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മുഖവുര

കലഭാക്കൽ ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനിയുസടെ  അദദ്ധ്യക്ഷനഭായ ഞഭാൻ,  സമനിതനിയുസടെ
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം സമനിതനി (2021-2023)യുസടെ പതനിനഭാറഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി  (2011-2014)യുസടെ  20-ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല
(സകേഭാച്ചനി  കകേഭാര്പകറഷസന  സന്റിംബനനിച്ചതറ)  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച
നടെപടെനികേള അടെനിസഭാനമഭാക്കനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2021 നവന്റിംബര് മഭാസന്റിം 2-ാ തതീയതനി കചേര്ന്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

ശനിപഭാര്ശ ഖണനികേകേളനികന്മേലുള  സര്ക്കഭാര് നടെപടെനികേളസടെ  പരനികശഭാധനയനില് സമനിതനിക്കറ
ആവശദ്ധ്യമഭായ സഹഭായങ്ങള നല്കേനിയ സന്റിംസഭാന ഓഡനിററ  വകുപറ  ഡയറക്ടകറഭാടെറ  സമനിതനിക്കുള
നനനി കരഖസപടുത്തുന.

ടെനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക്ഷന്,

2021 നവന്റിംബര് 9.                                    കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം I

1.1 പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി  (2011-2014)യുടടെ  20- ാാമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടല
(ടകപ്പോചറി  പകപ്പോര്പപറഷടനെ  സയംബനറിചതട)  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്  സസസ്വീകരറിച
നെടെപടെറികളുള്ടപടതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോര്ടട.

1.2  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി (2011-2014)യുടടെ 20- ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടട
2013 ഏപറില് മപ്പോസയം 9-ാം തസ്വീയതറി സഭയറില് സമര്പറിച.  പസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറില് ആടക 63
ശറിപപ്പോര്ശകളപ്പോണുള്ളതട.  ഇവയറില് ഖണറിക 99, 177 ഒഴറിടക എലപ്പോ ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലയം
മറുപടെറി ലഭറിചറിട്ടുണട.  ററിപപപ്പോര്ടറില് പശഷറിക്കുന്ന  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച
നെടെപടെറി  പസ്റ്റേറട ടമന്റുകള് ഇവയറിപന്മേലള്ള പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെക്കുററിപട  എന്നറിവ  21-11-2018  തസ്വീയതറിയറിടല  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി
പരറിഗണറിക്കുകയുയം   ശറിപപ്പോര്ശ  ഖണറികകള്  106,  107,  108,  113,  114,  142,  143
എന്നറിവയറിപന്മേല്  ലഭറിച  മറുപടെറി  തൃപറികരമലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  അതട  സയംബനറിചട  സമറിതറി
അധറിക വറിവരയം ആരപ്പോയുകയുയം ടചെയറിരുന.  എന്നപ്പോല് ആയതറിനുള്ള മറുപടെറി നെപ്പോളറിതുവടര
ലഭറിചറിടറില.

1.3  സമറിതറി  ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശ,  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് ലഭറിച മറുപടെറി,  പകരള
സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട,  സമറിതറി ആരപ്പോഞ
അധറികവറിവരയം,  അധറികവറിവരതറിപന്മേല്  ലഭദമപ്പോയ  മറുപടെറി,  തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ  എന്നറിവ
അദദപ്പോയയം II-ല് പചെര്തറിരറിക്കുന.

1.4 സര്ക്കപ്പോരറില്  നെറിനയം  ലഭറിച  മറുപടെറിയുടടെയുയം  സയംസപ്പോനെ  ഓ ഡറിറട  വകുപട
ഡയറക്ടറുടടെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെയുയം  അടെറിസപ്പോനെതറില്  അനെന്തര
നെടെപടെറികള്  തുടെപരണതറില  എന്നട  തസ്വീരുമപ്പോനെറിച  ശറിപപ്പോര്ശകളുയം  ആയതറിപന്മേല്  ലഭറിച
മറുപടെറികളുയം അദദപ്പോയയം III-ല് പചെര്തറിരറിക്കുന.

1.5  സമറിതറി  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  നെപ്പോളറിതുവടര  സര്ക്കപ്പോര്  മറുപടെറി
ലഭദമപ്പോകപ്പോത ശറിപപ്പോര്ശകള് അദദപ്പോയയം IV-ല് പചെര്തറിരറിക്കുന.

2013-ല്  സമര്പറിച  സമറിതറി  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  അവപശഷറിക്കുന്ന  ശറിപപ്പോര്ശകളറില്
നെപ്പോളറിതുവടര മറുപടെറി ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതതറില് സമറിതറി കടുത അതൃപറി പരഖടപടുത്തുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപയം
പസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി സയംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
സമര്പറിക്കുവപ്പോനുയം നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

2064/2021.



2

അദദപ്പോയയം II

സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശകളുയം  സര്ക്കപ്പോര്  സസസ്വീകരറിച  നെടെപടെറികളുയം
ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലള്ള  മറുപടെറി  തൃപറികരമലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ
അധറികവറിവരങ്ങളുയം തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശകളുയം.

ഖണറിക നെമ്പര്   106, 107, 108

ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.1  ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭയട  പഷപ്പോപറിയംഗട  പകപ്പോയംപ്ലകട  നെറിര്മറിക്കുന്നതറിനെപ്പോയറി  തൃപ്പൂണറിത്തുറ
പപ്പോലസട  അഡ് മറിനെറിസ് പട്രേഷന്  പബപ്പോര്ഡറില്നെറിനയം  85,58,325  രൂപ  നെല്കറി
ടപപ്പോനയംവറിലയ്ടക്കടുത കൃഷ്ണവറിലപ്പോസയം ടകപ്പോടപ്പോരവളപറിടല  1.28  ഏക്കര് ഭൂമറി,  ലകദമറിട
പദതറിക്കട  വറിനെറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോടതയുയം  സര്ക്കപ്പോര്  അനുമതറി  കൂടെപ്പോടതയുമപ്പോണട  എറണപ്പോകുളയം
ശറിവപകത്ര സമറിതറിയുടടെ അഭദര്ത്ഥനെ പകപ്പോരയം  3.75  പകപ്പോടെറി രൂപയട പകത്രപ്പോവശദതറിനെട
നെല്കുവപ്പോന്  നെഗരസഭപ്പോ  കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുതടതന്നട  സമറിതറി  മനെസറിലപ്പോക്കുന.
ടപപ്പോനയംവറിലയ്ടക്കടുത ഭൂമറിയുടടെ വറില നെറിശ്ചയറിചതറില് ആപകപമുന്നയറിചട തൃപ്പൂണറിത്തുറ
പപ്പോലസട അഡ് മറിനെറിസ് പട്രേഷന് എറണപ്പോകുളയം സബ്പകപ്പോടെതറിയറില് സമര്പറിച എല്.എ.ആര്.
പകസറിപന്മേലള്ള  പകപ്പോടെതറിവറിധറിപകപ്പോരയം  1,76,63,000  രൂപ  കൂടെറി  ഭൂമറിക്കുള്ള  വറിലയപ്പോയറി
സര്ക്കപ്പോര്  നെല്പകണതപ്പോയറിവന.  കരപ്പോര്  പകപ്പോരയം  നെറിശ്ചയറിച  തുക  യഥപ്പോസമയയം
നെലപ്പോതതറിടന്റെ  ഫലമപ്പോയറി  1,36,66,666  രൂപ  പലറിശയപ്പോയറി  നെല്കുവപ്പോന്  പകത്രസമറിതറി
ബപ്പോധദസമപ്പോയറിരുന.  പകപ്പോടെതറി  നെറിര്പദ്ദേശടത തുടെര്ന്നട,  ശറിവപകത്ര സമറിതറി  നെല്കുവപ്പോന്
അവപശഷറിചറിരുന്ന 75 ലകയം രൂപയുയം നെഗരസഭ ഇളവട ടചെയ പലറിശത്തുകയപ്പോയ 3,12,132
രൂപയുയം  നെഗരസഭയറില്  അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനെസറിലപ്പോക്കുന.   എന്നപ്പോല്,
എല്.എ.ആര്.  വറിധറിയറിലൂടടെ  സര്ക്കപ്പോര്  നെല്കറിയ  1,76,63,000  രൂപ  നെല്കുവപ്പോന്
പകത്രസമറിതറി തയപ്പോറപ്പോയറിടറില.

2.1.2  ഒരു  പപതദക  ആവശദതറിനെപ്പോയറി  ടപപ്പോനയംവറിലയ്ടക്കടുത  ഭൂമറി  വറില്ക്കുവപ്പോന്
നെഗരസഭടയടുത  തസ്വീരുമപ്പോനെയം  ഉചെറിതമപ്പോയറിടലന്നട  സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയടപടുന.
ടപപ്പോനയംവറിലയ്ടക്കടുത  ഭൂമറിയുടടെ  വറില  സയംബനറിച  ആപകപയം  പകപ്പോടെതറി
മുമ്പപ്പോടകയുള്ളപപപ്പോള്  ആയതറിപന്മേലള്ള  പകപ്പോടെതറി  ഉതരവുമൂലമുണപ്പോകപ്പോവുന്ന  ബപ്പോധദതകൂടെറി
നെല്പകണതട സയംബനറിചട വറില്പനെകരപ്പോററില് വദവസ ടചെയപ്പോത നെഗരസഭയുടടെ നെടെപടെറിയുയം
നെറിരുതരവപ്പോദപരമപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  കരുതുന.   ഇതട  സയംബനറിചട  വദക്തത
ഉണപ്പോകപ്പോതറിരറിക്കുപമ്പപ്പോഴപ്പോണട  വറില്പനെവറില  യഥപ്പോസമയയം  അടെവപ്പോക്കപ്പോതതറിടന്റെ  ഫലമപ്പോയറി
നെല്കുവപ്പോനുണപ്പോയറിരുന്ന  പലറിശകൂടെറി  ഇളവട  നെല്കുവപ്പോന്  നെഗരസഭപ്പോ  കക്കൗണ്സറില്
തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുതടതന്നതട  സമറിതറിടയ  അത്ഭുതടപടുത്തുന.  ഇതട  സയംബനറിചട
സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെയുയം  പകപ്പോടെതറിയുടടെയുയം  അന്തറിമതസ്വീരുമപ്പോനെയം  അററിയറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
ആവശദടപടറിരുനടവങറിലയം യപ്പോടതപ്പോരു മറുപടെറിയുയം നെപ്പോളറിതുവടര ലഭറിചറിടറില.
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2.1.3  ആയതറിനെപ്പോല്,  പകപ്പോടെതറി  ഉതരവട  മുപഖനെ  ഭൂമറിക്കട  നെഗരസഭ  അധറികമപ്പോയറി
നെല്പകണറിവന്ന  1,76,63,000  രൂപ  ബപ്പോങട  നെറിരക്കറിലള്ള  പലറിശസഹറിതയം  ടകപ്പോചറി
പദവസസയം  പബപ്പോര്ഡറില്നെറിനയം  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനുള്ള  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന.   കൂടെപ്പോടത,  സലയം  വറിട്ടുടകപ്പോടുതതുയം  പലറിശ  ഇളവട  ടചെയതുയം
സയംബനറിചട  നെഗരസഭപ്പോ  കക്കൗണ്സറില്  എടുത  തസ്വീരുമപ്പോനെതറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുതട ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുവപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.1.4  ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭയുടടെ  അധസ്വീനെതയറിലണപ്പോയറിരുന്ന  കൃഷ്ണവറിലപ്പോസയം
ടകപ്പോടപ്പോരവളപറിപനെപ്പോടെട പചെര്നള്ള  1.2  ഏക്കര് സലയം എറണപ്പോകുളയം ശറിവപകത്രസമറിതറി  3
പകപ്പോടെറി  75  ലകയം  രൂപയട  കകമപ്പോററിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   എന്നപ്പോല് ടെറി  സലയം  തൃപ്പൂണറിത്തുറ
പപ്പോലസട  അഡ് മറിനെറിസ് പട്രേഷന് പബപ്പോര്ഡട  ബഹ.  എറണപ്പോകുളയം  സബട  പകപ്പോടെതറിയറില്
എല്.എ.ആര്.81/97  നെമ്പറപ്പോയറി  പകസട  ഫയല്  ടചെയ്യുകയുയം  ഈ  പകസറിടന്റെ
വറിധറിനെദപ്പോയതറില്  1,76,63,500  രൂപ  നെഗരസഭ  പപ്പോലസട  അഡ് മറിനെറിസ് പട്രേഷന്
പബപ്പോര്ഡറിനെട  നെല്കുന്നതറിനെട  ഉതരവപ്പോയറിട്ടുള്ളതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറിലപ്പോണട  ബഹ.
സര്ക്കപ്പോര്  ബഹ.  പകപ്പോടെതറിയറില്  ടെറി  തുക  ടകടറിവചറിരുന്നതുയം,  ബഹ.  സര്ക്കപ്പോര്  ടെറി  തുക
നെഗരസഭയുടടെ ഗപ്പോന്റെറില്നെറിനയം  3  ഗഡുക്കളപ്പോയറി തറിരറിടക പറിടെറിചറിട്ടുള്ളതുയം എന്ന ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയ്തുടകപ്പോള്ളുന.  കൂടെപ്പോടത ബഹ. കഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ 7-2-2013-ടല ഡറി.ബറി.പറി. 28/10
നെമ്പര് വറിധറിനെദപ്പോയപകപ്പോരയം  17-2-2013-നുള്ളറില് ടെറി  സലയം എത്രയുയംടപടടന്നട  പദവസസയം
പബപ്പോര്ഡറിനെട ആധപ്പോരയം ടചെയട നെല്കണടമനള്ള ഉതരവറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനെതറില് ടെറി ഭൂമറി
കകമപ്പോറുന്നതറിനുള്ള ബഹ.  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവറിനെപ്പോയറി  കതട  അയക്കുകയുയം ആയതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനെതറില്  3-4-2013-ടല ജറി.ഒ(ആര്.ററി)  നെയം.  897/13/എല്.എസട.ജറി.ഡറി നെമ്പര്
ഉതരവട  പകപ്പോരയം  ടെറി  ഭൂമറി  കകമപ്പോറുന്നതറിനെട  അനുമതറി  ലഭറിചറിട്ടുള്ളതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനെതറിലപ്പോണട ടെറി ഭൂമറി കകമപ്പോററിയറിട്ടുള്ളതട.

2.1.5 ടെറി സലയം തപ്പോലൂക്കട സര്പവ്വേയര് അളന്നട തറിടടപടുതറിയപപപ്പോള് 10.352  ടസന്റെട
സലയം  കുറവുള്ളതപ്പോയുയം  ടെറി  സലതറിടന്റെ  വറിലയപ്പോയ  30,32,815  രൂപ  കുറയണടമന്നട
ശറിവപകത്ര സമറിതറി ആവശദടപടുകയുയം ടചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ബഹ.  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  19-1-2010 -ടല
ജറി.ഒ.(ആര്.ടെറി)നെയം.198/10/എല്.എസട.ജറി.ഡറി. പകപ്പോരയം എറണപ്പോകുളയം ശറിവപകത്ര സമറിതറി
പലറിശയറിനെതറില്  നെഗരസഭയട  നെല്കുവപ്പോനുള്ള  തുക  സയംബനറിചട  ശറിവപകത്ര
സമറിതറിയുമപ്പോയുള്ള സയംശയങ്ങള് ദൂരസ്വീകരറിചട നെഗരസഭയട പലറിശയറിനെതറില് നെല്കുവപ്പോനുള്ള
തുക  പുനെര്നെറിര്ണ്ണയറിപക്കണതപ്പോടണനയം  ആയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറില്  കണക്കപ്പോക്കുന്ന
തുക  ശറിവപകത്ര  സമറിതറി  നെല്കുന്നതപ്പോടണനയം  ഉതരവപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   പമല്
സപ്പോഹചെരദതറില് ടെറി തുക അഡ്ജസ്റ്റേട ടചെയട ആടക പലറിശ ഉള്ടപടടെ  65,76,766  രൂപ
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ഡറി.ഡറി.  നെയം.15400025  തസ്വീയതറി  5-4-2013  പകപ്പോരയം  നെഗരസഭപ്പോ  ഫണറില് ശറിവപകത്ര
സമറിതറി  ഒടുക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   എന്നപ്പോല് പമല് പരപ്പോമര്ശതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനെതറില് ടെറി
പലറിശ അഡ്ജസ്റ്റേട ടചെയട നെല്കറിയ നെടെപടെറി സപ്പോധൂകരണതറിനെപ്പോയറി ബഹ.  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ
ശ്രദയറില്ടപടുതറിയറിട്ടുള്ളതുയം  കൂടെപ്പോടത  ടെറി  വറിഷയയം  സപ്പോധൂകരണതറിനെപ്പോയറി  ബഹ.
സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  ശ്രദയറില്  വസ്വീണയം  ടപടുത്തുന്നതറിനെട  അടെറിയന്തര  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കുന്നതപ്പോണട എനള്ള വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിചടകപ്പോള്ളുന.

2.1.6  ബഹ. പകപ്പോടെതറി ഉതരവട മുപഖനെ ഭൂമറിയട നെഗരസഭ അധറികമപ്പോയറി നെല്പകണറി

വന്ന  1,76,83,000  രൂപ  ബപ്പോങട  നെറിരക്കറിലള്ള  പലറിശ  സഹറിതയം  ടകപ്പോചറി  പദവസസയം

പബപ്പോര്ഡറില്നെറിനയം ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെപ്പോയറി  ടകപ്പോചറിന് പദവസസയം പബപ്പോര്ഡട  കമസ്വീഷണര്ക്കട

ഇപത  നെമ്പര്  കതട  തസ്വീയതറി  31-1-2013  പകപ്പോരയം  അററിയറിപട  നെല്കറിയറിട്ടുള്ളതറിടന്റെ

അടെറിസപ്പോനെതറില്  ടകപ്പോചറിന്  പദവസസയം  പബപ്പോര്ഡറില്നെറിനയം  മറുപടെറി  ലഭറിചറിരുന.  ടെറി

മറുപടെറിയറില് ടകപ്പോചറി നെഗരസഭയുടടെ അധസ്വീനെതയറില് ഉണപ്പോയറിരുന്ന കൃഷ്ണവറിലപ്പോസയം ടകപ്പോടപ്പോരയം

വളപറിനെട പചെര്നള്ള 1.28  ഏക്കര് സലയം എറണപ്പോകുളയം ശറിവപകത്ര സമറിതറിയട  3  പകപ്പോടെറി

75 ലകയം രൂപയട കകമപ്പോററിയറിട്ടുള്ളതപ്പോടണനയം ടകപ്പോചറി നെഗരസഭ ആവശദടപടറിരുന്നതപ്പോയ

സയംഖദ  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  അടെചതറിനെട  പശഷമപ്പോണട  ടെറി  സലയം  കകമപ്പോറയം  നെടെതറിയറിട്ടുള്ളതട

എനയം പറയുന.  കൂടെപ്പോടത ടെറി സലയം നെഗരസഭയറില്നെറിനയം വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുള്ളതട എറണപ്പോകുളയം

പകത്ര  ഉപപദശക  സമറിതറിയപ്പോണട.   എറണപ്പോകുളയം  പകത്ര  ഉപപദശക  സമറിതറി

ഭക്ത  ജനെങ്ങളറില്  നെറിനയം  സസരൂപറിച  പണയംടകപ്പോണട  സലയം  വപ്പോങ്ങറി  ടകപ്പോചറി  പദവസസയം

പബപ്പോര്ഡറിനെട  കകമപ്പോററിയതപ്പോണട  ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭയുയം  എറണപ്പോകുളയം  ശറിവപകത്ര

സമറിതറിയുയം തമറിലള്ള വസ്തു വറില്പനെ കരപ്പോററില് 3 പകപ്പോടെറി 75 ലകയം രൂപയുയം ആയതറിടന്റെ

പലറിശയുയം മപ്പോത്രപമ വറിലയപ്പോയറി കപ്പോണറിചറിട്ടുള്ളൂ എനയം ആയതറിനെപ്പോല് ടെറി തുക അടെയ്ക്കുന്നതറിനെട

ടകപ്പോചറിന് പദവസസയം പബപ്പോര്ഡറിനെട യപ്പോടതപ്പോരു ബപ്പോധദതയുമറില എന്നട മറുപടെറിയറില് പറയുന.

പമല്  സപ്പോഹചെരദതറില്  ടെറി  വറിഷയയം  ബഹ.  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  ശ്രദയറില്ടപടുത്തുകയുയം

കൂടെപ്പോടത ബഹ.  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  12-4-2013-ടല  61-ാം നെമ്പര് പകപ്പോരയം  10.352  ടസന്റെട

സലയം  കുറവുള്ള  വസ്തുത  ബഹ.  കഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ  ശ്രദയറില്ടപടുതറി  അത്രയുയം

സലതറിടന്റെ  വറില  തൃപ്പൂണറിത്തുറ  പപ്പോലസട  അഡ് മറിനെറിസ് പട്രേഷന്  പബപ്പോര്ഡറില്നെറിനയം

തറിരറിടകപറിടെറിയ്ക്കുന്നതറിനുള്ള  തസ്വീരുമപ്പോനെയം  കകടക്കപ്പോണറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആയതറിടന്റെ

അടെറിസപ്പോനെതറില്  തുടെര്നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചവരുന  എനള്ള  വറിവരയംകൂടെറി  ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം

പബപ്പോധറിപറിചടകപ്പോള്ളുന.
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പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.1.7  ബഹ.  കഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ  7-2-2013-ടല  ഡറി.ബറി.പറി.  28/10  നെമ്പര്
വറിധറിനെദപ്പോയപകപ്പോരയം 17-2-2013 നുള്ളറില് പസ്തുത സലയം പദവസസയം പബപ്പോര്ഡറിനെട ആധപ്പോരയം
ടചെയ്തുനെലണടമനള്ള  ഉതരവട  സര്ക്കപ്പോരറിടനെ  അററിയറിക്കുകയുയം  3-4-2013  -ടല  ജറി.ഒ.
(ആര്.ടെറി)897/13/എല്.എസട.ജറി.ഡറി.  നെമ്പര്  ഉതരവനുസരറിചട  പസ്തുത  ഭൂമറി  പദവസസയം
പബപ്പോര്ഡറിനെട കകമപ്പോറുകയുയം ടചെയറിട്ടുണട.

നെഗരസഭ  പദവസസയം  പബപ്പോര്ഡറിനെട  കകമപ്പോറയം  ടചെയ  പസ്തുത  സലയം  തപ്പോലൂക്കട
സര്പവയര് അളനതറിടടപടുതറിയപപപ്പോള് 10.352 ടസന്റെട സലയം കുറവുള്ളതപ്പോയുയം കുറവുള്ള
സലതറിടന്റെ  വറിലയപ്പോയ  30,32,815  രൂപ,  നെലപ്പോനുള്ള  തുകയറില്  നെറിന്നട  കുറയണടമന്നട
ശറിവപകത്ര  സമറിതറി  ആവശദടപടതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറില്  19-1-2010-ടല  ജറി.ഒ.
(ആര്.ടെറി)  198/10/എല്.എസട.ജറി.ഡറി.  മുപഖനെ  ശറിവപകത്രസമറിതറി  നെഗരസഭയട
പലറിശയറിനെതറില്  നെലപ്പോനുള്ള  തുക  പുനെര്നെറിര്ണ്ണയറിക്കുകയുണപ്പോയറി.   ആയതു  പകപ്പോരയം
പസ്തുത  തുക  അഡ്ജസ്റ്റേട  ടചെയട  പലറിശയുള്ടപടടെ  ആടക  65,76,766  രൂപ
ഡറി.ഡറി.നെയം.15400025  തസ്വീയതറി  5-4-2013  ആയറി  ശറിവപകത്ര  സമറിതറി  നെഗരസഭപ്പോ
ഫണറില് ഒടുക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി ഫയല് പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല് പലറിശ
അഡ്ജസ്റ്റേട  ടചെയട  നെല്കറിയ  നെടെപടെറിക്കട  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  സപ്പോധൂകരണയം  ലഭദമപ്പോയതട
സയംബനറിചട വറിവരങ്ങള് ഇല.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.8  എറണപ്പോകുളയം  ശറിവപകത്ര  സമറിതറിയട  പലറിശ  അഡ്ജസറട  ടചെയട
നെല്കറിയ  നെടെപടെറിയറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്  തസ്വീരുമപ്പോനെതറിനെനുസരറിചട  തുടെര്നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചട ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഖണറിക നെമ്പര്   113, 114

ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.1  പള്ളുരുതറി  സര്ക്കപ്പോര്  ആശുപത്രറിയറിടല  പഡപ്പോക്ടര്മപ്പോര്ക്കുള്ള  കസപ്പോര്പടഴട
നെറിര്മപ്പോണപദതറി  31-3-2000-ല് പൂര്തറിയപ്പോപക്കണതപ്പോയറിരുനടവനയം  2003  നെവയംബര്
മപ്പോസമപ്പോയറിട്ടുയം  നെറിര്മപ്പോണ  പവര്തനെയം  പൂര്തസ്വീകരറിചറിടലനയം  ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി  ടചെയ
പവൃതറിയുടടെ  മൂലദയം  3,25,496  രൂപയപ്പോയറിരറിടക്ക  3,60,396  രൂപ കരപ്പോര്  സപ്പോപനെമപ്പോയ
ടസപ്പോകസററിക്കട  നെലറിയതറിലൂടടെ  34,900  രൂപ  അധറികയം  നെലറിടയനയം  അധറികമപ്പോയറി
നെല്കറിയ ടെറി  തുക തറിരറിച പറിടെറിക്കപ്പോനുള്ള റവനെന്യൂ ററിക്കവററി ആരയംഭറിചറിടറിടലനയം സമറിതറി
മനെസറിലപ്പോക്കുന.  റവനെന്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട  ജറിലപ്പോ  കളക്ടപറപ്പോടെട
അഭദര്ത്ഥറിചറിട്ടുടണങറിലയം  ആയതറിപന്മേലള്ള  നെറിലവറിടല  സറിതറി,  കസപ്പോര്പടഴട
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നെറിര്മപ്പോണതറിടന്റെ  പൂര്തസ്വീകരണയം  എന്നറിവ  സയംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  പതറിനെഞട
ദറിവസതറിനെകയം  ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നട  7-12-2010-ടല  പയപ്പോഗതറില്  ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററിപയപ്പോടെട സമറിതറി ആവശദടപടുകയുയം ആയതട ലഭദമപ്പോക്കപ്പോടമന്നട ഉറപട ലഭറിക്കുകയുയം
ടചെയറിരുന.  എന്നപ്പോല്,  സമറിതറി  ആവശദടപട  വറിവരങ്ങള്  സമയബനറിതമപ്പോയറി
നെല്കുകപയപ്പോ  തുടെര്നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുകപയപ്പോ  ടചെയറിടറില  എന്നട  6-5-2011-ടല
ററിപപപ്പോര്ടട  പകപ്പോരയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടര്  സമറിതറിടയ
അററിയറിചറിരറിക്കുന.  ഇതട സയംബനറിചട സമറിതറിക്കട സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിപന്നപ്പോ നെഗരസഭയറില്
നെറിപന്നപ്പോ യപ്പോടതപ്പോരു മറുപടെറിയുയം ലഭദമപ്പോയറിടറില.  സമറിതറി ആവശദടപട അധറികവറിവരങ്ങള്
ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതതുയം  സമറിതറിയുടടെ  നെറിര്പദ്ദേശതറിപന്മേല്  പമല്നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതതുയം
സമറിതറിപയപ്പോടുള്ള  അവപഹളനെമപ്പോയറി  കണക്കപ്പോക്കുകയുയം  ആയതറിപന്മേല്  കടുത  അതൃപറി
പരഖടപടുത്തുകുയുയം ടചെയ്യുന.

2.2.2 പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ പരറിപശപ്പോധനെയുടടെ അടെറിസപ്പോനെതറില്,
അധറികമപ്പോയറി  നെലറിയ  തുകയപ്പോയ  34,900  രൂപ  പലറിശസഹറിതയം  കണ്വസ്വീനെററില്  നെറിനയം
ആ ർ.ആര്. നെടെപടെറിയറിലൂടടെ ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.  കൂടെപ്പോടത, കസപ്പോര്പടഴട
നെറിര്മപ്പോണയം പൂര്തസ്വീകരറിചറിടറിടലങറില് ആയതട പൂര്തസ്വീകരറിചട ഉപയുക്തമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സസസ്വീകരറിച
നെടെപടെറി സയംബനറിചട ററിപപപ്പോര്ടട നെല്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.2.3  കസപ്പോര്പടഴ്സുകളുടടെ  ഭക്കൗതറിക  പരറിപശപ്പോധനെ  നെടെതറിയതറില്  ടകടറിടെതറിടന്റെ
നെറിര്മപ്പോണയം പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതുയം ടെറി ടകടറിടെതറിടന്റെ ഇപപപ്പോള് പസ്റ്റേറട ഇന്സ്റ്റേറിറന്യൂടട ഓഫട
ടമഡറിക്കല്  എഡഡ്യുപക്കഷന്  ആന്റെട  ടടെപകപ്പോളജറിയുടടെ  പലഡസ്വീസട  പഹപ്പോസ്റ്റേല്
പവര്തറിചവരുന്നതുമപ്പോണട.  ടമഡറിക്കല്  ഓഫസ്വീപസഴട  കസപ്പോര്പടഴട  നെറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി
ബനടപടട കരപ്പോറുകപ്പോരപ്പോയ ശ്രസ്വീ. എയം. എസട. പശപ്പോഭറിതന്, ശ്രസ്വീ. വറി. എസട. ലപ്പോലന് എന്നറിവര്
കകപററിയ  ടമപ്പോബറികലപസഷന്  അഡസപ്പോന്സട  34,900  രൂപ  തറിരറിചടെക്കുന്നതറിനെട
ആവശദടപടറിരുടന്നങറിലയം തറിരറിചടെയപ്പോത സപ്പോഹചെരദതറില് റവനെന്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനെട  ബഹ.  ജറിലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട  കതട  നെല്കറിയറിട്ടുണട.   ആര്.ആര്.
അപപകകള്  ഓണ്കലന്  വഴറിയപ്പോയറിരറിക്കണടമന്നട  അററിയറിചതട  പകപ്പോരയം  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചവരുന.

2.2.4  കസപ്പോര്പടഴ്സുകളുടടെ  ഭക്കൗതറിക  പരറിപശപ്പോധനെ  നെടെതറിയതറില്  ടകടറിടെതറിടന്റെ
നെറിര്മപ്പോണയം പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതുയം ടെറി ടകടറിടെതറില് ഇപപപ്പോള് പസ്റ്റേറട ഇന്സ്റ്റേറിറന്യൂടട ഓഫട
ടമഡറിക്കല് എഡഡ്യുപക്കഷന് ആന്റെട ടടെക ടപനെപ്പോളജറിയുടടെ പലഡസ്വീസട പഹപ്പോസ്റ്റേല് പവര്തറിച
വരുന്നതുമപ്പോണട.   ടമഡറിക്കല്  ഓഫസ്വീപസഴട  കസപ്പോര്പടഴട  നെറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബനടപടട
കരപ്പോറുകപ്പോരപ്പോയ ശ്രസ്വീ. എയം. എസട. പശപ്പോഭറിതന്, ശ്രസ്വീ. വറി. എസട. ലപ്പോലന് എന്നറിവര് കകപററിയ
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ടമപ്പോബറികലപസഷനെട   അഡസപ്പോന്സട  34,900  രൂപ തറിരറിചടെക്കുന്നതറിനെട  ആവശദടപടറിരുടന്നങറിലയം
തറിരറിചടെയപ്പോത  സപ്പോഹചെരദതറില്  റവനെന്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനെട
ബഹ.  ജറിലപ്പോ കളക്ടര്ക്കട കതട നെല്കറിയറിട്ടുണട.  25-5-2010-നെട ബഹ.  ജറിലപ്പോ കളക്ടറുടടെ
കളക ടപട്രേറട-ബറി  11  ഫയല്  നെമ്പര്  2010/25715/K.Dia  പകപ്പോരയം  റവനെന്യൂ  ററിക്കവററി
നെടെത്തുന്നതറിനെട  ടകപ്പോചറി  തഹസറില്ദപ്പോര്  (RR)  ചുമതലടപടുതറി.    RR  അപപകകള്
ഓണ്കലന് വഴറിയപ്പോയറിരറിക്കണടമന്നട അററിയറിചതു പകപ്പോരയം നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചവരുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെക്കററിപട

2.2.5  കസപ്പോര്പടഴട  ടകടറിടെ  നെറിര്മപ്പോണയം  പൂര്തറിയപ്പോക്കറി,  പസ്തുത  ടകടറിടെതറില്
നെറിലവറില് പസ്റ്റേറട ഇന്സ്റ്റേറിറന്യൂടട ഓഫട ടമഡറിക്കല് എജന്യൂപക്കഷന് ആന്ഡട ടടെപകപ്പോളജറിയുടടെ
വനെറിതപ്പോപഹപ്പോസ്റ്റേല്  പവര്തറിചവരുനടണനയം  പനെരറിട്ടുള്ള  സലപരറിപശപ്പോധനെയറില്
പബപ്പോധദമപ്പോയറിട്ടുണട.  കരപ്പോറുകപ്പോരപ്പോയ  ശ്രസ്വീ. എയം. എസട. പശപ്പോഭറിതന്, ശ്രസ്വീ. വറി. എസട. ലപ്പോലന്
എന്നറിവര്  കകപററിയ  ടമപ്പോബറികലപസഷന്  അഡസപ്പോന്സട  34,900  രൂപ
തറിരറിചസ്വീടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  ആര്.ആര്.  നെടെപടെറിയുടടെ  പുപരപ്പോഗതറി  അററിയറിക്കപ്പോനെപ്പോവശദടപട്ടുടകപ്പോണട
കത്തുകള് നെല്കറിടയങറിലയം യപ്പോടതപ്പോരു മറുപടെറിയുയം ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.6 കരപ്പോറുകപ്പോര്ടക്കതറിരപ്പോയുള്ള  റവനെന്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി
തസരറിതടപടുതറി ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിക്കുവപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഖണറിക നെമ്പര്   142, 143

ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.1  നെഗരസഭ  വപ്പോടെകയട  നെലറിയ  ടകടറിടെതറിടന്റെ  വരപ്പോന്ത  അനെധറികൃതമപ്പോയറി
ടകടറിയടെച കകറിയുടടെ നെടെപടെറി കരപ്പോര് വദവസയുടടെ ലയംഘനെമപ്പോണട.  കരപ്പോര് വദവസയട
വറിരുദമപ്പോയറി വരപ്പോന്തഭപ്പോഗയം അനെധറികൃതമപ്പോയറി ടകടറിയടെയ്ക്കുവപ്പോനുള്ള നെസ്വീക്കയം പപ്പോരയംഭതറില്തടന്ന
തടെപയണതട  നെഗരസഭപ്പോ  അധറികൃതരുടടെ  ഉതരവപ്പോദറിതസമപ്പോയറിരുന എന്നട  സമറിതറി
അഭറിപപ്പോയടപടുന.  ഇക്കപ്പോരദതറില് ഗുരുതരമപ്പോയ വസ്വീഴ്ചയപ്പോണട ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ
ഭപ്പോഗത്തുനെറിനമുണപ്പോയറിരറിക്കുന്നടതന്നട ഓഡറിറട കണക്കപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ള പതസ്വീകറിത വപ്പോടെക തുക
പനെപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള് പബപ്പോധദടപടുന്നതപ്പോണട.

