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മുഖവുര

കലഭാക്കല്  ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനിയുസടെ  അദദ്ധ്യക്ഷനഭായ  ഞഭാന്,  സമനിതനിയുസടെ
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം  സമനിതനി (2019-2021)യുസടെ അന്പതനിസയഭാട്ടേഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി (2004-2006)-യുസടെ പതനിനഭാറഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല
(കേഭാസര്കഗഭാഡറ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടെറ,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടെറ  എനതീ  നഗരസഭകേസള  സന്റിംബനനിച്ചറ)
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് അടെനിസഭാനമഭാക്കനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളളതഭാണറ
ഇക്കൗ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2020  ഒകകഭാബര് മഭാസന്റിം  14-ാം തതീയതനി കചര്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി  ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  നടെപടെനികേളസടെ   പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്
സമനിതനിക്കറ  ആവശദ്ധ്യമഭായ സഹഭായങ്ങള് നല്കേനിയ സന്റിംസഭാന ഓഡനിററ  വകുപറ  ഡയറകകറഭാടെറ
സമനിതനിക്കുള്ള നനനി കരഖസപടുത്തുന.

സകേ. സുകരഷറ കുറുപറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക്ഷന്,
2021  ജനുവരനി 13. കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി.
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1.1 പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2004-2006)യുടടെ  പതറിനപ്പോറപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  (കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട,  കണ്ണൂര്,  വയനപ്പോടെട  എനന്നീ  നഗരസഭകടള
സയംബനറിചട)  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നപടെറികള് അടെങ്ങുനതപ്പോണട ഈ
ററിപപപ്പോര്ടട. 

1.2  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2004-2006)യുടടെ  പതറിനപ്പോറപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടട  2006  ടഫബ്രുവരറി  മപ്പോസയം  20-ാം  തന്നീയതറി  സഭയറില്  സമര്പറിച.   പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടറില്  ആടക  35  ശറിപപ്പോര്ശകളപ്പോണുള്ളതട.  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  സസന്നീകരറിച
നടെപടെറികള് സയംബനറിചട സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി/സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട
ഡയറക്ടററില്  നറിന  ലഭറിച  സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട  എനറിവ  13-12-2006,
24-10-2007, 31-12-2008, 15-10-2014, 14-12-2016, 14-6-2017 എനന്നീ തന്നീയതറികളറിടല
പയപ്പോഗങ്ങളറില് സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുയം തൃപറികരമലപ്പോത്ത മറുപടെറികളറിപന്മേല് 28-11-2007,
19-10-2017  എനന്നീ  തന്നീയതറികളറിടല  പയപ്പോഗങ്ങളറില്  ടതളറിടവടുപട  നടെത്തുകയുയം  അധറിക
വറിവരങ്ങള് ആരപ്പോയുകയുയം തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശകള് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം ടചെയ. 

1.3  സര്ക്കപ്പോര്  മറുപടെറി  തൃപറികരമലപ്പോത്ത  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ
അധറിക  വറിവരങ്ങള്  ലഭദമപ്പോക്കണടമനട  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  വകുപറിപനപ്പോടെട  ആവര്ത്തറിചട
ആവശദടപടറിടയം  ആയവ  സമറിതറിയുടടെ  പരറിഗണനയട  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത്ത  സപ്പോഹചെരദത്തറില്
30-5-2018-നട  സമറിതറി   ടതളറിടവടുപട  നടെത്തുകയുണപ്പോയറി.   പ്രസ്തുത  ടതളറിടവടുപട
പയപ്പോഗത്തറില്, 2018  ഒപക്ടപ്പോബര് മപ്പോസത്തറിനകയം പശഷറിക്കുന ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറികകള്ക്കുയം
അധറിക  വറിവരങ്ങള്ക്കുമുള്ള  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കുനതപ്പോടണനട  ഭരണ  വകുപട  ഉറപ
നല്കുകയുയം  നറിശറിത  സമയപരറിധറിക്കുള്ളറില്  നടെപടെറി  പസ്റ്റേറടടമന്റുകള്  സമറിതറി  മുമപ്പോടക
ലഭദമപ്പോക്കണടമനട  സമറിതറി കര്ശന നറിര്പദ്ദേശയം നല്കുകയുയം ടചെയറിരുനറിടയം  നപ്പോളറിതുവടര
പ്രസ്തുത നടെപടെറി  പസ്റ്റേറടടമന്റുകള് ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത്തതട  ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ ഭപ്പോഗത്തു
നറിനള്ള  വന്നീഴ്ചയപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുകയുയം  ഭരണ  വകുപറിടന്റെ  ഭപ്പോഗത്തു  നറിനള്ള
നറിരുത്തവപ്പോദപരമപ്പോയ  നടെപടെറിയറില്  കടുത്ത  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുകയുയം  ടചെയ്യുന.
ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  ഭപ്പോഗത്തു  നറിനള്ള  ഇത്തരയം  വന്നീഴ്ചകള്  ആവര്ത്തറിക്കപ്പോതറിരറിക്കപ്പോന
തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  വകുപട  അടെറിയന്തര  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കണടമനയം  ററിപപപ്പോര്ടറിടല
തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  അടെറിയന്തര  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിചട  സമയബനറിതമപ്പോയറി  മറുപടെറി
ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 
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1.4   ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശ,  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോരറില്  നറിനയം  ലഭറിച
മറുപടെറി/സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടററില്  നറിനയം  ലഭറിച  സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട,
സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം,  അവയട സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി/സയംസപ്പോന
ഓഡറിറട  വകുപറില്  നറിനയം  ലഭറിച  സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട, തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശകള് എനറിവ
അദദപ്പോയയം II-ല് പചെര്ത്തറിരറിക്കുന. 

1.5  സര്ക്കപ്പോരറില്  നറിന  ലഭറിച  മറുപടെറിയുടടെയുയം  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട
ഡയറക്ടററില്  നറിനട  ലഭറിച  സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപറിടന്റെയുയം  അടെറിസപ്പോനത്തറില്
അനന്തര നടെപടെറി തുടെപരണതറില എനട സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച ശറിപപ്പോര്ശകളയം ആയതറിപന്മേല്
ലഭറിച മറുപടെറികളയം അദദപ്പോയയം III-ല് പചെര്ത്തറിരറിക്കുന. 

അദദപ്പോയയം   II

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശകളയം സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറിയുയം ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള
മറുപടെറി തൃപറികരമലപ്പോത്തതറിനപ്പോല് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരങ്ങളയം തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശകളയം   

ഖണറിക നമര് 20, 21
ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.1 ററിക്കവററി നടെപടെറികള് നറിര്ത്തറിവയപ്പോന ഗവണ്ടമന്റെട തലത്തറിപലപ്പോ ഡയറക്ടപററട
ഓഫട  മുനറിസറിപപ്പോലറിററിയറില്  നറിപനപ്പോ  എടന്തങറിലുയം  പ്രപതദക  നറിര്പദ്ദേശയം  ലഭറിക്കപ്പോത്ത
സപ്പോഹചെരദത്തറില്  ററിക്കവററി  നടെപടെറി  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയ  കണ്ണൂര്  മുനറിസറിപപ്പോലറിററിയുടടെ  നടെപടെറി
ഏകപകന്നീയമപ്പോടണനയം നന്നീതന്നീകരറിക്കത്തക്കതടലനയം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന. 

2.1.2   പമല്  സൂചെറിപറിച  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറില്  ബനടപട  മുനറിസറിപപ്പോലറിററി
കപ്പോരദമപ്പോയ നടെപടെറികള് ഒനയം തടന സസന്നീകരറിച കപ്പോണുനറില.   ജന്നീവനക്കപ്പോരറില് നറിനയം
ഗഡുക്കളപ്പോയറി  തുക  തറിരറിചപറിടെറിക്കപ്പോടമനട  ടതളറിടവടുപപവളയറില്  സമറിതറിക്കട  നല്കറിയ
ഉറപട  പപ്പോലറിക്കപ്പോത്ത  മുനറിസറിപല്  ടസക്രടററി  ശന്നീ.  ജറി.  രപ്പോപജന്ദ്രന  നപ്പോയര്ടക്കതറിടര
ശറികപ്പോനടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കണടമനയം, ബനടപട ഭരണവകുപട ഈ വറിഷയയം ഗക്കൗരവമപ്പോയറി
എടുത്തട തുക തറിരറിച പറിടെറിക്കപ്പോന ആവശദമപ്പോയ അനന്തര നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കണടമനയം,
തുക   തറിരറിചപറിടെറിചതറിടന്റെ  വറിശദവറിവരയം  പരഖടപടുത്തപ്പോന  പ്രപതദക  രജറിസ്റ്റേര്  എഴുതറി
സൂകറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

2.1.3  കണ്ണൂര്  നഗരസഭയറിടല  കണറിജന്റെട  ജന്നീവനക്കപ്പോര്ക്കട  1-4-1994  മുതല്  30-9-1996
വടരയുള്ള കപ്പോലയളവറിടല  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിച പവരറിയബറിള് ഡറി.എ.യറില് തറിരറിച
പറിടെറിക്കുവപ്പോന ബപ്പോക്കറിയുള്ള സയംഖദ ബനടപട ജന്നീവനക്കപ്പോരുടടെ ശമളത്തറില് നറിനയം 2006
ജൂലപ്പോയട മപ്പോസയം മുതല് 5 തുലദ ഗഡുക്കളപ്പോയറി തറിരറിച പറിടെറിക്കുനതറിനട നടെപടെറികള് സസന്നീകരറിചറിടണട.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.1.4  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിച  പവരറിയബറിള്  ഡറി.എ.യറില്  തറിരറിച  പറിടെറിക്കപ്പോന
ബപ്പോക്കറിയുള്ള  സയംഖദ  ബനടപട  ജന്നീവനക്കപ്പോരുടടെ  ശമളത്തറില്  നറിനയം  2006  ജൂലല
മപ്പോസയം മുതല് തറിരറിച പറിടെറിക്കപ്പോന നടെപടെറി സസന്നീകരറിചതപ്പോയറി കപ്പോണുനണട.  ഈ ഇനത്തറില്
ജൂലല  മപ്പോസയം  ആടക  8400  രൂപ  തറിരറിച  പറിടെറിചറിടള്ളതപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധനയറില്
പബപ്പോദദടപടറിടണട. 

തുക തറിരറിച പറിടെറിചതറിടന്റെ പ്രപതദകയം രജറിസ്റ്റേര് എഴുതറി സൂകറിചറിടറില. 

ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്  സമറിതറിക്കട  നല്കറിയ  ഉറപട  പപ്പോലറിക്കപ്പോത്ത  മുനറിസറിപല്
ടസക്രടററി  ശന്നീ.  ജറി.  രപ്പോപജന്ദ്രന  നപ്പോയര്ടക്കതറിടര  ശറികണ  നടെപടെറി  ഭരണ  വകുപട
എടുത്തതപ്പോയറി കപ്പോണുനറില.

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറിക വറിവരയം

2.1.5  അധറികമപ്പോയറി അനുവദറിച പവരറിയബറിള് ഡറി.എ.യറില് തറിരറിടക പറിടെറിക്കുവപ്പോന
ഇനറിയുയം പശഷറിക്കുന തുക അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ഈടെപ്പോക്കണടമനയം തറിരറിച പറിടെറിച തുകയുടടെ
കണടക്കഴുതറി സൂകറിക്കുനതറിനട പ്രപതദക രജറിസ്റ്റേര് എഴുതറി സൂകറിക്കുനതറിനുയം സമറിതറിയട
നല്കറിയ ഉറപട പപ്പോലറിക്കപ്പോത്ത മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി ശന്നീ.  രപ്പോപജന്ദ്രന നപ്പോയര്ടക്കതറിടര
വകുപതല നടെപടെറികള് സസന്നീകരറിക്കുനതറിനുയം ബനടപട ഭരണ വകുപറിപനപ്പോടെട സമറിതറി ആവശദടപട. 

23-11-2007-  ടല കത്തു പ്രകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറി

2.1.6 ടമപ്പോത്തയം 140 ജന്നീവനക്കപ്പോരറില് 90 പപരറില് നറിനട അവര് ലകപററിയ ടമപ്പോത്തയം
തുകയപ്പോയ 2,19,435  രൂപ ഈടെപ്പോക്കറി.  16  പപരറില് നറിനയം ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി  29,346 രൂപയുയം
ഈടെപ്പോക്കറി.   ഇനറി  ബപ്പോക്കറി  ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ളതട  1,01,772  രൂപയപ്പോണട.   ടപനഷന  പററി
പറിരറിഞ്ഞു പപപ്പോയവരുയം മരറിചവരുമപ്പോയവരപ്പോണറിവര്.  കൂടെപ്പോടത  16  പപരറില് നറിനയം ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി
ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള തുകയുയം,  ബപ്പോക്കറി തുകയറിലുള്ടപടുന.  ബപ്പോക്കറി തുക ടപനഷനപ്പോയവരറില്
നറിനട  റവനന്യൂ  ററിക്കവററി  വഴറിപയപ്പോ  അതട  വറിജയറിക്കുനറിടലങറില്  ടതറപ്പോയറി  തുക
നല്കറിയതറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയവരറില്  നറിപനപ്പോ  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  വകുപട  നഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററിയട  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിയറിടണട.   ററിക്കവററി  രജറിസ്റ്റേര്  നഗരസഭയറില്  എഴുതറി
സൂകറിക്കുനണട. 

തുക  തറിരറിച  പറിടെറിക്കപ്പോടമനട  സമതറിചട  ഉറപട  നല്കറിയറിടട  തുക  തറിരറിച
പറിടെറിക്കപ്പോതറിരുന ടസക്രടററി ശന്നീ. ജറി. രപ്പോപജന്ദ്രന നപ്പോയര്ടക്കതറിടര അചടെക്ക നടെപടെറികള്ക്കട ചെപ്പോര്ജട
ടമപമപ്പോ തയപ്പോറപ്പോക്കറി സര്ക്കപ്പോരറില് 22-11-2007-ല് നല്കറിയറിടണട.
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15-10-2014-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ തന്നീരുമപ്പോനയം

2.1.7  പ്രസ്തുത  വറിഷയത്തറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടെറി  ഓഡറിറട  വകുപട
പരറിപശപ്പോധറിചട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കണടമനട സമറിതറി ആവശദടപട. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി 

2.1.8  കണ്ണൂര്  നഗരസഭയറിടല  കണറിജന്റെട  ജന്നീവനക്കപ്പോര്ക്കട  1-4-1994  മുതല്  30-9-1996
വടരയുള്ള  കപ്പോലയളവറില്  അര്ഹമപ്പോയതറിലധറികയം  പവരറിയബറിള്  ഡറി.എ.  നല്കറിയതുവഴറി
നഗരസഭയട  3,50,553  രൂപ  അധറികയം  ചെറിലവപ്പോയറിടടണനള്ള  ഓഡറിറട  തടെസയം  നന്നീക്കുനതറിനട
ബനടപട ഡറിവറിഷന ടഹല്ത്തട ഇനടസ്പെക്ടര്മപ്പോര്ക്കട ടമപമപ്പോ നല്കുകയുയം അതുപ്രകപ്പോരയം  2,64,230
രൂപ തറിരറിചടെചറിടള്ളതപ്പോണട.  ബപ്പോക്കറി 86,323 രൂപ 39 പപരറില് നറിനട തറിരറിടക ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുണട. 

പമല്  പ്രകപ്പോരയം  39  പപരറില്  10  പപര്  സര്വന്നീസറിലറിരറിടക്കയുയം  ബപ്പോക്കറി  29  പപര്
വറിരമറിച  പശഷവയം  മരണമടെഞറിടള്ളതുമപ്പോണട.   39  പപരറില്  25  പപരുടടെ  ആശറിതരുയം
നറിലവറില് നഗരസഭയറില് നറിനയം ഫപ്പോമറിലറി ടപനഷന വപ്പോങ്ങറിക്കുനറില.  ടെറി  25  പപരറില്
നറിനട  53,280  രൂപയുയം  ബപ്പോക്കറി  14  പപരറില്  നറിന  33,043  രൂപയുയം  തറിരറിടക
ലഭറിക്കുവപ്പോനുണട.   ആയതറിനപ്പോല്  പ്രസസ്തുത  തുക  തറിരറിചടെക്കുനതറില്  നറിനയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറി
തരണടമനയം വറിനന്നീതമപ്പോയറി അപപകറിക്കുന. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.1.9  അധറികയം  നല്കറിയ  പവരറിയബറിള്  ഡറി.എ. യറില്  83,138  രൂപ  ഈടെപ്പോക്കറി
മുനറിസറിപല് ഫണറില് ഒടുക്കറിയറിടണട എനട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയ വക്കൗചറുകള് പരറിപശപ്പോധറിചതറില്
നറിനയം പബപ്പോധദടപടറിടണട.  32 കണറിജന്റെട ജന്നീവനക്കപ്പോര് മരറിചപപപ്പോയതപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധറിചട
പബപ്പോധദടപട.  അവരുടടെ പപരുവറിവരയം ചുവടടെ പചെര്ക്കുന.

ജന്നീവനക്കപ്പോരടന്റെ പപരട തുക

1 2

നപ്പോണറി ടവളത്തപ്പോന 1476

പഗപ്പോവറിന്ദന, S/O കടുപങ്ങപ്പോന 3318

എയം. ബപ്പോലന 2358

സറി. ജയചെന്ദ്രന 3212

ടക. പുരുപഷപ്പോത്തമന 1230

ഒ. മപനപ്പോഹരന 597
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1 2

പറി. ചെപ്പോത്തു 2497

ബപ്പോലന, S/O ടവളത്തപ്പോന 654

ടചെററിയ അബ്ദുള് ഹമന്നീദട 2516

ടക. പറി. സപ്പോവറിതറി 652

പറി. മപ്പോധവറി 2102

ചെന്ദ്രന പറമത്തട 172

മന്നീനപ്പോകറി അമ 2634

രവന്നീന്ദ്രന ടകപമരറി 235

നപ്പോണറി ചെപ്പോത്തന 2656

എന. രപ്പോമപ്പോനുജന 1094

ബപ്പോലന നപ്പോയര് 1574

പകപ്പോരന, S/O ചെപ്പോത്തന 500

സറി. ഭപ്പോസ്ക്കരന 2622

അമപ്പോള ടവളത്തപ്പോന 4686

നപ്പോണു, S/O അമ 2357

ടക. പറി. ശന്നീനറിവപ്പോസന 263

ടെറി. അപശപ്പോകന 223

വറി. ബപ്പോലകൃഷ്ണന 3288

സക്കൗമറിനറി, W/O കരുണന 1614

എയം. കരുണന 1686

ടക. കുഞറിരപ്പോമന 2700

എയം. മുകുന്ദന 549

ടപണ്ണൂടറി, W/O പഗപ്പോവറിന്ദന 2700

പറി. ടക. ശന്നീധരന 3234

ലന്നീല, W/O കടുപങ്ങപ്പോന 532

ലന്നീല, W/O കുഞറിരപ്പോമന 235

             ആടക 56,166
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മരണടപട ജന്നീവനക്കപ്പോരുടടെ ആടക ബപ്പോധദത 56,166  രൂപയപ്പോണട.  പരറിപശപ്പോധനയ
തന  പസ്റ്റേറടടമന്റെറിലുള്ള  34  പപരറില്  32  പപര്  മപ്പോതപമ  യഥപ്പോര്ഥത്തറില്  ഓഡറിറട
ഖണറികയറില് ഉള്ടപടറിടള.   കണറിജന്റെട  ജന്നീവനക്കപ്പോരറില്  നറിനയം  2,11,249  രൂപ  കൂടെറി
ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുടണനള്ള  വറിവരവയം  ഇപതപ്പോടടെപ്പോനറിചട  അററിയറിക്കുന.   പലപ്പോക്കല്  ഫണട
ഓഡറിറട വകുപട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ പ്രകപ്പോരയം തുക തറിരറിച പറിടെറിചതറിടന്റെ വറിവരയം പരഖടപടുത്തറി
സൂകറിക്കുന രജറിസ്റ്റേററില് വക്കൗചര് നമര്,  രസന്നീതട  നമര് ,  തറിരറിച പറിടെറിച  തുകകള്ക്കുള്ള
വറിശദന്നീകരണയം എനറിവ പചെര്ക്കുകപയപ്പോ ടസക്രടററി സപ്പോകദടപടുത്തുകപയപ്പോ ടചെയറിടറില. 

ജന്നീവനക്കപ്പോരറില്  നറിനട  ഗഡുക്കളപ്പോയറി  തുക  തറിരറിച  പറിടെറിക്കപ്പോടമനട  ടതളറിടവടുപ
പവളയറില് സമറിതറിക്കട നല്കറിയ ഉറപട പപ്പോലറിക്കപ്പോത്ത ശന്നീ. രപ്പോപജന്ദ്രന നപ്പോയര്, മുനറിസറിപല്
ടസക്രടററിടക്കതറിടര  വകുപതലത്തറില്  ശറികപ്പോ  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിചറിടപണപ്പോ  എനതു
സയംബനറിചട യപ്പോടതപ്പോരു വറിവരവയം ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില. 

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.10  കണ്ണൂര്  നഗരസഭയറിടല  കണറിജന്റെട  ജന്നീവനക്കപ്പോര്ക്കട  1-4-1994  മുതല്
30-9-1996  വടരയുള്ള കപ്പോലയളവറില്  അര്ഹമപ്പോയതറിലധറികയം  പവരറിയബറിള്  ഡറി.എ.
നല്കറിയതറിലൂടടെ  അധറികയം  ടചെലവപ്പോയ  തുക  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നറിനയം
ഈടെപ്പോക്കണടമന  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  വകുപട  തലത്തറില്
സസന്നീകരറിച  നടെപടെറി  സയംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  ഒരു  മപ്പോസത്തറിനകയം  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന
സമറിതറി ആവശദടപടുന. 

ഖണറിക നമര് 39

ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.1  ഷപ്പോസു പലപ്പോണ് സയംഖദ യഥപ്പോസമയയം വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  1,63,881  രൂപ
പറിഴപലറിശയപ്പോയറി  ടക.യു.ഡറി.എഫട.സറി.ക്കട  നഗരസഭപ്പോ  ഫണറില്  നറിനയം  നല്കറിയതറിനട
കപ്പോരണക്കപ്പോരപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസടനതറിടര  വകുപതല  നടെപടെറികള്  ലകടക്കപ്പോള്ളണടമനട
സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.   ഷപ്പോസു  പലപ്പോണ്  സയംബനറിച  ഫയലുകളയം മറ്റു  പരഖകളയം
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  സമറിതറിക്കട  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോയം  എനട  ടതളറിടവടുപപവളയറില്  ടസക്രടററി
സമറിതറിക്കട ഉറപ നല്കറിയറിരുനതപ്പോണട.  എനപ്പോല് പ്രസ്തുത നറിര്പദ്ദേശയം നപ്പോളറിതുവടര പപ്പോലറിചറിടറില.
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശയം പപ്പോലറിക്കുനതറിനട വന്നീഴ്ച വരുത്തറിയ ഉപദദപ്പോഗസടനതറിടര വകുപതല ശറികപ്പോ
നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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സര്ക്കപ്പോര്  സസന്നീകരറിച നടെപടെറി 

2.2.2  പകരളത്തറില്  വദപ്പോപകമപ്പോയറി  നടെത്തപ്പോനുപദ്ദേശറിച  പദതറിയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  നഗരസഭ
അപപകറിക്കപ്പോടത തടന നഗരസഭക്കട യൂണറിറ്റുകള് അനുവദറിക്കുകയുയം എഗറിടമന്റെട വചട തുക
ലകപറണയം  എനമുള്ള  നറിര്പദ്ദേശ  പ്രകപ്പോരമപ്പോണട  കരപ്പോര്  ഉടെമടെറി  ടവചതുയം  പലപ്പോണ്തുക
ലകപററിയതട  എനയം  കപ്പോണുന.   കരപ്പോറുടെമടെറിയുടടെ  പകര്പട  ഫയലറില്  ലഭദമല.
ആയതറിനപ്പോല്  ഉടെമടെറിയറിടല  വദവസകള്  എടന്തപ്പോടക്കയപ്പോടണനട  മനസറിലപ്പോക്കുവപ്പോന
സപ്പോധറിക്കപ്പോത്ത അവസയപ്പോണുള്ളതട.  മുനറിസറിപപ്പോലറിററിക്കട നടെപപ്പോക്കുവപ്പോന സപ്പോധറിക്കുനതറിലുയം
അധറികയം  യൂണറിറ്റുകള്ക്കട  ഫണട  അനുവദറിചതുമൂലയം  പലതവണ  അപപക  കണറിചറിടയം
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിടന  കടണത്തുവപ്പോന  നഗരസഭക്കട  കഴറിയപ്പോടത  വരറികയപ്പോണുണപ്പോയതട.
നഗരസഭക്കട  ടചെലവഴറിക്കുവപ്പോന  സപ്പോധറിക്കപ്പോത്ത  തുക  തറിരറിചടെക്കുനതറിനട  പ്രപതദക
നറിര്പദ്ദേശടമപ്പോനമുണപ്പോയറില.   ആയതറിനപ്പോല് ഇക്കപ്പോരദത്തറില് വന്നീഴ്ച വരുത്തറിയതപ്പോയറി കരുതരുടതനയം
അപപകറിക്കുന. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.2.3 ടക. യു. ഡറി.  എഫട.  സറി.  യു.-മപ്പോയറി കണ്ണൂര് നഗരസഭ ടവച കരപ്പോറുടെമടെറിയുടടെ
പകര്പട ഫയലറില് കപ്പോണുനറില.  ഷപ്പോസു പലപ്പോണ് സയംഖദ യഥപ്പോസമയയം വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോല്
1,63,881  രൂപ  പറിഴപലറിശയപ്പോയറി  ടക.യു.ഡറി.എഫട.സറി.ക്കട നഗരസഭപ്പോ  ഫണറില്  നറിനയം
നല്കറിയതറിനട കപ്പോരണക്കപ്പോരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസടനതറിടര വകുപതല നടെപടെറികള് ഒനയം തടന
ഇതുവടര ലകടക്കപ്പോണറിടറില.  ഇതുമപ്പോയറി ബനടപട കപ്പോരദങ്ങള് ലകകപ്പോരദയം ടചെയറിരുന
ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  പപരുവറിവരയം  23-8-2004 ടല  ജറി.7-7474/04  നമര്  കത്തു  പ്രകപ്പോരയം
അര്ബന അഫപയഴട ഡയറക്ടര്ക്കട നഗരസഭ അയചറിടണട.  പമല് നടെപടെറിടയ സയംബനറിച
യപ്പോടതപ്പോരു വറിവരവയം ഫയലറില് നറിനയം ലഭദമല. 

ഷപ്പോസു  പലപ്പോണറിടന  സയംബനറിക്കുന  വദകറിഗത  തറിരറിചടെവട  രജറിസ്റ്റേര്
പരറിപശപ്പോധറിചതറില് ധപ്പോരപ്പോളയം പപര് തറിരറിചടെവട നടെത്തുനതപ്പോയറി കണറില.  ഇവരുടടെ പപരറില്
എടന്തങറിലുയം നടെപടെറികള് നഗരസഭ സസന്നീകരറിചതപ്പോയുയം കപ്പോണുനറില. 

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറിടല സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനയം

2.2.4   മറുപടെറി  തൃപറികരമല  എനയം  വകുപതലത്തറില്  അപനസഷണയം  നടെത്തറി
ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര  നടെപടെറിടയടുക്കണടമന  ശറിപപ്പോര്ശയട  മറുപടെറി
ലഭറിചറിടറില  എനയം  ആയതറിനപ്പോല്  ബനടപട  ഭരണ  വകുപറിപനപ്പോടെട  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിചട
സമറിതറിയട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കണടമനട ആവശദടപടുനതറിനുയം തന്നീരുമപ്പോനറിച.
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സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി 

2.2.5  ഷപ്പോസു പലപ്പോണ് തറിരറിചടെവറിടല ക്രമപക്കടെട - ഉത്തരവപ്പോദറികള് 

നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിമപ്പോര് : 1.  എയം. എസട. പ്രഭപ്പോകരന (ററിട.)

2.  മപ്പോനുവല് വറിപവര (ററിട.)

3.  സറി. ഇ. ബഷന്നീര് (ററിട.)

നഗരസഭപ്പോ എഞറിനന്നീയര് : 1.  പറി. വറി. ഫറിലറിപട (ററിട.)

2.  സറി. ടജ. കുരദപ്പോപക്കപ്പോസട (ററിട.)

3.  ടഷയറികട ഇസ്മയറില് (ടകപ്പോചറി പകപ്പോര്പപറഷനറില്

     പജപ്പോലറി ടചെയ്യുന)

സൂപ്രണ്ടുമപ്പോര് : 1.  ടക. സറിന്ധു (ററിട.)

2.  വറി. എന. അയപന നപ്പോയര്  (ററിടയര് ടചെയ.  മരറിച)

കപ്പോര്ക്കുമപ്പോര് : 1.  ടക. ഭപ്പോസ്കരന, യു.ഡറി.സറി. (ററിട.) മരറിച

2.  ടക.  പ്രവന്നീണ്കുമപ്പോര്,  യു.ഡറി.സറി.  ഇപപപ്പോള്   കണ്ണൂര്
നഗരസഭയറില് സൂപ്രണപ്പോയറി പജപ്പോലറി പനപ്പോക്കുന.

