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മുഖവുര

കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനിയുസടെ അദദ്ധ്യക്ഷനഭായ ഞഭാന്, സമനിതനിയുസടെ
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം സമനിതനി(2019-2021)യുസടെ 62-ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

കലഭാക്കല്  ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനി (2009-2011)യുസടെ  ഇരുപതനിസയഭാനഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  (കകേഭാഴനികക്കഭാടെറ  കകേഭാര്പകറഷസന  സന്റിംബനനിച്ചറ)  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്
സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേള  അടെനിസഭാനമഭാക്കനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ  ഈ
റനികപഭാര്ട്ടേറ.

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

ശനിപഭാര്ശ ഖണനികേകേളനികന്മേലുള്ള സര്ക്കഭാര് നടെപടെനികേളസടെ പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്
സമനിതനിക്കറ  ആവശദ്ധ്യമഭായ  സഹഭായങ്ങള  നല്കേനിയ  സന്റിംസഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ
ഡയറകകറഭാടെറ സമനിതനിക്കുള്ള നനനി കരഖസപടുത്തുന. 

                     സകേ. സുകരഷറ കുറുപറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                       അദദ്ധ്യക്ഷന്,
2021 ജനുവരനി 13.                    കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   I

1.1   പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2009-2011)  യുടടെ  21-ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല
(പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പകപ്പോര്പപറഷടനെ  സയംബനറിചട)  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്  സസസ്വീകരറിച
നെടെപടെറികള് അടെങ്ങുന്നതപ്പോണട ഇക്കൗ ററിപപപ്പോര്ടട.

1.2  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി  (2009-2011)  യുടടെ ഇരുപതറിഒന്നപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട
2009  ടഫബ്രുവരറി മപ്പോസയം  25-ാം തസ്വീയതറി സഭയറില് സമര്പറിച.  പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറില് ആടക  36
ശറിപപ്പോര്ശകളപ്പോണുള്ളതട. ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി സയംബനറിചട 19-1-2012,
23-4-2014,  14-1-2015,  13-1-2016,  19-12-2018  എന്നസ്വീ തസ്വീയതറികളറിടല പയപ്പോഗങ്ങളറില് സമറിതറി
പരറിഗണറിക്കുകയുയം  തൃപറികരമലപ്പോത  മറുപടെറികളറിപന്മേല്  അധറിക  വറിവരങ്ങള്  ആരപ്പോയുകയുയം  തുടെര്
ശറിപപ്പോര്ശകള് നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം ടചെയ.

1.3  ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശ,  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് ലഭറിച മറുപടെറി,  സമറിതറി ആരപ്പോഞ
അധറിക വറിവരയം,  അവയട സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി,  പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട
വകുപട  ഡയറക്ടററില്  നെറിനയം  ലഭറിച  സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട,  തുടെര്  ശറിപപ്പോര്ശകള്
എന്നറിവ അദദപ്പോയയം II-ല് പചെര്തറിരറിക്കുന.

1.4  സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിനയം ലഭറിച മറുപടെറിയുടടെയുയം പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട
ഡയറക്ടററില്  നെറിനയം  ലഭറിച  സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപറിടന്റെയുയം  അടെറിസപ്പോനെതറില്
അനെന്തര  നെടെപടെറി  തുടെപരണതറിടലന്നട  സമറിതറി  തസ്വീരുമപ്പോനെറിച  ശറിപപ്പോര്ശകളയം  ആയതറിപന്മേല്
ലഭറിച മറുപടെറികളയം അദദപ്പോയയം III-ല് പചെര്തറിരറിക്കുന.

അദദപ്പോയയം   II

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശയുയം സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറിയുയം ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള മറുപടെറി
തൃപറികരമലപ്പോതതറിനെപ്പോല് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരങ്ങളയം തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശയുയം

ഖണറിക നെമ്പര് 18
ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.1   ടതപ്പോഴറില്  നെറികുതറി  കുടെറിശറിക  പറിരറിടചടുക്കപ്പോന്  കപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോക്കറിയ  റവനെന
ഓഫസ്വീസര്മപ്പോര്,  സൂപ്രണ്ടുമപ്പോര്, കപ്പോര്ക്കുമപ്പോര്, ബറില് കളക്ടര്മപ്പോര് എന്നറിവരടെങ്ങറിയ 112 ജസ്വീവനെക്കപ്പോര്ക്കട
(അനുബനയം രണപ്പോയറി പചെര്തറിരറിക്കുന) ബപ്പോദദത തറിടടപടുതറി പനെപ്പോടസ്വീസട അയചതറിന് പ്രകപ്പോരയം
കപ്പോലഹരണടപട  തുക  ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  സസസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ള  തുടെര്നെടെപടെറികളടടെ  വറിശദവറിവരയം
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.1.2  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ  അടെറിസപ്പോനെതറില്  ബനടപട
ജസ്വീവനെക്കപ്പോര്ക്കട  ബപ്പോദദത തറിടടപടുതറി തുക ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട പനെപ്പോടസ്വീസട നെല്കറിയതട പ്രകപ്പോരയം ടെറി
ജസ്വീവനെക്കപ്പോര് പ്രസ്തുത പനെപ്പോടസ്വീസറിടനെതറിടര,  ഇക്കൗ ഓഫസ്വീസറില് ഇപപപ്പോഴുള്ള ജസ്വീവനെക്കപ്പോര്, ബഹ. പകരള
ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് ഡബന.പറി. (സറി) 14287/09  നെമ്പറപ്പോയറി പകസട ഫയല് ടചെയ്യുകയുയം പകപ്പോടെതറി
പസ്റ്റേ  ടചെയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.  പസ്റ്റേ  നെസ്വീക്കയം  ടചെയ്യുന്നതറിനുള്ള  നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.  ററിടയര്
ടചെയവര്ക്കുയം മറട ഓഫസ്വീസറിപലയട മപ്പോററിപപപ്പോയവര്ക്കുയം പനെപ്പോടസ്വീസട നെല്കറി നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.1.3  കപ്പോലഹരണടപട  തുക  ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിടനെതറിടര  ജസ്വീവനെക്കപ്പോര്  ബഹ.  പകരള
ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് പകസട ഫയല് ടചെയറിട്ടുള്ളതുയം ആയതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനെതറില് തുടെര് നെടെപടെറികള്
ബഹ.  പകപ്പോടെതറി  പസ്റ്റേ  ടചെയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.  പസ്റ്റേ  നെസ്വീക്കയം  ടചെയപ്പോനുള്ള  അടെറിയന്തര  നെടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിചട ബനടപട ജസ്വീവനെക്കപ്പോരറില് നെറിനയം കപ്പോലഹരണടപട നെറികുതറി കുടെറിശറിക ഇക്കൗടെപ്പോക്കുവപ്പോന്
നെഗരസഭയട നെറിര്പദ്ദേശയം നെല്കപ്പോവുന്നതപ്പോണട.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

2.1.4  പ്രസ്തുത  വറിഷയതറിലുള്ള  പസ്റ്റേ  നെസ്വീക്കുന്നതറിനുള്ള  അടെറിയന്തര  നെടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനുയം പ്രസ്തുത പകസറില് അപസ്വീല് ഫയല് ടചെയ്യുന്നതറിനുയം നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം ആയതട
സയംബനറിചള്ള വറിശദവറിവരങ്ങള് അററിയറിക്കുവപ്പോന്  ആവശദടപടുകയുയം ടചെയ.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരതറിനെട 
സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറി

2.1.5   WP/14287/09, WP/5452/09 നെമ്പര് പകസകളറിടല പസ്റ്റേ നെസ്വീക്കയം ടചെയപ്പോന് വക്കസ്വീലറിനെട
കത്തു നെല്കുകയുയം പറിന്നസ്വീടെട ഓര്മക്കുററിപട നെല്കുകയുയം ടചെയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.1.6   WP(c)/14287/09,  WP(c)/15452/09  എന്നസ്വീ  പകസകളറിടല  പസ്റ്റേ  നെസ്വീക്കുന്നതറിനെട
നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനെട  സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട  കക്കൗണ്സറിലറിനെട  കതട  നെല്കറിയതപ്പോയറി  ഓഡറിററിടനെ
അററിയറിച.  ഇക്കൗ  കപ്പോരദതറില്  സ്റ്റേപ്പോന്ന്റെറിയംഗട  കക്കൗണ്സറില്  തലതറില്  എടന്തങറിലുയം  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കടപടതപ്പോയറി ഫയലറില് പരഖകളറില.

തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.7 പ്രസ്തുത  വറിഷയതറിലുള്ള  പകസകളറിടല  പസ്റ്റേ  നെസ്വീക്കുന്നതറിനെട  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതതറിനുള്ള  കപ്പോരണയം   ആരപ്പോയുന്നതറിനുയം  പസ്റ്റേ  നെസ്വീക്കുന്നതറിനെട  ആവശദമപ്പോയ  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.1   ബസ് സ്റ്റേപ്പോന്റെട  ഫസ്വീസറിനെതറില് ശസ്വീ.  ഇ.  ചെന്ദ്രപശഖരനെറില് നെറിന്നട  പറിരറിടചടുതതപ്പോയ
9,15,751 രൂപടയ സയംബനറിച വറിവരങ്ങള് 1991, 1992, 1993 കപ്പോലയളവറിടല ബസട സ്റ്റേപ്പോന്റെട ഫസ്വീസട
ഡറിമപ്പോന്റെട  രജറിസ്റ്റേററില്  പരഖടപടുതറിയറിടറിടലന്നട  സമറിതറി  മനെസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനെപ്പോല്,  ബസട
സ്റ്റേപ്പോന്റെട  ഫസ്വീസറിനെതറിനുപവണറി  അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട  9,15,751  രൂപ  എന്നട  ടതളറിയറിക്കുന്ന
പരഖകള്  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിററിനെട  ടടകമപ്പോറണടമന്നട  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട
പകപ്പോര്പപറഷപനെപ്പോടുയം  ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് പലപ്പോക്കല് ഫണട  ഓഡറിറട
വകുപറിപനെപ്പോടുയം സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

7-12-2009-  ടല കത്തു പ്രകപ്പോരയം ലഭറിച   പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ 
സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.2.2 നെഗരസഭ  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയ  ചെറിടകള്  പരറിപശപ്പോധറിചട  തപ്പോടഴപറയുന്ന  അഭറിപ്രപ്പോയയം
പരറിഗണനെയപ്പോയറി സമര്പറിക്കുന.

1991, 1992, 1993  കപ്പോലയളവുകളറിടല ചെറിടകള് പരറിപശപ്പോധറിചതറില് ശസ്വീ.  ഇ.  ചെന്ദ്രപശഖരന്
തുകകള്  അടെവപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  കപ്പോണുനണട.  എന്നപ്പോല്  ഇവ  ബസ് സ്റ്റേപ്പോന്റെട  ഫസ്വീസറിനെതറിപലയപ്പോണട
അടെവപ്പോക്കറിയതട എന്നട ടതളറിയറിക്കപ്പോന് നെഗരസഭയപ്പോയറിടറില. പ്രസ്തുത കപ്പോലയളവറിടല വരവട  രജറിസ്റ്റേര്
ആവശദടപടറിരുടന്നങറിലുയം ആയതട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറി നെറിജസറിതറി ടതളറിയറിക്കപ്പോന് നെഗരസഭയപ്പോയറിടറില.
കൂടെപ്പോടത  പമല്  കപ്പോലയളവറില്  ശസ്വീ.  ഇ.  ചെന്ദ്രപശഖരന്  9,15,751  രൂപ  അടെവപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി
പറയുനടണങറിലുയം  നെഗരസഭ  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയ  അടെവട  വറിവരയം  സയംബനറിച  വറിശദപ്പോയംശങ്ങളറില്
8,65,751  രൂപ  മപ്പോത്രമപ്പോണുള്ളതട.  ഇതറില്  ചെറിടയുമപ്പോയറി  ഒത്തുപനെപ്പോക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിചതട  6,37,746
രൂപയുടടെ അടെവുവറിവരമപ്പോണട. ഇതുതടന്ന  ബസ് സ്റ്റേപ്പോന്റെട ഫസ്വീസറിനെതറിലപ്പോണട  ടെറിയപ്പോന് അടെവപ്പോക്കറിയതട
എന്നട ഉറപ്പു വരുതപ്പോന് സപ്പോധറിചറിടറില.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച  നെടെപടെറി

2.2.3  ടെറി  കപ്പോലയളവറിടല  ചെറിട  കതട  സഹറിതയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിററിനെട
പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിപലയട ടടകമപ്പോററിയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.2.4   ബസ് സ്റ്റേപ്പോന്റെട  ഫസ്വീസട  ഇനെതറില്  ശസ്വീ.  ഇ.  ചെന്ദ്രപശഖരനെറില്  നെറിനയം  ഇക്കൗടെപ്പോപക്കണ
തുകയപ്പോയ 9,15,751 രൂപയറില് 8,65,751 രൂപ ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധനെയറില് പബപ്പോദദടപട്ടു.
പശഷറിക്കുന്ന  50,000 രൂപ  ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ  പരഖകള്  പരറിപശപ്പോധനെയട  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോന്
ആവശദടപടെപ്പോവുന്നതപ്പോണട.
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19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗയം  ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

2.2.5   ബസ് സ്റ്റേപ്പോന്റെട  ഫസ്വീസറിനെതറില്  ഇനെറിയുയം  ഇക്കൗടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള  50,000 രൂപ  ഇക്കൗടെപ്പോക്കറി

ആയതറിടന്റെ  പരഖകള്  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിടനെ  പബപ്പോദദടപടുത്തുവപ്പോന്  സമറിതറി

നെറിര്പദ്ദേശറിച.

19-1-2012 -  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരതറിനെട 

സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറി

2.2.6  ശസ്വീ.  ഇ.  ചെന്ദ്രപശഖരന്,  സ്റ്റേപ്പോന്റെട  ഫസ്വീയറിനെതറില്  പകപ്പോര്പപറഷനെറില്  തുക

അടെവപ്പോക്കറിയതറിനുള്ള  പരഖ  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വറിഭപ്പോഗതറില്  പരറിപശപ്പോധനെയട

ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയതറില്  50,000 രൂപയുപടെടതപ്പോഴറിടക  ബപ്പോക്കറിയുള്ള  തുക  വരവട  വന്നതപ്പോയറി

പബപ്പോദദടപടറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  സ്റ്റേപ്പോന്റെട  ഫസ്വീയറിനെതറില്  തുക  അടെവപ്പോക്കറിയതറിനുള്ള  രശസ്വീതറികള്

ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന്നതറിനെട ശസ്വീ. ചെന്ദ്രപശഖരനെട പനെപ്പോടസ്വീസട അയചറിട്ടുണട. ആയതട ലഭറിക്കുന്ന മുറയട പലപ്പോക്കല്

ഫണട ഓഡറിററിടന്റെ പരറിപശപ്പോധനെയട വറിപധയമപ്പോക്കുന്നതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.2.7   ശസ്വീ.  ഇ.  ചെന്ദ്രപശഖരന്  സ്റ്റേപ്പോന്റെട  ഫസ്വീയറിനെതറില്  അടെവപ്പോക്കപ്പോന്  അവപശഷറിക്കുന്ന

50,000 രൂപ അടെവപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിടറില.

തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.8   ബസട  സ്റ്റേപ്പോന്റെട  ഫസ്വീയറിനെതറില്  അടെവപ്പോക്കപ്പോനുള്ള  50,000 രൂപ  കൂടെറി  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി

ഇക്കൗടെപ്പോക്കറി സമറിതറിടയ അററിയറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഖണറിക നെമ്പര് 37

ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.1  ബപ്പോക്കറിയുള്ള മൂന്നട ടടലസന്സറികളറില് നെറിന്നട  ബസ് സ്റ്റേപ്പോന്റെട ഫസ്വീസട പറിരറിടചടുക്കുന്നതറിനുപവണറി

ഫയല്  ടചെയ  പകസറിടന്റെ  വറിചെപ്പോരണ  തസ്വീയതറിയറില്  പകപ്പോര്പപറഷന്  വക്കസ്വീല്  പകപ്പോടെതറിയറില്

ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോതറിരുന്നതപ്പോണട  പകപ്പോര്പപറഷനെട  എതറിരപ്പോയറി  വറിധറിയുണപ്പോകുന്നതറിനെട  കപ്പോരണടമന്നതറിനെപ്പോല്

പകപ്പോര്പപറഷന് വക്കസ്വീല് പകപ്പോടെതറിയറില് ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോതറിരുന്നതറിനുള്ള വറിശദസ്വീകരണയം ലഭദമപ്പോക്കറി ആവശദടമങറില്

പബറികട അക്കക്കൗണടസട ആക്ടട അനുസരറിചട നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.3.2  എസട.ടെറി.750/99 നെമ്പര്  പകസറില്  22-9-2001-നു  അഡസ.  ടഡയ്സറി  ഡപ്പോനെറിയല്

ഹപ്പോജരപ്പോയറിരുന്നറില. ഇതട സയംബനറിചട അഡസപക്കറട നെല്കറിയ മറുപടെറി സുഖമറിലപ്പോതറിരുന്നതറിനെപ്പോല് മടറപ്പോരു

അഡസപക്കററിടനെ ചുമതലടപടുതറിയറിരുന എന്നപ്പോണട.  എന്നപ്പോല് വക്കപ്പോലതറിടന്റെ കപ്പോരണയം പറഞട

ചുമതലടപടുതറിയ അഡസപക്കറട ഹപ്പോജരപ്പോയറിടലന്നട അഡസ.  ടഡയ്സറി ഡപ്പോനെറിയല് അററിയറിചറിരുന.

ഡറിടല  ടപറസ്വീഷപനെപ്പോടുകൂടെറി  അപസ്വീല്  ഫയല്  ടചെയപ്പോടമന്നട  ടെറി  അഡസപക്കറയം  അററിയറിചറിരുന.

സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട  കക്കൗണ്സറില്  അഡസ.  ഇ.  അപശപ്പോകനുയം  ടെറി  അഭറിപ്രപ്പോയയം  പരഖപ്പോമൂലയം  അററിയറിചറിരുന.

ഇതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനെതറില്  10-7-2003-ടല എ 32-80780/96  നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം അപസ്വീല്

ഫയല് ടചെയ്യുന്നതറിനെട അഡസ.  ടക.പറി.ജറി.  പമപനെപ്പോനെട നെല്കറിയതപ്പോയറി കപ്പോണുന.  എന്നപ്പോല് ഫയല്

പരറിപശപ്പോധറിചതറില് ടെറി കപ്പോരദയം അപനെസഷറിചതറില് അപസ്വീല് ഫയല് ടചെയറിടറിടലന്നപ്പോണട കപ്പോണുന്നതട.

കഴറിഞ  കുറച  വര്ഷങ്ങളപ്പോയറി  അഡസ.  ടക.  പറി.  ജറി.  പമപനെപ്പോന്  തസ്വീടര  സുഖമറിലപ്പോത

അവസയറിലപ്പോടണനയം  അററിയുന.  ശസ്വീ.  മപഹഷട  എന്ന  ടടലസന്സറിക്കട  പ്രറിന്റെറിയംഗട  ഇനെതറില്

നെല്കപ്പോനുള്ള  1,17,550  രൂപ  തടെഞ്ഞുവചറിട്ടുണട.  അതറിടനെതറിടര  ഒ.എസട./21/2009   നെമ്പറപ്പോയറി

മപഹഷട അഡസ്വീഷണല് സബട പകപ്പോടെതറിയറില് പകസട ഫയല് ടചെയ നെടെപടെറി നെടെതറി വരുന. ഇപത

വറിഷയയം സയംബനറിചട  ടമപസഴട  പകരള  പ്രറിന്റെറിയംഗട  വര്കട  എന്ന സപ്പോപനെയം  ഇപത പകപ്പോടെതറിയറില്

ഒ.എസട./407/2008  നെമ്പറപ്പോയറി പകസട ഫയല് ടചെയറിട്ടുള്ളതറിനെപ്പോല് രണ്ടു പകസകളയം  31-1-2012-നെട

ഒന്നറിചട വറിചെപ്പോരണയട എടുക്കുന്നതറിനെട ലറിസ്റ്റേട ടചെയറിട്ടുടണന്നട പകപ്പോര്പപറഷന് സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട കക്കൗണ്സല്

അററിയറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.3.3  ബസ് സ്റ്റേപ്പോന്റെട  ഫസ്വീസട  സയംബനറിച  പകസറില്  പകപ്പോടെതറിയറില്  ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോതറിരുന്ന

വക്കസ്വീലറില് നെറിനയം വറിശദസ്വീകരണയം ലഭദമപ്പോക്കറിയതപ്പോപയപ്പോ,പബറികട അക്കക്കൗണന്സട ആക്ടട അനുസരറിചട

നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചതപ്പോയറി കപ്പോണുന്നറില.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

2.3.4   സമറിതറി  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശകള്  നെടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറില് അലയംഭപ്പോവയം  കപ്പോട്ടുന്നതട

ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  ഭപ്പോഗത്തു നെറിനള്ള  ഗുരുതരമപ്പോയ കൃതദവറിപലപ്പോപവുയം  സമറിതറിപയപ്പോടുള്ള

അനെപ്പോദരവുമപ്പോടണന്നട  വറിലയറിരുതറിയ  സമറിതറി  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  നെടെപപ്പോക്കുന്നതറില്

അലയംഭപ്പോവയം  കപ്പോടറിയ  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  പമല് വകുപ്പുതല നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയപ്പോന്

ആവശദടപട്ടു.
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19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരതറിനെട 
സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറി

2.3.5  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പകപ്പോര്പപറഷന്  വക  ബസ് സ്റ്റേപ്പോന്റുകളറില്  നെറിനയം  ബസ് സ്റ്റേപ്പോന്റെട  ഫസ്വീ
പറിരറിക്കുന്നതറിനുള്ള  കുതകപ്പോവകപ്പോശയം പനെടെറിയ ടടലസന്സറികളറില് നെറിനയം  1993-94,  1995-96,
1997-98 എന്നസ്വീ കപ്പോലയളവുകളറിടല കുടെറിശറിക അടെയപ്പോതതറിനെട  എതറിടര ഫയല് ടചെയ ST-750/99
നെമ്പര്  പകസറില്  പകപ്പോര്പപറഷടനെതറിരപ്പോയറി  വറിധറിയപ്പോവുകയുയം,  ഇതറിടനെതറിടര  അപസ്വീല്
സമര്പറിക്കുന്നതറിനെട  പ്രപ്പോരയംഭ  നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുകയുയം,  യഥപ്പോസമയയം  തുടെര്  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതതുമൂലയം  പകപ്പോര്പപറഷനെട  നെഷ്ടമപ്പോയ  1,72,521  രൂപ  പലറിശ  സഹറിതയം
ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  നെടെപടെറിയപ്പോകുകയുയം  ടചെയതപ്പോണട.  തപ്പോടഴ  പറയുന്ന  ജസ്വീവനെക്കപ്പോരറില്  നെറിനയം  തുക
ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

1. ശസ്വീമതറി  ടക.  എന്.  രപ്പോധ  (ററിട.  യു.ഡറി.സറി.)  
രൂപയുയം നെറിയമപ്പോനുസൃത പലറിശയുയം

69,936 

2. ശസ്വീ. ജസ്റ്റേറിന് സുപരഷട  (യു.ഡറി.സറി.)
രൂപയുയം നെറിയമപ്പോനുസൃത പലറിശയുയം

25,646 

3. ശസ്വീ. രഘുനെപ്പോഥട (യു.ഡറി.സറി.)
രൂപയുയം നെറിയമപ്പോനുസൃത പലറിശയുയം

25,646

4. ശസ്വീ. കൃഷ്ണ ചെന്ദ്രന് (യു.ഡറി.സറി.)
രൂപയുയം നെറിയമപ്പോനുസൃത പലറിശയുയം

25,646 

5. ശസ്വീ. പറി.വറി. മുരളസ്വീധരന് (ററിട. സൂപ്രണട)
രൂപയുയം നെറിയമപ്പോനുസൃത പലറിശയുയം

25,646

ആയതട  പ്രകപ്പോരയം  ശസ്വീ.  ജസ്റ്റേറിന്  സുപരഷറില്  നെറിന്നട  1,000  രൂപ  വസ്വീതയം  10,000 രൂപയുയം
ശസ്വീ.  കൃഷ്ണചെന്ദ്രനെറില് നെറിനയം  1,000  രൂപ വസ്വീതയം  9,000  രൂപയുയം ഉള്ടപടടെ ടമപ്പോതയം  19,000 രൂപ
ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  ററിക്കവററി  നെടെനവരുന്നതറിനെറിടെയറില്  ശസ്വീ.  ജസ്റ്റേറിന് സുപരഷട,  ശസ്വീ.  കൃഷ്ണചെന്ദ്രന്
എന്നറിവര്  ബഹ.  പകരള  ടടഹപക്കപ്പോടെതറി  മുമ്പപ്പോടക  ഫയല്  ടചെയ  WA  1501/12  അപസ്വീലറിപന്മേല്
നെടെപടെറി തസ്വീര്പപ്പോക്കുന്നതുവടര പസ്റ്റേ അനുവദറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. ശസ്വീ. പറി. വറി. മുരളസ്വീധരനെറില് നെറിനയം തുക
ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനെപ്പോയറി  വസ്വീണ്ടുയം  പനെപ്പോടസ്വീസട  നെല്കറിയറിട്ടുള്ളതുയം  2-7-2013-ടല  രസസ്വീതട  നെമ്പര്
11301108024  പ്രകപ്പോരയം 6,000 രൂപ ടെറിയപ്പോന് പകപ്പോര്പപറഷന് ഫണറില് അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.
കൂടെപ്പോടത ബഹ.  ടടഹപക്കപ്പോടെതറി  പസ്റ്റേ നെസ്വീക്കയം ടചെയ്യുന്നതറിനെട  നെഗരസഭപ്പോ സ്റ്റേപ്പോന്ഡറിയംഗട  കക്കൗണ്സല്
അഡസ. ടക.  ഡറി.  ബപ്പോബു എന്നവര്ക്കട 29-4-2013-നെട വസ്വീണ്ടുയം കതട നെല്കറിയറിട്ടുണട. ശസ്വീമതറി ടക.
എന്.  രപ്പോധ   (ററിട.  യു.ഡറി.സറി.)  ഫയല് ടചെയ WP(C). 19156/2011  പകസട തസ്വീര്പപ്പോക്കുന്നതുവടര
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തുടെര് നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനെട നെറിപരപ്പോധനെ ഉതരവട നെറിലവറിലുള്ളതുമപ്പോണട.  ശസ്വീ. രഘുനെപ്പോഥറിനെട
25-9-2009-നെട   ചെപ്പോര്ജട   ടമപമപ്പോ  ടകപ്പോടുത്തുടവങറിലുയം  ശസ്വീ.  രഘുനെപ്പോഥറിടന്റെ  30-10-2009-ടല
അപപക്ഷയുടടെ  അടെറിസപ്പോനെതറില്  ടെറിയപ്പോടനെ  8-7-2010-നെട  പനെരറില്  പകള്ക്കുകയുണപ്പോയതപ്പോയറി
ഫയലറില് പരഖടപടുതറിയറിട്ടുണട. ടെറിയപ്പോടന്റെ ടമപ്പോഴറിയറില് 05.05 മുതല് 10.05 വടര 5  ½ മപ്പോസക്കപ്പോലയം
മപ്പോത്രമപ്പോണട ടെറിയപ്പോന് ടസക്ഷനെറില് പസവനെയം അനുഷറിചറിട്ടുള്ളൂ എന്നട പറഞറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. ആയതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനെതറില് പറിന്നസ്വീടെട ടെറിയപ്പോടനെ നെടെപടെറികളറില് നെറിനയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി കപ്പോണുന.

