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നം. െക.എസ്.എ.(ടി.എസ്.സി.) 5 – 430/2020

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്,

േകാ��േറഷ� ഓഡി�് കാര�ാലയം,

��� - 680 001.

തീയതി: 14.10.2020

corptsr.ksad@kerala.gov.in

Ph: 0487 2443619

സീനിയ� െഡപ��ി ഡയറ��,

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്,

േകാ��േറഷ� ഓഡി�്, ���.

ബ�മാന�യായ േമയ�,

(അസി��് െസ��റി �ഖാ�ിരം)

��� �നിസി�� േകാ��േറഷ�.

സ�,

വിഷയം:  േകരള  സം�ാന  ഓഡി�്  വ��്  -  ���  �നിസി��  േകാ��േറഷ�  ഓഡി�്  -  ���  �നിസി��

േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  2018-19  സാ��ിക  വ�ഷ�ിെല  വരവ്-െചലവ്  കണ�കളിേ��ളള

ഓഡി�് റിേ�ാ��് സംബ�ി�്.

�ചന: --

------

    1994െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമം 13-ാം വ��്, 1996െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല

ച�ം 18, േകരള നഗരപാലിക നിയമം 295(4) വ��് എ�ിവ �കാരം ��� �നിസി�� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ിെ�  2018-19  സാ��ികവ�ഷെ�  വര�െചല�  കണ�ക�െട  പരിേശാധനാഫലമാ�ളള  ഓഡി�്

റിേ�ാ��്  1996െല  േകരളാ  േലാ��  ഫ�്  ഓഡി�്  ച��ളിെല  ച�ം  23(1)�  നി�േ�ശി��  �കാര�ളള

�ട�നടപടിക��ായി ഇേതാെടാ�ം അയ��.

    ഈ റിേ�ാ��ിെല 1-9, 1-13, 1-22, 1-25, 1-27, 1-28, 1-34, 1-35, 1-36, 1-37 എ�ീ ഖ�ികകളിേല�് �േത�ക

�� �ണി��.

    ഈ റിേ�ാ��് ൈക��ിയാ�ട� ഇതി� പരാമ�ശി�� �മേ��ക��് ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�െര �സ�

ഖ�ികക�െട പക��് സഹിതം വിവരം അറിയിേ��താണ്.
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    ഈ റിേ�ാ��് ൈക��ി ഒ� മാസ�ിനകം േകാ��േറഷ� �േത�ക േയാഗം �ടി ഓഡി�് റിേ�ാ��് വിശദമായി

ച�� െചേ���ം, ഓഡി�് റിേ�ാ��ിെ��ം അതിേ�� േകാ��േറഷ� ൈകെ�ാള�� തീ�മാന�ിെ��ം പക��്

െപാ�ജന���ായി �സി�െ��േ���മാണ്. (1997െല േകരള �നിസി�ാലി�ി - പരിേശാധനാ രീതി�ം ഓഡി�്

സംവിധാന�ം ച��� - ച�ം 14,15 കാ�ക).

    ഈ  റിേ�ാ��്  ൈക��ി  ര�്  മാസ�ിനകം  ഇതി�  ഉ�െ���  ഓഡി�്  പരാമ�ശ��/തട���

ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരിേ���ം, ആയത് സംബ�ി� ഒ� റിേ�ാ��് ��ത കാലയളവി�ളളി�

ഈ  ഓഫീസിേല�്  അയ�തേര��മാണ്.  (1994െല  േലാ��  ഫ�്  ഓഡി�്  നിയമം  15(1),  1997െല  േകരള

�നിസി�ാലി�ി - (പരിേശാധനാരീതി�ം ഓഡി�് സംവിധാന�ം) - ച��ളിെല ച�ം 21(1), (2) എ�ിവ കാ�ക.

വിശ��തേയാെട,

സീനിയ� െഡപ��ി ഡയറ��,
േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്.

പക��് :

1)    െസ��റി, തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്, തി�വന��രം (ഉപരിപ�ം സഹിതം).

2)    ഡയറ��, േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്,തി�വന��രം (ഉപരിപ�ം സഹിതം).

3)    നഗരകാര� വ��് ഡയറ��, തി�വന��രം (ഉപരിപ�ം സഹിതം)

4)    റീജിയണ� േജായി�് ഡയറ��, നഗരകാര� വ��്, െകാ�ി (ഉപരിപ�ം സഹിതം).

5)    ഓഫീസ് േകാ�ി.
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വിഷയ�ചിക

�മ

നം.
വിഷയം

േപജ്

നം.
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1-2 ബജ�് 11
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1-6 ഇ എം ഡി/എസ് ഡി (vendors) - രജി�� -അപാകതക� 14

1-7 േസാളാ� പാന� �ാപി�തിെല അപാകതക� 15
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1-9
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17

1-10 വാഹന��െട ഉപേയാഗം-സ��ാ� നി�േ�ശ�� പാലി�ി�ി� 18

1-11 പരസ�ം - ബി� �കയി� 15% ഡി�ൗ�് അ�വദി��ി� 19

1-12 സ��� ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തിയി� �േരാഗതിയി� 21

1-13 െച�കിട ജലൈവദ�തി പ�തിക� �ാവ��ികമാ��തി� �േരാഗതിയി� 21

1-14 വി സി ബി വാ�ിയതി� ടി ഡി എസ് �റവ് െച�ി�ി� 23

1-15 േപ ബി� രജി�� പരിപാലി��തിെല അപാകതക� 23

1-16 െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ� നഗരകാര� ഡയറ�േറ�ിേല�് അട��ി� 24

1-17 യാ�ാ�ടി ബി� - �ക അ�വദി�ത് �മ�കാരമ� 25

1-18 െഫ�ിവ� അഡ�ാ�സ് - �ക തിരിെക ഈടാ�ിയി� 27

1-19 േലാ െട�ഷ� – ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം താരിഫ് െഷഡ�� ച��� പാലി�ി� 28

1-20 അനധി�ത േലാഡ് പരിേശാധന കാര��മമ� – ൈവദ�തി ചാ��ിന�ി� ഭീമമായ ന�ം 29

1-21
13-ാം വാ�ഡി� െമേ�ാ േഹാ�ി�ലി� സമീപം വ�മരം ൈവദ�തി ൈലനിേല�് വീണത്
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30

1-22
വടേ��ിറ  -  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി��-  �താര��ം  സമയബ�ിത�മായി
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1-23
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1-27 U.G.Cable - വാ�� - നടപടി�മ�ളിെല അപാകതക� 41

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.act...

3 of 62 19/10/22, 4:27 pm



1-28 േജാലി വിഭജന�ിെ� അഭാവം 42

1-29 ഇല�ി�� ഇ��െപ��െട നി�േ�ശ�� പാലി��ി� 44

1-30 ൈവദ�തി വിഭാഗം - ഔേദ�ാഗിക ആവശ�����ാെത �േഹാപകരണ�� വാ�ിയത് 44

1-31 2001-02 വെര�� ൈവദ�തി �ടി�ിക ഈടാ��ത് 47

1-32 ൈവദ�തി വിഭാഗം ജീവന�ാ��് മഴേ�ാ�ക� വാ�ിയത് 47

1-33
���  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  2018-19  വ�ഷം  െസ��  3,  െസ��  4
ഇന�ളി� അടവാ�ിയ ഡ��ി�െട വിശദാംശ��

48

1-34 2018-19 വ�ഷം 110െകവി, 33െകവി- �സരണ ന�ം - വിശദാംശ�� 50

1-35
ൈവദ�തി  േമാഷണം  തട��തി��  നടപടിക�െട  അപര�ാ�ത  -പരിഹാര  നടപടിക�
�ണി��

53

1-36
േകബി�  ടി.വി.േസവനദാതാ�ളി�  നി��  േപാ�  െറ�്  -  അവധാനതേയാെട��
നടപടിക� �ണി��

55

1-37 �ീ�് ൈല�് വാ��-��ത� അേന�ഷണ�ിന് �പാ�ശ െച��. 59

ഭാഗം - 4 – ധന�ിതി വിവരണ�ം ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

4-1 ജി.പി.എഫ്. അ�ൗ�് 62

4-2 �ിരനിേ�പ�� 63

4-3 സ��ാരിേല�ം മ� �ാപന�ളിേല�ം ഒ��വാ�ളള �കക� 63

4-4 ഓഡി�് റി�വറി 64

4-5 സം�ി� വിവരം 64

4-6 തീ��ാ�ാ� അവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാ��ക� 65

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.act...

4 of 62 19/10/22, 4:27 pm



"ഭരണഭാഷ – മാ�ഭാഷ"

നം. െക.എസ്.എ. (ടി.എസ്.സി.) 5 – 430/2020.

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്,

േകാ��േറഷ� ഓഡി�് കാര�ാലയം,

��� - 680 001.

തീയതി: 14.10.2020

corptsr.ksad@kerala.gov.in

Ph: 0487 2443619

    ��� �നിസി�� േകാ��േറഷെ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� 2018-2019 സാ��ികവ�ഷ�ിെല വര�-െചല�

കണ�കളിേ��ളള ഓഡി�്  റിേ�ാ��്.  (1994െല േകരള �നിസി�ാലി�ി  ആ�്  295(4)-ാം  വ��്,  1994െല േകരള

േലാ�� ഫ�് ഓഡി�്  ആ�്  13-ാം  വ��്,  1996െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�്  ച��� ച�ം 18 എ�ിവ

�കാരം �റെ��വി��ത്).

ഓഡി�് നട��തിന് �മതലെ��

ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം

–
�ീ. ൈഷ�.എസ്.

സീനിയ� െഡപ��ി ഡയറ��

–
�ീ. �നി�ദ�്. എം.ആ�.

സീനിയ� െഡപ��ി ഡയറ��

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ കണ�ക�

    ��� േകാ��േറഷെ� ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ� 2018-19 സാ��ികവ�ഷ�ിെല വര�-െചലവ്  കണ�ക�

ഓഡി�് െച�.

ഓഡി�് നട�ിയതിെ� വിവരം

ഓഡി�ിന് വിനിേയാഗി�

സമയം

ഓഡി�് െച�

കണ�ക�െട വിവരം

ഓഡി�് െച� ഉേദ�ാഗ��െട

േപ�വിവരം

01.01.2020 �ത�

11.08.2020 വെര

ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ�

2018-19 സാ��ിക

വ�ഷ�ിെല

വര�-െചലവ് കണ�ക�

ഓഡി�് ഓഫീസ� (ഹയ� േ�ഡ്)

�ീ.റഫി േജാ�

ഓഡി�് ഓഫീസ�

�ീമതി. സബിത.എസ്.

�ീമതി. മീരാ നായ�
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അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസ�

�ീമതി. �വിദ. പി.എ.

സീനിയ� േ�ഡ് ഓ ഡി��മാ�

�ീമതി. ദിവ�.എസ്.

�ീ. ആലസ���ി.�.

�ീമതി. ശ�ാദാസ്.എസ്.

�ീ. അ��ലാം. പി.

ഓഡി��മാ�

�ീമതി. �നിത.ആ�.

�ീമതി. േസാന.െക. സത��

�ീമതി. ആതിര.എ�്.

നി��ഹണാധികാരിക�

േമയ�

�ീമതി.അ ജിത ജയരാജ� 01.04.2018 �ത� 17.11.2018 വെര

�ീമതി.ബീന �രളി

(േമയ�-ഇ�-ചാ��്)
18.11.2018 �ത� 11.12.2018 വെര

�ീമതി.അ ജിത വിജയ� 12.12.2018 �ത� 31.03.2019 വെര

അസി��്െസ��റി
�ീ.വി.വി.ലേതഷ് �മാ� 01.04.2018 �ത� 18.05.2018 വെര

�ീ.എം.�ഗധ�മാ� 19.05.2018 �ത� 31.03.2019 വെര

ഓഡി�് റിേ�ാ��ിെ� ഉളളട�ം

    ഈ  റിേ�ാ��ി�  4  ഭാഗ��  ഉ�െ�ാളളി�ി��്.  ഓേരാ  ഭാഗ�ി�ം  താെഴ  െകാ��ി�ളള  വിവര��

ഉ�െ�ാളളി�ി�ളളതാ��.

ഭാഗം - 1 : െപാ� അവേലാകനം

    ഓഡി�ിെ� ��യി�െ�� െപാ�വായ വിവര��െട അവേലാകന�ം നി�േ�ശ��ം ഭരണവ��് നടപടികളി�െട

പരിഹരിേ�� പരാമ�ശ��ം.
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ഭാഗം - 2 : വരവ് കണ�കളിേ��ളള ഓഡി�് നിരീ�ണ��

    വരവ് ഇന��െട ഓഡി�ി�ം കെ��ിയ അപാകതക�, �മേ��ക�, മ�് ഓഡി�് നിരീ�ണ��.

ഭാഗം - 3 : െചലവ് കണ�കളിേ��ളള ഓഡി�് നിരീ�ണ��

    െചലവ് കണ�കളിെല പരിേശാധനയി� കെ��ിയ �മേ��ക�, മ�് നിരീ�ണ��.

ഭാഗം - 4 : ധന�ിതിവിവരണ�ം, ഓഡി�് �ത�വേലാകന�ം

    ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� വിവിധ ഇന�ളി� ഉളള�ം പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ�മായ വാ�ഷിക കണ�ക�

സംബ�ി� വിവര��, സാ��ികനില, ഓഡി�് �ത�വേലാകനം എ�ിവ.

സീനിയ� െഡപ��ി ഡയറ��,

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്.
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ഭാഗം -1
െപാ� അവേലാകനം

1-1   ആ�ഖം

    ���  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  2003െല  ഇല�ിസി�ി  ആ�ിെല  14-ാം  െസ��  �കാര�ളള

ൈലസ�സിയാണ്. സം�ാന ൈവദ�തി േബാ�ഡി� നി�ം ൈവദ�തി വാ�ി ��� നഗരസഭ പരിധിയിെല പഴയ

�നിസി��  �േദശ�ളി�  ൈവദ�തി  വിതരണം  നട��.  െമേ��്.  ച�  ആ�്  ക�നി�െട  ഉടമ�തയി�ളള

െകാ�ി�  േ��്  പവ�  ആ�റ്  ൈല�്  േകാ��േറഷനായി��  ടി  �േദശെ�  ൈവദ�തി  വിതരണ�ി�ളള

ആദ�ൈലസ�സി. െകാ�ി മഹാരാജാവിെ� വികസന വ��ിെ� 14.08.1937െല ഡി.7/16349/ 12-ാം ന�� പ�േ�സ്

ഫീസ് അ�സരി�് െകാ�ി േ��് പവ� ആ�റ് ൈല�് േകാ��േറഷെ� ഉടമ�തയി�ളള ഇല�ിസി�ി ൈലസ�സ്

���  �നിസി�� കൗ�സിലിന്  ലഭി�.  ���  �നിസി�� കൗ�സി�,  ���  േകാ��േറഷനായി  മാറിയേ�ാ�

ൈവദ�തി  വിതരണ�ി�ളള  �മതല  ���  േകാ��േറഷനി�  നി�ി�മായി.  പഴയ  �നിസി��  �േദശ�്  12.5

ച�ര� വി�ീ���ിലാണ് ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിതരണം നട�ി വ��ത്. ൈവദ�തി വിതരണ�ിന്

ആവശ�മായി വ�� ൈവദ�തി െക.എസ്.ഇ.ബി.യാണ് ��� േകാ��േറഷന് ന���ത്. �ാപന�ിന് ൈവദ�തി

ലഭി��ത്  വി�രി�  നി�ളള  110  െക.  വി.  സബ്  േ�ഷനി�  നി�ാണ്.  േകാ��േറഷെ�  ൈവദ�തി  വിതരണ

�േദശ�് 110 െക.വി.,  66 െക.വി.,  33 െക.വി. ക�ാസി�ികളി�ളള 3 സബ് േ�ഷ�ക� ഉ�്. െക.എസ്.ഇ.ബി.

20,000 െക.വി. ആംബിയറിെ� ൈവദ�തി േകാ��ാ�് ഡിമാ�് ആയി ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� പാ�രാ�� സബ്

േ�ഷനി� എ�ി��. എ�ാ� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗം ഇ�വെര െക.എസ്.ഇ.ബി.�മായി േകാ��ാ�്

ഡിമാ�മായി  ബ�െ��  ഒ�  കരാ�ം  ഉ�ാ�ിയി�ി�.  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  ഭരണാധികാര

നിയ�ണം  ���  േകാ��േറഷനാണ്.  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  ഭരണ�ലവ�ം  ൈലസ�സി�ം  േകാ��േറഷ�

െസ��റിയാണ്.  ൈവദ�തി  വാ�ി  വിതരണം  െച��തിെ�  �േത�ക  �മതല  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  അസി��്

െസ��റി�ാണ്.  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്  ഭരണവിഭാഗ�ം  സാേ�തിക  വിഭാഗ�ം  ഉ�്.  ഭരണവിഭാഗം  തലവ�

അസി��്  െസ��റി�ം  സാേ�തിക  വിഭാഗം  തലവ�  ഇല�ി��  എ�ിനീയ�മാണ്.  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�

ഭരണ�ലവ�ം  ൈലസ�സി�ം  എ�  നിലയി�  േകാ��േറഷ�  െസ��റി  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  ൈദനംദിന
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�വ��ന�� നട�വാ� ൈവദ�തി വിഭാഗം അസി��് െസ��റിെയ �മതലെ���ിയിരി��. ��� നഗരസഭ

�േദശെ�  ൈവദ�തി  വിതരണ�ിന്  ആവശ�മായ  ഫീഡ�  ൈല�ക�,  ഡി�ിബ�ഷ�  ൈല�ക�,

�ാ�േ�ാ�മ�ക�,  േകാ��ീ�്  കാ�ക�,  ക�സ�മ�  മീ��ക� എ�ിവ ൈവദ�തി  വിഭാഗം  �ാപി��.  ���

േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗം ൈലസ�സി എ� നിലയി� െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� നി�ം ൈവദ�തി വാ�ി 2000-

� േകാ��േറഷേനാട്  ��ിേ��� 5 പ�ായ�് ഒഴിെക�ളള േകാ��േറഷ� �േദശ�ളി� ൈവദ�തി വിതരണം

നട�ിവ��. േകാ��േറഷനി� നി�ം വ�ത��മായ ഒ� അ�ിത�മായി�ാണ് ൈവദ�തി വിഭാഗം �വ��ി��ത്.

ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്  ന��� ൈവദ�തി�െട അളവ്  നി�യി��തി�ം മാസ�ി� ഏെത�ി�ം സമയ�ളള

പരമാവധി ഉപേയാഗ�ിെ� അടി�ാന�ി� ഡിമാ�്  ചാ�ജ്  കണ�ാ�ാ�ം മാസംേതാ��ളള എന�ജി ചാ��്

ഷീ�ക�  (േലാഗ്  ഷീ�്)  ത�ാറാ�ാ�മായി  സബ്  േ�ഷെ�  പരിസര�ം  െക.എസ്.ഇ.ബി.  �ധാന  മീ��

�ാപി�ിരി��. ഇ�കാരം ലഭ�മാ�� ൈവദ�തി, ൈവദ�തി വിഭാഗം അേത സബ് േ�ഷ� പരിസര�് െവ�ി�ളള

16  ഫീഡ�കളി�ളള  േപാഷകമീ��കളി�െട  കട�ിവി�്  അളവ്  എ��േശഷം  പഴയ  �നിസി��  �േദശ�ളിെല

ഉപേഭാ�ാ���്  വിതരണം  െച��.  െക.എസ്.ഇ.ബി.  �ാപി�ിരി��  മീ�റിെല  അളവിന�സരി�ാണ്

ൈവദ�തി വാ��തി�ളള വില െക.എസ്.ഇ.ബി.�്  ന���ത്.  എ�ാ� െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട മീ�റിെല അള�ം

േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗം ഫീഡ�കളിെല മീ�റിെല അള�ം ത�ി� വലിയ വ�ത�ാസം ഉ�്. ഈ വ�ത�ാസം

ഒഴിവാ�ാ�  മീ��ക�  കാലികമായി  കാലിബേറ�്  െച�ാ�  നടപടി  സ�ീകരിേ��താണ്.  മാ�മ�  ഒ�  സം��

പരിേശാധനയി�െട  ൈവദ�തി  േബാ�ഡ്  �ാപി�ി�ളള  മീ��ക�ം  നഗരസഭ  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  �ാപി�ി�ളള

മീ��ക�ം  കാര��മമായി  �വ��ി��െ��്  ഉറ�  വ���തിന്  ഇല�ി��  എ�ിനീയ�  ഉ�െ���  ഒ�

േമാണി�റിംഗ്  ക�ി�ി  �പീകരിേ����്.  മാസ�ിെലാരി�� അവ പരിേശാധി�്  �വ��ന�മതാറിേ�ാ��്

�മതലെ�� അധികാരിക��് ന�േക�താണ്. ഇല�ി�� ഇ��െപ�േറ�ി� നി�ം വാ�ഷികമായി നട�ിവ��

പരിേശാധന�േശഷം ��ി കാണി�� അപാകതക� പരിഹരി�ക�ം െചേ��താണ്.

    ബ�. േകരള ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷെ� 25.07.2012 െല താരിഫ് �കാരം േകരള�ിെല ൈവദ�തി വിതരണ

ൈലസ�സിക�െട�ം  ഉപേഭാ�ാ��െട�ം  ൈവദ�തി  നിര�ക�  ���ി  നി�യി�.  ���  നഗരസഭ  ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.െയേ�ാെല സമാന സ�ഭാവ�ളള ൈവദ�തി വിതരണ ൈലസ�സിയാണ്.

    ��� േകാ��േറഷ� പരിധിയി� െക.എസ്.ഇ.ബി.�ം ��� നഗരസഭ ൈവദ�തി വിഭാഗ�ം ൈവദ�തി വിതരണം

നട�ിവ��.  ���  േകാ��േറഷ�  പരിധിയിെല  ഗാ�ഹിക  ഉപേഭാ�ാ���്  ര�  നിര�ാ�ളളത്.  ���

നഗരസഭ ൈവദ�തി  വിഭാഗം  വിതരണം െച�� 1  �ത� 32  വെര�ളള വാ��കളിെല (പഴയ ��� �നിസി��

�േദശ�്) ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���് ഒ� നിര�ം, െക.എസ്.ഇ.ബി. വിതരണം െച�� 33 �ത� 52 വെര�ളള

വാ��കളിെല  ഗാ�ഹിക  ഉപേഭാ�ാ���്  മെ�ാ�  നിര�ം  ആയതിനാ�  നിലവി�  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി

വിഭാഗം  ൈവദ�തി  വിതരണം  െച��  1  �ത�  32  വെര�ളള  വാ��കളിെല  ഗാ�ഹിക  ഉപേഭാ�ാ���്

െക.എസ്.ഇ.ബി. ൈവദ�തി വിതരണം െച�� ഇതര വാ��കളിെല ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ�െള�ാ� ഉയ�� നിര�്

ന�േക�ി  വ��.  ഇത്  സാമാന�നീതി�്  നിര�ാ�താണ്.  ബ�.  ൈവദ�തി  റ�േല�റി  ക�ീഷ�  തെ�

േകരള�ിെല ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ���് ഏകീ�ത നിര�ി� ൈവദ�തി ന�കണെമ�് നി��ഷി���്.

    ബ�.  ൈവദ�തി  റ�േല�റി  ക�ീഷെ�  25.07.2012െല  താരിഫ്  വ��നവിെന  ല�കരി��തിനായി  േകരള
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സ��ാ�  െക.എസ്.ഇ.ബി.�്  ധനസഹായം  ന�കി  സ�സിഡി  ഏ�െ���ി.  ഒ�  തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന

�ിെ�  പരിധിയിെല  ഗാ�ഹിക  ഉപേഭാ�ാ���്  ര�  ൈവദ�തി  നിര�്  എ�  ൈവ���ം  പരിഹരി�ാ�

സ��ാരിെ� സാ��ികസഹായം േനടിെയ��� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.    ��� നഗരസഭ ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ിെ� 2018-19 വ�ഷെ� ഓഡി�മായി ബ�െ��് ��യി� വ� െപാ�വായ വ�തക� താെഴ േച���.

    �ധാന  േരഖക�/രജി��ക�െട  �ത�മായ  പരിപാലനം  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  �ഗമ�ം  �താര��മായ

�വ��ന�ി�ം  സാ��ിക  �ര�ിതത��ി�ം  അത��ാേപ�ിതമാണ്.  എ�ാ�  ആയവ  �ത�മായി

േരഖെ���ി  ��ി��ി� എ� കാ��.  ഉദാ:  ക�ാഷ്  ��്,  മീ��  റീഡ�  രജി��  etc.  വാ�ഷിക  കണ�്

�കാരം െചലവ് വരവിേന�ാ� അധികരി� നി��� അവ�യാ�ളളത്. വ�മാന േചാ�� തട��തി�ം വ�മാനം

വ��ി�ി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

    ജീവന�ാ�െട  േസവനേരഖക�  �ത�മായ  േരഖെ����  വ��ി  ��ി��തി�  ��തരമായ

�ത�വിേലാപമാണ്  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  ഭാഗ�  നി�ളളത്.  നിലവിെല  നിയമ�����തമായി

ജീവന�ാ�െട  േസവന��ക�ി�  േരഖെ����ക�  വ���ിെ��  മാ�മ�  ടി  േരഖക�  �ത�മായ

ഇടേവളകളി�  ഓഡി�ിന്  സമ��ി�്  ശ�ളനി��യ  അംഗീകാരം  വാ�ി�ാ�ം  ��ി��ി�.  ആയ��ലം  ടി

�ാപന�ിെല  തെ�  ജീവന�ാ�െട  െപ�ഷ�  ആ��ല���  ൈവ��  �ിതിയാ�ളളത്.  സ��ം

ജീവന�ാ��്  യഥാസമയം  െപ�ഷ�  ആ��ല���  ലഭ�മാ��െവ�്  ഉറ�ാേ��  ബാധ�ത  �ടി  ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ി�െ�� കാര�ം ഓ��െ����.

    പഴയ  മീ��ക�  മാ�ി  ഇലേ�ാണിക്  മീ��  ഘടി�ി�്  ഉപേഭാഗം  �ത�മായി  കണ�ാ�ി  ആയതിെ�

അടി�ാന�ി�  ചാ��്  ഈടാ�ി  വ�മാന  ന�ം  �റ�ാ�ളള  നടപടിക�  സ�ീകരിേ��താണ്.  �സരണ

വിതരണ  ന�ം  �റ�ാ�  ബ�.െക.എസ്.ഇ.ആ�.സി.�ം  മ�്  ഏജ�സിക�ം  �േ�ാ�െവ�  നി�േ�ശ��

പാലിേ��ത് ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� സാ��ിക �ര��് അത�ാവശ�മാണ്.

    െപ�ഷ�  അേലാ�െമ�്  �ക  ലഭി��തി�ളള  കാലതാമസം  �ല��ാ��  ��ി��ക�  സ��ാരിെ�

��യി�െ���ി  പരിഹാര�ിനായി  �മിേ��താണ്.  �ീ�്  ൈല�്,  ൈവദ�തി  ചാ�ജ്,  പരിപാലന  െചലവ്

എ�ിവ �ത�മായി കണ�ാ�ി യഥാവിധി നഗരസഭയി� നി�ം ഈടാ�ാ�ളള നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

    ഇല�ിസി�ി ഡ��ി യഥാസമയം ഡി.സി.ബി. ത�ാറാ�ാെത അട�� നടപടി �ലം ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന് ന�ം

സംഭവി�� എ�് കാല�ളായി ഓഡി�് ��ി�ാ�� അപാകതയാണ്. ഓേരാ ഓഡി�് വ�ഷ�ം �ട�� അപാകത

പരിഹരി�ാ�ളള ഒ� �മ�ം ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� നി��ാ��ി�.

1-2   ബജ�്

        ��� �നിസി�� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� 2018-2019 വ�ഷെ� ബജ�് 27.03.2018 െല 02ാം

ന�� തീ�മാന�കാരം േകാ��േറഷ� കൗ�സി� അംഗീകരി�ക��ായി. വിശദവിവരം താെഴ േച���.
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വ�ഷം
�തീ�ിത വരവ്

(��ിരി�് ഉ�െ�െട)
�തീ�ിത െചലവ് നീ�ിയിരി�്

2018-2019 342,34,73,871 310,22,50,000 32,12,23,871

        ��� �നിസി�� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� 2018-2019 വ�ഷെ� ���ിയ ബജ�് 25.02.2019

െല  02ാം  ന��  തീ�മാന�കാരം  േകാ��േറഷ�  കൗ�സി�  അംഗീകരി�ക��ായി.  വിശദവിവരം  താെഴ

േച���.

വ�ഷം
�തീ�ിത വരവ്

(��ിരി�് ഉ�െ�െട)
�തീ�ിത െചലവ് നീ�ിയിരി�്

2018-2019 239,27,31,670 193,14,87,172 46,12,44,498

        ഓഡി�് െച� കണ�ക� �കാരം ത�വ�ഷെ� വര�-െചലവ് വിവര�� താെഴ േച���.

2018-2019

ആെക വരവ് 149,87,53,903.26    

ആെക െചലവ് 149,87,44,086.76

    നീ�ിയിരി�്         9816.50

1-3   വാ�ഷിക കണ�ിെല അപാകതക�

    ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗം സമ��ി� 2018-19 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�കളി� ��യി�െ��

അപാകതക� സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (നം.28/10.03.2020) മ�പടി ലഭ�മാ�ിെയ�ി�ം താെഴ

പറ�� അപാകതക� നിലനി���.

1)  2018-19  വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ിെ� ഭാഗമായി  സമ��ി� റസീ��്  &  േപെമ�്  അ�ൗ�്,  ഇ�കം  &

എ��െപ�ഡി��  അ�ൗ�്,  ബാല�സ്  ഷീ�്  എ�ിവേയാെടാ�ം  ��ത  േ��െമ�ക�െട  െഷഡ��ക�

ഹാജരാ�ിയി�ി�. ആയതിനാ� തെ� േ��െമ�കളിെല ഇന��െട ആധികാരികത പരിേശാധി�ാനായി�ി�.

