂലധന കണക്കസ 7984.11 1585.01 623.79

കടെബസ്ഥാദ്ധരത കണക്കസ 742.73 711.70 238.82

ആകക 11976.90 5074.84 4156.71

1.4 വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരരപതജകയുകടെ വജശകലനസം

 2018-19  കല  വരവസ  കചലവസ  കണക്കുകളുകടെ  ഒരു  കരഖസ്ഥാചജതസം  തസ്ഥാകഴ  കചര്ക്കുന്നു.

2018-19  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കുകളുകടെ  സസംക്ഷജപസം  അനുബനസം  1  ആയജ  കചര്തജട്ടുണസ.

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ ആസജകള്, ബസ്ഥാദ്ധരതകള് എന്നജ സസംബനജച വജശദസ്ഥാസംശസം അനുബനസം 2,

അനുബനസം  3  എന്നജവയജല്  കചര്തജട്ടുണസ  (ആസജകള്  സസംബനജച  വജവരങ്ങള്

കസ്ഥാലജകമസ്ഥാക്കജ സമര്പജക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല് മുന്വര്ഷകത  (2017-18 കല)  വസ്ഥാര്ഷജക ധനവജവര

പതജകയ്കകസ്ഥാപസം സമര്പജച വജവരങ്ങളസ്ഥാണസ ഉള്കക്കസ്ഥാള്ളജചജട്ടുള്ളതസ).
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ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയ  2018-2019 കല  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കുകളുകടെ

പരജകശസ്ഥാധനയജല് പലവജധ നപ്യൂനതകള് ഉള്ളതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നു. ആയതജകന വജശദസ്ഥാസംശസം ചുവകടെ

കചര്ക്കുന്നു.  ഈ  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള്ക്കസ  വജകധയമസ്ഥായസ്ഥാണസ  ഓഡജറസ  സര്ടജഫജക്കറസ

പുറകപടുവജക്കുന്നതസ.  ഓഡജറസ  സര്ടജഫജക്കറസ  അനുബനസം  10 ആയജ  ഈ

റജകപസ്ഥാര്ടജകനസ്ഥാകടെസ്ഥാപസം കചര്തജട്ടുണസ.

വജശസ്ഥാല കകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2018-19

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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എ) കുടെജശ്ശേജക ഡജമസ്ഥാനസ  മുന്വര്ഷ ഡജ.സജ.ബജ പതജകയുമസ്ഥായജ കപസ്ഥാരുതകപടുന്നജല

2018-19 കല  ഡജ.സജ.ബജ.  പതജകയജകല   കുടെജശ്ശേജക  ഡജമസ്ഥാനസ  തുകകള്,  2017-18

ഡജ.സജ.ബജ.  പതജകയജകല   ബസ്ഥാലന്സസ  തുകകളുമസ്ഥായജ  കപസ്ഥാരുതകപടുന്നജല.  വജശദസ്ഥാസംശസം 

ചുവകടെ കചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നസം. ഇനസം

2017-18
അക്കടൗണസസസ
പ്രകസ്ഥാരമുളള

ബസ്ഥാലന്സസ ( )₹

2018-19 അക്കടൗണസസസ
പ്രകസ്ഥാരമുളള 

 കുടെജശ്ശേജക ഡജമസ്ഥാനസ ( )₹

വരതരസ്ഥാസസം
( )₹

1. തകദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ 
സസ്ഥാപനങ്ങളജല് 
നജന്നുളള അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം

29,48,76,004.00 44,13,07,448.00 14,64,31,444.00

2. വസ്ഥാടെക 19,81,10,327.75 5,56,52,296.00 14,24,58,031.75

3. വസ്തു/ഫസ്ഥാറസ വജല 2,74,50,079.00 1,71,55,543.00 1,02,94,536.00

4. തവണ വരവസ 1,23,54,266.22 1,17,77,174.00 5,77,092.22

5. കമയജനനന്സസ ചസ്ഥാര്ജസ 1,44,89,335.00 7,10,327.00 1,37,79,008.00

വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കുകളജല്  അടെജക്കുറജപസ്ഥായജ  കചര്തജരുന്നതസ  കസക്ഷനുകളജകല

നടെപടെജകളുകടെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായജ അസംശസ്ഥാദസ്ഥായ തുകയജല് വര്ദ്ധനവസ വരുതജകയന്നുസം മറ്റുളളവയജല് കുറവസ

വരുതജകയന്നുമസ്ഥാണസ.  വരകമസ്ഥായ  കരഖകളജലസ്ഥാകത  കണക്കുകളജല്  മസ്ഥാറസം  വരുതജയതജനസ

വജശദതീകരണസം ആവശരകപടസ ഓഡജറസ എന്കന്വേയറജ നല്കജയജരുന്നു  [കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ.

(എ 4)421/19].  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയ മറുപടെജ  കൂടെജ  പരജകശസ്ഥാധജചസ  ഓഡജറജകന അഭജപ്രസ്ഥായസം  ചുവകടെ

കചര്ക്കുന്നു.

(1) തകദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളജല് നജന്നുളള അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  അധജകസ്ഥാര  പരജധജയജലുളള  തകദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങ

കളസ്ഥാന്നുസം തകന്ന വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കുകള് സമര്പജക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല് തുക കൃതരമസ്ഥായജ കണക്കസ്ഥാക്കജ

വരുന്നജല. അക്കടൗണനസ ജനറലജകന ഓഡജറസ കവളയജല് അസംശസ്ഥാദസ്ഥായതുക കൂടുതല് ലഭജകക്കണ

തസ്ഥാകണന്നു  കകണതജയതജകനത്തുടെര്ന്നസ്ഥാണസ,  അസംശസ്ഥാദസ്ഥായ  തുക  പരജഷരജചസ  കൂടുതല്

ഉള്കപടുത്തുകയുസം   14.64 കകസ്ഥാടെജ രൂപ അധജകസം വരുകയുസം കചയ്തതസ.  അസംശസ്ഥാദയ തുക യഥസ്ഥാ

സമയസം പരജഷരജക്കസ്ഥാഞതസ മൂലസം കകസ്ഥാടെജകളുകടെ  വരതരസ്ഥാസസം വന്നജട്ടുണസ. 
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(2) വസ്ഥാടെക

വസ്ഥാടെക  കുടെജശ്ശേജകയജനതജല്   14.25 കകസ്ഥാടെജ  രൂപ  കുറവ  വരുതജയസ്ഥാണസ   വസ്ഥാര്ഷജക

കണക്കസ തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയജരജക്കുന്നതസ.

വജവജധ  അക്കടൗണസ  കകസ്ഥാഡുകളജലൂകടെ  ലഭരമസ്ഥാകുന്ന  തുകകള്  സമസ്ഥാഹരജചസ്ഥാണസ  ഒരു

വര്ഷകത വസ്ഥാടെക വരുമസ്ഥാനസം കകണത്തുന്നതസ.  2015-16  മുതല് പല കസക്ഷനുകളജല് നജന്നുസം

ലഭരമസ്ഥാക്കജയ  പല  അക്കടൗണസ  കകസ്ഥാഡുകളുകടെ  (വജവജധ  സതീമുകള്)  ഡജ.സജ.ബജ.  കളജലുസം

മുന്വര്ഷകത  കകസ്ഥാസജസംഗസ  ബസ്ഥാലന്സസം  തന്വര്ഷകത  ഓപണജസംഗസ  ബസ്ഥാലന്സസം  തമജല്

വരതരസ്ഥാസസം കണ്ടുവരുന്നതസ്ഥായജ ഓഡജറസ  അകനന്വേഷണതജനു ലഭരമസ്ഥാക്കജയ മറുപടെജയജല് തകന്ന

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വരകമസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.  വസ്ഥാടെക  വരവസ  ദകകസ്ഥാരരസം  കചയ്തു  വന്നജരുന്ന  പല

സതീറ്റുകളുസം വജഭജനസം നടെതകപടതജനസ്ഥാലുസം, ഇപ്രകസ്ഥാരമുണസ്ഥായ വരതരസ്ഥാസങ്ങള് കണ്ടുപജടെജക്കുവസ്ഥാന്

സസ്ഥാധജചജടജകലന്നുസം അറജയജചജട്ടുണസ.

40634  എന്ന  ഒരു  അക്കടൗണസ  കകസ്ഥാഡജല്  തകന്ന  "കറജക്കല്  എറര്"  മൂലസം  12

കകസ്ഥാടെജകയസ്ഥാളസം രൂപ ഡജമസ്ഥാനസ വന്നതു വഴജ  2015-16 ല് യഥസ്ഥാര്ത ഡജമസ്ഥാനജകനക്കസ്ഥാള് കൂടുതല്

തുക കണക്കജല് വരുകയുസം കൂടുതല് അരജയര് വരുകയുസം കചയ്തു എന്നു മറുപടെജയജല് വരകമസ്ഥാക്കജ

യജട്ടുണസ.  2018-19  വര്ഷകത  അക്കടൗണ്ടുകള്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല

വജവജധ  അക്കടൗണസ  കഹഡുകള്  ദകകസ്ഥാരരസം  കചയ്യുന്ന  കസക്ഷനുകള്  സമര്പജച  പല

ഡജ.സജ.ബജ.കളജലുസം  'കുടെജശ്ശേജക ലഘൂകരജചതസ്ഥായജ'  കരഖകപടുതജയജട്ടുണസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം കുടെജശ്ശേജക

ലഘൂകരജചതജനസ  വരകമസ്ഥായ  ഔകദരസ്ഥാഗജക  വജശദതീകരണങ്ങള്  കസക്ഷനുകള്  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജ

യജടജല.  ആകയസ്ഥാല് തകന്ന സപ്രധസ്ഥാന വരുമസ്ഥാന കസസ്ഥാതസജല് നജന്നുസം 14.25 കകസ്ഥാടെജ രൂപയുകടെ

കുടെജശ്ശേജക ഒഴജവസ്ഥാക്കജയതസ ക്രമപ്രകസ്ഥാരമല.

(3) വസ്തു/ഫസ്ഥാറസ വജല

വജവജധ  ഭവനപദ്ധതജകളജല്  സലസം  വജല്പന  നടെതജയതജല്  ലഭജകക്കണ  ബസ്ഥാക്കജ

തുകകളസ്ഥാണസ ലസ്ഥാന്ഡസ വസ്ഥാലദ്യു ഇനതജല് കുടെജശ്ശേജകയസ്ഥായജ വരുന്നതസ. ഈ തുക ഓകരസ്ഥാ വസ്ഥാര്ഷജക

കണക്കുകളജലുസം  കൂട്ടുകയുസം  കുറയ്ക്കുകയുസം  കചയ്തുവരുന്നുണസ.  2018-19  ഡജ.സജ.ബജ.യജല്

ഈയജനതജല്  1.03  കകസ്ഥാടെജ  രൂപ  കുറവസ്ഥായസ്ഥാണസ  കരഖകപടുതജയജരജക്കുന്നതസ.  വരകമസ്ഥായ

കരഖകളുകടെ  പജന്ബലമജലസ്ഥാകത  കസക്ഷനുകളജല്  നജന്നുസം  ലഭരമസ്ഥാക്കജയ  ഡജ.സജ.ബജ.കയ

അടെജസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കജ കുറവസ വരുതജയജട്ടുളളതസ ക്രമപ്രകസ്ഥാരമല.
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(4) തവണ വരവസ

വജവജധ  ഭവനപദ്ധതജകള്  നടെപസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള്  ഉപകഭസ്ഥാകസ്ഥാക്കള്  തവണ  വരവസ

യജലസ്ഥാണസ പണസം അടെവസ്ഥാക്കജവരുന്നതസ.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം ആകക നജശ്ചയജക്കകപട തുക തുടെക്കതജല്

ഡജമസ്ഥാനസ്ഥായുസം  അടെവസ്ഥാക്കജയ തവണകള്  വരവസ്ഥായുസം  ബസ്ഥാക്കജ  തുക  ബസ്ഥാലന്സസ  ആയുസം  ക്രമസ്ഥാനു

ഗതമസ്ഥായജ തുടെര് വര്ഷങ്ങളജല് കരഖകപടുകതണതസ്ഥാണസ. ഇന്സ്റ്റസ്ഥാള്കമനസ ഇനതജല് രസ്ഥാകമശന്വേരസം

കവസ്റ്റസ കകസ്ഥാകമ്പസ്ഥാസജറസ ഹടൗസജസംഗസ സതീസം ആണസ ഉള്കപടുന്നതസ.  2015-2016 ല് ആദരസം ഡജമസ്ഥാനസ

കചയകപട  തുക  3  കകസ്ഥാടെജ  25  ലക്ഷസം  രൂപയസ്ഥാണസ.  ഈയജനതജല്  2017-18  സസ്ഥാമ്പതജക

വര്ഷതജകല ബസ്ഥാലന്സസ  1  കകസ്ഥാടെജ  24  ലക്ഷസം രൂപയുസം  2018-19 കല അരജയര് ഡജമസ്ഥാനസ  1

കകസ്ഥാടെജ  17  ലക്ഷസം  രൂപയുമസ്ഥാണസ.  ഓഡജറസ  അകനന്വേഷണതജല്  2015-16 ല്   3  കകസ്ഥാടെജ  16

ലക്ഷതജല്പരസം രൂപ അരജയര് ബസ്ഥാലന്സസ ഉണസ്ഥായജരുന്നതസ  2016-17 കല ഡജ.സജ.ബജ.യജല്

അരജയര് ഡജമസ്ഥാനസ്ഥായജ ഉള്കപടുതജയജരുന്നജല. അരജയര് തുക കറനസ ഡജമസ്ഥാനജല് ഉള്കപടുത്തുക

വഴജ  വരതരസ്ഥാസസം  വന്നജട്ടുകണന്നുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അറജയജചജട്ടുണസ.  പ്രതജവര്ഷ  ഡജ.സജ.ബജ.

കണക്കസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധജക്കുന്ന വജധതജല് തവണ വരവസയജല് കകടജടെസം/സലസം ദകപറജയ

ഓകരസ്ഥാ ഉപകഭസ്ഥാകസ്ഥാവജകനയുസം തുക/അടെവസ  കരഖകള് കൃതരമസ്ഥായജ സൂക്ഷജചവരുന്നജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാ

ലസ്ഥാണസ ഇപ്രകസ്ഥാരസം പജഴവകള് സസംഭവജക്കുന്നതസ.

(5)  കമയജനനന്സസ ചസ്ഥാര്ജസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വസ്ഥാടെകയസ  നല്കജയജരജക്കുന്ന  കടെമുറജകളുകടെ  കപസ്ഥാതുപരജപസ്ഥാലനസം

നജര്വ്വഹജക്കുന്നതജനസ  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാര്  നല്കകണ  തുകയസ്ഥാണസ  കമയജനനന്സസ  ചസ്ഥാര്ജസ  എന്ന

ഇനതജല്  ഉള്കപടുതജ  വരുന്നതസ.  വസ്ഥാടെകയുകടെ  അനുപസ്ഥാതതജല്  നജശ്ചയജക്കകപടുന്ന

തുകയസ്ഥാകയസ്ഥാല്,  കറനസ  ഇനതജല്  കതറസ്ഥായജ  വന്ന ഡജമസ്ഥാനസ  വര്ദ്ധനയസ്ഥാണസ  കമയജനനന്സസ

ചസ്ഥാര്ജസ  ഇനതജലുസം  തുക  കൂടെജവരുവസ്ഥാന്  കസ്ഥാരണകമന്നുസം,  അതജനസ്ഥാലസ്ഥാണസ  കമയജനനന്സസ

ചസ്ഥാര്ജജകന  ഡജമസ്ഥാനജല്  തുക  കുറവ  വരുതജയകതന്നുമുളള  വജശദതീകരണസം  അസംഗതീകരജ

ക്കസ്ഥാവന്നതല.

വരകമസ്ഥായ കരഖകള് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കസ്ഥാകത കജടസ്ഥാനുളള തുകകള് യകഥഷസം കൂടജയുസം കുറചസം

വസ്ഥാര്ഷജകകണക്കുകള് തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജവരുന്നതസ  തജകചസം  നജരുതരവസ്ഥാദപരമസ്ഥായ സമതീപനമസ്ഥാണസ.

ഈ വജഷയതജകലക്കസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. കടൗണ്സജലജകന അടെജയനര ശ്രദ്ധ  ക്ഷണജക്കുന്നു.
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(ബജ) DCB യജകല കളക്ഷന് തുകയുസം ജനറല് ലഡ്ജര്/ടയല് ബസ്ഥാലന്സജകല കളക്ഷന് 
തുകയുസം കപസ്ഥാരുതകപടുന്നജല

2018-19  സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷകത  C-14,  C-19  എന്നതീ കസക്ഷനുകളജകല  DCB യുസം

2018-19 വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കജകല ടയല് ബസ്ഥാലന്സസം പരജകശസ്ഥാധജചതജല് DCB യജകല കളക്ഷന്

തുകയുസം  ജനറല്  ലഡ്ജര്/ടയല്  ബസ്ഥാലന്സജകല  കളക്ഷന്  തുകയുസം  തമജല്

കപസ്ഥാരുതകപടുന്നജല. വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന്നു.

C-14   കസക്ഷന്

സതീസം DCB യജകല തുക
( )₹

ടയല് ബസ്ഥാലന്സജകല തുക
( )₹

ഗസ്ഥാനജനഗര് കഷസ്ഥാപജസംഗസ 
കകസ്ഥാസംപകസ 545116 2041058

പനമ്പളളജ നഗര് 595177 2213802

C-19   കസക്ഷന്

സതീസം DCB യജകല തുക
( )₹

ടയല് ബസ്ഥാലന്സജകല തുക
( )₹

കവളജ ദമദസ്ഥാന് 
കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകസ

336652 157649

മസ്ഥാകവലജപുരസം കഷസ്ഥാപജസംഗസ 
കകസ്ഥാസംപകസ

776817 833503

2018-19 കല DCB കളക്ഷന് തുകയുസം ജനറല് ലഡ്ജര്/ടയല് ബസ്ഥാലന്സജകല കളക്ഷന്

തുകയുസം ഒത്തുകപസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ. ഈ വരതരസ്ഥാസതജനുളള കസ്ഥാരണസം അകനന്വേഷജചകകസ്ഥാണസ  എ 2-

16/ 2018-19 നമ്പര് ഓഡജറസ എന്കന്വേയറജ നല്കജകയങ്കജലുസം മറുപടെജ ലഭരമസ്ഥാക്കജയജടജല.

(സജ) വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരര പതജകയജകല  ഋണബസ്ഥാധരത വരവസ - കചലവകള് 
കലഡ്ജറുകളജകല തുകയുമസ്ഥായജ കപസ്ഥാരുതകപടുന്നജല

വസ്ഥാര്ഷജക   ധനകസ്ഥാരര  പതജകയജകല  ഋണശതീര്ഷ  കണക്കുകളജകല  തുകകള്

കകസ്ഥാ ഡ് ദവസസ  കലഡ്ജറുകളജകല  തുകകളുമസ്ഥായജ  കപസ്ഥാരുതകപടുന്നജകലന്നസ  കസ്ഥാണുന്നു.  ചജല

ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന്നു.
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കലഡ്ജര് പ്രകസ്ഥാരമുള്ള കണക്കുകള് :-

ക്രമ നസം. ഇനസം വരവസ 
( )₹

കചലവസ
 ( )₹

ബസ്ഥാലന്സസ
( )₹

1 സര്ക്കസ്ഥാരജകലയസ ഒടുകക്കണ 
നജകുതജകള്

2903004.08 2866807.80 36196.28

2 കപന്ഷന് കകസ്ഥാണ്ടജബപ്യൂഷന് 20339522 111219139 (-)90879617

3 അദര് സസ്കപന്സസ അക്കടൗണസ 63120 37808.70 25311.30

4 ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ ശമ്പളതജല് 
നജന്നുള്ള റജക്കവറജ

14434054 14429054 5000

എന്നസ്ഥാല് വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരര  പതജക   പ്രകസ്ഥാരമുള്ള വരവസ  -  കചലവസ  കണക്കുകള്

തസ്ഥാകഴ പറയുസം പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ.

ക്രമ നസം. ഇനസം വരവസ
( )₹

കചലവസ
( )₹

1 സര്ക്കസ്ഥാരജകലയസ ഒടുകക്കണ 
നജകുതജകള്

36196.28 15094694.73

2 കപന്ഷന് കകസ്ഥാണ്ടജബപ്യൂഷന് ഇല ഇല

3 അദര് സസ്കപന്സസ അക്കടൗണസ 25311.30 ഇല

4 ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ ശമ്പളതജല് 
നജന്നുള്ള റജക്കവറജ

50 ഇല

  ഇവജകടെ,  കലഡ്ജറുകളജകല  കനറസ  ബസ്ഥാലന്സസ  തുകയസ്ഥാണസ  വസ്ഥാര്ഷജക  ധനകസ്ഥാരര

പതജകയജല്   അതസ്ഥാതജനതജകല  വരവസ  തുകയസ്ഥായജ  കരഖകപടുതജയജരജക്കുന്നതസ.  ഇതസ

അക്കടൗണജസംഗസ തതന്വേങ്ങള്ക്കസ വജരുദ്ധമസ്ഥാണസ.

(ഡജ) ആസജകള് സസംബനജച വജവരങ്ങള് കസ്ഥാലജകമസ്ഥാക്കജ സമര്പജചജടജല

വസ്ഥാര്ഷജക  ധനകസ്ഥാരര  പതജകയ്കക്കസ്ഥാപസം  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  ആസജകള്  സസംബനജച

വജവരങ്ങള്  കസ്ഥാലജകമസ്ഥാക്കജ സമര്പജചജടജല. ആസജ രജജസ്റ്റര് കൃതരമസ്ഥായജ എഴുതജ സൂക്ഷജക്കസ്ഥാത

തജനസ്ഥാലുസം, ഓകരസ്ഥാ വര്ഷവസം ലഭരമസ്ഥാക്കുന്ന ആസജ വജവരങ്ങള് കൃതരമസ്ഥായ മസ്ഥാതൃകയജലുസം നജശ്ചജത

ക്രമതജലുസം  തയറസ്ഥാക്കജ  ഓഡജറജല്  സമര്പജക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാലുസം  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  ആസജകള്

കൃതരമസ്ഥായജ നജലനജര്തജ കപസ്ഥാകുന്നുകണസ്ഥാ എന്നസ ഓഡജറജനസ പരജകശസ്ഥാധജക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാത

അവസയസ്ഥാണസ.  ആസജകയ സസംബനജചസ മുന്വര്ഷസം  (2017-18 ല്)  ലഭരമസ്ഥാക്കജയ വജവരങ്ങള്
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പ്രകസ്ഥാരസം  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ   ഏകകദശസം  13,000  കസനസ  ഭൂമജയുസം  കകടജടെങ്ങളുസം  ഇലകജക്കല്

ആസജകളുസം  ഉള്കപകടെ  ഏകകദശസം  2092/-  കകസ്ഥാടെജ  രൂപയുകടെ  ആസജയുണസ. എന്നസ്ഥാല് എലസ്ഥാ

ആസജകളുകടെയുസം  വജവരങ്ങള്  കസ്ഥാലജകമസ്ഥാക്കജ  കരഖകപടുതജയജടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  ഇതജകന

ആധജകസ്ഥാരജകത  ഉറപസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  ഓഡജറജനസ  സസ്ഥാധജചജടജല.  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  ദകവശമുളള

ആസജകളുകടെ കൃതരമസ്ഥായ വജവരങ്ങള് കരഖകപടുതജ ഓഡജറജല് സമര്പജകക്കണതസ്ഥാണസ.

(ഈ) അക്കടൗണജസംഗസ സമ്പ്രദസ്ഥായസം പരജഷരജക്കസ്ഥാതതസ നജകുതജ ബസ്ഥാധരതയുണസ്ഥാക്കജ

വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കുകള്,  കഡബജറസ  കചയകപകടെണ തുകകള് കജഴജവസ  കചയ്തു ലഭജക്കുന്ന

കനറസ  ബസ്ഥാലന്സസ  തുകകകള  അടെജസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കജയസ്ഥാണസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജവരുന്നതസ.  ഡജ.സജ.ബജ.

പതജക  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതസ  ഈ  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കജകന  അടെജസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കജയുമസ്ഥാണസ.  ഇതസ

സസംബനജച  ഓഡജറസ  അകനന്വേഷണതജനസ  വര്ദ്ധജചവരുന്ന  ഇന്കസം  ടെസ്ഥാകസ  ബസ്ഥാധരത

ഒഴജവസ്ഥാക്കുന്നതജനു കവണജയസ്ഥാണസ കനറസ തുകകകള അടെജസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കജ കണക്കസ തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതസ

എന്നസ വജശദതീകരണസം നല്കജയജരുന്നു.

ഇന്കസം ടെസ്ഥാകസ ആക്ടജകന 12AA എന്ന വകുപജലസ്ഥാണസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. 31.03.2008 വകര

ഉള്കപടജരുന്നതസ.  ഇതു  പ്രകസ്ഥാരസം  ചസ്ഥാരജറബജള്  ഇന്സ്റ്റജറപ്യൂഷന് എന്ന  വജഭസ്ഥാഗതജല്

ഉള്കപടുതജ  ടെസ്ഥാകസ  ഒഴജവസ്ഥാക്കജ  ലഭജചജരുന്നു.  2009 കല  ഇന്കസം  ടെസ്ഥാകസ  ആക്ടസ  കഭദഗതജയജല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ IT Act Section 2(15)ലസ്ഥാണസ ഉള്കപടുതജയജട്ടുളളതസ. തുടെര്ന്നസ 2009 മുതല്

ആദസ്ഥായനജകുതജ കണക്കസ IT വകുപസ നജരസ്ഥാകരജചസ ആകക വരവജകന അടെജസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കജ നജകുതജ

കണക്കസ്ഥാക്കജയതജനസ്ഥാല് വന്തുക കുടെജശ്ശേജക അടെക്കസം നജകുതജ ബസ്ഥാധരത വന്നു.

Kerala  Town & Country  Planning  Act  Form 15  പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

അക്കടൗണസസസ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ  വരുന്നതസ.  ഇതജന് പ്രകസ്ഥാരസം  കചലവസ  തുക കുറചസ  Net  Amount

കണക്കസ്ഥാക്കുന്നതജനസ വരവസയജല എന്നുളളതജനസ്ഥാലസ്ഥാണസ  IT  വകുപസ ആകക വരവജകന്മേല് ടെസ്ഥാകസ

കണക്കസ്ഥാക്കജവരുന്നതസ. ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ അക്കടൗണജസംഗസ രതീതജ Commercial Accounting

(Double Entry System)  ആക്കജയസ്ഥാല് ഈ ബുദ്ധജമുടസ പരജഹരജചസ വന്തുക ആദസ്ഥായനജകുതജ

ഇനതജല്  അടെവസ്ഥാകക്കണജവരുന്നതസ  ഒഴജവസ്ഥാക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ.  2018-19  വര്ഷതജല്  IT

ഇനതജല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അടെവസ്ഥാക്കജയജട്ടുളളതസ   10,34,54,409/-  രൂപയസ്ഥാണസ.
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സസ്ഥാകങ്കതജകമസ്ഥായ  കസ്ഥാരണതസ്ഥാല്  മസ്ഥാതസം  കൂടുതലസ്ഥായജ  അടെവസ്ഥാകക്കണജവരുന്ന  തുകയസ്ഥാണസ

ഇകതന്നതജനസ്ഥാല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  അക്കടൗണജസംഗസ  രതീതജ  പരജഷരജക്കുവസ്ഥാന്  അടെജയനര

നടെപടെജ  സന്വേതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.   ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചയര്മസ്ഥാന്,  കസക്രടറജ,  അക്കടൗണസസസ

ഓഫതീസര് എന്നജവര് ഇക്കസ്ഥാരരതജല് പ്രകതരക ശ്രദ്ധ കചലുകതണതസ്ഥാണസ.

1.5 പദ്ധതജ നജര്കദ്ദേശങ്ങകളക്കുറജചളള അവകലസ്ഥാകനസം

2018-19 ല്  ഒമ്പതസ  പദ്ധതജകള്  വജഭസ്ഥാവനസം  കചയ്തജട്ടുണസ്ഥായജരുന്നുകവങ്കജലുസം  വസ്ഥാര്ഷജക

ധനകസ്ഥാരര  പതജക  പ്രകസ്ഥാരസം  ഒരു  പദ്ധതജയജല്  കപസ്ഥാലുസം  കചലവസ  നടെന്നതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന്നജല.

ബജറസ പ്രകസ്ഥാരമുളള പദ്ധതജ നജര്കദ്ദേശങ്ങള് അനുബനസം 3 ആയജ കചര്തജരജക്കുന്നു.

1.6 ആഭരനര ഭരണ നജര്വ്വഹണസം   -   അവകലസ്ഥാകനസം

വജശസ്ഥാല  കകസ്ഥാചജ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജയുകടെ  പരമസ്ഥാധജകസ്ഥാര  ഭരണനജര്വ്വഹണസം

നടെത്തുന്നതസ  കചയര്മസ്ഥാന്  കനതൃതന്വേസം  നല്കുന്ന  ജനറല്  കടൗണ്സജല്  ആണസ.  ഉകദരസ്ഥാഗസ

തലതജല്  പ്രധസ്ഥാന  ഭരണനജര്വ്വഹണ  അധജകസ്ഥാരജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസക്രടറജ  ആണസ.

കസക്രടറജയുകടെ കതീഴജല് 6 വകുപ്പുകള് പ്രവര്തജചവരുന്നു.  ഈ വകുപസ തലവന്മേസ്ഥാരുകടെ കതീഴജല്

വജവജധ  കസക്ഷനുകള്  ബനകപട  സൂപ്രണ്ടുമസ്ഥാരുകടെ  കമല്  കനസ്ഥാടതജല്  പ്രവര്തജചവരുന്നു.

എന്നസ്ഥാല്  ഈ  ആഭരനര  നജര്വ്വഹണ  നജയന്ത്രണ  സസംവജധസ്ഥാനസം  അത  കസ്ഥാരരക്ഷമമസ്ഥായജ

പ്രവര്തജക്കസ്ഥാതതസ  മൂലസം  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  പ്രവര്തനതജല്  കസ്ഥാരരമസ്ഥായ  വതീഴ്ചകള്

ഉണസ്ഥായജട്ടുള്ളതസ്ഥായജ ഓഡജറജകന പരജകശസ്ഥാധനയജല് വരകമസ്ഥായജ. 

പ്രധസ്ഥാന കപസ്ഥാരസ്ഥായ്മ വജവജധ വകുപ്പുകള് തമജലുള്ള ഏകകസ്ഥാപനമജലസ്ഥായ്മയസ്ഥാണസ.  കൂടെസ്ഥാകത

പ്രധസ്ഥാന  വരവ  -  കചലവകളുമസ്ഥായജ  ബനകപട  രജജസ്റ്ററുകള്,  കരഖകള്  എന്നജവ  കൃതരമസ്ഥായജ

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ  സൂക്ഷജക്കുന്നതജലുസം  ചടലസംഘനങ്ങള്കക്കതജകര  നടെപടെജകള് സന്വേതീകരജക്കുന്നതജലുസം

വതീഴ്ചയുണസ്ഥായജട്ടുള്ളതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന്നു.  ഇതുമൂലസം  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  ലഭരമസ്ഥാകകണ  തുകകള്

യഥസ്ഥാസമയസം  കൃതരമസ്ഥായജ  ലഭജക്കുന്നതജനു  തടെസമുണസ്ഥാവകയുസം  അനസ്ഥാവശര  കചലവകള്

ഉണസ്ഥാവകയുസം കചയ്യുന്നു. ചജല ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന്നു.

അകതസ്ഥാറജയുകടെ  പ്രധസ്ഥാന  വരുമസ്ഥാന  കസസ്ഥാതസസ്ഥായ  വസ്ഥാടെക  പജരജകചടുകക്കണതസ  റവനപ്യൂ

വകുപജകന  ചുമതലയസ്ഥാണസ,  എന്നസ്ഥാല്  വസ്ഥാടെക  രജജസ്റ്ററുകള്  കൃതരമസ്ഥായജ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ

സൂക്ഷജക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  കുടെജശ്ശേജക  നജര്ണ്ണയജക്കുന്നതജലുസം  കുടെജശ്ശേജക   പജരജകചടുക്കുന്നതജലുസം
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പരസ്ഥാജയകപടജട്ടുണസ.   ഓഡജറ്റു വര്ഷസം അവസസ്ഥാനസം  6,69,43,962/-   രൂപ  ഈയജനതജല്

മസ്ഥാതസം  പജരജഞകജടസ്ഥാനുണസ  .  വസ്ഥാടെക  ഒടുക്കസ്ഥാന്  വതീഴ്ച  വരുത്തുന്നവര്കക്കതജകര  യഥസ്ഥാസമയസം

നജയമനടെപടെജ  ദകകക്കസ്ഥാള്ളുന്നുമജല.   അതുകപസ്ഥാകല,  ഹടൗസജസംഗസ  സതീമുകളുകടെ  ഗുണകഭസ്ഥാകസ്ഥാ

ക്കളജല് നജന്നുസം പ്രതജമസ്ഥാസ ഗഡുക്കള് പജരജകചടുക്കുന്നതജലുസം കണക്കുകള് സൂക്ഷജക്കുന്നതജലുസം

ഗുരുതര വതീഴ്ചയുണസ്ഥായജ.  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ ആസജകളുകടെ സസംരക്ഷണതജലുസം അവ സസംബനജച

കരഖകള് തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ സൂക്ഷജക്കുന്നതജലുസം കസ്ഥാരരമസ്ഥായ വതീഴ്ച ഉണസ്ഥായജട്ടുണസ.  കരസ്ഥാര് ചമയസ്ഥാകതയുസം

മുന്കൂര് ഈടെസ്ഥാക്കസ്ഥാകതയുസം മദറന് ദഡ്രൈവസ പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഫതീസസ പജരജവസ അനുവദജചതു മൂലസം  3

മസ്ഥാസകതസ്ഥാളസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  വരുമസ്ഥാനസം  ലഭജചജല.  തകദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളജല്

നജന്നുളള  അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം  കൃതരമസ്ഥായജ  കണക്കസ്ഥാക്കുന്നതജലുസം  ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജലുസം  വതീഴ്ചയുണസ്ഥായജ.

എല്.എ.ആര് കകസകള് ദകകസ്ഥാരരസം കചയ്തതജല് ഉണസ്ഥായ വതീഴ്ച വന് സസ്ഥാമ്പതജക നഷതജനു

വഴജകതളജച.  കപ്രസ്ഥാവജഡനസ ഫണസ  കണക്കുകള് കൃതരമസ്ഥായജ തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ സൂക്ഷജക്കസ്ഥാതതു മൂലസം

പലജശയജനതജല് ലഭജകക്കണ തുക പൂര്ണ്ണമസ്ഥായുസം ലഭജക്കസ്ഥാകതവരുന്നു. മസ്ഥാതമല കണക്കുകളജലുസം

വരതരസ്ഥാസസം  നജലനജല്ക്കുന്നു.  ചട  വജരുദ്ധമസ്ഥായജ  കപ്രസ്ഥാവജഡനസ  ഫണസ  അനുവദജചതസ്ഥായുസം

കസ്ഥാണുന്നു.  മുന് കൂര് തുകകള് ക്രമതീകരജചതജകന വജവരങ്ങള് കൃതരമസ്ഥായജ  കരഖകപടുതസ്ഥാതതസ

ഈയജനതജല് വന്തുക പജരജകചടുക്കസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജയുള്ളതസ്ഥായജ കസ്ഥാണജക്കുന്നു.   

മുകളജല്  സൂചജപജച  നപ്യൂനതകള്  സസംബനജച  വജശദസ്ഥാസംശസം  ഈ  റജകപസ്ഥാര്ടജകല  തുടെര്

ഖണജകകളജല് വജശദതീകരജചജട്ടുണസ. ആഭരനര  നജയന്ത്രണ  സസംവജധസ്ഥാനതജകന   വജവജധ

തലങ്ങളജ ല്  ഉണസ്ഥാകുന്ന  പസ്ഥാളജചകള്  മൂലമസ്ഥാണസ  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  സസംഭവജക്കുന്നതസ.  ബനകപട

കസക്ഷന് കസ്ഥാര്ക്കുമസ്ഥാര് യഥസ്ഥാസമയസം നടെപടെജ സന്വേതീകരജക്കുന്നുകണന്നസ ഉറപസ വരുകതണ ചുമതല

കസക്ഷന് സൂപ്രണണ്ടുമസ്ഥാര്ക്കുസം മറസ  കമലധജകസ്ഥാരജകള്ക്കുമുണസ.  എന്നസ്ഥാല് ചുമതല നജര്വ്വഹജക്കുന്ന

തജല്  ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ  ഭസ്ഥാഗത്തു  നജന്നുസം  പലകപസ്ഥാഴുസം  വതീഴ്ചയുണസ്ഥാകുന്നതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന്നു.

സസ്ഥാപനതജകന  നജലനജല്പജനുസം  വളര്ചക്കുസം  ഉതകുന്ന  തരതജല്  ആഭരനര  നജയന്ത്രണ

സസംവജധസ്ഥാനസം കുറമറതസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  ശ്രദ്ധജകക്കണതസ്ഥാണസ.

1.7 ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ടജകല  നജരതീക്ഷണങ്ങളജകന്മേല്  സമയബനജതമസ്ഥായജ  നടെപടെജ  
സന്വേതീകരജക്കുന്നജല

 2015 കല  കകരള  ടെടൗണ് ആനസ  കണ്ടജ  പസ്ഥാനജസംഗസ  (ഡവലപ്കമനസ  അകതസ്ഥാറജറതീസസ)

ചടങ്ങളജകല ചടസം 60, 1994 കല കകരള കലസ്ഥാക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ നജയമസം, വകുപസ 15(1), 1996
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കല കകരള കലസ്ഥാക്കല് ഫണസ ഓഡജറസ  ചടങ്ങളജകല ചടസം  23(1)  എന്നജവ പ്രകസ്ഥാരസം,  ഓഡജറര്

ചൂണജക്കസ്ഥാണജക്കുന്ന  അപസ്ഥാകതകളജകന്മേല്  നടെപടെജകയടുകക്കണ ബസ്ഥാദ്ധരത അകതസ്ഥാറജറജക്കുണസ.

എന്നസ്ഥാല് ഓഡജറജല് ചൂണജക്കസ്ഥാണജക്കുന്ന അപസ്ഥാകതകളുസം ക്രമകക്കടുകളുസം പരജഹരജക്കുക എന്ന

നജയമപരമസ്ഥായ  ഉതരവസ്ഥാദജതസം  നജര്വഹജക്കുന്നതജല്  അകതസ്ഥാറജറജ  വതീഴ്ചവരുത്തുന്നതസ്ഥായജ

കസ്ഥാണുന്നു.  റജകപസ്ഥാര്ടജകല  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള്  തതീര്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  ഭസ്ഥാഗത്തു  നജന്നുസം

കസ്ഥാരരമസ്ഥായ നടെപടെജകള് ഉണസ്ഥാകുന്നജല.  പലകപസ്ഥാഴുസം കൃതരതയജലസ്ഥാത  മറുപടെജകള്  നല്കുന്നതജ

നസ്ഥാല് ദതീര്ഘകസ്ഥാലമസ്ഥായജ പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള് തതീര്പസ്ഥാകസ്ഥാകത നജലനജല്ക്കുന്നു.  ഇതുമൂലസം റജകപസ്ഥാര്ടസ

പുറകപടുവജക്കുന്നതജകന യഥസ്ഥാര്ത ലക്ഷരസം ദകവരജക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാകതവരുന്നു.  നജലവജല്

21  വസ്ഥാര്ഷജക  ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകളുസം  ഒരു  സ്കപഷരല്  റജകപസ്ഥാര്ട്ടുസം  തതീര്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന്

അവകശഷജക്കുന്നുണസ   (വജശദസ്ഥാസംശസം  ഖണജക  4.11 ല്  കസ്ഥാണജചജട്ടുണസ).  ഓഡജറസ

പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള്   സമയ ബനജതമസ്ഥായജ തതീര്പസ്ഥാക്കുന്നതജനസ ഭരണസമജതജയുകടെ ഭസ്ഥാഗത്തു നജന്നുസം

അടെജയനജര നടെപടെജ സന്വേതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

1.8 വസ്ഥാടെകയുമസ്ഥായജ  ബനകപട  കരഖകള്  സൂക്ഷജക്കുന്നതജലുസം  വസ്ഥാടെക  പജരജവജലുസം  
ഗുരുതര വതീഴ്ച   -    പല അകലസ്ഥാടജകളുസം വര്ഷങ്ങളസ്ഥായജ വസ്ഥാടെക ഒടുക്കസ്ഥാകത കടെമുറജകള് 
ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നു

2018-2019  കല  റവനപ്യൂ വരവജകന  40%  കതസ്ഥാളസം വജവജധ കടെമുറജകള്,  കകടജടെങ്ങള്,

ബങ്കുകള്, ഗടൗണ്ടുകള് എന്നജവയജല് നജന്നുളള  വരവസ്ഥാണസ. എന്നസ്ഥാല് വസ്ഥാടെകയുമസ്ഥായജ ബനകപട

കരഖകള് തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ സൂക്ഷജക്കുന്നതജലുസം  വസ്ഥാടെക പജരജവജലുസം  ഗുരുതര വതീഴ്ചയുണസ്ഥായജട്ടുള്ളതസ്ഥായജ

പരജകശസ്ഥാധനയജല്  വരകമസ്ഥായജ. പല  അകലസ്ഥാടജകളുസം  വര്ഷങ്ങളസ്ഥായജ  വസ്ഥാടെക  ഒടുക്കസ്ഥാകത

കടെമുറജകള്  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നതസ്ഥായുസം  കസ്ഥാണുന്നു. നഗരതജകല  വജവജധ  പ്രകദശങ്ങളജലുളള

കടെമുറജകള്,  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപക്സുകള്,  ബങ്കുകള് തുടെങ്ങജയവയജല് നജന്നുസം ഓഡജറ്റു  വര്ഷസം

6,69,43,962/- രൂപ പജരജകചടുക്കസ്ഥാനുകണന്നസ  പരജകശസ്ഥാധനയജല് കകണതജ,  വജശദവജവരസം

ഭസ്ഥാഗസം-2 ല്  ഖണജക  2-3 ല്  കചര്തജട്ടുണസ.

വസ്ഥാടെക  സസംബനജച  കരഖകള്  കൃതരമസ്ഥായജ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ  സൂക്ഷജക്കുന്നജല.  വസ്ഥാടെക

രജജസ്റ്ററജല്  പൂര്ണ്ണ  വജവരങ്ങള്  ഉള്കപടുതജ  ബനകപട  കമലുകദരഗസന്

സസ്ഥാക്ഷരകപടുത്തുന്നതസ്ഥായുസം കസ്ഥാണുന്നജല. ഗടൗണസ അകലസ്ഥാട്കമനസ രജജസ്റ്ററജല്  കപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാസം നടെക്കുന്ന

ദജവസങ്ങളുകടെ  വജവരങ്ങള്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  കചര്ക്കുന്നതസ.  ഒരുക്കങ്ങള്ക്കുസം  കപസ്ഥാളജക്കലജനുസം
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അനുവദജച  ദജവസങ്ങളുകടെ  വജവരങ്ങള്  രജജസ്റ്ററജല്  നജന്നുസം  ലഭരമല.  ഓകരസ്ഥാ  സസ്ഥാമ്പതജക

വര്ഷകതയുസം കണക്കുകളുകടെ സസംഗഹസം രജജസ്റ്ററജല് തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ സൂക്ഷജക്കുന്നജല. രജജസ്റ്ററുകള്

ബനകപട കമലധജകസ്ഥാരജ പരജകശസ്ഥാധജചസ സസ്ഥാക്ഷരകപടുത്തുന്നജല.

വസ്ഥാടെക  സസംബനജച  കരഖകള്  കൃതരമസ്ഥായജ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ  ബനകപട  ഉകദരസ്ഥാഗസര്

സസ്ഥാക്ഷരകപടുതജ ഓഡജറജല് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കണതുസം, നസ്ഥാളജതുവകരയുള്ള കുടെജശ്ശേജക അടെജയനരമസ്ഥായജ

ഈടെസ്ഥാകക്കണതുസം, കുടെജശ്ശേജക ഒടുക്കസ്ഥാന് തയസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാതവര്കക്കതജകര നജയമസ്ഥാനുസൃത നടെപടെജകള്

സന്വേതീകരജകക്കണതുമസ്ഥാണസ. വസ്ഥാടെക യഥസ്ഥാസമയസം പജരജകചടുക്കസ്ഥാന് ഭസ്ഥാവജയജല് ശ്രദ്ധജകക്കണതസ്ഥാണസ.

വജഷയതജല് ഭരണ സമജതജയുകടെ അടെജയനര ശ്രദ്ധ ക്ഷണജക്കുന്നു.

1.9 കറസ്ഥാഡസ വജകസനതജനസ സലസം ഏകറടുക്കല്   -   പകരസം സലസം അനുവദജചതജല് 
അപസ്ഥാകത

(ഫയല് :- 7838/എകസ്റ്ററസ/ബജ.1/13/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ കതവര - കപരണ്ടൂര് പദ്ധതജ പ്രകദശകത സജ.ബജ.ഐ. ഓഫതീസജനു

സമതീപമുളള കറസ്ഥാഡജകന വജകസനതജനസ്ഥായജ കക.എകസ.പതീറര് എന്നയസ്ഥാളുകടെ ഉടെമസതയജലുളള

എളസംകുളസം വജകലജസ സര്കവ്വ നസം. 291/1, 2 എന്നജവയജല് ഉള്കപട 4 കസനസ സലത്തു നജന്നുസം

0.89  കസനസ സലസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഉപകയസ്ഥാഗജചജരുന്നു.  എന്നസ്ഥാല് ടെജയസ്ഥാനസ  സല വജലകയസ്ഥാ

പകരസം  സലകമസ്ഥാ  അനുവദജചജരുന്നജല.  തുടെര്ന്നസ  വര്ഷങ്ങള്ക്കസ  കശഷസം  10.08.2012 ല്

ശ്രതീ.പതീറര്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസക്രടറജയുകടെ  മുമ്പസ്ഥാകക കബസ്ഥാധജപജച കമസ്ഥാഴജ  പ്രകസ്ഥാരസം  1987 ല്

ടെജയസ്ഥാന്  വസ്ഥാങ്ങജയ  സലതജകന  വടെകക്ക  അതജരജല്  നജലവജലുണസ്ഥായജരുന്ന  കറസ്ഥാഡസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വതീതജകൂടജ  പണജകതന്നുസം  ഇതജനസ്ഥായജ  തകന  അറജകവസ്ഥാ  സമതകമസ്ഥാ  കൂടെസ്ഥാകത

തകന  സലസം  അകതസ്ഥാറജറജ  എകറടുത്തുകവന്നുസം  അറജയജച.  തുടെര്ന്നസ  ഉടെമസസ്ഥാവകസ്ഥാശസം

കതളജയജക്കുന്ന  കരഖകള്  സഹജതസം  04.09.2012 ല്  ടെജയസ്ഥാന്  അകതസ്ഥാറജറജകയ  വതീണ്ടുസം

സമതീപജക്കുകയുസം  തകന  4  കസനജല്  നജന്നുസം  0.89  കസനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  കറസ്ഥാഡസ

വജകസനതജനസ്ഥായജ  എടുത  കശഷസം  അവകശഷജക്കുന്ന  സലതജകന  വജസ്തൃതജ  വളകര

കുറവസ്ഥാകണന്നുസം  അതസ  വജല്പന  നടെത്തുവസ്ഥാന്  പ്രയസ്ഥാസസം  കനരജടുന്നുകവന്നുസം  ആയതജനസ്ഥാല്  ടെജ

സലസം  പൂര്ണ്ണമസ്ഥായജ  അകതസ്ഥാറജറജ  ഏകറടുതസ  പകരസം  അനുകയസ്ഥാജരമസ്ഥായ  മകറസ്ഥാരു  സലസം

അനുവദജക്കണകമന്നസ  ആവശരകപടസ  അകതസ്ഥാറജറജയജല്  അകപക്ഷ  നല്കുകയുസം  കചയ്തു.