3.  എന.  പറി.  ധര്മരപ്പോജന,  യു.ഡറി.സറി.   മടന്നൂര്
നഗരസഭയറില് സൂപ്രണപ്പോയറി പജപ്പോലറി ടചെയ്യുന.

4.  പറി.  എന.  ആനറി.  യു.ഡറി.സറി.,  കണ്ണൂര്  നഗരസഭയറില്
ടഹഡട കപ്പോര്ക്കപ്പോയറി പജപ്പോലറി പനപ്പോക്കുന.

നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിക്കട  ഫയലുകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനതറില്
വന്നീഴ്ച വരുത്തറിയ ടസക്രടററി ശന്നീ. രപ്പോപജന്ദ്രകുമപ്പോര് (ഇപപപ്പോള്
പനപ്പോര്ത്തട പറവൂര് നഗരസഭയറില് പജപ്പോലറി ടചെയ്യുന.)

 24-10-2007-  ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തന്നീരുമപ്പോനയം

2.2.6 കുറക്കപ്പോര്ടക്കതറിടര വകുപതല അചടെക്ക നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കണടമന സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കപ്പോടത കുറക്കപ്പോരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ ലറിസ്റ്റേട മപ്പോതയം
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സമറിതറിയട ലഭദമപ്പോക്കറിയ നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടറുടടെ നടെപടെറി ദക്കൗര്ഭപ്പോഗദകരമപ്പോയറിപപപ്പോയറി എനട
സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകയുയം  28-11-2007-ല്  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  വകുപട  ടസക്രടററി,
നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടര്,  ബനടപട നഗരസഭ ടസക്രടററി  എനറിവരറില് നറിനയം സര്ക്കപ്പോര്
സസന്നീകരറിച നടെപടെറികളടടെ വറിശദപ്പോയംശയം ആരപ്പോയുവപ്പോനുയം തന്നീരുമപ്പോനറിച. 

23-11-2007-  ടല കത്തു പ്രകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറി 

2.2.7  ഷപ്പോസു പലപ്പോണ് സയംഖദ യഥപ്പോസമയയം ഉപപയപ്പോഗറിക്കപ്പോതറിരുന ഉപദദപ്പോഗസരറില്
ബനടപട  മുനറിസറിപല്  എഞറിനന്നീയര്  ശന്നീ.  ടഷയട  ഇസ്മപ്പോയലറിടനതറിടര  അചടെക്ക
നടെപടെറികള് സസന്നീകരറിക്കുനതറിനട  സര്ക്കപ്പോരറില്  27-10-2007-ല് ചെപ്പോര്ജട  ടമപമപ്പോ  നക്കല്
സമര്പറിച  കഴറിഞ്ഞു.   തുടെര്  നടെപടെറികള് സര്ക്കപ്പോര്  സസന്നീകരറിക്കുനണട.   അപതപ്പോടടെപ്പോപയം
ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയ സൂപ്രണ്ടുമപ്പോരപ്പോയ പ്രവന്നീണ് കുമപ്പോര്,  എന.  പറി.  ധര്മരപ്പോജന,  പറി.  എന.
ആനറി എനറിവര്ടക്കതറിടര നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടര് പനരറിടട 28-10-2007-ല് ചെപ്പോര്ജട ടമപമപ്പോ
ഇഷഷ്യു ടചെയ കഴറിഞ്ഞു.  സമറിതറിയട നല്കറിയ ഉറപട പപ്പോലറിക്കപ്പോതറിരുന നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി
ശന്നീ.  രപ്പോപജന്ദ്രന നപ്പോയര്ടക്കതറിടരയുയം വകുപതല നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കപ്പോന നക്കല് ചെപ്പോര്ജട
ടമപമപ്പോ  തയപ്പോറപ്പോക്കറി  സര്ക്കപ്പോരറില്  27-10-2007-ല്  സമര്പറിച.   തുടെര്  നടെപടെറികള്
സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിക്കുന.  ഫയലുകളയം പരഖകളയം സമറിതറിയട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന നഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററിക്കുയം നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിടണട. 

28-11-2007   ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗത്തറില് സര്ക്കപ്പോര് സമറിതറി മുമപ്പോടക നല്കറിയ മറുപടെറി

2.2.8  1,63,881  രൂപ  പറിഴപലറിശ  നഗരസഭപ്പോ  ഫണറില്  നറിനയം  നല്കറിയതറിനട
കപ്പോരണക്കപ്പോരനപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസടനതറിടര  എന്തട  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിചടവന  സമറിതറിയുടടെ
പചെപ്പോദദത്തറിനട ശന്നീ. ടഷയട ഇസ്മയറിലപ്പോണട ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസടനനട കണ്ണൂര് നഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററി  സമറിതറി  മുമപ്പോടക  മറുപടെറി  നല്കറി.   കൂടെപ്പോടത  ഓഡറിറട  ഖണറികയുടടെ
പരറിപശപ്പോധനപ്പോ പവളയറില് നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കപ്പോയം എന സമറിതറി മുമപ്പോടക സമതറിക്കുകയുയം
എനപ്പോല്  യപ്പോടതപ്പോരു  നടെപടെറിയുയം  സസന്നീകരറിക്കപ്പോതറിരറിക്കുകയുയം  ടചെയ  ടസക്രടററിയുടടെ  പമല്
എന്തു നടെപടെറി സസന്നീകരറിച എനട സമറിതറി ആരപ്പോയുകയുയം ഇക്കപ്പോലയളവറില് ശന്നീ. എയം. എസട. പ്രഭപ്പോകരന,
ശന്നീ.  മപ്പോനുപവല് വറിപവര,  ശന്നീ.  സറി.  ഇ.  ബഷന്നീര് എനറിങ്ങടന മൂനട ടസക്രടററിമപ്പോര് ചെപ്പോര്ജട
വഹറിചറിരുനടവനയം  നഗരകപ്പോരദ  ഡയറക്ടറപ്പോണട  ഇവര്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിപക്കണടതനയം
കണ്ണൂര് നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച.

28-11-2007-  ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തന്നീരുമപ്പോനയം

2.2.9  നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ മുമപ്പോടക ഉറപ നല്കുന കപ്പോരദങ്ങളറിപന്മേല് നടെപടെറി
സസന്നീകരറിക്കുനതറില്  ടസക്രടററിമപ്പോര്  വന്നീഴ്ച  വരുത്തുനതട  വളടര  ദക്കൗര്ഭപ്പോഗദകരമപ്പോടണനട

224/2021
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സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകയുയം  ടസക്രടററിമപ്പോര്  മപ്പോററി  മപ്പോററി  വനപ്പോലുയം  സമറിതറി  മുമപ്പോടക
നല്കുന ഉറപറിപന്മേല് നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കുവപ്പോന മപ്പോററി വരുന ഉപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോരുയം ബപ്പോദദസരപ്പോടണനട
സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോണറിക്കുകയുയം  ടചെയ.  പറിഴപലറിശയപ്പോയറി  ടക.യു.ഡറി.എഫട.സറി.-ക്കട  നഗരസഭപ്പോ
ഫണറില് നറിനയം 1,63,881 രൂപ നല്കപ്പോന കപ്പോരണക്കപ്പോരനപ്പോയ ശന്നീ. ടഷയറിക്കട ഇസ്മയറിലറില്
നറിനട തുക ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ വറിവരങ്ങളയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശയം അനുസരറിചട ഷപ്പോസു പലപ്പോണ്
സയംബനറിച  ഫയലുകളയം  മറട  പരഖകളയം  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത്ത  ടസക്രടററിമപ്പോരുടടെ  പപരു
വറിവരങ്ങളയം ഷപ്പോസു പലപ്പോണ് സയംബനറിച ഫയലുകളയം മറട പരഖകളയം  15  ദറിവസത്തറിനകയം
പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്  മുപഖന  സമറിതറിയട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച. 

28-11-2007-  ടല  സമറിതറി  പയപ്പോഗ  നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട
ഡയറക്ടര്  മുപഖന  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  ഫയലുകള്  പരറിപശപ്പോധറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറിലുള്ള  
6-5-2009-  ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തന്നീരുമപ്പോനയം

2.2.10  ലഫനല്  കപ്പോരറിഫറിപക്കഷന  എന്തപ്പോടണനട  ബനടപട  മുനറിസറിപപ്പോലറിററിപയപ്പോടെട
ആരപ്പോഞ്ഞു. 

സമറിതറി ആരപ്പോ ഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ മറുപടെറി

2.2.11  കണ്ണൂര്  നഗരസഭയട  NRY  പദതറിയറിടല  സ്കന്നീയം  പഫപ്പോര്  ഹക്കൗസറിയംഗട  ആന്റെട

ടഷല്ടര്  അപ്ഗപഡഷന  (ഷപ്പോസു)  പ്രകപ്പോരയം  1993-ല് അനുവദറിച  2100  യൂണറിറ്റുകളറില്

1969  യൂണറിറ്റുകള്  മപ്പോതടമ  നഗരസഭയട  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുവപ്പോന  സപ്പോധറിചറിരുനള.

ടക.യു.ആര്.ഡറി.എഫട.സറി.  ധനസഹപ്പോയപത്തപ്പോടുകൂടെറി പപ്പോവടപട ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട വന്നീടെട

ററിപയര്  ടചെയ്യുനതറിനട  ഒരപ്പോള്ക്കട  10  വര്ഷടത്ത  കപ്പോലപ്പോവധറിപയപ്പോടെട  കൂടെറി  3000  രൂപ

പലപ്പോണപ്പോയുയം പലപ്പോണ് മുഴുവന തറിരറിചടെച കഴറിഞപ്പോല് ഐ.വറി.പറി.  ആയറി നറിപകപറിക്കുന

തുക  1000  രൂപ സബ്സറിഡറി  10  വര്ഷടത്ത കപ്പോലപ്പോവധറിക്കട  പശഷയം  4000  രൂപയപ്പോയറി

ബനടപട ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട തറിരറിചനല്കുന പദതറിയപ്പോണറിതട.  പലപ്പോണ് തറിരറിചടെവറില്

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്  വന്നീഴ്ച  വരുത്തുകയപ്പോടണങറില് സബ്സറിഡറി  തുക  പലപ്പോണ്  കുടെറിശറിക

തുകയറിപലയട വകയറിരുത്തടപടുനതപ്പോണട.  1969  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളറില്  298  പപര് പലപ്പോണ്

കൃതദമപ്പോയറി  അടെചറിടള്ളവരപ്പോണട.   2100  യൂണറിറ്റുകളറില്  ബപ്പോക്കറിയപ്പോയ  131  യൂണറിറ്റുകള്

2-3-1999-ടല  16-ാം  നമര്  കക്കൗണ്സറില്  തന്നീരുമപ്പോന  പ്രകപ്പോരയം  6,67,838  രൂപ

ടക.യു.ആര്.ഡറി.എഫട.സറി.യറിപലയട തറിരറിചടെയകയുയം ടചെയറിടണട.  298 പപര് ഒഴറിടകയുള്ള

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള് പലപ്പോണ് തുക യഥപ്പോസമയയം മുഴുവനുയം തറിരറിചടെയപ്പോത്ത സപ്പോഹചെരദത്തറിലുയം
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ടക.യു.ആര്.ഡറി.എഫട.സറി.  നറിയമപ്രകപ്പോരയം  മൂനട  മപ്പോസയം  കൂടുപമപ്പോള്  ഗഡുക്കളപ്പോയറി  പലപ്പോണ്

തറിരറിചടെയ്പക്കണതറിനപ്പോലുയം അലപ്പോത്ത പകയം പറിഴപലറിശ നല്പകണറി വരുനതറിനപ്പോലുയം 1995

മുതല്  1998  വടരയുള്ള  കപ്പോലയളവറില്  പലപ്പോണ്  തറിരറിചടെവറിനപ്പോയറി  നഗരസഭപ്പോ  ഫണറില്

നറിനയം  27,34,821  രൂപ  വറിനറിപയപ്പോഗറിപക്കണറി  വനറിടണട.   മുഴുവന  തുകയുയം  നഗരസഭ

ടക.യു.ആര്.ഡറി.എഫട.സറി.യറിപലയട  തറിരറിചടെചറിടണട.   പലപ്പോണ്  തറിരറിചടെവറിനട  നഗരസഭപ്പോ

ഫണറില്  പ്രപതദക  ടഹഡറില്  തുക  വകയറിരുത്തറിയറിടറിലപ്പോത്ത  സപ്പോഹചെരദത്തറില്

കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  പ്രപതദക  അനുമതറിപയപ്പോടടെയപ്പോണട  തനതട  ഫണറില്  നറിനയം  തുക

തറിരറിചടെചറിടള്ളതട. 

സബ്സറിഡറി  തുക  ഐ.വറി.പറി.  ആയറി  സറിരനറിപകപമറിടതറില്  4-3-2004-നട

44,80,000  രൂപ  എസട.ബറി.ടെറി.  അക്കക്കൗണട  70165-ലുയം  31-3-2004-നട  ട്രഷററിയറിലുള്ള

19,66,750  രൂപ  പറി.എന.ബറി.  അക്കക്കൗണട  8486-ലുയം  വരവട  വനതട  വഴറി  ആടക

64,46,750 രൂപ നഗരസഭപ്പോ ഫണറില് വരവട വനറിടണട. 

131  യൂണറിറ്റുകള്  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോടത  ബപ്പോക്കറി  കറിടെക്കുനതുമൂലയം  പറിഴപലറിശ

ഇനത്തറില്  ഒടുക്കറിയ  1,63,881  രൂപയുയം  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്  കൃതദമപ്പോയറി  പലപ്പോണ്

തറിരറിചടെയപ്പോത്തതുമൂലയം  പലപ്പോണ്  തറിരറിചടെവറിനപ്പോയറി  നഗരസഭപ്പോ  ഫണറില്  നറിനയം

വറിനറിപയപ്പോഗറിച  27,34,821  രൂപയുയം  കൂടെറി  ആടക  28,98,707  രൂപ  ബപ്പോധദതയുണപ്പോക്കറി

എന ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തറിനട സബ്സറിഡറി സറിര നറിപകപമപ്പോയറി ഇടതറില് നഗരസഭയട

64,46,750  രൂപ  വരവട  വനറിടള്ളതറിനപ്പോല്  നഗരസഭയട  നഷയം  ഉണപ്പോയറിടറില  എനട

കപ്പോണുന. 

പലപ്പോണ്  തറിരറിചടെവറില്  വന്നീഴ്ച  വരുത്തറിയ  ഏകപദശയം  1500  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട

നഗരസഭയറില് നറിനട പനപ്പോടന്നീസട പനരടത്ത അയചറിരുനടവങറിലുയം പഴയ പമല്വറിലപ്പോസമപ്പോയതറിനപ്പോല്

മറിക്കതുയം തറിരറിചവനതപ്പോയറി  അററിയുന.  പ്രസ്തുത ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളടടെ  നറിലവറിലുള്ള പമല്വറിലപ്പോസയം

കടണത്തറി  തുക  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികള്  സസന്നീകരറിക്കുനതട  ഈ  ഘടത്തറില്

പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികമപ്പോടണനട  കരുതുനറില.   ഈ  വറിഷയത്തറില്  തുടെര്  നടെപടെറികള്  സസന്നീകരറിക്കുവപ്പോനുയം

തന്നീരുമപ്പോനടമടുക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  വറിഷയയം  നഗരസഭ  കക്കൗണ്സറില്  മുമപ്പോടക  സമര്പറിചറിടടണന

വറിവരയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന. 

പ്രസ്തുത  കപ്പോലയളവറിടല  ടസക്രടററിമപ്പോരുടടെയുയം  മറട  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെയുയം  പപരട

വറിവരങ്ങള് ഇപതപ്പോടടെപ്പോനറിചട സമര്പറിക്കുന. 
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നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിമപ്പോര്

1. എയം. എസട. പ്രഭപ്പോകരന (4-5-1992 മുതല് 5-6-1997 വടര)

2. മപ്പോനുവല് വറിപവര (12-6-1997 മുതല് 11-8-1998 വടര)

3. സറി. ഇ. ബഷന്നീര് (17-8-1998 മുതല് 14-12-2000 വടര) 

നഗരസഭപ്പോ എഞറിനന്നീയര്മപ്പോര്

1. പറി. വറി. ഫറിലറിപട (1-4-1993 മുതല് 17-8-1993 വടര) - ററിട.

2. സറി.ടജ. കുരറിയപ്പോപക്കപ്പോസട (18-8-1993 മുതല് 1997 വടര) - ററിട.

3. ടഷയട ഇസ്മപ്പോയറില് (12-1997 മുതല് 31-3-1999 വടര) 

സൂപ്രണ്ടുമപ്പോര്

1. ടക സറിന്ധു (1-4-1993 മുതല് 10-7-1996 വടര) - ററിട.

2. വറി.എന. അയപന നപ്പോയര് (19-9-1996 മുതല് 31-12-1998 വടര) 

യു  .  ഡറി  .  കപ്പോര്ക്കുമപ്പോര്

1.  ടക. ഭപ്പോസ്കരന, യു.ഡറി.സറി. (1-4-1993 മുതല് 20-4-1994 വടര)

2.  ടക. പ്രവന്നീണ്കുമപ്പോര്, യു.ഡറി.സറി. ( 21-4-1994 മുതല് 30-9-1996 വടര) 

3.  എന. ധര്മരപ്പോജന, യു.ഡറി.സറി. (1-10-1996 മുതല് 28-11-1997 വടര)

4.  പറി.എന. ആനറി. യു.ഡറി.സറി. (27-11-1997 മുതല് 26-10-1999 വടര) 

ഇതു  സയംബനറിച  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  കണ്ണൂര്  നഗരസഭയറിടല  28-8-2014  തന്നീയതറിയറിടല
ഇ 4/2015/92  പവപ്പോളദയം  2  നമര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഡയറക്ടടറ
അററിയറിചറിടണട. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.2.12  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയ   ഇ 4/2015/92  പവപ്പോളദയം  2  ഫയല്  പരറിപശപ്പോധറിചതറില്  നറിനയം
ഷപ്പോസു  പലപ്പോണ്  സയംഖദ  യഥപ്പോസമയയം  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  ടക.യു.ആര്.
ഡറി.എഫട.സറി.യട  നഗരസഭ  ഫണറില്  നറിനയം  1,63,881  രൂപ  പറിഴ  പലറിശ  നല്കപ്പോന
കപ്പോരണക്കപ്പോരനപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസന ശന്നീ.  ടഷയട  ഇസ്മയറില് നറിനയം തുക ഈടെപ്പോക്കറിയറിടറില
എനട അററിയറിക്കുന.  കണ്ണൂര് നഗരസഭയുടടെ മറുപടെറിയറില് പറഞറിരറിക്കുന സബ്സറിഡറി



13

തുക  ഐ.വറി.പറി.  ആയറി  സറിര  നറിപകപമറിടതറില്  10-3-2004-നട  44,80,000  രൂപ
എസട.ബറി.ടെറി  അക്കക്കൗണറിലുയം  (അക്കക്കൗണട  നമര്  70145)  31-3-2004-നട  ട്രഷററിയറിലുള്ള
19,66,750  രൂപ പറി.എന.ബറി.യറില് അക്കക്കൗണറിലുയം  (8486)  വരവട  വനതട  വഴറി  ആടക
64,46,750  രൂപ  നഗരസഭ  ഫണറില്  വരവറില്  വനറിടണട  എനതട  പപ്പോസട  ബുക്കട
പരറിപശപ്പോധറിചട  പബപ്പോധദടപടറിടണട.   യൂണറിറ്റുകള് വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോടത ബപ്പോക്കറി  കറിടെക്കുനതുമൂലയം
പറിഴ പലറിശ ഇനത്തറില് ഒടുക്കറിയ  1,63,881  രൂപ കപ്പോരണക്കപ്പോരനപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസന ശന്നീ.
ടഷയട ഇസ്മയറിലറിടനതറിടര നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കണടമന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശയം പപ്പോലറിചറിടറില
എനട അററിയറിക്കുന. 

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.13  ഷപ്പോസു  (Scheme for  Housing  and Shelter  upgradation)  പലപ്പോണ്
സയംഖദ  യഥപ്പോസമയയം  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  നഗരസഭപ്പോ  ഫണറില്  നറിനയം
1,63,881 രൂപ ടക.യു.ആര്.ഡറി.എഫട.സറി.ക്കട പറിഴപലറിശ നല്കപ്പോന കപ്പോരണക്കപ്പോരപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസന  ശന്നീ.  ടഷയറികട  ഇസ്മയറിലറിനട  എതറിടര  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കണടമന
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശയം പപ്പോലറിക്കുനതറില് വന്നീഴ്ച വരുത്തറിയതട സയംബനറിചട തപദ്ദേശസസയയംഭരണ
വകുപട  വറിശദന്നീകരണയം  ലഭദമപ്പോക്കുനപതപ്പോടടെപ്പോപയം  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  നടെപടെറി
സസന്നീകരറിചട ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനുയം സമറിതറി ആവശദടപടുന. 

ഖണറിക നമര് 48

ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.1  ജനപററര്  സപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള  ടകടറിടെയം  നറിര്മറിക്കപ്പോന  അനപ്പോവശദമപ്പോയറി
കസപടഷനുയം,  പുനനഃകസപടഷനുമപ്പോയറി  നഗരസഭ  വറിനറിപയപ്പോഗറിച  തുക  അധറിക  ടചെലവപ്പോയറി
കണക്കപ്പോക്കറി ബനടപടവരറില് നറിനയം ഈടെപ്പോപക്കണതപ്പോടണനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി 

2.3.2  നഗരസഭപ്പോ  ഓഫന്നീസറിപലയട  ജനപററര്  സലപ്ലൈ  ടചെയ്യുനതറിനട  കസപടഷന
വറിളറിക്കുകയുയം ആയതറില് ടമ.ടറയറിഡ്പകപ്പോവറിടന്റെ കസപടഷന 14-8-1998-ടല 21-ാം നമര്
കക്കൗണ്സറില് തന്നീരുമപ്പോന പ്രകപ്പോരയം കക്കൗണ്സറില് അയംഗന്നീകരറിക്കുകയുയം ടചെയറിടണട.  ആയതട
സലപ്ലൈ ടചെയതറിനു പശഷയം ടെറി ജനപററര് സപ്പോപറിക്കുനതട നഗരസഭപ്പോ കപ്പോരദപ്പോലയത്തറിടന്റെ
പരറിസരത്തുള്ള  പകപ്പോടെതറിയട  ശബ്ദമലറിനന്നീകരണയം  ഉണപ്പോകുടമന  കപ്പോരണത്തപ്പോല്  ജനപററര്
സപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള സലയം തറിടടപടുത്തുനതറില് കപ്പോലതപ്പോമസയം പനരറിടുകയപ്പോണുണപ്പോയതട.
എങറിലുയം  നറിയമസഭപ്പോ  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  നറിഗമന  പ്രകപ്പോരയം
കസപടഷനുയം  പുനനഃകസപടഷനുമപ്പോയറി  നഗരസഭ  വറിനറിപയപ്പോഗറിച  തുക  (2600  രുപ)
ബനടപടവരറില് നറിനട ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന നടെപടെറി സസന്നീകരറിചറിടണട.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.3.3  ജനപററര്  സപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള  ടകടറിടെയം  നറിര്മറിക്കപ്പോന  അനപ്പോവശദമപ്പോയറി
കസപടഷന  വറിളറിചതറിനട  ടചെലവപ്പോയ  തുകയട  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  മുനറിസറിപല്  എഞറിനന്നീയര്
ടഷയട  ഇസ്മയറില്  ഇപപപ്പോള്  പജപ്പോലറി  ടചെയ്യുനതട  ടകപ്പോചറി  പകപ്പോര്പപറഷനറിലപ്പോണട.
മുനറിസറിപല് ടസക്രടററിയുടടെ  22-5-2006-ടല ഇ.2-15829/97  നമര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം തുക
തറിരറിചടെയപ്പോന ആവശദടപടറിടണട. മറ്റു തുടെര്നടെപടെറികടളപ്പോനയം സസന്നീകരറിചതപ്പോയറി കപ്പോണുനറില. 

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

2.3.4  ജനപററര്  സപ്പോപറിക്കുനതറിനുയം  ടകടറിടെയം  നറിര്മറിക്കുവപ്പോന  അനപ്പോവശദമപ്പോയറി
കസപടഷന  വറിളറിചതറിനുയം  ടചെലവപ്പോയ  തുക  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  മുനറിസറിപല്  എഞറിനന്നീയര്
ശന്നീ.  ടഷയട  ഇസ്മയറിലറില്  നറിനട  തറിരറിച  പറിടെറിക്കപ്പോന  ആവശദമപ്പോയ  തുടെര്നടെപടെറികള്
സസന്നീകരറിക്കുവപ്പോന ഭരണ വകുപറിപനപ്പോടെട സമറിതറി ആവശദടപട.

23-11-2007-  ടല കത്തു പ്രകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറി 

2.3.5  ജനപററര്  സപ്പോപറിക്കുനതറിടന്റെ  കസപടഷന  സയംബനറിചട  അധറികമപ്പോയറി
ടചെലവഴറിച  2600  രൂപ ബനടപട എഞറിനന്നീയര് ശന്നീ.  ടഷയട  ഇസ്മപ്പോയറിലറില് നറിനയം  
7-11-2007-ടല 112173/10 നമര് രസന്നീതു പ്രകപ്പോരയം ഈടെപ്പോക്കറിയറിടണട.  

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.6 നപഷപ്പോത്തരവപ്പോദറിയറില്  നറിനയം  നഷത്തുക  ഈടെപ്പോക്കറിയ  വറിവരയം  ഓഡറിററിടന
പബപ്പോധദടപടുത്തറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുന  മുറയട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ഖണറിക നമര് 49

ശറിപപ്പോര്ശ

2.4.1  വദകമപ്പോയ  ധപ്പോരണപയപ്പോ  ടചെപയണ  പ്രവൃത്തറിടയക്കുററിചള്ള  രൂപപരഖപയപ്പോ
ഇലപ്പോടത  തറിടുക്കത്തറില്  തന്നീരുമപ്പോനങ്ങടളടുക്കുകയുയം  ഏടറടുക്കുന  പ്രവൃത്തറിയുടടെ
ഉപദ്ദേശദലകദങ്ങള്  പൂര്ത്തന്നീകരറിക്കപ്പോനപ്പോവപ്പോടത  ഫണട  ദുരുപപയപ്പോഗയം  ടചെയ്യുന  സമന്നീപനയം
ആണട  നഗരസഭപ്പോ  അധറികൃതരുടടെ  ഭപ്പോഗത്തു  നറിനണപ്പോയറിടള്ളടതനയം  ഇത്തരത്തറിലുള്ള
സമന്നീപനയം നഗരസഭയുടടെ സപ്പോമത്തറിക തപ്പോല്പരദങ്ങള്ക്കട നറിരക്കപ്പോത്തതുയം വറികസനത്തറിനട
തടെസമുണപ്പോക്കുനതുമപ്പോണട.  ഇത്തരത്തറിലുള്ള ദുര്വദയയം നഗരസഭപ്പോ വറികസനടത്ത ദുര്ബലടപടുത്തുനതറിനട
ഇടെയപ്പോക്കുടമനയം  സമറിതറി  കരുതുന.   ഇത്തരത്തറിലുള്ള  പറിഴവകള്  ഉണപ്പോകപ്പോതറിരറിക്കപ്പോന
വകുപതലത്തറില് ആവശദമപ്പോയ നറിര്പദ്ദേശയം യഥപ്പോസമയയം നല്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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24-10-2007-  ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തന്നീരുമപ്പോനയം

2.4.2  പ്രസ്തുത ഖണറികയറിപന്മേല് 28-11-2007-ല് മുനറിസറിപല്  ഡയറക്ടര്,  അര്ബന
അഫപയഴട ടസക്രടററി എനറിവരറില് നറിനയം ടതളറിടവടുപട നടെത്തുനതറിനട തന്നീരുമപ്പോനറിച. 

23-11-2007-  ടല കത്തു പ്രകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറി 

2.4.3.  ഇത്തരത്തറിലുള്ള പപ്പോഴട ടചെലവകള് ഒഴറിവപ്പോക്കുനതു സയംബനറിചട നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
അടെങ്ങുന ഒരു ടപപ്പോതു സര്ക്കുലര് (സര്ക്കുലര് നമര് എഫട.2-2922/06, തന്നീയതറി 8-2-2007)
നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടര് 8-2-2007-ല് പുറടപടുവറിചറിടണട. 

