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ററിപപപ്പോർടട

അദദപ്പോയയം   I  

1.1. പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി(2011-2014)യുടടെ 18- ാാമതട
ററിപപപ്പോർടറിടല (മലപ്പുറയം, വയനപ്പോടെട ജറില്ലയറിടല നഗരസഭകടള
സയംബനറിച്ചതട) ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേല് സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച്ച

നടെപടെറികളുള്ടപടതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോർടട.

1.2 പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി  (2011-2014)യുടടെ  18-ാാമതട ററിപപപ്പോർടട
2013 ഏപറില് മപ്പോസയം 9-ാം തസ്വീയതറി സഭയറില് സമർപറിച.  പസ്തുത   ററിപപപ്പോർടറില് ആടക
41  ശറിപപ്പോർശകളപ്പോണുള്ളതട.   ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറിക  11, 36  എനറിവ ഒഴറിടക
മടറല്ലപ്പോ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലയം  മറുപടെറി  ലഭറിച്ചറിട്ടുണട.  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്
സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറിപസ്റ്റേറടടമന്റുകള്,  ഇവയറിപന്മേലള്ള പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട
വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധനക്കുററിപട  എനറിവ  30-5-2018  തസ്വീയതറിയറിടല
പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുയം,  ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറികകള്  34, 35, 82, 96, 113,
115 എനറിവയറിപന്മേല് ലഭറിച്ച മറുപടെറി തൃപറികരമല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല് അതട സയംബനറിച്ചട സമറിതറി
അധറിക  വറിവരയം  ആരപ്പോയുകയുയം  78-പന്മേല്  തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ  നല്കുകയുയം  ടചെയ.   സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം സയംബനറിച്ച മറുപടെറി നപ്പോളറിതുവടര സര്ക്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.

1.3  സമറിതറി  ററിപപപ്പോർടറിടല ശറിപപ്പോർശ,  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് ലഭറിച്ച മറുപടെറി,  പകരള
സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട,  സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ
അധറികവറിവരയം,  അധറികവറിവരതറിപന്മേല്  ലഭദമപ്പോയ  മറുപടെറി,  തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ  എനറിവ
അദദപ്പോയയം II-ല് പചെര്തറിരറിക്കുന.

1.4 സർക്കപ്പോരറില്  നറിനയം  ലഭറിച്ച  മറുപടെറിയുടടെയുയം  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട
ഡയറക്ടറുടടെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെയുയം  അടെറിസപ്പോനതറില്
അനന്തരനടെപടെറികള്  തുടെപരണതറില്ല  എന  സമറിതറി  തസ്വീരുമപ്പോനറിച്ച  ശറിപപ്പോർശകളുയം
ആയതറിപന്മേല് ലഭറിച്ച മറുപടെറികളുയം അദദപ്പോയയം III-ല് പചെർതറിരറിക്കുന.

1.5  സമറിതറി  ററിപപപ്പോർടറിടല  ശറിപപ്പോർശയറിപന്മേല്  നപ്പോളറിതുവടര  സർക്കപ്പോർ  മറുപടെറി
ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത ശറിപപ്പോർശകള് അദദപ്പോയയം IV-ല് പചെർതറിരറിക്കുന.

2013-ല്  സഭയറില്  സമര്പറിച്ച  സമറിതറി  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  അവപശഷറിക്കുന
ശറിപപ്പോര്ശകളറില്  നപ്പോളറിതുവടര  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  കടുത  അതൃപറി
പരഖടപടുത്തുനപതപ്പോടടെപ്പോപയം പസസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി സയംബനറിച്ച
ററിപപപ്പോര്ടട അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സമര്പറിക്കുവപ്പോനയം നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

1586/2021.
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സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോർശകളുയം, സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറികളുയം
ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേലള്ള മറുപടെറി  തൃപറികരമല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല് 

സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരങ്ങളുയം 
തുടെർശറിപപ്പോർശകളുയം

ഖണറിക   34, 35  

ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.1  സമറിതറി  ആവശദടപടതനസരറിച്ചട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  നടെതറിയ

പുനനഃപരറിപശപ്പോധനയറില് ടചെമ്പന്കുനട പറപ്പോഡട ടെപ്പോററിയംഗറിനട  കരപ്പോറുകപ്പോരനട  രണ്ടു തവണ ടെപ്പോര്

നല്കറിയതട പസ്റ്റേപ്പോക്കട രജറിസ്റ്റേര് പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില് നറിനയം പബപ്പോധദടപടതപ്പോയറി ഡയറക്ടര്

ററിപപപ്പോര്ട്ടു  ടചെയ്യുന.  രണപ്പോയംതവണ  ടെപ്പോര്  നല്കറിയപപപ്പോള്  നഗരസഭയുടടെ  എഞറിനസ്വീയറുയം

ഓവര്സസ്വീയറുയം  പുതറിയ  വദകറികളപ്പോയറിരുനടവങറിലയം  രണ്ടുതവണ  ടെപ്പോര്  വറിതരണയം

ടചെയ്തപപപ്പോഴയം ടസക്രടററി ഒരപ്പോള് തടനയപ്പോയറിരുനടവനയം ആദദയം ടെപ്പോര് വറിതരണയം ടചെയ്തതട

ഫയലറിലയം  പസ്റ്റേപ്പോക്കട  രജറിസ്റ്റേററിലയം  പരഖടപടുതറിയറിരുനതപ്പോയുയം  സമറിതറി  നറിരസ്വീകറിക്കുന.

എഗറിടമന്റെറിന മുമ്പുതടന ആദദയം ടെപ്പോര് വറിതരണയം ടചെയ്തതപ്പോയുയം സമറിതറിയട പബപ്പോധദമപ്പോകുന.

എഗറിടമന്റെറിന  മുമ്പട  ടെപ്പോര്  വറിതരണയം  ടചെയ്തതുയം  ആയതട  കണക്കറിടലടുക്കപ്പോടത

പരഖകളുണപ്പോയറിട്ടുയം  അവ  പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോടത  രണപ്പോമതുയം  ടെപ്പോര്  വറിതരണയം  ടചെയ്തതുയം

ഗുരുതരമപ്പോയ കൃതദവറിപലപ്പോപമപ്പോയറി സമറിതറി അഭറിപപ്പോയടപടുന. ഇക്കപ്പോരദതറില്, രണ്ടുതവണ

ടെപ്പോര് വറിതരണയം ടചെയ്തപപപ്പോഴയം നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി  ആയറിരുന ഉപദദപ്പോഗസടന്റെ ഭപ്പോഗത്തുനറിനട

പബപ്പോധപൂര്വ്വമപ്പോയ  വസ്വീഴ്ചയപ്പോണട  സയംഭവറിച്ചറിരറിക്കുനടതനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ഒപര

പവൃതറിക്കട  രണ്ടുതവണ ടെപ്പോര്  വപ്പോങ്ങുകയുയം  ശ്രദയറില്വന  അവസരതറില്

വറിശദസ്വീകരണമപ്പോരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള്  അക്കപ്പോരദയം  നറിപഷധറിക്കുകയുയം  ടചെയ്ത  കരപ്പോറുകപ്പോരടന്റെ

ഭപ്പോഗത്തുനറിനയം വറിശസപ്പോസവഞന ഉണപ്പോയതപ്പോയുയം സമറിതറി കരുതുന.

2.1.2 ആയതറിനപ്പോല്, ടചെമ്പന്കുനട പറപ്പോഡട ടെപ്പോററിയംഗറിനട രണ്ടുപവശദയം ടെപ്പോര് നല്കറിയതറിലൂടടെ

നഗരസഭയ്ക്കുണപ്പോയ  നഷയം  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയവരറില്  നറിനയം  ഈടെപ്പോപക്കണതപ്പോടണനട

സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന.   ഒരു  തവണ  അധറികയം  ടെപ്പോര്  ലഭദമപ്പോയതറിടന്റെ  യഥപ്പോര്ത

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവട  കരപ്പോറുകപ്പോരനപ്പോയതറിനപ്പോല്  അപദ്ദേഹതറില്  നറിനയം  പസ്തുത  തുക

പലറിശസഹറിതയം ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനപ്പോവശദമപ്പോയ നടെപടെറിക്കട പഥമ പരറിഗണന നല്കണടമനയം

ഔപദദപ്പോഗറിക കൃതദനറിര്വ്വഹണതറില് വസ്വീഴ്ചവരുതറിയ ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര  വകുപ്പുതല
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നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.  കരപ്പോറുകപ്പോരനറില്നറിനയം തുക

ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കപ്പോതപകയം  നഷയം  വരുതറിയതറിനതരവപ്പോദറികളപ്പോയ

ഉപദദപ്പോഗസരറില്നറിനയം തുക ഈടെപ്പോക്കുകയുയം വറിശസപ്പോസവഞന കപ്പോടറിയ കരപ്പോറുകപ്പോരടനതറിടര

നറിയമപരമപ്പോയ നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുകയുയം ടചെയ്യണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2.1.3  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്തതു  പകപ്പോരയം  ശ്രസ്വീ.  ടക.  സറി.  പജപ്പോസഫട,

മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി  (ററിട.),  ശ്രസ്വീ.  ടെറി.  എയം.  അപ്പു  (മുനറി.  എഞസ്വീനറിയര് ററിട.),  ശ്രസ്വീ.  വറി.

ടക.  അബ്ദുല് സലപ്പോയം,  അസറി.  എകറി.  എഞസ്വീനറിയര്,  ശ്രസ്വീമതറി  എസട.  സുപലഖ,  പബറികട

വര്കട ഓവര്സസ്വീയര് പഗഡട 2, ശ്രസ്വീ. എ. ടക. പഗപ്പോപറി, പബറികട വര്കട ഓവര്സസ്വീയര് പഗഡട

1  എനറിവര്ക്കട  6-8 -2011-നട  ആര്2-4715/2006  നമ്പര് പനപ്പോടസ്വീസട  പകപ്പോരയം  നഗരസഭപ്പോ

ഫണറിന വന നഷയം  1,04,550  രൂപ നഗരസഭപ്പോ ഫണറില് അടെവപ്പോക്കുനതറിനട  പനപ്പോടസ്വീസട

നല്കറിയതറിടന തുടെര്നട ശ്രസ്വീ. ടക. സറി. പജപ്പോസഫട ബഹ. പകരള ഹഹപക്കപ്പോടെതറി മുമ്പപ്പോടക

ഡബബ.പറി.സറി.  22860/2011  ആയറി ററിടട  ടപറസ്വീഷന് ഫയല് ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതുയം ടെറി  പകസറില്

നഗരസഭ 2012 ജനവരറി 2-നട കക്കൗണര് അഫറിഡവറിറട ഫയല് ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.  തുടെര്നട

ടെറി  പകസട  പകരള  അഡറിനറിപസ്ട്രേറസ്വീവട  ടറിബബ്യൂണലറിടന്റെ  പരറിഗണനയട  അയച്ചറിട്ടുള്ളതുയം

പകസട  കപ്പോലതപ്പോമസയം  കൂടെപ്പോടത  തസ്വീര്പപ്പോക്കുനതറിനട  നടെപടെറികള്  സസസ്വീരറിക്കുനതറിനട

നഗരസഭപ്പോ  അഭറിഭപ്പോഷകനട  13-1-2014-നട  ജറി2-4715/2006  നമ്പര്  ഫയലറില്  കതട

നല്കറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.   ടെറി  പകസറില് ബഹ.  പകരള ഹഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ  24-8-2011-ടല

ഉതരവട പകപ്പോരയം തുടെര്നടെപടെറികള് പസ്റ്റേ ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

ബഹ.  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  കരപ്പോറുകപ്പോരന്

ശ്രസ്വീ.ഹയംസയറില്  നഷയം  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  18-6 -2013-നട  രജറിപസ്ട്രേഡട  പനപ്പോടസ്വീസട  അയച.

പനപ്പോടസ്വീസറിനട മറുപടെറിയപ്പോയറി ശ്രസ്വീ.ഹയംസ പനപ്പോടസ്വീസറിടല ആപരപ്പോപണങ്ങള് നറിപഷധറിചടകപ്പോണട

വക്കസ്വീല്  മുഖപ്പോന്തറിരയം  മറുപടെറി  നല്കറി  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  26-7-2013-നട

ശ്രസ്വീ.ഹയംസടയ  പനരറില്  പകള്ക്കപ്പോന്  തസ്വീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം പനരറില്  പകടതറില് രണട  തവണ

ബറിറ്റുമറിന്  ഹകപററി  എന  ആപരപ്പോപണയം  അപദ്ദേഹയം  നറിപഷധറിക്കുകയുയം  ടചെയ  എങറിലയം

2-5-2014-നട  നഗരസഭപ്പോ  ഫണറിനണപ്പോയ  നഷയം  കരപ്പോറുകപ്പോരറില്  നറിനട  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട

ആര്.ആര്./2014/1549/10 നമ്പറപ്പോയറി റവനബ്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറി സസസ്വീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.
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വകുപറിടന്റെ മറുപടെറി:-

ഖണറിക 35-ല് പരപ്പോമര്ശറിക്കുന ഓഡറിററില് വസ്വീഴ്ച വരുതറിയ ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര
വകുപ്പുതല  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കണടമന  സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശപ്പോനസരണയം,  ഭരണ
വകുപട സസസ്വീകരറിച്ചറിട്ടുള്ള നടെപടെറികള് ചുവടടെ പചെര്ക്കുന.

ഖണറിക  35-ല് രണട  തവണ ബറിറ്റുമറിന് ഇഷബ ടചെയ്ത സമയതട ഓവര്സറിയറപ്പോയ
ശ്രസ്വീ. ജറി. രവസ്വീന്ദ്രന് നപ്പോയര് മപ്പോത്രമപ്പോണട ഇഷബ വറിവരങ്ങള് രജറിസ്റ്റേററില് ഒപ്പു വച്ചറിട്ടുള്ളടതനട
ടപരറിന്തല്മണ്ണ നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിയുടടെ  29-4-2014-ടല ജറി2/4715/06  നമ്പര് കതട
പകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ മറുപടെറിയറില് ലഭദമപ്പോക്കറിയറിരുനതട.  ടെറിയപ്പോന്
ഓവര്സറിയര്  തസറികയറില്  പസവനമനഷറിച  വരുനതറിനപ്പോല്  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ
എഞറിനസ്വീയററിയംഗട  വറിഭപ്പോഗതറിലപ്പോണട വകുപട തലതറില് നടെപടെറിടയടുപക്കണതട.  ആയതറിനപ്പോല്
ഈ  ഓഫസ്വീസറിടല  3-5-2014-ടല  എഫട.2/9198/13(2)  ന.കപ്പോ.വ.  കതട  പകപ്പോരയം
ചെസ്വീഫട എഞറിനസ്വീയര്ക്കട തുടെര്നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി അയച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ഈ
ഓഫസ്വീസറിടല  16-1-2015-ടല  എഫട2/9198/13(2)  ന.കപ്പോ.വ.  കതട  പകപ്പോരയം
ചെസ്വീഫട  എഞറിനസ്വീയര്ക്കട  തുടെര്  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഓര്മക്കുററിപട  കൂടെറി
അയച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

നഗരസഭയറില് നറിനയം   22.12.14-  ല് ലഭദമപ്പോക്കറിയ പുതുക്കറിയ മറുപടെറി  

നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് 19-8-2014-നട നടെന
പപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധനയറില് ഭരണ വകുപട ഉതരപമഖല സൂപണറിയംഗട  എഞറിനസ്വീയറുടടെ
കപ്പോരദപ്പോലയതറില്  നറിനയം  ടെറി  ഫയലകള്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചറിട്ടുള്ളതുയം  26-8-2014  ഡറി4-
537/2014  നമ്പര്  കതട  മുഖപ്പോന്തറിരയം  ടെറി  വറിഷയവുമപ്പോയറി  ബനടപട  രജറിസ്റ്റേറുകളുയം
ഫയലകളുയം  ടെറി  കപ്പോലങ്ങളറില്  പജപ്പോലറി  ടചെയ്ത  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  പപരുവറിവരയം  പനരറില്
ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോന്  ആവശദടപടറിട്ടുള്ളതുയം  23-9-2014-ടല  ജറി2-4715/06  നമ്പര്  കതട
മുഖപ്പോന്തറിരയം ടെറി വറിവരങ്ങള് സൂപണറിയംഗട എഞറിനസ്വീയര്ക്കട ഹകമപ്പോററിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനക്കുററിപട

2.1.4  ടചെമ്പന്കുനട  പറപ്പോഡട  ടെപ്പോററിയംഗറിനട  രണ്ടു  പവശദയം  ടെപ്പോര്  നല്കറിയതട  വഴറി
നഗരസഭക്കുണപ്പോയ നഷതുക നപ്പോളറിതുവടര തറിരറിച്ചടെവപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  ശ്രസ്വീ.  ടക.  സറി.  പജപ്പോസഫട,
മുനറിസറിപല്  ടസക്രടററി  (ററിട.),  ശ്രസ്വീ.  ടെറി.  എയം.  അപ്പു,  മുനറിസറിപല്  എഞറിനസ്വീയര്  (ററിട.),
ശ്രസ്വീ.  വറി.  ടക.  അബ്ദുല് സലപ്പോയം,  അസറിസ്റ്റേന്റെട എകറികബ്യൂടസ്വീവട എഞറിനസ്വീയര്,  ശ്രസ്വീമതറി എസട.
സുപലഖ (പബറികട വര്കട ഓവര്സറിയര് പഗഡട-2),  ശ്രസ്വീ.  എ.  ടക.  പഗപ്പോപറി,  പബറികട വര്കട
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ഓവര്സറിയര് പഗഡട-1 എനറിവര്ക്കട 6-8-2011-നട നഗരസഭ പണയം തറിരറിച്ചടെവപ്പോക്കുനതറിനട
പനപ്പോടസ്വീസട  നല്കറിയറിരുന.  ഇതറിടന തുടെര്നട  ശ്രസ്വീ.  ടക സറി.  പജപ്പോസഫട,  ബഹ.  പകരള
ഹഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  ഡബബ.പറി.(സറി)22860/2011  നമ്പര്  പകസട  ഫയല്  ടചെയ.
പകരള  അഡറിനറിപസ്ട്രേറസ്വീവട  ഹടബബ്യൂണലറിപലക്കട  മപ്പോററിയ  പസ്തുത  പകസറില്  [OP  (KAT)
No. 11/2015 (Z)] 13-1-2015-നട വറിധറിനദപ്പോയയം പുറടപടുവറിച.  പസ്തുത വറിധറിനദപ്പോയതറില്
ഹര്ജറിക്കപ്പോരടന്റെ വപ്പോദമുഖങ്ങള് പനരറില് പകട പശഷയം പകസറില് തസ്വീര്പട കല്പറിക്കണടമനട
പകപ്പോടെതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  നഗരകപ്പോരദ  ഡയറക്ടര്  28-2-2015-നട
ശ്രസ്വീ. ടക. സറി. പജപ്പോസഫറിടന പനരറില് പകള്ക്കുകയുണപ്പോയറി.  ശ്രസ്വീ. ടക. സറി. പജപ്പോസഫറിടന്റെ
വപ്പോദമുഖങ്ങളറിപന്മേലള്ള  വറിശദസ്വീകരണ  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോന്  26-5-2015-ടല
എഫട.2-1670/15 നമ്പര് കതറില് നഗരകപ്പോരദ ഡയറക്ടര് നഗരസഭപയപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിട്ടുണട.
എനപ്പോല് നഗരസഭ വറിശദസ്വീകരണ ററിപപപ്പോര്ടട തയ്യപ്പോറപ്പോക്കറി അയച്ചറിടറില്ല.

