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ഘടെന

അദദ്ധ്യക്ഷന :

ശതീ. സകേ. സുകരഷറ കുറുപറ.

അന്റിംഗങ്ങള് :

ശതീ. സകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖഭാദര്

ശതീ. ടെനി. എ. അഹമദറ കേബതീര്

ശതീ. അനനില് അക്കര

ശതീമതനി ഇ. എസറ. ബനിജനികമഭാള്

ശതീ. വനി. സകേ. സനി. മമതറ കകേഭായ

കഡഭാ. എന്റിം. സകേ. മുനതീര്

ശതീ. പനി. ടെനി. കതഭാമസറ

*ശതീ. കതഭാമസറ ചഭാണനി

ശതീ. സകേ. വനി. വനിജയദഭാസറ

**ശതീ. എന. വനിജയന പനിള്ള.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എസറ. വനി.  ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. തനിദതീപറ  സകേ. ജനി.,  കജഭായനിനറ  സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി കജഭാസസസഫന എ. വനി. , സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ജയകുമഭാര് ജനി.,  അണര് സസക്രട്ടേറനി.

*2019 ഡനിസന്റിംബര് മഭാസന്റിം  20 -  ാംതതീയതനി നനിരദ്ധ്യഭാതനഭായനി.
**2020 മഭാര്ച്ചറ  മഭാസന്റിം  8 -  ാംതതീയതനി നനിരദ്ധ്യഭാതനഭായനി.



മുഖവുര

കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനിയുസടെ അദദ്ധ്യക്ഷനഭായ ഞഭാന, സമനിതനിയുസടെ
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം സമനിതനി (2019-2021)യുസടെ 53-ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

കകേരള  സന്റിംസഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ  ഡയറക്ടറുസടെ  2003-2004  വര്ഷസത  സമഭാഹൃത
ഓഡനിററ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്  ഉള്സപട്ടേ  കകേഭാഴനികക്കഭാടെറ  ജനില്ലയനിസല  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുമഭായനി
ബന്ധസപട്ടേ  ഓഡനിററ  ഖണനികേ  നമ്പര്  3.11.13-സപഭാതുപരഭാമര്ശങ്ങള്,  3.11.14-മററ
പരഭാമര്ശങ്ങള്  ഒറകനഭാട്ടേതനില്  എനനിവയുസടെ  അടെനിസഭാനതനില്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ
ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2020  ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസന്റിം  14- ാം  തതീയതനി  കചര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഇക്കൗ
റനികപഭാര്ട്ടേറ അന്റിംഗതീകേരനിച.

ഓഡനിററ  ഖണനികേകേളനികന്മേലുള്ള സര്ക്കഭാര് നടെപടെനികേളുസടെ പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്
സമനിതനിക്കറ ആവശദ്ധ്യമഭായ സഹഭായന്റിം നല്കേനിയ സന്റിംസഭാന ഓഡനിററ വകുപറ ഡയറക്ടകറഭാടെറ
സമനിതനിക്കുള്ള നനനി കരഖസപടുത്തുന. 

                     സകേ. സുകരഷറ കുറുപറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                       അദദ്ധ്യക്ഷന,
2021 ജനുവരനി 13.                    കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

2003-2004  വര്ഷതത്തെ സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്തപട  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട
ജറില്ലയറിതലെ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  ഓഡറിറട  ഖണറിക  നമ്പര്  3.11.13 -
തപപ്പോതുപരപ്പോമര്ശങ്ങള്, 3.11.14-മറട പരപ്പോമര്ശങ്ങള് ഒറപനപ്പോടത്തെറില് എനറിവ സസംബന്ധറിചട.

തപപ്പോതുപരപ്പോമര്ശങ്ങള്

ഓഡറിറട ഖണറിക

1. തതപ്പോഴറില് യൂണറിറ്റുകള്- പരപ്പോജയസം- പദ്ധതറിപണസം ദുര്വറിനറിപയപ്പോഗസം തചെയ.

ദപ്പോരറിദദ്ര്യനറിര്മപ്പോര്ജ്ജനത്തെറിനസം തതപ്പോഴറിലെറില്ലപ്പോയ്മ പരറിഹരറിക്കുനതറിനസം വറിപകനന്ദ്രീകൃതപ്പോ
സൂത്രണ  പരറിപപ്പോടറിയറില്  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ജറില്ലയറിതലെ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്  നടപപ്പോകറിയ
അനവധറി  പദ്ധതറികള്  പരപ്പോജയതപട.  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറികള്,  രജറിസ്റ്റര്  തചെയ
സസംഘങ്ങള്,  ചെപ്പോരറിറബറിള്  തസപ്പോതതസററികള്  എനറിവയസം  വദ്ര്യകറികള്ക്കുസം  പണസം
നല്കറിയതതപ്പോഴറിചപ്പോല്  മതറപ്പോരു  പ്രവര്ത്തെനവസം  നടകപ്പോതത  അപനകസം  പഞപ്പോയത്തുകള്
പദ്ധതറി  പണസം  പപ്പോഴപ്പോകറി.  പവണ്ടത്ര  സപ്പോധദ്ര്യതപ്പോ  പഠനസം  നടത്തെപ്പോതത  തുടങ്ങറിയ  ഉടതന
അടച്ചുപൂടറിയ യൂണറിറ്റുകളുണ്ടട. പദ്ധതറി തുക ഉപപയപ്പോഗറിചട വപ്പോങ്ങറിയ യന്ത്രങ്ങള് തുരുതമ്പടുത്തെട
നശറിക്കുനതുസം ശ്രദ്ധയറില്തപടറിടണ്ടട. വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് തപ്പോതഴ തകപ്പോടുക്കുന:

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതന
പപരട

തതപ്പോഴറില് 

യൂണറിറട

പദ്ധതറി
വര്ഷസം

തചെലെവഴറിച
തുക

ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട
വര്ഷസം

ഖണറിക
നമ്പര്

1 2 3 4 5 6

1. വളയസം പനപ്പോടട ബുകട
നറിര്മപ്പോണ പരറിശന്ദ്രീലെന

പകനസം
പ്രവര്ത്തെനമപ്പോരസംഭറിചറില്ല

99 -2000 45,144 99-00 ഖ. 17

2. മരുപതപ്പോങ്കര നപ്പോളറിപകര പകപ്പോസംപ്ലകട
പ്രവര്ത്തെനമപ്പോരസംഭറിചറില്ല

98-1999 1,02,514 01-02 ഖ.12

3. മരുപതപ്പോങ്കര വസ്ത്രനറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട
ഇപപപ്പോള്

പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറില്ല.

97-98 60,700 01-02 ഖ.12
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4. മരുപതപ്പോങ്കര ബുകട തതബന്ഡറിസംഗട

യൂണറിറട ഇപപപ്പോള്

പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറില്ല.

98-99 36,125 98-99 ഖ. 32

5.മരുപതപ്പോങ്കര പസപ്പോപട നറിര്മപ്പോണ

യൂണറിറട ഇപപപ്പോള്

പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറില്ല.

98-99 75,000 98-99 ഖ. 30

6.കപ്പോയതകപ്പോടറി പബകററി യൂണറിറട

പ്രവര്ത്തെനസം

നടത്തെറിയറില്ല

99 -00 38,200 99-00 ഖ.33

7. മണറിയൂര് അവറില് നറിര്മപ്പോണ

യൂണറിറട

തുടങ്ങറിയതറിതന

പരഖകളറില്ല

01-02 75,000 01-02 ഖ.4

8.വറില്ലദ്ര്യപ്പോപളറി കളറിമണ്പപ്പോത്ര

നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട

വര്കട തഷഡ്ഡുകള്

നറിര്മറികപ്പോതത പണസം

നല്കറി.

99 -00 26,000 99-00 ഖ.16

9. അരറിക്കുളസം കൂടനറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട

പ്രവര്ത്തെനമപ്പോരസംഭറിചറില്ല

01-02 13,410 01-02 ഖ.2

10. അരറിക്കുളസം കററിപപൗഡര്

നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട

പ്രവര്ത്തെനമപ്പോരസംഭറിചറില്ല

01 -02 99,405 01-02 ഖ.4
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11. അരറിക്കുളസം തമറല് നറിര്മപ്പോണ

യൂണറിറട

പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതറിനട

തതളറിവറില്ല

01-02 13,721 01-02 ഖ.5

12. മപ്പോവൂര് കന്ദ്രീപരപ്പോലപ്പോദന
ഉല്പന നറിര്മപ്പോണ

യൂണറിറട
പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതറിനട

തതളറിവറില്ല

99-00 1,96,235 99-00 ഖ.40

13.മരുപതപ്പോങ്കര എഗ്ഗര് നഴ്സററി യൂണറിറട
പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയറിടറില്ല

98-99 10,000 98-99 ഖ.19

14. ഓമപശ്ശേരറി തകപ്പോപ്ര ഡ്രയര് യൂണറിറട
പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയറിടറില്ല

01-02 1,10,074 01-02 ഖ. 4

15.ഓമപശ്ശേരറി വനറിതപ്പോ തടയ് ലെററിങട
യൂണറിറട

പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയറിടറില്ല

01-02 37,080 01-02 ഖ.5

16.അരറിക്കുളസം സഹകരണ വസ്ത്ര
നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട

പ്രവര്ത്തെനസംആരസംഭറിചറില്ല

99-00 93,500 99-00 ഖ.30

17.അരറിക്കുളസം അവറില് നറിര്മപ്പോണ
യൂണറിറട പ്രവര്ത്തെനസം

ആരസംഭറിചറില്ല

99-00 35,000 99-00 ഖ.31

18.ചെകറിടപപ്പോറ നപ്പോളറിപകര സസംസ്ക്കരണ
യൂണറിറട മതറിയപ്പോയ

പഠനസം നടത്തെറിയറില്ല

00-01 63,000 00-01 ഖ.7

19.ഉണറികുളസം വനറിതപ്പോ പബകററി
യൂണറിറട പ്രവര്ത്തെനസം

ആരസംഭറിചറില്ല

01-02 20,000 01-02 ഖ.7
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20. മുകസം കളറിമണ്പപ്പോത്ര യൂണറിറട
പ്രവര്ത്തെനസം
ആരസംഭറിചറില്ല

00-01 61,480 00-01 ഖ.48

21.തറിരുവള്ളൂര് മണ്പപ്പോത്ര നറിര്മപ്പോണ
യൂണറിറട പ്രവര്ത്തെനസം

ഇതുവതര
ആരസംഭറിചറിടറില്ല

01-02 15,000 98-99 ഖ.35

22.നരറിക്കുനറി ബപ്പോഗട, കുട നറിര്മപ്പോണ
യൂണറിറട പദ്ധതറി

നടപപ്പോകറിയതറിനട
പരഖകളറില്ല

00-01 30,000 00-01 ഖ.8

23.തചെറുവണ്ണൂര് ഓപടപ്പോ തതഡ്രവറിങട
പരറിശന്ദ്രീലെനസം

00-01 50,000 00-01 ഖ.17

24.രപ്പോമനപ്പോടകര മണ്പപ്പോത്ര നറിര്മപ്പോണ
യൂണറിറട പദ്ധതറി

നടപപ്പോകറിയതറിനട
പരഖകളറില്ല

99-2000 35,000 99-2000 ഖ.36

25.തലെക്കുളത്തൂര് പലെഹപ്പോര നറിര്മപ്പോണ
യൂണറിറട പദ്ധതറി
ലെകദ്ര്യസം കണ്ടറില്ല

00-01 17,400 00-01 ഖ.9

26.തലെക്കുളത്തൂര് അലെങ്കപ്പോരപൂചടറി
നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട
പ്രവര്ത്തെനസം നറിലെച്ചു

01-02 60,000 01-02 ഖ.6

27.ഒഞറിയസം കുട നറിര്മപ്പോണ
പരറിശന്ദ്രീലെനസം യൂണറിറട

തുടങ്ങറിയറില്ല

01-02 9,500 01-02 ഖ.4

28.ചെങ്ങപരപ്പോത്തെട മണ്പപ്പോത്ര നറിര്മപ്പോണസം
തുടങ്ങറിയതറിനട

പരഖകളറില്ല

98-99 1,00,000 98-99 ഖ.43
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29.ചെങ്ങപരപ്പോത്തെട പപ്പോയ,  തകപ്പോട,  മുറസം  നറിര്മപ്പോണ
യൂണറിറട  തുടങ്ങറിയതറിനട
പരഖകളറില്ല

98-99 20,000 98-99 ഖ.44

30.പബപ്പൂര് പപട നറിര്മപ്പോണ
യൂണറിറട തുടങ്ങറിയതറിനട

പരഖകളറില്ല

99-2000 37,500 99-2000 ഖ.26

31.മണറിയൂര് അലെങ്കപ്പോര മതദ്ര്യ കൃഷറി
പ്രവര്ത്തെനതത്തെ കുററിചട

അററിവറില്ല

99-2000 7,500 99-2000 ഖ.42

ആതക 1755688

പദ്ധതറികള്  അപനന്വേഷണ  വറിപധയമപ്പോയറി  തുടര്നടപടറികള്  സന്വേന്ദ്രീകരറിക്കുകപയപ്പോ  നഷസം

ഇപൗടപ്പോക്കുകപയപ്പോ തചെപയ്യേണ്ടതപ്പോണട.

[സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുതട സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട 2003-2004  ഓഡറിറട

ഖണറിക നമ്പര് 3.11.13(1)]

ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ വകുപട നല്കറിയ മറുപടറി അനബന്ധസം II ആയറി

പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

വളയസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

പനപ്പോടബുകട നറിര്മപ്പോണ പരറിശന്ദ്രീലെന പകനസം പ്രവര്ത്തെനമപ്പോരസംഭറിചറില്ല  .

തഹഡ് മപ്പോസ്റ്റര് നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദ്ര്യപ്പോഗസനപ്പോയറിരുന പദ്ധതറിക്കുപവണ്ടറി തചെലെവഴറിച തുകയറില്

ഓഡറിറട  തടസ്സതപടുത്തെറിയ  45,144  രൂപ  തറിരറിചന്ദ്രീടപ്പോകപ്പോന് നറിര്വ്വഹണ ഉപദദ്ര്യപ്പോഗസതന  പപരറില്

സര്ചെപ്പോര്ജ്ജട നടപടറികള് സന്വേന്ദ്രീകരറിചറിടറിതല്ലനസം 10-3-2015-ലെപ്പോണട ടറിയപ്പോനട പനപ്പോടന്ദ്രീസട അയചതതനസം

തചെലെവട  സസംബന്ധറിച പരഖകളുസം പദ്ധതറികപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ തമഷന്ദ്രീനററിയസം നറിലെവറില് ലെഭദ്ര്യമതല്ലനസം

പദ്ധതറി പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറിചതപ്പോയള പഞപ്പോയത്തെട കമറിററി വറിലെയറിരുത്തെല് മപ്പോത്രമപ്പോണുളതതനസം വളയസം

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററിയതട  മറുപടറിയറില്നറിനട  സമറിതറി  മനസ്സറിലെപ്പോകറി.  1999-2000 -ല്

നടപറിലെപ്പോകറിയ  പദ്ധതറിയറില്  ഉനയറികതപട  ഓഡറിറട  തടസ്സത്തെറിപന്മേല്  2015-ലെപ്പോണട  നടപടറി

സന്വേന്ദ്രീകരറിചറിടളതതനട  സമറിതറി  നറിരന്ദ്രീകറിച്ചു.  ഓഡറിറട  തടസ്സപ്രകപ്പോരമുള  തുക  ഇപൗടപ്പോകപ്പോന്

ചെടമനസരറിച്ചുള  ഒരു  നടപടറിയസം  സന്വേന്ദ്രീകരറിചറിടറിതല്ലനട  വറിലെയറിരുത്തെറിയ  സമറിതറി,  തുക
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നറിര്ദ്ദേറിഷകപ്പോരദ്ര്യത്തെറിനട  വറിനറിപയപ്പോഗറിചറിടപണ്ടപ്പോതയനട  പരറിപശപ്പോധറികണതമനസം  അല്ലപ്പോത്തെപകസം

നറിയമപ്രകപ്പോരസം തുക തറിരറിചന്ദ്രീടപ്പോക്കുവപ്പോന് കഴറിയപമപ്പോതയനട പരറിപശപ്പോധറിചട അതറിനട സപ്പോധറികറിതല്ലങ്കറില്

ഇതറിതന പപരറില് ഇനറിയസം തുക തചെലെവപ്പോപകണ്ടതറിതല്ലനസം നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

2.  ഓഡറിറട  തടസ്സപ്രകപ്പോരമുള തുകയപ്പോയ  45,144  രൂപ ഇപൗടപ്പോക്കുവപ്പോന് ചെടപ്രകപ്പോരമുള

ഒരു നടപടറിയസം വളയസം പഞപ്പോയത്തെട നപ്പോളറിതുവതര സന്വേന്ദ്രീകരറിചറിടറിതല്ലനട  സമറിതറി നറിരന്ദ്രീകറിക്കുന.

3.  തഹഡട മപ്പോസ്റ്റര്  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദ്ര്യപ്പോഗസനപ്പോയറിരുന  പനപ്പോടട  ബുകട  നറിര്മപ്പോണ പരറിശന്ദ്രീലെന

പദ്ധതറികട പവണ്ടറിയപ്പോപണപ്പോ തുക വറിനറിപയപ്പോഗറിചതതനസം അല്ലപ്പോത്തെപകസം നറിയമപ്രകപ്പോരസം തുക

തറിരറിചന്ദ്രീടപ്പോകപ്പോന്  കഴറിയപമപ്പോതയനട  പരറിപശപ്പോധറികണതമനസം  അതറിനട  സപ്പോധറിചറിതല്ലങ്കറില്

ഇതറിപലെയപ്പോയറി വന്ദ്രീണസം തുക തചെലെവപ്പോപകണ്ടതറിതല്ലനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

മരുപതപ്പോങ്കര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

നപ്പോളറിപകര പകപ്പോസംപ്ലകട  പ്രവര്ത്തെനമപ്പോരസംഭറിചറില്ല  .

4.  പഞപ്പോയത്തെറിതന പണസം തചെലെവഴറിചട തസപ്പോതതസററിയതട പപരറില് രജറിസ്റ്റര് തചെയ ഭൂമറിയറില്

നപ്പോളറിപകര പകപ്പോസംപ്ലകട ഇപപപ്പോള് പ്രവര്ത്തെറിക്കുനപണ്ടപ്പോതയനസം തസപ്പോതതസററി നറിലെവറിലുപണ്ടപ്പോതയനസം

സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,  ഭൂമറി വപ്പോങ്ങുനതറിനട പഞപ്പോയത്തെട  1,02,514  രൂപ  തചെലെവഴറിചറിടതണ്ടനസം

സസംഘസം തസപ്പോതതസററി ആക്ടട പ്രകപ്പോരസം രജറിസ്റ്റര് തചെയറിടതണ്ടനസം പഞപ്പോയത്തെറിതന സഹപ്പോയപത്തെപ്പോതട

പുതറിയ  സസംരസംഭസം  ആരസംഭറിക്കുനതറിനട  തന്ദ്രീരുമപ്പോനമുണ്ടപ്പോയറിടതണ്ടനസം  മരുപതപ്പോങ്കര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

തസക്രടററി  പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  തസപ്പോതതസററികട  ഭൂമറി  വപ്പോങ്ങുനതറിനട  പഞപ്പോയത്തെട  തുക  നല്കറിയതറിനട

പരഖയതണ്ടനട  നറിരന്ദ്രീകറിച  സമറിതറി,  സസംഘസം  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറിതല്ലങ്കറില്  നറിയമപ്രകപ്പോരസം  ടറി  വസ

പഞപ്പോയത്തെട ഏതറടുകണതമന ഓഡറിററിതന നറിര്പദ്ദേശസം  പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കണതമനട

ആവശദ്ര്യതപട.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

5.  നപ്പോളറിപകര  പകപ്പോസംപ്ലകട  പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  മരുപതപ്പോങ്കര  പഞപ്പോയത്തെറില്

നറിനസം 1,02,514  രൂപ തചെലെവഴറിചട സസംഘസം തസപ്പോതതസററിയതട പപരറില് ഭൂമറി വപ്പോങ്ങറിയതറിനട

പരഖയതണ്ടനട  നറിരന്ദ്രീകറിച  സമറിതറി  പ്രസത  സസംഘസം  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറിതല്ലങ്കറില്

നറിയമപ്രകപ്പോരസം ടറി  വസ പഞപ്പോയത്തെട ഏതറടുക്കുനതട സസംബന്ധറിചട  പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട

നല്കണതമനട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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മരുപതപ്പോങ്കര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

വസ്ത്ര നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട ഇപപപ്പോള് പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറില്ല  .

6.  വസ്ത്ര  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിറട  തൃപറികരമപ്പോയ  പ്രവര്ത്തെനസം  കപ്പോഴ്ചവചതറിനട  പശഷമപ്പോണട
പ്രവര്ത്തെനകമമല്ലപ്പോതപ്പോയതതനസം  ഇത്തെരസം  സസംരസംഭങ്ങളറില്  ഇതട  സന്വേപ്പോഭപ്പോവറികമപ്പോതണനമുള
തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്  തസക്രടററിയതട  മറുപടറി  പബപ്പോധദ്ര്യതപടതറിതന
അടറിസപ്പോനത്തെറില് ടറി ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

7.  പ്രസത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ വകുപട പ്രറിന്സറിപല്
തസക്രടററിയതട  മറുപടറിയതട  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

മരുപതപ്പോങ്കര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

ബുകട തതബന്ഡറിസംഗട യൂണറിറട ഇപപപ്പോള് പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറില്ല  .

8.   ബുകട  തതബന്ഡറിസംഗട  യൂണറിററിതന  പ്രവര്ത്തെനസം  നറിലെചതറിനപ്പോല്  പഞപ്പോയത്തെറിതന
ഫണപപയപ്പോഗറിചട യൂണറിററിനപ്പോയറി വപ്പോങ്ങറിയ കടറിസംഗട തമഷന്ദ്രീന് പലെലെസം തചെയ്യുനതറിനട തന്ദ്രീരുമപ്പോനതമടുത്തെട
വര്ഷങ്ങള് കഴറിഞ്ഞറിടസം ആയതട നടപപ്പോകപ്പോത്തെതറില് അതൃപറി പരഖതപടുത്തെറിയ സമറിതറി ടറി വസകള്
പലെലെസം തചെയട പഞപ്പോയത്തെറിനട മുതല്ക്കൂടറി എത്രയസംപവഗസം പ്രസത തന്ദ്രീരുമപ്പോനസം നടപറിലെപ്പോകറി ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കണതമനട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

9.  ബുകട  തതബന്ഡറിസംഗട  യൂണറിററിതന  പ്രവര്ത്തെനസം  നറിലെചതറിനപ്പോല്  ആയതറിതന
ഉപപയപ്പോഗത്തെറിപലെയപ്പോയറി വപ്പോങ്ങറിയ കടറിസംഗട  തമഷന്ദ്രീന് പലെലെസം തചെയ്യുനതറിനട  തന്ദ്രീരുമപ്പോനതമടുത്തെട
വര്ഷങ്ങള് കഴറിഞ്ഞറിടസം  മരുപതപ്പോങ്കര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  ആയതട  നടപപ്പോകപ്പോത്തെതറില് സമറിതറി
അതൃപറി പരഖതപടുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് ബുകട തതബന്ഡറിസംഗട യൂണറിററിനട വപ്പോങ്ങറിയ കടറിസംഗട
തമഷന്ദ്രീന്  ഉള്തപതടയള  വസകള്  പലെലെസം  തചെയ്യുനതറിനട  അടറിയന്തര  നടപടറി  സന്വേന്ദ്രീകരറികണതമനസം
തുടര്നട  തുക  പഞപ്പോയത്തെറില്  അടവപ്പോകറിയതറിതന  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദ്ര്യമപ്പോകണതമനസം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

മരുപതപ്പോങ്കര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

പസപ്പോപട നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട ഇപപപ്പോള് പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറില്ല  .

10.  75,000  രൂപ തചെലെവഴറിചട  നറിര്മറിച  പസപ്പോപട  നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട  5  വര്ഷസം  വറിജയകരമപ്പോയറി
പ്രവര്ത്തെറിചപശഷമപ്പോണട  പരപ്പോജയതപടതതനള  തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട  തസക്രടററിയതട  മറുപടറിയതട
അടറിസപ്പോനത്തെറില് ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകണതമനട ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യേപ്പോന് സമറിതറി തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

11.   പസപ്പോപട  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിറട  5  വര്ഷസം  വറിജയകരമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തെറിച  പശഷമപ്പോണട

പരപ്പോജയതപടതതനട  തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട  തസക്രടററി  സമറിതറിതയ  പബപ്പോധദ്ര്യതപടുത്തെറിയതറിതന

അടറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

കപ്പോയതകപ്പോടറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

പബകററി യൂണറിറട പ്രവര്ത്തെനസം നടത്തെറിയറില്ല  .