26.09.2012 ല്  കൂടെജയ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  കയസ്ഥാഗതജകന  തതീരുമസ്ഥാനസം
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204/2012-13  പ്രകസ്ഥാരസം ശ്രതീ കക.എകസ.  പതീററജകന ബസ്ഥാക്കജ സലസം കൂടെജ  ഏകറടുക്കുന്നതജനുസം

പകരമസ്ഥായജ അകത പദ്ധതജ പ്രകദശതസ എളസംകുളസം വജകലജസ  സര്കവ്വ നസം.  288/1 ല് ഉള്കപട

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക  5  കസനജലധജകസം  വരുന്ന കപസ്ഥാടജല് നജന്നുസം  4  കസനസ  സലസം പരസ്പര

മസ്ഥാറസ്ഥാധസ്ഥാരസം  പ്രകസ്ഥാരസം  പകരമസ്ഥായജ  നല്കുന്നതജനുസം  തതീരുമസ്ഥാനജച.  ടെജ  കപസ്ഥാടജല്  അധജകമസ്ഥായജ

വരുന്ന  50  ച.മതീറര് സലസം കൂടെജ  ടെജയസ്ഥാനസ  വജല്ക്കുന്നതജനുസം അതജകന മസ്ഥാര്ക്കറസ  വജല ജജലസ്ഥാ

കളക്ടര് മുകഖന നജശ്ചയജചസ ടെജയസ്ഥാനജല് നജന്നുസം ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം തതീരുമസ്ഥാനമസ്ഥായജ.

വസ്തു  ദകമസ്ഥാറതജനുളള  നടെപടെജക്രമങ്ങള്  പുകരസ്ഥാഗമജക്കകവ  പകരസം  നല്കുവസ്ഥാനു

കദ്ദേശജക്കുന്ന  വസ്തുവജകന്മേല്  വഴജയവകസ്ഥാശമുന്നയജചസ  പരജസരവസ്ഥാസജയസ്ഥായ  വജ.എ.അഗസ്റ്റജന്

എന്നയസ്ഥാള് എറണസ്ഥാകുളസം  മുന്സജഫസ  കകസ്ഥാടെതജയജല് കകസസ  ഫയല് കചയ്യുകയുസം,  ടെജ  കപസ്ഥാടജല്

ശ്രതീ.പതീററജനസ ദകമസ്ഥാറ ഭൂമജയസ്ഥായജ അനുവദജച 4  കസനജലുസം അധജകമുളള വസ്തു ദകമസ്ഥാറുന്നതജ

കനതജകര  ഇന്കജക്ഷന്  ഉതരവസ  സമ്പസ്ഥാദജക്കുകയുസം  അങ്ങകന  സലസം  ദകമസ്ഥാറസം  നതീണ്ടു

കപസ്ഥാകുകയുസം കചയ്തു. 

ടെജ കകസജകന തല്സജതജ സസംബനജചസം ഭൂമജ ദകമസ്ഥാറതജനുസം വജല്പനയ്ക്കുസം സര്ക്കസ്ഥാര്

അനുമതജ  ലഭജകചസ്ഥാകയന്നതസ  സസംബനജചസം വജവരങ്ങള് ആരസ്ഥാഞസ ഈ ഓഫതീസജല് നജന്നുസം

നല്കജയ ഓഡജറസ എന്കന്വേയറജക്കസ  (എ 3-45/2018-19)  മറുപടെജ ലഭജചജല.  സലസം വജല്പനയസ

ചടപ്രകസ്ഥാരമുളള  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജ  ലഭരമസ്ഥാകക്കണതുസം  ഓഡജറസ  ആവശരകപട  വജവരങ്ങള്

നല്കകണതുമസ്ഥാണസ.

1.10 സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവകള് പസ്ഥാലജക്കുന്നതജല് അനസ്ഥാസ

സര്ക്കസ്ഥാര്  നജയന്ത്രണതജലുള്ള  സസ്ഥാപനമസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ആയതജനസ്ഥാല്

സര്ക്കസ്ഥാര്നജര്കദ്ദേശങ്ങള് കൃതരമസ്ഥായജ പസ്ഥാലജക്കുന്നതജനുള്ള ബസ്ഥാദ്ധരത അകതസ്ഥാറജക്കുണസ.  എന്നസ്ഥാല്

സര്ക്കസ്ഥാറജകന  ഉതരവകള്  പസ്ഥാലജക്കുന്നതജല്  കസ്ഥാരരമസ്ഥായ  അനസ്ഥാസ  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ

ഭസ്ഥാഗത്തുനജന്നുസം ഉണസ്ഥായജട്ടുണസ. വജശദസ്ഥാസംശസം ചുവകടെ.

(എ) ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .   അഡജനജകസ്ട്രേറതീവസ ഓഫതീസറുകടെ ശമ്പള പരജഷരണസം   -   സര്ക്കസ്ഥാര് 
ഉതരവസ   നടെപസ്ഥാക്കജയജല
ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ  ഒമ്പതസ്ഥാസം  ശമ്പള  പരജഷരണസം  നടെപജലസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാണസ

സര്ക്കസ്ഥാര് പുറകപടുവജച ജജ.ഒ.(എസം.എസസ.)305/2011/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ. തതീയതജ 07.12.2011
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നമ്പര് സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം അഡ സമജനജകസ്ട്രേറതീവസ  ഓഫതീസര് തസജകയസ  അനുവദജചതസ

29180-43610  ശമ്പള  കസയജലസ്ഥായജരുന്നു.   അഡ സമജനജകസ്ട്രേറതീവസ   ഓഫതീസര്  തസജകയസ

കസക്രടറജകയറജകല  കഡപപ്യൂടജ  കസക്രടറജയുകടെ  ശമ്പള  കസയജലസ്ഥായ  40640-57440  അനുവദജ

ക്കണകമന്നസ്ഥാവശരകപടസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  നജന്നുസം  31.5.2015 ല്  അഡ സമജനജകസ്ട്രേറതീവസ

ഓഫതീസര് തസജകയജല് വജരമജച  ശ്രതീ സജ.വജ.കജക്കബസ  ബഹ.  ദഹകക്കസ്ഥാടെതജയജല് കകസസ

ഫയല്  കചയ്യുകയുസം  ടെജ  കകസജകന  10.04.2019 കല  വജധജനരസ്ഥായതജല്,  മുന്  ശമ്പള

പരജഷരണതജനസ  അവലസംബജച  അകത  മസ്ഥാനദണങ്ങള്  പ്രകസ്ഥാരസം  അഡ സമജനജകസ്ട്രേറതീവസ

ഓഫതീസര്  തസജകയുകടെ  ശമ്പള  പരജഷരണസം  നടെപസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  ബഹ.  ദഹകക്കസ്ഥാടെതജ

നജര്കദ്ദേശജക്കുകയുസം കചയ്തു.  ഇകതത്തുടെര്ന്നസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ശ്രതീ സജ.വജ.കജക്കബജനസ കഡപപ്യൂടജ

കസക്രടറജയുകടെ  ശമ്പളകസയജലസ്ഥായ   40640-57440  അനുവദജച.  എന്നസ്ഥാല്  ഇതജല്  നജന്നുസം

വരതരസമസ്ഥായജ  36140-49740  എന്ന  ശമ്പള  കസയജലസ്ഥാണസ  ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ.)  1190/2019/

എല്.എസസ.ജജ.ഡജ.  തതീയതജ  10.06.2019  നമ്പര്  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  അഡ സമജന്കസ്ട്രേറതീവസ

ഓഫതീസര്  തസജകയസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുവദജചതസ.  കഡപപ്യൂടജ  കസക്രടറജയുകടെ  ശമ്പള  കസയജല്

അനുവദജക്കസ്ഥാതജരുന്ന സര്ക്കസ്ഥാര് നടെപടെജകക്കതജകര ശ്രതീ സജ.വജ.കജക്കബസ  വതീണ്ടുസം കകസ്ഥാടെതജകയ

സമതീപജക്കുകയുസം,  ബഹ.  കകരള ദഹകക്കസ്ഥാടെതജയുകടെ  18.12.2019 കല  [CC(C)2041/2018 in

WA  1510/2015]   വജധജനരസ്ഥായതജല്  ടെജയസ്ഥാകന  ആവശരസം  കകസ്ഥാടെതജ  നജരസ്ഥാകരജക്കുകയുസം,

10.06.2019 കല  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ  നടെപസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  ആവശരകപടുകയുസം  കചയ്തു.  ശ്രതീ

സജ.വജ.കജക്കബസ  ഫയല് കചയ്ത കകസജകല കകസ്ഥാടെതജ വജധജയുകടെ അടെജസസ്ഥാനതജല് സര്ക്കസ്ഥാര്

നജശ്ചയജക്കുന്ന ശമ്പളകസയജലസ്ഥാണസ  ടെജയസ്ഥാനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.   അനുവദജച നല്കകണകതന്നുസം

സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം ശ്രതീ സജ.വജ.കജക്കബജകന ശമ്പളവസം കപന്ഷനുസം പുനര്നജര്ണ്ണയജ

ക്കുവസ്ഥാനുസം  ഈ  ഓഫതീസജല്  നജന്നുസം  കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ.(എ 3)749/15  തതീയതജ

29.07.2019 നമ്പര് കതസ പ്രകസ്ഥാരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയസ്ഥാടെസ ആവശരകപടജരുന്നു.

സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവജകനതജകരയുളള  ശ്രതീ  സജ.വജ.കജക്കബജകന  പരസ്ഥാതജ  ബഹ.

ദഹകക്കസ്ഥാടെതജ തളളജയ സസ്ഥാഹചരരതജല് ടെജയസ്ഥാകന ഒമ്പതസ്ഥാസം ശമ്പള പരജഷരണസം സര്ക്കസ്ഥാര്

ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം നജര്ണ്ണയജചസ ശമ്പളവസം കപന്ഷനുസം പുനനഃക്രമതീകരജകക്കണജയജരുന്നുകവങ്കജലുസം

നസ്ഥാളജതുവകര  ഇവ  ക്രമകപടുതജ  ഓഡജറജല്  അറജയജചസ  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  വസ്ഥാങ്ങജയജടജല.  കമല്

വജഷയതജല് വജശദതീകരണമസ്ഥാവശരകപടസ നല്കജയ ഓഡജറസ എന്കന്വേയറജക്കസ  (എ 3-49/2018-

19  തതീയതജ  14.01.2019)  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ  മറുപടെജയജല്  (3768/എസ്റ്റസ്ഥാ.2/2014/

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ  24.02.201)  സര്ക്കസ്ഥാരജല്  നജന്നുസം  കകസ്ഥാടെതജ  വജധജ  നടെപസ്ഥാക്കുന്നതസ
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സസംബനജച  നജര്കദ്ദേശങ്ങകളസ്ഥാന്നുസം  ലഭജക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാലുസം  ശ്രതീ  സജ.വജ.കജക്കബസ  ടെജ

കകസ്ഥാടെതജവജധജകക്കതജകര  കറക്ഷന്  കപറതീഷന്  ഫയല്  കചയ്തജട്ടുളളതജനസ്ഥാലുമസ്ഥാണസ  സര്ക്കസ്ഥാര്

ഉതരവസ  ഇതുവകര  നടെപസ്ഥാക്കസ്ഥാതജരുന്നതസ  എന്നറജയജചജട്ടുകണങ്കജലുസം   പ്രസ്തുത  മറുപടെജ

അസംഗതീകരജക്കുവസ്ഥാന്  കഴജയുന്നതല.  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവജകനതജകര  പരസ്ഥാതജക്കസ്ഥാരന്  നല്കജയ

കകസ്ഥാടെതജയലക്ഷര  ഹര്ജജ  തളളജയകതസ്ഥാകടെ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ  നടെപസ്ഥാക്കുന്നതജനുളള  തടെസസം

നതീങ്ങുകയസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ.  അതജനസ്ഥാല്  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ  നടെപസ്ഥാക്കുന്നതജനസ  ഇനജകയസ്ഥാരു

സര്ക്കസ്ഥാര്  നജര്കദ്ദേശസം  ആവശരമജല.  പരസ്ഥാതജക്കസ്ഥാരന്  കകസ്ഥാടെതജയജല്  സമര്പജച  കറക്ഷന്

കപറതീഷകന തതീര്പജനസ്ഥായജ കസ്ഥാതജരജകക്കണ ബസ്ഥാധരതയുസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല.  ആയതജനസ്ഥാല്

ശ്രതീ സജ.വജ.കജക്കബജകന ശമ്പളവസം  കപന്ഷനുസം സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവ പ്രകസ്ഥാരസം  ക്രമകപടുതജ

അധജകസം നല്കജയ ആനുകൂലരങ്ങള് ടെജയസ്ഥാനജല് നജന്നുസം തജരജകക ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

(ബജ) 10-  ാസ്ഥാസം കപന്ഷന് പരജഷരണസം   -   സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമതജ ലഭജക്കുന്നതജനു മുമ്പസ 
നടെപസ്ഥാക്കജ
സസംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാര്  സര്വ്വതീസജല്  നജന്നുസം  വജരമജചവരുകടെ  കപന്ഷന്  സ.ഉ.(പജ.)

9/2016/ധന തതീയതജ  20.01.2016  നമ്പര് ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം സര്ക്കസ്ഥാര് പരജഷരജചജരുന്നു.  ടെജ

ഉതരവജകന ഖണജക 15.4 പ്രകസ്ഥാരസം സസംസസ്ഥാന കപന്ഷന് പദ്ധതജ പജന്തുടെരുന്ന സന്വേയസംഭരണ

സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കസ ടെജ ഉതരവസ ബസ്ഥാധകമസ്ഥാക്കുന്നതജനസ സര്ക്കസ്ഥാരജല് നജന്നുസം പ്രകതരക ഉതരവസ

ലഭജകക്കണതുണസ.  എന്നസ്ഥാല് സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ ലഭജക്കുന്നതജനു മുമ്പസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജനറല്

കടൗണ്സജല്  തതീരുമസ്ഥാനസം  നസം.  45/2015-16  തതീയതജ  23.02.2016  പ്രകസ്ഥാരസം  ടെജ  ഉതരവസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് നടെപസ്ഥാക്കുകയുസം  01.07.2014  മുതലുളള കപന്ഷന് പരജഷരണ കുടെജശ്ശേജക

അനുവദജക്കുകയുസം  കചയ്തു.  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുവസ്ഥാദമജലസ്ഥാകത  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഭരണസമജതജയുകടെ

തതീരുമസ്ഥാനസം പ്രകസ്ഥാരസം കപന്ഷന് പരജഷരജച നടെപടെജ ഓഡജറസ അസംഗതീകരജക്കുന്നജകലന്നസ  2016-17

കല  ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ടസ  ഖണജക  3.3 പ്രകസ്ഥാരസം  ചൂണജക്കസ്ഥാട്ടുകയുസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ

ലഭരമസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ,  അതസ  ലഭജക്കസ്ഥാത  പക്ഷസം  അധജകസം  നല്കജയ  ആനുകൂലരങ്ങള്  തജരജകക

ഈടെസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ കചയണകമന്നുസം നജര്കദ്ദേശജചജരുന്നു.

പജന്നതീടെസ,  സ.ഉ.(ദക.)125/2020/തസന്വേഭവ  തതീയതജ  20.08.2020  പ്രകസ്ഥാരസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  കപന്ഷന് പരജഷരണസം ബസ്ഥാധകമസ്ഥാക്കജ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ്ഥായജ.  എന്നസ്ഥാല്

ഈ  ഉതരവജല്  പരജഷരജച  കപന്ഷന്  01.04.2020  മുതല്  നല്കുവസ്ഥാനസ്ഥാണസ  സര്ക്കസ്ഥാര്

അനുമതജ  നലജയജരുന്നതസ.  തുടെര്ന്നസ  01.07.2014  പ്രസ്ഥാബലരതജല്  പരജഷരജച  കപന്ഷന്

വജതരണസം  കചയ്ത  നടെപടെജക്കസ   സസ്ഥാധുകരണതജനസ  അകപക്ഷജചതജകന  അടെജസസ്ഥാനതജല്
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സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ  (സസ്ഥാധസ്ഥാ.)നസം.2304/2021/തസന്വേഭവ  തതീയതജ  18.11.2021  പ്രകസ്ഥാരസം

നജബനനകള്ക്കസ  വജകധയമസ്ഥായജ  സസ്ഥാധൂകരണസം  നലജ.  ഈ  സസ്ഥാധൂകരണ  ഉതരവജകല

നജബനന  അനുസരജചസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജയജലസ്ഥാകത  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  കപന്ഷന്

പരജഷണസം നടെപജലസ്ഥാക്കജയതജനസ കസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസര്കക്കതജകര  അചടെക്ക നടെപടെജ

സന്വേതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  ഇതു  സസംബനജച  അചടെക്ക  നടെപടെജകള്  ഒന്നുസം

സന്വേതീകരജചതസ്ഥായജ  ഓഡജറജല്  അറജയജചജടജല.   സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവനുസരജചസ  സന്വേതീകരജച

നടെപടെജകളുകടെ വജശദസ്ഥാസംശസം ഓഡജറജല് ലഭരമസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

(സജ)   സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമതജയജലസ്ഥാകത   11-  ാസ്ഥാസം ശമ്പള പരജഷരണസം നടെപസ്ഥാക്കജ

10.02.2021 കല ജജ.ഒ.(പജ.)നസം.27/2021/ഫജന് ഉതരവ പ്രകസ്ഥാരസം സസംസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാര്

ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ അനുവദജച 11-ാസ്ഥാസം ശമ്പള പരജഷരണസം ജജ.സജ.ഡജ.എ. എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജ

തതീരുമസ്ഥാനതജകന അടെജസസ്ഥാനതജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ. ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കുസം അനുവദജക്കുകയുണസ്ഥായജ.

ഇതനുസരജചസ ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ പുതുക്കജയ ശമ്പള പരജഷരണ പതജക  പരജകശസ്ഥാധജക്കുന്നതജനു

കവണജ 22.03.2021 കല 2071/എസ്റ്റസ്ഥാ.2/2021/ജജ.സജ.ഡജ.എ. നമ്പര് കതസ മുകഖന ഓഡജറജല്

സമര്പജക്കുകയുണസ്ഥായജ.  എന്നസ്ഥാല്  ടെജ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവജകന  ഖണജക  35  പ്രകസ്ഥാരസം

സന്വേയസംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളജല് ഉതരവസ ബസ്ഥാധകമസ്ഥാക്കുന്നതജനസ പ്രകതരക സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമതജ

ആവശരമസ്ഥായതജനസ്ഥാല്  സന്വേയസംഭരണസസ്ഥാപനമസ്ഥായ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജ

കയസ്ഥാകടെ മസ്ഥാതകമ  11-ാസ്ഥാസം  ശമ്പളപരജഷണസം നടെപസ്ഥാക്കസ്ഥാന് പസ്ഥാടുളളൂ  എന്നസ  30.03.2021 ല് ഈ

കസ്ഥാരരസ്ഥാലയതജല്  നജന്നുസം  അയച  കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ./  എ 2/132/2021  നമ്പര്  കതസ

പ്രകസ്ഥാരസം  അറജയജചജരുന്നു.  എന്നസ്ഥാല്  ഇതു  പരജഗണജക്കസ്ഥാകത,  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  പുതുക്കജയ

നജരക്കജല് ശമ്പളസം  നലജതസ്ഥായജ  ഈ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയതജല് പരജകശസ്ഥാധനയസ്ഥായജ  ലഭജച  കരഖളജല്

നജന്നുസം  മനസജലസ്ഥായജ.  01.03.2021 നു  കശഷസം  വജരമജച   ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ  കപന്ഷന്

ആനുകൂലരങ്ങള് നജര്ണ്ണയജചസ അസംഗതീകരജചതസ  2014  ശമ്പള കസയജല് അനുസരജചസ്ഥാകണങ്കജലുസം

11-ാസ്ഥാസം  ശമ്പള  പരജഷരണസം  പ്രകസ്ഥാരസം  ശമ്പളസം  പരജഷരജചതസ്ഥായജ  കസവനപുസകങ്ങളജല്

കരഖകപടുതജയജട്ടുള്ളതസ്ഥായുസം കസ്ഥാണുന്നു.

സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജ  ലഭജക്കുന്നതജനു  മുമ്പസ  ശമ്പള  പരജഷരണസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്

നടെപസ്ഥാക്കജയതസ  ഓഡജറജല്  അസംഗതീകരജക്കുവസ്ഥാന്  കഴജയുന്നതല.  കമല്വജഷയതജല്

വജശദതീകരണസം  ലഭരമസ്ഥാകക്കണതുസം.  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജകയസ്ഥാകടെ  മസ്ഥാതസം  ശമ്പളപരജഷരണസം

നടെപസ്ഥാകക്കണതുമസ്ഥാണസ.
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(ഡജ) 04.07.2006      നസ മുമ്പസ കസവനതജല് പ്രകവശജച ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ  കപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാഷന്    -
സര്ക്കസ്ഥാര് നജര്കദ്ദേശസം പസ്ഥാലജക്കകപടുന്നജല
17.08.2007 കല  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  ശസംമ്പള  പരജഷരണ  ഉതരവസ  നസം.2251/07/

എല്.എസസ.  ജജ.ഡജ.  പ്രകസ്ഥാരസം  04.07.2006 നസ  കശഷമുള്ള   മജനജസ്റ്റതീരജയല്  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ

നജയമനങ്ങള്  മുനജസജപല്  കകസ്ഥാമണ്  സര്വ്വതീസജല്  ഉള്കപടുതജ   ഉതരവസ്ഥായജ

അതനുസരജചള്ള  ശമ്പള  കസയജല്  അനുവദജക്കുകയുണസ്ഥായജ.  04.07.2006 നസ  മുമ്പസ

കസക്രടറജകയറസ  ശമ്പള  കസയജകലസ്ഥാകടെ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  നജലനജന്നജരുന്ന  തസജകകളജകല

ജതീവനക്കസ്ഥാകര ആ തസജകകളജല് തുടെരുവസ്ഥാന് അനുവദജചസം   സമസ്ഥാന തസജകകള് മുനജസജപല്

കകസ്ഥാമണ്  സര്വ്വതീസജല്  ഇലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  ആ  തസജകകള്ക്കസ  കസക്രടറജകയറസ  കസയജലുകള്

തകന്ന അനുവദജചസം ഉതരവസ്ഥായജ.  തുടെര്ന്നസ ജജ.ഒ.(എസം.എസസ.)305/2011/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ.

തതീയതജ 07.12.2011 പ്രകസ്ഥാരമുള്ള ശമ്പള പരജഷരണ ഉതരവജല്,  കസക്രടറജകയറസ കസയജലുളള

അഡജനജകസ്ട്രേറതീവസ ഓഫതീസര്,  അസജസ്റ്റനസ അഡജനജകസ്ട്രേറതീവസ ഓഫതീസര്,  കസക്ഷന് ഓഫതീസര്

തുടെങ്ങജയ തസജകളജകലക്കസ 01.07.2009 മുതല്  ഉതരവ തതീയതജ (07.12.2011) വകര നലജയ

സസ്ഥാനക്കയറങ്ങള്ക്കസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  ലഭരമസ്ഥാക്കണകമന്നുസം  ഉതരവ  തതീയതജക്കസ

(07.12.2011)  കശഷമുള്ള സസ്ഥാനക്കയറങ്ങള്ക്കസ മുന്കൂര് സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമതജ വസ്ഥാങ്ങണകമന്നുസം

നജര്കദ്ദേശജച (ഉതരവജകല ഖണജക 6). 

ഇതനുസരജചസ  01.07.2009 മുതല് ടെജ തസജകകളജകലക്കു നടെതജയ എലസ്ഥാ സസ്ഥാനക്കയറ

ങ്ങള്ക്കുസം സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമതജ ആവശരമസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല് ടെജ തസജകകളജകലക്കസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.

തുടെര്ന്നസ  നടെതജയ  ഒട്ടുമജക്ക  കപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാഷനുകള്ക്കുസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജ  നസ്ഥാളജതുവകര

ലഭജചജടജല. ആയതജനസ്ഥാല് സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമതജക്കു വജകധയമസ്ഥായസ്ഥാണസ ഇപ്രകസ്ഥാരസം  സസ്ഥാനക്കയറസം

ലഭജച ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ ശമ്പളവസം കപന്ഷന് ആനുകൂലരങ്ങളുസം ഓഡജറസ അസംഗതീകരജചതസ .

കസക്രടറജകയറസ  കസയജല് അനുവദജചജട്ടുളള തസജകകളജകലക്കസ  01.07.2009  നു കശഷസം

നടെതജയജട്ടുളള  എലസ്ഥാ  കപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാഷനുകള്ക്കുസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജ  ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതജനസ

അടെജയനജര  നടെപടെജ  സന്വേതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.   സര്ക്കസ്ഥാര്  അനുമതജ  ലഭരമലസ്ഥാത  പക്ഷസം

അധജകമസ്ഥായജ അനുവദജച ആനുകൂലരങ്ങള് തജരജകക ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

(ഇ) കകരള ടെടൗണ് ആനസ കണ്ടജ പസ്ഥാനജസംഗസ ആക്ടസ  -2016   പ്രകസ്ഥാരസം 
നജഷ് കര്ഷജചജട്ടുള്ളതജനു വജരുദ്ധമസ്ഥായ പദ്ധതജ നടെപസ്ഥാക്കജ
കകരളസ്ഥാ  ടെടൗണ്  ആനസ  കണ്ടജ  പസ്ഥാനജസംഗസ  ആക്ടസ,  2016  ല്  വജഭസ്ഥാവനസം  കചയ്തജട്ടുള്ള

പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെപസ്ഥാക്കുന്നതസ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജകളുകടെ  ചുമതലകളജല്  ഉള്കപടുന്നു.

വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ പ്രകദശതസ നജയമപ്രകസ്ഥാരമുള്ള പദ്ധതജകളുകടെ  നജര്വ്വഹണ ഏകകസ്ഥാപനസം
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സസ്ഥാധരമസ്ഥാക്കുക  എന്നതുസം  അകതസ്ഥാറജറജകളുകടെ  ചുമതലയസ്ഥാകണന്നസ  പ്രസ്തുത  നജയമതജല്

വരകമസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ. എന്നസ്ഥാല് 2018-19 സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷസം ജജ.സജ.ഡജ.എ. ഫണജല് നജന്നുസം

6,22,300/-  രൂപ  കചലവസ  കചയ്തസ  കകസ്ഥാചജന്  കകസ്ഥാര്പകറഷന്  പരജധജയജല്  വരുന്ന  കകരള

കകഹകക്കസ്ഥാടെതജ  പരജസരതസ  കകഹമസ്ഥാസ്റ്റസ  കകലറസ  സസ്ഥാപജചജരജയ്ക്കുന്നു.   ഇതരസം  പദ്ധതജകള്

ഏകറടുത്തു  നടെത്തുന്നതസ  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  ചുമതലകളജല്കപടുന്നജല.  ഇതസ  നഗരസഭയുകടെ

ചുമതലയസ്ഥാണസ.  മസ്ഥാതമല, 26.02.2017 കല സ.ഉ.(അചടെജ)നസം.27/2017/ധന. ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം

എസം.എല്.എ.മസ്ഥാരുകടെ  നജകയസ്ഥാജക  മണല  ആസജവജകസന  പദ്ധതജയജല്  ഉള്കപടുതജയുസം

കചയസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണസ. വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ സസ്ഥാപജത ലക്ഷരതജല് നജന്നുസം വരതജചലജചള്ള

പദ്ധതജകള്  നടെപജലസ്ഥാക്കുന്നതസ  കകരള  ടെടൗണ്  ആനസ  കണ്ടജ  പസ്ഥാനജസംഗസ  ആക്ടസ-2016 കന

ലസംഘനമസ്ഥാണസ.  ഭസ്ഥാവജയജല്  ഇതരസം  പദ്ധതജകള്  ജജ.സജ.ഡജ.എ  യുകടെ  തനതു  ഫണസ

ഉപകയസ്ഥാഗജചസ ഏകറടുത്തു നടെതസ്ഥാതജരജക്കുവസ്ഥാന് ശ്രദ്ധജകക്കണതസ്ഥാണസ.

1.11 ആസജ സസംരക്ഷണതജല് അനസ്ഥാസ

നഗരതജകന  പ്രധസ്ഥാന  ഭസ്ഥാഗങ്ങളജല്  അകനകസം  വസ്തുവകകള്   ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ

അധതീനതയജലുണസ.  എന്നസ്ഥാല്  ഇവയുകടെ  നജയന്ത്രണതജലുസം  സസംരക്ഷണതജലുസം  അകതസ്ഥാറജറജ

കസ്ഥാരരമസ്ഥായ ശ്രദ്ധകചലുത്തുന്നതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നുജല.  ആസജകളുകടെ പരജപസ്ഥാലനതജലുസം നജയന്ത്രണ

തജലുസം  കസ്ഥാണജക്കുന്ന  അനസ്ഥാസ  അവയുമസ്ഥായജ  ബനകപട  പലവജധ  തര്ക്കങ്ങള്ക്കു

വഴജകതളജക്കുന്നു.  മസ്ഥാതമല,  അവയുകടെ  കൃതരമസ്ഥായ  ഉപകയസ്ഥാഗതജലൂകടെ  ലഭജക്കസ്ഥാമസ്ഥായജരുന്ന

വരുമസ്ഥാന നഷതജനുസം കസ്ഥാരണമസ്ഥാകുന്നു. വജശദസ്ഥാസംശസം ചുവകടെ കചര്ക്കുന്നു.

എ) മദറന് ദഡ്രൈവസ പരജപസ്ഥാലനതജകല വതീഴ്ചകള്   -   ബഹ  .   കകരള 
ദഹകക്കസ്ഥാടെതജയജല് നജന്നുസം ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .  യസ വജമര്ശനസം

(ഫയല് :- 9182/എകസ്റ്ററസ/ബജ.3/17/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

മദറന്  ദഡ്രൈവജല്  കചസംബര്  ഓഫസ  കകസ്ഥാകമഴസ  കകടജടെതജനസ  മുന്വശത്തുളള

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  ഗടൗണജല്  നജന്നുസം  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീസസ  പജരജക്കുന്നതജനസ  (01.08.2018

മുതല് 31.12.2018 വകര) കടെണര് നടെപടെജകളജലൂകടെ ശ്രതീ വജബജന് കജസ്ഥാണ്സണ് എന്നയസ്ഥാള്ക്കസ

അനുവസ്ഥാദസം  നല്കജയജരുന്നു.  തുടെര്ന്നസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ദസറസ  എഞജനതീയര്  14.05.2018 നസ

അവജകടെ  നടെതജയ  സല  പരജകശസ്ഥാധനയജല്,  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  ഗടൗണസ  വൃതജയസ്ഥായജ

പരജപസ്ഥാലജക്കുന്നജകലന്നുസം  ഇതസ  സസംബനജചസ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  നജരവധജ  തവണ  തസ്ഥാക്കതീതസ
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നല്കജയജട്ടുസം  ടെജയസ്ഥാള് അതസ  കചവജകക്കസ്ഥാണജടജകലന്നുസം റജകപസ്ഥാര്ടസ  കചയ്തു.  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകനതജകര

നടെപടെജ സന്വേതീകരജക്കുന്നതജനസ എഞജനതീയര് ശുപസ്ഥാര്ശ  കചയ്കതങ്കജലുസം കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന് നല്കജയ

വജശദതീകരണതജകന  അടെജസസ്ഥാനതജല്  തസ്ഥാക്കതീതസ  നല്കജകക്കസ്ഥാണസ  ടെജയസ്ഥാകന  തുടെരസ്ഥാനനു

വദജക്കുകയസ്ഥാണസ കചയ്തതസ.

കകസ്ഥാചജ  നഗരതജകന  മുഖര  ആകര്ഷണങ്ങളജകലസ്ഥാന്നസ്ഥായ  മദറന്  ദഡ്രൈവജല്

തകദ്ദേശതീയരുസം  ഇതര  കദശക്കസ്ഥാരുമസ്ഥായ  ആയജരക്കണക്കജനസ  സന്ദര്ശകരസ്ഥാണസ  ദജനസംപ്രതജ

വന്നുകപസ്ഥാകുന്നതസ.  എന്നസ്ഥാല്  അനജയന്ത്രജതമസ്ഥായ  മസ്ഥാലജനര  നജകക്ഷപവസം  പരജചരണതജകല

കുറവസം  മൂലസം  മദറന്  ദഡ്രൈവസ  സന്ദര്ശകര്ക്കസ  അനസ്ഥാകര്ഷകമസ്ഥായജ  മസ്ഥാറജകക്കസ്ഥാണജരജക്കുന്നു.

സമതീപകസ്ഥാലതസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ ഈ അഭജമസ്ഥാന പദ്ധതജകയപറജ പരസ്ഥാതജകളുസം വജമര്ശന

ങ്ങളുമുയര്ന്നതസ  മസ്ഥാധരമങ്ങളജല്  വസ്ഥാര്തയസ്ഥായജരുന്നു.  മദറന്  ദഡ്രൈവസ  സസംരക്ഷജക്കുന്നതജല്

ഉതരവസ്ഥാദകപട അധജകസ്ഥാരജകളുകടെ അനസ്ഥാസയ്കക്കതജകര നഗരവസ്ഥാസജയസ്ഥായ ശ്രതീ രഞജതസ ജജ.

തമ്പജ  എന്നയസ്ഥാള്  ബഹ.കകരള  ദഹകക്കസ്ഥാടെതജയജല്  പരസ്ഥാതജ  സമര്പജക്കുകയുസം  [WP(C)

No.18629  of  2009]  തുടെര്ന്നസ  മദറന്  ദഡ്രൈവജകന  കശസ്ഥാചരസ്ഥാവസകയക്കുറജചസ  പഠജചസ

റജകപസ്ഥാര്ടസ  സമര്പജക്കുന്നതജനസ  അമജക്കസസ  കപ്യൂറജകയ  നജയമജചസ  ബഹ.  ദഹകക്കസ്ഥാടെതജ

03.10.20019 ല് ഉതരവജടുകയുസം കചയ്തു.

മദറന് ദഡ്രൈവജല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വജഭസ്ഥാവനസം കചയ്തു നടെപസ്ഥാക്കജയ  "Master Plan of

Cochin Marine Drive Scheme  ” പ്രകസ്ഥാരസം പസ്ഥാര്പജടെങ്ങളുസം വരസ്ഥാപസ്ഥാര സമുചയങ്ങളുമടെക്കസം  54

കകടജടെങ്ങള്ക്കസ്ഥാണസ  അനുമതജ  നല്കകപടതസ.  അമജക്കസ് കപ്യൂറജ  ബഹ.ദഹകക്കസ്ഥാടെതജയജല്

സമര്പജച  റജകപസ്ഥാര്ടസ  പ്രകസ്ഥാരസം  ഇവയജല്  ഭൂരജഭസ്ഥാഗസം  കകടജടെങ്ങള്ക്കുസം  ശുചജമുറജ  മസ്ഥാലജനരസം

സസംസരജക്കുന്നതജനസ  ആവശരമസ്ഥായ സസംവജധസ്ഥാനമജല.  ശുചജമുറജ  മസ്ഥാലജനര  സസംസരണതജനസ്ഥായജ

അവജകടെ ജജ.സജ.ഡജ.എ. സസ്ഥാപജചജട്ടുളള പസ്ഥാനസ നജശ്ചജത ഫതീസസ നല്കജ ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നതജനസ

സസംവജധസ്ഥാനമുകണങ്കജലുസം  ഈ  സടൗകരരസം  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നതസ  9  കകടജടെങ്ങള്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.

ശരജയസ്ഥായ  രതീതജയജലുളള  മസ്ഥാലജനര  സസംസരണ  സസംവജധസ്ഥാനസം  ഉപകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാത  മറ്റു

കകടജടെങ്ങളജകല മസ്ഥാലജനരസം കസ്ഥായലജകലക്കസ ഒഴുക്കുകയസ്ഥാണസ കചയ്തു വരുന്നതസ.  ഇതജകന ദുര്ഗനസം

സന്ദര്ശകകര  അവജകടെ  നജന്നുസം  അകറസ്ഥാന്  കപസ്ഥാന്നതസ്ഥാണസ.  മസ്ഥാലജനരങ്ങളുസം  കചളജയുസം

നജറയുന്നതജനസ്ഥാല് അഴുക്കുചസ്ഥാല് സസംവജധസ്ഥാനസം ഒഴുക്കു നജലചസ പ്രവര്തന രഹജതമസ്ഥാകുന്നു. 
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ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ  കൂടെസ്ഥാകത  കകസ്ഥാചജ  നഗരസഭ,  ജജലസ്ഥാ  കളക്ടര്,  സജറജ  കപസ്ഥാലതീസസ

കമതീഷണര് എന്നജവകരയുസം എതജര് കക്ഷജകളസ്ഥാക്കജയസ്ഥാണസ  ബഹ.ദഹകക്കസ്ഥാടെതജയജല് ഹര്ജജ

സമര്പജക്കകപടതസ.  പരസ്ഥാതജകള്ക്കസ  അടെജയനജരമസ്ഥായജ  പരജഹസ്ഥാരസം  കസ്ഥാണുന്നതജനസ  കകസ്ഥാടെതജ

കകസജകല  എതജര്  കക്ഷജകള്ക്കസ  കര്ശന  നജര്കദ്ദേശസം  നല്കജ.  മദറന്  ദഡ്രൈവസ

പരജപസ്ഥാലനതജനസ  ആവശരമുളള  തുക  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എലസ്ഥാ  വര്ഷവസം  വകയജരുത്തുന്നു

കണങ്കജലുസം,  അതസ  കവണവജധസം  പരജപസ്ഥാലജക്കകപടുന്നജല.  പരജസരവസ്ഥാസജകളുസം,  പസ്ഥാര്പജടെ

സമുചയങ്ങളജല് തസ്ഥാമസജക്കുന്നവരുസം,  മദറന് ദഡ്രൈവസ ദമതസ്ഥാനതസ നടെതകപടുന്ന വജവജധ

പരജപസ്ഥാടെജകളജല് വന്നു കപസ്ഥാകുന്നവരുസം, പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരുസം അവജകടെ മസ്ഥാലജനരസം നജകക്ഷപജ

ക്കുന്നതജലൂകടെ മദറന് ദഡ്രൈവസ വൃതജഹതീനമസ്ഥായജ മസ്ഥാറുന്നു. ഇതസ തടെയുന്നതജനസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ

പരജമജതജകളുകണങ്കജലുസം, ബനകപട സര്ക്കസ്ഥാര് സസംവജധസ്ഥാനങ്ങളുകടെ സഹസ്ഥായകതസ്ഥാകടെ സസ്ഥാമൂഹര

വജരുദ്ധമസ്ഥായ ഇതരസം പ്രവൃതജകള് നജയന്ത്രജക്കുന്നതജനസ  ആവശരമസ്ഥായ  ശ്രമസം  നടെകതണതുസം

കകസ്ഥാചജ  നഗരതജനസ  പ്രടൗഢഭസംഗജകയകുന്ന  മദറന്  ദഡ്രൈവസ  ഏറവസം  മജകച  രതീതജയജല്

സസംരക്ഷജക്കകപടുന്നതജനസ ആവശരമസ്ഥായ നടെപടെജകള് സന്വേതീകരജകക്കണതുമസ്ഥാണസ.

ബജ)  പനമ്പളളജ നഗര് പസ്ഥാടഭൂമജ   -   സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവജനു വജരുദ്ധമസ്ഥായജ പസ്ഥാടക്കസ്ഥാകര 
തുടെരസ്ഥാനനുവദജച

(ഫയല് :- സജ.6/റവനപ്യൂ/9007/83/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

പനമ്പളളജ  നഗറജകല  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  എളസംകുളസം  കവസ്റ്റസ  ടെടൗണ്  പസ്ഥാനജസംഗസ

സതീമജല്കപട  21.622  കസനസ സലസം,  പനമ്പളളജ നഗര് കലഡതീസസ കബജനസ,  03.08.1983 കല

പസ്ഥാടക്കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം 10/- രൂപ വസ്ഥാര്ഷജക പസ്ഥാടനജരക്കജല് 10 വര്ഷകതക്കസ അനുവദജചജരുന്നു.

കരസ്ഥാര്  വരവസകള്  പ്രകസ്ഥാരസം  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജക്കുകശഷസം  ടെജ  സലവസം  അതജലുളള  കകടജടെവസം

ചമയങ്ങളുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ  തജരജകക  ഏല്പജകക്കണതസ്ഥാണസ.  10 വര്ഷ  കരസ്ഥാര്

02.08.1993 ല്  അവസസ്ഥാനജച.  പസ്ഥാടക്കരസ്ഥാര്  നതീടണകമന്ന  കലഡതീസസ  കബസ  ഭസ്ഥാരവസ്ഥാഹജകളുകടെ

അകപക്ഷ പരജഗണജചസ  1,000/- രൂപ വസ്ഥാര്ഷജക പസ്ഥാടനജരക്കജല്  2 വര്ഷകതക്കസ കരസ്ഥാര് നതീടജ

നല്കജ.  പജന്നതീടെസ  1,500/-, 1,750/-, 2,000/-  എന്നതീ വസ്ഥാടെക നജരക്കുകളജല്  03.08.2006  വകര

കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  നതീടജ  നല്കജ.  തുടെര്ന്നസ  അടുത  15  വര്ഷകതക്കസ  വസ്ഥാടെക  വര്ദ്ധനവസ

വരുതസ്ഥാകത കരസ്ഥാര്  പുതുക്കജ നല്കണകമന്ന കലഡതീസസ  കബജകന ആവശരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

നജരസ്ഥാകരജക്കുകയുസം കബസ  പ്രവര്തജക്കുന്ന കകടജടെസം ഒഴജചളള സലസം സറണര് കചയണകമന്നുസം

കകടജടെതജനസ  5,000/-  രൂപ  മസ്ഥാസ  വസ്ഥാടെക  നല്കണകമന്നുസം  കലഡതീസസ  കബജകനസ്ഥാടെസ്ഥാവശര
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കപടുകയുസം കചയ്തു.  എന്നസ്ഥാല് കലഡതീസസ കബസ  അധജകൃതര് ഈ ആവശരസം നജരസജക്കുകയുസം  27

വര്ഷമസ്ഥായജ  കബജകന  ദകവശമുളള  ഭൂമജക്കസ  പൂര്ണ്ണസ്ഥാവകസ്ഥാശസം  പനമ്പളളജ  നഗര്  കലഡതീസസ

കബജനസ്ഥാകണന്നുസം, ടെജ ഭൂമജയജല് അകതസ്ഥാറജറജക്കസ യസ്ഥാകതസ്ഥാരു അവകസ്ഥാശവമജകലന്ന വസ്ഥാദമുന്നയജക്കു

കയുസം കചയ്തു. 

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  സലസം  അനധജകൃതമസ്ഥായജ  ദകവശസം  കവച  പസ്ഥാടക്കരസ്ഥാറുകസ്ഥാകര

ഒഴജപജക്കുന്നതജനസ  പകരസം  03.08.2006  മുതല്  02.08.2007  വകര  2,000/-  രൂപ  വസ്ഥാര്ഷജക

പസ്ഥാടനജരക്കജല്  കലഡതീസസ  കബജകന  തുടെരസ്ഥാനനുവദജക്കുകയസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചയ്തതസ.

22.11.2008 ല്  കൂടെജയ  ജനറല്  കടൗണ്സജല്  കയസ്ഥാഗതജല്,  കബസ  കകടജടെസം  പ്രവര്തജക്കു

ന്നയജടെസം  ഒഴജകകയുളള  സലസം  ഒഴജപജകചടുക്കുന്നതജനുസം  കകടജടെതജനസ  പ്രതജമസ്ഥാസ  വസ്ഥാടെക

നജശ്ചയജചസ  കലഡതീസസ  കബജനസ  വസ്ഥാടെകയസ  നല്കുന്നതജനുസം  തതീരുമസ്ഥാനജചകവങ്കജലുസം  കബസ

അധജകൃതര്  ഇതജകനസ്ഥാടെസ  സഹകരജചജല.  ടെജ  ഭൂമജയജല്  അവകസ്ഥാശവസ്ഥാദമുന്നയജചസ  കബസ

ഭസ്ഥാരവസ്ഥാഹജകള് രണ്ടു തവണ സര്ക്കസ്ഥാരജകന സമതീപജക്കുകയുസം കബജകന ആവശരസം  സര്ക്കസ്ഥാര്

നജരസ്ഥാകരജക്കുകയുസം കചയ്തു.  കമല് വജഷയതജല് സര്ക്കസ്ഥാര് അകതസ്ഥാറജറജക്കയച കതസ പ്രകസ്ഥാരസം

(2490/ഐ.എ.3/11/  എല്.എസസ.ജജ.ഡജ.  തതീയതജ  18.01.2012),  കലഡതീസസ  കബജനസ    243

ച.അടെജ സലവസം കകടജടെവസം P.W.D. നജരക്കജല് പ്രതജമസ്ഥാസ വസ്ഥാടെക നജശ്ചയജചസ നല്കുന്നതജനുസം

കശഷജക്കുന്ന  സലസം  തജരജകചടുക്കുന്നതജനുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയസ്ഥാടെസ്ഥാവശരകപട്ടു.  അപ്രകസ്ഥാരസം

കരസ്ഥാര്  കവചസ  പ്രതജമസ്ഥാസ  വസ്ഥാടെക  നല്കുവസ്ഥാന്  കബസ  തയസ്ഥാറസ്ഥായജകലങ്കജല്  മുഴുവന്  സലവസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.   ഏകറടുക്കുവസ്ഥാന്  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ്ഥായജ.  എന്നസ്ഥാല്  ഈ  ഉതരവസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഇതുവകര  നടെപജല്  വരുതജയജടജല.  04.08.2006  മുതല്  കരസ്ഥാര്  ഇലസ്ഥാകത

അനധജകൃതമസ്ഥായജ ടെജ ഭൂമജ കലഡതീസസ കബസ ദകവശസം കവചജരജക്കുന്നു.

 കമല് വജഷയതജല് വജശദതീകരണസം അവശരകപടസ നല്കജയ ഓഡജറസ എന്കന്വേയറജക്കസ

(നസം.എ 3-13/2018-19  തതീയതജ  19.02.2020)  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ  മറുപടെജയജല്,

(4284/എഫസ.സജ.3/2019/ജജ.സജ.ഡജ.എ. തതീയതജ 23.03.2020) 15.06.2013 ല് കൂടെജയ ജനറല്

കടൗണ്സജല്  തതീരുമസ്ഥാനസം  നസം.16/2013-14  പ്രകസ്ഥാരസം  കലഡതീസസ  കബജനസ  പസ്ഥാടതജനസ

നല്കജയജരുന്ന  21.622  കസനസ  ഭൂമജയുകടെ  പസ്ഥാട  വസ്ഥാടെക  പ്രതജവര്ഷസം  2,400/-  രൂപയസ്ഥായജ

നജശ്ചയജചസ പസ്ഥാടക്കരസ്ഥാര് ദതീര്ഘജപജച നല്കുന്നതജനസ തതീരുമസ്ഥാനജചതസ്ഥായജ അറജയജച. ഈ നടെപടെജ

18.01.2012 കല സര്ക്കസ്ഥാര് നജര്കദ്ദേശതജനു വജരുദ്ധമസ്ഥാണസ.