ബഹ.  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  ശുപപ്പോര്ശയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  18-6-2013-നട
കരപ്പോറുകപ്പോരനപ്പോയ  ശ്രസ്വീ.  ഹയംസക്കട  പനപ്പോടസ്വീസട  അയച്ചറിട്ടുണട.   പനപ്പോടസ്വീസറിനട  മറുപടെറിയപ്പോയറി
ശ്രസ്വീ.  ഹയംസ  26-7-2013-നട  രണ്ടു  തവണ  ബറിറ്റുമറിന്  ഹകപററി  എന  ആപരപ്പോപണയം
നറിപഷധറിക്കുകയപ്പോണട ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതട.  ഇക്കപ്പോരദയം  25-7-2013-നട നഗരസഭ മുമ്പപ്പോടക ടമപ്പോഴറി
നല്കുകയുയം  ടചെയ്തറിട്ടുണട.   ടെറിയപ്പോടന്റെ  പമല്  സസസ്വീകരറിച്ചറിരുന റവനബ  ററിക്കവററി  ശറിപപ്പോര്ശ
20-1-2015-ടല  ഡറി6-1867/15  നമ്പര്  കതട  പകപ്പോരയം  മലപ്പുറയം  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്
മടെക്കറിയറിട്ടുണട.  ശ്രസ്വീ.  ഹയംസ  ടപരറിന്തല്മണ്ണ  തപ്പോലൂക്കറില്  തപ്പോമസമറിടല്ലനയം  മണ്ണപ്പോര്ക്കപ്പോടെട
തപ്പോലൂക്കട  പരറിധറിയറിടല  തച്ചനപ്പോട്ടുകര  വറിപല്ലജറില്  തപ്പോമസക്കപ്പോരനപ്പോണട  എന  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയ്തറിട്ടുണട.   ഇതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പപ്പോലക്കപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട  2-2-2015-നട
ജറി2-4715/2006  നമ്പര്  കതട  നല്കറി  എനല്ലപ്പോടത  മറ്റു  തുടെര്നടെപടെറികടളപ്പോനയം
ഇക്കപ്പോരദതറില് ഉണപ്പോയറിടറില്ല.

സര്ചെപ്പോര്ജട  നടെപടെറികളുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ഈ  കപ്പോരദപ്പോലയതറിടല  12-5-2009-ടല
എല്.എഫട.എയം.18/142/09  നമ്പര്  കതറില്  ഖണറിക  പകപ്പോരമുള്ള  നഷതറിനട
ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയറി  ശ്രസ്വീ.  ടെറി.  എയം.  അപ്പു,  മുനറിസറിപല് എഞറിനസ്വീയര്,  ശ്രസ്വീ.  പറി.  പഗപ്പോപറി,
പബറികട വര്കട ഓവര്സറിയര് പഗഡട 2 എനറിവടര നറിജടപടുതറി നഷയം തുലദമപ്പോയറി ചുമതറി
നല്കറിയറിട്ടുള്ള വറിവരവുയം അററിയറിക്കുന.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.5  ടചെമ്പന്കുനട പറപ്പോഡട ടെപ്പോററിയംഗറിനട ടെപ്പോര് നല്കറിയതുവഴറി നഗര സഭയ്ക്കുണപ്പോയ
നഷതുക  തറിരറിച്ചടെവപ്പോക്കുനതറിനട  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോനയം  ശ്രസ്വീ.  ടക.  സറി.
പജപ്പോസഫട,  മുനറിസറിപല്  ടസക്രടററി  (ററിട.)  ഫയല്  ടചെയ്ത  പകസറിടന്റെ  നറിലവറിടല
സറിതറി സയംബനറിച്ചട വറിശദപ്പോയംശയം ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.1  നറികുതറികള് കപ്പോലഹരണടപട്ടു എന വപ്പോദയം സസസ്വീകപ്പോരദമപ്പോയ വറിശദസ്വീകരണമപ്പോയറി

സമറിതറി  കരുതുനറില്ല.  നറികുതറി  കുടെറിശറിക  പറിരറിടച്ചടുക്കുന  കപ്പോരദതറില്  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ

ഭപ്പോഗത്തുനറിനയം  കുറകരമപ്പോയ  അനപ്പോസ  ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.

നറികുതറി  കുടെറിശറിക  പറിരറിടച്ചടുക്കുനതറില്  വസ്വീഴ്ച  വരുതറിയ  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  പപരറില്

വകുപ്പുതല  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം  അവപശഷറിക്കുന  നറികുതറി  കുടെറിശറിക

സമയബനറിതമപ്പോയറി  പറിരറിടച്ചടുക്കണടമനയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന.  കുടെറിശറിക

പറിരറിടച്ചടുക്കുവപ്പോന് നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുകയുയം, ടപപ്പോളറിച്ചതുയം നറിലവറിലള്ളതുമപ്പോയ ടകടറിടെങ്ങള്

സയംബനറിച്ച വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുകയുയം ടചെയ്യണടമനട  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്

സമറിതറി  ആവശദടപട്ടുടവങറിലയം  ഇക്കപ്പോരദതറില്  യപ്പോടതപ്പോരു  മറുപടെറിയുയം  നപ്പോളറിതുവടര

ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  പസ്തുത  നടെപടെറിയറില്  സമറിതറി  കടുത  അതൃപറി

പരഖടപടുത്തുന.  കൂടെപ്പോടത,  സമറിതറി  ആവശദടപട  വറിവരങ്ങള്  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി

ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനയം സമറിതറി ആവശദടപടുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2.2.2  വകുപറിടന്റെ  മറുപടെറി  :-  ടപപ്പോളറിച്ചതുയം  നറിലവറിലള്ളതുമപ്പോയ  ടകടറിടെങ്ങള്

സയംബനറിച്ചട  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുനതുമപ്പോയറി  ബനടപടട  നറികുതറി  കുടെറിശറിക

പറിരറിടച്ചടുക്കുനതറില്  വസ്വീഴ്ച  വരുതറിയ  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  പപരട  വറിവരവുയം  ഇപപപ്പോള്

സര്വ്വസ്വീസറിലപണപ്പോടയന  വറിവരവുയം  ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം,  വളടര  വര്ഷങ്ങള്ക്കട  മുമ്പുള്ള

നറികുതറി  കുടെറിശറിക  പറിരറിടച്ചടുക്കുവപ്പോന്  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിച  വരുന  എന  നഗരസഭയുടടെ

മറുപടെറി  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയട  നല്കുവപ്പോന്  പരദപ്പോപമല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  കുടെറിശറിക  തുക

പറിരറിടച്ചടുതട  നടെപടെറി  വറിശദസ്വീകരണ  പത്രറിക  അയച  തരുവപ്പോന്  ഈ  ഓഫസ്വീസറിടല

17-2-2014, 8-5-2014 എനസ്വീ തസ്വീയതറികളറിടല എഫട.2/9198/13(2) നമ്പര് കതട പകപ്പോരയം

മലപ്പുറയം നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിപയപ്പോടെട ആവശദടപടറിരുന.  ആയതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില്

നഗരസഭയറില് നറിനയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ  (30-12-2014-നട ഇടമയറില് മുപഖന)  മറുപടെറി ചുവടടെ

പചെര്ക്കുന:

മലപ്പുറയം  നഗരസഭ  ഓഫസ്വീസറില്  ലഭദമപ്പോയ  പരഖകള്  പകപ്പോരമപ്പോണട  വറിവറിധ

കപ്പോലയളവറിടല  റവനബ  ഇന്ടസ്പെക്ടര്മപ്പോരുടടെയുയം  ബറില്  കളക്ടര്മപ്പോരുടടെയുയം  ലറിസ്റ്റുകള്

തയ്യപ്പോറപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട.  ചെറില ജസ്വീവനക്കപ്പോരുടടെ ഭപ്പോഗറികമപ്പോയ വറിവരങ്ങള് മപ്പോത്രപമ ലഭറിച്ചറിട്ടുള.
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ലറിസ്റ്റേറില്  ഉള്ടപടറിട്ടുള്ള  മറ്റു  ജസ്വീവനക്കപ്പോര്  ഇപപപ്പോള്  സര്വ്വസ്വീസറില്  ഉപണപ്പോ  എനയം  അവര്

സര്വ്വസ്വീസറില് നറിനയം വറിരമറിച്ചറിട്ടുപണപ്പോ എനയം അററിയപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറിടറില്ലപ്പോടയനട ററിപപപ്പോര്ടട

ടചെയ്തറിരറിക്കുന.

8-1-2015-  ടല  ഡറി  1/9206/09    നമ്പര്  കതട  പകപ്പോരയം  മലപ്പുറയം  നഗരസഭപ്പോ  
ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറിനഃ  -  വസ്തു നറികുതറി  ഇനതറില്  4,70,164  രൂപയറില്  2,25,316  രൂപ
പറിരറിടച്ചടുതറിട്ടുണട.  4052  രൂപ  നറികുതറി  കുടെറിശറികയുള്ള  ടകടറിടെങ്ങള്  ടപപ്പോളറിച
കളഞ്ഞറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. ബപ്പോക്കറി തുക 2,29,986 രൂപ പറിരറിടച്ചടുക്കുനതറിനട നടെപടെറി സസസ്വീകരറിച
വരുന. ടതപ്പോഴറില് നറികുതറി ഇനതറില് 1,42,563 രൂപയറില് 20,939 രൂപ പറിരറിടച്ചടുതറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.2.3   1981-82 മുതല് 1997-98 വടരയുള്ള കപ്പോലയളവറിടല വസ്തു നറികുതറിയറിനതറില്
പറിരറിടച്ചടുക്കപ്പോനണപ്പോയറിരുന  4,70,164  രൂപയറില്  2,25,316  രൂപയുയം,  ടതപ്പോഴറില്
നറികുതറിയറിനതറില്  പറിരറിടച്ചടുക്കപ്പോന്  അവപശഷറിച്ചറിരുന  1,42,563  രൂപയറില്
18,417 രൂപയുയം പറിരറിടച്ചടുതറിട്ടുണട.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.4   സര്ക്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  അയംഗസ്വീകരറിക്കുനപതപ്പോടടെപ്പോപയം
നറികുതറിയറിനതറില്  അവപശഷറിക്കുന  തുക  പറിരറിടച്ചടുക്കപ്പോത  നടെപടെറിയറില്  സമറിതറി
അതൃപറി പരഖടപടുത്തുകയുയം ടചെയ്യുന. ഭപ്പോവറിയറില് കുടെറിശറിക വരപ്പോടത സമയബനറിതമപ്പോയറി
നറികുതറി പറിരറിടച്ചടുക്കുനതറിനട നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര്   82  

ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.1  നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയ  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസര്  ടസല്ഫട  ടചെക്കപ്പോയറി
പറിന്വലറിച്ചട  തറിരറിമററി  നടെതറിയ  30,000  രൂപ  ഉള്ടപടടെ  ടെറിയപ്പോടന്റെ  പപരറില്  ആടക
7  ലകയം  രൂപയുടടെ  ബപ്പോധദതയുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസന് സര്വ്വസ്വീസറിലറിരറിടക്ക മരണടപട സപ്പോഹചെരദതറില് പസ്തുത തുക ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്
ചെടപകപ്പോരമുള്ള ആവശദമപ്പോയ നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2.3.2  കൃഷറി ഓഫസ്വീസറപ്പോയറിരുന ശ്രസ്വീ. ടക. വറിജയകുമപ്പോററിനട ബപ്പോധദത സര്ടറിഫറിക്കറട
നല്കറിയപപപ്പോള് 30,000 രൂപ ടെറിയപ്പോടന്റെ പപരറില് ബപ്പോധദത ഉണട എനട പറിന്സറിപല് കൃഷറി
ഓഫസ്വീസടറ അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.   ശ്രസ്വീ.  ടക.  വറിജയകുമപ്പോര്  30,000  രൂപ അടെവപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.
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തുക  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനള്ള  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനട  പറിന്സറിപല്  കൃഷറി
ഓഫസ്വീസര്ക്കട  19-3-2014,  8-4-2014  എനസ്വീ  തസ്വീയതറികളറില്  കതയച്ചറിട്ടുണട.
ശ്രസ്വീ.  വറിജയകുമപ്പോര്  ഇപപപ്പോള്  ജസ്വീവറിച്ചറിരറിപറില്ല  എന  വറിവരയം  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്യുന.
കൂടെപ്പോടത 13-8-2014-നട പറിന്സറിപല് കൃഷറി ഓഫസ്വീസര്ക്കട ററിഹമന്ഡര് അയച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.
23-8-2014-ടല  34267/എ.ബറി./13/എല്.എസട.ജറി.ഡറി.  നമ്പര്  കത്തു  പകപ്പോരയം  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശപ്പോനസരണയം നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനട  കൃഷറി വകുപട ഡയറക്ടര്ക്കട നറിര്പദ്ദേശയം
നല്കറിയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.3.3  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസറപ്പോയറിരുന  ശ്രസ്വീ.  ടക.  വറിജയകുമപ്പോര്  30,000  രൂപ
തറിരറിച്ചടെച്ചറിടറില്ല.  തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനള്ള നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനട  പറിന്സറിപല്
കൃഷറി  ഓഫസ്വീസര്ക്കട  19-3-2014-നയം  തുടെര്നട  8-4-2014-നയം  കതയച്ചറിട്ടുണട.
ശ്രസ്വീ.  വറിജയകുമപ്പോര്,  കൃഷറി  ഫസ്വീല്ഡട  ഓഫസ്വീസറുടടെ  ബപ്പോധദതപ്പോ  പത്രയം  23-1-2012-ടല
എ.ഡറി.(4) 10465/08 നമ്പര് കതട മുപഖന മലപ്പുറയം പറിന്സറിപല് കൃഷറി ഓഫസ്വീസര്, കൃഷറി
ഡയറക്ടര്ക്കട സമര്പറിച്ചറിട്ടുടണന വറിവരവുയം അററിയറിക്കുന. കൃഷട വകുപട ഡയറക്ടര് നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിച്ചതപ്പോയറി വറിവരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറിടല്ലനയം അററിയറിക്കുന.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.4 നറിര്വ്വഹണ ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയറിരുന കൃഷറി ഓഫസ്വീസര് ശ്രസ്വീ.  ടക.  വറിജയകുമപ്പോററില്
നറിനട  ബപ്പോധദത  തുകയപ്പോയ  30,000  തറിരറിചപറിടെറിച്ചട  ആയതട  സയംബനറിച്ച  നടെപടെറി
ററിപപപ്പോര്ടട ഒരു മപ്പോസതറിനകയം സമര്പറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര്   96  

ശറിപപ്പോര്ശ

2.4.1   കപ്പോര്ഷറികപ്പോവശദതറിനട  പപ്പോടെപശഖര  സമറിതറിക്കട  ഹകമപ്പോററിയ  ടപ്പോക്ടര്  മൂന
വര്ഷമപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയറിരറിക്കുകയപ്പോടണനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്
ആവശദമപ്പോയ അറകുറപണറി നടെതറി ടപ്പോക്ടര് പവര്തറിപറിക്കുകപയപ്പോ അടല്ലങറില് പപ്പോടെപശഖര
സമറിതറിയറില് നറിനയം തറിരറിടക വപ്പോങ്ങറി വറില്ക്കുകപയപ്പോ ടചെയ്യണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2.4.2   കപ്പോര്ഷറികപ്പോവശദതറിനട പപ്പോടെപശഖര സമറിതറിക്കട ഹകമപ്പോററിയ ടപ്പോക്ടര് തറിരറിടക
വപ്പോങ്ങറി  വറില്പന  നടെത്തുനതറിനയം  ടെറി  തുക  ബനടപട  ശസ്വീര്ഷകതറില്  സര്ക്കപ്പോരറിപലക്കട
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അടെവപ്പോക്കുനതറിനയം  അഗറികള്ച്ചറല്  ഫസ്വീല്ഡട  ഓഫസ്വീസര്ക്കട  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിയറിട്ടുണട.
ആയതുപകപ്പോരയം ടപ്പോക്ടററിടന്റെ വപ്പോലബപവഷന് നടെതറി തുക നറിശ്ചയറിക്കുനതറിനട  അസറിസ്റ്റേന്റെട
എകറികബ്യൂടസ്വീവട എഞറിനസ്വീയര്, പറി.ഡബബ്യൂ.ഡറി. ടമക്കപ്പോനറിക്കല് എഞറിനസ്വീയററിയംഗട വറിയംഗറിനട കത്തു
നല്കുകയുയം  ടെറി  ഓഫസ്വീസറില്  നറിനള്ള  നറിര്പദ്ദേശതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  തുടെര്
നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിച  വരുനതറിടന്റെയുയം  പരഖകള്  എ.എഫട.ഒ.  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.
ആയതട പരറിപശപ്പോധനക്കപ്പോയറി പലപ്പോക്കല് ഫണട ടഡപബ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്ക്കട നല്കറിയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.4.3  നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിയുടടെ 10-12-2014-ടല എ 3-23038/13 നമ്പര് കതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് അഗറി.  ഫസ്വീല്ഡട ഓഫസ്വീസര് 12-12 -2014-നട  KBT/21/2014-15  നമ്പര്
കത്തു  പകപ്പോരയം  അസറിസ്റ്റേന്റെട  എകറികബ്യൂടസ്വീവട  എഞറിനസ്വീയര്,  PWD,  ടമക്കപ്പോനറിക്കല്  സബട
ഡറിവറിഷന്,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെറിപനപ്പോടെട  ടപ്പോക്ടററിടന്റെ  വറില  നറിര്ണ്ണയയം  നടെതറിതരുവപ്പോന്
അപപകറിച്ചറിട്ടുണട.   അസറിസ്റ്റേന്റെട  എകറികബ്യൂടസ്വീവട  എഞറിനസ്വീയര് ആവശദടപടതറിന് പകപ്പോരയം
8-1-2015-നട  നറിശ്ചറിത  ടപപ്പോപഫപ്പോര്മയറിലള്ള  History  of  Tractor  ഉയം  AFO  അയച
ടകപ്പോടുതറിട്ടുണട.   മറ്റു നടെപടെറികള് ഒനമപ്പോയറിടറില്ല.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.4.4  ടപ്പോക്ടററിടന്റെ വറില നറിര്ണ്ണയയം നടെതറി സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശയം പപ്പോലറിച്ചട  രണട
മപ്പോസതറിനള്ളറില് ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഖണറിക നമ്പര്   113  

