
"ഭരണഭാഷ – മാ�ഭാഷ"

നം. െക.എസ്.എ. (ടി.എസ്.സി.) 5 – 855/2022.

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്,

േകാ��േറഷ� ഓഡി�് കാര�ാലയം,

��� - 680 001.

തീയതി: 31.10.2022

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�ിെ�  2020-21  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�ിെ�  2020-21  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 1-3, 1-18, 1-30, 1-46 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�ി.
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"ഭരണഭാഷ – മാ�ഭാഷ"

നം. െക.എസ്.എ. (ടി.എസ്.സി.) 5 – 855/2022.

േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്,

േകാ��േറഷ� ഓഡി�് കാര�ാലയം,

��� - 680 001.

തീയതി: 31.10.2022

corptsr.ksad@kerala.gov.in

Ph: 0487 2443619

��� �നിസി�� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� 2020-2021 സാ��ികവ�ഷെ� 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��ം
-

�ീമതി.ലത.എം.എ�

സീനിയ� െഡപ��ി ഡയറ��

ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ിയ കണ�ക�

    ���  േകാ��േറഷെ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  2020-21  സാ��ികവ�ഷെ�  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

15.07.2022�ത�

15.10.2022 വെര

ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ�

2020-21 സാ��ികവ�ഷെ�

വര�-െചലവ് കണ�ക�

ഓഡി�് ഓഫീസ� (ഹ. േ�ഡ്)

�ീ.റഫി േജാ�

�ീമതി. സബിത.എസ്

�ീമതി. മീരാ നായ�

അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസ�

�ീമതി. ഹണി.െക.എസ്

�ീമതി.ൈചതന� ��േഷാ�മ�

സീനിയ�േ�ഡ് ഓ ഡി��മാ�
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�ീമതി. ദിവ�.എസ്.

�ീമതി.േസാന.െക.സത��

�ീമതി.വി.െക.മാലിനി

�ീ.ജയ�.വി.എസ്

(1.8.2022 �ത�

ഓഡി��മാ�

�ീമതി. ജിഷ.െക.ടി.

�ീമതി. നിഷ.െക.െക

�ീമതി. നി�ഫ�.ബി.ഐ

നി��ഹണാധികാരിക�

േമയ�

േപര് �മതല വഹി� തീയതി

�ീമതി.അജിത ജയരാജ�
01.04.2020 �ത�

11.11.2020 വെര

അ�ിനിേ��ീവ് ക��ി (കള��,
െസ��റി & ���ിംഗ് എ�ിനീയ�)

12.11 2020 �ത�

27.12.2020 വെര

�ീ.എം.െക.വ��ീസ്
28.12.2020 �ത�

31.03.2021വെര    

അസി��് െസ��റി

േപര്
�മതല വഹി�

തീയതി
�ിര േമ�വിലാസം

ഇേ�ാഴെ�

വിലാസം

�ീ.േജാേമാ�.സി.െജ
അസി��് െസ��റി

(ഇ�-ചാ�ജ്)

01.04.2020 �ത�

30.04.2020 വെര

െച�േ�രി ഹൗസ്
���കര,
ഒ��ര.പി.ഒ.
���

െച�േ�രി ഹൗസ്
���കര,
ഒ��ര.പി.ഒ.
���

�ീ.വി�.സി.����
െസ��റി

01.05.2020 �ത�
15.06.2020 വെര
06.07.2020 �ത�
10.08.2020 വെര

ചീനി�ഴിയി�
ഹൗസ്,
അേശാക�രം,
േറാസ്  ഗാ�ഡ�സ്
ഫ�് ൈല�,
ആ�വ.

ചീനി�ഴിയി�
ഹൗസ്,
അേശാക�രം,
േറാസ്  ഗാ�ഡ�സ്
ഫ�് ൈല�,
ആ�വ.
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�ീ.വി����.സി
അസി��് െസ��റി

(ഇ�-ചാ�ജ്)

16.06.2020 �ത�
05.07.2020 വെര
11.08.2020 �ത�
22.09.2020 വെര
23.10.2020 �ത�
31.03.2021 വെര

മാധവം, ൈ�ൈല�
ഐറിസ് ഗാ�ഡ�
വി�ാസ്,
അവന� േറാഡ്, ���

മാധവം, ൈ�ൈല�
ഐറിസ് ഗാ�ഡ�
വി�ാസ്,
അവന� േറാഡ്, ���

�ീ.ഷ��ഖ�.സി
അസി��് െസ��റി

(ഇ�-ചാ�ജ്)

23.09.2020 �ത�
22.10.2020 വെര

സൗഭാഗ�
അ���കാവ് േറാഡ്,
കണിമംഗലം, ���

സൗഭാഗ�
അ���കാവ് േറാഡ്,
കണിമംഗലം, ���

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 വാ�ഷിക�ണ�ിെല അപാകതക� 12

1-4 �ാപന�ിെ� വള��ാ നിര�ിെല വ�തിയാനം - അവേലാകനം 12

1-5 കാ���് പരിേശാധനയി� കെ��ിയ അപാകതക� 13

1-6 െപ�ഷ� ക�ാഷ് ��് - അപാകത 14

1-7
�ി�ിംഗ് & േ�ഷനറി ഇന��െട െചലവ് �ക ക�ാ���ി�

േച��തി�� അപാകത
15

1-8 ഇ.എം.ഡി/എസ്.ഡി (Vendors) രജി�� അപാകതക� 16

1-9 �ിരനിേ�പ രജി�� - അപാകത 17

1-10
KSEB, EMC എ�ിവയി� െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�് ആയി ബാ�്

ഗ�ാര�ി ന���തിന് രജി�� ��ി��ി�
18

1-11
ശ�ള ബി�, ശ�ള ബി� രജി�� എ�ിവ പരിപാലി��തിെല

അപാകതക�
19

1-12
െത��വിള�് പരിപാലന�ിെ� ഭാഗമായി േക�വ�/ഉപേയാഗ
�ന�മായ ഉപകരണ�� സംബ�ി� വിവര�� േരഖെ���ി

��ി��ി�.
19

1-13
വാ�ഷിക കണ�ിെല കറ�് അ��ിെല �കക�

ഉ�െ���ിയതിെല�ം ഇം��് ന�കിയതിെല�ം അപാകതക�
19

1-14
ശ�ള ബി�കളിെല �കക� വാ�ഷിക കണ�മായി

െപ��െ���ി�
21

1-15
ൈഹെട�ഷ� സ�ചാ�ജ്, കള�� ചാ�ജ് വരവ് െചലവ് വിവരം

അ�ൗ�്�മായി െപാ��െ���ി�
21

1-16
െഫ�ിവ� അഡ�ാ�സ് റി�വറി രജി�റിെല �ക അ�ൗ�്സിെല
െഫ�ിവ� അഡ�ാ�സ് റി�വറി �ക�മായി െപാ��െ���ി�.

22

1-17 ൈവദ�തി േപാ�ക� െറ�ിന് ന�കിയതിെല അപാകതക� 22

1-18 പരിശീലന�ിെ� അഭാവം 23

1-19
ഓ�ൈല� ബി�ിംഗ് േസാ�്െവയറിെല അപാകത ഓഡി�്

അേന�ഷണെ� �ട��് പരിഹരി�.
23

1-20
ജീവന�ാ��് എതിെര�ളള നടപടി - നിയമവ�വ�ക�

പാലി��ി�
24

1-21 ���� �ക �മീകരി� വിവരം അറിയിേ��താണ്. 25
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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  ഒ�

ൈ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��േറഷന്  ൈവദ�തി

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

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

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

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

ഡിമാ�മായി ബ�െ�� ഒ� കരാ�ം ഇ�വെര ഒ� വ�ി�ി�

    ��� േ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�

അ�ിത�മായി�ാണ്  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  �വ��ി��ത്.  ആയതിനാ�  തെ�  �ാപന�ിെ�  വരവ്  െചലവ്

കണ�ക�  �േത�കമായി  ത�ാറാ�ി  അ�ൗ�്സ്  �റെ��വി���്.  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്  ന���

ൈവദ�തി�െട  അളവ്  നി�യി��തി�ം  മാസ�ി�  ഏെത�ി�ം  സമയ�ളള  പരമാവധി  ഉപേയാഗ�ിെ�
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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 വിഭാഗം നഗരസഭ�െട കീഴി� �വ��ി�� ൈ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�ാ���് ര�് തരം ൈവദ�തി 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�ാ���് 2 തരം ൈവദ�തി നിര�് എ� ൈവ���ം

ഒഴിവാ�വാ� സ��ാരിെ� സാ��ികസഹായം േനടിെയ��ാ�ം ഉ� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

    ���  നഗരസഭ  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  2020-2021  വ�ഷെ�  ഓഡി�മായി  ബ�െ��്  ��യി�  വ�

െപാ�വായ വ�തക� താെഴ േച���.

1 . േക� സ��ാ� 12.02.2005-� വിളംബരെ���ിയ േദശീയ ൈവദ�തി നയ�ിെ� ഖ�ിക 5.11-�, 2003 െല

ഇലക് �ിസി�ി  നിയമ�ിെ�  ആവി�ഭാവേ�ാെട  ആവിഷ് കരി�െ��  �തിയ  പരിഷ് കാര  ച��ടി�,  ൈവദ�തി

വ�വസായ�ിന് ശരിയായ പരിശീലനം ലഭി� മ�ഷ� വിഭവേശഷി�െട അനിവാര�തെയ സംബ�ി� പരാമ�ശ��്.

അതിനാ�,  ൈവദ�ത  േമഖല  ആവശ�െ���  തര�ി�  ന�  നിലയി�  പരിശീലി�ി�െ��  മ�ഷ�  വിഭവേശഷി

ലഭ�മാ�ാ�  കഴി��  തര�ി�  അടി�ാന  സൗകര���  വ��ി�ി��തിന്  േയാജി�  �വ��ന��
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നടേ���െ��ം  ൈവദ�തി  വിതരണം,  നിയ�ണം,  വ�ാപാരം  എ�ീ  േമഖലകളി�  പരിശീലന�ി��

അടി�ാന  സൗകര���  �ാപി��തിന്  വ�വസായം  �േത�ക  ��  ന�േക��െ��ം  നയം

വ��മാ���്.  ൈവദ�തി  േമഖലയിെല  പരിശീലന�ിെ�  �ാധാന�മാണ്  േദശീയ  ൈവദ�തി  നയം

�ഖ�ാപി��ത്  എ�തിനാ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ജീവന�ാ��്  പരിശീലനനയം  �പീകരി��തി�  േവ�

നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

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

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

േരഖെ���ി  ��ി��ി�  എ�  കാ��.  ഉദാ:  ക�ാഷ്  ��്,  മീ��  റീഡ�  രജി��,  ഇ.എം.ഡി/എസ്.ഡി  ,

േപബി� രജി�� അഡ�ാ�സ് രജി�� , �ിര നിേ�പ രജി�� etc. �ടാെത F1,F2,G1,G2,H1,H2 െസ��കളിെല

മീ��  റീഡ�  രജി��ക�  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ാ�തിനാ�  ൈവദ�തി  ചാ��്  �ടി�ിക  �ത�മായി

പരിേശാധി�ാ� സാധി�ി�ി�. ഹാജരാ�ിയ മീ�� റീഡ� രജി��ക� പരിേശാധി�തി� ൈവദ�തി ചാ��ിന�ി�

വളെരയധികം �ടി�ിക�ളളതായി കാ��. ആയത് ഈടാ�ാ�ളള നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3.  ഫയ�ക�ം  വൗ��ക�ം  വിശദപരിേശാധന�്  വിേധയമാ�ിയതി�  പല  കണ�ക�ം  വാ�ഷികകണ�മായി

െപാ��െ���ി�ാെയ�്  കാ��.  �ത��ം  വ�നി��മായ  രീതിയി�  വാ�ഷികകണ�്  ത�ാറാ�ാ�

��ിേ��താണ്.

4.  എ�ാ  വ�ഷ�ം  �ിരനിേ�പ��  കാലാവധി  ���ിയാ��തി�  ��്  തെ�  അവസാനി�ി��  രീതി

�ട��തായി  കാ��.  ഇത�  നി�ം  �ാപന�ിെ�  വ�മാന�ി�  വളെരയധികം  �റവ്  വ��താ�ം,

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

വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ം, സാ��ിക അ�ട�ം പാലി��തി�ം േവ� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

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

��യി�െ���ി പരിഹാര�ിനായി �മിേ��താണ്.

6.  മീ��  െട�ിംഗ്  -േകരളാ  േ��്  ഇല�ിസി�ി  റ�േല�റി  ക�ീഷ�  നി�േ�ശം  പാലി�്  നട�ാ�ാ�

��ിേ��താണ്.

7. �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.

8. മരാമ�് ബി�ക�െട പരിേശാധനയി�, പല നടപടി�മ��ം �ത�മായി പാലി�ാ�തിെ� െപാ��േ��ക�

��യി� െപ�ി��്. �ത�മായ േമ�േനാ� ��ിയക�െട അഭാവ�ം ��യി�െ��.പല എം.��കളി�ം അള�ക�

േരഖെ���ിയത്  ഉയ��  ഉേദ�ാഗ��  പരിേശാധി��ി�.  പല  �വ��ിക��ം  ഭരണാ�മതി  ലഭി��തിന്

��പ് എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി സാേ�തികാ�മതി േനടിയതായി കാ��. അടിയ�ിര സ�ഭാവ�� �വ��ിക��്

മാ�മാണ്  േമയ�െട  ����  അ�മതിേയാെട  �വ��ി  നട�ാ��ത്.  എ�ാ�,  അടിയ�ിരമായി  െച�്

���ിയാേ��െത�്  അവകാശെ��്  ����  അ�മതി  േനടിയ  ചില  �വ��ിക�  ���ിയാ�വാ�  9

മാസ�ിലധികം  സമയം  വിനിേയാഗി�താ�ം  ക�.  മരാമ�്  �വ��ികളിെല  ഇ�രം  പാളി�ക�
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ഒഴിവാ�െ�േട�താണ്.

1-2   ബജ�്

        ��� �നിസി�� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� 2020-2021 വ�ഷെ� ബ�ജ�് 23.3.2020 െല 2ാം

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

വ�ഷം
�തീ�ിത വരവ്

��ിരി��െ�െട

�തീ�ിത

െചലവ്
നീ�ിയിരി�്

2020-2021 3797682253 3072320000    725362253

            2020-2021 വ�ഷെ� യഥാ�� വര� െചല�ക� 31.3.2022െല 2ാം ന�� തീ�മാന�കാരം േകാ��േറഷ�

കൗ�സി� അംഗീകരി�ക��ായി. വിശദവിവരം താെഴ േച���.

വ�ഷം വരവ് െചലവ് നീ�ിയിരി�്

2020-21 1575757230 1234517770 341239460

ഓഡി�് െച� കണ�ക� �കാരം ത�വ�ഷെ� വര�-െചലവ് വിവര�� താെഴ േച���.( റസീ��് & േപ�െമ�്

പ�ിക �കാരം ��ിരി�് ഒഴിെക )

2020-2021

ആെക വരവ് 1446093194.14

ആെക െചലവ് 1380188475.27

നീ�ിയിരി�് 110967757.10

1-3   വാ�ഷിക�ണ�ിെല അപാകതക�

എ) വാ�ഷിക�ണ�ിെല ��ി��്, നീ�ിയി��ക� ബാ�് േ��്െമ�മായി െപാ��െ���ി�.

        ൈവദ�തി  വിഭാഗം  സമ��ി�  2020-21  വ�ഷെ� വാ�ഷിക�ണ�ി� ഉ�െ���ിയ ചില  ബാ�ക�െട

േ��്െമ�്  �കാര��  ��ി��്,  നീ�ിയി��്  എ�ിവ  വാ�ഷിക�ണ�ിെല  �കക�മായി  െപാ��െ���ി�.

വിശദവിവരം താെഴ േച���.

ബാ�ിെ� േപര്

��ിരി�് നീ�ിയി��്

േ��്െമ�്
�കാരം

വാ�ഷിക കണ�്
�കാരം

വ�ത�ാസം
േ��്െമ�്
�കാരം

വാ�ഷിക
കണ�്
�കാരം

വ�ത�ാസം

െഫഡറ� ബാ�്

(ഓ�ൈല�)
A/C
No:12800200013364

7217 229005 221788 1111683 1608738.60 497055.60
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െഫഡറ� ബാ�്

(എ��െപ�സ്)
A/C
No:12800200113372

24646793.16 24646794 0.84 63894024.48 63605974.32 -288050.16

െഫഡറ� ബാ�്

(പി.ഒ.എസ്)

A/C
No:1280020013356

1 ഉ�െ���ിയി�ി� - 117469.46 116637.44 -832.02

ഇ�ാര���  ��ി�ാ�ി�ം  2318112/�പ  നീ�ിയി���തായി  വാ�ഷിക�ണ�ി��  7752  ന��  �ഷറി

അ�ൗ�ം  അേത  �ക�ം  കഴി�  സാ��ികവ�ഷ�ം  ഇേതേപാെല  വാ�ഷിക�ണ�ി�

നിലനി��ിയി��താ�ം  നിലവി�  ഇടപാ�കെളാ�ം  നട��ി�ാെയ�ി�  ടി  അ�ൗ�്  റ�  െച�്  ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ിെ� മേ�െത�ി�ം അ�ൗ�ിേല�് �ത� ��കേയാ �ഷറിയി� തെ� �ിരനിേ�പമായി േച��കേയാ

േപാെല  �ാപന�ിന്  �ണകരമായ  രീതിയി��  �വ��നം  നട�ിയി�േ�ാെയ�ം,  ഉെ��ി�  ആയതിെ�

വിശദവിവരം  ലഭ�മാേ��താെണ�ം �ടാെത,  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  �യവി�യം നട�� ��വ� ബാ�ക�െട�ം

േപ� വിവരം  അ�ൗ�്  ന�� സഹിതം  (ഇേ�ാ� ഉപേയാഗി��ിെ��ി�ം  2020-21  സാ��ിക വ�ഷ�ി�

ഉപേയാഗി�ി�െ��ി�  അ��െ�െട)  എ��ം  േവഗം  ലഭ�മാേ��താെണ�ം  ആവശ�െ��്  ന�കിയ  ഓഡി�്

എ�ക�യറി�് (23/10.08.22) 13.10.22 ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിേയാെടാ�ം െഫഡറ� ബാ�് (ഓ�ൈല�),െഫഡറ�

ബാ�്  (എ��െപ�സ്)  എ�ീ  അ�ൗ�ക�െട  ��ിരി�്,നീ�ിയി��്  എ�ിവ  സംബ�ി�  ബാ�്

റീക�സീലിേയഷ� നട�ിയതിെ� ഷീ�്  ഹാജരാ�ിെയ�ി�ം  റീക�സീലിേയഷ� നട�ിയ�മായി  ബ�െ��

േരഖക� സമ��ി�ാ�തിനാ� കണ�ിെ� �ത�ത ഉറ� വ��ാനായി�ി�, മാ�മ� ഓ�ൈല� അ�ൗ�ിെല

നീ�ിയി��്,എ��െപ�സ്  അ�ൗ�ിെല ��ിരി�്,  നീ�ിയി��ക� ഇേ�ാ�ം  െപാ��െ���മി�.  ആയത്

ശരിയാേ���ം  �ഷറി  അ�ൗ�ിെല  പണം  �ഷറിയി��െ�  ways  &  means  ബാധകമാ�ാ�  മെ�ാ�

അ�ൗ�് �ട�ി ആയത് ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന് ഉപേയാഗി�ാ� കഴി�� രീതിയി� അ�മതി ധനകാര� വ��ി�

നി�്  ലഭ�മാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�തായി  മ�പടിയി� �ചി�ി�ി��്.  േമ�കാര��ളി�� �ട�നടപടിക�

ഓഡി�ിെന അറിയിേ���മാണ്.

ബി) െപ�ഷ� വരവ്-െചലവ് വാ�ഷിക കണ�ി� ഉ�െ����ി�.

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

     2020-21 സാ��ിക വ�ഷ�ി� നഗരകാര� ഡയറ�േറ�ി� നി�ം 4,82,72,119 �പ െപ�ഷ� അ�ൗ�്

ആയ SBIയി� (A/c. No. 67069515866) വരവ് വ�താ�ം, െറ�ല� വിഭാഗം സ��ീസ് െപ�ഷ�കാ��ം,ഫാമിലി

െപ�ഷ�കാ��ം  8,30,02,054  /-  �പ  െചലവഴി�താ�ം  ഫയ�  ന��  1452/00  vol  5  �ം  ഇ�ാര�ം

വ��മാ�ിയി��്. ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� 2020-21 സാ��ികവ�ഷെ� വര�-െചലവ് കണ�ക� ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ിെ� 2020-21 സാ��ികവ�ഷെ� വര�-െചലവ് കണ�ക� കാ��. ടി �കക� വാ�ഷിക അ�ൗ�്

�കാരം വരവ്-െചലവ് കാണി�ി�ി�.�ടാെത, വരവ് വ� �ക െപ�ഷ� അ�ൗ�ി� നി�് ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ�

െപാ�  അ�ൗ�്  ആയ  െഫഡറ�  ബാ�ിേല�്  മാ�ിയതായി  കാ��.  ഇ�  സംബ�ി�്  ന�കിയ  ഓഡി�്

എ�ക�യറി�് (ന�� 33 തിയതി 25.08.2022),  െപ�ഷ� അ�ൗ�് (SBI-A/c No –  67069515866)  ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ിെല  െപ�ഷ�,  െപ�ഷ�  ആ��ല���  ന�കാ��  അ�ൗ�ാണ്.  െപ�ഷ�  സ��ാ�  ആണ്

ന���ത് എ�തിനാ� ടി അ�ൗ�ി� നട�� �യവി�യ�� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെല വാ�ഷിക കണ�ി�

ഉ�െ��േ��തി�  എ�ം,  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�  നി�ം  വിരമി�  ജീവന�ാ��ം  ��ംബ  െപ�ഷ�കാ��ം

െപ�ഷ� ന���തിന് മതിയായ ഫ�് സ��ാരി� നി�ം ലഭി�ാ� അവ�യാണ് നിലവി��ത് എ�ം ടി

സാഹചര��ി�  െപ�ഷ�ം  ആ��ല���ം  ന��ത്  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  തന�  ഫ�ി�  നി�മാണ്,

ഇ�ാരണ�ാ�  സ��ാരി�  നി�ം  െപ�ഷ�  അേലാ�്െമ�്  ലഭി�േ�ാ�  ആയത്  തനത്  ഫ�ിേല�്  വക

മാ���മാണ്  എ�ാണ്  മ�പടി  ന�കിയിരി��ത്.  െപ�ഷ�  വരവ്  െചലവ്  വാ�ഷികകണ�ി�

ഉ�െ��േ��താണ്.

സി)  നഗരകാര�  ഡയറ�േറ�ി�  നി�ം  െപ�ഷ�  അേലാ�്െമ�്  �ടി�ികയായി  ലഭിേ��  �ക

വാ�ഷികകണ�ി� ഉ�െ����ി�

    െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ� ഫയ� (E3-1452/00 Vol. 5) �കാരം 1.4.2020 �ത� 31.03.2021 വെര നഗരകാര�

ഡയറ�േറ�ി� നി�ം െപ�ഷ� അേലാ�്െമ�്  �ടി�ികയായി ലഭിേ��ത് 42,03,74,175/-  �പയാണ്.  എ�ാ�

െപ�ഷ�  അ�ൗ�്  (SBI  A/C  No.  67069515866  )  പരിേശാധി�തി�  1,49,407/-�പ�ം  7,95,445/-  �പ�ം

െപ�ഷ� അേലാ�്െമ�് �ടി�ിക�െട �െട ഉ�െ���ിയി�ി�.ആയതിന് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (ന�� 53

തിയതി  15.09.2022),  8.12.2020  തിയതിയി�  റി�.സബ്  എ��ിനീയ�  �ീ.രാ�വിന്  നഗരകാര�  ഡയറ��െട

P4/4979/2020 dt./2020 ഉ�രവ് �കാരം ���ിയ െപ�ഷ� ആ��ല��� ഇന�ി� 1,49,407 /-�പ�ം റി�.

സീനിയ�  അസി��്  �ീ.പി.�രളി�്  നഗരകാര�  ഡയറ��െട  P4/27910/19  dt.21.05.2020  ഉ�രവ്  �കാരം

7,95,445  /-�പ  ന��ക��ായി  എ�ം.  (ആെക  9,44,852/-).  ടി  �ക  12/2020  -െല  െപ�ഷ�  അേലാ�്െമ�്

�ടി�ിക �ക ആവശ�െ��് െപ�ഷ� ഫ�് ഓഫീസ��് അയ�� അേലാ�്െമ�് േ��്െമ�ി� ഉ����വാ� വി�

േപായി��താണ്എ�ംടി  9,44,452  /-  �പ  �ടി  09/2022  െല  െപ�ഷ�  അേലാ�്െമ�്  �ടി�ിക  േ��്െമ�ി�

ഉ�െ���ി െപ�ഷ� ഫ�് ഓഫീസ��് അയ�ി��് എ�ളള മ�പടിയാണ് ന�കിയിരി��ത്.
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    ഓഡി�് എ�ക�യറി ന�� 53ന് ന�കിയതിന് േശഷമാണ് ടി �ക െപ�ഷ� അേലാ�്െമ�് �ടി�ിക േ��്െമ�ി�

ഉ�െ���ി െപ�ഷ� ഫ�് ഓഫീസ��് അയ�ി��ത് എ�് കാ��.

    നഗരകാര� ഡയറ�േറ�ി� നി�ം െപ�ഷ� അേലാ�്െമ�് �ടി�ികയായി ലഭിേ�� �ക വാ�ഷിക കണ�ി�

ഉ�െ��േ��താണ്.

ഡി) പി.എഫ്.വരവ്-െചലവ് കണ�ക� വാ�ഷിക കണ�ി� ഉ�െ����ി�.

    പി.എഫ്.  വരവ്-െചലവ്  ഫയ�  ന��  ഇ3-2081/2011  േവാള�ം  v,ഇ3-2902/2005  േവാള�ം  v  എ�ിവ�ം,

രജി��ക�ം  പരിേശാധി�തിെ�  അടി�ാന�ി�  പി.എഫ്.  വരവ്-െചലവ്  കണ�ക�  വാ�ഷിക  കണ�ി�

ഉ�െ���ിയതായി കാ��ി�. �ടാെത പി.എഫ്. �ഷറി അ�ൗ�് ആയ TPA 71303020000001 എ� അ�ൗ�്

വാ�ഷിക  കണ�ി�  ഉ�െ���ിയതാ�ം  കാ��ി�.  �ടാെത  സ��ാ�,  പി.എഫ്.�ഷറി  അ�ൗ�ി�  നി�്

പി�വലി� �കക� വാ�ഷിക കണ�ി� ഉ�െ���ിയതാ�ം കാ��ി�. ആയതിന് ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (ന��

63 തിയതി 20.09.2022) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    േകരള �നിസി�ാലി�ി അ�ൗ�്സ് �� 2007, �� 17 �കാരം �ാപനം ൈകകാര�ം െച�� എ�ാ വരവ് -

െചല�ക�ം  വാ�ഷിക  കണ�ി�  ഉ�െ��േ��താണ്.  വ�ം  വ�ഷ�ളി�  എ�ാ  വരവ്-െചല�ക�ം  വാ�ഷിക

കണ�ി� ഉ�െ���ാ� ��ിേ��താണ്.

ഇ) ബാല�സ് ഷീ�്  -  വിവിധ ശീ�ഷക�ളി� ഉ�െ�� ഇന��െട �ത�ത ഉറ�ാ�വാ� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ിയി�ി�

    ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  2020-21  സാ��ികവ�ഷെ�  ബാല�സ്  ഷീ�ി�  ഉ�െ�ാ�ി�ി�ളള  വിവിധ

ഇന��െട �ത�ത ഉറ�ാ�വാ� സാധി�ി�ി�.

    ഇവ�െട �ത�ത പരിേശാധി��തിന്  ആവശ�മായ േരഖക� /  ഫയ�ക� /  െല�ജ� /  വ��ിംഗ്  ഷീ�ക�

എ�ിവ ലഭ�മാ�വാ� ആവശ�െ��്  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  25/12.08.2022 ന�കിയി��. ഇവ�െട മാസസം�ഹം

ആണ് മ�പടിേയാെടാ�ം ഹാജരാ�ിയി�ളളത്.മാസസം�ഹം �കാര�ളള വിവര�� �വെട േച���.

�മ

ന��
ശീ�ഷകം ��ിരി�്

ത�വ�ഷ വരവ്/

െചലവ്

ബാല�സ് ഷീ�്

�കാര�ളള �ക

1
Liability  for  solar

registration fee collected
11,41,000 5,07,560 16,48,560

2
Purchase  bill  pending

payment solar project
8,58,612 00 8,58,612

3 Suntastic solar system 26,70,000 13,35,000 13,35,000

4 Surcharge payable HT 1,83,131
8,07,552- വരവ്

8,98,969.57- െചലവ്
91,713. 43
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5
Thermal  Surcharge

payable
4,67,628

27,36,152- വരവ്

122 -െചലവ്
32,03,658

6
Loans  and

Advances(Asset)
��് സ�റിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത് 11,59,75,522

7 Sundry debtors 53577811.07

1,11,75,10,652.61-

ഡിമാ�്

1,08,99,80,426.86  -

കള��

8,11,08,036.82

8
Corporation  Current

Account
��് സ�റിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത് 39,72,66,840

9 Interest Receivable ��് സ�റിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത് 4,69,16,516.48

10 Other Current Asset ��് സ�റിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത് 3,18,33,810

11 Deposits (Asset) ��് സ�റിയാണ് ലഭ�മാ�ിയത് 45,98,99,719

    ഇനം 2 � ��വ�ഷെ� ബാ�ിനി��� �ക തെ�യാണ് ത�വ�ഷ�ം േച��ി�ളളത്. െത��� സ�ചാ�ജ്

പിരിെ���ി�ം  ആയത്  അടവാ�ിയി�ി� എ�ാണ്  ഓഡി�ിന്  ഹാജരാ�ിയ പ�ികയി� നി�്  വ��മാ��ത്.

��് സ�റി ഹാജരാ�ിയ മ�ിന�ളി� ഉ�െ��ി�ളള �കക� ഏെതാെ� വ�ഷ�ളിെലയാെണ� വിവരം ലഭ�മ�.

ജീവന�ാ��് ന�കിയ േസാളാ� േലാ�, ROB ൈവഡനിംഗ് േലാ� എ�ിവ തിരിെക ലഭി�ാെത വ�ഷ�ളായി

�ട��വ��വയാണ്.

i)ബാല�സ് ഷീ�ിെല ആ�ിക�െട വിവരം

ഫി�ഡ് അസ�് �ക

Consumer contributed assets 2,64,67,998.42

Building 87,96,906

Furniture and fixture 15,72,920

IT equipments 20,57,584

Land development 23,39,191

Meter 4,12,93,352

Office equipment 41,56,728

Overhead lines 5,79,33,273

Plant and machinery 16,35,81,778.26

software 3,57,684

Underground cable 4,10,91,600.49
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Vehicle 81,383

    ഈ ആ�ികളി� ��വ�ഷ�ളി� ആ��ി�വ�െട �ല�ം, ത�വ�ഷം ആ��ി�വ�െട �ല�ം, ഓേരാ ഇന�ി�ം

കണ�ാ�ിയ േത�ാന�ിെ� വിവരം, ഏത് നിര�ിലാണ് േത�ാനം കണ�ാ�ിയത് ,  കാ��േലഷ� ഷീ�ക�

എ�ീ വിവര�� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    വാഹന�ിെ�  േത�ാനം  കണ�ാ�ിയതിെ�  നിര�്,  ആെക  വാഹന��െട  എ�ം,  വാഹന��  വാ�ിയ

വ�ഷം, വാ�ിയ �ല�ം �ട�ിയ വിവര�� ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  Straight  line method ആണ് േത�ാനം

കണ�ാ��തിന് സ�ീകരി��ത് എ�് ഓഡി�് എ�ക�യറി�ളള (25/12.08.2022) മ�പടിയി� �ചി�ി�ി��്.

ii) 2019-20, 2020-21 സാ��ികവ�ഷെ� ബാല�സ് ഷീ�് �കാര�ളള നീ�ിയി��് ഫ�ിെല വ�ത�ാസം

വ�ഷം ��ിരി�് ന�ം ബാ�ി

2019-20466609001.21

-(8682848.42)

( Excess of expenditure over

income)

457926152.79

2020-21 476420562

-(1107603.15)

( Excess of expenditure over

income)

475312958.85

    2019-20  െല നീ�ിയി��ായ 457926152.79� പകരം 2020-21� ��ിരി�ായി  എ��ി�ളളത്  476420562/-

�പയാണ്. ഇവ ത�ി�ളള വ�ത�ാസം 18494409.21 ആണ്. അത�സരി�് 2020-21െല നീ�ിയി��് 456818549.64

� പകരം 475312958.85 ആണ് ബാല�സ് ഷീ�ി� േച��ി�ളളത്. 2019-20െല വ�ത�ാസം 2020-21 �ം �ട��.

ഈ  വ�ത�ാസ�ിന്  കാരണമായി  സം�ാന  ൈവദ�തി  റ�േല�റി  ക�ീഷെ�  ��ി�  സമ��ി��

വാ�ഷികകണ�ക� �കാരമാണ് �ട�വ�ഷെ� ��ിരി�ക� നി�യി��ത് എ�ാണ് ഓഡി�് എ�ക�യറി�ളള

മ�പടിയി�  �ാപനം  അറിയി�ി�ളളത്.  2019-20െല  �  അ�്  �കാരം  വ�  വ�ത�ാസമാണ്  2020-21  െല

നീ�ിയി��ി� വ�ത�ാസം വരാ� കാരണെമ�ം �ാപനം അറിയി�ി��്.

    ക�ീഷ�ം േകരള സം�ാന ഓഡി�്  വ��ി�ം വ�ത��മായ കണ�കളാണ് 2019-20 � ൈവദ�തി വിഭാഗം

സമ��ി�ി�ളളത്.

വിശദാംശ��

വാ�ഷിക കണ�്
ക�ീഷ� �യിംഗ്അ�്

�കാരം അംഗീകരി�ത്

ഓഡി�ിന് സമ��ി�

കണ�്

ആെക വരവ് 13341.19 ല�ം 15375.58ല�ം

ആെക െചലവ് 13336.65ല�ം 15800.08 ല�ം
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നീ�ിയി��് 4.54 ല�ം * - (425.5ല�ം)*

* ��ിരി�് കണ�ിെല��ി�ി�.

    ക�ീഷ� അംഗീകരി� കണ�് �കാരം വാ�ഷികകണ�ക� ���ി ഓഡി�ിന് സമ��ി�ി�ി�. ആയതിനാ�

ക�ീഷ� അംഗീകരി� കണ��കാരം ഉളള നീ�ിയി��് 2020-21 � ഉ�െ���ിയത് ശരിയ�.

iii)പിരിെ��േ�� �കക� ലഭ�മാ��തിന് യഥാസമയം �ാപനം നടപടിക� സ�ീകരി��ി�.

ബാല�സ് ഷീ�് �കാര�ളള വിവര�� �വെട േച���.

ഇനം 2019-20 2020-21 വ�ത�ാസം

Loans And Advances 8,91,45,111 11,59,75,522 +2,68,30,411

Sundry debtors 6,59,24,440.07 8,11,08,036.82 + 1,51,83,596.75

    ഇവ�െട വ�ഷം തിരി�ളള വിവര�� ലഭ�മാ�ിയി�ി�. Sundry debtors ഇന�ി� ഓേരാ വ�ഷ�ം വ��കക�

ബാല��ഷീ�ി�  ഉ�െ����  �വണത  ശരിയ�.  വ�ഷം  േതാ�ം  �ാപന�ിെ�  കി�ാ�ടം  �ടി  വ��ത്

സാ��ികതാ�പര����്  വി��മാണ്.  ആവശ�മായ  ഫ�്  ൈകവശം  ഇ�ാ�തിനാ�  ഇല�ിസി�ി  ഡ��ി

അടവാ��തി�ം  ൈദനംദിനെചല�ക��മായി  �ാപനം  എ�ാ  വ�ഷ�ം  �ിരനിേ�പ��  കാലാവധി

���ിയാ��തിന് ��് തെ� അവസാനി�ി�� രീതി അവലംബി���്. ഈ സാഹചര��ി� �ാപന�ിന്

ലഭ�മാകാ�ളള �കക� എ��ം േവഗം പിരിെ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

    ൈവദ�തി ചാ�ജ്  ഇന�ി� കി�ാ�ളള �ക�െട വ�ഷം തിരി�ളള കണ�ക� ത�ാറാ�ി ഡിമാ�്  േനാ�ീസ്

ന�കി  പിരിെ����തി�ളള  നടപടിക�  ൈകെ�ാേ��താണ്.  �ാപന�ിെ�  സാ��ികനില

െമ�െ����തി�ളള നടപടിക� ഊ��ിതെ��േ��താണ്.

    ജീവന�ാ��് ന�കിയ േസാളാ� വാ� വ�ഷ���േശഷ�ം തിരി�പിടി�ാ�ത് ശരിയ�.

iv) 2019-20 െല ബാല�സ് ഷീ�ിെല നീ�ിയി��ം ത�വ�ഷ��ിരി�ം െപാ��െ���ി�

    2020-21  സാ��ികവ�ഷെ� ബാല��ഷീ�ി� ഉ�െ��ി�ളള ഇന��െട �ത�ത പരിേശാധി��തിനായി

െല�ജ�, ഫയ�, വ��ിംഗ്  ഷീ�ക� എ�ിവ ഹാജരാ�വാ� ആവശ�െ��്  12.08.2022 ന്  ഓഡി�്  എ�ക�യറി

ന��  25  ന�കിയി��.  ആയതിന്  മ�പടിയായി  ബാല�സ്  ഷീ�ിെല  ചില  ഇന��െട  മാസസം�ഹം

ഹാജരാ�ിയി��്. മാസസം�ഹം പരിേശാധി�തി� 2019-20 സാ��ിക വ�ഷെ� ബാല��ഷീ�ിെല �കക�ം

മാസസം�ഹ�ിെല 2020-21െല ��ിരി�ം െപാ��െ���ി� എ�് കാ��.

വിശദവിവര�� �വെട േച���

�മ

ന��
ശീ�ഷകം

2019-20 ബാല�സ്

ഷീ�് �കാരം

മാസസം�ഹ�ിെല

��ിരി�്

1 Liability  for  solar 4,96,960 11,41,000
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registration  fee

collected

2
Purchase  bill  pending

payment solar project
17,17,225 8,58,612

3 Surcharge payable HT 1,84,981 1,83,131

4
Thermal  Surcharge

payable
16,68,209 4,67,628

    ഇ�കാരം  ��വ�ഷ  നീ�ിയി��ി�  നി�്  വ�ത��മായി  ത�വ�ഷം  ��ിരി�്  കണ�ാ�ിയതിന്  കാരണം

അറിയി�വാ� ആവശ�െ��െകാ�് ഓഡി�് എ�ക�യറി - 70/28.09.2022 ന�കിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

വ�ത�ാസം ഉ�ായതിെ� വിവര�� പരിേശാധി��തി�ം 2020-21 വ�ഷെ� ബാല�സ് ഷീ�ി� ബാധ�തയായി

േച��ി�ളള ��വ� ഇന��െട�ം �ത�ത ഉറ�ാ��തി�മായി േരഖക�, ഫയ�ക�, െല�ജ�ക� എ�ിവ �ടി

ഹാജരാ�വാ� ആവശ�െ��ി��. ആയത് ഹാജരാ�ിയി�ി�.

    വിശദവിവര��െട  അഭാവ�ി�  ബാല�സ്  ഷീ�ി�  ഉ�െ���ിയി�ളള  ഇന��െട  �ത�ത  ഉറ�ാ�വാ�

ഓഡി�ിന് സാധി�ി�ി�.

എഫ്) സ��ി െഡ�േ��് ഇന�ിെല �ക�് �ത�തയി�.

    2020-21 െല ബാല�സ് ഷീ�ി� 31.03.2021� അ��് ആയി സ��ി െഡ�േ��് ഇന�ി� 81108036/- യാണ്

േരഖെ���ിയിരി��ത്.  എ�ാ�  െസ��A1,  A2  �ത�  െസ��  H1,  H2  വെര  ആെക  എ�.�ി  കണ��

ഇല�ിസി�ി  ചാ��്  ഇന�ി�  ലഭി�ാ�  ബാല�സ്  �കയായി  6,24,40,655/-  �പ  ഡി  സി  ബി  േ��്െമ�ി�

കാ��. ൈഹ െട�ഷ� കണ�� ഉ� �ാപന�ളി� ലഭ�മായ ഡിമാ� െച� ബി�ക� �കാരം 05/20 �ത�

02/21  വെര��  മാസ�ളിെല  ൈവദ�തി  �ടി�ിക�ം  പിഴപലിശ�ം  േച��  വ��  �ക  തെ�

2,32,73,726/-�പയാെണ� കാ��. ൈഹ െട�ഷ� കണ�� ഉ� �ാപന��െട ലി� ഹാജരാ��തിനാ�

��വ� �ാപന��െട�ം ൈവദ�തി ചാ��ം ലഭി�ി�േ�ാ, �ടി�ിക��ായി�േ�ാ എ��ം വ��മ�. ൈവദ�തി

വിഭാഗം  ലഭ�മാ�ിയ േ��െമ�ി� എ�ി� 2020  �ത� െമയ്  2021  വെര�� �ീ�്  ൈല�ക�െട  ഡിമാ� െച�

ൈവദ�തി ചാ��് 64,42,118/- �പയാണ്. േമ�പറ� �കക� അ�ൗ�്സി� ഉ�െ��തായി വ��മ�. കഴി�

വ�ഷ�ളി� �ടി�ികയായി ലഭി�ാ� ബാ�ി എ� �ക�െ�� വിവര�ം ത�വ�ഷം നിലനി��� 1,86,67,381/-

�പ�െട  വ�ത�ാസ�ിെ�  കാരണ�ം  വ��മാേ��താണ്  എ�്  ആവശ�െ��  െകാ�്  ന�ിയ  47/21-ം  ന��

ഓഡി�് എ�ക�യറി� മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ��ത വിഷയ�ിേല�് ഭരണസമിതി�െട �� �ണി��.

ജി) ബാ��ത �ക പരിേശാധി�ാനാവശ�മായ േരഖക� ലഭ�മാ�ിയി�.

        2020-2021 സാ��ിക വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ�ി� ബാല�സ് ഷീ�് �കാരം സ��ീസ് കണ�� ചാ�ജ്

ഇന�ി�  1,21,72,775/-  �പ  Liability  ആ�ം,  other  current  Liability  ആയി  16,32,320.84/-  �പ�ം

ഉ�െ���ിയിരി��.  ടി  �ക  കണ�ാ�ിയെത�െനെയ�്  വ��മാ�ി  ആയത്  പരിേശാധി�ാനാവശ�മായ

േരഖക�,  ഫയ�ക�  എ�ിവ  ലഭ�മാ�ാ�  ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�.  അ�ൗ�്സ്
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�കാര�� േമ� ബാ��ത �കക� പരിേശാധി�്  അംഗീകരി��തിന്  ഓഡി�ിനായി�ി�.  (ഓഡി�്  അേന�ഷണം:

55/2022 തിയതി. 16.09.2022)

എ�്)  വാ�ഷികകണ�ിെല  വിവിധ  ഇന��െട  �ത�ത  പരിേശാധി��തിനാവശ�മായ  േരഖക�

ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    2020-21  വ�ഷെ� വാ�ഷികകണ�ി� വിവിധ ശീ�ഷക�ളി� ഉ�െ���ിയി�ളള �വെട  േച��ിരി��

ഇന��െട  �ത�ത  ഉറ�ാ��തിനായി  വിശദാംശ��/ഫയ�ക�  പരിേശാധന�ായി  ലഭ�മാ�വാ�

ആവശ�െ�െ��ി�ം േരഖക� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

Item Amount

Receipts and Payments

Solar Energy Connectivity Fee 634450

Fuel Charge 253085

Furniture And Fixture 472274

Liability for Solar EC payable 498119

Suntastic Solar system 1335000

Current Liabilities

Go Green Solar 912140

Power purchase cost payable 97659970

Indirect incomes

Solar energy connectivity fee 126890

Current Assets

Solar loan employees 50000

        ജീവന�ാ��്  ന�കിയ േസാളാ� േലാ� ഇന�ിെല �ക 2019-20 �ം 2020-21�ം അേതപടി  �ട��.

ജീവന�ാ��് ന�കിയ വാ� �ക പിരിെ����തിന് �ാപന�ിെ� ഭാഗ�നി�് നടപടിക� ഉ�ാ��ി�.

        ലയബിലി�ിയായി / അസ�ായി കാണി�ിരി�� �കക� ഏെത�ാം വ�ഷ�ളിെലയാണ് എ� വ�ഷം തിരി�

വിവരം ലഭ�മാ�വാനായി ഓഡി�്  എ�ക�യറി (05/02.08.2022) ന�കിെയ�ി�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

വിശദവിവര�� ഹാജരാ�ാ�തിനാ� 2020-21 സാ��ികവ�ഷെ� േമ��റ� ഇന��െട �ത�ത ഓഡി�ിന്

ഉറ�വ��വാ� സാധി�ി�ി�.

ഐ) ക�സ�േമ�ിെ� െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�് പലിശ വാ�ഷിക കണ�മായി െപാ��െ���ി�.

    2020-21  സാ��ികവ�ഷ�ി�  ��തായി  കണ��  എ��  ക�സ�േമ�ിെ�  െസക�രി�ി  െഡേ�ാസി�്

വിവര��,  െസക�രി�ി  െഡേ�ാസി�്  രജി��,  ടി  വ�ഷ�ി�  പലിശ  ഇന�ി�  എ�  �ക  ക�സ�േമ�ിന്
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ന�കിയിരി��ത്.  െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�്  പലിശ വാ�ഷിക കണ�ി� ഉ�െ���ിയത് എ�ിവ സംബ�ി�

വിവര�� ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (ന�� 90 തിയതി 14.10.2022) മ�പടിയായി, 2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ി�

െസക�രി�ി  െഡേ�ാസി�്  Interest  ആയി  ക�സ�േമ�്  earn  െച�  2,13,66,629/-  �പ  2020-21  സാ��ിക

വ�ഷ�ി� പലിശയിന�ി� ന�കിയതാ�ം, 2020-21 സാ��ിക വ�ഷ�ി� െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�് Interest

ആയി  1,58,08,069/-�പ  2021-22  കാലയളവി�  ന�കിയി��്  എ�്  അറിയി�ിരി��ത്.  എ�ാ�  വാ�ഷിക

കണ�ി� ബാല�സ്  ഷീ�ി� Interest  on  SD to  consumers  (payable)  4,83,79,726.16  �പയാണ്.  ടി  �കക�

െപാ��െ���ി�. �ക�െട �ത�ത പരിേശാധി��തിന് ആവശ�മായ േരഖക� ഹാജരാ�ിയി�ി�.

െജ) ശ�ള ബി�കളിെല �കക� വാ�ഷിക കണ�മായി െപ��െ���ി�
(ഖ�ിക 1-14 � വിശദമാ�ിയി��്)

    വാ�ഷികകണ�ിെല അപാകതക� പരിഹരി�് േരഖക� സഹിതം ഓഡി�ിന് ഹാജരാേ��താണ്.

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

    ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� കഴി� അ�് സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല വള��ാനിര�് �വെട

െകാ���.

സാ��ികവ�ഷം വരവ് െചലവ് ലാഭം/ന�ം

2016-17 1962892683.09 1939049516.5 23843166.55

2017-18 1532925456 1566154178 - 33228722

2018-19 1498753903.26 1498744086.76 9816.5

2019-20 1537558214.32 1580008271.09 -42450056.77

2020-21 1446093194.14 1380188475.27 65904718.87

    ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� കഴി� അ� വ�ഷ�ളിെല വര� െചല� കണ�ക� �കാരം �ാപന�ിെ� ലാഭം

വിലയി��േ�ാ� 2017-18, 2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ധന�ിതിയി� വളെരയധികം �റ� വ�തായി

കാണാം.  2016-17,  2018-19  സാ��ിക  വ�ഷ�ളി�  ലാഭം  ഉ�ായി�െ��ി�ം  അതിെന�ാ�  െമ�െ��

വള��യാണ് 2020-21 സാ��ിക വ�ഷം ഉ�ായിരി��ത്. 2019-20 സാ��ിക വ�ഷം 42450056.77 �പ�െട

ന�ം  സംഭവി�ി��െവ�ി�ം  2020-21  �  ഉ�ായ  വള��  �ാഘനീയമാണ്.  �ാപന�ിെന  ലാഭകരമായ

അവ�യിേല�്  എ�ി�വാ�ളള  ��ായ  �വ��ന�ിെ�  ഫലമായാണ്  ഈ  വള��  എ�്  ഓഡി�ി�

വിലയി���.  2020–21  സാ��ികവ�ഷം  ഉ�ായ  ലാഭം  നിലനി���തി�ം,  വ�ം  വ�ഷ�ളി�  ��ത�

െമ�െ����തി�ം േവ� നടപടിക� സ�ീകരി��തിേല�് ഭരണസമിതി�െട �� �ണി��.
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1-5   കാ���് പരിേശാധനയി� കെ��ിയ അപാകതക�

    ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  2020-21  സാ��ികവ�ഷെ�  കാ���്  പരിേശാധനയി�  കെ��ിയ

അപാകതക� �വെട േച���

1.  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ� വിവിധ കൗ��ക� വഴി  ദിവേസന പിരിെ���� �കക� കാ���ി� വരവായി

േച���ി�.

2.  കാ���്  എ�ാ  ദിവസ�ം  വരവ്  െചല�ക�,  നീ�ിയി��്  എ�ിവ  േരഖെ���ി  േ�ാസ്  െച�്

സാ��െ����ി�.

3.  മാസാ��,വ�ഷാ��  റീക�സിലിേയഷ�  �ത�മായി  ത�ാറാ��ി�.  റീക�സിലിേയഷ�  പ�ികയി�

െഫഡറ� ബാ�്, എസ് ബി ഐ അ�ൗ�് എ�ി�െന േച��ി��്. എ�ാ� അ�ൗ�് ന��ക� േച��ി�ി�.

ഓേരാ  ബാ�ി�ം  ഒ�ിലധികം  അ�ൗ�ക� ഉളളതിനാ� ഏത്  അ�ൗ�ിെ�യാണ്  റീക�സിലിേയഷ� എ�്

വ��മ�.

4.  എ�ാ  ബാ�്  /  �ഷറി  അ�ൗ�ക�െട�ം  റീക�സിലിേയഷ�  ത�ാറാ�ിയി�ി�.�ാപന�ിെ�  ബാ�്

അ�ൗ�ക�െട വിവരം വാ�ഷികപ�ികയി� ലഭ�മ�.

5. 03/2021 � 24,55,399 �പ�െട െച�ക� ക�ാഷ് െച�ി�ി� എ� േ��്െമ�് േച��ി��്. ഇ�യധികം �ക

വരവ്  വ�ാ�  അ�ൗ�ിെ�  റീക�സിലിേയഷ�  ക�ാ���ി�  േച��ി�ി�.  ഏത്  അ�ൗ�ാണ്  ഇെത�്

വ��മ�.

6. 03/2021െല െഫഡറ� ബാ�് അ�ൗ�ിെല (അ�ൗ�് നം.12800200013372 )റീക�സിലിേയഷനി� അപാകത

ഉ�്.

ഇനം
പാസ് ��്

�കാരം

കാ���്

�കാരം

വാ�ഷികകണ�്

�കാരം

റീക�സിലിേയഷ�

�കാരം

��ിരി�്

01.03.2021
68684966.20 68185472.04 ---

68185472.04

(കാ���്)

68684966.20

(പാ���്)

നീ�ിയി��്

31.03.2021
63894024.48 61648450.32 63605974.32

63605974.32

(കാ���്)

63894024.48

(പാ���്)

     വിവിധ േ��െമ�ക� �കാര�ളള  ��ിരി�ം  നീ�ിയി��ം െപാ��െ���ിയി�ി�.  റീ  ക�സിലിേയഷ�

േശഷ�ം ഈ അ�ൗ�ിെല നീ�ിയി��് വ�ത��മാണ്.  ശരിയായ റീക�സിലിേയഷ� നട�ിയി�ി� എ�ാണ്

ഇത് വ��മാ��ത്.

7.  03/2021  െല  SBI  അ�ൗ�ിെല  റീക�സിലിേയഷനി�  അപാകത  ഉ�്.  എസ്  ബി  ഐ  അ�ൗ�്

എ�മാ�മാണ്  റീക�സിലിേയഷ�  പ�ികയി�  േച��ി�ളളത്.  ആയതിനാ�  ഏത്  അ�ൗ�ാെണേ�ാ
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റീക�സിലിേയഷ�  �ത�മാേണാ  എേ�ാ  പരിേശാധി�വാ�  സാധി�ി�ി�.  െപാ��െ���ലി�േശഷ�ം

അ�ൗ�ിെല നീ�ിയി��് വ�ത��മായി കാ��. ഈ അ�ൗ�ിെ� റീക�സിലിേയഷനി� CONTRA എ�്

േച��് 2,15,00,000 �പ ഇ�കം ഇന�ി� േച��ി��്. ആയതിെ� �ത�ത ഉറ�വ��ാനാവശ�മായ േരഖക�

ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

8. റീക�സിലിേയഷ� പ�ികയിെല പണമാ�ാ� െച�ക�െട വിവരം താെഴ േച���.

ബാ�് �ക
കാലാവധി കഴി� െച�ക�

(21.06.2016 �ത� 11.11.2020 വെര)

എസ് ബി ഐ 9,34,235 4,83,534

െഫഡറ� ബാ�് 2,89,133 2,66,286

    ഒ� െച�ിെ� കാലാവധി 3 മാസം മാ�മാണ്. ആയതിനാ� പണമാ�ാ� െച�ക�െട ഇന�ി� 21.06.2016

�ത� 11.11.2020 വെര�ളള െച�ക� േച��ത് അംഗീകരി�ാനാ��ത�. ഈ �ക �ാപന�ിെ� വരവായി

കണ�ാ�ാ��താണ്.  2020-21  െല  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ഓഡി�ിനായി  ക�ാ���്  പരിേശാധി�േ�ാ�

ത�വ�ഷെ�  Reconciliation  Statement�  Uncashed  Cheque  Expenditure  ആയി  2016  �ത��  െച�ക�

േരഖെ���ിയി��തായി��. ഒ� െച�ിെ� കാലാവധി ��മാസമാെണ�ിരിേ� ടി െച� �കാര�� �കക�

അതത് സാ��ിക വ�ഷ�ിെല കാലാവധി��ി� മാറിയി�ി�െയ�ി� തീയതി നീ�ി ന��കേയാ �തിയ െച�്

ന��കേയാ െചേ��താണ് എ�ത് ��ി�ാ�ി�ം ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാനാവശ�െ��ം െകാ��

ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  (നം 12/04.08.22)ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി� നി�ം 22.09.22ന്  ന�കിയ മ�പടിയി� 2016

�ത�  െചലവ്  ഇന�ി�  ന�കിയ�ം  ബാ�ി�  നി�ം  പണമായി  മാ�ി  എ��ാ��ം  ആയ  െച�ക�  ആണ്

ഇ�ര�ി��െത�ം  ഓഡി�്  നി�േ�ശം  അ�സരി�്  തനത്  സാ��ികവ�ഷം  ടി  െച�ക�  റിേവ�്  എ��ി

നട��താെണ�ം �ട��� കാലഘ��ി� ഒ� സാ��ികവ�ഷ�ി� പണമായി മാ�ിെയ��ാ� െച�ക�

വ�ഷാവസാനം ക�ാ�സ� െച��താെണ�ം അറിയി�ി��്. �ട�നടപടി വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

9. െസ�ഫ് െച�് �േഖന പി�വലി�� �കക� കാ���ി� കാഷ് േകാള�ി� വരവായി േച���ി�.

�ാപന�ിെ�  എ�ാ  അ�ൗ�ക�െട  വിവര��ം  പാ���്  /  ബാ�്  േ��്െമ�്  എ�ിവ  െപാ��െ���ി

ഓഡി�ിന്  ലഭ�മാേ��താണ്.ഓഡി�്  എ�ക�യറി  24/12.08.2022  �േഖന �ാപനെ� അറിയി� അപാകതക�

പരിഹരി��താെണ�്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി��്.  ഓഡി�ി�  ��ി�ാണി�  എ�ാ  അപാകതക�ം

പരിഹരിേ���ം അ�� സാ��ികവ�ഷം �ത� കാ���് ശരിയായ രീതിയി� ത�ാറാേ���മാണ്.

    �ാപന�ിെ�  േപരി�  വിവിധ  ബാ�കളി�ളള  എ�ാ  അ�ൗ�ക�െട�ം  വരവ്  െചലവ്  കണ�ക�

വാ�ഷികകണ�ി� ഉ�െ��േ���മാണ്.  എ�ാ അ�ൗ�ക�െട�ം മാസാ�� വ�ഷാ�� റീക�സിലിേയഷ�

ത�ാറാ�ി  കാ���ം  ബാ�്  പാ���ം  �കാര�ളള  നീ�ിയി��്  െപാ��െ��േ��താണ്.

റീക�സിലിേയഷ� പ�ികയി� ബാ�് അ�ൗ�് ന��ക� �ടി ഉ�െ��േ��താണ്.
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1-6   െപ�ഷ� ക�ാഷ് ��് - അപാകത

        െപ�ഷ�  ക�ാഷ്  ��ി�  െചലവ്  ഭാഗ�്  �കക�  േരഖെ����െ��ി�ം,  വരവ്  ഭാഗ�്  �കക�

േരഖെ����തായി കാ��ി�.  െപ�ഷ� അ�ൗ�ിേല�്  �ാ��� െച��തി�േവ�ി ജനറ� അ�ൗ�ി�

നി�ം പി�വലി�� �കക�െട കൗ��േഫായി�, െപ�ഷ� ക�ാഷ് ��ിെ� വരവ് ഭാഗ�് പതി�് �മതലെ��

ഉേദ�ാഗ�� സാ��െ���ി വ��.�ത�മായി എ�ാ കൗ��േഫായിലി�ം സാ��െ���ിയതായി കാ��ി�.

�ടാെത,  െപ�ഷ�  ക�ാ���ിേല�ം  ബാ�്  പാസ്  ��ിേല�ം  മാസാ���ളി�ം  വ�ഷാ���ി��ളള

നീ�ിയി��്  �കക�  െപാ��െ���ി  ഉ�രവാദി�െ��  ഉേദ�ാഗ��  സാ��െ���ിയതാ�ം

കാ��ി�.ഇതി�  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്(ന��  62  തിയതി  19.09.2022)  മ�പടി,ചില  മാസ�ളി�

അ�ൗ�് െസ�നി�നി�ം െപ�ഷ� അ�ൗ�ിേല�് �ക RTGS െച� ന���തിനാലാണ് ഈ മാസ�ളിെല

കൗ��  േഫായി�  ക�ാഷ്  ��ി�  പതി�  വ�വാ�  സാധി�ാെത  വ��ത്.ആയത്  ഇനി  �ത�  േരഖെ���ി

വ��താണ്  എ�്  മ�പടി  ന�കിയിരി��.ആയതിനാ�  ആവശ�മായ  എ�ാ  വിവര��ം  ഉ�െ���ി  രജി��

ആധികാരികമാ�ി ��ിേ��താണ്.

1-7   �ി�ിംഗ് & േ�ഷനറി ഇന�� ക�ാ���ി� േച��തി�� അപാകത

    ൈവദ�തി  വിഭാഗം  സമ��ി�  2020-21  വ�ഷെ�  വാ�ഷിക�ണ�ി�  �ി�ിംഗ്  &  േ�ഷനറി  ഇന�ി�

െചലവായ  �ക  1136911/-�പയായി  ഉ�െ���ിയി��.  ക�ാ���ി�  േച��  �ി�ിംഗ്  &  േ�ഷനറി

വിഭാഗ�ി�  െചലവഴി�  �ക  കണ�ാ�ിയേ�ാ�  5,09,400/�പ  മാ�മാണ്  ഉ�ായി��ത്.  വിശദീകരണം

ലഭ�മാ�ാനാവശ�െ��്  ന�കിയ ഓഡി�്  എ�ക�യറി�് (20/08.08.22) ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� നി�് 22.09.22ന്

ലഭി�  മ�പടിയി�  േവെറ  ഏെതാെ�  െചല�കളാണ്  ഈയിന�ി�  ഉ�െ���ിയത്  എ�തിെ�  വിവരം

ഉ�െ�ാ�ി� ന�കിയി��്. ഇത് വാ�ഷിക�ണ�മായി െപാ��െ����്. വിവിധ െസ��കളി� നി�ായി

�ി�ിംഗ്  &േ�ഷനറി  ഇന���ായി  െചലവഴി�  �ക  സംബ�ി�്  ക�ാ���ി�  �ത�മായി

േച��ാ��െകാ�ാണ്  ഇ�കാരം  ആശയ�ഴ���ാ��ത്.  ഈ  അപാകത  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�

��ിേ��താണ്.

1-8   ഇ.എം.ഡി/എസ്.ഡി (Vendors)രജി�� അപാകതക�
��� നഗരസഭ ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെല ഇ.എം.ഡി/എസ്.ഡി (vendors) രജി�� പരിേശാധി�തി� താെഴ പറ��
അപാകതക� കാ��.

1.  2020-21  വാ�ഷിക  കണ��കാരം  ഇ.എം.ഡി/എ�.ഡി  (vendors)  എ�യിന�ി��  വരവ്  െചല�ക�െട

വിശദാംശ�� താെഴ െകാ���.

