
"ഭരണഭാഷ – മാ�ഭാഷ"

നം. െക.എസ്.എ. (ടി.എസ്.സി.) 5 –211/2022.

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്,

േകാ��േറഷ� ഓഡി�് കാര�ാലയം,

��� - 680 001.

തീയതി: 30.03.2022

corptsr.ksad@kerala.gov.in

Ph: 0487 2443619

സീനിയ� െഡപ��ി ഡയറ��,

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്,

േകാ��േറഷ� ഓഡി�്, ���.

ബ�മാന�നായ േ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�ിെ�  2019-20  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�ിെ�  2019-20  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 1-12, 1-15, 1-28, 1-37 എ�ീ ഖ�ികകളിേല�് �േത�ക �� �ണി��.
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    ഈ റിേ�ാ��് ൈക��ിയാ�ട� ഇതി� പരാമ�ശി�� �മേ��ക��് ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ�െര �സ�

ഖ�ികക�െട പക��് സഹിതം വിവരം അറിയിേ��താണ്.

    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�ി.

"ഭരണഭാഷ – മാ�ഭാഷ"

നം. െക.എസ്.എ. (ടി.എസ്.സി.) 5 –211/2022.

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്,
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േകാ��േറഷ� ഓഡി�് കാര�ാലയം,

��� - 680 001.

തീയതി: 30.03.2022

corptsr.ksad@kerala.gov.in

Ph: 0487 2443619

��� �നിസി�� േകാ��േറഷെ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� 2019-2020 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��ം
-

�ീ. �നി�ദ�്.എം.ആ�

സീനിയ� െഡപ��ി ഡയറ��

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ കണ�ക�

    ��� േകാ��േറഷെ� ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ� 2019-20 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

06.11.2021 �ത�

15.02.2022 വെര

ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  2019-20

സാ��ികവ�ഷ�ിെല  വര�-െചലവ്

കണ�ക�

ഓഡി�്  ഓഫീസ�  (ഹയ�

േ�ഡ്)

�ീ.റഫി േജാ�

�ീമതി. സബിത.എസ്.

ഓഡി�് ഓഫീസ�

�ീമതി. മീരാ നായ�

അസി�് ഓഡി�് ഓഫീസ�

�ീമതി. ഹണി.െക.എസ്
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�ീമതി.ൈചതന�

��േഷാ�മ�

സീനിയ�േ�ഡ് ഓ ഡി��മാ�

�ീമതി. ദിവ�.എസ്.

�ീമതി.േസാന.െക.സത��

�ീമതി. കാ��ിക.പി

�ീമതി.വി.െക.മാലിനി

ഓഡി��മാ�

�ീമതി. ജിഷ.െക.ടി.

�ീമതി. നിഷെക.െക

�ീമതി. നി�ഫ�.ബി.ഐ

നി��ഹണാധികാരിക�

േമയ�

േപര് �മതല വഹി� തീയതി

�ീമതി.അജിത വിജയ� 01.04.2019-28.01.2020

�ീ.റാഫി േജാസ്.പി 29.01.2020-19.02.2020

�ീമതി.അജിത ജയരാജ� 20.02.2020-31.03.2020

അസി��് െസ��റി

േപര് �മതല വഹി� തീയതി
�ിര

േമ�വിലാസം

ഇേ�ാഴെ�

വിലാസം

�ീ.എം.�ഗധ�മാ�
01.04.2019-24.07.2019

11.08.2019-31.08.2019

"ഋ�"

രാമനാഥ�രം

�ാമം

ശിവേ���ി�്

സമീപം

പാല�ാട് െഹഡ്

"ഋ�"

രാമനാഥ�രം

�ാമം

ശിവേ���ി�്

സമീപം

പാല�ാട് െഹഡ്
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േപാ�്

പാല�ാട്

േപാ�്

പാല�ാട്

�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ

(ഇ�-ചാ�ജ്)

25.07.2019-10.08.2019

01.09.2019-31.03-2020

െച�േ�രി

െഹൗസ്

പറവ�ാനി

െച�േ�രി

െഹൗസ്

പറവ�ാനി

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��ം.

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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വിഷയ�ചിക

1-1 ആ�ഖം 9

1-2 ബജ�് 11

1-3 2019-20 വാ�ഷിക�ണ�് -അപാകതക� 12

1-4 സ��ി െഡ�േ��് – �ക�െട �ത�ത ഉറ�ാ�ാനായി�ി� 12

1-5
Current  Liabilities  Schedule�  ഉ�െ��  �കക�

പരിേശാധി�ാനായി�.
13

1-6 ഫ�വ� സ�ചാ�ജ് �ക - വാ�ഷികകണ�മായി െപാ��െ���ി� 14

1-7 െപന��ി ശീ�ഷക�ിെല വരവ്/ െചലവ് േരഖക� ഹാജരാ�ിയി�. 15

1-8 ക�ാ���് പരിപാലനം - അപാകതക� 16

1-9 േസാളാ� റീഫ�് - അധിക �ക െചലവഴി� 17

1-10
�ാപന�ിെ�  വള��ാനിര�്  �റ��  –  അടിയ�ിര��

പതിേയ�താണ്.
18

1-11 �ിരനിേ�പ�ി� �റവ് കാ�� 19

1-12 വൗ�� ��ി��തിെല അപാകതക� 19

1-13 ഇഎംഡി/എ�ഡി ( vendors) രജി�� - അപാകതക� 19

1-14
ഔേദ�ാഗികാവശ��ിന്  വാഹന ം  ലീസിെന��ത്-സ��ാ�

അ�മതി വാ�ിയി�
21

1-15 വാഹന ��െട ഉപേയാഗം - സ��ാ� മാനദ��� പാലി�ി�ി� 21

1-16 ശ�ള ബി� രജി�� പരിപാലി��തിെല അപാകതക� 22

1-17
െ�ാവിഡ�് ഫ�് -  �ഷറി അ�ൗ�ി� നി�ം പി�വലി� �ക

തിരിെക ലഭി�ി�ി�.
221

1-18
മീ��  െട�ിംഗ്-േകരള  േ��്  ഇല�ിസി�ി  റ�േല�റി  ക�ീഷ�

നി�േ�ശം പാലി�് കാലികമായി നട�ാ��ി�
23

1-19
െപ�ഷ�  േകാ��ിബ�ഷ�  നഗരകാര�  ഡയറ�േറ�ിേല�്

അട��ി�.
23

1-20 ���� രജി�� �ത�മായി പരിപാലി��തി� വീ� 24

1-21 ഇം��് അഡ�ാ��ക� യഥാസമയം �മീകരി��ി�. 25

1-22
�ി�ിംഗ്  &  േ�ഷനറി  രജി��  ��ി��തിെല  അപാകത

പരിഹരിേ��താണ്
25
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1-23 �വ��ന രഹിതമായ മീ��ക� യഥാസമയം മാ�ി �ാപി�ി� 27

1-24
േലാ�ഡ്  �ിൈമസ്  ആയി  േരഖെ���ിയിരി��  െക�ിട��െട

ൈവദ�തി ചാ��് ഈടാ�ിയ വിവരം
28

1-25 യാ�ാ�ടി ബി� - �ക അ�വദി�ത് �മ�കാരമ� 29

1-26 െഫ�ിവ� അഡ�ാ�സ് - �ക തിരിെക ഈടാ�ിയി�ി� 35

1-27 താ�കാലിക ജീവന�ാെര നിയമി�തിെല അപാകതക� 35

1-28
ഇപിഎഫ്  അടവാ��തിന്  സ�കാര�  ഏജ�സിെയ

ഏ�െ���ിയത് അ�വദനീയമ�.
38

1-29
മീ�� റീഡ� - അ�മതിയി�ാ� ത�ിക�് താ��ാലിക നിയമനം,

�മ വി��ം
38

1-30 വ�� തല�ി� ���ിക� ഏെ���് െച��ി�. 41

1-31 േപാ� െറ�് ചാ��് ഈടാ�ിയതിെല അപാക�� 51
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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 ഉയ��ിയേ�ാ� ൈവദ�തി വിതരണ�ി�ളള �മതല

��� േകാ��േറഷനി� നി�ി�മായി. പഴയ �നിസി�� �േദശ�് 12.5 ച�ര� കി.മീ വി�ീ���ിലാണ് ���

േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിതരണം നട�ി വ��ത്. ��� േകാ��േറഷെ� ൈവദ�തി വിതരണ�ിന് ആവശ�മായി

വ�� ൈവദ�തി െക.എസ്.ഇ.ബി.യാണ് ��� േകാ��േറഷന് ന���ത്. ��� േകാ��േറഷൈന�ദ�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 െക.എസ്.ഇ.ബി.�മായി േകാ��ാ�് ഡിമാ�മായി

ബ�െ�� ഒ� കരാ�ം ഇ�വെര ഉ�ാ�ിയി�ി�.

    ��� േകാ��േറഷെ� ൈ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  �വ��ന��  നട�വാ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗം

അസി��്  െസ��റിെയ  �മതലെ���ിയിരി��.  ���  നഗരസഭ  �േദശെ�  ൈവദ�തിവിതരണ�ി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�ം േവറി� ഒ�
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അ�ിത�മായി�ാണ്  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  �വ��ി��ത്.  ആയതിനാ�  തെ�  �ാപന�ിെ�  വരവ്  െചലവ്

കണ�ക�  �േത�കമായി  ത�ാറാ�ി  അെ�ൗ�്സ്  �റെ��വി���്.ൈ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��് ചീ�ക� 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 കാണെ����്.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����്.

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

ൈലസ�സിയാണ്.  ��� േകാ��േറഷ� പരിധിയി�,  ��തായി ��ിേ��� �േദശ�ളി� െക.എസ്.ഇ.ബി.�ം,

പഴയ �നിസി�ാലി�ി �േദശ�ളി� ��� നഗരസഭ ൈവദ�തി വിഭാഗ�ം ൈവദ�തി വിതരണം നട�ിവ��.

    ��� േകാ��േറഷ� പരിധിയിെല ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���് 2 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�  08.04.2019െല  താരിഫ്  വ��നവിെന  ല�കരി�ാ�ം

സ�യംഭരണ�ാപന�ിെ�  പരിധിയിെല  ഗാ�ഹിക  ഉപേഭാ�ാ���്  2ൈവദ�തി  നിര�്  എ�  ൈവ���ം

പരിഹരി�ാ� സ��ാരിെ� സാ��ികസഹായം േനടിെയ��ാ�ം ഉ� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

��� നഗരസഭ ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� 2019-2020 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
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േരഖെ���ി  ��ി��ി�  എ�  കാ��.  ഉദാ:  ക�ാഷ്  ��്,  മീ��  റീഡ�  രജി��,  ഇ.എം.ഡി/എസ്.ഡി

,േപബി�  രജി��  അഡ�ാ�സ്  രജി��  etc.  ഇ�ാര��ി�  കഴി�  ര�  ഓഡി�്റിേ�ാ��കളിെല�ം

പരാമ�ശ���്  രജി��ക�  കാര��മമായി  ൈകകാര�ം  െച�  വ��തായി  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  മ�പടി

ന�കിയി�െ��ി�ം  ഈ വ�ഷ�ം  അപാകത നിലനി���തായി  ഓഡി�്  വിലയി���. 2019-20  വാ�ഷിക

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

വ�മാനം വ��ി�ി��തി��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.

    ൈവദ�തി  ചാ�ജ്,  �ീ�്  ൈല�്  പരിപാലന െചലവ്  എ�ിവ �ത�മായി  കണ�ാ�ി യഥാവിധി  നഗരസഭയി�

നി�ം  ഈടാ�ാ�ളള  നടപടിക�  സ�ീകരിേ��താണ്.അടിയ�ിര  ഘ��ളി�  ജനറ�  ഫ�ിേല�്

േകാ��േറഷെ�  ഉപേയാഗ�ിനായി  ൈകമാറിയ  ഫ�ക�  തിരിെക  ലഭി�വാ�  �േത�കനടപടിക�

സ�ീകരിേ��താണ്.

േവ�� പഠനേമാ �െ�ാ��േമാ ദീ�ഘവീ�ണേമാ �ടാെത െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക� ഏെ�����ലം

െചലവാ�ിയ  ഭീമമായ  �ക  �ഥാവിലായി.  ഇ�രം  പ�തിക�മായി  �േ�ാ�്  േപാകാെത  ബദ�  മാ����

ആരായാ���ം സ��ാരിേല�് അടവാ�ിയ �ക തിരിെക ലഭ�മാ�ാ�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�ാ���മാെണ�്

ഓഡി�് വിലയി���.

ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� ദിവസേവതനാടി�ാന�ി� ജീവന�ാെര നിയമി�േ�ാ� (സ��ാ� ഉ�രവ് ന�� 28

(അ�ടി)/2016ഫി�. തീയതി :26.02.2016) സ��ാ� ഉ�രവിെല മാനദ��� പാലി��ി�. മാ�മ� ���ിയ

േവതന വ��നവ് ഈ വിഭാഗം ജീവന�ാ��് േമ� ഉ�രവ് പാലി�ാെത നിയമി�െ��ി�േപാ�ം നട�ിലാ�ക�ം

െച�ിരി�� എ�ത് ��തര വീ�യായി ഓഡി�് വിലയി���.

    െറയി�െവ  േമ��ാല  നി��ാണ�ിനായി  2015�  ന�കിയ  6,19,29,108/-�പയി�  (വൗ��5/

01.06.2015)നിലവി� 4,69,29,108/-�പ ഇനി�ം തിരിെക ലഭി�ി�ി�.അപാകതക� പരിഹരി��തിന് ഉചിതമായ

നടപടി� സ�ീകരിേ��താണ്.

1-2   ബജ�്

��� �നിസി�� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� 2019-2020 വ�ഷെ� ബ�ജ�് 25.02.2019 െല 02ാം

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

വ�ഷം

�തീ�ിത

വരവ്
�തീ�ിത

െചലവ്
നീ�ിയിരി�്
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��ിരി��െ�െട

2019-2020 2,54,39,22,946 199,12,40,693 55,26,82,253

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

2018-2019

ആെക വരവ് 153,75,58,214.32

ആെക െചലവ് 158,00,08,271.09

1-3   2019-20 വാ�ഷിക�ണ�് -അപാകതക�

*ടാലി  േസാ�്  െവയ� �കാരം ത�ാറാ�� റസീ��്  &െപ�െമ�്  അ�ൗ�്,  ഇ�കം & എ��െപ�ഡി�ച�

അ�ൗ�്,  ബാല�സ്  ഷീ�്,  െല�േജ�്  എ�ിവയാണ്  ഓഡി�ിന്  ഹാജരാ�ിയി��ത്.  ടാലിയി�  ��വനാ�ം

ഓ�ൈലനായി��  വാ�ഷിക�ണ�്  ത�ാറാ��ത്.ൈവദ�തിചാ�ജജിന�ി�  െകൗ�റി�  അടവാ��  �ക

ഒഴിെക  മ��  വര�്  െചലവ്  കണ�ക�  മാന��  ആയി  ടാലിയിേല�്  േച��െ���.ഇ�െന  േച��െ���

�കക�െട  ആധികാരികത  �മതലെ��  ഉേദ�ാഗ��  ഉറ�  വ�േ���ം  പരിേശാധനാേവളയി�  ഓഡി�ിെന

േബാധ�െ��േ���മാണ്.  മാ��മ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെല  ക����വ��രണ  �വ��ന��

���മാേ��താണ്.

*2019-20  വാ�ഷിക�ണ�ിെല  എസ്.ബി.ഐ.ജി.എസ്.ടി.അ�ൗ�്,  എസ്.ബി.ഐ.ഇ  െട��  അ�ൗ�്,

എ�ിവയിെല ��ിരി�് 2018-19 വാ�ഷിക�ണ�ിെല നീ�ിയിരി�മായി ഒ�േപാ��ി�.

*     ജീവന�ാരി� നി�ം സി.പി.എഫി.േല�്  അടവാ�� �ക�ം നഗരകാര�  ഡയറ�േറ�ി� നി�ം ലഭി��

�ക�ം വാ�ഷിക കണ�ി� ഉ�െ����ി�. 2019-20� വരവായി 3,61,27,,949 �പ�ം െചലവായി 4,24,32,421

�പ�ം ഉ�്. ഭാഗം 4� വിശദവിവരം ഉ�്.

*     വാ�ഷിക  കണ�ി�  വി�ന  നി�തിയിന�ി�  വരവായി  8,586  �പ�ം  െചലവായി1,20,176  �പ�ം

േച��ി��്.  1.7.2017  �ത�  വി�ന  നി�തി�പകരം  ജി.എസ്.ടി.  നിലവി�  വ�ി�െ��ിരിെ�  വാ�ഷിക

കണ�ി� ഈയിന�ി� �ക ഉ�െ���ിയതി� അപാകത��്.

*  വാ�ഷിക  കണ�ക�  ഓഡി�ിന്  ഹാജരാ�ിെയ�ി�ം  ആയതിെല  ക�ാഷ്  േ�ാ  സ�റി,  റസീ�്  &  േപെമ�്

അ�ൗ�്സ്,  ഇ�കം  &  എ�ിെപ�ഡി��  അ�ൗ�്,  ബാല�സ്  ഷീ�്  എ�ീ  േ��െമ�കളിെല  ഇന�ളിെല

�കക�െട �ത�ത െതളിയി�� രജി��കേളാ മ� േരഖകേളാ ���മാ�ം ഹാജരാ��തി� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന്

വീ� സംഭവി�ി��്.അതിനാ� ചില �കക�െട �ത�ത പരിേശാധി�ാ� ഓഡി�ിന് സാധി�ാെത വ�ി��്.ഏതാ�ം

വിവര�� �ട�ഖ�ികയി� േച��ി��്.

1-4   സ��ി െഡ�േ��്-�ക�െട �ത�ത ഉറ�ാ�ാനായി�ി�.

2019-20 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ിെ� ഭാഗമായ ബാല�സ് ഷീ�ിെല അസ�് ൈസഡി� സ��ി െഡ�േ��്

െഹ�ി�  6,59,24,440/-  കാ��.  ഇ�സംബ�ി�  ഓേരാ  െസ��ക�െട�ം  രജി��ക�ം  േരഖക�ം
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ഹാജരാ�ിയതി�  ഡിമാ�്,  കള��  എ�ിവ  മാ�േമ  േരഖെ���ിയി��.ബാല�സ്  േരഖെ���ിയി�ി�.

ഹാജരാ�ിയ  ഫയ�കളി�  �ടി�ിക  വ��ിയ  �ണേഭാ�ാ���്  ഡിമാ�്  േനാ�ീസ്  ന�ിയതായി

കാ��.എ�ാ�  മാസാ��ം  ഇനി�ം  ലഭി�ാ��  �ക�െട  വിവര�െളാ�ം  തെ�  േരഖെ���ിയി�ി�.ഓേരാ

വ�ഷ�ം  ത�വ�ഷെ��ം  ��വ�ഷ�ളിെല�ം  �ടി�ിക  ഡിമാ�്,  കള��,  ബാല�സ്  ത�ാറാ�ാെത

എ�കാരമാണ്  ബാല��ഷീ�ിെല  �ക  ലഭ�മായത്  എ�തി�  വിശദീകരണ�ം  �ക�്  ആധാരമായ  േരഖക�

�മത��  അധികാരി  സാ��െ���ി  പരിേശാധന�്  ഹാജരാ�ാ�മാവശ�െ��്  14.02.2022�  ന�കിയ

39/2022-ാം ന�� ഓഡി�് എ�ക�യറി�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� നിലവി� ഡിമാ�് ,കള��,ബാല�സ് എ�ിവ

ത�ാറാ�ി ന���െ��ം 2021-2022 �ത� ഓ�ണിംഗ് ബാല�സ് േച��് ഡി സി ബി ഉ�െ����താെണ�ം

അറിയി�ി��്.എ�ാ� �ത�മായ �ടി�ിക�ം,വര�ം,ബാ�ി�ം ��വ�ഷ�ളി� േരഖെ���ാ� സാഹചര��ി�

21-22  വ�ഷെ�  ��ബാ�ി  എ�കാരം  �ത�മായിരി�െമ��ം  വ��മ�.  വാ�ഷിക  കണ�ി�  അസ�്  ആയി

േരഖെ���ിയ �ക�െട �ത�ത പരിേശാധി��തി� ഉേപാ�ബലകമായ േരഖക� ഹാജരാ�ാ�തിനാ� വാ�ഷിക

കണ�ിെല �ക ഉറ�ാ��തിന് സാധി��ി�.

1-5   Current Liabilities Schedule � ഉ�െ�� �കക� പരിേശാധി�ാനായി�.

��� േകാ��റഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� 2019-2020 വ�ഷെ� അ�ൗ�്സി� Current Liabilities Schedule

� താെഴ പറ�ം �കാരം വ� �കക� ഉ�െ��ിരി��.

Sl.

No
Particulars Debit Credit

1
Rent  Payable  on  Office

Building & Substation
22,36,44,499

2 R&M Street light 3,02,71,080

3 Secretary Energy Charge 3,68,64,295

4 Store Building 26,32,687

5 Street Light (Energy) 7,14,02,864.15

6 Street Light (Material) 1,65,51,200.30

    ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�  നി�ം  േകാ��േറഷന്  വാടക  ഇന�ി�  ന�േക�  �കയാണ്  �മന��  1ആയി

കാണി�ിരി��ത്.  റവന�  െസ�നി�  നി��  നി�േ�ശ  �കാരമാണ്  വാടക  ഇന�ി�  േകാ��േറഷന്

അട�േ��തായ  �കക�  കണ�ാ��െത�്  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�െ��ി�ം

കാലാകാല�ളായി  റവന�  െസ�നി� നി�്  ലഭി�� ഡിമാ�്  േനാ�ിസ്,  ക�്,  േരഖക�,  ഫയ�ക� എ�ിവ

പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ിയി�.േകാ��േറഷനി� നി�ം ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന്  ലഭിേ�� �കകളാണ് �മന��

2,3,4,5,6  ആയി  ഉ�െ���ിയിരി��ത്  എ�ാ�  ഈ  �ക  കണ�ാ�ിയെത�െനെയേ�ാ  ഇത്

പരിേശാധി�ാനാവശ�മായ ഫയ�കേളാ േരഖകേളാ ലഭ�മാ�ക��ായി�.
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    അ�ൗ�്സ്  �കാരം  ��്  െച�ി��  �കക�  പരിേശാധി�ാനാവശ�മായ  േരഖക�െട  അഭാവ�ി�  ഈ

�കക�െട �ത�ത ഉറ�ാ��തിന് ഓഡി�ിനാ��ി�.

1-6   ഫ�വ� സ�ചാ�ജ് �ക -- വാ�ഷികകണ�മായി െപാ��െ���ി�

ഫയ� നം.- E4(B)285/19

ഈ ഫയ� �കാരം 1200581�പ ഫ�വ� സ�ചാ�ജ് (03/2019െല ബി�ി� ഡിമാ�് െച� ) അടവാ�ിയി��്.

വൗ�� നം.-- 45/14.05.2019

െച�് നം.-- 891907

ഡിഡി നം.-- 987706/16.05.2019

KSERC �െട ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� KSEBL ലഭ�മാ�ിയ ക��കാരമാണ്  (GOR/Cu/Fuel  Surcharge

/2018-19/07.01.2019)

ഉപേഭാഗ�ിെ�  �ണി�ിന്  0.15  ൈപസ  വീതം  അടവാ�ിയത്.  െത��വിള�ക�െട  �ക  ഉ�െ�ടാെതയാണ്

േമ��കാരം �ക കണ�ാ�ിയത്.

ഫയലി�  കെ��ിയ  �വെട  േച��ി��  അപാകതക�  ഓ ഡി�്  എ�ക�യറി  �േഖന  അസി��്  െസ��റിെയ

അറിയി�ി��.

1. ഈയിന�ി� 03/2019 ന് എ� �ക പിരിെ���െവ�് ഫയലി�

വ��മ�. 03/2019 � ഡിമാ�് െച� �ക എ�മാ�മാണ് ഫയലി� ഉ�ത്.

2.  2019-20  െല  വാ�ഷികകണ�ി�  ബാല��ഷീ�്  �കാരം  1668209�പ  െത�മ�  സ�ചാ�ജ്  ഇന�ി�

അടവാ�ാ� ബാ�ി��തായി േച��ി��്.ഈയിന�ി� എ� �ക പിരിെ���, അടവാ�ി എ� വിവര��

ലഭ�മ�

3.The Kerala State Electricity Regulatory Commission (Fuel Surcharge Formula)Regulations 2009 � റ�േലഷ�

7 � ഓേരാ വിതരണൈലസ�സി�ം ഓേരാ ൈ�മാസ�ിെ� അവസാന�ം ഉപേഭാ�ാ���് ന�േക� ഫ�വ�

േകാ�്  റി�വറി  േറ�്  കണ�ാ��തി�ളള  വിവര��  ക�ീഷന്  ൈകമാേറ�താണ്.അ�കാരം  വിവര��

ൈകമാറിയതിെ� വിവരം ലഭ�മ�.

4.റ�േലഷ�  10�കാരം  വിതരണൈലസ�സി  ഓേരാ  മാസ�ം  7ാം  തീയതി�കം  ഊ���ിെ�

മാസവിതരണ�ണ�ക�  ഫ�വ�  േകാ�്  റി�വറി  േറ�്  കണ�ാ��തിന്  ക�ീഷെന�ം  േബാ�ഡിെന�ം

അറിയിേ��താണ്. അ�കാരം കണ�ക� ത�ാറാ�ി അറിയി�തായി കാ��ി�.

5.റ�േലഷ�  13  �കാരം  അ��സാ��ികവ�ഷ�ിെ�  ര�ാം  പാദവ�ഷം  �ത�  സ�ചാ�ജ്  റി�വറി
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ആരംഭിേ��താണ്.

6. റ�േലഷ� 14 �കാരം The licensee who purchase electricity in bulk from the board shall promptly remit to

the board on a monthly basis ,the amount of fuel cost recovered from their consumers for the quantity of energy

bought  from  the  board.  ഇ�കാരം  �ണേഭാ�ാ�ളി�  നി�്  ഈടാ��  ഫ�വ�  േകാ�്  മാസം  േതാ�ം

േബാ�ഡിേല�് അടവാ��േ�ാ ,ഉെ��ി� ആയതിെ� വിവരം ലഭ�മാേ��താണ്.

േമ��ാര���  കാണി�െകാ�്  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  (22/03.01.2022)െത�മ�  സ�ചാ�ജ്  �ടി

ഉ�െ���ിയാണ് ബി�ക� ഡിമാ�് െച��ത് എ�റിയി�ി��്.ൈവദ�തി േബാ�ഡി�ം കണ�ക� യഥാസമയം

ന����്  എ�ം  KSERC  ഉ�രവ്  ഇറ�േ�ാ�  മാ�മാണ്  സ�ചാ�ജ്  റി�വറി  നട��ത്  എ�ം

അറിയി�ി��്.

െത�മ�സ�ചാ�ജ്  ഇന�ി�  1200581  �പ  ഓ�ണിംഗ്  ബാല�സായി  ഉ�ായി��ത്  15.05.2019  ന്

അടവാ�ിയി��് എ�ം ബാ�ി പിരിെ��� 467628 �പ അ�� സാ��ികവ�ഷം അടവാ�ിയി��് എ�ം

അസി��്  െസ��റി  അറിയി�ി��്.  ആയതിെ� െല�ജ� ഹാജരാ�ിയി��്.  ഹാജരാ�ിയ െല�ജ� �കാരം

467628  �പയാണ്  അടവാ�വാ� ബാ�ി�ളളത്.എ�ാ� 2019-  2020  െല  ബാല�സ്  ഷീ�്  �കാരം  1668209

�പ(1200581+467628) അടവാ�വാ� ബാ�ി��തായി കാ��. ഇ�കാരം അടവാ�ിയ �ക �ടി ഉ�െ���ി

ബാല�സ് ഷീ�ി� െത�ായ വിവര�� േച��് ആെക �ക ബാധ�തയായി കാണി�ത് ശരിയ�. ഇ�കാരം െത�ായ

വിവര�� ഉ�െ���ിയത് തി��ി വാ�ഷികകണ�ക� �ത�മാ�വാ� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

1-7   െപന��ി ശീ�ഷക�ിെല വരവ്/ െചലവ് േരഖക� ഹാജരാ�ിയി�.
    

    ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� 2019-20 സാ��ിക വ�ഷെ� അ�ൗ�്സിെല റസീ��് & െപ�െമ�് േ��്െമ�്

പരിേശാധി�തി� ഇല�ിസി�ി ആ�് 2003 െല വിവിധ െസ��ക� �കാരം �മ�ിയ െപന��ി ശീ�ഷക�ി�

വരവ്/ െചലവ് വ�ി��്. വിശദാശ�� താെഴ േച���.

വരവ് െചലവ്

െപന��ി

ശീ�ഷകം
�ക

െപന��ി

ശീ�ഷകം
�ക

Section-127

(Appeal  to

Appellate

Authority)

500

S-126 207616

Section-134

(payment  of

compensation

13294
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or  damages

on transfer)

Section-126

(Assessment)
6146771

ആെക 6160565 ആെക 207616

വൗ�� പരിേശാധനയി� S-126 ,ഇന�ിെല 61,46,771 �പ വര�മായി ബ�െ�� േരഖക� മാ�മാണ് ലഭ�മായത്.

20.11.2021 െല 15- ◌ാം ന�� ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� �മ നം. 7 �കാരം െപന��ി ശീ�ഷക�ി� വരവ്/ െചലവ്

അ�ബ� േരഖക� ഹാജരാ�വാ� ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം ആയത് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

22.02.222 െല ഓഡി�് അേന�ഷണം 47 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

െസ��126െപന��ി  ശീ�ഷക�ിെല െചലവ്  �കയായ 2,07,616  /-  �പ ഓഡി�ി� തട�െ����.െസ��

127,134 �കാര�� 13,794 �പ�െട വരവിെല �ത�ത പരിേശാധി�ാ� സാധി�ി�ി�.

1-8   ക�ാ���് പരിപാലനം-അപാകതക�

2019-20 വ�ഷെ� ക�ാ���് പരിേശാധി�തി� താെഴ പറ�� അപാകതക� കാ��.

1.     എ�ബിഐ ജിഎ�ി അ�ൗ�്,എ�ബിഐ കറ�റ് അ�ൗ�്, എ�ബിഐ ഇ-െട�� അ�ൗ�്, �ഷറി

േസവി�സ് ബാ�് അ�ൗ�് 7759 എ�ീ അ�ൗ�കളിെല വരവ് െചല�ക� ക�ാ���ി� േരഖെ���ിയി�ി�.

2.    വാ�ഷിക കണ�ി� കാ�� ബാ�് അ�ൗ�ക�െട ബാ�് പാ���ക� പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�ി�.

3.    േകരള �നിസി�ാലി�ി (അ�ൗ�്സ്) ��സ് ച�ം 54 �കാരം ക�ാ���് എ�ാ ദിവസ�ം േ�ാസ് െച�ക�ം

ക�ാഷ്  ബാല��ം  ക�ാഷ്  ��്  ബാല��ം  എ�ാ  ദിവസ�ം  ഭൗതിക  പരിേശാധന  നട�ക�ം

െചേ��താണ്.േകരള �ഷറി േകാഡ് േവാള�ം1 �� 92(എ) (4) �കാരം ഓേരാ മാസാവസാന�ം ഓഫീസ് േമലധികാരി

ക�ാഷ്  ��്  �കാര��  ബാല�സ്  പരിേശാധി�്  സാ��െ��േ���മാണ്.  ഇ�കാരം  ക�ാ���്  േ�ാസ്

െച�കേയാ ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�� സാ��െ���കേയാ െച�ി�ി�.ഓഡി�് പരിേശാധന സമയ�് നി�േ�ശം

ന�കിയതിെന �ട��് മാ�മാണ് ഓേരാ മാസ�ിേല�ം റീക�സിലിേയഷ� േ��െമ�റ് സാ��െ���ിയത്.