ശറിപപ്പോര്ശ

2.5.1   ടതക്കുമുററി ജറി.എല്.പറി. സ്കൂള് ടകടറിടെ നറിര്മപ്പോണതറിനട ടമപ്പോബറിഹലപസഷന്
അഡസപ്പോന്സട  ഹകപററിയ  പകപ്പോസ്റ്റേടപഫപ്പോര്ഡട  പണറി  ആരയംഭറിച്ചറില്ല  എനട  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  പവൃതറി  ആരയംഭറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഹകപററിയ  ടമപ്പോബറിഹലപസഷന്
അഡസപ്പോന്സട  പലറിശസഹറിതയം  തറിരറിടക  നല്കുവപ്പോന്  ടെറി  സപ്പോപനയം  ബപ്പോധദസമപ്പോണട.
എനപ്പോല്,  ഈ  ആവശദതറിപലക്കപ്പോയറി  പകപ്പോസ്റ്റേടപഫപ്പോര്ഡട  കുപറ  സപ്പോധനങ്ങള്
എതറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം  ആയതറിടന്റെ  വറില  കറിഴറിചള്ള  തുക  മപ്പോത്രപമ  തറിരറിച്ചടെവപ്പോക്കുവപ്പോന്
കഴറിയുകയുളടവന  നറിലപപ്പോടെട  ടെറി  സപ്പോപനയം  സസസ്വീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം  അററിയുന.
ആയതറിനപ്പോല്,  ഇക്കപ്പോരദതറില്  പകപ്പോസ്റ്റേടപഫപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  പരസ്പെരധപ്പോരണയറിടലതറി
നഗരസഭയ്ക്കുണപ്പോയ  നഷയം  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനയം  പവൃതറി  സയംബനറിച്ച  നറിലവറിടല  സറിതറി
ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യപ്പോനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
1586/2021.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2.5.2  ഈ ഓഫസ്വീസറിടല  11.12.2014  തസ്വീയതറിയറിടല പറി.ഡബബ2-11635/14  നമ്പര്
പകപ്പോരയം  പകപ്പോസ്റ്റേടപഫപ്പോര്ഡട  മപ്പോപനജറിയംഗട  ഡയറക്ടര്ക്കട  ഓഫസ്വീസറില് ഹപ്പോജരപ്പോകുനതറിനപ്പോയറി
കതട  നല്കുകയുയം,  ആയതട  പകപ്പോരയം  പകപ്പോസ്റ്റേടപഫപ്പോര്ഡട  ടഡപബ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  ഈ
ഓഫസ്വീസറില്  ഹപ്പോജരപ്പോകുകയുയം  അഡസപ്പോന്സട  തുക  2  ഗഡുക്കളപ്പോയറി  അടെവപ്പോക്കുനതറിനട
അനമതറി  നല്കണടമനയം  പലറിശ  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  ഗവണ്ടമന്റെട  ടസക്രടററിക്കട
അനമതറിക്കപ്പോയറി അപപകറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം സൂചെറിപറിച ടകപ്പോണട 22-12-2014 തസ്വീയതറിയറിടല
Costford/TM/10/2014  നമ്പര്  കത്തു  പകപ്പോരയം  അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.  ആദദഗഡു
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  അടെവപ്പോക്കുനതറിനട  21-1-2015  തസ്വീയതറിയറിടല  പറി.ഡബബ.2-11635/14
നമ്പര് പകപ്പോരയം പകപ്പോസ്റ്റേടപഫപ്പോര്ഡട ഡയറക്ടര്ക്കട കതയച്ചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.5.3  ഈ  വറിഷയതറില്  നഗരസഭയുയം  പകപ്പോസ്റ്റേടപഫപ്പോര്ഡുയം  തമറില്
ധപ്പോരണയറിടലതറിയതപ്പോയുയം  അഡസപ്പോന്സട  തുകയപ്പോയ  1,36,000  രൂപ  രണട  ഗഡുക്കളപ്പോയറി
തറിരറിച്ചടെക്കപ്പോനള്ള  അനമതറിയപ്പോയറി  22-12-2014-ടല  COSTFORD/TM/10/2014  നമ്പര്
കത്തു പകപ്പോരയം പകപ്പോസ്റ്റേടപഫപ്പോര്ഡട നഗരസഭപയപ്പോടെട  അപപകറിച്ചതപ്പോയുയം കപ്പോണുന.  പലറിശ
ഒഴറിവപ്പോക്കറിക്കറിട്ടുനതറിനപ്പോയറി സര്ക്കപ്പോരറിപലക്കട പകപ്പോസ്റ്റേടപഫപ്പോര്ഡട കതയച്ചതപ്പോയുയം കപ്പോണുന.
എനപ്പോല് നപ്പോളറിതുവടര തുകടയപ്പോനയം തറിരറിച്ചടെവപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.5.4  ടമപ്പോബറിഹലപസഷന്  അഡസപ്പോന്സട  ഹകപററിയ  പശഷയം  പണറി
ആരയംഭറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്  നഗരസഭയട  പകപ്പോസ്റ്റേടപഫപ്പോര്ഡട നല്കപ്പോനണപ്പോയറിരുന  തുക
തറിരറിച്ചടെച്ചറിട്ടുടണങറില്  ആയതട  സയംബനറിച്ച  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുവപ്പോനയം
തറിരറിച്ചടെച്ചറിടറിടല്ലങറില്  തുക  തറിരറിച  പറിടെറിക്കപ്പോനള്ള  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയ്യുവപ്പോനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഖണറിക നമ്പര്   115  

ശറിപപ്പോര്ശ

2.6.1   തപ്പോലൂക്കട ആശുപത്രറി ടകടറിടെതറിടന്റെ അറകുറപണറി ഏടറടുത കണ്വസ്വീനര്
30,000  രൂപ  ടമപ്പോബറിഹലപസഷന്  അഡസപ്പോന്സട  ഹകപററിടയങറിലയം  പണറി
പൂര്തസ്വീകരറിക്കുകപയപ്പോ  അഡസപ്പോന്സട  തറിരറിച്ചടെയ്ക്കുകപയപ്പോ  ടചെയ്തറിടറില്ല.  പലറിശ  സഹറിതയം
63,320  രൂപ അടെയപ്പോനപ്പോവശദടപടട  2010-ല് കണ്വസ്വീനര്ക്കട ഒരു രജറിപസ്റ്റേര്ഡട  പനപ്പോടസ്വീസട
അയച്ചതല്ലപ്പോടത  മറ്റു  നടെപടെറികടളപ്പോനയം  സസസ്വീകരറിച്ചതപ്പോയറി  കപ്പോണുനറില്ല.  2006-ല്  ആദദടത
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പനപ്പോടസ്വീസട  നല്കറിയതറിനപശഷയം  നപ്പോലവര്ഷയം  കഴറിഞ്ഞട  2010-ലപ്പോണട  അടുത പനപ്പോടസ്വീസട
നല്കറിയതട.   ഇക്കപ്പോരദതറില്  നഗരസഭയുടടെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനയം  ഗുരുതരമപ്പോയ  അനപ്പോസ
ഉണപ്പോയതപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ടമപ്പോബറിഹലപസഷന്
അഡസപ്പോന്സപ്പോയറി നല്കറിയ തുക കണ്വസ്വീനററില്നറിനയം പലറിശസഹറിതയം അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
തറിരറിടക ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് റവനബ്യൂ ററിക്കവററി ഉള്ടപടടെയുള്ള നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിച്ചട ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

2.6.2  റവനബ്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  12-12-2014
തസ്വീയതറിയറിടല  പറി.ഡബബ.2/11635/14  നമ്പര്  പകപ്പോരയം  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട  അപപക
നല്കറിയറിട്ടുമുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.6.3   12-12-2014-ടല  PW2-11635/14  നമ്പര് കത്തു പകപ്പോരയം  റവനബ്യൂ ററിക്കവററി
നടെപടെറികള്ക്കപ്പോയറി  കളക്ടര്ക്കു  കത്തു  നല്കറിയറിട്ടുണട.  ററിക്കവററി  ആരയംഭറിച്ചതപ്പോയറി
ടവളറിടപടുത്തുന പരഖകടളപ്പോനയം ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.6.4    ടമപ്പോബറിഹലപസഷന്  അഡസപ്പോന്സപ്പോയറി  നല്കറിയ  തുക  കണ്വസ്വീനററില്
നറിനയം പലറിശ സഹറിതയം തറിരറിച പറിടെറിക്കുനതറിനപ്പോയറി റവനബ്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറികള്
തസരറിതടപടുത്തുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

അദദപ്പോയയം   III  

സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനയം ലഭറിച്ച മറുപടെറിയുടടെയുയം പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട 
വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ കുററിപറിടന്റെയുയം 

അടെറിസപ്പോനതറില് അനന്തര നടെപടെറി തുടെപരണതറില്ല 
എനട സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച്ച ശറിപപ്പോര്ശകളുയം അവയട 

സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനയം ലഭറിച്ച മറുപടെറികളുയം

ഖണറിക നമ്പര്   12  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.1.1  മരപ്പോമത്തു  പണറികളറില്  ടമറലറിനട  അധറികവറില  നല്കറിയതറിലൂടടെ

മുനറിസറിപപ്പോലറിററിക്കുണപ്പോയ 44,587 രൂപയുടടെ നഷയം ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയവരറില് നറിനയം റവനബ്യൂ

ററിക്കവററിയറിലൂടടെ  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട  30-12-2010-ല് കതട
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നല്കറിയതപ്പോയുയം  ടെറി വറിഷയയം വയനപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ കളക്ടറുടടെ അധറികപ്പോര പരറിധറിയറില് വരുന

കപ്പോരദമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ആര്. ആര്. നടെപടെറി  പപ്പോപയപ്പോഗറികമടല്ലനട ചൂണറിക്കപ്പോടറി പസ്തുത കതട

തറിരറിച്ചയച്ചതപ്പോയുയം സമറിതറി നറിരസ്വീകറിക്കുന.  ഈ വറിഷയതറില് യപ്പോടതപ്പോരു  നടെപടെറികളുയം

മുനറിസറിപപ്പോലറിററി പറിനസ്വീടെട സസസ്വീകരറിച്ചറിടറിടല്ലനട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടര്

ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്തറിരറിക്കുന.  മുനറിസറിപപ്പോലറിററിക്കുണപ്പോയ  നഷയം  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  റവനബ്യൂ

ററിക്കവററി   നടെപടെറി  പപ്പോപയപ്പോഗറികമടല്ലനട  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്  പറഞ്ഞതറിടന്റെ

സപ്പോയംഗതദയം  സമറിതറിക്കട  മനസറിലപ്പോകുനറില്ല.  ആര്.  ആര്.  നടെപടെറി   എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ

കളക്ടറുടടെ  പരറിധറിയറില്   വരുന വറിഷയമടല്ലങറില്  പസ്തുത  കളക്ട പറപ്പോടെട   അതരടമപ്പോരു

ആവശദയം  ഉനയറിച്ച മുനറിസറിപപ്പോലറിററിയുടടെ നടെപടെറിയറില്  സമറിതറി അതൃപറി പരഖടപടുത്തുന.

എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടററില്  നറിനയം   മറുപടെറി   ലഭറിച്ചതറിന  പശഷയം  നടെപടെറി

സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതതറിനള്ള  വറിശദസ്വീകരണയം  സമറിതറി  ആവശദടപടുന.  ഇക്കപ്പോരദതറില്

എറണപ്പോകുളയം   ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടറുടടെ  ഭപ്പോഗത്തു   നറിനപ്പോപണപ്പോ  മുനറിസറിപപ്പോ ലറിററിയുടടെ  ഭപ്പോഗത്തു

നറിനപ്പോപണപ്പോ  പറിഴവുണപ്പോയടതനട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുവപ്പോന്  സമറിതറി

നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  കൂടെപ്പോടത,  മുനറിസറിപപ്പോലറിററിക്കുണപ്പോയ നഷയം ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയവരറില് നറിനയം

ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് അടെറിയ ന്തര നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.1.2  പവൃതറി  നടെതറിയറിരുന  എഞറിനസ്വീയര്  സര്വ്വസ്വീസറില്  നറിനയം  ററിടയര്

ടചെയ്യുകയുയം  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലയറില്  സറിര  തപ്പോമസമപ്പോരയംഭറിക്കുകയുയം  ടചെയ്തതറിനപ്പോല്,

സസപ്പോഭപ്പോവറികമപ്പോയുയം റവനബ്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറി എറണപ്പോകുളയം ജറില്ലപ്പോ കളക്ടറപ്പോണട നടെപതണതട

എന നറിഗമനതറിലപ്പോണട  നഗരസഭ നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിച്ചതട.  പബപ്പോധപൂര്വ്വമല്ലപ്പോടതയുണപ്പോയ

ഈ  പറിശകട  മപ്പോപപ്പോക്കണടമനയം  തുടെര്  നടെപടെറി  ഒഴറിവപ്പോക്കണടമനയം   അപപകറിക്കുന.

എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടററില്  നറിനയം   മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോകുപമ്പപ്പോപഴക്കുയം   നറിയമസഭപ്പോ

പലപ്പോക്കല്   ഫണട  അക്കക്കൗണസട  കമറിററി  സറിററിയംഗട   കഴറിഞ്ഞറിരുന.  ടെറി  സമറിതറി

തസ്വീരുമപ്പോനതറിനട വറിപധയമപ്പോയറി നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോടമനട  കരുതറിയതറിനപ്പോലപ്പോണട പറിനസ്വീടെട

തുടെര് നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതറിരുനതട.

സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശയം  ലഭറിച്ചതറിനപശഷയം  തുക  അടെവപ്പോക്കണടമനട  പസ്തുത

എ ഞറിനസ്വീയടറ  അററിയറിക്കുകയുയം  ടെറിയപ്പോള്  അടെവപ്പോപക്കണ  44,587  രൂപ  രസസ്വീതട  നമ്പര്

11301103406  തസ്വീയതറി  26-6-2013  പകപ്പോരയം  അടെവപ്പോക്കുകയുയം  ടചെയ്തറിട്ടുണട.  തടെസയം

ഒഴറിവപ്പോക്കണടമനട അപപകറിക്കുന.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.1.3   ടമറല്  അധറിക  വറില  നല്കറിയതട  ററിട.  എഞറിനസ്വീയര്  ശ്രസ്വീ.  എന്.  ടക.
അചെബതന്  26-6-2013-ടല  11301103406  നയം.  രസസ്വീതട  പകപ്പോരയം  44,587  രൂപ കല്പറ
നഗരസഭയറില് ഒടുക്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര്   14  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.2.1  സമറിതറിയുടടെ ടതളറിടവടുപറിനട ഹപ്പോജരപ്പോകുന മറിക്ക ഉപദദപ്പോഗസരുയം ബനടപട
ഫയലകളുയം   പരഖകളുയം  മതറിയപ്പോയ രസ്വീതറിയറില് പഠറിച്ചട  വരുനറിടല്ലനയം  ഇക്കപ്പോരണതപ്പോല്
സമറിതറിയുടടെ  പചെപ്പോദദങ്ങള്ക്കട  പവണവറിധതറില്  മറുപടെറി  ലഭറിക്കുനറിടല്ലനയം  സമറിതറി
നറിരസ്വീകറിക്കുകയുയം  ഇതറില് ശകമപ്പോയ അമര്ഷയം പരഖടപടുത്തുകയുയം ടചെയ്യുന. നറിയമസഭപ്പോ
സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക  ഹപ്പോജരപ്പോകുന  ഉപദദപ്പോഗസര്  സമറിതറിക്കപ്പോവശദമപ്പോയ  വറിവരങ്ങള്
നല്കുവപ്പോന് പപ്പോപരപ്പോയറിരറിക്കണടമനട സമറിതറി നറിഷ്കര്ഷറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച  നടെപടെറി

3.2.2     25-10-2013-ടല  46447/എസറി3/13/  ത.സസ.ഭ.വ.  സര്ക്കുലര്  പകപ്പോരയം
ഇക്കപ്പോരദതറില്  എല്ലപ്പോ  തപദ്ദേശ  സസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുയം  മറട  ബനടപട
ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കുയം നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.2.3  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക  ടതളറിവട  നല്കുവപ്പോന്  ഹപ്പോജരപ്പോകുപമ്പപ്പോള്  പവണത്ര
തയ്യപ്പോടറടുപറില്ലപ്പോടത  ഹപ്പോജരപ്പോകുന  പവണത  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനള്ള  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളടെങ്ങറിയ
സര്ക്കുലര്  നയം.  46447/എസറി3/13/ത.സസ.ഭ.വ.  തസ്വീയതറി  25-10-2013  പകപ്പോരയം
പുറടപടുവറിക്കുകയുയം ലഭദമപ്പോക്കുകയുയം ടചെയ്തറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര്   17  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.3.1  വസ്തുനറികുതറിയറിനതറിടല  കുടെറിശറിക  പറിരറിടച്ചടുതതറിടന്റെ  രശസ്വീതുകളുയം
രജറിസ്റ്റേറുകളുയം പതറിനഞ്ചു ദറിവസതറിനകയം  ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോടമനട  25-1-2011-ടല
സമറിതറി  പയപ്പോഗതറില്  ടപരറിന്തല്മണ്ണ  മുനറിസറിപപ്പോലറിററി  ടസക്രടററി  സമറിതറിക്കട  ഉറപട
നല്കറിയറിരുന.  എനപ്പോല്,  പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  26-7-2011-ടല കത്തു
മുപഖന  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  പസ്തുത  പരഖകളുയം  രജറിസ്റ്റേറുകളുയം  7-7-2011-ടല
പപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധനപ്പോ പവളയറില് പപപ്പോലയം ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല എനട അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.
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ടപരറിന്തല്മണ്ണ മുനറിസറിപപ്പോലറിററി  ടസക്രടററി   സമറിതറി മുമ്പപ്പോടക നല്കറിയ ഉറപറിടന്റെ ഈ
ലയംഘനടത സമറിതറി വളടര ഗക്കൗരവപതപ്പോടടെയപ്പോണട വസ്വീകറിക്കുനതട. വസ്തുനറികുതറി  പറിരറിവട,
ഗന്ഥശപ്പോലപ്പോവരറി  പറിരറിവട  എനറിവയുമപ്പോയറി  ബനടപട  പരഖകളുയം  രജറിസ്റ്റേറുകളുയം
ഹകവശമുടണങറില്  അവ  നല്കുനതറിനള്ള  തടെസടമടന്തനട  സമറിതറിക്കട
മനസറിലപ്പോകുനറില്ല.  ആയതറിനപ്പോല്,  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക  നല്കറിയ  ഉറപട  പപ്പോലറിക്കപ്പോത
മുനറിസറിപപ്പോലറിററി ടസക്രടററിയറില് നറിനയം  വറിശദസ്വീകരണയം ആരപ്പോഞ്ഞട ആയതട സയംബനറിച്ച
വറിവരയം  നല്കുവപ്പോന്  ഭരണവകുപറിപനപ്പോടെട  ആവശദടപടുന.  കൂടെപ്പോടത,  ഓഡറിറട  വകുപട
ആവശദടപട  പമല്പറഞ്ഞ പരഖകള് രണ്ടു മപ്പോസതറിനകയം ഓഡറിററിനട  ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.3.2  നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശ അനസരറിച്ചട സമറിതറിയട നല്കറിയ ഉറപട
ലയംഘറിച്ച  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രപടററിയററില്  നറിനയം  വറിശദസ്വീകരണയം  വപ്പോങ്ങറി  ആയതട
സയംബനറിച്ച  വറിവരയം  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോന്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിലയം
സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  19-3-2014-ടല  34267/എബറി1/13/ത.സസ.ഭ.വ.  നമ്പര്  കതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറിലയം  ഭരണവകുപട  ടപരറിന്തല്മണ്ണ  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിപയപ്പോടെട
11-4-2014-ടല  എഫട.2/9198/13(2)  ന.കപ്പോ.വ.  കതട  പകപ്പോരയം  ആവശദടപട
ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേല് നഗരസഭ ലഭദമപ്പോക്കറിയ മറുപടെറി ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

25-1-2011-ല്  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക  ഹപ്പോജരപ്പോയ  പവളയറില്  ടസക്രടററിയുടടെ  ചുമതല
വഹറിച്ചറിരുനതട  ശ്രസ്വീ.  പറി.  ടക.  അനസ്വീസുയം  7-7-2011-നട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട
വറിഭപ്പോഗതറിടന്റെ പപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധനപ്പോപവളയറില് നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുടടെ ചുമതല
വഹറിച്ചറിരുനതട ശ്രസ്വീ. പറി. മുഹമദലറിയുയം  ആയറിരുന.

1999-2000  വര്ഷതറില് പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില് പരപ്പോമര്ശറിക്കുന
1999-2000,  2000-01,  2001-02  വര് ഷങ്ങളറിടല  വസ്തുനറികുതറി  അടെവപ്പോക്കപ്പോനള്ള
171  ടകടറിടെങ്ങളുടടെ  4,14,164  രൂപയുടടെ പരഖകള് കടണതപ്പോനണപ്പോയറിരുന. 29-6-2013,
10-11-2014  തസ്വീയതറികളറിടല  പപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനയറില്  3,65,178  നറികുതറി
അടെവപ്പോക്കറിയ പരഖകള് കടണതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ചട 10-11-2014-നട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട
വകുപട  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്തറിട്ടുണട.  48,986  രൂപയുടടെ  പരഖകള്  പരറിപശപ്പോധനയട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല എനയം  ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്തറിട്ടുണട.