പബറികട അക്കക്കൗണടസട  ആക്ടട അനുസരറിചട വക്കസ്വീലറിടനെതറിടര നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനെട
സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിചറിട്ടുയം ആയതട നെടെപറിലപ്പോക്കപ്പോടത വസ്വീഴ്ച വരുതറിയ ജസ്വീവനെക്കപ്പോര്ടക്കതറിടര നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കുകപയപ്പോ,  പ്രസസ്തുത  ജസ്വീവനെക്കപ്പോടര  സയംബനറിച വറിവരങ്ങള്  ലഭദമപ്പോക്കുകപയപ്പോ  നെഗരസഭ
അധറികൃതര് ടചെയറിരുന്നറില. പ്രസ്തുത  കപ്പോലയവളവറില് ബനടപട ടസക്ഷന് ടടകകപ്പോരദയം ടചെയറിരുന്ന
ജസ്വീവനെക്കപ്പോരുടടെ  പപരട  വറിവരയം  ഇപപപ്പോള് നെഗരസഭ  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  2009  മുതല്  2011  വടര
പ്രസ്തുത  ടസക്ഷനെറില്  പസവനെമനുഷ്ടറിചറിരുന്ന  ജസ്വീവനെക്കപ്പോരപ്പോയ  ശസ്വീമതറി  ജറസ്വീഷ  ലതസ്വീഫട
(എല്.ഡറി.സറി.),  ശസ്വീമതറി  എ.  ബറിന്ദു  (യു.ഡറി.സറി.),  ശസ്വീമതറി  വറി.  എസട.  ഹണറി  (യു.ഡറി.സറി.),
ശസ്വീമതറി  എയം.  ബറിന്ദു  (യു.ഡറി.സറി.)  എന്നസ്വീ  ജസ്വീവനെക്കപ്പോര്ടക്കതറിടര  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കുന്നതപ്പോണട.  വസ്വീഴ്ച  വരുതറിയ  വക്കസ്വീല്  ഇപപപ്പോള്  പകപ്പോര്പപറഷനുപവണറി  വറിവറിധ
പകപ്പോടെതറികളറില് ഹപ്പോജരപ്പോകുന്ന വക്കസ്വീലന്മേപ്പോരുടടെ പപ്പോനെലറില് ഇല എന്നട അററിയറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.3.6 ബസടറപ്പോന്റെട ഫസ്വീസറിനെതറില് 1993-94-ല് ശസ്വീ. അനെറില്കുമപ്പോര് 44,290 രൂപയുയം
1995-96-ല്  ശസ്വീ.  വറി.  ടെറി.  വറിപനെപ്പോദട  കുമപ്പോര്  75,056 രൂപയുയം  അടെവപ്പോക്കപ്പോനുള്ളതപ്പോയറി
നെഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി നെറിയമസഭപ്പോസമറിതറിടയ അററിയറിചറിട്ടുണട. 1997-98-ടല ലലസന്സറി
യപ്പോയറിരുന്ന  ശസ്വീ.  ഇ.  മപഹഷറില്  നെറിനയം  53,175  രൂപയുയം  പലറിശയുയം  കുടെറിശറികയുള്ളതട
ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെപ്പോയപ്പോണട  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ടസ്പെഷദല്  ജ സ്തുഡസ്വീഷദല്  2-ാം  കപ്പോസട  മജറിപസ്ട്രേറട
പകപ്പോടെതറിയറില് എസട.ടെറി. 750/99 നെമ്പരപ്പോയറി പകസട ഫയല് ടചെയറിട്ടുള്ളതട. എന്നപ്പോല് അഡസ.
ടഡയ്സറി  ഡപ്പോനെറിയല്  പകപ്പോടെതറിയറില്  ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോതറിരുന്നതറിനെപ്പോല്  പകസട  തള്ളുകയുയം
അപസ്വീല് നെല്കപ്പോടമന്നട ലസ്വീഗല് ഒപസ്വീനെറിയന് ലഭറിചറിരുന്നറിട്ടുയം അപസ്വീല് ഫയല്  ടചെയ്യുന്നതറില്
ഗുരുതരമപ്പോയ  വസ്വീഴ്ച  സയംഭവറിചതപ്പോയറി  കപ്പോണുനണട.  അസുഖയംമൂലയം  പകപ്പോടെതറിയറില്
ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറിചറിടലന്നസ്തുയം  പകരയം  വക്കസ്വീലറിടനെ  ഏര്പപ്പോടെപ്പോക്കറിയറിരുന്നറിട്ടുയം
വക്കപ്പോലതറിടലന്ന  കപ്പോരണതപ്പോല്  മജറിപസ്ട്രേറട  പകസട  തള്ളറിയതട  ശരറിയപ്പോയറിരുന്നറിടലനയം
ആയതറിനെപ്പോല് എലപ്പോ വറിധതറിലുയം അപസ്വീല് നെല്കപ്പോവുന്ന പകസപ്പോടണനയം വക്കസ്വീല്  7-5-2003-നെട
അററിയറിചറിരുന.  എസട.ടെറി.  750/99  പകസറിടന്റെപയപ്പോ  വറിധറിയുടടെപയപ്പോ  പകര്പട  ലഭദമടലന്നട
ഫയല്  പരറിപശപ്പോധറിചതറില്  കപ്പോണുന.   അപസ്വീല്  ഫയല്  ടചെയ്യുന്നതറിനെപ്പോയറി  നെല്കറിയ
പരഖകള്,  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് ഒനയം തടന്ന കപ്പോണുന്നറിടലന്നട പനെപ്പോടട ഫയലറില് (എ.32/80780/96)
6-10-2007-നെട പരഖടപടുതറിയറിട്ടുണട.
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1993-94,  1995-96  വര്ഷങ്ങളറിടല  കുടെറിശറികകള്  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട
ശസ്വീ.  അനെറില്  കുമപ്പോര്,  ശസ്വീ.  വറി.  ടെറി.  വറിപനെപ്പോദ്കുമപ്പോര്  എന്നറിവര്ടക്കതറിടര  എടന്തങറിലുയം
നെടെപടെറികള് ലകടക്കപ്പോണറിരുന്നതപ്പോയറി പരഖടപടുതറിയറിടറില.  എന്നപ്പോല് പമല്പറഞ മൂന്നട
ലലസന്സറികളടടെയുയം  ആടക  കുടെറിശറിക  1,72,521  രൂപ  പലറിശ  സഹറിതയം
ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെപ്പോണട  നെഗരസഭ  മറുപടെറിയറില്  പറഞ  അഞട  ജസ്വീവനെക്കപ്പോര്ടക്കതറിടര
നെടെപടെറി  ആരയംഭറിചറിരുന്നതട.   ഇതറില് ശസ്വീ.  ജസ്റ്റേറിന് സുപരഷറില് നെറിനയം  10,000  രൂപയുയം
ശസ്വീ. കൃഷ്ണചെന്ദ്രനെറില് നെറിന്നട 9,000 രൂപയുയം ശമ്പള ററിക്കവററിയറിലൂടടെ ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട. 

എന്നപ്പോല് ഈ രണട പപര്ക്കുയം ഡബന.എ. 1501/12 അപസ്വീലറിപന്മേല് അന്തറിമ ഉതരവട

വടര  പകപ്പോടെതറി  പസ്റ്റേ  അനുവദറിചറിട്ടുള്ളതറിനെപ്പോല്  2012  ടസപയംബററിനു  പശഷയം  ററിക്കവററി

നെടെതറിയറിടറില.  ശസ്വീ.  പറി.  വറി.  മുരളസ്വീധരന്,  സൂപ്രണട  (ററിട.)  പനെപ്പോടസ്വീസട പ്രകപ്പോരയം  25,646

രൂപയുയം  പലറിശയുയം  അടെവപ്പോപക്കണതുടണങറിലുയം  2-7-2013-നെട  രസസ്വീതട  നെമ്പര്

01/11301108024  പ്രകപ്പോരയം  6,000  രൂപ മപ്പോത്രപമ അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളു.   ടെറിയപ്പോനെറില് നെറിന്നട

ബപ്പോക്കറി തുക ഈടെപ്പോക്കപ്പോതറിരറിക്കപ്പോന് ഏടതങറിലുയം പകസുകപളപ്പോ പകപ്പോടെതറി പസ്റ്റേപയപ്പോ ഉള്ളതപ്പോയറി

പരറിപശപ്പോധനെയറില് പബപ്പോധദടപടറിടറില.   എന്നപ്പോല് ശസ്വീമതറി  ടക.  എന്.  രപ്പോധ,  യു.ഡറി.സറി.

(ററിട.)  ഫയല്  ടചെയ ഡബന.പറി.(സറി.)  19156/2011-ാം  നെമ്പര് പകസറില്  14-7-2011-നെട

ഇടെക്കപ്പോല ഉതരവട നെറിലവറിലുള്ളതപ്പോയുയം പകസട ലഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് നെറിലനെറില്ക്കുന്നതപ്പോയുയം

അഡസ. ടക. ഡറി. ബപ്പോബു (സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട കക്കൗണ്സല്) 20-7-2013-നെട നെഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിടയ

അററിയറിചറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല് ഉതരവറിടന്റെ പകര്പട ഫയലറില് ഇല.  ഈ ജസ്വീവനെക്കപ്പോരറിയറില്

നെറിന്നട  69,936  രൂപ  പലറിശ  സഹറിതയം  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  പനെപ്പോടസ്വീസട  നെല്കറിയറിരുടന്നങറിലുയം

ഇതുവടര  തുകടയപ്പോനയം  ഈടെപ്പോക്കറിയറിടറില.   ശസ്വീ.  എൻ.  രഘുനെപ്പോഥട (യു.ഡറി.സറി.)യട

26-6-2009-നുയം  ടെറിയപ്പോടന്റെ  മറുപടെറി  നെറിരസറിച  പശഷയം  7-9-2009-നുയം  ടമപമപ്പോ

നെല്കറിയതപ്പോയറി  കപ്പോണുന.  ഇപദ്ദേഹതറിനെട  25,646  രൂപയുയം  പലറിശയുമപ്പോണട  ബപ്പോദദതയപ്പോയറി

നെറിജടപടുതറിയറിരുന്നതട. എന്നപ്പോല്  ടെറിയപ്പോടനെതറിടരയുള്ള  നെടെപടെറികള്  അവസപ്പോനെറിപറിചതപ്പോയറി

തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുതതപ്പോയറി കപ്പോണുന്നറില.  ഇതട  സയംബനറിച യപ്പോടതപ്പോരു കപ്പോരദവുയം ഫയലറില്

പരഖടപടുതറിയറിടറില.   ടെറിയപ്പോടന്റെ ബപ്പോദദതയപ്പോയറി  കണക്കപ്പോക്കറിയറിരുന്ന  25,646  രൂപയുയം

പലറിശയുയം  ഏതു  വറിധതറില്,  ആരറില്  നെറിന്നസ്വീടെപ്പോക്കണടമന്ന  കപ്പോരദതറിലുയം  യപ്പോടതപ്പോരു

പരപ്പോമര്ശവുയം  ഫയലറിലറില.   എസട.ടെറി.  750/99  നെമ്പര്  പകസറില്  ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോതറിരുന്നതട

അസുഖയം  മൂലമപ്പോടണനയം  പകപ്പോടെതറിയറില്  പകരയം  ഹപ്പോജരപ്പോകുന്നതറിനെട  മടറപ്പോരു  വക്കസ്വീലറിടനെ

ഏര്ടപടുതറിയറിരുടന്നങറിലുയം പകപ്പോടെതറി  അതട  അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോടത  പകസട

തള്ളുകയപ്പോണുണപ്പോയടതനയം ഇതട ശരറിയപ്പോയ നെറിലപപ്പോടെപ്പോയറിരുന്നറിടലനയം എലപ്പോ വറിധതറിലുയം

അപസ്വീല്  ടചെയപ്പോവുന്ന  പകസപ്പോയതറിനെപ്പോല്  ഡറിപല  ടപറസ്വീഷപനെപ്പോടടെപ്പോപയം  അപസ്വീല്  ഫയല്
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ടചെയണടമനയം 7-5-2003-നെട    അഡസ.  ടഡയ്സറി ഡപ്പോനെറിയല് പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട നെഗരസഭപ്പോ

ടസക്രടററിയട  നെല്കറിയ വറിശദസ്വീകരണതറില് പറയുന.  ഈ മറുപടെറിയയം ആ സമയടത

സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട കക്കൗണ്സറിലപ്പോയ ശസ്വീ. ഇ. അപശപ്പോകടന്റെ ലസ്വീഗല് ഒപസ്വീനെറിയനുയം അനുസൃതമപ്പോയറി ടെറി

പകസട  വറിധറിയ്ടക്കതറിടര  അപസ്വീല് ഫയല് ടചെയപ്പോന് നെടെപടെറികള് ആരയംഭറിചറിരുന്നതപ്പോയുയം

ഫയലറില്  നെറിന  വദക്തമപ്പോവുന.   എന്നപ്പോല്  പറിന്നസ്വീടെട  ഇതട  വടര  അപസ്വീല്  ഫയല്

ടചെയടപടറിടറില.   വക്കസ്വീലറിടനെതറിടര  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറില്  വസ്വീഴ്ച  വരുതറിയ

ജസ്വീവനെക്കപ്പോടര  നെറിര്ണ്ണയറിചതറിടന്റെപയപ്പോ  ടെറിയപ്പോളകള്ടക്കതറിടര  എടന്തങറിലുയം  നെടെപടെറി

ലകടക്കപ്പോണതറിടന്റെപയപ്പോ  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.   പബറികട  അക്കക്കൗണടസട  ആകട

പ്രകപ്പോരയം  വക്കസ്വീലറിടനെതറിടര  നെടെപടെറി  ലകടക്കപ്പോള്ളപ്പോന്  ജസ്വീവനെക്കപ്പോര്ക്കട  നെറിര്പദ്ദേശയം

നെല്കറിയതറിടന്റെപയപ്പോ  ആയതറില്  ഏടതങറിലുയം  ജസ്വീവനെക്കപ്പോര്  വസ്വീഴ്ച  വരുതറിയതപ്പോയറി

കടണതറിയതപ്പോപയപ്പോ ഉള്ള പരഖകടളപ്പോനയം തടന്ന പമല് പകസട സയംബനറിച ഫയലറില് ഇല.

ഇക്കപ്പോരദതറില് തുടെര് നെടെപടെറികള്ക്കപ്പോയറി അററിയറിക്കുന.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.7   ബസ് സ്റ്റേപ്പോന്റെട ഫസ്വീസറിനെതറില്  1993-94,  1995-96  വര്ഷങ്ങളറിടല കുടെറിശറിക

ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെപ്പോയറി  സസസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ള  നെടെപടെറികളടടെ  പരഖകളയം  വക്കസ്വീലറിടനെതറിടര

നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറില്  വസ്വീഴ്ച  വരുതറിയ  ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര  നെടെപടെറി

സസസ്വീകരറിചതറിടന്റെ  പരഖകളയം  മറ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങളയം  ഓഡറിറട  വകുപറിടനെ

പബപ്പോധദടപടുതറി ററിപപപ്പോര്ടട നെല്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഖണറിക നെമ്പര് 38

ശറിപപ്പോര്ശ

2.4.1  ലലസന്സറികളറില് നെറിന്നട യഥപ്പോസമയയം തുക ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട തുടെര് നെടെപടെറി

സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിലുയം,  പകസട  ഫയല്  ടചെയ്യുന്നതറിനുമപ്പോയറി  ഫയല്  വക്കസ്വീലറിനു

ലകമപ്പോററിയതറിനു  പശഷയം,  ഫയല്  തറിരറിടക  വപ്പോങ്ങറി  അതറിന്പമല്  തുടെര്നെടെപടെറി

സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിലുയം  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസന്മപ്പോര്  വസ്വീഴ്ച  വരുതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി

വറിലയറിരുതറി.   പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ  പകസട  നെടെതറിപറില്  പകപ്പോര്പപറഷന്

അധറികൃതരുടടെ  ഭപ്പോഗത്തു  തറികഞ  അനെപ്പോസയുയം  വസ്വീഴ്ചയുമപ്പോണുണപ്പോയറിരറിക്കുന്നതട.  ആയതറിനെപ്പോല്,

പകപ്പോര്പപറഷനെട  നെഷ്ടമപ്പോയ  1,72,521  രൂപ  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നെറിനയം

പലറിശ സഹറിതയം ഈടെപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

225/2021
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി 

2.4.2  വസ്വീഴ്ച വരുതറിയ അന്നടത ടസക്ഷന് കപ്പോര്ക്കുമപ്പോരപ്പോയ ശസ്വീമതറി ടക.  എന്.
രപ്പോധ (ററിട. യു. ഡറി. സറി), ശസ്വീ. പറി വറി. മുരളസ്വീധരന് (ററിട. സൂപ്രണട) എന്നറിവര്ടക്കതറിടര തുക
ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  റവനെന  ററിക്കവററി  നെടെപടെറിക്കപ്പോയറി  ജറിലപ്പോ  കലക്ടര്ക്കയക്കുകയുയം  ജറിലപ്പോ
കലക്ടര്  നെടെപടെറിക്കപ്പോയറി  തഹസറില്ദപ്പോര്  (ആര്.ആര്.)ക്കട  അയക്കുകയുയം  ടചെയറിട്ടുണട.
ശസ്വീ. കൃഷ്ണചെന്ദ്രന്, ശസ്വീ. ജസ്റ്റേറിന് സുപരഷട എന്നറിവര് ബഹ. ലഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് ഡബന. പറി.
(സറി.)  10888/10  നെമ്പറപ്പോയറി  പകസട  ഫയല്  ടചെയ്യുകയുയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിടനെതറിടര
ബഹ.  പകപ്പോടെതറി  പസ്റ്റേ  അനുവദറിക്കുകയുയം  ടചെയറിട്ടുണട.  ടെറി  പകസട  തസ്വീര്പപ്പോയറിടറിടലനയം
പകപ്പോര്പപറഷന് സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട കക്കൗണ്സല് അററിയറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.4.3 പകപ്പോര്പപറഷനെട നെഷ്ടമപ്പോയ 1,72,521 രൂപ ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസരറില്
നെറിനയം റവനെന ററിക്കവററി നെടെപടെറികളറിലൂടടെ ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെപ്പോയറി നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ളതുയം
ആയതറിടനെതറിടര  ബനടപട  ജസ്വീവനെക്കപ്പോര്  ബഹ.  പകരള  ലഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  പകസട
ഫയല്  ടചെയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.   ആയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറില്  ബഹ.  പകപ്പോടെതറി  തുടെര്
നെടെപടെറികള് പസ്റ്റേ ടചെയറിട്ടുണട.  പസ്റ്റേ നെസ്വീക്കയം ടചെയപ്പോനുള്ള അടെറിയന്തര നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചട
റവനെന  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള്  തസരറിതടപടുതപ്പോന്  നെഗരസഭയട  നെറിര്പദ്ദേശയം
നെല്കപ്പോവുന്നതപ്പോണട.

19-1-2012-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ നെറിര്പദ്ദേശയം

2.4.4 റവനെന ററിക്കവററി നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറില് കപ്പോലതപ്പോമസയം വരുത്തുകയുയം
പ്രസ്തുത  പകസറിലുള്ള  ലഹപക്കപ്പോടെതറി  പസ്റ്റേ  2  വര്ഷമപ്പോയറിട്ടുയം  നെസ്വീക്കപ്പോന്  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതറിരറിക്കുകയുയം ടചെയ ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചട
ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുവപ്പോന് ആവശദടപട്ടു.

പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ പകസകളടടെ നെടെതറിപട സുഗമമപ്പോക്കുന്നതറിനെപ്പോയറി ഒരു ലസ്വീഗല് ടസല്
അനുവദറിക്കണടമന്നട സര്ക്കപ്പോരറിപനെപ്പോടെട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുവപ്പോനുയം സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനെറിച.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറിക വറിവരതറിനെട 
സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിന്ന ട ലഭറിച മറുപടെറി

2.4.5  സര്വ്വശസ്വീ.  പറി.  വറി.  മുരളസ്വീധരന്  (ററിട.  സൂപ്രണട),  ജസ്റ്റേറിന് സുപരഷട  (റവനെന
ഇന്ടസ്പെക്ടര്), കൃഷ്ണചെന്ദ്രന് (യു.ഡറി. കപ്പോര്ക്കട) എന്നറിവര് ബഹ. ലഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് ഫയല്
ടചെയ ഡബന.പറി.(സറി.) 10888/2010 നെമ്പര് പകസറില് ശസ്വീ. പറി. വറി. മുരളസ്വീധരന് സമര്പറിച
മറുപടെറി പരറിഗണറിക്കപ്പോടത ഏകപക്ഷസ്വീയമപ്പോയറി റവനെന ററിക്കവററി നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചതട
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ശരറിയപ്പോയ  നെടെപടെറിയടലനയം  ആയതട  നെറിലനെറില്ക്കുന്നതടലനയം  അതുടകപ്പോണട  റവനെന
ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള്  റദ്ദേട  ടചെയ  ടകപ്പോണ്ടുയം  ടെറിയപ്പോനെട  പുതുതപ്പോയറി  പനെപ്പോടസ്വീസട  നെല്കറി
തുടെര്നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോടമനയം  അപത  സമയയം  സര്വ്വശസ്വീ  ജസ്റ്റേറിന്  സുപരഷട,
കൃഷ്ണചെന്ദ്രന് എന്നറിവര്ടക്കതറിടര നെടെപടെറികള് തുടെരപ്പോടമനയം വറിധറിയപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ഇപത
തുടെര്ന്നട  ശസ്വീ.  മുരളസ്വീധരടനെതറിടരയുള്ള  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള്  നെറിര്തറിടവക്കുന്നതറിനെട
തഹസസ്വീല്ദപ്പോര്ക്കട  കതട  നെല്കുകയുയം  ടെറിയപ്പോനെട  പുതുതപ്പോയറി  പനെപ്പോടസ്വീസട  നെല്കുന്നതറിനുയം,
ജസ്റ്റേറിന് സുപരഷട,  കൃഷ്ണചെന്ദ്രന് എന്നറിവരുടടെ ശമ്പളതറില് നെറിനയം പ്രതറിമപ്പോസയം  1000  രൂപ
വസ്വീതയം  2012  ഏപ്രറില്  മപ്പോസയം  മുതല്  ററിക്കവററി  നെടെത്തുന്നതറിനുയം  നെടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

ശസ്വീമതറി  ടക.  എന്.  രപ്പോധ  (ററിട.  യു.ഡറി.സറി.)  ഫയല്  ടചെയ  ഡബന.പറി.(സറി.)
19156/2011  പകസട തസ്വീര്പപ്പോക്കുന്നതുവടര തുടെര്നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനെട നെറിപരപ്പോധനെ
ഉതരവട നെറിലവറിലുള്ളതുമപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.4.6  ശസ്വീ.  ജസ്റ്റേറിന് സുപരഷട  (റവനെന ഇന്ടസ്പെക്ടര്),  കൃഷ്ണചെന്ദ്രന്  (യു.ഡറി.  കപ്പോര്ക്കട)
എന്നറിവരുടടെ ശമ്പളതറില് നെറിന്നട 2012 ഏപ്രറില് മുതല് ആഗസ്റ്റേട വടര മപ്പോത്രയം 1000 രൂപ
വസ്വീതയം ററിക്കവററി നെടെതറിയറിട്ടുണട.  തുടെര്ന്നട ഡബന.പറി.(സറി.) 10888/2010 നെമ്പര് പകസറിടല
പകപ്പോടെതറി വറിധറിടക്കതറിടര പമല് ജസ്വീവനെക്കപ്പോര് ഫയല് ടചെയ ററിടട അപസ്വീല് നെയം.  ഡബന.എ.
1501/2012  തസ്വീയതറി  7-9-2012  അന്തറിമ വറിധറി വരുന്നതുവടര ററിക്കവററി നെടെപടെറികള് പസ്റ്റേ
ടചെയതപ്പോയറി  കപ്പോണുന.  ശസ്വീമതറി  ടക.  എന്.  രപ്പോധ  (യു.ഡറി.  കപ്പോര്ക്കട)  ഫയല്  ടചെയ
ഡബന.പറി.(സറി.)  19156/2011  പകസട  തസ്വീര്പപ്പോയതപ്പോയറി  കപ്പോണുന്നറില.   ഇതട  സയംബനറിച
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് ഓഡറിറട വകുപറിടനെ അററിയറിചറിടറില.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.4.7 നെറിലവറിലുള്ള  പകസട  (ഡബന.പറി.(സറി.)  19156/2011)  തസ്വീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള
നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  ആയതറിടന്റെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  അററിയറിക്കണടമന്നട  സമറിതറി
ആവശദടപടുന.

2.4.8 പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ പകസകളടടെ നെടെതറിപട സുഗമമപ്പോക്കുന്നതറിനെപ്പോയറി ലസ്വീഗല്
ടസല് അനുവദറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഖണറിക നെമ്പര് 46
ശറിപപ്പോര്ശ

2.5.1  ലലസന്സട  പുതുക്കപ്പോടത  നെഗരസഭയുടടെ  ടകടറിടെങ്ങള്  അനെധറികൃതമപ്പോയറി
ലകവശയം  വചറിരറിക്കുന്ന  ലലസന്സറികടള  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ഒഴറിപറിക്കുന്നതറിനുയം,
ലലസന്സട പുതുക്കുന്നതുമപ്പോയറി ബനടപട പകസുകള് തസ്വീര്പപ്പോക്കപ്പോന് അടെറിയന്തറിര നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.5.2  ഈ വറിഷയതറില് ഇപപപ്പോള് നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.  320 ടകടറിടെങ്ങള്ക്കട
ലലസന്സട  പുതുക്കപ്പോതറിരുന്നതട  പുതുക്കറി  കരപ്പോര്  ടവചട  അനെധറികൃത  ലകവശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.5.3  ലലസന്സട  പുതുക്കപ്പോടത  നെഗരസഭയുടടെ  ടകടറിടെങ്ങള്  അനെധറികൃതമപ്പോയറി
ലകവശയം വചറിരറിക്കുന്ന ലലസന്സറികടള ഒഴറിപറിക്കുന്നതറിനുയം ലലസന്സട പുതുക്കുന്നതുമപ്പോയറി
ബനടപട  പകസുകള്  തസ്വീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനുയം  സസസ്വീകരറിച  നെടെപടെറികളടടെ  വറിവരങ്ങള്
ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

2.5.4 ബനടപട പരഖകള് പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപറിനെട ലഭദമപ്പോക്കുക.
19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരതറിനെട 

സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി

2.5.5 പകസുള്ള  11  മുററികളറില്  10  എണ്ണതറിപന്റെയുയം  ഫയലുകള്  6-3-2013-നെട
പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വറിഭപ്പോഗതറില്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   ഐ.ജറി.  പറപ്പോഡട
ബസടറപ്പോന്റെട  ടകടറിടെതറിടല  ജറി9  നെമ്പര്  മുററിയുടടെ  ലലസന്സറി  നെഗരസഭയ്ടക്കതറിടര
ഫയല് ടചെയ ഒ.എസട.178/03,  എ.എസട.173/08  നെമ്പര് പകസകളടടെ ആവശദപ്പോര്തയം ടെറി
മുററിയുടടെ  എ.29/9746/92  നെമ്പര്  ഫയല്  നെഗരസഭപ്പോ  സ്റ്റേപ്പോന്ഡറിഗട  കക്കൗണ്സറില്
അഡസ. ഇ. അപശപ്പോകന് ആവശദടപട പ്രകപ്പോരയം നെല്കുകയുയം വക്കസ്വീല് 7-1-2008-നെട ഫയല്
എകറിബറിറട ആയറി ബഹ. പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട ജറിലപ്പോ പകപ്പോടെതറിയറില് സമര്പറിക്കുകയുയം ടചെയറിട്ടുണട.
ആയതറിനെപ്പോല്  ഫയല്  തറിരറിടക  നെഗരസഭയറില്  തറിരറിപചല്പറിക്കപ്പോന്  18-6-2013-നെട
വക്കസ്വീലറിനെട കത്തു നെല്കുകയുയം ആയതു പ്രകപ്പോരയം വക്കസ്വീല് 20-6-2013-നെട പകപ്പോടെതറിയറില് നെറിന്നട
ഫയല് തറിരറിടക ലഭറിക്കപ്പോന് അപപക്ഷ നെല്കറിയറിട്ടുടണന്ന വറിവരവുയം അററിയറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.5.6 പകസട നെറിലവറിലുള്ള 11 മുററികളടടെയുയം ലലസന്സട ഫസ്വീസട മപ്പോത്രപമ ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്
കുടെറിശറികയപ്പോയറി  അവപശഷറിക്കുനള്ളൂ  എന്നട  ഓഡറിററിടനെ  പനെരടത  അററിയറിചറിടറില.
മുററികളടടെ ഫയലുകള് 15-8-2011-നുയം പകപ്പോടെതറി/സ്റ്റേപ്പോന്ഡറിയംഗട കക്കൗണ്സലറില് നെറിന്നട ലഭദമപ്പോയ
പശഷയം  ബപ്പോക്കറി  6  മുററികളടടെ ഫയലുകളയം പറിന്നസ്വീടെട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയതട  പരറിപശപ്പോധറിചതറിടന്റെ
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് തപ്പോടഴപറയുന.
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പമല്പറഞ 11 മുററികളടടെ കപ്പോരദതറിലുയം ലലസന്സട പുതുക്കറി കപ്പോലറികമപ്പോക്കറിയറിടറില.
മറിക്ക മുററികളടടെ ലലസന്സറികള് ലക്ഷങ്ങളടടെ കുടെറിശറിക ഇനെറിയുയം അടെവപ്പോക്കപ്പോനുള്ളതപ്പോയറി
പരറിപശപ്പോധനെയറില്  കപ്പോണുന.  കുടെറിശറിക  ഒനയം  അടെയപ്പോതതറിനെപ്പോല്  4-ാം  നെമ്പര്  മുററി  
30-7-2013-നെട  പൂടറി  മുദ്രവചതപ്പോയറി  ഫയല്  നെമ്പര്  എ 29/55534/93-ല്  പരഖടപടുതറിയറിട്ടുണട.
ജറി.19-ാം  നെമ്പര്  മുററിയട  35  ലക്ഷപതപ്പോളയം  കുടെറിശറിക  അവപശഷറിക്കുന്നതട  അടെവപ്പോക്കപ്പോന്
18-10-2013-നെട  പനെപ്പോടസ്വീസട  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  ഫയലറില്  കപ്പോണുന.  ജറി.47-ാം  നെമ്പര്
മുററിയുടടെ ലലസന്സട ഫസ്വീ കുടെറിശറിക ഏതപ്പോണട അടെവപ്പോക്കറിടയങറിലുയം 31-3-2003-നെട പശഷയം
പുതുക്കറി  നെല്കപ്പോനുയം  ലലസന്സട  ഫസ്വീ  വദതദപ്പോസയം  ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുമുള്ള  നെടെപടെറികള്
പശഷറിക്കുനണട. ചുരുക്കതറില് പമല്പറഞ 11 മുററികളറില് ഒന്നറിലുയം കുടെറിശറിക പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം
ഈടെപ്പോക്കുകപയപ്പോ  ലലസന്സട  കപ്പോലറികമപ്പോക്കുകപയപ്പോ  ടചെയ്യുന്നതറിനുള്ള  നെടെപടെറികള്  ഇനെറിയുയം
പൂര്തറിയപ്പോയറിടറിടലന്ന കപ്പോരദയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.5.7  പകസട നെറിലവറിലുള്ള 11  മുററികളടടെയുയം ലലസന്സട ഫസ്വീ കുടെറിശറിക പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം
ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെയുയം  ലലസന്സട  പുതുക്കറി  കപ്പോലറികമപ്പോക്കറിയതറിടന്റെയുയം  പരഖകളയം  മറ
വറിശദപ്പോയംശങ്ങളയം ഓഡറിറട വകുപറിടനെ പബപ്പോധദടപടുതറി സമറിതറിയട ററിപപപ്പോര്ടട നെല്കണടമന്നട
സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഖണറിക നെമ്പര് 80
ശറിപപ്പോര്ശ

2.6.1 ലലസന്സട  ഫസ്വീ  പുതുപക്കണ സമയതട  പുതുക്കുന്നതറിനെട  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോടത
വസ്വീഴ്ച  വരുതറി  നെഗരസഭയട  ലക്ഷങ്ങളടടെ  നെഷ്ടയം  വരുതറിയതട  അന്നടത  റവനെന
ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  ബപ്പോദദതയപ്പോയറി  കണട  അവരറില്  നെറിന്നട  ആ  തുക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട
നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.6.2  മുന്വര്ഷങ്ങളറില്  യഥപ്പോസമയയം  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോടത  വന്നതറിനെപ്പോലപ്പോണട

പമല്പറഞ തടെസയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയതട. മുന്വര്ഷങ്ങളറിപലയട പുതുക്കറി നെല്കറി വരുനണട.