12.  തതപ്പോഴറില്രഹറിതരപ്പോയ യവപ്പോകള്കട തതപ്പോഴറിലെവസരസം പ്രദപ്പോനസം തചെയ്യുവപ്പോനപ്പോയറി തുടങ്ങറിയ

പദ്ധതറി അഞ്ചുവര്ഷസം നല്ലതുപപപ്പോതലെ പ്രവര്ത്തെറിച്ചുതവനസം തപപ്പോതുവറിപണറിയറില് ഡറിമപ്പോനട  കുറഞ്ഞതുസം

സപ്പോമ്പത്തെറിക  പ്രതറിസന്ധറിയസം  യൂണറിറ്റുകളുതട  പ്രവര്ത്തെനസം  നറിലെയപ്പോന്  കപ്പോരണമപ്പോതയനസം കപ്പോയതകപ്പോടറി

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട തസക്രടററി മറുപടറി നല്കറി. എനറിരുനപ്പോലുസം നറിലെവറില് രണ്ടട തചെറുകറിട സസംരസംഭങ്ങള്

നല്ലരന്ദ്രീതറിയറില്  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതണ്ടനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  കൂടറിപചര്ത്തു.  പ്രസത

യൂണറിറ്റുകളുതട പ്രവര്ത്തെനസം തൃപറികരമപ്പോപണപ്പോതയനട പഞപ്പോയത്തെട ഡയറക്ടര് പരറിപശപ്പോധറിചട ററിപപപ്പോര്ടട

നല്കപ്പോന് സമറിതറി ആവശദ്ര്യതപട.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

13.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  കപ്പോയതകപ്പോടറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതലെ  പബകററി  യൂണറിറ്റുകളുതട

പ്രവര്ത്തെനസം  തൃപറികരമപ്പോപണപ്പോതയനട  പരറിപശപ്പോധറിചട  ഭരണ  വകുപട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കണതമനട

സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

മണറിയൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

അവറില് നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട തുടങ്ങറിയതറിതന പരഖകളറില്ല  .

14.  അവറില്  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിറട  ആറുവര്ഷപത്തെപ്പോളസം  വറിജയകരമപ്പോയറിരുനതവനസം

യന്ത്രവല്കരണ  യൂണറിറ്റുകള്  സന്വേകപ്പോരദ്ര്യപമഖലെയറില്  വനപതപ്പോതടയപ്പോണട  പദ്ധതറി  പരപ്പോജയതപട

തതനമുള  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററിയതട  വറിശദന്ദ്രീകരണത്തെറിതന  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  ഓഡറിറട

തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുനതറിനട സമറിതറി തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

15.   മണറിയൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററിയതട വറിശദന്ദ്രീകരണത്തെറിതന അടറിസപ്പോനത്തെറില്

പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.
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വറിലെദ്ര്യപ്പോപളറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

കളറിമണ് പപ്പോത്ര നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട വര്കട തഷഡ്ഡുകള് നറിര്മറികപ്പോതത പണസം നല്കറി  .

16.   പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിചട പമപ്പോണറിറററിസംഗട സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയസം
കളറിമണ്പപ്പോത്ര നറിര്മപ്പോണ യൂണറിററിതന വര്കട  തഷഡ്ഡുകള് നറിര്മറിചറിടതണ്ടനട ഉറപ്പുവരുത്തുകയസം
തചെയതറിതന അടറിസപ്പോനത്തെറില് ഓഡറിറട തടസ്സസം നന്ദ്രീകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

17. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

അരറിക്കുളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

കുട നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട പ്രവര്ത്തെനമപ്പോരസംഭറിചറില്ല  .

18.  ജനകന്ദ്രീയപ്പോസൂത്രണ പദ്ധതറിപ്രകപ്പോരസം  2001-02  വര്ഷസം മുതല് ആരസംഭറിച പദ്ധതറി  2005
വതര  പ്രവര്ത്തെറിചറിരുന  എനതട  കണകറിതലെടുത്തുസം  തതപ്പോഴറിലുപകരണങ്ങള്  കപ്പോലെപഴകത്തെറില്
നശറിച്ചുപപപ്പോയറിടണ്ടട  എന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററിയതട  മറുപടറിയതട  അടറിസപ്പോനത്തെറിലുസം
ഓഡറിറട തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുനതറിനട സമറിതറി തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

19.  പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

അരറിക്കുളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

കററിപപൗഡര് നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട പ്രവര്ത്തെനമപ്പോരസംഭറിചറില്ല  .

20.   കററിപപൗഡര്  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിറട  പ്രവര്ത്തെനസം  തുടങ്ങപ്പോന്  തതവകറിയതട  തതവദദ്യുതറി
കണകന് ലെഭറികപ്പോത്തെതുമൂലെമപ്പോതണനസം നറിലെവറില് യൂണറിറട നല്ല രന്ദ്രീതറിയറില് പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതണ്ടനള
തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപറിതനയസം  ഭപൗതറിക  പരറിപശപ്പോധനയറില്  ആയതട  പബപ്പോധദ്ര്യമപ്പോയറിടതണ്ടന
പലെപ്പോകല്  ഫണ്ടട  ഓഡറിറട  വകുപറിതനയസം  മറുപടറിയതട  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  ഒപ്പോഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

21. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

അരറിക്കുളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

തമറല് നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതറിനട തതളറിവറില്ല

22.  തമറല് നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട 2006 വതര പ്രവര്ത്തെറിചറിരുനതവനസം പപ്പോറകളുതട ദപൗര്ലെഭദ്ര്യവസം ക്രഷറുകളുതട
വരവസം  ഉലപ്പോദന/വറിപണന  പമഖലെകതള  ബപ്പോധറിചതറിനപ്പോലെപ്പോണട  പദ്ധതറി  ഉപപകറിപകണ്ടറിവനതതനമുള  മറുപടറി
അസംഗന്ദ്രീകരറിച്ചുതകപ്പോണ്ടട ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

304/2021.
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

23.  പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

മപ്പോവൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

കന്ദ്രീപരപ്പോലപ്പോദക ഉത്പന നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതറിനട തതളറിവറില്ല

24.  മപ്പോവൂര് കന്ദ്രീപരപ്പോലപ്പോദക സഹകരണ സസംഘത്തെറിതന ഉപപകനസം ഇപപപ്പോഴസം നല്ല രറിതറിയറില്
പ്രവര്ത്തെറിച്ചുവരുനതപ്പോയള  സര്കപ്പോരറിതന  മറുപടറിയതടയസം  പലെപ്പോകല്  ഫണ്ടട  ഓഡറിറട  വകുപറിതന
സറിരന്ദ്രീകരണത്തെറിതനയസം  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയ്യേപ്പോന്
സമറിതറി തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

25. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

മരുപതപ്പോങ്കര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

എഗ്ഗര് നഴ്സററി യൂണറിറട

26.   വറികലെപ്പോസംഗ യവപ്പോവറിനട  സന്വേയസംതതപ്പോഴറില് ആവശദ്ര്യത്തെറിനട  എഗ്ഗര്  നഴ്സററി  യൂണറിററിനപ്പോയറി
നല്കറിയതപ്പോണട ഓഡറിറട തടസ്സതപടുത്തെറിയ തുകതയനസം ടറിയപ്പോന് പ്രസത യൂണറിറട  നല്ല രന്ദ്രീതറിയറില്
നടത്തെറിവരതവ  വപ്പോഹനപ്പോപകടസം  സസംഭവറിചതറിനപ്പോലെപ്പോണട  തുടര്പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നറിലെചതതനമുള
സര്കപ്പോര് മറുപടറിയതടയസം ആയതട പരറിപശപ്പോധറിചട  പബപ്പോധദ്ര്യതപടതപ്പോയള പലെപ്പോകല് ഫണ്ടട ഓഡറിറട
ഡയറക്ടറുതട സറിരന്ദ്രീകരണത്തെറിതനയസം അടറിസപ്പോനത്തെറില് ഓഡറിറട  തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

27.  പ്രസത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓമപശ്ശേരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

തകപ്പോപ്ര ഡ്രയര് യൂണറിറട പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയറിടറില്ല

28.  പ്രസസ്തുത  പദ്ധതറി  പരപ്പോജയതപടപ്പോന്  കപ്പോരണസം  നപ്പോളറിപകരത്തെറിതന  ലെഭദ്ര്യതക്കുറവസം
തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുതട   അഭപ്പോവവമപ്പോതണന പഞപ്പോയത്തെട  ഭരണസമറിതറിയതട  വറിലെയറിരുത്തെല് ഓഡറിറട
പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോധദ്ര്യതപടതറിതന തവളറിചത്തെറില് ഒപ്പോഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

29. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട  തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.
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ഓമപശ്ശേരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

വനറിതപ്പോ തടയട ലെററിസംഗട യൂണറിറട പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയറിടറില്ല

30.  യൂണറിറ്റുകള്കട  നല്കറിയ  ധനസഹപ്പോയസം  വരുമപ്പോനദപ്പോയകമപ്പോയറി  പ്രപയപ്പോജനതപടറിടതണ്ടനസം

യൂണറിറ്റുകള് പ്രവര്ത്തെറിപറിചറിടതണ്ടനതുസം തടയട ലെററിസംഗട  പ്രവൃത്തെറികള് ഇപപപ്പോഴസം നടനവരുനതണ്ടനമുള

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട തസക്രടററിയതട മറുപടറി കണകറിതലെടുത്തെട ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി

നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

31. പ്രസത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

അരറിക്കുളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

സഹകരണ  വസ്ത്ര നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട പ്രവര്ത്തെനസം ആരസംഭറിചറില്ല

32.   തയ്യേല്  യന്ത്രങ്ങള്  കപ്പോലെപഴകത്തെപ്പോല്  ഉപപയപ്പോഗശൂനദ്ര്യമപ്പോയറിടതണ്ടനസം  യൂണറിറട

വറിപുലെന്ദ്രീകരറിക്കുവപ്പോന്  ശ്രമങ്ങള്  നടത്തുനതണ്ടനമുള  ഓഡറിററിതന  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടട

സമറിതറികട  പബപ്പോധദ്ര്യതപടതറിതന  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സമറിതറി

നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

33. പ്രസത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

അരറിക്കുളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

അവറില് നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട പ്രവര്ത്തെനസം ആരസംഭറിചറില്ല

34.  അവറില് നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറ്റുകള് ഇപപപ്പോള് പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറിതല്ലങ്കറിലുസം  3  വര്ഷപത്തെപ്പോളസം

നല്ല രന്ദ്രീതറിയറില് പ്രവര്ത്തെറിചറിടതണ്ടനസം തനല്ലറിതന ലെഭദ്ര്യതക്കുറവമൂലെമപ്പോണട ആയതറിതന പ്രവര്ത്തെനസം

നറിലെചതതനമുള  അരറിക്കുളസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  ഉപദദ്ര്യപ്പോഗസതന  മറുപടറിയതട  അടറിസപ്പോനത്തെറില്

ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

35.  പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.
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ചെകറിടപപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

നപ്പോളറിപകര സസംസ്കരണ യൂണറിറട മതറിയപ്പോയ പഠനസം നടത്തെറിയറില്ല

36.  യൂണറിററിതന  നറിലെവറിതലെ  സറിതറി  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  യൂണറിറട  നറിലെവറില്
പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറിതല്ലനസം  സപ്പോമ്പത്തെറികനഷസം  വനതറിതന  തുടര്നപ്പോണട  ഘടസംഘടമപ്പോയറി  യൂണറിറട
നറിര്ത്തെലെപ്പോകറിയതതനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി.  പ്രസത  മറുപടറി
കണകറിതലെടുത്തെട ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

37.  പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

ഉണറികുളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

വനറിതപ്പോ പബകററി യൂണറിറട പ്രവര്ത്തെനസം ആരസംഭറിചറില്ല

38.   വനറിതപ്പോ  സന്വേയസംസഹപ്പോയ സസംഘസം കുറച്ചുകപ്പോലെസം  യൂണറിറട  പ്രവര്ത്തെറിപറിചറിരുന
എങ്കറിലുസം  തുടര്പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  ഇല്ലപ്പോതത  നറിലെച്ചുപപപ്പോയതപ്പോതണന  ഓഡറിററിതന  മറുപടറി
കണകറിതലെടുത്തെട  പ്രസത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

39. പ്രസത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

മുകസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

കളറിമണ്പപ്പോത്ര യൂണറിറട പ്രവര്ത്തെനസം ആരസംഭറിചറില്ല

40.   പ്രസത യൂണറിറട  നല്ല രന്ദ്രീതറിയറില് പ്രവര്ത്തെനസം കപ്പോഴ്ചവയനതപ്പോയളള  ഓഡറിറട
വകുപറിതന കുററിപറിതന അടറിസപ്പോനത്തെറില് തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

41. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

തറിരുവളളൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

മണ്പപ്പോത്ര നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട പ്രവര്ത്തെനസം ഇതുവതര ആരസംഭറിചറില്ല

42.  വനറിതകള്കട സറിരവരുമപ്പോനസം ലെകദ്ര്യമപ്പോകറിയളള പദ്ധതറി സസംബന്ധറിച പരഖകള്
കപ്പോലെപഴകസം കപ്പോരണസം ലെഭദ്ര്യമല്ലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് മണ്പപ്പോത്രനറിര്മപ്പോണ യൂണറിററിതനക്കുററിച്ചുളള
വറിവരങ്ങള്  ലെഭദ്ര്യമല്ല  എനട  അററിയറിചതറിതന  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  ടറി  ഓഡറിറട  തടസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.



13

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

43.  പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട  തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

നരറിക്കുനറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

ബപ്പോഗട  ,   കുട നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട പദ്ധതറി നടപപ്പോകറിയതറിനട പരഖകളറില്ല

44. പ്രസത ഓ ഡറിറട  തടസ്സത്തെറിപന്മേല് സമറിതറി വറിശദന്ദ്രീകരണസം ആവശദ്ര്യതപടപപപ്പോള്
മൂനട  വര്ഷപത്തെപ്പോളസം  പ്രവര്ത്തെറിച  പശഷമപ്പോണട  യൂണറിറട  രജറിസ്റ്റര്  തചെയതതനസം
കണ്വന്ദ്രീനറുപടയസം  തചെയര്മപ്പോതനയസം  പപരറില്  അകപൗണ്ടട  തുടങ്ങറിയപശഷസം  യൂണറിററിതന
പ്രവര്ത്തെനസം  2006  വതര കൃതദ്ര്യമപ്പോയറി നടനറിടതണ്ടനസം ഇപപപ്പോള് പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറിതല്ലനസം
ഓഡറിററിനട  മറുപടറി  നല്കറിയറിടറിതല്ലനസം  വകുപട  മുപഖന  സമറിതറികപ്പോണട  മറുപടറി
നല്കറിയതതനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  വദ്ര്യകമപ്പോകറി.   യൂണറിററിതന  പ്രവര്ത്തെനസം
സസംബന്ധറിച  വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്  ഓഡറിററിതന  പരറിപശപ്പോധനയട  നല്കണതമനസം  ഓഡറിററിതന
പബപ്പോധദ്ര്യതപടുത്തുനതറിനട വറിപധയമപ്പോയറി തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോതമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

45. നരറിക്കുനറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതലെ ബപ്പോഗട,  കുട നറിര്മപ്പോണ യൂണറിററിതന പ്രവര്ത്തെനസം
സസംബന്ധറിച വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് ഓഡറിററിതന പരറിപശപ്പോധനയട വറിപധയമപ്പോകറി ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദ്ര്യമപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

തചെറുവണ്ണൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

ഓപടപ്പോ ഡഡ്രവറിസംഗട പരറിശന്ദ്രീലെനസം

46.   പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരസം   വനറിതകള്കട  ഓപടപ്പോ  ഡഡ്രവറിസംഗട  പരറിശന്ദ്രീലെനസം  നല്കറി
ഡലെസന്സട  ലെഭദ്ര്യമപ്പോകറിയറിടതണ്ടന  വറിശദന്ദ്രീകരണത്തെറിതന  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  ഓഡറിറട
തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

47.  പ്രസത ഓഡറിറട   തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

രപ്പോമനപ്പോടകര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

മണ്പപ്പോത്ര നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട പദ്ധതറി നടപപ്പോകറിയതറിനട പരഖകളറില്ല

48.  മണ്പപ്പോത്ര  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിറട  ഇപപപ്പോഴസം  നല്ല  രന്ദ്രീതറിയറില്  പ്രവര്ത്തെറിച്ചു
വരുനതപ്പോയളള  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററിയതട  മറുപടറിയതട  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  ടറി
ഖണറികയറിപന്മേലുളള ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

49.  പ്രസത ഓഡറിറട തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

തലെക്കുളത്തൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

പലെഹപ്പോര നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട പദ്ധതറി ലെകദ്ര്യസം കണ്ടറില്ല  .

50.  പലെഹപ്പോര നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട ഇപപപ്പോഴസം പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോപണപ്പോതയനട സമറിതറി

ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,  2009-10  വതര  യൂണറിറട  പ്രവര്ത്തെറിചറിരുനതവനസം  ഇപപപ്പോള്

പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറിതല്ലനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട തസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി.  പ്രസത മറുപടറിയതട

അടറിസപ്പോനത്തെറില് ഓഡറിറട തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

51. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

തലെക്കുളത്തൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

അലെങ്കപ്പോരപൂചടറി നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട പ്രവര്ത്തെനസം നറിലെച്ചു

52.   തതപ്പോഴറില്  സസംഘത്തെറിതന  അകപൗണ്ടട  പകപ്പോസട  തചെയട  തുക  പഞപ്പോയത്തെറില്

അടവപ്പോകറിയറിടതണ്ടന  മറുപടറിയതട  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

53.  പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

ഒഞറിയസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

കുടനറിര്മപ്പോണ പരറിശന്ദ്രീലെന യൂണറിറട തുടങ്ങറിയറില്ല

54.   പ്രസത  യൂണറിറട  ഇപപപ്പോഴസം  കുടനറിര്മപ്പോണസം,  വറിപണനസം  എനറിവ  തൃപറികരമപ്പോയറി

നടപപ്പോക്കുനതണ്ടനതുസം  വനറിതകള്കട   പരറിശന്ദ്രീലെനസം  നല്കുനതണ്ടനതുസം  കണകറിതലെടുത്തെട

ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

55. പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.
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ചെങ്ങപരപ്പോത്തെട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

മണ്പപ്പോത്ര നറിര്മപ്പോണസം തുടങ്ങറിയതറിനട പരഖകളറില്ല

56.   അഞട  പപര്കട  ധനസഹപ്പോയസം  നല്കറിയ പദ്ധതറിയറില്,  ഒരു കുടുസംബത്തെറിതലെ
തതന  രണ്ടട  പപതര  ഉള്തപടുത്തെറിയതറിതന  സപ്പോസംഗതദ്ര്യസം  വദ്ര്യകമപ്പോകണതമനട  സമറിതറി
ആവശദ്ര്യതപടതറിനട ഒരു കുടുസംബത്തെറിതലെ രണ്ടട പപര്കട  ധനസഹപ്പോയസം നല്കപ്പോന് സര്കപ്പോര്
ഉത്തെരവറില്  വദ്ര്യവസയതണ്ടനട    തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്  തസക്രടററി
മറുപടറി  നല്കറി.   മറുപടറിയതട  അടറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസത  ഓ ഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്
ശറിപപ്പോര്ശ നല്കുനതറിനട സമറിതറി തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

57.  പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

ചെങ്ങപരപ്പോത്തെട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

പപ്പോയ  ,   തകപ്പോട  ,   മുറസം നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട തുടങ്ങറിയതറിനട പരഖകളറില്ല

58.  പ്രസത യൂണറിറട നറിലെവറില് പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറിതല്ലങ്കറിലുസം  2005-06  വര്ഷസം വതര
പ്രവര്ത്തെറിചറിരുനതവനട പബപ്പോധദ്ര്യതപടതറിനപ്പോല് തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

59. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

പബപ്പൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

പപട നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട തുടങ്ങറിയതറിനട പരഖകളറില്ല

60.  പബപ്പൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  പകപ്പോര്പപറഷനറില്  ലെയറിപറിചതറിനപ്പോല്
യൂണറിറട  പ്രവര്ത്തെറിചറിടപണ്ടപ്പോതയനതട  സസംബന്ധറിചട  വറിവരങ്ങള്   ലെഭദ്ര്യമപ്പോപണപ്പോതയനട
സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,  ടറി  യൂണറിറ്റുകള്  പ്രവര്ത്തെറിചറിരുനതവനസം  ആയതറിതന
സറിതറിവറിവരകണക്കുകള്  പമപ്പോണറിറററിസംഗട  കമറിററി  പരറിപശപ്പോധറിചറിടതണ്ടനസം  തപദ്ദേശ
സന്വേയസംഭരണ വകുപട പ്രറിന്സറിപല് തസക്രടററി മറുപടറി നല്കറി.  ഇതറിതന അടറിസപ്പോനത്തെറില്
ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

61. പ്രസത  ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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മണറിയൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

അലെങ്കപ്പോര മതദ്ര്യകൃഷറി പ്രവര്ത്തെനതത്തെക്കുററിചട അററിവറില്ല

62.  അലെങ്കപ്പോര  മതദ്ര്യകൃഷറി  യൂണറിറ്റുകള്കട  അപകന്വേററിയസം  നറിര്മറിക്കുനതറിനസം

മതദ്ര്യക്കുഞ്ഞുങ്ങതള  വളര്ത്തുനതറിനസം  പരറിശന്ദ്രീലെനസം  നല്കറിയറിടതണ്ടനസം  പദ്ധതറി

വറിജയകരമപ്പോയറിരുനതവനസം  പമപ്പോണറിറററിസംഗട  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധന  നടത്തെറിയറിടതണ്ടനമുളള

വറിശദന്ദ്രീകരണസം കണകറിതലെടുത്തെട ഈ വറിഷയത്തെറിപന്മേലുളള ഓഡറിറട  തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്

സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

63. പ്രസത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

2.  വദ്ര്യവസപ്പോയ എപസ്റ്ററ്റുകള് പ്രപയപ്പോജനതപടറില്ല

തചെറുകറിട  വദ്ര്യവസപ്പോയങ്ങള്കട  അടറിസപ്പോന  സപൗകരദ്ര്യങ്ങള്  ഒരുക്കുനതറിനസം

വദ്ര്യവസപ്പോയ  സസംരസംഭകതര  പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുനതറിനസം  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ജറില്ലയറിതലെ  ചെറിലെ

പഞപ്പോയത്തുകള് ഒന്പതപ്പോസം പദ്ധതറിയറില് തുടങ്ങറിയ പദ്ധതറികള് 10-ാം പദ്ധതറിയതട രണ്ടപ്പോസം

വര്ഷത്തെറിലുസം ലെകദ്ര്യസംകപ്പോണപ്പോതത തചെലെവഴറിച ലെകങ്ങള് പപ്പോഴപ്പോവകയപ്പോണട.

'വദ്ര്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്ററ്റുകള്'  എന  പപരറില്  നല്കറിയതട  സലെസം  വപ്പോങ്ങല്,  തകടറിടസം

പണറിയല്,  പറപ്പോഡട,  ഡവദദ്യുതറി,  തവളളസം  തുടങ്ങറിയ  സപൗകരദ്ര്യങ്ങള്  ഒരുകല്

എനറിവയപ്പോയറിരുന തുക വകയറിരുത്തെറിയതട.  അടറിസപ്പോന സപൗകരദ്ര്യങ്ങള് ഒരുകറിയപശഷസം

വദ്ര്യവസപ്പോയ സസംരസംഭകര്കട  തകടറിട മുററികള് ഡകമപ്പോറുനപതപ്പോതട പഞപ്പോയത്തുകളറില് പുതറിയ

വദ്ര്യവസപ്പോയ  യൂണറിറ്റുകള്  തുറക്കുനതറിനസം  തതപ്പോഴറിലെവസരങ്ങള്  സൃഷറിക്കുനതറിനസം

വഴറിതയപ്പോരുക്കുതമനട  പ്രതന്ദ്രീകറിചറിരുന.  ജറി.ഒ.(പറി)221/97ത.ഭ.വ.29-10-1997,  ജറി.ഒ.

(പറി)18/98 ത.ഭ.വ. 12.2.1998 എനന്ദ്രീ ഉത്തെരവകള് വഴറി ഇത്തെരസം ആവശദ്ര്യങ്ങള്കട സലെസം

വപ്പോങ്ങപ്പോന് പഞപ്പോയത്തുകള്കട സര്കപ്പോര് അനമതറി നല്കുകയണ്ടപ്പോയറി.