കടണതറിയ  രസസ്വീതുകളുയം  കളകന്  രജറിസ്റ്റേറുകളുയം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില്
171  വസ്തുവകകളുടടെ  1999-2000,  2000-01,  2001-02  കപ്പോലയളവറിടല  വസ്തുനറികുതറി
നഗരസഭയട നഷയം വനതപ്പോയറി കപ്പോണപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുനറില്ല. ടെറി കപ്പോലയളവറിടല ഡറി. സറി.ബറി.യറിലയം
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ഡറിമപ്പോന്റെട രജറിസ്റ്റേററിലയം പചെര്ക്കപ്പോതതട മപ്പോത്രപമ കടണതപ്പോന് കഴറി ഞ്ഞുള.  ടെറി രസസ്വീതുകളുയം
കളകന് രജറിസററുകളുയം  അതപ്പോതട  കപ്പോലടത പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ടെസ്വീയം പരറിപശപ്പോധറിച്ചട
സപ്പോകദടപടുതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി കപ്പോണുന.

കപ്പോലപഴക്കയംമൂലയം  200-ല്പരയം  രസസ്വീതട  ബുക്കുകള്  പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോന്
കഴറിയപ്പോതവറിധയം  നശറിചപപപ്പോയതപ്പോയറി  കടണതറി  ഓഫസ്വീസറില്  സൂകറിച്ചറിട്ടുണട.
ടെറി  വസ്തുതകള്  പരറിഗണറിച്ചട  നറികുതറി  വസൂലപ്പോക്കപ്പോടത  നഷയം  വരുതറിടയന  പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട അപപകറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.3.3.   1999-2000,  2000-01,  2001-02  കപ്പോലയളവറില്  വസ്തു നറികുതറി  ഡറിമപ്പോന്റെട
ടചെയ്യപ്പോതതുമൂലയം  നഷയം  വന  4,14,164  രൂപയറില്  29-6-2013,  10-11-2014  എനസ്വീ
തസ്വീയതറികളറില് നടെതറിയ പപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധനകളറിലപ്പോയറി ടമപ്പോതയം  3,65,178   രൂപ
അടെവപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  രശസ്വീതറികള്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട.  രശസ്വീതറികളുടടെ
അഭപ്പോവതറില് പറിരറിവട രജറിസ്റ്റേററില് പരഖടപടുതറിയ വറിവരങ്ങള് പകപ്പോരയം 10,217 രൂപയുടടെ
പറിരറിവുയം  പരറിപശപ്പോധറിച.  ടമപ്പോതയം  3,75,395  രൂപയുടടെ  പറിരറിവട,  രശസ്വീതറികള്/പറിരറിവട
രജറിസ്റ്റേര്  പകപ്പോരയം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോധദടപടറിട്ടുടണനയം  ബപ്പോക്കറി  38,769  രൂപയുടടെ
പറിരറിവട  സയംബനറിച്ചട  രശസ്വീതറികപളപ്പോ  പറിരറിവട  രജറിസ്റ്റേറുകപളപ്പോ  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറിടല്ലനയം
ബഹ. സമറിതറിടയ അററിയറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര്   36  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.4.1   സയംഗസ്വീതപ്പോ  പക്രപ്പോസട  പറപ്പോഡട  ടെപ്പോററിയംഗുമപ്പോയറി  ബനടപട  ടടെണര്  പനപ്പോടസ്വീസട,
എസ്റ്റേറിപമറട,  ടടെണര്  ടഷഡബ്യൂള്,  കരപ്പോര്  എനറിവയറിടലപ്പോനയംതടന  നഗരസഭ  ഈ
പവൃതറിക്കട  ടെപ്പോര്  നല്കുടമന  വദവസ  ഉണപ്പോയറിരുനറിടല്ലനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
എനപ്പോല്,  കരപ്പോര്  നറിബനനയട  വറിരുദമപ്പോയറി  നഗരസഭ  കരപ്പോറുകപ്പോരനട  ടെപ്പോര്  നല്കുകയുയം
ടെപ്പോററിടന്റെ  യഥപ്പോര്തവറില  ഈടെപ്പോക്കപ്പോടത  ടഷഡബ്യൂള്  നറിരക്കുമപ്പോത്രയം  ഈടെപ്പോക്കുകയുമപ്പോണട
ടചെയ്തറിരറിക്കുനതട.  ഓഡറിറട  ഖണറികയറില് ഈ ഇനതറില്  11,960  രൂപയുടടെ  നഷമപ്പോണട
കണക്കപ്പോക്കറിയടതങറിലയം  ടതളറിടവടുപ്പുപവളയറില്  നഗരസഭപ്പോധറികൃതരുടടെ  വറിശദസ്വീകരണതറിടന്റെ
പശ്ചപ്പോതലതറില് സമറിതറി ആവശദടപടതനസരറിച്ചട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപട നടെതറിയ
പുന:പരറിപശപ്പോധനയറില്  യഥപ്പോര്ത  നഷയം  6,481  രൂപയപ്പോയറി  പുനനറിര്ണ്ണയയം  നടെതറി
ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്തറിരറിക്കുന.  പസ്തുത  പുനപരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്
നഗരസഭയ്ക്കുണപ്പോയ  നഷയം  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നറിനയം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.4.2   തുക  അധറികയം  അനവദറിക്കുനതറിനട  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  അസറി.  എകറി.

എഞറിനസ്വീയര് ശ്രസ്വീ.  വറി.  ടക.  അബ്ദുള്  സലപ്പോയം നഗരസഭയട ഈ  ഇനതറില് നഷയം വന

6,481  രൂപ  22-11-2013-ടല  11301500127  രസസ്വീതറി നമ്പറപ്പോയറി  നഗരസഭപ്പോ ഖജനപ്പോവറില്

അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ഓഡറിറട  തടെസവപ്പോദയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിതരണടമനട

അപപകറിക്കുന.

മലപ്പുറയം  ജറില്ലപ്പോ  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  കപ്പോരദപ്പോലയതറിടല  12-8-2014-ടല

എല്.എഫട.എയം.19/1053/2014(2)  നമ്പര്  പുനരഭറിപപ്പോയപകപ്പോരയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം

ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.4.3  സയംഗസ്വീതപ്പോ പക്രപ്പോസട പറപ്പോഡട ടെപ്പോററിയംഗുമപ്പോയറി ബനടപടട ശ്രസ്വീ.  വറി.  ടക.  അബ്ദുള്

സലപ്പോയം,  അസറിസ്റ്റേന്റെട  എകറികബ്യൂടസ്വീവട  എഞറിനസ്വീയര്  6,481  രൂപ  തറിരറിച്ചടെവപ്പോക്കറിയതട

പരറിപശപ്പോധറിച. (രശസ്വീതറി  നമ്പര് 11301500127/22-11-2013)

ഖണറിക നമ്പര്   37  
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3.5.1.   കപ്പോലറി  ബപ്പോരലറിടന്റെ  വറില,  നഷയം  വരുതറിയതറിനട  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ

ഉപദദപ്പോഗസരറില്നറിനയം   ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട  എന  മറുപടെറിയുടടെ  ടവളറിച്ചതറില്  ഓഡറിറട

പരപ്പോമര്ശതറിടല പസ്തുതഭപ്പോഗയം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.5.2  സമറിതറി  ഓഡറിറട  തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് ടെറി  ഖണറികയറിപന്മേലള്ള

തുടെര് നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.5.3  ബഹ. നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരയം ഈ കപ്പോരദപ്പോലയതറിടല

12-8-2014-ടല എല്.എഫട.എയം.19/1053/2013 (2) നമ്പര് കതട പകപ്പോരയം ഓഡറിറട തടെസയം

ഒഴറിവപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട പുനരഭറിപപ്പോയയം നഗരസഭടയ അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.6.1  ടസന്ടല്  ജറി.  എയം.  എല്.  പറി.  സ്കൂളറിനട  ടകടറിടെയം   നറിര്മറിക്കുവപ്പോന്
ടമപ്പോബറിഹലപസഷന്  അഡസപ്പോന്സപ്പോയറി  നല്കറിയ  1,00,000  രൂപ  2005-ല്
തറിരറിച്ചടെടച്ചങറിലയം  പലറിശ  അടെച്ചറിടറിടല്ലനട  ടതളറിടവടുപട  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി
കടണത്തുകയുണപ്പോയറി.  ടമപ്പോബറിഹലപസഷന് അഡസപ്പോന്സപ്പോയറി ഹകപററിയ തുകയട പലറിശ
ഈടെപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യണടമന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശടത തുടെര്നട 2011 ഏപറില്, പമയട
മപ്പോസങ്ങളറിലപ്പോയറി 18% നറിരക്കറില് പലറിശയുയം അടെവപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട
വകുപട  ഡയറക്ടര് ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്തറിരറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  പസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.6.2 അഡസപ്പോന്സട തുകയപ്പോയ 1,00,000 രൂപ 9-9-2005-ടല 447/22341-ാം നമ്പര്
രശസ്വീതറി പകപ്പോരയം തറിരറിച്ചടെച്ചറിട്ടുണട. പലറിശയറിനതറില് കണ്വസ്വീനററില് നറിനയം 5-4-2011-ടല
11101100211  നമ്പര് രസസ്വീതറി  പകപ്പോരയം  50,000  രൂപയുയം  26-5-2011-ടല  11101102890
നമ്പര് രസസ്വീതറി പകപ്പോരയം  47,200  രൂപയുയം ആടക  97,200  രൂപ നഗരസഭപ്പോ ഖ ജനപ്പോവറില്
അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

സമറിതറി  ഓഡറിറട  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  ടെറി  ഖണറികയറിപന്മേലള്ള
തുടെര്നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.6.3   ബഹ.  നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരയം ഈ കപ്പോരദപ്പോലയതറിടല
12-8-2014-ടല എല്.എഫട.എയം.19/1053/2013(2) നമ്പര് കതട പകപ്പോരയം ഓഡറിറട തടെസയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട പുനരഭറിപപ്പോയയം നഗരസഭടയ അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര്   43  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.7.1   നഗരസഭയറിടല  വറിവറിധ  ഭപ്പോഗങ്ങളറില്  ടടവദബതറിടടലന്  നസ്വീട്ടുനതറിനട
ടടവദബതറി  പബപ്പോര്ഡറില്  അടെച്ച  തുക  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  ഏടറടുത  പവൃതറികടളല്ലപ്പോയം
പൂര്തസ്വീകരറിച്ചതട  പബപ്പോധദടപടതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

1586/2021.
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3.7.2   നഗരസഭയറില് വറിവറിധ ഭപ്പോഗങ്ങളറില് ടടവദബത ടടലന് നസ്വീട്ടുനതറിനപവണറി
ടടവദബതറി  പബപ്പോര്ഡറിനട  2001-2002-ല്  നല്കറിയ  9,52,534  രൂപ  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട
ടക.എസട.ഇ.ബറി.  ഏടറടുത  മുഴവന്  പവൃതറികളുയം  10/2004-നട  പൂര്തസ്വീകരറിച്ചതപ്പോയറി
ടപരറിന്തല്മണ്ണ  ടക.എസട.ഇ.ബറി.  ഇലകറിക്കല്  ടസകന്  അസറി.എഞറിനസ്വീയര്
22-10-2003-ടല  ഡറി.ബറി./04-05/പറി.എയം.എ./മുനറിസറിപപ്പോലറിററി  നമ്പര്  കതട  പകപ്പോരയം
നഗരസഭടയ അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

സമറിതറി  ഓഡറിറട  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  ടെറി  ഖണറികയറിപന്മേലള്ള
തുടെര്നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.7.3  ബഹ.  നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരയം ഈ കപ്പോരദപ്പോലയതറിടല
12-8-2014-ടല എല്.എഫട.എയം.19/1053/2013(2) നമ്പര് കതട പകപ്പോരയം ഓഡറിറട തടെസയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട പുനരഭറിപപ്പോയയം നഗരസഭടയ അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര്   48  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.8.1   ശമ്പള  പരറിഷ്കരണ  ഉതരവട  പകപ്പോരയം  പുതുക്കറിയ  നറിരക്കറില്  ശമ്പളയം
നറിര്ണ്ണയറിച്ചട  ശമ്പള  കുടെറിശറിക  നല്കുന  പവളയറില്,  പനരടത  ഇടെക്കപ്പോലപ്പോശസപ്പോസമപ്പോയറി
ജസ്വീവനക്കപ്പോര്ക്കട  നല്കറിയ  തുക  കുറയ്പക്കണതപ്പോണട.  എനപ്പോല്,  മലപ്പുറയം  നഗരസഭ
ടെറി ഉതരവട നടെപറിലപ്പോക്കറിയപപപ്പോള് പസ്തുത വദവസപകപ്പോരയം രണ്ടു ഗഡു ഇടെക്കപ്പോലപ്പോശസപ്പോസ
തുക  കുറയപ്പോടത  38,275  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  നല്കറിയതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
ഓഡറിററിടന്റെ കടണതലറിടനത്തുടെര്നട മുഴവന് തുകയുയം തറിരറിച്ചടെവപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി നഗരസഭ
വപ്പോദറിക്കുനടണങറിലയം  7,762  രൂപ  ഇനറിയുയം  അടെയ്പക്കണതുടണനട  സമറിതറി
നറിരസ്വീകറിക്കുന.  അധറികയം നല്കറിയ മുഴവന് തുകയുയം ഈടെപ്പോപക്കണതട ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭറിച്ച  സമയത്തുള്ള  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുടടെ  ചുമതലയപ്പോയറിരുന.  എനപ്പോല്,  പസ്തുത
കപ്പോരദയം നറിര്വ്വഹറിക്കുന കപ്പോരദതറില് തദവസരതറിടല ടസക്രടററിയുടടെ ഭപ്പോഗത്തുനറിനയം വസ്വീഴ്ച
സയംഭവറിച്ചതപ്പോയറി  സമറിതറി  കരുതുന.  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുടടെ  പസ്തുത  നടെപടെറിയറില്
സമറിതറി  കടുത  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന.  കൂടെപ്പോടത,  അധറികമപ്പോയറി  നല്കറിയ  തുകയറില്
ഇനറിയുയം അടെവപ്പോക്കപ്പോനള്ള 7,762 രൂപ ബനടപട ടസക്രടററിയറില്നറിനയം അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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3.8.2 ഒബ്ജകന് തുകയപ്പോയ 7,762 രൂപ മലപ്പുറയം നഗരസഭയറില് അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.
ആയതറിനപ്പോല് പസ്തുത പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറി തരണടമനട അപപകറിചടകപ്പോളന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.8.3   ഇടെക്കപ്പോലപ്പോശസപ്പോസയം  ടടകപററിയറിരുന ജസ്വീവനക്കപ്പോരറില്  നറിനയം  7,762  രൂപ
ഈടെപ്പോക്കറി നഗരസഭപ്പോ ഫണറില് അടെവപ്പോക്കറിയതട പരറിപശപ്പോധറിച പബപ്പോധദടപട്ടു.

തസ്വീയതറി തുക

5-9-2014 1,500

19-12-2014 841

19-12-2014 851

19-12-2014 749

19-12-2014 1,280

19-12-2014  621

19-12-2014 800

28-11-2014 1,120

ആടക 7,762

ഖണറിക നമ്പര്   53, 54  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.9.1  നഗരതറിടല പറിനപ്പോക്കപപദശങ്ങളുടടെ ടടവദബതസ്വീകരണതറിനട അയംഗസ്വീകരറിച്ച
പദതറിയട,  എസ്റ്റേറിപമറട  തയ്യപ്പോറപ്പോക്കപ്പോടതയുയം  പദതറി  പപദശങ്ങള്  നറിശ്ചയറിക്കപ്പോടതയുമപ്പോണട
5,34,650 രൂപ ടക.എസട.ഇ.ബറി.യറില് നറിപകപറിച്ചടതനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന. ഇതട
പദതറിപണയം  ടചെലവഴറിച്ചതപ്പോയറി  കപ്പോണറിക്കുവപ്പോനള്ള  ശ്രമമപ്പോയറി  മപ്പോത്രമപ്പോണട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുനതട.  ടടവദബതറി  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിപകപറിച്ച  തുക  യഥപ്പോര്തതറില്
ആവശദമപ്പോയ തുകപയക്കപ്പോള് 22,650 രൂപ കൂടുതലപ്പോയറിരുന. അധറികയം തുക നറിപകപറിച്ചതട
സയംബനറിച്ചട  നഗരസഭ യപ്പോടതപ്പോരു വറിശദസ്വീകരണവുയം സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.
ഈ  പവൃതറി,  സപ്പോപങതറിക  തടെസങ്ങള്  കപ്പോരണയം  സമയബനറിതമപ്പോയറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കപ്പോന്
സപ്പോധറിച്ചറിടല്ലങറിലയം  പറിനസ്വീടെട  പൂര്തസ്വീകരറിച്ചതപ്പോയപ്പോണട  നഗരസഭ അവകപ്പോശടപടുനതട.  എനപ്പോല്
പൂര്തസ്വീകരണയം സയംബനറിച്ച  സര്ടറിഫറിക്കറട  നപ്പോളറിതുവടര  പനടെറിയറിടറില്ല.  മപ്പോത്രമല്ല,
അധറികതുകയുടടെ വറിനറിപയപ്പോഗയം സയംബനറിച്ചട മറുപടെറിയറില് മക്കൗനയം പപ്പോലറിക്കുകയുയം ടചെയ്യുന.
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3.9.2   ആയതറിനപ്പോല്,  പസ്തുത  പദതറി  പൂര്തസ്വീകരറിച്ച  വര്ഷയം,  യഥപ്പോര്തതറില്
ടചെലവപ്പോയ  തുക,  അധറികമപ്പോയറി  നറിപകപറിച്ച  തുകയുടടെ  വറിനറിപയപ്പോഗയം,  പൂര്തസ്വീകരണ
സര്ടറിഫറിക്കറട ലഭറിച്ചറിട്ടുടണങറില് ആയതട ലഭറിച്ച തസ്വീയതറി എനറിവ സയംബനറിച്ച വറിശദമപ്പോയ
വറിവരങ്ങള്  ലഭദമപ്പോക്കണടമനട  സമറിതറി  ആവശദടപടുന.  പദതറി  പൂര്തസ്വീകരറിക്കുകയുയം
പൂര്തസ്വീകരണ  സര്ടറിഫറിക്കറട  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതറിരറിക്കുകയുയം  ടചെയ്തറിട്ടുടണങറില്  ആയതറിടന്റെ
കപ്പോരണയം ടക.എസട.ഇ.ബറി.  അധറികൃതര്  വദകമപ്പോപക്കണതപ്പോടണനയം  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  പദതറികള്  പൂര്തസ്വീകരറിക്കുപമ്പപ്പോള്  യഥപ്പോസമയയംതടന  പൂര്തസ്വീകരണ
സര്ടറിഫറിക്കറട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  പപതദകയം  ശ്രദറിപക്കണതപ്പോടണനയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.  ഈ  പദതറിയപ്പോയറി  ടടവദബതറിപബപ്പോര്ഡറില്  നറിപകപറിച്ച  തുകയറില്
പദതറിടച്ചലവറിന  പശഷയം  വരുന  അധറിക  തുക  നഗരസഭയുടടെ  ടടവദബതറിബറില്ലറില്
തടറിക്കറിഴറിക്കുകപയപ്പോ  മപറടതങറിലയം  ടപപ്പോജക്ടറില്  ഉള്ടപടുതറി  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകപയപ്പോ
ടചെയ്യണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.9.3   സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  14-7-2014-ടല  34267/എബറി1/13/ത.സസ.ഭ.വ.  നമ്പര്
കതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് ഈ വകുപറില് നറിനയം  18-8-2014-ടല എഫട.2/9198/13(2)
പകപ്പോരയം നഗരസഭയട കതട നല്കറിയറിരുന. ആയതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് ലഭദമപ്പോക്കറിയ
നഗരസഭയറില് നറിനയം 30-12-2014-ല് ലഭദമപ്പോക്കറിയ വറിവരങ്ങള്:-

5,34,650 രൂപയപ്പോണട നഗരസഭ ടക.എസട.ഇ.ബറി.യട നല്കറിയതട. പസ്തുത തുകയ്ക്കുള്ള
പണറി ടക.എസട.ഇ.ബറി.  പൂര്തറിയപ്പോക്കറി.  ആയതറിടന്റെ വറിനറിപയപ്പോഗ സര്ടറിഫറിക്കറട നഗരസഭയട
നല്കറിയറിട്ടുണട. അധറികയം തുക നറിപകപറിച്ചറിടറില്ല.