ഗുരുതരമസ്ഥായ  കരസ്ഥാര്  ലസംഘനസം  നടെത്തുകയുസം  നഗരതജകന  കണ്ണസ്ഥായ  ഭസ്ഥാഗത്തുളള

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക സലസം അനധജകൃതമസ്ഥായജ ദകവശകപടുതസ്ഥാന് ശ്രമജക്കുകയുസം സര്ക്കസ്ഥാര്
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നജര്കദ്ദേശസം  അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാതജരജക്കുകയുസം  കചയ്ത  പനമ്പളളജ  നഗര്  കലഡതീസസ  കബജകന

പസ്ഥാടഭൂമജയജല്  നജന്നുസം  കുടെജകയസ്ഥാഴജപജക്കുന്നതജനസ  നടെപടെജ  സന്വേതീകരജകക്കണതുസം  സലസം

ആദസ്ഥായകരമസ്ഥായജ വജനജകയസ്ഥാഗജകക്കണതുമസ്ഥാണസ.

(സജ) പനമ്പളളജ നഗര് കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകജകല അനധജകൃത ദകകയറസം

പനമ്പളളജ നഗര് കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകജകല കഷസ്ഥാപസ നസം. 2, 18, 22, 23, 24, 26 എന്നതീ

കടെമുറജകളുകടെ അകലസ്ഥാടജകള് അകതസ്ഥാറജറജ വക സലസം അനധജകൃതമസ്ഥായജ ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നതസ്ഥായജ

ശ്രദ്ധയജല്കപട്ടുകവന്നസ റവനപ്യൂ ഇന്സ്കപക്ടര് റജകപസ്ഥാര്ടസ  കചയ്തതജകന തുടെര്ന്നസ  05.12.2016 ല്

17178/C4/96/GCDA നമ്പര് കനസ്ഥാടതീസസ നല്കജകയങ്കജലുസം കഷസ്ഥാപസ നസം. 25 ഒഴജകകയുളള കടെമുറജ

അകലസ്ഥാടജകളുകടെ അനധജകൃത ദകകയറസം ഒഴജപജചതസ്ഥായജ ഫയലജല് കസ്ഥാണുന്നജല.  അനധജകൃത

ദകകയറസം അകലസ്ഥാടജകള് അകതസ്ഥാറജറജയുമസ്ഥായജ നടെതജയ കരസ്ഥാര് വരവസകള്ക്കസ വജരുദ്ധമസ്ഥായ

തജനസ്ഥാല് അനധജകൃത ദകകയറങ്ങള് ഒഴജപജചജട്ടുകണസ്ഥാ എന്നസ്ഥാരസ്ഥാഞകകസ്ഥാണസ നല്കജയ എ 2-

18/ 2018-19 നമ്പര് ഓഡജറസ എന്കന്വേയറജയുകടെ മറുപടെജയജല് ദകകയറങ്ങള് ഒഴജപജചകവങ്കജലുസം

അനധജകൃത നജര്മസ്ഥാണ പ്രവര്തനങ്ങള് ഒഴജവസ്ഥാക്കുന്നതജനസ നടെപടെജകള് സന്വേതീകരജചവരുന്നതസ്ഥാ

യസ്ഥാണസ അറജയജചജരജക്കുന്നതസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ  സലതസ  കകയറങ്ങള്   നടെതജ  അനധജകൃത  നജര്മസ്ഥാണങ്ങള്

നടെത്തുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാഹചരരസം ഉണസ്ഥാക്കജയതുസം ആയതസ  യഥസ്ഥാസമയസം കകണതജ നടെപടെജ സന്വേതീകരജ

ക്കസ്ഥാതജരുന്നതുസം ഗുരുതര വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ. അനധജകൃത നജര്മസ്ഥാണങ്ങള് അടെജയനജരമസ്ഥായജ ഒഴജപജചസം

ഉതരവസ്ഥാദജകള്കക്കതജകര നടെപടെജ സന്വേതീകരജചസം വജവരസം ഓഡജറജല് അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ. 

1.12 കമ്പപ്യൂടറുകളുസം അനുബന ഉപകരണങ്ങളുസം വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന് സര്ക്കസ്ഥാര് സസംവജധസ്ഥാനസം 
ഉപകയസ്ഥാഗജചജല

(ഫയല് : 5314/E1/2017/GCDA)
അകതസ്ഥാറജറജയജകലക്കസ  കമ്പപ്യൂടറുകളുസം  അനുബന  ഉപകരണങ്ങളുസം  വസ്ഥാങ്ങജയതുമസ്ഥായജ

ബനകപട ഫയല് പരജകശസ്ഥാധജചതജല്  e-tender മുഖസ്ഥാനജരസം M/s Hypertech Systems എന്ന

സസ്ഥാപനതജനസ  കടെണര് നല്കുകയുസം  20.04.2018 കല വടൗചര് നസം. 99  പ്രകസ്ഥാരസം  4,72,610/-

രൂപ അനുവദജക്കുകയുസം കചയ്തുതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നു.  സര്ക്കസ്ഥാര് സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കസ ഓണ്ദലനസ്ഥായജ

സസ്ഥാധനങ്ങളുസം കസവനങ്ങളുസം വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനുളള കകന്ദ്രസര്ക്കസ്ഥാരജകന ഓണ്ദലന് കപസ്ഥാര്ടലസ്ഥായ

Government e market place (GeM)  ല് നജന്നുസം കമ്പപ്യൂടറുകളുസം അനുബന ഉപകരണങ്ങളുസം
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വസ്ഥാങ്ങജയജരുന്നുകവങ്കജല് ഇതജലുസം  കുറഞ  വജലയസ  ലഭജക്കുമസ്ഥായജരുന്നു.  ഇതുമസ്ഥായജ  ബനകപടസ

നലജയ  എ 2-24/2018-19  ഓഡജറസ  എന്കന്വേയറജക്കുളള  മറുപടെജയജല്  GeM  മുകഖന  കമ്പപ്യൂടര്

വസ്ഥാങ്ങുന്നതജകലക്കസ്ഥായുളള  രജജകസ്ട്രേഷന്  നടെപടെജകള്  പൂര്തജയസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജചജടജലസ്ഥാതതജ

നസ്ഥാലസ്ഥാണസ E-tender മുകഖന പര്കചസസ നടെതജയകതന്നസ്ഥാണസ അറജയജചജട്ടുളളതസ.

കകരളതജകല സര്ക്കസ്ഥാര് സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കസ കമ്പപ്യൂടറുകളുസം അനുബന ഉപകരണങ്ങളുസം

കകന്ദ്രതീകൃതമസ്ഥായജ  വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനുളള  cprc.kerala  എന്ന ഓണ്ദലന് കപസ്ഥാര്ടല് മുഖസ്ഥാനജരകമസ്ഥാ

GeM  മുകഖനകയസ്ഥാ  രജജകസ്ട്രേഷന്  നടെപടെജകള്  പൂര്തജയസ്ഥാക്കജ  പര്കചസസ  നടെതസ്ഥാന്

ശ്രദ്ധജകക്കണതസ്ഥാണസ.

1.13 സജര നജകക്ഷപസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ 2018-2019 സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷകത കണക്കുകള് പ്രകസ്ഥാരസം ടഷറജ

ഉള്കപകടെയുളള  വജവജധ  ബസ്ഥാങ്കുകളജകല  22  നജകക്ഷപങ്ങളജലസ്ഥായജ  ആകക  89,04,69,073/-

രൂപയുകടെ സജരനജകക്ഷപങ്ങളസ്ഥാണുളളതസ. 2018-2019 സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷസ്ഥാവസസ്ഥാനമുളള സജര

നജകക്ഷപങ്ങളുകടെ വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള്  അനുബനസം 4   ആയജ കചര്തജരജക്കുന്നു.

അകതസ്ഥാറജറജ  സജര  നജകക്ഷപങ്ങളുകടെ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  പൂര്തജയസ്ഥാകുന്നതജനനുസരജചസ

ആര്ജജക്കുന്ന  പലജശ  കസവജസംങ്സസ  ബസ്ഥാങ്കസ  അക്കടൗണജകലക്കസ  നജകക്ഷപജചസ  ദദനസംദജന

കചലവകള്ക്കസ്ഥായജ  ഉപകയസ്ഥാഗജചവരുന്നു.  എന്നസ്ഥാല്  ഓകരസ്ഥാ  വര്ഷസം  കഴജയുകനസ്ഥാറുസം

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  ആസജയസ്ഥായ  സജര  നജകക്ഷപങ്ങള്  കുറഞവരുന്നതസ്ഥായസ്ഥാണസ  കസ്ഥാണുന്നതസ.

2018-2019 ല്  2017-2018  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷകത  സജര  നജകക്ഷപതജകനക്കസ്ഥാള്

9,82,14,728/- രൂപയുകടെ കുറവസ്ഥാണസ വന്നജരജക്കുന്നതസ. 

1.14 സര്ക്കസ്ഥാര് വസ്ഥായ്പകള്

1995 മുതല്  2005  വകരയുള്ള  വജവജധ  കസ്ഥാലഘടങ്ങളജലസ്ഥായജ  ആകക  17,33,14,000/-

രൂപ സര്ക്കസ്ഥാരജല് നജന്നുസം വജവജധ ആവശരങ്ങള്ക്കസ്ഥായജ GCDA വസ്ഥായ്പകയടുതജരുന്നു. എന്നസ്ഥാല്

വസ്ഥായ്പ തുക യഥസ്ഥാസമയസം തജരജകക അടെയസ്ഥാതജരുന്നതജനസ്ഥാല് പലജശയജനതജല് 42,40,92,735/-

രൂപയുസം  പജഴപജലശയജനതജല്  74,89,034.47  രൂപയുസം  കചര്തസ  ആകക  വസ്ഥായ്പസ്ഥാ  ബസ്ഥാധരത

60,48,95,769.47  രൂപയസ്ഥായജ.   2018-19  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷസം  അകതസ്ഥാറജറജ  തുകകയസ്ഥാന്നുസം
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തജരജചടെചജടജല.  സര്ക്കസ്ഥാര്  വസ്ഥായ്പകള്  കൃതരമസ്ഥായജ  തജരജചടെചസ  ബസ്ഥാധരത  ഒഴജവസ്ഥാക്കുന്നതജനുള്ള

സതന്വേര നടെപടെജകള് സന്വേതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.  വസ്ഥായ്പ സസംബനജച വജവരങ്ങള് അനുബനസം  5

ആയജ കചര്തജരജക്കുന്നു.

1.15 ഗരസ്ഥാരണജ കമതീഷന്

2018-2019 സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷകത കണക്കുകള് പ്രകസ്ഥാരസം ഗരസ്ഥാരണജ കമതീഷന് യഥസ്ഥാ

സമയസം  അടെയസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  പജഴപലജശയജനതജല്  1,36,86,096/-  രൂപയുകടെ  ബസ്ഥാധരതയുസം

ഗരസ്ഥാരണജ കമതീഷനുസം പജഴപലജശയുസം ഉള്കപകടെ  12,77,36,896/-  രൂപയുകടെ ബസ്ഥാധരതയുമസ്ഥാണസ

അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  ഉണസ്ഥായജട്ടുളളതസ.   അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  ഈ  തുക അധജകബസ്ഥാധരത ആയതജനസ്ഥാല്

സര്ക്കസ്ഥാരജല്  നജന്നുസം  എകനങ്കജലുസം  ഇളവകള്  ലഭജക്കുകമസ്ഥാ  എന്നതു  സസംബനജചസ  തുടെര്

നടെപടെജകള്  സന്വേതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.  ഗരസ്ഥാരണജ  കമതീഷന്,  പലജശ,  പജഴപലജശ  എന്നജവ

സസംബനജച വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള് അനുബനസം  6 ആയജ കചര്ക്കുന്നു. 

1.16 കകരള ബജല്ഡജസംഗസ   &   അദര് കണ്സ്ട്രേക്ഷന് വര്കക്കഴ സ കവല്കഫയര് കബസ്ഥാര്ഡസ   - 
കസസസ വജഹജതസം അടെവസ്ഥാക്കുന്നതജല് സര്ക്കസ്ഥാര് നജര്കദ്ദേശസം പസ്ഥാലജക്കുന്നജല

(ഫയല് നമ്പര്:  2296/FD.1/07/GCDA)

കകരള ബജല്ഡജസംഗസ & അദര് കണ്സ്ട്രേക്ഷന് വര്കക്കഴസ കവല്കഫയര് കബസ്ഥാര്ഡജകലക്കുളള

2018-2019  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷകത  ജനറല്  ല  ഡ്ജര്  പ്രകസ്ഥാരമുളള  തുക  5,22,063/-

രൂപയസ്ഥാണസ.  ടഷറജയജല്  Spl.  TSB  തുടെങ്ങജ  Online  മുകഖ  ഫണസ  ടസ്ഥാന്സ്ഫര്  കചയണകമന്ന

16.11.2017 കല  ജജ.ഒ.(പജ.)  നസം.147/2017/ധന  നമ്പര്  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരമുളള  നടെപടെജകള്

സന്വേതീകരജക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല് കബസ്ഥാര്ഡജകലക്കസ  നല്കുന്ന ടഷറജ  കചക്കുകള് വതീണ്ടുസം വതീണ്ടുസം  റതീ-

വസ്ഥാലജകഡറസ  കചയ്തു നല്കകണജ വരുന്നു.  ആയതജനസ്ഥാല് സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവജകല നജര്കദ്ദേശമനു

സരജചസ ഓണ്ദലന് ഫണസ ദകമസ്ഥാറതജനുളള നടെപടെജകള് സന്വേതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

1.17 കപന്ഷന് ഫണസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഫണജല്  നജന്നുസം  കപന്ഷന്

നല്കുന്നതജനസ്ഥായജ  31.08.1994 കല ജജ.ഒ.(എസം.എസസ.)201/94/എല്.എ.ഡജ.  നമ്പര് ഉതരവ

പ്രകസ്ഥാരസം 01.01.1994 പ്രസ്ഥാബലരതജല് കപന്ഷന് സതീസം നടെപജലസ്ഥാക്കജ. കപന്ഷന് പദ്ധതജയുകടെ
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കസ്ഥാരരക്ഷമമസ്ഥായ നടെതജപജകലക്കസ്ഥായജ  09.03.2006 ല് കസക്രടറജ  ടസ്റ്റജയസ്ഥായജ  ഒരു കപന്ഷന്

ഫണസ  രൂപതീകൃതമസ്ഥായജ.  കപന്ഷന്  പദ്ധതജയജകലക്കുളള  സജരനജകക്ഷപങ്ങള്  കപന്ഷന്

ടസ്റ്റജകന  അധതീനതയജലസ്ഥാണുളളതസ.  ഓഡജറസ  വര്ഷതജകല  കപന്ഷന്  വരവസ  കചലവസ

കണക്കുകള് തസ്ഥാകഴ കചര്ക്കുന്നു.

വരവസ   ( )₹ കചലവസ    ( )₹

01.04.2018 കല മുന്നജരജപസ 7044274 പ്രതജമസ്ഥാസ കപന്ഷന് 62254035

ജജ.സജ.ഡജ.എ. ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ 
കപന്ഷന് വജഹജതസം

9026355 ഉല്സവബത 192000

അനരത കസവനതജലുളള 
ജജ.സജ.ഡജ.എ. ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ 
കപന്ഷന് വജഹജതസം

436722 നതീക്കജയജരജപസ 5261316

ഫണസ ടസ്ഥാന്സ്ഫര് 51200000 --- ---

ആകക 67707351 ആകക 67707351

കപന്ഷന്  ഫണസ  നജകക്ഷപങ്ങളജല്  നജന്നുളള  പലജശ  മുന്കസ്ഥാലങ്ങളജല്  കപന്ഷന്

വജതരണതജനസ  പരരസ്ഥാപമസ്ഥായജരുന്നുകവങ്കജലുസം  ഇകപസ്ഥാള്  കപന്ഷന്കസ്ഥാരുകടെ  എണ്ണതജലുണസ്ഥാ

യജട്ടുളള  വര്ദ്ധനവസം  കപന്ഷന്  തുകയജലുണസ്ഥാകുന്ന  കസ്ഥാലസ്ഥാനുസൃത  വര്ദ്ധനവസം  ഇവ  കൂടെസ്ഥാകത

കപന്ഷന്  നജകക്ഷപങ്ങളജല്  നജന്നുസം  ലഭജക്കുന്ന  പലജശയസ  ഏതസ്ഥാനുസം  വര്ഷസം  മുമ്പസ  മുതല്

നല്കകണജവരുന്ന ആദസ്ഥായനജകുതജ കസ്ഥാരണവസം നജലവജകല കപന്ഷന് ഫണസ അപരരസ്ഥാപമസ്ഥായജ

കക്കസ്ഥാണജരജക്കുന്ന അവസയസ്ഥാണുളളതസ. 

18.01.2021 കല ജജ.ഒ.(പജ)നസം.10/2020/ധന ഉതരവജലൂകടെ 01.02.2021 മുതല് ടഷറജ

യജകല  സജരനജകക്ഷപങ്ങളുകടെ  പലജശനജരക്കസ  കുറയ്ക്കുന്നതജനസ  സര്ക്കസ്ഥാര്  തതീരുമസ്ഥാനജക്കുക

യുണസ്ഥായജ.  തുടെര്ന്നസ,  നജലവജലുള്ള  നജകക്ഷപങ്ങളജല്  സമതീപഭസ്ഥാവജയജല്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ

പൂര്തജയസ്ഥാകുന്ന നജകക്ഷപങ്ങള് പജന്വലജചസ  പരമസ്ഥാവധജ ദതീര്ഘകസ്ഥാലകതക്കസ പുനനഃനജകക്ഷപസം

നടെത്തുവസ്ഥാന്  ഓഡജറസ  നജര്കദ്ദേശജക്കുകയുണസ്ഥായജ.  ആയതജകന  അടെജസസ്ഥാനതജല്

64,72,82,086/-  രൂപയുകടെ  13  ടഷറജ  സജരനജകക്ഷപങ്ങള്  പജന്വലജചസ  5  വര്ഷകതക്കസ

പുനനഃനജകക്ഷപസം  നടെതജയജട്ടുണസ  (25.01.2021  കല  13212/എഫസ.ഡജ.3/94/ജജ.സജ.ഡജ.എ.

നമ്പര് ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം) . ഈ നടെപടെജ മൂലസം പലജശ വരുമസ്ഥാനമജനതജല് ഉണസ്ഥാകസ്ഥാമസ്ഥായജരുന്ന 

കുറവസ കുറച വര്ഷകതകക്കങ്കജലുസം ഒഴജവസ്ഥാക്കകപടജട്ടുണസ. 

നജലവജല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  നജന്നുസം  വജരമജച  220  കപന്ഷന്കസ്ഥാരുസം  02  എകസ

കഗഷരസ്ഥാ കപന്ഷന്കസ്ഥാരുസം ഉള്കപകടെ 222 കപരുകടെ കപന്ഷന് വജതരണതജനസ്ഥായജ കപന്ഷന്
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ടസ്റ്റസ ഫണജല്  നജകക്ഷപജചജട്ടുളള സജരനജകക്ഷപങ്ങളുകടെ വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള്   അനുബനസം  7

ആയജ കചര്തജട്ടുണസ. 

1.18 ജനറല് കപ്രസ്ഥാവജഡനസ ഫണസ   -   പലജശയജനതജല് വന് വരതരസ്ഥാസസം   -   കണക്കുകള് 
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ സൂക്ഷജക്കുന്നതജല് നപ്യൂനതകള്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ  കപ്രസ്ഥാവജഡനസ  ഫണസ  നജകക്ഷപമസ്ഥായജ  പജരജകചടുക്കുന്ന

തുകകള് ടഷറജയജല് റജ.പജ.എ.  അക്കടൗണജല്  (നസം.711100200000024)  ആണസ നജകക്ഷപജ

ക്കുന്നതസ.  പജ.എഫസ  ചടസം  അനുസരജചസ  ഈ  നജകക്ഷപങ്ങള്ക്കസ  പജ.എഫസ  നജകക്ഷപങ്ങള്ക്കസ

അതതു കസ്ഥാലസം അനുവദനതീയമസ്ഥായ പലജശ ലഭജകക്കണതസ്ഥാണസ.  2018 കസപ്റസംമ്പര് വകര  7.6%

ഉസം  അതജനു  കശഷസം  8%  ഉസം  ആണസ  പലജശ  നജരക്കസ.  എന്നസ്ഥാല്  2018-19  കസ്ഥാലയളവജല്

അകതസ്ഥാറജറജ  ടഷറജയജല്  നടെതജയജട്ടുള്ള  പജ.എഫസ  നജകക്ഷപങ്ങള്ക്കസ  നജയമസ്ഥാനുസൃതസം

ലഭജകക്കണ പലജശ ലഭജചതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജല. കപ്രസ്ഥാവജഡനസ ഫണസ രജജസ്റ്റര് പരജകശസ്ഥാധജചതജല്

നജകക്ഷപതജനനുസൃതമസ്ഥായജ  തന് വര്ഷസം  പലജശയജനതജല്  ലഭജകക്കണജയജരുന്ന  തുക

36,41,273/-  രൂപയസ്ഥാകണന്നസ  കസ്ഥാണുന്നു.  എന്നസ്ഥാല്  പസ്ഥാസസ  ബുക്കു  പ്രകസ്ഥാരസം  2018-19-ല്

പലജശയജനതജല് 1.4.2019 ല്  ലഭജചതസ  12,76,464/- രൂപ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ. 

റജ.പജ.എ. അക്കടൗണജകല  ജജ.പജ.എഫസ. നജകക്ഷപങ്ങള്ക്കസ നജയമസ്ഥാന ണ്ടുസൃതസം ലഭജകക്കണ

തജലുസം കുറവ പലജശയസ്ഥാണസ  ലഭജചകതന്നു കസ്ഥാണജചസ  09.11.2021 ല്  1166/എഫസ.സജ.2/2018/

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  തകദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപസ  അഡതീഷണല്  ചതീഫസ

കസക്രടറജകയ  അറജയജചതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നു. എന്നസ്ഥാല് ഈ കതജല് 2018-19  ല് പലജശയജന

തജല്  ലഭജകക്കണജയജരുന്ന  പലജശ  28,72,123/-  രൂപയസ്ഥാകണന്നസ്ഥാണസ  കസ്ഥാണജചജട്ടുള്ളതസ.

അതസ്ഥായതസ  രജജസ്റ്റര്  പ്രകസ്ഥാരമുള്ളതജല്  നജന്നുസം  വരതരസമസ്ഥായ  തുകയസ്ഥാണസ  കതജല്

പരസ്ഥാമര്ശജചജരജക്കുന്നതസ. 

പജ.എഫസ  രജജസ്റ്റര്,  കരസ്ഥാഷസ  ബുക്കസ  എന്നജവ  ശരജയസ്ഥായജ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ  സൂക്ഷജക്കുന്നജല

എന്നു കസ്ഥാണുന്നു.  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയ ടഷറജ  പസ്ഥാസസ  ബുക്കസ  പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  2018-19  കല  പജ.എഫസ

നജകക്ഷപതജകന വജശദസ്ഥാസംശസം ചുവകടെ കചര്ക്കുന്നു.

1.4.2018 കല മുന്നജരജപസ :  57,25,281₹

2017-18 കല പലജശ 1.4.2018 ല് ലഭജചതസ :  22,52,760₹
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2018-19 കല നജകക്ഷപസം :  1,42,58,263₹

29.3.2018 ല് സര്ക്കസ്ഥാര് പജന്വലജച തുക 11.9.2018 തജരജകക 
ലഭജചതസ :  5,16,21,075₹

2012-13 മുതല് 2017-18 വകരയുള്ള പലജശയജനതജല് ലഭജക്കുവസ്ഥാന് 
ബസ്ഥാക്കജയുണസ്ഥായജരുന്ന തുക 16.10.2018 ല് ലഭജചതസ :  42,90,145₹

ആകക :  78147524₹

തന് വര്ഷസം പജന്വലജച തുക :  2,14,61,981₹

31.3.2019 കല നതീക്കജയജരജപസ  5,66,85,543₹

നജയമസ്ഥാനുസൃതസം  ലഭജകക്കണ  പലജശ  കൃതരമസ്ഥായജ  കണക്കസ്ഥാക്കജ  ആയതു  ലഭജക്കുവസ്ഥാന്

അടെജയനജര നടെപടെജകള് സന്വേതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.  പജ.എഫസ സസംബനജച രജജസ്റ്ററുകളുസം കരസ്ഥാഷസ

ബുക്കുസം  കൃതരമസ്ഥായജ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ  ആവശരമസ്ഥായ  സസ്ഥാക്ഷരകപടുതലുകള്  വരുതജ  ഓഡജറജല്

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കണതുമസ്ഥാണസ.

1.19 സര്ക്കസ്ഥാര് അസംഗതീകസ്ഥാരമജലസ്ഥാകത ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ എല്  .  ടെജ  .  സജ അനുവദജച

(ഫയല് നസം.2814/ജജ.3/2018/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

പതസ്ഥാസം  ശമ്പള  പരജഷ്ക്കരണ  ഉതരവസ  ജജ.ഒ.(പജ.)നസം.85/2011/ഫജന്  തതീയതജ

26.02.2011  കല  നജര്കദ്ദേശസ്ഥാനുസരണസം  02.01.2013  കല  ജജ.ഒ.(പജ.)നസം.5/2013/ഫജന്

ഉതരവജലൂകടെ  കകരള  സര്ക്കസ്ഥാര്  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ  എല്.ടെജ.സജ.  അനുകൂലരസം  അനുവദജച.

07.12.2011 കല  ജജ.ഒ.(എസം.എസസ.)  നസം.305/2011/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ.  ഉതരവജകല

നജബനന 3(Xii) ല് സസംസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാര് ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ ശമ്പള പരജഷ്ക്കരണ ഉതരവജനനു

ബനമസ്ഥായജ പുറകപടുവജയ്ക്കുന്ന ഉതരവകള് സര്ക്കസ്ഥാര് അനുമതജകയസ്ഥാകടെ മസ്ഥാതകമ ജജ.സജ.ഡജ.എ.

യജകല ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ ബസ്ഥാധകമസ്ഥാകൂ എന്നസ വരകമസ്ഥാക്കുന്നു. 

കമല് ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരമുള്ള എല്.ടെജ.സജ.  ആനുകൂലരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ

അനുവദനതീയമല  എന്നസ  തകദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ(കഎ.എ.)വകുപജകന  14.02.2020  കല  തസന്വേഭവ

കഎ.എ.3/158/2017  നമ്പര്  കതജല്  വരകമസ്ഥാക്കുന്നു.  05.06.2020 കല  കക.എസസ.എ/

ജജ.ഡജ.എ  (എ.2)127/2020  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  കമല്  ഉതരവസ  സസംബനജച  വജവരസം

അകതസ്ഥാറജറജയസ നല്കജയജട്ടുണസ.
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എന്നസ്ഥാല്  2013 മുതല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ എല്.ടെജ.സജ. ഇനതജല്

തുക അനുവദജചജട്ടുണസ. ഇതജല് അസജസ്റ്റനസ അഡജനജകസ്ട്രേറതീവസ ഒസ്ഥാഫതീസറസ്ഥായജ വജരമജച ശ്രതീമതജ

രമസ്ഥാകദവജ  ബജ.  യജല് നജന്നു മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  എല്.ടെജ.സജ.  ഇനതജല് അനുവദജച തുക തജരജകക

ഈടെസ്ഥാക്കജയതസ  (16.09.2020  കല നസം.2508/എസ്റ്റസ്ഥാ.2/2020/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം

അനുവദജച ഡജ.സജ.ആര്.ജജ. തുകയജല് നജന്നുസം). മറ്റു ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ അനുവദജച തുക തജരജകക

ഈടെസ്ഥാക്കജയതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന്നജല.

2013 മുതല് ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല ജതീവനക്കസ്ഥാര്ക്കസ എല്.ടെജ.സജ. ഇനതജല് അനുവദജച

തുക ബനകപട ജതീവനക്കസ്ഥാരജല് നജന്നുസം ഈടെസ്ഥാക്കജ  വജവരസം ഒസ്ഥാഡജറജല് അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.
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വരവസ കണക്കുകളജകന്മേലുളള ഓഡജറസ
നജരതീക്ഷണങ്ങള്

2.1 മദറന് ദഡ്രൈവസ കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകസ   -    ദകമസ്ഥാറ ഫതീസസ  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാകത കടെമുറജ 
ദകമസ്ഥാറസം കചയ്തു   -    നഷസം  ₹  20,11,488/-

(  ഫയല്   :- 3850/  സജ  .15/2014/  ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .)

മദറന് ദഡ്രൈവസ കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകജകല 140  ച.അടെജ വജസതീര്ണ്ണമുളള S.89  നമ്പര്

കടെമുറജ ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസക്രടറജയുകടെ  15.12.2013 കല അകലസ്ഥാട്കമനസ  ഉതരവസ  നസം.  6761/

എകസ്റ്ററസ/ബജ.2/2013/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പ്രകസ്ഥാരസം  ശ്രതീ.  അഭജലസ്ഥാഷസ  കക.എസം.  എന്നയസ്ഥാള്ക്കസ

പസ്ഥാടതജനസ അനുവദജചജരുന്നു. ഇതനുസരജചസ പ്രതജമസ്ഥാസസം 76,020/- രൂപ വസ്ഥാടെക നജരക്കജല് 5%

വസ്ഥാര്ഷജക  വര്ദ്ധനകയസ്ഥാകടെ  15.02.2014 ല്  10  വര്ഷ  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജയജല്  15.02.2014 ല്

വസ്ഥാടെകക്കരസ്ഥാര്  രജജസ്റ്റര്  കചയ്തു.  കസകപ്യൂരജറജ  നജകക്ഷപമസ്ഥായജ  ടെജയസ്ഥാന്  9,12,240/-  രൂപ

അകതസ്ഥാറജറജയജലടെച. 

പജന്നതീടെസ, 16.01.2016 ല് തനജക്കനുവദജച S.89 കടെമുറജ തസ്ഥാന് മസ്ഥാകനജജസംഗസ ഡയറക്ടറസ്ഥായ

എ.എന്.എനര്ദപ്രസസസ എന്ന പസ്ഥാര്ട്ണര്ഷജപസ  കമ്പനജയുകടെ കപരജകലക്കസ  മസ്ഥാറജ  നല്കണ

കമന്നസ്ഥാവശരകപടസ  അഭജലസ്ഥാഷസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  അകപക്ഷ  നല്കുകയുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

കസക്രടറജ  ഇതസ  അസംഗതീകരജക്കുകയുസം കചയ്തു.   അതനുസരജചസ  24.05.2016 ല് ടെജ  കടെമുറജയുകടെ

പസ്ഥാടസ്ഥാവകസ്ഥാശസം  എ.എന്  എനര്ദപ്രസസസ  എന്ന  കമ്പനജയുകടെ  കപരജലസ്ഥാക്കജകക്കസ്ഥാ  ണസ   ടെജ

സസ്ഥാപനവമസ്ഥായജ ജജ.സജ.ഡജ.എ. കസക്രടറജ 10 വര്ഷ കരസ്ഥാകറസ്ഥാപജട്ടു. 

എന്നസ്ഥാല്,  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അഭജലസ്ഥാഷുമസ്ഥായജ  15.02.2014 ല് ഒപ്പുകവച പസ്ഥാടക്കരസ്ഥാറജകല

10,  11  വരവസകള്  പ്രകസ്ഥാരസം  കടെമുറജയുകടെ  ദകവശസ്ഥാവകസ്ഥാശസം  മകറസ്ഥാരു  കപരജകലക്കസ

മസ്ഥാറ്റുന്നതജനസ അകതസ്ഥാറജറജയജല് ദകമസ്ഥാറ ഫതീസസ അടെയ്കക്കണതസ്ഥാണസ.  പസ്ഥാടക്കസ്ഥാരന് ഉള്കപടുന്ന

കമ്പനജകയസ്ഥാ  സസ്ഥാപനകമസ്ഥാ  ആകണങ്കജല്  കപസ്ഥാലുസം  കടെമുറജ  ടെജ  സസ്ഥാപനതജകന  കപരജല്
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ദകമസ്ഥാറജ  നല്കണകമങ്കജല്  അകതസ്ഥാറജറജയജല്  അകപക്ഷ  നല്കുകയുസം  ദകമസ്ഥാറ  ഫതീസസ

ഇനതജല് പ്രതജമസ്ഥാസ വസ്ഥാടെകയുകടെ  24  മടെങ്ങസ തുക അടെയ്ക്കുകയുസം കവണസം.  ഇതു പ്രകസ്ഥാരസം  S.89

കടെമുറജ ദകമസ്ഥാറസം നടെന്ന സമയകത പ്രതജമസ്ഥാസ വസ്ഥാടെകയസ്ഥായ  83,812/-  രൂപയുകടെ  24  മടെങ്ങസ

ആയ  20,11,488/-  രൂപ ദകമസ്ഥാറ ഫതീസസ്ഥായജ അകതസ്ഥാറജറജയജലടെയ്കക്കണജയജരുന്നു.  ഈ തുക

ഈടെസ്ഥാക്കസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  ദകമസ്ഥാറസം  നടെതജയതസ.  മസ്ഥാതമല  ഈ  ദകമസ്ഥാറതജനസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ. ഭരണസമജതജ അസംഗതീകസ്ഥാരസം നല്കജയതസ്ഥായുസം കസ്ഥാണുന്നജല.

21.01.2016 ല്  രൂപതീകരജച  എ.എന്.  എനര്ദപ്രസസസ  എന്ന  പസ്ഥാര്ട്നര്ഷജപസ

കമ്പനജയജല്  അഭജലസ്ഥാഷസ  ഉള്കപകടെ  5  പസ്ഥാര്ട്നര്മസ്ഥാരസ്ഥാണുളളതസ.  ഇതജല്  അഭജലസ്ഥാഷസ  10%

കഷയര്  മസ്ഥാതമുളള   പസ്ഥാര്ട്നര്  ആണസ.  പസ്ഥാര്ട്നര്ഷജപസ  കരസ്ഥാറജകല  വരവസകള്  പ്രകസ്ഥാരസം

കമ്പനജയുകടെ ഭരസ്ഥാണസ്ഥാധജകസ്ഥാരസം മുഴുവന് പജ.എ.  അബ്ദുള് റഷതീദസ,  പജ.എ.  നൂറുദ്ദേതീന് എന്നതീ രണ്ടു

വര്ക്കജസംഗസ  പസ്ഥാര്ട്നര്മസ്ഥാര്ക്കസ്ഥാണസ.  ഇവര്ക്കസ്ഥാണസ  കമ്പനജകയ  പ്രതജനജധതീകരജക്കസ്ഥാന്

അധജകസ്ഥാരമുളളതസ.  അഭജലസ്ഥാഷ്  ഉള്കപകടെ  കമ്പനജയജകല  മറ്റു  3  പസ്ഥാര്ട്നര്മസ്ഥാരുസം  യസ്ഥാകതസ്ഥാരു

അധജകസ്ഥാരവമജലസ്ഥാതവരസ്ഥാണസ.  കമ്പനജയുകടെ  5  പസ്ഥാര്ട്നര്മസ്ഥാരജല്  ഏറവസം  കുറവസ  ഓഹരജയുളള

യസ്ഥാളസ്ഥാണസ  അഭജലസ്ഥാഷസ.  കമ്പനജയുകടെ  അറസ്ഥാദസ്ഥായതജല്  സജസംഹഭസ്ഥാഗവസം  വര്ക്കജസംഗസ

പസ്ഥാര്ട്നര്മസ്ഥാരസ്ഥായ പജ.എ.  അബ്ദുള് റഷതീദസ,  പജ.എ.  നൂറൂദ്ദേതീന് എന്നജവര്ക്കസ  റമപ്യൂണകറഷനസ്ഥായജ

വതീതജച നല്കണകമന്നസ പസ്ഥാര്ട്നര്ഷജപസ കരസ്ഥാറജല് വരവസയുണസ. 3,00,000/- രൂപ വകരയുളള

അറസ്ഥാദസ്ഥായതജകന  90%വസം  അതജനു  മുകളജലുളള  അറസ്ഥാദസ്ഥായതജകന  60%വസം  റമപ്യൂണകറഷന്

കണക്കസ്ഥായജ  ഇവര്ക്കസ  വതീതജച  നല്കണസം.  കമ്പനജയുകടെ  ബസ്ഥാങ്കസ  അക്കടൗണസ  ദകകസ്ഥാരരസം

കചയസ്ഥാനുളള അവകസ്ഥാശസം വര്ക്കജസംഗസ പസ്ഥാര്ട്നര്മസ്ഥാര്ക്കസ്ഥാണസ.

പസ്ഥാര്ട്നര്ഷജപസ  കരസ്ഥാറജകല  വരവസകള്  പരജകശസ്ഥാധജക്കുകമ്പസ്ഥാള്,  അഭജലസ്ഥാഷസ  ടെജ

കടെമുറജയജകന്മേലുളള അവകസ്ഥാശസം വജറ്റു കഴജഞതസ്ഥായജ മനസജലസ്ഥാക്കസ്ഥാസം.  കരസ്ഥാറജകല ഖണജക  14

പ്രകസ്ഥാരസം,  കടെമുറജയുകടെ  യഥസ്ഥാര്ത  പസ്ഥാടക്കസ്ഥാരനസ്ഥായ  അഭജലസ്ഥാഷജകന  കടെമുറജയജകന്മേലുളള

അവകസ്ഥാശസം  മറ്റു  പസ്ഥാര്ട്നര്മസ്ഥാര്  തതീര്പസ്ഥാക്കജക്കഴജഞതസ്ഥായുസം,  ടെജയസ്ഥാനസ  ഇനജ  കടെമുറജയജകന്മേല്

പ്രകതരക  അവകസ്ഥാശങ്ങകളസ്ഥാന്നുമജകലന്നുസം  കടെമുറജയുകടെ  തുടെര്ന്നുളള  പസ്ഥാടസ്ഥാവകസ്ഥാശസം  കമ്പനജക്കസ്ഥാ

കണന്നുസം  പറയുന്നു.   കൂടെസ്ഥാകത  പസ്ഥാര്ട്നര്മസ്ഥാരജല്  ആര്ക്കസ  കവണകമങ്കജലുസം  പസ്ഥാര്ട്നര്ഷജപജല്

നജന്നുസം  പജരജഞ  കപസ്ഥാകസ്ഥാവന്നതസ്ഥാകണന്നുസം  കടെമുറജയുകടെ  യഥസ്ഥാര്ത  പസ്ഥാടക്കസ്ഥാരനസ്ഥായ  ആള്

ഉള്കപകടെ  പസ്ഥാര്ട്നര്മസ്ഥാരജല്  ആകരങ്കജലുസം  പജരജഞകപസ്ഥായസ്ഥാലുസം  കമ്പനജ  നജലനജല്ക്കുകമന്നുസം

കരസ്ഥാറജല് പറയുന്നു. 
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തനജക്കനുവദജച  S.89  കടെമുറജ  തസ്ഥാന്  മസ്ഥാകനജജസംഗസ  ഡയറക്ടറസ്ഥായ  കമ്പനജയുകടെ

കപരജകലക്കസ മസ്ഥാറജ നല്കണകമന്നസ്ഥാവശരകപടസ്ഥാണസ അഭജലസ്ഥാഷസ  16.01.2016 ല് അകതസ്ഥാറജറജകയ

സമതീപജചകതങ്കജലുസം  എ.എന്.  എനര്ദപ്രസസജകന  കപരജകലക്കസ  S.89  കടെമുറജയുകടെ

പസ്ഥാടസ്ഥാവകസ്ഥാശസം  ദകമസ്ഥാറജകക്കസ്ഥാണ്ടുളള  കരസ്ഥാറജകന  കരടെജകനസ്ഥാപസം  അഭജലസ്ഥാഷസ  അകതസ്ഥാറജറജയജല്

സമര്പജച അകപക്ഷയജല്,  ടെജ  സസ്ഥാപനതജകന ഒപസ  ഇടുവസ്ഥാനുളള അവകസ്ഥാശസം ശ്രതീ അബ്ദുള്

റഷതീദസ  പജ.എ.,  ശ്രതീ  നൂറുദ്ദേതീന്  പജ.എ.  എന്നജവര്ക്കസ്ഥായതു  കകസ്ഥാണസ  കരസ്ഥാറജല്  ഒപജടുന്നതജനസ

ടെജയസ്ഥാളുകകള അനുവദജക്കണകമന്നസ ആവശരകപടുകയുസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അതസ അനുവദജക്കുകയുസം

കചയ്തു.  24.05.2016 കല  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുസം  എ.എന്.  എനര്ദപ്രസസമസ്ഥായുളള  പ്രസ്തുത

കരസ്ഥാറജല് ഒപജടജരജക്കുന്നതസ പജ.എ. അബ്ദുള് റഷതീദുസം പജ.എ. നൂറുദ്ദേതീനുമസ്ഥാണസ.

കമല്  വസ്തുതകള്  പരജകശസ്ഥാധജക്കുകമ്പസ്ഥാള്,  പസ്ഥാടക്കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരമുളള  ദകമസ്ഥാറ  ഫതീസസ

അടെയസ്ഥാകത  ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ  വജദഗ്ദ്ധമസ്ഥായജ  കബളജപജചകകസ്ഥാണസ  അഭജലസ്ഥാഷസ  S.89  കടെമുറജ

ദകമസ്ഥാറസം കചയ്തജരജക്കുന്നു എന്നസ മനസജലസ്ഥാക്കസ്ഥാസം.

കമല്  വജഷയതജല്  വജശദതീകരണമസ്ഥാവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ  ഈ  ഓഫതീസജല്  നജന്നുസം

നല്കജയ ഓഡജറസ  എന്കന്വേയറജക്കസ  (എ 3-10/2018-19)  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസക്രടറജ  നല്കജയ

മറുപടെജയജല് (3850/സജ.15/എസസ.89/സജ.എസം.ഡജ.എസസ. തതീയതജ 17.03.2020)  കടെമുറജക്കസ 10

ലക്ഷസം രൂപയജലധജകസം  വസ്ഥാടെക  കുടെജശ്ശേജക വന്നതജനസ്ഥാല് ഒഴജപജക്കല് കനസ്ഥാടതീസസ  നല്കജയതസ്ഥാ

കണന്നുസം പ്രതജമസ്ഥാസ വസ്ഥാടെകയസ്ഥായ 91,716/- രൂപയുസം കറണസ ചസ്ഥാര്ജ്ജുസം കചര്ന്ന തുക കകണത്തു

ന്നതജനസ അകലസ്ഥാടജക്കസ സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാതതുമൂലമസ്ഥാണസ ഇതയുസം വലജയ തുക കുടെജശ്ശേജക വന്നകതന്നുസം

പസ്ഥാര്ട്നര്മസ്ഥാകര  കൂടെജ  കചര്തസ  ഒരു  കമ്പനജയസ്ഥായജ  ബജസജനസസ  നടെത്തുന്നതജനസ  അനുമതജ

നല്കണകമന്നസ  അഭജലസ്ഥാഷസ  അകപക്ഷജച  സസ്ഥാഹചരരതജലസ്ഥാണസ  S.89  കടെമുറജ  എ.എന്.

എനര്ദപ്രസസസ എന്ന കമ്പനജയുകടെ കപരജല് രജജസ്റ്റര് കചയ്തു നല്കസ്ഥാന്  ഉതരവസ്ഥായകതന്നുസം

പറയുന്നു. എന്നസ്ഥാല് കരസ്ഥാറജകല വരവസകള്ക്കസ വജരുദ്ധമസ്ഥായുസം അകതസ്ഥാറജറജ ഭരണ സമജതജയുകടെ

അസംഗതീകസ്ഥാരമജലസ്ഥാകതയുസം ഉതരവജറക്കുവസ്ഥാന് കസക്രടറജക്കസ അധജകസ്ഥാരമജല.

കടെമുറജക്കസ വസ്ഥാടെക നജശ്ചയജചതസ അഭജലസ്ഥാഷസ കകന്വേസ്ഥാടസ കചയ്ത തുക പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ.  ടെജ തുക

അടെയ്ക്കുവസ്ഥാന്  അഭജലസ്ഥാഷസ  ബസ്ഥാധരസനസ്ഥാണസ.  അതജനസ  സസ്ഥാധജക്കുന്നജകലങ്കജല്  കടെമുറജ  ഒഴജഞസ

കുടെജശ്ശേജക കസകപ്യൂരജറജ നജകക്ഷപതജല് നജന്നുസം ക്രമകപടുതസ്ഥാമസ്ഥായജരുന്നു. എന്നസ്ഥാല് അപ്രകസ്ഥാരസം
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കചയസ്ഥാതജരുന്നതസ ക്രമവജരുദ്ധ നടെപടെജയസ്ഥാണസ.

പസ്ഥാടക്കരസ്ഥാര്  വരവസക്കസ  വജരുദ്ധമസ്ഥായുസം  ഭരണസമജതജയുകടെ  അസംഗതീകസ്ഥാരമജലസ്ഥാകതയുസം

പസ്ഥാടസ്ഥാവകസ്ഥാശ  ദകമസ്ഥാറസം  അനുവദജച  കസക്രടറജയുകടെ  ക്രമവജരുദ്ധ  നടെപടെജ  മൂലമസ്ഥാണസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ ദകമസ്ഥാറ ഫതീസജനതജല്  20,11,488/-  രൂപ നഷമസ്ഥായതസ.  ഈ തുക പജഴ

പലജശ  സഹജതസം  ബനകപട  അകലസ്ഥാടജകളജല്  നജന്നുസം  ഈടെസ്ഥാക്കജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഫണജല്

അടെവസ്ഥാക്കജ വജവരസം ഓഡജറജല് കരഖസ്ഥാമൂലസം അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.