4.     2019-20  വ�ഷെ� റീക�സിലിേയഷ� േ��െമ�റി� അ�ക�ാ�ഡ്  െച�്  എ��െപ�ഡി��  ആയി

2016�ത��  െച�ക�  േരഖെ���ിയി��്.  ഒ�  െച�ിെ�  കാലാവധി  3  മാസമാെണ�ിരിേ�  ടി  െച�ക�

�കാര�� �കക� അതത് സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല തെ� കാലാവധി��ി� മാറിയി�ി� എ�ി� തീയതി നീ�ി

ന��കേയാ,�തിയ െച�് ന��കേയാ െചേ��താണ്. ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

5.      03/2020െല എ�ബിഐ റീക�സിലിേയഷ� േ��െമ�റി� wrong creditആയി 495190/-�പ�ം wrong

debit  ആയി  22412.28/-�പ�ം  remitted  in  excessആയി  1354/-�പ�ം  േരഖെ���ിയി��്.  െഫഡറ� ബാ�്

ഓ�ൈല� അ�ൗ�് റീക�സിലിേയഷ� േ��െമ�റി� payment received but  not  credited in bank before
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31.03.2020  ആയി  247755/-�പ�ം  excess  amount  credited  but  not  refunded  ആയി  25967/-�പ�ം

േരഖെ���ിയി��്. ആയത് സംബ�ി� േരഖക� ഹാജരാ�ിയി�ി�.

    േമ� അപാകതക��് വിശീദകരണം ആവശ�െ��് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (നം.20/30.12.2021) മ�പടി

ലഭ�മാ�ിെയ�ി�ം  ആയത്  സംബ�ി�  േരഖക�  ഹാജരാ�ിയി�ി�.  േമ�  അപാകതക�  പരിഹരി�്  ബാ�്

പാ���ക�, േരഖക� എ�ിവ ഓഡി�ിന് ഹാജരാേ��താണ്.

1-9   േസാളാ� റീഫ�് - അധിക �ക െചലവഴി�

2019-20  സാ��ികവ�ഷം  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ഉപേയാ�ാ�ളി�  നി�്  �ണി�ിന്  3.14  �പ�ാണ്  േസാളാ�

എന�ജി വാ�ിയി��ത്. എ�ാ� വാ�ഷികകണ�ക�െട �യിംഗ് അപ് െപ�ീഷ� �കാരം 2.94 �പ�് േസാളാ�

എന�ജി വാ�ിയതായാണ് കാണി�ി��ത്.

ഇ�മായി  ബ�െ��്  �യിംഗ്  അപ്  െപ�ീഷ�  സംബ�ി�  ഉ�രവിെല  KSERC  �െട  നിരീ�ണ��  �വെട

േച���.

Paragraph 17. In the true up petition, the licensee has shown the power purchase as Rs.110,35.30 lakhs for

1619.57 lakhs units. The Commission in the ARR Orderfor the year 2019-20 approved the power purchase of

Rs. 11,231.08 lakhs for purchasing 1664.70 lakhs units. The details of power purchase cost as per the petition is

given below:-

Table 4

Details of Power Purchase Cost for the year 2019-20

Source
Quantity

purchased

Fixed

charges

Energy

charges

Other

charges

(PF

penalty)

Total

cost

Average

Cost

(lakh

units)
(Rs.lakh)(Rs.lakh)(Rs.lakh)(Rs.lakh)(Rs,/kWh

KSEB

Ltd
1,618.30

1,328.

14
9,693.64 9.80

11,031.

58
6.82

Solar

energy

from

prosumers

1.30 3.72 3.72 2.94
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Total 1,619.50
1,328.

14
9,697.36 9.80

11,035.

30
6.81

18. The Commission has examined the above table. The total energy purchased includes the power purchased

from KSEB Ltd and solar energy purchased from 6consumers. The average power purchase cost including the

purchase of energy from prosumers is Rs.6.81/kWh. The solar energy purchased from consumers is 1.30 lakh

units @2.94 per unit, costing Rs.3.72 lakh. The Commission further notes that the rate of Rs.2.94 per unit has

not been approved by the Commission for TCED and hence the amount paid is treated as provisional only. The

licensee  may  furnish  the  rationale  for  paying  Rs.2.94  per  unit  in  the  purchase  of  energy  from solar  PV

installations of the consumers.

1.30  ല�ം �ണി�ിന്  3.14�പ നിര�ി� 4.082  ല�ം �പ െചലവഴിേ��ി വ�ി��്.  2.94  �പ നിര�ി�

ആെണ�ി� 3.822ല�ം �പയാണ് െചലവ്.

2019-20  സാ��ികവ�ഷം  3.14  �പ  നിര�ി�  േസാളാ�  എന�ജി  വാ�ിെയ�ി�ം  2.94  �പ  നിര�ി�

വാ�ിയതായി ക�ീഷന് ന�കിയ കണ�ി� അറിയി�തിന് കാരണം വ��മ�. 3.14�പ നിര�ി� വാ��തിന്

�േത�കഉ�രവ് ഉെ��ി� ആയത് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

േമ�  അപാകതക�  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  നം.41/16.02.2022  �കാരം  അസി��്  െസ��റി�െട  ��യി�

െപ��ിയി��.ആയതിന്  2018-19  സാ��ികവ�ഷം ൈവദ�തിവിഭാഗം  �ിഡിേല�്  ൈവദ�തി  ന�കിയതിെ�

�കയാണ് 2019-20 � ഉപേഭാ�ാ���് ന�കിയി��െത�ം 2018-19 � െക എസ് ഇ ആ� സി 3.14 �പയാണ്

നി�യി�  നിരെ��ം  ആണ്  മ�പടി  ന�കിയത്.  2019  -20  വ�ഷം  �േത�ക  നിര�്  നി�യി�ി�ി�  എ�ം

മ�പടിയി� വ��മാ�ിയി��്.

എ�ാ� ഈയിന�ി� െചലവഴി� �കേയ�ാ� �റവ് �കയാണ് ക�ീഷന് ��ി� ഹാജരാ�ിയ കണ�കളി�

േച��ി��ത്.  ഇ�കാരം  െത�ായ  കണ�ക�  ഹാജരാ�ിയതിെ�  കാരണം  വ��മാ�ി  ഓഡി�ിന്  േരഖക�

ലഭ�മാേ��താണ്.

1-10   �ാപന�ിെ� വള��ാനിര�് �റ��-അടിയ�ിര�� പതിേയ�താണ്.

    ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  വരവ്-െചലവ്  കണ�ക�  �കാരം  കഴി�  അ�  വ�ഷെ�  �ിതി

വിലയി��േ�ാ�  2015-16  വ�ഷം  �ത�  �ാപന�ിെ�  സാ��ിക  �േരാഗതിയി�  �ിരതയി�ാ�തായി

കാ��.ചില  വ�ഷ�ളി�  വരവിേന�ാ�  അധികം  െചലവ്  �കയാണ്  വ�ി��ത്.2018-19�  നാമമാ�മായ

�കയാണ്  ലാഭം  കാണി�ി��ത്.2019-20�  വലിെയാ�  �ക  ന��ിെല�ി  നി���.വിശദാംശ��  താെഴ

േച���.

വ�ഷം വരവ് െചലവ് ലാഭം/ന�ം

2015-16 110,59,34,598.71 117,39,24,281.88 -6,79,89,683.17
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2016-17 196,28,92,683.09 193,90,49,516.5 238,43,166.55

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 9816.5

2019-20 153,75,58,214.32 158,00,08,271.09 -4,24,50,056.77

    �കളി�  േച��  പ�ിക�കാരം  2019-20  വ�ഷ�ി�  4,24,50,056.77/-�പ  ന�ം  സംഭവി�ിരി��.

�ാപന�ിെന  ലാഭകരമായ  അവ�യിേലെ��ി�ാ��  നടപടിക�  ൈകെ�ാേ��താണ്.ഇ�ാര��ി�

ഭരണക��ാ��െട െഗൗരവതരമായ ഇടെപട�ക� ഉ�ാേവ�താണ്.

1-11   �ിരനിേ�പ�ി� �റവ് കാ��

2019-20 സാ��ികവ�ഷെ� �ിരനിേ�പം പരിേശാധി�തി�, �ിരം നിേ�പമായി ആെക 55,13,69,090

�പയാണ്  ഉളളത്.  എ�ാ�  2018-19  സാ��ികവ�ഷെ�  റിേ�ാ��്  �കാരം  �ിരനിേ�പം  58,24,66,901

�പയാണ്.  3,10,97,811�പ �റവായി കാ��.ഇത്  സംബ�ി�്  ന�കിയ ഓഡി�്  എ�ക�യറി  നം.59 തീയതി:

16.3.2022�ളള  മ�പടിയായി,  1.4.2019�  ഫി�ഡ്  െഡേ�ാസി�ായി  ഉ�ായി��ത്  58,24,66,901  �പയാണ്.

ആയതിന് Interest ഇന�ി� Fixed Deposit േനാട് േച�� �ക 3,16,61,917/- �പ ആെക �ക 61,41,28,818/-

�പയാണ്.  ടി  വ�ഷ�ി�  (2019-20)  6,27,59,728/-  �പ  ബ��്  സൈ�  അടവാ��തി�ം,  െപ�ഷ�

ന���തി�ം,ഡ��ി  3,  ഡ��ി  4  എ�ിവ  അടവാ��തിനായി  premature  closing

നട�ിയി�ളളതാണ്.ആയതി�േശഷം  55,13,69,090/-�പ  �ിരനിേ�പമായി  31.03.2020ന്  ഉളളത്  എ�ാണ്

ന�കിയിരി��ത്.ഇതി�  നി�ം  �ാപന�ിെ�  വ�മാന�ി�  വളെരയധികം  �റവ്  വ��താ�ം

�ിരനിേ�പമായി ��ി� �കയി� നി�ം �ാപന�ിെ� നട�ി�ിന് േവ�ി െചലവ് െച�താ�ം കാ��.

വ�മാനം വ��ി�ി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� നഗരസഭാ ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� നി�ം ഉ�ാേവ�താണ്.

1-12   െവൗ�� ��ി��തിെല അപാകതക�

2019-20 വ�ഷെ� ൈവദ�തി വിഭാഗം ഓഡി�മായി ബ�െ��് ക�ാഷ് ��ി� േരഖെ���ിയ ചില വൗ��ക�

പരിേശാധന�ായി  ഹാജരാ�ാ�ത്  സംബ�ി�്  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  (നം  8  തീയതി  07.12.2021)

ന�കിയി��.ഇതി�  എ�ാ�ിഷ്  െമ�മായി  ബ�െ��  െവൗ��ക�  െവേ�െറയായി  െക�ിവ�ി��ത്  പി�ീട്

ഹാജരാ�ക��ായി.ചിലത്  ബ�െ��  ഫയലിേനാെടാ�മാണ്  ��ി��ത്.ഈ  രീതി  ആശ�ാസ�കരമ�.ഒ�

വ�ഷം  ഇടപാട്  നട�  എ�ാ  െവൗ��ക�ം  ഒ�മി�്  ��ിേ���ം  അ�കാരം  ഓഡി�ിന്

ഹാജരാേ���മാണ്.ഓേരാ  മാസ�ി�ം  ഒ�  �ത�  ന�രി�്  െവൗ��ക�  ��ി��  നിലവിെല  നടപടി

ശരിയെ��് ഓഡി�്  വിലയി���. പകരം സാ��ികവ�ഷാദ�ം �ത� അവസാനം വെര �ട��യായി ന�രി�്

െവൗ��ക� ��ിേ��താണ്.

1-13   ഇഎംഡി/എ�ഡി ( vendors) രജി�� - അപാകതക�

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

അപാകതക� കാ��.
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1.  2019-20  വാ�ഷിക  കണ��കാരം  ഇഎംഡി/എ�ഡി  (vendors)  എ�യിന�ി��  വരവ്  െചല�ക�െട

വിശദാംശ�� താെഴ െകാ���.

�� ബാ�ി 10190488

വരവ്  (െറസീ��്  &  േപെമ�്

�കാരം)
722576

ആെക 10913064

െചലവ്  (െറസീ��്  &  േപെമ�്

�കാരം)
664495

നീ�ിയി��്  (ബാല�സ്  ഷീ�്

�കാരം)
10248569

    േകരള പ�ി�് വ��് അ�ൗ�് േകാഡ് െസ�� 15.5.1� ഓേരാ മാസാവസാന�ി�ം വ�ഷാവസാന�ി�ം

െഡേ�ാസി�ക�െട  ��ിരി�്,  വരവ്,  ആെക  �ക,  അ�ജ�്െമ�്  എ�ിവ�െട  സം�ഹം  രജി�റി�

േരഖ��േ��താെണ�്  നി��ഷി�ി��്.  രജി�റി�  അ�കാരം  േരഖെ���ിയി�ി�ാ�തിനാ�  വാ�ഷിക

കണ�ിെല �ത�ത പരിേശാധി�ാ� സാധി�ി�ി�. മാ��മ� 2018-19 വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ി� ബാല�സ്

ഷീ�്  �കാരം  നീ�ിയി��ി�  (യഥാ��  നീ�ിയി��ിേന�ാ�)  267503/-  �പ  വ�ത�ാസം  ഉ�താ��  ആ

വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ��ിെല പരാമ�ശം നാളി�വെര പരിഹരി�ി�ി�.

2.  െഡേ�ാസി�്  തിരിെക  ന�കിയതിെ�  വിശദാംശ��  (െച�്  നം.,  വൗ��  നം,  തീയതി,  ഉ�രവാദെ��

ഉേദ�ാഗ�െ�  ഒ�്  എ�ിവ)  രജി�റി�  േച��കേയാ,  തിരിെക  ന�ിയ  െഡേ�ാസി�ക�  റൗ�്  െച�്

അധികാരിക� സാ��െ���കേയാ െച�ി�ി�. ചില ഉദാഹരണ�� താെഴ െകാ���.

റീഫ�് വൗ�� നം. & തീയതി �ക രജി�� �മന��

61/18.05.2019 9935/- 284, 321a

46/11.11.2019 40000/- 601

54/20.01.2020 2800/- 532a

93/22.10.2019 9500/- രജി�റി� േരഖെ���ിയി�ി�

40/14.01.2020 19000/- രജി�റി� േരഖെ���ിയി�ി�

41/14.01.2020 33595/- രജി�റി� േരഖെ���ിയി�ി�

3.  െഡേ�ാസി�്  രജി�റി�  െഡേ�ാസി�ക�െട  വിവരം  ഇനം  തിരി�്  േരഖെ���ിയി�ി�.  എ�ിെമ�്

നം./തീയതി,���ി�െട േപര്  എ�ിവ േരഖെ���ിയി�ി�.  േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാഡ്  േവാള�ം1  ആ��ി�ി�

282(1) �കാരം 3 വ�ഷ�ി� േശഷം കാലാവധി കഴി� െഡേ�ാസി�ക� ലാ�്ഡ് െഡേ�ാസി�ായി കണ�ാ�ി

നഗരസഭ ഫ�ി� അടവാേ��താണ്. എ�ാ� കാലഹരണെ�� �കക�െട വിവരം ലഭ�മ�.
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    േമ�  അപാകതക�  സംബ�ി�  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  (നം.2/03.12.2021)  അപാകതക�  പരിഹരി��

താെണ�്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�െ��ി�ം  ആയത്  പരിഹരി�്  രജി��ക�  ഓഡി�ിന്  ഹാജരാ�ിയി�ി�.

െഡേ�ാസി�് രജി�റി� വിവര�� േരഖെ���ി യഥാവിധി ��ിേ��താണ്.

1-14   ഔേദ�ാഗികാവശ��ിന് വാഹന ം ലീസിെന��ത്-സ��ാ� അ�മതി വാ�ിയി�

ഫയ� നം.E2(1) - 4257/18

        വാഹന�� ലീസിെന���തിന് ധനകാര� വ��ിെ� (എ��െപ�ഡി�� -B) 15.09.2018െല 85/2018

/ഫി�  ന��  സ��ല�  �കാരം  സ��ാ�  അ�മതി  ആവശ�മാണ്.എ�ാ�  സ��ാ�  അംഗീകാരം

വാ�ി��തി�  ��പ്  തെ�  േമയ�െട  ����  അ�മതിേയാെട  അസി.െസ��റി�െട

ഔേദ�ാഗികാവശ����ായി വാഹനം ലീസിെന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ക�ം ആയതി�� െട��

�ണി�്  �ീ.ഡിനി�.വി.ദിേനഷ്  എ�യാളി�  നി�ം  വാഹനം  ലീസിെന��ക�ം  െച�  (KL08  BS  1314-

ഇേ�ാവ �ി�ററ). ലീസിെന���മായി ബ�െ��് 2019-20 സാ��ിക വ�ഷം താെഴ പറ�ം �കാരം �ക

െചലവഴി�ി��്.

െച�് നം., തീയതി വൗ�� നം. �ക

891862/26.04.2019 91 118599/-

891912/16.05.2019 50 57998/-

728354/30.07.2019 111 79100/-

ആെക 255697/

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

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

േമ� വിഷയം സംബ�ി�്  സ��ാ� അ�മതി ലഭ�മായി�െ��ി� ഹാജരാ�ാനാവശ�െ��്  ന�കിയ ഓഡി�്

എ�ക�യറി�്  (നം.3/03.12.2021)  മ�പടി  ന�കിയി�ി�.  ആയതിനാ�  2019-20  വ�ഷം  വാഹനം

ലീസിെന��യിന�ി� െചലവഴി� 255697/- �പ�െട െചലവ് തട�െ����.

1-15   വാഹന ��െട ഉപേയാഗം - സ��ാ� മാനദ��� പാലി�ി�ി�

     ��� നഗരസഭ ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� നിലവി� 4 വാഹന�ളാണ് ഉപേയാഗ�ി��ത്. വിശദാംശ�� �വെട

െകാ���.

i.െബാേലേറാ (KL-08-BB 8876)

ii.െബാേലേറാ ക�ാ�� (KL-08-AY 9458)

iii.ടാ� േലാറി െടലേ�ാപിക് ൈ� ലി�് (KL-08-AZ 7929)
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iv.ടി.വി.എസ്.�പി�� (KL-08-BG-3516)

    േമ�  വാഹന��െട  േലാ���ക�  പരിേശാധി�തി�  സ.ഉ.(എം.എസ്)  നം.170/07/  ത.സ�.ഭ.വ  തീയതി

30.06.2007, സ��ല� നം.41/2008/ധനം.02/08/2008 എ�ീ സ��ാ� നി�േ�ശ�� പാലി�തായി കാ��ി�.

1.     ഓേരാ മാസ�ിേല�ം ഇ�ന ഉപേഭാഗെ� സംബ�ി�ം യാ� െച� �രെ� സംബ�ി��� മാസാ��

സം�ി�ം േലാ���ി� േരഖെ���ിയി�ി�.

2.     ഓേരാ  വാഹന�ിേ��ം  ഇ�ന  �മതാ  െട�്  ആ�  മാസ�ിെലാരി��  േമാേ�ാ�  വാഹന  വ��ിെല

അ�ഹത��  ഉേദ�ാഗ�േനെ�ാ�്  നടേ���ം  സ��ിഫി��്  േലാ���ി�  പതി�ി�ിരിേ���മാണ്.

എ�ാ� 23.10.2018 ന്  േശഷം ഇ�ന �മതാ െട�്  05.03.2020ലാണ്  നട�ിയി��ത്.ആയതിനാ� 2019-20

സാ��ിക വ�ഷ�ി� വാഹന��െട ഇ�ന �മതാ െട�് നട�ിയി�ി�.

    ടി  അപാകതക� സംബ�ി�്  ന�കിയ ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  (നം.9/08.12.2021)  പരിഹരി�ാെമ�്  മ�പടി

ലഭ�മാ�ിെയ�ി�ം േമ� അപാകതക� നിലനി���. വാഹന��െട ഇ�ന �മതാ െട�് യഥാസമയം നട�ി

േലാ���ി� േരഖെ��േ���ം ഇ�ന ഉപേഭാഗെ� സംബ�ി�� മാസാ�� സം�ി�ം എ�തി േലാ���്

കാലികമാേ���മാണ്.  വാഹന ��െട  ഉപേയാഗം  സംബ�ി��  സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  ക�ശനമായി

പാലിേ��താണ്.

1-16   ശ�ള ബി� രജി�� പരിപാലി��തിെല അപാകതക�

���  നഗരസഭ  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ജീവന�ാ�െട  2019-20  സാ��ിക  വ�ഷെ�  ശ�ള  ബി�  രജി�ററ�

പരിേശാധി�തി� താെഴ പറ�� അപാകതക� കാ��.

1.  ശ�ള ബി� രജി�റി� ജീവന�ാ�െട േപ�ം ത�ിക�ം മാ�മാണ് േരഖെ���ിയി��ത്.  ശ�ള െ�യി�,

ഇ��ിെമ�് തിയതി, ജി.പി.എഫ് അ�ൗ�് ന��, ����ക� അ�വദി�ി�െ��ി� ആയതിെ� വിവരം �ട�ിയ

വിവര�െളാ�ം ഉ�െ���ിയി�ി�.

2.�േമാഷ�  കി�ിയ  ജീവന�ാ��്  ആയതിെ�  വിവരേമാ  ഏത്  ത�ികയിേല�ാണ്  �േമാഷനായത്  �ട�ിയ

വിവര�െളാ�ം േച��ാെത ശ�ള�ി�� വ��നവ് മാ�മാണ് േരഖെ���ി കാ��ത്.

3.  ഓേരാ  മാസെ��ം  ശ�ളം  അ�വദി�തിെ��ം  തിരി�ടവ്  നട�ിയതിെ��ം  വിവര��  അധികാരെ��

േമ�േദ�ാഗ�� സാ��െ����ി�.

ശ�ള  ബി�  രജി�റി�  ���മാ�ം  വിവര��  ഉ�െ���ി  കാലികമാ�ാ�  േവ�  നടപടിക�

സ�ീകരിേ��താണ്.

1-17   െ�ാവിഡ�് ഫ�് - �ഷറി അ�ൗ�ി� നി�ം പി�വലി� �ക തിരിെക ലഭി�ി�ി�.

ഇ3 525/01 ഫയ� പരിേശാധി�തി� സ.ഉ.(ൈക) നം. 51/2018/ധന തിയതി. 28.03.2018 െല സ��ാ�

ഉ�രവിനാ� �െപഷ�� �ഷറി േസവിം�സ് അ�ൗ�കളി��ായി�� പണം സ��ാ� പി�വലി�തിെ�
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ഭാഗമായി 2,22,35,864/- �പ ��� നഗരസഭ�െട (ൈവദ�തി വിഭാഗം) �െപഷ�� �ഷറി േസവിം�സ്

അ�ൗ�ി� (TPA 713030200000001) നി�ം 29.03.2018 � സ��ാ� പി�വലി�ി��്. ഈ അ�ൗ�്

ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെല േ�ാവിഡ�് ഫ�് ആവശ����ായി ��� അഡീഷണ� സബ് �ഷറിയി�

�ട�ിയി��താണ്. ടി �ക നാളി�വെര തിരിെക ലഭി�ി�ി�ാ�താണ്. ഇത് �� റിേ�ാ��ി�

പരാമ�ശി�ി��്. ആയത് തിരിെക ലഭി��തിനായി ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� നി�ം 17.05.18, 08.10.18,

16.11.18, 24.06.19, 30.07.19, 19.11.19, 10.06.20, 23.09.20, 20.11.20, 12.07.21, 04.08.21, 10.09.21

തിയതികളി� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� നി�ം ബ�മാനെ�� നഗരകാര� ഡയറ���് ക�് ന�കിയതായാണ്

ഓഡി�് എ�ക�യറി 14 തിയതി 20.12.21 ന് ന�കിയ മ�പടിയി� അറിയി�ിരി��ത്. �ക തിരിെക ലഭി�വാ�

നഗരസഭാതല�ി� നടപടി ൈകെകാേ��താണ്.

1-18   മീ�� െട�ിംഗ്-േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി റ�േല�റി ക�ീഷ� നി�േ�ശം പാലി�് കാലികമായി
നട�ാ��ി�.

േകരളാ ഇല�ിസി�ി സ�ൈള േകാഡ് 2014 െസ�� 113(6) �കാരം ൈലസ�സി കാലികമായി മീ�� െട�ിംഗ്

താെഴ�റ�� െഷഡ�� �കാരം നടേ��താെണ�് നി�േ�ശി�ി��്.

*സിംഗി� േഫസ് മീ�� വ�ഷ�ിെലാരി��

*LT3േഫസ് മീ�� വ�ഷ�ിെലാരി��

*MD1ഉ�െ��HT/EHT മീ�� വ�ഷ�ിെലാരി��

അേതാെടാ�ം  കറ�്  �ാ�േ�ാ�മ�  െപാ��ഷ��  �ാ�േ�ാ�മ�,വയറിംഗ്  കണ��  െട�ിംഗ്  എ�ിവ�ം  മീ��

െട�ിംഗിേനാെടാ�ം നടേ��താെണ�ം നി��ഷി���്.എ�ാ� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗം ക�ീഷ�

നി�േ�ശ�കാര�ളള മീ�� െട�ിംഗ് കാലികമായി നട�ാ��ി�.

െപാ�ജന  സ���  േക��ളായ  ആ�പ�ിക�  �ട��യായി  �വ��നം  നട��  വ�വസായ  �ാപന��

�ട�ിയവയി�  മീ��  െട�ിംഗ്  കാലികമായി  നട��തിെന�റി�്  സൈ�  േകാഡ്  2014െസ��  114  �

പറ���് . അ�രം ഉപേഭാ�ാ��െട ഡാ�ാബാ�് ��ിേ���ം അവ കാലികമാേ���മാണ്. െട�് റിസ��്

അന��  14  �കാര�ളള  േഫാ�മാ�ി�  േരഖെ���ി  ��ിേ��താണ്.  േമ�  �കാര�ളള  മീ��  െട�ിംഗ്

നട�കേയാ  ഡാ�ാബാ�്  ��ി�കേയാ  െച��ി�.  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  48/23.02.2022  ന്  മ�പടി

ലഭ�മാ�ിയി�ി�. േമ��റ�വ�് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

1-19   െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ� നഗരകാര� ഡയറ�േറ�ിേല�് അട��ി�.

1996 െല േകരള �നിസി�ാലി�ി (ജീവന�ാ�െട െഡ�് കംറി�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�
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നഗരകാര� ഡയറ�േറ�ിേല�് അട��ി�. 05/2012 �ത� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� നി�� െപ�ഷ�

േകാ��ിബ�ഷ�, െപ�ഷ� വിതരണ�ിനായി െചലവഴി� �കയി� നി�ം ത�ി�ിഴി�് അയ�തിെ� പ�ിക

നഗരകാര� ഡയറ���് അത� മാസ�ളി� അയ� ന��കയാണ് പതിവ് എ�ം െപ�ഷ� വിതരണ�ി��

ഫ�് യഥാസമയം ലഭി�ാ�� �ലമാണ് െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ� അട��തിന് സാേ�തിക തട���ത്

എ�മാണ് ഓഡി�് എ�ക�യറി 17 തിയതി 28.12.21 ന് ലഭി� മ�പടി. എ�ാ� െ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�ം െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ� �ക,

െപ�ഷ� അേലാ�്െമ�ിേല�് �മീകരി�� എ� േരഖെ���ക മാ�മാണ് െച�ിരി��ത്. അതായത്

നഗരകാര� ഡയറ�േറ�ി� നി�ം ലഭിേ�� െപ�ഷ� അേലാ�്െമ�ി� നി�ം ��് അ �ജ�്െമ�് ആയി

�മീകരി�് െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ� �റ��. ഈ അപാകത �� ഓഡി�് റിേ�ാ��കളി�ം

പരാമ�ശി�ി��താണ്.

2019-20 വ�ഷ�ി� 4,82,72,119/- �പ നഗരകാര� ഡയറ�േറ�ി� നി�ം നഗരസഭ ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന്

അ�വദി�ി��ത്. എ�ാ� െറ�ല� വിഭാഗം സ��ീസ് െപ�ഷ�കാ��ം ഫാമിലി െപ�ഷ�കാ��ം െപ�ഷ�

വിതരണ�ിനായി 6,74,05,268/- �പ െചലവഴി�താ�ം കാ��.

െപ�ഷ� വിതരണ�ിന് ആവശ�മായ �ക അ�വദി� കി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരിേ��താണ്. ഉചിതമാചയ നടപടിക� സ�ീകരി�ാനായി വിഷയം നഗരസഭാ കൗ�സിലിെ�

��യി�െ����. നഗരകാര� വ��ി� നി�ം െപ�ഷ� വിഹിതം യഥാസമയം ലഭ�മായിെ��ി�

ഈ വിഷയം സ��ാരിെ� ��യി� െകാ�വേര�താണ്.

1-20   ���� രജി�� �ത�മായി പരിപാലി��തി� വീ�

2019-20 വ�ഷെ� ൈവദ�തി വിഭാഗം ഓഡി�മായി ബ�െ��് ���� രജി�� പരിേശാധി�േ�ാ� ചില ����

വിവര�� താെഴ�റ�� രീതിയി� േരഖെ���ിയി��.

���� ലഭി�

ഉേദ�ാഗ�െ�

േപര്

വൗ��

നം/തീയതി

അ�വദി�

�ക

����

രജി�റി�

േച��

തീയതി

�മെ���ിയതിെ�

വിവരം

�ീ.ടി.എസ്.േജാസ് 85/28.03.2019 40000/- 06.07.2019
02.07.2019 �

�മെ���ിയി��്.

�ീ.പി.�സാദ് 45/14.07.2017 25000/- 28.10.2019
14.01.2020�

�മെ���ിയി��്.

വൗ��  �കാരം  ����  അ�വദി�തിന്  േശഷം  രജി�റി�  േച��ാ�  വളെരയധികം  കാലതാമസം

േനരി�ിരി��താ�ം14.07.2017 ന് അ�വദി� ���� കാലാവധി��ി� �മെ���ിയി�ി�ാ�താ�ം കെ��ി.
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ജി(ഒ.പി)419/2011/ധന.04.10.2011  ഉ�രവ�സരി�്  ൈക��ി  ��  മാസ�ിനകം  െക.എഫ്.സി

അ�േ�ദം99�കാരം  അ�വദി��  താ��ാലിക  അഡ�ാ��ക�  ൈഫന�  ബി�  സമ��ി�്

�മീകരിേ��താണ്.നി�ിത  സമയപരിധി��ി�  അ�ജ�്  ബി�  സമ��ി�ി�ിെ��ി�  ��വ�  അഡ�ാ�സ്

�ക�ം അടിയ�ിരമായി തിരി� പിടി�ണം.ഇ�െന തിരി� പിടി�േ�ാ� �ക പി�വലി� ദിവസം �ത� തിരി�

പിടി�  ദിവസം  വെര  18%  നിര�ി�  പലിശ  ഈടാ�ക�ം  േവണം.േമ�  വിഷയ�ി�  ഇ�കാരം  െച�ി�മി�.

ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�  നി�ം  ഇ�കാരം  ����  വിവര��  രജി�റി�  േരഖെ���തി�ം  ����

�മെ����തി�ം  കാലതാമസം  േനരി�േ�ാ�  നിയമ�കാര��  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാതിരി��ത്  ഒ�ം

ആശ�ാസകരമ�െയ�്  ഓഡി�്  വിലയി���.േമ��ാര�ം  ��ി�ാ�ി  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി

(നം.29/15.01.2022) �് 23.02.22ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� അടിയ�ിരഘ��ി� ഇം��് ആയി െകാ��ക�ം

പി�ീട്  അഡ�ാ�സായി  പരിഗണി�ക�ം  െച�  �കക��ാണ്  ഇ�കാരം  അപാകത  സംഭവി�ത്  എ�്

അറിയി�ി��്.ഇ�ര�ി�� നടപടിക� ഭാവിയി� ആവ��ി�ാതിരി�ാ� ��ിേ��താണ്.

1-21   ഇം��് അഡ�ാ��ക� യഥാസമയം �മീകരി��ി�.

ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� 2019-20 െല ഇം��് അഡ�ാ�സ് രജി�� പരിേശാധി�തി� പല ����ക�ം യഥാസമയം

�മീകരി�ി�ി�  എ�്  വ��മാ��.  ധനകാര�  വ��ിെ�  04.10.2011  െല  സ.ഉ(അ�ടി)  നം.  419/2011-ന��

ഉ�രവി� ����ക� �മീകരി��ത് സംബ�ി�് വ��മായ മാ�ഗനി�േ�ശ�� ന�കിയി��്.���� അ�വദി�്

�� മാസ�ി��ി� അവസാന ബി� ഹാജരാ�ി �മീകരിേ���ം സമയപരിധി കഴി�് ൈകവശം വ� �ക

തിരി�ട���  വെര  18%നിര�ി�  പലിശ  ഈടാേ���മാണ്.  നി��ി�  സമയപരിധി��ി�  അ�ജ�്െമ�്

ബി�  സമ��ി�ിെ��ി�  ����  �ക  ഒ��വണയായി  18%  പലിശേയാെട  തിരി�ട�ാ�ം  വ�വ���്.