�� ബാ�ി 10248569

വരവ് (െറസീ��് & േപെമ�് �കാരം) 344176

ആെക 10592745

െചലവ് (െറസീ��് & േപെമ�് �കാരം) 165872

നീ�ിയി��് (വേര�ത്) 10426873

നീ�ിയി��് (ബാല�സ് ഷീ�് �കാരം) 10564189
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വ�ത�ാസം 137316

    ബാല�സ് ഷീ�് �കാരം നീ�ിയി��ി� 137316/- �പ�െട വ�ത�ാസം കാ��.

2. േ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�ി�ി�.  വ�ഷം  തിരി�്  ര ജി�� എ���െ��ി�ം  ��ിരി�്,  വരവ്,

ആെക �ക, അ�ജ�്െമ�് എ�ിവ രജി�റി� േരഖെ����ി�.

3.  െഡേ�ാസി�്  തിരിെക ന�കിയതിെ� വിശദാംശ�� (െച�്  ന��,  വൗ�� ന��,  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�� ന��. &

തീയതി
�ക

രജി��

�മന��

4/02.02.2021 4700/- 571

5/02.02.2021 4700/- 572

5/02.02.2021 20200/- 577

5/02.02.2021 4540/- 626

6/02.02.2021 4540/- 614(a)

6/02.02.2021 4700/- 615

23/05.03.2021 10000/- 665

24/05.03.2021 10000/- 666

24/05.03.2021 8800/- 667

4. െഡേ�ാസി�് രജി�റി�, െഡേ�ാസി�ക�െട വിവരം ഇനം തിരി�് േരഖെ���ിയി�ി�. എ�ിെമ�് ന��/തീയതി,

���ി�െട േപര്  എ�ിവ േരഖെ���ിയി�ി�.ആയതിനാ� കാലഹരണെ�� �കക�െട വിവരം  ലഭ�മ�.  േ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.

േമ� അപാകതക� സംബ�ി� ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (നം.9/03.08.2022) അപാകതക� പരിഹരി��താണ് എ�്

മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�െ��ി�ം,  ആയത്  പരിഹരി�്  ഓഡി�്  കാലയളവി�  രജി��ക�  പരിേശാധന�്

ഹാജരാ�ിയി�ി�.  ബാല�സ്  ഷീ�്  �കാര��  നീ�ിയി��ിെല  വ�ത�ാസം  പരിഹരിേ���ം,  െഡേ�ാസി�്

രജി�റി� വിവര�� േരഖെ���ി യഥാവിധി ��ിേ���മാണ്.

1-9   �ിരനിേ�പ രജി�� - അപാകത

    �ിരനിേ�പ രജി�� വ�ഷാവസാനം േ�ാസ് െച��തായി കാ��ി�. ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷാവസാന�ം
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�ിരനിേ�പ രജി�� േ�ാസ് െച� ��ിരി�്,  ത�വ�ഷം നിേ�പി� �ക, പി�വലി� �ക, ത�വ�ഷം ലഭി�

പലിശ,  നീ�ിയിരി�്  എ�ീ  വിവര��  �ത�മായി  രജി�റി�  േച��്  ��ി��ി�.  �ടാെത,  ഒ�  ബാ�്

അ�ൗ�ി�  നിേ�പി�  �ക  കാലാവധി  ���ിയാ�േ�ാ�  ടി  ബാ�്  അ�ൗ�ി�  തെ�

�ന�നിേ�പി�കയാേണാ,  അേതാ  മ�  ബാ�്  അ�ൗ�കളി�  �ന�നിേ�പി�കയാേണാ  െച��ത്  എ�ീ

വിവര��  രജി�റി�  �ത�മായി  േരഖെ����ി�.ഇ�  സംബ�ി�്  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  (ന��  67  തിയതി

27.09.2022)  ന�കിയി��.  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ആവശ�മായ  എ�ാ  വിവര��ം  ഉ�െ���ി  രജി��

കാലിക�ം ആധികാരിക�മാ�ി ��ിേ��താണ്.

1-10   KSEB, EMC എ�ിവയി� െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�് ആയി ബാ�് ഗ�ാര�ി ന���തിന്
രജി�� ��ി��ി�.

    110  KV,  66  KV  സബ്  േ�ഷ�ക�െട  ൈവദ�തി  കണ��േവ�ി  െക.എസ്.ഇ.ബി.യിേല�ം  െച�കിട

ജലൈവദ�തി�െട  ഭാഗമായി  EMC  യിേല�ം  െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�്  ആയി  ബാ�്  ഗ�ാര�ിക�  ന���തായി

ഫയ�  നം.  E1-7859/16  �കാരം  കാ��.  ടി  �കക�  ഏത്  ബാ�കളി�  നി�ാണ്  ബാ�്  ഗ�ാര�ി

ന�കിയിരി��ത് എ�ം, അവ ����ത് സംബ�ി�ം അവ�െട പലിശ, അഡീഷണ� െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�്

ഇന�ി� അട�� �ക,  KSEB,  EMC എ�ിവയിേല�്  �ിരനിേ�പ�ി� നി�്  �ക മാ�ിയി��ത്,  ബാ�്

ഗ�ാര�ി  ക�ീഷ�,  ഓേരാ  വ�ഷേ��ം  ��ി��്,  നീ�ിയിരി�്  �ട�ിയവ  സംബ�ി�  വിവര��  അട�ിയ

രജി�� ഉ�രവാദി�െ�� ഉേദ�ാഗ�� സാ��െ���ി ��ി��ി�.  ഇ� സംബ�ി�്  ഓഡി�്എ�ക�യറി

(ന�� 78 തിയതി 1.10.2022) ന�കിയി��. ആയതിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. ആവശ�മായ എ�ാ വിവര��ം

ഉ�െ���ി രജി�� ആധികാരികമാ�ി ��ിേ��താണ്.

1-11   ശ�ള ബി�, ശ�ള ബി� രജി�� എ�ിവ പരിപാലി��തിെല അപാകതക�

    ��� നഗരസഭ ൈവദ�തി വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട 2020-21 സാ��ിക വ�ഷെ� ശ�ള ബി�, ശ�ള ബി�

രജി�� എ�ിവ പരിേശാധി�തി� താെഴ പറ�� അപാകതക� കാ��.

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

ഇ��ിെമ�് തിയതി, ജി.പി.എഫ് അ�ൗ�് ന��, ����ക� അ�വദി�ി�െ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ��

എ�ീ വിവര�െളാ�ം േരഖെ���ിയി�ി�.

2.െ�ാേമാഷ�  കി�ിയ  ജീവന�ാ��്  ആയതിെ�  വിവരേമാ,  ഏത്  തീയതി  �ത�  ഏത്  ത�ികയിേല�ാണ്

�േമാഷനായത്  എ�  വിവര�േളാ  േച��ാെത  ശ�ള�ി��  വ��നവ്  മാ�മാണ്  രജി�റി�

േരഖെ���ിയിരി��ത്.

3.ഓേരാ  മാസെ��ം  ശ�ളം  അ�വദി�തിെ��ം,ശ�ള�ി�  നി�ം  തിരി�ടവ്  നട�ിയതിെ��ം  വിവര��

അധികാരെ�� േമ�േദ�ാഗ�� പരിേശാധന നട�ി ,സാ��െ���ി ആധികാരികമാ�ിയി�ി�

4. ശ�ള ബി� രജി�റി� ���മായ വിവര�� ഉ�െ���ി കാലികമാ�ിയി�ി�

5.  ഓേരാ  മാസെ��ം  ശ�ള  ബി�ി�  െപ�ഷ�  േകാ��ിബ�ഷ�  ആയി  താെഴ  പറ��  �കക�
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േരഖെ���ിയി��്

മാസം �ക

ഏ�ി� 2020 853081

െമയ് 2020 839778

�� 2020 721589

�ൈല 2020 684166

ആഗ�് 2020 687986

െസ��ംബ� 2020 687210

ഒേ�ാബ� 2020 690356

നവംബ� 2020 671324

ഡിസംബ� 2020 683154

ജ�വരി 2021 680102

െഫ�വരി 2021 767221

മാ��് 2021 764151

ആെക 8730118

    എ�ാ�  േമ�  �കക�  ബ�െ��  ജീവന�ാ�െട  �തിമാസ  െമാ�  ശ�ള�ി�  നി�ം  പിടി��തിെ�

വിശദാംശ�� ശ�ള ബി�ി� കാണി��ി�.േമ� പറ� അപാകതക��് വിശദീകരണം ആവശ�െ��് ഓഡി�്

എ�ക�യറി  നം.  41/2020-21  തീയതി  :  29  .08.2022  ന�ിയി��  .  ശ�ള  ബി�  രജി�റിെല  അപാകതക�

പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം(ഓഡി�് എ�ക�യറി ന�� 41/2020-21 തീയതി :

29.08.2022 �മ ന�� 1-4 വെര�ളളത്),എ�.പി.എസ് �ീമി� ഉ�െ�ടാ� (1/4/2013ന് ��പ് ) ജീവന�ാ�െട

െപ�ഷ�  േകാ��ിബ�ഷ�  ആണ്  െമാ�മായി  ശ�ള  ബി�ി�  കാണി�ി�ളളെത�ം  ആയത്  ഡി�ാ��്െമ�്

അട��  വിഹിതം  ആയതിനാലാണ്  ജീവന�ാ�െടശ�ള�ി�  നി�ം  ഈടാ�ാ�െത�മാണ്  മ�പടി

ന�ിയിരി��ത്(ഓഡി�് എ�ക�യറി ന��. 41/2020-21 തീയതി : 29.08.2022 �മന�� 5)

    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%  ജീവന�ാ�െട  �തിമാസ  െമാ�

ശ�ള�ി� നി�ം പിടി�് ടി �ക െപ�ഷ� വിഹിതമായി െസ��� െപ�ഷ� ഫ�ി� ഒ�േ��താണ്.

ശ�ളബി� രജി�റി� എ�ാ വിവര��ം ഉ�െ���ി കാലികമാ�ി സാ��െ���ി ��ിേ��താണ്.

1-12   െത��വിള�് പരിപാലന�ിെ� ഭാഗമായി േക�വ�/ഉപേയാഗ�ന�മായ ഉപകരണ��
സംബ�ി� വിവര�� േരഖെ���ി ��ി��ി�.

    സ��ാ� ഉ�രവ്  (എം.എസ്.)  ന�� 13/97 പവ� ഡി�ാ��െമ�്  തീയതി :  23.03.1997 ഖ�ിക 4 �കാരം
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േകടായ/ഉപേയാഗ�ന�മായ  ഉപകരണ��  വിദ���ി  േബാ�ഡ്  തേ�ശസ�യംഭരണ  �ാപന�െള  തിരിെക

ഏ��ിേ��താെണ�്  നി�േ�ശി�ി��്.  ���  നഗരസഭ  �േദശ�്  നഗരസഭ�െട  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  തെ�

െത��വിള�്  പരിപാലനം  നട��തിനാ�  2020-21�  ��ത  ഉപകരണ��  ൈകകാര�ം  െച�തിെ�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�വാ� ഓഡി�്  എ�ക�യറി  ന��.  64/2020-21.  തീയതി:  22.09.2022  �കാരം  ൈവദ�തി

വിഭാഗം  അസി��്  െസ��റിേയാട്  ആവശ�െ��ി��.  �ടാെത  േക�വ�  ഉപകരണ��  സംബ�ി�  വിവരം

േരഖെ���� രജി�� ��ി�ി�െ��ി� അത് പരിേശാധന�് ഹാജരാ�വാ�ം േമ��റ� എ�ക�യറി �കാരം

ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം  മ�പടി  ലഭ�മാ�കേയാ  രജി��  പരിേശാധന�്  ഹാജരാ�കേയാ  െച�ി�ി�.  െത��

വിള�്  പരിപാലന�ിെ�  ഭാഗമായി  േക�  വ�/  ഉപേയാഗ�ന�മായ  ഉപകരണ��  സംബ�ി�  കണ�ക�

ത�ാറാേ���ം ആയത് ഓഡി�ി� സമ��ി�ാ�ളള നടപടി�ം സ�ീകരിേ��താണ്.

1-13   വാ�ഷിക കണ�ി� കറ�് അ��ിെല �കക� ഉ�െ���ിയതിെല�ം ഇം��്
ന�കിയതിെല�ം അപാകതക�

     2020-21 െല വാ�ഷിക കണ�ിെല ഒരിനമായി ഇം��് അഡ�ാ�സ് അ�ൗ�ി� നി�ം താെഴ ന�ിയിരി��

ജീവന�ാ��് അഡ�ാ�സ് �ക ന�കിയിരി��തായി കാ��.

�മ

ന��
ജീവന�ാരെ� േപര് ന�ിയ �ക

1. �ീ.ജയരാജ്.െക.എ�. 10,000/-

2. �ീ.ഷമീ�.എ�. 75000/-

3. �ീ.ൈഷ�.എം.വി. 5000/-

4. �ീ.�ാ�സിസ്. പി.എ�്. 25000/-

5. �ീ.നിഖി�.ബി. 81000/-

6. �ീ.െക.പി.മ�. 37000/-

    ഇം��് �ക�െട പരിധി എ�യാണ് എ�ം, ഇം��് അ�വദി�തിെ� ഉ�ര�ം, �ീ.െക.പി.മ�വിന് ഇം��്

അ�വദി�ാനിടയായ  സാഹചര��ം  വ��മാേ��താെണ�ം  ക�ാഷ്  ��ി�  ��ത  �ക  ഉ�െ��ി�ി�  എ�

�ചി�ി�ം  3.07.2022�  ന�ിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  ന��-3/20-21�ം,  02.08.2022  െല  8/20-21  ഓഡി�്

എ�ക�യറി�ം ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� �ീ.െഷമീ�, �ീ.െക.എ�. ജയരാജ് എ�ീ അസി��് എ�ിനീയ�മാ��

മാ�മാണ്  ഇം��്  നലികിയി��ത്  എ�ം  ബാ�ി  �കക�  അഡ�ാ�സ്  ഇന�ി�  ന�ിയതാണ്  എ�ം

അറിയി�ി��്.  �ട���  വാ�ഷിക  കണ�കളി�  ആയ�  തരം  തിരി�്  ര�  െഹ�കളിലായി

േരഖെ����താെണ�ം  2015  െമയ്  14  �  േച��  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  എ��െപ��്  അൈഡ�സറി  ക�ി�ി

േയാഗതീ�മാനം ന��-12 �കാരം 16.09.2015 െല 114-ാം ജനറ� കൗ�സി� തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി�

25000/-  �പയാണ്  ഇം��ിെ�  പരിധിെയ�ം  േമ�  മ�പടിയി�  പറ��.  മ�പടിേയാെടാ�ം  ലഭ�മാ�ിയ

േ��്െമ�ി�  േമ��റ�  ജീവന�ാ��  ന�ിയ  ഇം��്  അഡ�ാ�സ്/അഡ�ാ�സിെ�  വിശദാംശ��  �വെട
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േച���.

�മ

ന��
ജീവന�ാരെ� േപര് തീയതി

അഡ�ാ�സ്

�ക

അഡ�ാ�സ് രജി��

�കാരം �ക അ�ജ�്

െച� തീയതി

1. �ീ.ജയരാജ്. െക.എ�. 66/16.02.2021 10,000/- അ�ജ�് െച�ി�ി�

2. �ീ.ഷമീ�.എ�

13.04.2020,

21.07.2020,

14.09.2020,

11.11.2020,

10.03.2021

75,000/-

14.09.2020�  അ�വദി�

5,000/- �പ 25.01.2021�ം

14.09.2020�  അ�വദി�

7,500/-�പ  16.04.2021�ം

അ�ജ�്  െച�ി��്.

എ�ാ�  േമ�ടി  �ക  ��

മാസ�ാലയളവി��ി�

അ �ജ�്  െച�ി�ി�.

ബാ�ി  12500/-  �പ

അ�ജ�് െച�ി�ി�.

3. �ീ.ൈഷ�.എം.എ�. 26.03.2021 5,000/-
26.07.2021നാണ്

അ�ജ�് െച�ി��ത്.

4. �ീ.�ാ�സിസ്.പി.എ�്.
29.09.2021

08.02.2021

5000/-

20000/-

5,000/-�പ  അ�ജ�്

െച�ി�ി�.  20,000/-�പ

5.07.2021നാണ്  അ�ജ�്

െച�ത്.

5. �ീ.നിഖി�.ബി.

14.09.2020

30.01.2021

8.02.2021

18.02.2021

81,000/-

16,000/-, 6,000/-, 33,600/-

30.01.2021�  എ��ത്

അ�ജ�്  െച�ത്

16.04.2021  നാണ്

അ�ജ�് െച�ി��ത്.

6,300/-,  17,800/-

09.02.2021�  എ��ത്

09.09.2021  നാണ്

അ�ജ�് െച�ി��ത്.

30,200/-  �പ  അ�ജ�്

െച�ാ�  ബാ�ി

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

29 of 163 08/11/22, 2:17 pm



നി���.

6. െക.പി.മ�
31.12.2019

27.02.2020
37000/-

20,000/-അ�ജ�്

െച�ി�ി�.  17,000/-  �പ

27.02.2020�  എ��ത്

29.07.2022നാണ്

അ�ജ�് െച�ി��ത്.

    PDS-2152/14ാം ന�� ഫയ� �കാരം 20,000/-�പ�ം PDS-6885/18 ഫയ� �കാരം 14,000/-�പ�ം േസാളാ�

�ാ�്  �ാപി��തി�  ബ�െ��്  �ാ�ക�ം  േകബി�  േലയിംഗ്  വ��ക�ം  നട��തി�ം,  ജലൈവദ�ത

പ�തിക�െട  �ലസ��ശന�ിനായി  ഡി.എഫ്.ഒ  െയ�ം  സംഘ�ിെന�ം,  പ�തി�ാവശ�മായ  േഫാറ�്

ലാ�ിെന��ി  സ�േ�  നട��  െക.എസ്.ഇ.ബി  അസി��്  എ�ിക��ീവ്  എ �ിനീയെറ  കാണി��തി�

െകാ�േപാ��  യാ��മായി  അഡ�ാ�സ്  അ�വദി�ി��താ�ം  ��ത�  �ക  െചലവഴി�ി��ത്  അ�ജ�്

െച��തിന് ബി�ക� സഹിതം PWD �ാ�ിംഗ് ക��ിയി� വ�് പാ�ാ�ി കൗ�സിലിെ� പരിഗണി��തി�

ന�കിയതായി  മ�പടിയി�  പറ��.  ഈ  വിഷയ�ി�  കൗ�സി�  എ��  തീ�മാനം  നാളി�വെര  ഓഡി�ി�

ഹാജരാ�ിയി�ി�.  ��ത അഡ�ാ�സ്  ലഭി� ഉേദ�ാഗ�� േപ� േച��ാെതയാണ്  മറപടി  ലഭ�മാ�ിയി��ത്.

എ�ക�യറിയി�  ആരാ�ി��  �കയി�  ��ത  �ക  െപ��മി�.  േസാളാ�  �ാ�്  �ാപി��  �വ ൃ�ി

���ീകരി�ക�ം,  ജലൈവദ�ത  പ�തി  ബ�മാനെ��  ഇല�ിസി�ി  റ�േല�റി  ക�ീഷ�  അ�മതി  ന�ാ�

സാഹചര��ി�ം നാളി�വെര അഡ�ാ�സ് അ�ജ�് െച�ാ� നടപടി ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�. പലിശ സഹിതം

�ക തിരി�പിടി��തി� നടപടി സ�ീകരി�േ��താണ്.

    േകരള  ഫിനാ�ഷ�� േകാഡ്  ആ��ി�ി� 99  �കാര�ം,  4.10.2011  െല ജി.ഒ.(പി)  419/2011/fin.  �കാര�ം

അഡ�ാ�സ് എ��് ��മാസ�ിനകം അ�ജ�് െചേ���ം, അ�ാ�പ�ം അഡ�ാ�സ് എ�� തീയതി �ത�

�ക  തിരി�ട���  വെര  18%  പലിശ  നിര�ി�  ജീവന�ാരനി�  നി�ം  തിരിെക  ഈടാേ��താെണ�ം

നി��ഷി�ി��്.

“  ഇം��്  അഡ�ാ�സ്”  എ�  െഹ�ി�  േച��്  ഇം��്  �ക  ന�ിയത്  അസി��്  എ�ിനീയ�മാ��്

മാ�മാെണ�ം  25,000/-�പയാണ്  കൗ�സി�  തീ�മാന�കാരം  ഇം��ിെ�  പരിധിെയ�ം  മ�പടിയി�

േരഖെ���ിയിരി��. അ�കാരം ഒ� അഡ�ാ�സ് ന��തിെന��ി 2007െല േകരള �നിസി�ാലി�ി (അ�ൗ�്സ്)

��സിേലാ,  േകരള  ഫിനാ�ഷ��  േകാഡിേലാ  �തിപാദി�ി�ി�.  േകരള  ഫിനാ�ഷ��  േകാഡ്  ചാ���  V  �

െപ�മന�്  അഡ�ാ�സ്  ന��തി��  നിയ�ണ  ച���  ��  95  �ത�  98  വെര�ം  ��  99  �  �േത�ക

ഉേ�ശ��ിനായി താ�ാലിക ���� ന��തിെന �റി�ം �തിപാദി���്.േകരള �നിസി�ാലി�ി (അ�ൗ�്സ്)

��സ്  �� 31  �ം  അഡ�ാ�സിെന �റി�്  �തിപാദി���്.  ആയതി� �കാരം  സ��ാരിെ��ം,  അ�ൗ��്

ജനറലിെ��ം അംഗീകാരേ�ാ��ടി വ��് തലവനാണ് െപ�മന�് അ ഡ�ാ�സ് തീ�മാനി�േ��ത്. േമ��റ�

ച��െളാ�ം പാലി�ാെതയാണ് ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� അഡ�ാ��ം ഇം��ം ന�ിയതായി കാ��ത്.

    ഓേരാ �ാവശ��ം �ക അ�വദി�േ�ാേഴാ, �ക റീൈവസ് െച�േ�ാേഴാ സ��ാ� അ�മതി വാേ��താണ്.
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െപ�മന�്  അഡ�ാ�സ്  �ടാെത  �േത�ക  ഉ�രവി�ാെത  ഇം��്  �ക  ഇ�യധികം  ന�വാേനാ,  ഓേരാ

ജിവന�ാര�ം �േത�കം ന�വാേനാ സാധി�ി�. ഓേരാ വ�ഷ�ം, ഏ�ി� 15ന് െപ�മന�് അഡ�ാ�സ് ൈകവശം

വ�ിരി�� ഉേദ�ാഗ�� അ�ൗ��് ജനറലിന് അ�്േനാള��െമ�് അയ�േ��താണ്. േമ��റ� ച���െട

അടി�ാന�ി�  െപ�മന�്  അഡ�ാ�സ്  അ�വദി�േ��ത്  ഡയറ��  ഓഫ്  അ�ബ�  അഫേയ�്

ആണ്.ഇം��ിന�ി� ഓേരാ  ഓഫീസിെ� �വ��ന സ�ഭാവ�ിെ� അടി�ാന�ി� ഒ� �ക ഓഫീസിെല

െച�ി� ��ി�ക�ം വളെര അത�ാവശ� സ��ഭ�ളി� െച�്/ഡി.ഡിയായി ന�േക�തി�ാ� സാഹചര��ി�

�ക െചലവഴി�േ���ം ആയ� പി�ീ� റീ��് െചേ���മാണ്. എ�ാ� ഇവിെട താ�ാലിക അഡ�ാ�സ് �ക

ൈകകാര�ം െച�� അേത രീതിയി� തെ�യാണ് ഇം��് �ക ൈകകാര�ം െച��തായി കാ��ത്. ആയതിനാ�

േമ�  നടപടി�മ�െളാ�ം  പാലി�ാെത  നിയമവി��മായി  �ക  െചലവഴി�  ഉേദ�ാഗ��മാരി�  നി�ം  പലിശ

സഹിതം �ക ഈടാേ��താണ്. അഡ�ാ�സിന�ി� അ�ജ�് െച�ാ� ബാ�ി നി��� 77,700/- �പ�ം,

സമയപരിധി��ി� അ�ജ�് െച�ാ� ഉേദ�ാഗ�രി� നി�ം 18% പിഴപലിശ സഹിതം ഈടാ�ാ�� നടപടി

സ�ീകരിേ���മാണ്.

1-14   ശ�ള ബി�കളിെല �കക� വാ�ഷിക കണ�മായി െപ��െ���ി�

1. ��� നഗരസഭ ൈവദ�തി വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട 2020-21 സാ��ിക വ�ഷെ� ശ�ള ബി�കളി� നി�ളള

GIS,SLI,  LIC,  Covid  Fund  19  എ�ിവ�െട  പിടി�്  ഒ�േ��  �ക�ം  അ�ൗ�്സ്  �കാര�ളള  �ക�മായി

െപാ��െ���ി�.വിശദാംശ�� �വെട േച���.

Ledger  Head

in Accounts

ശ�ളബി�കളി�  നി�്

റി�വ� െച� �ക

അ�ൗ�്സ്

�കാര�ളള �ക
വ�ത�ാസം

GIS 220250 220050 200

SLI 703592 703090 502

LIC 1550933 1548920 2013

Covid 19-Fund 6191735 6182615 9120

GPFLOAN 3330484 3325734 4750

GPF SUP 5359000 5356500 2500

2.  അ�ൗ�്സ് �കാര�ളള Grade promotion arrear,  Pay revision arrear  എ�ീ െചല� െഹ�കളിെല �ക�ം

വൗ�� �കാര�ളള �ക�മായി വ�ത�ാസം കാ��.

Ledger Head in

Accounts

വൗ��

�കാര�ളള �ക

അ�ൗ�്സ്

�കാര�ളള �ക
വ�ത�ാസം

Grade promotion

arrear
1569377 1690655 121278
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Pay Revision

arrear
15781750 15589080 192670

    VRNo/2/2.09.2020 �കാരം േജാ�സ�.പി.എഫ്.(OR) ന് െ�ാേമാഷ� അരിയറായി 71392�പ (െച�്.ന��-

537245/2.9.2020)  ന�ിയതായി  കാ��.  എ�ാ�  ഈ  �ക  Grade  promotion  arrear  Ledger  �

ഉ�െ��ി�ി�ാ�താ�ം പകരം മെ�ാ� �ക, 192670 �പ ഉ�െ��താ�ം കാ��.

3.     അ�ൗ�്സ്  �കാര�ളള  salary  എ�  െഹഡിെല  െചലവ്  �ക�ം,  വൗ��  �കാര�ളള  �ക�ം,  സാലറി

െല�ജറിെല �ക�മായി െപാ��െ���ി� .

വൗ���കാര�ളള

�ക

െല�ജ� �കാര�ളള

�ക

അ�ൗ�്സ്

�കാര�ളള �ക

78676892 78673892 78548487

4.വൗ��  ന��  56/10-02-21-67938/-  (537337-10/02/21)  �കാരം  �േര�ബാ�.S  (OR))ന്  ശ�ളം

അ�വദി�ി�ളളതായി കാ��.എ�ാ� ഈ �ക ശ�ളഫയലി� േരഖെ���ി കാ��ി�.

    േമ� പറ� അപാകതക��് വിശദീകരണം ന�കണെമ�ാവശ�െ�� െകാ�് ന�ിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി �്

(86  /2020-21  തീയതി  11.10.2022)  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.അ�ൗ�ിംഗ്  ച��� �ത�മായി  പാലി�  െകാ�്

അതാ� െചല� െഹ�കളി� െചലവ് �കക� േരഖ��േ���ം ആയ��കാരം വാ�ഷിക കണ�് ത�ാറാ�വാ�

��ിേ��താണ്.

1-15   ൈഹെട�ഷ� സ�ചാ�ജ്, കള�� ചാ�ജ് വരവ് െചലവ് വിവരം അ�ൗ�്�മായി
െപാ��െ���ി�

ഫയ� ന�� ഇ 4 – 5760/07

    േകരള ഇല�ിസി�ി സ�ചാ�ജ് (െലവി ആ�് കള��) ��സ് 1992 �കാരം ൈഹെട�ഷ� ഉപേഭാ�ാ�ളി�

നി�ം ഇല�ിസി�ി  ചാ��ിേനാെടാ�ം  ഒ� �ണി�ിന്  2.5  ൈപസ നിര�ി� സ�ചാ��്  ഈടാ�ി  ആയതി�

നി�ം 1% കള�� ചാ��്  �റവ്  െച�്  ൈവദ�തി  വിതരണ വിഭാഗം  ഗവ.�ഷറിയി� അടവാേ���ം �ഷറി

ചലാ�  ഇ��െപ�ിംഗ്  ഓഫീസ��്  ന�േക��മാണ്.  ���  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�  നി�ം

ൈഹെട�ഷ� ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം സ�ചാ�ജ് �ക ഈടാ�ി തി�വന��രം ഇല�ി�� ഇ��െപ�റിേല�്

ന�കിവ��. �ക ൈക��് വിവരം ലഭ�മാ�ണെമ�് ൈവദ�തി വിഭാഗം ആവശ�െ�� കാ��െ��ി�ം ൈക��്

രസീതി  വിവരം  ഫയലി�.  2020-21  സാ��ിക  വ�ഷം  ൈഹെട�ഷ�  സ�ചാ�ജ്  ഇന�ി�  8,77,359/-

തി�വന��രം ഇല�ി�� ഇ��െപ�റിേല�് നഗരസഭ ൈവദ�തി വിഭാഗം അടവാ�ിയി��്. ആയതിെ� ൈക��്

വിവരം ലഭ�മാേ��താണ്.

    2020-21 സാ��ിക വ�ഷം വൗ�� �കാര�� ൈഹെട�ഷ� സ�ചാ�ജ്, കള�� ചാ�ജ് വരവ് െചലവ് �ക
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അ�ൗ�്സ് �കാര�� വരവ് െചല�മായി വ�ത�ാസെ���. 2020-21 സാ��ിക വ�ഷം ��� േകാ��േറഷ�

ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�  നി�ം  ഇല�ി��  ഇ��െപ�േറ�ിേല�്  സ�ചാ�ജ്  അടവാ�ിയതിെ�  വിവരം  താെഴ

േച���.

മാസം
അടവാ�ിയ

സ�ചാ��് �ക
കള�� ചാ�ജ് വൗ�� ന��/തിയതി

02/2020

03/2020

04/2020

215725 2179.04 45/27.05.2020

05/2020 59191 597.89 59/23.06.2020

06/2020 57003 575.79 13/10.08.2020

07/2020 58802 593.96 76/27.08.2020

08/2020 63087 637.25 88/30.09.2020

09/2020 61028 616.45 12/05.11.2020

10/2020 67973 686.60 54/27.11.2020

11/2020 69184 698.83 58/31.12.2020

12/2020 72906 736.43 03/1.02.2021

01/2021 79082 798.81 84/24.02.2021

02/2021 73378 741 70/26.03.2021

ആെക 877359 8862.05

വൗ��ക�  �കാരം  2020-21  സാ��ിക  വ�ഷം  ൈഹെട�ഷ�  സ�ചാ�ജ്  ഇന�ി�  8,77,359/-  �പയാണ്

െചലവഴി�ി��ത്  എ�ാ�  Receipt  and  Payment  �കാരം  ൈഹെട�ഷ�  സ�ചാ�ജ്  െചലവ്  �ക  8,85,423/-

�പയാണ്.  അ�ൗ�്സ്  �കാര��  കള��  ചാ�ജ്  വരവ്  8064/-  �പ  �ടി  ഉ�െ���ിയാണ്  Receipt  and

Payment �കാരം ൈഹെട�ഷ� സ�ചാ�ജ് െചലവ് േരഖെ���ിയിരി��ത്.

വൗ�� �കാരം കള�� ചാ�ജ് വരവ് 8862.05 �പയാെണ�ി�ം അ�ൗ�്സ് �കാര�� വരവ് 8064/- �പയാണ്.

യഥാ��  വരവ്  െചലവി�  നി�ം  വ�ത��മായി  വാ�ഷിക  കണ�ി�  �ക  േരഖെ���ിയതിന്  വിശദീകരണം

ആവശ�െ��  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  (ന��  26  /17.08.2022)  കള��  ചാ�ജ്  �കയായ  798.50  �പ

ഉ�െ���വാ� വി�േപായതാെണ�് മ�പടി ലഭി�.അപാകത പരിഹരി�് �ക �മീകരിേ��താണ്.യഥാ�� വരവ്

െചല�ക� ഉ�െ���ി വാ�ഷിക കണ�് ത�ാറാ�വാ� ��ിേ��താണ്.

1-16   െഫ�ിവ� അഡ�ാ�സ് റി�വറി രജി�റിെല �ക അ�ൗ�്സിെല െഫ�ിവ� അഡ�ാ�സ്
റി�വറി �ക�മായി െപാ��െ���ി�.
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        2020-2021  സാ��ികവ�ഷ�ി�  ഓണം  െഫ�ിവ�  അഡ�ാ�സ്  ഇന�ി�  9,45,000/-  (15000x63)

അ�വദി�ി��.  െഫ�ിവ�  അഡ�ാ�സ്  രജി��  �കാരം  9,33,000/-  �പ  തിരി�്  ഈടാ�ിയി��്.  എ�ാ�

2020-2021 വ�ഷെ� അ�ൗ�്സി� െഫ�ിവ� അഡ�ാ�സ് വരവ് 9,30,000/- �പ ആയാണ് കാണി�ിരി��ത്.

െഫ�ിവ� അഡ�ാ�സ് രജി�റിെല വരവ് �ക�ം അ�ൗ�്സിെല ഓണം െഫ�ിവ� അഡ�ാ�സ് വരവ് �ക�ം

ത�ി�ളള വ�ത�ാസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ണെമ�് ആവശ�െ�� െകാ�് ഓഡി�് എ�ക�യറി (നം. 48/2020-21

തീയതി  :  13.09.2022)  ന�കിയി��.  െഫ�ിവ�  അഡ�ാ�സ്  വരവ്  �കയി�  കാ��  3000  �പ�െട

വ�ത�ാസ�ി�  കാരണം  ടി  �ക  സാലറി  െഹഡി�  ഉ�െ���  െകാ�ാെണ�ം,  േമ�  അപാകത  െതാ���

സാ��ികവ�ഷ�ി�  തി��ിയി�െ��ം,  മരണെ��  �ീ.  �സാദ്.എസ്  എ�വരി�  നി�ം

ഈടാേ��ിയി��  �ക  (12000/-)  ടിയാെ�  െട�മിന�  സറ�റി�  നി�ം  തിരിെക  ഈടാ��തി�ളള

�മീകരണ��  നട�ിയി�െ���ളള  മ�പടിയാണ്  ലഭ�മാ�ിയിരി��ത്.  വരവ്-െചലവ്  സബ്  െല�ജ�ക�

ത�ാറാ�േ�ാ� േമ� അപാകതക� ആവ��ിരി�ാതിരി�ാ� ന�കിയ െഫ�ിവ� അഡ�ാ�സ് �ക ���മാ�ം

തിരിെക ഈടാ�ി േരഖക� ഹാജരാേ��താണ്.

1-17   ൈവദ�തി േപാ�ക� െറ�ിന് ന�കിയതിെല അപാകതക�

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

വിവിധ �ാപന���് ന�കി വ��. 2020-21 സാ��ികവ�ഷം ൈവദ�തി േപാ�ക� െറ�ിന് ന�കിയതി�

ക� അപാകതക� താെഴ േച���.

1.  GO(MS)  No.5/2000/PD  dt.  27.03.2000  ഉ�രവ്  �കാരം  േകബി� ഓ�േറ�ിംഗ്  �ാപന���്  അ�മതി

ന���തിന്  ഇല�ി��  ഇ��െപ�േറ�്  വ��ിെ�  പരിേശാധന�ം  സാ��പ��ം  മാനദ�മായി

നി�യി�ി��്. എ�ാ� േകാമ�് സാ�് വിഷ� േകബി� െന�് വ��്, GDS േകബി� ടി.വി & ഇ��െന�് സ��ീസ്

എ�ീ  �ാപന�ളി�  നി�ം  ഇല�ി��  ഇ��െപ�േറ�ി�  നി��  �വ��നാ�മതി  സാ��പ�ം

ഉറ�ാ�ിയി�.

    GDS േകബി� ടി.വി & ഇ��െന�് സ��ീസ് എ� �തിയ �ാപനം േകബി� ടി.വി സ��ീസ് ന ട��തി��

അ�മതി�ായി  16.05.2020  ന്  ആദ�മായി  അേപ�  സമ��ി�ക��ായി.  14.09.2020  െല  കൗ�സി�

തീ�മാന�കാരം 100 ഇല�ി�� േപാ�ക� ഉപേയാഗി��തിന് അ�വാദം ന�കി. 6.10.2020 � �ാപന�മായി

കരാ� ചമ�ക��ായി. ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡിെ� 18.10.2002 െല ഉ�രവ് �കാരം ൈവദ�തി േപാ�കളി� �ടി

േകബി�ക�  വലി��തിന്  B.ONo.(FB)  1421/2002(CP/R&p/plg.v/CableTV/2002)TVM  തീയതി  18.10.2002

ന��  മാ��നി�േ�ശം  �റെ��വി�ി��്.  മാ��നി�േ�ശമ�സരി�്  ഉപേയാഗി��  ഉപകരണ��െട  ലി�്,

േകബി�ക� വര�� രീതി,  േകബി�ക�െട െമയി�ന�സ് രീതി എ�ിവ പരിേശാധി�്  അതാത് ജി�ാ ഇല�ി��

ഇ��െപ�റി� നി�ം അംഗീകാരം വാേ����്. എ�ാ� ഇ��െപ�േറ�ി� നി�� അ�മതി ഉറ�ാ�ാ�

GDS  േകബി�  ടി.വി  &  ഇ��െന�്  സ��ീസ്  എ�  �ാപന�ിന്  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  അ�മതി

ന�കിയെത�െനെയ�്  ആവശ�െ��  ന�കിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  നഗരസഭ  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  മ�പടി

ന��ക��ായി�. സ��ാ� നി�േ�ശ���് വിേധയമായി �വ��നാ�മതി ന��വാ� ��ിേ��താണ്.
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2. ഫയ� ന�� : ED1-414/20

2020-2021സാ��ിക  വ�ഷ�ി�  1704  ഇല�ി��  േപാ�ി�െട  േകബി�  വലി�്  േകബി�  ടി.വി  സ��ീസ്

നട��തി��  അ�മതി�ായി  21.01.2020  ന്  േകരളവിഷ�  സമ��ി�  അേപ�യി�  േപാ�്  ഒ�ിന്

468.512+GST  എ�  നിര�ി�  �ക  ഈടാ�വാ�  27.08.2020  െല  കൗ�സി�  തീ�മാനി�ി���ം  �ട��്

(468.512x1704 +18%GST +1%Cess)  9,50,030/-�പ പിഴപലിശയട�ം അടവാ�വാ� ED1-414/2020 തിയതി.

14.09.2020 ക�് �കാരം ആവശ�െ��ി���്. 10,05,001/- �പ പിഴ പലിശയട�ം അടവാ��തി�പകരം ഐ.ടി

ടി.ഡി.എസ്  2% (468.512*1704)  798344.45x2%=15,967)  �റ�്  9,89,034/-  �പ മാ�മാണ്  8588/23.09.2020,

8615/25.09.2020ന�� ചലാ� �കാരം അടവാ�ിയിരി��ത്. േമ� �ാപന�ിന് ടി.ഡി.എസ് �ക �റവ് െച�്

െകാ��തിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ാ� ആവശ�െ�� ന�കിയ ഓ ഡി�് അേന�ഷണ�ിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. �റവ്

�ക 15,967/- �പ തിരിെക ഈടാ�വാ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3.  ���  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  5653  ൈവദ�തി  േപാ�ക�  േകബി�  ടി.വി  സ��ീസ്

നട��തിനായി ഏഷ�ാെന�്  സാ�ൈല�് ക��ണിേ�ഷ� ലിമി�ഡ് എ� �ാപന�ിന് ഒ� േപാളിന്  447.22

�പ നിര�ി� 14.09.2020 െല 23-ാം ന�� കൗ�സി� തീ�മാന�കാരം നി�യി�് ന�കിയി��താണ്.എ�ാ�

ഈ �ാപന�മായി  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  കരാ�ട�ടി  ചമ�ി�ി�.  5653  േപാ�ക�െട വാടക ,  GST,  Cess,  എ�ിവ

ഉ�െ�െട  30,08,481/-  �പ  നി�യി�്  ഇ.ഡി1-7613/19  തിയതി.  24.09.2020  ന�റായി  ഡിമാ�്  േനാ�ീസ്

ന�കിെയ�ി�ം  ബ�.േകരള  ൈഹേ�ാടതി�െട  WP(C)No.25574/2020(v)  തി.26.11.2020  ന��  ഇട�ാല

ഉ�രവിെന �ട��് 26,23,557/- �പയാണ് അടവാ�ിയി��ത്.

    േകാടതി  ഉ�രവിെന �ട��്  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ� ഡിമാ�്  �കയി� നി�ം �റവായി�ാണ്  ഏഷ�ാെന�്

സാ�ൈല�് ക��ണിേ�ഷ� ലിമി�ഡ് �ക അടവാ�ി വ��ത്. ഇ�കാരം ഡിമാ�് �കയി� നി�ം വ�ത��മായി

�ക  അടവാ�ിയതിെ�  വിവരം  വ�ഷം  തിരി�്  ലഭ�മാ�ാ�  ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം  ആയത്  ലഭ�മാ�ിയി�.

�ടി�ിക വിവരം ത�ാറാ�ി ��ിേ���ം �ക ഈടാ�വാ� ൈവദ�തി വിഭാഗം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട

ത��ിതി വിവരം അറിയിേ���മാണ്.

4.െസക�രി�ി  രജി��  പരിേശാധി�ത്  �കാരം  2020-21  സാ��ിക  വ�ഷം  KFON  എ�  �ാപന�ിന്  749

േപാ�കളി�െട  േകബി�  വലി��തിന്  അ�മതി  ന�കിയതായി  കാ��.  അ�മതി  ന�കിയ  ഫയ�

പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��്  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�റി�്  ന�കിെയ�ി�ം  ഫയ�  പരിേശാധന�്

ലഭ�മാ�ക��ായി�.  ഫയ�  ഹാജരാ�ാ�തിനാ�  ഈ  ഇന�ി��  വരവിെ�  �ത�ത  ഉറ�ാ�ാനായി�ി�.

(ഓഡി�് അേന�ഷണം നം. 42/20-21/ തി.02.09.2022 ).

1-18   പരിശീലന�ിെ� അഭാവം

േക� സ��ാ� 12.02.2005-� വിളംബരെ���ിയ േദശീയ ൈവദ�തി നയ�ിെ� ഖ�ിക 5.11-�, 2003 െല

ഇലക് �ിസി�ി  നിയമ�ിെ�  ആവി�ഭാവേ�ാെട  ആവിഷ് കരി�െ��  �തിയ  പരിഷ് �ാര  ച��ടി�,  ൈവദ�തി

വ�വസായ�ിന് ശരിയായ പരിശീലനം ലഭി� മ�ഷ� വിഭവേശഷി�െട അനിവാര�തെയ സംബ�ി� പരാമ�ശ��്.

അതിനാ�,  ൈവദ�ത  േമഖല  ആവശ�െ���  തര�ി�  ന�  നിലയി�  പരിശീലി�ി�െ��  മ�ഷ�  വിഭവേശഷി
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ലഭ�മാ�ാ�  കഴി��  തര�ി�  അടി�ാന  സൗകര���  വ��ി�ി��തിന്  േയാജി�  �വ��ന��

നടേ���െ��ം  ൈവദ�തി  വിതരണം,  നിയ�ണം,  വ�ാപാരം  എ�ീ  േമഖലകളി�  പരിശീലന�ി��

അടി�ാന  സൗകര���  �ാപി��തിന്  വ�വസായം  �േത�ക  ��  ന�േക��െ��ം  നയം

വ��മാ���്.  ൈവദ�ത  േമഖലയിെല  പരിശീലന�ിെ�  �ാധാന�മാണ്  േദശീയ  ൈവദ�തി  നയം

�ഖ�ാപി��ത്.

    േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെല  പരിശീലന  നയ�മായി  ബ�െ��്  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി

നം.2/26.7.2022 -ന് താെഴ �റ�ം �കാര�� മ�പടിയാണ് ലഭി�ത്.

1

േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ി�  എെ��ി�ം

പരിശീലന നയം �പീകരി�ി�േ�ാ?

KSEBL-െ�  Regional  Power  Training  Institute-മായി

സഹകരി�ാണ് പരിശീലനം ന���ത്.

2
ഉെ��ി� പി��ട�� േപാ��

പരിശീലന നയം എ�ാണ്?

സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ��് അതാത് േമഖലയിെല

വിദ��െട  പരിശീലനം  ലഭ�മാ�ി  േസവനം

�ണനിലവാര��താ���  �േഖന  ൈവദ�തി  വിഭാഗ

�ിെല സാേ�തിക വിഭാഗ�ി� ആവി�രി�� �തിയ

പ�തിക�  അെ��ി�  �വ��ന  േമഖലയിെല

നവീകരണ��  സംബ�ി�്  നിര�രമായ  ലഭ�ത  ഉറ�

വ��ക.

3

2020-21  സാ��ിക  വ�ഷ�ി�

ന�കിയ  പരിശീലന��െട

വിശദവിവരം,  പെ���

പരിശീലനാ��ിക�െട  എ�ം

�തലായ  വിവര��

ന�േക�താണ്.

പരിശീലനം ന�കിയി�ി�.

        മ�പടിയി� നി�ം േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന്  സ��മായി പരിശീലനനയെമാ�ം തെ� ഇ�

എ�ം �ടാെത ത� വ�ഷം ജീവന�ാ��് പരിശീലനം ന�കിയി�ി�ാ��മാണ് എ�ം കാണാ��താണ്. േദശീയ

ൈവദ�തി  നയം  2005�  തെ�  വളെര  �ാധാന�േ�ാെട  സമീപി�  ഒ�  വിഷയ�ിന്  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി

വിഭാഗം അ�ഹി� �ാധാന�ം ന�കിയി�ി�.

    2018-19  സാ��ിക  വ�ഷം  �ത�  പരിശീലന�ിനായി  വകയി��ിയ�ം  െചലവഴി��മായ  �ക�െട

വിശദാംശ�� താെഴ േച��� ;

വ�ഷം 2018-19 2019-20 2020-21

പരിശീലന�ിനായി വകയി��ിയ �ക 5,00,000/- 20,00,000 10,00,000
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െചലവഴി� �ക 2,07,412 0 0

    പരിശീലന�ിെ�  അഭാവം  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  ൈദനംദിന  േജാലികെള  എ�െന  �തി�ലമായി

ബാധി��െവ��തിെ� ഏതാ�ം ചില ഉദാഹരണ�� താെഴ േച��� ;

1.     േകരള�ിെല  എ�ാ  എ�ിനിയറി�്  വ��ക�െട�ം  എ�ിേമ�ക�  െസ��ംബ�  2015  �ത�  National

Informatics  Centre  വികസി�ി�  PRICE  േസാ�്െവയറി�  ത�ാറാേ��താെണ�്  G.O.(P)No.375/15/Fin.

Dt.03.11.2015-�  നി��ഷി��െ��ി�ം  2020-21  സാ��ിക  വ�ഷ�ി�  നി��ഹണം  നട�ിയ  ഓഫീസ്

�ന��ാരണം(ഫയ�  നം.ഇ5-6599/18.Vol.II)  എ�  ���ി�െട  എ�ിേമ�്  സ��ാ�  നി�േ�ശ���്

വി��മായാണ് ത�ാറാ�ിയിരി��ത്.

2. ഓഫീസ് �ന��ാരണം (ഫയ� നം.ഇ5-6599/18 Vol.II) എ� ���ി�െട എ�ിേമ�ി� DSR 2016 �കാര��

ഇന���      �റെമ  ‘Market  Value’  എ�്  േരഖെ���ിയ  ഇന��ം  ഉ�െ���ിയി��്.  ഓേരാ  തരം

���ിയി�ം  ഉപേയാഗിേ��  സാധന  സാമ�ിക�െട  �ണനിലവാരം,  അളവ്,  ���ി  നടേ��  രീതി,

ആവശ�മായ െതാഴിലാളിക� എ�ിവ സംബ�ി� വിശദമായ പഠനം നട�ി ത�ാറാ�ിയ സമ� േരഖയാണ് ഡാ�ാ

��്. ഡാ�ാ ��ി� പരാമ�ശി�ാ��ം �ാേദശികമായി ലഭ�മായ സാമ�ിക� ഉപേയാഗി�� ���ി ഇന��

ഉ�െ��േ���െ��ി�  Observed  data  ത�ാറാ�ി  അംഗീകാരം  േനടി  എ�ിേമ�ി�  ഉ�െ���ാ��താണ്.

എ�ാ� ഇ�ര�ി�� നടപടി�മം ഈ ���ി�െട ഫയ� പരിേശാധി�തി� നി�ം കാണാനായി�.

3.     െട�� നടപടി�മ�� നിലവി�� സ��ാ� നി�േ�ശ�����തമായ� നി��ഹി��ത്. (ഫയ� നം.E5-

559/19, EW3-5514/18 എ�ിവ കാ�ക)

4. മരാമ�് ���ികളി� KPWD Manual െല വ�വ�ക� പാലി��ി�. ഏ��ം അടി�ാനപരമായ വ�തക�

േപാ�ം,  ഉദാഹരണ�ിന്  ഭരണാ�മതിെയ  അടി�ാനെ���ിയായിരി�ണം  സാേ�തികാ�മതി  ന�േക�െത�

മാ�വലിെല  വ�വ�  (ഖ.1801.1.2)  പരിഗണി�ാെതയാണ്  നി��ഹണം  നട�ിയിരി��ത്.  (ഫയ�  നം.

EW3-5514/18 കാ�ക)

ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാ�െട ഭരണസംബ�ിയായ കാര�നി��ഹണേശഷി�െട വികാസം ല��ം െവ�്

KILA, IMG എ�ിവ േപാ�� �ാപന�െള ഉപേയാഗി�െകാ�് സമയബ�ിതമായി ജീവന�ാ��� പരിശീലനം

ന�േക�തിേല�് ഭരണസമിതി�െട സത�ര�� �ണി��.

1-19   ഓ�ൈല� ബി�ിംഗ് േസാ�്െവയറിെല അപാകത ഓഡി�് അേന�ഷണെ� �ട��്
പരിഹരി�.

��� നഗരസഭ ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� ഓ�ൈല� ബി�ിംഗ്  േസാ�്െവയ� പരിേശാധി�തി� ഓ�ൈല�

ബി�ിംഗ്  വിവര�ി�  േരഖെ����  എന�ജി  ക�സം�ഷ�  റീഡിംഗ്  ,  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ഡിമാ�്  െച��

ബി�ിെല  റീഡിം�മായി  വ�ത�ാസെ��ി��.  ആെക  ഉപേയാഗി�  �ണി�്  ൈവദ�തി�ം  ഡിമാ�്  �ക�ം

േരഖെ���ിയത്  െപാ��െ���െവ�ി�ം Normal,Peak,OffPeak  റീഡിംഗ്  �ണി�ക� വ�ത��മാണ്.  റീഡിംഗ്

�ണി�ിെല വ�ത�ാസം ഉദാഹരണമായി താെഴ േച���.
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�മ

ന��

ക�സ�മ�

ന��

ബി�

ന��

ബി�  �കാര��

റീഡിംഗ് (KWH)

േസാ�്െവയ� �കാര��

റീഡിംഗ്

1 HT-CV 15874

Normal- 8686

Peak- 2072

OffPeak- 545

Total- 11303

Normal- 7693

Peak- 1868

OffPeak- 220

Total- 11303

2 HT-L 15880

Normal- 407

Peak- 134

OffPeak- 276

Total- 817

Normal- 429

Peak- 119

OffPeak- 182

Total- 817

3 HT-CXVI 15879

Normal- 4322

Peak- 710

OffPeak- 1202

Total- 6234

Normal- 3284

Peak- 782

OffPeak- 1206

Total- 6234

4 HT-CXI 15878

Normal- 13674

Peak- 5061

OffPeak- 9144

Total- 27879

Normal- 16014

Peak- 6813

OffPeak- 11088

Total- 27879

5 HT-XXXIII 15877

Normal- 11664

Peak- 4100

OffPeak- 548

Total- 16312

Normal- 10848

Peak- 4648

OffPeak- 744

Total- 16312

    ഉപേഭാ�ാവിെ� ഒേര ബി� ന�റിെല ഓ�ൈല� റീഡിംഗിേ��ം ഡിമാ�് േനാ�ീസിെല റീഡിംഗിെ��ം ആെക

�ണി�ക�  സമാനമായിരി�ക�ം  അേത  സമയം  Normal,Peak,OffPeak  റീഡിം�ക�  വ�ത��മായിരി�ക�ം

െച�തിന്  വിശദീകരണം ആവശ�െ��  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ിന്  (  64/2022  തിയതി.  24.09.2022)  ലഭ�മാ�ിയ

മ�പടിയി� HT- Bill  data  display യി� circular  reference �ലം വ�ി�� തകരാറ്  നിലവി� പരിഹരി�തായി

അറിയി�ക�ം ആയത് പരിേശാധി�് േബാധ�െ��ക�ം െച�ി��്.
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1-20   ജീവന�ാ��് എതിെര�ളള നടപടി -- നിയമവ�വ�ക� പാലി��ി�

വിവിധ  കാരണ�ളാ�  വിവിധ  കാലയള�കളി�  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ജീവന�ാ�െ�തിെര

അസി��്  െസ��റി  സ�ീകരി�  അ�ട�നടപടിക�  നിയമാ��തമായ  നടപടി�മ��  പാലി�ാ�തിനാ�

നി�ലമാ�ക�ം തന�ഫ�ിന് ന���ാ�ക�ം െച�.

1.നിയമനടപടിക� പാലി�ാെത സ�വീസി� നി�് നീ�ം െച�.

    നഗരകാര� ഡയറ��െട B8- 5999/88 തീ.20.1.1995 നം.ഉ�രവ് �കാരം 12.05.1995 ന് ലാ�� േ�ഡ് 2 ആയി

േസവന�ി� �ീ.ഒ.എം.ഏലിയാസ് ൈവദ�തിവിഭാഗ�ി� േസവന�ി� �േവശി�.

    ഇല�ിസി�ി വ��� ആയി േജാലി െച�ി�� ടിയാെന 15.02.1999 �ത� അനധി�തമായി േജാലി�് ഹാജരായി�

എ�  കാരണ�ാ�  അസി��്  െസ��റി�െട  ഇ2(2)2064/  99  തീയതി  10.05.2005  നടപടി�മം  �കാരം

സ�വീസി� നി�് നീ�ം െച�. 1994 െല േകരള �നിസി�� ആ�് െസ�� 224 �കാരം കൗ�സിലിെ�േയാ

സ��ാരിെ�േയാ അ�മതി വാ�ിയി��ി�.

    10.10.2006  െല  ഇ2(2)  2064/99നം.ഉ�രവ്  �കാരം  18.08.2006  െല  52ാം  നം.  തീ�മാന�ിെ�

അടി�ാന�ി�  ജീവന�ാരെ�  അേപ�  പരിഗണി�്  ടിയാെന  12.09.2006  �ത�  േസവന�ി�  തിരിെക

�േവശി�ി�. 18.08.2006 െല 52ാം തീ�മാന�കാരം ടിയാെന േജാലിയി� തിരിെക �േവശി�ി�� കാര��ി�

തീ�മാനെമ���തിനായി  കൗ�സി�  േമയെറ�ം  െപാ�മരാമ�്  �ാ�ഡിംഗ്  ക��ി  െചയ�മാെന�ം

�മതലെ���ി. ഇതിെ� അടി�ാന�ി� േമയ�െട നി�േ�ശ�കാരം ടിയാെന തിരിെക േജാലിയി� �േവശി�ി�.

അപാകതക�

1.  1994  െല  േകരള  �നിസി�ാലി�ി  ആ�്  224  �കാരം  നിയമനാധികാരി  സ��ാേരാ  അവ�  ഇതിേല�ായി

�മതലെ���ിയ ഉേദ�ാഗ�േനാ  ആണ്.  1960െല  േകരള  സിവി� സ�വീസസ്  (തരം  തിരി��ം  നിയ�ണ�ം

അ�ീ�ം) ച��� �കാരം നിയമനാധികാരി എ�ാ� സ��ാ� ജീവന�ാര� ഒ� അംഗമായി�ളള സ�വീസിേലേ�ാ

കാ�ഗറിയിേലേ�ാ  നിയമന��  നട�വാ�  �മത�ളള  അധികാരിേയാ  സ��ാ�  ജീവന�ാര�  ത��ാലം

ഉേദ�ാഗം  വഹി��  ത�ികയിേല�്  നിയമന��  നട�വാ�  �മത�ളള  അധികാരിേയാ  ആണ്  .എ�ാ

നിയമന��ം  സ��ാ�  ആണ്  നട��ത്.  എ�ാ�  സ��ാരിന്  �േത�ക  ഉ�രവിനാേലാ  ച��ളാേലാ  മ�്

അധികാരി�് അ�െന�ളള നിയമന�� നട��തി�ളള അധികാരം ഏ��ി�െകാ��ാ��താണ്.

    ഇ�  �കാരം  നഗരകാര�  ഡയറ��  ആണ്  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ജീവന�ാ�െട  നിയമനാധികാരി.  ഇവിെട

നിയമനാധികാരിേയാ  സ�േ�ാേരാ  അറിയാെതയാണ്  ജീവന�ാരെന  സ�വീസി�  നി�്  നീ�ം  െച�വാ�

ഉ�രവായി��്.  അടിയ�ിര  സാഹചര��ി�  ശി�ി�്,  സ�വീസി�  നി�ം  നീ�ം  െച�തിെ�േയാ  തിരിെക

എ��തിെ�േയാ  ഉ�ര�ക�  നിയമനാധികാരി  ആയ  നഗരകാര�ഡയറ���്  ന�കിയി�ി�.സ�വീസി�  നി�്

നീ�ം െച�െകാ�ളള ഉ�രവ് ജീവന�ാരന�ാെത മ�ാ��ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

2.കൗ�സിലിെ�േയാ സ��ാരിെ�േയാ അ�വാദം ഇ�ാെത�ം നിയമനാധികാരിെയ അറിയി�ാെത�മാണ് ടിയാെന
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േജാലിയി� നി�് പിരി�വി�ത്.

4. സ�വീസി� തിരിെക �േവശി�ി� ഉ�രവിന് കൗ�സി� അംഗീകാരം ലഭ�മായതായി കാ��ി�.

5.േസവന�ി�  നി�്  വി�നി�  കാലയളവ്  എ�കാരം  പരിഗണി�ണെമ�  കാര��ി�  നാളി�വെര

നഗരകാര�വ�േ�ാ കൗ�സിേലാ തീ�മാനെമ��ി�ി�.

6.  അനധി�തമായി  േജാലി�്  ഹാജരാകാ��മായി  ബ�െ��്  സ�വീസി�നി�്  പിരി�വിടെ���ം  �ട��ളള

നടപടി�മ�ളിെല അപാകതക�ം കാണി�് ഈ കാര�ാലയ�ിെല 27.04.2022 െല െക എസ് എ ടിഎസ് സി 6--

294/2022  ന��  ക��കാരം  മ�പടി  ആവശ�െ�െ��ി�ം  നാളി�വെര  അസി��്  െസ��റി  മ�പടി

ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

7.1994  െല  േകരള  �നിസി�ാലി�ി  ആ�്  െസ��  49(1)  െക  �കാരം  െസ��റി  െചയ�േപ�െ�  അറിേവാ��ടി

ജീവന�ാ�െ�തിെര  ശി�ണനടപടിക�  സ�ീകരിേ��താണ്.ടിയാെന  സ�വീസി�നി�്  നീ�ം  െച�േ�ാ�

േമയ�െട അ�വാദം ലഭ�മായതായി കാ��ി�.

    േമ��കാരം  യാെതാ�  നിയമവ�വ�ക�ം  പാലി�ാെതയാണ്  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  അസി��്  െസ��റി

�ീ.ഒ.എം.ഏലിയാസിെനതിെര നടപടിക� സ�ീകരി�ി�ളളത്. (ഓഡി�് എ�ക�യറി 61/19.09.2022)

2.നിലവി�ളള നിയമവ�വ�ക� പാലി�ാെത ജീവന�ാെര സ�െപ�ഡ് െച�

    ൈവദ�തി വിഭാഗം പറവ�ാനി േ�ാറിെല െച�് ക�ി േശഖര�ി� �റ��ാെയ� കാരണ�ാ� അസി��്

െസ��റി�െട  24.04.2020െല  ഇ2(1)3997/20  നം.ഉ�രവ്  �കാരം  6  ജീവന�ാെര  അേന�ഷണ  വിേധയമായി

സ�െപ�് െച�.

സ�െപ�് െച�െ�� ജീവന�ാ�

1. �ീ.െക പി.മ� ,അസി��് എ �ിനീയ�

2. �ീ.െക എ� ബാ�രാജ് ,സീനിയ� അസി��് (അസി��് േ�ാ�കീ��)

3. �ീ. സി പി െജ�സ� ,ഓഫീസ് അ��ഡ�് (വാ�്മാ�)

4. �ീ.െക െക ഷാ� ,ഓഫീസ് അ��ഡ�് (വാ�്മാ�)

5. �ീ. എ.അം�ജാ��,ഓഫീസ് അ��ഡ�് (വാ�്മാ�)

6. �ീ.പി െക ���ണ�� ,ഓഫീസ് അ��ഡ�് (വാ�്മാ�)

    സ�െപ�ഷ� ഉ�രവിെനതിെര ജീവന�ാ� ബ�.േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണ� ��ാെക േകസ് ഫയ�

െച�ക�ം 1994 െല േകരള �നിസി�ാലി�ി ആ�് െസ�� 15(6),2011 െല േകരള �നിസി�ാലി�ി (ഉേദ�ാഗ��െട

േമ�  നിയ�ണം)  ച���  8(3)  എ�ിവ  �കാരം  സ�െപ�ഷ�  ഉ�രവ്  അസാ�വായതാ�ം  ജീവന�ാെര

േസവന�ി�  �േവശി�ി��  ഉ�രവ്  നഗരസഭ  �റെ��വിേ��താെണ�ം  േകാടതി  ഉ�രവായി.