2) 2018-19 വ�ഷെ� നീ�ിയിരി�ി� ക�ാഷ് ��് �കാരം ക�ാഷ് ഇ� ഹാ�് ₹14,17,421/- ആണ്. എ�ാ�

വാ�ഷിക  കണ��കാരം  ക�ാഷ്  ഇ�  ഹാ�്  ₹14,22,284/-  ആണ്.  4803/-  �പ�െട  വ�ത�ാസം

പരിഹരിേ��താണ്.

3)  ക�ാഷ്  ��ി�  എസ്.ബി.ടി.  െമയി�  �ാ�്  എ�  ബാ�്  അ�ൗ�ിെല  വരവ്  െചല�ക�  മാ�മാണ്

േരഖെ���ിയി�ളളത്.  എസ്.ബി.ഐ.  ജി.എസ്.ടി.  അ�ൗ�്,  എസ്.ബി.ഐ.  കറ�്  അ�ൗ�്,  എസ്.ബി.ഐ.

ഇ-െട��  അ�ൗ�്,  �ഷറി  േസവിം�സ്  ബാ�്  അ�ൗ�്  7759  എ�ീ  അ�ൗ�കളിെല  വര�  െചല�ക�

േരഖെ���ിയി�ി�. ��ത അ�ൗ�ക�െട ബാ�് പാസ് ��ക� പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�ി�.

4) വാ�ഷിക കണ�ക� ത�ാറാ��തി� 2007െല േകരള �നിസി�ാലി�ി (അ�ൗ�്സ്) ��സിെല �ധാനെ��

പല ച���ം പാലി��ി�. ച�ം 14 �കാരം എ�ാ അ�ൗ�ിംഗ് എ��ിക�ം േരഖെ��േ��ത് താെഴ�റ��

േകാ�ക� ഉ�െ��� �ണിേഫാം  ചാ��്  ഓഫ്  അ�ൗ�്സ്  �കാരമാണ്.  (എ)  ഫ�്  േകാഡ്  (ബി)  ഫം�ഷ�
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വ�ഷം വരവ് െചലവ് ലാഭം

2014-15 107,39,34,073 106,88,39,254 50,94,819

2015-16 110,59,34,598.71 117,39,24,281.88 -679,89,683

2016-17 196,28,92,683.09 193,90,49,516.5 238,43,166.55

േകാഡ് (സി) ഫം�ഷണറി േകാഡ് (ഡി) ഫീ�ഡ് േകാഡ് (ഇ) അ�ൗ�് േകാഡ്. എ�ാ� ഈ തര�ി�ളള േകാഡ്

സി�ം അവലംബി�� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� അ�ൗ�്സ് ത�ാറാ�ിയി�ളളത്.

5) ച�ം 54 �കാരം ക�ാഷ് ��് എ�ാ ദിവസ�ം േ�ാസ് െച�ക�ം ക�ാഷ് ബാല��ം ക�ാഷ് ��് ബാല��ം

എ�ാ  ദിവസ�ം  ഭൗതികപരിേശാധന  നട�ക�ം  െചേ��താണ്.  എ�ാ�  അസി��്  െസ��റി/�മതലെ��

ഉേദ�ാഗ�� ഇ�കാരം സാ��െ���ിയി�ി�.

6) ച�ം 56 �കാരം എ�ാ മാസ�ം ഫ�് േ��െമ��സിെ� വര�ം െചല�മട�ിയ റിേ�ാ��് അ�ൗ�്സ് ഓഫീസ�

സാ��െ���ി  �ാ�റിംഗ്  ക�ി�ി�്  സമ��ിേ��താണ്.  �ടാെത  ച�ം  57  �കാരം  ഫിനാ�ഷ��

േ��െമ�ിെ��ം  �യ�  ബാല�സിെ��ം  മ�്ലി  േ��െമ�്  ത�ാറാ�ി  അ�ൗ�്സ്  ഓഫീസ�

സാ��െ��േ��താണ്. ഇ�കാരം െച��തായി കാ��ി�.

7) ‘ടാലി ' േസാ�്െവയറി� ത�ാറാ�ിയ റസീ��് & േപെമ�് അ�ൗ�്, ഇ�കം & എ��െപ�ഡി�� അ�ൗ�്,

ബാല�സ് ഷീ�്, െല�േജ�് എ�ിവയാണ് ഓഡി�ിന് സമ��ി�ി�ളളത്. എ�ാ� ടാലിയി� ���മാ�ം ഓ�ൈല�

ആയ� വാ�ഷിക കണ�ക� ത�ാറാ��ത്. ക�ാഷ് കൗ�റി� ൈവദ�തി ചാ��് സ�ീകരി��ത് ക���റി�

േരഖെ�����്.  മ�ളള  എ�ാ  വര�  െചല�  കണ�ക�ം  ടാലിയിേല�്  മാന�ലായി  േച��െ��കയാണ്  െച�

വ��ത്. ടാലിയിേല�് േച��െ��� �കക�െട ആധികാരികത അ�ൗ�്സ് ഓഫീസ�, �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ��

പരിേശാധി��േ�ാ എ�ത്  വ��മാേ��താണ്.  2017-18  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ഓഡി�്  റിേ�ാ��ി� വാ�ഷിക

കണ�്  ത�ാറാ��തിന്  േസാ�്െവയ�  ഉ�ാേ��തിെ�  ആവശ�കത  �ചി�ി�ി�െ��ി�ം  ഇ�വെര

�ാവ��ികമാ�ിയി�ി�.

8)  3/2019െല  റീക�സിലിേയഷ�  േ��െമ�ി�  അ�െറമി�ഡ്  റസീ��്  ആയി  ₹  25,81,595/-  കാണി�ി��്.

�ടാെത wrong  credit  ആയി  ₹4,04,239/-�ം  wrong  debit  ആയി  39681.88  �പ�ം കാണി�ി��്.  ആയതിെ�

േരഖക� ഹാജരാ�ിയി�.

േമ��റ� അപാകതക� പരിഹരി�് ആദ�മ�പടിയി� വിവരം അറിയിേ��താണ്.

1-4   �ാപന�ിെ� വള��ാനിര�ിെല വ�തിയാനം - അവേലാകനം

     ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� വരവ്-െചലവ് കണ�ക� �കാരം കഴി� അ�് വ�ഷ�ളി� �ാപന�ിെ� ലാഭം

വിലയി��േ�ാ�  2015-16,  2017-18  എ�ീ  വ�ഷ�ളി�  ധന�ിതിയി�  വളെരയധികം  �റവ്  വ�താ�ം

2018-19 വ�ഷം നാമമാ�മാ�ം കാ��. വിശദാംശ�� �വെട േച���.
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2017-18 153,29,25,456 156,61,54,178 -332,28,722

2018-19 149,87,53,903.26 149,87,44,086.76 9,817.2

    

േമ�റ� �കാരം �ാപന�ിെ� വള��യി�

വ�തിയാന��  വ�വാ��ായതിെ�  കാരണം

വ��മാേ���ം, �ാപന�ിെ� �വ��നം ലാഭകരമാ��തി� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിവര��ം ഓഡി�ി�

ലഭ�മാേ��താണ്. േമ�വിഷയ�ിേല�് ഭരണസമിതി�െട �� �ണി��.

1-5   േറാഡ് ക�ിംഗ് റീേ�ാേറഷ� ചാ�ജ് ബാ��തയായി ഉ�െ���ിയി�ി�

    ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ� 2018-19  വ�ഷെ� വാ�ഷികകണ��കാരം  േറാഡ്  ക�ിംഗ്  /റീേ�ാേറഷ� ചാ�ജ്

ഇന�ി� ₹  9,72,356  വര��്.  2018-19  വ�ഷെ� ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ� വരവായാണ്  വാ�ഷികകണ�ി�

േമ��റ�  �ക  േരഖെ���ിയി��ത്.  യഥാ���ി�  േകാ��േറഷ�  ജനറ�  വിഭാഗ�ിന്  ൈകമാേറ�

�കയാണ്  ഇത്.  എ�ാ� ബാല�സ്  ഷീ�ി� ��ത �ക ബാ��തയായി  ഉ�െ���ിയി�ി�.  ഇ� സംബ�ി�്

ന�കിയ 43/29.04.2020 ന�� എ�ക�യറി�് മ�പടിയായി േറാഡ് ക�ിംഗ് /റീേ�ാേറഷ� ചാ�ജ് ഇന�ി� ലഭി�

�ക േകാ��േറഷ� ജനറ� വിഭാഗ�ിന് ൈകമാേറ� �കയാെണ�ം �ീ�് ൈല�് ൈവദ�തി ചാ�ജ്, നഗരസഭ�െട

മ�്  �വ��ന���്  ഉപേയാഗി��  ൈവദ�തി  ചാ��ക�  എ�ിവ  ജനറ�  വിഭാഗ�ി�  നി�ം  ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ിേല�്  ലഭി�ാ�  സാഹചര��ിലാണ്  േറാഡ്  ക�ിംഗ്  /റീേ�ാേറഷ�  ചാ�ജ്  ഇന�ി�  ലഭി�  �ക

േകാ��േറഷ� ജനറ� വിഭാഗ�ിന് ൈകമാറാ�െത�ം മ�പടി ന��ക��ായി. 2019-20 സാ��ികവ�ഷ�ി�

ഇത് �മീകരി��താെണ�ം അറിയി�. �ക �മീകരി�തിെ� വിവര�� ആദ�മ�പടിയി� അറിയിേ��താണ്.

1-6   ഇ എം ഡി/എസ് ഡി (vendors) - രജി�� -അപാകതക�

    ��� നഗരസഭ ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെല ഇഎംഡി/എ�ഡി (vendors)- രജി�� പരിേശാധി�തി� താെഴ പറ��

അപാകതക� കാ��.

1. ഓേരാ മാസാവസാന�ി�ം വ�ഷാവസാന�ി�ം െഡേ�ാസി�ക�െട ��ിരി�്, വരവ്, ആെക �ക, അ�ജ�്െമ�്

എ�ിവ�െട  സം�ഹം േരഖെ��േ��താെണ�്  േകരള  പ�ി�്  വ��്  അ�ൗ�്  േകാഡ്  ഖ�ിക 15.5.1�

നി��ഷി�ി��്.  എ�ാ�  അ�കാരം  രജി�റി�  േരഖെ����ി�.  രജി�റി�  വ�ഷംതിരി�്  വിവര��

േച�േ���ം  അവ�െട  ��ിരി�്,  വരവ്  സംബ�ി�  വിവര��  േരഖെ���ി  രജി��  കാലികമാ�ി

��ിേ��താണ്.
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2.  2018-19  െല  വാ�ഷിക  കണ�്  �കാരം  ഇഎംഡി/എ�ഡി  (vendors)എ�യിന�ി�� വരവ്  െചല�ക�െട

വിശദാംശ�� താെഴ െകാ���.

�� ബാ�ി 102,80,958

വരവ് (െറസീ��് &േപ�െമ�് �കാരം) 15,15,025

ആെക 117,95,983

െചലവ്(െറസീ��് &േപ�െമ�് �കാരം) 18,72,998

നീ�ിയി��് (വേര�ത്) 99,22,985

നീ�ിയി��്(ബാല�സ് ഷീ�് �കാരം) 101,90,488

വ�ത�ാസം 2,67,503

    ബാല�സ്  ഷീ�്  �കാരം നീ�ിയി��ി� 2,67,503/-�പ വ�ത�ാസം കാ��. ഇ�കാര�� വ�ത�ാസ�ിന്

വിശദീകരണം ന�േക��ം ആയത് പരിഹരിേ���മാണ്.

3.െഡേ�ാസി�് രജി�റി� എ�ിെമ�് നം, തിയതി/�വ��ി�െട േപര്, കാലാവധി എ�ിവ േച��ി�ി�. ലഭി��

െഡേ�ാസി�ക�െട  വിവരം  ഇനം  തിരി�്  േച���ി�.  3  വ�ഷ�ിലധികം  പഴ��� െഡേ�ാസി�ക� ലാ�്ഡ്

െഡേ�ാസി�ായി കണ�ാ�ി നഗരസഭ ഫ�ി� അടവാേ��താെണ�് േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാഡ് േവാള�ം 1

ആ��ി�ി�  282(1)  �തിപാദി���്.  എ�ാ�  െഡേ�ാസി�്  രജി�റി�  വിവര��  േരഖെ���ാ�തിനാ�

കാലഹരണെ��  �ക�െട  വിവര��  ലഭ�മ�.  െഡേ�ാസി�്  രജി�റി�  വിവര��  േരഖെ���ി  യഥാവിധി

��ിേ��താണ്. (ഓഡി�് എ�ക�യറി നം 20/6.03.2020).

1-7   േസാളാ� പാന� �ാപി�തിെല അപാകതക�

    ഫയ� നം. : DSM Cell – 4072/16

    പറവ�ാനി  േ�ാ�,  33  െക.വി.  സ�േ�ഷ�,  �ഷറി  ബി�ഡിംഗ്  എ�ിവിട�ളിലായി  150  െക.വി.  േസാളാ�

പാന� �ാപി�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി��തിന് െക.എസ്.ഇ.ആ�.സി. അംഗീകാരേ�ാെട െട�� �ണി�� തിന്

01.12.2017െല  53-ാം  ന��  കൗ�സി�  തീ�മാന�കാരം  അംഗീകാരം  ന�കിയി��്.  MNRE  അ��ഡ്  േറ�്

�കാരം 1.3 േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�് ആണ് ത�ാറാ�ിയി�ളളത്.

    M/s. Go Green Solar Pvt. Limited, AKKM Tower, CUSAT, Cochin എ� �ാപന�മായി 14.05.2018�

കരാ� ഒ�ി�ക�ം ₹ 91,21,400 �പ�് വ��് ഓ�ഡ� ഉറ�ി�ക�ം െച�ി��് ���ി ���ീകരി�് കം�ീഷ�

സ��ിഫി��് ന�കിയി��്. താെഴ പറ�ം�കാരം �ാപന�ിന് �ക ന�കിയി��്.

�മ നം. വൗ�� നം. തീയതി െച�് നം. �ക(₹)

1 72 22.09.2018 729696 46,68,623

2 67 20.10.2018 729754 26,28,212

3 68 18.12.2018 891479 9,12,140
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െമാ�ം ന�കിയത്
82,08,975

=======

    ഇ�മായി ബ�െ��് താെഴ�റ�� അപാകതക��്.

1) െ�ാജ�ിെ� നട�ി�ിന് െക.എസ്.ഇ.ആ�.സി.യി� നി�ളള അ�മതി ഉ�രവ് ലഭ�മാ�ിയി�.

2)  േക�  നി�തി  വ��ിെ�  13.04.2018െല  50/2018  ന��  േനാ�ിഫിേ�ഷ�  �കാരം  01.10.2018  �ത�

പാസാ�� ബി�കളി� 2.5 ല�ം �പ�് �കളി�ളളവയി� നി�് 2% ചര� േസവനനി�തി േ�ാത�ി� നി�ം

�റ� െചേ��താണ്. എ�ാ� താെഴ�റ�� ബി�കളി� നി�ം ടി.ഡി.എസ്. �റവ് െച�ി�ി�.

(1) വൗ�� നം. 67/22.10.2018 – ₹ 26,28,212

(ടി.ഡി.എസ്. �റവ് െചേ��ത്- ₹ 52,564)

(2) വൗ�� നം. 68/18.12.2018 – ₹ 9,12,140

(ടി.ഡി.എസ്. �റവ് െചേ��ത്- ₹ 18,243)

3)  കരാ�  �കാരം  21.08.2018ലാണ്  വ��്  ���ീകരിേ��ത്.  എ�ാ�  30.10.2018ലാണ്  വ��്

���ീകരി�ി�ളളത്.  ���ീകരി�ാ�  ൈവകിയാ�  ൈവ��  ദിവസ�ിന്  ഒ�  ദിവസം  1%  വെര  പിഴ�ലിശ

ഈടാ�ാെമ�് കരാറി� വ�വ� െച�ി��്. എ�ാ� പിഴ�ലിശ ഈടാ�ിയി�ി�.

4)  േസാളാ�  പാന�ക�  ഇ��ാ�  െച�  3  േ�ഷ�കളിെല  കഴി�  ഒ�  വ�ഷെ�  (01.08.2019)  വെര�ളള

െപ�േഫാമ�സ് േറേഷ�ാ (ActualOutputx100)/ Expected Output താെഴ�റ�ം �കാരമാെണ�് കാ��.

എ)    പറവ�ാനി േ�ാ� - 82.65%

ബി)    33 െക.വി. സബ് േ�ഷ� - 77.13%

സി)    സബ് �ഷറി - 100%

ര�്  േ�ഷ�കളിെല  െപ�േഫാമ�സ്  േറേഷ�ാ  �റവായതായി  കാ��.േമ�  അപാകതക�  ��യി�െ���ി

ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  (നം.5/20.02.20)  മ�പടിയായി  െക.എസ്.ഇ.ആ�.സി.�െട  അ�മതി�ായി

അേപ�ി�ി�െ��ം  െപ�േഫാമ�സ്  േറേഷ�ാ  വ��ി�ി��തിനായി  പറവ�ാനി  േ�ാറി�  ഒ�  �തിയ

�ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി��തി��  േജാലി  95%  ���ിയായി�െ��ം  �ാ�േ�ാ�മ�  ചാ�ജ്  െച��േതാെട

�ത�മായ �ണി�് ലഭി�െമ�് �തീ�ി��താ�ം അറിയി�. അപാകതക� പരിഹരി�് അറിയിേ��താണ്.

1-8   െമ.സീതാറാം െട�ൈ��സ് മി� ലിമി�ഡ്,���ം -ൈവദ�തി �ടി�ിക

ഫയ� നം. ഇ4(ബി) 3284/08

    െമ.സീതാറാം െട�ൈ��സ് മി� ലിമി�ഡ്, ���ം (ക�സ�മ� നം HT1) എ� �ാപനം 1988 വെര ൈവദ�തി

ചാ��ിന�ി� ₹15,54,195�ം പിഴ പലിശയിന�ി� ₹22,59,538�ം േച��് ₹38,13,733 അട�വാ��്. ബ�

സ��ാ� ഉ�രവ് (സാധാ) 3229/2008/ തസ�ഭവ തി. 29.8.2008 �കാരം പലിശയിന�ി� 50% ഇളവ് (₹11,29,769)
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അ�വദി�്  ഉ�രവായി��താണ്.  �ടി�ിക  ഈടാ�ാ��മായ  വിഷയം  2012-13  െല  സമാ�ത  ഓഡി�്

റിേ�ാ��ി�ം  (ഖ�ിക  നം  4.5.3)  േലാ��  ഫ�്  അ�ൗ�്സ്  ക�ി�ി  (2016-19)�െട  6ാമത്  റിേ�ാ��ി�ം

ഉ�െ��ി��്.

    േമ� �ടി�ികയി� ₹6,16,269 ഒഴിെക�� �ക െമ.സീതാറാം െട�ൈ��സ് മി� ലിമി�ഡ് അട� തീ��ി��്.

അട�വാ�� ₹ 6,16,269 കാര��ി� സീതാറാം മി� ൈല� േറാഡ് വികസന�മായി ബ�െ��് ര�് െസ�് �മി

നഗരസഭ�് വി� ന�കാെമ�ം �ടി�ിക �ക ആയതിേല�് ത�ി�ിഴി�ണെമ�ം കാണി�്  �ാപനം അേപ�

ന�കിയി��്. (STL/554/16-17 തീ.19.1.2017). �ാപന�ിെ� അേപ� 24.9.2018 െല 84 ◌ാം ന�� തീ�മാന

�കാരം കൗ�സി� അംഗീകരി�ക�ം വിഷയം സംബ�ി�് സ��ാ� തീ�മാനം ലഭ�മാ��തി�ം കൗ�സി�

തീ�മാനെമ��ി��്.

    ആയത�സരി�്  െമ.സീതാറാമിെ�  ൈവദ�തി  �ടി�ിക  സംബ�ി�്  വിഷയം  ബ�.  നിയമസഭ  സമിതി�െട

പരിഗണനാവിഷയമായതിനാ�, െമ. സീതാറാമി� നി�് ര�് െസ�് �മി വാ�ി��തി�ം വാ�� �റ�് �ടി�ിക

�കയായ  ₹  6,16,269  വരവ്  െവ�്  ത�ി�ിഴി��  വിഷയം  അംഗീകാര�ി�ം  ഉ�രവി�മായി  21.11.2018  െല

ഇ4-3284/08 നം �കാരം ബ�. �ി�സി�� െസ��റി�് ക�് ന�കിയി��്.�ടി�ിക �ക�് പകരം ന��� �മി

േകാ��േറഷ� ജനറ� വിഭാഗ�ിനാണ് ൈകമാ��െത�ം �ട�നടപടിക� സംബ�ി�് ബ�. സ��ാരി� നിേ�ാ

ജനറ� വിഭാഗ�ി� നിേ�ാ വിവരെമാ�ം ലഭി�ി�ിെ��് ഓ ഡി�്  എ�ക�യറി�്     (നം 39/19.3.2020)  മ�പടി

ലഭ�മാ�ിയി��്. േമ� വിഷയ�ിേ�� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

1-9   അസി��് െസ��റി�് ഔേദ�ാഗികാവശ��ിനായി വാഹനം ലീസിെന��തിന് സ��ാ�
അംഗീകാരം വാ�ിയി�-െചലവ് �ുക തട�െ����

ഫയ� നം. : E2(1)-4257/18

ൈവദ�തി  വിഭാഗം  അസി��്  െസ��റി�്  ഔേദ�ാഗികാവശ����ായി  10  ല�ം  �പയി�  അധികരി�ാ�

വാഹനം  വാ��തിന്  അ�മതി�ായി  09.08.2018െല  ഇ2(1)4257/18  ന��  ക��കാരം  സ��ാരിേനാട്

അേപ�ി�ി��.  സ��ാരിെ�  17.04.2018െല  ജി.ഒ(പി)  നം.  66/18  ഉ�ര��കാരം  വാഹനം  വാ��തിന്

നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�െ��ം ഈ ഉ�രവിെല ഖ�ിക (3)  �കാരം 3-5 വ�ഷേ��് വാഹനം ലീസിന്

എ��ാ��താെണ�ം  ആയതി�ളള  നടപടി  സ�ീകരി�്  െ�ാേ�ാസ�  സമ��ി�ാ��താെണ�ം  നഗരകാര�

ഡയറ��െട  24.09.2018െല  DC3/18651/18  ന��  ക�ി�  അറിയി�ി��.  ധനകാര�  വ��ിെ�

(എ��െപ�ഡി�� - B) 15.09.2018െല 85/2018/ഫി� ന�� സ��ല� �കാരം സ��ാ� അ�മതിേയാെട മാ�േമ

വാഹന��  ലീസിന്  എ��ാ�.  എ�ാ�  ഇ�കാരം  സ��ാരിന്  െ�ാേ�ാസ�  സമ��ി�്  അംഗീകാരം

വാ�ി��തി� ��പ്  തെ� േമയ�െട  ����  അ�മതിേയാെട  വാഹനം  ലീസിന്  എ���തി�ളള  നടപടിക�

സ�ീകരി�ക�ം ആയതി�ളള െട�� �ണി�് ഡിനി�.വി.ദിേനഷ് എ�യാളി� നി�ം ലീസിെന��ക�ം െച�.

(KL-08 BS 1314-ഇേ�ാവ �ി�). ��ത െട�� 15.11.2018 െല 54a-11 ന�� തീ�മാന�കാരം കൗ�സി�

അംഗീകരി�ക�ം  03.12.2018  �  �ീ.ഡിനി�  വി  ദിേന�മായി  കരാറിേല�െ��ക�ം  െച�ി��്.

ലീസിെന����മായി ബ�െ��് ഇ�വെര താെഴ�റ�ം�കാരം �ക െചലവഴി�ി��്.
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െച�് നം.,തിയതി �ക

891582/01.02.2019                            55,315/-

891696/06.03.2019 66,867/-

891862/26.04.2019 1,18,599/-

891912/16.05.2019 57,998/-

728354/30.07.2019
79,100/-

------------

ആെക
3,77,879/-

=======

    ഈ വിഷയ�ി� താെഴ�റ�� അപാകതക��്.

1) സ��ാരിെ� 15.09.2018െല 85/2018/ഫി� ന�� സ��ല� �കാരം സ��ാരിെ� അ�മതിേയാെട മാ�മാണ്

വാഹന�� ലീസിെന��ാ��ത്. വാഹനം ലീസിെന���തിന് സ��ാ� അ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

2)    വാഹന�ിെ� േലാ���് പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�.

3)  സ��ാരിെ�  15.09.2018െല  85/2018/ഫി�  ന��  സ��ല�  �കാരം  വ��്  തലവ�ാ�,  ജി�ാ  കള��മാ�,

എസ്.പി, ജി�ാ ജ�ജിമാ� �ട�ിയ കാ�ഗറി ഉേദ�ാഗ��േ� �ീമിയം െസഡാ� െലവലി�� മാ�തി സിയാസ്,

േഹാ� സി�ി, ടാ�ാ െന�� �ട�ിയ വാഹന�� ലീസിെന��ാനാ�. മ� ഉേദ�ാഗ�െര�ാം മഹീ� െബാേലെറാ,

മാ�തി  ��കി  സ�ി�്  ഡിസയ�,  ടാ�ാ  ഇ�ഡിേഗാ,  േഹാ�  അേമ�സ്  എ�ി�െന��  വാഹന�േള

ലീസിെന��ാ�. അസി��് െസ��റി�് ലീസിെന��ത് ഇേ�ാവ �ി�യാണ്.

േമ� വിഷയം സംബ�ി�� ഓ ഡി�്  എ�ക�യറി�്  (നം.37/18.03.2020)  ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� ലീസിെന��

നടപടി 15.11.2018 െല 85/2018/ഫി� ന�� സ��ല� �കാരമാേണാ എ�ത് നഗരകാര�ഡയറ�� ആരാ�ക�ം

അതിന്  മ�പടി  ന��ക�ം െച�ി��തായി  അറിയി�ി��്.  എ�ാ� നഗരകാര�ഡയറ�റി� നി�ം േമ�നടപടി

അംഗീകരി�താ��  ഉ�രവ്  ലഭ�മായി�ി�.  2018-19  വ�ഷം,  വാഹനം  ലീസിെന��യിന�ി�  െചലവഴി�

₹1,22,182/- �െട െചലവ് തട�െ����.

1-10   വാഹന��െട ഉപേയാഗം-സ��ാ� നി�േ�ശ�� പാലി�ി�ി�

    ��� നഗരസഭ ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� നിലവി� അ�് വാഹന�ളാ��ത്. വിശദാംശ�� താെഴ െകാ���.

i. െബാേലേറാ(KL-08-BB 8876)

ii. ക�ാ�� (KL-08-AY 9458 )

iii. മിനി േലാറി ( KL-08-M 9363 )

iv. െടലേ�ാപിക് ൈ� ലി�് ( KL-08-AZ 7929)

v. ടി.വി.എസ് �പി�� ( KL-08-BG 3516)
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    േമ�  വാഹന��െട  േലാ���്  പരിേശാധി�തി�  വാഹന��െട  ഉപേയാഗം  സംബ�ി�

സ.ഉ.(എം.എസ്)170/07 തസ�ഭവ തീ. 30.06.2007 �കാര�� നി�േ�ശ�� പാലി�തായി കാ��ി�.

1.  കേ�ാഡിയ�  ഓഫീസ�  ഇട�ിെട  േലാഗ്  ��്  പരിേശാധിേ���ം  വാഹന�ിെ�  ഉപേയാഗം

�മ�കാരമാെണ�്  േബാധ�െ�േട��ം  പരിേശാധി�  വിവരം  അതി�  േരഖെ��േ���മാണ്.  എ�ാ�

വാഹന�ിെ� കേ�ാഡിയ� ഓഫീസ� േലാ���് പരിേശാധി� സാ��െ���ിയി�ി�. .

2.  ആ�മാസ�ിെലാരി��  ഓേരാ  വാഹന�ിെ��ം  ഫ�വ�  ക�സം�ഷ�  െട�്  സ��ാരിെ�  േമാേ�ാ�

െവഹി�ി�  ഡി�ാ��്െമ�ിെല  �മത��  ഉേദ�ാഗ�െനെ�ാ�്  നട�ിേ���ം  ഇ�ന  ഉപേയാഗെ�

സംബ�ി�്  ഒ�  സ��ിഫി��്  ആ  ഉേദ�ാഗ��  േലാ���ി�  േരഖെ��േ��താണ്.  എ�ാ�  2018-19

സാ��ിക വ�ഷ�ി� വാഹന��െട േലാ���കളി� ഇ�കാരം േരഖെ���ി�ാ��ി�.

3. ഓേരാ മാസാവസാന�ം ത� മാസെ� ഇ�ന ഉപേഭാഗെ� സംബ�ി�ം, യാ� െച� �രെ� സംബ�ി��ളള

സം�ി� �റി�് േലാ���ി� േരഖെ���ിയി�ി�.

    വാഹന�ിെ� കേ�ാഡിയ� ഓഫീസ� േലാഗ് ��് പരിേശാധി�് അവ സാ��െ���ി ��ിേ��താണ്.

ഫ�വ�  ക�സം�ഷ�  െട�്  യഥാസമയം  നട�ി  േലാ���ി�  േരഖെ��േ���ം  ഇ�ന  ഉപേഭാഗെ�

സംബ�ി�്  മാസാ��  സം�ി�ം  എ�തി  േലാ���്  കാലികമാേ���മാണ്.  വാഹന��െട  ഉപേയാഗം

സംബ�ി�� സ��ാ� നി�േ�ശ�� ക�ശനമായി പാലിേ��താണ്. (ഓഡി�് എ�ക�യറി നം 21/06.03.2020)

1-11   പരസ�ം - ബി� �കയി� 15% ഡി�ൗ�് അ�വദി��ി�

    ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� നി�ം പ�പരസ�ം ന�കിയതി� താെഴ�റ�� അപാകതക�

കാ��.

1.  ഇ�ഫ�േമഷ� & പ�ി�്  റിേലഷ�സ്  വ��ിെ� ജി.ഒ  (സാധ)ന��.551/15/ഐ & പി  ആ� ഡി,  തീയതി.