23.10.2019 െല 87/2019/ധന നം. സ��ല� �കാരം ���� �മീകരി��ത് സംബ�ി�് ക�ശന  നി�േ�ശ��

�റെ��വി�ക�ം  െച�ി��്.എ�ാ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�  ����ക�  അ�വദി�ക�ം  �മീകരി�ക�ം

െച��തി� േമ� ഉ�രവ്/ സ��ലറിെല നി�േ�ശ�� പാലി��തായി കാ��ി�. �മീകരി�ാ� ����ക�

സംബ�ി� വിവര�� താെഴ േച���.

�മ

നം.
ഫയ� നം.

വൗ��  നം.  &

തീയതി

െച�്

നം.
�ക

അഡ�ാ�സ്

ൈകപ�ിയ

ഉേദ�ാഗ��

ആവശ�ം

1 PDS6885/18 79/27.02.2020 499180
17000

/-
�ീ.െക.പി.മ�

േസാളാ�  അ�ബ�

േജാലിക�

2 PDS2152/14 90/31.12.19 499038
20000

/-
�ീ.െക.പി.മ�

ൈഹഡ�  െ�ാജ�്

ൈസ�്

സ��ശി��തിന്

22.02.2022 െല ഓഡി�് അേന�ഷണം. 46 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
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����ക�  അ�വദി��തി�ം  �മീകരി��തി�ം  സ��ാ�  ഉ�ര�ക�/  സ��ല�കളിെല  നി�േ�ശ��

�ത�മായി പാലിേ��താണ്.

1-22   �ി�ിംഗ് & േ�ഷനറി രജി�� ��ി��തിെല അപാകത പരിഹരിേ��താണ്

�ി�ിംഗ് & േ�ഷനറി വിഭാഗ�ി� നി�� െവൗ��കളി�െട വാ�ിയ ഓഫീസ് േ�ഷനറി സാധന�� േ�ാ�്

രജി�റി� േരഖെ���ി ��ി��തി� താെഴ�റ�� അപാതക� സംഭവി�ി��്.

െവൗ��നം

തീയതി
ഫയ� നം

വാ�ിയ

സാധന�ിെ�

വിവരം/എ�ം

ഇ�േവായിസ്

നം/തീയതി

െചലവഴി�

�ക

േ�ാ�് രജി�റിെല

അപാകത

81

26.04.19
R&MM9/19

KYCേഫാംസ്

30000എ�ം

29

05.04.19
11510/-

െസ��I , െസ��II,

െസ�ന്III,െസ��V

എ�ിവ��് വിതരണം െച�തായി

േരഖെ���ിയി��്.

എ�ാ� എ�െയ�ം

െകാ�െ�േ�ാ േകാ��

തീയതിേയാ ൈക��ിയ ആ�െട

ഒേ�ാ എ� ബാ�ി�െ�േ�ാ

േരഖെ���ിയി�ി�.സാ��ിക

വ�ഷാവസാനം നീ�ിയിരി�്

പരിേശാധി�് ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ��

സാ��െ���ിയി�ി�.

72/

14.08.19
E5-1350/19

എ4 ൈസസ് േപ��

400 പാ��്

GB2894&

GB2899

24.07.19

84000/-

*േ�ാ�് രജി�റി� ബി�ിെല

��വ� വിവര��ം (ഇ�േവായിസ്

ന��,തീയതി,വാ�ിയ

�ാപന�ിെ� േപര്

�ട�ിയവ)േച��ി�ി�.

*വിതരണം െച�തതായി

േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം

പാ��ക�െട നീ�ിയിരി�്

േരഖെ���ിയി�ി�.സാ��ിക

വ�ഷാവസാനം നീ�ിയിരി�്

േച��്S ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��

സാ��െ���ിയി�ി�.
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84

22.08.19

E5-

5861/18

5*10*2pp70Gsmഡബി�

ൈസഡ് �ി�ിംഗ്

&5*12*2സിംഗി�ൈസഡ്

�ി�ിം�ക���� േഫാംസ്

(300+100പാ��്)

306

14.06.19
450500/-

ക�ാഷ് െസ�നിേല�് വിതരണം

െച�തായി

േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം

എ�െയ�ം െകാ�െ�േ�ാ

െകാ�� തീയതിേയാ ൈക��ിയ

ആ�െട ഒേ�ാ എ�

ബാ�ി�െ�േ�ാ

േരഖെ���ിയി�ി�.സാ��ിക

വ�ഷാവസാനം േ�ാ�്

പരിേശാധി�് ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ��

സാ��െ���ിയി�ി�.

85

22.08.19
do

9*12*1 ക���� േഫാംസ്

&

15*12*1ക���� േഫാംസ്

(150+100പാ��്)

263

14.06.19
99800/-

ആ�െ��ി�ം വിതരണം െച�തായി

േരഖെ���ിയി�ി�.സാ��ിക

വ�ഷാവസാനം നീ�ിയിരി�്േച��്

ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ��സാ��െ���ിയി�ി�.

73

19.12.19

E5-

3150/19

�ാ�േ�ാമ� രജി��

40 എ�ം

053

25.11.19
9800/-

ആ�െ��ി�ം വിതരണം െച�തായി

േരഖെ���ിയി�ി�.സാ��ിക

വ�ഷാവസാനം നീ�ിയിരി�്േച��്

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��

സാ��െ���ിയി�ി�.

ഇ�ാര��ി� ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (നം: 31/15.01.2022) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി��്.േകരളാ ഫിനാ�ഷ��

േകാഡി�  വിവരി��  വ�വ���സരി�്  േ�ാ�്  രജി��  പരിപാലി�െ���േ�ാെയ�്  പരിേശാധി�്

േബാധ�െ���തി� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�� പരാജയെ��തായി ഓഡി�് വിലയി���.മാ�മ� േ�ാ�് രജി��

പരിപാലി��തി� േ�ാ�കീ�റി� നി�ം േരഖക� േശഖരി�് േ�ാ�് രജി�� �ത�മായി എ�തി ��ി�വാ�

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�� ��ിേ���ം അപാകത പരിഹരി� രജി��ക� അ�� ഓഡി�് പരിേശാധനാേവളയി�

ഹാജരാേ���മാണ്.

1-23   �വ��ന രഹിതമായ മീ��ക� യഥാസമയം മാ�ി �ാപി�ി�

    േകരള  ഇല�ിസി�ി  സൈ�േകാഡ്  2014  െസ��  118  അ�സരി�്  �വ��നരഹിതമായ  മീ��  ��്

മാസ�ിനകം ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� നി�ം മാ�ി �ാപിേ����്. എ�ാ� 2019-2020 വ�ഷെ� െസ�� C

മീ��  റീഡ�  രജി��  പരിേശാധി�തി�  വ�ഷം  ��വ�  �വ��നരഹിതമായി  കിട��  മീ��ക�  ഉ�തായി

കാ��. ചില ഉദാഹരണ�� താെഴ െകാ���.

െസ�� ഹൗസ് ന�� ക�സ�മ� നം. താരിഫ്
മീ�� ഫാ��്

�ത� വെര
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C1 33 11797 VIIA 04/19 02/20

CI 101 I/786 VIIA 04/19 02/20

CI 109 90001/B VIIA 04/19 02/20

CI 109 8999/B VIIB 04/19 02/20

CI 132/5/17 17712/B VIIA 04/19 02/20

CI 188 8211/B VIIA 04/19 02/20

C1 400 13811 VIIB 04/19 02/20

CI 267 8511/B VIIB 04/19 02/20

CI 286 17353 VIIB 04/19 02/20

C1 288 17355 VIIB 04/19 02/20

C1 310 17377 VIIA 04/19 02/20

C1 469/15/16 11127/B VIC 04/19 02/20

C1 469/17 16221/B VIC 04/19 02/20

C2 464/7 14401/B IA 04/19 02/20

C2 MB/15 9946/B VII A 4/19 02/20

C2 UAC 702 1729/B IC 4/19 02/20

C2 UAC 702/29 17328/B IC 4/19 02/20

    വ�ഷം ��വ� �വ��നരഹിതമായ മീ�� യഥാസമയം മാ�ി �ാപി�ാെത റീഡിംഗ് ബി� ത�ാറാ�ിയതായി

മീ�� റീഡ� രജി�റി� നി�ം വ��മാണ്. യഥാസമയം മീ�� മാ�ി �ാപി�ാ�തിന് വിശദീകരണം ആവശ�െ��്

ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (നം.43/21.02.2022) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. സൈ�േകാഡ് 2014 െസ�� 125

�കാരം മീ�� �വ��ന രഹിതമാ��തി� ��� 3 മാസ കാലയളവിെല ൈവദ�തി ഉപേയാഗ�ിെ� ശരാശരി

കണ�ാ�ിയ �കയാണ് ഉപേഭാ�ാവി� നി�ം മീ�� �വ��ന രഹിതമാ�േ�ാ� ഈടാേ��െത�ം ശരാശരി

ഉപേഭാഗം  അടി�ാനമാ�ി��  �ക  പരമാവധി  ര�്  ബി�ിംഗ്  ൈസ�ിളി�  മാ�േമ  ഉപേഭാ�ാവി�  നി�്

ഈടാ�ാ� എ�ിരിെ� വ�ഷം ��വ� �വ��നരഹിതമായ മീ�� മാ�ി �ാപി�ാെത ബി� �ക കണ�ാ�ിയത്

ഉചിതമായി�.  യഥാസമയം  മീ��  മാ�ി  �ാപി�ാ�തിനാ�  ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം  യഥാ��  �ക

ഈടാ�ാ�തിനാ� ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്  വരവിന�ി� ന�ം സംഭവി��. ൈവദ�തി  വിഭാഗം  A �ത� H

െസ��കളി�  ഉ�െ���  എ�ാ  ഉപേഭാ�ാ��െട�ം  മീ��ക�  �ത�മായ  ഇടേവളകളി�  പരിേശാധി�വാ�

നടപടിക�  എ��ക�ം  �വ��നരഹിതമായ  മീ��  യഥാസമയം  മാ�ി  �ാപി�വാ�  ��ിേ���മാണ്.

ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� �രിഭാഗം വ�മാന�ം ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�മാണ് എ�തിനാ� ആയത് ഈടാ��തി�

അതീവജാ�ത �ല�േ����് എ�് ഓഡി�് നിരീ�ി��.

1-24   േലാ�ഡ് �ിൈമസ് ആയി േരഖെ���ിയിരി�� െക�ിട��െട ൈവദ�തി ചാ��്
ഈടാ�ിയ വിവരം
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    2019-2020  സാ��ിക  വ�ഷെ�  മീ��  റീഡ�  രജി��  പരിേശാധി�തി�  െസ��  സി  ക�സ�മ�

ന��ക�േട�ം റീഡിംഗ് Locked Premises ആയി േരഖെ���ിയി��്. ഉദാഹരണ�� താെഴ േച���.

െസ�� ഹൗസ് ന�� ക�സ�മ� നം. താരിഫ്
മീ�� ഫാ��്

�ത� വെര

C1 70/2 11061/B VIF 04/19 02/20

CI 76 4225 VIIA 04/19 02/20

CI 76 5806 VIIA 04/19 02/20

CI 86 9150 VIIA 04/19 02/20

CI 88 9394 VIIA 04/19 02/20

CI 196 AEH 216 IA 04/19 02/20

C1 199/1 9834/B VIIA 04/19 02/20

CI 219 10088 VIIA 04/19 02/20

CI 227 3865 IA 04/19 02/20

C1 233 5193 VIIB 04/19 02/20

C1 343 452 IA 04/19 02/20

C2 433 4195 IA 04/19 02/20

C2 704/A1,A2 16809/B VIIA 04/19 02/20

C2 704A 17590/B VIIA 04/19 02/20

C2 704 A1 17589/B VIIA 04/19 02/20

C2 704 C 17588/B VIIA 04/19 02/20

    േ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. േമ�

ഉപേഭാ�ാ���്  ഇ�കാരം  േനാ�ീസ്  ന�കി  ച��കാരം  നടപടി  സ�ീകരി�തിെ� വിവരം,  ഫയ�ക� എ�ിവ

പരിേശാധന�് ഹാജരാ�വാ� ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (നം. 44/21.02.2022) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

    സൈ�േകാഡ് 2014 െസ�� 124 �കാരം 2 തവണ മാ�മാണ് അവസാന 3 റീഡിം�ക�െട ശരാശരി കണ�ാ�ി

ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  അടി�ാന�ി�  െ�ാവിഷണ�  ബി�്  ന�കാ��ത്.  അതിന്  േശഷ�ം  െക�ിടം

��ികിട�കയാെണ�ി�  െസ��  111  �കാരം  നടപടി  സ�ീകരിേ���മാണ്.  മീ��  റീഡ�  രജി�റി�  േമ�

െക�ിട�� വ�ഷം ��വ� േലാ�്ഡ് �ീൈമസായി േരഖെ���ിയിരി��. ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെല A �ത� H

െസ��കളി�  േലാ�്ഡ്  �ിൈമസായി  കാ��  ��വ�  െക�ിട�ളി�ം  ച�  �കാരം  നടപടി  സ�ീകരി�വാ�

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

2019-20 സാ��ിക വ�ഷം �വെട േച��� യാ�ാ�ടി ബി�ക� �ാകാരം അ�വദി� �കക� നി��യി�േ�ാ�

ബ�െ�� സ��ാ� ഉ�രവിെല നി�േ�ശ�� പാലി�ി�ി�. വിശദാംശ�� �വെട േച���.

�മ

നം.

വൗ�� ന�� /

തി�തി

ആെക

അ�വദി�

�ക

യാ� െച�ത്

സംബ�ി� വിവരം
�റി�്

െ�യി� യാ��്

അധികമായി

അ�വദി� �ക

(�പ)

1
71/

24-02-2020
2890

03-12-2019ന്

തി�വന��ര�്

നിയമ സഭാ സമിതി

മീ�ിംഗി� പെ���ാ�

േപായതിന് �ീ.

േജാേമാ� സി.െജ

അസി��്

െസ��റി�്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി

�ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

99280 �പ)

മട�ം - 05-12-2019

20-01-2016 െല

ജി.ഒ (പി)

നം.7/2016/Fin

ഉ�രവ് �കാരം

50400/-�പേയാ

അതിലധികേമാ

അടി�ാന

ശ�ള��

ജീവന�ാ��്

(Grade I ) െ�യി�

യാ��്

അ�വദിനീയമായ

�ാ�് II AC യാണ്.

അ� �കാരം ���

�ത�

തി�വന��രം

വെര�� െ�യി�

യാ��്

അ�വദി�ാ��

െഫയ� 745

�പയാണ്. എ�ാ�

1215 �പ വീതം 2

യാ�ക��് യാ�ാ

-ബ�

അ�വദി�ി��്.

െ�യി� യാ��്

അ�വദി�ാ��

�ക -

745*2 =1490/-

അ�വദി� �ക

– 1215*2 =

2430/-

അധികമായി

അ�വദി� �ക

– 2430-1490 =

940/-

�മ ന� � 1

�ത� 7

വെര��

വൗ�� �കാരം

അധികമായി

അ�വദി�

ആെക �ക

7*940 = 6580/-

2
72/

24-02-2020
2890

03-12-2019ന്

തി�വന��ര�്

നിയമ സഭാ സമിതി

മീ�ിംഗി� പെ���ാ�

േപായതിന് �ീ.

മ��ദന�.െക.ബി,

സീനിയ�

���്(ഇ�ചാ�ജ്)ന്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി

�ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

72110 �പ)

മട�ം - 05-12-2019
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3
73/

24-02-2020
2890

03-12-2019ന്

തി�വന��ര�്

നിയമ സഭാ സമിതി

മീ�ിംഗി� പെ���ാ�

േപായതിന്

�ീ.രാമ��ി.െക.എ�,

സീനിയ� അസി��ിന്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി

�ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

69730 �പ)

മട�ം - 05-12-2019

4 67/22-11-2019 2890

02-10-2019ന്

തി�വന��ര�്

നഗരകാര�

ഡയറ�േറ�ി�ം

െസ�േ�റിേയ�ി�ം

േപായതിന്

�ീ.സതീഷ് �മാ�,

=സീനിയ� ���്

(ഇ�ചാ�ജ്)ന്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി

�ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

76870 �പ)

മട�ം - 04-10-2019

5 54/11-07-2019 2870

07-05-2019ന്

തി�വന��രം ടാ�്

ക�ിഷണേറ�്

ഓഫീസി� േപായതിന്

�ീ.േജാേമാ� സി.െജ,

സീനിയ� ���ിന്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി

�ക
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(അടി�ാന ശ�ളം -

96735 �പ)

മട�ം - 09-05-2019

6 86/22-08-2019 2870

19-07-2019 ന്

തി�വന��രം

നഗരകാര�

ഡയറ�േറ�ി�

േപായതിന്

�ീ.േജാേമാ� സി.െജ,

സീനിയ� ���ിന്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി

�ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

99280 �പ)

മട�ം - 21-07-2019

7 66/22-11-2019 2890

02-10-2019ന്

തി�വന��ര�്

നഗരകാര�

ഡയറ�േറ�ി�ം

എ�.എസ്.ജി.ഡി

ഓഫീസി�ം

േപായതിന് �ീ.

േജാേമാ� സി.െജ

അസി��്

െസ��റി�്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി

�ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

99280 �പ)

മട�ം - 04-10-2019

8 53/11-07-2019 1790

07-05-2019ന്

തി�വന��രം ടാ�്

ക�ിഷണേറ�്

ഓഫീസി� േപായതിന്

III AC യിലാണ്

െ�യി� യാ�

നട�ിയെത�്

യാ�ാ�ടി ബി�ി�

െ�യി� യാ��്

അ�വദി�ാ��

�ക -
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�ീ.ജി�ി

െസബാ���, �നിയ�

അസി��ിന്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി

�ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

34555 �പ)

മട�ം - 09-05-2019

േരഖെ���ിയി��്.

20-01-2016 െല

ജി.ഒ (പി)

നം.7/2016/Fin

ഉ�രവ് �കാരം

27800/- �പേയാ

അതിലധികേമാ

എ�ാ� 42500/-

�പയി� താെഴ

ശ�ളം വാ��

Grade II (b)

ജീവന�ാ��്

െ�യി� യാ��്

അ�വദിനീയമായ

�ാ�് III AC യാണ്.

അ� �കാരം ���

�ത�

തി�വന��രം

വെര�� െ�യി�

യാ��്

അ�വദി�ാ��

െഫയ� 540

�പയാണ്. എ�ാ�

675 �പ വീതം 2

യാ�ക��് യാ�ാ

ബ�

അ�വദി�ി��്.

540*2 =1080/-

അ�വദി� �ക

– 675*2 =

1350/-

അധികമായി

അ�വദി� �ക

–

1350-1080 =

270/-

9 22/09-10-2019 3800

21-05-2018 ന്

തി�വന��ര�്

െക.എസ്.ഇ.ബി(പ�ം)

ഓഫീസി� േപായതിന്

�ീ.എം.�ഗധ�മാ�,

�നിസി�� െസ��റി

േ�ഡ് II ന് അ�വദി�

യാ�ാ�ടി �ക

(അടി�ാന ശ�ളം

20-01-2016 െല

ജി.ഒ (പി)

നം.7/2016/Fin

ഉ�രവ് �കാരം

40500/-�പ

അടി�ാന

ശ�ള��

ജീവന�ാ��് (

Grade II (b) )

െ�യി� യാ��്

അ�വദി�ാ��

�ക -

540*2 =1080/-

അ�വദി� �ക

– 1520*2 =

3040/-

അധികമായി
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-40500 �പ)

മട�ം - 23-05-2018

െ�യി� യാ��്

അ�വദിനീയമായ

�ാ�് III AC യാണ്.

അ� �കാരം ���

�ത�

തി�വന��രം

വെര�� െ�യി�

യാ��്

അ�വദി�ാ��

െഫയ� 540

�പയാണ്. എ�ാ�

ജീവന�ാര� II AC

യിലാണ് െ�യി�

യാ�

നട�ിയെത�്

യാ�ാ�ടി ബി�ി�

േരഖെ���ിയി��്.

ആയതിന് 1520 �പ

വീതം 2 യാ�ക��്

യാ�ാ ബ�

അ�വദി�ി��്.

അ�വദി� �ക

– 3040-1080 =

1960/-

�മ ന� � 9

�ത� 11

വെര��

വൗ�� �കാരം

അധികമായി

അ�വദി�

ആെക �ക

3*1960 =

5880/-

10 23/09-10-2019 3800

10-10-2018 ന്

തി�വന��ര�്

െസ�േ�റിേയ�്

ഓഫീസി� േപായതിന്

�ീ.എം.�ഗധ�മാ�,

�നിസി�� െസ��റി

േ�ഡ് II ന് അ�വദി�

യാ�ാ�ടി �ക

(അടി�ാന ശ�ളം

-40500 �പ)

മട�ം - 12-10-2018

11 25/09-10-2019 3800

27-01-2019 ന്

തി�വന��ര�്

ഇല�ി��

ഇ��െപ�േറ�്

ഓഫീസി� േപായതിന്

�ീ.എം.�ഗധ�മാ�,

�നിസി�� െസ��റി

േ�ഡ് II ന് അ�വദി�

യാ�ാ�ടി �ക

(അടി�ാന ശ�ളം

-40500 �പ)

മട�ം - 29-01-2019

ആെക 12730/-

    ��ത വിഷയം സംബ�ി�് ഓഡി�്  അേന�ഷണം (37/ 04-02-2022) ന�കിയതിന് ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ�

വിവിധ  അടിയ�ിരാവശ����ായി  തി�വന��രേ���  യാ��്  ജീവന�ാ��്  അറിയി�്  ലഭി��ത്

മി�വാ�ം യാ� േപാ��തിെ� തേല ദിവസമായിരി�ം എ�ം ഇ�കാര�� അവസര�ളി� ബ��് ലഭി�് യാ�

േപാ��തിന്  ത��ാ� റിസ�േവഷെന ആ�യി�കയാണ് ഏക േപാംവഴി,  �ടാെത ഇ�കാരം അടിയ�ിരമായി

യാ�  െചേ��  അവസര�ളി�  ഒ�  ജീവന�ാര�  ഏകേദശം  3  ദിവസ�േളാളം  ഉപേയാഗെ�����്,  ഈ

സാഹചര��ിലാണ് വ��ി� ദിനബ� അ�വദി�ാനിടയായത് എ�ാണ് മ�പടിയി� പറ�ി��ത്.

    മ�പടി ��ികരമ�. ഇേത വിഷയം ��വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ���ി�ം പരാമ�ശി�ി��്. എ�ി�ം യാ� ബി�ക�
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അ�വദി��തിന്  അ�മായി  ബ�െ��  േകരള  സ�വീസ്  ച���,  ഉ�ര�ക�  എ�ിവ  പാലി�ാെത  �ക

അ�വദി�� രീതി �ട��് േപാ��ത് ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�. േമ� �ചി�ി� വൗ��ക� �കാരം െ�യി�

യാ��് അധികമായി അ�വദി� �ക 12730/- �പ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രി� നി�ം ഈടാ�ി വിവരം േരഖക�

സഹിതം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്. 

1-26   െഫ�ററിവ� അഡ�ാ�സ് - �ക തിരിെക ഈടാ�ിയി�ി�

2019-20  സാ��ിക  വ�ഷെ�  ���  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  വാ�ഷിക  കണ�്,  െഫ�ിവ�

അഡ�ാ�സ്  െല�ജ�  അ�ൗ�്  എ�ിവ  പരിേശാധി�തി�  01-04-2019  തിയതിയി�  15000/-  �പ

��ബാ�ി��തായി  കാ��.  ആയതി�  01-07-2019  തിയതിയി�  3000/-  �പ  തിരിെക  ഈടാ�ിയി��്.

31-03-2020 തിയതിയി� ഈ ഇന�ി� 12000/- �പ തിരിെക ഈടാ�ാ� ബാ�ി നി����്.

    െക.എഫ്.സി  േവാള�ം  1,ആ��ി�ി�  250  �കാരം  േഫാം  നം.53  മാ�കയി�  െഫ�ററിവ�  അഡ�ാ�സ്

അ�വദി�തിെ��ം  തിരിെക  ഈടാ�ിയതിെ��ം  വിവര��  േരഖെ���ി  േ�ായിംഗ്  ഓഫീസ�  രജി��

��ിേ��താെണ�്  നി��ഷി���്.  െഫ�ിവ�  അഡ�ാ�സ്  രജി��  പരിേശാധി�തി�  2019-20

സാ��ിക വ�ഷ�ി� 65 ജീവന�ാ��് 15000/- �പ വീതം ആെക 975000/- �പ അ�വദി�തിെ��ം ആയത് 5

തവണകളായി  തിരിെക  ഈടാ�ിയതിെ��ം  വിവരം  മാ�മാണ്  േരഖെ���ിയി��ത്.  ഈ  ഇന�ി�

ഈടാ�വാ��  ��ബാ�ി  �ക  15000/-  �പ�െട  വിശദാംശ�േളാ  സാ��ിക  വ�ഷാവസാന�ി��

നീ�ിയി��്  12000/-  �പ  ഈടാ�ാ��തിെ�േയാ  വിശദാംശ��  േരഖെ���ിയി�ി�.രജി�റി�

ഉ�രവാദിത�െ�� ഉേദ�ാഗ�� ആ�ം തെ� സാ��െ���ിയി�ി�.

    നി�ിത  മാ�കയി�  െഫ�ററിവ�  അഡ�ാ�സ്  രജി��  ��ി�ാ�തി�ം  േമ�  �ചി�ി�  വിവര��

രജി�റി�  ഉ�െ���ിയി�ി�ാ�തി�ം  31-03-2020  തിയതിയി�  ഈ  ഇന�ി�  ഈടാ�വാ�  ബാ�ി��

12000/-  �പ  ഏെതാെ�  ജീവന�ാ�െട  പ��  നി�ാണ്  ഈടാ�വാ��ത്  �ട�ിയ  വിവര��

ലഭ�മാ�വാനാവശ�െ��്  ന�കിയ ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  (ഓഡി�്  അേന�ഷണം നം.  38/10-02-2022)  മ�പടി

ലഭ�മാ�ിെയ�ി�ം എ�ക�യറി� ആവശ�െ�� ��വ� വിവര��ം ഉ�െ���ിയി�ി�. . െഫ�ററിവ� അഡ�ാ�സ്

ഇന�ി� ഈടാ�വാ� ബാ�ി�� 12000/- �പ ഈടാ�ി ആയതിെ� വിവര�ം പരാമ�ശ�ി� �ചി�ി� മ�്

അപാകതക� പരിഹരി�് ആയതിെ� വിവര�ം േരഖക� സഹിതം ഓഡി�ി� അറിയിേ��താണ്.

1-27   താ�കാലിക ജീവന�ാെര നിയമി�തിെല അപാകതക�

    2019-20�  ദിവസന േവതന അടി�ാന�ി� �നിയ� അസി��്, ഓഫീസ് അ���്, ൈല�മാ�, ൈ�വ�,

െസക�രി�ി ഗാ��ക� എ�ീ ത�ികകളി� ജീവന�ാെര നിയമി�ി��്. ഇവ��് സ��ാ� നി�യി� ദിനേവതനം

താെഴ േച�� നിര�ി� അ�വദി�ി��്.

�നിയ� അസി��് 710/ദിവസം

ഓഫീസ് അ���് 630/ദിവസം

ൈ�വ� 685/ദിവസം
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െസക�രി�ി 710/ദിവസം

ൈല�മാ� 685/ദിവസം

2019-20� ദിവസേവതന�ാ��് ന�കിയ ശ�ളം

മാസം
ജീവന�ാ�-

എ�ം
�ക വൗ��

ഇപിഎഫ്/

വൗ��

4/2019 39 648025 17/3.4.19

76247

+69579

21/3.4.19

5/2019 38 596330 11/3.5.19
63865+69985

22/8.5.19

6/2019 38
586030

17415

7/3.6.19

25/11.6.19

69246+63190

8/3.6.19

7/2019 38 622040 5/1.7.19
73977+67507

10/2.7.19

8/2019 39 654640 10/2.8.19
75547+68940

11/2.8.19

9/2019 37 605820 15/3.9.19
71024+64813

18/3.9.19

10/2019 37 562940 5/4.10.19
67876+61940

6/4.10.19

11/2019 36 607555 5/2.11.19
69432+63360

45/11.11.19

12/2019 34 575240 14/6.12.19
66181+60394

16/6.12.19

1/2020 31
514250

17020

4/4.1.20

82/31.1.20

57609+52571

16/13.1.20

2/2020 30 311660 5/4.2.20
18273+35590
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6/4.2.20

3/2020 6 105375 9/5.3.20
10742+11638

10/5.3.20

ആെക 6424340 1409526

അപാകതക�

    ദിവസ േവതന�ിന് ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് സ��ാരിെ� നം.28/2016/ഫി�.26.2.16 എ� ഉ�രവിെല

മാനദ��� പാലി�ി�ി�.

    വ��ി� ഒഴി�ക� വ�� �റ�് േകരള പ�ി�് സ��ീസ് ക�ീഷെന ഒഴി�ക�െട എ�ം റിേ�ാ��് െച�ി�ി�.

�ടാെത, എംേ�ാ�െമ�് എ��േച�് �േഖന ഒഴി�ക� നിക��തിന് �ാരംഭ നടപടിക� േപാ�ം സ�ീകരി�ി�ി�.

ദിവസേവതന�ിന്  ജീവന�ാെര  നിയമി��തി��  പരമാവധി  179  ദിവസം  മാ�ം  അ�വദനീയെമ�ിരിെ�,

സ��ാ� ഉ�രവ് �ഖവിലെ���ാെത 2016�ത� �ട��യായി ദിവസ േവതന�ിന് മാ�ം ജീവന�ാെര നിയമി�ത്

േസവനച����് വി��മാണ്. പലേ�ാ�ം 179 ദിവസ�ിന് േശഷം അേത ജീവന�ാ� തെ� �ട�ക�ം െച��.

സ��ാ� മാനദ��� പാലി�ാെത നിയമി�െ��, 179ദിവസം കഴി�ം േസവന�ി� �ട�� ജീവന�ാ��്

സ��ാ� നി�യി� േവതനവ��നവിന്  അ�ഹത��ായിരി ��ത� എ�് സ��ാ� വ��മാ�ിയി��്.അധിക

േവതനം  ന�കിയതിന്  സ��ാരിെ�  െചലവ�വാദം  വാ�കേയാ  താ��ാലിക  നിയമനം  സ��ാ�

സാ�കരി�കേയാ െച�ി�ി�.

    സ.ഉ(അ�ടി) നം.81/2019/ധന/9.7.2019 ഉ�രവ് �കാരം, 26.2.2016െല ഉ�രവ് പാലി� െകാ�് നിയമി�െ��

ജീവന�ാ��്  മാ�േമ  ഉ�രവ്  �കാര��  േവതന  വ��നവിന്  അ�ഹത��  എ�്  സ��ാ�

വ��മാ�ിയി��്.കരാ�  അടി�ാന�ി��  നിയമനം  സ��ാരിെ�  ����  അ�മതിേയാട്  �ടി

നട�ാ��താെണ�ം സ��ാ� അംഗീകാരമി�ാ� ത�ികകളി� ���� അ�മതി ലഭ�മാ�ിയതിന് േശഷം മാ�ം

നിയമനം  നട�ാനാ�  എ�ം  സ��ാ�  നി���ി��്.  അംഗീ�ത  ത�ികയാെണ�ി�  �ടി  90ദിവസേ��്

മാ�മാണ് വ��് േമധാവി�് നിയമനം നട�വാ� അധികാര��െവ�ം 90ദിവസ�ി� കവി�് നിയമി��തിന്,

അംഗീ�ത  ത�ികയാെണ�ി�  േപാ�ം  സ��ാരിെ�  അ�മതി  ലഭ�മാ�ിയതിന്  േശഷം  മാ�ം  നിയമനം

നട�ാ�മാണ് സ��ാ� നി���ി��ത്. േമ� പറ� വ�വ�കെളാ�ം തെ� ൈവദ�തി വിഭാഗം താ��ാലിക

നിയമന ��ിയയി� പാലി�ി�ി�. എ�ാ�, ���ിയ േവതന വ��നവ് 1.7.2019�ത� ഈ വിഭാഗം ജീവന�ാ��്

നട�ാ�ക�ം െച�ി��്.