2.3.2  കരപ്പോര്  വദവസയട  വറിരുദമപ്പോയറി,  വപ്പോടെക  നെല്കുന്ന  കപ്പോരദതറില്  കകറി  വസ്വീഴ്ച
വരുതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി  നെറിരസ്വീകറിക്കുന.   അനെധറികൃതമപ്പോയറി  ടകടറിയടെചട
കകവശയംവച സലതറിടന്റെ വപ്പോടെകയറിനെതറില് ഓഡറിറട കണക്കപ്പോക്കറിയ 4,41,537 രൂപയുയം
വപ്പോടെകക്കുടെറിശറികയറിനെതറിടല  3,78,720  രൂപയുയം  പചെര്ന്നട  ആടക  8,20,257  രൂപ



8

നെഗരസഭയട  കകറിയറില്നെറിനയം  ലഭറിക്കുവപ്പോനുണട  എന്നട  സമറിതറിക്കട  പബപ്പോധദമപ്പോകുന.
പസ്തുത തുക ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് റവനെന്യൂ നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി ടതളറിടവടുപ്പുപവളയറില്
നെഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി അററിയറിചതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനെതറില് ആയതട സയംബനറിചട ററിപപപ്പോര്ടട
നെല്കുവപ്പോന് 7-12-2010-ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആവശദടപടറിരുനടവങറിലയം യപ്പോടതപ്പോരു
മറുപടെറിയുയം  നെപ്പോളറിതുവടര  ലഭദമപ്പോയറിടറില.   ആയതറിനെപ്പോല്  പമല്പറഞ  8,20,257  രൂപ
പലറിശസഹറിതയം  റവനെന്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  മുപഖനെ  ഈടെപ്പോക്കണടമനയം  ഇക്കപ്പോരദതറില്
സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി,  നെറിലവറിടല സറിതറി എന്നറിവ സയംബനറിചള്ള വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി നെല്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.3.3 കവററില പഷപ്പോപറിയംഗട പകപ്പോയംപ്ലകറിടല കടെമുററി ഉപപയപ്പോഗറിചറിരുന്ന ശ്രസ്വീമതറി ഓമനെ
രപ്പോജുവറില്നെറിനയം  ടെറിയപ്പോരറി  അനെധറികൃതമപ്പോയറി  ടകടറിയടെചട  ഉപപയപ്പോഗറിച  ഭപ്പോഗതറിടന്റെ
വപ്പോടെകയറിനെതറില് ഓഡറിറട കണക്കപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ള  4,41,537  രൂപയുയം വപ്പോടെക കുടെറിശറികയപ്പോയ
3,78,720  രൂപയുയം പചെര്തട ആടക  8,20,257  രൂപ ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെപ്പോണട ബഹ.  ജറിലപ്പോ
കളക്ടര്ക്കുള്ള  16-8-2007,  4-11-2009  തസ്വീയതറികളറിടല  MOR3(A)13695/94(3)  നെമ്പര്
കത്തുകളറിലടടെ ആവശദടപടറിട്ടുള്ളതട. ആവര്തറിചട ആവശദടപടറിട്ടുയം കണയന്നൂര് തപ്പോലൂക്കട
തഹസറില്ദപ്പോരറില്നെറിനയം  മറുപടെറി  ലഭറിക്കപ്പോതതറിടനെ  തുടെര്ന്നട  വറിവരയം  ബഹ.  കളക്ടറുടടെ
പനെരറിട്ടുള്ള ശ്രദയറില്ടപടുതറി 22-2-2014-ല് കതട നെല്കറിയറിരുന.  പസ്തുത കതറിടനെ
തുടെര്ന്നട  യപ്പോടതപ്പോരു  വറിവരവുയം  ബനടപടവരറില്  നെറിനയം  ലഭറിക്കപ്പോതതറിനെപ്പോല്  ടെറി
വറിഷയതറില്  അടെറിയന്തര  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനെട  എറണപ്പോകുളയം  ജറിലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട
അര്ദ  ഔപദദപ്പോഗറിക  കതട  നെല്കറിയറിട്ടുണട.   നെഗരസഭപ്പോ  റവനെന്യൂഇന്ടസ്പെക്ടര്  മുപഖനെ
സസന്തമപ്പോയറി നെടെതറിയ അപനെസഷണതറില് കുടെറിശറിക കകറിയുടടെ പപരറില് HIGA-21 എന്ന
ഫപ്പോററിടല  38/2031(63/2049)  നെമ്പര്  ടകടറിടെയം  ഉടണന്നട  കടണതറിയ  വറിവരയം
തുടെര്നെടെപടെറിക്കപ്പോയറി ബഹ. ജറിലപ്പോ കളക്ടടറ അററിയറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

2.3.4  ശ്രസ്വീമതറി  ഓമനെ  രപ്പോജുവറില്  നെറിനയം  ടെറിയപ്പോരറി  അനെധറികൃതമപ്പോയറി  കകപയററിയ
ടകടറിടെഭപ്പോഗതറിടന്റെ  വപ്പോടെകയുയം  വപ്പോടെക  കുടെറിശറികയുയം  പചെര്ത്തുള്ള  8,21,257  രൂപ  റവനെന്യൂ
ററിക്കവററി വഴറി ഈടെപ്പോക്കറി നെല്കുന്നതറിനെട  16-8-2007, 4-11-2009  എന്നസ്വീ തസ്വീയതറികളറിലയം
MOR3(A)13695/94(3)  നെമ്പര്  കതട  പകപ്പോരയം  അപപകറിചറിരുന.   നെഗരസഭ  റവനെന്യൂ
ഇന്ടസ്പെക്ടര് മുപഖനെ സസന്തമപ്പോയറി നെടെതറിയ അപനെസഷണതറില് ശ്രസ്വീമതറി ഓമനെ രപ്പോജുവറിടന്റെ
ഉടെമസതയറില്  ടകപ്പോചറിയറില്  കടെവന-ഗപ്പോനറിനെഗററിലള്ള  HIGA-21  എന്ന  ഫപ്പോററിടല
38/2031(63/2049)  നെമ്പര്  ഫ്ളപ്പോറട  ഉടണന്ന  വറിവരവുയം  നെഗരസഭയുടടെ  അസടസ്മെന്റെട
രജറിസ്റ്റേര്  പകപ്പോരവുയം  ടെറി  ഫ്ളപ്പോറട  ടെറിയപ്പോളുടടെ  പപരറിലപ്പോടണനയം  ടെറി  ടകടറിടെയം  വപ്പോടെകയട
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നെല്കറിയറിരറിക്കുകയപ്പോടണന്ന വറിവരയം കടണതറിയറിട്ടുള്ളതുയം ടെറി വറിവരയം തുടെര്നെടെപടെറികള്ക്കപ്പോയറി
ബഹ. കളക്ടര്ക്കട ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.  ശ്രസ്വീമതറി ഓമനെ രപ്പോജുവറിടന്റെ വസ്തുവകകള്
ജപറി  ടചെയട  തുക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  കണയന്നൂര്  ടസ്പെഷദല്  തഹസറില്ദപ്പോര്  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.   ഇതറിടനെതറിടര  ടെറിയപ്പോള്  ബഹ.  കഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  WP(C)
No.22984/2014(W) ആയറി പകസട ഫയല് ടചെയ്യുകയുയം ബഹ. കഹപക്കപ്പോടെതറി ടെറി പകസറില്
ഇടെക്കപ്പോല  പസ്റ്റേ  നെല്കുകയുയം  ടചെയറിട്ടുണട.   പസ്റ്റേ  ടവപക്കറട  ടചെയ്യുവപ്പോന്  അഡസപക്കറട
ശ്രസ്വീ. പവസ്വീണ് ടക. പജപ്പോയറിടയ ചുമതലടപടുതറിയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.3.5  ടെറി  വറിഷയതറില്  ബഹ.  പകരള  കഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ  ഇടെക്കപ്പോല  ഉതരവട
നെറിലനെറില്ക്കുന്നതപ്പോയുയം അതട നെസ്വീക്കയംടചെയ്യുന്നതറിനെപ്പോയറി നെടെപടെറികള് കകടക്കപ്പോണ വരുന്നതപ്പോയുയം
8-12-2017-ടല  MOR3(A)13695/94(3)  നെമ്പര്  കതട  പകപ്പോരയം  റവനെന്യൂ  ഓഫസ്വീസര്
അററിയറിചറിട്ടുണട.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.6  പകപ്പോടെതറിയുടടെ  അന്തറിമ  വറിധറിക്കനുസൃതമപ്പോയറി  തുടെര്നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിച
ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

അദദപ്പോയയം III

സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ/സയംസപ്പോനെ  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനെതറില്  അനെന്തര  നെടെപടെറി  തുടെപരണതറില  എന്നട  സമറിതറി  തസ്വീരുമപ്പോനെറിച
ശറിപപ്പോര്ശകളുയം അവയട സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിനയം ലഭറിച മറുപടെറികളുയം

ഖണറിക നെമ്പര്   4, 6

ശറിപപ്പോര്ശ

3.1.1  ആസൂത്രണവുയം  സപ്പോമ്പതറികകപ്പോരദവുയം  വകുപട  5-4-1999-ല്  പുറടപടുവറിച

സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവട  പകപ്പോരയം  ദപ്പോരറിദദപരഖയട  തപ്പോടഴയുള്ള  കുടുയംബങ്ങള്ക്കട  കക്കൂസട

നെറിര്മപ്പോണതറിനെട  നെലപ്പോവുന്ന  പരമപ്പോവധറി  സബ്സറിഡറി  2,000  രൂപയപ്പോണട.   പസ്തുത

സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവറിനെട  വറിരുദമപ്പോയറി  ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭ  1998-99,  1999-2000

വര്ഷങ്ങളറിടല  പദതറിപകപ്പോരയം  കക്കൂസട  നെറിര്മറിച  ഓപരപ്പോ  കുടുയംബതറിനുയം  4,500  രൂപ

സബ്സറിഡറി അനുവദറിചതപ്പോയറി സമറിതറി മനെസറിലപ്പോക്കുന.  പദതറിക്കട  1999-2000-ല്  10

ലകയം രൂപ വകയറിരുതറിയതറില്  118  കുടുയംബങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  5,31,000  രൂപയുയം  1998-1999-ല്

പുതുക്കറിയ  പദതറിക്കട  191  കുടുയംബങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  8,59,500  രൂപ  വകയറിരുതറിയതറില്

2064/2021.
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189 കുടുയംബങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  8,50,500  രൂപയുയം ടചെലവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി നെറിരസ്വീകറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവറില്, കക്കൂസട നെറിര്മപ്പോണതറിനെട മപ്പോത്രമപ്പോണട സബ്സറിഡറി തുക പരമപ്പോവധറി

2,000 രൂപയപ്പോയറി നെറിജടപടുതറിയറിരറിക്കുന്നടതനയം ഈ പദതറിയറിന്കസ്വീഴറില് കക്കൂസറിപനെപ്പോടടെപ്പോപയം

കുളറിമുററിയുടടെ  നെറിര്മപ്പോണയംകൂടെറി  ഉള്ടപടുതറിയറിരുനടവനയം കുളറിമുററിയുടടെ നെറിര്മപ്പോണയം അനുവദനെസ്വീയമല

എന്നട  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവറില്  നെറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന്നറില  എനയം  പകപ്പോര്പപറഷന്  പറയുന.

കൂടെപ്പോടത, വളടര പരറിമറിതമപ്പോയ സപ്പോഹചെരദതറില് ജസ്വീവറിക്കുന്ന പടറികജപ്പോതറി കുടുയംബങ്ങള്ക്കപ്പോയറി

വറിഭപ്പോവനെയം  ടചെയ  ഈ  പദതറിപകപ്പോരയം  മുഴുവന്  വപ്പോര്ഡുകളറില്  നെറിനയം  വപ്പോര്ഡട  കമറിററി

മുന്ഗണനെപ്പോക്രമതറില്  അയംഗസ്വീകരറിച  ലറിസ്റ്റേട  നെഗരസഭയുയം  അയംഗസ്വീകരറിചതറിനുപശഷമപ്പോണട

ആനുകൂലദയം  നെല്കറിയടതനയം  പദതറിക്കട  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ്ഗ  പകമസമറിതറി,

നെഗരസഭപ്പോ കക്കൗണ്സറില്, പകപ്പോര്പപറഷന് ടലവല് എകടടപര്ടട കമറിററി, ജറിലപ്പോ ആസൂത്രണ

സമറിതറി  എന്നറിവയുടടെ  അയംഗസ്വീകപ്പോരവുമുടണനയം  പകപ്പോര്പപറഷന്  വദക്തമപ്പോക്കുന.  ഈ

സപ്പോഹചെരദതറില്,  വളടരയധറികയം  ദപ്പോരറിദദതറിലയം  പരറിമറിതമപ്പോയ  സപ്പോഹചെരദതറിലയം

ജസ്വീവറിക്കുന്ന പടറികജപ്പോതറി ജനെവറിഭപ്പോഗങ്ങളുടടെ ആപരപ്പോഗദസുരകയ്ക്കുപവണറി വറിഭപ്പോവനെയം ടചെയ്തുട

നെടെപറിലപ്പോക്കറിയ  പദതറി  എന്ന  നെറിലയ്ക്കുയം  പദതറിക്കപ്പോയറി  മപ്പോററിവച  തുകയ്ക്കുള്ളറില്തടന്ന

നെടെപറിലപ്പോക്കറിടയന്നതട പരറിഗണറിചയം ഭപ്പോവറിയറില് ഇതരയം ജപനെപ്പോപകപ്പോരപദമപ്പോയ പദതറികള്

നെടെപറിലപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള് സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ സപ്പോധൂകരണയംകൂടെറി പതടെറി ഓഡറിറട തടെസങ്ങള് ഉണപ്പോകുന്ന

സപ്പോഹചെരദയം ഒഴറിവപ്പോക്കണടമന്ന അഭറിപപ്പോയപതപ്പോടടെ പമല് പരപ്പോമര്ശറിക്കുന്ന രണട ഓഡറിറട

ഖണറികകളറിപലയുയം ഓഡറിറട തടെസയം നെസ്വീക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

3.1.2  ടകപ്പോചറി  പകപ്പോര്പപറഷന്  സ്പെറില്ഓവര്  പദതറിയപ്പോയറി  നെടെപറിലപ്പോക്കറിയ

പുകയറിലപ്പോത  അടുപറിടന്റെയുയം  ചൂടെപ്പോറപ്പോടപടറിയുടടെയുയം  വറിതരണയം  പരമപ്പോവധറി  ഊര്ജയം

സയംരകറിക്കപ്പോന് കഴറിയുന്ന ഉല്പപ്പോദനെകമമപ്പോയ പദതറി എന്ന നെറിലയപ്പോണട.  ചൂടെപ്പോറപ്പോടപടറിക്കട

175  രൂപ വറിലയുള്ളതറിനെപ്പോല്  75  രൂപ ഗുണപഭപ്പോക്തൃ വറിഹറിതയം സസസ്വീകരറിചട ആപകപരഹറിതമപ്പോയുയം

സര്ക്കപ്പോര്  അയംഗസ്വീകൃത  ഏജന്സറിയപ്പോയ  ശപ്പോസ്ത്ര  സപ്പോഹറിതദ  പരറിഷതട  മുപഖനെയുമപ്പോണട

നെടെപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട.  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപറിടന്റെ സര്ക്കുലര് പകപ്പോരയം ചൂടെപ്പോറപ്പോടപടറി

വറിതരണയം ടചെയ്യുന്നതട തടെസടപടുത്തുന്നറിലപ്പോടയനയം പസസ്തുത പനണട ഇനെങ്ങള് മപ്പോത്രപമ

നെല്കരുടതന്നട പറഞറിട്ടുള്ളൂടവനയം മറ്റുള്ളവ നെല്കുന്നതറിനെട ജറിലപ്പോ ആസൂത്രണ സമറിതറിക്കട

വറിപവചെനെപ്പോധറികപ്പോരമുടണനയം ആയതുപകപ്പോരയം ജറിലപ്പോ ആസൂത്രണ സമറിതറി ഈ പദതറിക്കട

അയംഗസ്വീകപ്പോരയം  നെല്കറിയറിട്ടുടണനയം  പകപ്പോര്പപറഷന്  വറിശദസ്വീകരറിക്കുന.  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ

മറുപടെറിയുടടെയുയം  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ  വറിശദസ്വീകരണതറിടന്റെയുയം  അടെറിസപ്പോനെതറില്  ഓഡറിറട

തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.1.3  സമറിതറിയുടടെ നെറിര്പദ്ദേശപ്പോനുസരണയം ടകപ്പോചറി പകപ്പോര്പപറഷന് ഓഡറിറട സസ്വീനെറിയര്
ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ ടക.എസട.എ.ടക.സറി.സറി. (എസട.8)/689/17  തസ്വീയതറി  6-11-2017
നെമ്പര് ഉതരവറിലൂടടെ ഓഡറിറട തടെസങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര്   17, 18, 19

ശറിപപ്പോര്ശ

3.2.1 പകപ്പോര്പപറഷന് എസട.സറി.പറി.  പപപ്പോജക്ടട പകപ്പോരയം പടറികജപ്പോതറി വറിഭപ്പോഗങ്ങളുടടെ
വസ്വീടെട കവദഡ്യുതസ്വീകരണതറിനെട  100  പപര്ക്കട  800  രൂപവസ്വീതയം ധനെസഹപ്പോയയം നെല്കുന്നതറിനെട
സയംസപ്പോനെപ്പോവറിഷ്കൃത  ഫണറില്നെറിനയം  80,000  രൂപ  നെസ്വീക്കറിടവടചങറിലയം  പകവലയം  13
പപര്ക്കപ്പോയറി  10,400  രൂപ  മപ്പോത്രപമ  ടചെലവഴറിചതപ്പോയറി  കപ്പോണുനള്ളു.   പപപ്പോജക്ടറിടന്റെ
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളുടടെ  ബപ്പോഹലദയംമൂലയം  പദതറിത്തുക  ഉയര്തറിടയന്നട  വപ്പോദറിക്കുന്ന
പകപ്പോര്പപറഷനെട ആദദയം വറിഭപ്പോവനെയം ടചെയ ലകദതറിടന്റെ അരറികറിടലതപ്പോന് പപപ്പോലമപ്പോയറില.
പദതറിയുടടെ  പപയപ്പോജനെയം  ലഭദമപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  പറയടപടുന്ന  13  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട
സപ്പോമ്പതറികസഹപ്പോയയം  നെല്കുന്നതറിനുള്ള  തുകയപ്പോയ  10,400  രൂപ  31-3-2000-ല്
ട്രേഷററിയറില്നെറിനയം  പറിന്വലറിചതപ്പോയറി  കപ്പോണുനടണങറിലയം  8-5-2000-ല്  മപ്പോത്രമപ്പോണട
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട  ടചെക്കട  നെല്കുന്നതട.   വറിവറിധ  പദതറികള്ക്കപ്പോയറി  നെറിരവധറി
ടചെക്കുകള്  ഉള്ളതറിനെപ്പോല്  ബപ്പോങറില്നെറിനയം  ഒപന്നപ്പോ  രപണപ്പോ  മപ്പോസങ്ങള്  കഴറിപഞ  പണയം
ലഭദമപ്പോകുകയുള്ളൂടവന്ന പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ മറുപടെറി സസസ്വീകപ്പോരദമല.

3.2.2  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട  പണയം  പനെരറിടട  നെല്കറിയ  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ  പക്കല്
ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  ലറിസയം  ടചെക്കുനെമ്പരുയം  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്  പണയം  കകപററിടയന്നതറിടന്റെ
രസസ്വീതട ബുക്കുമലപ്പോടത ബനടപട ഫയപലപ്പോ, കവദഡ്യുതറി കണകനെട സറി.ഡറി.  അടെചതറിടന്റെ
പകര്പപപ്പോ  ഇല.   പദതറി  വറിഹറിതതറില്നെറിനയം പണയം ടചെലവഴറിക്കുപമ്പപ്പോള് ആയതറിനെട
വദക്തമപ്പോയ പരഖകള് ഉണപ്പോകണടമന്നട  സമറിതറി  നെറിഷ്കര്ഷറിക്കുന.  വദക്തമപ്പോയ പരഖകള്
ഇലപ്പോടത  പണയം  ടചെലവഴറിക്കുന്നപകയം  ആയതട  ടചെലവഴറിക്കുന്ന  വദക്തറിയുടടെ  പപരറില്
ബപ്പോധദതയപ്പോയറി  ചുമപതണതപ്പോണട.  ട്രേഷററിയറില്നെറിന്നട  പണയം  പറിന്വലറിചട  കകയറില്
സൂകറിചട മപ്പോസങ്ങള്ക്കുപശഷയം മപ്പോത്രയം ടചെലവപ്പോക്കുന്നതട ഭപ്പോഗറികമപ്പോയ പണപ്പോപഹരണമപ്പോടണന്നട
സമറിതറി അഭറിപപ്പോയടപടുന.

3.2.3 പദതറിപകപ്പോരയം  13  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട ധനെസഹപ്പോയതറിനെപ്പോയറി ടചെലവഴറിച
10,400  രൂപ  വറിതരണയം  ടചെയതറിനെട  കവദഡ്യുതറി  പബപ്പോര്ഡറില്  സറി.ഡറി.  അടെചതറിടന്റെ
പരഖകള്,  ആനുകൂലദയം  നെല്കുന്നതറിനുള്ള തുക പറിന്വലറിചട  അനെധറികൃതമപ്പോയറി  കകവശയം
സൂകറിച ടസക്രടററിയുടടെ പപരുവറിവരയം, തുക വറിതരണയം ടചെയപ്പോനുണപ്പോയ കപ്പോലതപ്പോമസതറിനുള്ള
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കപ്പോരണയം  എന്നറിവ  സയംബനറിച  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  രണപ്പോഴ്ചയ്ക്കുള്ളറില്  ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നട
15-12-2009  -ടല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  ആവശദടപടുകയുയം  അതട  സയംബനറിചട  പയപ്പോഗതറില്
ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസര് സമറിതറിക്കട ഉറപട നെല്കുകയുയം ടചെയറിരുന.  പസ്തുത വറിവരങ്ങള്
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് നെറിയമസഭപ്പോ ടസക്രപടററിയറട പരഖപ്പോമൂലയം ആവശദടപടറിട്ടുയം നെപ്പോളറിതുവടര അവ
ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.   ഇതട  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെയുയം  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെയുയം  ഭപ്പോഗത്തുനെറിനള്ള
അകന്തവദമപ്പോയ വസ്വീഴ്ചയപ്പോയുയം  സമറിതറിപയപ്പോടുള്ള അനെപ്പോദരവപ്പോയുയം  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ഈ  നെടെപടെറിയറില്  സമറിതറി  കടുത  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപയം  സമറിതറി
ആവശദടപട വറിവരങ്ങള് ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം അലപ്പോതപകയം പദതറിപണയം യഥപ്പോര്ത്ഥ
ലകദതറിനെപ്പോയറി  വറിനെറിപയപ്പോഗറിക്കടപടറിടറില  എന്ന  നെറിഗമനെതറില്  ഈയറിനെതറില്
ടചെലവപ്പോക്കറിയ  10,400  രൂപ പലറിശസഹറിതയം ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസരറില്നെറിനയം
ഈടെപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.2.4 സപ്പോധപ്പോരണ പദതറികള്  അയംഗസ്വീകരറിചട  മപ്പോര്ചട  മപ്പോസങ്ങളറിലപ്പോണട  ട്രേഷററിയറില്
നെറിനയം  തുക  പറിന്വലറിചട  വരുന്നതട.   തുകമപ്പോററിയതറിനുപശഷമപ്പോണട  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കടള
വറിവരമററിയറിചട  തുക നെല്കുന്നതട.   ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട മതറിയപ്പോയ യഥപ്പോര്ത്ഥ പരഖകള്
ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  സമയവുയം  ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിയ്ക്കുന്നതറിനുള്ള  കപ്പോലതപ്പോമസവുയം
പനെരറിടതറിനെപ്പോലപ്പോണട  31-3-2000-ല്  എഴുതറിയ  ടചെക്കട  2000  പമയട  മപ്പോസതറില്
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട  നെല്കറിയതട.   ആയതട  മനെനഃപൂര്വ്വേമലപ്പോത വസ്വീഴ്ചയപ്പോയറി  കണക്കപ്പോക്കറി
ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറി നെല്കുവപ്പോന് തപ്പോഴ്മയപ്പോയറി അപപകറിച ടകപ്പോള്ളുന.

3.2.5  സപ്പോധപ്പോരണ പദതറികള് അയംഗസ്വീകരറിചട  മപ്പോര്ചട  മപ്പോസങ്ങളറിലപ്പോണട  ട്രേഷററിയറില്നെറിനയം
തുക പറിന്വലറിചട  വരുന്നതട.  തുകമപ്പോററിയതറിനുപശഷമപ്പോണട ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കടള വറിവരമററിയറിചട
തുക നെല്കുന്നതട.  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട മതറിയപ്പോയ യഥപ്പോര്ത്ഥ പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള
സമയവുയം  ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിയ്ക്കുന്നതറിനുള്ള  കപ്പോലതപ്പോമസവുയം  പനെരറിടതറിനെപ്പോലപ്പോണട
31-3-2000-ല്  എഴുതറിയ  ടചെക്കട  2000  പമയട  മപ്പോസതറില്  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട
നെല്കറിയതട.  1999-2000  കപ്പോലയളവറില് വസ്വീടെട വയററിയംഗട നെറിര്വ്വേഹണവുമപ്പോയറി ബനടപടട
നെഗരസഭപ്പോ പരറിധറിയറിടല ഇലകറിക്കല് വറിഭപ്പോഗയം എകറികന്യൂടസ്വീവട എഞറിനെസ്വീയര്മപ്പോര്ക്കട സറി.ഡറി.
അടെച  രസസ്വീതട  നെഗരസഭയറില്  ലഭദമലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  ആയവ  ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനെട  കതട
നെല്കറിയറിട്ടുണട.

3.2.6 വയററിയംഗട നെറിര്വ്വേഹണവുമപ്പോയറി ബനടപടട നെഗരസഭപ്പോ പരറിധറിയറിടല ഇലകറിക്കല്
വറിഭപ്പോഗയം  എകറികന്യൂടസ്വീവട  എഞറിനെസ്വീയര്മപ്പോര്ക്കട  സറി.ഡറി.  അടെച  രസസ്വീതട  നെഗരസഭയറില്
ലഭദമലപ്പോതതറിനെപ്പോല് ആയവ ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനെട  കതട  നെല്കറിയറിട്ടുണട.  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട
തുക നെല്കറിയതട ടസക്രടററി ശ്രസ്വീ.  ടക.  ആര്.  പഗപ്പോപപ്പോലകൃഷ്ണന് ആയറിരുന എന്ന വറിവരയം
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അററിയറിയ്ക്കുന.  (Rtd.Corporation Secretary – Raveendran Road, Kadavanthra P.O.,
Ernakulam – Corporation Engineer in- charge of Corporation Secretary) ഇതുമപ്പോയറി
ബനടപട സറി.ഡറി.  അടെച രസസ്വീതട നെഗരസഭയറില് ലഭദമലപ്പോതറിരുന്നതറിനെപ്പോല് ബനടപട
ടക.എസട.ഇ.ബറി-യറില്  കതട  നെല്കറിയറിരുനടവങറിലയം  14  വര്ഷയം  മുന്പുള്ള
കപ്പോരദമപ്പോയതറിനെപ്പോല് നെറിലവറിടല പമല്വറിലപ്പോസ പകപ്പോരയം അപനെസഷറിക്കുവപ്പോന് ബുദറിമുടപ്പോടണന്നട
അററിയറിചറിരുന.  എന്നപ്പോല് അതുപകപ്പോരയം  ടക.എസട.ഇ.ബറി.  -യറില് പനെരറില് നെറിലവറിടല
പരഖകളുമപ്പോയറി  ഹപ്പോജരപ്പോയറിരുന.   അതനുസരറിചട  പരഖകള്  ഈ  ഓഫസ്വീസറിടലയുയം
അവറിടുടതയുയം  ഉപദദപ്പോഗസര്  വറിശദമപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധറിചറിരുന.  എന്നപ്പോല്  കണ്സന്യൂമര്
നെമ്പര്  കടണത്തുവപ്പോന്  സപ്പോധറിചറില.  കപ്പോലപഴക്കയം  ടചെന്ന  പരഖകളപ്പോയതറിനെപ്പോലയം  അക്കപ്പോലടത
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള് ഒരു പടക വസ്വീടെട കകമപ്പോറയം ടചെയ്യുവപ്പോന് ഇടെയപ്പോയറിട്ടുണപ്പോവുടമനയം ആയതട
പരഖകളറില് ലഭദമപ്പോകറില എനയം ടക.എസട.ഇ.ബറി.  അധറികൃതര് അററിയറിച.  പടറികജപ്പോതറി
വറിഭപ്പോഗതറില്ടപട  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളപ്പോയതറിനെപ്പോല്  പദതറിനെറിര്വ്വേഹണയം  തസ്വീര്ചയപ്പോയുയം
നെടെതറിയറിട്ടുണപ്പോവുയം  എനയം  അവര്  അററിയറിച.  ആയതട  മനെനഃപൂര്വ്വേമലപ്പോത  വസ്വീഴ്ചയപ്പോയറി
കണക്കപ്പോക്കറി  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറി  നെല്കുവപ്പോന്  തപ്പോഴ്മയപ്പോയറി  അപപകറിച
ടകപ്പോള്ളുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.2.7  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന്നതറിനുയം,  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  പരഖകള്
പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനുയം കപ്പോലതപ്പോമസയം പനെരറിടതറിനെപ്പോലപ്പോണട 31-3-2000-ല് എഴുതറിയ ടചെക്കട
2000  പമയട  മപ്പോസതറില്  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട  നെല്പകണറിവന്നതട  എന്നപ്പോണട
നെഗരസഭപ്പോധറികൃതര്  വറിശദസ്വീകരറിചറിരറിക്കുന്നതട.   വസ്വീടെട  കവദഡ്യുതസ്വീകരണവുമപ്പോയറി  ബനടപട
ടക.എസട.ഇ.ബറി.-യറില്  സറി.ഡറി.  അടെചതുള്ടപടടെയുള്ള  1999-2000  വര്ഷടത
പരഖകളുടടെ  അഭപ്പോവതറില്  സറി.ഡറി.  തുകയുടടെ  അടെവുവറിവരയം  പരറിപശപ്പോധറിചട  ഉറപപ്പോക്കപ്പോന്
കഴറിഞറിടറില.

ഖണറിക നെമ്പര്   32,33,34

ശറിപപ്പോര്ശ

3.3.1  ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറിപകപ്പോരയം  1998-99-ലയം  സ്പെറില്ഓവറപ്പോയറി
1999-2000 -ലമപ്പോയറി ടകപ്പോചറി പകപ്പോര്പപറഷന് നെടെപറിലപ്പോക്കറിയ ദുര്ബ്ബല വറിഭപ്പോഗങ്ങളുടടെ വസ്വീടെട
ററിപയര് പപപ്പോജക്ടറില് സര്ക്കപ്പോര് പുറടപടുവറിച മപ്പോര്ഗ്ഗനെറിര്പദ്ദേശങ്ങള് പപ്പോലറിക്കടപടറില എന്നട
സമറിതറി  മനെസറിലപ്പോക്കുന.   വദക്തറിഗത  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  പദതറികള്  നെടെപറിലപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള്
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കടള നെറിശ്ചയറിക്കുവപ്പോന് വദക്തമപ്പോയ മപ്പോനെദണവുയം,  നെടെപടെറിക്രമവുയം സര്ക്കപ്പോര്
പുറടപടുവറിചറിരുനടവങറിലയം  ഇതറിനെപ്പോയറി  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  ലറിസ്റ്റേറില്
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ഉള്ടപടറിടറിലപ്പോതവര്ക്കുയം  ആനുകൂലദയം  നെല്കറിയറിരറിക്കുന.  പദതറിയുടടെ  അടെങല്ത്തുക
ആദദയം 25 ലകയം രൂപയപ്പോയറി നെറിശ്ചയറിചറിരുന്നതട പറിന്നസ്വീടെട തുക 38.75 ലകയം രൂപയപ്പോയുയം
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളുടടെ  എണ്ണയം  775  ആയുയം  നെഗരസഭ  ഉയര്തറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സര്ക്കപ്പോര്
മറുപടെറിയറില്നെറിന്നട  വദക്തമപ്പോകുന.   പദതറിപകപ്പോരയം  ആനുകൂലദതറിനെപ്പോയറി  120000
അപപകകള്  ലഭറിചറിരുനടവന്നട  ടതളറിടവടുപ്പുപയപ്പോഗതറില്  വദക്തമപ്പോക്കറിയ  നെഗരസഭപ്പോ
ഉപദദപ്പോഗസര്,  ഇത്രപയടറ  അപപകകള്  ഉണപ്പോയറിട്ടുയം  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്  ഇലപ്പോതറിരുന്ന
സപ്പോഹചെരദതറിലപ്പോണട  ആനുകൂലദയം  നെല്കുന്നതറിനുള്ള  നെടെപടെറിക്രമങ്ങളുയം  സമര്പറിപക്കണ
പരഖകളുയം ലഘൂകരറിക്കുവപ്പോന് നെഗരസഭപ്പോ കക്കൗണ്സറില് തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുതടതനയം പറയുന.
ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറികള്  നെടെപറിലപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള്  പപ്പോലറിചറിരറിപക്കണതുയം  സര്ക്കപ്പോര്
കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളറില്  പുറടപടുവറിക്കുന്നതുമപ്പോയ  മപ്പോര്ഗ്ഗനെറിര്പദ്ദേശങ്ങള്ക്കട  വറിരുദമപ്പോയുയം  അവ
ലയംഘറിചയം തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുക്കുവപ്പോന് നെഗരസഭപ്പോ കക്കൗണ്സറിലറിനെട അധറികപ്പോരമറില എന്നട സമറിതറി
ശക്തമപ്പോയറി  അഭറിപപ്പോയടപടുന.   ഇതരയം  സന്ദര്ഭതറില്  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവുകളറിടല
വദവസകള് നെഗരസഭപ്പോ കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ ശ്രദയറില്ടക്കപ്പോണവരുന്നതറിനുള്ള ചുമതല ബനടപട
ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കുണട.  വദവസകള്ക്കട  വറിരുദമപ്പോയ  തസ്വീരുമപ്പോനെപതപ്പോടെട  വറിപയപ്പോജനെക്കുററിപട
പരഖടപടുതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട  നെഗരസഭപ്പോ  ഉപദദപ്പോഗസര്  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക
ടവളറിടപടുതറിയറിട്ടുള്ളതട.  എന്നപ്പോല്,  നെഗരസഭപ്പോ കക്കൗണ്സറിലറില് നെഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിക്കട
ഒരു ഉപപദശകടന്റെ പറപ്പോള് മപ്പോത്രപമയുള്ളുടവന്ന നെഗരസഭപ്പോ  അഡസ്വീഷണല് ടസക്രടററിയുടടെ
നെറിലപപ്പോടെറിപനെപ്പോടെട  സമറിതറി  വറിപയപ്പോജറിക്കുന.   സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവുകള്ക്കട  വറിരുദമപ്പോയറി
കക്കൗണ്സറില് തസ്വീരുമപ്പോനെയം എടുക്കപമ്പപ്പോള് ടസക്രടററി അഭറിപപ്പോയയം പറപയണതുയം കക്കൗണ്സറില്
മുന്തസ്വീരുമപ്പോനെതറില്  ഉറചട  നെറില്ക്കുന്നപകയം  അതറിപനെപ്പോടുള്ള  വറിപയപ്പോജനെക്കുററിപട
പരഖടപടുപതണതുമപ്പോണട.  നെറിയമപ്പോനുസൃതമലപ്പോത  തസ്വീരുമപ്പോനെയം  കക്കൗണ്സറില്  എടുക്കുന്നപകയം
കക്കൗണ്സറില് അയംഗങ്ങള് ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയറിരറിക്കുടമന്നട സമറിതറി അഭറിപപ്പോയടപടുന.

3.3.2  ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭപ്പോ  കക്കൗണ്സറില്,  പരപ്പോമര്ശറിത  ഓഡറിറട  ഖണറികയറിടല
വറിഷയതറിപന്മേല്,  ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണതറിടന്റെ  മപ്പോര്ഗ്ഗനെറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  അനുസരറിച  മപ്പോത്രപമ
തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുക്കപ്പോന് അധറികപ്പോരമുള്ളൂ എന്നറിരറിടക്ക,  സര്ക്കപ്പോര് നെറിബനനെകള് ലഘൂകരറിചട
ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  ലറിസ്റ്റേറില്  ഇലപ്പോതവര്ക്കുയം  ആനുകൂലദയം  നെല്കറിയറിരറിക്കുന.  നെഗരസഭപ്പോ
കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ നെടെപടെറിയറില് സമറിതറി കടുത അതൃപറി പരഖടപടുത്തുന.

3.3.3  ഒററിജറിനെല്  പപപ്പോജക്ടട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം  ഫയലകളുയം  ഓഡറിററിനുയം  നെഗരകപ്പോരദ
ഡയറക്ടര്ക്കുയം  പരറിപശപ്പോധനെയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കണടമനയം  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  ലറിസ്റ്റേറില്  കൂടുതല്
അയംഗങ്ങടള  ഉള്ടപടുതപ്പോനുള്ള  കപ്പോരണവുയം  ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറികള്
നെടെപപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  സര്ക്കപ്പോര്  നെറിബനനെകള്  ലഘൂകരറിചട  പദതറി  നെടെപറിലപ്പോക്കപ്പോന്
തസ്വീരുമപ്പോനെറിച  കക്കൗണ്സറില് അയംഗങ്ങളുടടെ  ലറിസയം  ഒരു മപ്പോസതറിനെകയം  ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നട
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സമറിതറിയുടടെ  15-12-2009-ടല പയപ്പോഗതറില് ആവശദടപടറിരുന.  എന്നപ്പോല് നെപ്പോളറിതുവടര
പസസ്തുത വറിഷയതറിപന്മേല് മറുപടെറി ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെയുയം നെഗരസഭയുടടെയുയം
ഭപ്പോഗത്തുനെറിനമുള്ള  ഈ  സമസ്വീപനെയം  സമറിതറിപയപ്പോടുള്ള  കടുത  അനെപ്പോദരവപ്പോയറി  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുകയുയം  ആവശദടപട  വറിവരങ്ങള്  രണമപ്പോസതറിനെകയം  ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നട
ആവശദടപടുകയുയം ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.3.4  ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണയം  തുടെങ്ങറിയ ആദദ  വര്ഷങ്ങളറില് നെറിയതമപ്പോയ രസ്വീതറികളുയം,
ചെടങ്ങളുയം  പപ്പോലറിചടകപ്പോണട  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കടള  ടതരടഞടുക്കുവപ്പോന്  ടകപ്പോചറിപപപ്പോലള്ള
നെഗരസഭയട  സപ്പോധറിയപ്പോടത  വന്നറിട്ടുണട.   പടറികജപ്പോതറിയറില്ടപട  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട
പദതറിപണയം  എത്രയുയംടപടടന്നട  നെല്കറി  ദരറിദരപ്പോയ  അവരുടടെ  ജസ്വീവറിതസപ്പോഹചെരദങ്ങള്
ടമചടപടുത്തുന്നതറിനുപവണറിയപ്പോണട  കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെറിചറിട്ടുള്ളതട.   23-3-1999-ടല
77-ാം നെമ്പര് കക്കൗണ്സറില് തസ്വീരുമപ്പോനെപകപ്പോരയം  ഭവനെനെറിര്മപ്പോണ പപപ്പോജകറില് നെറിലവറിടല
കുടുയംബപ്പോയംഗങ്ങടള  ടതരടഞടുതതറിനെട  പുറടമ  2000-ാം  ആപണപ്പോടടെ  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവനെ
നെറിര്മപ്പോണയം എന്ന സയംസപ്പോനെ സര്ക്കപ്പോര് നെയയം കണക്കറിടലടുതട  1999  മപ്പോര്ചട  31  വടര
ഭവനെനെറിര്മപ്പോണ  ധനെസഹപ്പോയയം  ലഭറിക്കുന്നതറിനെട  ആവശദമപ്പോയ  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന്ന
ദുര്ബല  വറിഭപ്പോഗതറില്ടപടുന്ന  ലറിസ്റ്റേറില്  ഉള്ളവരുയം  അലപ്പോതവരുമപ്പോയ  എലപ്പോ
കുടുബപ്പോയംഗങ്ങടളയുയം  പപതദക  പരറിഗണനെ  നെല്കറി  കക്കൗണ്സറിലറുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശപയപ്പോടടെ
പദതറിയറില് ഉള്ടപടുതറി ആനുകൂലദയം നെല്കുവപ്പോന് തസ്വീരുമപ്പോനെറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  പരമപ്പോവധറി
ആപകപരഹറിതമപ്പോയപ്പോണട പദതറി പവൃതറികള് നെടെതറിവന്നറിരറിക്കുന്നതട.