20.11.2015 ഉ�രവ് �കാരം സ��ാ� വ��ക� േനരിേ�ാ അെ��ി� പ�ി�് റിേലഷ�സ് വ��് �ഖാ�ിരേമാ

പരസ�ം �സി�ീകരി�േ�ാ� എ�ാ പരസ��ി�ം 15% ഡി�ൗ�് അ�വദിേ��താെണ�് പരാമ�ശി���്.

    എ�ാ� ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗം പരസ� �സി�ീകരണ�ിെ� ബി� �കയി� 15% ഡി�ൗ�്

അ�വദി��ി�. ഇ�കം ടാ�് �റവ് െച�ി�� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത്. ഓഡി�ിന് ലഭ�മായ ജി�കളി� നി�ം

സമാഹരി� വിവര�� �വെട േച���.

�മ

നം

വൗ�� നം /

തീയതി

പ��ിെ�

േപര്

ബി�

�കാര��

�ക

അ�വദി� �ക

(IT �റവ് െച�്)

15% ഡി�ൗ�്

ഉ�െ�െട അ�വദി

േ�� �ക

15%

ഡി�ൗ�്

ന�ം

1 41,19.04.18 േദശാഭിമാനി 10,584/- 9,576/- 7,988/- 1,588/-

2 79, 22.05.18 േദശാഭിമാനി 4,536/- 4,104/- 3,424/- 680/-

3 67, 14.05.18 േദശാഭിമാനി 9,072/- 8,208/- 6,847/- 1,361/-

4 103, 26.05.18 ജന�ഗം 3,840/- 3,456/- 2,880/- 576/-

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.act...

18 of 62 19/10/22, 4:27 pm



5 48, 12.06.18 ദി ഹി� 92,505/- 83,695/- 69819/- 13,876/-

6 50, 12.06.18 ദി ഹി� 2,03,511/- 1,84,129/- 1,53,602/- 30,527/-

7 51, 12.06.18 േദശാഭിമാനി 33,600/- 30,400/- 25,,360/- 5,040/-

8 49, 12.06.18 േദശാഭിമാനി 33,600/- 30,400/- 25,360/- 5,040/-

9 48, 06.07.18 േദശാഭിമാനി 9,072/- 8,899/- 7,538/- 1,361/-

10 105, 30.07.18 േദശാഭിമാനി 33,600/- 32,928/- 27,888/- 5,040/-

11 72, 20.08.18 േദശാഭിമാനി 33,600/- 32,960/- 27,920/- 5,040/-

12 71, 20.08.18 ദി ഹി� 16,758/- 16,439/- 13,925/- 2,514/-

13 80, 23.01.19 േദശാഭിമാനി 7,056/- 6,922/- 5,864/- 1,058/-

14 106, 30.07.18 ദി ഹി� 1,17,684 1,15,330/- 97,677/- 17,653/-

ആെക 91,354/-

    

ഇത്  സംബ�ി�്  02.03.2020  തീയതി  ന�കിയ  16-ാം  ന��  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  ലഭി�  മ�പടി  �കാരം,

ഡി�ൗ�് �ക �ട��് വ�� ബി�കളി� നി�ം �മീകരി��താെണ�് അറിയി�ി��്.

2.  പ�പരസ���  പ��ിെ�  �ചാര�ിെ�  അടി�ാന�ി�  വിവിധ  പ����്  ന�േക�ത്  പ�ി�്

റിേലഷ�സ്  വ��ി�  നി�ം  ലഭ�മാ��  പ���െട  ലി�ി�  നി�്  െറാേ�ഷ�  അടി�ാന�ി�

ആയിരിേ��താണ്  എ�്  08.12.2009തീയതിയിെല  സ��ല�  ന��.15744/ആ�ഡി1/07/തസ�ഭവ  എ�തി�

നി�േ�ശി���്. എ�ാ� ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗം േമ� നി�േ�ശം പാലി��ി�.

    േദശാഭിമാനി, ദി ഹി� എ�ീ പ����ാണ് �ട��യായി പ�പരസ��� ന�കിയി��ത്. ഇത് സംബ�ി�്

02.03.2020 തീയതി ന�കിയ 16-ാം ന�� ഓഡി�് എ�ക�യറി�് ലഭി� മ�പടി, മാ��മി, മലയാള മേനാരമ �ട�ിയ

പ����്  പരസ�ം  ന�കാ�  �മി�ി�െ��ി�ം  ആയതിന്  വ��  പരസ�െചലവ്  ന���തിന്  ക�ി�ി/

കൗ�സി� അംഗീകാരം ലഭി�ാ� ദീ�ഘകാലം എ���തിനാ� ��നിര പ��� ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ിെ� പരസ��� �സി�ീകരി�ാ� വി�ഖത �കടി�ി��തിനാലാണ്  �ട��യായി  ഒേര  പ����്

ന���ത്  എ�ാണ്.പ�ംപരസ�ം  േപാെല  ആവ��ി�  വ��  െചല�ക��്  ���റായി  �ക  അ�വദി�്

പ�ാധിപ��്  സമയബ�ിതമായി  പരസ�ചാ�ജ്  ന���തി��  കാലവിളംബം  ഒഴിവാ��തായിരി�ം

ഉചിതെമ� ഒ� നി�േദശം �ടി ഓ ഡി�് �േ�ാ�് വ��.

1-12   സ��� ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തിയി� �േരാഗതിയി�

ഫയ� നം. : PDS-3457/17

    ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗം ഓഫീസ് ���മാ�ം ക���ൈറസ് െച�് Paperless ഓഫീസ് ആ�ി

മാ��തിനായി 2017-18� 3 േകാടി �പ ബജ�ി� വകയി��ിയി��.

    ഇ-ഗേവണ�സ്  നട�ിലാ��തി�  േവ�ി�ളള  േസാ�്െവയറി�  നിലവി�  ബി�ിംഗിന്  ഉപേയാഗി��
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േസാ�്െവയ�  ��ത�  ഫല�ദമാ�ക,  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെല  അ�ൗ�ിംഗ്,  ഫയ�ക�  Paperless  ആ�ക,

കാലാ��തമായ  മാ���  വ��ക  �ട�ിയ  കാര��ളാണ്  വിഭാവനം  െച�ി��ത്.  ഇതിനാ�ളള  DPR

ത�ാറാ��തിനായി 01.11.2017െല 73-ാം ന�� കൗ�സി� തീ�മാന�കാരം ഇ-െട�റി�െട താ�ര�പ�ം (EO1)

�ണി�തി� M/s. Deloittee, Mumbai എ� �ാപനം 15 ല�ം �പ�് െച�ാെമ�് െനേഗാസിേയഷെന �ട��്

സ�തി�ി��. 20.06.2018െല 12-ാം ന�� തീ�മാന�കാരം ��ത വിഷയം PWSC കൗ�സിലിേല�് �പാ�ശ

െച�ക�ം 02.11.2018െല 44-ാം ന�� കൗ�സി� തീ�മാന�കാരം M/s.  Deloittee,  Mumbai  എ� �ാപനം

സമ��ി�  താ�ര�പ�ം  അംഗീകരിേ��തിെ��്  തീ�മാനി�ക�ം  െച�ി��്.     ഇ-ഗേവണ�സ്  പ�തി

നട�ിലാ���മായി  ബ�െ��്  �ട�  നടപടിക��ായി�ിെ��്  ഇ�  സംബ�ി�്  ന�കിയ  ഓഡി�്

എ�ക�യറി(നം.40/19.03.2020)�്  ന�കിയ  മ�പടിയി�  അറിയി�ി��്.  അ�ൗ�ിംഗിനായി  േസാ�്  െവയ�

ത�ാറാേ��തിെ�  ആവശ�കതെയ�റി��  ഓഡി�്  പരാമ�ശ��െട  അടി�ാന�ി�  ഇ-ഗേവണ�സ്

ഫല�ാ�ിയിെല�ി�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

1-13   െച�കിട ജലൈവദ�തി പ�തിക� �ാവ��ികമാ��തി� �േരാഗതിയി�

ഫയ� നം. : PDS-2152/14

    േകരള േ��് റ�േലറ�ി ക�ീഷ� (Renewable Power Purchase Obligation) റ�േലഷ� 2017 �കാരം ൈവദ�തി

വിതരണ  ൈലസ�സിയായ  �ാപനം  വിതരണം  െച��  ൈവദ�തി�െട  10%  ൈവദ�തിെയ�ി�ം

ഉ�ാദി�ിേ��താണ്.

    ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി  വിഭാഗം  2020� 200  ദശല�ം �ണി�്  ൈവദ�തി  വിതരണം െച�െമ�ാണ്

കണ�ാ�െ���ത്. ആയതിെ� 10% ആയ 20 ദശല�ം �ണി�് ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി�ക എ� ല��ം ��ി�

ക�െകാ�ളള �മ��െട ഭാഗമായി സ��ാരിേനാട് അേപ�ി�ക�ം ഊ�� വ��ിെ� 25.07.2017െല 104/B1

/2016/PD ന�� ക��കാരം 4 െച�കിട ജലൈവദ�തി പ�തിക��് (ആേവ���ി - 10 MW, ക���ഴി -10 MW,

കാ�ിരെ�ാ�ി - 4 MW, ഇ��ാനി - 1.5 MW) അ�മതി ലഭ�മാ�ക�ം െച�ി��്. ഊ�� സംര�ണനിയമം

നട�ിലാ�� േ��് െഡസിേ��ഡ് ഏജ�സിയായ എന�ജി മാേന�െമ�് െസ�� എ� �ാപനം 27.03.2018െല

ക�ി�  സ��ാരി�  നി�ം  അ�വദി�  4  െച�കിട  ജലൈവദ�തി  പ�തിക�െട  നി��ഹണ�ി�  േവ�  ലീഡ്

ക�സ���സി സ��ീസ് ന�കാ� സ��ത കാണി�് നഗരസഭ�് ക�് ന��ക�ം പ�തി നട�ി�ിന് േവ�

ക�സ���മാെര  െതരെ���്  അവ�െട  �വ��ന���്  േമ�േനാ�ം  വഹി��തി�ം  ഡി.പി.ആ�.

ത�ാറാ��തി�മായി 3.825 േകാടി �പ �ീമിയ�ിെ� 50% �കയായ 1.9125 േകാടി �പ ��ത �ാപന�ിന്

26.12.2017� ൈകമാറിയി��്. ബാ�ി �ക�് ബാ�് ഗ�ാര�ി�ം ന�കി.

    േമ�പ�തിക�െട  ഡി.പി.ആ�./ഡി.ഐ.ആ�.  ലഭി��തിനായി  െക.എസ്.  ഇ.ബി.എ�.ന്  31,50,000/-�പ,

വൗ��  നം.49,  തീയതി:  10.01.2019  �കാരം  ൈകമാറിയി��്.  ഈ  െ�ാജ�ിെ�  നട�ി�ി�  താെഴ�റ��

അപാകതക� ��യി�െ��.

1) േമ�പ�തിക�െട ഡി.പി.ആ�./ഡി.ഐ.ആ�. ലഭ�മാേ�� കാലാവധി 31.08.2019� അവസാനി�. ക���ഴി
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പ�തി�െട  ഡി.പി.ആ�ം  മ�  പ�തിക�െട  ഡി.ഐ.ആ�ം  ആണ്  ലഭ�മായി�ളളത്.  എ�ാ  പ�തിക�െട�ം

ഡി.പി.ആ�. ലഭ�മാ�ാ� ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ിയി�.

2) െക.എസ്.ഇ.ബി.�മായി കരാ� െവ�ി�ി�.

3)  ഇ.എം.സി.�െട  28.02.2018െല  EMC/SHPC/TCR-CORP/2/18  ന��  ക�ി�  8  ആ��കം  ഇം�ിെമേ�ഷ�

എ�ിെമ�്  െവ�ണെമ�്  �ചി�ി�ി��്.  എ�ാ�  കരാ�  െവ�ി�ി�.  �ടാെത  18  മാസ�ി�ളളി�  TEFR/DPR

സമ��ി�ണെമ�ളള നി�േ�ശ�ം പാലി�ി�ി�.

4) വനം വ��ിെ� �ിയറ�സ് സ��ിഫി��് ആവശ�മായ സംഗതികളി� ആയത് ലഭ�മാ�ിയി�.

    ഇ� സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (നം.18/05.03.20) ന�ിയ മ�പടിയി� , 20.5 െഹ�� വന�മി

വി�  ന���തിനായി  41  െഹ��  �മി  വനം  വ��ിന്  ന�കണെമ�ം  �ടാെത  െഹ�റിന്  10.5  ല�ം  �പ

അട�ക�ം േവണെമ�ം മര�� �റി�് ഡിേ�ായി� എ�ി��തി�ം മര�� െവ�് പിടി�ി��തി�ം �കക�

അട�ണെമ�ം  അതി�േശഷം  മാ�േമ  �ിയറ�സ്  ലഭി�ക��െവ�ം  ഈ  �കക�  അടവാ��തിന്

െക.എസ്.ഇ.ആ�.സി.  �െട  അംഗീകാര�ിന്  േവ�ി��  നടപടിക�  സ�ീകരി�  വ�കയാെണ�ം  അറിയി�.

ഔേദ�ാഗികനടപടിക� എ�ാം ���ിയാ�ി െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക� �ാവ��ികമാ�ാ�� നടപടിക�

ത�രിതെ��േ��താണ്.

1-14   വി സി ബി വാ�ിയതി� ടി ഡി എസ് �റവ് െച�ി�ി�
ഫയ� നം. ESS-2979/18 + ESS 4843/15

    03.09.2018െല 69-ാം ന�� തീ�മാന�കാരം 110െക.വി. സബ് േ�ഷനി� 66/11 െക.വി. ഭാഗ�് നിലവി�ളള

വി.സി.ബി.ക�  (വാക�ം  സ�ക��്  േ���)  എ�ാം  ഉപേയാഗ�ിലായതിനാ�  ഏെത�ി�ം  വി.സി.ബി.ക�

േക�വ�ാ� പകരം മാ�ിയി�വാ� ABB ക�നി�െട �െപയ� വി.സി.ബി. വാ��തിന് അ�മതി ന�കിയി��്.

ഇത�സരി�്  െമേ��്.  �ൗ�  ഇല�ി��  എ��ൈ�സസ്  എ�  �ാപന�ിന്  വൗ��  നം.  82.  തീയതി  :

23.01.2019 �കാരം (െച�് നം.891561) 4,48,400/- �പ താെഴ�റ�ം ഇന�� �കാരം ന�കിയി��്.

ABB make 11 KV 1250 A STR - 3,70,000

Packing & Handling Charge -     10,000

GST 18% -                                 68,400

                                                 4,48,400

                                                                                =======                

    േക�നി�തി വ��ിെ� 13.04.2018െല 50/2018 ന�� േനാ�ിഫിേ�ഷ� �കാരം 01.10.2018 �ത� പാസാ��

ബി�കളി�  2.5  ല�ം  �പ�്  �കളി�ളളവയി�  നി�്  2%  ചര�  േസവനനി�തി  േ�ാത�ി�  നി�ം  �റവ്

െചേ��താണ്. എ�ാ� േമ��റ� ബി�ി� ജി.എസ്.ടി. �റവ് െച�ി�ി�. ഇ� സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�്
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എ�ക�യറി�് (നം.9/27.02.20) ന�കിയ മ�പടി ��ികരമ�. ജി.എസ്.ടി. �റവ് െച�് അടവാേ��താണ്.

1-15   േപ ബി� രജി�� പരിപാലി��തിെല അപാകതക�

    ��� നഗരസഭ ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാ�െട pay bill രജി�� പരിേശാധി�തി� താെഴ�റ��

അപാകതക� കാ��.

1.     Pay  Bill  രജി�� ��ി��െ��ി�ം  ആയതി� �ത�മായ േരഖെ����ക� നട��ി�.  ഉദാ:  ശ�ള

            െ�യി�, ഇ��ിെമ�് തീയതി, ജി.പി.എഫ് അ�ൗ�് ന��, ഗവ�െമ�് റസിഡ�സ് �തലായവ.

2.    ഓേരാ മാസെ��ം ശ�ളം അ�വദി�തിെ��ം റി�വറി ന ട�ിയതിെ��ം അധികാരെ�� േമ�േദ�ാഗ��

സാ��െ����ി�.

1-16   െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ� നഗരകാര� ഡയറ�േറ�ിേല�് അട��ി�

    1996 െല േകരള �നിസി�ാലി�ി (ജീവന�ാ�െട െഡ�് കം റി�യ�െമ�് െബനിഫി�് ) ച��ളിെല, ച�ം 7(2)

�കാരം  ഓേരാ  ജീവന�ാരെ��ം  �തിമാസ  െമാ�ം  േവതന�ിെ�  15%  െപ�ഷ�  വിഹിതമായി  െസ���

െപ�ഷ� ഫ�ി� ഒ�േ��താണ്.

    എ�ാ�  ���  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ജീവന�ാ�െട  െപ�ഷ�  േകാ��ിബ�ഷ�  05/12  �ത�

നഗരകാര�  ഡയറ�േറ�ിേല�്  അട��ി�.  െപ�ഷ�  േകാ��ിബ�ഷ�  04/2012  വെര  �ത�മായി  െപ�ഷ�

ഫ�ിേല�് അടവാ�ിയി�ം െപ�ഷ� ഫ�ിേല�് മതിയായ െപ�ഷ� അേലാ�്െമ�്  നഗരകാര� ഡയറ�േറ�ി�

നി�ം  യഥാസമയം  ലഭി�ാ�തിെന  �ട��്  05/12  �ത�  െപ�ഷ�  േകാ��ിബ�ഷ�  �കക�  െപ�ഷ�

അേലാ�്െമ�ിേല�് �മീകരി�കയാണ് െച��ത് എ�ം അേലാ�്െമ�് ലഭി�ാ���ലം തനത് ഫ�ി� നി�ം

െപ�ഷ�  ന����  �ലം  ഇര�ി  െചലവ്  ഉ�ാ��െവ�്  േകരള  േ��്  ഇല�ിസി�ി  െറ�േല�റി  ക�ീഷ�

നിരീ�ി�തിനാ� െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ� അടവാ��ത്  അവസാനി�ി�്  പകരം നഗരകാര�  ഡയറ�േറ�ി�

നി�ം  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�  ലഭി�ാ��  െപ�ഷ�  അേലാ�്െമ�്  �കയിേല�്  േകാ��ിബ�ഷ�  �ക

�മീകരി�തി� േശഷം, ബാ�ി �ക ലഭി�വാ� ഡയറ�േറ�ിേല�് ആവശ�െ�� വരികയാണ് െച��ത് എ�മാണ്

02.03.2020 െല എ�ക�യറി ന�� 14 ന് ലഭി� മ�പടി.

    െചേ�ാ, ഡി.ഡി.േയാ, മേ�െത�ി�ം വിധ�ിേലാ �ക പി�വലി�് െപ�ഷ� അ�ൗ�ിേല�് �ാ��� െ�ഡി�്

െച��ി�.  അതി� പകരം ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ� ജനറ� അ�ൗ�ി� നി�ം (A/c  No.57069788283,  SBT

���  െമയി�  �ാ�്)  െപ�ഷ�  േകാ��ിബ�ഷ�  �ക  െപ�ഷ�  അേലാ�്െമ�ിേല�്  �മീകരി��  എ�

േരഖെ���ക  മാ�മാണ്  െച�ിരി��ത്.  (Book  Adjustment  മാ�മാണ്  െച��ത്)  അതായത്  നഗരകാര�

ഡയറ�േറ�ി� നി�ം ലഭിേ�� െപ�ഷ� അേലാ�െമ�ി� നി�ം Book Adjustment ആയി �മീകരി�് െപ�ഷ�

േകാ��ിബ�ഷ� �റ��.

    2018-19  വ�ഷം  1,01,67,048/-�പ  െപ�ഷ�  അേലാ�്െമ�ിേല�്  െപ�ഷ�  േകാ��ിബ�ഷ�  ഇന�ി�

�മീകരി�ി��്.  എ�ാ�  ഇത്  ��്  അ�ജ�്െമ�്  മാ�മാണ്.  യഥാ���ി�  െപ�ഷ�  േകാ��ിബ�ഷ�

ഇന�ി� �ക െചലവഴി��ി�.
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    ജീവന�ാ�െട  െപ�ഷ�  േകാ��ിബ�ഷ�  �ക  എ�ാ  മാസ�ം  നിയമ�കാരം  ഈടാേ���ം  ��ത

അെ�ൗ�ിേല�്  അടവാേ���മാണ്.  െപ�ഷ�  വിതരണ�ിന്  ആവശ�മായ  �ക  നഗരകാര�  ഡയറേ��ി�

നി�ം അ�വദി�് കി��തി�ം വ�ഷാവ�ഷം തനത് ഫ�ി� നി�ം വക മാ�ി െചലവ് െച� ��വ� �ക�ം തിരിെക

ലഭി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.  ഉചിതമായ നടപടിക� സ�ീകരി�ാനായി വിഷയം

നഗരസഭ  കൗ�സിലിെ�  ��യി�െ����.  നഗരകാര�  വ��ി�  നി�ം  െപ�ഷ�  വിഹിതം  യഥാസമയം

ലഭ�മായിെ��ി� ഈ വിഷയം സ��ാരിെ� ��യി� െകാ�വേര�താണ്.

1-17   യാ�ാ�ടി ബി� - �ക അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�

        �വെട േച��� യാ�ാ�ടി ബി�ക� �കാരം അ�വദി� �കക� നി��യി�േ�ാ� ബ�െ�� സ��ാ�

ഉ�ര�കളിെല നി�േദശ�� ���മാ�ം പാലി�ി�ി�. വിശദാംശ�� �വെട േച���.

വൗ��

ന�� /

തി�തി

�ക ബി� വിശദാംശം �റി�്

70/

12-02-2019
2870

14-11-2018  ന്  തി�വന��രം

KSERC  േപായതിന്  �ീ.

േജാേമാ�  സി.െജ  സീനിയ�

���ിന്  അ�വദി�

യാ�ാ�ടി �ക

(അടി�ാന ശ�ളം –

44,680 �പ)

20-01-2016  െല  ജി.ഒ  (പി)  നം.7/2016  ഉ�രവ്  �കാരം

44,680 �പ അടി�ാന ശ�ള�� ജീവന�ാ��് (Grade II

(a))  െ�യി�  യാ��്  അ�വദനീയമായത്  �ാ�്  II  AC

യാ�ാനിര�ാണ്. അ� �കാരം ��� �ത� തി�വന��രം

വെര��  െ�യി�  യാ��്  അ�വദി�ാ��  െഫയ�  745

�പയാണ്. എ�ാ� 2 യാ��ായി 1215 �പ വീതം യാ�ാ

ബ� അ�വദി�ി��്.

86/

15-02-2019
2870

14-11-2018  ന്  തി�വന��രം

KSERC  േപായതിന്  �ീ.

േജാസ്  ടി.എസ്,  ഇല�ി��

എ�ിനീയ��്  അ�വദി�

യാ�ാ�ടി �ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

44,680 �പ)

20-01-2016  െല  ജി.ഒ  (പി)  നം.7/2016  ഉ�രവ്  �കാരം

44,680 �പ അടി�ാന ശ�ള�� ജീവന�ാ��് (Grade II

(a))  െ�യി�  യാ��്  അ�വദനീയമായത്  �ാ�്  II

ACയാ�ാനിര�ാണ്.  അ�  �കാരം  ���  �ത�

തി�വന��രം വെര�� െ�യി� യാ��് അ�വദി�ാ��

െഫയ� 745 �പയാണ്. എ�ാ� 2 യാ��ായി 1215 �പ

വീതം യാ�ാ ബ� അ�വദി�ി��്.

55/

15-09-2018
2452

06-12-2017,  07-12-2017

തി�തികളി�  തി�വന��രം

നഗരകാര�  ഡയറ�േറ�ി�

േപായതിന് �ീ. സി. ഷ��ഖ�

സീനിയ� ���ിന് അ�വദി�

12/2018  ലാണ്  ടിയാ�  ���ിയ  ശ�ള  െ�യിലിേല�്

മാ��ത്.

20-01-2016  െല  ജി.ഒ  (പി)  നം.7/2016  ഉ�രവ്  �കാരം

35,490 �പ അടി�ാന ശ�ള�� ജീവന�ാരന് Grade II
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യാ�ാ�ടി �ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

35,490 �പ)

(b) ഓഫീസറായി കണ�ാ�ി 320 �പ ദിന ബ��ം, 0.50

ൈപസ/കി.മീ ആക�ിക െചല�ക��ം അ�ഹത��്.

എ�ാ�  ബി�  �കാരം  ദിന  ബ�,  ആക�ിക  െചലവ്

എ�ിവ യഥാ�മം 400, 0.80 ൈപസ/കി.മീ അ�വദി�ി��്.

9/

02-07-2018
2392

30.10.2017  ന്  തി�വന��രം

നഗരകാര�  ഡയറ�േറ�ി�

േപായതിന്  �ീ.  ഹിേരാഷ്

ബാ�,  സീനിയ�  അസി��ിന്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി �ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

26,835 �പ)

12/2018  ലാണ്  ടിയാ�  ���ിയ  ശ�ള  െ�യിലിേല�്

മാ��ത്.

20-01-2016  െല  ജി.ഒ  (പി)  നം.7/2016  ഉ�രവ്  �കാരം

26,835 �പ അടി�ാന ശ�ള�� ജീവന�ാരന് Grade III

ഓഫീസറായി  കണ�ാ�ി  250  �പ  ദിന  ബ��ം,  0.50

ൈപസ /കി.മീ ആക�ിക െചല�ക��ം അ�ഹത��്.

എ�ാ�  ബി�  �കാരം  ദിന  ബ�,  ആക�ിക  െചലവ്

എ�ിവ യഥാ�മം 400, 0.80 ൈപസ /കി.മീ അ�വദി�ി��്.

56/

15-09-2018
2452

06-12-2017,  07-12-2017

തി�തികളി�  തി�വന��രം

നഗരകാര�  ഡയറ�േറ�ി�

േപായതിന്  �ീ.  പി.  �സാദ്

അസി��്  എ�ിനീയ��്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി �ക

(അടി�ാന  ശ�ളം  -  28,535

�പ)

12/2018  ലാണ്  ടിയാ�  ���ിയ  ശ�ള  െ�യിലിേല�്

മാ��ത്.

20-01-2016  െല  ജി.ഒ  (പി)  നം.7/2016  ഉ�രവ്  �കാരം

28,535 �പ അടി�ാന ശ�ള�� ജീവന�ാരന് Grade II

(b) ഓഫീസറായി കണ�ാ�ി 320 �പ ദിന ബ��ം, 0.50

ൈപസ /കി.മീ ആക�ിക െചല�ക��ം അ�ഹത��്.

എ�ാ�  ബി�  �കാരം  ദിന  ബ�,  ആക�ിക  െചലവ്

എ�ിവ യഥാ�മം 400, 0.80 ൈപസ /കി.മീ അ�വദി�ി��്.

10/

02-07-2018
2392

30-10-2017  ന്  തി�വന��രം

നഗരകാര�  ഡയറ�േറ�ി�

േപായതിന് �ീ. സി. ഷ��ഖ�

സീനിയ� ���ിന് അ�വദി�

യാ�ാ�ടി �ക

(അടി�ാന  ശ�ളം  -  35,490

�പ)

12/2018  ലാണ്  ടിയാ�  ���ിയ  ശ�ള  െ�യിലിേല�്

മാ��ത്.

20-01-2016  െല  ജി.ഒ  (പി)  നം.7/2016  ഉ�രവ്  �കാരം

35,490 �പ അടി�ാന ശ�ള�� ജീവന�ാരന് Grade II

(b) ഓഫീസറായി കണ�ാ�ി 320 �പ ദിന ബ��ം, 0.50

ൈപസ /കി.മീ ആക�ിക െചല�ക��ം അ�ഹത��്.

എ�ാ�  ബി�  �കാരം  ദിന  ബ�,  ആക�ിക  െചലവ്

എ�ിവ യഥാ�മം 400, 0.80 ൈപസ /കി.മീ അ�വദി�ി��്.

        അധിക  �ക  അ�വദി�തിന്  ആധാരമാ�ിയ  അ�മതി  ഉ�രവ്  ഹാജരാേ���ം  അപാകത�്  മ�പടി

ലഭ�മാേ���മാണ് എ�റിയി�് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (ന�� 12/28.02.2020) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി�
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ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� വിവിധ അടിയ�ിര ആവശ����ായി തി�വന��രേ��� യാ��് ജീവന�ാ��്

അറിയി�് ലഭി��ത് മി�വാ�ം യാ� േപാ��തിെ� തേല ദിവസ�ിലായിരി�െമ�ം, ഇ�കാര�� യാ��്

ത�കാ� റിസ�േവഷ� എ���തിനാ� ��ത �കയാണ് െ�യിം െച��ത് എ�മറിയി�.  �ടാെത ഓഫീസ്

ആവശ����്  തി�വന��രേ��്  യാ�െച��  ജീവന�ാ�  ഏകേദശം  3  ദിവസം  ഉപേയാഗെ�����്

എ�ം ഈ സാഹചര��ിലാണ് ദിനബ� 400 �പ അ�വദി��ത് എ�മാണ് മ�പടിയി� പരാമ�ശി�ി��ത്.

        മ�പടി ��ികരമ�. യാ�ാ ബി�ക� അ�വദി��തിന് അ�മായി ബ�െ�� േകരള സ�വീസ് ച���,

സ��ാ�  ഉ�ര�ക� എ�ിവയിെല നി�േദശ�� ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�ം  �ടി  ബാധകമാ���ം ���മാ�ം

പാലിേ���മാണ്.

1-18   െഫ�ിവ� അഡ�ാ�സ് - �ക തിരിെക ഈടാ�ിയി�

    ���  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  വാ�ഷിക  കണ�്,  െഫ�ിവ�  അഡ�ാ�സ്  െല�ജ�  അ�ൗ�്  എ�ിവ

പരിേശാധി�തി� 01.04.2018� 12,000/-�പ െഫ�ിവ� അഡ�ാ�സ്  ഇന�ി� തിരിെക  ഈടാ�ാ��തായി

കാ��. 31.03.2019  � 15,000/-  �പ ഈ ഇന�ി� തിരിെക അടവാ�ാ� അവേശഷി��താ�ം കാ��.