28-11-2007-  ടല ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗത്തറില് സര്ക്കപ്പോര് സമറിതറി 
മുമപ്പോടക നല്കറിയ മറുപടെറി

2.4.4  ഏടറടുക്കുന  പ്രവൃത്തറിടയ  സയംബനറിചട  വദകമപ്പോയ  ധപ്പോരണപയപ്പോ,
രൂപപരഖപയപ്പോ  ഇലപ്പോടത  തറിടുക്കത്തറില്  തന്നീരുമപ്പോനടമടുത്തട  നടെപറിലപ്പോക്കുപമപ്പോള്
ഉപദ്ദേശലകദങ്ങള് പൂര്ത്തന്നീകരറിക്കപ്പോടത വരുകയുയം ഫണട ദുരുപപയപ്പോഗയം ടചെയടപടുകയുമപ്പോണട
ടചെയ്യുനടതനയം  ഇതറിടനതറിടര  വകുപതലത്തറില്  എടന്തലപ്പോയം  നടെപടെറികളപ്പോണട  സസന്നീകരറിചടതനയം
സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  ഇത്തരത്തറിലുള്ള  ദുര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  ഒഴറിവപ്പോക്കണടമനട  ആവശദടപടട
കര്ശനമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശയം  2007  ടഫബ്രുവരറി  2-നട  നഗരസഭകള്ക്കട  നല്കറിയറിടടണനയം
2007 ജൂണ് 28-നട ഒരു സര്ക്കപ്പോര് നറിര്പദ്ദേശവയം നല്കറിയറിടണട എനയം നഗരകപ്പോരദ വകുപട
ഡയറക്ടര് സമറിതറി മുമപ്പോടക അററിയറിച. 

28-11-2007-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ തന്നീരുമപ്പോനയം

2.4.5 ഏടറടുക്കുന പ്രവൃത്തറിടയ സയംബനറിചട വദകമപ്പോയ ധപ്പോരണപയപ്പോ രൂപപരഖപയപ്പോ
ഇലപ്പോടത  തറിടുക്കത്തറില്  തന്നീരുമപ്പോനടമടുത്തട  നടെപറിലപ്പോക്കുപമപ്പോള്  ഉപദ്ദേശലകദങ്ങള്
പൂര്ത്തന്നീകരറിക്കപ്പോടത വരറികയുയം ഫണട ദുരുപപയപ്പോഗയം ടചെയടപടുകയുയം ടചെയ്യുനതറിടനതറിടര
വകുപ  തലത്തറില്  സസന്നീകരറിച  നടെപടെറികടളക്കുററിചള്ള  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  പലപ്പോക്കല്  ഫണട
ഓഡറിറട ഡയറക്ടര് മുപഖന സമറിതറിക്കട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച. 

28-11-2007-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട സര്ക്കപ്പോരറില്
നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി

2.4.6  ഏടറടുക്കുന  പ്രവൃത്തറിടയ  സയംബനറിചട  വദകമപ്പോയ  ധപ്പോരണപയപ്പോ
രൂപപരഖപയപ്പോ  ഇലപ്പോടത  തറിടുക്കത്തറില്  തന്നീരുമപ്പോനടമടുത്തട  നടെപറിലപ്പോക്കുപമപ്പോള്
ഉപദ്ദേശലകദങ്ങള്  പൂര്ത്തന്നീകരറിക്കപ്പോടത  വരറികയുയം  ഫണട  ദുരുപപയപ്പോഗയം  ടചെയടപടുകയുയം
ടചെയ്യുനതറിടനതറിടര  നഗരകപ്പോരദ  ഡയറക്ടറുടടെ  8-2-2007-ടല സറി4/2966/06-ാം നമര്
സര്ക്കുലര് മുപഖന എലപ്പോ നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിമപ്പോര്ക്കുയം നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിടണട.
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 ഇതു  സയംബനറിചട  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  ഈ  ഓഫന്നീസറിടല  27-8-2014-ടല
എഫട.2/2966/06/ന.കപ്പോ.വ.  നമര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ഡയറക്ടടറ
അററിയറിചറിടണട. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.4.7  ഇതട  സയംബനറിചട  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  അടെങ്ങറിയ  27-8-2014-ടല
എഫട.2/2966/06/ന.കപ്പോ.വ.  നമര്  കത്തട  ഈ  ഓഫന്നീസറിനട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില  എനട
അററിയറിക്കുന.  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിചതട  പ്രകപ്പോരയം  ഫണട  ദുരുപപയപ്പോഗയം  ടചെയ്യുനതറിടനതറിടര
വകുപതലത്തറില്  സസന്നീകരറിച  നടെപടെറികളടടെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  ഈ  ഓഫന്നീസറിനട
ലഭദമപ്പോയറിടറില എനയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന. 

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.4.8    ഏടറടുക്കുന  പ്രവൃത്തറിടയ  സയംബനറിചട  വദകമപ്പോയ  ധപ്പോരണപയപ്പോ
രൂപപരഖപയപ്പോ  ഇലപ്പോടത  തറിടുക്കത്തറില്  തന്നീരുമപ്പോനടമടുത്തട  നടെപറിലപ്പോക്കുപമപ്പോള്
ഉപദ്ദേശലകദങ്ങള്  പൂര്ത്തന്നീകരറിക്കപ്പോടത  വരറികയുയം  ഫണട  ദുരുപപയപ്പോഗയം
ടചെയടപടുകയുയം  ടചെയ്യുനതട  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന    നഗരകപ്പോരദ  ഡയറക്ടര്  പുറടപടുവറിച
8-2-2007-ടല സറി4/2966/06  നമര് സര്ക്കുലററിടന്റെ പകര്പട  സയംസപ്പോന ഓഡറിറട
വകുപട മുപഖന ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന സമറിതറി ആവശദടപടുന. 

ഖണറിക നമര് 66

ശറിപപ്പോര്ശ

2.5.1  കര്ത്തവദനറിര്വഹണത്തറില് വന്നീഴ്ച വരുത്തറിയ മുന മുനറിസറിപല് ടസക്രടററിടക്കതറിടര
മുനറിസറിപല് അഡറിനറിപസ്ട്രേറന്നീവട  ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട  പമല് വറിഷയത്തറില്  അടെറിയന്തര നടെപടെറി
സസന്നീകരറിക്കണടമനയം ഇതറിപലയപ്പോയറി  ബനടപട  ഫയലുകള് ഡയറക്ടര്ക്കട  നല്കറി  കക്കൗണ്സറില്
തന്നീരുമപ്പോനയം അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സമറിതറിടയ അററിയറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി 

2.5.2  1995-96,  1996-97,  2001-02  എനന്നീ  വര്ഷങ്ങളറിടല  ആദപ്പോയ  നറികുതറി
യഥപ്പോസമയയം അടെയപ്പോത്തതുമൂലയം ഉണപ്പോയ  63,992  രൂപ പറിഴപലറിശ മുനറിസറിപല് ഫണറില്
നറിനയം  ഒടുക്കറിയതട  സയംബനറിചട  നടെപടെറികള്  സസന്നീകരറിച  ഇ 2-8136/98  നമര്  ഫയല്
ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനട പവണറിയുള്ള അടെറിയന്തര നടെപടെറികള് സസന്നീകരറിചറിടണട.  ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയ
ശന്നീ.  സറി.  ആര്.  ടവങറിപടെശസരന,  ശന്നീ.  ടക. പത്മനപ്പോഭന എനറിവര്ക്കട യഥപ്പോക്രമയം ടഷപ്പോര്ണ്ണൂര്
നഗരസഭ, കപ്പോഞങ്ങപ്പോടെട നഗരസഭകളറിപലയട ടമപമപ്പോ അയചറിടണട.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

2.5.3  നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശയം പപ്പോലറിചറിടറില.  പറിഴപലറിശ മുനറിസറിപല്
ഫണറില്  നറിനയം  ഒടുക്കറിയതട  സയംബനറിച  നടെപടെറികള്  സസന്നീകരറിച   ഇ 2-8136/  98-ാം നമര്
ഫയല് കടണത്തപ്പോന നഗരസഭക്കട  കഴറിഞറിടറില.  ഫയല് ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി അനട
ഉണപ്പോയറിരുന ടസകന കപ്പോര്ക്കുമപ്പോരുടടെ പപരറില് ടമപമപ്പോ അയചതപ്പോയറി കപ്പോണുന.  പമല്
വറിവരങ്ങള് 25-5-2006-ടല മുനറിസറിപല് ടസക്രടററിയുടടെ ജറി2-ഓഡറിറട/11049/2006 കത്തു
പ്രകപ്പോരയം നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടടറ അററിയറിചറിടണട.

തുടെര്  നടെപടെറികള്  ഉണപ്പോയതപ്പോപയപ്പോ  കക്കൗണ്സറില്  തന്നീരുമപ്പോനയം  എടുത്തതപ്പോപയപ്പോ
പബപ്പോദദടപടുത്തറിയറിടറില. 

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

2.5.4  കര്ത്തവദ  നറിര്വഹണത്തറില്  വന്നീഴ്ച  വരുത്തറിയ  മുന  മുനറിസറിപല്
ടസക്രടററിമപ്പോരപ്പോയ  ശന്നീ.സറി.ആര്.  ടവങറിപടെശസരന,  ശന്നീ.  ടക.  പത്മനപ്പോഭന  എനറിവര്ടക്കതറിടര
മുനറിസറിപല് അഡ് മറിനറിപസ്ട്രേറന്നീവട  ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട  അടെറിയന്തര നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കുനതറിനട
ഇതറിപലയപ്പോയറി  ബനടപട  ഫയലുകള്  ഡയറക്ടര്ക്കട  നല്കറി  കക്കൗണ്സറില്  തന്നീരുമപ്പോനയം
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സമറിതറിടയ അററിയറിക്കണടമനയം സമറിതറി ആവശദടപട. 

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറിക വറിവരത്തറിനട സര്ക്കപ്പോര്
സമര്പറിച മറുപടെറി

2.5.5  പയന്നൂര്  നഗരസഭയറില്  1995,  1996,  1997,  2001-02  വര്ഷങ്ങളറിടല
ആദപ്പോയനറികുതറി യഥപ്പോസമയയം  അടെയപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  63,992  രൂപ പറിഴ പലറിശയറിനത്തറില്
അടെയ്പക്കണറിവനതറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ മുനറിസറിപല്  ടസക്രടററി  ശന്നീ.  ജറി.  രപ്പോപജന്ദ്രന
നപ്പോയര്ടക്കതറിടര നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറി നടെപടെറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയറിരുന.  എനപ്പോല് ടെറിയപ്പോന
നഗരസഭയറില്  ചെപ്പോര്ടജടുത്തതട  15-6-1995-ലുയം  ചെപ്പോര്ജട  വറിടുതല്  ടചെയതട  16-1-1996
മുതലുമപ്പോണട.   1996-97,  2001-02  വര്ഷങ്ങളറിടല  ആദപ്പോയനറികുതറി  ഒടുക്കുനതറില്  വന
കപ്പോലതപ്പോമസത്തറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറി  ശന്നീ.  രപ്പോപജന്ദ്രന  നപ്പോയര്  അല.   15-6-1995  മുതല്
16-1-1996  വടര പറിരറിടചടുത്ത ആദപ്പോയനറികുതറി യഥപ്പോസമയയം അടെയപ്പോതറിരുനതുയം അത്തരയം
ഒരു കുടെറിശറിക നറിലവറിലുടണനട പശഷയം ചെപ്പോര്ടജടുത്ത ടസക്രടററിടയ അററിയറിക്കപ്പോതറിരുനതുയം
ടെറിയപ്പോടന്റെ  ഭപ്പോഗടത്ത  വന്നീഴ്ചയപ്പോണട.   എങറിലുയം  1995-96-ടല  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കട
തയപ്പോറപ്പോക്കുപമപ്പോള്  ആദപ്പോയനറികുതറി  അടെയ്പക്കണതട  ശദയറില്ടപപടെണതുയം
അടെയ്പക്കണതുമപ്പോയറിരുന.  അപ്രകപ്പോരയം  ടചെയപ്പോതറിരുനതട ടെറിയപ്പോനട പശഷയം ചെപ്പോര്ടജടുത്ത
ടസക്രടററിയുടടെ വന്നീഴ്ചയപ്പോടണനയം അപ്രകപ്പോരയം ടചെയറിരുനടവങറില് പറിഴപലറിശ ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോമപ്പോയറിരുന

224/2021.
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എനയം  മനസറിലപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോണട.  കൂടെപ്പോടത  1996-97,  2001-02  വര്ഷങ്ങളറിടല  ആദപ്പോയ
നറികുതറി  ഒടുക്കുനതറില്  വന  കപ്പോലതപ്പോമസത്തറിനട  ശന്നീ.  രപ്പോപജന്ദ്രന  നപ്പോയര്  മപ്പോതമല
ഉത്തരവപ്പോദറിടയനട  24-12-2008-ല് പസ്റ്റേറട ടപര്പഫപ്പോമനസട ഓഡറിറട ഓഫന്നീസര് നടെത്തറിയ
ഹറിയററിയംഗറില്  പബപ്പോദദടപടറിടള്ളതപ്പോണട. 

പമല് വറിവരറിച  വസ്തുതയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറിലുയം  ഹറിയററിയംഗറില്  പബപ്പോദദടപടറിടള്ള
വറിശദപ്പോയംശങ്ങളയം  കുറപ്പോപരപ്പോപറിതന  സര്വന്നീസറില്   നറിനയം  വറിരമറിച  സപ്പോഹചെരദവയം
പരറിഗണറിചടകപ്പോണ്ടുയം  ഇക്കപ്പോരദത്തറില്  ദയപ്പോപരമപ്പോയ  സമന്നീപനയം  സസന്നീകരറിചടകപ്പോണ്ടുയം
ററിട.മുനറിസറിപല്  ടസക്രടററി  ശന്നീ.  രപ്പോപജന്ദ്രന  നപ്പോയടര  13-1-2009-ടല  സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ.)
114/2009/തസസഭവ.  നമര്  ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരയം  കുറപ്പോപരപ്പോപണങ്ങളറില്  നറിനയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടള്ളതപ്പോണട. 

ടെറി  വറിഷയവമപ്പോയറി  ബനടപടട  തറിരുവനന്തപുരയം  ജറിലപ്പോ  പകപ്പോടെതറിയറില്  ഒ.പറി.
(എല്എഫടഎ)  240/2008  നമറപ്പോയറി  പകസട  നറിലവറിലുണട.   ആയതറിടന്റെ
ടതളറിവറിപലയപ്പോയറി  പസ്റ്റേറടടമന്റെട ഓഫട ഫപ്പോക്ടടസട,  95-96  മുതല്  97-98  വടരയുളള കദപ്പോഷട
ബുക്കുകള്  എനറിവ  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടണട.   ടെറി  പകസട  നപ്പോളറിതുവടര   തന്നീര്പപ്പോക്കറിയറിടറില
എനയം  പകസട  2013  ജൂണ്  മപ്പോസയം   15-ാം  തന്നീയതറിയറിപലയട  മപ്പോററിവചറിടടണനയം
നഗരസഭയുടടെ സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട കക്കൗണ്സറില് അററിയറിചറിടണട. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.5.6  1995-96,  1996-97  വര്ഷങ്ങളറിടല  ആദപ്പോയ  നറികുതറി  യഥപ്പോസമയയം
ഒടുക്കപ്പോതറിരുനതുവഴറി  പറിഴപലറിശ  ഒടുപക്കണറിവനതറിനപ്പോല്  നഗരസഭയണപ്പോയ  അധറിക  ടചെലവട,
തുക ഒടുപക്കണറിയറിരുന കപ്പോലയളവറില്  നഗരസഭപ്പോടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന ശന്നീ.  ടെറി.  ജയചെന്ദ്രകുമപ്പോററില്
നറിനട ഈടെപ്പോക്കപ്പോന നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന.  ഇക്കപ്പോരദത്തറില് തുടെര്നടെപടെറികള് സസന്നീകരറിക്കുകയുയം
ടഹഡട ഓഫന്നീസറിടല എല്.എഫട-17903/ടസ്പെ.ടസല്/എസട.സറി6/2014 തന്നീയതറി 9-9-2008
പ്രകപ്പോരയം ശന്നീ.  ടെറി.വറി.  ജയചെന്ദ്രകുമപ്പോററിടന്റെ പപരറില്  സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  പുറടപടുവറിക്കുകയുയം
ടചെയറിരുന. 

എനപ്പോല്  നടെപടെറി  വറിശദന്നീകരണപതറികയറില്  'ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  മുനറിസറിപല്
ടസക്രടററി  ശന്നീ.  രപ്പോപജന്ദ്രന  നപ്പോയര്ടക്കതറിടര  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  നടെപടെറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയറിരുന' എനട പരഖടപടുത്തറിക്കപ്പോണുന. 

ശന്നീ. ജറി. രപ്പോപജന്ദ്രന നപ്പോയര് 16-1-1996 തന്നീയതറിയറില് പയന്നൂര് നഗരസഭയറില് നറിനട
വറിടുതല് ടചെയടപടറിരുന.  9-2-1996 മുതല് 19-7-1999 വടര ശന്നീ. ടെറി.  വറി.  ജയചെന്ദ്രകുമപ്പോറപ്പോണട
നഗരസഭയറില്  ടസക്രടററിയുടടെ  ചുമതല  നറിര്വഹറിചതട.   ശന്നീ.  ജറി.  രപ്പോപജന്ദ്രന  നപ്പോയടര
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മുകളറില്  പരപ്പോമര്ശറിച  നഷത്തറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയറി  കടണത്തറിയറിടറിലപ്പോത്തതറിനപ്പോലുയം
നടെപടെറി  വറിശദന്നീകരണ  പതറികയറില്  ശന്നീ.  രപ്പോപജന്ദ്രന  നപ്പോയടര  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയറി
കടണത്തറിയതട എങ്ങടന എനട വദകമല.  ഈ സപ്പോഹചെരദത്തറില് ത.സസ.ഭ.വ. (ഇ.യു)
വകുപറിടന്റെ  13-1-2009  ടല  സ.  ഉ.(സപ്പോധ.)  നമര്  114/2009/ത.സസ.ഭ.വ.  പ്രകപ്പോരയം
ശന്നീ. രപ്പോപജന്ദ്രന നപ്പോയടര ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോണട എനട അഭറിപ്രപ്പോയയം അററിയറിക്കുന.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.5.7  പ്രസ്തുത  നഷത്തറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസടന  എപ്രകപ്പോരമപ്പോണട
കടണത്തറിയടതനയം  ഈ  വറിഷയവമപ്പോയറി  ബനടപടട  തറിരുവനന്തപുരയം  ജറിലപ്പോ
പകപ്പോടെതറിയറില്  നറിലവറിലുളള  പകസട  ആരപ്പോണട  ടകപ്പോടുത്തടതനയം  ഉള്ടപടടെയുളള
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് അററിയറിക്കണടമനയം യഥപ്പോര്ത്ഥ നപഷപ്പോത്തരവപ്പോദറിടക്കതറിടര നടെപടെറി
എടുത്തട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കണടമനയം സമറിതറി ആവശദടപടുന. 

ഖണറിക നമര് 90

ശറിപപ്പോര്ശ

2.6.1  ടപപ്പോതുമുതല്  ദുര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  ടചെയ്യുനതറിടന്റെ  മറികച  ഉദപ്പോഹരണമപ്പോണട
വപ്പോഹനപലലടമനയം  മുനറിസറിപല്  ഓഫന്നീസറിടന്റെ  ടകടുകപ്പോരദസതയപ്പോണട  ഇതട
ടവളറിവപ്പോക്കുനടതനയം  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.   ബനടപട  ഫയലുകള്  നഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററി പരറിപശപ്പോധറിചപശഷയം  ഇതറിനട വന്നീഴ്ച വരുത്തറിയതട ആരപ്പോടണനള്ളതട കടണത്തറി
ഡയറക്ടടറ  അററിയറിക്കണടമനയം  ഡയറക്ടറുടടെ  പരറിപശപ്പോധനക്കുപശഷയം  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

2.6.2  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി  ബനടപട  ഫയല്  പരറിപശപ്പോധറിചതറിനട  പശഷയം  
12-6-2006-നട നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടര്ക്കട ററിപപപ്പോര്ടട അയചടകപ്പോടുത്തറിടണട. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.6.3 നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശയം പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം പപ്പോലറിചറിടറില. നഗരസഭയുടടെ
മറുപടെറി തൃപറികരമല.  വന്നീഴ്ച വരുത്തറിയ ഉപദദപ്പോഗസടര കടണത്തറി ഭരണ വകുപട ഡയറക്ടര്
എതയുയം പവഗയം ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കണടമനട ആവശദടപടെപ്പോവനതപ്പോണട. 

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

2.6.4  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  അടെറിയന്തര  ററിപപപ്പോര്ടട   ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന  ഭരണ
വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദടപട.
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13-12-2006 -  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട സര്ക്കപ്പോരറില്
നറിന ലഭറിച മറുപടെറി

2.6.5  ബനടപട  വറിഷയത്തറില്  ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസര്  ടസക്രടററി
ശന്നീ. എയം. എ. ശന്നീധരന നപ്പോയര്, മുനറിസറിപല് എഞറിനന്നീയര്  ശന്നീ. പവലുസസപ്പോമറി എനറിവരപ്പോടണനട
കടണത്തറി അവര്ടക്കതറിടര വറിജറിലനസട വകുപട തടന അപനസഷണയം  നടെത്തറി ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കറിയറിരുന.  വറിജറിലനസട ഡയറക്ടറുടടെ ററിപപപ്പോര്ടട  (നമര് ഇ 13(വറി.ഇ)14/05/  ടക.എന.ആര്  /
22580/05  തന്നീയതറി  26-4-2007)  ടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്   പമല്  ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര സര്ക്കപ്പോര്
17-9-2007  54700  (ഇയു)07/ത.സസ.ഭ.വ.  നമരപ്പോയറി  കുറപ്പോപരപ്പോപണ  പതറിക  നല്കറി
നടെപടെറികള് തുടെര്ന വരുന. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.6.6  സര്ക്കപ്പോര്  തലത്തറില്  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിച  വരുന.   ഇപപപ്പോഴടത്ത  നറില
നഗരസഭയറില് ലഭദമല. 

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.6.7 സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള തുടെര് നടെപടെറികള് തസരറിതടപടുത്തറി പ്രസ്തുത
വറിവരയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുവപ്പോന സമറിതറി ആവശദടപടുന. 

ഖണറിക നമര് 144, 145

ശറിപപ്പോര്ശ

2.7.1  എസ്റ്റേറിപമറട തയപ്പോറപ്പോക്കറിയതറില് വന്നീഴ്ച വരുത്തറിയ മുനറിസറിപല് എഞറിനന്നീയര്ക്കട
ഉത്തരവപ്പോദറിതസത്തറില് നറിനട  ഒഴറിഞ്ഞുമപ്പോറപ്പോനപ്പോവറിടലനയം,  ടെറിയപ്പോള്ക്കട  പനപ്പോടന്നീസട  ടകപ്പോടുത്തട
വറിശദന്നീകരണയം പതപടെണതപ്പോടണനയം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന. 

2.7.2  ആഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  പരപ്പോമര്ശമുണപ്പോയറിടയം  മുഴുവന  ററിടയര്ടമന്റെട
ആനുകൂലദങ്ങളയം ലകപറപ്പോന കണ്വന്നീനര് കൂടെറിയപ്പോയ പ്രധപ്പോന അധദപ്പോപറികയട എന.എല്.സറി.
ടകപ്പോടുത്തട സഹപ്പോയറിച ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടരയുയം നടെപടെറി ലകടക്കപ്പോള്ളണടമനട സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്  സമറിതറിയറില്  ഹപ്പോജരപ്പോയറി  ബനടപട  വറിഷയത്തറില്
ടതളറിവ  നല്കറിയ  ടസക്രടററി  തുടെര്നടെപടെറികള്  സസന്നീകരറിക്കുനതറില്  വന്നീഴ്ച  വരുത്തറിയതറിനപ്പോല്
വകുപതലത്തറില് അടെറിയന്തര നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

2.7.3   പകപ്പോതമയംഗലയം ജറി  .  എല്  .  പറി  .   സ്കൂള് അറകുറപണറി  -   ഉത്തരവപ്പോദറികള്

1.  ശന്നീമതറി  എയം. സപ്പോവറിതറിക്കുടറി (ററിട), പ്രധപ്പോന അദദപ്പോപറിക, പകപ്പോതമയംഗലയം.

2.  ശന്നീ. പജപ്പോര്ജട. ഇ. ഡറി (അസറി.എഞറിനന്നീയര്, കണ്ണൂര്) 

നഗരസഭപ്പോ സമറിതറി മുമപ്പോടക ടതളറിവട നല്കറിയ ടസക്രടററി-ശന്നീ. ടക.വറി. എസട. ശറിവന. 
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24-10-2007-  ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

2.7.4 സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശയപ്പോയ കുറക്കപ്പോര്ടക്കതറിടര വകുപതല അചടെക്ക നടെപടെറി
എടുക്കണടമനതറിപന്മേല്  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കപ്പോടത  കുറക്കപ്പോരപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  ലറിസ്റ്റേട
മപ്പോതയം സമറിതറിക്കട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടറുടടെ  നടെപടെറി ദക്കൗര്ഭപ്പോഗദകരമപ്പോയറി
പപപ്പോയറിടയനട  സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകയുയം ഇതട സയംബനറിചട  28-11-2007-ല് തപദ്ദേശ
സസയയംഭരണ വകുപട ടസക്രടററി,  നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടര്,  ബനടപട നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി
എനറിവരറില്  നറിനയം  സര്ക്കപ്പോര്  സസന്നീകരറിച  നടെപടെറികളടടെ  വറിശദപ്പോയംശയം  ആരപ്പോയുവപ്പോനുയം
തന്നീരുമപ്പോനറിച.

23-11-2007-  ടല കത്തു പ്രകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

2.7.5  ബനടപട  എഞറിനന്നീയര്ക്കട  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി  പനപ്പോടന്നീസട  നല്കുകയുയം
എഞറിനന്നീയര്  വറിശദന്നീകരണയം  നല്കുകയുയം  ടചെയറിടണട.   10  ശതമപ്പോനയം  ലപ്പോഭവറിഹറിതയം
ഉള്ടപട എസ്റ്റേറിപമറട പ്രകപ്പോരയം കണ്വന്നീനര് വഴറി പണറി നടെത്തുകയുണപ്പോയറി എനതട ടെറിയപ്പോള്
സമതറിക്കുന.   ശരറിയപ്പോണട.   എനപ്പോല് എസ്റ്റേറിപമററില് ഉള്ടപടുത്തറിയ അളവറിടനക്കപ്പോള്
കൂടുതല് പണറികള് നടെത്തറിയറിടണട  എനയം ആയതറിനപ്പോല് നഷയം സയംഭവറിചറിടറില  എനയം
എഞറിനന്നീയര് അററിയറിക്കുന. ടമഷര്ടമന്റെട ബുക്കട,  ബറില് എനറിവയറില്  കൂടുതലപ്പോയറി പണറി
നടെനറിടള്ളതട  പരഖടപടുത്തറിയറിടടണങറില്   മപ്പോതപമ  ഇക്കപ്പോരദയം  സപ്പോപറിക്കപ്പോന  കഴറിയു.
എനപ്പോല് പമല് പരഖകള്  പരറിപശപ്പോധറിചട  ലഭറിചറിടറില എനട ടസക്രടററി അററിയറിക്കുന. 

നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശപ്പോനുസരണയം തപ്പോടഴ എഴുതറിയറിരറിക്കുന നടെപടെറികള്
സസന്നീകരറിചറിടണട.  പ്രധപ്പോന അദദപ്പോപറികയട ററിടയര്ടമന്റെട ആനുകൂലദങ്ങള് വപ്പോങ്ങപ്പോന സക്കൗകരദങ്ങള്
ടചെയ  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട  ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കുനതറിനട
വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപറിനട  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കപ്പോന  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിക്കട  26-7-2007-ല്
നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടര് നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിയറിടണട.  നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി  13-11-2007-ല്
ജറിലപ്പോ വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ ഓഫന്നീസര്ക്കട ആയതറിനുള്ള നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിടണട.  അപതസമയയം
ഓഡറിറട തടെസവപ്പോദയം ലഭറിച ഉടെന മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി, പ്രധപ്പോന അദദപ്പോപറികയട ആഡറിറട
തടെസയം നന്നീക്കുനതറിനുളള പനപ്പോടന്നീസട നല്കറിയറിരുന  ടെറിയപ്പോള് തുക തറിരറിചടെചറില.  ഉടെനടെറി
തടന ടെറിയപ്പോളറില് നറിനയം തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപട  പമലധറികപ്പോരറികടള
അററിയറിക്കപ്പോതറിരുനതപ്പോണട   ടെറിയപ്പോന  ആനുകൂലദങ്ങപളപ്പോടടെ  ററിടയര്  ടചെയട  പപപ്പോകുവപ്പോന
കപ്പോരണമപ്പോയതട.   ആയതറിനുള്ള   ഉത്തരവപ്പോദറി  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപട  അധറികൃതപരക്കപ്പോള്
എസ്റ്റേറിപമറട  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ നഗരസഭപ്പോ എഞറിനന്നീയറപ്പോടണനട കപ്പോണുന.  ടെറിയപ്പോള് ഇപപപ്പോള്
സര്വന്നീസറില്  ഉണട.  ടെറിയപ്പോന  മറുപടെറി   നല്കറിയറിരറിക്കുന  പ്രകപ്പോരയം  അധറിക  പണറികള്
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ടചെയറിടറിടലങറില് ടെറി തുക ടെറിയപ്പോടന്റെ ബപ്പോദദതയപ്പോയറി ഈടെപ്പോക്കുനതപ്പോണട.  സമറിതറി മുമപ്പോടക
ടതളറിവട  നല്കുകയുയം  തുടെര്  നടെപടെറികള്  സസന്നീകരറിക്കുനതറില്  വന്നീഴ്ച  വരുത്തുകയുയം  ടചെയ
ടസക്രടററി  ശന്നീ.ടക.വറി.എസട.  ശറിവടനതറിടര  നടെപടെറികള്ക്കപ്പോയറി  ചെപ്പോര്ജട  ടമപമപ്പോ
തയപ്പോറപ്പോക്കറി  സര്ക്കപ്പോരറില്  നല്കറിയറിടമുണട.   എങറിലുയം  ടെറിയപ്പോടന,  മുനഖണറികകളറില്
സൂചെറിപറിചറിരറിക്കുന പ്രകപ്പോരയം നറിര്ബനറിത ടപനഷന നല്കറി പറിരറിചയചറിരറിക്കുന. 