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

40 of 163 08/11/22, 2:17 pm



ഇതിെന�ട��്  അസി��്  െസ��റി  �റെ��വി�  18.12.2021തീയതിയിെല  ഇ2(1)3997/14  ഉ�രവ്  �കാരം

�ീ.െക പി.മ� , �ീ.െക എ� ബാ�രാജ്, �ീ സി പി െജ�സ�, �ീ.െക.െക.ഷാ�, �ീ.എ.അം�ജാ��, �ീ.പി

െക.���ണ�� എ�ിവെര േസവന�ി� തിരിെക �േവശി�ി�.

അപാകതക�

1.     1994  െല  േകരള  �നിസി�ാലി�ി  ആ�്  224  �കാരം  നിയമനാധികാരി  സ��ാേരാ  അവ�  ഇതിേല�ായി

�മതലെ���ിയ ഉേദ�ാഗ�േനാ ആണ്.  1960 െല േകരള സിവി� സ�വീസസ് (തരം തിരി��ം നിയ�ണ�ം

അ�ീ�ം)ച��� �കാരം നിയമനാധികാരി എ�ാ� സ��ാ� ജീവന�ാര� ഒ� അംഗമായി�ളള സ�വീസിേലേ�ാ

കാ�ഗറിയിേലേ�ാ  നിയമന��  നട�വാ�  �മത�ളള  അധികാരിേയാ  സ��ാ�  ജീവന�ാര�  ത��ാലം

ഉേദ�ാഗം  വഹി��  ത�ികയിേല�്  നിയമന��  നട�വാ�  �മത�ളള  അധികാരിേയാ  ആണ്  .എ�ാ

നിയമന��ം  സ��ാ�  ആണ്  നട��ത്.  എ�ാ�  സ��ാരിന്  �േത�ക  ഉ�രവിനാേലാ  ച��ളാേലാ  മ�്

അധികാരി�് അ�െന�ളള നിയമന�� നട��തി�ളള അധികാരം ഏ��ി�െകാ��ാ��താണ്.

    2011 െല േകരള �നിസി�ാലി�ി (ഉേദ�ാഗ��െട േമ� നിയ�ണം) ച��� �കാരം �നിസി�ാലി�ി�് േസവനം

വി�െകാ��  ഒ�  സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ�െ�  കാര��ി�  സ��ാ�  സ�വീസി�  അയാെള  നിയമി�

നിയമനാധികാരിെയ 224 ◌ാം വ��് 2ാം ഉപവ��് �കാരം സ��ാ� അധികാരെ���ിയ നിയമനാധികാരിയായി

കണ�ാേ��താണ്.

    ച�ം  8  (3)  �കാരം  സ�െപ�ഷ� ഉ�ര�ം അതിേല�്  നയി� കാര���ം െചയ�േപ�� കൗ�സിലിെ�

അ��  േയാഗ�ി�  റിേ�ാ��്  െചേ���ം  ഉ�രവിന്  കൗ�സിലിെ�  അംഗീകാരം  േതേട��മാണ്.

സ�െപ�ഷ�  കൗ�സി�  അംഗീകരി�ാ�  പ�ം  സ�െപ�ഷ�  ഉ�രവ്  സ�യം  റ�ാ���ം  സ�െപ�്

െച�െ��  ഉേദ�ാഗ�െന  ഉടനടി  ഉേദ�ാഗ�ി�  തിരിെക  �േവശി�ിേ���ം  സ�െപ�ഷ�  കാലയളവ്

ഡ��ിയായി പരിഗണിേ���മാണ്.

    ച�ം 8(4) �കാരം സ�െപ�ഷ� ഉ�രവിെ� പക��ം അതി�േമ�ളള കൗ�സി� തീ�മാന�ം െചയ�േപ��

ഉടനടി നിയമനാധികാരി�് അയ�െകാ�േ���മാണ്.

    േമ��റ�  നിയമ��ം  ച���ം  �കാരം  ൈവദ�തിവിഭാഗം  ജീവന�ാ�െട  നിയമനാധികാരി  നഗരകാര�

ഡയറ�റാണ്.

    ജീവന�ാെര  സ�െപ�്  െച�  ഉ�രവ്  നിയമനാധികാരി  ആയ  നഗരകാര�ഡയറ���്  ന�കിയി�ി�.

നഗരകാര�ഡയറ��െട  സാ�കരണം  ലഭ�മാ�ിയി�മി�.സ�െപ�ഷ�  ഉ�രവ്  െതാ���  െകൗ�സി�

േയാഗ�ി� റിേ�ാ��് െച�് െകൗ�സിലിെ� അംഗീകാരം േനടിയി�മി�.

2.  1994  െല  േകരള  �നിസി�ാലി�ി  ആ�്  െസ��  15(6)  �കാരം  �നിസി�ാലി�ി�െട  കീഴി�ളള  ഏെതാ�

ജീവന�ാരെ�  േപരി�  അ�ട�നടപടി  എ�േ��ി  വ�േ�ാ�  ആവശ�െമ�ി�  അവെര  സ�വീസി�  നി�്

സ�െപ�്  െച�വാ�  െചയ�േപ�ണ്  അധികാര��ായിരി��താണ്.  എ�ാ�  െചയ�േപ��  സ�െപ�ഷ�

ഉ�രവ് കൗ�സിലിെ� െതാ��� േയാഗ�ി� വ�് അതിെ� �ിരീകരണം വാേ���ം അ�ാ�പ�ം ��ത
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ഉ�രവ് അസാ�വാ���ം ആണ്.

    ഇ�ാര��ി�  അ�കാര�ളള  നടപടി�മ��  പാലി�ി�ി�.  നിയമ�കാര�ളള  നടപടി�മ��െട  അഭാവം

ജീവന�ാെര  അനാവശ�വ�വഹാര�ളിേല�്  ത�ിവി�ക�ം  ആയത്  �ാപന�ിെ�  സാ��ികന��ിന്

കാരണമാ�ക�ം െച�. നടപടി�മ�� പാലി�ാ��െകാ�ാണ് േകാടതി സ�െപ�ഷ� ഉ�രവ് അസാ�വായി

�ഖ�ാപി�ത്. ത�ലം ജീവന�ാ� േജാലി െച�ാ� കാലയളവ് ഡ��ിയായി പരിഗണിേ��ി വരിക�ം െച�.

    േമ��കാരം  യാെതാ�  നിയമവ�വ�ക�ം  പാലി�ാെതയാണ്  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  അസി��്  െസ��റി

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�ളളത്.  (ഓഡി�്  എ�ക�യറി  65/24.09.2022)  ഇ�കാരം  നിയമവ�വ�ക� പാലി�ാ�ത്

അനാവശ�വ�വഹാര���ം  അ�വഴി  സമയ  സാ��ികന��ി�ം  ഇടയാ��.  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്

മ�പടിയായി  െച�്  ക�ി  േശഖര�ി�  �റവ്  വ�തിെന�ട��്  ജീവന�ാെര  സ�െപ�്  െച�  നടപടി

28.04.2020െല ഇ2(1)3997/2014 നം.ക�് �കാരം നഗരകാര� ഡയറ���് റിേ�ാ��് െച�താ�ം 28.04.2020 െല

കൗ�സി� േയാഗ�ി� അസി��്  െസ��റി  റിേ�ാ��്  അവതരി�ി�താ�ം  അറിയി�ി��്.  എ�ാ� ഇവ�െട

പക��ക� ഹാജരാ�ിയി�ി�. ഇ�കാരം നിയമനടപടിക� പാലി�ി�െ��ി� 1994 െല േകരള �നിസി�ാലി�ി ആ�്

െസ�� 15(6),2011 െല േകരള �നിസി�ാലി�ി (ഉേദ�ാഗ��െട േമ� നിയ�ണം) ച��� 8(3) എ�ിവ �കാരം

ഏത്  സാഹചര��ിലാണ്  സ�െപ�ഷ� അസാ�വായി �ഖ�ാപി�വാ� ഇടയായത്  എ�്  വ��മ�.  ൈവദ�തി

വിഭാഗം  അസി��്  െസ��റി�്  എ�െകാ�്  േകാടതിയി�  ന�ായീകരണം  ന��വാ�  കഴി�ി�  എ��ം

വ��മ�.  24.4.20  ലാണ്  സ�െപ�ഷ�  എ�ം  29.05.2020  െല  െകൗ�സി�  മീ�ിംഗിലാണ്  റിേ�ാ��്

സമ��ി�ി�ളളെത�ം  ഇത്  സ�െപ�ഷ�  കഴി�ളള  5ാമെ�  മീ�ിംഗാെണ�ം  േകാടതി  വിധിയി�

നിരീ�ി�ി��്.

പരാതിക��് ഇടയി�ാ� വിധം എ�ാ നിയമനടപടിക�ം അ�സരി�് മാ�ം അ�ട�നടപടിക� സ�ീകരി�വാ�

ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�� ��ിേ��താണ്.സമയബ�ിതമായി അ�ട�നടപടിക� തീ��ാ��തി�ം ��

�ല�േ��താണ്. േജാലി െച�ാ� കാലയളവ് �ടി ഡ��ിയായി പരിഗണിേ��ി വരിക�ം സ�െപ�് െച�െ��

ജീവന�ാ�െട  കാലയളവിെല  ശ�ള�ം  അലവ��ക�ം  ന�േക�ി  വ��ം  തന�ഫ�ിന്  വലിയ

സാ��ികന���ാ�ി എ�് ഓഡി�് നിരീ�ി��.

1-21   ���� �ക �മീകരി� വിവരം അറിയിേ��താണ്.

    ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� 2020-21 വ�ഷെ� ���� രജി�� പരിേശാധി�േ�ാ� താെഴ�റ�� ���� �കക�

�മീകരി�ാ�തായി ക�.

���� ലഭി�

ഉേദ�ാഗ�െ� േപര്
ഏത് ആവശ�മാണ് എ�ത്

വൗ��

ന��/തീയതി
�ക

�ീ.ജയരാജ്.െക.എ�

അത�ാവശ���

െപ���ിംഗ്

പണിക��ായി

66/16.02.21 10,000/-
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    ജി.ഒ.(പി)  419/2011/ധന.  തീയതി  04.10.2011  ഉ�രവ�സരി�്  ൈക��ി  �� മാസ�ിനകം െക.എഫ്.സി.

അ�േ�ദം  99  �കാരം  അ�വദി��  താ��ാലിക  അഡ�ാ��ക�  ൈഫന�  ബി�  സമ��ി�്

�മീകരിേ��താണ്.  നി�ിത  സമയപരിധി��ി�  ബി�ക�  സമ��ി�്  അ�ജ�്  െച�ി�ിെ��ി�  ��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.

    ഇ�കാരം  െച�ാതി��തി�� വിശദീകരണ�ം ,  ഇ�മായി  ബ�െ�� ഫയ�ം (ഇ 9/656/21)  ആവശ�െ��്

ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  (ന��  32/25.08.22)  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�  നി�്  22.09.2022ന്  ലഭി�

മ�പടിയി� െകാേറാണ േലാ�ഡൗ� കാരണ�ം മ� െസ��കളിെല അത�ാവശ�േജാലിക� കാരണ�ം ഇല�ിസി�ി

വ���മാെര  യഥാവിധം  ലഭ�മാകാതി��തിനാ�  േമ��വ��ിക�  െച�ാ�  കാലതാമസം  േനരി�ക�ം

അത�സരി�് ബി�് സമ��ി�ാ� കാലതാമസ��ാെയ�ം ഇേ�ാ� െചലവ് കഴി�് ബാ�ി �ക തിരി�ട�് ഫയ�

PWSC ��പി� സമ��ി�ിരി�കയാെണ�് അറിയി�ി��്. എ��ം േവഗം ���� �മീകരി���മായി ബ�െ��

നടപടിക� ���ിയാ�ി വിവരം ഓഡി�ി� അറിയിേ��താണ്.

1-22   യാ�ാബ� അ�വദി�തിെല അപാകതക�

    2020-21 കാലയളവി� ൈവദ�തി വിഭാഗം അ�വദി� ടി.എ.ബി�ക� പരിേശാധി�തിെല അപാകതക� താെഴ

േച���.

1.  ടി.എ.ബി�, വൗ�� എ�ിവയി� യാ� െച� ജീവന�ാ�െട േപ�ം ത�ിക�ം മാ�മാണ് േരഖെ����ത്.

ശ�ള  െ�യി�,  അടി�ാന  ശ�ളം  എ�ിവ  േരഖെ���ി  കാ��ി�.  ആയത്  �ടി  ബി�ി�

േരഖെ��േ��താണ്.

2. വൗ�� ന�� –34-14/09/2020 �കാരം, അസി��് എ �ിനീയ� �ീ.െക.പി.മ�വിന് െ�യി� യാ��് 2015 �പ

(െച.നം-10221891/14.09.2020)  അ�വദി�ി��്.  ടി.എ.ബി�ി�ളള  �ക  1958  ആണ്.  57  �പ  അധികം

അ�വദി�തായി കാ��.

3. വൗ�� ന�� –42-13/10/2020 �കാരം �ീ.േജാേമാ� സി.െജ, അസി��് െസ��റി-ഇ�ചാ��ിന് (അടി�ാന

ശ�ളം-99280/-�പ)  17/02/2019,  18/02/2020  എ�ീ  ദിവസ�ളി�  നട�ിയ  െ�യി�  യാ�ക��ം  മ�

െചല�ക��മായി യാ��ടിയായി 2910/-�പ (െച.നം-10221958/13.10.2020) അ�വദി�ി��്.

        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�വദനീയമായ �ാ�് II AC യാണ്. അ� �കാരം ���

�ത� തി�വന��രം വെര�� െ�യി� യാ��് അ�വദി�ാ�� െഫയ� 745/- �പയാണ്. എ�ാ� ടി.എ.ബി�

�കാരം 1215 �പ വീതം 2 യാ�ക��് യാ�ാബ� അ�വദി�ി��്.

4.  വൗ��  ന��  –16-10/07/2020  �കാരം,ഇല�ി��  എ �ിനീയ�  �ീ.ടി.എസ്.േജാസിന്  (ശ�ളെ�യി�

51305-91645/-,അടി�ാന ശ�ളം-94,190/-�പ) NPTI െ� ആഭി�ഖ��ി� ഡ�ഹിയി� വ�് നട� െ�യിനിംഗി�

(29/01/2020-31/01/2020)  പെ����തിനായി  നട�ിയ  വിമാന  യാ��ം  മ�  െചല�ക��മായി  യാ�ാ�ടി
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12,492/-�പ (െച.നം-537206/10.07.2020)  അ�വദി�ി��്.  െക.എസ്.ആ� വാല�ം  1  പാ��്  2  ച�ം  34  �കാരം

വ��്  തലവ�മാ�,  77200-140500  ശ�ളെ�യിലിേലാ  അതി� �കളിേലാ  ശ�ള�ളളവ� എ�ിവ��ാണ്  വിമാന

യാ��ായി  യാ��ടി�്  അ�ഹത.  മ�്  േ�ഡി�ളളവ��്  സ��ാരിെ�  ����  അ�മതി  ആവശ�മാണ്.  ��ത

െചലവിന്  സ��ാരി�  നി�ം  റാ�ിഫിേ�ഷ�  വാ�ി  �മീകരിേ��താണ്.  അത�ാെയ�ി�  സ��ാ�

അ�മതിയി�ാെത  നട�ിയ  യാ�യായതിനാ�,  വിമാനയാ��ായി  ന�ിയ  ടി��്ചാ��്  11,632/-�പ

(വിമാനടി��് ചാ��് 7057+4575=11632 �പ) ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�നി� നി�ം തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

    �മ�കാരമ�ാെത  യാ�ാബ�  അ�വദി��ത്  സംബ�ി�്  ��വ�ഷെ�  ഓഡി�്  റിേ�ാ��കളി�ം

പരാമ�ശി�ി��്. എ�ി�ം യാ� ബി�ക� അ�വദി�� ബി�ിെനാ�ം അ�മായി ബ�െ�� േരഖകെളാ�ം തെ�

��ി��ി�.  �ടാെത  േകരള  സ�വീസ്  ച���,  യാ�ാബ�  ഉ�ര�ക�  എ�ിവ  പാലി�ാെത  �ക

അ�വദി�� രീതി �ട��് െകാ�് േപാ��ത് ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�.

            േമ� പറ� അപാകതക��് വിശദീകരണം ന�ണെമ�ാവശ�െ��് െകാ�് ന�ിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�്

(നം.54/2020-21-15.09.2022)  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി��.  എ�ാ�,  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ി�  ആവശ�െ��

വിവര���് �ത�മായ മ�പടി  ലഭ�മാ�ാ�തിനാ� അധിക �ക ന�കിയത്  ബ�െ�� ജീവന�ാരി� നി�ം

തിരി�് പിടിേ��താണ്. അധികമായി അ�വദി� യാ� ബ� സംബ�ി� വിവര�� താെഴ േച���.

വൗ��
ന��/തീയതി

േപര് വിവരം
അ�വദി�

�ക
അ�വദി�ാ��

�ക
വ�ത�ാസം അഭി�ായം

വൗ��ന��-
34/14/09/2020

െക.പി.മ�,

അസി��്
എ�ിനീയ�-

(51305-91645)

2015 1958 57

ബി�ി��
�കേയ�ാ�

��ത�
അ�വദി�

വൗ�� ന��-
42/13/10/2020

േജാേമാ�.സി.െജ,
അസി��്

െസ��റി ഇ�-
ചാ��്

(51305-91645)

2910 1970 940
II എസി

നിര�ിനാണ്
അ�ഹത��ത്.

വൗ�� ന��

16/10/07

/2020)

�ീ.ടി.എസ്.േജാസ്

ഇല�ി��

എ �ിനീയ�

12,492 860 11632
സ��ാരിെ�

���� അ�മതി
വാ�ിയി�.

ആെക 17,417 4788 12629

    �മവി��മായി അ�വദി� യാ��ടി 12,629/- �പ (940+57+11632) ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രി� നി�ം തിരിെക
ഈടാ�ി വിവരം േരഖക� സഹിതം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

1-23   വാഹന��െട ഉപേയാഗം-സ��ാ� ഉ�ര�ക� പാലി��ി�.

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

െകാ���.
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i. െബാേലേറാ (KL-08-BB 8876)

ii. െബാേലേറാ ക�ാ�� (KL-08-AY 9458)

iii. ടാ� േലാറി െടലേ�ാപിക് ൈ� ലി�് (KL-08-AZ 7929)

iv. ടി.വി.എസ്.�പി�� (KL-08-BG-3516)

    േമ� വാഹന��െട പരിപാലന�ി� 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��ി�.  2000െല  േകരള

�നിസി�ാലി�ി (േമാേ�ാ� വാഹന��െട ഉപേയാഗ�ം പരിപാലന�ം ) ച��ളിെല ച�ം 4, 5, 7, 8, 9, 10 എ�ിവ

�കാരം  വാഹന��െട�ം  രജി��ക�െട�ം  ��ി��  സംബ�ി�  വ��മായ  നി�േ�ശ���്.  ആയവ

പാലി�തായി കാ��ി�.

1.  വാഹന�ിെ�  കേ�ാഡിയ�  ഓഫീസ�  േലാ���്  ഇട�ിെട  പരിേശാധിേ���ം,  വാഹന  ഉപേയാഗം

�മ�കാരമാേണാെയ�്  പരിേശാധി�്  ഉറ�ാേ���മാണ്.  കേ�ാഡിയ�  ഓഫീസ�  േലാ���്  പരിേശാധി�്

സാ��െ���ിയതായി കാ��ി�.

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

സം�ി�ം േലാ���ി� േരഖെ���ിയി�ി�.

3. വാഹന അ���പണിക� സംബ�ി�ളള വിവര�� േലാ���ി� േരഖെ���ിയി�ി�.

4. േ�ാ�് രജി��, റി�യ� രജി�� എ�ിവ എ�തി ��ി��ി�.

    േമ� അപാകതക� സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (നം.28/23.08.2022) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഇ�ന  ഉപേഭാഗെ�  സംബ�ി��  മാസാ��  സം�ി�ം  എ�തി  േലാ���്  കാലികമാേ���ം,  ഓേരാ

വാഹനേ��ം സംബ�ി�് േ�ാ�് രജി��, റി�യ� രജി�� എ�ിവ ��ിേ���ം വാഹന�ിന് ആവശ�മായ

�െപയ�  പാ���ക�  വാ���ം  അ���  പണിക�  നട���ം  േരഖെ��േ���മാണ്.  വാഹന ��െട

ഉപേയാഗം സംബ�ി�� സ��ാ� ഉ�ര�ക� ക�ശനമായി പാലിേ��താണ്.

1-24   ഔേദ�ാഗികാവശ��ിന് വാഹനം 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 �ി�).  ലീസിെന���മായി  ബ�െ��്  2020-21  സാ��ിക വ�ഷം  79450/-  �പ (െച�്
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നം.10221952, തീയതി 13.10.2020, വൗ�� നം.36/13.10.2020) െചലവഴി�ി��്.

    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�ി�. ഇത്

സംബ�ി�്  2018-19  വ�ഷെ�  ഓ ഡി�്  റിേ�ാ��്  നം.  െക.എസ്.എ.(ടി.എസ്.സി.)5-430/2020  തീയതി

14.10.2020  ഖ�ിക1-9,  2019-20  വ�ഷെ�  ഓ ഡി�്  റിേ�ാ��്  നം.  െക.എസ്.എ.(ടി.എസ്.സി.)5-211/2022

തീയതി  30.03.2022  ഖ�ിക1-14  എ�ിവയി�  പരാമ�ശി���്.  േമ�  വിഷയ�ി�  സ��ാ�  അ�മതി

ലഭ�മായി�െ��ി�  ആയത്  സംബ�ി�  േരഖക�  ഹാജരാ�ാനാവശ�െ��്  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്

(ഓഡി�്  എ�ക�യറി  നം.76/2020-21  തീയതി  29.09.2022)  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ആയതിനാ�  2020-21

വ�ഷം വാഹനം ലീസിെന��യിന�ി� െചലവഴി� 79450/- �പ�െട െചലവ് തട�െ����.

1-25   2020-21 – ഇല�ിസി�ി ഡ��ി അധികം അട�ത് �മീകരിേ��താണ്

��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി  വിഭാഗം 2020-21  സാ��ികവ�ഷം  െസ�� 3,4  ഇന�ി� അട�േ��

�കേയ�ാ� ��ത� അട�ിരി��. അടവാ�ിയ ൈവദ�തി ഡ��ി�െട വിവര�� താെഴ േച���.

ഇ1-194/03

മാസം വൗ�� നം. ചലാ� നം. െച�് നം. �ക

മാ��് +

ഏ�ി�
33/20.5.2020

KL000907837202021M

20.5.2020
537174

1400000-

17600000

െമയ് 49/18.6.2020
KL003264747202021M

23.6.20
537191

600000

7000000

�� 51/23.7.2020
KL005239552202021M

24.7.2020

537211
600000

7000000

�ൈല 54/25.8.2020
KL006953714202021M

25.8.2020
537232

600000

7000000

ഓഗ�് 67/24.9.2020
KL008717108202021M

24.9.2020
537246

600000

5800000

െസ�ംബ� 62/22.10.2020 KL010835727202021M 537264 600000
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22.10.2020 6100000

ഒേ�ാബ� 55/27.11.2020
KL013262656202021M

28.11.20
537283

576000

6300000

നവംബ� 57/31.12.2020
KL015413405202021M

31.12.2020
537304

600000

6500000

ഡിസംബ� 115/21.1.2021
KL017270037202021M

22.1.2021
537319

600000

6600000

ജ�വരി 81/22.2.2021
Kl017493757202021M

23.2.2021
537340

630000

7320000

െഫ�വരി 68/24.3.2021
Kl021551546202021M

24.3.2021
537365

600000

7300000

91926000

2020-21 � അടവാേ��ിയി�� യഥാ�� ഡ��ി വിവരം താെഴ േച���.

മാസം ഡ��ി െസ�� 4 ഡ��ി െസ�� 3 4+3

4/2020 5959641 537549 6497190/-

5/2020 6901591 608508 7510099/-

6/2020 7292978 643952 7936930/-

7/2020 5794367 526449 6320816/-

8/2020 5993135 545682 6538817/-

9/2020 5912530 532877 6445407/-

10/2020 6571101 599427 7170528/-

11/2020 6515194 579946 7095140/-

12/2020 6882453 608173 7490626/-

1/2021 7235095 632359 7867454/-
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2/2021 7265443 636909 7902352/-

3/2021 8150249 700024 8850273/-

ആെക 80473777 7151855 87625632/-

    2018-19 �ത� ഓേരാ സാ��ികവ�ഷ�ം ���റായി അട� ഡ��ി  �ക�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം യഥാ���ി�

അടവാേ��ിയി�� ഡ��ി�ം താെഴ േച���

വ�ഷം
���� അട�

ഡ��ി
യഥാ�� ഡ��ി

അധിക �ക

അട�ത്

2018-19 107093392/- 10,61,29,939 963453

2019-20 113540000+ 963453 11,38,46,464 656989

2020-21 91926000 + 656989 8,76,25,632 4957357/-

    2020-21�  49,57,357/-�പ  അധികമായി  ഡ��ി  ഇന�ി�  അട�ി��്.  അധികമായി  അട�  �ക  2021-22

സാ��ിക വ�ഷേ��് �മീകരിേ��താണ്.

1-26   വ�ീ� ഫീസ് ഇന�ി� ന�കിയ �ക�െട ആദായനി�തി ടി.ഡി.എസ് ഈടാ�ിയി�ി�.

ഫയ�  നം.  E-6/4384/2006  �കാരം  ടിേജാ  േപാ�,  മാേനജിംഗ്  പാ��ണ�,  കള�  കാസി�,  ���

എ�യാ�െ�തിരായ R.P No. 1684/2016 േകസി� ബ�. ��ീം േകാടതി ��ാെക �െപഷ�� ലീവ് െപ�ീഷ�

ഫയ� െച��തിനായി അഡ�.ബി�.പി.രാമന് 55,000/- �പ 22.09.2020 തീയതിയി� വൗ�� ന�� 61 �കാരം

ന�കിയി��്  (െച�്  ന��  10221910).  എ�ാ�  ഈ  �കയി�  നി�ം  ആദായനി�തി  ടി.ഡി.എസ്

ഈടാ�ിയി�ി�.  ടി.ഡി.എസ്  ഈടാ�ിയത്  സംബ�ി�  വിവര���്  ന�കിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  നം.

50/2020-21, തീയതി 15.09.2022 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ക��ായി�.

ആദായനി�തി  നിയമം  വ��്  194  J  �കാരം,  വ�ീ�  ഫീസിന�ി�  ന�കിയ  േമ�  �ക�െട  ആദായനി�തി

ടി.ഡി.എസ്. ഈടാ�ി േരഖക� സഹിതം ഹാജരാേ��താണ്.

1-27   ന�പരിഹാരം ന�കാ� വിധിയായ �കേയ�ാ� അധികം �ക അ�ീലിനാ�� േകാടതി
നടപടിക��ം വ�ീ� ഫീസി�മായി െചലവഴി�

ഫയ� നം. E6-4384/06 �കാരം ടിേജാ േപാ�, മാേനജിംഗ് പാ��ണ�, കള� കാസി�, ��� എ�യാ� പീന�

ഇ�റ�് േച��് ബി� ന���തിെനതിെര ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെനതിെര ജി�ാ ഉപേഭാ�

ത��  പരിഹാര  േകാടതിയി�  സമ��ി�  െപ�ീഷനി�  (േകസ്  ന��  CC-428/06)  60,000/-  �പ  12%  പലിശ

സഹിതം  ന��വാ�  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെനതിരായി  വിധിയായി��താണ്.  ഇതിെനതിെര

സം�ാന ഉപേഭാ� േകാടതിയി� സമ��ി� അ�ീലി� ജി�ാ ഉപേഭാ� േകാടതി�െട വിധിന�ായം ശരിവ�ക�ം

വിധിന�ായ�കാര�� �ക പരാതി�ാരന്  ന��വാ� നി�േ�ശി�ക���ായി.  ഇതിെനതിെര േദശീയ ഉപേഭാ�

േകാടതിയി�  റിവിഷ�  െപ�ീഷ�  ന���തിനായി  15,000/-  �പ�ം  (വൗ��  ന��  94/21.06.2016)  ��ീം
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േകാടതിയി� �െപഷ� ലീവ് െപ�ീഷ� ഫയ� െച��തിനായി 55,000/- �പ�ം (വൗ�� ന�� 61/22.09.2020)

2016 �ത� 2020 വെര േദശീയ ഉപേഭാ� േകാടതിയി� േകസിനായി ഹാജരായതിന് 15,000/- �പ�ം (വൗ�� ന��

62/22.09.2020,  13500+1500  I.T)  േച��്  െമാ�ം  85,000/-  �പ  അഡ�.ബി�.പി.രാമന്  ന�കിയി��്.

ഡി�ാ��്െമ�ിന്  താ��ര��െ��ി�  ഒ�  സീനിയ�  വ�ീലിെന  േകസി�  ഹാജരാ��തിന്  ഏ��ി�ാെമ�ം

ആയതിന്  ഒ�  സി�ിംഗിനായി  ഒേ�കാ�  ല�ം  �പ  ഫീസ്  ന�േക�ി  വ�െമ�ം  അഡ�.ബി�.പി.രാമ�

അറിയി�തിെന �ട��് പരാതി�ാരെന േനരി� േക��ക�ം പലിശ 6% ആയി �റവ് െച�ാെമ� പരാതി�ാരെ�

നി�േ�ശം  അംഗീകരി�ാെമ�  ധാരണയി�  േകസ്  പി�വലി��  വിഷയം  കൗ�സിലിെ�  അംഗീകാര�ിന്

സമ��ി�ക�ം 16.07.2021 തീയതിയിെല കൗ�സി� തീ�മാനം ന�� 52 �കാരം അംഗീകരി�ക�ം െച�.

േമ� േകസ് സംബ�ി� വിവര�� അറി��തിനായി ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണം ന�� 59/2020-21, തീയതി

17.09.2022 ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടി താെഴ പറ�ം �കാരമാണ്.

1. സം�ാന ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േകാടതിയി� അ�ീ� ഫയ� െച��തിനായി 25,000/- �പ�ം (വൗ��

ന�� 81/11.08.2014) വ�ീ� ഫീസിന�ി� 4,000/- (െച�് ന�� 294721) �പ�ം ൈഫന� ബി�ായി 2,000/-

�പ�ം (വൗ�� ന�� 71/23.13.2016) അഡ�.ഷിഹാ��ീ� കാരിയ�ിന് ന��ക�ം വിധി ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന്

എതിരാ�ക�ം  െച�  പ�ാ�ല�ി�  േദശീയ  ഉപേഭാ�  േകാടതിയി�  അ�ീ�  ന���ത്  സംബ�ി�്

നിയേമാപേദശം  േതടിയി��തിെ�  വിവരം  ആരാ�്  ന�കിയ  അേന�ഷണ�റി�ിന്  അഡ�.  ഷിഹാ��ീ�

കാരിയ�ി� നി�ം ലഭി� നിയേമാപേദശമാണ് ഹാജരാ�ിയി��ത്. The right to recover the penal interest from

the complaint Tijo Paul for belated payments on the demand bills were in a scrap of paper without any seal or

signature and thus the appellate forum confirmed the order of lower forum എ�ാണ് അതി� �ചി�ി�ി��ത്.

ശരിയായ ഡിമാ�് േലാവ� േഫാറ�ിേലാ അ�േല�് േഫാറ�ിേലാ ഹാജരാ�ാ� സാധി�ി� എ� നിയേമാപേദശം

ന�കിയ  ഇേ�ഹം  തെ�യാണ്  സം�ാന  ഉപേഭാ�  ത��പരിഹാര  േകാടതിയി�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിനായി

ഹാജരായി��ത്.  യഥാ�� ഡിമാ�് േപാ�ം ഹാജരാ�ാെത േദശീയ ഉപേഭാ� ത��പരിഹാര േകാടതി, ��ീം

േകാടതി തല�ളി� വെര വ�വഹാര�ിനായി സമീപി�ത് �മതലെ��വ�െട വീ�യാണ് വ��മാ��ത്.

2008-െല േകരള �നിസി�ാലി�ി  (േക�ക�െട നട�ി�ം കൗ�സി�ക� ഏ�െ���� നിയേമാപേദ�ാ���്

ഫീസ് ന�ക�ം) ച��� ച�ം 4 �കാരം കീ�േ�ാടതി വിധിെ�തിെര�� അ�ീ� ഫയ� െച��തിന്  ��പ്

കീ�േ�ാടതിയി�  �നിസി�ാലി�ി�േവ�ി  േകസ്  നട�ിയ  അഭിഭാഷകെ��ം,  ജി�ാ  ഗവെ��്  �ീഡ�െട�ം

നിയേമാപേദശം  ആരാേയ�താെണ�ം,  ച�ം  5(2)  �കാരം  നഗരകാര�  ഡയറ��െട  ����  അംഗീകാര�ിന്

വിേധയമായി മാ�േമ അഭിഭാഷക��് ച�ം 5(1) � പറ�� പരിധിേയ�ാ� കവി� ഫീസ് അ�വദി�ാനാ�ക��

എ�ം നി��ഷി���്. ��ത വ�വ�ക� േമ� േകസിെ� വിഷയ�ി� പാലി�ി�ി�.

2.  േകസ്  പി�വലി�ാ�  ധാരണയായതിെ�  അടി�ാന�ി�  പരാതി�ാരന്  10.09.2021  തീയതിയി�  വൗ��

ന�� 30 �കാരം 1,13,053/- �പ ന�കിയതായി അറിയി�ി��്.
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3.  േ� ഓ�ഡ� ലഭി��തിനായി  KSCDRC (Kerala  State  Consumer  Dispute  Redressal  Commission)  �െട

േപരി�  50,000/-  �പ  ഫി�ഡ്  െഡേ�ാസി�്  (വൗ��  ന��  79/07.10.2016)  െച�ി��ത്  തിരിെക

ലഭ�മാ�ിയതിെ�  വിവരം  ആരാ�തി�  26.09.2022  തീയതിയി�  െഡേ�ാസി�്  തിരിെക  ലഭ�മാ�ണെമ�്

ആവശ�െ��്  സം�ാന ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര ക�ീഷന്  ന�കിയ ക�ാണ് ഹാജരാ�ിയി��ത്  (ഓഡി�്

അേന�ഷണം  ന�കിയ  17.09.2022  തീയതി�്  േശഷം  മാ�മാണ്  �ക  ലഭ�മാ��തിനാ��  ഈ  ക�്

ത�ാറാ�ിയി��ത്).

     ജി�ാ, സം�ാന ഉപേഭാ� ത�� പരിഹാര േകാടതികളി� 60,000/- �പ�ം പലിശ�ം ന�കാ� വിധിയായി�ം

വ�ീ� ഫീസിന�ി� വ� �ക െചലവഴി�് ��ീം േകാടതി വെര േപാ�ക�ം അവസാനം ക�ി�മായി സംസാരി�്

േകസ് പി�വലി�ാ� തീ�മാനി�ക�മാ��ായത്. �ത�മായ നിയേമാപേദശം േത�ക�ം ക�ി�മായി േനരേ�

അ�ര�ന ച��ക� നട��തി�� നടപടി  സ�ീകരി�ക�ം െച�ി�െ��ി� സം�ാന ഉപേഭാ� േകാടതി

വിധി  എതിരായേ�ാ�  തെ�  േകാടതി  വ�വഹാരം  അവസാനി�ി�്  അനാവശ�  ധന,  സമയ  ന���

ഒഴിവാ�ാമായി��.  ഇ�രം  �വണതക�  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  ��ിേ��താണ്.  േകസ്  പി�വലി�്

പരാതി�ാരന് �ക ന�കിയേ�ാ�ം േകാടതിയി� െഡേ�ാസി�് ആയി ന�കിയ �ക തിരിെക ഈടാ��തി��

യാെതാ� �മ�ം നട�ിയി��ി�. ഇ�ാര��ി�ം അധികാരിക�െട �� പതിേയ�താണ്.

1-28   മീ�� െട�ിംഗ് - േകരളാ േ��് ഇല�ിസി�ി റ�േല�റി ക�ീഷ� നി�േ�ശം കാലികമായി
നട�ാ��ി�.

േകരളാ ഇല�ിസി�ി സൈ� േ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��

*LT3 േഫസ് 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  2014  െസ��  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  45  /12.9.22  ന�ിയതിന്  മ�പടി

ലഭ�മാ�ിയി�ി� .േമ��റ�വ�് ആവശ�മായ �ട�നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.
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1-29   േലാ�്ഡ് �ിൈമസ് ആയ െക�ിട�ളി� ച� �കാര�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�ി�.

1)  B1, B2  െസ��ക�െട മീ�� റീഡിംഗ്  രജി��, ഡി.സി.ബി എ�ിവ പരിേശാധി�തി� േലാ�്ഡ്  �ിൈമസ്

ആയി േരഖെ���ിയിരി�� െക�ിട��െട ൈവദ�തി ചാ��് ഈടാ�ിയ വിവരം താെഴ േച���.

െസ�� വാ�ഡ് വീ�് ന��
ക�സ�മ�

ന��
താരിഫ് �റി�്

B 1 W1 6 939 7A Average ഈടാ�ി

B 1 W1 42 13898 7A
                     -

B 1 W1 43/1 8970-A 7A                 

-
B 1 W2 78/9-1 13338-A 6C                      -

B 1 W2 78/20 11916 - A          -

B 1 W2 78-16 11974-A IC Average ഈടാ�ി

B 1 W2 78-18 12038-A IC Average ഈടാ�ി

B 1 W2 97/3 16475-A 7A Average ഈടാ�ി

B 1 W2 97/48 14029-A 7A Average ഈടാ�ി

B 1 W3 111 12206 IA Average ഈടാ�ി

B 1 W3 111-1 9169-A 7A Average ഈടാ�ി

B 1 W3 133 11185 7A Average ഈടാ�ി

B 1 W4 209 6980 IA Average ഈടാ�ി

B 1 W5 248 4447 IA �ക അടവാ�ിയി�

B 1 W5 342 I/1160 IA          -

B 1 W5 293 11819 IA Average ഈടാ�ി

B 1 W5 346/9 16410-A IC �ക അടവാ�ിയി�

B 1 W5 346/27 16300-A I          -

B 1 W6 310/2 14197/A 7A Average ഈടാ�ി

B 1 W6 305/A,B,C 15977-A 7A Average ഈടാ�ി

B 1 W6 313 7367 IA Average ഈടാ�ി

B 1 W6 265 7283 IA Average ഈടാ�ി

B 1 W7 463 2153 IA Average ഈടാ�ി

B 1 W7 475 14083 IC Average ഈടാ�ി

B 1 W7 445 7218-A 7A �ക അടവാ�ിയി�

B1 W7 446 7691 7A �ക അടവാ�ിയി�

B1 W8 478/1 11728-A -                  -
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B1 W8 480-1 11876-E -              -

B1 W8 486A 15802-A IC Average ഈടാ�ി

B1 W8 498/1 11943-A IC Average ഈടാ�ി

B1 W8 533 8618 IA Average ഈടാ�ി

B1 W8 537/6 14025A 7A Average ഈടാ�ി

B1 W9 10N 9364-A IC Average ഈടാ�ി

B1 W9 12-1 8994-A IC Average ഈടാ�ി

B1 W9 17 8469-A IC Average ഈടാ�ി

B1 W9 25 8110-A 5A              -

B1 W9 31 7955-A IC Average ഈടാ�ി

B1 W9 42/A 15662-A IC Average ഈടാ�ി

B1 W9 47 I/2435 5A                      -

B1 W9 47-1 3237 IC Average ഈടാ�ി

B1 W9 64 I/2906 5A                      -

B1 W10 74 8233-A 7B                              -                    

B1 W10 76/2 16462-A 6A              -

B1 W10 82 15959 IA Average ഈടാ�ി

B1 W10 84-1 10284-A IC Average ഈടാ�ി

B1 W10 90/13 14241-A IA �ക അടവാ�ിയി�

B1 W10 90/1A 15414-A IA Average ഈടാ�ി

B1 W10 104-1 9731-A IC                  -

B1 W10 96/1 13599-A -                      -

B1 W11 144 14366 IC Average ഈടാ�ി

B1 W12 164 I/1650 5A                      -

B1 W12 162/1 11501-A IC                          -

B1 W12 179 9166-A IA Average ഈടാ�ി

B1 W12 189 12718 IC Average ഈടാ�ി

B1 W12 212 2620 IA Average ഈടാ�ി

B1 W12 214 11603

B1 W12 228 12684-A IA Average ഈടാ�ി

B1 W13 234 4439 IC Average ഈടാ�ി

B1 W13 270 7168 IA Average ഈടാ�ി
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B1 W14 299-4 10694-A -                  -

B1 W14 299-6 10736-A IC                  -

B1 W14 305/N 14042-A IA �ക അടവാ�ിയി�

B1 W14 306 12486-A 7A Average ഈടാ�ി

B1 W14 319 7577 6A                  -

B1 W14 327 1825 IA                      -

B1 W15 365 1185 IA Average ഈടാ�ി

B1 W15 372 530 IA Average ഈടാ�ി

B1 W15 406 14772 IA Average ഈടാ�ി

B1 W16 476 3801 2A                          -

B1 W17 525 9503-A IA �ക അടവാ�ിയി�

B1 W17 529/N 15981-A 6F -

B1 W18 530/1 16721-A IC Average ഈടാ�ി

B1 W18 530/3 16723-A IC Average ഈടാ�ി

B1 W18 537 12101 IC Average ഈടാ�ി

B1 W18 545 8264-A IA �ക അടവാ�ിയി�

B1 W18 547/1 13496-A IA Average ഈടാ�ി

B1 W18 547/2 13495-A 7A Average ഈടാ�ി

B1 W18 593 7965-A 5A                  -

B1 W19 595 7986-A 7A Average ഈടാ�ി

B1 W19 596 7985-A 7A Average ഈടാ�ി

B1 W19 631-2 15163-A 7A Average ഈടാ�ി

B1 W20 R-2 13752 7B                          -

B1 W20 R-3 13784 7B Average ഈടാ�ി

B1 W20 R-5 13755 7B                              -

B1 W20 R-15 7464-A 7B Average ഈടാ�ി

B1 W20 R-16 7458-A 7B Average ഈടാ�ി

B1 W20 R-102 7531-A 7B Average ഈടാ�ി

B1 W20 R-100 7488-A 7B Average ഈടാ�ി

B1 W20 R-44 13961 7B Average ഈടാ�ി

B1 W21 Hotel 8268-A 7A �ക അടവാ�ിയി�

B1 W22 15/5 14552-A 7A Average ഈടാ�ി
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B1 W22 15/4 14551-A 7A Average ഈടാ�ി

B1 W22 37/196/1 14088-A 7A Average ഈടാ�ി

B1 W22 37/139 11120-A 7A Average ഈടാ�ി

B2 W1 41 1431 IA Average ഈടാ�ി

B2 W1 73 5072 7B              -

B2 W2 110 4589 7A Average ഈടാ�ി

B2 W2 173 11163 7A Average ഈടാ�ി

B2 W2 174 8108-A 7A Average ഈടാ�ി

B2 W2 176 9762 7A Average ഈടാ�ി

B2 W2 129 16746-A 7A Average ഈടാ�ി

B2 W3 203 576 7A �ക അടവാ�ിയി�

B2 W3 231 15766-A 7A              -

B2 W3 233 9195 7A �ക അടവാ�ിയി�

B2 W3 232 9194 7A �ക അടവാ�ിയി�

B2 W3 240 8166-B 7A Average ഈടാ�ി

B2 W3 247 8345-B 7A Average ഈടാ�ി

B2 W3 251 15392 7A Average ഈടാ�ി

B2 W3 257 17718 7A                          -

B2 W3 277 7076 7A Average ഈടാ�ി

B2 W3 279 11862 7B                                  -

B2 W3 356 9832 7A                          -

B2 W5 386 12230 7A Average ഈടാ�ി

B2 W5 387 10170 7A Average ഈടാ�ി

B2 W5 390 16657 7A Average ഈടാ�ി

B2 W6 466 8709 7A �ക അടവാ�ിയി�

B2 W10 666 8121-A 7A Average ഈടാ�ി

B2 W10 670 13859 7A Average ഈടാ�ി

B2 W10 674 15429 IA Average ഈടാ�ി

B2 W11 776 1903 7A Average ഈടാ�ി

B2 W11 821 6035 7A Average ഈടാ�ി

B2 W11 829 15851 7A Average ഈടാ�ി

B2 W12 846 AEH-331 7A Average ഈടാ�ി
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B2 W12 911 1449 7A Average ഈടാ�ി

B2 W13 955 10384 7A Average ഈടാ�ി

B2 W14 999 6076 7A                          -

B2 W14 1000 8275-A 7A Average ഈടാ�ി

B2 W14 1252 17427 7A Average ഈടാ�ി

B2 W14 1243 1151 7A �ക അടവാ�ിയി�

B2 W14 1004 12762-A 7A �ക അടവാ�ിയി�

B2 W14 1242-1 8996-A 7A Average ഈടാ�ി

B2 W16 1106 8016 IA Average ഈടാ�ി

B2 W16 1128 17765 7A Average ഈടാ�ി

B2 W17 1240 4201 IA Average ഈടാ�ി

B2 W18 1345 2329 7A Average ഈടാ�ി

B2 W18 1349 7024-A 7A Average ഈടാ�ി

B2 W18 1350 2994 7A Average ഈടാ�ി

B2 W19 1407 13884 7A Average ഈടാ�ി

B2 W19 1406 13497 7A Average ഈടാ�ി

B2 W19 1456 2497-A 7A �ക അടവാ�ിയി�

B2 W19 1460 15188 7A Average ഈടാ�ി

B2 W19 STN 12681-A 7B                      -

B2 W21 1842 15182 7B                      -

B2 W21 1845 12405 7B              -                    

B2 W21 1860 2788 7A Average ഈടാ�ി

B2 W21 1885 16512 6C                          -

B2 W22 1905 13591 7B                          -

B2 W22 1911/2 16509-A 7A Average ഈടാ�ി

B2 W22 1911/3 16510-A 7A Average ഈടാ�ി

B2 W22 1911/5 16512-A 7A Average ഈടാ�ി

B2 W22 1911/4 16511-A 7A Average ഈടാ�ി

B2 W22 1911/1-5 16507-A 7A Average ഈടാ�ി

B2 W22 1911/1 16508-A 7A Average ഈടാ�ി

B2 W22 1911/9 16496-A 7A Average ഈടാ�ി

B2 W22 1911/8 16495-A 7A Average ഈടാ�ി
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B2 W22 1911/7 16494-A 7A Average ഈടാ�ി

B2 W22 1911/6-10 16492-A 7A                  -

B2 W22 1911/6 16493-A 7A Average ഈടാ�ി

B2 W22 1911/10 16497-A 7A Average ഈടാ�ി

B2 W22 1967 9857-A 7A �ക അടവാ�ിയി�

B2 W24 1587 6812 7A Average ഈടാ�ി

B2 W24 1586 18183 7A                  -

B2 W24 1585 6811 7A �ക അടവാ�ിയി�

B2 W24 1584 1050 7A Average ഈടാ�ി

B2 W24 1579 16527 7A Average ഈടാ�ി

B2 W24 1573 5344 7B                          -

B2 W25 1498 10993 IA �ക അടവാ�ിയി�

B2 W25 1520 11039 IA �ക അടവാ�ിയി�

B2 W25 1537 10998 IA Average ഈടാ�ി

    റീഡിംഗ് എ���തിന് സൗകര��ദമായ രീതിയി� മീ�� ഘടി�ി�ണെമ� വ�വ� നിലവിലിരിെ� വ�ഷം

��വ�  മീ��  റീഡിംഗ്  എ��ാ�  സാധി�ാെത  വ�തിന്  കാരണം  അറിയി��തിനായി  ന�കിയ  ഓഡി�്

അേന�ഷണം നം. 30/20-21, തീ.25.08.2022 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

2) C1, C2 െസ��ക�െട മീ�� റീഡിംഗ്  രജി��, ഡി.സി.ബി എ�ിവ പരിേശാധി�തി� േലാ�്ഡ്  �ിൈമസ്

ആയി േരഖെ���ിയിരി�� െക�ിട��െട ൈവദ�തി ചാ��് ഈടാ�ിയ വിവരം താെഴ േച���.

െസ�� വാ�ഡ് വീ�് ന�� ക�സ�മ� ന�� താരിഫ് �റി�്

C 1 W1 727N 17965-b 7A �ക അടവാ�ിയി�

C 1 W1 33 11797 7A Average ഈടാ�ി

C 1 W1 42 458 7A          -

C 1 W1 70/2 11061-b 6F Average ഈടാ�ി

C 1 W1 76 4225 7A Average ഈടാ�ി

C 1 W1 86 9150 7A -

C 1 W1 87 5646 7A -

C 1 W1 88 9394 7A Average ഈടാ�ി

C 1 W1 109 9001-b 7A Average ഈടാ�ി

C 1 W1 105 14310 7A Average ഈടാ�ി

C 1 W2 118 3860 7A -
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C 1 W3 199N 17694-b 6F Average ഈടാ�ി

C 1 W3 196 AEH-216 IA Average ഈടാ�ി

C 1 W3 199/1 9834-b 7A -

C 1 W3 227 3685 IA Average ഈടാ�ി

C 1 W3 233 5193 7B Average ഈടാ�ി

C 1 W4 136N 16173-b 7A

C 1 W5 407 1263 7B Average ഈടാ�ി

C 1 W5 443 2668 7A -

C 1 W5 446 7329-b 7A -

C 1 W5 454 1332 7A -

C 1 W5 15/16 11127-b 6C Average ഈടാ�ി

C 1 W6 554/1 15760-b 7A Average ഈടാ�ി

C 1 W6 569 3505 IA Average ഈടാ�ി

C 1 W6 569 17464-b IA Average ഈടാ�ി

C 1 W7 585 8663 7A -

C 1 W7 586 1078 IA Average ഈടാ�ി

C 1 W7 590 7350 7A �ക അടവാ�ിയി�

C 1 W7 629 1440 IA Average ഈടാ�ി

C 1 W7 641 2122 IC Average ഈടാ�ി

C 1 W8 611/1 12659-6 IC Average ഈടാ�ി

C 1 W8 664 17221 7B �ക അടവാ�ിയി�

C 1 W8 665 17239 IA Average ഈടാ�ി

C 1 W8 669/1 10141-b IA Average ഈടാ�ി

C 1 W8 649 10121 IC Average ഈടാ�ി

C 1 W9 28 13351-b 7A -

C 1 W10 716N 16010-b 7A -

C 1 W10 729 2643 7A �ക അടവാ�ിയി�

C 1 W10 731/3 12635-b 7A Average ഈടാ�ി

C 1 W11 713 8461-b 6C �ക അടവാ�ിയി�

C 1 W11 175 8756-b 7A Average ഈടാ�ി

C 1 W11 715-1 8657-b 7A Average ഈടാ�ി
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C 1 W12 831 7800-C IC Average ഈടാ�ി

C 1 W12 834 1776 IA Average ഈടാ�ി

C 1 W13 86 13691-b IC Average ഈടാ�ി

C 1 W13 867/3 13690-b IC Average ഈടാ�ി

C 1 W13 3-b 13689-b IC Average ഈടാ�ി

C 1 W13 3ADC 13688-b IA Average ഈടാ�ി

C 1 W13 882 7958-C 7A Average ഈടാ�ി

C 1 W13 908 10453 IA Average ഈടാ�ി

C 1 W13 926 9304 IC Average ഈടാ�ി

C 1 W13 855 14526 IA Average ഈടാ�ി

C 1 W14 932 3023 6F

C 1 W14 940-1 10267-b IA Average ഈടാ�ി

C 1 W15 956/3 14607-b 7A -

C 1 W15 956/4 14608-b IC Average ഈടാ�ി

C 1 W15 972 9628-b IC �ക അടവാ�ിയി�

C 1 W17 1024 432 IC Average ഈടാ�ി

C 1 W19 1133 7253-b 7A Average ഈടാ�ി

C 1 W20 1177 14877 IC Average ഈടാ�ി

C 1 W21 1204 8766-b 7B Average ഈടാ�ി

C 1 W21 1205 8584-b 7B �ക അടവാ�ിയി�

C 1 W21 1209 11211-b 7A Average ഈടാ�ി

C 1 W21 1231/1 15598-b 7A -

C 1 W22 1247 17181-b IA -

C 1 W22 1263 17754-b IA Average ഈടാ�ി

C 1 W22 1265 9264-b 7B Average ഈടാ�ി

C 1 W22 1266/3 9266-b 7B Average ഈടാ�ി

C 1 W22 1266 9267-b 7B Average ഈടാ�ി

C 1 W22 1266 4927 7A -

C 1 W22 1270 7914 7A -

C 1 W22 1272 1641 7A -

C 1 W22 1295 AEH-319 IA Average ഈടാ�ി
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C 1 W22 1315 13954 IC Average ഈടാ�ി

C 1 W23 1329 6528-b IA Average ഈടാ�ി

C 1 W23 1364 11500 IA Average ഈടാ�ി

C 1 W25 1400 8187-b 7A Average ഈടാ�ി

C 1 W25 1395 10457-b 7A -

C 1 W25 1395 10465-b 7A -

C 1 W25 5/2 17016-b 7A Average ഈടാ�ി

C 1 W25 4D 17013-b 7A -

C 1 W25 4C 17012-b 7A -

C 1 W26 1490/N 16613-b 6F Average ഈടാ�ി

C 1 W26 1470 17443-b 7A -

C 1 W26 1501 246 IA Average ഈടാ�ി

C 1 W27 17465-B VIIA �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W1 1550 9580 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W2 1695 1360 7A �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W3 1746/1 17461-b 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W3 1745 10411 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W3 1792 17882 7B �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W4 1797 16047 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W4 1809/N 15953-b 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W6 135 8141 7A �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W6 JHM 12527 7A �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W6 1874 8330 7B Average ഈടാ�ി

C 2 W6 1875 12305 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W6 1883 8884 7B Average ഈടാ�ി

C 2 W7 1906 9485 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W7 1905 7863 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W8 1982 14517 7B �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W8 1994 630 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W8 2003 4931 7A �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W8 2044 6730 7B Average ഈടാ�ി
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C 2 W9 2111 18106 7B Average ഈടാ�ി

C 2 W10 2175 16914-b 7A �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W10 2147 7043 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W10 2152 17232 7B Average ഈടാ�ി

C 2 W10 2160 9424-b 7B Average ഈടാ�ി

C 2 W10 2163 14528 7A �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W10 2069-1 11680-b 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W10 2171 2547 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W10 2172 16383 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W10 2177 12349 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W10 2184 13618 7B Average ഈടാ�ി

C 2 W10 2187 1001 7B Average ഈടാ�ി

C 2 W10 2188 8354 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W10 2189 3047 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W10 2182 8382-b 7A �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W11 2204 15262 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W11 2229 7377-b 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W11 2231 324 7A �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W11 2234 12274 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W11 2969 2087 7B �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W11 2288 EW5-3980/92 7A �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W12 44 7780-C IA Average ഈടാ�ി

C 2 W12 58 4454 IA Average ഈടാ�ി

C 2 W13 85 2849 IC �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W13 116 15603 IC Average ഈടാ�ി

C 2 W14 147 AEH-358A IA Average ഈടാ�ി

C 2 W14 185 4086 7B �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W15 206/1 17587-B 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W15 191 7619 7A �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W15 192 8778-D 7B Average ഈടാ�ി

C 2 W15 229 17747 7A �ക അടവാ�ിയി�
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C 2 W16 254 9313-B IC Average ഈടാ�ി

C 2 W16 263 7804-C IC Average ഈടാ�ി

C 2 W16 265 7471-C 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W16 287 16503 IA Average ഈടാ�ി

C 2 W16 314 8904-C IC Average ഈടാ�ി

C 2 W17 324 10223 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W17 344-1 7681-C IA

C 2 W17 347 17795 IA

C 2 W18 361 2823 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W19 418 6804-A IA Average ഈടാ�ി

C 2 W19 424 AEH-245 IC Average ഈടാ�ി

C 2 W19 433 4195 IA Average ഈടാ�ി

C 2 W20 547-N 17944-B 6F �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W20 479 17456 IA �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W20 488 941 IA �ക അടവാ�ിയി�

C 2 W21 704-A 17590-B 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W21 704-A1 17589-B 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W21 704-C 17588-B 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W21 704-B 17591-B 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W21 704-A2 17592-B 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W21 704-A1A2 16809-B 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W21 743 400 IA Average ഈടാ�ി

C 2 W22 771 14536 7A Average ഈടാ�ി

C 2 W25 142N 17940-B 6F Average ഈടാ�ി

    ഇത് സംബ�ി�് ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണം നം. 37/20-21, തീയതി26.08.2022 ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി�

േകാവിഡ് കാലമായതിനാ� �ാപന�� �റ�് �വ��ി�ാ� സ��ാ� അ�മതിയി�ാ�തിനാലാണ് േനാ�ീസ്

ന�കാതി��ത്  എ�ാണ്  അറിയി�ി��ത്.  എ�ാ�  വ�ഷം  ��വ�  അട�്  കിട�തായി  രജി�റി�

േരഖെ���ിയ  വീ�ക�ം  �ാപന��ം  മാ�മാണ്  േമ�  ലി�ി�  പരാമ�ശി�ി��ത്.  ആയതിനാ�  മ�പടി

അംഗീകരി�ാ��ത�.

3) E1,  E2  െസ��ക�െട മീ�� റീഡിംഗ്  രജി��,  ഡി.സി.ബി എ�ിവ പരിേശാധി�തി� േലാ�്ഡ്  �ിൈമസ്

ആയി േരഖെ���ിയിരി�� െക�ിട��െട ൈവദ�തി ചാ��് ഈടാ�ിയ വിവരം താെഴ േച���.
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െസ�� വാ�ഡ് വീ�് ന�� ക�സ�മ� നം. താരിഫ് �റി�്

E 1 W1 19/4-1 11680 C 7A �ക അടവാ�ിയി�

E 1 W1 19/15 6734 IA -

E 1 W1 19/29 13719 7A -

E 1 W3 19/122 8355 C IC �ക അടവാ�ിയി�

E 1 W4 124-1 16787 C 7A Average ഈടാ�ി

E 1 W5 213-2 17273 C IC Average ഈടാ�ി

E 1 W9 19/320 6798 7A -

E 1 W10 19/368 14003 IA �ക അടവാ�ിയി�

E 1 W10 19/422 8574 C 7A Average ഈടാ�ി

E 1 W10 19/427 9055 C 7A Average ഈടാ�ി

E 1 W10 19/413 9038 C 7A Average ഈടാ�ി

E 1 W10 19/405 10301 C 7A Average ഈടാ�ി

E 1 W10 19/435 11633 C 7A �ക അടവാ�ിയി�

E 1 W11 479 6603 7A �ക അടവാ�ിയി�

E 1 W12 495 7645 IA �ക അടവാ�ിയി�

E 1 W12 476 12158 IA �ക അടവാ�ിയി�

E 1 W12 477 7918 IA �ക അടവാ�ിയി�

E 1 W12 480 6606 IA �ക അടവാ�ിയി�

E2 W5 328 16558 C 7A -

E2 W6 391 8432 C IC Average ഈടാ�ി

E2 W8 575 13725 7A �ക അടവാ�ിയി�

E2 W10 673 3704 7A �ക അടവാ�ിയി�

E2 W13 288 8451 IA �ക അടവാ�ിയി�

E2 W19 187-1 17629 C IA �ക അടവാ�ിയി�

E2 W19 183 8384 C 6A �ക അടവാ�ിയി�

E2 W21 394 8424 C IC -

E2 W23 413 16621 7A �ക അടവാ�ിയി�

    റീഡിംഗ് എ���തിന് സൗകര��ദമായ രീതിയി� മീ�� ഘടി�ി�ണെമ� വ�വ� നിലവിലിരിെ� വ�ഷം

��വ�  മീ��  റീഡിംഗ്  എ��ാ�  സാധി�ാെത  വ�തിന്  കാരണം  അറിയി��തിനായി  ന�കിയ  ഓഡി�്
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അേന�ഷണം നം. 71/2020-21, തീ.28.09.2022 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

േ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.  1994 െല േകരള

�നിസി�ാലി�ി നിയമം വ��് 539(2) �കാരം യഥാസമയം നടപടിക� ൈകെ�ാ��തി� വീ�വ��ിയത് �ലം

കിേ�� �ക കാലഹരണെ��� പ�ം അത് വീ� വ��ിയ ഉേദ�ാഗ��െട ബാധ�തയായി കണ�ാ��താണ്.

ആയതിനാ� േമ� ഉപേഭാ�ാ���് ഇ�കാരം േനാ�ീസ് ന�കി �ക പിരിെ����തിനാവശ�മായ ച��കാര��

നടപടിക� സ�ീകരി��തിന് ഭരണക��ാ��െട �� പതിേയ�താണ്.ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� ഏക വ�മാന

േ�ാത�ാണ്  ൈവദ�തി  ചാ��്.  അത്  കാര��മമാ�ം  ���മാ�ം  പിരിെ���വാ�  സാധി�ിെ��്  വ�കി�
�ാപന�ിെ�  നിലനി�ിെന  തെ�  ബാധി�െമ�തിനാ�  വിഷയം  ഗൗരവ���ം  കണ�ിെല��്  പരിഹാരം
കാേണ�താണ്.

1-30   ൈവദ�തി ചാ��ിന�ി�� �ടി�ിക ഈടാേ��താണ്.

1) A1,  A2  െസ�നിെല  ഡി.സി.ബി  വിവരം  പരിേശാധി�തി�  �ടി�ികയിന�ി�  ഈടാ�ാ��  ൈവദ�തി

ചാ��ിെ� വിവരം താെഴ േച���.