ഇങ്ങടനെ  പുതുക്കുപമ്പപ്പോള്  മുന്കപ്പോലയം  മുതല്  വരുന്ന  പുതുക്കറിയ  ലലസന്സട  ഫസ്വീസുയം

ലലസന്സട ഫസ്വീ വദതദപ്പോസവുയം ഈടെപ്പോക്കറി വരുനണട.  പകസട ഓയംബുഡ്സപ്പോന്, ടറിബനണല്

എന്നറിവയറില് ഉള്ടപടുന്നടതപ്പോഴറിടക മറള്ള മുററികളടടെ കപ്പോരദതറില് പമല് പറഞ പ്രകപ്പോരയം

നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.  മറള്ളവരുടടെ പപരറില് ജപറി/റവനെന ററിക്കവററി നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചട
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വരുനണട.   പമല്  പറഞ  പ്രകപ്പോരയം  ഐ.  ജറി.  പറപ്പോഡട  ബസട സ്റ്റേപ്പോന്റെട  ടകടറിടെതറിടല

5  മുററികള്,  ജയന്തറി ടകടറിടെതറിടല  2  മുററികള്,  ടചെറൂടറി ടകടറിടെതറിടല  1  മുററി,  പസ്റ്റേഡറിയയം

ടകടറിടെതറിടല  2  മുററികള്  എന്നറിവ  പുതുക്കറി  നെല്കറിയതപ്പോണട.  ഇവരറില്  നെറിനയം

മുന്കപ്പോലടത ലലസന്സട ഫസ്വീസുയം വദതദപ്പോസവുയം ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  അതു ടകപ്പോണ്ടുതടന്ന

പമല്പറഞ പകസുകളറില് നെഷ്ടയം വന്നതട ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണനയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.6.3  ലലസന്സട  ഫസ്വീസറിനെതറില്  നെഗരസഭയ  നെഷ്ടയം  വന്ന  തുക  ബനടപട

ലലസന്സറികളറില് നെറിനയം ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ പരഖകള് പരറിപശപ്പോധനെയ ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറികവറിവരയം

2.6.4  ടെറി വറിഷയവുമപ്പോയറി ബനടപട പരഖകള് പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപറിനെട

ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് നെറിര്പദ്ദേശറിച.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറികവറിവരതറിനെട  

സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി

2.6.5  നെറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  ഫയലുകള്  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വറിഭപ്പോഗതറില്

സമര്പറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.6.6  ലലസന്സട  ഫസ്വീ  പുതുക്കപ്പോടത  പ്രവര്തറിചവരുന്ന  സപ്പോപനെങ്ങളറില്  ഫസ്വീ

കുടെറിശറിക പറിഴ സഹറിതയം ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ പരഖകള് പരറിപശപ്പോധറിചതറില് ഇനറിരപ്പോഗപ്പോനറി

ബസട      സ്റ്റേപ്പോന്റെട  ടകടറിടെതറിടല ജറി  47-ാംനെമ്പര് മുററിയുടടെയുയം  ഐ.ജറി  ബസട      സ്റ്റേപ്പോന്റെട  ടകടറിടെയം

4-ാം നെമ്പര്  (ഒന്നപ്പോയം  നെറില)  മുററിയുടടെയുയം  ലലസന്സട  ഫസ്വീ കുടെറിശറികകള് ഒഴറിടകയുള്ളവ

ഈടെപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  പബപ്പോദദടപട്ടു.   ഇതറില് ജറി  47-ാം നെമ്പര് മുററിയുടെമടക്കതറിടര  പകസട

വറിധറിയപ്പോയതറിനെപ്പോല്  33,07,083  രൂപ  ഗഡുക്കളപ്പോയറി  അടെവപ്പോക്കറി  വരുന്നതപ്പോയറി  ടസക്രടററി

അററിയറിചറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല്  ഏടതങറിലുയം  തുക  അടെവപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്

അററിയറിക്കുകപയപ്പോ പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കുകപയപ്പോ ഉണപ്പോയറിടറില.  ഐ. ജറി. പറപ്പോഡട ബസട      സ്റ്റേപ്പോന്റെട

4-ാം  നെമ്പര്  മുററിയുടെമയറില്  നെറിന്നട  തുക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  നെടെപടെറികള്  ആരയംഭറിചതപ്പോയറി

അററിയറിചറിട്ടുണട.  ഇതുവടര തുകടയപ്പോനയം ഈടെപ്പോക്കറിയറിടറില.
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23-4-2014-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറികവറിവരയം

2.6.7 ലലസന്സട  ഫസ്വീ  പുതുക്കപ്പോടത  പ്രവര്തറിക്കുന്ന ജറി.  47-ാം നെമ്പര് മുററിയുടടെ
അവപശഷറിക്കുന്ന  ലലസന്സട  ഫസ്വീ  കുടെറിശറിക  (33,07,083  രൂപ)  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചട  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  പത്തു  ദറിവസതറിനെകയം  അററിയറിക്കണടമന്നട  ആവശദടപട്ടു.
കൂടെപ്പോടത  ഐ.ജറി.  ബസ്റ്റേപ്പോന്റെട  ടകടറിടെതറില്  ജറി.  4-ാം നെമ്പര് മുററിയുടടെ  ലലസന്സട  ഫസ്വീ
കുടെറിശറിക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  പകപ്പോര്പപറഷന്  സസസ്വീകരറിച  നെടെപടെറിയുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടട  പത്തു
ദറിവസതറിനെകയം  നെല്കുക.  ഈടെപ്പോക്കപ്പോത  പക്ഷയം  പ്രസ്തുത  തുക  ഈടെപ്പോക്കപ്പോതറിരുന്ന
ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചട അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ററിപപപ്പോര്ടട നെല്കുക.

23-4-2014-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറികവറിവരതറിനെട 
സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി

2.6.8 (1)  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട നെഗരസഭ വക IG പറപ്പോഡട ബസട സ്റ്റേപ്പോന്റെറിടല G.47-ാം നെമ്പര്
മുററിയുടടെ  ലലസന്സവകപ്പോശയം  1-4-1997  മുതല്  31-3-2000  വടരയുയം  1-4-2000  മുതല്
31-3-2003  വടരയുയം  പുതുക്കുന്നതറിനെട  ലലസന്സറി  അപപക്ഷറിച  പ്രകപ്പോരയം  നെഗരസഭ
കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  22-2-2001-ടല  131-ാം  നെമ്പര്  തസ്വീരുമപ്പോനെ  പ്രകപ്പോരയം  ഓപരപ്പോ
3 വര്ഷപതയയം  ലലസന്സട  ഫസ്വീസറില്  20%  വര്ദനെവട  വരുതറി,  നെറിലവറിലുള്ള
നെറിബനനെകള്ക്കുയം  വദവസകള്ക്കുയം  വറിപധയമപ്പോയറി  പുതുക്കറി  നെല്കുന്നതറിനു
തസ്വീരുമപ്പോനെറിചറിരുന.  എന്നപ്പോല്  നെഗരസഭയറില്  നെറിന്നട  ഓപരപ്പോ  3  വര്ഷപതയയം
40%  വര്ദനെവട  വരുത്തുന്നതറിനെട  പനെപ്പോടസ്വീസട  നെല്കറിയതറിടനെതറിടര  ലലസന്സറി  ബഹ.
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട അഡസ്വീഷണല് സബട പകപ്പോടെതറി  II-ല്  OS 93/2001  പ്രകപ്പോരയം ഫയല് ടചെയ
പകസറില് 24-2-2010-ടല വറിധറി പ്രകപ്പോരയം 40% ലലസന്സട ഫസ്വീ വര്ദനെ ടതറപ്പോയതറിനെപ്പോല്
ഓപരപ്പോ 3 വര്ഷപതക്കുയം  20% വസ്വീതയം ലലസന്സട ഫസ്വീ വര്ദറിപറിചടകപ്പോണട ലലസന്സട
പുതുക്കറി  അനുവദറിചടകപ്പോണട  പുതറിയ  പനെപ്പോടസ്വീസട  നെല്കുന്നതറിനെട  ഉതരവപ്പോയതട  പ്രകപ്പോരയം
പകപ്പോര്പപറഷനെറില് നെറിന്നട പുതുക്കറിയ പനെപ്പോടസ്വീസട തയപ്പോറപ്പോക്കറിയതു പ്രകപ്പോരമപ്പോണട  33,07,083  രൂപ
അടെയന്നതറിനെട ആവശദടപടതട.

പ്രസ്തുത പനെപ്പോടസ്വീസറിടനെതറിടര ലലസന്സറി സമര്പറിച അപപക്ഷയറില് ടെറിയപ്പോന്

15-2-2007  -നെട              1,00,000

12-8-2009    50,000

9-12-2009 1,00,000

29-1-2010    50,000

29-5-2010 1,00,000

18-9-2012 5,22,000

ആടക 9,22,000  രൂപ
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പകപ്പോടെതറിയറില് ടകടറിവചറിട്ടുടണനയം പകപ്പോടെതറി  വറിധറി  പ്രകപ്പോരയം പുതുതപ്പോയറി  പനെപ്പോടസ്വീസട

നെല്കറിയ ദറിവസയം മുതല് മപ്പോത്രടമ പലറിശ ഈടെപ്പോക്കപ്പോന് പറ്റൂ എന്നട  കപ്പോണറിചട  അപപക്ഷ

സമര്പറിചതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനെതറില് തുക പകപ്പോടെതറിയറില് അടെപചപ്പോ എന്നതട  സയംബനറിച

ററിപപപ്പോര്ടറിനെപ്പോയറി നെഗരസഭ സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട കക്കൗണ്സലറിനു കതയചതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനെതറില്

പകപ്പോര്പപറഷന് പുതുതപ്പോയറി അയച പനെപ്പോടസ്വീസട തസ്വീയതറി മുതല് മപ്പോത്രടമ പലറിശ ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്

പറ്റൂടവനയം പകപ്പോടെതറിയറില് അടെച തുക പകപ്പോര്പപറഷനെറിപലയട ററിലസ്വീസട ആക്കറിതരുന്നതപ്പോടണന്നട

അററിയറിക്കുകയുയം  പമല്പറഞ  9,22,000  രൂപയറില്  4,00,000  രൂപ  28-2-2014-നുയം

5,22,000 രൂപ 4-3-2014-ലുയം നെഗരസഭ ഫണറിപലയട മപ്പോറകയുയം ടചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകപ്പോടെതറി  ഉതരവറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറില്  തപ്പോടഴ  പറയുന്ന  പ്രകപ്പോരമപ്പോണട  തുക

അടെക്കപ്പോനുള്ളതുയം അടെചതുയം.

പനെപ്പോടസ്വീസട പ്രകപ്പോരയം പകപ്പോര്പപറഷന് ആവശദടപട തുക (മുതല്) - 15,36,686

പലറിശ - 17,70,397

ആടക - 33,07,083

പകപ്പോര്പപറഷനെട പലറിശ ഒഴറിടക ലഭറിപക്കണ്ടുന്ന തുക - 15,36,686

പകപ്പോടെതറിയറില് അടെച തുക - 9,22,000

ബപ്പോക്കറി - 6,14,686

നെഗരസഭ ടഷററിയറില് പനെരറിടട ഒടുക്കറിയ തുക

തസ്വീയതറി         രശസ്വീതറി നെമ്പര് തുക

30-3-2013 11202138889 1,00,000

30-5-2013 11301105782 2,60,000

29-6-2013 11302111476 2,54,686

ആടക 6,14,686

ആയതുപ്രകപ്പോരയം  പമല്പറഞ  മുററിയുടടെ  ലലസന്സറി,  ബഹ.  ലഹപക്കപ്പോടെതറി

നെറിര്പദ്ദേശറിച  പ്രകപ്പോരമുള്ള  മുഴുവന്  തുകയുയം  അടെചറിട്ടുള്ളതറിനെപ്പോല്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസയം

ഒഴറിവപ്പോക്കറി തരുന്നതറിനെട അപപക്ഷറിക്കുന.
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(2)   പകപ്പോര്പപറഷന്  വക  IG  പറപ്പോഡട  ബസട സ്റ്റേപ്പോന്റെറിടല  G 4-ാം  നെമ്പര് മുററിയുടടെ

9/1997  മുതല്  7/2012  വടരയുള്ള  ലലസന്സട  ഫസ്വീസട  കുടെറിശറിക  തുക  പറിഴ  സഹറിതയം

8,04,135 രൂപ ലഭറിക്കുന്നതറിപലയപ്പോയറി ലലസന്സറിയപ്പോയ ശസ്വീ. പജപ്പോണ് ഐപട എന്നവരുടടെ

അനെന്തരപ്പോവകപ്പോശറികളറില്  നെറിനയം  പപ്പോര്ടടണര്മപ്പോരറില്  നെറിനയം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  OS

830/97 നെമ്പര്  പകപ്പോടെതറി  വറിധറി  പ്രകപ്പോരയം  ലലസന്സറിയപ്പോയ  പജപ്പോണ്  ഐപറിടന്റെ  മകന്

ടെറിന്സറി പജപ്പോണ്, മകള് ടെറിന്സറി,  ഭപ്പോരദ എല്സമ എന്നറിവരറില് നെറിന്നട  2,68,045 രൂപയുയം

പപ്പോര്ടടണറപ്പോയ ശസ്വീ. വറി. ആര്. സുനെറിലറില് നെറിന്നട 2,68,045 രൂപയുയം മടറപ്പോരു പപ്പോര്ടടണറപ്പോയ

ശസ്വീ.  തയറില്  നെപ്പോണു  എന്നവരറില്  നെറിന്നട  2,68,045  രൂപയുയം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  റവനെന

ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചതറിടനെതറിടര  പജപ്പോണ്  ഐപറിടന്റെ  അവകപ്പോശറികള് പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട

മുന്സറിഫട പകപ്പോര്ടട  I-ല് OS 554/13 ആയുയം ശസ്വീ. തയറില് നെപ്പോണു ബഹ. ലഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്

2961/14  നെമ്പര് ററിടട ഹര്ജറിയുയം,  ശസ്വീ.  വറി.  ആര്.  സുനെറില്  ബഹ.  ലഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  7422/14

നെമ്പര്  ററിടട  ഹര്ജറിയുയം  ഫയല്  ടചെയതു  പ്രകപ്പോരയം പകസട  നെടെനടകപ്പോണറിരറിക്കുകയപ്പോണട.  എലപ്പോ

പകസറിലുയം  റവനെന  ററിക്കവററി  തഹസറില്ദപ്പോടരയുയം ഉള്ടപടുതറിയറിടപ്പോണട  പകസട  ഫയല്

ടചെയറിട്ടുള്ളതട എന്ന വറിവരവുയം അററിയറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.6.9  1.  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട നെഗരസഭ വക IG പറപ്പോഡട ബസട സ്റ്റേപ്പോന്റെറിടല ജറി. 47-ാം നെമ്പര്

മുററിയുടടെ ലലസന്സട ബഹമപ്പോനെടപട പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട അഡസ്വീഷണല് സബട പകപ്പോടെതറി II-ടല

ഒ.എസട നെമ്പര് 93/2001 പകസറിടല 24-2-2010-ടല വറിധറി പ്രകപ്പോരയം, ലലസന്സട പുതുക്കറി

അനുവദറിചതു  പ്രകപ്പോരയം  1-4-1997  മുതല്  31-3-2013  വടരയുള്ള  കപ്പോലയളവറിടല

കുടെറിശറികയപ്പോയറി  15,36,686  രൂപ  ലലസന്സറി  ശസ്വീധരന്  നെപ്പോയര്  നെഗരസഭയറില്

അടെവപ്പോക്കപ്പോനുണട. ആയതറില് ലലസന്സറി ശസ്വീധരന് നെപ്പോയര് ഫസ്വീ ഇനെതറില് പകപ്പോടെതറിയറില്

ടഡപപപ്പോസറിറട  ടചെയ  9,22,000  രൂപ  തപ്പോടഴ  ടകപ്പോടുതറിരറിക്കുന്ന  രശസ്വീതറികള്  പ്രകപ്പോരയം

നെഗരസഭ ടഷററിയറില് അടെവപ്പോക്കറിയതട പരറിപശപ്പോധറിച പബപ്പോധദടപട്ടു.

രശസ്വീതറി നെമ്പര്/തസ്വീയതറി തുക

11304145040/04.03.14 522000

1130372622/28.02.14 400000

922000

225/2021
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ബപ്പോക്കറിയുള്ള  614686  രൂപ  (1536686-922000)  തപ്പോടഴ  ടകപ്പോടുതറിരറിക്കുന്ന
രശസ്വീതറികള്  പ്രകപ്പോരയം  ലലസന്സറിയപ്പോയ  ശസ്വീധരന്  നെപ്പോയര്  നെഗരസഭപ്പോ  ടഷററിയറില്
അടെചതപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട.

രശസ്വീതറി നെമ്പര്/തസ്വീയതറി തുക

11301105782/30-5-13 260000

11302111476/29-6-13 254686

11202138889/30-3-13 100000

614686

(ഫയല് നെമ്പര് എ 29/55517/93)

2.  ഐ.  ജറി.  പറപ്പോഡട  ബസട സ്റ്റേപ്പോന്റെട  4-ാം  നെമ്പര്  മുററിയുടടെ  പപ്പോര്ടടണര്മപ്പോരപ്പോയ  ശസ്വീ.
തയറില്  നെപ്പോണു  മടറപ്പോരു  പപ്പോര്ടടണറപ്പോയ  വറി.ആര്.  സുനെറിലറിനെട  മുററിയുടടെ  ലലസന്സട
അനുവദറിച ടകപ്പോടുക്കുന്നതറിടനെതറിടര പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട മുന്സറിഫട പകപ്പോര്ടട  II-ല് ഫയല് ടചെയ
ഒ.എസട  830/97  നെമ്പര്  പകസറിടന്റെ  വറിധറി  പ്രകപ്പോരയം  ലലസന്സട  ഫസ്വീസറിനെതറില്
കുടെറിശറികയപ്പോയ 8,04,135 രൂപ ലഭറിക്കുന്നതറിനെപ്പോയറി പപ്പോര്ടടണര്മപ്പോരപ്പോയ ശസ്വീ. തയറില് നെപ്പോണു,
വറി.ആര്.  സുനെറില്,  മുററിയുടടെ  ലലസന്സറിയപ്പോയറിരുന്ന പജപ്പോണ് ഐപറിടന്റെ അനെന്തരപ്പോവകപ്പോശറികള്
എന്നറിവര്ടക്കതറിടര 20-7-2013-നെട  റവനെന  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.  ഫയല്
പരറിപശപ്പോധറിചതറില് പ്രസ്തുത  പകസട  132/2000  എന്ന പപരറില്  റസ്വീനെമ്പര് ടചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം
അനെദപ്പോയക്കപ്പോരന്  പകപ്പോടെതറിയറില്  ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോതതറിനെപ്പോല്  20-10-2001-ല്  പകസട
തള്ളറിടക്കപ്പോണട വറിധറിയപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം കണ്ടു.  തുടെര്ന്നട ശസ്വീ. വറി.ആര്. സുനെറില് 25-2-2010-നെട മുററി
തടന്റെ  പപരറിപലയട  മപ്പോററിതരുന്നതറിനെട  അപപക്ഷറിടചങറിലുയം  9-3-2011-നെട  ടെറിയപ്പോന്
അതുവടരയുള്ള കുടെറിശറിക തുക അടെക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കപ്പോതതറിനെപ്പോല് മുററി ആവശദമറിലപ്പോടയന്നട
ടസക്രടററിക്കട   കതട  നെല്കറി.  1-2-2013-ടല  ശസ്വീ.  ഇ.  അപശപ്പോകന്,  സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട
കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ കതറില്  2007-ല് മപ്പോത്രപമ പ്രസ്തുത പകസട ഡറിസറിസട ആയറിട്ടുള്ളൂ എന്നട
പറയുന.   വറിധറി  പകര്പട  ഫയലറില്  ലഭദമലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  വറിധറിയറില്  എടന്തപ്പോടക്ക
കപ്പോരദങ്ങളപ്പോണട ഉള്ടപടുതറിയടതന്നട പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോനെപ്പോയറിടറില.

പകപ്പോര്പപറഷന്  റവനെന  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചതറിടനെതറിടര  മറുപടെറിയറില്  പറഞ
പ്രകപ്പോരയം റവനെന ററിക്കവററി തഹസറില്ദപ്പോടരയുയം കൂടെറി ഉള്ടപടുതറി 3 കക്ഷറികളയം പകപ്പോര്പപറഷടനെതറിടര
പകസട നെല്കറിയറിട്ടുണട.   ഫയല് പ്രകപ്പോരയം  പകസട തസ്വീര്പപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി കപ്പോണുന്നറില.  ആയതറിനെപ്പോല്
കുടെറിശറിക തുക ഈടെപ്പോക്കറിയറിടറില.
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13-1-2016-  ടല പയപ്പോഗതറിടല സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശയം

2.6.10  പകസട  തസ്വീര്പപ്പോക്കപ്പോതതറിനെപ്പോല്  കുടെറിശറിക  ഈടെപ്പോക്കറിയറിടറില  എന്ന
മറുപടെറിയറില് സമറിതറി അതൃപറി പരഖടപടുത്തുകയുയം പകസട തസ്വീര്പപ്പോക്കുന്നതറിലുള്ള കപ്പോലതപ്പോമസയം
സയംബനറിചട  വറിശദസ്വീകരണയം  നെല്കണടമനയം  പകസട  തസ്വീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനെട അടെറിയന്തര  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.

13-1-2016-  ടല പയപ്പോഗതറിടല സമറിതറി ആവശദടപട അധറികവറിവരതറിനെട   
പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ 

സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.6.11 1.  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  നെഗരസഭ വക ഐ.ജറി പറപ്പോഡട ബസട സ്റ്റേപ്പോന്റെറിടല ജറി.47-ാം
നെമ്പര് മുററിയുടടെ ലലസന്സട ബഹമപ്പോനെടപട പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട അഡസ്വീഷണല് സബട പകപ്പോടെതറി
II-ടല ഒ.എസട. നെമ്പര് 93/2001 പകസറിടല 24 -2-2010-ടല വറിധറി പ്രകപ്പോരയം, ലലസന്സറി
ശസ്വീ.  ശസ്വീധരന്  നെപ്പോയര്  1-4-1997  മുതല്  31-3-2013  വടരയുള്ള  കപ്പോലയളവറിടല
കുടെറിശറികയപ്പോയറി  15,36,686  രൂപ  അടെവപ്പോക്കപ്പോന്  അവപശഷറിചതറില്  പകപ്പോടെതറിയറില്
ടഡപപപ്പോസറിറട  ടചെയ  9,22,000 രൂപ  തപ്പോടഴ  പചെര്ക്കുയം  പ്രകപ്പോരയം  നെഗരസഭപ്പോ  ടഷററിയറില്
അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

രശസ്വീതറി നെമ്പര്/തസ്വീയതറി തുക

11304145040/04.03.14 522000

1130372622/28.02.14 400000

ആടക 922000

ബപ്പോക്കറിയുള്ള  614686  രൂപ തപ്പോടഴ പചെര്ക്കുയം പ്രകപ്പോരയം ലലസന്സറിയപ്പോയ ശസ്വീധരന്
നെപ്പോയര് നെഗരസഭപ്പോ ടഷററിയറില് ഒടുക്കറിയറിട്ടുണട.

          രശസ്വീതറി നെമ്പര്/തസ്വീയതറി തുക

11301105782/30.05.2013 260000

11302111476/29.06.2013 254686

1202138889/30.03.2013 100000

                           ആടക 614686
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(ഫയല്  നെമ്പര്  എ 29/55517/93)  ലലസന്സട  ഫസ്വീ  കുടെറിശറികയപ്പോയറി
നെറിര്ണ്ണയറിചറിരുന്ന  തുകയപ്പോയ  33,07,083  രൂപയറില്  അവപശഷറിക്കുന്ന  തുക  പനെപ്പോടസ്വീസട
നെല്കപ്പോന്  ലവകറിയ  കപ്പോലത്തുള്ള  പറിഴപലറിശയപ്പോണട.   ഇതട  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട
നെറിയമപരമപ്പോയ  തടെസയം  ഉള്ളതപ്പോയറി  സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട  കക്കൗണ്സലറിടന്റെ  കതറില്  കപ്പോണുനണട.
എന്നപ്പോല്  പനെപ്പോടസ്വീസട  നെല്കപ്പോന്  ലവകറിയതറിടന്റെ  ഉതരവപ്പോദറികടള  നെറിര്ണ്ണയറിക്കുകപയപ്പോ
എടന്തങറിലുയം നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുകപയപ്പോ ടചെയതപ്പോയറി കപ്പോണുന്നറില.