28-11-2007-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സര്ക്കപ്പോര് സമറിതറി മുമപ്പോടക നല്കറിയ മറുപടെറി

2.7.6  ആഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  പരപ്പോമര്ശമുണപ്പോയറിടയം  മുഴുവന  ററിടയര്ടമന്റെട
ആനുകൂലദങ്ങളയം   ലകപറപ്പോന  കണ്വന്നീനര്  കൂടെറിയപ്പോയ  പ്രധപ്പോന  അധദപ്പോപറികയട  എന.എല്.സറി.
ടകപ്പോടുത്തട  സഹപ്പോയറിച  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോരപ്പോടണനള്ള  സമറിതറിയുടടെ  പചെപ്പോദദത്തറിനട
വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  ഓഫന്നീസടറ  വറിവരങ്ങടളലപ്പോയം  അററിയറിചറിരുനടവങറിലുയം  അവര്ടക്കതറിടര
നടെപടെറി   സസന്നീകരറിക്കപ്പോടതയപ്പോണട ആനുകൂലദങ്ങടളലപ്പോയം നല്കറിയതട  എനട ടകപ്പോയറിലപ്പോണറി
നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച.   നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിമപ്പോടര കുറക്കപ്പോരപ്പോയറി
നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ പല ററിപപപ്പോര്ടകളറിലുയം ചൂണറിക്കപ്പോണറിക്കുനതുടകപ്പോണട കര്ശനമപ്പോയ
ശറികണ  നടെപടെറികളണപ്പോകുടമനട  സര്ക്കുലര്  പുറടപടുവറിചറിടള്ളതപ്പോയറി  നഗരകപ്പോരദ
ഡയറക്ടര് സമറിതറിടയ അററിയറിച. 

28-11-2007-  ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

2.7.7  സമറിതറി   മുമപ്പോടക   ടതളറിവട  നല്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട  വരുപമപ്പോള്  ഒനയം
മറിണപ്പോതറിരറിക്കുകയുയം പഫപ്പോപളപ്പോ അപട ആകന എടുക്കപ്പോതറിരറിക്കുകകയുയം ടചെയ്യുന ടസക്രടററിമപ്പോര്ടക്കതറിടര
നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കണടമനട നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടപറപ്പോടെട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.  സമറിതറിയുടടെ
ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  സസന്നീകരറിച  നടെപടെറി  സയംബനറിച  വറിശദപ്പോയംശങ്ങളയം,  1-6-2002-ല്
നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ വകുപറിടന അററിയറിചറിരുനതപ്പോയറി  പറയുന
കത്തട, എയം ബുക്കട കടണത്തുനതറിനട സസന്നീകരറിച നടെപടെറി, ഫയല് ലകകപ്പോരദയം ടചെയറിരുന
ഉപദദപ്പോഗസടന്റെ  പപരുവറിവരയം  തുടെങ്ങറിയവ  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട    ഡയറക്ടര്  മുപഖന
സമറിതറിയട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച. 

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.7.8  സമറിതറി   മുമപ്പോടക   ടതളറിവട  നല്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട  വരുപമപ്പോള്  ഒനയം
മറിണപ്പോതറിരറിക്കുകയുയം  പഫപ്പോപളപ്പോ  അപട  ആകന  എടുക്കപ്പോതറിരറിക്കുകകയുയം  ടചെയ്യുന
ടസക്രടററിമപ്പോര്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കണടമനട  നഗരകപ്പോരദ  ഡയറക്ടപറപ്പോടെട
സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  അപതപ്പോടടെപ്പോപയം   സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  സസന്നീകരറിച
നടെപടെറി  സയംബനറിച  വറിശദപ്പോയംശങ്ങളയം,  1-6-2002-ല്  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
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വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപറിടന  അററിയറിചറിരുനതപ്പോയറി   പറയുന  കത്തട,  എയം  ബുക്കട
കടണത്തുനതറിനട  സസന്നീകരറിച  നടെപടെറി,  ഫയല്  ലകകപ്പോരദയം  ടചെയറിരുന
ഉപദദപ്പോഗസടന്റെ  പപരുവറിവരയം  തുടെങ്ങറിയവ  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട    ഡയറക്ടര്
മുപഖന സമറിതറിയട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

ഖണറിക നമര് 174

ശറിപപ്പോര്ശ

2.8.1  പദതറി നറിര്വഹണത്തറില് ധനവറിനറിപയപ്പോഗവമപ്പോയറി  ബനടപടട  പ്രഥമദൃഷദപ്പോ
കുറക്കപ്പോരനപ്പോയ  മുനറിസറിപല്  എഞറിനന്നീയര്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കുനതറിടന്റെ
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി   ടെറിയപ്പോടനതറിടര  സര്ചെപ്പോര്ജട  നടെപടെറി  ലകടക്കപ്പോളളണടമനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

2.8.2 മുനറിസറിപല് ടസക്രടററിയുടടെ 29-5-2006-ടല എ 1-4412/06-ാം നമര് കത്തട
പ്രകപ്പോരയം  മുനറിസറിപല്  എഞറിനന്നീയററില്  നറിനയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കണടമനട  ആവശദടപടട
മുനറിസറിപല് ഭരണ ഡയറക്ടര്ക്കട കത്തട അയചറിടണട. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.8.3  തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനു പവണറി അനടത്ത ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന ശന്നീ.  ററി.പറി.
സതന്നീശനട  അയച സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കററിടനതറിടര  ശന്നീ.  സതന്നീശന വയനപ്പോടെട  ജറിലപ്പോ
പകപ്പോടെതറിയറില് ഒ.പറി.39/03-ാം നമരപ്പോയറി ഫയല്  ടചെയ പകസട നടെന വരുന. 

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

2.8.4   തുക  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനു  പവണറി  അനടത്ത  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന  ശന്നീ.  ററി.  പറി.
സതന്നീശനട   അയച സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കററിടനതറിടര  ശന്നീ.  സതന്നീശന വയനപ്പോടെട  ജറിലപ്പോ
പകപ്പോടെതറിയറില് ഒ.പറി.39/03-ാം നമരപ്പോയറി ഫയല് ടചെയ പകസറിടന്റെ ഇപപപ്പോഴടത്ത അവസ
എന്തപ്പോയറിടയനട സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞു. 

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.8.5  തുക  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനു  പവണറി  അനടത്ത  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന
ശന്നീ.  ററി.  പറി.   സതന്നീശനട   അയച  സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കററിടനതറിടര  ശന്നീ.  സതന്നീശന,
വയനപ്പോടെട ജറിലപ്പോ  പകപ്പോടെതറിയറില്  ഫയല്  ടചെയ  ഒ.പറി.39/03-ാം  നമര്  പകസറിടന്റെ
നറിലവറിടല സറിതറി സയംബനറിച വറിവരയം ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന സമറിതറി ആവശദടപടുന.
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ഖണറിക നമര് 178

ശറിപപ്പോര്ശ

2.9.1  വറിജറിലനസട  അപനസഷണയം  തസരറിതടപടുത്തപ്പോനപ്പോവശദമപ്പോയ  നടെപടെറി
സസന്നീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

2.9.2 വറിജറിലനസറില് നറിനയം ബനടപട ഫയല് തറിരറിച കറിടറി. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.9.3 വറിജറിലനസട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കറിയറിടറില. 

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

2.9.4  വറിജറിലനസട  അപനസഷണയം  തസരറിതടപടുത്തുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി   സസന്നീകരറിക്കുവപ്പോന
ഭരണ വകുപറിപനപ്പോടെട സമറിതറി ആവശദടപട. 

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.9.5 വറിജറിലനസട  അപനസഷണയം  തസരറിതടപടുത്തനതറിനുളള  നടെപടെറി
സസന്നീകരറിക്കുവപ്പോന  ഭരണ  വകുപറിപനപ്പോടെട  സമറിതറി  ആവശദടപടുന.  അപതപ്പോടടെപ്പോപയം
വറിജറിലനസട  അപനസഷണ ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തറില് നടെപടെറി  സസന്നീകരറിചട  അന്തറിമ
ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

ഖണറിക നമര് 184

ശറിപപ്പോര്ശ

2.10.1 വകുപതല അപനസഷണയം നടെത്തറി ററിക്കവററി നടെപടെറികള് സസന്നീകരറിക്കണടമനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

2.10.2  മുനറിസറിപല്  ടസക്രടററിയുടടെ   5-5-2004-ടല  5585/04-ാം  നമര്  കത്തട
പ്രകപ്പോരയം  തുക  അടെയനതറിനട  അനടത്ത  ടസക്രടററി  ശന്നീ.  ശറിവശങരവന്നീരലശവടന
അററിയറിചറിടണട.   അതനുസരറിചട  അര്ബന  അഫപയഴട  ഡയറക്ടറുടടെ  10-1-2005-ടല  ബറി-8,
9407/04-ാം  നമര്  കത്തു  പ്രകപ്പോരയം  നഷയം   വന  11968 രൂപ  അടെയനതറിനട
ശന്നീ.  ശറിവശങരവന്നീരലശവനട  പനപ്പോടന്നീസട  അയചറിടണട.   ടസക്രടററിയുടടെ  23-11-2005-ടല
ആര്-1/5585/04-ാം  നമര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ഈ  ഇനത്തറില്  ആടക   വന  നഷയം
11968 രൂപ ആടണനട  അനടത്ത നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടര് ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിടണട.
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   പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.10.3  മുനറിസറിപല്  ടസക്രടററി  23-11-2005-നട  നഗരകപ്പോരദ  ഡയറക്ടര്ക്കട  കത്തട
അയചതറിനു പശഷയം തുടെര്നടെപടെറികടളപ്പോനയം എടുത്തറിടറില. 

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറികവറിവരയം

2.10.4  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  സസന്നീകരറിച  നടെപടെറികടളക്കുററിചളള  അന്തറിമ  ററിപപപ്പോര്ടട
സമറിതറി ആവശദടപട.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.10.5  പ്രസസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  സസന്നീകരറിച  നടെപടെറികടള  സയംബനറിച
അന്തറിമ ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന സമറിതറി ആവശദടപടുന. 

ഖണറിക നമര് 189

ശറിപപ്പോര്ശ

2.11.1  ബനടപട  ഫയലുകള്  പരറിപശപ്പോധറിചട  അതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്
തയപ്പോറപ്പോക്കുന ററിപപപ്പോര്ടട  30 ദറിവസത്തറിനകയം കമറിററിക്കട  നല്കണടമനട നറിര്പദ്ദേശറിചറിടയം
അഞ്ചുമപ്പോസടത്ത കപ്പോലയളവറിനുപശഷവയം ടെറി ററിപപപ്പോര്ടട ഹപ്പോജരപ്പോക്കുകപയപ്പോ, ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോത്തതറിടന്റെ
കപ്പോരണയം  പബപ്പോധറിപറിക്കുകപയപ്പോ  ടചെയറിടറില.  ബനടപട  വകുപട  ഇക്കപ്പോരദത്തറില്  അടെറിയന്തര
നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി ആവശദടപടുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

2.11.2  31-3-2006  വടരയുളള  നറികുതറി  അടെചറിടടണനട  ടസക്രടററി  മറുപടെറി
നല്കറിയറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.11.3  ഫയലുകള് പരറിപശപ്പോധറിചതറില് ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേല് പറഞ പ്രകപ്പോരയം
92-93 മുതല് 97-98 വടരയുളള നറികുതറികള് ഈടെപ്പോക്കപ്പോടത 98-99 മുതലുളള നറികുതറിയപ്പോണട
ഈടെപ്പോക്കറിയറിടളളതപ്പോയറി കപ്പോണുനതട.  അസടസ്മന്റെട രജറിസ്റ്റേററില്  1-4-1992  മുതല് നറികുതറി
അസസട ടചെയറിടടണങറിലുയം കുടെറിശറിക ഡറിമപ്പോന്റെട രജറിസ്റ്റേററില് എഴുതറിയറിടറില. 

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

2.11.4  1992-93  മുതല്  1997-98  വടരയുളള  കുടെറിശറിക  പറിരറിടചടുക്കുനതറിനട
സസന്നീകരറിച നടെപടെറികള് അററിയറിക്കുവപ്പോന സമറിതറി ആവശദടപട.

224/2021.
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തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.11.5  1992-93  മുതല്  1997-98  വടരയുളള  നറികുതറി  കുടെറിശറിക
പറിരറിടചടുക്കുനതറിനട  സസന്നീകരറിച  നടെപടെറികള്  സയംബനറിചയം  പ്രസ്തുത  കപ്പോലയളവറിടല
നറികുതറി  കുടെറിശറിക  ഈടെപ്പോക്കറി  ഓഡറിററിടന  പബപ്പോധദടപടുത്തറി അന്തറിമ  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ആവശദടപടുന. 

അദദപ്പോയയം   III

സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  /  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  അനന്തര  നടെപടെറി  തുടെപരണതറിടലനട  സമറിതറി  തന്നീരുമപ്പോനറിച
ശറിപപ്പോര്ശകളയം ആയതറിപന്മേല് ലഭറിച മറുപടെറികളയം  . 

ഖണറിക നമര് 7

ശറിപപ്പോര്ശ

3.1.1  നഗരസഭയുടടെ വരവ ടചെലവട സയംബനറിച പസ്റ്റേറടടമന്റുകടളലപ്പോയം പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട
അടെറിസപ്പോനത്തറിലപ്പോണട  തയപ്പോറപ്പോക്കുനടതനതറിനപ്പോല്  ബനടപട  പരഖകടളലപ്പോയം
പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം  നറിലവറിലുള്ള  പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട  ഫലപ്രദമടലങറില്
പവടറപ്പോരു  ഏജനസറിടയ  പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട  ഏല്പറിക്കണടമനയം  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന.
പ്രധപ്പോനടപട പരഖകളയം രജറിസ്റ്റേറുകളയം കൃതദമപ്പോയുയം ചെറിടയപ്പോയുയം എഴുതറി സൂകറിക്കുനതറിനുള്ള
സറിരയം സയംവറിധപ്പോനയം ഏര്ടപടുത്തണടമനട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.1.2  പ്രധപ്പോനടപട  പരഖകളയം   രജറിസ്റ്റേറുകളയം  കൃതദമപ്പോയുയം  ചെറിടയപ്പോയുയം  എഴുതറി
സൂകറിക്കുനതറിനുള്ള സറിരയം സയംവറിധപ്പോനയം ഏര്ടപടുത്തണടമന സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശയം
പപ്പോലറിക്കുനതപ്പോണട.  പ്രധപ്പോനടപട രജറിസ്റ്റേറുകളയം  പരഖകളയം  ഇപപപ്പോള് കൃതദമപ്പോയറി സൂകറിച
വരുനണട.  നറിലവറില് നഗരസഭയറിടല ഉപദദപ്പോഗസര് തടനയപ്പോണട നഗരസഭയറിടല വരവട
ടചെലവട കണക്കുകള് സയംബനറിച പസ്റ്റേറടടമന്റുകള് തയപ്പോറപ്പോക്കുനതട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.1.3 പ്രധപ്പോനടപട രജറിസ്റ്റേറുകളയം പരഖകളയം ഇപപപ്പോള് കൃതദമപ്പോയറി സൂകറിചവരുനണട
എന നഗരസഭയുടടെ  മറുപടെറി പരറിപശപ്പോധറിചട  ശരറിയപ്പോടണനട  ഉറപട വരുത്തറി.  സപ്പോയംഖദ,
സഞയ  എനന്നീ പസപ്പോഫട ടവയറുകള് നഗരസഭയറില് നടെപപ്പോക്കറിയതറിനപ്പോല് മപ്പോനസല് ആയറി
രജറിസ്റ്റേറുകള് സൂകറിപക്കണ ആവശദമറിടലന ഐടകഎയം നറിര്പദ്ദേശമുടണന വറിവരയം കൂടെറി
ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്യുന.   നറിലവറില്  നഗരസഭയറിടല  ഉപദദപ്പോഗസര്  തടനയപ്പോണട  വരവട  ടചെലവട
കണക്കുകള് തയപ്പോറപ്പോക്കുനതട എന നഗരസഭയുടടെ മറുപടെറി പരറിപശപ്പോധറിചട ഉറപ വരുത്തറി. 
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.2.1  ടക.യു.ഡറി.എഫട.സറി.യുമപ്പോയറി  ഉണപ്പോക്കറിയ  വദവസകള്  പ്രകപ്പോരയം  വപ്പോയ്പടയടുക്കപ്പോന
കപ്പോലതപ്പോമസയം  പനരറിടപ്പോല് കമറിറടടമന്റെട  ഫന്നീസപ്പോയറി ഒരു ശതമപ്പോനയം നല്പകണതുടണനയം
അനുവദനന്നീയമപ്പോയ  സമയത്തറിനുളളറില്  തുക  എടുക്കപ്പോടത  പപപ്പോയതറിനപ്പോല്  നഗരസഭയ
തടനയപ്പോണട  പ്രപ്പോഥമറിക  ഉത്തരവപ്പോദറിതസടമനയം  ആ  കപ്പോലയളവറില്  ഇതു  ലകകപ്പോരദയം
ടചെയറിരുന  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോണട  ഇതറില്  പ്രഥമദൃഷദപ്പോ  കുറക്കപ്പോരടനനതറിനപ്പോല്  ടെറിയപ്പോടനതറിടര
ബപ്പോദദത നറിശയറിചട നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.2.2  പരപ്പോമര്ശ  പ്രകപ്പോരമുളള  11,810 രൂപ  ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയവരറില്  നറിനയം
ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട നടെപടെറി സസന്നീകരറിചറിടണട.  ബപ്പോധദത പരപ്പോമര്ശറിചതറില് ഈ കപ്പോലയളവറിടല
ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന  ശന്നീ.  വറിജയകുമപ്പോരന  പറിളള  മരണമടെയുകയുയം  സൂപ്രണ്ടുമപ്പോരപ്പോയ
ശന്നീ.  ടക.  കുഞറിരപ്പോമന,  ശന്നീ.  ടക.  കുമപ്പോരന എനന്നീ രണട ജന്നീവനക്കപ്പോര് ഇപപപ്പോള് സര്വന്നീസറില്
ഇലപ്പോത്തതുമപ്പോണട.   ഇവര്  യഥപ്പോക്രമയം  5905 രൂപ  വന്നീതമപ്പോണട   ഒടുപക്കണതട.   ആയതട
ഒടുക്കുനതറിനട ടെറിയപ്പോന്മേപ്പോര്ക്കട  19-7-2012-നട അററിയറിപട നല്കറിയതു പ്രകപ്പോരയം  ശന്നീ.  ടക.
കുഞറിരപ്പോമന എനവര് 5250 രൂപയുയം, ടക. കുമപ്പോരന 1500 രൂപയുയം  ഒടുക്കറിയറിടണട.  ഇവര്
യഥപ്പോക്രയം 655 രൂപയുയം 4405 രൂപയുയം ബപ്പോക്കറി ഒടുക്കപ്പോനുണട.  എനപ്പോല് ശന്നീ. ടക. കുമപ്പോരന
എനയപ്പോള്  ശപ്പോരന്നീരറികമപ്പോയ  അവശതമൂലയം  കറിടെപറിലപ്പോയതറിനപ്പോലപ്പോണട  തുക  ഒടുക്കുനതറില്
വന്നീഴ്ച വരുത്തറിയതട എനമററിയറിക്കുന. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.2.3  ശന്നീ.  ടക.  കുഞറിരപ്പോമന  എനവര്  5,250  രൂപയുയം   ശന്നീ.  ടക.  കുമപ്പോരന
1500 രൂപയുയം ഒടുക്കറിയറിടണട എന നഗരസഭയുടടെ മറുപടെറി പരറിപശപ്പോധറിചട ഉറപ വരുത്തറി.
ഇതറിനട  പുറടമ  ഇവര്  ഒടുക്കപ്പോനുളള  ബപ്പോക്കറി  തുകയപ്പോയ  655  രൂപയുയം  4,405  രൂപയുയം
യഥപ്പോക്രമയം പറിനന്നീടെട ഒടുക്കറിയറിടടണനട ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന. 

തുക ഒടുക്കറിയതറിടന്റെ വറിശദപ്പോയംശയം

1. ശന്നീ. ടക. കുഞറിരപ്പോമന, ററിട. സൂപ്രണട 750 47381/18/10/2010

750 5897/14/12/2010

750 469/20/4/2010

750 1132/25/5/2010



28

1 2 3

750 1829/29/5/2010

750 2376/23/7/2010

750 3094/30/8/2010

655 1960/12/6/2013

ആടക 5905

2. ശന്നീ. ടക. കുമപ്പോരന, ററിട.സൂപ്രണട 1500 3994/17/8/12

1105 3187/17/8/13

1100 4138/6/9/13

1100 5157/11/10/13

1100 6160/30/11/13

ആടക 5905

ഖണറിക നമര് 14

ശറിപപ്പോര്ശ

3.3.1  11,810  രൂപ  ടകപ്പോടുക്കപ്പോനുളള  സപ്പോഹചെരദയം  ഉണപ്പോക്കറിയതട  ആരപ്പോയപ്പോലുയം
അയപ്പോളറില്  നറിനയം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  തുക  ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുയം  അപദ്ദേഹത്തറിടന്റെ   ബപ്പോദദത
പരറിഗണറിക്കപ്പോടത ടെറിയപ്പോള്ക്കട ററിടയര്ടമന്റെട ആനുകൂലദങ്ങള് അനുവദറിച ഉപദദപ്പോഗസനറില് ഉത്തരവപ്പോദറിതസയം
ചുമത്തറി അപദ്ദേഹത്തറിടന്റെ പപരറില് നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

   സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.3.2  കമറിറടടമന്റെട  ഫന്നീസറിനത്തറില് നഗരസഭയട നഷമപ്പോയ  11,810 രൂപ ബനടപട
ഫയല്  ലകകപ്പോരദയം  ടചെയ  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നറിനയം  നഗരസഭ  ഈടെപ്പോക്കറിയറിടണട.
ബപ്പോദദത  പരപ്പോമര്ശറിചതറില്  ടെറി  കപ്പോലയളവറിടല  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന
ശന്നീ.  വറിജയകുമപ്പോരന  പറിളള  മരണമടെയുകയുയം  ബനടപട  കപ്പോലയളവറില്  ടസകന
ലകകപ്പോരദയം  ടചെയടകപ്പോണറിരുന ശന്നീ.  ടക.  കുഞറിരപ്പോമന  2006-ലുയം  ശന്നീ.  ടക.  കുമപ്പോരന
2007-ലുയം നഗരസഭപ്പോ സര്വന്നീസറില് നറിനയം ററിടയര് ടചെയറിടളളതുമപ്പോണട.
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പരപ്പോമര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  ആടക  ബപ്പോധദതയപ്പോയ  11,810  രൂപ,  ശന്നീ.  കുഞറിരപ്പോമന,
ശന്നീ. ടക. കുമപ്പോരന എനറിവരറില് നറിനയം 5,905 രൂപ വന്നീതയം നഗരസഭ  ഈടെപ്പോക്കറിയറിടണട.
സൂപ്രണട തസറികയറില് നറിനയം ററിടയര് ടചെയ ശന്നീ. ടക. കുഞറിരപ്പോമന 20-4-2010 (രശന്നീതട
നമര്  469),   25-5-2010  (രശന്നീതട  നമര്  1132),  29-6-2010  (രശന്നീതട  നമര്  1829),
23-7 -2010 (രശന്നീതട നമര് 2376), 30-8-10 (രശന്നീതട നമര് 3094),  18-10-2010 (രശന്നീതട
നമര് 4738).  14-12-2010 (രശന്നീതട നമര് 5897) എനന്നീ തന്നീയതറികളറില് പ്രസ്തുത രസന്നീതട
നമററില്  750  രൂപ  വന്നീതവയം  12-6-2013  തന്നീയതറി  655 രൂപ  (രശന്നീതട  നമര്  1910)യുയം
നഗരസഭപ്പോ ഫണറില് അടെവപ്പോക്കറിയറിടണട. 

സൂപ്രണട തസറികയറില് നറിനയം ററിടയര് ടചെയ ശന്നീ.ടക.  കുമപ്പോരന  17-8-12  തന്നീയതറി
1,500  രൂപയുയം  (രശന്നീതട നമര് 3994), 14/8/13-നട  1,105  രൂപയുയം  (രശന്നീതട നമര് 3187),
6-9-2013  (രശന്നീതട  നമര്  4138),  11-10-2013  (രശന്നീതട  നമര്  5157),  30-11-2013
(രശന്നീതട നമര് 6160) എനന്നീ തന്നീയതറികളറില് പ്രസ്തുത രസന്നീതട നമററില് 1,100 രൂപ വന്നീതവയം
നഗരസഭപ്പോ ഫണറില് അടെവപ്പോക്കറിയറിടണട. 

പമല് പ്രകപ്പോരയം സഗരസഭയട ഉണപ്പോയ നഷമപ്പോയ 11,810 രൂപ ബനടപടവരറില് നറിനയം
നഗരസഭ  ഈടെപ്പോക്കറിയറിടള്ളതപ്പോണട.   ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസര്  സര്വന്നീസറില്  നറിനയം
വറിരമറിച സപ്പോഹചെരദത്തറിലുയം നഗരസഭയണപ്പോയ നഷയം ഈടെപ്പോക്കറിയ സപ്പോഹചെരദത്തറിലുയം ഇതു
സയംബനറിച ഓഡറിറട ശറിപപ്പോര്ശകള് തന്നീര്പപ്പോക്കറി ഉത്തരവപ്പോകണടമനട അപപകറിച ടകപ്പോള്ളുന. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.3.3 സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനയറില് ഖണറിക 14 പ്രകപ്പോരയം നഗരസഭയട നഷമപ്പോയ 11,810
രൂപ നഗരസഭയറില് അടെചറിടണട.  അടെചതപ്പോയറി പരഖടപടുത്തറിയ രശന്നീതട നമറുകളറില് ചെറില
വദതദപ്പോസങ്ങള്  ഉണട.  ശന്നീ.  ടക.  കുഞറിരപ്പോമന  (സൂപ്രണട.ററിട)  വറിശദ  വറിവരങ്ങള്,
20-4-2010  രശന്നീതട നമര് 469  തന്നീയതറി പ്രകപ്പോരയം തുക 750, 25-5-2010  രശന്നീതട നമര്
1132 പ്രകപ്പോരയം തുക 750, 29-6-2010 രശന്നീതട നമര് 1829 തുക 750, 23-7-2010 രശന്നീതട
നമര് 2376 തുക 750 -കളറിലുയം വദതദപ്പോസമറില.  എനപ്പോല് 30-8-2010 രശന്നീതട നമര് 3294
തുക 750, 30-8-2010  റസന്നീറട നമര് മുന സൂചെന പ്രകപ്പോരയം  3094  ആണട,  വദതദപ്പോസമുണട.
14-12-2010 റസന്നീറട നമര് 5897 പ്രകപ്പോരയം  750 രൂപയപ്പോണട.  വദതദപ്പോസയം ഇല.  എനപ്പോല്
12-6-2013 റസന്നീറട നമര് 350409900 പ്രകപ്പോരയം  655 രൂപയപ്പോണട.  എനപ്പോല് മുന സൂചെന
റസന്നീറട നമര് 1910  ആണട. 4-8-2015  റസന്നീറട  നമര് 11504109775  പ്രകപ്പോരയം തുക 750
ആണട.  എനപ്പോല് മുന സൂചെന റസന്നീറട നമര് 4738/18-10-2010 ആണട. 