െഫ�ിവ�  അഡ�ാ�സ്  ഉ�െ�െട��  അഡ�ാ��ക�  ന�കിയ�ം  ആയത്  തിരിെക  ഈടാ�ി/അ�ജ�്

െച�തിെ��ം വിര�� േരഖെ���ി െവേ��െഫ�ിവ� അഡ�ാ�സ് രജി�� ��ി�ി�ി�.

    31.03.2019  ന്  െഫ�ിവ�  അഡ�ാ�സ്  ഇന�ി�  തിരിെക  ലഭി�ാനവേശഷി��  15,000/-  �പ�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാേ��താണ് എ�ാവശ�െ��് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� 2015

�ത�� െഫ�ിവ� അഡ�ാ�സ് ബി� പരിേശാധി�തി� 2016-17 കാലഘ��ി� സബ് എ�ിനീയ� �ീ. എസ്

�സാ�ം,  2018-19  കാലഘ��ി�  സീനിയ�  അസി��്  �ീ.  ആ�.  �രളി�ം  അഡ�ാ�സ്  �കക�  തിരിെക

അടവാ�ിയി�ി�  എ�ം  ആയത്  തിരിെക  ഈടാ�ാ�  നടപടി  സ�ീകരി�ി��്  എ�മറിയി�.  �ടാെത  �തിയ

സാ��ിക വ�ഷം �ത� അഡ�ാ�സ് രജി�� ത�ാറാ�ി ��ി�ി��് എ�ം മ�പടിയി� പരാമ�ശി�ി��്.

    െഫ�ിവ� അഡ�ാ�സ് ഇന�ി� തിരിെക ലഭി�ാനവേശഷി�� 15,000/- �പ ഒ��വണയായി ഈടാ�ി

അ�ൗ�ി�  േച��്  വിശദാംശ��  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാേ��താണ്.  െഫ�ിവ�  അഡ�ാ�സ്  രജി��

കാലികമാ�ി പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ്.

1-19   േലാ െട�ഷ�-ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം താരിഫ് െഷഡ�� ച��� പാലി�ി�

    2018-19  വ�ഷ�ി� േലാ െട�ഷ� മീ�� റീഡിംഗ്  രജി�� പരിേശാധി�തി� േകരളാ  സം�ാന ൈവദ�തി

റ�േല�റി ക�ീഷ� �റെ��വി� 17-4-2017െല 1007/F&T/KSERC/2016 ന�� ഉ�രവ് �കാരം േലാ െട�ഷ�

ഉപേഭാ�ാ�� പാലിേ�� താെഴ പറ�� െപാ�നിബ�നക� പാലി� വിവരം രജി�റി� ലഭ�മ�.

1)െഷഡ��  ഓഫ്  താരിഫ്  പാ��്  എ(2)  �കാരം  േലാ  െട�ഷ�  താരിഫ്  നിബ�ന  അ�സരി�്  ൈലസ�സ്

ലഭ�മാകണെമ�ി�  എ�ാ  വ�ാവസായിക,  കാ�ഷിക  ഉപേഭാ�ാ��ം  ഐ.എസ്.ഐ  അംഗീകാര�ളള  �ാ�ിക്

ക�ാസി��ക�  ഉപേയാഗിേ����്.  എ�ാ�  ഇ�രം  �ാ�ിക്  ക�ാസി��ക�  �ാപി�തിെ�  വിവരം  മീ��

റീഡ�മാ�  ബ�െ��  രജി�റി�  േരഖെ���ിയി�ി�.  �ാ�ിക്  ക�ാസി��ക�  �ാപി�തിെ�  വിവരം
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ലഭ�മാേ��താണ്.

2)േലാ െട�ഷ� വ�ാവസായിക, കാ�ഷിക ഉപേഭാ�ാ�� ഐ.എസ്.ഐ അംഗീകാര�ളള �ാ�ിക് ക�ാസി��ക�

അ� ഉപേയാഗി�ി�ളളെത�ി� 20% അധിക ചാ�ജ് ഈടാ�വാ� െഷഡ�� ഓഫ് താരിഫ് പാ��്  എ(3) �കാരം

നി�േദശി�ി��. എ�ാ� ഇ�കാരം �ക ഈടാ�ിയി�ി�. ഇ�കാരം ഈടാ�ിെയ�ി� �ക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാേ��താണ്.

3)  ഐ.എസ്.ഐ  അംഗീകാര�ളള  �ാ�ിക്  ക�ാസി��ക�  ഉപേയാഗി�ാ�  െവ�ഡിംഗ്  െസ�ക��്  ഫി�ഡ്

ചാ��ം,  എന�ജി  ചാ��ം  30%  അധികം  ഈടാ�വാ�  െഷഡ��  ഓഫ്  താരിഫ്  പാ��്  എ(4)  �കാരം

നി�േദശി�ി��. ഇ�കാരം ഈടാ�ിയ �ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മ�.

4)  2018-19  വ�ഷ�ി�  ഏെത�ി�ം  കണ��  ഗാ�ഹിക  ആവശ����്  എ��ക�ം  �ട��്  വ�ാവസായിക,

വാണിജ� ആവശ����് ഉപേയാഗി�ക�ം െച�ി�േ�ാ?ഉെ��ി� അവരി� നി�ം ഈടാ�ിയ പിഴ സംബ�ി�

വിവര�� ലഭ�മ�.

5) �ാ�ിക് ക�ാസി��ക�െട �വ��നം മീ�� റീഡ�മാ� പരിേശാധിേ���ം അവ �വ��നരഹിതമാെണ�ി�

ഇ�ാര�ം  േമ�േദ�ാഗ��  റിേ�ാ��്  െചേ���ം  ഉപേഭാ�ാവിേനാട്  മാ�ി  �ാപി�ാ�  നി�േദശം

ന�േക��മാണ്  എ�  െഷഡ��  ഓഫ്  താരിഫ്  പാ��്  എ(5)  �കാരം  നി�േദശി�ി��.  എ�ാ�  ഇ�കാരം

പരിേശാധന നട�ിയതായി കാ��ി�.

ഈ വിഷയം ഉ�യി�് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി ന�� 7/19-03-2020ന് മ�പടി ന�കിയി�ി�. േകരള സം�ാന

ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷ� �റെ��വി�� ഉ�ര�ക� പാലിേ��താണ്.

1-20   അനധി�ത േലാഡ് പരിേശാധന കാര��മമ� – ൈവദ�തി ചാ��ിന�ി� ഭീമമായ ന�ം

ഫയ� ന�� : APTS-2287/18

ക�സ�മ� ന�� : 10979B

താരിഫ് : VI C

െക�ിട ന�� : 28/449/1/4/5

    അനധി�ത  േലാഡ്  സംബ�ി�ളള  ഫയ�  ന��  APTS-2287/1  പരിേശാധി�തി�  നഗരസഭയി�  ക���

ൈലനി� �വ��ി�� േയാഗേ�മം േലാ�സ് ലിമി�ഡ് എ� �ാപന�ിന് ൈവദ�തി വിഭാഗം അ�വദി�ി��

കണ�� േലാഡ്  13  കിേലാ  വാ�്  ആണ്.  എ�ാ� ��ത �ാപനം  അനധി�തമായി  ൈവദ�തി  ഉപേയാഗി�്

വ��താ�ളള  പരാതി�െട  അടി�ാന�ി�  17.4.2018  ന്  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  അസി��്  എ �ിനീയ�െട

േന�ത��ി� നട�ിയ േനരി�ളള പരിേശാധനയി� ഈ �ാപനം 22 (34192 W-13000W) കിേലാ വാ�് ൈവദ�തി

അനധി�തമായി  ഉപേയാഗി�്  വ��തായി  കെ��ി.  2003െല ഇ�ഡ�� ഇല�ിസി�ി  ആ�്  െസ�� 126  (2)

�കാരം  ൈവദ�തി  ചാ��ിെ�  ര�ിര�ി  2017  ഏ�ി�  �ത�  മാ��്  2018  വെര  അനധി�ത  ഉപേഭാഗ�ിന്

െ�ാവിഷണ�  അസ�്െമ�്  ത�ാറാ�ി  5,50,147/-�പ  പിഴയിന�ി�  ഈടാ�ിയി��്.  ഈ  ഫയ�

AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.act...

26 of 62 19/10/22, 4:27 pm



പരിേശാധനയി� കെ��ിയ അപാകതക� �വെട േച���.

1)  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�  നിലവി�  അനധി�ത  േലാഡ്  ഉപേഭാഗം  കെ���തി�ളള  സംവിധാനം

കാര��മമ�ാ�തിനാ� ൈവദ�തി ചാ��് ഇന�ി� ഭീമമായ ന�ം സംഭവി��.

2)അനധി�ത ഉപേഭാഗം കെ��ിയതിെന �ട��് 19-4-2014 ന്  ൈഫന� അസ�്െമ�് ത�ാറാ�ി 5,50,147/-

�പ അടവാ�ാ� േയാഗേ�മം േലാ�സ് ലിമി�ഡിന് ക�് ന�കിെയ�ി�ം 28-6-2018ന് മാ�മാണ് ��ത �ക

അടവാ�ിയി�ളളത് (െച�് ന��-009882 തിയതി 28-6-18). എ�ാ� 2014 െല േകരള ഇല�ിസി�ി സേ� േകാഡ്

ച�ം  139  (2)  �കാരം  കണ��  വിേ�ദി��തട��ളള  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�.  മാ�മ�  ��ത  �ക

അടവാ��തി� വ� കാലതാമസ�ിന് 2003 ഇ�ഡ�� ഇല�ിസി�ി ആ�് െസ�� 127 (6) �കാര�ളള 16% പിഴ

പലിശ ഈടാ�ിയി�ി�.

3)  മാ��്  2018  �ത�  �ട��ം  അധിക  േലാഡി�  ��ത  �ാപനം  �വ��ി�െവ�ി�ം  േലാഡ്  �റ�കേയാ

റ�ലൈറസ് െച�കേയാ െച�ി�.

4)  2017  ഏ�ി�  �ത�  മാ��്  2018  വെര  മാ�മാണ്  അനധി�ത  ഉപേഭാഗ�ിന്  െ�ാവിഷണ�  അസ�്െമ�്

ത�ാറാ�ിയി�ളളത്  എ�ാ�  14-02-2019  ന്  ന�കിയ  ക�ി�  മാ�മാണ്  �ാപനം  മെ�ാ�  െക�ിട�ിേല�്

മാ�ിയതായി അറിയി�ി�ളളത്. ആയത് വെര�ളള അസ�്െമ�് ത�ാറാ�ി 2003 െല ഇ�ഡ�� ഇല�ിസി�ി ആ�്

െസ�� 126 (2) �കാരം ൈവദ�തി ചാ��ിെ� ര�ിര�ി പിഴ ഈടാ�ിയി�ി�.

    അപാകതക��് കാരണം വിശദീകരി�ാ� ആവശ�െ��് 27-05-2020 ന് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി ന�� 6 ന്

ന�കിയ മ�പടിയി� 2018 മാ��ി� ��ത �ാപനം �വ��ി�ി�ി� എ�ാണ്  അറിയി�ത്.  എ�ാ� ഫയ�

പരിേശാധി�തി�  14-02-2019  ന്  മാ�മാണ്  �ാപനം  മെ�ാ�  െക�ിട�ിേല�്  മാ�ിയതായി  അറിയി�ി�ളളത്.

ഭാവിയി� ഇ�രം വീ�ക� ആവ��ി�ാതിരി�ാ� ��ിേ��താണ്.

1-21   13-ാം വാ�ഡി� െമേ�ാ േഹാ�ി�ലി� സമീപം വ�മരം ൈവദ�തി ൈലനിേല�് വീണത്
സംബ�ി� �വ��ി

ഫയ� നം : EW4-5175/18

എം.��് നം. : 287 – A (േപജ് നം.46,47)

    ��� െമേ�ാ േഹാ�ി�ലി� സമീപം ഗാ�ിനഗ� േറാഡിന് അ��ളള ന��ദ ബി�ഡിംഗിെ� വള�ി� നി�

വ�മരം  15.08.2018  ൈവ�േ�രം  6  പി.എം.ന്  ആ�ം�ളം  �ാ�േ�ാ�മറിെ�  ഫീഡിംഗ്  പരിധിയി�  വ��

ഭാഗേ��് ഫീഡ് െച� വ�� ൈല�കളി�ം േപാ�കളി�ം മറി�വീണ് ��� നഗരസഭാ ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന്

ന�ം സംഭവി�ി��്. ��ത െക�ിട�ി� 8035 B, 8192 D, 8176 D, 8174 D എ�ീ ന��ക� കണ��ക��്.

ഫയ� പരിേശാധി�തി� ���ി�െട 1,12,000/-  �പ�െട എ�ിേമ�ിന്  ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം

ന�കിയി��്. ���ി�െട �മതല, േലബ� �ക കരാറടി�ാന�ി� നട��തിന് അസി��് എ�ിനീയ� - 4

�ീ. �സാദിെന �മതലെ���ിയതായി കാ��.
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    3 ക�േ�ഷ� ലഭി�തി� �റ� ക�േ�ഷ� ന�കിയ �ീമതി. സിജി േജാസിെ� നിര�ായ 10976 + 18% GST

നിര�് 15.11.2018െല 54-എ 13-ാം ന�� തീ�മാന�കാരം അംഗീകരി�ി��്. ഫയലി� അസി��് എ�ിനീയ� -

4 ത�ാറാ�ിയ കരട്  ക�ി� ന��ദ ബി�ഡിംഗ്,  േതാമസ്.  ജി.,  െക�ിട നം. 13/654, ക�സ�മ� നം. 8035 B

എ�യാ��് ടിയാ�െട പറ�ി� നി��� വ�മരം മറി�വീണ് ആ�ം�ളം �ാ�േ�ാ�മ� ഫീഡിംഗ് പരിധിയി�

വ��  ൈല�കളിേല�ം  േപാ�കളിേല�ം  മറി�വീണ്  1,12,000/-  �പ�െട  നാശന�ം  സംഭവി�ി�െ��ം

സൈ�  �ന:�ാപി��തിന്  ടി  �ക  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിേല�്  ഒ�േ��താെണ�ം  അ�ാ�പ�ം  2014

സൈ� േകാഡ് �കാരം േവ� നിയമനടപടിക� ൈവദ�തി വ��് സ�ീകരി��താണ് എ�ം േരഖെ���ിയി��്.

എ�ാ� േമ� ക�് ടിയാന് ന�കിയതാേയാ, സ�ീകരി�താേയാ, �ട�നടപടിക� എ��താേയാ കാ��ി�. �ക

�മ��തി� നി�ം ഒഴിവാ�ിയതിന്  കൗ�സി� തീ�മാന�ം ലഭ�മ�.  ���ി�െട േപരി� ബി�ിേലാ എം.

��ിേലാ  ഏത്  തരം  ���ിയാേണാ  െച��െത�്  സാേ�തികനാമം  വ��മായി  േരഖെ���ിയി�ി�.

(ഉദാഹരണ�ിന്  എ�്.ടി.  ൈല�കളാേണാ,  എ�.ടി.  ൈല�കളാേണാ  എ�ം,  എ�  നീള�ി�  മാ�ം

വ�േ���െ��ം,  എ�  േപാ�ക��്  നാശന�ം  സംഭവി�െവ�ം  ഫയലി�  േരഖെ���ിയി�ി�).

ഫയലിേനാെടാ��ളള എ�ിേമ�ിെല െമ�ീരിയ�സി� നി�ം HTA ൈട�് േപാ� മാ�ിവ��താ�ം 5 വയ� 3 േഫസ്

LT ൈല� �ിംഗ്  െച��താ�ം മന�ിലാ�ാ� കഴി�െവ�ി�ം ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ിയ െക.എസ്.ഇ.ആ�.സി.

അംഗീകരി�  െമ�ീരിയ�  േകാ�്  േഡ�ാ,  േലബ�  േകാ�്  േഡ�ാ  എ�ിവയിെല  നിര�ി�  നി�ം  വ�ത��മായി

കാ��.

�മ

നം.
വിശദാംശ��

െക.എസ്.ഇ. ആ�.

സി. അംഗീകരി�

േലബ� േകാ�്

(േകാ��ാേ��്

െ�ാഫി�് സഹിതം)

ന�കിയ

േലബ�

േകാ�്

വ�ത�ാസം അഭി�ായ�റി�്

1

(കീ  നം.  113)A

ൈട�്  േപാ�  മാ�ി

�ാപി ��തിന്

2574 2576 2x1 = 2
1  എ��ിെ�  വിലയാണ്

ന�കിയി�ളളത്.

2

(കീ നം.215) 3 േഫസ്

എ�.ടി.ൈല�

വലി��തിന്

24064 25771

1804 x

70/25771

= 5

70 മീ��

3

(കീ നം. 406)

റിന�വ�  ഓഫ്

എ�.ടി.  േ�  വി�്

ന� േ�

740

(1 മീ�റിന്)
792

52x3  =

156
3 എ�ം ന�കിയി��്
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4

(കീ  നം.  601)  ന�

ഓ�ഡിനറി  �ീ�്

ൈല�ിംഗ്  ഫി�ിം�സ്

ഓ�  എ�ി�ിംഗ്

േപാ�

195 209
14  x3  =

42
3 എ�ം ന�കിയി��്

5

(കീ  നം.  952)

െ�ാൈവഡിംഗ്

േകാ��ീ�്  മഫിംഗ്

(.45  x  .45  x1.5  m)

ഇ��സീവ്  േകാ�്

ഓ� െമ�ീരിയ�സ്

3580 3802 222

എം.  ��ി�  2  എ�ം

േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം  1

എ��ിെ�  വിലയാണ്

ന�കിയി�ളളത്.

സാേ�തികനാമ�� ���ിയി� േരഖെ���ാ�തിനാ� െമ�ീരിയ� േകാ�്,  േകാ�്  ഡാ��മായി  താരതമ�ം

െച�ാ� സാധി��ി�. േ�ാറി� ��ി�� േകാ�് േഡ��ം െമ�ീരിയ� േഡ��ം ലഭ�മാ�ാനാവശ�െ�െ��ി�ം

നാളി�വെര  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  െമ�ീരിയ�സിെ� േ�ാ�്  രജി�� പരിേശാധി�തി� എം.  ��ിെല െമഷ�െമ�്

തീയതിയായ 17.12.2018േലാ,  നാശന�ം സംഭവി� 15.08.2018േലാ  അ�� ദിവസ�ളിേലാ  േ� െസ�്  കം�ീ�്

ഇഷ�  െച�തായി  കാ��ി�.  മ�  െമ�ീരിയ��ക�ം  ഇഷ�  െച�തി� അവ��ത നിലനി���. കരാ�കാരന്

ന�കിയ �കേയാെടാ�ം 18% GST ന��ക�ം �ടാെത 2% GST ആെക ബി�ി� നി�ം �റ�ക�ം െച�തായി

കാ��. േമ� അപാകതക� ��ി�ാ�ി ന�ിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (29/ 11.03.2020 ) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി�

മരം വീ� നാശന�ം സംഭവി� �ക ആവശ�െ��� കരട് ക�് െവ�െത ത�ാറാ�ിയത് ആെണ�ം ക�് ആ��ം

ന�ിയി�ി�  എ�ം  �ീ.  �സാദ്  �ചി�ി�ി��്.  എ�ാ�  ഇ�കാരം  ഓഫീസ്  േനാ�്ഫയലി�

കാര�മാ��സ�മ�ാ� വിവര�� േരഖെ����ത് ആശാസ�മ�. മ�് േമ��റ� അപാകതക��ം �ത�മായ

വിശദീകരണം  ലഭ�മാ�കേയാ  ആവശ�മായ  േരഖക�  ഹാജരാ�കേയാ  െച�ി�ി�.  ആയതിനാ�  ന�പരിഹാരം

വാ�ാെത  ���ി�െട  െചലവ്  നട�ിയ�ം  ഉപേയാഗി�  സാധനസാമ�ിക�െട  വിവര�ളി�  െപാ��മി�ാ�

കാ���ം  ��തര  �ത�വിേലാപമായി  ഓഡി�്  വിലയി���.  ഈ  വിഷയ�ിേല�്  ഭരണസമിതി�െട  ��

�ണി��.

1-22   വടേ��ിറ - �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി�� - �താര��ം സമയബ�ിത�മായി നട�ിലാ�ിയി�
ഫയ� നം : EW2-5513/2018

    വടേ��ിറ�െട  കിഴ� ഭാഗ�ായി  'മനീഷ അ�ാ��െമ�ി'നായി  03.08.2016ന്  �ീമതി.  ക��ാണി,  േകാമ�

കണ�� ഉ�െ�െട 11 കണ�� േവ�ി അേപ�ി�ി��. 4 നില അ�ാ��െമ�ിന് േലാ െട�ഷ� കണ�നാണ്

ആവശ�െ��ി��ത്. ഇ��കാരം ഫയലി� 12.08.2016� െസ�� എ�ിനീയ�ം, അസി��് എ�ിനീയ� -2 �ം

േച��് േജായി�്  െവരിഫിേ�ഷ�  നടേ���ം,  �തിയ  സ��ീസ്  കണ��  ന��തിന്  എ�ിേമ�്

ത�ാറാ��തി�ം  നി�േ�ശി�ി��.  റിേ�ാ��ി�  67770W  കണ�ഡ്  േലാഡ്  വ���്  എ�ം  സമീപെ�
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ഇ.എസ്.ഐ.  ഓഫീസി�  �ാപി�ി�ളള  250  KVA  �ാ�േ�ാ�മറി�  നി�ം  കണ��  ന�ാ��താെണ�ം

ഫയലി� േരഖെ���ിയി��്.  ��ത �ാ�ിന്  കണ�� ന�ിയ ഫയ� ആവശ�െ��്  ഓഡി�്  റിക�ിസിഷ� (

നം10/17.03.19) /ന�കിെയ�ി�ം മ�പടിേയാ ഫയേലാ ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    2016� �ീമതി. ക��ാണി�െട അേപ��കാരം �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി��തിന് ആരംഭി� ഫയലി� ��ത

െക�ിട�ിനാവശ�മായ കണ�ഡ് േലാഡ് 100 KVAയി� താെഴയാെണ�ി�ം സമീപ�േദശ�് നിലവി� ൈവദ�തി

വിതരണം െച�� 250 KVA �ാ�േ�ാ�മറി� നി�ം ന�കിയി�ളള കണ�ഡ് േലാഡ് ��തലായതിനാ� ��ത

�ാ�േ�ാ�മ�  കണ��  ന�കാ�  അപര�ാ�മാണ്  എ�ം  ഡി�ാ��െമ�ിന്  മെ�ാ�  �ാ�േ�ാ�മ�  െവ�ാ�

തീ�മാനെമ��ക�മാ��ായത്. ആയതിെ� അടി�ാന�ി� ആദ�ം 160 KVA �െട �ാ�േ�ാ�മറി�ം പി�ീട്

റിൈവസ്  െച�്  250  KVA  �െട  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി��തിന്  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ക�ം  െച�.  േമ�

���ി�ായി ₹ 4,21,603/- െമ�ീരിയ�സി�ം ₹1,10,574.80/- േലബ� േകാ�മായി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി.

    േലബ� പാ��ിന് െട�� പരസ�ം ന�കിെയ�ി�ം െട�റിന് ആ�ം പെ���ി�ി�ായി��െവ�ം റീ-െട�റി�

�ീ.ജിതി�.സി.േജാസ്  എ�യാ� സമ��ി� 250 KVA �െട �തിയ �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി��തി�ളള െട��

13.02.2017െല  െപാ�മരാമ�്  �ാ�ഡിംഗ്  ക�ി�ി�ം,  01.03.2018െല  തീ�മാനം  4-ാം  ന��  �കാരം  ജനറ�

ക�ി�ി�ം  അംഗീകരി�ി��്.  േകാ��േറഷ�  29.05.2018�  ന�കിയ  EW2-5513/16-ാം  ന��  െസല��

െമേ�ായി� �ീ.ജിതി�.സി.േജാസിന് ഓഫ� െല�� ന�കിയി��്.

    ഫയലി� 2018 ഏ�ി� 4-ാം തീയതി �ീ. ബിേനാജ്.ടി.ആ�. മാ�െവ� ഇല�ി�് േകാ��േറഷ� എ�യാ�മായി

�ീ.ജിതി�.സി.േജാസ്,  േജാ��്  അേസാസിേയ�്സ്,  ചിരിയ���്  ഹൗസ്,  അസി��്  െസ��റി  ��ാെക

ത�ാറാ�ിയ കരാറി� "��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� EW2-5513/16 എ� ഫയ��കാരം ���

വടേ��ിറ േറാഡിന് സമീപം 250KVA �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി�� േജാലി�് നിയമാ��ത െട�� നടപടികളി�െട

�ീ.ജിതി�.സി.േജാസ്, േജാ��് അേസാസിേയ�്സ്, ൈലസ�സ് CB7105 (B Grade) എ� �ാപന�ിനാണ് കരാ�

ലഭി�ത്.  േമ�  ���ി�െട  HT  ൈസഡ്  വ��്  ഡി�ാ��െമ��  ���വിഷേനാ��ടി  A  Grade  ൈലസ�സ്

േഹാ�ഡറായ െമേ��്.  മാ�െവ� ഇല�ി�്  േകാ��േറഷ� എ� �ാപന�ിെ� ഉ�രവാദിത��ി�ം �ര�ാ

സംബ�മായ എ�ാ നിബ�നക�ം പാലി�െകാ�ം െച�െകാളളാെമ�് േരഖെ���ിയിരി��.

    എ�ാ� െട�റി� പെ��� �ാപനം ഇ�കാരം സ�േകാ��ാ�് ന�കിയതി�ം, െട�റി� പെ���ാ�

�ാപന�ിെ� കരാ� േകാ��േറഷ� സ�ീകരി�തിെ��ം സാംഗത�ം വ��മ�. 29.05.2018ന് െസല�� െമേ�ാ

ന��ക�ം 2018 �� 26ന്  െട�� ഏെ��� കരാ�കാരനായ ജിതി�.സി.  േജാസ്,  േജാ��്  അേസാസിേയഷ�ം

ൈവദ�തി  വിഭാഗം  അസി��്  െസ��റി�മായി  കരാ�  ഒ�െവ�ക�മാണ്  ഉ�ായത്.  �ീ.ജിതി�.സി.  േജാസിെ�

ൈലസ�സിെ�  പക��്  ഫയലി�  ഹാജരാ�ാ�തിനാ�  ���ി  െച�ാ�ത�  ആധികാരികത�ളള

�ാപന�ിെ� െട�റാേണാ േകാ��േറഷ� സ�ീകരി�െത�തി�ം അവ��ത നിലനി���.

    േജാ��് അേസാസിേയ�്സിെ� കരാറി� സാധന�� വാ�� വ�വ�കളാണ് ഉ�െ�ാളളി�ി�ളളത്. ആയതിെല

വ�വ� 14 'ഇറ�� ഓഫ് െമഷീനറി'  എ���കാരം �ാപി� െമഷീ� ശരിയായി �വ��ന�മമാണ് എ�്

ഉറ�  വ��ിയേശഷം  വില  ന��ക�ം  ഗ�ാര�ി  പിരീഡ്  കഴി�തി�േശഷം  മാ�ം  െസക�രി�ി  െഡേ�ാസി�്
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ന��ക�ം െച�ാ� എ�് വ�വ� െച�െവ�ി�ം ആയത് പാലി�ി�ി�. 27.06.2018 വ��് ഓ�ഡറി� 250 KVA

�തിയ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി��തിന്  അ�മതി  ന�കിയി��്.  09.07.2018െല  അസി��്  െസ��റി�െട

അറിയി�ി�  വടേ��ിറ�െട  െത�്  കിഴെ�  �ലയി�  േറാഡ്  ൈസഡിലായി  250  KVA  �തിയ  �ാ�േ�ാ�മ�

�ാപി��  ���ി  സമയബ�ിതമായി  തീ��വാ�  ആവശ�െ��ി��്.  29.11.2018�  �ീ.ജിതി�.സി.േജാസ്

െവളളേപ�റി� ���ി ���ീകരി�താ�ം ആയതിെ� �ക ലഭ�മാ�ണെമ�ം അേപ�ി�ി��്. 13.12.2018�

ഇല�ി�� ഇ��െപ�േറ�ിേല�ം, 14.01.2019� ബി.എസ്. എ�.എ�ിേല�ം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� ന�കിയ

ക�കളി� 160 KVA ഔ�്േഡാ� �ാ�േ�ാ�മ� ആ�് ഡി.പി. െ���� എ��ൈജസ് െച��തി�ളള പരിേശാധന

നട��തിനായി  ന�കിയ  ക�ി�  160  KVA  ഔ�്േഡാ�  �ാ�േ�ാ�മ�  എ�്  േരഖെ���ിയി��്.  എ�ി�ം

ക�ിേനാെടാ�ം േച�� ക��െനയറി� (േചാദ�ാവലിയി�) 250 KVA ഔ�്േഡാ� �ാ�േ�ാ�മറിെ� കീ ഡയ�ം

എ�ാണ് േരഖെ���ിയി�ളളത്.

    27.06.2018�  പണി  ���ീകരി�  ���ിയി�  നാളി�വെരയാ�ം  എന�ൈജേസഷ�  നട�ിയി�ി�.