ക�സ�മ� നം. െസ��/വാ�ഡ് താരിഫ് �ക

9444 A1 W9 LT IA 8787

14167 A1 W13 LT IA 15201

13331 A1 W15 LT IA 10215

5700 A1 W21 LT IA 11304

8086 A1 W24 LT IA 10732

12659 A1 W26 LT IA 15395

9155-A A1 W28 LT IA 49463

13379-A A1 W10 LT IC 11395

13344-A A1 W20 LT IC 16880

12885 A1 W26 LT IC 13773

9391-A A1 W26 LTI C 10841

12290 A1 W9 LT VIIA 23170

14172-A A1 W10 LT VIIA 13958

14347-A A1 W10 LT VIIA 97859

13712-A A1 W15 LT VIIA 33482

16104-A A1 W15 LT VIIA 68355
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8459 A1 W17 LT VIIA 35717

11700 A1 W18 LT VIIA 23116

11755 A1 W18 LT VIIA 98386

12734-A A1 W18 LT VIIA 10101

7332 A1 W23 LT VIIA 62133

9046-B A1 W20 LT VIIB 11723

14166-A A1 W15 LT VIA 16281

9897-A A1 W15 LT VIA 135588

15761-A A1 W06 LT VIA 20407

10435-A A1 W15 LT VIE 41932

11 A1 W9 LT VIB 245311

15690-A A1 W15 LT VIB 80749

8545-A A1 W9 LT VIB 21677

14953 A2 W03 LT IA 23578

11253 A2 W17 LT IA 22160

!0700 A2 W24 LT IA 11718

6386 A2 W25 LT IA 26250

AEH-254 A2 W1 LT IC 20123

15130-A A2 W2 LT IC 16991

15312-A A2 W14 LT IC 23254

16156-A A2 W14 LT IC 24790

11657-A A2 W28 LT IC 10529

11696-A A2 W28 LT IC 15990

14171 A2 W25 LT IC 13504

1865 A2 W24 LT IC 17009

239 A2 W24 LT IC 12988

14821 A2 W20 LT IC 10992

12399-A A2 W19 LT IC 12050

14725-A A2 W18 LT IC 14976

7720-A A2 W18 LT IC 10356
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7507-A A2 W4 LT VIIA 14959

15117-A A2 W5 LT VIIA 33398

16051-A A2 W8 LT VIIA 37898

4044 A2 W8 LT VIIA 17131

9780-A A2 W8 LT VIIA 10930

14008-A A2 W9 LT VIIA 17501

15719-A A2 W9 LT VIIA 52325

12294-A A2 W10 LT VIIA 19918

5486 A2 W11 LT VIIA 10854

11883-A A2 W11 LT VIIA 35077

15448-A A2 W11 LT VIIA 96629

15655-A A2 W11 LT VIIA 10834

5928 A2 W11 LT VIIA 12168

13650-A A2 W12 LT VIIA 14616

5565 A2 W13 LT VIIA 24843

9578-A A2 W18 LT VIIA 15138

12103-E A2 W19 LT VIIA 28074

1417 A2 W19 LT VIIA 16770

4286 A2 W19 LT VIIA 34340

4955 A2 W19 LT VIIA 16943

9989-A A2 W19 LT VIIA 11237

14323-A A2 W22 LT VIIA 10287

7373-A A2 W22 LT VIIA 10983

13547-A A2 W23 LT VIIA 15196

12261 A2 W24 LT VIIA 13168

8705-A9678-A A2 W24 LT VIIA 13978

9678-A A2 W24 LT VIIA 35645

8706-A A2 W24 LT VIIA 11790

5319 A2 W28 LTVIIA 15555

7622-A A2 W28 LTVIIA 20410
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13839-A A2 W23 LTVIF 23196

1510 A2 W19 LTVIF 11715

15539-A A2 W15 LTVIF 26652

15422-A A2 W25 LTVIF 36488

16044-A A2 W24 LTVIF 36714

7977-A A2 W18 LTVIF 12705

16049-A A2 W22 LTVIG 13260

    �ടി�ിക ഈടാ�ിയത് സംബ�ി� വിവരം ആവശ�െ��്  ന�കിയ ഓഡി�്  അേന�ഷണം ന�� 75/2020-21,

തീയതി  29.09.2022  ന്  ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� 2021-2022  സാ��ികവ�ഷ�ി� ടി  കണ�നിെല �ടി�ിക

���മാ�ം  അടവാ�ിയി�ളളതാണ്  എ�്  അറിയി�ി�െ��ി�ം  അത്  െതളിയി��തിനാവശ�മായ  േരഖക�

(രസീത്, ഫയ�) ഹാജരാ�ിയി�ി�.

2)  B1,  B2  െസ�നിെല  ഡി.സി.ബി  വിവരം  പരിേശാധി�തി�  �ടി�ികയിന�ി�  ഈടാ�ാ��  ൈവദ�തി

ചാ��ിെ� വിവരം താെഴ േച���.

ക�സ�മ� ന�� െസ��/വാ�ഡ് താരിഫ് �ക

12294 B1 W18 IA 30685

3409-A B1 W09 IC 12444

8288 B1 W19 6B 80895

12295 B1 W05 IC 29898

12296 B1 W05 IC 7321

12297 B1 W05 IC 34409

8399-A B1 W21 7A 36121

10995 B2 W25 IA 25195

15403 B2 W02 7A 10373

7407 B2 W03 7A 25738

14595 B2 W19 7A 39925

11412-A B2 W22 7A 11522

17607 B2 W19 6B 145239

7912-A B2 W25 6B 82900

2835 B2 W21 6C 11356

    �ടി�ിക ഈടാ�ിയത് സംബ�ി� വിവരം ആവശ�െ��്  ന�കിയ ഓഡി�്  അേന�ഷണം ന��. 31/2020-21,

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

66 of 163 08/11/22, 2:17 pm



തീയതി 25.08.2022 ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� ക�സ�മ� ന�� 14595 െ� 03/2003 �ത� 2008 വെര�� ബി�

സംബ�ി�്  േകസ്  നിലവി��തായി  അറിയി�ി��്.  േകസിെ�  വിധി���തമായി  ടി  ക�സ�മറി�  നി�ം

�ടി�ിക ഈടാേ��താണ്. മ�് എ�ാ ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം �ടി�ിക ���മാ�ം ഈടാ��തി�� നടപടി

ത�രിതെ��േ��താണ്.

3) C1,  C2  െസ�നിെല  ഡി.സി.ബി  വിവരം  പരിേശാധി�തി�  �ടി�ികയിന�ി�  ഈടാ�ാ��  ൈവദ�തി

ചാ��ിെ� വിവരം താെഴ േച���.

ക�സ�മ� നം. െസ��/വാ�ഡ് താരിഫ് �ക

5584 C1 W06 IA 21752

17477-B C1 W10 IA 3380

15127 C1 W13 IA 8669

15767-B C1 W13 IA 10433

8663-B C1 W13 IA 6555

9620-B C1 W14 IC 5733

14736-B C1 W15 IC 9977

15822-B C1 W15 IC 10445

10198-B C1 W16 IC 6593

9844-B C1 W23 IC 6888

10308-B C1 W24 IC 17544

12600-B C1 W22 IX 14160

T.12035 C1 W05 IX 6257

8603-B C1 W18 VIB 4734

9155-B C1 W12 VIB 9529

11671-B C1 W09 VIB 17606

1724 C1 W06 VIB 27548

16425-B C1 W22 VIF 13807

17488-B C1 W23 VIF 8312

8120-B C1 W27 VIF 8672

11779 C1 W03 VIIB 3091

7010-B C1 W03 VIIB 7343

7040 C1 W08 VIIB 5209

11311-B C1 W22 VIIA 45105
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11352 C1 W01 VIIA 17811

11464-B C1 W05 VIIA 23462

12335-B C1 W19 VIIA 39314

17224-B C1 W10 VIIA 9323

12406-B C1 W19 VIIA 16080

12731-B C1 W12 VIIA 10532

17603-B C1 W21 VIIA 10547

18194 C1 W24 VIIA 40377

13187-B C1 W25 VIIA 68967

1332 C1 W05 VIIA 12262

14172-B C1 W27 VIIA 27815

5555 C1 W02 VIIA 46363

14373-B C1 W19 VIIA 22726

14387-B C1 W19 VIIA 17326

14430-B C1 W19 VIIA 5898

15418-B C1 W17 VIIA 6207

9181-B C1 W12 VIIA 49487

9384-B C1 W24 VIIA 8962

16010-B C1 W10 VIIA 16761

16128-B C1 W09 VIIA 11840

10191 C1 W13 VIIA 68971

10711-B C1 W25 VIIA 23701

16478-B C1 W17 VIIA 5082

16485-B C1 W20 VIIA 3491

16971-B C1 W10 VIIA 28414

17261-B C1 W25 VIIA 36163

17277-B C1 W07 VIIA 23998

17850-B C1 W25 VIIA 246949

17925-B C1 W01 VIIA 7173

8491-B C1 W03 VIIA 10264

8602-B C1 W22 VIIA 18205
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10506-B C1 W25 VIIA 139520

11465-B C1 W20 VIIA 36917

17309 C2 W01 VIIA 11236

8625-B C2 W01 VIIA 85272

11341-B C2 W03 VIIA 43502

9069 C2 W03 VIIA 33605

10244-B C2 W04 VIIA 14526

16913-B C2 W04 VIIA 9540

18039-B C2 W04 VIIA 5910

13775 C2 W05 VIIA 6760

13788 C2 W05 VIIA 39932

I/2044 C2 W05 VIIA 147784

14528 C2 W10 VIIA 19581

8929 C2 W11 VIIA 46966

7500 C2 W13 VIIA 39356

15334 C2 W16 VIIA 6943

7491-C C2 W18 VIIA 35306

9724-B C2 W20 VIIA 119326

16201-B C2 W20 VIIA 21213

16203-B C2 W20 VIIA 12747

3164 C2 W22 VIIA 29880

8233-B C2 W24 VIIA 17809

7573-B C2 W25 VIIA 134898

I/1750 C2 W25 VIIA 151086

9947-B C2 W05 VIIB 4145

4086 C2 W14 VIIB 5384

15952-B C2 W05 IX 18022

    ഇത്  സംബ�ി�്  ന�കിയ  ഓഡി�്  അേന�ഷണം  നം.  38/2020-21,  തീയതി  26.08.2022  ന്  ലഭ�മാ�ിയ

മ�പടിയി�, േകാവിഡ്  കാലെ� �ടി�ികയാണ് പരാമ�ശ�ി��െത�ം, ആയതിന്  2020 ഡിസംബ� 31 വെര

സ��ാ� സമയം അ�വദി�ി��െവ�മാണ് അറിയി�ി��ത്. എ�ാ� 2021 മാ��് 31 ന് ത�ാറാ�ിയ ഡി.സി.ബി

പരിേശാധി�തിലാണ്  ഇ��ം  �ക  �ടി�ിക��  വിഷയം  പരാമ�ശി�ി��ത്.  ആയതിനാ�  മ�പടി
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അംഗീകരി��ി�.

4) D1, D2 െസ�െ� 2020-21 വ�ഷെ� ഡി.സി.ബി േ��്െമ�് പരിേശാധി�തി� �ടി�ികയിന�ി�

ഈടാ�ാ�� ൈവദ�തി ചാ��ിെ� വിവരം താെഴ േച���.

ക�സ�മ� നം െസ��/വാ�ഡ് താരിഫ് �ക

12065B D1/W03 LT IA 16914

7243A D1/w03 LT IA 5808

13023B D1/W05 LT IA 6780

13650B D1/W07 LT IA 12841

1715 D1/W23 LT IA 12659

10152B D1/W24 LT IA 7564

9553B D1/W24 LT IA 13984

12940B D1/W04 LT IC 5338

12903B D1/W04 LT IC 9191

10146B D1/W05 LT IC 6019

7972B D1/W05 LT IC 6987

14522B D1/W05 LT IC 7967

9773B D1/W04 LT IC 22863

14014B D1/W09 LT IC 8637

10007B D1/W24 LT IC 6055

I/1227 D1/W08 LT VA 5155

13605B D1/W08 LT VA 5477

493 D1/W21 LT VIA 15738

8411 D1/W10 LT VIA 410462

9643B D1/W10 LT VIA 185298

11661B D1/W10 LT VIB 14980

12613 D1/W24 LT VIB 55003

12674B D1/W21 LT VIB 25379

417 D1/W24 LT VIB 22404
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5629 D1/W24 LT VIB 13053

7028B D1/W24 LT VIB 11147

13275B D1/W24 LT VIB 63469

13303B D1/W24 LT VIB 33205

13339B D1/2W4 LT VIB 47464

14859B D1/W10 LT VIB 34961

15928B D1/W24 LT VIB 18787

17556B D1/W08 LT VIB 27798

17561B D1/W08 LT VIB 10829

3652 D1/W24 LT VIB 18942

375 D1/W11 LT VIB 22018

5506 D1/W24 LT VIB 56881

7170B D1/W23 LT VIB 737695

13308B D1/W24 LT VIB 44485

15104 D1/W14 LT VIB 11001

15534 D1/W12 LT VIB 42848

3351 D1/W08 LT VIB 30593

9650B D1/W24 LT VIB 68057

I/2461 D1/W24 LT VIB 54680

9791B D1/W20 LT VIC 301206

10672 D1/W24 LT VIC 11384

17222B D1/W19 LT VIC 7679

17961B D1/W11 LT VIC 17409

15212B D1/W13 LT VIF 21529

17797B D1/W26 LT VIF 15651

17942B D1/W17 LT VIF 34400

12228B D1/W12 LT IX 38249

18151 D1/W13 LT VIIB 17981

12281 D1/W12 LTVIA 971942

17254B D1/W12 15232
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493 D1/W21 LTVIA 15738

8411 D1/W10 LTVIA 410462

9643B D1/W10 LTVIA 185298

11661B D1/W10 LTVIB 14980

12613 D1/W24 LTVIB 55003

12674B D1/W21 LTVIB 25379

417 D1/W24 LTVIB 22404

2841 D1/W03 LTVIIA 32753

11925B D1/W05 LTVIIA 12840

12324B D1/W05 LTVIIA 13517

12325B D1/W05 LTVIIA 10238

12326B D1/W05 LTVIIA 16102

12329B D1/W05 LTVIIA 18727

13776B D1/W10 LTVIIA 47147

17676B D1/W11 LTVIIA 16849

I/2445 D1/W11 LTVIIA 37334

17227B D1/W12 LTVIIA 15427

9112B D1/W12 LTVIIA 20452

9113B D1/W12 LTVIIA 27906

10480 D1/W14 LTVIIA 19516

10481 D1/W14 LTVIIA 14540

16131B D1/W14 LTVIIA 142883

2220 D1/W15 LTVIIA 13136

10576B D1/W20 LTVIIA 12141

13651B D1/W20 LTVIIA 54541

17028B D1/W20 LTVIIA 44177

17491B D1/W20 LTVIIA 11737

8816B D1/W20 LTVIIA 11467

9236 D1/W20 LTVIIA 46520

13323B D1/W20 LTVIIA 36490
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13119B D1/W23 LTVIiA 196568

14589B D1/W23 LTVIIA 32656

9155 D1/W23 LTVIiA 39661

45/2000 D1/W23 LTVIiA 10640

13054B D1/W24 LTVIIA 17827

2548 D1/W24 LTVIiA 14257

16180B D1/W25 LTVIIA 48632

9435B D1/W25 LTVIIA 20687

13346B D1/W26 LTVIIA 18343

10131B D2/W01 LTIC 10514

9199B D2/W02 LTIC 10319

16578B D2/W03 LTIC 14986

13684B D2/W12 LTIC 10766

AEH136 D2/W12 LTIC 12276

14593 D2/W13 LTIC 10198

13599B D2/W17 LTIC 15477

16366B D2/W17 LTIC 20990

1517 D2/W20 LTIC 33323

11156 D2/W21 LTIC 52060

15504B D2/W21 LTIC 10529

16661B D2/W22 LTIC 66641

1148 D2/W27 LTIC 11911

15744B D2/W11 LTVIIA 33486

17891 D2/W12 LTVIIA 48758

14003B D2/W14 LTVIIA 19838

15571B D2/W14 LTVIIA 59186

18006B D2/W14 LTVIIA 17841

17442B D2/W15 LTVIIA 15384

17796B D2/W15 LTVIIA 23217

7453 D2/W15 LTVIIA 21965
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8654B D2/W16 LTVIIA 302861

7131B D2/W17 LTVIIA 49984

8749B D2/W18 LTVIIA 22995

11832B D2/W21 LTVIIA 48656

17606B D2/W21 LTVIIA 30422

9028B D2/W21 LTVIIA 46058

16151B D2/W22 LTVIIA 37717

9833B D2/W23 LTVIIA 43315

11316B D2/W24 LTVIIA 49653

10090B D2/W24 LTVIIA 35659

10091B D2/W24 LTVIIA 43083

10112B D2/W24 LTVIIA 70475

11431B D2/W24 LTVIIA 26784

15066B D2/W24 LTVIIA 24970

13881B D2/W24 LTVIIA 20185

15130B D2/W25 LTVIIA 75226

2903 D2/W25 LTVIIA 23093

8610B D2/W25 LTVIIA 22096

I/1687 D2/W25 LTVIIA 22490

7245B D2/W25 LTVIIA 32150

8061B D2/W25 LTVIIA 30791

13640B D2/W28 LTVIIA 121328

15754B D2/W28 LTVIIA 58724

T12386 D2/W28 LTVIIA 11859

17463 D2/W08 LTIA 5149

11331 D2/W12 LTIA 7020

8687B D2/W12 LTIA 9906

12794B D2/W17 LTIA 12161

1664B D2/W19 LTIA 7170

8438B D2/W21 LTIA 35575
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16311B D2/W22 LTIA 10638

13912B D2/W16 LTVIB 11594

15206B D2/W25 LTVIB 26755

4223 D2/W04 LTVIB 38480

444 D2/W26 LTVIB 97563

4803B D2/W04 LTVIB 112892

7700B D2/W04 LTVIB 28585

6836 D2/W04 LTVIB 16476

7700B D2/W04 LTVIB 28585

9137B D2/W04 LTVIB 10726

I/13 D2/W04 LTVIB 20102

425 D2/W28 LTVIB 16625

635 D2/W04 LTVIB 15130

7208 D2/W04 LTVIB 13043

20279B D2/W24 LTVIC 20094

9208B D2/W16 LTVIC 83039

10851B D2/W23 LTVIF 82327

14796B D2/W15 LTVIF 57196

16990B D2/W23 LTVIF 15877

17742B D2/W23 LTVIF 355172

10164B D2/W26 LTVIF 28223

8063B D2/W25 LTVIF 28074

    �ടി�ിക ഈടാ�ിയത് സംബ�ി� വിവരം ആവശ�െ��് ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണം നം.74/2020-21, തീയതി

: 29.09.2022 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

5) E1,  E2  െസ�നിെല  ഡി.സി.ബി  വിവരം  പരിേശാധി�തി�  �ടി�ികയിന�ി�  ഈടാ�ാ��  ൈവദ�തി

ചാ��ിെ� വിവരം താെഴ േച���.

ക�സ�മ� ന�� െസ��/വാ�ഡ് താരിഫ് �ക

11680 C E1 W01 7A 8262

12546 C E1 W01 7A 27129
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12954 C E1 W01 7A 10637

15785 C E1 W01 7A 13667

12667 E1 W02 7A 7714

13637 C E1 W02 7A 9508

9886 C E1 W03 7A 5806

13037 E1 W04 7A 8888

8393 C E1 W04 7A 40884

9569 C E1 W04 7A 44537

13272 C E1 W10 7A 30899

9931 C E1 W10 7A 16966

16638 E1 W11 7A 44519

17609 C E1 W11 7A 49720

17722 C E1 W11 7A 31669

11677 C E1 W17 7A 75333

13494 C E1 W18 7A 15254

14564 C E1 W19 7A 18893

9042 E1 W22 7A 22148

10590 C E1 W23 7A 28754

6796 E1 W23 7A 22516

8465 C E1 W26 7A 52419

10299 C E1 W26 7A 60249

12621 E1 W26 7A 17525

13416 C E1 W27 7A 20656

15984 C E1 W27 7A 17435

14387 C E1 W12 IA 8534

9155 C E1 W12 IA 10129

9170 C E1 W12 IA 11427

13885 C E1 W14 IA 16036
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12646 C E1 W15 IA 12459

8893 E1 W04 6C 58054

17340 C E1 W13 6F 11293

9758 C E1 W17 6F 23744

10463 C E1 W05 IC 10914

11512 C E1 W21 IC 15364

8571 C E2 W03 IC 10004

10032 C E2 W04 IC 11872

11432 C E2 W14 IC 10275

16480 C E2 W14 IC 12028

10260 C E2 W17 IC 17784

16964 C E2 W18 IC 16267

17679 C E2 W22 IC 12627

14514 C E2 W24 IC 29789

10698 C E2 W11 6F 30814

10269 C E2 W01 IA 10723

11111 E2 W11 IA 11181

12092 E2 W11 IA 11527

14386 C E2 W11 IA 14584

8644 C E2 W12 IA 14548

15776 E2 W17 IA 14891

16844 E2 W23 IA 14286

9560 C E2 W02 7A 46320

16275 C E2 W05 7A 16297

9408 C E2 W05 7A 90480

9572 C E2 W05 7A 84130

15647 C E2 W06 7A 44503

15648 C E2 W06 7A 75936
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15669 C E2 W06 7A 32464

17698 C E2 W06 7A 39063

16298 E2 W07 7A 34397

7426 C E2 W07 7A 63357

7430 C E2 W07 7A 36792

       �ടി�ിക  ഈടാ�ിയത്  സംബ�ി� വിവരം  ആവശ�െ��്  ന�കിയ ഓഡി�്  അേന�ഷണം നം.  72/2020-21,

തീയതി. 28.09.2022 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

6) F1,  F2 െസ��കളിെല ഡി.സി.ബി വിവരം പരിേശാധി�തി� �ടി�ിക ഇന�ി� ഈടാ�ാ�ളള ൈവദ�തി

ചാ��ിെ� വിവരം �വെട െകാ���.

�മ

നം.

ക�സ�മ�

ന��
െസ��/വാ�ഡ് താരിഫ് �ക

1 17511-C F1 W17 LTVIA 31505

2 2599 F1W01 LT IA 18697

3 9433 F1W11 LT IA 15751

4 10899 F1W23 LT IA 20893

5 7039 F1W23 LT IA 12123

6 15146-C F1W23 LT IA 10461

7 12594-C F1W24 LT IA 28664

8 11069-C F1W02
LT

VIIA
10398

9 12088-C F1W04
LT

VIIA
14296

10 12791-C F1W07
LT

VIIA
15797

11 16081-C F1W08
LT

VIIA
38150

12 15992-C F1W25
LT

VIIA
23330

13 16700-C F1W25 LT 28707
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VIIA

14 11069-C F1W02
LT

VIIA
10398

15 15530-C F1W27 LT IC 9682

16 3940 F2 W01
LT

VIIA
88882

17 16220-C F2W02
LT

VIIA
10553

18 17028-C F2W07
LT

VIIA
27308

19 17029-C F2W07
LT

VIIA
41180

20 5974 F2W07
LT

VIIA
60585

21 14765 F2W08
LT

VIIA
68858

22 17385-C F2W10
LT

VIIA
18844

23 17388-C F2W10
LT

VIIA
42606

24 17483-C F2W11
LT

VIIA
32205

25 16981-C F2W14
LT

VIIA
12425

26 10596-C F2W18
LT

VIIA
26810

27 17415-C F2W18
LT

VIIA
62217

28 16268-C F2W23
LT

VIIA
24986

29 17812 F2W23 LT 38989
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VIIA

30 9794-C F2W23
LT

VIIA
58345

31 17443-C F2W09 LT IC 25932

32 7218-C F2W13 LT IA 29270

33 14311 F2W19 LT VI F 51960

34 14604-C F2W12 LT VI F 53272

35 16489 F2W20 LT VI F 43333

�ടി�ിക ഈടാ�ിയത് സംബ�ി� വിവരം ആവശ�െ��് ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണം നം. 84/2020-21, തീയതി

11.10.2022 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

7)  G1,  G2  െസ�നിെല  ഡി.സി.ബി  വിവരം  പരിേശാധി�തി�  �ടി�ികയിന�ി�  ഈടാ�ാ��  ൈവദ�തി

ചാ��ിെ� വിവരം താെഴ േച���.    

ക�സ�മ� നം. െസ��/വാ�ഡ് താരിഫ് �ക

14185-B G1/ W21 LTIA 15987

8293-D G1/ W23 LTIA 12655

9363 G1/W23 LTIA 14797

9977-D G1/W17 LTIC 31707

8289-D G1/W22 LTIC 26795

8804-D G1/W22 LTIC 21171

9795-C G1/W22 LTIC 13151

10529-D G1/W23 LTIC 34928

10718-D G1/W05 LTVIIA 17337

11446-D G1/W05 LTVIIA 47913

11447-D G1/W05 LTVIIA 20568

11464-D G1/W05 LTVIIA 31798

13647 G1/W05 LTVIIA 18842

14495-B G1/W05 LTVIIA 52886

9157-D G1/W13 LTVIIA 61148

15287 G1/W14 LTVIIA 19737

7675-D G1/W14 LTVIIA 12803
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11193-D G1/W22 LTVIIA 40626

10505 G1/W24 LTVIIA 14539

15168-B G1/W04 LTVIIA 39909

8598-D G2/W12 LTIA 12374

8011-B G2/W06 LTIC 85250

15054-B G2/W08 LTIC 16134

5315 G2/W16 LTIC 15473

9784-D G2/W17 LTIC 18367

8258-D G2/W18 LTIC 19000

14255-B G2/W18 LTIC 80414

11047-D G2/W06 LTVIIA 16165

11050-D G2/W06 LTVIIA 30940

11052-D G2/W06 LTVIIA 15691

13699-D G2/W06 LTVIIA 49311

14769 G2/W06 LTVIIA 13615

11126-D G2/W13 LTVIIA 43637

14417-B G2/W13 LTVIIA 62456

5728 G2/W13 LTVIIA 15121

10688-D G2/W14 LTVIIA 13980

9725-D G2/W14 LTVIIA 25188

7254-B G2/W19 LTVIIA 28435

7827-D G2/W20 LTVIIA 24956

13486-B G2/W21 LTVIIA 29918

14665-B G2/W22 LTVIIA 50454

14457 G2/W22 LTVIIA 15345

I/2201 G2/W11 LTVA 38550

10925-D G2/W22 LTVIB 35630

1045-D G2/W06 LTVIC 16585

11496-D G2/W14 LTVIC 20242

13695-B G2/W06 LTVIC 18542
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12235-B G2/W07 LTVID 13147

11157-D G2/W05 LTVIF 20008

12663-B G2/W06 LTVIF 54487

12663-B G2/W06 LTVIF 22951

     �ടി�ിക ഈടാ�ിയത്  സംബ�ി� വിവരം  ആവശ�െ��്  ന�കിയ ഓഡി�്  അേന�ഷണം നം.  77/2020-21,

തീയതി : 1.10.2022 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

8) H1, H2 െസ��കളിെല, ഡി.സി.ബി വിവരം പരിേശാധി�തി� �ടി�ിക ഇന�ി� ഈടാ�ാ�ളള ൈവദ�തി

ചാ��ിെ� വിവരം �വെട െകാ���. �ടി�ിക ഈടാ�ിയത് സംബ�ി� വിവരം ആവശ�െ��് ന�കിയ ഓഡി�്

അേന�ഷണം നം. 79/2020-21, തീയതി : 06.10.2022 ന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

ക�സ�മ� ന�� െസ��/വാ�ഡ് താരിഫ് �ക

1/1512 H2W10 LTVA 8753

15430 H2W17 LT VI A 27649

2938 H2W17 LT VI A 8165

113/8-D H2W12 LI VI B 14513

9643-D H2 W12 LT VI C 13209

8839-D H2 W10 LI VID 16288

11589-D H2W12 LT VI 13836

10561-D H2W19 LI VID 27668

7035-C H2W11 LTVIF 22429

11250-D H2 W01 LTVIIA 28453

10699-D H2W02 LTVIIA 15853

9144-D H2W03 LTVIIA 12204

11443-D H2W04 LTVIIA 11672

9621-D H2W04 LTVIIA 88673

11383-D H2W07 LTVIIA 93187

11545-D H2W10 LTVIIA 10248

9847 H2W11 LTVIIA 79425

11642-D H2W12 LTVIIA 46111

9651-D H2W12 LTVIIA 19343
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11784 H2W13 LTVIIA 21389

10805-D H2W14 LTVIIA 14374

8501-D H2W15 LTVIIA 16010

10937-D H2W16 LTVIIA 76217

11265-D H2W16 LTVIIA 11915

11766-D H2W16 LTVIIA 94003

11393-D H2W16 LTVIIA 25685

10623-D H2W18 LTVIIA 13079

10630-D H2W18 LTVIIA 65744

10637-D H2W18 LTVIIA 10624

10830-D H2W18 LTVIIA 84068

3911 H2W18 LTVIIA 37188

12517-C H2W18 LTVIIA 34043

6016 H2W19 LTVIIA 19190

11437-D H2W20 LTVIIA 15640

7870 H2W20 LTVIIA 21880

7873-D H2W20 LTVIIA 13687

10846-D H2W13 LTVIIA 18339

11027-D H2W13 LTVIIA 17091

3444 H2W13 LTVIIA 23447

7577-D H2W13 LTVIIA 13128

7822-D H2W13 LTVIIC 66164

11991 H2W13 LTIA 8583

7556-D H2W13 LTIA 8083

5313 H2W13 LTIA 10444

7587-C H2W13 LTIA 13987

9887-D H2W13 LTIA 8734

7775-D H2W13 LTIA 12155
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10856-D H2W13 LTIA 20997

1916-C H2W13 LTIA 14700

7069-C H2W13 LTIA 9128

11090 H2W13 LTIA 7809

7866-D H2W13 LTIA 5904

2003 െല ഇല�ിസി�ി സൈ� േകാഡ് ആ�് ഖ�ിക. 56 അ�സരി�് ഇല�ിസി�ി ചാ��് അടവാ�ാ� പ�ം 15

ദിവസെ�  േനാ�ീസ്  െകാ��ി�ം  �ക  അടവാ�ാ�  സാഹചര��ി�  ഉപേഭാ�ാവിെ�  ൈവദ�തി  കണ��

വിേ�ദി�ാെമ�്  അ�ശാസി���്.  ഇത്  �കാരം  �ക  അടവാ�ാ�  ഉപേഭാ�ാ��െ�തിെര  സ�ീകരി�

നടപടിക�െട  വിവരം  ലഭ�മാേ��താണ്.  �ടി�ിക  ഈടാ�ിയി�െ��ി�  ആയതിെ�  വിവര�ം  ഓ ഡി�ി�

ഹാജരാേ��താണ്.

1-31   �ജി േകബി� വാ�� - േ�ാ� പ�േ�സ് മാന�ലിെല നിയമ നി��ഷ പാലി�ി�.

ഫയ� നം. ഇഡി1-718/20

വൗ�� ന��- 89/30.09.2020, 7,40,950�പ, (െച�് ന��-10221929)

’’     ’’ - 26/22.01.2021, 7,40,950�പ,(െച�് ന��-10222155)

ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെല  വിവിധ  ���ിക��ായി  2000  മീ��  3x300mm2  �ജി  േകബി�  ആവശ��െ��്

േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി  വിഭാഗം  അസി��്  എ�ിനിയ�,  �ീ ൈഷ� എം വി,  04.02.2020-� അറിയി�ക�ം

�ട��്  ബ�.  ���  േകാ��േറഷ� േമയ�െട  ����  അ�മതി  �കാരം  േകരള  സ��ാ�  �ാപനമായ �ാേ�ാ

േകബി�  ലിമി�ഡി�  നി�ം  ��ത  �ാപന�ി�  ലഭ�മായ  1155  മീ��  േകബി�  വാ�ക���ായി��്.

ഇ�േവാ�സ് ന�� 110471/20.02.2020 �കാരം വിതരണം െച� േകബിളിെ� വില 15,07,450 �പയാണ്. വൗ��

നം.89, 126 എ�ിവ �കാരം നിയമ�കാര�� കിഴി�ക��േശഷം 14,81,900�പ �ാപന�ിന് ന�കിയി��്.

േ�ാ�  പ�േ�സ്  മാന��  അധ�ായം  9,  ഖ�ിക.  9.22-�  സ��ാ�  �ാപന��/വ��ക�,  സം�ാന  െപാ�

േമഖലാ �ാപന�� എ�ിവ ഉ�പാദി�ി�� സാധനസാമ�ിക�, അവ�െട ഉ�പാദനം �ട�ി 5 വ�ഷ�ിനകം

െട��  �ടാെത  വാ�ാ��താെണ�ം  െനേഗാസിേയഷനി�െട  വില  നി�യി�ണെമ�ം  നി��ഷി���്.

എ�ാ�  �ാേ�ാ  േകബി�മായി  ഈ  വിഷയ�ി�  എെ��ി�ം  തര�ി��  ച��ക�  (െനേഗാസിേയഷ�)

നട�ിയതായി ഫയ� പരിേശാധി�തി� നി�ം കാ��ി�. �ാേ�ാ േകബിളിെ� 05.02.2020-െല ഓഫ� െല�റി�

േരഖെ���ിയ വിലയി� നി�ം 1കിേലാമീ�റിന് േകവലം 1000 �പ മാ�ം �റ�� നിര�ാണ് 20.02.2020-െല

ഇ�േവാ�സി�  േരഖെ���ിയ�ം,  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ന�കിയ�ം.  േ�ാ�  പ�േ�സ്  മാന�ലി�  നി��ഷി��

തര�ി� െനേഗാസിേയഷ� നട�ാ�തിനാ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന് ന�ം സംഭവി�ിരി�ാ� സാധ�ത��്. ഈ

വിഷയ�ി�  മ�പടി  ന�േക��ം,  േ�ാ�്  എ��ി  പരിേശാധി�ാ�  േ�ാ�്  രജി��  (Vol.  IV)

ഹാജരാേ���മാെണ�ാവശ�െ��്  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  (നം.57/17.9.2022)  ന�കിയി��െവ�ി�ം  മ�പടി

ലഭ�മാ�ാ�തിനാ� െചല� �ക 14,81,900 �പ തട��ി� െവ��.
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1-32   ഓഫീസ് നവീകരണം -സ��ാ� ഉ�ര�ക��് വി��മായി �ക െചലവഴി�.

ഫയ� നം. ഇ5-6599/18, ഇ5-1660/20

വൗ�� ന��-    33/14.08.20,    �ക- 4,17,661�പ    (െച�് ന��-10221842)

വൗ�� ന��- 45/14.09.20,     �ക – 4,72,274�പ    (െച�് ന��-10221900)

                                             8,89,935 �പ

                                            =========

    ൈവദ�തി  വിഭാഗം  ഓഫീസ്  നവീകരണ പ�തി�ായി  സഹകരണ �ാപനമായ Kerala  State  Rubber  Co-

operative  Ltd.  (RUBCO)-  �  നി�ം  8,90,470  �പ�െട  എ�ിേമ�്  23.10.2018  തീ�തിയി�  ലഭി�ി��്.

എ�ിേമ�ി�  േരഖെ���ിയ  കാലാവധി��ി�  (firm  period)  ���ി�െട  നി��ഹണം  റ�േകാ-വിെന

ഏ��ി�ാ�തിനാ�  �ാപനം  ആദ�ം  സമ��ി�  നിര�ി�  ���ി  ഏെ���ാനാകി�െയ�  ക�ിെ�

അടി�ാന�ി� േകരള സ��ാ� ഉടമ�തയി�� SIDCO-യി� നി�ം 8,89,935 �പ െചലവഴി�് വാ�ിയി��്.

���ി�െട  ഫയ�  പരിേശാധി�തി�  നി�ം  താെഴ  െകാ��  വിഷയ�ളി��  വിശദീകരണം/മ�പടി

ലഭിേ��തിനായി ഓഡി�് എ�ക�യറി ന�� 87/11.102022 ന�കിെയ�ി�ം മ�പടി ലഭി�ക��ായി�.

1.     2020-21 വാ�ഷിക ബ�ജ�ി�  ഈ ഇന�ിലായി �ക വകയി��ിയി�െ��ി� വകയി��ിയ �ക�െട

വിശദാംശ��.

2.  റ�േകാ  സമ��ി�  എ�ിേമ�ി�  (No.RUBCO/FUR/QTN/2018-19/483a  Dt.23.10.2018)  നിര�ക��്

എ�ിേമ�്  തീ�തി  �ത�  30  ദിവസം  വെര  മാ�േമ  �ാബ����ാ�ക��െവ�്  േരഖെ���ിയി��െവ�ി�ം

(Terms  &  Conditions  Sl.  No.3)  അതിന��തമായി  സമയബ�ിതമായ നടപടിക� ഉ�ായതായി  കാ��ി�.

റ�േകാ-വിെ�,  23.10.2018  തീ�തിയാ��  എ�ിേമ�്  31.10.2018-ന്  ലഭി�തി�േശഷം  09.11.2018-�

കൗ�സിലിേല��  അജ�  അംഗീകരി�ി��്.  എ�ാ�  6  മാസ�ി�േശഷം  28.05.2019നാണ്  (തീ�മാനം

നം.125) റ�േകാ-വിെ� എ�ിേമ�് അംഗീകരി� കാ��ത്. �ട��് കൗ�സി� അംഗീകാരം േനടി 7 മാസ�ി�

േശഷമാണ് െസല�� െമേ�ാ ന�കിയിരി��ത്. (െമേ�ാ നം.E5-6599/18 Dt.09.01.2020) കാലതാമസ�ി��

വിശദീകരണം ലഭ�മായി�.

3.    G.O.(Rt)No.48/2019/SPD Dt.14.11.2019 �കാരം SIDCO-യി� നി�ം െട�� നടപടികളി�ാെത വാ�ാ��

വിവിധ തരം  ഫ��ി��ക�െട  വാ�� കാലാവധി,  ഉ�ര� തീ�തി  �ത� ദീ�ഘി�ി�െകാ�്  ഉ�രവായി��്.

ഉ�രവിന്  അ�ബ�മായി  േച��  പ�ികയി�  െകാ��ി��  നിര�കളി�  അധികരി�ാെത വിവിധ  സ��ാ�

വ��ക��ം, െപാ� േമഖലാ �ാപന���ം ,തേ�ശ ഭരണ �ാപന���ം, സ�യം ഭരണ �ാപന���ം

അവ��്  ആവശ�മായ  മര/�ീ�/ആ�പ�ി  ഫ��ി��ക�  SIDCO-യി�  നി�ം  വാ�ാ��താെണ�്  േമ�

ഉ�രവി� വ�വ� െച���്.  �ടാെത �ാപന�ളിെല വാ�ലിന്  ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ��,  വാ��

ഫ��ി��  ഇന��  SIDCO  നി��ി�  സാധനമാെണ�ം  �റ�  നി�ം  വാ�ിയതെ����  മാേനജി�്

ഡയറ��െട  സാ��പ�ം  ഉറ�ാേ��താെണ�ം  ഉ�രവി�  നി��ഷി��.  ഈ  നിയമ  നി��ഷ  പാലി�

കാ��ി�.  വാ�ിയ  ഇന�െളാ�ം  തെ�  ഉ�രവിേനാട്  അ�ബ�മായി  േച��  പ�ികയി�
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ഉ�െ�ടാ�താെണ�ം  കാ��.  പ�ികയി�  ഉ�െ�ടാ�  സാധന��  െട��  നടപടികളി�െടയാണ്

വാേ��െത�ിരിെ� ഇ�രം നടപടി�മം അ�വ��ി�ാതി��തി�� വിശദീകരണം ന�േക�താണ്.

4. ഇ�േവാ�സ് ന��.OLR/20-21/21 Dt.16.06.2020 (4,17,661�പ) �കാരം SIDCOവിതരണം െച� സാധന��,

Furniture & Fixtures േ�ാ�് രജി�റി� േരഖെ���ി സാ��െ���ിയി�ി�.

    ഈ സാഹചര��ി� മ�പടി�െട അഭാവ�ി� െചല� �ക 8,89,935 �പ തട��ി� െവ��.

1-33   േലാ െട�ഷ� - ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം സംബ�ി�്

    േകരളാ സം�ാന ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷ� 2020-21 വ�ഷം െഷഡ�� ഓഫ് താരിഫ് അ�സരി�്  േലാ

െട�ഷ�  ഉപേഭാ�ാ�െള  സംബ�ി�ളള  താെഴ�റ��  വിവര��  ലഭ�മാ�വാ�  ഓ ഡി�്  എ�ക�യറി  ന��

46/2020-21 തീയതി 12.9.22 �കാരം ആവശ�െ��ി��.

1) െഷഡ�� ഓഫ് താരിഫ് പാ��് ബി േലാ-െട�ഷ� താരിഫ് ജനറ� പ��സ് ജനറ� ക�ീഷ� അ�സരി�് എ�ാ

വ�വസായിക  കാ�ഷിക  ഉപേഭാ�ാ��ം  ഐ.എസ്.ഐ.  അംഗീകാര�ളള  �ാ�ിക്  ക�ാസി��ക�

ഉപേയാഗിേ����്. ഇ�കാരം �ാ�ിക് ക�ാസി��ക� ഉപേയാഗി��തിെ� വിശദാംശ��.

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

അ� ഉപേയാഗി�ി�ളളെത�ി� 20% അധിക ചാ��് ഈടാ�വാ� െഷഡ�� ഓഫ് താരിഫ് പാ��്  ബി �കാരം

പറ�ിരി��. ഇ�കാരം �കക� ഈടാ��തിെ� വിശദാംശ��.

3) ഐ.എസ്.ഐ. അംഗീകാര�ളള ക�ാസി��ക� ഉപേയാഗി�ാ� െവ�ഡിംഗ് െസ�ക��് ഫിക�ഡ് ചാ��ം

എന�ജി  ചാ��ം  30%  അധികം  നി�യിേ��താെണ�്  പറ�ിരി��.  ഇ�കാരം  അധിക  ചാ��്

ഈടാ��െ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ��

4) 2020-21 വ�ഷ�ി� ഏെത�ി�ം കണ��ക� ഗാ�ഹിക ആവശ����് എ��േശഷം വ�വസായിക വാണിജ�

ആവശ����്  ഉപേയാഗി�ി�ളളത്  കെ��ിയി�െ��ി�  അവരി�  നി�ം  ഈടാ�ിയ  പിഴ  സംബ�ി�

വിവര��.

    േമ� �ചി�ി�� �കാര�ളള വിവര���് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�.

    േകരളാ  പ�ായ�് രാജ്  /�നിസി�ാലി�ി  പരിേശാധനാരീതി�ം ച��� 1997  ച�ം  12(1)  �കാരം  ഓഡി��

േരഖാ�ലം  ആവശ�െ���  േരഖക�ം  കണ�ക�ം  രജി��ം  െസ��റി  ന�കണെമ�ം  അ�കാരം  േരഖകേളാ

കണേ�ാ  ന�കാ�  വീ�  വ��ിയാ�  അ�രം  േരഖകേളാ  കണേ�ാ  നിലവിലി�  എ�  ക�തി  നടപടി

സ�ീകരി��താെണ�് ച�ം 12(2) �കാര�ം നി��ഷി��.

1-34   ൈഹെട�ഷ� കണ�� - ൈവദ�തി ചാ�ജ് �ടി�ിക

2020-21 സാ��ിക വ�ഷെ� ഇല�ിസി�ി ബി�ക� പരിേശാധി�തി�, ൈഹെട�ഷ� ഉപേഭാ�ാ�� പല�ം

ൈവദ�തി ചാ��് യഥാസമയം അടവാ�ാെത വ��കക� �ടി�ിക വ��ിയതായി ക�. 2003 െല ഇല�ിസി�ി
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ആ�് , െസ��. 56 �കാരം ഇല�ിസി�ി ചാ�ജ് അടവാ��തി�� സമയപരിധി കഴി�് 15 ദിവസ�ിനകം �ക

അടവാേ��താണ്. 15 ദിവസെ� േനാ�ീസ് ന�കിയി�ം �ക അടവാ�ാ� പ�ം ഉപേഭാ�ാവിെ� ൈവദ�തി

കണ�� വിേ�ദി�ാെമ�് നിയമം അ�ശാസി���്. എ�ാ� 02/2021 െല ഡിമാ�് ഡി�കണ�� േനാ�ീസ്

ന�കിയ വിവരം പരിേശാധി�തി� നിരവധി ൈഹെട�ഷ� ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�� വ��ടി�ിക അടവാ�ാെത

തെ� ൈവദ�തി കണ�� ഉപേയാഗി�തായി പരിേശാധനയി� കാ��.

    02/2021 െല ഇല�ിസി�ി ബി� പരിേശാധി�ത് �കാര�� �ടി�ിക വിവരം താെഴ േച���.

�മ

ന��

ക�സ�മ�

ന��
താരിഫ് ക�സ�മ�

�ടി�ിക

കാലയളവ്
�ടി�ിക

പിഴ

പലിശ

1 HT-CXI HT4B ഗിരിജ വ�ഭ�, ഗ�ഡ
05/20  �ത�

02/21 വെര
28,43,802 1,55,442

2 HT-XXXIII HT4B
എം.െക  �ഹ�ദ്,  ��േ�രി

ടവ�

10/20  �ത�

02/21 വെര
8,34,731 19,602

3 HT-CV HT4B
ഗിരിധര�

�ി�ജ് ഹൗസ്

10/20  �ത�

02/21 വെര
5,42,974 12,709

4 HT-LXXXIII HT4B �രം ഇ�� നാഷണ�
11/20  �ത�

02/21 വെര
3,47,143 5,975

5 HT-VII HT2B

ഡിവി.  ഇല�ി��

എ�ിനീയ�  െടലേഫാ�

എ�േച�്

01/21  �ത�

02/21 വെര
16,43,624 5,618

6 HT-XVIII HT2B അശ�നി േഹാ�ി��
9/20  �ത�

02/21 വെര
56,23,177 1,77,605

7 HT-CVII HT4B ഒ���് െഡവലേ��്
01/21  �ത�

02/21 വെര
6,40,107 2,184

8 HT-XIV HT4A
മാേനജ�

KSFDC

08/20  �ത�

02/21 വെര
8,23,082 22,964

9 HT-II HT4A രാംദാസ് �വീസ്
8/20  �ത�

02/21 വെര
3,46,913 13,247

10
HT-

XXXXIII
HT4B അ� റീജ�സി

01/21  �ത�

02/21 വെര
1,75,343 610

11 HT-XII HT4B ആ��ാസ് �റി�് േഹാം
10/20  �ത�

02/21 വെര
4,89,206 8,631
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12 HT-XXXVII HT4B േജായ് പാലസ്
01/21  �ത�

02/21 വെര
13,55,173 4,636

13 HT-CVI HT4B
തി�വ�ാടി  ക�െവ�ഷ�

െസ��

12/20  �ത�

02/21 വെര
3,67,755 3,593

14 HT-CXXVII HT4B
െസ��റി

തി�വ�ാടി

01/21  �ത�

02/21 വെര
1,80,021 602

15
HT-

XXXXIV
HT4B

േഹാ��  െമ�ലി�  ഇ��

നാഷണ�

12/20�ത�

02/21 വെര
3,09,736 2,119

16 HT-XXVIII HT4A െസ�� േപായി�്
9/20  �ത�

02/21 വെര
658,830 21,114

17 HT-XXVII HT4A സീന െ�ാേമാേ��്
01/21  �ത�

02/21 വെര
1,10,256 341

18 HT-CXXXI HT4A �ൈല�മാ� പി.എ
11/20  �ത�

02/21 വെര
6,52,107 10614

19 HT-III HT2B
അസി.  എ �ിനീയ�

െടലേഫാ� എ�േച�്

01/21  �ത�

02/21 വെര
7,45,789 2,252

20 HT-XCII HT4A എംെക കള��സ്
8/20  �ത�

02/21 വെര
1,49,907 7,036

21 HT-LXI HT4B സീമാസ്
01/21  �ത�

02/21 വെര
2,85,254 713

22 HT-LI HT2B വ�ാസ� ഐെകയ�
01/21  �ത�

02/21 വെര
1,52,177 462

23 HT-XXXIX HT2B ൈമേ�ാ േവവ് േ�ഷ�
01/21  �ത�

02/21 വെര
9,32,116 2,916

24 HT-LV HT4B
േസാമപാല�

മംഗള ടവ�

01/21  �ത�

02/21 വെര
2,16,148 627

25 HT-XVII HT2A

സബ് ഡിവിഷ�

എ�ിനീയ�,  െസ���

െടല�ാഫ് ഓഫീസ്

01/21  �ത�

02/21 വെര
61,535 274

26
HT-

CXXXVI
HT2A ജനറ� ആ�പ�ി

01/21  �ത�

02/21 വെര
9,20,540 2,748
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27 HT-CXVII HT4B നാഷണ� �റി�് േഹാം
06/20

2/21

26,897

67,571
3091

28
HT-

CXXXIV
HT4B േമാ�ിലാ� റസിഡ�സി

10/20  �ത�

02/21 വെര
7,62,257 17,196

29 HT-XXXI HT4B
ബാ�  േതാമസ്  �സിയ

പാലസ്

12/20  �ത�

02/21 വെര
5,00,583 4,051

ആെക 22764754 508972

    ഈ കാലയളവി� തെ� 2  േകാടിയിലധികം  ൈവദ�തി  ചാ��്  �ടി�ിക  നഗരസഭ ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്

ന�മായി��്.  2003  െല  ഇല�ിസി�ി  ആ�്  െസ��  56  �കാര��  നടപടി  േമ�  ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം

സ�ീകരി�ാ�തി�ം �ടി�ിക യഥാസമയം ഈടാ�ാ�തി�ം മ�പടി ആവശ�െ��് ഓഡി�് അേന�ഷണം (ന��.

40/20-21 തിയതി. 29.08.2022) ന��ക��ായി. േകാവിഡ് മഹാമാരിേയ�ം േലാ�ഡൗണിെന�ം �ട��് ൈവദ�തി

ബി�ക� അട�വാ� 31.12.2020  വെര സാവകാശം അ�വദി�്  സ��ാ� ഉ�രവ്  ഉ�ായതിനാലാണ്  2003  െല

ഇല�ിസി�ി  ആ�്  െസ�� 56 �കാര�� നടപടി  സ�ീകരി�ാ�െത�് മ�പടിയി� ലഭ�മാ�ിയി��്.എ�ാ�

12/2020  വെര  ന�കിയ  ഇളവിന്  േശഷ�� കാലയളവിെല  ബി�്  പരിേശാധി�തിലാണ്  (02/2021)േമ� �കാരം

�ടി�ിക  കാ��ത്.  �മന��  (1) ഒഴിെക��  ഉപേഭാ�ാ��  �ടി�ിക  �ക  അടവാ�ിയതായി  മ�പടിയി�

പറ��െ��ി�ം  �ക  അടവാ�ിയത്  സാ�കരി��  േരഖക�  പരിേശാധന�്  ലഭ�മാ�ക��ായി�.  �ക

അടവാ�ിയവിവരം പരിേശാധി��തിനാവശ�മായ േരഖക� ലഭ�മാേ��താണ്.     �മന�� (1) HT-CXI ന��

ക�സ�മറി� നി�ം �ക ഈടാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�് വ��തായി മ�പടി ന�കിയി��്. �ക ഈടാ�ി

വിവരം േരഖക� സഹിതം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

    നഗരസഭ  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  �ധാന  വ�മാനമായ  ൈവദ�തി  ചാ��്  അടവാ��ത്  ഉറ�ാ��തിന്

�മതലെ��വ�െട �േത�ക ����ാേക�താണ്.

1-35   യഥാസമയം ൈവദ�തി ചാ�ജ് അടവാ�ാ� ൈഹെട�ഷ� ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാവിന്
നിയമാ��തമ�ാ� ഇളവ് ന�കി

ഫയ� ന�� : E4(B)-HT-5109/21

േകാവിഡ് -19 കാലഘ��ി� ��� നഗരസഭ ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാവായ HT-CXI ന�� ക�സ�മറിെ� ഗ�ഡ

േഹാ�� എ� �ാപനം 7.05.2020 �ത� 12.02.2021 വെര�� കാലയളവി� െപ�ഡ് ക�ാറൈ�� െസ�റായി

ഉപേയാഗി�ി��. േകാവിഡ് കാല�് െപ�ഡ് ക�ാറൈ�� െസ�റായി ഉപേയാഗി�ി�� 11/2020 �ത� 02/2021

വെര കാലയളവിെല ൈവദ�തി ബി�ക� നാളി�വെര �ാപനം അടവാ�ിയി�ി�ാ� താണ്.  േകാവിഡ്  കാല�്

ക�ാറൈ��  െസ�റായി  ഉപേയാഗി�ി��  കാലയളവിെല  ൈവദ�തി  ചാ�ജ്  അടവാ��തി�  നി�ം

ഒഴിവാ�ണെമ�േപ�ി�്  സ��ാരിേല�്  അേപ�  സമ��ി�  സാഹചര�ം  പരിഗണി�്  െസ��റി  സമയം

സാവകാശം െച�് െകാ��ി�െ��് ഓഡി�് അേന�ഷണം 40/29.08.2022 ന് ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� നി�ം മ�പടി

ലഭ�മാ�ിയി��്. ഈ കാരണ�ാ� �ടിശിക �ക അടവാ�ാെത �ാപനം ഉപേഭാ�ാവായി �ട�� വ��.
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    HT-CXI  ക�സ�മറിെ�  �ടിശിക  ഫയ�  ന��  E4(B)-HT-5109/21  പരിേശാധി�തി�  HT-CXI  ന��

ക�സ�മ�  പല  �ാവശ�ം  �ടി�ിക  വ��ക�ം  �ക  അടവാ��തിന്  സാവകാശം  േന�ക�ം  െച�ി��്.

നിയമപരമായ നടപടിക� സ�ീകരി��തിെല അഭാവ�ം ഫയലി� കാ��. പരിേശാധനയി� ക� അപാകതക�

താെഴ േച���.

1).േകാവിഡ് -19 �തിേരാധ�ിെ� ഭാഗമായി െപ�ഡ് ക�ാറൈ�� െസ�റായി �വ��ി�ി�� ദി ഗ�ഡ േഹാ��

(ക�സ�മ�  ന��.HT-CXI)  എ�  �ാപനം  ആ  കാലയളവിെല  ൈവദ�തി  ചാ�ജ്  അടവാ��തി�  നി�്

ഒഴിവാ�ണെമ�് ആവശ�െ��് 8.11.2021 ന് ബ�. േമയ��ം 11.10.2021 ന് െസ��റി�് അേപ� സമ��ി��്.

േകാവിഡ് കാലഘ��ിെല ഇള�ക� ��� േകാ��േറഷ� ഉപേഭാ�ാ��� �ടി അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��്

��� േകാ��േറഷ� സ��ാരിേല�് E4(B)-2651/20 തിയതി. 19.06.2020 ,E4(B)-HT-5109/21 തിയതി. 28.10.2021

ന�റായി  അേപ� സമ��ി�ി��.  േലാ�്ഡൗ� കാലയളവിെല  ൈവദ�തി  ചാ�ജിന്  ഇള�ക� ന���തിന്,

���  നഗരസഭ  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്  അ�മതി  ന�കി  �റെ��വി�  സ��ാരിെ�  (സാധാ)  നം.65/22/ഊ.വ

തി.19.04.2022 ഉ�രവ് �കാരം വാണിജ� �ാപന���് ഫി�ഡ് ചാ�ജ് ഇന�ി� സ�സിഡി അ�വദി�വാ�

മാ�മാണ് ഉ�രവായി��ത്.  11/2020 �ത� 02/2021 വെര�� കാലയളവിെല ൈവദ�തി ബി�കളിെല എന�ജി

ചാ�ജിന് േമ� ഉ�രവ് �കാരം ഇള�ക� ബാധകമാ�ിയി�ി�. സ��ാ� ഉ�രവ് �കാര�� ഇള�ക��് േശഷം

11,48,317 �പ�ം ആയതിെ� പലിശ�ം േച�� �ക�ം �ാപനം അടവാ�ാ��്.

    ��� േകാ��േറഷ� െസ��റി�് ൈവദ�തി വിഭാഗം അസി��് െസ��റി ന�കിയ E4(B)-5109/21 തിയതി.

28.09.2022 ക�ി� (ബ�. �ഖ�മ�ി�െട ഓഫീസി� നി�� നി�േദശാ�സരണം) േകാവിഡ് െപ�ഡ് െസ�റായി

�വ��ി�ി��  കാല�്  അടവാ�ാ��  21,27,964  �പയി�  9,07,047  �പ  അടവാ�ിയി�െ��ം  ബാ�ി

�കയായ 12,20,917 �പയി� സ��ാ� �ഖ�ാപി� ഇളവ് �കയായ 72,600/- �പ �റവ് െച�് 11,48,317 �പ�ം

ആയതിെ� പലിശ�ം �ടി �ാപനം അടവാ�ാ��തായി റിേ�ാ��് െച�ിരി��. എ�ാ� ��ത കാലയളവിെല

�ക ഈടാ��തിന് ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിനായി�ി�.

2). 03.2022 െല ഓഫീസ് ഫയലി� "േമ� വിഷയം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉ�തിനാ� സ��ാ� ഉ�രവ്

വ�ം വെര മ�്  നടപടിക� ഒഴിവാ�ക" എ�് േകാ��േറഷ� െസ��റി ഉ�രവി�ി��. 11/2020 �ത� 02/2021

വെര�� കാലഘ��ിെല �ടി�ിക �കയായ 12,20,917-�പ അടവാ��ത് നി��ിെവ� െസ��റി�െട നടപടി

18.05.2022  ന്  ധനകാര�  �ാ�ിംഗ്  ക�ി�ി�െട  അംഗീകാര�ിനായി  സമ��ി�.  എ�ാ� േകാവിഡ്  െസ�റായി

�വ��ി�ി�� 11/2020 �ത� 02/2021 വെര�� കാലഘ��ിെല �ടി�ിക �കയായ 12,20,917/- �പ സ��ാ�

തീ�മാനം ഉ�ാ�ം വെര അടേ��തി� എ� െസ��റി�െട ഉ�രവ് റ�് െച��തി�ം ഇ�രം തീ�മാനം എ��

െസ��റിെ�തിെര  നടപടി  സ�ീകരി��തിന്  സ��ാരിേല�്  അയ��തി�മാണ്  25.06.2022  �  ധനകാര�

�ാ�ിംഗ് ക�ിററി 8-ാം ന�� തീ�മാനെമ��ിരി��ത്. ധനകാര� �ാ�ിംഗ് ക�ിററി�െട തീ�മാനം 29.07.2022

െല  1-ാം  ന��  തീ�മാന�കാരം  കൗ�സി�  അംഗീകരി�ി���ം  �ട�  നടപടിക��ായി  െസ��റിെയ

�മതലെ���ിയി���മാണ്. 2.03.2022 െല ഉ�രവ് �കാരം മ�് നടപടിക� ഒഴിവാ�ി ന�കിയ േകാ��േറഷ�

െസ��റി, �ലം മാ�ം ലഭി�തിെന �ട��് ��� േകാ��േറഷ� കാര�ാലയ�ി� നി�ം 7.03.2022 ന് വി�ത�

െച�ി��താണ്.
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    29.07.2022െല കൗ�സി� തീ�മാന�ിേ�� സ�ീകരി�ി�� �ട�നടപടി  വിവരം  ഫയലി� ഇ�.  റ�്  െച�

ഉ�ര�ം സ�ീകരി� �ട�നടപടി വിവര�ം പരിേശാധന�് ലഭ�മാ�ാ� ആവശ�െ�� ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് േമ�

നി�േ�ശം ന�കിയ െസ��റി�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തിന് നിലവിെല െസ��റിെയ �മതലെ���ക�ം

ആയത്  �കാര��  നടപടി�്  ബ�െ��  ഫയ�ക�  െസ��റി�്  ന�കിയി��താെണ�  മാ�മാണ്  മ�പടി

ന�കിയത്. സ��ാരിേല�് അറിയി� ക�ിെ� വിവരം �ട�നടപടി വിവരം എ�ിവ അറിയിേ��താണ്.

3)  .  ൈവദ�തി ചാ�ജ്  യഥാസമയം അടവാ��തി� �ാപനം വീ�ം വീ�വ��ി. 04/2021 �ത�� ൈവദ�തി

�ടി�ിക �ക അടവാ�ാ�തിനാ� ഗ�ഡ േഹാ�ലിെ� ൈവദ�തി  കണ�� 2.11.2021  ന്  വിേ�ദി�.  ഇതിെന

�ട��് 2.11.2021ന് ഗ�ഡ മാേനജിംഗ് ഡയറ�� ബ�.േമയ��് സമ��ി� അേപ�യി� 04/21, 05/21, 06/21െല

�ക ഉട� അടവാ�ാെമ�ം 07/2021 െല �ക 25.12.2021�ം 08/2021 െല �ക 25.01.2022 �ം 09/2021 െല �ക

25.02.2022  �ം  ഗ��ളായി  അടവാ�വാ�  അ�വാദ�ിന്  അേപ�ി�ത്  പരിഗണി�്  "േമ�പറ�  �കാരം

�മീകരണം നട�വാ�" ബ�.േമയ� ഉ�രവി�് കാ��. ഉപേഭാ�ാവ് അേപ�യി� ആവശ�െ�� തിയതികളി�

�ക  അടവാ��തിന്  േമയ�  അ�വാദം  ന��കയാണ്  െച�ി��ത്  (17.11.2021െല  ഓഫീസ്  �റി�്).