    വിരമി�  ജീവന�ാെര  കരാ�  അടി�ാന�ി�  നിയമി��തി�ം  വ��മായ  മാനദ���  നി���ി��്.

വിരമി� ജീവന�ാെര നിയമിേ��ി വ�� സാഹചര��ി�, ടിയാ� അവസാനം വാ�ിയ അടി�ാന ശ�ള�ി�

നി�ം,ടിയാെ�  െപ�ഷ�  �റ�  �ക/  അതാത്  കാല��  കരാ�  േവതനം/ദിവസേവതനം  എ�ിവ�െട

മാസകണ�ി�  ഏതാേണാ  �റവ്  വ��ത്,  ആ  �കയാണ്  വിരമി�  ജീവന�ാരന്  ന�കാ��ത്.  െകഎസ്ആ�

ഭാഗം1െല ച�ം8 �കാരം ഈ വ�വ�ക� ഉ�െ���ി കരാ� ചമ�തിന് േശഷേമ നിയമനം ന��വാ� വ�വ���.
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എ�ാ�  �ീ  ഡി  സ�ാമിദാസ്  �തലായ  വിരമി�  ജീവന�ാെര  വീ�ം  നിയമി�േ�ാ�  ഇ�രം  ഉപാധിക�

പാലി�താേയാ �േത�കമായ അ�ിെമ�് ഒ� വ�തായ േരഖകേളാ ഫയലി� ലഭ�മ�. ഇവ��ം 1.7.19�ത� േവതന

�ടി�ിക ന�കിയി��്. ഈ സാഹചര��ി�, താ�കാലിക നിയമന�ിന് വ� െചലവ് �ക (6424340+1409526)

7833866 �പ െചലവ�വാദ�ിെ� അഭാവ�ി� തട�െ����.

1-28   ഇപിഎഫ് അടവാ��തിന് സ�കാര� ഏജ�സിെയ ഏ�െ���ിയത് അ�വദനീയമ�.

    2019-20�  ദിവസേവതന�ാ��്  ന�കിയ  ശ�ളേ�ാെടാ�ം  ഇപിഎഫ്  വിഹിത�ം  �ടി  അ�വദി�തിെല

അപാകത �ടാെത,  ടി  �ക അടവാ��തിന്  ഒ� സ�കാര�  ഏജ�സിെയ ഏ�െ���ക വഴി  സ��ീസ്  ചാ��്

ഇന�ി�ം  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്  ന�ം  സംഭവി�ി��്.  'േനാംസ്  മാേന�െമ�്  ൈ�വ�്  ലിമി�ഡ്'  എ�

�ാപന�ിനാണ് ദിവസേവതന�ാ��് ന�കിയ ഇപിഎഫ് അട��തിന് ഏ��ി�ത്. �ക ഫയ� െച��തിന്

�തിമാസം 1500�പ�ം ജിഎസ് ടി�മാണ് അവ��് ന�കിയ സ��ീസ് ചാ��്. 4/2019 �ത� 3/2020വെര ഒ�

വ�ഷേ��്  18000�പ�ം  ജിഎസ്  ടി  ഇന�ി�  3240�പ�ം  േച��്  21240  �പ  ഈയിന�ി�  ന�ം

സംഭവി�ി��്. 1409526/-�പയാണ് ഇപിഎഫ് ഇന�ി� ടി ഏജ�സി വഴി അട�ത്.

2019-20� �ാപന�ിന് ന�കിയ �ക�െട വിവരം

വൗ�� നം. �ക

68/13.8.19 10620

�ടി�ിക 56190

57/13.2.20 10620

ആെക 77430/-

    ദിവസ േവതന�ാ��് ഇപിഎഫ് ഈടാ�വാ� വ�വ� ഇ�ാതിരിെ�, ഇ�ര�ി� സ�കാര� ഏജ�സിെയ

ഏ��ി�് �ക അടവാ�വാനായി െചലവ് െച� 77430/-�പ ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�.

1-29   മീ�� റീഡ� - അ�മതിയി�ാ� ത�ിക�് താ��ാലിക നിയമനം, �മ വി��ം

    2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ി� സിേജാ േജാസ് എ� കരാ�കാര� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന് ആവശ�മായ മീ��

റീഡ�മാെര സൈ� െച�ാെമ�് കരാ� ഏെ���. 10/2019 വെര ഒ� മീ�� റീഡിംഗിന് 4.80ൈപസ + 18% ജിഎസ്

ടി എ�ായി�� േവതന�ിെ� നിര�്. 11/2019 �ത� അത് ഒ� മീ�� റീഡിംഗിന് 4.95�പ + 18% ജിഎസ് ടി

നിര�ിന് െമ. ഈേവ എ� �ാപനം കരാ� ഏെ���.

മീ�� റീഡ�മാ��് 2019-20� ന�കിയ േവതനം

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

38 of 89 19/10/22, 4:23 pm



മാസം ബി� എ�ം േവതനം + 18%ജിഎസ് ടി വൗ��/തീയതി

4/2019 18654 105656 25/5.4.19

5/2019 19123 108312 20/7.5.19

6/2019 18746 106176 24/11.6.19

7/2019 19044 107865 65/11.7.19

8/2019 18674 105679 78/19.8.19

9/2019 19044 107865 29/6.9.19

10/2019 18714 105996 15/11.11.19

11/2019 19070 111388 62/21.11.19

12/2019 18754 109542 83/27.12.19

1/2020 19077 111429 44/17.1.20

2/2020 18801 109817 60/19.2.20

3/2020 19106 111598 32/13.3.20

ആെക 1301323

    ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ഹാജരാ�ിയ 2019-20െല അംഗീ�ത ത�ിക�െട പ�ികയി� 'മീ��  റീഡ�'  എ� ത�ിക

ഉ�െ���ി�. അംഗീ�തമ�ാ� ഏെതാ� ത�ികയി�ം താ��ാലിക നിയമനം നട�ാ� വ�വ�യി�. ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ിെ�  ഏ��ം  �ധാനെ���ം  ഒേരെയാ�  വ�മാന  േ�ാത�മായ  ൈവദ�തി  ബി�  ത�ാറാ��  ഏ��ം

��മതേയാെട�ം  �ത�മായ ഇടേവളകളി�ം  അവി�ം െചേ����്.  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  നിലവി� വ� അ�്

�ത� മീ�� റീഡിംഗ് എ� ��ിയ�ം നടേ����്. ഫയ� �കാരം 2004� ആണ് ഈ ത�ികയി� താ�കാലിക

ജീവന�ാെര നിയമി�് �ട�ിയി��ത്.

    മീ��  റീഡ�മാ�െട  സൈ�  േകാ��ാ�്  30.4.19ന്  അവസാനി�കയാെണ�ം  �തിയ  കരാ�കാെര

കെ��ണെമ�ം,  കെ���ത്  വെര  പഴയ  ജീവന�ാെര  �ടരാ�  അ�വദി�ണെമ�ം  7.1.19ന്  സീനിയ�

���് േനാ�് സമ��ി�ക�ം ആയത് അ�വദി�് െകാ�് േമയ� ഉ�രവ് ന��ക�ം െച�ി��്. നാല് മാസ�ിന്

േശഷം, കൗ�സിലിെ� 133/28.5.19െല തീ�മാന�കാരം �തിയ കരാ�കാെര കെ��വാ� െട�� �ണി�വാ�

തീ�മാനി�ി��്. െട�� നടപടിക��് േശഷം െമ. ഇ-േവ എ� �ാപനം കരാ� സ�ീകരി�ി��ത് 30.9.19നാണ്.

7.1.19ന് �ട�ിയ നടപടി�മ�� ല��ം കാ��തിന് 9മാസം േവ�ിവ� എ�ത് തെ� പരിേശാധി�െ�േട�

ഒ�  കാലവിളംബം  തെ�യാണ്.  ഇ�ാലയളവി�  ഒരി��  േപാ�ം  ത�ിക  നിലവിലി�ാ�  വിവരം

കൗ�സിലിെനേയാ  നഗരകാര�  ഡയറ�െറേയാ  സ��ാരിെനേയാ  അറിയി�ി�മി�  എ�ത്  ഗൗരവമായി

കാേണ���്.  ത�ിക  നിലവിലി�ാ�ത്  െകാ�്  തെ�  എംേ�ാ�െമ�്  എ��േച�്  വഴിേയാ  പിഎസ്  സി

�ഖാ�ിരേമാ  നിയമനം നട�വാ� ൈവദ�തി  വിഭാഗം  �മി�ി�മി�.  എ�്  െകാ�ാണ്  ത�ിക�്  നിയമപരമായി

അ�വാദം േതടാതി��ത് എ�ം, ഒേര കരാ�കാരി തെ� �ട��യായി െതാഴിലാളികെള സൈ� െച�വാ� കരാ�

േനടിയ�ം, അേത കരാ�കാരി തെ� ൈവദ�തിവിഭാഗം വ��തല�ി� െചേ�� ൈവദ�തി ���ിക�െട കരാ�
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ഏെ���്  നട�ിയ�ം  എ�െനെയ�്  പഠനവിേധമാ�ി  �മ�കാരമ�ാ�  നടപടിക�  റ�ാ�വാ�

ഭരണക��ാ��െട അടിയ�ിര �� �ണി��.

    മീ�� റീഡ� എ� ത�ികയി� താ��ാലിക നിയമനം �ട��തിന് ��പ്, േജാലി വിഭജന േരഖക� �കാരം

ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� മീ�� റീഡിംഗ് േജാലിക� ഏത് ത�ികയിെല ജീവന�ാരാണ് െച�് െകാ�ി��ത് എ�

ആരാ�തിന്  ൈവദ�തി  വിഭാഗം ന�കിയ മ�പടിയി� േയാഗ�ത�� ൈല�മാ�മാരാണ്  മീ�� റീഡിംഗ്  േജാലി

നി��ഹി�ി��ത്  എ�ം  �േപാ�്  ബി�ിംഗ്  നിലവി�  വ�1.4.2001  �ത�,  �തിയ  സ�ദായമായതിനാ�

ജീവന�ാ�െട അഭാവം നിമി�ം 8 മീ�� റീഡ�മാെര കരാ� അടി�ാന�ി� നിയമി� എ�ം ആയതിന് നഗരസഭാ

കൗ�സിലിെ�  60/24.6.06  തീ�മാന  �കാരം  അ�വാദം  ന��ക�ം  ത�ിക  ലഭി�വാ�  സ��ാരിേല�്

ക�യ�ക�ം െച�ി��് എ�മാണ് (ഓഡി�് അേന�ഷണം- നം.54/ 24.2.22) മ�പടി ലഭി�ത്. സ��ാരിേല�യ�

ക�ിെ� പക��് മ�പടി�െട �െട ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    2006� ത�ിക ആവശ�െ�� െകാ�് ന�കിയ ക�ിന് നാളി�വെര അ�വാദം ലഭി�ി�ിെ��ാണ് മ�പടിയി�

നി�ം വ��മാ��ത്.  മാ�മ�,  16  വ�ഷ���്  േശഷമാണ്  വീ�ം ത�ിക ആവശ�െ��്  നഗരകാര�  േമഖലാ

േജായി�്  ഡയറ���്  ഇ2(1)4795/16/17.2.2022  ക�്  �കാരം  ആവശ�െ��ി��ത്  എ�ം  മ�പടിയി�  നി�ം

വ��മാ��. ഇ�ാ� ത�ികയിേല�് നിയമനം നട�ിയത് �മ വി��മാെണ�ാണ് ഓഡി�ിെ� നിരീ�ണം.

    െതാഴിലാളികെള  സൈ�  െച��  രീതി  സ�ീകരി�ക  വഴി,  അ�ര�ി�  നിയമി�െ���  ജീവന�ാ�െട

േയാഗ�തേയാ  കാര��മതേയാ  പരിചയസ��തേയാ  വിലയി��വാേനാ  പരിഗണി�വാേനാ  െതാഴി�ദാതാവായ

ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന് കഴിയാെത വ��.

ഓേരാ ദിവസെ��ം േവാ�് ഓ�ഡ� ലഭി�� മീ�� റീഡ�മാ� അവ�െട ���ി, അേ� ദിവസം ��് മണി�്

��പ്  ���ിയാ�ി  ൈഫന�  റീഡിംഗ്  േരഖെ���ിയ  ബി�ക�  ബി�ിംഗ്  െസ�നി�  ഏ�ി�ണെമ�ാണ്

വ�വ�.  ബി�കളിെല  വിവര��  അതത്  ദിവസം  മീ��  റീഡിംഗ്  രജി�റി�  േരഖെ��േ��  േജാലി�ം  മീ��

റീഡ�മാ�േടതാണ്. എ�ാ� ഈ രജി�� പലേ�ാ�ം ���മാ�ം �ത�മാ�ം േരഖെ����ി�. കരാ� കാലാവധി

കഴി�്,  പലയാവ��ി ആവശ�െ��തിന്  േശഷമാണ് മീ�� റീഡ�മാ� രജി�� എ�തി ന���ത് എ�് ഫയ�

പരിേശാധനയി�  വ��മാ��.  പലേ�ാ�ം  പല  െസ��കളി�ം  ഇത്  ����മ�.  സൈ�  െച�െ��  മീ��

റീഡ�മാ�െട  േമ�  െതാഴി�ദാതാവിന്  ���മായ  നിയ�ണാധികാരം  ലഭ�മാ��ി�  എ�്  തെ�യാണ്  ഇത്

കാണി��ത്.

    നഗര (അ�ബ�) �േദശ�ളി� ഒ� െതാഴിലാളി�് ഒ� ദിവസം 105 മീ��റീഡിംഗ് എ��വാനാണ് േവാ�ിംഗ്

ഓ�ഡ� ന�േക�ത്.  അ�െനെയ�ി� �തിമാസം  8  മീ��  റീഡ�മാ�  േച��്  (105x8x30)  25200  ബി�കളി�

ൈഫന�  റീഡിംഗ്  എ�േ����്.  കരാ�കാരി�്  ന�കിയ  �തിമാസേവതന  വിവര�ളി�  നി�ം,  ശരാശരി

18900മീ��  റീഡിംഗ്  മാ�മാണ്  ഒ�  മാസം  എ���ത്  എ�്  കണ�ാ�ാ��താണ്.  ���ിയാ�ിയ

റീഡിം�ക��് മാ�മാണ് േവതനം ന���ത് എ� ന�ായവാദം ഉ�ാ�െമ�ി� തെ��ം നി�ിത കാലയളവി�

എ�േ��� റീഡിം�ക��് കാലതാമസം േനരി��തി�ം മീ�� േഫാ��് അറിയാെത േപാ��തി�ം മ�് �മരഹിത

ഇടപാ�ക��ം  ഇത്  കാരണമാകാം  എ�്  ഓഡി�്  നിരീ�ി��.  മാ�മ�,  മീ��റീഡ�മാ�െട  കാര��മത
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���മാ�ം വിനിേയാഗി�െ���േ�ാെയ�ം പരിേശാധിേ��താണ്.

    ൈവദ�തി ബി� ത�ാറാ�� ഉ�രവാദി��� േജാലിയാകയാ�ം നാളി�വെര�ം സ��ാരി� നി�ം അ�മതി

ലഭി�ാ� സാഹചര��ി�ം, നിയമനമാനദ��െളാ�ം �ത�തെ���ാെത�� രീതി ആശാസ�മ�ാ�തിനാ�ം,

ഇ�ാ� ത�ികയി� ജീവന�ാെര നിയമി�തിന് െചലവായ �ക അംഗീകരി�വാ� നി��ാഹമി�. ഈയിന�ി�

19-20� െചലവ് െച� 1301323�പ നിരാകരി��.

1-30   വ�� തല�ി� ���ിക� ഏെ���് െച��ി�.

ഫയ� ഇ2(1)-360/16

ഇ2(1)-3071/13

ഇ2(1)-9372/04

    ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� നിലവി� 200� അധികം ജീവന�ാ� ���ിെയ����്. �ിരം

ജീവന�ാ��്  �റെമ  താ��ാലികമാ�ം  ദിവസേവതന�ി�ം  കരാ�  അടി�ാന�ി���  ജീവന�ാ��െ�െട

യാണിത്. പിഎസ് സി വഴി െതരെ���� �ിരം ജീവന�ാ�െട�ം താ�കാലിക ജീവന�ാ�െട�ം പ�ിക താെഴ

േച���

�മ നം.
ത�ിക

(മിനി�ീരിയ�)

അ�വദി�െ��

എ�ം
�ിരം താ�കാലികം

1 സീനിയ� ���് 5 1 0

2 സീനിയ� അസി��് 23 18 0

3
�നിയ�

അസി��്/കാഷ��
23 9 4

4 എ� ഡി ൈട�ി�് 2 2 0

5 ഒ എ/ വാ�്മാ� 10 7 1

6 ൈ�വ� 5 1 3

സാേ�തിക

വിഭാഗം

7 ഇല�ി�� എ�ിനീയ� 1 1 0

8
അസി��് എ�ിനീയ�/

ഷി�് ഓ�േറ��
9 9 8

9
സബ് എ�ിനീയ�/

ഷി�് അസി��്
17 7 14
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10 ഓവ�സിയ� 27 22 0

11 മീ�� െമ�ാനി�് 1 0 0

12 ൈല�മാ� േ�ഡ് 1 36 5 27

13 ൈല�മാ� േ�ഡ് 11 15 12 0

14 ഇല�ിസി�ി വ��� 50 7 30

15 മീ�� റീഡ� 0 0 8

16 അ��ീസ് െ�യിനി 9

ആെക 225 101 86

    ലഭ�മായ  ഫയ�ക�,  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ന�കിയ  വിവര��,  വ��്  ഫയ�ക�,  എം  ��ക�  എ�ിവ

പരിേശാധി�തി� നി�ം ലഭി� വിവര�� താെഴ േച���.

1. താ��ാലിക മീ�� റീഡ�മാ� - 8 േപ�

    2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ി� �ീമതി. സിേജാ േജാസ് എ� കരാ�കാരി ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന് ആവശ�മായ

മീ�� റീഡ�മാെര സൈ� െച�ാെമ�് കരാ� ഏെ���ക�ം, 10/2019 വെര ഒ� മീ�� റീഡിംഗിന് 4.80ൈപസ + 18%

ജിഎസ്  ടി  എ�ായി�� േവതന�ിെ� നിര�്.  11/2019  �ത� അത്  ഒ� മീ��  റീഡിംഗിന്  4.95�പ + 18%

ജിഎസ് ടി നിര�ിന് െമ. ഈേവ എ� �ാപനം കരാ� ഏെ���.

മാസം ബി� എ�ം �ക വൗ��/തീയതി

4/2019 18654 105656 25/5.4.19

5/2019 19123 108312 20/7.5.19

6/2019 18746 106176 24/11.6.19

7/2019 19044 107865 65/11.7.19

8/2019 18674 105679 78/19.8.19

9/2019 19044 107865 29/6.9.19

10/2019 18714 105996 15/11.11.19

11/2019 19070 111388 62/21.11.19

12/2019 18754 109542 83/27.12.19

1/2020 19077 111429 44/17.1.20

2/2020 18801 109817 60/19.2.20

3/2020 19106 111598 32/13.3.20

ആെക 13,01,323

    ജിഎസ് ടി 2%, ഐടി 2%, േ�മനിധി വിഹിതം 1% എ�ിവ യഥാവിധി �റവ് െച�ാണ് കരാ�കാരന് വൗ��
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�കാരം �ക ന�കിയി��ത്.

2. സബ് േ�ഷ�കളിെല താ�കാലിക നിയമനം

110െകവി - േവതനം 33െകവി - േവതനം

ഷി�് അസി��് 810/-ദിവസം ഷി�് ഓ�േറ�� - 810/ദിവസം

ഷി�് ഓ�േറ�� - 810/ദിവസം ഷി�് അസി��്- 610/ദിവസം

സബ് എ�ിനീയ�- 1025/ദിവസം സബ് എ�ിനീയ�- 810/ദിവസം

മാസം ഡ��ി എ�ം േവതനം ജിഎസ് ടി വൗ��/ തീയതി

4/2019

110െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 54

ഷി�് അസി��്- 93

33െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 93

ഷി�് അസി��്- 93

സബ് എ�ിനീയ�- 103

346170 62311 26/8.4.19

5/19

110െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 55

ഷി�് അസി��്- 90

33െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��-90

ഷി�് അസി��്- 90

സബ് എ�ിനീയ�- 117

351845 63332 21/7.5.19

6/19

110െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��-55

ഷി�് അസി��്- 93

33െകവി93

ഷി�് ഓ�േറ��-93

366635 65994 22./11.6.19
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ഷി�് അസി��്- 93

സബ് എ�ിനീയ�- 127

7/19

110െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 52

ഷി�് അസി��്- 90

33െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 90

ഷി�് അസി��്- 90

സബ് എ�ിനീയ�- 122

358820 63508 63/11.07.19

8/19

110െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 48

ഷി�് അസി��്- 93

33െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 93

ഷി�് അസി��്- 93

സബ് എ�ിനീയ�- 131

362700 65286 30/07.08.19

9/19

110െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 59

ഷി�് അസി��്- 93

33െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 93

ഷി�് അസി��്- 93

സബ് എ�ിനീയ�- 122

366685 66003 30/06.09.19

10/19

110െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 45 335115 60321 53/11.10.19
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ഷി�് അസി��്- 90

33െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 90

ഷി�് അസി��്- 90

സബ് എ�ിനീയ�- 109

11/19

110െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 40

ഷി�് അസി��്- 93

33െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 93

ഷി�് അസി��്- 93

സബ് എ�ിനീയ�- 130

353690 63664 16/11.11.19

12/19

110െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 33

ഷി�് അസി��്- 90

33െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 90

ഷി�് അസി��്- 90

സബ് എ�ിനീയ�- 131

340635 61314 21/12.12.19

1/20

110െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 32

ഷി�് അസി��്- 93

33െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 93

ഷി�് അസി��്- 93

344680 62042 15/13.01.20
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സബ് എ�ിനീയ�- 129

2/20

110െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 30

ഷി�് അസി��്- 93

33െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 93

ഷി�് അസി��്- 93

സബ് എ�ിനീയ�- 134

346680 62402 35/11.02.20

3/20

110െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 32

ഷി�് അസി��്- 87

33െകവി

ഷി�് ഓ�േറ��- 87

ഷി�് അസി��്- 87

സബ് എ�ിനീയ�- 128

330490 59488 30/12.03.20

ആെക �ക 4204145 755665 4959810

കരാ�കാര� - �ീമതി.സിജി േജാസ്

ജിഎസ്  ടി  2%,  ഐടി  2%,  േ�മനിധി  വിഹിതം 1% എ�ിവ യഥാവിധി  �റവ്  െച�ാണ്  കരാ�കാരന്  വൗ��

�കാരം �ക ന�കിയി��ത്.

3. 2019-20� ദിവസേവതന�ാ��് ന�കിയ ശ�ളം

ത�ിക ശ�ള നിര�്

�നിയ� അസി��് - 710/ദിവസം

ഓഫീസ് അ���് - 630/ദിവസം

ൈ�വ� - 685/ദിവസം

െസക�രി�ി - 710/ദിവസം
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ൈല�മാ� - 685/ദിവസം

ജിഎസ്  ടി  2%,  ഐടി  2%,  േ�മനിധി  വിഹിതം 1% എ�ിവ യഥാവിധി  �റവ്  െച�ാണ്  കരാ�കാരന്  വൗ��

�കാരം �ക ന�കിയി��ത്

മാസം ജീവന�ാ� എ�ം �ക വൗ��/തീയതി ഇപിഎഫ്

4/2019 39
648025

145826

17/3.4.19

21/3.4.19

76247 +

69579

5/2019 38
596330

133850

11/3.5.19

22/8.5.19

63865

69985

6/2019 38

586030

132436

17415

7/3.6.19

8/3.6.19

25/11.6.19

69246

63190

7/2019 38
622040

141484

5/1.7.19

10/2.7.19

73977

67507

8/2019 39
654640

144487

10/2.8.19

11/2.8.19

75547

68940

9/2019 37
605820

135837

15/3.9.19

18/3.9.19

71024

64813

10/2019 37
562940

129816

5/4.10.19

6/4.10.19

67876

61940

11/2019 36
607555

132792

5/2.11.19

45/11.11.19

69432

63360

7/19-9/19

�ടി�ിക
36 40770 77/22.11.19 ----

12/2019 34
575240

126575

14/6.12.19

16/6.12.19

66181

60394

1/2020 31

514250

110180

4/4.1.20

16/13.1.20

57609

52571
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17020 82/31.1.20

2/2020 30
311660

53863

5/4.2.20

6/4.2.20

18273

35590

3/2020 6
105375

22380

9/5.3.20

10/5.3.20

10742

11638

ആെക 7833866

1. താ��ാലിക മീ�� റീഡ�മാ� - 8 േപ� - 13,01,323

2. താ�കാലിക ൈല�മാ�മാ�െട നിയമനം - 27േപ� 6,29,29,52

3. 2019-20� ദിവസേവതന�ാ��് ന�കിയ ശ�ളം - 7833866

4. സബ് േ�ഷ�കളിെല താ�കാലിക നിയമനം -4959810

                                             ആെക - 20387951/-

4. �ിരം ജീവന�ാ�െട േവതനം - 82252486

ഡിഎ അരിയ� - 3282450

േ�ഡ് �േമാഷ� അരിയ� - 2279136

                        ആെക - 87814072/-

2019-20 വ�ഷം ശ�ളയിന�ിെല െചലവ്

(20387951 + 87814072) = 108202023/-

2019-20 വ�ഷം കരാ�കാ��് ഏ�ി� ���ിക�

ഫയ� ���ി വിവരം കരാ�കാര�
�ക/

വൗ��

ഇഡ��-1

4557/16

േപാ�് മാ�� മേനാരമ

ജം�ഷ�
എംജി ഹരിഹര�

235244/-

92/24.2.18

ഇഡ��-2

5898/19
ജനറ� െസ�� സിജി േജാസ്

217409

21904834/

26.2.20

ഇഡ��-2 േകബി� വ��്സ് സിജി േജാസ് 13898/-
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4699/16 56/16.3.20

ഇഡ��-3

4248/18

േപാ� �ാപി��

ദിവാ�ജി �ല

ജിതി�  സി

േജാസ്

17570/-

82/27.6.19

ഇഡ��-3

5968/18

ഫാ� �ാപി��

സീനിയ� കൗ��

േപാണി

ഇല�ി��

7607/-

79/19.8.19

ഇഡി-1

2150/19

�പിഎസ്

�ാപി��

േപാണി

ഇല�ി��

35000/-

80/19.8.19

ഇഡ��-3

5512/18

ൈല� വലി��

ച�ാ��്
സിജി േജാസ്

22585/-

17/11.1.19

ഇഡ��-3

5513/18

�തിയ  എബി  സ�ി�്

�ാപി��
സിജി േജാസ്

22600/-

69/19.12.19

ഇഡ��-3

6040/18

േകട്  വ�  േപാ�്

മാ��, േകാ��റം
സിജി േജാസ്

18151/-

17/11.1.19

ഇ10

5838/19

െഹ��്

ഇ��െപ��െട

ഓഫീസ് റീവയറിംഗ്

േപാണി

ഇല�ി��

63800/-

21904742

/ 11.1.2020

ഇഡ��-4

6738/18

എ�ടി  ൈല�

വലി��
സിജി േജാസ്

23590/-

76/21.5.19

ഇഡ��-4

3121/16

ആ�എം�

�ാപി��

െജയിംസ്

അേസാസിേയ�്സ്

94690/-

79/22.7.19

ഇഡ��-4

1329/19

11െകവി  ക���

മാ��
സിജി േജാസ്

78586/-

101/29.3.19

ഇഡ��-4

8029/18
ഡിപി ��ച� മാ�� സിജി േജാസ്

29555/-

61/13.8.19

ഇഡ��-4

3880/16
ക��� മാ��, ലാ�� ബിേനാജ് ടിെക

79316/-

74/30.9.19

ഇഡി-1 ക���

മാ��,11-14വാ��ക�

എം  െക

േകബി�സ്.

638167/-
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3433/17 77/21.6.19

ഇഡ��-2

234/19

േകബി� വ��്സ്

പഴയ നട�ാവ്

േരഖെ���ി

-യി�ി�

14662/-

102/29.3.19

ഇഡി-1

3433/17
എ�ടി ക��� മാ��

എം  െക

േകബി�സ്.

782930/-

78/21.5.19

ഇഡ��-2

1680/19

എ�ടി  േകബി�

വ��്സ്

െജയിംസ്

അേസാസിേയ�്സ്

181406/

80/22.7.19

ഇഡ��-2

4314/18

�ജി  േകബിളിട�

മാരാ� േറാഡ്

െജയിംസ്

അേസാസിേയ�്സ്

1317827/

75/30.9.19

ഇഡ��-2

967/19

�ജി േകബിളിട�

എംഒ േറാഡ് സബ് േവ
സിജി േജാസ്

40238/

108/26.10.19

ഇഡി-1

3433/17
എ�ടി ക��� മാ��

എം  െക

േകബി�സ്.

787610/

89/31.1.19

ഇഡി-1

3433/17
എ�ടി ക��� മാ��

എം  െക

േകബി�സ്.

624890/

88/31.1.19

ഇഡി-1

3433/17
എ�ടി ക��� മാ��

എം  െക

േകബി�സ്.

1412500/

59/12.4.19

ഇഡി-1

3433/17
എ�ടി ക��� മാ��

എം  െക

േകബി�സ്.

1412499/

77-79/21.5.19

ഇഡി-1

3433/17
എ�ടി ക��� മാ��

എം  െക

േകബി�സ്.

217525/

48/13.12.19

ഇഡി-1

3433/17
എ�ടി ക��� മാ��

എം  െക

േകബി�സ്.

1194890/

8-9/2.7.19

ഇഡ��-2

7964/18

ജ�ഹി�് മാ���്

എബിസി �ാപി��

എം  െക

േകബി�സ്.

87352/

83/27.11.19

ആെക �ക 96,72,097/-

2019-20 സാ��ിക വ�ഷം വിവിധ ൈവദ�തി �വ��ിക� കരാ�കാെര െകാ�് എ��ി�തിന് 96,72,097/-�പ
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െചലവ്  വ�ി��്.ഇേത  സാ��ിക  വ�ഷം  താ�കാലിക/�ിര  ജീവന�ാ�െട  ശ�ളാ����  െചല�ക��്

108202023/-�പ െചലവ്  െച�ി��്.  ആവശ��ിന്  ജീവന�ാ�  ഉ�ായി�ം  ഡി�ാ��്െമ�്  തല�ി�  ���ി

െച�ി�ി�ാ�തിനാ� ���വിഷ� ചാ��്,  േലബ� ചാ��് എ�ിവയി� വലിയ ന�ം വ��ിന്  ഉ�ാ��.

ൈവദ�തി  േ�ാറി�  നി�ം  ൈവദ�േതാപകരണ��  ഉപേയാഗെ���ി  ആയാസ��  േജാലിക�  എ�ാം  തെ�

കരാ�കാെര െകാ�് െച�ി��തായാണ് ഫയ� പരിേശാധനയി� കെ��ിയത്.  ചില അവസര�ളി� േപാ�്

മാ��  േപാെല��  െചറിയ  േജാലിക�ം  കരാ�കാെര  വ�്  െച�ി�തായി  ക�.  എ�ാ  വിഭാഗം  ജീവന�ാെര�ം

കാര��മമായി ഉപേയാഗെ���ി ൈവദ�ത ���ിക� െച�ി�ാതിരി�േ�ാ� ശ�ള ഇന�ി�ം കരാ��ാ�െട

െചലവിന�ി�മായി  ഇര�ി  �ക  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്  െചല�  െചേ��ി  വ��  എ�ത്  �ാപന�ിെ�

സാ��ിക�ിതി�െട ഉ�മ താ�പര�ം ഹനി��താണ്. വ��മായ മ�പടി ലഭി�ംവെര കരാ�കാ��് ന�കിയ

9672097�പ തട�െ����.