11.04.2019� 250  KVA �ാ�േ�ാ�മ�  സൈ� െച��തിന്  േ�ാറിേല�്  ഇ�േവാ�സ്  ന��ക�ം 160  KVA

ഔ�്േഡാ� �ാ�േ�ാ�മ� (122993) Good Condition എ�് േരഖെ���ി േ�ാറിേല�് ന�കിയതാ�ം കാ��. ഈ

േരഖക�  പരിേശാധി�ാ�  യഥാ���ി�  എ�  കിേലാവാ�്  അംപിയറിെ�  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി�െവ�തി�

െപാ��മി�ാ�  നിലനി����്.  ഈ  ���ി�െട  നിലവിെല  അവ��ം  2  വ�ഷേ�ാളമായി�ം  ���ി

���ീകരി�് ല��ം ൈകവരി�ാതി��തി��ളള കാരണെമെ��് ഓഡി�ി� അറിയിേ��താെണ�് കാണി�

ന�ിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (49/26.05.2020) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. സമയബ�ിതമാ�ം, �താര�മാ�ം ���ി

���ീകരി�േ��തി�  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  വീ��  വ��ിയതാ�ം  അത�ാവശ�മ�ാ�  ���ിക�

നട�ിലാ��ത് �ലം പാഴ് െചലവ് ഉ�ാകാ�� സാ��ത��ായതാ�ം ഓഡി�് വിലയി���.

1-23   ൈവദ�തി ചാ�ജ് �ടി�ിക യഥാസമയം ഡിമാ�് െച�് ഈടാ�ാ�തിനാ� ൈവദ�തി
വിഭാഗ�ിന് ന�ം

    ൈവദ�തി  ചാ�ജ്  �ടി�ിക  അട��തിനായി  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ന�കിയ  േനാ�ീസിെനതിെര

ഡി.�ദീപ്  �മാ�,  �ത��,  െച��ാവ്  എ�  വ��ി  (ക�സ�മ�  ന��  8548-B)  സി.സി144/14  �കാരം

20.03.2014ന്  ���  സി.ഡി.ആ�.എഫ്-  �  ഹ�ജി  ന�കിയതായി  സ��്  രജി��ക�  പരിേശാധി�തി�  ക�.

ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയ� (നം. ഇ6-3015/2014) പരിേശാധി�തി� 2001 ഏ�ി� മാസ�ി� �േപാ�് ബി�ിംഗ്

വ��തി� ��� കാലയളവിെല �ടി�ികയായ 8211/-  �പ അട��തിനായി  22.02.2014  ന്  ആണ് ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ി� നി�ം ഡിമാ�് േനാ�ീസ് അയ�ി��ത് എ� കാ��. എ�ാ� �ടി�ിക സംബ�ി� േരഖകളായ
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ൈവദ�തി  ഉപേഭാഗ�ിെ�  �ണി�്  ഉ�െ���ിെ�ാ��  അരിയ�  േ��്െമ�്,  െല�ജ�  േകാ�ിക�,  �ടി�ിക

സംബ�മായി അയ� േനാ�ീ�ക� എ�ിവെയാ�ം തെ� േകാടതിയി� ഹാജരാ�വാ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന്

കഴിയാതി��തിനാ�  സി.ഡി.ആ�.എഫ്  െ�  28.09.2017  െല  വിധി  �കാരം  �ടി�ിക  േനാ�ീസ്  ക�ാ�സ�

െച�െകാ�് ഉ�രവാ�ക�ം െചലവിന�ി� 1000/- �പ പരാതി�ാരന് ന���തിന് നി�േ�ശി�ക�ം െച�.

    ഇ� സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ി�� (നം.34/ 16.03.2020) മ�പടിയി� �ടി�ിക വ�ി��

കാലയളവി� ഒ� നി�ിത �ണി�് ഉപേയാഗി��തിന് ഉപേഭാ�ാവിന് താരിഫ് കാ�ഡ് ന��ക�ം ടി �ണി�ിന്

�കളി�  ഉപേഭാഗം  വ�ാ�  െസ��ംബ�,  മാ��്  മാസ�ളി�  ��ത�  വ��  �ണി�ിന്  അഡീഷണ�  ബി�്

ന��ക�മാണ്  െച�ി��ത്  എ�ം  ആയതിെ�  ബി�്  വിശദാംശ��  യഥാസമയം  ഉപേഭാ�ാവിെന

അറിയി�ി��താണ് എ�ം വ��മാ�ിയി��്.

    ഇവിെട 2001ന്  ���� �ടി�ിക �ക യഥാസമയം ഈടാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�ി�.  2014 �

ആണ് �ടി�ിക പിരിെ����തിനായി അരിയ� െസ� �പീകരി�് ഡിമാ�് േനാ�ീസ് ന�കിയിരി��ത്. 2003 െല

േകരള  ഇല�ിസി�ി  ആ�്  നിലവി� വ��തി� ���� കാലയളവിെല �ടി�ിക ആയതിനാ� ഈടാ��തിന്

�േത�ക സമയപരിധി  ഇ�  എ�ി�ം  വ�ഷ��� ���� �ടി�ിക�െട  വിശദാംശ�� സംബ�ി�  േരഖക�

േകാടതിയി�  ഹാജരാ�വാ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�  കഴി�ി�.  ഇ�  �ലം  �ടി�ിക  �ക  ഈടാ�വാ�

കഴി�ിെ�� മാ�മ� വ�ീ� ഫീസിന�ി�ം പരാതി�ാരന് ന�കിയ െചലവിന�ി�ം ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന്

ന�ം  സംഭവി�ിരി��.  രജി��ക�,  േരഖക�  എ�ിവ  �ത�മായി  ��ി��തി�  കാര�ാലയ�ിന്  വീ�

പ��െ��് ഓഡി�് നിരീ�ി��.

    ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� വ�മാന ന�ം �റ��തിനായി ൈവദ�തി ചാ�ജ്  �ടി�ികക� യഥാസമയം ഡിമാ�്

െച�് ഈടാ��തിേല�് അധികാരിക�െട �� �ണി��.

1-24   മീ�� റീഡിംഗ്- സൈ� േകാഡ് ച��� പാലിേ��താണ്

    േകരള ഇല�ിസി�ി  സൈ� േകാഡ് 2014 ച�ം 111 �കാരം �ട��യായ ര�് ബി�ിംഗ്  തീയതികളി� മീ��

റീഡിംഗ്  േവളയി�,  വീട്  /  �ാപനം  ��ി�ിട���  കാരണം  മീ��  റീഡിംഗ്  എ��ാ�  കഴിയാെത  വ��

സാഹചര��ി� ക�സ�മ��് േനാ�ീസ് ന��ക�ം ഒ� നി�ിത തീയതിയി� നി�ിത സമയ�് വീട്/ �ാപനം

�റ�്  മീ��  റീഡിംഗ്  എ���തി��  സൗകര���  ഏ�െ����തിന്  ആവശ�െ��ക�ം  െചേ��താണ്.

�േത�ക കാരണ�� ഒ�ം ഇ�ാെത േനാ�ീസിെല നി�േ�ശ�� പാലി�ാതിരി�ക യാെണ�ി� ക�സ�മ��്

ൈവദ�തി കണ�� വിേ�ദി��തി�� േനാ�ീസ് ന��ക�ം കണ�� വിേ�ദി�ക�ം െചേ��താണ്.

    2016-17  �ത�  ഇ�ര�ി�  �ട��യായി  Locked  Premises  ആയി  മീ��  റീഡിംഗ്  രജി��കളി�

േരഖെ���ിയി�� സംഗതികളി� സൈ� േകാഡ് �കാര�� �ട� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താെണ�് 2017-18

വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ��ി� പരാമ�ശി�ി��.

    എ�ാ� മീ��  റീഡിംഗ്  രജി��ക� പരിേശാധി�തി� ��ത ഖ�ികയി� പറ�ി�� പല ക�സ�മ�

ന��കളിെല�ം നിലവിെല റീഡിംഗ് 02/2020 വെര�ം LP ആയി േരഖെ���ിയി��്. ചില ഉദാഹരണ�� �വെട
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േച���.

എ1 െസ��

�മ നം. വാ�ഡ് നം. വീട് നം. ക�സ�മ� നം. താരിഫ് ഫി�ഡ് ചാ�ജ്

1 2 1/104 8453 IA 60

2 5 1/276/2 13964-A IC 120

3 6 1/284 11093 IA 60

4 9 2/22 8545-A VI B 140

5 11 2/131 15964 VIIA 120

    ഇ�ര�ി� �ട��യായി LP ആയി േരഖെ���ിയി�� ക�സ�മ� ന��ക�െട കാര��ി� സ�ീകരി� �ട�

നടപടിക�െട  വിവരം  ലഭ�മാ��തിനായി  ന�കിയ ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  (നം.  41  /  19.03.2020)  സൈ�

േകാഡ് ച�ം 111 �കാരം ഉപേഭാ�ാ���് േനാ�ീസ് ന�കിയി��് എ�ാണ് മ�പടി ന�കിയി��ത്. 2016-17

�ത� റീഡിംഗ്  എ��ാ� കഴിയാെത LP  ആയി  �ട�� െക�ിട��െട  ഉടമ�രി� നി�ം ത�തായ കാരണം

കാണി�്  അേപ�ക�  ലഭ�മ�ാെയ�ി�  നാല്  വ�ഷേ�ാളമായി�ം  കണ��  വിേ�ദി�വാ�  നടപടി

എ��ാതിരി��ത് �മ�കാരമ�. ��ി�ിട�� െക�ിട��െട മീ�� റീഡിംഗ് എ��ാ� കഴിയാെത വ�േ�ാ� ��

മാസ�ളിെല  ശരാശരി  ഉപേഭാഗ�ിെ�  അടി�ാന�ി�  െ�ാവിഷണ�  ബി�്  ന��ത്  ഒ�  സാ��ിക

വ�ഷ�ി�  �ട��യായി  ര�്  തവണയി�  ��ത�  നീ�േപാക�ത്  എ�്  സൈ�  േകാഡ്  ച�ം  124  �

നി��ഷി�ി��്. ആയതിനാ� ഇ�ര�ി� LP ആയി �ട�� െക�ിട��െട കാര��ി� മീ�� റീഡിംഗ് എ��ാ�

കഴിയാ� പ�ം കണ�� വിേ�ദി�ാെത �ട��യായി ശരാശരി ഉപേഭാഗ�ിെ� അടി�ാന�ി� ൈവദ�തി

ചാ�ജ് ഈടാ��ത് ഉചിതമ�. �ത�മായ �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ാതിരി��ത് ൈവദ�തി ചാ�ജ് വരവിന�ി�

ന��ിന്  ഇടയാ�െമ�തിനാ�  സൈ�  േകാഡ്  ച���  �കാര��  നടപടിക�  അടിയ�ിരമായി

സ�ീകരിേ��താണ്.

1-25   അ�േ�ാ� േമഖലാ പരിധിയിെല െത��വിള�് പരിപാലനം ഏെ���് നട�ിയതിെല
അപാകതക�

    ���  നഗരസഭ�െട  പരിധിയി��  അ�േ�ാ�  േമഖലയിെല  െത�വ്  വിള�്  പരിപാലനം  1  മാസേ��്

പരീ�ണാ��ം 27.06.2018 �ത� ഡി�ാ��്െമ�ലായി െച��തിന് േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗം അസി��്

െസ��റിെയ �മതലെ����തിന്  26.06.2018 ന്  േമയ�െട േചംബറി� േച�� േയാഗ�ി� തീ�മാനി�ക�ം

12.07.2018െല 64-ാം ന�� കൗ�സി� തീ�മാന �കാരം ഭരണസമിതി അംഗീകരി�ക�ം െച�ി��്. ആയതി�

�കാരം അ�േ�ാ� േമഖലയിെല െത�വ് വിള�് പരിപാലനം േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗം നി��ഹി�ക�ം

ഈ  ഇന�ി�  െചലവായ  �ക  ജനറ�  വിഭാഗ�ി�  നി�ം  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിേല�്  ലഭ�മാ�ക�മാണ്

െച�ിരി��ത്.
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    ഇ�മായി  ബ�െ�� ഫയ� പരിേശാധി�തി� യഥാ�� െചലവ്  മന�ിലാ��തിന്  പരീ�ണാ��ം ഒ�

മാസേ��് െത�� വിള�് പരിപാലനം ഏെ���ക�ം പി�ീട്  2018-19 സാ��ിക വ�ഷം ��വ�ം ���ി

നി��ഹി�ക�ം െച�തായി കാ��. ���ി നട�ിലാ�ിയതിെല അപാകതക� താെഴ െകാ���.

1.  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെല  താ�കാലിക  ജീവന�ാെര�ം  െമ�ീരിയ�ക�ം  ഉപേയാഗി�െകാ�്  െത��വിള�്

പരിപാലനം  നി��ഹി��തിനായി�ാണ്  തീ�മാനം  എ��ി��െത�ി�ം  ���ി  നി��ഹണ�ം  സാമ�ിക�

വിതരണം  െച���ം  െട��  െച�്  മ�്  കരാ�കാെര  ഏ��ി�കയാണ്  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  െച�ിരി��ത്.

ഖ�ികയിെല ഓഡി�്  നിരീ�ണ�ിന്  ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� ഒ�മാസ�ി� ��ത� സമയേ��്  ���ി

ആവശ�മായി  വ��െവ�തിനാ�ം,ഡി�ാ��്െമ�ി�  ജീവന�ാ�  �റവായതിനായതിനാ�ം  ൈലസ�സി

�േദശ�ി�  �റ��തിനാ�മാണ്  �ട���  ���ി�  �റ�കരാ�  ഏ�ി�ത്  എ�്അറിയി�ി��്.  ഒ�

മാസേ��  പരീ�ണാടി�ാന�ി�  നട�ാ�  ഏ�ി�ത്  സാധി�കയിെ��ി�  ആയത്  ��ി�ാണി�

ഒഴിവാ��തി� പകരം നഗരസഭ� വ�ന�ം വ��ി �വ��ി �ട�� േപാ�ത് അംഗീകരി�ാ��ത�.

2. �ീ�്  ൈല�് െമയി�ന�സ് നട��തിന് 10 താ�കാലിക ൈല�മാ�മാെര വിതരണം െച��തി�ം 2 െപ�ി

ഓേ�ാറി�ക�  ൈ�വ�  സഹിതം  ഇ�നമട�ം  വിതരണം  െച��തി�ം  �േത�കമായി  06.08.2018  ന്

ക�േ�ഷ�ക�  �ണി�ി��്.  ഇ5-4088/18  തീയതി.  13.08.2018  ന��  ഉ�രവ്  �കാരം  �റ�  നിര�്

േരഖ���ിയ  �ീമതി.  സിജി  േജാസിെ�  ക�േ�ഷ�  അംഗീകരീ�ക�ം  ₹685  +  18%  ജി.  എസ്.ടി  �തിദിന

േവതന�ിെ�  അടി�ാന�ി�  10  ൈല�മാ�മാെര  വിതരണം  െച��തി�ം  �തിദിനം  1600  +  ജി.എസ്.ടി

നിര�ി�  2  െപ�ി  ഓേ�ാറി�  ൈ�വ�  സഹിതം  ഇ�നമട�ം  വിതരണം  െച��തി�ം  ഏ�പി�ക�ം

െച�ി��്.

    �ീമതി.സിജി  േജാ�മായി  ചമ�ി��  കരാ�ട�ടിയി�  തീയതി  േരഖെ���ിയി�ി�.  2019- ◌ാമാ�്  എ�

മാ�മാണ് േരഖെ���ിയി��ത്. ��പ��ിെല �ാ�് തീയതി 06.11.2019 ആണ്. വ��് ഓ�ഡ� ന�കി ഒ�

വ�ഷ�ി� േശഷമാണ് കരാ� ചമ�ിരി��ത്. എ�ാ� മ�പടി�കാരം ഡി�ാ��്െമ� തല�ി� ൈവദ�തി വിഭാഗം

��� വിഷേനാ��ടി ടി �വ��ി െച�ണെമ� േയാഗതീ�മാനം അസി��് െസ��റി�് നഗരസഭ അഡീഷണ�

െസ��റി  �റി�്  ന�ിയതിനാ�  ആണ്  കരാ�  ചമ��തി�  �ാധാന�ം  ന�ാതി��ത്  എ�ാണ്.  ഇത്

�മ�കാരമ�ാ�തിനാ� അംഗീകരി�ാ��ത�.

3. 07/2018, 08/2018 മാസ�ളിലായി െത�� വിള�് പരിപാലന�ിനായി െചലവ് െച� �കയി� താെഴ പറ�ം

�കാരം ₹1,86,185 �ീമതി.സിജി േജാസിന് അ�വദി�് ന�കിയി��്.

02/07/2018 �ത� 31/07/2018 വെര = 1,10,240

03/08/2018 �ത� 12/08/2018 വെര = 51,660

                                         ആെക = 1,61,900

                     ജി.എസ്.ടി @ 18% = (+) 29,142

                                     IT @ 2% = (-) 3,238

                         KBCWWF@ 1% = (-)1,619

                                                    1,86,185
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13.08.2018  നാണ്  ക�േ�ഷ�  അംഗീകരി�െകാ�്  �ീമതി.  സിജി  േജാസിന്  വ��്  ഓ�ഡ�  ന�കിയി��ത്.

അതി����� കാലയളവിെല ���ി�െട ബി� �ക കരാ�കാരി�്  അ�വദി�്  ന��വാ��ായ സാഹചര�ം

വ��മ�. �ടാെത ജിഎ�ി ഉ��െട�� �കയാണ് കരാ�കാരി� ന�ിയതായി കാ��ത്.  ഇ� �ടാെത ��ത

കാലയളവി� െതാഴിലാളിക�െട േവതനം ഇന�ി� 88,200/- �പ േവെറ�ം െചലവ് വ�ി��്. കരാ�കാരി നി�തി

ഒ��ിയതിെ� റിേ�� ഹാജരാ�ിയതി�േശഷം മാ�മായി�� �ക ന�േക�ിയി��ത്. മ�പടിയി� കരാ�കാരി

എ� �ട�ി �വ��നം ആരംഭി�െവ� വ��മ�.

4.  അ�േ�ാ�  േമഖലയിെല  െത��വിള�്  പരിപാലന�മായി  ബ�െ��  മ��  േറാ�ക�,  പരാതി  രജി��,

െമയി�ന�സ് രജി��, േകടായ ഉപകരണ��െട േ�ാ�് രജി�� എ�ിവ പരിേശാധന�് ഹാജരാ��തിനായി

ഓഡി�് അേന�ഷണം ന�കിെയ�ി�ം േരഖക� ഹാജരാ�ിയി�ി�. െമയി�ന�സ് ���ിക� നട�ത് സംബ�ി�്

ബ�െ��  ഉേദ�ാഗ��െട  സാ��െ���േലാ  േമാണി�റിംഗ്  സമിതി�െട  റിേ�ാ�േ�ാ  ഒ�ം  തെ�  ഫയലി�

ലഭ�മ�.  പരാമ�ശ�ി�  ന�ിയ  മ�പടിയി�  അ�േ�ാ�  േമഖലാകാര�ാലയ�ി�  രജി��ക�ം  േരഖക�ം

��ി�ി��തായി പറ��െവ�ി�ം ഓഡി�് േവളയി� ഹാജരാ�ാ�തിനാ� മ�പടി അംഗീകരി�ാ��ത�.

5. െത�� വിള� പരിപാലന�ി�� സാധനസാമ�ിക� വിതരണം െച��തിനായി �ണി� െട�റി� �റ�

നിര�് േക�ാ�് െച� M/s േപാണി ഇല�ി��സിെ� െട�� അംഗീകരി�ക�ം നം. 1349 �കാരം സൈ� ഓ�ഡ�

ന��ക�ം െച�ി��്. സാധനസാമ�ിക�െട ലി�് പരിേശാധി�തി� േസാഡിയം േവ�� ലാ�് 70W, േസാഡിയം

േവ�� ലാ�് 100W എ�ിവ 100 എ�ം വീതം വാ�ിയി��്. സ.ഉ (ൈക) നം.22/2018/ത.സ�.ഭ.വ തി.14.02.2018

നം. ഉ�രവ് �കാരം ഊ�� ഉപേഭാഗം ��ത�� െമ��റി േവ�� ലാ�്, േസാഡിയം േവ�� ലാ�്, ൈഹ േവാ��്

ഇ�കാ�ഡസ�്  ലാ�ക� എ�ിവ �ാപി��തി�ം  മാ�ി  �ാപി��തി�ം  ഉ� േ�ാജ�ക� ഏെ���ാ�

പാടി�.  എ�.ഇ.ഡി  ലാ�ക�  മ�  ലാ�കെള  അേപ�ി�്  ആ��്  �ടിയ�ം  പരി�ിതി�്

ഹാനികരമ�ാ�വ�മായതിനാ�  ഊ��  ഉപേഭാഗം  �റ��  എ�.ഇ.ഡി  ലാ�ക��്  ��ഗണന  ന�ണെമ�്

��ത  ഉ�രവി�  നി�േ�ശി�ി��്.  ഉ�രവിെല  വ�വ�ക�  പാലി�ാെതയാണ്  ���ി

നട�ിയിരി��ത്.ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയി�  േമഖലാകാര�ാലയ�ി�  െകഎസ്ഇബി�െട  ൈലസ�സി

�േദശ�ാണ് �വ��ി നട�ിയത് എ�ം നിലവി��ായി�� െമ��റി േവ�� ലാ�്, േസാഡിയം േവ�� ലാ�്,

ൈഹ  േവാ��്  ഇ�കാ�ഡസ�്  ലാ�ക�  എ�ിവ  മാ�ിയി���മാണ്  െച�ി��ത്  എ�്  പറ���്.  എ�ാ�

പരാമ�ശ�ി� �ചി�ി�ി�� സ��ാ� ഉ�ര� പാലി�േ��ത് നഗരസഭ�െട ഉ�രവാദി�മാണ്. ആയതിനാ�

ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം ��ത��വ മാ�ി �റ� ഉപേഭാഗ��വ �ാപി�േ��താണ്.

6.  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ���ി  നി��ഹണം  ഏെ����തി�  ��്  അ�േ�ാ�  േമഖലയി�  െത��  വിള�്

പരിപാലനം െട�� �േഖന ഏെ���് നട�ിയി�� സ�കാര� ഏജ�സി �തിമാസം 2,37,000/- �പ നിര�ിലാണ്

���ി  നട�ിയി��ത്.  എ�ാ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ഏെ���തി�  േശഷം  2018-19  �  മി�  മാസ�ളി�ം

െതാഴിലാളിക�െട േവതനം , വാഹന വാടക എ�ീ ഇന�ളി� 3 ല�ം �പയി� അധികം െചലവ് വ�ി��തായി

കാ��. സാധനസാമ�ിക� വാ�ിയ വകയി� 9,51,000/- �പ�ം െചലവ് വ�ി��്.

മ�പടിയി� തെ� െത�� വിള�് പരിപാലന�ി� �ക അപര�ാ�മായതിനാ� നട�ാ� കഴിയിെ�� െട�റ�
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അറിയി�തിെന �ട���ായ െപാ�ജന ��ം പരിഹരി��തിനായാണ് അടിയ�ിര സാഹചര��ി� അ�േ�ാ�

േമഖലയി�  െത��  വിള�  പരിപാലനം  നഗരസഭ�െട  തെ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗെ�  ഏ��ി�ത്  എ�ാണ്

അറിയി�ി��ത്.  പരീ�ണാടി�ാന�ി� ൈവദ�തിവിഭാഗം  �വ��നേമെ��െ��ി�ം  ജീവന�ാ�െട

അപര�ാ�ത�ം �വ��ന േമഖല� �റ�� �വ��ിയായതിനാ�ം വിജയകരമായി ���ിയാ�വാ� ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ി� കഴി�ി�ി�.

    െത��വിള�്  പരിപാലനം  ഏെ���്  നട�ിലാ�ിയ�മായി  ബ�െ��്  േമ�  പറ�വ�്  വിശദീകരണം

ലഭ�മാ��തിനായി  ന�കിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  (നം.33/16.03.2020)ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടി  ���മാ�ം

അംഗീകരി�വാ�  സാധി�കയി�.  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെല  താ�കാലിക  ജീവന�ാ�െട  േസവനം

ഉപേയാഗി�െകാ�്  ഡി�ാ��്െമ�ലായി  െത��വിള�്  പരിപാലനം  നട��തിനാണ്  തീ�മാനി�െത�ി�ം

അ�കാരം  െച�ാെത  ���ി  കരാ�കാരെന  ഏ�ി�ിരി�കയാണ്  െച�ി��ത്.  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെല

താ�കാലിക ജീവന�ാ�ം സാമ�ിക�ം ഉപേയാഗി�് ���ി നട�ാ� കഴിയാ� പ�ം അ�േ�ാ� േമഖലയിെല

െത��വിള�  പരിപാലന�ിെ�  നി��ഹണ�ി�  നി�ം  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  പി�മാേറ�തായി��.

ആയതി�പകരം ൈവദ�തിവിഭാഗം ഉപകരാ� ന�കി ���ി നട�ിയ� �ലം �� വ�ഷേ��ാ� െചലവ് ��ക�ം

നഗരസഭ�്  ന�ം  സംഭവി�ക�ം  െച�.  െത��വിള�്  പരിപാലന�മായി  ബ�െ��്  നിലവി��

മാ��നി�േ�ശ��  �ത�മായി  പാലി��തി�ം  ൈവദ�തിവിഭാഗം  വീ�  വ��ിയി��്.  ആയത്

ഒഴിവാ�ാമായി��. ഈ വിഷയ�ിേല�് അധികാരിക�െട �� �ണി��.

1-26   കാലാവധി��ി� �മീകരി�ാ� ����ക��് പിഴ�ലിശ ഈടാേ��താണ്

    െക.എഫ്.സി.  വാല�ം1ആ��ി�ി�  99  �കാരം  അ�വദി��  ����ക�  ജി.ഒ(പി)നം.419/11ഫി�  തീയതി

4.10.11 ഉ�രവ�സരി�് �ക ൈക��ി ��് മാസ���കം �മീകരി�ിെ��ി� �ക പി�വലി� തീയതി �ത�

ഈടാ�� തീയതി വെര�� കാലയളവിേല�് 18% പലിശ ഈടാേ��താണ്. ൈവദ�തിവിഭാഗ�ിെ� 2018-19

വ�ഷെ�  ഓഡി�മായി  ബ�െ��്  അ ഡ�ാ�സ്  രജി��,  ബ�െ��  ഫയ�ക�  എ�ിവ  പരിേശാധി�േ�ാ�

���റായി  അ�വദി�  താെഴ�റ��  �കക�  കാലാവധി  കഴി�  േശഷമാണ്  �മീകരി�െത�ി�ം  പിഴ�ലിശ

ഈ ടാ�ിയതായി കാ��ി�. 3.3.20െല നം.17 ഓ ഡി�് എ�ക�യറി�് ന�കിയ മ�പടി ��ികരമ�.

ഫയ� ന��
ആ��് ഏതാവശ��ിന്

���� അ�വദി� എ�ത്

�ക/പി�വലി�

വിവരം

�മീകരി�

തീയതി/അഭി�ായം

ഡി.എസ്.സി.എം

െസ�4072/16

�ലി േമാ� േജാസഫിന്

േസാളാ��ാ�് േമ��ര

��ിയാ���മായി

ബ�െ�� മീ�ിംഗ്

െചല�ക��ായി

അ�വദി�ത്

₹25.000

(വൗ.നം105/20.02.19)

വൗ�� നം 17 /

04.07.19

₹34,000

െചലവായതി�

അധിക�ക(₹9 000)

അ�ജ�് െച�.
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ഇ1/7352/16

�ീ.�സാദ്.പി�്

അടിയ�ിരാവശ��ിനായി

അ�വദി�ത്

₹25,000

(വൗ.45/14.07.17)

വൗ�� നം 34/14.01.20

₹44,427െചലവായതി�

അധിക�ക

(₹19,427) അ�ജ�്

െച�.

ഇ.എസ്എസ്

/5524/18

എ�.ഷമീറിന് സ�േ�ഷ

നിെല അടിയ�ിരാവശ�

�ിനായി അ�വദി�ത്

₹25,000

(വൗ.നം 69/20.10.18)

വൗ�� നം82/25.03.19

₹27,504

െചലവായതി�

അധിക�ക (₹2504)

അ�ജ�് െച�.

േമ��കക�െട നിയമ�കാര�� പിഴ�ലിശ ഈടാേ��താണ്.

1-27   U.G.Cable - വാ�� - നടപടി�മ�ളിെല അപാകതക�

    ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� നട�വ�� ഫീഡ�ക� ത�ി� ഇ�� ലി�ി�്  സംവിധാനം ഏ�െ����തിനായി

U.G.Cable  വഴി  ബ�ി�ി��തിനായി  അ��  ഒ�  വ�ഷേ��്  5000  മീ��  11  KV  XLPE  U.G.Cable

ആവശ�മായി  വ�െമ� N.G.Manoj,  Sub  Engineer-െ� 15.12.2017-െല  submission-െ� അടി�ാന�ി� M/s

Traco Cable Co. Ltd.-� നി�ം വൗ�� നം.81/23.10.2018 �കാരം 61,73,896/- �പ െചലവഴി�് 5000 മീ�� UG

Cable  വാ�ിയി��്.  ഫയ�  നം.  ED1-7794/17  പരിേശാധി�തി�  നി�ം  താെഴ  െകാ��  �കാരം  േകബി�

ലഭി�ി��്.

INVOICE NO. & DATE QUANTITY

110315/11.09.2018 1011

110316/11.09.2018 983

110317/11.09.2018 999

110318/11.09.2018 1035

110319/11.09.2018 972

ആെക 5000

    U.G.Cable വാ��മായി ബ�െ��് വിവിധ വിഷയ�ളി� വിശദീകരണം/മ�പടി ന�േക�താെണ�ാവശ�െ��്

ന�കിയ ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  (നം.42/19.03.20)  ��ികരമായ മ�പടിെയാ�ം തെ� ലഭി�ി�.  വിശദാംശ��

താെഴ േച���;

1. കഴി� 3�ത� 5 വെര വ�ഷ�ളിെല ഉപേഭാഗ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് പ�ിക ത�ാറാേ��െത�് Store

Purchase Manual നി��ഷി���്. Priced Store Ledger Page No.59 �കാരം സാ��ിക വ�ഷാദ�ം 2286 മീ��
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േകബി� ��ിരി�് ഉ�്. �ടാെത സാ��ിക വ�ഷാവസാനം 5113 മീ�� േകബി� അവേശഷി��താ�ം കാ��.