=========================================

ഉതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസര് :- 

 1. ശ്രതീ. ആര്. ലസ്ഥാലു,  കസക്രടറജ (24.05.2016 ല് ദകമസ്ഥാറസം അനുവദജച കസക്രടറജ)
2. ശ്രതീ. ബതീകജസ്ഥായസ കജസ്ഥാസസ, അസജ. അഡജനജകസ്ട്രേറതീവസ ഓഫതീസര് (ദകമസ്ഥാറതജനുള്ള നജര്കദ്ദേശസം കസക്രടറജക്കസ
   സമര്പജച ഉകദരസ്ഥാഗസന്)

2.2 മദറന് ദഡ്രൈവസ പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഫതീസസ പജരജവസ   -   കരസ്ഥാര് ചമയസ്ഥാകതയുസം മുന്കൂര് 
ഈടെസ്ഥാക്കസ്ഥാകതയുസം ഫതീസസ പജരജവസ അനുവദജചതുമുലസം   3   മസ്ഥാസകതസ്ഥാളസം 
ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .  യസ വരുമസ്ഥാനസം ലഭജചജല   -   നഷസം ₹  15,44,292/-

(ഫയല്  :-  6468/എകസ്റ്ററസ/ബജ.3/18/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  മദറന്  ദഡ്രൈവസ  ഗടൗണസ  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഏരജയയജല്  നജന്നുസം

പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീസസ  പജരജക്കുന്നതജനുളള  അവകസ്ഥാശസം  അനുവദജച  നല്കുന്നതജനസ്ഥായജ

17.07.2018 ല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നടെതജയ  കടെണറജല്  M/s.  ഓള്  കകരള  കടെസ്ഥാള്  ആനസ

പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകക്ടഴസ  കസസ്ഥാദസറജ  എന്ന  സസ്ഥാപനസം  ഏറവസം  ഉയര്ന്ന  തുകയസ്ഥായ

63,33,333/-  രൂപ വസ്ഥാഗസ്ഥാനസം കചയ്യുകയുസം തുടെര്ന്നസ  19.07.2018 കല  2989/എകസ്റ്ററസ/  ബജ.3/18/

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  അകലസ്ഥാട്കമനസ ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം  20.07.2018  മുതല്  19.07.2019  വകരയുളള

പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഫതീ പജരജക്കുന്നതജനുളള അവകസ്ഥാശസം ടെജ സസ്ഥാപനതജനസ അനുവദജക്കുകയുസം കചയ്തു.

അകലസ്ഥാട്കമനസ  ഉതരവജകല  വരവസകള്  പ്രകസ്ഥാരസം  ആകക  കലലത്തുകയുകടെ  പകുതജയസ്ഥായ

31,66,667/-  രൂപയുസം നജകുതജകളുസം കചര്ന്നസ ആകക 38,00,000/-  രൂപ ടെജ ഉതരവസ ദകപറജ

10  ദജവസതജനകസം  അകലസ്ഥാടജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല്  അടെവസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  കൂടെസ്ഥാകത  14

ദജവസതജനകസം  അകലസ്ഥാടജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുമസ്ഥായജ  കരസ്ഥാര്  രജജസ്റ്റര്  കചകയണതുമസ്ഥാണസ.

21.07.2018 ല് അകലസ്ഥാടജ ഉതരവസ ദകപറജ.
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M/s.  ഓള്  കകരള  കടെസ്ഥാള്  ആനസ  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകക്ടഴസ  കസസ്ഥാദസറജ  സമയ

പരജധജക്കുളളജല് അകലസ്ഥാട്കമനസ വരവസ പ്രകസ്ഥാരമുളള തുക അടെയ്ക്കുകകയസ്ഥാ എഗജകമനസ രജജസ്റ്റര്

കചയ്യുകകയസ്ഥാ ഉണസ്ഥായജല. വരവസകള് ലസംഘജചജട്ടുസം 05.08.2018 മുതല് 01.11.2018 വകരയുള്ള

89   ദജവസസം  ടെജ  സസ്ഥാപനകത  മദറന്  ദഡ്രൈവജല്  കടെസ്ഥാള്  പജരജക്കസ്ഥാന്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

അനുവദജച.  തുടെര്ന്നസ  01.11.2018 ല് ഓള് കകരള കടെസ്ഥാള് ആനസ പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകക്ടഴസ

കസസ്ഥാദസറജക്കസ  കടെസ്ഥാള്  പജരജവജനസ്ഥായജ  നല്കജയ  അനുവസ്ഥാദസം  അകതസ്ഥാറജറജ  റദ്ദേസ്ഥാക്കുകയുസം

കടെണറജല്  രണസ്ഥാസം  ബജഡ്ഡറസ്ഥായ  M/s.കഹസ്ഥാദറസണ്  കമപ്യൂണജകക്കഷന്സജനസ  അവജകടെ

02.11.2018  മുതല്  01.11.2019  വകര  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീസസ  പജരജക്കുന്നതജനസ  അനുമതജ

നല്കുകയുസം  കചയ്തു.  55,56,677/-  രൂപയസ്ഥാണസ  ടെജ  സസ്ഥാപനസം  കകന്വേസ്ഥാടസ  കചയ്ത  കലലത്തുക.

അകലസ്ഥാട്കമനസ വരവസ പ്രകസ്ഥാരസം കരസ്ഥാര് തുകയുകടെ 50% ടെജ സസ്ഥാപനസം 17.12.2018 ല് അടെച. 

എഗജകമനസ  രജജസ്റ്റര്  കചയസ്ഥാകത  M/s.  ഓള്  കകരള  കടെസ്ഥാള്  ആനസ  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ

കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകക്ടഴസ  കസസ്ഥാദസറജകയ  തുടെരുവസ്ഥാനനുവദജചതസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  സസംഭവജച

ഗുരുതരമസ്ഥായ  പജഴവസ്ഥാണസ.  3  മസ്ഥാസകതസ്ഥാളസം  മദറന്  ദഡ്രൈവജല്  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീസസ  പജരജവസ

നടെതജയ  ടെജ  സസ്ഥാപനസം  ഒരു  രൂപ  കപസ്ഥാലുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജലടെയസ്ഥാകതയസ്ഥാണസ  ഗടൗണസ

ഒഴജഞതസ.  ഇതുമൂലസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ വരുമസ്ഥാന നഷമുണസ്ഥായജ.  ഇതജകന വജശദസ്ഥാസംശസം ചുവകടെ

കചര്ക്കുന്നു.

M/s. ഓള് കകരള കടെസ്ഥാള് ആനസ പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകക്ടഴസ 
കസസ്ഥാദസറജ കടെണറജല് വസ്ഥാഗസ്ഥാനസം കചയ്ത വസ്ഥാര്ഷജക തുക  63,33,333₹

ഈ നജരക്കജല് 05.08.2018 മുതല് 01.11.2018 വകരയുള്ള 89  
ദജവസങ്ങളജകലക്കസ ലഭജകക്കണജയജരുന്ന തുക (63,33,333x89/365)  15,44,292₹

മുന്കൂര് തുക ഒടുക്കസ്ഥാകത  M/s.  ഓള് കകരള കടെസ്ഥാള് ആനസ പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകക്ടഴസ

കസസ്ഥാദസറജകയ  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീസസ  പജരജക്കസ്ഥാന്  അനുവദജചതസ  മൂലമസ്ഥാണസ  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ

ലഭജകക്കണജയജരുന്ന   ₹15,44,292/-  രൂപ  ലഭജക്കസ്ഥാതജരുന്നതസ.  ഇതസ  ഗുരുതര  ക്രമകക്കടെസ്ഥായജ

ഓഡജറസ വജലയജരുത്തുന്നു. 

കമല്  വജഷയതജല്  വജശദതീകരണമസ്ഥാവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ  ഈ  ഓഫതീസജല്  നജന്നുസം

നല്കജയ ഓഡജറസ എന്കന്വേയറജക്കസ  (എ 3-7/2018-19)  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ മറുപടെജയജല്

(4284/  എഫസ.സജ.3/2019/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ  22.06.2020)  അടെജയനജരമസ്ഥായജ  തുക
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അടെയണകമന്നസ  ആവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ  കസസ്ഥാദസറജക്കസ  അകതസ്ഥാറജറജ  കനസ്ഥാടതീസസ

നല്കജയജരുന്നുകവന്നുസം  എന്നസ്ഥാല്  2018 കല  മഹസ്ഥാപ്രളയകതസ്ഥാടെനുബനജചസ  വരുമസ്ഥാനതജല്

കുറവസ  വന്നതജനസ്ഥാല്  കസസ്ഥാദസറജ  ഇളവസ  ആവശരകപട്ടുകവന്നുസം  തുടെര്ന്നസ  അകതസ്ഥാറജറജ

അവരുമസ്ഥായജ നടെതജയ ചര്ചയജകല ധസ്ഥാരണ അവര് പസ്ഥാലജചജകലന്നുസം പറയുന്നു.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ മറുപടെജ അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാവന്നതല. കസ്ഥാരണസം, അകലസ്ഥാട്കമനസ ഉതരവസ

പ്രകസ്ഥാരസം ആകക കലലത്തുകയുകടെ പകുതജ, ഉതരവസ ദകപറജ 10 ദജവസതജനകസം അടെയ്ക്കുകയുസം

14  ദജവസതജനകസം  കരസ്ഥാര്  രജജസ്റ്റര്  കചയ്യുകയുസം  കവണകമന്നജരജകക്ക  ഒരു  രൂപ  കപസ്ഥാലുസം

അടെവസ്ഥാക്കസ്ഥാകതയുസം  കരസ്ഥാര്  ചമയസ്ഥാകതയുസം  ടെജ  സസ്ഥാപനകത  3  മസ്ഥാസകതസ്ഥാളസം  തുടെരുവസ്ഥാന്

അനുവദജച  നടെപടെജ  അകതസ്ഥാറജറജ  അധജകൃരുകടെ  ഭസ്ഥാഗത്തു  നജന്നുണസ്ഥായ  ഗുരുതര  വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ.

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  ലഭജകക്കണജയജരുന്ന  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  ഫതീസസ  മുഴുവനുസം  ടെജ  കസസ്ഥാദസറജ

പജരജകചടുക്കുകമ്പസ്ഥാള്  ജജ.സജ.ഡജ.എ. അധജകൃതര് കവറുസം കസ്ഥാഴ്ചക്കസ്ഥാരസ്ഥായജ നജല്ക്കുകയസ്ഥായജരുന്നു.

ആയതജനസ്ഥാലസ്ഥാണസ  ഇതയുസം  തുക  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  നഷമസ്ഥായതസ.   മസ്ഥാതമല,  അകലസ്ഥാട്കമനസ

ഉതരവസ പ്രകസ്ഥാരസം ആകക കലലത്തുകയുകടെ പകുതജയസ്ഥായ  31,66,667/-  രൂപ അകതസ്ഥാറജറജയജല്

അടെയ്കക്കണജയജരുന്ന  സമയപരജധജ  അവസസ്ഥാനജച  30.07.2018 ല്  മഹസ്ഥാപ്രളയതജകന

കകടുതജകള് ആരസംഭജചജരുന്നുമജല എന്നതജനസ്ഥാല് പ്രളയസം മൂലസം വരവസകളജല് ഇളവനുവദജച

എന്ന വസ്ഥാദസം നജലനജല്ക്കജല.

M/s.  ഓള്  കകരള  കടെസ്ഥാള്  ആനസ  പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ  കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാകക്ടഴസ  കസസ്ഥാദസറജകക്കതജകര

റവനപ്യൂ റജക്കവറജ നടെപടെജ സന്വേതീകരജചതസ്ഥായജ മറുപടെജയജല് അറജയജചകവങ്കജലുസം ടെജ സസ്ഥാപനവമസ്ഥായജ

അകതസ്ഥാറജറജ  കരസ്ഥാര് രജജസ്റ്റര് കചയ്തജടജലസ്ഥാത സസ്ഥാഹചരരതജല് റവനപ്യൂ റജക്കവറജ നടെപടെജയുകടെ

പ്രസ്ഥാകയസ്ഥാഗജകതയജല്  സസംശയസം  നജലനജല്ക്കുന്നു.  അടെജയനജര  നടെപടെജകള്  സന്വേതീകരജചസ

അകതസ്ഥാറജറജക്കസ നഷമസ്ഥായ തുക ( 15,44,292/-)  ₹ പലജശ സഹജതസം ടെജ കസസ്ഥാദസറജയജല് നജന്നുസം

ഈടെസ്ഥാകക്കണതുസം  അതജനസ  സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാകത  വരുന്ന  പക്ഷസം  തുക  ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ

ഉകദരസ്ഥാഗസരജല് നജന്നുസം ഈടെസ്ഥാക്കജ വജവരസം ഓഡജറജല് അറജയജകക്കണതുമസ്ഥാണസ.

===========================================
ഉതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസര് :- 
 1.  ശ്രതീമതജ ഉഷസ്ഥാകുമസ്ഥാരജ  പജ.ആര്., കസക്രടറജ
2. ശ്രതീമതജ. സജ.കക.ശരസ്ഥാമള, കഡപപ്യൂടജ ടെടൗണ് പസ്ഥാനര് (എകസ്റ്ററസ ഓഫതീസര് - ഇന് - ചസ്ഥാര്ജസ)
   (05.08.2018 മുതല് 01.11.2018 വകരയുള്ള കസ്ഥാലയളവജല്  മദറന് ദഡ്രൈവസ പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ ഗടൗണ്ടുകളുകടെ  
  ചുമതലയുണസ്ഥായജരുന്ന ഉകദരസ്ഥാഗസര്)
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2.3 കടെമുറജകളുകടെ വസ്ഥാടെക   -   കരഖകള്   തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ സൂക്ഷജക്കുന്നതജലുസം കുടെജശ്ശേജക 
പജരജവജലുസം   ഗുരുതര വതീഴ്ച   -   പല അകലസ്ഥാടജകളുസം വര്ഷങ്ങളസ്ഥായജ വസ്ഥാടെക ഒടുക്കസ്ഥാകത 
കടെമുറജകള് ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നു

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ പ്രധസ്ഥാന വരുമസ്ഥാനമസ്ഥാര്ഗ്ഗമസ്ഥാണസ  വജവജധ കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപക്സുകളജകല

കടെമുറജകളുകടെ  വസ്ഥാടെക.  എന്നസ്ഥാല്  വസ്ഥാടെക  കൃതരമസ്ഥായജ  പജരജകചടുക്കുന്നതജല്  ഗുരുതരവതീഴ്ചയു

ള്ളതസ്ഥായജ  കസ്ഥാണുന്നു.  പല  അകലസ്ഥാടജകളുസം  വര്ഷങ്ങളസ്ഥായജ  വസ്ഥാടെക  ഒടുക്കസ്ഥാകത  കടെമുറജകള്

ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നു.  മസ്ഥാതമല,  വസ്ഥാടെക  സസംബനജച  കരഖകള്  കൃതരമസ്ഥായജ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ

സൂക്ഷജക്കുന്നുമജല.  വസ്ഥാടെക  രജജസ്റ്ററജല്  പൂര്ണ്ണ  വജവരങ്ങള്  ഉള്കപടുതജ  ബനകപട

കമലുകദരഗസന്  സസ്ഥാക്ഷരകപടുത്തുന്നതസ്ഥായുസം  കസ്ഥാണുന്നജല.  കൃതരമസ്ഥായജ  വസ്ഥാടെക  പജരജകചടു

ക്കസ്ഥാതതുമൂലസം ഭതീമമസ്ഥായ വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജകയുണസ്ഥാകുന്നു.  അകതസ്ഥാറജറജ  ലഭരമസ്ഥാക്കജയ കണക്കുകള്

പ്രകസ്ഥാരസം  2019  മസ്ഥാര്ചസ  31  വകരയുള്ള  വസ്ഥാടെക  കുടെജശ്ശേജക  സസംബനജച  വജശദസ്ഥാശസം  ചുവകടെ

കചര്ക്കുന്നു .

ക്രമ
നസം. കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകജകന കപരസ കടെമുറജകളുകടെയുസം ഓഫതീസസ

സ്കപയ്സകളുകടെയുസം എണ്ണസം
കുടെജശ്ശേജക തുക

( )₹

1. കലൂര് അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര കസ്റ്റഡജയസം 178 2,13,91,238

2. കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകസ (Near JNI 
കസ്റ്റഡജയസം)

12 30,39,003

3. ഈകസ്റ്റണ് എന്ടജ 9 എണ്ണസം (ഓഫതീസസ
സ്കപസസ ഉള്കപകടെ)

21,32,865

4. കടെവന്ത്ര മസ്ഥാര്ക്കറസ (ഗസ്ഥാനജ നഗര്) 70 3,52,111

5. KSRTC ക്കസ സമതീപമുളള ബങ്കുകള് 17 2,17,451

6. മദറന് ദഡ്രൈവസ വസ്ഥാകസ-കവ ബങ്കുകള്
(ബങ്കസ നസം.3)

4 2,40,838

7. കലൂര് മസ്ഥാര്ക്കറസ 22 46,87,249

8. അസംകബദ്കര് കസ്റ്റഡജയസം 33 95,07,205

9. പസ്ഥാസ്കപസ്ഥാര്ടസ ഓഫതീസജനസ 
സമതീപമുളള കടെമുറജകള്

06 2,27,194

10. കലൂര് മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ കഷസ്ഥാപജസംഗസ 
കകസ്ഥാസംപകസ

04 4,25,364

11. ഗസ്ഥാനജനഗര് കഗസ്ഥാഡടൗണ് 01 84,675

12. ദകരളജ അപസ്ഥാര്ട്കമനജനസ സമതീപസം 03 237

13. മതരകഫഡസ സ്റ്റസ്ഥാളുകള് 03 1,18,763
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ക്രമ
നസം.

കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകജകന കപരസ കടെമുറജകളുകടെയുസം ഓഫതീസസ
സ്കപയ്സകളുകടെയുസം എണ്ണസം

കുടെജശ്ശേജക തുക
( )₹

14. കവളജദമദസ്ഥാന് 16 16,241

15. കസ്ഥാക്കനസ്ഥാടെസ വസ്ഥാണജജര സമുചയസം 19 77,805

16. മദറന് ദഡ്രൈവസ വസ്ഥാണജജര സമുചയസം 236 67,23,466

17. M/s C-DIT (JNIS) 3 ---

18. H 1107 (JNIS) 1 9,72,454

19. VACB (JNIS) 8 4,05,081

20. A2 (മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ ) 1 9,08,545

21. B1 (മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ ) 1 6,14,981

22. C1 (മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ ) 1 3,15,156

23. B (മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ ) 1 3,37,125

24. DMRC (ഈകസ്റ്റണ് എന്ടജ) Office Space  2– nd Floor) 2,95,486

25. OS-62 (CMDS) 1 1,08,40,960

26. KINKO JETTY (Bunks) 32 43,557

27. പനമ്പളളജ നഗര് ബങ്കുകള് 8 41,182

28. പനമ്പളളജ നഗര് ബങ്കുകള് 
(പസ്ഥാസ്കപസ്ഥാര്ടസ ഓഫതീസജനസ സമതീപസം)

7 1,22,424

29. മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ ബങ്കുകള് 4 59,930

30. CMDS

1.  Ice cream Parlour
     South Side

2.  Ice cream parlour
     North Side

1,71,728

31. ഗസ്ഥാനജനഗര് കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകസ 19 25,73,648

ആകക 6,69,43,962/-

വസ്ഥാടെക  സസംബനജച  കരഖകള്  കൃതരമസ്ഥായജ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ  ബനകപട  ഉകദരസ്ഥാഗസര്

സസ്ഥാക്ഷരകപടുതജ ഓഡജറജല് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കണതുസം, നസ്ഥാളജതുവകരയുള്ള കുടെജശ്ശേജക അടെജയനരമസ്ഥായജ

ഈടെസ്ഥാകക്കണതുസം, കുടെജശ്ശേജക ഒടുക്കസ്ഥാന് തയസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാതവര്കക്കതജകര നജയമസ്ഥാനുസൃത നടെപടെജകള്

സന്വേതീകരജകക്കണതുമസ്ഥാണസ.  വസ്ഥാടെക  യഥസ്ഥാസമയസം  പജരജകചടുക്കസ്ഥാന്  ഭസ്ഥാവജയജല്  ശ്രദ്ധജകക്കണ

തുമസ്ഥാണസ. വജഷയതജല് ഭരണ സമജതജയുകടെ അടെജയനജര ശ്രദ്ധ ക്ഷണജക്കുന്നു.
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2.4 ജവഹര്ലസ്ഥാല് കനഹ്രു കസ്റ്റഡജയസം കടെമുറജ   -   അകലസ്ഥാടജക്കസ അനര്ഹമസ്ഥായ 
വസ്ഥാടെകയജളവസ അനുവദജച   -   നഷസം ₹  1,37,477/-

(ഫയല് : 3947/സജ.17/2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

ജവഹര്ലസ്ഥാല്  കനഹ്രു  കസ്റ്റഡജയസം  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപകജകല  475.16  ച.അടെജ

വജസതീര്ണ്ണമുളള എഫസ. 2104 കടെമുറജ 23.03.2015 ല് ജജ.സജ.ഡജ.എ. നടെതജയ കലലസം പ്രകസ്ഥാരസം

ശ്രതീ  കജക്കബസ  രസ്ഥാജു  എന്നയസ്ഥാള്ക്കസ  അനുവദജച  (അകലസ്ഥാട്കമനസ  ഉതരവസ  നസം.1838/ബജ.2/

2015/ജജ.സജ.ഡജ.എ. തതീയജതജ 27.07.2015). പ്രതജമസ്ഥാസസം 8,790/- രൂപ വസ്ഥാടെക നജരക്കജല് 5%

വസ്ഥാര്ഷജക വസ്ഥാടെക വര്ദ്ധനകയസ്ഥാകടെ 17.04.2015 മുതല് 5 വര്ഷകതക്കസ്ഥാണസ കജക്കബസ രസ്ഥാജുവജനസ

കടെമുറജ  അനുവദജചതസ.  ടെജയസ്ഥാന്  കസകപ്യൂരജറജ  നജകക്ഷപമസ്ഥായജ  1,05,480/-  രൂപ

അകതസ്ഥാറജറജയജലടെച.

ശ്രതീ  കജക്കബസ  രസ്ഥാജുവമസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  30.04.2015 ല്  ഒപജട  വസ്ഥാടെകക്കരസ്ഥാര്

പ്രകസ്ഥാരസം  കകസ്ഥാര്പകറഷന്  വസ്തു  നജകുതജ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ്ഥാണസ  അടെയ്കക്കണതസ.  കടെമുറജയജല്

ബജസജനസസ  ആരസംഭജക്കുന്നതജനസ  ദലസന്സജനസ്ഥായജ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരന്  കകസ്ഥാചജ  നഗരസഭകയ

സമതീപജചകപസ്ഥാള്,  ടെജ  കടെമുറജക്കസ  2002-03  മുതല്  2015-16  വകര  കസ്ഥാലയളവജകല  വസ്തു

നജകുതജയജനതജല്  1,07,114/-  രൂപ  കുടെജശ്ശേജകയസ്ഥാകണന്നുസം  ഈ  തുക  അടെചസ്ഥാല്  മസ്ഥാതകമ

ദലസന്സസ  അനുവദജക്കുവസ്ഥാന് കഴജയുകവന്നുസം നഗരസഭ ടെജയസ്ഥാകന അറജയജച.  തസ്ഥാന് കടെമുറജ

ഏകറടുക്കുന്നതജനു  മുമ്പുളള  കസ്ഥാലകത  വസ്തു  നജകുതജ  അടെയ്കക്കണജ  വരുന്നതസ  ഒഴജവസ്ഥാക്കജ

നല്കുവസ്ഥാന്  നടെപടെജ  സന്വേതീകരജക്കണകമന്നസ  ആവശരകപടസ  15.09.2015 ല്  കജക്കബസ  രസ്ഥാജു

അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  അകപക്ഷ  സമര്പജക്കുകയുസം  ഇകത  തുടെര്ന്നസ  എഫസ.2104  കടെമുറജയുകടെ

അകലസ്ഥാടജയജല് നജന്നുസം  01.05.2015  മുതലുളള വസ്തു നജകുതജ മസ്ഥാതസം സന്വേതീകരജക്കുവസ്ഥാന് നടെപടെജ

സന്വേതീകരജക്കണകമന്നസ്ഥാവശരകപടസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കസക്രടറജ  കകസ്ഥാചജ  നഗരസഭസ്ഥാ  കസക്രടറജക്കസ

30.09.2015 ല് കരസ്ഥാര് നല്കുകയുസം കചയ്തു. ഇതസ പ്രകസ്ഥാരസം നഗരസഭ കകടജടെ നജകുതജ കനസ്ഥാടതീസസ

പരജഷരജക്കുകയുസം,  01.04.2015 മുതലുളള  കസ്ഥാലയളവജകലക്കസ  മസ്ഥാതസം  9,418/-  രൂപയുകടെ

പുതുക്കജയ കനസ്ഥാടതീസസ നല്കുകയുസം 04.08.2016 ല് ടെജയസ്ഥാന് കകടജടെ നജകുതജ അടെയ്ക്കുകയുസം കചയ്തു. 

പഴയകസ്ഥാല കകടജടെനജകുതജ ഒഴജവസ്ഥാക്കജ തകന അകലസ്ഥാട്കമനസ തതീയതജ മുതലുളള കകടജടെ

നജകുതജ മസ്ഥാതസം സന്വേതീകരജക്കുന്നതജല് നഗരസഭയജല് കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസം കനരജടതുമൂലസം കകടജടെനജകുതജ

അടെച  04.08.2016  വകരയുളള  കസ്ഥാലയളവജല്  കടെമുറജയജല്  ബജസജനസസ  ആരസംഭജക്കുവസ്ഥാന്

തനജക്കസ  സസ്ഥാധജചജകലന്നുസം അതജനസ്ഥാല്  17.04.2015  മുതല്  30.07.2016  വകരയുളള കസ്ഥാലയള

വജകല വസ്ഥാടെക  ഇളവസ കചയ്തു നല്കണകമന്നസ്ഥാവശരകപടസ  ശ്രതീ കജക്കബസ  രസ്ഥാജു  29.03.2017 ല്
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ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് അകപക്ഷ നല്കജ.  ടെജ  അകപക്ഷ അകതസ്ഥാറജറജ  നജരസജചതജകനത്തുടെര്ന്നസ

കതസ്ഥാടടുത  കടെമുറജയസ്ഥായ  എഫസ.2105 കന  അകലസ്ഥാടജക്കസ  സമസ്ഥാനമസ്ഥായ  ആനുകൂലരസം  നലജയജട്ടു

ളളതസ്ഥായജ  ചൂണജക്കസ്ഥാണജചസ  ടെജയസ്ഥാന്  19.09.2017 ല്  വതീണ്ടുസം  അകപക്ഷ  നല്കജ.  ടെജയസ്ഥാകന

അകപക്ഷ  പരജഗണജചസ  30.07.2018 കല  75/2018-19  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  തതീരുമസ്ഥാനസം

പ്രകസ്ഥാരസം കടെമുറജയുകടെ അകലസ്ഥാട്കമനസ തതീയതജയസ്ഥായ 17.04.2015 മുതല് 30.07.2016 വകരയുളള

കസ്ഥാലയളവജകല  എഫസ.2104  കടെമുറജയുകടെ  വസ്ഥാടെക  ഇളവസ  കചയ്തു  നല്കുന്നതജനസ  തതീരുമസ്ഥാനജച.

കജക്കബസ രസ്ഥാജുവജനസ ഇളവസ കചയ്തു നല്കജയ തുക തസ്ഥാകഴപറയുസം പ്രകസ്ഥാരസം കണക്കസ്ഥാക്കസ്ഥാസം.

കസ്ഥാലയളവസ
തുക ( )₹

മുതല് വകര

17.04.2015 16.04.2016 8790  x 12 = 1,05,480

17.04.2016 16.07.2016 9230 x 3 = 27,690

17.07.2016 30.07.2016 9230 x 14/30 = 4,307

ആകക 1,37,477
 

കമല്  നടെപടെജ  മൂലസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.ക്കസ  1,37,477/-  രൂപയുകടെ  വസ്ഥാടെക  വരുമസ്ഥാനസം

നഷമസ്ഥായജ.  ഇതസ  സസംബനജചസ  ഈ ഓഫതീസജല് നജന്നുസം നല്കജയ ഓഡജറസ  എന്കന്വേയറജക്കസ

(എ 3-48/2018-19  തതീയതജ  14.01.2021)  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നലജയ  11.02.2021 കല  4284/

എഫസ.ഡജ.3/2019/  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  മറുപടെജക്കതജല്,  പഴയകസ്ഥാല  കകടജടെനജകുതജ

ഒഴജവസ്ഥാക്കജ അകലസ്ഥാട്കമനസ  തതീയതജ മുതലുളള കകടജടെ നജകുതജ അടെചസ  ദലസന്സസ എടുക്കുന്ന

തജകനസ്ഥാ പ്രവര്തജക്കുന്നതജകനസ്ഥാ  30.07.2016  വകരയുളള കസ്ഥാലയളവജല് സസ്ഥാധരമസ്ഥായജല എന്ന

അകലസ്ഥാടജയുകടെ  09.07.2018 കല അകപക്ഷ പരജഗണജചസ  30.07.2018 കല  75/2018-19  നമ്പര്

എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  തതീരുമസ്ഥാനസം  പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണസ  17.04.2015  മുതല്  30.07.2016  വകരയുളള

കസ്ഥാലയളവജകല വസ്ഥാടെകയജളവസ അനുവദജചതസ എന്നറജയജച.  എന്നസ്ഥാല് ടെജ കസ്ഥാലയളവജല് കടെമുറജ

ഉപകയസ്ഥാഗജചജടജല  എന്ന  കജക്കബസ  രസ്ഥാജുവജകന  വസ്ഥാദസം  അസംഗതീകരജചസ  ടെജയസ്ഥാനസ  വസ്ഥാടെകയജളവസ

അനുവദജച  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  നടെപടെജ  തസ്ഥാകഴപറയുന്ന  കസ്ഥാരണങ്ങളസ്ഥാല്  ഓഡജറസ

അസംഗതീകരജക്കുന്നജല.

(എ) വസ്ഥാടെകക്കരസ്ഥാര്  ചമചതസ  30.04.2015 ലസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  17.04.2015  മുതല്

മുന്കസ്ഥാല  പ്രസ്ഥാബലരസം  നല്കജയസ്ഥാണസ  കരസ്ഥാര്  ചമചതസ.  17.04.2015  മുതല്  കടെമുറജ
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ഉപകയസ്ഥാഗജക്കുന്നു എന്നതുകകസ്ഥാണസ  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  മുന്കസ്ഥാല പ്രസ്ഥാബലരകതസ്ഥാകടെ

കരസ്ഥാര് ചമചതസ എന്നസ ഇതജല് നജന്നുസം വരകമസ്ഥാകുന്നു.

(ബജ) ശ്രതീ കജക്കബസ  രസ്ഥാജുവജല് നജന്നുസം  01.04.2015  മുതലുളള വസ്തു നജകുതജ  മസ്ഥാതസം

സന്വേതീകരജക്കുവസ്ഥാന്  നടെപടെജ  സന്വേതീകരജക്കണകമന്നസ്ഥാവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

കസക്രടറജ,  കകസ്ഥാചജ  നഗരസഭസ്ഥാ  കസക്രടറജക്കസ  30.09.2015 ല്  കതസ  നല്കജയജരുന്നു

കവങ്കജലുസം ഏകകദശസം 10 മസ്ഥാസസം കഴജഞസ 04.08.2016 ല് മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ ടെജയസ്ഥാന് നജകുതജ

യടെചതസ (കകസ്ഥാചജ നഗരസഭസ്ഥാ രസതീതസ നസം.6696 തതീയതജ 04.08.2016). അതസ്ഥായതസ വസ്തു

നജകുതജ  ഒടുക്കുവസ്ഥാനുസം  അതുവഴജ  ദലസന്സസ  ലഭജക്കസ്ഥാനുസം  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസസം  കനരജടതസ

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ ഭസ്ഥാഗത്തു നജന്നുണസ്ഥായ വതീഴ്ചമുലമല.

(സജ) കടെമുറജയജല്  പരജഷരണങ്ങള്  വരുത്തുന്നതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  അനുമതജ

കതടെജ  25.07.2015 നസ  കജക്കബസ  രസ്ഥാജു  അകതസ്ഥാറജറജയസ  കതയയ്ക്കുകയുസം  അതനുസരജചസ

പരജഷസ്ഥാരങ്ങള്  വരുത്തുന്നതജനസ  18.09.2015 ല്  അകതസ്ഥാറജറജ  അനുവസ്ഥാദസം  നല്കുകയുസം

കചയ്തു.  ഇതജല്  നജന്നുസം  ഈ  തതീയതജ  മുതല്  ടെജയസ്ഥാന്  കടെമുറജയജല്  പരജഷരണങ്ങള്

നടെതജയജട്ടുളളതസ്ഥായജ വരകമസ്ഥാണസ.

(ഡജ) 25.05.2016,  20.07.2016,  04.10.2016  എന്നതീ  തതീയതജകളജല്  കജക്കബസ

രസ്ഥാജുവജനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  വസ്ഥാടെക  കുടെജശ്ശേജക  ഒടുക്കുന്നതജനസ  കനസ്ഥാടതീസസ  അയചകവങ്കജലുസം

ടെജയസ്ഥാന് കൃതരമസ്ഥായജ മറുപടെജ നല്കുകകയസ്ഥാ വസ്ഥാടെക അടെയകകയസ്ഥാ ദലസന്സസ എടുക്കുന്ന

തജനുളള ബുദ്ധജമുട്ടുകള് അറജയജക്കുകകയസ്ഥാ കചയ്തജരുന്നജല.

(ഇ) തസ്ഥാന് നടെത്തുന്നതസ കഹല്തസ കകയര് കണ്സള്ടജസംഗസ ബജസജനസസ ആകണന്നുസം,

ആയതജനസ്ഥാല്  യൂകറസ്ഥാപരന്  രസ്ഥാജരങ്ങളജകല  ഇടെപസ്ഥാടുകസ്ഥാരുമസ്ഥായജ  നജരനരസം  ബനകപ

കടെണജ  വരുന്നു  എന്നുസം  ആയതജനസ്ഥാല്  രസ്ഥാതജ  12  മണജ  വകര  ഓഫതീസസ  പ്രവര്തജ

പജക്കസ്ഥാന്  അനുമതജ  നല്കണകമന്നുസം  ആവശരകപടസ  ടെജയസ്ഥാന്  10.03.2017 ല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  കതസ നല്കജയജരുന്നു.  ടെജ  കതജല് കഴജഞ "രണ്ടു  വര്ഷമസ്ഥായജ"

കടെമുറജയജല്  തകന  ഓഫതീസസ  പ്രവര്തജച  വരുന്നതസ്ഥായജ  കജക്കബസ  രസ്ഥാജു  തകന്ന

പറയുന്നുണസ.
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ഇതജല്  നജന്നുസം  ടെജയസ്ഥാന്  17.4.2015 മുതല്  തകന്ന  കടെമുറജ  ഉപകയസ്ഥാഗജചജരുന്നു

എന്നസ വരകമസ്ഥാണസ.  ആയതജനസ്ഥാല്  ടെജയസ്ഥാനസ  വസ്ഥാടെകയജളവസ അനുവദജചതസ ക്രമപ്രകസ്ഥാരമല എന്നസ

വരകമസ്ഥാകുന്നു.  കമല് നടെപടെജ  മൂലസം  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  വസ്ഥാടെകയജനതജല് നഷമസ്ഥായ  1,37,477/-

രൂപ ബനകപട അകലസ്ഥാടജയജല് നജകന്നസ്ഥാ ഉതരവസ്ഥാദജകളജല് നജകന്നസ്ഥാ ഈടെസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.

==========================================

ഉതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസ  :- ശ്രതീമതജ ഉഷസ്ഥാകുമസ്ഥാരജ  പജ.ആര്. കസക്രടറജ,

2.5 കകസ്ഥാട്ടുവളളജ ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതസ വക കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകസ വജപുലതീകരണസം   - 
നജര്മസ്ഥാണസം ഏകറടുത ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .  യസ കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം തുക ലഭജചജടജല

(ഫയല് :- 2213/ഇ 3/20015/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

കകസ്ഥാട്ടുവളളജ  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതസ  17.03.2015 ല്  കൂടെജയ  കയസ്ഥാഗതജകന  7-ാസ്ഥാസം  നമ്പര്

തതീരുമസ്ഥാനസം  പ്രകസ്ഥാരസം  പഞസ്ഥായതസ  വക  കൂനമസ്ഥാവസ  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപകജകന  നജലവജകല

ഒറനജല കകടജടെതജനു മുകളജല് രണ്ടു നജലകള് കൂടെജ പണജതസ നവതീകരജക്കുന്നതജനുസം ഇതജകന

നജര്മസ്ഥാണ  കജസ്ഥാലജകള്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ  ഏല്പജക്കുന്നതജനുസം  തതീരുമസ്ഥാനജച.  ഒന്നസ്ഥാസം

നജലയജല് കടെമുറജകളുസം രണസ്ഥാസം നജലയജല് കകസ്ഥാണ്ഫറന്സസ ഹസ്ഥാളുസം നജര്മജക്കുന്നതജനുസം കകടജടെ

തജകന  രൂപകല്പന,  ഇലകജഫജകക്കഷന്,  കടെണര്  തുടെങ്ങജ  അനുബന  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെത്തുന്നതജനുസം 2015 മസ്ഥാര്ചസ 28 നസ പഞസ്ഥായത്തുസം അകതസ്ഥാറജറജയുമസ്ഥായജ കരസ്ഥാര് ഒപജട്ടു.

 ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുസം  പഞസ്ഥായത്തുസം  തമജലുളള  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം  കകടജടെതജകന

നജര്മസ്ഥാണസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ ഉതരവസ്ഥാദജതന്വേതജല് പൂര്തതീകരജചസ  തസ്ഥാകക്കസ്ഥാല് ദകമസ്ഥാകറ

ണതസ്ഥാണസ. കപ്രസ്ഥാജക്ടജകന പസ്ഥാനുകള് തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതജനുസം സസ്ഥാകങ്കതജക അനുമതജ നല്കുന്നതജനുസം

പ്രവൃതജയുകടെ  കമല്കനസ്ഥാടസം  വഹജക്കുന്നതജനുമസ്ഥായജ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ  കകസ്ഥാട്ടുവളളജ  ഗസ്ഥാമ

പഞസ്ഥായതസ എസ്റ്റജകമറസ തുകയുകടെ 13.25% വസം ജജ.എസസ.ടെജ.യുസം കചര്ന്ന തുക കമല്കനസ്ഥാട ഫതീസസ

ആയജ നല്കുവസ്ഥാന് കരസ്ഥാറജല് വരവസയുണസ. ജജ.സജ.ഡജ.എ. ഫണജല് നജന്നുസം പണസം കചലവഴജ

ചസ്ഥാണസ നജര്മസ്ഥാണസം നടെകതണതസ. കകടജടെതജകന പണജ പൂര്തതീകരജചസ  2 മസ്ഥാസതജനകസം ഒരു

കകസ്ഥാടെജ  രൂപയുസം ബസ്ഥാക്കജ തുക  12%  പലജശകയസ്ഥാടുകൂടെജ  120  തുലര പ്രതജമസ്ഥാസതവണകളസ്ഥായുസം

പഞസ്ഥായതസ ജജ.സജ.ഡജ.എ. യജല് അടെയ്കക്കണതസ്ഥാണസ. തവണകളടെയ്ക്കുവസ്ഥാന് ദവകുന്ന പക്ഷസം

അതജനസ  2% പജഴപലജശയുസം കൂടെജ പഞസ്ഥായതസ നല്കകണതസ്ഥാണസ. 
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ഇതനുസരജചസ ഒന്നസ്ഥാസം നജലയജല് 4853 ച.അടെജയുസം രണസ്ഥാസം നജലയജല് 5563 ച.അടെജയുസം

വജസതീര്ണ്ണമുളള  കകടജടെതജകന  പസ്ഥാന്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ.  ഇതജല്  സജവജല്

വര്ക്കജനസ്ഥായജ   1,85,00,000/-  രൂപയുകടെ  എസ്റ്റജകമറ്റുസം,  ഇലകജകസ  വര്ക്കജനസ്ഥായജ  50,00,000/-

രൂപയുകടെ എസ്റ്റജകമറ്റുസം തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ.  ആകക എസ്റ്റജകമറസ തുക ₹2,35,00,000/-  കടെണര് നടെതജ

കുറഞ നജരക്കസ കകന്വേസ്ഥാട്ടു കചയ്ത കരസ്ഥാറുകസ്ഥാര് മുകഖന ജജ.സജ.ഡജ.എ  03.05.2017 ല്  പ്രവൃതജ

പൂര്തതീകരജച.  ഇതജനസ്ഥായജ  തസ്ഥാകഴപറയുസം  പ്രകസ്ഥാരസം   1,53,26,778/-  രൂപ   ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഫണജല് നജന്നുസം കചലവഴജച.

സജവജല് വര്ക്കുകള് : 1,38,44,892/-₹

ഇലകജകസ വര്ക്കുകള് : 14,81,886/-₹

ആകക  : 1,53,26,778/-₹

കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം,  പണജ  പൂര്തതീകരജചസ്ഥാലുടെന്  (അതസ്ഥായതസ  5/2017  ല്)  കമല്കനസ്ഥാട

ചസ്ഥാര്ജജനതജല്   2,35,00,000/-  രൂപയുകടെ  13.25%  ആയ  31,13,750/-  രൂപയുസം   18%

GST യുസം കചര്ന്ന തുക ( 36,74,225/-) ₹ ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതസ ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ നല്കകണജയജരുന്നു.

എന്നസ്ഥാല് ഇതജല് കകവലസം 15,75,741/-  രൂപ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ ലഭജചജട്ടുള്ളതസ.  അതുസം ഏകകദശസം 11

മസ്ഥാസസം കഴജഞസ  03.04.2018 ല്.

അതുകപസ്ഥാകല,  കരസ്ഥാര്  പ്രകസ്ഥാരസം  പ്രവൃതജ പൂര്തതീകരജചസ  2  മസ്ഥാസതജനകസം  (അതസ്ഥായതസ

3.7.2017 നകസം)  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചലവഴജച   1,53,26,778/-  രൂപയജല്  1  കകസ്ഥാടെജ  രൂപയുസം,

ബസ്ഥാക്കജ  53,26,778/-  രൂപ  12%  പലജശ  സഹജതസം  120  ഗഡുക്കളസ്ഥായുസം  നല്കകണജയജരുന്നു.

എന്നസ്ഥാല് ആദര ഗഡുവസ്ഥായജ ലഭജകക്കണജയജരുന്ന 1 കകസ്ഥാടെജ രൂപയജല് 50 ലക്ഷസം രൂപ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ

ലഭജചതസ. അതുസം ഏകകദശസം 15 മസ്ഥാസസം കഴജഞസ  09.10.2018 ല്.

തുടെര്ന്നസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  പലതവണ  കത്തുകളയകചങ്കജലുസം  ഇതുവകര  പഞസ്ഥായതജല്

നജന്നുസം തുകകയസ്ഥാന്നുസം ലഭജചജല. ജജ.സജ.ഡജ.എ. തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയ കസ്റ്ററസകമനസ പ്രകസ്ഥാരസം 31.07.2021

വകര പഞസ്ഥായതജല് നജന്നുസം ലഭജകക്കണ തുക 1,15,42,814/- രൂപയസ്ഥാണസ. 

കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരമുള്ള തുക ഒടുക്കുവസ്ഥാന് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതസ ബസ്ഥാദ്ധരസമസ്ഥാണസ.  ആയതജനസ്ഥാല്

കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം  ലഭജകക്കണ മുഴുവന് തുകയുസം പലജശയുസം  കസ്ഥാലതസ്ഥാമസതജനസ  നല്കകണ പജഴ
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പലജശയുസം  കൃതരമസ്ഥായജ  കണക്കസ്ഥാക്കജ  പഞസ്ഥായതജല്  നജന്നുസം  ഈടെസ്ഥാക്കജ  വജവരസം  ഓഡജറജല്

അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.6 C-Dit      നസ അനുവദജച ഓഫതീസസ മുറജകളുകടെ വസ്ഥാടെക ലഭരമസ്ഥായജടജല

കകരള കസ്റ്ററസ ഐ.ടെജ.  മജഷകന അകപക്ഷ പ്രകസ്ഥാരസം കജ.എന്.ഐ.  കസ്റ്റഡജയസം കകസ്ഥാസംപ

കജകല ഡജ.  കസക്ടറജകല  3107  മുതല്  3111  വകര കടെമുറജകള് കകരള കസ്റ്ററസ ഐ.ടെജ.  മജഷനസ

16.10.2018 ല്  അനുവദജച.  11.11.2008 കല  KSITM/IT/Estt/GCDA/1530  നമ്പര്  കതസ

പ്രകസ്ഥാരസം,  ടെജ  കടെമുറജകളുകടെ കരസ്ഥാര് കവയ്ക്കുന്നതജനസ  ആവശരകപടതു പ്രകസ്ഥാരസം അകതസ്ഥാറജറജ  കരടെസ

കരസ്ഥാര് 05/2009 ല് C-Dit നു നല്കജ.  ആയതജല് 16.10.2008 മുതല് ആണസ വസ്ഥാടെക കണക്കസ്ഥാ

ക്കജയജട്ടുളളതസ.  എന്നസ്ഥാല് C-Dit  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയ ഒറജജജനല് കരസ്ഥാറജല് വസ്ഥാടെക നല്കുന്ന തതീയതജ

01.02.2010  മുതല് എന്നസ്ഥാണസ കരഖകപടുതജയജട്ടുളളതസ.  ഇതസ  അകതസ്ഥാറജറജ  അസംഗതീകരജചജടജല.

ആയതജനസ്ഥാല് അകതസ്ഥാറജറജ C-Dit മസ്ഥായജ കരസ്ഥാര് ഒപ്പുകവചജടജല. 

അകതസ്ഥാറജറജ കരസ്ഥാറജല് ഏര്കപടെസ്ഥാതജരുന്നതജനസ്ഥാല്  C-Dit നസ എറണസ്ഥാകുളസം റതീജജയണല്

കസനര് നടെത്തുവസ്ഥാന് അനുമതജ ലഭജച  സര്ക്കസ്ഥാര് ഉതരവസ  (GO(Rt)No.152/2009/I&PRD)

തതീയതജ 03.06.2009 മുതല് വസ്ഥാടെകക്കരസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാകമന്നസ സസ്ഥാപനസം അറജയജച. 16.10.2008 മുതല്

03.06.2009  വകരയുളള  വസ്ഥാടെക  കുടെജശ്ശേജക  അടെവസ്ഥാക്കുന്നതജല്  നജന്നുസം  ഒഴജവസ്ഥാക്കണകമന്നസ്ഥാ

വശരകപടസ  C-Dit  സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ കതസ നല്കജകയങ്കജലുസം മറുപടെജ ലഭജചതസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജല.

25.09.2018 നസ അകതസ്ഥാറജറജ വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജക ആവശരകപടസ കതസ നല്കജ.

C-Dit നസ  ഡജ.3107  മുതല്  3111  വകരയുളള  ഓഫതീസസ  മുറജകള്  അനുവദജചതജല്

ഡജ.3107,  3108  എന്നജവ  04.04.2018 ല്  സറണര്  കചയ്തു.  കരസ്ഥാര്  വരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം

കടെമുറജകള്/ഓഫതീസസ  മുറജകള്  സറണര്  കചയ്യുന്നതജനസ  3  മസ്ഥാസസം  മുന്കൂറസ്ഥായജ  അറജയജപസ

നല്കസ്ഥാത  പക്ഷസം  3  മസ്ഥാസകത  വസ്ഥാടെക  അടെവസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.   ഇതുസം  C-Dit ല്  നജന്നുസം

ലഭരമസ്ഥായജടജല. 

16.10.2008 മുതല് 30.06.2019 വകരയുളള വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജക 11,71,373/- രൂപയുസം 18%

GST യുസം ഉള്കപകടെ 13,82,220/-  രൂപ അടെവസ്ഥാക്കണകമന്നസ്ഥാവശരകപടസ  08.04.2019 കല 6324/
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ബജ.2/എകസ്റ്ററസ/2006/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  കതസ  പ്രകസ്ഥാരസം  അകതസ്ഥാറജറജ  ആവശരകപട്ടു

കവങ്കജലുസം നസ്ഥാളജതുവകര C-Dit കുടെജശ്ശേജക ഒടുക്കജയജടജല. വസ്ഥാടെകയജനതജല് ലഭജക്കുവസ്ഥാനുള്ള തുക

കുടെജശ്ശേജക സഹജതസം ഈടെസ്ഥാക്കജ വജവരസം ഓഡജറജല് അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.