1-31   േപാ� െറ�് ചാ��് ഈടാ�ിയതിെല അപാക��

    ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� ൈവദ�തി േപാ�ക� േകബി� ടി.വി സ��ീസ് നട��തിനായി

വിവിധ േകബി� ടി.വി  �ാപന���് ന�കി വ��. ഇ� വഴി  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്  േപാ� െറ�ിന�ി�

നെ�ാ� �ക വരവായി ലഭി���്. 2019-2020 വ�ഷം േപാ� െറ�് ഫയ� പരിേശാധി�തി� ക� അപാകതക�

താെഴ േച���.

1. ഇല�ി�� ഇ��െപ�േറ�് വ��ിെ� സാ��പ�ം ഉറ�ാ��ി�.

    2019-20 സാ��ിക വ�ഷം 5 േകബി� ടി.വി �ാപന���് ൈവദ�തി േപാ�ക� േകബി� ടി.വി സ��ീസ്

നട��തിനായി  ന�കിയി��.  GO(MS)  No.5/2000/PD  dt.  27.03.2000  സ��ാ�  ഉ�രവി�  േകബി�

ഓ�േറ�ിംഗ്  �ാപന���്  അ�മതി  ന���തിന്  ഇല�ി��  ഇ��െപ�േറ�്  വ��ിെ�  പരിേശാധന�ം

സാ��പ��ം മാനദ�മായി നി�യി�ി��്. എ�ാ� ഇല�ി�� ഇ��െപ�േറ�ി� നി�� �വ��നാ�മതി

സാ��പ��ിെ� അഭാവ�ി� േകരളവിഷ�,  ഏഷ�ാെന�്  സാ�ൈല�്  ക��ണിേ�ഷ�,േകാമ�്  സാ�്  വിഷ�,

���ം  േകബി�  െന�്  വ��്സ്  എ�ീ  4  �ാപന���്  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  അ�മതി  ന�കിയിരി��.

ഇല�ി�� ഇ��െപ�േറ�ി� നി�� �വ��നാ�മതി സാ��പ�ം ഉ�ത് അ�േ�ാ� സാ�ൈല�് േകബി�

െന�്  വ��ിെ�  ഫയലി�  മാ�മാണ്.  ഏഷ�ാെന�്,  േകരള  വിഷ�  ,  ���ം  േകബി�  എ�ീ  �ാപന��

ഇല�ി�� ഇ��െപ�േറ�ി� നി�� അ�മതി പ�ം സമ��ി�ി��് എ�് ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന് (ന��

24/11.01.2022)  ന�കിയ  മ�പടിയി�  പറ��െ��ി�ം  ആയത്  ഫയലി�.  േകാമ�്  സാ�്  വിഷ�  എ�

�ാപന�ിെ�  ഇല�ി��  ഇ��െപ�േറ�ി�  നി��  �വ��നാ�മതി  നഗരസഭ  ൈവദ�തി  വിഭാഗം

ഉറ�ാ�ിയി�ി�ാ  എ�ത്  മ�പടിയി�  വ��മാണ്.  ഇല�ി��  ഇ��െപ�േറ�ി�  നി��  �വ��നാ�മതി

സാ��പ�ം ഉറ�ാ�ി �ാപന���് അ�മതി ന��വാ� ��ിേ��താണ്.

2. ഡിമാ�് �കയി� നി�ം �റവായി �ക അടവാ�ി- 17,128/- �പ ന�ം

    2019-2020 സാ��ിക വ�ഷ�ി� 1704 ഇല�ി�� േപാ�ി�െട േകബി� വലി�് േകബി� ടി.വി സ��ീസ്
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നട��തി�� അ�മതി�ായി 4.01.2019 ന് േകരളവിഷ� സമ��ി� അേപ�യി� േപാ�് ഒ�ിന് 425.92+GST

എ�  നിര�ി�  �ക  ഈടാ�വാ�  23.02.2019  െല  77-ാം  ന��  കൗ�സി�  തീ�മാനി�ി���ം  �ട��്

ED1-152/19 തി. 19.03.2019 ക�് �കാരം 8,56,406 �പ (425.92x1704+18% GST) ഡിമാ�് െച�ി���മാണ്.

1.04.2019  െല 1703  ന�� ചലാ� �കാരം  2019-20  േല�്  േകരളവിഷ� അടവാ�ിയിരി��ത്  8,39,278  �പ

(711253  +  18% GST)  മാ�മാണ്.  �ാപനം ടി.ഡി.എസ്  കഴി�ി�� �കയാണ്  ഒ��ിയി��ത്  എ�്  ഓഡി�്

അേന�ഷണ�ിന്  മ�പടി  ന�ക��ായി.  കൗ�സി�  അംഗീകരി�ി���ം  ഡിമാ�്  െച�ി���മായ  �കയി�

നി�ം  �റവ്  �ക  ഈടാ�ിയ�വഴി  17,128/-  �പ  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ന�മാ�ി.  ഡിമാ�്  �കേയ�ാ�  �ക

�റവായി  അടവാ�ിയത്  ,  ടി.ഡി.എസ്  �റവ്  െച�  വിവരം  എ�ിവ  ഫയലി�  റിേ�ാ��്  െച�ി�ി�ാ��ം

ടി.ഡി.എസ്  അട�തായ േരഖക� ഫയലി� ��ി�ി�ി�ാ��മാണ്.  2017െല CGST/SGST ആ�ിെല െസ��

51(1)  �കാരം  സ��ാ�  �ാപന�േളാ,  സ��ാ�  വി�ാപനം  െച��  �ാപന�േളാ  ആണ്  ടി.ഡി.എസ്.

നട�വാ� ബാധ��രായിരി��ത് എ�ിരിെ� ഒ� സ�കാര� �ാപനം ടി.ഡി.എസ്. �റവ് െച� എ� മ�പടി

ഓഡി�്  അംഗീകരി��ി�.  ഉ�രവാദികളായ  ഉേദ�ാഗ�രി�  നി�ം  ന�  �ക  തിരിെക  ഈടാ�ി  വിവരം

അറിയിേ��താണ്.  �ടാെത  ഫയ�ക�  പരിേശാധി�്  �ത�ത  ഉറ�ാ�ാ�ത്  േമ�േനാ�  �മതല�ളള

ഉേദ�ാഗ��െട  വീ�യായി  ഓഡി�്  വിലയി���.  ഫയ�ക�  �ത�തേയാെട  പരിപാലി��തിന്  ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ��െട �േത�ക �� �ണി��.

3.ൈവദ�തി േപാ�ക�െട സം��പരിേശാധന- െസ��ൈവസ് േപാ�ക�െട വിവരം ഇ�ാെത തെ� ഏഷ�ാെന�്

സാ�ൈല�് ക��ണിേ�ഷെ� േപാ�ക�െട എ�ം തി�െ���ി.

    2019-2020  സാ��ിക  വ�ഷം  5653  േപാ�കളി�െട  േകബി�  വലി��തിനായി  ഏഷ�ാെന�്  സാ�ൈല�്

ക��ണിേ�ഷ� അേപ� സമ��ി�. 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം 7600 േപാ�ക��ാണ് നഗരസഭ ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ി� നി�ം അ�മതി ന�കിയി��ത് എ�തിനാ�, ഏഷ�ാെന�്  ന�കിയ ലി�് �കാരം േപാ�കളി�

പരിേശാധന നട��തിന് 4 െസ��കെള �മതലെ���ക�ം െസ��ക� ന�കിയ റിേ�ാ��്  �കാരം 6772

േപാ�ക� തി�െ���ക�ം െച�.

    ഏഷ�ാെന�്  ക��ണിേ�ഷ�  �തിനിധിക�മായി  നട�ിയ  9.04.2019  െല  േയാഗെ�  �ട��്  ൈവദ�തി

േപാ�ക�െട എ�ം ഏഷ�ാെന�് �തിനിധിക�െട സാ�ിധ��ി� എ�ി തി�െ����തി�് ഓേരാ െസ�നി�

നി�ം  ഓേരാ  ഓവ�സിയ�മാേര�ം  ഓേരാ  ൈല�മാേര�ം  �വ��ി�ായി  �മതലെ���ി  ED1-8571/18

തി.3.06.2019  ന��  ഉ�രവായി��.  ഏഷ�ാെന�ം  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�മായി  േച��്  നട�ിയ

സം��പരിേശാധനയി�  ഏഷ�ാെന�്  സാ�ൈല�്  ക��ണിേ�ഷ�  ലിമി�ഡിെ�  േപാ�ക�െട  എ��മായി

ഒ�േപാ��െവ�്  18.7.2019  െല  േനാ�്  ഫയലി�  േരഖെ���ി  കാ��.  എ�ാ�  സം��പരിേശാധന

റിേ�ാ��്,  െസ��ൈവസ്  ത�ാറാ�ിയ േപാ�ക�െട  വിവരം  എ�ിവ ഫയലിലി�.  െസ��ൈവസ്  േപാ�ക�െട

വിവരം , സം�� പരിേശാധനാ റിേ�ാ��് എ�ിവ ത�ാറാ�ാെത തെ� ഏഷ�ാെന�് സാ�ൈല�് ക��ണിേ�ഷ�

ലിമി�ഡിെ� േപാ�ക�െട എ��മായി ഒ�േപാ��െവ�് ൈവദ�തി വിഭാഗം ഉറ�ാ�ിയതി� വ��തയി�. എ�ാ

നടപടി �മ��ം �താര�മാേക��ം �ാപന�ിന് വ�മാന ന���ാ��ി� എ�ത് ഉറ�ാേ���മാണ്.
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4.ബ�.േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട ഉ�രവിെന �ട��് ഏഷ�ാെന�് സാ�ൈല�് ക��ണിേ�ഷ� ലിമി�ഡി� നി�ം

ഡിമാ�് �ക ഈടാ�ാനായി�ി�.

    േപാ� െറ�് നി�യി�് ഈടാ��ത് സംബ�ി�് ��� നഗരസഭാ ൈവദ�തി വിഭാഗ�ം ഏഷ�ാെന�് സാ�ൈല�്

ക��ണിേ�ഷ�  ലിമി��ം  ത�ി�  ബ�.  ൈഹേ�ാടതിയി�  W.P.(C)  29878/2018  (H)  ന��  േകസ്

നിലനി����്.  ആയതിനാ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ഡിമാ�്  െച��  �കയി�  നി�ം  �റവായി  ബ�.  േകരള

ൈഹേ�ാടതി�െട ഉ�രവ�സരി�ാണ് ഏഷ�ാെന�് ക��ണിേ�ഷ� ലിമി�ഡ് �ക അടവാ�ി വ��ത്.

    2019-2020 സാ��ിക വ�ഷം 5653 േപാ�ക�െട വാടക , GST, Cess, പിഴപലിശ എ�ിവ ഉ�െ�െട 29,48,059/-

�പ  നി�യി�്  ഏഷ�ാെന�്  സാ�ൈല�്  ക��ണിേ�ഷന്  ഇ.ഡി1-857/18  തി.21.11.2019  ന�റായി  ഡിമാ�്

േനാ�ീസ്  ന�കിെയ�ി�ം  റി�്  െപ�ിഷ�  തീ��ാ���വെര  24,95,743/-  �പ  അടവാ�ാ��  ബ�.േകരള

ൈഹേ�ാടതി�െട WPC No.35892/2019 തി.  27.12.2019 െല ഉ�രവിെന �ട��് 24,95,743/-  �പ മാ�മാണ്

ഏഷ�ാെന�്  സാ�ൈല�്  ക��ണിേ�ഷ�  ലിമി�ഡ്  അടവാ�ിയി��ത്.  2018-19  സാ��ിക  വ�ഷ�ം  WPC

29878/2018(H)  തി.25.09.2018  ഇട�ാല  ഉ�രവ്  �കാരം  ഏഷ�ാെന�ിന്  ന�കിയ  ഡിമാ�്  േനാ�ീസിേ���

നടപടിക�  താ��ാലികമായി  നി��ിവ�ി��.  ഡിമാ�്  �കയി�  നി�ം  �റവായി  �ക  അടവാ��ത്

സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് കൗ�സി� നി�യി� �ക ഈടാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�

വ��താെണ�്  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ി��  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി��്.  �ട�  നടപടിക�  സ�ീകരി�്  വിവരം

ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

1-32   ഫയ�ക� ഹാജരാ�ിയി�-െചലവ് �ക തട�െ����.

ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� 2019-2020 സാ��ികവ�ഷെ� ഓഡി�ിനായി ഓഡി�് റിക�ിസിഷ� 03/11.11.2021

�കാരം ആവശ�െ�� �വെട േച��ി�ളള ഫയ�ക� ഹാജരാ�ിയി�ി�.

ഫയ� നം. വൗ�� നം
െചലവ്

�ക

െച�്

നം
വിഷയം

E(4)B-1698/

/2019
76/17.4.2019 999 891847

�ീമതി.േര�ക രാമച��--

േസാളാ� റീഫ�്

75/17.4.2019 1319 891846
�ീ.ജയിംസ് നിലയാ�ി

��--േസാളാ� റീഫ�്

74/17.4.2019 1495 891845
�ീമതി.െത�ാ�--േസാളാ�

റീഫ�്

73/17.4.2019 2273 891844
�ീ.േപാ� േജാസഫ്-േസാളാ�

റീഫ�്

77/17.4.2019 6007 891848�ീ.�നി�-േസാളാ� റീഫ�്

57/18.5.2019 1941 891919�ീ.ബാ� ചിരിയ���്-
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േസാളാ� റീഫ�്

E4(B)-

3987/19
15/4.10.2019 3049 498808

ചീഫ് െവ�റിനറി ഓഫീസ��്

െത�ായി �ാ��� െച� ൈവദ�തി

ചാ��ന���ത്

E4(B)-

7162/16
48/16.0320206908 499226

അസീസി

േകാ�െവ�് മദ� ��ീരിയറിന്

േസാളാ� റീഫ�്

47/16.3.2020 490 499225
�ീ.�േരഷ് �മാറിന്

േസാളാ�റീഫ�്

46/16.3.2020 28342 499224
ഔ�േലഡിെസ��മദ���ീരിയറിന്

േസാളാ�റീഫ�്

45/16.3.2020 32530 499223�ീ.ഇ വി േപാ� േസാളാ� റീഫ�്

ആെക 85353

േമ�ഫയ�ക� 08/12/2021നകം ലഭ�മാ�വാ� ആവശ�െ��് ഓഡി�് എ�ക�യറി നം.07/06/12/2021

ന�കിെയ�ി�ം ആയത് നാളി�വെര ലഭ�മാ�ിയി�ി�. െസ�� നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി പറവ�ാനി

േ�ാറിേല�് ഫയ�ക� മാ�ിയേ�ാ� E(4)B-1698/2019, E4(B)-7162/16 ഫയ�ക� കാണാതായത് ആെണ�ം

ക�കി�േ�ാ� ഹാജരാ�ാെമ�ം എ�ക�യറി�് മ�പടി ആയി അറിയി�ി��്.ഫയ� ഹാജരാ��ത് വെര െചലവ്

�ക 85353 �പ തട�െ����.

1-33   േകാ�� ക���ക� മാ��ത് - പ�തി നി��ഹണ�ിെല അപാക��

ഫയ� ഇ.ഡി 1/3433/17

    ��� നഗരസഭ�െട ൈവദ�തി വിതരണ�ിനായി ഉപേയാഗി� വ�� പഴയ േകാ�� ക���ക� മാ�ി പകരം

ACSR  (അ�മിനിയം  ക���  �ീ�  െറയി�േഫാ��ഡ്)  റാബി�്  ക���ക�  ആ��തിെ�  ഭാഗമായി

ത�ാറാ�ിയ ടി �വ ൃ�ിയി� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� 4 െസ��കളിലായി 20 KM േകാ�� ക���ക� മാ�ി

ACSR  റാബി�്  ക���  �ാപി�വാനാണ്  തീ�മാനി�ി��ത്.  60,16,392/-  �പ  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ിയ  ടി

���ി�് 25.01.2018 തീ�മാനം 60 �കാരം നഗരസഭ കൗ�സി� അംഗീകാരം ന��ക�ം െമ�ീരിയ� ഉ�െ�െട

കരാ�കാരി� നി�്  െട�� �ണി�്  ഏ��ം  �റവ്  �ക (59,00,000/-)  േരഖെ���ിയ M/S  M.K  Cable  എ�

�ാപന�ിന് കരാ� ന�കി ���ി നട�ിലാ�കയാ��ായി��ത്.  പ�തി�െട െചല് വിശദാംശ�� താെഴ

േച���

�മ

നം.
വൗ�� ന��/തീയതി

�ക (ടി.ഡി.എസ്.

ഉ�െ�െട)

1 89/31.01.2019 8,22,460/-
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2 88/31.01.2019 6,52,540/-

3 59/12.04.2019 14,75,000/-

4
77  �ത�  79

വെര/21.05.2019

25,665/-

7,82,930/-

6,66,405/-

5 8 �ത� 9 വെര/02.07.2019
50,150/-

11,97,612/-

6 48/13.12.2019 2,27,150/-

ആെക 58,99,912

പ�തി നി��ഹണ�ിെല അപാകതക�

1.  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ജീവന�ാ�  �വ ൃ�ി  നട�ിലാ��തിന്  പകരം  ���ി  കരാ�കാര�

ന��കയാ��ായി��ത്.

2.േമ� ���ിയി� െട�� പരസ��ിനായി  േദശാഭിമാനി  പ��ിന്  ന�കിയ 6048/-  �പ�്  െചലവാ�വാദം

ന�കി  കാ��.  േകരള  െപാ�മരാമ�്  ച��� (ച�ം9)  �കാരം  50  ല��ിന്  �കളി�� ���ിക� ര�്

മലയാള പ��ി�ം ,േദശീയ �ചാര�� ഇം�ീഷ് ദിനപ��ി�ം �സി�െ��േ��താണ്. എ�ാ� ച��കാരം

േമ� ���ി പരസ�െ���ിയതായ മ�് േരഖക� ഫയലി� കാ��ി�.

3. GO(MS)No.5/2016/PWD dt. 03.02.2016 �കാരം കാ�ഗറി A യി� രജി�� െച�ി�� കരാ�കാ��് മാ�േമ 25

ല��ി� �കളി�� ഇല�ി�� �വ ൃ�ിക� ഏെ���വാനാ� എ�ിരിെ� �ാസ്  B ൈലസ�സിയായ M.K

Cable എ� �ാപന�ിന് കരാ� ന�കിയിരി��.

4. െപാ� മരാമ�് മാന�� അ�സരി�് െട�� സ�ീകരി�തി�േശഷം െസല�� േനാ�ീസ് ൈക��ിയ തിയതി �ത�

14 ദിവസ�ിനകം കരാ� ചമ�േ���ം അ�കഴി�് 10 ദിവസ�ിനകം കരാ�ട�ടി വ�ിെ��ി� കരാ� �ക�െട

1% PAC ഈടാ��തി�ം വ�വ���്. പിഴേയാട് �ടിയ കാലാവധി കഴി�ം കരാ� ചമ�ാ� പ�ം കരാ� റ�്

െചേ��താണ്.  ടി  ���ി�ായി  െസല��  െമേ�ാ  ന�കിയിരി��ത്  25.06.2018  �ം  കരാറി�

ഏ�െ��ിരി��ത് 8.10.2018 �മാണ്.

5. കരാ�കാര� കരാ� �ക�െട 0.1% �ല��� ��േപ�റിലാണ് �ാപന�മായി കരാ� ചമ�േ��ത് എ�ിരിെ�

500 �പ�െട ��പ��ിലാണ് കരാ� ചമ�് കാ��ത്.

6. 8.10.2018 � ചമ� കരാ��കാരം 6 മാസമാണ് ���ി ���ീകരണ കാലാവധി.എ�ാ� യഥാസമയം �വ ൃ�ി

���ീകരി�തായി കാ��ി�.

7.  പഴയ  േകാ��  ക���ക�  മാ�ി  പകരം  ACSR  ക���ക�  ആ�ക  വഴി  ലഭി��  പഴയ  ക���ക�
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േ�ാറിേല�് മാേ��താ��്. ഓേരാ െസ�നിേല�ം ക��� മാ�ിയ� വഴി എ� കിേലാ�ാം ക��� േ�ാറി�

ലഭി� എ�തി� വ��തയി�. െസ�� IV െ� പരിധിയി� വ�� 11 �ത� 14 വെര�� വാ��കളിെല 2.259

KM , 3 ph 5wire ക��� മാ�ിയ� വഴി 1471 Kg െച�് ക�ി േ�ാറിേല�് ന�കിയതായി ഫയലി��്. ഓേരാ

െസ�നി� നി�ം ���ി ���ീകരി�� വഴി  എ� കി.മീ�റിന്  എ� െച�ക�ിക� ലഭ�മായി  എ�തിെ�

െസ�� തിരി� കണ�ം ആയതിെ� േ�ാ�് വിവര�ം ക ൃത�മായി ഫയലി� േരഖെ��േ��താണ്. കരാ� ഏ�ി�്

നട��  ഇ�രം  ���ികളി�  മാ�ിയ  ക���ക�  യഥാസമയം  േ�ാ�ിേല�്  എ�േ���ം  േ�ാറിേല�്

മാേ���മാണ്.

    േമ� അപാകതക��് വിശദീകരണം ആവശ�െ��് ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് (ന�� 40 / 14.02.2022)

മ�പടി  ലഭ�മാ�ക��ായി�.  െപാ�മരാമ�്  ച��ളി�  നി�ം  വ�തിചലി��  പ�തി  നട�ി�്  പ�തി

നി��ഹണ�ിെല  വീ�യായി  വിലയി���.  മ�പടി�െട  അഭാവ�ി�  െചലവ്  �കയായ  44,24,912/-  �പ

തട�െ����.

1-34   ജീവന�ാ��് േലാ� -- നാളി�വെര �ക അടവാ�ിയി�ി�.

ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  2019-20  വാ�ഷികകണ�ക�  �കാരം  ജീവന�ാ��്  ന�കിയ  േലാ�  ഇന�ി�

50000�പ കി�ാ�ളള �കയായി േച��ി��്.

വിശദാംശ��  ഹാജരാ�വാ�  ആവശ�െ��്  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  (12/14.12.2021)മ�പടി

ലഭ�മാ�ിയി�.

2017-18 െല ഓഡി�് റിേ�ാ��ി� ഖ.3-4 �കാരം ജീവന�ാ��് പലിശരഹിത വാ� ന�കിയതിെല അപാകതക�

പരാമ�ശി�ി��്.

ഫയ� നം.പിഡിഎസ്- 8693/17 �കാരം 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി� േജ�ാതി�ഗമയ പ�തി നട�ാ��തിന്

���  നഗരസഭാ  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  10േകാടി  �പ വകയി��ക�ം  ജീവന�ാരി� നി�� 6  അേപ�കരി�

ഒരാളായ �ീ. ബി അജി��മാറിന്  വാ� ന��ക�ം െച�ി��്. (െച�് നം. 201258/11.1.18, �ക-50000/-�പ,

വൗ�� നം.51/11.1.18).

വാ� അ�വദി���മായി ബ�െ�� ഭരണസമിതി�െട 07.07.2017 െല 84 ◌ാം നം തീ�മാനം �വെട േച���.

"പാര�േര�തരഊ��േ�ാതസി� നി�� ൈവദ�തി ഉ�പാദനം േ�ാ�സാഹി�ി�ക എ� �ഹ�ായ ല��ം

��നി��ി െകാ�ം ജീവന�ാ� െപാ�ജന���്  മാ�കയാ�ക എ� ല��േ�ാെട�ം  ജീവന�ാ��്  2KW

വെര  �ാപിതേശഷി��  സൗേരാ��  �ാ�ക�  ത��െട  ഭവന���്  �കളി�  �ാപി��തിനായി

പലിശരഹിത വാ� അ�വദി��തിന് 2016-17സാ��ികവ�ഷെ� ബജ�ി� 1േകാടി �പ വകയി��ിയി��

വിഷയം  കൗ�സിലിേല�്  �പാ�ശ  െച�െകാ��  04.04.2017  െല  61/3നം.ധനകാര�ക��ി  തീ�മാനം

അംഗീകരി��തി�ം  ഈ  വാ�  പലിശരഹിത  വാ�  ആയതിനാ�  ബ�  െക.എസ്  ഇ  ആ�  സി  �െട�ം

സം�ാനസ��ാരിെ��ം അ�മതി വാ��തി�ം 3വ�ഷെമ�ി�ം സ�വീസ് അവേശഷി�� ജീവന�ാെര മാ�ം

ഈ  പ�തിയിേല�്  പരിഗണി��തി�ം  MNRE  സ�സിഡി  (40%)  ലഭ�മാ��തിന്  ANERT
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അംഗീ�തക�നികെള സമീപി��തി�ം MNRE സ�സിഡി ഇ�ാ�വ�ം അേത സമയം �ണനിലവാര���മായ

�ാ�ക� �ാപി�വാ� ജീവന�ാ��് സ�ാത��ം അ�വദി��തി�ം �ാരംഭഘ��ി� ��� േകാ��േറഷ�

പരിധിയി� താമസി�� ജീവന�ാ��് ��ഗണന ന���തി�ം തീ�മാനി�.”

കൗ�സി� തീ�മാന�ിെനതിരായി സ��ാ�,KSERC എ�ിവ�െട അ�വാദം ഇ�ാെതയാണ് വാ� അ�വദി�ത്.

ഈ  കാര�ാലയ�ി�  നി��  03.07.2018  െല  െക  എസ്  എ  (ടി  എസ്  സി)  6-661/2018  ക��കാര�ം

അപാകതക� അറിയി�ി��താണ്.

2017-18  �  സ��ാരി��ം  ,KSERC�െട�ം  അ�വാദം  ഇ�ാെത  ന�കിയ  �ക  നാളി�വെര  തിരിെക

അടവാ�ിയി�ി�  എ�ാണ്  വാ�ഷികണ�ി�  നി�്  വ��മാ��ത്.  ഇ�കാരം  �ക  നാളി�വെര

ഈടാ�ാതി��തിന് കാരണം വ��മ�. വാ�ാ �ക തിരിെക അടവാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

നാളി�വെര േലാ� �ക തിരിെക ഈടാ�ാതി��തി� ഭരണസമിതി�െട �േത�ക�� �ണി��.

1-35   ഉപേഭാ�ാ��െട ൈക��് രസീത് ഇ�

േസാളാ�  എന�ജി  ഡി�ിബ�ഷ�  ൈലനിേല�്  ലഭ�മാ�ിയതിന്  �ണി�ിന്  3.14�പ  വീതം  2019-20  വ�ഷം

ഉപേഭാ�ാ���് ന�കിയി��്. �ക ൈക��ിയ ഉപേഭാ�ാ�� ൈക��് രസീത് ഹാജരാ�ിയി�ി�.

വിശദാംശ�� �വെട േച���

ഫയ� നം.1873/19

ക�സ�മ� നം േപര് അധിക�ണി�് ന�കിയ �ക വൗ�� നം. െച�് നം.

16353 V K Ravindran 185 581
89/

26/04/2019
891860

ഫയ� നം--E4(B)--6231/18

9402D B Mohanlal 1299 4079
78/

27/06/2019
892025

ഫയ� നം--E4(B)--1898/18

A-24 Sundara Subrama nian 2153 6760
64/

18/05/2019
891926

11874 Devassy 282 885
65/

18/05/2019
891927

12084B
Dr.Deva

prasad
568 1784

66/

18/05/2019
891928

16844B Madhu A P 4833 15176 67/ 891929
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18/05/2019

16843B Madhu A P 4217 13241
67/

18/05/2019
891929

15841B
Unnikrishna

Menon
21 66

70/

18/05/2019
891932

7809B Swaminathan 131 411
71/

18/05/2019
891933

13420B A G John 552 1733
72/

18/05/2019
891934

എ�ാ ഉപേഭാ�ാ��െട വിവര��ം േസാളാ�രജി�റി� േച��് സാ��െ���ി ��ിേ��താണ്.

ഉപേഭാ�ാ���് �ക ൈകമാ�േ�ാ� ൈക��് രസീത് ലഭ�മാ��െവ�് ഉറ�വ�േ��താണ്.�ക െച�ായി

ന�കാെത ഉപേഭാ�ാ��െട അ�ൗ�ിേല�് ലഭ�മാ�വാ� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

(ഓഡി�് എ�ക�യറി 04/03.12.2021,10/14.12.2021)

1-36   െച�കിടജലൈവദ�ത പ�തിക� നി�ലം -- 222.75 ല�ം �പ �ഥാവിലായി

േകരള േ��്  ഇല�ിസി�ി  െറ�േല�റി  ക�ീഷെ� Renewable  Power  Purchase  Obligation(RPO)  െറ�േലഷ�സ്

2015, സബ് െറ�േലഷ� 4 �കാരം ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന് �തിവ�ഷം 7.5 ദശല�ം �ണി�്

ൈവദ�തി  ഉ�ാദി�ി�കേയാ  ആയതി�  ത�ല�മായ  Renewable  Energy  Certificate  വാ�കേയാ

െചേ��തായി��്.  ഇല�ിസി�്  ആ�്  2003  �കാരം  100  �ണി�്  ൈവദ�തി  വാ�ി  വി��േ�ാ�  5  �ണി�്

ൈവദ�തി പാര�േര�തര ഊ��േ�ാതസി� നി�് ഉ�പാദി�ി�ണം. നിലവി� �തിവ�ഷം വിതരണം െച��

ൈവദ�തി�െട  5%  ൈവദ�തിയാണ്  പാര�േര�തര  ഊ��  േ�ാത�കളായ  െച�കിട  ജലൈവദ�തപ�തി,

കാ�ാടിയ�ം,  സൗേരാ��  പാന�  എ�ിവ  �ാപി�്  ഉ�ാദി�ിേ��താ��ത്.  വ�ഷാവ�ഷം  ഉ�ാദന�ി�

വ��നവ് വ��ി 2020 ആ�േ�ാേഴ�് െമാ�ം വിതരണം െച�� ൈവദ�തി�െട 10% ഉ�ാദി�ി�ണെമ�ാണ്

നി�േ�ശം.  ഈ  ല��ം  ��ി�  ക�െകാ��  �മ��െട  ഭാഗമായി  സ��ാരിേനാട്  അേപ�ി�ക�ം

ഊ��വ��ിെ� 25.7.2017 െല 104/B1/2016/PD ന�� ക� �കാരം നാ� െച�കിട ജലൈവദ�തപ�തിക��്

(ആേവ���ി-10MW,  ക���ഴി-10MW,  കാ�ിരെ�ാ�ി-  4MW,  ഇ��ാനി-2.5MW)  അ�മതി  ലഭ�മാ�ക�ം

െച�ി��്. ഇതിനാവശ�മായ െമാ�ം �കയായ 3.825േകാടി �പ�െട 50% �കയായ 1.9125 േകാടി �പ വൗ��

നം.82/26.12.2017  �കാരം  സ��ാരിേല�്  അടവാ�ക�ം  െച�ി��്.  ബാ�ി  �ക�െട  പ�ാബ്  നാഷണ�

ബാ�ിെ� 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��്.

ആേവ���ി,ക���ഴി,കാ�ഞിരെ�ാ�ി ,ഇ��ാനി  എ�ീ െച�കിടജലൈവദ�ത പ�തിക��ായി 222.75  ല�ം
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�പ െചലവഴി� .

ഇ� �ടാെത പ�തി�ായി െചലവഴി� �ക�െട വിവര�� �വെട േച���

വൗ�� നം െച�് �ക(�പ)
ൈക��ിയ

�ാപനം/വ��ി
ആവശ�ം

76/13.12.16769722 1,10,000
എന�ജി  മാേന�െമ�്

െസ��

ബി�ി�

പെ����തിന്

22/2.2.19 891587 1,23,183 M/s െബഡ് ഹൗസ് SHP Cell-ഫ��ി��

23/2.2.19 891588 1,52,700
M/s  പി�ാ�ി�ി�

ഏജ�സീസ്

SHP  Cell-

ഇലേ�ാണി�്

ഉപകരണ��

47/8.3.19 891724 47500
M/s  High  tech

Communication,പാല�ാട്
SHP Cell EPABX

48/8.3.19 891725 85432 �ീമതി.സിജി േജാസ്

SHP  Cell--

അ�മിനിയം

ഫാ�ിേ�ഷ�

44/14.5.