2.  ഐ.ജറി.  പറപ്പോ   ഡട   ബസ് സ്റ്റേപ്പോന്റെട  4-ാം  നെമ്പര്  മുററിയുടടെ   പപ്പോര്ട്ണര്മപ്പോരപ്പോയ
ശസ്വീ.  തയറില്  നെപ്പോണു  മടറപ്പോരു  പപ്പോര്ട്ണറപ്പോയ  ശസ്വീ.  വറി.ആര്.  സുനെറിലറിനെട  മുററിയുടടെ
ലലസന്സട അനുവദറിച ടകപ്പോടുക്കുന്നതറിടനെതറിടര പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  മുന്സറിഫട പകപ്പോര്ടട  II-ല്
ഫയല്  ടചെയ  ഒ.എസട.830/97  നെമ്പര്  പകസറിടന്റെ  വറിധറി  പ്രകപ്പോരയം  ലലസന്സട
ഫസ്വീസറിനെതറില്  കുടെറിശറികയപ്പോയ  8,04,135  രൂപ  ലഭറിയന്നതറിനെപ്പോയറി  പപ്പോര്ട്ണര്മപ്പോരപ്പോയ
ശസ്വീ.  തയറില് നെപ്പോണു,  ശസ്വീ.  വറി.  ആര് സുനെറില്,  മുററിയുടടെ ലലസന്സറിയപ്പോയറിരുന്ന പജപ്പോണ്
ഐപറിടന്റെ  അനെന്തരപ്പോവകപ്പോശറികള്  എന്നറിവര്ടക്കതറിടര  റവനെന  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള്
ആരയംഭറിചറിരുന.  എന്നപ്പോല് ഇതറിടനെതറിടര ശസ്വീ. സുനെറില് വറി. ആര്.(W.P.(C)7422/2014),
ശസ്വീ.തയറില് നെപ്പോണു (W.P.(C)2961/2014)  എന്നറിവര് ബഹ. ലഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് സമര്പറിച
ഹര്ജറികളറില് പസ്റ്റേ ഇപപപ്പോഴുയം നെറിലനെറില്ക്കുകയപ്പോടണന്നട സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട കക്കൗണ്സല് അഡസ. ടക. ഡറി. ബപ്പോബു
25-8-2016-നെട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ടസക്രടററിയട  അയച  കതറില്  കപ്പോണുന.  എന്നപ്പോല്  പകപ്പോടെതറി
ഉതരവുകളടടെ  പകര്പട  ഫയലറില്  ലഭദമല.   ശസ്വീ.  പജപ്പോണ്  ഐപറിടന്റെ  അവകപ്പോശറികള്
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട ജറിലപ്പോ പകപ്പോടെതറിയറില് എ.എസട.204/2015 നെമ്പരപ്പോയറി അപസ്വീല് സനടട ഫയല്
ടചെയതപ്പോയറി ബനടപട ഫയലറില് കപ്പോണുനണട.  എന്നപ്പോല് തുടെര് നെടെപടെറികള് സയംബനറിചട
യപ്പോടതപ്പോരു പരഖകളയം  ലഭദമപ്പോയറി കപ്പോണുന്നറില.

19-12-2018-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ നെറിര്പദ്ദേശയം

2.6.12  പനെപ്പോടസ്വീസട   നെല്കപ്പോന്  ലവകറിയതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയവര്ടക്കതറിടര
നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട   ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുന്നതറിനെട  ആവശദടപട്ടു.  കൂടെപ്പോടത   പ്രസ്തുത
പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബനടപടട   ബഹ.  ലഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ   മുമ്പപ്പോടകയുളള പകസകളടടെ
അന്തറിമ വറിധറി അനുസരറിചട നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനെട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയപ്പോനുയം തസ്വീരുമപ്പോനെറിച.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.6.13  പനെപ്പോടസ്വീസട  നെല്കപ്പോന്  ലവകറിയതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയവര്ടക്കതറിടര നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുന്നതറിനുയം  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബനടപടട
ബഹ. ലഹപക്കപ്പോടെതറി  മുമ്പപ്പോടകയുളള പകസുകളടടെ അന്തറിമ വറിധറി അനുസരറിചട തുടെര്
നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനുയം സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2.7.1  1,46,424  രൂപയുടടെ  ധനെപ്പോപഹരണവുമപ്പോയറി  ബനടപടട   ശസ്വീ.  ടക.  പറി.

രപ്പോപജന്ദ്രടനെതറിടര വറിജറിലന്സട പകസട നെടെനവരുനടണങറിലുയം പകപ്പോര്പപറഷനെട നെഷ്ടമപ്പോയ

തുക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുളള  നെടെപടെറികള്  തുടെര്നയം  നെടെപതണതപ്പോടണന്നട  സമറിതറി

അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.  ആയതറിനെപ്പോല് പ്രസ്തുത തുക  ലകവശയം  വചറിരുന്ന കപ്പോലയളവറിപലക്കുള്ള

പലറിശ  12%  നെറിരക്കറില്  ശസ്വീ.  ടക.  പറി.  രപ്പോപജന്ദ്രനെറില്  നെറിന്നട  ഈടെപ്പോക്കറി  ആയതറിടന്റെ

വറിശദപ്പോയംശയം ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.7.2  ശസ്വീ.  ടക.പറി.  രപ്പോപജന്ദ്രന് സര്ക്കപ്പോരറില് അടെക്കപ്പോടനെന്ന വദപ്പോപജനെ, നെറിര്മപ്പോണ

ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  പക്ഷമനെറിധറി  വറിഹറിതയം,  ആദപ്പോയ  നെറികുതറി  എന്നസ്വീ  ഇനെങ്ങളറില്  പറിന്വലറിചട

ലകവശയം ടവച  1,46,424  രൂപയുടടെ  പലറിശ  12%  നെറിരക്കറില്  32,609  രൂപ ടെറിയപ്പോടന്റെ

ശമ്പളതറില് നെറിനയം ററിക്കവററി നെടെതറി ഈ നെഗരസഭയറിപലയട അയചതരുന്നതറിനെട ടെറിയപ്പോന്

നെറിലവറില് പജപ്പോലറി ടചെയ വരുന്ന കുന്നയംകുളയം  നെഗരസഭയറിപലയട കതട അയചതനുസരറിചട

4000 രൂപ വസ്വീതയം 7/2009, 8/2009 എന്നസ്വീ മപ്പോസങ്ങളറിലുയം 1125 രൂപ വസ്വീതയം 11/09, 12/09

എന്നസ്വീ  മപ്പോസങ്ങളറിലുയം  ഈ  നെഗരസഭയറിപലയട  അയച  തന്നറിട്ടുണട.   ബഹ.

ലഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ  ഡബന.പറി.(സറി)  24652/09(ബറി)  തസ്വീയതറി  26-8-2009  ഉതരവട

പ്രകപ്പോരയം   ടെറിയപ്പോടന്റെ  ശമ്പളതറില്  നെറിനമുള്ള  പമപടെറി  ററിക്കവററി  4  മപ്പോസപതയട  പസ്റ്റേ

ടചെയറിട്ടുളളതപ്പോടണന്നട കുന്നയംകുളയം  നെഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി  30-11-2009-ടല  ജറി1/610/07

നെമ്പര് കത്തു പ്രകപ്പോരയം അററിയറിചറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല് പസ്റ്റേ ടചെയ 4  മപ്പോസതറിനുപശഷയം തുടെര്

ററിക്കവററി നെടെതറിയറിട്ടുപണപ്പോ എന അററിയറിച തരുന്നതറിനെപ്പോയറി ഈ ഓഫസ്വീസറിടല 11-11-2010-ടല

സറി15/112941/01  നെമ്പര്   കത്തു  പ്രകപ്പോരയം  കുന്നയംകുളയം  നെഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിപയപ്പോടെട

ആവശദടപടറിട്ടുണട.  പകസട നെറിലവറിലുളളതപ്പോയറി ടസക്രടററി അററിയറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.7.3  നെറിയമസഭപ്പോ സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിച പ്രകപ്പോരയം ടെറിയപ്പോന് ലകവശയം ടവച തുകയട

12%  നെറിരക്കറില്  പലറിശ  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെയുയം  അതറിടനെതറിടര  ടെറിയപ്പോന്  സമര്പറിച

ഹര്ജറിയറില് പസ്റ്റേ നെറിലനെറില്ക്കുന്നതറിടന്റെയുയം പരഖകള് പരറിപശപ്പോധനെയട ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.
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19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം 

2.7.4  ബനടപട പരഖകള് പലപ്പോക്കല് ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിനെട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം
പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ  പകസുകള്  ലകകപ്പോരദയം  ടചെയ്യുന്നതറിനെപ്പോയറി  പകപ്പോടെതറിയറില്  ഹപ്പോജരപ്പോകുന്ന
വക്കസ്വീലന്മേപ്പോരുടടെ  പയപ്പോഗയം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  വറിളറിച  പചെര്തട  നെറിലവറിലുള്ള  പകസകള്
സയംബനറിച കപ്പോരദങ്ങള് ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതറിനുയം ടെറി  വറിവരങ്ങള് ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്യുന്നതറിനുയം
ആവശദടപട്ടു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.7.5  ബഹ. ജറിലപ്പോ പകപ്പോടെതറി,  സബട പകപ്പോടെതറി,  മുന്സറിഫട/മജറിപസ്ട്രേറട പകപ്പോടെതറികളറില്
നെറിലവറിലുള്ള  പകസുകളടടെ  നെറിജസറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നതറിനുയം  ബഹ.  പകപ്പോടെതറികളറില്
നെല്കുന്ന  കക്കൗണര്  ലഭദമപ്പോകുന്നതട  പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനുയം  പകപ്പോടെതറി  വറിധറികള്
സമയബനറിതമപ്പോയറി നെടെപപ്പോക്കുന്നതട സയംബനറിചയം,  പകപ്പോര്പപറഷടനെതറിടര വറിധറി വരുന്ന
പകസുകളറില്  അപസ്വീല്  നെടെപടെറികള്  നെല്കുന്നതട  പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനുയം  പകപ്പോര്പപറഷന്
അഡസപക്കറട  പയപ്പോഗയം  16-7-2012-നെട  ടഡപനടറി  ടസക്രടററിയുടടെ  പചെമ്പററില്  പചെര്ന്നട
നെടെപടെറികള് ഫലപ്രദമപ്പോക്കുന്നതറിനുയം തസരറിതടപടുത്തുന്നതറിനുയം തസ്വീരുമപ്പോനെറിക്കുകയുണപ്പോയറി.

ശസ്വീ. ടക.പറി. രപ്പോപജന്ദ്രന് ടസല്ഫട ടചെക്കുകള് വഴറി തുക പറിന്വലറിചട ധനെപ്പോപഹരണയം
നെടെതറിയതുമപ്പോയറി ബനടപടട പകപ്പോര്പപറഷനുണപ്പോയ നെഷ്ടയം ഈടെപ്പോക്കുന്നതുമപ്പോയറി ബനടപടട
ബഹ.  ലഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് ഡബന.പറി.(സറി) 24652/09  നെമ്പര് പകസറില്  തപ്പോല്ക്കപ്പോലറിക
പസ്റ്റേ  നെസ്വീക്കുന്നതറിനെട  ആവശദമപ്പോയ  നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനെട  24-6-2013-നെട
ബനടപട സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട കക്കൗണ്സറിലറിനെട കതട നെല്കറിയറിരുന. ബഹ. ലഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്
ഡബന.പറി(സറി)  24652/09  നെമ്പര്  പകസട  ഇടെക്കപ്പോല  പസ്റ്റേ  അനുവദറിചതപ്പോയുയം  പറിന്നസ്വീടെട
മടറപ്പോരു  ഉതരവട  ഉണപ്പോകുന്നതുവടര  ദസ്വീര്ഘറിപറിചതപ്പോയുയം  ലഫനെല്  ഹറിയററിയംഗറിനെട
വചറിട്ടുളളതപ്പോയുയം  അഡസ.ടക.ഡറി.ബപ്പോബു  2-7-2013-നെട  സൂചെനെ  കതട  മുപഖനെ
അററിയറിചറിരറിക്കുന. ടെറി വറിവരയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിററിടനെ 8-7-2013-നെട അററിയറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.7.6  16-7-2012-നെട സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട കക്കൗണ്സല്മപ്പോരുടടെ പയപ്പോഗയം വറിളറിച പചെര്തതറിടന്റെ

മറിനെറിടടസട  പകര്പട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.   പയപ്പോഗ  തസ്വീരുമപ്പോനെങ്ങള്  വറിശദസ്വീകരറിചടകപ്പോണട

സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട  കക്കൗണ്സറിലറിനെട  കതയചറിട്ടുണട.  (സറി.15/12790/2012  നെമ്പര്  ഫയല്

പരറിപശപ്പോധറിച) ശസ്വീ. ടക. പറി. രപ്പോപജന്ദ്രന്, യു.ഡറി.സറി. ധനെപ്പോപഹരണയം നെടെതറിയ തുകയുടടെ

പലറിശ  സഹറിതയം  ററിക്കവററി  നെടെപതണതറില്  ആടക  10250  രൂപ  മപ്പോത്രയം  7/09  മുതല്
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12/09  വടരയുളള  കപ്പോലയളവറില്  ററിക്കവററി  നെടെതറിയതപ്പോയറി  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  നെഗരസഭപ്പോ

ടസക്രടററി  19-8-2013-നെട   അററിയറിചറിട്ടുണട.   ററിക്കവററി  നെടെപടെറിടക്കതറിടര  ശസ്വീ.  ടക.പറി.

രപ്പോപജന്ദ്രന്  ഫയല്  ടചെയ  ഡബന.പറി.സറി.  24652/09  നെമ്പര്  പകസറില്   പകപ്പോടെതറി

വറിധറിയപ്പോകുയംവടര  തുടെര്  നെടെപടെറികള്  പസ്റ്റേ  ടചെയടകപ്പോണട  18-12-2009-നെട  പകപ്പോടെതറി

ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട.

തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശ

2.7.7 നെറിലവറിലുളള പകസട തസ്വീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനുളള നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചട ററിപപപ്പോര്ടട

നെല്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

   ഖണറിക നെമ്പര്   112

ശറിപപ്പോര്ശ

2.8.1  മുനെറിസറിപല് നെറിയമതറിടല സമയ പരറിധറിക്കുളളറില്  വസ്തു നെറികുതറി/കുടെറിശറിക

ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  ജപ്പോമദക്കപ്പോരടന്റെ  പപരറില്  ജപറി  പപ്രപ്പോസറികനഷന്  നെടെപടെറികള്

സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.8.2  നെറികുതറി  കുടെറിശറിക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  ജപ്പോമദക്കപ്പോരുടടെ  പപരറില് വപ്പോറണട  നെലറി

ജപറി  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  വരുപമ്പപ്പോള്  തടന്ന  കക്ഷറികള്  നെറികുതറി  ഒടുക്കറി

വരുനണപ്പോയറിരുന.    ആയതറിനെപ്പോല്  ജപറി  നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിപക്കണറിവന്നറില.  മുന്

കുടെറിശറികയപ്പോയ  10,66,05,618  രൂപയറില് നെറിനയം  10,25,63,799  രൂപ നെറികുതറി പറിരറിഞട

കറിടറിയറിട്ടുണട.  ബപ്പോക്കറിയുള്ള  40,42,879  രൂപ കുടെറിശറികയപ്പോയതട  ഉടെന് പറിരറിടചടുക്കുന്നതപ്പോണട.

തുക കപ്പോലഹരണടപടട പപപ്പോയറിടറില എന്നട ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.8.3  ഓഡറിററില് ആയതട സയംബനറിച പരഖകള് ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

2.8.4 നെറികുതറി കുടെറിശറിക ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണങറില് ആയതറിടന്റെ പരഖകള് അടെറിയന്തരമപ്പോയറി

പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ  പരറിപശപ്പോധനെയട  ലഭദമപ്പോക്കുകയുയം  കുടെറിശറിക  തുക

ഈടെപ്പോക്കപ്പോന് പശഷറിക്കുനടണങറില് ആയതട  ഈടെപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്യുവപ്പോനുയം  സമറിതറി

നെറിര്പദ്ദേശറിച.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.8.5  മുന് വര്ഷങ്ങളറില് കുടെറിശറിക വന്ന മുഴുവന് തുകയുയം തുടെര്നളള വര്ഷങ്ങളറില്

പറിരറിടചടുതറിട്ടുണട.  കുടെറിശറിക  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ  പരഖകള്  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട

വകുപറിടന്റെ പരറിപശപ്പോധനെയപ്പോയറി നെല്കറിയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.8.6 മുന് കുടെറിശറികയപ്പോയറി നെഗരസഭ അററിയറിച 10,66,05,618 രൂപയുടടെ വദക്തമപ്പോയ

വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്,  കുടെറിശറിക പറിരറിവട വറിവരങ്ങള് മുതലപ്പോയവ ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറിലപ്പോതതറിനെപ്പോല്

തുടെര്  വര്ഷങ്ങളറില് കുടെറിശറിക  കൃതദമപ്പോയറി  പറിരറിടചടുത്തുപവപ്പോ എന്നട  പരറിപശപ്പോധറിചട  ഉറപട

വരുതപ്പോന് സപ്പോധറിചറിടറില. 2009-10-ടല അരറിയര് ഡറിമപ്പോന്റെട  ആയ 3,37,64,030 രൂപയുടടെ

തുടെര് വര്ഷങ്ങളറിടല അടെവട വറിവരമപ്പോണട ഓഡറിററിടനെ അററിയറിചറിട്ടുളളതട.

23-4-2014-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആവശദടപട  അധറിക വറിവരയം

2.8.7 ഓ ഡറിറട ചൂണറിക്കപ്പോടറിയ നെറികുതറി കുടെറിശറിക (10,66,05,618 രൂപ) യുടടെ പറിരറിവട

വറിവരങ്ങള്  സയംബനറിച  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്ക്കു  പകരയം  2009-10-ടല  കുടെറിശറികയപ്പോയ

3,37,64,030  രൂപയുടടെ അടെവട വറിവരമപ്പോണട ഓഡറിററിടന്റെ പരറിപശപ്പോധനെയട നെല്കറിയടതന്നട

പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  പരറിപശപ്പോധനെപ്പോകുററിപറില്  നെറിനയം  സമറിതറി

മനെസറിലപ്പോക്കുകയുണപ്പോയറി.  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ  പ്രസ്തുത  നെടെപടെറി  വസ്തുതകള്  മറച

വയപ്പോനെപലടയന്നട  സമറിതറി  സയംശയറിക്കുകയുയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുളള  നെറികുതറി

കുടെറിശറികയുടടെ വദക്തവുയം വറിശദവുമപ്പോയ വറിവരങ്ങള് കുടെറിശറിക പറിരറിടചടുതതു സയംബനറിച

വറിവരങ്ങള്  എന്നറിവ  ഓഡറിറട  വകുപറിടനെ  പബപ്പോധദടപടുതറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട   പത്തു

ദറിവസതറിനെകയം  ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനെട  ആവശദടപടുകയുണപ്പോയറി.   ആയതറിനെപ്പോല്,  ഓഡറിറട

ചൂണറിക്കപ്പോടറിയ  നെറികുതറി  കുടെറിശറികയപ്പോയ  10,66,05,618  രൂപ  പറിരറിടചടുതതറിടന്റെ

വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  ഓഡറിററിനെട  സമര്പറിചട  പത്തു  ദറിവസതറിനെകയം  സമറിതറിയട  ററിപപപ്പോര്ടട

സമര്പറിക്കുവപ്പോന് ആവശദടപട്ടു.

23-4-2014-  ടല പയപ്പോഗതറിടല സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.8.8  നെറികുതറി  കുടെറിശറിക  സയംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  01/95793/06  നെമ്പര്  കതട

പ്രകപ്പോരയം 7-6-2014-നെട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ടഡപനടറി ഡയറക്ടറുടടെ കപ്പോരദപ്പോലയതറില്

സമര്പറിചറിട്ടുണട.
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പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.8.9  നെഗരസഭ  ടസക്രടററിയുടടെ  8-7-2014-ടല  എ 1/95793/06  നെമ്പര്  മറുപടെറി
പരറിപശപ്പോധറിച.  2003-04  കപ്പോലയളവട  വടരയുള്ള  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ
ഡറി.സറി.ബറി.  കരപ്പോറടെറിസപ്പോനെതറില് ടമപസര്സട പമപ്പോഹന്  &  പമപ്പോഹന് അപസപ്പോസറിപയറടസട
ആണട  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയറിരുന്നതട.  ആയതട  പ്രകപ്പോരയം  നെഗരസഭയട  തയപ്പോറപ്പോക്കറി  നെല്കറിയ
ഡറി.സറി.ബറി.  പസ്റ്റേറടമന്റെട  ടതറപ്പോടണന്നട  ഈ ഓഫസ്വീസട  കടണതറിയതുപ്രകപ്പോരയം  നെഗരസഭ
കരപ്പോറുകപ്പോരടനെതറിടര നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുകയുയം കരപ്പോറുകപ്പോരന് ഇതറിടനെതറിടര പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട
ഫസ്റ്റേടകപ്പോസട മജറിപസ്ട്രേറട പകപ്പോടെതറിയറില് ഒ.എസട.914/11, 915/11  എന്നറിങ്ങടനെ  2  പകസുകള്
ഫയല്  ടചെയ്യുകയുയം  പ്രസ്തുത  പകസറില്  പകപ്പോര്പപറഷനെട  അനുകൂലമപ്പോയറി  വറിധറി
പുറടപടുവറിചറിട്ടുളളതുമപ്പോണട.  ആയതട  പ്രകപ്പോരയം  ഡറി.സറി.ബറി.  പസ്റ്റേറട ടമന്റെറിടല  അപപ്പോകത
പരറിഹരറിക്കുവപ്പോന്  പകപ്പോര്പപറഷന്  നെറിരവധറി  തവണ  കരപ്പോറുകപ്പോരപനെപ്പോടെപ്പോവശദടപടടങറിലുയം
നെപ്പോളറിതുവടര   ആയതട  പരറിഹരറിചറിടറില.  2004-05  മുതല് നെഗരസഭ സസന്തയം  നെറിലയറില്
ഡറി.സറി.ബറി.  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയപപപ്പോള്  2006-07  വര്ഷടത  ഡറി.സറി.ബറി.  പത്രറിക  പ്രകപ്പോരയം
2,66,37,946  രൂപ  മപ്പോത്രപമ  കുടെറിശറികയപ്പോയറി  അവപശഷറിക്കുനളളൂ  എന്നട  മറുപടെറിയറില്
പറയുന. എന്നപ്പോല് 2006-2007 വര്ഷടത ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട ഖണറിക 2-2(1), 2-2(2)
എന്നറിവയറില്  ഡറി.സറി.ബറി.  പത്രറികയറിടല  അപപ്പോകതകള്  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുണട.  2005-06
വര്ഷടത കുടെറിശറിക തുക മുഴുവനുയം കദപ്പോരറിഓവര് ടചെയപ്പോടത തന്വര്ഷയം പറിരറിഞ്ഞുകറിടറിയ
കുടെറിശറിക തുക തടന്ന വര്ഷപ്പോദദയം പറിരറിഞ്ഞുകറിടപ്പോനുളള നെറികുതറി കുടെറിശറികയപ്പോയറി കപ്പോണറിചതുയം
അപപ്പോകതയറില്  ചൂണറിക്കപ്പോടറിയറിട്ടുണട.   വസ്തുനെറികുതറി  കുടെറിശറിക  ഡറിമപ്പോന്റെട  രജറിസ്റ്റേറുകളറില്
ഡറി.സറി.ബറി.യുയം,  ഡറി.സറി.ബറി.  സയംഗ്രഹവുയം  തയപ്പോറപ്പോക്കപ്പോടതയപ്പോണട  നെഗരസഭ
2006-07  ഡറി.സറി.ബറി.  പത്രറിക  ഓഡറിററിനെട  സമര്പറിചതട.   നെപ്പോളറിതുവടര  നെഗരസഭ
വസ്തുനെറികുതറിയുടടെ കുടെറിശറിക സയംബനറിച ഡറിമപ്പോന്റെട രജറിസ്റ്റേറുകള് എഴുതറി തയപ്പോറപ്പോക്കുകപയപ്പോ
പരറിപശപ്പോധനെയട  നെല്കുകപയപ്പോ  ടചെയറിടറില.   കളക്ഷന്  രജറിസ്റ്റേറുകള്  പലതുയം  നെശറിച
പപപ്പോയതറിനെപ്പോല്  84-85  മുതല്  2003-04  വടരയുളള  ടകടറിടെ  നെറികുതറി  കളക്ഷന്
പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനെട  നെറിലവറില്  നെഗരസഭയറില്  കളക്ഷന്/ഡറിമപ്പോന്റെട  രജറിസ്റ്റേര്
ലഭദമലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  പ്രസ്തുത  കപ്പോലടത  കളക്ഷന്  രജറിസ്റ്റേറുകടള  ആധപ്പോരമപ്പോക്കറി
തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ  വപ്പോര്ഡട  തലതറിലുളള  ഹപ്പോന്റെട  ബുക്കുകളപ്പോണട  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതട.   39
വപ്പോര്ഡുകളറിടല  ബറില്  കലക്ടര്മപ്പോരുടടെ  ഹപ്പോന്റെട  ബുക്കുകള്  പരറിപശപ്പോധറിചതറില്  നെറിലവറില്
2003-04  വടരയുളള കുടെറിശറികയറിനെതറില്  2,73,742  രൂപ മപ്പോത്രപമ കുടെറിശറികയറിനെതറില്
അവപശഷറിക്കുനള്ളൂ എന്നട കപ്പോണുന.  എന്നപ്പോല് ഹപ്പോന്റെട  ബുക്കറിടല കുടെറിശറിക,  നെഗരസഭ
കുടെറിശറികയപ്പോയറി കണക്കപ്പോക്കപ്പോന് ബുദറിമുട്ടുണട.
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13-1-2016-  ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ നെറിര്പദ്ദേശയം

2.8.10  ഓ ഡറിറട  ചൂണറിക്കപ്പോടറിയ  നെറികുതറി  കുടെറിശറിക  പറിരറിടചടുതതറിടന്റെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്
സര്ക്കപ്പോര്  ഓഡറിററിനെട  സമര്പറിക്കുന്നതറിനുയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശ  കപ്പോലയളവറിടല  കളക്ഷന്
രജറിസ്റ്റേറുകടള ആധപ്പോരമപ്പോക്കറി തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ വപ്പോര്ഡട തലതറിലുള്ള ഹപ്പോന്ഡട ബുക്കുകള് ശരറിയപ്പോയ
രസ്വീതറിയറില്  സൂക്ഷറിക്കുനപണപ്പോ  എന്നതട  സയംബനറിചട  ഓഡറിറട  വകുപട  പ്രപതദക  പരറിപശപ്പോധനെ
നെടെതറി രണട ആഴ്ചയകയം ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിക്കുന്നതറിനുയം സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.

13-1-2016-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറിക വറിവരതറിനെട
പകരള   സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടററില് നെറിന     ലഭറിച 

സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.8.11 1.  നെറികുതറി കുടെറിശറിക പറിരറിടചടുക്കുന്നതറിനുള്ള നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുയം എന്നററിയറിചറിട്ടുള്ളതലപ്പോടത
കുടെറിശറിക പറിരറിടചടുതതറിടന്റെ വറിവരങ്ങള് നെഗരസഭ ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.

2.  നെറികുതറി  കുടെറിശറിക  സയംബനറിചട  ആധറികപ്പോരറികമപ്പോയ  പരഖകടളപ്പോനയം  പല
തവണ  ആവശദടപടറിട്ടുയം  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.  17-8-2016-ടല
ടക.എസട.എ.ടക.ഒ.സറി./എ 7/1096/2016  നെമ്പര്  കതറില്  ഖ.112 സയംബനറിചള്ള
വറിശദവറിവരങ്ങള്  ആവശദടപടടങറിലുയം ബറി15/128894/2015  തസ്വീയതറി  15-2-2016  നെമ്പരപ്പോയറി
നെഗരസഭ     മറുപടെറി സമര്പറിചറിട്ടുണട എന്നററിയറിക്കുകയപ്പോണട ടചെയറിട്ടുള്ളതട.

നെറികുതറി  കുടെറിശറിക  സയംബനറിചട  ബറി.15/128894/2015  തസ്വീയതറി  15-2-2016
നെമ്പരപ്പോയറി  നെഗരസഭ  സമര്പറിച  മറുപടെറി  8-7-2014-ടല  എ 1/95793/06  നെമ്പരപ്പോയറി
സമര്പറിച മറുപടെറിയുടടെ ആവര്തനെമപ്പോണട.