3.9.4   5,34,650  രൂപയപ്പോണട  ടക.എസട.ഇ.ബറി.യറില്  നറിപകപറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.
30-4-1999-നപ്പോണട  പദതറി  പൂര്തസ്വീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളതട  5,34,650  രൂപയപ്പോണട  ടചെലവപ്പോയറിട്ടുള്ളതട.
വറിനറിപയപ്പോഗ  സര്ടറിഫറിക്കറട   ലഭറിച്ച  തസ്വീയതറി  11-11-2014-ല്  ആണട.  അധറികയം  തുക
നല്കറിയറിടറില്ല.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.9.5     5,34,650 രൂപ വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചട  30-4-1999-നട പവൃതറി പൂര്തസ്വീകരറിച്ചതപ്പോയറി
ടക.എസട.ഇ.ബറി.യുടടെ  മലപ്പുറയം  ഇലകറിക്കല്  ടസകന്  അസറിസ്റ്റേന്റെട  എഞറിനസ്വീയറുടടെ
ഡറി.ബറി./എയം.പറി.എയം./13-14/31-10-13/46  നമ്പര്  സപ്പോകദപത്രയം  8-11-2013-നട
നഗരസഭയറില് ലഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട പരറിപശപ്പോധറിച്ചട പബപ്പോധദടപട്ടു.



21

ഖണറിക നമ്പര്   57  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.10.1  പദതറി പകപ്പോരമുള്ള പവൃതറി പൂര്തസ്വീകരറിച്ചതപ്പോയറി സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറിയറിലയം

ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്  ഹപ്പോജരപ്പോയ  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുയം  പസപ്പോവറിക്കുന.  എനപ്പോല്

ഇവ  സയംബനറിച്ച  പരഖകള്  ഓഡറിററിടന്റെ  പരറിപശപ്പോധന  പവളയറിപലപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ

ടതളറിടവടുപട  പവളയറിപലപ്പോ ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറില്ല.  പവൃതറിയുടടെ പൂര്തസ്വീകരണയം സയംബനറിച്ച

പരഖകള്  ഓഡറിറട  മുമ്പപ്പോടക  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്  നഗരസഭപ്പോ

ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിടയങറിലയം  ആയതുമപ്പോയറി  ബനടപടട

പകപ്പോസ്റ്റേടപഫപ്പോര്ഡട നല്കറിയ ഒരു കത്തു മപ്പോത്രമപ്പോണട ഓഡറിറട മുമ്പപ്പോടക സമര്പറിക്കടപടടതനട

സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  പവൃതറി പൂര്തസ്വീകരറിച്ചട  വസ്വീടുകള്

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട  ടടകമപ്പോററിയതറിടന്റെ  പരഖകള്  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ  പരറിപശപ്പോധനയട

അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോന്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  ഓഡറിറട  വകുപട  ആയതട

പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുവപ്പോനയം  തൃപറികരമപ്പോകുന  പകയം  ഓഡറിറട  തടെസയം

ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.10.2  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട  നല്കറിയറിട്ടുണട.  പൂര്തസ്വീകരണ  സര്ടറിഫറിക്കറ്റുയം

ഗൂണപഭപ്പോകപ്പോക്കളുടടെ  ലറിസ്റ്റുയം  ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം  ഉള്ളടെക്കയം  ടചെയ്യുന.  30-9-2014-ലപ്പോണട

പകപ്പോസ്റ്റേടപഫപ്പോര്ഡറില്  നറിനയം  പൂര്തസ്വീകരണ  സര്ടറിഫറിക്കറട  ലഭറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.  4-10-2014

പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിററിനട പരഖകള് എല്ലപ്പോയം ടടകമപ്പോററിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.10.3  20  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളുടടെ  വസ്വീടെട  പണറി  പൂര്തസ്വീകരറിച്ചട  അതപ്പോതട

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട  ടടകമപ്പോററിയതപ്പോയറി  30-9-2014-ടല  costford/മലപ്പുറയം  മുനറി./01/14

നമ്പര്  കതട  പകപ്പോരയം  പകപ്പോസ്റ്റേടപഫപ്പോര്ഡറില്  നറിനയം  വറിനറിപയപ്പോഗ  സപ്പോകദപത്രയം

ലഭദമപ്പോയറിട്ടുണട.  എനപ്പോല്  പമല്  20  വസ്വീടുകളറില്  2  വസ്വീടുകള്  ടപപ്പോളറിച്ചട  മപ്പോററിയതപ്പോയുയം

ടെറി  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട  ഇ.എയം.എസട.  ഭവന  പദതറി  പകപ്പോരയം  പുതറിയ  വസ്വീടുകള്

അനവദറിച്ചതപ്പോയുയം  നഗരസഭപ്പോ  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  സപ്പോനറിധദതറില്  നടെതറിയ  സല

പരറിപശപ്പോധനപ്പോ സമയതട പബപ്പോധദടപട വറിവരവുയം ബഹ. സമറിതറിടയ അററിയറിക്കുന.
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3.11.1  നഗരതറിടല കസ്വീര കര്ഷകര്ക്കട മൃഗപ്പോശുപത്രറിയുടടെ പസവനയം ലകദമറിടപ്പോണട
പദതറി വറിഭപ്പോവനയം ടചെയ്തതട. ഈ ആവശദതറിനട ആപരപ്പോഗദവകുപറിനട കസ്വീഴറിലള്ള ഒരു മപ്പോതൃ
ശറിശു സയംരകണ സബ്ടസന്റെര് പവര്തറിച്ചറിരുന ജസ്വീര്ണ്ണറിച്ച ടകടറിടെയം ഏടറടുക്കുനതറിനട
1,47,567  രൂപ  പദതറി  വറിഹറിതതറില്  നറിനയം  പണയം  ടഷററിയറില്  നറിപകപറിച്ചതപ്പോയറി
സമറിതറി നറിരസ്വീകറിക്കുന.  ടകടറിടെതറിപന്റെപയപ്പോ ടകടറിടെയം സറിതറിടചെയ്തറിരുന സലതറിപന്റെപയപ്പോ
യപ്പോടതപ്പോരു പരഖയുയം പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോടതയപ്പോണട പസ്തുത തുക ടഷററിയറില് നറിപകപറിച്ചടതനട
സമറിതറിയട  പബപ്പോധദടപട്ടു.  ആപരപ്പോഗദവകുപറിടന്റെ  സബട  ടസന്റെര്  പവര്തറിച്ചറിരുന
ടകടറിടെമപ്പോയറിരുനടവങറിലയം റവനബ്യൂ പരഖകള് പകപ്പോരയം സലയം ഒരു സസകപ്പോരദ വദകറിയുടടെ
ടടകവശതറിലപ്പോടണനപ്പോണട ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്  നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി സമറിതറിടയ
അററിയറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.  പദതറിക്കപ്പോയറി  ടകടറിടെയം  ഏടറടുക്കപ്പോന്  1999-ല്  പണയം  ടഷററിയറില്
നറിപകപറിച്ച  നഗരസഭ  2004-05-ല്  ടകടറിടെയം  നഗരസഭയുടടെ  ആസറിരജറിസ്റ്റേററില്
പചെര്തറിരറിക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറി  കടണതറി.  മപ്പോതൃശറിശു  സയംരകണ  സബ്ടസന്റെര്
പവര്തറിച്ചറിരുന  ടകടറിടെയം  ആപരപ്പോഗദ  വകുപറിപന്റെതപ്പോടണനയം  സലയം  സറണര്
ടചെയ്യടപടതപ്പോടണനയം  നഗരസഭപ്പോധറികൃതര്  വപ്പോദറിക്കുനടണങറിലയം  ഇതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ
പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോന്  നഗരസഭയട  സപ്പോധറിച്ചറിടറില്ല.  മപ്പോത്രവുമല്ല,  ഇതു  സയംബനറിച്ച
ഫയല്  ലഭദമല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  നറിജസറിതറി  അററിയുവപ്പോന്  കഴറിയുനറില്ലപ്പോടയനയം  നഗരസഭ
അററിയറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  ടകടറിടെയം  സറിതറിടചെയ്യുന  സലതറിടന്റെ  ഉടെമസപ്പോവകപ്പോശയം
ഉനയറിച്ചട  ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  ഒരു  ററിടട  ടപറസ്വീഷന്  ഫയല്  ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുകയുണപ്പോയറി.  സര്ക്കപ്പോര്  പണയം  ടചെലവഴറിച്ചതറിനട  മതറിയപ്പോയ  പരഖ
ആവശദമപ്പോടണനയം റവനബ്യൂ പരഖകള് പകപ്പോരയം സസകപ്പോരദ വദകറിയുടടെ ടടകവശമുള്ള ഭൂമറി
സര്ക്കപ്പോര് ഭൂമറിയപ്പോടണന നറിലയപ്പോയറിരറിക്കപ്പോയം ടടകമപ്പോററിയടതനയം അഭറിപപ്പോയടപട സമറിതറി
ഇക്കപ്പോരദതറിലള്ള ആശയക്കുഴപയം  നസ്വീക്കുവപ്പോന്  വകുപ്പുതലതറില്  ഒരു അപനസഷണയം  നടെതറി
വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കണടമനട  ആവശദടപടറിരുന.  എനപ്പോല്  ഇതു  സയംബനറിച്ചട
യപ്പോടതപ്പോരു  മറുപടെറിയുയം  സര്ക്കപ്പോരറില്  നറിപനപ്പോ  നഗരസഭയറില്  നറിപനപ്പോ  സമറിതറിയട
നപ്പോളറിതുവടര ലഭറിച്ചറിടറില്ല.  ഈ നറിലപപ്പോടെട സമറിതറിപയപ്പോടുള്ള കടുത അനപ്പോദരവപ്പോയറി സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുകയുയം അതൃപറി പരഖപടുത്തുകയുയം ടചെയ്യുന.

3.11.2   സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശപകപ്പോരയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ഡയറക്ടര് ലഭദമപ്പോക്കറിയ
ററിപപപ്പോര്ടട  പകപ്പോരയം,  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ സലയം നഗരസഭയട  നപ്പോളറിതുവടര ലഭറിച്ചറിടറിടല്ലനയം
ഇതു സയംബനറിച്ചട ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് നഗരസഭയ്ടക്കതറിടര നറിലവറിലള്ള ററിടട ഹര്ജറിയറിപന്മേല്
അഡസപക്കററിനട വസ്തുതപ്പോ വറിവരണ പത്രറിക നല്കറിയറിട്ടുടണനയം അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.
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3.11.3    ആയതറിനപ്പോല്,  ഈ  വറിഷയയം  സയംബനറിച്ചട  വറിശദമപ്പോയ  ഒരു  അപനസഷണയം
നടെതണടമനട സമറിതറി  ആവശദടപടുന.  സര്ക്കപ്പോര് ഭൂമറി  എന നറിലയപ്പോപണപ്പോ വറിനറിമയയം
നടെനതട;  സസകപ്പോരദ വദകറി ആപരപ്പോഗദ വകുപറിനട ഭൂമറി സറണര് ടചെയ്തറിരുപനപ്പോ; 1999-ല്
ടഷററിയറില് പണയം നറിപകപറിച്ചറിടട ടകടറിടെയം നഗരസഭയുടടെ ആസറി രജറിസ്റ്റേററില് പചെര്ക്കുവപ്പോന്
2004-05  വടര  കപ്പോതറിരറിക്കുവപ്പോനള്ള  കപ്പോരണയം;  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്
ടകടറിടെങ്ങളുയം ഭൂമറിയുയം വപ്പോങ്ങുപമ്പപ്പോള് പപ്പോലറിപക്കണ നടെപടെറിക്രമങ്ങളുയം സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവറിടല
വദവസകളുയം  ഇക്കപ്പോരദതറില്  പപ്പോലറിക്കടപടുനപണപ്പോ;  ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  ഫയല്
ടചെയ്യടപട  പകസറിടന്റെ  നറിലവറിടല  സറിതറി  എനറിവ  അടെങ്ങുന  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.11.4   മലപ്പുറയം  നഗരസഭയറിടല  കസ്വീര  കര്ഷകര്ക്കട  മൃഗപ്പോശുപത്രറി  പസവനയം
ലകദമറിടട 1.4 ലകയം വറിലടയപ്പോടുക്കറിയറിട്ടുയം, മൃഗപ്പോശുപത്രറി തുടെങ്ങറിയറില്ല എനയം നഗരസഭയുടടെ
ഉദപ്പോസസ്വീനതയപ്പോല്  പദതറി  ടഷററി  നറിപകപമപ്പോക്കറി  അവസപ്പോനറിപറിച്ചതട  അപനസഷറിക്കണ
ടമനയം പദതറി പൂര്തസ്വീകരറിക്കുനതറിനയം സപ്പോദദത പതടെണടമനമപ്പോണട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം.

നഗരസഭ വക എയം.സറി.എച്ചട.  ടസന്റെര് പവര്തറിച്ചറിരുനതട  പൂപക്കപ്പോട്ടൂര്  ടഹല്തട
ടസന്റെററിടന്റെ കസ്വീഴറില് ഉണപ്പോയറിരുന പമല്മുററി  സബട ടസന്റെററിലപ്പോയറിരുന.  പസ്തുത സലയം
ഇപപപ്പോഴടത ഭൂമറിയുടടെ ഉടെമസ എനട പറയുന ശ്രസ്വീമതറി ബറിയ്യുമയുടടെ മപ്പോതപ്പോവട ടെറിയപ്പോള്
ജസ്വീവറിച്ചറിരുന  കപ്പോലതട  സക്കൗജനദമപ്പോയറി  പമല്  ആവശദതറിനട  വപ്പോക്കപ്പോല്
നല്കറിയതപ്പോയറിരുന, പരഖപ്പോ മൂലയം ടടകമപ്പോററിയറിട്ടുണപ്പോയറിരുനറില്ല.

1-4-1982-ടല  മുനറിസറിപല് വസ്തു നറികുതറി  അസസ് ടമന്റെട  രജറിസ്റ്റേററില്  7/86  നമ്പര്
പകപ്പോരമുള്ള ടകടറിടെയം ഗവണ്ടമന്റെട ടമപറണറിററി ടസന്റെര് എനട പരഖടപടുതറിയറിട്ടുണട. ജറില്ലപ്പോ
ടമഡറിക്കല്  ഓഫസ്വീസറുടടെ  അധസ്വീനതയറിലപ്പോയറിരുന  പസ്തുത  വസ്തു  ഏടറടുതട  ഒരു
മൃഗപ്പോശുപത്രറി തുടെങ്ങുനതറിനട നഗരസഭ ഒരു പപപ്പോജക്ടട ആവറിഷ്കരറിക്കുകയുയം അതട അനസരറിച്ചട
23-5-1995-ടല  ജറി.  ഒ.  (ആര്ററി.)  നയം.  965/95/HDWD  നമ്പര്  ഉതരവട  പകപ്പോരയം
4.5  ടസന്റെട  ഭൂമറിയ്ക്കുയം  ടകടറിടെതറിനയം  1,47,567  രൂപ  നറിശ്ചയറിക്കുകയുയം  ആയതട
9-12-1999-ടല  857-ാം  നമ്പര്  ചെലപ്പോന്  പകപ്പോരയം  മലപ്പുറയം  ജറില്ലപ്പോ  ടഷററിയറില്
0211―FW―800―Other  receipts-98―Other  Items  എന  അക്കക്കൗണട  ടഹഡറില്
1,47,567 രൂപ അടെവപ്പോക്കുകയുയം ടചെയ്തറിട്ടുണട.

1999-നട ടഷററിയറില് പണയം നറിപകപറിച്ചട ടകടറിടെയം നഗരസഭയുടടെ ആസറി രജറിസ്റ്റേററില്
പചെര്ക്കുവപ്പോന് 2004-05 വടര കപ്പോതറിരുനതട നഗരസഭയുടടെ ഭപ്പോഗതട നറിനള്ള അനപ്പോസയപ്പോയറി
കപ്പോണപ്പോവുനതപ്പോണട.  വസ്തു  ടടകമപ്പോററിയതറിടന്റെ  പരഖകള്  ഒനയം  മുനറിസറിപപ്പോലറിററിയറില്
കടണതറിയറിടറില്ല. ടെറി വറിഷയയം ബഹമപ്പോനടപട ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ പരറിഗണനയറിലപ്പോണട.
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3.11.5   8-1-2015-ടല ഡറി1-9206/09 നമ്പര് കതട പകപ്പോരയം മലപ്പുറയം നഗരസഭയറില്

നറിനയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ മറുപടെറി:―0211-FW-800 Other  receipts-98-Other  items  നമ്പര്

ചെലപ്പോന്  പകപ്പോരയം  പൂപക്കപ്പോട്ടൂര്  ടഹല്തട  ടസന്റെററിടന്റെ  പപരറില്  നറിപകപറിച്ച

1,45,567  രൂപയുയം  ആയതറിടന്റെ  പലറിശയുയം  നഗരസഭ  ഫണറിപലയട  മപ്പോറ്റുനതറിനട  സതസര

നടെപടെറി സസസ്വീകരറിച്ചറിട്ടുണട എന വറിവരയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ ടകപ്പോളന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.11.6   നഗരസഭയട സലയം നപ്പോളറിതുവടര ടടകമപ്പോററിയറിടറില്ല.  ശ്രസ്വീമതറി ടെറി.  ബറിയ്യുമ

സലയം  ഉടെമസതടയ  സയംബനറിച്ചട  ബഹ.  ടടഹപക്കപ്പോടെതറില്  ഫയല്  ടചെയ്ത

WP(c)9948/2011  നമ്പര് പകസറില് നടെപടെറികള് ഇപപപ്പോഴയം  തുടെരുന.  ടെറി  പകസറിപന്മേലള്ള

പസ്റ്റേ  ഉതരവട  ഒഴറിവപ്പോക്കറിക്കറിടപ്പോന്  4-8-2011-നട  പശഷയം  ഒരു  നടെപടെറിയുയം  നഗരസഭ

സസസ്വീകരറിച്ചറിടറില്ല.  ഭൂമറിയുടടെ  ടടകമപ്പോറയം  സയംബനറിചയം  പകസറിടന്റെ  നറിലവറിടല  സറിതറി

സയംബനറിചയം വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കണടമന ബഹ.  സമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശയം

പപ്പോലറിച്ചറിടറിടല്ലനയം അററിയറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര്   69  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.12.1   സര്ക്കപ്പോര് നല്കറിയ മറുപടെറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോധദടപടതപ്പോയറി  പലപ്പോക്കല്

ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  നല്കറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട  തടെസയം

ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.12.2  ബഹ.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ

അടെറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറി  ടകപ്പോണട  12-8-2014-നട  സസ്വീനറിയര്

ടഡപബ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  പലപ്പോക്കല്  ഫണറിടന്റെ  എല്.എഫട.എയം.19/1053/2013(1)  കതട

പകപ്പോരയം അററിയറിപട ലഭറിച്ചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.12.3   ബഹ.  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്