എനപ്പോല്  വദ്ര്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്ററ്റുകള്ക്കുപവണ്ടറി  സലെസം   വപ്പോങ്ങറിയതല്ലപ്പോതത  തുടര്

നടപടറികള്  സന്വേന്ദ്രീകരറിചറില്ല.   വപ്പോങ്ങറിയ  സലെസം  കപ്പോടുകയററി  കറിടക്കുകയപ്പോണട.   സന്വേകപ്പോരദ്ര്യ

സലെങ്ങള്  വറിലെ  തകപ്പോടുത്തെട  വപ്പോങ്ങപ്പോന്  പഞപ്പോയത്തുകള്  കപ്പോണറിച  തപ്പോല്പരദ്ര്യസം  പദ്ധതറി

പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരണ കപ്പോരദ്ര്യത്തെറില് കപ്പോണറിചറില്ല.  വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് തപ്പോതഴ തകപ്പോടുക്കുന.
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ക്രമ
നമ്പര്

സപ്പോപനത്തെറിതന
പപരട

പപ്രപ്പോജക്ടട
ആരസംഭറിച

വര്ഷസം

ഏതറടുത്തെ
ഭൂമറിയതട

വറിസന്ദ്രീര്ണസം

തചെലെവഴറിച
തുക

ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട

വര്ഷസം

ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട
ഖണറിക

1 ഉണറികുളസം 1998-99 1 ഏകര് 715345 99-00 30

2 വറിലെദ്ര്യപ്പോപളളറി 1997-98 3 ഏകര്

1 തസനട

1680329 98-99 14

3 കടലുണ്ടറി 1999-00 70 തസനട 644472 99-00 61(6)

4 പബപ്പൂര് 1999-00 2.9 ഏകര് 1144077 99-00 24

5 ഫപറപ്പോകട 1997-98 58 തസനട 3069722 00-01 19

6 പുതുപപ്പോടറി 1998-99 1 ഏകര് 526160 00-01 46

ആതക                                        7780105/-രൂപ

[സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുതട സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട  2003-2004
ഓഡറിറട ഖണറിക നമ്പര് 3.11.13.2]

പ്രസത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട  നല്കറിയറിരറിക്കുന
മറുപടറി അനബന്ധസം -IIആയറി പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

ഉണറികുളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

64. മറിനറി വദ്ര്യവസപ്പോയ എപസ്റ്റററിനപ്പോയറി  7,15,400 രൂപ തചെലെവഴറിചറിടസം പഞപ്പോയത്തെറിതന
ഡകവശമുളള  സലെത്തെട  വദ്ര്യവസപ്പോയ സസംരസംഭങ്ങള് ആരസംഭറികപ്പോതറിരുനതട  എന്തുതകപ്പോണ്ടപ്പോ
തണനട സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട തകടറിട നറിര്മപ്പോണസം തുടങ്ങറിതയങ്കറിലുസം പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയറിടറി
തല്ലനസം  2  കണ്വന്ദ്രീനര്മപ്പോര്കപ്പോയറി  1,60,000  രൂപ നല്കറിയറിടതണ്ടനസം ഡപപട വപ്പോങ്ങറിയ
തുക  കണ്വന്ദ്രീനററില്നറിനസം  ഈടപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ആര്.ആര്.  നടപടറികട  ശറിപപ്പോര്ശ
തചെയറിടതണ്ടനസം  തസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി.   എനപ്പോല്  2003-ല്  ആരസംഭറിച  ആര്.ആര്.
നടപടറിയറിപന്മേല് 2004 -ല് മൂനട മപ്പോസസം അനവദറിച പസ്റ്റയതട  കപ്പോലെപ്പോവധറി അവസപ്പോനറിചറിടസം
തുക  ഈടപ്പോകപ്പോന്  2014  വതരയസം  യപ്പോതതപ്പോരു  നടപടറിയസം  പഞപ്പോയത്തെട  സന്വേന്ദ്രീകരറിചറിടറില്ല
എനട സമറിതറി നറിരന്ദ്രീകറിച്ചു.  ഇകപ്പോരദ്ര്യത്തെറില് അതൃപറി പരഖതപടുത്തെറിയ സമറിതറി,  ഡപപട
പലെലെസം  തചെയട  പഞപ്പോയത്തെറിനട   മുതല്ക്കൂടറിയതറിതന പരഖകള് ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകണതമനസം
ടറി വറിഷയസം സര്കപ്പോര് പരറിപശപ്പോധറിചട സമറിതറികട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കണതമനസം ആവശദ്ര്യതപട.

304/2021.
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65. മറിനറി  വദ്ര്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്ററട  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുമപ്പോയറി  ബന്ധതപടട
ഡപപട  വപ്പോങ്ങുനതറിപലെയപ്പോയറി  നല്കറിയ  തുക  കണ്വന്ദ്രീനററില്നറിനസം  തറിരറിതക
ഈടപ്പോക്കുനതറിനട  ആര്.ആര്.  നടപടറി  സന്വേന്ദ്രീകരറിക്കുകയസം  തുടര്നട  2004-ല്  3
മപ്പോസപത്തെയട  പ്രസത  നടപടറിയറിപന്മേല്  പസ്റ്റ  അനവദറിക്കുകയസം   തചെയറിരുനതവങ്കറിലുസം
പസ്റ്റയതട  കപ്പോലെപ്പോവധറി അവസപ്പോനറിചറിടസം നപ്പോളറിതുവതര തുക തറിരറിതക ഈടപ്പോകപ്പോതറിരുന
ഉണറികുളസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതന  നടപടറിയറില്  സമറിതറി  അതൃപറി  പരഖതപടുത്തുന.
ഡപപട  പലെലെസം  തചെയട  തുക  പഞപ്പോയത്തെറില്  അടവപ്പോകറിയതറിതന  പരഖകള്  ഓഡറിററിനട
ഹപ്പോജരപ്പോകണതമനസം,  പ്രസസ്തുത  വറിഷയസം  സര്കപ്പോര്തലെത്തെറില്  പരറിപശപ്പോധറിചട   രണ്ടട
മപ്പോസത്തെറിനകസം ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭദ്ര്യമപ്പോകണതമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

വറിലെദ്ര്യപ്പോപളളറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

66. മറിനറി വദ്ര്യവസപ്പോയ സസംരസംഭസം ആരസംഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി 16 ലെകസം രൂപ തചെലെവപ്പോകറി
പഞപ്പോയത്തെട വപ്പോങ്ങറിയ 2 ഏകര് 70 തസനട  ഭൂമറിയതട നറിലെവറിതലെ സറിതറിതയന്തപ്പോതണനട
വറിശദന്ദ്രീകരറികപ്പോന്  സമറിതറി  ആവശദ്ര്യതപട.  സലെസം  പപ്ലപ്പോടകളപ്പോകറി  തറിരറിചട  വദ്ര്യവസപ്പോയ
സസംരസംഭകര്കട  ലെന്ദ്രീസറിനട  നല്കുവപ്പോനളള  അനമതറികപ്പോയറി   പഞപ്പോയത്തെട   ഡയറക്ടര്കട
അയച്ചുതവങ്കറിലുസം  പഞപ്പോയത്തെട   ഭൂമറി  ലെന്ദ്രീസറിനട  തകപ്പോടുക്കുവപ്പോന്  പററിതല്ലനസം  ടറി  ഭൂമറിയറില്
തകടറിടസം  നറിര്മറിചട  ലെന്ദ്രീസറിനട  നല്കപ്പോതമനമപ്പോയറിരുന  പഞപ്പോയത്തെട  ഡയറക്ടപറററിതന
നറിര്പദ്ദേശതമനസം  വന്തുക  തചെലെവഴറിചട  വദ്ര്യവസപ്പോയ  സസംരസംഭകരുതട   ആവശദ്ര്യപ്പോനസരണസം
തകടറിടസം  നറിര്മറികപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോത്തെതുമൂലെമപ്പോണട  വദ്ര്യവസപ്പോയ  സസംരസംഭസം  ആരസംഭറികപ്പോന്
കഴറിയപ്പോതത  പപപ്പോയതതനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  സമറിതറിതയ  അററിയറിച്ചു.
പഞപ്പോയത്തെറിതലെ  ഐ.ടറി.ഐ.  വപ്പോടകതകടറിടത്തെറിലെപ്പോണട  നറിലെവറില്  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതതനസം
വദ്ര്യവസപ്പോയ  സസംരസംഭത്തെറിനട വപ്പോങ്ങറിയ ഭൂമറിയറില്നറിനസം ഒപരകര് ഇരുപത്തെറിയഞട  തസനട
സലെസം സര്കപ്പോര് ഐ.ടറി.ഐ.-കട  തകടറിടസം നറിര്മറികപ്പോന് നല്കറിയറിടതണ്ടനസം അപദ്ദേഹസം
വറിശദമപ്പോകറി.  സലെസം വപ്പോങ്ങല്, മതറില് നറിര്മപ്പോണസം,  പറപ്പോഡട നറിര്മപ്പോണസം,  ടപ്പോന്പസപ്പോര്മര്
സപ്പോപറികല് എനറിവയപ്പോയറി  ആതക 33 ലെകസം രൂപ തചെലെവപ്പോകറിയതറിനളള പ്രപയപ്പോജനസം
സസംബന്ധറിച പചെപ്പോദദ്ര്യത്തെറിനട ഐ.ടറി.ഐ. തകടറിടസം നറിര്മറിക്കുനതട തതപ്പോഴറിലുസം ഡനപുണദ്ര്യവസം
വകുപപ്പോതണനസം  സലെസം  എസം.എല്.എ.  സപ്പോമ്പത്തെറിക  സഹപ്പോയസം  നല്കപ്പോതമനററിയറിചറിടതണ്ടനസം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  വറിശദന്ദ്രീകരറിച്ചു.  ഈ  വറിഷയസം  തതപ്പോഴറിലുസം  ഡനപുണദ്ര്യവസം
വകുപ്പുമപ്പോയസം സലെസം എസം.എല്.എ.യമപ്പോയസം ചെര്ച തചെയ്യുവപ്പോനസം തകടറിട നറിര്മപ്പോണത്തെറിനളള
നടപടറികള് തന്വേരറിതതപടുത്തെറി ററിപപപ്പോര്ടട നല്കപ്പോനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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67. വദ്ര്യവസപ്പോയ സസംരസംഭത്തെറിനപ്പോയറി വറിലെദ്ര്യപ്പോപളറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട വപ്പോങ്ങറിയ  2
ഏകര്  70  തസനട  ഭൂമറിയറില്നറിനസം  ഒപരകര്  25  തസനട  സലെസം  ഗവണ്തമനട
ഐ.ടറി.ഐ.യട  തകടറിട  നറിര്മപ്പോണത്തെറിനപ്പോയറി  നല്കറിയറിടളളതപ്പോയറി സമറിതറി
മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.

68.  തകടറിട  നറിര്മപ്പോണത്തെറിനളള  നടപടറികള്  തന്വേരറിതതപടുത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദ്ര്യമപ്പോക്കുവപ്പോനസം ഐ.ടറി.ഐ.യട ഡകമപ്പോററിയപശഷസം അവപശഷറിക്കുന സലെസം  എന്തട
ആവശദ്ര്യത്തെറിനപവണ്ടറി  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്  കഴറിയതമനട  പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദ്ര്യമപ്പോക്കുവപ്പോനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

കടലുണ്ടറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

69.  വദ്ര്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്ററ്റുകതളക്കുററിച്ചുളള  വറിവരങ്ങള്  സമറിതറി  ആവശദ്ര്യതപടതറിനട
വനറിത  വദ്ര്യവസപ്പോയ  പകനത്തെറില്  5  വനറിത  വദ്ര്യവസപ്പോയ  സസംരസംഭങ്ങള്  പ്രവര്ത്തെനസം
നടത്തുനതണ്ടനസം  തചെരറിപറിതന  അപര്  സ്റ്ററിചറിസംഗട  പണറികളപ്പോണട   തചെയ്യുനതതനസം
വദ്ര്യവസപ്പോയ എപസ്റ്ററ്റുസം ഭൂമറിയസം തകടറിടവസം പഞപ്പോയത്തെറിതന ആസറി രജറിസ്റ്റററില് പരഖതപടു
ത്തെറിയറിടതണ്ടനമുളള  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററിയതട  മറുപടറിയതട  അടറിസപ്പോനത്തെറില്
ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുനതറിനട സമറിതറി തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

70. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട  തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

പബപ്പൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

71.  പബപ്പൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട പകപ്പോര്പപറഷനറിൽ ലെയറിപറിചതറിനപ്പോൽ വദ്ര്യവസപ്പോയ എപസ്റ്റററിതന
നറിലെവറിതലെ സറിതറി പരറിപശപ്പോധറിചട ററിപപപ്പോര്ടട നൽകപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

72.  പബപ്പൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  പകപ്പോര്പപറഷനറിൽ  ലെയറിപറിചതറിനപ്പോൽ  പ്രസത
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിൽ പ്രവര്ത്തെറിചറിരുന വദ്ര്യവസപ്പോയ എപസ്റ്റററിതന നറിലെവറിതലെ സറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിചട ററിപപപ്പോര്ടട നൽകുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഫപറപ്പോകട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

73. പ്രസത സലെത്തെട രണ്ടട തചെരറിപട നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറ്റുസം ഒരു കുടുസംബശ്രന്ദ്രീ നന്യൂടറിമറികട
നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിറ്റുസം  പ്രവര്ത്തെറിച്ചുവരുനതണ്ടനസം  വദ്ര്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്ററട  ഫലെപ്രദമപ്പോയറി
ഉപപയപ്പോഗതപടുത്തെറിയറിടതണ്ടനമുള  ഓഡറിററിതന  ഭപൗതറിക  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടറിതന
തവളറിചത്തെറിൽ ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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74.  പ്രസത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

പുതുപപ്പോടറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

75. വദ്ര്യവസപ്പോയ എപസ്റ്റററിനപ്പോയറി വപ്പോങ്ങറിയ ഒപരകര് തചെങ്കുത്തെപ്പോയ സലെത്തെട നറിര്മറിച

തകടറിടത്തെറിൽ കുടുസംബശ്രന്ദ്രീ സസംരസംഭമപ്പോയ പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോര യൂണറിറട  വളതര  നല്ല രന്ദ്രീതറിയറിൽ

പ്രവര്ത്തെറിക്കുതനനസം  ചെക  സസംസ്കരണ  യൂണറിറട  ആരസംഭറിചറിടറിതല്ലനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

അസറിസ്റ്റനട  തസക്രടററി  സമറിതറിതയ  അററിയറിച്ചു.  എതന്തങ്കറിലുസം  സസംരസംഭങ്ങള്  ആരസംഭറിചട

പശഷറിക്കുന  സലെസം  ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ  നടപടറി  സന്വേന്ദ്രീകരറികണതമന  അഭറിപ്രപ്പോയ

പത്തെപ്പോതട ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

76.  വദ്ര്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്റററിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  സലെത്തെട  നറിലെവറില്  ഉപപയപ്പോഗറി

കപ്പോതതയള  പ്രപദശസം  അനപയപ്പോജദ്ര്യമപ്പോയ  സസംരസംഭങ്ങള്  ആരസംഭറിചട  ഉപപയപ്പോഗപ്രദ

മപ്പോക്കുനതറിനള നടപടറി സന്വേന്ദ്രീകരറികണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

3.  വദ്ര്യകറികള് വറിടതകപ്പോടുത്തെ ഭൂമറിയറിൽ നടപടറിക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തെറിയപ്പോകപ്പോതത നറിര്മപ്പോണസം

സന്വേകപ്പോരദ്ര്യ  വദ്ര്യകറികള്  പഞപ്പോയത്തുകള്കട  സറണ്ടര്  തചെയ  സലെത്തെട

കുടറിതവള/ജലെപസചെന  പദ്ധതറികള്കട  കറിണര്,  ടപ്പോങ്കട,  പമ്പടഹപൗസട  എനറിവ

നറിര്മറിചറിടണ്ടട. സറണ്ടര് പഫപ്പോറങ്ങള് ഭൂമറിയതട ഉടമസരറിൽനറിനട ഒപറിടട വപ്പോങ്ങുകയല്ലപ്പോതത

മതറപ്പോരു  നടപടറിയസം  പഞപ്പോയത്തുകള്  സന്വേന്ദ്രീകരറിചറില്ല.   സറണ്ടര്  തചെയ  ഭൂമറിയതട

വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് സപ്പോവര സന്വേത്തെട  രജറിസ്റ്റററിൽ പരഖതപടുത്തെറിയപശഷസം സറണ്ടര് പഫപ്പോറസം

റവനന്യൂ അധറികപ്പോരറികള്കട അയച്ചുതകപ്പോടുകപ്പോത്തെതറിനപ്പോൽ സറണ്ടററിൽ നറിയമ പ്രപ്പോബലെദ്ര്യമറില്ല.

സന്വേകപ്പോരദ്ര്യ  സലെത്തെട  പഞപ്പോയത്തുകള്  ലെകങ്ങള്  തചെലെവഴറിചട  പദ്ധതറി  പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറിച

പശഷസം  ഭൂമറിയതട  ഉടമസപ്പോവകപ്പോശസം  സസംബന്ധറിചട  തര്കങ്ങള്  ഉടതലെടുത്തെപ്പോൽ

പഞപ്പോയത്തെറിതന തപ്പോലരദ്ര്യസം സസംരകറികപ്പോൻ മതറിയപ്പോയ പരഖകള് ഇല്ലപ്പോത്തെ അവസ വരുസം.

ചെറിലെ ഉദപ്പോഹരണങ്ങള്.
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സപ്പോപനത്തെറിതന
പപരട

പപ്രപ്പോജക്ടറിതന പപരട ഭൂമറിയതട
വറിസന്ദ്രീര്ണസം

ഓഡറിറട
ഖണറിക അഭറിപ്രപ്പോയസം

1. മുകസം 1. മുപത്തെരറി
കതറിനക്കുനട
ജലെപസചെന പദ്ധതറി

½ തസനട 2001-02

പ്ലപ്പോൻ ഫണ്ടട 

ഖണറിക 16

വറിവരങ്ങള്
രജറിസ്റ്റററിൽ
പചെര്ത്തെറില്ല

2. പപ്പോലെക്കുളങ്ങര
സപ്പോമൂഹദ്ര്യ ജലെപസചെന
പദ്ധതറി

2 തസനട ഖണറിക 16 ,,

3. മണറിപ്രസം
ജലെപസചെനസം

2 തസനട ഖണറിക 16 ,,

4. കുപറദ്ര്യരറിമൽ
ജലെപസചെന പദ്ധതറി

3 തസനട ഖണറിക 16 ,,

2. മടവൂര് പനതദ്ര്യപ്പോചപ്പോലെറിൽ
ജലെപസചെന പദ്ധതറി

2 തസനട 2000-01

ഖണറിക 27

നടപടറിക്രമങ്ങള്
പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറിചറില്ല

3. പചെളന്നൂര് പറയരുകുനട  വപ്പോടര്
സഡപ്ല സ്കന്ദ്രീസം

2.5 തസനട 1998-99

ഖണറിക 30

പമൽനടപടറികള്
സന്വേന്ദ്രീകരറിചറില്ല

[സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുതട  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട   ററിപപപ്പോര്ടട

2003-04, ഓഡറിറട ഖണറിക 3.11.13.3]

ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ വകുപട നൽകറിയ മറുപടറി അനബന്ധസം-

II ആയറി പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

മുകസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

77.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  സലെസം  ആരുതട  പപരറിലെപ്പോതണനസം  അതട  രജറിസ്റ്റര്

തചെയറിടപണ്ടപ്പോതയനസം സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട പഞപ്പോയത്തെറിതന പപരറിലെപ്പോണട സലെതമനസം

അതട  രജറിസ്റ്റര്  തചെയറിടതണ്ടനസം  ആസറി  രജറിസ്റ്റര്  ഓഡറിററിതന  പബപ്പോധദ്ര്യതപടുത്തെറിയറിടതണ്ടനസം

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോതക  പബപ്പോധറിപറിചതറിതന  അടറിസപ്പോനത്തെറിൽ

പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യേപ്പോൻ സമറിതറി തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

78. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

മടവൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

79.  മടവൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില്  ജലെപസചെന  പദ്ധതറികപ്പോയറി  സന്വേകപ്പോരദ്ര്യവദ്ര്യകറി
സപൗജനദ്ര്യമപ്പോയറി നൽകറിയ സലെത്തെറിതന രജറിപസ്ട്രേഷൻ സസംബന്ധറിചട  വറിവരങ്ങള് സമറിതറി
ആവശദ്ര്യതപടതറിനട,  സലെസം  അതറിര്ത്തെറി  തറിരറിചറിടതണ്ടങ്കറിലുസം  രജറിസ്റ്റര്  തചെയറിടറിതല്ലനസം
സലെസം നൽകറിയ വദ്ര്യകറി മരണതപടപപപ്പോതയനസം അനന്തരപ്പോവകപ്പോശറികള് വറിപദശത്തെപ്പോതണനസം
പഞപ്പോയത്തെറിതന  ആസറി  രജറിസ്റ്റററിൽ  പരഖതപടുത്തെറിയറിടതണ്ടനസം  വസ  സറണ്ടര്  തചെയട
വപ്പോങ്ങറിയറിടതണ്ടനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  മറുപടറി  നൽകറി.  വസ  രജറിപസ്ട്രേഷൻ
നടത്തെപ്പോതത  പ ഞപ്പോയത്തെറിതന  പണസം  തചെലെവഴറിചട  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്
നടത്തെരുതതന നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോതട ഓഡറിറട തടസ്സതമപ്പോഴറിവപ്പോകപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

80.  പ്രസത  സലെസം  പഞപ്പോയത്തെറിപനതപ്പോകറി  രജറിപസ്ട്രേഷന്  നടപടറി
പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറിചതറിനപശഷസം  മപ്പോത്രപമ  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നടത്തെപ്പോവൂ  എന
നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോതട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

പചെളന്നൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

81. പറയരുകുനട  കുടറിതവള  പദ്ധതറി  നല്ല  രന്ദ്രീതറിയറിൽ  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതണ്ടനസം
ഭൂമറിയതട  വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്  ആസറി  രജറിസ്റ്റററിൽ  പരഖതപടുത്തെറിയറിടതണ്ടനതുസം
കണകറിതലെടുത്തെട ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

82.  പ്രസത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

4. കുടറിതവള/ജലെപസചെന പദ്ധതറികള് പരറിപപ്പോലെന കമറിററികള്കട ഡകമപ്പോററിയറില്ല

വറിപകനന്ദ്രീകൃതപ്പോസൂത്രണ പദ്ധതറിയറിൽ ലെകങ്ങള് തചെലെവഴറിചട പണറി പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയ
കുടറിതവള/ജലെപസചെന  പദ്ധതറികള്  പലെ  പഞപ്പോയത്തുകളറിലുസം  അനപ്പോഥപ്പോവസയറിലെപ്പോണട.
പണറി  പൂര്ത്തെറിയപ്പോയപ്പോൽ  നറിര്മപ്പോണസം  നടത്തെറിയ  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  കമറിററികള്  പറിരറിച്ചുവറിടട
പരറിപപ്പോലെന  കമറിററികള്  രൂപവൽകരറികണസം.  പഞപ്പോയത്തുകള്  പരറിപപ്പോലെന
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കമറിററിയമപ്പോയറി  കരപ്പോര്വചട  പദ്ധതറി  ഏൽപറിച്ചുതകപ്പോടുകണതമനപ്പോണട  നറിബന്ധന
(ഗുണപഭപ്പോക്തൃ സമറിതറി മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖ സസംസപ്പോന ആസൂത്രണ പബപ്പോര്ഡട  - 1999).  ഡവദദ്യുതറി
ചെപ്പോര്ജട,  അറകുറപണറി ഉള്തപതടയള സസംരകണ തചെലെവകള് പരറിപപ്പോലെന സമറിതറിയപ്പോണട
വഹറിപകണ്ടതട. പരറിപപ്പോലെന കമറിററികതള പദ്ധതറികള് ഏൽപറികപ്പോതത ഡവദദ്യുതറി ചെപ്പോര്ജസം
മറ്റുസം  പഞപ്പോയത്തെട  ഫണ്ടറിൽനറിനട  തചെലെവഴറിക്കുനതുസം  ശ്രദ്ധയറിൽതപടറിടണ്ടട.  പരറിപപ്പോലെന
കമറിററികള് രൂപവൽകരറികപ്പോത്തെ പദ്ധതറികളുതട വറിവരണസം തപ്പോതഴ തകപ്പോടുക്കുന:

പപ്രപ്പോജക്ടറിതന പപരട
പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയ

വര്ഷസം
തചെലെവഴറിച

തുക
ററിപപപ്പോര്ടട

വര്ഷസം ഖണറിക

     1.  കപ്പോക്കൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

1 2 3 4 5 6

1 ചെപ്പോലെപങ്ങപ്പോടമലെ ശുദ്ധജലെ
പദ്ധതറി

00-01 227020 01-02 11

2 പുലെക്കുനമലെ ശുദ്ധജലെ
വറിതരണ പദ്ധതറി

00-01 114160 01-02 11

3 കപ്പോരക്കുണ്ടത്തെറിൽ പുറപ്പോയറിൽ 98-99 222517 01-02 11

4 എളസംപുറപ്പോയറിൽ ശുദ്ധജലെ
വറിതരണ പദ്ധതറി

98-99 174421 01-02 11

5 അളുകൻമലെ ശുദ്ധജലെ
വറിതരണ പദ്ധതറി 

99-00 146375 01-02 11

6 കപ്പോപ്പുമലെ ശുദ്ധജലെ
വറിതരണ പദ്ധതറി

99-00 57846 01-02 11

7 എളസംപുറപ്പോയറിൽ ശുദ്ധജലെ
വറിതരണ പദ്ധതറി

01-02 168682 01-02 11

8 കുമനസംകുളസം ലെറിഫട
ഇററിപഗഷൻ

99-00 37082 01-02 11

9 കുടസംപൂര് ലെറിഫട ഇററിപഗഷൻ 99-00 102590 01-02 11

10 പുതറിയടത്തെടകണ്ടറി
കമന്യൂണറിററി ഇററിപഗഷൻ

99-00 198009 01-02 11
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1 2 3 4 5