2.7 ഹടൗസജസംഗസ സതീമുകളുകടെ ഗുണകഭസ്ഥാകസ്ഥാക്കളജല് നജന്നുസം പ്രതജമസ്ഥാസ ഗഡുക്കള്
പജരജകചടുക്കുന്നതജലുസം കണക്കുകള് സൂക്ഷജക്കുന്നതജലുസം ഗുരുതര വതീഴ്ച

2018-2019  വസ്ഥാര്ഷജക  കണക്കുകള്  പ്രകസ്ഥാരസം  9  ഹടൗസജസംഗസ/ടെടൗണ്  പസ്ഥാനജസംഗസ

സതീമുകളസ്ഥാണുളളതസ നജലവജലുളളതസ .

1. 17010  – പനമ്പളളജ നഗര് എളസംകുളസം കവസ്റ്റസ ടെടൗണ് പസ്ഥാനജസംഗസ സതീസം
2. 17065  – എളസംകുളസം കവസ്റ്റസ എക്സ്റ്റന്ഷന് കപസ്ഥാട്ടുകള്
3. 17100  – മസ്ഥാകവലജപുരസം സതീസം
4. 17110  – കതസ്ഥാടക്കസ്ഥാട്ടുകര സതീസം
5. 17210  – രസ്ഥാകമശന്വേരസം കവസ്റ്റസ ടെടൗണ് പസ്ഥാനജസംഗസ സതീസം
6. 17211  – രസ്ഥാകമശന്വേരസം കവസ്റ്റസ ഹടൗസജസംഗസ സതീസം
7. 17270  – എളസംകുളസം കനസ്ഥാര്തസ ടെടൗണ് പസ്ഥാനജസംഗസ സതീസം
8. 17451  – എടെതല ഹടൗസജസംഗസ സതീസം - കഫസസ II
9. 18230  – അര്ബന് ഏരജയ MIG II കഫസസ I കസസ്ഥാണ് I

വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കുകള് പ്രകസ്ഥാരസം  ഈയജനതജകല ആകക ഡജമസ്ഥാനസ  2,16,32,646.00

രൂപയുസം കളക്ഷന് 79,27,276.95 രൂപയുസം ബസ്ഥാലന്സസ 1,37,05,369.05 രൂപയുമസ്ഥാണസ. എന്നസ്ഥാല്

ഇതുമസ്ഥായജ  ബനകപട  കണക്കുകള്  കൃതരമസ്ഥായജ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ  ഗഡുക്കള്  കൃതരമസ്ഥായജ

പജരജകചടുക്കുകകയസ്ഥാ കചയ്യുന്നജല.

9  ഭവന പദ്ധതജകള് ഉണങ്കജലുസം ഓഡജറജല് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയതസ എടെതല ഭവന പദ്ധതജ,

രസ്ഥാകമശന്വേരസം  കവസ്റ്റസ  ഭവന പദ്ധതജ എന്നതീ രണസ  ഭവനപദ്ധതജകളുകടെ രജജസ്റ്ററുകള് മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.

ഈ  രണസ  രജജസ്റ്ററുകള്  കപസ്ഥാലുസം  പൂര്ണ്ണ  വജവരങ്ങള്  കചര്തസ  കൃതരമസ്ഥായജ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ

ബനകപട  നജയന്ത്രണ  അധജകസ്ഥാരജ  സസ്ഥാക്ഷരകപടുതജയതല.  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയ  രജജസ്റ്ററുകള്

പരജകശസ്ഥാധജചതജല്  നജന്നുസം  അകനകസം  അകലസ്ഥാടജകളജല്  നജന്നുസം  വര്ഷങ്ങളസ്ഥായജ  ഗഡുക്കള്

പജരജകചടുക്കുന്നജല എന്നു കസ്ഥാണുന്നു. ഓകരസ്ഥാ അകലസ്ഥാടജകളുസം ഒടുകക്കണതുസം ഒടുക്കജയതുസം ഒടുക്കസ്ഥാന്

ബസ്ഥാക്കജയുള്ളതുമസ്ഥായ  തുകകളുകടെ  വജവരങ്ങള്   ഈ   രജജസ്റ്ററുകളജല്  കൃതരമസ്ഥായജ  കരഖകപടു

തജയജടജല.  അതുകപസ്ഥാകല സസംകയസ്ഥാജജത DCB Statement  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയജട്ടുമജല.  ആയതജനസ്ഥാല്

പജരജകചടുകക്കണ തുകകള് കൃതരമസ്ഥായജ പജരജകചടുക്കുന്നുകണസ്ഥാ എന്നുസം പജരജകചടുക്കസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ
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എത  തുകയുണസ  എന്നുസം  കൃതരമസ്ഥായജ  പരജകശസ്ഥാധജചറപസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കുന്നജല.  ഇതസ

ഗുരുതരമസ്ഥായ സസ്ഥാമ്പതജക ക്രമകക്കടുകള്ക്കസ വഴജകതളജക്കുന്നതസ്ഥാണസ. ആയതജനസ്ഥാല് അടെജയനജര

നടെപടെജകള് സന്വേതീകരജചസ എലസ്ഥാ ഭവന പദ്ധതജകളുകടെയുസം ഗുണകഭസ്ഥാകസ്ഥാക്കള്  അടെയ്കക്കണജയജ

രുന്നതുസം നസ്ഥാളജതുവകര അടെവസ്ഥാക്കജയതുസം അടെയ്ക്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജയുള്ളതുമസ്ഥായ തുകകളുകടെ വജശദസ്ഥാസംശസം

പൂര്ണ്ണമസ്ഥായജ കരഖകപടുതജയ രജജസ്റ്ററുകള് തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജ ബനകപട നജയന്ത്രണ അധജകസ്ഥാരജയുസം

കസക്രടറജയുസം  സസ്ഥാക്ഷരകപടുതജ  ഓഡജറജല്  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ.  കൂടെസ്ഥാകത,  എലസ്ഥാ  ഭവന

പദ്ധതജകളുകടെയുസം  അകലസ്ഥാടജകളജല്  നജന്നുസം  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  ലഭജക്കുവസ്ഥാനുളള  തുക  പജഴപലജശ

സഹജതസം ഈടെസ്ഥാക്കജ വജവരസം ഓഡജറജല് അറജയജകക്കണതുമസ്ഥാണസ.

2.8 അസംകബദ്കര് കസ്റ്റഡജയസം   -   ചുറ്റുമതജലജല് പരസരസം പ്രദര്ശജപജക്കസ്ഥാന്  കരസ്ഥാര് 
ഇലസ്ഥാകത അനുവദജച

(ഫയല് :-  3297/ബജ3/എകസ്റ്ററസ/2019/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  വക  അസംകബദ്കര്  കസ്റ്റഡജയസം  ചുറ്റുമതജലജല്  പരസരസം  പ്രദര്ശജപജ

ക്കസ്ഥാനുളള  അവകസ്ഥാശസം  അനുവദജക്കുന്നതജനസ  11.05.2018 ല്  നടെന്ന  കടെണറജല്  ഉയര്ന്ന

തുകയസ്ഥായ  4,60,001/-  രൂപ  വസ്ഥാഗസ്ഥാനസം  കചയ്ത  ഐശന്വേരര  ഈ  മതീഡജയ  ഓകണഴസ  ദപ്രവറസ

ലജമജറഡസ എന്ന സസ്ഥാപനതജനസ  കരസ്ഥാര് അനുവദജച.  പരസര പ്രദര്ശനതജനുളള അവകസ്ഥാശസം

01.06.2018  മുതല്  31.05.2019  വകരയസ്ഥാണസ  അനുവദജചതസ  (അകലസ്ഥാട്കമനസ  ഉതരവസ  3297/

ബജ.3/എകസ്റ്ററസ/2018/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ  30.05.2018).  അകലസ്ഥാട്കമനസ  ഉതവജല്

ഉതരവസ  തതീയതജ  മുതല്  15  ദജവസതജനകസം  മുന്കൂര്  തുക  ഒടുകക്കണതുസം  കരസ്ഥാര്  രജജസ്റ്റര്

കചകയണതുമസ്ഥാണസ എന്നു വരകമസ്ഥാക്കജയജരുന്നു.  എന്നസ്ഥാല് ജജ.സജ.ഡജ.എ., ടെജ സസ്ഥാപനവമസ്ഥായജ

പരസരപ്രദര്ശനസ്ഥാവകസ്ഥാശസം  സസംബനജചസ  കരസ്ഥാര്  ഒപജടജരുന്നജല.  കമല്  വജഷയതജല്  ഈ

ഓഫതീസജല്  നജന്നുസം  നല്കജയ  ഓഡജറസ  എന്കന്വേയറജക്കസ  (നസം.എ 3-42/2018-19  തതീയതജ

20.10.2020)  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ  4284/എഫസ.സജ.3/2019/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ

28.10.2020  പ്രകസ്ഥാരമുളള  മറുപടെജയജല്,  31.05.2019 ല്  കരസ്ഥാര്  കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  അവസസ്ഥാനജക്കു

ന്നതജനസ്ഥാല്  15.05.2019  ല് കടെണര് നടെത്തുകയുസം ആയതജല് ഉയര്ന്ന തുകയസ്ഥായ  5,60,010/-

രൂപ വസ്ഥാഗസ്ഥാനസം കചയ്ത ഐശന്വേരര ഈ മതീഡജയയസ തകന്ന തുടെര്ന്നുസം പരസരപ്രദര്ശനസ്ഥാവകസ്ഥാശസം

അനുവദജകചന്നുസം എന്നസ്ഥാല് ടെജ സസ്ഥാപനവമസ്ഥായജ കരസ്ഥാര് രജജസ്റ്റര് കചയ്തജടജല എന്നുസം അറജയജച.

കരസ്ഥാര്  ഇലസ്ഥാകത  ടെജ  സസ്ഥാപനകത  തുടെരസ്ഥാനനുവദജചതസ  ക്രമവജരുദ്ധ  നടെപടെജയസ്ഥാണസ.

കൂടെസ്ഥാകത ഇതുമൂലസം മുദ്രപത വജലയജനതജല്  സര്ക്കസ്ഥാരജനസ ലഭജകക്കണജയജരുന്ന തുക നഷമസ്ഥാവ
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കയുസം കചയ്തു.  കകരളസ്ഥാ ഫജനസ്ഥാന്സസ ആക്ടസ പ്രകസ്ഥാരസം കരസ്ഥാര് തുകയജകല ഓകരസ്ഥാ  1000  രൂപയ്ക്കുസം  1

രൂപസ്ഥാ എന്ന നജരക്കജല് വജലയുള്ള മുദ്രപതതജല് കരസ്ഥാര് ചമയ്കക്കണജയജരുന്നു. ഇവജകടെ കരസ്ഥാര്

ചമയസ്ഥാതജരുന്നതു മൂലസം  മുദ്രപതവജല ഇനതജല്  ലഭജകക്കണജയജരുന്ന 561 രൂപ സര്ക്കസ്ഥാറജനസ

നഷമസ്ഥായജ.

1959 കല  കകരള  സ്റ്റസ്ഥാസംപസ  ആക്ടസ  വകുപസ  34(എ)  അനുസരജചസ  നജയമസ്ഥാനുസ സൃതമുള്ള

മുദ്രപതസം ഉപകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാത പക്ഷസം ഉപകയസ്ഥാഗജകക്കണജയജരുന്ന മുദ്രപത വജലയുകടെ  10  മടെങ്ങസ

തുക പജഴയസ്ഥായജ ഒടുകക്കണതസ്ഥാണസ.  ആയതജനസ്ഥാല് പജഴയജനതജല്  561 x 10 = 5610/-  രൂപ

ഉതരവസ്ഥാദജകളജല് നജന്നുസം ഈടെസ്ഥാക്കജ സര്ക്കസ്ഥാറജല്  (Consolidated Fund  ല്)  ഒടുക്കജ വജവരസം

ഓഡജറജല് അറജയജകക്കണതുമസ്ഥാണസ.

=============================================

ഉതരവസ്ഥാദജകള് :- 

1. എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ, കസക്രടറജ
2.  സജ. കക. ശരസ്ഥാമള, എകസ്റ്ററസ ഓഫതീസര് - ഇന് - ചസ്ഥാര്ജസ
3. വജ.സജ. ധകനഷസ,  സൂപ്രണസ

2.9 ദവദദ്യുതജ   കുടെജശ്ശേജക  കടെമുറജയുകടെ മുന് അകലസ്ഥാടജ ഒടുക്കജയജല   -   ആര്  .  ആര്  .
നടെപടെജ യജലുസം വതീഴ്ച   -   അകതസ്ഥാറജറജക്കസ വസ്ഥാടെക വരുമസ്ഥാന നഷസം

ഫയല് :- 
7058/സജ.5/ബജ-49/സജ.എസം.ഡജ.എസസ./ജജ.സജ.ഡജ.എ.

3380/സജ.5/ബജ-49/സജ.എസം.ഡജ.എസസ./ജജ.സജ.ഡജ.എ.

മദറന്  ദഡ്രൈവസ  കഷസ്ഥാപജസംഗസ  കകസ്ഥാസംപകജകല  64.56  ച.അടെജ  വജസതീര്ണ്ണമുളള  ബജ.49

കടെമുറജ ശ്രതീ.സജബജ മസ്ഥാതദ്യു എന്നയസ്ഥാള്ക്കസ 10 വര്ഷകതക്കസ പസ്ഥാടതജനസ അനുവദജചസ അകതസ്ഥാറജറജ

15.11.2014 ല് കരസ്ഥാര്  രജജസ്റ്റര്  കചയ്തു.  തുടെര്ന്നസ  കടെമുറജയജകലക്കസ  ദവദദ്യുതജ  കണക്ഷനസ്ഥായജ

സജബജ മസ്ഥാതദ്യു കക.എസസ.ഇ.ബജ.കയ സമതീപജചകപസ്ഥാള്, ബജ.49 കടെമുറജയുകടെ മുന് അകലസ്ഥാടജയസ്ഥായ

ശ്രതീ.എന്.സസ്ഥാലജയുകടെ കപരജല്  97,000/-  രൂപയുകടെ കുടെജശ്ശേജക അടെയ്ക്കുവസ്ഥാനുകണന്നുസം കുടെജശ്ശേജക

അടെചസ്ഥാല് മസ്ഥാതകമ ദവദദ്യുതജ കണക്ഷന് പുനനഃസസ്ഥാപജക്കുവസ്ഥാന് സസ്ഥാധജക്കു എന്നുസം അറജയജച. ടെജ

പ്രശ്നമുന്നയജചസ സജബജ മസ്ഥാതദ്യു അകതസ്ഥാറജറജകയ സമതീപജകചങ്കജലുസം പ്രശ്നസം പരജഹരജക്കകപടജല.

തനജക്കസ  കടെമുറജ  അനുവദജചജടസ  വര്ഷങ്ങള്  കഴജഞജട്ടുസം  ദവദദ്യുത  കണക്ഷന്

ലഭജക്കസ്ഥാത സസ്ഥാഹചരരതജല് കടെമുറജ  സറണര് കചയ്യുന്നതജനുസം വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജക ഒഴജവസ്ഥാക്കജ
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ക്കജട്ടുന്നതജനുമസ്ഥായജ  09.05.2017 ല് സജബജ മസ്ഥാതദ്യു ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജല് അകപക്ഷ സമര്പജച.

തുടെര്ന്നസ സജബജ മസ്ഥാതദ്യുവജകന അകതസ്ഥാറജറജ കൂടെജക്കസ്ഥാഴ്ചയസ ക്ഷണജക്കുകയുസം,  ദവദദ്യുതജ കണക്ഷന്

ലഭജക്കസ്ഥാതതു മൂലസം കടെമുറജ ഉപകയസ്ഥാഗജക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധജചജടജലസ്ഥാകയന്നസ ടെജയസ്ഥാന് അകതസ്ഥാറജറജയജല്

കബസ്ഥാധജപജക്കുകയുസം  കചയ്തു.  31.10.2018 ല്  കൂടെജയ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ

കയസ്ഥാഗസം 138/2018-19 നമ്പര് തതീരുമസ്ഥാനസം പ്രകസ്ഥാരസം സജബജ മസ്ഥാതദ്യുവജകന ആവശരസം അസംഗതീകരജച

കകസ്ഥാണസ ടെജയസ്ഥാനസ വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജക ഒഴജവസ്ഥാക്കജ നല്കുകയുസം ടെജയസ്ഥാന് കടെമുറജ ഒഴജയുകയുസം കചയ്തു.

5% വസ്ഥാര്ഷജക വര്ദ്ധനകവസ്ഥാകടെ പ്രതജമസ്ഥാസസം 1937/- രൂപ നജരക്കജല് 20.09.2014 മുതല്

10 വര്ഷകതക്കസ്ഥാണസ സജബജ മസ്ഥാതദ്യുവജനസ കടെമുറജ അനുവദജചതസ. 2015 ഒകക്ടസ്ഥാബര് മസ്ഥാസസം വകര

മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ ടെജയസ്ഥാന് വസ്ഥാടെക അടെചതസ. 01.11.2015 മുതല് ടെജയസ്ഥാന് കടെമുറജ ഒഴജഞ 31.10.2018

വകരയുളള വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജക വജവരസം ചുവകടെ കചര്ക്കുന്നു.

01.11.2015 മുതല് 19.09.2016 വകര (10 മസ്ഥാസസം 19 ദജവസസം x 1937)₹ 20,586

20.09.2016 മുതല് 19.09.2017 വകര (2034 x 12 മസ്ഥാസസം) 24,408

20.09.2017 മുതല് 19.09.2018 വകര (2136 x 12 മസ്ഥാസസം) 25,632

20.09.2018 മുതല് 31.10.2018 വകര (1 മസ്ഥാസസം 11 ദജവസസം x 2243) 3,068

ആകക 73,694/-₹

ശ്രതീ.സജബജ മസ്ഥാതദ്യുവജകന വസ്ഥാടെക കുടെജശ്ശേജക ഒഴജവസ്ഥാക്കജ നല്കജയതു വഴജ ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ക്കസ  73,694/-  രൂപയുകടെ വസ്ഥാടെക വരുമസ്ഥാനസം നഷമസ്ഥായജ.  കമല് വജഷയതജല് ഈ ഓഫതീസജല്

നജന്നുസം  നല്കജയ  ഓഡജറസ  എന്കന്വേയറജക്കസ  (എ 3-15/2018-19  തതീയതജ  03.03.2020)

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നല്കജയ  മറുപടെജയജല്  (സജ.5/1660/ബജ/ഓഡജറസ/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീയതജ

23.06.2020)  മുന്  അകലസ്ഥാടജയസ്ഥായ  ശ്രതീ.സസ്ഥാലജകയ  ഒഴജപജകചടുത  സമയതസ  ദവദദ്യുതജ

കുടെജശ്ശേജകയസ്ഥായ  1,17,920/-  രൂപയുസം  മറ്റു  ബസ്ഥാധരതകളുസം  കചര്തസ  1,93,100/-  രൂപയസ

ടെജയസ്ഥാകനതജകര  റവനപ്യൂ  റജക്കവറജ  നടെപടെജ  സന്വേതീകരജചജരുന്നുകവന്നുസം,  എന്നസ്ഥാല്  ടെജയസ്ഥാകന

ശരജയസ്ഥായ  കമല്വജലസ്ഥാസസം  ലഭരമലസ്ഥാത  സസ്ഥാഹചരരതജല്  റവനപ്യൂ  റജക്കവറജ  നടെപടെജ

പൂര്തജയസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധജക്കസ്ഥാത  അവസയസ്ഥാണസ  നജലവജലുളളകതന്നുസം  അറജയജച.

ശ്രതീ.സസ്ഥാലജയുകടെ  കപരജല്  കക.എസസ.ഇ.ബജ.യജല്  ഉണസ്ഥായജരുന്ന  കുടെജശ്ശേജക  24.02.2020 ല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ഫണജല്  നജന്നുസം  അടെവസ്ഥാക്കജയകതസ്ഥാകടെ  കടെമുറജയജല്  ദവദദ്യുതജ  കണക്ഷന്

ലഭരമസ്ഥാക്കുന്നതജനുളള തടെസസം പരജഹരജചതസ്ഥായുസം മറുപടെജയജല് പറയുന്നു. 
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അകതസ്ഥാറജറജ  കടെമുറജകളുകടെ  കലലനടെപടെജകള്  ആരസംഭജക്കുന്നതജനു  മുമ്പസ  കടെമുറജ

കലലസജമസ്ഥാകണന്നസ  ഉറപ്പുവരുകതണ  ഉതരവസ്ഥാദജതന്വേസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എഞജനതീയറജസംഗസ

വജഭസ്ഥാഗതജനുണസ.  ബജ-49  കടെമുറജയുകടെ  ദവദദ്യുതജ  കണക്ഷന്  സസംബനജച  വജവരങ്ങള്

ആരസ്ഥാഞസ  അകതസ്ഥാറജറജ  റവനപ്യൂ  വജഭസ്ഥാഗസം  3380/ബജ-49/സജ-45/സജ.എസം.ഡജ.എസസ/

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  നമ്പര്  പ്രകസ്ഥാരസം  04.06.2012 ലുസം  02.09.2013 ലുസം  എഞജനതീയറജസംഗസ

വജഭസ്ഥാഗതജനസ  കുറജപസ  നല്കജയജരുന്നു.  ഇതജനു  മറുപടെജയസ്ഥായജ  ബജ-49  കടെമുറജ  കലല

സജമസ്ഥാകണന്നസ എഞനതീയറജസംഗസ വജഭസ്ഥാഗസം 03.09.2013 ല് റജകപസ്ഥാര്ടസ നല്കജ. ടെജ റജകപസ്ഥാര്ടജകന

ത്തുടെര്ന്നസ്ഥാണസ കടെമുറജയുകടെ കലല നടെപടെജകള് ആരസംഭജചതുസം 21.07.2014 ല് നടെന്ന കലലതജല്

സജബജ മസ്ഥാതദ്യുവജനസ ബജ- 49  കടെമുറജ അനുവദജക്കുകയുസം കചയ്തതസ  (കസക്രടറജയുകടെ നടെപടെജക്രമസം

8558/ബജ-2/2013/ജജ.സജ.ഡജ.എ. തതീയതജ 19.08.2014). 

കുടെജശ്ശേജക കറണസ ചസ്ഥാര്ജസ യഥസ്ഥാസമയസം ഒടുക്കജ ദവദദ്യുത ബനസം പുനനഃസസ്ഥാപജചജരുന്നു

കവങ്കജല് ഇപ്രകസ്ഥാരസം വസ്ഥാടെകയജനതജല് ഇളവ  നലജയതുമുലമുണസ്ഥായ വരുമസ്ഥാന നഷസം ഉണസ്ഥാകു

മസ്ഥായജരുന്നജല.  ഇതജനു  കസ്ഥാരണസം  ബനകപട  ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ  അനസ്ഥാസയസ്ഥാണസ.  ഇവജകടെ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യ്ക്കുസം കടെമുറജയുകടെ അകലസ്ഥാടജക്കുസം നഷമുണസ്ഥായജ.  അകതസ്ഥാറജറജക്കുണസ്ഥായ നഷതജനസ

ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ  ഉകദരസ്ഥാഗസരജല്  നജന്നുസം  സജബജ  മസ്ഥാതദ്യുവജനസ  വസ്ഥാടെകയജനതജല്  ഇളവസ

നല്കജയ 73,694/- രൂപ  ഈടെസ്ഥാക്കജ വജവരസം ഓഡജറജല് ധരജപജകക്കണതസ്ഥാണസ.

കൂടെസ്ഥാകത,  നസ്ഥാളജതുവകര  മുന്  അകലസ്ഥാടജയുകടെ  ശരജയസ്ഥായ  കമല്  വജലസ്ഥാസസം  കകണതജ

ടെജയസ്ഥാകനതജകര റവനപ്യൂ റജക്കവറജ നടെപടെജ സന്വേതീകരജക്കസ്ഥാതജരുന്നതസ ഗുരുതര വതീഴ്ചയസ്ഥായുസം ഓഡജറസ

വജലയജരുത്തുന്നു.  അടെജയനജര  നടെപടെജകള് സന്വേതീകരജചസ  ടെജയസ്ഥാകന കമല്വജലസ്ഥാസസം  കകണതജ

ടെജയസ്ഥാനജല് നജന്നുസം ഈടെസ്ഥാകക്കണജയജരുന്ന കുടെജശ്ശേജക തുക  പജഴപലജശ സഹജതസം ഈടെസ്ഥാക്കജ

വജവരസം ഓ ഡജറജല് അറജയജകക്കണതുമസ്ഥാണസ.

=================================================

ഉതരവസ്ഥാദജ :  ശ്രതീ മസ്ഥാതപ്യൂ കജസ്ഥായസ ,  എകജകപ്യൂടതീവസ എഞജനതീയര് 
     (3.9.2013 ല് റജകപസ്ഥാര്ടസ  നലജയ അസജ.എഞജനതീയര്)
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2.10 തകദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളജല് നജന്നുളള അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം കൃതരമസ്ഥായജ 
കണക്കസ്ഥാക്കുന്നതജലുസം ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജലുസം വതീഴ്ച

1984 കല കകരള ഡവലപ്കമനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  ചടങ്ങളജകല ചടസം  32(സജ),   1920 കല

മദ്രസ്ഥാസസ  ടെടൗണ്  പസ്ഥാനജസംഗസ  ആക്ടസ  (vii)  വകുപസ  50(എ),  കകരള  നഗര  ഗസ്ഥാമസ്ഥാസൂതണ  ആക്ടസ

2016 കല  വകുപസ  00(1),  (2)  എന്നജവ  പ്രകസ്ഥാരസം  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  പരജധജയജല്  വരുന്ന

മുനജസജപല്  കകസ്ഥാര്പകറഷനുസം,  മുനജസജപല്  കടൗണ്സജലുകളുസം,  ടെടൗണ്  പഞസ്ഥായത്തുസം,  ഗസ്ഥാമ

പഞസ്ഥായത്തുകളുസം മുന് സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷസം വരവസ കവചജട്ടുളള കമസ്ഥാതസം തുകയുകടെ അര ശതമസ്ഥാന

തജനു തുലരമസ്ഥായജട്ടുളള തുകകയസ്ഥാ സര്ക്കസ്ഥാര് നജശ്ചയജക്കുന്ന നജരക്കജലുളള തുകകയസ്ഥാ വജകസന

അകതസ്ഥാറജറജകള്ക്കസ  അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം  നല്കുവസ്ഥാന്  ബസ്ഥാധരസരസ്ഥാണസ.  18.01.2018 കല  ജജ.ഒ.

(ആര്.ടെജ.,)167/2018/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ.  നമ്പര്  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ  പ്രകസ്ഥാരസം  തകദ്ദേശസന്വേയസം

ഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുകടെ പസ്ഥാനജസംഗസ ആന്ഡസ കഡവലപ്കമനസ ഫണജകന അര ശതമസ്ഥാനസം അസംശസ്ഥാ

ദസ്ഥായമജനതജല് അടെവസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണസ. 2016-2017 നസ മുമ്പുളള കുടെജശ്ശേജക സസംബനജച വജഷയ

തജല്  പജന്നതീടെസ  തതീരുമസ്ഥാനകമടുക്കുകമന്നുസം  ഉതരവസ്ഥായജട്ടുളളതസ്ഥാണസ.  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ

പരജധജയജല്കപട കകസ്ഥാചജ കകസ്ഥാര്പകറഷന്  9  മുനജസജപല് കടൗണ്സജലുകള്  23  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായ

ത്തുകള് എന്നജവജടെങ്ങളജല് നജന്നുസം അകതസ്ഥാറജറജക്കസ ലഭജക്കുവസ്ഥാനുളള അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം സസംബനജചസ

എ 2-36/2018-19 നമ്പര് ഓഡജറസ എന്കന്വേയറജ നല്കുകയുണസ്ഥായജ. ഇതജനു നല്കജയ മറുപടെജയജല്,

തകദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളജല് നജന്നുസം വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരര  പതജകകള് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജ

യജടജല  എന്നുസം  തന്മൂലസം  മുന്കസ്ഥാല  കണക്കുകളുകടെ  അടെജസസ്ഥാനതജല്  2019  മസ്ഥാര്ചസ  31

വകരയുളള ഏകകദശ കണക്കസ്ഥാണസ തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയജട്ടുള്ളതസ എന്നുസം വരകമസ്ഥാക്കുകയുസം ആയതജകന

അടെജസസ്ഥാനതജലുള്ള  കണക്കുകള്  ലഭരമസ്ഥാക്കുകയുമുണസ്ഥായജ.  ഇതനുസരജച  തകന്ന

44,13,07,448/- രൂപ  ലഭജക്കുവസ്ഥാനുണസ.  വജശദസ്ഥാസംശസം ചുവകടെ കചര്ക്കുന്നു.  

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ വജകസന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള  ഒരു പ്രധസ്ഥാന വരുമസ്ഥാന മസ്ഥാര്ഗ്ഗമസ്ഥായ

അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം കൃതരമസ്ഥായജ കണക്കസ്ഥാക്കസ്ഥാന് കപസ്ഥാലുസം കഴജയസ്ഥാതതസ ഒരു വതീഴ്ചയസ്ഥാണസ. തകദ്ദേശസന്വേയസം

ഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുകടെ വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കുകള് അതതു സസ്ഥാപനങ്ങളജല് നജന്നുസം ലഭരമസ്ഥാക്കജ

കൃതരമസ്ഥായ കണക്കുകള് തയസ്ഥാറസ്ഥാകക്കണതുസം ലഭജക്കുവസ്ഥാനുള്ള തുക ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതജനുളള സതന്വേര

നടെപടെജകള് സന്വേതീകരജകക്കണതുമസ്ഥാണസ. 
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വജവജധ തകദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള് നല്കുവസ്ഥാനുളള അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം സസംബനജചസ
ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .   തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയ ഏകകദശ കണക്കസ  

(1992   മുതല്   2019   വകര കസ്ഥാലയളവജകല  )

നഗരസഭകള് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകള്

ക്രമ
നമ്പര് സസ്ഥാപനസം അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം

(രൂപ)
ക്രമ

നമ്പര് സസ്ഥാപനസം അസംശസ്ഥാദസ്ഥായസം
(രൂപ)

1 കകസ്ഥാചജ 26,48,59,781 1 കസ്ഥാഞ്ഞൂര് 65,87,909

2 ആലുവ 2,54,28,082 2 കടുങ്ങല്ലൂര് 44,14,560

3 കപരുമ്പസ്ഥാവൂര് 1,46,77,981 3 തജരുവസ്ഥാങ്കുളസം 6,66,274

4 പറവൂര് 7,87,58,343 4 കചസ്ഥാറസ്ഥാനജക്കര 3,91,071

5 തൃപ്പൂണജത്തുറ 90,20,671 5 മുളന്തുരുതജ 44,01,944

6 അങ്കമസ്ഥാലജ 61,46,748 6 കചരസ്ഥാകനല്ലൂര് 9,34,112

7 ഏലൂര് 21,06,445 7 തൃക്കസ്ഥാക്കര
(1992-2015)

14,33,443

8 തൃക്കസ്ഥാക്കര 
(2015 മുതല്) ---- 8 ഉദയസംകപരൂര് 4,14,750

9 കചലസ്ഥാനസം 6,53,776

10 വരസ്ഥാപ്പുഴ 8,48,578

11 എടെതല 38,98,077

12 കചങ്ങമനസ്ഥാടെസ 37,20,119

13 ചൂര്ണ്ണജക്കര 39,13,240

14 വടെവകകസ്ഥാടെസ-
പുതന്കുരജശസ 

80,30,914

ആകക 40,09,99,051 ആകക 4,03,09,397

ആകക = 40,09,99,051 + 4,03,09,397 = 44,13,07,448/-

(തകദ്ദേശ സസ്ഥാപനങ്ങളജല് നജന്നുസം ധനകസ്ഥാരര പതജകകള് ലഭജചജടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല് മുന്കസ്ഥാലങ്ങളജകല
കണക്കുകളുകടെ അടെജസസ്ഥാനതജല് തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയതസ - പലജശ ഉള്കപടുതജയജടജല.)

2.11 ചടവജരുദ്ധമസ്ഥായജ  കപ്രസ്ഥാവജഡനസ ഫണസ തുക  അധജകസം അനുവദജച   -   തുക തജരജകക 
ഈടെസ്ഥാക്കജയകപസ്ഥാള് ചടപ്രകസ്ഥാരമുള്ള പജഴപലജശ ഈടെസ്ഥാക്കജയജല                        

ജജ.പജ.എഫസ  റൂള്സസ  2011,  കസക്ഷന്  20  പ്രകസ്ഥാരസം  ഒരു  അക്കടൗണജലുള്ള  കക്രഡജറസ

ബസ്ഥാലന്സജകന  75%  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ തജരജചടെയ്കക്കണസ്ഥാത വസ്ഥായ്പയസ്ഥായജ അനുവദജക്കസ്ഥാനസ്ഥാവന്നതസ.
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ജജ.സജ.ഡജ.എ.യജകല അണ്സജല്ഡസ വര്ക്കര് ആയ രസ്ഥാജതീവന് സജ.ആര്-നസ (PF A/c.No.297)

അക്കടൗണജല് 342665/-  രൂപ മസ്ഥാതസം ബസ്ഥാക്കജയുള്ളകപസ്ഥാള് 4,24,000/-  രൂപ അനുവദജചജരുന്നു.

(ജജ.സജ.ഡജ.എ  അഡജനജകസ്ട്രേറതീവസ  ഓഫതീസറുകടെ  ഉതരവസ  നസം.9108/FC2/2017/GCDA,

തതീയതജ 25.05.2020) തുക പജന്വലജചതസ തതീയതജ 26.5.2020.

ഓഡജറസ  എന്കന്വേയറജ നസം.1/47/2018-19  തതീയതജ  01.12.2020  മുകഖന  അധജക തുക

അനുവദജചതജനസ  വജശദതീകരണസം  ആവശരകപടുകയുസം  അധജക  തുക  തജരജകക  ഈടെസ്ഥാക്കജ

ഓഡജറജല് അറജയജക്കുവസ്ഥാനുസം നജര്കദ്ദേശജചജരുന്നു.

ഇതജകന  അടെജസസ്ഥാനതജല്  കണക്കുകള്  പരജകശസ്ഥാധജചസ  239373/-  രൂപ  അധജകസം

നല്കജയതസ്ഥായജ കകണത്തുകയുസം അധജക നലജയ തുക തസ്ഥാകഴപറയുസം പ്രകസ്ഥാരസം  4  ഗഡുക്കളസ്ഥായജ

തജരജകക  ഈടെസ്ഥാക്കുകുയുസം  കചയ്തു.  ഈ  വജവരസം  ജജ.സജഡജ.എ  കസക്രടറജ  21.12.2021-ല്

ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയ  4284/F.C.3/2019/GCDA  നമ്പര് മറുപടെജ പ്രകസ്ഥാരസം  ഓഡജറജല് അറജയജക്കുക

യുണസ്ഥായജ.

രസതീതസ നസം./തതീയതജ തുക ( )₹

1622/26.08.2020 65000.00

4065/30.12.2020 30000.00

4989/04.02.2021 40000.00

984/08.07.2021 104373.00

ആകക 239373.00

ഇവജകടെ,  ചടവജരുദ്ധമസ്ഥായജ   അധജകസം  അനുവദജച  കപ്രസ്ഥാവജഡനസ  ഫണസ  തുക,  ഓഡജറസ

നജര്കദ്ദേശകത തുടെര്ന്നസ  തജരജകക ഈടെസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ. എന്നസ്ഥാല് തജരജകക ഈടെസ്ഥാക്കജയ തുകയസ്ഥായ

239373/-  രൂപയജകന്മേല്   ചടപ്രകസ്ഥാരമുള്ള  പജഴപലജശ  വസൂലസ്ഥാക്കജയജടജല.  2011-കല  കകരള

ജജ.പജ.എഫസ. ചടങ്ങളജകല ചടസം 13(6) പ്രകസ്ഥാരസം  അധജകസം നല്കജയ തുകയസ  തുക പജന്വലജച

തതീയതജ മുതല് ഒടുക്കു തതീയതജ വകരയുള്ള  പജഴപലജശ (കപ്രസ്ഥാവജഡനസ ഫണസ പലജശ നജരക്കജലുസം

2%  അധജക നജരക്കജല്)  വസൂലസ്ഥാക്കണകമന്നസ നജഷര്ഷജചജട്ടുണസ.  ഇതനുസരജചസ   26.5.2020

മുതല് വജവജധ ഗഡു തുകകള് ഒടുക്കജയ തതീയതജകള് വകര തസ്ഥാകഴപറയുസം പ്രകസ്ഥാസം  7.1 +  2 =

9.1%  നജരക്കജല് പജഴ പലജശ ഈടെസ്ഥാകക്കണജയജരുന്നു. 
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ക്രമ
നസം.

തുക അടെവസ്ഥാക്കജയ
തതീയതജ

അടെവസ്ഥാക്കജയ തുക 
( )₹

പജഴ പലജശ ഒടുകക്കണ
കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ

ഈടെസ്ഥാകക്കണജയജരുന്ന
പജഴപലജശ ( )₹

1 26.08.2020 65000/- 92 ദജവസസം 1491

2 30.12.2020 30000/- 219 ദജവസസം 1638

3 04.02.2021 40000/- 254 ദജവസസം 2533

4 08.07.2021 104373/- 408 ദജവസസം 10617

ആകക 239373/- 16279/-

എന്നസ്ഥാല്  പജഴപലജശയജനതജല്  തുക  ഈടെസ്ഥാക്കജയജടജല.   ഈ  തുക  ഈടെസ്ഥാക്കജ

ബനകപട ശതീര്ഷകതജല് ഒടുക്കുവരുതജ വജവരസം ഓഡജറജല് അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.

============================================

ഉതരവസ്ഥാദജയസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസന് : ശ്രതീ. ഇമസ്ഥാമജന് മുബജന്, അഡജനജകസ്ട്രേറതീവസ ഓഫതീസര്
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കചലവസ കണക്കുകളജകന്മേലുളള ഓഡജറസ
നജരതീക്ഷണങ്ങള്

3.1  എല്  .  എ  .  ആര് കകസ്  ദകകസ്ഥാരരസം കചയ്തതജല് മനപ്പൂര്വകമന്ന മടജലുള്ള വതീഴ്ച   -   വന്
സസ്ഥാമ്പതജക നഷതജനു വഴജകതളജച

(ഫയല് നസം.15403/എകസ്റ്ററസ/എ 2/90/ജജ.സജ.ഡജ.എ)

വജശസ്ഥാല  കകസ്ഥാചജ  വജകസന  അകതസ്ഥാറജറജ   അതജകന   വജകസന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കസ

ആവശരമസ്ഥായ  ഭൂമജ  കപസ്ഥാതുജനങ്ങളജല്  നജന്നുസം  ഏകറടുക്കുകയുസം  നജയമസ്ഥാനുസൃതസം  നല്കകണ

നഷപരജഹസ്ഥാരസം  ഭൂവടെമകള്ക്കസ  നല്കുകയുസം  കചയ്തജരുന്നു.  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  ഭൂമജ  നലജയ  ആളുകള്

പജന്നതീടെസ  കൂടുതല് നഷപരജഹസ്ഥാരതജനസ്ഥായജ  കകസകള് നല്കുകയുസം അതനുസരജചസ  കൂടുതല് തുക

നല്കുന്നതജനസ്ഥായജ കകസ്ഥാടെതജ വജധജകള് ഉണസ്ഥാവകയുസം കചയ്തജട്ടുണസ. ഇതരസം ഭൂമജ ഏകറടുക്കലുമസ്ഥായജ

ബനകപടസ  ഓഡജറ്റു  വര്ഷസം  നജലവജലുണസ്ഥായജരുന്ന  3  എല്.എ.ആര്.  കകസകളജല് ഒകരണ്ണസം

കക്ഷജകള്ക്കസ  വന്തുക  നലജ  തന്വര്ഷസം  തതീര്പസ്ഥാക്കജയജട്ടുണസ.  തന്വര്ഷസം  തതീര്പസ്ഥായ  ഈ

കകസമസ്ഥായജ ബനകപട ഫയല് പരജകശസ്ഥാധനയജല്, 2001 ല് എതജര് കക്ഷജകളുമസ്ഥായജ ഏര്കപട

ഒത്തുതതീര്പ്പു വരവസകള് അകതസ്ഥാറജറജ കൃതരമസ്ഥായജ പസ്ഥാലജക്കസ്ഥാതജരുന്നതജനസ്ഥാലസ്ഥാണസ  ദതീര്ഘകസ്ഥാലസം

തുടെര്  വരവഹസ്ഥാരങ്ങളജകലക്കസ  നതീളസ്ഥാന്  ഇടെയസ്ഥായതുസം  ഭതീമമസ്ഥായ  തുക  നഷപരജഹസ്ഥാരസം  നലസ്ഥാന്

ഇടെയസ്ഥായതുസം  എന്നു  കസ്ഥാണുന്നു.  കകസസ  ദകകസ്ഥാരരസം  കചയ്തതജല്  അകതസ്ഥാറജറജ  അധജകൃതരുകടെ

ഭസ്ഥാഗത്തു  നജന്നുസം  ഉണസ്ഥായ  മനപ്പൂര്വകമന്ന  മടജലുള്ള  വതീഴ്ച  മൂലസം  77  ലക്ഷതജലധജകസം  രൂപ

അകതസ്ഥാറജറജക്കസ നഷമുണസ്ഥായജട്ടുണസ. വജശദസ്ഥാസംശസം ചുവകടെ കചര്ക്കുന്നു.

കണയന്നൂര് തസ്ഥാലൂക്കജല്, എറണസ്ഥാകുളസം വജകലജജല് സര്കവ നസം. 124/2C യജല് ഉള്കപട

104.72  ആര്സസ സലവസം സര്കവ്വ നസം. 125/4  ല് ഉള്കപട 14.22  ആര്സസ സലവസം (ആകക

118.94  ആര്സസ)  ശ്രതീ എ.ബജ.  കസയ്തു മുഹമദജല്  നജന്നുസം കകസ്ഥാചജന് ടെടൗണ് പസ്ഥാനജസംഗസ ടസ്റ്റജനസ
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കവണജ  28.07.1964 കല  സര്ക്കസ്ഥാര്  കനസ്ഥാടജഫജകക്കഷന്  പ്രകസ്ഥാരസം  02.02.1973 ല്  കപസ്ഥാന്നുസം

വജലയസ ഏകറടുക്കുകയുസം ആയതജനസ കസകനസ്ഥാന്നജനസ  1,900/-  രൂപ നജശ്ചയജചസ മുഴുവന് തുകയുസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ. നല്കുകയുസം കചയ്തു.

ശ്രതീ.എ.ബജ.  കസയ്തു  മുഹമദജകന  മരണകശഷസം  ടെജയസ്ഥാകന  അനനരസ്ഥാവകസ്ഥാശജകള്

ഭൂമജയുകടെ  നഷപരജഹസ്ഥാരത്തുക ഉയര്തജ നജശ്ചയജക്കുന്നതജനസ്ഥായജ  ബഹ.  എറണസ്ഥാകുളസം  സബസ

കകസ്ഥാടെതജ  മുമ്പസ്ഥാകക  LAR  148/90,  LAR  153/90  എന്നതീ  രണസ  കകസകള്  ഫയല്  കചയ്തു.

തുടെര്ന്നസ   31.03.1993 കല വജധജ  പ്രകസ്ഥാരസം  ഒരു ആര് സലതജനസ  11,615/-  രൂപയുസം  30%

കസസ്ഥാകലഷരവസം എന്ന നജരക്കജല് ദകമസ്ഥാറ തതീയതജ മുതല് ഒരു വര്ഷകതക്കസ 9% ഉസം തുടെര്ന്നസ

തുക നല്കുന്നതുവകര ആണജല് 15% പലജശയുസം കകസ്ഥാടെതജ കക്ഷജകള്ക്കസ അനുവദജച.

 

എന്നസ്ഥാല് ബഹ.  സബ്കകസ്ഥാടെതജ ഉതരവ പ്രകസ്ഥാരമുള്ള തുക അകതസ്ഥാറജറജ ദകമസ്ഥാറജയജല.

തുടെര്ന്നസ ഉതരവസ നടെപസ്ഥാക്കജക്കജട്ടുന്നതജനസ്ഥായജ സലമുടെമകള് എകജകപ്യൂഷന് കപറതീഷന് ഫയല്

കചയ്തു  (എകജ.  കപറതീഷന് നസം.  EP 1134/95).   ഇതജനജകടെ,  31.03.1993 കല സബ്കകസ്ഥാടെതജ

വജധജകക്കതജകര  അകതസ്ഥാറജറജ   ബഹ.  കകഹകക്കസ്ഥാടെതജയജലുസം  അവജകടെ  കകസസ  തള്ളജയതജകന

തുടെര്ന്നസ  ബഹ.  സപ്രതീസംകകസ്ഥാടെതജയജലുസം  അപതീല്  സമര്പജച.  കക്ഷജകളുകടെ  കകസജകന

അടെജസസ്ഥാനതജല് കകസ്ഥാടെതജ നജര്കദ്ദേശമനുസരജചസ 04.10.1999 ല് 5 ലക്ഷസം രൂപ ജജ.സജ.ഡജ.എ.

കകസ്ഥാടെതജയജല് കകടജവക്കുകയുമുണസ്ഥായജ.

പജന്നതീടെസ,  കമല്കക്കസ്ഥാടെതജകളജകല  അനജമ  വജധജകള്  തജരജചടെജയസ്ഥാകുകമന്നുസം  തുക

നല്കുന്നതസ  നതീണ്ടുകപസ്ഥായസ്ഥാല്  പലജശയജല്  വതീണ്ടുസം  വര്ദ്ധനവസ  വരുകമന്നുസം  തജരജചറജഞ

അകതസ്ഥാറജറജ വജഷയസം കകസ്ഥാടെതജയസ പുറതസ കവചസ തതീര്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  മുന്കകക എടുത്തു.   തുടെര്ന്നസ

രണ്ടു കകസകളജലുസം കൂടെജ ആകക 82,74,279/- രൂപ  നല്കസ്ഥാകമന്ന ഉറപസ കക്ഷജകള് അസംഗതീകരജ

ക്കുകയുസം  ഇതനുസരജചസ  തസ്ഥാകഴപറയുന്ന  വരവസകള്  ഉള്കക്കസ്ഥാള്ളജച  കരസ്ഥാര്  പതജക

14.07.2001 ല് കക്ഷജകള് ഒപജട്ടു സമര്പജക്കുകയുസം കചയ്തജട്ടുണസ.