14
944886 20000

ഷമീ�  അസി��്

എ�ിനീയ�

ജലൈവദ�തപ�തി

പഠനം -- ����

7/1.9.14 294767 25000
ജയരാജ്  െക  എ�

അസി��് എ�ിനീയ�

ക�ാ�  പ�തി

സ��ശനം

76/16.2.

17
769902 15000

പി  �സാദ്  അസി��്

എ�ിനീയ�

ജലൈവദ�തപ�തിക�

സ��ശനം

108/22.2.17769941 10000
ൈഷ� എം വി അസി��്

എ�ിനീയ�

ക�ം�ഴി  SHP

സ��ശനം

90/31.12.19499038 20000
െക  പി  മ�  അസി��്

എ�ിനീയ�

ക�ം�ഴി

�ലപരിേശാധന  ഡി

എഫ് ഒ �മായി േച��്

16/9.6.21 1024669012600 ജീസസ് േഫാേ�ാ�ാ�് DPR േകാ�ി

പ�തി നട�ി�ിെല അപാകതക�

1.  െല��  ഓഫ്  അേലാ�്െമ�്  �കാരം  8ആ���ി�  ഇം�ിെമേ�ഷ�  കരാ�  വേ��തായി��.  18

മാസ�ി��ി�  TEFR  /  DPR  സമ��ിേ��തായി��.  നി�ിതസമയ�ി��ി�  കരാ�  വ�കേയാ  DPR

സമ��ി�കേയാ െച�ി�.
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2.  09/03/2021  െല  PDS-2152/14  ക�്  �കാരമാണ്  ക���ഴി  പ�തി�െട  DPR  സമ��ി�ത്.  എന�ജി

മാേന�െമ�് െസ�റിെ� 12/04/2021 െല EMC/336/2020-PE(ESS) ക��കാരം പ�തി�െട ക�ാസി�ി 10MW

ആെണ�ം എ�ാ� സമ��ി� DPR �കാരം  പ�തി�െട  ക�ാസി�ി  7MW ആയി  �റ�ാണ്  െച�ി�ളളെത�ം

ആയതിന് വിശദീകരണം ആവശ�െ��ി��്.

3. നാളി�വെര മ�് പ�തിക�െടെയാ�ം TEFR/DPR ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�ി�.

4. KSERC �െട OP No.18/2021 തീയതി 10.09.2021 � (30.07.2021 െല 2019-2020 വാ�ഷികകണ�് �യിംഗ്

അപ് ഹിയറിംഗ്) ഖ.8 �ം ഖ.95(g) �ം പ�തിെയ��ി പരാമ�ശി�ി��്.

ഖ.8. The Commission also discussed the proposed investment in the Small HydelProject by M/s TCED.. The

Commission directed the licensee not to proceed with the project unless and until its economic viability is

clearly established. The licensee pointed out that, they have submitted a Techno Economic FeasibilityReport

(TEFR) to Government in this regard, based on the Detailed Project Report(DPR) from M/s KSEB Ltd, to

determine whether the project is viable.

ഖ.95(g)-- The licensee shall not to proceed with the proposal on Small Hydro Project unless and until  its

economic and financial viability is clearly established. Further for capital investment the licensee shall follow

the  provisions  of  the  Regulations  regarding  prior  approval  scrupulously.  പരാമ�ശ�ി�േമ�  സ�ീകരി�

നടപടിക�െട വിവരം ലഭ�മ�.

5. ഡിവിഷണ� േഫാറ�് ഓഫീസ�െട 05/2020 െല സി എ4–1190/2020 ക��കാരം ഈ േ�ാജ�ിെ� �േദശ�്

പറ�ി�ളം  ക�വസംര�ണറിസ�വ്  �ിതി  െച���ം  വ�ഷ�ാല�മാ�ം  ശ�മായ  നീെരാ����ം

േവന��ാല�് വ�ി വര�് കിട���മാണ് എ�് അറിയി�ി��്. 2കിേലാമീ�� സ�ാഭാവികവന�ി��ടി യാ�

െച�ാ�  എ�ിെ�ടാ��  �ലമാണ്.  2ല�ം  സംഭരണേശഷി  മാ�ം  ആവശ���  ഒ�  േ�ാജ�്  ഇ�കാരം

8കിലാമീ��  വന�ിനക�്  നട�ിലാ��തിെ�  അ�ബ�െചല�ക�ം  ഉ�പാദനെചല�ക�ം  ലാഭകരമ�  എ�്

േഫാറ�്  വ��്  അറിയി�ി��്.  പ�തി നട�ാ��ത്  ക�വ ഉ�െ�െട�ളള വന��ഗ��െട ആവാസവ�വ��ം

വന�മി�െട  ഘടനാമാ��ി�ം  കാരണമാ�െമ�ം  അറിയി�ി��്.  സ�ാഭാവികസസ���ം  നശി�െമ�്

അറിയി�ി��്.  ഈ  േ�ാജ�ിെ�  ഭാഗമായി  വ��  ചാ��  െറ��ിെല  �േദശ��  അതീവപരി�ിതി

സംര�ണ�േദശമായ ജീ��� േമഖലയായി  കെ��ിയ�മാണ്  ആയതിനാ� േ�ാജ�ിന്  അ�മതി  ന��വാ�

നി�വാഹമി� എ�് അറിയി�.വന�മി വി�കി�ാെത എ�കാരമാണ് പ�തി നട�ാ��ത് എ�് വ��മ�.

6.  വ�േതാതി�� �ലധനനിേ�പപ�തി  ആയി��ി�ം  KSERC �െട  ����  അ�മതി  വാ�ിയി�ി�.  പി�ീട്

പ�തി നട�ി�ി�� �വ��ന�� �ട�ിയി�േശഷ�ം അ�വാദം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

7.  പ�തി  �േദശ��  പരിേശാധന  നട��തി�ം  റിേ�ാ��്  െച��തി�ം  �ക  െചലവഴിെ��ി�ം  ആയത്

ഫല�ാ�ിയി� എ�ിയി�ി�. �േത�കSHPcell �പീകരി��തി�ം �ക െചലവഴി�ി��്. പ�തി �വ��ന��

യഥാസമയം നട��തിന് cell സഹായകരമ�.
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8.  ജലൈവദ�തപ�തി  ആയി��ി��ടി  പ�തി�ാവശ�മായ ജലലഭ�ത,  പരി�ിതി  ���� എ�ിവെയ�റി�്

പഠനം നട�ിയി�ി�.

9.  െക  എസ്  ഇ  ബി  ത�ാറാ�ിയ  ക���ഴി  െച�കിടജലൈവദ�ത  പ�തി�ായി  20.56  െഹ��  �ലം

ആവശ���്.ആയതിന്  ����  അ�മതി  േക�സ��ാരിന് പ�തി  വിവര��  2020  �  ന�കിയി��്.  എ�ാ�

അ�മതി ലഭ�മായി�ി�.

ഓഡി�് എ�ക�യറി 36/03.02.2022 �കാരം അപാകതക� ൈവദ�തിവിഭാഗ�ിെ� ��യി� െപ��ക�ം മ�പടി

ലഭ�മാ�ക�ം െച�ി��്. അപാകതക� പരിഹരി��താെണ�് അസി��് െസ��റി അറിയി�ി��്.

Renewable Power Purchase Obligation ���ിയാ��തിന് േവ�ി പണം െചലവഴിെ��ി�ം പ�തിക� ഒ�ം

ല��ം  ക�ി�.  പ�തി�ായി  െചലവഴി�  �ക  നി�ലമായി.  പ�തിക��ായി  �ത��ട��തിന്  ��്  തെ�

വിശദമായ പഠനം നട��തി� ൈവദ�തി വിഭാഗം പരാജയെ��.

�ലധനനിേ�പ�� നട�േ�ാ� േവ�� പഠനം നട�ി അധികാരെ�� ഏജ�സിക�െട അ�വാദം  ലഭ�മാ�ി

മാ�ം നട�ാ�വാ� ��ിേ��താണ്.  െറ�േല�റി  ക�ീഷെ� നി�േ�ശ�കാരം െട�ി�ലി വയബി� അ�ാ�

പ�തി�മായി  �േ�ാ�്  േപാ��ത്  ഉചിതമ�.  പ�തി  നട�ാ�ാനാവാ�  സാഹചര��ി�  ബദ�മാ����

ആരായാ���ം സ��ാരിേല�് അടവാ�ിയ �ക തിരിെക ലഭ�മാ�വാ� നടപടിക� സ�ീകരിേ���മാണ്.

1-37   േകാ��േറഷ� െക�ിട�ളിെല േസാളാ� �ാ�ക� -- പ�തിയിെല പാളി�ക�

ഓേരാ  ൈവദ�തിവിതരണ  ഏജ�സി�ം  ഉപേയാഗ�ിെ�  3%  പാര�േര�തരഊ���ി�  നി�്

ഉ�പാദി�ി�കേയാ  വാ�കേയാ  െചേ��താണ്  എ�്  KSERC�െട(േകരള  േ��്  ഇല�ിസി�ി  െറ�േല�റി

ക�ീഷ� Renewable  Power  Purchase  Obligation(RPO)  െറ�േലഷ�സ്  2015)  നി�േ�ശ��്.ആയതി� 0.25%

േസാളാ� എന�ജി ആയിരി�ണം.

The  Kerala  State  Electricity  Regulatory  Commission(Renewable  Purchase  obligation  and  its

compliance)Regulations  2010  ഖ 3  �കാരം  Every  obligated  entity  shall  purchase  not  less  than  3% of  its

consumption of energy from renewable energy sources under the RPO during the years from 2010 with annual

increase of 10% of 3% per year upto a maximum RPO of 10%, provided that 0.25%of the consumption of

energy shall be procured from generation based on solar as renewable energy source only.

The  Kerala  State  Electricity  Regulatory  Commission  (Power  procurement  from  Renewable  sources  by

Distribution Licensee)Regulations 2013 ഖ.3(1) �കാരം Each distribution licensee shall purchase a quantum of

3%from renewable energy sources from 2010-2011onwards expressed as a percentage of its total consumption

during a year from SHP,wind and from all other renewable sources and out of this 3%,0.25%shall be from solar

based plants,provided that there shall be an increase of 10% of such purchase of energy in the subsequent years

till it attains a maximum of 10% of total consumption. The Kerala State Electricity Regulatory Commission

(Renewable  Energy)  Amendment  Regulations,  2017  �കാരം  2018-19  � Total  RPO target  as  %  of  total
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consumption 9.75 ആണ്.

േമ��കാര�ളള  നിയമ��  പാലി��തിനായി  േകാ��േറഷ�  പരിധിയി�ളള  െക�ിട�ളി�  േസാളാ�  �ാ�ക�

�ാപി���മായി ബ�െ�� ഫയ�ക� പരിേശാധി�തി� കെ��ിയ അപാകതക� �വെട േച���.

1.ജ�ഹി�് മാ���ി� േസാളാ� പാന� �ാപി� ���ി

ഫയ� നം-- 2521/14

വിവിധ �ല�ളി� േസാളാ� പാന� �ാപി�� ���ി�െട ഭാഗമായി ജ�ഹി�് മാ���ി� 3550m2 �ല�്

250kWp േസാളാ�  പാന� �ാപി��തിന്  21.4.2014  െല െപാ�മരാമ�്  �ാ�ിംഗ്  കൗ�സിലിെ� 18ാംനം

തീ�മാന�കാരം അംഗീകാരം ലഭി�. കൗ�സിലിെ� 11.6.14 െല 58ാം തീ�മാന�കാരം പ�തി�് അംഗീകാരം

ലഭി�.അന��്  ആയി��  ഇതിെ�  െട�ി��  ���വിഷ�  ഏജ�സി.ജ�ഹി�്  മാ���ി�ം  എം  ഒ  േറാഡിെല

േകാ��േറഷ�  െക�ിട�ി�ം  േസാളാ�  പാന�  �ാപി��തിന്  180ല��ിെ�  എ�ിേമ�്  അന��്

ത�ാറാ�ക�ം ആയതിെ� ���വിഷ� ചാ�ജ് ആയി 10.80ല�ം (എ�ിേമ�ിെ� 6% )ൈക��ക�ം െച�(വൗ��

നം.42/6.12.14).

വിവിധ  പ�തിക��ായി  േകാ��േറഷ�  അടവാ�ിയ  34ല�ം  �പയി�  25ല�ം  �പ  അന��്  ൈകവശം

ഉെ��ം  ആയതി�  നി�്  �ക  10.80ല�ം  �പ  വകയി��ാെമ�ം  േനാ�്ഫയലി�  േച��ി��്.എ�ാ�

അ�കാരം �ക �മീകരി�തായി ഫയലി� കാ��ി�.

അന��്  ആണ്  െട��  േഡാ�െമ�്  ത�ാറാ�ിയത്.െട�റി�  4  �ാപന��  പെ���.ഇതി�  നി�്  2

�ാപന��െട --  േഫാ��് പാ��ണ� എന�ജി ൈ�വ�്  ലിമി� ഡ്,ജാ�� എ�ിനീേയ�്  ൈ�വ�്  ലിമി� ഡ്  --

െട�ി�� ബിഡ് അന��് അംഗീകരി�.�റവ് �ക േക�ാ�് െച� M/s Fourth Partner Energy Pvt Ltd – 17572250

�പ�െട ക�േ�ഷ� അംഗീകരി�.ഭരണസമിതി�െട 22.01.2016 െല 57ാം തീ�മാന�കാരം െനേഗാസിേയഷന് േശഷം

17172250 �പ ആയി ക�േ�ഷ� അംഗീകരി�. 06.04.2016 ന് �ാപന�മായി കരാ� ഒ�ി�.കരാ� തീയതി �ത� 90

ദിവസ�ി�ളളി�  ���ി  ���ിയാ��തിനായി��  വ�വ�.എ�ാ�  �ാ�ിെ�  നി��ാേണാ�ഘാടനം

09.06.2016 നാണ് നട�ിയത്.

07.10.2016 െല B3-17448/2016/CE ക�് �കാരം ഇല�ി�� എന�ൈജേസഷന് ഇ��െപ�േറ�ിെ� അ�മതി

ലഭി�.

260W െ� 772 പാന�ക� �ാപി�് 15.10.2016 ന് �ാ�് ക�ീഷ� െച�.

�ാപന�ിന് ന�കിയ �ക�െട വിവരം (ഫയ� �കാരം ലഭ�മായത്)

വൗ�� െച�് �ക അഭി�ായം

84/22.4.17 330027 15455025 നിയമാ��തകിഴി�ക� കഴി�് 11678009 �പ ന�കി.

101/29.4.17 330040 678613 ബാ�് ഗാര�ി

58/21.7.17 057319 2107292 റിെട�ഷ�

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

62 of 89 19/10/22, 4:23 pm



77/19.12.19 499025 858613 നിയമാ��തകിഴി�ക� കഴി�് 824183 �പ ന�കി.

അപാകതക�

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

2.െട�� േഡാ�െമ�് 11.13 �കാരം Payments will be made only after the required technical verification and

based  on  the  inspection  report  by  ANERTഎ�്  േച��ി��്.എ�ാ�  അന��ിെ�  റിേ�ാ��്  ഫയലി�

ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3.െട��  േഡാ�െമ�്  13.2വ�വ�  �കാരം  06.04.2016  ന്  ഒ�ി�  കരാ�  അ�സരി�്  05.07.2016  ന്

(90ദിവസ�ി�ളളി�)���ി ���ിയാേ��താണ്.  എ�ാ� 15.10.2016  ലാണ്  വ��്  ���ീകരി�ി�ളളത്.

���ീകരി�ാ�  ൈവകിയാ�  2%  വെര  പിഴ�ലിശ  �തിമാസം  (പരമാവധി  10%)ഈടാ�ാെമ�്  െട��

േഡാ�െമ�് 13.4�കാരം വ�വ� െച�ി��്. എ�ാ� പിഴ�ലിശ ഈടാ�ിയി�ി�.

4.െമയി�ന�സ് രജി�� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

5.ഓേരാ വ�ഷ�ം െപ�േഫാമ�സ് േറേഷ�ാ നി��യിേ��താണ്.ആയത് നി��യി� വിവരം ഫയലി� ഇ�.െട��

െഷഡ�� 14.2v വ�വ� �കാരം If the contractor is not meeting the PR in the second year 5% of the contract

amount  will  be  imposed  as  fine  എ�്  േച��ി��്.ആയ��കാരം  PR  നി��യി�തിെ�  വിവരം  ഫയലി�

ലഭ�മ�.നിലവിെല PR എ�യാെണ�് അറിയിേ��താണ്.

6.െട��  െഷഡ��  15.1�കാരം  അപാകതക�/  ����  ഒ�ം  റിേ�ാ��്  െച�ിെ��ി�ം  മാസ�ിെലാരി��

ക�നി�െട service  personnel  �ാ�്  സ��ശിേ��താണ്.അ�കാരം  സ��ശി��േ�ാ എ�ം ,അപാകതക�

അറിയി�്  10ദിവസ�ി��ി�  പരിഹരി�െ���േ�ാ,എ�ം  ഉ�  വിവരം  ഫയലി�  ലഭ�മ�.  പരാതി  ലഭി�്

10ദിവസ�ി��ി�  പരാതി  പരിഹരി�െ���ിെ��ി�  15ദിവസ�ിന്  25000�പ  എ�  നിര�ി�  പിഴ

�മ�ാ��താണ്. ആയത് പാലി�െ���േ�ാ എ�ം വ��മ�.

8.പ�തി�െട  േകാ�്  െബനഫി�്  അനാലിസിസ്  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ഉെ��ി�  ഏത്  �ാപനം  എ�  വിവരം

ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

(ഓഡി�്  എ�ക�യറി  21/03.01.2022)  .KSERC  �െട  അ�മതി  ലഭി�താ�ം  അന��ിെ�  പരിേശാധനാറിേ�ാ��്

ലഭ�മായതാ�ം  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  മ�പടിയായി  അസി��്  െസ��റി  അറിയി�ി��്.എ�ാ�

വിശദാംസ�� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  2019-2020 െല െചലവ് �ക 858613 �പ തട�െ����.

2.േസാളാ� �ാ�് �ാപി� ���ി -- കരാ� വ�വ�ക� പാലി�ി�ി�.

ഫയ� നം-- 6885/18
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േകാ��േറഷെ�  വിവിധ  �ല�ളി�  േസാളാ�  പാന�  �ാപി��  ���ി�െട  ഭാഗമായി  26െക�ിട�ളി�

ൈവദ�തിവിഭാഗം  പഠനം  നട�ി.ഏ��ം  അ�േയാജ�മായ  17�ല�ളി�  �ട�ി  ��ഗണനാ�മ�ി�

�െപസിഫിേ�ഷ� ത�ാറാ�വാ� ഇല�ി�� എ�ിനീയ� നി�േ�ശി�.

ജി�ാആ�പ�ി�െട ഒ പി േ�ാ�്, പറവ�ാനി ൈ�മറി െഹ��് െസ��,പറവ�ാനി ഇല�ിസി�ി േ�ാറിെല െഷഡ്

എ�ിവിട�ളി�  160kWPേസാളാ�  പാന�  �ാപി��തിന്  96ല��ിെ�  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി,

സാേ�തികാ�മതി  ലഭി�.  (331/19  തീയതി.07.02.2019)  രാജ� ബാ� അേസാസിേയ�്സ്  എ� �ാപന�മായി

േച��്  നട�ിയ  പഠന�ി�  പറവ�ാനി  ൈ�മറി  െഹ��്  െസ��  അ�േയാജ�മ�  എ�്  കെ��ി.��ത�

അ�േയാജ�മായ ജി�ാ ആ�പ�ി�െട െമയി�േ�ാ�്(125KW),പറവ�ാനി േ�ാറിെല െഷഡ് (25KW)

എ�ിവിട�ളി� 150KW �ാ�് �ാപി��തിന് 82,50,000 �പ�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി. എ�ിേമ�ിന് 462/19

തീയതി 19.10.19 ന�റായി സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മായി��്.

ഇ- െട�� നട�ിയതി� 10�ാപന�� പെ���. ആയതി� 5 �ാപന�� ക�ാളിൈഫ െച�. �റവ് നിര�്

േക�ാ�് െച� (66,75,000) Suntastic Solar Systems Pvt Ltd,െചൈ� എ� �ാപന�ിെ� െട�� േമയ�െട ����

അ�മതിേയാെട  അംഗീകരി�.����  അ�മതി  31.01.2020  െല  108ാം  നം.തീ�മാനം  �കാരം  കൗ�സി�

സാ�കരി�.  24.12.2019  ന്  �ാപന�മായി  കരാ�  ഒ�ി�.  കരാ�  തീയതി  �ത� 90  ദിവസ�ി�ളളി� ���ി

���ിയാ��തിനായി�� വ�വ�. നം. 1426 / 21.12.2019 ആയി വ��് ഓ�ഡ� ന�കി. ���ി 10/2020ന്

���ിയാ�ിയതായി  േനാ�്ഫയലി� േച��ി��്.B2-03050/2020/EIR തീയതി  15.05.2020  �കാരം  പറവ�ാനി

േ�ാറിെല�ം  B2-01737/20/EIR  തീയതി  18.09.2020  �കാരം  ജി�ാആ�പ�ിയിെല�ം  �ാ�ക��്

എന�ൈജേസഷ�ളള അ�മതി ഇല�ി�� ഇ��െപ�േറ�ി� നി�് ലഭി�.

ഫയ� �കാരം �ാപന�ിന് ന�കിയ �ക�െട വിവരം �വെട േച���.

വൗ�� െച�് �ക അഭി�ായം

09/05.02.2020 499117 40,05,000 കിഴി�ക� കഴി�് 38,21,115 �പ ന�കി.

56/27.07.2020 10221819 13,35,000 20% �ക

37//09.11.2021 10246912 6,67,500 10%�ക

അപാകതക�

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

2.  അന��ിെ�  സാേ�തികപഠനറിേ�ാ��്  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  പകരം  സ�കാര�ഏജ�സി�െട  സഹായമാണ്

േതടിയി�ളളത്. രാജ�ബാ� അേസാസിേയ�്സ് എ� �ാപനെ� എ�െന െതരെ��� എ� വിവരം ഫയലി�

ലഭ�മ�. അന��ിെ� സഹകരണം ഇ�ാെത സ�സിഡി ലഭ�മാകി�.

3.  കരാ�  വ�വ�  7.14  �കാരം  26.12.2019  ന്  ഒ�ി�  കരാ�  അ�സരി�്  21.03.2020  ന്

(90ദിവസ�ി�ളളി�)���ി  ���ിയാേ��താണ്.  എ�ാ�  ഒേ�ാബ�  2020  ലാണ്  വ��്
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���ീകരി�ി�ളളത്.  ���ി  ���ീകരി�ാ�  ൈവകിയാ�  2%  വെര  പിഴ�ലിശ  �തിമാസം  (പരമാവധി

10%)ഈടാ�ാെമ�് കരാ� 7.16�കാരം വ�വ� ��്. എ�ാ� പിഴ�ലിശ ഈടാ�ിയി�ി�.

4. െമയി�ന�സ് രജി�� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

5. ഓേരാ വ�ഷ�ം െപ�േഫാമ�സ് േറേഷ�ാ നി��യിേ��താണ്.ആയത് നി��യി� വിവരം ഫയലി� ഇ�.കരാ�

8.2 iii വ�വ� �കാരം If the contractor is not meeting the PR in the second year 5% of the contract amount

will be imposed as fine എ�് േച��ി��്.നിലവിെല PR എ�യാെണ�് അറിയിേ��താണ്.

6.  കരാ�  9.1�കാരം  അപാകതക�/  ���� ഒ�ം റിേ�ാ��്  െച�ിെ��ി�ം  മാസ�ിെലാരി�� ക�നി�െട

service  personnel  �ാ�്  സ��ശിേ��താണ്.അ�കാരം  സ��ശി��േ�ാ  ,  അപാകതക�  അറിയി�്

10ദിവസ�ി��ി�  പരിഹരി�െ���േ�ാ,എ�  വിവരം  ലഭ�മ�.10ദിവസ�ി��ി�  പരാതി

പരിഹരി�െ���ിെ��ി� 15ദിവസ�ിന് 10000�പ നിര�ി� പിഴ �മ�ാ��താണ്.

7. ഈ േസാളാ��ാ�ി� നി�് �തിവ�ഷം എ� �ണി�് േസാളാ� പവ� ഉ�പാദി�ി��െവ�് വിവരം ഫയലി�

ലഭ�മ�.

8  പ�തി�െട  േകാ�്  െബനഫി�്  അനാലിസിസ്  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ഉ��ി�  ഏത്  �ാപനം  എ�  വിവരം

ലഭ�മാേ��താണ്.

9.  േക�നി�തി  വ��ിെ�  13.04.2018  െല  50/18  േനാ�ിഫിേ�ഷ�  �കാരം  01.10.2018  �ത�  പാസാ��

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

െചേ��താണ്.�ാപന�ിന് ന�കിയ ബി�കളി� നി�് GSTഈടാ�ിയി�ി�.

10. േസാളാ� �ാ�ക� ആ�ി രജി�റി� േച��തിെ� വിവരം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഓേരാ േസാളാ� �ാ�ക�െട�ം െപ�േഫാമ�സ് േറേഷ�ാ എ�യാണ് എ� വിവരം ഇ�. Solar PV project (150 kW )

മാ�മാണ് ആ�ി വിവര�ളി� ഉ�െ���ിയതായി െറ�േല�റി ക�ീഷെന അറിയി�ി��ത്.

അപാകതക� ��യി�െപ��ിെ�ാ�് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (32/17.01.2022)മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

മ�പടി ലഭ�മാ�ാ�തിനാ� െചലവ് �ക 40,05,000�പ തട�െ����.

1-38   െചലവ് േരഖക� ഹാജരാ�ിയി�.-2400/-�പ തട�െ����

ഫയ�(R&MM9/19)

���  േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ� പരിധിയി� വ�� ക�സ�േമ�സിെന സംബ�ി�� �ത�മായ

വിവരം  േശഖരി��തിനായി  െക.ൈവ.സി  േഫാ�ക�  ആദ�ഘ�ം  30000  എ��ം  ര�ാം  ഘ�ം  5000എ��ം

അ�ടി� വകയി� ��� മംഗേളാദയം ��ിന്  ര� ഘ��ളി�മായി  11510/-,2400/-  എ�ീ �കക� ന�കിയത്

ധനകാര��ാ�ിംഗ്  ക�ി�ി�െട  08.11.19  െല  31ാംന��  തീ�മാന�കാരം  സാ�കരി�ി��്.ഫയ�

പരിേശാധി�േ�ാ�  വൗ��  നം55/11.07/19�കാരം  2400�പ  െക.ൈവ.സി  േഫാ�ക�  അ�ടി��തിനായി
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െചലവഴി�ി��്.ആയതിെ�  െചലവ്  ബി�്  ഫയലിെനാ�മി�.  മംഗേളാദയം  ��്,  �ക  ൈക��ിയതായി  രസീ�ം

ലഭ�മാ�ിയി�ി�.മാ�മ�,െക.ൈവ.സി  േഫാ�ക�  േ�ാ�ിെല��തായി  ഫയലിേലാ  വൗ�റിേലാ

േരഖെ���ിയി�ി�.  േ�ാ�്  രജി�റി�ം  ഇ�  സംബ�ി�്  വിവര��  േരഖെ���ിയി�ി�.ഇ�ാര��ളി�

വിശദീകരണമാവശ�െ��് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (നം:30/15.01.2022)മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

െചലവ് ബി�ക�െട അഭാവ�ി� 2400/-�പ തട��ി� വ��.

1-39   ദിവാ�ജി േമ�പാല�ിന് േലാ� ന�കിയത് തിരിെക ലഭ�മാേ��താണ്.

ഡിഡ��-6/26562/13

ൈവദ�തി വിഭാഗം 2019-20 സാ��ിക വ�ഷം സമ��ി� അ�ൗ�്സ് �കാരം ROB ൈവഡനിംഗ് േലാ� എ�

തലെ��ി� 4,69,29,108�പ �ാപന�ിന് ലഭി�വാ��്.  ദിവാ�ജി�ല  െറയി�െവ േമ�പാലം  പണി��തിന്

േവ�ിയാണ്  ഈ  �ക  (വൗ��-നം.  5/1.6.2015).ജനറ�  ഫ�ിേല�്  ൈകമാറിയി��ത്.േമ�പാല�ം  അേ�ാ�്

േറാ�ം പണി ���ീകരി�് ഉ�ഘാടനം കഴി�് ഉപേയാഗേയാഗ� മാ�ിയ സാഹചര��ി�ം �ക ൈകമാറിയി�് ഏഴ്

വ�ഷം  ���ിയായതിനാ�ം,  ൈവദ�തി  ഫ�ി�  നി�്  െചലവായ  �ക  തിരിെക  ഈടാ�വാ��  നടപടിക�

ത�രിതെ��േ�� താണ്. ബ�െ�� അധികാരിക�െട അടിയ�ിര �� �ണി��.

1-40   EPABX സംവിധാനം �ാപി�� - നിയമവ�വ�ക� പാലി�ി� - െചലവ് �ക തട��ി�
െവ��

ഫയ� നം.E5-5410/18

വൗ�� നം.58/13.06.2019

െച�് നം.892006/13.06.2019 Rs.2,37,839

    ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിേല�് EPABX സംവിധാനം �ാപി��തിേല�ായി ബ�.േമയ�െട

���� അ�മതിേയാ��ടി െട�� �ണി�ക�ം 2,44,043 �പ െചലവഴി�് �ാപി�ക�ം െച�ി��്. (Invoice

No.NI/A070/2019-20  Dt.25.05.2019  Nevus  infocom,  Amigo  House,  Thoundayil  Road,  Panampilly  Nagar,

Cochin)

    EPABX സംവിധാനം ഏ�െ����തിന് ���� അ�മതി ന�കണെമ�് ൈവദ�തി വിഭാഗം അസി.െസ��റി

25.06.2018-ന്  േമയേറാട്  അേപ�ി�ക�ം  േമയ�  ����  അ�മതി  ന��ക�ം  െച�ി��്.(����  അ�മതി

ന�കിയ  തീ�തി  ഫയലി�  േരഖെ���ിയി�ി�.).1994-െല  േകരള  �നിസി�ാലി�ി  നിയമം,വ��്  15(4)  �കാരം

െചയ�  േപ�ന്,  അടിയ�ിര  സാഹചര��ി�,  കൗ�സിലിെ�  അ�മതി  ആവശ����ം  തെ�  അഭി�ായ�ി�

െപാ�ജന��െട ര��് ഉടനടി  നട�കേയാ െച�കേയാ െച��ത്  ആവശ�മായി���മായ ഏെത�ി�ം പണി

നട��തിേനാ  ഏെത�ി�ം  ���ി  െച��തിേനാ  നി�േ�ശി�ാ���ം  അ�കാര��  പണി  നട��തിേനാ

���ി  െച��തിേനാ  ഉ�  െചല�ക�  �നിസി�ാലി�ി�െട  ഫ�ി�  നി�ം  ന�േക�താെണ�്

നി�േ�ശി�ാ���മാണ്. എ�ാ� നിയമ�ി� വ�വ� െച�� തര�ി�� അടിയ�ിര സാഹചര��െളാ�മി
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�ാെത  തെ�  ഈ  വിഷയ�ി�  ബ�.േമയ�െട  ����  അ�മതി  അേപ�ി�തിെ�  സാംഗത�ം

വിശദീകരി�െ��ി�ി�.

    1997-െല േകരള �നിസി�ാലി�ി(െപാ�മരാമ�് പണിക�െട നട�ി�ം സാധന�� വാ��ം)ച��ളിെല ച�ം

9(3)(എ)-�  മതി�്  െചലവ്  1  ല�ം  �പ�ം  10  ല�ം  �പ�ം  ഇട�്  വ��  െപാ�മരാമ�്  പണി�െട

കാര��ി�  �റ�ത്  10  ദിവസെ�  സമയം  ന�കി  �നിസി��  �േദശ�്  ഏ��ം  ��ത�  �ചാര��  ഒ�

പ��ി�  നി�ബ�മാ�ം  ആവശ�െമ�ി�  മ�്  പ��ളി�ം  പരസ�െ��േ��താെണ�്  നി��ഷി���്.