ഇതി� നി�ം സാ��ിക വ�ഷ�ി� 2173 മീ�� േകബി� മാ�മാണ് ഉപേയാഗി�െത�് കാണാം {(2286+5000)-

5113=2173}.  ����ി�  സാ��ിക  വ�ഷാദ�ം  സംഭരണ�ി  ��ായി��  അളവിെ�  അ�േപാ�ം  ഓഡി�്

വ�ഷം  ഉപേയാഗി�്  തീ��തായി  കാ��ി�.  േ�ാ�ിെ�  ആവശ�കത  നി��യി��തി��  ശാ�ീയ

പഠന�ിെ�  അഭാവം  ഈ  വിഷയ�ി�  നിഴലി���്.  വാേ��  േകബിളിെ�  അളവ്  നി�യി��തിന്

മെ�െ��ി�ം മാനദ�ം പി��ട��താ�ം കാ��ി�. �ടാെത ഓഡി�് എ�ക�യറി�് മ�പടിയായി ഹാജരാ�ിയ

Traco Cable-െ� 05.02.2020-െല Offer letter-�കാരം വിതരണം െച�� സാമ�ിക��് 18 മാസെ� ഗാര�ിയാണ്

�ാപനം  വാ�ാനം  ന���ത്.  അതിനാ��െ�  സമീപ  ഭാവിയി�  ഉപേയാഗമി�ാ�  സാമ�ിക�  ��ത�

സംഭരി��തി�െട �ാപനം ന��� ഗാര�ി ന�െ�ടാ� സാധ�ത��്.

2.  Store  Purchase  Manual  ഖ�ിക 9.22  �കാരം  സം�ാന സ��ാ� �ാപന��/വ��ക�, െപാ�േമഖലാ

�ാപന��  എ�ിവ  ഉ�പാദി�ി��  ഉ�����  ഉ�പാദനം  �ട�ി  5  വ�ഷ�ി��ി�  െട��

നടപടി�മ�ളി�ാെത വാ�ാ� അ�മതി  ന����്.  ഓഫീസ്  �റി�ക� �കാരം  ഈ വിഷയ�ി� വ��ത

വ��ണെമ�് െസ�� അസി��് നി�േ�ശി�ി��െവ�ി�ം �ാപന�ി� നി�� വിശദീകരണം ലഭി�തായി

കാ��ി�.  ഈ  വിഷയ�ി�  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  മ�പടി  ലഭി�ി�.  �ാപന�ിെ�  website

പരിേശാധി�തി�  നി�ം  �ാപനം  1964-�  �ാപിതമായതാെണ�്  കാ��.  െട��  നടപടി�മ�ളി�ാെത

�ാപന�ി� നി�ം സാമ�ിക� വാ��തി�� ആ����ം അതിനാ��െ� ഇ�ാ�താണ്.

3.  ഫയലി�നി�ം  2018  ഏ�ി� 10-ാം  തീ�തി  �ടിയ  ക�ാളി�ി  െട�ി�്  ക�ി�ി�െട  പരിേശാധനാ  റിേ�ാ��്

ലഭി�ക��ായി.  ���  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�  ക�ാളി�ി  െട�ി�്  ക�ി�ി  �പീകരി�തിെ�

ഉ�രവ് ഹാജരാേ��താെണ�് ഓഡി�് എ�ക�യറിയി�െട ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം 30.01.2019-� െട�ി��

ക�ി�ി �ന:സംഘടി�ി�െകാ�� ഉ�രവാണ് ഹാജരാ�ിയി��ത്.

4. ഫയലി� നി�ം ലഭി� Material Quality Inspection Committee-�െട Physical & Visual Inspection Report -�

ഒരാ� മാ�മാണ്  ഒ�െവ�ിരി��ത്.  പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ ഇന�ിെ� വിവരം േച�� കാ��മി�.

��ത  ക�ി�ി�െട  ഘടന,  �പീകരണ  ഉ�രവ്  എ�ിവ  ഹാജരാേ��താെണ�ാവശ��ം  ഓഡി�്

എ�ക�യറിയി��ായി��െവ�ി�ം മ�പടി ന��ക��ായി�.

    േമ� വിഷയ���� വ���ം  ��ിസഹ�മായ മ�പടിക�െട  അഭാവ�ി� െചല��ക 61,73,896/-  �പ

തട�െ����.

1-28   േജാലി വിഭജന�ിെ� അഭാവം-

    ഏെതാ� �ാപന�ിെ��ം ��ധാന ��ിയകളി� ഒ�ാണ് േജാലി  വിഭജനം.  �വ��ന��, ഫല��,

അധികാര�ിെ�  പരിധിക�  എ�ിവ  നി�വചി�ക  എ�താണ്  ഫല�ദമായ  െഡലിേഗഷെ�  ചില  തത���.

എ�ാ�  ഇ�രെമാ�  �മീകരണ�ിെ�  അഭാവം  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�,  �േത�കി�്  സാേ�തിക  വിഭാഗം

ഉേദ�ാഗ��െട�ം  ജീവന�ാ�െട�ം  േമഖലയി�  വളെര  �കടമായി  കാ���്.  അപകട  സാ��ത  ഏെറ��

ൈവദ�തി  േമഖലയി�  കാര��മത�ം  ഉ�പാദന�മത�ം  ൈകവരി��തി�ം  ഉ�രവാദി���  �ത�മായി

നി��ഹി�െ��� എ�് ഉറ�ാ��തി�ം �ത�മായ േജാലിവിഭജനം ഏെറ �ധാനമാണ്.
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    ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെല  സാേ�തിക  വിഭാഗം  ജീവന�ാ�െട/ഉേദ�ാഗ��െട  േജാലിവിഭജനേരഖ

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ഉെ��ി�  പക��്  ഹാജരാേ��താെണ�ാവശ�െ��്  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്

(നം.45/11.5.20)  മ�പടിയായി,  04.05.2020-�  �റെ��വി�  ഉ�രവാണ്  ഹാജരാ�ിയിരി��ത്.  ഇതിന��ം

ഓഡി�് വ�ഷ�ി� ഇ�ര�ി�� ഒ� �മീകരണ�ം ഇ�ായി�� എ� തെ�യാണ്.

    ഈ വിഷയ�മായി  ബ�െ��്  ESS-4429/18  നം.ഫയ� പരിേശാധി�തി� നി�ം ലഭ�മായ താെഴ  െകാ��

വ�തക� േമ� പരാമ�ശി� തര�ി�� �മീകരണ�ിെ� അഭാവ�ിന് ഉദാഹരണമായി കാണാ��താണ്.

    േകാ��േറഷെ� 110 KV സ�േ�ഷെ� നം.2 �ാ�േ�ാ�മറിെ� സ�ക��് േ��റിെല ഗ�ാസ് �ഷ� �റ �്

വ���മായി  ബ�െ��്  പരിേശാധന�ം  ഗ�ാസ്  റീ-ഫി�ി�ി�മായി  M/s  JALK  Electrical  Enterprises,

Venjavoodu,  Sreekaryam  P.O.,  Thiruvananthapuram  എ�  �ാപനെ�  �മതലെ���ിയതിെന  �ട��്

18.09.2018-ന്  �ാപന�ിെ�  സാേ�തിക  ഉേദ�ാഗ��  സ�ക��്  േ���  പരിേശാധി�ക�ം  അപാകതക�

പരിഹരി�ക�ം െച�തിന് �ാപന�ിെ� 31.07.2018-െല ഇ�േവാ�സ് നം. JALK-006 �കാരം 47,200/- �പ

ആവശ�െ��ക�ം വൗ�� നം. 79/21.08.2018 �കാരം �ക ന��ക�ം െച�ി��്.

    SFC  സ�ക��്  േ��റിെ�  ഗ�ാസ്  �ഷ�  �റ�വ��തായി  സ�മിഷനി�െട  �ീ.�ാ�ലി  േജാസഫ്,

അസി.എ�ിനീയ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� അറിയി��ത് 17.07.2018-നാണ്. എ�ാ� �ീ.�ാ�ലി സ�മിഷ�

ന���തിന് ഏകേദശം ഒ� മാസ�ി� ���തെ� അതായത് 23.06.2018-ന് SF6 Breaker-െ� സ��ീസി�മായി

ബ�െ��്  ഇ-െമയിലി�െട  നട�ിയ  അേന�ഷണ�ിന്  M/s  Jalk  Electrical  Enterprisesമ�പടി  ന�കിയി��്.

േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�  നി�ം  ഇ�ര�ി��  ക�ിടപാ�ക�  �ാപന�മായി  നട�ിയതായി

ഫയലി�നി�ം കാ��ി�.

    േ�ഷ�  എ�ിനിയ��്  ഏകപ�ീയമായി,  ഇല.എ�ിനീയ�െട�ം  ഭരണവിഭാഗം  തലവനായ

അസി.െസ��റി�െട�ം അ�വാദമി�ാെത ക�ിടപാ�ക� നട��തിന് അ�മതി�േ�ാ എ� േചാദ��ിന് സബ്

േ�ഷനി��ാ��  വളെര  അടിയ�ിരമായി  പരിഹരിേ��  അപാകതയായതിനാലാണ്  തകരാ�  ��യി�െ��

ഉടെന 23.06.2018-ന്  ക�നികളി� നി�ം ക�േ�ഷ� ആവശ�െ��െത� മ�പടിയാണ്  ലഭി�ത്.  എ�ാ� താെഴ

േച�� വിവര�� പരിേശാധി�ാ� ഈ ��ാവം ശരിയെ��് കാണാം.

Jalk  Electrical  Enterprises-ന്  ഇ-െമയി�

അയ� തീ�തി
23.06.2018

അസി.എ �ിനീയ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്

സ�മിഷ� ന�കിയ തീ�തി
17.07.2018

Jalk  Electrical  Enterprises-പരിേശാധി�്

തകരാ� പരിഹരി� തീ�തി
18.09.2018

    �ാപന�ിന് ഇ-െമയി� അയ�് ഏകേദശം 3 മാസ�ി�േശഷമാണ് അപാകത പരിഹരി�ിരി��ത്.
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    ഉ�രവാദി��� ജീവന�ാ��് ൈകമാ�ക�ം അവ��് ആവശ�മായ അധികാരം ന��ക�ം െച�ക എ�ത്

�ാപന�ിെ�  �വ��ന��  �ത�മാ�ം  കാര��മമാ�ം  നി�വഹി�െ���തിന്  ആവശ�മാണ്.  �ത�മായ

അധികാരപരിധി നി�യി�് െകാ����ം �ാപന�ിെ� �ഗമമായ �വ��ന�ിന് സഹായകമാ�െമ�തിനാ�

ഈ വിഷയ�ിേല�് അധികാരിക�െട സത�ര �� �ണി��,

1-29   ഇല�ി�� ഇ��െപ��െട നി�േ�ശ�� പാലി��ി�

    2018-19 വ�ഷെ� ഇ��െപ�െ� ഭാഗമായി അശ�ിനി ജം�ഷനിെല 110 െക വി സ�േ�ഷനി� നട�ിയ

പരിേശാധന�്  േശഷം  ന�കിയ  ബി3-11904/17.2.19  നം  ക�ി�,  സ�േ�ഷനി�  പരിഹരിേ���

അപാകതകെള  സംബ�ി�്  ഇല�ി��  ഇ��െപ��െട  ചില  നി�േ�ശ��  ഉ�െ���ിയി��.     എ�ാ�,

ക�ി�  പരാമ�ശി�  നി�േ�ശ�െളാ�ം  പാലി�തായി  ഓഫീസ്  ഫയലി�  േരഖെ���ിയി�.  പവ�

�ാ�േ�ാ�മ�ക��ിടയി�  ഫയ�  വാ�  നി��ിേ��ത്  �ധാനെ��  നി�േ�ശമായി  �േ�ാ�  വ�ി��.  ഇത്

സംബ�ി�്  കാര�ാലയ�ി�  നി�ം  െക.എസ്.ഇ.ബി�്  ക�യ�ി�െ��ി�ം  പി�ീട്

�ട�നടപടികെളാ���ായി�ി�.  2018-19  സാ��ിക  വ�ഷം  ഇ��െപ��  നട�ിയതിന്  76405/-�പ�ം,

(െച�്  നം.  891469/  17.12.18).  2019-20�  84275/-  �പ�ം  ഇല�ി��  ഇ��െപ��ിന്  ന�കിയി��്.

വ�ഷാവ�ഷം  ഇ��െപ��  ഫീസ്  ഒ��ക�ം  ഇ��െപ�േറ�ി�  നി�ം  നി�േ�ശി��  മാനദ���

പാലി�ാതിരി�ക�ം െച��ത് വ��ിെ� താ�പര����് വി��മാണ്.

1-30   ൈവദ�തി വിഭാഗം - ഔേദ�ാഗിക ആവശ�����ാെത �േഹാപകരണ�� വാ�ിയത്

2018-19  സാ��ിക  വ�ഷ�ിെല  േ�ാ�്  രജി��  പരിേശാധി�േ�ാ�  താെഴ  േച��  �കാരം  അസി��്

െസ��റി�െട ക�ാ�േ��ിേല�് �േഹാപകരണ�� വാ�ിയതായി കാ��.

�മ
നം.

ഇ�േവാ�സ്

നം.
ഇനം �ക

1 647/30.7.18 ബ��് & മ�് -1+1 135
2 105323/30.7.18 ട��ി -2 256

3 31/7.6.18
വിജിഎ സ�ി�് - 1

വിജിഎ േകബി� - 2
860

4 1390/19.12.18

ക���� - 1

ലാേ�ാ�് - 1

�ി�� - 1

44200

38557.62

9500
5 21.3.18 ലാ�്േടാ�് ,ബാ��െ�െട 57450
6 8299/12.10.18 ലിയാ �ം �േ� 120

7
ഇ�ടീരിയ�
അേ�ാ��റി

ക��� വ��് 4200

8 1545679/28.6.18 അക�ാഗാ�ഡ് വാ�� പ�രിഫയ� 12790

9
പി�ാ�ി�ി� /
20.11.18

േസാണി എ�ഇഡി ടിവി

�ി�ജ്

45800

14100

10 പി�ാ�ി�ി� എയ� ക�ീഷണ�- 1 31900
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17599/21.6.18

എയ� ക�ീഷണ�- 1

െ�ബിൈലസ�- 2

വാഷിംഗ് െമഷീ� - 1

െ�ബിൈലസ� - 1

മി�ി ബ��ൈ� �െപ�ാ-1

40900

3800

16900

1400

4800

11 4825/6.6.18

ൈമേ�ാെ��് േ�ാളി -1

ഇ�െവ��� -1

ആേരാ� - ബാ�റി

േഹെവ�സ് വാ�� ഹീ��-1

ദി�െട�് മീ�� േബാ�് -1

ഡിബിേബാ�ഡ് േഹെവ�സ്1

വയ� ൈഫേ�ാസ്-2

വയ� േപാളികാബ് -4

RCCB- ANCHOR-1

Isolator-ANCHOR-1

വാ�� േ�ാെസ�്- 1

�ഷ് ടാ�് -1

സീ�് കവ� -1

ജിഎസ് ടി

1177.97

4322.03

12890.63

6648.44

7788.14

10161.02

8037.46

9759.66

3254.24

1203.39

2915.25

1483.05

1101.69

14687.64

12 ബി-55/8.6.18

�ീ� അലമാര- 1

ൈഹ ബാ�് റിേവാ�വി�് െചയ� -1

ടിവി �ാ�് - 1

�ഡ� േടബി� -1

എ�േസാ�ി� ഡ�േറാ��് -1

ജിഎസ് ടി

9250

4500

5250

3600

8900

5670

13 617365/23.5.18

ഗ�ാസ് സിലി�� -1

െഡേ�ാസി�്

ഇ��േലഷ�

672.59

1450

206.50
14 522/3.9.18 �ഡ� േടബി� -1 2360
15 െക2599/10.10.18 ഓഫീസ് േമശ -2 53500
16 8861/3.9.18 ഡ�് ബി� -1 135
17 3.9.18 ��േലാ� മാ�് - 2 619
18 3.9.18 മാ�് 198

19
9253/3.9.18

9227/3.9.18
ട��ി - 4+2 1160
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20 എ334/3.9.18
ദിവ�ം െടലിബാ�് പാനേസാണി�് േഫാ� KX-
TSC-60

1100

21 3751/3.9.18

െപ� �ാ�് - 1

െപ� �ാ�്- 1

േപ�� െവ��്- 2

1/3എസി ��്- 4

ടീ േകാ��- 1

സ�� ഹാ�് വാഷ്-2

ഹാ��ി�്-2

േടായ��് �ീന�-1

എസി േടായ��് �ാെ��്-1

ല�് േസാ�്- 2

ൈലേസാ� േ�ാ� �ീന�-1

എടിഎം കാ�ഡ് േഹാ�ഡ�-1

എടിഎം കാ�ഡ് േഹാ�ഡ� (മാ��്)- 1

225

275

300

100

100

150

160

75

110

56

85

60

135

22 535/5.9.18

�ീ� അലമാര-1-7600

�ീ� അലമാര-1- 4400

ജിഎസ് ടി-18%-2160

14160

23 24670/12.1018 കാ�െപ�് 35

24 2296/31.10.18 എയ� ക�ീഷണ� &- 2 െ�ബിൈലസ� 94600

25 3187/22.1.19 എയ� ക�ീഷണ� - 3 + െ�ബിൈലസ� 1,52700
26 18876/23.6.18 ൈമേ�ാേവവ് ഓവ� 7500
28 ഇ7-6886/18 ക�ിജ�് ഇന�� 4126
29 3392/9.7.18 േലാ ��്സ്,+െകഎസ്ആ� 1690

30 4926/29.12.18
േലാ ��്സ്,േകരള േഷാ�്സ് &കേമ�ഷ��
എ�ാ. ആ�്&��സ്

250

ആെക 719584.35

വ��ിപരമായ  ആവശ����ായി,  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  ഫ�്  7,19,584/-�പ  െചലവഴി�തിന്  �േത�ക

സ��ാ� അ�മതി േനടിയി�െ��ി� ആയതിെ� പക��് പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�വാ� ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം

ഓഡി�ിന്  സമ��ി�ക��ായി�.  ഇ�ാരണ�ാ�  ഇതിനായി  െചലവഴി�  7,19,584/-�പ  താ��ാലികമായി

തട��ി� വ��.

1-31   2001-02 വെര�� ൈവദ�തി �ടി�ിക ഈടാ��ത്

ഇ4-(ബി)-6226/15

2018-19  സാ��ിക  വ�ഷെ�  ൈവദ�തി  ഡ��ി  അടവാ�ിയതിെ�  �തിമാസ  പ�ികക�  പരിേശാധി�തി�

2001-2002  വെര��  ൈവദ�തി  �ടി�ിക  ആെക  2,86,563/-�പ  ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം  ഈടാ�ിയതായി
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കാ���്.  3/2001വെര�ം  2001-02  വ�ഷെ��ം  എ�  �ക  ൈവദ�തി  �ടി�ിക  ഇനി�ം  ഈടാ�വാ�

ബാ�ി��്  എ�ം  നാളി�വെരയായി  എ�  �ക  ഈടാ�ിെയ�ം  2001-02  സാ��ിക  വ�ഷ�ിന്  േശഷം

ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം  ഈടാ�വാ��  ൈവദ�തി  ചാ��്  ബാ�ി�േ�ാെയ�ം  ഉെ��ി�  �ക

എ�യാെണ���  വിവര��  സംബ�ി�  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  ലഭി�  മ�പടിയി�,  മാ��്  2003  വെര

ൈവദ�തി  ചാ��ിന�ി� 3,87,63,916/-  �പ �ടി�ികയിന�ി� ലഭി�വാ��്  എ�ം ഇത്  �ടാെത,  2003ന്

േശഷ��  കാലയളവി�,  െത�വ്  വിള�്  ൈവദ�തി  ചാ��്  ഇന�ിെല  3,96,97,795/-�പ��െ�െട  �േപാ�്

ബി�ിംഗി�  7,91,52,608/-�പ  �ടി�ിക  ബാ�ി��്  എ�ം  അറിയി�ി��്.  ഒ�  ഉപേഭാ�ാവ്,  പിഴയട�ം

അടവാേ��  തീയതി�ം  കഴി�്  യഥാസമയം  ൈവദ�തി  ചാ��്  അട�ാതി��ാ�,  ടിയാ��  ൈവദ�തി

കണ��  വിേ�ദിേ��താെണ�്  െക  എസ്  ഇ  ആ�  സി  2014  സൈ�  േകാഡ്  െസ��  139(2)�

േരഖെ���ിയി��്.  അ�ര�ി�  വിേ�ദി�െ���  ൈവദ�തി  കണ��,  ഉപേഭാ�ാവി�  നി�ം  �ടി�ിക

���മാ�ം  പിഴ  സഹിതം  ഈടാ�ിയതിന്  േശഷമാണ്  വീ�ം  �ന�ാപി�്  ന�േക�ത്.  അതിനാ�  തെ�

ൈവദ�തി  ചാ��് �ടി�ിക വേര�തായ സാഹചര���ാ��ി�.  ൈവദ�തി  കണ�െ� ഉടമ�ാവകാശം മാ��

അവസര�ി�ം,  അട�ാ��  �ടി�ിക  ���മാ�ം  അട�  തീ��തിന്  േശഷമാണ്  ഉടമ�ാവകാശം  മാ�ി

ന�േക�ത്.     2001-02  �ത�  യഥാവിധി  �ടി�ിക  �ക  ഈടാ��തി�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  ഭാഗ�്

അലംഭാവ��ായി  എ�്  ഓഡി�്  നിരീ�ി��.  �ടി�ിക  �ക  ഈടാ�വാ�  ഫല�ദമായ  നടപടിക�  എ��ം

േവഗം ൈകെകാേ��താണ്.

1-32   ൈവദ�തി വിഭാഗം ജീവന�ാ��് മഴേ�ാ�ക� വാ�ിയത്

ഇ ഡി 1-4447/18

    ഓഗ�് 2018� േകരള�ി��ായ �ളയേ�ാട�ബ�ി�് ൈവദ�തവിതരണ തട��� നീ��തിന് ഫീ�ഡ്

ജീവന�ാ�,  അസി��്  െസ��റി,  എ�ിനീയറിംഗ്  വിഭാഗ�ിെല  ജീവന�ാ�  എ�ിവ��്  മഴയ�്  ���ി

െച��തിനായി 120 മഴേ�ാ�ക� വാ��തിന് േമയ�െട ���� അ�മതി േന�ക�ം 99,950/- �പ െചലവ് െച�്

മഴേ�ാ�ക�  വാ�ക�ം  െച�ി��്.  പി�ീട്,  61/8.10.18  നം  തീ�മാന  �കാരം  കൗ�സി�  ഈ  െചലവ്

അംഗീകരി�ി��്. വാ�ിയ മഴേ�ാ�ക� േ�ാ�ിെല��് ജീവന�ാ��് വിതരണം െച�ി��്.

    െകഎസ്ഇആ�സി,  ���  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്  േവ�ി  �റ�ിറ�ിയ  ശ�ള  പരി�രണ

ഉ�ര�കളി� മഴേ�ാ�് അലവ�സിന് �ക അ�വദി�ി�ി�. സ��ാ� ഉ�ര�ക� �കാരം മ�് ചില വ��ക��്

മഴേ�ാ�് അലവ�സിനായി ഒ� ജീവന�ാരന് 300/-�പ മാ�മാണ് അ�വദി�ി��ത്. അലവ�സിന് പകരം വ��്

േനരി�് ഒരാ��് മഴേ�ാ�് വാ�ി ന��വാ� വ�വ� െച��ി�. േമ�പറ� ഫയലി� വൗ�� ന�� 66/9-2018

�കാരം ഒ� മഴേ�ാ�ിന് ജിഎസ് ടി ഉ�െ�െട 832.92 �പ െചലവ് െച�ി��്.െചലവ് നട�ിയതിന് ആധാരമായി

സ.ഉ(സാധാ)നം.  2221/18/തസ�ഭവ/10.8.18ഉ�രവാണ്  അവലംബമായി  സ�ീകരി�ി��െത�ാണ്  മ�പടി

ന�കിയി��ത്.  എ�ാ�, ��ത ഉ�രവി� �ളയബാധിത�െട �നരധിവാസ�ിന് േവ�ി�� െചലവിനാണ്

യേഥ�ാ�മതി ന�കിയി��ത്.
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മഴേ�ാ�ക� വാ�ിയതി�� െചലവ്  �േത�ക ഉ�രവ്  �കാരം  �മീകരി�ി�െ��ി� ആയതിെ� വിവര��

ഓഡി�ിന്  ന��വാ�  ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം  ലഭ�മായി�.  ���  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്

ശ�ളപരി�രണ�ം  മ�്  അലവ��ക�ം  െക  എസ്  ഇ  ആ�  സി  �ഖാ�ിരം  �േത�ക  ഉ�രവായാണ്  സ��ാ�

അ�വദി��ത്.  നാളി�വെര��  ശ�ളപരി�രണ  ഉ�ര�കളി�  മഴേ�ാ�ക��്  �േത�ക  അലവ�സ്

അ�വദി�ി�ി�. വ��ിെ� �ഗമമായ നട�ി�ിനായി അവശ�ം േവ� അലവ��ക� ലഭ�മാേ��തിന് വിഷയം

സ��ാരിെ��ം  െക  എസ്  ഇ  ആ� സി  �െട�ം  ��യി� െകാ� വ��തിന്  ഭരണക��ാ�� ഉചിതമായ

നടപടിക� സ�ീകരി��താണ്.

1-33   ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗം 2018-19 വ�ഷം െസ��3,െസ��4 ഇന�ളി�
അടവാ�ിയ ഡ��ി�െട വിശദാംശ��

ഇ4(ബി)-6226/15

�മ

നം.
കാലയളവ്

അടേ�� �ക

െസ�� 3,4

���� അട� �ക

(െസ��3,4 )
പി�ീട് അട�ത് ആെക/െച�് നം.

1      2 3 4 5 6

1 4/2018
7,76,676/-

89,99,376/-

3/18� ബാ�ി

24,00,000

+ 6,40,000/-

88,00,000/-

729342/ 25.5.18

2 5/2018
7,83,815/-

91,78,447/-

7,00,000/-

81,00,000/-

88,00,000/-

729419/ 21.6.18

3 6/2018
7,21,567/-

82,63,923/-

7,00,000/-

81,00,000/-

88,00,000/-

729519/ 23.7.18

4 7/2018
6,51,080/-

73,80,791/-

7,50,000/-

87,00,000/-

23,23,804/-

(729661/11.9.18)

88,00,000/-

729614/ 29.8.18

23,23,804/-

(729661/11.9.18)

5 8/2018
6,42,982/-

72,31,424/-

7,50,000/-

87,00,000/-

94,50,000/-

729677/22.9.18

6 9/2018
6,70,189/-

76,56,466/-

7,50,000/-

87,00,000/-

94,50,000/-

729775/24.10.18

7 10/2018
6,83,603/-

77,55,183/-

7,50,000/-

87,00,000/-

94,50,000/-

729867/23.11.18
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8 11/2018
7,07,793/-

81,30,702/-

5,00,000/-

36,00,000/-

41,00,000/-

891481/18.12.18

9 12/2018
7,31,911/-

84,27,464/-

5,00,000/-

36,00,000/
            

41,00,000/-

891550/21.1.19

10 1/2019
6,80,019/-

77,46,565/-

7,50,000/-

87,00,000/-

94,50,000/-

891657/19.2.19

11 2/2019
7,00,967/-

80,04,907/-

7,50,000/-

87,00,000/-

53,19,588/-

(891760/28.3.19)

94,50,000/-

891737/19.3.19

53,19,588/-

(891760/28.3.19)

12 3/2019
7,62,425/-

88,41,664/-

7,00,000/-

81,00,000/-

88,00,000/-

891864/26.4.19

ആെക 10,61,29,939 9,94,50,000/- 7643392/-
10,70,93,392

963453/-(അധികം)

             ആെക അട�ത്     – 10,70,93,392/- (99450000 + 7643392)

ഡ��ി �ക ആെക അടേ��ത് -- 10,61,29,939/-

                 അധികം അട�ത് -- 9,63,453/-

            അധികം  അട� �ക 9,63,453/-�പ 2019-20  വ�ഷ�ി� അടവാേ�� ഡ��ി  �കയിേല�്

�മീകരിേ��താണ്.

1-34   2018-19 വ�ഷം 110െകവി,33െകവി- �സരണ ന�ം - വിശദാംശ��

     സബ് േ�ഷനി� നി�ം ലഭ�മായ റിേ�ാ��് �കാരം 2018-19 വ�ഷം 110െകവി, 33െകവി- �സരണ ന�ം

വിശദാംശ��
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ഫീഡ� േപര്

ൈഫന�

റീഡിംഗ്

ൈവദ�തി

(�ണി�്)

31.3.19

ഇനീഷ��

റീഡിംഗ്    ൈവദ�തി

(�ണി�്) 31.3.18

വ�ത�ാസം x

എംഎഫ്

ഉപേഭാഗം

ആെക

110െകവി െകഎസ്

ഇബി നി�ം ലഭി�

ൈവദ�തി                

28,63,218 23,39,975 5,23,243x200 10,46,48,600

ആെക 10,46,48,600

�മ

നം.