ഈ കരസ്ഥാര് പതജകയജകല വരവസ പ്രകസ്ഥാരസം ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കനരകത കകസ്ഥാടെതജയജല്

കകടജവച  5,00,000/-  രൂപയുസം കക്ഷജകളുകടെ  സമതപ്രകസ്ഥാരമുള്ള പലജശയജളവസ   3,04,207/-

രൂപയുസം  കജഴജചള്ള  74,70,072/-  രൂപ  ആഗസ്റ്റസ  2001  മുതല്  8  ഗ ഡുക്കളസ്ഥായജ
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നല്കകണതസ്ഥായജരുന്നു. 10,00,000/-  രൂപ വതീതമുള്ള  7  ഗഡുക്കളസ്ഥായുസം അവസസ്ഥാന ഗഡുവസ്ഥായജ

4,70,072/-  രൂപയുസം നല്കണകമന്നുസം ആഗസ്റ്റസ  2001 ല് ആദര ഗഡു നല്കണകമന്നുസം എലസ്ഥാ

മസ്ഥാസവസം  അഞസ്ഥാസം  തതീയതജയസ  മുന്പസ്ഥായജതകന്ന തുക കക്ഷജയസ  കചക്കസ്ഥായജ  നല്കണകമന്നുസം,

തുക അടെവസ്ഥാക്കുന്നതജല് വതീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷസം കരസ്ഥാര് റദ്ദേസ്ഥാകുന്നതസ്ഥാകണന്നുസം അവസസ്ഥാന ഗ  ഡു

നല്കജക്കഴജഞസ്ഥാല് കക്ഷജകള് ഒപജട  Decree Satisfaction Petition  ബഹ.  സബ്കകസ്ഥാടെതജ

മുമ്പസ്ഥാകക സമര്പജക്കുകമന്നുസം വരവസ കചയ്തജരുന്നു.

എന്നസ്ഥാല്  6.9.2001 കല  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ  തതീരുമസ്ഥാനജചതസ

74,70,072/-  രൂപ  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  സസ്ഥാമ്പതജക  സജതജക്കനുസരജചസ  ഗ  ഡുക്കളസ്ഥായജ  കക്ഷജ

കള്ക്കസ  നല്കുന്നതജനുസം  ദവകജ  നല്കുന്ന  തുകയസ  പലജശ  നല്കകണതജകലന്നുമസ്ഥാണസ

(06.09.2001 കല തതീരുമസ്ഥാനസം നസം. 190/01-02). ഈ വജവരസം 24.9.2001 കല 15403/E&R/A2/

90/GCDA നമ്പര് കത്തു പ്രകസ്ഥാരസം കക്ഷജകകള കസക്രടറജ അറജയജചജട്ടുമുണസ.

എന്നസ്ഥാല്  അകതസ്ഥാറജറജ  മുന്ദകകയടുതസ  ഏര്കപട കരസ്ഥാര്  നടെപസ്ഥാക്കസ്ഥാന് മസ്ഥാസങ്ങള്ക്കു

കശഷവസം  അകതസ്ഥാറജറജ  തയസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്,  01.10.2001  വകര  വജധജക്കടെതുകയ്ക്കുസം

കസസ്ഥാകലഷരതജനുമുള്ള പലജശയടെക്കസം   97,19,511/-  രൂപയുകടെ   പുതുക്കജയ കരസ്ഥാര്  പതജക

4.10.2001 ല് സമര്പജക്കുകയുണസ്ഥായജ.  തുടെര്ന്നസ  23.10.2001 ല് കതസ നസം.15403/E&R/A2/

90/GCDA  പ്രകസ്ഥാരസം   14.07.2001 കല  കരസ്ഥാര്  പതജക പ്രകസ്ഥാരമുള്ള  തുക  ( 74,70,072/-)₹

നലസ്ഥാകമന്നുസം  പലജശ  ഒഴജവസ്ഥാക്കണകമന്നുസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ  അറജയജക്കുകയുസം,   അതനുസരജചസ

തസ്ഥാകഴ പറയുസം പ്രകസ്ഥാരസം 7 ഗ ഡുക്കളസ്ഥായജ ആകക 70,14,174/- രൂപസ്ഥാ നല്കുകയുമുണസ്ഥായജ.

തവണ തുക
( )₹

ആദസ്ഥായ
നജകുതജ

കജഴജചള്ള തുക
( )₹

കചക്കസ നമ്പര് /
തതീയതജ

തുക 
നല്കകണജ

യജരുന്ന
 തതീയതജ

തുക
നല്കജയ
തതീയതജ

1 10,14,174 10,14,174
(ആദസ്ഥായ നജകുതജ
ഈടെസ്ഥാക്കജയജല)

029601/31.102001 05.11.2001 05.11.2001

2 10,00,000 9,39,968 358863/14.12.2001 05.12.2001 14.12.2001

3 10,00,000 8,90,000 856790/2.2.2002 05.01.2002 02.02.2002

4 10,00,000 8,90,000 027388/21.2.2002 05.02.2002 21.02.2002
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തവണ തുക
( )₹

ആദസ്ഥായ
നജകുതജ

കജഴജചള്ള തുക
( )₹

കചക്കസ നമ്പര് /
തതീയതജ

തുക 
നല്കകണജ

യജരുന്ന
 തതീയതജ

തുക
നല്കജയ
തതീയതജ

5 10,00,000 8,90,000 031081/30.3.2002 05.03.2002 30.03.2002

6 10,00,000 8,90,000 032041/29.4.2002 05.04.2002 29.04.2002

7 10,00,000 8,90,000 090184/4.10.2002 05.05.2002 04.10.2002

ആകക 70,14,174/-

ഇവജകടെ 7-ാസ്ഥാസം ഗഡു നലജയതസ 5 മസ്ഥാസസം ദവകജയസ്ഥാണസ. 

അവസസ്ഥാന ഗഡുവസ്ഥായജ നലസ്ഥാനുണസ്ഥായജരുന്ന  തുക : 7470072  7014174 = 455898/-–

കരസ്ഥാര് അനുസരജചള്ള അവസസ്ഥാന ഗഡു 455898/-  രൂപ  05.06.2002 നലജ  കക്ഷജകള്

ഒപജട  Decree  Satisfaction  Petition  ബഹ.  സബ്കകസ്ഥാടെതജ  മുമ്പസ്ഥാകക  സമര്പജചസ  കകസസ

തതീര്പസ്ഥാക്കസ്ഥാമസ്ഥായജരുന്നു.  എന്നസ്ഥാല്  യഥസ്ഥാസമയസം  അവസസ്ഥാന  ഗഡു   നലസ്ഥാന്  അകതസ്ഥാറജറജ

തയസ്ഥാറസ്ഥായജല. ഒരു വര്ഷസം കഴജഞസ  20.06.2003 ല് മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ എടസ്ഥാസം ഗ ഡുവസ്ഥായജ 4,54,253/-

രൂപ  കക്ഷജകള്ക്കസ  നല്കുവസ്ഥാന്  ജജ.സജ.ഡജ.എ  തയസ്ഥാറസ്ഥായതസ  (ആദസ്ഥായ  നജകുതജ  കജഴജചസ

നലജയതസ  ₹4,04,285/-, കചക്കസ നസം. 91213/20.6.2003).

എന്നസ്ഥാല്,  തുടെര്ചയസ്ഥായ  കരസ്ഥാര്  ലസംഘനസം  നടെതജയ  കസ്ഥാരണസം  പറഞസ   തുക

സന്വേതീകരജയ്ക്കുവസ്ഥാന്  കക്ഷജകള്  തയസ്ഥാറസ്ഥായജല.  കക്ഷജകള്  തുക  കകകപറസ്ഥാതജരുന്നതജനസ്ഥാല്

06.12.2006  ല്  നജകുതജ  ഒഴജകകയുള്ള  തുക  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  അക്കടൗണജല്  തജരജകക

ഒടുക്കജയജട്ടുണസ.

 ഇതജകനത്തുടെര്ന്നസ  കകസ്ഥാടെതജ  നടെപടെജകള്  തുടെരുകയുസം,   18.11.2004 ല്  കസസ്ഥാകലഷര

തജകന്മേല്  പലജശ  കവണകമന്ന  കക്ഷജകളുകടെ  ആവശരസം  സപ്രതീസംകകസ്ഥാടെതജ  അനുവദജച

നല്കുകയുസം  കചയ്തു.   ഇതനുസരജചസ   ജജ.സജ.ഡജ.എ  ലസ്ഥാനസ  അകന്വേജസജഷന്  സ്കപഷരല്

തഹസതീല്ദസ്ഥാര് ബസ്ഥാക്കജ വജധജക്കടെത്തുക  26,94,625/-  രൂപയസ്ഥായജ നജര്ണ്ണയജച.  എന്നസ്ഥാല് ഇതസ

തങ്ങള്  കയജസം  കചയ്ത  തുകയുമസ്ഥായജ  കപസ്ഥാരുതകപടെസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  ആയതസ  കക്ഷജകള്

അസംഗതീകരജചജല,  തുടെര്ന്നസ  വര്ഷങ്ങകളസ്ഥാളസം  കകസസ  വതീണ്ടുസം  നതീണ്ടുകപസ്ഥാവകയുസം,  ഇതജനജകടെ

കകസ്ഥാടെതജ  നജര്കദ്ദേശസ്ഥാനുസരണസം  06.06.2012 ല്  26,94,625/-  രൂപ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

സബ്കകസ്ഥാടെതജയജല്   കകടജവയ്കുകയുസം  കചയ്തു  (വടൗചര്  വജവരങ്ങള്  ഈ  പരസ്ഥാമര്ശതജകന
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അവസസ്ഥാനസം കചര്ക്കുന്നു).

പജന്നതീടെസ കക്ഷജകള് തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയ കണക്കുകള് അസംഗതീകരജചസ രണസ കകസകളജലുസം കൂടെജ

ആകക  37,07,739/-  രൂപ  കൂടെജ  വജധജക്കടെമസ്ഥായജ  അനുവദജചസ  അകതസ്ഥാറജറജയ്കക്കതജകര ജപജ

നടെപടെജ  സന്വേതീകരജക്കുവസ്ഥാന്  22.11.2013 ല്  കകസ്ഥാടെതജ  ഉതരവസ്ഥായജ.  എന്നസ്ഥാല്  വതീണ്ടുസം

ദതീര്ഘകസ്ഥാലസം ഇതുമസ്ഥായജ ബനകപടസ തര്ക്കങ്ങള് തുടെര്ന്നു.  അവസസ്ഥാനസം  30.11.2018 ല് നടെന്ന

കലസ്ഥാകസഅദസ്ഥാലതജകല ഒത്തുതതീര്പ്പു വരവസയനുസരജചസം 24.12.2018 കല 193/2018-19 നമ്പര്

എകജകപ്യൂടജവസ കമറജ  തതീരുമസ്ഥാനസം പ്രകസ്ഥാരവസം  27.12.2018 ല് 46,00,000/-  രൂപസ്ഥാ നലജ കകസസ

തതീര്പസ്ഥായജ (വടൗചര് വജവരങ്ങള് ഈ പരസ്ഥാമര്ശതജകന അവസസ്ഥാനസം കചര്ക്കുന്നു).

കകസസ നടെതജപജലുണസ്ഥായ വതീഴ്ചകള്   :-

കകസ്ഥാടെതജ വരവഹസ്ഥാരസം ആരസംഭജച തതീയതജ മുതല് അവസസ്ഥാനജച തതീയതജ വകര,  ടെജ രണ്ടു

കകസകളജലുസം കൂടെജ തസ്ഥാകഴ പറയുസം പ്രകസ്ഥാരസം  ആകക 1,48,08,799/- രൂപ വജധജക്കടെസം ഇനതജല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കക്ഷജകള്ക്കസ  നല്കജയജട്ടുണസ.  (കൂടെസ്ഥാകത.  വജവജധ  കകസ്ഥാടെതജകളജല്  കകസസ

നടെതജപജനസ അഡന്വേകക്കറസ ഫതീസജനതജല് വന് തുക കചലവഴജക്കുകയുമുണസ്ഥായജ).

04.09.1999 5,00,000

05.11.2001 മുതല് 14.07.2001  വകര 70,14,174

06.06.2012 26,94,625

27.12..2018 46,00,000

ആകക 1,48,08,799/-₹

ഇതജല് 26,94,625 + 46,00,000 = 72,94,625/- രൂപസ്ഥാ നലസ്ഥാനജടെയസ്ഥായതസ   14.07.2001

കല ഒത്തുതതീര്പ്പു വരവസയുസം തുടെര്ന്നസ 23.10.2001 കല ജജ.സജ.ഡജ.എ. യുകടെ കത്തു പ്രകസ്ഥാരവസം

05.06.2002 ല് നല്കകണജയജരുന്ന 4,55,898/- രൂപ യഥസ്ഥാസമയസം നലസ്ഥാതജരുന്നതു മൂലമുണസ്ഥായ

വരവഹസ്ഥാരസം കസ്ഥാരണമസ്ഥാണസ.

സസ്ഥാമ്പതജകസജതജ  കമസ്ഥാശമസ്ഥായജരുന്നതു  കകസ്ഥാണസ്ഥാണസ  അവസസ്ഥാന  ഗഡു  നല്കസ്ഥാതജ

രുന്നതസ എന്ന ധനകസ്ഥാരരവജഭസ്ഥാഗതജല് നജന്നുളള റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകകളസ്ഥാന്നുസം ഫയലജല് ഇല. മസ്ഥാതമല,

05.06.2002 ല്  4,55,898/-  രൂപസ്ഥാ  കക്ഷജകള്ക്കസ  നല്കുവസ്ഥാനുള്ള  സസ്ഥാമ്പതജക  കശഷജ

അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  ഉണസ്ഥായജരുന്നു എന്നസ ആ കസ്ഥാലയളവജകല ധനവജവര പതജക വരകമസ്ഥാക്കുന്നു.

2001-02,   2002-03  എന്നതീ വര്ഷങ്ങളജകല വസ്ഥാര്ഷജക ധനവജവര പതജകകള് അനുസരജചസ
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31.3.2002  കല നതീക്കജയജരുപസ  5,33,02,209.86  രൂപയസ്ഥായജരുന്നതസ  വര്ദ്ധജചസ  31.3.2003  ല്

10,43,69,498.59 രൂപയസ്ഥായജ മസ്ഥാറജയജട്ടുണസ.

അതസ്ഥായതസ ഈ കസ്ഥാലയളവജല് അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ വരവസ, കചലവജകനക്കസ്ഥാളുസം ഏകകദശസം 5

കകസ്ഥാടെജ  രൂപയജലധജകസം  വര്ദ്ധജചജട്ടുണസ.  ഇതയുസം  കമചകപട  സസ്ഥാമ്പതജക  സജതജയുണസ്ഥായജ

രുന്നജട്ടുസം  കക്ഷജകള്ക്കസ  നല്കകണജയജരുന്ന തുക  യഥസ്ഥാസമയസം  നലസ്ഥാതജരുന്നതജകന കസ്ഥാരണസം

ദുരൂഹമസ്ഥാണസ. ആവശരതജനു പണസം ഉണസ്ഥായജരുന്നജട്ടുസം കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം നല്കകണജയജരുന്ന തുക

യഥസ്ഥാസമയസം  കക്ഷജകള്ക്കസ  നലസ്ഥാതജരുന്നതു  മൂലമസ്ഥാണസ  ഇതയുസം  ദതീര്ഘകസ്ഥാലസം  കകസ്ഥാടെതജ

വരവഹസ്ഥാരങ്ങള്ക്കസ വജകധയമസ്ഥായതുസം ഇതയുസം ഭതീമമസ്ഥായ തുക കക്ഷജകള്ക്കസ നലസ്ഥാനജടെയസ്ഥായതുസം.

ഇവജകടെ  കക്ഷജകള്ക്കസ  14.07.2001 കല കരസ്ഥാര്  പതജക  പ്രകസ്ഥാരസം  നലസ്ഥാനുണസ്ഥായജരുന്ന

74,70,072/-  രൂപയജല്   70,14,174/-  രൂപയുസം  (അതസ്ഥായതസ  94 ശതമസ്ഥാനവസം)   നലജയതജനു

കശഷമസ്ഥാണസ  തുക നല്കുന്നതജല്  "വതീഴ്ച" വരുതജയതസ.  കകവലസം  4,55,898/-  രൂപ മസ്ഥാതമസ്ഥായജ

രുന്നു നല്കുവസ്ഥാന് അവകശഷജപജചതസ. ആവശരതജനു പണമുണസ്ഥായജരുന്നജട്ടുസം ഈ തുക നലസ്ഥാതജരു

ന്നതുവഴജ  കചറജയ തുക നജലനജര്തജ കകസസ  തുടെരുവസ്ഥാന് കക്ഷജകള്ക്കസ  സസ്ഥാഹചരരമുണസ്ഥായജ.

ആയതജനസ്ഥാല് ഇതസ മനനഃപുര്വ്വസം വരുതജയ വതീഴ്ചയസ്ഥായജരുകന്നസ്ഥാ എന്ന സസംശയസം ഉണസ്ഥാക്കുന്നു.

കകസസ നടെതജപജകല വതീഴ്ച മൂലസം അകതസ്ഥാറജറജക്കുണസ്ഥായ നഷസം :-

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ ഭസ്ഥാഗത്തു നജന്നുമുണസ്ഥായ ഈ ഗുരുതര വതീഴ്ച മൂലസം  ഉണസ്ഥായ വരവഹസ്ഥാര

ങ്ങള് കസ്ഥാരണസം അകതസ്ഥാറജറജ  കക്ഷജകള്ക്കസ  അധജകമസ്ഥായജ  നലജയതസ  7294625  455898 =–

68,38,727/-  രൂപയസ്ഥാണസ.  എന്നസ്ഥാല്  പലജശയടെക്കസം  അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  തസ്ഥാകഴപറയുസം  പ്രകസ്ഥാരസം

77,13,377/-  രൂപയുകടെ  നഷസം  ഉണസ്ഥായജട്ടുണസ  (കക്ഷജകള്ക്കസ  2002 ല്  നല്കകണജയജരുന്ന

തുകയുകടെയുസം 2012 ല് നലജയ തുകയുകടെയുസം പലജശ സഹജതസം കണക്കസ്ഥാക്കജയ തുക).

5.6.2002 ല് നല്കകണജയജരുന്ന തുക : 4,55,898/- ₹

ഈ തുക 27.12.2018 വകര സജര നജകക്ഷപസം നടെതജയജരുകന്നങ്കജല് 
ലഭജക്കുമസ്ഥായജരുന്ന തുക (5 വര്ഷസം കൂടുകമ്പസ്ഥാള് പുനര്നജകക്ഷപജക്കുന്ന 
രതീതജയജല്) (വജശദസ്ഥാസംശസം പരസ്ഥാമര്ശതജകന അവസസ്ഥാനസം കചര്ക്കുന്നു)

: 17,51,279/-₹

6.6.2012 ല് കകസ്ഥാടെതജയജല് കകടജ കവച തുക : 26,94,625/-₹

ഈ തുക 27.12.2018 വകര സജര നജകക്ഷപസം നടെതജയജരുകന്നങ്കജല് 
ലഭജക്കുമസ്ഥായജരുന്ന തുക (5 വര്ഷസം കൂടുകമ്പസ്ഥാള് പുനര്നജകക്ഷപജക്കുന്ന 
രതീതജയജല്) (വജശദസ്ഥാസംശസം പരസ്ഥാമര്ശതജകന അവസസ്ഥാനസം കചര്ക്കുന്നു)

: 48,64,656/-₹
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27.12.2018 ല് നലജയ തുക : 46,00,000/-₹

ലഭജക്കസ്ഥാമസ്ഥായജരുന്ന പലജശ സഹജതസം ആകക കചലവസ്ഥായ തുക : 94,64,656/-₹

            അധജകമസ്ഥായജ കചലവസ്ഥായ തുക        :    94,64,656  17,51,279–   = 77,13,377/-₹

കകസസ നടെതജപജകല വതീഴ്ച മൂലമൂണസ്ഥായ നഷസം ഈടെസ്ഥാക്കസ്ഥാന് ഭരണ സമജതജ സന്വേതീകരജച 
നടെപടെജകള് :-

ഈ  കകസജനസ  ഇങ്ങകനകയസ്ഥാരു  വജധജ  ലഭജയസ്ഥാന്  ഉതരവസ്ഥാദജകള്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

ഉകദരസ്ഥാഗസരസ്ഥാകണന്നുസം  ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ  ഭസ്ഥാഗത്തുനജന്നുള്ള  കബസ്ഥാധപൂര്വ്വമസ്ഥായ  നടെപടെജയസ്ഥാണസ

ഇതജനു  കസ്ഥാരണകമന്നുസം  ഉതരവസ്ഥാദജകള്  വജരമജച  ജതീവനക്കസ്ഥാരസ്ഥാകണങ്കജലുസം  സജവജല്  നടെപടെജ

സന്വേതീകരജയ്ക്കുക എന്നുസം  13.08.2018 ല് ബഹ.  ജജ.സജ.ഡജ.എ. കചയര്മസ്ഥാന് ഒസ്ഥാഫതീസസ കുറജപജല്

കരഖകപടുതജയജട്ടുണസ.  പജന്നതീടെസ  24.12.2018 കല  193/2018-19  നമ്പര് എകജകപ്യൂടതീവസ  കമറജ

തതീരുമസ്ഥാനസം  പ്രകസ്ഥാരസം  ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ  ഉകദരസ്ഥാഗസര്കക്കതജകര  നടെപടെജ  എടുക്കുവസ്ഥാന്

തതീരുമസ്ഥാനജചജചള്ളതുമസ്ഥാണസ. എന്നസ്ഥാല് ഇതനുസരജചസ നസ്ഥാളജതുവകര കസ്ഥാരരമസ്ഥായ നടെപടെജ സന്വേതീകരജച

തസ്ഥായജ കസ്ഥാണുന്നജല.

ഓഡജറസ ശുപസ്ഥാര്ശ :-

 ഇതയുസം ഭതീമമസ്ഥായ തുക അകതസ്ഥാറജറജക്കസ നഷസം വരസ്ഥാന് കസ്ഥാരണക്കസ്ഥാര് അവസസ്ഥാന ഗഡു

തുക  ദകമസ്ഥാറസം  കചകയണജയജരുന്ന  കസ്ഥാലയളവജകല  (05/2002  മുതല്  11/2002  വകര)

കസക്രടറജയുസം, എകസ്റ്ററസ ഓഫതീസറുസം, കകസസ ദകകസ്ഥാരരസം കചയ്തജരുന്ന കസക്ഷകന ചുമതലയുണസ്ഥാ

യജരുന്ന  കസക്ഷന്  ഓഫതീസറുസം  കസക്ഷന്  അസജസ്റ്റന്റുമസ്ഥാണസ.  ഇവര്കക്കതജകര  അടെജയനജര

നജയമ നടെപടെജ സന്വേതീകരജചസ അകതസ്ഥാറജറജക്കുണസ്ഥായ നഷസം ഈടെസ്ഥാക്കണകമന്നസ ഓഡജറസ ശുപസ്ഥാര്ശ

കചയ്യുന്നു.

======================================

ഉതരവസ്ഥാദജകള്   :-

1. ശ്രതീ. പതീ.എസം. മുഹമദലജ ,  കസക്രടറജ (in 2002)

2. ശ്രതീ. എന്.എ.കജസ്ഥാസഫസ ലസ്ഥാലജകഗസ്ഥാ, എകജകപ്യൂടതീവസ എഞജനതീയര്  (എകസ്റ്ററസ ) (in 2002)

3. ശ്രതീ. സജ.പജ.അരവജന്ദകൃഷ്ണന്, കസക്ഷന് ഓഫതീസര് (in 2002)

4. ശ്രതീ. എസം.ജജ.നതീലകണ്ഠന്  നമ്പൂതജരജപസ്ഥാടെസ. കസലക്ഷന് കഗഡസ അസജസ്റ്റനസ  (in 2002)

5. ശ്രതീ. ആര്. അമൃതലസ്ഥാല്, സതീനജയര് കഗഡസ അസജസ്റ്റനസ (in 2002)
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അനുബന വജവരങ്ങള്   :-

1) 06.06.2012      ല്  ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .   സബ്കകസ്ഥാടെതജയജല്  കകടജവച തുകയുകടെ വജശദസ്ഥാസംശസം   :-

ക്ര.നസം. വടൗചര് നസം. തതീയതജ തുക ( )₹ ഇനസം

1 57/06.06.12 21,58,025/- LAR 148/90 കന ആദസ്ഥായ നജകുതജ കജഴജചള്ള തുക

2 58/06.06.12 2,84,394/- ആദസ്ഥായ നജകുതജ

3 59/06.06.12, 2,22,769/- LAR 153/90 ന ആദസ്ഥായ നജകുതജ കജഴജചള്ള തുക

4 60/06.06.12 29,437/- ആദസ്ഥായ നജകുതജ

ആകക 26,94,625/-

2)   കലസ്ഥാകസ അദസ്ഥാലതജകല ഒത്തുതതീര്പ്പു വരവസയനുസരജചസ   27.12.2018      ല് നലജയ   46,00,000/- 
രൂപയുകടെ വജശദസ്ഥാസംശസം   :-

 വടൗ. നസം. / തതീയതജ തുക ( )₹ ഇനസം

 2299/2018-19/27.12.2018 28,98,000/- LAR 148/90 കന ആദസ്ഥായ നജകുതജ കജഴജചള്ള തുക

 2300/2018-19/27.12.2018 12,42,000/- LAR 153/90 കന ആദസ്ഥായ നജകുതജ കജഴജചള്ള തുക

2301/2018-19/27.12.2018 4,60,000/- ആദസ്ഥായ നജകുതജ

ആകക 46,00,000/-

3) 4,55,898/-   രൂപ   5.6.2002      മുതല്   27.12.2018   വകര സജര നജകക്ഷപസം നടെതജയജരുകന്നങ്കജല് 
ലഭജക്കുമസ്ഥായജരുന്ന തുക കണക്കസ്ഥാക്കജയതജകന വജശദസ്ഥാസംശസം  :-
(5 വര്ഷസം കൂടുകമ്പസ്ഥാള് പുനര്നജകക്ഷപജക്കുന്ന രതീതജയജല് - അതതു കസ്ഥാലകത SBI യുകടെ സജരനജകക്ഷപ നജരക്കജല്
കണക്കസ്ഥാക്കജയതസ - ഓണ്ദലന് ‘Fixed Deposit Calculator' ഉപകയസ്ഥാഗജചസ കണക്കസ്ഥാക്കജയതസ).

5.6.2002 മുതല് 4.6.2007 വകര നജകക്ഷപജചസ്ഥാലുള്ള കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ തുക @6.25% : 6,21,635/-

5.6.2007 മുതല് 4.6.2012 വകര പുനര് നജകക്ഷപസം നടെതജയസ്ഥാലുള്ള തുക @ 9% : 9,70,067/-

5.6.2012 മുതല് 4.6.2017 വകര പുനര് നജകക്ഷപസം നടെതജയസ്ഥാലുള്ള തുക  @9.25% : 15,32,412/-

5.6.2017 മുതല് 27.12.2018 വകര പുനര് നജകക്ഷപസം നടെതജയസ്ഥാലുള്ള തുക @9% : 17,64,317/-

4)   കകസ്ഥാടെതജയജല്   6.6.2012   ല് കകടജകവച   26,94,625/-   രൂപ മുതല്   27.12.2018   വകര സജര 
നജകക്ഷപസം നടെതജയജരുകന്നങ്കജല് ലഭജക്കുമസ്ഥായജരുന്ന തുക കണക്കസ്ഥാക്കജയതജകന വജശദസ്ഥാസംശസം  :-
(5 വര്ഷസം കൂടുകമ്പസ്ഥാള് പുനര്നജകക്ഷപജക്കുന്ന രതീതജയജല് - അതതു കസ്ഥാലകത SBI യുകടെ സജരനജകക്ഷപ നജരക്കജല്
കണക്കസ്ഥാക്കജയതസ - ഓണ്ദലന് ‘Fixed Deposit Calculator' ഉപകയസ്ഥാഗജചസ കണക്കസ്ഥാക്കജയതസ).

6.6.2012 മുതല് 5.6.2017 വകര   നജകക്ഷപജചസ്ഥാലുള്ള കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ തുക  @9.25% : 42,56,692/-

6.6.2017 മുതല് 27.12.2018 വകര പുനര് നജകക്ഷപസം നടെതജയസ്ഥാലുള്ള തുക @9% : 49,00,871/-
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3.2 കലൂര്  -  കടെവന്ത്ര കറസ്ഥാഡസ പുനരുദ്ധസ്ഥാരണസം   -   വതീഴ്ച വരുതജയ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനജല് നജന്നുസം
നഷപരജഹസ്ഥാരസം ഈടെസ്ഥാക്കജയജല   -   അനസ്ഥാവശര കചലവസ നടെത്തുന്നു

വടൗചര് നമ്പര് 92 / 16.05.18

ഫയല് നമ്പര്
3843/E1/17/GCDA
796/E1/16/GCDA
5458/E1/17/GCDA

 കലൂര്-കടെവന്ത്ര കറസ്ഥാഡജകല കതൃക്കടെവസ പസ്ഥാലസം മുതല് കലൂര് വകരയുളള രണസ്ഥാസം റതീചജകന

പുനരുദ്ധസ്ഥാരണ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കസ്ഥായജ തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയ  3,16,47,779/-  രൂപയുകടെ എസ്റ്റജകമറജനസ

എകജകപ്യൂടതീവസ കമജറജയുകടെ ഭരണസ്ഥാനുമതജ ലഭജചജരുന്നു (നസം.327/15-16/04.03.16).  ഇതജനസ്ഥായജ

കടെണര് ക്ഷണജചസ  കുറഞ നജരക്കസ  (എസ്റ്റജകമറസ  നജരക്കജല് നജന്നുസം  21.25%  കുറവസ)  കകന്വേസ്ഥാടസ

കചയ്ത  M/s  ഡതീന്സസ  കണ്സ്ട്രേക്ഷന്സസ  എന്ന  കമ്പനജകയ  പ്രവൃതജ  ഏലജച.  അസംഗതീകൃത

പജ.എ.സജ.  2,49,22,626.16. (₹ എന്നസ്ഥാല് G.O.(Rt) No.906/2017/LSGD/28.03.17 പ്രകസ്ഥാരസം

സര്ക്കസ്ഥാര് അസംഗതീകസ്ഥാരമുള്ളതസ 2,79,55,000/- രൂപയുകടെ റജദവസ്ഡസ എസ്റ്റജകമറജനസ്ഥാണസ). 

16.06.2016 ല്  പ്രവൃതജ  തുടെങ്ങജകയങ്കജലുസം  13.7.2016 ലസ്ഥാണസ  കരസ്ഥാര്  ചമചതസ

(എഗജകമനസ നസം.20/2016-2017, തതീയതജ 13.07.2016).  കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം മൂന്നു മസ്ഥാസമസ്ഥായജരുന്നു

കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ.  തുടെര്ന്നസ  തങ്ങളുകടെതലസ്ഥാത  കസ്ഥാരണതസ്ഥാല്  പ്രവൃതജ  പൂര്തതീകരജക്കുവസ്ഥാന്

സസ്ഥാധജചജല  എന്നസ  M/s  ഡതീന്സസ  കണ്സ്ട്രേക്ഷന് കമ്പനജ  അറജയജചതജകന തുടെര്ന്നസ   1 ലക്ഷസം

രൂപസ്ഥാ പജഴ ചുമതജ പ്രവൃതജ പൂര്തതീകരണ സമയസം 30.1.2017 വകര ദതീര്ഘജപജചസ നല്കജയജ

രുന്നു  (27.1.2017 കല  തതീരുമസ്ഥാനസം  നസം.57/2016-17  പ്രകസ്ഥാരസം).  എന്നസ്ഥാല്   ദതീര്ഘജപജച

കസ്ഥാലസ്ഥാവധജയജലുസം പ്രവൃതജകള് തതീര്പസ്ഥാക്കസ്ഥാതതസ മൂലസം ജജ.സജ.ഡജ.എ. ക്കസ കപസ്ഥാതുജനങ്ങളജല്

നജന്നുസം  പഴജ  കകള്കക്കണജവന്നു.  ഈ  സസ്ഥാഹചരരതജല്  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  എകജകപ്യൂടതീവസ

എന്ജജനതീയര് അകനന്വേഷണസം നടെത്തുകയുസം ഡതീന്സസ കണ്സ്ട്രേക്ഷന് കമ്പനജയുകടെ വസ്ഥാദമുഖങ്ങള്

അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാവന്നതല  എന്നുസം  മഴക്കസ്ഥാലസം  വരുന്നതജനു  മുകമ്പ  പൂര്തതീകരജകക്കണ

പ്രവൃതജയജല്  വതീഴ്ച  വന്നതസ  ഡതീന്സസ  കണ്സ്ട്രേക്ഷകന  നജരുതരവസ്ഥാദപരമസ്ഥായ  സമതീപനതസ്ഥാ

ലസ്ഥാകണന്നസ  റജകപസ്ഥാര്ടസ കചയ്തു.  ആയതജകന അടെജസസ്ഥാനതജല്,  ഉതരവസ നസം. E1/796/2016/

GCDA  തതീയതജ  06.05.2017 പ്രകസ്ഥാരസം കരസ്ഥാര് റദ്ദേസ്ഥാക്കജ.  ബസ്ഥാക്കജയുളള പ്രവൃതജകള് ടെജയസ്ഥാളുകടെ

നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദജതന്വേതജല്  കചയ്യുന്നതസ്ഥാകണന്നസ  24.05.2017 ല്  പ്രസ്തുത  കമ്പനജകയ

അറജയജക്കുകയുമുണസ്ഥായജ.
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ഇതജനജകടെ, ജജ.സജ.ഡജ.എ. കചയര്മസ്ഥാകന നജര്കദ്ദേശ പ്രകസ്ഥാരസം 06.05.2017 ല് തകന്ന ഈ

പ്രവൃതജ  കക.എസം.ആര്.എല്.കന  ഏല്പജക്കുകയുസം   1,64,81,810/-  രൂപയസ  കലൂര്-കടെവന്ത്ര

കറസ്ഥാഡസ  II   – റതീചസ  പുനരുദ്ധസ്ഥാരണ പ്രവൃതജക്കസ  KMRL ഉമസ്ഥായജ  കരസ്ഥാറജകലര്കപടുകയുസം  കചയ്തു

(KMRL/PRJ/KLR-KTRVRD/335/2017).   ഈ  നടെപടെജകള്ക്കസ  എകജകപ്യൂടതീവസ  കമജറജ

തതീരുമസ്ഥാനസം  നസം.70/2017-2018  പ്രകസ്ഥാരസം  28.06.2017 ല്  അസംഗതീകസ്ഥാരസം  നലജയജട്ടുണസ.

കക.എസം.ആര്.എല്.കന  അസംഗതീകൃത  കരസ്ഥാര്  പ്രവൃതജക്കസ്ഥാരസ്ഥായ  M/s  RSDCPL  പ്രവൃതജ

പൂര്തതീകരജചസ  16.03.2018 ല്  ബജല്  തുകയസ്ഥായ  1,13,38,750/-  രൂപ  ആവശരകപടുകയുസം

വടൗചര് നമ്പര് 92/03.09.2013 ല് പ്രകസ്ഥാരസം തുക നല്കുകയുസം കചയ്തു.

ഡതീന്സസ  കമ്പനജയുമസ്ഥായജ  കരസ്ഥാറജകലര്കപടജരുന്നതസ  2,49,22,626.16  രൂപ  മൂലരമുളള

പ്രവൃതജക്കസ്ഥായജരുന്നു.  അളവ  പുസകസം   നസം.  43/16  കപജസ  63  പ്രകസ്ഥാരസം  ആകക  കചയ്ത

പ്രവൃതജയുകടെ മൂലരസം 84,03,421.76 രൂപയസ്ഥായജ (കടെണര് കുറവസ കഴജചള്ള തുക) കരഖകപടുതജ

യജട്ടുണസ,  എങ്കജലുസം ഈ കണക്കുകള് ആരുസം സസ്ഥാക്ഷരകപടുത്തുകകയസ്ഥാ ബജല് തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ

കചയ്തജടജല. അളവ പുസകസം നസം.38/2014 കപജസ 73 പ്രകസ്ഥാരസം   ഇതജല്  42,71,654/-  രൂപയുകടെ

(കടെണര് വരതരസ്ഥാസസം കജഴജചള്ള തുക) പ്രവൃതജ മൂലര നജര്ണ്ണയസം നടെതജ ഒന്നസ്ഥാസം പസ്ഥാര്ടസ ബജല്

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകയുസം തസ്ഥാകഴപറയുസം പ്രകസ്ഥാരസം ബജല് അനുസരജചള്ള മുഴുവന് തുകയുസം നലജയജട്ടുമുണസ.

വടൗചര് നസം. /തതീയതജ അകക തുക 
( )₹

നജകുതജകളുസം മറ്റുസം കജഴജചസ
കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ നലജയ തുക ( )₹

കചക്കസ നസം. /
തതീയതജ

63 & 64/15.102016 29,00,000/- 25,37,500/- 266567/15.10.2016

73 & 74/15.4.2017 13,71,654/- 12,00,197/- 942884/15.4.2017

ആകക 42,71,654/- 37,37,697/- --

ഈ  പ്രവൃതജയുമസ്ഥായജ  ബനകപട  ഫയല്  പരജകശസ്ഥാധനയജല്  പദ്ധതജ  നടെതജപജല്  

പലവജധ നപ്യൂനതകള് സസംഭവജചജട്ടുള്ളതസ്ഥായജ ശ്രദ്ധയജല്കപട്ടു. വജശദസ്ഥാസംശസം ചുവകടെ കചര്ക്കുന്നു.

1. പ്രവൃതജ നജര്വ്വഹണതജല് വതീഴ്ച വരുതജയ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനജല് നജന്നുസം നജയമസ്ഥാനുസൃതസം
   നഷപരജഹസ്ഥാരസം ഈടെസ്ഥാക്കജയജല

 PWD മസ്ഥാനന്വേല് - ചടസം 2116.2 പ്രകസ്ഥാരസം ഒരു കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന വതീഴ്ചമൂലസം കരസ്ഥാര് റദ്ദേസ്ഥാക്കുന്ന

സസ്ഥാഹചരരതജല്  ബസ്ഥാക്കജ പ്രവൃതജ ആദര കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന നകഷസ്ഥാതരവസ്ഥാദജതന്വേതജലസ്ഥായജരുന്നു

വജശസ്ഥാല കകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2018-19



71

(Risk and Cost ) നടെകതണജയജരുന്നതസ.  ചടസം 2116.2.1  പ്രകസ്ഥാരസം, നഷപരജഹസ്ഥാരമസ്ഥായജ (Risk

and  Cost),   അവകശഷജക്കുന്ന പ്രവൃതജയുകടെ  30%  തുക ആദര  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനജല് നജന്നുസം  3

മസ്ഥാസതജനകസം  ഈടെസ്ഥാകക്കണതുമസ്ഥായജരുന്നു.  കലൂര്-കടെവന്ത്ര  കറസ്ഥാഡസ  പുനരുദ്ധസ്ഥാരണ

പ്രവൃതജയുകടെ  ആദര  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ്ഥായ  M/s.  ഡതീന്സസ  കണ്സ്ട്രേക്ഷന്സജകന  Agreed  PAC

2,49,22,626.16 രൂപയുസം  ബജല്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കജയജട്ടുള്ളതസ  42,71,654/-  രൂപയുകടെ  പ്രവൃതജയു

മസ്ഥാണസ.  84,03,421.76/-  രൂപയുകടെ  പ്രവൃതജ കചയ്തതസ്ഥായജ  അളവപുസകതജല് കരഖകപടുതജ

യജട്ടുകണങ്കജലുസം  ആയതസ  അധജകസ്ഥാരകപടവര്  സസ്ഥാക്ഷരകപടുതജയജടജല.  കചയ്ത  പ്രവ സൃതജയുകടെ

ശരജയസ്ഥായ  മൂലരനജര്ണ്ണയസം  നടെതജ  കചയസ്ഥാന്  അവകശഷജക്കുന്ന  പ്രവൃതജയുകടെ  മൂലരസം

കണക്കസ്ഥാക്കജ അതജകന  30% Risk and Cost  ഇനതജല്  ഈടെസ്ഥാകക്കണജയജരുന്നു.  എന്നസ്ഥാല്

നസ്ഥാളജതുവകര  അപ്രകസ്ഥാരസം  കചയ്തജടജല.  കൂടെസ്ഥാകത,   1 ലക്ഷസം  രൂപസ്ഥാ  പജഴ  ചുമതജ  പ്രവൃതജ

പൂര്തതീകരണ സമയസം  30.01.2017  വകര ദതീര്ഘജപജചസ  നല്കജയജരുന്നു.  എന്നസ്ഥാല് ഈയജന

തജലുള്ള പജഴ തുക ബജലജല് കുറവ കചയ്തജട്ടുമജല.

അളവ പുസകസം  നസം. 43/16  കപജസ  63  ല് പറയുസം പ്രകസ്ഥാരസം  84,03,421.76/-  രൂപയുകടെ

പ്രവൃതജ കചയ്തതസ്ഥായജ കണക്കസ്ഥാക്കജയസ്ഥാല് കപസ്ഥാലുസം കചയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജയുള്ള പ്രവൃതജയുകടെ മൂലരസം

24922626 - 8403421 =  16519205/-  ആണസ.  ടെജ ചടസം അനുസരജചസ  ഇതജകന  30%  ആയ

49,55,761/- രൂപ  Risk and Cost ഇനതജല് പജഴയസ്ഥായജ ഈടെസ്ഥാകക്കണതുണസ.  ഇകതസ്ഥാകടെസ്ഥാപസം

കസ്ഥാലസ്ഥാവധജ  ദതീര്ഘജപജചതജനസ  ചുമതജയ  ടെജ  1  ലക്ഷസം  രൂപ  പജഴയുസം  ഈടെസ്ഥാകക്കണതുണസ.

എന്നസ്ഥാല്   ഫയല്  പ്രകസ്ഥാരസം  പജഴ  ഇനതജല്   ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കണക്കസ്ഥാക്കജയജരജക്കുന്നതസ

കകവലസം  40,83,342/- രൂപ മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.

ഇതു സസംബനജചസ നലജയ ഓഡജറസ എന്കന്വേയറജക്കസ (നസം. എ 4-32/2018-2019 തതീയതജ

05.08.2020) ജജ.സജ.ഡജ.എ. 02.02.2021 ല് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയ 4284/എഫസ.സജ.3/2019/ ജജ.സജ.

ഡജ.എ. നമ്പര് മറുപടെജയജല് ആകക കചയ്ത പ്രവൃതജയുകടെ മൂലരസം 1,06,71,012/- രൂപയുസം ബസ്ഥാക്കജ

കചകയണ പ്രവൃതജയുകടെ മൂലരസം  1,72,83,988/-  രൂപയുമസ്ഥാകണന്നസ കണക്കസ്ഥാക്കജയസ്ഥാണസ റജസസ  &

കകസ്ഥാസ്റ്റസ  ഇനതജല്  തുക  നജജകപടുതജയകതന്നസ  അറജയജക്കുകയുണസ്ഥായജ.  എന്നസ്ഥാല്  ഈ

കണക്കുകള്  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കജയ  അളവ  പുസകതജകല  കരഖകപടുതലുകളുമസ്ഥായജ  കപസ്ഥാരുതകപടു

ന്നതല.
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2.  കറസ്ഥാഡസ സര്ക്കസ്ഥാറജകലക്കസ ദകമസ്ഥാറണകമന്ന സര്ക്കസ്ഥാര് നജര്കദ്ദേശസം പസ്ഥാലജക്കുന്നജല –
അറകുറ പ്രവൃതജകള്ക്കസ്ഥായജ തനതുഫണജല് നജന്നുസം വന്തുക കചലവഴജകക്കണജ  
വരുന്നു

സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ  സ.ഉ.(എസം.എസസ.)  നസം.260-09/റവനപ്യൂ  തതീയതജ  07.07.2009

പ്രകസ്ഥാരസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  പദ്ധതജ  പ്രകദശത്തുളള  കപസ്ഥാതു  കറസ്ഥാഡുകളുസം  കതസ്ഥാടുകളുസം

സര്ക്കസ്ഥാരജകലക്കസ ഒഴജഞ കകസ്ഥാടുകക്കണതസ്ഥാണസ.  ഇതനുസരജചസ അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ ദകവശമുള്ള

കറസ്ഥാഡസ  ഒഴജഞ  കകസ്ഥാടുത്തുകകസ്ഥാളളസ്ഥാകമന്നസ  എറണസ്ഥാകുളസം  ജജലസ്ഥാ  കളക്ടര്ക്കസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ

2011 ല്  അണര്കടെക്കജങ്ങസ  നല്കജയജട്ടുമുണസ  (നസം.എ.ഡജ.662717  തതീയതജ  15.07.2011).

എന്നസ്ഥാള്   ജജ.സജ.ഡജ.എ  നസ്ഥാളജതുവകര  ടെജ  കലൂര്  -  കടെവന്ത്ര  കറസ്ഥാഡസ  സര്ക്കസ്ഥാറജകലക്കസ

ദകമസ്ഥാറജയജടജല.  ഇതുമൂലസം  കറസ്ഥാഡജകന  അറകുറ  പ്രവൃതജകള്ക്കസ്ഥായജ  ഭതീമമസ്ഥായ  തുക

അകതസ്ഥാറജറജക്കസ  കചലവഴജകക്കണജവരുന്നു.  കഴജഞ  5  വര്ഷതജനജടെയജല്  ഈ  കറസ്ഥാഡജകന

അറകുറ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കസ്ഥായജ  3,62,77,781/-  രൂപ  ജജ.സജ.ഡജ.എ  കചലവഴജചജട്ടുണസ

(വജശദസ്ഥാസംശസം  പരസ്ഥാമര്ശതജകന  അവസസ്ഥാനസം  കചര്ക്കുന്നു).  സര്ക്കസ്ഥാര്  നജര്കദ്ദേശസം  പസ്ഥാലജക്കസ്ഥാ

തജരുന്നതജനസ്ഥാലസ്ഥാണസ  ഇപ്രകസ്ഥാരസം  ഭതീമമസ്ഥായ  തുക  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ   തനതു  ഫണജല്  നജന്നു

കചലവഴജകക്കണജ  വരുന്നതസ.  അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  അനജവസ്ഥാരര  ചുമതലകളജല്കപടെസ്ഥാത

കസ്ഥാരരങ്ങള്ക്കസ്ഥായജ ഇപ്രകസ്ഥാരസം തുക കചലവഴജക്കുന്നതസ ശരജയസ്ഥായ നടെപടെജയല.

ഓഡജറസ ശുപസ്ഥാര്ശ :-

DEENS  CONSTRUCTION  COMPANY  കചയ്ത  പ്രവൃതജയുകടെ  മൂലര  നജര്ണ്ണയസം

ശരജയസ്ഥായജ  നടെതജ  കചയസ്ഥാന്  ബസ്ഥാക്കജയുളള  പ്രവൃതജയുകടെ  മൂലരസം  കൃതരമസ്ഥായജ  നജര്ണ്ണയജചസ,

ശരജയസ്ഥായ പജഴ തുക കണക്കസ്ഥാക്കജ ആയതസ ദഫനല് ബജല് തുക, COMPANY  അടെവസ്ഥാക്കജയ

Performance  Guarantee,  Additional  Performance  Guarantee  എന്നജവയജല്  നജന്നുസം

ഈടെസ്ഥാക്കജ  വജവരസം  ഓഡജറജല്  അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.  അതുകപസ്ഥാകല,  കറസ്ഥാഡസ  ദകമസ്ഥാറുന്ന

വജഷയതജല് അടെജയനജര നടെപടെജ സന്വേതീകരജചസ കറസ്ഥാഡസ ദകമസ്ഥാറസം കചകയണതസ്ഥാണസ.