2. ടക.  കുമപ്പോരന  (സൂപ്രണട ററിട.)  തന്നീയതറി  17-8-2012  രശന്നീതട  നമര്  3994  തുക
1500, 14-8-2013  റസന്നീറട  നമര്  3187  തുക  1105, 6-9-2013  റസന്നീറട നമര്  4138  തുക
1100, 11-10-2013  രശന്നീതട നമര് 5157  തുക 1100, 30-11-2013  റസന്നീറട  6160  തുക 1100
സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനയറില് വദതദപ്പോസമറില. 
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ഖണറിക നമര്. 15

ശറിപപ്പോര്ശ

3.4.1  ടക.യു.ഡറി.എഫട.സറി.യറില്   നറിനടമടുത്ത  വപ്പോയ്പടയ  സയംബനറിച  ഫയല്
നഗരസഭയറില്  നറിനട  അപ്രതദകമപ്പോയറിരറിക്കുന  സപ്പോഹചെരദത്തറില്  പ്രസ്തുത  ഫയലറിടന്റെ
കപസ്റ്റേപ്പോഡറിയന ആടരനട  കടണത്തറി അയപ്പോള്ടക്കതറിടര  ശറികപ്പോ നടെപടെറി  ലകടക്കപ്പോള്ളണടമനയം,
ആയതറിടന്റെ പസ്റ്റേറടടമന്റെട  ഉള്ടപടടെയുള്ള എലപ്പോ പരഖകളയം സമറിതറിയട  ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.4.2  ബനടപട  കപ്പോലയളവറില്  ടസകന  ലകകപ്പോരദയം  ടചെയറിരുന
ശന്നീ.  ടക.  കുഞറിരപ്പോമന.  ശന്നീ.  ടക.  കുമപ്പോരന എനറിവര് പറിനന്നീടെട സൂപ്രണട  തസറികയറില്
നറിനയം  ററിടയര്  ടചെയറിടള്ളതപ്പോണട.  നഗരസഭയണപ്പോയ  നഷമപ്പോയ  11,810  രൂപ  ഇവരറില്
നറിനയം  ഈടെപ്പോക്കറിയ  സപ്പോഹചെരദത്തറിലുയം  ഉത്തരവപ്പോദറിതസടപടവര്  സര്വന്നീസറില്  നറിനയം
വറിരമറിച  സപ്പോഹചെരദത്തറിലുയം  പമല്  ശറിപപ്പോര്ശകളമപ്പോയറി  ബനടപട  തുടെര്  നടെപടെറികള്
ഒഴറിവപ്പോക്കറി ഉത്തരവപ്പോകണടമനട അപപകറിച ടകപ്പോള്ളുന. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.4.3  ടക.യു.ഡറി.എഫട.സറി.യറില്  നറിനടമടുത്ത  വപ്പോയ്പടയ  സയംബനറിച  ഫയല്
നഗരസഭ  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.   ആ  കപ്പോലയളവറില്  ടസകന  ലകകപ്പോരദയം  ടചെയറിരുന
ശന്നീ.ടക.  കുഞറിരപ്പോമന,  ശന്നീ.  ടക.കുമപ്പോരന എനറിവരറില് നറിനയം നഗരസഭയട നഷയം വന
11,810  രൂപ പമല് ഖണറിക സൂചെന പ്രകപ്പോരയം ഈടെപ്പോക്കറിയറിടണട.

ഖണറിക നമര് 28, 29

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.5.1  ഒരു  പകപ്പോടെറി  രൂപയറില്  തപ്പോടഴ  മപ്പോതയം  വപ്പോര്ഷറിക  ബഡ്ജറ്റുള്ള  മുനറിസറിപപ്പോലറിററികളയം
തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളയം  ലകക്കണക്കറിനട  രൂപ  വര്ഷങ്ങപളപ്പോളയം
പലറിശയറിലപ്പോടത  ടെപ്പോര്  പപപ്പോടലയുള്ള  സപ്പോധനങ്ങള്  വപ്പോങ്ങപ്പോന  പവണറി  അഡസപ്പോനസപ്പോയറി
നല്കുനതട നദപ്പോയന്നീകരറിക്കത്തക്കതടലനട സമറിതറി ചൂണറിക്കപ്പോടറി.  

3.5.2  തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങളടടെ  ഫണറിടന്റെ ഗണദമപ്പോയ  ഭപ്പോഗയം  ടഎ.ഒ.സറി.  പപപ്പോലുള്ള
സപ്പോപനങ്ങളറില്  നറിപകപറിക്കുനതറിലൂടടെ  വറികസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പണമറിടലന
കപ്പോരണത്തപ്പോല് മുടെങ്ങുക പതറിവപ്പോണട.  ഇതട ബനടപട വകുപറിടന്റെ ടകടുകപ്പോരദസതയപ്പോണട
ടവളറിവപ്പോക്കുനടതനയം,  ഗവണ്ടമന്റെട  തലത്തറില് ഇതു സയംബനറിചട  ബദല് സയംവറിധപ്പോനയം
ഏര്ടപടുത്തണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 
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സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി
3.5.3  നറിലവറിലുള്ള  നറിയമപ്രകപ്പോരയം  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  ടെപ്പോര്

ലഭറിക്കുനതറിനട   ടഎ.ഒ.സറി.,  സറിഡ്പകപ്പോ  പപപ്പോലുള്ള  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  ടെപ്പോററിടന്റെ  വറില
മുനകൂടറി അടെക്കുന മുറയട  മപ്പോതപമ മുനറിസറിപപ്പോലറിററിക്കട ടെപ്പോര് ലഭറിക്കുമപ്പോയറിരുനള.  ആയതട
പ്രകപ്പോരയം കണ്ണൂര്  നഗരസഭ ഇന്തദന ഓയറില് പകപ്പോര്പപറഷനട ടെപ്പോര് ലഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി തുക
അടെയകയുയം  സന്നീനറിപയപ്പോരറിററി  പ്രകപ്പോരയം  ടെപ്പോര്  ലഭദമപ്പോക്കുകയുമപ്പോണട  ടചെയ്യുനതട.  ആയതറില്
പലപ്പോക്കല് ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടറില് കപ്പോണറിച നറിഗമന പ്രകപ്പോരയം  ഇതു
സയംബനറിചട ഗവണ്ടമന്റെട  തലത്തറില് ബദല് സയംവറിധപ്പോനയം ഏര്ടപടുത്തണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയറിടണട.
ആയതറിനപ്പോല് ഈ കപ്പോരദത്തറില് സര്ക്കപ്പോര് തലത്തറില് തന്നീരുമപ്പോനമുണപ്പോപകണതുണട. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട
3.5.4  ഓയറില്  കമനറികളറില്  ഒടുക്കറിയ  തുക  ബപ്പോക്കറി  നറിര്ത്തപ്പോടത  ടെപ്പോര്

ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനട സര്ക്കപ്പോര് തലത്തറില് സയംവറിധപ്പോനയം ഏര്ടപടുപത്തണതപ്പോണട. 
13-12-2006-  ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

3.5.5  ഖണറിക  29-പന്മേല്  ബനടപട  ഭരണ  വകുപട  സസന്നീകരറിച  നടെപടെറികള്
അടെങ്ങുന പസ്റ്റേറടടമന്റെട ഗവണ്ടമന്റെറില് നറിനയം ലഭദമപ്പോക്കണടമനട സമറിതറി ആവശദടപടുന.

23-11-2007-  ടല കത്തു പ്രകപ്പോരയം ലഭറിച സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറി
3.5.6  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  ടെപ്പോററിനുപവണറി  പണയം  ടഎ.ഒ.സറി.,

പപപ്പോലുള്ള  സപ്പോപനങ്ങളറില്  നറിപകപറിക്കുനതുമൂലയം  വറികസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കട  പണയം
ഇലപ്പോതപ്പോകുന അവസ ഒഴറിവപ്പോപക്കണ ആവശദത്തറിപലയപ്പോയറി  സര്ക്കപ്പോര്  19-1-2007-ടല
53915 ഡറി.പറി.3/06.ത.സസ.ഭ. സര്ക്കുലറപ്പോയറി നറിര്പദ്ദേശയം പുറടപടുവറിചറിടണട. 

ഇതനുസരറിചട  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  അതതു  വര്ഷയം
പ്രവൃത്തറിക്കള്ക്കപ്പോവശദമപ്പോയ  ടെറി  വര്ഷപത്തയള്ള ടെപ്പോററിടന്റെ  ടമപ്പോത്തയം  കണക്കു  തയപ്പോറപ്പോക്കറി
കക്കൗണ്സറില് അയംഗന്നീകപ്പോരപത്തപ്പോടടെയുയം ഡറിസയംബര് അവസപ്പോനപത്തപ്പോടടെ ആവശദമപ്പോയ തുക ടെറി
വര്ഷടത്ത  പദതറി  വറിഹറിതത്തറില്  നറിനയം  പറിനവലറിചട  ടഎ.ഒ.സറി.  പപപ്പോലുള്ള
സപ്പോപനങ്ങളറില് ഏല്പറിപക്കണതപ്പോണട.  ഇതുമൂലയം നടെപ വര്ഷപത്തയള്ള ഫണ്ടു മപ്പോതപമ
നറിപകപറിക്കടപടുനള. എനപ്പോല് 1-4-2007 മുതല് പുതറിയ ടഷഡന്യൂള് നറിരക്കട നറിലവറില്
വനപതപ്പോടുകൂടെറി തപദ്ദേശ സസയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് ടെപ്പോര് വപ്പോപങ്ങണതറിടലനയം ടഷഡന്യൂള്
നറിരക്കറിടല തുക മപ്പോതയം കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട  നല്കറിയപ്പോല്  മതറിടയനയം സര്ക്കപ്പോര് തന്നീരുമപ്പോനറിച.
(സര്ക്കുലര്  നമര്  19881/ഡറിഎ 1/2007/ത.സസ.ഭ.വ.  തന്നീയതറി,  27-6-2007).  ഈ  സപ്പോഹചെരദ
ത്തറില് ഇപപപ്പോള് തപദ്ദേശസസയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളടടെ ഫണ്ടുകള് ടകടറികറിടെക്കുനറില. 
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ഖണറിക നമര് 56

ശറിപപ്പോര്ശ

3.6.1  മരപ്പോമത്തു  പണറികടള  സയംബനറിക്കുന  എലപ്പോ  ഫയലുകളയം  സമറിതറിക്കട
ലഭദമപ്പോക്കപ്പോയം  എനട  ടതളറിടവടുപപവളയറില്  ടസക്രടററി  നല്കറിയ  ഉറപട  പപ്പോലറിക്കപ്പോത്തതട
സമറിതറി  വളടര  ഗക്കൗരവമപ്പോയറി  കപ്പോണുന.  കൃതദവറിപലപ്പോപയം  നടെത്തറിയ  പ്രസ്തുത
ടസക്രടററിടക്കതറിടര  വകുപതലത്തറില്  അടെറിയന്തരനടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കണടമനയം  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.6.2   മരപ്പോമത്തട പ്രവൃത്തറിക്കട പവണറി കരപ്പോറുകപ്പോരന  16-4-99  മുതലപ്പോണട പമപ്പോപടപ്പോര്
ഉപപയപ്പോഗറിചട ടവള്ളയം വററിക്കുന പദതറി ആരയംഭറിചതട. ഇതറിനുള്ള കരപ്പോര് ഉടെമടെറി 21-4-1999-ല്
ഒപറിടുകയുയം വര്ക്കട ഓര്    ഡര്  9-4-1999-ലപ്പോണട  നല്കറിയതട.  വര്ക്കട  ഓര്ഡര് തന്നീയതറിക്കട
മുനടപ പമപ്പോപടപ്പോര് ഉപപയപ്പോഗറിചട ടവള്ളയം വററിക്കുന പ്രവൃത്തറിക്കപ്പോയറി ടചെലവപ്പോക്കറിയ  11660
രൂപയട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ഡറിപപ്പോര്ടടമന്റെട തടെസവപ്പോദയം ഉനയറിക്കുകയപ്പോണട ടചെയതട.
അതറിടന്റെ ടവളറിചത്തറില് പമല് തുക മുനറിസറിപല് ട്രഷററിയറില് കരപ്പോറുകപ്പോരന ഒടുക്കറിയറിടണട.
(ടചെലപ്പോന  നമര്  5731  തന്നീയതറി:  16-7-2003,  3,975  രൂപ,  ടചെലപ്പോന  നമര്  3660,
21-6-2004, 7,685 രൂപ)

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.6.3  കരപ്പോറുകപ്പോരന ട്രഷററിയറില് അടെച തുക  11660  രൂപ  (ടചെലപ്പോന നമര്  5731
തന്നീയതറി  16-7-2003, 3,975  രൂപ ടചെലപ്പോന നമര്  3660,  തന്നീയതറി: 21-6-2004, 7,685  രൂപ)
പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോദദടപട. 

കൃതദവറിപലപ്പോപയം നടെത്തറിയ ടസക്രടററിടക്കതറിടര വകുപ തലത്തറില് നടെപടെറിടയടുപക്കണതപ്പോണട. 

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

3.6.4  സമറിതറി ആവശദടപട ഫയലുകള് നല്കുനതറില് കൃതദവറിപലപ്പോപയം നടെത്തറിയ
ടസക്രടററിടക്കതറിടര വകുപതലത്തറില് നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കണടമന സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശ
സമറിതറി വന്നീണ്ടുയം ആവര്ത്തറിക്കുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.6.5  മരപ്പോമത്തട  പണറികള്  അപപ്പോകത  സയംബനറിച  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  -
ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി ശന്നീ. ജറി. രപ്പോപജന്ദ്രന നപ്പോയര്.
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24-10-2007-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

3.6.6 സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശയപ്പോയ, കുറക്കപ്പോര്ടക്കതറിടര വകുപതല അചടെക്കനടെപടെറി
എടുക്കണടമനതറിപന്മേല്  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കപ്പോടത  കുറക്കപ്പോരപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  ലറിസ്റ്റേട
മപ്പോതയം  സമറിതറിയട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നഗരകപ്പോരദ  ഡയറക്ടറുടടെ  നടെപടെറി  ദക്കൗര്ഭപ്പോഗദ
കരമപ്പോയറിപപപ്പോയറിടയനട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകയുയം ഇതട സയംബനറിചട  28-11-2007-ല്
തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപട ടസക്രടററി,  നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടര്,  ബനടപട നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി
എനറിവരറില്  നറിനയം  സര്ക്കപ്പോര്  സസന്നീകരറിച  നടെപടെറികളടടെ  വറിശദപ്പോയംശയം  ആരപ്പോയുവപ്പോനുയം
തന്നീരുമപ്പോനറിച. 

23-11-2007-  ടല കത്തട പ്രകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറി

3.6.7  സമറിതറിക്കു  നല്കറിയ  ഉറപട  പപ്പോലറിക്കപ്പോതറിരുന  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി
ശന്നീ.  ജറി.  രപ്പോപജന്ദ്രന  നപ്പോയര്ടക്കതറിടര  വകുപതല  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കുനതറിനട  നക്കല്
ചെപ്പോര്ജട ടമപമപ്പോ തയപ്പോറപ്പോക്കറി  27-10-2007-ല് സര്ക്കപ്പോരറിനട സമര്പറിചറിടറിടണട.  സര്ക്കപ്പോര്
തുടെര് നടെപടെറികള് സസന്നീകരറിച വരുന. 

28-11-2007-  ടല ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗത്തറില് സര്ക്കപ്പോര് സമറിതറി മുമപ്പോടക നല്കറിയ
മറുപടെറി

3.6.8  മരപ്പോമത്തട  പണറികടള  സയംബനറിക്കുന  ഫയലുകള്  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോടമനട
ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്  ഉറപട  നല്കറിയ  ടസക്രടററി  ആരപ്പോടണനയം  പ്രസ്തുത  ടസക്രടററിടക്കതറിടര
വകുപ തലത്തറില് സസന്നീകരറിച നടെപടെറികടളടന്തലപ്പോടമനയം സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട  അനട
ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന  രപ്പോപജന്ദ്രന  നപ്പോയര്ടക്കതറിടര  ചെപ്പോര്ജട  ടമപമപ്പോ  ഡപ്പോഫപ്പോക്കറി
ഗവണ്ടമന്റെറില് സമര്പറിച  കഴറിഞ്ഞുടവനയം ഗവണ്ടമന്റെപ്പോണട  നടെപടെറിടയടുപക്കണടതനയം
നഗരകപ്പോരദ  ഡയറക്ടര്  സമറിതറിടയ  അററിയറിച.  ടതളറിടവടുപട  സമയത്തട  സമറിതറിയുടടെ
മുനപപ്പോടക  നല്കുന  ഉറപകള്  പപ്പോലറിക്കുനപണപ്പോടയനട  ഉറപ  വരുത്തുനതറിനട
ഉനതതലത്തറില്  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിപക്കണതട  ആവശദമപ്പോടണനയം  എങറില്  മപ്പോതപമ
വകുപറിടന്റെ  ഇനപവപ്പോള്വ്ടമന്റെട  ഉണപ്പോകുകയുളടവന  സമറിതറിയുടടെ  അഭറിപ്രപ്പോയത്തറിനട
ഉനതതലത്തറില്  ഇതുവടര  നടെപടെറിടയപ്പോനയം സസന്നീകരറിചറിടറിലപ്പോടയനയം, ഇനറി  മുതല് ഇക്കപ്പോരദയം
ശദറിക്കപ്പോടമനയം നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടര് സമറിതറി മുമപ്പോടക അററിയറിച. 

28-11-2007-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

3.6.9  കണ്ണൂര്  നഗരസഭയറിടല  ടസക്രടററിമപ്പോരുടടെ  പ്രവര്ത്തനയം  വളടര
പമപ്പോശമപ്പോടണനയം,  ഓഡറിററിടന  സയംബനറിചട  നറിരുത്തരവപ്പോദപരമപ്പോയ  സമന്നീപനമപ്പോണട
ടടകടക്കപ്പോള്ളുനടതനയം  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകയുയം  ഇനറിടയങറിലുയം  നഗരസഭയുടടെ

224/2021.
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പ്രവര്ത്തനയം  ശരറിയപ്പോയംവണ്ണയം  മുപമപ്പോടട  ടകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുവപ്പോന  ടസക്രടററിമപ്പോര്
ശദറിപക്കണതപ്പോടണനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച. ഫയലുകളയം ശരറിയപ്പോയ വറിശദന്നീകരണങ്ങളയം
ആഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോത്തതട  കണ്ണൂര്  നഗരസഭയുടടെ  ടപപ്പോതുരന്നീതറിയപ്പോടണനയം  ഇതുമൂലയം
നറിരപരപ്പോധറികളപ്പോയ  പലര്ക്കുയം  സപ്പോമത്തറികമുള്ടപടടെയുള്ള  ഉത്തരവപ്പോദറിതസയം  ഫറികട
ടചെയ്യുനതറിനട  കപ്പോരണമപ്പോകുനടവനയം  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോണറിച.  ആഡറിറട  സമയത്തട
ശരറിയപ്പോയ വറിശദന്നീകരണവയം ഫയലുകളയം സമര്പറിക്കപ്പോത്ത ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോരുടടെ
പപരറിലുയം  സമറിതറിയുടടെ  ടതളറിടവടുപട  സമയത്തട  നല്കുന  ഉറപകള്  പപ്പോലറിക്കപ്പോത്ത
ടസക്രടററിമപ്പോരുടടെ  പപരറിലുയം  നഗരകപ്പോരദ  ഡയറക്ടര്  വകുപതല  നടെപടെറികള്
സസന്നീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച. 

മരപ്പോമത്തട  പണറികടള  സയംബനറിക്കുന  എലപ്പോ  ഫയലുകളയം  സമറിതറിയട
ലഭദമപ്പോക്കപ്പോടമനട  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില് നല്കറിയ ഉറപട  പപ്പോലറിക്കപ്പോതറിരുന ടസക്രടററി
ശന്നീ.  രപ്പോപജന്ദ്രനനപ്പോയര്ടക്കതറിടര വകുപതലത്തറില് സസന്നീകരറിച നടെപടെറികളടടെ വറിശദപ്പോയംശയം
പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ഡയറക്ടര് മുപഖന ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന സമറിതറി ആവശദടപട. 

28-11-2007-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി

3.6.10  മരപ്പോമത്തട  പണറികടള  സയംബനറിക്കുന  എലപ്പോ  ഫയലുകളയം  സമറിതറിയട
ലഭദമപ്പോക്കണടമനട ടതളറിടവടുപട പവളയറില് നല്കറിയ ഉറപട പപ്പോലറിക്കപ്പോതറിരുന ടസക്രടററി
ശന്നീ.  രപ്പോപജന്ദ്രന  നപ്പോയര്ടക്കതറിടര  22-11-2007-ടല  വറി3/18089/07-ാം  നമര്  കത്തട
പ്രകപ്പോരയം ചെപ്പോര്ജട ടമപമപ്പോ സമര്പറിചറിടണപ്പോയറിരുന.  31-12-2007-ടല വറി.3/18089/07-ാം
നമരപ്പോയറി ടെറിയപ്പോനട ടമപമപ്പോ നല്കറിയറിടള്ളതുമപ്പോണട. 

ഷപ്പോസു  പലപ്പോണ്  സയംബനറിച  ഫയലുകളയം  മറട  ഫയലുകളയം  വളടര  കപ്പോലപഴക്കയം
ടചെനതറിനപ്പോല്  ആയതട  കടണത്തുവപ്പോന  ടെറിയപ്പോന  ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട  നറിര്പദ്ദേശയം
നല്കറിയറിരുനടവനയം  കണറിജന്റെട  ജന്നീവനക്കപ്പോര്ക്കട  നല്കറിയ  തുക  തറിരറിടക
പറിടെറിക്കപ്പോതറിരറിക്കപ്പോന  ടെറിയപ്പോന  യപ്പോടതപ്പോരു  വറിധത്തറിലുള്ള  ഉത്തരവകപളപ്പോ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങപളപ്പോ
നല്കറിയറിരുനറിടലനട  അററിയറിചറിരുന.  പമല് വറിഷയത്തറിപന്മേല് കുറപ്പോപരപ്പോപറിതടന പസ്റ്റേറട
ടപര്പഫപ്പോമനസട ഓഡറിറട ഓഫന്നീസര് 24-12-2008-ല് പനരറില് പകള്ക്കുകയുണപ്പോയറി. കണ്ണൂര്
നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന  സമയത്തട  ഷപ്പോസു  പലപ്പോണ്  സയംബനറിച  ഫയലുകള്
നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയട മുമപ്പോടക ലഭദമപ്പോക്കപ്പോടമനട ഉറപട നല്കറിയതപ്പോയറി ഓര്ക്കുനറിടലനട
ടെറിയപ്പോന  ഹറിയററിയംഗട  പവളയറില്  പബപ്പോധറിപറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  എനപ്പോല്  ഈ  വപ്പോദയം
നറിയമപരമപ്പോയറി  അയംഗന്നീകരറിക്കപ്പോന  കഴറിയറിടലങറിലുയം  സര്വന്നീസറില്  നറിനയം  വറിരമറിച
വദകറിടക്കതറിടര വകുപതല നടെപടെറിടയടുക്കുനതറിനട പരറിമറിതറിയുണട.
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 പമല് വറിവരറിച വസ്തുതയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തറില് ഹറിയററിയംഗറില് പബപ്പോദദടപടറിടള്ള
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  പരറിഗണറിചടകപ്പോണ്ടുയം  കുറപ്പോപരപ്പോപറിതന  സര്വന്നീസറില്  നറിനയം  വറിരമറിച
സപ്പോഹചെരദവയം  പരറിഗണറിചടകപ്പോണ്ടുയം  ഇക്കപ്പോരദത്തറില്  ദയപ്പോപരമപ്പോയ  സമന്നീപനയം
സസന്നീകരറിചടകപ്പോണ്ടുയം ററിട.  മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി,  ശന്നീ.  ജറി.  രപ്പോപജന്ദ്രന നപ്പോയടര 13-1-2009-ടല
സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നമര്  114/2009/ത.സസ.ഭ.വ.  നമര് ഉത്തരവട പ്രകപ്പോരയം  കുറപ്പോപരപ്പോപണങ്ങളറില്
നറിനയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടള്ളതപ്പോടണന വറിവരയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ ടകപ്പോള്ളുന.  

ഇതു  സയംബനറിചട  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  ഈ  ഓഫന്നീസറിടല  27-8-14-ടല
എഫട.2/2966/06/ന.കപ്പോ.വ.നമര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഡയറക്ടടറ
അററിയറിചറിടറിടണട. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.6.11   മരപ്പോമത്തട  പണറികടള  സയംബനറിക്കുന  എലപ്പോ  ഫയലുകളയം  സമറിതറിയട
ലഭദമപ്പോക്കപ്പോടമനട  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില് നല്കറിയ ഉറപട  പപ്പോലറിക്കപ്പോതറിരുന ടസക്രടററി
ശന്നീ.  രപ്പോപജന്ദ്രന  നപ്പോയടര  13-1-2009-ടല  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നമര്114/2009/  ത.സസ.ഭ.വ./  നമര്
ഉത്തരവട പ്രകപ്പോരയം കുറപ്പോപരപ്പോപണങ്ങളറില് നറിനയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട എനട അററിയറിക്കുന. 

14-6-2017-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

3.6.12   മരപ്പോമത്തട  പണറികടള  സയംബനറിക്കുന  എലപ്പോ  ഫയലുകളയം  സമറിതറിയട
ലഭദമപ്പോക്കണടമനട ടതളറിടവടുപട  പവളയറില് സമറിതറിയട ഉറപ നല്കുകയുയം പറിനന്നീടെട  പസ്റ്റേറട
ടപര്പഫപ്പോമനസട  ഓഡറിറട  ഓഫന്നീസര്  ഹറിയററിയംഗട  നടെത്തറിയ  പവളയറില്  അപ്രകപ്പോരയം
സമറിതറിയട  ഉറപട  നല്കറിയതപ്പോയറി  ഓര്ക്കുനറിടലന പ്രസ്തുത ഉപദദപ്പോഗസടന്റെ മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  ടെറിയപ്പോടന  കുറവറിമുകനപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി  സമറിതറി  വളടര  ഗക്കൗരവമപ്പോയറി
കപ്പോണുനടവനട  അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി  ആയതു  സയംബനറിച  വറിശദന്നീകരണയം
ആവശദടപടുനതറിനുയം ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസരറില് നറിനയം ടതളറിടവടുപട നടെത്തുനതറിനുയം
തന്നീരുമപ്പോനറിച. 

19-10-2017-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സര്ക്കപ്പോര് സമറിതറി മുമപ്പോടക നല്കറിയ മറുപടെറി

3.6.13   മരപ്പോമത്തട  പണറികടള  സയംബനറിക്കുന  എലപ്പോ  ഫയലുകളയം  സമറിതറിയട
ലഭദമപ്പോക്കപ്പോടമനട ടതളറിടവടുപട പവളയറില് നല്കറിയ ഉറപട പപ്പോലറിക്കപ്പോതറിരറിക്കുകയുയം പസ്റ്റേറട
ടപര്പഫപ്പോമനസട  ഓഡറിറട  ഓഫന്നീസര് ഹറിയററിയംഗട  നടെത്തറിയ അവസരത്തറില്  അപ്രകപ്പോരയം
സമറിതറിയട ഉറപട നല്കറിയതപ്പോയറി ഓര്ക്കുനറില എന കണ്ണൂര് നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന ശന്നീ.
ജറി. രപ്പോപജന്ദ്രന നപ്പോയരുടടെ മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തറില് ടെറിയപ്പോടന കുറവറിമുകനപ്പോക്കറിയതട
സയംബനറിചട ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസരറില് നറിനയം വറിശദന്നീകരണയം ആവശദടപട.
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ടമപമപ്പോ  ടകപ്പോടുത്ത  കപ്പോലയളവറില്  ടെറിയപ്പോന  വറിരമറിച  എനയം,  ററിടയര്  ടചെയ

കഴറിഞപ്പോല്  സപ്പോധപ്പോരണയുള്ള  അചടെക്ക  നടെപടെറികള്  പററിടലനയം  റവനന്യൂ  ററിക്കവററി

പപപ്പോടലയുള്ളവയപ്പോടണങറില്  അവരുടടെ  ഗപ്പോറ്റുവറിററിയറില്  നറിപനപ്പോ  ടപനഷനറില്  നറിപനപ്പോ

ഈടെപ്പോക്കപ്പോന  പറ്റുടമനയം  ടെറിയപ്പോന  2008-ല്  വറിരമറിചതപ്പോയുയം  13-1-2009-ടല  114/2009

നമര്  സര്ക്കപ്പോര്  ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരയം  ടെറിയപ്പോടന  കുറവറിമുകമപ്പോക്കറിയതപ്പോയപ്പോണട

കപ്പോണുനടതനയം   തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  വകുപട  പ്രറിനസറിപല്  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ

അററിയറിച. 

വകുപതല  നടെപടെറിക്കട  വറിപധയമപ്പോയറി  നറില്ക്കുന  ഓഫന്നീസര്  ററിടയര്  ടചെയപ്പോല്

വകുപതല നടെപടെറികള് പഡപ്പോപട  ടചെയ്യുപമപ്പോ എനട സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട  ററിടയര് ടചെയ

പശഷമപ്പോടണങറില് വകുപതല നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കപ്പോന സപ്പോധറിക്കറില എനയം അപത സമയയം

സപ്പോമത്തറിക  നഷമുടണനട  പനരടത്ത  വറിജറിലനസട  അപനസഷണത്തറിപലപ്പോ  മപറടതങറിലുയം

അപനസഷണത്തറിപലപ്പോ  കടണത്തറിയപ്പോല്  അചടെക്കനടെപടെറി  ആരയംഭറിചറിടറിടലങറിലുയം ററിടയര്

ടചെയപ്പോലുയം  ആ  നഷയം  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന  സപ്പോധറിക്കുടമനയം  ഇതട  ശന്നീ.  ജറി.  രപ്പോപജന്ദ്രന  നപ്പോയര്

കപ്പോണറിടചപ്പോരു അനവധപ്പോനതയപ്പോടണനയം പ്രറിനസറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ പബപ്പോധദടപടുത്തറി.