�ാപന�ിെ�  ��ത  അേപ�  അ��  കൗ�സി�  േയാഗ�ി�  പരിഗണി�വാ�  നടപടിെയ��തായ

തീ�മാനം  ഫയലി�  ലഭ�മ�.  േമയ�െട  ഉ�രവ്  അ�സരി�്  �ക  അടവാ��തിന്  �ാപന�ിന്  സാവകാശം

അ�വദി�  കൗ�സി� തീ�മാനം  ലഭ�മാ�ാ� ആവശ�െ��തിന്  മ�പടി  ന�കിയി�മി�.  �ക അടവാ��തിന്

സാവകാശം ന�കിയ നടപടി 1994 െല േകരള �നിസി�ാലി�ി ആ�് വ��് 15 �കാരം െചയ�േപ�ന് ന�കിയി��

അധികാര�ളി� െപ��ത�.

    1994 െല േകരള �നിസി�ാലി�ി ആ�് വ��് 15(7) �കാരം െചയ�േപ�� ന��� നി�േ�ശ�േളാ ഉ�ര�കേളാ

ആ�ിേലേയാ,  അതി�  കീഴി�  ഉ�ാ�ിയ  ച��ളിേലേയാ  ഉ�ര�കളിെല  വ�വ�ക��്

അ��തമാേക�താെണ�് വ��മാ�ിയി��്. േകരള ഇല�ിസി�ി സൈ�േകാഡ് 2014 െസ�� 122(10),131(3)

�കാര�� സമയപരിധി��ി� ഉപേഭാ�ാവ്  ഇല�ിസി�ി  ചാ�ജ്  അടവാ�ണെമ�് നിയമം അ�ശാസി�ിരിെ�

�ക  അടവാ��തിന്  സാവകാശം  ന��കയാണ്  െച�ി��ത്.  േകരള  ഇല�ിസി�ി  സൈ�േകാഡ്  2014  െല

നി�േ�ശ���് വിേധയമായി �ക അടവാ�ണെമ�ിരിെ� �ക അടവാ��തിന് സാവകാശം ന�കിയ തീ�മാനം

നിയമവ�വ��് അ��തമ�.

4).  04/2021  �ത�  08/2021  വെര��  �ടിശിക  �ാപനം  അടവാ�ക��ാെയ�ി�ം  09/2021  െല  ൈവദ�തി

ചാ��് 25.02.2022 ന് അടവാ�ാെമ�റിയി� ഈ �ാപനം അടവാ�ാ�� �കയായ 2,48,376 �പ�െട െച�് (

ന��. 407175/2.03.2022 )ന�കിയ േശഷം ബാ�ിന് േ�ാ�് െമേ�ാ ന��ക വഴി 7.03.2022 ന് Payment stopped

by  drawer  എ�  കാരണം  പറ�്  െച�്  ബൗ�സായി  തിരി�  വ�.  പി�ീട്  െച�്  ബാ�ി�  റീ  �സ�്

െച�കയാണ് ഉ�ായി��ത്.

    െച�് ബൗ�സായി തിരി�വ� വിവരം മാ�മാണ് േനാ�്ഫയലി� േരഖെ���ിയി��ത്. കാരണം േരഖെ���ി

ബാ�്  ന�കിയ െച�്  റിേ�� െമേ�ാ  �െട  വിവരം  ,െച�്  റീ  �സ�്  െച�ത്  എ�ാെണ� വിവരം  എ�ിവ

ഫയലി� ഇ�.

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

91 of 163 08/11/22, 2:17 pm



    േകാ��േറഷ�  െസ��റി  നഗരകാര�  ഡയറ���്  ന�കിയ  E4(B)5109/21  തി.10.03.2022  ന��  ക�ി�

ബാ�ിന് ന�കിയ േ�ാ�് െമേ�ാ ക�സ�മ� പി�വലി�ക�ം െച�് ബാ�ി� റീ �സ�് െച�ക�ം റീകണ��

ഉ�െ�െട��  ചാ��ക�  അടവാ�ിയതിെ��ം  അടി�ാന�ി�  10.03.2022  ന്  റീ  കണ��  ന�കിയതായി

റിേ�ാ��്  െച�ിരി��. ന�കിയ െച�ിെ� �ക പി�വലി��തിന്  �േ� ബാ�ിന്  േ�ാ�്  െമേ�ാ  ന�കിയ

�ാപന�ിെ� നടപടിെ�തിെര  ഏെത�ി�ം  തര�ി�� ശി�ാനടപടി  സ�ീകരി�തിെ� വിവര�� ഫയലി�

ഇ�.

5)  HT-CXI  ന��  ക�സ�മറിെ�  ൈവദ�തി  ചാ�ജ്  വിവരം  പരിേശാധി�തി�  ൈവദ�തി  ചാ�ജ്  അടവാേ��

കാലയളവില� �ാപനം ൈവദ�തി ചാ�ജ്  അടവാ�ിയിരി��ത്.  േകാവിഡ് 19 മഹാമാരിെയ �ട��് ൈവദ�തി

ബി�ക� അട�വാ� 31.12.2020 വെര സാവകാശം അ�വദി�്  സ��ാ� ഉ�ര��ായി�െ��ി�ം ടി  തിയതി�

േശഷ�ം  �ാപനം  �ക  അടവാ��തി�  കാലതാമസ��ായി��്.  �ാപനം  �ക  അടവാ�ിയ  വിവരം  താെഴ

േച���.

�മ ന�� ബി� ന�� മാസം ബി� തിയതി അടവാ�ിയ തിയതി

1 14285 01/2020 05.02.2020 16.03.2020

2 14393 02/2020 02.03.2020 24.09.2020

3 14518 03/2020 03.04.2020 16.02.2021

4 14624 04/2020 05.05.2020 16.02.2021

5 14705 05/2020 01.06.2020 08.03.2021

6 14894 06/2020 03.07.2020 08.03.2021

7 14955 07/2020 03.08.2020 25.03.2021

8 15080 08/2020 04.09.2020 01.09.2021

9 15220 09/2020 06.10.2020 01.09.2021

10 15391 10/2020 04.11.2020 24.09.2021

11 15515 11/2020 02.12.2020 അടവാ�ിയി�ി�

12 15643 12/2020 04.01.2021 അടവാ�ിയി�ി�

13 15711 01/2021 02.02.2021 അടവാ�ിയി�ി�

14 15878 02/2021 02.03.2021 അടവാ�ിയി�ി�

15 16023 03/2021 08.04.2021 26.04.2021

16 16096 04/2021 06.05.2021 02.11.2021

17 16232 05/2021 02.06.2021 02.11.2021

18 16342 06/2021 05.07.2021 02.11.2021

19 16487 07/2021 03.08.2021 24.12.2021
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20 16617 08/2021 03.09.2021 29.01.2022

21 16746 09/2021 05.10.2021 02.03.2021

22 16873 10/2021 02.11.2021 26.11.2021

23 16977 11/2021 02.12.2021 24.12.2021

24 17129 12/2021 04.01.2022 29.01.2022

25 17249 01/2022 07.02.2022 02.04.2021

26 17390 02/2022 04.03.2022 04.05.2022

27 17522 03/2022 05.04.2022 25.05.2022

28 17654 04/2022 07.05.2022 28.06.2022

29 17784 05/2022 03.06.2022 23.09.2022

30 17915 06/2022 05.07.2022 04.08.2022

31 18048 07/2022 03.08.2022 അടവാ�ിയി�ി�

32 18157 08/2022 02.09.2022 അടവാ�ിയി�ി�

    േകരള  ഇല�ിസി�ി  സൈ�  േകാഡ്  2014  െസ��  122(10)  അ�സരി�്  ബി�  തിയതി  കഴി�്  10

ദിവസ�ിനകം �ക അടവാ�വാ� ഉപേഭാ�ാവ് ബാധ��നാ��താണ്. േകരള ഇല�ിസി�ി സൈ� േകാഡ് 2014

െസ�� 131(2,3) അ�സരി�് �ക അടവാ��തിന് വീ� വ��ിയാ� 15 ദിവസ�ിനകം പലിശേയാ��ടി �ക

അടവാ�ാ��താണ്. ഈ കാലപരിധി��ി� �ക അടവാ�ാ� പ�ം േകരള ഇല�ിസി�ി സൈ�േകാഡ് 2014

െസ�� 131(4) �കാരം കണ�� വിേ�ദിേ��താണ്. നിയമ വ�വ� ഇതായിരിെ� HT-CXI ക�സ�മറിെ�

ബി�കളി�  നിയമം  ബാധകമാ�ിയി�ി�.  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  �ധാന  വ�മാനമായ  ൈവദ�തി  ചാ�ജ്

അടവാ��ത് നിയമാ��തമായി ഉറ�ാ�െ�േട�താണ്. ഈ വിഷയ�ിേല�് നഗരസഭ കൗ�സിലിെ� �േത�ക

��  �ണി��.  (ഓഡി�്  അേന�ഷണം  ന��  :  69/20-21  തിയതി.  28.09.2022).  നിയമാ��ത  നടപടിക�

സ�ീകരി�ാതി��തിന് കാരണം വ��മാേ��താണ്.

1-36   ബ��് സൈ� താരിഫ് റിവിഷെ� ഭാഗമാ�� പവ� ഫാ�� െപനാ��ി

2020-21 സാ��ിക വ�ഷം 110KV, 66 KVസബ് േ�ഷ�കളിേല�് ഇല�ിസി�ി ബ��് സൈ� ബി�ി� അ�

ഡി���ഡ് അരിയ� എമൗ�് എ� െഹ�ി� താെഴ പറ�� �കക� േരഖെ���ിയി��്.  KSERC terms and

condition for determination tariff regulation 2018 sub regulation 65(2) �കാരം ടി സി ഇ ഡി .95 പവ� ഫാ��

െമയി�യി� െചേ��താണ് എ�ം അ�ാ�പ�ം െപനാ��ി അട�ാ� ബാ���രാെണ�ം െക എസ് ഇ ബി

അറിയി�ക�ം അതിെ� അ ടി�ാന�ി� �� വ�ഷ�ളിെല െപനാ��ി  �കക� 2020-21  സാ��ിക വ�ഷം

�ത�  വ��  ഇല�ിസി�ി  ബ��്  സൈ�  ബി�ി�  അ�ഡി���ഡ്  എമൗ�്  ആയി  ഡിമാ�  െച�ി��്.

ആയതിെനതിെര  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  െക എസ്  ഇ ആ� സി  യി� ഹ�ജി  ന�ിെയ�ി�ം  ആയ� പരിഗണി�ാെത

വരിക�ം അരിയ� �ക ന�േക�ി വരിക�ം െച�ി��്.
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�മ

ന��
110 KV 66KV

അരിയ�

ഡി���ഡ്

എമൗ�്

ബി� നം/ തീയതി അഭി�ായ�റി�്

1.
ഫയ� നം-

E1-2997/08 Vol.IV
64716160/-

1102811788716/

2.05.2020

2020 മാ��് 31

വെര�� �ടി�ിക

2.
ഫയ� നം-

E1-2080/08vol.VIII
700949/-

1102811788715/

11.05.2020

2020 മാ��് 31

വെര�� �ടി�ിക

3.
ഫയ� നം-

E1-2080/08vol.VIII
294601/-

1102811815243/

05.08.2020

2020 ��

30വെര��

�ടി�ിക

4.
ഫയ� നം-

E1-2080/08vol.VIII
700949/-

1102811806203/

03.07.2020

2020 െമയ് 30

വെര��

�ടി�ിക.

ബിേല�ഡ്

ഫീസിന�ി�

5301/-�പ�ം

�മ�ിയിരി��.

5.
ഫയ� നം-

E1-2080/08vol.VIII
64716160

1102811788716/

02.05.2020

2020 മാ��് 31

വെര�� �ടി�ിക

6.
ഫയ� നം-

E1-2080/08vol.VIII
292390

1102811795582/

2.06.2020

2020എ�ി�30

വെര�� �ടി�ിക

7
ഫയ� നം-

E1-2080/08vol.VIII
700949

1102811795583/

02.06.2020

2020എ�ി�30

വെര�� �ടി�ിക

8
ഫയ� നം-

E1-2080/08vol.VIII
706250

1102811815244/

05.08.2020

2020 ��

30വെര��

�ടി�ിക.
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ബിേല�ഡ്

ഫീസിന�ി�

6914/-�പ�ം

�മ�ിയിരി��.

9
ഫയ� നം-

E1-2080/08vol.VIII
807883

1102811816919/

03.09.2020

2020

�ൈല31വെര��

�ടി�ിക.

ബിേല�ഡ്

ഫീസിന�ി�

10797/-�പ�ം

�മ�ിയിരി��.

10
ഫയ� നം-

E1-2997/08 vol.IV
294601

1102811816907/

3.09.2020

2020

�ൈല31വെര��

�ടി�ിക.

ബിേല�ഡ്

ഫീസിന�ി�

8974/-�പ�ം

�മ�ിയിരി��.

11
ഫയ� നം-

E1-2080/08vol.VIII
916515

1102811826985/

05.10.2020

2020ആഗ�് 31

വെര��

�ടി�ിക.

ബിേല�ഡ്

ഫീസിന�ി�

95221/-�പ�ം

�മ�ിയിരി��.

12
ഫയ�

303575
1102811827000/ 2020ആഗ�് 31
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നംE1-2997/08

Vol.IV
05.10.2020

വെര��

�ടി�ിക.

ബിേല�ഡ്

ഫീസിന�ി�

2616/-�പ�ം

�മ�ിയിരി��.

13
ഫയ� നം-

E1-2080/08vol.VIII
1018908

1102811832710/04

/11/2020

2020 െസ��ംബ�

30 വെര��

�ടി�ിക

14

ഫയ�

നംE1-2997/08

Vol.IV

306191
1102811832579/04

/11/2020

2020 െസ��ംബ�

30 വെര��

�ടി�ിക

15

ഫയ�

നംE1-2997/08

Vol.IV

292390
1102811806202/03

/07/2020

2020െമയ് 31

വെര��

�ടി�ിക.

ബിേല�ഡ്

ഫീസിന�ി�

2211/-

16
ഫയ� നം-

E1-2080/08vol.VII
1018908

1102811832710/04

/11/2020

2020 െസ��ംബ�

30 വെര��

�ടി�ിക

17

ഫയ�

നംE1-2997/08

Vol.IV

306191
1102811832579/

04/11/2020

2020 െസ��ംബ�

30 വെര��

�ടി�ിക

ആെക 138093570/- 132034/-

    ഇ�കാരം  ബ��്  സൈ� ഇല�ിസി�ി  ബി� �കാരം  അ�ഡി���ഡ്  എമൗ�്  �ടി�ികയായി  വ�വാ�ം
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ബിേല�ഡ് ഫീ ഇന�ി� �ക ഒ��വാ�മിടയായ സാഹചര��ം വ��മാ��തി�ം ഈ വിഷയ�ിെ� നിലവിെല

�ിതി�ം,  ഒ��ിയതിെ�  വിവര�ം  എ��ം  േവഗം  ലഭ�മാ��തി�ം  ആവശ�െ��  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  നം.

66/26.9.2022  � മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ബ�.െക .എസ്.  ഇ.  ആ�.  സി  .��പാെക അ�ഡി���ഡ്  അരിയ�

�കയി�  നി�ം  ഒഴിവാ��തി�ളള  അേപ�  ത�ിയേ�ാ�,  പി�ീട്  അ�ീലി�  േപാെയ�ി�ം  �ക

ഈടാ��തി� ക�ീഷ� തീ��ക�ി�താ�ം ഫയലി� കാ��. ഇ�കാരം ബിേല�ഡ് ഫീ ന�ാ�ം പവ� ഫാ��

നിയമാ��ത അളവി� നിലനി��ാ�� നടപടി  സ�ീകരി��തി�� വീ��ം ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗസഥരി�

നി�ം േമ� �ക തിരിെക ഈടാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േ��താണ്.

1-37   അധികേസാളാ� എന�ജി �മീകരി�് �ക ന�കിയത്-- വിശദവിവര�� ലഭ�മ�

1.ഫയ� നം. – ഇഡ��1-2692/19

    വൗ�� ന��.-- 105/21.1.21

�ക -- 69899 �പ, െച�് ന��-- 10222135

    24.5.19 ന് Sunil Jaihind Salunkhe എ� വ��ി േസാളാ� കണ�� ഉളള 16090 A എ� ക�സ�മ� ന�റിെല

അധിക എന�ജി 16105A,16088A,16089A എ�ീ ക�സ�മ� ന��കളിേല�് �മീകരി�വാ� അേപ� ന�കി.

    K S E R C (Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems) Regulations, 2014 ഖ�ിക 12 �കാരം ഒ�

ഉപേഭാ�ാവിന്  ടിയാെ�  തെ�  േസാളാ�  കണ�നി�  അധിക�ളള  എന�ജി  �തിമാസം  500  �ണി�ി�

��തലാെണ�ി�  സ��ം  േപരി�ളള  മ�്  കണ��കളിേല�്  �മീകരി�ാ��താണ്.  ഇ�കാരം  �ക

�മീകരി�ക�ം ബാ�ി 23775 �ണി�് എന�ജി�ളള �ക 2.94 �പ നിര�ി� ൈകമാ�ക�ം െച�ി��്.

ഫയ� പരിേശാധനയി� കെ��ിയ അപാകതക�

1. േനാ�് ഫയ� േപജ് 16 �കാരം 07/2020 ന് 16088A, 16089A എ�ീ കണ��കളിെല 1820 �ണി�് ( 640+

1180)  �മീകരി�തായി  േച��ി��്.  എ�ാ�  േനാ�്  ഫയ�  േപജ്  20  �  അേത  കാലയളവി�  938  �ണി�്  (

755+145+38) �മീകരി�തായാണ് േച��ിരി��ത്. ഇവ ത�ി� 882 �ണി�ിെ� വ�ത�ാസം ഉ�്. െസ�ി�െമ�്

കാലയളവി�േശഷം  ഇ��ം  �ണി�ിെ� �ക അധികം  ന�കിയതായി  കാ��.  882x2.94=  2593�പ അധികം

ന�കിയി��്.

2.  റ�േലഷ�  ഖ�ിക  15.9,  14.8  �കാരം  ക�ീഷ�  വ�ഷം  േതാ�ം  അംഗീകരി�്  ന���  Average  pooled

purchase cost of electricity നിര�് �കാരമാണ് അധിക എന�ജി�് �ക ന�േക�ത്. എ�ാ� അ�കാരം നിര�്

നി��യി�തിെ� വിവരം ഫയലി� ഇ�.

3. സബ് റ�േലഷ� 7 െല വ�വ�ക� പാലി�ി�െ��് ഉറ�വ��ിയതായി കാ��ി�.

4. സബ് റ�േലഷ� 9.5 �കാരം േസാളാ� മീ��, െന�് മീ�� എ�ിവ�െട റീഡിംഗ് എ��േശഷം ഉപേഭാ�ാവിന്

േകാ�ി ൈകമാേറ��ം ൈക��് രസീതി ലഭ�മാേ���മാണ്. അ�കാരം ന�കിയതിെ� വിവര�� ഫയലി� ഇ�.
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5.റ�േലഷ�  ഖ�ിക  14.7,  15.8  എ�ിവ  �കാരം  ൈലസ�സി  ഓേരാ  ബി�ിംഗ്  പിരീഡി�ം  ൈവദ�തി�െട

വിശദവിവര�� അട�� േ��് െമ�് ഓഫ് അ�ൗ�്സ് ഉപേഭാ�ാവിന് ന�േക�താണ്.

    12/2019,  02/2020,  04/20,  06/2020,കാലയളവി�  ന�കിയ  േ��്െമ�്  അസി��്  െസ��റിേയാ,  സീനിയ�

��േ�ാ ഒ�വ�ി�ി�. മ�് കാലയളവിെല േ��്െമ�ക� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

6. െസ�ി�െമ�് കാലയളവ് ഒേ�ാബ� �ത� അ�� വ�ഷം െസ��ംബ� വെര ആണ്. എ�ാ� ക�സ�മ� ന��

16105 A യിെല ഒേ�ാബ� 2020 െല 393 �ണി�് �ടി �റവ് െച�ി�ാണ് അധിക എന�ജി�ളള �ക ൈകമാറിയത്.

(ഓഡി�് എ�ക�യറി10/ 03.08.2022)

അധിക  �ക  ന�കിയത്  പരിേശാധനാവിേധയമാ�ി  തിരിെക  ഈടാ�വാ�  നടപടിക�  സ�ീകരിേ��താണ്.

അപാകതക� പരിഹരി�ാ�തിനാ� െചല��ക 69899 �പ തട�െ����.

2.ഫയ� നം.-- ഇഡ��1-5204/19

    വൗ�� നം.-- 106/21.01.2021

6245 �പ, െച�് നം.-- 10222136

    �ീ.േജായ്.  െക.  പി  .എ� ഉപേഭാ�ാവ്  േസാളാ�  കണ�� അ�വദി�ി�ളള  11943Aക�സ�മ�  ന�റിെല

അധിക എന�ജി സ��ം േപരി�ളള 17401 ക�സ�മ� ന�റിേല�് �മീകരി��തിന് 07/09/2019 ന് അേപ�

സമ��ി�.  േകരള  സം�ാന  ൈവദ�തി  റ�േല�റി  ക�ീഷെ� (�ിഡ്  ഇ�റാ�ീവ്  േസാളാ�  എന�ജി  സി�ംസ്)

റ�േലഷ�സ് 2014 തീയതി.10.06.2014 �കാരം ഖ�ിക. 12 �കാരം ഒ� ഉപേഭാ�ാവിന് ടിയാെ� തെ� േസാളാ�

കണ�നി�  അധിക�ളള  എന�ജി  �തിമാസം  500�ണി�ി�  ��തലാെണ�ി�  സ��ം  േപരി�ളള  മെ�ാ�

കണ�നിേല�്  �മീകരി�ാ��താണ്.  ടിയാന്  അധിക  എന�ജി  �മീകരി�വാ�  അ�വാദം  ന��ക�ം

െസ�ി�െമ�് കാലയളവിെ� അവസാനം 2124 �ണി�ിന് 2.94 �പ നിര�ി� 6245 �പ ന��ക�ം െച�.

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

1.  േമ��ചി�ി�  റ�േലഷ�  ഖ�ിക-14.7,  15.8  എ�ിവ  �കാരം  ൈലസ�സി  ഓേരാ  ബി�ിംഗ്  പിരീഡി�ം

ൈവദ�തി�െട  വിശദവിവര��  അട��  േ��്  െമ�്  ഓഫ്  അ�ൗ�്സ്  ഉപേഭാ�ാവിന്  ന�േക�താണ്.

എ�ാ� 02/2020,04/2020, 08/2020,10/2020 എ�ീ കാലയളവിെല വിവര�� ഫയലി� ഇ�. ഇ�ാലയളവി� എ�

എന�ജി  എ��േപാ��്  െച�ി�െ��്  ഫയലി�  വ��മ�.  10/2019,12/2019,06/2020  എ�ീ  കാലയളവിെല

വിവര�� അസി��് െസ��റിേയാ സീനിയ� ��േ�ാ ഒ�വ�ി�ി�. ഇത് �ണേഭാ�ാവ് ൈക��ിയതിെ� വിവരം

ലഭ�മ�.

2.  റ�േലഷ�  ഖ�ിക  -15.9,  14.8  �കാരം  ക�ീഷ�  വ�ഷം  േതാ�ം  അംഗീകരി�്  ന���  Average  pooled

purchase cost of electricity നിര�് �കാരമാണ് അധിക എന�ജി�് �ക ന�േക�ത്. എ�ാ� അ�കാരം നിര�്

നി��യി�തിെ� വിവരം ഫയലി� ഇ�.
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3. സബ് റ�േലഷ� 7 െല വ�വ�ക� പാലി�ി�െ��് ഉറ�വ��ിയതായി കാ��ി�.

4. സബ് റ�േലഷ� 9.5 �കാരം േസാളാ� മീ��, െന�് മീ�� എ�ിവ�െട റീഡിംഗ് എ��േശഷം ഉപേഭാ�ാവിന്

േകാ�ി ൈകമാേറ��ം ൈക��് രസീതി ലഭ�മാേ���മാണ്. അ�കാരം ന�കിയതിെ� വിവര�� ഫയലി� ഇ�.

5. ക�സ�മ� ന�� 17401 െ� െസ�ി�െമ�് പിരീഡിെല ൈവദ�തി ബി�ക� ഹാജരാ�ിയി�ി�.

(ഓഡി�് എ�ക�യറി 11/03.08.2022 )

    ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  മ�പടിയായി  ഹാജരാ�ിയ  േസാളാ�  രജി��  ഉ�രവാദെ��  ഉേദ�ാഗ��

സാ��െ���ിയി�ി�.  ക�സ�മ��്  ബി�  െകാ��േ�ാ�  തെ�  േസാളാ�  മീ��,  െന�്  മീ��  എ�ിവ�െട

റീഡിംഗിെ� േകാ�ി, േ��്െമ�് ഓഫ് അെ�ൗ�്സ് എ�ിവ�െട േകാ�ി ന����് എ�് ഓഡി�് എ�ക�യറി�്

മ�പടിയായി ൈവദ�തി വിഭാഗം അറിയി�ി��്.

    KSERC  No.  1204/D(T)2019/KSERC  �കാരം  Average  Power  Purchase  Cost  െക  എസ്  ഇ  ബി�െട

തെ�യാണ്  ബാധകം  എ�്  മ�പടിയി�  േച��ി��്.  1204/D(T)2019/KSERC  തീയതി  07.02.2020

പരിേശാധി�തി� Chapter  III  ഖ�ിക 21(5)  �കാരം  The  licensee  shall  pay  to  the  prosumer  for  the  net

electricity balance in his account at the end of the settlement period, at the Average Power Purchase Cost

(APPC) approved by the Commission എ�ാണ് േച��ി�ളളത്.

    ഖ�ിക 27(7) �കാരം, The licensee shall pay, within one month, for the net surplus energy available at the

credit of the prosumer at the end of the settlement period as per sub Regulation (4) above, at the Average

Pooled Power Purchase Cost (APPC)of the licensee approved by the Commission, from time to time എ�ാണ്

നി�േ�ശി�ി�ളളത്.ഇതി�  ഒ�ം  തെ�  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്  ബാധകമായ  നിര�്

എ�യാെണേ�ാ, KSEB �െട നിര�് തെ�യാണ് ൈവദ�തിവിഭാഗ�ിന് ബാധകം എേ�ാ വ��മാ��ി�. െക

.എസ് .ഇ .ആ�. സി.  5302/19 തീയതി.  29.07.2022 �കാരം KSEB �െട APPC നിര�് തെ�യാണ് ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ി�ം  ബാധകം  എ�്  വ��മാ�ിയി��്.എ�ാ�  ഈ  ഉ�രവിന്  2020-21  സാ��ികവ�ഷം

�ാബല��ളളതായി കാ��ി�.

ഓഡി�്  എ�ക�യറിയി�  ��ി�ാണി�ി�ളള  മ�്  അപാകതക��്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  അപാകതക�

പരിഹരി�ാ�തിനാ� െചല� �ക 6245 �പ തട�െ����.

     െചല�ക��ാധാരമായ  എ�ാ  േരഖക�ം  ��മ�  രീതിയി�  ത�ാറാ�ി  ഉ�രവാദെ��  ഉേദ�ാഗ��

സാ��െ���ി ��ിേ��താണ്.

1-38   േസാളാ� എന�ജി -- അധിക�ണി�് ലഭ�മാ�ിയതിന് �ക ന�കിയത് --- വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ിയി�ി�

1.ഫയ� നം. E4 B – 7162/16 vol 2

    േമ�  ഫയ�  �കാരം  9  ഉപേഭാ�ാ���്  അധികേസാളാ�  എന�ജി  ഡി�ിബ�ഷ�  ൈലനിേല�്
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ലഭ�മാ�ിയതിന് 135546 �പ വിതരണം െച�ി��്. �ണി�ിന് 2.94 �പ നിര�ിലാണ് �ക അ�വദി�ി�ളളത്.

വൗ�� നം.    -     41–49/18.01.2021

െച�് നം.    -    10222075 – 10222083 (െഫഡറ� ബാ�് )

�മ

ന��
േപര് ക�സ�മ� ന�� �ക

വൗ��

ന��

1 ഇ. വി .േപാ� . 13629B 50921 41/18.01.2021

2 ഔേസഫ് ചാേ�ാള 116 3334 42/18.01.2021

3 മദ� ��ീരിയ� അസീസി 10287 10825 44/18.01.2021

4
മദ� ��ീരിയ�

ഔ� േലഡീസ്
5737 29247 43/18.01.2021

5 �േരഷ് �മാ� 15267B 2246 45/18.01.2021

6 THARA SUMO COMPANY 1994 15514 46/18.01.2021

7 ഔേസഫ് ടി എ� 8436B 644 47/18.01.2021

8 ജനാ��ന� െക െക 13393B 16141 48/18.01.2021

9 സേ�ാഷ് േജ�ബ് 17286B 6674 49/18.01.2021

ആെക 135546

ഫയ� പരിേശാധനയി� കെ��ിയ അപാകതക�

1.  ഒ� �ണി�്  എന�ജി�്  ഇല�ിസി�ി  വിഭാഗ�ിന്  KSERC നി��യി�്  ന�കിയ നിര�്  എ�യാണ്  എ�്

ഫയലി�  വ��മ�.  KSERC  (Grid  interactive  Distributed  Solar  Energy  Systems)  Regulations  2014

ഖ�ിക15(9),14(8) �കാരം ൈലസ�സി�് KSERC ത�വ�ഷം അംഗീകരി�് ന��� Average Pooled Power

Purchase  Cost  െ�  അടി�ാന�ിലാണ്  ക�സ�േമ�ിന്  �ക  ന�േക�ത്.  എ�ാ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്

അ�കാരം േകാ�് നി��യി�് ന�കിയതിെ� വിവരം ഫയലി� ഇ�.

    KSERC (Renewable energy and Net metering Regulations ) 2020 Chapter III ഖ�ിക21(5) �കാരം The

licensee shall pay to the prosumer for the net electricity balance in his account at the end of the settlement

period, at the Average PowerPurchase Cost (APPC) approved by the Commission എ�ാണ് നി�േ�ശി�ി�ളളത്.

2. േനാ�് ഫയ� �കാരം 20.08.2020 �ം 26.08.2020 �ം 4 േപ��് �ണി�ിന് 3.14 �പ നിര�ി� 68270 �പ

ന��വാ�  �പാ�ശ  െച�ി��്.  പി�ീട്  ഈ  �ക  ന�കിയതായി  കാ��ി�.  E4  B  –  7162/16  ഫയ�

ന�െ��താ�ം  കെ��വാ�  �മി��താ�ം  ഫയലി�  േച��ി��്.  പഴയ  ഫയ�  �കാരം  േമ��റ�

വ��ിക��് �ക ന�കിയി�ി� എ�റ�വ��ിയതായി കാ��ി�.
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3.  2019-20  വ�ഷ�ി� ഒേ�ാബ� വെര ലഭ�മായ മി� �ണി�ി�ളള �കയാണ്  ന���െത�്  േനാ�്  ഫയലി�

29.12.2020  ന്  േച��ി��്.  KSERC  (Renewable  energy  and  Net  metering  Regulations)  2020  �കാരം

settlement period എ�ത് ഒേ�ാബ� 1 �ത� അ��വ�ഷം െസ��ംബ� 30 വെര�ളള സമയമാണ്. അതി�േശഷേമ

അധിക  എന �ജി�ളള  �ക  ന�േക���.  എ�ാ�  ഇവിെട  ഒേ�ാബ�  വെര�ളള  മി�  എന�ജി  എ�്

േച��ിരി��.േകാവിഡ് �ല�ളള കാലതാമസം കാരണമാണ് ഒേ�ാബ� വെര�ളള �ണി�് പരിഗണി�ത് എ�ാണ്

ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (4/02.08.2022)മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ളളത്.

4.  KSERC  (Renewable  energy  and  Net  metering  Regulations)  2020  ഖ�ിക  2.6  �  �കാരം  ഇ�രം

ഉപേഭാ�ാ��െട ബി�ിംഗ് നടേ��തിെ� രീതി�ം, �ണി�് നി�യിേ�� വിധ�ം വ��മാ�ിയി��്. എ�ാ�

ബി�ിംഗ് നട�ിയതിെ�േയാ, ആയതിെ� വിവര�� രജി�റി� േച��തിെ�േയാ വിവര�� ഫയലി� ലഭ�മ�.

2.     �വെട  േച��ി�ളള  ഫയ�ക�  �കാരം  ഉപേഭാ�ാ���്  അധികേസാളാ�  എന�ജി  ഡി�ിബ�ഷ�

ൈലനിേല�് ലഭ�മാ�ിയതിന് �ണി�ിന് 2.94 �പ നിര�ി� �ക ന�കിയി��്.

ഫയ� വൗ�� നം െച�് നം �ക

�ണേഭാ�ാ

��െട

എ�ം

ഓഡി�്

എ�ക�യറി

E4  B  –

6231/18

81-83/

18.01.2021
10222115-10222117 3460 3 34/26.08.2022

E4  B-

1874/19
118-123/22.01.202110222147-10222152 39162 6 34/26.08.2022

E4  B-

5520/20
138/22.01.2021 10222160 3972 1 34/26.08.2022

E4  B-

6213/17
84-87/18.01.2021 10222118-10222121 27235 4 34/26.08.2022

E4  B-

1404/18
65-80/18.01.2021 10222099-10222114 79609 16 34/26.08.2022

E4  B  –

2746/20
50- 64/18.01.2021 10222084–10222098130592 15 16/05.08.2022

ഫയ� പരിേശാധനയി� കെ��ിയ അപാകതക�

1.േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തിവിഭാഗ�ിന്  റ�േല�റി  ക�ീഷ�  അധികൈവദ�തി�്  ഏത്  നിര�ാണ്

അംഗീകരി�ി�ളളത് എ�് ഫയലി� ഇ�. ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിന് APPC അംഗീകരി�താ�ം േരഖക� ഇ�. (KSERC

(Grid interactive Distributed Solar Energy Systems ) Regulations 2014)
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2. KSERC (Renewable energy and Net metering Regulations ) 2020 �കാരം ഇ�രം ഉപേഭാ�ാ��െട ബി�ിംഗ്

നടേ��തിെ�  രീതി�ം  �ണി�്  നി�യിേ��  വിധ�ം  വ��മാ�ിയി��്.  എ�ാ�  ബി�ിംഗ്

നട�ിയതിെ�േയാ, ആയത് രജി�റി� േച��തിെ�േയാ വിവര�� ഫയലി� ലഭ�മ�.

3. K S E R C (Grid Interactive Distributed Solar Energy Systems) Regulations, 2014 �കാരം ഓേരാ ബി�ിംഗ്

പിരീഡി�ം ഉപേഭാ�ാവിന് ൈവദ�തി�െട േ��്െമ�് ഓഫ് അ�ൗ�്സ് ൈകമാറിയതിെ� വിവരം ഇ�.

4. േസാളാ� / െന�് മീ�� റീഡിംഗ് എ��് ഉപേഭാ�ാവിന് േകാ�ി ൈകമാറിയതിെ� േരഖക�ം ഫയലി� ഇ�.

5.ഓഡി�ിന് ഹാജരാ�ിയ േസാളാ� രജി�� ഉേദ�ാഗ�� ആ�ം തെ� സാ��െ���ിയി�ി�.

ഓഡി�് എ�ക�യറി�് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� െക എസ് ഇ ആ� സി 5302/19 തീയതി29.07.2022 �കാരം KSEB

�്  വ�ഷാവ�ഷം  അംഗീകരി��  APPC  നിര�്  തെ�യാണ്  ൈവദ�തിവിഭാഗ�ി�ം  ബാധകെമ�്

ഉ�രവായി��്.  ആയത്  �കാരമാണ്  �ക  ന�കിയി�ളളത്  എ�ാണ്  അറിയി�ി�ളളത്.ഉ�രവി�

��കാല�ാബല�ം  ഉളളതായി  പരാമ�ശി�ി�ി�ാ�  സാഹചര��ി�  07/2022  െല  ഉ�രവ്  2020-21

സാ��ികവ�ഷം ബാധകമാ��ത് എ�െനെയ�് �ാപനം വ��മാ�ിയി�ി� .

KSERC�െട കാലാകാല�ളി�ളള ഉ�ര�ക� പാലി�വാ� ൈലസ�സിയായ േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗം

ബാധ��രാണ്.  KSERC  അംഗീകരി�്  ന���  നിര�്  �കാരം  മാ�ം  ഉപേഭാ�ാ���്  �ക  ന��വാ�

��ിേ��താണ്. േരഖക� ഫയ�ക� ,രജി��ക� എ�ിവ ��മ� രീതിയി� പരിപാലി�് നിയമാ�തമായ എ�ാ

വിവര��ം ഉ�െ���ി ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�� സാ��െ���ി ��ിേ��താണ്.

1-39   േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗം -- എന�ജി ഉ�പാദനം-- RPO നി�ിതല��ം േന��ി�

    എ�ാ ൈവദ�തി വിതരണ ൈലസ�സിക�ം അവ�െട ഉപേഭാഗ�ിെ� നി�ിതശതമാനം Renewable  Energy

വാ�കേയാ ഉ�പാദി�ി�കേയാ െചേ��താണ്.

    Kerala State Electricity Regulatory Commission (Renewable Energy)Regulations, 2015.Chapter - II ഖ�ിക

4. �കാരം Renewable purchase obligation of the distribution licensee.- (1) Every distribution licensee shall

purchase renewable energy, not less than 4.5 percentage of the total energy supplied by it to the consumers

within its area of licence, during the financial years commencing from 2015-16, with an annual increase of 0.5

percentage per year, until its renewable purchase obligation reaches 10 percentage of the total supply of energy

to its consumers during a financial year.

    Kerala State Electricity Regulatory Commission (RenewableEnergy and Net Metering) Regulations, 2020

Chapter – II ഖ. 3(Obligation to purchase renewable energy)�കാരം 2020-21 വ�ഷം ആെക ഉപേഭാഗ�ിെ� 9%

േനാ�  േസാളാ�  എന�ജി�ം  5.25%  േസാളാ�  എന�ജി�ം  ഉ�െ�െട  14.25%  �ാപനം  വാ�കേയാ

ഉ�പാദി�ി�കേയാ െചേ��താണ്.

    �ാപന�ിെ� േസാളാ� �ാ�കളി� നി�ളള ഉ�പാദനം

�ാ�് ഉ�ാദനം
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ജ�ഹി�് മാ���് െക�ിട�ിെല 200KW �ാ�് 262871

പറവ�ാനി േ�ാ� െക�ിട�ിെല 100KW �ാ�് 117559.06

�ഷറി െക�ിട�ിെല 25KW �ാ�് 29723.12

ജി�ാ ആ�പ�ി െക�ിട�ിെല 125KW �ാ�് 107028

33KVസ�േ�ഷനിെല 25KW �ാ�് 31717.88

പറവ�ാനി േ�ാ�െഷഡിെല 25KW �ാ�് 21652

ആെക 570551.06

    2020-21  സാ��ികവ�ഷം  0.25MU  േസാളാ�  എന�ജി  ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�്  വാ�ിയി��്.  ആെക

സ��മായി  ഉ�പാദി�ി��ം  ഉപേഭാ�ാ�ളി�നി�്  വാ�ിയ�ം  േച��്  0.81  MU(0.25+0.56)  േസാളാ�

എന�ജിയാണ് ത�വ�ഷം ൈവദ�തിവിഭാഗ�ിെ� ആഭ��രഉ�പാദനം. ഓഡി�ിന്  ഹാജരാ�ിയ പ�ിക �കാരം

0.57 MU ആണ് ഉ�പാദനം എ�് അറിയി�ി�െ��ി�ം KSERC �് ന�കിയ �യിംഗ് അപ് െപ�ീഷ� �കാരം

സ��ം �ാ�കളി� നി�് 0.56MU മാ�മാണ് ഉ�പാദി�ി�ി�ളളത് എ�ാണ് േച��ി�ളളത്.

2020-21  െല

ഉപേഭാഗം

5.25%(RPO  �കാരം

േസാളാ� എന�ജി )

ഉ�ാദനം  (വാ�ിയത്

ഉ�െ�െട )
വ�ത�ാസം

121.19MU  (�യിംഗ്

അപ് െപ�ീഷ�)
6.36 0.81 5.55

    RPO  ���ീകരി��തിന്  േവ�ി  �ാപനം  േനാ�േസാളാ�  എന�ജി  വാ�കേയാ  ഉ�പാദി�ി�കേയാ

െച��തിെ� വിവരം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

    ഓ ഡി�്  എ�ക�യറി  ന��  17/05.08.2022  ന്  മ�പടിയായി  േസാളാ�  �ാ�ക�െട  െപ�േഫാമ�സ്  േറേഷ�ാ

കണ�ാ�ിയി�ി�  എ�ാണ്  �ാപനം  അറിയി�ത്.  േസാളാ�  �ാ�ക�െട  െപ�േഫാമ�സ്  േറേഷ�ാ

കണ�ാേ���ം �ാ�ക�െട �ാപിതേശഷി ���മാ�ം ഉപേയാഗെ����െവ�ം ഉറ�വ�േ��താണ്.

KSERC �െട  ഉ�രവ്  �കാര�ളള  RPO ല��ം  ൈകവരി��തി�്  േവ�ി  േസാളാ�  േനാ�േസാളാ�  എന�ജി

��ത� ഉ�പാദി�ി��തി�ളള മാ���� ആരാേയ�താണ്.

1-40   െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�് റീഫ�്-േരഖക� ഹാജരാ�ാ�തിനാ� െചല� �ക
തട�െ����.

    2020-21 സാ��ികവ�ഷം െസക�രി�ി െഡേ�ാസി�് റീഫ�് ന�കിയതിെ� വിശദാംശ�� �വെട േച���.

ഫയ� ന��/ ക�സ�മ�

ന��
േപര്/വിലാസം

വൗ�� ന��/

െച�് ന��
�ക

EW3/5151/20 എം.പി. വിജയ�, 89/30.03.2021 8,000/-
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15168-C
മണി�റ�ി� ഹൗസ്,

െപരി���,���

10246622(െച�്

ന��)

EW3-5636/20

14072-C

ഡാനി ആ�ണി,

പളളി�റം ഹൗസ്,

R.V.�രം

32/09.02.2021

10222188 (െച�്

ന��)

4,743/-

    േമ��റ�വ�െട  േകരളാ  ഫിനാ�ഷ��  േകാഡ്.  േവാള�ം  I  ആ��ി�ി�  36  �കാരം  ഒറിജിന�  േരഖക�

പരിേശാധി�തി�  േശഷമാണ് െഡേ�ാസി�്  �കക�  റീഫ�്  ന�േക�ത്.  ഫയ�  പരിേശാധി�തി�  നി�ം

ഒറിജിന� ബി� ,ൈക��്  രസീതി  എ�ിവ ഹാജരാ�ിയതായി  കാ��ി�.  ഇ� സംബ�ി� ന�കിയ ഓഡി�്

എ�ക�യറി  51/2020-21.  തീയതി:  15.09.2022  �്  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  േരഖക�  ഹാജരാ���  വെര

ഈയിന�ി� െചലവഴി� 12743 �പ�െട െചലവ് തട�െ����.

1-41   Billing Software AMC-സ��ാ� നി�േ�ശ���് വി��മായി �ക െചലവഴി�.

ഫയ� നം. ഇ5-559/19

    ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�  ഉപേയാഗി�വ��  ബി�ിംഗ്  േസാ�്  െവയറിെ�  AMC  22.02.2019-ന്

അവസാനി��തിനാ� ആയത് ����തി�� േമ� നടപടിക��ം �തിയ AMC വ���വേര�് നിലവി��ത്

�ട��തി��� അ�മതി�മായി,  ജയ.വി.ആ�,സീനിയ�  അസി��്  01.02.2019-ന്  സ�മിഷ� ന�കിയി��്.

06.02.2019-െല ഇ5-559/19  ന�� േനാ�ീസ്  �കാരം  െട��ക� �ണിെ��ി�ം  DITS,  ക�� സമ��ി� ഏക

െട��  മാ�ം  ലഭി�തിെന  �ട��്  നട�ിയ  റീ-െട�റി�ം  െട��  ഒ�ം  ലഭി�ാ�  സാഹചര��ി�  DITS,

ക�രിെ� െട�� സ�ീകരി�്  വ��്  ഓ�ഡ� ന�ി  ���ി നട�ിയി��്.  �ക ന�കിയതിെ� വിശദാംശ��

താെഴ േച���;

വൗ��

ന��.
�ക

െച�്

ന��.
റിമാ��്

48/12.11.20 56,541 10222007
ബി�ി�് േസാ�്െവയറിെ� 22.02.2019

�ത� 26.07.2019 വെര�� AMC ചാ��്

49/12.11.20 4,69,640      ”
Payment of cost for designing &

developing new tables

    ���ി�െട  ഫയ�  പരിേശാധി�തി�  നി�ം,  താെഴ  െകാ��  വിഷയ�ളി��  വിശദീകരണം/മ�പടി

ന�േക�താെണ�ാവശ�െ��് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (നം.83/7.10.22) മ�പടി ലഭ�മാ�ക��ായി�.

1. െട�� നടപടിക�� ��പായി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയതായി കാ��ി�.
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2.  ജിഒ(എംഎസ്)18/2017/ITD  Dt.23.07.2017  �കാരം  ക����  അ�ൂബ�  ഉപകരണ��െട  വാ��,

േസാ�്െവയ� വികസനം,  വാ�ഷിക പരിപാലന ഉട�ടി(AMC)  എ�ിവ ആവശ�മായി  വ�� വിവര  സാേ�തിക

െ�ാജ�ക�  നട�ിലാേ��ിവ��  സാഹചര��ി�  KSITM/SeMT  എ�ിവയി�  നി�ം  മ�്  സ��ാ�

�ാപന�ളി�  നി�ം  �തിനിധികെള  ഉ�െ���ി  സാേ�തിക  ക�ി�ി  �പീകരിേ���െ��്  ഉ�രവി�

നി��ഷി��െ��ി�ം വ�വ� പാലി�ി�ി�.

3.    അസി��് െസ��റി�െട 06.02.2019-െല ഇ5-559/19 നം. ക�് �കാരം 16.02.2019-േനാ അതിന് ��പാേയാ

െട�� േനാ�ീസ്  �സി�ീകരി�ാ� േദശാഭിമാനി  ദിനപ�േ�ാട്  ആവശ�െ��ി��്.  െട��ക� സമ��ിേ��

അവസാന  തീ�തി  25.02.2019  ആണ്.  ഒ�  ദിനപ��ി�  (േദശാഭിമാനി)  മാ�മാണ്  െട��  േനാ�ീസ്

പരസ�െ���ിയിരി��ത്.  �ടാെത  െട��  േനാ�ീസിെ�  തി�തി  06.02.2019  ആെണ�ി�ം  െട��ക�

സമ��ിേ��  അവസാന  തി�തി  25.02.2019  ആയി  േനാ�ീസ്  �സി�ീകരി�ിരി��ത്  15.02.2019-നാണ്.

സ.ഉ.(പി)നം.  259/2010/തസ�ഭവ  തീയതി:  08.11.2010  �കാരം  തേ�ശഭരണ  �ാപന����  െ�ാക��െമ�്

മാ��േരഖ �റെ��വി�ി��്. ഈ മാ��േരഖയി� മതി� വില 1 ല�ം �പ�് �കളി�� വാ��ക��് 'ഓ��

െട��  '  സംവിധാനമാണ്  നി�േ�ശി��ത്.  വ�ാപക  �ചാര��  ഒ�  ഇം�ീഷ്  ദിനപ��ി�ം  ഒ�  മലയാള

ദിനപ��ി�ം  െട��  േനാ�ീസ്  �സി�െ���ണെമ�ം  പരസ�  തീ�തി  �ത�  21  ദിവസം  െട��ക�

സമ��ി�ാെമ�ം  മാ��േരഖ  നി��ഷി��.  എ�ാ�  ഫയ�  പരിേശാധി�തി�  നി�ം  േമ�  നിയമ

നി��ഷകെളാ�ം തെ� പാലി�തായി കാ��ി�.

4. AMC ����തി�� നടപടികെള���തിനാണ് സി�ം അ�ിനിേ���െട അധിക �മതല വഹി�� �ീമതി.

ജയ  ആവശ�െ��െത�ി�ം  ബി�ി�്  െസ�നിെല  േസാ�്െവയ�  െമയി�ന�സിന്  �റെമ  േടബി�/േഫാംസ്

/റിേ�ാ��്സ് �ിേയഷ�സ് എ�ിവ�ായാണ് െട��ക� �ണി�ിരി��ത്.

5.  െട�� േനാ�ീസ്  �കാരം  െട�� േഫാമിെ� വില 500+  ജി.എസ്.ടി  ആണ്.  എ�ാ� ഇഎംഡി  ആവശ�െ��

കാ��ി�.

6.    റീ-െട�� േനാ�ീസ് ഇ5-559/19 തീ.25.02.2019. ദിനപ��ി� പരസ�ം െച�തായി കാ��ി�.

7.  Kerala  PWD  Manual  ഖ�ിക.  2007.2  �കാരം  െട��  േഡാക�െമ�ി�  �ാഥമിക  കരാ�

ഉ�െ�ാ�ിേ��താണ്. എ�ാ� DITS,ക�� സമ��ി� െട�റി� �ാഥമിക കരാ� ഉ�െ�ാ�ി� കാ��ി�.

    േമ�  വിഷയ��മായി  ബ�െ��്  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  മ�പടി  ന�കാ�തിനാ�  െചലവ്  �ക

5,26,181 �പ തട��ി� െവ��.

1-42   േരഖക� ഹാജരാ�ിയി�ി� .െചലവ് �ക തട�െ����.

മീ��വാടകയിെല ജി.എസ്.ടി�ം , േകാ��ാ��മാ�െട ബി�കളി� നി�് KBCWWF, IT എ�ീ ഇന�ളി� �ക

ഈടാ�ി, അതത് വ��കളിേല�് �ക അടവാ�ിയതിെ� ചലാ� പരിേശാധന�് ഹാജരാ�ിയി�ി�. വിശദാംശ��

�വെട െകാ���.
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1.ജി.എസ്.ടി ഇന�ി� �ക അടവാ�ിയത്

ഫയ� ന�� ഇ1(2) 1744/18

    ഡി�ാ��െമ�ിേല�്  താെഴ  �റ��  �കക�  അടവാ�ിയി�െ��ി�ം  ആയതിെ�  ചലാ�  ഓഡി�ി�

ഹാജരാ�ിയി�ി�.

വൗ�� ന��

/ തീയതി

െച�്

ന��
�ക അടവാ�ിയതിെ� വിവരം

30/16.4.2020 537156 133478

2020 മാ��് മാസ�ി�

മീ��വാടകയിെല ജി.എസ്.ടി�ം

െസ�ം അടവാ�ിയ �ക

6/6.5.2020 537167 26208

2020 ഏ�ി� മാസ�ി�

േകാ��ാ��മാ�െട ബി�ി� നി�ം

KBCWWF, IT ഇന�ി�

അടവാ�ിയ �ക

35/19.5.2020 537175 75178

2020 ഏ�ി� മാസ�ി�

മീ��വാടകയിെല ജി.എസ്.ടി�ം

െസ�ം അടവാ�ിയ �ക

11/8.6.20 537184 31433

2020 െമയ് മാസ�ി� േകാ��ാ��

മാ�െട ബി�ി� നി�ം KBCWWF,

IT ഇന�ി� അടവാ�ിയ �ക

43/17.6.20 537189 125197

2020 െമയ് മാസ�ിെല ശ�ള�ി�

നി�ം ജി.എസ്.ടി ഇന�ി�ം

െസ�് ഇന�ി�ം അടവാ�ിയ �ക

39/16.7.20 537208 121732

2020�� മാസ�ി� േകാ��ാ��

മാ�െട ബി�ി� നി�ംKBCWWF,

IT ഇന�ി� അടവാ�ിയ �ക

7/6.8.20 537218 27002

2020 �ൈല മാസ�ി�

േകാ��ാ��മാ�െട ബി�ി� നി�ം

ഇന�ി� KBCWWF, IT

അടവാ�ിയ �ക

48/18.8.20 537225 145547
2020 �ൈല മാസ�ി�

മീ��വാടകയിെല ജി.എസ്.ടി�ം
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െസ�ം അടവാ�ിയ �ക

4/3.9.20 537239 53912

2020 ആഗ�് മാസ�ി�

േകാ��ാ��മാ�െട ബി�ി� നി�ം

KBCWWF, IT ഇന�ി�

അടവാ�ിയ �ക

55/17.9.20 537249 112281

2020 ആഗ�് മാസ�ി�

മീ��വാടകയിെല ജി.എസ്.ടി�ം

െസ�ം അടവാ�ിയ �ക

9/7.10.20 537258 48650

2020 െസ��ംബ� മാസ�ി�

േകാ��ാ��മാ�െട ബി�ി� നി�ം

KBCWWF, ITഇന�ി�

അടവാ�ിയ �ക 

53/19.10.20 537263 369964

2020 െസ��ംബ� മാസ�ി�

മീ��വാടകയിെല ജി.എസ്.ടി�ം

െസ�ം അടവാ�ിയ �ക

9/4.11.20 537272 61583

2020 ഒേ�ാബ� മാസ�ി�

േകാ��ാ��മാ�െട ബി�ി� നി�ം

KBCWWF, IT ഇന�ി�

അടവാ�ിയ �ക

52/19.11.20 537281 151033

2020 ഒേ�ാബ� മാസ�ി�

മീ��വാടകയിെല ജി.എസ്.ടി�ം

െസ�ം അടവാ�ിയ �ക

14/7.12.20 537290 31340

2020 നവംബ� മാസ�ി�

േകാ��ാ��മാ�െട ബി�ി� നി�ം

KBCWWF, IT ഇന�ി�

അടവാ�ിയ �ക

15/7.12..20 537291 192221

2020 നവംബ� മാസ�ി�

മീ��വാടകയിെല ജി.എസ്.ടി�ം

െസ�ം അടവാ�ിയ �ക

6/6.1.2021 537310 21160

2020 ഡിസംബ� മാസ�ി�

േകാ��ാ��മാ�െട ബി�ി� നി�ം

KBCWWF, IT ഇന�ി�
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അടവാ�ിയ �ക

40/14.1.2021 537318 576954

2020 ഡിസംബ� മാസ�ി�

മീ��വാടകയിെല ജി.എസ്.ടി�ം

െസ�ം അടവാ�ിയ �ക

12/5.2.21 537330 88691

2021 ജ�വരി മാസ�ി�

േകാ��ാ��മാ�െട ബി�ി� നി�ം

KBCWWF, IT ഇന�ി�

അടവാ�ിയ �ക

11/2.3.21 537350 31476

2021െഫ�വരി മാസ�ി�

േകാ��ാ��മാ�െട ബി�ി� നി�ം

KBCWWF, IT ഇന�ി�

അടവാ�ിയ �ക

57/19.3.21 537364 189418

2021 െഫ�വരി മാസ�ി�

മീ��വാടകയിെല ജി.എസ്.ടി�ം

െസ�ം അടവാ�ിയ �ക

ആെക 2614459

2) KBCWWF, IT എ�ിവ അടവാ�ിയതിെ� ചലാ� ഹാജരാ�ിയി�ി�.

ഫയ� ന�� 171/01 േവാള�ം IV.

വൗ�� ന��/

തീയതി

െച�്

ന��
�ക അടവാ�ിയതിെ� വിവരം

9/6.4.20 499246 12200
2020  മാ��്  മാസ�ിെല  ബി�ി�

നി�ംKBCWWF അടവാ�ിയത്.

10/6.4.20 499247 24487
2020  മാ��്  മാസ�ിെല  വ�മാനനി�തി

േ�ാത�ി� നി�ം ഈടാ�ിയത്

4/6.5.20 537165 23632
2020  ഏ�ി�  മാസ�ിെല  വ�മാനനി�തി

േ�ാത�ി� നി�ം ഈടാ�ിയത്

5/6.5.20 537166 11816
2020  ഏ�ി� മാസ�ിെല ബി�ി� നി�ം

KBCWWF അടവാ�ിയത്

6/6.6.20 537181 28895
5/2020  െല  വ�മാനനി�തി  േ�ാത�ി�

നി�ം ഈടാ�ിയത്
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4/2.7.20 537199 25944
6/2020  െല  വ�മാനനി�തി  േ�ാത�ി�

നി�ം ഈടാ�ിയത്

6/2.7.20 537201 12623
6/20  െല  ബി�ി�  നി�ം  KBCWWF

അടവാ�ിയത്

5/6.8.20 537216 20252
7/2020  െല  വ�മാനനി�തി  േ�ാത�ി�

നി�ം ഈടാ�ിയത്

6/6.8.20 537217 13501
7/2020  െല  ബി�ി�  നി�ം  KBCWWF

അടവാ�ിയത്

3/3.9.20 537238 26049
8/2020  െല  ബി�ി�  നി�ം  KBCWWF

അടവാ�ിയത്

2/3.9.20 537237 39071
8/2020  െല  വ�മാനനി�തി  േ�ാത�ി�

നി�ം ഈടാ�ിയത്

6/7.10.20 537255 20264
9/2020  െല  വ�മാനനി�തി  േ�ാത�ി�

നി�ം ഈടാ�ിയത്

6/4.11.20 537269 35833
10/2020  െല  വ�മാനനി�തി  േ�ാത�ി�

നി�ം ഈടാ�ിയത്

7/4.11.20 537270 23888 10/2020 KBCWWF അടവാ�ിയത്

12/1.12.20 537288 28225
11/2020  െല  വ�മാനനി�തി  േ�ാത�ി�

നി�ം ഈടാ�ിയത്

13/7.12.20 537289 18817
11/2020  െല  ബി�ി�  നി�ം  KBCWWF

അടവാ�ിയത്

4/6.1.21 537308 13806
12/2020  െല  വ�മാനനി�തി  േ�ാത�ി�

നി�ം ഈടാ�ിയത്

5/6.1.21 537309 9204
12/2020  െല  ബി�ി�  നി�ം

KBCWWFഅടവാ�ിയത്

9/5.2.21 537327 45322
2021ജ�വരി  മാസ�ിെല  വ�മാനനി�തി

േ�ാത�ി� നി�ം ഈടാ�ിയത്

10/5.2.21 537328 25539
1/2021  െല ശ�ള�ി� നി�ം KBCWWF

അടവാ�ിയത്

9/2.3.21 537348 14600
2/2021  െല  വ�മാനനി�തി  േ�ാത�ി�

നി�ം ഈടാ�ിയത്

10/2.3.21 537349 9733 2/2021  െല  ബി�ി�  നി�ം  KBCWWF
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അടവാ�ിയത്

483701

    േരഖക� ഹാജരാ��� വെര ഈയിന�ി� െചലവഴി� 30,98,160 �പ�െട െചലവ് തട�െ����.

1-43   ഫയ�ക� ഹാജരാ�ിയി�.െചല� �ക തട�െ����.

    2020-21 സാ��ികവ�ഷെ� ഓഡി�ിനായി താെഴ �റ�� ഫയ�ക� ഹാജരാ�വാ� ഓഡി�് റിക�ിസിഷ�

ന�� 6/23.7.22,7/23.7.22 എ�ിവ �കാരം ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം താെഴ�റ��വ ഹാജരാ�ിയി�ി�.

ഫയ� ന��
വൗ�� ന��/

െച�് ന��
�ക െചലവിെ� വിവരം

E5-4312/18
104/21.1.2021

10222134
275351�പ

േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗം

ക����ക�െട AMC �ായി Peps

computers എ� �ാപന�ി�

ന�കിയത്

E7-4354/20 108/21.1.2021 24550 �പ

േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗം

െമയി� ഓഫീസി േല�് ഹാ�ഡ്

ഡി�്സ്, മൗസസ്, കീ േബാ��സ്

എ�ിവ വാ�ിയ Peps computers എ�

�ാപന�ി� ന�കിയത്

E2(1)1982/02

vol II

11/6.4.2.20

499248
281000�പ

2020 മാ��് മാസ�ിെല ശ�ള�ി�

നി�ം ടി.ഡി.എസ് ഈടാ�ിയത്

E2(1)1982/02

vol II

15/7.4.2020

499252
118314�പ

2020 മാ��് മാസ�ിെല ശ�ള�ി�

നി��ളള റി�വറി �ക ഗവ.

െസ�വ�്സ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ്

െസാൈസ�ിയി� അടവാ�ിയത്

E2(2)2279/02
80/30.3.2021

10246613
10620 �പ

ക�സ���സി ചാ�ജ് ഇന�ി�

േനാംസ് മാേന�െമ�് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ്

എ� �ാപന�ിന് ന�കിയത്

E5-2654/18
41/13.10.2020

10221957
7965 �പ

േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗം

എ�ിനീയറിംഗ് െസ�നിേല�്

ലാ�്േടാ�് ,േമാണി�� എ�ിവ

ഇ��ാ� െച��തിനായി Peps
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computers എ� �ാപന�ി�

ന�കിയത്

717800�പ

    േരഖക� ഹാജരാ�ാ�തിനാ� 7,17,800 �പ�െട െചലവ് ഓഡി�ി� തട�െ����.

1-44   ഓവ� െഹഡ് ൈല� െമയി��നസ് - െചലവ് േരഖക� ലഭ�മാ�ിയി� - െചലവ് �ക
തട�െ����.

    ��� നഗരസഭ ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെ� 2020-21 സാ��ിക വ�ഷെ� വാ�ഷിക കണ��കാരം ഓവ� െഹഡ്

ൈല� െമയി��നസ് ഇന�ി� 6,01,164 �പ�െട െചലവ് േരഖെ���ിയി��്.േപ�െമ�് വൗ�� �കാരം R&M

Mains Overhead ഇന�ി� താെഴ�റ�ം �കാരം െചല��ായി��്.