റജസസ  &  കകസ്ഥാസ്റ്റസ  ഇനതജല്   ലഭജകക്കണ  തുക  ആദര  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനജല്  നജന്നുസം

നസ്ഥാളജതുവകര  ഈടെസ്ഥാക്കസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്  വടൗചര്  നമ്പര്  92/16.05.2018  പ്രകസ്ഥാരസം  ബസ്ഥാക്കജ

പ്രവൃതജക്കസ്ഥായജ നടെതജയ 1,13,38,750/- രൂപയുകടെ കചലവസ തടെസതജല് കവയ്ക്കുന്നു.
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അനുബന വജവരങ്ങള്  :-

10/2016   മുതല്   1/2021   വകര കക  .  കക  .  കറസ്ഥാഡജകന പുനരുദ്ധസ്ഥാരണതജനസ്ഥായജ കചലവഴജച തുകയുകടെ 
വജശദസ്ഥാസംശസം 

ക്രമ
നസം. പ്രവൃതജയുകടെ കപരസ കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന കപരസ വടൗചര് നസം./

തതീയതജ
തുക
 ( )₹

1
കക.കക.കറസ്ഥാഡസ രണസ്ഥാസം ഭസ്ഥാഗതജകന 
പുനരുദ്ധസ്ഥാരണ പ്രവൃതജകള് ഒന്നസ്ഥാസം പസ്ഥാര്ടസ 
ബജല് അഡന്വേസ്ഥാന്സസ

M/S ഡതീന് 
കണ്സ്ട്രേക്ഷന്സസ 63/15.10.2016 2900000

2
കക.കക.കറസ്ഥാഡസ രണസ്ഥാസം ഭസ്ഥാഗതജകന 
പുനരുദ്ധസ്ഥാരണ പ്രവൃതജകള് ഒന്നസ്ഥാസം പസ്ഥാര്ടസ 
ബജല് അഡന്വേസ്ഥാന്സസ

M/S ഡതീന് 
കണ്സ്ട്രേക്ഷന്സസ 73/15.04.2017 1371654

3
കപഡസ്ട്രേജയന് കറസ്ഥാഡസ മസ്ഥാര്ക്കജങ്ങസ പ്രവൃതജ-
കടെവന്ത്ര മുതല് കതജക്കടെവസ റയജല്കവ ഓവര് 
ബജഡ്ജസ വകര

പ്രജന്സസ ടെജ ആനണജ 51/06.06.2017 63829

4 കക.കക.കറസ്ഥാഡസ രണസ്ഥാസം ഭസ്ഥാഗസം-ഫുട്പസ്ഥാതസ& 
കഡ്രൈയജന് നവതീകരണസം പ്രജന്സസ ടെജ ആനണജ 58/07.06.2017 6444074

5 കക.കക.കറസ്ഥാഡസ റതീചസ-II റജക്കവറജ തുകകളുകടെ 
അടെവസ പ്രജന്സസ ടെജ ആനണജ 142/28.06.2017 292081

6 കക.കക.കറസ്ഥാഡസ റതീചസ-II റതീകടെന്ഷന് തുക 
നല്കുന്നതസ പ്രജന്സസ ടെജ ആനണജ 177/31.07.2017 161102

7
കക.കക.കറസ്ഥാഡസ റതീചസ-II നവതീകരണസം-
KMRL-ഉസം ആയുള്ള കരസ്ഥാര് പ്രകസ്ഥാരസം 
നല്കുന്ന തുക

M/S .ആര്.എസസ. 
ഡവലപ്കമനസ & 
കണ്സ്ട്രേക്ഷന്സസ 
ഇന്ഡര(പജ.)ലജമജറഡസ

92/16.05.2018 11338750.44

8 കക.കക.കറസ്ഥാഡസ റതീചസ-I -കപസ്ഥാടസകഹസ്ഥാള് 
ഫജലജസംഗസ പ്രവൃതജ ഇ.കക.കരതീസം 18/04.05.2020 562075

9 KWA-അമൃതസം പദ്ധതജ- കക.കക.കറസ്ഥാഡസ 
പുനരുദ്ധസ്ഥാരണസം കമരജ സദന് 14/04.01.2021 83287

10
അമൃതസം പദ്ധതജക്കസ്ഥായജ ഇളക്കജമസ്ഥാറജയ 
ഇനര്കലസ്ഥാക്കജസംഗസ ദടെല്സസ നന്നസ്ഥാക്കല്-
കക.കക കറസ്ഥാഡസ, ആലുങ്കല് ജസംഗ്ഷന്

ഇ.കക.കരതീസം 64/05.01.2021 96197

11 കക.കക.കറസ്ഥാഡസ റതീചസ- I നവതീകരണസം. കമരജ സദന് കപ്രസ്ഥാജക്ടസ 
(പജ) ലജ. 74/07.01.2021 12964732

ആകക 3,62,77,781.44
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3.3 ജവഹര്ലസ്ഥാല് കനഹ്രു അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര കസ്റ്റഡജയസം   -   വന് തുക കചലവഴജചസ ഫുട്കബസ്ഥാള് 
ടെര്ഫസ പരജപസ്ഥാലജക്കുന്നു   -   തുശ്ചമസ്ഥായ വസ്ഥാടെക മസ്ഥാതസം ഈടെസ്ഥാക്കുന്നു

(ഫയല് നസം. ഇ 2/4661/18/ജജ.സജ.ഡജ.എ)

ജജ.സജ.ഡജ.എ. യുകടെ ഏറവസം പ്രധസ്ഥാന സസ്ഥാപനമസ്ഥാണസ ജവഹര്ലസ്ഥാല് കനഹ്രു അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര

കസ്റ്റഡജയസം.  FIFA  അണര്  17  കലസ്ഥാകകപസ  ഫുട്കബസ്ഥാള് മതരങ്ങള് നടെത്തുന്നതജനു കവണജ

കകന്ദ്ര-സസംസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാരുകളുകടെ സഹസ്ഥായകതസ്ഥാകടെ ഏകകദശസം 26 കകസ്ഥാടെജ രൂപസ്ഥാ കചലവഴജചസ

നവതീകരണ പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതജ കസ്റ്റഡജയകത അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര നജലവസ്ഥാരതജകലക്കുയര്ത്തു

കയുണസ്ഥായജ.  കലസ്ഥാകകപജനസ അനുബനമസ്ഥായജ ഒരുക്കജയ സജതീകരണങ്ങള് ടെജ മതരങ്ങള്ക്കസ

കശഷവസം  നജലനജര്ത്തുന്നതജനസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  തതീരുമസ്ഥാനജച.  ഇതജകന  അടെജസസ്ഥാനതജല്

വജ.എസം.സസ്ഥാജജദസ  എന്ന  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരകന  കലസ്ഥാകകപജനസ്ഥായജ  ഒരുക്കജയ  പുല്തകജടെജയുകടെ

പരജപസ്ഥാലന കജസ്ഥാലജ  ഏലജച.

2017 ഒകക്ടസ്ഥാബറജല് കലസ്ഥാകകപസ മതരങ്ങള് അവസസ്ഥാനജചതജനു കശഷസം ISL ഫുട്കബസ്ഥാള്

മതരങ്ങള്ക്കസ്ഥായജ അനുവദജച കസ്റ്റഡജയസം കകരള ബസ്ഥാകസ്റ്റഴസ ഫുട്കബസ്ഥാള് കബസ ഏകറടുക്കുകയുസം

31.03.2018  വകര കകരള ബസ്ഥാകസ്റ്റഴസ  കബസ  പുല്തകജടെജ  പരജപസ്ഥാലജക്കുകയുസം കചയ്തു.  തുടെര്ന്നസ

ഗടൗണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ  തജരജകക  ഏല്പജച  ബസ്ഥാകസ്റ്റഴസ,  അടുത  സതീസണ്  ISL

മതരങ്ങള്ക്കസ്ഥായജ 2018 ജൂദല 1 മുതല് ഗടൗണസ വതീണ്ടുസം ഏകറടുക്കുകയുസം 31.03.2020 വകര

പുല്തകജടെജ സസംരക്ഷജക്കുകയുസം കചയ്തു. ഇതജനജടെയജല് 01.04.2018 മുതല് 30.06.2018 വകര 3

മസ്ഥാസക്കസ്ഥാലസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ്ഥാണസ  ടെര്ഫസ  പരജപസ്ഥാലജചതസ.   FIFA,  ISL  മതരങ്ങള്ക്കസ്ഥായജ

ടെര്ഫസ ഒരുക്കജയ ശ്രതീ.വജ.എസം.സസ്ഥാജജദുമസ്ഥായജ കനകഗസ്ഥാകഷരറസ കചയ്തസ പ്രതജമസ്ഥാസസം  4  ലക്ഷസം രൂപ

നജരക്കജല്  ടെജയസ്ഥാനുമസ്ഥായജ  ടെര്ഫസ  പരജപസ്ഥാലനതജനസ  അകതസ്ഥാറജറജ  കരസ്ഥാറജകലര്കപട്ടു.  ഈയജന

തജല്  വടൗചര്  47/11.09.2018  പ്രകസ്ഥാരസം  6,58,860/-  രൂപയുസം  വടൗചര്  100/19.01.2019

പ്രകസ്ഥാരസം 2,04,942/- രൂപയുസം കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ നല്കജ.

FIFA  മതരങ്ങള്ക്കു  കശഷസം  ISL  ഒഴജകക  മറ്റു  ഫുട്കബസ്ഥാള്  മതരങ്ങകളസ്ഥാന്നുസം  JNI

കസ്റ്റഡജയതജല്  നസ്ഥാളജതുവകര  നടെന്നജടജല.  ഫുട്കബസ്ഥാള്  മതരങ്ങള്ക്കസ്ഥായജ  ടെര്ഫസ  സസ്ഥാപജച

എന്ന  കസ്ഥാരണതസ്ഥാല്  JNI  കസ്റ്റഡജയസം  ഒരു  ഫുട്കബസ്ഥാള്  കസ്റ്റഡജയമസ്ഥായജ  മുദ്രകുതകപടുകയുസം

അവജകടെ  നടെതകപകടെണജയജരുന്ന  അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര  ക്രജക്കറസ  മതരങ്ങള്  മറ്റു  കവദജകളജകലക്കസ

മസ്ഥാറകപടുകയുസം  കചയ്തു.  പ്രധസ്ഥാന  മതരങ്ങകളസ്ഥാന്നുസം  തകന്ന  സമതീപ  ഭസ്ഥാവജയജല്  JNI
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കസ്റ്റഡജയതജല് കവചസ നടെത്തുവസ്ഥാന് നജശ്ചയജചജടജല. കഴജഞ സതീസണ്  ISL  മതരങ്ങള്ക്കസ

കശഷസം  31.03.2020 ല്  ബസ്ഥാകസ്റ്റഴസ  കബസ  അധജകൃതര്  ഗടൗണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.കയ  തജരജകക

ഏല്പജചതജകനത്തുടെര്ന്നുളള   ടെര്ഫജകന  സസംരക്ഷണസം  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  സന്വേനസം  കചലവജല്

നജര്വ്വഹജച കപസ്ഥാരുന്നു. ഇതജനസ്ഥായജ ഭതീമമസ്ഥായ തുകയസ്ഥാണസ ജജ.സജ.ഡജ.എ കചലവഴജക്കുന്നതസ.

ISL  ഒഴജകക  മറ്റു  മതരങ്ങകളസ്ഥാന്നുസം  അവജകടെ  നടെക്കുന്നജല  എന്നതജനസ്ഥാല്,

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  കചലവജല്  നടെത്തുന്ന  ടെര്ഫസ  സസംരക്ഷണതജകന  ഗുണകഭസ്ഥാകസ്ഥാവസ  കകരള

ബസ്ഥാകസ്റ്റഴസ  ഫുട്കബസ്ഥാള്  കബസ  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ.  അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര  നജലവസ്ഥാരതജല്  കസ്റ്റഡജയവസം

പുല്തകജടെജയുസം  നവതീകരജചകവങ്കജലുസം  തുശ്ചമസ്ഥായ  വസ്ഥാടെകയസ്ഥാണസ  കകരള  ബസ്ഥാകസ്റ്റഴജല്  നജന്നുസം

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യസ ലഭജക്കുന്നതസ. ഒരു മതരതജനസ കകവലസം 6 ലക്ഷസം വതീതസം മസ്ഥാതസം. ഒരു വര്ഷസം

9 മതരങ്ങളജല് നജന്നസ്ഥായജ പരമസ്ഥാവധജ  ലഭജക്കസ്ഥാവന്നതസ  54 ലക്ഷസം മസ്ഥാതസം.

എഞജനതീയറജസംഗസ  വജഭസ്ഥാഗസം  നജശ്ചയജചതജലുസം  വളകര  കുറഞ  വസ്ഥാടെക  ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതു

സസംബനജചസ  2017-18  കല ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ടസ  ഖണജക  2.20  ല് പരസ്ഥാമര്ശജചജട്ടുള്ളതസ്ഥാണസ.

എന്നസ്ഥാല് ഇതനുസരജചസ വസ്ഥാടെക പരജഷരജക്കുന്നതജനുള്ള നടെപടെജകള് ഒന്നുസം സന്വേതീകരജചജടജല.

കസ്റ്റഡജയതജകന നജര്മസ്ഥാണതജനുസം നവതീകരണതജനുസം ടെര്ഫസ പരജപസ്ഥാലനതജനുമസ്ഥായജ

കചലവഴജചതുസം  കചലവജടുന്നതുമസ്ഥായ തുകയസ അനുസൃതമസ്ഥായജ കസ്റ്റഡജയതജകന വസ്ഥാടെക പുതുക്കജ

നജശ്ചയജക്കുവസ്ഥാന്  അടെജയനജര നടെപടെജ സന്വേതീകരജകക്കണതസ്ഥാണസ.

3.4 ഫയലുകള് തജരയുന്നതജനസ ദജവസ കവതനസ്ഥാടെജസസ്ഥാനതജല് കജസ്ഥാലജക്കസ്ഥാകര 
നജയമജച  .  -   കചലവസ അനുവദനതീയമല

(ഫയല് :- ഇ 1/275/2019/ജജ.സജ.ഡജ.എ.)

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ ആസജമൂലര നജര്ണ്ണയസം നടെത്തുന്നതുമസ്ഥായജ ബനകപടസ കറകക്കസ്ഥാര്ഡസ

റൂമജല് നജന്നുസം ഫയലുകള് തജരഞതജനു കശഷസം ഫയലുകകളലസ്ഥാസം ദലബറജയജലുസം ഇടെനസ്ഥാഴജയജ

ലുമസ്ഥായജ  കൂടജയജടജരജക്കുന്ന അവസയജലസ്ഥായതജനസ്ഥാല് അതസ  തജരജകക കവയ്ക്കുന്നതജനസ  ഓഫതീസസ

അറന്ഡന്റുമസ്ഥാകര  ചുമതലകപടുത്തുന്നതജനസ  നടെപടെജ  സന്വേതീകരജക്കണകമന്നസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.

സൂപ്രണജസംഗസ  എഞജനതീയര്  16.12.2018 കല  ഇ 1/275/19/ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കുറജപസ  മുഖസ്ഥാനജരസം

കപസ്ഥാതുഭരണ  വജഭസ്ഥാഗകതസ്ഥാടെസ  ആവശരകപടജരുന്നു.  എന്നസ്ഥാല്  കറകക്കസ്ഥാര് ഡസ  റൂമജല്  നജന്നുസം

ഫയലുകള് തജരയുന്നതജനസ  14.01.2019  മുതല് ദജവസ കവതനസ്ഥാടെജസസ്ഥാനതജല് കതസ്ഥാഴജലസ്ഥാളജ
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കകള നജയമജക്കുകയുസം ഇവര്ക്കസ കവതനസം നല്കുന്നതജനസ  അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയര് ശ്രതീമതജ.

ഉഷ.എസസ.എസസ.-കന  ചുമതലകപടുത്തുകയുമസ്ഥാണസ  ജജ.സജ.ഡജ.എ.  കചയ്തതസ.   ഇതജനസ്ഥായജ

ശ്രതീമതജ.ഉഷ.എസസ.എസസ.-നസ   20,000/-  രൂപ   മുന്കൂര്  അനുവദജക്കുകയുസം  കചയ്തു  (വടൗചര്

നസം.74/16.01.2019,  വടൗചര് നസം.121/22.01.2019)  ഈ തുകയജല്  15,750/-  രൂപ കചലവഴജ

ക്കുകയുസം അവകശഷജച 4,250/- രൂപ ടെജയസ്ഥാരജ അകതസ്ഥാറജറജ ഫണജല് തജരജചടെയ്ക്കുകയുസം കചയ്തു. 

പസ്ഥാനജസംഗസ,  എഞജനതീയറജസംഗസ,  എകസ്റ്ററസ,  ഫജനസ്ഥാന്സസ,  റവനപ്യൂ  വജഭസ്ഥാഗങ്ങളുമസ്ഥായജ

ബനകപട ഫയലുകളസ്ഥാണസ അവജകടെ കൂടെജക്കജടെന്നജരുന്നതസ.  അസജസ്റ്റനസ എഞജനതീയര് ശ്രതീമതജ

എസസ.എസസ.ഉഷയുകടെ  05.03.2019 കല  റജകപസ്ഥാര്ടസ  പ്രകസ്ഥാരസം  എലസ്ഥാ  വജഭസ്ഥാഗങ്ങളജകലയുസം

ഉകദരസ്ഥാഗസര്  സഹകരജചസ്ഥാല്  മസ്ഥാതകമ  ടെജ  ഫയലുകകളലസ്ഥാസം  കസസ്ഥാര്ടസ  കചയ്തസ  ഫയല്  ലജസ്റ്റസ

ആക്കസ്ഥാന്  കഴജയുകയുളളൂ.  എന്നസ്ഥാല്  വജവജധ  വജഭസ്ഥാഗങ്ങളജകല  കസ്ഥാര്ക്കസമസ്ഥാരുസം  ഓഫതീസസ

അറന്ഡന്റുമസ്ഥാരുസം  കമലുകദരഗസരുകടെ  നജര്കദ്ദേശമുണസ്ഥായജട്ടുസം  നജസഹകരണ  മകനസ്ഥാഭസ്ഥാവസം

കസ്ഥാണജക്കുകയസ്ഥാകണന്നുസം അസജസ്റ്റനസ എഞജനതീയര് റജകപസ്ഥാര്ടസ കചയ്തു.  ഓഫതീസജകല ഫയലുകള്

സൂക്ഷജക്കുക  എന്നതസ  ബനകപട  ഉകദരസ്ഥാഗസര്  നജര്വ്വഹജകക്കണ  ഓഫതീസസ  പ്രവര്തന

ങ്ങളജല്കപട  ഉതരവസ്ഥാദജതന്വേമസ്ഥാണസ.  ഇതജനസ  അവകര  സഹസ്ഥായജക്കുന്നതജനസ  ഓഫതീസസ

അറന്ഡന്റുമസ്ഥാര്,  അണ്  സജല്ഡസ/സജല്ഡസ  വര്ക്കര്മസ്ഥാര്  ഉള്കപകടെ  നജരവധജ  കസ്ഥാസസ  4

ജതീവനക്കസ്ഥാര്  അകതസ്ഥാറജറജയജലുകണന്നജരജകക്ക  ഫയല്  തജരയുന്നതജനസ  ദജവസകവതനതജനസ

കതസ്ഥാഴജലസ്ഥാളജകകള  നജയമജച  നടെപടെജ  അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാവന്നതല.  ആയതജനസ്ഥാല്  കചലവസ

അസംഗതീകരജക്കസ്ഥാവന്നതല.  കമല്  വജഷയതജല്  വജശദതീകരണസം  ആവശരകപട്ടുകകസ്ഥാണസ  ഈ

ഓഫതീസജല് നജന്നുസം നല്കജയ ഓഡജറസ എന്കന്വേയറജക്കസ  (എ 3-41/2018-19  തതീ. 19.10.2020)

മറുപടെജ ലഭജചജടജല.  ഈ ഇനതജല് കചലവഴജച 15,750/-  രൂപ ബനകപട ജതീവനക്കസ്ഥാരജല്

നജന്നുസം ഈടെസ്ഥാക്കജ വജവരസം ഓഡജറജല് അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.

==============================================
ഉതരവസ്ഥാദജ :- ശ്രതീമതജ ഉഷസ്ഥാകുമസ്ഥാരജ  പജ.ആര്., കസക്രടറജ 

3.5 കലൂര്    JNI    കസ്റ്റഡജയതജകല  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാര്  ഉകപക്ഷജച  അവശജഷങ്ങള്  നതീക്കസം  
കചയല്   -   കചലവ തുക ഈടെസ്ഥാക്കജയജല

(ഫയല് നമ്പര് :- 3403/2014/GCDA)

അകതസ്ഥാറജറജ വക കലൂര് JNI കസ്റ്റഡയതജകല വസ്ഥാടെകയ്ക്കു നല്കജയജട്ടുളള G.1302, G.1201,

G.1207, G.1402, B.1305 എന്നതീ 5 കടെമുറജകളജകല അകലസ്ഥാടജകള് ഉകപക്ഷജച കപസ്ഥായ സസ്ഥാധന

വജശസ്ഥാല കകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2018-19
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സസ്ഥാമഗജകള് അവശജഷങ്ങള് എന്നജവ നതീക്കസം കചയ്തതജനസ അകതസ്ഥാറജറജ പ്രശസ്ഥാനസ കര്ത എന്ന

കതീനജസംഗസ  കരസ്ഥാറുകസ്ഥാരനസ  12.12.2018 കല  Payment  No.  2291  പ്രകസ്ഥാരസം  10,000/-  രൂപ

അനുവദജച.  എന്നസ്ഥാല്  ടെജ  തുക  അകലസ്ഥാടജകളുകടെ  പക്കല്  നജന്നുസം  ഈടെസ്ഥാക്കുകകയസ്ഥാ  അവരുകടെ

കസകപ്യൂരജറജ നജകക്ഷപതജല് നജന്നുസം  കുറവ കചയ്യുകകയസ്ഥാ കചയ്തജടജല. അകലസ്ഥാടജകള് ഉകപക്ഷജച

കപസ്ഥായ അവശജഷങ്ങള് നതീക്കസം കചയ്യുന്നതജനസ അകതസ്ഥാറജറജ തുക കചലവഴജചതുമസ്ഥായജ ബനകപടസ

എ 2-35/2018-19 നമ്പര് ഓഡജറസ എന്കന്വേയറജ നല്കജകയങ്കജലുസം മറുപടെജ ലഭരമസ്ഥാക്കജയജടജല.

അകലസ്ഥാടജകള് സൃഷജച അവശജഷങ്ങള് നതീക്കസം കചകയണതസ അവരുകടെ ഉതരവസ്ഥാദജത

മസ്ഥാണസ.  അതജനുള്ള കചലവ വഹജകക്കണതുസം അകലസ്ഥാടജകള് ആണസ.  ആയതജനസ്ഥാല്  അവശജഷ

ങ്ങള് നതീക്കസം കചയ്തതജനസ്ഥായജ കചലവഴജച  തുക ഉതരവസ്ഥാദജകളജല്  നജന്നുസം  ഈടെസ്ഥാക്കജ ഓഡജറജല്

അറജയജകക്കണതസ്ഥാണസ.  തുക ഉതരവസ്ഥാദജകളജല് നജന്നു ഈടെസ്ഥാക്കുന്നതുവകര കചലവസ ₹10,000/-

തടെസകപടുത്തുന്നു.

=======================================
ഉതരവസ്ഥാദജ :- ശ്രതീമതജ ഉഷസ്ഥാകുമസ്ഥാരജ  പജ.ആര്., കസക്രടറജ 
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ധനസജതജ വജവരണവസം ഓഡജറസ പ്രതരവകലസ്ഥാകനവസം

4.1 സര്ക്കസ്ഥാരജകലയ്ക്കുസം മറസ സസ്ഥാപനങ്ങളജകലയ്ക്കുസം ഒടുക്കുവസ്ഥാനുളള തുകകള്

(എ)  ആദസ്ഥായനജകുതജ   -   അക്കടൗണസ കഹഡസ    19200

(കരസ്ഥാറുകസ്ഥാര്, കപ്രസ്ഥാഫഷണല്സസ എന്നജവരജല് നജന്നുസം പജടെജച തുക)

മുന്നജരജപസ  1,59,643.00₹

വരവസ  17,08,305.00₹

ആകക   18,67,948.00₹

2018-19 ല് അടെച തുക  17,07,965.00₹

അടെയ്ക്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ  1,59,983.00₹

(വസ്ഥാര്ഷജക  ധനകസ്ഥാരര  പതജകയജല്  വരവസം  അടെവസം  ശരജയസ്ഥായജ  കസ്ഥാണജചജടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്
കലഡ്ജര് പ്രകസ്ഥാരമുള്ള തുകകളസ്ഥാണസ ഇവജകടെ കസ്ഥാണജചജട്ടുള്ളതസ)

(ബജ)   ടെജ  .  സജ  .  എസസ   -   അക്കടൗണസ കഹഡസ    19210

മുന്നജരജപസ   42,058.00₹

വരവസ  3,47,047.50₹

ആകക  3,89,105.50₹

2018-19 ല് അടെച തുക  3,15,254.00₹

അടെയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ  73,851.50₹

(വസ്ഥാര്ഷജക  ധനകസ്ഥാരര  പതജകയജല്  വരവസം  അടെവസം  ശരജയസ്ഥായജ  കസ്ഥാണജചജടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്
കലഡ്ജര് പ്രകസ്ഥാരമുള്ള തുകകളസ്ഥാണസ ഇവജകടെ കസ്ഥാണജചജട്ടുള്ളതസ)

വജശസ്ഥാല കകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2018-19
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(സജ) ആദസ്ഥായനജകുതജ   (  ഉകദരസ്ഥാഗസരജല് നജന്നുസം പജടെജചതസ   ) -    അക്കടൗണസ കഹഡസ  
19700

മുന്നജരജപസ 0

വരവസ  14,75,455.00₹

ആകക  14,75,455.00₹

2018-19 ല് അടെച തുക  14,75,455.00₹

അടെയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ 0

(വസ്ഥാര്ഷജക  ധനകസ്ഥാരര  പതജകയജല്  വരവസം  അടെവസം  ശരജയസ്ഥായജ  കസ്ഥാണജചജടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്
കലഡ്ജര് പ്രകസ്ഥാരമുള്ള തുകകളസ്ഥാണസ ഇവജകടെ കസ്ഥാണജചജട്ടുള്ളതസ)

(ഡജ)  വജല്പനനജകുതജ   -   അക്കടൗണസ കഹഡസ    19300

മുന്നജരജപസ

വരവസ / അടെവസ 

നതീക്കജയജരജപസ

:-

:-

:-

 3,08,189/-₹

ഇല

 3,08,189/-₹
  

(ഇ) സന്വേച സ ഭസ്ഥാരതസ കസസസ   -   അക്കടൗണസ കഹഡസ    19844     

മുന്നജരജപസ

വരവസ / അടെവസ 

നതീക്കജയജരജപസ

:-

:-

:-

 30,013.50₹

ഇല

 30,013.50₹

(എഫസ)  ജജ  .  എസസ  .  ടെജ  .

അക്കടൗണസ കഹഡസ 2018-19 വരവസ
( )₹

2018-19
അടെവസ്ഥാക്കജയതസ

( )₹

അധജക
അടെവസ്ഥാക്കജയതസ

( )₹

അടെവസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന്
ബസ്ഥാക്കജയുള്ളതസ

( )₹

19171
Input SGST

21,03,119.00 68,13,636.20 47,10,517.20

19172
Input CGST

21,03,119.00 68,13,636.20 47,10,517.20

19173 73,521.99 71,491.50 2,030.49

വജശസ്ഥാല കകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2018-19
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Input SGST (RCM)

19174
Input CGST (RCM)

73,521.99 71,491.50 2,030.49

19175
Input IGST

--- 2,99,578.15 2,99,578.15

19220
TDS on SGST

3,50,303.80 3,50,302.90 0.90

19230
TDS on CGST

3,50,303.80 3,50,302.90 0.90

19240
TDS on IGST

33,051.00 33,051.00

19848
Output SGST

1,30,72,547.40 1,54,60,170.50 23,87,623.10

19849
Output CGST

1,30,72,547.40 1,54,60,170.50 23,87,623.10

19850
Output SGST(RCM)

72,076.50 73,521.99 1,445.49

19851
Output CGST(RCM)

72,076.50 73,521.99 1,445.49

(വസ്ഥാര്ഷജക  ധനകസ്ഥാരര  പതജകയജല്  വരവസം  അടെവസം  ശരജയസ്ഥായജ  കസ്ഥാണജചജടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്
കലഡ്ജര് പ്രകസ്ഥാരമുള്ള തുകകളസ്ഥാണസ ഇവജകടെ കസ്ഥാണജചജട്ടുള്ളതസ)

   (ജജ)  കസവന നജകുതജ

ജജ.എസസ.ടെജ.  നടെപസ്ഥാക്കജയതജനസ്ഥാല്  2018-19  മുതല്  ഈ  ശതീര്ഷകങ്ങളജല്  വരവസ-

കചലവകള്  ഉണസ്ഥാകുന്നജല.  എന്നജരുന്നസ്ഥാലുസം   വജവജധ  അക്കടൗണസ  കഹഡുകളജകല  മുന്നജരജപസ

വജശദസ്ഥാസംശസം തസ്ഥാകഴ കകസ്ഥാടുക്കുന്നു.

അക്കടൗണസ
കഹഡസ

മുന്നജരജപസ
 ₹

19170 12,03,305.99

19843 3,37,558

ആകക 15,40,863.99
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(എചസ)  കകടജടെ നജര്മസ്ഥാണ കതസ്ഥാഴജലസ്ഥാളജ കക്ഷമനജധജവജഹജതസം   -   അക്കടൗണസ കഹഡസ 
  19830

മുന്നജരജപസ 0

വരവസ  5,22,063.00₹

ആകക  5,22,063.00₹

2018-19 ല് അടെച തുക  5,22,063.00₹

അടെയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ 0

(വസ്ഥാര്ഷജക  ധനകസ്ഥാരര  പതജകയജല്  വരവസം  അടെവസം  ശരജയസ്ഥായജ  കസ്ഥാണജചജടജലസ്ഥാതതജനസ്ഥാല്
കലഡ്ജര് പ്രകസ്ഥാരമുള്ള തുകകളസ്ഥാണസ ഇവജകടെ കസ്ഥാണജചജട്ടുള്ളതസ)

4.2 ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാത മുന്കൂറുകള്

1978-79  മുതല്  2018-19  വകരയുള്ള ആകക ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാത മുന്കൂര്5,86,36,950/-

രൂപയസ്ഥാണസ.  ഇതജല് 5,67,00,870/-  രൂപ  1978-79  മുതല്  1996-97  വകരയുള്ള   തുകയസ്ഥാണസ.

1997-98  മുതല്  2018-19  വകര ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാകത അവകശഷജക്കുന്ന തുകകളുകടെ വജശദവജവരസം

അനുബനസം 8 ആയജ കചര്തജരജക്കുന്നു.

4.3   ചസ്ഥാര്ജസ  /  സര്ചസ്ഥാര്ജസ നടെപടെജകളജലൂകടെ ഇടൗടെസ്ഥാക്കജയ തുകയുകടെ വജവരങ്ങള്

2018-19 സസ്ഥാമ്പതജക വര്ഷസം ചസ്ഥാര്ജസ /  സര്ചസ്ഥാര്ജസ നടെപടെജകളജലൂകടെ തുകകയസ്ഥാന്നുസം

ഇടൗടെസ്ഥാക്കജയജടജല.

4.4 ഓഡജറസ ചസ്ഥാര്ജസ

2018-19  സസ്ഥാമ്പതജക  വര്ഷകത  ഓഡജറസ  ചസ്ഥാര്ജസ  തസ്ഥാകഴ  പറയുന്ന  വജധസം

34,40,102/- രൂപയസ്ഥാണസ. 

2018-19 വര്ഷകത ആകക വരവസ 
(വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരര പതജക പ്രകസ്ഥാരമുള്ളതസ)  35,83,91,763.25₹

 കുറയ്ക്കുക  
(ധനകസ്ഥാരര പതജകയജല് സൂചജപജചജട്ടുള്ള ഋണശതീര്ഷ വരവകള്)

1.    കപ്രസ്ഥാവജഡനസ ഫണസ  5,000.00₹

വജശസ്ഥാല കകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ - ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ  2018-19



82

2.    തജരജകക നല്കകണ നജകക്ഷപങ്ങള്

 79,13,098.72₹

   (i) വതീടു നജര്മസ്ഥാണസം, വസ്ഥാഹനസം വസ്ഥാങ്ങല്
       മുതലസ്ഥായവയ്ക്കുളള അഡന്വേസ്ഥാന്സസ 26991

   (ii)  മറസ മുന്കൂറുകള് 152898

   (iii) നജകക്ഷപങ്ങള് (കകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാക്ടര്മസ്ഥാര്,
      വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാര് )

4786421.72

   (iv) മറ്റു നജകക്ഷപങ്ങള് 2946788

3. വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരജല് നജന്നുള്ള  പരജപസ്ഥാലന കചലവസ, ദവദദ്യുതജ,
   വസ്ഥാടര് ചസ്ഥാര്ജസ  64,01,900.61₹

4. ജതീവനക്കസ്ഥാരജല് നജന്നുള്ള റജക്കവറജകള് & സസ്കപന്സസ
   അക്കടൗണസ

   (i)  സര്ക്കസ്ഥാരജകലയ്ക്കുസ ഒടുകക്കണ
        നജകുതജകള് 36,196.28

 61,557.58₹   (ii)  ജതീവനക്കസ്ഥാരുകടെ ശമ്പളതജല്
         നജന്നുള്ള റജക്കവറജ   50.00

   (iii) അദര് സസ്കപന്സസ അക്കടൗണസ 25311.30

ആകക  1,43,81,556.91₹

വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരര പതജക പ്രകസ്ഥാരമുള്ള അറ തനതസ വരുമസ്ഥാനസം  34,40,10,206.34₹

   ഓഡജറസ ചസ്ഥാര്ജസ (1% നജരക്കജല്) 
   [ ജജ.ഒ(പജ)  679/10/ ഫജന് തതീയതജ 14.12.2010]

 34,40,102₹

   31.03.2019 കല നതീക്കജബസ്ഥാക്കജ  2,05,50,340₹

  ആകക  2,39,90,442₹

  ഓഡജറസ കസ്ഥാലയളവജല് അടെവസ്ഥാക്കജയ തുക -

  31.3.2019 ല് അടെയസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജയുള്ള  ഓഡജറസ ചസ്ഥാര്ജസ  2,39,90,442/-₹

 

അടെയ്ക്കുവസ്ഥാന് ബസ്ഥാക്കജ നജല്ക്കുന്ന ഓഡജറസ ചസ്ഥാര്ജജകന വര്ഷസം തജരജചള്ള വജവരസം 

ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ വര്ഷസം തുക ( )₹

2011-12 22,17,676

2012-13 27,52,906

2013-14 30,13,561

2014-15 37,76,686
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2015-16 30,41,458

2016-17 28,49,054

2017-18 28,98,999

2018-19 34,40,102

ആകക 2,39,90,442/-

ഓഡജറസ  ചസ്ഥാര്ജജനതജല് അടെവസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള്ള  2,39,90,442/-  രൂപ “0070-60-110-91

ഓഡജറസ ചസ്ഥാര്ജസ " എന്ന ശതീര്ഷകതജല് ടഷറജയജല് ഒടുക്കജ ഒറജജജനല് കചലസ്ഥാന് "ഡയറക്ടര്,

കകരള  സസംസസ്ഥാന  ഓഡജറസ  വകുപസ,  വജകസ്ഥാസസ  ഭവന്,  തജരുവനനപുരസം  -  695033"  എന്ന

വജലസ്ഥാസതജല് അയചകകസ്ഥാടുകക്കണതസ്ഥാണസ.

4.5 സസ്ഥാമ്പതജക നജല

മുന്ബസ്ഥാക്കജ  1,02,75,06,564.10₹

തന്വര്ഷ വരവസ  35,83,91,763.25₹

ആകക  1,38,58,98,327.35₹

തന്വര്ഷ കചലവസ  41,56,69,439.68₹

നതീക്കജബസ്ഥാക്കജ   97,02,28,887.67₹

ബസ്ഥാങ്കസ   /   ടഷറജ നതീക്കജയജരജപജകന വജശദവജവരങ്ങള്

ഇന്ഡരന് ഓവര്സതീസസ ബസ്ഥാങ്കസ, എന്.പജ.എസസ 

(161301000008000)
0.61

ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ (005500100071731, 

005503000000390)
18699883.42

എസസ.ബജ.ടെജ. ഓണ്കകലന് (00000067148954452) 436926.38

എസസ.ബജ.കഎ, പനമ്പജള്ളജ നഗര് (31277968180) 7511100.00

എസസ.ബജ.ടെജ ഓണ്കകലന് അക്കടൗണസ, ( ഇ- കടെണര്)

(00000067283971889)
1800536.27

ഐ.ഒ.ബജ (161301033445566) 134.28
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ജജലസ്ഥാ സഹകരണ ബസ്ഥാങ്കസ, എറണസ്ഥാകുളസം 

(001241000002949)
45343.43

ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ (കലസര് കഷസ്ഥാ)(027200100113952) 358978.76

ടഷറജ അക്കടൗണസ - ടെജ.പജ.എ 45 50986613.00

വജവജധ ബസ്ഥാങ്കുകളജകല സജര നജകക്ഷപങ്ങള് 895335456.51

കസന്ടല് ബസ്ഥാങ്കസ ഓഫസ ഇന്ഡര (FIFA)(3590094925) 2896883.75

ടഷറജ പബജകസ അക്കടൗണസ - 173 (FIFA) 0.00

കഫഡറല് ബസ്ഥാങ്കസ (12380100196643) 1032504.00

ആകക 979104360.41₹

കരസ്ഥാഷ്ബുക്കസ കപസ്ഥാരുതകപടുതല്

ജജ.സജ.ഡജ.എ.യുകടെ  ബസ്ഥാങ്കസ  പസ്ഥാസ്ബുക്കുകളജകല  നജകക്ഷപങ്ങള്  കരസ്ഥാഷ്ബുക്കുമസ്ഥായജ

കപസ്ഥാരുതകപടുതജയതജകന വജശദസ്ഥാസംശങ്ങള് ചുവകടെ കചര്ക്കുന്നു.

പസ്ഥാസസ ബുക്കസ പ്രകസ്ഥാരമുള്ള നതീക്കജയജരജപസ  97,91,04,360.41₹

കൂട്ടുക

I.   പസ്ഥാസ്ബുക്കജല് 
    കരഖകപടുതജയജടജലസ്ഥാത നജകക്ഷപസം
    ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ

2,22,956.50

II.  ഫണസ ടസ്ഥാന്സ്ഫര്   (DLB)
     1. എസസ.ബജ.ഐ.
     2.എസസ.ബജ.ഐ. (online)

19,767.00
15,00,000.00

25,814.00

Excess pay TP4 (45) fund transfer 400.00
25,00,000.00

42,68,937.50  98,33,73,297.91₹

കുറയ്ക്കുക

1.  പണമസ്ഥാക്കസ്ഥാത കചക്കുകള്
    ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ
    സജ.ബജ.ഐ.
    ധനലകജ ബസ്ഥാങ്കസ (NEFT)
    TPA 45
    എസസ.ബജ.ഐ. (online

1,05,19,704.00
9,08,675.00

16,81,218.05
9,000.00

25,814.00

1,31,44,411.05

കരസ്ഥാഷ്ബുക്കസ പ്രകസ്ഥാരമുള്ള നതീക്കജയജരജപസ 97,02,28,886.86
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4.6 ഓഡജറസ പ്രതരവകലസ്ഥാകനസം

തന്വര്ഷസം ആകക വരവസ  35,83,91,763.25₹

തന്വര്ഷസം ആകക കചലവസ   41,56,69,439.68₹

വരവജനങ്ങളജകല നഷസം   37,83,230/-₹

കചലവജനങ്ങളജകല നഷസം / നജരസ്ഥാകരജച തുക  77,29,127/-₹

തടെസകപടുതജയ തുക  1,13,48,750/-₹

4.7   വരകമസ്ഥായ നഷങ്ങള്   (  ജജ  .  സജ  .  ഡജ  .  എ  .   ഫണജനുണസ്ഥായ നഷസം  /  നജരസ്ഥാകരജച തുക  )

ഖണജക
നമ്പര്

വരവസ നഷസം
(രൂപ)

കചലവസ നഷസം
(രൂപ) ഉതരവസ്ഥാദജകളുകടെ കപരുസം ഉകദരസ്ഥാഗകപരുസം

2.1 20,11,488/- ---

1. ശ്രതീ.ആര്.ലസ്ഥാലു,  കസക്രടറജ

2. ശ്രതീ. ബതീകജസ്ഥായസ കജസ്ഥാസസ,
അസജ. അഡജനജകസ്ട്രേറതീവസ ഓഫതീസര് 

2.2 15,44,292/- ---

1. ശ്രതീമതജ ഉഷസ്ഥാകുമസ്ഥാരജ  പജ.ആര്., കസക്രടറജ

2. ശ്രതീമതജ. സജ.കക.ശരസ്ഥാമള,
    കഡപപ്യൂടജ ടെടൗണ്  പസ്ഥാനര് 
    (എകസ്റ്ററസ ഓഫതീസര് - ഇന് - ചസ്ഥാര്ജസ)

 2.4 1,37,477 --- ശ്രതീമതജ ഉഷസ്ഥാകുമസ്ഥാരജ  പജ.ആര്. കസക്രടറജ,

2-9 73,694/- --- ശ്രതീ മസ്ഥാതപ്യൂ കജസ്ഥായസ,
എകജകപ്യൂടതീവസ എഞജനതീയര്

2-11 16,279/-
ശ്രതീ. ഇമസ്ഥാമജന് മുബജന്,

അഡജനജകസ്ട്രേറതീവസ ഓഫതീസര്

3.1 --- 77,13,377/- 1. ശ്രതീ. പതീ.എസം. മുഹമദലജ ,
    കസക്രടറജ (in 2002)

2. ശ്രതീ. എന്.എ.കജസ്ഥാസഫസ ലസ്ഥാലജകഗസ്ഥാ,
    എകജകപ്യൂടതീവസ എഞജനതീയര് (എകസ്റ്ററസ )
    (in  2002)
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ഖണജക
നമ്പര്

വരവസ നഷസം
(രൂപ)

കചലവസ നഷസം
(രൂപ) ഉതരവസ്ഥാദജകളുകടെ കപരുസം ഉകദരസ്ഥാഗകപരുസം

3. ശ്രതീ. സജ.പജ.അരവജന്ദകൃഷ്ണന്,
  കസക്ഷന് ഓഫതീസര് (in 2002)

4. ശ്രതീ. എസം.ജജ.നതീലകണ്ഠന്  നമ്പൂതജരജപസ്ഥാടെസ.
   കസലക്ഷന് കഗഡസ അസജസ്റ്റനസ (in 2002)

5. ശ്രതീ. ആര്. അമൃതലസ്ഥാല്,
    സതീനജയര് കഗഡസഅസജസ്റ്റനസ  (in 2002)

3.4 ---  15,750/- ശ്രതീമതജ ഉഷസ്ഥാകുമസ്ഥാരജ  പജ.ആര്., കസക്രടറജ 

ആകക 37,83,230/- 77,29,127/-

4.8 തടെസകപടുതജയ തുക

ഖണജക
നമ്പര്

തുക ₹ ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ കപരുസം
ഉകദരസ്ഥാഗകപരുസം

3-2 1,13,38,750/- ശ്രതീ കജബജ കജസ്ഥാണ്, സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര്

3-5 10,000/- ശ്രതീമതജ ഉഷസ്ഥാകുമസ്ഥാരജ  പജ.ആര്., കസക്രടറജ 

4.9 കകന്ദ്ര  -  സസംസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാരുകള്  ,   മറസ സസ്ഥാപനങ്ങള് എന്നജവയ്ക്കുണസ്ഥായ 
നഷതജകന വജവരസം

ഖണജക
നമ്പര് നഷസം (രൂപ) ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ കപരുസം

ഉകദരസ്ഥാഗകപരുസം

2-8 5610/-

1. എസം.സജ. കജസ്ഥാസഫസ, കസക്രടറജ

2.  സജ. കക. ശരസ്ഥാമള, എകസ്റ്ററസ ഓഫതീസര് - ഇന് - ചസ്ഥാര്ജസ

3. വജ.സജ. ധകനഷസ,  സൂപ്രണസ
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4.10 ഉതരവസ്ഥാദജകളസ്ഥായ ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ കപരുസം കമല്വജലസ്ഥാസവസം

ക്രമ
നസം.

ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ കപരസ,
തസജക

ഇകപസ്ഥാഴകത
ഒടൗകദരസ്ഥാഗജക

കമല്വജലസ്ഥാസസം
സജരസം കമല്വജലസ്ഥാസസം

1 ആര്. ലസ്ഥാലു, കസക്രടറജ വജരമജച
നന്ദനസം,

പുതന്കുളസം പജ.ഒ.
കകസ്ഥാലസം 691302

2. എസം.സജ.കജസ്ഥാസഫസ, 
കസക്രടറജ

വജരമജച

മണജമലക്കുന്നജല് വതീടെസ,
കുറുപനറ,

മസ്ഥാഞ്ഞൂര് പജ.ഒ
കകസ്ഥാടയസം ജജല

3 ഉഷസ്ഥാകുമസ്ഥാരജ  പജ.ആര്., 
കസക്രടറജ

മസ്ഥാതൃവകുപജകലക്കസ
(ടെടൗണ് പസ്ഥാനജസംഗസ)
തജരജച കപസ്ഥായജ

UNRA  A4–
ഉലസ്ഥാസസ നഗര്

കുടെപനക്കുന്നു കറസ്ഥാഡസ
കപരൂര്ക്കടെ -695005

4.
ബതീകജസ്ഥായസ കജസ്ഥാസസ,
അസജ. അഡജനജകസ്ട്രേറതീവസ 
ഓഫതീസര് 

വജരമജച

ഹടൗസസ നസം. ബജ 5,
കജഴകക്കക്കര,

ജജ.സജ.ഡജ.എ സ്റ്റസ്ഥാഫസ ഹടൗസസ,
മസ്ഥാകവലജപുരസം,
കസ്ഥാക്കനസ്ഥാടെസ,

 എറണസ്ഥാകുളസം 682030

5

സജ.കക. ശരസ്ഥാമള, 
കഡപപ്യൂടജ ടെടൗണ് പസ്ഥാനര്
(എകസ്റ്ററസ ഓഫതീസര് - ഇന് 
- ചസ്ഥാര്ജസ)

വജരമജച

ദകലസ്ഥാസസം
കളരജക്കല്

കതക്കുസം ഭസ്ഥാഗസം
തൃപ്പൂണജത്തുറ

6
മസ്ഥാതപ്യൂ കജസ്ഥായസ ,   
എകജകപ്യൂടതീവസ 
എഞജനതീയര്

എകജകപ്യൂടതീവസ
എഞജനതീയര്,
ജജ.സജ.ഡജ.എ.