ആകയപ്പോല് സയംഭവറിച ടതറ്റുകുറങ്ങള് മപ്പോപപ്പോക്കറി ഓഡറിറട തടെസവപ്പോദങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോക്കറി
നെല്കണടമന്നട തപ്പോഴ്മപയപ്പോടടെ അപപകറിചടകപ്പോള്ളുന.

3.3.5  ഏകപദശയം  14  വര്ഷയം  മുന്പട  നെറിര്വ്വേഹണയം  നെടെതറിയ  ടെറി  പദതറി
സയംബനമപ്പോയ  ഫയലകപളപ്പോ,  അനുബനപരഖകപളപ്പോ  അപനെസഷറിചതറില്  നെപ്പോളറിതുവടര
ലഭദമപ്പോയതപ്പോയറി  കപ്പോണുന്നറില.   നെഗരസഭയറില്  പസസ്തുത  ഓഡറിററില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ള
പദതറികളുപടെതട കപ്പോലപഴക്കയം ടചെന്ന ഫയലകളപ്പോണട.  ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ വറിഭപ്പോഗയം മുന്പട
പവര്തറിചറിരുന്ന മുററികളറില് നെറിന്നട രണട മൂന്നട പപ്പോവശദയം ഓഫസ്വീസട മപ്പോപറണറി വന്നറിട്ടുണട.
ആയതുമൂലയം ഫയല് നെഷ്ടടപടുവപ്പോന് സപ്പോഹചെരദമുണപ്പോയറിട്ടുണട.  1998-99  കപ്പോലഘടങ്ങളറില്
സന്നദ പവര്തകര് മുപഖനെയപ്പോണട പദതറികള് പപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കറി വന്നറിരുന്നതട.  പമല്
കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്  ആയറിരറിക്കപ്പോയം  സര്ക്കപ്പോര്  നെറിര്പദ്ദേശയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി  പപ്പോലറിചടകപ്പോണട
പദതറികള് സപ്പോധദമപ്പോകപ്പോടത വന്ന സപ്പോഹചെരദമുണപ്പോയതട.   ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണയം തുടെങ്ങറിയ
ആദദ വര്ഷങ്ങളറില് നെറിയതമപ്പോയ രസ്വീതറികളുയം, ചെടങ്ങളുയം പപ്പോലറിചടകപ്പോണട ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കടള
ടതരടഞടുക്കുവപ്പോന്  ടകപ്പോചറിപപപ്പോലള്ള  നെഗരസഭയട  സപ്പോധറിയപ്പോടത  വന്നറിട്ടുണട.
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പടറികജപ്പോതറിയറില്ടപട  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട  പദതറി  പണയം  എത്രയുയംടപടടന്നട  നെല്കറി
ദരറിദരപ്പോയ  അവരുടടെ  ജസ്വീവറിത  സപ്പോഹചെരദങ്ങള്  ടമചടപടുത്തുന്നതറിനുപവണറിയപ്പോണട
കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെറിചറിട്ടുള്ളടതന്നട  മനെസറിലപ്പോക്കുന.  പരമപ്പോവധറി
ആപകപരഹറിതമപ്പോയപ്പോണട  പദതറി  പവൃതറികള്  നെടെതറി  വന്നറിരറിക്കുന്നതട.   ആയതറില്
ചെറില  ടതറ്റുകുറങ്ങള്  സയംഭവറിചറിട്ടുണട.   ആകയപ്പോല്  ആയതട  മപ്പോപപ്പോക്കറി  പസ്തുത  ഓഡറിറട
തടെസവപ്പോദങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോക്കറി നെല്കണടമന്നട വറിനെസ്വീതമപ്പോയറി അപപകറിചടകപ്പോള്ളുന.

3.3.6  ഏകപദശയം  14  വര്ഷയം  മുന്പട  നെറിര്വ്വേഹണയം  നെടെതറിയ  ടെറി  പദതറി
സയംബനമപ്പോയ  ഫയലകപളപ്പോ,  അനുബന  പരഖകപളപ്പോ  അപനെസഷറിചതറില്  നെപ്പോളറിതുവടര
ലഭദമപ്പോയതപ്പോയറി  കപ്പോണുന്നറില.   ആവശദടപടതനുസരറിചട  ടെറി  കപ്പോലയളവറിടല കക്കൗണ്സറില്
അയംഗങ്ങളുടടെ  ലറിസ്റ്റേട  അയചനെല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   1998-99  കപ്പോലഘടങ്ങളറില്  സന്നദ
പവര്തകര്  മുപഖനെയപ്പോണട  പദതറികള്  പപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കറി  വന്നറിരുന്നതട.   പമല്
കപ്പോരണങ്ങളപ്പോയറിരറിക്കപ്പോയം  സര്ക്കപ്പോര്  നെറിര്പദ്ദേശയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  പപ്പോലറിചടകപ്പോണട  പദതറികള്
സപ്പോധദമപ്പോകപ്പോടത  വന്ന  സപ്പോഹചെരദമുണപ്പോയതട.   ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണയം  തുടെങ്ങറിയ  ആദദ
വര്ഷങ്ങളറില്  നെറിയതമപ്പോയ  രസ്വീതറികളുയം,  ചെടങ്ങളുയം  പപ്പോലറിചടകപ്പോണട  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കടള
ടതരടഞടുക്കുവപ്പോന്  ടകപ്പോചറിപപപ്പോലള്ള  നെഗരസഭയട  സപ്പോധറിയപ്പോടത  വന്നറിട്ടുണട.
പടറികജപ്പോതറിയറില്ടപട  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട  പദതറിപണയം  എത്രയുയം  ടപടടന്നട  നെല്കറി
ദരറിദരപ്പോയ  അവരുടടെ  ജസ്വീവറിത  സപ്പോഹചെരദങ്ങള്  ടമചടപടുത്തുന്നതറിനുപവണറിയപ്പോണട കക്കൗണ്സറില്
തസ്വീരുമപ്പോനെറിചറിട്ടുള്ളടതന്നട  മനെസറിലപ്പോക്കുന.   പരമപ്പോവധറി  ആപകപരഹറിതമപ്പോയപ്പോണട പദതറി
പവൃതറികള്  നെടെതറി വന്നറിരറിക്കുന്നതട.  ആയതറില് ചെറില ടതറ്റുകുറങ്ങള് സയംഭവറിചറിട്ടുണട.
ആകയപ്പോല് ആയതട മപ്പോപപ്പോക്കറി പസ്തുത ഓഡറിറട തടെസവപ്പോദങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോക്കറി നെല്കണടമന്നട
വറിനെസ്വീതമപ്പോയറി അപപകറിച ടകപ്പോള്ളുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.3.7 23-3-99-ല് ജനെറല് കക്കൗണ്സറില് ആടക  25  തസ്വീരുമപ്പോനെങ്ങള് എടുതതപ്പോയറി
മറിനെറിടടസറില് പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുന്നതറില്  (മറിനെറിടടസട  ബുക്കട  പപജട  നെയം.111  മുതല്  120
വടര)  ഈ  വറിഷയതറില്  കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെയം  എടുതതപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധനെയറില്
പബപ്പോദദടപടറിടറില.  സര്ക്കപ്പോര്  നെറിബനനെകള്  ലഘൂകരറിചട  ഗുണപഭപ്പോക്തൃലറിസ്റ്റേറില്
ഇലപ്പോതവര്ക്കുയം ആനുകൂലദയം നെല്കുന്ന നെടെപടെറി ഉചെറിതമല.  പരപ്പോമര്ശറിത പപപ്പോജക്ടുമപ്പോയറി
ബനടപട  ഫയലയം  അനുബന  പരഖകളുയം  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോന്  ആവശദടപട്ടുടകപ്പോണട
12-7-2013, 31-2-15 തസ്വീയതറികളറില് എല്.എഫട.സറി. എന്(എസട.3) 325/13  4-9-2015-ല്
ടക.എസട.എ-ടക.സറി.സറി(എസട.3) 596/15, 30-11-2016-ല് ടക.എസട.എ -ടക.സറി.സറി  (എസട.8)
933/16 എന്നസ്വീ നെമ്പര് കത്തുകള് നെല്കറിടയങറിലയം ആയവ ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.
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സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനെയം

3.3.8  ടസലകന്  പപപ്പോസസറില്  വന്നറിട്ടുള്ള  അപപ്പോകത  വളടര  ഗക്കൗരവമപ്പോയപ്പോണട
കപ്പോണുന്നടതങറിലയം അതട പരറിഹരറിക്കപ്പോന് മറട മപ്പോര്ഗ്ഗമറിലപ്പോതതറിനെപ്പോലയം ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട
5000  രൂപ വചട ലഭറിചതറിനെപ്പോലയം പസസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി
തസ്വീരുമപ്പോനെറിച.

ഖണറിക നെമ്പര്   42, 43, 44, 45

ശറിപപ്പോര്ശ

3.4.1  ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭപ്പോ  പരറിധറിയറില് സറിരതപ്പോമസമുള്ള വദക്തറികള്ക്കട  അപകടെമരണയം
സയംഭവറിക്കുപമ്പപ്പോഴപ്പോണട ഗ്രൂപട ജനെത അപകടെ ഇന്ഷസറന്സട പദതറിയുടടെ ആനുകൂലദതറിനെട
അര്ഹരപ്പോകുന്നതട.  1996-97  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  7  ലകയം  രൂപ  ആയറിനെതറില്
ടചെലവഴറിടചങറിലയം  തുച്ഛമപ്പോയ  തുകമപ്പോത്രമപ്പോണട  നെഷ്ടപരറിഹപ്പോരമപ്പോയറി  വറിതരണയം
ടചെയടപടറിട്ടുള്ളടതന്നട  സമറിതറി  മനെസറിലപ്പോക്കുന.  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനെങ്ങള്
ഇതരയം  ടചെലവുകള്  നെടെത്തുപമ്പപ്പോള്  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  മുന്കൂര്  അനുമതറി  വപ്പോപങ്ങണതപ്പോണട.
പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  സയംഗതറിയറില്  ടചെലവപ്പോക്കറിയ  തുകയട  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ
സപ്പോധൂകരണതറിനെട  നെഗരസഭ  അപപകറിച  സന്ദര്ഭതറില്  1996-97  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷതറില്  ടചെലവപ്പോയ  7,00,000  രൂപയട  മപ്പോത്രയം  സര്ക്കപ്പോര്  മപ്പോപട  അനുവപ്പോദയം
നെല്കറിയതപ്പോയുയം ഇതരയം ടചെലവുകള് ആവര്തറിക്കപ്പോന് പപ്പോടെറിലപ്പോടയന്നട  17-10-2000-ടല
ജറി.ഒ.(ആര്.ടെറി) നെമ്പര് 4187/2000/ ത.സസ.ഭ. നെമ്പര് സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവട പകപ്പോരയം കര്ശനെ
നെറിര്പദ്ദേശയം  നെല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം  സമറിതറി  നെറിരസ്വീകറിക്കുന.   എന്നപ്പോല്,  1996-97
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിനുപശഷയം  2003-04  വടര  95,84,803  രൂപ  നെഗരസഭ
ഈയറിനെതറില് ടചെലവഴറിചതപ്പോയറി കപ്പോണുന.

3.4.2 സര്ക്കപ്പോര് അയംഗസ്വീകരറിച ഇന്ഷസറന്സട പദതറികള്ക്കട മപ്പോത്രപമ തപദ്ദേശസസയയംഭരണ
സപ്പോപനെങ്ങള്  വറിഹറിതയം  നെല്കപ്പോവൂടവന്ന  കര്ശനെ  നെറിര്പദ്ദേശമുണപ്പോയറിട്ടുയം  2003-04
കപ്പോലയളവുവടര  പപയപ്പോജനെപദമലപ്പോത  ഈ  പദതറിക്കട  വലറിടയപ്പോരു  തുക  ടചെലവറിട
നെഗരസഭയുടടെ  നെടെപടെറി  സര്ക്കപ്പോരറിപനെപ്പോടുള്ള  ടവല്ലുവറിളറിയപ്പോയപ്പോണട  സമറിതറി  കരുതുന്നതട.
സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  17-10-2000-ടല ഉതരവറിനുപശഷവുയം പണയം ടചെലവഴറിചതറിനെട  യപ്പോടതപ്പോരു
നെദപ്പോയസ്വീകരണവുയം  സമറിതറിക്കട  കപ്പോണുവപ്പോനെപ്പോകുന്നറില.   സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവുകളറിടല
വദവസകളുടടെ  നെഗ്നമപ്പോയ  ലയംഘനെയം  നെടെതറിയ നെഗരസഭയുടടെ  ഈ നെടെപടെറിടയ സമറിതറി
ശക്തമപ്പോയറി  അപലപറിക്കുന.  കൂടെപ്പോടത,  പമലറില്  ഇതരയം  ലയംഘനെങ്ങള്
ആവര്തറിക്കപ്പോതറിരറിക്കപ്പോന്  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന്  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  വകുപറിപനെപ്പോടെട
ആവശദടപടുകയുയം ടചെയ്യുന.

2064/2021.
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3.4.3  നെഗരസഭയുടടെ  ധനെകപ്പോരദ  സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട  കമറിററിയുള്ടപടടെയുള്ള  എലപ്പോ
കമറിററികളറിലയം  നെഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുടടെ  സപ്പോന്നറിധദയം  ആവശദമപ്പോടണന്നട  സമറിതറി
മനെസറിലപ്പോക്കുന.  സര്ക്കപ്പോര് പുറടപടുവറിക്കുന്നതുയം വറിവറിധ  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ സപ്പോപനെങ്ങള്ക്കട
ബപ്പോധകമപ്പോയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോയ  ഉതരവുകളുയം  മപ്പോര്ഗ്ഗനെറിര്പദ്ദേശങ്ങളുയം  പമയറുടടെപയപ്പോ  ബനടപട
ഭരണസമറിതറികളുടടെപയപ്പോ  ശ്രദയറില്ടപടറിടറിടലങറില്  അവ  ശ്രദയറില്ടകപ്പോണവപരണതുയം
അതപ്പോതട  സപ്പോപനെങ്ങളുടടെ  ടസക്രടററിമപ്പോരുടടെ  ചുമതലയപ്പോണട.   ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭയുടടെ
ഇന്ഷസറന്സട പദതറി നെടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോനുള്ള നെടെപടെറിക്രമങ്ങളുടടെ ഏടതങറിലയം ഘടതറില്,
പദതറി സര്ക്കപ്പോര് നെറിര്പദ്ദേശങ്ങള്ക്കട വറിരുദമപ്പോടണന്നട തദവസരതറില് ചുമതലയുണപ്പോയറിരുന്ന
ടസക്രടററിമപ്പോര്  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  ശ്രദയറില്ടപടുതറിയറിട്ടുണപ്പോയറിരുപന്നപ്പോടവനള്ളതട
സയംശയപ്പോസ്പെദമപ്പോണട. ഇക്കപ്പോരദയം വകുപ്പുതലതറില് അപനെസഷണയം നെടെതറി നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചട
ഒരു മപ്പോസതറിനെകയം ററിപപപ്പോര്ടട  നെല്കുവപ്പോന് സമറിതറിയുടടെ  15-12-2009-ടല പയപ്പോഗതറില്
ആവശദടപടറിരുന.   എന്നപ്പോല്  പസസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  നെപ്പോളറിതുവടര  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.
സമറിതറിപയപ്പോഗയം  ആവശദടപടുന്ന നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനുയം  സമറിതറിക്കപ്പോവശദമപ്പോയ
വറിവരങ്ങള് ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുയം സര്ക്കപ്പോരറിടനെയുയം  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ സപ്പോപനെങ്ങടളയുയം
പതറിനെറിധസ്വീകരറിടചത്തുന്ന  ഉപദദപ്പോഗസര്  ബപ്പോധദസരപ്പോണട.  ആയതട  പപ്പോലറിക്കപ്പോത
നെടെപടെറിടയ  സമറിതറി  ഗക്കൗരവമപ്പോയറി  കപ്പോണുകയുയം  അപലപറിക്കുകയുയം  ടചെയ്യുന.   പസ്തുത
പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  ആവശദടപടതറിന്പകപ്പോരയം  സസസ്വീകരറിച  നെടെപടെറി  സയംബനറിച
ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം  ആവശദടപട  വറിവരങ്ങള്  യഥപ്പോസമയയം  ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിലണപ്പോയ
കപ്പോലതപ്പോമസതറിനുള്ള വറിശദസ്വീകരണവുയം നെല്കുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപടുന.

3.4.4  കൂടെപ്പോടത,  കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളറില്  സര്ക്കപ്പോര്  പുറടപടുവറിക്കുന്ന  ഉതരവുകള്
കക്കൗണ്സറിലര്മപ്പോരുടടെയുയം പമയറുടടെയുയം ശ്രദയറില്ടപടുത്തുവപ്പോന് ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസര്
പപതദകയം ശ്രദറിപക്കണതപ്പോടണനയം സമറിതറി അഭറിപപ്പോയടപടുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.4.5   2000-ടല സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവറിനെട പശഷയം ടചെലവഴറിചറിട്ടുള്ള 35,70,531 രൂപ
ബനടപട  കക്കൗണ്സറിലര്മപ്പോരറില്  നെറിനയം  ടസക്രടററിയറില്  നെറിനയം  ഇക്കൗടെപ്പോക്കണടമന്ന
കമറിററിയുടടെ  നെറിര്പദ്ദേശയം  30-10-2013-ടല  കക്കൗണ്സറിലറില്  സമര്പറിചതറിന്  പകപ്പോരയം
തുടെര്നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനെട ടസക്രടററിടയ ചുമതലപടുതറിയറിട്ടുണട.

ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭ  പരറിധറിയറില്  സറിരതപ്പോമസമുള്ള  വദക്തറികള്ക്കട  ഗ്രൂപട  ജനെത

അപകടെ ഇന്ഷസറന്സട പദതറിക്കപ്പോയറി 1996-97 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് 7 ലകയം രൂപ

ടചെലവഴറിചറിട്ടുണട.  പറിന്നസ്വീടെട  പമല് പദതറി  2003-04  വടര തുടെരുകയുയം  95,84,803  രൂപ

നെഗരസഭ ഇക്കൗ ഇനെതറില് ടചെലവഴറിചറിട്ടുമുണട. 17-10-2010-ടല ജറി.  ഒ. (ആര്.ററി)  നെമ്പര്
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4187/2000/  ത.സസ.ഭ.വ.  ഉതരവട  പകപ്പോരയം  1996-97  വര്ഷതറില്  ടചെലവപ്പോക്കറിയ  7

ലകയം രൂപയട മപ്പോത്രയം സപ്പോധൂകരണയം കറിടറിയറിട്ടുണട. 1996-97  മുതല്  2003 -04  വടരയുള്ള

കപ്പോലടത  പമയര്മപ്പോരുടടെയുയം  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെയുയം  അനുവപ്പോദപതപ്പോടടെയപ്പോണട  ടചെലവുകള്

നെടെതറിയറിട്ടുള്ളതട.

പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററിയുടടെ 2011-2014-ാാമതട ററിപപപ്പോര്ടറില് 186-ാം

നെമ്പര്  ഖണറികയറില്  18-8-2003-ല്  ടചെലവഴറിച  35,70,531  രൂപ  ബനടപട

കക്കൗണ്സറിലര്മപ്പോരറില്  നെറിനയം  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നെറിനയം  തുലദമപ്പോയറി  ഇക്കൗടെപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട

ടചെയണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുണട.  ആയതട  പകപ്പോരയം  ടെറി  35,70,531  രൂപ

അടെയണടമന്നട ആവശദടപടട  ബനടപട കക്കൗണ്സറിലര്മപ്പോര്ക്കുയം, ടസക്രടററിക്കുയം പനെപ്പോടസ്വീസട

നെല്കറിയറിട്ടുണട.  ടെറി  പനെപ്പോടസ്വീസറിനെട  നെപ്പോളറിതുവടര  മറുപടെറി  ലഭറിചറിടറിലപ്പോതതപ്പോണട.  എന്നപ്പോല്

5-11-2014-ടല  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  1(സറി),  1(ഡറി)  തസ്വീരുമപ്പോനെങ്ങള് പകപ്പോരയം  അപകടെമരണ

ഇന്ഷസറന്സട  പദതറി  നെടെപറിലപ്പോക്കറിയ  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  നെടെപടെറിക്കട

മുന്കപ്പോലപപ്പോബലദപതപ്പോടടെ അയംഗസ്വീകപ്പോരയം നെല്കണടമന്നട പപമയതറിലൂടടെ ടഎകകപണദനെ

അയംഗസ്വീകരറിചട 14-11-2014-ല് ബഹ. സര്ക്കപ്പോരറിപലയട അയചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

3.4.6 17-10-2000-ടല ഗവ. ഉതരവട ബഹ. കക്കൗണ്സറിലറിനു മുന്പപ്പോടക വന്നറിരുന്നറില.

ആയതറിനെപ്പോല്  35,70,531  രൂപ  ടചെലവു  ടചെയ്യുന്നതറിനുള്ള  അനുമതറി  കക്കൗണ്സറില്

നെല്കറിയറിരുന. പമലറില്  ഇതരയം ലയംഘനെങ്ങള് ആവര്തറിക്കപ്പോതറിരറിക്കപ്പോന് ശ്രമറിക്കുന്നതപ്പോണട.

ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭ  പരറിധറിയറില്  സറിരയം  തപ്പോമസക്കപ്പോരപ്പോയ  വദക്തറികള്

അപകടെമരണതറിനെട  ഇരയപ്പോകുപമ്പപ്പോള്  ടെറി  ആളുകള്ക്കട  ആശസപ്പോസയം  കറിടണടമന്ന

ഉപദ്ദേശപതപ്പോടടെയപ്പോണട  1996-97  മുതല്  2003-04  വടരയുള്ള  കപ്പോലയളവറിടല  കക്കൗണ്സറിലര്മപ്പോടരയുയം

പമയര്മപ്പോരുടടെയുയം  അനുവപ്പോദപതപ്പോടടെയപ്പോണട  അപകടെമരണ ഇന്ഷസറന്സട  പദതറി  നെടെപപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട.

1996-97 വര്ഷയം ടചെലവപ്പോക്കറിയ 7 ലകയം രൂപയട 17-10-2000 -ടല ജറി.ഒ. (ആര്.ററി) നെമ്പര്

4187/2000/  ത.സസ.ഭ.വ.  ഉതരവട  പകപ്പോരയം  സപ്പോധൂകരണയം  ലഭറിചറിട്ടുണട.  ആയതട  പകപ്പോരയം

21-10-2014-ല്  ബനടപട  എലപ്പോ  അയംഗങ്ങള്ക്കുയം ടസക്രടററിയ്ക്കുയം  പനെപ്പോടസ്വീസട

നെല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ടെറി പനെപ്പോടസ്വീസറിനെട  നെപ്പോളറിതുവടര മറുപടെറി ലഭറിചറിടറിലപ്പോതതപ്പോണട.  എന്നപ്പോല്

5-11-2014-ടല  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ 1(സറി),  1(ഡറി)  തസ്വീരുമപ്പോനെങ്ങള്  പകപ്പോരയം  അപകടെമരണ

ഇന്ഷസറന്സട  പദതറി  നെടെപറിലപ്പോക്കറിയ  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  നെടെപടെറിക്കട

മുന്കപ്പോലപപ്പോബലദപതപ്പോടടെ  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം  നെല്കണടമന്നട  പപമയതറിലൂടടെ  ടഎകകപണദനെ

അയംഗസ്വീകരറിചട 14-11-2014-ല് ബഹ. സര്ക്കപ്പോരറിപലയട അയചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.
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1. നെഗരസഭയുടടെ  ധനെകപ്പോരദ  സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട  കമറിററിയുള്ടപടടെ  എലപ്പോ  കമറിററികളറിലയം

നെഗരസഭ  ടസക്രടററിയുടടെ  സപ്പോന്നറിദദയം  ആവശദമപ്പോടണന്ന  സമറിതറിയുടടെ  നെറിര്പദ്ദേശയം

നെടെപപ്പോക്കുനണട.

2. തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനെങ്ങള്ക്കട  ബപ്പോധകമപ്പോയറിട്ടുള്ള  എലപ്പോ  ഉതരവുകളുയം

മപ്പോര്ഗ്ഗനെറിര്പദ്ദേശങ്ങളുയം  പമയറുടടെയുയം  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെയുയം  കമറിററിയുടടെയുയം

ശ്രദയറില്പടുത്തുനണട.

നെഗരസഭപ്പോ പരറിധറിയറില് സറിരയം തപ്പോമസക്കപ്പോരപ്പോയ വദക്തറികള് അപകടെമരണതറിനെട

ഇടെയപ്പോകുപമ്പപ്പോള് ടെറി ആളുകള്ക്കട ആശസപ്പോസയം കറിടണടമന്ന ഉപദ്ദേശദപതപ്പോടടെയപ്പോണട 1996-97

മുതല്  2003-2004  വടരയുള്ള  കപ്പോലയളവറില്  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെയുയം  പമയറുടടെയുയം

അനുവപ്പോദപതപ്പോടടെ  അപകടെ  ഇന്ഷസറന്സട  പദതറി  നെടെപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട.   1996-97

വര്ഷയം  ടചെലവപ്പോക്കറിയ  7  ലകയം  രൂപയട   17-10-2000-ടല  ജറി.ഒ.  (ആര്.ററി)  നെമ്പര്

4187/2000/ത.സസ.ഭ.വ.  ഉതരവട  പകപ്പോരയം  സപ്പോധൂകരണയം  ലഭറിചറിട്ടുണട.  200  3-04

കപ്പോലഘടതറില് ടചെലവനുവദറിച 35,70,531 രൂപ ബനടപട കക്കൗണ്സറിലര്മപ്പോരറില് നെറിനയം

ഉപദദപ്പോഗസന്മപ്പോരറില്നെറിനയം  തുലദമപ്പോയറി  ഇക്കൗടെപ്പോക്കണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയതു

പകപ്പോരയം  ടെറി  തുക  ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  ബനടപട  കക്കൗണ്സറിലര്മപ്പോര്ക്കുയം  ടസക്രടററിയ്ക്കുയം

പനെപ്പോടസ്വീസട  നെല്കറിയറിട്ടുണട.  ടെറി  പനെപ്പോടസ്വീസറിനെട  നെപ്പോളറിതുവടര  മറുപടെറി  ലഭറിചറിടറിലപ്പോതതപ്പോണട.

എന്നപ്പോല്  5-11-2014-ടല  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  1(സറി),  1(ഡറി)  തസ്വീരുമപ്പോനെങ്ങള്  പകപ്പോരയം

അപകടെമരണ  ഇന്ഷസറന്സട  പദതറി  നെടെപറിലപ്പോക്കറിയ  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  നെടെപടെറിക്കട

മുന്കപ്പോലപപ്പോബലദപതപ്പോടടെ അയംഗസ്വീകപ്പോരയം നെല്കണടമന്നട പപമയതറിലൂടടെ ടഎകകപണദനെ

അയംഗസ്വീകരറിചട 14-11-2014-ല് ബഹ. സര്ക്കപ്പോരറിപലയട അയചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

3.4.7 കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളറില് സര്ക്കപ്പോര് പുറടപടുവറിക്കുന്ന ഉതരവുകള് കക്കൗണ്സറിലര്മപ്പോരുടടെയുയം

പമയറുടടെയുയം ശ്രദയറില്ടപടുത്തുനണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.4.8  ഗ്രൂപട  ജനെതപ്പോ   അപകടെ  ഇന്ഷസറന്സട  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട,

23-12-2015-ടല  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവട  (സപ്പോധപ്പോ)  നെമ്പര്  3850/15/ത.സസ.ഭ.വ.  പകപ്പോരയം

95,84,804 രൂപയുടടെ ടചെലവറിനെട സപ്പോധൂകരണയം നെല്കറിയറിട്ടുണട.
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ഖണറിക നെമ്പര്    53, 54, 55, 56, 57

ശറിപപ്പോര്ശ

3.5.1  നെഗരസഭയുടടെ  ടടമത്രറി  ഭവനെ  നെറിര്മപ്പോണ  പദതറിപകപ്പോരയം  300
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കപ്പോണട ധനെസഹപ്പോയയം നെല്കുവപ്പോന് ലകദമറിടറിരുന്നതട.  ഇതറിനെപ്പോയറി  297
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളുടടെ ലറിസ്റ്റേട  പസറിദസ്വീകരറിച നെഗരസഭ  777  പപര്ക്കട  7,000  രൂപ വസ്വീതയം
ഒന്നപ്പോയം ഗഡു ധനെസഹപ്പോയയം നെല്കറിയറിരറിക്കുന. ടടമത്രറി ഭവനെനെറിര്മപ്പോണ പദതറി പകപ്പോരയം
ഹക്കൗസറിയംഗട  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി പചെര്ന്നപ്പോണട  ഭവനെ പദതറി നെടെപറിലപ്പോപക്കണതട.  ധനെസഹപ്പോയ
തുക ഹക്കൗസറിയംഗട  പബപ്പോര്ഡറില്  നെറിപകപറിപക്കണതുയം വദക്തറികള്ക്കട  പനെരറിടട  വറിതരണയം
ടചെയപ്പോന്  പപ്പോടെറിലപ്പോതതുമപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  മനെസറിലപ്പോക്കുന.  എന്നപ്പോല്  ഹക്കൗസറിയംഗട
പബപ്പോര്ഡറിടനെ  ഒഴറിവപ്പോക്കറി  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട  തുക  പനെരറിടട  നെല്കറിയ  നെഗരസഭ,
അവപശഷറിക്കുന്ന  തുകയുടടെ  വറിതരണപമപ്പോ  പദതറിയുടടെ  പൂര്തസ്വീകരണപമപ്പോ
ഉറപപ്പോക്കറിയതുമറില.

3.5.2  ഭവനെ നെറിര്മപ്പോണ പദതറിയുടടെ ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളുടടെ എണ്ണയം  30 0-ല് നെറിനയം
777  ആയറി  വര്ദറിപറിചടവനയം,  വപ്പോര്ഡട  സഭ  ടതരടഞടുതതുയം  കക്കൗണ്സറിലയം  ജറിലപ്പോ
ആസൂത്രണ  സമറിതറിയുയം  അയംഗസ്വീകരറിചതുമപ്പോയ  ഗുണപഭപ്പോക്തൃലറിസ്റ്റേറില്  നെറിനയം
മുന്ഗണനെപ്പോക്രമമനുസരറിചപ്പോണട  ആനുകൂലദയം  വറിതരണയം  ടചെയടതനയം  പറയുന്ന  നെഗരസഭ
അതറിനെട  ആധപ്പോരമപ്പോയ  പരഖകടളപ്പോനയം  ഓഡറിററിനെട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  കപ്പോണുന്നറില.
ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  ലറിസ്റ്റേട  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറില്  ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ  പസപ്പോനെയം  വറിഭപ്പോവനെയം  ടചെയ
സുതപ്പോരദത പപ്പോലറിക്കടപടറിടറില എന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.

3.5.3  പപ്പോരയംഭതറില് 19,500  രൂപ  നെറിരക്കറില് 300  പപര്ക്കട  ആനുകൂലദയം
ലകദമറിടതറിനുപശഷയം 35,000  രൂപ  നെറിരക്കറില് 167  പപര്ക്കപ്പോയറി  ആനുകൂലദയം
നെറിശ്ചയറിക്കുന്നതറിനുള്ള  പഭദഗതറിയുയം  ഹക്കൗസറിയംഗട  പബപ്പോര്ഡറിടനെ  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോനുള്ള
നെറിര്പദ്ദേശവുയം നെഗരസഭപ്പോ കക്കൗണ്സറില് പപ്പോസപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി കപ്പോണുനടവങറിലയം 777  പപര്ക്കട
7,000  രൂപ  നെറിരക്കറില്  തുക  നെല്കറിയറിരറിക്കുന.  പദതറി  നെടെതറിപറിനെട  സര്ക്കപ്പോര്  മപ്പോര്ഗ്ഗനെറിര്പദ്ദേശയം
പുറടപടുവറിക്കുകയുയം  മപ്പോനെദണങ്ങള്  നെറിശ്ചയറിക്കുകയുയം  ടചെയറിട്ടുള്ളപപപ്പോള്  അവ
മററികടെക്കുവപ്പോന്  കക്കൗണ്സറിലറിനെട  അധറികപ്പോരമറില. അതരയം  ലയംഘനെങ്ങള്
പദതറിപണതറിടന്റെ ദുരുപപയപ്പോഗമപ്പോടണന്നട സമറിതറി അഭറിപപ്പോയടപടുന.

3.5.4  പരപ്പോമര്ശ  വറിപധയമപ്പോയ  ടടമത്രറി  ഭവനെ  പദതറിയുടടെ  നെടെതറിപട
സുതപ്പോരദമപ്പോയറിരുന്നറില  എന്നപ്പോണട  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക  സമര്പറിച  സര്ക്കപ്പോര്  മറുപടെറിയറില്
നെറിനയം  ടതളറിടവടുപട  പയപ്പോഗതറില്  നെല്കറിയ  വറിശദസ്വീകരണതറില്  നെറിനയം  സമറിതറിക്കട
പബപ്പോധദമപ്പോയതട.  ടെറി  പദതറിയുടടെ  ഒററിജറിനെല്  പപപ്പോജക്ടട,  പസ്തുത  പപപ്പോജക്ടറില്  മപ്പോറയം
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വരുത്തുവപ്പോന് കക്കൗണ്സറില് എടുത തസ്വീരുമപ്പോനെതറിടന്റെ പകര്പട,  പപപ്പോജക്ടറിടന്റെ നെടെതറിപട,
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കടള   ടതരടഞടുതതറിടന്റെ  മപ്പോനെദണയം,  പപപ്പോജക്ടറിടന്റെ  പൂര്തസ്വീകരണയം
എന്നറിവ  സയംബനറിച  പരഖകള്  പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  നെല്കണടമന്നട  2009
ഡറിസയംബര്  15-ടല  പയപ്പോഗതറില്  ആവശദടപടറിരുനടവങറിലയം  പസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട
നെപ്പോളറിതുവടര  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെയുയം  നെഗരസഭയുടടെയുയം  ഇക്കൗ  നെടെപടെറിയറില്
സമറിതറി കടുത അതൃപറി പരഖടപടുത്തുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപയം പസ്തുത വറിവരങ്ങള് അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം ആവശദടപടുന.