ഇനറി മുതല് ഓഡറിറട  വകുപറില് നറിനയം ആവശദടപടുന മുറയട എലപ്പോ ഫയലുകളയം പഠറിചട

വദകമപ്പോയ  പരഖകപളപ്പോടടെ  15  ദറിവസത്തറിനകയം  മറുപടെറി  നല്കണടമനട  ഗവണ്ടമന്റെറില്

നറിനട  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കപ്പോടമനയം  പ്രറിനസറിപല്

ടസക്രടററി സമറിതറിയട ഉറപ നല്കറി. 

ആയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശ  ഖണറികയറിപന്മേലുള്ള  നടെപടെറി

അവസപ്പോനറിപറിക്കപ്പോന സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച. 

ഖണറിക നമര് 62, 63

ശറിപപ്പോര്ശ

3.7.1  മുനറിസറിപല് എഞറിനന്നീയറപ്പോണട ഇതറില് പ്രഥമദൃഷദപ്പോ കുറക്കപ്പോരടനനയം ടെറിയപ്പോള്

തയപ്പോറപ്പോക്കറിടക്കപ്പോടുത്ത  എസ്റ്റേറിപമറട  പുനരവപലപ്പോകനയം  ടചെയപ്പോടത  അപതപടെറി  അയംഗന്നീകരറിച

എകടടപര്ടട  കമറിററിയുടടെ  അലയംഭപ്പോവയം  ടകപ്പോണപ്പോണറിങ്ങടന സയംഭവറിചടതനയം എസ്റ്റേറിപമറ്റുയം

നറിരക്കുകളയം ശരറിയപ്പോപണപ്പോ എന പനപ്പോക്കറി അയംഗന്നീകരറിക്കുനതുയം നറിരക്കട അധറികമപ്പോടണങറില്

അതട കുറചട അനുമതറി നല്പകണതുയം എകടടപര്ടട കമറിററിയുടടെ ഉത്തരവപ്പോദറിതസമപ്പോടണനയം

സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.
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 3.7.2  പ്രസ്തുത  ആഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറില്  പറയുന  തടെസവപ്പോദങ്ങള്  ഇപപപ്പോഴുയം
പ്രസകമപ്പോയറി  നറിലനറില്ക്കുന  എനട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ആഡറിറട  വകുപട  അററിയറിച
സപ്പോഹചെരദത്തറില്  നഗരസഭ  ഫണറിനുണപ്പോയ  11,972  രൂപയുടടെ  നഷയം
ഈടെപ്പോപക്കണതുടണനയം നഷത്തറിനു കപ്പോരണമപ്പോയ കൃതദവറിപലപ്പോപയം നടെത്തറിയ സപ്പോപങതറിക
വറിഭപ്പോഗയം ഉപദദപ്പോഗസന/ഉപദദപ്പോഗസര് ആരപ്പോടണനട കടണത്തറി ഭരണവകുപട ഉചെറിതമപ്പോയ
നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കണടമനയം നറിയമവറിരുദമപ്പോയ ടചെലവട നടെത്തുകപയപ്പോ ടചെലവട നടെത്തപ്പോന
അധറികപ്പോരടപടുത്തുകപയപ്പോ ടചെയ വദകറികളറില് നറിനയം തുക ഈടെപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.7.3  അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കടപട  11,972  രൂപ തറിരറിചടെയപ്പോന ആവശദടപടടകപ്പോണട
പയന്നൂര്  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുടടെ  27-4-2004-ടല  ഇ 2-6909/2004-ാം  നമര്
പ്രകപ്പോരയം ശന്നീ.  വറി.  കൃഷ്ണന  (കണ്വന്നീനര്),  ശന്നീ.  ടക.ടക.അലറി(മുനറിസറിപല് എഞറിനന്നീയര്)
എനറിവര്ക്കട പനപ്പോടന്നീസട അയചറിടണട. 

ഓഡറിറട  തന്നീരുമപ്പോനയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറി  ടകപ്പോടുക്കണടമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ  ടകപ്പോണ്ടുള്ള
പയന്നൂര്  നഗരസഭപ്പോ  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  26-7-2004-ടല  19-ാം  നമര്  തന്നീരുമപ്പോനയം
ഗവണ്ടമന്റെറില്  നറിനയം  ആവശദടപട  പ്രകപ്പോരയം  പ്രവൃത്തറിയുടടെ  കണ്വന്നീനറുടടെ  മറുപടെറി
സഹറിതയം അയചറിടടണനയം ഓഡറിറട തടെസയം സയംബനറിച വറിശദന്നീകരണയം 20-5-2006-ടല
ജറി2-ഓഡറിറട/11049/2006  പ്രകപ്പോരയം  നഗരകപ്പോരദ  ഡയറക്ടര്ക്കട  നല്കറി   തുക  എഞറിനന്നീയറുടടെ
ബപ്പോദദതയപ്പോയറി ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിടടണനയം നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി അററിയറിച. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.7.4    നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശയം പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം പപ്പോലറിചറിടറില. 

സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ  പ്രകപ്പോരയം  ഭരണവകുപട  ഉചെറിതമപ്പോയ  നടെപടെറി
സസന്നീകരറിപക്കണതുയം  നറിയമവറിരുദമപ്പോയറി  ടചെലവട  നടെത്തുകപയപ്പോ,  ടചെലവട  നടെത്തപ്പോന
അധറികപ്പോരടപടുത്തുകപയപ്പോ ടചെയ വദകറിയറില് നറിനയം തുക ഈടെപ്പോപക്കണതുമപ്പോണട. 

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറികവറിവരയം

3.7.5  നഗരസഭപ്പോ ഫണറിനുണപ്പോയ  11,972  രൂപയുടടെ നഷയം ഈടെപ്പോപക്കണതുടണനയം
നഷത്തറിനട  കപ്പോരണമപ്പോയ കൃതദവറിപലപ്പോപയം  നടെത്തറിയ സപ്പോപങതറിക വറിഭപ്പോഗയം  ഉപദദപ്പോഗസര്
ആരപ്പോടണനട  കടണത്തറി  ഭരണവകുപട  ഉചെറിതമപ്പോയ  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കണടമനയം,
നറിയമവറിരുദമപ്പോയറി  ടചെലവട  നടെത്തുകപയപ്പോ  ടചെലവട  നടെത്തപ്പോന  അധറികപ്പോരടപടുത്തുകപയപ്പോ



38

ടചെയ  വദകറികളറില്  നറിനയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കണടമന  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  സമറിതറി
ആവര്ത്തറിക്കുകയുയം  സസന്നീകരറിച  നടെപടെറികടള  സയംബനറിച  പസ്റ്റേറടടമന്റെട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം ആവശദടപട. 

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറികവറിവരത്തറിനട സര്ക്കപ്പോരറില്
നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി 

3.7.6  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസന ആയറിരുന ശന്നീ.  പറി.നപ്പോരപ്പോയണന എനവര്
3-1-2011-നട 18935 രശന്നീതട നമര് പ്രകപ്പോരയം 11,972 രൂപ മുനറിസറിപല് അക്കക്കൗണറില് ഒടുക്കറിയറിടണട. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.7.7  പയന്നൂര് നഗരസഭയുടടെ  2000-2001-ടല  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ഖണറിക
32(ബറി)  പ്രകപ്പോരയം  നഗരസഭപ്പോ  ഫണറിനട  നഷമപ്പോയതപ്പോയറി  കടണത്തറിയ തുകയപ്പോയ  11,972
രൂപ 3-1-2011-നട രശന്നീതട നമര് 11001118935 പ്രകപ്പോരയം ശന്നീ. പറി. നപ്പോരപ്പോയണന നഗരസഭപ്പോ
അക്കക്കൗണറില്  അടെചറിടണട.  ഇക്കപ്പോരദയം  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തറി
സറിരന്നീകരറിചറിടണട. 

ഖണറിക നമര് 97, 98

ശറിപപ്പോര്ശ

3.8.1  വര്ദറിച  നറിരക്കറില്  ടെപ്പോര്  വറില  നല്പകണറി  വനതട  നഗരസഭയുടടെ
ഭപ്പോഗത്തുനറിനണപ്പോയ  ഗുരുതരമപ്പോയ  കൃതദവറിപലപ്പോപമപ്പോടണനയം  അതറിനപ്പോല്  ഇതുമപ്പോയറി
ബനടപടവര്ടക്കതറിടര ററിക്കവററി നടെപടെറികള് സസന്നീകരറിക്കപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

3.8.2  നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറി  ഇതു  സയംബനറിച
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  30  ദറിവസത്തറിനുള്ളറില്  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനട  ടതളറിടവടുപപവളയറില്
ബനടപട  മുനടസക്രടററി  സമറിതറിയട  ഉറപ  നല്കറിയറിരുന.  ഇതറില്  വന്നീഴ്ച  വരുത്തറിയ
മുനറിസറിപല് ടസക്രടററിടക്കതറിടര മുനറിസറിപല് അഡറിനറിപസ്ട്രേറന്നീവട ഡറിപപ്പോര്ടടമന്റെറില് ഉചെറിത
നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കണടമനയം  ടെപ്പോററിടന്റെ  വറില  ററിക്കവര്  ടചെയ്യുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികള്
തസരറിതടപടുത്തണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.8.3  ബനടപട ജന്നീവനക്കപ്പോര്ടക്കതറിടര ററിക്കവററി നടെപടെറികള് സസന്നീകരറിക്കുനതറിനു
നഗരസഭപ്പോ എഞറിനന്നീയടറ ചുമതലടപടുത്തറിയതട പ്രകപ്പോരയം ബനടപടവര്ക്കട അവര് ഇന
പജപ്പോലറി  ടചെയ്യുന  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി  മുപഖന  കപ്പോരണയം  കപ്പോണറിക്കല്  പനപ്പോടന്നീസട
നല്കറിയറിടടണനയം നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ.
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3.8.4 നഷയം ഈടെപ്പോക്കുനതറില് കപ്പോലതപ്പോമസയം പനരറിടുന. പ്രസ്തുത വറിവരയം നഗരകപ്പോരദ
ഡയറക്ടറുടടെ ശദയറില്ടപടുത്തപ്പോവനതപ്പോണട. 

നറിയമസഭപ്പോസമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശയം പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം പപ്പോലറിചറിടറില. 

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറിടല സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനയം

3.8.5  നഷയം  ഈടെപ്പോക്കുനതറില്  കപ്പോലതപ്പോമസയം  പനരറിടുന  വറിവരയം  നഗരകപ്പോരദ
ഡയറക്ടറുടടെ ശദയറില്ടപടുത്തുവപ്പോന സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച. 

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറികവറിവരത്തറിനട സര്ക്കപ്പോര്
സമര്പറിച മറുപടെറി 

3.8.6  (1)  ബനടപട  ജന്നീവനക്കപ്പോര്ടക്കതറിടര  റവനന്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്
സസന്നീകരറിക്കുനതറിനട  മുനറിസറിപല്  എഞറിനന്നീയടറ  ചുമതലടപടുത്തുകയുയം  23-ഓളയം
ഉപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോരറില് നറിനയം വറിശദന്നീകരണങ്ങള് ആരപ്പോയുകയുയം അപനസഷണയം നടെത്തുകയുയം
ടചെയ്യുകയുണപ്പോയറി.  ഒപനപ്പോ  അതറിലധറികപമപ്പോ  ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട  കൃതദമപ്പോയ  ബപ്പോധദതകള്
നറിര്ണ്ണയറിച നല്കപ്പോന സപ്പോധറിക്കപ്പോത്ത സപ്പോഹചെരദമപ്പോണട കപ്പോണുനടതനയം വളടര കുറഞ
കപ്പോലയളവറില് പജപ്പോലറി ടചെയവടര ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോടണനയം എഞറിനന്നീയര്  29-12-2007
ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ.  ടെറി  കപ്പോലയളവറില്  ടസകന  കര്ക്കപ്പോയറി  പസവനമനുഷറിച  ശന്നീ.  എന.  രപമശന
(യു. ഡറി. കപ്പോര്ക്കട ററിടപയര്ഡട), ടെപ്പോററിടന്റെ കപ്പോരദങ്ങള് ടടകകപ്പോരദയം ടചെയറിരുന ഓവര്സറിയര്
ശന്നീ.  ആര്.മപനപ്പോജട  കുമപ്പോര്,  എ.  ഇ.  ആയറിരുന  ശന്നീ.  ററി.  പത്മനപ്പോഭന  (ററിടപയര്ഡട),
ശന്നീ.  എന.  പവറിതന,  ശന്നീ.  ടക.ടക.  മപനപ്പോഹരന,  മുനറിസറിപല്  എഞറിനന്നീയര്മപ്പോരപ്പോയ
ശന്നീ. പറി.ആര്. സജറികുമപ്പോര്, ശന്നീ. ടക. മനസൂര്(ററിടപയര്ഡട), ശന്നീ. എ. ഹപ്പോലറിദട(ററിടപയര്ഡട)
എനന്നീ  8  പപരുടടെ  പപരറിലപ്പോണട  ബപ്പോധദത  നറിര്ണ്ണയറിക്കപ്പോവനടതനയം  എഞറിനന്നീയര്
ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ. ഇതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തറില് ടമപ്പോത്തയം നഷതുകയപ്പോയ 1,37,171 രൂപ പമല്
ജന്നീവനക്കപ്പോരറില് നറിനയം 17,147 രൂപ വന്നീതയം ഈടെപ്പോക്കറി നഗരസഭപ്പോ ഫണറില് ഒടുക്കുനതറിനട
ആയവര്ക്കട  12-2-2008-ല് ഉത്തരവട  നല്കറിയറിടണട.  തുടെര്നടെപടെറികള് അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
സസന്നീകരറിചട തുക ഈടെപ്പോക്കുനതപ്പോണട. 

(2)  സമറിതറി  മുമപ്പോടക  ഉറപട  നല്കറിയതട  പപ്പോലറിക്കുനതറില്  വന്നീഴ്ച  വരുത്തറിയ
ഉപദദപ്പോഗസന ടെറി കപ്പോലത്തട തപ്പോല്ക്കപ്പോലറിക ടസക്രടററി ആയറിരുന ശന്നീ.  എന.വറി.  മുഹമദട
അലറിയപ്പോണട.  ടെറിയപ്പോള്ടക്കതറിടര  നഗരകപ്പോരദ  ഡയറക്ടര്  26-2-2008-നട  ചെപ്പോര്ജട  ടമപമപ്പോ
നല്കറിയറിടണട.   ശറികണ നടെപടെറികള് ഉടെനടെറി പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കുനതപ്പോണട.
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3.8.7   (1)  ടെപ്പോര്  വപ്പോങ്ങറിയ ഇനത്തറില് അധറിക നറിരക്കട  നല്പകണറി വനതറിനപ്പോല്
നഗരസഭയട  നഷമപ്പോയ  1,37,171  രൂപ  ടെറി  കപ്പോലയളവറില്  ടസകന  കപ്പോര്ക്കപ്പോയറി
പസവനമനുഷറിച ശന്നീ.  എന.  രപമശന  (യു.ഡറി.കപ്പോര്ക്കട ററിടപയര്ഡട),  ടെപ്പോററിടന്റെ കപ്പോരദങ്ങള്
ടടകകപ്പോരദയം  ടചെയറിരുന  ഓവര്സറിയര്  ശന്നീ.  ആര്.മപനപ്പോജട  കുമപ്പോര്,  അസറിസ്റ്റേന്റെട
എഞറിനന്നീയര്മപ്പോര് ആയറിരുന ശന്നീ.  ററി.  പത്മനപ്പോഭന  (ററിടപയര്ഡട),  ശന്നീ.  എന.  പവറിതന,
(ആകന  പടെക്കണ്  പസ്റ്റേറടടമന്റെറില്  ശന്നീ  പവറിതടന്റെ  ഇനറിഷദല്  'എന'  എനട
പചെര്ത്തറിരറിക്കുനതട  ടതറപ്പോണട.  'എയം'  ആണട  യഥപ്പോര്ത്ഥ  ഇനറിഷദല്),  ശന്നീ.  ടക.ടക.  മപനപ്പോഹരന,
മുനറിസറിപല്  എഞറിനന്നീയര്മപ്പോരപ്പോയ  ശന്നീ.  പറി.  ആര്.  സജറികുമപ്പോര്,  ശന്നീ.  ടക.  മനസൂര്
(ററിടപയര്ഡട),  ശന്നീ.  എ.  ഹപ്പോലറിദട(ററിടപയര്ഡട)   എനറിവരറില് നറിനട  17,147 രൂപ വന്നീതയം
ഈടെപ്പോക്കറി  നഗരസഭപ്പോ  ഫണറില്  ഒടുക്കുനതറിനട  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുടടെ  എ 3-
9566/04(ഓഡറിറട)  തന്നീയതറി:14-1-2008  ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരയം  ആവശദടപടുകയുണപ്പോയറി.
ഉത്തരവട  ടടകപററി  15  ദറിവസത്തറിനകയം  തുക  ഒടുക്കുവപ്പോനപ്പോണട  ആവശദടപടതട.  ഇതറിനട
ശന്നീ. പറി.ആര്. സജറികുമപ്പോര്, ശന്നീ. ടെറി. പത്മനപ്പോഭന, ശന്നീ. എയം. പവറിതന, ശന്നീ. ടക.ടക. മപനപ്പോഹരന,
ശന്നീ.  ആര്.  മപനപ്പോജ്കുമപ്പോര്  എനറിവര്  സമര്പറിച  മറുപടെറി  സസന്നീകപ്പോരദമടലനട  നഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററിയുടടെ എ 3-9566(ഓഡറിറട)  തന്നീയതറി, 29-5-2008 കത്തട പ്രകപ്പോരയം അററിയറിക്കുകയുണപ്പോയറി.
എനപ്പോല് ഈ അററിയറിപറില് തുക ഒടുപക്കണ സമയപരറിധറിടയക്കുററിചട  പരപ്പോമര്ശറിചറിടറില.
ശന്നീ. എന. രപമശന, ശന്നീ.എ.ഹപ്പോലറിദട, ശന്നീ. മനസൂര് എനറിവര്ക്കട യഥപ്പോക്രമയം 22-3-2008,
8-4-2008,  9-6-2008  തന്നീയതറികളറില് ഇക്കപ്പോരദയം  സയംബനറിച ടസക്രടററിയുടടെ  14-1-2008-ടല
അററിയറിപട  അയചടകപ്പോടുത്തുടവങറിലുയം  മൂവരുയം  നപ്പോളറിതുവടര  യപ്പോടതപ്പോരു  മറുപടെറിയുയം
സമര്പറിചറിടറില.  ഇവരറില്  നറിനട  തുക  ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള  തുടെര്  നടെപടെറികടളപ്പോനയം നഗരസഭ
സസന്നീകരറിചറിടറില. നഗരസഭയട നഷമപ്പോയ 1,37,171 രൂപയറില് യപ്പോടതപ്പോരു തുകയുയം നപ്പോളറിതുവടര
നഗരസഭപ്പോ ഫണറില് വരവട വനറിടറിടലനട ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന.

(2) നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടര് നടെപടെറി സസന്നീകരറിച വരുന. 

ഇപപപ്പോഴടത്ത സറിതറി നഗരസഭയറില് ലഭദമല. 

31-12-2008-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറികവറിവരയം

3.8.8   ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയ  എടട  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നറിനയം  17,147  രൂപ  വന്നീതയം
ഈടെപ്പോക്കറി ഒരു മപ്പോസത്തറിനകയം ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന സമറിതറി ആവശദടപട. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ   29-3-2016-  ടല കത്തട  .

3.8.9  ബഹ.  പകരള  അഡറിനറിസ ടപട്രറന്നീവട  ടടട്രബന്യൂണലറിടന്റെ  വറിധറിനദപ്പോയയം
നടെപറിലപ്പോക്കറി  നഷത്തുക  ഈടെപ്പോക്കുനതറില്  നറിനയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട.  (ററി.  എ.  നമര്
957/2013  നമര്  പകസറിപന്മേല്  ബഹ.അഡറിനറിസ ടപട്രറന്നീവട  ടടട്രബന്യൂണല്  പുറടപടുവറിച
8-12-2014-ടല വറിധറിനദപ്പോയയം.)
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3.9.1  പസ്റ്റേപ്പോര്  പര്പചയ്സട  ചെടങ്ങള്  ലയംഘറിചടകപ്പോണട  ടടെലറിപഫപ്പോണ്  ടടലന
സപ്പോപറിക്കപ്പോന  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിച  അനടത്ത  മുനറിസറിപല്  എഞറിനന്നീയര്ക്കുയം  ടസക്രടററിക്കുയം
എതറിരപ്പോയറി നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കണടമനട തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപട ടസക്രടററിപയപ്പോടെട ആവശദടപടുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.9.2  നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശത്തറിപന്മേല് തപദ്ദേശസസയയംഭരണ ടസക്രടററി
സസന്നീകരറിച നടെപടെറികടള സയംബനറിച വറിവരയം ലഭദമപ്പോയറിടറില.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.9.3  നറിയമസഭപ്പോസമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശയം പപ്പോലറിക്കപ്പോത്തതറിനട വറിശദന്നീകരണയം പതടെപ്പോവനതപ്പോണട. 

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറികവറിവരയം

3.9.4 പസ്റ്റേപ്പോര് പര്പചസട ചെടങ്ങള് ലയംഘറിചടകപ്പോണട ടടെലറിപഫപ്പോണ് ടടലന സപ്പോപറിക്കപ്പോന
നടെപടെറി  സസന്നീകരറിച  അനടത്ത  മുനറിസറിപല്  എഞറിനന്നീയര്ക്കുയം  ടസക്രടററിയയം  എതറിടര
വകുപതല  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കണടമന  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശയം
പപ്പോലറിക്കപ്പോത്തതറില് വറിശദന്നീകരണയം പതടുവപ്പോന സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച.

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.9.5  പസ്റ്റേപ്പോര്  പര്പചസട  ചെടങ്ങളറില്  വന്നീഴ്ച  വരുത്തറിയതട  ടെറി  കപ്പോലടത്ത
ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന ശന്നീ. പഗപ്പോപറിനപ്പോഥ കുറുപയം, എഞറിനന്നീയറപ്പോയറിരുന ശന്നീ. സലപ്പോഹദ്ദേന്നീനുമപ്പോയറിരുന.
അവര് യഥപ്പോക്രമയം 1999-ലുയം 1998-ലുയം ററിടയര് ടചെയപപപ്പോയതറിനപ്പോല് വകുപതല നടെപടെറികള്ക്കട
കഴറിയുനറില എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന. 
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3.10.1   വര്ക്കട  ടടസറട  ടടകമപ്പോറുനതറിനുമുമട  കരപ്പോറുകപ്പോരനട  തുക  നല്കറിയതുയം,
കപ്പോലപ്പോവധറി  കഴറിഞ  നറിപകപ  സര്ടറിഫറിക്കറ്റുകള്  വപ്പോങ്ങറി  സൂകറിചതുയം
ചെടവറിരുദമപ്പോടണനട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.  നഗരസഭ  അധറികൃതരുടടെ  തറികഞ
അനപ്പോസയപ്പോണറിടതനയം  ഭപ്പോവറിയറില്  ഇത്തരയം  കപ്പോരദങ്ങളറില്  കുറചകൂടെറി  ശുഷപ്പോന്തറി
പുലര്ത്തണടമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

224/2021.
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3.10.2  സമറിതറി നല്കറിയ മപ്പോര്ഗ്ഗ നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് പ്രകപ്പോരയം പ്രവര്ത്തറിക്കുനതപ്പോടണനട
നഗരസഭപ്പോ അധറികൃതര് ഉറപട നല്കറിയറിടണട. ആയതട നടെപറിലപ്പോക്കുന കപ്പോരദയം ഭരണവകുപട
ശദറിക്കുനതപ്പോണട. 
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3.11.1  ടതളറിടവടുപട പവളയറില് സമറിതറിയറില് ഹപ്പോജരപ്പോയറി ബനടപട വറിഷയത്തറില്
ടതളറിവട  നല്കറിയ  ടസക്രടററി  തുടെര്നടെപടെറികള്  സസന്നീകരറിക്കുനതറില്  വന്നീഴ്ച
വരുത്തറിയതറിനപ്പോല്  വകുപതലത്തറില്  അടെറിയന്തര  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കണടമനയം  ഇക്കൗ
ക്രമപക്കടുകള്ക്കട   ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയവടര  കടണത്തപ്പോന  വകുപതലത്തറില്  നടെപടെറി
സസന്നീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.11.2  പടറികജപ്പോതറിക്കപ്പോര്ക്കട  സറി  .    എഫട  .    ലപ്പോമട  വറിതരണയം  നടെത്തറിയതറില്
അപപ്പോകത  -   ഉത്തരവപ്പോദറികള്

സമറിതറി മുമപ്പോടക ഹപ്പോജരപ്പോയ ടസക്രടററി ശന്നീ.  ടക.  വറി.  എസട.  ശറിവനപ്പോണട.  ടെറിയപ്പോന
ഇപപപ്പോള്  ടകപ്പോടുങ്ങല്ലൂര്  നഗരസഭയറില്  പസവനമനുഷറിക്കുന.  പദതറി  നറിര്വഹണ
സമയത്തട  പജപ്പോലറി  ടചെയ  ടസക്രടററിയപ്പോയ  ശന്നീ.  ടക.  പത്മനപ്പോഭന  സര്വന്നീസറില്  നറിനയം
വറിരമറിച. 

24-10-2007-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം   

3.11.3   പ്രസ്തുത  ഖണറികയറില്  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയപ്പോയ  കുറക്കപ്പോര്ടക്കതറിടര
വകുപതല  അചടെക്ക  നടെപടെറി  എടുക്കണടമനതറിപന്മേല്  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കപ്പോടത
കുറക്കപ്പോരപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  ലറിസ്റ്റേട  മപ്പോതയം  ലഭദമപ്പോക്കറിയ    നഗരകപ്പോരദ  ഡയറക്ടറുടടെ
നടെപടെറി  ദക്കൗര്ഭപ്പോഗദകരമപ്പോയറിപപപ്പോടയനട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകയുയം  28-11-2007-ല്
തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  വകുപട  ടസക്രടററി,  നഗരകപ്പോരദ  ഡയറക്ടര്,  ബനടപട  നഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററി  എനറിവരറില്  നറിനയം  സര്ക്കപ്പോര്  സസന്നീകരറിച  നടെപടെറികളടടെ  വറിശദപ്പോയംശയം
ആരപ്പോയുവപ്പോനുയം തന്നീരുമപ്പോനറിച. 

23-11-2007-  ടല കത്തു പ്രകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറി

3.11.4   ടസക്രടററിയപ്പോയ  ശന്നീ.  ടക.  വറി.എസട.  ശറിവടനതറിടര  ചെപ്പോര്ജട   ടമപമപ്പോ  തയപ്പോറപ്പോക്കറി
സര്ക്കപ്പോരറില്  27-10-2007-നട  സമര്പറിചറിടണട.  എനപ്പോല് ശന്നീ.  ശറിവടനതറിടര നറിലവറിലുണപ്പോയറിരുന
മറട  ശറികണനടെപടെറികളടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി ടെറിയപ്പോടന ജറി.ഒ.  (ആര്ററി.)  251/07/വറിജറിലനസട/27-10-2007
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ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരയം  27-10-2007  മുതല്  സര്വന്നീസറില്  നറിനയം  നറിര്ബനറിത  ടപനഷന  നല്കറി
പറിരറിചയചറിരറിക്കുന.  ക്രമപക്കടെറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ ബനടപട ടസക്രടററി  ശന്നീ.  ടക.  പത്മനപ്പോഭന
2000-ല് ററിടയര് ടചെയ.  ടതറപ്പോയ നടെപടെറി ക്രമയം സസന്നീകരറിചതറിനട  സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനയം അയംഗന്നീകപ്പോരയം
പനടുനതറിനട നഗരസഭ 21-11-2007-ല് സര്ക്കപ്പോരറില് അപപക സമര്പറിച.

28-11-2007-  ടല  ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗത്തറില് സര്ക്കപ്പോര് സമറിതറി മുമപ്പോടക നല്കറിയ മറുപടെറി

3.11.5   സമറിതറിയറില് ഹപ്പോജരപ്പോയറി ടതളറിവ നല്കറിയ ടസക്രടററി തുടെര് നടെപടെറികള്
സസന്നീകരറിക്കുനതറില്  വന്നീഴ്ച  വരുത്തറിയതറിനപ്പോല്   വകുപതലത്തറില്  അടെറിയന്തര  നടെപടെറി
സസന്നീകരറിക്കണടമന  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  എന്തട  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിചടവന
സമറിതറിയുടടെ  പചെപ്പോദദത്തറിനട  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസന  തൃശ്ശൂരറില്  വചട  ടടകക്കൂലറി
വപ്പോങ്ങറിയതറിനട  വറിജറിലനസട  പറിടെറികൂടെറിയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  നറിര്ബനറിത
വറിരമറിക്കല്  നല്കറിടക്കപ്പോണട  27-10-2007-ല്  ഉത്തരവട  ഇറങ്ങറിയതപ്പോയറി  ടകപ്പോയറിലപ്പോണറി
നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച. 

28-11-2007-  ടല   സമറിതറി പയപ്പോഗ തന്നീരുമപ്പോനയം

3.11.6  സര്വന്നീസറില് നറിനട നന്നീക്കയം ടചെയതുടകപ്പോണട വകുപതല നടെപടെറിക്കട പ്രസകറി
ഇലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള  നടെപടെറി  അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന  സമറിതറി
തന്നീരുമപ്പോനറിച. 