പ്രസ്തുത മറുപടെറി പരറിപശപ്പോധറിചട കടണതറിയ വറിവരങ്ങള്  തപ്പോടഴ പചെര്ക്കുന:

2003-04  കപ്പോലയളവട  വടരയുള്ള  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ  ഡറി.സറി.ബറി.
കരപ്പോറടെറിസപ്പോനെതറില്  ടമപസര്സട.  പമപ്പോഹന്  &  പമപ്പോഹന്  അപസപ്പോസറിപയറടസട  ആണട
തയപ്പോറപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുന്നതട.  ആയതട  പ്രകപ്പോരയം  നെഗരസഭയട  തയപ്പോറപ്പോക്കറി  നെല്കറിയ
ഡറി.സറി.ബറി.  പസ്റ്റേറടടമന്റെട ടതറപ്പോടണന്നട ഈ ഓഫസ്വീസട കടണതറിയതു പ്രകപ്പോരയം നെഗരസഭ
കരപ്പോറുകപ്പോരടനെതറിടര നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുകയുയം കരപ്പോറുകപ്പോരന് ഇതറിടനെതറിടര പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട
ഫസ്റ്റേട  കപ്പോസട  മജറിസ് പടറട   പകപ്പോടെതറിയറില്  ഒ.എസട.914/11,  915/11  എന്നറിങ്ങടനെ
2  പകസുകള് ഫയല് ടചെയ്യുകയുയം പ്രസ്തുത പകസറില് പകപ്പോര്പപറഷനെട അനുകൂലമപ്പോയറി വറിധറി
പുറടപടുവറിചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.  ആയതട  പ്രകപ്പോരയം  ഡറി.സറി.ബറി.  പസ്റ്റേറടടമന്റെറിടല  അപപ്പോകത
പരറിഹരറിക്കപ്പോന്  പകപ്പോര്പപറഷന്  നെറിരവധറി  തവണ  കരപ്പോറുകപ്പോരപനെപ്പോടെപ്പോവശദടപടടങറിലുയം
നെപ്പോളറിതുവടര  ആയതട  പരറിഹരറിചറിടറില.  2004-05  മുതല്  നെഗരസഭ  സസന്തയം  നെറിലയറില്
ഡറി.സറി.ബറി.  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയപപപ്പോള്  2006-07  വര്ഷടത  ഡറി.സറി.ബറി.  പത്രറിക  പ്രകപ്പോരയം
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2,66,37,946 രൂപ  മപ്പോത്രപമ  കുടെറിശറികയപ്പോയറി  അവപശഷറിക്കുനള്ളുടവന്നട  മറുപടെറിയറില്
പറയുന.  എന്നപ്പോല്  2006-07  വര്ഷടത ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  ഖണറിക  2-2(1),  2-2(2)
എന്നറിവയറില്  ഡറി.സറി.ബറി.  പത്രറികയറിടല  അപപ്പോകതകള്  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുണട.  2005-06
വര്ഷടത കുടെറിശറിക തുക മുഴുവനുയം കദപ്പോരറി ഓവര് ടചെയപ്പോടത തന്വര്ഷയം പറിരറിഞ്ഞുകറിടറിയ
കുടെറിശറിക  തുക  തടന്ന  വര്ഷപ്പോദദയം  പറിരറിഞ്ഞു  കറിടപ്പോനുള്ള  നെറികുതറി  കുടെറിശറികയപ്പോയറി
കപ്പോണറിചതുയം  അപപ്പോകതയറില്  ചൂണറിക്കപ്പോടറിയറിട്ടുണട.   വസ്തുനെറികുതറി,  കുടെറിശറിക  ഡറിമപ്പോന്റെട
രജറിസ്റ്റേറുകളറില് ഡറി.സറി.ബറി.യുയം ഡറി.സറി.ബറി സയംഗ്രഹവുയം തയപ്പോറപ്പോക്കപ്പോടതയപ്പോണട നെഗരസഭ
2006-07  വര്ഷടത  ഡറി.സറി.ബറി.  പത്രറിക  ഓഡറിററിനെട  സമര്പറിചതട.  നെപ്പോളറിതുവടര
നെഗരസഭ  വസ്തു  നെറികുതറിയുടടെ  കുടെറിശറിക  സയംബനറിച  ഡറിമപ്പോന്റെട  രജറിസ്റ്റേറുകള്  എഴുതറി
തയപ്പോറപ്പോക്കുകപയപ്പോ പരറിപശപ്പോധനെയട നെല്കുകപയപ്പോ ടചെയറിടറില.  കളക്ഷന് രജറിസ്റ്റേറുകള് പലതുയം നെശറിച
പപപ്പോയതറിനെപ്പോല് 84-85 മുതല് 2003-04 വടരയുള്ള ടകടറിടെനെറികുതറി കളക്ഷന് പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനെട
നെറിലവറില്  നെഗരസഭയറില്  കളക്ഷന്/ഡറിമപ്പോന്റെട  രജറിസ്റ്റേര്  ലഭദമലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  പ്രസ്തുത  കപ്പോലടത
കളക്ഷന് രജറിസ്റ്റേറുകടള ആധപ്പോരമപ്പോക്കറി തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ വപ്പോര്ഡട തലതറിലുള്ള ഹപ്പോന്ഡട ബുക്കുകളപ്പോണട
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതട.  39  വപ്പോര്ഡുകളറിടല  ബറില്  കളക്ടര്മപ്പോരുടടെ  ഹപ്പോന്ഡട  ബുക്കുകള്
പരറിപശപ്പോധറിചതറില്  2003-04  വടരയുള്ള  കുടെറിശറികയറിനെതറില്  2,73,742 രൂപ  മപ്പോത്രപമ
കുടെറിശറികയറിനെതറില്  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  അവപശഷറിക്കുനള്ളൂ  എന്നട  കപ്പോണുന.  എന്നപ്പോല്  ഹപ്പോന്ഡട
ബുക്കറിടല  കുടെറിശറിക  ആധറികപ്പോരറികമല.  ആയതുടകപ്പോണ്ടു  തടന്ന  ഇതട  നെഗരസഭ  കുടെറിശറികയപ്പോയറി
കണക്കപ്പോക്കപ്പോന്  ബുദറിമുട്ടുണട.  13-1-2016-ടല  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  പയപ്പോഗതറിടല
നെറിര്പദ്ദേശതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറില്  ഡറി.സറി.ബറി.  സയംബനറിചട  വറിശദമപ്പോയ  പരറിപശപ്പോധനെ
നെടെത്തുവപ്പോനെപ്പോവശദമപ്പോയ  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോന്  നെഗരസഭപയപ്പോടെട  ആവര്തറിചപ്പോവശദടപടറിട്ടുയം
പരഖകള് ഒനയം ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില. 

19-12-2018-  ടല പയപ്പോഗതറിടല സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശയം

2.8.12  13-1-2016-ടല  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  ആവശദടപട  അധറിക  വറിവരങ്ങള്
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപറിപനെപ്പോടെട ആവശദടപട്ടു.

തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശ

2.8.13  ഖണറികയറിടല  പരപ്പോമര്ശയം  സയംബനറിചയം  ഓഡറിറട  ചൂണറിക്കപ്പോടറിയ  നെറികുതറി
കുടെറിശറിക  പറിരറിടചടുതതറിടന്റെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  സര്ക്കപ്പോര്  ഓഡറിററിനെട  സമര്പറിക്കുന്നതറിനുയം
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശ  കപ്പോലയളവറിടല  കളക്ഷന്  രജറിസ്റ്റേര്  ലഭദമലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  പ്രസ്തുത
കപ്പോലയളവറിടല  കളക്ഷന്  രജറിസ്റ്റേറുകള്  ആധപ്പോരമപ്പോക്കറി  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ  വപ്പോര്ഡട  തലതറിലുള്ള
ഹപ്പോന്ഡട  ബുക്കുകള്  ശരറിയപ്പോയ  രസ്വീതറിയറില്  സൂക്ഷറിക്കുനപണപ്പോ  എന്നതട  സയംബനറിചയം  ഓഡറിറട
വകുപട  പ്രപതദക  പരറിപശപ്പോധനെ  നെടെതറി  രണട  ആഴ്ചയകയം  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കണടമന്ന  13-1-
2016-ടല  പയപ്പോഗ  നെറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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2.9.1  പകപ്പോര്പപറഷനെട ലഭറിപക്കണ തുക ഈടെപ്പോക്കപ്പോന് ഉപദദപ്പോഗസര് ഒരു നെടെപടെറിയുയം
സസസ്വീകരറിക്കുന്നറിടലന്നതട  വളടര  നെറിര്ഭപ്പോഗദകരമപ്പോടണനയം,  നെറികുതറി  പറിരറിക്കുന്നതറില്
ഉപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോര് കപ്പോണറിക്കുന്ന അനെപ്പോസയട എതറിടര ടപപ്പോതുവപ്പോയ നെറിര്പദ്ദേശയം  ടകപ്പോടുതട,
നെറിര്പദ്ദേശയം  നെടെപറിലപ്പോക്കുനപണപ്പോടയന്നട  ഭരണ  വകുപട  ശദറിപക്കണതപ്പോടണനയം സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.  വസ്തു നെറികുതറി കപ്പോലഹരണടപടുന്നതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസരറില്
നെറിനയം  പകരള  മുനെറിസറിപപ്പോലറിററി  നെറിയമയം  ടസക്ഷന്  539(1)  പ്രകപ്പോരയം  നെഷ്ടടപടുന്ന  തുക
ഈടെപ്പോക്കപ്പോന് നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.9.2  കുടെറിശറിക തുകകള് കപ്പോലഹരണയം വരപ്പോടത പറിരറിടചടുക്കുവപ്പോനുള്ള നെടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിച  തുക  പറിരറിടചടുക്കുനണട.  കപ്പോലഹരണയം  വരുന്നതറിനെട  ഉപദദപ്പോഗസര്
ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയറി വരുന്ന സയംഗതറികളറില് നെഷ്ടയം ഈടെപ്പോക്കല് നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുനണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.9.3  സമറിതറിയുടടെ നെറിര്പദ്ദേശ പ്രകപ്പോരമുള്ള നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന് നെഗരസഭപയപ്പോടെട
ആവശദടപടെപ്പോവുന്നതപ്പോണട.

19-1-2012-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനെയം

2.9.4  പകപ്പോര്പപറഷനെട  ലഭറിപക്കണ വസ്തു നെറികുതറിയുടടെ കുടെറിശറിക ഈടെപ്പോക്കുന്നതറില്
അനെപ്പോസ കപ്പോണറിക്കുന്ന ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര ഒരു മപ്പോസതറിനുള്ളറില് നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചട
ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗ നെറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.9.5  മുന് വര്ഷങ്ങളറിടല മുഴുവന് കുടെറിശറികയുയം പറിരറിടചടുതറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.9.6 വസ്തു നെറികുതറി കുടെറിശറിക ഈടെപ്പോക്കുന്നതറില് പുപരപ്പോഗതറിയുണപ്പോയറിട്ടുണട.

9-7-2014-  ടല കത്തു പ്രകപ്പോരയം ലഭറിച സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറി

2.9.7  വസ്തു നെറികുതറി പറിരറിടചടുക്കുന്നതറില് വസ്വീഴ്ച വരുതറിയപ്പോല് ആയതട  ബപ്പോദദതയപ്പോയറി
കണക്കപ്പോക്കറി  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുടമന്നട  കപ്പോണറിചട  3-1-13-ടല  എ 1/68054/07  പ്രകപ്പോരയം
ഉതരവട നെല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.
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കുടെറിശറികയപ്പോയ  തുക  ബപ്പോദദതയപ്പോയറി  കണക്കപ്പോക്കറി  ഈടെപ്പോക്കപ്പോതറിരറിക്കപ്പോന്  വല
കപ്പോരണവുമുടണങറില്  വറിശദസ്വീകരണയം  ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനെട  ബനടപട  റവനെന  ഇന്ടസ്പെക്ടര്മപ്പോര്ക്കട
17-7-2013 -നെട ടമപമപ്പോ നെല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.9.8  വസ്തു നെറികുതറി കപ്പോലഹരണടപടുന്നതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസരറില്
നെറിന്നട കപ്പോലഹരണടപട നെറികുതറികള് ഈടെപ്പോക്കുന്നതപ്പോടണന്നട കപ്പോണറിചട 3-1-2013-നെട റവനെന
ഓഫസ്വീസര് ബപ്പോദദത നെറിര്ണ്ണയറിചട ഉതരവട പുറടപടുവറിചറിട്ടുണട.  വറിവറിധ സര്ക്കറിളകളറിടല
റവനെന  ഇന്സ് ടപക്ടര്മപ്പോര്ക്കട  കുടെറിശറിക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതട  സയംബനറിചട  16-7-2013-നെട
എ 1/68054/07 പ്രകപ്പോരയം ടമപമപ്പോ നെല്കറിയറിട്ടുണട.  ആയതറിനെട പശഷയം എടന്തങറിലുയം തുടെര്
നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചതപ്പോയറി പരഖകളറില.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.9.9 റവനെന ഇന്സ് ടപക്ടര്മപ്പോര്ക്കട  17-7-2013-നെട നെല്കറിയ ടമപമപ്പോ പ്രകപ്പോരയം
സസസ്വീകരറിച  നെടെപടെറിയുടടെ  വറിശദപ്പോയംശവുയം  നെറിലവറിടല  സറിതറിയുയം  സയംബനറിച
ററിപപപ്പോര്ടട അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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2.10.1  നെഗരതറിടല  ആശുപത്രറികള്  പുറയംതള്ളുന്ന  ടടജവമപ്പോലറിനെദയം  സയംസ്കരറിക്കപ്പോനുള്ള
പദതറി  നെടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനുപവണറി  അടെറിസപ്പോനെ  സക്കൗകരദങ്ങള്  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോടത,
ദസ്വീര്ഘവസ്വീക്ഷണമറിലപ്പോടത  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോവറിനെട  1,15,500  രൂപ  അനുവദറിച  ടകപ്പോടുതതട
അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോനെപ്പോവറിടലനയം  30-6-1998-ല്  1,15,500  രൂപ അനുവദറിചറിടട  ഏകപദശയം  9
വര്ഷയം കഴറിഞട  26-10-2007-ല് മപ്പോത്രമപ്പോണട പ്രസ്തുത തുക ഈടെപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി ടസക്രടററി
സമറിതറിടയ  അററിയറിചറിരറിക്കുന്നതട  എനയം  ടെറി  തുക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറില്  നെഗരസഭപ്പോ
അധറികൃതരുടടെ ഭപ്പോഗത്തു നെറിന്നട ഗുരുതരമപ്പോയ വസ്വീഴ്ച വന്നതപ്പോയുയം സമറിതറി ചൂണറിക്കപ്പോണറിച.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.10.2  ജനെകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറി  പപ്രപ്പോജക്ടട  53/2001-2002  ആയറി  ടപപ്പോതു

ഇന്സറിപനെറര് സപ്പോപറിക്കുന്ന പ്രവൃതറിക്കപ്പോയറി  Private Hospitals & Laborataries waste

disposal  Society-ക്കുപവണറി  കണ്വസ്വീനെറപ്പോയ  പഡപ്പോ:  പറി.  എ.  ലളറിതയട  1,15,500

അഡസപ്പോന്സറിനെതറില്  30-6-1998-നെട  നെല്കറിയതട,  ടെറിയപ്പോള്  26-10-2007-നു പകപ്പോര്പപറഷന്
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ഫണറില് തറിരറിചടെചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  എന്നപ്പോല് ടെറി തുകയട 12% പലറിശ നെറിരക്കറില് 1,29,167 രൂപ

ഒടുക്കുന്നതറിനെട 11-10-2007, 9-11-2007, 3-6-2009 എന്നസ്വീ തസ്വീയതറികളറില് ഇപത നെമ്പരറില്

3  പനെപ്പോടസ്വീസട  നെല്കറിയറിട്ടുയം  പലറിശ അടെക്കപ്പോത സപ്പോഹചെരദതറില് പലറിശയറിനെതറില് ലഭദമപ്പോപക്കണ

1,29,167  രൂപ  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെപ്പോയറി റവനെന  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള്  ടടകടക്കപ്പോള്ളുന്നതറിനെട

16-6-2009-നെട  ബഹ.പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട ജറിലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട  പഫപ്പോയം  24  പ്രകപ്പോരയം  ററികസറിസറിഷന്

നെല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറില്  സസസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ള  റവനെന  ററിക്കവററി

നെടെപടെറിടക്കതറിടര  ടെറിയപ്പോള്  ബഹ.ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  W.P(c)  9012/10  B  നെമ്പരപ്പോയറി

അനെദപ്പോയയം ഫയല് ടചെയറിട്ടുള്ളതുയം ആയതട പകപ്പോടെതറിയുടടെ പരറിഗണനെയറിലുള്ളതുമപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.10.3  റവനെന ററിക്കവററി നെടെപടെറികള്ടക്കതറിടര പഡപ്പോ: പറി.എ. ലളറിത ഫയല് ടചെയ

ററിടട ടപറസ്വീഷന് ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ പരറിഗണനെയറിലപ്പോണട.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറികവറിവരയം

2.10.4  ടെറി  വറിഷയതറിലുള്ള  പകസറിടന്റെ  വറിധറി  വരുന്ന  മുറയട  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട

ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപടുന.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരതറിനെട 

സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി

2.10.5  പകസട  ബഹ:  ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ  പരറിഗണനെയറിലപ്പോണട.  പകസട

തസ്വീര്പപ്പോക്കുന്നതു വടര  പസ്റ്റേ നെറിലവറിലുള്ളതപ്പോണട.  പകസറിടന്റെ വറിധറി  വരുന്ന മുറയട  നെടെപടെറി

സസസ്വീകരറിച ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന്നതപ്പോടണന്നട അററിയറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.10.6  റവനെന  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള്ടക്കതറിടര  പഡപ്പോ:  പറി.എ.  ലളറിത  ബഹ.

ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  സമര്പറിച  പകസട  WP  (C)  9012/10  B  ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ

പരറിഗണനെയറില് ആണട.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.10.7  നെറിലവറിലുള്ള  പകസട  എത്രയുയം  പവഗയം  തസ്വീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  നെടെപടെറി

സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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അദദപ്പോയയം III

സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ/പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനെതറില് അനെന്തര നെടെപടെറി തുടെപരണതറിടലന്നട 

സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനെറിച ശറിപപ്പോര്ശകളയം 
അവയള്ള മറുപടെറികളയം.

ഖണറിക നെമ്പര് 15
ശറിപപ്പോര്ശ

3.1.1  നെഗരസഭയുടടെ  തനെതു  വരുമപ്പോനെമപ്പോയ  ടതപ്പോഴറില്  നെറികുതറി  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ
വറിവരങ്ങള് യഥപ്പോസമയയം ഡറിമപ്പോന്റെട  രജറിസ്റ്റേററില് പരഖടപടുതറിയറിരുന എങറില് ടതപ്പോഴറില്
നെറികുതറി  അടെയപ്പോത  സപ്പോപനെങ്ങളടടെ  പമല്  യഥപ്പോസമയയം  നെടെപടെറിടയടുക്കുന്നതറിനെട
സപ്പോധറിക്കുമപ്പോയറിരുനടവന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുതറി.  ആയതറിനെപ്പോല് പറിരറിടചടുക്കുന്ന നെറികുതറി
യഥപ്പോസമയയം  ഡറിമപ്പോന്റെട  രജറിസ്റ്റേററില്  പരഖടപടുത്തുന്നതറിനുയം,  പകപ്പോര്പപറഷനെറില്
സൂക്ഷറിപക്കണതപ്പോയ  രജറിസ്റ്റേറുകള്  കൃതദമപ്പോയറി  എഴുതറി  സൂക്ഷറിക്കുന്നതറിനുയം  കര്ശനെമപ്പോയ
വകുപ്പുതല നെറിര്പദ്ദേശയം നെല്കണടമന്നട സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.1.2  ടതപ്പോഴറില്  നെറികുതറി  ഡറിമപ്പോന്റെട  രജറിസ്റ്റേറുകള്  നെറിലവറില്  കൃതദമപ്പോയറി  എഴുതറി
തയപ്പോറപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.പറിരറിടചടുക്കുന്ന  ടതപ്പോഴറില്  നെറികുതറി  രജറിസ്റ്റേറുകളറില്  യഥപ്പോസമയയം
പരഖടപടുത്തുകയുയം  ടചെയ  വരുനണട  എന്ന  വറിവരയം  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്യുന.   ഇക്കപ്പോരദതറില്
വകുപ്പുതലവന്മപ്പോര്ക്കട കര്ശനെ നെറിര്പദ്ദേശയം നെല്കറി നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.1.3  നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  നെറിര്പദ്ദേശയം  പപ്പോലറിചട  ടതപ്പോഴറില്  നെറികുതറി  ഡറിമപ്പോന്റെട
രജറിസ്റ്റേറുകള് നെറിലവറില് കൃതദമപ്പോയറി എഴുതറി സൂക്ഷറിക്കുനണട.

ഖണറിക നെമ്പര് 16

ശറിപപ്പോര്ശ

3.2.1  ഡറിമപ്പോന്റെട രജറിസ്റ്റേറുകള് കൃതദമപ്പോയറി എഴുതറി സൂക്ഷറിക്കുനടണനയം,  നെറികുതറിയടെവുകളയം
മറട  വരുമപ്പോനെ  വറിവരങ്ങളയം  രജറിസ്റ്റേറുകളറില്  പരഖടപടുത്തുനടവന്നട  ഉറപട  വരുപതണതട
നെഗരസഭപ്പോ അക്കക്കൗണടസട വറിഭപ്പോഗയം ആടണന്നതറിനെപ്പോല് ഇക്കപ്പോരദതറിലുള്ള ഉതരവപ്പോദറിതസയം
അക്കക്കൗണടസട വറിഭപ്പോഗയം ഏടറടുക്കണടമനയം,  ആയതറിടന്റെ പമല്പനെപ്പോടയം വഹറിക്കണടമനയം
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സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.  അതട  അനുസരറിചള്ള നെറിര്പദ്ദേശയം  അതപ്പോതട  ടസക്രടററിമപ്പോര്
പുറടപടുവറിക്കണടമനയം  സമറിതറി  നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.   ടതപ്പോഴറില്  നെറികുതറി  ഈടെപ്പോക്കപ്പോടത
അവപശഷറിക്കുന്ന  28-ഓളയം  സപ്പോപനെങ്ങളറില്  നെറിന്നട  ടതപ്പോഴറില്  നെറികുതറി  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്
ബപ്പോദദസരപ്പോയറിരുന്ന  (ഈ  കപ്പോലഘടതറില്  അവറിടടെ  പസവനെമനുഷറിചറിരുന്ന)  റവനെന
ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നെറിനയം,  പറിരറിഞ്ഞു  കറിപടണറിയറിരുന്ന  കുടെറിശറിക  നെറികുതറിയുയം  അതറിടന്റെ
പലറിശയുയം അവരറില് നെറിന്നട ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. തുക ഈടെപ്പോക്കറി
പ്രസസ്തുത വറിവരയം സമറിതറിടയ അററിയറിക്കണടമനയം സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.2.2 തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപറിടന്റെ 6-11-2008-ടല ജറി.ഒ.(എയം.എസട.) 295/2008
എല്.എസട.ജറി.ഡറി.  നെമ്പര് ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ  വരുമപ്പോനെയം  സയംബനറിച
ഡറിമപ്പോന്റെട  രജറിസ്റ്റേറുകള്  സൂക്ഷറിക്കുന്നതറിനുയം  പരറിപപ്പോലറിക്കുന്നതറിനുയം  ഉള്ള  ചുമതല  റവനെന
വറിഭപ്പോഗതറിടന്റെ  ചുമതലയുള്ള  ടഡപനടറി  ടസക്രടററിക്കപ്പോണട.  ആയതറിനെപ്പോല്  അക്കക്കൗണടസട
വറിഭപ്പോഗതറിനെട  ആയതറിടന്റെ  ഉതരവപ്പോദറിതസയം  ഏല്പറിച  ടകപ്പോടുക്കുന്നതറിനെട  ടെറി  ഉതരവട
മപ്പോററിടക്കപ്പോണ്ടുള്ള  ഒരു ഉതരവട  ആവശദമപ്പോണട  എന്ന കപ്പോരദയം  പബപ്പോധറിപറിക്കുന.  നെറികുതറി
അടെവുകളയം  മറട  വരുമപ്പോനെ  വറിവരങ്ങളയം  അടെങ്ങറിയ  ഡറിമപ്പോന്റെട  ര ജറിസ്റ്റേറുകള്  റവനെന
വറിഭപ്പോഗതറില് കൃതദമപ്പോയറി എഴുതറി സൂക്ഷറിചവരുനണട.

1999-2000 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് ടതപ്പോഴറില് നെറികുതറി പറിരറിക്കുവപ്പോന് വറിട്ടുപപപ്പോയ
ഇരുപതറിടയപടപ്പോളയം  സപ്പോപനെങ്ങളറില് നെറിനയം  നെറികുതറി  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് ബപ്പോദദസരപ്പോയ,
പ്രസ്തുത  കപ്പോലഘടതറില്  പസവനെമനുഷറിച  റവനെന  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നെറിനയം  നെറികുതറിയുയം
പലറിശയുയം  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന്  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.  ആയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറില്
വറിശദമപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധറിചതറില് പമല് സപ്പോപനെങ്ങളടടെ പടറികയറില് ഉള്ടപടുന്ന ലക്ഷദസസ്വീപട
ഹപ്പോര്ബര് വര്കട  (വപ്പോര്ഡട  4),  അപശപ്പോകട ലപ്പോറകട  (വപ്പോര്ഡട  32),  ഇന്തദന് ബറിസ്ക്കറട കമ്പനെറി
(വപ്പോര്ഡട  38)  എന്നസ്വീ സപ്പോപനെങ്ങള് പ്രസ്തുത വര്ഷതറില് പ്രവര്തറിചറിടറില എന്നതറിനെപ്പോല്
ഡറിമപ്പോന്റെറില് ഉള്ടപടറിടറില.  ടമ.ഫറിലറിപട ഇന്തദ (ലറി.) (വപ്പോര്ഡട 33) എന്ന സപ്പോപനെതറില്
നെറിനയം  പറിരറിഞ്ഞുകറിട്ടുവപ്പോനുള്ള  ടതപ്പോഴറില്  നെറികുതറി  240/-  രൂപ  പലറിശ  സഹറിതയം
30-9-2009-ടല 1093108113 നെമ്പര് രസസ്വീതു പ്രകപ്പോരയം ഓഫസ്വീസറില് ഒടുക്കറിയറിട്ടുണട. കൂടെപ്പോടത
വപ്പോര്ഡട  38-ടല ടമ.പറി.ടക.അഹമദട ഫ്പളപ്പോര് മറില് എന്ന സപ്പോപനെവുയം  9-10-2009-ടല
109021-13930  നെമ്പര്  രസസ്വീതു  പ്രകപ്പോരയം  01-11/9/2000-ടല  ടതപ്പോഴറില്  നെറികുതറി  2,260/-  രൂപ
പലറിശ സഹറിതയം ഒടുക്കറിയറിട്ടുണട.  ബപ്പോക്കറിയുള്ള സപ്പോപനെങ്ങളറില് നെറിനയം നെറികുതറി ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട
യഥപ്പോസമയയം  നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന്  വസ്വീഴ്ച  വരുതറിയ  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നെറിനയം
പലറിശ സഹറിതയം ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.  നെവയംബര് മപ്പോസതറില് 
4 ജസ്വീവനെക്കപ്പോരറില് നെറിന്നപ്പോയറി ററിക്കവററി നെടെത്തുന്നതറിനുള്ള നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.
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പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.2.3  ടതപ്പോഴറില്  നെറികുതറി  കുടെറിശറികയുയം  ആയതറിടന്റെ  പലറിശയുയം  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ

ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നെറിനയം  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന്  സസസ്വീകരറിച  നെടെപടെറികളടടെ  വറിവരയം  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

ടതപ്പോഴറില് നെറികുതറി കുടെറിശറികയറിനെതറില് ചെറില സപ്പോപനെങ്ങള് നെഗരസഭയറില് അടെവപ്പോക്കറിയ

തുകകള് സയംബനറിചട പരഖകള് പരറിപശപ്പോധനെയപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

3.2.4  കൃതദമപ്പോയറി  ടതപ്പോഴറില് നെറികുതറി  കുടെറിശറിക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറില്  വസ്വീഴ്ച  വരുതറിയ

ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നെറിന്നട  അവര്  ഈടെപ്പോപക്കണറിയറിരുന്ന  ടതപ്പോഴറില്  നെറികുതറി  കുടെറിശറികയുയം

ആയതറിടന്റെ പലറിശയുയം ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട

വകുപട  മുപഖനെ  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം  കൂടെപ്പോടത  തപദ്ദേശ  സസയയംഭരണ  സപ്പോപനെങ്ങളടടെ

അക്കക്കൗണറിയംഗട  സയംബനമപ്പോയ  നെറിയമങ്ങള്  കൃതദമപ്പോയറി  പപ്പോലറിക്കടപടുനടണന്നട  ഉറപ്പു

വരുത്തുന്നതറിനെപ്പോയറി  സസസ്വീകരറിച  നെടെപടെറികളടടെ  വറിശദപ്പോയംശയം  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം  സമറിതറി

ആവശദടപട്ടു.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരതറിനെട 

സർക്കപ്പോരറില് നെറിനയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ മറുപടെറി

3.2.5  ടതപ്പോഴറില്  നെറികുതറി  കുടെറിശറിക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറില്  വസ്വീഴ്ച  വരുതറിയ

ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നെറിന്നട  ടതപ്പോഴറില്  നെറികുതറി  കുടെറിശറികയുയം  ആയതറിടന്റെ  പലറിശയുയം

ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ ററിപപപ്പോർടട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിററിനെട നെല്കറിയറിട്ടുണട.