11െകവി

�റേ���

ഫീഡ� േപര്

എന�ജി

െകഡ��എ�്

31.3.19

എന�ജി

െകഡ��എ�്

31.3.18

വ�ത�ാസംx

എംഎഫ്

ഉപേഭാഗം

ആെക

1
110െകവി SS

രാമനിലയം
44,180 40,697 3,483x2000 69,66,000

2 എം ഓ േറാഡ് 1,24,893 1,12,593 12,300x1000 1,23,00,000

3 േകാ��റം 46,354 39,120 7,234x2000 1,44,68,000

4 െച��ാവ് 51,356 48,159 3,197x2000 63,94,000

5 െഷാ��� േറാഡ് 73,377 70,042 3,335x2000 66,70,000

6 ഡിഎ�് 1,06,124 96,346 9,778x1000 97,78,000

7 ഈ�് േഫാ��് 97,878 86,575 11,303x1000 1,13,03,000

8
33െകവി SS

മിഷ� ക�ാേ��്
58,220 47,661 10,559x1000 1,05,59,000

9 െവളിയ�� 59,948 52,038 7,910x1000 79,10,000

10 ���േ�രി 54,476 44,982 9,494x1000 94,94,000

11 പറവ�ാനി 51,600 43,453 8,147x1000 81,47,000

12 സബ് േ�ഷ� 353.11 334.18 18.93x1000 18,930

13 ആെക 10,40,07,930

    2018-19�  െകഎസ്ഇബിയി�  നി�ം  േകാ��േറഷെ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിേല�്  10,46,48,600  �ണി�്

ൈവദ�തി ലഭി�ി��താ�ം, വിവിധ ഫീഡ�ക� വഴി 10,40,07,930 �ണി�് ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ���് വിതരണം
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െച�താ�ം �കളി� േച�� പ�ികയി� നി�ം വ��മാ��. ഇത് �കാരം യാ�ഡ് േലാ�് 0.61 ശതമാനമാെണ�്

കണ�ാ�ാ��താണ്.

     10,46,48,600 - 10,40,07,930 ---- 6,40,670

6,40,670 / 10,46,48,600 x 100% ---- 0.61%

എ�ാ�,  താെഴ  േച��  പ�ിക  �കാരം  2018-19�  െകഎസ്ഇബിയി�  നി�ം  െമാ�ം  ലഭി�  ൈവദ�തി

15,65,69,000  �ണി�ായി  കണ�ാ�ിയിരി��.  ഇതി�  14,47,41,502  �ണി�്  ൈവദ�തി  ഉപേഭാ�ാ���്

വിതരണം െച�ി��്. ഈ കണ�് �കാരമാണ് ഇല�ി�� ഇ��െപ�റിേല�് ഡ��ി അടവാ��ത്. 1,18,27,498

�ണി�് ൈവദ�തി�െട �സരണന���ായി��്. സ�േ�ഷനിെല�ം ഡ��ി േ��്െമ�ിെല�ം ലഭി� ൈവദ�തി�െട

കണ�ക� പരിേശാധി�തി� 5,19,20,400�ണി�് വ�ത�ാസം കാ��.

മാസം െക എസ് ഇ ബി ന�കിയത് വിതരണം െച�ത് വ�ത�ാസം �സരണ ന�ം(%)

04/2018 1,46,24,400 1,32,92,790 13,31,610 10.1

05/2018 1,42,53,200 1,32,51,999 10,01,201 7.6

06/2018 1,19,52,000 1,23,09,286 - 3,57,286 - 2.9

07/2018 1,19,43,400 1,09,74,227 9,69,173 8.8

08/2018 1,13,97,000 1,10,06,059 3,90,941 3.6

09/2018 1,26,24,000 1,13,38,449 12,85,551 11.3

10/2018 1,29,99,600 1,16,71,837 13,27,763 11.4

11/2018 1,31,04,600 1,20,06,130 10,98,470 9.1

12/2018 1,33,32,400 1,25,03,928 8,28,472 6.6

01/2019 1,20,20,800 1,14,94,865 5,25,935 4.6

02/2019 1,27,05,600 1,19,64,866 7,40,734 6.1

03/2019 1,56,12,000 1,29,27,066 26,84,934 20.8

15,65,69,000 14,47,41,502 1,18,27,498 8.1% (ശരാശരി)

    ഓേരാ  മാസ�ം  ലഭി��ം  വിതരണം  െച��മായ  ൈവദ�തി�െട  കണ�ക�  പരിേശാധി�േ�ാ�  ചില

മാസ�ളി�  ൈവദ�ത�സരണന�ം  8ശതമാനേ��ാ�  ��ത�ം  ചില  മാസ�ളി�  8ശതമാനേ��ാ�

�റ�മായാണ്  കാ��ത്.  ��  മാസ�ി�  ലഭ�മായ  ൈവദ�തി  11952000  �ണി�ം  വിതരണം  െച�തായി

േരഖെ���ിയി��ത്  12309286  �ണി�്  ൈവദ�തി�മാണ്.  ലഭ�മായതിേന�ാ�  ��ത�  ൈവദ�തി  വിതരണം

െച�തായി  േരഖെ���ിയിരി��.  ഇ�ര�ി�  ൈവ���മായ  കണ�ക�െട  വാ�വികത  അറി��തിനായി

ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�് ന�കിയി�െ��ി�ം ��ികരമായ മ�പടി ലഭി�ക��ായി�.

അ�വദനീയമായതി�ം അധികേതാതി� �സരണ ന�ം
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    താെഴ  േച��  പ�ികയി�  ഓേരാ  മാസ�ം  െകഎസ്ഇബിയി�  നി�ം  വാ�ിയ  ൈവദ�തി�െട  അള�ം

അ�വദി�ാ��  �സരണന��ിെ�  േതാ�ം  േരഖെ���ിയി��്.  ചില  മാസ�ളി�  അ�വദനീയമായതി�ം

അധികേതാതി� ൈവദ�തി ന�മായി��തായി കാ��.

മാസം
െക എസ് ഇ ബി നി�ം

വാ�ിയത്

അ�വദനീയമായ

�സരണന�ം -8%

2018-19െല

�സരണന�ം
     (3-4)

1 2 3 4 5

04/2018 14624400 1169952 1331610 161658

05/2018 14253200 1140256 1001201 -139055

06/2018 11952000 956160 357286 -1452501

07/2018 11943400 955472 969173 13701

08/2018 11397000 911760 390941 -520819

09/2018 12624000 1009920 1285551 275631

10/2018 12999600 1039968 1327763 287795

11/2018 13104600 1048368 1098470 50102

12/2018 13332400 1066592 828472 238120

01/2019 12020800 961664 525935 435729

02/2019 12705600 1016448 740734 275714

03/2019 15612000 1248960 2684934 1435974

ആെക 156569000 12525520 12542070

    6474/സി2/2010/ആ�ഡി/3.7.15  നം  ക�്  �കാരം  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  �സരണന�ം  8  ശതമാനമായി

നിജെ���ിയി��്.  �കളി� േച�� പ�ിക പരിേശാധി�ാ� ചില മാസ�ളി� അ�വദനീയമായതി�ം  ��ത�

േതാതി� ൈവദ�തി �സരണ ന�ം സംഭവി�തായി കാ���്.

മാസം
�സരണന�ം (�ണി�്)

അധികം

4/2018 161658

7/2018 13701

9/2018 275631

10/2018 287795

11/2018 50102

3/2019 1435974
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    അ�വദനീയമായ  േതാതിേന�ാ�  ��ത�  �സരണ  ന�ം  സംഭവി�േ�ാ�,  അധികന�ം  വ�  �ണി�ിന്

അ��തമായി  ഡ��ി  അടവാ��തിന്  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ബാധ��രാണ്.  ഇ�ര�ി�  വ��  ധനന�ം

ഒഴിവാ��തി�ം  �സരണന�ം  പരിമിതെ���വാ�ം  ഏെതാെ�  രീതിയി��  �വ��ന�ളാണ്  ൈവദ�തി

വിഭാഗം  സ�ീകരി�ി��ത്  എ�്  ഓഡി�ിെ�  അേന�ഷണ�റി�ിന്(നം.53/5.8.20)  മ�പടി  ലഭി�ി�.  നിലവി�

അവലംബി�ി��  മാ����  ഫല�ദമാേണാെയ�  പരിേശാധി�്  ��ത�  െമ�മാ��  പ�തിക�  സ�ീകരി�്

ൈവദ�തി ന�ം പരമാവധി പരിമിതെ���വാ�� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

1-35   ൈവദ�തി േമാഷണം തട��തി�� നടപടിക�െട അപര�ാ�ത -പരിഹാര നടപടിക�
�ണി��

    ൈവദ�തി  വിതരണ ൈലസ�സിക�െട �സരണ വിതരണ ന��ിെ� �ധാന കാരണ�ളിെലാ�്  ൈവദ�തി

േമാഷണമാെണ�്  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  അസി��്  െസ��റി�െട  20.12.2018-െല  ഇ7-7620/11നം.  ഉ�രവി�

പറ���്.  �ടാെത  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�  ൈവദ�തി  േമാഷണം  കെ��ി  തട��തി��  സംവിധാനം

നിലവിലിെ�� ൈവദ�തി  െറ�േല�റി  ക�ീഷെ� കെ��ലിെന �ട��്  ��ാഡ്  �പീകരി�താ�ം ഇല�ിസി�ി

ആ�്  2003-െല  െസ�� 126,135  �കാര�� പരിേശാധനക� നട�ി  ആയതിെ� മാസാ��  റിേ�ാ��്  െച�്

റീഡി�് സഹിതം നി��ി� െ�ാേഫാ�മയി� അസി��് എ�ിനിയ� സാ��െ���ി ഇല�ിസി�ി  എ�ിനിയ�

വഴി  േമാണി�റി�്  െസ�ിന്  സമ��ി��തിന്  നാല്  െസ��കളിെല�ം  സബ്  എ�ിനിയ�മാെര

�മതലെ���ിെ�ാ�്  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  അസി��്  െസ��റി�െട  03.11.2012-െല  ഇ7-7620/11  �കാരം

ഉ�രവായി��്.

    ഇല�ിസി�ി ഡ��ി�മായി ബ�െ�� ഫയലി� നി�ം ലഭി� വിവര�� �കാരം 2018-19� െക എസ് ഇ ബി

യി�  നി�ം  െമാ�ം  ലഭി�  ൈവദ�തി  15,65,69,000  �ണി�ായി  കണ�ാ�ിയിരി��.  ഇതി�  14,47,41,502

�ണി�്  ൈവദ�തി  ഉപേഭാ�ാ���്  വിതരണം  െച�ി��്.  1,18,27,498  �ണി�്  ൈവദ�തി�െട  �സരണ

ന���ായി��്.  വാ�ഷിക  �സരണ  ന�ം  ൈവദ�തി  െറ�േല�റി  ക�ീഷ�  അ�വദി�  നിര�ി�ം

താെഴയാെണ�ി�ം  (8%)  ചില  മാസ�ളി�  അ�വദനീയ  നിര�ിേന�ാ�ം  അധികരി�ി��്.  അ�വദനീയ

നിര�ിേന�ാ�ം അധികരി� �സരണ ന�ം േമാഷണ�ിെ� സാ�ി��മാണ് െവളിെ����ത്. വിശദാംശ��

താെഴ േച���;

മാസം �സരണ ന�ം (%)

ഏ�ി� 2018 10.1

�ൈല 2018 8.8

െസ��ംബ� 2018 11.03

ഒേ�ാബ� 2018 11.4

മാ��് 2019 20.8

    APTS �പീകരണ�മായി ബ�െ��് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (നം.44/4.5.20) മ�പടിയായി ഹാജരാ�ിയ
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ഉ�ര�കളി� നി�ം, നടേ�� പരിേശാധനക�െട എ�ം സംബ�ി�് താെഴ െകാ�� വിവര�� ലഭി�ി��്.

ഇ7-7620/11

തീ.03.11.2012

െസ��  സബ്  എ�ിനിയ�മാ�  �തിമാസം

���ിയത്  10  പരിേശാധനക�  എ�ി�ം

നി�ബ�മാ�ം നട�ിയിരിേ��താണ്.

ഇ7-7620/11

തീ.20.12.2018

�തിമാസം  4  പരിേശാധനകെള�ി�ം  APTS

വിംഗ് നട�ിയിരിേ��താണ്.

എ�ാ�  യഥാ���ി�  2018-19  സാ��ിക  വ�ഷ�ി�  ആെക  നട�ിയ  പരിേശാധനക�െട  വിവരം  താെഴ

േച���;

Item

1 Total numbers of inspections 11

2 Irregularities detected 11

3 Theft cases 0

4 Short Assessment cases 0

5 Malpractice cases 0

6 Inspection on HT premises 0

7 Total assessed amount 28,25,016

8 Amount Realised 24,82,418

    േമ�െകാ��  വിവര�ളി�നി�ം  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  തെ�  ഉ�ര�കളി�  നി��ഷി�  എ�ം

പരിേശാധനക� േപാ�ം നട�ിയി�ിെ��് കാണാം.

    ൈവദ�തി വിതരണ ൈലസ�സിക�െട �സരണ വിതരണ ന��ിെ� �ധാന കാരണ�ളിെലാ�്  ൈവദ�തി

േമാഷണമാെണ�് ഉ�രവി� േരഖെ���ിയ ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� അധികാരിക� തെ�, ൈവദ�തി േമാഷണം

തട��തിന്  അവധാനതേയാെട  നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി�ിെ��്  േമ�  കണ�കളി�  നി�കാണാം.  ���

േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�  ആെക��  39,958  ഉപേഭാ�ാ�ളി�  40%-േലെറ  എ�ം  വ�വസായ-

വാണിജ� േമഖലയി� ഉ�െ���താകയാ� പരിേശാധനക� ഏെറ �സ�മാണ്.

    െപാ�ജന���്  പരാതി  വിളി�റിയി��തിന്  KSEB-യിേല�  േപാെല  േഫാ�  ന��  ഏ�െ���ക�ം

പരിേശാധനാ സംവിധാനം ��മ��ം കാര��മ�ം ഫല�ദ�മാ��തിന് അധികാരിക�െട സത�ര�� �ണി��.

1-36   േകബി� ടി.വി.േസവനദാതാ�ളി� നി�� േപാ� െറ�് - അവധാനതേയാെട�� നടപടിക�
�ണി��

    ���  നഗര�ിെല വിവിധ  േകബി� െടലിവിഷ� േസവനദാതാ�� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�
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Asianet Satellite Communications 7600

Satellite Cable Network 687

Comet Satvision 108

Poonkunnam Cable 152

Keralavision Ltd. 1704

ൈവദ�തി  േപാ�ക�  ഉപേയാഗി���മായി  ബ�െ��്  2  ഓഡി�്  എ�ക�യറിക�  (നം.2/18.2.20,  52/4.8.20)

ന�കിയതിന് ലഭി� മ�പടിക� താെഴ േച���;

���  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�

നിയ�ണ  പരിധിയി�  ആെക��  ൈവദ�തി

േപാ�ക�െട എ�ം ?

    

8,500    

���  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�

ൈവദ�തി  േപാ�ക�പേയാഗി��  േകബി�

ടി.വി. �ാപന��െട എ�ം ?

5

ഓേരാ  േകബി�  ടി.വി.  �ാപന��ം

ഉപേയാഗി�� േപാ�ക�െട എ�ം ?

സം�� പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ ഇ�

    േമ� വ�തക�െട െവളി��ി� താെഴ െകാ��ി�� പരാമ�ശ�ളിേല�് അധികാരിക�െട അടിയ�ിര ��

�ണി��.

എ)     േകബി�  ടി.വി.  �ാപന��  ഉപേയാഗി��  േപാ�ക�െട  എ�ം  സംബ�ി�  സം��പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാെയ� േചാദ��ിന്  ഏഷ�ാെന�്  സാ�ൈല�്  ക��ണിേ�ഷ�മായി  മാ�ം സം�� പരിേശാധന

നട�ിെയ� മ�പടിയാണ്  ലഭി�ത്.  എ�ാ� ഏഷ�ാെന�മായി  സം�� പരിേശാധന നട�ിെയ�്  മ�പടിയി�

പറ��െ��ി�ം  മ�പടിെയ  സാ�കരി��  േരഖകെളാ�ം  തെ�  ഹാജരാ�ക��ായി�.  േകാ��േറഷെ�

വ�മാന  മാ���ളി�  അനാവശ�മായ  േചാ��  തട��തിന്  കാലാകാല�ളി��  പരിേശാധനക�

അത�ാവശ�മാെണ�ിരിെ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ഇ�ര�ി��  പരിേശാധനക��ായി  സമയബ�ിത�ം

ഫല�ദ�മായ �മീകരണ�� ഏ�െ���ിയി�ി�.

ബി)    G.O.(Ms.)No.5/2000/PD തി�തി 27.03.2000 �കാരം, ബ�.േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട 27.01.1998-െല OP

No.18287/1997.B-വിധിന�ായ�ി�  നി�േ�ശി�ത�സരി�്  േകബി�  ടി.വി.ഓ�േറേ�ഴ�്  ൈവദ�തി  േപാ�  ക�

ഉപേയാഗി���മായി  സംബ�ി�്  KSEB-മാ��നി�േ�ശ��  ന�കിയി�െ��ം  േകബി�  ടി.വി.ക�നികെള

െതരെ����തിന്  ഒ� ക�ി�ി  �പീകരി�താ�ം കാ��. േകബി� ഓ�േറ�ി�്  �ാപന���്  അ�മതി
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ന���തിന്  ഇല�ി��  ഇ��െപെ�ാേറ�്  വ��ിെ�  പരിേശാധന�ം  സാ��പ��ം  ഒ�  മാനദ�മായി

നി�യി�താ�ം  �ട��്  വ�ഷ�ിെലാരി��  ഇല�ി��  ഇ��െപ�േറ�ിെ�  പരിേശാധന

നി�ബ�മാ�ിയതാ�ം ഉ�രവി� പറ��. എ�ാ� G.O.(Ms.)No.5/2000/PD തീ�തി 27.03.2000 �കാര��

നിയമ  നി��ഷക����തമായ  എെ��ി�ം  �മീകരണ��  ���  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�

ഏ�െ���ിയതാെയാ അ�വ��ി�താെയാ വിവിധ ഫയ�ക� പരിേശാധി�തി� നി�ം കാ��ി�. അസി��്

െസ��റി�െട  03.12.2018-െല  ഇഡി1-1940/18  ന��  ക�്  �കാരം  ���ം  േകബി�  െന�്  വ��്  എ�

�ാപനേ�ാട് ഇല�ി�� ഇ��െപ�േറ�ിെ�

�ര�ാസാ��പ�ം ഹാജരാേ��താെണ�് അറിയി�ി��െവ�ി�ം �ാപനം ��ത േരഖ ഹാജരാ�ിയതായി

ഫയ�  പരിേശാധി�തി�  നി�ം  ഉറ�ാ�ാനായി�ി�.  അപായ  സാധ�ത  ഏെറ��  ഈ  േമഖലയി�  സ��ാ�

നി��ഷി�� പരിേശാധനക� സമയബ�ിതമായി  ���ിയാ�ാ�ത്  അപകട���്  വഴിെവ�െമ�തിനാ�

സ��ാ�  നി�േ�ശ��  ക�ത�മാ�ം  പാലി��തിന്  അധികാരിക�െട  സത�ര  ��  ഈ  വിഷയ�ിേല�്

�ണി��.

സി)    ��� േകാ��േറഷ� കൗ�സിലിെ� 12.07.2018-െല തീ�മാനം നം.90 �കാരം M/s ഏഷ�ാെന�് സാ�ൈല�്

ക��ണിേ�ഷ�  ലിമി�ഡിന്  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  േപാ�ക�  ഉപേയാഗി��തിന്  നിലവിെല  നിര�ി�

(₹352)10% വ��നേവാ��ടി അ�മതി ന���തിന് തീ�മാനി�ി��്. �ട��് അസി��് െസ��റി�െട 20.07.18-

െല ഇഡി1-2014/18 ന�രി��34,72,410�പ�െട ഡിമാ�് േനാ�ീസ് അയ�ി��്. 08.09.2018-െല ക�് �കാരം

കൗ�സി� തീ�മാന �കാര�� വാടക അടവാ�ാ� സാധി�ിെ��ം തി�വന��രം ജി�ാ  ലീഗ� സ��ീസ്

അേതാറി�ി  നി�യി�  5%  വാ�ഷിക  വ��നവ്  അ�സരി��  �കേയ  അടവാ�ക��െവ�ം  ഏഷ�ാെന�്

അറിയി�ി��്.  കൗ�സി�  തീ�മാന  �കാര��  �ക  ഈടാ��തി��  �ട�  നടപടിക�  സ�ീകരി��തിന്

േമയ�  ആവശ�െ�െ��ി�ം  WP(C)29878/2018(H)  Dt.25.09.2018  ഇട�ാല  ഉ�രവ്  �കാരം  ബ�.േകരളാ

ൈഹേ�ാടതി  ഏഷ�ാെന�ിന്  ന�കിയ  ഡിമാ�്  േനാ�ീസി�േമ��  നടപടിക�  താ��ാലികമായി

നി��ിെവ�ി��്. 24.08.2019-െല 43-ാം കൗ�സി� തീ�മാനമ�സരി�് ഈ വിഷയം പി�ീട് പരിഗണി�ാെമ�്

തീ�മാനെമ��ി�െ��ി�ം ഫയ� നം.ED1-2014/18 പരിേശാധി�തി� നി�ം ഈ വിഷയ�ി� �ട� നടപടിക�

ഉ�ായി�ി�  എ�്  കാ��.  േകാ��േറഷ�  ഫ�ിേല�്  ലഭിേ��  3  ല��ി�പരം  �പ  ൈഹേ�ാടതി

ഉ�രവിെന  �ട��്  തട�െ��  സാഹചര��ി�,  ��ത  �ക  ഏഷ�െന�ി�  നി�ം  ഈടാ��തിനായി  ഈ

വിഷയം  കൗ�സിലിെന  ധരി�ി�െകാ�്  �ട�  നടപടികെള��ി��തി�ം  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  കാര�മായ

നടപടികെളാ�ം എ��തായി കാ��ി�. വിഷയ�ിേല�് അധികാരിക�െട �� �ണി��.

ഡി)     ൈവദ�തി  േപാ�ക�െട  വാടക  സംബ�ി�  ഫയ�ക�  പരിേശാധി�തി�  നി�ം  േകബി�  ടി.വി.

േസവനദാതാ�� 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ിേല�� വാടക ���റായി അടവാ�കേയാ സമയബ�ിത മായി

കരാ� എ��കേയാ െച�തായി കാ��ി�. എ�തിയ കരാ�ക� തെ� സാ��ിക വ�ഷം ആരംഭി�തി� േശഷം

മാ�മാണ് ഒ�െവ�ി��ത്. ഉദാഹരണ�ിന് ഈ സാ��ിക വ�ഷെ� കരാ� ���ിയി�ിെ��് കാണി�് ���ം

േകബി�  െന�്  വ��ിന്  കെ��തിയി��ത്  03.12.2018-നാണ്.  പി�ീട്  31.12.2018-ന്  �ാപന�മായി  കരാ�

ഒ�െവ�തായി കാ��. ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷേ���� വാടക നി�യി��തി�ം അത് പിരിെ����തി�ം
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ൈവദ�തി  വിഭാഗം  അധികാരിക�  അവധാനതേയാെട�ം  സമയനി�േയാെട�ം  �വ��ി�െവ�്  പറയാ�

സാധി�ി�. ചില ഉദാഹരണ�� താെഴ േച���;

േസവനദാതാവിെ�

േപര്

2018-19  വ�ഷേ�

��  വാടക  ���ി

നി�യി� കൗ�സി�

തീ�മാനം

2018-19  വ�ഷേ�

��  വാടക  ���ി

നി�യി�  വാടക

അടവാ�ിയ  തിെ�

വിവര��

ഏഷ�ാെന�് 90/12.07.2018
െച�്  നം.196234/

27.09.2018

���ം  േകബി�

െന�് വ��്
62/03.09.2018

െച�്  നം.393376/

23.10.2018

േകാെമ�്  സാ�്

വിഷ�
63/03.09.2018

െച�്  നം.429862/

04.12.2018

    േമ�  വിശദാംശ�ളി�  നി�ം  കൗ�സി�  തീ�മാനം  വളെര  ൈവകിയാണ്  എ��െത�്  കാണാം.  വാടക

സംബ�ിയായി  കൗ�സിലിെനെ�ാ�്  സമയബ�ിതമായി  തീ�മാനെമ��ി��തി�ം  �ാപന�ളി�  നി�ം

സാ��ിക വ�ഷേ��� വാടക ���റായി ഈടാ��തി�ം ൈവദ�തി വിഭാഗം അധികാരിക� കാലവിളംബം

വ��ിയി��്.  ഇ�ര�ി��  വിഷയ�ളി�  ആവ��നം  ഒഴിവാ��തി��  ക�ശന  നടപടിക�

എ�േ��താണ്.

ഇ)    2018-19 വ�ഷ�ി� Receipts & Payment a/c �കാരം Pole Rental Charges ഇന�ി� 39,88,823 �പ വരവ്

വ�ി��്. ബ�െ�� ല�ജ�ക� പരിേശാധി�േ�ാ� ഏെത�ാം േകബി� ടി.വി ഓ�േറേ��ി� നി�ാണ് ��ത

�ക  ലഭി�െത�്  വ��മാകാ�തിനാ�  ഓേരാ  േകബി�  ഓ�േറേ��്സി�  നി�ം  ഈ  ഇന�ി�  ലഭി�  �ക

ന�േക�താെണ�  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  (നം.2)യിെല  ആവശ��ിന്  താെഴ  െകാ��  വിവര�ളാണ്

ന�കിയിരി��ത്.

ഏഷ�ാെന�്  സാ�ൈല�്  ക��ണിേ�ഷ�സ്

ലിമി�ഡ്
31,65,704

േകരളാ വിഷ� ലിമി�ഡ് 7,62,980

സാ�ൈല�് െന�് വ��് 3,14,221

���ം േകബി� 69,522

േകാെമ�് സാ�് വിഷ� 49,398

ആെക 43,61,825
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    ഈ വിഷയ�ി� വാ�ഷിക കണ�ക�, ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� നി�ം ലഭി� വിവര�� എ�ിവ വ�ത��മാണ്.

വിവിധ േകബി� ടി.വി.േസവനദാതാ�ളി� നി�ം ലഭിേ�� �ക�ം വാ�ഷികകണ�ക� �കാരം ലഭി� �ക�ം

ത�ി� 3,73,002 �പ�െട (43,61,825 – 39,88,823) വ�ത�ാസ��തായി കാ��. ��ത വ�തിയാനം സംഭവി�ത്

കെ��ി  േകാ��േറഷ�  ഫ�ിന്  ന�ം  സംഭവി�ി�െ��ി�  അത്  പരിഹരി��തി���  നടപടിക�

എ�േ��താണ്.

1-37   LED വഴിവിള�ക� വാ��-��ത� അേന�ഷണ�ിന് �പാ�ശെച��
ഫയ� നം.E5-2279/14

വൗ�� നം.96/30.06.2018 ₹27,62,273

���  േകാ��േറഷെ�  വിവിധ  ഡിവിഷ�കളി�  LED  വഴിവിള�ക�  �ാപി��തിന്  29.11.2014-�

േകാ��േറഷ� കൗ�സി� 53-ാം  ന�രായി  തീ�മാനി�ക�ം െട�� നടപടിക� സ�ീകരി��തിന്  ൈവദ�തി

വിഭാഗം  അസി.െസ��റിെയ  �മതലെ����ം  െച�.  �ട��്  15.01.2015-െല  േനാ�ീസ്  നം.E5-2279/14/IInd

�കാരം �ി-ക�ാളിഫിേ�ഷ� െട��ക� �ണി�. െട�റി� �റ� നിര�് േരഖെ���ിയ V-Tech Electric (P)

Ltd.,  Mannadiar  Lane,  Thrissur  എ�  �ാപന�ിെ�  െട��,  23.07.2015-െല  170-ാം  നം.  കൗ�സി�

തീ�മാന�കാരം അംഗീകരി�.  �ാപന�ിെ� ഇ�േവാ�സ് നം.06/09.10.15 (Rs.34,17,750)  �കാരം 45W-െ�

1000  LED വഴിവിള�ക� ���  േകാ��േറഷനിേല�്  വിതരണം നട�ിയി��്.  വിള�ക� �ാപി�തിനായി

ഇ�േവാ�സ്  നം.V-Tech/S-013  തീ.04.06.18  �കാരം  ₹19,32,300  ന�കിയി��്.  േ�ാ�  പ�േ�സ്  മാന�ലി�

നി��ഷി���ം െപാ� സംഭരണ �വ��ന�ളി� അ�വ��ിേ���മായ �താര�ത�െട (ഖ..1.1) അഭാവം,

പ�തി�െട നട�ി�ി� സംഭവി�തായി കാ��. വിശദാംശ�� താെഴ േച���;

1.സ.ഉ.(പി)നം.03/2013/എസ്.പി.ഡി. തീ.21.06.2013 ആയി ���ിയ േ�ാ� പ�േ�സ് മാന�� �കാരം 25 ല�ം

�പ�് �കളി�� െട��ക��് ഇ-ഗവ�െമ�് െ�ാക��െമ�് പാലിേ��താണ്. {സ.ഉ.(എം.എസ്.)നം.13/2015

/ഐടിഡി തീ.12.05.2015 �കാരം 5 ല��ിന് �കളി�� വാ��ക��് ഇ-െ�ാക��െമ�് ബാധകമാ�ിയി��്.}

ഫയ� പരിേശാധി�തി�നി�ം േ�ാ� പ�േ�സ് മാന�� അ�ശാസി�� തര�ി� ഇ-ഗവ�െമ�് െ�ാക��െമ�്

നട�ിയതായി  കാ��ി�.  ഈ  വിഷയ�മായി  ബ�െ��്  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  (നം.51/28.7.20)

ഇ-െട�റി�്  നട�ിലാ�ിയതിെനതിെര  േകരള�ിെല  ഏതാ�ം  ചില  തേ�ശ  സ�യംഭരണ  �ാപന��

ബ�.ൈഹേ�ാടതിയി� ഫയ� െച�ിരി�� ഹ�ജികളി� അ�ിമ വിധി വ���വെര, പഴയ െട�� രീതിക�

�ട��തിന്  ബ�.ൈഹേ�ാടതി  നി�േ�ശി�തിെ�  അടി�ാന�ിലാണ്  ���  േകാ��േറഷനി�ം  പഴയ

രീതിയി�� െട�� നടപടിക� സ�ീകരി�െത� മ�പടി ന�കിയി��്. എ�ാ� ��ത വിധി േകരള�ിെല എ�ാ

തേ�ശഭരണ�ാപന���ം ബാധകമായ വിധിയെ��് മ�പടിയി� തെ� വ��മാ���്. �ടാെത ഈ വിധി

േകരളം ��വ� ബാധകമാ�ിെ�ാ�� സ��ാ� ഉ�ര�ക�ം ഹാജരാ�ിയി�ി�.