�മന�� വൗ�� ന�� /തിയതി �ക

1 117/22.01.2021 5,74,745/-

2 32/12.08.2020 26,419/-

ആെക 6,01,164/-

    െചല�ക�  പരിേശാധി�ാനാവശ�മായ  േരഖക�,  ഫയ�ക�  എ�ിവ  ആവശ�െ��്  ന�കിയ  ഓഡി�്

അേന�ഷണ�ിന്  (  ന��  35/2022  തിയതി.  25.08.2022  ) വൗ��  ന��  32/12.08.20  �കാര��  െചലവ്

പരിേശാധി�ാനാവശ�മായ  േരഖക�  മാ�േമ  ലഭ�മാ�ി��.  117/22.01.2021  വൗ��  �കാര��  െചലവ്

പരിേശാധി��തി�ളള േരഖക� ഹാജരാ���വെര 5,74,745/- �പ�െട െചലവ് തട��ി� െവ��.

1-45   �ിരനിേ�പ�ി� �റവ് - അപാകത

1)    ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� നി�ം ലഭി� കണ��കാരം 2020-21 സാ��ിക വ�ഷെ� �ിരനിേ�പമായി

ആെക  45,98,99,719  /-  �പ�ം  പലിശയിന�ി�  3,51,87,536/-  �പ�മാണ്.  എ�ാ�  2019-20  സാ��ിക

വ�ഷെ� റിേ�ാ��് �കാരം 55,13,69,090 /- �പ �ിരനിേ�പ�ി� 9,14,69,371 /- �പ �റവ് കാ��.

�ടാെത, താെഴ പറ�� �ിരനിേ�പ�� കാലാവധി���് അവസാനി�ി�തായി കാ��.

�മ

ന��
എഫ്.ഡി.ന�� യഥാ�� �ക �ഖവില ബാ�് ��േ�� തീയതി

േ�ാസ്

െച� തീയതി

1 0085101000038254 2,44,00,000 2,82,59,603 SIB 02.08.21 11.05.20

2 0085101000038285 3,50,00,000 4,05,36,315 SIB 17.08.21 02.05.20

3 0085101000038306 1,40,04,193 1,60,92,248 SIB 24.08.21 11.05.20

4 0085101000038412 1,50,00,000 1,72,84,103 SIB 05.10.21 11.05.20

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

111 of 163 08/11/22, 2:17 pm



5 0085101000038413 73,81,484 85,05,489 SIB 05.10.21 02.05.20

6 0085101000038571 9,37,094 10,74,496 SIB 31.12.21 02.05.20

    ടി  നിേ�പ�� ഏത്  ആവശ��ി�േവ�ിയാണ്  േ�ാസ്  െച�ത്  എ� ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  (ന�� 68

തിയതി  27.09.2022)  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി�.  എ�ി�ം  ഫയ� 96/12  vol  II  �കാരം  ബ��്  സൈ��്  േവ�ി

�ിരനിേ�പം  9,67,22,771/-  �പ  ഉപേയാഗി�തായി  കാ��.  ഇ�ിെന  എ�ാ  വ�ഷ�ം  �ിരനിേ�പ��

കാലാവധി  ���ിയാ��തി�  ��്  തെ�  അവസാനി�ി��  രീതി  �ട��തായി  കാ��.  ഇതി�  നി�ം

�ാപന�ിെ� വ�മാന�ി� വളെരയധികം �റവ് വ��താ�ം, �ിരനിേ�പമായി ��ി� �കയി� നി�ം

�ാപന�ിെ� നട�ി�ി� േവ�ി  െചലവ്  െച�താ�ം  കാ��. വ�മാനം  വ��ി�ി��തി�ം,  സാ��ിക

അ�ട�ം പാലി��തി�ം േവ� നടപടിക� സ�ീകരിേ��താണ്.

2) �ിരനിേ�പ�ിെ� പലിശയിന�ി�� �ക വാ�ഷിക കണ�മായി െപാ��െ���ി�.

    ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ി�  നി�  ലഭി�  കണ�  �കാരം,  �ിരനിേ�പ�ിെ�  പലിശയിന�ി��  �ക

3,51,87,536  /-�പയാണ്.  എ�ാ�  വാ�ഷിക  കണ�  �കാരം  �ിരനിേ�പ  പലിശ  68,09,40/-  �പ�ം,

�ിരനിേ�പ  പലിശ  (റിസീവ��)  9600.77  /-  �പ�ം  ആണ്.  ടി  �ക,  വാ�ഷിക  കണ�ിെല  �കക�മായി

െപാ��െ���ി�.

1-46   �തിമാസ �സരണന �ം അ�വദനീയമായ പരിധിയി�ം ��ത� -- �ാപന�ിന് ധനന�ം

    2020-21 വ�ഷേ��് ൈവദ�തിവിഭാഗ�ിന്  KSERC �കാരംഅ�വദനീയമായ �സരണന�േ�ാത് 6.50%

ആണ്.  എ�ാ� ക�ീഷന്  ��ാെക സമ��ി� �യിംഗ്  അ�്  െപ�ീഷ� �കാരം �ാപന�ിെ� �സരണന�ം

6.87% ആണ്.

േകരള  ഇല�ിസി�ി  ഡ��ി  ആ�്  1963,  േകരള  ഇല�ിസി�ി  ഡ��ി  ��സ്  1963  എ�ിവ  �കാരം  ഇല�ി��

ഇ��െപ�േറ�ിേല�്  അടവാേ��  ഡ��ി  കണ�ാ�ിയതിെ�  വിശദാംശ��  ഉ�െ���ിയ  പ�ിക

പരിേശാധി�തി� കെ��ിയ �സരണന��ിെ� വിവരം �വെട േച���.

മാസം

െക  .എസ്

.ഇ

.ബിയി�

നി�്

വാ�ിയ

ൈവദ�തി

വിതരണം

െച�

ൈവദ�തി

വ�ത�ാസം
�സരണന�ം

%

04/20 9553200 9121478 431722 4.52

05/20 11323400 10313833 1009567 8.92

06/20 9576600 10903225 - 1326625 -13.85
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07/20 9553600 8943168 610432 6.39

08/20 9972200 9253699 718501 7.21

09/20 9760000 8931622 828378 8.49

10/20 10436400 10142539 293861 2.82

11/20 10903200 9818357 1084843 9.95

12/20 11522600 10300683 951917 8.26

01/21 11686600 10703132 983468 8.42

02/21 11162600 10807982 354618 3.18

03/21 14148200 11843466 2304734 16.29

ആെക129598600 121083184 8245416

ആെക  8245416�ണി�്  ൈവദ�തി�െട  �സരണന���ായി��്.  ഓേരാ  മാസെ��ം  ലഭി��ം  വിതരണം

െച��മായ ൈവദ�തി�െട കണ�ക� പരിേശാധി�തി� �സരണന�ം ചില മാസ�ളി� അ�വദനീയമായതി�ം

വളെര��ത�ം എ�ാ� ചില മാസ�ളി� വളെര�റ�ം ആണ്.

�� മാസ�ി� ലഭ�മായ ൈവദ�തി 9576600 �ണി�ം വിതരണം െച�ത് 10903225 �ണി�ം ആണ് . ലഭ�മായതി�

��ത� ൈവദ�തി വിതരണം െച�തായി കാ��.ഇത് പരിേശാധനാവിേധയമാേ��താണ്.

ഓേരാ  മാസ�ം  െകഎസ്ഇബി  യി�  നി�്  ലഭ�മായ�ം  അ�വദനീയമായ  �സരണന��ം  യഥാ���ിെല

�സരണന��ം �വെട േച���.

മാസം

െക. എസ്.

ഇ

.ബിയി�

നി�്

വാ�ിയ

ൈവദ�തി

�സരണന�ം

അ�വദനീയമായ

�സരണന�ം

(6.5%)

വ�ത�ാസം

1 2 3 4 5(3-4)

04/20 9553200 431722 620958 -(189236)

05/20 11323400 1009567 736021 273546

06/20 9576600 - 1326625 622479 -(704146)

07/20 9553600 610432 620984 -(10552)

08/20 9972200 718501 648193 70308

09/20 9760000 828378 634400 193978

10/20 10436400 293861 678366 -(384505)
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11/20 10903200 1084843 708708 376135

12/20 11522600 951917 748969 202948

01/21 11686600 983468 759629 223839

02/21 11162600 354618 725569 -(370951)

03/21 14148200 2304734 919633 1385101

1295986008245416 8423909 178493

അ�വദനീയമായ പരിധിയി�ം ��ത� �സരണന���ായതിെ� വിവര�� �വെട േച���

മാസം �സരണന�ം

05/20 273546

06/20 -(704146)

08/20 70308

09/20 193978

11/20 376135

12/20 202948

01/21 223839

03/21 1385101

െക  .എസ്.  ഇ.ബിയി�  നി�്  ലഭ�മായ  ൈവദ�തിയി�  നി�്  അ�വദനീയമായ  �സരണന��ി�ം  ��ത�

ഉ�ാ�േ�ാ�ം  �ാപന�ിന്  ലഭ�മായ  ��വ�  ൈവദ�തി�ം  അ�വദനീയമായ  പരിധി  കവി�

�സരണന��ിെ� �ണി�ക��ം ഡ��ി അടവാേ��തായി വ��. ഇത് �ാപന�ിന് വ� സാ��ികന�ം

ഉ�ാ��.

വിവിധ പ�ികക� �കാരം ൈവദ�തി�െട അളവി� വ�ത�ാസം

ഡ��ി കണ�ാ��തി�ളള പ�ിക �കാരം ഉളള ൈവദ�തി�െട അള�ം ബ��് സ�ൈള �കാര�ളള ൈവദ�തി�െട

അള�ം വ�ത��മായി കാ��.

ഡ��ി കണ�ാ��തി�ളള പ�ിക 129598600

ബ��് സ�ൈള �കാര�ളളത് 129636707

വ�ത�ാസം 38107

K S E R C �് �യിംഗ് അ�ിന് സമ��ി�ി�ളള കണ�ക� �കാരം 129.33 MU ൈവദ�തി വാ�ിയതിന് 8878.80

ല�ം  �പ  െചലവഴി�ി��്.  േസാളാ�  എന�ജി  ഉ�െ�െട  2020-21  വ�ഷം  ആെക  121.19MU  വി�പന

നട�ിയി��്.ഇല�ിസി�ി ഡ��ി കണ�ാ��തിനായി ത�ാറാ�ിയ പ�ിക �കാരം 121.08MU ൈവദ�തിയാണ്

വിതരണം െച�ി�ളളത്.
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പ�ിക
വാ�ിയ

ൈവദ�തി

വിതരണം  െച�

ൈവദ�തി
വ�ത�ാസം

�യിംഗ്

അ�്
129.33MU

121.19MU(േസാളാ�

ഉ�െ�െട)
8.14MU

ഇല�ിസി�ി

ഡ��ി
129.59MU 121.08MU 8.51MU

ഇ�കാരം വ�ത�ാസം ഉ�ായതിന് കാരണം വ��മ�. വ�ത�ാസം പരിേശാധനാവിേധയമാേ��താണ്.

�സരണന�ം  �റ�വാ�  �ാപനം  സ�ീകരി�  നടപടിക�െട  വിവരം  ഓഡി�ിന്

ലഭ�മാ�ിയി�ി�.ൈവദ�തിേമാഷണം  തട�വാ�  ��ാഡ്  �പീകരി�ി�െ��ി�  ആയതിെ�  വിവരം  ,  2003  െല

ഇല�ിസി�ി ആ�് െസ�� 126,135 �കാര�ളള പരിേശാധനക� നട�ിയതിെ� വിവരം, ആയതിെ� റിേ�ാ��്,

കെ��ിയ  അപാകതക�,  അപാകതക�  പരിഹരി�വാ�  സ�ീകരി�  നടപടിക�  എ�ിവ  ഓഡി�ിെന

അറിയി�വാ� ഓഡി�് എ�ക�യറി 89/13.10.2022 �കാരം ആവശ�െ�െ��ി�ം ആയതിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

�ാപന�ി� ഇല�ി�� ഡി�ിബ�ഷ� സി��ിെ� എന�ജി ഓഡി�് നട�ിയി�െ��ി� ആയതിെ� വിവരം

ലഭ�മാ�വാ� ഓഡി�് എ�ക�യറി �കാരം ആവശ�െ�െ��ി�ം വിവര�� ഹാജരാ�ിയി�ി�.

Energy Conservation Act 2001 �കാരം േക�സ��ാ� എന�ജി ഓഡി�് നി�ബ�മാ�ിയി��്. �ാപന�െള

എന�ജി എഫിഷ��് ആ��തി�ം എന�ജി ഇ��സി�ി �റ��തി�ം ആണ് എന�ജി ഓഡി�് നട��ത്. ജി ഒ

(ആ� ടി) 2/2011/PD തീയതി 01.01.2011 �കാരം േകരള�ി� എന�ജി ഓഡി�് നി�ബ�മാ�ിയി��്.എന�ജി

മാേന�െമ�് െസ�� ആണ് ഓഡി�് �ീം ഇം�ിെമ�് െച��ത്.

േക�ഗവ�െമ�ിെ� ഊ��മ�ാലയ�ിെ� കീഴി�ളള �ാ���റി ബ�േറാ ഓഫ് എന�ജി എഫിഷ��സി , എന�ജി

ഓഡി�് നട��തിനായി അംഗീകരി�ി�ളള അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിയാണ് േകരള േ��് െ�ാജ�ിവി�ി െകൗ�സി�.

ഇ�കാരം  നടേ�� എന�ജി  ഓഡി�്  നട�ിയി�ിെ��ാണ്  �യിംഗ്  അപ്  െപ�ീഷനി� �ാപനം  ക�ീഷെന

അറിയി�ി�ളളത്.

എന�ജി  ഓഡി�്  നട�വാ�  നടപടിക�  സ�ീകരിേ��താണ്.  ൈവദ�തിേമാഷണം,  �സരണന�ം  എ�ിവ

�റ��തിന്  േവ�ി  2003  െല  ഇല�ിസി�ി  ആ�്  െസ��  126,135  �കാര�ളള  പരിേശാധനക�  നട�ി

അപാകതക�  കെ��ി  പരിഹരി��തിന്  �ാപനം  ��  �ല�േ��താണ്.  അ�വഴി  �ാപന�ിെ�

എന�ജി എഫിഷ��സി വ��ി�ി��തി�ം ധനന�ം �റ��തി�ം സാധി��താണ്.

1-47   െറയി�േവ ഓവ��ി�ജി� �കളി�െട 11 KV േകബി� �ാപി�� ���ി-അപാകതക�

ഫയ� നം.EW3-6590/18

    വൗ�� ന�� 50/18.06.20  (െച�്  നം.10221776)  �കാരം ദിവാ�ജി�ലയി�� െറയി�േവ ഓവ��ി�ജി�

�കളി�െട  11  KV  േകബി�  �ാപി��തിന്  ഇ��െപ��  ഫീ  ഇന�ി�  2360/-�പ  സേത�  െറയി�േവ
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സീനി.ഡിവിഷണ�  ഫിനാ�സ്  മാേനജ��്  ന�കിയി��്.  ഈ  െചല�മായി  ബ�െ��്  െറയി�േവ�െട

അേന�ഷണ  റിേ�ാ��്  ലഭ�മായി�േ�ാ,  ഉെ��ി�  പക��്  ലഭ�മാ�ാ�ം  ���ി�െട  ത��ിതി  വിവരം

ന�കാ�ം അവശ�െ��് ഓഡി�് എ�ക�യറി(ന��.44/6.9.22)ന�കിയതിന്, െറയി�േവ�െട അേന�ഷണ റിേ�ാ��്

ലഭ�മായി�ിെ��ം  ഓവ��ി�ജിെ�  �വ��ി  നട��തിനാ�  േകബി�  �ാപി��തിന്  സാേ�തികമായി

സാധ�മ�ാെത വ�തിനാ�മാണ് കാലതാമസം േനരി�െത�ം മ�പടി ലഭി�ി��്.

    ���ി�െട ഫയ� പരിേശാധി�തി� നി�ം 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� വിഭാവനം െച� ഈ ���ി

ഓഡി�് കാലയളവി�ം ���ീകരി�ാനായി�ിെ��് കാ��.

    ���ി�െട ഇ�വെര നട� വിവിധ ഘ��� താെഴ േച���.

28.12.2018 – 25,59,073 �പ�െട എ�ിേമ�ിന് Electrical Engineerസാേ�തികാ�മതി ന�കി

േമയ�െട ���� അ�മതി ലഭി�.(തീ�തി േരഖെ���ിയി�ി�.)

9,61,008 �പ�െട േലബ� പാ��ിനായി 21.01.2019-� െട�� �ണി�.

ലഭി� 4 െട��കളി� ഏ��ം �റ� നിര�് േരഖെ���ിയ �ീ K.M. േജാ��്��ി�െട 7,53,43�പ�െട

െട��  അംഗീകരി��തി�ം  െട��  േനാ�ീസ്  ദിനപ��ി�  പരസ�ം  െച�  ഇന�ി�  േദശാഭിമാനി�്

ന�കാ�� 4,498 �പ അ�വദി��തി�ം േകാ��േറഷ� കൗ�സി� തീ�മാനി�.( 28.05.2019-െല 138-ാം

നം. തീ�മാനം)

16.07.2019 – െസല�� െമേ�ാ (EW3-6590/18 Dt.10.07.2019) ന�കി

26.07.2019 – വ��് ഓ�ഡ� ന�കി (EW3-6590/18 Dt.24.07.2019)

02.07.2020 - UG Cable �ാപി�� ���ി�ായി െറയി�െവ�െട അ�മതി ആവശ�മാെണ�് ക�തിനാ�

�ല പരിേശാധന നട��തിനായി െറയി�െവ�െട അ�മതി�ായി ക�് അയ�.

05.07.2021 – ���ി�െട നിലവിെല െട�� റ�് െച��തിന് കൗ�സി� അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി�ാ�

െപാ� മരാമ�് �ിരം സമിതി തീ�മാനി�.(തീ�മാനം നം.19)

23.07.2021 - നിലവിെല എ�ിേമ�് രീതിയി� cable laying സാധ�മ�ാ�തിനാ� �തിയരീതിയി� എ�ിേമ�്

ത�ാറാ��തി�� കൗ�സി� അജ� അസി.െസ��റി ഒ�െവ�.

അപാകതക�

1.  ഒ� മരാമ�്  ���ി�െട �ാരംഭ  നടപടി�മ�െള�റി�്  Kerala  PWD Manual,  ഖ�ിക 1401-� താെഴ

പറ�� രീതിയി� �തിപാദി���്.

‘It  is  most  important  that  every  work  shall  be  properly  investigated  and  all  relevant  data  collected  and

correlated before finalizing the design and estimate for the work. Wrong choice of site or designs based on
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incorrect or insufficient data can result in considerable avoidable expenditure and delays. Hence maximum

attention  shall  be  given  to  investigation  and  furnishing  of  full  and  correct  field  data  required.  Modern

equipments shall be used as far as possible. Investigation may often have to be carried out in two phases; viz.

preliminary investigation and detailed investigation.’

    സാധ�മാ��ിടേ�ാളം  ആ�നിക  സാേ�തിക  ഉപകരണ��  ഉപേയാഗി�െകാ�്  അതീവ  ��

�ല��ിെ�ാ�്  േവണം പരിേശാധന നടേ��െത�്  മാ�വലി� അ�ശാസി���്.  എ�ാ� ���ി�െട

ഫയ� പരിേശാധി�തി� നി�ം PWD Manual-� നി��ഷി�� തര�ി�� പരിേശാധനകെളാ�ം നട�തായി

അ�ിമ  ഫല�ി�  നി�ം  കാ��ി�.  28.12.2018  �  25,59,073  �പ�െട  എ�ിേമ�ിന്  Electrical  Engineer

സാേ�തികാ�മതി ന�കിെയ�ി�ം സാേ�തികമായി നി��ഹണം സാധ�മ�ാ�തിനാ� വീ�ം 43,91,889�പ�െട

���ിയ  എ�ിേമ�ിന്  അ�വാദം  ന�കണെമ�ാവശ�െ��്  അജ�  ത�ാറാ�ിയതി�െട  ഓഡി�ിെ�  ഈ

നിരീ�ണം  ശരിെവ�കയാണ്.  �ടാെത  ���ി�െട  നി��ഹണ�മായി  ബ�െ��്  ഇ�വെര��ായ

മ�ഷ�ാ��ാന�ം  ധനവ�യ�ം  (െട��  പരസ�ം  െച�  ഇന�ി�  േദശാഭിമാനി�്  ന�കിയ  4,498  �പ,

ഇ��െപ��  ഫീ  ഇന�ി�  സേത�  െറയി�േവ  സീനി.ഡിവിഷണ�  ഫിനാ�സ്  മാേനജ��്  ന�കിയ

2360/-�പ) �ഥാവിലായതാ�ം കാ��.

2.  Kerala  PWD  Manual  ഖ�ിക  1801.1.2  �കാരം  ഭരണാ�മതിെയ  അടി�ാനെ���ിയായിരി�ണം

സാേ�തികാ�മതി  ന�േക�ത്.  എ�ാ�  28.12.2018-�  ലഭി�  സാേ�തികാ�മതി�്  േശഷമാണ്  ഭരണാ�മതി

ലഭി�ിരി��ത്.

3. േകരള �നിസി�ാലി�ി നിയമം വ��് 22(3) �, �ിരം സമിതി പാ�ാ�� ഏെതാ� �േമയ�ം കൗ�സിലിെ�

െതാ��� േയാഗ�ി� പരിഗണന�് വേ��താണ്. എ�ാ� ���ി�െട നിലവിെല െട�� റ�്  െച��തിന്

കൗ�സി� അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി�ാ� െപാ� മരാമ�് �ിരം സമിതി 05.07.2021ന് തീ�മാനി�െവ�ി�ം

േമ� നിയമ വ�� പാലി�െ��ി�ി�.

4.  നിലവി�  ത�ാറാ�ിയ  എ�ിേമ�്  �കാരം  cable  laying  സാധ�മ�ാ�തിനാ�  �തിയരീതിയി�  എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ണെമ�്  ഇല�ി�� എ�ിനിയ� 04.08.2020-ന്  ഫയ� �റി�ക� എ�തിെയ�ി�ം ��ത നി�േ�ശം

കൗ�സി�  അജ�യായി  ഒ�െവ�െ��ത്  ഏകേദശം  ഒ�  വ�ഷ�ി�േശഷം  23.07.2021-നാണ്.  അജ�യായി

ഒ�െവ�െ��  നി�േ�ശം  നാളി�വെര  കൗ�സിലിെ�  പരിഗണന�്  വരികേയാ  തീരമാനമാ�കേയാ  െച�തായി

കാ��ി�.  �ടാെത  സാേ�തികമായി  ഒ�  ഘ��ി�ം  േകബി�  �ാപി��തി��  സാധ�ത  കെ��ാ�

കഴിയാ�തിെ�  വിശദമായ  Technical  Report  സമ��ി�ാ�  ബ�.േമയ�  ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം(�റി�കളി�

തീ�തി േരഖെ���ിയി�ി�) ആയത് ഇ�വെരയായി സമ��ി�തായി കാ��ി�.

    േമ� വിശദാംശ�ളി� നി�ം ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� മരാമ�് ���ിക� േകരള�ിെല

മ�്  എ�ിനീയറി�്  വിഭാഗ�ിേല�േപാെല  നിലവി��  സ��ാ�  നി�േ�ശ�����തമായ�  നി��ഹണം

നട��െത�് കാണാം. ൈവദ�തി വിഭാഗം നട�� മരാമ�് ���ികളി� നിലവിെല സ��ാ� നി�േ�ശ��

പാലി��തി��  ജാ�ത  അധികാരിക�െട,  വിശിഷ�ാ  െപാ�മരാമ�്  �ിരം  സമിതി�െട  ഭാഗ�നി�ം
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ഉ�ാേക�താണ്.

1-48   വടേ� �ാ�ിന��് ക��ാ� ���മാ���ി� ��പി� എം.ഒ.േറാഡ് ഫീഡറിെ�
�.ജി.േകബി� ഫാ��ിയായത് അപാകത പരിഹരി�ത് - നടപടി�മപാലന�ിെല വീ�

ഫയ� നം.         -     EW2/7428/19.(വൗ�� ന��-30/14.09.2020/)

െചല� �ക     - 8751/-�പ

ഉേദ�ാഗ��        -    നിഖി�.ബി., അസി��് എ�ിനീയ�

എ�ിേമ�് �ക        -    15,041/-

െമ�ീരിയ� േകാ�്    - 6,706/-

േലബ� ചാ��്        -    7577/-+1364(ജി.എസ്.�ി.)

േലബ� ���വിഷ� ചാ��്    -    758/-

    19.12.2019  ന്  രാവിെല 1.05  � എം.ഒ.േറാഡ്  ഫീഡറിെ� �.ജി.േകബി� കയറിയിറ�� ഭാഗ�്  �ാഫിക്

േബാ�ഡ്  �ാപി��തിന്  ആയി  �ഴിെയ��േ�ാ�  �.ജി.  േകബി�  ക�ായി  ഫീഡ�  ഫാ��ിയായി�െ��ം

അ�കാരം  �ഴിെയ��ാ� വ� ആ�ക� ഉപേയാഗി�  വാഹന�ിെ� ന�� സഹിതം  അ� ചാ���ായി��

െസ��  -2  സ�്  എ �ിനീയ�  �ീ.െക.എ.അനി��മാ�  �ട�നടപടിെയ���തി�  റിേ�ാ��  െച�െത�ി�ം

ടിയാ�ക�െ�തിെര നടപടി എ��താേയാ, ൈഫ� അട�ി�താേയാ കാ��ി�.

േമ�  വിഷയം  സംബ�ി�  ന�ിയ  എ�ക�യറി  ന��  19/8.8.2022  �  ലഭി�  മ�പടിയി�  വാഹന  ഉടമ�മായി

ബ�െ�� സമയ�് അതിഥി െതാഴിലാളിക� വാടക�് വിളി�താെണ�ം അവ�െട ഡീ�യി�സ് ലഭ�മ�ാ�തിനാ�

�ടരാ� സാധി�ി� എ�റിയി�ി��്. ��ത െതാഴിലാളികെള നിേയാഗി� കരാ� �ാപന�മായി� ബ�െ��് �ട�

നടപടി സ�ീകരി�േ���ം ന�പരിഹാരം ഈടാേ���മായി��.

    േമ� ���ി� ക�േ�ഷ� ന�ിയ �� കരാ�കാ�െട ക�േ�ഷ� പരിേശാധി�തി� ജയിംസ് അേസാസിേയ�്സ്

മാ�മാണ് ഇല�ി�� േകാ��ാ�� എ� നിലയി� ൈലസ�സ് ന�� േരഖെ���ിയ െല�� പാഡി� ക�േ�ഷ�

ന�ിയതായി  കാ���.  എ�ാ�  ടി  �ാപന�ിെ�  ൈലസ�സിെ�  പക��്  ഫയലി�  ഹാജരാ�ിയി�ി�.

ഇ�കാരം  നി�ിത  േഫാ�മാ�ില�ാെത�ം  ൈലസ�സി�ാെത�ം  ക�േ�ഷ�  സ�ീകരി�തിെ�  കാരണം  ഫയലി�

കാ��ി�. േമലപാകതക��് വിശദീകരണം ലഭ�മാ��തി�ം െമ�ീരിയ�സിെ� േ�ാ�് രജി�� �ടി എ��ം

േവഗം  ലഭ�മാ��തി�ം  ന�ിയ  എ�ക�യറി�്  ലഭ�മാ�ിയ  മ�പടിയി�  �.ജി.  േകബി�  ഡമേറജ്  െറ�ിൈഫ

െച�വാ��  experts  ഡി�ാ��്െമ�ി�  ലഭ�മ�  എ�ി�ം  െക.എസ്.ഇ.ആ�.സി  നി�ക�ഷി��  standards  of

performance �ത�മായി പാലി�് െപാ�ജന���് ൈവദ�തി വിതരണം /െമയി�ന�സ് െച�വാ� ബാ���രാണ്

എ� അറിയി�ി��്. അേത മ�പടിയി� തെ� �റ� ക�േ�ഷ� എ�� �ാപന�ി� എ��ീരിയ��ഡ് ആയ

േകബി�  േജായി��  ഉപേയാഗി�്  ഡി�ാ��്െമ�  ���വിഷനി�  ���ി  ���ികരി�ണെമ�  അറിയി�െവ�

പറ��. എ�ാ� അ�െനെയാ� നി�േ�ശം ആ� ന�ിെയേ�ാ, ഡി�ാ��്െമ�് തല�ി� എ��െപ��്സ് ഇ�ാ�

സാഹചര��ി� എ�കാരം ���വിഷ� നട�െമ�ം മ�പടിയി� നി�ം വ��മ�. 2017 �ത� ടി �ാപന�ി�
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ൈലസ�സി�്  �ാ�ഡ്  ൈലസ�സ്  അ�വദി�ി��്  എ�ം  േകാ�ി  ഫയലി�  േച��ി��്  എ�

േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം,  ഫയലി�  ലഭ�മാ�ിയത്  2017െല  ൈലസ�സിെ�  തി��ിയ  പക��ാണ്.  േമ�

കാലയളവി� �� വ�ഷേ��് ആണ് ൈലസ�സ്. ���ി നട�ിയി��ത് 9/2020 ലാണ്.

�വ��ി നട�ിലാ�� േവളയിെല നടപടി�മപാലന�ിെല വീ�യിേല�് ഭരണവിഭാഗ�ിെ� �� �ണി��.

1-49   വടേ� ബ�് �ാ�ഡി� സമീപം സ�ി�ിം��� േറാഡി� �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി��ം,േ�ാ�്
ആം േകബി�േലയിം�ം - എ�ിേമ�് �കയി�ം അധികം െചലവഴി�.

ഫയ� ന�� - EW2-5358/19, 2470/19

വൗ�� ന��-26/05.03.21

കരാ�കാരന് ന�ിയ �ക – 7,48,179/

െച�് ന�� - 10246575/05.03.21) ,

എം. ��് ന��-. XI/2020

എ�ിേമ�് - 8,75,363/-(െമ�ീരിയ�സ്)

                - 4,95,455.40/-(േലബ� ഭാഗം)

ആെക - 1456398/-(gst@18%-81075,ccws-1%-4504)

ഉേദ�ാഗ�� - �ീ.ബി.നിഖി�, അസി��് എ �ിനീയ�

കരാ� �ാപനം- ജയിംസ് അേസാ�ിേയ�്സ്.

    160KVA transformer  �ാപി��തി�ം ഒ� Spam HTline  ഉം,  LTline  ഉം  മാ��തി�� ���ി,  250M

3x300mm2 11 KV XLPE UG Cable �ാപി��തി�� ���ി. ആദ�ം 160 KVA transformer �ാപി��തി�

എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ക�ം  പി�ീട്  250  KVA  transformer  �ാപി�ക�ം  െച�.  ആദ�  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി

നട�ിലാേ��  കാലയളവി�  േശഷം  250  KVA  �െട  അേത  നിര�ി�  തെ�  �ാപി�താ�ം

കാ��.യഥാ���ി�  ���ി  നട��തി�  ��പായി  �വ��ിയി�  ഏെതാെ�യിനം  എ�യളവി�

ഉ�െ���ണം  എ��  സാ��താ  പഠനം  നട�ി  കാ��ി�.  കരാ�  �ാപന�മായി  എ�ിെമ�്  വ�തി�,

���ീകരണ കാലയളവ് േരഖെ���ിയി�ി�.ഒ�ാം പാ��ിയായ അസി��് െസ��റി,ര�ാം പാ��ിയായ ജയിംസ്

അേസാസിേയ�്സ് എ�ിവ� തീയതി വ�് ഒ�വ�ി�ി�.

    േലബ� ബി� �കാരം Laying of 3x300m2 11 KV XLPE cable 270m � 2000/-�പ നിര�ി� 5,40,000/ - �പ

ന�ിയതായി  കാ��.  എ�ാ�  േകാ�്  ഡാ�  �കാരം  ��ത  ���ി�്  േലബ�  പാ��ിന്  1  Km  േകബി�

�ാപി��തി� േലബ� േകാ�് 5,60,541/- �പയാണ് നിര�്. െമ�ീരിയ�സ് ൈവദ�തി വിഭാഗം ന�� �ിതി�്

�ാ��േപാ�േ�ഷ� ചാ��്  ന�േക��മി�.  ഇ��കാരം  270m� ന�ാ�� �ക 560541x270/1000=151346/-

�പയാെണ�ിരി�േ� 3,88,654/- �പ അധികമായി ന�കിയിരി��.

    ��ത ���ിയിെല മെ�ാ� ഇനമായ െഫ�സിംഗി� എ�ിേമ�ി� 10m2 �1438/-�പ നിര�ി� 14380/-
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�പയാണ്  ഉ�െ�ാ�ി�ി��ത്.  എ�ാ� േലബ� ബി� �കാരം  22.05m2 െഫ�സിംഗ്  െച�തി� 32355/-�പ

െചലവഴി�തായി കാ��. 17975/- �പ അധികമായി ന�ിയി��്.

    എ�ിേമ�ി�  6m2  യാ�ഡ്  െമ�ലിംഗി�  668/-  �പ  നിര�ി�  4008/-  �പ  എ�ിേമ�്  െച�ക�ം  വ��്

െച�േ�ാ� 20m2 െമ�ലിംഗ് െച�തി� 13360/- െചലവഴി�തായി കാ��. അധികമായി 9352/- ന�ിയി��്. േമ�

വിവര�� ആവശ�െ��് 23.08.2022ന് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി ന��. 29/2022 ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി�

ൈസ�്  ക�ീഷന്  HDD  Laying-ന്  സാേ�തികവിദ�  ഉപേയാഗി�ാണ്  േകബി�  േലയിംഗ്  നട�ിയി�ളളത്

(ജനസാ�ത�ളള, �ട�ിയ േറാഡ്, െ�യിേനജ് കനാ�, േ�ാസിംഗ്, ച��നിലം എ�ി െലാേ�ഷ� സംബ�മായ

െവ�വിളിക�ളള �വ ��ി) HDD, Pipe Supply ഉ�െ�െട�ളള േകബി� േലയിംഗിനാണ് 5,40,000/- �പ ന�കിയത്

എ�് പറ��. ൈസ�് ക�ീഷന് HDD Laying-ന് സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�ാണ് േകബി� േലയിംഗ് നട�ിയത്

എ�്  പറ��െ��ി�ം  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്  സ��മായി  HDD  െമഷി�  ഇ�ാ�തിനാ�  ആയത്  വാടക�്

എ��് ഉപേയാഗി�തിെ� േരഖകേളാ, വാടക ന�കിയതിെ� ൈക��് രസീ�കേളാ ഫയലി� ��ി�കേയാ ആ

ഇന�ി� െചലവ് നട�ിയതാേയാ കാ��ി�. ഇ�കാരം �വ��ി നട�ിയതായി ആ�ം സാ��െ���ിയി�ി�.

ജനസാ�തേയറിയ�ം വടേ� ബസ് �ാ�ഡിന് സമീപം ടൗ� ഏരിയയി� എ�ിേമ�് െച�തി�ം അധികം �ല�്

െഫ�സിംഗ്  &  െമ�ലിംഗ്  െച��തി�ളള  സാധ�ത  എ�കാരെമ�്  വ��മ�.  ആയതിനാ�  ��ത  മ�പടി

അംഗീകരി�ാ��ത�.

     റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി കൗ�സി� അംഗീകാരം  േനടിയതിെ� വിവരം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ��ത

���ി�െട  ഫയലി�  റിൈവ�ഡ്  എ�ിേമ�ി�  ഭരണാ�മതി,  സാേ�തിക  അ�മതി,  ക�ാര�ീവ്  േ��്െമ�്,

റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�് എ�ിവ ത�ാറാ��തി��ായ സാഹചര��ിെ� റിേ�ാ��് എ�ിവ�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഇ�കാരം എ�ിേമ�ി� ഉളളതിെന�ാ� ��ത� �ക െചലവഴി�ാ� ഉ�ായ സാഹചര��ം റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�ി�

ഭരണാ�മതി, സാേ�തിക അ�മതി, ക�ാര�ീവ് േ��്െമ�്, റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�് എ�ിവ ത�ാറാ��തി��ായ

സാഹചര��ിെ� റിേ�ാ��് എ�ിവ�ം ഹാജരാ�ാ� ആവശ�െ��് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (91/15.10.22)

മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. അധികമായി െചലവഴി� 4,15,981 �പ നിരാകരി��.

1-50   േകബി� തകരാ� പരിഹരി��- അധികെ�ലവ് നിരാകരി��

ഇ ഡ��2- 4134/20

    ക�ണാകര�  ന��ാ�  േറാഡി�  SAI  �െട  �േവശന  കവാട�ിന്  ��വശെ�  11  െക.  വി  DH  ഫീഡ�

തകരാറിലായത്, നിലവിെല േകബി� േജായി�് െച� ഭാഗം റീേജായി�് െച�് പരിഹരി�ണെമ�് 10.8.2020ന് സബ്

േ�ഷനിെല അസി��് എ�ിനീയ� റിേ�ാ��് െച�ി��്. ���ി അടിയ�ിരമായി െചേ���െ���തിനാ�

12.8.20ന് േമയ�െട ���� അ�മതിയാ� ഹാ�് െകാേ�ഷ� സ�ീകരി�. 123/2020/20.11.2020 ന�റായി ���ി�്

സാേ�തികാ�മതി ലഭി�ി��്. കൗ�സിലിെ� 29/11.9.20 ന�� തീ�മാന �കാരം ���ി െച�ി��ം, െജയിംസ്

അേസാസിേയ�്സ് എ� �ാപന�ിന് ന�കിയ 23,640 �പ�െട െചല�ം 27,995 �പ�െട െമ�ീരിയ� േകാ�ം

അട�ം  െമാ�ം  51,635  �പ�െട  െചലവ്  കൗ�സി�  സാ�കരി�ി��്.  െചലവ്  സാ�കരി�തിന്  േശഷമാണ്

���ി ���ിയാ�ിയതാ�ം െച�് െമഷ�െമ�് നട�ിയതാ�ം ഇല�ി�� എ�ിനീയ� (എം.��് നം.11/20)
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20.11.2020ന് ഒ�് വ�് സാ��െ���ിയി��ത്. െചലവ് വിവര�� താെഴ േച���.

ഇനം
െമ�ീരിയ�

േകാ�്

േലബ� േകാ�് +ജിഎസ് ടി

(18%)
ആെക

SAIേഗ�ിന് ��വശം

DH ഫീഡ�

േകബി�

േഫാ��്

പരിഹരി��

27,995/-

20,034 + 3606

വൗ��-147/ 28.01.2021

െച�് നം. 10222169

51,635/-

അപാകതക�

1. െജയിംസ് അേസാസിേയ�്സ് എ� �ാപന�ിെ� െക�ാേ�ഷ� സ�ീകരി�ി�െ��ി�ം, �ാപനം ടിയാ�മായി

കരാ� വ�ി�ി�. െക�ാേ�ഷ� �ണി�് ഏ��ം �റ� നിര�് േക�ാ�് െച� കരാ�കാരെ� െക�ാേ�ഷ� സ�ീകരി��

�റ�് ടി �ാപന�മായി കരാറിേല�െ�േട���്. ആയത് െച�ി�ി�.

2.  ഹാ�്  െകാേ�ഷ�  �ണി�്  ���ി  ���ീകരി�വാ�  തീ�മാനി�തായി  േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം

െക�ാേ�ഷ� േനാ�ീസിെ� പക��് ഫയലി� ഇ�. ഏെതാെ� �ാപന�ളിേല�ാണ് േനാ�ീസ് ന�കിയത് എ�ം

േനാ�ീസ് േബാ�ഡി� �ദ�ശി�ി� വിവര�ം ഫയലി� േരഖെ���ിയി�ി�. െക�ാേ�ഷ� സ�ീകരി� �ാപന�ളി�

നി�ം  ഇ.എം.ഡി  സ�ീകരി�തായി  ഫയലി�  േരഖകളി�.  വിശദാംശ��  പരിേശാധന�്  ന��വാ�

ആവശ�െ�െ��ി�ം ലഭ�മായി�.

3. ���ി ���ീകരി�തായി എം.��ി� ഇല�ി�� എ�ിനീയ� െച�് െമഷ�െമ�് െച�് 20.11.20നാണ് ഒ�്

വ�ി��ത്. എ�ാ�, അതിന് ��െപ, 11.9.20ന് തെ� ���ി ���ീകരി�തിെ� കാര�ാലയ നടപടി�ം െചല�ം

കൗ�സി�  സാ�കരി�തായി  കാ��.  ഇതിന്  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം  ലഭ�മായി�.  െച�്

െമഷ�െമ�്  നട�ി എം.��ി� േരഖെ���കേയാ സാ��െ���കേയാ െച��തിന്  ��പ്  കരാ�കാരന്  �ക

ന��ക�ം  െചലവ്  കൗ�സി�  സാ�കരി�ക�ം  െച�തായാണ്  ഫയലി�  നി�ം  മന�ിലാ��ത്.  ഇത്

�മവി��മായ നടപടിയാണ്.

4. ��് �ാപന�ളാണ് െക�ാേ�ഷ� സമ��ി�ി��ത്. വിശദാംശ�� താെഴ േച���

�മ

നം.
�ാപനം

�ക +(ജി.എസ്

.ടി)
ജി.എസ്. ടി ന��

1 െജയിംസ് അേസാസിേയ�്സ് 23,640/- 32AWRPJ6066G1ZB

2
മാ�് െമ�് േമരിലാ�്

മാ���ിംഗ്
23,700/- ഇ�.

3 േകാേ�ാ പ�� ക�േ�ാ� 23,735/- 32AAGFC5378M1Z5
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    േമ�പറ� ��് �ാപന��െട െക�ാേ�ഷനാണ് ലഭി�ി��ത്. ��് �ാപന�ം ജി എസ് ടി ഉ�െ�െട��

�കയാണ് േക�ാ�് െച�ി��ത്. എ�ാ�, ര�ാമെ� �റവ് �ക േരഖെ���ിയ �ാപന�ിെ� ജിഎസ് ടി ന��

സമ��ി�ി�ി�.  പരിേശാധനയി�, മാ�്  െമ�്  േമരിലാ�്  മാ���ിംഗ്  എ� �ാപനം ജി  .എസ് .ടി  രജിേ�ഷ�

െച�തായി  കാ��ി�.  എ�ാ�,  ജിഎസ്  ടി  ഉ�െ�െട��  �കയാണ്  േക�ാ�്  െച�ിരി��ത്.  െക�ാേ�ഷ�

സമ��ി� എ�ാ �ാപന��െട�ം ജിഎസ്  ടി  ന�� പരിേശാധി�്  ശരിയാേണാെയ�്  ഉറ�്  വ�േ��താണ്.

അഥവാ ജിഎസ് ടി രജിേ�ഷ� െച� �ാപന��െട െക�ാേ�ഷ�/െട�� മാ�ം സ�ീകരി�ാ��താണ്. ജിഎസ് ടി

ഉ�െ�െട��  �കയാണ്  െജയിംസ്  അേസാസിേയ�്സിന്  ന�കിയി��ത്  എ�ി�ം  ടി  �ാപന�ി�  നി�ം

ജി.എസ്.ടി ഇ�േവാ�സ് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

5. �.ജി േകബി� വിലയിെല വ�ത�ാസം

    ���ി�് േവ�ി ൈവദ�തി വിഭാഗം ന�കിയ �.ജി  േകബി� ഒ� മീ�റിന്  1235�പയാണ് ഇഷ� േനാ�ി�

(ഇഷ�േനാ�്-ന��.SI000721) േരഖെ���ിയി��ത്. എ�ാ�, എ�ിേമ�ി� 1305 �പയാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്.

SOC 16% അട�ം 812 �പ അധികം േച��ി��്.

ഇനം
എ�ിേമ�ി�

േച��ത്

ഇഷ� േനാ�ി�

ന�കിയത്
അധികം

�ജി േകബി�
10മീ.

1305/മീ.

10മീ.

1235/മീ.+Soc 16%
10x70 = 700+112

    േകാ�്  ഡാ�യി�  1058.50�പയാണ്  ഒ�  മീ��  �  ജി  േകബിളിന്  വില  കണ�ാ�ിയി��ത്.  ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ിന്,  2018-19  േകാ�്  ഡാ�യിെല  ഈ  �കയി�  10%  വെര  വ��നവ്  വ��ാ��താണ്  എ�്

െക.എസ്.ഇ.ആ�.സി പറ���്. 10% വ��നവ് വ��ിയാ� തെ��ം 1164 �പയാണ് ഒ� മീ�� േകബിളിന്

കണ�ാ�ാ��  �ക.  അധിക  �ക  കണ�ാ�ി  െചലവ്  �കയി�  വ��നവ്  വ��ിയതിന്  വിശദീകരണം

േചാദി�ി��െവ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

        എ�ിേമ�ി� 10 മീ�� നീള�ി� േകബി� ഇ�വാനാണ് തീ�മാനെമ��ി��ത്. എ�ാ�, 26 മീ�� േകബി�

��് 382 �പ നിര�ി�ം, ടാ�/േകാ��ീ�് �തലം 8 മീ�� ��് അഡീഷണ� േറ�് 172 �പ നിര�ി�ം, െമാ�ം

34 മീ�� ��് ത�ാറാ�ിയതാ�ം ബി�ി� േച��് �ക കണ�ാ�ിയി��്. 10 മീ�� േകബി� ഇ�വാ� 34 മീ��

��്  ത�ാറാ�ിയതിെ�  ആവശ�കത  വ��മാ�വാ�  അേന�ഷണ�റി�്  60/19.9.2022  ന�കിയി��.  ��ത

�ല�് �ടി  ജലഅേതാറി�ി�െട  ൈപ�്  ൈല� േപായി��തിനാ�,  തകരാ�� ഭാഗം  �റെ���ാ� ��ത�

നീള�ി�  ��്  എ�േ��ിവ�  എ�ാണ്  മ�പടി  ലഭി�ത്.  �ത�മായ  �ലപരിേശാധന�െട  അഭാവ�ം

ദീ�ഘവീ�ണമി�ാ��ാണ് ഇതി� നി�ം വ��മാ��ത്.

    എ�ിേമ�ി�, 2 െ�യി�് കി�് ഉ�െ���ിയി�െ��ി�ം ഒ� െ�യി�്കി�് മാ�മാണ് േ�ാറി� നി�ം ഇ��്

�കാരം  (ന��  IN001641)  ആവശ�െ��ി��ത്.  ര�ാമെ�  െ�യി�്  കി�്  ന�കിയ  ഇഷ�  േനാ�്  ഫയലി�
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ലഭ�മായി��ി�.  ഇഷ�  േനാ�്,  േ�ാ�്  രജി��  എ�ിവ പരിേശാധന�്  ഹാജരാ�വാ� ആവശ�െ��്  ന�കിയ

�റി�ിന്  മ�പടി  ന�കിയതിേനാെടാ�ം  12.8.2020ന്  ര�്  െ�യി�്  കി�്  ഇഷ�  െച�തായ  ഇഷ�േനാ�്

(ന��.SI000693) ഹാജരാ�ിയി��്.  12.8.2020 ന്  േമയറി� നി�ം �വ��ി�് െക�ാേ�ഷ� �ണി�വാ��

���� അ�മതി േനടിയേത�� എ�താണ് യാഥാ���ം. െക�ാേ�ഷ� ലഭി��തിന് ��േപ ആവശ�മായ വ���

േ�ാറി� നി�ം ഇഷ� െച�തായി കണ�ാ�വാ� നി��ാഹമി�.

ഈ  �വ ൃ�ി�മായി  ബ�െ��്  െമ�ീരിയ�  േകാ�ിന്  9608/-  �പ�െട  െചലവ്  അധികമാണ്  കാണി�ി��ത്.

വിശദമായി താെഴ േച���.

1. �.ജി േകബി� 10 മീ. അധിക വില 700+112

2. ഒ� െ�യി�് കി�് വില + 16%soc 5542+887

3. ഒ� െ�യി�് കി�് �ാപി��- േലബ� + ജി.എസ്.ടി 18% 2006 + 361

ആെക 9608/-

6 മാസമായേ�ാേഴ�ം 3/2021�, മഴ �ലം ഒ� െ�യി�് കി�് േഫാ��ി ആെയ�ം അതിനാ� 5.3.2021ന് വീ�െമാ�

െ�യി�് കി�് ഇഷ� െച�ക�ം (ഇഷ� േനാ�്-SI001305) ഗാര�ി പിരീഡ് ആയതിനാ� കരാ�കാര� തെ� ���ി

സൗജന�മായി െച�െവ�ം മ�പടി ന�കിയി��്. അതായത്, ���ി�് 6 മാസ�ിനകം െമാ�ം 3 െ�യി�് കി�്

ഉപേയാഗി�ി��്. േകാ�് ഡാ� �കാരം, ഒ� കിേലാമീ�� � ജി േകബി� �ാപി��തിന് 2 െ�യി�് േജായി�്

കി�ാണ് ആവശ�മായി വ��ത്. ആയതിനാ�, കരാ�കാരന് ന�കിയ (20034+3606) 23640 �പയി�, ഒ� െ�യി�്

കി�്  അധികം  ഉപേയാഗി�തിെ�  വില�ം  േലബ�  ചാ��ം  7548/-  �പ  (2006+5542)  നിരാകരി��.

വിശദീകരണ�ിനായി ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി ന�� – 60/19.9.2022ന് ലഭി� മ�പടി ��ികരമ�.

1-51   �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ി �ാപി�� - അപാകതക�

ഫയ�-ഇഡ��2-1501/18

    ഡിവിഷ� 12 �, െച��ാവ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് േറാഡിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിന് 160 െകവിഎ

�ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി�വാ�  ആവശ�െ��്  ഡിവിഷ�  കൗ�സില�  9.3.18ന്  ക�്  ന�കിയി��.  ഇ-െട��

�ണി�ക�ം താ�  നിര�്  േക�ാ�്  െച� െമ.പവ�െട�്,  ���േ�രി  എ� �ാപന�ിന്  �വ��ി െച�ാ�

ഏ��ി�ക�ം െച�ി��്. 9,59,517 + ജിഎസ് ടി ആണ് �ാപനം േലബ� ചാ��ിന�ി� േക�ാ�് െച� �ക.

കൗ�സിലിെ� 139/28.5.19 ന�� തീ�മാന �കാരം പവ�െട�ിെ� െട�� സ�ീകരി� നടപടി, െട�� �ക, പരസ�

ഇന�ി� അ�വദി� 2999/-�പ എ�ിവ കൗ�സി� അംഗീകരി�. േകടായ 100 െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ി 160

െകവിഎ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി��തി�ം  250  മീ��,  11  െകവി  �ജി  േകബി�  ഇ��തി�മാണ്  െട��

�ണി�ി��ത്. കരാറി� ഒ�് വ� തീയതി േരഖെ���ിയി�ി�. 26.7.19ന് വ��് ഓ�ഡ� ന�കി.

ൈവദ�തി വിഭാഗം ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�് താെഴ േച���.

െമ�ീരിയ� േകാ�് 981768/-

േലബ� ചാ��് 819134/- + ജിഎസ് ടി

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

123 of 163 08/11/22, 2:17 pm



���വിഷ�

ചാ��്
81913/-

ആെക എ�ിേമ�്
1882815/- + ജി.എസ്. ടി ,േലബ�

ചാ��്

സാേ�തികാ�മതി ന�� - 205/18/18.5.18

എം.��് 2/2020 �കാരം അ�ിമ ബി� �ക താെഴ േച���.

െമ�ീരിയ� േകാ�് 750770.56/-

േലബ� ചാ��് 592850.50/- (��� വിഷ� ചാ��് അട�ം)

െഫ�സി�് 20658.96/-

ഉ�െ�െട ആെക െചലവ് 13,64,280/-

തിരി�ട�ക��് േശഷം കരാ�കാരന് ന�കിയ േലബ� ചാ��് - 6,30,241/- (വൗ��ന��.- 42/26.5.2020,

െച�് ന��. 10221738).

അപാകതക�

1. 100 െക വി എ �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ിയതിന് 160 െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മ� മാ��തിെ� �ക െചലവഴി�.

100  െകവിഎ  �ാ�േ�ാ�മ�  മാ�ി  160  െകവിഎ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി��തി�ം  250  മീ��  �  ജി  േകബി�

�ാപി��തി�മാണ് െട�� �ണി�ത്. എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയ�ം കരാ�കാരന് അ�ിമ ബി� ന�കിയ�ം 160

െകവിഎ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി�തിെ�  നിര�ിലാണ്.  ഇ��്  ന��.  21927/16.8.19�കാരം  160  െകവിഎ

�ാ�േ�ാ�മ� േ�ാറി� നി�ം ആവശ�െ��ി��. എ�ാ�, േ�ാറി� നി�ം 100 െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മറാണ് ഇഷ�

െച�ി��ത് (ഇഷ� േനാ�്  6606/17.8.19).  173812/-�പയാണ് വില േരഖെ���ിയി��ത്.  2018-19 െല േകാ�്

ഡാ� അ�സരി�് 100 െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മറിന് േരഖെ���ിയ വില 155376.10/-�പയാണ്. ( െമ�ീരിയ�സിന്

അധികെ�ലവ് കാണി�ത് - 18436/-)

    ഇല�ി�� എ�ിനീയ�െട െല�� പാഡി�, 3.9.2019 ന് ഇല�ി�� ഇ��െപ�േറ�ിേല�് അയ� ക�ി� 100

െക.വി.എ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി�തിെ�  ���ി  പരിേശാധി�്  എന�ൈജസ്  െച��തിന്  അ�മതി�ാണ്

അേപ�ി�ി��ത്.  ബി.എസ്.എ�.എ�.  കാര�ാലയ�ിേല�ം  100  െക.വി.എ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി�താ�ം

എന�ൈജസ്  െച��താ�ം  ക�യ�ി��്.  ഇല�ി��  ഇ��െപ�േറ�ി�  നി�ം  ലഭ�മായ  ബി5-13405/19

/EIR/9.10.19 ന�� ക�ി� േരഖെ���ിയ ഇ��േലഷെ� വിശദാംശ�� താെഴ േച���.

1. 100KVA transformer    -     (make-KEL,Sl no.76184)
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2.     11KV UG Cable         -     250mtr.

3.     400A AB Switch        -     1 No.

4.     Earth Electrodes         –     5 No.

    ബി.എസ്.എ�.എ�. നി�� T-18/TMC/2004/19/3/11.10.19  ന�� ക�ി�ം 100  െക.വി.എ �ാ�േ�ാ�മ�

എന�ൈജസ് െച�ാ� അ�മതി�ായാണ് ക�് ന�കിയി��ത്. േമ�പറ� വ�തകളി� നി�ം 160 െക.വി.എ

അ�, മറി�് 100 െക.വി.എ �ാ�േ�ാ�മറാണ് �ാപി�ത് എ�് വ��മാണ്.

    എം.  ��്  നം.2/2020  �കാരം  160  െക.വി.എ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി�തിനാണ്  (േപജ്-4/ഇനം.10)  �ക

കണ�ാ�ിയി��ത്. 2018-19െല േകാ�് ഡാ� �കാരം 100 െക.വി.എ �ാ�േ�ാ�മ� �തിയതായി �ാപി�വാ�

െമ�ീരിയ� അട�ം ആവശ�മായ �ക 397700 �പയാെണ�ിരിെ�, െമ�ീരിയ� േ�ാറി� നി�ം ന�കിയതിന്

േശഷ�ം,  െചലവഴി�  �ക  658128/-�പയാണ്.  അത്  മാ�മ�,  േവാ�േ�ജ്  �ാമം  പരിഹരി��തിന്  ��ത�

ഊ��ം �സരി�ി�ാ�� സംവിധാനെമാ���തിന് പകരം നിലവി��തിേന�ാ� �റ� േവാ�േ�ജ് �മത

ഉ� �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ിയത് വിേരാധാഭാസമാണ്.

2.െമ�ീരിയ� ചാ��് അധികം കാണി�ത്

     അ�ിമ ബി�ി� െമ�ീരിയ� ചാ��് അധിക െചലവ് കാണി�തിെ� ചില ഉദാഹരണ�� താെഴ േച���.

ഇനം (എ�ം) േകാ�് ഡാ� ബി� അധികം

�ാ�േ�ാ�മ� (1) (100െകവിഎ) 155376. 173812 18436

എ ബി സ�ി�്(1) 11155 12390 1235

ൈല�്നിംഗ് അറ�� (3) 474.50 701 226.50x3 =679.50

േകബി� എ�് കി�്(2) 2568 2775 207X2 =414

�.ജി േകബി� (235മീ) 1 1008 1235 227x235=53345

ആെക 74109.50/-

        േകാ�് ഡാ�യി� നി�ം വ�ത��മായി െമ�ീരിയ� േകാ�് നി�യി�വാ� വ�വ�യി�ാ�താണ്.  ഈ

�വ��ി�്  േകാ�്  ഡാ�ാ  നിര�ിേന�ാ�  74109.50�പ  അധികമാണ്  െമ�ീരിയലിെ�  െചലവ്

കണ�ാ�ിയി��ത്.

3. എം.��് പരിേശാധി�ി�ി�.

    െസ��  ll,  എം.��്  നം.2/2020െല  3  �ത�  5  വെര��  േപ�കളി�  �വ��ി�െട  അള�ക�

േരഖെ���ിയി��്.  എ�ാ�,  അള�ക�  േരഖെ���ിയത്  �മതലെ��വ�  ആ�ം  പരിേശാധി�്

സാ��െ���ിയതായി  ക�ി�.  26.7.19ന്  വ��്  ഓ�ഡ�  ന�കിയി��്.  പണി  എ�്  ���ിയാ�ിെയ�്

എം.��ി�  െച�്  െമഷ�  െച�േ�ാ�  േരഖെ��േ����്.  അ�ാം  േപജി�  ഇല�ി��  എ�ിനീയ�  ഒ�്
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വ�ി�െ��ി�ം െച�് െമഷ� െച� തീയതി േരഖെ���ിയി�ി�.

4. �.ജി േകബി� �ാപി�തി� അധികെ�ലവ്.

    250  മീ��  �.ജി  േകബി�  �ാപി�വാനാണ്  െട��  െച�ി��ത്  എ�ി�ം  235  മീ��  േകബി�  മാ�മാണ്

�ാപി�ത്.  േ�ാറി�  നി�ം  ന�കിയ  267  മീ��  േകബിളി�  32  മീ��  േകബി�  േ�ാറിേല�്  തിരിെക

ന�കിയി��്. (റിേ�� വൗ�� ന��.-DS000240/22.2.2020).

    2018-19 േകാ�് ഡാ�യി� െമ�ീരിയ� ഉ�െ�െട ഒ� കി.മീ�� േകബി� �ാപി�വാ� 1880 �പ മാ�മാണ്

ന�കാ��  �ക.  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  കരാ�കാരന്  േകബി�  �ാപി�വാ�  ആവശ�മായ  എ�ാ

െമ�ീരിയ�ം ന�കിയി��തിനാ� േലബ� ഡാ�യി� േച�� ഇനം 929 �കാരം 326/മീ�� എ� നിര�ിലാണ് �ക

െകാ��ാ��ത്.  ഫയ�  �കാരം,  െമ�ീരിയ�  എ�ാം  തെ�  കരാ�കാരന്  ന�കിയതിന്  േശഷ�ം  2000  �പ

നിര�ിലാണ് േകബി� �ാപി�വാ� �ക െചലവഴി�ി��ത്. വിശദമായി താെഴ േച���.

ന�കിയ �ക ന�കാ�� �ക അധികം

235x2000=470000 235x326= 76610 3,93,390/-

5. എ��ിംഗ് ഇലേ�ാഡ് അധികം ഉപേയാഗി�.

    100  െക.വി.എ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി��തിന്  േകാ�്  ഡാ�  അ�സരി�്  ആവശ�മായത്  5  എ��ിംഗ്

ഇലേ�ാ�ക�  ആണ്.  എ�ാ�,  എം.��്  ന��.  2/2020�  6  ഇലേ�ാ�ക�  �ാപി�തായി  േരഖെ���ി

കരാ�കാരന്  �ക  ന�കിയി��്.  ഇല�ി��  ഇ��െപ�േറ�ി�  നി�ം  ലഭി�  പരിേശാധനാ  റിേ�ാ��ി�ം  5

ഇലേ�ാ�ക� �ാപി�തായാണ് േരഖെ���ിയി��ത്. �ടാെത, ഒ� ഇലേ�ാഡ് �ാപി�വാ� 2018-19േലബ�

ഡാ�യിെല  ഇനം  157  �കാരം  1409�പയാണ്  ന�കാ��ത്.  അ�ിമ  ബി�  �കാരം  കരാ�കാരന്  2765�പ

നിര�ിലാണ്  6  ഇലേ�ാഡ്  �ാപി�വാ�  �ക  ന�കിയി��ത്.  ഈയിന�ി�ം  േലബ�  ചാ��്  9545  �പ

അധികെ�ലവ് വ�ി��്.

കരാ�കാരന്

ന�കിയ �ക

2018-19 േലബ� ഡാ� ഇനം 157

�കാരം ന�കാ�� �ക
അധികം

6x2765=16590 5x1409=7045 9545/-

6.േലബ� ചാ��് വ�ത�ാസം - (എം.��്-2/2020േപജ്-3)

എം.��് 2/2020 ന�കിയ �ക ന�കാ�� �ക അധികം
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ഇനം 7 8222 7125 1097

ഇനം 8 7414 6072 1342

2439/-

     �കളി�  വിശദീകരി�  �കാരം  ആെക  4,05,374/-�പ (393390+9545+2439) േലബ�  ചാ��്  ഇന�ി�

കരാ�കാരന് അധികം ന�കിയി��്. അധിക �ക ന�കിയത് നിരാകരി��. 160െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മറിന് പകരം

100െകവിഎ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി�തിന്  ��ികരമായ  മ�പടി  ലഭി�ാ�  സാഹചര��ി�,  േലബ�  ചാ��്

ഇന�ി�  കരാ�കാരന്  ന�കിയ  6,30,241�പയി�  േശഷി�  2,24,867/-�പ  (405374-  630241)  തട��ി�

വ��.