2008-09  വർഷയം  മുതല്  ഐ.ടക.എയം.  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ  Sankhya  Software

ഉപപയപ്പോഗറിചപ്പോണട  അക്കക്കൗണറിയംഗട  നെടെത്തുന്നതട.   നെഗരസഭയറിപലക്കട  വരുന്ന  വരവുകളയം

(ടചെക്കട,  കദപ്പോഷട)  നെഗരസഭയറിടല ടചെലവുകളയം  (ടചെക്കട)  യഥപ്പോസമയയം തടന്ന  Sankhya

Software -ല് പരഖടപടുത്തുനണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.2.6  1999-2000  സപ്പോമ്പതറിക വർഷതറില് ടതപ്പോഴറില് നെറികുതറി  പറിരറിടചടുക്കപ്പോന്
വറിട്ടുപപപ്പോയ  28  സപ്പോപനെങ്ങളറില്  3  എണ്ണയം  പ്രസസ്തുത  വർഷയം  പ്രവര്തറിചറിടറിടലന്ന
കപ്പോരണതപ്പോല്  ഡറിമപ്പോന്റെറില്  നെറിന്നട  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതട  അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോവുന്നതപ്പോണട.
ഫറിലറിപ് സട  ഇന്തദപ്പോ  ലറിമറിറഡട  എന്ന  സപ്പോപനെയം  240  രൂപയുയം  (രസസ്വീതട
നെമ്പര്  10903108113  തസ്വീയതറി  30-9-2009)  പറി.ടക.  അഹമദട  ഫ്പളപ്പോർമറില്  എന്ന
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സപ്പോപനെയം  2,260 രൂപ  9-10-1999-ടല  109021-13930  രസസ്വീതട  പ്രകപ്പോരവുയം
അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.   പശഷറിക്കുന്ന  23  സപ്പോപനെങ്ങളറില്  നെറിന്നസ്വീടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള  രൂപയറില്
13,829  രൂപയുയം  പലറിശയുയം  ശസ്വീ.  പറി.  ജയപ്രകപ്പോശട,  സൂപ്രണട,ശസ്വീമതറി  പറി.ടെറി.  സുശസ്വീല,
യു.ഡറി.സറി.,  ശസ്വീമതറി  ടെറി.  കൃഷ്ണപവണറി,  സൂപ്രണട,ശസ്വീമതറി  എ.ബറിന്ദു,  യു.ഡറി.സറി.  എന്നസ്വീ
ജസ്വീവനെക്കപ്പോരറില്  നെറിന്നസ്വീടെപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധനെയറില്  പബപ്പോധദമപ്പോയറി.  ശസ്വീ.  ടജയ് കട
പജപ്പോസഫട 500 രൂപ പലറിശ സഹറിതയം അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന് അവപശഷറിക്കുന്ന
5,402  രൂപയുയം  പലറിശയുയം  ററിടപയർഡട  യു.ഡറി.സറി.യപ്പോയ  ശസ്വീമതറി  ടെറി.  സപ്പോവറിത്രറിയറില്
നെറിന്നസ്വീടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട ടസക്രടററി  പനെപ്പോടസ്വീസട  നെല്കറിയറിട്ടുണട.  തുക  അടെവപ്പോക്കപ്പോത  പക്ഷയം
ആർ.ആർ.  നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുന്നതപ്പോടണന്നട അററിയറിചറിട്ടുണട.  11  സപ്പോപനെങ്ങളടടെ
ടതപ്പോഴറില് നെറികുതറി കുടെറിശറികയപ്പോയ  10,804  രൂപയറില് ശസ്വീമതറി ടെറി.  സപ്പോവറിത്രറിയറില് നെറിന്നട
5,402  രൂപയുയം  പലറിശയുയം  അടെക്കമുള്ള  തുകയുയം  കൂടെപ്പോടത  സൂപ്രണട  ശസ്വീമതറി  ടെറി.
കൃഷ്ണപവണറിക്കട  ടസക്രടററി  ബപ്പോദദത  നെറിജടപടുതറിയതറില്  455  രൂപ  കൂടെറിയുയം
അടെവപ്പോക്കപ്പോനുള്ളതപ്പോയറി കപ്പോണുന.  പമല്പറഞവ ഒഴറിടകയുള്ള കുടെറിശറികകള്  പൂർണ്ണമപ്പോയറി
ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.ഐ.ടക.എയം.  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ സപ്പോയംഖദപ്പോ പസഫട ടവയർ ഉപപയപ്പോഗറിചപ്പോണട
നെറിലവറില് വരവട  ടചെലവട  കണക്കുകള് തറിടടപടുതറി അക്കക്കൗണട തയപ്പോറപ്പോക്കറി  വരുന്നതട.
2007-ടല  പകരള  മുനെറിസറിപപ്പോലറിററി  അക്കക്കൗണടസട  റൂള്,  2007-ടല  പകരള  മുനെറിസറിപല്
അക്കക്കൗണടസട  മപ്പോനെസല്  എന്നറിവടയ  അടെറിസപ്പോനെമപ്പോക്കറിയപ്പോണട  നെറിലവറിടല  സപ്പോയംഖദപ്പോ
പസപ്പോഫട ടവയർ തയപ്പോറപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട.

ഖണറിക നെമ്പർ 17
ശറിപപ്പോർശ

3.3.1  ടതപ്പോഴറില്  നെറികുതറി  കുടെറിശറിക  കപ്പോലഹരണടപടുന  എന്ന  ഓഡറിറട  തടെസയം
28-6-2002-ടല ഓഡറിറട ററിപപപ്പോർടറില് പരപ്പോമർശറിക്കടപടറിട്ടുയം, ഏതപ്പോണട 5 വർഷയം കഴറിഞട
8-10-2007-ല്  മപ്പോത്രമപ്പോണട,  കപ്പോലഹരണടപട  ടതപ്പോഴറില്  നെറികുതറി  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെപ്പോയറി
ബനടപട റവനെന ഓഫസ്വീസർക്കട പനെപ്പോടസ്വീസട നെല്കറിയതട എന്നതട നെഗരസഭപ്പോ അധറികൃതരുടടെ
കൃതദവറിപലപ്പോപമപ്പോണട കപ്പോണറിക്കുന്നടതനയം ഇതരയം നെറിരുതരവപ്പോദപരമപ്പോയ സമസ്വീപനെയം മൂലയം
പകപ്പോർപപറഷടന്റെ  തനെതട  ഫണ്ടുകള്  യഥപ്പോസമയയം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  പകപ്പോർപപറഷന്  ടസക്രടററി
ഉള്ടപടടെയുള്ളവർ  നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുന്നറിടലനയം  സമറിതറി  വറിലയറിരുതറി.   ആയതറിനെപ്പോല്
പകപ്പോർപപറഷടന്റെ  തനെതട  ഫണ്ടുകള്  പറിരറിടചടുക്കുന്നതറില്  ടസക്രടററി  ഉള്ടപടടെയുള്ള
ഉപദദപ്പോഗസർ കൃതദത പുലർതണടമനയം, ടതപ്പോഴറില് നെറികുതറി ഈടെപ്പോക്കപ്പോന് വസ്വീഴ്ച വരുത്തുന്ന
ഉപദദപ്പോഗസരറില് നെറിന്നട നെഷ്ടടപടുവപ്പോനെറിടെയപ്പോയ തുക ഈടെപ്പോക്കണടമനയം,  അവർടക്കതറിടര
വകുപ്പുതല ശറിക്ഷപ്പോ നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോ ർശ ടചെയ്യുന.
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സർക്കപ്പോർ     സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.3.2 ബനടപടവർക്കട ടമപമപ്പോ നെല്കുകയുയം ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ ജസ്വീവനെക്കപ്പോരറില് നെറിന്നട

2011  ഒപക്ടപ്പോബര്  മപ്പോസതറില്  അവസപ്പോനെറിക്കുന്ന  12  മപ്പോസ  ഗഡുക്കളപ്പോയറി  32,224  രൂപ

ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്നട ററിപപപ്പോർടട ടചെയ്യുന. 

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.3.3  ടതപ്പോഴറില്  നെറികുതറി  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  വസ്വീഴ്ച  വരുതറിയ  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നെറിനയം

നെഷ്ടടപടുവപ്പോന്  ഇടെയപ്പോയ  തുക  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെയുയം  അവർടക്കതറിടര  വകുപ്പുതല

ശറിക്ഷപ്പോനെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചതറിടന്റെയുയം വറിവരങ്ങള് ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില. 

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

3.3.4  ടതപ്പോഴറില്  നെറികുതറി  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറില്  വസ്വീഴ്ച  വരുതറിയ  ബനടപട

ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നെറിന്നട,  പകപ്പോർപപറഷനെട  നെഷ്ടടപട  തുക  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ  പരഖകള്

പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപട മുപഖനെ ലഭദമപ്പോക്കുക.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരതറിനെട 

സർക്കപ്പോരറില് നെറിനയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ മറുപടെറി

3.3.5  ടതപ്പോഴറില് നെറികുതറി ഈടെപ്പോക്കുന്നതറില് വസ്വീഴ്ച വരുതറിയ ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസരറില്

നെറിന്നട  പകപ്പോർപപറഷനെട  നെഷ്ടടപട തുക ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ പരഖകള് പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിററിനെട

നെല്കറി.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.3.6 1996-1997  കപ്പോലടത ടതപ്പോഴറില് നെറികുതറി കുടെറിശറികയപ്പോയ  8,16,224  രൂപയുയം

1997-98  കപ്പോലടത  കുടെറിശറികയപ്പോയ  8,88,513  രൂപയുയം  യഥപ്പോസമയയം  ഈടെപ്പോക്കപ്പോടത

കപ്പോലഹരണടപടുന്നതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയറി  112  ജസ്വീവനെക്കപ്പോടര  കടണത്തുകയുയം

ഓപരപ്പോരുതരറില്  നെറിന്നട  16,596  രൂപ  വസ്വീതയം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെപ്പോയുള്ള  നെടെപടെറികള്

സസസ്വീകരറിക്കുകയുയം ടചെയ്ടതങറിലുയം അവടയപ്പോനയം ഫലപ്രപ്പോപറി ലകവരറിചറിടറില.  WP(C) No.

14287/09 പ്രകപ്പോരയം 38 ജസ്വീവനെക്കപ്പോരുയം WP(C)/15452/09 പ്രകപ്പോരയം 8  ജസ്വീവനെക്കപ്പോരുയം തുടെർ

നെടെപടെറികള്ക്കട  പസ്റ്റേ  സമ്പപ്പോദറിചതപ്പോയറി  ഫയലറില്  പരഖടപടുതറിയറിട്ടുണട.  ഇതറില്

WP(C)/15452/09-ാംനെമ്പര്  പകസറിടല  പസ്റ്റേ  സയംബനറിച  പകപ്പോടെതറി  വറിധറി  പകർപട

പരറിപശപ്പോധനെയട   ലഭറിചറിടറില.   പ്രസ്തുത  പസ്റ്റേകള്  നെസ്വീക്കുന്നതറിനുള്ള  നെടെപടെറികള്  ഇപപപ്പോഴുയം
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പ്രപ്പോരയംഭ ദറിശയറിലപ്പോണട.  അവപശഷറിക്കുന്നവരറില് ററിടയർ ടചെയ 50 ജസ്വീവനെക്കപ്പോരറില് 3 പപർ
മരണടപടതപ്പോയറി ഫയലറില് പരഖടപടുതറിയറിട്ടുണട. 13 പപർ നെറിലവറില് സർവ്വസ്വീസറിലുള്ളതറില് ഒരപ്പോള്
മപ്പോത്രപമ  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  നെഗരസഭയറില്  പജപ്പോലറി  ടചെയ്യുനള്ളൂ.   ടെറിയപ്പോനെറില്  നെറിന്നട  തുക
ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുമറില.  ററിടയർ ടചെയ ജസ്വീവനെക്കപ്പോർക്കട പനെപ്പോടസ്വീസട  അയക്കുന്നതറിനെട വറിലപ്പോസയം
പശഖരറിചട വരുന്നപതയുള്ളൂ.

ഖണറിക നെമ്പർ 26
ശറിപപ്പോർശ

3.4.1  ലലസന്സട ഫസ്വീസറിനെതറില് പറിരറിടചടുപക്കണ  58,861  രൂപ പറിരറിടചടുക്കുന്നതറിനെട
വസ്വീഴ്ച  വരുതറിയ  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നെറിന്നട  ഓപരപ്പോരുതരുടടെ  ഉതരവപ്പോദറിതസമനുസരറിചട
പലറിശയടെക്കയം തുക ഈടെപ്പോക്കറി,  ആയതറിടന്റെ ററിപപപ്പോർടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ
ടചെയ്യുന.

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.4.2 1999-2000  വർഷടത പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോർടട
പപ്പോര 30(2)  പ്രകപ്പോരയം ടകടറിടെ നെറിർമപ്പോണ ഫസ്വീസറിനെതറില് 81,713 രൂപ തറിരറിചടെക്കുന്നതറിനെട
നെറിർപദ്ദേശറിചറിരുന.  ടെറി  തുകയറില്  21,744  രൂപ  തറിരറിചടെക്കുകയുയം  4,223  രൂപയുടടെ
ടപർമറിറകള്  റദ്ദേപ്പോക്കുകുയുയം  ടചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക  പനെരടത  ററിപപപ്പോർടട
ടചെയറിട്ടുണട.  അവപശഷറിക്കുന്നതപ്പോയ  55,746 രൂപയറില്  ഇതറിപനെപ്പോടെകയം  45,828  രൂപ
നെഗരസഭപ്പോ  ഫണറില്  അടെചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   കൂടെപ്പോടത  ഇ 7-105104/99  നെമ്പർ  ഫയലറില്
ടപർമറിറട  റദ്ദേപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   (ഇ 7/105104/99,  എസട.എ.  അബൂബക്കർ, 9,918/-)  ടപർമറിറട
റദ്ദേപ്പോക്കറിയ സപ്പോഹചെരദതറില് ടെറി തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവുന്നതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററി  പട

3.4.3   ടകടറിടെ  നെറിർമപ്പോണ ലലസന്സട  ഫസ്വീസട  ഇനെതറില് കുറവു വന്ന തുകകള്
പറിന്നസ്വീടെട  നെഗരസഭയറില് അടെവപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ പരഖകള് പരറിപശപ്പോധനെയട ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.
കൂടെപ്പോടത  ടപർമറിറട  റദ്ദേപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  പറയുന്ന  E7/105104/99  നെമ്പർ  ഫയലുയം
പരറിപശപ്പോധനെയക്കട ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

3.4.4   ടകടറിടെ  നെറിർമപ്പോണ ലലസന്സട  ഫസ്വീസട  ഇനെതറില് കുറവു വന്ന തുകകള്
നെഗരസഭയറില്  അടെവപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ  പരഖകളയം,  ടപർമറിറട  റദ്ദേപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  പറയുന്ന
E7/105104/99 നെമ്പർ ഫയലുയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിററിനെട ലഭദമപ്പോക്കുക. 
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19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരതറിനെട 
സർക്കപ്പോരറില് നെറിനയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ മറുപടെറി

3.4.5  ടകടറിടെ  നെറിർമപ്പോണ  ലലസന്സട  ഫസ്വീസട  ഇനെതറില്  കുറവു  വന്ന  തുകകള്
നെഗരസഭയറില് അടെവപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ പരഖകളയം ടപർമറിറട  റദ്ദേപ്പോക്കറി ഇ 7/105104/99  നെമ്പർ
ടപർമറിറട പകപ്പോപറിയുയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപറിനെട നെല്കറിയറിട്ടുണട. 

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.4.6 ടകടറിടെ നെറിർമപ്പോണ ലലസന്സട ഫസ്വീസട സയംബനറിച പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയതറില്
3,876 രൂപ ടപർമറിറട ഫസ്വീ ഇനെതറില് ഈടെപ്പോക്കപ്പോതടതപ്പോഴറിടകയുള്ള തുകകള് ഈടെപ്പോക്കറിയതപ്പോയുയം
ഇ 7/105104/99-ാം നെമ്പർ ടപർമറിറട റദ്ദേപ്പോക്കറിയതപ്പോയുയം പരറിപശപ്പോധനെയറില് പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പർ 44
ശറിപപ്പോർശ

3.5.1 നെഗരസഭയുടടെ ഉടെമസതയറിലുള്ള മുററികള് കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളറില് ലലസന്സുകള്
പുതുക്കപ്പോടത  ലകവശയം  വയപ്പോനെനുവദറിക്കുന്നതട  പകപ്പോർപപറഷടന്റെ  വരുമപ്പോനെയം  നെഷ്ടടപടുന്നതറിനെട
ഇടെയപ്പോക്കുടമന്നതറിനെപ്പോല്  യഥപ്പോസമയയം  ലലസന്സുകള്  പുതുക്കുന്നതറിനെട  നെഗരസഭപ്പോ
അധറികൃതര്ക്കട അതസ്വീവ ജപ്പോഗ്രത ഉണപ്പോകണടമന്നട സമറിതറി നെറിർപദ്ദേശറിക്കുന.

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.5.2 ഈ വറിഷയതറില് പ്രപതദകയം ശദറിക്കുനടണനയം യഥപ്പോസമയയം ലലസന്സട
പുതുക്കുന്നതറിനെട നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിച വരുനടണനയം അററിയറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.5.3  ലലസന്സുകള് ഇപപപ്പോള് യഥപ്പോസമയയം പുതുക്കറി വരുനണട.

ഖണറിക നെമ്പർ 45
ശറിപപ്പോർശ

3.6.1  ലലസന്സറികള്  വറിവറിധ  കപ്പോരണങ്ങള്  ആപരപ്പോപറിചട  പകപ്പോടെതറിടയ  സമസ്വീപറിക്കുന്ന
പ്രവണത കൂടെറി വരുന്നതറിനെപ്പോല്,  ലലസന്സറികളമപ്പോയറി വയന്ന ഉടെമ്പടെറി നെറിയമപ്പോനുസൃതമപ്പോകണടമനയം,
എങറില്  മപ്പോത്രപമ  പകപ്പോർപപറഷനെട  അനുകൂലമപ്പോയ  വറിധറി  ഉണപ്പോവുകയുള്ളൂടവനയം,  സമറിതറി
വറിലയറിരുതറി.  നെഗരസഭയുടടെ  മുററികള്  യഥപ്പോസമയയം  ലലസന്സുകള്  പുതുക്കപ്പോടത
വർഷങ്ങള്ക്കുപശഷയം  മുന്കപ്പോല  പ്രപ്പോബലദപതപ്പോടടെ  ലലസന്സട  പുതുക്കറി  നെല്കുന്ന
അനെപ്പോപരപ്പോഗദകരമപ്പോയ  പ്രവണത  ഒഴറിവപ്പോക്കണടമനയം,  ഇതുമൂലയം  ഉണപ്പോകുന്ന  സപ്പോമ്പതറിക
നെഷ്ടവുയം അനെപ്പോവശദ വദവഹപ്പോരങ്ങളയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന.
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സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.6.2  മുന്വർഷങ്ങളറില് യഥപ്പോസമയയം നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതതുടകപ്പോണ്ടു വന്ന വസ്വീഴ്ച
പരറിഹരറിക്കുന്നതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയപ്പോണട  ഇങ്ങടനെ  പുതുക്കറി  നെല്പകണറി  വന്നതട.  എന്നപ്പോല്
ഇപ്രകപ്പോരയം  പുതുക്കുപമ്പപ്പോള്  മുന്കപ്പോലയം  മുതല്  വരുന്ന  പുതുക്കറിയ  ലലസന്സട  ഫസ്വീസുയം
ലലസന്സട  ഫസ്വീ  വദതദപ്പോസവുയം  ഈടെപ്പോക്കറി  വരുനണട.  ഐ.ജറി.പറപ്പോഡ ട  ബസ് സ്റ്റേപ്പോന്റെട
ടകടറിടെതറിടല റൂയം നെമ്പർ 2 (എയം.വറി.ചെപ്പോമറി), റൂയം നെമ്പർ 10 (എഫട.എഫട.) തയറില് നെപ്പോണു, റൂയം
നെമ്പർ 22 (എസട.എഫട.) പറി. അബ്ദുള് സലപ്പോയം, റൂയം നെമ്പർ 30  ഐ.ടക.അബ്ദുള് ഖപ്പോദർ, റൂയം
നെമ്പർ  1  (എസട.എഫട.എന്.ബറി)  ഇസ് മക്കട  ഉമർ,  ജയന്തറി ടകടറിടെതറിടല റൂയം  നെമ്പർ 2,
(മൂന്നപ്പോയം നെറില)  എ.വറി.  പ്രകപ്പോശട,  ലറിഫട റൂയം  (ജറി.എഫട.),  ടചെറൂടറി ടകടറിടെതറിടല റൂയം നെമ്പർ 
16  (ജറി.എഫട.),  പസ്റ്റേഡറിയയം  പവലറിയനെറില്  റൂയം  നെമ്പർ  7,  റൂയം  നെമ്പർ  8  തുടെങ്ങറിയവ
പമല്പറഞ  പ്രകപ്പോരയം  പുതുക്കറി  നെല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ഇവരറില്  നെറിനയം  മുന്കപ്പോലടത
പുതുക്കറിയ ലലസന്സട ഫസ്വീസുയം ലലസന്സട ഫസ്വീസട  വദതദപ്പോസവുയം ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഇതരയം  വസ്വീഴ്ച  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനെട  ഇപപപ്പോള്  യഥപ്പോസമയയം  പുതുക്കുന്നതറിനു  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിച  വരുനടണനയം  അലപ്പോത  പകസുകളറില്  മുററി  പൂടറി  നെഗരസഭ
ഏടറടുക്കുന്നതുള്ടപടടെയുള്ള  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചറിട്ടുടണനയം  ററിപപപ്പോർടട  ടചെയ്യുന.   വസ്തു
ആർജറിക്കലുയം  ലകടയപ്പോഴറിക്കലുയം  ചെടതറില്  പറഞറിട്ടുള്ള  ലലസന്സട  എഗ്രറിടമന്റെട
പഫപ്പോമറിലപ്പോണട ഇപപപ്പോള് കരപ്പോർ വച വരുന്നതട. ഈ വറിഷയതറില് പ്രപതദക ശദടചെലുതറി
നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.6.3 നെറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോർശ ഉള്ടക്കപ്പോണ്ടുടകപ്പോണപ്പോണട ഇപപപ്പോള് കരപ്പോർ
ടവച വരുന്നതട. 

ഖണറിക നെമ്പർ 55
ശറിപപ്പോർശ

3.7.1  പപ്പോളയയം കയംഫർടട  പസ്റ്റേഷന്,  ടഹഡട പപപ്പോസ്റ്റേപ്പോഫസ്വീസറിനു സമസ്വീപമുള്ള കയംഫർടട
പസ്റ്റേഷന്, ചെക്കുയംകടെവട എന്നറിവയുടടെ പലലയം സയംബനറിച കുടെറിശറിക തുകയപ്പോയ 9,329 രൂപ
ഈടെപ്പോക്കറി വറിശദപ്പോയംശയം ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന.

   സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.7.2  പപ്പോളയയം കയംഫർടട പസ്റ്റേഷന്,  ടഹഡട പപപ്പോസ്റ്റേപ്പോഫസ്വീസറിനു സമസ്വീപമുള്ള കയംഫർടട
പസ്റ്റേഷന്, ചെക്കുയംകടെവട എന്നറിവയുടടെ പലലയം സയംബനറിച കുടെറിശറിക തുകയപ്പോയ 9,329 രൂപ
ലലസന്സറികളറില് നെറിനയം ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനു റവനെന ററിക്കവററി നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനു
ജറിലപ്പോ കളക്ടർക്കട പഫപ്പോറയം 24 ഉള്ടപടടെയുള്ള കതട നെല്കറിയറിട്ടുണട.  ജറിലപ്പോ കളക്ടർ റവനെന
ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനെട  ആർ.ആർ.ആക്ടട  പ്രകപ്പോരയം
ടഡപനടറി കളക്ടർ (ആർ.ആർ.)ക്കട  ഉതരവുയം നെലറിയറിട്ടുണട.



39
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3.7.3  ഖണറികയറിലുള്ടപട  9,329  രൂപ  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  റവനെന  ററിക്കവററി
നെടെപടെറികള് നെടെനവരുനണട.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

3.7.4  റവനെന  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികളടടെ  പുപരപ്പോഗതറി  സയംബനറിച  ററിപപപ്പോർടട  ഒരു
മപ്പോസതറിനെകയം ലഭദമപ്പോക്കുക.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരതറിനെട 

സർക്കപ്പോരറില് നെറിനയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ മറുപടെറി

3.7.5  ബഹ.  പകരള  ലഹപക്കപ്പോടെതറി  WP(c)  9191/12  11-04-2012  പ്രകപ്പോരയം
ശസ്വീ.  ഹമയൂണ്  കബസ്വീററിടന്റെ  വപ്പോദയം  തള്ളറിടക്കപ്പോണട  തുക  അടെവപ്പോക്കുന്നതറിനെട  വറിധറി
പുറടപടുവറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആയതു പ്രകപ്പോരയം നെഗരസഭ റവനെന ററിക്കവററി നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിച
പ്രകപ്പോരയം പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട റവനെന ററിക്കവററി തഹസറില്ദപ്പോർ  (ആർ.ആർ.)  ഓഫസ്വീസറില് നെറിനയം
ഹമയൂണ് കബസ്വീററിടന്റെ പപരറില് റവനെന ററിക്കവററി നെടെതറി ഡറി.ഡറി.  അയച തന്നറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.
ആയതട പ്രകപ്പോരയം 9,500 രൂപ രശസ്വീതട നെമ്പർ  11301400002/11/6/13 പ്രകപ്പോരവുയം 10,000 രൂപ രശസ്വീതട
നെമ്പർ  11304400001/17/6/13  പ്രകപ്പോരവുയം  5,714  രൂപ  രശസ്വീതട  നെമ്പർ
11304400002/17/6/13  പചെർതട  ടമപ്പോതയം  25,214  രൂപ  നെഗരസഭ  ഫണറില്
അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോടണന്ന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന.