3.5.5  ടകപ്പോചറി നെഗരസഭയുമപ്പോയറി ബനടപട ഓഡറിറട ഖണറികകള് പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനുയം
ടതളറിടവടുപറിനുമപ്പോയറി  2009  ആഗസ്റ്റേട  മപ്പോസയം  8-ാം  തസ്വീയതറി  പചെര്ന്ന  പയപ്പോഗതറില്
ഹപ്പോജരപ്പോയ പകപ്പോര്പപറഷന് ടസക്രടററിയുയം മറട ഉപദദപ്പോഗസരുയം സമറിതറിയുടടെ പചെപ്പോദദങ്ങള്ക്കട
വദക്തമപ്പോയറി മറുപടെറി നെല്കപ്പോതതറിനെപ്പോല് പയപ്പോഗയം മപ്പോററിവയ്പക്കണതപ്പോയറിവരറികയുയം ഓഡറിറട
ഖണറികകളുമപ്പോയറി ബനടപട ഫയലകളുയം പരഖകളുയം ഗക്കൗരവപൂര്വ്വേയം പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോടതയുയം
ആവശദമപ്പോയ തയപ്പോടറടുപ്പുകള് നെടെതപ്പോടതയുയം സമറിതറി മുമ്പപ്പോടക ടതളറിടവടുപറിനെട ഹപ്പോജരപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ നെടെപടെറിയറില് സമറിതറി കടുത അതൃപറി പരഖടപടുത്തുകയുയം ടചെയറിരുന.
അപത  ഓഡറിറട  ഖണറികകള്  പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനെപ്പോയറി  15-12-2009-ല്  പചെര്ന്ന
ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗതറില് പകപ്പോര്പപറഷന് ടസക്രടററി ഹപ്പോജരപ്പോയറില. ആയതറിനെട അപദ്ദേഹയം
നെല്കറിയ  വറിശദസ്വീകരണയം  തൃപറികരമപ്പോയറിരുന്നറില.  പസ്തുത  പയപ്പോഗതറില്  ഹപ്പോജരപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കുയം സമറിതറി ഉന്നയറിച പരമപധപ്പോനെമപ്പോയ പചെപ്പോദദങ്ങള്ക്കട വദക്തമപ്പോയ മറുപടെറി
നെല്കപ്പോനെപ്പോയറില  എന്നതട  സമറിതറി  അതദധറികയം  ഗക്കൗരവപൂര്വ്വേയം  വസ്വീകറിക്കുന.  സമറിതറി
മുമ്പപ്പോടക പരറിഗണനെയറിലറിരറിക്കുന്ന സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിടല  ഓഡറിറട  ഖണറികകളുടടെ
പരറിപശപ്പോധനെപ്പോ പവളയറില് ഹപ്പോജരപ്പോകുന്ന ഉപദദപ്പോഗസര് ബനടപട വറിഷയയം സയംബനറിചട
സമറിതറി  ഉന്നയറിക്കുന്ന  പചെപ്പോദദങ്ങള്ക്കട  സ്പെഷ്ടമപ്പോയ  വറിശദസ്വീകരണയം  നെല്കുവപ്പോന്
പപ്പോപരപ്പോയറിരറിക്കണയം എന്നട സമറിതറി  നെറിഷ്കടര്ഷറിക്കുന.  സമറിതറിക്കപ്പോവശദമപ്പോയ വറിവരങ്ങളുയം
പരഖകളുയം  ടതളറിടവടുപറിനെട  മുന്പട  തടന്ന  ലഭദമപ്പോപക്കണതുയം  പരറിഗണറിക്കടപടുന്ന
വറിഷയടതക്കുററിചള്ള  മുഴുവന്  ഫയലകളുയം  പരഖകളുയം  പവണവറിധതറില്  പഠറിചട  മപ്പോത്രയം
പയപ്പോഗതറിനെട  ഹപ്പോജരപ്പോപകണതുയം  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  ചുമതലയപ്പോണട.  ഇക്കപ്പോരദതറില്
ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ ഭപ്പോഗത്തുനെറിനണപ്പോകുന്ന വസ്വീഴ്ച സമറിതറിയുടടെ സുഗമമപ്പോയ പവര്തനെതറിനെട
വറിഘപ്പോതയം സൃഷ്ടറിക്കുന്നതപ്പോണട.  നെറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ സുഗമമപ്പോയ നെടെതറിപറിനെട തടെസയം
സൃഷ്ടറിക്കുന്നതറിലൂടടെ  സഭയുടടെ  പപതദകപ്പോവകപ്പോശയം  തടന്ന  പചെപ്പോദദയം  ടചെയടപടുന്നതപ്പോയറി
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനെപ്പോല്  പമലറില്  സഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  പവര്തനെതറിനെട
ആവശദമപ്പോയ  പരഖകള്  യഥപ്പോസമയയം  ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം  സമറിതറി  പയപ്പോഗങ്ങളറില്
ഹപ്പോജരപ്പോകുന്ന  ഉപദദപ്പോഗസര്  യഥപ്പോവറിധറി  തയപ്പോടറടുപ്പുകളുമപ്പോയറി  എതണടമനയം  സമറിതറി
ശക്തമപ്പോയറി  നെറിഷ്കടര്ഷറിക്കുന.  അലപ്പോതപകയം  സമറിതറി  നെറിര്പദ്ദേശങ്ങള്ക്കട  വറിരുദമപ്പോയറി
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പവര്തറിക്കുന്ന ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ പപരറില് കര്ശനെമപ്പോയ നെടെപടെറിക്കട  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുവപ്പോന്
സമറിതറി  നെറിര്ബനറിതമപ്പോകുടമന്നട  ഓര്മറിപറിക്കുന.   സമറിതറിയുടടെ  പമല്പറഞ
നെറിര്പദ്ദേശങ്ങള് പപ്പോലറിക്കടപടുനടണന്നട തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപട ഉറപ്പുവരുതണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.5.6 23-3-1999-ടല 77-ാം നെമ്പര് കക്കൗണ്സറില് തസ്വീരുമപ്പോനെപകപ്പോരയം 2000-മപ്പോപണപ്പോടടെ
സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവനെനെറിര്മപ്പോണയം എന്ന സര്ക്കപ്പോര് നെയയം കണക്കറിടലടുതട  ഭവനെ നെറിര്മപ്പോണ
ധനെസഹപ്പോയയം  ലഭറിയ്ക്കുന്നതറിനെട   ആവശദമപ്പോയ  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന്ന  ദുര്ബല
വറിഭപ്പോഗതറില്ടപടുന്ന  ലറിസ്റ്റേറില്  ഉള്ളവരുയം  അലപ്പോതവരുമപ്പോയ  അര്ഹതടപട  എലപ്പോ
കുടുയംബപ്പോയംഗങ്ങള്ക്കുയം  പപതദക  പരറിഗണനെ  നെല്കറി  കക്കൗണ്സറിലറുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശപയപ്പോടടെ
പദതറിയറില്  ഉള്ടപടുത്തുന്നതറിനെട  തസ്വീരുമപ്പോനെറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറിലപ്പോണട
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളുടടെ  എണ്ണയം  777  ആയറി  വര്ദറിപറിചതട.  ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറി
തുടെങ്ങറിയ  കപ്പോലഘടതറിലപ്പോണട  ടടമത്രറി  ഭവനെനെറിര്മപ്പോണ  പദതറി  ആവറിഷ്കരറിചറിട്ടുള്ളതട.
നെഗരസഭപ്പോ  കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറിലപ്പോണട  ടെറി  പദതറി
ടക.എസട.എചട.ബറി.യുമപ്പോയറി  സഹകരറിച  ടചെയ്യുന്നതറിനെട  തസ്വീരുമപ്പോനെറിചറിട്ടുള്ളതട.
ടെറി  കപ്പോലഘടതറില്  ടക.ആര്.പറി.  പയപ്പോഗതറിടന്റെ  തസ്വീര സ്തുമപ്പോനെമനുസരറിചപ്പോണട  പദതറി
പപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കറി  വന്നതട.  ടെറി  പദതറി  പവൃതറി  ടക.എസട.എചട.ബറി.  എടറടുതട
നെടെതറി ടക്കപ്പോണപപപ്പോകുന്നതറിനെട പപ്പോപരല എനയം ടെറി പവൃതറി ടക.എസട.എചട.ബറി. മുപഖനെ
പപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കുവപ്പോന്  കപ്പോലതപ്പോമസയം  പനെരറിടുടമനയം  ടക.ആര്.പറി.  കക്കൗണ്സറിലറിടനെ
പബപ്പോദദടപടുതകുയുയം  ടചെയറിരുന.  കൂടെപ്പോടത  മറ്റു  നെഗരസഭകളറിലയം  ടക.എസട.എചട.ബറി.
ഏടറടുതട  ടചെയ്യുന്ന പവൃതറികള് പൂര്ണ്ണത ടടകവരറിചറിടറിലപ്പോതതുയം ശ്രദയറില്ടപടറിരുന.
അതട  പകപ്പോരമപ്പോണട  ടക.എസട.എചട.ബറി.യുമപ്പോയറി  സഹകരറിപക്കണ  എന്നട  കക്കൗണ്സറില്
തസ്വീരുമപ്പോനെറിചതട.  ദരറിദരപ്പോയ പടറികജപ്പോതറി  വറിഭപ്പോഗതറില്ടപടവര്ക്കുയം,  മറ്റു  വറിഭപ്പോഗക്കപ്പോര്ക്കുയം
അവരുടടെ  ജസ്വീവറിത  സപ്പോഹചെരദങ്ങള്  ടമചടപടുത്തുക  എന്ന  സദുപദ്ദേശടതപ്പോടടെയപ്പോണട  ടെറി
പവൃതറിക്കട ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട പനെരറിടട  തുക നെല്കുവപ്പോനുണപ്പോയ സപ്പോഹചെരദമുണപ്പോയതട.
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്  മതറിയപ്പോയ  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  കപ്പോലതപ്പോമസവുയം
പനെരറിടറിട്ടുണട.  പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയവര്ക്കട എലപ്പോയംതടന്ന തുക നെല്കറിയറിട്ടുമുണട.  വളടര
പപ്പോവടപട  വറിഭപ്പോഗതറില്ടപടവരപ്പോയതറിനെപ്പോല്  നെഗരസഭയറില്  നെറിനയം  നെല്കറിയ
തുക ടകപ്പോണ മപ്പോത്രയം പദതറി പൂര്തസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കപ്പോത സപ്പോഹചെരദയം  ചെറിലര്ക്കട
ഉണപ്പോയറിട്ടുണട.  സന്നദ  പവര്തകരുടടെ  പസവനെയം  ടെറി  പദതറിയുടടെ  നെടെതറിപറില്
പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട  ഗഡുക്കളപ്പോയപ്പോണട  തുക
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നെല്കറിവന്നറിരുന്നതട. ഓപരപ്പോ ഘടതറിലയം പൂര്തസ്വീകരറിചട സപ്പോകദടപടുതലകപളപ്പോടടെയപ്പോണട
അടുത  ഗഡു  തുക  നെല്കുന്നതട.  കൂടുതലയം  പപ്പോവടപട  വറിഭപ്പോഗക്കപ്പോരപ്പോയതറിനെപ്പോല്
നെഗരസഭയറില്  നെറിനയം  അക്കപ്പോലതട  നെല്കറിയ  നെറിശ്ചറിത  തുകടകപ്പോണട  പവൃതറി
പൂര്തസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന്  അവര്ക്കട  സപ്പോധറിക്കപ്പോടത  വന്നറിട്ടുണട.  ആയതുമൂലമപ്പോണട  പദതറി
പൂര്തസ്വീകരണതറിനുയം വറിതരണതറിനുയം കപ്പോലതപ്പോമസയം പനെരറിടറിട്ടുള്ളതട. ആയതറിനെപ്പോല് പമല്
വസ്തുതകള് പരറിഗണറിചട പസസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറി നെല്കണടമന്നട തപ്പോഴ്മയപ്പോയറി
അപപകറിചടകപ്പോള്ളുന.

3.5.7 23-3-1999-ടല 77-ാം നെമ്പര് കക്കൗണ്സറില് തസ്വീരുമപ്പോനെപകപ്പോരയം 2000-മപ്പോപണപ്പോടടെ
സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവനെ നെറിര്മപ്പോണയം എന്ന സര്ക്കപ്പോര് നെയയം കണക്കറിടലടുതട ഭവനെ നെറിര്മപ്പോണ
ധനെസഹപ്പോയയം  ലഭറിയ്ക്കുന്നതറിനെട  ആവശദമപ്പോയ  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന്ന  ദുര്ബലവറിഭപ്പോഗതറില്ടപടുന്ന
ലറിസ്റ്റേറില് ഉള്ളവരുയം അലപ്പോതവരുമപ്പോയ അര്ഹതടപട എലപ്പോ കുടുയംബപ്പോയംഗങ്ങള്ക്കുയം പപതദക
പരറിഗണനെ നെല്കറി കക്കൗണ്സറിലറുടടെ ശറിപപ്പോര്ശപയപ്പോടടെ പദതറിയറില് ഉള്ടപടുത്തുന്നതറിനെട
തസ്വീരുമപ്പോനെറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറിലപ്പോണട  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളുടടെ  എണ്ണയം  777  ആയറി
വര്ദറിപറിചതട.  പരമപ്പോവധറി  ആപകപ  രഹറിതമപ്പോയപ്പോണട  പദതറി  പവൃതറികള്  നെടെതറി
വന്നറിരറിക്കുന്നതട. ആയതറില് ചെറില ടതറ്റുകുറങ്ങള് സയംഭവറിചറിട്ടുണട. സന്നദ പവര്തകരുടടെ
പസവനെയം ടെറി  കപ്പോലഘടതറില് പദതറി നെടെതറിപറിടന്റെ എലപ്പോ  തലങ്ങളറിലയം  ഉണപ്പോയറിട്ടുണട.
സയംഭവറിച ടതറ്റുകള് മപ്പോപപ്പോക്കറി പസ്തുത ഓഡറിറട തടെസവപ്പോദങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോക്കറി നെല്കണടമന്നട
വറിനെസ്വീതമപ്പോയറി അപപകറിചടകപ്പോള്ളുന.

3.5.8   ടെറി പദതറിയുമപ്പോയറി ബനടപടട ഒന്നപ്പോയംഘടയം അസറിവപ്പോരതറിനുള്ള മണ്പണറി
തസ്വീര്ന്നപശഷയം  2,000  രൂപ   (20%)  നെല്കുവപ്പോനെപ്പോണട  നെറിശ്ചയറിചറിരുന്നതട.  എന്നപ്പോല്
നെറിര്വ്വേഹണ സഹപ്പോയതറിനുളള കര്മ സമറിതറിയുടടെ തസ്വീരുമപ്പോനെപകപ്പോരയം അസറിവപ്പോരതറിനെട
മണ്പണറി തസ്വീര്ന്നപ്പോല്  7,000, 13,000, 15,000  എന്നസ്വീ  3  ഘടങ്ങളപ്പോയറി തുക നെല്കപ്പോടമന്ന
കപ്പോരദയം  നെഗരസഭപ്പോ  പമയറുടടെ  ശ്രദയറില്ടപടുതറിയതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനെതറില്  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട
7,000  രൂപ  ആദദയം  നെല്കറി  ടമപ്പോതയം  3  ഇന്സ്റ്റേപ്പോള്ടമന്റെട  ആക്കുന്നതറിനെട  പപപ്പോജക്ടട
ഇയംപ്ലറിടമപന്റെഷനെട എളുപമപ്പോകുയം എന്നട പരഖപ്പോമൂലയം പമയര് ഫയലറില് പരഖടപടുതറിയറിട്ടുണട.
അതനുസരറിചപ്പോണട ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള് 7,000  രൂപ വസ്വീതയം നെല്കുവപ്പോനുള്ള സപ്പോഹചെരദമുണപ്പോയതട.
ആയതട ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കുയം ഗുണകരമപ്പോകുയം എന്നട പബപ്പോദദടപടറിരുന.

3.5.9  ഇതുമപ്പോയറി  ബനടപടട  സമറിതറി  ആവശദടപട  പകപ്പോരയം  കക്കൗണ്സറില്
തസ്വീരുമപ്പോനെതറിടന്റെ പകര്പട മറ്റു അനുബന പരഖകളുടടെ പകര്പട എന്നറിവ ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന.
പസ്തുത ഫയലകളറിടല ലഭദമപ്പോയ പരഖകള് പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിററിനെട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.
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3.5.10  ഇനെറി  പമലറില്  സമറിതറി  പരപ്പോമര്ശങ്ങടളക്കുററിചട  വദക്തമപ്പോയറി  പഠറിചട
ആവശദമപ്പോയ പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന്നതറിനുയം യഥപ്പോവറിധറി തയപ്പോടറടുപ്പുകപളപ്പോടടെ സമറിതറിക്കട
മുമ്പപ്പോടക  ഹപ്പോജരപ്പോകുന്നതപ്പോടണനയം പബപ്പോധറിപറിചടകപ്പോള്ളുന.  ആയതറിനെപ്പോല് സയംഭവറിചപപപ്പോയറിട്ടുള്ള
വസ്വീഴ്ചകള്  മപ്പോപപ്പോക്കറി  ഒപ്പോഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറി  നെല്കണടമന്നട  വറിനെസ്വീതമപ്പോയറി
അപപകറിചടകപ്പോള്ളുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.5.11  23-3-1999-ടല  77-ാം  നെമ്പര്  കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെപകപ്പോരയം  
2000-ാംമപ്പോപണപ്പോടടെ സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവനെ നെറിര്മപ്പോണയം എന്ന സര്ക്കപ്പോര് നെയയം കണക്കറിടലടുതട
ഭവനെ  നെറിര്മപ്പോണ  ധനെസഹപ്പോയയം  ലഭറിക്കുന്നതറിനെട  ആവശദമപ്പോയ  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന്ന
ദുര്ബല വറിഭപ്പോഗതറില്ടപടുന്ന ലറിസ്റ്റേറില് ഉള്ളവരുയം അലപ്പോതവരുമപ്പോയ അര്ഹതടപട എലപ്പോ
കുടുയംബങ്ങള്ക്കുയം  പപതദക  പരറിഗണനെ  നെല്കറി  കക്കൗണ്സറിലറുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശപയപ്പോടടെ
പദതറിയറില്  ഉള്ടപടുത്തുന്നതറിനെട  തസ്വീരുമപ്പോനെറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറിലപ്പോണട
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളുടടെ  എണ്ണയം  വര്ദറിപറിചട  അവര്ക്കട  തുക  നെല്കറിയതട.    കക്കൗണ്സറില്
തസ്വീരുമപ്പോനെതറിടന്റെ പകര്പട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ആദദയം ടക.എസട.എചട.ബറി. മുപഖനെ പവൃതറി നെടെപറിലപ്പോക്കപ്പോന് തസ്വീരുമപ്പോനെറിചടവങറിലയം
പറിന്നസ്വീടെട  ടക.ആര്.പറി.  പയപ്പോഗതറിടന്റെ  തസ്വീരുമപ്പോനെപകപ്പോരയം  ടക.എസട.എചട.ബറി.ടയ
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്  കക്കൗണ്സറിലറിപനെപ്പോടെട  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയതപ്പോയറി  (ശറിപപ്പോര്ശ  കതട  നെയം.
CCPC3/22810/98  തസ്വീയതറി  8-12-1998)  പരഖടപടുതറിയറിട്ടുണട.  ടെറി  ശറിപപ്പോര്ശ  2-1-1999 -ടല
14-ാം  നെമ്പര്  കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെപകപ്പോരയം  അയംഗസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.  ഇതട  ശരറിയപ്പോടണന്നട
പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോദദമപ്പോയറിട്ടുണട. ടെറി തസ്വീരുമപ്പോനെപകപ്പോരയം ആണട ടക.എസട.എചട.ബറി.ടയ ടെറി
പപപ്പോജക്ടട നെടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറില് നെറിന്നട ഒഴറിവപ്പോക്കറി നെഗരസഭ പനെരറിടട  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട
തുക നെല്കറിയറിരറിക്കുന്നതട.

ടടമത്രറി  ഭവനെ  നെറിര്മപ്പോണ  പദതറി  നെടെതറിപ്പുമപ്പോയറി  ബനടപടട  കൂടുതല്
പരറിപശപ്പോധനെയപ്പോയറി  ഫയല്  മതറിയപ്പോയ  വറിവരങ്ങള്  ആവശദടപടടങറിലയം  ആയതട
ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനെട  നെഗരസഭയട  കഴറിഞറിടറില.  മതറിയപ്പോയ  പരഖകളുടടെ  അഭപ്പോവതറില്
പപപ്പോജക്ടറിടന്റെ  നെടെതറിപട,  പൂര്തസ്വീകരണയം,  തുക  ലഭറിചവരുടടെ  വറിവരങ്ങള്
തുടെങ്ങറിയവയുള്ടപടടെ പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോന് കഴറിഞറിടറില.

സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനെയം

3.5.12   നെടെപടെറിക്കുററിപ്പുകള് പരറിഗണറിചട സമറിതറി സര്ക്കപ്പോര് മപ്പോനെദണങ്ങള്ടക്കതറിരപ്പോയറി
കക്കൗണ്സറിലറിനെട  തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുക്കപ്പോന്  കഴറിയറിടലനയം  അതരയം  തസ്വീരുമപ്പോനെങ്ങടളടുക്കുപമ്പപ്പോള്
സര്ക്കപ്പോര്  മപ്പോര്ഗ്ഗനെറിര്പദ്ദേശങ്ങള് പപ്പോലറിപക്കണതുടണന്നട  വറിലയറിരുതറിയ സമറിതറി  പസ്തുത

2064/2021.
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വറിഷയവുമപ്പോയറി  ബനടപടട  കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെമുള്ളതപ്പോയറി  ഓഡറിറട  വകുപട
പരറിപശപ്പോധറിചട  പബപ്പോദദടപടറിട്ടുള്ളതറിനെപ്പോല് പസസ്തുത പരപ്പോമര്ശങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി
തസ്വീരുമപ്പോനെറിച.

ഖണറിക നെമ്പര്    63

ശറിപപ്പോര്ശ

3.6.1   സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവട പകപ്പോരയം വസ്വീട്ടുവളപറില് മുടപക്കപ്പോഴറി വളര്തല് പദതറിക്കട
3 മുതല് 4 മപ്പോസയം വടര പപ്പോയമപ്പോയ പകപ്പോഴറിക്കുഞ്ഞുങ്ങടള വറിതരണയം ടചെയപ്പോവുന്നതപ്പോണട. ഇക്കൗ
പദതറിയറിന് കസ്വീഴറില് പകപ്പോഴറിക്കുഞ്ഞുങ്ങടള വറിതരണയം ടചെയപപപ്പോള് സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവറിടല
വദവസ പപ്പോലറിചതപ്പോയറി നെറിര്വ്വേഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസനെപ്പോയ ടവറററിനെററി സര്ജടന്റെ മറുപടെറിയറില്
നെറിനയം  വദക്തമപ്പോകുന.  സര്ക്കപ്പോര്  അയംഗസ്വീകൃത  ഫപ്പോമറില്  നെറിന്നപ്പോണട  വറിതരണതറിനുള്ള
പകപ്പോഴറിക്കുഞ്ഞുങ്ങടള വപ്പോങ്ങറിയടതനയം സമറിതറി മനെസറിലപ്പോക്കുന.  പകപ്പോഴറിക്കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കുള്ള
ഫസ്വീഡട സപ്ലറിടമന്റെപ്പോയറി വറിതരണയം ടചെയതട പപപ്പോജക്ടറിടല വദവസപകപ്പോരമുള്ള ധപ്പോതുലവണ
മറിശ്രറിതമപ്പോടണനയം  ഇതറിനെട  പകപ്പോഴറിതസ്വീറപയക്കപ്പോളുയം  വറില  കൂടുതലപ്പോടണനയം  ഫസ്വീഡുയം
(പകപ്പോഴറിതസ്വീറ)  ഫസ്വീഡട   സപ്ലറിടമന്റുയം  (ധപ്പോതുലവണ  മറിശ്രറിതയം)  വദതദസമപ്പോടണനയം  ഇവ
ടതറപ്പോയറി ധരറിചതുമൂലമപ്പോണട ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം ഉണപ്പോയടതനമുള്ള നെറിര്വ്വേഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസടന്റെ
വറിശദസ്വീകരണയം  തൃപറികരണമപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  പദതറിനെറിര്വ്വേഹണയം
സയംബനറിചട   നെറിര്വ്വേഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസന് സമറിതറി മുമ്പപ്പോടക നെല്കറിയ വറിശദസ്വീകരണതറിടന്റെയുയം
സര്ക്കപ്പോര്  പരഖപ്പോമൂലയം  നെല്കറിയ  മറുപടെറിയുടടെയുയം  അടെറിസപ്പോനെതറില്  ഓഡറിറട  തടെസയം
നെസ്വീക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.6.2  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം,  ടകപ്പോചറി  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഓഡറിറട  സസ്വീനെറിയര്
ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ ടക.എസട.എ.ടക.സറി.സറി. (എസട.8) 689/17 തസ്വീയതറി  6-11-2017
നെമ്പര് ഉതരവറിലൂടടെ  ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര്    68

ശറിപപ്പോര്ശ

3.7.1  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനെങ്ങള്  നെടെത്തുന്ന  ഇമഡ്യുടടണപസഷന്
പവര്തനെങ്ങള്ക്കട സബ്സറിഡറി അനുവദനെസ്വീയമലപ്പോതപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണള്ള സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവട
പുറടപടുവറിച  അപത  തസ്വീയതറിയറിടല  നെഗരസഭപ്പോ  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  തസ്വീരുമപ്പോനെതറിനെട
22-10-1998-നെട നെഗരസഭപ്പോ വറിദഗ്ദ്ധ സമറിതറിയുടടെ സപ്പോപങതറികപ്പോനുമതറിയുയം 31-10-1998-നെട ജറിലപ്പോ
ആസൂത്രണ  സമറിതറിയുടടെയുയം  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം  ലഭറിചറിട്ടുണട.  പദതറി  നെറിര്വ്വേഹണതറിനെട
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പശഷമപ്പോണട സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവട ശ്രദയറില്ടപടടതനയം ഉടെന്തടന്ന അക്കപ്പോരദയം പമയറുടടെ
ശ്രദയറില് ടകപ്പോണവന്നറിട്ടുടണനയം പമയര് അക്കപ്പോരദയം സര്ക്കപ്പോരറിടനെ അററിയറിചറിട്ടുടണനമുള്ള
നെറിര്വ്വേഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസടന്റെ  വറിശദസ്വീകരണയം  നെദപ്പോയയുക്തമപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
പദതറി  നെറിര്വ്വേഹണയം  പൂര്തറിയപ്പോയറി  കഴറിഞതറിടന്റെയുയം  പമല്  വറിശദസ്വീകരണതറിടന്റെയുയം
അടെറിസപ്പോനെതറില് ഓഡറിറട തടെസയം നെസ്വീക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.7.2  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം,  ടകപ്പോചറി  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഓഡറിറട  സസ്വീനെറിയര്
ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ ടക.എസട.എ.ടക.സറി.സറി. (എസട.8) 689/17 തസ്വീയതറി  6-11-2017
നെമ്പര് ഉതരവറിലൂടടെ  ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര്    77, 78, 79

ശറിപപ്പോര്ശ

3.8.1   നെഗരസഭ  വറിഭപ്പോവനെയം  ടചെയ  ടചെറുകറിടെ  പശുവളര്തല്  യൂണറിറട  പദതറി
1998-99-ല് നെടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോനെപ്പോണട  ലകദമറിടറിരുന്നടതങറിലയം കരപ്പോററിപലര്ടപട സപ്പോപനെയം
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത അവസപ്പോനെ ദറിവസമപ്പോയറിട്ടുയം കറിടെപ്പോരറികടള എതറിക്കപ്പോതതറിനെപ്പോല്
പസ്തുത വര്ഷയം പദതറി നെടെപറിലപ്പോയറില എന്നട സമറിതറി മനെസറിലപ്പോക്കുന. എന്നപ്പോല്, ഓഡറിറട
പരമപ്പോര്ശതറിനെട  വറിപധയമപ്പോയ  പദതറി   തുക  ടചെലവഴറിചതട  കറിടെപ്പോരറികടള  ഇന്ഷസര്
ടചെയ്യുന്നതറിനെപ്പോയറിരുനടവനയം പദതറിയറിന്കസ്വീഴറില് ടെറി വര്ഷയം 27,607 രൂപയപ്പോണട ആടക
ടചെലവപ്പോയടതനയം മൂനമപ്പോസതറിനുപശഷയം സ്പെറില്ഒപ്പോവറപ്പോയറി  പദതറി നെടെപറിലപ്പോക്കറിടയനയം
നെറിര്വ്വേഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസനെപ്പോയറിരുന്ന ടവറററിനെററി സര്ജന് മറുപടെറി നെല്കറിയറിരറിക്കുന.

3.8.2  സ്പെറില്ഓവറപ്പോയറി  മൂന്നട  മപ്പോസങ്ങള്ക്കുപശഷയം  പദതറി  നെടെപറിലപ്പോക്കറിടയന്നട
നെറിര്വ്വേഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസന് സമറിതറി മുമ്പപ്പോടക വപ്പോദറിടചങറിലയം ആയതട ടതളറിയറിക്കുവപ്പോനെപ്പോവശദമപ്പോയ
യപ്പോടതപ്പോരു  പരഖയുയം  ഓഡറിററിപനെപ്പോ  സമറിതറിപക്കപ്പോ  ലഭദമപ്പോക്കറിയറില.  പദതറി  സയംബനറിച
ഫയല്  നെഗരസഭയറിലയം  ലഭദമല  എന്നപ്പോണട  നെഗരസഭ  അഡസ്വീഷണല്  ടസക്രടററിയുടടെ
മറുപടെറിയറില് നെറിനയം സമറിതറി മനെസറിലപ്പോക്കുന്നതട.  സമറിതറിയുടടെ പയപ്പോഗതറില് വചട പദതറി
നെടെപറിലപ്പോക്കറിടയന്നട  ടവളറിടപടുതറിടയങറിലയം  ആയതട  സയംബനറിചട  ഓഡറിറട  വകുപറിനെട
5-12-2009-ല് നെല്കറിയ മറുപടെറിയറില്പപപ്പോലയം പൂര്തസ്വീകരണടതപററി പരപ്പോമര്ശറിചറിടറില.
ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത കറിടെപ്പോരറികള്ക്കപ്പോയറി പദതറി പണയം പറിന്വലറിചട ഇന്ഷസറന്സട കമ്പനെറിയുടടെ
പപരറില്  ഡറി.ഡറി.  എടുത  നെറിര്വ്വേഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസടന്റെ  നെടെപടെറി  തറികചയം
നെറിരുതരവപ്പോദപരമപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുതന.  സ്പെറില്ഓവറപ്പോയറി  പദതറി
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നെടെപറിലപ്പോക്കറിയപപപ്പോള്  പസ്തുത  ഡറി.ഡറി.  ഉപപയപ്പോഗറിചടവന്നട  പറയുനടണങറിലയം  അതു
ടതളറിയറിക്കുവപ്പോനുള്ള  പരഖ  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോന്  കഴറിയപ്പോതതറില്  നെറിനയം  ആയതറിടന്റെ
വറിനെറിപയപ്പോഗയം സയംബനറിച അവകപ്പോശവപ്പോദയം സയംശയപ്പോസ്പെദമപ്പോകുന.

3.8.3  പദതറി  സയംബനറിച  ഫയലകളുയം  പരഖകളുയം  സലമപ്പോറപവളയറില്
തറിരറിപചല്പറിചതപ്പോയറി നെറിര്വ്വേഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസന് സമറിതറിടയ അററിയറിച. എന്നപ്പോല് ഫയല്
ടടകമപ്പോറയം   ടചെയതറിനുള്ള യപ്പോടതപ്പോരു ടതളറിവുയം  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോതതറിനെപ്പോല് ടെറിയപ്പോടന്റെ വപ്പോദയം
വറിശസസനെസ്വീയമപ്പോയറി  കരുതപ്പോനെപ്പോവറില.  പദതറികളുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഫയലകള്
നെറിര്വ്വേഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസരുടടെ  അധസ്വീനെതയറിലപ്പോടണനയം  ടടകമപ്പോറയം  ടചെയ്യുന്നതട  മതറിയപ്പോയ
ടടകപറ്റു രസസ്വീപതപ്പോടടെയപ്പോടണനയം സമറിതറി മനെസറിലപ്പോക്കുന. ഇക്കൗ സപ്പോഹചെരദതറില് ഓഡറിറട
ഖണറികയറില്  തടെസടപടുതറിയ  തുകയുടടെ  വറിനെറിപയപ്പോഗയം,  പദതറിയുടടെ  നെറിര്വ്വേഹണയം
എന്നറിവ സയംബനറിച പരഖകള് ഓഡറിറട  വകുപറിനെട നെല്കുവപ്പോനുയം ആയതട പരറിപശപ്പോധറിചട
ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്യുവപ്പോനുയം  സമറിതറി  ആവശദടപടറിരുനടവങറിലയം  യപ്പോടതപ്പോരു  മറുപടെറിയുയം
നെപ്പോളറിതുവടര  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.  പസ്തുത  നെടെപടെറിയറില്  സമറിതറി  കടുത  അതൃപറി
പരഖടപടുത്തുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപയം സമറിതറി ആവശദടപടറിരുന്ന നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചട ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയ്യുവപ്പോനുയം  പദതറിപണയം  ദുര്വറിനെറിപയപ്പോഗയം  ടചെയടപടറിട്ടുടണങറില്  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസരറില് നെറിനയം തുക ഇക്കൗടെപ്പോക്കുവപ്പോനുയം അവര്ടക്കതറിടര വകുപ്പുതല ശറികപ്പോ നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.8.4  ഖണറിക  78  പകപ്പോരയം  ടെറി  പദതറി  സ്പെറില്ഓവറപ്പോയറി  നെടെപറിലപ്പോക്കറിയതറില്
ക്രമവറിരുദമപ്പോയറി ടചെലവപ്പോക്കറിയ 28,992 രൂപ നെറിര്വ്വേഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസനെപ്പോയ പഡപ്പോ. എന്.എന്. സുനെറില്
6-8-2014 -ല് സര്ക്കപ്പോര് ട്രേഷററിയറില് തറിരറിടക ഒടുക്കറിയറിട്ടുണട.

3.8.5  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശ  തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനെപ്പോയറി  28-1-2014,  22-4-2014  എന്നസ്വീ
തസ്വീയതറികളറില് ടെറിയപ്പോനെട കതട നെല്കറിയറിരുന.  അതനുസരറിചട പഡപ്പോ.  എന്.എന്.  സുനെറില്
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശ തുക 28,992  രൂപ സര്ക്കപ്പോര് ട്രേഷററിയറില്  6-8-2014-ല് ഒടുക്കറിയറിട്ടുണട.
ടെറിയപ്പോന്  മുഴുവന്  തുകയുയം  ഒടുക്കറിയ  സപ്പോഹചെരദതറില്  മറ്റു  തുടെര്  നെടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിചറിടറിലപ്പോതതപ്പോകുന.  ബഹ.  സര്ക്കപ്പോരറിനുണപ്പോയ  സപ്പോമ്പതറിക  നെഷ്ടയം  ടെറിയപ്പോനെറില്
നെറിനയം  ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനെപ്പോല്  തുടെര്നെടെപടെറികളറില്  നെറിനയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറി  ഇക്കൗ  ഒപ്പോഡറിറട
പരപ്പോമര്ശയം നെസ്വീക്കറിതരണടമന്നട തപ്പോഴ്മയപ്പോയറി അപപകറിചടകുപ്പോള്ളുന.

3.8.6  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശ തുക ഒടുക്കുന്നതറിനെപ്പോയറി  28-1-2014, 22-4-2014  എന്നസ്വീ
തസ്വീയതറികളറില് ടെറിയപ്പോനെട കതട നെല്കറിയറിരുന.  അതനുസരറിചട പഡപ്പോ.  എന്.എന്.  സുനെറില്
ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശ തുക 28,992 രൂപ സര്ക്കപ്പോര് ട്രേഷററിയറില് 6-8-2014-ല്  ഒടുക്കറിയറിട്ടുണട.
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ടെറിയപ്പോന്  മുഴുവന്  തുകയുയം  ഒടുക്കറിയ  സപ്പോഹചെരദതറില്  മറ്റു  തുടെര്  നെടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിചറിടറിലപ്പോതതപ്പോകുന.  ബഹ.  സര്ക്കപ്പോരറിനുണപ്പോയ  സപ്പോമ്പതറിക  നെഷ്ടയം  ടെറിയപ്പോനെറില്
നെറിനയം  ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനെപ്പോല്  തുടെര്നെടെപടെറികളറില്  നെറിനയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറി  ഇക്കൗ  ഒപ്പോഡറിറട
പരപ്പോമര്ശയം നെസ്വീക്കറിതരണടമന്നട തപ്പോഴ്മയപ്പോയറി അപപകറിചടകുപ്പോള്ളുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.8.7 സ്പെറില്ഓവറപ്പോയറി  പദതറി  നെടെപറിലപ്പോക്കറിയപപപ്പോള്  പസ്തുത  ഡറി.ഡറി.  ഉപപയപ്പോഗറിചടവന്നട
പറയുനടവങറിലയം  അതട  ടതളറിയറിക്കുവപ്പോനുള്ള  പരഖ  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോന്  കഴറിഞറിടറില.  ടെറി
പദതറി  സ്പെറില്ഒപ്പോവറപ്പോയറി  നെടെപറിലപ്പോക്കറിയതറില്  ടചെലവപ്പോക്കറിയ  28,992  രൂപ
നെറിര്വ്വേഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസനെപ്പോയ  പഡപ്പോ.  എന്.എന്.  സുനെറില്  6-8-2014-ല്  സര്ക്കപ്പോര്
ട്രേഷററിയറില് തറിരറിടക ഒടുക്കറിയറിട്ടുണട. [ടചെലപ്പോന് നെമ്പര്  265/6.8.14  ശസ്വീര്ഷകയം-3604-00-
(911-99)-Deduct recoveries of over payment] വകുപ്പുതല നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചറിടറില.

സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനെയം

3.8.8   ടെറി വറിഷയവുമപ്പോയറി ബനടപടട സ്പെറില്ഓവറപ്പോയറി പദതറി നെടെപറിലപ്പോക്കറിയതറില്
ക്രമവറിരുദമപ്പോയറി  ടചെലവപ്പോക്കറിയ  തുക  നെറിര്വ്വേഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസന്  സര്ക്കപ്പോര്  ട്രേഷററിയറില്
തറിരറിടക ഒടുക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനെപ്പോല് പസസ്തുത പരപ്പോമര്ശങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് തസ്വീരുമപ്പോനെറിച.

ഖണറിക നെമ്പര്   82, 83

ശറിപപ്പോര്ശ

3.9.1  സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവട ലഘൂകരറിചട ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കടള ടതരടഞടുതട പദതറി
വറിഹറിതയം  ടചെലവഴറിചതട  തറികചയം  ധനെദുര്വറിനെറിപയപ്പോഗമപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനെട  കപ്പോരണമപ്പോയ  വസ്തുതകടളക്കുററിചട  അപനെസഷറിചട  നെറിജസറിതറി
സമറിതറിടയ അററിയറിക്കുവപ്പോന് പജപ്പോയറിന്റെട  ഡയറക്ടര്,  അഡറിനെറിപസ്ട്രേഷന്  (അര്ബന്) -പനെപ്പോടെട
സമറിതറി  നെറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന.  ആയതറിടന്റെ  മറുപടെറി  നെപ്പോളറിതുവടര  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതതട  സമറിതറി
ഗക്കൗരവപതപ്പോടടെ വസ്വീകറിക്കുന.

3.9.2  പപപ്പോജക്ടറിടന്റെ  യഥപ്പോര്ത്ഥ  എസ്റ്റേറിപമറട,  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  ലറിസ്റ്റേട  എന്നറിവയുയം  മറ്റു
ബനടപട പരഖകളുയം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധറിചട  മറുപടെറി  നെല്കുവപ്പോന് സര്ക്കപ്പോരറിപനെപ്പോടുയം
ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  നെല്കുവപ്പോന് പലപ്പോക്കല് ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടപറപ്പോടുയം
സമറിതറി  നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  കൂടെപ്പോടത പദതറി നെറിര്വ്വേഹണതറില് സര്ക്കപ്പോര് മപ്പോനെദണങ്ങള്
പപ്പോലറിക്കപ്പോതറിരുന്ന ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ പപരറില് വകുപ്പുതല നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.9.3  വസ്വീടെട  ററിടപയര്  ധനെസഹപ്പോയവുമപ്പോയറി  ബനടപട  ടെറി  ഖണറിക  സയംബനറിച
ഫയലകള്  നെഗരസഭയറില്  ലഭദമലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  സമറിതറി  ആവശദടപട  പകപ്പോരയം  ടെറി
കപ്പോലഘടതറിടല  കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെങ്ങളുടടെ  പകര്പ്പുയം  കക്കൗണ്സറിലര്മപ്പോരുടടെ
വറിവരങ്ങളുയം  28-1-2014-ല്  അയചനെല്കറിയറിട്ടുണട.  പദതറി  പവൃതറികളുടടെ  ഫയല്
നെഗരസഭയറില്  നെറിലവറിടല  ടസകനെറിലയം  മറ്റുവറിഭപ്പോഗങ്ങളറിലയം  ഇതുമപ്പോയറി  ബനടപട
പസ്റ്റേപ്പോററിലയം ടതരടഞങറിലയം കടണതപ്പോന് സപ്പോധറിചറിടറില.