ൈവദ�തി വിഭാഗം അസി.െസ��റി േദശാഭിമാനി ദിനപ��ിന്  ന�കിയ 31.10.2018-െല E5-5410/18 നം.ക�്

�കാരം  16.11.18-േനാ  അതിന്  ��േപാ  പരസ�ം  �സി�ീകരി�ണെമ�  നി�േ�ശെ�  �ട��്  16.11.2018

തീ�തിയിലാണ്  പരസ�ം  �സി�ീകരി�ിരി��ത്.  െട��ക�  ലഭിേ��  അവസാന  തീ�തി  22.11.2018

ആെണ�ിരിെ� ച��ളി� നി��ഷി�� തര�ി�, പരസ�ം �സി�ീകരി� തീ�തി�ം െട�� സമ��ിേ��

അവസാന തീ�തി�ം  ത�ി� 10ദിവസെ� ഇടേവള  ഇവിെട  ലഭി�ിെ��്  കാ��. ച��ളി� നി��ഷി��

തര�ി� ഇടേവള ന���തി�െട പെ���� കരാ�കാ�െട എ�ം വ��ി�ക�ം അതി�െട കരാ�കാ��ിടയി�

ഉ�ാ�ാ�  സാ��ത��ായി��  മ�ര�ി�െട  േകാ��േറഷ�  ഫ�ിന്  ലഭി�മായി��  സാ��ികലാഭം

ന�െ�ടാ� ഇടയാ�ിയി��്.

    ���ികരാ�ക��� EMD 2.5% ആെണ�ിരിെ� 1% മാ�മാണ് കരാ�കാരി� നി�ം ഈടാ�ിയിരി��ത്.

EMD  അടവാ�ിയതിെ�  േരഖയായി  േകാ��േറഷെ�  ��േയാ  ഉ�രവാദെ��  ഏെത�ി�ം  ഉേദ�ാഗ�െ�

സാ��െ���േലാ ഉ� ചലാ�, െട�റി� പെ��� കറാ�കാ� ഹാജരാ�ിയി�.

കൗ�സി� തീ�മാനം നം.69/10.01.2019 �കാരം ഏ��ം �റ� നിര�് േരഖെ���ിയ Nevus, Infocom എ�

�ാപന�ിെ�  െട��  അംഗീകരി�ി��്.  െട��ക�  �റ�  തീ�തി  �ത�  10  ദിവസ�ിനകം  അവയി�

തീ�മാനെമ�േ�� താെണ�് 1997-െല േകരള �നിസി�ാലി�ി (െപാ�മരാമ�് പണിക�െട നട�ി�ം സാധന��

വാ��ം)  ച��ളിെല  ച�ം  10(11)  നി��ഷി���്.  എ�ാ�  െട��ക�  �റ�  തീ�തി�ം  അവയി�

തീ�മാനെമ�� തീ�തി�ം ത�ി� 48 ദിവസെ� ഇടേവള കാ��.

    േകരള പി.ഡ�ി�.ഡി.മാ�വ� ഖ�ിക 2009.6 �കാരം െട�� സ�ീകരി�്  7  ദിവസ�ി��ി� െസല��

േനാ�ീസ് അയ�ണം. എ�ാ� 22 ദിവസ�ി�േശഷം 02.02.2019-ലാണ് െസല�� േനാ�ീസ് ന�കിയിരി��ത്.

        ���ി ���ീകരി�് ബി�ം അളവ് ��ക�ം പരിേശാധന�ായി ഹാജരാ�ിയി�െ��ി�ം �ാപി�െ��

ഉപകരണ�� േ�ാ�ിെല��തിെ� േരഖക� ഹാജരാ�ിയി�ി�.

    2,44,043  �പ  െചലവഴി�്  ആ��ി�െ��EPABX  സംവിധാനം  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�

വാ�ഷിക കണ�ി� ഉ�െ���ിയതിെ� വിശദാംശ�� ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ക��ായി�.

    ഈ  വിഷയ�മായി  ബ�െ��്  �കളി�  െകാ��  നിരീ�ണ���്  മ�പടി/വിശദീകരണം

ന�േക�താെണ�ാവശ�െ��്  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  (നം.53/28.02.2022)  ന�കിയതിന്  ��ികരമായ  മ�പടിയ�

ലഭി�ത് എ�തിനാ� െചലവ് �ക 2,44,043 �പ തട��ി� െവ��.
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1-41   േകാ��ാ�് ൈലസ�സ് ഇ�ാ�വെര ���ിക� ഏ��ി��ത് ച�വി��ം

    േകരള �നിസി�ാലി�ി (െപാ�മരാമ�് പണിക�െട നട�ി�ം സാധന�� വാ��ം) ച��ളിെല ച�ം 3(3)�

ഓേരാ  െപാ�  മരാമ�്  ���ി�ം  നടേ��ത്  കരാ�  വ�വ�യിേലാ,  �നിസി�ാലി�ി  േനരിേ�ാ,  �ണേഭാ�

സമിതി  �േഖനേയാ  എ�്  കൗ�സി�  തീ�മാനിേ���ം  ഭരണാ�മതി  ന��േ�ാ�  ഇ�ാര�ം  വ��മാ

േ���മാെണ�് നി��ഷി���്. ��ത ച��ളിെല ച�ം(18)-�, ഈ ച��ളി� മ�വിധ�ി� �ത��മായി

പറ�ി�ളള  സംഗതികളി� ഒഴിെക,  ഒ� െപാ�മരാമ�്  പണിെയ സംബ�ി�്  �ാ�ം  എ�ിേമ�ം  ത�ാറാ��,

െട�� �ണി��,  പണി�െട  നട�ി�്,  പണം ന�ക�,  അ�ൗ�്സ്  ത�ാറാ�� എ�ിവ�്  സ��ാരിെ�

െപാ�മരാമ�്  വ��ി� ത�സമയം അ�വ��ി �വ�� നടപടി�മം  പാലിേ��താെണ�്  അ�ശാസി��.

���ിക�െട  േഷാ��്  െട��  േനാ�ീസ്  �കാരം  അംഗീ�ത  കരാ�കാരി�  നി�ം  �ാപന�ളി�  നി�മാണ്

െട��ക�  �ണി�ിരി��ത്.  എ�ാ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  മരാമ�്  ���ിക�െട  ഫയ�ക�

പരിേശാധി�തി� നി�ം �വ ൃ�ിക� നട�ിയ വ��ിക��് േകാ��ാ�്  ൈലസ�സ് ഉ�തായി കാ��ി�.

ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�� താെഴ േച���;

�മ

നം.
���ി�െട വിവരം വൗ�� നം.

���ി

നട�ിയ

വ��ി�െട

േപര്

ന�കിയ

�ക

1.

���ം-��വാ�� േറാഡിെല

PUP-5 എ� HT Post-�

EICHER-KL-65/G-3122 എ�

വാഹനം ഇടി� തിെ�

േക�പാ�ക� (EW3-8382/18)

12/3.9.19
�ീ.ജിതി�

സി.േജാസ്
17,335

2.
ഫീഡ�കളി� ൈല� AB-ക�

�ാപി��ത്(EW3-5512/18)
13/3.9.19

�ീമതി.സിജി

േജാസ്
22,011

3.
ഫീഡ�കളി� ൈല� AB-ക�

�ാപി��ത്(EW3-5513/18)
69/19.12.19

�ീമതി.സിജി

േജാസ്
22,026

4.

റൗ�് ഈ�് േജാസ്

ആ��ാസ് ജ��റി�് സമീപം

DP Structure

നവീകരണം(EW2-6194/16

&EW2-4443/18)

62/11.7.19
�ീമതി.സിജി

േജാസ്
25,766

                                                                         ആെക 87,138
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    ഈ  വിഷയ�ി��  മ�പടി/വിശദീകരണം  ന�േക�താെണ�ാവശ�െ��്  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്

(നം.57/03.03.2022)  ഓഡി�ി� അംഗീകരി�ാ�� മ�പടി  ലഭി�ക��ായി�.  കരാ�കാരന്  B-class  ൈലസ�സ്

ഉെ��്  മ�പടിയി�  പറ��െ��ി�ം  അത്  െതളിയി��തി��  േരഖ  ഉ�െ�ാ�ിേ��ത്  ബ�െ��

ഫയലിലാണ്. മാ��മ�. േമ� ��ാവന സാ�കരി��തിനാവശ�മായ േരഖക� മ�പടിയി�ം ന�കിയി�ി�. കരാ�

ൈലസ�സ് ഇ�ാ�വെര ���ിക� ഏ��ി��െവ� നിരീ�ണ�ിന്, �ീമതി സിജി േജാസ് വ�ഷ�ളായി

ഡി�ാ��്െമ�ി�  ഇ�രം  �വ��ിക�  ഏെ���്  െച�  വ���ം  കരാ�കാരെ�  കീഴി�  വളെര  പരിചയ

സ��രായ  ജീവന�ാ�  ഉ��മാണ്,  എ�  മ�പടി  ഡി�ാ��്െമ�ിെല  യഥാ��  ���െള  പരിഹരി�വാ�

ഉത��ത�. സ��ാ� അംഗീകാര�� കരാ�കാെര ഏ��ി�ാെത ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെല ���ിക� നട��ത്

നിലവിെല  ച����്  വി���ം  �വ��ിക�െട  �ണനിലവാരെ�  �തി�ലമായി  ബാധി�ാ���മാണ്.

വ��മായ മ�പടി�െട അഭാവ�ി� 87,138 �പ തട��ി� െവ��.

ഭാഗം -2
വര� കണ�കളി�േമല ുളള ഓഡി�്  നിരീ�ണ��

2-1   േപാ� െറ�് ചാ��് ഈടാ�ിയതിെല അപാക��

    ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� ൈവദ�തി േപാ�ക� േകബി� ടി.വി സ��ീസ് നട��തിനായി

വിവിധ േകബി� ടി.വി  �ാപന���് ന�കി വ��. ഇ� വഴി  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്  േപാ� െറ�ിന�ി�

നെ�ാ� �ക വരവായി ലഭി���്. 2019-2020 വ�ഷം േപാ� െറ�് ഫയ� പരിേശാധി�തി� ക� അപാകതക�

താെഴ േച���.

1. ഇല�ി�� ഇ��െപ�േറ�് വ��ിെ� സാ��പ�ം ഉറ�ാ��ി�.

    2019-20 സാ��ിക വ�ഷം 5 േകബി� ടി.വി �ാപന���് ൈവദ�തി േപാ�ക� േകബി� ടി.വി സ��ീസ്

നട��തിനായി  ന�കിയി��.  GO(MS)  No.5/2000/PD  dt.  27.03.2000  സ��ാ�  ഉ�രവി�  േകബി�

ഓ�േറ�ിംഗ്  �ാപന���്  അ�മതി  ന���തിന്  ഇല�ി��  ഇ��െപ�േറ�്  വ��ിെ�  പരിേശാധന�ം

സാ��പ��ം മാനദ�മായി നി�യി�ി��്. എ�ാ� ഇല�ി�� ഇ��െപ�േറ�ി� നി�� �വ��നാ�മതി

സാ��പ��ിെ� അഭാവ�ി� േകരളവിഷ�,  ഏഷ�ാെന�്  സാ�ൈല�്  ക��ണിേ�ഷ�,േകാമ�്  സാ�്  വിഷ�,

���ം  േകബി�  െന�്  വ��്സ്  എ�ീ  4  �ാപന���്  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  അ�മതി  ന�കിയിരി��.

ഇല�ി�� ഇ��െപ�േറ�ി� നി�� �വ��നാ�മതി സാ��പ�ം ഉ�ത് അ�േ�ാ� സാ�ൈല�് േകബി�

െന�്  വ��ിെ�  ഫയലി�  മാ�മാണ്.  ഏഷ�ാെന�്,  േകരള  വിഷ�  ,  ���ം  േകബി�  എ�ീ  �ാപന��

ഇല�ി�� ഇ��െപ�േറ�ി� നി�� അ�മതി പ�ം സമ��ി�ി��് എ�് ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന് (ന��

24/11.01.2022)  ന�കിയ  മ�പടിയി�  പറ��െ��ി�ം  ആയത്  ഫയലി�.  േകാമ�്  സാ�്  വിഷ�  എ�

�ാപന�ിെ�  ഇല�ി��  ഇ��െപ�േറ�ി�  നി��  �വ��നാ�മതി  നഗരസഭ  ൈവദ�തി  വിഭാഗം

ഉറ�ാ�ിയി�ി�ാ  എ�ത്  മ�പടിയി�  വ��മാണ്.  ഇല�ി��  ഇ��െപ�േറ�ി�  നി��  �വ��നാ�മതി

സാ��പ�ം ഉറ�ാ�ി �ാപന���് അ�മതി ന��വാ� ��ിേ��താണ്.

2. ഡിമാ�് �കയി� നി�ം �റവായി �ക അടവാ�ി- 17,128/- �പ ന�ം
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    2019-2020 സാ��ിക വ�ഷ�ി� 1704 ഇല�ി�� േപാ�ി�െട േകബി� വലി�് േകബി� ടി.വി സ��ീസ്

നട��തി�� അ�മതി�ായി 4.01.2019 ന് േകരളവിഷ� സമ��ി� അേപ�യി� േപാ�് ഒ�ിന് 425.92+GST

എ�  നിര�ി�  �ക  ഈടാ�വാ�  23.02.2019  െല  77-ാം  ന��  കൗ�സി�  തീ�മാനി�ി���ം  �ട��്

ED1-152/19 തി. 19.03.2019 ക�് �കാരം 8,56,406 �പ (425.92x1704+18% GST) ഡിമാ�് െച�ി���മാണ്.

1.04.2019  െല 1703  ന�� ചലാ� �കാരം  2019-20  േല�്  േകരളവിഷ� അടവാ�ിയിരി��ത്  8,39,278  �പ

(711253  +  18% GST)  മാ�മാണ്.  �ാപനം ടി.ഡി.എസ്  കഴി�ി�� �കയാണ്  ഒ��ിയി��ത്  എ�്  ഓഡി�്

അേന�ഷണ�ിന്  മ�പടി  ന�ക��ായി.  കൗ�സി�  അംഗീകരി�ി���ം  ഡിമാ�്  െച�ി���മായ  �കയി�

നി�ം  �റവ്  �ക  ഈടാ�ിയ�വഴി  17,128/-  �പ  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ന�മാ�ി.  ഡിമാ�്  �കേയ�ാ�  �ക

�റവായി  അടവാ�ിയത്  ,  ടി.ഡി.എസ്  �റവ്  െച�  വിവരം  എ�ിവ  ഫയലി�  റിേ�ാ��്  െച�ി�ി�ാ��ം

ടി.ഡി.എസ്  അട�തായ േരഖക� ഫയലി� ��ി�ി�ി�ാ��മാണ്.  2017െല CGST/SGST ആ�ിെല െസ��

51(1)  �കാരം  സ��ാ�  �ാപന�േളാ,  സ��ാ�  വി�ാപനം  െച��  �ാപന�േളാ  ആണ്  ടി.ഡി.എസ്.

നട�വാ� ബാധ��രായിരി��ത് എ�ിരിെ� ഒ� സ�കാര� �ാപനം ടി.ഡി.എസ്. �റവ് െച� എ� മ�പടി

ഓഡി�്  അംഗീകരി��ി�.  ഉ�രവാദികളായ  ഉേദ�ാഗ�രി�  നി�ം  ന�  �ക  തിരിെക  ഈടാ�ി  വിവരം

അറിയിേ��താണ്.  �ടാെത  ഫയ�ക�  പരിേശാധി�്  �ത�ത  ഉറ�ാ�ാ�ത്  േമ�േനാ�  �മതല�ളള

ഉേദ�ാഗ��െട  വീ�യായി  ഓഡി�്  വിലയി���.  ഫയ�ക�  �ത�തേയാെട  പരിപാലി��തിന്  ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ��െട �േത�ക �� �ണി��.

3.ൈവദ�തി േപാ�ക�െട സം��പരിേശാധന- െസ��ൈവസ് േപാ�ക�െട വിവരം ഇ�ാെത തെ� ഏഷ�ാെന�്

സാ�ൈല�് ക��ണിേ�ഷെ� േപാ�ക�െട എ�ം തി�െ���ി.

    2019-2020  സാ��ിക  വ�ഷം  5653  േപാ�കളി�െട  േകബി�  വലി��തിനായി  ഏഷ�ാെന�്  സാ�ൈല�്

ക��ണിേ�ഷ� അേപ� സമ��ി�. 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം 7600 േപാ�ക��ാണ് നഗരസഭ ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ി� നി�ം അ�മതി ന�കിയി��ത് എ�തിനാ�, ഏഷ�ാെന�്  ന�കിയ ലി�് �കാരം േപാ�കളി�

പരിേശാധന നട��തിന് 4 െസ��കെള �മതലെ���ക�ം െസ��ക� ന�കിയ റിേ�ാ��്  �കാരം 6772

േപാ�ക� തി�െ���ക�ം െച�.

    ഏഷ�ാെന�്  ക��ണിേ�ഷ�  �തിനിധിക�മായി  നട�ിയ  9.04.2019  െല  േയാഗെ�  �ട��്  ൈവദ�തി

േപാ�ക�െട എ�ം ഏഷ�ാെന�് �തിനിധിക�െട സാ�ിധ��ി� എ�ി തി�െ����തി�് ഓേരാ െസ�നി�

നി�ം  ഓേരാ  ഓവ�സിയ�മാേര�ം  ഓേരാ  ൈല�മാേര�ം  �വ��ി�ായി  �മതലെ���ി  ED1-8571/18

തി.3.06.2019  ന��  ഉ�രവായി��.  ഏഷ�ാെന�ം  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�മായി  േച��്  നട�ിയ

സം��പരിേശാധനയി�  ഏഷ�ാെന�്  സാ�ൈല�്  ക��ണിേ�ഷ�  ലിമി�ഡിെ�  േപാ�ക�െട  എ��മായി

ഒ�േപാ��െവ�്  18.7.2019  െല  േനാ�്  ഫയലി�  േരഖെ���ി  കാ��.  എ�ാ�  സം��പരിേശാധന

റിേ�ാ��്,  െസ��ൈവസ്  ത�ാറാ�ിയ േപാ�ക�െട  വിവരം  എ�ിവ ഫയലിലി�.  െസ��ൈവസ്  േപാ�ക�െട

വിവരം , സം�� പരിേശാധനാ റിേ�ാ��് എ�ിവ ത�ാറാ�ാെത തെ� ഏഷ�ാെന�് സാ�ൈല�് ക��ണിേ�ഷ�

ലിമി�ഡിെ� േപാ�ക�െട എ��മായി ഒ�േപാ��െവ�് ൈവദ�തി വിഭാഗം ഉറ�ാ�ിയതി� വ��തയി�. എ�ാ
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നടപടി �മ��ം �താര�മാേക��ം �ാപന�ിന് വ�മാന ന���ാ��ി� എ�ത് ഉറ�ാേ���മാണ്.

4.ബ�.േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട ഉ�രവിെന �ട��് ഏഷ�ാെന�് സാ�ൈല�് ക��ണിേ�ഷ� ലിമി�ഡി� നി�ം

ഡിമാ�് �ക ഈടാ�ാനായി�ി�.

    േപാ� െറ�് നി�യി�് ഈടാ��ത് സംബ�ി�് ��� നഗരസഭാ ൈവദ�തി വിഭാഗ�ം ഏഷ�ാെന�് സാ�ൈല�്

ക��ണിേ�ഷ�  ലിമി��ം  ത�ി�  ബ�.  ൈഹേ�ാടതിയി�  W.P.(C)  29878/2018  (H)  ന��  േകസ്

നിലനി����്.  ആയതിനാ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ഡിമാ�്  െച��  �കയി�  നി�ം  �റവായി  ബ�.  േകരള

ൈഹേ�ാടതി�െട ഉ�രവ�സരി�ാണ് ഏഷ�ാെന�് ക��ണിേ�ഷ� ലിമി�ഡ് �ക അടവാ�ി വ��ത്.

    2019-2020 സാ��ിക വ�ഷം 5653 േപാ�ക�െട വാടക , GST, Cess, പിഴപലിശ എ�ിവ ഉ�െ�െട 29,48,059/-

�പ  നി�യി�്  ഏഷ�ാെന�്  സാ�ൈല�്  ക��ണിേ�ഷന്  ഇ.ഡി1-857/18  തി.21.11.2019  ന�റായി  ഡിമാ�്

േനാ�ീസ്  ന�കിെയ�ി�ം  റി�്  െപ�ിഷ�  തീ��ാ���വെര  24,95,743/-  �പ  അടവാ�ാ��  ബ�.േകരള

ൈഹേ�ാടതി�െട WPC No.35892/2019 തി.  27.12.2019 െല ഉ�രവിെന �ട��് 24,95,743/-  �പ മാ�മാണ്

ഏഷ�ാെന�്  സാ�ൈല�്  ക��ണിേ�ഷ�  ലിമി�ഡ്  അടവാ�ിയി��ത്.  2018-19  സാ��ിക  വ�ഷ�ം  WPC

29878/2018(H)  തി.25.09.2018  ഇട�ാല  ഉ�രവ്  �കാരം  ഏഷ�ാെന�ിന്  ന�കിയ  ഡിമാ�്  േനാ�ീസിേ���

നടപടിക�  താ��ാലികമായി  നി��ിവ�ി��.  ഡിമാ�്  �കയി�  നി�ം  �റവായി  �ക  അടവാ��ത്

സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് കൗ�സി� നി�യി� �ക ഈടാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�

വ��താെണ�്  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ി��  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി��്.  �ട�  നടപടിക�  സ�ീകരി�്  വിവരം

ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

ഭാഗം -3
െചല� കണ�കളി�േമ�� ഓഡി�്  നിരീ�ണ��

3-1   യാ�ാ�ടി ബി� - �ക അ�വദി�ത് �മ�കാരമ�

2019-20 സാ��ിക വ�ഷം �വെട േച��� യാ�ാ�ടി ബി�ക� �ാകാരം അ�വദി� �കക� നി��യി�േ�ാ�

ബ�െ�� സ��ാ� ഉ�രവിെല നി�േ�ശ�� പാലി�ി�ി�. വിശദാംശ�� �വെട േച���.

�മ

നം.

വൗ�� ന�� /

തി�തി

ആെക

അ�വദി�

�ക

യാ� െച�ത്

സംബ�ി� വിവരം
�റി�്

െ�യി� യാ��്

അധികമായി

അ�വദി� �ക

(�പ)

1
71/

24-02-2020
2890

03-12-2019ന്

തി�വന��ര�്

നിയമ സഭാ സമിതി

മീ�ിംഗി� പെ���ാ�

േപായതിന് �ീ.

േജാേമാ� സി.െജ

20-01-2016 െല

ജി.ഒ (പി)

നം.7/2016/Fin

ഉ�രവ് �കാരം

50400/-�പേയാ

െ�യി� യാ��്

അ�വദി�ാ��

�ക -

745*2 =1490/-

അ�വദി� �ക
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അസി��്

െസ��റി�്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി

�ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

99280 �പ)

മട�ം - 05-12-2019

അതിലധികേമാ

അടി�ാന

ശ�ള��

ജീവന�ാ��്

(Grade I ) െ�യി�

യാ��്

അ�വദിനീയമായ

�ാ�് II AC യാണ്.

അ� �കാരം ���

�ത�

തി�വന��രം

വെര�� െ�യി�

യാ��്

അ�വദി�ാ��

െഫയ� 745

�പയാണ്. എ�ാ�

1215 �പ വീതം 2

യാ�ക��് യാ�ാ

-ബ�

അ�വദി�ി��്.

– 1215*2 =

2430/-

അധികമായി

അ�വദി� �ക

– 2430-1490 =

940/-

�മ ന� � 1

�ത� 7

വെര��

വൗ�� �കാരം

അധികമായി

അ�വദി�

ആെക �ക

7*940 = 6580/-

2
72/

24-02-2020
2890

03-12-2019ന്

തി�വന��ര�്

നിയമ സഭാ സമിതി

മീ�ിംഗി� പെ���ാ�

േപായതിന് �ീ.

മ��ദന�.െക.ബി,

സീനിയ�

���്(ഇ�ചാ�ജ്)ന്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി

�ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

72110 �പ)

മട�ം - 05-12-2019

3
73/

24-02-2020
2890

03-12-2019ന്

തി�വന��ര�്

നിയമ സഭാ സമിതി

മീ�ിംഗി� പെ���ാ�

േപായതിന്

�ീ.രാമ��ി.െക.എ�,

സീനിയ� അസി��ിന്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി

�ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

69730 �പ)

മട�ം - 05-12-2019

4 67/22-11-2019 2890
02-10-2019ന്

തി�വന��ര�്
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നഗരകാര�

ഡയറ�േറ�ി�ം

െസ�േ�റിേയ�ി�ം

േപായതിന്

�ീ.സതീഷ് �മാ�,

=സീനിയ� ���്

(ഇ�ചാ�ജ്)ന്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി

�ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

76870 �പ)

മട�ം - 04-10-2019

5 54/11-07-2019 2870

07-05-2019ന്

തി�വന��രം ടാ�്

ക�ിഷണേറ�്

ഓഫീസി� േപായതിന്

�ീ.േജാേമാ� സി.െജ,

സീനിയ� ���ിന്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി

�ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

96735 �പ)

മട�ം - 09-05-2019

6 86/22-08-2019 2870

19-07-2019 ന്

തി�വന��രം

നഗരകാര�

ഡയറ�േറ�ി�

േപായതിന്

�ീ.േജാേമാ� സി.െജ,

സീനിയ� ���ിന്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി

�ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

99280 �പ)
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മട�ം - 21-07-2019

7 66/22-11-2019 2890

02-10-2019ന്

തി�വന��ര�്

നഗരകാര�

ഡയറ�േറ�ി�ം

എ�.എസ്.ജി.ഡി

ഓഫീസി�ം

േപായതിന് �ീ.

േജാേമാ� സി.െജ

അസി��്

െസ��റി�്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി

�ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

99280 �പ)

മട�ം - 04-10-2019

8 53/11-07-2019 1790

07-05-2019ന്

തി�വന��രം ടാ�്

ക�ിഷണേറ�്

ഓഫീസി� േപായതിന്

�ീ.ജി�ി

െസബാ���, �നിയ�

അസി��ിന്

അ�വദി� യാ�ാ�ടി

�ക

(അടി�ാന ശ�ളം -

34555 �പ)

മട�ം - 09-05-2019

III AC യിലാണ്

െ�യി� യാ�

നട�ിയെത�്

യാ�ാ�ടി ബി�ി�

േരഖെ���ിയി��്.

20-01-2016 െല

ജി.ഒ (പി)

നം.7/2016/Fin

ഉ�രവ് �കാരം

27800/- �പേയാ

അതിലധികേമാ

എ�ാ� 42500/-

�പയി� താെഴ

ശ�ളം വാ��

Grade II (b)

ജീവന�ാ��്

െ�യി� യാ��്

അ�വദിനീയമായ

�ാ�് III AC യാണ്.

െ�യി� യാ��്

അ�വദി�ാ��

�ക -

540*2 =1080/-

അ�വദി� �ക

– 675*2 =

1350/-

അധികമായി

അ�വദി� �ക

–

1350-1080 =

270/-
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അ� �കാരം ���

�ത�

തി�വന��രം

വെര�� െ�യി�

യാ��്

അ�വദി�ാ��

െഫയ� 540

�പയാണ്. എ�ാ�

675 �പ വീതം 2

യാ�ക��് യാ�ാ

ബ�

അ�വദി�ി��്.

9 22/09-10-2019 3800

21-05-2018 ന്

തി�വന��ര�്

െക.എസ്.ഇ.ബി(പ�ം)

ഓഫീസി� േപായതിന്

�ീ.എം.�ഗധ�മാ�,

�നിസി�� െസ��റി

േ�ഡ് II ന് അ�വദി�

യാ�ാ�ടി �ക

(അടി�ാന ശ�ളം

-40500 �പ)

മട�ം - 23-05-2018

20-01-2016 െല

ജി.ഒ (പി)

നം.7/2016/Fin

ഉ�രവ് �കാരം

40500/-�പ

അടി�ാന

ശ�ള��

ജീവന�ാ��് (

Grade II (b) )

െ�യി� യാ��്

അ�വദിനീയമായ

�ാ�് III AC യാണ്.

അ� �കാരം ���

�ത�

തി�വന��രം

വെര�� െ�യി�

യാ��്

അ�വദി�ാ��

െഫയ� 540

�പയാണ്. എ�ാ�

ജീവന�ാര� II AC

യിലാണ് െ�യി�

യാ�

െ�യി� യാ��്

അ�വദി�ാ��

�ക -

540*2 =1080/-

അ�വദി� �ക

– 1520*2 =

3040/-

അധികമായി

അ�വദി� �ക

– 3040-1080 =

1960/-

�മ ന� � 9

�ത� 11

വെര��

വൗ�� �കാരം

അധികമായി

അ�വദി�

ആെക �ക

3*1960 =

5880/-

10 23/09-10-2019 3800

10-10-2018 ന്

തി�വന��ര�്

െസ�േ�റിേയ�്

ഓഫീസി� േപായതിന്

�ീ.എം.�ഗധ�മാ�,

�നിസി�� െസ��റി

േ�ഡ് II ന് അ�വദി�

യാ�ാ�ടി �ക

(അടി�ാന ശ�ളം

-40500 �പ)

മട�ം - 12-10-2018
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നട�ിയെത�്

യാ�ാ�ടി ബി�ി�

േരഖെ���ിയി��്.

ആയതിന് 1520 �പ

വീതം 2 യാ�ക��്

യാ�ാ ബ�

അ�വദി�ി��്.

11 25/09-10-2019 3800

27-01-2019 ന്

തി�വന��ര�്

ഇല�ി��

ഇ��െപ�േറ�്

ഓഫീസി� േപായതിന്

�ീ.എം.�ഗധ�മാ�,

�നിസി�� െസ��റി

േ�ഡ് II ന് അ�വദി�

യാ�ാ�ടി �ക

(അടി�ാന ശ�ളം

-40500 �പ)

മട�ം - 29-01-2019

ആെക 12730/-

    ��ത വിഷയം സംബ�ി�് ഓഡി�്  അേന�ഷണം (37/ 04-02-2022) ന�കിയതിന് ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ�

വിവിധ  അടിയ�ിരാവശ����ായി  തി�വന��രേ���  യാ��്  ജീവന�ാ��്  അറിയി�്  ലഭി��ത്

മി�വാ�ം യാ� േപാ��തിെ� തേല ദിവസമായിരി�ം എ�ം ഇ�കാര�� അവസര�ളി� ബ��് ലഭി�് യാ�

േപാ��തിന്  ത��ാ� റിസ�േവഷെന ആ�യി�കയാണ് ഏക േപാംവഴി,  �ടാെത ഇ�കാരം അടിയ�ിരമായി

യാ�  െചേ��  അവസര�ളി�  ഒ�  ജീവന�ാര�  ഏകേദശം  3  ദിവസ�േളാളം  ഉപേയാഗെ�����്,  ഈ

സാഹചര��ിലാണ് വ��ി� ദിനബ� അ�വദി�ാനിടയായത് എ�ാണ് മ�പടിയി� പറ�ി��ത്.

    മ�പടി ��ികരമ�. ഇേത വിഷയം ��വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ���ി�ം പരാമ�ശി�ി��്. എ�ി�ം യാ� ബി�ക�

അ�വദി��തിന്  അ�മായി  ബ�െ��  േകരള  സ�വീസ്  ച���,  ഉ�ര�ക�  എ�ിവ  പാലി�ാെത  �ക

അ�വദി�� രീതി �ട��് േപാ��ത് ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�. േമ� �ചി�ി� വൗ��ക� �കാരം െ�യി�

യാ��് അധികമായി അ�വദി� �ക 12730/- �പ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രി� നി�ം ഈടാ�ി വിവരം േരഖക�

സഹിതം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്. 

3-2   ഇപിഎഫ് അടവാ��തിന് സ�കാര� ഏജ�സിെയ ഏ�െ���ിയത് അ�വദനീയമ�.