ഖണറിക നമര്  127, 128

ശറിപപ്പോര്ശ

3.12.1  കൃഷറി  നടെപത്തണ  ഭൂമറി  കടണത്തുകപയപ്പോ  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കടള  ടതരടഞടുക്കുകപയപ്പോ
ടചെയപ്പോടത  വദകമപ്പോയ  ധപ്പോരണയറിലപ്പോടത  പദതറി  പണയം  പപ്പോഴപ്പോക്കറി  പദതറിടയ
അനറിശറിതതസത്തറിപലക്കട  നയറിക്കുന  ഒരു  കപ്പോഴ്ചയപ്പോണട  കപ്പോണപ്പോന  സപ്പോധറിക്കുനടതനട
സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. 

3.12.2 ഇത്തരത്തറിലുള്ള  ക്രമപക്കടെറിനട  കപ്പോരണക്കപ്പോരപ്പോയ  ബനടപട
ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര  വകുപതലത്തറില്  നടെപടെറികള്  സസന്നീകരറിക്കണടമനയം  ഇതു
സയംബനറിച നടെപടെറികള് ഡയറക്ടടറക്കൂടെറി അററിയറിക്കണടമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
30  ദറിവസത്തറിനുള്ളറില്  സമറിതറിക്കട  മറുപടെറി  നല്കുനതറിനുള്ള  നറിര്പദ്ദേശത്തറിനുപമല്
നപ്പോളറിതുവടര യപ്പോടതപ്പോരു മറുപടെറിയുയം ലഭറിചറിടലനതട സമറിതറി ഗക്കൗരവപൂര്വയം വന്നീകറിക്കുന.
സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശയം  യഥപ്പോസമയയം  പപ്പോലറിക്കുനതറിനട  ടപപ്പോതുനറിര്പദ്ദേശയം  വകുപതലത്തറില്
നല്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.12.3  ടടകപതപ്പോല കൃഷറി പരപ്പോജയയം-നറിര്വഹണ ഉപദദപ്പോഗസന അസറിസ്റ്റേന്റെട കൃഷറി
ഓഫന്നീസര്,  ടകപ്പോയറിലപ്പോണറി,  ടസക്രടററി,   ശന്നീ.  ടക.  പത്മനപ്പോഭന   (ററിട.),  ഗുണപഭപ്പോക
കമറിററി കണ്വന്നീനര്,  ശന്നീ. വറി. പറി ഗയംഗപ്പോധരന. 

24-10-2007-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ തന്നീരുമപ്പോനയം

3.12.4  പമല്  ഖണറികയറില്  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയപ്പോയ,  കുറക്കപ്പോര്ടക്കതറിടര
വകുപതല അചടെക്ക നടെപടെറി എടുക്കണടമനതറില് നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കപ്പോടത കുറക്കപ്പോരപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ ലറിസ്റ്റേട മപ്പോതയം സമറിതറിക്കട ലഭദമപ്പോക്കറിയ നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടറുടടെ നടെപടെറി
നറിര്ഭപ്പോഗദകരമപ്പോയറിപപപ്പോടയനട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകയുയം  ഇതട  സയംബനറിചട  
28-11-2007-ല് തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപട ടസക്രടററി,  നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടര്, ബനടപട
നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി എനറിവരറില് നറിനയം സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറികളടടെ വറിശദപ്പോയംശയം
ആരപ്പോയുവപ്പോനുയം സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച. 

23-11-2007-  ടല   കത്തു പ്രകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറി

3.12.5  ഇക്കൗ ക്രമപക്കടെറിനട കപ്പോരണയം പപ്രപ്പോജക്ടട നടെപപ്പോക്കുനതറിനട മുനപപ്പോയറി കൃഷറി ഭൂമറി
കടണത്തപ്പോതറിരുനതുയം  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കടള  ടതരടഞടുക്കപ്പോതറിരുനതുമപ്പോണട.  ഇവ
പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കപ്പോടത ടടകപതപ്പോല കൃഷറിക്കപ്പോയറി 9,150  രൂപ ടചെലവട ടചെയ. ഇക്കൗ നടെപടെറിക്കട
ഉത്തരവപ്പോദറി  ടെറി  കപ്പോലഘടത്തറിടല  ടകപ്പോയറിലപ്പോണറി  കൃഷറി  വറികസന  ഓഫന്നീസര്  ആണട.
ടെറിയപ്പോനറില് നറിനയം അനപ്പോവശദമപ്പോയറി ടചെലവട ടചെയ 9,150  രൂപ ഇക്കൗടെപ്പോക്കുവപ്പോന നഗരസഭ
ടസക്രടററി 21-11-2007-ല് പനപ്പോടന്നീസട നല്കറിയറിടണട. 

നറിശറിത സമയത്തറിനകയം  സമറിതറിക്കട  മറുപടെറി  നല്കുനതറിനട  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കുന
വകുപതല സര്ക്കുലര് പുറടപടുവറിച. (എഫട.2-2966/06 തന്നീയതറി 26-10-2007) 

28-11-2007-  ടല   ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗത്തറില് സര്ക്കപ്പോര് സമറിതറി മുമപ്പോടക നല്കറിയ
മറുപടെറി

3.12.6  വകുപതല  നടെപടെറി  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയതറിപന്മേല്  എന്തട   നടെപടെറി
സസന്നീകരറിചടവനള്ള  സമറിതറിയുടടെ  പചെപ്പോദദത്തറിനട  ഇയംപ്ലൈറിടമന്റെറിയംഗട  ഒപ്പോഫന്നീസര്  കൃഷറി
ഓഫന്നീസറപ്പോയറിരുനടവനയം,  ആ കൃഷറി ഓഫന്നീസററില് നറിനയം തുക ററിക്കവര് ടചെയ്യുനതറിനട
വകുപറിപലയട കത്തട നല്കറിയതപ്പോയുയം നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടര് സമറിതറിടയ അററിയറിച.  കൃഷറി
ഓഫന്നീസറുടടെ മറുപടെറി കത്തറില് കണ്വന്നീനര് വഴറി തുക ടചെലവഴറിചതപ്പോയുയം ബപ്പോക്കറി ടടപസ
നഗരസഭയറിപലയട  തറിരറിടക  അടെചതപ്പോയുയം  അററിയറിചടവനട  ടകപ്പോയറിലപ്പോണറി  നഗരസഭപ്പോ
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ടസക്രടററിയുയം സമറിതറിടയ അററിയറിച. ടകപ്പോയറിലപ്പോണറി നഗരസഭയുടടെ 18-6-1998-ടല 17-ാം
നമര് തന്നീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം  1997-1998  സപ്പോമത്തറിക വര്ഷടത്ത പടറികജപ്പോതറി പമഖലയറിലുയം
മറട  അനുബന പമഖലയറിലുയം ടചെലവഴറിക്കപ്പോന ബപ്പോക്കറിയുള്ള പദതറി പണയം ഉപപയപ്പോഗറിചട
പടറികജപ്പോതറിക്കപ്പോരപ്പോയവരുടടെ  180  വന്നീടുകള്ക്കട  സറി.എഫട.  ലപ്പോയംപുകള്  വപ്പോങ്ങറി  വറിതരണയം
ടചെയ്യുനതറിനട പുതറിയ ഒരു പപ്രപ്പോജക്ടട  ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയതപ്പോയുയം ആയതറിനട കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ
അയംഗന്നീകപ്പോരയം വപ്പോങ്ങറിയതപ്പോയുയം ടകപ്പോയറിലപ്പോണറി നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച. 

28-11-2007-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

3.12.7  വകുപതല നടെപടെറി കപ്പോരറിടടഫ ടചെയടകപ്പോണട സമറിതറിയട നല്കറിയ കത്തറില്
ഉപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോരുടടെ  പപരട  മപ്പോതമപ്പോണട   ഉള്ളടതനയം  എന്തട  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിചടവനട
പറഞറിടറിടലനയം  ആയതറിനപ്പോല്  അന്തറിമ  തന്നീരുമപ്പോനയം  എടുക്കുനതറിനട  സമറിതറിയട
സപ്പോധറിക്കപ്പോടത  വരുനടവനയം  ഇടതലപ്പോയം  സയംഭവറിക്കുനതട  കമന്യൂണറിപക്കഷന  ഗദപ്പോപട
ടകപ്പോണപ്പോടണനയം  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപട.  ഒരപ്പോഴ്ചയകയം  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്
സസന്നീകരറിച  നടെപടെറികളടടെ  വറിശദവറിവരയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്  മുപഖന
സമറിതറിയട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന സമറിതറി ആവശദടപട. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.12.8  ടടകപതപ്പോല കൃഷറി നടെത്തുനതറിനട  ആവശദമപ്പോയ പുറപമപ്പോക്കട  ഭൂമറി  അളനട
തറിടടപടുത്തറി  കൃഷറി  ആവശദത്തറിനട  തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനട  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കടള
ടതരടഞടുത്തട പദതറി നടെപറില് വരുത്തുനതറിനുയം നറിര്വഹണ ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയ കൃഷറി
ഓഫന്നീസടറ ചുമതലടപടുത്തറി 50,000  രൂപ 31-10-1997-നട ടടകമപ്പോററിയറിടണട. 

ഗുണപഭപ്പോക  കമറിററി  കണ്വന്നീനറപ്പോയറി  ശന്നീ.  വറി.  പറി.  ഗയംഗപ്പോധരടന  ടതരടഞടുത്തറിടണട.
ഗുണപഭപ്പോക ലറിസ്റ്റേട  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തറില് നഗരസഭയറിടല  2,  5,  6,  8
വപ്പോര്ഡുകളറിടല കര്ഷകര്ക്കട 9,150  രൂപയുടടെ ധനസഹപ്പോയയം നല്കറിയറിടണട. ടടകപതപ്പോല
തണറിടന്റെ വറിതരണവയം നടെന്നീലുയം ശരറിയപ്പോയ സമയത്തലപ്പോത്തതറിനപ്പോലുയം ടടകപതപ്പോല തണറിടന്റെ
ലഭദത  കുറവയം  കപ്പോരണമപ്പോണട  പരറിപപ്പോടെറി  തുടെര്നട  നടെത്തപ്പോന  കഴറിയപ്പോടത  വനതട  എനട
പബപ്പോധറിപറിക്കുന. ബപ്പോക്കറി വന തുക 40,850  രൂപ പടറികജപ്പോതറി സറി.എഫട.എല്. വറിതരണ
പപ്രപ്പോജക്ടറിപലയപ്പോയറി മപ്പോററി ടചെലവപ്പോക്കറിയറിടണട. 

പടറികജപ്പോതറി  സന്നീകളടടെ   ഉനമനത്തറിനപ്പോയറി  ആരയംഭറിച  ടടകപതപ്പോല കൃഷറി  പദതറി
വറിഹറിതത്തറില്  9,150  രൂപയപ്പോണട  1997 -1998  വര്ഷത്തറില് ടചെലവഴറിചതട.  പശഷറിക്കുന
40,850  രൂപ  വകമപ്പോററി  പടറികജപ്പോതറിക്കപ്പോര്ക്കട സറി.എഫട.എല്.  വറിതരണ പദതറിക്കപ്പോയറി
വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകയുണപ്പോയറി.
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 ടടകപതപ്പോല കൃഷറി പദതറിയുടടെ നറിര്വഹണ ഉപദദപ്പോഗസരപ്പോയ കൃഷറി ഓഫന്നീസററില്
നറിനയം വറിശദന്നീകരണയം ആവശദടപടറിരുന.  പ്രസ്തുത കപ്പോലഘടത്തറില് കൃഷറി ഭവനറില് രണട
ഒപ്പോഫന്നീസര്മപ്പോര് ചെപ്പോര്ജട  എടുത്തറിരുനടവനയം ഓപരപ്പോ കൃഷറി ഓഫന്നീസറുയം  ഇക്കൗ പദതറിയുടടെ
കണ്വന്നീനര്ക്കട  യഥപ്പോക്രമയം  4,900  രൂപ  4,250  രൂപ  പ്രകപ്പോരയം  ആടക  9,150  രൂപ
നല്കറിയറിടടണനയം മറുപടെറിയറില് വറിശദന്നീകരറിക്കുകയുണപ്പോയറി. 

രണട കൃഷറി ഓഫന്നീസര്മപ്പോരറില് ഒരപ്പോളപ്പോയ ഷന്നീല പറി.  ആര്.പനപ്പോടെട ആവശദടപടതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  4,900  രൂപ  21-11-2013-ടല  01/11301400042  രശന്നീതട  പ്രകപ്പോരയം
നഗരസഭപ്പോ ഫണറില് ഒടുക്കറിയറിടണട. ആയതറിനപ്പോല് 4,900   രൂപയുടടെ ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം
അവസപ്പോനറിപറിക്കണടമനട അപപകറിക്കുന.  

4,250 രൂപ ടചെലവഴറിച കപ്പോലഘടത്തറിടല കൃഷറി ഓഫന്നീസര് ഇപപപ്പോള് എവറിടടെയപ്പോണട
പ്രവര്ത്തറിക്കുനടതനട  അററിയപ്പോന  കഴറിഞറിടറില.  ററിടയര്  ടചെയതപ്പോയറി  അററിയുന.
ബനടപട നറിര്വഹണ ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കുനതറിനട 6-12-2007-
നട പ്രറിനസറിപല് അഗറികള്ചറല് ഓഫന്നീസര് പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെറിനട കത്തട നല്കറിയറിരുന. 15
വര്ഷയം   മുമള്ള  വറിഷയമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇതട  സയംബനറിചട  തുടെര്  നടെപടെറികള്  ഒനയം
സസന്നീകരറിക്കപ്പോന  സപ്പോധറിക്കപ്പോത്ത  അവസയപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം
അവസപ്പോനറിപറിക്കുനതറിനട അപപകറിക്കുന. 

ഭരണ  വകുപറിടന്റെ  മറുപടെറിനഃ-സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശയം  യഥപ്പോസമയയം  പപ്പോലറിക്കുനതറിനട
26-10-2007-ടല  എഫട2/2966/06-ാം  നമര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകപ്പോരയം  എലപ്പോ  നഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററിമപ്പോര്ക്കുയം കര്ശന നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിടണട. 

ഇതട  സയംബനറിചട  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  ഇക്കൗ  ഒപ്പോഫന്നീസറിടല  27-8-2014-ടല
എഫട2/2966/06/ന.ക.വ-ാം  നമര്    കത്തട   പ്രകപ്പോരയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഡയറക്ടടറ
അററിയറിചറിടണട.  

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.12.9  7-8-2015-നട  ടകപ്പോയറിലപ്പോണറി  നഗരസഭയറില്  പനരറില്പപപ്പോയറി  ടടകപതപ്പോല
കൃഷറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഫയലുകള്  പരറിപശപ്പോധറിച.  നഗരസഭ  അററിയറിചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില് ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി ബപ്പോധദത ചുമത്തറിയ കൃഷറി ഓഫന്നീസര് ശന്നീമതറി ഗന്നീത ടക.  ജറി.
സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  സമയത്തട  പനരറിടട  ഹപ്പോജരപ്പോയറി.  ഫയല്  പരറിപശപ്പോധറിചതറില്,
ടടകപതപ്പോലകൃഷറിക്കപ്പോയറി  വകയറിരുത്തറിയ  50,000  രൂപയറില്  9,150  രൂപ പദതറിക്കപ്പോയറി
ടചെലവഴറിചറിടണട.  ഇക്കൗ  തുകയട  വപ്പോങ്ങറിയ  ടടകപതപ്പോലത്തുണ്ടുകള്  ടതരടഞടുക്കടപട
വപ്പോര്ഡുകളറില് നടപറിടെറിപറിചറിടടണനയം അനടത്ത മുനറിസറിപല് ടചെയര്മപ്പോടന്റെ വദകമപ്പോയ
നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരമപ്പോണട  തുക  നല്കറിയടതനയം  ശന്നീമതറി  ഗന്നീത  ടക.  ജറി.  1-2-2008-ല്
ടകപ്പോയറിലപ്പോണറി കൃഷറി ഓഫന്നീസര്ക്കട നല്കറിയ കത്തറില് വദകമപ്പോക്കുന.
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 നറിര്വഹണ ഘടത്തറില് മഴ അവസപ്പോനറിചതറിനപ്പോല് പപ്രപ്പോജക്ടട പ്രസ്തുത സപ്പോമത്തറിക
വര്ഷയം നടെത്തപ്പോന പ്രയപ്പോസമപ്പോകുടമനട ശന്നീമതറി ഷന്നീല പറി. ആര്. (നറിര്വഹണപ്പോരയംഭത്തറിലുണപ്പോയറിരുന
കൃഷറി ഓഫന്നീസര്) 2-12-1997-നട നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിക്കയച കത്തറില് സൂചെറിപറിക്കുനണട.
എനപ്പോല് ഇക്കൗ നറിര്പദ്ദേശയം പപ്പോലറിചറില. ആയതറിനപ്പോല് തടന പദതറി പരപ്പോജയടപട. 

നറിര്വഹണ കപ്പോലഘടത്തറില് ശന്നീമതറി  ഷന്നീല പറി.  ആര്.,  ശന്നീമതറി  ഗന്നീത ടക.  ജറി.
എനന്നീ  കൃഷറി  ഓഫന്നീസര്മപ്പോര്  പദതറിയുടടെ  കണ്വന്നീനറപ്പോയ  ശന്നീ.  വറി.  പറി.  ഗയംഗപ്പോധരനട
യഥപ്പോക്രമയം 4,900  രൂപ, 4,250  രൂപ പ്രകപ്പോരയം ആടക 9,150 രൂപ നല്കറിയറിടണട. ഇതറില്
ശന്നീമതറി.  പറി.  ആര്.  ഷന്നീലയുടടെ  ബപ്പോധദത  തുകയപ്പോയ 4,900  രുപ  21-11-2013-ടല
01/11301400042 രശന്നീതട പ്രകപ്പോരവയം ശന്നീമതറി ഗന്നീത ടക. ജറി. യുടടെ ബപ്പോദദതയപ്പോയ 4,250
രൂപ 7-8-2015-ടല 01/11301103477 പ്രകപ്പോരവയം നഗരസഭപ്പോ ഫണറില് അടെവപ്പോക്കറിയറിടണട. 

4,250 രൂപ ടചെലവഴറിച കപ്പോലഘടത്തറിടല കൃഷറി ഓഫന്നീസര് ഇപപപ്പോള് എവറിടടെയപ്പോണട
പ്രവര്ത്തറിക്കുനടതനട അററിയപ്പോന കഴറിഞറിടലനയം ററിടയര് ടചെയതപ്പോയറി അററിയുനതപ്പോയുയം
മറുപടെറിയറില് സൂചെറിപറിക്കുന.  എനപ്പോല് ബനടപട കൃഷറി ഓഫന്നീസറപ്പോയ ശന്നീമതറി ഗന്നീത ടക.
ജറി.  നഗരസഭയട  സമന്നീപത്തപ്പോയറി സറിതറി  ടചെയ്യുന പപയപ്പോളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല കൃഷറി
ഓഫന്നീസറപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തറിചവരുന.  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറിലപ്പോ  ടഡപന്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  1997-1998
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറില്  (നമര് എല്.എഫട. (എയം.1)/152/99 തന്നീയതറി 7-8-1999) പരപ്പോമര്ശ
വറിപധയമപ്പോയ  പമല്  വറിഷയയം  നറിര്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസരപ്പോയ  കൃഷറി  ഓഫന്നീസര്മപ്പോര്
അററിയുനതട  പത്തട  വര്ഷത്തറിനുപശഷയം  5-1-2008-ടല  അനടത്ത  കൃഷറി  ഓഫന്നീസറുടടെ
കത്തട  മുപഖനയപ്പോടണനയം  ആയതറിനപ്പോല്  യഥപ്പോസമയയം  മറുപടെറി  സമര്പറിക്കപ്പോന
കഴറിഞറിടലനയം സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോ സമയത്തട പനരറില് ഹപ്പോജരപ്പോയ ശന്നീമതറി ഗന്നീത. ടക.
ജറി. കൃഷറി ഒപ്പോഫന്നീസര് പബപ്പോധറിപറിച. 

ഖണറിക നമര് 131

ശറിപപ്പോര്ശ

3.13.1  ഒപ്പോഡറിറട  പരറിപശപ്പോധനയറില്  കടണത്തറിയ  ക്രമപക്കടുകള്  തന്നീര്പപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി
ബനടപട  ഫയലുകളയം  മറ്റു  അനുബന  പരഖകളയം  എല്.എഫട.എ.  ഡയറക്ടര്ക്കട
നല്കണടമനയം ഫയലുകള് കറിടപ്പോത്തപകയം ആ വറിവരയം എല്.എഫട.എ.  ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട
സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കണടമനയം  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്
സമറിതറിയറില് ഹപ്പോജരപ്പോയറി  ബനടപട വറിഷയത്തറില് ടതളറിവട  നല്കറിയ ടസക്രടററി  തുടെര്
നടെപടെറികള്  സസന്നീകരറിക്കുനതറില്  വന്നീഴ്ച  വരുത്തറിയതറിനപ്പോല്  വകുപതലത്തറില്  അടെറിയന്തര
നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കണടമനയം ഇക്കൗ ക്രമപക്കടുകള്ക്കട ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയവടര കടണത്തപ്പോന
വകുപതലത്തറില് നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.13.2   മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കട വള്ളയം, വല എനറിവ വറിതരണയം ടചെയ വകയറില്
ക്രമപക്കടെട-ഉത്തരവപ്പോദറികള്-ശന്നീ. വറി. വറി. ഇക്ബപ്പോല്-കണ്വന്നീനര്, ശന്നീ. വറിജയന-കണ്വന്നീനര്. 

24-10-2007-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ തന്നീരുമപ്പോനയം

3.13.3   പ്രസ്തുത  ഖണറികയറില്  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയപ്പോയ  കുറക്കപ്പോര്ടക്കതറിടര
വകുപതല  അചടെക്ക  നടെപടെറി  എടുക്കണടമനതറിപന്മേല്  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കപ്പോടത
കുറക്കപ്പോരപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  ലറിസ്റ്റേട  മപ്പോതയം  സമറിതറിയറില്  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നഗരകപ്പോരദ
ഡയറക്ടറുടടെ  നടെപടെറി  ദക്കൗര്ഭപ്പോഗദകരമപ്പോയറിപപപ്പോടയനട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകയുയം  ഇതട
സയംബനറിചട  28-11-2007-ല്  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  വകുപട  ടസക്രടററി,  നഗരകപ്പോരദ
ഡയറക്ടര്,  ബനടപട നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി എനറിവരറില് നറിനയം സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച
നടെപടെറികളടടെ വറിശദവറിവരയം ആരപ്പോയുവപ്പോനുയം സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച. 

23-11-2007-  ടല കത്തു പ്രകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറി

3.13.4  ഫയലുകളയം പരഖകളയം നഗരസഭ ടസക്രടററി 11-8-2007-ല് പലപ്പോക്കല് ഫണട
ഓഡറിറട  വകുപറിനട   നല്കറി  കഴറിഞ്ഞു.  സമറിതറിയട  ഉറപട  നല്കുകയുയം  തുടെര്  നടെപടെറികള്
സസന്നീകരറിക്കപ്പോതറിരറിക്കുകയുയം  ടചെയ  ടസക്രടററി  ശന്നീ.  ടക.  വറി.  എസട.  ശറിവനപ്പോണട.
ടെറിയപ്പോടനതറിടര ചെപ്പോര്ജട ടമപമപ്പോ തയപ്പോറപ്പോക്കറി 27-10-2007-ല് സര്ക്കപ്പോരറില് സമര്പറിചറിടണട.
എനപ്പോല്  ശന്നീ.  ശറിവടന  മറ്റു  ശറികണ  നടെപടെറികളടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  സര്വന്നീസറില്  ജറി.ഒ.
(ആര്.ടെറി)  251/07/വറിജറിലനസട  27-10-2007  ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരയം  27-10-2007  മുതല്
പ്രപ്പോബലദപത്തപ്പോടടെ  നറിര്ബനറിത  ടപനഷന  നല്കറി  പറിരറിചയചറിരറിക്കുന.  ബനടപട
ക്രമപക്കടെറിനട ഉത്തരവപ്പോദറി വദവസകള് പപ്പോലറിക്കപ്പോതറിരുന അനടത്ത നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി
ശന്നീ. ടക. പത്മനപ്പോഭനപ്പോണട. ടെറിയപ്പോന സര്വന്നീസറില് നറിനയം 2000 മപ്പോണറില് ററിടയര് ടചെയ. 

28-11-2007-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ തന്നീരുമപ്പോനയം

3.13.5  സമറിതറിയട  ഉറപട  നല്കുകയുയം  തുടെര്  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കുവപ്പോന  വന്നീഴ്ച
വരുത്തുകയുയം  ടചെയ  ടസക്രടററി  ശന്നീ.  ശറിവടനതറിടര  27-10-2007-ല്  ചെപ്പോര്ജട  ടമപമപ്പോ
തയപ്പോറപ്പോക്കറി സര്ക്കപ്പോരറില് സമര്പറിചതപ്പോയുയം എനപ്പോല് ശന്നീ. ശറിവടന സര്ക്കപ്പോര് മറ്റു ശറികണ
നടെപടെറികളടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  നറിര്ബനറിത  ടപനഷന  നല്കറി  27-10-2007-ല്  പറിരറിചവറിടതപ്പോയുയം
നഗരകപ്പോരദ  ഡയറക്ടര് സമറിതറി  മുനപപ്പോടക അററിയറിചതറിടന്റെ  ടവളറിചത്തറില് സമറിതറിയുടടെ
ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള തുടെര് നടെപടെറി അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന തന്നീരുമപ്പോനറിച.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ    23-3-2009-  ടല കത്തു പ്രകപ്പോരയം ലഭറിച
ററിപപപ്പോര്ടട

3.13.6  മതദടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കട  അനുവദറിച  വള്ളവയം   വലയുയം  വറിതരണയം
ടചെയ്യുനതറിനട  കണ്വന്നീനര്  ശന്നീ.  വറി.  വറി.  ഇക്ബപ്പോലറിനട  അനുവദറിപക്കണറിയറിരുനതട  
13  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട  8,625  രൂപ പതപ്പോതറില്  1,12,125  രൂപയപ്പോണട.  ടെറി തുക  28-5-1997-ടല
609638-ാം നമര് ടചെക്കു പ്രകപ്പോരയം അനുവദറിചറിടണട.  പറിനന്നീടെട  6-7-1997-നട  213033-ാം
നമര് ടചെക്കു പ്രകപ്പോരയം  8,625  രൂപ വന്നീണ്ടുയം അനുവദറിചറിടണട.  ടെറി തുക ശന്നീ.  സറി.  ടക.  ഇമറിചനട
വറിതരണയം  നടെത്തറിയതപ്പോയറി  പനപ്പോടട  ഫയലറില്  പരഖടപടുത്തറിയറിടടണങറിലുയം  ടെറിയപ്പോടന്റെ
ടടകപറട  രസന്നീതട  പരറിപശപ്പോധനയട  ഫയലറില് നറിനയം ലഭറിചറിടറില.  ബപ്പോങട  അക്കക്കൗണറിടന്റെ
പകര്പട  പരറിപശപ്പോധറിചട  പബപ്പോധദടപട.  13  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്  വള്ളവയം  വലയുയം
ടടകപററിയതറിടന്റെ  പരഖകള്  പരറിപശപ്പോധറിചട  പബപ്പോധദടപട.  ഓഡറിറട   ററിപപപ്പോര്ടറില്
പരപ്പോമര്ശറിച  അപപ്പോകതകളറില്  ശന്നീ.  ഇമറിചടന്റെ  രസന്നീതട  ഒഴറിടക  ബപ്പോക്കറിടയലപ്പോയം
പരറിപശപ്പോധറിചട  തടെസവപ്പോദങ്ങള് പരറിഹരറിചറിടള്ളതപ്പോയറി അററിയറിക്കുന.
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3.14.1  ബനടപട  കണ്വന്നീനര്ക്കുയം  നറിര്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനുയം  പനപ്പോടന്നീസട
നല്കണടമനയം   ഒരു  പദതറി  നടെപറില്  വരുത്തുപമപ്പോള്  അനുവര്ത്തറിപക്കണ
നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  എലപ്പോയം  പപ്പോലറിചപ്പോപണപ്പോ  നടെപറിലപ്പോക്കുനടതനട  ഉറപട  വരുത്തണടമനയം
സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില് സമറിതറിയറില് ഹപ്പോജരപ്പോയറി  ബനടപട
വറിഷയത്തറില് ടതളറിവ നല്കറിയ ടസക്രടററി തുടെര് നടെപടെറികള് സസന്നീകരറിക്കുനതറില് വന്നീഴ്ച
വരുത്തറിയതറിനപ്പോല്  വകുപതലത്തറില്  അടെറിയന്തര  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.14.2  വപ്പോഴകൃഷറി  വറികസനയം   -   ഉത്തരവപ്പോദറികള്

പര്പചസട  കമറിററി  കണ്വന്നീനര്  ശന്നീ.  പറി.  ബപ്പോബുരപ്പോജട,  സമറിതറിയറില്  ഹപ്പോജരപ്പോയ
ടസക്രടററി ശന്നീ. ടക. വറി. എസട. ശറിവന. 