നെഗരസഭയറില്  പസ്തുത  ഓഡറിററില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ള  പദതറികളുപടെതട  14
വര്ഷതറിനുപന്മേല് കപ്പോലപഴക്കയം ടചെന്ന ഫയലകളപ്പോണട.  ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ വറിഭപ്പോഗയം മുമ്പട
പവര്തറിചറിരുന്ന  മുററികളറില്  നെറിന്നട  മൂന്നട  പപ്പോവശദയം  ഓഫസ്വീസട  മപ്പോപറണറി  വന്നറിട്ടുണട.
ആയതുമൂലയം ഫയല് നെഷ്ടടപടുവപ്പോന് സപ്പോഹചെരദമുണപ്പോയറിട്ടുണട.  1998-99  കപ്പോലഘടങ്ങളറില്
സന്നദപവര്തകര്  മുപഖനെയപ്പോണട  പല  പദതറികളുയം  നെടെപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട.  പമല്
കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്  ആയറിരറിക്കപ്പോയം  സര്ക്കപ്പോര്  നെറിര്പദ്ദേശയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി  പപ്പോലറിചടകപ്പോണട
പദതറികള്  പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധദമപ്പോകപ്പോടത  വന്ന  സപ്പോഹചെരദമുണപ്പോയതട.
ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണയം തുടെങ്ങറിയ ആദദവര്ഷങ്ങളറില് നെറിയതമപ്പോയ ചെടങ്ങളുയം പപ്പോലറിചടകപ്പോണട
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കടള  ടതരടഞടുക്കുവപ്പോന്  ടകപ്പോചറി  പപപ്പോലള്ള  നെഗരസഭയട  സപ്പോധറിക്കപ്പോടത
വന്നറിട്ടുണട.  പടറികജപ്പോതറിയറില്ടപട  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട  പദതറിപണയം  എത്രയുയംടപടന്നട
നെല്കറി ദരറിദരപ്പോയ അവരുടടെ ജസ്വീവറിത സപ്പോഹചെരദങ്ങള് ടമചടപടുത്തുന്നതറിനുപവണറിയപ്പോണട
കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെറിചറിട്ടുള്ളതട.  പരമപ്പോവധറി  ആപകപരഹറിതമപ്പോയപ്പോണട  പദതറി
പവൃതറികള്  നെടെതറിവന്നറിട്ടുള്ളതട.  ആയതറിനെപ്പോല്  ചെറില  ടതറ്റുകുറങ്ങള്  സയംഭവറിചറിട്ടുണട.
സന്നദപവര്തകരുടടെ  പസവനെയം  ടെറി  കപ്പോലഘടതറില്  പദതറി  നെടെതറിപറിടന്റെ  എലപ്പോ
തലങ്ങളറിലയം ഉണപ്പോയറിട്ടുണട.  ആയതറിനെപ്പോല് ഉപദദപ്പോഗസര് മനെനഃപൂര്വ്വേമപ്പോയറി ടതറ്റുകുറങ്ങളറില്
ഏര്ടപട്ടു  എന്നട  കരുതപ്പോന്  ആവറില.  സയംഭവറിച  ടതറ്റുകള്  മപ്പോപപ്പോക്കറി  പസ്തുത  ഓഡറിറട
തടെസവപ്പോദങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോക്കറി നെല്കണടമന്നട വറിനെസ്വീതമപ്പോയറി അപപകറിചടകപ്പോള്ളുന.

3.9.4 ഓഡറിറട പരറിപശപ്പോധനെപ്പോ പവളയറില് (12/2009) ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ വറിഭപ്പോഗതറില്
ടസകന്  ടടകകപ്പോരദയം  ടചെയറിരുന്ന   കപ്പോര്ക്കട  ശ്രസ്വീ.  എസട.  കുമപ്പോരന്നെപ്പോയരുയം,  (ഇപപപ്പോള്
സൂപണട തറിരുവനെന്തപുരയം നെഗരസഭ)  സൂപണട ശ്രസ്വീമതറി ബസ്വീനെപ്പോ പഗപ്പോമസുയം (31-5-2014-ല്
തൃപ്പൂണറിത്തുറ  നെഗരസഭയറില്  നെറിനയം  വറിരമറിച.)എന്നറിവരപ്പോയറിരുന.  കൂടെപ്പോടത  പദതറി
നെറിര്വ്വേഹണ സമയതട  നെഗരസഭ ടസക്രടററി ശ്രസ്വീമതറി എ.  ടക.  ശശറികല  (ആര്.ടജ.ഡറി.
ആയറി  വറിരമറിച.),  സൂപണട  ശ്രസ്വീ.  പറി.  പറി.  പവലപ്പോയുധന്  (നെഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയപ്പോയറി
വറിരമറിച), ശ്രസ്വീ. എയം. മപനെപ്പോജട കുമപ്പോര് (സസ്വീനെറിയര് കപ്പോര്ക്കട, ഏലൂര് നെഗരസഭ) എന്നറിവരപ്പോണട
എന്ന വറിവരവുയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്തുടകപ്പോള്ളുന.
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പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.9.5  4-9-15-ടല ടക.എസട.എ.-ടക.സറി.സറി.(എസട  8) 596/15  നെമ്പര് കതട മുപഖനെ
നെഗരസഭപ്പോധറികൃതപരപ്പോടെട  ബനടപട  പരഖകള്  പരറിപശപ്പോധനെയട  ആവശദടപടടങറിലയം
ലഭദമപ്പോക്കുകയുണപ്പോയറില.  ലറിസ്റ്റേറില് ഉള്ളവരുയം ഇലപ്പോതവരുയം ആയ എലപ്പോ ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കുയം,
വപ്പോസപയപ്പോഗദമപ്പോയ  വസ്വീടെട  എന്ന  സയംസപ്പോനെ  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  നെയയം  പരറിഗണറിചട,
കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ ശറിപപ്പോര്ശപയപ്പോടുകൂടെറി പദതറിയപ്പോനുകൂലദയം നെല്കപ്പോന് 23-3-1999-ടല 78-ാം
നെമ്പര്  കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെപകപ്പോരയം  നെറിശ്ചയറിച.  സര്ക്കപ്പോര്  നെറിര്പദ്ദേശയം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം
പപ്പോലറിചടകപ്പോണട പദതറി നെടെപറിലപ്പോക്കപ്പോന് കഴറിഞറിടറിടലനയം അററിയറിചറിട്ടുണട.

ഭവനെയം  ബലടപടുതല്  പദതറിക്കുപവണറി  സമര്പറിപക്കണ  പരഖകള്  ലഘൂകരറിച
ടകപ്പോണള്ള 81-ാം നെമ്പര് തസ്വീരുമപ്പോനെയം 23-3-1999-ടല കക്കൗണ്സറില് അയംഗസ്വീകരറിചറിട്ടുടണന്നട
പരറിപശപ്പോധറിചട  പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട.  പദതറി  നെറിര്വ്വേഹണതറില്  സര്ക്കപ്പോര്  മപ്പോനെദണങ്ങള്
പപ്പോലറിക്കപ്പോതറിരുന്ന  ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടരയുള്ള  വകുപ്പുതല  നെടെപടെറികടള  സയംബനറിച
വറിവരങ്ങള് ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനെയം

3.9.6 പസ്തുത വറിഷയവുമപ്പോയറി ബനടപടട കക്കൗണ്സറില് തസ്വീരുമപ്പോനെമുള്ളതപ്പോയറി ഒപ്പോഡറിറട
വകുപട പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോധദടപടറിട്ടുള്ളതറിനെപ്പോലയം ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട പദതറി വറിഹറിതയം
ലഭറിചറിടറിടലന്നട  പരപ്പോതറിയറിലപ്പോതതറിനെപ്പോലയം  പദതറി  നെറിര്വ്വേഹണതറില്  സര്ക്കപ്പോര്
മപ്പോനെദണങ്ങള്  പപ്പോലറിക്കപ്പോതറിരുന്ന  അന്നടത  നെഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുയം  സൂപണയം
സര്വ്വേസ്വീസറില്  നെറിനയം  വറിരമറിചതറിനെപ്പോലയം  പസസ്തുത  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്  സമറിതറി
തസ്വീരുമപ്പോനെറിച.

ഖണറിക നെമ്പര്   90

ശറിപപ്പോര്ശ

3.10.1   പപപ്പോജക്ടറിടല  വദവസകള്ക്കട  വറിരുദമപ്പോയറി  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  ലറിസ്റ്റേറില്

ഉള്ടപടെപ്പോതവര്ക്കുയം  സസന്തമപ്പോയറി  വസ്വീടുള്ളവര്ക്കുയം  ആവശദമപ്പോയ  പരഖകള്

ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോതവര്ക്കുയം  ആനുകൂലദയം  നെല്കറിയ  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ  നെടെപടെറി

നെദപ്പോയസ്വീകരറിക്കപ്പോനെപ്പോവറിടലന്നട  സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയടപടുന.  ഓഡറിറട  നെടെക്കുന്ന  പവളയറില്

ഓഡറിററിനെട  ആവശദമപ്പോയ  പരഖകള്  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതതപ്പോണട  ഓഡറിറട  തടെസങ്ങള്ക്കട

പധപ്പോനെകപ്പോരണടമന്നട സമറിതറി നെറിരസ്വീകറിച. ആയതറിനെപ്പോല് ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം സയംബനറിച

ഫയലകളുയം പരഖകളുയം ഒരു മപ്പോസതറിനെകയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപറിനെട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറി

ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോനെപ്പോവശദമപ്പോയ നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം ഒപ്പോഡറിറട  വകുപട
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അവ  പരറിപശപ്പോധറിചട  സമറിതറിക്കട  ററിപപപ്പോര്ടട  നെല്കണടമനയം  15-12-2009-ടല  സമറിതറി

പയപ്പോഗയം  നെറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന.  എന്നപ്പോല്  പസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  നെപ്പോളറിതുവടര  സമറിതറിക്കട

നെല്കറിയറിടറില. ഇതട സമറിതറിപയപ്പോടുള്ള അനെപ്പോദരവപ്പോയറി സമറിതറി കപ്പോണുന. പസ്തുത വറിഷയയം

സയംബനറിച ഫയലകളുയം അനുബന പരഖകളുയം അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ഓഡറിററിനെട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറി

മറുപടെറി  നെല്കുവപ്പോനുയം  സമറിതറി  നെറിര്പദ്ദേശയം  പപ്പോലറിക്കപ്പോത  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  പപരറില്

വകുപ്പുതല നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.10.2  ഓഡറിറട പരറിപശപ്പോധനെപ്പോ പവളയറില്  (12/2009)  ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ വറിഭപ്പോഗതറില്

ടസകന്  കപ്പോര്ക്കട   ശ്രസ്വീ. എസട. കുമപ്പോരന് നെപ്പോയരുയം, (ഇപപപ്പോള് സൂപണട തറിരുവനെന്തപുരയം

നെഗരസഭ)  സൂപണട  ശ്രസ്വീമതറി  ബസ്വീനെപ്പോ  പഗപ്പോമസുമപ്പോയറിരുന.  (31-5-2014-ല്  തൃപ്പൂണറിത്തുറ

നെഗരസഭയറില്  നെറിനയം  വറിരമറിച.)   എന്ന  വറിവരയം  ററിപപപ്പോര്ട്ടു  ടചെയ്തുടകപ്പോള്ളുന.  ഓഡറിറട

പരറിപശപ്പോധനെപ്പോകപ്പോലയളവറില്  തടന്ന  ടസകനെറില്  ഫയല്  ലഭദമല  എന്ന  വറിവരയം

പമലപദദപ്പോഗസര്  ഫയലറില്  പരഖടപടുതറിയതപ്പോയറി  കപ്പോണുനണട.  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ

പപരുവറിവരയം ടകപ്പോചറി റസ്വീജറിയണല് പജപ്പോയറിന്റെട ഡയറക്ടര് ഓഫസ്വീസറിപലയട പരഖപ്പോമൂലയം അയചട

നെല്കറിയറിട്ടുണട എന്ന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിചടകപ്പോള്ളുന.

1998-99  കപ്പോലഘടങ്ങളറില്  സന്നദപവര്തകര്  മുപഖനെയപ്പോണട  പല  പദതറികള്

പപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കറി  വന്നറിരുന്നതട.  ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണയം  തുടെങ്ങറിയ  ആദദ  വര്ഷങ്ങളറില്

നെറിയതമപ്പോയ രസ്വീതറികളുയം,  ചെടങ്ങളുയം പപ്പോലറിചടകപ്പോണട ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കടള ടതരടഞടുക്കുവന്

ടകപ്പോചറി  പപപ്പോലള്ള  നെഗരസഭയട  സപ്പോധറിക്കപ്പോടത  വന്നറിട്ടുണട.  പടറികജപ്പോതറിയറില്ടപട

ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട  പദതറി  പണയം  എത്രയുയം  ടപടടന്നട  നെല്കറി  ദരറിദരപ്പോയ  അവരുടടെ

ജസ്വീവറിത  സപ്പോഹചെരദങ്ങള്  ടമചടപടുത്തുന്നതറിനുപവണറിയപ്പോണട  കക്കൗണ്സറില്

തറിരുമപ്പോനെറിചറിട്ടുള്ളടതന്നട  മനെസറിലപ്പോക്കുന.  പരമപ്പോവധറി  ആപകപരഹറിതമപ്പോയപ്പോണട  പദതറി

പവൃതറികള്  നെടെതറി  വന്നറിരറിക്കുന്നതട.  ആയതറില്  ചെറില  ടതറ്റുകുറങ്ങള്  സയംഭവറിചറിട്ടുണട.

സന്നദപവര്തകരുടടെ  പസവനെയം  ടെറി  കപ്പോലഘടതറില്  പദതറി  നെടെതറിപറിടന്റെ  എലപ്പോ

തലങ്ങളറിലയം ഉണപ്പോയറിട്ടുണട. ആയതറിനെപ്പോല് ഉപദദപ്പോഗസര് മനെനഃപൂര്വ്വേമപ്പോയറി ടതറട കുറങ്ങളറില്

ഏര്ടപട്ടു എന്നട കരുതപ്പോനെപ്പോവറില.  ഇതുമപ്പോയറി ബനടപട നെറിലവറിലള്ള പരഖകള് പലപ്പോക്കല്

ഫണട   ഓഡറിററിനെട   25-4-2014-നെട  പരറിപശപ്പോധനെയപ്പോയറി  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  സയംഭവറിച

ടതറ്റുകള്  മപ്പോപപ്പോക്കറി  പസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസവപ്പോദങ്ങള്  ഒഴറിവപ്പോക്കറി  നെല്കണടമന്നട

വറിനെസ്വീതമപ്പോയറി  അപപകറിചടകപ്പോള്ളുന.
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പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.10.3  25-4-2014-നെട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയ പരഖകളറില് ഭൂരഹറിത ഭവനെരഹറിത പുനെരധറിവപ്പോസ
പദതറികളുമപ്പോയറി ബനടപട ഫയല് ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില. 505 അപപകകരറില് 10 പപരുടടെ
അപപകകള്  മപ്പോത്രമപ്പോണട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട.  23-3-1999-ടല  78-ാം  നെമ്പര്  കക്കൗണ്സറില്
തസ്വീരുമപ്പോനെമനുസരറിചപ്പോണട  ദുര്ബലവറിഭപ്പോഗതറില്ടപടുന്ന,  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  ലറിസ്റ്റേറില്  ഉള്ളവരുയം
അലപ്പോതവരുമപ്പോയ  എലപ്പോവര്ക്കുയം  ധനെസഹപ്പോയയം  നെല്കറിയടതന്നപ്പോണട  ഫയലറില്
പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുന്നതട.  അപപകയുമപ്പോയറി  ബനടപട  പരഖകള്,  ആധപ്പോരതറിടന്റെ
പകര്പട,  പുതുക്കറിയ അടെങലറിനെട  ഡറി.പറി.സറി.  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം  ലഭറിചറിട്ടുളള  ഫയല് എന്നറിവ
ഓഡറിററിനെട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.  വകുപ്പുതല  നെടെപടെറികടള  സയംബനറിച  വറിവരങ്ങള്
ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

ഖണറിക നെമ്പര്   93

ശറിപപ്പോര്ശ

3.11.1  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ  തനെതട  ഫണട  ഉപപയപ്പോഗറിചപ്പോണട  കപ്പോര്  വപ്പോങ്ങറിയടതന്നട
സമറിതറി മനെസറിലപ്പോക്കുന. രണട കപ്പോറുകള് വപ്പോങ്ങുവപ്പോനുള്ള  അനുമതറിക്കപ്പോയറി  സര്ക്കപ്പോരറിപനെപ്പോടെട
അഭദര്ത്ഥറിചറിരുനടവങറിലയം  ഒരു  കപ്പോര്   വപ്പോങ്ങുവപ്പോന്  മപ്പോത്രപമ   സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  അനുമതറി
ഉണപ്പോയറിരുനള്ളു.  എന്നപ്പോല്  സര്ക്കപ്പോര്  അനുമതറി  ലഭറിക്കുന്നതറിനെട  മുമ്പു  തടന്ന  നെഗരസഭ
രണകപ്പോറുകള്  വപ്പോങ്ങറികഴറിഞതപ്പോയറി  ടതളറിയുന.  നെഗരസഭയുടടെ  ഈ  നെടെപടെറി
ഉചെറിതമപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  കരുതുന്നറില.  നെറിലവറിലണപ്പോയറിരുന്ന  പഴയ  രണട  കപ്പോറുകള്
പറി.ഡബഡ്യു.ഡറി.  വപ്പോലഡ്യുപവഷന് സര്ടറിഫറിക്കററില്  പറ ഞറിരുന്നതറിടന്റെയുയം കൂടുതല് തുകയട
വറില്ക്കുകയുയം   തുക  നെഗരസഭയുടടെ  ഫണറിപലക്കട   മുതല്കൂട്ടുകയുയം  ടചെയറിട്ടുടണന്നട
പബപ്പോധദടപടതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറില്  ഓഡറിറട   പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന.  കൂടെപ്പോടത,  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനെങ്ങള്ക്കട  അവയുടടെ  തനെതട
ഫണട  വറിവറിധ  ആവശദങ്ങള്ക്കട  വറിനെറിപയപ്പോഗറിക്കുവപ്പോന്   അധറികപ്പോരമുടണങറിലയം
സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ   മുന്കൂര്  അനുമതറി  നെറിഷ്കര്ഷറിക്കുന്ന  സയംഗതറികളറിപന്മേല്  ആയതട
പനെടെറിയറിരറിക്കണടമനയം   പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  കപ്പോറുകള്  വപ്പോങ്ങുന്ന  വറിഷയതറില്
അതുണപ്പോയറിടറിടലന്നയം  ഭപ്പോവറിയറില്  ഇതരയം   വസ്വീഴ്ചകള്  ഉണപ്പോകപ്പോതറിരറിക്കുവപ്പോന്  പപതദകയം
ജപ്പോഗത പുലര്തണടമനയം സമറിതറി നെറിഷ് കര്ഷറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ  ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.11.2   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരയം,  ടകപ്പോചറി  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഓഡറിറട  സസ്വീനെറിയര്
ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ ടക.എസട.  എ.ടക.സറി.സറി (എസട8) 689/17  തസ്വീയതറി 6-11-2017
നെമ്പര് ഉതരവറിലൂടടെ ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

2064/2021.
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.12.1  പകരള മുനെറിസറിപപ്പോലറിററി ആക്ടട പകപ്പോരയം നെഗരസഭകളറില് പുതറിയ തസറികകള്
സ സൃഷ്ടറിക്കുന്നതറിനെട  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  മുന്കൂര് അനുമതറി ആവശദമപ്പോണട.  പബറിക്കട  സര്വ്വേസ്വീസട
കമസ്വീഷന്, എയംപപ്ലപ്പോയ്ടമന്റെട എകടപചെഞട  എന്നറിവ മുപഖനെയുള്ള നെറിയമനെതറിനെട കപ്പോലതപ്പോമസയം
പനെരറിടപപപ്പോള്  സറിരയം തസറികകളറിടല ഒഴറിവുകളറിപലക്കപ്പോണട ദറിവസക്കൂലറി വദവസയറില്
നെറിയമനെയം  നെടെതറിയടതന്നട  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക  വദക്തമപ്പോക്കറിയ
നെഗരസഭപ്പോ  അഡസ്വീഷണല്  ടസക്രടററി  കമ്പന്യൂടര്  ഓപപററര്,  കടെപറിസ്റ്റേട-കപ്പോര്ക്കട,  ബറില്
കളക്ടര്  തുടെങ്ങറിയ  തസറികകളറില്  അലപ്പോടതയുയം  നെറിയമനെയം  നെടെതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം പറയുന.
പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2003-2004-ടല സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോര്ടറില്
ഉള്ടക്കപ്പോള്ളറിചറിട്ടുള്ള ഈ ഓഡറിറട  ഖണറികയറില് തടെസടപടുതറിയറിട്ടുള്ള  18,50,721  രൂപ
ടചെലവഴറിചറിട്ടുള്ളതട  2000-2001  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറിലപ്പോണട.  എന്നപ്പോല്,  ജസ്വീവനെക്കപ്പോടര
കരപ്പോര് അടെറിസപ്പോനെതറില് നെറിയമറിക്കുന്നതറിനെട സര്ക്കപ്പോര് അനുമതറി ആവശദമറിടലന്നട വപ്പോദറിചട
ടകപ്പോണട  ക്രമവറിരുദമപ്പോയ  ഈ  ടചെലവറിനെട  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ   2006-ടല ഒരു  കതറിടനെ
ഉദരറിചടകപ്പോണട നെഗരസഭ നെദപ്പോയസ്വീകരണയം കടണത്തുവപ്പോന് ശ്രമറിക്കുന്നതപ്പോയപ്പോണട സമറിതറി
കപ്പോണുന്നതട.  ഇതരയം  നെറിയമനെങ്ങള്ക്കട  നെഗരസഭപ്പോ  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  തസ്വീരുമപ്പോനെമുപണപ്പോടയന്ന
സമറിതറിയുടടെ പചെപ്പോദദതറിനെട വദക്തമപ്പോയ ഉതരയം  നെല്കുവപ്പോന് സമറിതറി മുമ്പപ്പോടക ഹപ്പോജരപ്പോയ
നെഗരസഭയുടടെ  അഡസ്വീഷണല്  ടസക്രടററിക്കട  കഴറിഞറില.  ആയതറിനെപ്പോല്  ഓഡറിററില്
പരപ്പോമര്ശറിചറിരറിക്കുന്ന  തപ്പോല്ക്കപ്പോലറിക  നെറിയമനെങ്ങള്  നെടെത്തുന്നതറിനുള്ള  നെഗരസഭപ്പോ
കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ തസ്വീരുമപ്പോനെയം,  നെറിയമനെയം നെടെതറിയ തസറികകള്,  ജസ്വീവനെക്കപ്പോരുടടെ എണ്ണയം,
നെറിയമനെകപ്പോലപ്പോവധറി  എന്നറിവ സയംബനറിച പരഖകളുയം  2000-2001  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം
ഇതരതറില് നെറിയമറിതരപ്പോയ ജസ്വീവനെക്കപ്പോരുടടെ  എണ്ണയം,  തസറികകള്,  കപ്പോലയളവട,  ശമ്പളയം
നെല്കറിയ  അക്കക്കൗണട  ടഹഡട,  അകസറിറന്സട  എന്നറിവയുയം  ഓഡറിറട  വകുപറിനുയം
അയതറിപന്മേലള്ള ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറിക്കുയം നെല്കണടമന്നട പയപ്പോഗതറില് ആവശദടപടറിരുന.

3.12.2  സമറിതറിയുടടെ പസസ്തുത ആവശദതറിപന്മേല് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി  സയംബനറിച
യപ്പോടതപ്പോരു മറുപടെറിയുയം നെപ്പോളറിതുവടര ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെയുയം നെഗരസഭയുടടെയുയം
ഈ സമസ്വീപനെടത സമറിതറി  അപലപറിക്കുകയുയം പമല്പറഞ വറിവരങ്ങള് അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നട  നെറിഷ്കര്ഷറിക്കുകയുയം   ടചെയ്യുന.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  പമലട പറഞ
ഓഡറിറട  ഖണറികയറില് സര്ക്കപ്പോര്  അനുമതറിപയപ്പോ  നെഗരസഭപ്പോ  കക്കൗണ്സറില് തസ്വീരുമപ്പോനെപമപ്പോ
ഇലപ്പോടതയപ്പോണട  പുതറിയ  തസറികകള്  സൃഷ്ടറിക്കടപടടതങറില്  ആയറിനെതറിലണപ്പോയ നെഷ്ടയം
ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ  നെഗരസഭപ്പോ  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നെറിനയം  ഇടെപ്പോക്കുവപ്പോനുയം  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശടചെയ്യുന.
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3.12.3  2000-01  കപ്പോലയളവറില്  ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണപദതറി  പപപ്പോജക്ടുകള്
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറില്  പരറിചെയസമ്പന്നരപ്പോയ  ജസ്വീവനെക്കപ്പോരറിലപ്പോതതറിനെപ്പോലപ്പോണട  ഓഫസ്വീസറിടന്റെ
സുഗമമപ്പോയ  പവര്തനെതറിനെട  ദറിവസക്കൂലറിയടെറിസപ്പോനെതറില്  കമ്പന്യൂടര്  ഓപപററര്മപ്പോടര
നെറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുള്ളതട.  2000-01  കപ്പോലയളവറില്  ബറില്  കളക്ടര്മപ്പോരുടടെ  ഒഴറിവുകള്
ഉള്ളതറിനെപ്പോല് നെഗരസഭ സപ്പോമ്പതറിക പതറിസനറിയറിലപ്പോയറിരുന. പറി.എസട.സറി. മുപഖനെയുയം
എയംപപ്ലപ്പോയ്ടമന്റെട  എകടപചെഞട  മുപഖനെയുയം  ജസ്വീവനെക്കപ്പോടര  കറിടപ്പോതതട  ടകപ്പോണപ്പോണട
ബറില്കളക്ടര്മപ്പോടര നെറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുള്ളതട.

2000-2001  കപ്പോലയളവറില്   കടെപറിസ്റ്റേട/കപ്പോര്ക്കുമപ്പോരുടടെ  കുറവുണപ്പോയറിരുന്നതറിനെപ്പോല്
ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറി  പപപ്പോജക്ടുകള്/എസ്റ്റേറിപമറ്റുകള്  എന്നറിവ  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനെട
വളടര  ബുദറിമുടറിയ  സപ്പോഹചെരദതറില്  പറി.എസട.സറി.  മുപഖനെയുയം  എയംപപ്ലപ്പോയ്ടമന്റെട
എകടപചെഞട  മുപഖനെയുയം  ആവശദമുള്ള  ജസ്വീവനെക്കപ്പോടര  ലഭറിക്കപ്പോതതറിനെപ്പോല്  അടെറിയന്തര
പപ്പോധപ്പോനെദയം  കണക്കറിടലടുതട  ദറിവസക്കൂലറി  അടെറിസപ്പോനെതറില്  കടെപറിസ്റ്റേട/കപ്പോര്ക്കുമപ്പോടര
നെറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുള്ളതട.

ടെറി കപ്പോലയളവറില് ടകപ്പോചറിനെഗരസഭയറിടല  വകുപട പമധപ്പോവറികള് അതതട വകുപ്പുകളറിടല
അടെറിയന്തര  സപ്പോഹചെരദയം  കണക്കറിടലടുതട  ദറിവസക്കൂലറിയടെറിസപ്പോനെതറില്  പജപ്പോലറിയട
നെറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുള്ളതട.  അന്നട തപ്പോല്ക്കപ്പോലറികമപ്പോയറി ദറിവസക്കൂലറി അടെറിസപ്പോനെതറില് എടുത
ആള്ക്കപ്പോടര നെഗരസഭയുടടെ ആവശദയം കഴറിഞട ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. ടെറി ജസ്വീവനെക്കപ്പോടര
പജപ്പോലറിക്കട വചതട സയംബനറിച ഫയലകപളപ്പോ മറ്റു പരഖകപളപ്പോ കക്കൗണ്സറില് തസ്വീരുമപ്പോനെപമപ്പോ
നെപ്പോളറിതുവടര കടണതപ്പോന് കഴറിഞറിടറില. പമലറില് ഇതരയം വസ്വീഴ്ചകള് ആവര്തറിക്കുകയറില.

3.12.4  2000-2001  കപ്പോലയള  വറില്  ബറില്കളക്ടര്മപ്പോരുടടെ  ഒഴറിവുകള്  ഉള്ളതറിനെപ്പോല്
നെഗരസഭ  സപ്പോമ്പതറിക  പതറിസനറിയറിലപ്പോയറിരുന.  പറി.എസട.സറി.  മുപഖനെയുയം
എയംപപ്ലപ്പോയ്ടമന്റെട എകടപചെഞട മുപഖനെയുയം ജസ്വീവനെക്കപ്പോടര കറിടപ്പോതതു ടകപ്പോണപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂകമപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.12.5 4-9-2015-ടല ടക.എസട.എ. - ടക.സറി.സറി. (എസട3) 596/15, 30-11-16-ടല
ടക.എസട.എ.  -  ടക.സറി.സറി. (എസട8)  933/16  എന്നസ്വീ കത്തുകള് മുപഖനെ ആവശദടപടടങറിലയം,
ബനടപട  പരഖകളുയം  ഫയലകളുയം  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതതറിനെപ്പോല്  തപ്പോത്കപ്പോലറിക  നെറിയമനെയം
സയംബനറിച  കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെയം,  നെറിയമനെയം  നെടെതറിയ  തസറികകളുടടെയുയം
ജസ്വീവനെക്കപ്പോരുടടെയുയം  വറിവരയം,  നെറിയമനെ  കപ്പോലപ്പോവധറി,  ശമ്പളയം  നെലറിയ  അക്കക്കൗണട  ടഹഡട,
അകസറിറന്സട എന്നറിവ പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോന് കഴറിഞറിടറില.
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3.13.1  ടകപ്പോചറി നെഗരസഭ,  സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവട പകപ്പോരയം ആയംഡ്പഫപ്പോഴറിടന്റെ ഫ്ളപ്പോഗട
പഡയട  ജറിലപ്പോ  കസനെറിക  ടവല്ടഫയര്  ഓഫസ്വീസറില്  യഥപ്പോര്ത്ഥതറില്  അടെവപ്പോക്കപ്പോനുള്ള
തുകപയക്കപ്പോള്  65,968  രൂപ  അധറികയം  അടെവപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനെസറിലപ്പോക്കുന.
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറില് പസ്തുത തുക രണട ഗഡുക്കളപ്പോയറി  ജറിലപ്പോ
കസനെറികപകമ  ഓഫസ്വീസറില്  നെറിനയം  തറിരറിടക  ഈടെപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ
പരഖപ്പോമൂലമുള്ള  മറുപടെറിയറിലയം  ടതളറിടവടുപട  പവളയറിടല  നെഗരസഭപ്പോ   ടസക്രടററിയുടടെ
വറിശദസ്വീകരണതറിലയം വദക്തമപ്പോക്കുനടണങറിലയം ആയതട സയംബനറിച യപ്പോടതപ്പോരു പരഖയുയം
ഓഡറിററിപനെപ്പോ സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടകപയപ്പോ ഹപ്പോജരപ്പോക്കടപടറിടറില.  നെഗരസഭപ്പോ  ഫണറില് നെറിനയം
അധറികമപ്പോയറി   ജറിലപ്പോ  കസനെറിക  ഓഫസ്വീസറില്  അടെവപ്പോക്കറിയ  തുക  ഓഡറിററിടന്റെ
കടണതലറിടനെത്തുടെര്ന്നട   വര്ഷങ്ങള് ക്കുപശഷമപ്പോണട  നെഗരസഭയുടടെ  ഫണറിപലക്കട
തറിരറിചടെയടപടറിട്ടുള്ളടതന്നട സമറിതറി നെറിരസ്വീകറിക്കുന.  പസ്തുത ഇടെപവളയറില് നെഗരസഭപ്പോഫണറിനെട
അര്ഹമപ്പോയ പലറിശ, ജറിലപ്പോ പകമ ഓഫസ്വീസറില് അധറികയംതുക ഒടുക്കറിയതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസനെറില്നെറിനയം ഈടെപ്പോപക്കണതപ്പോടണന്നട സമറിതറി വറിലയറിര സ്തുത്തുന.

3.13.2  നെഗരസഭ അധറികമപ്പോയറി ഒടുക്കറിയ തുക അഡ്ജസ്റ്റേട ടചെയതറിടന്റെയുയം ടെറി  തുക
ജറിലപ്പോ കസനെറിക ഓഫസ്വീസറിടന്റെ അധസ്വീനെതയറിലപ്പോയറിരുന്ന കപ്പോലയളവറിടല സപ്പോധപ്പോരണ പലറിശ
കണക്കപ്പോക്കറി  തദവസരതറിടല  നെഗരസഭപ്പോ  ഫറിനെപ്പോന്സട  ഓഫസ്വീസര്  സര്വ്വേസ്വീസറിലടണങറില്
അപദ്ദേഹതറിടന്റെ ശമ്പളതറില്നെറിപന്നപ്പോ അലപ്പോതപകയം റവനെന്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറിയറിലൂടടെപയപ്പോ
ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെയുയം  പരഖകള്  ഓഡറിററിനെട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോന്  7-12-2010-ടല
സമറിതറിപയപ്പോഗയം ആവശദടപടുകയുണപ്പോയറി.  എന്നപ്പോല്,  പസ്തുത പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറിടലന്നട
6-5-2011-ടല  കത്തു  മുപഖനെ  പലപ്പോക്കല്   ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടര്
അററിയറിചറിരറിക്കുന.  നെഗരസഭയുടടെ  പസ്തുത  സമസ്വീപനെതറില്  സമറിതറി  അതൃപറി
പരഖടപടുത്തുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപയം സമറിതറി ആവശദടപടതറില്പകപ്പോരമുള്ള പമലട പറഞ നെടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിചട ററിപപപ്പോര്ടട നെല്കുവപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശയുയം ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി 

3.13.3 7-12-2001  ഫ്ളപ്പോഗ്പഡയറില് ജറിലപ്പോ കസനെറിക ടവല്ടഫയര് ഓഫസ്വീസറില്

അടെപക്കണ യഥപ്പോര്ത്ഥ തുകപയക്കപ്പോള് അധറികമപ്പോയറി  അടെച തുകയുടടെ പലറിശയറിനെതറില്

25,454  രൂപ  അടെയണടമന്നട  അററിയറിചട  അക്കപ്പോലടത  റവനെന്യൂ  ഓഫസ്വീസറപ്പോയറിരുന്ന

ശ്രസ്വീ. സറി.  ടക വറിജയനെട MOR5/29597/03 dtd.10-5-13-ല് കതട നെല്കറിയറിരുന. എന്നപ്പോല്
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തുക അടെക്കപ്പോടത ടെറിയപ്പോന്  മറുപടെറി മപ്പോത്രയം സമര്പറിക്കുകയപ്പോണട ഉണപ്പോയതട.  ടെറി മറുപടെറി പമല്

നെറിര്പദ്ദേശതറിനെപ്പോയറി നെഗരസഭ ഓഡറിറട സസ്വീനെറിയര് ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടര്ക്കട  നെല്കറിടയങറിലയം

നെറിര്പദ്ദേശയം  ഒനയം തടന്ന ലഭറിചറിടറിലപ്പോതതപ്പോണട.  ടെറിയപ്പോന്  MOR5/29597/2003  പകപ്പോരയം

തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനെപ്പോയറി  അററിയറിപട  നെല്കറിയറിട്ടുള്ളതുയം  ടെറിയപ്പോന്  ടപന്ഷനെപ്പോയതറിനെപ്പോല്

ടപന്ഷനെറില്  നെറിനയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  ഉതരവറിനെപ്പോയറി  ബഹ.  നെഗരകപ്പോരദ

ഡയറക്ടര് മുപഖനെ ഗവണ്ടമന്റെട ടസക്രടററിക്കട  17-11-2014 -ല് കതട അയചറിരുനടവങറിലയം

മറുപടെറി ലഭറിചറിടറിലപ്പോതതപ്പോണട. എന്നറിരുന്നപ്പോലയം ടെറിയപ്പോടന്റെ ടപന്ഷന് തുകയറില് നെറിനയം ടെറി തുക

ഗഡുക്കളപ്പോയറി   ഈടെപ്പോക്കറി  നെല്കുന്നതറിനെട  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  നെഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിക്കട

17-12-2014 നെട കതട അയചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

3.13.4 ജറിലപ്പോ കസനെറിക ടവല്ടഫയര് ഓഫസ്വീസറില് കൂടുതലപ്പോയറി  ഒടുക്ക റിയ തുകയുടടെ

പലറിശ  അന്നടത  റവനെന്യൂ  ഓഫസ്വീസറപ്പോയറിരുന്ന  ശ്രസ്വീ.  സറി.  ടക  വറിജയന്  ററിടയര്

ടചെയതറിനെപ്പോല് ടെറിയപ്പോടന്റെ ശമ്പളതറില് നെറിനയം ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട നെറിര്വ്വേപ്പോഹമറിലപ്പോതതപ്പോണട.

അതറിനെപ്പോല് തുക ടെറിയപ്പോടന്റെ ടപന്ഷന് തുകയറില് നെറിനയം ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട

നെഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിക്കട 17-12-2014-ല് കതയചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂകമ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.13.5  7-5-2016-ടല  സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവട  (സപ്പോധപ്പോ)  നെയം.  1630/2016  ത.സസ.ഭ.വ.