ഓഡി�് എ�ക�യറി ന��-88/12.10.2022

1-52   േകാ�് ഡാ�യി� നി�ം വ�തിചലി�് ���ി�െട െചലവ് നി�യി�

ഇ ഡ��4-2228/19

    അരണാ�കര, േതാ�ി��ല ജം�ഷനി� തകരാറിലായ 4 േപാ� ���� മാ�ി എ േപാ� ഉപേയാഗി�് 2 േപാ�

നി��ി��തി�ം അതി� 160 െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി��തി�ം േവ�ി ��് െക�ാേ�ഷനാണ് ലഭി�ത്.

അതി�, ഏ��ം �റവ് േക�ാ�് െച� സിജി േജാസ് എ� കരാ�കാരി�െട െക�ാേ�ഷനാണ് സ�ീകരി�ി��ത്.

    R&M-  50/19  ന�� ഫയ� �കാരം  16.4.19നാണ്  �ല പരിേശാധന�്  േശഷം എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�വാ�

ആവശ�െ��ി��ത്.  4,15,104/-�പ�ാണ്  ആദ�ം  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ിയത്.  ടിഎസ്-399/19/17.6.19  �കാരം

സാേ�തികാ�മതി  ന�കിയി��്.  100  െകവിഎ  �ാ�േ�ാ�മ�  മാ�ി  �ാപി��തിനാണ്  എ�ിേമ�്

ഉ�ാ�ിയി��ത്. 160 െക വി എ �ാ�േ�ാ�മറാണ് �ാപി�ത് എ�് ഫയലി� കാ��. ആയതിന് റിൈവ�ഡ്

എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ിയതിെ�  തീയതി  ഫയലി�  ലഭ�മ�.  �തിയ  160  െകവിഎ  �ാ�േ�ാ�മ�

�ാപി��േതാെടാ�ം  പഴയ  ��െ���  ഡിപി  ����  മാ��  �വ��ി�ം  ഇേത  കരാ�കാരെന  തെ�

ഏ��ി�തായി  ഫയലി� േരഖെ���ിയിരി��. പഴയ ഡിപി  ���� മാ�� ���ി�്  മാ�മാണ്  േമയ�െട

���� അ�വാദം ലഭി�ി��ത്. െചലവിെ� വിശദാംശ�� താെഴ േച���.

�വ��ി

എ�ിേമ�്

ആെക
കരാ�കാരന് ന�കിയ�്

(���വിഷ� ചാ��് ഒഴിെക)േലബ� േകാ�്
െമ�ീരിയ�

േകാ�്

�ാ�േ�ാ�മ�

�ാപി��

123053/-

(68833+54220)
570830/- 693883/-

(42029+53359)x18%

= 1,12,558/-

വൗ�� നം. 50/20.8.20,

െച�് നം. 10221854
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അപാകതക�

1. �വ��ി നട�ാ��തിന് നടപടി�മ�� പാലി�ി�ി�.

    ��െ���  ഡി  പി  ����  അടിയ�ിരമായി  മാ�ണെമ�്  റിേ�ാ��്  ലഭി�ത�സരി�്  എ�ിേമ�്

ത�ാറാ��തിന്  16.4.19ന്  അസി��്  എ�ിനീയ�  നി�േ�ശം  ന�കി.  ആയത�സരി�്,  4,15,104/-�പ�ാണ്

ആദ�ം  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ിയത്.  ടിഎസ്-399/19/17.6.19  �കാരം  സാേ�തികാ�മതി  ന�കിയി��്.

സാേ�തികാ�മതി ലഭി�തിന് േശഷമാണ് 27.9.19ന് ���� അ�മതി�് ഫയ� േമയ��് സമ��ി�ി��ത്. ഇത്

�മവി��മായ  നടപടിയാണ്.  Kerala  PWD  Manual  ഖ�ിക  1801.1.2  അ�സരി�്,  ഭരണാ�മതി  ലഭി�തിന്

േശഷമാണ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ക�ം സാേ�തികാ�മതി േന�ക�ം േവ�ത്.

    െതാ���  തീയതിയിെല  കൗ�സിലി�  തെ�  ഭരണാ�മതി�ായി  ഫയ�  സമ��ി�ണെമ�്  േമയ�െട

നി�േ�ശ��ായി��.  അ�ര�ി�  ഫയ�  സമ��ി�കേയാ  അ�മതി  േന�കേയാ  െച�ി�ി�.  പി�ീട്,

12.10.2019ന് �ീമതി സിജി േജാസിന് വ��് ഓ�ഡ� ന�കി. േതാ�ി��ല ജം�ഷനി� ��െ���് തകരാറിലായ

4 േപാ� ���� മാ�ി, എ-േപാ� ഉപേയാഗി�് 2േപാ� നി��ി�് �ാ�േ�ാ�മ� അതിേല�് ഷി�് െച�� ���ി

നട�വാനാണ് വ��് ഓ�ഡ� ന�കിയി��ത്. എ�ാ�, ഡിപി മാ��േതാെടാ�ം തകരാറി�ാ� �ാ�േ�ാ�മ�ം

മാ�ി �ാപി�.

അടിയ�ിര �വ��ി എ� നിലയി� േമയറി� നി�ം ���� അ�വാദം േന�ക�ം ഒ� മാസ�ിനകം �വ��ി

���ീകരി�വാ� ആവശ�െ�� െകാ�മാണ് വ��് ഓ�ഡ� ന�കിയി��ത്. എ�ാ�, �വ��ി ���ീകരി�്

ഇല�ി�� എ�ിനീയ� െച�് െമഷ�െമ�് നട�ിയത് 23.7.2020നാണ്. അതായത്, വ��് ഓ�ഡ� ന�ി 9 മാസ�ം

9 ദിവസ�ം കഴി�ാണ് �വ��ി ���ീകരി�ത് എ�ാണ് ഫയലി� നി�ം മന�ിലാ��ത്.

    അസി��്  എ�ിനീയ�െട  അഭി�ായ�ി�  ടി  �വ��ി  ഒ�  ദിവസം  െകാ�്  വളെര  �ത�തേയാെട  െച�

തീ�േ�� �വ��ിയാെണ�ം, അ�ാ� പ�ം ഏഴ് �ാ�േ�ാ�മറിെ� പരിധിയി� സൈ� ഇ�റ�ഷ� ഉ�ാകാം

എ�ം  േനാ�്  ഫയലി�  റിേ�ാ��്  െച�ി��്.  എ�ാ�,  ഇ�ര�ി�  സമയബ�ിതമായി  �വ��ി  െച�ാ�

�ാവീണ��ം സാേ�തിക ൈവദ�ധ���� ജീവന�ാ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� ഇ� എ�ം െട�� വഴി കരാ�കാരെന

�വ��ി  ഏ��ി�വാ�ം  അസി��്  എ�ിനീയ�  അഭി�ായെ��ി��്.  ൈവദ����  കരാ�കാരെന  ���ി

ഏ��ി�ി�ം ���ി ���ിയാ�വാ� എം.��് �കാരം, വ��് ഓ�ഡ� ന�കി ഒ�ത് മാസം കഴി� എ�ത്

�േത�കം ��ാവ�മാണ്. പണി ���ീകരി�വാ� ൈവകിയതിെ� കാരണെമാ�ം കരാ�കാര� ന�കി കാ��ി�.

ഫയലി�  മ�്  വിശദീകരണ�െളാ�ം  തെ�  േരഖെ���ിയി�മി�.  �വ��ി  ൈവകി�ി�തിന്  കരാ�കാരനി�

നി�ം  നിയമാ��തം  പിഴ  ഈടാേ��താണ്.  �വ��ി�െട  കാലതാമസം  വ��ിയ  േവാ�േ�ജ്  �ാമ�ാ�

ഉപേഭാ�ാ���് ��ി��ക� േനരിേ�ാ എ�ത് സംബ�ി�് ൈവദ�തി വിഭാഗം പരിേശാധി�തായി കാ��ി�.

        23.7.2020ന് െച�് െമഷ�െമ�് െച�് ബി� ��് ത�ാറാ��തിന് ര�് മാസം ��പ്, 16.5.2020ന് തെ�,

���� അ�മതി സാ�കരി��തി�ം, ടി  �വ��ി�െട റിൈവസ് െച� എ�ിേമ�്  �കയായ 6,93,883/-  �പ�്

ഭരണാ�മതി ലഭി��, �റവ്  �ക േക�ാ�്  െച� സിജി േജാസിന്  കരാ� ഏ�ി�്  വ��് ഓ�ഡ� ന�കിയ നടപടി
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സാ�കരി��, പണി ���ീകരി� കരാ�കാരന് േലബ� േകാ�് �ക 1,12,558/-�പ നിയമാ��തം അ�വദി��

എ�ിവ�െ��ാം  �ടി  കൗ�സിലി�  ഒ�  അജ�  വ�ക�ം  55/16.5.2020ന��  കൗ�സി�  തീ�മാനം  വഴി

അജ� ���മാ�ം അംഗീകരി�ക�ം െച�. ��െ��� ഡിപി ���� മാ�� �വ��ി�് മാ�മാണ് േമയറി�

നി�ം ���� അ�മതി ലഭി�ി��ത്. തകരാറി�ാ� 250 െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ി 160 െകവിഎ�െട �തിയ

�ാ�േ�ാ�മ� �ാപി�വാ��ായ സാഹചര�ം എെ��് ഫയലി� വ��മാ�ിയി�ി�. ഇ��് നം.17226/24.10.19

�കാരം 2,16,963�പ�െട 160 െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മറാണ് സൈ� െച�ി��ത്. 2018-19െല േകാ�് ഡാ� �കാരം

ഒ� �തിയ 160 െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി��തിന് 519200/-�പയാണ് െചലവ് വ��ത്. ഈ ���ിയി�

ഡിപി  മാ�ി  �തിയ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി��തിന്  െമ�ീരിയ�  േകാ�്  അട�ം  ആെക  6,93,883/-�പ

െചലവഴി�തായി  കാ��.  േമ�പറ�  അപാകതക��്  വിശദീകരണം  ലഭ�മാ�വാ�  ന�കിയ

അേന�ഷണ�റി�ിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�

2. ഇ��് ഇ�ാെത േ�ാറി� നി�ം ന�കിയ ഉപകരണ��

ഇനം �ക േകാ�് ഡാ�യിെല �ക

DTR Box 1 Rs.13910/- 2162.60

    എ�ിേമ�ി�  ഉ�െ�ടാ�  ഉപകരണ��  ഇ��്  ന�കാെത  തെ�  േ�ാറി�  നി�ം  ഇഷ�  െച�തിന്

വിശദീകരണം ലഭി�ി�. േകാ�് ഡാ� അ�സരി�് ഒ� DTR Boxന് വില 2162.60�പ മാ�മാണ്. ഇഷ� േനാ�ി�

േച��ി�� �ക 13910�പയാണ്. 11747.40�പ�െട െചലവ് അധികമാണ് കാണി�ി��ത്.

    �വ��ി�് ആവശ�മായ ഉപകരണ�� ഏെതാെ� എ�് എ�ിേമ�ി� ഉ�െ���ക�ം, അത�സരി�് എഇ

േ�ാറിേല�്  ഇ��്  െകാ��്  വ���  വാ�ി�ക�ം,  േ�ാറി�  നി�ം  സൈ�  െച�വ�െട  സൈ�  േനാ�്

ന��ക�മാണ് െചേ��ത്. എ�ാ� ഫയലി� �ത�മായ വിവര�� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3. തകരാറി�ാ� �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ി �ാപി�.

    േതാ�ി��ല �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി�ി�� ഡിപി�െട ��െ��� 4േപാ� ���� മാ�ി, എ േപാ� ഉപേയാഗി�്

�തിയ ഡിപി �ാപി�്, �ാ�േ�ാ�മ� ആയതിേല�് �ന�ാപി�് എന�ൈജസ് െച�� �വ��ി�ാണ് െട��

�ണി�ി��ത്. അടിയ�ിരമായി �വ��ി നടേ�� സാഹചര�ം ഉ�തിനാ� േമയറി� നി�ം ���� അ�മതി

വാ�ിയാണ്  �വ��ി�െട  �ാരംഭ  നടപടിക�  ആരംഭി�ി��ത്.  എ�ാ�,  16.4.19ന്  അസി��്  എ�ിനീയ�,

�ല  പരിേശാധന�്  േശഷം  നാല്  മാസം  കഴി�്,  െസ�ംബ�  2019ലാണ്  േമയറി�  നി�ം  ����  അ�മതി

േനടിയത്. 12.10.2019നാണ് സിജി േജാസ് എ�വ��് വ��് ഓ�ഡ� ന�കി. െക എ അഭിലാഷ്, അനസ് എംഎ,

സിജി  േജാസ്  എ�ിവരാണ്  െകാേ�ഷ�  സമ��ി�  കരാ�കാ�.  ഇവ�െട  ൈലസ�സ്,  �ാപന�ിെ�

വിവര��,ജിഎസ് ടി ന�� എ�ിവ െക�ാേ�ഷേനാെടാ�ം ഫയലി� ലഭ�മ�. ഏ��ം �റവ് �ക േക�ാ�് െച� സിജി

േജാസ്  എ�വ��ാണ്  �വ��ി  ഏ��ി�ിരി��ത്.  ഇവ�െട  ൈലസ�സ്,  �ാപന�ിെ�  വിശദാംശ��

ജിഎസ് ടി ന�� എ�ിവ�ം െക�ാേ�ഷേനാെടാ�ം സമ��ി�ി�ി�. ആയത് പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ് എ�്

43/20-21/6.9.22ന�റായി അേന�ഷണ�റി�് ന�കിെയ�ി�ം േരഖക� ന��ക��ായി�.
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    െകാേ�ഷ� �ണി�േ�ാ� േകടായ ഡിപി മാ�ി നിലവി�� �ാ�േ�ാ�മ� അവിെട തെ� �ന:�ാപി��

�വ��ി  മാ�മാണ്  ഉ�െ���ിയി��ത്.  എ�ാ�,  ��െ���  ഡിപി  മാ��േതാെടാ�ം  250  െകവിഎ

�ാ�േ�ാ�മ�  മാ�ി  േ�ാറി�  വ�ക�ം  േ�ാറി�  നി�ം  �തിയ  160  െകവിഎ  �ാ�േ�ാ�മ�  െകാ�  വ�്

�ാപി�ക�ം െച�ി��്.  േ�ാറിേല�്  മാ�ിയ പഴയ �ാ�േ�ാ�മ� അേ� ദിവസം തെ� േ�ാ�്  രജി�റി�

ഉ�െ���ിയി��്. ആയത് good condition എ�് േരഖെ���ിയി���്. �വ��ന�മമായി�� 250 െകവിഎ

�ാ�േ�ാ�മ� മാ�ിയത് എ�ിനായി�� എ�തിന് വിശദീകരണം േചാദി�തി�ം മ�പടി ലഭി�ി�. വൗ�� �കാരം

�തിയ �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ി  വ��തിനായി 53,358.92�പ െചലവഴി�തായി കാ��. പഴയ �ാ�േ�ാ�മ� തെ�

�ന�ാപി�് എന�ൈജസ് െച�ി�െ��ി� ഈ െചലവ് ഒഴിവാ�ാമായി��.

4. േലബ� ഡാ� അ�സരി�് ന�കാ�� �കക�

ഇനം വിവരണം �ക

318

renewal of damaged Transformer and DP structure with

new A type Transformer DP and re-erecting all acessories

and transformer (excluding renewal of pipe earthing)

21368/-

726
transporting poles by hired vehicles to a distance upto 5km

and carrying upto 4 poles excluding loading& unloading
1334/-

728

transporting Transformer by hired vehicle to a distance

upto 5km and upto 2 nos of 63 to 250KVA Transformers

/RMUs

1334/-

TOTAL+GST 24036+18%

എം.��ി� കണ�ാ�ിയ �ക

എം ��് �കാരം കണ�ാ�ിയ �കക�

പഴയ �ാ�േ�ാ�മ� മാ��തിന് എം��് നം.6
(േപജ് 21-27, ഇനം1-21) – 42028.70/-

160െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി��തിന്

എം��് നം.6 (ഇനം 22-40)
- 53358.92/-

ആെക+ ജി.എസ്.ടി - 95388+18%

ഈ �വ��ി� മാ�ം 84195/-�പയാണ് (112558-28363) കരാ�കാരന് ��ത� ന�കിയി��ത്.

5.അനാവശ� െചല�ക�

    2018-19  േകാ�്  ഡാ�യി�  (അന��-64),  �തിയ  160  െകവിഎ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി��തിന്  �ി�്

നി��ാണം (38978.96), െഫ�സിംഗ് (49334.40) എ�ിവ ഉ�െ�െട െമാ�ം 519200�പയാണ് െചലവ് വ�ി��ത്.

എ�ാ�,  പഴയ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ന:�ാപി��  �വ��ിയി�  �ി�്  നി��ാണം,  െഫ�സിംഗ്  എ�ിവ

ഉ�െ��േ�� ആവശ�ം വ��ി�. ഇതിനായി േകാ�് ഡാ�യി� നി�യി� (38978.96+49334.40) - 88314/-�പ
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ഒഴിവാ�ാ�� െചലവായി��. അത്  ഒഴിവാ�ിയാ�,  �ാ�േ�ാ�മ�െട  വില��െ�െട 4,30,886/-  ആണ്  േകാ�്

ഡാ�യി� കണ�ാ�ാ�� െചലവ്.  എം ��് �കാരം പഴയ ഡിപി  ���� മാ��തിന്  വ� 42028.70/-�പ

െചലവ് ഉ�െ�െട ഈ �വ��ി�് പരമാവധി വരാ�� െചലവ് (430886 + 42028.70) 4,72,915/-�പയാണ്. അേത

സമയം ഫയ� �കാരം വ�ി��ത് 6,93,883/- �പയാണ്.

താെഴ േച��� �കക� ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�.

�തിയ �ാ�േ�ാ�മ� 160 KVA വില - 216963

�ി�് നി��ാണം - 38978.96

െഫ�സിംഗ് - 49334.40

പഴയ �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ി �തിയത് �ാപി�തിന്
േലബ� ചാ��് അധികെ�ലവ്

- 84195

ആെക - 389471.36

    കരാ�കാരെ�  അംഗീ�ത ൈലസ�സ്  സമ��ി�കേയാ,  എ�ിേമ�ി�  ഉ�െ�ടാ� �വ��ന�മമായി��

�ാ�േ�ാ�മ�  മാ�ി  �ാപി�  �വ��ി�്  മതിയായ  കാരണം  വിശദമാ�കേയാ  43/20-21/6.9.22നം

അേന�ഷണ�റി�ിന്  �ത�മായ  മ�പടി  ലഭ�മാ�കേയാ  െച�ാ�  സാഹചര��ി�,  �വ��ി�ായി

�മ�കാരമ�ാെത െചലവഴി� 389471.36/-�പ ഓഡി�് നിരാകരി��.

1-53   11 KV േകാ��റം ഫീഡറി� ഒ� �തിയ ൈല� AB �ാപി�� ���ി- വിവിധ നിയമ
വ�വ�ക�െട ലംഘനം

ഫയ� നം. EW3-5514/18

    േകാ��റം  ൈവദ�തി  ഭവെ� സമീപ�� േച�� ൈഹ�്സ്  എ� ബ�നില െക�ിട�ിെ� അ��്  11  KV

േകാ��റം ഫീഡറി� ഒ� �തിയ ൈല� AB �ാപി�� ���ി ���ീകരി�തിന് വൗ�� ന�� 32/12.08.2020

(െച�്  ന�� 10221841)  �കാരം  കരാ�കാരനായ �ീ.ജിതി� േജാസ്,  േജാ��്  അേസാസിേയ�്സ്,  ��� എ�

�ാപന�ിന് നിയമപരമായ കിഴി�ക�� േശഷം 25,859 �പ ന�കിയി��്.

    ���ി�െട  ഫയ�  പരിേശാധി�തി�  നി�ം  കെ��ിയ  താെഴ  െകാ��  വിഷയ�ളി��

വിശദീകരണം/മ�പടി  ന�േക�താെണ�ാവശ�െ��്  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  (ന��.73/29.09.22)

ന�കിയി��െവ�ി�ം മ�പടി ലഭി�ക��ായി�.

1.  Kerala  PWD  Manual  ഖ�ിക  1801.1.2  �കാരം  ഭരണാ�മതിെയ  അടി�ാനെ���ിയായിരി�ണം

സാേ�തികാ�മതി  ന�േക�ത്.  എ�ാ�  19.09.18-�  ലഭി�  സാേ�തികാ�മതി�്  3  മാസ�ി�  േശഷമാണ്

ഭരണാ�മതി (െപാ�മരാമ�് �ാ�ി�് ക�ി�ി�െട 28.12.2018-െല 8-ാം നം. തീ�മാനം)ലഭി�ിരി��ത്.

2.    ���ി�ായി 17.01.2019-� െട�� �ണിെ��ി�ം െട��കെളാ�ം ലഭി�ാ�തിെന �ട��് 15.02.2019-

െല EW3-5514/18 നം. റീെട�� േനാ�ീസ് �കാരം െട��ക� �ണി�ക�ം 3 െട��ക� ലഭി�ക�ം െച�തായി

ഫയലി� കാ��. എ�ാ� �റ� നിര�് േരഖെ���ിയ �ീ.ജിതി� േജാസ്, േജാ��് അേസാസിേയ�്സ്, ���

എ� വ��ി മാ�മാണ് െട�� േഫാമി�� വില�ം നിരത�വ��ം അടവാ�ി�ാ��ത്. GO(P)No.324/2015/Fin
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Dt.30.07.2015  �കാരം  അവസാന  വിലയി��ലി�  േയാഗ�ത��തായി  കെ���  െട��ക�െട  എ�ം

ഒെര�മായാ� അതിെന�ം single  tender  ആയി പരിഗണിേ����്.  single  tender  സ�ീകരി��തിന്  ��ത

ഉ�രവി� നി��ഷി�� വ�വ�കെളാ�ം പാലി�തായി കാ��ി�.

3.    ��� േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� േവ�ി DSR 2016- അടി�ാനെ���ി ത�ാറാ�ിയ Uniform

Labour Data for Distribution Works-െല നിര�ക��് പകരം KSEB-�് േവ�ി ത�ാറാ�ിയ Labour Data-യിെല

നിര�ക� ഈ �വ ൃ�ി�ായി സ�ീകരി�ിരി��.

ബി�ിെല

ഇനം നം.
ഇനം

TCED Labour

Data

�കാര��

നിര�്

KSEB Labour

Data

�കാര��

നിര�്

വ�ത�ാസം

1

Insertion  of  one  HT A pole  in

existing line including digging &

backfilling pit

2672 2862 190

2

Fitting  cross  arm,  insulation

binding, providing earthing, stay

and transportation charges

TCED�െടേയാ  KSEB  �െടേയാ  Labour

Dataയി� ഉ�െ��കാ��ി�.

(4719.32 �പ ന�കിയി��്.)

3

Fitting  5  channel  x-arm,  AB

switch, DO fuse, LA, HT & LT

connections  on  existing  DP,  3

LT fuses

6774 7254 480

4

Addl.  Rate  for  refitting/redoing

one disc set while renewing any

type of 11KV cut pole.

448x9=4032 480x9=4320 288

5

Renewal of existing damaged/old

11KV PSC/RCC pole with new

PSC pole  in  place  and refitting

of  all  items  including

conveyance(except pole)

3259 3490 231

    േമ�  വിഷയ�ളി�  മ�പടി/വിശദീകരണം  ന�േക�താെണ�ാവശ�െ��്  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്

(ന��.73/29.09.22) മ�പടി ലഭി�ാ�തിനാ� 25,859�പ തട��ി� െവ��.

1-54   160 െക വി എ �ാ�േ�ാ�മ� െമയി�ന�സ് - െട�� - അപാകത
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ഇ ഡ��2-4766/20

    ��� ജി�ാ ആ�പ�ിയി� േസാളാ� നിലയ�ിെ� �വ��ന�ിന് േവ�ി �ാപി�ി�� 160 െക വി എ

േകബി� എ��ി ൈട�് �ാ�േ�ാ�മറിന് ടാ�് േച�� സംവിധാന�ിന് ഓയി� ലീേ�ജ് ഉ�തിനാ� ലീ�് അറ�്

െച��തിന്  വ��  തല�ി�  സാ��മെ��ം,  ആയതിനാ�  അതിെ�  നി��ാണം  നട�ിയ  െകഇഎ�  എ�

�ാപനെ�  ഏ�െ����തിന്  അസി��്  എ�ിനീയ�  അറിയി�ി��്.  എ�ാ�  െക�ാേ�ഷ�  �ണി�വാ�

ഇല�ി�� എ�ിനീയ� ആവശ�െ��ക�ം െക�ാേ�ഷ� �ണി�ക�ം െച�തി� ��് �ാപന�� െക�ാേ�ഷ�

സമ��ി�ി��്. ��് �ാപന��െട�ം േപ�ം വിവര��ം താെഴ േച���

�മ

ന��
േപര് �ക ജിഎസ്.ടി ന��

1 ബി� ഇ�ഡ�ീസ് 8500+GST 32CULPK5659O1ZS

2
െസ�് േതാമസ് ൈവ�ിംഗ്

വ��്
10750+GST 32ADJPM5495K1Z3

3 ആദിത� ഇ�ഡ�ീസ് 12000+GST 32AMNPM6441N1N1ZM

    ഏ��ം താ� �ക േരഖെ���ിയ ബി� ഇ�ഡ�ീസിെ� െകാേ�ഷനാണ് ൈവദ�തി വിഭാഗം സ�ീകരി�ി��ത്.

അപാകതക�

�മ ന��.1, ബി� ഇ�ഡ�ീസിെ� 32CULPK5659O1ZS എ� ജി എസ് ടി ന�� നിലവിലി� എ�ാണ് ൈസ�്

പരിേശാധി�േ�ാ� ക�ത്.  ഇത്  സംബ�ി�്  ന�കിയ അേന�ഷണ�റി�ിന്  (നം.22/20-21)  ലഭി� മറ�ടിയി�

�ാപന�ിെ� ജി എസ് ടി ന�� 32CULPK5659Q1ZS ആണ് എ�് �ത�തെ���ി ന��ക��ായി.

�മ ന��.2, െസ.േതാമസ് ൈവ�ിംഗ് വ��് എ� �ാപന�ിെ� ജി എസ് ടി രജിേ�ഷ�, െ�ാൈ��റിെ�

അേപ�െയ  �ട��്  31.1.2020ന്  റ�്  െച�ി��താണ്.  അതിന്  േശഷം,  ഒേ�ാബറിലാണ്  (16.10.20)ന്

നിലവിലി��ാ� ജി എസ് ടി ന�� കാണി�് െകാേ�ഷ� സമ��ി�ി��ത്.

�മ ന��.3, ആദിത� ഇ�ഡ�ീസിെ� െത�ായ ജി എസ് ടി ന�റാണ് െകാേ�ഷനി� േച��ി��ത്. ശരിയായ

ന�� 32AMNPM6441N1ZM ആണ്.

    ഇ�ര�ി�,  ഇ�വാലിഡ്  ജി  .എസ്  .ടി  രജിേ�ഷ� ന�� ഉ�െപ��ി�ം  െത�ായ വിവര�� ന�കി�ം

െകാേ�ഷ�  സമ��ി��ത്  ഉചിതമ�.  ജി  എസ്  ടി  ഉ�െ�െട��  �കയാണ്  െകാ�ഷനി�  സമ��ി��ത്

എ�തിനാ�  ഇ�ര�ി�  െത�ായ�ം  റ�്  െച��മായ  ന��ക�  ഉ�െ���ി  സമ��ി��  െകാേ�ഷ�ക�

ഒഴിവാേ��താണ്.

    െകാേ�ഷ�ക� ലഭി�േ�ാ� തെ� ജി. എസ്. ടി രജിേ�ഷെ� �ത�ത ൈവദ�തി വിഭാഗം പരിേശാധി�് ഉറ�്

വ���ത് അഭിലഷണീയമാണ്.
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1-55   ഓഫീസ് ൈവദ�തീകരണ ���ി - സ��ാ� നിയമവ�വ�ക� അ�വ��ി��ി�.

ഫയ� ന��. E5-6599/18 Vol.II

എം.��് ന��- No.12

വൗ�� ന�� -47/12.11.2020

�ക-Rs.3,97,027 �പ(െച�് നം.10222006/12.11.2020)

“ഓഫീസ് നവീകരണം”എ� ���ി�െട ഫയ� പരിേശാധി�തി� നി�ം താെഴ െകാ��ി�� വിഷയ�ളി��

മ�പടി/വിശദീകരണം  ന�േക�താെണ�ാവശ�െ��്  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  (നം.92/15.10.2022)

ന�കിയി��െവ�ി�ം മ�പടി ലഭി�ക��ായി�. അപാകതക� താെഴ േച���.

1.G.O.(P)No.375/15/Fin  Dt.24.08.2015  �കാരം  2015  െസ��ംബ�  മാസം  �ത�  വിവിധ  എ�ിനീയറി�്

വ��ക�  NIC  വികസി�ി�  Project  Information  and  Cost  Estimation  (PRICE)  േസാ�്െവയ�  ഉപേയാഗി�്

മരാമ�്  ���ിക�െട  എ�ിേമ�ക�  ത�ാറാേ��താെണ�്  നി��ഷി�ി��്.  ഈ  ���ി�െട  എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ലി� സ��ാ� നി�േ�ശം അ�വ��ി�ി�ി�.

2.  ���ി�െട എ�ിേമ�ി� DSR 2016 �കാര�� ഇന��� �റെമ ‘Market  Value’  എ�്  േരഖെ���ിയ

ഇന��ം ഉ�െ���ിയി��്. ഓേരാ തരം ���ിയി�ം ഉപേയാഗിേ�� സാധന സാമ�ിക�െട �ണനിലവാരം,

അളവ്,  ���ി നടേ�� രീതി,  ആവശ�മായ െതാഴിലാളിക� എ�ിവ സംബ�ി� വിശദമായ പഠനം  നട�ി

തയായറാ�ിയ  സമ�  േരഖയാണ്  ഡാ�ാ  ��്.  ഡാ�ാ  ��ി�  പരാമ�ശി�ാ��ം  �ാേദശികമായി  ലഭ�മായ

സാമ�ിക� ഉപേയാഗി�� ���ി ഇന�� ഉ�െ��േ���െ��ി� Observed data ത�ാറാ�ി അംഗീകാരം

േനടി  എ�ിേമ�ി�  ഉ�െ���ാ��താണ്.  എ�ാ�  ഇ�ര�ി��  നടപടി�മം  ഈ  ���ി�െട  ഫയ�

പരിേശാധി�തി� നി�ം കാണാനായി�.

3.  ���ി�െട  ബി� (വൗ�� ന��.  47/12.11.2020)  �കാരം  works  contract-േ��� GST,  18% നിര�ി�

കണ�ാ�ി  3,97027/-�പ  കരാ�കാരന്  ന�കിയി��്.  എ�ാ�  ആ  കാലയളവിെല  യഥാ��  നിര�്  12%

ആെണ�ിരിെ�  കരാ�കാരന്  ന�ാ��  �ക  376840/-�പയാണ്.  20,187�പ  അധികമായി  കരാ�കാരന്

ന�കിയി��്.  അധിക  �ക  ഉ�രവാദിയായ  ഉേദ�ാഗ�നി�  നി�ം  ഈടാ�ി  നഗരസഭാ  ഫ�ി�

അടവാേ��താണ്.

മരാമ�് ���ികളി� സ��ാരിെ� നി�േ�ശ�� അ�വ��ി�ാ� ��ിേ��താണ്.

1-56   ൈവദ�തി ���ിക��് ജിഎസ് ടി അധിക നിര�് ന�കി.

ൈവദ�തി വിഭാഗം 2020-2021 വ�ഷം നട�ിലാ�ിയ �വെട േച�� ���ിക��് ജി.എസ്.ടി നിര�്

12%  അ�വദി�േ��തി�  പകരം  18%  നിര�ി��  �കയാണ്  അ�വദി�ി��ത്.  േക�  ജി.എസ്.ടി

േനാ�ിഫിേ�ഷ� നം-24/2017/21.9.2017 അ�സരി�് 12% ആയി ���ി നി�യി�ത് കണ�ിെല��ാെതയാണ്

ഓേരാ ���ി�ം 18% വ�് കരാ�കാ��് ന�ിയി��ത്.
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വൗ�� നം /

െച�് നം.
ഫയ� നം കരാ� �ക

ജി.എസ്.ടി

18%

ജി.എസ്.ടി

12%
അധികം

129/ 22.1.2021

10222198
ഇഡ��2-4766/20 8500 1530 1020 510/-

50/20.8.20

10221854
ഇഡ��4-2228/19 42029+53359 17170 11447 5723/-

42/26.5.2020

10221738
ഇഡ��2-1501/18 557736 100392 66928 33464/-

5/12.11.2020

10222008
ഇഡ��1-1752/18 170089 30616 20411 10205/-

86/30.9.2020

10221927
ഇഡ��2-2128/19 15094 2717 1811 906/-

37/11.11.2020

10222000
ഇഡ��1- 2226/19 17754 3196 2130 1066/-

125/22.1.2021

10222154
ഇഎസ്എസ്-22/2020 401120 72202 48134 24068/-

148/28.1.2021

10222170
ഇഡ��2-6569/19 13120 2362 1574 788/-

30/12.8.2020

10221839
ആ�&എം-3/19 25458 4582 3055 1527/-

147/28.1.2021

10222169
ഇഡ��2-4134/20 20034 3606 2404 1202/-

81/30.9.2021

10221924

ആ�&എം/ഇ2(1)-

1356/19
48940 8809 5873 2936/-

37/13.7.202 ഇഎസ്എസ്- 6109/19 333500 60030 40020 20010/-
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10221806

99/29/03/2019 ഇഡ��2-5513/16 1,05,000/- 18,900 12,600 6300/-

26/05.03.2021 ഇഡ��2-5358/19 6,59,189/- 1,18,654 79,103 39551/-

30/14.032020 ഇഡ��2-7428/19 7,577/- 1,364 909 455/-

25/05.03.2021 ഇഡ��4-6457/18 32,828/- 5,909 3,939 1,970/-

40/09.02.2021 ഇഡ��2-2172/20 36,176/- 6,512 4,341 2,171/-

127/22.01.21 ഇഡ��2-3820/20 59,808/- 10,765 7177 3588/-

130/27/01/21 ഇഡ��2-2860/20 30,478/- 5,486 3,657 1,829/-

116/22.01.2021 ഇഡ��3-2484/18 1056150/- 1,90,107 1,26,738 63,369/-

39/01/11/2020 ഇഡ��2-799/20 33,103/- 5,959 3972 1,987/-

36/11/11/2020 ഇഡ��2-2864/20 32,501/- 5,850 3900 1,950/-

46/18.08.2020 ഇഡ��3-2484/2018 6,79,190/- 12,2254 81,503 40,751/-

31/12.08.2020 ഇഡ��1-/6937/2018 36,600/- 6,588 4,392 2,196/-

32/11/06/2020 ഇഡ��2-4314/2018 63,204/- 11,377 7,584 3,793/-

43/26/05/2020 ഇഡ��4-1329/19 10,691/- 1,924 1,281 643/-

29/12.08.2020 ഇഡ��4-9486 4,78,261/- 86,087 57,391 28,695/-

41/9/02/2021 ഇഡ��2 -4742 23000/- 4,140 2,760 1,380/-

124/22.01.2021 ESS-3778/2020 1,36,500/- 24,570 16,380 8,190/-

128/22.01.2021 ESS-3821/2020 75600 13,608 9,072 4,536/-

ആെക 3,15,759/-

ൈവദ�തി വിഭാഗ�ിെല മരാമ�് ���ി ഏെ���� കരാ�കാ�െട ജി.എസ്.ടി ന�� പരിേശാധി�്
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ശരിയാെണ�്  ഉറ�  വ��കേയാ,  ���ി  ���ീകരി�്  �ക  ന��േ�ാ�  കരാ�കാരി�  നി�ം  ജി.എസ്.ടി

ഇ�േവാ�സ് വാ�ി ഫയലി� ��ി�കേയാ െച��ി�. അപാകത പരിഹരിേ��താണ്.

1-57   ���േ�രി ഫീഡ�- 11KV �ജി േകബി� േലയിംഗ് �വ��ി - അധികെ�ലവ്
അംഗീകരി��ി�.

ഫയ� ന��    -    ഇഡ��4-9486/14    

വൗ�� ന��    - 23/1.03.2017, 29/12.08.2020

ആെക എ�ിേമ�് –32,23,640/-(െമ�ീരിയ� േകാ�് അട�ം)                    

േലബ�ഭാഗം എ�ിേമ�് െചലവ് െച�് ന��

11,00,000/- 5,33,500/- (െച�്നം-769969/1.03.2017)

5,28,478/- (െച�്നം10221838/12.08.2020)

11,00,000/- 10,61978/-�പ

എം.��് ന��-    288A

കരാ� �ാപനം-    എ.വി.ആ� �ി�ിംഗ് േകാ��ാേ��് ആ�് േ�േഡ�്

2014-15 വ�ഷം െക.എസ്.ഇ.ആ�.സി � ��പാെക സമ��ി� പ�തിയാണിത്. ര�് ഭാഗ�ളായാണ് ഈ ���ി

െച�ി��ത്.  2020-2021  വ�ഷം  HDD  ഉപേയാഗി�്  275മീ��,  3x300mm2  11  KV  XLPE  �.ജി  േകബി�

�ാപി��തി�� ���ി�െട േലബ�ബി� �കാരം 275മീ�� േകബി� �ാപി��തിന് 2000/- �പ നിര�ി�

(275x2000) 5,50,000/- �പ (ജി.എസ്.�ി�ം, െസ�ം ഉ�െ�െട) ന�ിയതായി കാ��. എ�ാ�, ��ത ���ി��്

2018-19 േകാ�് ഡാ�യിെല േലബ� പാ��ി� 1 കി.മീ�� േകബി� �ാപി�വാ� 560541.30/- �പയാണ് നിര�്.

ഇ��കാരം  275  മീ��  �ാപി�വാ�  ന�ാ��  �ക  (275x560.54)  1,54,148.85/-  �പയാണ്.  3,95,851/-�പ

(550000-154148.85)  അധികം  ന�കിയതായി  കാ��.  െക.എസ്.ഇ.ആ�.സി  അംഗീകരി�  േകാ�്  ഡാ�

നിര�ിേന�ാ�  അധികം  �ക  െചലവ്  െച�ത്  ഓഡി�ിന്  അംഗീകരി�വാ�  നി��ാഹമി�.  േമ�  വിഷയം

സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (93/2021/15.10.2022) മ�പടി ലഭ�മാ�ാ� സാഹചര��ി� അധികം

ന�കിയ 3,95,851/- �പ�െട െചലവ് നിരാകരി��.

ഭാഗം -2
വര� കണ�കളി�േമല ുളള ഓഡി�്  നിരീ�ണ��

2-1   ൈവദ�തി േപാ�ക� െറ�ിന് ന�കിയതിെല അപാകതക�

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

വിവിധ  �ാപന���്  വാടക�്  ന�കി  വ��.  2020-21  സാ��ികവ�ഷം  ൈവദ�തി  േപാ�ക�  െറ�ിന്

ന�കിയതി� ക� അപാക�� താെഴ േച���.

1.  GO(MS)  No.5/2000/PD  dt.  27.03.2000  ഉ�രവ്  �കാരം  േകബി� ഓ�േറ�ിംഗ്  �ാപന���്  അ�മതി

ന���തിന്  ഇല�ി��  ഇ��െപ�േറ�്  വ��ിെ�  പരിേശാധന�ം  സാ��പ��ം  മാനദ�മായി
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നി�യി�ി��്. എ�ാ� േകാമ�് സാ�് വിഷ� േകബി� െന�് വ��്, GDS േകബി� ടി.വി & ഇ��െന�് സ��ീസ്

എ�ീ  �ാപന�ളി�  നി�ം  ഇല�ി��  ഇ��െപ�േറ�ി�  നി��  �വ��നാ�മതി  സാ��പ�ം

ഉറ�ാ�ിയി�.

    GDS േകബി� ടി.വി & ഇ��െന�് സ��ീസ് എ� �തിയ �ാപനം േകബി� ടി.വി സ��ീസ് ന ട��തി��

അ�മതി�ായി  16.05.2020ന്  ആദ�മായി  അേപ�  സമ��ി�ക��ായി.  14.09.2020  െല  കൗ�സി�

തീ�മാന�കാരം 100 ഇല�ി�� േപാ�ക� ഉപേയാഗി��തിന് അ�വാദം ന�കി 6.10.2020 � �ാപന�മായി

കരാ� ചമ�ക��ായി. ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡിെ� 18.10.2002 െല ഉ�രവ് �കാരം ൈവദ�തി േപാ�കളി� �ടി

േകബി�ക� വലി��തിന്  B.ONo.(FB)  1421/2002(CP/R&p/plg.v/CableTV/2002)TVM തി.18.10.2002  ന��

മാ��നി�േ�ശം  �റെ��വി�ി��്.  മാ��നി�േ�ശമ�സരി�്  ഉപേയാഗി��  ഉപകരണ��െട  ലി�്,  േകബി�ക�

വര�� രീതി, േകബി�ക�െട െമയി�ന�സ് രീതി എ�ിവ പരിേശാധി�് അതാത് ജി�ാ ഇല�ി�� ഇ��െപ�റി�

നി�ം അംഗീകാരം വാേ����്. എ�ാ� ഇ��െപ�േറ�ി� നി�� അ�മതി ഉറ�ാ�ാ� GDS േകബി�

ടി.വി  &  ഇ��െന�്  സ��ീസ്  എ�  �ാപന�ിന്  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  അ�മതി  ന�കിയെത�െനെയ�്

ആവശ�െ�� ന�കിയ ഓഡി�് അേന�ഷണ�ിന് നഗരസഭ ൈവദ�തി വിഭാഗം മ�പടി ന��ക��ായി�ി�. സ��ാ�

നി�േ�ശ���് വിേധയമായി �വ��നാ�മതി ന��വാ� ��ിേ��താണ്.

2. ഫയ� ന�� : ED1-414/20

2020-2021സാ��ിക  വ�ഷ�ി�  1704  ഇല�ി��  േപാ�ി�െട  േകബി�  വലി�്  േകബി�  ടി.വി  സ��ീസ്

നട��തി��  അ�മതി�ായി  21.01.2020  ന്  േകരളവിഷ�  സമ��ി�  അേപ�യി�  േപാ�്  ഒ�ിന്

468.512+GST  എ�  നിര�ി�  �ക  ഈടാ�വാ�  27.08.2020  െല  കൗ�സി�  തീ�മാനി�ി���ം  �ട��്

(468.512x1704 +18%GST +1%Cess)  9,50,030/-�പ പിഴപലിശയട�ം അടവാ�വാ� ED1-414/2020 തിയതി.

14.09.2020 ക�് �കാരം ആവശ�െ��ി���്. 10,05,001/- �പ പിഴ പലിശയട�ം അടവാ��തി�പകരം ഐ.ടി

ടി.ഡി.എസ്  2%  (798344.45x2%=15,967)  �റ�്  9,89,034/-  �പ  മാ�മാണ്  8588/23.09.2020,

8615/25.09.2020ന�� ചലാ� �കാരം അടവാ�ിയിരി��ത്. േമ� �ാപന�ിന് ടി.ഡി.എസ് �ക �റവ് െച�്

െകാ��തിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ാ� ആവശ�െ�� ന�കിയ ഓ ഡി�് അേന�ഷണ�ിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�. �റവ്

�ക 15,967/- �പ തിരിെക ഈടാ�വാ� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ്.

3.  ���  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ�  5653  ൈവദ�തി  േപാ�ക�  േകബി�  ടി.വി  സ��ീസ്

നട��തിനായി ഏഷ�ാെന�്  സാ�ൈല�് ക��ണിേ�ഷ� ലിമി�ഡ് എ� �ാപന�ിന് ഒ� േപാളിന്  447.22

�പ നിര�ി� 14.09.2020 െല 23-ാം ന�� കൗ�സി� തീ�മാന�കാരം നി�യി�് ന�കിയി��താണ്.എ�ാ�

ഈ �ാപന�മായി  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  കരാ�ട�ടി  ചമ�ി�ി�.  5653  േപാ�ക�െട വാടക ,  GST,  Cess,  എ�ിവ

ഉ�െ�െട  30,08,481/-  �പ  നി�യി�്  ഇ.ഡി1-7613/19  തിയതി.  24.09.2020  ന�റായി  ഡിമാ�്  േനാ�ീസ്

ന�കിെയ�ി�ം  ബ�.േകരള  ൈഹേ�ാടതി�െട  WP(C)No.25574/2020(v)  തി.  26.11.2020  ന��  ഇട�ാല

ഉ�രവിെന �ട��് 26,23,557/- �പയാണ് അടവാ�ിയി��ത്.

    േകാടതി  ഉ�രവിെന �ട��്  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിെ� ഡിമാ�്  �കയി� നി�ം �റവായി�ാണ്  ഏഷ�ാെന�്
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സാ�ൈല�് ക��ണിേ�ഷ� ലിമി�ഡ് �ക അടവാ�ി വ��ത്. ഇ�കാരം ഡിമാ�് �കയി� നി�ം വ�ത��മായി

�ക  അടവാ�ിയതിെ�  വിവരം  വ�ഷം  തിരി�്  ലഭ�മാ�ാ�  ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം  ആയത്  ലഭ�മാ�ിയി�.

�ടി�ിക  വിവരം  ത�ാറാ�ി  ��ിേ���ം  �ക  ഈടാ�വാ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  സ�ീകരി�ി��  നടപടി

വിവര��െട ത��ിതി വിവരം അറിയിേ���മാണ്.

4.െസക�രി�ി  രജി��  പരിേശാധി�ത്  �കാരം  2020-21  സാ��ിക  വ�ഷം  KFON  എ�  �ാപന�ിന്  749

േപാ�കളി�െട േകബി� വലി��തിന് അ�മതി ന�കിയതായി കാ��. അ�തി ന�കിയ ഫയ� പരിേശാധന�്

ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��്  ഓഡി�്  അേന�ഷണ  �റി�്  ന�കിെയ�ി�ം  ഫയ�  പരിേശാധന�്

ലഭ�മാ�ക��ായി� . ഫയ� ഹാജരാ�ാ�തിനാ� ഈ ഇന�ി�� വരവിെ� �ത�ത ഉറ�ാ�ാനായി�ി�.

(ഓഡി�് അേന�ഷണം നം. 42/20-21/തി.02.09.2022 )

ഭാഗം -3
െചല� കണ�കളി�േമ�� ഓഡി�്  നിരീ�ണ��

3-1   യാ�ാബ� അ�വദി�തിെല അപാകതക�

    2020-21 കാലയളവി� ൈവദ�തി വിഭാഗം അ�വദി� ടി.എ.ബി�ക� പരിേശാധി�തിെല അപാകതക� താെഴ

േച���.

1.  ടി.എ.ബി�, വൗ�� എ�ിവയി� യാ� െച� ജീവന�ാ�െട േപ�ം ത�ിക�ം മാ�മാണ് േരഖെ����ത്.

ശ�ള  െ�യി�,  അടി�ാന  ശ�ളം  എ�ിവ  േരഖെ���ി  കാ��ി�.  ആയത്  �ടി  ബി�ി�

േരഖെ��േ��താണ്.

2. വൗ�� ന�� –34-14/09/2020 �കാരം, അസി��് എ �ിനീയ� �ീ.െക.പി.മ�വിന് െ�യി� യാ��് 2015 �പ

(െച.നം-10221891/14.09.2020)  അ�വദി�ി��്.  ടി.എ.ബി�ി�ളള  �ക  1958  ആണ്.  57  �പ  അധികം

അ�വദി�തായി കാ��.

3. വൗ�� ന�� –42-13/10/2020 �കാരം �ീ.േജാേമാ� സി.െജ, അസി��് െസ��റി-ഇ�ചാ��ിന് (അടി�ാന

ശ�ളം-99280/-�പ)  17/02/2019,  18/02/2020  എ�ീ  ദിവസ�ളി�  നട�ിയ  െ�യി�  യാ�ക��ം  മ�

െചല�ക��മായി യാ��ടിയായി 2910/-�പ (െച.നം-10221958/13.10.2020) അ�വദി�ി��്.

        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�വദനീയമായ �ാ�് II AC യാണ്. അ� �കാരം ���

�ത� തി�വന��രം വെര�� െ�യി� യാ��് അ�വദി�ാ�� െഫയ� 745/- �പയാണ്. എ�ാ� ടി.എ.ബി�

�കാരം 1215 �പ വീതം 2 യാ�ക��് യാ�ാബ� അ�വദി�ി��്.

4.  വൗ��  ന��  –16-10/07/2020  �കാരം,ഇല�ി��  എ �ിനീയ�  �ീ.ടി.എസ്.േജാസിന്  (ശ�ളെ�യി�

51305-91645/-,അടി�ാന ശ�ളം-94,190/-�പ) NPTI െ� ആഭി�ഖ��ി� ഡ�ഹിയി� വ�് നട� െ�യിനിംഗി�

(29/01/2020-31/01/2020)  പെ����തിനായി  നട�ിയ  വിമാന  യാ��ം  മ�  െചല�ക��മായി  യാ�ാ�ടി

12,492/-�പ (െച.നം-537206/10.07.2020)  അ�വദി�ി��്.  െക.എസ്.ആ� വാല�ം  1  പാ��്  2  ച�ം  34  �കാരം

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

139 of 163 08/11/22, 2:17 pm



വ��്  തലവ�മാ�,  77200-140500  ശ�ളെ�യിലിേലാ  അതി� �കളിേലാ  ശ�ള�ളളവ� എ�ിവ��ാണ്  വിമാന

യാ��ായി  യാ��ടി�്  അ�ഹത.  മ�്  േ�ഡി�ളളവ��്  സ��ാരിെ�  ����  അ�മതി  ആവശ�മാണ്.  ��ത

െചലവിന്  സ��ാരി�  നി�ം  റാ�ിഫിേ�ഷ�  വാ�ി  �മീകരിേ��താണ്.  അത�ാെയ�ി�  സ��ാ�

അ�മതിയി�ാെത  നട�ിയ  യാ�യായതിനാ�,  വിമാനയാ��ായി  ന�ിയ  ടി��്ചാ��്  11,632/-�പ

(വിമാനടി��് ചാ��് 7057+4575=11632 �പ) ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�നി� നി�ം തിരിെക ഈടാേ��താണ്.

    �മ�കാരമ�ാെത  യാ�ാബ�  അ�വദി��ത്  സംബ�ി�്  ��വ�ഷെ�  ഓഡി�്  റിേ�ാ��കളി�ം

പരാമ�ശി�ി��്. എ�ി�ം യാ� ബി�ക� അ�വദി�� ബി�ിെനാ�ം അ�മായി ബ�െ�� േരഖകെളാ�ം തെ�

��ി��ി�.  �ടാെത  േകരള  സ�വീസ്  ച���,  യാ�ാബ�  ഉ�ര�ക�  എ�ിവ  പാലി�ാെത  �ക

അ�വദി�� രീതി �ട��് െകാ�് േപാ��ത് ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�.

            േമ� പറ� അപാകതക��് വിശദീകരണം ന�ണെമ�ാവശ�െ��് െകാ�് ന�ിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�്

(നം.54/2020-21-15.09.2022)  മ�പടി  ലഭ�മാ�ിയി��.  എ�ാ�,  ഓഡി�്  അേന�ഷണ�ി�  ആവശ�െ��

വിവര���് �ത�മായ മ�പടി  ലഭ�മാ�ാ�തിനാ� അധിക �ക ന�കിയത്  ബ�െ�� ജീവന�ാരി� നി�ം

തിരി�് പിടിേ��താണ്. അധികമായി അ�വദി� യാ� ബ� സംബ�ി� വിവര�� താെഴ േച���.

വൗ��
ന��/തീയതി

േപര് വിവരം
അ�വദി�

�ക
അ�വദി�ാ��

�ക
വ�ത�ാസം അഭി�ായം

വൗ��ന��-
34/14/09/2020

െക.പി.മ�,

അസി��്
എ�ിനീയ�-

(51305-91645)

2015 1958 57

ബി�ി��
�കേയ�ാ�

��ത�
അ�വദി�

വൗ�� ന��-
42/13/10/2020

േജാേമാ�.സി.െജ,
അസി��്

െസ��റി ഇ�-
ചാ��്

(51305-91645)

2910 1970 940
II എസി

നിര�ിനാണ്
അ�ഹത��ത്.

വൗ�� ന��

16/10/07

/2020)

�ീ.ടി.എസ്.േജാസ്

ഇല�ി��

എ �ിനീയ�

12,492 860 11632
സ��ാരിെ�

���� അ�മതി
വാ�ിയി�.

ആെക 17,417 4788 12629

    �മവി��മായി അ�വദി� യാ��ടി 12,629/- �പ (940+57+11632) ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രി� നി�ം തിരിെക
ഈടാ�ി വിവരം േരഖക� സഹിതം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ്.

3-2   വടേ� ബ�്�ാ�ി� സമീപം സ�ി�ിംഗ് �� േറാഡി� �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി��ം,േ�ാ�് ആം
േകബി�േലയിം�ം - എ�ിേമ�് �കയി�ം അധികം െചലവഴി�.

ഫയ� നം - EW2-5358/19, 2470/19

വൗ�� നം-26/05.03.21;
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െച�് നം - 10246575/05.03.21) ,

എം. ��് നം. XI/2020

എ�ിേമ�് - 8,75,363/-(െമ�ീരിയ�സ്)

                - 4,95,455.40/-(േലബ� ഭാഗം)

െചലവ് �ക – 7,48,179/-

ആെക - 1456398/-(gst@18%-81075,ccws-1%-4504)

ഉേദ�ാഗ�� - ബി.നിഖി�, അസി��് എ �ിനീയ�

കരാ� �ാപനം- ജയിംസ് അേസാ�ിേയ�്സ്.

    160KVA transformer �ാപി��തി�ം ഒ� Spam HT line ഉം, LT line ഉം മാ��തി�� ���ി. 250M

3x300mm2 11KVXLPE UGCable �ാപി��തി�� ���ി. ആദ�ം 160KVA transformer �ാപി��തി�

എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ക�ം  പി�ീട്  250  KVA  transformer  �ാപി�ക�ം  െച�..  ആദ�  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി

നട�ിലാേ��  കാലയളവി�  േശഷം  250KVA  �െട  അേത  നിര�ി�  തെ�  സഥാപി�താ�ം  കാ��.

യഥാ���ി�  ���ി  നട��തി�  ��പായി  എെതാെ�  �വ��ി  എെതാെ�  അളവി�  േവണെമ��

സാ��താ പഠനം നട�ിയതായി കാ��ി�.ഒ�ാം പാ��ിയായ അസി��് െസ��റി,ര�ാം പാ��ിയായ ജയിംസ്

അേസാസിേയ�്സ് എ�ിവ� തീയതി വ�് ഒ�വ�ി�ി�.

    േലബ� ബി� �കാരം Laying of 3x300m2 11kv XLPE cable 270m � 2000/-�പ നിര�ി� 5,40,000/ - �പ

ന�ിയതായി  കാ��.  എ�ാ�  േകാ�്  ഡാ�  �കാരം  ��ത  ���ി�്  േലബ�  പാ��ി  1Kmേകബി�

�ാപി��തി� േലബ� േകാ�് 5,60,541/- �പയാണ് നിര�്. െമ�ീരിയ�സ് ൈവദ�തി വിഭാഗം ന�� �ിതി�്

�ാ��േപാ�േ�ഷ� ചാ��്  ന�േക��മി�.  ഇ��കാരം  270m� ന�ാ�� �ക 560541x270/1000=151346/-

�പയാെണ�ിരി�േ� 3,88,654/- �പ അധികമായി ന�കിയിരി��.

    ��ത ���ിയിെല മെ�ാ� ഇനമായ െഫ�സിംഗി� എ�ിേമ�ി� 10m2 �1438/-�പ നിര�ി� 14380/-

�പയാണ്  ഉ�െ�ാ�ി�ി��ത്.  എ�ാ� േലബ� ബി� �കാരം  22.05m2 െഫ�സിംഗ്  െച�തി� 32355/-�പ

െചലവഴി�തായി കാ��. 17975/- �പ അധികമായി ന�ിയി��്.

    എ�ിേമ�ി�  6m2  യാ�ഡ്  െമ�ലിംഗി�  668/-  �പ  നിര�ി�  4008/-  �പ  എ�ിേമ�്  െച�ക�ം  വ��്

െച�േ�ാ� 20m2 െമ�ലിംഗ് െച�തി� 13360/- െചലവഴി�തായി കാ��. അധികമായി 9352/- ന�ിയി��്. േമ�

വിവര�� ആവശ�െ��് 10.08.2022ന് ന�കിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി നം. 29/21ന് ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയി� ൈസ�്

ക�ീഷന് HDD Laying-ന് സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�ാണ് േകബി� േലയിംഗ് നട�ിയി�ളളത് (ജനസാ�ത�ളള,

�ട�ിയ േറാഡ്, െ�യിേനജ് കനാ�, േ�ാസിംഗ്, ച��നിലം എ�ി െലാേ�ഷ� സംബ�മായ െവ�വിളിക�ളള

�വ ��ി) HDD, Pipe Supply ഉ�െ�െട�ളള േകബി� േലയിംഗിനാണ് 5,40,000/- �പ ന�കിയത് എ�് പറ��.

ൈസ�്  ക�ീഷന്  HDD  Laying-ന്  സാേ�തികവിദ�  ഉപേയാഗി�ാണ്  േകബി�  േലയിംഗ്  നട�ിയത്  എ�്
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പറ��െ��ി�ം  ൈവദ�തി  വിഭാഗ�ിന്  സ��മായി  HDD െമഷി� ഇ�ാ�തിനാ� ആയത്  വാടക�്  എ��്

ഉപേയാഗി�തിെ� േരഖകേളാ, വാടക ന�കിയതിെ� ൈക��് രസീ�കേളാ ഫയലി� ��ി�കേയാ ആ ഇന�ി�

െചലവ്  നട�ിയതാേയാ  കാ��ി�.  ഇ�കാരം  �വ��ി  നട�ിയതായി  ആ�ം  സാ��െ���ിയി�ി�.

ജനസാ�തേയറിയ�ം വടേ� ബസ് �ാ�ഡിന് സമീപം ടൗ� ഏരിയയി� എ�ിേമ�് െച�തി�ം അധികം �ല�്

െഫ�സിംഗ്  &  െമ�ലിംഗ്  െച��തി�ളള  സാധ�ത  എ�കാരെമ�്  വ��മ�.  ആയതിനാ�  ��ത  മ�പടി

അംഗീകരി�ാ��ത�.

     റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി കൗ�സി� അംഗീകാരം  േനടിയതിെ� വിവരം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.  ��ത

���ി�െട  ഫയലി�  റിൈവ�ഡ്  എ�ിേമ�ി�  ഭരണാ�മതി,  സാേ�തിക  അ�മതി,  ക�ാര�ീവ്  േ��്െമ�്,

റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�് എ�ിവ ത�ാറാ��തി��ായ സാഹചര��ിെ� റിേ�ാ��് എ�ിവ�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

ഇ�കാരം എ�ിേമ�ി� ഉളളതിെന�ാ� �ട�� �ക െചലവഴി�ാ� ഉ�ായ സാഹചര��ം റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�ി�

ഭരണാ�മതി, സാേ�തിക അ�മതി, ക�ാര�ീവ് േ��്െമ�്, റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�് എ�ിവ ത�ാറാ��തി��ായ

സാഹചര��ിെ�  റിേ�ാ��്  എ�ിവ�ം  ഹാജരാ�ാ�  ആവശ�െ��്  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി�്  (91/21

/15.10.2022) മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�. അധികമായി െചലവഴി� 4,15,981�പ നിരാകരി��.

3-3   േകബി� തകരാ� പരിഹരി��- അധികെ�ലവ് നിരാകരി��

ഇഡ��2- 4134/20

    ക�ണാകര�  ന��ാ�  േറാഡി�  SAI  �െട  �േവശന  കവാട�ിന്  ��വശെ�  11  െക.  വി  DH  ഫീഡ�

തകരാറിലായത്, നിലവിെല േകബി� േജായി�് െച� ഭാഗം റീേജായി�് െച�് പരിഹരി�ണെമ�് 10.8.2020ന് സബ്

േ�ഷനിെല അസി��് എ�ിനീയ� റിേ�ാ��് െച�ി��്. ���ി അടിയ�ിരമായി െചേ���െ���തിനാ�

12.8.20ന് േമയ�െട ���� അ�മതിയാ� ഹാ�് െകാേ�ഷ� സ�ീകരി�. 123/2020/20.11.20 ന�റായി �വ��ി�്

സാേ�തികാ�മതി ലഭി�ി��്. കൗ�സിലിെ� 29/11.9.20 ന�� തീ�മാന �കാരം ���ി െച�ി��ം, െജയിംസ്

അേസാസിേയ�്സ് എ� �ാപന�ിന് ന�കിയ 23,640 �പ�െട െചല�ം 27,995�പ�െട െമ�ീരിയ� േകാ�ം

അട�ം  െമാ�ം  51,635  �പ�െട  െചലവ്  കൗ�സി�  സാ�കരി�ി��്.  െചലവ്  സാ�കരി�തിന്  േശഷമാണ്

���ി ���ിയാ�ിയതാ�ം െച�് െമഷ�െമ�് നട�ിയതാ�ം ഇല�ി�� എ�ിനീയ� (എം.��് നം.11/20)

20.11.2020ന് ഒ�് വ�് സാ��െ���ിയി��ത്. െചലവ് വിവര�� താെഴ േച���.