11 തപ്പോനന്വേത്തെമലെ കമന്യൂണറിററി
ഇററിപഗഷൻ

01-02 54185 01-02 11

12 പുതറിയടത്തെടകണ്ടറി
കമന്യൂണറിററി ഇററിപഗഷൻ

00-01 215446 01-02 11

13 കുടസംപൂര് ലെറിഫട ഇററിപഗഷൻ 99-00 93575 01-02 11

14 ആണറിമലെ കമന്യൂണറിററി
ഇററിപഗഷൻ

00-01 221891 01-02 11

         2. തപ്പോമരപശ്ശേരറി

1 ആലെപടറി
സപ്പോമൂഹദ്ര്യജലെപസചെന പദ്ധതറി

01-02 221288 01-02 9

2 പൂഴറിക്കുനസംപമടട
സപ്പോമൂഹദ്ര്യജലെപസചെന പദ്ധതറി

00-01 307793 ,, 9

3 ചെമൽ അസംപബദ്കര്
കുടറിതവള പദ്ധതറി

98-99 411335 ,, 9

4 വയലുസംകര ചെപ്പോമകപ്പോലെ
കുടറിതവള പദ്ധതറി

98-99 462297 ,, 9

5 വപ്പോഴറികൽ കുനസംപുറസം
കുടറിതവള പദ്ധതറി

99-00 375227 ,, 9

6 ആലെറിക്കുനട കമന്യൂണറിററി
ഇററിപഗഷൻ

99-00 250026 ,, 9

7 ഈര്പപപ്പോണ കുടറിതവള
പദ്ധതറി

99-00 168250 ,, 9

8 പചെസംപ്രുന ജലെപസചെനസം 01-02 309007 ,, 9

9 കന്നൂടറിപപ്പോറ ജലെപസചെനസം 01-02 316896 ,, 9

10 പുലെറിക്കുനട ജലെപസചെനസം 02-03 224919 ,, 9
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      3. കൂടരഞ്ഞറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

1 2 3 4 5 6

1 ആനപയപ്പോടട കുടറിതവള പദ്ധതറി 97-98 103227 01-02 10

2 പുഷ്പഗറിരറി കുടറിതവള പദ്ധതറി 97-98 58198 ,, 10

3 കളറിപപ്പോറ കുടറിതവള പദ്ധതറി 00-01 155817 ,, 10

      4. മുകസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

1 പുപലെരറി തനപ്പോടൻതതപ്പോടറി
ശുദ്ധജലെ പദ്ധതറി

00-01 546452 01-02 18

2 തപ്പോഴപകപ്പോടട പകപ്പോളനറി
സപ്പോമൂഹദ്ര്യ ജലെപസചെന പദ്ധതറി

99-00 351612 01-02 18

3 പപയ്യേപ്പോളറി-കല്ലുരുടറി
ജലെവറിതരണ പദ്ധതറി

00-01 593610 01-02 18

4 ആലുസംതറ-തവണപകപ്പോടട
ജലെപസചെന പദ്ധതറി

99-00 324805 01-02 18

5 കൂന്തലെകുളസം സപ്പോമൂഹദ്ര്യ
ജലെപസചെന പദ്ധതറി

01-02 352987 01-02 18

6 പൂനചപ്പോൽ ശുദ്ധജലെവറിതരണ
പദ്ധതറി

01-02 411660 01-02 18

7 കുററിപപ്പോലെയൽ
ശുദ്ധജലെവറിതരണ പദ്ധതറി

01-02 170919 01-02 18

8 മുപത്തെരറി സപ്പോമൂഹദ്ര്യ
ജലെപസചെന പദ്ധതറി

01-02 450467 01-02 18

[സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുതട സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  2003-04;
ഓഡറിറട ഖണറിക നമ്പര് 3.11.13.4]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട  ലെഭദ്ര്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി
അനബന്ധസം-II ആയറി പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

304/2021.



26

കപ്പോക്കൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

83. പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  കുടറിതവള  ജലെപസചെന  പദ്ധതറികളറില്  3  എണസം
മപ്പോത്രമപ്പോണട  നറിലെവറിൽ  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോയറിടളതതനട  കതണ്ടത്തെറിയ  സമറിതറി
അവപശഷറിക്കുന  പദ്ധതറികളുതട  നറിലെവറിതലെ  സറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞു.  പന്ത്രണ്ടട  ലെകസം  രൂപ
തചെലെവഴറിച  11  പദ്ധതറികളറിൽ  എതടണസം  ഉപപകറികതപട  നറിലെയറിലെപ്പോതണനസം  അതറിൽ
രതണ്ടണസം പുനരപ്പോരസംഭറികപ്പോൻ സപ്പോധറിക്കുതമനസം ആയതറിൽ ഒരു പദ്ധതറിക്കുപവണ്ടറി 4.5 ലെകസം രൂപ
വകയറിരുത്തെറിയറിടതണ്ടനസം കപ്പോക്കൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട തസക്രടററി മറുപടറി നൽകറി. എനപ്പോൽ
ജലെദപൗര്ലെഭദ്ര്യമുള   സലെത്തെട  പദ്ധതറികപ്പോയറി  തുക  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതട  നഷത്തെറിനറിടവരുതമനട
സസംശയസം  പ്രകടറിപറിച  സമറിതറി,  ഇകപ്പോരദ്ര്യസം  വകുപട  പരറിപശപ്പോധറികണതമനസം  പദ്ധതറി
ഫലെപ്രദമപ്പോകപ്പോൻ  സപ്പോധറിക്കുകയറിതല്ലങ്കറിൽ  അവസപ്പോനറിപറിക്കുനതപ്പോണട  നല്ലതതനസം
അഭറിപ്രപ്പോയതപട.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള് 

84.  കപ്പോക്കൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതലെ  11  പദ്ധതറികളറില്  3  എണസം  മപ്പോത്രമപ്പോണട
നറിലെവറിൽ  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോയറിടളതതനട  വറിലെയറിരുത്തുനപതപ്പോതടപ്പോപസം  ജലെദപൗര്ലെഭദ്ര്യമുള
സലെത്തെട  പദ്ധതറികപ്പോയറി  തുക  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതട  നഷത്തെറിനറിടവരുത്തുതമനസം
സമറിതറി നറിരന്ദ്രീകറിക്കുന.

85.  ജലെപസചെന  പദ്ധതറികളറില്  രതണ്ടണസം  പുനരപ്പോരസംഭറിക്കുവപ്പോൻ  കഴറിയതമനസം  ആയതറിൽ
ഒരു  പദ്ധതറിക്കുപവണ്ടറി  4.5  ലെകസം  രൂപ  വകയറിരുത്തെറിയറിടതണ്ടനമുള  തസക്രടററിയതട
മറുപടറിതയത്തുടര്നട  പ്രസത  വറിഷയസം  വകുപ്പുതലെത്തെറിൽ  പരറിപശപ്പോധറികണതമനട   സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

തപ്പോമരപശ്ശേരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

86. ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതലെ പത്തെട പദ്ധതറികളറിൽ പഞപ്പോയത്തെട വറിഭജനതത്തെത്തുടര്നട
2  പദ്ധതറികള് കടറിപപ്പോറ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിലെപ്പോതണനസം  8  എണസം ഗുണപഭപ്പോക്തൃ സമറിതറിതയ
ഏൽപറിചറിടതണ്ടനസം  അവയറിൽ  ഏതഴണവസം  നല്ല  രന്ദ്രീതറിയറിൽ  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതണ്ടനസം
പ്രവര്ത്തെനകമമല്ലപ്പോത്തെ ആലെപടറി  ജലെപസചെന പദ്ധതറി  സലെത്തെട  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട
ജലെനറിധറി  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരസം  കുടറിതവളസം  ലെഭറിക്കുനതണ്ടനസം  തന്മൂലെസം  ടറി  പദ്ധതറി
പ്രവര്ത്തെറികപ്പോൻ  തപദ്ദേശവപ്പോസറികള്  തപ്പോലരദ്ര്യതപടുനറിതല്ലനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി
മറുപടറി  നൽകറി.  നറിലെവറിലുള  പദ്ധതറികള്  നനപ്പോയറി  നടത്തെപ്പോൻ  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചുതകപ്പോണ്ടട
അനന്തര നടപടറികള് അവസപ്പോനറിപറികപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള് 

87.  തപ്പോമരപശ്ശേരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതലെ  പത്തെട  പദ്ധതറികളറിൽ  2  എണസം
പഞപ്പോയത്തെട  വറിഭജനതത്തെ  തുടര്നട  കടറിപപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിലെപ്പോതണനസം
ബപ്പോകറിയള  8  എണത്തെറിൽ  7  എണസം  നല്ല  രന്ദ്രീതറിയറിൽ  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതണ്ടനസം
ആലെപടറി  ജലെപസചെന  പദ്ധതറി  സലെത്തെട  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട  ജലെനറിധറി  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരസം
കുടറിതവളസം  ലെഭറിക്കുനതണ്ടനമുള  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററിയതട  മറുപടറിയതട
അടറിസപ്പോനത്തെറിൽ  നറിലെവറിലുള  പദ്ധതറികള്  കൃതദ്ര്യമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തെറിപറികണതമന
നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോതട പ്രസത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

കൂടരഞ്ഞറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

88. ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിലുള  കുടറിതവള  പദ്ധതറികള്  ആനപയപ്പോടട,  പുഷ്പഗറിരറി,
കളറിപപ്പോറ  എനറിവയപ്പോതണനസം  ഇതറിൽ  ആനപയപ്പോടട  കുടറിതവള  പദ്ധതറി  നടത്തെപ്പോൻ
പറപ്പോത്തെതുതകപ്പോണ്ടട  ഇതറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  പമപ്പോപടപ്പോര്  സന്വേകപ്പോരദ്ര്യവദ്ര്യകറിയതട  വന്ദ്രീടറിൽ
സൂകറിചറിരറിക്കുകയപ്പോതണനസം  ഉദ്ഘപ്പോടനസം  മുതൽ  ജലെസം  ലെഭറിചറിടറിതല്ലനസം
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട  ജലെനറിധറി  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരസം  കുടറിതവളസം  ലെഭദ്ര്യമപ്പോതണനസം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  മറുപടറി  നൽകറി.  ടറി  പമപ്പോപടപ്പോര്  തറിരറിതചടുത്തെട  പലെലെസം  തചെയട
പഞപ്പോയത്തെറിപലെകട  മുതൽക്കൂടണതമനട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.  കൂടപ്പോതത,  ഓഡറിററിതന
മറുപടറിയറിൽ  ആനപയപ്പോടട  കുടറിതവള  പദ്ധതറി  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോതണനട  കപ്പോണുന.
എനപ്പോൽ സര്കപ്പോര് മറുപടറിയറിലുസം സമറിതറി  മുമ്പപ്പോതക നൽകറിയ മറുപടറിയറിലുസം  ആനപയപ്പോടട
പദ്ധതറി  പ്രവര്ത്തെനകമമതല്ലനസം  കപ്പോണുന.  പ്രസത  മറുപടറികളറിതലെ  ഡവരുദ്ധദ്ര്യസം
പരറിപശപ്പോധറിചട ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട നൽകണതമനട സമറിതറി ആവശദ്ര്യതപട.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള് 

89.  ആനപയപ്പോടട കുടറിതവള പദ്ധതറി പ്രവര്ത്തെനത്തെറിനപ്പോയറി വപ്പോങ്ങറിയ പമപ്പോപടപ്പോര്
സന്വേകപ്പോരദ്ര്യ  വദ്ര്യകറിയതട ഡകവശമപ്പോതണനസം പ്രസത പദ്ധതറി  പ്രവര്ത്തെനകമമതല്ലനമുള
കൂടരഞ്ഞറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട തസക്രടററിയതട മറുപടറിയതട അടറിസപ്പോനത്തെറിൽ പ്രസത
പമപ്പോപടപ്പോര്  തറിരറിതചടുത്തെട  പലെലെസം  തചെയട  പഞപ്പോയത്തെറിപലെകട  മുതൽക്കൂടണതമനട
സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയ്യുന.  ആനപയപ്പോടട  കുടറിതവള  പദ്ധതറി
പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോതണന  ഓ ഡറിററിതനയസം  ആനപയപ്പോടട  കുടറിതവള  പദ്ധതറി
പ്രവര്ത്തെനകമമതല്ലന സര്കപ്പോരറിതനയസം മറുപടറികളറിതലെ ഡവരുദ്ധദ്ര്യസം പരറിപശപ്പോധറിചട
ററിപപപ്പോര്ടട നൽകണതമനട സമറിതറി ഓഡറിറട വകുപറിപനപ്പോടട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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90. മുകസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധതപട 8 പദ്ധതറികളുസം പരറിപപ്പോലെന കമറിററികട
ഡകമപ്പോററിയറിടതണ്ടനസം  ആയതറിൽ  അതഞണസം  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോതണനസം  രതണ്ടണസം
കപ്പോലെപഴകസംമൂലെസം  ഡപപട  ദവറിചതറിനപ്പോൽ പ്രവര്ത്തെനകമമതല്ലനസം  അതറിനട  പകരമപ്പോയറി
പുതറിയ പദ്ധതറി  വറിഭപ്പോവനസം  തചെയറിടതണ്ടനസം  പശഷറിക്കുന ഒരു പദ്ധതറിയറിൽ  കറിണററിൽ
ജലെസം  ഇല്ലപ്പോത്തെതറിനപ്പോൽ  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറിതല്ലനസം  മുകസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  ജൂനറിയര്
സൂപ്രണ്ടട  മറുപടറി  നൽകറി.  പദ്ധതറികള്  ശ്രദ്ധപയപ്പോതട  നടപപ്പോകപ്പോനസം  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മേലുള  പമൽനടപടറികള്  അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോനസം  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയ്യേപ്പോൻ
സമറിതറി തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള് 

91.  പ്രസത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

5. ഡമത്രറി ഭവന പദ്ധതറി : ഉത്തെരവപ്പോദറിതന്വേസം നറിറപവററിയറില്ല

ദുര്ബലെ  വറിഭപ്പോഗങ്ങള്കട  വന്ദ്രീടട  നറിര്മറിക്കുനതറിനട  സസംസപ്പോന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ
പബപ്പോര്ഡറിതന 'ഡമത്രറി'  പദ്ധതറിയറിൽ വറിഹറിതസം നറിപകപറിചപശഷസം പലെ പഞപ്പോയത്തുകളുസം
തുടര്നടപടറികള് സന്വേന്ദ്രീകരറിചറിടറില്ല.  പദ്ധതറി  പണസം ഉപപയപ്പോഗറിചട  എത്ര ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്
വന്ദ്രീടട  നറിര്മറിച്ചു  എന  വറിവരസം  പഞപ്പോയത്തുകളറിൽ  ലെഭദ്ര്യമല്ല.  പദ്ധതറി  ഇടയവചട
നറിര്ത്തെലെപ്പോകപ്പോൻ  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  തന്ദ്രീരുമപ്പോനതമടുതത്തെങ്കറിലുസം  പഞപ്പോയത്തുകള്
നറിപകപറിച  തുക  പബപ്പോര്ഡറിൽനറിനസം  തറിരറിച്ചുവപ്പോങ്ങറിയറിടറില്ല.  പബപ്പോര്ഡറിനട  പണസം
നറിപകപറിചപതപ്പോതട  ഉത്തെരവപ്പോദറിതന്വേസം  കഴറിഞ്ഞു  എനസം  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  ലെറിസ്റ്ററിലുളവര്കട
മുഴവന് വന്ദ്രീടട  ലെഭറിച്ചു എനമപ്പോണട  പഞപ്പോയത്തുകളുതട  നറിലെപപ്പോടട.  വറിശദവറിവരങ്ങള് തപ്പോതഴ
തകപ്പോടുക്കുന:

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട വര്ഷസം നറിപകപ
തുക

പരപ്പോമര്ശസം

ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട
വര്ഷസം-
ഖണറിക

1 2 3 4 5 6

1 വളയസം 1999-
2000

6,15,000 പുപരപ്പോഗതറി ററിപപപ്പോര്ടട ഇല്ല 1999-2000

ഖണറിക 9

2 കപ്പോയതകപ്പോടറി 1999-
2000

5,51,097 വന്ദ്രീടട പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയതട സസംബന്ധറിച
വറിവരമറില്ല

1999-2000

ഖണറിക 35
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1 2 3 4 5 6

3 നടുവണ ണ്ണൂര് 1999-
2000

8,00,000 വന്ദ്രീടട നറിര്മറിചതട സസംബന്ധറിച
പരഖകളറില്ല

1999-2000

ഖണറിക 35

4 പകപ്പോടപഞരറി 1999-
2000

8,25,000 വന്ദ്രീടട നറിര്മറിചതട സസംബന്ധറിച
പരഖകളറില്ല

1999-2000

ഖണറിക 24

5 ഉണറികുളസം 1998-99
1999-
2000

51,25,000 ടറി ഹപൗസറിസംഗട പബപ്പോര്ഡറിൽനറിനസം
തറിരറിചട ലെഭറികപ്പോനള 1600000
രൂപ ലെഭറികപ്പോനള നടപടറികള്

സന്വേന്ദ്രീകരറിചറില്ല

1999-2000

ഖണറിക 32

6 ഏലെത്തൂര് 1999-
2000

17,60,000 പുപരപ്പോഗതറി ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭറിചറില്ല 1999-2000

ഖണറിക 52

7 ബപ്പോലുപശ്ശേരറി 1999-
2000

8,00,000 ,, 1999-2000

ഖണറിക 33

8 തകപ്പോടറിയത്തൂര് 2000-01 5,99,340 ,, 2000-01

ഖണറിക 37

9 തപരുവയൽ 1999-
2000

1,37,500 137500 രൂപ ഭവന നറിര്മപ്പോണ
പബപ്പോര്ഡറിൽ നറിനസം തറിരറിച്ചു

ലെഭറികപ്പോൻ നടപടറി സന്വേന്ദ്രീകരറിചറില്ല

1999-2000

ഖണറിക 33

10 ഫപറപ്പോകട 1999-
2000

7,21,500 പുപരപ്പോഗതറി ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭദ്ര്യമല്ല 1999-2000

ഖണറിക 51

11 പമപയൂര് 1999-
2000

10,12,500 ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട തുക
ലെഭറികപ്പോത്തെ സപ്പോഹചെരദ്ര്യത്തെറിൽ
ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിൽ

അടച തുക ഈടപ്പോകപ്പോൻ നടപടറി
എടുത്തെറില്ല

1999-2000

ഖണറിക 33

12 നരറിക്കുനറി 1999-
2000

7,37,500 പുപരപ്പോഗതറി ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭദ്ര്യമല്ല 1999-2000

ഖണറിക 35
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1 2 3 4 5 6

13 പപയ്യേപ്പോളറി 1999-
2000

12,50,000 25 പപര്കട ധനസഹപ്പോയസം ലെഭദ്ര്യമല്ല 1999-2000

ഖണറിക 41

14 ഉപളദ്ര്യരറി 2001-02 12,65,000 745000  രൂപ ഭവന നറിര്മപ്പോണ
പബപ്പോര്ഡറിൽ നറിനട തറിരറിചട കറിടവപ്പോൻ

നടപടറി സന്വേന്ദ്രീകരറിചറിടറില്ല

2001-02

ഖണറിക 8

15 പചെളന്നൂര് 2000-01 21,12,500 വന്ദ്രീടട നറിര്മപ്പോണത്തെറിനള
അപപക ഇല്ലപ്പോതത പബപ്പോര്ഡറിനട
അധറികമടച 725000 രൂപ

തറിരറിതക ഈടപ്പോപകണ്ടതപ്പോണട

2000-01

പ്ലപ്പോൻ ഫണ്ടട

ഖണറിക 12

16 കടലുണ്ടറി 1999-
2000

2,87,500 പണറിയതട പുപരപ്പോഗതറി
സസംബന്ധറിച വറിവരമറില്ല

1999-2000

ഖണറിക 42

17 ഏലെത്തൂര് 2001-02 12,00,000 1999-2000 വര്ഷത്തെറിൽ പണസം
നറിപകപറിതചങ്കറിലുസം പദ്ധതറി

ഉപപകറിക്കുകയപ്പോണുണ്ടപ്പോയതട. ഭവന
നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിലെടച തുക
തറിരറിതക ലെഭറിക്കുവപ്പോൻ നടപടറി

സന്വേന്ദ്രീകരറിചറില്ല

2000-01

ഖണറിക 10

[സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുതട സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  2003-04,
ഓഡറിറട ഖണറിക നമ്പര് 3.11.13.5]

ഓഡറിറട ഖണറികയട തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ വകുപട ലെഭദ്ര്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി അനബന്ധസം-II
ആയറി പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

92.  ദുര്ബലെ  വറിഭപ്പോഗങ്ങള്കട  വന്ദ്രീടട  നറിര്മറിക്കുനതറിനള  ഡമത്രറി  ഭവന
പദ്ധതറിയമപ്പോയറി  ബന്ധതപടട  പമൽപറഞ്ഞ  16  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്  ഉള്തപട
പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മേൽ മറുപടറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  1999-2000-ൽ ഭവന നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്   ഡട
മുപഖന ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറിൽ നടപപ്പോകറിയ പദ്ധതറിയപ്പോയറിരുനതവനസം പഞപ്പോയത്തുകള്
പദ്ധതറി  പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറികപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോൽ  ബപ്പോകറിവന  തുക  പഞപ്പോയത്തുകള്കട
തറിരറിതക  നൽകണതമനട  നറിര്പദ്ദേശറിതചങ്കറിലുസം  ധനകപ്പോരദ്ര്യ  വകുപറിൽനറിനസം  തന്ദ്രീരുമപ്പോനസം
ഡവകറിയതറിനപ്പോലെപ്പോണട  പഞപ്പോയത്തുകള്കട  തുക  തറിരറിതക  നൽകപ്പോൻ
കഴറിയപ്പോതറിരുനതതനസം  തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ വകുപട  തസക്രടററി  അററിയറിച്ചു.  എനപ്പോൽ ഒരു
സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷതത്തെ  തുക  അടുത്തെ  മപ്പോര്ചട  മപ്പോസത്തെറിനപശഷസം  തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള്കട  തറിരറിതക  നൽകപ്പോതത  സര്കപ്പോരറിതന  ഫണ്ടറിപലെകട  ഈടപ്പോക്കുകയപ്പോണട
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തചെയ്യുനതതനസം  ഈ  വറിഷയത്തെറിൽ  തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ-ധനകപ്പോരദ്ര്യ  വകുപ്പുകള്
സസംയകമപ്പോയറി  ചെര്ച  തചെയട  തന്ദ്രീരുമപ്പോനതമടുപകണ്ടതപ്പോതണനസം  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  വകുപട
പജപ്പോയറിനട തസക്രടററി സമറിതറി മുമ്പപ്പോതക പബപ്പോധറിപറിച്ചു. ഈ വറിഷയസം സസംബന്ധറിചട 9-1-2014-ൽ
നടന പയപ്പോഗത്തെറിൽ ഡമത്രറി ഭവന വപ്പോയ്പ കുടറിശ്ശേറിക എഴതറിത്തെളനതറിനപ്പോയറി അനവദറിച 302.79
പകപ്പോടറി  രൂപയറിൽ  തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്കട  പബപ്പോര്ഡട  നൽകപ്പോനള  ആനന്വേററി
തഡപപപ്പോസറിറട തുകയപ്പോയ 22.9 പകപ്പോടറി രൂപ ഉടൻ നൽകപ്പോതമനട സമതറിചറിരുനതവനസം ആയതറിനട
ധനകപ്പോരദ്ര്യ വകുപറിതന അനമതറി പവണതമനസം തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ വകുപ്പുതസക്രടററി വദ്ര്യകമപ്പോകറി.
ഇതട  സസംബന്ധറിചട  എന്തട  തന്ദ്രീരുമപ്പോനമപ്പോണട  ധനകപ്പോരദ്ര്യ  വകുപട  എടുത്തെറിടളതതനട  സമറിതറി
ആരപ്പോ ഞ്ഞതറിനട  2014-ന  പശഷസം  മന്ദ്രീററിസംഗട  കൂടറിയറിടറിതല്ലനസം  ഒരു  മന്ദ്രീററിസംഗട  വറിളറിച്ചുപചെര്ത്തെപ്പോൽ
മപ്പോത്രപമ  ഇകപ്പോരദ്ര്യത്തെറിൽ  തന്ദ്രീരുമപ്പോനതമടുകപ്പോൻ  കഴറിയകയള്ളൂതവനസം  ധനകപ്പോരദ്ര്യ  വകുപട  പജപ്പോയറിനട
തസക്രടററി സമറിതറിതയ അററിയറിച്ചു. 2000-ാാമപ്പോണ്ടറിതലെ ഒരു വറിഷയത്തെറിൽ  2016  ആയറിടസം അന്തറിമ
തന്ദ്രീരുമപ്പോനതമടുകപ്പോത്തെ ധനകപ്പോരദ്ര്യ വകുപറിതന നറിലെപപ്പോടുകളറിൽ സമറിതറി അതൃപറി പരഖതപടുത്തുകയസം
ധനകപ്പോരദ്ര്യ,  തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപ്പുകള്  അടറിയന്തരമപ്പോയറി  പയപ്പോഗസം  പചെര്നട  ഇകപ്പോരദ്ര്യത്തെറിൽ
തന്ദ്രീരുമപ്പോനതമടുകണതമനട  ആവശദ്ര്യതപടുകയസം  തചെയ.  2016  ഏപ്രറിൽ  30-നകസം  ഇകപ്പോരദ്ര്യത്തെറിൽ
തന്ദ്രീരുമപ്പോനതമടുകപ്പോതമനട  ധനകപ്പോരദ്ര്യ  വകുപട  അററിയറിചതറിതനത്തുടര്നട  ധനകപ്പോരദ്ര്യ  വകുപറിതന
തന്ദ്രീരുമപ്പോനത്തെറിനനസരറിചട ഭവന നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡസം തന്ദ്രീരുമപ്പോനതമടുകണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.
കൂടപ്പോതത,  ഡമത്രറി  ഭവന  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരസം  പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറിച  ഭവനങ്ങളുതട  വറിനറിപയപ്പോഗ  സപ്പോകദ്ര്യപത്രസം
അടറിയന്തരമപ്പോയറി നൽകണതമനസം ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിപനപ്പോടട സമറിതറി ആവശദ്ര്യതപട.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

93.  ദുര്ബലെ വറിഭപ്പോഗങ്ങള്കട വന്ദ്രീടട  നറിര്മറിചട  നൽകുന സസംരസംഭമപ്പോയ ഡമത്രറി ഭവന പദ്ധതറി
പൂര്ണമപ്പോയറി  നടപപ്പോകപ്പോൻ  കഴറിഞ്ഞറിടറിതല്ലനസം  ബപ്പോകറി  തുക  പഞപ്പോയത്തുകള്കട  തറിരറിതക
നൽകണതമന  നറിര്പദ്ദേശസം  പപ്പോലെറികതപടറിടറിതല്ലനസം,  ധനകപ്പോരദ്ര്യ  വകുപട  പ്രസത  വറിഷയവമപ്പോയറി
ബന്ധതപട  തന്ദ്രീരുമപ്പോനസം  എടുകപ്പോൻ  ഡവകുനതറിനപ്പോലെപ്പോണട  തുക  നൽകപ്പോൻ  സപ്പോധറികപ്പോത്തെതതനസം,
ഡമത്രറി  ഭവന  വപ്പോയ്പ  കുടറിശ്ശേറിക  എഴതറിത്തെളനതറിനപ്പോയറി  അനവദറിച  302.79  പകപ്പോടറി  രൂപയറിൽ
തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്കട  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  നൽകുവപ്പോനള  ആനന്വേററി
തഡപപപ്പോസറിറട  തുകയപ്പോയ  22.9  പകപ്പോടറി  രൂപ  നൽകുനതറിനട  ധനകപ്പോരദ്ര്യ  വകുപറിതന  അനമതറി
പവണതമനസം സമറിതറി മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന. 