    2019-20�  ദിവസേവതന�ാ��്  ന�കിയ  ശ�ളേ�ാെടാ�ം  ഇപിഎഫ്  വിഹിത�ം  �ടി  അ�വദി�തിെല

അപാകത �ടാെത,  ടി  �ക അടവാ��തിന്  ഒ� സ�കാര�  ഏജ�സിെയ ഏ�െ���ക വഴി  സ��ീസ്  ചാ��്

ഇന�ി�ം  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്  ന�ം  സംഭവി�ി��്.  'േനാംസ്  മാേന�െമ�്  ൈ�വ�്  ലിമി�ഡ്'  എ�

�ാപന�ിനാണ് ദിവസേവതന�ാ��് ന�കിയ ഇപിഎഫ് അട��തിന് ഏ��ി�ത്. �ക ഫയ� െച��തിന്

�തിമാസം 1500�പ�ം ജിഎസ് ടി�മാണ് അവ��് ന�കിയ സ��ീസ് ചാ��്. 4/2019 �ത� 3/2020വെര ഒ�

വ�ഷേ��്  18000�പ�ം  ജിഎസ്  ടി  ഇന�ി�  3240�പ�ം  േച��്  21240  �പ  ഈയിന�ി�  ന�ം

സംഭവി�ി��്. 1409526/-�പയാണ് ഇപിഎഫ് ഇന�ി� ടി ഏജ�സി വഴി അട�ത്.
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2019-20� �ാപന�ിന് ന�കിയ �ക�െട വിവരം

വൗ�� നം. �ക

68/13.8.19 10620

�ടി�ിക 56190

57/13.2.20 10620

ആെക 77430/-

    ദിവസ േവതന�ാ��് ഇപിഎഫ് ഈടാ�വാ� വ�വ� ഇ�ാതിരിെ�, ഇ�ര�ി� സ�കാര� ഏജ�സിെയ

ഏ��ി�് �ക അടവാ�വാനായി െചലവ് െച� 77430/-�പ ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�.

3-3   മീ�� റീഡ� - അ�മതിയി�ാ� ത�ിക�് താ��ാലിക നിയമനം, �മ വി��ം

    2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ി� സിേജാ േജാസ് എ� കരാ�കാര� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന് ആവശ�മായ മീ��

റീഡ�മാെര സൈ� െച�ാെമ�് കരാ� ഏെ���. 10/2019 വെര ഒ� മീ�� റീഡിംഗിന് 4.80ൈപസ + 18% ജിഎസ്

ടി എ�ായി�� േവതന�ിെ� നിര�്. 11/2019 �ത� അത് ഒ� മീ�� റീഡിംഗിന് 4.95�പ + 18% ജിഎസ് ടി

നിര�ിന് െമ. ഈേവ എ� �ാപനം കരാ� ഏെ���.

മീ�� റീഡ�മാ��് 2019-20� ന�കിയ േവതനം

മാസം ബി� എ�ം േവതനം + 18%ജിഎസ് ടി വൗ��/തീയതി

4/2019 18654 105656 25/5.4.19

5/2019 19123 108312 20/7.5.19

6/2019 18746 106176 24/11.6.19

7/2019 19044 107865 65/11.7.19

8/2019 18674 105679 78/19.8.19

9/2019 19044 107865 29/6.9.19

10/2019 18714 105996 15/11.11.19

11/2019 19070 111388 62/21.11.19

12/2019 18754 109542 83/27.12.19

1/2020 19077 111429 44/17.1.20

2/2020 18801 109817 60/19.2.20

3/2020 19106 111598 32/13.3.20

ആെക 1301323

    ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ഹാജരാ�ിയ 2019-20െല അംഗീ�ത ത�ിക�െട പ�ികയി� 'മീ��  റീഡ�'  എ� ത�ിക
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ഉ�െ���ി�. അംഗീ�തമ�ാ� ഏെതാ� ത�ികയി�ം താ��ാലിക നിയമനം നട�ാ� വ�വ�യി�. ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ിെ�  ഏ��ം  �ധാനെ���ം  ഒേരെയാ�  വ�മാന  േ�ാത�മായ  ൈവദ�തി  ബി�  ത�ാറാ��  ഏ��ം

��മതേയാെട�ം  �ത�മായ ഇടേവളകളി�ം  അവി�ം െചേ����്.  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  നിലവി� വ� അ�്

�ത� മീ�� റീഡിംഗ് എ� ��ിയ�ം നടേ����്. ഫയ� �കാരം 2004� ആണ് ഈ ത�ികയി� താ�കാലിക

ജീവന�ാെര നിയമി�് �ട�ിയി��ത്.

    മീ��  റീഡ�മാ�െട  സൈ�  േകാ��ാ�്  30.4.19ന്  അവസാനി�കയാെണ�ം  �തിയ  കരാ�കാെര

കെ��ണെമ�ം,  കെ���ത്  വെര  പഴയ  ജീവന�ാെര  �ടരാ�  അ�വദി�ണെമ�ം  7.1.19ന്  സീനിയ�

���് േനാ�് സമ��ി�ക�ം ആയത് അ�വദി�് െകാ�് േമയ� ഉ�രവ് ന��ക�ം െച�ി��്. നാല് മാസ�ിന്

േശഷം, കൗ�സിലിെ� 133/28.5.19െല തീ�മാന�കാരം �തിയ കരാ�കാെര കെ��വാ� െട�� �ണി�വാ�

തീ�മാനി�ി��്. െട�� നടപടിക��് േശഷം െമ. ഇ-േവ എ� �ാപനം കരാ� സ�ീകരി�ി��ത് 30.9.19നാണ്.

7.1.19ന് �ട�ിയ നടപടി�മ�� ല��ം കാ��തിന് 9മാസം േവ�ിവ� എ�ത് തെ� പരിേശാധി�െ�േട�

ഒ�  കാലവിളംബം  തെ�യാണ്.  ഇ�ാലയളവി�  ഒരി��  േപാ�ം  ത�ിക  നിലവിലി�ാ�  വിവരം

കൗ�സിലിെനേയാ  നഗരകാര�  ഡയറ�െറേയാ  സ��ാരിെനേയാ  അറിയി�ി�മി�  എ�ത്  ഗൗരവമായി

കാേണ���്.  ത�ിക  നിലവിലി�ാ�ത്  െകാ�്  തെ�  എംേ�ാ�െമ�്  എ��േച�്  വഴിേയാ  പിഎസ്  സി

�ഖാ�ിരേമാ  നിയമനം നട�വാ� ൈവദ�തി  വിഭാഗം  �മി�ി�മി�.  എ�്  െകാ�ാണ്  ത�ിക�്  നിയമപരമായി

അ�വാദം േതടാതി��ത് എ�ം, ഒേര കരാ�കാരി തെ� �ട��യായി െതാഴിലാളികെള സൈ� െച�വാ� കരാ�

േനടിയ�ം, അേത കരാ�കാരി തെ� ൈവദ�തിവിഭാഗം വ��തല�ി� െചേ�� ൈവദ�തി ���ിക�െട കരാ�

ഏെ���്  നട�ിയ�ം  എ�െനെയ�്  പഠനവിേധമാ�ി  �മ�കാരമ�ാ�  നടപടിക�  റ�ാ�വാ�

ഭരണക��ാ��െട അടിയ�ിര �� �ണി��.

    മീ�� റീഡ� എ� ത�ികയി� താ��ാലിക നിയമനം �ട��തിന് ��പ്, േജാലി വിഭജന േരഖക� �കാരം

ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� മീ�� റീഡിംഗ് േജാലിക� ഏത് ത�ികയിെല ജീവന�ാരാണ് െച�് െകാ�ി��ത് എ�

ആരാ�തിന്  ൈവദ�തി  വിഭാഗം ന�കിയ മ�പടിയി� േയാഗ�ത�� ൈല�മാ�മാരാണ്  മീ�� റീഡിംഗ്  േജാലി

നി��ഹി�ി��ത്  എ�ം  �േപാ�്  ബി�ിംഗ്  നിലവി�  വ�1.4.2001  �ത�,  �തിയ  സ�ദായമായതിനാ�

ജീവന�ാ�െട അഭാവം നിമി�ം 8 മീ�� റീഡ�മാെര കരാ� അടി�ാന�ി� നിയമി� എ�ം ആയതിന് നഗരസഭാ

കൗ�സിലിെ�  60/24.6.06  തീ�മാന  �കാരം  അ�വാദം  ന��ക�ം  ത�ിക  ലഭി�വാ�  സ��ാരിേല�്

ക�യ�ക�ം െച�ി��് എ�മാണ് (ഓഡി�് അേന�ഷണം- നം.54/ 24.2.22) മ�പടി ലഭി�ത്. സ��ാരിേല�യ�

ക�ിെ� പക��് മ�പടി�െട �െട ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    2006� ത�ിക ആവശ�െ�� െകാ�് ന�കിയ ക�ിന് നാളി�വെര അ�വാദം ലഭി�ി�ിെ��ാണ് മ�പടിയി�

നി�ം വ��മാ��ത്.  മാ�മ�,  16  വ�ഷ���്  േശഷമാണ്  വീ�ം ത�ിക ആവശ�െ��്  നഗരകാര�  േമഖലാ

േജായി�്  ഡയറ���്  ഇ2(1)4795/16/17.2.2022  ക�്  �കാരം  ആവശ�െ��ി��ത്  എ�ം  മ�പടിയി�  നി�ം

വ��മാ��. ഇ�ാ� ത�ികയിേല�് നിയമനം നട�ിയത് �മ വി��മാെണ�ാണ് ഓഡി�ിെ� നിരീ�ണം.

    െതാഴിലാളികെള  സൈ�  െച��  രീതി  സ�ീകരി�ക  വഴി,  അ�ര�ി�  നിയമി�െ���  ജീവന�ാ�െട
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േയാഗ�തേയാ  കാര��മതേയാ  പരിചയസ��തേയാ  വിലയി��വാേനാ  പരിഗണി�വാേനാ  െതാഴി�ദാതാവായ

ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന് കഴിയാെത വ��.

ഓേരാ ദിവസെ��ം േവാ�് ഓ�ഡ� ലഭി�� മീ�� റീഡ�മാ� അവ�െട ���ി, അേ� ദിവസം ��് മണി�്

��പ്  ���ിയാ�ി  ൈഫന�  റീഡിംഗ്  േരഖെ���ിയ  ബി�ക�  ബി�ിംഗ്  െസ�നി�  ഏ�ി�ണെമ�ാണ്

വ�വ�.  ബി�കളിെല  വിവര��  അതത്  ദിവസം  മീ��  റീഡിംഗ്  രജി�റി�  േരഖെ��േ��  േജാലി�ം  മീ��

റീഡ�മാ�േടതാണ്. എ�ാ� ഈ രജി�� പലേ�ാ�ം ���മാ�ം �ത�മാ�ം േരഖെ����ി�. കരാ� കാലാവധി

കഴി�്,  പലയാവ��ി ആവശ�െ��തിന്  േശഷമാണ് മീ�� റീഡ�മാ� രജി�� എ�തി ന���ത് എ�് ഫയ�

പരിേശാധനയി�  വ��മാ��.  പലേ�ാ�ം  പല  െസ��കളി�ം  ഇത്  ����മ�.  സൈ�  െച�െ��  മീ��

റീഡ�മാ�െട  േമ�  െതാഴി�ദാതാവിന്  ���മായ  നിയ�ണാധികാരം  ലഭ�മാ��ി�  എ�്  തെ�യാണ്  ഇത്

കാണി��ത്.

    നഗര (അ�ബ�) �േദശ�ളി� ഒ� െതാഴിലാളി�് ഒ� ദിവസം 105 മീ��റീഡിംഗ് എ��വാനാണ് േവാ�ിംഗ്

ഓ�ഡ� ന�േക�ത്.  അ�െനെയ�ി� �തിമാസം  8  മീ��  റീഡ�മാ�  േച��്  (105x8x30)  25200  ബി�കളി�

ൈഫന�  റീഡിംഗ്  എ�േ����്.  കരാ�കാരി�്  ന�കിയ  �തിമാസേവതന  വിവര�ളി�  നി�ം,  ശരാശരി

18900മീ��  റീഡിംഗ്  മാ�മാണ്  ഒ�  മാസം  എ���ത്  എ�്  കണ�ാ�ാ��താണ്.  ���ിയാ�ിയ

റീഡിം�ക��് മാ�മാണ് േവതനം ന���ത് എ� ന�ായവാദം ഉ�ാ�െമ�ി� തെ��ം നി�ിത കാലയളവി�

എ��� റീഡിം�ക��്  കാലതാമസം േനരി��തി�ം മീ��  േഫാ��്  അറിയാെത േപാ��തി�ം മ�്  �മരഹിത

ഇടപാ�ക��ം  ഇത്  കാരണമാകാം  എ�്  ഓഡി�്  നിരീ�ി��.  മാ�മ�,  മീ��റീഡ�മാ�െട  കാര��മത

���മാ�ം വിനിേയാഗി�െ���േ�ാെയ�ം പരിേശാധിേ��താണ്.

    ൈവദ�തി ബി� ത�ാറാ�� ഉ�രവാദി��� േജാലിയാകയാ�ം നാളി�വെര�ം സ��ാരി� നി�ം അ�മതി

ലഭി�ാ� സാഹചര��ി�ം, നിയമനമാനദ��െളാ�ം �ത�തെ���ാെത�� രീതി ആശാസ�മ�ാ�തിനാ�ം,

ഇ�ാ� ത�ികയി� ജീവന�ാെര നിയമി�തിന് െചലവായ �ക അംഗീകരി�വാ� നി��ാഹമി�. ഈയിന�ി�

19-20� െചലവ് െച� 1301323�പ നിരാകരി��.

ഭാഗം -4
െപാ� വിവര��ം ഓഡി�്  �ത�വേലാകന�ം

4-1   ജി.പി.എഫ് അെ�ൗ�്

വരവ് (2019-2020)ൈവദ�തിവിഭാഗം ലഭ�മാ�ിയ കണ�ക� �കാരം

(എ) ജീവന�ാരി� നി�ം പിരി�ത് - 109,39,940.00

(ബി) നഗരകാര� ഡയറ�റി� നി�ം ലഭി� �ക - 250,00,000.00

(സി) പലിശ - 1,88,009.00

ആെക - 361,27,949.00
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െചലവ്

(എ) ജീവന�ാരി� നി�ം പിരി� �ക (സി.പി.എഫി� അട�ത്) - 109,39,940.00

(ബി)
നഗരകാര� ഡയറ�റി� നി�ം ലഭി� �ക ജീവന�ാ��് വാ�

ന�കിയത്
- 314,92,481.00

ആെക - 424,32,421.00

II. പി.എഫ്. ക�ാഷ് ��് �കാരം

��ിരി�് - 139,96,167.00

പലിശ - 1,88,009.00

വരവ് (നഗരകാര� ഡയറ��

അ�വദി�ത്)
- 250,00,000.00

ആെക - 391,84,176.00

പി.എഫ്. രജി�� �കാരം ജീവന

�ാ��് വാ�യാ�ം പി.എഫ്. േ�ാസ് െച�ം ന�കിയ �ക
- 314,92,481.00

ജി.ഒ(പി)51/2018/ഫി� തീ.28.03.2018�കാരം സ��ാരിേല�്

ൈകമാറിയ �ക
- 2,22,35,864.00

പാ�് ���കാരം (ടി.പി.എ. 171)

േ�ാസിംഗ് ബാല�സ്
- 76,91,695.00

െചലവ്

(എ) ജീവന�ാരി� നി�ം പിരി� �ക (സി.പി.എഫി� അട�ത്) - 109,39,940.00

(ബി)
നഗരകാര� ഡയറ�റി� നി�ം ലഭി� �ക ജീവന�ാ��് വാ�

ന�കിയത്
- 314,92,481.00

ആെക - 424,32,421.00

4-2   �ിരനിേ�പ��

�ിരനിേ�പ രജി�� �കാരം ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷാവസാന��ളള �ിരനിേ�പ�ിെ� വിവരം താെഴ

േച���.

2019-2020 – 55,13,69,090.00

2018-19  റിേ�ാ��്  �കാരം  �ിരനിേ�പ  �ക  58,24,66,901/-�പയാണ്.  2019-20  വ�ഷെ�
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�ിരനി�പ�ക�മായി 3,10,97,811/-�പ�െട �റവ് കാ��.വിശദവിവരം ഖ�ിക 1-11� േച��ി��്.

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

േക�-സം�ാന സ��ാ�കളിേല�ം മ� വിവിധ �ാപന�ളിേല�ം ഒ��വാനായി പിരി�ി�ളള�ം ഒ��വാ�

ബാ�ി നി����മായ �കക�െട വിശദവിവരം താെഴ േച���.

2019-2020

ഇനം ��ിരി�്
ത�ാ�ി�

പിരി� �ക
ആെക

ത�ാ

�ി�

ഒ��ിയ

�ക

വ�ഷാ

വസാനം

ഒ��വാ�

ബാ�ി

�ളള �ക

ആദായ

നി�തി*
46,834 55,56,028 56,02,862 55,72,796 27,066

വി��ന

നി�തി*
1,11,590 8,586 1,20,176 1,20,176 ഇ�

നി��ാണ

െതാഴിലാളി

േ�മനിധി

വിഹിതം*

27,710 3,16,077 3,43,787 3,32,002 11,785

* േമ� ഇന�ളിെല നീ�ിയി��് അെ�ൗ�്സ് �കാര�ളള നീ�ിയി��മായി െപാ��െ��് കാ��ി�. മാ�മ�

ആദായനി�തിയിന�ി� ത�ാ�ി� പിരി� �ക�ം ഒ��ിയ �ക�ം 2019-20 വാ�ഷിക�ണ�ിെല �കക�മായി

െപാ��െ���ി�. വാ�ഷിക കണ��കാരം ആദായനി�തിയിന�ി� വരവായി 58,81,876 �പ�ം െചലവായി

66,05,492 �പ�ം ഉ�െ�ാളളി�ിരി��. വ�ത�ാസ�ി�ളള കാരണം വ��മാേ��താണ്.

4-4   ഓഡി�് റി�വറി

- ഇ� -

4-5   ഓഡി�് ചാ�ജ്

    സ��ാ�  ഉ�രവ്  (അ�ടി)  നം.124/12/ത.സ�.ഭ.വ.തി�വന��രം,  തീയതി:  10.05.2012  �കാരം

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള േകരള േ��്  ഓഡി�്  വ��ി� ന�േക� ഓഡി�്  ചാ��ി� നി�ം �ടി�ിക

സഹിതം ഒഴിവാ�ിയി��്.

4-6   ഓഡി�് �ത�വേലാകനം
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(എ)    സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വ�ഷെ� ആെക വരവ് - 153,75,58,214.32
ഓഡി�് വ�ഷെ� ആെക െചലവ് - 158,00,08,271.09

വരവിന�ളി�ളള ന�ം - 17,128

െചലവിന�ളി�ളള ന�ം/

ഓഡി�ി� അംഗീകരി�ാ� �ക
- 13,91,483

ഓഡി�ി� തട�െ���ിയ �ക 2,74,69,119

(ബി) േകാ��േറഷ� ഫ�ി��ായ വ��മായ ന��ിെ� വിവരം

ഖ�ിക
നം.

ന�മായ �ക ഉ�രവാദിയായ
ആ�െട േപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം

�റി�്വരവ്
ന�ം

െചലവ്
ന�ം

1-31(2) 17,128
�ീ.എം.�ഗത�മാ�

അസി��് െസ��റി

ഭരണ വ��്
നടപടിയി�െട
ഈടാ�ാ��താണ്.

1-28

10,620
�ീ.എം.�ഗത�മാ�

അസി��് െസ��റി

66,810

�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ

അസി��് െസ��റി
(ഇ�-ചാ�ജ്)

1-29

5,33,688
�ീ.എം.�ഗധ�മാ�

അസി��് െസ��റി

7,67,635

�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ

അസി��് െസ��റി
(ഇ�-ചാ�ജ്)

1-25 2,150
�ീ.എം.�ഗധ�മാ�

അസി��് െസ��റി

10,580

�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ

അസി��് െസ��റി
(ഇ�-ചാ�ജ്)

ആെക 17,128 1,391,483

(സി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�, മ� �ാപന��എ�ിവ��ായ ന��ിെ� വിവരം.

                                             -ഇ�-

(ഡി)ന�ം തി�െ���ാ� ��ത� അേന�ഷണം ആവശ���വ
ഖ�ിക 1-11, 1-14, 1-27, 1-36.

(ഇ) തട�െ���ിയ െചലവ് �ക�െട വിശദാംശ��

ഖ�ിക �ക ഉ�രവാദിയായ ആ�െട േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം

1-14

1,76,597 �ീ.എം.�ഗധ�മാ�,അസി��് െസ��റി

79,100
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ
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അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

1-27

30,23,436 �ീ.എം.�ഗധ�മാ�, അസി��് െസ��റി

48,10,430
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ

അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

1-30
76,12,132 �ീ.എം.�ഗധ�മാ�, അസി��് െസ��റി

20,59,965
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ,
അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

1-32

14,034 �ീ.എം.�ഗധ�മാ�, അസി��് െസ��റി

71,319
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ.

അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

1-33

41,97,762 �ീ.എം.�ഗധ�മാ�, അസി��് െസ��റി

2,27,150
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ.

അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

1-37(1) 8,58,613
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ.

അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

1-37(2) 40,05,000
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ.

അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)
1-38 2,400 �ീ.എം.�ഗധ�മാ�, അസി��് െസ��റി
1-40 2,44,043 �ീ.എം.�ഗധ�മാ�, അസി��് െസ��റി

1-41
25,766 �ീ.എം.�ഗധ�മാ�, അസി��് െസ��റി
61,372

ആെക 2,74,69,119

(എഫ്) നിരാകരി� �ക�െട വിശദാംശ��

ഖ�ിക �ക ഉ�രവാദിയായ ആ�െട േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം

1-25

2,150 �ീ.എം.�ഗധ�മാ�, അസി��റ് െസ��റി

10,580
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ

അസി��റ് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

1-28

10,620 �ീ.എം.�ഗധ�മാ�, അസി��റ് െസ��റി

66,810
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ.

അസി��റ് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

1-29

5,33,688 �ീ.എം.�ഗധ�മാ�, അസി��റ് െസ��റി

7,67,635
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ.

അസി��റ് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)
1-31(2) 17,128 �ീ.എം.�ഗധ�മാ�, അസി��റ് െസ��റി
ആെക 14,08,611

(ജി) ന��ി��രവാദികളായവ�െട േപ�വിവരം

(ജി) േമ� �തിപാദി�ിരി�� ന��ിന്/തട��ിന് ഉ�രവാദികളായവ�െട േപ�ം �ിരേമ�വിലാസ�ം

ഖ�ിക േപര് േമ�വിലാസം

1-4 �ീ.എം.�ഗധ�മാ� "ഋ�" , രാമനാഥ�രം �ാമം
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അസി��് െസ��റി

ശിവേ���ി�് സമീപം

പാല�ാട് െഹഡ് േപാ�്

പാല�ാട്

1-14

�ീ.എം.�ഗധ�മാ�

അസി��് െസ��റി

"ഋ�" , രാമനാഥ�രം �ാമം

ശിവേ���ി�് സമീപം

പാല�ാട് െഹഡ് േപാ�്

പാല�ാട്
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ

അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

െച�േ�രി ഹൗസ്

പറവ�ാനി, ���

1-25

�ീ.എം.�ഗധ�മാ�

അസി��് െസ��റി

"ഋ�" , രാമനാഥ�രം �ാമം

ശിവേ���ി�് സമീപം

പാല�ാട് െഹഡ് േപാ�്

പാല�ാട്
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ

അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

െച�േ�രി ഹൗസ്

പറവ�ാനി, ���

1-27

�ീ.എം.�ഗധ�മാ�

അസി��് െസ��റി

"ഋ�" , രാമനാഥ�രം �ാമം

ശിവേ���ി�് സമീപം

പാല�ാട് െഹഡ് േപാ�്

പാല�ാട്
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ

അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

െച�േ�രി ഹൗസ്

പറവ�ാനി, ���

1-28

�ീ.എം.�ഗധ�മാ�

അസി��് െസ��റി

"ഋ�" , രാമനാഥ�രം �ാമം

ശിവേ���ി�് സമീപം

പാല�ാട് െഹഡ് േപാ�്

പാല�ാട്
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ

അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

െച�േ�രി ഹൗസ്

പറവ�ാനി, ���

1-29

�ീ.എം.�ഗധ�മാ�

അസി��് െസ��റി

"ഋ�" , രാമനാഥ�രം �ാമം

ശിവേ���ി�് സമീപം

പാല�ാട് െഹഡ് േപാ�്

പാല�ാട്
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ

അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

െച�േ�രി ഹൗസ്

പറവ�ാനി, ���

1-30
�ീ.എം.�ഗധ�മാ�

അസി��് െസ��റി

"ഋ�" , രാമനാഥ�രം �ാമം

ശിവേ���ി�് സമീപം
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പാല�ാട് െഹഡ് േപാ�്

പാല�ാട്
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ

അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

െച�േ�രി ഹൗസ്

പറവ�ാനി, ���

1-31(2)
�ീ.എം.�ഗധ�മാ�

അസി��് െസ��റി

"ഋ�" , രാമനാഥ�രം �ാമം

ശിവേ���ി�് സമീപം

പാല�ാട് െഹഡ് േപാ�്

പാല�ാട്

1-32

�ീ.എം.�ഗധ�മാ�

അസി��് െസ��റി

"ഋ�" , രാമനാഥ�രം �ാമം

ശിവേ���ി�് സമീപം

പാല�ാട് െഹഡ് േപാ�്

പാല�ാട്
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ

അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

െച�േ�രി ഹൗസ്

പറവ�ാനി, ���

1-33

�ീ.എം.�ഗധ�മാ�

അസി��് െസ��റി

"ഋ�" , രാമനാഥ�രം �ാമം

ശിവേ���ി�് സമീപം

പാല�ാട് െഹഡ് േപാ�്

പാല�ാട്
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ

അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

െച�േ�രി ഹൗസ്

പറവ�ാനി, ���

1-37(1)
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ

അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

െച�േ�രി ഹൗസ്

പറവ�ാനി, ���

1-37(2)
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ

അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

െച�േ�രി ഹൗസ്

പറവ�ാനി, ���

1-38
�ീ.എം.�ഗധ�മാ�

അസി��് െസ��റി

"ഋ�" , രാമനാഥ�രം �ാമം

ശിവേ���ി�് സമീപം

പാല�ാട് െഹഡ് േപാ�്

പാല�ാട്

1-40
�ീ.എം.�ഗധ�മാ�

അസി��് െസ��റി

"ഋ�" , രാമനാഥ�രം �ാമം

ശിവേ���ി�് സമീപം

പാല�ാട് െഹഡ് േപാ�്

പാല�ാട്

1-41
�ീ.എം.�ഗധ�മാ�

അസി��് െസ��റി

"ഋ�" , രാമനാഥ�രം �ാമം

ശിവേ���ി�് സമീപം

പാല�ാട് െഹഡ് േപാ�്

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

85 of 89 19/10/22, 4:23 pm



പാല�ാട്
�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ

അസി��് െസ��റി(ഇ�-ചാ�ജ്)

െച�േ�രി ഹൗസ്

പറവ�ാനി, ���

4-7   തീ��ാ�ാ� അവേശഷി�� ഓഡി�് റിേ�ാ��ക�

ഓഡി�്

വ�ഷം

ഈ വ��ി� നി�ം �റെ��വി� ഏ��ം ഒ�വിലെ�

ക�ിടപാടിെ� വിവരം
റിമാ��്

1964-1965 എ�.എഫ്.ഇ.2(1)-3630/66. തീയതി: 01.06.1978

1966-1967 എ�.എഫ്.ഇ.2(1)-4430/68. തീയതി: 19.11.1971

1967-1968 എ�.എഫ്.ഇ.2(1)-654/7. തീയതി: 01.09.1977

1968-1969 എ�.എഫ്.ഇ.2(1)-4274/74. തീയതി: 10.12.1974

1970-1971 എ�.എഫ്.ഇ.2(1)-2144/73. തീയതി: 29.05.1975

1971-1972 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3 -524/88. തീയതി: 12.12.1988

1974-1975 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3 -373/89.തീയതി: 25.10.1990

1975-1976 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3 -63/90. തീയതി: 25.10.1990

1977-1978 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3 -374/89. തീയതി: 18.10.1990

1979-1980 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3 -730/89. തീയതി: 17.12.1988

1980-1981 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3 -375/89. തീയതി: 22.10.1990

1981-1982 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3 -427/88.തീയതി: 15.12.1988

1982-1983 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3 -710/88. തീയതി: 25.10.1990

1983-1984 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3 -600/89. തീയതി: 31.10.1989

1984-1985 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3 -526/89. തീയതി: 18.10.1989

1985-1986 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3 -479/90.തീയതി: 21.11.1990

1986-1987 എ�.എഫ്.ടി.എം. 3 -609/91. തീയതി: 29.11.1991

1987-1988 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4 -282/94. തീയതി: 18.02.1995

1988-1989 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4 -8/96. തീയതി: 13.02.1996

1989-1990 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4 -96/97. തീയതി: 25.07.1997

1990-1991 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4 -239/97. തീയതി: 18.06.1999

1991-1992 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4 -88/94. തീയതി: 30.08.1994
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1992-1993 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4 -260/2000.തീയതി: 07.08.2000

1993-1994 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4 -376/2000. തീയതി:30.09.2000

1994-1995 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4 -399/2000. തീയതി:24.10.2000

1995-1996 എ�.എഫ്.ടി.എം. 4 -397/2000.തീയതി: 15.11.2000

1996-1997
എ�.എഫ്.ടി.എം. 4 -290/98 (െചലവ്)

തീയതി: 18.06.1998/30.06.1998

1996-1997
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി.4 -129/2003 (വരവ്)

തീയതി: 15.06.2004

1997-1998
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി.4-149/2000 (െചലവ്)

തീയതി:15.04.2000/27.04.2000

1997-1998
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി.4 – 308/2004 (വരവ്)

തീയതി:05.10.2004

1998-1999
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി.4–464/2000 (െചലവ്)

തീയതി:17.11.2000

1998-1999
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4 -438/2004 (വരവ്)

തീയതി:02.12.2004/17.12.2004

1999-2000
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4 -292/2001 (െചലവ്)

തീയതി:30.05.2001/30.06.2001

1999-2000
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4 -386/2006 (വരവ്)

തീയതി:30.10.2006/22.01.2007

2000-2001
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4 -69/2002 (െചലവ്)

തീയതി:05.09.2002/23.09.2002

2000-2001
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4 -399/2006 (വരവ്)

തീയതി: 30.10.2006/22.01.2007

2001-2002
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4 – 540/2004 (െചലവ്) തീയതി:

21.03.2005

2001-2002

എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 – 265/2010 (വരവ്)

തീയതി: 22.07.2010/30.07.2010
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2002-2003
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4 –426/2005 (െചലവ്)

തീയതി: 02.03.2006/31.03.2006

2002-2003
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –266/2010 (വരവ്)

തീയതി:22.07.2010/30.07.2010

2003-2004
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4 –428/2003 (െചലവ്)

തീയതി: 03.03.2006/27.05.2006

2003-2004
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –215/2011 (വരവ്)

തീയതി: 18.05.2011

2004-2005
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4 –577/2007 (െചലവ്)

തീയതി:21.08.2008/30.08.2008

2004-2005
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –216/2011 (വരവ്)

തീയതി:04.06.2011

2005-2006
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –217/2011

തീയതി: 08.06.2011/22.07.2011

2006-2007 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –197/2011, തീയതി: 03.06.2011

2007-2008
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –197/2011

തീയതി: 03.06.2011

2007-2008 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –229/2011, തീയതി: 21.07.2011

2008-2009
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –265/2012

തീയതി: 25.08.2012

2009-2010
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –264/2012

തീയതി: 19.09.2012

2010-2011
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –685/2013

തീയതി: 07.03.2014

2012-2013
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –446/2014

തീയതി: 18.12.2014

2013-2014 എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 6 –535/2015, തീയതി: 02.11.2016

2014-2015, നം. െക.എസ്.എ.(ടി.എസ്.സി.) 6 –534/2016.
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2015-2016 തീയതി: 12.07.2017

2016-2017
നം. െക.എസ്.എ.(ടി.എസ്.സി.) 6 –17/2018.

തീയതി: 20.01.2018

2017-2018
നം.െക.എസ്.എ.(ടി.എസ്.സി.)5-222/2019

തീയതി: 18.06.2019

2018-2019
നം.െക.എസ്.എ.(ടി.എസ്.സി.)5-430/2020

തീയതി :14.10.2020

സീനിയ� െഡപ��ി ഡയറ��,

േകരള സം�ാന ഓഡി� വ��്
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