    ഇ-െട�� നടപടികളി�െട ��ത� മ�ര��ാ�ക�ം അതി�െട നഗരസഭാ ഫ�ിന് ലഭി�മായി�� അധിക

സാ��ിക ലാഭം എ� സാധ�ത ന�െ�ടാ�ം ഈ �വ��ി കാരണമായി��്.

2.ഫയ� പരിേശാധി�തി� നി�ം 8  �ാപന�� െട�� സമ��ി�തായി  കാ��െ��ി�ം െട��കെളാ�ം
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തെ�  പരിേശാധന�ായി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ഇ�ാരണ�ാ�  വഴിവിള�ക�െട  വിലയിന�ി�ം,  വിള�ക�

�ാപി� ഇന�ി�ം �ാപന�ിന് ന�കിയ �കക�െട ആധികാരികത പരിേശാധി�ാ� സാധി�ി�ി�.

3.െട�� േനാ�ീസി� താെഴ െകാ�� �ി-ക�ാളിഫിേ�ഷ� േയാഗ�തക� കാ���്;

എ) െട�� സമ��ി�� �ാപന�ിന് കഴി� 3 വ�ഷമായി �റ�ത് 25 േകാടി വി�വരവ് ഉ�ായിരിേ���ം

അത് െതളിയി�� േരഖക� സമ��ിേ���മാണ്.

ബി) െട�� സമ��ി�� �ാപന�ിന്  കഴി� 3 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ന�ം ഉ�ാകാ� പാടി�ാ��ം

അത് െതളിയി�� േരഖ ഹാജരാേ���മാണ്.

സി) കരി��ികയി� ഉ�െ�� �ാപനമായിരി��ത്.

ഡി)  ഇ��യിെല ഏെത�ി�ം ൈവദ�തി  വിതരണ ക�നി�െട �റ�ത് 500 എ�ം LED വഴിവിള�കെള�ി�ം

�ാപി� �� പരിചയം �ാപന�ിന് ഉ�ാേവ��ം ഇവ െതളിയി��തി�� േരഖക� ഹാജരാേ���മാണ്.

ഇ)  ഇ��യിെല  ഏെത�ി�ം  ൈവദ�തി  വിതരണ  ക�നിക�െട  LED  െത��വിള�ക�  പരിപാലി�തിെ�

��പരിചയം,  േകരള�ി�  േസവനേക�ം  എ�ിവ  �ാപന�ിന്  ഉ�ാേവ��ം  ഇവ  െതളിയി��തി��

േരഖക� ഹാജരാേ���മാണ്.

എഫ്) സാ�വായ VAT രജിേ�ഷ� ഉ�ായിരി�ണം.

    േ�ാ� പ�േ�സ് മാന�� ഖ�ിക 4-1 �കാരം �െപസിഫിേ�ഷ�ക� ഉപേയാ�ാവിെ� യഥാ�� അനിവാര�

ആവശ��� മാ�ം നിറേവ��തായിരി�ണം. ആവശ��ിലധികമാ�� �െപസിഫിേ�ഷ�ക� അനാവശ�മായ

വിലവ��നവി�ം  മ�രം  പരിമിതെ���തി�ം  ഇടയാ�ം.  ന�ായമായ  എ�ം  മ�രാധി�ിത  െട��ക�

ലഭ�മാേ��തിനാ� ��ത� നിയ�ണ�� ഉ�ായിരി��ത്.

    േ�ാ� പ�േ�സ് മാന�ലിെല ഈ വ�വ��െട യഥാ�� സ����പമ� െട�� േനാ�ീസിെല നിബ�നക�

എ�്  ഫയ�  പരിേശാധി�തി�നി�ം  വ��മാണ്.  LED  ൈവദ�തി  വിള�ക�െട  യഥാ��

നി��ാതാ�െള/വ�ാപാരികെള  െട�റി�  പെ���ി��തി�ം  അതി�െട  ��ത�  മ�ര�മമായ  െട��ക�

ലഭി��തി���  സാധ�തക�  െട��  േനാ�ീസിെല  േമ�  നിബ�നകളി�െട  ഇ�ാതാ�ിയതായി  കാ��.

Technical  Specification  �റ�  �ടി  friendly  ആ�ിയാ�  ��ത�  മ�ര��ാ�െമ�ം  ആയതിനാ�  റീ-െട��

�ണി��തായിരി�ം  ഉചിതെമ�ം  01.03.2015-�  ഇല�ി��  എ�ിനിയ�  അഭി�ായെ��ി�െ���ത്

ഓഡി�ിെ� ഈ പരാമ�ശെ� ��ത� സാ�കരി���്.

4. േ�ാ� പ�േ�സ് മാ�വ� നിബ�നക� �കാരം െട�� േനാ�ീസ് ദിന പ��ി� �സി�ീകരി��തിനായി

താെഴ േച�� �കാരം �ക െചലവഴി�ി��്.

ദി ഹി�
84,480

വൗ�� നം.34/08.07.15
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മാ��മി
30,000

വൗ�� നം.31/08.07.15

    എ�ാ� േനാ�ീസ് �സി�ീകരി� ദിനപ��ിെ� പക��് ഫയലി� ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ഓഡി�് എ�ക�യറിെയ

�ട��ം  ടി  വിവര��  ഹാജരാ�ക��ായി�.  േ�ാ�  പ�േ�സ്  മാന�ലി�  അ�ശാസി��തര�ി�

(ഖ.7.13)വ�ാപക �ചരണം നട�ിേയാ എ� പരിേശാധന ഇ�ാരണ�ാ� സാധ�മായി�ി�.

5. െട�� േഫാ�ക�െട േ�ാ�് രജി�� ഹാജരാേ��താെണ�് ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം ലഭ�മാ�ാ�തിനാ�,

െട�� േഫാ�ക�െട വിലയിന�ി� ലഭി�തായി ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്(നം.51) ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� പറ��

�ക�െട(₹2,00,000)  �ത�ത  ഉറ�വ��ാനായി�.  �ടാെത,  ഈ  �ക  നാളി�വെര  േകാ��േറഷ�  ഫ�ി�

അടവാ�ിയതാ�ം കാ��ി�.

6.  �റ� നിര�്  സമ��ി� V-Tech Electricals-മായി  07.10.2015-� LED വഴിവിള�ക�െട വിതരണ�ി��

കരാ� ഒ�െവ�ി��്.(കരാറിന് ന�� ഇ�) കരാറിെല 1(b) വ�വ�യ�സരി�് വിതരണ തീ�തി �ത� 60 മാസ��

വെര ഉ�പ��ിന് ഗാര�ി ഉറ� ന�കിയി��്.

േ�ാ� പ�േ�സ് മാന�� അ��ായം 6, ഖ.6.1-� ആവശ�കതാ നി��യെ� സംബ�ി� �ചക�� ന�കിയി��്.

അ��കാരം ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷാവസാന�ം അ�� സാ��ിക വ�ഷേ��് ആവശ�മായ സാധന��െട

പ�ിക  ത�ാറാേ��താെണ�ം  കഴി�  3  �ത�  5  വെര  വ�ഷ�ളിെല  ഉപേഭാഗ�ിെ�

അടി�ാന�ിലായിരി�ണം ഇത് ത�റാേ��െത�ം നി��ഷി��.

    V-Tech Electricals Pvt.Ltd., Thrissur-െ� ഇ�േവാ�സ് നം.06 തീ.09.10.2015 �കാരം 45 watts -െ� 1000

എ�ം  LED  ൈല�ക�  �ാപനം  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിേല�്  വിതരണം  െച�ക�ം  19.10.2015-�  ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ിെ�  Priced  Store  Ledger(2015-16)  േപജ്  നം.101-�  േ�ാ�്  േരഖെ���ക�ം  െച�ി��്.(ആദ�

എ�ിേമ�് �കാരം 45watts-െ� 4550 എ�ം ൈല�ക� വാ�ാനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്.) ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം

ൈവദ�തി  വിഭാഗം  േ�ാറി�  നി�ം  �ീ�്  ൈല�്  ആവശ��ിനായി  വാ��കളിേല�്  വിതരണം  െച�

വഴിവിള�ക�െട എ�ം താെഴ േച���;

2015-16 0

2016-17 128

2017-18 872

ആെക 1000

    േമ�  െകാ��  വിവര�ളി�  നി�ം  േ�ാ�  പ�േ�സ്  മാന�ലി�  നി��ഷി��  നി�േ�ശ��

അ�വ��ി�ാെതയാണ്  വാ��  നട�ിയിരി��െത�്  കാണാം.  2014-15  സാ��ിക  വ�ഷ�ി�  വാ��

നടപടിക� �ട�ിെയ�ി�ം 2015 ഒേ�ാബ� മാസ�ിലാണ് �ാപനം വഴിവിള�ക� വിതരണം നട�ിയത്. വീ�ം

2  വ�ഷ�ി�േശഷമാണ്  വാ�ിയ  ൈല�ക�  വിതരണം  െച�  തീ��ത്.  വാ�ിയതി�േശഷം  2  വ�ഷം
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ഉപേയാഗി�ാെത േ�ാറി� ��ി�തിനാ�, വിതരണ തീ�തി �ത� 60 മാസം വെര�� തകരാ�ക��് കരാറി�

വ�വ�  െച�  ഗാര�ി�െട  �ണഫലം  ന�െ�ടാ�  ഇടയാ�ിയി��്.  ആവശ�കതെയ  സംബ�ി�  യഥാ���ം

��ിപര�മായ വിശകലന�ിെ� അഭാവമാേണാ ഇ�രെമാ� അവ�� കാരണമായെത�് കെ�േ����്.

7.ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  �കെയ��്  േകാ��േറഷെ�  ൈവദ�തി  സാമ�ിക�  വാ��തിന്  േകരളാ  ൈവദ�തി

െറ�േല�റി  ക�ീഷെ�  അ�മതി  ആവശ�മാെണ�്  ഇല�ി��  എ�ിനിയ�,  �മതല��  സീനിയ�  ���്

എ�ിവ�  ഫയലി�  എ�തിയി�െ��ി�ം  ��ത  അ�മതി  വാ�ിയതായി  ഫയ�  പരിേശാധി�തി�  നി�ം

കാ��ി�.

8.  സമാഹരി��  ഇനം/േ�ാ�  സ�ീ��മായ  സാേ�തിക  സ�ഭാവ��േതാ  സാേ�തിക  വിലയി���

ആവശ���േതാ  ആെണ�ി�  സാധന��/േ�ാ�ക�  വിലയി���തിനായി  മതിയായ  അംഗ���  ഒ�

സാേ�തിക  സമിതി  (Technical  Committee)  �പീകരിേ��താെണ�്  േ�ാ�  പ�േ�സ്  മാന�വ�

നി��ഷി��െ��ി�ം (ഖ.9-45) അ�ര�ി�� സമിതി �പീരി�തായി കാ��ി�.

9.േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാഡ് വാള�ം II-െല േഫാറം നം.15 (അന��18-Store Purchase Manual) മാ�കയി� ഒ�

െട��  രജി��  ��ിേ���ം  ലഭ�മാ��  െട��ക��്  �മന��  ന�കി  രജി�റി�  േച�േ���മാണ്.

മ�പടിയി� അവകാശെ���േപാെല, ഓഡി�് എ�ക�യറി�കാരം ഹാജരാ�ിയ െട�� രജി�റി� അനിവാര�മാ�ം

എ�തി  ��ിേ��  വിവര�െളാ�ം  േച��ി�ി�.  േകവലം  �ാപന��െട  േപ�ക�  മാ�മാണ്  എ�തി

േച��കാ��ത്.

10.ലഭി�  െട��ക�െട  Pre-Qualification  വ�വ�ക�,  Technical  Specifications  എ�ിവ  AE  മാരായ

സ/�ീ.രേമശ�,  ഷമീ�,  ജയരാജ്,  �ാ�സീസ്  എ�ിവ�മായി  േച��്  വിശദമായി  പരിേശാധി�െവ�ം  V-Tech

Electric Pvt. Ltd., സമ��ി� ഒ� െട�� മാ�േമ േയാഗ�ത�� െട�റായി കാ���െവ�ം അതിനാ��െ�

റീ-െട��  െച�കയാണ്  ഉചിതെമ�്  01.03.2015-�  ഇല�ി��  എ�ിനിയ�  അഭി�ായെ��ി��്.  എ�ാ�

ഫയലി�  നി�ം  ലഭി�  �ീ-ക�ാളിഫിേ�ഷ�  നിബ�നക�െട  താരതമ�  പ�ിക(comparitive  statement)

പരിേശാധി�തി�  നി�ം  േമ�  �ാപന�ം  �ീ-ക�ാളിഫിേ�ഷ�  നിബ�നക�  ���മായി  പാലി�തായി

കാ��ി�. സാ�വായ വാണിജ� നി�തി രജിേ�ഷ�, ഇ��യിെല ഏെത�ി�ം ൈവദ�തി വിതരണ ക�നിക�െട

LED െത��വിള�ക� പരിപാലി�തിെ� �� പരിചയം, േകരള�ി� േസവനേക�ം എ�ിവ െതളിയി��തി��

േരഖക� ഹാജരാ�ിയി�ി�.

11.ഫയലി� നി�ം ലഭി��ം �ി-ക�ാളിഫിേ�ഷ� േനാ�ീസിേനാട് അ�ബ�മായി േച���മായ ഇനം തിരി��

വിവരണ�ളി�, വിവിധയിനം വാേ�ജി�� വഴിവിള�ക�െട സാ�ി�ക� െട�റിെനാ�ം ഹാജരാേ��താെണ�ം

NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) അംഗീ�ത ലാ�കളി� നി��

നി�ിത പരിേശാധനാ സാ��പ��� െട�� വിലയി��േ�ാ� പരിഗണിേ��താെണ�ം കാ��.

    �ി-ക�ാളിഫിേ�ഷ�  വ�വ�ക�  പാലി�തായി  െട��  അധികാരിക�  കെ��ിയ  (i)വി-െട�്  ഇല�ി�്

ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്, ���, (ii)ആവണി എന�ജി െസാ�ഷ�സ്, ബാംഗ�� എ�ീ �ാപന�േളാട് 45W, 70W, 100W
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എ�ിവ�െട  സാ�ി�ക�  ഹാജരാ��തിനായി  17.04.2015-െല  അസി.െസ��റി�െട  ക�്  �കാരം

ആവശ�െ��തിെന �ട��് ഹാജരാ�ിയ സാ�ി�ക� ബാം��രി�� Central Power Research Institute-� (CPRI)

പരിേശാധന�യ�ക�ം  പരിേശാധനാ  റിേ�ാ��്  ലഭി�ക�ം  െച�ി��്.  പരിേശാധനാ  െചലവിേല�ായി  DD

No.256594/05.06.2015  �കാരം  3,15,324  �പ  Central  Power  Research  Institute,  Bangalur-ന്  ന��ക�ം

23.07.2015-െല 170-ാം നം.തീ�മാന�കാരം ��ത െചലവ് കൗ�സി� അംഗീകരി�ക�ം െച�ി��്.

    െട�� േനാ�ീസി� െട�� വ�വ�യായി CPRI-�െട പരിേശാധനാ റിേ�ാ��് �ടി ഉ�െ�ാ�ി�ി��െവ�ി�

േകാ��േറഷ�  ഫ�ി�  നി�ം  ��ത  പരിേശാധന�ായി  െചലവഴി�  3,15,324  �പ  ലാഭി�ാമായി��.  ഈ

വിഷയ�ി� ��ികര�ം ��ിസഹ�മായ മ�പടി ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന് ന�കാ� സാധി�ി�ി�.

12. 15.01.2015-െല േനാ�ീസ് �കാരം 45w, 70w, 100w എ�ീ വ�ത�� വാേ�ജി�� LED വഴിവിള�ക��ായി

െട��ക�  �ണി�ക�ം  �റ�  നിര�്  േരഖെ���ിയതായി  പറ��  V-Tech  Electric  (P)  Ltd.,  എ�

�ാപന�ിെ� െട�� സ�ീകരി�ക�ം െച�. 4550 വിള�ക�െട ആവശ��െ��് െട�� �ണി�ി�െ��ി�ം

45w-െ�  1000എ�ം  LED  വഴിവിള�ക�  മാ�മാണ്  �ാപന�ി�  നി�ം  വാ�ിയി��ത്.  70,  100

വാേ��കളി��  LED  വഴിവിള�ക�  �ാപന�ി�  നി�ം  വാ�ിയി�ി�.  അ�െകാ�്  തെ�,  നഗരസഭ�െട

ആവശ�കത ��നി��ിയ� െട�� േനാ�ീസ് ത�ാറാ�ിയത് എ�് ഓഡി�് നിരീ�ി��.

13. CPRI-� 45, 70, 100 എ�ി�െന വിവിധ വാേ�ജി�� 3 തരം വഴിവിള�ക�െട 6 സാ�ി�ക� (ഓേരാ�ിെ��ം

2  വീതം)  െട�്  െച��തിനായി,  ഒ�  സാ�ി� പരിേശാധി��തിന്  52,554  �പ വീതം  ആെക 3,15,324�പ

(6x52,554) െചലവഴി�ി��്. എ�ാ� 45W -െ� വഴിവിള�ക� മാ�മാണ് വാ�ിയി��ത്. �ാപന�ി� നി�ം

വാ�ാ� 70W, 100W എ�ീ വഴിവിള�ക� െട�് െച� ഇന�ി� െചലവായ 2,10,216 �പ (2x52,554) (ഡിഡി

നം.256594/05.06.2015)  േകാ��േറഷ�  ഫ�ി�  നി�ം  ന�ം  വ�തായി  കാ��.  ഈ  �ക  ഉ�രവാദിയായ

അസി.െസ��റിയി� നി�ം ഈടാേ��താണ്.

14.  �ാപനം  വിതരണം  െച�  1000  LED  ൈല�ക�  ���മായി  �ാപി��  സംബ�ി�്  വിവര�െളാ�ം

ഫയലി�നി�ം ലഭ�മ�. ഡിവിഷ� കൗ�സില�മാ�െട സാ��പ�ം ഫയലി� ഇ�ാ�തിനാ� വിതരണം െച�

വഴിവിള�ക�  �ാപി�ി�േ�ാെയ�  പരിേശാധന  ���മായി�ി�.  അതിനാ�  വിള�ക�  �ാപി�വാനായി

ഇ�േവാ�സ്  നം.V-Tech  S-013/04.06.18  �കാര��  19,32,300  �പ�െട  െചലവ്,  േരഖക�െട  അഭാവ�ി�

തട�െ����.

    LED വഴിവിള�ക�െട വാ��മായി ബ�െ�� കൗ�സി� തീ�മാന�ിെനതിെര ഏതാ�ം ചില അംഗ��

വിേയാജി�്  േരഖെ���ിയി��്.  ഫയലി� നി�ം ലഭി� വിവര��െട അടി�ാന�ി� M/s  V-Tech  Electric

എ� �ാപന�ിെ� െട�� സ�ീകരി�തി� �താര�മ�ാ� ചില നടപടിക� കാ���്. ഈ സാഹചര��ി�

േമ�  �ാപന�ിന്  തെ�  െട��  ലഭ�മാ��തിനായി  എെ��ി�ം  തര�ി��  �മവി��മായ  ഇടപാ�ക�

നട�ി�േ�ാെയ�ത് കെ���തിനായി ��ത� അേന�ഷണ�ിന് �പാ�ശ െച��.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ��മായ ന�ം �തിപാദി�� ഓഡി�് നിരീ�ണ��
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[KLFA Act 1994 െസ�� 16,KLFA Rules 1996 ച�ം 19(1) �കാര�ളള ഓഡി�് റിേ�ാ��ിെ� �േത�ക ഭാഗം]

ഇ�.

ഭാഗം -3
െചലവ്-വ��മായ ന�ം �തിപാദി�� ഓഡി�് നിരീ�ണ��

[KLFA Act 1994 െസ�� 16,KLFA Rules 1996 ച�ം 19(2) �കാര�ളള ഓഡി�് റിേ�ാ��ിെ� �േത�ക ഭാഗം]

ഇ�.

ഭാഗം -4
െപാ� വിവര��ം ഓഡി�്  �ത�വേലാകന�ം

4-1   ജി.പി.എഫ് അ�ൗ�്
വരവ് (2018-19)(ൈവദ�തി വിഭാഗം ലഭ�മാ�ിയ കണ�ക� �കാരം)

(എ) ജീവന�ാരി� നി�ം പിരി�ത് -    98,53,590
(ബി) നഗരകാര� ഡയറ�റി� നി�ം ലഭി� �ക - 3,00,00,000
(സി) പലിശ - 3,66,235

ആെക - 4,02,19,825

െചലവ്

(എ) ജീവന�ാരി� നി�ം പിരി� �ക (സി.പി.എഫി�
അട�ത്) - 98,53,590

(ബി) നഗരകാര� ഡയറ�റി� നി�ം ലഭി� �ക ജീവന�ാ��്
വാ� ന�കിയത് - 1,88,40,720

ആെക - 2,86,94,310
II. പി.എഫ്. ക�ാഷ് ��് �കാരം

��ിരി�് - 2,47,06,516
പലിശ - 3,66,235
വരവ് (നഗരകാര� ഡയറ�� അ�വദി�ത്) - 3,00,00,000
ആെക - 5,50,72,751
പി.എഫ്. രജി�� �കാരം ജീവന�ാ��് വാ�യാ�ം
പി.എഫ്. േ�ാസ് െച�ം ന�കിയ �ക     - 1,88,40,720

ജി.ഒ(പി)51/2018/ഫി� തി.28.03.2018 �കാരം
സ��ാരിേല�് ൈകമാറിയ �ക - 2,22,35,864

പാ�് ���കാരം (ടി.പി.എ. 171) േ�ാസിംഗ്
ബാല�സ് - 1,39,96,167

4-2   �ിരനിേ�പ��

    2018-19 സാ��ിക വ�ഷാവസാനം 58,24,66,901/- �പ �ിരനിേ�പമാ��്.

4-3   സ��ാരിേല�ം മ� �ാപന�ളിേല�ം ഒ��വാ�ളള �കക�
    േക�-സം�ാന സ��ാ�കളിേല�ം മ� വിവിധ �ാപന�ളിേല�ം ഒ��വാനായി പിരി�ി�ളള�ം ഒ��വാ�
ബാ�ി നി����മായ �കക�െട വിശദവിവരം താെഴ േച���.

2018-2019

ഇനം ��ിരി�്
ത�ാ�ി�
പിരി� �ക

ആെക
ത�ാ�ി�
ഒ��ിയ �ക

വ�ഷാവസാനം
ഒ��വാ� ബാ�ി

�ളള �ക
ആദായ നി�തി 38,945 108,93,001 109,31,946 108,85,112 46,834
വി��ന നി�തി* 6,283 105,307 1,11,590 ----- 1,11,590
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നി��ാണ െതാഴിലാളി
േ�മനിധി വിഹിതം

11,698 2,44,937 2,56,635 2,28,925 27,710

ജി എസ് ടി 12,12,960 40,08,946 52,21,906 50,15,030 2,06,876

*  വി�നനി�തിയിെല  ��ിരി�്  ��വ�ഷെ�  അ�ൗ�്സ്  �കാര�ളള  േ�ാസിംഗ്  ബാല��മായി

െപാ��െ���തായി കാ��ി�. ടി വ�ത�ാസ�ി�ളള കാരണം വ��മാേ��താണ്.

4-4   ഓ ഡി�് റി�വറി
- ഇ� -

4-5   സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വ�ഷെ� ആെക വരവ് –149,87,53,903.26

ഓഡി�് വ�ഷെ� ആെക െചലവ് - 149,87,44,086.76
വരവിന�ളി�ളള ന�ം - --
െചലവിന�ളി�ളള ന�ം/ഓഡി�ി� അംഗീകരി�ാ� �ക - --
ഓഡി�ി� തട�െ���ിയ �ക - 70,15,662

േകാ��േറഷ� ഫ�ി��ായ വ��മായ ന��ിെ� വിവരം

    – ഇ� -

േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�, മ� �ാപന�� എ�ിവ��ായ ന��ിെ� വിവരം

– ഇ� –

ന�ം തി�െ���ാ� ��ത� അേന�ഷണം ആവശ�മായവ

 – ഇ� -

തട�െ���ിയ െചലവ് �ക�െട വിശദാംശ��

ഖ�ിക �ക
1-9 1,22,182
1-27 61,73,896
1-30 7,19,584

ആെക 70,15,662

നിരാകരി� െചലവ് �ക�െട വിശദാംശ��

                                                                                 – ഇ� -

ന��ി��രവാദികളായവ�െട േപ�വിവരം

                                            – ഇ� –

4-6   തീ��ാ�ാ� അവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാ��ക�
�മ
നം.

ഓഡി�്
വ�ഷം

ഈ വ��ി� നി�ം �റെ��വി� ഏ��ം
ഒ�വിലെ� ക�ിടപാടിെ� വിവരം

റിമാ��്

1 1964-1965 എ�.എഫ്.ഇ.2(1)-3630/66. തീയതി: 01.06.1978
2 1966-1967 എ�.എഫ്.ഇ.2(1)-4430/68. തീയതി: 19.11.1971
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3 1967-1968 എ�.എഫ്.ഇ.2(1)-654/7. തീയതി: 01.09.1977
4 1968-1969 എ�.എഫ്.ഇ.2(1)-4274/74. തീയതി: 10.12.1974
5 1970-1971 എ�.എഫ്.ഇ.2(1)-2144/73. തീയതി: 29.05.1975
6 1971-1972 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3-524/88. തീയതി: 12.12.1988
7 1974-1975 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3-373/89.തീയതി: 25.10.1990
8 1975-1976 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3-63/90. തീയതി: 25.10.1990
9 1977-1978 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3-374/89. തീയതി: 18.10.1990
10 1979-1980 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3-730/89. തീയതി: 17.12.1988
11 1980-1981 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3-375/89. തീയതി: 22.10.1990
12 1981-1982 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3-427/88. തീയതി: 15.12.1988
13 1982-1983 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3-710/88. തീയതി: 25.10.1990
14 1983-1984 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3-600/89. തീയതി: 31.10.1989
15 1984-1985 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3-526/89. തീയതി: 18.10.1989
16 1985-1986 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3-479/90. തീയതി: 21.11.1990
17 1986-1987 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3-609/91. തീയതി: 29.11.1991
18 1987-1988 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4-282/94. തീയതി: 18.02.1995
19 1988-1989 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4-8/96. തീയതി: 13.02.1996
20 1989-1990 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4-96/97. തീയതി: 25.07.1997
21 1990-1991 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4-239/97. തീയതി: 18.06.1999
22 1991-1992 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4-88/94. തീയതി: 30.08.1994
23 1992-1993 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4-260/2000. തീയതി: 07.08.2000
24 1993-1994 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4-376/2000. തീയതി: 30.09.2000
25 1994-1995 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4-399/2000. തീയതി: 24.10.2000
26 1995-1996 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4-397/2000. തീയതി: 15.11.2000
27 1996-1997 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4-290/98 (െചലവ്) തീയതി: 18.06.1998/30.06.1998
28 1996-1997 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി.4 -129/2003 (വരവ്) തീയതി: 15.06.2004

29 1997-1998
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി.4-149/2000 (െചലവ്)
തീയതി:15.04.2000/27.04.2000

30 1997-1998 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി.4–308/2004 (വരവ്) തീയതി : 05.10.2004

31 1998-1999 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി.4–464/2000 (െചലവ്) തീയതി :17.11.2000

32 1998-1999
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4-438/2004 (വരവ്) തീയതി
:02.12.2004/17.12.2004

33 1999-2000
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4-292/2001 (െചലവ്)
തീയതി:30.05.2001/30.06.2001

34 1999-2000
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4 -386/2006 (വരവ്) തീയതി:
30.10.2006/22.01.2007

35 2000-2001
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4 -69/2002 (െചലവ്) തീയതി:
05.09.2002/23.09.2002

36 2000-2001
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4 -399/2006 (വരവ്) തീയതി:
30.10.2006/22.01.2007

37 2001-2002 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4–540/2004 (െചലവ്) തീയതി: 21.03.2005

38 2001-2002 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 – 265/2010 (വരവ്) തീയതി:
22.07.2010/30.07.2010

39 2002-2003 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4–426/2005 (െചലവ്) തീയതി:
02.03.2006/31.03.2006

40 2002-2003 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6–266/2010 (വരവ്)
തീയതി:22.07.2010/30.07.2010
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41 2003-2004 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4–428/2003 (െചലവ്) തീയതി:
03.03.2006/27.05.2006

42 2003-2004 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –215/2011 (വരവ്) തീയതി: 18.05.2011

43 2004-2005 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4–577/2007 (െചലവ്)
തീയതി:21.08.2008/30.08.2008

44 2004-2005 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –216/2011 (വരവ്) തീയതി:04.06.2011

45 2005-2006 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –217/2011. തീയതി: 08.06.2011/22.07.2011

46 2006-2007 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –197/2011. തീയതി: 03.06.2011

47 2007-2008 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –197/2011. തീയതി: 03.06.2011

48 2007-2008 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –229/2011. തീയതി: 21.07.2011

49 2008-2009 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –265/2012. തീയതി: 25.08.2012

50 2009-2010 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –264/2012. തീയതി: 19.09.2012

51 2010-2011 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6–685/2013. തീയതി: 07.03.2014

52 2011-2012 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6–133/2014. തീയതി:29.04.2014/20.05.2014

53 2012-2013 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6–446/2014. തീയതി: 18.12.2014

54 2013-2014 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –535/2015. തീയതി: 02.11.2016

55
2014-2015,

2015-2016
നം. െക.എസ്.എ.(ടി.എസ്.സി.) 6 –534/2016.തീയതി: 12.07.2017

56 2016-2017 നം. െക.എസ്.എ.(ടി.എസ്.സി.) 6 –17/2018. തീയതി: 20.01.2018
57 2017-2018 നം. െക.എസ്.എ.(ടി.എസ്.സി.) 5-222/2019. തീയതി: 18.06.2019

സീനിയ� െഡപ��ി ഡയറ��,
േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്.
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