94.   പ്രസത  വറിഷയവമപ്പോയറി  ബന്ധതപടട  ധനകപ്പോരദ്ര്യ-തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപ്പുകള്  2016
ഏപ്രറിൽ  30  നകസം  പയപ്പോഗസം  പചെര്നട  തന്ദ്രീരുമപ്പോനതമടുക്കുതമനസം  പ്രസത  തന്ദ്രീരുമപ്പോനത്തെറിതന
അടറിസപ്പോനത്തെറിൽ  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  തുടര്  നടപടറി  സന്വേന്ദ്രീകരറിക്കുതമനസം  സമറിതറിതയ
അററിയറിച്ചുതവങ്കറിലുസം ഇതു സസംബന്ധറിച യപ്പോതതപ്പോരു ററിപപപ്പോര്ടസം സമറിതറിയട  ലെഭദ്ര്യമപ്പോകറിയറിടറില്ലപ്പോത്തെതറിൽ
സമറിതറി  അതൃപറി  പരഖതപടുത്തുന.  പ്രസത  ററിപപപ്പോര്ടട  അടറിയന്തരമപ്പോയറി  സമറിതറികട



32

ലെഭദ്ര്യമപ്പോകണതമനസം  ധനകപ്പോരദ്ര്യ  തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപ്പുകളുതട  സസംയക  പയപ്പോഗത്തെറിതന
തന്ദ്രീരുമപ്പോനമനസരറിചട  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  തന്ദ്രീരുമപ്പോനതമടുകണതമനസം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

95.  ഡമത്രറി ഭവന പദ്ധതറി പ്രകപ്പോരസം പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറിച ഭവനങ്ങളുതട വറിനറിപയപ്പോഗ സപ്പോകദ്ര്യപത്രസം
രണ  മപ്പോസത്തെറിനകസം  ലെഭദ്ര്യമപ്പോകണതമനസം  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറിപനപ്പോടട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

6.  കപ്പോര്ഷറിക യന്ത്രവത്കരണസം - മൂലെധനസം നറിപകപസം പപ്പോഴപ്പോവന

തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  പദ്ധതറി  വറിഹറിതസം  ഉപപയപ്പോഗറിചട
കപ്പോര്ഷറികപ്പോവശദ്ര്യങ്ങള്ക്കുപവണ്ടറി  വപ്പോങ്ങുന  ടപ്പോക്റ്ററുകള്,  പവ്വര്  ടറില്ലറുകള്  തുടങ്ങറിയവ
കപ്പോര്ഷറിക സഹകരണ സസംഘങ്ങള്ക്കുസം പപ്പോടപശഖരങ്ങള്ക്കുസം കരപ്പോര് അടറിസപ്പോനത്തെറില്
ഡകമപ്പോറണതമനട  ജറി.ഒ  (എസം.എസട)  20/99/പ്ലപ്പോനറിസംഗട/05-04-99  നമ്പര്  ഉത്തെരവറില്
വദ്ര്യകമപ്പോകറിയറിടണ്ടട.  എനപ്പോല് സസംഘങ്ങള്ക്കുസം പപ്പോടപശഖര സമറിതറികള്ക്കുസം ഡകമപ്പോററിയ
യന്ത്രങ്ങള് കര്ഷകര്കട പ്രപയപ്പോജനതപടറിടറില്ല.  പഞപ്പോയത്തുകളറില് നറിനട സപൗജനദ്ര്യമപ്പോയറി
ലെഭറിച  യന്ത്രങ്ങള്  കര്ഷകര്കട  പ്രപയപ്പോജനതപടുന  വറിധത്തെറില്  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്
ആവശദ്ര്യമപ്പോയ വദ്ര്യവസകള് ഉള്തപടുത്തെറിയ കരപ്പോറുകള് വചറിടറില്ല.  വന്തുകയതട യന്ത്രങ്ങള്
സപൗജനദ്ര്യമപ്പോയറി  ലെഭറിചതു  കപ്പോരണസം  ഇവ  പ്രവര്ത്തെറിപറികപ്പോന്  സസംഘങ്ങള്ക്കുസം
സമറിതറികള്ക്കുസം തപ്പോല്പരദ്ര്യമറില്ല.  യന്ത്രങ്ങള് പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുന സമറിതറികള് വരവതചെലെവട
കണക്കുകള്  പഞപ്പോയത്തുകതള  അററിയറിക്കുനറില്ല.   ഇതറിനപ്പോല്  പ്ലപ്പോന്  ഫണ്ടറില്നറിനട
കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്രങ്ങള്ക ട  തചെലെവഴറിക്കുന  മൂലെധനനറിപകപസം  തറിരറിച്ചുകറിടപ്പോതത
പപ്പോഴപ്പോവകയപ്പോണട.  യന്ത്രങ്ങള് വപ്പോങ്ങറിയതട സസംബന്ധറിച വറിശദപ്പോസംശസം തപ്പോതഴ തകപ്പോടുക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്.

ഗപ്പോമപഞപ്പോയ
ത്തെറിതന പപരട

പപ്രപ്പോജക്ടറിതന
പപരട

നടപപ്പോകറിയ
വര്ഷസം

തചെലെവഴറിച
തുക

ഇപപപ്പോഴതത്തെ
അവസ

ററിപപപ്പോര്ടട
വര്ഷസം/
ഓഡറിറട
ഖണറിക

1 2 3 4 5 6 7

1. തപ്പോമരപശ്ശേരറി സമഗതനല്
കൃഷറി

വറികസനസം

97-98 93530 പവര്ടറില്ലര്
കപ്പോണ്മപ്പോനറില്ല.

കൃഷറി
ഓഫന്ദ്രീസര്

ആവശദ്ര്യതപടറി
ടസം

ഹപ്പോജരപ്പോകറി
യറില്ല

2001-02

7
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1 2 3 4 5 5 7

2. തലെക്കുളത്തൂര് ടറി 99-00 92500 പവര് ടറില്ലര്
ഡകമപ്പോററിയ

പപപ്പോള് കരപ്പോര്
തവചറില്ല.

കണക്കുകള്
ഹപ്പോജരപ്പോകറി

യറില്ല

1999-2000

29

3. മണറിയൂര് ടറി 99-00 200000 പവര് ടറില്ലര്
ഡകമപ്പോററിയ

തറിനള
പരഖകളുസം
വപ്പോടകയ

നല്കറിയതറി
തന വരവ
തചെലെവസം

കണക്കുകളുസം
സമര്പറിചറിടറി

ല്ല

1999-00

45

4. തകപ്പോടുവളറി പപ്പോടപശഖര
സമറിതറികട

ടപ്പോക്റ്റര്

2000-01 355710 മൂലെധനനറി
പകപസം
തറിരറിച്ചു

കറിടവപ്പോന്
പപ്പോടപശഖര
സമറിതറിയമപ്പോ

യറി ചെമച
കത്തെറില്

വദ്ര്യവസയറില്ല
.

2000-01

49

5. ഉപളദ്ര്യരറി സസംപയപ്പോജറിത
തനല്കൃഷറി

പദ്ധതറി

2000-01 122463 ടറി 2000-01

26

ആതക 864203രൂപ

(സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുതട സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  -  2003-
2004; ഓഡറിറട ഖണറിക  3.11.13.6)

304/2021.
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ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട  ലെഭദ്ര്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി
അനബന്ധസം  II ആയറി പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

തപ്പോമരപശ്ശേരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

96.  പ്രസത  ഓഡറിറട  തടസ്സത്തെറിപന്മേല്  സമറിതറി  വറിശദന്ദ്രീകരണസം  ആവശദ്ര്യതപടതറിനട
പഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററിയസം  പപ്പോടപശഖര  സമറിതറിയസം  പചെര്നപ്പോണട  പഞപ്പോയത്തെറിനട  യന്ത്രസം
വപ്പോങ്ങറി  നല്കറിയതതനസം  ഉപപയപ്പോഗസം  കഴറിഞ്ഞട  യന്ത്രസം  തറിരറിതക  നല്കണതമ
നപ്പോവശദ്ര്യതപടപപപ്പോള് പപ്പോടപശഖര സമറിതറി തസക്രടററി പകപ്പോടതറിതയ സമന്ദ്രീപറിതചനസം പ്രസത
പകസറില്  വറിധറിയപ്പോയറിടറിതല്ലനസം  2016  ഏപ്രറില്  18-നട  പകപ്പോടതറിവറിധറി  പറയതമനസം
തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ വകുപട തസ്പെഷദ്ര്യല് തസക്രടററി പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  സപ്പോധപ്പോരണയപ്പോയറി ഇത്തെരസം
പകസുകളറില് കകറികള്കട അനകൂലെമപ്പോയപ്പോണട വറിധറി വരുനതതനട ചൂണ്ടറികപ്പോടറിയ സമറിതറി,
പപ്പോടപശഖര  സമറിതറികള്  നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോയപ്പോണട  തപരുമപ്പോറുനതതനസം  സര്കപ്പോരറില്
നറിനസം  ലെഭറിക്കുന തുകയപ്പോയതുതകപ്പോണ്ടപ്പോണട  ഇപ്രകപ്പോരസം  തചെയ്യുനതതനസം  അഭറിപ്രപ്പോയതപട.
ആയതറിനപ്പോല് തുകയതട 75% സര്കപ്പോരുസം ബപ്പോകറി തുക പഞപ്പോയത്തുകളുസം കതണ്ടത്തെണതമന നറിബന്ധന
വയണതമനസം  സന്ദ്രീസണ്  കഴറിയപമ്പപ്പോള്  യന്ത്രങ്ങള്  പഞപ്പോയത്തുകതളത്തെതന
തറിരറിപചല്പറിക്കുനതറിനസം യന്ത്രങ്ങളുതട അറകുറപണറികള്കട പഞപ്പോയത്തെട തലെത്തെറില് ഒരു
പകനന്ദ്രീകൃത  സസംവറിധപ്പോനസം  ഏര്തപടുത്തുനതറിനസം  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി  യന്ത്രങ്ങളുതട
അറകുറപണറികള് നടക്കുനതണ്ടനട ഉറപ്പുവരുത്തുനതറിനസം നടപടറി  സന്വേന്ദ്രീകരറികണതമനസം
സമറിതറി ആവശദ്ര്യതപട.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

97. തപ്പോമരപശ്ശേരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതലെ  സമഗ  തനല്കൃഷറി  വറികസനവമപ്പോയറി
ബന്ധതപടട പപ്പോടപശഖര സമറിതറികള് ഉത്തെരവപ്പോദറിത്തെമറില്ലപ്പോതതയപ്പോണട തപരുമപ്പോറുനതതനസം
സര്കപ്പോരറില്നറിനസം  ലെഭറിക്കുന  തുക  ഇത്തെരത്തെറില്  നറിരുത്തെരവപ്പോദപരമപ്പോയറി
തചെലെവഴറികരുതതനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

98.  കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്രസം  വപ്പോങ്ങുപമ്പപ്പോള്  75%  തുക  സര്കപ്പോരുസം,  ബപ്പോകറി  തുക
പഞപ്പോയത്തുകളുസം  കതണ്ടത്തെണതമന  നറിബന്ധനവയണതമനസം  സന്ദ്രീസണ്
കഴറിയപമ്പപ്പോള്  യന്ത്രങ്ങള്  പഞപ്പോയത്തുകതളത്തെതന  തറിരറിപചലറിക്കുനതറിനസം,
യന്ത്രങ്ങളുതട  അറകുറപണറികള്കട  പഞപ്പോയത്തുതലെത്തെറില്  ഒരു  പകനന്ദ്രീകൃത
സസംവറിധപ്പോനസം  ഏര്തപടുത്തുനതറിനസം  സമയബന്ധറിതമപ്പോയപ്പോണട  യന്ത്രങ്ങളുതട  അറകുറപണറികള്
നടക്കുനതതനട  ഉറപ്പുവരുത്തുനതറിനസം  നടപടറി  സന്വേന്ദ്രീകരറികണതമനസം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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തലെക്കുളത്തൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

99.  പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട  തടസ്സസം സസംബന്ധറിചട സമറിതറി വറിശദന്ദ്രീകരണസം ആവശദ്ര്യതപടതറിനട,
പവര് ടറില്ലര് തലെക്കുളത്തൂര് പപ്പോടപശഖര സമറിതറി ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതണ്ടനസം അകപൗണ്ടറില് 26,778
രൂപ  ബപ്പോകറിയതണ്ടനസം  പഴയ  എഗറിതമനട  കൃഷറി  വകുപറില്  ലെഭദ്ര്യമല്ലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  പുതറിയ
എഗറിതമന്റുവചട പ്രവര്ത്തെനസം നടത്തുനതണ്ടനസം തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ തസക്രടററി മറുപടറി നല്കറി.
പ്രസത മറുപടറിയതട അടറിസപ്പോനത്തെറില് ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

100. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

മണറിയൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

101. കപ്പോര്ഷറികപ്പോവശദ്ര്യത്തെറിനള ടറില്ലര് നറിലെവറില് പ്രവര്ത്തെറികപ്പോത്തെതട സസംബന്ധറിചട മറുപടറി
ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,  ജനകന്ദ്രീയപ്പോസൂത്രണകപ്പോലെത്തെട  നറിര്വ്വഹണ ഉപദദ്ര്യപ്പോഗസന് തസക്രടററിയപ്പോയറിരുന
തവനസം  പ്രസസ്തുത  കപ്പോലെയളവറിലെപ്പോണട  ടറില്ലര്  വപ്പോങ്ങറിയതതനസം  ആയതട  പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയറി
മണറിയൂര് പപ്പോടപശഖര സമറിതറിയതട ഡകവശമപ്പോതണനസം മറട പരഖകള് ലെഭദ്ര്യമതല്ലനസം തസക്രടററി
വറിശദന്ദ്രീകരറിച്ചു.  എനപ്പോല് ടറില്ലററിതന വപ്പോടക ഒടുകറിയറിടതണ്ടനട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുസം ഒടുകറിയതറിതന
പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറിതല്ലനട  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  വദ്ര്യതദ്ര്യസ  രന്ദ്രീതറിയറിലെപ്പോണട  മറുപടറി
നല്കറിയറിരറിക്കുനതതനട  നറിരന്ദ്രീകറിച  സമറിതറി,  ആയതറിപന്മേല്  ഓഡറിററിതന  അഭറിപ്രപ്പോയസം
ആരപ്പോഞ്ഞു.  പ്രസത യന്ത്രത്തെറിതന വരവതചെലെവട കണക്കുകള് ഓഡറിററിനട ലെഭദ്ര്യമപ്പോകറിയറിടറിതല്ലനട
ഓഡറിറട  വകുപട  വദ്ര്യകമപ്പോകറി.   ഓഡറിറട  പവളയറില് പരഖകള് ലെഭദ്ര്യമല്ലപ്പോത്തെതുതകപ്പോണ്ടപ്പോയറിരറിക്കുസം
അവ ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോത്തെതതനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട തസക്രടററി  അററിയറിച്ചു.   തുടര്നട  രസന്ദ്രീതുകളുതട
പഫപ്പോപടപ്പോസ്റ്റപ്പോറട സമറിതറി മുമ്പപ്പോതക സമര്പറിച്ചു.  സപൗജനദ്ര്യ നറിരകറില് പപ്പോടപശഖര സമറിതറികട ടറില്ലര്
വപ്പോടകയട  തകപ്പോടുകപ്പോതമനട  ഉത്തെരവട  ഇറകറിയറിടതണ്ടനസം  മണറിയൂര്  പഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി
കൂടറിപചര്ത്തു.  കൃഷറി വകുപറിനട പുതറിയ ടറില്ലര് ഉളതറിനപ്പോല് പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയ പഴയ ടറില്ലര്
പലെലെസം തചെയട സര്കപ്പോരറിപലെയട മുതല്കൂടനതപ്പോണട അഭറികപ്പോമദ്ര്യതമനട തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ വകുപട
തസക്രടററി  അഭറിപ്രപ്പോയതപട.   അപ്രകപ്പോരസം  തചെയട  സര്കപ്പോരറിപലെയട  മുതല്കൂടണതമനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

 നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

102. കപ്പോര്ഷറികപ്പോവശദ്ര്യത്തെറിനപ്പോയറി  മണറിയൂര്  പഞപ്പോയത്തെട  വപ്പോങ്ങറിയ  പവര്  ടറില്ലര്
നറിലെവറില് പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറിതല്ലനട സമറിതറി മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന. കൃഷറി വകുപറിനട പുതറിയ ടറില്ലര്
ഉളതറിനപ്പോല്  പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയ  പഴയ  ടറില്ലര്  പലെലെസം  തചെയട  സര്കപ്പോരറിപലെയട
മുതല്കൂടനതപ്പോണട  അഭറികപ്പോമദ്ര്യതമന  തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട  തസക്രടററിയതട
അഭറിപ്രപ്പോയത്തെറിതന അടറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയ പഴയ ടറില്ലര് പലെലെസം തചെയട
സര്കപ്പോരറിപലെയട മുതല്കൂടണതമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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തകപ്പോടുവളറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

103. ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മേല് വറിശദന്ദ്രീകരണസം ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട, പപ്പോടപശഖര സമറിതറികട
ടപ്പോക്ടര്  സപൗജനദ്ര്യമപ്പോയറി  നല്കണതമനപ്പോണട  തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിചറിരുനതതനസം  പ്രസത  കപ്പോലെയളവറില്
പറപ്പോഡട ടപ്പോകട അടയപ്പോത്തെതുമൂലെസം ആ തുകയപവണ്ടറി ഗതപ്പോഗത വകുപട ആര്.ആര്.  നടപടറികപ്പോയറി
ടപ്പോക്ടര്  ജപറി  തചെയട  തുക  വസൂലെപ്പോക്കുകയപ്പോണുണ്ടപ്പോയതതനസം  തകപ്പോടുവളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട
ജൂനറിയര്  സൂപ്രണ്ടട  മറുപടറി  നല്കറി.   എനപ്പോല്  ജപറി  നടനതവന  വസത  മറുപടറിയറില്
നല്കപ്പോത്തെതതന്തുതകപ്പോതണ്ടന  സമറിതറിയതട  പചെപ്പോദദ്ര്യത്തെറിനട  റവനന്യൂ  ഡറിപപ്പോര്ടടതമനട  വഴറി
5-10-2013-ലെപ്പോണട ജപറി നടനതതനസം റവനന്യൂ വകുപട പഞപ്പോയത്തെറിതന അററിയറിക്കുനതറിലുണ്ടപ്പോയ
കപ്പോലെതപ്പോമസമപ്പോണട  അകപ്പോരദ്ര്യസം  മറുപടറിയറില്  ഉള്തപടുത്തുവപ്പോന്  കഴറിയപ്പോതത  പപപ്പോയതതനസം
തകപ്പോടുവളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  ജൂനറിയര്  സൂപ്രണ്ടട  പബപ്പോധറിപറിച്ചു.   നറികുതറി  അടയപ്പോതറിരുനതട
എന്തുതകപ്പോണ്ടപ്പോതണനട തുടര്നട സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസറുതട പമല്പനപ്പോടത്തെറില് 6
വര്ഷപത്തെപ്പോളസം  വറിജയകരമപ്പോയറി  നടപറില്വരുത്തെറിയ  പദ്ധതറിയപ്പോതണനസം  തുടര്നട  യന്ത്രസം
ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോതത കറിടന കപ്പോലെയളവറിലെപ്പോണട നറികുതറി അടയപ്പോതറിരുനതതനസം ജൂനറിയര് സൂപ്രണ്ടട
മറുപടറി  നല്കറി.   ടപ്പോക്ടര്  ജപറി  തചെയ്യുനതറിനട  കപ്പോരണകപ്പോരപ്പോയ  ഉപദദ്ര്യപ്പോഗസരറില്നറിനസം
നഷപരറിഹപ്പോരസം ഈടപ്പോക്കുകയസം അകപ്പോരദ്ര്യത്തെറില് സന്വേന്ദ്രീകരറിച നടപടറി സമറിതറിതയ അററിയറിക്കുകയസം
തചെയ്യേണതമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

104. പപ്പോടപശഖര  സമറിതറികട  ടപ്പോക്ടര്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  സപൗജനദ്ര്യമപ്പോയറി
നല്കറിയറിടളതപ്പോയസം  6  വര്ഷപത്തെപ്പോളസം  ഉപപയപ്പോഗപയപ്പോഗദ്ര്യമപ്പോയറിരുന  പ്രസത  ടപ്പോക്ടര്
പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോതയനസം  ഇതറിതനത്തുടര്നള  കപ്പോലെയളവറില്  പറപ്പോഡട  ടപ്പോകട
അടയപ്പോത്തെതുമൂലെസം  ഗതപ്പോഗത വകുപട  ആര്.ആര്.  നടപടറി  സന്വേന്ദ്രീകരറിക്കുകയസം പ്രസത ടപ്പോക്ടര്
5-10-2013-ല്  റവനന്യൂ  വകുപട  മുപഖന  ജപറി  തചെയട  തുക  ഈടപ്പോകറിയറിടളതപ്പോയസം
തകപ്പോടുവളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  ജൂനറിയര്  സൂപ്രണ്ടറിതന  മറുപടറിയറില്നറിനസം  സമറിതറി
മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.

105.  ടപ്പോക്ടര്  ജപറി  തചെയ്യുനതറിനട  കപ്പോരണകപ്പോരപ്പോയ  ഉപദദ്ര്യപ്പോഗസരറില്നറിനസം
നഷപരറിഹപ്പോരസം  ഈടപ്പോക്കുവപ്പോനസം  പ്രസത  നടപടറിയതട  ററിപപപ്പോര്ടട  അററിയറിക്കുവപ്പോനസം
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

ഉപളദ്ര്യരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

106.  നറിലെവറില്  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോയ  പവര്  ടറില്ലറപ്പോതണനതുസം  വപ്പോര്ഷറിക  വപ്പോടക
ഈടപ്പോകണതമന  വദ്ര്യവസ  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളറില്  ഇല്ലപ്പോത്തെതറിനപ്പോലെപ്പോണട  വപ്പോടക
ഈടപ്പോകപ്പോത്തെതതന  വറിശദന്ദ്രീകരണത്തെറിതനയസം  തവളറിചത്തെറില്  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യേപ്പോന് സമറിതറി തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച്ചു. 
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

107. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

7. നറികുതറി പറിരറിവറില് അലെസംഭപ്പോവസം - വന്തുക കപ്പോലെഹരണതപട

അധറികപ്പോര വറിപകനന്ദ്രീകരണത്തെറിതന ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  1995-96  മുതല് ഗപ്പോമ പഞപ്പോയത്തുകള്കട
സര്കപ്പോര്  ധനസഹപ്പോയസം  ഗണദ്ര്യമപ്പോയറി  വര്ദ്ധറിചറിടണ്ടട.   അപതസമയസം  തനതട  വരുമപ്പോന
മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങളറില് പ്രധപ്പോനതപട തതപ്പോഴറില് നറികുതറി,  തകടറിട  നറികുതറി എനറിവ പറിരറിതചടുക്കുനതറില്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്  അലെസംഭപ്പോവസം  കപ്പോടകയസം  വലെറിയ  തുകകള്  കപ്പോലെഹരണതപടുകയസം
തചെയ്യുനണ്ടട.