ഈ  കപ്പോരദപ്പോലയതറിടല  12-8-2014-ടല എല്.എഫട.എയം./19/1053/2013/(1)  കതട പകപ്പോരയം

ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട പുനരഭറിപപ്പോയയം നഗരസഭടയ അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.
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3.13.1  വദവസപ്പോയ  വറികസന  പദതറിയറില്  4.28  ലകയം  രൂപ  ടചെലവഴറിച്ചതറിടന്റെ
പരഖകള്  ഓഡറിറട  വകുപട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോധദടപടതറിനപശഷയം  നല്കറിയ
പുന:പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.13.2  ബഹ.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട  12-8-2014-നട  സസ്വീനറിയര്
ടഡപബ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  പലപ്പോക്കല്  ഫണറിടന്റെ  എല്.എഫട.എയം.19/1053/2013(1)  കത്തു
പകപ്പോരയം അററിയറിപട ലഭറിച്ചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.13.3   ബഹ.  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഈ
കപ്പോരദപ്പോലയതറിടല  12-8-2014-ടല  എല്.എഫട.എയം.19/1053/2013(1)കതട  പകപ്പോരയം
ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട പുനരഭറിപപ്പോയയം നഗരസഭടയ അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.
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3.14.1   നഗരസഭ,  ചെപ്പുചെവറുകള് നറിപകപറിക്കുനതറിന വപ്പോങ്ങറിയ സലയം ടഞറിയംഗട
ഗക്കൗണറിനട അനപയപ്പോജദമല്ല എനട ടതളറിയുനതട ജറില്ലപ്പോ ടമഡറിക്കല് ഓഫസ്വീസറുടടെ ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോയതറിന പശഷമപ്പോടണനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ഈ പദതറി അനപയപ്പോജദമപ്പോയ
മടറപ്പോരു സലതട പപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കുകയുയം പരപ്പോമര്ശ സലതട ഭവന നറിര്മപ്പോണ പദതറി
നടെനടകപ്പോണറിരറിക്കുകയുമപ്പോടണനപ്പോണട  നഗരസഭയുടടെ  മറുപടെറിയറില്  നറിനയം  വദകമപ്പോക്കുനതട.
സലയം  വപ്പോങ്ങുനതറിനമുന്പപ  പദതറിയട  അനപയപ്പോജദമപ്പോപണപ്പോ  എനട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചറിരുന
ടവങറില്  ഇതരടമപ്പോരു  സറിതറി  സയംജപ്പോതമപ്പോകുമപ്പോയറിരുനറില്ല.  ഇക്കപ്പോരദതറില്  ആദദയം
ജറില്ലപ്പോ  ടമഡറിക്കല്  ഓഫസ്വീസര്  സലപരറിപശപ്പോധന  നടെപതണതപ്പോയറിരുനടവനട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന. ഭപ്പോവറിയറില് ഇതരതറിലള്ള വസ്വീഴ്ചയുണപ്പോകപ്പോടത ശ്രദറിക്കണടമനട സമറിതറി
നറിഷ്കര്ഷറിക്കുന.  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കടപട  തുക  ഉപപയപ്പോഗപദമപ്പോയറി  എനട  സര്ക്കപ്പോര്
ലഭദമപ്പോക്കറിയ മറുപടെറിയറില് നറിനയം പബപ്പോധദമപ്പോയതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് ഓഡറിറട തടെസയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

1586/2021.
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3.14.2  ബഹ.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറി  ടകപ്പോണട  12-8-2014-നട  സസ്വീനറിയര്
ടഡപബ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  പലപ്പോക്കല്  ഫണറിടന്റെ  എല്.എഫട.എയം.19/1053/2013(1)  കത്തു
പകപ്പോരയം അററിയറിപട ലഭറിച്ചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.14.3  ബഹ.  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയനസരറിച്ചട  ഈ  കപ്പോരദപ്പോലയതറിടല
12-8-2014-ടല എല്.എഫട.എയം.19/1053/13/(1)  നമ്പര് കതട  പകപ്പോരയം  ഓഡറിറട  തടെസയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട പുനരഭറിപപ്പോയയം നഗരസഭടയ അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.
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3.15.1  പപ്പോപദശറിക  ടടവദബ്യൂതസ്വീകരണയം,  പടറിക  ജപ്പോതറി  ഗുണപഭപ്പോകതൃ  പദതറി
എനറിവയുടടെ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  പകരള  പസ്റ്റേറട  ഇലകറിസറിററി  പബപ്പോര്ഡറിലയം  പകരള  വപ്പോടര്
അപതപ്പോററിററിയറിലയം  നഗരസഭപ്പോ  നറിപകപറിച്ച  തുക  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  പദതറി
പൂര്തസ്വീകരറിച്ചതപ്പോയപ്പോണട  സര്ക്കപ്പോര്  മറുപടെറി  നല്കറിയറിരറിക്കുനതട.  പകരള  വപ്പോടര്
അപതപ്പോററിററിടയ  ഏല്പറിച്ച  ശുദജലവറിതരണ  പദതറിയുടടെ  പൂര്തസ്വീകരണയം  സയംബനറിച്ച
വറിനറിപയപ്പോഗ  സര്ടറിഫറിക്കറട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണങറിലയം  നഗരസഭ  ആവശദടപടറിട്ടുയം
ടടവദബതറി  പബപ്പോര്ഡട  വറിനറിപയപ്പോഗ  സര്ടറിഫറിക്കറട  നല്കറിയറിടറില്ല  എനട  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  പദതറിയുടടെ  പമപ്പോണറിറററിയംഗട  സമറിതറിയുയം  വറിനറിപയപ്പോഗ  സര്ടറിഫറിക്കറട
നല്കറിയറിടറില്ല.  ഈ  പദതറിയറിന്  കസ്വീഴറിലള്ള  ടടവദബ്യൂതസ്വീകരണതറിടന്റെ  പൂര്തസ്വീകരണ
സര്ടറിഫറിക്കറട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  നല്കണടമനയം  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്
നടെപറിലപ്പോക്കുന  പദതറിയുടടെ  വറിനറിപയപ്പോഗ  സര്ടറിഫറിക്കറട  നല്കുനതറില്  കപ്പോലതപ്പോമസയം
ഉണപ്പോകപ്പോതറിരറിക്കുവപ്പോന് ടക.എസട.ഇ.ബറി. പപതദകയം ശ്രദറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.  ടടവദബതറി  പബപ്പോര്ഡറില് നറിനയം വറിനറിപയപ്പോഗ സര്ടറിഫറിക്കറട  ലഭദമപ്പോക്കുനതറില്
ഇനറിയുയം  കപ്പോലതപ്പോമസയം  വരുനപകയം  പമപ്പോണറിറററിയംഗട  സമറിതറിയറില്  നറിനയം  വറിനറിപയപ്പോഗ
സര്ടറിഫറിക്കറട  ആവശദടപടെണടമനയം  ആയതട  ലഭദമപ്പോയതറിനപശഷയം ഓഡറിറട  തടെസയം
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവുനതപ്പോടണനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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3.15.2  പദതറി പൂര്തസ്വീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട ടക.എസട.ഇ.ബറി.യറില്നറിനയം 11-11-2014-നട
വറിനറിപയപ്പോഗ സപ്പോകദപത്രയം ലഭറിച്ചറിട്ടുണട.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.15.3   ടടവദബതറി  പബപ്പോര്ഡറില്നറിനയം  വറിനറിപയപ്പോഗ/പൂര്തസ്വീകരണ  സപ്പോകദപത്രയം

ലഭദമപ്പോക്കറിയതട പരറിപശപ്പോധറിച.

ഖണറിക നമ്പര്   91  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.16.1  അങണവപ്പോടെറി  ടകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണതറിനട  1,74,000  രൂപയുടടെ

സപ്പോപങതറികപ്പോനമതറിയുള്ളതപ്പോയറി സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ഈ പവൃതറിയട  43,500  രൂപ

ടമപ്പോബറിടടലപസഷന് അഡസപ്പോന്സപ്പോയറി അനവദറിച്ചതറില് പപ്പോര്ടട ബറില് സമര്പറിച്ച പവളയറില്

21,841  രൂപ തറിരറിടക ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി സമറിതറിയട  പബപ്പോധദമപ്പോകുന.  അങണവപ്പോടെറി

ടകടറിടെതറിടന്റെ  പണറി  പൂര്തറിയപ്പോയറിട്ടുയം  കണ്വസ്വീനര്  അന്തറിമ  ബറില്  സമര്പറിക്കുകപയപ്പോ

ടെറിയപ്പോനട  ലഭറിക്കുവപ്പോനള്ള  ബപ്പോക്കറിയുള്ള  തുക  അവകപ്പോശടപടുകപയപ്പോ  ടചെയ്തറിടറില്ല.

തത്ഫലമപ്പോയപ്പോണട  ടമപ്പോബറിടടലപസഷന്  അഡസപ്പോന്സട  ഇനതറില്  ബപ്പോക്കറിവന  തുക

ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന്  കഴറിയപ്പോതടതനട  സമറിതറി  നറിരസ്വീകറിക്കുന.  പപ്പോര്ടട  ബറില്ലറിടല

മൂലദനറിര്ണ്ണയതറില് ഉള്ടപടെപ്പോത എസ്റ്റേറിപമറട ഇനങ്ങളപ്പോയ വപ്പോതറില്/ജനല് സപ്പോപറിക്കല്,

നറിലയം,  സപ്പോനറിപറഷന്  വര്ക്കട,  ടപയറിന്റെറിയംഗട  എനറിവ  പൂര്തസ്വീകരറിച്ചട  അയംഗന്വപ്പോടെറി

പവര്തറിചവരുനതപ്പോയറി  ഓഡറിറട  വകുപട  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്യുന.  എനപ്പോല്  അളവട

പുസകതറില് അളവുകപളപ്പോ മൂലദനറിര്ണ്ണയപമപ്പോ പരഖടപടുതറിയറിടറില്ല. ഈ ടകടറിടെനറിര്മപ്പോണ

തറില്  പരഖകളുടടെ  അഭപ്പോവമുടണങറിലയം  നഗരസഭയട  സപ്പോമ്പതറിക  നഷയം  ഉണപ്പോയറിടറില്ല

എനട  സമറിതറി  അനമപ്പോനറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ടകടറിടെനറിര്മപ്പോണയം  സയംബനറിച്ചട

മൂലദനറിര്ണ്ണയയം  നടെതറി,  അളവു  പുസകതറില്  പരഖടപടുതറിയുയം  നടെപടെറി  ക്രമങ്ങള്

പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയുയം ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കണടമന വദവസയട വറിപധയമപ്പോയറി  ഓഡറിറട  തടെസയം

ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.16.2  അങണവപ്പോടെറി ടകടറിടെ നറിര്മപ്പോണയം മൂലദനറിര്ണ്ണയയം നടെതറി നടെപടെറിക്രമങ്ങള്

പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  കണ്വസ്വീനര്ക്കട  അഡസപ്പോന്സട  നല്കറിയതറിപനക്കപ്പോള്

3684.76  രൂപയുടടെ  പവൃതറി  അധറികയം  ടചെയ്തതപ്പോയറി  മൂലദനറിര്ണ്ണയയം  നടെതറിയതറില്

കടണതറിയറിട്ടുണട.  ററിപപപ്പോര്ടട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  18-9-2014-നട  നഗരസഭയറില്

പരറിപശപ്പോധന നടെതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട എന വറിവരയം അററിയറിക്കുന.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.16.3   അങണവപ്പോടെറി ടകടറിടെ നറിര്മപ്പോണ പവൃതറി മൂലദനറിര്ണ്ണയയം നടെതറി അളവു

പുസകയം  20/2004-ടല  പപജട  69-ല്  പരഖടപടുതറിയറിട്ടുണട.  പവൃതറിക്കട  ടമപ്പോതയം

1,21,972  രൂപയുടടെ മൂലദയം  കണക്കപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  മുന്കൂര് തുകപയക്കപ്പോള്  3,685  രൂപയുടടെ

അധറിക  പവൃതറി  കണ്വസ്വീനര്  ടചെയ്തതപ്പോയറി  മുനറിസറിപല്  എഞറിനസ്വീയര്  പവൃതറി

സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന  നടെതറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്തറിട്ടുണട.  ഇക്കപ്പോരദയം  28-4-2014-ടല  5(ബറി)

നമ്പര് തസ്വീരുമപ്പോനപകപ്പോരയം നഗരസഭപ്പോ കക്കൗണ്സറില് പയപ്പോഗയം ശരറിവയ്ക്കുകയുയം ടചെയ്തറിട്ടുടണന

വറിവരയം അററിയറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര്   98  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.17.1  നഗരസഭ  യു.പറി.എ.  ഫണറിപലയട  അടെവപ്പോക്കുവപ്പോനണപ്പോയറിരുന

7,54,968  രൂപയറില്  5,19,885  രൂപ  അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം  പശഷറിക്കുന  തുക  കൂടെറി

അടെവട  വരുത്തുനതറിനള്ള  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചവരുനതപ്പോയുയം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.

ആയതറിനപ്പോല്,  അവപശഷറിക്കുന തുകകൂടെറി  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ഫണറിപലയട  അടെയണടമന

നറിര്പദ്ദേശപതപ്പോടടെ ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.17.2   2,35,083  രൂപ  19-3-2014  തസ്വീയതറിയറിടല  722362  നമ്പര് ടചെക്കുപകപ്പോരയം

യു.പറി.എ. ഫണറിപലയട അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.17.3    വക്കൗച്ചര്  നയം.  21301708  തസ്വീയതറി  19-3-2014  ടചെക്കട  നമ്പര്  722362

തസ്വീയതറി  19-3-2014  എനറിവ  പകപ്പോരയം  അടെയപ്പോന്  പശഷറിക്കുന  2,35,083  രൂപ

ഒടുക്കറിയതപ്പോയറി പബപ്പോധദടപട്ടു.

ഖണറിക നമ്പര്   100  

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.18.1  ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിടല പവൃതറികടളല്ലപ്പോയം പൂര്തസ്വീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി സമറിതറി

മനസറിലപ്പോക്കുന.  പവൃതറികളുടടെ  പൂര്തസ്വീകരണയം  സയംബനറിച്ചട  ആദദയം  നല്കറിയ

വറിനറിപയപ്പോഗ  സര്ടറിഫറിക്കററില്  തുക  പരഖടപടുതപ്പോതതറിനപ്പോല്  തുകകൂടെറി  ഉള്ടപടുതറിയ
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വറിനറിപയപ്പോഗ  സര്ടറിഫറിക്കറട  19-7-2010-നട  ലഭറിക്കുകയുയം  ആയതട  ഓഡറിററിടന്റെ

പരറിപശപ്പോധനയട  നല്കുകയുയം  ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറിയട  പബപ്പോധദമപ്പോകുന.

ടെറി  സര്ടറിഫറിക്കറട  ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധനയട  വറിപധയമപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്

പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.18.2   സമറിതറി ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് ടെറി ഖണറികയറിപന്മേലള്ള
തുടെര് നപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.18.3   വറിനറിപയപ്പോഗ  സര്ടറിഫറിക്കറ്റുകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  സമറിതറിയുടടെ
ശറിപപ്പോര്ശ പകപ്പോരയം  തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതറിനപ്പോല് പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേല് തുടെര്  നടെപടെറികള്
അവസപ്പോനറിപറിക്കപ്പോവുനതപ്പോണട.

ഖണറിക നമ്പര്   109, 110  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.19.1   പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോര്ടറിടല ഓഡറിറട
ഖണറിക  4.23.3  പകപ്പോരയം  20  മരപ്പോമതട  പവൃതറികള്ക്കട  കണ്വസ്വീനര്മപ്പോര്ക്കട
ടമപ്പോബറിടടലപസഷന്  അഡസപ്പോന്സപ്പോയറി  13,20,750  രൂപ  നല്കറിടയങറിലയം  പണറി
ആരയംഭറിക്കുകപയപ്പോ തുക തറിരറിച്ചടെയ്ക്കുകപയപ്പോ ടചെയ്തറിടറില്ല എനതപ്പോണട ഓഡറിററിടന്റെ നറിരസ്വീകണയം.
പരപ്പോമര്ശതറിടല 20 മരപ്പോമതട പവൃതറികളറില് 12 എണ്ണയം പബറികട വര്ക്കുകളുയം 8  എണ്ണയം
പടറികജപ്പോതറി  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പദതറികളുമപ്പോണട.  ഈ  പവൃതറികള്  സയംബനറിച്ച  മറിക്ക
ഫയലകളുയം ലഭദമല്ല എനപ്പോണട സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറികളറില് നറിനയം സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുനതട.

3.19.2   പസസ്തുത പവൃതറികളറിടല വറിഷുപപ്പോടെയം പറപ്പോഡട ഒനപ്പോയം ഘടയം നറിര്മപ്പോണയം,
ഇല്ലത്തു പറമ്പട  പറപ്പോഡട  പസപ്പോളറിയംഗട  ടമറലറിയംഗട,  പൂക്കയറില് ടചെനപ്പുള്ളറി ടചെമ്പ്ര റയറില്പവ
ടടലന് പറപ്പോ ഡട  എനറിവയുടടെ  നറിര്മപ്പോണ പവൃതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട മൂന ഫയലകളുയം
ലഭദമപ്പോയറിടറില്ല  എനട  ടതളറിടവടുപട  പയപ്പോഗതറില്  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ
അററിയറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  പസ്തുത  ഫയലകളറിടല്ലങറിലയം  കദപ്പോഷട  ബുക്കുകള്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട
പപയ്ടമന്റെട  സയംബനറിച്ച  വറിവരങ്ങള്  പരറിപശപ്പോധറിചവരറികയപ്പോടണനയം  അററിയറിച്ചറിരുന.
ടമപ്പോബറിടടലപസഷന്  അഡസപ്പോന്സട  ഇനതറില്  നല്കറിയ  തുകയറില്  4,000  രൂപ
ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ  പരഖടപടുതല്  കടണതറിയതപ്പോയുയം  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക
പബപ്പോധറിപറിച്ചറിരുന.  ഫയലകളുയം  ബനടപട  പരഖകളുയം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കുവപ്പോന്  ഒരു  മപ്പോസടത  സപ്പോവകപ്പോശയം  ആവശദമപ്പോടണനട  അററിയറിച്ചതറിടന  തുടെര്നട
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ഒരു  മപ്പോസടത  സമയയം  അനവദറിചടവങറിലയം  ഇതു  സയംബനറിച്ച  യപ്പോടതപ്പോരു  മറുപടെറിയുയം
സമറിതറിപക്കപ്പോ,  പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപറിപനപ്പോ ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  സമറിതറി മുമ്പപ്പോടക
ഹപ്പോജരപ്പോകുന  ഉപദദപ്പോഗസര്  സമറിതറിയട  നല്കുന  ഉറപ്പുകള്  പപ്പോലറിക്കപ്പോതതട
സമറിതറിപയപ്പോടുള്ള  കടുത  അനപ്പോദരവപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ഇക്കപ്പോരദതറില്
ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ ഭപ്പോഗത്തുനറിനണപ്പോയ വസ്വീഴ്ചടയ അതസ്വീവ ഗക്കൗരവപതപ്പോടടെയപ്പോണട
സമറിതറി  വസ്വീകറിക്കുനതട.  ആയതറിനപ്പോല്,  ഇതരയം  വസ്വീഴ്ചകള്ടക്കതറിടര  ഭരണ  വകുപട
കര്ശനനടെപടെറി  സസസ്വീകരറിപക്കണതപ്പോടണനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.  കൂടെപ്പോടത,  പമല്
പസപ്പോവറിച്ച മൂനട നറിര്മപ്പോണ പവര്തറികളുടടെയുയം ഫയലകളുയം അളവു പുസകവുയം കടണതറി
പവര്തറികളുടടെ പൂര്തസ്വീകരണയം, ടമപ്പോബറിടടലപസഷന് അഡസപ്പോന്സട ഈടെപ്പോക്കല് എനറിവ
സയംബനറിച്ച  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കണടമനയം  ടമപ്പോബറിടടലപസഷന്  അഡസപ്പോന്സട
തറിരറിടക  പറിടെറിച്ചറിടറിടല്ലങറില്  ആയതറിനള്ള   നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.19.3     1.  വറിഷുപപ്പോടെയം  പറപ്പോഡട  ഒനപ്പോയം  ഘട നറിര്മപ്പോണയം  :  ―പമല് പവൃതറിയുടടെ
ഫയല്  കടണതപ്പോതതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  പവൃതറിയുടടെ  ബറില്  നല്കറിയറിട്ടുള്ള  കദപ്പോഷട
ബുക്കുയം  അനബന  പരഖകളുയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ടഡപബ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്ക്കട
പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി   നല്കറിയറിട്ടുണട.