പകപ്പോരയം,  ശ്രസ്വീ  സറി.  ടക  വറിജയടന്റെ ബപ്പോധദതയപ്പോയ  25,454  രൂപ  എഴുതറിതള്ളുന്നതറിനെട

അനുമതറി നെല്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര്   130, 131, 132

ശറിപപ്പോര്ശ

3.14.1   ടകപ്പോചറി നെഗരസഭ അക്കക്കൗണസട വറിഭപ്പോഗതറില് റഗുലര് ടപന്ഷന്, ഫപ്പോമറിലറി
ടപന്ഷന്,  കണറിജന്റെട  ജസ്വീവനെക്കപ്പോരുടടെ  ടപന്ഷന്  എന്നറിവ  വറിതരണയം  ടചെയ്യുന്നതറിനെട
ചുമതലടപട കപ്പോര്ക്കുമപ്പോരുടടെ ഭപ്പോഗത്തു നെറിനയം ഗുരുതരമപ്പോയ ക്രമപക്കടുകളുയം ധനെദുര്വറിനെറിപയപ്പോഗവുയം
ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന, 2004 ജൂണ് മപ്പോസതറില് പലപ്പോക്കല് ഫണട
ഓഡറിറട വകുപട നെടെതറിയ പരറിപശപ്പോധനെയറില് ടവളറിവപ്പോയ വസ്തുതകളുടടെ അടെറിസപ്പോനെതറില്
2002-2003, 2003-2004, 2004-2005  കപ്പോലയളവറിടല ഇതട സയംബനറിച കണക്കുകള്
ഓഡറിറട  വസ്വീണയം  വറിശദമപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധറിചപപപ്പോള്  റഗുലര്  ടപന്ഷന്  വറിതരണയം  ടചെയ
ഉപദദപ്പോഗസടന്റെ  ഭപ്പോഗതട  നെറിനയം  1,35,955  രൂപയുപടെയുയം   കണറിജന്റെട  ജസ്വീവനെക്കപ്പോരുടടെ
ടപന്ഷന്  വറിതരണയം  ടചെയ  ഉപദദപ്പോഗസടന്റെ  ഭപ്പോഗത്തുനെറിനയം  1,30,956  രൂപയുടടെയുയം
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ക്രമപക്കടുകള്  കടണതറിയതപ്പോയപ്പോണട  ടതളറിടവടുപട  പയപ്പോഗതറിടല  നെഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുടടെ
വറിശദസ്വീകരണതറില് നെറിനയം സമറിതറി മനെസറിലപ്പോക്കുന്നതട.  ഇവയറില് ഒര സ്തു ഉപദദപ്പോഗസനെറില്
നെറിനയം മൂന്നട ഗഡുക്കളപ്പോയറി  മുഴുവന് തുകയുയം ഈടെപ്പോക്കറിടയനയം ഒരപ്പോള് സര്വ്വേസ്വീസറില് നെറിനയം
വറിരമറിചതറിനെപ്പോല് ടെറിയപ്പോടന്റെ ഡറി. സറി. ആര്. ജറി.  തുക മുഴുവനുയം  ഈടെപ്പോക്കറിടയങറിലയം ഇനെറിയുയം
8,872 രൂപ  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനുടണനയം നെഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിക്കുകയുണപ്പോയറി.
തുടെര്ചയപ്പോയുള്ള  മൂന്നട  വര്ഷങ്ങളറില്  സപ്പോമ്പതറിക  ക്രമപക്കടുകള്  നെടെതറിയറിട്ടുയം  അവ
കടണത്തുവപ്പോന്  പമലപദദപ്പോഗസര്ക്കപ്പോയറില  എന്നതട  സമറിതറി  ഗക്കൗരവമപ്പോയറി   വസ്വീകറിക്കുന,
മപ്പോത്രമല,  ലകക്കണക്കറിനെട  തുകയുടടെ  സപ്പോമ്പതറിക   ക്രമപക്കടുകള്  കടണതറിയറിട്ടുയം പകവലയം
നെഷ്ടടപട തുക മപ്പോത്രയം തറിരറിടക ഈടെപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട   ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസരറില്  ഒരപ്പോടള
സടസ്പെന്റെട ടചെയടതപ്പോഴറിചട യപ്പോടതപ്പോരു  ശറികപ്പോനെടെപടെറിയുയം സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതതുയം  ക്രമവറിരുദമപ്പോയറി
കകവശയം  വച  പണതറിനെട  സപ്പോധപ്പോരണനെറിരക്കറില്പപപ്പോലയം  പലറിശ   ഈടെപ്പോക്കപ്പോതതുമപ്പോയ
നെഗരസഭയുടടെ   നെടെപടെറി  സമറിതറിടയ  അത്ഭുതടപടുത്തുന.  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  പപരറില്
ശറികപ്പോനെടെപടെറിടയടുക്കുവപ്പോന് നെഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിക്കുയം കക്കൗണ്സറിലറിനുയം അധറികപ്പോരമുടണന്നട
സമറിതറി   മനെസറിലപ്പോക്കുന.  ആപരപ്പോപണവറിപധയരപ്പോയ  പമലട പറഞ  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ
പപരറില്  ശറികപ്പോനെടെപടെറി   എടുപക്കണതറിടലന്ന  കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെയം  സയംബനറിചട
വദക്തമപ്പോയ  ഉതരയം  നെല്കുവപ്പോന്  നെഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിക്കപ്പോയറില.  കൂടെപ്പോടത,  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറിനെട  പകരളപ്പോ  മുനെറിസറിപപ്പോലറിററി  ആക്ടറിടല  ചെടയം  14(3)  പകപ്പോരമല  മറുപടെറി
നെല്കറിയറിരറിക്കുന്നടതന്ന  ഓഡറിററിടന്റെ   കടണതലറിനുയം  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്
കക്കൗണ്സറിലറില് വയ്ക്കുന്നതുയം ഈ ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ടവചതട  സയംബനറിചമുള്ള സമറിതറിയുടടെ
പചെപ്പോദദതറിനുയം  നെഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിപക്കപ്പോ ഫറിനെപ്പോന്സട ഓഫസ്വീസര്പക്കപ്പോ വദക്തമപ്പോയ മറുപടെറി
പറയുവപ്പോന് സപ്പോധറിചറിടറില.  

3.14.2   ആയതറിനെപ്പോല്,  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  ലഭദമപ്പോയപ്പോലടെന്തടന്ന  പകരളപ്പോ
മുനെറിസറിപപ്പോലറിററി  ആക്ടറിടല  വദവസകള്  അനുശപ്പോസറിക്കുയം  പകപ്പോരയം  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ
സപ്പോപനെങ്ങളുടടെ  ഭരണസമറിതറികളറില് വയ്ക്കുകയുയം ആയതറിപന്മേലള്ള പരപ്പോമര്ശങ്ങള് ഗക്കൗരവപൂര്വ്വേയം
പരറിപശപ്പോധറിചട  ഉചെറിതമപ്പോയ  മറുപടെറി യഥപ്പോസമയയം  നെലട കുകയുയം  ടചെയണടമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

3.14.3 പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  പമല്സയംഗതറിയറില്  ഇനെറിയുയം   ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനുള്ള
തുകയപ്പോയ  8,872  രൂപയുയം  ദുരുപപയപ്പോഗയം  ടചെയ  പണതറിനെട  സപ്പോധപ്പോരണ  നെറിരക്കറില്
പലറിശയുയം  ഈടെപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  7-12-2010-ടല  സമറിതറി  പയപ്പോഗയം
ആവശദടപടറിരുടന്നങറിലയം  നെടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ടട നെപ്പോളറിതുവടര ലഭദമപ്പോയറിടറില.  ആയതറിനെപ്പോല്
ഇക്കപ്പോരദതറില്  സമറിതറി  ആവശദടപട  പമല്നെടെപടെറികള്  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  സസസ്വീകരറിചട
ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.14.4  നെഗരസഭയറില്  റഗുലര്  കണറിജന്റെട  വറിഭപ്പോഗയം   ടപന്ഷന്  വറിതരണയം ടചെയ
ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  ഭപ്പോഗത്തുനെറിനയം സപ്പോമ്പതറിക ക്രമപക്കടുകള് കടണതറിയതറിടനെ തുടെര്ന്നട
ടെറി  ഉപദദപ്പോഗസടര  സര്വ്വേസ്വീസറില് നെറിനയം സടസ്പെന്ഡട ടചെയറിരുന.  തുടെര്ന്നട  ടെറി  വറിഷയയം
കക്കൗണ്സറിലറിനെട സമര്പറിക്കുകയുയം  5-4-2006-ടല  44-ാം നെമ്പര് കക്കൗണ്സറില് തസ്വീരുമപ്പോനെ
പകപ്പോരയം  ഉചെറിതമപ്പോയ  നെടെപടെറി   സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനെട  ടസക്രടററിടയ ചുമതലടപടുതറിയറിരറിക്കുന.
കൂടെപ്പോടത ഗഡുക്കളപ്പോയറി  തുക  അടെക്കുവപ്പോന്  അനുവദറിക്കപ്പോനുള്ള അധറികപ്പോരയം  നെഗരസഭപ്പോ
പലപ്പോക്കല് ഫണട  ഓഡറിറട   വറിഭപ്പോഗയം  വപ്പോക്കപ്പോല് അററിയറിചറിരുന.  അതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനെതറില്
10-4-2006-ടല അന്നടത  നെഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി  3  മപ്പോസതറിനുള്ളറില്  3  ഗഡുക്കളപ്പോയറി
തുക  അടെപറിക്കുന്നതറിനെട  ആദദ  ഗഡു  അടെക്കുന്ന  മുറയട  ടെറിയപ്പോടന്റെ  സസ് ടപന്ഷന്
പറിന്വലറിക്കുന്നതറിനെട  ഉതരവപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറില് സസ് ടപന്ഷനെറില്
ആയറിരുന്ന ശ്രസ്വീ.  മപ്പോര്ടറിന് ആന്റെണറി 12-4-2006-ല് ആദദ ഗഡു 45,319  രൂപ  നെഗരസഭപ്പോ
ഫണറില് 64/12-4-2006-ാം നെമ്പര് രസസ്വീതട  പകപ്പോരയം  ഒടുക്കറിയറിട്ടുണട.

ആയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറില്  ഫയല്  നെമ്പര്  പറി.  ഡറി.  8/7212/05  തസ്വീയതറി
12-4-2006-ടല  ഉതരവട  പകപ്പോരയം   സസ് ടപന്ഷന്  പറി ന്വലറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  തുടെര്ന്നട  
31-5-2006-ല്  45,318  രൂപയുയം  30-6-2006-ല്  45,318  രൂപയുയം  ഒടുക്കറിയറിട്ടുണട.
ആയതറിടന്റെ പലറിശ 24,471 രൂപ 27-11-2012-ല് 202111618-ാം നെമ്പര് രസസ്വീതട  പകപ്പോരയം
ഒടുക്കു വരുതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. 3 ഗഡുവുയം പലറിശയുയം  തറിരറിടക ഒടുക്കറിയതറിടനെ തുടെര്ന്നട ശ്രസ്വീ.
മപ്പോര്ടറിന്  ആന്റെണറിയുടടെ  സസട ടപന്ഷന്  കപ്പോലയളവട  അര്ഹതടപട  അവധറിയപ്പോയറി
കണക്കപ്പോക്കറി ഉതരവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

3.14.5  ഓഡറിറട   ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്   യഥപ്പോസമയയം   ഭരണസമറിതറിയറില്  ടവയ്ക്കുകയുയം
ആയതറിപന്മേലള്ള  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറില് ഉചെറിതമപ്പോയ  മറുപടെറി  നെല്കുകയുയം  ടചെയ്യുന്നതപ്പോണട.

3.14.6  ശ്രസ്വീ. പറി.  ടജ.  മപ്പോതഡ്യു  പകപ്പോടയയം നെഗരസഭയറില് നെറിന്നട സര്വ്വേസ്വീസറില് നെറിന്നട
പറിരറിഞതറിനെപ്പോല് അപദ്ദേഹതറിടന്റെ ബപ്പോധദത  തുകയപ്പോയ 1,22,084  രൂപ ഡറി.സറി.ആര്.ജറി
യറില്  നെറിന്നട  (ഡറി.ഡറി.നെമ്പര്  691764  തസ്വീയതറി  22-9-2010)  ഈടെപ്പോക്കുകയുയം  ബപ്പോക്കറി
തുകയപ്പോയ  8,800  രൂപ ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭയറില് ടെറിയപ്പോന് പനെരറിടട  ഒടുക്കറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോകുന.
കററിക്കല്  പറിശകുമൂലയം  8,872  രൂപ  കുറവപ്പോയറി  സസസ്വീകരറിചതറില്  ബനടപട  കപ്പോര്ക്കറില്
നെറിനയം ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ടെറി  തുകയുടടെ  പലറിശ  12%  നെറിരക്കറില് കണക്കപ്പോക്കറി  10,986  രൂപ അടെയണടമന്നട
ടെറിയപ്പോനെട  18-7-2013-ല് നെറിര്പദ്ദേശയം നെല്കറിയറിരുന.  ടെറി  ററിക്കവററിക്കട  എതറിരപ്പോയറി  ടെറിയപ്പോന്
പകരള അഡറിനെറിസ് പട്രേറസ്വീവട കട്രേബന്യൂണലറില് പരപ്പോതറിടപടുകയുയം 7-3-2014-ടല ഒ.എ.374/ 2014-ാം
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നെമ്പരപ്പോയറി  ടെറി  പകസറിടന്റെ  അന്തറിമ  വറിധറിനെദപ്പോയയം  ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.  ആയതുപകപ്പോരയം
ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  അനുസരറിചള്ള ബപ്പോധദതപ്പോ തുകയുയം,  പലറിശ സയംമ്പനറിച വദക്തമപ്പോയ
കണക്കുകളുയം,  ശ്രസ്വീ.  പറി.  ടജ.  മപ്പോതഡ്യുവറില്   നെറിനയം   നെപ്പോളറിതുവടര  ഈടെപ്പോക്കറിയ തുകയുയം,
ബപ്പോക്കറി അടെപക്കണ തുകയുയം  വദക്തമപ്പോക്കറിടകപ്പോണള്ള നെടെപടെറിക്രമയം പുറടപടുവറിക്കുന്നതറിനുയം
അതുവടര ടെറിയപ്പോപനെപ്പോടെട ആവശദടപടറിട്ടുള്ള 10,986 രൂപ ഈടെപ്പോക്കരുടതനയം സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ)
നെയം.  2451/2014/ത.സസ.ഭ.വ.തസ്വീയതറി:  20-9-2014-ാം  നെമ്പരപ്പോയറി  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവട
പുറടപടുവറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആയതട  പകപ്പോരയം  നെടെപടെറിക്രമയം  പുറടപടുവറിചറിട്ടുള്ളതുയം,  ആയതട
30-1-2015-ല് ബഹ.  സര്ക്കപ്പോര്,  ബഹ.  നെഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടര്,    ശ്രസ്വീ പറി.  ടജ.  മപ്പോതഡ്യു
എന്നറിവര്ക്കട അയചട ടകപ്പോടുതറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂകമ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.14.7 ടപന്ഷന്  വറിതരണതറില്  ക്രമപക്കടുകള്  കടണതറിയതറിടനെ  തുടെര്ന്നട

ടസകനെറിടല  യു.  ഡറി.  കപ്പോര്ക്കപ്പോയ  ശ്രസ്വീ  മപ്പോര്ടറിന്  ആന്റെണറിടയ  31-3-2005-ടല

പറി.ഡറി.8/7212/05 നെമ്പര് ഉതരവുപകപ്പോരയം  സസ് ടപന്റെട ടചെയ്യുകയുണപ്പോയറി. 9-1-2006-ടല

ടെറിയപ്പോടന്റെ  അപപക  അനുസരറിചട  നെഷ്ടത്തുകയപ്പോയ  1,35,965  രൂപ  മൂന്നട  തവണകളപ്പോയറി

അടെയ്ക്കുന്നതറിനെട  അനുവദറിക്കുകയുയം   നെഷ്ടത്തുകയുയം  പലറിശയുയം  തറിരറിടക  ഒടുക്കറിയതറിടനെ

തുടെര്ന്നട  ശ്രസ്വീ.  മപ്പോര്ടറിന്  ആന്റെണറിയുടടെ  സടസ്പെന്ഷന്   കപ്പോലയളവട  പറി.ഡറി.8/7212/05

തസ്വീയതറി 12-4-2006 പകപ്പോരയം അര്ഹതടപട അവധറിയപ്പോയറി കണക്കപ്പോക്കറി ഉതരവപ്പോകുകയുയം

ടചെയറിട്ടുണട.  പസ്തുത  ജസ്വീവനെക്കപ്പോരടനെ  തറിരറിടക  എടുതതട  നെഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുടടെ

നെടെപടെറി   ക്രമതറിലൂടടെയപ്പോണട.  ടെറിയപ്പോളുടടെ  പപരറില്  യപ്പോടതപ്പോരു   ശറികപ്പോനെടെപടെറിയുയം

സസസ്വീകരറിചറിടറില.

3.14.8  1997-ടല  പകരള  മുനെറിസറിപപ്പോലറിററി  (പരറിപശപ്പോധനെപ്പോ  രസ്വീതറിയുയം  ഓഡറിറട

സയംവറിധപ്പോനെവുയം)  ചെടങ്ങളറിടല  ചെടയം   14  (3)  പകപ്പോരയം  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട   ലഭറിചട  ഒരു

മപ്പോസതറിനുള്ളറില്  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  പപതദക  പയപ്പോഗയം  പചെര്ന്നട  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല

പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപന്മേല് വദക്തമപ്പോയ തസ്വീരുമപ്പോനെയം കകടക്കപ്പോപള്ളണതപ്പോണട.

3.14.9  ശ്രസ്വീ.  പറി.  ടജ.  മപ്പോതഡ്യുവറില്  നെറിനയം ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള തുകയപ്പോയ 8,872  രൂപ

ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  (രസസ്വീതട  നെയം.1120110974  തസ്വീയതറി  26-9-2012,  രസസ്വീതട

നെയം.11402108933, തസ്വീയതറി  25-8-2014)  ടെറിയപ്പോന് ദുരുപപയപ്പോഗയം ടചെയ പണതറിനെട  12%

നെറിരക്കറില്  പലറിശ  കണക്കപ്പോക്കറി  ആടക   10,986  രൂപ  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  ആര് .  ആര്.

നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനെട എയം.ഒ/എ.3/21761/10  തസ്വീയതറി  10-9-2015  കത്തുമുപഖനെ

നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട. പസ്തുത തുക  അടെവപ്പോക്കറിയതട സയംബനറിച വറിവരയം ലഭദമല.
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3.14.10  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  യഥപ്പോസമയയം  ഭരണ  സമറിതറിയറില്  വയ്ക്കുകയുയം
ആയതറിന്പമലള്ള പരപ്പോമര്ശങ്ങളറില് ഉചെറിതമപ്പോയ മറുപടെറി  നെല്കുകയുയം ടചെയ്യുന്നതപ്പോടണന്ന
മറുപടെറി  അയംഗസ്വീകരറിച.

3.14.11 ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബനടപട  ശ്രസ്വീ.  പറി.  ടജ.  മപ്പോതഡ്യുവറില്  നെറിനയം
ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള  തുകയപ്പോയ  8,872 രൂപ  ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനെപ്പോലയം  ടെറിയപ്പോന്  ദുരുപപയപ്പോഗയം
ടചെയ പണതറിനെട 12%  ശതമപ്പോനെയം  നെറിരക്കറില് പലറിശ കണക്കപ്പോക്കറി ആടക 10,986 രൂപ
അടെയണടമന്നട  ആവശദടപടറിട്ടുള്ളതട  ഈടെപ്പോക്കരുടതന്നട  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവട
പുറടപടുവറിചറിട്ടുള്ളതറിനെപ്പോലയം ഇതട  സയംബനറിച തുടെര്നെടെപടെറി  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് തസ്വീരുമപ്പോനെറിച.

ഖണറിക നെമ്പര്   136

ശറിപപ്പോര്ശ

3.15.1   ടകപ്പോചറി നെഗരസഭപ്പോപപദശതട ടകപ്പോതുകട നെറിവപ്പോരണതറിനെട ലപ്പോര്വറികസഡട
വപ്പോങ്ങറിയപപപ്പോള്  സര്ചപ്പോര്ജട,  ഇന്കയം ടെപ്പോകട എന്നറിവ കറിഴറിചട  യഥപ്പോര്ത്ഥതറില് ബപ്പോക്കറി
നെല്പകണറിയറിരുന്ന തുകപയക്കപ്പോള്  2,36,801  രൂപ അധറികയം നെല്കറിയതപ്പോയറി  സമറിതറിക്കട
പബപ്പോധദമപ്പോയറി.  പസസ്തുത  തുക  നെല്കറിയതട  ഓഡറിറട  തടെസയം  ഉന്നയറിചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനെതറില്  ലപ്പോര്വറികസഡട  വറിതരണയം  ടചെയ  സപ്പോപനെതറില്  നെറിനയം
ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്ന  സര്ക്കപ്പോര്  നെല്കറിയ  മറുപടെറിയറിലയം  ടതളറിടവടുപ്പുപവളയറിടല
വറിശദസ്വീകരണതറിലയം  വദക്തമപ്പോക്കടപടടങറിലയം  ആയതറിനെപ്പോധപ്പോരമപ്പോയ  പരഖകള്  ഓഡറിററിനെട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറിടലന്നപ്പോണട ടതളറിടവടുപട സമയതട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടര്
സമറിതറിടയ  അററിയറിചതട.  വറിശദസ്വീകരണതറില്  പരപ്പോമര്ശറിചതറിന്പകപ്പോരയം,  അധറികയം
നെല്കറിയ തുക തറിരറിടക ഈടെപ്പോക്കറിയതട  സയംബനറിച പരഖകള്  ഓഡറിററിടനെ കപ്പോണറിചട
പബപ്പോധദടപടുത്തുവപ്പോനുയം ആയതട സയംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം  7-12-2010-ടല
പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  നെറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന.  സമറിതറിയുടടെ   നെറിര്പദ്ദേശപകപ്പോരയം പസ്തുത  പരഖകള്
ഓഡറിററിനെട  സമര്പറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനെട  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന്നതപ്പോയുയം  6-5-2011-ടല   ററിപപപ്പോര്ടട  പകപ്പോരയം   പലപ്പോക്കല് ഫണട  ഓഡറിറട   വകുപട
ഡയറക്ടര്  സമറിതറിടയ  അററിയറിചറിട്ടുണട.  ആയതറിനെപ്പോല്  പമല്  ഓഡറിറട  ഖണറികയറിടല
തടെസയം നെസ്വീക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂകമ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.15.2  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  ടകപ്പോചറി  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഓഡറിറട  സസ്വീനെറിയര്
ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ ടക.എസട. എ.ടക.സറി. സറി. (എസട8) 689/17 തസ്വീയതറി  6-11-2017
നെമ്പര് ഉതരവറിലൂടടെ ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

2064/2021.
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3.16.1  നെഗരസഭ  കവററിലയറില്  പണറികഴറിപറിച  പഷപ്പോപറിയംഗട  പകപ്പോയംപ്ലകറിസറിടന്റെ
ഒന്നപ്പോയംനെറിലയറിടല പനെപ്പോര്തട പബപ്പോക്കറില് 200 ചെതുരശ്ര മസ്വീറര് വറിസസ്വീര്ണ്ണയം  വരുന്ന സലയം
പപ്പോര്ടണര്മപ്പോരപ്പോയ  മൂന്നട  വദക്തറികളുടടെ  പപര്ക്കട  ടടെന്ഡററിലൂടടെ  2-1-1995-ല്  വപ്പോടെകയട
നെല്കറിടയങറിലയം ടടെന്ഡര് പനെപ്പോടസ്വീസറിടല വദവസപകപ്പോരയം നെഗരസഭ ടചെപയണറിയറിരുന്ന
സലയം  നെറിരപപ്പോക്കല്,  കവദഡ്യുതറിബനയം  സപ്പോപറിക്കല്,  ടവള്ളയം  നെല്കല്  എന്നസ്വീ
പവര്തറികള്  1996  ഒപക്ടപ്പോബററില്  മപ്പോത്രപമ  പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയുള്ളുടവന്നട  സമറിതറി
മനെസറിലപ്പോക്കുന.  ടടെന്ഡര്  വദവസ  അനുസരറിചട  ടെറി  പവര്തറികള്  നെഗരസഭ
പൂര്തറിയപ്പോക്കറി ആവശദടപടപപപ്പോള്തടന്ന പലലയംടകപ്പോണ മുററി കകറികള്  ഏടറടുതറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി
സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  വറിശദസ്വീകരണതറില്നെറിനയം  പബപ്പോധദമപ്പോകുന.  ഓഡറിറട  തടെസയം  ഉന്നയറിച
വപ്പോടെകയറിനെതറിലള്ള  2,41,783  രൂപ  ഒടുക്കുന്നതറിനെട  നെഗരസഭ  നെല്കറിയ  പനെപ്പോടസ്വീസറിനെട
നെല്കറിയ  മറുപടെറിയറില്  ടടെന്ഡര്  വദവസപകപ്പോരയം  ടെറി  തുക  അടെയ്ക്കുവപ്പോന്  കകറികള്
ബപ്പോധദസരടലന്നട  അററിയറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം  കകറികളുടടെ  നെറിലപപ്പോടെട  ശരറിയപ്പോടണനയം
ടടെന്ഡര് വദവസപകപ്പോരയം  കകറികള് പവര്തറിചറിട്ടുള്ളതറിനെപ്പോല് അവരറില്നെറിനയം പസ്തുത
തുക ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കപ്പോത സപ്പോഹചെരദമപ്പോടണനയം ആയതറിനെപ്പോല് ഓഡറിറട  തടെസയം
ഒഴറിവപ്പോക്കണടമനമപ്പോണട  നെഗരസഭയുടടെ  നെറിലപപ്പോടെട.  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെയുയം  നെഗരസഭയുടടെയുയം
വറിശദസ്വീകരണതറിടന്റെയുയം  വസ്തുതകളുടടെയുയം  അടെറിസപ്പോനെതറില്  ടടെന്ഡററിടല  വദവസ
പപ്പോലറിക്കടപടറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനെപ്പോല്  ടെറി  ഓഡറിറട  തടെസയം
നെസ്വീക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.16.2  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  ടകപ്പോചറി  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഓഡറിറട  സസ്വീനെറിയര്

ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ ടക. എസട. എ.ടക.സറി.സറി. (എസട8) 689/17 തസ്വീയതറി  6-11-2017

നെമ്പര് ഉതരവറിലൂടടെ ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര്    141

ശറിപപ്പോര്ശ

3.17.1  പപ്പോര്ടടണര്ഷറിപട ഒഴറിഞതറിനുപശഷയം കകറികളറില് ഒരപ്പോളുടടെപപരറില് കടെമുററി

മപ്പോറണടമന്ന അപപകയറിപന്മേല് 25% വപ്പോടെക വര്ദനെപവപ്പോടടെ മൂന്നട വര്ഷപതക്കട നെലറിയതട

നെഗരസഭപ്പോ  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  തസ്വീരുമപ്പോനെപകപ്പോരമപ്പോടണനയം  ടകടറിടെകലസന്സട  പപരുമപ്പോററി
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നെലറിയതട പകരള മുനെറിസറിപപ്പോലറിറസ്വീസട ആക്ടറിടല 215-ാം വകുപട പകപ്പോരമുള്ള വദവസകള്ക്കട

വറിപധയമപ്പോയറിടപ്പോടണനയം സമറിതറി മനെസറിലപ്പോക്കുന.  കരപ്പോര് ഉടെമ്പടെറി   ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ

അടെറിസപ്പോനെതറിലയം കൂടെറിയപ്പോണട നെഗരസഭ ഈ തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുതടതന്നട കപ്പോണുന്നതറിനെപ്പോല്

ഇക്കപ്പോരദതറില് നെഗരസഭയുടടെ നെടെപടെറിയറില് അപപ്പോകതയുള്ളതപ്പോയറി കരുതുവപ്പോനെപ്പോകറില.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.17.2   പപതദക പരപ്പോമര്ശമറില.

ഖണറിക നെമ്പര്    146

ശറിപപ്പോര്ശ

3.18.1  നെഗരസഭ  പസപ്പോണല്  ഓഫസ്വീസട  പവര്തറിചടകപ്പോണറിരുന്ന,  2,160  രൂപ

നെറിരക്കറിലള്ള  വപ്പോടെകടകടറിടെയം  പഴക്കയംടചെന്നട   ജസ്വീര്ണ്ണപ്പോവസയറിലപ്പോയറി  ഓഫസ്വീസറിടന്റെ

പവര്തനെയം  അസപ്പോധദമപ്പോയ  സന്ദര്ഭതറിലപ്പോണട  രണവര്ഷപതക്കട  ഒരു  തപ്പോല്ക്കപ്പോലറിക

സയംവറിധപ്പോനെയം  എന്ന  നെറിലയട   പുതറിയ  വപ്പോടെകടകടറിടെതറിപലക്കട  മപ്പോററിയടതനയം

ഗപ്പോര്ഹറിപകതര  ആവശദതറിനെട  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന  ടകടറിടെതറിനെട  നെഗരസഭ  നെറികുതറി

ചുമതപ്പോനെപ്പോയറി  കണക്കപ്പോക്കുന്ന  ശരപ്പോശരറി  വപ്പോടെക  കണക്കപ്പോക്കറിയപ്പോണട  വപ്പോടെക

നെല്കറിയറിട്ടുള്ളടതനയം നെഗരസഭയു ടടെയുയം സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെയുയം മറുപടെറിയറില് വറിശദസ്വീകരറിക്കുന.

നെഗരസഭപ്പോ  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  തസ്വീരുമപ്പോനെപകപ്പോരമപ്പോണട  ഇപകപ്പോരയം  ടചെയറിട്ടുള്ളടതന്നട

സമറിതറിക്കട പബപ്പോധദമപ്പോകുന.  ഈ സപ്പോഹചെരദതറില് ഓഡറിറട  തടെസയം നെസ്വീക്കുവപ്പോന് സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.18.2   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  ടകപ്പോചറി  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഓഡറിറട  സസ്വീനെറിയര്

ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ ടക. എസട. എ.ടക.സറി.സറി.(എസട8) 689/17 തസ്വീയതറി  6-11-2017

നെമ്പര് ഉതരവറിലൂടടെ ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര്    149

ശറിപപ്പോര്ശ

3.19.1  ബഹ.  പകരള കഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ പസ്റ്റേ ഉതരവട നെറിലവറിലണപ്പോയറിരുന്നതറിനെപ്പോലപ്പോണട

ടകടറിടെങ്ങളുടടെ  പ്ലപ്പോന് പപ്പോസപ്പോക്കപ്പോതറിരുന്നടതനയം  2003  ടസപ്റയംബര് മപ്പോസയം  കഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ
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ഉതരവട  സുപസ്വീയംപകപ്പോടെതറി  റദ്ദേപ്പോക്കറിയതറിനുപശഷയം  വപ്പോയംപബ  പദതറിപകപ്പോരയം  നെറിര്മറിച

വസ്വീടുകള്ക്കട പകപ്പോര്പപറഷന്  'Occupancy Certificate'  നെല്കറിയറിട്ടുടണനയം ഉള്ള മറുപടെറിയുടടെ

അടെറിസപ്പോനെതറില് ഓഡറിറട തടെസയം നെസ്വീക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.19.2   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരയം  ടകപ്പോചറി  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഓഡറിറട  സസ്വീനെറിയര്

ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ ടക. എസട. എ.ടക.സറി.സറി. (എസട8) 689/17 തസ്വീയതറി 6-11-2017

നെമ്പര് ഉതരവറിലൂടടെ ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര്    151

ശറിപപ്പോര്ശ

3.20.1  വപ്പോയംടബ  പദതറിപകപ്പോരയം  ആനുകൂലദതറിനെട  ബറി.പറി.എല്.  ലറിസ്റ്റേറില്

ഉള്ടപടറിട്ടുള്ളവര് മപ്പോത്രപമ ആകപ്പോവൂ  എന്നട ഇതട  സയംബനറിചട  മപ്പോര്ഗ്ഗനെറിര്പദ്ദേശങ്ങളടെങ്ങുന്ന

2002-ടല  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവറില്  വദക്തമപ്പോയറി  പരപ്പോമര്ശറിചറിടറിടലനയം,  പസ്തുത

നെഗരപപദശങ്ങളറിടല ദപ്പോരറിദദപരഖയട തപ്പോടഴയുള്ളവരുയം, വപ്പോസപയപ്പോഗദമപ്പോയ ഭവനെങ്ങളറിലപ്പോത

സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി പറിന്നപ്പോക്കയം നെറില്ക്കുന്നവരുമപ്പോയ ജനെവറിഭപ്പോഗങ്ങടളയപ്പോണട ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളപ്പോയറി

ലകദമറിടറിട്ടുള്ളടതനയം  അതറിടന്റെ   അടെറിസപ്പോനെതറിലപ്പോണട  ബറി.പറി.എല്.  ലറിസ്റ്റേറില്

ഉള്ടപടെപ്പോതതുയം  എന്നപ്പോല്  വപ്പോസപയപ്പോഗദമപ്പോയ  വസ്വീടെറിലപ്പോതതുമപ്പോയ  കുടുയംബപ്പോയംഗങ്ങടള

ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളപ്പോയറി ഉള്ടപടുതറിയടതനമപ്പോണട ഓഡറിറട ഖണറികയട നെലറിയ മറുപടെറിയറില്

നെറിനയം  വദക്തമപ്പോക്കുന്നതട.  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെയുയം  നെഗരസഭയുടടെയുയം  വറിശദസ്വീകരണതറിടന്റെ

ടവളറിചതറില് ഓഡറിറട തടെസയം നെസ്വീക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.20.2   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരയം  ടകപ്പോചറി  പകപ്പോര്പപറഷന് ഓഡറിറട  സസ്വീനെറിയര്
ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ ടക. എസട. എ.ടക.സറി.സറി. (എസട8) 689/17 തസ്വീയതറി  6-11-2017
നെമ്പര് ഉതരവറിലൂടടെ ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര്    156

ശറിപപ്പോര്ശ

3.21.1   നെഗരസഭയറിടല  ഖരമപ്പോലറിനെദങ്ങള് നെസ്വീക്കയം ടചെയ്യുന്നതറിനെട  2000-2001-ല്
ലഭദമപ്പോയ  കസപടഷനുകളറില്  ഏറവുയം   കുറഞ  തുകയ്ക്കുള്ള  കസപടഷനെപ്പോണട  ടഹല്തട
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കമറിററിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശപകപ്പോരവുയം   കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെപകപ്പോരവുയം  നെഗരസഭ
അയംഗസ്വീകരറിചടതന്നട  സമറിതറിക്കട  ലഭദമപ്പോയ  മറുപടെറിയറില്നെറിനയം  വദക്തമപ്പോകുന.  കസപടഷന്
ഉറപറിക്കുന്നതറിനെട  മുമ്പട  നെടെതറിയ  ടനെപഗപ്പോസറിപയഷനെറില്  കസപടഷന്  തുകയറില്  കുറവട
ആവശദടപടപപപ്പോള്  മുന്വര്ഷങ്ങപളക്കപ്പോള്  ഡസ്വീസല്  വറിലയറില്   35%
വര്ദനെവുണപ്പോയറിട്ടുടണങറിലയം  20%  വര്ദനെവട  മപ്പോത്രപമ  കസപടഷന്  തുകയറില്
വരുതറിയറിട്ടുള്ളൂടവനയം  തുടെര്നവരുന്ന  മൂന്നട  വര്ഷപതക്കട  ഇപത  നെറിരക്കറില്തടന്ന
വപ്പോഹനെങ്ങള് സകപ പ്പ്ലൈ ടചെയപ്പോടമനയം  കരപ്പോറുകപ്പോരന് നെറിര്പദ്ദേശയം വചതപ്പോയറി സമറിതറി മുമ്പപ്പോടക
വദക്തമപ്പോക്കടപട്ടു.  കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളറില്  ഉണപ്പോകുന്ന  ഡസ്വീസല്  വറിലവര്ദനെവട
പരറിഗണറിക്കുപമ്പപ്പോള്  2000-2001-ടല  ഏറവുയം  കുറഞ  നെറിരക്കറിലള്ള  കസപടഷന്  തുകയട
തടന്ന  2001-2002,  2002-2003  വര്ഷങ്ങളറിലയം   വപ്പോഹനെയം   സകപ്ല  ടചെയപ്പോടമന്ന
കരപ്പോറുകപ്പോരടന്റെ  ഓഫര്  സസസ്വീകരറിച  നെഗരസഭയുടടെ  നെടെപടെറി  നെദപ്പോയസ്വീകരറിക്കതക്കതപ്പോടണന്നട
സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  കൂടെപ്പോടത,  മപ്പോലറിനെദയം നെസ്വീക്കയം ടചെയ്യുകടയന്നതട അതദന്തപ്പോപപകറിതമപ്പോയ
കപ്പോരദമപ്പോടണന്നട സമറിതറിക്കട പബപ്പോധദമുണട. ഈ സപ്പോഹചെരദതറില് കരപ്പോര് ഉറപറിചടകപ്പോണള്ള
നെഗരസഭപ്പോ കക്കൗണ്സറില് തസ്വീരുമപ്പോനെതറിടന്റെ  പകര്പട ഓഡറിററിനെട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് നെഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററിപയപ്പോടെട  സമറിതറി  ആവശദടപടുകയുണപ്പോയറി.  പസ്തുത  പരഖയുടടെ  പകര്പട
ലഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്ന  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട   ഡയറക്ടറുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ
ടവളറിചതറില് ഓഡറിറട തടെസയം നെസ്വീക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.21.2   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോരയം  ടകപ്പോചറി  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഓഡറിറട  സസ്വീനെറിയര്
ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ ടക. എസട. എ.ടക.സറി.സറി (എസട8) 689/17 തസ്വീയതറി  6-11-2017
നെമ്പര് ഉതരവറിലൂടടെ ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട. 

ഖണറിക നെമ്പര്    159, 160, 161

ശറിപപ്പോര്ശ

3.22.1  നെഗരസഭപ്പോപപദശടത  ഖരമപ്പോലറിനെദയം   നെസ്വീക്കയംടചെയ്യുന്നതറിനെട  നെഗരസഭയുയം
പപപ്പോപ്പുലര്  എന്വപയപ്പോണ്ടമന്റെട  മപ്പോപനെജ് ടമന്റെട  സര്വ്വേസ്വീസട  എന്ന  സപ്പോപനെവുയം   ഒപ്പുവച
കരപ്പോററിടല   വദവസപകപ്പോരയം  2000  ടഫബ്രുവരറി  2-ാംതസ്വീയതറിവടര   നെഗരതറിടല
ഖരമപ്പോലറിനെദയം  നെസ്വീക്കുവപ്പോനുള്ള  ബപ്പോധദത  പസസ്തുത  സപ്പോപനെതറിനുണപ്പോയറിരുന.   എന്നപ്പോല്
1998  ടഫബ്രുവരറി  24  വടര മപ്പോത്രപമ ടെറി സപ്പോപനെയം പവര്തറിചറിട്ടുള്ളു.  കരപ്പോര് വദവസയട
വറിരുദമപ്പോയറി  പവൃതറിയറില്നെറിനയം  പറിന്മപ്പോററിയ  സപ്പോപനെതറിടന്റെ  കണക്കനുസരറിചട
പവൃതറിമൂലദതറിടന്റെ  ബപ്പോക്കറി  തുകയപ്പോയ  1,08,40,737  രൂപയുയം  ടസകന്യൂരറിററി



46

ടഡപപപ്പോസറിറപ്പോയ  4  ലകയം  രൂപയുയം  പചെര്തട  ആടക  1,12,40,737  രൂപയപ്പോണട
സപ്പോപനെതറിനെട  കറിപടണടതന്നപ്പോയറിരുന  അവകപ്പോശവപ്പോദടമങറില്,  നെഗരസഭയുടടെ  പക്കല്
തദവസരതറില് ഇതട സയംബനറിചട വദക്തമപ്പോയ ഒരു കണക്കുമറിലപ്പോയറിരുനടവന്നട സമറിതറി
മനെസറിലപ്പോക്കുന.  ഭപ്പോരറിച  ഒരു  തുക  അവകപ്പോശടപടട  സപ്പോപനെടമതറിയപപപ്പോള്  നെടെതറിയ
വറിശദമപ്പോയ പരറിപശപ്പോധനെയറിലപ്പോണട  50,49,185  രൂപയപ്പോണട നെല്പകണടതന്നട നെഗരസഭയട
പബപ്പോധദടപടതട.