1994-തലെ പകരള പഞപ്പോയത്തെട രപ്പോജട നറിയമസം  243-ാം വകുപട പ്രകപ്പോരസം നറികുതറി തുകകള്
ഈടപ്പോകപ്പോന് പപ്രപ്പോസറികന്യൂഷന് നടപടറികള് സന്വേന്ദ്രീകരറിപകണ്ടറിയറിരുന തന്ദ്രീയതറിക്കുപശഷസം 3 വര്ഷസം
കഴറിഞ്ഞപ്പോല്  തുക  കപ്പോലെഹരണതപടുസം.  പറിനന്ദ്രീടട  ഈ  തുക  പറിരറിതചടുകപ്പോന്  നറിയമസം
അനവദറിക്കുനറില്ല.  243(3)-ാം വകുപട പ്രകപ്പോരസം നഷതപട തുക വന്ദ്രീഴ്ചവരുത്തെറിയ ഉപദദ്ര്യപ്പോഗസരുതട
ബപ്പോദ്ധദ്ര്യതയപ്പോയറി  നറിശ്ചയറിചട  12%  പലെറിശ  സഹറിതസം  ഈടപ്പോപകണ്ടതപ്പോണട.   നറികുതറികള്
കപ്പോലെഹരണതപടുനതുസം നഷസം ഈടപ്പോകപ്പോന് നടപടറി സന്വേന്ദ്രീകരറികപ്പോത്തെതുസം സസംബന്ധറിചട ഓഡറിററില്
കതണ്ടത്തെറിയ വറിവരങ്ങള് തപ്പോതഴ തകപ്പോടുക്കുന:

കപ്പോലെഹരണതപട നറികുതറികളുതട വറിവരസം

ഗപ്പോമപഞപ്പോയ
ത്തെറിതന പപരട

വര്
ഷസം

തകടറിട
നറികുതറി

പസവ
ന

നറികു
തറി 

തതപ്പോഴറില്
നറികുതറി

ഗന്ഥശപ്പോലെപ്പോ
നറികുതറി

ആതക ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട
വര്ഷസം/ഖണറിക

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  നപ്പോദപ്പോപുരസം 96-97 49235 12364 25768 2450 89817 1999-00 ഖ. 21

2. പവളസം 98-99

99-00

–

–

– 35460

9900

–

–

35460

9900

ഖ. 31

-ടറി-

3. കപ്പോയതകപ്പോടറി 96-97 23975 – 1220 1188 26383 1999-00 

ഖണറിക 20(1),
(2)

4.  നടുവണ്ണൂര് 96-97 21999 – – 1107 23106 1999-00 ഖ. 31

5.  കുറദ്ര്യപ്പോടറി 96-97 34802 – 18225 1733 54760 1999-00 ഖ. 33
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          1 2 3 4 5 6 7 8

6.  മപ്പോവൂര് 96-97 6920 – – 340 7260 1999-00 ഖ. 27

7.  കന്ദ്രീഴരറിയൂര് 96-97 1757 – – 88 1845 1999-00 ഖ.
27എ 

8.പകപ്പോടപഞരറി 81 to 95

95-96

–

39165

-

-

16875

-

–

1935

16875

41100

1997-98 ഖ. 45

1998-99 ഖ. 19

9. കറിഴപകപ്പോത്തെട 98-99 4947 – 18460 248 23655 2001-02
ഖ.27,29

10.  എലെത്തൂര് 95-96 3829 – 370 191 4390 1998-99 ഖ. 30

11.  തൂപണരറി 95-96 10647 – 15605 528 26780 1998-99 
ഖ. 22,23

12. തകപ്പോടറിയത്തൂര് 97-98 71194 – 2970 3550 77714 2000-01 
ഖ 25,29(എ)

13.  പകപ്പോടൂര് 94-95

95-96

96-97

689

1678

2509

  –

-

-

40

350

975

44

95

135

773

2123

3619

1999-00 
ഖ. 28

14. പചെമപഞരറി 97-98 1740 – 16405 126 18271 2000-01
 ഖ 24

15.തപരുവയല് 96-97 10995 – – 543 11538 1999-00 ഖ. 28

16.  ഫപറപ്പോകട 92-93

93-94

94-95

95-96

–

–

–

–

–

–

–

–

5235

20560

17735

47715

–

–

–

–

5235

20560

17735

47715

17.  പുതുപപ്പോടറി 97-98 10303 – – 519 10822 2000-01 ഖ. 29

18. മുകസംഗപ്പോമ. പ. 97-98 63635 – – 3199 66834 2000-01 ഖ. 32

19. തറിരുവസംപപ്പോടറി 98-99 13028 - 1413 648 15089 2000-01 ഖ.29
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20.  നന്മേണ്ട 98-99 3515 - 1040 176 4731 2001-02 ഖ. 30

21.  കുരുവട്ടൂര് 96-97 5616 - 510 280 6406 1999-00 
ഖ. 30(എ)

22.  തൂപണരറി 96-97 8809 – 3130 442 12381 2000-01 
ഖ. 23,24

23.  കടലുണ്ടറി 96-97 20842 5836 11150 1042 38870 1999-00 
ഖ. 30, 31

24.  മപ്പോവൂര് 97-98 19294 – 53159 952 73405 2000-01 
ഖ. 30, 31

25. തകപ്പോടുവളറി 94-95 206 – ഇല്ല 10 216 97-98 
ഖ. ബറി, സറി

     ആതക 443022 18200 381350 22066 864638

(സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുതട സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  -  2003-
2004, ഓഡറിറട ഖണറിക  3.11.13.7)

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട  ലെഭദ്ര്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി
അനബന്ധസം  II ആയറി പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

നറികുതറിപറിരറിവറില് അലെസംഭപ്പോവസം   -   വന്തുക കപ്പോലെഹരണതപട

നപ്പോദപ്പോപുരസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

108.  അധറികപ്പോര  വറിപകനന്ദ്രീകരണത്തെറിതന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  1995-96  മുതല്  സര്കപ്പോര്
ധനസഹപ്പോയങ്ങള് ഗണദ്ര്യമപ്പോയറി കൂടറിതയങ്കറിലുസം തനതട  വരുമപ്പോനങ്ങളപ്പോയ തതപ്പോഴറില്,  നറികുതറി,
തകടറിട  നറികുതറി  എനറിവ  പറിരറിതചടുക്കുനതറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്  അലെസംഭപ്പോവസം കപ്പോടകയസം
തുകകള് കപ്പോലെഹരണതപടുകയസം തചെയറിടണ്ടട.  ഈ വറിഷയത്തെറില് സര്കപ്പോരറിപനപ്പോടട സമറിതറി
വറിശദന്ദ്രീകരണസം  ആവശദ്ര്യതപടതറിനട,  നറികുതറിയറിനത്തെറിലുള  കുടറിശ്ശേറികയറില്  പലെതുസം
എഴതറിത്തെളപ്പോന് സര്കപ്പോര് ഉത്തെരവപ്പോയറിടതണ്ടനസം ഒരു അകപൗണ്ടറിതലെ പതറിനപ്പോയറിരസം രൂപ
വതരയള  നറികുതറി  കുടറിശ്ശേറിക  എഴതറിത്തെളളപ്പോന്  പഞപ്പോയത്തെറിനട  അധറികപ്പോരമുതണ്ടനസം
കഴറിഞ്ഞ  11  വര്ഷമപ്പോയറി തുക മുഴവനപ്പോയസം പറിരറിക്കുനതണ്ടനസം തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ വകുപട
തസ്പെഷദ്ര്യല്  തസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി.   നറികുതറി  കുടറിശ്ശേറിക  എഴതറിത്തെളപ്പോന്  സര്കപ്പോര്
സപ്പോധൂകരണസം  നല്കറിയറിടപണ്ടപ്പോതയന  തുടര്പചെപ്പോദദ്ര്യത്തെറിനട  നറികുതറിയറിനത്തെറിലുള
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കുടറിശ്ശേറികയപ്പോയ  1,83,809   രൂപ  എഴതറിത്തെളറിയതറിനട  സപ്പോധൂകരണസം നല്കറിയറിടതണ്ടനസം
ഓഡറിററില് പരപ്പോമര്ശറിചറിടള  64,000  രൂപ ഏഴട വര്ഷതത്തെ തുകയപ്പോതണനസം ആയതറിനട
പമല്പറഞ്ഞ പ്രകപ്പോരസം പ്രതറിവര്ഷസം 10,000 രൂപ വന്ദ്രീതസം എഴതറിത്തെളനതറിനട സര്കപ്പോരറിതന
സപ്പോധൂകരണസം ആവശദ്ര്യമറിതല്ലനസം തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ വകുപട തസ്പെഷദ്ര്യല് തസക്രടററി വദ്ര്യകമപ്പോകറി.
എനപ്പോല്  സപ്പോധൂകരണസം  കറിടന  വറിവരസം  പലെപ്പോകല്  ഫണ്ടട  ഓഡറിറട  വകുപറിതന
അററിയറികണതമനസം  ഇകപ്പോരദ്ര്യത്തെറില്  അപ്രകപ്പോരസം  തചെയറിടറിതല്ലനസം  പലെപ്പോകല്  ഫണ്ടട  ഓഡറിറട
വകുപട  ഉപദദ്ര്യപ്പോഗസന്  ചൂണ്ടറികപ്പോടറി.   തപപ്പോളറിച്ചുമപ്പോററിയ പഴയ  തകടറിടത്തെറിതന  കുടറിശ്ശേറിക
എഴതറിത്തെളപ്പോന് മപ്പോത്രപമ നറിര്വ്വപ്പോഹമുള്ളൂതവനസം പഞപ്പോയത്തെട സമറിതറി തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിചതപ്പോകപ്പോതമനസം
തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  തസ്പെഷദ്ര്യല്  തസക്രടററി അഭറിപ്രപ്പോയതപട.   പ്രസത  വറിവരങ്ങള്  ഓഡറിററിതന
പബപ്പോധറിപറികണതമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 

109. തുടര്നട സമറിതറി, പവളസം, കപ്പോയതകപ്പോടറി, നടുവണ്ണൂര്, കുറദ്ര്യപ്പോടറി, കന്ദ്രീഴരറിയൂര്, പകപ്പോടപഞരറി,
കറിഴപകപ്പോത്തെട,  ഏലെത്തൂര്,  തകപ്പോടറിയത്തൂര്,  പകപ്പോടൂര്,  തപരുവയല്,  ഫപറപ്പോകട,  പുതുപപ്പോടറി,  മുകസം,
തറിരുവമ്പപ്പോടറി, നന്മേണ്ട, കുരുവട്ടൂര്, തൂപണരറി, കടലുണ്ടറി, മപ്പോവൂര്, തകപ്പോടുവളറി, പചെമപഞരറി തുടങ്ങറിയ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപന്മേല്  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടറി
അസംഗന്ദ്രീകരറിച്ചുതകപ്പോണ്ടട ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

110. നറികുതറിയറിനത്തെറിലുള കുടറിശ്ശേറികയറില് ഒരു അകപൗണ്ടറിതലെ പതറിനപ്പോയറിരസം  രൂപ
വതരയള നറികുതറി കുടറിശ്ശേറിക വതര എഴതറിത്തെളപ്പോന് പഞപ്പോയത്തെറിനട  അധറികപ്പോരമുതണ്ടനസം
നറികുതറിയറിനത്തെറിലുളള കുടറിശ്ശേറികയപ്പോയ 1,83,809 രൂപ എഴതറിത്തെളറിയതറിനട സപ്പോധൂകരണസം
നല്കറിയറിടതണ്ടനസം  ഓഡറിററില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിടള  64,000  രൂപ  ഏഴട  വര്ഷതത്തെ
തുകയപ്പോതണനസം  ആയതറിനട  പ്രതറിവര്ഷസം  10,000  രൂപ  വന്ദ്രീതസം  എഴതറിത്തെളനതറിനട
സര്കപ്പോരറിതന  സപ്പോധൂകരണസം  ആവശദ്ര്യമറിതല്ലനസം  നറിലെവറില്  11  വര്ഷമപ്പോയറി
നറികുതറിയറിനത്തെറിതലെ  തുക  മുഴവനപ്പോയസം  പറിരറിക്കുനതണ്ടനസം  തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട
തസ്പെഷദ്ര്യല് തസക്രടററിയതട മറുപടറിയറില്നറിനസം സമറിതറി മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.

111.  നറികുതറി കുടറിശ്ശേറിക എഴതറിത്തെളറിയതറിനട  സര്കപ്പോര് സപ്പോധൂകരണസം ലെഭദ്ര്യമപ്പോയപ്പോല്
ആയതട  ഓഡറിറട  വറിഭപ്പോഗതത്തെ  അററിയറിപകണ്ടതപ്പോതണനസം  എനപ്പോല്  അത്തെരത്തെറിലുള
യപ്പോതതപ്പോരു  വറിവരങ്ങളുസം  ഓഡറിറട  വറിഭപ്പോഗതത്തെ  അററിയറിചറിടറിതല്ലനസം  ഓഡറിറട  വകുപട
ഉപദദ്ര്യപ്പോഗസന്  അഭറിപ്രപ്പോയതപടതറിതന  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസത  വറിവരങ്ങള്  ഓഡറിറട
വകുപറിതന പബപ്പോധറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

112.  പവളസം,  കപ്പോയതകപ്പോടറി,  നടുവണ്ണൂര്,  കുറദ്ര്യപ്പോടറി,  കന്ദ്രീഴരറിയൂര്,  പകപ്പോടപഞരറി,
കറിഴപകപ്പോത്തെട,  ഏലെത്തൂര്,  തകപ്പോടറിയത്തൂര്,  പകപ്പോടൂര്,  തപരുവയല്,  ഫപറപ്പോകട,  പുതുപപ്പോടറി,



41

മുകസം,  തറിരുവമ്പപ്പോടറി,  നന്മേണ്ട,  കുരുവട്ടൂര്,  തൂപണരറി,  കടലുണ്ടറി,  മപ്പോവൂര്,  തകപ്പോടുവളറി,
പചെമപഞരറി  തുടങ്ങറിയ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപന്മേല്
സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടറി  അസംഗന്ദ്രീകരറിച  സമറിതറി  പ്രസത  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപന്മേലുള
ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

മറട പരപ്പോമര്ശങ്ങള് ഒറപനപ്പോടത്തെറില് 

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട ഓഡറിറട
വര്ഷസം

പരപ്പോമര്ശസം തുക

1 2 3 4

വറിലെദ്ര്യപ്പോപളറി 99-00

00-01

1.  ഓലെവന്ദ്രീടട-ഓട്പമയല്-ക്രമപകടട

2.  വന്ദ്രീടട ററിപയര്-പടറികജപ്പോതറി പദ്ധതറി
നടത്തെറിപറിതലെ അപപ്പോകതകള്

96,020

പവളസം 99-00 തതപ്പോഴറില് നറികുതറി കുടറിശറിക
കപ്പോലെഹരണതപടതട

45,360

കന്ദ്രീഴരറിയൂര് 99-00 ഭവനനറിര്മപ്പോണസം-പടറികജപ്പോതറി 44,000

വപ്പോണറിപമല് 98-99 ഡവദദ്യുതറി ചെപ്പോര്ജട-പറിഴപലെറിശ 11,401

മരുപതപ്പോങ്കര 97-98 1. സപ്പോപങ്കതറികപ്പോനമതറി ഇല്ലപ്പോതത മരപ്പോമത്തെട
പ്രവൃത്തെറി നടത്തെറിയതട സസംബന്ധറിചട

1,39,200

വപ്പോണറിപമല് 97-98 1.  തപപ്പോതുവറിഭപ്പോഗസം-പരറിഷത്തെട അടുപട
വറിതരണസം

20,000

മരുപതപ്പോങ്കര 99-00 കയറുല്പനനറിര്മപ്പോണ പരറിശന്ദ്രീലെനസം
സപ്പോധുകളുതട വന്ദ്രീടട ഓട്പമയല് പദ്ധതറി

16,502

1,93,000

മരുപതപ്പോങ്കര 98-99 നപ്പോളന്ദ്രീപകര പകപ്പോസംപ്ലകട നറിര്മപ്പോണസം 1,02,514

വളയസം 99-00 തപപ്പോതുവറിഭപ്പോഗസം-തതരുവട വറിളക്കുകള്-
തക.എസട.ഇ.ബറി. നറിപകപസം

പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറികപ്പോത്തെതട
1,26,400

തലെക്കുളത്തൂര് 99-00 1.  ഫുട്പബപ്പോള് പകപ്പോചറിസംഗട കദ്ര്യപ്പോമ്പട 10,000

304/2021.
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തചെകദ്ര്യപ്പോടട 01-02 1.  മരപ്പോമത്തെട പ്രവൃത്തെറി-മുന്കൂര് നല്കറി

നപ്പോളറിതുവതര ആരസംഭറികപ്പോത്തെതട

2. വനറിതപ്പോ കമ്പന്യൂടര് പരറിശന്ദ്രീലെനസം

1,79,575

25,000

24  തറിരുവള്ളൂര് 00-01 തപപ്പോതുവറിഭപ്പോഗസം-പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോര വറിതരണസം-

ഭകണസപ്പോധനങ്ങള് വപ്പോങ്ങറിയതറിതലെ

അപപ്പോകതകള്
2,36,934

25  തറിരുവള്ളൂര്

01-02

തപപ്പോതുവറിഭപ്പോഗസം-പപപ്പോഷകപ്പോഹപ്പോര വറിതരണസം-

ഭകണസപ്പോധനങ്ങള് വപ്പോങ്ങറിയതറിതലെ

അപപ്പോകതകള്
1,40,212

നടുവണ്ണൂര് 99-00 പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറികപ്പോത്തെ പദ്ധതറികള് 42,37,053

ഏലെത്തൂര് 99-00 1. വറിവപ്പോഹ ധൂര്ത്തെട പബപ്പോധവല്കരണസം 11,500

പുറപമരറി 00-01 മരപ്പോമത്തെട പ്രവൃത്തെറി-പുതറിപയടത്തെട മന്ദ്രീത്തെല്

ഭപ്പോഗസം ജലെപസചെന പദ്ധതറി

10,851

നരറിപറ 99-00 പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറികപ്പോത്തെ ജലെപസചെന

പദ്ധതറികകള്

13,35,707

ബപ്പോലുപശ്ശേരറി 00-01 എടക്കുടറി ശുദ്ധജലെ വറിതരണ പദ്ധതറി 48,381

പചെപ്പോപറപ്പോഡട 01-02 1.  ചെപ്പോര്ത്തെപ്പോസംകണ്ടറി തതരുശ്മശപ്പോനസം പറപ്പോഡട

പരറിഷ്കരണസം-അധറികതുക നല്കറിയതട

2.  ചെപ്പോര്ത്തെപ്പോസംകണ്ടറി തതരുശ്മശപ്പോനസം പറപ്പോഡട

പരറിഷ്കരണസം-അധറികതുക നല്കറിയതട

1,14,520

10,202

പചെപ്പോപറപ്പോഡട 00-01 മനത്തെപ്പോഴ-തചെമപചെരറി പറപ്പോഡട പ്രവൃത്തെറി-

അധറിക തുക നല്കറിയതട 22,318

നപ്പോദപ്പോപുരസം 99-00 ലെറിഫട ഇററിപഗഷന് പദ്ധതറി-അപപ്പോകത 4,66,183
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പുതുപപ്പോടറി 01-02 മരപ്പോമത്തെട പ്രവൃത്തെറി-നപ്പോലെട തസനട പകപ്പോളനറി

സപ്പോസംസ്കപ്പോരറിക നറിലെയസം നറിര്മപ്പോണസം 30,000

ഓമപശ്ശേരറി 00-01 1.  ചുണ്ടക്കുനട നപ്പോലുതസനട പകപ്പോളനറി വപ്പോടര്

സഡപ്ല സ്കന്ദ്രീസം

2.  മങ്ങപ്പോടട സബ്തസനര് പ്രവൃത്തെറി

32,134

12,713

ഓമപശ്ശേരറി 01-02 1.  തകപ്പോപ്ര ഡ്രയര് യൂണറിറട അപപ്പോകത

2.  ബസട സ്റ്റപ്പോനട വറിപുലെന്ദ്രീകരണവസം ഓഫന്ദ്രീസട
തകടറിട നറിര്മപ്പോണവസം-അപപ്പോകതകള്

1,10,074

1,50,000

കുറദ്ര്യപ്പോടറി 99-00 രസന്ദ്രീതട പറിരറിവട-പറിഴപലെറിശ
ഈടപ്പോകറിയതറില് കുറവട

22,345

മപ്പോവൂര് 01-02 കക്കൂസട നറിര്മപ്പോണസം 26,000

കടലുണ്ടറി 00-01 കുടറിതവള പദ്ധതറി-പകപചരറി മറിനറി
കുടറിതവളള പദ്ധതറി

24,447

പപയ്യേപ്പോളറി 00-01 1.  തസകനറിസംഗട പ്രവൃത്തെറികട
ആവശദ്ര്യമറില്ലപ്പോതത തുക നല്കറിയതട

2.  ഇലെകട പടപ്പോണറികട ഉല്പന നറിര്മപ്പോണ
യൂണറിറട

14,094

4,00,000

ഉണറികുളസം 01-02 1.  തതരുവവറിളകട സപ്പോപറികല് 

2.  വനറിതപ്പോ പബകററി യൂണറിറട

1,17,360

20,000

തചെപങ്ങപ്പോടകപ്പോവട 00-01 തതപകപ്പുറത്തെട പറപ്പോഡട പ്രവൃത്തെറി 18,131

എടപചരറി 99-00 സമഗപുരയറിട കൃഷറി വറികസന പദ്ധതറി 1,17,100

ബപ്പോലുപശ്ശേരറി 01-02 തചെപമ്പപ്പോളത്തെപ്പോഴ ശുദ്ധജലെ വറിതരണ പദ്ധതറി

39,772

പുറപമരറി 99-00 1.  തതങ്ങറിന്തടസം പുതയറിടല് ഡജവവളസം
വറിതരണസം

2.  തപരുമുണ്ടപശ്ശേരറി പറപ്പോഡട  പ്രവൃത്തെറി
1,95,510

15,619

ചെങ്ങപരപ്പോത്തെട 99-00 ജന്ദ്രീപട വപ്പോടക നല്കറിയതട 19,861
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ചെങ്ങപരപ്പോത്തെട 98-99 മണ്പപ്പോത്ര നറിര്മപ്പോണസം 1,00,000

തപരുവയല് 99-00 മന്ദബുദ്ധറികളുതട പുനരധറിവപ്പോസ പദ്ധതറി 11,500

ഏലെത്തൂര് 98-99 അഡന്വേപ്പോന്സട നല്കറി പ്രവൃത്തെറി
ആരസംഭറികപ്പോത്തെതു സസംബന്ധറിചട 50,000

ഉണറികുളസം 98-99 ഭവന നറിര്മപ്പോണ പദ്ധതറി
പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറികപ്പോത്തെതട സസംബന്ധറിചട 22,00,000

മപ്പോവൂര് 99-00 1.  ടപ്പോകറി സ്റ്റപ്പോനട സലെതമടുപട അധറികസം
നല്കറിയ തുക തറിരറിച്ചു വപ്പോങ്ങപ്പോത്തെതട

2.  വറിഭവ ഭൂപടസം

3.  ഊര്കടവട തതങ്ങുകൃഷറി ജലെപസചെന
പദ്ധതറി-പ്രവൃത്തെറി കണ്വന്ദ്രീനര് ഉപപകറിച്ചു

പപപ്പോയതു സസംബന്ധറിചട

86,976

52,168

1,00,000

പനങ്ങപ്പോടട 01-02 4.  നളന്ദ തഹററിപറജട മന്യൂസറിയസം സന്വേകപ്പോരദ്ര്യ
ഭൂമറിയറില് പദ്ധതറിപണമുപപയപ്പോഗറിചട തകടറിട

നറിര്മപ്പോണസം
1,65,000

ബപ്പോലുപശ്ശേരറി 99-00 തപപ്പോനപ്പോരസംതതരു പുനത്തെറ പറപ്പോഡട 39,213

ചെകറിടപപ്പോറ 00-01 വനറിതപ്പോ കപ്പോനന്ദ്രീന്-തുക അധറികസം നല്കറി 25,079

അരറിക്കുളസം 99-00 1.  സഹകരണ വസ്ത്ര നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട

2.  അവറില് നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട

93,500

35,000

പപരപ്പോമ 00-01 ബസട സ്റ്റപ്പോനട മൂത്രപ്പുര-അര്ഹമപ്പോയതറിലുസം
കൂടുതല് തുക നല്കറിയതട

10,393

മണറിയൂര് 99-00 പവര്  ടറില്ലര്-വപ്പോടക നറിശ്ചയറികപ്പോതത ടറില്ലര്
നല്കറിയതു സസംബന്ധറിചട 2,00,000

ഫപറപ്പോകട 99-00 പഞപ്പോയത്തെപ്പോഫന്ദ്രീസട-കസം-പഷപ്പോപറിസംഗട
പകപ്പോസംപ്ലകട ഗപൗണ്ടട പഫപ്പോര് നറിര്മപ്പോണസം 73,975

കപ്പോരപശ്ശേരറി 00-01 തതരുവട വറിളകട സപ്പോപറികല് 40,020

തപ്പോമരപശ്ശേരറി 99-00 ഊര്ജ്ജറിത പചകററി വറികസന പദ്ധതറി
നടത്തെറിപറിതലെ അപപ്പോകതകള് 90,000
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തറിരുവള്ളൂര് 98-99 മണ്പപ്പോത്ര നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട-പപ്രപ്പോജക്ടട
നറിബന്ധനകള്കട വറിരുദ്ധമപ്പോയറി മുന്കൂര്

നല്കറി
15000

കുരുവട്ടൂര് 99-00 മണല് പലെലെസം-ക്രമപകടുകള് 76500

കപ്പോയതകപ്പോടറി 98-99 വന്ദ്രീടട ഓടട പമയല് പദ്ധതറി വറിഹറിതമപ്പോയറി
അധറികസം നല്കറിയ തുക 78300

വറിലെദ്ര്യപ്പോപളറി 98-99 കറിഴകയറില്മന്ദ്രീത്തെല് കറിണര് നറിര്മപ്പോണ
പ്രവൃത്തെറി-കണ്വന്ദ്രീനര് മുന്കൂര് ഡകപററി-

പ്രവൃത്തെറി ആരസംഭറിചറിടറില്ല
19250

രപ്പോമനപ്പോടകര 99-00 മണ്പപ്പോത്ര തതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി സഹകരണ
സസംഘത്തെറിനട അസംഗന്ദ്രീകൃത പപ്രപ്പോജക്ടറില്
നറിനസം വദ്ര്യതറിചെലെറിചട തചെലെവഴറിച തുക

35000

ഫപറപ്പോകട 00-01

01-02

1.  ആയൂര്പവദപ്പോശുപത്രറി വറികസനസം
പപരത്തെസം പറപ്പോഡട റന്ദ്രീതമറലെറിസംഗട

2.  2000-01വര്ഷതത്തെ പറപ്പോഡട ടപ്പോററിസംഗട-
പ്ലപ്പോന് ഫണ്ടട വകമപ്പോററി തചെലെവഴറിച്ചു

3.  ലെകസം വന്ദ്രീടട തചെനകല് പറപ്പോഡട
പരറിഷ്കരണസം-ബറിനപ്പോമറിമുപഖന പ്രവൃത്തെറി

നടത്തെറി

14850

17244

183727

12527

നരറിക്കുനറി 00-01 1.  മപ്പോമ്പറക്കുനട ജലെപസചെന പദ്ധതറി-
സപ്പോപങ്കതറികപ്പോനമതറിയറില്ലപ്പോതത പ്രവൃത്തെറി

തുടങ്ങറി

115994

നരറിക്കുനറി 01-02 മുചറിലെപ്പോടറി-മലെയറില് ജലെപസചെനസം-അധറികസം
നല്കറിയ തുക

18127

തനപ്പോചപ്പോടട 01-02 കുടറിതവള ജലെപസചെന പദ്ധതറികള്
സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറില്ല 2437047

രപ്പോമനപ്പോടകര 01-02 1.  ഉണദ്ര്യപ്പോലുമല് പമപലെവപ്പോരസം പറപ്പോഡട
പ്രവൃത്തെറി

2.  പകപ്പോലെപ്പോര്കുനട ഐ.എചട.ഡറി.പറി.
പകപ്പോളനറി പറപ്പോഡട ടന്ദ്രീ ടപ്പോററിസംഗട പ്രവൃത്തെറി-

അപപ്പോകതകള്

12984
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1 2 3 4

തചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളസം 00-01 1.  പചെപ്പോപസംകണ്ടറി പറപ്പോഡട പ്രവൃത്തെറി

2.  തചമ്പലെസം പറപ്പോഡട പ്രവൃത്തെറി

3.  കമന്യൂണറിററി ഹപ്പോള് ഫര്ണറിചര്

2,92,125

2,68,440

61,075

തുറയൂര് 01-02 പപ്പോറമൂല് കറിററിയള പറമ്പറില് കുടറിതവള
പ്രവൃത്തെറി 5,61,322

കടലുണ്ടറി 99-00 1.  ചെപ്പോലെറിയസംകടവട പലെലെസം

2.  എ.പറി. പറപ്പോഡട കരുവന്തുരുത്തെറി കടവട
പറപ്പോഡട

3.  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ വറിഹറിതസം (മരപ്പോമത്തെട
പണറികള്) ഈടപ്പോകറിയറില്ല

10,000

90,407

1,67,049

നരറിപറ 01-02 കല്ലുമല് പപ്പോപറനമറിത്തെല് പറപ്പോഡട 21,666

നടുവണ്ണൂര് 00-01 1.  തചെപങ്ങപ്പോടപപ്പോറ കറിഴകപ്പോടട കടവട പറപ്പോഡട
അഭറിവൃദ്ധറിതപടുത്തെല് 

2.  എല്.പറി. സ്കൂളറിനട ഡലെബ്രററി ബുകട
ലെഭദ്ര്യമപ്പോകല് 

8,459

23,000

തകപ്പോടുവളറി 01-02 വന്ദ്രീടറില് ഒരു പശു പദ്ധതറി-ഇന്ഷന്വേറന്സട
പ്രന്ദ്രീമറിയസം നല്കറിയതട 17,667

തകപ്പോടുവളറി 00-01 1.  തകപ്പോപടക്കുനട അസംഗനവപ്പോടറി തകടറിടസം

2.  തവറററിനററി ആശുപത്രറി ററിപയര്

3.  പപ്പോലെക്കുററി മരുതങ്കല് പറപ്പോഡട

60,971

22,962

38,609

(സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുതട സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  -  2003-
2004, ഓഡറിറട ഖണറിക 3.11.14)

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ  വകുപട  ലെഭദ്ര്യമപ്പോകറിയറിരറിക്കുന  മറുപടറി
അനബന്ധസം - II ആയറി പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

113.  പലെപ്പോകല് ഫണ്ടട ഓഡറിറട വകുപട പരറിപശപ്പോധറിചട നന്യൂനതകള് പരറിഹരറിചതപ്പോയറി
പബപ്പോദ്ധദ്ര്യതപടറിടള  വറിലെദ്ര്യപ്പോപളറി,  പവളസം,  കന്ദ്രീഴരറിയൂര്,  വളയസം,  പുറപമരറി,  പചെപ്പോപറപ്പോടട,
നപ്പോദപ്പോപുരസം,  ചെങ്ങപരപ്പോത്തെട,  ചെകറിടപപ്പോറ,  അരറിക്കുളസം,  മണറിയൂര്,  കപ്പോരപശ്ശേരറി,  തപ്പോമരപശ്ശേരറി,
രപ്പോമനപ്പോടകര,  തനപ്പോചപ്പോടട,  തുറയൂര്  എനന്ദ്രീ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  ഓഡറിറട
തടസ്സങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

114. വറിലെദ്ര്യപ്പോപളറി,  പവളസം,  കന്ദ്രീഴരറിയൂര്,  വളയസം,  പുറപമരറി,  പചെപ്പോപറപ്പോടട,

നപ്പോദപ്പോപുരസം,  ചെങ്ങപരപ്പോത്തെട,  ചെകറിടപപ്പോറ,  അരറിക്കുളസം,  മണറിയൂര്,  കപ്പോരപശ്ശേരറി,

തപ്പോമരപശ്ശേരറി,  രപ്പോമനപ്പോടകര,  തനപ്പോചപ്പോടട,  തുറയൂര്  എനന്ദ്രീ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി

ബന്ധതപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  പലെപ്പോകല്  ഫണ്ടട  ഓഡറിറട  വകുപട  പരറിപശപ്പോധറിചട

നന്യൂനതകള് പരറിഹരറിചതപ്പോയറി പബപ്പോദ്ധദ്ര്യതപടതറിതന അടറിസപ്പോനത്തെറില് ഓഡറിറട  തടസ്സസം

ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

പനങ്ങപ്പോടട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

115. നളന്ദ തഹററിപറജട മന്യൂസറിയത്തെറിനപ്പോയറി ദപ്പോനസം ലെഭറിചതുസം കരപ്പോര് പ്രകപ്പോരസം 4 തസനട

ഉളതുമപ്പോയ ഭൂമറി ആധപ്പോരസം രജറിസ്റ്റര് തചെയപപപ്പോള് രണ്ടട തസനപ്പോയറി മപ്പോററിയതതങ്ങതനതയനട

സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,  രണ്ടട തസനട സലെസം പഞപ്പോയത്തെറിതന പപരറില് രജറിസ്റ്റര് തചെയട

തകടറിട നറിര്മപ്പോണസം പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറിചറിടതണ്ടനസം 2004-ലെപ്പോണട സലെസം രജറിസ്റ്റര് തചെയതതനസം

ടറി  വസവറിതന  അളവറിതലെ  വദ്ര്യതദ്ര്യപ്പോസതത്തെക്കുററിചട  അററിയറിതല്ലനസം  തസക്രടററി  മറുപടറി

നല്കറി.   ദപ്പോനമപ്പോയറി  ലെഭറിച  4  തസനട  ഭൂമറി  രണ്ടട  തസനപ്പോയറി  മപ്പോററിയതുസം  4  തസനറില്

നറിര്മറിക്കുനതറിനപ്പോയറി തയ്യേപ്പോറപ്പോകറിയ പ്ലപ്പോന് പ്രകപ്പോരമുള തകടറിടസം രണ്ടട തസനട സലെത്തെട

എങ്ങതന  നറിര്മറിച്ചു  എനതുസം  സസംബന്ധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കണതമനട  സമറിതറി

ആവശദ്ര്യതപട.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

116. നളന്ദ തഹററിപറജട  മന്യൂസറിയത്തെറിനപ്പോയറി ദപ്പോനസം ലെഭറിച  4  തസനട ഭൂമറി  2004-ല്

ആധപ്പോരസം രജറിസ്റ്റര് തചെയപപപ്പോള്  2  തസനപ്പോയറി  മപ്പോററിയതുമപ്പോയറി  ബന്ധതപട അളവറിതലെ

വദ്ര്യതദ്ര്യപ്പോസതത്തെക്കുററിചട  അററിയറിതല്ലനസ്തുസം  പ്രസത  സലെത്തെട  തകടറിട  നറിര്മപ്പോണസം

പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറിചറിടതണ്ടനസം  പനങ്ങപ്പോടട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററിയതട  മറുപടറിയറില്

നറിനസം സലെത്തെറിതന അളവട  സസംബന്ധറിചട  അവദ്ര്യകത  നറിലെനറില്ക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി

മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.   നളന്ദ  തഹററിപറജട  മന്യൂസറിയത്തെറിനപ്പോയറി ദപ്പോനസം  ലെഭറിച  4  തസനട  ഭൂമറി  2

തസനപ്പോയറി മപ്പോററിയതുസം, 4 തസനറില് നറിര്മറിക്കുനതറിനപ്പോയറി തയ്യേപ്പോറപ്പോകറിയ പ്ലപ്പോന് പ്രകപ്പോരമുള

തകടറിടസം  2  തസനട  സലെത്തെട എങ്ങതന നറിര്മറിച്ചു എനതട സസംബന്ധറിച്ചുസം ററിപപപ്പോര്ടട

നല്കണതമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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ഓമപശ്ശേരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

117.  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  സസംബന്ധറിച്ചുള  സമറിതറിയതട  പചെപ്പോദദ്ര്യത്തെറിനട  കണ്വന്ദ്രീനര്കട
അധറികസം  നല്കറിയ  32,134  രൂപയറില്  15,000  രൂപ  മുന്തസക്രടററിയതട
ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.-യറില്നറിനസം ഈടപ്പോകറിയറിടതണ്ടനസം ബപ്പോകറി തുക ഈടപ്പോകപ്പോന് പനപ്പോടന്ദ്രീസട
അയചറിടതണ്ടനസം ടറിയപ്പോന് പരപ്പോഗബപ്പോധറിതനപ്പോതണനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട തസക്രടററി മറുപടറി
നല്കറി.   അവപശഷറിക്കുന  തുക  ഈടപ്പോക്കുനമുറയട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോതമനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

118. ഓമപശ്ശേരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതലെ ചുവനകുനട  നപ്പോലെട  തസനട  പകപ്പോളനറിയറിതലെ  വപ്പോടര്

സഡപ്ല  സ്കന്ദ്രീമുമപ്പോയറി  ബന്ധതപടട  കണ്വന്ദ്രീനര്കട  അധറികസം  നല്കറിയ  32,134  രൂപയറില്

15,000 രൂപ മുന്തസക്രടററിയതട ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.യറില്നറിനസം ഈടപ്പോകറിയറിടതണ്ടനസം ബപ്പോകറി

തുക  ഈടപ്പോകപ്പോന്  പനപ്പോടന്ദ്രീസട  അയചറിടതണ്ടനമുള  മറുപടറിയതട  അടറിസപ്പോനത്തെറില്

അവപശഷറിക്കുന  തുക  ഈടപ്പോക്കുനമുറയട  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി

നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

119.  ഓമപശ്ശേരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധതപട മറട പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപന്മേലുള സപ്പോമ്പത്തെറിക

ബപ്പോധദ്ര്യതകള്  തന്ദ്രീരുനമുറയട  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവനതപ്പോണട  എന  സമറിതറി

തന്ദ്രീരുമപ്പോനത്തെറിതന  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  ഇതട  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  രണ്ടട  മപ്പോസത്തെറിനകസം

ഓഡറിറട വഴറി ലെഭദ്ര്യമപ്പോകണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

പപയ്യേപ്പോളറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

120.  പഞപ്പോയത്തെറിനട  നഷമപ്പോയ  14,094  രൂപ  ഈടപ്പോക്കുനതറിനട  കത്തെട  നല്കറിതയങ്കറിലുസം

നപഷപ്പോത്തെരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ററിടപയര്ഡട  എഞറിനന്ദ്രീയര്  മരണതപടതപ്പോയപ്പോണട  അററിഞ്ഞതതന  പപയ്യേപ്പോളറി

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററിയതട  വറിശദന്ദ്രീകരണത്തെറിതന  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്

സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

121.  തസകനറിസംഗട  പ്രവൃത്തെറികട  ആവശദ്ര്യമറില്ലപ്പോതത  തുക  നല്കറിയതുമപ്പോയറി  ബന്ധതപടട

പപയ്യേപ്പോളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിനട  നഷമപ്പോയ  14,094  രൂപ  ഈടപ്പോക്കുനതറിനട  നടപടറി

സന്വേന്ദ്രീകരറിച്ചുതവങ്കറിലുസം  നപഷപ്പോത്തെരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ററിടപയര്ഡട  എഞറിനന്ദ്രീയര്  മരണതപടപപപ്പോയതപ്പോയറി

തസക്രടററി  വറിശദന്ദ്രീകരണസം  നല്കറിയതറിതന  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസത  ഓഡറിറട  തടസ്സസം
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ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  പപയ്യേപ്പോളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധതപട

ഇലെപകപ്പോണറികട  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിററിനപ്പോയറി  തചെലെവഴറിച  4,00,000  രൂപ  ഇതട  സസംബന്ധറിച

സപ്പോമ്പത്തെറിക ബപ്പോധദ്ര്യത തന്ദ്രീര്ക്കുനമുറയട ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

വപ്പോണറിപമല് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

122. ഓഡറിറട തടസ്സസം സസംബന്ധറിചട സമറിതറി വറിശദന്ദ്രീകരണസം ആവശദ്ര്യതപടതറിനട പഞപ്പോയത്തെറിതന
തനതട  വരുമപ്പോനത്തെറിലുണ്ടപ്പോയ  കുറവമൂലെമപ്പോണട  ഡവദന്യൂതറി  ചെപ്പോര്ജട  യഥപ്പോസമയസം  അടയപ്പോന്
കഴറിയപ്പോതറിരുനതതനസം  പറിനന്ദ്രീടട  കുടറിശ്ശേറിക  തുക  പഞപ്പോയത്തെറിതന  തനതട  ഫണ്ടറില്നറിനസം  അടച്ചു
തന്ദ്രീര്ത്തെറിടതണ്ടനമുള മറുപടറിയതട  തവളറിചത്തെറില് ഓഡറിറട  തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി  ശന്ദ്രീപപ്പോര്ശ
തചെയ.  തുടര്നട അടുപട വറിതരണസം സസംബന്ധറിച ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മേല് മറുപടറി ആവശദ്ര്യപടതറിനട
ജനകന്ദ്രീയപ്പോസൂത്രണ  പദ്ധതറിയതട  ആദദ്ര്യഘടത്തെറില്  125  പപര്കട  പുകയറില്ലപ്പോത്തെ  അടുപട  വറിതരണസം
തചെയ്യേപ്പോനപ്പോണട  തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിചതതനസം  പറിനന്ദ്രീടട  പദ്ധതറി  പുതുകറി  സപ്പോധപ്പോരണ  അടുപ്പുകള്  വറിതരണസം
തചെയ്യേപ്പോന് നറിശ്ചയറിക്കുകയപ്പോണുണ്ടയതതനസം അതറിനട  20,000  രൂപ മപ്പോത്രമപ്പോണട  തചെലെവട  വനതതനസം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട തസക്രടററി അററിയറിച്ചു.  അതറിതന അടറിസപ്പോനത്തെറില് ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

123. വപ്പോണറിപമല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതന  തനതട  വരുമപ്പോനത്തെറിലുണ്ടപ്പോയ  കുറവമൂലെമപ്പോണട
ഡവദദ്യുതറി ചെപ്പോര്ജട യഥപ്പോസമയസം അടയപ്പോന് കഴറിയപ്പോതറിരുനതതനസം,  നറിലെവറില് കുടറിശ്ശേറിക തുക
തനതട ഫണ്ടറില് അടവപ്പോകറിയറിടതണ്ടനമുള മറുപടറിയതട അടറിസപ്പോനത്തെറില് ഓഡറിറട തടസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

124. അടുപട വറിതരണ പദ്ധതറിയതട പ്രപ്പോരസംഭഘടത്തെറില് 125 പപര്കട പരറിഷത്തെട അടുപട
വറിതരണസം  തചെയ്യേപ്പോന്  തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിതചങ്കറിലുസം  പറിനന്ദ്രീടട  പദ്ധതറി  പുതുകറി  സപ്പോധപ്പോരണ  അടുപ്പുകള്
വറിതരണസം  തചെയ്യേപ്പോന്  നറിശ്ചയറിച്ചുതവനസം  ആയതറിപലെയട  20,000  രൂപ  മപ്പോത്രമപ്പോണട
തചെലെവപ്പോയതതനമുള  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററിയതട  മറുപടറിയതട  അടറിസപ്പോനത്തെറില്
പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

മരുപതപ്പോങ്കര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

125.  പഞപ്പോയത്തെറിതലെ പറപ്പോഡട പ്രവൃത്തെറിയമപ്പോയറി ബന്ധതപട ഓഡറിറട തടസ്സത്തെറിപന്മേലുള
വറിശദന്ദ്രീകരണമപ്പോയറി,  പ്രസത  പറപ്പോഡട  പ്രവൃത്തെറികള്  കണ്വന്ദ്രീനര്  വര്കപ്പോയറി  പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറിചറിട
തണ്ടനസം സപ്പോപങ്കതറികപ്പോനമതറി എസ്റ്ററിപമററില് പചെര്ക്കുവപ്പോന് വറിടപപപ്പോയതപ്പോതണനസം പ്രവൃത്തെറി
പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറിചതറിതന  പരഖകള്  തടകറികല്  കണ്പടപ്പോളര്കട  നല്കറിയറിടതണ്ടനസം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  അററിയറിച്ചു.  പ്രസത  മറുപടറിയതടയസം  പ്രവൃത്തെറികള്
പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറിചതറിതനയസം  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

304/2021.
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126.  കയര്  ഉലന  നറിര്മപ്പോണ  പരറിശന്ദ്രീലെനസം  നല്കുനതറിനട  എസ്റ്ററിപമറട
തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കുകയസം  കണ്വന്ദ്രീനര്  പ്രവൃത്തെറിയപ്പോയറി  പരറിശന്ദ്രീലെനസം  നല്കുകയസം  തചെയറിടതണ്ടനസം
പ്രവൃത്തെറിയതട  സപ്പോപങ്കതറികപ്പോനമതറി  എസ്റ്ററിപമററില്  പചെര്കപ്പോന്  വറിടപപപ്പോയതപ്പോതണനസം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട തസക്രടററി അററിയറിച്ചു.  വറിശദന്ദ്രീകരണത്തെറിന അടറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസത
തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

127.  മരുപതപ്പോങ്കര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതലെ  30  കുടുസംബങ്ങളുതട വന്ദ്രീടട  ഓടട  പമയനതറിനട
പഞപ്പോയത്തെട ഓടട  വപ്പോങ്ങറി വറിതരണസം തചെയ പദ്ധതറി പരഖകള് ലെഭദ്ര്യമപ്പോകറിയപ്പോല് ഓഡറിറട
തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോതമനട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയതപട.