ഇനം
െമ�ീരിയ�

േകാ�്

േലബ� േകാ�് +ജിഎസ് ടി

(18%)
ആെക

SAIേഗ�ിന് ��വശം

DH ഫീഡ� േകബി�

േഫാ��്

പരിഹരി��

27,995/-

20,034 + 3606

വൗ��-147/ 28.1.2021

െച�് നം. 10222169

51,635/-

അപാകതക�
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1. െജയിംസ് അേസാസിേയ�്സ് എ� �ാപന�ിെ� െക�ാേ�ഷ� സ�ീകരി�ി�െ��ി�ം, �ാപനം ടിയാ�മായി

കരാ� വ�ി�ി�. െക�ാേ�ഷ� �ണി�് ഏ��ം �റ� നിര�് േക�ാ�് െച� കരാ�കാരെ� െക�ാേ�ഷ� സ�ീകരി��

�റ�് ടി �ാപന�മായി കരാറിേല�െ�േട���്. ആയത് െച�ി�ി�.

2.  ഹാ�്  െകാേ�ഷ�  �ണി�്  ���ി  ���ീകരി�വാ�  തീ�മാനി�തായി  േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം

െക�ാേ�ഷ� േനാ�ീസിെ� പക��് ഫയലി� ഇ�. ഏെതാെ� �ാപന�ളിേല�ാണ് േനാ�ീസ് ന�കിയത് എ�ം

േനാ�ീസ് േബാ�ഡി� �ദ�ശി�ി� വിവര�ം ഫയലി� േരഖെ���ിയി�ി�. െക�ാേ�ഷ� സ�ീകരി� �ാപന�ളി�

നി�ം  ഇ.എം.ഡി  സ�ീകരി�തായി  ഫയലി�  േരഖകളി�.  വിശദാംശ��  പരിേശാധന�്  ന��വാ�

ആവശ�െ�െ��ി�ം ലഭ�മായി�.

3. ���ി ���ീകരി�തായി എം.��ി� ഇല�ി�� എ�ിനീയ� െച�് െമഷ�െമ�് െച�് 20.11.20നാണ് ഒ�്

വ�ി��ത്. എ�ാ�, അതിന് ��െപ, 11.9.20ന് തെ� ���ി ���ീകരി�തിെ� കാര�ാലയ നടപടി�ം െചല�ം

കൗ�സി�  സാ�കരി�തായി  കാ��.  ഇതിന്  വിശദീകരണം  ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം  ലഭ�മായി�.  െച�്

െമഷ�െമ�്  നട�ി എം.��ി� േരഖെ���കേയാ സാ��െ���കേയാ െച��തിന്  ��പ്  കരാ�കാരന്  �ക

ന��ക�ം  െചലവ്  കൗ�സി�  സാ�കരി�ക�ം  െച�തായാണ്  ഫയലി�  നി�ം  മന�ിലാ��ത്.  ഇത്

�മവി��മായ നടപടിയാണ്.

4. ��് �ാപന�ളാണ് െക�ാേ�ഷ� സമ��ി�ി��ത്. വിശദാംശ�� താെഴ േച���

�മ

നം.
�ാപനം

�ക +(ജിഎസ്

ടി)
ജിഎസ് ടി നം.

1 െജയിംസ് അേസാസിേയ�്സ് 23,640/- 32AWRPJ6066G1ZB

2
മാ�് െമ�് േമരിലാ�്

മാ���ിംഗ്
23,700/- ഇ�.

3 േകാേ�ാ പ�� ക�േ�ാ� 23,735/- 32AAGFC5378M1Z5

    േമ�പറ� ��് �ാപന��െട െക�ാേ�ഷനാണ് ലഭി�ി��ത്. ��് �ാപന�ം ജി എസ് ടി ഉ�െ�െട��

�കയാണ് േക�ാ�് െച�ി��ത്. എ�ാ�, ര�ാമെ� �റവ് �ക േരഖെ���ിയ �ാപന�ിെ� ജിഎസ് ടി ന��

സമ��ി�ി�ി�.  പരിേശാധനയി�, മാ�്  െമ�്  േമരിലാ�്  മാ���ിംഗ്  എ� �ാപനം ജി  .എസ് .ടി  രജിേ�ഷ�

െച�തായി  കാ��ി�.  എ�ാ�,  ജിഎസ്  ടി  ഉ�െ�െട��  �കയാണ്  േക�ാ�്  െച�ിരി��ത്.  െക�ാേ�ഷ�

സമ��ി� എ�ാ �ാപന��െട�ം ജിഎസ്  ടി  ന�� പരിേശാധി�്  ശരിയാേണാെയ�്  ഉറ�്  വ�േ��താണ്.

അഥവാ ജിഎസ് ടി രജിേ�ഷ� െച� �ാപന��െട െക�ാേ�ഷ�/െട�� മാ�ം സ�ീകരി�ാ��താണ്. ജിഎസ് ടി

ഉ�െ�െട��  �കയാണ്  െജയിംസ്  അേസാസിേയ�്സിന്  ന�കിയി��ത്  എ�ി�ം  ടി  �ാപന�ി�  നി�ം

ജിഎസ് ടി ഇ�േവാ�സ് ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

5. �ജി േകബി� വിലയിെല വ�ത�ാസം

    �വ��ി�് േവ�ി ൈവദ�തി വിഭാഗം ന�കിയ �.ജി േകബി� ഒ� മീ�റിന് 1235�പയാണ് ഇഷ� േനാ�ി�
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(ഇഷ�േനാ�്-നം.SI000721) േരഖെ���ിയി��ത്. എ�ാ�, എ�ിേമ�ി� 1305 �പയാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്.

SOC 16% അട�ം 812 �പ അധികം േച��ി��്.

ഇനം
എ�ിേമ�ി�

േച��ത്

ഇഷ� േനാ�ി�

ന�കിയത്
അധികം

�ജി േകബി�
10മീ.

1305/മീ.

10മീ.

1235/മീ.+Soc 16%
10x70 = 700+112

    േകാ�്  ഡാ�യി�  1058.50�പയാണ്  ഒ�  മീ��  �ജി  േകബിളിന്  വില  കണ�ാ�ിയി��ത്.  ൈവദ�തി

വിഭാഗ�ിന്,  2018-19  േകാ�്  ഡാ�യിെല  ഈ  �കയി�  10%  വെര  വ��നവ്  വ��ാ��താണ്  എ�്

െക.എസ്.ഇ.ആ�.സി പറ���്. 10% വ��നവ് വ��ിയാ� തെ��ം 1164 �പയാണ് ഒ� മീ�� േകബിളിന്

കണ�ാ�ാ��  �ക.  അധിക  �ക  കണ�ാ�ി  െചലവ്  �കയി�  വ��നവ്  വ��ിയതിന്  വിശദീകരണം

േചാദി�ി��െവ�ി�ം മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

        എ�ിേമ�ി� 10മീ�� നീള�ി� േകബി� ഇ�വാനാണ് തീ�മാനെമ��ി��ത്. എ�ാ�, 26മീ�� േകബി�

��് 382 �പ നിര�ി�ം, ടാ�/േകാ��ീ�് �തലം 8 മീ�� ��്, അഡീഷണ� േറ�് 172 �പ നിര�ി�ം, െമാ�ം

34 മീ�� ��് ത�ാറാ�ിയതാ�ം ബി�ി� േച��് �ക കണ�ാ�ിയി��്. 10 മീ�� േകബി� ഇ�വാ� 34 മീ��

��്  ത�ാറാ�ിയതിെ� ആവശ�കത വ��മാ�വാ� അേന�ഷണ�റി�്  ന�കിയി��. ��ത �ല�് �ടി

ജലഅേതാറി�ി�െട ൈപ�് ൈല� േപായി��തിനാ�, തകരാ�� ഭാഗം �റെ���ാ� ��ത� നീള�ി� ��്

എ�േ��ിവ� എ�ാണ് മ�പടി ലഭി�ത്. �ത�മായ �ലപരിേശാധന�െട അഭാവ�ം ദീ�ഘവീ�ണമി�ാ��ാണ്

ഇതി� നി�ം വ��മാ��ത്.

    എ�ിേമ�ി�, 2െ�യി�്  കി�്  ഉ�െ���ിയി�െ��ി�ം ഒ� െ�യി�്കി�്  മാ�മാണ് േ�ാറി� നി�ം ഇ��്

�കാരം  (നം.IN001641)  ആവശ�െ��ി��ത്.  ര�ാമെ�  െ�യി�്  കി�്  ന�കിയ  ഇഷ�  േനാ�്  ഫയലി�

ലഭ�മായി��ി�.  ഇഷ� േനാ�്,  േ�ാ�്  രജിസ�� എ�ിവ പരിേശാധന�്  ഹാജരാ�വാ� ആവശ�െ��്  ന�കിയ

�റി�ിന്  മ�പടി  ന�കിയതിേനാെടാ�ം  12.8.2020ന്  ര�്  െ�യി�്  കി�്  ഇഷ�  െച�തായ  ഇഷ�േനാ�്

(നം.SI000693) ഹാജരാ�ിയി��്. 12.8.20ന് േമയറി� നി�ം �വ��ി�് െക�ാേ�ഷ� �ണി�വാ�� ����

അ�മതി  േനടിയേത��  എ�താണ്  യാഥാ���ം.  െക�ാേ�ഷ�  ലഭി��തിന്  ��േപ  ആവശ�മായ  വ���

േ�ാറി� നി�ം ഇഷ� െച�തായി കണ�ാ�വാ� നി��ാഹമി�.

ഈ  �വ��ി�മായി  ബ�െ��്  െമ�ീരിയ�  േകാ�ിന്  9608/-�പ�െട  െചലവ്  അധികമാണ്  കാണി�ി��ത്.

വിശദമായി താെഴ േച���.

1. �ജി േകബി� 10മീ അധിക വില 700+112

2. ഒ� െ�യി�് കി�് വില + 16%soc 5542+887

3. ഒ� െ�യി�് കി�് �ാപി��- േലബ� + ജിഎസ് ടി 18% 2006 + 361

ആെക 9608/-

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

144 of 163 08/11/22, 2:17 pm



     6  മാസമായേ�ാേഴ�ം  3/2021�,  മഴ  �ലം  ഒ�  െ�യി�്  കി�്  േഫാ��ി  ആെയ�ം  അതിനാ�  5.3.2021ന്

വീ�െമാ� െ�യി�്  കി�്  ഇഷ� െച�ക�ം (ഇഷ� േനാ�്-SI001305)  ഗാര�ി  പിരീഡ്  ആയതിനാ� കരാ�കാര�

തെ� ���ി സൗജന�മായി െച�െവ�ം മ�പടി ന�കിയി��്. അതായത്, �വ��ി�് 6 മാസ�ിനകം െമാ�ം

3  െ�യി�്  കി�്  ഉപേയാഗി�ി��്.  േകാ�്  ഡാ�  �കാരം,  ഒ�  കിേലാമീ��  �ജി  േകബി� �ാപി��തിന്  2

െ�യി�്  േജായി�്  കി�ാണ്  ആവശ�മായി  വ��ത്.  ആയതിനാ�,  കരാ�കാരന്  ന�കിയ  (20034+3606)

23640�പയി�, ഒ� െ�യി�് കി�് അധികം ഉപേയാഗി�തിെ� വില�ം േലബ� ചാ��ം 7548/-�പ (2006+5542)

നിരാകരി��.  വിശദീകരണ�ിനായി  ന�കിയ  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  ന��  –  60/19.9.2022ന്  മ�പടി

ലഭി�ക��ായി�.

3-4   �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ി �ാപി�� - അപാകതക�

ഫയ�-ഇഡ��2-1501/18

    ഡിവിഷ� 12�, െച��ാവ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് േറാഡിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിന് 160 െകവിഎ

�ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി�വാ�  ആവശ�െ��്  ഡിവിഷ�  കൗ�സില�  9.3.18ന്  ക�്  ന�കിയി��.  ഇ-െട��

�ണി�ക�ം താ�  നിര�്  േക�ാ�്  െച� െമ.പവ�െട�്,  ���േ�രി  എ� �ാപന�ിന്  �വ��ി െച�ാ�

ഏ��ി�ക�ം െച�ി��്. 9,59,517 + ജിഎസ് ടി ആണ് �ാപനം േലബ� ചാ��ിന�ി� േക�ാ�് െച� �ക.

കൗ�സിലിെ� 139/28.5.19 ന�� തീ�മാന �കാരം പവ�െട�ിെ� െട�� സ�ീകരി� നടപടി, െട�� �ക, പരസ�

ഇന�ി� അ�വദി� 2999/-�പ എ�ിവ കൗ�സി� അംഗീകരി�. േകടായ 100 െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ി 160

െകവിഎ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി��തി�ം  250  മീ��,  11  െകവി  �ജി  േകബി�  ഇ��തി�മാണ്  െട��

�ണി�ി��ത്. കരാറി� ഒ�് വ� തീയതി േരഖെ���ിയി�ി�. 26.7.19ന് വ��് ഓ�ഡ� ന�കി.

ൈവദ�തി വിഭാഗം ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�് താെഴ േച���.

െമ�ീരിയ� േകാ�് 981768/-

േലബ� ചാ��് 819134/- + ജിഎസ് ടി

���വിഷ�

ചാ��്
81913/-

ആെക എ�ിേമ�്
1882815/- + ജി.എസ്. ടി ,േലബ�

ചാ��്

സാേ�തികാ�മതി ന�� - 205/18/18.5.18

എം.��് 2/2020 �കാരം അ�ിമ ബി� �ക താെഴ േച���.

െമ�ീരിയ� േകാ�് 750770.56/-
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േലബ� ചാ��് 592850.50/- (��� വിഷ� ചാ��് അട�ം)

െഫ�സി�് 20658.96/-

ഉ�െ�െട ആെക െചലവ് 13,64,280/-

തിരി�ട�ക��് േശഷം കരാ�കാരന് ന�കിയ േലബ� ചാ��് - 6,30,241/- (വൗ.നം.- 42/26.5.2020,

െച�് നം. 10221738).

അപാകതക�

1. 100 െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ിയതിന് 160 െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മ� മാ��തിെ� �ക െചലവഴി�.

100  െകവിഎ  �ാ�േ�ാ�മ�  മാ�ി  160  െകവിഎ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി��തി�ം  250  മീ��  �ജി  േകബി�

�ാപി��തി�മാണ് െട�� �ണി�ത്. എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയ�ം കരാ�കാരന് അ�ിമ ബി� ന�കിയ�ം 160

െകവിഎ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി�തിെ�  നിര�ിലാണ്.  ഇ��്  ന��.  21927/16.8.19�കാരം  160  െകവിഎ

�ാ�േ�ാ�മ� േ�ാറി� നി�ം ആവശ�െ��ി��. എ�ാ�, േ�ാറി� നി�ം 100 െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മറാണ് ഇഷ�

െച�ി��ത് (ഇഷ� േനാ�്  6606/17.8.19).  173812/-�പയാണ് വില േരഖെ���ിയി��ത്.  2018-19 െല േകാ�്

ഡാ�  അ�സരി�്  100  െകവിഎ  �ാ�േ�ാ�മറിന്  േരഖെ���ിയ  വില  155376.10/-�പയാണ്.  (അധികെ�ലവ്

കാണി�ത് - 18436/-)

    ഇല�ി�� എ�ിനീയ�െട െല�� പാഡി�, 3.9.2019 ന് ഇല�ി�� ഇ��െപ�േറ�ിേല�് അയ� ക�ി� 100

െക.വി.എ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി�തിെ�  ���ി  പരിേശാധി�്  എന�ൈജസ്  െച��തിന്  അ�മതി�ാണ്

അേപ�ി�ി��ത്.  ബി.എസ്.എ�.എ�.  കാര�ാലയ�ിേല�ം  100  െക.വി.എ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി�താ�ം

എന�ൈജസ്  െച��താ�ം  ക�യ�ി��്.  ഇല�ി��  ഇ��െപ�േറ�ി�  നി�ം  ലഭ�മായ  ബി5-13405/19

/EIR/9.10.19 ന�� ക�ി� േരഖെ���ിയ ഇ��േലഷെ� വിശദാംശ�� താെഴ േച���.

1.    100KVA transformer    -     (make-KEL,Sl no.76184)

2.     11KV UG Cable         -     250mtr.

3.     400A AB Switch        -     1 No.

4.     Earth Electrodes         –     5 No.

    ബി.എസ്.എ�.എ�. നി�� T-18/TMC/2004/19/3/11.10.19  ന�� ക�ി�ം 100  െക.വി.എ �ാ�േ�ാ�മ�

എന�ൈജസ് െച�ാ� അ�മതി�ായാണ് ക�് ന�കിയി��ത്. േമ�പറ� വ�തകളി� നി�ം 160 െക.വി.എ

അ�, മറി�് 100 െക.വി.എ �ാ�േ�ാ�മറാണ് �ാപി�ത് എ�് വ��മാണ്.

    എം.  ��്  നം.2/2020  �കാരം  160  െക.വി.എ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി�തിനാണ്  (േപജ്-4/ഇനം.10)  �ക

കണ�ാ�ിയി��ത്. 2018-19െല േകാ�് ഡാ� �കാരം 100 െക.വി.എ �ാ�േ�ാ�മ� �തിയതായി �ാപി�വാ�

െമ�ീരിയ� അട�ം ആവശ�മായ �ക 397700 �പയാെണ�ിരിെ�, െമ�ീരിയ� േ�ാറി� നി�ം ന�കിയതിന്
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േശഷ�ം,  െചലവഴി�  �ക  658128/-�പയാണ്.  അത്  മാ�മ�,  േവാ�േ�ജ്  �ാമം  പരിഹരി��തിന്  ��ത�

ഊ��ം �സരി�ി�ാ�� സംവിധാനെമാ���തിന് പകരം നിലവി��തിേന�ാ� �റ� േവാ�േ�ജ് �മത

ഉ� �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ിയത് വിേരാധാഭാസമാണ്.

2.െമ�ീരിയ� ചാ��് അധികം കാണി�ത്

     അ�ിമ ബി�ി� െമ�ീരിയ� ചാ��് അധിക െചലവ് കാണി�തിെ� ചില ഉദാഹരണ�� താെഴ േച���.

ഇനം (എ�ം) േകാ�് ഡാ� ബി� അധികം

�ാ�േ�ാ�മ� (1) (100െകവിഎ) 155376. 173812 18436

എ ബി സ�ി�്(1) 11155 12390 1235

ൈല�്നിംഗ് അറ�� (3) 474.50 701 226.50x3 =679.50

േകബി� എ�് കി�്(2) 2568 2775 207X2 =414

�.ജി േകബി� (235മീ) 1 1008 1235 227x235=53345

ആെക 74109.50/-

        േകാ�് ഡാ�യി� നി�ം വ�ത��മായി െമ�ീരിയ� േകാ�് നി�യി�വാ� വ�വ�യി�ാ�താണ്.  ഈ

�വ��ി�്  േകാ�്  ഡാ�ാ  നിര�ിേന�ാ�  74109.50�പ  അധികമാണ്  െമ�ീരിയലിെ�  െചലവ്

കണ�ാ�ിയി��ത്.

3. എം.��് പരിേശാധി�ി�ി�.

    െസ��  ll,  എം.��്  നം.2/2020െല  3  �ത�  5  വെര��  േപ�കളി�  �വ��ി�െട  അള�ക�

േരഖെ���ിയി��്.  എ�ാ�,  അള�ക�  േരഖെ���ിയത്  �മതലെ��വ�  ആ�ം  പരിേശാധി�്

സാ��െ���ിയതായി  ക�ി�.  26.7.19ന്  വ��്  ഓ�ഡ�  ന�കിയി��്.  പണി  എ�്  ���ിയാ�ിെയ�്

എം.��ി�  െച�്  െമഷ�  െച�േ�ാ�  േരഖെ��േ����്.  അ�ാം  േപജി�  ഇല�ി��  എ�ിനീയ�  ഒ�്

വ�ി�െ��ി�ം െച�് െമഷ� െച� തീയതി േരഖെ���ിയി�ി�.

4. �.ജി േകബി� �ാപി�തി� അധികെ�ലവ്.

    250  മീ��  �.ജി  േകബി�  �ാപി�വാനാണ്  െട��  െച�ി��ത്  എ�ി�ം  235  മീ��  േകബി�  മാ�മാണ്

�ാപി�ത്.  േ�ാറി�  നി�ം  ന�കിയ  267  മീ��  േകബിളി�  32  മീ��  േകബി�  േ�ാറിേല�്  തിരിെക

ന�കിയി��്. (റിേ�� വൗ�� നം.-DS000240/22.2.2020).

    2018-19 േകാ�് ഡാ�യി� െമ�ീരിയ� ഉ�െ�െട ഒ� കി.മീ�� േകബി� �ാപി�വാ� 1880 �പ മാ�മാണ്

ന�കാ��  �ക.  േകാ��േറഷ�  ൈവദ�തി  വിഭാഗം  കരാ�കാരന്  േകബി�  �ാപി�വാ�  ആവശ�മായ  എ�ാ

െമ�ീരിയ�ം ന�കിയി��തിനാ� േലബ� ഡാ�യി� േച�� ഇനം 929 �കാരം 326/മീ�� എ� നിര�ിലാണ് �ക

െകാ��ാ��ത്.  ഫയ�  �കാരം,  െമ�ീരിയ�  എ�ാം  തെ�  കരാ�കാരന്  ന�കിയതിന്  േശഷ�ം  2000  �പ

നിര�ിലാണ് േകബി� �ാപി�വാ� �ക െചലവഴി�ി��ത്. വിശദമായി താെഴ േച���.
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ന�കിയ �ക ന�കാ�� �ക    അധികം

235x2000=470000 235x326= 76610 3,93,390/-

5. എ��ിംഗ് ഇലേ�ാഡ് അധികം ഉപേയാഗി�.

    100  െക.വി.എ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി��തിന്  േകാ�്  ഡാ�  അ�സരി�്  ആവശ�മായത്  5  എ��ിംഗ്

ഇലേ�ാ�ക�  ആണ്.  എ�ാ�,  എം.��്  നം.  2/2020�  6  ഇലേ�ാ�ക�  �ാപി�തായി  േരഖെ���ി

കരാ�കാരന്  �ക  ന�കിയി��്.  ഇല�ി��  ഇ��െപ�േറ�ി�  നി�ം  ലഭി�  പരിേശാധനാ  റിേ�ാ��ി�ം  5

ഇലേ�ാ�ക� �ാപി�തായാണ് േരഖെ���ിയി��ത്. �ടാെത, ഒ� ഇലേ�ാഡ് �ാപി�വാ� 2018-19േലബ�

ഡാ�യിെല  ഇനം  157  �കാരം  1409�പയാണ്  ന�കാ��ത്.  അ�ിമ  ബി�  �കാരം  കരാ�കാരന്  2765�പ

നിര�ിലാണ്  6  ഇലേ�ാഡ്  �ാപി�വാ�  �ക  ന�കിയി��ത്.  ഈയിന�ി�ം  േലബ�  ചാ��്  9545  �പ

അധികെ�ലവ് വ�ി��്.

കരാ�കാരന്

ന�കിയ �ക

2018-19 േലബ� ഡാ� ഇനം 157

�കാരം ന�കാ�� �ക
അധികം

6x2765=16590 5x1409=7045 9545/-

6.േലബ� ചാ��് വ�ത�ാസം - (എം.��്-2/2020േപജ്-3)

എം.��് 2/2020 ന�കിയ �ക ന�കാ�� �ക അധികം

ഇനം 7 8222 7125 1097

ഇനം 8 7414 6072 1342

2439/-

     �കളി�  വിശദീകരി�  �കാരം  ആെക  4,05,374/-�പ (393390+9545+2439) േലബ�  ചാ��്  ഇന�ി�

കരാ�കാരന് അധികം ന�കിയി��്. അധിക �ക ന�കിയത് നിരാകരി��. 160െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മറിന് പകരം

100െകവിഎ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി�തിന്  ��ികരമായ  മ�പടി  ലഭി�ാ�  സാഹചര��ി�,  േലബ�  ചാ��്

ഇന�ി�  കരാ�കാരന്  ന�കിയ  6,30,241�പയി�  േശഷി�  2,24,867/-�പ  (405374-  630241)  തട��ി�

വ��.

3-5   േകാ�് ഡാ�യി� നി�ം വ�തിചലി�് ���ി�െട െചലവ് നി�യി�

ഇഡ��4 – 2228/19
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    അരണാ�കര, േതാ�ി��ല ജം�ഷനി� തകരാറിലായ 4 േപാ� ���� മാ�ി എ േപാ� ഉപേയാഗി�് 2 േപാ�

നി��ി��തി�ം അതി� 160 െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി��തി�ം േവ�ി ��് െക�ാേ�ഷനാണ് ലഭി�ത്.

അതി�, ഏ��ം �റവ് േക�ാ�് െച� സിജി േജാസ് എ� കരാ�കാരി�െട െക�ാേ�ഷനാണ് സ�ീകരി�ി��ത്.

    R&M-  50/19നം.  ഫയ�  �കാരം  16.4.19നാണ്  �ല  പരിേശാധന�്  േശഷം  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�വാ�

ആവശ�െ��ി��ത്.  4,15,104/-  �പ�ാണ്  ആദ�ം  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ിയത്.  ടിഎസ്-399/19/17.06.19  �കാരം

സാേ�തികാ�മതി  ന�കിയി��്.  100  െക.വി.എ  �ാ�േ�ാ�മ�  മാ�ി  �ാപി��തിനാണ്  എ�ിേമ�്

ഉ�ാ�ിയി��ത്. 160 െക.വി.എ �ാ�േ�ാ�മറാണ് �ാപി�ത് എ�് ഫയലി� കാ��. ആയതിന് റിൈവ�ഡ്

എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ിയതിെ�  തീയതി  ഫയലി�  ലഭ�മ�.  �തിയ  160  െക.വി.എ  �ാ�േ�ാ�മ�

�ാപി��േതാെടാ�ം  പഴയ  ��െ���  ഡി.പി  ����  മാ��  ���ി�ം  ഇേത  കരാ�കാരെന  തെ�

ഏ��ി�തായി ഫയലി� േരഖെ���ിയിരി��. പഴയ ഡി.പി ���� മാ�� ���ി�് മാ�മാണ് േമയ�െട

���� അ�വാദം ലഭി�ി��ത്. െചലവിെ� വിശദാംശ�� താെഴ േച���.

���ി

എ�ിേമ�്

ആെക
കരാ�കാരന് ന�കിയ�് (���വിഷ�

ചാ��് ഒഴിെക)േലബ� േകാ�്
െമ�ീരിയ�

േകാ�്

�ാ�േ�ാ�മ�

�ാപി��

123053/-

(68833+54220)
570830/- 693883/-

(42029+53359)x18%= 1,12,558/-

വൗ�� നം. 50/20.8.20,

െച�് നം. 10221854

അപാകതക�

1. ���ി നട�ാ��തിന് നടപടി�മ�� പാലി�ി�ി�.

    ��െ���  ഡി.പി  ����  അടിയ�ിരമായി  മാ�ണെമ�്  റിേ�ാ��്  ലഭി�ത�സരി�്  എ�ിേമ�്

ത�ാറാ��തിന് 16.04.19ന്  അസി��് എ�ിനീയ� നി�േ�ശം ന�കി. ആയത�സരി�്,  4,15,104/- �പ�ാണ്

ആദ�ം  എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ിയത്.  ടിഎസ്-399/19/17.6.19  �കാരം  സാേ�തികാ�മതി  ന�കിയി��്.

സാേ�തികാ�മതി ലഭി�തിന് േശഷമാണ് 27.09.19ന് ���� അ�മതി�് ഫയ� േമയ��് സമ��ി�ി��ത്. ഇത്

�മവി��മായ  നടപടിയാണ്.  Kerala  PWD  Manual  ഖ�ിക  1801.1.2  അ�സരി�്,  ഭരണാ�മതി  ലഭി�തിന്

േശഷമാണ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ക�ം സാേ�തികാ�മതി േന�ക�ം േവ�ത്.

    െതാ���  തീയതിയിെല  കൗ�സിലി�  തെ�  ഭരണാ�മതി�ായി  ഫയ�  സമ��ി�ണെമ�്  േമയ�െട

നി�േ�ശ��ായി��.  അ�ര�ി�  ഫയ�  സമ��ി�കേയാ  അ�മതി  േന�കേയാ  െച�ി�ി�.  പി�ീട്,

12.10.2019ന് �ീമതി സിജി േജാസിന് വ��് ഓ�ഡ� ന�കി. േതാ�ി��ല ജം�ഷനി� ��െ���് തകരാറിലായ

4 േപാ� ���� മാ�ി, എ-േപാ� ഉപേയാഗി�് 2േപാ� നി��ി�് �ാ�േ�ാ�മ� അതിേല�് ഷി�് െച�� ���ി

നട�വാനാണ് വ��് ഓ�ഡ� ന�കിയി��ത്. എ�ാ�, ഡി.പി മാ��േതാെടാ�ം തകരാറി�ാ� �ാ�േ�ാ�മ�ം
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മാ�ി �ാപി�.

അടിയ�ിര  ���ി എ� നിലയി� േമയറി� നി�ം ���� അ�വാദം  േന�ക�ം ഒ� മാസ�ിനകം ���ി

���ീകരി�വാ� ആവശ�െ�� െകാ�മാണ് വ��് ഓ�ഡ� ന�കിയി��ത്.  എ�ാ�, ���ി ���ീകരി�്

ഇല�ി�� എ�ിനീയ� െച�് െമഷ�െമ�് നട�ിയത് 23.7.2020നാണ്. അതായത്, വ��് ഓ�ഡ� ന�ി 9 മാസ�ം

9 ദിവസ�ം കഴി�ാണ് ���ി ���ീകരി�ത് എ�ാണ് ഫയലി� നി�ം മന�ിലാ��ത്.

    അസി��്  എ�ിനീയ�െട  അഭി�ായ�ി�  ടി  ���ി  ഒ�  ദിവസം  െകാ�്  വളെര  �ത�തേയാെട  െച�

തീ�േ�� ���ിയാെണ�ം, അ�ാ� പ�ം ഏഴ് �ാ�േ�ാ�മറിെ� പരിധിയി� സൈ� ഇ�റ�ഷ� ഉ�ാകാം

എ�ം  േനാ�്  ഫയലി�  റിേ�ാ��്  െച�ി��്.  എ�ാ�,  ഇ�ര�ി�  സമയബ�ിതമായി  ���ി  െച�ാ�

�ാവീണ��ം സാേ�തിക ൈവദ�ധ���� ജീവന�ാ� ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� ഇ� എ�ം െട�� വഴി കരാ�കാരെന

���ി  ഏ��ി�വാ�ം  അസി��്  എ�ിനീയ�  അഭി�ായെ��ി��്.  ൈവദ����  കരാ�കാരെന  ���ി

ഏ��ി�ി�ം ���ി ���ിയാ�വാ� എം.��് �കാരം, വ��് ഓ�ഡ� ന�കി ഒ�ത് മാസം കഴി� എ�ത്

�േത�കം ��ാവ�മാണ്. പണി ���ീകരി�വാ� ൈവകിയതിെ� കാരണെമാ�ം കരാ�കാര� ന�കി കാ��ി�.

ഫയലി� മ�് വിശദീകരണ�െളാ�ം തെ� േരഖെ���ിയി�മി�. ���ി ൈവകി�ി�തിന് കരാ�കാരനി� നി�ം

നിയമാ��തം  പിഴ  ഈടാേ��താണ്.  ���ി�െട  കാലതാമസം  വ��ിയ  േവാ�േ�ജ്  �ാമ�ാ�

ഉപേഭാ�ാ���് ��ി��ക� േനരിേ�ാ എ�ത് സംബ�ി�് ൈവദ�തി വിഭാഗം പരിേശാധി�തായി കാ��ി�.

        23.7.2020ന് െച�് െമഷ�െമ�് െച�് ബി� ��് ത�ാറാ��തിന് ര�് മാസം ��പ്, 16.5.2020ന് തെ�,

���� അ�മതി  സാ�കരി��തി�ം,  ടി  ���ി�െട  റിൈവസ്  െച� എ�ിേമ�്  �കയായ 6,93,883/-  �പ�്

ഭരണാ�മതി ലഭി��, �റവ്  �ക േക�ാ�്  െച� സിജി േജാസിന്  കരാ� ഏ�ി�്  വ��് ഓ�ഡ� ന�കിയ നടപടി

സാ�കരി��, പണി ���ീകരി� കരാ�കാരന് േലബ� േകാ�് �ക 1,12,558/-�പ നിയമാ��തം അ�വദി��

എ�ിവ�െ��ാം  �ടി  കൗ�സിലി�  ഒ�  അജ�  വ�ക�ം  55/16.5.2020ന��  കൗ�സി�  തീ�മാനം  വഴി

അജ� ���മാ�ം അംഗീകരി�ക�ം െച�. ��െ��� ഡി.പി ���� മാ�� ���ി�് മാ�മാണ് േമയറി�

നി�ം ���� അ�മതി ലഭി�ി��ത്. തകരാറി�ാ� 250 െക.വി.എ �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ി 160 െക.വി.എ�െട �തിയ

�ാ�േ�ാ�മ� �ാപി�വാ��ായ സാഹചര�ം എെ��് ഫയലി� വ��മാ�ിയി�ി�. ഇ��് നം.17226/24.10.19

�കാരം  2,16,963  �പ�െട  160  െക.വി.എ  �ാ�േ�ാ�മറാണ്  സൈ�  െച�ി��ത്.  2018-19െല  േകാ�്  ഡാ�

�കാരം  ഒ� �തിയ 160  െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി��തിന്  519200/-  �പയാണ്  െചലവ്  വ��ത്.  ഈ

���ിയി� ഡി.പി മാ�ി �തിയ �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി��തിന് െമ�ീരിയ� േകാ�് അട�ം ആെക 6,93,883/-

�പ  െചലവഴി�തായി  കാ��.  േമ�പറ�  അപാകതക��്  വിശദീകരണം  ലഭ�മാ�വാ�  ന�കിയ

അേന�ഷണ�റി�ിന് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�

2. ഇ��് ഇ�ാെത േ�ാറി� നി�ം ന�കിയ ഉപകരണ��

ഇനം �ക േകാ�് ഡാ�യിെല �ക

DTR Box 1 Rs.13910/- 2162.60
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    എ�ിേമ�ി�  ഉ�െ�ടാ�  ഉപകരണ��  ഇ��്  ന�കാെത  തെ�  േ�ാറി�  നി�ം  ഇഷ�  െച�തിന്

വിശദീകരണം ലഭി�ി�. േകാ�് ഡാ� അ�സരി�് ഒ� DTR Boxന് വില 2162.60 �പ മാ�മാണ്. ഇഷ� േനാ�ി�

േച��ി�� �ക 13910 �പയാണ്. 11747.40 �പ�െട െചലവ് അധികമാണ് കാണി�ി��ത്.

    ���ി�് ആവശ�മായ ഉപകരണ�� ഏെതാെ� എ�് എ�ിേമ�ി� ഉ�െ���ക�ം, അത�സരി�് എ.ഇ

േ�ാറിേല�്  ഇ��്  െകാ��്  വ���  വാ�ി�ക�ം,  േ�ാറി�  നി�ം  സൈ�  െച�വ�െട  സൈ�  േനാ�്

ന��ക�മാണ് െചേ��ത്. എ�ാ� ഫയലി� �ത�മായ വിവര�� ലഭ�മാ�ിയി�ി�.

3. തകരാറി�ാ� �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ി �ാപി�.

    േതാ�ി��ല �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി�ി�� ഡി.പി�െട ��െ��� 4േപാ� ���� മാ�ി, എ േപാ� ഉപേയാഗി�്

�തിയ ഡി.പി �ാപി�്, �ാ�േ�ാ�മ� ആയതിേല�് �ന�ാപി�് എന�ൈജസ് െച�� �വ��ി�ാണ് െട��

�ണി�ി��ത്. അടിയ�ിരമായി ���ി നടേ�� സാഹചര�ം ഉ�തിനാ� േമയറി� നി�ം ���� അ�മതി

വാ�ിയാണ്  ���ി�െട  �ാരംഭ  നടപടിക�  ആരംഭി�ി��ത്.  എ�ാ�,  16.04.19ന്  അസി��്  എ�ിനീയ�,

�ല  പരിേശാധന�്  േശഷം  നാല്  മാസം  കഴി�്,  െസ�ംബ�  2019ലാണ്  േമയറി�  നി�ം  ����  അ�മതി

േനടിയത്. 12.10.2019നാണ് സിജി േജാസ് എ�വ��് വ��് ഓ�ഡ� ന�കി. െക.എ.അഭിലാഷ്, അനസ്.എം.എ,

സിജി േജാസ് എ�ിവരാണ് െകാേ�ഷ� സമ��ി� കരാ�കാ�. ഇവ�െട ൈലസ�സ്, �ാപന�ിെ� വിവര��,

ജി.എസ്.ടി ന�� എ�ിവ െക�ാേ�ഷേനാെടാ�ം ഫയലി� ലഭ�മ�. ഏ��ം �റവ് �ക േക�ാ�് െച� സിജി േജാസ്

എ�വ��ാണ്  ���ി ഏ��ി�ിരി��ത്.  ഇവ�െട ൈലസ�സ്,  �ാപന�ിെ� വിശദാംശ�� ജി.എസ്.ടി

ന�� എ�ിവ�ം െക�ാേ�ഷേനാെടാ�ം സമ��ി�ി�ി�. ആയത് പരിേശാധന�് ലഭ�മാേ��താണ് എ�് 43/20-21

/06.09.22 ന�റായി അേന�ഷണ�റി�് ന�കിെയ�ി�ം േരഖക� ന��ക��ായി�.

    െകാേ�ഷ� �ണി�േ�ാ� േകടായ ഡി.പി മാ�ി നിലവി�� �ാ�േ�ാ�മ� അവിെട തെ� �ന:�ാപി��

���ി  മാ�മാണ്  ഉ�െ���ിയി��ത്.  എ�ാ�,  ��െ���  ഡി.പി  മാ��േതാെടാ�ം  250  െക.വി.എ

�ാ�േ�ാ�മ�  മാ�ി  േ�ാറി�  വ�ക�ം  േ�ാറി�  നി�ം  �തിയ  160  െക.വി.എ  �ാ�േ�ാ�മ�  െകാ�  വ�്

�ാപി�ക�ം െച�ി��്.  േ�ാറിേല�്  മാ�ിയ പഴയ �ാ�േ�ാ�മ� അേ� ദിവസം തെ� േ�ാ�്  രജി�റി�

ഉ�െ���ിയി��്. ആയത് good condition എ�് േരഖെ���ിയി���്. �വ��ന�മമായി�� 250 െക.വി.എ

�ാ�േ�ാ�മ� മാ�ിയത് എ�ിനായി�� എ�തിന് വിശദീകരണം േചാദി�തി�ം മ�പടി ലഭി�ി�. വൗ�� �കാരം

�തിയ �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ി വ��തിനായി 53,358.92 �പ െചലവഴി�തായി കാ��. പഴയ �ാ�േ�ാ�മ� തെ�

�ന�ാപി�് എന�ൈജസ് െച�ി�െ��ി� ഈ െചലവ് ഒഴിവാ�ാമായി��.

4. േലബ� ഡാ� അ�സരി�് ന�കാ�� �കക�

ഇനം വിവരണം �ക

318

renewal of damaged Transformer and DP structure with

new A type Transformer DP and re-erecting all acessories

and transformer (excluding renewal of pipe earthing)

21368/-
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726
transporting poles by hired vehicles to a distance upto 5km

and carrying upto 4 poles excluding loading& unloading
1334/-

728

transporting Transformer by hired vehicle to a distance

upto 5km and upto 2 nos of 63 to 250KVA Transformers

/RMUs

1334/-

TOTAL+GST 24036+18%

എം.��ി� കണ�ാ�ിയ �ക

എം ��് �കാരം കണ�ാ�ിയ �കക�

പഴയ �ാ�േ�ാ�മ� മാ��തിന് എം��് നം.6
(േപജ് 21-27, ഇനം1-21) – 42028.70/-

160െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി��തിന്

എം��് നം.6 (ഇനം 22-40)
- 53358.92/-

ആെക+ ജി.എസ്.ടി - 95388+18%

ഈ ���ി� മാ�ം 84195/- �പയാണ് (112558-28363) കരാ�കാരന് ��ത� ന�കിയി��ത്.

5. അനാവശ� െചല�ക�

    2018-19  േകാ�്  ഡാ�യി�  (അന��-64),  �തിയ  160  െക.വി.എ  �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി��തിന്  �ി�്

നി��ാണം  (38978.96),  െഫ�സിംഗ്  (49334.40)  എ�ിവ  ഉ�െ�െട  െമാ�ം  519200  �പയാണ്  െചലവ്

വ�ി��ത്. എ�ാ�, പഴയ �ാ�േ�ാ�മ� �ന:�ാപി�� �വ��ിയി� �ി�് നി��ാണം, െഫ�സിംഗ് എ�ിവ

ഉ�െ��േ�� ആവശ�ം വ��ി�. ഇതിനായി േകാ�് ഡാ�യി� നി�യി� (38978.96+49334.40) - 88314/- �പ

ഒഴിവാ�ാ�� െചലവായി��. അത്  ഒഴിവാ�ിയാ�,  �ാ�േ�ാ�മ�െട  വില��െ�െട 4,30,886/-  ആണ്  േകാ�്

ഡാ�യി� കണ�ാ�ാ�� െചലവ്.  എം.��് �കാരം പഴയ ഡി.പി ���� മാ��തിന് വ� 42028.70/- �പ

െചലവ് ഉ�െ�െട ഈ ���ി�് പരമാവധി വരാ�� െചലവ് 4,72,915/- (430886 + 42028.70) �പയാണ്. അേത

സമയം ഫയ� �കാരം വ�ി��ത് 6,93,883/- �പയാണ്.

താെഴ േച��� �കക� ഓഡി�് അംഗീകരി��ി�.

�തിയ �ാ�േ�ാ�മ� 160 KVA വില - 216963

�ി�് നി��ാണം - 38978.96

െഫ�സിംഗ് - 49334.40

പഴയ �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ി �തിയത് �ാപി�തിന്
േലബ� ചാ��് അധികെ�ലവ്

- 84195

ആെക - 389471.36

    കരാ�കാരെ�  അംഗീ�ത ൈലസ�സ്  സമ��ി�കേയാ,  എ�ിേമ�ി�  ഉ�െ�ടാ� �വ��ന�മമായി��

�ാ�േ�ാ�മ�  മാ�ി  �ാപി�  ���ി�്  മതിയായ  കാരണം  വിശദമാ�കേയാ  43/20-21/06.09.22  ന��

അേന�ഷണ�റി�ിന്  �ത�മായ  മ�പടി  ലഭ�മാ�കേയാ  െച�ാ�  സാഹചര��ി�,  ���ി�ായി
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�മ�കാരമ�ാെത െചലവഴി� 389471.36 �പ ഓഡി�് നിരാകരി��.

3-6   ഓഫീസ് ൈവദ�തീകരണ ���ി -സ��ാ� നിയമവ�വ�ക� അ�വ��ി��ി�

ഫയ� നം.E5-6599/18 Vol.II, MB No.12

വൗ�� നം.47/12.11.2020

�ക-Rs.3,97,027. (െച�് നം.10222006/12.11.2020)

ഓഫീസ് നവീകരണം എ� ���ി�െട ഫയ� പരിേശാധി�തി� നി�ം താെഴ െകാ��ി�� വിഷയ�ളി��

മ�പടി/വിശദീകരണം  ന�േക�താെണ�ാവശ�െ��്  ഓഡി�്  എ�ക�യറി  (നം.92/15.10.2022)  ന�കിയി��

െവ�ി�ം മ�പടി ലഭി�ക��ായി�. അപാകതക� താെഴ േച���.

1.  G.O.(P)No.375/15/Fin  Dt.24.08.2015  �കാരം  2015  െസ��ംബ�  മാസം  �ത�  വിവിധ  എ�ിനിയറി�്

വ��ക�  NIC  വികസി�ി�  Project  Information  and  Cost  Estimation  (PRICE)  േസാ�്െവയ�  ഉപേയാഗി�്

മരാമ�്  ���ിക�െട  എ�ിേമ�ക�  ത�ാറാേ��താെണ�്  നി��ഷി�ി��്.  ഈ  ���ി�െട  എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ലി� സ��ാ� നി�േ�ശം അ�വ��ി�ി�ി�.

2.  ���ി�െട എ�ിേമ�ി� DSR 2016 �കാര�� ഇന��� �റെമ ‘Market  Value’  എ�്  േരഖെ���ിയ

ഇന��ം ഉ�െ���ിയി��്. ഓേരാ തരം ���ിയി�ം ഉപേയാഗിേ�� സാധന സാമ�ിക�െട �ണനിലവാരം,

അളവ്,  ���ി നടേ�� രീതി,  ആവശ�മായ െതാഴിലാളിക� എ�ിവ സംബ�ി� വിശദമായ പഠനം  നട�ി

ത�ാറാ�ിയ  സമ�  േരഖയാണ്  ഡാ�ാ  ��്.  ഡാ�ാ  ��ി�  പരാമ�ശി�ാ��ം  �ാേദശികമായി  ലഭ�മായ

സാമ�ിക� ഉപേയാഗി�� ���ി ഇന�� ഉ�െ��േ���െ��ി� Observed data ത�ാറാ�ി അംഗീകാരം

േനടി  എ�ിേമ�ി�  ഉ�െ���ാ��താണ്.  എ�ാ�  ഇ�ര�ി��  നടപടി�മം  ഈ  ���ി�െട  ഫയ�

പരിേശാധി�തി� നി�ം കാണാനായി�.

3.  ���ി�െട  ബി�  (വൗ��  നം.  47/12.11.2020)  �കാരം  works  contract-േ���  GST,  18%  നിര�ി�

കണ�ാ�ി 3,97027/- �പ കരാ�കാരന് ന�കിയി��്. എ�ാ�, േക� ജിഎസ്.ടി േനാ�ിഫിേ�ഷ� നം.24/2017

/21.9.17 �കാരം ആ കാലയളവിെല യഥാ�� നിര�് 12% ആെണ�ിരിെ� കരാ�കാരന് ന�ാ�� �ക 376840/-

�പയാണ്. 20,187 �പ അധികമായി കരാ�കാരന് ന�കിയി��്. അധിക �ക ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�നി�

നി�ം  ഈടാ�ി  നഗരസഭാ  ഫ�ി�  അടവാേ��താണ്.  മരാമ�്  ���ികളി�  സ��ാരിെ�  നി�േ�ശ��

അ�വ��ി�ാ� ��ിേ��താണ്.

3-7   ��� േ�രി ഫീഡ�- സമാ�രമായി 11KV �ജി േകബി� േലയിംഗ് �വ��ി-അധികെ�ലവ്
അംഗീകരി��ി�

ഫയ� ന��    -    ഇഡ��4-9486/14    

വൗ�� ന��    - 23/1.03.2017, 29/12.08.2020

ആെക എ�ിേമ�് –32,23,640/-(െമ�ീരിയ� േകാ�് അട�ം)                    
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േലബ�ഭാഗം എ�ിേമ�് െചലവ് െച�് ന��

11,00,000/- 5,33,500/- (െച�്നം-769969/1.03.2017)

5,28,478/- (െച�്നം10221838/12.08.2020)

11,00,000/- 10,61978/-�പ

എം.��് ന��-    288A

കരാ� �ാപനം-    എ.വി.ആ� �ി�ിംഗ് േകാ��ാേ��് ആ�് േ�േഡ�്

2014-15 വ�ഷം െക.എസ്.ഇ.ആ�.സി � ��പാെക സമ��ി� പ�തിയാണിത്. ര�് ഭാഗ�ളായാണ് ഈ ���ി

െച�ി��ത്.  2020-2021  വ�ഷം  HDD  ഉപേയാഗി�്  275മീ��,  3x300mm2  11  KV  XLPE  �.ജി  േകബി�

�ാപി��തി�� ���ി�െട േലബ�ബി� �കാരം 275മീ�� േകബി� �ാപി��തിന് 2000/- �പ നിര�ി�

(275x2000) 5,50,000/- �പ (ജി.എസ്.�ി�ം, െസ�ം ഉ�െ�െട) ന�ിയതായി കാ��. എ�ാ�, ��ത ���ി��്

2018-19 േകാ�് ഡാ�യിെല േലബ� പാ��ി� 1 കി.മീ�� േകബി� �ാപി�വാ� 560541.30/- �പയാണ് നിര�്.

ഇ��കാരം  275  മീ��  �ാപി�വാ�  ന�ാ��  �ക  (275x560.54)  1,54,148.85/-  �പയാണ്.  3,95,851/-�പ

(550000-154148.85)  അധികം  ന�കിയതായി  കാ��.  െക.എസ്.ഇ.ആ�.സി  അംഗീകരി�  േകാ�്  ഡാ�

നിര�ിേന�ാ�  അധികം  �ക  െചലവ്  െച�ത്  ഓഡി�ിന്  അംഗീകരി�വാ�  നി��ാഹമി�.  േമ�  വിഷയം

സംബ�ി�് ന�ിയ ഓഡി�് എ�ക�യറി�് (93/2021/15.10.2022) മ�പടി ലഭ�മാ�ാ� സാഹചര��ി� അധികം

ന�കിയ 3,95,851/- �പ�െട െചലവ് നിരാകരി��.

ഭാഗം -4
െപാ� വിവര��ം ഓഡി�്  �ത�വേലാകന�ം

4-1   ജി.പി.എഫ് അെ�ൗ�്

വരവ് (2020-21) ൈവദ�തി വിഭാഗം ലഭ�മാ�ിയ കണ�ക� �കാരം

(എ) ജീവന�ാരി� നി�ം പിരി�ത് - 86,38,468.00

(ബി)
നഗരകാര� ഡയറ�റി� നി�ം

ലഭി� �ക
- 2,00,00,000.00

(സി) പലിശ - 5,71,633.00

ആെക – 2,92,10,101.00

െചലവ്

(എ)
ജീവന�ാരി� നി�ം പിരി� �ക (സി.പി.എഫി�

അട�ത്) –
86,38,468.00

(ബി)
നഗരകാര� ഡയറ�റി� നി�ം ലഭി� �ക

- 2,13,31,977.00
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ജീവന�ാ��് വാ� ന�കിയത്

ആെക - 2,99,70,445.00

II. പി.എഫ്. ക�ാഷ് ��് �കാരം

��ിരി�് - 76,91,695.00

പലിശ - 5,71,633.00

വരവ് (നഗരകാര� ഡയറ��

അ�വദി�ത്)
- 2,00,00,000.00

ആെക - 2,82,63,328.00

പി.എഫ്. രജി�� �കാരം ജീവന

�ാ��് വാ�യാ�ം പി.എഫ്. േ�ാസ് െച�ം ന�കിയ

�ക

- 2,13,31,977.00

ജി.ഒ(പി)51/2018/ഫി� തീ.28.03.2018�കാരം

സ��ാരിേല�് ൈകമാറിയ �ക
- 2,22,35,864.00

27.03.21�കാരം സ��ാരിേല�് ൈകമാറിയ �ക - 68,31,351.00

26.03.2022�കാരം സ��ാരിേല�് ൈകമാറിയ �ക - 1,98,53,111.00

പാ�് ���കാരം (ടി.പി.എ. 171)

േ�ാസിംഗ് ബാല�സ്
- 1,00,000.00

4-2   �ിരനിേ�പ��

�ിരനിേ�പ രജി�� �കാരം ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷാവസാന��ളള �ിരനിേ�പ�ിെ� വിവരം താെഴ

േച���.

2020-2021 – 45,98,99,719.00

    2019-2020 വ�ഷെ� റിേ�ാ��്  �കാരം �ിരനിേ�പ �ക 55,13,69,090 �പയാണ്. 2020-2021വ�ഷെ�

�ിരനി�പ�ക�മായി 9,14,69,371 �പ�െട �റവ് കാ��.വിശദവിവരം ഖ�ിക 1-42� േച��ി��്.

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

    2020-21 േക�-സം�ാന സ��ാ�കളിേല�ം മ� വിവിധ �ാപന�ളിേല�ം ഒ��വാനായി പിരി�ി�ളള�ം

ഒ��വാ� ബാ�ി നി����മായ �കക�െട വിശദവിവരം താെഴ േച���.

2020-21

ഇനം ��ിരി�്
ത�ാ�ി�

പിരി� �ക
ആെക

ത�ാ�ി�

ഒ��ിയ

വ�ഷാവസാനം

ഒ��വാ�
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�ക
ബാ�ി�ളള

�ക

ആദായനി�തി 27987 3139568 3167555 3137778 29777

നി��ാണ

െതാഴിലാളി

േ�മനിധിവിഹിതം

12200 194293 206493 190986 15507

േസവനനി�തി 134419.34 2272340.66 2406760 2230671 176089

    ആദായനി�തി,നി��ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധിവിഹിതം എ�ിവ�െട ��ിരി�് സാ��ിക വ�ഷെ� ഓഡി�്

റിേ�ാ��മായി  െപാ��െ���ി�.  േസവനനി�തി  സംബ�ി�  വിവര��  വാ�ഷികകണ�ി�

ഉ�െ���ിയി�ി�.വ�ഷാവസാനം  ഒ��വാ�  ബാ�ി�ളള  �ക�െട  വിവര��  വാ�ഷികകണ�മായി

െപാ��െ���ി�. ൈവദ�തി വിഭാഗ�ി� നി�ം ലഭ�മാ�ിയ വിവര�ളാണ് ഖ�ികയി� േച��ിരി��ത്.

4-4   ഓഡി�് റി�വറി

- ഇ� -

4-5   ഓഡി�് ചാ��്

    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

(എ)    സം�ി� വിവരം

ഓഡി�് വ�ഷെ� ആെക വരവ് – 1446093194.14

ഓഡി�് വ�ഷെ� ആെക െചലവ് - 1380188475.27

വരവിന�ളി�ളള ന�ം - 15967

െചലവിന�ളി�ളള ന�ം/ഓഡി�ി� അംഗീകരി�ാ�

�ക
- 1647041.36

ഓഡി�ി� തട�െ���ിയ �ക - 7707784

(ബി) േകാ��േറഷ� ഫ�ി��ായ വ��മായ ന��ിെ� വിവരം

ഖ�ിക
ന��

ന�മായ �ക
ഉ�രവാദിയായ ആ�െട േപ�ം

ഉേദ�ാഗേ��ംവരവ്
ന�ം

െചലവ്
ന�ം
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2-1 15967
�ീ.ഷ��ഖ�.സി,

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

3-1 12629

57 �പ – �ീ.വി����.െക .

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

940 �പ-�ീ.ഷ��ഖ�.സി,

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

11632 �പ-�ീ.വി�.സി.���� ,
െസ��റി

3-2 415981
�ീ.വി����.െക .

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

3-3 7548
�ീ.വി����.െക .

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

3-4 405374 �ീ.വി�.സി.���� , െസ��റി

3-5 389471.36
�ീ.വി����.െക .

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

     3-6 20187
�ീ.വി����.െക .

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

    3-7 395851
�ീ.വി����.െക .

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്

15967 1647041.36

(സി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�, മ� �ാപന��എ�ിവ��ായ ന��ിെ� വിവരം.

– ഇ� -

(ഡി)ന�ം തി�െ���ാ� ��ത� അേന�ഷണം ആവശ��� ഖ�ികക�

ഖ�ിക 1-46, 1-53.

(ഇ) തട�െ���ിയ െചലവ് �ക�െട വിശദാംശ��

ഖ�ിക
ന��

�ക ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം

1-24 79450 �ീ.ഷ��ഖ�.സി, അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

1-31 1481900

740950 �പ-�ീ.ഷ��ഖ�.സി,

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

740950 �പ-�ീ.വി����.െക .,

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

1-32 889935 �ീ.വി����.െക., അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)
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1-37 76144 �ീ.വി����.െക., അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

1-40 12743 �ീ.വി����.െക .,അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

1-41 526181 �ീ.വി����.െക ., അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

1-42 3098160

170165�പ-�ീ.േജാേമാ� സി.െജ., അസി��് െസ��റി (ഇ�-

ചാ�ജ്)

162235�പ-�ീ.വി�.സി.����, െസ��റി

438878�പ-�ീ.ഷ��ഖ�.സി., അസി��് െസ��റി (ഇ�-

ചാ�ജ്)

2326882�പ-�ീ.വി����.െക .,

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

1-43 717800

399314�പ-�ീ.േജാേമാ�. സി.െജ,

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

7965�പ-�ീ.ഷ��ഖ�.സി., അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

310521�പ -�ീ.വി����.െക.,

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

1-44 574745 �ീ.വി����.െക., അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

1-51 224867 �ീ.വി�.സി.����, െസ��റി

1-53 25859 �ീ.വി����.െക., അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

7707784

(എഫ്) നിരാകരി� �ക�െട വിശദാംശ��

ഖ�ിക ന�� �ക ഉ�രവാദിയായ ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം

3-1 12629

57 �പ-�ീ.വി����.െക .

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്

940 �പ-�ീ.ഷ��ഖ�.സി,

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

11632 �പ-�ീ.വി�.സി.���� , െസ��റി

3-2 415981 �ീ.വി����.െക., അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

3-3 7548 �ീ.വി����.െക .അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

3-4 405374 �ീ.വി�.സി.���� , െസ��റി

3-5 389471.36 �ീ.വി����.െക .അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

3-6 20187 �ീ.വി����.െക .അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)
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3-7 395851 �ീ.വി����.െക .അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

(ജി) േമ� �തിപാദി�ിരി�� ന��ിന്/തട��ിന് ഉ�രവാദികളായവ�െട േപ�ം �ിരേമ�വിലാസ�ം

ഖ�ിക േപര് േമ�വിലാസം

ന�ം

2-1
�ീ.ഷ��ഖ�.സി,

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)
സൗഭാഗ�, അ���കാവ് േറാഡ്,

കണിമംഗലം, ���

3-1

�ീ.വി����.െക .

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്

മാധവം, ൈ�ൈല�,
ഐറീസ് ഗാ�ഡ� വി�ാസ്, അവന�

േറാഡ്, ���

�ീ.ഷ��ഖ�.സി,

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)
സൗഭാഗ�, അ���കാവ് േറാഡ്,

കണിമംഗലം, ���

�ീ.വി�.സി.���� , െസ��റി
ചീനീ�ഴിയി� ഹൗസ്, അേശാക�രം,

േറാസ് ഗാ�ഡ�സ് ഫ�് ൈല�
ആ�വ

3-2
3-3
3-5
3-6
3-7

�ീ.വി����.െക.,
അസി��് െസ��റി

(ഇ�-ചാ�ജ്)

മാധവം, ൈ�ൈല�,
ഐറീസ് ഗാ�ഡ� വി�ാസ്, അവന�

േറാഡ്, ���

3-4 �ീ.വി�.സി.����, െസ��റി

ചീനീ�ഴിയി� ഹൗസ്,
അേശാക�രം,േറാസ് ഗാ�ഡ�സ് ഫ�്

ൈല�
ആ�വ

തട�െ���ിയത്

1-24
�ീ.ഷ��ഖ�.സി,

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)
സൗഭാഗ�, അ���കാവ് േറാഡ്,

കണിമംഗലം, ���

1-31

�ീ.ഷ��ഖ�.സി,

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)
സൗഭാഗ�, അ���കാവ് േറാഡ്,

കണിമംഗലം, ���

�ീ.വി����.െക.,

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്

മാധവം, ൈ�ൈല�,
ഐറീസ് ഗാ�ഡ� വി�ാസ്, അവന�

േറാഡ്, ���

1-32,
1-37,
1-40,
1-41
1-44
1-53

�ീ.വി����.െക.,

അസി��് െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)

മാധവം, ൈ�ൈല�,
ഐറീസ് ഗാ�ഡ� വി�ാസ്, അവന�

േറാഡ്, ���

1-42

�ീ.വി����.െക., അസി��്
െസ��റി

(ഇ�-ചാ�ജ്)

മാധവം, ൈ�ൈല�,
ഐറീസ് ഗാ�ഡ� വി�ാസ്, അവന�

േറാഡ്, ���

�ീ.േജാേമാ�. സി.െജ., അസി��് െച�േ�രി ഹൗസ്, ���ംകര, ഒ��ര
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െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്) പി.ഒ., ���

�ീ.വി�.സി.����, െസ��റി
ചീനീ�ഴിയി� ഹൗസ്, അേശാക�രം,

േറാസ് ഗാ�ഡ�സ് ഫ�് ൈല�
ആ�വ

�ീ.ഷ��ഖ�.സി, അസി��് െസ��റി

(ഇ�-ചാ�ജ്)
സൗഭാഗ�, അ���കാവ് േറാഡ്,

കണിമംഗലം, ���

1-43

�ീ.വി����.െക., അസി��്
െസ��റി

(ഇ�-ചാ�ജ്)

മാധവം, ൈ�ൈല�,
ഐറീസ് ഗാ�ഡ� വി�ാസ്, അവന�

േറാഡ്, ���

�ീ.േജാേമാ�. സി.െജ., അസി��്

െസ��റി (ഇ�-ചാ�ജ്)
െച�േ�രി ഹൗസ്, ���ംകര, ഒ��ര

പി.ഒ., ���

�ീ.ഷ��ഖ�.സി-അസി��് െസ��റി

(ഇ�-ചാ�ജ്)
സൗഭാഗ�, അ���കാവ് േറാഡ്,

കണിമംഗലം, ���

1-51 �ീ.വി�.സി.����, െസ��റി
ചീനീ�ഴിയി� ഹൗസ്, അേശാക�രം,

േറാസ് ഗാ�ഡ�സ് ഫ�് ൈല�
ആ�വ

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
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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

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: 22.07.2010/30.07.201

2002-2003
എ�.എഫ്.ടി.ആ�.സി. 4 –426/2005 (െചലവ്)
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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,

2015-2016
നം. െക.എസ്.എ.(ടി.എസ്.സി.) 6 –534/2016.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

2019-2020
നം.െക.എസ്.എ.(ടി.എസ്.സി.) 5 -211/2022

തീയതി 30.3.2022

സീനിയ� െഡപ��ി ഡയറ��,

േകരള സം�ാന ഓഡി� വ��്
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