ശസ്വീ.  ഹമയൂണ് കബസ്വീററിടന്റെ പപരറില് റവനെന ററിക്കവററി ഇനെതറില് ലലസന്സട ഫസ്വീ
ബപ്പോക്കറി വന്ന തുക  9,329  രൂപയുയം പറിഴപലറിശ  14,303  രൂപയുയം പചെർതട  23,632  രൂപപയപ്പോടെട
ലലസന്സട  ഫസ്വീസറില്  വപ്പോർഷറിക  പറിഴ  പലറിശ  12%  1-10-2010  മുതല്  ഈടെപ്പോക്കറി
നെല്കുന്നതറിനെട അററിയറിച പ്രകപ്പോരയം 23% പറിഴ പലറിശ 1,582 രൂപ സഹറിതയം 25,214 രൂപ
ററിക്കവററി  പ്രകപ്പോരയം  അയച തന്നറിട്ടുള്ളതപ്പോടണന്ന വറിവരയം  പബപ്പോധറിപറിക്കുന.  ഇതു സയംബനറിചട
പരഖകള് പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിററിനെട 8-7-2013-നെട സമർപറിചറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പർ 56
ശറിപപ്പോർശ

3.8.1  ഐ.ജറി.  പറപ്പോഡട ബസടസ്റ്റേപ്പോന്റെറിടല കടെമുററികളടടെ ലലസന്സട ഫസ്വീ ഇനെതറില്
സയംഭവറിച  1,25,86,320  രൂപയുടടെ  നെഷ്ടയം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  നെഗരകപ്പോരദ  ഡയറക്ടറുടടെ
ഉതരവറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറില്  തുക  ഈടെപ്പോക്കറി  വറിശദപ്പോയംശയം  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന.
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സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.8.2  ഈ  വറിഷയയം  സയംബനറിച  ബഹ.  ലഹപക്കപ്പോടെതറിയറിടല  30-11-2007-ടല

ഡബ്ളള.പറി.(സറി) നെമ്പര് 35458, 35486/07, 18-1-2008-ടല ഡബ്ളള.പറി.(സറി) നെയം. 2315/08 നെമ്പർ

വറിധറികളടടെ അടെറിസപ്പോനെതറില് 1-9-2008-ടല ജറി.ഒ(ആർ.ടെറി)നെമ്പര്3260/08/എല്.എസട.ജറി.ഡറി.

നെമ്പർ  സർക്കപ്പോർ  ഉതരവു  പ്രകപ്പോരയം  പമല്പറഞ  വറിഷയതറില്  ബനടപടവരുടടെ

പപരറിലുണപ്പോയറിരുന്ന  അചടെക്ക  നെടെപടെറിയുയം  ററിക്കവററിയുയം  സർക്കപ്പോർ  ഒഴറിവപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണ്ടു

ഉതരവപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറില്  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള്

ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.8.3  ജറി.ഒ.(ആര്.ടെറി.)നെമ്പര്  3260/2008/എല്.എസട.ജറി.ഡറി.,  തസ്വീയതറി  1-9-2008  നെമ്പര്

സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവു പ്രകപ്പോരയം ബനടപടവരുടടെ പപരറില് ഉണപ്പോയറിരുന്ന അചടെക്ക നെടെപടെറിയുയം

ററിക്കവററിയുയം സര്ക്കപ്പോര് ഒഴറിവപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട ഉതരവപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

ഖണറിക നെമ്പര് 61

ശറിപപ്പോര്ശ

3.9.1  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പകപ്പോര്പപറഷന്  വക ടെപ്പോപഗപ്പോര്  ഹപ്പോള്,  ടെക്കൗണ് ഹപ്പോള് എന്നറിവ

ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന വപ്പോടെകക്കപ്പോര് യഥപ്പോര്തതറില് എത്ര ലവദളതറി ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന എന്നട

അററിയുന്നതറിനെട  യപ്പോടതപ്പോരു  സയംവറിധപ്പോനെവുയം  പകപ്പോര്പപറഷനെറില്  നെറിലവറിലറിടലന്നട  സമറിതറി

ചൂണറിക്കപ്പോണറിച.  ആയതറിനെപ്പോല്  കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളറില്  ലവദളതറിചെപ്പോര്ജറില്  ഉണപ്പോകുന്ന

വര്ദനെവറിനെനുസരറിചട വപ്പോടെകക്കപ്പോരറില് നെറിന്നട ലവദളതറി ചെപ്പോര്ജട ഈടെപ്പോക്കണടമന്നട സമറിതറി

നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.9.2  പനെരപത  യൂണറിററിനെട  6  രൂപ  ടവചട  ഈടെപ്പോക്കറിയറിരുന്നതപ്പോണട.  എന്നപ്പോല്

9-10-2001-ടല 65-ാം നെമ്പര് കക്കൗണ്സറില് തസ്വീരുമപ്പോനെ പ്രകപ്പോരയം യൂണറിററിനെട 10 രൂപ പ്രകപ്പോരയം

ഈടെപ്പോക്കറി  വരറികയപ്പോണട.   സമറിതറിയുടടെ നെറിര്പദ്ദേശ പ്രകപ്പോരയം  വര്ദനെവറിനെനുസരറിചട ലവദളതറി

ചെപ്പോര്ജട  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനടണന്നട  അററിയറിക്കുന.  ഓപരപ്പോ

ആളറിനുയം  വപ്പോടെകയട  നെല്കുപമ്പപ്പോഴുയം  യഥപ്പോര്തതറില്  ഉപപയപ്പോഗറിച  മസ്വീറര്  റസ്വീഡറിയംഗട

രജറിസ്റ്റേററില് പചെര്തട യഥപ്പോര്തതറില് ഉപപയപ്പോഗറിച ലവദളതറി വറിവരയം പരഖടപടുത്തുനണട.
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3.9.3  പകപ്പോര്പപറഷന് വക ഹപ്പോളകള് ഉപപയപ്പോഗറിച വരുന്ന വപ്പോടെകക്കപ്പോരറില് നെറിനയം

മസ്വീറര് റസ്വീഡറിയംഗട  പ്രകപ്പോരയം യൂണറിററിനെട 10 രൂപ ടവചട ലവദളതറി ചെപ്പോര്ജട ഈടെപ്പോക്കറി വരുനണട.

ഖണറിക നെമ്പര് 62

ശറിപപ്പോര്ശ

3.10.1  സമറിതറിയുടടെ  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്  ഒരു  യൂണറിററിനെട  6  രൂപ  നെറിരക്കറില്

ലവദളതറി  ചെപ്പോര്ജട  വപ്പോടെകക്കപ്പോരറില്  നെറിന്നട  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട  തസ്വീരുമപ്പോനെറിച  കക്കൗണ്സറില്

തസ്വീരുമപ്പോനെവുയം,  കക്കൗണ്സറില്  അയംഗങ്ങളടടെ  പപരുവറിവരയം  ലഭദമപ്പോക്കണടമന്ന  സമറിതറിയുടടെ

നെറിര്പദ്ദേശതറിപന്മേല്  നെടെപടെറി  ലകടക്കപ്പോള്ളപ്പോടത  പ്രസ്തുത  കപ്പോലയളവറിടല  ജസ്വീവനെക്കപ്പോരുടടെ

പപരറില്  മപ്പോത്രയം  ബപ്പോദദത  തറിടടപടുതറി  പനെപ്പോടസ്വീസട  അയച  ടസക്രടററിയുടടെ  നെടെപടെറിടയ

സമറിതറി അപലപറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.10.2  നെഷ്ടയം കണക്കപ്പോക്കറിയ തുക അടെചട തസ്വീര്തറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.10.3  നെറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ നെറിര്പദ്ദേശയം പപ്പോലറിക്കടപടറിടറില.

ഖണറിക നെമ്പര്   63

ശറിപപ്പോര്ശ

3.11.1  ടെക്കൗണ്ഹപ്പോള്,  ടെപ്പോപഗപ്പോര്ഹപ്പോള്  എന്നറിവ  വപ്പോടെകയട  എടുക്കുന്നവരറില്  നെറിന്നട

കുറഞ  നെറിരക്കറില്  ലവദളതറിചെപ്പോര്ജട  ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള  ടതറപ്പോയ  തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുത

കക്കൗണ്സറിലുയം, അന്നടത ടസക്രടററിയുയം പകപ്പോര്പപറഷനെട നെഷ്ടമപ്പോയ തുകയട (19,144 രൂപയുയം

അതറിടന്റെ  പലറിശയുയം)  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയതറിനെപ്പോല്  ടതറപ്പോയ  തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുത  കക്കൗണ്സറില്

പയപ്പോഗതറില് ഹപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള്,  അന്നടത ടസക്രടററി എന്നറിവരറില് നെറിനയം പ്രസ്തുത

തുക തുലദമപ്പോയറി ഈടെപ്പോക്കറി ആയതറിടന്റെ ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

ടചെയ്യുന.

225/2021
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.11.2  നെഗരസഭയട നെഷ്ടയം വന്ന 19,144 രൂപ നെഗരസഭപ്പോഫണറില് അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.11.3  തുക അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര് 68

ശറിപപ്പോര്ശ

3.12.1  സമറിതറിക്കട ലഭദമപ്പോക്കറിയ മറുപടെറിയറില് 61,500 രൂപയുടടെ ഡറി.ഡറി. നെഗരസഭപ്പോ
ഫണറില്  വരവട  വചറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം  1,13,000  രൂപയുടടെ  ഡറി.ഡറി.കള്  റസ്വീവപ്പോലറിപഡറട
ടചെയ്യുന്നതറിനെട  ബപ്പോങ്കുകളറില്  അയചടകപ്പോടുതതപ്പോയുയം  പറയുനടവങറിലുയം  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശതറില് ഉള്ടപട കപ്പോലയളവറിടല,  അതപ്പോയതട  1999-2000 വര്ഷതറിടല 14,000
രൂപയുടടെ  ടഡപപപ്പോസറിറട ദ്രവദങ്ങള് നെഗരസഭപ്പോഫണറില് വരവട വചതറിടന്റെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്
ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.  ആയതറിനെപ്പോല്  1999-2000  വര്ഷതറിടല  14,000  രൂപയുടടെ
ടഡപപപ്പോസറിറട  ദ്രവദങ്ങള്  പവര്തറിരറിചട  നെഗരസഭപ്പോ  ഫണറില്  വരവട  ടവചതറിടന്റെ
വറിശദവറിവരയം ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.12.2  10,000 രൂപയുടടെ ഡറി.ഡറി. 16-11-2010 തസ്വീയതറിയറില് റസ്വീവപ്പോലറിപഡറട ടചെയട
പകപ്പോര്പപറഷന് ഫണറില് അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. സറി. കൃഷ്ണന്കുടറി, ടസക്രടററി, ലയണ്സട
കബട,  എയം.അഹമദട  ബപ്പോബു,  നെവതരയംഗയം  എന്നറിവരുടടെ  4  ടഡപപപ്പോസറിറട  രസസ്വീതുകളറില്
നെറിന്നട  കറന്റെട  ചെപ്പോര്ജട  ഈടെപ്പോക്കറി  ബപ്പോക്കറി  500  രൂപ  വസ്വീതയം  ടഡപപപ്പോസറിറട  തുക  4
അപപക്ഷകര്ക്കുമപ്പോയറി  രണപ്പോയറിരയം  രൂപ  തറിരറിച  നെല്കറിയറിട്ടുണട.  അപപക്ഷകള്
ടസക്ഷനെറില്  മുഴുവനെപ്പോയുയം  പരറിപശപ്പോധറിടചങറിലുയം  കടണതപ്പോന്  കഴറിയപ്പോതതറിനെപ്പോല്  
2,000 രൂപയുടടെ നെറിപക്ഷപയം തറിരറിചട നെലറിയറിടറില.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.12.3   ഫയലറില്  സൂക്ഷറിച  ഡറിമപ്പോന്റെട  ഡപ്പോഫ്റ്റുകള്  അക്കക്കൗണട  ടചെയപ്പോനുള്ള  നെടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.  ബനടപട ടസക്ഷനെറില് ലഭദമലപ്പോതറിരുന്ന  2,000  രൂപയുടടെ നെറിപക്ഷപയം
സയംബനറിചട വറിവരങ്ങള് ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

3.12.4  ഓഡറിററിനെട  ലകമപ്പോററിയറിടറിലപ്പോത  2,000  രൂപയുടടെ  പരഖകളറില്  അപപക്ഷകടനെ
കടണതറി  ടഡപപപ്പോസറിറട  തുകയപ്പോയ  2,000  രൂപ  തറിരറിടക  നെല്കുക.  അപപക്ഷകടനെ
കടണതപ്പോന്  കഴറിയപ്പോത  പക്ഷയം  ടെറി  തുക  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഫണറില്  വരവു  വയവപ്പോനുയം
ആയതു സയംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.
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19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരതറിനെട 
സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിന ലഭറിച മറുപടെറി

3.12.5  അപപക്ഷകനെട ലകമപ്പോററിയറിടറിലപ്പോത  2,000  രൂപ  25-2-2013-ടല  11203134505
രസസ്വീതട പ്രകപ്പോരയം പകപ്പോര്പപറഷന് ഫണറില് അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  ടെറി പരഖ പലപ്പോക്കല് ഫണട
ഓഡറിററിനെട 9-7-2013-നെട സമര്പറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.12.6  രസസ്വീതട നെമ്പര് 01/11203134505 തസ്വീയതറി 25-2-2013 പ്രകപ്പോരയം 2,000 രൂപ
അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട എന്നട പരറിപശപ്പോധനെയറില് പബപ്പോധദടപട്ടു.

ഖണറിക നെമ്പര് 79

ശറിപപ്പോര്ശ

3.13.1 ടഎ.ജറി.പറപ്പോഡട ബസടസ്റ്റേപ്പോന്റെറിടന്റെ കടെമുററികളടടെ ലലസന്സട പുതുക്കുന്നതറിടനെതറിടര
ലലസന്സറികള്  സുപ്രസ്വീയം  പകപ്പോടെതറിയറില്  ഫയല്  ടചെയ  പകസട  തസ്വീര്പപ്പോകപ്പോത
സപ്പോഹചെരദതറില്,  സുപ്രസ്വീയം  പകപ്പോടെതറിയുടടെ  വറിധറി  അനുസരറിപച  നെടെപടെറിടയടുക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂടവന്നട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.  ലലസന്സുകള്  വര്ഷയംപതപ്പോറുയം
പുതുപക്കണതട അതപ്പോതട വര്ഷയം തടന്ന പുതുപക്കണതപ്പോടണനയം, നെപ്പോളകള് കഴറിഞട വലറിയ
തുക ഈടെപ്പോപക്കണറി വരുപമ്പപ്പോള് ലലസന്സറികള് സപ്പോവകപ്പോശയം കറിട്ടുന്നതറിനുപവണറി പകസട
ടകപ്പോടുക്കുകയുയം,  പകസട  നെഗരസഭയട  അനുകൂലമപ്പോയപ്പോലുയം  ലലസന്സറികളടടെ  പപരറില്
സസത്തുക്കള്  ഇടലന്ന  പപരറില്  തുക  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കപ്പോടത  വരറികയുയം  ടചെയ്യുന്ന
സറിതറിവറിപശഷയം ഉണപ്പോകുകയുയം ടചെയ്യുടമന്നട സമറിതറി ചൂണറിക്കപ്പോണറിച.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.13.2  ഇതരയം  പകസുകള്  പരറിപശപ്പോധറിചട  ലലസന്സട  പുതുക്കുന്നതറിനെട  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.  ഒരു പ്രപ്പോവശദയം ലലസന്സട അനുവദറിക്കുന്നതട  3  വര്ഷപതക്കപ്പോണട.  ടെറി
കപ്പോലപ്പോവധറി കഴറിയുന്ന മുറയട പുതുക്കറി നെല്കുനണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.13.3  ഇതരയം അപപ്പോകതകള് ആവര്തറിക്കപ്പോതറിരറിക്കപ്പോന് നെഗരസഭയുടടെ ഭപ്പോഗതട
നെറിനയം അതസ്വീവ ശദ ആവശദമപ്പോണട.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരയം

3.13.4  ഇതരയം സയംഭവങ്ങള് ഭപ്പോവറിയറില് ആവര്തറിക്കപ്പോതറിരറിക്കുന്നതറിനെപ്പോയറി അതസ്വീവ
ജപ്പോഗ്രത പുലര്ത്തുന്നതറിനെട നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.
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19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരതറിനെട 
സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിന ലഭറിച മറുപടെറി

3.13.5  ലലസന്സട  പുതുക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബനടപടട  കപ്പോലതപ്പോമസയം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനെപ്പോയറി
കര്ശനെമപ്പോയ നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കുകയുയം  ടചെയതറിടന്റെ ഫലമപ്പോയറി  പകപ്പോടെതറി  പകസുകള്
നെറിലവറിലുള്ള  കടെമുററികളറിടലപ്പോഴറിടക  ബപ്പോക്കറി  എലപ്പോ  കടെമുററികള്ക്കുയം  ടകടറിടെങ്ങള്ക്കുയം
കൃതദമപ്പോയ  ലലസന്സട  ഫസ്വീ  ഈടെപ്പോക്കറി  വരുന്നതുയം  സമയ  ബനറിതമപ്പോയറി  പുതുക്കറി
വരുന്നതുമപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.13.6  കടെമുററികളടടെ ലലസന്സട ഫസ്വീ ഈടെപ്പോക്കുന്നതറില് തുടെര്നള്ള വര്ഷങ്ങളറില്
പുപരപ്പോഗതറി ഉണപ്പോയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര് 81
ശറിപപ്പോര്ശ

3.14.1 ലലസന്സട ഫസ്വീ പുതുക്കറി നെറിശ്ചയറിചട ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനെട ആവശദമപ്പോയ കര്ശനെ
നെറിര്പദ്ദേശങ്ങള് ഭരണ വകുപട തപദ്ദേശ സസയയംഭരണ സപ്പോപനെങ്ങള്ക്കട നെലണടമനയം സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന.  ടഎ.ജറി.  പറപ്പോഡ ട  ബസടസ്റ്റേപ്പോന്റെറിടന്റെ  കടെമുററികളടടെ  ലലസന്സട
പുതുക്കുന്നതറിടനെതറിടര ലലസന്സറികള് ഫയല് ടചെയ പകസറിടന്റെ അവസ മനെസറിലപ്പോക്കറി
നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചതറിടന്റെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.14.2  ടെറി  വറിഷയവുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ബഹ.  സുപ്രസ്വീയം  പകപ്പോടെതറി  വറിധറിയനുസരറിചട
ലലസന്സട  പുതുക്കുന്നതറിനുള്ള  മുദ്രപത്രയം  50  രൂപയുപടെതട  പ്രകപ്പോരമപ്പോക്കറിയറിരുന.
ടെറി വറിധറിപ്രകപ്പോരമുള്ള വറിവരയം ലലസന്സറികടള അററിയറിചറിരുന. ആയതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനെതറില്
ടഎ.ജറി.പറപ്പോഡട ബസടസ്റ്റേപ്പോന്റെട ടകടറിടെതറിടല 72 ലലസന്സറികള് ലലസന്സട പുതുക്കറി 50
രൂപയുടടെ മുദ്രപത്രതറില് ഉടെമ്പടെറി സമര്പറിചറിട്ടുടണന്ന കപ്പോരദയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.14.3 18-9-2009-ടല ബഹ. സുപ്രസ്വീയംപകപ്പോടെതറി വറിധറി പ്രകപ്പോരയം ലലസന്സറികളമപ്പോയറി
ഉടെമ്പടെറി തയപ്പോറപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള് 50 രൂപയുടടെ മുദ്രപത്രയം മതറിയപ്പോകുന്നതപ്പോണട. 15-10-2010 മുതല്
50 രൂപ എന്നതട 100 രൂപയപ്പോക്കറി വര്ദറിപറിചറിട്ടുണട. ബഹ. സുപ്രസ്വീയംപകപ്പോടെതറി വറിധറി ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശടത ബനടപടുതറിയറിട്ടുള്ളതല എങറിലുയം സ്റ്റേപ്പോമ്പട ആക്ടറിടല പ്രസക്ത വകുപ്പുകടള
വദക്തമപ്പോയറി വറിവക്ഷറിക്കുന്നതപ്പോകയപ്പോല് ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവുന്നതപ്പോണട.
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ഖണറിക നെമ്പര് 82
ശറിപപ്പോര്ശ

3.15.1  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്  പുറടപടുവറിച  സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കററി
ടനെതറിടര ശസ്വീ.ററി.എ.രവസ്വീന്ദ്രനെപ്പോഥട, ശസ്വീമതറി പബബറി സപരപ്പോജയം എന്നസ്വീ റവനെന ഓഫസ്വീസര്മപ്പോര്
ഫയല് ടചെയ പകസറിടന്റെ ഇപപപ്പോഴടത സറിതറി അററിയറിക്കുകയുയം അതനുസരറിചട സസസ്വീകരറിച
നെടെപടെറികളടടെ വറിശദപ്പോയംശയം ലഭദമപ്പോക്കുകയുയം ടചെയണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.15.2   ശസ്വീ.  ടെറി.  എ.  രവസ്വീന്ദ്രനെപ്പോഥറിടന്റെ  പകസട  ഇപപപ്പോഴുയം  തുടെര്ന്നട  വരറികയപ്പോണട.
പബബറി  സപരപ്പോജതറിടന്റെ  കപ്പോരദതറില്  പകപ്പോടെതറി  വറിധറി  നെഗരസഭക്കട  അനുകൂലമപ്പോയറി
വറിധറിചതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനെതറില് പലപ്പോക്കല് ഫണട ഡയറക്ടറുടടെ കതട പ്രകപ്പോരയം റവനെന
ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന്  ആവശദടപടതറില്  കക്ഷറിയ  ഡറിമപ്പോന്റെട  പനെപ്പോടസ്വീസട
അയചറിരുന.  ഇതറിനു ശസ്വീമതറി പബബറി സപരപ്പോജയം സമര്പറിച മറുപടെറിയറില് നെടെപടെറി ക്രമയം
സയംബനറിചട  വസ്വീണ്ടുയം  (ഒ.പറി.നെമ്പര്  16/2007)  പകസട  ഫയല്  ടചെയതപ്പോയറി
അററിയറിചറിട്ടുള്ളതുയം പകസട ഇപപപ്പോള് പകപ്പോടെതറി പരറിഗണനെയറിലുമപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.15.3  സര്ചപ്പോര്ജട  നെടെപടെറികള്ടക്കതറിടര  ശസ്വീ.  രവസ്വീന്ദ്രനെപ്പോഥട  ഫയല്  ടചെയ
ഒ.പറി. നെയം. 315/2006 നെമ്പര് പകസുയം ശസ്വീമതറി പബബറി സപരപ്പോജയം ഫയല് ടചെയ ഒ.പറി.നെമ്പര്
16/2007 നെമ്പര് പകസുയം കക്ഷറികള്ക്കട അനുകൂലമപ്പോയറി വറിധറിയപ്പോയറിട്ടുണട.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറിടല സമറിതറി പയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനെയം

3.15.4  പകപ്പോര്പപറഷനെട  അനുകൂലമപ്പോയറി  വറിധറി  നെടെപപ്പോക്കുന്ന  രസ്വീതറിയറില്  പകസുകള്
ടടകകപ്പോരദയം  ടചെയ്യുന്ന  കപ്പോരദതറില്  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ  ഭപ്പോഗത്തു  നെറിനയം  ഗുരുതരമപ്പോയ
വസ്വീഴ്ചയുണപ്പോകുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു. ടെറി വറിഷയതറില് പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട
വകുപ്പുയം  പകപ്പോര്പപറഷനുയം  കൂടെറിപചര്ന്നട  പമല്പക്കപ്പോടെതറിയറില്  അപസ്വീല്  ടകപ്പോടുക്കുവപ്പോനുള്ള
നെടെപടെറികള്  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോനുയം  ആയതു  സയംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരതറിനെട 
സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിന ലഭറിച മറുപടെറി

3.15.5  ശസ്വീമതറി പബബറി സപരപ്പോജയം, ശസ്വീ. ടെറി.എ. രവസ്വീന്ദ്രന് എന്നറിവര് പലപ്പോക്കല് ഫണട
ഓഡറിററിടനെയുയം  നെഗരസഭടയയുയം  കക്ഷറി  പചെര്തട  ഒ.എസട.315/2006,  ഒ.പറി.16/2007
നെമ്പര് പകസുകള് ഫയല് ടചെയറിരുന. ടെറി പകസുകളറില് ടെറിയപ്പോന്മപ്പോര്ക്കട അനുകൂലമപ്പോയ ബഹ.
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ജറിലപ്പോപകപ്പോടെതറിയുടടെ വറിധറി വന.  ടെറി വറിധറിടക്കതറിടര ബഹ.ലഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് അപസ്വീല്
ഫയല് ടചെയ്യുന്നതറിനെട നെഗരസഭയ്    ക്കട സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട കക്കൗണ്സറില് അഡസ.  ടക.  ഡറി.  ബപ്പോബുവറില്
നെറിനയം നെറിയപമപ്പോപപദശയം  പതടെറിയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറില് പ്രസ്തുത വറിധറിടക്കതറിടര  നെഗരസഭ
അപസ്വീല് പപപ്പോപകണതറിടലനയം ഒന്നപ്പോയം എതറിര് കക്ഷറി പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറപ്പോയതറിനെപ്പോല്
പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറപ്പോണട അപസ്വീല് പപപ്പോപകണടതനയം നെറിയപമപ്പോപപദശയം ലഭറിചറിരുന.
ടെറി  വറിവരയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ടഡപനടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  ഓഫസ്വീസറില്  എ  34/25491/99(1)
നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം അററിയറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോടണന്ന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.15.6  പ്രസ്തുത  പകസുകളറിൽ  അപസ്വീൽ  സപ്പോധദതയറിടലന്നട  ജറിലപ്പോ  ഗവൺടമന്റെട
പസ്വീഡറുയം (ഒ.പറി. നെമ്പര് 315/06 തസ്വീയതറി: 15-10-2011) അഡസ്വീഷണൽ ഗവൺടമന്റെട പസ്വീഡറുയം
(ഒ.പറി.  നെമ്പര് 16/07 തസ്വീയതറി 11-8-2011) കത്തുകള് മുപഖനെ വറിവരയം പലപ്പോക്കല് ഫണറിടനെ
അററിയറിചറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര് 88
ശറിപപ്പോര്ശ

3.16.1  യു.പറി.എ. ടസൽ പകസറിൽ പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട പകപ്പോര്പപറഷൻ കക്ഷറി അലപ്പോതതറിനെപ്പോലുയം
പകസട സയംബനറിച പസ്റ്റേ നെറിലവറിലറിലപ്പോതതറിനെപ്പോലുയം ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസൻ ശസ്വീ.
പറി. കുരദൻ പജപ്പോണറിൽ നെറിന്നട നെഗരസഭയട ഉണപ്പോയ നെഷ്ടയം ഈടെപ്പോക്കറി അതറിടന്റെ വറിശദപ്പോയംശയം
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി 

3.16.2  ശസ്വീ. കുരദൻ പജപ്പോൺ ബഹ. ജറിലപ്പോ പകപ്പോടെതറിയറിൽ ഒ.പറി. 214/06-ൽ ഐ.എ.
884/09  നെമ്പറപ്പോയറി ഫയൽ ടചെയറിട്ടുള്ള ററിപസ്റ്റേപ്പോപറഷൻ ടപറസ്വീഷൻ ബഹ.  ജറിലപ്പോ പകപ്പോടെതറി
ഫയലറിൽ സസസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ളതുയം പകസട ഇപപപ്പോള് പകപ്പോടെതറി പരറിഗണനെയറിലുമപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.16.3  ശസ്വീ.  കുരദൻ  പജപ്പോൺ  ഒ.പറി.  നെമ്പര് 214/06-ൽ  IA  884/2009  നെമ്പരപ്പോയറി
ഫയൽ ടചെയറിട്ടുള്ള Restoration Petition ബഹ. ജറിലപ്പോ പകപ്പോടെതറിയുടടെ പരറിഗണനെയറിലപ്പോണട.

19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറിൽ സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറികവറിവരയം

3.16.4  ടെറി വറിഷയതറിപന്മേലുള്ള പകസറിടന്റെ വറിധറി വരുന്ന മുറയട നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചട
ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുവപ്പോൻ സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.
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19-1-2012-  ടല പയപ്പോഗതറിൽ സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറികവറിവരതറിനെട 

സര്ക്കപ്പോരറിൽ നെറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറി

3.16.5  പകസട  ഇപപപ്പോഴുയം  പകപ്പോടെതറിയുടടെ  പരറിഗണനെയറിലപ്പോണട.  വറിധറി  വരുന്ന മുറയട

നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചട ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന്നതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.16.6 ശസ്വീ. കുരദൻ പജപ്പോൺ ജറിലപ്പോ പകപ്പോടെതറിയറിൽ ഫയൽ ടചെയ പകസട ഒ.പറി. നെമ്പര് 214/06,

ഐ.എ.നെമ്പര് 884/09 റസ്വീടസ്റ്റേപ്പോപറഷൻ ടപറസ്വീഷൻ എന്നറിവ തസ്വീര്പപ്പോക്കുന്നതറിലപ്പോണട നെടെപടെറി

സസസ്വീകരറിക്കപ്പോൻ സപ്പോധറിക്കപ്പോതതട എന്നപ്പോണട നെഗരസഭ അധറികൃതര് അററിയറിചറിട്ടുള്ളതട.