3.22.2  കരപ്പോര്  വദവസപകപ്പോരയം  ആഴ്ചപതപ്പോറുയം  പവൃതറിമൂലദയം  കണക്കപ്പോക്കറി  തുക
നെല്കപ്പോമപ്പോയറിരുന  എന്നറിരറിടക്ക  ഇത്രയുയം  ഭപ്പോരറിച  ബപ്പോധദതയപ്പോകുന്നതുവടര  കപ്പോലതപ്പോമസയം
വരുത്തുകയുയം പകപ്പോടെതറി വദവഹപ്പോരങ്ങളറിപലക്കട നെയറിചട ആ ഇനെതറില് നെഗരസഭയട അധറിക
സപ്പോമ്പതറിക  ബപ്പോധദത  വരുതറിവയ്ക്കുകയുയം  ടചെയ  നെഗരസഭയുടടെ  നെടെപടെറി  ഉചെറിതമപ്പോയറില
എന്നട  സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയടപടുന.  സപ്പോപനെതറിനെട  67  ലകയം  രൂപ   നെല്കുവപ്പോനുള്ള
പകപ്പോടെതറിവറിധറിടക്കതറിടര  അപസ്വീല് നെല്കറിയതറിപന്മേല് അനുകൂലവറിധറി പനെടെറി  നെഗരസഭയുടടെ
ബപ്പോധദത അമ്പതട ലകയം  രൂപയപ്പോയറി കുറയ്ക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിചതട  ആശസപ്പോസകരമപ്പോയറി എന്നട
സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  എന്നപ്പോല്,  കരപ്പോര് വദവസപകപ്പോരയം  2000  ടഫബ്രുവരറി  2  വടര
പവര്തറി  നെടെപതണറിയറിരുന്ന സപ്പോപനെയം  1998-ല് ആയതറില്നെറിനയം പറിന്വപ്പോങ്ങറിയതറിടന്റെ
കപ്പോരണയം സയംബനറിപചപ്പോ കരപ്പോര് ലയംഘനെയം നെടെതറിയ സപ്പോപനെതറിടനെതറിടര  സസസ്വീകരറിച
നെടെപടെറി സയംബനറിപചപ്പോ യപ്പോടതപ്പോരു വദക്തതയുമറില.

3.22.3  ഈ വറിഷയയം സയംബനറിചട വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കറി  ഓഡറിററിനെട
സമര്പറിചട  പബപ്പോദദടപടുതണടമന്നട  7-12-2010-ടല  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി
ആവശദടപടറിരുനടവങറിലയം യപ്പോടതപ്പോരു  പരഖകളുയം  ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം ഓഡറിററിപനെപ്പോ സമറിതറിപക്കപ്പോ
നെപ്പോളറിതുവടര  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.  ആയതറിനെപ്പോല്,  കരപ്പോര്  വദവസപകപ്പോരയം  ആഴ്ചപതപ്പോറുയം
നെല്പകണറിയറിരുന്ന  തുക  നെല്കപ്പോടത  നെഗരസഭയ്ക്കു  ഭപ്പോരറിച  സപ്പോമ്പതറിക
ബപ്പോധദതയുണപ്പോക്കുന്നതറിനുയം  പകപ്പോടെതറി  വദവഹപ്പോരതറിലൂടടെ  നെഗരസഭപ്പോ  ഫണറിനെട
നെഷ്ടമുണപ്പോക്കുന്നതറിനുയം   ഇടെയപ്പോക്കറിയതറിടന്റെയുയം  കപ്പോലപ്പോവധറി  പൂര്തറിയപ്പോകുന്നതറിനുമുമ്പട
കരപ്പോറുകപ്പോരന്  പവൃതറിയറില്  നെറിനയം   പറിന്വപ്പോങ്ങറിയതറിടന്റെയുയം  കപ്പോരണങ്ങളുയം   കരപ്പോര്
വദവസ  ലയംഘറിചതറിനുതരവപ്പോദറി   കരപ്പോറുകപ്പോരനെപ്പോടണങറില്  അപദ്ദേഹതറിടന്റെ  പപരറില്
സസസ്വീകരറിച  നെടെപടെറികളുയം  സയംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.22.4   ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭയറില  ഖരമപ്പോലറിനെദയം  നെസ്വീക്കയം  ടചെയ്യുന്ന  പവൃതറി  M/s
Popular environment management services  എന്ന സപ്പോപനെതറിനെട  1994 മുതല് 1998
വടര നെഗരസഭയറിടല ചെപടചെവര് നെറിര്മപ്പോര്ജനെയം ടചെയ്യുന്നതറിനെപ്പോയറി കരപ്പോററിപലര്ടപടറിരുന.
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3-2-1995-ല്  പവൃതറി  ആരയംഭറിക്കുകയുയം  24-2-1998  വടര  പവൃതറി  ടചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം
കപ്പോണുന. നെഗരസഭയുടടെ സപ്പോമ്പതറിക ബുദറിമുടട കപ്പോരണയം കരപ്പോറുകപ്പോരനെട തുക ടകപ്പോടുക്കപ്പോടത
വന്നതറിനെപ്പോല്  O.S.No.441/02  നെമ്പരപ്പോയറി  EKM  സബട  പകപ്പോടെതറിയറില്  പകസട  ഫയല്
ടചെയ്യുകയുയം  ബഹ.  പമയറുടടെ  പചെയംബററില്  പചെര്ന്ന  മസ്വീററിങ്ങറില്  അതുവടര  ടചെയ
പവൃതറിയുടടെ  സയംയുക്ത പരറിപശപ്പോധനെ നെടെതറി  തുക ടകപ്പോടുക്കപ്പോടമന്നട  തസ്വീരുമപ്പോനെറിക്കുകയുയം
ടചെയ്തുടവങറിലയം  ബറില്തുക  ടകപ്പോടുക്കപ്പോടത  കപ്പോലതപ്പോമസയം  വരുതറിയതറിടനെ  തുടെര്ന്നട  ടെറി
പവൃതറി ടചെയ്യുന്നതറിനെട സപ്പോധറിക്കുകയറില എന്നട കരപ്പോറുകപ്പോരന് അററിയറിച. 15-12-2007-ല്
എകറികന്യൂടസ്വീവട  എഞറിനെസ്വീയര്  നെല്കറിയ  വറിശദസ്വീകരണതറിടന്റെ  പകപ്പോപറി  30-4-2007-ല്
നെഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓ ഡറിററിനെട  നെല്കറിയറിട്ടുണട.   ഒററി ജറിനെല് ഫയല്
ലഭദമലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  കരപ്പോര്  ലയംഘനെയം  നെടെതറിയതറിനെട  സസസ്വീകരറിച  നെടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയപ്പോന് സപ്പോധറിചറിടറില എന്ന വറിവരവുയം അററിയറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.22.5  മറുപടെറിയറില്  പറഞറിരറിക്കുന്ന  കപ്പോരദങ്ങള്  പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനെപ്പോയറി,

4-9-2015-ടല  ടക.എസട.എ-ടക.സറി.സറി.(എസട3)596/15,  30-11-2016-ടല  ടക.എസട.എ.

ടക.സറി.സറി.(എസട8)933/16 എന്നസ്വീ  കത്തുകള്  മുപഖനെ  ആവശദടപടടങറിലയം  ബനടപട

ഫയലകള്  നെപ്പോളറിതുവടര  ഓഡറിററിനെട  ഹപ്പോ ജരപ്പോക്കപ്പോതതറിനെപ്പോല്  കരപ്പോര്  വദവസ  പകപ്പോരയം

ആഴ്ചപതപ്പോറുയം  നെല്പകണറിയറിരുന്ന  തുക  നെല്കപ്പോടത  നെഗരസഭയട  ഭപ്പോരറിച  സപ്പോമ്പതറികബപ്പോധദത

ഉണപ്പോക്കുന്നതറിനുയം  പകപ്പോടെതറി  വദവഹപ്പോരതറിലൂടടെ  നെഗരസഭപ്പോ  ഫണറിനെട  നെഷ്ടയം

ഉണപ്പോക്കുന്നതറിനുയം ഇടെയപ്പോയതറിടന്റെയുയം, കപ്പോലപ്പോവധറി പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനെട മുമ്പട കരപ്പോറുകപ്പോരന്

പവൃതറിയറില്  നെറിനയം  പറിന്വപ്പോങ്ങറിയതറിടന്റെയുയം  കപ്പോരണങ്ങള്  പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോന്

സപ്പോധറിചറിടറില.  കരപ്പോര് വദവസ ലയംഘറിചതറിനെട ഉതരവപ്പോദറി ആരപ്പോടണനയം ഉതരവപ്പോദറിയുടടെ

പപരറില് നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിട്ടുപണപ്പോ എനയം പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോനുയം കഴറിഞറിടറില.

സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനെയം

3.22.6  ടെറി  വറിഷയവുമപ്പോയറി  ബനടപടട  M/s  പപപ്പോപ്പുലര്  എന്വപയപ്പോണ്ടമന്റെട

മപ്പോപനെജ് ടമന്റെട സര്വ്വേസ്വീസസട എന്ന സപ്പോപനെതറിനെട  67  ലകയം രൂപ നെല്കപ്പോനുള്ള പകപ്പോടെതറി

വറിധറിടക്കതറിടര അപസ്വീല് നെല്കറിയതറിപന്മേല് അനുകൂല വറിധറി പനെടെറി നെഗരസഭയുടടെ ബപ്പോദദത

50  ലകയം  രൂപയപ്പോയറി  കുറയപ്പോന്  സപ്പോധറിചതട  ആശസപ്പോസകരമപ്പോടയന്നട  വറിലയറിരുത്തുകയുയം

ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് തസ്വീരുമപ്പോനെറിക്കുകയുയം ടചെയ്തു.
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3.23.1    നെഗരസഭയുടടെ  31-ാം  ഡറിവറിഷനെറിടല  31  കടെമുററികള്ക്കട  ഓപരപ്പോന്നറിനുയം

ആദദയം  നെറിശ്ചയറിച  അര്ദവപ്പോര്ഷറിക  നെറികുതറി  നെറിരക്കപ്പോയ  1,118  രൂപ  പറിന്നസ്വീടെട  915

രൂപയപ്പോയുയം തുടെര്ന്നട  600  രൂപയപ്പോയുയം പുനെര്നെറിശ്ചയറിചതപ്പോയറി സമറിതറിയട പബപ്പോദദമപ്പോകുന.

ആദദയം  നെറിശ്ചയറിച  നെറികുതറി  നെറിരക്കട  പുനെനഃപരറിപശപ്പോധറിക്കണമന്ന  ററിവറിഷന്  ടപറസ്വീഷന്

നെഗരസഭ നെറിരസറിചതറിടനെതറിടര സമര്പറിച പരപ്പോതറിയറിപന്മേല് നെറികുതറി നെറിശ്ചയറിചടകപ്പോണള്ള

റവനെന്യൂ ഓഫസ്വീസറുടടെ ഉതരവട ബഹ.  ടടഹപക്കപ്പോടെതറി അസപ്പോധുവപ്പോക്കറിയതപ്പോയുയം കകറിടയ

പനെരറിടട  പകടതറിനുപശഷയം  തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുക്കുവപ്പോന്  നെറിര്പദ്ദേശറിചതപ്പോയുയം  ഇതറിടന്റെ

അടെറിസപ്പോനെതറില്  കകറിടയ  പനെരറില്  പകടതറിനുപശഷമപ്പോണട  നെറികുതറി  915  രൂപയപ്പോയറി

കുറചടതനയം സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറിയറില് നെറിനയം സമറിതറിയട വദക്തമപ്പോകുന.  ടെറി ഉതരവറിടനെതറിടര

നെഗരസഭപ്പോ  ടെപ്പോപകഷന്  ആന്റെട  ടടഫനെപ്പോന്സട  കമറിററിയട  വസ്വീണയം  കകറി  സമര്പറിച

അപപകയറിപന്മേല്  നെടെതറിയ  വറിചെപ്പോരണയുടടെ  ടവളറിചതറിലപ്പോണട  നെറികുതറി  നെറിരക്കട  600

രൂപയപ്പോയറി  കുറചടതനയം  ടവളറിടപടുത്തുന.  നെഗരസഭ  നെറിശ്ചയറിക്കുന്ന  നെറികുതറി

നെറിരക്കറിപന്മേലള്ള  ആപകപയം  പരറിപശപ്പോധറിചട  യുക്തടമന്നട  കരുതുന്ന  പകയം  കുറചട

ടകപ്പോടുക്കുന്നതറിനെട നെഗരസഭയട അധറികപ്പോരമുടണന്നട സമറിതറി മനെസറിലപ്പോക്കുന.  പരപ്പോമര്ശറിത

ഓഡറിറട  ഖണറികയറിടല  വറിഷയതറിപന്മേല്  നെടെപടെറിക്രമങ്ങള്  പപ്പോലറിചയം  പകപ്പോടെതറി

ഉതരവറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറിലയം  നെഗരസഭയുടടെ  അധറികപ്പോരതറിടന്റെ  പരറിധറിക്കുള്ളറില്

നെറിനമപ്പോണട പവര്തറിചറിട്ടുള്ളടതനയം മറുപടെറികളറില് നെറിന്നട സമറിതറിക്കട പബപ്പോധദടപടതറിടന്റെ

അടെറിസപ്പോനെതറില് ഇവയപ്പോധപ്പോരമപ്പോയ പകപ്പോടെതറി ഉതരവട ഓഡറിററിനെട നെല്കുവപ്പോന് 7-12-2010 -ടല

പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  ആവശദടപടുകയുണപ്പോയറി.  പസ്തുത  പകപ്പോടെതറി  ഉതരവട

ലഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓ ഡറിറട  ഡയറക്ടര്  പരഖപ്പോമൂലയം  സമറിതറിടയ

അററിയറിചതറിടന്റെ ടവളറിചതറില് ഓഡറിറട തടെസയം നെസ്വീക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.23.2 സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ  പകപ്പോരയം,  ടകപ്പോചറി  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഓഡറിറട

സസ്വീനെറിയര്  ടഡപന്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  ടക.എസട.എ.ടക.സറി.സറി.(എസട8)  689/17  തസ്വീയതറി

6-11-2017 നെമ്പര് ഉതരവറിലൂടടെ ഓ ഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.
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3.24.1  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനെങ്ങളറില്  കണക്കുകളുടടെ  ഓഡറിറട  പവളയറില്
ആവശദമപ്പോയ  പരഖകള്  സമര്പറിക്കുന്നതറില്  ഉണപ്പോകുന്ന  വസ്വീഴ്ചയപ്പോണട  മറിക്ക  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശങ്ങള്ക്കുയം  ഇടെയപ്പോക്കുന്നടതന്നട  പരപ്പോമര്ശറിത  ഓഡറിറട  ഖണറികയുടടെ
പരറിപശപ്പോധനെപ്പോസമയതട  സമറിതറി  മനെസറിലപ്പോക്കുന.  സമറിതറി  പയപ്പോഗതറില്  നെല്കറിയ
വറിശദസ്വീകരണതറിനെട ആധപ്പോരമപ്പോയ പരഖകള് ഓഡറിറട  പവളയറില്തടന്ന നെല്കറിയറിരുനടവങറില്
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കടപടുമപ്പോയറിരുനടവന്നട  സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയടപടുന.
ആയതറിനെപ്പോല്,  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ സപ്പോപനെങ്ങള് ഓഡറിററിടനെ ഗക്കൗരവമപ്പോയറി വസ്വീകറിക്കണടമനയം
ഓഡറിററിനെപ്പോവശദമപ്പോയ പരഖകളുയം വറിവരങ്ങളുയം യഥപ്പോസമയയം നെല്കറി ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശങ്ങള്
പരമപ്പോവധറി  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്  ജപ്പോഗത  പുലര്തണടമനയം  സമറിതറി  ആവശദടപടുന.
ഇക്കപ്പോരദതറില് ഭരണവകുപട പപതദക തപ്പോല്പരദടമടുതട ആവശദമപ്പോയ മപ്പോര്ഗ്ഗനെറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
നെല്കണടമനയം അവ പപ്പോലറിക്കടപടുനടവന്നട ഉറപ്പുവരുതണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.24.2  ഓഡറിററിനെപ്പോവശദമപ്പോയ  പരഖകളുയം  വറിവരങ്ങളുയം  ഓഡറിറട  പവളയറില്തടന്ന
നെല്കുവപ്പോന് ശ്രദറിക്കുന്നതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.24.3   പപതദക പരപ്പോമര്ശമറില.

ഖണറിക നെമ്പര്   170

ശറിപപ്പോര്ശ

3.25.1  പലപ്പോക്കല് ഫണട  ഓ ഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2002-2003,  2003-2004
വര്ഷങ്ങളറിടല  ഓ ഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറില്  ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭയറില്  സര്വ്വേസ്വീസട  ടപന്ഷന്,
കുടുയംബടപന്ഷന്  എന്നറിവ  വറിതരണയം  ടചെയതറില്  ആടക  3,53,786  രൂപയുടടെ
ക്രമപക്കടുകള്  പരപ്പോമര്ശറിചറിരുന.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറില്,
ക്രമപക്കടുകള്ക്കുതരവപ്പോദറികളപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസനെറില് നെറിനയം നെപ്പോളറിതുവടരയപ്പോയറി 1,35,955 രൂപ
മപ്പോത്രമപ്പോണട  നെഗരസഭ  ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളടതന്നട  വദക്തമപ്പോകുന.  പരപ്പോമര്ശ  വറിപധയമപ്പോയ
കപ്പോലയളവറില്  ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭപ്പോ  ജസ്വീവനെക്കപ്പോരനെപ്പോയറിരുന്ന  വദക്തറി  പകപ്പോടയയം
നെഗരസഭയറിപലയട സലയം മപ്പോററിപപപ്പോവുകയുയം പറിന്നസ്വീടെട സര്വ്വേസ്വീസറില് നെറിനയം വറിരമറിക്കുകയുയം
ടചെയതപ്പോയറി  സര്ക്കപ്പോര്  മറുപടെറിയറില്  നെറിനയം  മനെസറിലപ്പോക്കുന.  പസ്തുത  ഉപദദപ്പോഗസനെറില്

2064/2021.
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നെറിനയം  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനുള്ള  ബപ്പോധദതപ്പോതുകയപ്പോയ  1,30,956  രൂപ  ടെറിയപ്പോടന്റെ  ടപന്ഷന്
ആനുകൂലദങ്ങളറില്  നെറിന്നട  തടെഞട  വചറിട്ടുടണങറിലയം  ടെറി  തുക  പകപ്പോടയയം  നെഗരസഭയറില്
നെറിനയം  ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭയറിപലയട  ലഭറിചറിടറിലപ്പോടയന്നട  കപ്പോണുന.   ആയതറിനെപ്പോല്  ടെറി
ജസ്വീവനെക്കപ്പോരനെറില്  നെറിന്നട  തടെഞട വയടപടറിട്ടുള്ള  ടപന്ഷന്  ആനുകൂലദങ്ങളറില്നെറിന്നട
പസ്തുത  തുക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതട  സയംബനറിച  നെടെപടെറികളുടടെ  നെറിലവറിടല  സറിതറി
അററിയറിക്കുവപ്പോനുയം  ആയതട  നെപ്പോളറിതുവടര  ഈടെപ്പോക്കറിയറിടറിടലങറില്  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
ഈടെപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്യുവപ്പോനുയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന.  കൂടെപ്പോടത,  ഓഡറിറട
ഖണറികകളറില് പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ള നെഗരസഭയട ലഭറിക്കുവപ്പോനുള്ള അവപശഷറിക്കുന്ന തുകയുയം
ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസരറില് നെറിനയം ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.25.2  ശ്രസ്വീ.  പറി.ടജ.  മപ്പോതഡ്യു  പകപ്പോടയയം  നെഗരസഭയറില്  നെറിന്നട  സര്വ്വേസ്വീസറില്  നെറിന്നട
പറിരറിഞതറിനെപ്പോല് അപദ്ദേഹതറിടന്റെ ബപ്പോധദത തുകയപ്പോയ 1,22,084 രൂപ ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.യറില്
നെറിന്നട  (ഡറി.ഡറി.  നെമ്പര് 691764  തസ്വീയതറി  22-9-2010)  ഈടെപ്പോക്കുകയുയം ബപ്പോക്കറി തുകയപ്പോയ
8,800  രൂപ ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭയറില് ടെറിയപ്പോന് പനെരറിടട  ഒടുക്കറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോകുന.  കററിക്കല്
പറിശകുമൂലയം  72  രൂപ  കുറവപ്പോയറി  സസസ്വീകരറിചതറില്  ബനടപട  കര്ക്കറില്  നെറിനയം
ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ടെറി  തുകയുടടെ  പലറിശ  12%  നെറിരക്കറില് കണക്കപ്പോക്കറി  10,986  രൂപ അടെയണടമന്നട
ടെറിയപ്പോനെട  18-7-2013-ല്  നെറിര്പദ്ദേശയം  നെല്കറിയറിരുന.  ടെറി  ററിക്കവററിയട  എതറിരപ്പോയറി  ടെറിയപ്പോന്
പകരള  അഡറിനെറിപസ്ട്രേറസ്വീവട  ടടട്രേബന്യൂണലറില്  പരപ്പോതറിടപടുകയുയം  7-3-2014-ടല
ഒ.എ.374/2014-ാംനെമ്പരപ്പോയറി  ടെറി  പകസറിടന്റെ  അന്തറിമ  വറിധറി  നെദപ്പോയയം  ഉണപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.
ആയതുപകപ്പോരയം  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  അനുസരറിചള്ള  ബപ്പോധദതപ്പോ  തുകയുയം,  പലറിശ
സയംബനറിച  വദക്തമപ്പോയ  കണക്കുകളുയം,  ശ്രസ്വീ.  പറി. ടജ.  മപ്പോതഡ്യുവറില്  നെറിനയം  നെപ്പോളറിതുവടര
ഈടെപ്പോക്കറിയ തുകയുയം, ബപ്പോക്കറി അടെയ്പക്കണ തുകയുയം വദക്തമപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണള്ള നെടെപടെറിക്രമയം
പുറടപടുവറിക്കുന്നതറിനുയം  അതുവടര  ടെറിയപ്പോപനെപ്പോടെട  ആവശദടപടറിട്ടുള്ള  10,986 രൂപ
ഈടെപ്പോക്കരുടതനയം  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നെയം.2451/2014/ത.സസ.ഭ.വ.  തസ്വീയതറി:  20-9-2014-ാം
നെമ്പരപ്പോയറി  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവട  പുറടപടുവറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആയതു  പകപ്പോരയം  നെടെപടെറിക്രമയം
പുറടപടുവറിചറിട്ടുള്ളതുയം  ആയതട  30-1-2015-ല്  ബഹ.സര്ക്കപ്പോര്,  ബഹ.  നെഗരകപ്പോരദ
ഡയറക്ടര് ശ്രസ്വീ. പറി.ടജ. മപ്പോതഡ്യു എന്നറിവര്ക്കട അയചടകപ്പോടുതറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.25.3  ശ്രസ്വീ.  പറി. ടജ.  മപ്പോതഡ്യുവറില് നെറിനയം ഈടെപ്പോക്കപ്പോനെവപശഷറിച തുകയപ്പോയ  8,872
രൂപ  ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  (രസസ്വീതട  നെയം.1120110974  തസ്വീയതറി  26-9-2012,  രസസ്വീതട  നെയം.
11402108933  തസ്വീയതറി  25-8-2014)  ടെറിയപ്പോന്  ദുരുപപയപ്പോഗയം  ടചെയ  പണതറിനെട  12%
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നെറിരക്കറില്  പലറിശ  കണക്കപ്പോക്കറി  ആടക  10,986  രൂപ  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  ആര്.ആര്.
നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനെട  എയം.ഒ./എ 3/21761/10  തസ്വീയതറി  10-9-2015  കതട
മുപഖനെ  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.   പസ്തുത  തുക  അടെവപ്പോക്കറിയതു  സയംബനറിച  വറിവരയം
ലഭദമല.

സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനെയം

3.25.4  പസ്തുത  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ശ്രസ്വീ.  പറി.ടജ.  മപ്പോതഡ്യുവറില്  നെറിനയം
ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള തുകയപ്പോയ  8,872  രൂപ ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനെപ്പോലയം  ടെറിയപ്പോന് ദുരുപപയപ്പോഗയം
ടചെയ  പണതറിനെട  12%   നെറിരക്കറില്  പലറിശ  കണക്കപ്പോക്കറി  ആടക  10,986  രൂപ
അടെയണടമന്നട  ആവശദടപടറിട്ടുള്ളതട  ഈടെപ്പോക്കരുടതന്നട  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവട
പുറടപടുവറിചറിട്ടുള്ളതറിനെപ്പോലയം ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് തസ്വീരുമപ്പോനെറിച.

ഖണറിക നെമ്പര്   175, 176

ശറിപപ്പോര്ശ

3.26.1  പകരള മുനെറിസറിപപ്പോലറിററി ആക്ടട പകപ്പോരയം നെഗരസഭകളറില് പുതറിയ തസറികകള്
സൃഷ്ടറിക്കുന്നതറിനെട  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  മുന്കൂര്  അനുമതറി  ആവശദമപ്പോണട.  പബറികട  സര്വ്വേസ്വീസട
കമസ്വീഷന്,  എയംപപ്ലപ്പോയ്ടമന്റെട  എക ടസ്പചെഞട  എന്നറിവ  മുപഖനെയുള്ള  നെറിയമനെതറിനെട
കപ്പോലതപ്പോമസയം  പനെരറിടപപപ്പോള്  സറിരയം  തസറികകളറിടല  ഒഴറിവുകളറിപലയപ്പോണട  ദറിവസക്കൂലറി
വദവസയറില്  നെറിയമനെയം  നെടെതറിയടതന്നട  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക
വദക്തമപ്പോക്കറിയ  നെഗരസഭപ്പോ  അഡസ്വീഷണല്  ടസക്രടററി,  കമ്പന്യൂടര്  ഓപപററര്,  ടടടെപറിസ്റ്റേട-
കപ്പോര്ക്കട,  ബറില്കളക്ടര്  തുടെങ്ങറിയ  തസറികകളറില്  അലപ്പോടതയുയം  നെറിയമനെയം
നെടെതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  പറയുന.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2006-
2007-ടല  സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉള്ടക്കപ്പോള്ളറിചറിട്ടുള്ള  ഈ  ഓഡറിറട  ഖണറികയറില്
തടെസടപടുതറിയറിട്ടുള്ള  15,22,487  രൂപ  ടചെലവഴറിചറിട്ടുള്ളതട  2003-2004  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷതറിലപ്പോണട.  എന്നപ്പോല്,  ജസ്വീവനെക്കപ്പോടര  കരപ്പോര്  അടെറിസപ്പോനെതറില്  നെറിയമറിക്കുന്നതറിനെട
സര്ക്കപ്പോര്  അനുമതറി  ആവശദമറിടലന്നട  വപ്പോദറിചടകപ്പോണട  ക്രമവറിരുദമപ്പോയ  ഈ  ടചെലവറിനെട
സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  2006-ടല  ഒരു  കതറിടനെ  ഉദരറിചടകപ്പോണട  നെഗരസഭ  നെദപ്പോയസ്വീകരണയം
കടണത്തുവപ്പോന്  ശ്രമറിക്കുന്നതപ്പോയപ്പോണട  സമറിതറി  കപ്പോണുന്നതട.   ഇതരയം  നെറിയമനെങ്ങള്ക്കട
നെഗരസഭപ്പോ കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ തസ്വീരുമപ്പോനെമുപണപ്പോടയന്ന സമറിതറിയുടടെ പചെപ്പോദദതറിനെട വദക്തമപ്പോയ
ഉതരയം  നെല്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക  ഹപ്പോജരപ്പോയ  നെഗരസഭയുടടെ  അഡസ്വീഷണല്
ടസക്രടററിയട കഴറിഞറില.  ആയതറിനെപ്പോല്,  ഓഡറിററില് പരപ്പോമര്ശറിചറിരറിക്കുന്ന തപ്പോല്ക്കപ്പോലറിക
നെറിയമനെങ്ങള്  നെടെത്തുന്നതറിനുള്ള  നെഗരസഭപ്പോ  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  തസ്വീരുമപ്പോനെയം,  നെറിയമനെയം
നെടെതറിയ തസറികകള്, ജസ്വീവനെക്കപ്പോരുടടെ എണ്ണയം, നെറിയമനെകപ്പോലപ്പോവധറി എന്നറിവ സയംബനറിച
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പരഖകളുയം  2003-04  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം ഇതരതറില് നെറിയമറിതരപ്പോയ ജസ്വീവനെക്കപ്പോരുടടെ
എണ്ണയം,  തസറികകള്(Sanctioned  Post  &  Others),  കപ്പോലയളവട,  ശമ്പളയം  നെല്കറിയ
അക്കക്കൗണട  ടഹഡട,  അകസറിറന്സട  എന്നറിവയുയം  ഓഡറിറട  വകുപറിനുയം  ആയതറിപന്മേലള്ള
ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറിയ്ക്കുയം നെല്കണടമന്നട പയപ്പോഗതറില് ആവശദടപടറിരുന.

3.26.2  എന്നപ്പോല്,  സമറിതറിയുടടെ  പസ്തുത  ആവശദതറിപന്മേല്  സസസ്വീകരറിച  നെടെപടെറി

സയംബനറിച  യപ്പോടതപ്പോരു  മറുപടെറിയുയം  നെപ്പോളറിതുവടര  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെയുയം

നെഗരസഭയുടടെയുയം ഈ സമസ്വീപനെടത സമറിതറി അപലപറിക്കുകയുയം പമല്പറഞ വറിവരങ്ങള്

അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നട  നെറിഷ്കര്ഷറിക്കുകയുയം ടചെയ്യുന.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ

പമല്പറഞ ഓഡറിറട ഖണറികയറില് സര്ക്കപ്പോര് അനുമതറിപയപ്പോ നെഗരസഭപ്പോ കക്കൗണ്സറിലറില്

തസ്വീരുമപ്പോനെപമപ്പോ  ഇലപ്പോടതയപ്പോണട  പുതറിയ  തസറികകള്  സൃഷ്ടറിക്കടപടടതങറില്  ആ

ഇനെതറിലണപ്പോയ  തുക  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ  നെഗരസഭപ്പോ  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നെറിനയം

ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.26.3  2000-01  കപ്പോലയളവറില്  ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറി  പപപ്പോജക്ടുകള്

തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനെട  പരറിചെയസമ്പന്നരപ്പോയ  ജസ്വീവനെക്കപ്പോരറിലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  ഓഫസ്വീസറിടന്റെ

സുഗമമപ്പോയ  പവര്തനെതറിനെട  ദറിവസക്കൂലറിയടെറിസപ്പോനെതറില്  കമ്പന്യൂടര്  ഓപപററര്മപ്പോടര

നെറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുള്ളതട. 2000-01 കപ്പോലയളവറില് ബറില്കളക്ടര്മപ്പോരുടടെ ഒഴറിവുകള് ഉള്ളതറിനെപ്പോല്

നെഗരസഭ  സപ്പോമ്പതറിക  പതറിസനറിയറിലപ്പോയറിരുന.  പറി.എസട.സറി.  മുപഖനെയുയം

എയംപപ്ലപ്പോയ്ടമന്റെട  എകടപചെഞട  മുപഖനെയുയം  ജസ്വീവനെക്കപ്പോടര  കറിടപ്പോതതുടകപ്പോണപ്പോണട  ബറില്

കളക്ടര്മപ്പോടര നെറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുള്ളതട.

2000-01  കപ്പോലയളവറില്  ടടടെപറിസ്റ്റേട/കപ്പോര്ക്കുമപ്പോരുടടെ  കുറവുണപ്പോയറിരുന്നതറിനെപ്പോല്

ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറി  പപപ്പോജക്ടുകള്/എസ്റ്റേറിപമറ്റുകള്  എന്നറിവ  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനെട

വളടര  ബുദറിമുടറിയ  സപ്പോഹചെരദതറില്  പറി.എസട.സറി.  മുപഖനെയുയം  എയംപപ്ലപ്പോയ്ടമന്റെട

എകപചെഞട  മുപഖനെയുയം  ആവശദമുള്ള  ജസ്വീവനെക്കപ്പോടര  ലഭറിക്കപ്പോതതറിനെപ്പോല്  അടെറിയന്തര

പപ്പോധപ്പോനെദയം  കണക്കറിടലടുതട  ദറിവസക്കൂലറി  അടെറിസപ്പോനെതറില്  ടടടെപറിസ്റ്റേട/കപ്പോര്ക്കുമപ്പോടര

നെറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുള്ളതട.

3.26.4  ടെറി  കപ്പോലയളവറില്  ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭയറിടല  വകുപട  പമധപ്പോവറികള്  അതതട

വകുപറിടല  അടെറിയന്തര  സപ്പോഹചെരദയം  കണക്കറിടലടുതട  ദറിവസക്കൂലറി  അടെറിസപ്പോനെതറില്

പജപ്പോലറിയട നെറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുള്ളതട.
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3.26.5 അന്നട തപ്പോല്ക്കപ്പോലറികമപ്പോയറി ദറിവസക്കൂലറിയടെറിസപ്പോനെതറില് എടുത ആള്ക്കപ്പോടര
നെഗരസഭയുടടെ ആവശദയം കഴറിഞട ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ടെറി ജസ്വീവനെക്കപ്പോടര പജപ്പോലറിക്കട
വചതട സയംബനറിച ഫയലകപളപ്പോ മറട പരഖകപളപ്പോ കക്കൗണ്സറില് തസ്വീരുമപ്പോനെപമപ്പോ നെപ്പോളറിതുവടര
കടണതപ്പോന് കഴറിഞറിടറില. പമലറില് ഇതരയം വസ്വീഴ്ചകള് ആവര്തറിക്കുകയറില.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.26.6  തപ്പോല്ക്കപ്പോലറിക  നെറിയമനെയം  നെടെത്തുന്നതറിനുള്ള  നെഗരസഭപ്പോ  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ
തസ്വീരുമപ്പോനെയം,  നെറിയമനെയം  നെടെതറിയ  തസറികകള്,  ജസ്വീവനെക്കപ്പോരുടടെ  എണ്ണയം,  നെറിയമനെ
കപ്പോലപ്പോവധറി,  ശമ്പളയം  നെല്കറിയ  അക്കക്കൗണട  ടഹഡട,  അകസറിറന്സട  എന്നറിവ
പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോന്  ആവശദമപ്പോയ  ഫയലകപളപ്പോ  മറട  അനുബന  പരഖകപളപ്പോ  കക്കൗണ്സറില്
തസ്വീരുമപ്പോനെപമപ്പോ ഓഡറിററിനെട ഹപ്പോ ജരപ്പോക്കറിയറിടറില.

സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനെയം

3.26.7  പസസ്തുത  വറിഷയവുമപ്പോയറി  ബനടപടട  തപ്പോല്ക്കപ്പോലറികമപ്പോയറി  ദറിവസക്കൂലറി
അടെറിസപ്പോനെതറിടലടുത  ജസ്വീവനെക്കപ്പോടര  നെഗരസഭയുടടെ  ആവശദയം  കഴറി ഞട
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനെപ്പോലയം  ടെറി  ജസ്വീവനെക്കപ്പോടര  പജപ്പോലറിക്കട  നെറിയമറിചതട  സയംബനറിച
ഫയലകപളപ്പോ  മറട  പരഖകപളപ്പോ  കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെപമപ്പോ  നെപ്പോളറിതുവടര  കടണതപ്പോന്
കഴറിയപ്പോതതറിനെപ്പോലയം  പമലറില്  ഇതരയം  വസ്വീഴ്ചകള്  ആവര്തറിക്കുകയറിടലന്ന  ഉറപറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനെതറില് പസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനെറിച.