2.  ഇല്ലതട  പറമ്പട  പറപ്പോഡട  പസപ്പോളറിയംഗട  ,    ടമറലറിയംഗട  :  ―പസ്തുത  പവൃതറിയുടടെ
അളവുപുസകയം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില്  ടമപ്പോബറിടടലപസഷന്  അഡസപ്പോന്സട  നല്കറിയ  തുക
31-3-2002-ടല  115/3-2002  നമ്പര്  വക്കൗച്ചര്  പകപ്പോരയം  ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  ആയതട
പരറിപശപ്പോധനക്കപ്പോയറി 23-12-2014 തസ്വീയതറിയറിടല എ 3.23038/13 കത്തു പകപ്പോരയം പലപ്പോക്കല്
ഫണട ഓഡറിറട ടഡപബ്യൂടറി ഡയറക്ടര്ക്കട നല്കറിയറിട്ടുണട.

3.  പൂക്കയറില്  ടചെനപ്പുള്ളറി  ടചെമ്പ്ര  റയറില്പവ  ടടലന്  പറപ്പോഡട  :  ―പസ്തുത  വര്ക്കറിടന്റെ
അളവു പുസകയം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില്  12-6-2000-ടല  66/2000  നമ്പര്  വക്കൗച്ചര്  പകപ്പോരയം
1-ാം  ഭപ്പോഗറിക  ബറില്ലറില്  നറിനട  41,860  രൂപ  ടമപ്പോബറിടടലപസഷന്  അഡസപ്പോന്സട  തറിരറിച
പറിടെറിച്ചറിട്ടുണട.  ആയതട  23-12-2014  തസ്വീയതറിയറിടല  എ 3.23038/13  കത്തു  പകപ്പോരയം
പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ടഡപബ്യൂടറി ഡയറക്ടടറ അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.19.4  1.  വറിഷുപപ്പോടെയം  പറപ്പോഡട  ഒനപ്പോയം  ഘടയം  :  ―ഫയല്  പരറിപശപ്പോധനയട
ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  എനപ്പോല്  കദപ്പോഷട  ബുക്കട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില്  30-6-1998-നട  വക്കൗച്ചര്
നയം. 145/6-98 പകപ്പോരയം 46,806 രൂപ ഒനപ്പോയം പപ്പോര്ടട ബറില് നല്കറിയതപ്പോയറി കപ്പോണുന.
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2.  ഇല്ലതട പറമ്പട  പറപ്പോഡട  പസപ്പോളറിയംഗട  ,    ടമറലറിയംഗട  :―പസ്തുത പവൃതറിയുടടെ അളവു
പുസകയം  നയം.  7/99/00-ടന്റെ  പപജട  100,  101  എനറിവയറിടല  പരഖടപടുതലകള്
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില്  31-3-2002-ടല  115/3-2002  നമ്പര്  വക്കൗച്ചര്  പകപ്പോരയം  ടമപ്പോബറി.
അഡസപ്പോന്സട തുകയപ്പോയ 47,000 രൂപ ഈടെപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി പബപ്പോധദടപട്ടു.

3. പൂക്കയറില് ടചെനപ്പുള്ളറി ടചെമ്പ്ര ടറയറില്പവ ടടലന് പറപ്പോഡട:―പസ്തുത പവൃതറിയുടടെ
അളവുകള്  പരഖടപടുതറിയ  എയം.ബുക്കട  നയം.  7/99-2000-ടന്റെ  പപജട  54,  55  എനറിവ
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്,  12-6-2000-ടല  66/6-00  നമ്പര്  വക്കൗച്ചര്
പകപ്പോരമുള്ള  1-ാം  പപ്പോര്ടട  ബറില്ലറില്  നറിനട  ടമപ്പോബറി.  അഡസപ്പോന്സട  തുകയപ്പോയ
46,000 രൂപയറില് 41,860 രൂപ തറിരറിച പറിടെറിച്ചതപ്പോയറി പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര്   111  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.20.1   ശ്മശപ്പോനതറിനട  ചുറ്റുമതറില്  നറിര്മപ്പോണയം,  കപ്പോഞ്ഞറിരക്കുണട  നടെപപ്പോത,
കപ്പോളറിപയക്കല്  പറപ്പോഡട  പസപ്പോളറിയംഗട,  ടമറലറിയംഗട  എനസ്വീ  നറിര്മപ്പോണ  പവൃതറികള്
പൂര്തറിയപ്പോക്കുകയുയം  ടമപ്പോബറിടടലപസഷന്  അഡസപ്പോന്സപ്പോയറി  നല്കറിയ  തുക  മുഴവനയം
ഈടെപ്പോക്കുകയുയം  ടചെയ്തറിട്ടുടണന  സര്ക്കപ്പോര്  മറുപടെറി  ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയ്തതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പസ്തുത  പവൃതറികള്  സയംബനറിച്ചട  ഓഡറിറട  വകുപട
ഉനയറിച്ച തടെസയം നസ്വീക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.20.2  സമറിതറി ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് ടെറി ഖണറികയറിപന്മേലള്ള
തുടെര് നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.20.3   ടമപ്പോബറിടടലപസഷന്  അഡസപ്പോന്സട  തുക  ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  സമറിതറിയുടടെ
ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില് തുടെര് നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിക്കപ്പോവുനതപ്പോണട.

ഖണറിക നമ്പര്   112  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.21.1   പകപ്പോസ്റ്റേട  പഫപ്പോര്ഡട  ഏടറടുതട  ആരയംഭറിച്ച  തപ്പോലൂക്കട  ആശുപത്രറി  ടകടറിടെ

നറിര്മപ്പോണതറിനട ടമപ്പോബറിടടലപസഷന് അഡസപ്പോന്സട ഇനതറില് ഓഡറിറട തടെസയം ഉനയറിച്ച

1,50,000  രൂപ  ഉള്ടപടടെ  6,00,000  രൂപ  ആടക  നല്കറിയതപ്പോയറി  സമറിതറി
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മനസറിലപ്പോക്കുന.  എനപ്പോല്  പസ്തുത  സപ്പോപനയം  പവൃതറി  പൂര്തസ്വീകരറിക്കപ്പോടത

പറിന്വപ്പോങ്ങറിയതറിനപ്പോല്  മുനറിസറിപല്  എഞറിനസ്വീയറുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്

ടചെയ്ത പവൃതറിയുടടെ മൂലദനറിര്ണ്ണയ തുക കറിഴറിച്ചട ബപ്പോക്കറിവന തുക തറിരറിച്ചടെവപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി

സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  കരപ്പോര് വദവസപകപ്പോരയം പവൃതറി പൂര്തസ്വീകരറിക്കപ്പോത പകപ്പോസ്റ്റേട

പഫപ്പോര്ഡറിടന്റെ  നടെപടെറിയറില്  സമറിതറി  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുനപതപ്പോടടെപ്പോപയം  നഗരസഭ

അധറികമപ്പോയറി  നല്കറിയ  തുക  തറിരറിച്ചടെവപ്പോക്കറിയ  സപ്പോഹചെരദതറില്  ഓഡറിറട  തടെസയം

ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോനയം ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.21.2   സമറിതറി ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് ടെറി ഖണറികയറിപന്മേലള്ള

തുടെര്നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.21.3 തുക തറിരറിച്ചടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട. സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില്

തുടെര്നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിക്കപ്പോവുനതപ്പോണട.

ഖണറിക നമ്പര്   114  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.22.1   ഏഴൂര് ഗവ:  എച്ചട.എസട.  ടകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണയം,  കുറുക്കന്കുനട മറിനറി  വപ്പോടര്

സടടപ്ലെെ  സസ്വീയം  എനസ്വീ  പവൃതറികളുമപ്പോയറി  ബനടപടട  നല്കറിയ  ടമപ്പോബറിടടലപസഷന്

അഡസപ്പോന്സട  തറിരറിടക  ഈടെപ്പോക്കുകയുയം  പദതറി  പൂര്തസ്വീകരറിക്കുകയുയം  ടചെയ്ടതന

നഗരസഭയുടടെ വറിശദസ്വീകരണയം പരറിപശപ്പോധറിച്ചട പബപ്പോധദടപടതപ്പോയറി ഓഡറിറട വകുപട ററിപപപ്പോര്ടട

ടചെയ്തറിരറിക്കുന. ആയതറിനപ്പോല്, പസ്തുത ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.22.2   സമറിതറി ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് ടെറി ഖണറികയറിപന്മേലള്ള

തുടെര് നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.22.3   അഡസപ്പോന്സട  തറിരറിച്ചടെവപ്പോക്കറി.  പണറി  പൂര്തസ്വീകരറിക്കുകയുയം  ടചെയ്തറിട്ടുണട.

നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിക്കപ്പോവുനതപ്പോണട. തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവുനതപ്പോണട.
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ഖണറിക നമ്പര്   116  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.23.1  ടജ.എയം.എച്ചട.എസറിന  മുനറിലൂടടെയുള്ള  ടഡ്രെയറിന്  നറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി

ബനടപടട നല്കറിയ ടമപ്പോബറിടടലപസഷന് അഡസപ്പോന്സട റവനബ്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറിയറിലൂടടെ

ഈടെപ്പോക്കറിവരുനതപ്പോയറി  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ

അററിയറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  35,000  രൂപ  അഡസപ്പോന്സട  നല്കറിയതറില്  30-12-2010  വടര

24,514  രൂപ  അടെച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  അവപശഷറിക്കുന  തുക

ഈടെപ്പോക്കറിയതു  സയംബനറിച്ച  വറിവരയം  ററിപപപ്പോര്ട്ടു  ടചെയ്യുവപ്പോനയം  തുക  പലറിശ  സഹറിതയം

ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  വറിപധയമപ്പോയറി  ഓഡറിറട  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോനയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.23.2   30-12-2010-നപശഷയം 1-3-2012 വടര 16352 രൂപ കൂടെറി ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഇതടെക്കയം  അഡസപ്പോന്സട  തുക  35,000  രൂപയുയം  5,866  രൂപ  പലറിശ  ഇനതറിലയം

അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  പസ്തുത  ഫയല്  പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  23-12-2014  തസ്വീയതറിയറിടല

എ 3.23038/13  കത്തു  പകപ്പോരയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ടഡപബ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്ക്കട

നല്കറിയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.23.3    PW1-9843/99  നമ്പര്  ഫയല്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില്,  അഡസപ്പോന്സട  തുക

35,000  രൂപയുയം  പലറിശയറിനതറില്  5866  രൂപയുയം  ഈടെപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി

പബപ്പോധദടപടതറിനപ്പോല് ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവുനതപ്പോണട.

ഖണറിക  നമ്പര്   117  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.24.1  പടറികജപ്പോതറി  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട  എടട

കണ്വസ്വീനര്മപ്പോര്ക്കട  ടമപ്പോബറിടടലപസഷന് അഡസപ്പോന്സട  നല്കറി  ഏടറടുതട  പവൃതറികടള

സയംബനറിക്കുന മറിക്ക ഫയലകളുയം കടണതപ്പോനപ്പോയറിടറില്ല എനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.

ഇവയറില് കണ്വസ്വീനര്മപ്പോരപ്പോയ ശ്രസ്വീ. മണറികണ്ഠന്, ശ്രസ്വീ. നപ്പോരപ്പോയണന് എനറിവര്ക്കട നല്കറിയ

ടമപ്പോബറിടടലപസഷന്  അഡസപ്പോന്സട  ക്രമസ്വീകരറിച്ചതട  ഓഡറിറട  വകുപട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട

1586/2021.



34

പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട. എനപ്പോല് ബപ്പോക്കറിയുള്ള ആറട കണ്വസ്വീനര്മപ്പോര്ക്കട നല്കറിയ മുന്കൂറുകള്

ക്രമസ്വീകരറിച്ചതു  സയംബനറിച്ച  പരഖകള്  ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  പസ്തുത  ആറട

കണ്വസ്വീനര്മപ്പോര്ക്കട  നല്കറിയ  മുന്കൂറുകള്  തറിരറിച്ചടെവപ്പോക്കറിയപതപ്പോ  ക്രമസ്വീകരറിച്ചപതപ്പോ

സയംബനറിച്ച  പരഖകള്  ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറി  ആയതു  സയംബനറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട

നല്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.24.2  പടറികജപ്പോതറി  ഭവന  നറിര്മപ്പോണതറിനട  8  കണ്വസ്വീനര്മപ്പോര്ക്കട

ടമപ്പോബറിടടലപസഷന്  അഡസപ്പോന്സട  നല്കറിയതട  ക്രമസ്വീകരറിക്കപ്പോന്  ഉണപ്പോയറിരുനതറില്

കണ്വസ്വീനര്മപ്പോരപ്പോയ  ശ്രസ്വീ.  മണറികണ്ഠന്,  ശ്രസ്വീ.  നപ്പോരപ്പോയണന്  എനറിവര്ക്കട  അഡസപ്പോന്സട

നല്കറിയതട  ക്രമസ്വീകരറിച്ചതട  സയംബനറിച്ച  പരഖകള്  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  നല്കറിയറിട്ടുള്ളതുയം

പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  18-ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ആയതട

പരഖടപടുതറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.

കണ്വസ്വീനറപ്പോയ ശ്രസ്വീ.  രപ്പോമദപ്പോസറിന നല്കറിയ 50,000  രൂപ 6-6-1998  തസ്വീയതറിയറിലയം

ക്രമസ്വീകരറിച്ചതട, ശ്രസ്വീ. ടക. പറി. ശറിവദപ്പോസറിനട മുന്കൂര് നല്കറിയ 35000 രൂപയുയം 26-3-1999

തസ്വീയതറിയറിലയം ക്രമസ്വീകരറിച്ചതട,  ശ്രസ്വീ.  എന്.  എയം.  ബകറിനട മുന്കൂര് നല്കറിയ 50,000  രൂപ

26-3-1999,  31-3-1999  എനസ്വീ  തസ്വീയതറികളറിലയം  ശ്രസ്വീ.  സണ്ണറി  ടെറി  ടഎപച്ചനട  മുന്കൂര്

നല്കറിയ  50,000  രൂപ,  24-3-1999  തസ്വീയതറിയറിലയം  ക്രമസ്വീകരറിച്ചതപ്പോയുള്ള  ഫയലകള്

കടണത്തുകയുയം ആയതട  പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  വറിഭപ്പോഗതറിപലയട

23-12-2014 തസ്വീയതറിയറിടല എ 3.23038/13 നമ്പര് കത്തു പകപ്പോരയം അയച നല്കറിയറിട്ടുണട.

ശ്രസ്വീ. ടെറി. ശറിവദപ്പോസനട അഡസപ്പോന്സട നല്കറിയതു സയംബനറിച്ച ഫയലകള് പരറിപശപ്പോധനയറില്

കടണതപ്പോന് കഴറിയപ്പോതതറിനപ്പോല് മുന്കൂറുകള് ക്രമസ്വീകരറിച്ച കദപ്പോഷട ബുക്കുകളുയം അനബന

രജറിസ്റ്റേറുകളുടടെ ഓഡറിററിനട സമര്പറിച്ചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.24.3   അവപശഷറിക്കുന  6  കണ്വസ്വീനര്മപ്പോരറില്  നറിനയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ

വറിവരയം തപ്പോടഴ പചെര്ക്കുന:

1. ശ്രസ്വീ. രപ്പോമദപ്പോസറിനട 17-4-1998-നട ടകപ്പോടുത മുന്കൂര് തുക 50,000  6-6-1998-ടല

വക്കൗച്ചര്  നമ്പര്  79/98-99  പകപ്പോരയം  ക്രമസ്വീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  ഫയല്  നമ്പര്  P2-4811/98

പരറിപശപ്പോധറിച്ചട പബപ്പോധദടപട്ടു.
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2.  ശ്രസ്വീ. ടക. പറി. ശറിവദപ്പോസറിനട 18-3-1999-നട അനവദറിച്ച മുന്കൂര് തുക 35,000 രൂപ
26-3-1999-ടല  വക്കൗച്ചര്  നമ്പര്  363/98-99  പകപ്പോരയം  ക്രമസ്വീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  ഫയല്
നമ്പര് TP3946/99 പരറിപശപ്പോധറിച്ചട പബപ്പോധദടപട്ടു.

3. ശ്രസ്വീ. എന്. എയം. ബകറിനട 12-3-1999-നട അനവദറിച്ച മുന്കൂര് തുക 50,000 രൂപ
31-3-1999-ടല വക്കൗച്ചര് നമ്പര് 406/98-99 പകപ്പോരയം പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി ക്രമസ്വീകരറിച്ചതപ്പോയറി ഫയല്
നമ്പര് TP 3349/99 പരറിപശപ്പോധറിച്ചട പബപ്പോധദടപട്ടു.

4. ശ്രസ്വീ. സണ്ണറി ടെറി. ടഎപച്ചനട 12-3-1999-നട അനവദറിച്ച 50,000 രൂപയുടടെ മുന്കൂര്
24-3-1999-ടല വക്കൗച്ചര് നമ്പര് 352/98-99 പകപ്പോരയം ക്രമസ്വീകരറിച്ചതപ്പോയറി TP-3726/99 എന
ഫയല് പരറിപശപ്പോധറിച പബപ്പോധദടപട്ടു.

5. ശ്രസ്വീ.  ടെറി.  ശറിവദപ്പോസനട  7-3-1998-നട നല്കറിയ  50,000  രൂപയുടടെ മുന്കൂര് തുക
31-3-1998-ടല  വക്കൗച്ചര്  നമ്പര്  135/3-98  പകപ്പോരയം  ക്രമസ്വീകരറിച്ചതപ്പോയറി  തനതട  ഫണറിടന്റെ
കദപ്പോഷട ബുക്കട പരറിപശപ്പോധറിച പബപ്പോധദടപട്ടു.

6. ശ്രസ്വീ.  ടെറി.  ശറിവദപ്പോസറിനട  17-4-1998-നട  അനവദറിച്ച  17,500  രൂപയുടടെ  മുന്കൂര്
16-5-1998-ടല വക്കൗച്ചര് നമ്പര് 37/98-99 പകപ്പോരയം ക്രമസ്വീകരറിച്ചതപ്പോയറി പ്ലെെപ്പോന് ഫണട കദപ്പോഷട
ബുക്കട പരറിപശപ്പോധറിച പബപ്പോധദടപട്ടു.

മുന്കൂറുകള് ക്രമസ്വീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവുനതപ്പോണട.