24-10-2007-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ തന്നീരുമപ്പോനയം

3.14.3   പ്രസ്തുത  ഖണറികയറില്  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയപ്പോയ  കുറക്കപ്പോര്ടക്കതറിടര
വകുപതല  അചടെക്ക  നടെപടെറി  എടുക്കണടമനതറിപന്മേല്  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കപ്പോടത

224/2021.



50

കുറക്കപ്പോരപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  ലറിസ്റ്റേട  മപ്പോതയം  സമറിതറിക്കട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ
നഗരകപ്പോരദഡയറക്ടറുടടെ  നടെപടെറി  ദക്കൗര്ഭപ്പോഗദകരമപ്പോയറിപപപ്പോടയനട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകയുയം
ഇതട  സയംബനറിചട  28-11-2007 -ല്  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  വകുപട  ടസക്രടററി,  നഗരകപ്പോരദ
ഡയറക്ടര്,  ബനടപട നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി എനറിവരറില് നറിനയം സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച
നടെപടെറികളടടെ വറിശദപ്പോയംശയം ആരപ്പോയുവപ്പോനുയം സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച. 

23-11-2007 -ടല കത്തു പ്രകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറി

3.14.4  വപ്പോഴക്കനകള്  വപ്പോങ്ങറിയ  ഇനത്തറില്  അധറിക  ടചെലവട  വന  തുക
ഇക്കൗടെപ്പോക്കുനതറിനുയം  സബ്സറിഡറി  മപ്പോനദണങ്ങള്  ലയംഘറിചതറിനുയം  ബനടപട
കണ്വന്നീനര്ക്കുയം  നറിര്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനുയം  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി  21-11-2007-ല്
പനപ്പോടന്നീസട നല്കറിയറിടണട.  പദതറി നടെപറിലപ്പോക്കുപമപ്പോള് നടെപടെറി ക്രമങ്ങള് പപ്പോലറിക്കുനണട
എനതട ഉറപ വരുത്തുനതറിനട നഗരസഭപ്പോ തലത്തറിലുയം സര്ക്കപ്പോര് തലത്തറിലുയം ആവശദമപ്പോയ
ശദ ടചെലുത്തുനതപ്പോണട. സമറിതറിയട ഉറപട നല്കുകയുയം തുടെര് നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കുവപ്പോന വന്നീഴ്ച
വരുത്തുകയുയം  ടചെയ  ടസക്രടററി  ശന്നീ.  ശറിവടനതറിടര  27-10-2007   ചെപ്പോര്ജട  ടമപമപ്പോ
തയപ്പോറപ്പോക്കറി സര്ക്കപ്പോരറില് സമര്പറിചറിടണട. എനപ്പോല് ശന്നീ. ശറിവടന സര്ക്കപ്പോര് മറ്റു ശറികണ
നടെപടെറികളടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി നറിര്ബനറിത ടപനഷന നല്കറി 27-10-2007-ല് പറിരറിച വറിട. 

28-11-2007-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ തന്നീരുമപ്പോനയം

3.14.5  സമറിതറിയട  ഉറപട  നല്കുകയുയം  തുടെര്  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കുവപ്പോന  വന്നീഴ്ച
വരുത്തുകയുയം  ടചെയ  ടസക്രടററി  ശന്നീ.  ശറിവടനതറിടര  27-10-2007-ല്  ചെപ്പോര്ജട  ടമപമപ്പോ
തയപ്പോറപ്പോക്കറി സര്ക്കപ്പോരറില് സമര്പറിചതപ്പോയുയം എനപ്പോല് ശന്നീ. ശറിവടന സര്ക്കപ്പോര് മറ്റു ശറികണ
നടെപടെറികളടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  നറിര്ബനറിത  ടപനഷന  നല്കറി  27-10-2007-ല്  പറിരറിചവറിടതപ്പോയുയം
നഗരകപ്പോരദ  ഡയറക്ടര് സമറിതറി  മുനപപ്പോടക അററിയറിചതറിടന്റെ  ടവളറിചത്തറില് സമറിതറിയുടടെ
ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള തുടെര് നടെപടെറി അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച.
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3.15.1  നടെപടെറിക്രമങ്ങളടടെ വദകമപ്പോയ ലയംഘനത്തറിനട  ഉത്തപമപ്പോദപ്പോഹരണമപ്പോണട ഇക്കൗ
ആഡറിറട  പരപ്പോമര്ശടമനയം  ഇതു  സയംബനറിചട  ഡറി.പറി.സറി.യുടടെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്
ഉള്ടപടടെയുള്ള എലപ്പോ ബനടപട പരഖകളയം രണപ്പോഴ്ചയള്ളറില് ഹപ്പോജരപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച.

3.15.2   ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്  മുനറിസറിപല്  ടസക്രടററി  നല്കറിയ  ഉറപകടള
സയംബനറിച തുടെര് നടെപടെറികള് സസന്നീകരറിക്കുനതറില് വന്നീഴ്ച വരുത്തറിയ ഉപദദപ്പോഗസടനതറിടര
വകുപതലത്തറില് അടെറിയന്തര നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.15.3  മുനറിസറിപല് മപ്പോര്ക്കറട നറിര്മപ്പോണയം  -  ദുര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  മൂലമുണപ്പോയ നഷയം  -
ഉത്തരവപ്പോദറികള്

ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശ കപ്പോലയളവറിടല ടസക്രടററി ശന്നീ. ടക. പത്മനപ്പോഭന  (ററിട.), സമറിതറി
മുമപ്പോടക ടതളറിവട നല്കറിയ ടസക്രടററി ശന്നീ. ടക. വറി. എസട. ശറിവന. 

24-10-2007-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ തന്നീരുമപ്പോനയം

3.15.4   പ്രസ്തുത  ഖണറികയറില്  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയപ്പോയ  കുറക്കപ്പോര്ടക്കതറിടര
വകുപതല  അചടെക്ക  നടെപടെറി  എടുക്കണടമനതറിപന്മേല്  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കപ്പോടത
കുറക്കപ്പോരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ ലറിസ്റ്റേട മപ്പോതയം സമറിതറിക്കട ലഭദമപ്പോക്കറിയ നഗരകപ്പോരദഡയറക്ടറുടടെ
നടെപടെറി  ദക്കൗര്ഭപ്പോഗദകരമപ്പോയറിപപപ്പോടയനട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകയുയം ഇതട  സയംബനറിചട
28-11-2007-ല് തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപട ടസക്രടററി,  നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടര് ബനടപട
നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി  എനറിവരറില്  നറിനയം  സര്ക്കപ്പോര്  സസന്നീകരറിച  നടെപടെറികളടടെ
വറിശദപ്പോയംശയം ആരപ്പോയുവപ്പോനുയം സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച. 

23-11-2007-  ടല കത്തു പ്രകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറി

3.15.5   ബനടപട  പരഖകള്  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയട  നല്കുനതറിനട  നഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററിയട  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിയറിടണട.  തുടെര്  നടെപടെറി  സസന്നീകരറിക്കുനതറില്  വന്നീഴ്ച
വരുത്തറിയതട ടതളറിവട നല്കറിയ ടസക്രടററി ശന്നീ. ശറിവടന മറട ആപരപ്പോപണങ്ങളടടെ പപരറില്
27-10-2007-ല് പ്രപ്പോബലദത്തറില് നറിര്ബനറിത ടപനഷന നല്കറി പറിരറിചയചറിരറിക്കുന. 

28-11-2007-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ തന്നീരുമപ്പോനയം

3.15.6  ടതളറിടവടുപട പവളയറില് ടസക്രടററി നല്കറിയ ഉറപകടള സയംബനറിച തുടെര്
നടെപടെറികള് സസന്നീകരറിക്കുനതറില് വന്നീഴ്ച വരുത്തറിയ ശന്നീ.  ശറിവടന മറട  ആപരപ്പോപണങ്ങളടടെ
പപരറില്  നറിര്ബനറിത  ടപനഷന  നല്കറി   പറിരറിചയചറിരറിക്കുനതറിനപ്പോല്  വകുപതല
നടെപടെറിക്കട പ്രസകറിയറിലപ്പോടയനട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകയുയം പ്രസസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്
തുടെര് നടെപടെറി അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന തന്നീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം ടചെയ. 
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3.16.1  വദകമപ്പോയ പരസദയം നല്കപ്പോടത കസപടഷന കണറിക്കുകയുയം ലഭറിച കസപടഷന
തടന  കൃതറിമമപ്പോടണനമുള്ള  നറിരന്നീകണത്തറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  ഇക്കൗ  പദതറി
നറിര്വഹണടത്തപററിയുള്ള  കൂടുതല്  അപനസഷണത്തറിനപ്പോയറി  ഭരണവകുപറിടന
ചുമതലടപടുത്തണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.



52

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.16.2  പദതറികളടടെ  ഇയംപ്ലൈറിടമന്റെറിയംഗട  ഓഫന്നീസറപ്പോയറിരുന  സന്നീനറിയര്  ടവറററിനററി
സര്ജപനപ്പോടെട  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  മുമപ്പോടക  സമര്പറിചതറില്  കൂടുതലപ്പോയറി  എടന്തങറിലുയം
വറിശദന്നീകരണയം  ഉടണങറില്  സമര്പറിക്കപ്പോന  നറിര്പദ്ദേശറിചറിടടണനട  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി
ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.16.3  നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശയം പപ്പോലറിചറിടറില.  ഭരണ വകുപറില് നറിനട
ലഭറിക്കുന അപനസഷണ ററിപപപ്പോര്ടറിനട  അനുസൃതമപ്പോയറി  നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിക്കട  യുകമപ്പോയ
നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കപ്പോവനതപ്പോണട. 

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

3.16.4   പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  ഭരണ  വകുപട  സസന്നീകരറിച  നടെപടെറികളടടെ
പസ്റ്റേറടടമന്റെട ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനട ഭരണ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദടപട.

13-12-2006-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട സര്ക്കപ്പോരറില്
നറിനട ലഭറിച മറുപടെറി

3.16.5  വടെകര  നഗരസഭയറില്  1997-98  കപ്പോലയളവറില്  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ
ജനകന്നീയപ്പോസൂതണ പദതറിയറിടല അപപ്പോകതകള് സയംബനറിചട ഭരണ വകുപട അപനസഷണയം
നടെത്തറി  അനടത്ത  നറിര്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയ  സന്നീനറിയര്  ടവറററിനററി  സര്ജന  
പഡപ്പോ. ടക. എ. പജപ്പോര്ജറിടനതറിടരയുള്ള അചടെക്ക നടെപടെറികള് സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ 21-11-2009-ടല സ.ഉ.
(സപ്പോധപ്പോ) നമര് 1931/2009/എ.ഡറി. നമര് ഉത്തരവട പ്രകപ്പോരയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.16.6  വടെകര  നഗരസഭയറില്  1997-98  കപ്പോലയളവറില്  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ
ജനകന്നീയപ്പോസൂതണ  പദതറികളറില്  മൃഗസയംരകണ  പമഖലയുമപ്പോയറി  ബനടപട  മലബപ്പോററി
ആടുവളര്ത്തല്  (പപ്രപ്പോ.നമര്  12/1997-98),  മുടപക്കപ്പോഴറി  വറിതരണയം  (പപ്രപ്പോ.നമര്  11/1997-98)
എനന്നീ പദതറികളടടെ നടെത്തറിപമപ്പോയറി ബനടപട അപപ്പോകതകളറിപന്മേല് ബഹ. നറിയമസഭപ്പോ
സമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപട പജപ്പോയറിന്റെട  ടസക്രടററി  വകുപതല
അപനസഷണയം നടെത്തറി ററിപപപ്പോര്ടട  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നമര്1931/2009/എ.ഡറി. തന്നീയതറി  21-11-2009
നമര്  ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരയം  പുറടപടുവറിചറിടണട.  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  വകുപട  പജപ്പോയറിന്റെട
ടസക്രടററിയുടടെ  പനതൃതസത്തറിലുള്ള  അപനസഷണത്തറിപലപ്പോ  വകുപതലത്തറില്  നടെത്തറിയ
അപനസഷണത്തറിപലപ്പോ  പമല്  പദതറിയുടടെ  നറിര്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയറിരുന
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പഡപ്പോ.  ടക.  എ.  പജപ്പോര്ജറിടനതറിടര പദതറി നടെത്തറിപട സയംബനറിച വന്നീഴ്ചകള് അലപ്പോടത
പണപ്പോപഹരണയം നടെത്തുകപയപ്പോ ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട ആനുകൂലദങ്ങള് നറിപഷധറിചതപ്പോപയപ്പോ
ഉള്ള കുറങ്ങള് ഒനയം കടണത്തറിയറിടറില എനട വദകമപ്പോക്കറിയറിടണട.  അതറിനപ്പോല് പദതറി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടെപറിലപ്പോക്കുപമപ്പോള്  നടെപടെറിക്രമങ്ങളറില്  വന്നീഴ്ചകള്  ഉണപ്പോകപ്പോന  പപ്പോടെറില
എന  കര്ശന  തപ്പോക്കന്നീതട  നല്കറി  പഡപ്പോ.  ടക.  എ.  പജപ്പോര്ജറിടനതറിടരയുള്ള  അചടെക്ക
നടെപടെറികള് പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറി സര്ക്കപ്പോര് ഉത്തരവട പുറടപടുവറിചറിടണട.
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3.17.1  ജനകന്നീയപ്പോസൂതണത്തറിടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയുയം നഗരസഭയുടടെ ടപപ്പോതുവറികസനത്തറിടന്റെ
ഭപ്പോഗമപ്പോയുയം പറപ്പോഡുപണറികള് നടെത്തുപമപ്പോള് പ്ലൈപ്പോന ഫണട ഉപപയപ്പോഗറിചള്ള പ്രവൃത്തറിയുയം  മറ്റു
ഫണ്ടുകള് ഉപപയപ്പോഗറിചള്ള പ്രവൃത്തറിയുയം ടവപവടറ പരഖടപടുത്തറി വദകമപ്പോക്കത്തക്കവറിധയം പറപ്പോഡട
രജറിസ്റ്റേറുകള് എഴുതറി സൂകറിപക്കണതട അതദപ്പോവശദമപ്പോടണനട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.17.2   നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  വദതദസ  ഫണ്ടുകള്
ഉപപയപ്പോഗറിചട  ടചെയ്യുന പ്രവൃത്തറികള് വദകമപ്പോക്കത്തക്കരന്നീതറിയറില്  രജറിസ്റ്റേറുകള്  എഴുതറി
സൂകറിക്കുനടണന വറിവരയം നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.17.3   നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശയം  പപ്പോലറിചറിടണട.  വദതദസങ്ങളപ്പോയ
ഫണ്ടുകള് ഉപപയപ്പോഗറിചട ടചെയ്യുന പ്രവൃത്തറികള് വദകമപ്പോക്കുന രന്നീതറിയറില് എഴുതറി സൂകറിച
പറപ്പോഡട  രജറിസ്റ്റേര്  പരറിപശപ്പോധനയട  വറിപധയമപ്പോക്കറി.  ആയതറിനപ്പോല്  ടെറി  തടെസയം
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോണട. 

28-5-2014-  ടല കത്തട പ്രകപ്പോരയം ലഭറിച സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറി 

3.17.4   1980-ല്  ആരയംഭറിച  പറപ്പോഡട  രജറിസ്റ്റേറുകള്  ആയറിരുന  നറിലവറില്
ഉണപ്പോയറിരുനതട. ആയതട പഴകറിപപപ്പോയറിടള്ളതറിടന തുടെര്നട പകപ്പോസട ടചെയട 2001-02 മുതല്
പുതറിയ പറപ്പോഡട രജറിസ്റ്റേര് എലപ്പോ വറിശദപ്പോയംശങ്ങളയം സഹറിതയം എഴുതറി സൂകറിച വരുനണട. 

2009-10  വര്ഷടത്ത  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തട
പ്രവൃത്തറികളടടെ  എലപ്പോ  രജറിസ്റ്റേറുകളയം  നല  രന്നീതറിയറില്  സൂകറിച  വരുനടണനട
പരപ്പോമര്ശറിചറിടള്ളതപ്പോണട.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.17.5   2001-02  വര്ഷയം  മുതല്  പുതറിയ  പറപ്പോഡട  രജറിസ്റ്റേര്  എഴുതറി  സൂകറിചട

വരുനടണങറിലുയം ബഹ. നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം ജനകന്നീയപ്പോസൂതണത്തറിടന്റെ

ഭപ്പോഗമപ്പോയുയം  നഗരസഭയുടടെ  ടപപ്പോതുവറികസനത്തറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയുയം  നഗരസഭ  ഏടറടുത്തട

നടെപറിലപ്പോക്കറിയ പറപ്പോഡട  പണറികളറിപന്മേല് പ്ലൈപ്പോന ഫണട ഉപപയപ്പോഗറിചള്ള പ്രവൃത്തറികളയം മറട

ഫണ്ടുകളയം ഉപപയപ്പോഗറിചള്ള പ്രവൃത്തറികളയം ടവപവടറ പരഖടപടുത്തറി സൂകറിചറിടറില.  പറപ്പോഡട

രജറിസ്റ്റേര് എലപ്പോ വറിവരങ്ങളയം ഉള്ടപടുത്തറി കപ്പോലറികമപ്പോയറി സൂകറിച വരുനടണങറിലുയം ഫണട

തറിരറിചള്ള  ഫണറിനയം ഏടതനട വദകമപ്പോക്കുന പരഖടപടുത്തലുകള് നടെത്തറിയറിടറില. 

ഖണറിക നമര് 166

ശറിപപ്പോര്ശ

3.18.1   നറിര്വഹണ  കമറിററി  രൂപന്നീകരറിക്കുനതറിനട  മുമട  സപ്പോധനസപ്പോമഗറികള്ക്കട

കസപടഷന  വറിളറിക്കുകയുയം  അതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  വപ്പോങ്ങറിയ  സപ്പോധന  സപ്പോമഗറികള്

പസ്റ്റേപ്പോക്കട  രജറിസ്റ്റേററില്  പരഖടപടുത്തപ്പോടത  കൃതദവറിപലപ്പോപയം  വരുത്തറിയ  ബനടപട

ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര നടെപടെറി സസന്നീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.18.2   നറിര്വഹണ  കമറിററി  രൂപന്നീകരറിക്കുനതറിനട  മുമട  സപ്പോധനസപ്പോമഗറികള്ക്കട

കസപടഷന വറിളറിക്കുകയുയം വപ്പോങ്ങറിയ സപ്പോധനങ്ങള് പസ്റ്റേപ്പോക്കട  രജറിസ്റ്റേററില് പരഖടപടുത്തപ്പോടത

കൃതദ  വറിപലപ്പോപയം  വരുത്തറിയ  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി

സസന്നീകരറിക്കുനതപ്പോടണനട അററിയറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.18.3 നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശയം പപ്പോലറിചറിടറില. നഗരകപ്പോരദ ടസക്രടററിയുടടെ

5-8-2006-ടല  എ 4-1794/04-ാം  നമര്  വറിശദന്നീകരണത്തറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്

പുകയറിലപ്പോത്ത അടുപട നടെത്തറിപറില് കണ പപപ്പോരപ്പോയ്മകള് മപ്പോപപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോണട. 

13-12-2006-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ തന്നീരുമപ്പോനയം

3.18.4  ടസക്രടററിയുടടെ  കത്തറിടന്റെ  പകര്പട  ലഭദമലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  അടുത്ത

പയപ്പോഗത്തറില് പരറിഗണറിക്കുവപ്പോന തന്നീരുമപ്പോനറിച.
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സര്ക്കപ്പോര് സസന്നീകരറിച നടെപടെറി

3.18.5   നറിര്വഹണ  കമറിററി  രൂപന്നീകരറിക്കുനതറിനട  മുമട  സപ്പോധനസപ്പോമഗറികള്ക്കട
കസപടഷന വറിളറിക്കുകയുയം വപ്പോങ്ങറിയ സപ്പോധനങ്ങള് പസ്റ്റേപ്പോക്കട  രജറിസ്റ്റേററില് പരഖടപടുത്തപ്പോടത
കൃതദ  വറിപലപ്പോപയം  വരുത്തറിയ  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി
സസന്നീകരറിക്കുനതപ്പോടണനട അററിയറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.18.6    നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശയം പപ്പോലറിചറിടറില. നഗരകപ്പോരദ ടസക്രടററിയുടടെ
5-8-2006-ടല  എ 4-1794/04-ാം  നമര്  വറിശദന്നീകരണത്തറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്
പുകയറിലപ്പോത്ത  അടുപട  നടെത്തറിപറില്  കണ  പപപ്പോരപ്പോയ്മകള്  മപ്പോപപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോണട.
ടസക്രടററിയുടടെ കത്തറിടന്റെ പകര്പട ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം സമര്പറിക്കുന.

 ടക. സുപരഷട കുറുപട,
തറിരുവനന്തപുരയം, അദദകന,
2021  ജനുവരറി  13. പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി.
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അനുബനന
പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങള/തുടര്ശനിപധാര്ശകള 

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
സധാപനന/വകുപ്പെപ

നനിഗമനങ്ങള/
തുടര്ശനിപധാര്ശകള

1 2 3 4

1. 2.1.10 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന കണ്ണൂര്  നഗരസഭയനിപലെ  കണനിജനപ
ജജീവനകധാര്കപ  1-4-1994  മുതല്  30-9-1996
വപരയുള്ള കധാലെയളവനില് അര്ഹമധായതനിലെധനികന
ദവരനിയബനിള  ഡനി.എ.  നല്കനിയതനിലൂപട  അധനികന
പചെലെവധായ  തുക  ബനപപ്പെട്ട  ഉദദദധാഗസരനില്
നനിനന  ഈടധാകണപമന്ന  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശയുപട
അടനിസധാനതനില്  വകുപ്പെപ  തലെതനില്  സസ്വജീകരനിച
നടപടനി  സനബനനിച റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ഒരു മധാസതനിനകന
ലെഭദമധാക്കുവധാന് സമനിതനി ആവശദപപ്പെടുന

2. 2.2.13 ” ഷധാസു  (Scheme  for  Housing  and  Shelter
upgradation)  ദലെധാണ്  സനഖദ  യഥധാസമയന
വനിനനിദയധാഗനികധാതതനിനധാല്  നഗരസഭധാ
ഫണനില്  നനിനന  1,63,881  രൂപ
പക.യു.ആര്.ഡനി.എഫപ.സനി.-കപ പനിഴപ്പെലെനിശ നല്കധാന്
കധാരണകധാരധായ ഉദദദധാഗസന്  ശജീ.  പഷയനികപ
ഇസ്മയനിലെനിനപ  എതനിപര  നടപടനി  സസ്വജീകരനികണപമന്ന
സമനിതനി  നനിര്ദദ്ദേശന  പധാലെനിക്കുന്നതനില്  വജീഴ
വരുതനിയതപ  സനബനനിചപ  തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണ
വകുപ്പെപ  വനിശദജീകരണന  ലെഭദമധാക്കുന്നദതധാപടധാപ്പെന
സമനിതനി  നനിര്ദദ്ദേശപ്രകധാരന നടപടനി  സസ്വജീകരനിചപ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ ലെഭദമധാക്കുന്നതനിനുന സമനിതനി ആവശദപപ്പെടുന

3. 2.3.6 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന നദഷധാതവധാദനിയനില് നനിനന നഷത്തുക ഈടധാകനിയ
വനിവരന ഓഡനിറനിപന ദബധാധദപപ്പെടുതനി റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലെഭദമധാക്കുന്ന  മുറയപ  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന
ഒഴനിവധാകധാന് സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന
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4. 2.4.8 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന ഏപറടുക്കുന്ന  പ്രവൃതനിപയ  സനബനനിചപ
വദക്തമധായ ധധാരണദയധാ  രൂപദരഖദയധാ ഇലധാപത
തനിടുകതനില്  തജീരുമധാനപമടുതപ  നടപ്പെനിലെധാക്കുദമ്പധാള
ഉദദ്ദേശലെകദങ്ങള  പൂര്തജീകരനികധാപത  വരനികയുന
ഫണപ ദുരുപദയധാഗന പചെയ്യപപ്പെടുകയുന പചെയ്യുന്നതപ
ഒഴനിവധാക്കുവധാന്    നഗരകധാരദ  ഡയറക്ടര്
പുറപപ്പെടുവനിച  8-2-2007-പലെ  സനി4/2966/06
നമ്പര്  സര്ക്കുലെറനിപന  പകര്പ്പെപ  സനസധാന
ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ മുദഖന ലെഭദമധാക്കുവധാന് സമനിതനി
ആവശദപപ്പെടുന

5. 2.5.7 ” പ്രസ്തുത നഷതനിനപ ഉതരവധാദനിയധായ ഉദദദധാഗസപന
എപ്രകധാരമധാണപ  കപണതനിയപതനന ഈ
വനിഷയവുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  തനിരുവനന്തപുരന ജനിലധാ
ദകധാടതനിയനില്  നനിലെവനിലുളള  ദകസപ  ആരധാണപ
പകധാടുതപതനന ഉളപപ്പെപടയുളള  വനിശദധാനശങ്ങള
അറനിയനികണപമനന  യഥധാര്ത നദഷധാതരവധാദനി
പകതനിപര  നടപടനി  എടുതപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
നല്കണപമനന സമനിതനി ആവശദപപ്പെടുന

6. 2.6.7 ” സമനിതനിയുപട  ശനിപധാര്ശയനിദന്മേലുളള തുടര്നടപടനികള
തസ്വരനിതപപ്പെടുതനി പ്രസ്തുത  വനിവരന  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
പചെയ്യുവധാന് സമനിതനി ആവശദപപ്പെടുന

7. 2.7.8 ” സമനിതനി  മുമ്പധാപക  പതളനിവപ നല്കനി റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
വരുദമ്പധാള  ഒനന  മനിണധാതനിരനിക്കുകയുന  ദഫധാദളധാ
അപ്പെപ ആകന് എടുകധാതനിരനിക്കുകകയുന പചെയ്യുന്ന
പസക്രട്ടറനിമധാര്പകതനിപര നടപടനി സസ്വജീകരനികണ
പമന്നപ  നഗരകധാരദ  ഡയറക്ടദറധാടപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.  അദതധാപടധാപ്പെന   സമനിതനിയുപട
ശനിപധാര്ശയനിദന്മേല്  സസ്വജീകരനിച  നടപടനി
സനബനനിച വനിശദധാനശങ്ങളന, 1-6-2002-ല് നടപടനി
സസ്വജീകരനിക്കുന്നതനിനധായനി   വനിദദധാഭദധാസ   വകുപ്പെനിപന
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അറനിയനിചനിരുന്നതധായനി   പറയുന്ന  കതപ,  എന
ബുകപ  കപണത്തുന്നതനിനപ  സസ്വജീകരനിച  നടപടനി,
ഫയല് കകകധാരദന പചെയനിരുന്ന ഉദദദധാഗസപന
ദപരുവനിവരന  തുടങ്ങനിയവ  ദലെധാകല്  ഫണപ
ഓഡനിറപ    ഡയറക്ടര്  മുദഖന  സമനിതനിയപ
ലെഭദമധാക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

8. 2.8.5 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന തുക  ഈടധാക്കുന്നതനിനു  ദവണനി  അന്നപത
പസക്രട്ടറനിയധായനിരുന്ന  ശജീ.റനി.പനി.  സതജീശനപ
അയച  സര്ചെധാര്ജപ  സര്ട്ടനിഫനികറനിപനതനിപര
ശജീ.  സതജീശന്,  വയനധാടപ  ജനിലധാ ദകധാടതനിയനില്
ഫയല് പചെയ ഒ.പനി.39/03-ാം നമ്പര് ദകസനിപന
നനിലെവനിപലെ  സനിതനി  സനബനനിച  വനിവരന
ലെഭദമധാക്കുവധാന് സമനിതനി ആവശദപപ്പെടുന

9. 2.9.5 ” വനിജനിലെന്സപ  അദനസ്വഷണന  തസ്വരനിതപപ്പെടുതന്നതനിനുളള
നടപടനി  സസ്വജീകരനിക്കുവധാന്  ഭരണ  വകുപ്പെനിദനധാടപ
സമനിതനി  ആവശദപപ്പെടുന.  അദതധാപടധാപ്പെന
വനിജനിലെന്സപ  അദനസ്വഷണ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപന
അടനിസധാനതനില് നടപടനി സസ്വജീകരനിചപ അന്തനിമ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ ലെഭദമധാക്കുവധാന് സമനിതനി  നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

10. 2.10.5 ” പ്രസ്തുത  ശനിപധാര്ശയനിദന്മേല്  സസ്വജീകരനിച
നടപടനികപള  സനബനനിച  അന്തനിമ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലെഭദമധാക്കുവധാന് സമനിതനി ആവശദപപ്പെടുന

11. 2.11.5 ” 1992-93  മുതല്  1997-98  വപരയുള്ള  നനികുതനി
കുടനിശനിക  പനിരനിപചടുക്കുന്നതനിനപ  സസ്വജീകരനിച
നടപടനികള സനബനനിചന പ്രസ്തുത കധാലെയളവനിപലെ
നനികുതനി  കുടനിശനിക  ഈടധാകനി  ഓഡനിറനിപന
ദബധാധദപപ്പെടുതനി അന്തനിമ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലെഭദമധാക്കുവധാനുന സമനിതനി ആവശദപപ്പെടുന.