ഖണറിക നെമ്പര് 91

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.17.1 ഗവൺടമന്റെറിടന്റെ പപ്പോൻ ഫണറിൽ നെറിന്നട ലഭദമപ്പോകുന്ന തുകയറിൽ 40% എങറിലുയം

ഉല്പപ്പോദനെ  പമഖലയറിൽ  ടചെലവപ്പോക്കുന്നതറിനെട  നെഗരസഭപ്പോ  അധറികൃതരുയം,  നെറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസരുയം

അതസ്വീവ ശദ ടചെലുതണടമന്നട സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.17.2  ഇക്കപ്പോരദയം ശദറിചട നെടെപടെറി എടുക്കുനണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.17.3  നെഗരസഭപ്പോധറികൃതരുയം നെറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസരുയം ഇപപപ്പോള് ഇക്കപ്പോരദയം ഉറപട

വരുത്തുനണട.

ഖണറിക നെമ്പര് 92

ശറിപപ്പോര്ശ

3.18.1  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ ലറിസ്റ്റേട യഥപ്പോസമയയം ലഭറിക്കപ്പോതതറിനെപ്പോലപ്പോണട കപ്പോര്ഷറിക പദതറികള്

വറിഭപ്പോവനെയം ടചെയ പപപ്പോടല നെടെപപ്പോക്കുവപ്പോൻ കഴറിയപ്പോതറിരുന്നടതനയം പറിന്നസ്വീടുള്ള വര്ഷങ്ങളറില്

സ്പെറിൽഓവറപ്പോയറി  പദതറികള്  നെടെപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണനമുള്ള  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസറുടടെ

വറിശദസ്വീകരണതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറിൽ  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോൻ  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.18.2  സമറിതറിയുടടെ നെറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറി.

ഖണറിക നെമ്പര് 98

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.19.1  ടതപ്പോഴറിലുപകരണങ്ങള് വപ്പോങ്ങറിക്കുന്നതറിടന്റെ മൂന്നറിടലപ്പോപന്നപ്പോ  3000  രൂപപയപ്പോ

എന്നട  നെറിജടപടുതറി  സബ്സറി ഡറി  നെൽകണടമന്ന  വദവസ  ലയംഘറിചട  സബ്സറിഡറി

ടകപ്പോടുതറിട്ടുടണങറിൽ ആയതറിനെട  ഗവൺടമന്റെറിടന്റെ സപ്പോധൂകരണയം വപ്പോപങ്ങണതപ്പോയറിരുനടവന്നട

സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.  ഇക്കപ്പോരദതറിൽ  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  സപ്പോധൂകരണയം  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനെട

25-12-2007-ടല  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  45-ാം  തസ്വീരുമപ്പോനെമനുസരറിചട ലകടക്കപ്പോണ  നെടെപടെറിയുടടെ

വറിശദപ്പോയംശവുയം,  സര്ക്കപ്പോര്  സപ്പോധൂകരണയം  ലഭറിടചങറിൽ  ആയതുയം  സമറിതറിക്കട

ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി 

3.19.2  9-9-2009-ടല  സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)  നെമ്പര് 2323/2009  ത.സസ.ഭ.വ.  നെമ്പര്

ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം സര്ക്കപ്പോരറിൽ നെറിനയം സപ്പോധൂകരണയം ലഭദമപ്പോയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.19.3 9-9-2009-ടല സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ) 2323/09 ത.സസ.ഭ.വ. നെമ്പര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം

സര്ക്കപ്പോരറിൽ നെറിനയം സപ്പോധൂകരണയം ലഭറിചറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര് 99

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.20.1 സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ സപ്പോധൂകരണയം ലഭറിക്കപ്പോത പക്ഷയം പകപ്പോര്പപറഷനെട വന്ന നെഷ്ടയം

വദവസപ്പോയ വറികസനെ  ഓഫസ്വീസറുടടെ  ബപ്പോദദതയപ്പോയറി  തറിടടപടുതറി  തുക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള

നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം,  തുക ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ വറിശദപ്പോയംശയം  ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി 

3.20.2   9-9-2009-ടല  സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)  നെമ്പര് 2323/2009   ത.സസ.ഭ.വ.  നെമ്പര്

ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം സര്ക്കപ്പോരറിൽ നെറിനയം സപ്പോധൂകരണയം ലഭദമപ്പോയറിട്ടുണട.
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പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.20.3  9-9-2009-ടല സ.  ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)  2323/09  ത.സസ.ഭ.വ.  നെമ്പര് ഉതരവട

പ്രകപ്പോരയം സര്ക്കപ്പോരറിൽ നെറിനയം സപ്പോധൂകരണയം ലഭറിചറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര് 110

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.21.1   പകപ്പോര്പപറഷന്  പരറിധറിയറിൽ  ഒരു  അര്ദ  വര്ഷപതക്കു  നെൽപകണ്ടുന്ന

മറിനെറിമയം  വസ്തു  നെറികുതറി  50  രൂപ  എന്നതട  1999-ടല  14-ാം  ആക്ടട  പ്രകപ്പോരയം  പകരള

മുനെറിസറിപപ്പോലറിററി  നെറിയമതറിൽ വന്ന പഭദഗതറിയപ്പോയതറിനെപ്പോൽ  നെഗരസഭപ്പോ  പരറിധറിക്കുള്ളറിടല

വസ്തുക്കള്ക്കട  ഈ  നെറിയമയം  ബപ്പോധകമപ്പോടണനയം,  അര്ദ  വര്ഷ  നെറികുതറി  50  രൂപയപ്പോക്കറി

ഉയര്പതണതറിടലന്ന  കക്കൗൺസറിൽ  തസ്വീരുമപ്പോനെയം  നെറിയമപ്പോനുസൃതമടലനയം  പകപ്പോര്പപറഷന്

നെറിയമവറിരുദമപ്പോയറി  തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുതപ്പോൽ കക്കൗൺസറിലറിടനെ ഉപപദശറിപക്കണതട   ടസക്രടററിയുടടെ

ചുമതലയപ്പോടണനയം സമറിതറി ചൂണറിക്കപ്പോണറിച.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി 

3.21.2  മുനെറിസറിപൽ  ഭരണ    ഡയറക്ടറുടടെ  14-5-1999-ടല  എ 2/9568/99  നെമ്പര്

സര്ക്കുലര്  പ്രകപ്പോരയം  നെഗരസഭകളറിൽ  തുടെര്ന  വന്നറിരുന്ന  നെറികുതറി  നെറിര്ണ്ണയരസ്വീതറി

ഇനെറിടയപ്പോരു  അററിയറിപ്പുണപ്പോകുന്നതുവടര  തുടെരപ്പോവുന്നതപ്പോടണനയം,  1998  ഏപ്രറിൽ  1-ാം

തസ്വീയതറിക്കുപശഷയം  വരുന്ന  നെറികുതറി  പുതുക്കൽ  സര്ക്കപ്പോര്  നെറിശ്ചയറിക്കുന്ന  തസ്വീയതറിയറിൽ

പ്രപ്പോബലദതറിൽ  വരുത്തുന്നതപ്പോടണനയം  ജനെറൽ  ററിവറിഷൻ  (നെപ്പോലുവര്ഷതറിടലപ്പോരറിക്കൽ

നെടെപതണതട) സര്ക്കപ്പോര് നെറിര്പദ്ദേശയം ലഭറിചതറിനുപശഷയം മപ്പോത്രപമ നെടെതപ്പോൻ പപ്പോടുള്ളൂ എനയം

നെറിര്പദ്ദേശറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  1999-ടല  14-ാം  ആക്ടട  പ്രകപ്പോരയം  പകരള  മുനെറിസറിപപ്പോലറിററി

നെറിയമതറിൽ  പഭദഗതറി  വന്നതറിനുപശഷയം  അസസട  ടചെയ  ടകടറിടെങ്ങള്ക്കട

അര്ദവര്ഷപതക്കട മറിനെറിമയം 50 രൂപ നെറികുതറി ചുമതറി വരുനണട. ടെറി കപ്പോലയളവറിനെട മുമ്പട

അസസട ടചെയ ടകടറിടെങ്ങളടടെ നെറികുതറി സയംബനറിച അപപ്പോകതകള് പുതറിയ വസ്തുനെറികുതറി

പരറിഷ്കരണയം പ്രപ്പോബലദതറിൽ വരുന്നപതപ്പോടുകൂടെറി പരറിഹരറിക്കടപടുന്നതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.21.3   കുറഞ വസ്തു നെറികുതറി  50  രൂപ ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള സമറിതറിയുടടെ നെറിര്പദ്ദേശയം

നെടെപപ്പോക്കറിയറിടറില.

225/2021
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ഖണറിക നെമ്പര് 111
ശറിപപ്പോര്ശ 

3.22.1   50  രൂപ വചട വസ്തു നെറികുതറി ഈടെപ്പോക്കപ്പോൻ കക്കൗൺസറിലറിനുയം,  പകപ്പോര്പപറഷനുയം
ബപ്പോദദതയുള്ളതറിനെപ്പോൽ  8  രൂപ മുതൽ  34  രൂപ വടര നെറികുതറി അടെയന്ന വസ്തു ഉടെമകളറിൽ
നെറിന്നട  നെറികുതറി  പുനെര് നെറിര്ണ്ണയറിചട  മുൻവര്ഷങ്ങളറിടല  കുടെറിശറിക  സഹറിതയം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള
നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചതറിടന്റെ വറിശദപ്പോയംശയം സമറിതറിക്കട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി 

3.22.2   മുനെറിസറിപൽ  ഭരണ    ഡയറക്ടറുടടെ  14-5-1999-ടല  എ 2/9568/99  നെമ്പര്
സര്ക്കുലര്  പ്രകപ്പോരയം  നെഗരസഭകളറിൽ  തുടെര്ന  വന്നറിരുന്ന  നെറികുതറി  നെറിര്ണ്ണയരസ്വീതറി
ഇനെറിടയപ്പോരു  അററിയറിപ്പുണപ്പോകുന്നതുവടര  തുടെരപ്പോവുന്നതപ്പോടണനയം,  1998  ഏപ്രറിൽ  1-ാം
തസ്വീയതറിക്കുപശഷയം  വരുന്ന  നെറികുതറി  പുതുക്കൽ  സര്ക്കപ്പോര്  നെറിശ്ചയറിക്കുന്ന  തസ്വീയതറിയറിൽ
പ്രപ്പോബലദതറിൽ  വരുത്തുന്നതപ്പോടണനയം  ജനെറൽ  ററിവറിഷൻ  (നെപ്പോലുവര്ഷതറിടലപ്പോരറിക്കൽ
നെടെപതണതട) സര്ക്കപ്പോര് നെറിര്പദ്ദേശയം ലഭറിചതറിനുപശഷയം മപ്പോത്രപമ നെടെതപ്പോൻ പപ്പോടുള്ളൂ എനയം
നെറിര്പദ്ദേശറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  1999-ടല  14-ാം  ആക്ടട  പ്രകപ്പോരയം  പകരള  മുനെറിസറിപപ്പോലറിററി
നെറിയമതറിൽ  പഭദഗതറി  വന്നതറിനുപശഷയം  അസസട  ടചെയ  ടകടറിടെങ്ങള്ക്കട
അര്ദവര്ഷപതക്കട മറിനെറിമയം 50 രൂപ നെറികുതറി ചുമതറി വരുനണട. ടെറി കപ്പോലയളവറിനെട മുമ്പട
അസസട ടചെയ ടകടറിടെങ്ങളടടെ നെറികുതറി സയംബനറിച അപപ്പോകതകള് പുതറിയ വസ്തുനെറികുതറി
പരറിഷ്കരണയം പ്രപ്പോബലദതറിൽ വരുന്നപതപ്പോടുകൂടെറി പരറിഹരറിക്കടപടുന്നതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.22.3  കുറഞ വസ്തു നെറികുതറി  50  രൂപ ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള സമറിതറിയുടടെ നെറിര്പദ്ദേശയം
നെടെപപ്പോക്കറിയറിടറില.

ഖണറിക നെമ്പര് 117
ശറിപപ്പോര്ശ 

3.23.1  ലലസൻസറികള്  നെൽകറിയ  അപസ്വീൽ  പകപ്പോര്പപറഷനെനുകൂലമപ്പോയറി  വറിധറിച
സപ്പോഹചെരദതറില്  കുടെറിശറിക  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെയുയം,  ലലസൻസുകളടടെ  ഫസ്വീ  നെറിയമപ്പോനുസൃതയം
പുതുക്കുന്നതറിനുള്ള  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചതറിടന്റെയുയം  വറിശദപ്പോയംശയം  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി 

3.23.2  ഐ.  ജറി.  പറപ്പോഡട  ബസ് സ്റ്റേപ്പോന്റെട  ടകടറിടെതറിടല പുതറിയ പബപ്പോക്കറിടല  5,  6

മുററികളടടെ ലലസൻസറി ശസ്വീ. ഔപസപട ചെപ്പോപക്കപ്പോള ഫയൽ ടചെയ എ.എസട. 35/05 പകസട

നെഗരസഭയട  അനുകൂലമപ്പോയറി  വറിധറിചതുപ്രകപ്പോരയം  കുടെറിശറിക  തുക  മുഴുവനുയം  പകപ്പോര്പപറഷന്



51

ഫണറിൽ 6,08,000 രൂപ ഇന്തദൻ ബപ്പോങറിടന്റെ ടചെക്കട നെമ്പര് 939593 തസ്വീയതറി 2-11-2009

പ്രകപ്പോരവുയം  18,28,001  രൂപ  ഇന്തദൻ  ബപ്പോങറിടന്റെ  ടചെക്കട  നെമ്പര് 950208  തസ്വീയതറി

4-12-2009  പ്രകപ്പോരവുയം കക്ഷറി ഒടുക്കറിയറിട്ടുണട.  കക്ഷറിയുടടെ അപപക്ഷ പ്രകപ്പോരയം  19-7-2010-ടല

ധനെകപ്പോരദ  സറിരയം  സമറിതറിയുടടെ  31-ാം  നെമ്പര്  തസ്വീരുമപ്പോനെപ്രകപ്പോരയം  4-10-2012  വടര

ലലസൻസട  പുതുക്കറി  നെൽകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആയതുപ്രകപ്പോരയം  ലലസൻസട  ഫസ്വീയറിൽ

വദതദപ്പോസയം വരുന്ന തുകയുയം ടഡപപപ്പോസറിറട  തുകയുയം നെഗരസഭപ്പോ ഫണറിൽ അടെവപ്പോക്കുകയുയം

ടചെയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.23.3  ലലസൻസറി  കുടെറിശറിക  തുക  മുഴുവനുയം  നെഗരസഭ  ഫണറിൽ  അടെചതപ്പോയറി

രശസ്വീതറി പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോധദടപട്ടു.  ആയതറിനെപ്പോൽ ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്ന കപ്പോരദയം

പരറിഗണറിക്കപ്പോവുന്നതപ്പോണട.

ഖണറിക നെമ്പര് 120

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.24.1  ടഹൽതട സൂപര്ലവസര്ക്കട മുൻകൂര് നെൽകറിയ 15 ലക്ഷയം രൂപയുടടെ ടചെലവട

ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധനെയട  വറിപധയമപ്പോക്കറിയതറിൽ  അപപ്പോകതകടളപ്പോനയം  കപ്പോണപ്പോതതറിനെപ്പോൽ

തടെസവപ്പോദയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയ  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  നെടെപടെറി  സമറിതറി

അയംഗസ്വീകരറിച.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.24.2  ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയ നെടെപടെറി സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര് 128

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.25.1  കരപ്പോറുടെമ്പടെറിക്കട വറിരുദമപ്പോയറി  2.5%  നെറിരക്കറിൽ എഗ്രറിടമന്റെട വചതറിടനെതറിടരയുള്ള

വറിശദസ്വീകരണയം  ആവശദടപടട  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോര്ക്കട  ടമപമപ്പോ

നെൽകറിയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറിൽ  സസസ്വീകരറിച  നെടെപടെറികളടടെ  വറിശദസ്വീകരണയം

ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന.  ആര്ക്കറിടടെക്ടട  ഫസ്വീ  2.33%  നെറിരക്കറിൽ

നെറിശ്ചയറിചടകപ്പോണ്ടുള്ള പുതുക്കറിയ കരപ്പോര് ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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3.25.2 ടസൻടൽ മപ്പോര്ക്കറട ടകടറിടെ നെറിര്മപ്പോണതറിനെട ആര്ക്കറിടടെക്ടട ഫസ്വീസറിനെതറിൽ

2.5%  നെറിരക്കറിലപ്പോണട  6-10-2000-ൽ  എഗ്രറിടമന്റെട  ടവചറിരുന്നതട.  3-11-2001-ടല  57-ാം

നെമ്പര്  കക്കൗൺസറിൽ  തസ്വീരുമപ്പോനെപ്രകപ്പോരയം  ടെറി  നെറിരക്കട  2.33%  നെറിരക്കറിൽ  മപ്പോത്രമപ്പോണട

ആര്ക്കറിടടെക്ടറിനെട പ്രതറിഫലയം നെൽകറിയറിട്ടുള്ളതട. ലയംപ് സയം ടപ്രപ്പോവറിഷൻ കഴറിചള്ള എസ്റ്റേറിപമറട

തുകയപ്പോയ  1,64,74,181  രൂപയുടടെ  2.33%  നെറിരക്കറിലുയം  ഫസ്വീസട   3,83,848  രൂപയപ്പോണട.

ആര്ക്കറിടടെക്ടറിനെട  3,41,015  രൂപയപ്പോണട  നെപ്പോളറിതുവടരക്കുയം നെൽകറിയറിട്ടുള്ളതട.  42,833  രൂപ

ഇനെറിയുയം  നെൽകുവപ്പോനുണട.  നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനെതറിൽ

ആര്ക്കറിടടെക്ടട  ശസ്വീ.  ആര്.  ടക.  രപമശറിനെട  2.33%  നെറിരക്കറിലുള്ള  പുതുക്കറിയ  എഗ്രറിടമന്റെട

വയണടമന്നട  കപ്പോണറിചട  കതട  നെൽകറിയതറിൽ  14-2-2008-നെട  പുതറിയ  എഗ്രറിടമന്റെട

സമര്പറിക്കുകയുയം ടചെയറിട്ടുണട. 2.5%  നെറിരക്കറിൽ എഗ്രറിടമന്റെട വയന്നതറിനെട കപ്പോരണക്കപ്പോരപ്പോയ

ടെറി കപ്പോലയളവറിടല അസറിസ്റ്റേന്റെട എഞറിനെസ്വീയര് വറി.  ആര്.  ജയൻ,  ഇ.  ഇ.  പഗപ്പോപപ്പോലകൃഷ്ണൻ,

പറി.  ഇ.  പറപ്പോസട മറിലൻ ഡപ്പോനെറിപയൽ, ടസക്രടററി മധുസൂദനെൻ പറിള്ള എന്നസ്വീ ജസ്വീവനെക്കപ്പോരറിൽ

ഇ.  ഇ.  പഗപ്പോപപ്പോലകൃഷ്ണൻ,  പറപ്പോസട മറിലൻ ഡപ്പോനെറിപയൻ എന്നറിവടരപ്പോഴറിടക മറള്ളവര് ററിടയര്

ടചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  പറി.  പഗപ്പോപപ്പോലകൃഷ്ണൻ,  പറപ്പോസട മറിലൻ ഡപ്പോനെറിപയൽ എന്നറിവര്ക്കട ചെപ്പോര്ജട

ടമപമപ്പോ നെൽകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

ആര്ക്കറിടടെക്ടട  ശസ്വീ.  ആര്.  ടക.  രപമശട  2.33%  നെറിരക്കറിലുള്ള  എഗ്രറിടമന്റെട

ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയതറിനെപ്പോലുയം  നെഗരസഭയട  സപ്പോമ്പതറിക  നെഷ്ടയം  വരപ്പോതതറിനെപ്പോലുയം  പമൽ

ജസ്വീവനെക്കപ്പോരുടടെ  പപരറിലുള്ള  തുടെര്  നെടെപടെറികള്  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനുയം  ഓഡറിറട  തടെസയം

ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനുയം അപപക്ഷറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.25.3  സമറിതറിയുടടെ  നെറിര്പദ്ദേശ  പ്രകപ്പോരയം  ആര്ക്കറിടടെക്ടട  ഫസ്വീ  2.33%  നെറിരക്കറിൽ

നെറിശ്ചയറിചടകപ്പോണ്ടുള്ള പുതുക്കറിയ കരപ്പോര് പരറിപശപ്പോധനെയട ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

ഖണറിക നെമ്പര് 137

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.26.1  വകമപ്പോററി  ടചെലവഴറിച  മുഴുവൻ  തുകയുയം  യു.പറി.എ.  ഫണറിപലക്കട

തറിരറിചടെചതറിടന്റെ വറിശദപ്പോയംശയം ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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3.26.2   ഓഡറിറട  തടെസപ്രകപ്പോരയം  എൻ.എസട.ഡറി.പറി.  ഫണറിൽ  നെറിനയം  വകമപ്പോററി

ടചെലവപ്പോക്കറിയ 20.2 ലക്ഷയം ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളറിൽ നെറിനയം പറിരറിടചടുതട എൻ.എസട.ഡറി.പറി.

ഫണറിൽ തറിരറിചടെചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.26.3  എൻ.എസട.ഡറി.പറി. ഫണറിൽ നെറിനയം വക മപ്പോററി ടചെലവപ്പോക്കറിയ 20.2 ലക്ഷയം

രൂപ  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളറിൽ  നെറിനയം  പറിരറിടചടുതട  എൻ.എസട.ഡറി.പറി.  ഫണറിൽ

തറിരറിചടെചറിട്ടുണട. ആയതറിനെപ്പോൽ ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്ന കപ്പോരദയം പരറിഗണറിക്കപ്പോവുന്നതപ്പോണട.

         ടക. സുപരഷട കുറുപട,

തറിരുവനെന്തപുരയം,                           അദദക്ഷന്,
2021 ജനുവരറി 13.                            പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി.
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അനുബനന്ധം   I
പ്രധധാനപപ്പെട്ട  നനിഗമനങ്ങള  /  തുടര്ശനിപധാര്ശകള

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
സധാപനന്ധം/വകുപ്പെപ

നനിഗമനങ്ങള/തുടര്ശനിപധാര്ശകള

1 2 3 4

1 2.1.7 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം പ്രസ്തുത വനിഷയതനിലുള്ള ദകസുകളനിപലെ ദസ
നനീക്കുന്നതനിനപ  നടപടനി  സസ്വനീകരനികധാതതനിനുള്ള
കധാരണന്ധം   ആരധായുന്നതനിനുന്ധം  ദസ  നനീക്കുന്നതനിനപ
ആവശശ്യമധായ  നടപടനി  സസ്വനീകരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

2 2.2.8 ,, ബസ് സധാനപ  ഫനീയനിനതനില്  അടവധാകധാനുള്ള
50,000 രൂപ  കൂടനി  അടനിയന്തരമധായനി  ഇഇൗടധാകനി
സമനിതനിപയ  അറനിയനികണപമന്നപ  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന

3 2.3.7 ,, ബസ് സധാനപ ഫനീസനിനതനില്  1993-94,
1995-96 വര്ഷങ്ങളനിപലെ  കുടനിശനിക
ഈടധാക്കുന്നതനിനധായനി സസ്വനീകരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികളുപട  ദരഖകളുന്ധം  വകനീലെനിപനതനിപര
നടപടനി  സസ്വനീകരനിക്കുന്നതനില്   വനീഴ്ചവരുതനിയ
ഉദദശ്യധാഗസര്പകതനിപര  നടപടനി  സസ്വനീകരനിചതനിപന
ദരഖകളുന്ധം  മറ്റു  വനിശദധാന്ധംശങ്ങളുന്ധം  ഓഡനിറപ
വകുപ്പെനിപന  ദബധാധശ്യപപ്പെടുതനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
നല്കണപമന്നപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

4 2.4.7 ,, നനിലെവനിലുള്ള ദകസപ  (ഡബബ.പനി.(സനി.)  19156/20  11)
തനീര്പ്പെധാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വനീകരനിചപ
ആയതനിപന വനിശദധാന്ധംശങ്ങള അറനിയനികണപമന്നപ
സമനിതനി ആവശശ്യപപ്പെടുന
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5 2.4.8 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം ദകധാര്പ്പെദറഷപന  ദകസുകളുപട  നടതനിപ്പെപ

സുഗമമധാക്കുന്നതനിനധായനി  ലെനീഗല്  പസല്

അനുവദനികണപമന്നപ  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ

പചെയ്യുന

6 2.5.7 ,, ദകസപ  നനിലെവനിലുള്ള  11  മുറനികളുപടയുന്ധം  ലലെസന്സപ

ഫനീ  കുടനിശനിക  പൂര്ണ്ണമധായുന്ധം  ഈടധാകനിയതനിപനയുന്ധം

ലലെസന്സപ  പുതുകനി  കധാലെനികമധാകനിയതനിപനയുന്ധം

ദരഖകളുന്ധം  മറ്റു  വനിശദധാന്ധംശങ്ങളുന്ധം  ഓഡനിറപ

വകുപ്പെനിപന  ദബധാധശ്യപപ്പെടുതനി  സമനിതനിയപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ

നല്കണപമന്നപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

7 2.6.13 ,, ദനധാട്ടനീസപ  നല്കധാന്  ലവകനിയതനിനപ  ഉതരവധാദനി-

കളധായവര്പകതനിപര നടപടനി  സസ്വനീകരനിചപ

റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  പ്രസ്തുത

പരധാമര്ശവുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  ബഹ.

ലഹൈദകധാടതനി   മുമ്പധാപകയുള്ള ദകസുകളുപട

അന്തനിമവനിധനി  അനുസരനിചപ  തുടര്  നടപടനി

സസ്വനീകരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  സമനിതനി   ശനിപധാര്ശ

പചെയ്യുന

8 2.7.7 ,, നനിലെവനിലുള്ള ദകസപ  തനീര്പ്പെധാക്കുന്നതനിനുളള

നടപടനി സസ്വനീകരനിചപ റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ നല്കധാന് സമനിതനി

ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

9    2.8.13 ,, ഖണനികയനിപലെ  പരധാമര്ശന്ധം  സന്ധംബനനിചന്ധം  ഓഡനിറപ

ചൂണനികധാട്ടനിയ  നനികുതനി  കുടനിശനിക  പനിരനിപചടുതതനിപന

വനിശദധാന്ധംശങ്ങള  സര്കധാര്  ഓഡനിറനിനപ  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം

ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശ  കധാലെയളവനിപലെ  കളക്ഷന്  രജനിസര്

ലെഭശ്യമലധാതതനിനധാല്  പ്രസ്തുത  കധാലെയളവനിപലെ  കളക്ഷന്

രജനിസറുകള ആധധാരമധാകനി തയധാറധാകനിയ
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തയധാറധാകനിയ  വധാര്ഡപ  തലെതനിലുള്ള  ഹൈധാന്ഡപ
ബുക്കുകള  ശരനിയധായ  രനീതനിയനില്  സൂക്ഷനിക്കുനദണധാ
എന്നതപ  സന്ധംബനനിചന്ധം  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ  പ്രദതശ്യക
പരനിദശധാധന  നടതനി  രണപ  ആഴ്ചയകന്ധം  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
സമര്പ്പെനികണപമന്ന  13-1-2016-പലെ  ദയധാഗ  നനിര്ദദ്ദേശ
പ്രകധാരന്ധം  നടപടനി  സസ്വനീകരനിചപ  അടനിയന്തരമധായനി
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ സമര്പ്പെനിക്കുവധാന്  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന

10    2.9.9 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം റവനബ  ഇന്സ് പപക്ടര്മധാര്കപ  17-7-2013-നപ
നല്കനിയ  പമദമധാ  പ്രകധാരന്ധം  സസ്വനീകരനിച  നടപടനിയുപട
വനിശദധാന്ധംശവുന്ധം നനിലെവനിപലെ സനിതനിയുന്ധം സന്ധംബനനിച
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  അടനിയന്തരമധായനി  ലെഭശ്യമധാക്കുവധാന്
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

11 2.10.7 ,, നനിലെവനിലുള്ള  ദകസപ  എത്രയുന്ധം  ദവഗന്ധം
തനീര്പ്പെധാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വനീകരനികണപമന്നപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന


