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  കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി

(2019 -2021)

ഘടെന

അദഭ്യക്ഷന്   :

ശതീ. സകേ. സുകരഷറ കുറുപറ 

അന്റിംഗങ്ങള്   :

ശതീ.  സകേ. വനി.  അബ്ദുള് ഖഭാദർ

ശതീ.  ടെനി. എ. അഹമദറ കേബതീര്

ശതീ.  അനനില് അക്കര

ശതീമതനി ഇ. എസറ.  ബനിജനികമഭാള്

ശതീ.  വനി. സകേ. സനി.  മമതറ കകേഭായ 

കഡഭാ.  എന്റിം. സകേ.  മുനതീർ

ശതീ.  പനി. ടെനി.  കതഭാമസറ

*ശതീ.  കതഭാമസറ ചഭാണനി

**ശതീ.  സകേ. വനി. വനിജയദഭാസറ

***ശതീ.  എന്. വനിജയന് പനിള്ള

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ   :

ശതീ. എസറ.  വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ.  തനിദതീപറ  സകേ. ജനി. , കജഭായനിനറ  സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി   കജഭാസസസഫന് എ. വനി., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ജയകുമഭാര്   ജനി.,  അണർ സസക്രട്ടേറനി.

* 2019 ഡനിസന്റിംബര് മഭാസന്റിം 20-ാം തതീയതനി നനിരഭ്യഭാതനഭായനി.

**2021 ജനുവരനി മഭാസന്റിം 18-ാം തതീയതനി നനിരഭ്യഭാതനഭായനി.

***2020 മഭാര്ച്ചറ മഭാസന്റിം 8-ാം തതീയതനി നനിരഭ്യഭാതനഭായനി.



മുഖവുര

കലഭാക്കല്  ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനിയുസടെ  അദഭ്യക്ഷനഭായ  ഞഭാന്,  സമനിതനിയുസടെ
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം  സമനിതനി (2019-2021)യുസടെ 75-ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

കകേരള സന്റിംസഭാന ഓഡനിററ വകുപറ ഡയറക്ടറുസടെ  2013-2014  വര്ഷസത സമഭാഹൃത ഓഡനിററ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  നഗരസഭകേളുമഭായനി  ബന്ധസപട്ടേ  3.11,  3.12,  3.13,  4.4,  4.6,  4.8  എനതീ  ഓഡനിററ
ഖണനികേകേളുസടെ അടെനിസഭാനതനില്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളളതഭാണറ  ഇക്കൗ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2021  ജനുവരനി  മഭാസന്റിം  14-ാം  തതീയതനി  കചര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

ഓഡനിററ  ഖണനികേകേളുസടെ   പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്   സമനിതനിക്കറ  ആവശഭ്യമഭായ
സഹഭായസഹകേരണങ്ങള് നല്കേനിയ സന്റിംസഭാന ഒഭാഡനിററ  വകുപറ  ഡയറക്ടകറഭാടെറ   സമനിതനിക്കുള്ള
നനനി കരഖസപടുത്തുന.

സകേ. സുകരഷറ കുറുപറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദഭ്യക്ഷന്,
2021 ജനുവരനി 21. കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി.



ററിപപപ്പോർടട്ട് 

പകേരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറുടടെ  2013-14  വര്ഷടത്തെ  സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ നഗരസഭകേളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  3.11,  3.12,  3.13,  4.4,  4.6,  4.8
എനന്നീ ഓഡറിറട്ട് ഖണറികേകേള് അടെറിസപ്പോനമപ്പോകറി തയപ്പോറപ്പോകറിയതട്ട്  

ഓഡറിറട്ട് ഖണറികേ 

ടകേപ്പോലസം  ടഫെസറിടലെ സപ്പോമ്പത്തെറികേ തറിരറിമററി  -  ഓഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിടന തുടെര്നട്ട്
വറിജറിലെന്സട്ട് അപനന്വേഷണസം - ടകേപ്പോലസം പകേപ്പോര്പപറഷന്

2011  നവസംബര്  10  മുതല്  2012  ജനുവരറി  1  വടര നഗരസഭയുടടെ ആഭറിമുഖഖ്യത്തെറില്
നടെത്തെറിയ ഉല്പന വറിപണന പ്രദര്ശന സസംരസംഭമപ്പോയ  "ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്  ''  സസംബന്ധറിച
ഓഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  22-5-2013  തന്നീയതറിയറില് എല്.എഫെട്ട്.കേക.എസം4-94/13-ാം നമ്പരപ്പോയറി
പുറടപടുവറിച. 

ഓഡറിറട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ പരപ്പോമര്ശങ്ങളുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില് വറിജറിലെന്സട്ട് ഡയറക്ടര്
പ്രപ്പോഥമറികേപ്പോപനന്വേഷണത്തെറിനട്ട്  ഉത്തെരവറിട.   ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപറിടലെ  സപ്പോമ്പത്തെറികേ
തറിരറിമററിയുസം  ക്രമപകടുസം  അപനന്വേഷറികപ്പോന്  വറിജറിലെന്സട്ട്  എസട്ട്.പറി.യുടടെ  പനതൃതന്വേത്തെറില്
പകേപ്പോര്പപറഷന് ഓഫെന്നീസറില് ടറയ്ഡട്ട് നടെത്തെറി. 

2013  നവസംബര്  13-ടലെ  പത്രമപ്പോധഖ്യമങ്ങളറില്  ടകേപ്പോലസം  ടഫെസറിടന്റെ  അപപ്പോകേതകേള്
സസംബന്ധറിച ഓഡറിറട്ട് പരപ്പോമര്ശങ്ങള് പ്രധപ്പോന വപ്പോര്ത്തെയപ്പോയറി വന. 

[പകേരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറുടടെ  2013-14  വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്; ഓഡറിറട്ട് ഖണറികേ 3.11] 

ഓഡറിറട്ട് ഖണറികേ

ടകേപ്പോലസം ടഫെസട്ട് 2011 – ഗുരുതരമപ്പോയ ക്രമപകടുകേള് - ടകേപ്പോലസം പകേപ്പോര്പപറഷന്

“പകേരളസം ടകേപ്പോലപത്തെയട്ട്,  ടകേപ്പോലസം പലെപ്പോകേസമകസം”എന മുദപ്പോവപ്പോകേഖ്യസം മുന്നറിര്ത്തെറി
2011 നവസംബര് 10 മുതല് 2012 ജനുവരറി 1 വടര ടകേപ്പോലസം ആശപ്പോമസം മമതപ്പോനത്തെട്ട് ടകേപ്പോലസം
പകേപ്പോര്പപറഷടന്റെ ആഭറിമുഖഖ്യത്തെറില് നടെന ഒരു പമളയപ്പോണട്ട് ടകേപ്പോലസം ടഫെസട്ട് 2011. 

ടകേപ്പോലസം ടഫെസറിടന്റെ നടെത്തെറിപ്പുമപ്പോയറി ബന്ധടപട പരഖകേളുടടെ പരറിപശപ്പോധനയറില് കേണ
അപപ്പോകേതകേള് തപ്പോടഴെ പറയുന. 

1.   ടഫെസട്ട്  ദന്നീര്ഘറിപറിച  കേപ്പോലെയളവറിപലെയട്ട്  വപ്പോടെകേ  ഈടെപ്പോകപ്പോത്തെതുമൂലെസം  നഷസം-
2,07,84,342  രൂപ (ഖണറികേ 2.6)

270/2021.
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ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്   10-11-2011  മുതല്  ഒരു  മപ്പോസകപ്പോലെപത്തെകപ്പോണട്ട്  നടെത്തെപ്പോന്
നറിശ്ചയറിചറിരുനതട്ട്.  അതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തെറിലെപ്പോണട്ട് സപ്പോള്, പവലെറിയന്, പമപ്പോപണപ്പോപപപ്പോളറി
തുടെങ്ങറിയവയുടടെ  വപ്പോടെകേ  നറിശ്ചയറിചറിരുനതട്ട്.  എനപ്പോല്  ടഫെസട്ട്  10-12-2011  മുതല്
1-1-2012  വടര  ദന്നീര്ഘറിപറിചറിരുനടവങറിലസം  ദന്നീര്ഘറിപറിച  കേപ്പോലെയളവറിടലെ  വപ്പോടെകേ
ഈടെപ്പോകറിയറിടറില.   എകറിബറിഷന്  കേമറിററി  കേണ്വന്നീനര്  അസംഗന്നീകേരറിച  ടഫെസട്ട്  ടറഗുപലെഷനറില്
"സപ്പോള്,  പവലെറിയന് എനറിവ വപ്പോടെകേയട്ട്  നല്കുനതറിനുള്ള നറിബന്ധന  18-ല് ടഫെസറിടന്റെ
കേപ്പോലെപ്പോവധറി ദന്നീര്ഘറിപറിക്കുനപകസം ആയതറിനട്ട് ആനുപപ്പോതറികേ വപ്പോടെകേ നല്കുനതറിനട്ട് സപ്പോള്
വപ്പോടെകേയട്ട് എടുത്തെ വഖ്യകറി ബപ്പോദഖ്യസനപ്പോയറിരറിക്കുസം”എനട്ട് വഖ്യകമപ്പോകറിയറിടണട്ട്.  എനപ്പോല്
പമല്  നറിബന്ധനയട്ട്  വറിരുദമപ്പോയറി  ആനുപപ്പോതറികേമപ്പോയറി  വപ്പോടെകേ  ഈടെപ്പോകപ്പോത്തെതറിനപ്പോലസം
എകറിബറിഷന് കേമറിററി നറിശ്ചയറിച നറിരകറില് കുറവപ്പോയറി ഈടെപ്പോകറിയതുമൂലെവസം നഗരസഭയട്ട്
2,07,84,342  രൂപയുടടെ നഷമുണപ്പോയറിടണട്ട്.  നഷത്തെറിടന്റെ വറിവരസം ചുവടടെ പചേര്ക്കുന.

1 സപ്പോള് 1,56,72,290.00    

2 പവലെറിയന്  44,81,600.00

3 ഫുഡട്ട് പകേപ്പോര്ടട്ട് 1,69,652.00

4 സപ്പോള്  &  പടെബറിള്  ടസ്പെയ്സട്ട്  ഔടട്ട്മസഡട്ട്
പഡപ്പോസം

4,60,800.00

ആടകേ 2,07,84,342.00

 വറിശദപ്പോസംശസം അനുബന്ധസം 4 (എ, ബറി, സറി, ഡറി) യറില് പചേര്ത്തെറിടണട്ട്. 

അനുബന്ധസം   - 4

ടകേപ്പോലസം ടഫെസട്ട് 

അനുബന്ധസം   - 4   എ 

എ.സറി, പനപ്പോണ് എ.സറി സപ്പോള് വപ്പോടെകേ

ക്രമ
നമ്പര്

എ.സറി
സപ്പോള്
നമ്പര്

പപരട്ട് നറിരകട്ട് ദറിവസസം വരവട്ട്
വപരണ
തുകേ 

വരവട്ട്
വന തുകേ

വരവറില്
കുറവട്ട്

ററിമപ്പോര്കട്ട്

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 ഷറിജ 230,000 51 3,91,000 230,000 161,000

2 2 അനസട്ട് 220,000 51 3,74,000 220,000 154,000

3 3 ശറിവപ്രസപ്പോദട്ട് 220,000 51 3,74,000 220,000 154,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. 4 ബറിപജഷട്ട് 215,000 51 3,65,500 215,000 150,500

5. 5 ഉണ ണ്ണൂണറി 0 0 ക്രമനമ്പര്
5,6,7

പ്രകേപ്പോരമുള്ള
സപ്പോളുകേള്

ഒപര
വഖ്യകറിയപ്പോ

ണട്ട്
എടുത്തെതട്ട്

6. 6 ഉണ ണ്ണൂണറി 0 0

7. 7 ഉണ ണ്ണൂണറി 625,000 51 10,62,500 625,000 4,37,500

8. 8 സപനപ്പോഷട്ട് 200,000 51 3,40,000 160,000 180,000

9. 9 അജന്നീഷട്ട് 200,000 51 3,40,000 160,000 180,000

10. 10 അന്സപ്പോരറി 200,000 51 3,40,000 123,000 217,000

11. 11 കേണന് 200,000 51 3,40,000 180,000 160,000

12. 12 മപ്പോളറിപയകല് 220,000 51 3,74,000 220000 154,000

13. 13 ഒഴെറിഞട്ട്
കേറിടെനതട്ട്

200,000 0 0

14. 14 ഷഹപ്പോദട്ട് 200,000 5 33,333.33 20,000 13,333

15. 15 ഒഴെറിഞട്ട്
കേറിടെനതട്ട്

200,000 0 0

16. 16 ഒഴെറിഞട്ട്
കേറിടെനതട്ട്

200,000 0 0

17. 17 കൃഷ്ണകുമപ്പോര് 200,000 51 3,40,000 105.000 235,000

18. 18 ഒഴെറിഞട്ട്
കേറിടെനതട്ട്

175,000 0 0

19. 19 അബ്ദുള്
റഷന്നീദട്ട്

175,000 51 297500 140,000 157,500

20. 20 അബ്ദുള്
റഷന്നീദട്ട്

175,000 51 2,97,500 140,000 157,500

21 21 ഒഴെറിഞട്ട്
കേറിടെനതട്ട്

175,000 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

22. 22 മുപകേഷട്ട് 175,000 6 35,000 25,000 10,000

23 23 ഷറിഫെപ്പോസട്ട് 175,000 51 2,97,500 170,000 127,500

24. 24 ടഷബറി
ശരണ്

175,000 6 35,000 20,000 15,000

25. 25 ടഷബറി
ശരണ്

175,000 25 1,45,833.3 90,000 55,833

26. 26 ഒഴെറിഞട്ട്
കേറിടെനതട്ട്

175,000 0 0

27. 27 പമപ്പോപണപ്പോ
പപപ്പോളറി

175,000 0 0

28. 28 പമപ്പോപണപ്പോ
പപപ്പോളറി

175,000 0 0

29. 29 ഒഴെറിഞട്ട്
കേറിടെനതട്ട്

175,000 0 0

30. 30 യൂസഫെട്ട് 175,000 51 2,97,500 151,000 146,500

31. 31 രപ്പോജന്നീവട്ട്
പപപ്പോള്

175,000 51 2,97,500 150,000 147,500

32. 32 രപ്പോജന്നീവട്ട്
പപപ്പോള്

175,000 51 2,97,500 150,000 147,500

33. 33 യൂസഫെട്ട് 150,000 51 2,55,000 125,000 130,000

34. 34 ലെറിജറിത്തെട്ട് 150,000 19 95,000 48,000 47,000

35. 35 സുബസം 150,000 51 2,55,000 105,000 150,000

36. 36 ഒഴെറിഞട്ട്
കേറിടെനതട്ട്

150,000 0 0

37. 37 നനൗഫെല് 150,000 51 2,55,000 135,000 120,000

38. 38 ഒഴെറിഞട്ട്
കേറിടെനതട്ട്

150,000 0 0

39. 39 നറിളപ്പോസട്ട് 150,000 51 2,55,000 120,000 135,000

40. 40 പരപ്പോഹറിത്തെട്ട് 150,000 51 2,55,000 105,000 150,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

41 41 ബൂടട്ട്സട്ട് &
ബൂടട്ട്സട്ട്

150,000 20 1,00,000 100,000 0

42. 42 ബൂടട്ട്സട്ട് &
ബൂടട്ട്സട്ട്

150,000 15 75,000 60,000 15,000

43. 43 ഒഴെറിഞട്ട്
കേറിടെനതട്ട്

150,000 0 0

44. 44 ഒഴെറിഞട്ട്
കേറിടെനതട്ട്

150,000 0 0

45. 45 ഒഴെറിഞട്ട്
കേറിടെനതട്ട്

150,000 0 0

46. 46 ബറിജ
ടസബപ്പോസഖ്യന്

150,000 51 2,55,000 105,000 150,000

47. 47 ബറിജ
ടസബപ്പോസഖ്യന്

150,000 51 2,55,000 105,000 150,000

48. 48 ടഷഫെന്നീകട്ട് 125,000 16 66,666.67 65,000 1,667

49. 49 അബ്ദുള്
റഷന്നീദട്ട്

125,000 51 2,12,500 105,000 107,500

50. 50 ബൂടട്ട്സട്ട് &
ബൂടട്ട്സട്ട്

125,000 51 2,12,500 100,000 112,500

51. 51 ബൂടട്ട്സട്ട് &
ബൂടട്ട്സട്ട്

125,000 51 212500 100,000 112,500

52. 52 പപ്പോസം വറില 125,000 51 2,12,500 100,000 112,500

53. 53 ടെറി.ടകേ.എസം 125,000 51 2,12,500 66,666 145,834

54. 54 ടെറി.ടകേ.എസം 125,000 51 2,12,500 66,666 145,834

55. 55 ടെറി.ടകേ.എസം 125,000 51 2,12,500 66,666 145,834

56. 56 രപ്പോജ
സറിയപ്പോദട്ട്

125,000 30 1,25,000 100,000 25,000

57. 57 മറിന്ഹപ്പോജട്ട് 125,000 40 1,66,666.7 96,500 70,167

58. 58 മറിന്ഹപ്പോജട്ട് 125,000 40 1,66,666.7 96,500 70,167
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

59. 59 മുഹമദട്ട്
അലെറി

125,000 16 66,666.67 20,000 46,667

60. 60 ഷപ്പോജറി 125,000 51 212,500 131,250 81,250

61. 61 ഷറിബ 125,000 51 212,500 120,000 92,500

62. 62 ഷറിബ 125,000 51 212,500 120,000 92,500

63. 63 സമന്നീര്
ബപ്പോബ

100,000 33 1,10,000 80,000 30,000

64. 64 പടെപ്പോണറി 100,000 51 1,70,000 105,000 65,000

65. 65 എസട്ട്.ബറി.ടെറി 100,000 51 1,70,000 100,000 70,000

66. 66 അഭറിലെപ്പോഷട്ട് 100,000 51 1,70,000 80,000 90,000

67. 67 പമപ്പോപണപ്പോ
പപപ്പോളറി

100,000 0 0

68. 68 പമപ്പോപണപ്പോ
പപപ്പോളറി

100,000 0 0

69. 69 അസംജറിത്തെട്ട് 100,000 35 1,16,666.7 70,000 46,667

70. 70 ശന്നീനപ്പോഥട്ട് 100,000 51 1,70,000 70,000 100,000

71. 71 മഠത്തെറില് 100,000 51 1,70,000 95,000 75,000

72. 72 മുത്തൂറട്ട് 100,000 51 1,70,000 70,000 100,000

73. 73 ജപ്പോജന്നീസട്ട് 100,000 51 1,70,000 75,000 95,000

74 74 സുപരഷട്ട് 100,000 51 1,70,000 95,000 75,000

75. 75 ബ്ലഡട്ട് ബപ്പോങട്ട് 100,000 0 0

76. 76 എസട്ട്.
ബറി.ഐ

100,000 51 1,70,000 100,000 70,000

ആടകേ 63,87,253
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ക്രമ
നമ്പര്

പനപ്പോണ്
എ.സറി.
സപ്പോള്
നമ്പര്

പപരട്ട് നറിരകട്ട് ദറിവസസം വരവട്ട്
വപരണ
തുകേ 

വരവട്ട്
വന
തുകേ

വരവറില്
കുറവട്ട്

ററിമപ്പോര്കട്ട്

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 കേണ്സകമര് 
ടഫെഡട്ട്

85,000 51 1,44,500 33,333 1,11,167

2 2 കേണ്സകമര് 
ടഫെഡട്ട്

85,000 51 1,44,500 33,333 1,11,167

3 3 കേണ്സകമര് 
ടഫെഡട്ട്

85,000 51 1,44,500 33,334 1,11,166

4 4 യൂജറിന് 85,000 20 56,666.67 39,000 17,667

5 5 ററിന്സറി 85,000 51 1,44,500 75,500 69,000

6 6 പമപ്പോപണപ്പോപപപ്പോളറി 0 51 0 0

7 7 പമപ്പോപണപ്പോപപപ്പോളറി 0 51 0 0

8 8 അഭറിലെപ്പോഷട്ട് 85,000 8 22,666.67 9,000 13,667

9 9 പമപ്പോപണപ്പോപപപ്പോളറി 0 51 0 0

10 10 പമപ്പോപണപ്പോപപപ്പോളറി 0 51 0 0

11 11 ടഷമന്നീര് 85,000 28 79,333.33 20,000 59,333

12 12 പമപ്പോപണപ്പോപപപ്പോളറി 0 51 0 0

13 13 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

14 14 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

15 15 പജപ്പോയറിക്കുടറി 85,000 12 34,000 10,000 24,000

16 16 പജപ്പോസഫെട്ട് 85,000 41 1,16,166.7 40,000 76,167
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 17 പമപ്പോപണപ്പോപപപ്പോളറി 0 51 0 0

18 18 ലെപ്പോല 85,000 41 1,16,166.7 40,000 76,167

19 19 പ്രശപ്പോനട്ട് 85,000 42 1,19,000 55,000 64,000

20 20 സുപരന്ദ്രന് 85,000 51 1,44,500 65,000 79,500

21 21 നനൗഫെല് 85,000 51 1,44,500 47,500 97,000

22 22 നനൗഫെല് 85,000 51 1,44,500 47,500 97,000

23 23 പബപ്പോബറി 85,000 51 1,44,500 75,000 69,500

24 24 പബപ്പോബറി 85,000 51 1,44,500 75,000 69,500

25 25 അറഫെ 85,000 51 1,44,500 65,000 79,500

26 26 അറഫെ 85,000 51 1,44,500 65,000 79,500

27 27 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

28 28 മുപകേഷട്ട് 85,000 51 1,44,500 68,000 76,500

29 29 കേരന്നീസം 85,000 51 1,44,500 67,500 77,000

30 30 രജറിത 85,000 51 1,44,500 20,000 1,24,500

31 31 അബ്ദുള് 
ലെത്തെന്നീഫെട്ട്

85,000 51 1,44,500 77,500 67,000

32 32 അബ്ദുള് 
ലെത്തെന്നീഫെട്ട്

85,000 51 1,44,500 77,500 67,000

33 33 ടനപപപ്പോളറിയന് 80,000 51 1,36,000 10,000 1,26,000

34 34 അബഹപ്പോസം 80,000 51 1,36,000 40,000 96,000

35 35 വറിപനപ്പോദട്ട് 80,000 17 45,333.33 40,000 5,333
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36 36 നപ്പോസര് 80,000 51 1,36,000 10,000 1,26,000

37 37 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

38 38 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

39 39 ഷപ്പോജഹപ്പോന് 80,000 51 1,36,000 60,000 76,000

40 40 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

41 41 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

42 42 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

43 43 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

44 44 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

45 45 ഇപകപ്പോ 

പഷപ്പോപട്ട്

80,000 51 1,36,000 30,000 1,06,000

46 46 ഇപകപ്പോ 

പഷപ്പോപട്ട്

80,000 51 1,36,000 30,000 1,06,000

47 47 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

48 48 അലെപ്പോവദന്നീന് 85,000 51 1,44,500 85,000 59,500

49 49 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

50 50 എസം.വറി.എസം 80,000 51 1,36,000 20,000 1,16,000

51 51 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

52 52 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

270/2021.
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53 53 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

54 54 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

55 55 ഹരറി ശന്നീ 80,000 51 1,36,000 50,000 86,000

56 56 കുടുസംബ ശന്നീ 80,000 51 1,36,000 50,000 86,000

57 57 കുടുസംബ ശന്നീ 80,000 51 1,36,000 50,000 86,000

58 58 കുടുസംബ ശന്നീ 80,000 51 1,36,000 50,000 86,000

59 59 കുടുസംബ ശന്നീ 80,000 51 1,36,000 50,000 86,000

60 60 കുടുസംബ ശന്നീ 80,000 51 1,36,000 50,000 86,000

61 61 സനപ്പോകേപ്പോനട്ട് 90,000 51 1,53,000 90,000 63,000

62 62 പമപ്പോപണപ്പോപപപ്പോളറി 0 0 0

63 63 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

64 64 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

65 65 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

66 66 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

67 67 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

68 68 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

69 69 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

70 70 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

71 71 വത്സലെ 75,000 11 27,500 15,000 12,500

72 72 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000
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73 73 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

74 74 പമപ്പോപണപ്പോപപപ്പോളറി 0 51 0 0

75 75 രൂപട്ട് ചേനട്ട് 75,000 51 1,27,500 45,000 82,500

76 76 ജറിന 75,000 51 1,27,500 27,500 1,00,000

77 77 കേയര് ടഫെഡട്ട് 75,000 51 1,27,500 25,000 1,02,500

78 78 കേയര് ടഫെഡട്ട് 75,000 51 1,27,500 25,000 1,02,500

79 79 മലെവട്ട് 
പസപ്പോകട്ട്

75,000 51 1,27,500 30,000 97,500

80 80 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

81 81 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

82 82 സജറിന 75,000 18 45,000 34,000 11,000

83 83 ജയ 75,000 41 1,02,500 27,000 75,500

84 84 അനറിലെ 75,000 51 1,27,500 10,000 1,17,500

85 85 പമപ്പോഹന്കുമപ്പോര് 75,000 51 1,27,500 25,000 1,02,500

86 86 മുരളന്നീധരന് 75,000 51 1,27,500 30,000 97,500

87 87 സപനപ്പോഷട്ട് 75,000 51 1,27,500 30,000 97,500

88 88 ശറില 75,000 28 70,000 19,600 50,400

89 89 വറിമല്കുമപ്പോര് 75,000 28 70,000 20,000 50,000

90 90 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

91 91 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000
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92 92 അജ് മന്നീര് ഖപ്പോന് 75,000 51 1,27,500 20,000 1,07,500

93 93 അജ് മന്നീര് ഖപ്പോന് 75,000 51 1,27,500 20,000 1,07,500

94 94 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

95 95 മന്നീഡറിയ 0 51 0 0

96 96 മന്നീഡറിയ 0 51 0 0

97 97 ബഷ്റ 70,000 44 1,02,666.7 35,000 67,667

98 98 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

99 99 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

100 100 നറിഷപ്പോദട്ട് 70,000 15 35,000 10,000 25,000

101 101 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

102 102 മന്സൂര് 70,000 51 1,19,000 56,000 63,000

103 103 മന്സൂര് 70,000 51 1,19,000 56,000 63,000

104 104 മന്നീഡറിയ 0 51 0 0

105 105 മഹന്നീന്ദ്ര 70,000 51 1,19,000 56,000 63,000

106 106 ഉദയന 
പണറികര്

70,000 32 74,666.67 35,000 39,667

107 107 പജപ്പോസട്ട് 70,000 51 1,19,000 30,000 89,000

108 108 ഇര്ഷപ്പോദട്ട് 70,000 51 1,19,000 2,000 1,17,000

109 109 ബറി.ആര്.ഡറി.

സറി. ടൂര്

0 51 0 0
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110 110 0 51 0 0

111 111 0 51 0 0

112 112 സുരഭറി 70,000 51 1,19,000 5,226 1,13,774

113 113 സുരഭറി 70,000 51 1,19,000 5,226 1,13,774

114 114 സുരഭറി 70,000 51 1,19,000 5,226 1,13,774

115 115 സുരഭറി 70,000 51 1,19,000 5,226 1,13,774

116 116 സുരഭറി 70,000 51 1,19,000 5,226 1,13,774

117 117 സുരഭറി 70,000 51 1,19,000 5,226 1,13,774

118 118 സുരഭറി 70,000 51 1,19,000 5,226 1,13,774

119 119 സുരഭറി 70,000 51 1,19,000 5,226 1,13,774

120 120 സുരഭറി 70,000 51 1,19,000 5,226 1,13,774

121 121 സുരഭറി 70,000 51 1,19,000 5,226 1,13,774

122 122 സുരഭറി 70,000 51 1,19,000 5,226 1,13,774

123 123 സുരഭറി 70,000 51 1,19,000 5,226 1,13,774

124 124 സുരഭറി 65,000 51 1,10,500 5,226 1,05,274

125 125 സുരഭറി 65,000 51 1,10,500 5,226 1,05,274

126 126 സുരഭറി 65,000 51 1,10,500 5,226 1,05,274

127 127 സുരഭറി 65,000 51 1,10,500 5,226 1,05,274

128 128 സുരഭറി 65,000 51 1,10,500 5,226 1,05,274
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129 129 സുരഭറി 65,000 51 1,10,500 5,226 1,05,274

130 130 സുരഭറി 65,000 51 1,10,500 5,226 1,05,274

131 131 സുരഭറി 65,000 51 1,10,500 5,226 1,05,274

132 132 സുരഭറി 65,000 51 1,10,500 5,226 1,05,274

133 133 സുരഭറി 65,000 51 1,10,500 5,226 1,05,274

134 134 സുരഭറി 65,000 51 1,10,500 5,226 1,05,274

135 135 സുദര്ശനന് 65,000 51 1,10,500 20,000 90, 500

136 136 കേപ്പോമറിപയപ്പോ
ഫുഡട്ട്

65,000 51 1,10,500 45,000 65,500

137 137 ജന്നീവന് 65,000 51 1,10,500 53,000 57,500

138 138 ശറിവപ്രസപ്പോദട്ട് 65,000 51 1,10,500 20,000 90,500

139 139 കുടുസംബ ശന്നീ 50,000 51 85,000 50,000 35,000

140 140 ഉലപ്പോസട്ട് 65,000 10 21,666.67 15,000 6,667

141 141 ടമമ്പര്
ടസക്രടററി,
കുടുസംബ ശന്നീ

65,500 51 1,10,500 50,000 60,500

142 142 ടമമ്പര്
ടസക്രടററി,
കുടുസംബ ശന്നീ

65,500 51 1,10,500 50,000 60,500

143 143 ടമമ്പര്
ടസക്രടററി,
കുടുസംബ ശന്നീ

65,500 51 1,10,500 50,000 60,500

144 144 ടമമ്പര്
ടസക്രടററി,
കുടുസംബ ശന്നീ

65,500 51 1,10,500 50,000 60,500
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145 145 ഒഴെറിഞട്ട് 
കേറിടെനതട്ട്

0 51 0 0

146 146 ഒഴെറിഞട്ട് 
കേറിടെനതട്ട്

0 51 0 0

147 147 ഒഴെറിഞട്ട് 
കേറിടെനതട്ട്

0 51 0 0

148 148 അബ്ദുള് ഖപ്പോദര് 65,000 21 45,500 16,000 29,500

149 149 ഒഴെറിഞട്ട് 
കേറിടെനതട്ട്

0 51 0 0

150 150 ഒഴെറിഞട്ട് 
കേറിടെനതട്ട്

0 51 0 0

151 151 പമപ്പോപണപ്പോപപപ്പോളറി 0 51 0 0

152 152 പമപ്പോപണപ്പോപപപ്പോളറി 0 51 0 0

ആടകേ 92,85,037

അനുബന്ധസം   - 4   ബറി

പവലെറിയന്

ക്രമ
നമ്പര്

പവ
ലെറിയന്

പപരട്ട് നറിരകട്ട് 
(പ്രതറി 
മപ്പോസസം)

ദറിവ
സസം

വരവട്ട്
വപരണ
തുകേ 

വരവട്ട്
വന തുകേ

വരവറില്
കുറവട്ട്

ററിമപ്പോര്കട്ട്

1 1 കേപലെണറി
മറിഠപ്പോയറി

330,000 51 561,000 330,000 231,000

2 2 കേരറിമ്പറിന്
ജഖ്യ ണ്ണൂസട്ട്

900,000 51 1,530,000 800,000 730,000

3 3 ബജറി 1,111,000 51 1,888,700 485,000 1,403,700
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4 4 കൂള്
ഡറിസംഗ്സട്ട്

585,000 51 994,500 405,000 589,500

5 5 പപപ്പോപട്ട്
പകേപ്പോണ്

676,000 51 1,149,200 616,000 533,200

6 6 ഐസട്ട്
ക്രന്നീസം

1,001,00
0

51 1,701,700 890,000 8,11,700

7 7 പപ്പോര്കറിസംഗട്ട് 225,000 51 382,500 200,000 182,500

8 8 അമകടസ്മെന്റെട്ട് 652,000 0 0 0 ടഫെസട്ട്
ഒരു
മപ്പോസ
കപ്പോലെ
പത്തെയട്ട്
നറിശ്ച
യറിച
വപ്പോടെകേ
5,10,0
00/-

രൂപയുസം
ദന്നീര്ഘറി
പറിച

കേപ്പോലെയ
ളവറിപലെ

യട്ട്
ടന
പഗപ്പോ

പഷഖ്യറട്ട്
ടചേയ

നറിരകട്ട്
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1,42,0
00/-

രൂപയു
മുള്ടപ

ടടെ
6,52,0
00/-
രൂപ

ഈടെപ്പോ
കറി

യറിടണട്ട്
.

ആടകേ 44,81,600

   അനുബന്ധസം   - 4   സറി 

ഫുഡട്ട് പകേപ്പോര്ടട്ട് - 10-11-2011 മുതല് 31-12-2011 വടര

ക്രമ
നമ്പര്

ഫുഡട്ട്
സപ്പോള്

പപരട്ട് നറിരകട്ട് ദറിവസസം വരവട്ട്
വപരണ
തുകേ 

വരവട്ട്
വന
തുകേ

വരവറില്
കുറവട്ട്

ററിമപ്പോര്കട്ട്

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 സന്നീ ഫുഡട്ട് 40,000 51 68,000 40,000 28,000

2. 2 പനപ്പോണ്
ടവജട്ട്

25,000 0 0 25,000 0 15-11-2011
വടരയപ്പോ
ണട്ട് കേടെ
പ്രവര്

ത്തെറിചറിരു
നതട്ട്

3. 3 കേപ്പോയല്
കൂടസം

50,000 51 85,000 50,000 35,000

270/2021.
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4 4 പതപ്പോമസട്ട്
മവദഖ്യന്

50,000 51 85,000 50,000 35,000

5 5 മചേനന്നീ
സട്ട് ഫുഡട്ട്

30,000 51 51,000 30,000 21,000

6 6 ചേറികന്
മഫ

72,360 51 123,012 72,360 50,652

ആടകേ 1,69,652

അനുബന്ധസം   - 4   ഡറി

സപ്പോള് & പടെബറിള് പസ്പെസട്ട് ഔടട്ട് മസഡട്ട് പഡപ്പോസം

ക്രമ
നമ്പര്

ഔടട്ട് 
മസ
ഡട്ട്

പഡപ്പോസം

പപരട്ട് നറിരകട്ട് ദറിവ
സസം

വരവട്ട്
വപരണ

തുകേ

വരവട്ട്
വന തുകേ

വരവറില്
കുറവട്ട്

ററിമപ്പോര്കട്ട്

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 സപ്പോരഥറി 35,000 51 59,500 35,000 24,500

2 2 സറിയപ്പോദട്ട് 1,000 1,000 1,000 0 പ്രവര്
ത്തെറിചറിരു

നറില

3 3 ഹറില്ടെണ് 25,000 51 42,500 25,000 17,500

4 4 അപകേന്വേററിയസം 10,000 51 17,000 10,000 7,000

5 5 ക്രറിപയറന്നീവട്ട് 
പപപ്പോളറിമര്

15,000 51 25,500 15,000 10,500

6 6 ഇന്ഡസട്ട് 30,000 51 51,000 30,000 21,000

7 7 ടബന്സറി
ഗര്

7,500 35 8,750 7,500 1,250
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8 8 ടസന്റെട്ട് 
ആന്റെണന്നീസട്ട്

30,000 51 51,000 30,000 21,000

9 9 പമപ്പോഹന്ദപ്പോ
സട്ട്

30,000 51 51,000 30,000 21,000

10 10 നറിപപപ്പോണ് 30,000 51 51,000 30,000 21,000

11 11 പടെബറിള് 
ടസ്പെയ്സട്ട്

15,000 51 25,500 15,000 10,500

12 12 ഫെര്ണറിചര് 42,000 51 71,400 42,000 29,400

13 13 ശങര് 18,000 51 30,600 18,000 12,600

14 14 മമലെപ്പോഞറി 1,500 1,500 1,500 0 പ്രവര്
ത്തെറിചറിരു

നറില

15 15 പറപ്പോഷന് 10,000 51 17,000 15,000 2,000

16 16 വറിനു 21,000 51 35,700 21,000 14,700

17 17 ഗന്നീററിസംഗട്ട് 
കേപ്പോര്ഡട്ട്

15,000 35 17,500 15,000 2,500

18 18 കേപ 10,000 30 10,000 10,000 0

19 19 ലെളറിതപ്പോബപ്പോ
യറി

5,000 0 5,000 5,000 0 7
ദറിവസസം

20 20 പപ്പോയസസം 15,000 51 25,500 15,000 10,500

21 21 കേപ 27,000 51 45,900 27,000 18,900

22 22 ഗപ്പോമസം 40,000 51 68,000 40,000 28,000

23 23 പലെപ്പോടററി 30,000 51 51,000 30,000 21,000
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24 24 കുബസട്ട് 15,000 35 17,500 15,000 2,500

25 25 മഹഡജ
ന് ബലൂണ്

20,000 51 34,000 20,000 14,000

26 26 തടകേടെ 25,000 30 25,000 25,000 0

27 27 ഇന്ടവര്ടര് 10,000 51 17,000 10,000 7,000

28 28 പചേപ്പോകപളറട്ട് 25,000 51 42,500 25,000 17,500

29 29 ഹണന്നീ ബന്നീ 2,000 0 2,000 2,000 0 പ്രവര്
ത്തെറിചറിരു

നറില

30 30 ചേറിരട

ഉല്പന
ങ്ങള്

8,000 51 13,600 8,000 5,600

31 31 കേപ 30,000 51 51,000 30,000 21,000

32 32 കേപ 45,000 51 76,500 45,000 31,500

33 33 കേപ 5,000 0 5,000 5,000 0 പ്രവര്
ത്തെറിചറിരു

നറില

34 34 ടെന്നീ സപ്പോള് 20,000 51 34,000 20,000 14,000

35 35 നപ്പോടെന് 
കേഞറി

21,500 51 36,550 21,500 15,050

36 36 സന്നീല് 
അലെമപ്പോര

2,000 51 3,400 2,000 1,400

37 37 കേപ 5,000 0 5,000 5,000 0 10
ദറിവസസം
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38 38 പടെബറിള് 
ടസ്പെയ്സട്ട്

15,000 51 25,500 15,000 10,500

39 39 സപ്പോമപ്പോണറി 7,000 51 11,900 7,000 4,900

40 40 എസം.വറി. എസം 30,000 51 51,000 30,000 21,000

ആടകേ 4,60,800

 2.  ബകട്ട്  ടഫെസട്ട്  -  സപ്പോളുകേളറില്  നറിനട്ട്  ദന്നീര്ഘറിപറിച  കേപ്പോലെയളവറിടലെ  വപ്പോടെകേ
പറിരറിടചടുക്കുനതറിടലെ വന്നീഴ്ചമൂലെസം നഷസം 1,76,500  രൂപ (ഖണറികേ 2.8)

21-10-2011-ടലെ ബകട്ട് ടഫെസട്ട് കേമറിററിയുടടെ  1,  2  നമ്പര് തന്നീരുമപ്പോനങ്ങള് പ്രകേപ്പോരസം  12 X 10
ചേതുരശ  അടെറി  സലെമുള്ള  50  സപ്പോളുകേള്  നറിര്മറിക്കുവപ്പോനുസം  സപ്പോള്  ഒനറിനട്ട്  5000  രൂപ
നറിരകറില്  വപ്പോടെകേ  ഈടെപ്പോകപ്പോനുസം  തന്നീരുമപ്പോനറിച.   എനപ്പോല്  ആടകേ  എത്ര  സപ്പോളുകേള്
നറിര്മറിചറിടണട്ട് എനട്ട് ബന്ധടപട ടഫെസട്ട് ഫെയലെറിലസം  (ടകേ.എഫെട്ട്4-29397/11(15)  ടഫെസട്ട്
കേമറിററി  മറിനറിടട്ട്സറിലസം  പരഖടപടുത്തെറിയറിടറില.   വരവറിടന്റെ വറിവരസം  ഉള്ടകപ്പോള്ളറിചടകേപ്പോണട്ട്
ഓഡറിററിനട്ട് ലെഭഖ്യമപ്പോകറിയ പസറട്ട്ടമന്റെറില്  42  സപ്പോളുകേളറില്നറിനസം വപ്പോടെകേ ഈടെപ്പോകറിയതപ്പോയറി
കേപ്പോണറിചറിടണട്ട്.   ടഫെസട്ട്  ദന്നീര്ഘറിപറിച  കേപ്പോലെയളവറിടലെ  വപ്പോടെകേ  ബകട്ട്  സപ്പോളുകേളറില്നറിനസം
ഈടെപ്പോകറിയറിടറില.   ബകട്ട്  ടഫെസറിനപ്പോയറി  സപ്പോളുകേള്  51  ദറിവസസം  വപ്പോടെകേയറിനത്തെറില്
അനുവദറിചട്ട്  നല്കേറിയതറിനട്ട്  ലെഭറിപകണ  തുകേ  പ്രതറിദറിനസം  8500  രൂപയപ്പോണട്ട്  (5000  X
51/30), 42 സപ്പോളുകേളറില് നറിനട്ട് 8500 രൂപ നറിരകറില് 3,57,000 രൂപ ഈടെപ്പോപകണതറിനട്ട്
പകേരസം  1,80,500  രൂപ  മപ്പോത്രമപ്പോണട്ട്  ഈടെപ്പോകറിയറിടള്ളതട്ട്.  1,76,500  രൂപയുടടെ
നഷമുണപ്പോയതപ്പോയറി കേപ്പോണുന.  വറിശദവറിവരസം (അനുബന്ധസം 4(ഇ)) ആയറി പചേര്ത്തെറിടണട്ട്. 

അനുബന്ധസം   - 4   ഇ 

ബകട്ട് ടഫെസട്ട്

സപ്പോളുകേള് അനുവദറിചട്ട്
നല്കേറിയ

ഏജന്സറി/പ്രസപ്പോധകേര്

നല്കേറിയ
സപ്പോളറിടന്റെ
എണസം

51 ദറിവസപത്തെയട്ട്
വരവട്ട് വപരണ
തുകേ (രൂപ)

വരവട്ട് വന
തുകേ (രൂപ)

നഷസം
(രൂപ)

ബകട്ട് മപ്പോര്കട്ട് 2 17,000 8,000 9,000

പദശപ്പോഭറിമപ്പോനറി 2 17,000 8,000 9,000
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ഗന്ഥപുര 2 17,000 7,000 10,000

ഡറി.സറി & കേറന്റെട്ട് ബകട്ട് 3 25,500 10,000 15,500

ഒലെറിവട്ട് പബ്ലറിപകഷന്സട്ട് 2 17,000 5,000 12,000

പറി.എചട്ട് 1 8,500 2,000 6,500

സുരപ്പോ ബകട്ട് 2 17,000 7,000 10,000

സുകുമപ്പോരന് 1 8,500 1,000 7,500

നപ്പോഷണല് 1 8,500 2,500 6,000

നടുവത്തെല് മുജപ്പോഹറിദന്നീന് 2 17,000 10,000 7,000

രചേന ബകട്ട് 1 8,500 5,000 3,500

പ്രഭപ്പോതട്ട് ബകട്ട് 1 8,500 5,000 3,500

മലെയപ്പോള മപനപ്പോരമ 1 8,500 5,000 3,500

നപ്പോസര് അഹമദട്ട് 1 8,500 5,000 3,500

ഇസപ്പോമറികേട്ട്
പബ്ലറിപകഷന്സട്ട്

2 17,000 10,000 7,000

പദശപ്പോഭറിമപ്പോനറി 4 34,000 20,000 14,000

സുരപ്പോ ബകട്ട് 1 8,500 5,000 3,500

സപ്പോഡകട്ട് 1 8,500 5,000 3,500

പതജസട്ട്
പബ്ലറിപകഷന്സട്ട്

1 8,500 5,000 3,500

നപ്പോഷണല് ബകട്ട് 1 8,500 5,000 3,500

ഡറി.സറി ബകട്ട് 1 8,500 5,000 3,500
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ഇപസപ്പോണ് 1 8,500 5,000 3,500

ഭപ്പോഷപ്പോ ഇന്സറിറകടട്ട് 1 8,500 5,000 3,500

കുഞട്ട്പമപ്പോന് 1 8,500 5,000 3,500

സുരപ്പോ ബകട്ട് 1 8,500 5,000 3,500

ഡറി.സറി & കേറന്റെട്ട് ബകട്ട് 1 8,500 5,000 3,500

മസനവ ബകട്ട് 1 8,500 5,000 3,500

സുരപ്പോ ബകട്ട് 1 8,500 5,000 3,500

നപ്പോഷണല് ബകട്ട് 1 8,500 5,000 3,500

നറിഷ് ട്രുത്തെട്ട് 1 8,500 5,000 3,500

ആടകേ 42 3,57,000 1,80,500 1,76,500

3.  ടപ്പോന്പസ്പെപ്പോര്പടഷന്  പവ  ബറില്  വഖ്യപ്പോജസം  1,76,000  രൂപ  നറിരപ്പോകേരറിക്കുന  
(ഖണറികേ 3.5)

ടകേപ്പോലസം  ടഫെസറിപനപ്പോടെനുബന്ധറിചട്ട്  പ്രചേപ്പോരണത്തെറിനുസം  സവപ്പോരറിക്കുമപ്പോയറി  കുതറിരകേടള
ടഫെസട്ട്  നഗററിടലെത്തെറിച  വപ്പോഹനത്തെറിടന്റെ  പവ  ബറില്  പ്രകേപ്പോരമുള്ള  നമ്പരുകേള്
പരറിപശപ്പോധറിചതറില്  മപ്പോരുതറി  കേപ്പോര്,  അസംബപ്പോസറിഡര്  കേപ്പോര്,  പമപ്പോപടപ്പോര്  മസകറിള്  എനന്നീ
പനപ്പോണ് ടപ്പോന്പസ്പെപ്പോര്പടഷന്  വപ്പോഹനങ്ങള്  ഉപപയപ്പോഗറിചപ്പോണട്ട്  കുതറിരകേടള  എത്തെറിചടതനട്ട്
പമപ്പോപടപ്പോര് വപ്പോഹന വകുപറിടന്റെ ടവബ്മസറട്ട് പ്രകേപ്പോരസം വഖ്യകമപ്പോകുന. 

വറിശദവറിവരങ്ങള് ചുവടടെ പചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

പവ ബറില് പ്രകേപ്പോരസം
വപ്പോഹനസം
പുറടപട സലെസം

വപ്പോഹനസം വറിഭപ്പോഗസം വപ്പോഹനസം രജറിസര് 
ടചേയ ഓഫെന്നീസട്ട്

1 2 3 4 5

1 മപ്പോണഖ്യ, മമസൂര് ടകേ.എല്/06/ബറി-136 മപ്പോരുതറി കേപ്പോര് ആര്.ററി.ഒ, ഇടുകറി

2 മപ്പോണഖ്യ, മമസൂര് ടകേ.എല്/07/ബറി-7777 അസംബപ്പോസറിഡര്
കേപ്പോര്

എസട്ട്.ആര്.ററി.ഒ,
വടെകപ്പോപഞരറി
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1 2 3 4 5

3 മപ്പോണഖ്യ,
മമസൂര്

ടകേ.എല്/02/എഎ-1173 പമപ്പോപടപ്പോര്
മസകറിള്

ആര്.ററി.ഒ, ടകേപ്പോലസം

4 മപ്പോണഖ്യ,
മമസൂര്

ടകേ.എല്/07/എ-6262 മപ്പോരുതറി കേപ്പോര് എസട്ട്.ആര്.ററി.ഒ, 

തറിരൂര്

കുതറിരകേടള എത്തെറികപ്പോന് മത്സരപ്പോധറിഷറിത ടടെന്റെര് കണറിക്കുനതറിനട്ട് പകേരസം പനരറിടട്ട്
ശന്നീ.  അന്വര്  സപ്പോദത്തെട്ട്  എന  വഖ്യകറിയുമപ്പോയറി  കേരപ്പോര്  ഉണപ്പോക്കുകേയുസം,  കുതറിരകേടള
മമസൂരറില്നറിനസം  എത്തെറിചതറിനുസം  തറിരറിടകേ  ടകേപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുനതറിനുമപ്പോയറി  88,000  രൂപ
വന്നീതസം ആടകേ 1,76,000 രൂപ (15-11-2011 ടലെയുസം 26-11-2011 ടലെയുസം സറിയററിസംഗട്ട് കേമറിററി
തന്നീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരസം)  ശന്നീ.  അന്വര്  സപ്പോദത്തെറിനട്ട്  അനുവദറിചട്ട്  നല്കുകേയുസം  ടചേയ.
ഇത്തെരത്തെറില് വഖ്യപ്പോജ പവ ബറില് ഹപ്പോജരപ്പോകറി ടപ്പോന്പസ്പെപ്പോര്പടഷന് ചേപ്പോര്ജട്ട് ടക്ലെയറിസം ടചേയതട്ട്
ഓഡറിററില് അസംഗന്നീകേരറിക്കുനറില. 

4.  സപ്പോള്,  പവലെറിയന്,  പനല്,  മലെറട്ട്  ആന്റെട്ട്  സനൗണട്ട്  -  M/s  ഉമപ്പോസറിനട്ട്
12,86,952 രൂപ അധറികേസം നല്കേറി (ഖണറികേ 3.7)

ടകേപ്പോലസം ടഫെസ്റ്റുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട്ട്  സപ്പോള്,  പവലെറിയന്,  ടഫെന്സറിസംഗട്ട്,  ബപ്പോരറിപകഡട്ട്,
പനല് തുടെങ്ങറിവയുടടെ നറിര്മപ്പോണ പജപ്പോലെറികപ്പോയറി  ടടെന്റെര് വറിളറിക്കുകേയുസം കുറഞ നറിരകട്ട്
പകേന്വേപ്പോടട്ട് ടചേയ  M/s  ഉമപ്പോസട്ട് എന്റെര്മപ്രസസറിടന ടനപഗപ്പോഷറിപയഷനറിലൂടടെ നറിരകട്ട് കുറചട്ട്
പജപ്പോലെറി ഏല്പറിക്കുകേയുമപ്പോണുണപ്പോയതട്ട്.  ടകേപ്പോലസം ടഫെസട്ട് ജനറല് കേണ്വന്നീനര്കട്ട് സമര്പറിച
ബറിലറില്  ഒനസം  രണ്ടുസം  ഇനങ്ങള്കട്ട്  തുകേ  ടതറപ്പോയറി  കേണകപ്പോകറി  ടകേപ്പോടുത്തെറിരറിക്കുന.
വറിശദവറിവരസം തപ്പോടഴെ ടകേപ്പോടുക്കുന. 

പ്രവൃത്തെറി ബറിലനുസരറിചട്ട്
ടക്ലെയറിസം  ടചേയ
അളവട്ട്

യഥപ്പോര്ത്ഥത്തെറില്
ടചേയ അളവട്ട്

നറിരകട്ട് ബറിലനുസ
രറിചട്ട്
നല്കേറിയ
തുകേ

യഥപ്പോര്ത്ഥ
ത്തെറില്
ടകേപ്പോടുപക
ണ തുകേ

അധറികേസം
നല്കേറിയതട്ട്

എ.സറി
പഡപ്പോസം

50  എസം  x  25
എസം  =  1250
എസം2

50 എസം x 24
എസം  =  1200
എസം2

8000/10
എസം2

10,00,000 9,60,000 40,000

പനപ്പോണ്
എ.സറി
പഡപ്പോസം

50  എസം  x  25
എസം  =  2500
എസം2

50 എസം x 24
എസം  = 2400
എസം2

6500/10
എസം2

16,25,000 15,60,000 65,000
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ആടകേ                                                                   1,05,000

അധറികേ ദറിവസപത്തെയട്ട് @10% 105000 x10/100 =               10,500

              ______

1,15,500 (105000+10500) 

(-) ടടെണര് കുറവട്ട് 35.44%  -              40,933

_______

                          74,567

കൂടെപ്പോടത ഉമപ്പോസറിടന്റെ ബറിലറിടലെ 6- ാാമടത്തെ ഇനമപ്പോയ ഹപ്പോസംഗര് പനലെറിനട്ട്  10  എസം2-നട്ട്

1800  രൂപ നറിരകറില്  5868.50  എസം2  നട്ട്  10,56,330  രൂപയറില്  35.44%  ടടെണര് കുറവട്ട്

വരുത്തെറി  6,81,967  രൂപ നല്കുനതറിനട്ട്  പകേരസം ഹപ്പോസംഗര് പനലെറിനട്ട്   10 എസം2-നട്ട്  5000

രൂപ നറിരകറില് 5868.50 എസം2  നട്ട് 29,34,250 രൂപ കേണകപ്പോകറി 35.44% ടടെണര് കുറവട്ട്

വരുത്തെറി 18,94,352 രൂപ അനുവദറിചറിരറിക്കുന. 

1800/10 എസം2 ആണട്ട്  പകേന്വേപ്പോടട്ട്  ടചേയടതങറിലസം  ഉമപ്പോസറിടന്റെ  തടന  ബറിലറില്  ഈ

ഇനത്തെറിനട്ട് 10 എസം2 നട്ട് 2500 രൂപ കേണകപ്പോകറിയപ്പോണട്ട് 14,67,125 രൂപ ആവശഖ്യടപടറിരറിക്കുനതട്ട്. 

(5868.5  എസം2x2500/10  എസം2  =14,67,125)  യഥപ്പോര്ത്ഥത്തെറില് നല്പകേണ 6,81,967

രൂപയട്ട് പകേരസം ഉമപ്പോസട്ട് ആവശഖ്യടപടതട്ട് 14,67,125 രൂപയപ്പോണട്ട്.  എനപ്പോല് ടഫെസട്ട് കേമറിററി

അനുവദറിചട്ട് നല്കേറിയതട്ട് 18,94,352 രൂപയപ്പോണട്ട്.  അധറികേസം നല്കേറിയ 12,12,385 രൂപയുടടെ

വറിശദവറിവരസം തപ്പോടഴെ ടകേപ്പോടുക്കുന. 

ടകേപ്പോടുത്തെ തുകേ -  18,94,352 (5868.5 എസം2 നട്ട് 5000/ രൂപ നറിരകറില് 35.44% 

    ടടെന്റെര് കുറവട്ട് കേഴെറിചട്ട്) 

ടകേപ്പോടുപകണ തുകേ -   6,81,967 (5868.5 എസം2 നട്ട് 1800 രൂപ നറിരകറില് 35.44% 

    ടടെന്റെര് കുറവട്ട് കേഴെറിചട്ട്) 

വഖ്യതഖ്യപ്പോസസം -  12,12,385 രൂപ  

ഇപ്രകേപ്പോരസം  ഉമപ്പോസറിനട്ട്  ആടകേ  12,86,952  രൂപ  (74,567+12,12,385)  അധറികേസം

നല്കേറിയറിടണട്ട്. 

270/2021.
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5.  ചേറിത്രരചേനപ്പോ കേഖ്യപ്പോമ്പട്ട്  -  5  പകേപ്പോടെറി  രൂപ മൂലെഖ്യമുള്ള ചേറിത്രങ്ങള് സസംരകറികപ്പോന്
നടെപടെറികേള് സന്വേന്നീകേരറിചറിടറില (ഖണറികേ 3.12)

ടകേപ്പോലസം  ടഫെസറിപനപ്പോടെനുബന്ധറിചട്ട്  പലെപ്പോകേപ്രശസ്തരപ്പോയ  ചേറിത്രകേപ്പോരനപ്പോടര
പടങടുപറിചടകേപ്പോണട്ട്  പദശന്നീയ  ചേറിത്രകേലെപ്പോ  കേഖ്യപ്പോമ്പട്ട്   ഒപക്ടപ്പോബര്  28,  29  തന്നീയതറികേളറില്
ആശപ്പോമസം അഡന്വേഞര് പപ്പോര്കറില് നടെത്തെറിയറിരുന.  ഈ സസംരസംഭത്തെറില് പ്രശസ്ത ചേറിത്രകേപ്പോരറി
ശന്നീമതറി  അര്പണകേനൗര്  വരച  ചേറിത്രടമപ്പോഴെറിടകേയുള്ള  46  ചേറിത്രങ്ങള്കട്ട്  ചേറിത്രകേപ്പോരനപ്പോര്
നറിശ്ചയറിചട്ട്  നലറിയ  മതറിപട്ട്  വറിലെ  5,22,93,777  രൂപയപ്പോടണനട്ട്  നഗരസഭ  പരഖപ്പോമൂലെസം
അററിയറിചറിടണട്ട്.  ഈ  ചേറിത്രങ്ങള്  ഇപപപ്പോള്  പകേപ്പോര്പപറഷന്  ഓഫെന്നീസറില്  സൂകറിചറിരറിക്കുകേയപ്പോണട്ട്.
വളടര വറിലെപറിടെറിപ്പുള്ള ഈ ചേറിത്രങ്ങള് ടപപ്പോടെറിപറിടെറിചട്ട് നശറിക്കുന അവസയറിലെപ്പോണട്ട്. 

പമല്പറഞ  1  മുതല്  5  വടര ഖണറികേകേള് സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോര്ടറിപലെകട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുനതപ്പോയറി എല്.എഫെട്ട്.കേക.എസം.5-171/2014 കേത്തെട്ട് മുപഖന ടകേപ്പോലസം നഗരസഭപ്പോ ഓഡറിറട്ട്
സന്നീനറിയര്  ടഡപകടറി  ഡയറക്ടര്  അററിയറിചതറിനട്ട്  14-5-2014-ല്  എ 2/38213/13  കേത്തെട്ട്
പ്രകേപ്പോരസം  ടകേപ്പോലസം  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി  മറുപടെറി  നല്കേറിയറിടണട്ട്.   മുനറിസറിപല്
നറിയമങ്ങളുപടെയുസം  ചേടങ്ങളുപടെയുസം  ഓഡറിറട്ട്  സസംവറിധപ്പോനങ്ങളുപടെയുസം  പരറിധറിക്കുള്ളറില്  നറിനട്ട്
പകേപ്പോര്പപറഷനട്ട്  ടഫെസട്ട്  സസംഘടെറിപറിക്കുകേ  അസപ്പോധഖ്യമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഒരു  പൂര്ണപ്പോധറികേപ്പോര
സസംഘപ്പോടെകേ  സമറിതറിയപ്പോണട്ട്  പമള  നടെത്തെറിയടതനസം  ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപറിലണപ്പോകുന
ലെപ്പോഭനഷങ്ങള്  നഗരസഭപ്പോ  ഫെണറിടന  ഒരു  തരത്തെറിലസം  ബപ്പോധറിക്കുനതലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്
പലെപ്പോകല് ഫെണട്ട് ഓഡറിററിടന്റെ പരറിപശപ്പോധനപ്പോ പരറിധറിയറില് വരുനതല എനസം ടസക്രടററി
മറുപടെറി നല്കേറിയറിരറിക്കുന. 

1994-ടലെ  പകേരള  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  നറിയമത്തെറിടലെ  വകുപട്ട്  283(2)(ഇ)  പ്രകേപ്പോരസം
ടപപ്പോതുജനങ്ങളറില്നറിനസം  സര്കപ്പോപരതര  സപ്പോപനങ്ങളറില്നറിനസം  പണമപ്പോയറി  പറിരറിക്കുന
സസംഭപ്പോവനകേളുസം  അസംശപ്പോദപ്പോയവസം  മുനറിസറിപല്  ഫെണറിപലെയട്ട്  വരവ  വയ്പകണ
വരവറിനങ്ങളറില്  ഉള്ടപടുനതപ്പോണട്ട്.   ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്  ടപപ്പോതുജനങ്ങളറില്നറിനസം
എകറിബറിഷന് മുപഖന പണസം പറിരറിചട്ട് നടെത്തെറിയ പരറിപപ്പോടെറിയപ്പോടണങറിലസം വരവട്ട് മുനറിസറിപല്
ഫെണറിപലെകട്ട് ഒടുകറിയറിടറില.  ഇതട്ട് ഗുരുതര വന്നീഴ്ചയപ്പോയറി ഓഡറിറട്ട് വറിലെയറിരുത്തുന. 

പകേരള മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി (പരറിപശപ്പോധനപ്പോരന്നീതറിയുസം ഓഡറിറട്ട് സസംവറിധപ്പോനവസം) ചേടങ്ങളറിടലെ
ചേടസം 16, 17 എനറിവ പ്രകേപ്പോരസം ഒരു മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയുടടെ ഏടതപ്പോരു സപ്പോപനവസം സനര്ശറിചട്ട്
അവറിടടെ  സൂകറിചറിരറിക്കുന  പരഖകേളുസം  രജറിസറുകേളുസം  കേണക്കുകേളുസം  പരറിപശപ്പോധറികപ്പോനുസം
മുനറിസറിപല്  ഫെണറില്  നറിനട്ട്  പവററിടട്ട്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  സൂകറിചറിരറിക്കുന  ഏടതപ്പോരു
ഫെണറിപന്റെയുസം വരവടചേലെവട്ട് കേണക്കുകേള് പരറിപശപ്പോധറിക്കുവപ്പോനുസം പലെപ്പോകല് ഫെണട്ട് ഓഡറിററിനട്ട്
അധറികേപ്പോരമുണട്ട്.   പകേരള  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  നറിയമവസം  ചേടങ്ങളുസം  അനുസരറിചപ്പോണട്ട്  ടകേപ്പോലസം
ടഫെസട്ട്  2011  ഓഡറിറട്ട്  ടചേയറിരറിക്കുനതട്ട്  എനതറിനപ്പോല്  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറി
സന്വേന്നീകേപ്പോരഖ്യമല.
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നഷത്തെറിനുത്തെരവപ്പോദറികേളപ്പോയവരുടടെ പമല്വറിലെപ്പോസസം ചുവടടെ പചേര്ക്കുന.  

ഖണറികേ  നഷത്തെറിനുത്തെരവപ്പോദറിയപ്പോയവരുടടെ പപരുസം വറിലെപ്പോസവസം

2.6

2.8

1 ശന്നീമതറി പ്രസനപ്പോ ഏണസട്ട്,

പമയര് (ടചേയര്മപ്പോന്, സറിയററിസംഗട്ട് കേമറിററി), നറിധറി,

മുണയല് ഈസട്ട് (പറി.ഒ), ടകേപ്പോലസം - 691001.

2 അഡന്വേ. ജറി. ലെപ്പോല,

(ടഡപകടറി പമയര്)

(ജനറല് കേണ്വന്നീനര്, സറിയററിസംഗട്ട് കേമറിററി)

വടെപകടെത്തെട്ട് വന്നീടെട്ട്, മങ്ങപ്പോടെട്ട് (പറി.ഒ), ടകേപ്പോലസം

3 ശന്നീ. എസട്ട്. വറിജയകുമപ്പോര്,

ടസക്രടററി (ടഷറര്, സറിയററിസംഗട്ട് കേമറിററി),

 ടതങ്ങുവറിള കേറിഴെകതറില്, പുത്തൂര്,

പുത്തൂര് (പറി.ഒ), ടകേപ്പോടപ്പോരകര

4 ശന്നീ. എസം. നനൗഷപ്പോദട്ട്,

(ടചേയര്മപ്പോന്, എകറിബറിഷന് കേമറിററി),

ടതങ്ങഴെറികേസം, മണകപ്പോടെട്ട്,

വടെപകവറിള (പറി.ഒ), ടകേപ്പോലസം

5 ശന്നീ. സുനറില് ബപ്പോബ എചട്ട്. ഐ,

(കേണ്വന്നീനര്, എകറിബറിഷന് കേമറിററി),

നടെയറില് വടെകട്ട്, തപ്പോമരക്കുളസം, ടകേപ്പോലസം
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ഖണറികേ ഉത്തെരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദഖ്യപ്പോഗസരുടടെ വറിവരസം

3.12

1 ശന്നീമതറി പ്രസനപ്പോ ഏണസട്ട്,

പമയര് (ടചേയര്മപ്പോന്, സറിയററിസംഗട്ട് കേമറിററി), നറിധറി,

മുണയല് ഈസട്ട് (പറി.ഒ), ടകേപ്പോലസം - 691001.

2 അഡന്വേ. ജറി. ലെപ്പോല, ടഡപകടറി പമയര്

(ജനറല് കേണ്വന്നീനര്, സറിയററിസംഗട്ട് കേമറിററി)

വടെപകടെത്തെട്ട് വന്നീടെട്ട്, മങ്ങപ്പോടെട്ട് (പറി.ഒ), ടകേപ്പോലസം

3 ശന്നീ. എസട്ട്. വറിജയകുമപ്പോര്,

ടസക്രടററി (ടഷറര്, സറിയററിസംഗട്ട് കേമറിററി),

 ടതങ്ങുവറിള കേറിഴെകതറില്, പുത്തൂര്,

പുത്തൂര് (പറി.ഒ), ടകേപ്പോടപ്പോരകര

3.5

1 ശന്നീമതറി പ്രസനപ്പോ ഏണസട്ട്,

പമയര് (ടചേയര്മപ്പോന്, സറിയററിസംഗട്ട് കേമറിററി), നറിധറി,

മുണയല് ഈസട്ട് (പറി.ഒ), ടകേപ്പോലസം - 691001.

2 അഡന്വേ. ജറി. ലെപ്പോല,

ടഡപകടറി പമയര്

(ജനറല് കേണ്വന്നീനര്, സറിയററിസംഗട്ട് കേമറിററി)

വടെപകടെത്തെട്ട് വന്നീടെട്ട്, മങ്ങപ്പോടെട്ട് (പറി.ഒ), ടകേപ്പോലസം

3 ശന്നീ. എസട്ട്. വറിജയകുമപ്പോര്,

ടസക്രടററി, (ടഷറര്, സറിയററിസംഗട്ട് കേമറിററി),

 ടതങ്ങുവറിള കേറിഴെകതറില്, പുത്തൂര്,

പുത്തൂര് (പറി.ഒ), ടകേപ്പോടപ്പോരകര
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4 ശന്നീ. എന്. നനൗഷപ്പോദട്ട്, (ടചേയര്മപ്പോന്, പബ്ലറിസറിററി കേമറിററി),

ടതപ്പോടെറിയറില് പടെറിഞപ്പോറതറില്

എന്.എസട്ട്. ജസംഗ്ഷന്, അയത്തെറില് (പറി.ഒ), ടകേപ്പോലസം

5 ശന്നീ. ജറി. സറിനറിലെപ്പോല്, (ടെനൗണ് പപ്പോനറിസംഗട്ട് ഓഫെന്നീസര്),

കേണ്വന്നീനര്, പബ്ലറിസറിററി കേമറിററി, പഗപ്പോവറിനസം, 

പതപ്പോപറില്കടെവട്ട്, ടകേപ്പോലസം - 12

3-7

1 ശന്നീ. പജപ്പോര്ജട്ട് ഡറി. കേപ്പോടറില്,

(ടമമ്പര്, വറികേസനകേപ്പോരഖ്യ സപ്പോന്റെറിസംഗട്ട് കേമറിററി)

(ടചേയര്മപ്പോന്, ഫെറിനപ്പോന്സട്ട് കേമറിററി)

കേപ്പോടറില്, പപ്പോലെസട്ട് പറപ്പോഡട്ട്, തങപശ്ശേരറി പറി.ഒ, ടകേപ്പോലസം

2 ശന്നീ. ആര്. ലെപ്പോല, (അഡന്നീഷണല് ടസക്രടററി),

(കേണ്വന്നീനര്, ഫെറിനപ്പോന്സട്ട് കേമറിററി), നനനസം, 

പുത്തെന്കുളസം പറി.ഒ, ടകേപ്പോലസം

3 ശന്നീ. എസം. നനൗഷപ്പോദട്ട്, (ടചേയര്മപ്പോന്, എകറിബറിഷന് കേമറിററി)

ടതങ്ങഴെറികേസം, മണകപ്പോടെട്ട്, വടെപകവറിള പറി.ഒ, ടകേപ്പോലസം

4 ശന്നീ. സുനറില് ബപ്പോബ എചട്ട്.ഐ, 

(കേണ്വന്നീനര് , എകറിബറിഷന് കേമറിററി), 

നടെയറില് വടെകട്ട്, തപ്പോമരക്കുളസം, ടകേപ്പോലസം

[പകേരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറുടടെ  2013-14  വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്; ഓഡറിറട്ട് ഖണറികേ 4.4]
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ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട്ട്  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം-II  ആയറി
പചേര്ത്തെറിരറിക്കുന. 

1.  ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്  ടറഗുപലെഷൻ  നറിബന്ധനകേള്  പ്രകേപ്പോരസം  ദന്നീര്ഘറിപറിച
കേപ്പോലെയളവറിപലെയട്ട്  സപ്പോളുകേളുടടെ  വപ്പോടെകേ  ഈടെപ്പോകണടമനറിരറിടക  പ്രസ്തുത  നറിബന്ധനയട്ട്
വറിരുദമപ്പോയറി  ടഫെസട്ട്  ദന്നീര്ഘറിപറിച  കേപ്പോലെയളവറിടലെ  വപ്പോടെകേ  വപ്പോടെകേകപ്പോരറിൽനറിനസം
ഈടെപ്പോകപ്പോതറിരുന  നടെപടെറി  മുനറിസറിപൽ  കേനൗൺസറിലെറിടന്റെ  തന്നീരുമപ്പോനപത്തെപ്പോടടെയപ്പോയറിരുപനപ്പോ
എനട്ട്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട്ട്  മുനറിസറിപൽ  കേനൗൺസറിലെറിടന്റെയല  മററിചട്ട്  സസംഘപ്പോടെകേ
സമറിതറിയുടടെ  തന്നീരുമപ്പോനത്തെറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലെപ്പോണട്ട്  അത്തെരത്തെറിൽ  നടെപടെറി
സന്വേന്നീകേരറിചടതനട്ട് ടകേപ്പോലസം പകേപ്പോര്പപറഷൻ ടസക്രടററി മറുപടെറി നൽകേറി. 

2.  ഒരു  മപ്പോസകപ്പോലെപത്തെയട്ട്  നടെത്തുവപ്പോനുപദശറിചറിരുന  ടഫെസട്ട്  22  ദറിവസസംകൂടെറി
നന്നീടറിടകപ്പോടുത്തെ  നടെപടെറിയുസം  മുനറിസറിപൽ  കേനൗൺസറിലെറിടന്റെ  അസംഗന്നീകേപ്പോരപത്തെപ്പോടടെയപ്പോയറിരുനറില
എനട്ട്  നറിരന്നീകറിച  സമറിതറി  പകേപ്പോര്പപറഷടന്റെ   പ്രസ്തുത  നടെപടെറികേളറിൽ  കേടുത്തെ  അതൃപറി
പരഖടപടുത്തുകേയുസം  ടഫെസട്ട്  നടെത്തുവപ്പോൻ  തന്നീരുമപ്പോനറിചതട്ട്  മുനറിസറിപൽ കേനൗൺസറിലെപ്പോടണനറിരറിടക
ടഫെസട്ട് ടറഗുപലെഷനറിടലെ നറിബന്ധനകേള്കട്ട് വറിരുദമപ്പോയറി വപ്പോടെകേയറിനത്തെറിലള്ള വരുമപ്പോനസം
പവടണനട്ട് വയ്ക്കുകേ എന പ്രധപ്പോനടപട തന്നീരുമപ്പോനസം മകേടകപ്പോണപപപ്പോഴസം അതറിലൂടടെയുണപ്പോയ
രണര  പകേപ്പോടെറിയറിലെധറികേസം  വരുന  വലെറിയ  സപ്പോമ്പത്തെറികേ  ബപ്പോദഖ്യത  ഒഴെറിവപ്പോകറി
ടകേപ്പോടുത്തെപപപ്പോഴസം  നറിര്ബന്ധമപ്പോയുസം  അവടയലപ്പോസം  മുനറിസറിപൽ  കേനൗൺസറിലെറിടന്റെ
അസംഗന്നീകേപ്പോരപത്തെപ്പോടടെയപ്പോകേണമപ്പോയറിരുനടവനസം  മററിചട്ട്  കേനൗൺസറിലെറിനട്ട്  കേന്നീഴെറിലള്ള
സസംഘപ്പോടെകേ  സമറിതറിയട്ട്  പ്രസ്തുത  വറിഷയങ്ങളറിൽ  തന്നീരുമപ്പോനടമടുക്കുനതറിനട്ട്  യപ്പോടതപ്പോരു
അധറികേപ്പോരവമുണപ്പോയറിരുനറിടലനസം അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകേയുസം ടചേയ. 

3.  സസംഘപ്പോടെകേ  സമറിതറിയുടടെ  ടചേയര്മപ്പോനുസം  മറസംഗങ്ങളുസം  എനട്ട്  പറയുനതട്ട്
ബഹുമപ്പോനടപട  പമയറുസം  ടഡപകടറി  പമയറുസം  ആയറിരുനടവനട്ട്  പകേപ്പോര്പപറഷൻ ടസക്രടററി
അററിയറിചടവങറിലസം  നടെപടെറിടയടുപകണറിയറിരുനതട്ട്  മുനറിസറിപൽ  കേനൗൺസറിൽ
തടനയപ്പോടണനട്ട് സമറിതറി വഖ്യകമപ്പോകറി.  ടഫെസട്ട് തുടെങ്ങറി ദറിവസങ്ങള് കേഴെറിഞപ്പോണട്ട് പലെ
സപ്പോളുകേളുസം  പ്രവര്ത്തെനസജമപ്പോയടതനസം  എൻടറി  പപ്പോസട്ട്  മുപഖനയുള്ള  വരുമപ്പോനസം
കൂടനതറിനപ്പോയറി  22  ദറിവസപത്തെയ്ക്കുകൂടെറി  ടഫെസട്ട്  ദന്നീര്ഘറിപറിചറിരുനടവങറിലസം  പലെ
കേചവടെകപ്പോരുസം  പനരടത്തെ  നറിശ്ചയറിചറിരുന  കേപ്പോലെപ്പോവധറിയപ്പോയ  30  ദറിവസങ്ങള്ക്കുള്ളറിൽതടന
നറിര്ത്തെറിപപപ്പോയറിരുനടവനസം  ടകേപ്പോലസം  പകേപ്പോര്പപറഷൻ  ടസക്രടററി  തുടെര്നട്ട്  സമറിതറിടയ
അററിയറിച.

4.   ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപറിടലെ  അപപ്പോകേതകേടള  സസംബന്ധറിച  ഓഡറിറട്ട്
പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിൽ  ഉള്ടപടറിരുന  ശന്നീ.  ത്രറിവറിക്രമൻ  പറിള്ള,  ശന്നീ.  ലെകറിധരൻ,  ലെകറി
വറിലെപ്പോസസം,  അനടത്തെ  പമയറപ്പോയറിരുന  ശന്നീമതറി  പ്രസന  ഏണസട്ട്,  ടഡപകടറി
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പമയറപ്പോയറിരുന  അഡന്വേ.  ജറി.  ലെപ്പോല,  എകറിബറിഷൻ  കേമറിററി  ടചേയര്മപ്പോനപ്പോയറിരുന
ശന്നീ. എസം. നനൗഷപ്പോദട്ട് എനന്നീ വഖ്യകറികേടള പ്രസ്തുത ഓഡറിറട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറിപനൽ നറിലെനറിനറിരുന
ചേപ്പോര്ജട്ട്,  സര്ചേപ്പോര്ജട്ട്  നടെപടെറികേളറിൽനറിനസം  ഒഴെറിവപ്പോകറിയതപ്പോയറി  അററിയറിചടകേപ്പോണട്ട്  പകേരള
സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്  11-5-2017  തന്നീയതറിയറിൽ  കേത്തെട്ട്  നൽകേറിയതട്ട്
സസംബന്ധറിചട്ട് തപദശസന്വേയസംഭരണ വകുപട്ട് ടസക്രടററി സമറിതറിയുടടെ ശദയറിൽടപടുത്തുകേയുസം
ഇതട്ട് സസംബന്ധറിചട്ട് സമറിതറി വറിശദന്നീകേരണസം ആരപ്പോയുകേയുമുണപ്പോയറി. 

5.   ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപറിടലെ  അപപ്പോകേതകേടള  സസംബന്ധറിചള്ള  ഓഡറിറട്ട്
വകുപറിടന്റെ  ടസ്പെഷഖ്യൽ  ഓഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ  മപ്പോത്രസം  ഉള്ടപടറിരുനവര്കപ്പോണട്ട്  ഓഡറിറട്ട്
വകുപറിടന്റെ നടെപടെറിക്രമങ്ങള് അനുസരറിചട്ട് തുടെര്നടെപടെറികേളുടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി അവരറിൽ നറിനള്ള
മറുപടെറികേളുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  ടസ്പെഷഖ്യൽ  ഓഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിപനൽ  നറിലെനറിനറിരുന
ചേപ്പോര്ജട്ട്/സര്ചേപ്പോര്ജട്ട്  നടെപടെറികേള്  അവസപ്പോനറിപറിചതപ്പോയറി  അററിയറിചടകേപ്പോണട്ട്  കേത്തെട്ട്
നൽകേറിയടതനസം  ടസ്പെഷഖ്യൽ  ഓഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ  ശപദയമപ്പോയ  നറിരന്നീകണങ്ങള്
മപ്പോത്രമപ്പോണട്ട്  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ  ഉള്ടപടുത്തെറിയറിടള്ളടതനസം  അത്തെരത്തെറിൽ
2013-14  വര്ഷടത്തെ  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ  ഉള്ടപട  ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്
നടെത്തെറിപറിടലെ  അപപ്പോകേതകേളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഖണറികേകേളറിടലെ  പരപ്പോമര്ശവറിപധയരപ്പോയ
വഖ്യകറികേള്കട്ട്  അയച  കേത്തെറിൽ  ബഹു.  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  തന്നീരുമപ്പോനത്തെറിനട്ട്
വറിപധയമപ്പോയറി മപ്പോത്രപമ പ്രസ്തുത വറിഷയത്തെറിപനലള്ള തന്നീര്പട്ട് കേലറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുകേയുള
എനമപ്പോണട്ട്  പരപ്പോമര്ശറിചറിരറിക്കുനടതനസം  സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ  ഉള്ടപടെപ്പോത്തെ
നഷങ്ങള്കട്ട്  മപ്പോത്രമപ്പോണട്ട്  ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട്  പനരറിടട്ട്  തന്നീരുമപ്പോനങ്ങടളടുത്തെറിടള്ളടതനസം
സസംസപ്പോന ഓഡറിറട്ട് വകുപട്ട് ഡയറക്ടര് സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച. 

6.   സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിൽ  ഉള്ടപടെപ്പോത്തെ  ശന്നീ.  ത്രറിവറിക്രമൻ
പറിള്ള,  ശന്നീ.  ലെകറിധരൻ,  ലെകറി  വറിലെപ്പോസസം  എനന്നീ  വഖ്യകറികേടള  ചേപ്പോര്ജട്ട്/സര്ചേപ്പോര്ജട്ട്
നടെപടെറികേളറിൽനറിനസം  ഒഴെറിവപ്പോകറിയ  ഓഡറിറട്ട്  വകുപറിടന്റെ  നടെപടെറി  അസംഗന്നീകേരറിക്കുനതപ്പോയുസം
എനപ്പോൽ  2013-14  വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ ഉള്ടപടറിടള്ളതുസം ബഹു.
നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  പരറിഗണനയറിലെറിരറിക്കുന  വറിഷയമപ്പോയറിരുനറിടപപപ്പോലസം  ടകേപ്പോലസം
ടഫെസട്ട് നടെത്തെറിപറിടലെ അപപ്പോകേതകേളുമപ്പോയറി ബന്ധടപട ഓഡറിറട്ട് പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിൽ ഉള്ടപട
ശന്നീമതറി പ്രസന ഏണസട്ട്,  അഡന്വേ.  ജറി.  ലെപ്പോല,  ശന്നീ.  എസം.  നനൗഷപ്പോദട്ട്  എനന്നീ വഖ്യകറികേടള
ചേപ്പോര്ജട്ട്/സര്ചേപ്പോര്ജട്ട്  നടെപടെറികേളറിൽനറിനസം ഒഴെറിവപ്പോകറി കേത്തെട്ട് നൽകേറിയ ഓഡറിറട്ട്  വകുപറിടന്റെ
നടെപടെറി  തന്നീര്ത്തുസം  ക്രമവറിരുദമപ്പോടണനട്ട്  അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി  തപദശസന്വേയസംഭരണ
വകുപട്ട്  ടസക്രടററിപയപ്പോടെട്ട്  ഓഡറിറട്ട്  വകുപറിടന്റെ  പ്രസ്തുത  നടെപടെറിയറിപനലള്ള  അഭറിപ്രപ്പോയസം
ആരപ്പോയുകേയുണപ്പോയറി.
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7.  ടകേപ്പോലസം ടഫെസട്ട് എന മഹപ്പോപമള ജനകേന്നീയമപ്പോയറി നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി മുനറിസറിപൽ
കേനൗൺസറിൽ തന്നീരുമപ്പോനറിചപപപ്പോള് എസം.എൽ.എ.മപ്പോര്, എസം.പറി.മപ്പോര്, പമയര്, ടഡപകടറി പമയര്
എനറിവടര  ഉള്ടപടുത്തെറി  ഒരു  സസംഘപ്പോടെകേ  സമറിതറി  രൂപന്നീകേരറിക്കുകേയപ്പോയറിരുനടവനസം
പ്രസ്തുത സമറിതറിയുടടെ ആഭറിമുഖഖ്യത്തെറിൽ വറിവറിധ പരറിപപ്പോടെറികേള് ആസൂത്രണസം ടചേയപപപ്പോള്
അതറിനപ്പോവശഖ്യമപ്പോയ  സപ്പോളുകേളുസം  മറസം  ഒരുക്കുനതറിനപ്പോയറി  വറിവറിധ  സബട്ട്  കേമറിററികേടള
ഏലറിക്കുകേയപ്പോയറിരുനടവനസം 22 ദറിവസസം കൂടെറി ടഫെസട്ട് ദന്നീര്ഘറിപറിക്കുനതറിനട്ട് ദ്രുതഗതറിയറിൽ
തന്നീരുമപ്പോനടമടുപകണറിവന  സപ്പോഹചേരഖ്യത്തെറിൽ  ടഫെസട്ട്  ടറഗുപലെഷനറിൽ  ഉള്ടപട  ചേറിലെ
നടെപടെറിക്രമങ്ങള് പപ്പോലെറിക്കുവപ്പോൻ പറപ്പോടത പപപ്പോവകേപയപ്പോ,  അതറിൽ വന്നീഴ്ച  വരുകേപയപ്പോ ടചേയ
ഒരു  സറിതറിവറിപശഷസം  സന്വേപ്പോഭപ്പോവറികേമപ്പോയുസം  ഉണപ്പോകേപ്പോടമനള്ളതട്ട്  ഓഡറിറട്ട്  ടചേയപപപ്പോള്
പരറിഗണറിപകണറിയറിരുനടവനപ്പോണട്ട് തടന്റെ  വഖ്യകറിപരമപ്പോയ  അഭറിപ്രപ്പോയടമനസം  തപദശസന്വേയസം
ഭരണ വകുപട്ട് ടസക്രടററി അററിയറിച. 

8.  നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ പരറിഗണനയറിലെറിരറിക്കുന വറിഷയത്തെറിൽ സമറിതറിയുടടെ
ശറിപപ്പോര്ശയറിലപ്പോടത പരപ്പോമര്ശവറിപധയരപ്പോയ വഖ്യകറികേടള ചേപ്പോര്ജട്ട്/സര്ചേപ്പോര്ജട്ട് നടെപടെറികേളറിൽ
നറിനസം  ഒഴെറിവപ്പോകറി  കേത്തെട്ട്  നൽകേറിയ  ഓഡറിറട്ട്  വകുപറിടന്റെ  നടെപടെറി  നടെപടെറിക്രമങ്ങള്
പപ്പോലെറിക്കുനതറിടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  രണട്ട്  വര്ഷത്തെറിനകേസം  മറുപടെറി  ടകേപ്പോടുത്തെട്ട്  അവസപ്പോനറിപറിചതപ്പോടണനള്ള
ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറുടടെ  വറിശദന്നീകേരണസം  സമറിതറിയട്ട്  സന്വേന്നീകേപ്പോരഖ്യമപ്പോടണങറിൽ  ഓഡറിറട്ട്
വകുപറിടന്റെ പ്രസ്തുത നടെപടെറി അസംഗന്നീകേരറികണടമനപ്പോണട്ട് തടന്റെ അഭറിപ്രപ്പോയടമനട്ട് അപദഹസം
തുടെര്നട്ട് അററിയറിച. 

9.   എനപ്പോൽ  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  പരറിഗണനയറിലെറിരറിക്കുന  വറിഷയത്തെറിൽ
സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശകേളുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  തന്നീരുമപ്പോനങ്ങള്  മകേടകപ്പോളനതറിനുപകേരസം
സന്വേനമപ്പോയറി  തന്നീരുമപ്പോനടമടുത്തെ  ഓഡറിറട്ട്  വകുപറിടന്റെ  നടെപടെറി  തന്നീര്ത്തുസം
ഔചേറിതഖ്യരഹറിതമപ്പോടണനട്ട് ചൂണറികപ്പോടറിയ സമറിതറി ഓഡറിറട്ട് വകുപറിടന്റെ നടെപടെറി നറിയമസഭപ്പോ
സമറിതറിടയ അധറിപകപറിക്കുനതറിനട്ട്  തുലെഖ്യമപ്പോയറി മപ്പോത്രപമ കേപ്പോണുവപ്പോൻ  കേഴെറിയുകേയുള്ളൂടവനസം
ആയതറിനപ്പോൽ  തടന  പ്രസ്തുത  നടെപടെറിടയ  അസംഗന്നീകേരറിക്കുവപ്പോനപ്പോകേറിടലനസം അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകേയുസം
ടചേയ.  ബഹുമപ്പോനടപട നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ പരറിഗണനയറിലെറിരറിക്കുന വറിഷയത്തെറില്
സന്വേനമപ്പോയറി തന്നീരുമപ്പോനടമടുക്കുവപ്പോന് സസംസപ്പോന ഓഡറിറട്ട് വകുപറിനട്ട് അധറികേപ്പോരമറിടലനറിരറിടക ഓഡറിറട്ട്
വകുപട്ട് പ്രസ്തുത വറിഷയത്തെറിടലെടുത്തെ എലപ്പോ തന്നീരുമപ്പോനങ്ങളുസം ഉടെന്തടന റദപ്പോകറി സമറിതറിയട്ട്
ററിപപപ്പോര്ടട്ട് നല്കേണടമനസം സമറിതറി നറിര്പദശറിച.   

10.  ടകേപ്പോലസം ടഫെസറിടന്റെ കേപ്പോലെപ്പോവധറി  22  ദറിവസപത്തെയ്ക്കുകൂടെറി നന്നീടറിയപപപ്പോള് പ്രസ്തുത
കേപ്പോലെയളവറില്  ലെഭറിച  വരുമപ്പോനടത്തെ  സസംബന്ധറിച  സമറിതറിയുടടെ  പചേപ്പോദഖ്യത്തെറിനട്ട്  ടെറികറട്ട്
ഇനത്തെറില്  45,05,680  രൂപ  ലെഭറിചതപ്പോയറി  ടകേപ്പോലസം  പകേപ്പോര്പപറഷന്  ടസക്രടററി  മറുപടെറി
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നല്കേറി.  സപ്പോളുകേളുടടെ വപ്പോടെകേ കേരപ്പോര് ടചേയറിരുന തുകേ സസംബന്ധറിചട്ട് സമറിതറി ആരപ്പോഞപപപ്പോള്
തുടെര്ചയപ്പോയറി 52 ദറിവസവസം കേചവടെസം നടെത്തെറിയ സപ്പോളുകേപ്പോരുണപ്പോയറിരുനറിടലനസം പലെരുസം 30
ദറിവസങ്ങള്  ആയപപപ്പോള്  തടന  നറിര്ത്തെറിപപപ്പോവകേയപ്പോയറിരുനടവനസം  പകേപ്പോര്പപറഷന്
ടസക്രടററി തുടെര്നട്ട് മറുപടെറി നല്കേറി. 

11.  എനപ്പോല് ടസക്രടററിയുടടെ പ്രസ്തുത മറുപടെറിടയ സപ്പോധൂകേരറിക്കുന തരത്തെറില് ഓപരപ്പോ
സപ്പോളുകേപ്പോരുസം  എത്ര ദറിവസസം കേചവടെസം നടെത്തെറിടയനതറിടന സസംബന്ധറിചസം അതറിനുപശഷസം
പവടറ ആടരങറിലസം കേചവടെത്തെറിനട്ട് വനറിരുപനപ്പോടയനതറിടന സസംബന്ധറിചമുള്ള യപ്പോടതപ്പോരു
പരഖകേളുസം നറിലെവറില് പകേപ്പോര്പപറഷനറില് ലെഭഖ്യമടലനട്ട് നറിരന്നീകറിച സമറിതറി ടകേപ്പോലസം ടഫെസട്ട്
നടെത്തെറിപ്പുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട്ട് പകേപ്പോര്പപറഷൻ അധറികൃതരുടടെ ഭപ്പോഗത്തെട്ട് നറിനമുണപ്പോയ കേടുത്തെ
അനപ്പോസയപ്പോണട്ട്  രണര  പകേപ്പോടെറിയറിലെധറികേസം  വരുന  വലെറിയ  സപ്പോമ്പത്തെറികേ  ബപ്പോദഖ്യതയട്ട്
കേപ്പോരണമപ്പോയടതനട്ട് വറിലെയറിരുത്തുകേയുസം ടചേയ. 

12.  ടഫെസട്ട്  നടെത്തുവപ്പോന്  മുന്സറിപല്  കേനൗണ്സറിലെപ്പോണട്ട്  തന്നീരുമപ്പോനടമടുത്തെടതങറിലസം
പറിനന്നീടെട്ട്  കേനൗണ്സറിലെറിടന്റെ  അസംഗന്നീകേപ്പോരമറിലപ്പോടതയുസം  ടഫെസട്ട്  ടറഗുപലെഷനറില്  ഉള്ടപടറിരുന
യപ്പോടതപ്പോരു നടെപടെറിക്രമങ്ങളുസം പപ്പോലെറികപ്പോടതയുസം സസംഘപ്പോടെകേ സമറിതറിയുടടെ തന്നീരുമപ്പോനങ്ങളുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറിലെപ്പോണട്ട് ടകേപ്പോലസം ടഫെസട്ട് നടെത്തെടപടടതനട്ട് മനസറിലെപ്പോകറിയ സമറിതറി ടഫെസട്ട്
നടെത്തെറിപറിടന സഹപ്പോയറിക്കുനതറിനപ്പോയറി മപ്പോത്രസം രൂപന്നീകേരറികടപട  സസംഘപ്പോടെകേ സമറിതറിയട്ട്
മുനറിസറിപല്  കേനൗണ്സറിലെറിടന  അധറികേരറിചട്ട്  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതറിനട്ട്  യപ്പോടതപ്പോരു
അധറികേപ്പോരവമുണപ്പോയറിരുനറിടലനട്ട് അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകേയുസം ടചേയ. 

13.  ടകേപ്പോലസം ടഫെസട്ട് നടെത്തെറിപ്പുമപ്പോയറി ബന്ധടപട വരവട്ട്  ടചേലെവട്ട്  കേണക്കുകേടളപ്പോനസം
സസംഘപ്പോടെകേ സമറിതറി നപ്പോളറിതുവടര പകേപ്പോര്പപറഷനറില് ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറിടലനട്ട്  നറിരന്നീകറിച
സമറിതറി  തപദശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  ആഭറിമുഖഖ്യത്തെറില്  നടെത്തെടപടുന
ടഫെസ്റ്റുകേളുടടെ  വരവടചേലെവട്ട്  കേണക്കുകേളുടടെയുസം മറസം  പൂര്ണമപ്പോയ ഉത്തെരവപ്പോദറിത്തെസം പ്രസ്തുത
തപദശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്കട്ട്  മപ്പോത്രമപ്പോയറിരറിക്കുടമനസം  ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപറിടന
സഹപ്പോയറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  മപ്പോത്രസം  രൂപന്നീകേരറികടപടുന  സസംഘപ്പോടെകേ  സമറിതറികേള്  ടഫെസട്ട്
നടെത്തെറിപ്പുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പ്രധപ്പോന  തന്നീരുമപ്പോനങ്ങള്  എടുക്കുനതറിടന  ഒരറികലസം
നഖ്യപ്പോയന്നീകേരറിക്കുവപ്പോനപ്പോകേറിടലനസം അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകേയുസം ടചേയ. 

14.   ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപറിടലെ  സപ്പോമ്പത്തെറികേ  തറിരറിമററിയുസം  ക്രമപകടുകേളുസം
സസംബന്ധറിച  അപനന്വേഷണ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  വറിജറിലെന്സട്ട്  വകുപറില്നറിനസം  നപ്പോളറിതുവടര  ലെഭഖ്യമപ്പോകപ്പോത്തെതറിടന
സസംബന്ധറിചട്ട് അപനന്വേഷറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി പകേപ്പോര്പപറഷന് ടസക്രടററിപയപ്പോടെട്ട് ആവശഖ്യടപട. 

15.   ടകേപ്പോലസം  ടഫെസ്റ്റുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട്ട്   പ്രശസ്ത  ചേറിത്രകേപ്പോരനപ്പോര്  വരചനല്കേറിയ
ഏകേപദശസം  5  പകേപ്പോടെറിയറിലെധറികേസം  മതറിപ്പുവറിലെവരുന  46  ചേറിത്രങ്ങള്  നറിലെവറില്  പകേപ്പോര്പപറഷന്

270/2021.



34

ഓഫെന്നീസറില് സൂകറിക്കുനതറിടന സസംബന്ധറിചട്ട് സമറിതറി ആരപ്പോഞപപപ്പോള് പ്രസ്തുത ചേറിത്രങ്ങള്
സുരകറിതമപ്പോയറി  ഒരു  മുററിയറില്  സൂകറിചറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനസം  അതറിനപ്പോയറി  ഒരു  ആര്ടട്ട്
ഗപ്പോലെററി നറിര്മറിക്കുവപ്പോന് ഉപദശറിക്കുനടണനസം പകേപ്പോര്പപറഷന് ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കേറി. 

16.   പകേപ്പോര്പപറഷന്  വലെറിടയപ്പോരു  തുകേ  ഫെന്നീസപ്പോയറി  നല്കേറി  വരപറിച  പ്രസ്തുത
ചേറിത്രങ്ങള്  സസംരകറിക്കുനതറിനുള്ള  യപ്പോടതപ്പോരു  നടെപടെറിയുസം  നപ്പോളറിതുവടര  പകേപ്പോര്പപറഷന്
അധറികൃതരുടടെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം ഉണപ്പോയറിടറിടലനട്ട്  പബപ്പോദഖ്യടപട  സമറിതറി  നല രന്നീതറിയറില്
സസംരകറിക്കുനതറിനുസം  എലപ്പോവര്ക്കുസം  ആസന്വേദറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  പ്രസ്തുത  ചേറിത്രങ്ങള്
മകസറിയത്തെറിപലെയ്പകപ്പോ  മപറടതങറിലസം  ആര്ടട്ട്  ഗഖ്യപ്പോലെററികേളറിപലെയ്പകപ്പോ  അടെറിയനരമപ്പോയറി
മപ്പോറനതപ്പോണട്ട് ഉത്തെമടമനട്ട് അഭറിപ്രപ്പോയടപട. 

17.   മുനറിസറിപല്  നറിയമങ്ങളുടടെയുസം  ചേടങ്ങളുടടെയുസം  ഓഡറിറട്ട്  സസംവറിധപ്പോനങ്ങളുടടെയുസം
പരറിധറിക്കുള്ളറില്  നറിനടകേപ്പോണട്ട്  പകേപ്പോര്പപറഷനട്ട്  ടഫെസട്ട്  സസംഘടെറിപറിക്കുകേ
അസപ്പോധഖ്യമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഒരു  പൂര്ണപ്പോധറികേപ്പോര  സസംഘപ്പോടെകേ  സമറിതറിയപ്പോണട്ട്  പമള
നടെത്തെറിയടതനസം ടഫെസട്ട് നടെത്തെറിപറിലണപ്പോകുന ലെപ്പോഭനഷങ്ങള് നഗരസഭപ്പോ ഫെണറിടന ഒരു
തരത്തെറിലസം  ബപ്പോധറിക്കുനറിലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്   ഇതട്ട്  പലെപ്പോകല്  ഫെണട്ട്   ഓഡറിററിടന്റെ
പരറിപശപ്പോധനപ്പോ പരറിധറിയറില് വരുനതല എനസം ടകേപ്പോലസം പകേപ്പോര്പപറഷന് ടസക്രടററി ഓഡറിറട്ട്
വകുപറിനട്ട് മറുപടെറി നലറിയതപ്പോയറി  നറിരന്നീകറിച സമറിതറി പകേരള മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി ചേടങ്ങളറിടലെ
ചേടസം 16, 17 എനറിവ പ്രകേപ്പോരസം ഒരു മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയുടടെ ഏടതപ്പോരു സപ്പോപനവസം സനര്ശറിചട്ട്
അവറിടടെ  സൂകറിചറിരറിക്കുന  പരഖകേളുസം  രജറിസറുകേളുസം  കേണക്കുകേളുസം  പരറിപശപ്പോധറിക്കുവപ്പോനുസം
മുനറിസറിപല്  ഫെണറില്  നറിനട്ട്  പവററിടട്ട്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  സൂകറിചറിരറിക്കുന  ഏടതപ്പോരു
ഫെണറിടന്റെയുസം  വരവട്ട്  ടചേലെവട്ട്  കേണക്കുകേള്  പരറിപശപ്പോധറിക്കുവപ്പോനുസം  പലെപ്പോകല്  ഫെണട്ട്
ഓഡറിററിനട്ട്  അധറികേപ്പോരമുടണനറിരറിടക  ഇത്തെരത്തെറില്  വളടര  നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോയറി
മറുപടെറി നലറിയ ടസക്രടററിയുടടെ നടെപടെറിയറില് കേടുത്തെ അതൃപറി പരഖടപടുത്തുകേയുസം പ്രസ്തുത
മറുപടെറി തറികേചസം നറിയമ വറിരുദമപ്പോടണനട്ട് അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകേയുസം ടചേയ. 

18.   തപദശസന്വേയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  ആഭറിമുഖഖ്യത്തെറില്  നടെത്തുന പമളകേളുടടെ
പൂര്ണമപ്പോയ  ഉത്തെരവപ്പോദറിത്തെസം  പ്രസ്തുത  തപദശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറില്  മപ്പോത്രസം
നറികറിപമപ്പോയറിരറിക്കുടമനസം  ടഫെസട്ട്  ടറഗുപലെഷനറില്  നറിര്പദശറിചറിരറിക്കുന  നറിബന്ധനകേള്കട്ട്
വറിപധയമപ്പോയറി  മപ്പോത്രപമ  ടഫെസ്റ്റുകേള്  സസംഘടെറിപറികപ്പോവടവനസം  ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപറിടന
സഹപ്പോയറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  മപ്പോത്രസം  രൂപന്നീകേരറികടപടുന  സസംഘപ്പോടെകേ  സമറിതറികേള്കട്ട്
പമളകേളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  വരവടചേലെവട്ട്  കേണക്കുകേള്  മകേകേപ്പോരഖ്യസം  ടചേയ്യുനതറിനുസം  മറട്ട്
സുപ്രധപ്പോന തന്നീരുമപ്പോനങ്ങള് മകേടകപ്പോളനതറിനുസം യപ്പോടതപ്പോരു അധറികേപ്പോരവസം ഉണപ്പോയറിരറിക്കുനതടലനസം
അററിയറിചടകേപ്പോണട്ട്  എലപ്പോ  തപദശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുസം കേര്ശന  നറിര്പദശസം
നലണടമനസം  പ്രസ്തസ്തുത  നറിര്പദശങ്ങള്  പപ്പോലെറികടപടുനടണനട്ട്  നറിര്ബന്ധമപ്പോയുസം  ഉറപ്പു
വരുത്തെണടമനസം സമറിതറി തപദശ സന്വേയസംഭരണ വകുപട്ട് ടസക്രടററിപയപ്പോടെട്ട് ആവശഖ്യടപട. 
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19.   ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപ്പുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  തന്നീരുമപ്പോനങ്ങള്  എടുത്തെതറിലസം
വരവടചേലെവട്ട്  കേണക്കുകേള്  മകേകേപ്പോരഖ്യസം  ടചേയതറിലസം  പകേപ്പോര്പപറഷന്  അധറികൃതരുടടെ
ഭപ്പോഗത്തെട്ട്  നറിനമുണപ്പോയ  നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോയ  സമന്നീപനമപ്പോണട്ട്  ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപ്പുമപ്പോയറി
ബന്ധടപട  എലപ്പോ  അപപ്പോകേതകേള്ക്കുസം  വഴെറിവചടതനസം  ആധറികേപ്പോരറികേമപ്പോയ  പരഖകേളുടടെ
അഭപ്പോവത്തെറില് പകേപ്പോര്പപറഷന് അധറികൃതര് നല്കുന യപ്പോടതപ്പോരു വറിശദന്നീകേരണവസം നറിലെവറില്
മുഖവറിലെയ്ടകടുക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകേയറിടലനസം  അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി  ടഫെസട്ട്
നടെത്തെറിപറിടലെ  ക്രമപകടുകേള്  സസംബന്ധറിച  അപനന്വേഷണ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  വറിജറിലെന്സട്ട്
വകുപറില്നറിനസം  അടെറിയനരമപ്പോയറി  ലെഭഖ്യമപ്പോകറി  സമറിതറിയറില്  ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട്ട്  തപദശ
സന്വേയസംഭരണ  വകുപട്ട്  ടസക്രടററിപയപ്പോടെട്ട്  ആവശഖ്യടപടുകേയുസം  പ്രസ്തസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ
കേടണത്തെലകേളുടടെ  ടവളറിചത്തെറില്  ടെറി  വറിഷയത്തെറിപനല്  ഒരറികല്കൂടെറി  ടതളറിടവടുക്കുനതറിനട്ട്
തന്നീരുമപ്പോനറിക്കുകേയുസം ടചേയ. 

ടകേപ്പോലസം ടഫെസട്ട് നടെത്തെറിപറിടലെ ക്രമപകടുകേള് സസംബന്ധറിച വറിജറിലെന്സട്ട് അപനന്വേഷണ
ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടകേ  ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട്ട്  17-7-2017-ടലെ  സമറിതറിപയപ്പോഗസം
നറിര്പദശറിചറിരുനടവങറിലസം  ആയതട്ട്  ലെഭഖ്യമപ്പോകപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോല്  തപദശസന്വേയസംഭരണസം,
ആഭഖ്യനരസം(വറിജറിലെന്സട്ട്)  എനന്നീ  വകുപട്ട്  ടസക്രടററിമപ്പോരറില്നറിനസം  സമറിതറി  ടതളറിടവടുപട്ട്
നടെത്തുവപ്പോന് തന്നീരുമപ്പോനറിചതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില് 9-10-2019-ല് പചേര്ന പയപ്പോഗത്തെറിടന്റെ
പ്രസക  ഭപ്പോഗങ്ങള്  ചുവടടെ  പചേര്ത്തെറിരറിക്കുന  (തപദശസന്വേയസംഭരണസം,  ആഭഖ്യനര
(വറിജറിലെന്സട്ട്) എനന്നീ വകുപ്പുകേള് ലെഭഖ്യമപ്പോകറിയ അധറികേവറിവരങ്ങള് അനുബന്ധസം-III  ആയറി
പചേ ത്തെറിരറിക്കുന). 

20.  ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപറിടലെ  ക്രമപകടുകേളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട
അപനന്വേഷണത്തെറിടന്റെ  നറിലെവറിടലെ  സറിതറി  സസംബന്ധറിചട്ട്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട്ട്
12-11-2011-ല്  ക്രമപകടുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട്ട്  സര്മപ്രസട്ട്  ടചേകറിസംഗുസം  2014-ല്  കേന്വേറികട്ട്
ടവരറിഫെറിപകഷനുസം നടെത്തെറിയറിടടണനസം അതറിനുപശഷസം വറിജറിലെന്സട്ട് ഡയറക്ടര് നല്കേറിയ
ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകേപ്പോരസം  സര്കപ്പോര്  തപദശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട്ട്  ഇപന്റെണല്  വറിജറിലെന്സട്ട്
വറിഭപ്പോഗടത്തെടകേപ്പോണട്ട് അപനന്വേഷറിപറിചട്ട് ആവശഖ്യമപ്പോയ തുടെര്നടെപടെറി സന്വേന്നീകേരറിക്കുവപ്പോനുസം തുടെര്നട്ട്
വറിജറിലെന്സട്ട്  വകുപട്ട്  മുപഖന  സന്വേന്നീകേരറിപകണ  എടനങറിലസം  നറിയമനടെപടെറി
ആവശഖ്യമപ്പോടണങറില്  ആയതട്ട്  അററിയറിക്കുവപ്പോനുസം  ആവശഖ്യടപടടകേപ്പോണട്ട്  7-5-2014,
10-8-2015  തന്നീയതറികേളറില്  കേത്തുകേള്  അയചറിരുനടവങറിലസം  തപദശസന്വേയസംഭരണ
വകുപറില്നറിനസം നപ്പോളറിതുവടര യപ്പോടതപ്പോരു ററിപപപ്പോര്പടപ്പോ,  കേമകണറിപകഷപനപ്പോ വറിജറിലെന്സട്ട്
വകുപറിനട്ട്  ലെഭറിചറിടറിടലനസം  വറിജറിലെന്സട്ട്  വകുപട്ട്  അഡന്നീഷണല്  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ
അററിയറിച.
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 21.  ഓഡറിറട്ട് പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിചട്ട് തപദശസന്വേയസംഭരണ വകുപറിടന്റെ അഭറിപ്രപ്പോയസം
സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട്ട്  ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട്ട്  വറിജറിലെന്സട്ട്  അപനന്വേഷണസം
നടെത്തെറിയതറിനുപശഷസം  വറിജറിലെന്സട്ട്  ഡയറക്ടര്കപ്പോണട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  നല്കുനടതനസം,  പ്രസകമപ്പോയ
വറിഷയങ്ങളറില്   തപദശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട്ട്,  വകുപ്പുതലെത്തെറില്   ഏടതങറിലസം  തരത്തെറിലള്ള
അപനന്വേഷണസം  നടെത്തെണടമനടണങറില്  ആയതറിടന്റെ  ഫെയല്  തറിരറിടകേ  നല്പകേണതപ്പോടണനസം
അത്തെരത്തെറില്  ഫെയല്  തപദശസന്വേയസംഭരണ  വകുപറില്  ലെഭറിചതപ്പോയറി  കേപ്പോണുനറിടലനസം  വറിജറിലെന്സട്ട്
വകുപട്ട്  സൂചേറിപറിച  കേപ്പോരഖ്യങ്ങള്  സസംബന്ധറിച  കൃതഖ്യമപ്പോയ  വറിശദപ്പോസംശസം  ഇപപപ്പോള്  ലെഭഖ്യമടലനസം
തപദശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറില്  ഇപന്റെണല്  വറിജറിലെന്സട്ട്  എടനപ്പോരു  വറിഭപ്പോഗമറിടലനസം
തപദശസന്വേയസംഭരണ വകുപട്ട് അഡന്നീഷണല് ടസക്രടററി വറിശദന്നീകേരറിച. 

22.  എലപ്പോ ഡയറക്ടപറററിലസം ഇപന്റെണല് വറിജറിലെന്സട്ട് സസംവറിധപ്പോനമുടണനട്ട് ധനകേപ്പോരഖ്യ വകുപട്ട്
അ  ഡന്നീഷണല്  ടസക്രടററി  അററിയറിചതറിനപ്പോല്  ടകേപ്പോലസം  ടഫെസ്റ്റുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ക്രമപകടുകേള്
സസംബന്ധറിചട്ട്  തപദശസന്വേയസംഭരണ  വകുപറിടന്റെ  ഇപന്റെണല്  വറിജറിലെന്സട്ട്  വറിഭപ്പോഗടത്തെടകേപ്പോണട്ട്/
ഡയറക്ടപറററിടനടകേപ്പോണട്ട്  അപനന്വേഷറിപറിചട്ട്  മൂനട്ട്  മപ്പോസത്തെറിനകേസം  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  നല്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദശറിച.

23.  സമപ്പോഹ ഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ  ഓ ഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശങ്ങടള  അടെറിസപ്പോനമപ്പോകറി  തയപ്പോറപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ പരറിഗണനപ്പോപയപ്പോഗത്തെറില് ഹപ്പോ ജരപ്പോയ സസംസപ്പോന ഓഡറിറട്ട് വകുപട്ട് ഡയറക്ടര്,  പലെപ്പോകല്
ഫെണട്ട് ഓഡറിറട്ട് ആക്ടറിടന്റെ പരറിധറിയട്ട് പുറത്തുനറിനപ്പോണട്ട് ടകേപ്പോലസം ടഫെസറിടന്റെ ഓഡറിറട്ട് നടെത്തെറിയടതനസം
അതറിനപ്പോല്  സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ  ടകേപ്പോലസം  ടഫെസറിടന  സസംബന്ധറിച  ഖണറികേകേള്
നറിലെനറില്ക്കുനതടലനസം  അവ  നറിരപ്പോകേരറികണടമനസം  സമറിതറിയറില്  ആവശഖ്യടപടുകേയുസം  പരഖകേള്
സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ ഹപ്പോജരപ്പോക്കുകേയുസം ടചേയ. (അനുബന്ധസം IV)

24.  സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഏടതങറിലസം  തരത്തെറില്  പറിശകുകേള്  കേടെനകൂടെറിയറിടടണങറില്,
ഉചേറിതമപ്പോര്പഗ്ഗേണ,  തറിരുത്തെല്  പസറട്ട്ടമന്റെട്ട്  സഭയുടടെ  പമശപ്പുറത്തെട്ട്  ടവയണടമന  നടെപടെറിക്രമസം
നറിലെനറില്പക  സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  സമറിതറി  നറിരപ്പോകേരറികണടമന  സസംസപ്പോന
ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറുടടെ  നറിലെപപ്പോടെട്ട്  അസപ്പോധപ്പോരണമപ്പോടണനട്ട്  നറിരന്നീകറിച  സമറിതറി  ഡയറക്ടറുടടെ
പ്രസ്തുത  ആവശഖ്യസം  സര്കപ്പോര്  തലെത്തെറില്  പരറിപശപ്പോധറികണടമനസം  തുടെര്നടെപടെറി  സന്വേന്നീകേരറികണടമനസം
ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുനതറിനുസം  ടകേപ്പോലസം  ടഫെസറിടന  സസംബന്ധറിച  ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപനലള്ള
സമറിതറിയുടടെ നറിഗമനങ്ങളറിലസം ശറിപപ്പോര്ശകേളറിലസം മപ്പോറങ്ങള് വരുപത്തെണതറിടലനസം തന്നീരുമപ്പോനറിച. 

നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകേളുസം 

25.  2013-14  വര്ഷടത്തെ  സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ  ടകേപ്പോലസം  ടഫെസറിടന  സസംബന്ധറിച
ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  പലെപ്പോകല്  ഫെണട്ട്  ഓഡറിറട്ട്  ആക്ടറിടന്റെ  പരറിധറിയട്ട്
പുറത്തുള്ളവയപ്പോടണനസം  അതറിനപ്പോല്  അവ  നറിലെനറില്ക്കുനതടലനമുള്ള  പലെപ്പോകല്  ഫെണട്ട്
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 ഡയറക്ടറുടടെ  നറിലെപപ്പോടെട്ട്  സര്കപ്പോര്  തലെത്തെറില്  പരറിപശപ്പോധറികണടമനസം  തുടെര്  നടെപടെറികേള്
സന്വേന്നീകേരറികണടമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

26.  സമറിതറി  പരറിഗണറിച  2013-14  വര്ഷടത്തെ  സമപ്പോഹ ഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ  പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട്ട് പരപ്പോമര്ശങ്ങളുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില് തപ്പോടഴെപറയുന ശറിപപ്പോര്ശകേളുസം നല്കുന. 

27.  ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്  സസംഘടെറിപറിക്കുവപ്പോന്  മുനറിസറിപല്  കേനൗണ്സറിലെപ്പോണട്ട്
തന്നീരുമപ്പോനടമടുത്തെടതങറിലസം  പറിനന്നീടെട്ട്  കേനൗണ്സറിലെറിടന്റെ  അസംഗന്നീകേപ്പോരമറിലപ്പോടതയുസം  ടഫെസട്ട്
ടറഗുപലെഷനറില് ഉള്ടപടറിരുന യപ്പോടതപ്പോരു നറിബന്ധനകേളുസം  നടെപടെറിക്രമങ്ങളുസം  പപ്പോലെറികപ്പോടതയുസം,
സസംഘപ്പോടെകേ  സമറിതറിയുടടെ  മപ്പോത്രസം  തന്നീരുമപ്പോനങ്ങളുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലെപ്പോണട്ട് ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്
സസംഘടെറിപറികടപടടതനട്ട് സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ടകേപ്പോലസം  ടഫെസ്റ്റുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട്ട്  ഓപരപ്പോ
സപ്പോളുകേപ്പോരുസം  എത്ര  ദറിവസസം  കേചവടെസം  നടെത്തെറിടയനതറിടന സസംബന്ധറിപചപ്പോ,  ടഫെസട്ട്  ദന്നീര്ഘറിപറിച
കേപ്പോലെയളവറില്  പുതറിയതപ്പോയറി  ഏടതങറിലസം  കേചവടെകപ്പോര്  സപ്പോളുകേള്  ഏടറടുത്തെറിരുപനപ്പോ
എനതറിടന  സസംബന്ധറിപചപ്പോ  ഉള്ള  യപ്പോടതപ്പോരു  പരഖകേളുസം  നറിലെവറില്  പകേപ്പോര്പപറഷനറില്
ലെഭഖ്യമടലനസം മപ്പോത്രമല ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപ്പുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട വരവട്ട്  ടചേലെവകേടളപ്പോനസം
സസംഘപ്പോടെകേ  സമറിതറി  നപ്പോളറിതുവടര  പകേപ്പോര്പപറഷനറില്  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറിടലനസം  സമറിതറി
നറിരന്നീകറിക്കുന. 

28.   ടകേപ്പോലസം ടഫെസട്ട് നടെത്തെറിപ്പുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട്ട്  പകേപ്പോര്പപറഷന് അധറികൃതരുടടെ
ഭപ്പോഗത്തെട്ട്  നറിനമുണപ്പോയ കേടുത്തെ  അനപ്പോസയപ്പോണട്ട്  രണര പകേപ്പോടെറി  രൂപയറിലെധറികേസം  വരുന
വലെറിയ  സപ്പോമ്പത്തെറികേ  ബപ്പോദഖ്യതയട്ട്  കേപ്പോരണമപ്പോയടതനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
തപദശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  ആഭറിമുഖഖ്യത്തെറില്  നടെത്തെടപടുന  പമളകേളുടടെ
വരവടചേലെവട്ട്  കേണക്കുകേളുടടെയുസം  മറസം  പൂര്ണമപ്പോയ  ഉത്തെരവപ്പോദറിത്തെസം  പ്രസ്തുത
തപദശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറില്മപ്പോത്രസം  നറികറിപമപ്പോടണനറിരറിടക,  ടകേപ്പോലസം
ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപറിടന  സഹപ്പോയറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  മപ്പോത്രസം  രൂപന്നീകേരറികടപടറിരുന
സസംഘപ്പോടെകേ  സമറിതറിയട്ട്  ടഫെസ്റ്റുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  സുപ്രധപ്പോന  തന്നീരുമപ്പോനങ്ങള്
മകേടകപ്പോളനതറിനുസം  മുന്സറിപല്  കേനൗണ്സറിലെറിടന  അധറികേരറിചട്ട്  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതറിനുസം
യപ്പോടതപ്പോരു അധറികേപ്പോരവമുണപ്പോയറിരുനറിടലനട്ട് സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന. 

29.  ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപറിടലെ  ക്രമപകടുകേളുടടെ  ടവളറിചത്തെറില്,  തപദശസന്വേയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  ആഭറിമുഖഖ്യത്തെറില്  നടെത്തുന  പമളകേളുടടെ  പൂര്ണമപ്പോയ  ഉത്തെരവപ്പോദറിത്തെസം  പ്രസ്തുത
തപദശസന്വേയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറില് മപ്പോത്രസം നറികറിപമപ്പോയറിരറിക്കുടമനസം,  ടഫെസട്ട് ടറഗുപലെഷനറില്
നറിര്പദശറിചറിരറിക്കുന  നറിബന്ധനകേള്ക്കുസം  നടെപടെറിക്രമങ്ങള്ക്കുസം  വറിപധയമപ്പോയറി  മപ്പോത്രപമ  പമളകേള്
സസംഘടെറിപറികപ്പോവൂടവനസം  ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപറിടന  സഹപ്പോയറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  മപ്പോത്രസം
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രൂപന്നീകേരറികടപടുന  സസംഘപ്പോടെകേ  സമറിതറികേള്കട്ട്  പമളകേളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  വരവടചേലെവട്ട്
കേണക്കുകേള്  മകേകേപ്പോരഖ്യസം  ടചേയ്യുനതറിനുസം  മറട്ട്  സുപ്രധപ്പോന  തന്നീരുമപ്പോനങ്ങള്  മകേടകപ്പോളനതറിനുസം
യപ്പോടതപ്പോരു അധറികേപ്പോരവസം ഉണപ്പോയറിരറിക്കുനതടലനസം അററിയറിചടകേപ്പോണട്ട് എലപ്പോ തപദശസന്വേയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുസം  കേര്ശന  നറിര്പദശസം  നല്കേണടമനസം  പ്രസ്തുത  നറിര്പദശങ്ങള്
പപ്പോലെറികടപടുനടണനട്ട്  നറിര്ബന്ധമപ്പോയുസം  ഉറപട്ട്  വരുത്തെണടമനസം  സമറിതറി
നറിര്പദശറിക്കുന. 

30.  ടകേപ്പോലസം ടഫെസ്റ്റുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട്ട് പകേപ്പോര്പപറഷന് അധറികൃതര് വലെറിടയപ്പോരു തുകേ
ഫെന്നീസപ്പോയറി നല്കേറി വരപറിച,  ഏകേപദശസം 5  പകേപ്പോടെറി രൂപയറിലെധറികേസം മതറിപ്പുവറിലെ വരുന 46
ചേറിത്രങ്ങള്  സസംരകറിക്കുനതറിനുള്ള  യപ്പോടതപ്പോരു  നടെപടെറികേളുസം  നപ്പോളറിതുവടരയപ്പോയറി
പകേപ്പോര്പപറഷന് അധറികൃതരുടടെ ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം ഉണപ്പോയറിടറിടലനട്ട് സമറിതറിയട്ട് പബപ്പോദഖ്യമപ്പോകുന.
നല  രന്നീതറിയറില്  സസംരകറിക്കുനതറിനുസം  എലപ്പോവര്ക്കുസം  ആസന്വേദറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  പ്രസ്തുത
ചേറിത്രങ്ങള്  മകസറിയങ്ങളറിപലെയ്പകപ്പോ  ആര്ടട്ട്  ഗഖ്യപ്പോലെററികേളറിപലെയ്പകപ്പോ  മപ്പോറനതറിനുപവണ
അടെറിയനര  നടെപടെറി  സന്വേന്നീകേരറികണടമനട്ട്  സമറിതറി  പകേപ്പോര്പപറഷന്  അധറികൃതപരപ്പോടെട്ട്
ആവശഖ്യടപടുന. 

31.  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉള്ടപടതുസം  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ
പരറിഗണനയറിലെറിരറിക്കുനതുമപ്പോയ  ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപ്പുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  വറിഷയങ്ങളറില്
സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയറിലപ്പോടത  പരപ്പോമര്ശ  വറിപധയരപ്പോയ  വഖ്യകറികേടള  ചേപ്പോര്ജട്ട് /സര്ചേപ്പോര്ജട്ട്
നടെപടെറികേളറില്നറിനസം  ഒഴെറിവപ്പോകറിയതപ്പോയറി  അററിയറിചടകേപ്പോണട്ട്  ഓഡറിറട്ട്  വകുപറില്നറിനസം  കേത്തെട്ട്
നല്കേറിയതപ്പോയറി  ടതളറിടവടുപട്ട്  പയപ്പോഗത്തെറില്  തപദശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട്ട്  ടസക്രടററി  അററിയറിചറിരുന .
നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  പരറിഗണനയറിലെറിരറിക്കുന  വറിഷയത്തെറില്  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  മപ്പോത്രപമ  തന്നീരുമപ്പോനങ്ങള്  സന്വേന്നീകേരറികപ്പോവൂടവനറിരറിടക,  അതറിനട്ട്  വറിരുദമപ്പോയറി
സന്വേനമപ്പോയറി  തന്നീരുമപ്പോനടമടുത്തെ  ഓഡറിറട്ട്  വകുപറിടന്റെ  നടെപടെറി  തന്നീര്ത്തുസം  ഔചേറിതഖ്യ
രഹറിതമപ്പോടണനട്ട് സമറിതറി  ചൂണറികപ്പോണറിക്കുന.   ഓഡറിറട്ട്  വകുപറിടന്റെ  നടെപടെറിടയ  നറിയമസഭപ്പോ
സമറിതറിടയ  അധറിപകപറിക്കുനതറിനട്ട്  തുലെഖ്യമപ്പോയറി  മപ്പോത്രപമ  കേണകപ്പോക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകേയുള്ളൂടവനസം
അതറിനപ്പോല്തടന  പ്രസ്തുത  നടെപടെറിടയ  അസംഗന്നീകേരറിക്കുവപ്പോനപ്പോകേറിടലനസം  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന .
നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  പരറിഗണനയറിലെറിരറിക്കുന വറിഷയത്തെറില് സന്വേനമപ്പോയറി  തന്നീരുമപ്പോനടമടുക്കുവപ്പോന്
സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട്ട്  വകുപറിനട്ട്  അധറികേപ്പോരമറിടലനറിരറിടക,  ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട്  ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്
നടെത്തെറിപറിടലെ  ക്രമപകടുകേളുമപ്പോയറി  ബന്ധപട  ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപനല്  സന്വേന്നീകേരറിച  എലപ്പോ
തന്നീരുമപ്പോനങ്ങളുസം  അടെറിയനരമപ്പോയറി  റദട്ട്  ടചേയട്ട്  സമറിതറിയട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ലെഭഖ്യമപ്പോകണടമനട്ട്  സമറിതറി
നറിര്പദശറിക്കുന. 

32. ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപ്പുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  തന്നീരുമപ്പോനങ്ങള്  മകേടകപ്പോണതറിലസം

വരവടചേലെവട്ട്  കേണക്കുകേള് മകേകേപ്പോരഖ്യസം  ടചേയതറിലസം,  തുകേ യഥപ്പോസമയസം  മുനറിസറിപല് ഫെണറില് അടെവട്ട്



39

വരുത്തുനതറിലസം  പകേപ്പോര്പപറഷന്  അധറികൃതരുടടെ  ഭപ്പോഗത്തെട്ട്  നറിനമുണപ്പോയ  അലെസംഭപ്പോവവസം

നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോയ സമന്നീപനവമപ്പോണട്ട്  ടഫെസട്ട് നടെത്തെറിപ്പുമപ്പോയറി ബന്ധടപട എലപ്പോ അപപ്പോകേതകേള്ക്കുസം

കേപ്പോരണമപ്പോയടതനസം  ആധറികേപ്പോരറികേമപ്പോയ  പരഖകേളുടടെ  അഭപ്പോവത്തെറില്  പകേപ്പോര്പപറഷന്  അധറികൃതര്

നല്കുന  യപ്പോടതപ്പോരു  വറിശദന്നീകേരണവസം  നറിലെവറില്  മുഖവറിലെയ്ടകടുക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകേയറിടലനസം

സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.  ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപറിടലെ  ക്രമപകടുകേള് സസംബന്ധറിച വറിജറിലെന്സട്ട്

അപനന്വേഷണ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ലെഭഖ്യമപ്പോകണടമനട്ട്     സമറിതറി      ആവര്ത്തെറിചട്ട്     ആവശഖ്യടപടറിടസം

തപദശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട്ട്  രണട്ട്  വര്ഷങ്ങള്ക്കുപശഷവസം  ആയതട്ട്  ലെഭഖ്യമപ്പോകപ്പോത്തെതറില്

സമറിതറി കേടുത്തെ അതൃപറി പരഖടപടുത്തുന. 

33.   ടകേപ്പോലസം ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപറിടലെ ക്രമപകടുകേളുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട്ട്  വറിജറിലെന്സട്ട്

വകുപട്ട്  സന്വേന്നീകേരറിപകണ  നടെപടെറികേടളലപ്പോസം  സന്വേന്നീകേരറിചട്ട്  കേഴെറിഞതപ്പോയുസം,  വറിജറിലെന്സട്ട്

ഡയറക്ടര് നല്കേറിയ ശറിപപ്പോര്ശപ്രകേപ്പോരസം സര്കപ്പോര് തപദശസന്വേയസംഭരണ വകുപട്ട് ഇപന്റെണല്

വറിജറിലെന്സട്ട്  വറിഭപ്പോഗടത്തെ  ടകേപ്പോണട്ട്  അപനന്വേഷറിപറിചട്ട്  ആവശഖ്യമപ്പോയ  തുടെര്നടെപടെറി

സന്വേന്നീകേരറികണടമനസം  തുടെര്നട്ട്  വറിജറിലെന്സട്ട്  വകുപട്ട്  മുപഖന  സന്വേന്നീകേരറിപകണ

എടനങറിലസം  നറിയമനടെപടെറി  ആവശഖ്യമപ്പോടണങറില്  ആയതട്ട്  അററിയറിക്കുവപ്പോനുസം

തപദശസന്വേയസംഭരണ വകുപറിപനപ്പോടെട്ട്  നറിര്പദശറിചറിരുനടവനസം എനപ്പോല് ഭരണ വകുപറിടന്റെ

ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം പ്രസ്തുത വറിഷയത്തെറില് യപ്പോടതപ്പോരു തുടെര്നടെപടെറികേളുസം സന്വേന്നീകേരറിചറിടറിടലനസം

സമറിതറി നറിരന്നീകറിക്കുന. 

34.   സമറിതറിനറിര്പദശങ്ങള്  പപ്പോലെറിക്കുനതറില്  തപദശസന്വേയസംഭരണ  വകുപറിടന്റെ

ഭപ്പോഗത്തെട്ട്  നറിനണപ്പോകുന  ഉദപ്പോസന്നീനമപ്പോയ  നറിലെപപ്പോടെറിലസം  നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോയ

സമന്നീപനത്തെറിലസം  സമറിതറി  കേടുത്തെ  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന.   ഭരണ  വകുപട്ട്

അധറികൃതരുടടെ  പ്രസ്തുത  നറിലെപപ്പോടെറിടന  കുറകേരമപ്പോയ  അനപ്പോസയപ്പോയറി  മപ്പോത്രപമ

കേണകപ്പോക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകേയുളടവനട്ട്  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുനപതപ്പോടടെപ്പോപസം  പ്രസ്തുത

വറിഷയത്തെറില്  അടെറിയനരമപ്പോയറി  ഇടെടപടട്ട്  ഇതട്ട്  സസംബന്ധറിച  സമറിതറി  നറി  ര്പദശങ്ങള്

പപ്പോലെറിക്കുനതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട കേ ര്ശന നറിര്പദശങ്ങള് ഉപദഖ്യപ്പോഗസര്കട്ട്  നലണടമനസം

ആയതട്ട്  പപ്പോലെറിക്കുനടണനട്ട്  നറി ര്ബന്ധമപ്പോയുസം  ഉറപട്ട്  വരുത്തെണടമനസം  സമറിതറി  ഭരണ

വകുപറിപനപ്പോടെട്ട്  നറി ര്പദശറിക്കുന.   ടകേപ്പോലസം  ടഫെസട്ട്  നടെത്തെറിപ്പുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട

ക്രമപകടുകേടള  സസംബന്ധറിചട്ട്  തപദശസന്വേയസംഭരണ  വകുപറിടന്റെ  ഇപന്റെണല്  വറിജറിലെന്സട്ട്

വറിഭപ്പോഗടത്തെടകപ്പോണട്ട്  അപനന്വേഷറിപറിചട്ട്  മൂനട്ട്  മപ്പോസത്തെറിനുള്ളറില്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്

ലെഭഖ്യമപ്പോകണടമനസം സമറിതറി തപദശസന്വേയസംഭരണ വകുപറിപനപ്പോടെട്ട് നറിര്പദശറിക്കുന.
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ഓഡറിറട്ട് ഖണറികേ 

നഗരസഭപ്പോ  ടകേടറിടെങ്ങളുടടെ  വപ്പോടെകേ  വര്ദനയ്ക്കുള്ള  നടെപടെറികേള്  സന്വേന്നീകേരറിച  -
വരുമപ്പോനത്തെറില് വര്ദനവട്ട് 41.8 ലെകസം -  മുന്വര്ഷടത്തെ അപപകറിചട്ട്  13% അധറികേസം
- തൃശ്ശൂര് നഗരസഭ

2008-09 വര്ഷടത്തെ ഓഡറിറട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറില് [എല്.എഫെട്ട്.സറി.എ 8/69/10 തന്നീയതറി 18-3-2011
ഖണറികേ  2-12(എ)]  പകേപ്പോര്പപറഷന്  ടകേടറിടെങ്ങളുടടെ  വപ്പോടെകേ  കേപ്പോലെപ്പോനുസൃതമപ്പോയറി
വര്ദറിപറികപ്പോടത  നഗരമദഖ്യത്തെറിലള്ള  പലെ  മുററികേള്ക്കുസം  നപ്പോമമപ്പോത്രമപ്പോയ  വപ്പോടെകേ
ഈടെപ്പോക്കുനതറിടനക്കുററിചസം,  മുററികേള്  വപ്പോടെകേയട്ട്  നല്കുനതട്ട്  സസംബന്ധറിച  മബപലെപ്പോ
തയപ്പോറപ്പോകപ്പോത്തെതറിടനക്കുററിചസം  പരപ്പോമര്ശറിചറിരുന.  നഗരസഭ  ഈ  വറിഷയടത്തെ
ഗനൗരവമപ്പോയറി  സമന്നീപറിക്കുകേയുസം  14-8-2012-ടലെ  കേനൗണ്സറില്  തന്നീരുമപ്പോനസം  നമ്പര്  16
പ്രകേപ്പോരസം  കേടെമുററികേള്,  മറട്ട്  വഖ്യപ്പോപപ്പോര  സപ്പോപനങ്ങള്  എനറിവ  മലെസന്സട്ട്  ഫെന്നീ
വഖ്യവസയറില്  ഏല്പറിചട്ട്  ടകേപ്പോടുക്കുനതട്ട്  സസംബന്ധറിചട്ട്  പുതറിയ  നറിബന്ധനകേള്
ഉള്ടപടുത്തുകേയുസം  1-1-2013  മുതല്  പമല്  നറിബന്ധനകേള്കട്ട്  വറിപധയമപ്പോയറി  വപ്പോടെകേ
ഈടെപ്പോകറി  തുടെങ്ങുകേയുസം  ടചേയറിടണട്ട്.  ഈ  നടെപടെറികേളറിലൂടടെ  നഗരസഭയുടടെ  റവനക
വരുമപ്പോനത്തെറില് വപ്പോടെകേയറിനത്തെറില് 41.8 ലെകസം രൂപയുടടെ വര്ദനവട്ട് ഉണപ്പോയറി. 

2 വര്ഷങ്ങളറിലെപ്പോയുള്ള വരവകേളുടടെ തപ്പോരതമഖ്യപടറികേ ചുവടടെ പചേര്ക്കുന:

വപ്പോടെകേ വരവട്ട് 4/2012 മുതല്

1/2013 വടര

4/2013 മുതല്

1/2014 വടര

വര്ദനവട്ട് വര്ദനവറിടന്റെ
ശതമപ്പോനസം

തന്വര്ഷസം ₹3,11,71,783 ₹3,53,54,553 ₹41,82,770 13.42

കുടെറിശ്ശേറികേ ₹53,75,431 ₹68,88,941 ₹15,13,510 28.16

 [പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട് ഡയറക്ടറുടടെ  2013-14  വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്; ഓഡറിറട്ട് ഖണറികേ 3.12] 

ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട്ട്  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  -  II  ആയറി
പചേര്ത്തെറിരറിക്കുന. 

35.   തൃശ്ശൂര്  നഗരസഭ  നഗരസഭയട്ട്  കേന്നീഴെറില്  വരുന  കേടെമുററികേള്,  മറട്ട്  വഖ്യപ്പോപപ്പോര

സപ്പോപനങ്ങള്  എനറിവ  മലെസന്സട്ട്  ഫെന്നീ  വഖ്യവസയറില്  ഏലറിചടകേപ്പോടുക്കുനതട്ട്

സസംബന്ധറിചട്ട്  പുതറിയ  നറിബന്ധനകേള്  ഉള്ടപടുത്തുകേയുസം  പ്രസ്തുത  നറിബന്ധനകേള്കട്ട്

വറിപധയമപ്പോയറി വപ്പോടെകേ ഈടെപ്പോക്കുകേയുസം ടചേയതറിലൂടടെ നഗരസഭയുടടെ റവനക വരുമപ്പോനത്തെറില്
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വപ്പോടെകേയറിനത്തെറില്  41.8  ലെകസം രൂപയുടടെ വര്ദനവട്ട് ഉണപ്പോയതപ്പോയറി  നറിരന്നീകറിച സമറിതറി

നഗരസഭയുടടെ പ്രസ്തുത നടെപടെറിടയ സന്വേപ്പോഗതസം ടചേയ്യുകേയുസം പ്രസ്തുത ഓഡറിറട്ട് കേടണത്തെലെറിടന്റെ

ടവളറിചത്തെറില് തങ്ങളുടടെ അധന്നീനതയറില് വരുന ടകേടറിടെങ്ങളുടടെ വപ്പോടെകേ കേപ്പോലെപ്പോനുസൃതമപ്പോയറി

വര്ദറിപറികണടമന  നറിര്പദശസം  നഗരകേപ്പോരഖ്യ  ഡയറക്ടര്  വഴെറി  എലപ്പോ  നഗരസഭകേള്ക്കുസം

നലണടമനട്ട് തപദശസന്വേയസംഭരണ വകുപട്ട് ടസക്രടററിപയപ്പോടെട്ട് ആവശഖ്യടപടുകേയുസം ടചേയ.

36. സമറിതറിയുടടെ  പ്രസ്തുത നറിര്പദശസം എലപ്പോ നഗരസഭകേള്ക്കുസം മകേമപ്പോറുനതറിടനപ്പോപസം

ഓപരപ്പോ നഗരസഭയുടടെയുസം ഉടെമസതയറിലള്ള ടകേടറിടെങ്ങളുടടെ എണസം,  അവയട്ട് ഈടെപ്പോക്കുന

വപ്പോടെകേ, വപ്പോര്ഷറികേ വപ്പോടെകേ വര്ദനവട്ട്, മൂനട്ട് വര്ഷടത്തെ പകേപ്പോണ്ടപ്പോക്ടറിലെപ്പോപണപ്പോ ടകേപ്പോടുക്കുനതട്ട്

എനറിവ  സസംബന്ധറിച  വറിവരങ്ങള്  അപട്ട്പഡറട്ട്  ടചേയട്ട്  ടവബ്മസററില്

പ്രസറിദന്നീകേരറിക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറികേളുസം സന്വേന്നീകേരറിക്കുനതപ്പോടണനട്ട് തപദശസന്വേയസംഭരണ വകുപട്ട്

ടസക്രടററി ഉറപട്ട് നല്കേറി.  

നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകേളുസം

37.  2008-09  വര്ഷടത്തെ  ഓഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ  പരപ്പോമര്ശത്തെറിടന്റെ

അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  തൃശ്ശൂര്  നഗരസഭ  തങ്ങളുടടെ  അധന്നീനതയറില്  വരുന  കേടെമുററികേള്,

മറട്ട്  വഖ്യപ്പോപപ്പോരസപ്പോപനങ്ങള്  എനറിവ  മലെസന്സട്ട്  ഫെന്നീ  വഖ്യവസയറില്  ഏലറിചട്ട്

ടകേപ്പോടുക്കുനതട്ട്  സസംബന്ധറിചട്ട്  പുതറിയ  നറിബന്ധനകേള്  ഉള്ടപടുത്തുകേയുസം  പ്രസ്തുത

നറിബന്ധനകേള്കട്ട് വറിപധയമപ്പോയറി വപ്പോടെകേ ഈടെപ്പോക്കുകേയുസം ടചേയതറിലൂടടെ നഗരസഭയുടടെ

റവനക  വരുമപ്പോനത്തെറില്  വപ്പോടെകേയറിനത്തെറില്  41.8  ലെകസം  രൂപയുടടെ  വര്ദനവട്ട്

ഉണപ്പോയതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   തൃശ്ശൂര്  നഗരസഭയുടടെ  പ്രസ്തുത  നടെപടെറി

മപ്പോതൃകേപ്പോപരമപ്പോടണനട്ട് അഭറിപ്രപ്പോയടപടുനപതപ്പോടടെപ്പോപസം അതതട്ട് നഗരസഭകേള് അവയുടടെ

അധന്നീനതയറില്  വരുന  ടകേടറിടെങ്ങളുടടെ  വപ്പോടെകേ  കേപ്പോലെപ്പോനുസൃതമപ്പോയറി

വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുള്ള  നറിര്പദശസം  നല്കുനതറിനട്ട്  ആവശഖ്യമപ്പോയ  നടെപടെറികേള്

സന്വേന്നീകേരറികണടമനട്ട്  സമറിതറി  തപദശസന്വേയസംഭരണ  വകുപറിപനപ്പോടെട്ട്  ആവശഖ്യടപടുന.

കൂടെപ്പോടത, ഓപരപ്പോ നഗരസഭയുടടെയുസം ഉടെമസതയറിലള്ള ടകേടറിടെങ്ങളുടടെ എണസം, അവയട്ട്

ഈടെപ്പോക്കുന  വപ്പോടെകേ,  വപ്പോര്ഷറികേ  വപ്പോടെകേ  വര്ദനവട്ട്,  കേരപ്പോര്  വഖ്യവസകേള്  എനറിവ

സസംബന്ധറിച  വറിവരങ്ങള്  ഉള്ടപടുത്തെറി ടവബ്മസററില്  പ്രസറിദന്നീകേരറിക്കുനതറിനുപവണ

നടെപടെറികേള്  സന്വേന്നീകേരറിക്കുനതറിനുസം സമറിതറി  തപദശസന്വേയസംഭരണ  വകുപറിപനപ്പോടെട്ട്

നറിര്പദശറിക്കുന.

270/2021.
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ഓഡറിറട്ട് ഖണറികേ

ടപന്ഷന്  വറിതരണത്തെറിനുള്ള  തുകേ  അനധറികൃതമപ്പോയറി  മകേവശസം  സൂകറിച  -
ടസകന് ക്ലെപ്പോര്കറിനട്ട് സടസ്പെന്ഷന് - തറിരൂര് നഗരസഭ

തറിരൂര് നഗരസഭയറില് 2012-13 സപ്പോമ്പത്തെറികേ വര്ഷസം അനുവദറിച ബറി ഫെണട്ട് തുകേകേള്
(പകമ  ടപന്ഷന്  വറിതരണത്തെറിനുള്ള  തുകേകേള്)  ടഷററിയറില്നറിനസം  പറിന്വലെറിചതറിനുപശഷസം
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട്ട്  മണറിപയപ്പോര്ഡര്  അയയപ്പോടത  മപ്പോസങ്ങപളപ്പോളസം  ടസകന്  ക്ലെപ്പോര്കട്ട്
മകേവശസം സൂകറിച.

നഗരസഭ പലെപ്പോകല് ഫെണട്ട് ഓഡറിറട്ട് വറിഭപ്പോഗസം 5 -3-2013, 7-3-2013 തന്നീയതറികേളറില്
നടെത്തെറിയ  മുനററിയറിപറിലപ്പോത്തെ  പരറിപശപ്പോധനയറില്  പമല്പറഞ  ക്രമപകടെട്ട്  കേടണത്തെറി.
ഇകപ്പോരഖ്യസം  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ടചേയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  വപ്പോര്ത്തെപ്പോമപ്പോധഖ്യമങ്ങളറില് ചേര്ചയപ്പോകുകേയുസം
നഗരസഭ, ടസകന് ക്ലെപ്പോര്കട്ട് ശന്നീ. പറി. എന്.പത്മകുമപ്പോററിടന അപനന്വേഷണവറിപധയമപ്പോയറി തറിരൂര്
നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുടടെ  12-3-13-ടലെ  ജറി1/17331/12  നമ്പര്  ഉത്തെരവട്ട്  പ്രകേപ്പോരസം
സടസ്പെന്ഡട്ട് ടചേയ്യുകേയുസം തുടെര്നട്ട് അപദഹടത്തെ കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട്ട് നഗരസഭയറിപലെയട്ട് സലെസം
മപ്പോറകേയുസം ടചേയ. 

[പകേരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറുടടെ  2013-14  വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്; ഓഡറിറട്ട് ഖണറികേ 3.13]

ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട്ട്  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  -  II  ആയറി
പചേര്ത്തെറിരറിക്കുന. 

38.  തറിരൂര്  നഗരസഭയറില്  യു.ഡറി.  ക്ലെപ്പോര്കട്ട്  തസ്തറികേയറില്  പസവനമനുഷറിചവരടവ
പകമടപന്ഷനുകേള്  വറിതരണസം  ടചേയ്യുന  കേപ്പോരഖ്യത്തെറില്  ഗുരുതരമപ്പോയ  വന്നീഴ്ച  വരുത്തെറിയ
ശന്നീ.പറി.എന്.പത്മകുമപ്പോററിടനതറിടര  സന്വേന്നീകേരറിച  അചടെകനടെപടെറികേള്  നപ്പോളറിതുവടര
പൂര്ത്തെന്നീകേരറികപ്പോത്തെതട്ട് സസംബന്ധറിചട്ട് സമറിതറി വറിശദന്നീകേരണസം ആരപ്പോഞ. 

39.   ശന്നീ.  പറി.  എൻ.  പത്മകുമപ്പോററിടന  12-3-2013  മുതല്  അപനന്വേഷണവറിപധയമപ്പോയറി
സടസ്പെന്ഡട്ട്  ടചേയറിരുനതപ്പോയുസം  കുറപ്പോപരപ്പോപണസം  ശരറിയപ്പോടണനട്ട്  പബപ്പോദഖ്യടപടതറിനപ്പോല്
ബഹു.  ടചേയർപപഴ്സടന്റെ  നറിർപദശപ്പോനുസരണസം  ടെറിയപ്പോടനതറിടരയുള്ള  അചടെക  നടെപടെറികേള്
തുടെരുടമന വഖ്യവസയറിലസം,  അപനന്വേഷണത്തെറിനുസം തുടെർനടെപടെറികേള്ക്കുസം വറിഘപ്പോതമപ്പോകേപ്പോത്തെ
വറിധത്തെറില്  10-9-2013  തന്നീയതറി  മുതല്  കേപ്പോസർപഗപ്പോഡട്ട്  ജറിലയറിപലെയട്ട്  സലെസം  മപ്പോററി
പുനനഃപ്രപവശറിപറിചറിടള്ളതപ്പോയുസം  പണപ്പോപഹരണസം  നടെത്തെറിടയനട്ട്  കേടണത്തെറിയ  1,45,320
രൂപ  18%  പലെറിശയുള്ടപടടെ  2,95,470  രൂപ  2016  നവസംബർ മപ്പോസസം  മുതല്  ടെറിയപ്പോടന്റെ
ശമ്പളത്തെറില്നറിനസം  പറിടെറിക്കുനടണനസം  ടെറിയപ്പോടനതറിടരയുള്ള  അചടെക  നടെപടെറികേള്
ഒരപ്പോഴ്ചയകേസം  തന്നീർപപ്പോക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുടമനപ്പോണട്ട്  കേരുതുനടതനസം  തപദശസന്വേയസംഭരണ
വകുപട്ട് ടസക്രടററി സമറിതറിയറില് പബപ്പോധറിപറിച. 
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40.  അപനന്വേഷണവറിപധയമപ്പോയറി  സടസ്പെന്ഡട്ട്  ടചേയ  ശന്നീ.  പറി.  എന്.  പത്മകുമപ്പോററിടനതറിടരയുള്ള
കുറപ്പോപരപ്പോപണസം  ശരറിയപ്പോടണനട്ട്  പബപ്പോദഖ്യടപട സപ്പോഹചേരഖ്യത്തെറില്  6  മപ്പോസങ്ങള്ക്കുപശഷസം
വന്നീണ്ടുസം  സർവന്നീസറില്  പുനനഃപ്രപവശറിപറിചതറിടന  സസംബന്ധറിചട്ട്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞപപപ്പോള്
സടസ്പെന്ഷന്  കേപ്പോലെയളവറില്  കുറപ്പോപരപ്പോപറിതരപ്പോയ  ഉപദഖ്യപ്പോഗസർകട്ട്  സബ്സറിസന്സട്ട്
അലെവന്സട്ട് ടകേപ്പോടുകണടമനള്ളതറിനപ്പോല് കുറപ്പോപരപ്പോപറിതനപ്പോയ ഒരു വഖ്യകറി ഒരു പജപ്പോലെറിയുസം
ടചേയപ്പോടത  പ്രസ്തുത  അലെവന്സട്ട്  മകേപറനതട്ട്  ഒഴെറിവപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  എത്രയുസം  പവഗസം
അചടെക  നടെപടെറികേള്  തന്നീർപപ്പോപകണതപ്പോടണനസം  ആറ്മപ്പോസമപ്പോയറിടസം  തന്നീർപപ്പോയറിടലങറില്
പ്രസ്തുത ഉപദഖ്യപ്പോഗസടന സർവന്നീസറില് പുനനഃപ്രപവശറിപറിചടകേപ്പോണട്ട് നടെപടെറി തുടെരണടമനള്ള
സുപ്രന്നീസംപകേപ്പോടെതറി ഉത്തെരവറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തെറിലെപ്പോണട്ട്     ശന്നീ.  പറി.എന്.  പത്മകുമപ്പോററിടന
സർവന്നീസറില് പുനനഃപ്രപവശറിപറിചടതനസം ഒരപ്പോഴ്ചയകേസം അപദഹത്തെറിടനതറിടരയുള്ള അചടെക
നടെപടെറികേള് പൂർത്തെന്നീകേരറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുടമനസം നഗരകേപ്പോരഖ്യ  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടർ മറുപടെറി
നല്കേറി. 

41.  നഗരകേപ്പോരഖ്യ  ഡയറക്ടറുടടെ  പ്രസ്തുത  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
ശന്നീ.പറി.എന്.പത്മകുമപ്പോററിടനതറിടരയുള്ള  അചടെക  നടെപടെറികേള്  അടെറിയനരമപ്പോയറി
പൂർത്തെറിയപ്പോകറി  ആയതട്ട്  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോർടട്ട്  ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട്  മുപഖന  സമറിതറിയട്ട്
ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട്ട് സമറിതറി നറിർപദശറിച. 

42.  കുറപ്പോപരപ്പോപറിതരപ്പോയ  ഉപദഖ്യപ്പോഗസർടകതറിടരയുള്ള  അചടെക  നടെപടെറികേള്
പൂർത്തെന്നീകേരറിക്കുനതറില്  തപദശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിടലെ  അധറികൃതരുടടെ
ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം ഗുരുതരമപ്പോയ കേപ്പോലെതപ്പോമസസം ഉണപ്പോകുനതപ്പോയറി നറിരന്നീകറിച സമറിതറി പ്രസ്തുത
പകേസ്സുകേള്  മകേകേപ്പോരഖ്യസം  ടചേയ്യുനതറിനപ്പോയറി  അതതട്ട്  തപദശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറില്
തടന  ഒരു  ലെന്നീഗല്  ടസല്  രൂപന്നീകേരറിക്കുനതട്ട്  പ്രപയപ്പോജനകേരമപ്പോകുടമനട്ട്
അഭറിപ്രപ്പോയടപടപപപ്പോള്  പകേപ്പോർപപറഷനുകേകേളറിലസം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികേളറിലടമലപ്പോസം ടചേററിടയപ്പോരു
ലെന്നീഗല് ടസല് നറിലെവറില് പ്രവർത്തെറിക്കുനടണനസം കൂടെപ്പോടത പ്രസ്തുത പകേസ്സുകേള് പമപ്പോണറിറർ
ടചേയ്യുനതറിനപ്പോയറി  ടകേല്പടപ്പോണ്  രൂപകേലന  ടചേയതുസം  നറിലെവറില്  നറിയമ  വകുപട്ട്
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതുമപ്പോയ ഒരു പസപ്പോഫട്ട് ടവയർ എലപ്പോ തപദശസന്വേയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിലസം
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുവപ്പോന്  തന്നീരുമപ്പോനടമടുത്തെറിടടണനസം  ഇതറിലൂടടെടയലപ്പോസം  ഉപദഖ്യപ്പോഗസർടകതറിടരയുള്ള
അചടെക  നടെപടെറികേള്  തന്നീർപപ്പോക്കുനതറില്  വരുന  കേപ്പോലെതപ്പോമസസം  ഇലപ്പോതപ്പോക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുടമനസം നഗരകേപ്പോരഖ്യ ഡയറക്ടർ സമറിതറിടയ അററിയറിച.

43.   കുറകപ്പോരനപ്പോയ  ശന്നീ.  പറി.എന്.പത്മകുമപ്പോററിടന്റെ  ശമ്പളത്തെറില്നറിനസം  2016
നവസംബർ  മുതല്  2017  ജൂണ്  മപ്പോസസം  വടര  നഗരസഭ  തറിരറിചപറിടെറിച  55,000  രൂപ
നപ്പോളറിതുവടര  സർകപ്പോരറിപലെയട്ട്  ഒടുകപ്പോത്തെതട്ട്  സസംബന്ധറിചട്ട്  സമറിതറി  വറിശദന്നീകേരണസം
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ആരപ്പോഞ.   പ്രസ്തുത  തുകേ  ഏതട്ട്  ടഹഡട്ട്  ഓഫെട്ട്  അകനൗണറില്  ഉള്ടപടുത്തെണടമന
സസംശയത്തെറിടന്റെ  പുറത്തെപ്പോണട്ട്  നപ്പോളറിതുവടര  പ്രസ്തുത  തുകേ  സർകപ്പോരറിപലെകട്ട്
ഒടുകപ്പോതറിരുനടതനസം  ഇപപപ്പോള്  ടഹഡട്ട്  ഓഫെട്ട്  അകനൗണറിടന  സസംബന്ധറിചട്ട്
തന്നീരുമപ്പോനമപ്പോയറിടടണനസം  നഗരകേപ്പോരഖ്യ  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടർ  അററിയറിചപപപ്പോള്  പ്രസ്തുത  തുകേ
അടെറിയനരമപ്പോയറി  സർകപ്പോരറിപലെയട്ട്  അടെവപ്പോകറി  ആയതട്ട്  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോർടട്ട്  ഓഡറിറട്ട്
വകുപട്ട് മുപഖന ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട്ട് സമറിതറി നറിർപദശറിച. 

നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകേളുസം

44.  തറിരൂര്  നഗരസഭയറില്  യു.ഡറി.  ക്ലെപ്പോര്കപ്പോയറി  പസവനമനുഷറിചവരടവ
പകമടപന്ഷന്  ഇനത്തെറില്  ടഷററിയറില്നറിനസം  പറിന്വലെറിച  1,45,320  രൂപ
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട്ട്  വറിതരണസം  ടചേയപ്പോടത  മപ്പോസങ്ങപളപ്പോളസം  മകേവശസം  സൂകറിച
ശന്നീ.  പറി.  എന്.  പത്മകുമപ്പോററിടനതറിടരയുള്ള  അചടെക  നടെപടെറികേള്  4  വര്ഷങ്ങള്ക്കുപശഷവസം
പൂര്ത്തെന്നീകേരറിചറിടറിടലനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  കുറപ്പോപരപ്പോപണസം  ശരറിയപ്പോടണനട്ട്
പബപ്പോദഖ്യടപട  സപ്പോഹചേരഖ്യത്തെറില്  ടെറിയപ്പോടനതറിടരയുള്ള  അചടെക  നടെപടെറികേള്
അടെറിയനരമപ്പോയറി  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറി  ആയതട്ട്  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട്
മുപഖന ലെഭഖ്യമപ്പോകണടമനട്ട് സമറിതറി നറിര്പദശറിക്കുന. 

45.  കുറകപ്പോരപ്പോയ  ഉപദഖ്യപ്പോഗസര്ടകതറിടരയുള്ള  അചടെക  നടെപടെറികേള്
പൂര്ത്തെന്നീകേരറിക്കുനതറില്  തപദശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിടലെ  അധറികൃതരുടടെ
ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം ഗുരുതരമപ്പോയ കേപ്പോലെതപ്പോമസസം ഉണപ്പോകുനതപ്പോയറി  സമറിതറി  നറിരന്നീകറിക്കുന.
പ്രസ്തുത  കേപ്പോലെതപ്പോമസസം  കുറകപ്പോരപ്പോയ  ഉപദഖ്യപ്പോഗസര്കട്ട് പപരപ്പോകമപ്പോയറി  പലെവറിധത്തെറിലസം
പ്രപയപ്പോജനപ്രദമപ്പോകുനടണനസം,  ടെറി പ്രവണത അവസപ്പോനറികടപപടെണതപ്പോടണനസം സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  അതറിനപ്പോല്  ഉപദഖ്യപ്പോഗസര്ടകതറിടരയുള്ള പകേസ്സുകേള് മകേകേപ്പോരഖ്യസം
ടചേയ്യുനതറിനപ്പോയറി  എലപ്പോ  തപദശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിലസം  വറിവരസപ്പോപങതറികേ
വറിദഖ്യയുടടെ  സപ്പോദഖ്യതകേള്കൂടെറി  പ്രപയപ്പോജനടപടുത്തെറി  സുസജമപ്പോയ  ലെന്നീഗല്  ടസല്ലുകേള്
രൂപന്നീകേരറിക്കുനതറിനുപവണ  നടെപടെറികേള്  സന്വേന്നീകേരറികണടമനട്ട്  സമറിതറി
തപദശസന്വേയസംഭരണ വകുപറിപനപ്പോടെട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന. 

46.   കുറകപ്പോരനപ്പോയ  ശന്നീ.  പറി.എന്.പത്മകുമപ്പോററിടന്റെ  ശമ്പളത്തെറില്നറിനസം
നഗരസഭ  തറിരറിചപറിടെറിച  55,000  രൂപ  നപ്പോളറിതുവടര  സര്കപ്പോരറിപലെയട്ട്
ഒടുകറിയറിടറിടലനട്ട് സമറിതറി നറിരന്നീകറിക്കുന.  പ്രസ്തുത തുകേ ഒടുപകണ്ടുന ടഹഡട്ട് ഓഫെട്ട്
അകനൗണറിടന  സസംബന്ധറിച  അവഖ്യകത  നറിമറിത്തെമപ്പോണട്ട്  തുകേ  ഒടുകപ്പോതറിരുനടതനസം
അതട്ട്  സസംബന്ധറിചട്ട്  നറിലെവറില്  വഖ്യകത  മകേവനറിടടണനമുള്ള നഗരകേപ്പോരഖ്യ  വകുപട്ട്
ഡയറക്ടറുടടെ  മറുപടെറി  അസംഗന്നീകേരറിക്കുനപതപ്പോടടെപ്പോപസം  പ്രസ്തുത  തുകേ  അടെറിയനരമപ്പോയറി
സര്കപ്പോരറിപലെയട്ട് അടെവപ്പോകറി ആയതട്ട് സസംബന്ധറിച ററിപപപ്പോ ര്ടസം നഷത്തുകേ പൂര്ണമപ്പോയുസം
തറിരറിചപറിടെറിക്കുനതട്ട്  സസംബന്ധറിച  നടെപടെറിയുടടെ  നറിലെവറിടലെ  സറിതറി  സസംബന്ധറിച
ററിപപപ്പോര്ടസം ഓഡറിറട്ട് വകുപട്ട് മുപഖന ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട്ട് സമറിതറി നറിര്പദശറിക്കുന. 
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ഓഡറിറട്ട് ഖണറികേ

ടെനൗണ്  ഹപ്പോള്,  റസട്ട്  ഹനൗസട്ട്  എനറിവയുടടെ  നടെത്തെറിപ്പുകേപ്പോരന്  വപ്പോടെകേ  കുടെറിശ്ശേറികേ
അടെചട്ട് തന്നീര്ത്തെറില - മവകസം നഗരസഭ 

കേരപ്പോര്  ചേമയപ്പോടത മുനറിസറിപല് ടെനൗണ് ഹപ്പോള്,  റസട്ട്  ഹനൗസട്ട്  എനറിവ വപ്പോടെകേയട്ട്
നല്കേറി.

വപ്പോടെകേ കുടെറിശ്ശേറികേ വരുത്തെറിയ കുത്തെകേകപ്പോരനട്ട് ടെനൗണ് ഹപ്പോള് നടെത്തെറിപട്ട് അവകേപ്പോശസം
3 വര്ഷപത്തെയട്ട് ദന്നീര്ഘറിപറിചട്ട് നല്കേറി. 

കുത്തെകേ  കേപ്പോലെപ്പോവധറി  ദന്നീര്ഘറിപറിചട്ട്  നല്കേപ്പോതറിരുനറിടസം  റസട്ട്  ഹനൗസട്ട്
അനധറികൃതമപ്പോയറി മകേവശസം വച നഗരസഭയട്ട് നഷസം 6,39,820  രൂപ. 

മവകസം  നഗരസഭയുടടെ  ഉടെമസതയറിലള്ള  മുനറിസറിപല്  ടെനൗണ്  ഹപ്പോള്,
മുനറിസറിപല്  റസട്ട്  ഹനൗസട്ട്  എനറിവയുടടെ  നടെത്തെറിപവകേപ്പോശസം  പ്രതറിവര്ഷസം  യഥപ്പോക്രമസം
3,50,000  രൂപയ്ക്കുസം 5,35,000  രൂപയ്ക്കുസം രണര വര്ഷപത്തെയട്ട് 26-9-2009  -നട്ട്   ശന്നീ. അജറി സറി.
മതലെസംകേണത്തെറില്,  ആറപ്പോടകുളങ്ങര,  മവകസം എനയപ്പോള് പലെലെത്തെറില് പറിടെറിച.  പ്രസ്തുത
നടെപടെറി  30-9-2009-ടലെ  മുനറിസറിപല്  കേനൗണ്സറില്  ഒനപ്പോസം  നമ്പര്  തന്നീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരസം
അസംഗന്നീകേരറിച.  എനപ്പോല്  ടെറിയപ്പോനുമപ്പോയറി  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  പലെലെ വഖ്യവസകേള്  വഖ്യകമപ്പോകറി
കേരപ്പോര് ചേമചറിരുനറില. 

2009-10 വര്ഷസം പ്രസ്തുത ടകേടറിടെങ്ങളുടടെ വപ്പോടെകേ പലെലെകപ്പോരന് അടെചറിടറില.  2010-11
വര്ഷസം ടെനൗണ് ഹപ്പോള് വപ്പോടെകേയപ്പോയറി 1,50,000 രൂപ അടെച.  ബപ്പോകറി തുകേയുസം റസട്ട് ഹനൗസട്ട്
വപ്പോടെകേയുസം  ഒടുകട്ട്  വരുത്തെറിയറില.   2011-12  വര്ഷത്തെറിലസം  പമല് സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  വപ്പോടെകേ
പലെലെകപ്പോരന്  ഒടുകറിയറിടറില.   ഇപ്രകേപ്പോരസം  വപ്പോടെകേ  കുടെറിശ്ശേറികേ  വരുത്തെറിയ  കുത്തെകേകപ്പോരനട്ട്
ടെനൗണ്  ഹപ്പോള്  നടെത്തെറിപട്ട്  അവകേപ്പോശസം  3  വര്ഷകപ്പോലെപത്തെയട്ട്  15-6-2010-ല്  മുനറിസറിപല്
കേനൗണ്സറില്  ദന്നീര്ഘറിപറിചട്ട്  നല്കുകേയുണപ്പോയറി  (കേനൗണ്സറില് തന്നീരുമപ്പോനസം  1-6)  എനപ്പോല്
കുത്തെകേ  കേപ്പോലെപ്പോവധറി  ദന്നീഘറിപറിചട്ട്  നല്കേപ്പോതറിരുന  മുനറിസറിപല്  റസട്ട്  ഹനൗസറിടന്റെ
നടെത്തെറിപവകേപ്പോശസംകൂടെറി  ടെറിയപ്പോന്  അനധറികൃതമപ്പോയറി  മകേവശസം  വയ്ക്കുകേയപ്പോണട്ട്  ടചേയതട്ട്.
30-10-2012-ല്  ടെറിയപ്പോന്  കുത്തെകേപ്പോവകേപ്പോശസം  വറിടടപ്പോഴെറിഞട്ട്  മുനറിസറിപല്  റസട്ട്  ഹനൗസറിടന്റെ
തപ്പോപകപ്പോല് മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയട്ട് മടെകറി നല്കേറിടയങറിലസം പരഖകേള് പ്രകേപ്പോരസം ഇപപപ്പോഴസം പമല്
വഖ്യകറിയപ്പോണട്ട് റസട്ട് ഹനൗസറിടന്റെ നടെത്തെറിപവകേപ്പോശസം.  പ്രസ്തുത കുത്തെകേകപ്പോരന് തടനയപ്പോണട്ട്
പമല്  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  നറിര്മപ്പോണ  ചുമതലെയുണപ്പോയറിരുന  കേരപ്പോറുകേപ്പോരന്  എനസം  ടെറി
നറിര്മപ്പോണ  ചുമതലെയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ഈ  വഖ്യകറിയട്ട്  തുകേകേള്  ടകേപ്പോടുത്തെട്ട്
തന്നീര്കപ്പോനുണപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോലെപ്പോണട്ട്  ഇപ്രകേപ്പോരടമപ്പോരു  അനധറികൃത  മകേവശപ്പോവകേപ്പോശസം
ഇപദഹത്തെറിനട്ട്  സറിദറിചടതനസം  വപ്പോടെകേ  കുടെറിശ്ശേറികേ  ഇപദഹത്തെറില്നറിനസം  ഈടെപ്പോക്കുനതട്ട്
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സസംബന്ധറിചട്ട്  നറിയപമപ്പോപപദശസം  ആരപ്പോഞറിടടണനസം ആയതട്ട്  ലെഭഖ്യമപ്പോകുനമുറയട്ട്
അപദഹത്തെറില്നറിനസം  തുകേ  ഈടെപ്പോകപ്പോന്  നടെപടെറികേള്  സന്വേന്നീകേരറിക്കുടമനമപ്പോണട്ട്  ഇതട്ട്
സസംബന്ധറിച ഓഡറിറട്ട് തടെസ പത്രറികേയട്ട് മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി പരഖപ്പോമൂലെസം മറുപടെറി നല്കേറിയതട്ട്. 

പമല്  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  വപ്പോടെകേ  കുടെറിശ്ശേറികേ  ഇനത്തെറില്  നഗരസഭയട്ട്  ലെഭറിപകണ
തുകേയുടടെ വറിശദപ്പോസംശസം ചുവടടെ പചേര്ക്കുന: 

വപ്പോടെകേയറിനത്തെറില് നഗരസഭയട്ട് ലെഭറിക്കുവപ്പോന് ബപ്പോകറിയുള്ള തുകേ   (2012-13)   വടര  :

ടെനൗണ് ഹപ്പോള് 1079863

റസട്ട് ഹനൗസട്ട് (30-10-2012 വടര) 1655572

                ആടകേ 2735435

കേരപ്പോറുകേപ്പോരനട്ട്  ടെനൗണ്  ഹപ്പോള്,  റസട്ട്  ഹനൗസട്ട്  എനറിവയുടടെ
        നറിര്മപ്പോണ ചുമതലെയുടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി നല്കുവപ്പോനുള്ള ആടകേ തുകേ

2095615

നഗരസഭയട്ട് ലെഭറിക്കുവപ്പോനുള്ള ബപ്പോകറി തുകേ 639820

കുടെറിശ്ശേറികേത്തുകേ,  വപ്പോടെകേയട്ട്  നല്കേറിയ  കേപ്പോലെയളവറിടലെ  പസവന  നറികുതറി  ഇവ

നറിയമപ്പോനുസൃത  പറിഴെപലെറിശ  സഹറിതസം  പലെലെകപ്പോരനറില്  നറിനട്ട്  ഈടെപ്പോപകണതപ്പോണട്ട്.

അലപ്പോത്തെപകസം  ആയതട്ട്  ടസക്രടററി,  മുനറിസറിപല്  കേനൗണ്സറിലെര്മപ്പോര്  എനറിവരുടടെ

ബപ്പോദഖ്യതയപ്പോയറിരറിക്കുനതപ്പോണട്ട്. 

പ്രസ്തുത  ഖണറികേ  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിപലെയട്ട്  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുനതപ്പോയറി

അററിയറിചടകേപ്പോണട്ട് പകേപ്പോടയസം ജറിലപ്പോ ഓഫെന്നീസട്ട് സന്നീനറിയര് ടഡപകടറി ഡയറക്ടര് 11-4-2014-നട്ട്

നല്കേറിയ  എല്.എഫെട്ട്.ടകേ.പറി1/406/2014-ാം  നമ്പര്  കേത്തെറിനട്ട്  25-4-2014-നട്ട്  മവകസം

നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി(ഇന്-ചേപ്പോര്ജട്ട്)  നല്കേറിയ  ആര്2-2847/14-ാം  നമ്പര്  മറുപടെറിയറില്

പലെലെ  വഖ്യവസയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  എഗറിടമന്റുകേള്  ഫെയല്  പരറിപശപ്പോധനയറില്

ലെഭഖ്യമപ്പോയറിടറില  എനസം  പലെലെകപ്പോരനറില്നറിനസം  തുകേ  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  സപ്പോധറിചറിടറില  എനസം

അററിയറിചറിടണട്ട്.   ടെറിയപ്പോടനതറിടര RR/2014/1384/5,  RR/2014/1383/5  നമ്പരപ്പോയറി  റവനക

ററികവററി നടെത്തുവപ്പോന് ബഹു. ടഡപകടറി കേളക്ടര്കട്ട് കേത്തെട്ട് അയചറിടടണനസം മറുപടെറിയറില് പറയുന. 

I)  വറി.ആര്. രത്നമയന്നീപദവറി, ടസക്രടററി, ടനലറിപള്ളറില്, നപ്പോരപ്പോയണന്നീയസം, വഴെന്നീക്കുളങ്ങര,
    പനപ്പോര്ത്തെട്ട് പറവൂര്, എറണപ്പോകുളസം.
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II) മുനറിസറിപല് കേനൗണ്സറിലെര്മപ്പോരുടടെ പപരട്ട്, പമല്വറിലെപ്പോസസം എനറിവ ചുവടടെ പചേര്ക്കുന:

വപ്പോര്ഡട്ട്

1 പരപ്പോഹറിണറിക്കുടറി അയപന്, വളപ്പോലെറില്, ഉദയനപ്പോപുരസം പറി. ഒ., മവകസം

2. ബറി. ചേന്ദ്രപശഖരന്, ടതപകവലപശ്ശേരറില്, വടെപകനടെ, മവകസം പറി. ഒ. 

3. ബറിനറില് വറിശന്വേനപ്പോഥന്, അമ്പലെത്തെറ, എന്.ഇ. വപ്പോര്ഡട്ട്, പുളറിഞ്ചുവടെട്ട്, മവകസം

4. ഡറി. രഞറിത്തെട്ട്കുമപ്പോര്, പകേപ്പോനപ്പോടട്ട്, വടെപകനടെ, മവകസം

5. എസട്ട്. ഹരറിദപ്പോസന് നപ്പോയര്, വപലപശ്ശേരറില് വന്നീടെട്ട്, കേറിഴെപകനടെ, മവകസം

7. ടകേ.ടകേ. കുടപന്, പകേപ്പോനപ്പോരറില്, വറിപനപ്പോദട്ട് ഭവന്, ചേപ്പോലെപറമ്പട്ട്, മവകസം പറി.ഒ.

8. നറിര്മലെ പഗപ്പോപറി, അഞ്ചുപറ, കേറിഴെപകനടെ, മവകസം പറി. ഒ.

10 പറി.ടകേ. ഹരറികുമപ്പോര്, കേളത്തൂര് വന്നീടെട്ട്, പുളറിഞ്ചുവടെട്ട്, കേറിഴെപകനടെ, മവകസം

11. തറിപലെപ്പോത്തെമ  (വറിജയമ),  മുണ്ടുപറമ്പട്ട്,  അയര്കുളങ്ങര,  ടതപകനടെ  പറി.  ഒ.
മവകസം

13. ടകേ. ജറി. അബ്ദുള് സലെപ്പോസം റപ്പോവത്തെര്, പകേപ്പോടറിപറമ്പറില് പതപ്പോടപ്പോയപള്ളറി പറപ്പോഡട്ട്, മവകസം പറി. ഒ.

14. സറിററിള് പജപ്പോസഫെട്ട്, പുത്തെന്പുരയറില് ഹനൗസട്ട്, പള്ളറിപ്രത്തുപശ്ശേരറി പറി. ഒ., മവകസം

15. ടകേ. ആര്. ഷന്നീബ, കേപ്പോയറിപ്പുറത്തെട്ട് വന്നീടെട്ട്, ടതപകനടെ പറി. ഒ., മവകസം

16. ടകേ. വറിജയന്, ചൂളപറമ്പറില്, കേറിഴെപകനടെ, മവകസം പറി. ഒ.

17. പറി.  ററി.  സുഭപ്പോഷട്ട്,  പടെറിഞപ്പോടറ  പപ്പോലെചവടെട്ട്,  ആറപ്പോടകുളങ്ങര,  കേറിഴെപകനടെ,
മവകസം

18. ജയ്പജപ്പോണ് പപരയറില്, പപരയറില് ഹനൗസട്ട്, പടെറിഞപ്പോപറനടെ, മവകസം പറി. ഒ. 

19. ടകേ. പറി. സതന്നീശന്, പകേപ്പോമളപശ്ശേരറില് വന്നീടെട്ട്, പപപ്പോളപശ്ശേരറി, മവകസം പറി. ഒ. 

20. സലെന്നീന രതന്നീശന്, കേറിഴെപക ചേപ്പോയപള്ളറില്, പപപ്പോളപശ്ശേരറി, മവകസം പറി. ഒ.

22. ജറി. ശന്നീകുമപ്പോരന് നപ്പോയര്, ലെകറി വറിലെപ്പോസസം, മവകസം പറി. ഒ.

23. ടകേ. ടകേ. സചേറിപവപ്പോത്തെമന്, പതപ്പോപറില് പടെറിഞപ്പോടറതറില്, പുളറിഞ്ചുവടെട്ട്, മവകസം
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 [പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട് ഡയറക്ടറുടടെ  2013-14  വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് ; ഓഡറിറട്ട് ഖണറികേ 4.6] 

ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട്ട്  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചേര്ത്തെറിരറിക്കുന. 

47.   പലെലെവഖ്യവസകേള്  വഖ്യകമപ്പോയറി  കേരപ്പോർ  ചേമയപ്പോടത  മവകസം  നഗരസഭയുടടെ
ഉടെമസതയറിലള്ള  മുനറിസറിപല്  ടെനൗണ്ഹപ്പോള്,  മുനറിസറിപല്  റസട്ട്  ഹനൗസട്ട്  എനറിവ  ശന്നീ.
അജറി  സറി.  മതലെസംകേണത്തെറില്  എന  കുത്തെകേകപ്പോരനട്ട്  വപ്പോടെകേയട്ട്  നല്കുകേയുസം  വപ്പോടെകേ
കുടെറിശ്ശേറികേ  വരുത്തെറിയ  പ്രസ്തുത  കുത്തെകേകപ്പോരനട്ട്  ടെനൗണ്ഹപ്പോള്  നടെത്തെറിപട്ട്  അവകേപ്പോശസം  മൂനട്ട്
വർഷപത്തെയ്ക്കുകൂടെറി  ദന്നീർഘറിപറിചട്ട്  നല്കുകേയുസം  ടചേയതറിടന  സസംബന്ധറിചട്ട്  സമറിതറി
വറിശദന്നീകേരണസം ആരപ്പോഞ. 

48.   മുനറിസറിപല്  കേനൗണ്സറിലെറിടന്റെ  തന്നീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരമപ്പോണട്ട്  കുടെറിശ്ശേറികേ  വരുത്തെറിയ
കുത്തെകേകപ്പോരനട്ട്  ടെനൗണ്ഹപ്പോള്  നടെത്തെറിപവകേപ്പോശസം  3  വർഷപത്തെയ്ക്കുകൂടെറി  ദന്നീർഘറിപറിചട്ട്
നല്കേറിയടതനസം  അതറിനപ്പോല്  തടന  പ്രസ്തസ്തുത  കേനൗണ്സറില്  പയപ്പോഗത്തെറില്  പടങടുത്തെ
കേനൗണ്സറിപലെഴെ ട്ട്സറിടന്റെയുസം അനടത്തെ നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിയുടടെയുസം പപരറിലെപ്പോണട്ട്  പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട്ട്  പപ്പോരപ്പോമർശവമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  നഷത്തുകേയുടടെ  ബപ്പോദഖ്യത  ചുമത്തെറിയറിരറിക്കുനടതനസം
ടെറി  വറിഷയവമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട്ട്  ഗുരുതരമപ്പോയ  ക്രമപകടുകേളപ്പോണട്ട്  നഗരസഭയറില്
സസംഭവറിചറിരറിക്കുനടതനസം  കുത്തെകേകപ്പോരനറില്നറിനസം കുടെറിശ്ശേറികേ  തുകേ  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള
റവനക ററികവററി നടെപടെറികേള് ആരസംഭറിചറിടടണനസം തപദശസന്വേയസംഭരണ വകുപട്ട് ടസക്രടററി
അററിയറിച.

49.  മുനറിസറിപല്  ടെനൗണ്ഹപ്പോള്,  മുനറിസറിപല്  റസട്ട്  ഹനൗസട്ട്  എനറിവ  വപ്പോടെകേയട്ട്
നല്കുനതറിനുള്ള  തന്നീരുമപ്പോനസം  മകേടകപ്പോണതട്ട്  മുനറിസറിപല്  കേനൗണ്സറിലെപ്പോടണങറില്കൂടെറി
പലെലെ വഖ്യവസകേള് വഖ്യകമപ്പോയറി കേരപ്പോർ ടചേയ്യുനതടെകമുള്ള മറട്ട് നടെപടെറിക്രമങ്ങള് കൃതഖ്യമപ്പോയറി
പപ്പോലെറിപകണതട്ട്  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുടടെ  ഉത്തെരവപ്പോദറിതന്വേമപ്പോയറിരുനടവനട്ട്  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയടപടപപപ്പോള്  കേനൗണ്സറിലെറില്  ലെഭറിച  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലകേള്  നറിയമപ്രകേപ്പോരസം
വനറിടള്ളതപ്പോപണപ്പോ  എനസം  അതറിനപ്പോവശഖ്യമപ്പോയ  നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  പപ്പോലെറിചറിടപണപ്പോടയനസം
മുനറിസറിപല്  കേനൗണ്സറിലസംകൂടെറി  പരറിപശപ്പോധറിപകണതപ്പോയറിരുനടവനസം  ടെറി  വറിഷയത്തെറില്
കേനൗണ്സറിടലെടുത്തെ  തന്നീരുമപ്പോനങ്ങള്  നടെപറില്  വരുത്തുകേ  മപ്പോത്രമപ്പോവപ്പോസം  ടസക്രടററി
ടചേയറിരറിക്കുനടതനസം തപദശസന്വേയസംഭരണ വകുപട്ട് ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കേറി. 

50.   കുടെറിശ്ശേറികേ വരുത്തെറിയ കുത്തെകേകപ്പോരനട്ട് ടെനൗണ്ഹപ്പോള് നടെത്തെറിപട്ട് അവകേപ്പോശസം മൂനട്ട്
വർഷപത്തെയ്ക്കുകൂടെറി ദന്നീർഘറിപറിചട്ട് നല്കേറിയപപപ്പോഴസം പറിനന്നീടെട്ട്  2016-ല് പരപ്പോമർശവറിപധയമപ്പോയ
റസട്ട് ഹനൗസട്ട് മടറപ്പോരു വഖ്യകറിയട്ട് വപ്പോടെകേയട്ട് നല്കേറിയ അവസരത്തെറിലസം പലെലെ വഖ്യവസകേള്
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വഖ്യകമപ്പോയറി  കേരപ്പോർ  ടചേയറിരുനറില എനട്ട്  നറിരന്നീകറിച സമറിതറി  തങ്ങളുടടെ  അധന്നീനതയറില്
വരുന  ടപപ്പോതുമുതല്  മകേകേപ്പോരഖ്യസം  ടചേയ്യുന  കേപ്പോരഖ്യത്തെറില്  നഗരസഭയുടടെ  ഭപ്പോഗത്തെട്ട്
നറിനമുണപ്പോയ അലെസംഭപ്പോവത്തെറിലസം നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോയ സമന്നീപനത്തെറിലസം കേടുത്തെ അതൃപറി
പരഖടപടുത്തുകേയുസം  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമർശത്തെറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  മവകസം
നഗരസഭയുടടെ ഉടെമസതയറിലള്ള എലപ്പോ ടകേടറിടെങ്ങളുടടെയുസം കേണടകടുപട്ട് നടെത്തെറി നറിലെവറില്
വപ്പോടെകേയട്ട്  നല്കേറിയറിരറിക്കുനവയുടടെയുസം  അലപ്പോത്തെവയുടടെയുസം  പടറികേ  ഉള്ടപടുത്തെറി  ആയതട്ട്
സസംബന്ധറിച വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോർടട്ട് ഒരു മപ്പോസത്തെറിനകേസം ഓഡറിറട്ട് വകുപട്ട് മുപഖന സമറിതറിയട്ട്
ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട്ട് നറിർപദശറിക്കുകേയുസം ടചേയ. 

സമറിതറി  ആവശഖ്യടപട  അധറികേവറിവരങ്ങള്കട്ട്  തപദശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട്ട്
ലെഭഖ്യമപ്പോകറിയ മറുപടെറി അനുബന്ധസം - III ആയറി പചേര്ത്തെറിരറിക്കുന.

51.   വപ്പോടെകേ കുടെറിശ്ശേറികേ വരുത്തെറിയ കുത്തെകേകപ്പോരനട്ട് ടെനൗണ്ഹപ്പോള് നടെത്തെറിപട്ട് അവകേപ്പോശസം
3 വർഷപത്തെയ്ക്കുകൂടെറി ദന്നീർഘറിപറിചട്ട് നല്കുവപ്പോന് മുനറിസറിപല് കേനൗണ്സറില് തന്നീരുമപ്പോനറിചപപപ്പോള്
അതറിടനതറിടര  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി  വറിപയപ്പോജനക്കുററിപട്ട്  നല്കേറിയതപ്പോയറി
പറയടപടുനടണങറിലസം  ഇതറിടന  സപ്പോധൂകേരറിക്കുന  യപ്പോടതപ്പോരു  പരഖകേളുസം  നറിലെവറില്
നഗരസഭയറില്   ലെഭഖ്യമടലനട്ട്  പബപ്പോദഖ്യടപട  സമറിതറി  വപ്പോടെകേ  കുടെറിശ്ശേറികേ  വരുത്തെറിയ
കുത്തെകേകപ്പോരനട്ട് ടെനൗണ്ഹപ്പോള് നടെത്തെറിപട്ട് അവകേപ്പോശസം 3  വർഷപത്തെയ്ക്കുകൂടെറി ദന്നീർഘറിപറിചട്ട് നല്കുവപ്പോന്
തന്നീരുമപ്പോനടമടുത്തെ  15-6-2010-ടലെ  കേനൗണ്സറില്  പയപ്പോഗത്തെറിടന്റെ മറിനറിടട്ട്സുസം  പ്രസ്തുത
തന്നീരുമപ്പോനത്തെറിനട്ട്  മുനറിസറിപല്  ടസക്രടററി  വറിപയപ്പോജനക്കുററിപട്ട്  പരഖടപടുത്തെറിയറിടണങറില്
ആയതറിടന്റെ പകേർപട്ട്,  ടെനൗണ് ഹപ്പോള് നടെത്തെറിപറിടന്റെ  പുതുകറിയ എഗറിടമന്റെറിടന്റെ  പകേർപട്ട്,
അനുബന്ധ പരഖകേള് എനറിവ പരറിപശപ്പോധറിചട്ട്  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമർശസം  സസംബന്ധറിച
വറിശദമപ്പോയ  അപനന്വേഷണ  ററിപപപ്പോർടട്ട്  രണട്ട്  ആഴ്ചയകേസം  ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട്  മുപഖന
ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട്ട് തപദശസന്വേയസംഭരണ വകുപട്ട് ടസക്രടററികട്ട് നറിർപദശസം നല്കേറി.  പ്രസ്തുത
അപനന്വേഷണ  ററിപപപ്പോർടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  ടെറി  വറിഷയത്തെറില്  ഒരറികല്കൂടെറി
ടതളറിടവടുക്കുവപ്പോനുസം സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച.

52. പരപ്പോമർശവറിപധയമപ്പോയ ടെനൗണ്ഹപ്പോള് നറിലെവറില് മവകസം മുന്സറിഫെട്ട് പകേപ്പോടെതറിയുടടെ
പ്രവർത്തെനത്തെറിനട്ട്  വപ്പോടെകേയട്ട്  നല്കേറിയറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനട്ട്  നറിരന്നീകറിച  സമറിതറി  പ്രസ്തുത
ടകേടറിടെത്തെറിനട്ട് കേപ്പോലെപ്പോനുസൃതപ്പോയ വപ്പോടെകേ നറിശ്ചയറിചട്ട് അതട്ട് പകേപ്പോടെതറിയറില് നറിനസം കൃതഖ്യമപ്പോയുസം
ഈടെപ്പോകണടമനട്ട് നറിർപദശറിച. 

പ്രസ്തുത ഓഡറിറട്ട് പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച വറിശദമപ്പോയ അപനന്വേഷണ ററിപപപ്പോര്ടട്ട് സമറിതറി
മുമ്പപ്പോടകേ ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട്ട്  ആവശഖ്യടപടറിരുനടവങറിലസം  രണട്ട്  വര്ഷങ്ങള്ക്കുപശഷവസം
ആയതട്ട്  ലെഭഖ്യമപ്പോകപ്പോത്തെതറിപനല്  തപദശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട്ട്  ഉപദഖ്യപ്പോഗസരറില്നറിനസം
23-10-2019-നട്ട് സമറിതറി ടതളറിടവടുപട്ട് നടെത്തെറിയതറിടന്റെ വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് ചുവടടെ പചേര്ത്തെറിരറിക്കുന:

270/2021.
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53.  വപ്പോടെകേ കുടെറിശ്ശേറികേ വരുത്തെറിയ നടെത്തെറിപ്പുകേപ്പോരനട്ട് തടന വന്നീണ്ടുസം നടെത്തെറിപവകേപ്പോശസം
നല്കേറിടയന ഓഡറിറട്ട് പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിചട്ട് സമറിതറി ആരപ്പോഞപപപ്പോള് 2009-ല് ടെനൗണ്
ഹപ്പോളുസം  റസട്ട്  ഹനൗസുസം രണര വര്ഷടത്തെ നടെത്തെറിപറിനപ്പോണട്ട്  മകേമപ്പോററിയടതനസം എനപ്പോല്
2010-ടലെ  കേനൗണ്സറില്  തന്നീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരസം  ടെറിയപ്പോനട്ട്  3  വര്ഷപത്തെയട്ട്  വന്നീണ്ടുസം  പുതുകറി
നല്കേറിയറിരുനടവനസം  വപ്പോടെകേയറിനത്തെറില്  കുടെറിശ്ശേറികേ  വരുത്തെറിയതറിനപ്പോല്
നടെത്തെറിപ്പുകേപ്പോരടനതറിടര ആര്.ആര്.  നടെപടെറികേള് സന്വേന്നീകേരറിചതറിടന തുടെര്നട്ട് ടെറിയപ്പോന് ബഹു.
മഹപകപ്പോടെതറിയറില്നറിനസം പസ ഉത്തെരവട്ട് സമ്പപ്പോദറിചറിരുനടവനസം പ്രസ്തുത പസ ഉത്തെരവട്ട്
ടവപകറട്ട്  ടചേയറിപറിക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികേള്  നഗരസഭപ്പോ  തലെത്തെറില്  സന്വേന്നീകേരറിചട്ട്
വരുനടണനസം  25-7-2016-ല്  Interim  stay  is extended  until  further  orders  എനട്ട്
പകേപ്പോടെതറി  വറിധറി  വനറിടടണനസം  മവകസം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ
അററിയറിച. 

54.   2013-ല്  വന  പകേസറിനട്ട്  പസ  ദന്നീര്ഘറിപറിചട്ട്  നല്കേറിയതുവഴെറി  നഗരസഭയുടടെ
വകന്നീല്  ഇകപ്പോരഖ്യത്തെറില്  പവണത്ര  ശദ  നല്കേറിയറിടറിടലനപ്പോണട്ട്  മനസറിലെപ്പോക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുനടതനട്ട് അഭറിപ്രപ്പോയടപട സമറിതറി പകേസറിടന്റെ നറിലെവറിടലെ സറിതറി സസംബന്ധറിചട്ട്
സമറിതറിടയ  അററിയറികണടമനസം  പസ  ടവപകറട്ട്  ടചേയ്യുനതറിനട്ട്  നടെപടെറി
സന്വേന്നീകേരറികണടമനസം സന്വേന്നീകേരറിച നടെപടെറികേളുടടെ ററിപപപ്പോര്ടട്ട് സമറിതറിയട്ട് ലെഭഖ്യമപ്പോകണടമനസം
നഗരസഭപ്പോ അധറികൃതപരപ്പോടെട്ട് നറിര്പദശറിച. 

നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകേളുസം

55.  പലെലെവഖ്യവസകേടളപ്പോനസം  കൃതഖ്യമപ്പോയറി  കേരപ്പോര്  ചേമയപ്പോടത  മവകസം
നഗരസഭയുടടെ  ഉടെമസതയറിലള്ള  മുനറിസറിപല്  ടെനൗണ്  ഹപ്പോള്,  മുനറിസറിപല്  റസട്ട്  ഹനൗസട്ട്
എനറിവയുടടെ  നടെത്തെറിപവകേപ്പോശസം  ശന്നീ.  അജറി  സറി.  മതലെസംകേണത്തെറില് എന  വഖ്യകറിയട്ട്
നല്കേറിയറിരുനടവനസം  വപ്പോടെകേ  കുടെറിശ്ശേറികേ  വരുത്തെറിയ പ്രസ്തുത  കുത്തെകേകപ്പോരനട്ട്  തടന
ടെനൗണ്ഹപ്പോളറിടന്റെ  നടെത്തെറിപട്ട്  അവകേപ്പോശസം  മൂനട്ട്  വര്ഷപത്തെയ്ക്കുകൂടെറി  ദന്നീര്ഘറിപറിചട്ട്
നല്കേറിയറിരുനടവനസം  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  റസട്ട്
ഹനൗസട്ട്  2016-ല് മടറപ്പോരു വഖ്യകറിയട്ട് വപ്പോടെകേയട്ട് നല്കേറിയ അവസരത്തെറിലസം നഗരസഭപ്പോ
അധറികൃതര് പലെലെവഖ്യവസകേടളപ്പോനസം കൃതഖ്യമപ്പോയറി കേരപ്പോര് ടചേയറിരുനറിടലനസം സമറിതറി
നറിരന്നീകറിക്കുന.   തങ്ങളുടടെ  അധന്നീനതയറിലള്ള  ടപപ്പോതുമുതല്  മകേകേപ്പോരഖ്യസം  ടചേയ്യുന
കേപ്പോരഖ്യത്തെറില്  മവകസം  നഗരസഭപ്പോ  അധറികൃതരുടടെ  ഭപ്പോഗത്തെട്ട്  നറിനമുണപ്പോയ
അലെസംഭപ്പോവത്തെറിലസം  നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോയ  സമന്നീപനത്തെറിലസം  സമറിതറി  കേടുത്തെ  ആശങ
പരഖടപടുത്തുന.  ടപപ്പോതുമുതല് മകേകേപ്പോരഖ്യസം ടചേയ്യുനതുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട്ട് തപദശസന്വേയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളുടടെ ഭപ്പോഗത്തെട്ട് നറിനണപ്പോകുന ഇത്തെരസം പറിഴെവകേള് ഗുരുതരവസം അടെറിയനര
ശദ  ആവശഖ്യടപടുനതുമപ്പോടണനസം  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുനപതപ്പോടടെപ്പോപസം  ടപപ്പോതുമുതല്
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മകേകേപ്പോരഖ്യസം  ടചേയ്യുനതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  കേര്ശന  നറിര്പദശങ്ങള്  എലപ്പോ
തപദശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുസം നല്കേണടമനട്ട്  സമറിതറി  ഭരണ  വകുപറിപനപ്പോടെട്ട്
നറിര്പദശറിക്കുന. 

56.  വപ്പോടെകേ  കുടെറിശ്ശേറികേ  വരുത്തെറിയ  കുത്തെകേകപ്പോരനട്ട്  ടെനൗണ്ഹപ്പോള്  നടെത്തെറിപട്ട്
അവകേപ്പോശസം  മൂനട്ട്  വര്ഷപത്തെയ്ക്കുകൂടെറി  ദന്നീര്ഘറിപറിചട്ട്  നല്കുവപ്പോന്  മുനറിസറിപല്
കേനൗണ്സറില്  തന്നീരുമപ്പോനറിചപപപ്പോള്  അതറിടനതറിടര  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി
വറിപയപ്പോജനക്കുററിപട്ട്  പരഖടപടുത്തെറിയതപ്പോയറി  പറയടപടുനടണങറിലസം  അതറിടന
സപ്പോധൂകേരറിക്കുന  പരഖകേടളപ്പോനസം  നറിലെവറില്  നഗരസഭയറില്  ലെഭഖ്യമടലനട്ട്  സമറിതറിയട്ട്
പബപ്പോദഖ്യമപ്പോകുന.  പ്രസ്തസ്തുത  ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട്ട്  നഗരസഭയറില്
ലെഭഖ്യമപ്പോയ  എലപ്പോ  പരഖകേളുസം  പരറിപശപ്പോധറിചട്ട്  ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച
വറിശദമപ്പോയ  അപനന്വേഷണ  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  രണട്ട്  ആഴ്ചയകേസം  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടകേ
ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട്ട് സമറിതറി നറിര്പദശറിചറിരുനടവങറിലസം പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  നപ്പോളറിതുവടര
ലെഭഖ്യമപ്പോകറിയറിടറില. 

57.  വപ്പോടെകേ  കുടെറിശ്ശേറികേ  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  നഗരസഭ  ആരസംഭറിച  ആര്.ആര്.
നടെപടെറികേള്ടകതറിടര  കുടെറിശ്ശേറികേകപ്പോരന്  മഹപകപ്പോടെതറിയറില്നറിനസം സമ്പപ്പോദറിച  പസ
ടവപകറട്ട്  ടചേയറിപറിക്കുന  കേപ്പോരഖ്യത്തെറില്  നഗരസഭയുടടെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം  ഗുരുതരമപ്പോയ
കേപ്പോലെതപ്പോമസമപ്പോണട്ട്  ഉണപ്പോയറിരറിക്കുനടതനട്ട്  സമറിതറി  നറിരന്നീകറിക്കുന.   ഓഡറിറട്ട്
തടെസങ്ങള് പരറിഹരറിക്കുനതുമപ്പോയറി ബന്ധടപട സമറിതറി നറിര്പദശങ്ങള് പപ്പോലെറിക്കുനതറിലസം
ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ വറിഷയവമപ്പോയറി ബന്ധടപടട്ട് സമറിതറി ആവശഖ്യടപടുന
വറിവരങ്ങള് ലെഭഖ്യമപ്പോക്കുനതറിലസം തപദശസന്വേയസംഭരണ സപ്പോപന അധറികൃതരുടടെ/  ഭരണ
വകുപട്ട്  ഉപദഖ്യപ്പോഗസരുടടെ  ഭപ്പോഗത്തെട്ട്  നറിനണപ്പോകുന  ഔപദഖ്യപ്പോഗറികേമപ്പോയ
അലെസംഭപ്പോവത്തെറിലസം  നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോയ  നറിലെപപ്പോടെറിലസം  സമറിതറി  കേടുത്തെ  അതൃപറി
പരഖടപടുത്തുന.  പ്രസ്തുത  നറിലെപപ്പോടെറിടന  ഗുരുതരമപ്പോയ  കൃതഖ്യവറിപലെപ്പോപമപ്പോയറി  സമറിതറി
കേണകപ്പോക്കുനപതപ്പോടടെപ്പോപസം  പ്രസ്തുത  വറിഷയത്തെറില്  ഇടെടപടട്ട്  സമറിതറിനറിര്പദശങ്ങള്
സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി  പപ്പോലെറിക്കുനതറിനുസം  സമറിതറി  ആവശഖ്യടപട  വറിവരങ്ങള്
അടെറിയനരമപ്പോയറി  ലെഭഖ്യമപ്പോക്കുനതറിനുസംപവണ കേര്ശന നറിര്പദശങ്ങള് ഉപദഖ്യപ്പോഗസര്കട്ട്
നല്കേണടമനട്ട് ഭരണ വകുപറിപനപ്പോടെട്ട് ആവശഖ്യടപടുന. 

58.  ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട്ട്  പരപ്പോമര്ശവറിപധയനപ്പോയ  വഖ്യകറി

മഹപകപ്പോടെതറിയറില്നറിനസം സമ്പപ്പോദറിചറിരറിക്കുന പസ ടവപകറട്ട് ടചേയറിപറിക്കുനതറിനുള്ള

അടെറിയനര  നടെപടെറികേള്  സന്വേന്നീകേരറിചട്ട്  ആയതട്ട്  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടസം ,  പകേസറിടന്റെ

നറിലെവറിടലെ  സറിതറി  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടസം  ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട്  മുപഖന
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ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട്ട്  സമറിതറി  നറിര്പദശറിക്കുന.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  ടെനൗണ്ഹപ്പോള്

നറിലെവറില്  മവകസം  മുന്സറിഫെട്ട്  പകേപ്പോടെതറിയുടടെ  പ്രവര്ത്തെനത്തെറിനപ്പോയറി  വപ്പോടെകേയട്ട്

നല്കേറിയറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനട്ട്  സമറിതറി  നറിരന്നീകറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത

ടകേടറിടെത്തെറിനട്ട്  കേപ്പോലെപ്പോനുസൃതമപ്പോയ  വപ്പോടെകേ  നറിശ്ചയറിചട്ട്  ആയതട്ട്  കൃതഖ്യമപ്പോയറി

ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് നടെപടെറി സന്വേന്നീകേരറിക്കുനതറിനട്ട് സമറിതറി നറിര്പദശറിക്കുന. 

ഓഡറിറട്ട് ഖണറികേ

ടടെണര് നടെപടെറിയറിടലെ ക്രമപകടെട്ട്   -  നഗരസഭയട്ട്  നഷസം  ₹4,44,536-ഒറപപ്പോലെസം

നഗരസഭ

നഗരസഭ  നടെപറിലെപ്പോകറിയ  വറിവറിധ  ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട്ട്  പ്രവൃത്തെറികേള്കപ്പോയറി  ടടെണര്

ലെഭറിചതറിൽ, എസറിപമറട്ട് നറിരകറിൽനറിനസം 20%-പത്തെകപ്പോള് തപ്പോഴ്ന്ന നറിരകട്ട് പരഖടപടുത്തെറിയ

ടടെണറുകേടളലപ്പോസം  കേനൗൺസറിൽ  നറിരസറിക്കുകേയുസം  റന്നീ-ടടെണര്  ടചേയട്ട്  എസറിപമററിടനകപ്പോള്

ഉയര്ന  നറിരക്കുള്ള  ഏകേ  ടടെണര്  ലെഭറിചറിടള്ളതട്ട്  സന്വേന്നീകേരറിചട്ട്  പ്രവൃത്തെറി  ഏൽപറിക്കുകേയുസം

ടചേയറിടണട്ട്. ഇതുവഴെറി നഗരസഭയട്ട് 4,44,536 രൂപയുടടെ നഷസം സസംഭവറിച. 

പ്രവൃത്തെറിയുടടെ  ഗുണനറിലെവപ്പോരസം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതറിനപ്പോണട്ട്  പമൽ  പ്രകേപ്പോരമുള്ള

ടടെണറുകേള്  നറിരസറിചടതനപ്പോണട്ട്  ഓഡറിറട്ട്  അപനന്വേഷണത്തെറിനട്ട്  മറുപടെറിയപ്പോയറി  നഗരസഭ

അററിയറിചതട്ട്.  ടടെണര് ടഷഡകളറിൽ പരഖടപടുത്തെറിയ പ്രകേപ്പോരസം പ്രവൃത്തെറി നടെത്തെറിയറിടടണനട്ട്

എഞറിനന്നീയര് എസം. ബകറിൽ സപ്പോകഖ്യടപടുത്തെറിയതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ മപ്പോത്രപമ ബറിൽ

അനുവദറിക്കുകേയുള്ളൂ  എനറിരറിടക  കുറഞ  നറിരകട്ട്  പരഖടപടുത്തെറിയ  ടടെണര്

സന്വേന്നീകേരറിക്കുപമ്പപ്പോള്  ഗുണനറിലെവപ്പോരസം  കുറയുടമന  വപ്പോദസം  സന്വേന്നീകേപ്പോരഖ്യമല.  എസറിപമറട്ട്  തുകേയട്ട്

മപ്പോത്രസം  സപ്പോപങതറികേപ്പോനുമതറിയുസം  ഭരണപ്പോനുമതറിയുസം  ലെഭറിചതറിനപ്പോൽ  ആ  തുകേ  മപ്പോത്രസം  തൻ

വര്ഷസം പപ്പോസപ്പോക്കുകേയുസം അധറികേ തുകേ തുടെര്നള്ള വര്ഷത്തെറിൽ പപ്രപ്പോജക്ടറിൽ ഉള്ടപടുത്തെറി

നൽകുകേയുസം  ടചേയറിടണട്ട്.  അതുടകേപ്പോണട്ട്  തുടെര്നള്ള  വര്ഷങ്ങളറിടലെ  പപ്രപ്പോജക്ടട്ട്  കൂടെറി

പരറിഗണറിക്കുപമ്പപ്പോള്  നഷത്തുകേ  വന്നീണ്ടുസം  വര്ദറിക്കുനണട്ട്.  തൻ  വര്ഷടത്തെ  നഷത്തെറിടന്റെ

(4,44,536 രൂപ) വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് ചുവടടെ പചേര്ക്കുന:



53

ക്രമ
നമ്പര്

പ്രവൃത്തെറി
യുടടെ
പപരട്ട്/
ഫെയൽ
നമ്പര്

അടെങൽ ലെഭറിച
ടടെണറുകേളു
ടടെ വറിവരസം

റന്നീ ടടെണര്
നടെത്തെറി

അസംഗന്നീകേരറി
ചതറിടന്റെ
വറിവരസം

നൽകേറിയ
തുകേ

ടടെണര്
നറിരസറി
കപ്പോതറിരു

ടന
ങറിൽ

നൽപകേ
ണ തുകേ

നഷസം ബറിൽ
നമ്പര് /
തന്നീയതറി
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 കുണറിൽ
പറപ്പോഡട്ട്
പകേപ്പോൺ
ക്രന്നീററിസംഗട്ട്
ഇ 1-
16835/11

1,36,000
പപ്പോൻ
ഫെണട്ട്

പറി.  സറി.
സുപരഷട്ട്
-24.999%
കുറവട്ട്.
എ.പറി.
സുബയര്  -
5.47%
കുറവട്ട്

ടകേ.  
ബപ്പോലെകൃഷ്ണൻ

8%
കൂടുതൽ

1,36,000 1,02,001
(24.999%
കുറവട്ട്)
പ്രവ  ത്തെറി
മൂലെഖ്യസം  -
1,36,000
(ടടെണര്
എകസറിനു
പവണറി)

33,999 61/11-
12/
തന്നീയതറി
12-3-
2012

2 മടെറിചറിക്കു
നട്ട്
നടെവഴെറി
പകേപ്പോൺ
ക്രന്നീററിസംഗട്ട്
ഇ 1-
16834/11

3,60,000 പറി.
പമപ്പോഹനൻ
– 19.99%
കുറവട്ട്  ടകേ.
പ്രസപ്പോദട്ട്  -
14.99%
കുറവട്ട്
വറി.പറി.
സപനപ്പോഷട്ട്-
24.999%
കുറവട്ട്.
എ.ആര്.
രവറികുമപ്പോര് -
19.9999%
കുറവട്ട്

പറി.
പമപ്പോഹനൻ
8%
കൂടുതൽ

3,50,000 2,62,503
(24.999%
കുറവട്ട്)
പ്രവൃത്തെറി
മൂലെഖ്യസം  -
3,50,000

87,497 36/11-
12/
തന്നീയതറി
9-2-
2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 കേമ്പനറിപ
ടെറി  പറപ്പോഡട്ട്
ടമറലെറിസംഗട്ട്
ഇ 1-
17004/11

3,67,000 പറി.ടകേ.
മുഹമദപ്പോലെറി -
19.1%
കുറവട്ട്.
അബ്ദുള്
കേബന്നീര്  -

എ.ആര്.
രവറികുമപ്പോര്
-  8%
കൂടുതൽ

3,67,000 2,76,718
(24.6%
കുറവട്ട്)

90,282 109/11-
12
തന്നീയതറി
31-3-
2012
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3.2%
കുറവട്ട്.
എ.പറി.
അബൂബകര്
-  13.6%
കുറവട്ട്.
എ.ആര്.
രവറികുമപ്പോര് -
18.5%
കുറവട്ട്.  പറി.
ചേന്ദ്രൻ  –
24.6%
കുറവട്ട്

4 ടസമപ്പോൽകട്ട്
പറപ്പോഡട്ട്
ലെകസം
വന്നീടെട്ട്
പറപ്പോഡട്ട്
മബ
മലെൻ
പകേപ്പോൺ
ക്രന്നീററിസംഗട്ട്
ഇ 1-
16944/11

192000 വറി.പറി.
പഗപ്പോപപ്പോലെകൃ
ഷ്ണൻ  –
24.99%
കുറവട്ട്.
എ.പറി
.സുബയര്  -
5%  കുറവട്ട്.
എ.ആര്.
രവറികുമപ്പോര് -

19.999%
കുറവട്ട്.  പറി.
ചേന്ദ്രൻ  -
18.7%
കുറവട്ട്.

ടകേ.
ഉണറികൃഷ്ണൻ
-

8%
കൂടുതൽ

1,91,055 1,32,695

(പ്രവൃത്തെറി
മൂലെഖ്യസം-
1,76,903
–
24.99%

44,208
കുറവട്ട്.

----------

1,32,695)

58360 52/11-
12

തന്നീയതറി

12-3-
2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 അസംഗൻ
വപ്പോടെറി
പറപ്പോഡട്ട്
പകേപ്പോൺ
ക്രന്നീററിസംഗട്ട്
പതപ്പോടകര
ഇ 1-

96,000 വറി.പറി.
സപനപ്പോഷട്ട്  -
24.999%
കുറവട്ട്.
ടകേ.ഉണറികൃ
ഷ്ണൻ-

എ.ആര്.
രവറികുമപ്പോര്
-  20%
കുറവട്ട്.

76,800 72001
(പ്രവൃത്തെറി
മൂലെഖ്യസം -

96000)

4799 43/11-
12/

തന്നീയതറി
29-2-
2012
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16886/11 19.99%
കുറവട്ട്.  പറി.
പമപ്പോഹനൻ
19.99%
കുറവട്ട്

6 മത്തെകൽ

നടെവഴെറി
പകേപ്പോൺ
ക്രന്നീററിസംഗട്ട്
ഇ 1-
16897/11

1,37,000 വറി.  പറി.
സപനപ്പോഷട്ട്-
24.999%
കുറവട്ട്.
എ.ആര്.
രവറികുമപ്പോര് -
19.999%
കുറവട്ട്.  ററി.
റന്നീബൻ  -
19.99%
കുറവട്ട്.  ടകേ.
ശന്നീകേണ്ഠൻ-

9% കുറവട്ട്.

എസം.ടകേ.
പനൗപലെപ്പോസട്ട്-
8%
കൂടുതൽ.

1,37,000 1,02,751 34249 67/11-
12
തന്നീയതറി
19-3-
2012

7 ചേപ്പോത്തെൻ
പറപ്പോഡട്ട്
പകേപ്പോൺ
ക്രന്നീററിസംഗട്ട്

ഇ 1-
16894/11

2,60,000 ടകേ.ററി.
മുഹമദട്ട്
ബഷന്നീര്  -
3.29%
കുറവട്ട്.
എസം.ടെറി.
അബ്ദുള്
കേബന്നീര്  -
9.3%
കുറവട്ട്.  
പറി.സറി.
സുപരഷട്ട് -

24.99%
കുറവട്ട്.

പറി. സറി.

സുപരഷട്ട്-

8%
കൂടുതൽ

2,60,000 1,95,026 64,974 86/11-
12

തന്നീയ
തറി

31-3-
2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 മമത്രന്നീ
മലെൻ
പറപ്പോഡട്ട്
പസപ്പോളറിസംഗട്ട്,
ടമറലെറിസംഗട്ട്
&
ടെപ്പോററിസംഗട്ട്

4,03,100 ടകേ.
ബപ്പോലെകൃഷ്ണൻ-

17.8%
കുറവട്ട്.  വറി
പറി.
സപനപ്പോഷട്ട്-
18.8%

ടകേ.
പ്രസപ്പോദട്ട് -

8%
അധറികേസം

3,17,606 2,47,230
(പ്രവൃത്തെറി
മൂലെഖ്യസം-
4,03,100
ടടെണര്
22.2%
കുറവട്ട്  -

70,376 126/11-
12
തന്നീയതറി
31-3-
2012
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ഇ 1-
16861/11

കുറവട്ട്.
പറി.ചേന്ദ്രൻ -
22.2%
കുറവട്ട്

89,488
(-)  ടെപ്പോര്
വറിലെ-
46,996
ടെപ്പോര്
അധറികേ
വറിലെ-
17,766
ബപ്പോരൽ
വറിലെ-
1,620
2,47,230)

ആടകേ 444536

 പമൽ  പ്രവൃത്തെറികേളറിൽ,  കുറഞ  നറിരകട്ട്  നറിരപ്പോകേരറിചതുമൂലെസം  നഗരസഭയ്ക്കുണപ്പോയ
നഷത്തെറിനട്ട്  ഉത്തെരവപ്പോദറികേളപ്പോയ  നഗരസഭപ്പോ  എഞറിനന്നീയറുടടെയുസം  കേനൗൺസറിൽ
അസംഗങ്ങളുടടെയുസം പപരട്ട് വറിവരസം ചുവടടെ പചേര്ക്കുന:

പപരുസം
ഉപദഖ്യപ്പോഗപപരുസം

ഔപദഖ്യപ്പോഗറികേ വറിലെപ്പോസസം സറിര വറിലെപ്പോസസം

1 2 3
എസം.  ടകേ.  സുഭപ്പോഷട്ട്,
മുനറിസറിപൽ
എഞറിനന്നീയര്

അസറിസന്റെട്ട് എകറികേകടന്നീവട്ട് എഞറിനന്നീയര്,
എൽ. എസട്ട്. ജറി. ഡറി. സബട്ട് ഡറിവറിഷൻ,
തൃത്തെപ്പോലെ പബ്ലപ്പോകട്ട് പഞപ്പോയത്തെട്ട്,
കൂറനപ്പോടെട്ട് പറി. ഒ., പപ്പോലെകപ്പോടെട്ട് ജറില.

മണപ്പോപശ്ശേരറി വന്നീടെട്ട്,
ടകേപ്പോരടറി പറി.ഒ.,
തൃശ്ശൂര് - 680 308

വപ്പോര്ഡട്ട് ടമമ്പര്മപ്പോര്

ടെറി. ടകേ. വറിൻടസന്റെട്ട് ചേപ്പോപ്രത്തെട്ട്, വപരപ്പോടെട്ട് പറി. ഒ.,
ഒറപപ്പോലെസം,
പറിൻ -679 102

ബറി. സുജപ്പോത 3/319,  ബപദഴ്സട്ട്  പകേപ്പോളനറി,
വപരപ്പോടെട്ട്  പറി.  ഒ.,  
ഒറപപ്പോലെസം - 679 102

അബ്ദുള് നപ്പോസര് ടകേ. കുനസംകേപ്പോടറിൽ  വന്നീടെട്ട്,
വപരപ്പോടെട്ട് പറി. ഒ., ഒറപപ്പോലെസം

1 2 3

സറി. ശന്നീകുമപ്പോര് പകേപ്പോമ്പള വന്നീടെട്ട്,  പതപ്പോടകര
പറി. ഒ., ഒറപപ്പോലെസം

പ്രറിയ മഠടത്തെപ്പോടെറി  വന്നീടെട്ട്,  പതപ്പോടകര
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പറി. ഒ., ഒറപപ്പോലെസം

സുജപ്പോത പനങ്ങപ്പോടവളപറിൽ,
ഒറപപ്പോലെസം.

ടകേ. കൃഷ്ണകുമപ്പോര് മനകസംപപ്പോടട്ട്,  പവപങ്ങരറി
പകത്രത്തെറിനട്ട്  സമന്നീപസം,
ഒറപപ്പോലെസം - 679 101

പറി.  എസം.  അബ്ദുള്
ജലെന്നീൽ

പടെറികമണറിൽ  ഹനൗസട്ട്,
ഈസട്ട് ഒറപപ്പോലെസം, ഒറപപ്പോലെസം 

ടഷറന്നീന സപ്പോലെറിഹട്ട് ടഷറന്നീന  മൻസറിൽ,
പൂളക്കുണട്ട്, ഒറപപ്പോലെസം പറി. ഒ.

ടകേ. രപ്പോപജഷട്ട് കേളത്തെറിൽ  ഹനൗസട്ട്,
പപ്പോലെപ്പുറസം  പറി.  ഒ.,
ഒറപപ്പോലെസം - 679 103

ശശറിധരൻ പടെറിഞപ്പോര്കര,
പടെറിഞപ്പോര്കര  വന്നീടെട്ട്,
പപ്പോലെപ്പുറസം  പറി.  ഒ.,
ഒറപപ്പോലെസം - 679 103

ചേറിത്ര ചേവതപറമ്പറിൽ,
പപ്പോലെപ്പുറസം  പറി.  ഒ.,
ഒറപപ്പോലെസം - 679 103

പപ്പോര്വതറി മുതലെറിയപ്പോര്  ടതരുവട്ട്,
പപ്പോലെപ്പുറസം  പറി.  ഒ.,
ഒറപപ്പോലെസം - 679 103

1 2 3

ടെറി. ടകേ. ഉണറികൃഷ്ണൻ ടതപകകപ്പോടറിൽ,
പപ്പോലെപ്പുറസം  പറി.  ഒ.,
ഒറപപ്പോലെസം - 679 103
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എ. പറി. ലെത പുത്തെൻപുരയൽ, പപ്പോലെപ്പുറസം
പറി. ഒ., ഒറപപ്പോലെസം

രപ്പോമചേന്ദ്രൻ നപ്പോയര്വന്നീടറിൽപടെറി ഹനൗസട്ട്,
പപ്പോലെപ്പുറസം പറി. ഒ., ഒറപപ്പോലെസം

എസട്ട്. ഗസംഗപ്പോധരൻ പുലെവര്  ഹനൗസട്ട്,  പപ്പോലെപ്പുറസം
പറി. ഒ., ഒറപപ്പോലെസം - 679 103

സറി. കുടറിശങരൻ ചേകറിങ്ങൽ  വന്നീടെട്ട്,  മന്നീറട്ട്ന,
എസട്ട്.ആര്.ടകേ.  നഗര്
(പറി.ഒ.), ഒറപപ്പോലെസം

ഗന്നീത തപ്പോഴെടത്തെനപ്പോയര്  വന്നീടറിൽ,
പപ്പോലെപ്പുറസം പറി. ഒ., ഒറപപ്പോലെസം

പജപ്പോസട്ട് പതപ്പോമസട്ട് ഇടെകളത്തൂര്  ഹനൗസട്ട്,
എസട്ട്.  ആര്.  ടകേ  നഗര്,
ഒറപപ്പോലെസം-679 103

റപ്പോണറി പതപ്പോമസട്ട് ഇടെകളത്തൂര്  ഹനൗസട്ട്,
എസട്ട്.  ആര്.  ടകേ  നഗര്,
ഒറപപ്പോലെസം-679 103

എസട്ട്. ടശൽവൻ രപ്പോജട്ട്  നറിവപ്പോസട്ട്,  ടതനടെറി
ബസപ്പോര്, ഒറപപ്പോലെസം-679 101

ഫെപ്പോത്തെറിമ സുഹറ കുനത്തെട്ട്  വന്നീടെട്ട്,  ഈസട്ട്
ഒറപപ്പോലെസം,  ഒറപപ്പോലെസം

സുമബദ മൂചറികൽ വന്നീടെട്ട്,  ഒറപപ്പോലെസം
പറി. ഒ.

1 2 3

പപ്പോറുക്കുടറി എരപ്പോണത്തെട്ട്  വന്നീടെട്ട്,
പത്മപ്പോലെയസം  പകേപ്പോസംപകട്ട്
പറപ്പോഡട്ട്, ഒറപപ്പോലെസം



60

ബപ്പോബ ടകേ. ടതനടെറി ബസപ്പോര്, ഒറപപ്പോലെസം

എസം. മുരളറി അണപ്പോൻടകേപ്പോടെറി
പറമ്പറിൽ, കേണറിയപ്പോസംപുറസം,
ഒറപപ്പോലെസം

ജപ്പോനകേറി പദവറി ശന്നീവറിജയസം,
കേണറിയപ്പോസംപുറസം  പറി.ഒ,
ഒറപപ്പോലെസം-679 104

വനജ പറി. സപ്പോരഥറി, പതപ്പോടകര പറി.ഒ,

ഒറപപ്പോലെസം-679 102

പബബറി വത്സലെ കേപ്പോത്തുള്ളറിപറമ്പറിൽ,

പതപ്പോടകര പറി.ഒ.,

ഒറപപ്പോലെസം-679 102

എ. ടകേ. പ്രബലെ എഴത്തെച്ഛൻകേളസംപറമ്പറിൽ,
പനമണ സനൗത്തെട്ട് പറി.  ഒ,
ഒറപപ്പോലെസം

ജയപ്പോനനൻ ടെറി.ആര്. പതപ്പോടപശ്ശേരറി, പനമണ 
സനൗത്തെട്ട് പറി. ഒ, 
ഒറപപ്പോലെസം-679 501

ഇ. ടകേ. രപ്പോധപ്പോകൃഷ്ണൻ എടെകപ്പോടറിൽ,  പനമണ
സനൗത്തെട്ട് പറി. ഒ., ഒറപപ്പോലെസം

ലെത മങ്ങപ്പോടട്ട്,  വപരപ്പോടെട്ട്  പറി.  ഒ.,
ഒറപപ്പോലെസം

വറി. ടകേ. പമപ്പോഹനൻ വടെപകപകേലെത്തെട്ട്,  വപരപ്പോടെട്ട്
പറി.ഒ., ഒറപപ്പോലെസം

പമൽ  ഖണറികേ  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിപലെയട്ട്  പരറിഗണറിക്കുന  വറിവരസം
22-4-2014-ടലെ എൽ. എഫെട്ട്. പറി4/140/2014 നമ്പര് കേത്തെട്ട് പ്രകേപ്പോരസം ഒറപപ്പോലെസം നഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററിടയ അററിയറിചടവങറിലസം മറുപടെറി ലെഭഖ്യമപ്പോയറിടറില. 

[പകേരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറുടടെ  2013-14  വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട്; ഓഡറിറട്ട് ഖണറികേ 4.8]
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ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട്ട്  സര്കപ്പോര്  നൽകേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം-II  ആയറി
പചേര്ത്തെറിരറിക്കുന. 

59.  ഒറപപ്പോലെസം നഗരസഭ നടെപറിലെപ്പോകറിയ വറിവറിധ ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട്ട് പ്രവൃത്തെറികേള്കപ്പോയറി
ടടെണര്  ലെഭറിചതറില്  എസറിപമറട്ട്  നറിരകറില്നറിനസം  20%പത്തെകപ്പോള്  തപ്പോഴ്ന്ന  നറിരകട്ട്
പരഖടപടുത്തെറിയ  ടടെണറുകേടളലപ്പോസം  നറിരസറിക്കുകേയുസം  റന്നീ-ടടെണര്  ടചേയട്ട്  എസറിപമററിപനകപ്പോള്
ഉയര്ന  നറിരക്കുള്ള  ഏകേ  ടടെണര്  ലെഭറിചറിടള്ളതട്ട്  സന്വേന്നീകേരറിചട്ട്  പ്രവൃത്തെറി  ഏലറിക്കുകേയുസം
ടചേയതറിലൂടടെ  നഗരസഭയട്ട്  4,44,536  രൂപയുടടെ  നഷസം  സസംഭവറിചതറിടന  സസംബന്ധറിചട്ട്
സമറിതറി വറിശദന്നീകേരണസം ആരപ്പോഞ. 

60.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  നഷത്തുകേയുടടെ  ബപ്പോദഖ്യത
ചുമത്തെറിയറിരറിക്കുനതട്ട്  36  കേനൗണ്സറിലെര്മപ്പോരുടടെയുസം  നറിര്വഹപണപ്പോപദഖ്യപ്പോഗസനപ്പോയറിരുന
മുനറിസറിപല്  എഞറിനന്നീയറുടടെയുസം  പപരറിലെപ്പോടണനസം  അവപരപ്പോപരപ്പോരുത്തെരുസം  12,015  രൂപ
വന്നീതസം അടെവപ്പോപകണതപ്പോടണനട്ട് കേപ്പോണറിചട്ട് ഓഡറിറട്ട് വകുപറില്നറിനസം നഗരസഭയറില് നറിനസം
പനപ്പോടന്നീസട്ട് നല്കേറിയറിടടണനസം 36  പപരറില് 14  ആളുകേള് മപ്പോത്രമപ്പോണട്ട് നപ്പോളറിതുവടര പ്രസ്തുത
തുകേ ഒടുകറിയറിരറിക്കുനടതനസം ടെറി  വറിഷയവമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട്ട്   നറിര്വഹപണപ്പോപദഖ്യപ്പോഗസ
നപ്പോയറിരുന  മുനറിസറിപല്  എഞറിനന്നീയര്  ഓഡറിറട്ട്   വകുപറിനട്ട്  നലറിയ  കേത്തെറില്  കുറഞ
നറിരകറിലള്ള  ടടെണറുകേള്  അസംഗന്നീകേരറികപ്പോവനതപ്പോടണനസം  എസറിപമറട്ട്  നറിരകറിപനകപ്പോള്
25% തപ്പോഴ് നതുസം 50% വടരയുള്ളതുമപ്പോയ നറിരക്കുകേള് പരഖടപടുത്തെറിയപ്പോല് കുറഞ നറിരകട്ട്
സന്വേന്നീകേരറികപ്പോവനതപ്പോടണനസം  കേരപ്പോറുകേപ്പോരനറില്  നറിനസം  ടപര്പഫെപ്പോമന്സട്ട്  ഗഖ്യപ്പോരണറി
ഈടെപ്പോകറി പ്രവൃത്തെറി ഏലറികണടമനമുള്ള പകേരള ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട്ട് മപ്പോനന്വേലെറിടലെ വഖ്യവസ
എഞറിനന്നീയര്  മുനറിസറിപല്  കേനൗണ്സറിലെറിടന്റെ  ശദയറില്ടപടുത്തെറിയറിരുനതപ്പോയറി
വഖ്യകമപ്പോകറിയറിടടണനസം ഒറപപ്പോലെസം നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ പബപ്പോധറിപറിച. 

61.  എനപ്പോല്  മുനറിസറിപല്  എഞറിനന്നീയറുടടെ  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശ  അനടത്തെ
കേനൗണ്സറില്  പയപ്പോഗത്തെറിടന്റെ  മറിനറിടട്ട്സറില്  പരഖടപടുത്തെറിയറിടറിടലനട്ട്  നറിയമസഭപ്പോ
ടസക്രപടററിയറട്ട്  അഡന്നീഷണല്  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  അററിയറിച.   ഓഡറിറട്ട്
പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട്ട്  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയപ്പോണട്ട്  ഓഡറിറട്ട്  വകുപറിനട്ട്  മറുപടെറി
നൽപകേണടതനറിരറിടക നറിര്വഹപണപ്പോപദഖ്യപ്പോഗസനപ്പോയറിരുന മുനറിസറിപല് എഞറിനന്നീയര് ടെറി
വറിഷയത്തെറില് സന്വേയസം  നഖ്യപ്പോയന്നീകേരറിചട്ട്  മറുപടെറി  നലറിയതട്ട്  തറികേചസം  നറിയമവറിരുദമപ്പോടണനട്ട്
ചൂണറികപ്പോണറിച  സമറിതറി  വഖ്യകമപ്പോയ  പരഖകേളുടടെ  അഭപ്പോവത്തെറില്  മുനറിസറിപല്
എഞറിനന്നീയറുടടെ  പ്രസ്തുത  മറുപടെറിടയ  മുഖവറിലെയ്ടകടുക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകേയറിടലനട്ട്
അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകേയുസം ടചേയ. 

62.  എസറിപമറട്ട് നറിരകറിപനകപ്പോള് 25% തപ്പോഴ്ന്നതുസം 50% വടരയുള്ളതുമപ്പോയ നറിരക്കുകേള്
പരഖടപടുത്തെറിയപ്പോല്  ടപര്പഫെപ്പോമന്സട്ട്  ഗഖ്യപ്പോരണറി  ഈടെപ്പോകറി  കുറഞ  നറിരകട്ട്
സന്വേന്നീകേരറികപ്പോടമനറിരറിടക  കുറഞ  നറിരകട്ട്  പരഖടപടുത്തെറിയറിരുന  ടടെണറുകേടളലപ്പോസം
നറിരസറിചട്ട് റന്നീ-ടടെണര് ടചേയട്ട് എസറിപമറട്ട് നറിരകറിപനകപ്പോള് 8% കൂടെറിയ തുകേയട്ട് കേരപ്പോറുറപറിച
നഗരസഭയുടടെ  ക്രമവറിരുദമപ്പോയ  നടെപടെറിയറില്  കേടുത്തെ  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തെറിയ  സമറിതറി
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പ്രസ്തുത  വറിഷയവമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട്ട്  പശഷറിക്കുന  നപഷപ്പോത്തെരവപ്പോദറികേളറില്നറിനസം
നപ്പോളറിതുവടര നഷത്തുകേ തറിരറിചപറിടെറികപ്പോത്തെതട്ട് സസംബന്ധറിചട്ട് വറിശദന്നീകേരണസം ആരപ്പോഞ. 

63.  നറിലെവറില്  22  കേനൗണ്സറിലെര്മപ്പോരുസം  മുനറിസറിപല് എ  ഞറിനന്നീയറുസംകൂടെറി  2,76,345
രൂപ  ഒടുക്കുവപ്പോനുടണനസം  തുകേ  തറിരറിചപറിടെറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  അവര്ടകതറിടര  റവനക
ററികവററി  നടെപടെറികേള്  സന്വേന്നീകേരറിചറിടടണനസം  ഒറപപ്പോലെസം  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി  മറുപടെറി
നലറിയപപപ്പോള്  പ്രസ്തുത  നടെപടെറികേള്  തന്വേരറിതടപടുത്തെറി   നപഷപ്പോത്തെരവപ്പോദറികേളറില്നറിനസം
നഷത്തുകേ ഈടെപ്പോകറി ആയതട്ട്  സസംബന്ധറിച ററിപപപ്പോര്                  ടട്ട്  അടെറിയനരമപ്പോയറി  ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട്
മുപഖന ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട്ട് സമറിതറി നറിര്പദശറിച. 

നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകേളുസം 

64.  ഒറപപ്പോലെസം  നഗരസഭ  നടെപറിലെപ്പോകറിയ  വറിവറിധ  ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട്ട്
പ്രവൃത്തെറികേള്കപ്പോയറി ടടെണര് ലെഭറിചതറിൽ എസറിപമറട്ട്  നറിരകറിൽനറിനസം  20%-പത്തെകപ്പോള് തപ്പോഴ്ന്ന
നറിരകട്ട്  പരഖടപടുത്തെറിയ  ടടെണറുകേടളലപ്പോസം  നറിരസറിക്കുകേയുസം  റന്നീ-ടടെണര്  ടചേയട്ട്
എസറിപമററിപനകപ്പോള് ഉയര്ന നറിരകറിലള്ള ഏകേ ടടെണര് ലെഭറിചറിടള്ളതട്ട്  സന്വേന്നീകേരറിചട്ട്
പ്രവൃത്തെറി  ഏലറിക്കുകേയുസം  ടചേയതറിലൂടടെ  നഗരസഭയട്ട്  4,44,536  രൂപയുടടെ  നഷസം
സസംഭവറിചതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  കുറഞ  നറിരകട്ട്  പരഖടപടുത്തെറിയറിരുന
ടടെണറുകേടളലപ്പോസം  നറിരസറിചട്ട്  റന്നീ-ടടെണര്  ടചേയട്ട്  എസറിപമറട്ട്  നറിരകറിടനകപ്പോള്  8%
കൂടെറിയ തുകേയട്ട്  കേരപ്പോര് ഉറപറിച നഗരസഭയുടടെ ക്രമവറിരുദമപ്പോയ നടെപടെറിയറിൽ സമറിതറി
കേടുത്തെ അതൃപറി പരഖടപടുത്തുന. 

65.  ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശങ്ങളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട്ട്  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയപ്പോണട്ട്
ഓഡറിറട്ട്  വകുപറിനട്ട്  മറുപടെറി  നൽപകേണടതനറിരറിടക,  പ്രസ്തുത  വറിഷയത്തെറിൽ  സന്വേയസം
നഖ്യപ്പോയന്നീകേരറിചട്ട്   ഓഡറിറട്ട്  വകുപറിനട്ട്  മറുപടെറി  നൽകേറിയ  നറിര്വഹണ  ഉപദഖ്യപ്പോഗസനപ്പോയറിരുന
മുനറിസറിപറിൽ  എഞറിനന്നീയറുടടെ  നടെപടെറി  തന്നീര്ത്തുസം  നറിയമവറിരുദമപ്പോടണനട്ട്  സമറിതറി
ചൂണറികപ്പോണറിക്കുന.  വഖ്യകമപ്പോയ  പരഖകേളുടടെ  അഭപ്പോവത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത  മറുപടെറി
മുഖവറിലെയ്ടകടുക്കുവപ്പോൻ സപ്പോധറിക്കുകേയറിടലനട്ട് സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന. 

66.  ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  നഷത്തുകേയുടടെ  ബപ്പോദഖ്യത
ചുമത്തെറിയറിരറിക്കുനതട്ട്  36   കേനൗൺസറിലെര്മപ്പോരുടടെയുസം  നറിര്വഹപണപ്പോപദഖ്യപ്പോഗ-
സനപ്പോയറിരുന മുനറിസറിപൽ  എഞറിനന്നീയറുടടെയുസം  പപരറിലെപ്പോടണനസം  അതറിൽ  14
ആളുകേള് മപ്പോത്രമപ്പോണട്ട് തുകേ ഒടുകറിയറിരറിക്കുനടതനസം 22 കേനൗൺസറിലെര്മപ്പോരുസം മുനറിസറിപൽ
എഞറിനന്നീയറുസംകൂടെറി  2,76,343  രൂപ  ഒടുക്കുവപ്പോനുടണനസം സമറിതറി  നറിരന്നീകറിക്കുന.  തുകേ
തറിരറിചപറിടെറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  നപഷപ്പോത്തെരവപ്പോദറികേളപ്പോയ  23  പപര്ടകതറിടര
സന്വേന്നീകേരറിചറിരറിക്കുന  ആര്.ആര്.  നടെപടെറികേള്  തന്വേരറിതടപടുത്തെറി  അവരറിൽനറിനസം
നഷത്തുകേ  ഈടെപ്പോകറി  ആയതട്ട്  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ഓഡറിറട്ട്  വകുപട്ട്  മുപഖന
ലെഭഖ്യമപ്പോകണടമനട്ട് സമറിതറി നറിര്പദശറിക്കുന. 
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ടപപ്പോതുശറിപപ്പോര്ശകേള് 

67.  ടടെണര്  നടെപടെറികേളറിലസം  മറസം  നഗരസഭകേളുടടെ  ഭപ്പോഗത്തെട്ട്  നറിനണപ്പോകുന
ക്രമപകടുകേള്  സസംബന്ധറിചട്ട്  2011-12  വര്ഷത്തെറിടലെ  ഓഡറിറട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിലസം
പരപ്പോമര്ശമുടണങറിലസം  നറിലെവറിലസം  അതട്ട്  തുടെര്നട്ട്  വരുനതപ്പോയറി  സമറിതറി
നറിരന്നീകറിക്കുന.  പഞപ്പോയത്തെട്ട്/മുനറിസറിപൽ കേനൗൺസറിൽ എടുക്കുന തന്നീരുമപ്പോനങ്ങളറിൽ
ചേടവറിരുദമപ്പോയറി  എടനങറിലമുടണങറിൽ  അതറിടനതറിടര  വറിപയപ്പോജനക്കുററിപട്ട്
പരഖടപടുത്തുകേ  എനതട്ട്  പഞപ്പോയത്തെട്ട്/നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുടടെ  ഉത്തെരവപ്പോദറിതന്വേമപ്പോടണനസം
എനപ്പോൽ  പഞപ്പോയത്തെട്ട്/മുനറിസറിപൽ  കേനൗൺസറിൽ  ക്രമവറിരുദമപ്പോയറി  തന്നീരുമപ്പോനങ്ങള്
എടുക്കുന  അവസരങ്ങളറിടലെലപ്പോസം ടസക്രടററിമപ്പോരുസം  അവര്കട്ട്  വഴെങ്ങുനതപ്പോയപ്പോണട്ട്
നറിലെവറിൽ  കേപ്പോണുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിക്കുനടതനസം  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  അതറിടന്റെടയലപ്പോസം
ടവളറിചത്തെറിൽ നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിമപ്പോടര  തങ്ങളുടടെ  ഉത്തെരവപ്പോദറിതന്വേങ്ങടളക്കുററിചട്ട്
പബപ്പോധവത്കേരറിക്കുനതറിനപ്പോയുസം,  ഭരണ  രസംഗത്തെട്ട്  മുനറിസറിപൽ  കേനൗൺസറിലെര്മപ്പോരുമപ്പോയറി  നല
ബന്ധസം  പുലെര്ത്തുനതട്ട്  സസംബന്ധറിചസം  മുനറിസറിപൽ  കേനൗൺസറിൽ  ക്രമവറിരുദമപ്പോയ
തന്നീരുമപ്പോനങ്ങടളടുക്കുന സപ്പോഹചേരഖ്യങ്ങളറില് ആയതട്ട് സസംബന്ധറിച വസ്തുതകേള് കേനൗണ്സറിലെറിടന
പബപ്പോദഖ്യടപടുത്തെറി നന്നീതറിയുകമപ്പോയ  തന്നീരുമപ്പോനങ്ങള് മകേടകപ്പോളനതട്ട് സസംബന്ധറിചടമലപ്പോസം ഒരു
ഇൻ-സര്വന്നീസട്ട്  പകേപ്പോഴ്സട്ട്  സസംഘടെറിപറിക്കുനതട്ട് ഇത്തെരത്തെറിലള്ള  ക്രമപകടുകേള്
ആവര്ത്തെറികപ്പോതറിരറിക്കുവപ്പോൻ  ഉപകേരറിക്കുടമനട്ട്  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുനപതപ്പോടടെപ്പോപസം അതറിനുള്ള
നടെപടെറികേള്  സന്വേന്നീകേരറികണടമനസം  സമറിതറി  തപദശസന്വേയസംഭരണ  വകുപറിപനപ്പോടെട്ട്
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന. 

68.  പകേരളത്തെറിടലെ  നഗരസഭകേടളപ്പോനസം  നഗരസഭപ്പോ  ചേടങ്ങള്ക്കുസം
നടെപടെറിക്രമങ്ങള്ക്കുസം  യപ്പോടതപ്പോരു  പ്രപ്പോധപ്പോനഖ്യവസം  നൽകുനറിടലനപ്പോണട്ട്  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടറിൽ  ഉള്ടപടുത്തെറിയറിരറിക്കുന  പലെ  ഓഡറിറട്ട്  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിലൂടടെയുസം
ടവളറിവപ്പോകുനടതനസം  സസംസപ്പോനടത്തെ  പലെ  തപദശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുസം
തങ്ങളുടടെ  ഉടെമസതയറിലള്ള ടപപ്പോതുമുതൽ മകേകേപ്പോരഖ്യസം  ടചേയ്യുനതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട്ട്
ധപ്പോരപ്പോളസം  അപപ്പോകേങ്ങള്  നറിലെനറിൽക്കുന  സപ്പോഹചേരഖ്യമപ്പോണുള്ളടതനസം  സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ഇപത  തുടെര്നട്ട്  നഗരസഭകേളുടടെ  പ്രവര്ത്തെനസം  സുതപ്പോരഖ്യമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി
തപദശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട്ട്  ടസക്രടററി,  നഗരകേപ്പോരഖ്യ  ഡയറക്ടര്  എനറിവരുടടെ
പനതൃതന്വേത്തെറിൽ  മപ്പോസസംപതപ്പോറുസം  മുനറിസറിപൽ  ടസക്രടററിമപ്പോരുടടെ  ററിവക  മന്നീററിസംഗട്ട്
നടെത്തുനതറിനുസം  തപദശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  കേന്നീഴെറിലള്ള  ആസ്തറിവറിവരങ്ങള്
പൂര്ണമപ്പോയുസം  കേമ്പകടര്വത്കേരറിക്കുനതറിനുസം,  ടടെണര്  നടെപടെറികേളുസം  മറസം  ഓൺമലെനപ്പോയറി
നടെപപ്പോകറി  അവയുടടെ  സുതപ്പോരഖ്യത  ഉറപപ്പോക്കുനതറിനുസം  തപദശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട്ട്
തന്നീരുമപ്പോനറിചറിടള്ളതപ്പോയറി  വകുപട്ട്  ടസക്രടററി  സമറിതറിയട്ട്  നൽകേറിയ  ഉറപട്ട്  നടെപറിലെപ്പോകറി
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ആയതറിടന്റെ  നറിലെവറിടലെ  സറിതറി  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  സമറിതറിയട്ട്  ലെഭഖ്യമപ്പോകണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന. 

69.  ബഹു.  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയട്ട്/ഓഡറിറട്ട്  വകുപറിനട്ട്  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി
മറുപടെറി  നൽകുന  കേപ്പോരഖ്യത്തെറിൽ  തപദശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെയുസം  ഭരണ
വകുപറിടന്റെയുസം  ഭപ്പോഗത്തുനറിനട്ട്  ഗുരുതരമപ്പോയ  കേപ്പോലെതപ്പോമസമപ്പോണട്ട്  ഉണപ്പോകുനടതനട്ട്
സമറിതറി നറിരന്നീകറിക്കുന. നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെയുസം ഓഡറിററിടന്റെയുസം പ്രപ്പോധപ്പോനഖ്യടത്തെ
സസംബന്ധറിചട്ട്  പഞപ്പോയത്തെട്ട്/നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിമപ്പോര്ക്കുസം  ഭരണ  വകുപട്ട്
ഉപദഖ്യപ്പോഗസര്ക്കുസം മതറിയപ്പോയ നറിര്പദശങ്ങള് നല്കുനതറിനുസം ഓഡറിറട്ട് പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപനലള്ള
മറുപടെറികേള്  ചേടപ്രകേപ്പോരസം  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി  ലെഭഖ്യമപ്പോക്കുനതറിനുമുള്ള  നടെപടെറികേള്
സന്വേന്നീകേരറികണടമനട്ട് സമറിതറി നറിര്പദശറിക്കുന.

ടകേ. സുപരഷട്ട് കുറുപട്ട്,
തറിരുവനനപുരസം, അദഖ്യകന്,
2021 ജനുവരറി 21. പലെപ്പോകല് ഫെണട്ട് അകനൗണട്ട്സട്ട് കേമറിററി.
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അനുബനന്ധം   I

പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങളന്ധം ശനിപധാര്ശകളന്ധം

ക്രമ

നമ്പര്

ഖണനിക

നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
വകുപ്പെപ/സധാപനന്ധം

നനിഗമനങ്ങളന്ധം/ശനിപധാര്ശകളന്ധം

1 2 3 4

1 25,  27,
28,  29,
30,  31,
32,  33,
34

തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ

25. 2013-14  വര്ഷപത്തെ സമധാഹൃത
റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപലെ  പകധാലന്ധം  പഫെസനിപന
സന്ധംബനനിച്ച  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശങ്ങള
ദലെധാക്കല് ഫെണപ ഓഡനിറപ ആകനിപന
പരനിധനിയപ  പുറത്തുള്ളവയധാപണനന്ധം
അതനിനധാല്  അവ  നനിലെനനില്ക്കുന
തപലനമുള്ള  ദലെധാക്കല്  ഫെണപ
 ഡയറകറുപടെ  നനിലെപധാടെപ  സര്ക്കധാര്
തലെത്തെനില്  പരനിദശധാധനിക്കണപമനന്ധം
തുടെര് നടെപടെനികള സസ്വസ്വീകരനിക്കണപമനന്ധം
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

27.  പകധാലന്ധം പഫെസപ സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുവധാന
മുനനിസനിപ്പെല്  കകൗണ്സനിലെധാണപ  തസ്വീരുമധാന
പമടുത്തെപതങനിലന്ധം പനിനസ്വീടെപ കകൗണ്സനിലെനിപന
അന്ധംഗസ്വീകധാരമനിലധാപതയന്ധം  പഫെസപ
പറഗുദലെഷനനില് ഉളപപ്പെട്ടനിരുന യധാപതധാരു
നനിബനനകളന്ധം  നടെപടെനിക്രമങ്ങളന്ധം
പധാലെനിക്കധാപതയന്ധം,  സന്ധംഘധാടെക  സമനിതനിയപടെ
മധാതന്ധം തസ്വീരുമധാനങ്ങളപടെ അടെനിസധാന
ത്തെനിലെധാണപ  പകധാലന്ധം  പഫെസപ
സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുപമനന്ധം  സമനിതനി
മനസനിലെധാക്കുന.  പകധാലന്ധം പഫെസ്റ്റുമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ ഓദരധാ സധാളകധാരുന്ധം എത ദനിവസന്ധം
കച്ചവടെന്ധം  നടെത്തെനിപയനതനിപന
സന്ധംബനനിദച്ചധാ, പഫെസപ  ദസ്വീര്ഘനിപ്പെനിച്ച
കധാലെയളവനില്  പുതനിയതധായനി  ഏപതങനിലന്ധം
കച്ചവടെക്കധാര്  സധാളകള  ഏപറടുത്തെനി
രുദനധാ     എനതനിപന          സന്ധംബനനിദച്ചധാ
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ഉള്ള  യധാപതധാരു ദരഖകളന്ധം  നനിലെവനില്
ദകധാര്പ്പെദറഷനനില്  ലെഭഭ്യമപലനന്ധം  മധാതമല പകധാലന്ധം
പഫെസപ  നടെത്തെനിപ്പുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  വരവപ
പചെലെവുകപളധാനന്ധം സന്ധംഘധാടെക  സമനിതനി
നധാളനിതുവപര  ദകധാര്പ്പെദറഷനനില്  ഹധാജരധാക്കനി
യനിട്ടനിപലനന്ധം സമനിതനി നനിരസ്വീകനിക്കുന. 

28. പകധാലന്ധം പഫെസപ നടെത്തെനിപ്പുമധായനി ബനപപ്പെട്ടപ
ദകധാര്പ്പെദറഷന  അധനികൃതരുപടെ  ഭധാഗത്തെപ
നനിനമുണധായ  കടുത്തെ  അനധാസയധാണപ  രണര
ദകധാടെനി  രൂപയനിലെധനികന്ധം  വരുന  വലെനിയ
സധാമ്പത്തെനിക  ബധാദഭ്യതയപ  കധാരണമധായപതനപ
സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന.  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനങ്ങളപടെ  ആഭനിമുഖഭ്യത്തെനില്
നടെത്തെപപ്പെടുന ദമളകളപടെ  വരവുപചെലെവപ
കണക്കുകളപടെയന്ധം  മറന്ധം പൂര്ണ്ണമധായ ഉത്തെരവധാദനിതസ്വന്ധം
പ്രസ്തുത തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സധാപനങ്ങളനില്
മധാതന്ധം  നനികനിപ്തമധാപണനനിരനിപക്ക,  പകധാലന്ധം
പഫെസപ  നടെത്തെനിപ്പെനിപന  സഹധായനിക്കുനതനിനധായനി
മധാതന്ധം  രൂപസ്വീകരനിക്ക  പപ്പെട്ടനിരുന  സന്ധംഘധാടെക
സമനിതനിയപ  പഫെസ്റ്റുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  സുപ്രധധാന
തസ്വീരുമധാനങ്ങള  കകപക്കധാള്ളുനതനിനുന്ധം
മുനനിസനിപ്പെല് കകൗണ് സനിലെനിപന അധനികരനിച്ചപ
പ്രവര്ത്തെനിക്കുനതനിനുന്ധം  യധാപതധാരു  അധനികധാരവു
മുണധായനിരുനനിപലനപ സമനിതനി അഭനിപ്രധായപപ്പെടുന.

29.  പകധാലന്ധം  പഫെസപ  നടെത്തെനിപ്പെനിപലെ
ക്രമദക്കടുകളപടെ പവളനിച്ചത്തെനില്,  തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങളപടെ  ആഭനിമുഖഭ്യത്തെനില്
നടെത്തുന ദമളകളപടെ  പൂര്ണ്ണമധായ  ഉത്തെരവധാദനിതസ്വ
പ്രസ്തുത   തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ     സധാപനങ്ങളനില് 

270/2021.
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മധാതന്ധം  നനികനിപ്തമധായനിരനിക്കുപമനന്ധം,  പഫെസപ
പറഗുദലെഷനനില്  നനിര്ദദ്ദേശനിച്ചനിരനിക്കുന
നനിബനനകളക്കുന്ധം നടെപടെനിക്രമങ്ങളക്കുന്ധം
വനിദധയമധായനി  മധാതദമ ദമളകള  സന്ധംഘടെനിപ്പെനി
ക്കധാവൂപവനന്ധം  പഫെസപ  നടെത്തെനിപ്പെനിപന
സഹധായനിക്കുനതനിനധായനി മധാതന്ധം രൂപസ്വീകരനിക്ക
പപ്പെടുന  സന്ധംഘധാടെക  സമനിതനികളക്കപ
ദമളകളമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  വരവുപചെലെവപ
കണക്കുകള  കകകധാരഭ്യന്ധം  പചെയ്യുനതനിനുന്ധം  മറപ
സുപ്രധധാന തസ്വീരുമധാനങ്ങള കകപക്കധാള്ളുനതനിനുന്ധം
യധാപതധാരു  അധനികധാരവുന്ധം  ഉണധായനിരനിക്കു
നതപലനന്ധം  അറനിയനിച്ചുപകധാണപ  എലധാ  തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങളക്കുന്ധം  കര്ശന
നനിര്ദദ്ദേശന്ധം  നല്കണപമനന്ധം  പ്രസ്തുത
നനിര്ദദ്ദേശങ്ങള പധാലെനിക്കപപ്പെടുനപണനപ
നനിര്ബനമധായന്ധം ഉറപ്പെപ  വരുത്തെണപമനന്ധം
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന. 

30.  പകധാലന്ധം  പഫെസ്റ്റുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ
ദകധാര്പ്പെദറഷന അധനികൃതര് വലെനിപയധാരു തുക
ഫെസ്വീസധായനി  നല്കനി  വരപ്പെനിച്ച,  ഏകദദശന്ധം  5
ദകധാടെനി രൂപയനിലെധനികന്ധം മതനിപ്പുവനിലെ വരുന 46
ചെനിതങ്ങള സന്ധംരകനിക്കുനതനിനുള്ള യധാപതധാരു
നടെപടെനികളന്ധം  നധാളനിതുവപരയധായനി
ദകധാര്പ്പെദറഷന  അധനികൃതരുപടെ  ഭധാഗത്തു
നനിനന്ധം ഉണധായനിട്ടനിപലനപ  സമനിതനിയപ
ദബധാദഭ്യമധാകുന.  നല രസ്വീതനിയനില് സന്ധംരകനി
ക്കുനതനിനുന്ധം  എലധാവര്ക്കുന്ധം  ആസസ്വദനിക്കു
നതനിനുമധായനി  പ്രസ്തുത  ചെനിതങ്ങള  മമ്യൂസനിയ
ങ്ങളനിദലെയ്ദക്കധാ  ആര്ട്ടപ  ഗഭ്യധാലെറനികളനി
ദലെയ്ദക്കധാ  മധാറനതനിനുദവണ  അടെനിയന്തര
നടെപടെനി  സസ്വസ്വീകരനിക്കണപമനപ  സമനിതനി
ദകധാര്പ്പെദറഷന  അധനികൃതദരധാടെപ
ആവശഭ്യപപ്പെടുന .
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31.  സമധാഹൃത  ഓഡനിറപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനില്
ഉളപപ്പെട്ടതുന്ധം  നനിയമസഭധാ  സമനിതനിയപടെ
പരനിഗണനയനിലെനിരനിക്കുനതുമധായ  പകധാലന്ധം
പഫെസപ  നടെത്തെനിപ്പുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട
വനിഷയങ്ങളനില്  സമനിതനിയപടെ  ശനിപധാര്ശ
യനിലധാപത  പരധാമര്ശവനിദധയരധായ  വഭ്യകനികപള
ചെധാര്ജപ/  സര്ചെധാര്ജപ  നടെപടെനി  കളനില്നനിനന്ധം
ഒഴനിവധാക്കനിയതധായനി  അറനിയനിച്ചുപകധാണപ
ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനില്നനിനന്ധം  കത്തെപ
നല്കനിയതധായനി  പതളനിപവടുപ്പെപ  ദയധാഗത്തെനില്
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെപ  പസക്രട്ടറനി
അറനിയനിച്ചനിരുന.   നനിയമസഭധാ  സമനിതനിയപടെ
പരനിഗണനയനിലെനിരനിക്കുന  വനിഷയത്തെനില്
സമനിതനിയപടെ  ശനിപധാര്ശയപടെ  അടെനിസധാനത്തെനില്
മധാതദമ  തസ്വീരുമധാനങ്ങള  സസ്വസ്വീകരനിക്കധാവൂ
പവനനിരനിപക്ക  അതനിനപ  വനിരുദമധായനി
സസ്വന്തമധായനി  തസ്വീരുമധാനപമടുത്തെ  ഓഡനിറപ
വകുപ്പെനിപന  നടെപടെനി  തസ്വീര്ത്തുന്ധം  ഔചെനിതഭ്യ
രഹനിതമധാപണനപ  സമനിതനി  ചൂണനിക്കധാണനിക്കുന.
ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിപന  നടെപടെനിപയ  നനിയമസഭധാ
സമനിതനിപയ  അധനിദകപനിക്കുനതനിനപ  തുലെഭ്യമധായനി
മധാതദമ  കണക്കധാക്കുവധാന  സധാധനിക്കുകയള
പവനന്ധം  അതനിനധാല്തപന  പ്രസ്തുത
നടെപടെനിപയ  അന്ധംഗസ്വീകരനിക്കുവധാനധാ  കനിപലനന്ധം
സമനിതനി  അഭനിപ്രധായപപ്പെടുന.  നനിയമസഭധാ
സമനിതനിയപടെ  പരനിഗണനയനിലെനിരനിക്കുന
വനിഷയത്തെനില്  സസ്വന്തമധായനി തസ്വീരുമധാനപമടു
ക്കുവധാന    സന്ധംസധാന ഓഡനിറപ വകുപ്പെനിനപ
അധനികധാര  മനിപലനനിരനിപക്ക,  ഓഡനിറപ
വകുപ്പെപ  പകധാലന്ധം  പഫെസപ  നടെത്തെനിപ്പെനിപലെ
ക്രമദക്കടുകള മധായനി  ബനപ്പെട്ട ഓഡനിറപ
പരധാമര്ശങ്ങളനിദന്മേല്  സസ്വസ്വീകരനിച്ച എലധാ
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തസ്വീരുമധാനങ്ങളന്ധം  അടെനിയന്തരമധായനി  റദ്ദേപ
പചെയപ  സമനിതനിയപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലെഭഭ്യമധാക്ക
ണപമനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

32.  പകധാലന്ധം  പഫെസപ  നടെത്തെനിപ്പുമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  തസ്വീരുമധാനങ്ങള  കക
പക്കധാണതനിലന്ധം വരവുപചെലെവപ  കണക്കുകള
കകകധാരഭ്യന്ധം  പചെയതനിലന്ധം,  തുക  യഥധാസമയന്ധം
മുനനിസനിപ്പെല് ഫെണനില് അടെവപ  വരുത്തുനതനിലന്ധം
ദകധാര്പ്പെദറഷന  അധനികൃതരുപടെ  ഭധാഗത്തെപ
നനിനമുണധായ അലെന്ധംഭധാവവുന്ധം നനിരുത്തെരവധാദപരമധായ
സമസ്വീപനവുമധാണപ  പഫെസപ  നടെത്തെനിപ്പുമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  എലധാ  അപധാകങ്ങളക്കുന്ധം  കധാരണ
മധായപതനന്ധം  ആധനികധാരനികമധായ  ദരഖകളപടെ
അഭധാവത്തെനില്  ദകധാര്പ്പെദറഷന  അധനികൃതര്
നല്കുന  യധാപതധാരു  വനിശദസ്വീകരണവുന്ധം  നനിലെവനില്
മുഖവനിലെയ്പക്കടുക്കുവധാന സധാധനിക്കുകയനിപലനന്ധം
സമനിതനി അഭനിപ്രധായപപ്പെടുന.  പകധാലന്ധം പഫെസപ
നടെത്തെനിപ്പെനിപലെ  ക്രമദക്കടുകള  സന്ധംബനനിച്ച
വനിജനിലെനസപ  അദനസ്വഷണ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലെഭഭ്യമധാക്കണപമനപ  സമനിതനി  ആവര്ത്തെനിച്ചപ
ആവശഭ്യപപ്പെട്ടനിടന്ധം  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെപ
രണപ  വര്ഷങ്ങളക്കുദശഷവുന്ധം  ആയതപ
ലെഭഭ്യമധാക്കധാത്തെതനില് സമനിതനി കടുത്തെ അതൃപ്തനി
ദരഖപപ്പെടുത്തുന. 