ഖണറിക നെമ്പര്   184, 185, 186

ശറിപപ്പോര്ശ

3.27.1  ടകപ്പോചറി നെഗരസഭ  1995-96-ല് സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ മുന്കൂര് അനുമതറി ഇലപ്പോടത
അപകടെമരണ  ഇന്ഷസറന്സട  പദതറിയപ്പോയറി  7  ലകയം  രൂപ  ടചെലവഴറിക്കുകയുയം  ഓഡറിറട
തടെസയം ഉന്നയറിച പശ്ചപ്പോതലതറില് ടെറി ടചെലവറിനെട സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ സപ്പോധൂകരണയം പതടുകയുയം
ടചെയ  സന്ദര്ഭതറില്  നെഗരസഭ  ഇന്ഷസറന്സട  പദതറിയപ്പോയറി  ടചെലവപ്പോക്കറിയ  തുകയട
സപ്പോധൂകരണയം നെല്കറിടയങറിലയം പമലറില് സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ മുന്കൂര് അനുമതറി കൂടെപ്പോടത ഇതരയം
നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന്  പപ്പോടെറിടലന്നട  17-10-2000-ടല  ഉതരവട  മുപഖനെ
അററിയറിചറിരുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറിയട  പബപ്പോധദടപടുന.  എന്നപ്പോല്,  പസ്തുത  ഉതരവറിനെട
വറിരുദമപ്പോയറി  കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെപകപ്പോരയം  സര്ക്കപ്പോര്  അനുമതറി  ഇലപ്പോടത
18-8-2003-ല്  അപകടെമരണ  ഇന്ഷസറന്സട  പദതറിയപ്പോയറി  35,70,531  രൂപ  വസ്വീണയം
ടചെലവഴറിചറിരറിക്കുന.  ഇന്ഷസറന്സട  പദതറിയട   മുന്കൂര്  അനുമതറി  ഇലപ്പോടത  തുക
ടചെലവഴറിക്കുന്നതട വറിലക്കറിടക്കപ്പോണള്ള സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവറിനുപശഷവുയം നെപ്പോലപപ്പോവശദമപ്പോയറി
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77  ലകയം  രൂപ  നെഗരസഭ  ടചെലവഴറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  കപ്പോണുനടവന്നട  7-12-2010-ടല
ടതളറിടവടുപട  പയപ്പോഗതറില്  ഹപ്പോജരപ്പോയ  പസ്റ്റേറട  ടപര്പഫപ്പോര്മന്സട  ഓഡറിറട  ഓഫസ്വീസര്
സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  നെഗരസഭപ്പോ  കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെപകപ്പോരമപ്പോണട
പദതറി നെടെപറിലപ്പോക്കറിയടതന്നട നെറിരസ്വീകറിക്കുന്നതറിനെപ്പോല് സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവറിനെട വറിരുദമപ്പോയറി
പദതറി പണയം ടചെലവപ്പോക്കറിയതറിനെട  നെഗരസഭപ്പോ കക്കൗണ്സറിലര്മപ്പോര് ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോടണന്നട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  അപകടെമരണ ഇന്ഷസറന്സട  പദതറി സയംബനറിച സര്ക്കപ്പോര്
ഉതരവട  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  ശ്രദയറില്ടപടുപതണ  ഉതരവപ്പോദറിതസയം  നെഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററിയ്ക്കുണട.  മപ്പോത്രമല  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  മപ്പോര്ഗ്ഗനെറിര്പദ്ദേശങ്ങള്ക്കുയം  ഉതരവുകള്ക്കുയം
വറിരുദമപ്പോയറി  കക്കൗണ്സറില്  തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുക്കുന്ന  പകയം  ബനടപട  ഫയലറില്
വറിപയപ്പോജനെക്കുററിപട  എഴുപതണ ബപ്പോധദതയുയം ടസക്രടററിയ്ക്കുണട.   എന്നപ്പോല്,  ഇക്കപ്പോരദതറില്
അതരടമപ്പോരു  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചതപ്പോയറി  യപ്പോടതപ്പോരു  പരഖയുയം  കപ്പോണ്മപ്പോനെറില  എന്നപ്പോണട
നെഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിയുയം ഫറിനെപ്പോന്സട ഓഫസ്വീസറുയം സമറിതറിയട മുമ്പപ്പോടക ടവളറിടപടുതറിയതട.
ഇന്ഷസറന്സട  പദതറിയപ്പോയറി  77  ലകയം  രൂപ  ടചെലവഴറിചറിടട  ആയതറിടന്റെ  ഗുണഫലയം
ലഭദമപ്പോയതുമപ്പോയ  യപ്പോടതപ്പോരു  പരഖകളുയം  ഫയലറില്  കപ്പോണുന്നറിലപ്പോടയനയം  പദതറി
ആനുകൂലദതറിനെട  ആടക കറിടറിയ  രണട  അപപകകളുയം  നെറിരസറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  മപ്പോത്രമപ്പോണട
കപ്പോണുന്നടതനയം  പസ്റ്റേറട  ടപര്പഫപ്പോര്മന്സട  ഓഡറിറട  ഓഫസ്വീസര്  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക
അററിയറിചറിരറിക്കുന.

3.27.2  ഈ  സപ്പോഹചെരദതറില്,  അപകടെ  മരണ  ഇന്ഷസറന്സട  പദതറിയപ്പോയറി
സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവറിനെട വറിരുദമപ്പോയറി ടചെലഴറിച തുക പദതറി നെടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോന് തസ്വീരുമപ്പോനെറിച
കക്കൗണ്സറിലര്മപ്പോരറില്  നെറിനയം  ഈടെപ്പോക്കുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപയം  ഈടെപ്പോക്കപ്പോതറിരറിക്കുവപ്പോന്
എടന്തങറിലയം  കപ്പോരണമുടണങറില്  ആയതട  പബപ്പോധറിപറിക്കുവപ്പോന്  അന്നടത  നെഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററിയട  കപ്പോരണയം  കപ്പോണറിക്കല്  പനെപ്പോടസ്വീസട  നെല്കറി  പതറിനെഞ്ചു  ദറിവസതറിനെകയം
ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുവപ്പോന് 7-12-2010-ല് പചെര്ന്ന സമറിതറിപയപ്പോഗയം നെഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിപയപ്പോടെട
ആവശദടപടുകയുണപ്പോയറി.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  6-5-2011-ടല
ററിപപപ്പോര്ടട  പകപ്പോരയം  22-2-2011-നെട  മപ്പോത്രമപ്പോണട  കപ്പോരണയം  കപ്പോണറിക്കല്  പനെപ്പോടസ്വീസട
നെല്കറിയറിട്ടുള്ളടതനയം  സമറിതറി  നെറിര്പദ്ദേശതറിപന്മേല്  സമയബനറിതമപ്പോയുള്ള  നെടെപടെറിപയപ്പോ
തുടെര്നെടെപടെറിപയപ്പോ സസസ്വീകരറിചറിടറിടലനയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിരറിക്കുന.

3.27.3  ആയതറിനെപ്പോല്  അപകടെമരണ  ഇന്ഷസറന്സട  പദതറികള്  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ
മുന്കൂര് അനുമതറി കൂടെപ്പോടത നെടെപറിലപ്പോക്കരുടതന്ന  17-10-2000-ടല സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവറിനെട
പശഷയം  നെഗരസഭ  ഏടറടുത  ഇന്ഷസറന്സട  പദതറികള്ക്കപ്പോയറി  എത്ര  തുക
ടചെലവഴറിചറിട്ടുടണന്ന  വറിവരയം  അററിയറിക്കുന്നതറിനുയം  ഓഡറിറട  ഖണറികയറില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ള
35,70,531  രൂപ  പദതറി  നെടെപറിലപ്പോക്കപ്പോന്  തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുത  പവളയറിടല  നെഗരസഭ
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കക്കൗണ്സറില്  പയപ്പോഗതറില്   ഹപ്പോജരപ്പോയറിരുന്ന  കക്കൗണ്സറില്  അയംഗങ്ങളറില്  നെറിനയം
ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നെറിനയം  തുലദമപ്പോയറി  ഈടെപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയ്യുന്നതറിനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.27.4  17-10-2000  ല് ഗവണ്ടമന്റെട  ഉതരവറിനുപശഷയം ആടക  77  ലകയം രൂപ
ഓററിയന്റെല്  ഇന്ഷസറന്സട  കമ്പനെറിയട  നെല്കറിയറിട്ടുടണങറിലയം  20-ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല
186-ാം  ഖണറികയറില്  35,70,531 രൂപ  തറിരറിചട  പറിടെറിക്കണടമന്നട  പപതദകയം
പറഞറിരറിക്കുന്നതറിനെപ്പോല്  ടെറി  തുക  തറിരറിചട  പറിടെറിക്കുന്നതട  സയംബനറിചട  മപ്പോത്രമപ്പോണട
ബഹ. കക്കൗണ്സറിലറിപലയട അജണ സമര്പറിചറിട്ടുള്ളതട. ആയതറിന് പകപ്പോരയം 35,70,531 രൂപ
അനുവദറിക്കുന്നതറിനെട  തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുത  പവളയറിടല  കക്കൗണ്സറിലറില്  ഹപ്പോ ജരപ്പോയറിരുന്ന
കക്കൗണ്സറില് അയംഗങ്ങളറില് നെറിനയം  ടസക്രടററിയറില് നെറിനയം ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  പനെപ്പോടസ്വീസട
നെല്കറിയറിട്ടുണട.  ടെറി  പനെപ്പോടസ്വീസറിനെട  നെപ്പോളറിതുവടര  മറുപടെറി  ലഭറിചറിടറിലപ്പോതതപ്പോണട.  എന്നപ്പോല്
5-11-2014-ടല  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  1(സറി),  1(ഡറി)  തസ്വീരുമപ്പോനെങ്ങള് പകപ്പോരയം  അപകടെമരണ
ഇന്ഷസറന്സട  പദതറി  നെടെപറിലപ്പോക്കറിയ  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  നെടെപടെറിക്കട  മുന്കപ്പോല
പപ്പോബലദപതപ്പോടടെ  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം  നെല്കണടമന്നട  പപമയതറിലൂടടെ  ടഎകകപണ നെ
അയംഗസ്വീകരറിചട 14-11-2014-ല് ബഹ. സര്ക്കപ്പോരറിപലയട അയചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

3.27.5  സയംസപ്പോനെ  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  അനുമതറി  ഇലപ്പോടത  അപകടെ  ഇന്ഷസറന്സട
പദതറി നെടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനെട കക്കൗണ്സറില് തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുത പയപ്പോഗതറില് ഹപ്പോജരപ്പോയറിരുന്ന
അയംഗങ്ങളറില് നെറിനയം അന്നടത ടസക്രടററിയറില് നെറിനയം തുക തുലദമപ്പോയറി ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട
നെറിയമസഭ  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ
30-10-2013-ടല  67-ാം  നെമ്പര്  തസ്വീരുമപ്പോനെപകപ്പോരയം  അയംഗസ്വീകരറിചട  നെടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനെട
ടസക്രടററിടയ ചുമതലടപടുതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

ആയതുപകപ്പോരയം  21-10-2014-ല് ബനടപട എലപ്പോ  അയംഗങ്ങള്ക്കുയം ടസക്രടററിക്കുയം
പനെപ്പോടസ്വീസട  നെല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ടെറി  പനെപ്പോടസ്വീസറിനെട  നെപ്പോളറിതുവടര  മറുപടെറി
ലഭറിചറിടറിലപ്പോതതപ്പോണട.  എന്നപ്പോല്  5-11-2014-ടല  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  1(സറി),  1(ഡറി)
തസ്വീരുമപ്പോനെങ്ങള്  പകപ്പോരയം  അപകടെമരണ  ഇന്ഷസറന്സട  പദതറി  നെടെപറിലപ്പോക്കറിയ
കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  നെടെപടെറിയട  മുന്കപ്പോല  പപ്പോബലദപതപ്പോടടെ  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം  നെല്കണടമന്നട
പപമയതറിലൂടടെ  ടഎകകപണനെ  അയംഗസ്വീകരറിചട  14-11-2014-ല്  ബഹ.  സര്ക്കപ്പോരറിപലയട
അയചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

3.27.6  17-10-2000-ടല  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവറിനെട  പശഷയം  ടചെലവപ്പോക്കറിയ  തുകയുയം
വറിശദസ്വീകരണങ്ങള് ചുവടടെ ഉള്ടപടുതറിയറിരറിക്കുന.
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Payment  Date Name of Payee Cheque No. Amount

30-4-2001 Oriental Insurance
Company Limited

950745  13,20,312

6-6-2002 Oriental Insurance
Company Limited

  15833 26,94,515

22-6-2002 Oriental Insurance
Company Limited

 53652     1,28,430

13-8-2003 Oriental Insurance
Company Limited

   9121 35,70,531

Total 77,13,788

ടസക്രടററി, കക്കൗണ്സറിലര്മപ്പോര് എന്നറിവരറില് നെറിനയം തുക ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട പനെപ്പോടസ്വീസട
നെല്കറിയറിട്ടുണട.  ടെറി  പനെപ്പോടസ്വീസറിനെട  നെപ്പോളറിതുവടര  മറുപടെറി  ലഭറിചറിടറിലപ്പോതതപ്പോണട.  എന്നപ്പോല്
5-11-2014-ടല  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  1(സറി),  1(ഡറി)  തസ്വീരുമപ്പോനെങ്ങള് പകപ്പോരയം  അപകടെമരണ
ഇന്ഷസറന്സട  പദതറി  നെടെപറിലപ്പോക്കറിയ  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  നെടെപടെറിയട  മുന്കപ്പോല
പപ്പോബലദപതപ്പോടടെ  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം  നെല്കണടമന്നട  പപമയതറിലൂടടെ  ടഎകകപണനെ
അയംഗസ്വീകരറിചട 14-11-2014-ല് ബഹ. സര്ക്കപ്പോരറിപലയട അയചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട  .

3.27.7  23-12-2015-ടല  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവട  (സപ്പോധപ്പോ)നെയം.3850/15/ത.സസ.ഭ.വ.
പകപ്പോരയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശപകപ്പോരമുള്ള  35,70,531  രൂപയുള്ടപടടെ  ആടക  95,84,804
രൂപയുടടെ ടചെലവറിനെട സര്ക്കപ്പോര് സപ്പോധൂകരണയം നെല്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര്   192

ശറിപപ്പോര്ശ

3.28.1 ടകപ്പോചറി നെഗരസഭയുടടെ ടവള്ളടക്കടട നെറിയനണ പവര്തനെങ്ങളുടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
ടക.എസട.ആര്.ടെറി.സറി.  ബസടറപ്പോന്റെറിനെട  സമസ്വീപത്തുള്ള  ടവള്ളടക്കടട  നെറിര്മപ്പോര്ജനെതറിനെട 10
H.P  പമപ്പോപടപ്പോര്  125  ടക.വറി.  ജനെപററര്  ഉപപയപ്പോഗറിചട  പവര്തറിപറിചതറിടന്റെ  പതറിദറിനെ
നെറിരക്കട  6,747  രൂപയപ്പോയറിരുനടവനയം  ഇതറില്  ജനെപററര്,  പമപ്പോപടപ്പോര്,  പലബര്
എന്നറിവടയലപ്പോയം  അടെങ്ങുനടവനയം നെഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ അററിയറിക്കുകയുണപ്പോയറി.
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ഓഡറിററില് പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ള 1,500  രൂപ നെറിരക്കറില് ലഭദമപ്പോകുന്ന ജനെപററര് ഉപപയപ്പോഗറിചട
10 HP പമപ്പോപടപ്പോര് പവര്തറിപറിക്കപ്പോനെപ്പോവറിടലനയം പവൃതറിക്കപ്പോണട കസപടഷന് നെല്കറിയറിട്ടുള്ളടതനയം
ആയതറിനെപ്പോല് ഡറി.എല്.ആര്.  തയപ്പോറപ്പോക്കലറിടന്റെ ആവശദമുണപ്പോയറിരുന്നറിടലനയം ടസക്രടററി
വറിശദസ്വീകരറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  നെഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി  നെല്കറിയ  വറിശദസ്വീകരണയം നെദപ്പോയയുക്തമപ്പോയറി
കരുതപ്പോടമങറിലയം  ആയതറിനെപ്പോധപ്പോരമപ്പോയ  യപ്പോടതപ്പോരു  പരഖയുയം  ഓഡറിററിപനെപ്പോ  സമറിതറി
മുമ്പപ്പോടകപയപ്പോ  സമര്പറിക്കുകയുണപ്പോയറില.  ഈ  വറിഷയയം  സയംബനറിച  ഫയലകളുയം  മറ്റു
പരഖകളുയം  പതറിനെഞട  ദറിവസതറിനെകയം  ഓഡറിററിനെട  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  7-12-2010-ടല
സമറിതറിപയപ്പോഗയം  നെഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിപയപ്പോടെപ്പോവശദടപട്ടുടവങറിലയം നെറിര്ദ്ദേറിഷ്ട  സമയതറിനുള്ളറില്
അവ ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറിടലനയം  ബഹ.  പകരള  ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ  ഉതരവട  പകപ്പോരമപ്പോണട
അടെറിയന്തരപപ്പോധപ്പോനെദപതപ്പോടടെ  ടവള്ളടക്കടട  നെറിയനണ  പവര്തനെയം  ഏടറടുതടതനയം,
നെഗരസഭ  പവൃതറി  പനെരറിടട  ടചെയപ്പോതറിരുന്നതറിനെപ്പോലയം,  പുറത്തുള്ള  ഏജന്സറി  പവൃതറി
പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  ടചെയതറിനെപ്പോലമപ്പോണട  ഡറി.എല്.ആര്.  എഴുതപ്പോതറിരുന്നതട  എനയം  നെഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  പലപ്പോക്കല് ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര് സമറിതറിടയ
അററിയറിചറിരറിക്കുന.  ബഹ.  പകരള  ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ  ജഡ്ജ് ടമന്റെറിടന്റെ  പകര്പ്പുയം
ഓഡറിററിനെട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി ഡയറക്ടര് ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിട്ടുണട.  ഈ സപ്പോഹചെരദതറില്,
ഓഡറിറട തടെസയം നെസ്വീക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.28.2  സമറിതറി   ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരയം,  ടകപ്പോചറി പകപ്പോര്പപറഷന് ഓഡറിറട  സസ്വീനെറിയര്

ടഡപന്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  ടക.എസട.എ.ടക.സറി.സറി.(എസട8)689/17  തസ്വീയതറി  6-11-2017

നെമ്പര് ഉതരവറിലൂടടെ ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര്   198

ശറിപപ്പോര്ശ

3.29.1  ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭയുടടെ  പചെരപ്പോനെല്ലൂര്,  ടവലറിയംഗ്ടെണ്  എന്നറിവറിടെങ്ങളറിടല

ഗപ്പോര്പബജട ഡയംപറിയംഗട ഗക്കൗണറില് നെറിപകപറിക്കടപട ചെപ്പു ചെവറുകള്ക്കട മസ്വീടത 15 മുതല് 20

വടര  ടസ.മസ്വീ.  കനെതറില്  ചുവന്ന  മണ്ണട  വറിരറിചതട  പപദശവപ്പോസറികളുമപ്പോയുയം  നെപ്പോവറിക

ഉപദദപ്പോഗസരുമപ്പോയുയം നെഗരസഭ നെടെതറിയ ചെര്ചയറിടല ധപ്പോരണയുടടെ അടെറിസപ്പോനെതറിലപ്പോടണനയം

പലപ്പോററി  സുഗമമപ്പോയറി  പപപ്പോകുന്നതറിനെപ്പോണട  കസപ്പോററി  ഡസ്റ്റേട  വറിതററിടയനമുള്ള  നെഗരസഭയുടടെ

വറിശദസ്വീകരണയം പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോധദടപടതറിനെപ്പോല് ഓഡറിറട  തടെസയം നെസ്വീക്കുവപ്പോന് സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

2064/2021.
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പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട  .

3.28.3  സമറിതറി   ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരയം,  ടകപ്പോചറി പകപ്പോര്പപറഷന് ഓഡറിറട  സസ്വീനെറിയര്
ടഡപന്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  ടക.എസട.എ.ടക.സറി.സറി.(എസട8)689/17  തസ്വീയതറി  6-11-2017
നെമ്പര് ഉതരവറിലൂടടെ ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര്   202

ശറിപപ്പോര്ശ

3.29.1  ഓഡറിറട  ഖണറികയറില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ള  ടസന്റെട  ടബനെ ഡറിക്ടട  പറപ്പോഡറിടന്റെ
ടതക്കുവശത്തുള്ള  കപ്പോനെ  നെറിര്മപ്പോണതറിനെട  ഭരണപ്പോനുമതറിയുയം  സപ്പോപങതറികപ്പോനുമതറിയുയം
കറിടറിയറിട്ടുടണനയം പഴയ കപ്പോനെ പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം ടപപ്പോടറിടപപ്പോളറിഞ അവസയറിലപ്പോയറിരുന്നതറിനെപ്പോലപ്പോണട
ആയതട  ടപപ്പോളറിചട  അളവട  പുസകതറില്  പരഖടപടുതപ്പോതടതനമപ്പോണട  നെഗരസഭ
ടസക്രടററി  നെല്കറിയ  വറിശദസ്വീകരണയം.  പവൃതറി  സയംബനറിച  പരഖകള്  ഓഡറിററിനെട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിരുടന്നങറില്  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോമപ്പോയറിരുനടവന്നട  സമറിതറി
നെറിരസ്വീകറിച.  കപ്പോനെ പുതുക്കറി നെറിര്മറിക്കുവപ്പോനുള്ള ഭരണപ്പോനുമതറിയുടടെയുയം സപ്പോപങതറികപ്പോനുമതറിയുടടെയുയം
പരഖകളുയം  പവൃതറി  സയംബനറിച  വറിശദമപ്പോയ  വറിവരങ്ങളുയം  ഓഡറിററിനെട  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി  ആവശദടപടറിരുനടവങറിലയം  ആയതട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറിടലന്നട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട
ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടര് ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിരറിക്കുന.  ആയതറിനെപ്പോല്,  പസ്തുത വറിവരങ്ങള്
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ഓഡറിററിനെട  ലഭദമപ്പോക്കറി  മറുപടെറി  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.29.2  ഫയല്  കടണത്തുന്നതറിനെട  ഇപപപ്പോഴുയം  ശ്രമയം  തുടെരുന.   ടെറി  ഫയലറിടന്റെ
പഫപ്പോപടപ്പോപകപ്പോപറിയുയം  M ബുക്കുയം  കടണത്തുകയുണപ്പോയറി.  ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിചതറില്
ഭരണപ്പോനുമതറിയുയം സപ്പോപങതറികപ്പോനുമതറിയുയം ലഭദമപ്പോയറിട്ടുണട.

3.29.3  അളവട സയംബനറിചള്ള പരഖടപടുതലകള് M ബുക്കറില് പരഖടപടുതറിയറിട്ടുണട.
ടെറി ഫയലറിടന്റെ പഫപ്പോപടപ്പോപകപ്പോപറിയുയം M ബുക്കുയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിററിനെട നെല്കറിയറിട്ടുണട.
പമല് യപ്പോഥപ്പോര്ത്ഥദങ്ങള് പബപ്പോധദടപടട തുടെര് നെടെപടെറികളറില് നെറിന്നട ഒഴറിവപ്പോക്കറി തരണടമന്നട
അപപകറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട  .

3.29.4 ഒററിജറിനെല് ഫയല് ഇതുവടരയുയം ഓഡറിററില് ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.  ഫയലറിടന്റെ
പഫപ്പോപടപ്പോപകപ്പോപറിയുയം  M ബുക്കുയം  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിചതറില്
24-9-2002-ല് തസ്വീരുമപ്പോനെയം നെയം.78  ആയറി ഭരണപ്പോനുമതറിയുയം എസ്റ്റേറിപമറട നെറിരക്കറില് നെറിനയം
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2%  തപ്പോടഴയുള്ള നെറിരക്കറിനെട ടടെണര് അയംഗസ്വീകപ്പോരവുയം ലഭറിചറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല്  17-5-2002-ല്
98,400  രൂപയട  സപ്പോപങതറികപ്പോനുമതറി  ലഭറിചറിട്ടുടണന്നട  ഫയലറില്  പരഖടപടുതറിയറിട്ടുടണങറിലയം
ഫയലറില്  അതറിടന്റെ  പകര്പട  ഇല.  ആയതറിനെപ്പോല്  സപ്പോപങതറികപ്പോനുമതറി  ലഭറിചതറിടന്റെ
സപ്പോധുത പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോന് കഴറി ഞറിടറില.

സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനെയം

3.29.5  പസസ്തുത  വറിഷയവുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഫയലറിടന്റെ  പഫപ്പോപടപ്പോപകപ്പോപറിയുയം

M ബുക്കുയം ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണനയം ആയതട പരറിപശപ്പോധറിചതറില് ഭരണപ്പോനുമതറിയുയം ടടെണര്

അയംഗസ്വീകപ്പോരവുയം ലഭറിചറിട്ടുടണനമുള്ള ഓഡറിറട വകുപറിടന്റെ മറുപടെറി അയംഗസ്വീകരറിച.

ഖണറിക നെമ്പര്   203

ശറിപപ്പോര്ശ

3.30.1  1997-ടല പകരള മുനെറിസറിപപ്പോലറിററി  (പരറിപശപ്പോധനെപ്പോ രസ്വീതറിയുയം ഓഡറിറട  സയംവറിധപ്പോനെവുയം)

ചെടങ്ങളറില് പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ഡയറക്ടറുടടെ ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിപന്മേല് നെഗരസഭ

സസസ്വീകരറിപക്കണ  നെടെപടെറികള്  സയംബനറിചട  സ്പെഷ്ടമപ്പോയറി  പതറിപപ്പോദറിചറിട്ടുണട.  പസ്തുത

ചെടങ്ങളറിടല  ചെടയം  14(3)  പകപ്പോരയം  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  മുനെറിസറിപപ്പോലറിററിയട  ലഭറിചട  ഒരു

മപ്പോസതറിനുള്ളറില്  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  പപതദക  പയപ്പോഗയം  ററിപപപ്പോര്ടട  വറിശദമപ്പോയറി  ചെര്ച

ടചെപയണതുയം  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  പസക്ത  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപന്മേല്  വദക്തമപ്പോയ

തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുപക്കണതുമപ്പോണട.  എന്നപ്പോല്,  ടെറി  ചെടങ്ങളറിടല  വദവസകള്  ഭൂരറിഭപ്പോഗയം

നെഗരസഭകളുയം പപ്പോലറിക്കുന്നറില എന്നതപ്പോണട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ

പരറിപശപ്പോധനെപ്പോപവളയറില് ടവളറിടപടുത്തുന്നടതന്നട ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്യുന.  ഈ ററിപപപ്പോര്ടറില്

പരപ്പോമര്ശറിക്കടപടറിട്ടുള്ള ടകപ്പോചറി നെഗരസഭയുടടെ ഓഡറിറട ഖണറികകളറിപന്മേലള്ള മറുപടെറികള്

ലഭദമപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുന്നതുയം  പമല്പറഞ  ചെടങ്ങള്  പപ്പോലറിചടകപ്പോണടലന്നട  സമറിതറി

മനെസറിലപ്പോക്കുന.  നെഗരസഭകളുടടെ  ഭപ്പോഗത്തുനെറിനയം  ഉണപ്പോയറിരറിക്കുന്ന  ഈ  വസ്വീഴ്ച  സമറിതറി

അതസ്വീവഗക്കൗരവപതപ്പോടടെ വസ്വീകറിക്കുകയുയം അടെറിയന്തരനെടെപടെറി  ആവശദടപടുകയുയം ടചെയ്യുന.

ഇക്കപ്പോരദതറില്  ഭരണവകുപറിടന്റെ  അടെറിയന്തരശ്രദ  അനെറിവപ്പോരദമപ്പോടണനയം  നെഗരസഭകള്

ടപപ്പോതുപണയം ടചെലവഴറിക്കുന്നതറിലയം പരഖകള് സൂകറിക്കുന്നതറിലയം ഓഡറിററിനുയം നെറിയമസഭപ്പോ

സമറിതറിക്കുയം  യഥപ്പോസമയയം  സമര്പറിക്കുന്നതറിലയം  വസ്വീഴ്ച  വരുതറിയറിടറിടലന്നട

ഉറപ്പുവരുതണടമനയം സമറിതറി ആവശദടപടുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.30.2  നെറിലവറില്  ടകപ്പോചറി  നെഗരസഭ  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  നെഗരസഭപ്പോ
കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ മുന്പപ്പോടക യഥപ്പോസമയയം സമര്പറിക്കുന്നതറിനെട ശ്രദ ടചെലത്തുനണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട  .

3.30.3    പപതദക പരപ്പോമര്ശമറില.

അദദപ്പോയയം IV

സമറിതറി ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര് നെപ്പോളറിതുവടര മറുപടെറി
സമര്പറിക്കപ്പോതതുയം സമറിതറി ആവര്തറിക്കുന്നതുമപ്പോയ ശറിപപ്പോര്ശകള്

ഖണറിക നെമ്പര്   99

ശറിപപ്പോര്ശ

4.1  നെഗരസഭയുടടെ ഭരണയം കക്കൗണ്സറിലറില് നെറികറിപമപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണള്ള വദവസയുള്ളപപപ്പോള്
തടന്നയപ്പോണട  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  മുന്കൂടറിയുള്ള  അനുമതറി  കൂടെപ്പോടത  നെഗരസഭപ്പോ  സര്വ്വേസ്വീസറില്
യപ്പോടതപ്പോരു തസറികയുയം സൃഷ്ടറിക്കുവപ്പോന് പപ്പോടെറില എന്നട മുനെറിസറിപപ്പോലറിററി  ആക്ടറില് വദവസ
ടചെയറിട്ടുള്ളതട.   നെഗരസഭയുടടെ  ഭരണയം  കക്കൗണ്സറിലറില്  നെറികറിപമപ്പോക്കടപടറിട്ടുണട  എന്ന
ഒറക്കപ്പോരണതപ്പോല്  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  അനുമതറി  കൂടെപ്പോടത  പസസച്ഛപ്പോപകപ്പോരയം  തസറിക
സൃഷ്ടറിക്കുവപ്പോനുള്ള  അധറികപ്പോരയം  കക്കൗണ്സറിലറിനെട  നെല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  വദപ്പോഖദപ്പോനെറിക്കുവപ്പോനെപ്പോവറില.
ആയതറിനെപ്പോല്,  നെഗരസഭകള്  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  അനുമതറി  കൂടെപ്പോടത  പുതറിയ  തസറികകള്
സൃഷ്ടറിക്കുന്നതട  ചെടവറിരുദമപ്പോടണനയം  അതരയം  പവണത  ഏടതങറിലയം  നെഗരസഭകള്
അനുവര്തറിക്കുനടണങറില്  ആയതട  നെറിര്തറി  വയണടമനയം  സമറിതറി  ആവശദടപടുന.
കൂടെപ്പോടത,  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  അനുമതറി  ഇലപ്പോടത  നെഗരസഭകളറില്  പുതറിയ  തസറികകള്
സൃഷ്ടറിക്കുന്നറില എന്നട  ഉറപ്പുവരുത്തുവപ്പോനെപ്പോവശദമപ്പോയ  നെടെപടെറികള്  ഭരണവകുപ്പുയം  ധനെകപ്പോരദ
വകുപ്പുയം സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ

4.2  നെഗരസഭയുടടെ  ഭരണയം കക്കൗണ്സറിലറില് നെറികറിപമപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണള്ള വദവസയുള്ളപപപ്പോള്
തടന്നയപ്പോണട  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  മുന്കൂടറിയുള്ള  അനുമതറി  കൂടെപ്പോടത  നെഗരസഭപ്പോ  സര്വ്വേസ്വീസറില്
യപ്പോടതപ്പോരു തസറികയുയം സൃഷ്ടറിക്കുവപ്പോന് പപ്പോടെറില എന്നട മുനെറിസറിപപ്പോലറിററി  ആക്ടറില് വദവസ
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ടചെയറിട്ടുള്ളതട.  നെഗരസഭയുടടെ  ഭരണയം  കക്കൗണ്സറിലറില്  നെറികറിപമപ്പോക്കടപടറിട്ടുണട  എന്ന
ഒറക്കപ്പോരണതപ്പോല്,  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  അനുമതറി  കൂടെപ്പോടത  പസസച്ഛപ്പോപകപ്പോരയം  തസറിക
സൃഷ്ടറിക്കുവപ്പോനുള്ള അധറികപ്പോരയം കക്കൗണ്സറിലറിനു നെല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി വദപ്പോഖദപ്പോനെറിക്കുവപ്പോനെപ്പോവറില.
ആയതറിനെപ്പോല്,  നെഗരസഭകള്  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  അനുമതറി  കൂടെപ്പോടത  പുതറിയ  തസറികകള്
സ സൃഷ്ടറിക്കുന്നതട  ചെടവറിരുദമപ്പോടണനയം  അതരയം  പവണത  ഏടതങറിലയം  നെഗരസഭകള്
അനുവര്തറിക്കുനടണങറില്  ആയതട,  നെറിര്തറിവയണടമനയം  സമറിതറി  ആവശദടപടുന.
കൂടെപ്പോടത,  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  അനുമതറി  ഇലപ്പോടത  നെഗരസഭകളറില്  പുതറിയ  തസറികകള്
സൃഷ്ടറിക്കുന്നറില  എന്നട  ഉറപ്പുവരുത്തുവപ്പോനെപ്പോവശദമപ്പോയ  നെടെപടെറികള്  ഭരണവകുപ്പുയം
ധനെകപ്പോരദവകുപ്പുയം സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

തറിരുവനെന്തപുരയം, ടെറി. പറി. രപ്പോമകൃഷ് ണന്,
2021 നെവയംബര് 09 അദദകന്

 പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി
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അനുബനന്ധം   I

പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങളന്ധം ശനിപധാര്ശകളന്ധം

ക്രമ

നമ്പര്

ഖണനിക

നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
വകുപ്പെപ/സധാപനന്ധം

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപധാര്ശകള

1 2.1.8 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം എറണധാകുളന്ധം  ശനിവദക്ഷേത്ര  സമനിതനിയപ  പലനിശ
അഡ്ജസപ  പചെയപ  നല്കനിയ  നടപടനിയനിദന്മേല്
സര്കധാര്  തതീരുമധാനതനിനനുസരനിചപ  തുടര്നടപടനി
സസ്വതീകരനിചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സമര്പ്പെനിക്കുവധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

2 2.2.6 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം കരധാറുകധാര്പകതനിരധായുള്ള  റവനന
റനികവറനി  നടപടനി  തസ്വരനിതപപ്പെടുതനി
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സമര്പ്പെനിക്കുവധാന്  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന.

3 2.3.6 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം ദകധാടതനിയുപട അനനിമ വനിധനികനുസൃതമധായനി
തുടര്നടപടനി  സസ്വതീകരനിച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭഭ്യമധാക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

4 4.1 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

ധനകധാരഭ്യന്ധം

നഗരസഭയുപട  ഭരണന്ധം  കകൗണ്സനിലനില്
നനിക്ഷേനിപ്തമധാകനിപകധാണ്ടുള്ള  വഭ്യവസയുള്ളദപ്പെധാള
തപന്നെയധാണപ  സര്കധാരനിപന്റെ മുന്കൂട്ടനിയുള്ള
അനുമതനി  കൂടധാപത  നഗരസഭധാ
സര്വതീസനില്  യധാപതധാരു  തസനികയുന്ധം
സൃഷനിക്കുവധാന്  പധാടനില്ല  എന്നെപ
മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനി  ആകനില്  വഭ്യവസ
പചെയനിട്ടുള്ളതപ.   നഗരസഭയുപട  ഭരണന്ധം
കകൗണ്സനിലനില്  നനിക്ഷേനിപ്തമധാകപപ്പെട്ടനിട്ടുണപ
എന്നെ ഒറകധാരണതധാല് സര്കധാരനിപന്റെ
അനുമതനി  കൂടധാപത  ദസസ്വചധാപ്രകധാരന്ധം
തസനിക സൃഷനിക്കുവധാനു ള്ള അധനികധാരന്ധം
കകൗണ്സനിലനിനപ  നല്കനിയനിട്ടുള്ളതധായനി
വഭ്യധാഖഭ്യധാനനിക്കുവധാനധാവനില്ല.  ആയതനിനധാല്,
നഗരസഭകള  സര്കധാരനിപന്റെ  അനുമതനി
കൂടധാപത  പുതനിയ  തസനികകള
സൃഷനിക്കുന്നെതപ  ചെട്ടവനിരുദ്ധമധാപണനന്ധം
അതരന്ധം  പ്രവണത  ഏപതങനിലന്ധം
നഗരസഭകള  അനുവര്തനിക്കുനപണങനില്
ആയതപ  നനിര്തനി  വയണപമനന്ധം
സമനിതനി  ആവശഭ്യപപ്പെടുന.  കൂടധാപത,
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സര്കധാരനിപന്റെ  അനുമതനി  ഇല്ലധാപത
നഗരസഭകളനില്  പുതനിയ  തസനികകള
സൃഷനിക്കുന്നെനില്ല  എന്നെപ  ഉറപ്പുവരുത്തുവധാ
നധാവശഭ്യമധായ നടപടനികള ഭരണവകുപ്പുന്ധം
ധനകധാരഭ്യവകുപ്പുന്ധം  സസ്വതീകരനികണപമനന്ധം
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

5. 4.2 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം

ധനകധാരഭ്യന്ധം

നഗരസഭയുപട  ഭരണന്ധം  കകൗണ്സനിലനില്
നനിക്ഷേനിപ്തമധാകനിപകധാണ്ടുള്ള  വഭ്യവസയുള്ളദപ്പെധാള
തപന്നെയധാണപ  സര്കധാരനിപന്റെ
മുന്കൂട്ടനിയുള്ള  അനുമതനി  കൂടധാപത
നഗരസഭധാ  സര്വതീസനില്  യധാപതധാരു
തസനികയുന്ധം  സൃഷനിക്കുവധാന്  പധാടനില്ല
എന്നെപ  മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനി  ആകനില്
വഭ്യവസ പചെയനിട്ടുള്ളതപ.  നഗരസഭയുപട
ഭരണന്ധം കകൗണ്സനിലനില്  നനിക്ഷേനിപ്തമധാക
പപ്പെട്ടനിട്ടുണപ  എന്നെ  ഒറകധാരണതധാല്,
സര്കധാരനിപന്റെ  അനുമതനി  കൂടധാപത
ദസസ്വചധാപ്രകധാരന്ധം  തസനിക  സൃഷനിക്കുവധാനുള്ള
അധനികധാരന്ധം  കകൗണ്സനിലനിനു
നല്കനിയനിട്ടുള്ളതധായനി  വഭ്യധാഖഭ്യധാനനിക്കു
വധാനധാവനില്ല.  ആയതനിനധാല്,  നഗരസഭകള
സര്കധാരനിപന്റെ  അനുമതനി  കൂടധാപത
പുതനിയ  തസനികകള  സ സൃഷനിക്കുന്നെതപ
ചെട്ടവനിരുദ്ധമധാപണനന്ധം  അതരന്ധം
പ്രവണത  ഏപതങനിലന്ധം  നഗരസഭകള
അനുവര്തനിക്കുനപണങനില് ആയതപ,
നനിര്തനിവയണപമനന്ധം  സമനിതനി
ആവശഭ്യപപ്പെടുന.   കൂടധാപത,  സര്കധാരനിപന്റെ
അനുമതനി  ഇല്ലധാപത  നഗരസഭകളനില്
പുതനിയ  തസനികകള  സൃഷനിക്കുന്നെനില്ല
എന്നെപ  ഉറപ്പുവരുത്തുവധാനധാവശഭ്യമധായ
നടപടനികള  ഭരണവകുപ്പുന്ധം  ധനകധാരഭ്യ
വകുപ്പുന്ധം  സസ്വതീകരനികണപമനന്ധം  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.