ഖണറിക നമ്പര്   120  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.25.1  പകരള  ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  പണറികളുടടെ  നടെതറിപ്പുയം  സപ്പോപനങ്ങള്  വപ്പോങ്ങലയം
ചെടങ്ങളറിടല  വദവസകള്  പകപ്പോരയം  എസ്റ്റേറിപമറട  നറിരക്കറിടന്റെ  3.5%  അടല്ലങറില്
3.5  ശതമപ്പോനതറിടന്റെ  2/3  എന  നറിരക്കറില്  പ്ലെെപ്പോനയം  എസ്റ്റേറിപമറ്റുയം  തയ്യപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനട
കണ്സള്ടന്സറി  ഫസ്വീസട  നല്കപ്പോന്  വദവസയുടണനയം  ടെറി  ചെടങ്ങളറിടല  വദവസകള്
അനസരറിച്ചപ്പോണട  ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപറില്  നറിലവറിലള്ള  നറിരക്കനസരറിച്ചട  സസകപ്പോരദ
ആര്ക്കറിടടെക്ടറിനട  പതറിഫലയം  നല്കറിയടതനയം  ആയതറിനട  നഗരസഭയട  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കപ്പോവുനതപ്പോടണനമപ്പോണട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം സയംബനറിച്ചട  നഗരസഭ നല്കറിയ
വറിശദസ്വീകരണയം.  എനപ്പോല്  സസകപ്പോരദ  കണ്സള്ടന്സറികള്ക്കട  3.5  ശതമപ്പോനതറിടന്റെ
2/3 ഭപ്പോഗതറിലധറികമപ്പോകരുടതനട നറിര്പദ്ദേശമുള്ളതപ്പോയപ്പോണട ഓഡറിറട വകുപറിടന്റെ കടണതല്.
പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  പവൃതറിയുടടെ  കണ്സള്ടന്റെറിനട  3.5  ശതമപ്പോനയം  ഫസ്വീസട
നല്കുനതറിനട  നഗരഭപ്പോ  കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  തസ്വീരുമപ്പോനവുയം  നഗരകപ്പോരദ  ഡയറക്ടറുടടെ
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അയംഗസ്വീകപ്പോരവുയം  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ചെടങ്ങളറില്  വദവസ
ടചെയ്യുന  നറിരക്കറിലള്ള  പപടമന്റുകള്  അനവദറിക്കുനതറിന  മപ്പോത്രപമ  നഗരസഭയ്ക്കുയം
ഡയറക്ടര്ക്കുയം അധറികപ്പോരമുളടവന കപ്പോരദയം സമറിതറി പപതദകയം പറയുവപ്പോന് ആഗഹറിക്കുന.
ഭപ്പോവറിയറില് ഇതരതറിലള്ള വസ്വീഴ്ചകള് ഉണപ്പോകരുടതന അഭറിപപ്പോയപതപ്പോടടെ ഓഡറിറട തടെസയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.25.2  സമറിതറി ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് ടെറി ഖണറികയറിപന്മേലള്ള
തുടെര് നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.25.3  സമറിതറിയുടടെ  പരപ്പോമര്ശതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  തടെസയം
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവുനതപ്പോണട.

ഖണറിക നമ്പര്   126  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.26.1   ടെക്കൗണ്  ഹപ്പോളറില്  ജനപററര്  സപ്പോപറിക്കുവപ്പോന്  തസ്വീരുമപ്പോനടമടുത  നഗരസഭ,
ആയതറിനള്ള  പപ്പോഥമറിക  സക്കൗകരദടമപ്പോരുക്കപ്പോടത,  ആദദമപ്പോയറി  3,45,430  രൂപ  നല്കറി
ജനപററര്  വപ്പോങ്ങുകയപ്പോണട  ടചെയ്തതട.  ജനപററര്  സപ്പോപറിക്കുവപ്പോനള്ള മുററിയുടടെ  നറിര്മപ്പോണയം
പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോന്  വസ്വീണ്ടുയം  ഇരുപതുമപ്പോസയം  ആവശദമപ്പോയറി  വനതപ്പോയുയം  ഇതറിനപ്പോയറി
1,02,923  രൂപ  ടചെലവപ്പോയതപ്പോയുയം  കപ്പോണുന.   ടടവദബതസ്വീകരണ  പവൃതറിയ്ക്കുയം
ഇന്സ്റ്റേപലഷനമപ്പോയറി  67,945  രൂപ  വസ്വീണ്ടുയം  ടചെലവഴറിച്ച  നഗരസഭ  ഈ  പദതറിക്കപ്പോയറി
ആടക  5,16,298  രൂപ  ടചെലവഴറിച.  എനപ്പോല്,  ഇലകറിക്കല്  ഇന്ടസ്പെക്ടപറററില്  നറിനയം
അനമതറി  പനടെറിടയടുക്കുനതറില്  നഗരസഭ  ശുഷ്കപ്പോന്തറി  കപ്പോടപ്പോതതറിടന്റെ  ഫലമപ്പോയറി
പത്തുവര്ഷപതപ്പോളയം പദതറിയുടടെ പപയപ്പോജനയം ലഭദമപ്പോകപ്പോടത പപപ്പോയറി. പദതറി ആസൂത്രണയം
ടചെയ്തട  നടെപറിലപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള്  സസസ്വീകരറിപക്കണ  നടെപടെറികള്ക്കട  മുന്ഗണനപ്പോക്രമയം
നറിശ്ചയറിക്കപ്പോതതപ്പോണട പദതറിയുടടെ പപയപ്പോജനയം ലഭദമപ്പോകപ്പോടത പപപ്പോയതറിനട കപ്പോരണടമനട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ജനപററര്  പവര്തറിപറിക്കുവപ്പോന്  ഇലകറിക്കല്
ഇന്സ് ടപക്ടപറററില്  നറിനയം  അനമതറി  ലഭറിക്കുവപ്പോനള്ള  കപ്പോലതപ്പോമസതറിനള്ള  കപ്പോരണയം
വദകമപ്പോക്കുവപ്പോന് നഗരസഭയപ്പോയറിടറില്ല. പദതറി നടെതറിപറില് നഗരസഭയുടടെ ഭപ്പോഗത്തുനറിനയം
സമപയപ്പോചെറിതമപ്പോയ  നടെപടെറികളുടടെ  അഭപ്പോവമുണപ്പോയറി  എന  ഓഡറിറട  നറിരസ്വീകണപതപ്പോടെട
സമറിതറി  പയപ്പോജറിക്കുന.  സമറിതറിയുടടെ  ടതളറിടവടുപട  പയപ്പോഗതറിടല  നറിര്പദ്ദേശതറിടന്റെ
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ടവളറിച്ചതറില്  സസസ്വീകരറിച്ച  നടെപടെറി  സയംബനറിച്ചട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്
നല്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട  പകപ്പോരയം  ഇപപപ്പോള്  ജനപററര്  തൃപറികരമപ്പോയറി  പവര്തറിക്കുനതപ്പോയറി
സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന. ഈ സപ്പോഹചെരദതറില് ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.26.2  സമറിതറി ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് ടെറി ഖണറികയറിപന്മേലള്ള
തുടെര് നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.26.3  ഇപപപ്പോള് ജനപററര് പവര്തനകമമപ്പോണട.  സമറിതറിയുടടെ പരപ്പോമര്ശതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവുനതപ്പോണട.

ഖണറിക നമ്പര്   133  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.27.1   വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയപകന്ദ്രയം  ആരയംഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  പണറികഴറിപറിച്ച  നപ്പോല
മുററികള്  ഉള്ള ഇരുനറില ടകടറിടെയം ലകദയം ടടകവരറിച്ചറിടറില്ല.  ലകദമറിട പദതറിക്കു ടകടറിടെയം
പപയപ്പോജനടപടെപ്പോത സപ്പോഹചെരദതറില് അങണവപ്പോടെറി, ഡറിടസ്പെന്സററി എനറിവപപപ്പോടലയുള്ള
ജപനപ്പോപകപ്പോരപദമപ്പോയ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  ടകടറിടെയം  നല്കറി  ഉപയുകമപ്പോക്കുവപ്പോന്  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.27.2  സമറിതറി ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് ടെറി ഖണറികയറിപന്മേലള്ള
തുടെര് നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.27.3   ടകടറിടെയം ഉപയുകമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട. പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവുനതപ്പോണട.

ഖണറിക നമ്പര്   134  

ശറിപപ്പോര്ശ

3.28.1  പദതറി  വറിഭപ്പോവനയം  ടചെയ്ത  പകപ്പോരമുള്ള  നറിര്മപ്പോണ  പവര്തനതറിടന്റെ
65%  പൂര്തസ്വീകരറിച്ചറിടട  ടറയറില്പവയുടടെ  അനമതറി  ലഭറിക്കപ്പോടത  പപപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദതറി



38

റദ്ദുടചെയ്തതപ്പോയപ്പോണട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുനതട.  ടറയറില്പവയുടടെ  അററിപവപ്പോടുയം
സമതപതപ്പോടുയം ദ്രുതകര്മപസനയുടടെ സഹപ്പോയപതപ്പോടടെയുമപ്പോണട പവൃതറി നടെനടതങറിലയം
പരഖപ്പോമൂലമുള്ള  അനമതറി  വപ്പോങ്ങറിയറിരുനറില്ല  എനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ഈ
പദതറിപയപ്പോടടെപ്പോപയം  വറിഭപ്പോവനയം  ടചെയ്തറിരുന  പപ്പോര്ക്കറിപലയ്ക്കുള്ള  പപവശനയം  സയംബനറിച്ചട
നഗരസഭയുയം ടറയറില്പവയുയം  തമറിലള്ള അഭറിപപ്പോയവദതദപ്പോസമപ്പോണട  നറിരവധറിയപ്പോളുകള്ക്കട
പപയപ്പോജനപദമപ്പോകുമപ്പോയറിരുന  പദതറി  പപ്പോതറിവഴറിയറില്  ഉപപകറിക്കുനതറിപലയട
വഴറിടതളറിച്ചതട.  നഗരസഭയുയം ടറയറില്പവ അധറികൃതരുയം ചെര്ച്ച ടചെയ്തട  ടപപ്പോതുജനങ്ങള്ക്കട
ഉപപയപ്പോഗപദമപ്പോകുനവറിധതറില്  പദതറി  പൂര്തസ്വീകരറിക്കണടമനയം  പപ്പോര്ക്കട  അറകുറപണറി
നടെതറി  പവര്തനകമമപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന.  നഗരസഭപ്പോ
കക്കൗണ്സറിലറിടന്റെ  തസ്വീരുമപ്പോനപകപ്പോരയം  പപപ്പോജക്ടട  റദ്ദുടചെയ്തതറിനപ്പോലപ്പോണട  കരപ്പോറുകപ്പോരന്  പണറി
പൂര്തറിയപ്പോക്കപ്പോതടതനയം  കരപ്പോറുകപ്പോരനട  നല്കറിയ  തുകയ്ക്കുള്ള  പവൃതറി  ടചെയ്തട്ടുണട
എനതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിലയം  ഓഡറിറട  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.28.2  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2011-2014)യുടടെ  18-ാാമതട
ററിപപപ്പോര്ടറില് പസ്തുത പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.28.3  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി(2011-2014)യുടടെ  18-ാാമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവുനതപ്പോണട.

അദദപ്പോയയം   IV  

സമറിതറി ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര് നപ്പോളറിതുവടര മറുപടെറി
സമര്പറിക്കപ്പോതതുയം സമറിതറി ആവര്തറിക്കുനതുമപ്പോയ ശറിപപ്പോര്ശകള്

ഖണറിക നമ്പര്   11  

ശറിപപ്പോര്ശ 

4.1   കല്പറ മുനറിസറിപപ്പോലറിററിയറിടല വറിവറിധ മരപ്പോമത്തു പണറികളുമപ്പോയറി ബനടപടട
ടെപ്പോററിയംഗറിനട  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കട  ലപ്പോഭകരമപ്പോയറി  അധറികരറിച്ച  നറിരക്കു  നല്കറി  എന  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശയം സയംബനറിച്ചട, 30% അധറിക നറിരക്കട ടെപ്പോററിയംഗറിനട നല്കറിയപപപ്പോള്, ടെപ്പോര്, പറപ്പോളര്
എനറിവ  ഡറിപപ്പോര്ട്ടുടമന്റെട  ടമറസ്വീരറിയല്സട  ആയറി  കണക്കപ്പോക്കറി,  അവയുടടെ  ടഷഡബ്യൂള്
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നറിരക്കറിടല  വറില  കുറച്ചപശഷമുള്ള  തുകയപ്പോണട  അധറികരറിച്ച  നറിരക്കട  നല്കറിയടതനട
പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  പുനനഃപരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  നറിനയം
സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  ടെറി  ഇനങ്ങള്ക്കട  വറിപണറിനറിരക്കട
ഈടെപ്പോക്കപ്പോനറിരുന  നഗരസഭയുടടെ  നടെപടെറിയറില്  ടതററിടല്ലനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ഈ സപ്പോഹചെരദതറില് ഓഡറിറട ഖണറികയറിടല പസ്തുത പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഖണറിക നമ്പര്   13  

ശറിപപ്പോര്ശ

4.2    ടടമതപ്പോനറി-പറിണപങ്ങപ്പോടെട  പറപ്പോഡുപണറിക്കട,  ഫറില്ലറിയംഗറിനട  പസ്തുത  പപദശത്തു
നറിനയം  കുഴറിടച്ചടുത  മണ്ണറിടന്റെ  ഗുണപമന്മേയറില്ലപ്പോയ്മടയക്കുററിച്ചട  അളവുപുസകതറില്
പരഖടപടുത്തുവപ്പോന് വറിട്ടുപപപ്പോയതപ്പോടണനയം ഓഡറിററിടന്റെ കടണതലറിടനത്തുടെര്നട ആയതട
പരഖടപടുതറിയറിട്ടുടണനയം  എഞറിനസ്വീയര്  വറിശദസ്വീകരറിച.  എഞറിനസ്വീയറുടടെ  വറിശദസ്വീകരണ
തറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്  നടെതറിയ
പരറിപശപ്പോധനയറില്  അക്കപ്പോരദയം  പബപ്പോധദടപടതപ്പോയറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്തറിരറിക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്,  ഓഡറിറട  ഖണറികകയറിടല  പസ്തുത  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

തറിരുവനന്തപുരയം, ടെറി. പറി. രപ്പോമകൃഷ്ണന്,
2021 ആഗസ്റ്റേട 10. അദദകന്,

പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി.
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അനുബനന

പ്രധധാന നനിഗമനങ്ങള/ശനിപധാര്ശകള

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട
വകുപ്പെപ/സധാപനന

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപധാര്ശകള

1 2 3 4

1 2.1.5 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന പചെമ്പന്കുനപ ദറധാഡപ ടധാറനിനഗനിനപ ടധാര് നല്കനിയത
വഴനി  നഗര  സഭയ്ക്കുണധായ  നഷ്ടതക
തനിരനിച്ചടവധാക്കുനതനിനപ  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിക്കുവധാനുന
ശസ്വീ. പക. സനി. ദജധാസഫപ, മുനനിസനിപ്പെല് പസക്രടറനി
(റനിട.)  ഫയല്  പചെയ്ത  ദകസനിപന്റെ  നനിലവനിപല
സനിതനി  സനബനനിച്ചപ  വനിശദധാനശന
ലഭഭ്യമധാക്കുവധാനുന സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

2 2.2.4 ” സര്കധാര്  ലഭഭ്യമധാകനിയ  നടപടനി  റനിദപ്പെധാര്ടപ
അനഗസ്വീകരനിക്കുനദതധാപടധാപ്പെന  നനികുതനിയനിനതനില്
അവദശഷനിക്കുന  തക  പനിരനിപച്ചടുകധാത
നടപടനിയനില് സമനിതനി അതൃപനി ദരഖപപ്പെടുത്തുകയന
പചെയ്യുന.  ഭധാവനിയനില്  കുടനിശനിക  വരധാപത
സമയബനനിതമധായനി  നനികുതനി  പനിരനിപച്ചടുക്കുനതനിനപ
നടപടനി സസ്വസ്വീകരനിക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

3 2.3.4 ” നനിര്വ്വഹണ  ഉദദഭ്യധാഗസനധായനിരുന  കൃഷനി
ഓഫസ്വീസര്  ശസ്വീ.  പക.  വനിജയകുമധാറനില്നനിനപ
ബധാധഭ്യത തകയധായ 30,000 തനിരനിച്ചുപനിടനിച്ചപ ആയതപ
സനബനനിച്ച നടപടനി റനിദപ്പെധാര്ടപ ഒരു മധാസതനിനകന
സമര്പ്പെനിക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

4 2.4.4 ” ടധാക്ടറനിപന്റെ  വനില  നനിര്ണ്ണയന  നടതനി  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശന  പധാലനിച്ചപ  രണപ  മധാസതനിനുളനില്
റനിദപ്പെധാര്ടപ  ലഭഭ്യമധാക്കുവധാന്  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന.

5 2.5.4 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന പമധാബനിലലദസഷന്  അഡസ്വധാന്സപ  ലകപ്പെറനിയ
ദശഷന പണനി ആരനഭനികധാതതനിനധാല് നഗരസഭയപ
ദകധാസപദഫധാര്ഡപ  നല്കധാനുണധായനിരുന തക
തനിരനിച്ചടച്ചനിട്ടുപണങനില്  ആയതപ  സനബനനിച്ച
വനിശദമധായ  റനിദപ്പെധാര്ടപ  നല്കുവധാനുന
തനിരനിച്ചടച്ചനിടനിപല്ലെങനില് തക തനിരനിച്ചു പനിടനികധാനുള
നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിച്ചപ  റനിദപ്പെധാര്ടപ  പചെയ്യുവധാനുന
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

1586/2021.
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1 2 3 4

6 2.6.4 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന പമധാബനിലലദസഷന്  അഡസ്വധാന്സധായനി  നല്കനിയ
തക  കണ്വസ്വീനറനില്  നനിനന  പലനിശ  സഹനിതന
തനിരനിച്ചു  പനിടനിക്കുനതനിനധായനി  റവനന്യൂ  റനികവറനി
നടപടനികള  തസ്വരനിതപപ്പെടുത്തുവധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

7 4.1 ''  കല്പ്പെറ മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനിയനിപല വനിവനിധ മരധാമത്തു
പണനികളുമധായനി  ബനപപ്പെടപ  ടധാറനിനഗനിനപ
കരധാറുകധാര്കപ  ലധാഭകരമധായനി  അധനികരനിച്ച നനിരക്കു
നല്കനി എന ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന  സനബനനിച്ചപ,
30%  അധനിക  നനിരകപ  ടധാറനിനഗനിനപ
നല്കനിയദപ്പെധാള,  ടധാര്,  ദറധാളര്  എനനിവ
ഡനിപ്പെധാര്ട്ടുപമന്റെപ  പമറസ്വീരനിയല്സപ  ആയനി
കണകധാകനി,  അവയപട  പഷഡന്യൂള  നനിരകനിപല
വനില  കുറച്ചദശഷമുള  തകയധാണപ  അധനികരനിച്ച
നനിരകപ നല്കനിയപതനപ ദലധാകല് ഫണപ ഓഡനിറപ
വകുപ്പെപ  ഡയറക്ടറുപട  പുനനഃപരനിദശധാധനധാ
റനിദപ്പെധാര്ടനില്  നനിനന  സമനിതനി  മനസനിലധാക്കുന.
ആയതനിനധാല്,  ടനി  ഇനങ്ങളകപ  വനിപണനിനനിരകപ
ഈടധാകധാനനിരുന  നഗരസഭയപട  നടപടനിയനില്
പതറനിപല്ലെനപ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ഈ
സധാഹചെരഭ്യതനില്  ഓഡനിറപ  ഖണനികയനിപല
പ്രസ്തുത  പരധാമര്ശന  ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

8 4.2 '' പപമതധാനനി-പനിണദങ്ങധാടപ ദറധാഡുപണനികപ, ഫനില്ലെനിനഗനിനപ
പ്രസ്തുത  പ്രദദശത്തു  നനിനന  കുഴനിപച്ചടുത മണ്ണനിപന്റെ
ഗുണദമന്മയനില്ലെധായ്മപയക്കുറനിച്ചപ  അളവുപുസ്തകതനില്
ദരഖപപ്പെടുത്തുവധാന് വനിട്ടുദപധായതധാപണനന ഓഡനിറനിപന്റെ
കപണതലനിപനത്തുടര്നപ  ആയതപ  ദരഖപപ്പെടുതനി
യനിട്ടുപണനന  എഞനിനസ്വീയര്  വനിശദസ്വീകരനിച്ചു.
എഞനിനസ്വീയറുപട വനിശദസ്വീകരണതനിപന്റെ അടനിസധാന
തനില്  ദലധാകല്  ഫണപ  ഓഡനിറപ  ഡയറക്ടര്
നടതനിയ  പരനിദശധാധനയനില്  അകധാരഭ്യന
ദബധാധഭ്യപപ്പെടതധായനി  റനിദപ്പെധാര്ടപ  പചെയ്തനിരനിക്കുന.
ആയതനിനധാല്,  ഓഡനിറപ  ഖണനികകയനിപല  പ്രസ്തുത
പരധാമര്ശന  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന.