33.  പകധാലന്ധം  പഫെസപ  നടെത്തെനിപ്പെനിപലെ
ക്രമദക്കടുകളമധായനി ബനപപ്പെട്ടപ വനിജനിലെനസപ
വകുപ്പെപ  സസ്വസ്വീകരനിദക്കണ  നടെപടെനികപളലധാന്ധം
സസ്വസ്വീകരനിച്ചപ  കഴനിഞ്ഞതധായന്ധം, വനിജനിലെനസപ
ഡയറകര് നല്കനിയ ശനിപധാര്ശപ്രകധാരന്ധം
സര്ക്കധാര്  തദദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണ വകുപ്പെപ
ഇദനണല് വനിജനിലെനസപ    വനിഭധാഗപത്തെ   പകധാണപ
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അദനസ്വഷനിപ്പെനിച്ചപ  ആവശഭ്യമധായ  തുടെര്
നടെപടെനി  സസ്വസ്വീകരനിക്കണപമനന്ധം  തുടെര്നപ
വനിജനിലെനസപ  വകുപ്പെപ  മുദഖന
സസ്വസ്വീകരനിദക്കണ  എപന്തങനിലന്ധം  നനിയമ
നടെപടെനി  ആവശഭ്യമധാപണങനില്  ആയതപ
അറനിയനിക്കുവധാനുന്ധം  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെനിദനധാടെപ  നനിര്ദദ്ദേശനിച്ചനിരുനപവനന്ധം
എനധാല്  ഭരണ  വകുപ്പെനിപന  ഭധാഗത്തു
നനിനന്ധം  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തെനില്  യധാപതധാരു
തുടെര്നടെപടെനികളന്ധം  സസ്വസ്വീകരനിച്ചനിട്ടനിപലനന്ധം
സമനിതനി നനിരസ്വീകനിക്കുന. 

34. സമനിതനിനനിര്ദദ്ദേശങ്ങള  പധാലെനിക്കുനതനില്
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെനിപന  ഭധാഗത്തെപ
നനിനണധാകുന  ഉദധാസസ്വീനമധായ  നനിലെപധാടെനിലന്ധം
നനിരുത്തെരവധാദപരമധായ  സമസ്വീപനത്തെനിലന്ധം
സമനിതനി  കടുത്തെ  അതൃപ്തനി  ദരഖപപ്പെടുത്തുന.
ഭരണ  വകുപ്പെപ  അധനികൃതരുപടെ  പ്രസ്തുത
നനിലെപധാടെനിപന  കുറകരമധായ  അനധാസയധായനി
മധാതദമ  കണക്കധാക്കുവധാന  സധാധനിക്കുകയള
പവനപ  അഭനിപ്രധായപപ്പെടുനദതധാപടെധാപ്പെന്ധം
പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തെനില്  അടെനിയന്തരമധായനി
ഇടെപപട്ടപ  ഇതപ  സന്ധംബനനിച്ച  സമനിതനി
നനി  ര്ദദ്ദേശങ്ങള  പധാലെനിക്കുനതുമധായനി
ബനപപ്പെട്ട ക ര്ശന  നനിര്ദദ്ദേശങ്ങള
ഉദദഭ്യധാഗസര്ക്കപ  നല്കണപമനന്ധം  ആയതപ
പധാലെനിക്കുനപണനപ നനി ര്ബനമധായന്ധം ഉറപ്പെപ
വരുത്തെണപമനന്ധം  സമനിതനി  ഭരണ
വകുപ്പെനിദനധാടെപ  നനി ര്ദദ്ദേശനിക്കുന.   പകധാലന്ധം
പഫെസപ  നടെത്തെനിപ്പുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട
ക്രമദക്കടുകപള  സന്ധംബനനിച്ചപ തദദ്ദേശസസ്വയന്ധം
ഭരണ  വകുപ്പെനിപന  ഇദനണല്  വനിജനിലെനസപ
വനിഭധാഗപത്തെപക്കധാണപ  അദനസ്വഷനിപ്പെനിച്ചപ  മൂനപ
മധാസത്തെനിനുള്ളനില്  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലെഭഭ്യമധാക്കണ
പമനന്ധം സമനിതനി  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധം
ഭരണ    വകുപ്പെനിദനധാടെപ       നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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2 37 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ വകുപ്പെപ 2008-09  വര്ഷപത്തെ  ഓഡനിറപ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപലെ  പരധാമര്ശത്തെനിപന
അടെനിസധാനത്തെനില്  തൃശ്ശൂര്  നഗരസഭ
തങ്ങളപടെ  അധസ്വീനതയനില്  വരുന
കടെമുറനികള,  മറപ  വഭ്യധാപധാര  സധാപനങ്ങള
എനനിവ  കലെസനസപ  ഫെസ്വീ  വഭ്യവസയനില്
ഏലനിച്ചപ  പകധാടുക്കുനതപ  സന്ധംബനനിച്ചപ
പുതനിയ നനിബനനകള ഉളപപ്പെടുത്തുകയന്ധം
പ്രസ്തുത  നനിബനനകളക്കപ  വനിദധയമധായനി
വധാടെക  ഈടെധാക്കുകയന്ധം  പചെയതനിലൂപടെ
നഗരസഭയപടെ  റവനമ്യൂ  വരുമധാനത്തെനില്
വധാടെകയനിനത്തെനില്  41.8  ലെകന്ധം  രൂപയപടെ
വര്ദനവപ  ഉണധായതധായനി  സമനിതനി
മനസനിലെധാക്കുന.   തൃശ്ശൂര്  നഗരസഭയപടെ
പ്രസ്തുത  നടെപടെനി  മധാതൃകധാപരമധാപണനപ
അഭനിപ്രധായപപ്പെടു നദതധാപടെധാപ്പെന്ധം അതതപ
നഗരസഭകള  അവയപടെ  അധസ്വീനതയനില്
വരുന പകട്ടനിടെങ്ങളപടെ വധാടെക കധാലെധാനു
സൃതമധായനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള
നനിര്ദദ്ദേശന്ധം നല്കുനതനിനപ ആവശഭ്യമധായ
നടെപടെനികള സസ്വസ്വീകരനിക്കണപമനപ സമനിതനി
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെനിദനധാടെപ
ആവശഭ്യപപ്പെടുന. കൂടെധാപത,  ഓദരധാ  നഗര
സഭയപടെയന്ധം ഉടെമസതയനിലള്ള പകട്ടനിടെങ്ങളപടെ
എണ്ണന്ധം,  അവയപ  ഈടെധാക്കുന വധാടെക,
വധാര്ഷനിക  വധാടെക  വര്ദനവപ,  കരധാര്
വഭ്യവസകള  എനനിവ  സന്ധംബനനിച്ച
വനിവരങ്ങള ഉളപപ്പെടുത്തെനി പവബ്കസറനില്
പ്രസനിദസ്വീകരനിക്കുനതനിനു  ദവണ  നടെപടെനികള
സസ്വസ്വീകരനിക്കുനതനിനുന്ധം സമനിതനി തദദ്ദേശസസ്വയന്ധം
ഭരണ വകുപ്പെനിദനധാടെപ നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.



71

1 2 3 4

3 44,  45,
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തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ വകുപ്പെപ 44. തനിരൂര്  നഗരസഭയനില്  യ.ഡനി.
കധാര്ക്കധായനി  ദസവനമനുഷനിച്ചുവരപവ  ദകമ
പപനഷന  ഇനത്തെനില്  ട്രഷറനിയനില്നനിനന്ധം
പനിനവലെനിച്ച  1,45,320  രൂപ  ഗുണ
ദഭധാകധാക്കളക്കപ  വനിതരണന്ധം  പചെയധാപത
മധാസങ്ങദളധാളന്ധം  കകവശന്ധം  സൂകനിച്ച  ശസ്വീ.
പനി.  എന.  പത്മകുമധാറനിപനതനിപരയള്ള
അച്ചടെക്ക  നടെപടെനികള  4  വര്ഷങ്ങള
ക്കുദശഷവുന്ധം  പൂര്ത്തെസ്വീകരനിച്ചനിട്ടനിപലനപ
സമനിതനി  മനസനിലെധാക്കുന.  കുറധാദരധാപണന്ധം
ശരനിയധാപണനപ ദബധാദഭ്യപപ്പെട്ട സധാഹചെരഭ്യത്തെനില്
ടെനിയധാപനതനിപരയള്ള  അച്ചടെക്ക  നടെപടെനികള
അടെനിയന്തരമധായനി  പൂര്ത്തെനിയധാക്കനി  ആയതപ
സന്ധംബനനിച്ച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ
മുദഖന  ലെഭഭ്യമധാക്കണപമനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന. 

45.  കുറക്കധാരധായ  ഉദദഭ്യധാഗസര്പക്കതനി
പരയള്ള  അച്ചടെക്ക  നടെപടെനികള
പൂര്ത്തെസ്വീകരനിക്കുനതനില്  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനങ്ങളനിപലെ  അധനികൃതരുപടെ  ഭധാഗത്തു
നനിനന്ധം  ഗുരുതരമധായ  കധാലെതധാമസന്ധം
ഉണധാകുനതധായനി  സമനിതനി  നനിരസ്വീകനിക്കുന.
പ്രസ്തുത  കധാലെതധാമസന്ധം  കുറക്കധാരധായ
ഉദദഭ്യധാഗസര്ക്കപ  പദരധാകമധായനി
പലെവനിധത്തെനിലന്ധം പ്രദയധാജനപ്രദമധാകുന
പണനന്ധം, ടെനി  പ്രവണത  അവസധാനനിക്ക
പപ്പെദടെണതധാപണനന്ധം സമനിതനി വനിലെയനിരുത്തുന.
അതനിനധാല്       ഉദദഭ്യധാഗസര്പക്കതനിപരയള്ള
ദകസ്സുകള    പപകകധാരഭ്യന്ധം      പചെയ്യുനതനിനധായനി
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എലധാ  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങളനിലന്ധം

വനിവരസധാദങതനികവനിദഭ്യയപടെ  സധാദഭ്യതകളകൂടെനി

പ്രദയധാജനപപ്പെടുത്തെനി  സുസജ്ജമധായ  ലെസ്വീഗല്

പസല്ലുകള  രൂപസ്വീകരനിക്കുനതനിനുദവണ

നടെപടെനികള സസ്വസ്വീകരനിക്കണപമനപ  സമനിതനി

തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ വകുപ്പെനിദനധാടെപ ശനിപധാര്ശ

പചെയ്യുന.

46.  കുറക്കധാരനധായ  ശസ്വീ.  പനി.എന.

പത്മകുമധാറനിപന  ശമ്പളത്തെനില്നനിനന്ധം

നഗരസഭ തനിരനിച്ചുപനിടെനിച്ച  55,000  രൂപ

നധാളനിതുവപര സര്ക്കധാരനിദലെയപ ഒടുക്കനിയനി

ട്ടനിപലനപ  സമനിതനി  നനിരസ്വീകനിക്കുന.

പ്രസ്തുത  തുക  ഒടുദക്കണ്ടുന  പഹഡപ

ഓഫെപ  അക്കകൗണനിപന  സന്ധംബനനിച്ച

അവഭ്യകത  നനിമനിത്തെമധാണപ  തുക  ഒടുക്കധാതനി

രുനപതനന്ധം  അതപ  സന്ധംബനനിച്ചപ  നനിലെവനില്

വഭ്യകത കകവനനിടപണനമുള്ള നഗരകധാരഭ്യ

വകുപ്പെപ ഡയറകറുപടെ മറുപടെനി അന്ധംഗസ്വീകരനിക്കുന

ദതധാപടെധാപ്പെന്ധം  പ്രസ്തുത  തുക  അടെനിയന്തരമധായനി

സര്ക്കധാരനിദലെയപ  അടെവധാക്കനി  ആയതപ

സന്ധംബനനിച്ച റനിദപ്പെധാ ര്ടന്ധം നഷ്ടത്തുക പൂര്ണ്ണമധായന്ധം

തനിരനിച്ചുപനിടെനിക്കുനതപ  സന്ധംബനനിച്ച  നടെപടെനിയപടെ

നനിലെവനിപലെ സനിതനി സന്ധംബനനിച്ച റനിദപ്പെധാര്ടന്ധം

ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ  മുദഖന  ഹധാജരധാക്കണപമനപ

സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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4 55,  56,
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തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ വകുപ്പെപ 55.  ദലെലെവഭ്യവസകപളധാനന്ധം  കൃതഭ്യമധായനി
കരധാര്  ചെമയധാപത കവക്കന്ധം നഗരസഭയപടെ
ഉടെമസതയനിലള്ള മുനനിസനിപ്പെല്  ടെകൗണ്
ഹധാള,  മുനനിസനിപ്പെല്  റസപ  ഹകൗസപ
എനനിവയപടെ നടെത്തെനിപ്പെവകധാശന്ധം ശസ്വീ.അജനി
സനി. കതലെന്ധംകണത്തെനില് എന വഭ്യകനിയപ
നല്കനിയനിരുനപവനന്ധം വധാടെക കുടെനിശനിക
വരുത്തെനിയ  പ്രസ്തുത  കുത്തെകക്കധാരനപ
തപന  ടെകൗണ്ഹധാളനിപന  നടെത്തെനിപ്പെപ
അവകധാശന്ധം  മൂനപ  വര്ഷദത്തെയ്ക്കുകൂടെനി
ദസ്വീര്ഘനിപ്പെനിച്ചപ  നല്കനിയനിരുനപവനന്ധം
സമനിതനി  മനസനിലെധാക്കുന.   പരധാമര്ശ
വനിദധയമധായ  റസപ  ഹകൗസപ  2016-ല്
മപറധാരു  വഭ്യകനിയപ  വധാടെകയപ  നല്കനിയ
അവസരത്തെനിലന്ധം നഗരസഭധാ അധനികൃതര്
ദലെലെവഭ്യവസകപളധാനന്ധം  കൃതഭ്യമധായനി
കരധാര്  പചെയനിരുനനിപലനന്ധം  സമനിതനി
നനിരസ്വീകനിക്കുന.   തങ്ങളപടെ  അധസ്വീനത
യനിലള്ള  പപധാതുമുതല്  കകകധാരഭ്യന്ധം
പചെയ്യുന കധാരഭ്യത്തെനില് കവക്കന്ധം നഗരസഭധാ
അധനികൃതരുപടെ  ഭധാഗത്തെപ  നനിനമുണധായ
അലെന്ധംഭധാവത്തെനിലന്ധം  നനിരുത്തെരവധാദപരമധായ
സമസ്വീപനത്തെനിലന്ധം സമനിതനി കടുത്തെ ആശങ
ദരഖപപ്പെടുത്തുന.  പപധാതുമുതല് കകകധാരഭ്യന്ധം
പചെയ്യുനതുമധായനി ബനപപ്പെട്ടപ തദദ്ദേശസസ്വയന്ധം
ഭരണ സധാപന  ങ്ങളപടെ  ഭധാഗത്തെപ
നനിനണധാകുന  ഇത്തെരന്ധം  പനിഴവുകള
ഗുരുതരവുന്ധം അടെനിയന്തര ശദ ആവശഭ്യ
പപ്പെടുനതുമധാപണനന്ധം  അഭനിപ്രധായപപ്പെടുന
ദതധാപടെധാപ്പെന്ധം  പപധാതുമുതല്  കകകധാരഭ്യന്ധം 

270/2021



74

1 2 3 4

പചെയ്യുനതുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  കര്ശന
നനിര്ദദ്ദേശങ്ങള  എലധാ  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനങ്ങളക്കുന്ധം നല്കണപമനപ സമനിതനി
ഭരണ വകുപ്പെനിദനധാടെപ നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന. 

56.  വധാടെക  കുടെനിശനിക  വരുത്തെനിയ
കുത്തെകക്കധാരനപ  ടെകൗണ്ഹധാള  നടെത്തെനിപ്പെപ
അവകധാശന്ധം  മൂനപ  വര്ഷദത്തെയ്ക്കുകൂടെനി  ദസ്വീര്ഘനിപ്പെനിച്ചപ
നല്കുവധാന  മുനനിസനിപ്പെല്  കകൗണ്സനില്
തസ്വീരുമധാനനിച്ചദപ്പെധാള  അതനിപനതനിപര
നഗരസഭധാ  പസക്രട്ടറനി  വനിദയധാജനക്കുറനിപ്പെപ
ദരഖപപ്പെടുത്തെനിയതധായനി  പറയപപ്പെടുനപണങനിലന്ധം
അതനിപന  സധാധൂകരനി  ക്കുന  ദരഖകപളധാനന്ധം
നനിലെവനില്  നഗരസഭയനില്  ലെഭഭ്യമപലനപ
സമനിതനിയപ  ദബധാദഭ്യമധാകുന.  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ
പരധാമര്ശവുമധായനി ബനപപ്പെട്ടപ നഗരസഭ
യനില്  ലെഭഭ്യമധായ  എലധാ  ദരഖകളന്ധം
പരനിദശധാധനിച്ചപ  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം
സന്ധംബനനിച്ച  വനിശദമധായ  അദനസ്വഷണ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  രണപ  ആഴ്ചയകന്ധം  സമനിതനി
മുമ്പധാപക  ഹധാജരധാക്കണപമനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിച്ചനിരുനപവങനിലന്ധം  പ്രസ്തുത
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ നധാളനിതുവപര ലെഭഭ്യമധാക്കനിയനിട്ടനില.

57.  വധാടെക  കുടെനിശനിക  ഈടെധാക്കു
നതനിനധായനി  നഗരസഭ  ആരന്ധംഭനിച്ച
ആര്.ആര്. നടെപടെനികളപക്കതനിപര കുടെനിശനിക
ക്കധാരന  കഹദക്കധാടെതനിയനില്  നനിനന്ധം
സമ്പധാദനിച്ച ദസ പവദക്കറപ പചെയനിപ്പെനിക്കുന
കധാരഭ്യത്തെനില്  നഗരസഭയപടെ  ഭധാഗത്തു
നനിനന്ധം   ഗുരുതരമധായ     കധാലെതധാമസമധാണപ 
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ഉണധായനിരനിക്കുനപതനപ  സമനിതനി  നനിരസ്വീകനിക്കുന.
ഓഡനിറപ തടെസങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതുമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  സമനിതനിനനിര്ദദ്ദേശങ്ങള
പധാലെനിക്കുനതനിലന്ധം  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശ
വനിദധയമധായ  വനിഷയവുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ
സമനിതനി  ആവശഭ്യപപ്പെടുന  വനിവരങ്ങള
ലെഭഭ്യമധാക്കുന  തനിലന്ധം തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപന  അധനികൃതരുപടെ/ഭരണ  വകുപ്പെപ
ഉദദഭ്യധാഗസ  രുപടെ  ഭധാഗത്തെപ  നനിനണധാകുന
ഔദദഭ്യധാഗനികമധായ  അലെന്ധംഭധാവത്തെനിലന്ധം
നനിരുത്തെര  വധാദപരമധായ  നനിലെപധാടെനിലന്ധം
സമനിതനി  കടുത്തെ അതൃപ്തനി ദരഖപപ്പെടുത്തുന.
പ്രസ്തുത  നനിലെപധാടെനിപന  ഗുരുതരമധായ  കൃതഭ്യ
വനിദലെധാപമധായനി  സമനിതനി  കണക്കധാക്കുന
ദതധാപടെധാപ്പെന്ധം  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തെനില്
ഇടെപപട്ടപ  സമനിതനിനനിര്ദദ്ദേശങ്ങള
സമയബനനിതമധായനി പധാലെനിക്കുനതനിനുന്ധം
സമനിതനി  ആവശഭ്യപപ്പെട്ട  വനിവരങ്ങള
അടെനിയന്തരമധായനി  ലെഭഭ്യമധാക്കുനതനിനുന്ധം
ദവണ  കര്ശന  നനിര്ദദ്ദേശങ്ങള
ഉദദഭ്യധാഗസര്ക്കപ നല്കണപമനപ ഭരണ
വകുപ്പെനിദനധാടെപ ആവശഭ്യപപ്പെടുന 

58.  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശവുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ
പരധാമര്ശവനിദധയനധായ  വഭ്യകനി
കഹദക്കധാടെതനിയനില്  നനിനന്ധം സമ്പധാദനി
ച്ചനിരനിക്കുന  ദസ  പവദക്കറപ  പചെയനിപ്പെനി
ക്കുനതനിനുള്ള  അടെനിയന്തര  നടെപടെനികള
സസ്വസ്വീകരനിച്ചപ  ആയതപ  സന്ധംബനനിച്ച
റനിദപ്പെധാര്ടന്ധം,  ദകസനിപന  നനിലെവനിപലെ
സനിതനി  സന്ധംബനനിച്ച  റനിദപ്പെധാര്ടന്ധം  ഓഡനിറപ
വകുപ്പെപ       മുദഖന      ഹധാജരധാക്കണപമനപ 
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സമനിതനി  നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.  പരധാമര്ശ
വനിദധയമധായ  ടെകൗണ്ഹധാള  നനിലെവനില്
കവക്കന്ധം  മുനസനിഫെപ  ദകധാടെതനിയപടെ
പ്രവര്ത്തെനത്തെനിനധായനി  വധാടെകയപ  നല്കനിയനിരനി
ക്കുകയധാപണനപ  സമനിതനി  നനിരസ്വീകനിക്കുന.
ആയതനിനധാല്  പ്രസ്തുത  പകട്ടനിടെത്തെനിനപ
കധാലെധാനുസൃതമധായ  വധാടെക  നനിശ്ചയനിച്ചപ
ആയതപ  കൃതഭ്യമധായനി  ഈടെധാക്കുവധാന
നടെപടെനി  സസ്വസ്വീകരനിക്കുനതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

5. 64,  65,
66,  67,
68, 69

തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ വകുപ്പെപ 64.  ഒറപ്പെധാലെന്ധം  നഗരസഭ  നടെപ്പെനിലെധാക്കനിയ
വനിവനിധ പപധാതുമരധാമത്തെപ പ്രവൃത്തെനികളക്കധായനി
പടെണര്  ലെഭനിച്ചതനിൽ  എസനിദമറപ
നനിരക്കനിൽനനിനന്ധം  20%  ദത്തെക്കധാള  തധാഴ
നനിരക്കപ  ദരഖപപ്പെടുത്തെനിയ  പടെണറുകപളലധാന്ധം
നനിരസനിക്കുകയന്ധം  റസ്വീ-പടെണര്  പചെയപ
എസനിദമറനിദനക്കധാള  ഉയര്ന  നനിരക്കനിലള്ള
ഏക  പടെണര്  ലെഭനിച്ചനിടള്ളതപ  സസ്വസ്വീകരനിച്ചപ
പ്രവൃത്തെനി  ഏലനിക്കുകയന്ധം  പചെയതനിലൂപടെ
നഗരസഭയപ  4,44,536  രൂപയപടെ  നഷ്ടന്ധം
സന്ധംഭവനിച്ചതധായനി  സമനിതനി  മനസനി
ലെധാക്കുന.  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കപ  ദരഖപപ്പെടു
ത്തെനിയനിരുന  പടെണറുകപളലധാന്ധം  നനിരസനിച്ചപ
റസ്വീ-പടെണര്  പചെയപ  എസനിദമറപ
നനിരക്കനിപനക്കധാള  8%  കൂടെനിയ  തുകയപ
കരധാര്  ഉറപ്പെനിച്ച  നഗരസഭയപടെ  ക്രമ
വനിരുദമധായ  നടെപടെനിയനിൽ  സമനിതനി
കടുത്തെ അതൃപ്തനി ദരഖപപ്പെടുത്തുന.
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65.  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശങ്ങളമധായനി

ബനപപ്പെട്ടപ  നഗരസഭധാ  പസക്രട്ടറനിയധാണപ

ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ  മറുപടെനി  നൽദകണ

പതനനിരനിപക്ക,  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തെനിൽ

സസ്വയന്ധം  നഭ്യധായസ്വീകരനിച്ചപ   ഓഡനിറപ

വകുപ്പെനിനപ മറുപടെനി നൽകനിയ നനിര്വ്വഹണ

ഉദദഭ്യധാഗ  സനധായനിരുന  മുനനിസനിപ്പെനിൽ

എഞനിനസ്വീയറുപടെ നടെപടെനി തസ്വീര്ത്തുന്ധം നനിയമ

വനിരുദമധാപണനപ  സമനിതനി  ചൂണനി

ക്കധാണനിക്കുന.  വഭ്യകമധായ  ദരഖകളപടെ

അഭധാവത്തെനിൽ  പ്രസ്തുത  മറുപടെനി  മുഖവനിലെ

യ്പക്കടുക്കുവധാൻ സധാധനിക്കുകയനിപലനപ

സമനിതനി അഭനിപ്രധായപപ്പെടുന.

66.  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശവുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട

നഷ്ടത്തുകയപടെ ബധാദഭ്യത  ചുമത്തെനിയനിരനി

ക്കുനതപ  36  കകൗൺസനിലെര്മധാരുപടെയന്ധം

നനിര്വ്വഹദണധാദദഭ്യധാഗസനധായനിരുന

മുനനിസനിപ്പെൽ  എഞനിനസ്വീയറുപടെയന്ധം

ദപരനിലെധാപണനന്ധം അതനിൽ 14 ആളകള

മധാതമധാണപ  തുക  ഒടുക്കനിയനിരനിക്കുന

പതനന്ധം  22  കകൗൺസനിലെര്മധാരുന്ധം  മുനനിസനിപ്പെൽ

എഞനിനസ്വീയറുന്ധംകൂടെനി  2,76,343  രൂപ  ഒടുക്കു

വധാനുപണനന്ധം സമനിതനി  നനിരസ്വീകനിക്കുന.

തുക തനിരനിച്ചുപനിടെനിക്കുനതനിനധായനി നദഷ്ടധാ

ത്തെരവധാദനികളധായ  23  ദപര്പക്കതനിപര

സസ്വസ്വീകരനിച്ചനിരനിക്കുന ആര്. ആര്. നടെപടെനികള
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തസ്വരനിതപപ്പെടുത്തെനി  അവരനിൽനനിനന്ധം
നഷ്ടത്തുക  ഈടെധാക്കനി  ആയതപ
സന്ധംബനനിച്ച റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ ഓഡനിറപ വകുപ്പെപ
മുദഖന  ലെഭഭ്യമധാക്കണപമനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന 

67.  പടെണര്  നടെപടെനികളനിലന്ധം  മറന്ധം  നഗരസഭ
കളപടെ  ഭധാഗത്തെപ  നനിനണധാകുന ക്രമദക്കടുകള
സന്ധംബനനിച്ചപ  2011-12  വര്ഷത്തെനിപലെ  ഓഡനിറപ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിലന്ധം പരധാമര്ശമുപണങനിലന്ധം നനിലെവനിലന്ധം
അതപ തുടെര്നപ വരുനതധായനി സമനിതനി നനിരസ്വീകനി
ക്കുന.  പഞധായത്തെപ/മുനനിസനിപ്പെൽ കകൗൺസനിൽ
എടുക്കുന  തസ്വീരുമധാനങ്ങളനിൽ  ചെട്ടവനിരുദമധായനി
എപന്തങനിലമുപണങനിൽ  അതനിപനതനിപര
വനിദയധാജനക്കുറനിപ്പെപ  ദരഖപപ്പെടുത്തുക  എനതപ
പഞധായത്തെപ/  നഗരസഭധാ  പസക്രട്ടറനിയപടെ
ഉത്തെരവധാദനിതസ്വമധാപണനന്ധം  എനധാൽ
പഞധായത്തെപ/ മുനനിസനിപ്പെൽ  കകൗൺസനിൽ
ക്രമവനിരുദമധായനി  തസ്വീരുമധാനങ്ങള  എടുക്കുന
അവസരങ്ങളനിപലെലധാന്ധം പസക്രട്ടറനിമധാരുന്ധം അവര്ക്കപ
വഴങ്ങുനതധായധാണപ  നനിലെവനിൽ  കധാണുവധാൻ
സധാധനിക്കുനപതനന്ധം  സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന.
അതനിപനപയലധാന്ധം  പവളനിച്ചത്തെനിൽ
നഗരസഭധാ  പസക്രട്ടറനിമധാപര  തങ്ങളപടെ
ഉത്തെരവധാദനിത്തെങ്ങപളക്കുറനിച്ചപ  ദബധാധവത്കരനി
ക്കുനതനിനധായന്ധം,  ഭരണ  രന്ധംഗത്തെപ  മുനനിസനിപ്പെൽ
കകൗൺസനിലെര്മധാരുമധായനി  നല  ബനന്ധം
പുലെര്ത്തുനതപ  സന്ധംബനനിച്ചുന്ധം   മുനനിസനിപ്പെൽ
കകൗൺസനിൽ ക്രമവനിരുദമധായ  തസ്വീരുമധാന
ങ്ങപളടുക്കുന          സധാഹചെരഭ്യങ്ങളനില്
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ആയതപ  സന്ധംബനനിച്ച  വസ്തുതകള

കകൗണ്സനിലെനിപന  ദബധാധഭ്യപപ്പെടുത്തെനി  നസ്വീതനിയക

മധായ  തസ്വീരുമധാനങ്ങള  കകപക്കധാള്ളുനതപ

സന്ധംബനനിച്ചുപമലധാന്ധം ഒരു ഇൻ-സര്വ്വസ്വീസപ  ദകധാഴപ

സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുനതപ ഇത്തെരത്തെനിലള്ള

ക്രമദക്കടുകള ആവര് ത്തെനിക്കധാതനിരനിക്കുവധാൻ

ഉപകരനിക്കുപമനപ  അഭനിപ്രധായപപ്പെടുനദതധാപടെധാപ്പെന്ധം

അതനിനുള്ള നടെപടെനികള സസ്വസ്വീകരനിക്കണ

പമനന്ധം  സമനിതനി  തദദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെനിദനധാടെപ ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന 

68.  ദകരളത്തെനിപലെ  നഗരസഭകപളധാനന്ധം

നഗരസഭധാ  ചെട്ടങ്ങളക്കുന്ധം  നടെപടെനി

ക്രമങ്ങളക്കുന്ധം  യധാപതധാരു  പ്രധാധധാനഭ്യവുന്ധം

നൽകുനനിപലനധാണപ  പ്രസ്തുത  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിൽ

ഉളപപ്പെടുത്തെനിയനിരനിക്കുന  പലെ  ഓഡനിറപ

പരധാമര്ശങ്ങളനിലൂപടെയന്ധം  പവളനിവധാകുന

പതനന്ധം  സന്ധംസധാനപത്തെ  പലെ  തദദ്ദേശ

സസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങളന്ധം  തങ്ങളപടെ

ഉടെമസതയനിലള്ള  പപധാതു  മുതൽ

കകകധാരഭ്യന്ധം പചെയ്യുനതുമധായനി ബനപപ്പെട്ടപ

ധധാരധാളന്ധം  അപധാകങ്ങള  നനിലെനനിൽക്കുന

സധാഹചെരഭ്യമധാണുള്ള  പതനന്ധം  സമനിതനി

വനിലെയനിരുത്തുന.  ഇദത  തുടെര്നപ

നഗരസഭകളപടെ  പ്രവര്ത്തെനന്ധം  സുതധാരഭ്യ

മധാക്കുനതനിനധായനി  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധം  ഭരണ

വകുപ്പെപ പസക്രട്ടറനി,  നഗരകധാരഭ്യ ഡയറകര്

എനനിവരുപടെ ദനതൃതസ്വത്തെനിൽ മധാസന്ധം ദതധാറുന്ധം

മുനനിസനിപ്പെൽ   പസക്രട്ടറനിമധാരുപടെ   റനിവമ്യൂ
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മസ്വീറനിന്ധംഗപ  നടെത്തുനതനിനുന്ധം  തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങളപടെ  കസ്വീഴനിലള്ള
ആസനിവനിവരങ്ങള  പൂര്ണ്ണമധായന്ധം  കമ്പമ്യൂട്ടര്
വത്കരനിക്കുനതനിനുന്ധം, പടെണര് നടെപടെനികളന്ധം
മറന്ധം  ഓൺകലെനധായനി  നടെപ്പെധാക്കനി
അവയപടെ  സുതധാരഭ്യത  ഉറപ്പെധാക്കുനതനിനുന്ധം
തദദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെപ
തസ്വീരുമധാനനിച്ചനിടള്ള തധായനി  വകുപ്പെപ  പസക്രട്ടറനി
സമനിതനിയപ  നൽകനിയ  ഉറപ്പെപ  നടെപ്പെനിലെധാക്കനി
ആയതനിപന നനിലെവനിപലെ  സനിതനി
സന്ധംബനനിച്ച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സമനിതനിയപ
ലെഭഭ്യമധാക്കണ പമനപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന.

69.  ബഹ.  നനിയമസഭധാ  സമനിതനിയപ/
ഓഡനിറപ വകുപ്പെനിനപ സമയബനനിതമധായനി
മറുപടെനി  നൽകുന  കധാരഭ്യത്തെനിൽ
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങളപടെയന്ധം
ഭരണ  വകുപ്പെനിപനയന്ധം  ഭധാഗത്തുനനിനപ
ഗുരുതരമധായ കധാലെതധാമസമധാണപ ഉണധാകു
നപതനപ  സമനിതനി  നനിരസ്വീകനിക്കുന.
നനിയമസഭധാ  സമനിതനിയപടെയന്ധം  ഓഡനിറനി
പനയന്ധം  പ്രധാധധാനഭ്യപത്തെ  സന്ധംബനനിച്ചപ
പഞധായത്തെപ/നഗരസഭധാ  പസക്രട്ടറനിമധാര്ക്കുന്ധം
ഭരണ  വകുപ്പെപ  ഉദദഭ്യധാഗ  സര്ക്കുന്ധം
മതനിയധായ  നനിര്ദദ്ദേശങ്ങള  നല്കുനതനിനുന്ധം
ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശങ്ങ  ളനിദന്മേലള്ള
മറുപടെനികള ചെട്ടപ്രകധാരന്ധം സമയബനനിത
മധായനി  ലെഭഭ്യമധാക്കുന തനിനുമുള്ള നടെപടെനികള
സസ്വസ്വീകരനിക്കണപമനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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