കകസ്ഥാചജ

മസ്ഥാവജലത്തു പുതന്വതീടെസ
കപയസ്ഥാടെസ (പജ.ഒ.)
തജരുവനനപുരസം
പജന്-695 573

7 പതീ.എസം. മുഹമദലജ,
 കസക്രടറജ (in 2002)

വജരമജച

കസസ്ഥാജസ്ഥാ വതീടെസ,
മധുരവനസം കറസ്ഥാഡസ,

സജവജല് കസ്റ്റഷന് പജ.ഒ.
കകസ്ഥാഴജകക്കസ്ഥാടെസ - 673 020

8

എന്.എ.കജസ്ഥാസഫസ 
ലസ്ഥാലജകഗസ്ഥാ,
എകജകപ്യൂടതീവസ 
എഞജനതീയര് (എകസ്റ്ററസ )
(in 2002)

സൂപ്രണജസംഗസ
എഞജനതീയര് ആയജ

വജരമജച

ലനപറമ്പജല് ഹടൗസസ,
ഫസ്ഥാതജമ ചര്ചസ കറസ്ഥാഡസ,

എളസംങ്കുളസം,
കകസ്ഥാചജ - 682 020
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ക്രമ
നസം.

ഉകദരസ്ഥാഗസരുകടെ കപരസ,
തസജക

ഇകപസ്ഥാഴകത
ഒടൗകദരസ്ഥാഗജക

കമല്വജലസ്ഥാസസം
സജരസം കമല്വജലസ്ഥാസസം

9
സജ.പജ.അരവജന്ദകൃഷ്ണന്,
കസക്ഷന് ഓഫതീസര്
(in 2002)

അസജസ്റ്റനസ 
അഡ് മജനജകസ്ട്രേറതീവസ
ഓഫതീസര് ആയജ

വജരമജച.

ഫസ്ഥാറസ നസം. 37/581 സജ,
കറസ്ഥായന് കലന്,

കകസ്ഥാചജ 682 020

10

എസം.ജജ.നതീലകണ്ഠന്  
നമ്പൂതജരജപസ്ഥാടെസ.
കസലക്ഷന് കഗഡസ 
അസജസ്റ്റനസ (in 2002)

അസജസ്റ്റനസ 
അഡ് മജനജകസ്ട്രേറതീവസ
ഓഫതീസര് ആയജ

വജരമജച.

മസംഗലതസ മന,
ഇടെപള്ളജ,

എറണസ്ഥാകുളസം  682 024

11

ആര്. അമൃതലസ്ഥാല്,
സതീനജയര് കഗഡസ 
അസജസ്റ്റനസ 
(in 2002)

അഡ് മജനജകസ്ട്രേറതീവസ
ഓഫതീസര് ആയജ

വജരമജച.

സനജല് നജവസ്ഥാസസ,
ആഴൂര് പജ.ഒ.

പതനസംതജട  – 689 645

12 കജബജ കജസ്ഥാണ്, 
സൂപ്രണജസംഗസ എഞജനതീയര്

സൂപ്രണജസംഗസ
എഞജനതീയര്,
ജജ.സജ.ഡജ.എ.

കകസ്ഥാചജ

ഇലപ്പുങ്കല്
ആനന്ദസ്ഥാശ്രമസം കറസ്ഥാഡസ

ചങ്ങനസ്ഥാകശ്ശേരജ

13. ധകനഷസ വജ.സജ
സൂപ്രണസ

ജജ.സജ.ഡജ.എ.
കകസ്ഥാചജ

ഡജ - 15
ജജ.സജ.ഡജ.എ. കകന്വേസ്ഥാര്കടഴസ,
HIG അവനപ്യൂ കറസ്ഥാഡസ, 

കടെവന്ത്ര,
കകസ്ഥാചജ - 682 020

14
ശ്രതീ. ഇമസ്ഥാമജന് മുബജന്,
അഡജനജകസ്ട്രേറതീവസ
ഓഫതീസര്

വജരമജച

ഡസ്ഥാഫുല് ഷജഫ,
കവള്ളസ്ഥായണജ ജസംഗ്ഷന്,

കനമസം പജ.ഒ,
തജരുവനനപുരസം - 695 020

4.11  തതീര്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന് അവകശഷജക്കുന്ന ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകള്

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  21  വസ്ഥാര്ഷജക റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകളുസം ഒരു പ്രകതരക ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ട്ടുമസ്ഥാണസ

തതീര്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന് അവകശഷജയ്ക്കുന്നതസ.  തതീര്പസ്ഥാക്കസ്ഥാന് അവകശഷജക്കുന്ന ഓഡജറസ  റജകപസ്ഥാര്ട്ടുകളുകടെ

വജശദവജവരസം ചുവകടെ കചര്ക്കുന്നു .

ക്രമ
നസം.

ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ നമ്പരുസം
തതീയതജയുസം

വര്ഷസം ഈ ഓഫതീസജല് നജന്നുളള അവസസ്ഥാന
കതജടെപസ്ഥാടെജകന വജവരസം

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
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ക്രമ
നസം.

ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ നമ്പരുസം
തതീയതജയുസം വര്ഷസം ഈ ഓഫതീസജല് നജന്നുളള അവസസ്ഥാന

കതജടെപസ്ഥാടെജകന വജവരസം

  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

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  എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
232/01/തതീയതജ 30.11.2001

1999-
2000

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)3353/04/
തതീയതജ 05.07.2012

5  എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
276/02/തതീയതജ 14.01.2003 2000-01

കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജഎ.(എ 4)759/2018
തതീയതജ 13.08.20196  എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)

145/03/തതീയതജ 22.10.2003 2001-02

7 എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 3)
11/05/തതീയതജ 28.04.2005 2002-03

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

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

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

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

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

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

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

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

16. എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)
296/2014/തതീയതജ18.09.2014 2012-13 എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.(എ 4)296/14/

തതീയതജ 09.04.2015

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

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

19 കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ(എ 4)
717/2016 തതീയതജ 19.08.2017 2015-16 കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ (എ 4) 717/2016

തതീയതജ 19.08.2017

20 കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ(എ 4)
431/2018 തതീയതജ 10.01.2019 2016-17 കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ (എ 4) 431/2018

തതീയതജ 10.01.2019
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ക്രമ
നസം.

ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ നമ്പരുസം
തതീയതജയുസം വര്ഷസം ഈ ഓഫതീസജല് നജന്നുളള അവസസ്ഥാന

കതജടെപസ്ഥാടെജകന വജവരസം

21 കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ(എ 4)
444/2019 തതീയതജ 16.03.2020 2017-18 കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ (എ 4) 444/2019

തതീയതജ 16.03.2020

പ്രകതരക ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ

ഓഡജറസ റജകപസ്ഥാര്ടസ നമ്പരുസം
തതീയതജയുസം വജഷയസം

ഈ ഓഫതീസജല് നജന്നുളള
അവസസ്ഥാന കതജടെപസ്ഥാടെജകന

വജവരസം

എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 3)35/04

തതീയതജ 29.01.2004

ജവഹര്ലസ്ഥാല് കനഹ്രു
അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര കസ്റ്റഡജയതജകന

നജര്മസ്ഥാണ കചലവകളുകടെ
ഓഡജറസ

നസം.എല്.എഫസ.ജജസജഡജഎ.
(എ 3)-297/04, തതീയതജ

18.12.2004

          (ഒപസ)

സതീനജയര് കഡപപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്
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അനുബനസം   -  1
(  ഖണജക    1.4   കസ്ഥാണുക  )

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ   - 2018-19   വസ്ഥാര്ഷജക ധനകസ്ഥാരര പതജക –
സസംക്ഷജപസം 

(നസം. 2921/എഫസ. ഡജ.4/2018-19/ജജസജഡജഎ തതീയതജ 7.8.2019 പ്രകസ്ഥാരസം ജജസജഡജഎ കസക്രടറജ സമര്പജച പതജകയുകടെ
സസംക്ഷജപസം)

വരവസ കചലവസ
ഇനസം തുക ( )₹ ഇനസം തുക ( )₹

1. റവനപ്യൂ കണക്കസ

  1. വസ്ഥാടെക 109491539.94 1.  സജറജസംഗസ ഫതീ & 
ഓണകററജയസം

245951.00

  2. സൂപര്വജഷന് & കസകനജസ 1335373.72 2.  എസ്റ്റസ്ഥാബജകഷ്മെനസ 185326690.00
  3. പലജശ 84120186.05 3.  ഓഫതീസസ കചലവകള് 127590061.79
  4.  ഫതീസസ 25766684.00 4.  പൂകനസ്ഥാട പരജപസ്ഥാലനസം 907400.00
  5.  മുനജസജപസ്ഥാലജറജ/കകസ്ഥാര്പ
 കറഷന് എന്നജവയജല് നജന്നുസം

161362.00
5.  വസ്ഥാഹനങ്ങള് 655230.46
6.  പരസരസം, കലസര് കഷസ്ഥാ 2352999.70

  6.  ജജ.സജ.ഡജ.എ. ഫണസ 
സര്ക്കസ്ഥാര് തജരജചടെചതസ 61360317.00

7.  ലതീഗല് &  ബസ്ഥാങ്കസ 
ചസ്ഥാര്ജസസ 1249597.28

8. കകടജടെങ്ങളുകടെ 
അറകുറപണജ 7175883.66

  7.  മജസകലനജയസസ വരവസ 455908.00 9. മറസ കചലവകള് 3904003.24
ആകക 282691370.71 ആകക 329407817.13

2. മൂലധന കണക്കസ
1.  വജകസന പദ്ധതജകള് 13243084.63 1.  വജകസന പദ്ധതജകള് 18874448.52
2.  FIFA ഫണസ (സര്ക്കസ്ഥാര്
    വജഹജതസം) 48075751.00 2.  കകടജടെ നജര്മസ്ഥാണസം 43505100.30

ആകക 61318835.63 ആകക 62379548.82
3.  ഋണശതീര്ഷ കണക്കസ
1. കപ്രസ്ഥാവജഡനസ ഫണസ /
 കപന്ഷന് കകസ്ഥാണ്ടജബപ്യൂഷന് 5000 1.   പലജശരഹജത മുന്കൂര് 1184654.00

2.  തജരജചസ നല്കകണ
     നജകക്ഷപങ്ങള് 7913098.72 2.  നജകക്ഷപങ്ങള് 7602725.00

3.  വസ്ഥാടെകക്കസ്ഥാരജല് നജന്നുളള
     ദവദദ്യുതജ/വസ്ഥാടര് ചസ്ഥാര്ജസ 6401900.61 3.  സസ്കപന്സസ 

അക്കടൗണസ 15094694.73

4.  ജതീവനക്കസ്ഥാരജല് നജന്നുളള
    റജക്കവറജകള് & 
സസ്കപന്സസ അക്കടൗണസ

61557.58

ആകക 1,43,81,556.91 ആകക 23882073.73
ആകക വരവസ 358391763.25 ആകക കചലവസ 415669439.68
മുന്നജരജപസ 1027506564.10 നതീക്കജയജരജപസ 970228887.67
ആകക കമസ്ഥാതസം 1385898327.35 ആകക കമസ്ഥാതസം 1385898327.35

                                                                         (ഒപസ)

സതീനജയര് കഡപപ്യൂടജ ഡയറക്ടര് 
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അനുബനസം   - 2

(ഖണജക 1.4 കസ്ഥാണുക)

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ സജരസം ആസജകള്

(2017-18 കല വസ്ഥാര്ഷജക കണക്കുകള്കക്കസ്ഥാപസം സമര്പജചതജകന പകര്പസ)

ക്രമ
നസം.

ഇനസം രൂപ (ലക്ഷതജല്)

1 വജവജധ പദ്ധതജകളുകടെ 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 ആസജകള് 8,45,00,000.00

     1.     വജവജധ പദ്ധതജകളുകടെ വജവരങ്ങളുസം സലവജലയുസം

ക്രമ
നസം. പദ്ധതജയുകടെ കപരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര്

വജസ്തൃതജ
(കസനജല്)

കഫയര് വസ്ഥാലദ്യു
(2019 കല)

( )₹

1 പനമ്പളളജ നഗര് കഷസ്ഥാപജസംഗസ
കകസ്ഥാസംപകസ

എളസംകുളസം 920/1,2,5,11
919/2

60.554 32,91,750.00

2 ബങ്കസ കഷസ്ഥാപ്പുകള്, കജഴവന 
കറസ്ഥാഡസ

എളസംകുളസം 1004/11 3.482 34,56,337.50

3 കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകസ & 
കജകയസ്ഥാസസ (ദകരളജ 
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 ഹസ്ഥാള്

എളസംകുളസം 929/5 11.762 20,59,200.00

6 കഷസ്ഥാപജസംഗസ കസനര് , എളസംകുളസം 885/3 4.72 16,47,360.00
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ക്രമ
നസം. പദ്ധതജയുകടെ കപരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര്

വജസ്തൃതജ
(കസനജല്)

കഫയര് വസ്ഥാലദ്യു
(2019 കല)

( )₹

കടെവന്ത്ര കവസ്റ്റസ

7 നഴറജ സ്കൂള്, കചരസ്ഥാനല്ലൂര് 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 
സമതീപസം

എളസംകുളസം 391, 392 50 41,18,400.00

11 കഷസ്ഥാപജസംഗസ കകസ്ഥാസംപകസ - 
കന്വേസ്ഥാര്കടഴസ ഉള്കപകടെ 
(കകന്ദ്രതീയവജദരസ്ഥാലയതജനസ 
എതജര്വശസം)

എളസംകുളസം 378/2, 384/1,2 140 24,71,040.00

12 കടെവന്ത്ര 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 സമതീപസം)

എളസംകുളസം 378/7, 381/3 12 24,71,040.00

15 വര്ക്കജസംഗസ വജമന്സസ 
കഹസ്ഥാസ്റ്റല്, ഗസ്ഥാനജ നഗര്

എളസംകുളസം 379 64 24,71,040.00

16 കഗസ്ഥാഡടൗണ്, ഗസ്ഥാനജനഗര് എളസംകുളസം 375, 378/3, 377 50.28 24,71,040.00

17 സ്റ്റസ്ഥാഫസ കന്വേസ്ഥാര്കടഴസ - 
D ദടെപസ (D9-D16)

എളസംകുളസം 378/1, 381/3 42 24,71,040.00

18 സ്റ്റസ്ഥാഫസ കന്വേസ്ഥാര്കടഴസ - 
E ദടെപസ (E9-E20)

എളസംകുളസം 379 18 24,71,040.00

19 ജജ.സജ.ഡജ.എ.  ബസ്ഥാചജകലഴസ 
കന്വേസ്ഥാര്കടഴസ

എളസംകുളസം 355/6 06 20,59,200.00

20 ജജ.സജ.ഡജ.എ. വമണ് 
ബസ്ഥാചജകലഴസ കന്വേസ്ഥാര്കടഴസ

എളസംകുളസം 354/5 02.25 20,59,200.00

21 ലക്ഷദന്വേതീപസ അഡജനജ 
കസ്ട്രേറതീവസ ഓഫതീസജനു 
സമതീപമുളള ബജല്ഡജസംഗസ 

എളസംകുളസം 369 10 14,41,440.00
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ക്രമ
നസം. പദ്ധതജയുകടെ കപരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര്

വജസ്തൃതജ
(കസനജല്)

കഫയര് വസ്ഥാലദ്യു
(2019 കല)

( )₹

(ലയണ്സസ കബജനസ 
വസ്ഥാടെകയസ നല്കജയതസ)

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 സമതീപസം)

എളസംകുളസം 125/4 09.40 82,29,375.00

25A കഗസ്ഥാഡടൗണ് - കടെവന്ത്ര 
റയജല്കവ കമല്പസ്ഥാലതജനു 
തസ്ഥാകഴ  കതക്കസ ഭസ്ഥാഗസം–

എളസംകുളസം 310, 313 13.54 41,18,400.00

25B കഗസ്ഥാഡടൗണ് - കടെവന്ത്ര 
കറയജല്കവ കമല്പസ്ഥാലതജനു
തസ്ഥാകഴ  വടെക്കസ ഭസ്ഥാഗസം–

എളസംകുളസം 310, 313 15.33 41,18,400.00

26 സ്റ്റുഡജകയസ്ഥാ 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. ഹസ്ഥാള് 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
577/2,3,4,12,

17,18

128 32,91,750.00

30 ഫസ്ഥാറ്റുകള് - സടൗതസ 
കകസ്ഥാകമഴരല് കസനര്

എളസംകുളസം 553/2 14 32,91,750.00
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ക്രമ
നസം. പദ്ധതജയുകടെ കപരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര്

വജസ്തൃതജ
(കസനജല്)

കഫയര് വസ്ഥാലദ്യു
(2019 കല)

( )₹

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, കൃതജമ 
ടെര്ഫസ , ഓഫതീസസ മുറജകള്

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 - 
കവളജദമതസ്ഥാനതജനുസം 
കധസ്ഥാബജ ഘസ്ഥാനക്കുസം സമതീപസം

കഫസ്ഥാര്ടസ
കകസ്ഥാചജ

892/1A2-B2,
882/2

275 ഗവ. കപ്രസ്ഥാപര്ടജ

34 ഫജഷസ ഫസ്ഥാസം പളളുരു
തജ

139, 140, 141,
142

470 9,90,000.00

35 കഡസ്ഥാര്മജററജ ലസ്ഥാബസ & 
കസ്റ്റസ്ഥാകറജസ ബജല്ഡജസംഗസ

പളളുരു
തജ

150/1B2 40 16,50,000.00

36 ബങ്കസ ബസസ്ഥാര് - CMDS 
(ദഹകക്കസ്ഥാടെതജ Jn 
ബങ്കുകള്)

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 (രസ്ഥാകജന്ദ്ര 
ദമതസ്ഥാനസം)

എളസംകുളസം 843P --- 82,29,375.00

40 കകസ്ഥാകമഴരല് ബജല്ഡജസംഗസ, 
ശസ്ഥാസസ്ഥാ കടെമ്പജള് കറസ്ഥാഡസ

എളസംകുളസം 111/2 07.60 27,15,693.75

41 BOT ബജല്ഡജസംഗസ - ശസ്ഥാസസ്ഥാ 
കടെമ്പജള് കറസ്ഥാഡസ (Sl.No.3 
ഉള്കപകടെ)

എളസംകുളസം 111/2 07.60 27,15,693.75
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ക്രമ
നസം. പദ്ധതജയുകടെ കപരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര്

വജസ്തൃതജ
(കസനജല്)

കഫയര് വസ്ഥാലദ്യു
(2019 കല)

( )₹

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/-

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/-
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Sl.No. Buildings Area Cost ( )₹

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/-

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/-
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Sl.No. Buildings Area Cost ( )₹

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.

പദ്ധതജയുകടെ കപരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ
(കസനജല്)

കഫയര് 
വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)
( )₹

1 എളസംകുളസം കവസ്റ്റസ 
എക്സ്റ്റന്ഷന് 
ഡജ.ടെജ.പജ. 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

--- ---” --- ---” 924 04.35 6,17,760.00

--- ---” --- ---” 1044/9 04 39,50,100.00
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ക്രമ
നസം. പദ്ധതജയുകടെ കപരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)

കഫയര് 
വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)
( )₹

--- ---” --- ---” 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.പജ. 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 കടെവന്ത്ര കവസ്റ്റസ 
ഡജ.ടെജ.പജ. 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 കടെവന്ത്ര 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 റതീ സര്കവ്വ നസം. 12.60 8,25,000.00
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ക്രമ
നസം. പദ്ധതജയുകടെ കപരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)

കഫയര് 
വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)
( )₹

സതീസം (കഫസസ - II) ഈസ്റ്റസ 324/12 (BL35)

--- ---” --- ---” --- ---” 33.16 8,25,000.00

--- ---” --- ---” --- ---” 26.22 8,25,000.00

7 കരജമുഗള് ദസറസ & 
സര്വ്വതീസസ സതീസം

പുതന്കുരജ
ശസ

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.പജ. 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
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ക്രമ
നസം. പദ്ധതജയുകടെ കപരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)

കഫയര് 
വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)
( )₹

10 പസ്ഥാട്ടുപുരയല് ഏരജയ 
ഡജ.ടെജ.പജ. സതീസം

തൃക്കസ്ഥാക്കര
സടൗതസ
(ഓള്ഡസ)

324, 325 89 17,32,500.00

--- ---” --- ---” 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
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ക്രമ
നസം. പദ്ധതജയുകടെ കപരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)

കഫയര് 
വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)
( )₹

--- ---” --- ---” 322/1 0.57 28,82,880.00

--- ---” --- ---” 274/2 0.72 20,59,200.00

12 എളസംകുളസം കനസ്ഥാര്തസ 
ഡജ.ടെജ.പജ. 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.പജ. സതീസം

എളസംകുളസം 436/8 02.42 20,59,200.00

14 കലൂര് ഏരജയ ഡജ.ടെജ.പജ.
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 രസ്ഥാകമശന്വേരസം കവസ്റ്റസ 
ഡജ.ടെജ.പജ. സതീസം

പളളുരുതജ 145/2,3,5A,
12,13A

171.18 9,90,000.00

--- ---” --- ---” 145/7,14,13,3,1 1270 9,90,000.00
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ക്രമ
നസം. പദ്ധതജയുകടെ കപരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)

കഫയര് 
വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)
( )₹

44,132, 142,143

--- ---” --- ---” 156/2 70 11,55,000.00

--- ---” --- ---” 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

--- ---” രസ്ഥാകമശന്വേരസം &
പളളുരുതജ

463, 158/4 10 11,55,000.00

--- ---” രസ്ഥാകമശന്വേരസം 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

--- ---” കതസ്ഥാപ്പുസംപടെജ 1192 208 12,37,500.00

--- ---” രസ്ഥാകമശന്വേരസം 1464 10 10,72,500.00

--- ---” പളളുരുതജ 205/1A, 2A 22 11,55,000.00

--- ---” രസ്ഥാകമശന്വേരസം 745/5 08 10,72,500.00

--- ---” --- ---” 462/4 03.50 9,90,000.00

--- ---” --- ---” 1853 10,72,500.00

16 കകസ്ഥാചജന് മദറന് 
ദഡ്രൈവസ 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
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ക്രമ
നസം. പദ്ധതജയുകടെ കപരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)

കഫയര് 
വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)
( )₹

--- ---” --- ---” 843(P) 25 82,29,375.00

--- ---” --- ---” 843(P) 07 82,29,375.00

--- ---” --- ---” 843(P) 24 82,29,375.00

--- ---” --- ---” 843(P) 133 82,29,375.00

17 സടൗതസ കകസ്ഥാകമഴരല് 
ഡജ.ടെജ.പജ. 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.പജ. 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 ദസറസ & 
സര്വ്വതീസസ ഡജ.ടെജ.പജ. 
സതീസം

മരടെസ 172/22,23 15 9,97,920.00

21 ഇനര്നസ്ഥാഷണല് 
കസ്റ്റഡജയസം വജസജനജറജ 
& സര്വ്വതീസസ ഡജ.ടെജ.പജ. 
സതീസം

എളസംകുളസം 106/3 06.86 16,47,360.00
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ക്രമ
നസം. പദ്ധതജയുകടെ കപരസ വജകലജസ സര്കവ്വ നമ്പര് വജസ്തൃതജ

(കസനജല്)

കഫയര് 
വസ്ഥാലദ്യു

(2019 കല)
( )₹

--- ---” എളസംകുളസം 107/1,2 05.90 6,17,760.00

--- ---” എളസംകുളസം 106-107-111-
112-100-99-97

3200 26,76,960.00

--- ---” പൂണജത്തുറ 117-130, 
136-138

22 ചജലവന്നൂര് ദസറസ & 
സര്വ്വതീസസ ഡജ.ടെജ.പജ. 
സതീസം

എളസംകുളസം 635 12 16,47,360.00

--- ---” --- ---” 584/3 19 14,41,440.00

23 ചജലവന്നൂര് 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 ചങ്ങമ്പുഴ പസ്ഥാര്ക്കസ ചങ്ങമ്പുഴ
പസ്ഥാര്ക്കസ

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
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CMDS Scheme  - Asset Details 

Sl.No. Description Age of the
building

Amount 
( )₹

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

10 Smrithi Mandapam
Compound Wall

67.80m2 97,632
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Sl.
No.

Descrption Area Present Cost
( )₹

Age of the
building 

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 ( )₹

Quality Control Lab at GCDA Office Building 85,650/-

4.   ഇലകജക്കല് ആസജകള്

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

III JNI Stadium, Kaloor

1.   2 nos1600 KVA Transformer 50.00
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Sl.No. Electrical Assets Approx. Amount in Lakhs

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

                                                                                   (ഒപസ)                    
സതീനജയര് കഡപപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്
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അനുബനസം   - 3

(ഖണജക  1.4 കസ്ഥാണുക)

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ   31.03.2019   വകരയുളള

ബസ്ഥാധരതകള്

ക്രമ നസം. ഇനസം രൂപ (ലക്ഷതജല്)

1 സര്ക്കസ്ഥാര് വസ്ഥായ്പകള് 60,48,95,769.47

2 ഗരസ്ഥാരണജ കമതീഷന് 12,77,36,896.00

ആകക 73,26,32,665.47

                                                               (ഒപസ)
സതീനജയര് കഡപപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്
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അനുബനസം   - 4

(ഖണജക  1.5 കസ്ഥാണുക)

വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ   2018-2019   വര്ഷകതക്കുളള
പദ്ധതജ നജര്കദ്ദേശങ്ങള്

(നസം. 2921/എഫസ. ഡജ.4/2018-19/ജജസജഡജഎ തതീയതജ 7.8.2019 പ്രകസ്ഥാരസം ജജസജഡജഎ കസക്രടറജ
 സമര്പജചതജകന പകര്പസ)

നസം. ശതീര്ഷകസം പദ്ധതജയുകടെ കപരസ രൂപ (ലക്ഷതജല്)

1 26177
ഹടൗസജസംഗസ സതീസം (എളസംകുളസം കവസ്റ്റസ എക്കസ്റ്റന്ഷന് 
സതീസം) കകസ്ഥായജതറ അണര് പസ്ഥാസസ/കടെസ്ഥാമജ കലയജനജനസ 
സമതീപസം

15

2 26178 കക.കക. കറസ്ഥാഡസ - കതൃക്കടെവസ മുതല് കലൂര് വകര ഇടെതസ 
വശകത ഫുട്പസ്ഥാതസ നവതീകരണസം

100

3 26179 കക.കക. കറസ്ഥാഡസ - കതൃക്കടെവസ മുതല് കലൂര് വകര വലതസ
വശകത ഫുട്പസ്ഥാതസ നവതീകരണസം

100

4 26180 എകജബജഷന്-കസം-കണ്കവന്ഷന് കസനര് - 
മണപസ്ഥാടജപറമ്പസ (പജ.പജ.പജ.)

20

5 26181 അസംകബദ്കര് കസ്റ്റഡജയസം - സ്കപസ്ഥാര്ട്സസ സജറജ 
(പജ.പജ.പജ.)

20

6 26182 കകബജള് കസ്ഥാര് - മദറന് ദഡ്രൈവസ മുതല് കബസ്ഥാള്ഗസ്ഥാടജ 
വകര (പജ.പജ.പജ.)

10

7 26183 ലതീനജയര് പസ്ഥാര്ക്കസ - മദറന്  ദഡ്രൈവസ വസ്ഥാകസ കവ 
(ബജ.ഒ.ടെജ.)

25

8 26184 ശജഹസ്ഥാബസ തങ്ങള് കറസ്ഥാഡസ  - ബസ്ഥാക്കജയുളള ഭൂമജയുകടെ 
ഫലപ്രദമസ്ഥായ ഉപകയസ്ഥാഗസം - ബങ്കസ - കഷസ്ഥാപസ

65

9 26185 മള്ടജകലവര് പസ്ഥാര്ക്കജസംഗസ (പജ.പജ.പജ.)
മദറന് ദഡ്രൈവസ/കലൂര് കസ്റ്റഡജയസം

15

                                                              (ഒപസ)

   സതീനജയര് കഡപപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്
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അനുബനസം   - 5
(ഖണജക 1.13 കസ്ഥാണുക)

31.03.2019   വകരയുളള സജരനജകക്ഷപങ്ങളുകടെ വജവരങ്ങള്
(നസം. 2921/എഫസ. ഡജ.4/2018-19/ജജസജഡജഎ തതീയതജ 7.8.2019 പ്രകസ്ഥാരസം ജജസജഡജഎ കസക്രടറജ സമര്പജചതജകന പകര്പസ)

Sl.No Name of Bank FD Receipt No. From To FD Value ( )₹
Interest
Rate

Sl.No. in FD
Register

1 Addl. Sub Treasury 186843 21.04.2018 21.04.2019 2,78,93,200 8.5 944

2 Addl. Sub Treasury 196594 22.05.2018 22.05.2019 3,41,67,900 8.5 949

3 Addl. Sub Treasury 196595 22.05.2018 22.05.2019 3,43,67,700 8.5 950

4 Addl. Sub Treasury 196641 02.06.2018 02.06.2019 5,00,00,000 8.5 953

5 Addl. Sub Treasury 196642 02.06.2018 02.06.2019 5,00,00,000 8.5 954

6 Addl. Sub Treasury 196643 02.06.2018 02.06.2019 5,00,00,000 8.5 955

7 Addl. Sub Treasury 196644 02.06.2018 02.06.2019 3,22,88,000 8.5 956

8 People's Urban Bank, Kadavanthra 227111 08.06.2018 08.06.2019 5,00,00,000 8.6 957

9 People's Urban Bank, Kadavanthra 227112 08.06.2018 08.06.2019 5,33,61,282 8.6 958

10 People's Urban Bank, Kadavanthra 227113 09.06.2018 09.06.2019 5,00,00,000 8.6 959

11 People's Urban Bank, Kadavanthra 227114 09.06.2018 09.06.2019 5,00,00,000 8.6 960

12 People's Urban Bank, Kadavanthra 227115 09.06.2018 09.06.2019 5,00,00,000 8.6 961

13 People's Urban Bank, Kadavanthra 227116 09.06.2018 09.06.2019 3,08,90,847 8.6 962
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Sl.No Name of Bank FD Receipt No. From To FD Value ( )₹ Interest
Rate

Sl.No. in FD
Register

14 Addl. Sub Treasury (S/b A/c) 170226 14.06.2018 14.06.2019 5,00,00,000 8.5 964

15 Addl. Sub Treasury (S/b A/c) 170227 14.06.2018 14.06.2019 5,00,00,000 8.5 965

16 Addl. Sub Treasury (S/b A/c) 170228 14.06.2018 14.06.2019 5,00,00,000 8.5 966

17 Addl. Sub Treasury (S/b A/c) 170229 14.06.2018 14.06.2019 5,00,00,000 8.5 967

18 Addl. Sub Treasury (S/b A/c) 170230 14.06.2018 14.06.2019 5,00,00,000 8.5 968

19 Addl. Sub Treasury (S/b A/c) 170231 14.06.2018 14.06.2019 4,90,00,000 8.5 969

20 People's Urban Bank, Kadavanthra 231904 09.07.2018 09.07.2019 1,00,00,144 8.6 971

21 ESAF Tripunithura 10190000340703 27.03.2019 28.03.2020 95,00,000 8.68 985

22 ESAF Tripunithura 10190000340783 27.03.2019 28.03.2020 90,00,000 8.68 985

                                                                                                                                                      (ഒപസ)

 സതീനജയര്  കഡപപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്
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അനുബനസം   - 6

(ഖണജക 1.14 കസ്ഥാണുക)
സര്ക്കസ്ഥാര് വസ്ഥായ്പകള്   - 31.03.2019   വകരയുളള ആകക കുടെജശ്ശേജക

(നസം. 2921/എഫസ. ഡജ.4/2018-19/ജജസജഡജഎ തതീയതജ 7.8.2019 പ്രകസ്ഥാരസം ജജസജഡജഎ കസക്രടറജ സമര്പജചതജകന പകര്പസ)

ക്രമ
നസം.

ഉതരവസ നമ്പരുസം തതീയതജയുസം തുക (ലക്ഷ
തജല്) മുതല് ( )₹ പലജശ ( )₹ പജഴപലജശ ( )₹ കമസ്ഥാതസം തുക

( )₹

സര്ക്കസ്ഥാര് വസ്ഥായ്പ
1 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.221/98/എല്.എ.ഡജ, 24.10.1998 697.14 69714000 170461235 2929802.47 243105037.50

ഓപണ് മസ്ഥാര്ക്കറസ വസ്ഥായ്പ
1 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1738/95/എല്.എ.ഡജ, 30.03.1995 75 7500000 21768750 369531.25 29638281.25
2 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1418/96/എല്.എ. ഡജ, 19.03.1996 87.5 8750000 28218750 369531.25 37338281.25
3 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.904/97/എല്.എ.ഡജ, 06.03.1997 100 10000000 33000000 378125.00 43378125.00
4 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.836/98/എല്.എ.ഡജ, 24.03.1998 100 10000000 29400000 360937.50 39760937.50
5 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.733/99/എല്.എ.ഡജ, 27.02.1999 100 10000000 27000000 343750.00 37343750.00

6
ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1471/2000/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ, 
29.03.2000 100 10000000 25650000 522500.00 36172500

7
ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.4934/2000/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ, 
13.12.2000 200 20000000 39600000 990000.00 60590000

8 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.998/2001/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ, 16.03.01 125 12500000 24750000 618750.00 37868750
9 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1180/2003/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ, 28.03.03 30 3000000 5280000 132000.00 8412000
10 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1098/2004/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ, 23.03.04 65 6500000 10725000 268125.00 17493125
11 ജജ.ഒ.(ആര്.ടെജ)നസം.1143/2005/എല്.എസസ.ജജ.ഡജ, 23.03.05 53.5 5350000 8239000 205982.00 13794982

ആകക 173314000 424092735 7489034.47 604895769.47

 

                                                                                                                                                      (ഒപസ)

സതീനജയര് കഡപപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്
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അനുബനസം   -  7
(ഖണജക 1.15 കസ്ഥാണുക)

GUARANTEE COMMISSION
(നസം. 2921/എഫസ. ഡജ.4/2018-19/ജജസജഡജഎ തതീയതജ 7.8.2019 പ്രകസ്ഥാരസം ജജസജഡജഎ കസക്രടറജ

 സമര്പജചതജകന പകര്പസ)

Sl.No.

Amount during 2018-19 Guaratee Commission
outstanding as on

31.10.2019 with interest
( )₹

Guaratee
Commission

( )₹

Penal Interest
( )₹

1. 35,99,411 4,31,929 40,31,341

2. 26,97,622 3,23,715 30,21,337

3. 21,86,355 2,62,363 24,48,717

4. 28,51,252 3,42,150 31,93,402

5. 37,14,614 4,45,754 41,60,367

6. 8,31,13,626 99,73,635 9,30,87,261

7. 1,58,87,920 19,06,550 1,77,94,471

Total 11,40,50,800 136,86,096 12,77,36,896

                                                                              (ഒപസ)

   സതീനജയര് കഡപപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്
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അനുബനസം   - 8
(ഖണജക  1.17 കസ്ഥാണുക)

31.03.2019      ല് കപന്ഷന് ഫണജല് ഉളള സജര നജകക്ഷപ വജവരങ്ങള്
(നസം. 2921/എഫസ. ഡജ.4/2018-19/ജജസജഡജഎ തതീയതജ 7.8.2019 പ്രകസ്ഥാരസം സമര്പജചതജകന പകര്പസ)

ക്രമ
നസം.

ബസ്ഥാങ്കസ /  ടഷറജ നജകക്ഷപ തതീയതജ തുക ( )₹

1 ടഷറജ കസവജസംങ്സസ ബസ്ഥാങ്കസ 11.04.2018 50,00,000

2 ടഷറജ കസവജസംങ്സസ ബസ്ഥാങ്കസ 11.04.2018 9,00,00,000

3 ടഷറജ കസവജസംങ്സസ ബസ്ഥാങ്കസ 11.04.2018 1,50,00,000

4 ടഷറജ കസവജസംങ്സസ ബസ്ഥാങ്കസ 13.04.2018 3,54,27,400

5 ടഷറജ കസവജസംങ്സസ ബസ്ഥാങ്കസ 16.04.2018 1,50,00,000

6 ടഷറജ കസവജസംങ്സസ ബസ്ഥാങ്കസ 25.04.2018 2,83,53,742

7 ടഷറജ കസവജസംങ്സസ ബസ്ഥാങ്കസ 16.05.2018 1,00,00,000

8 ടഷറജ കസവജസംങ്സസ ബസ്ഥാങ്കസ 22.05.2018 1,00,00,000

9 ടഷറജ കസവജസംങ്സസ ബസ്ഥാങ്കസ 22.05.2018 3,00,00,000

10 ടഷറജ കസവജസംങ്സസ ബസ്ഥാങ്കസ 07.06.2018 3,00,00,000

11 പതീപജള്സസ അര്ബന്  കകസ്ഥാപകററതീവസ ബസ്ഥാങ്കസ 20.06.2018 3,00,00,000

12 ടഷറജ കസവജസംങ്സസ ബസ്ഥാങ്കസ 13.07.2018 3,27,05,300

13 ടഷറജ കസവജസംങ്സസ ബസ്ഥാങ്കസ 18.07.2018 1,00,00,000

14 ടഷറജ കസവജസംങ്സസ ബസ്ഥാങ്കസ 26.07.2018 1,15,00,000

15 ടഷറജ കസവജസംങ്സസ ബസ്ഥാങ്കസ 22.09.2018 2,00,00,000

16 പതീപജള്സസ അര്ബന്  കകസ്ഥാപകററതീവസ ബസ്ഥാങ്കസ 13.12.2018 3,00,00,000

17 പതീപജള്സസ അര്ബന്  കകസ്ഥാപകററതീവസ ബസ്ഥാങ്കസ 11.01.2019 2,00,00,000

18 ടഷറജ കസവജസംങ്സസ ബസ്ഥാങ്കസ 21.02.2019 1,00,00,000

19 സടൗതസ ഇന്ഡരന് ബസ്ഥാങ്കസ 05.03.2019 20,38,82,086

20 ESAF സസ്ഥാള് ഫജനസ്ഥാന്സസ ബസ്ഥാങ്കസ ലജമജറഡസ 22.03.2019 2,00,00,000

21 ടഷറജ കസവജസംങ്സസ ബസ്ഥാങ്കസ
(24.03.2019 പുനനഃനജകക്ഷപസം നടെകതണജയജരുന്നതസ 05.04.2019
ല് ESAF കലക്കസ മസ്ഥാറജ നജകക്ഷപജച)

24.03.2019 1,02,30,832

ആകക 66,70,99,360

                                                                       

                                                                        (ഒപസ)

 സതീനജയര് കഡപപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്
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അനുബനസം   - 9
(ഖണജക 4.2 കസ്ഥാണുക)

31.03.2019   വകര നല്കജയതജല് ക്രമതീകരജക്കസ്ഥാത മുന്കൂറുകളുകടെ 
വജശദവജവരസം കസ്ഥാണജക്കുന്ന പതജക

ക്രമ
നസം.

ബജല് നമ്പര് &
തതീയതജ ബജല് വജവരങ്ങള് 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 ഗസ്ഥാനജ സ്ട്രേക്ചര് നജര്മജക്കുന്നതജനസ 
കവണജയുളള കചലവസ  - സ്കപഷരല് 
തഹസതീല്ദസ്ഥാര്ക്കസ കകസ്ഥാടുതതസ

10,000

1998-99

ശ്രതീ  .   എസസ  .  വജജയകുമസ്ഥാര്   (  എ  .  റജ  .  പജ  )

2
25.11.98 ബജല് 
നസം.1227/98-99 
(പജ.എല്.4/18681/98)

സര്കവ്വ വര്ക്കജനസ കവണജ കകസ്ഥാടുതതസ - 
ഇ.ഡബപ്യൂ.എസസ.റജ.പജ.കനസ്ഥാല്, ചജലവന്നൂര് 5,000

ശ്രതീ. നസറുദ്ദേതീന്. എ.റജ.പജ

സ്റ്റതീല് കകസ്ഥാസംപകസ  ,   കകസ്ഥാഴജകക്കസ്ഥാടെസ

3 18.7.98 ബജ.ആര്. 
നസം.507/ 98-99

100% അഡന്വേസ്ഥാന്സസ കകസ്ഥാടുതതസ - സ്റ്റതീല് 
വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ 4,03,884

4 23.09.98 ബജ.ആര് നസം. 
859/98-99

100% അഡന്വേസ്ഥാന്സസ കകസ്ഥാടുതതസ - സ്റ്റതീല് 
വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ 2,61,588

1999-2000

ശ്രതീമതജ  .  ടെജ  .  കക  .  അന്നമ  ,   കസക്ഷന് ഓഫതീസര്  ,   റവനപ്യൂ

5
19.05.99 ബജല് 
നസം.202/99-00(9989/ 
എകസ്റ്ററസ/എ 1/98)

സ്കപഷരല് തഹസതീല്ദസ്ഥാര്ക്കസ (എല്.എ) 
കകസ്ഥാടുതതസ - മടസ്ഥാകഞരജ പസ്ഥാലതജകന 
കനസ്ഥാടജഫജകക്കഷന് പ്രസജദ്ധതീകരജക്കുന്നതജകന 
കചലവസ എല്.എ.ആക്ടസ അനുസരജചസ

50,000
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ക്രമ
നസം.

ബജല് നമ്പര് &
തതീയതജ ബജല് വജവരങ്ങള് തുക ( )₹

6

29.05.99 ബജല് 
നസം.355/99-00 
(ഓര്ഡര്)നസം.17004/ 
പജ.പജ.എസം./99)

പ്രജന്സജപസ്ഥാളജനസ കകസ്ഥാടുതതസ - അഗജകള്ചറല് 
ഓഫതീസസ, എറണസ്ഥാകുളസം.  മൂവസ്ഥാറ്റുപുഴ 
ഇ.ഇ.സജ.മസ്ഥാര്ക്കറജകല ഉദ്ഘസ്ഥാടെന ചടെങ്ങജകന 
കചലവസ

50,000

2002-2003

7 2009/02-03/19.06.02
പ്രജന്സജപസ്ഥാള്, സ്കൂള് ഓഫസ എഞജനതീയറജസംഗസ - 
പജ.ആര്.4/19076/കകസ്ഥാചജയജകല ഇന്ഡസ്ട്രേജയല് 
മസ്ഥാകനജ്കമനജകനക്കുറജചളള പഠനസം നടെതജയതജനസ

2,00,000

2003-04

8 81/03-04   23.04.03 അഡന്വേകക്കറസ ഒ.എ.ദസ്ഥാസജനസ നല്കജയതസ
5,000

2014-15

9 516/2014-15/
03.09.2014

എറണസ്ഥാകുളസം രസ്ഥാകജന്ദ്ര ദമതസ്ഥാനജയജല് കബസ്ഥാര്കവല്
നജര്മജക്കുന്നതജനസ  ശ്രതീ.ഷസ്ഥാനവസ്ഥാസസ,  അസജസ്റ്റനസ
എഞജനതീയര്ക്കസ നല്കജയതസ

19,500.00

2015-16

10
B/R No.966/15-16/

15.10.2015

ഇലക്ഷന്  കചലവസ  -  ശ്രതീ.  എസം.സജ.കജസ്ഥാസഫസ,
അസജസ്റ്റനസ  അഡജനജകസ്ട്രേറതീവസ  ഓഫതീസര്ക്കസ
നല്കജയതസ

2,50,00.00

11 B/R No.1644/15-16/
01.03.2016

കലസര് കഷസ്ഥായസ  കസസ്ഥാക്കസ ഫ്ലൂയജഡസ വസ്ഥാങ്ങുന്നതജനസ
ശ്രതീ.വജ.കമസ്ഥാഹനദസ്ഥാസന്,  അസജ.  എഞജനജയര്ക്കസ
നല്കജയതസ

2,80,00.00

12
B/R No.1679/15-16/

05.03.2016

ഫജഷസ  ഫസ്ഥാസം  കപ്രസ്ഥാജക്ടജകന  ഉദ്ഘസ്ഥാടെനകചലവസ  -
ശ്രതീമതജ.ദജവര  വജജയന്,  അസജ.  എഞജനജയര്ക്കസ
നല്കജയതസ

10,00,00.00

2016-17

13 142/2016-17 കകജസ  ഫജഷസ  ഫസ്ഥാസം  കപ്രസ്ഥാജക്ടജനു  കവണജ  അസജ.
എഞജനതീയര് ശ്രതീമതജ 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
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ക്രമ
നസം.

ബജല് നമ്പര് &
തതീയതജ ബജല് വജവരങ്ങള് തുക ( )₹

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

ശ്രതീ  വജ  കമസ്ഥാഹനദസ്ഥാസന്,അസജ.  എഞജനതീയര്ക്കസ
ഇലകജക്കല്  ഇന്സ്കപകകറജകല  ഫതീസസ
ഇനതജല് നല്കജയതസ

6,000

2017-18

20
1821/17-18 / 
06.10.2017

സജ.ജയചന്ദ്രന്,  അസജസ്റ്റനസ  എഞജനതീയര്ക്കസ
ജവഹര്ലസ്ഥാല്  കനഹ്രു  അനസ്ഥാരസ്ഥാഷ്ട്ര
കസ്റ്റഡജയതജല്  ഫസ്ഥാഗസ  കഫ്രെയജസംസസ
നജര്മജക്കുന്നതജനസ നല്കജയതസ

99,000

21
904/17-18  /
17.10.2017

സജ.ജയചന്ദ്രന്,  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

                                                                     (ഒപസ)

സതീനജയര് കഡപപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്
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കക.എസസ.എ.ജജ.ഡജ.എ(എ 4)270/2021 കകരള സസംസസ്ഥാന ഓഡജറസ വകുപസ 
വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ വജകസന അകതസ്ഥാറജറജ 
ഓഡജറസ കസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം, കകസ്ഥാചജ - 682020.
കഫസ്ഥാണ് : 0484 2205882
email : gcdaaudit.ksad@kerala.gov.in
തതീയതജ : 27.01.2022

ഓഡജറസ സര്ടജഫജക്കറസ   - 2018-19

1994  കല  കകരള  കലസ്ഥാക്കല്  ഫണസ  ഓഡജറസ  നജയമതജകല  4-ാസ്ഥാസം  വകുപസ,

2015 കല  കകരള  ടെടൗണ്  ആനസ  കണ്ടജ  പസ്ഥാനജസംഗസ  (കഡവലപസകമനസ  അകതസ്ഥാറജറതീസസ)

ചടങ്ങളജകല ചടസം 59, 2016 കല കകരള നഗര-ഗസ്ഥാമസ്ഥാസൂതണ നജയമതജകല വകുപസ 100

എന്നജവ  അനുസരജചസം  കസംപ് കടസ്ഥാളര്   ആന്ഡസ  ഓഡജറര്  ജനറല്  നജര്കദ്ദേശജച

ഓഡജറജസംഗസ  സ്റ്റസ്ഥാന്കഡര് ഡുകള്  അവലസംബജചസം  വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ  വജകസന

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  2018-19  വര്ഷകത  വസ്ഥാര്ഷജക  ധനകസ്ഥാരര  കസ്റ്ററസകമനസ

പരജകശസ്ഥാധജചതസ്ഥായജ ഞസ്ഥാന് സസ്ഥാക്ഷരകപടുത്തുന്നു.

എകന റജകപസ്ഥാര്ടജകല ഭസ്ഥാഗസം  1.4  ല് പ്രതജപസ്ഥാദജചജട്ടുളള അപസ്ഥാകതകള് ഒഴജകക

എകന  അഭജപ്രസ്ഥായതജല്  വസ്ഥാര്ഷജക  ധനകസ്ഥാരരപതജക  വജശസ്ഥാലകകസ്ഥാചജ  വജകസന

അകതസ്ഥാറജറജയുകടെ  2018-19  കല  വരവസ-കചലവകകള  ശരജയസ്ഥായ  രതീതജയജല്

അവതരജപജക്കുന്നു.

                                                                    (ഒപസ)
സതീനജയര് കഡപപ്യൂടജ ഡയറക്ടര്
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