128.  പകപ്പോപതപ്പോടട  നപ്പോളറിപകര  പകപ്പോസംപ്ലകട  സപ്പോപറിക്കുനതറിനപവണ്ടറി  വപ്പോങ്ങറിയതുസം
സഹകരണ  സസംഘത്തെറിതന  പപരറില്  രജറിസ്റ്റര്  തചെയതുമപ്പോയ  ഭൂമറി  ഗപ്പോമപ ഞപ്പോയത്തെറിതന
അധന്ദ്രീനതയറില്  തകപ്പോണവരുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയറിതല്ലനട  സമറിതറി  നറിരന്ദ്രീകറിച്ചു.   എനപ്പോല്
പ്രസത  ഭൂമറി  സഹകരണ സസംഘവമപ്പോയറി  ചെര്ച തചെയട  ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  നടപടറി
സന്വേന്ദ്രീകരറികണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

129.  മരുപതപ്പോങ്കര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതലെ പറപ്പോഡട പ്രവൃത്തെറിയമപ്പോയറി ബന്ധതപടള
സപ്പോപങ്കതറികപ്പോനമതറി  എസ്റ്ററിപമററില്  പചെര്ക്കുവപ്പോന്  വറിടപപപ്പോയതപ്പോതണനസം  പ്രസത
പ്രവൃത്തെറി  പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറിചതറിതന  പരഖകള്  തടകറികല്  കണ്പടപ്പോളര്കട
നല്കറിയറിടതണ്ടനസം തസക്രടററി അററിയറിചതറിതന അടറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസത ഓഡറിറട
തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

130.  കയര്  ഉലന  നറിര്മപ്പോണ  പരറിശന്ദ്രീലെനസം  നല്കുനതറിനട  എസ്റ്ററിപമറട
തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കുകയസം കണ്വന്ദ്രീനര് പ്രവൃത്തെറിയപ്പോയറി  പരറിശന്ദ്രീലെനസം നല്കുകയസം തചെയറിടതണ്ടനസം
പ്രവൃത്തെറിയതട സപ്പോപങ്കതറികപ്പോനമതറി എസ്റ്ററിപമററില് പചെര്ക്കുവപ്പോന് വറിടപപപ്പോയതപ്പോതണനമുള
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററിയതട  വറിശദന്ദ്രീകരണത്തെറിതന  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസത
ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

131.  മരുപതപ്പോങ്കര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതലെ  30  കുടുസംബങ്ങളുതട  വന്ദ്രീടുകള്  ഓടട
പമയനതറിനട  ഓടട  വറിതരണസം തചെയതുമപ്പോയറി ബന്ധതപട പദ്ധതറിപരഖകള് ഓഡറിററിനട
ലെഭദ്ര്യമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

132.  പകപ്പോപതപ്പോടട  നപ്പോളറിപകര പകപ്പോസംപ്ലകട സപ്പോപറിക്കുനതറിനപവണ്ടറി വപ്പോങ്ങറിയതുസം
സഹകരണ  സസംഘത്തെറിതന  പപരറില്  രജറിസ്റ്റര്  തചെയതുമപ്പോയ  ഭൂമറി  പഞപ്പോയത്തെറിതന
അധന്ദ്രീനതയറില്  തകപ്പോണവരുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയറിതല്ലനട  നറിരന്ദ്രീകറിച  സമറിതറി,
സഹകരണസസംഘവമപ്പോയറി  ചെര്ച  തചെയട  പ്രസസ്തുത  പദ്ധതറിതതന  പുനരുജ്ജന്ദ്രീവറിപറിചട
ഭൂമറി ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോക്കുവപ്പോനള നടപടറി സന്വേന്ദ്രീകരറിക്കുവപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.
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തലെക്കുളത്തൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

133.  ഫുട്ബപ്പോള്  പകപ്പോചറിങ്ങുമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  ഫയല്  കപ്പോണപ്പോത്തെതറിപന്മേല്  സമറിതറി
വറിശദന്ദ്രീകരണസം ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  പ്രവൃത്തെറിയമപ്പോയറി  ബന്ധതപടട  6  വപൗചറുകള് ഹപ്പോജരപ്പോകറി
യറിടറില്ല എനതപ്പോണട ഓഡറിറട തടസ്സതമനസം പഞപ്പോയത്തെട ഭരണസമറിതറി ചുമതലെതപടുത്തെറിയ
സബ്കമറിററി  പ്രസത  തുക  വറിനറിപയപ്പോഗറിചതപ്പോയറി  കതണ്ടത്തെറിയറിടതണ്ടനസം  തസക്രടററി
വറിശദന്ദ്രീകരറിച്ചു.   പ്രപ്പോവര്ത്തെറികമപ്പോകറിയ പദ്ധതറി  സസംബന്ധറിച  പരഖകള്  സൂകറികപ്പോത്തെതട
വന്ദ്രീഴ്ചയപ്പോതണനട അഭറിപ്രപ്പോയതപടതകപ്പോണ്ടട ഫയല് നടപടറികള് അവസപ്പോനറിപറികപ്പോന് സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

134. ഫുട്പബപ്പോള് പകപ്പോചറിസംഗട  കദ്ര്യപ്പോമ്പട  പ്രവൃത്തെറിയമപ്പോയറി  ബന്ധതപടട  കപ്പോണപ്പോതപ്പോയ 6
വപൗചറുകളറിപന്മേലുള  തുക  വറിനറിപയപ്പോഗറിചതപ്പോയറി  പഞപ്പോയത്തെട  ഭരണസമറിതറി
ചുമതലെതപടുത്തെറിയ  സബടകമറിററി   കതണ്ടത്തെറിയറിടതണ്ടനട  തസക്രടററി  തലെക്കുളത്തൂര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട വറിശദന്ദ്രീകരറിചതറിതനത്തുടര്നട  പദ്ധതറിപരഖകള്  സൂകറികപ്പോത്തെതട
വന്ദ്രീഴ്ചയപ്പോതണനട  അഭറിപ്രപ്പോയതപടതകപ്പോണ്ടട  പ്രസത  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്
ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

തചെകദ്ര്യപ്പോടട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

135. മരപ്പോമത്തെട പ്രവൃത്തെറി സസംബന്ധറിച ഓഡറിറട തടസ്സവമപ്പോയറി ബന്ധതപടട ആര്.ആര്.
നടപടറി  സന്വേന്ദ്രീകരറിക്കുന  പകസ്സറില്  ആയതട  തന്വേരറിതതപടുത്തെണതമനട  സമറിതറി  ആവശദ്ര്യതപട.  50
വനറിതകള്കട  കമ്പന്യൂടര്  പരറിശന്ദ്രീലെനസം  നല്കറിയതറിതന  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോത്തെതറിതന
വറിശദന്ദ്രീകരണമപ്പോരപ്പോഞ്ഞു.   ആദദ്ര്യഘടത്തെറില്  25  പപര്ക്കുസം  രണസം  മൂനസം  ഘടങ്ങളറിലെപ്പോയറി
ബപ്പോകറിയള  25  പപര്ക്കുസം  പരറിശന്ദ്രീലെനസം  നല്കറിയറിടതണ്ടനസം  ആയതറിതന  പരഖകള്
ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടതണ്ടനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറിയതറിതന
അടറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

136. തചെകദ്ര്യപ്പോടട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില് മുന്കൂര്  നല്കറിയറിടസം  നപ്പോളറിതുവതര  മരപ്പോമത്തെട
പ്രവൃത്തെറി  ആരസംഭറികപ്പോത്തെതുമപ്പോയറി ബന്ധതപടട  റവനദ്യു  ററികവററി  നടപടറികള്
തന്വേരറിതതപടുത്തുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

137.  50  വനറിതകള്കട  കമ്പന്യൂടര്  പരറിശന്ദ്രീലെനസം  നല്കുനതറിപലെയള
പദ്ധതറിയതട  പ്രപ്പോരസംഭഘടത്തെറില്  25  പപര്ക്കുസം  രണസം  മൂനസം  ഘടങ്ങളറിലെപ്പോയറി
ബപ്പോകറിയള  25  പപര്ക്കുസം പരറിശന്ദ്രീലെനസം നല്കറിയറിടതണ്ടനസം ആയതറിതന പരഖകള്
ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടതണ്ടനസം തസക്രടററി  അററിയറിചതറിതന അടറിസപ്പോനത്തെറില്
പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.
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തറിരുവള്ളൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

138.  കന്ദ്രീര  കര്ഷകപരയസം  മുട  ഉല്പപ്പോദകപരയസം  പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുനതറിനസം

പ്രപ്പോപദശറിക  നറിരകറില്ത്തെതന  ഉലനങ്ങള്  ലെഭദ്ര്യമപ്പോക്കുകതയന  ലെകദ്ര്യപത്തെപ്പോതടയസം

കന്വേപടഷനസം  പത്രപരസദ്ര്യത്തെറിനസം  വരുന  അധറിക  തചെലെവട  കുറയനതറിനസംപവണ്ടറിയപ്പോണട

കന്വേപടഷനറില്ലപ്പോതത ഉലനങ്ങള് വപ്പോങ്ങറിയതതനട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട തസക്രടററി വറിശദന്ദ്രീകരറിച്ചു.

പസ്റ്റപ്പോര്  പര്പചസട  ചെടങ്ങള് പപ്പോലെറികപ്പോത്തെ നടപടറി  ഉചെറിതമപ്പോയറില്ല  എനട  അഭറിപ്രപ്പോയതപട

സമറിതറി പ്രപ്പോപദശറിക കര്ഷകരപ്പോണട ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളപ്പോയതട എനതട പരറിഗണറിചട ഓഡറിറട

തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

139.  മണ്പപ്പോത്ര  നറിര്മപ്പോണ  പദ്ധതറിയമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  ഓഡറിറട  തടസ്സസം

ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

140. തറിരുവള്ളൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററിയതട  മറുപടറിയതട  അടറിസപ്പോനത്തെറില്

ഓഡറിറട തടസ്സങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

നടുവണ്ണൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

141.  2000-2001  കപ്പോലെഘടത്തെറില്  ആരസംഭറിച  26  ജലെപസചെന  പദ്ധതറികളറില്

മറികവയസം  പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറിചറിടതണ്ടനസം  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോതണനസം  നടുവണ്ണൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

തസക്രടററി സമറിതറി മുമ്പപ്പോതക പബപ്പോധറിപറിച്ചു.   പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറികപ്പോത്തെ പദ്ധതറികള് എത്രയസംപവഗസം

പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറികണതമനസം  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോകപ്പോത്തെവ  അടറിയന്തരമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തെനകമ

മപ്പോകണതമനമുള  നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോതട  ഫയല്  നടപടറികള്  അവസപ്പോനറിപറികപ്പോന് സമറിതറി

നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

142.  പചെപങ്ങപ്പോടപപ്പോറ-കറിഴപകപ്പോടട കടവട പറപ്പോ ഡട പണറി തൃപറികരമപ്പോയറി പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറിച

തറിതന അടറിസപ്പോനത്തെറില് ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

143. 2000-2001  കപ്പോലെയളവറില് എല്.പറി.  സ്കൂളുകള്കട ഡലെബ്രററി പുസകസം വപ്പോങ്ങറി

വറിതരണസം തചെയ പ്രവൃത്തെറിയറില് കന്വേപടഷന് കണറികപ്പോത്തെതതതന്തന സമറിതറി പചെപ്പോദദ്ര്യത്തെറിനട

ചെറിലെ  പുസകങ്ങള്  കറനട  ബുകടസറില്  മപ്പോത്രമപ്പോണട  ഉണ്ടപ്പോയറിരുനതതനസം  30%  വറിലെ

കുറചപ്പോണട  പുസകങ്ങള്  വപ്പോങ്ങറിയറിടളതതനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  സമറിതറി

മുമ്പപ്പോതക  പബപ്പോധറിപറിച്ചു.   പ്രസത  മറുപടറി  തൃപറികരമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഓഡറിറട  തടസ്സസം

ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

144. 26  പദ്ധതറികളറില്  മറികവയസം  പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറിചറിടതണ്ടനസം  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോതണനസം
നടുവണ്ണൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറിയതറിതന  അടറിസപ്പോനത്തെറില്
പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറികപ്പോത്തെ  പദ്ധതറികള്  അടറിയന്തരമപ്പോയറി  പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറികണതമനസം,
പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോകപ്പോത്തെവ  അടറിയന്തരമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോകണതമനസം
കര്ശന നറിര്പദ്ദേശസം നല്കറിതകപ്പോണ്ടട പ്രസത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

145.  പചെപങ്ങപ്പോട  പപ്പോറ-കറിഴപകപ്പോടട  കടവട  പറപ്പോഡട  പണറി  തൃപറികരമപ്പോയറി
പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരറിചതറിതന അടറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

146.  എല്.പറി.  സ്കൂളറിതലെ  ഡലെബ്രററിയറിപലെയപ്പോവശദ്ര്യമപ്പോയ  ചെറിലെ  പുസകങ്ങള് കറനട
ബുകടസറില്  മപ്പോത്രമപ്പോണട  ഉണ്ടപ്പോയറിരുനതതനസം  30%  വറിലെ  കുറചപ്പോണട  ടറി  പുസകങ്ങള്
വപ്പോങ്ങറിയറിടളതതനസം  ആയതറിനപ്പോലെപ്പോണട  കന്വേപടഷന്  കണറികപ്പോത്തെതതനസം ഉള
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററിയതട  മറുപടറി  അസംഗന്ദ്രീകരറിച്ചുതകപ്പോണ്ടട  പ്രസത  ഓഡറിറട
തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

  എലെത്തൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

147.  വറിവപ്പോഹ ധൂര്ത്തെറിതനതറിതരയള പബപ്പോധവല്ക്കരണ പരറിപപ്പോടറിയമപ്പോയറി ബന്ധതപട
വന്ദ്രീ ഡറിപയപ്പോ  കപ്പോസറട  പ്രദര്ശനപയപ്പോഗദ്ര്യമപ്പോക്കുകയസം  പഞപ്പോയത്തെറിതന  വറിവറിധ  ഭപ്പോഗങ്ങളറില്
പ്രദര്ശറിപറിക്കുകയസം  തചെയറിടതണ്ടന  മറുപടറിയതട  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  ഓഡറിറട  തടസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയ.  എലെത്തൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതലെ  ശുദ്ധജലെ
പദ്ധതറിക്കുപവണ്ടറി തമപ്പോബറിതതലെപസഷന് അഡന്വേപ്പോന്സപ്പോയറി നല്കറിയ 50,000 രൂപ പ്രവൃത്തെറി
ആരസംഭറികപ്പോത്തെ  സപ്പോഹചെരദ്ര്യത്തെറില്  തുക  കണ്വന്ദ്രീനററില്നറിനസം  തറിരറിച്ചുപറിടറിയനതറിനട
30-7-2003  നട റവനദ്യു ററികവററി നടപടറിയട ശറിപപ്പോര്ശ തചെയറിടസം ഇതറിപന്മേല് നപ്പോളറിതുവതര
തുടര് നടപടറി സന്വേന്ദ്രീകരറികപ്പോത്തെതറില് സമറിതറി അതൃപറി പരഖതപടുത്തുനപതപ്പോതടപ്പോപസം  പ്രസത
മുന്കൂര് അടറിയന്തരമപ്പോയറി തറിരറിച്ചു പറിടറിചട ററിപപപ്പോര്ടട തചെയ്യുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

148. എലെത്തൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററിയതട  വറിശദന്ദ്രീകരണത്തെറിതന
അടറിസപ്പോനത്തെറില് വറിവപ്പോഹ ധൂര്ത്തെറിതനതറിതരയള പബപ്പോധവല്ക്കരണ പരറിപപ്പോടറിയമപ്പോയറി
ബന്ധതപട ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന. 
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149.  ശുദ്ധജലെ  പദ്ധതറിയമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  പ്രവൃത്തെറികട  നല്കറിയ
തമപ്പോബറിതതലെപസഷന് അഡന്വേപ്പോന്സട തുക പ്രവൃത്തെറി ആരസംഭറികപ്പോത്തെ  സപ്പോഹചെരദ്ര്യത്തെറില്
തറിരറിതക  ഇപൗടപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  30-7-2003-നട  റവനദ്യു  ററികവററി  നടപടറിയട
ശറിപപ്പോര്ശ  തചെയറിടസം  ആയതറിപന്മേല്  നപ്പോളറിതുവതര  നടപടറി  സന്വേന്ദ്രീകരറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്
സമറിതറി  അതൃപറി  പരഖതപടുത്തുനപതപ്പോതടപ്പോപസം  പ്രസത  തുക  രണ്ടട  മപ്പോസത്തെറിനകസം
ഇപൗടപ്പോകറി ററിപപപ്പോര്ടട തചെയ്യുനതറിനസം ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

നരറിപറ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

150.  വളറിത്തെറ പകപ്പോളറിപയപ്പോടട ജലെപസചെന പദ്ധതറി തൃപറികരമപ്പോയറി പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതറിനപ്പോല്
ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

കല്ലുമല്  പപ്പോപറനമന്ദ്രീത്തെല്  പറപ്പോഡട  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  വറിഷയത്തെറില്
നഷത്തെറിനട  ഉത്തെരവപ്പോദറികളപ്പോയ  ഉപദദ്ര്യപ്പോഗസരറില്നറിനസം  നഷത്തുക  ഈടപ്പോകറി  ററിപപപ്പോര്ടട
തചെയ്യേണതമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

151. വളറിത്തെറ പകപ്പോളറിപയപ്പോടട ജലെപസചെന പദ്ധതറി തൃപറികരമപ്പോയറി പ്രവര്ത്തെറിക്കുന
എനതറിതന  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസത  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

152.  കല്ലുമല് പപ്പോപറനമന്ദ്രീത്തെല് പറപ്പോഡട  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി  ബന്ധതപട വറിഷയത്തെറില്
നപഷപ്പോത്തെരവപ്പോദറികളപ്പോയ  ഉപദദ്ര്യപ്പോഗസരറില്  നറിനസം  നഷത്തുക  ഈടപ്പോകറി  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദ്ര്യമപ്പോകണതമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ബപ്പോലുപശ്ശേരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

153.  തപപ്പോനപ്പോരസംതതരു-പുനത്തെറ  പറപ്പോഡറിതന  അറകുറ  പണറിയമപ്പോയറി  ബന്ധതപടട
അധറിക  നറിരകറില്  തടണ്ടര്  തുക  നല്കറിയതട  തറിരറിതക  ഈടപ്പോകറിയതറിനപ്പോല്  ഓഡറിറട
തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

154.  പരപ്പോമര്ശത്തെറിലുളള ശുദ്ധജലെ വറിതരണ പദ്ധതറികളുമപ്പോയറി ബന്ധതപടട ഓഡറിറട
തടസ്സതപടുത്തെറിയ തുക ബന്ധതപട ഉപദദ്ര്യപ്പോഗസരറില്നറിനസം ഈടപ്പോകറി സമറിതറിയട ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

155. തപപ്പോനപ്പോരസംതതരു-പുനത്തെറ  പറപ്പോഡറിതന  അറകുറപണറിയമപ്പോയറി  ബന്ധതപട
അധറിക  നറിരകറില്  നല്കറിയ  തടണ്ടര്  തുക  തറിരറിതക  ഈടപ്പോകറിയറിടതണ്ടനട
പബപ്പോധദ്ര്യതപടതറിതന  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസത  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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156. പരപ്പോമര്ശത്തെറിലുള  ശുദ്ധജലെ  വറിതരണ  പദ്ധതറികളുമപ്പോയറി  ബന്ധതപടട
ഓഡറിറട  തടസ്സതപടുത്തെറിയ  തുക  ബന്ധതപട  ഉപദദ്ര്യപ്പോഗസരറില്നറിനട  ഈടപ്പോകറി
സമറിതറികട ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭദ്ര്യമപ്പോകണതമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

പുതുപപ്പോടറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

157. പഞപ്പോയത്തെട വറിഭപ്പോവനസം തചെയ രന്ദ്രീതറിയറില് തകടറിടസം പണറി പൂര്ത്തെറിയപ്പോയറിടതണ്ടനസം
ഇതുമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  വപൗചറുകളുസം  ബറില്ലുകളുസം  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയതറിതന  തുടര്നട  ഓഡറിറട
തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകറിയറിടതണ്ടനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  സമറിതറിയറില്
പബപ്പോധറിപറിചതറിതന അടറിസപ്പോനത്തെറില് തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

158. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

കുറദ്ര്യപ്പോടറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

159.  പ്രസത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി ബന്ധതപടട  പറിഴപലെറിശ ഒഴറിവപ്പോകറിയതറിനട
സര്കപ്പോര് സപ്പോധൂകരണസം നല്കറിയ ഉത്തെരവട ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന മുറയട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

160. രസന്ദ്രീതട  പറിരറിവട-പറിഴപലെറിശ  ഈടപ്പോക്കുനതറില്  കുറവട  എനതറിപന്മേല്
സര്കപ്പോര് സപ്പോധൂകരണസം നല്കറിയ ഉത്തെരവട പരറിപശപ്പോധനയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

മപ്പോവൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

161.  മപ്പോവൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതലെ കക്കൂസട  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി  ബന്ധതപട ഓഡറിറട
തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

162.  ടപ്പോകറി  സ്റ്റപ്പോനറിനട  സലെസം  ഏതറടുക്കുനതുമപ്പോയറി  ബന്ധതപടട  തഹസന്ദ്രീല്ദപ്പോര്കട
മുന്കൂര്  നല്കറിയ  തുകയറില്  സലെത്തെറിതന  മൂലെദ്ര്യത്തുക  കഴറിച്ചുള  തുക
തറിരറിചടയപ്പോത്തെതുമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മേല്  സമറിതറി  മറുപടറി
ആരപ്പോഞ്ഞു.   മുന്കൂര്  നല്കറിയ  തുകയറില്  32,552   രൂപ  തഹസന്ദ്രീല്ദപ്പോര്
തറിരറിചടചറിടതണ്ടനസം  അതറിതന  പരഖകള്  ഉതണ്ടനസം  സലെത്തെറിതന  തുക
വര്ദ്ധറിപറികണതമനപ്പോവശദ്ര്യതപടള  സലെമുടമയതട  ഹര്ജറിയറിപന്മേല്  പകപ്പോടതറി  തസനറിനട
70,000  രൂപയപ്പോയറി  വറിലെ  നറിശ്ചയറിക്കുകയസം  ആയതറിന്  പ്രകപ്പോരസം  15,64,679  രൂപ
നല്കണതമനട  വറിധറി  പുറതപടുവറിക്കുകയസം  തചെയതവനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി
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സമറിതറി മുമ്പപ്പോതക പബപ്പോധറിപറിച്ചു. ഈ വറിഷയത്തെറില് ഓഡറിററിപനപ്പോടട സമറിതറി വറിശദന്ദ്രീകരണസം
ആവശദ്ര്യതപടതറിനട  2002-തലെ പകസ്സറിപന്മേല് 2009-ലെപ്പോണട പകപ്പോടതറിവറിധറി  ഉണ്ടപ്പോയതതനസം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  പകപ്പോടതറിയറില്  ഹപ്പോജരപ്പോയറി  വകപ്പോലെത്തെട
സമര്പറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോലെപ്പോണട  സലെമുടമയട  അനകൂലെമപ്പോയ  വറിധറി  ഉണ്ടപ്പോയതതനസം
ഇതറിതനതറിതര ഒരു വര്ഷത്തെറിനപശഷസം പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  മുന്സറിഫട  പകപ്പോടതറിയറില് അപന്ദ്രീല്
ഫയല് തചെയ്തതങ്കറിലുസം ആയതട തളകയപ്പോണുണ്ടപ്പോയതതനസം ഓഡറിറട വകുപട ചൂണ്ടറികപ്പോടറി.
എനപ്പോല് സലെപമതറടുപകണ്ടതട റവനന്യൂ വകുപപ്പോതണനസം ആവശദ്ര്യതപട ഫണ്ടട നല്കറിയതു
മപ്പോത്രമപ്പോണട തഹദന്ദ്രീല്ദപ്പോര് തചെയതതനസം അധറികമപ്പോയറി നല്കറിയ തുകയറില് പരസദ്ര്യത്തെറിനസം
മറ്റുസം തചെലെവപ്പോയ  54,424  രൂപ കറിഴറിചട ബപ്പോകറി തുക തഹസന്ദ്രീല്ദപ്പോര് തറിരറിചടചറിടതണ്ടനസം
തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ വകുപട തസക്രടററി പബപ്പോധറിപറിച്ചു. പഞപ്പോയത്തെട തസക്രടററി പകപ്പോടതറിയറില്
ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോത്തെതുമൂലെമപ്പോണട  15  ലെകത്തെറിലെധറികസം  രൂപ  സലെമുടമയട  നല്പകണ്ടറി  വനതട
എന ഓഡറിററിതന വപ്പോദത്തെറിനട, പകപ്പോടതറി വറിധറിക്കുമുമ്പുതതന സലെമുടമയമപ്പോയറി പഞപ്പോയത്തെട
ധപ്പോരണയറിതലെത്തുകയസം  14  ലെകസം  രൂപയപ്പോയറി  പ്രസത  തുക  നല്കുകയസം  തചെയറിടതണ്ടനട
തസക്രടററി  വറിശദന്ദ്രീകരറിച്ചു.  ഈ  വറിഷയവമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  വറിശദവറിവരങ്ങളുസം പകപ്പോടതറി
വറിധറിയതട  വറിശദപ്പോസംശങ്ങളുസം  സലെമുടമയ  നല്കറിയ  തുകയതട  വറിശദപ്പോസംശങ്ങളുസം
ഉള്തകപ്പോളറിച്ചുതകപ്പോണള പസ്റ്ററടതമന്റുസം സമറിതറികട ലെഭദ്ര്യമപ്പോകണതമനപ്പോവശദ്ര്യതപട.

163.  വറിഭവ ഭൂപടവമപ്പോയറി ബന്ധതപട തചെലെവട പരഖകള്,  ഉപൗര്കടവട തതങ്ങട കൃഷറി
ജലെപസചെന  പദ്ധതറിയമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  75,000  രൂപയതട  വറിനറിപയപ്പോഗ  പരഖകള്
എനറിവയസം ലെഭദ്ര്യമപ്പോകണതമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.  ആയതട ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോതമനട മപ്പോവൂര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട തസക്രടററി സമറിതറികട ഉറപ്പുനല്കറി.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

164. മപ്പോവൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതലെ  കക്കൂസട  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി  ബന്ധതപട
ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

165. ടപ്പോകറി  സ്റ്റപ്പോന്ഡറിനട  സലെസം  ഏതറടുക്കുനതുമപ്പോയറി  ബന്ധതപടട  തഹസറില്ദപ്പോര്കട
മുന്കൂര്  നല്കറിയ  തുകയറില്  32,552  രൂപ  തഹസറില്ദപ്പോര്  തറിരറിചടചറിടളതപ്പോയസം,
സലെത്തെറിതന  തുക  വര്ദ്ധറിപറികണതമനപ്പോവശദ്ര്യതപടള  സലെമുടമയതട  ഹര്ജറിയറിപന്മേല്
പകപ്പോടതറി  തസനറിനട  70,000  രൂപ  വറിലെ  നറിശ്ചയറിക്കുകയസം  ആയതറിന്  പ്രകപ്പോരസം
15,64,679  രൂപ  നല്കണതമനട  വറിധറി  പുറതപടുവറിക്കുകയസം  തചെയറിടളതപ്പോയസം
സമറിതറി നറിരന്ദ്രീകറിക്കുന. 

166. ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  പകപ്പോടതറിയറില്  ഹപ്പോജരപ്പോയറി  വകപ്പോലെത്തെട
സമര്പറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോലെപ്പോണട  സലെമുടമയട  അനകൂലെമപ്പോയറി  വറിധറി  ഉണ്ടപ്പോയതതനസം
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15  ലെകത്തെറിലെധറികസം രൂപ സലെമുടമയട  നല്പകണ്ടറിവനതതനസം ഇതറിതനതറിതര ഒരു
വര്ഷത്തെറിനപശഷസം പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട മുന്സറിഫട പകപ്പോടതറിയറില് അപന്ദ്രീല് ഫയല് തചെയ്തതങ്കറിലുസം
ആയതട തളകയപ്പോണുണ്ടപ്പോയതതനസം ഉള ഓഡറിററിതന വപ്പോദത്തെറിനട; പകപ്പോടതറി വറിധറിയട
മുമ്പുതതന  സലെമുടമയമപ്പോയറി  പഞപ്പോയത്തെട  ധപ്പോരണയറിതലെത്തുകയസം  14  ലെകസം
രൂപയപ്പോയറി  പ്രസത  തുക  നല്കുകയസം  തചെയറിടതണ്ടന  പഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററിയതട
വറിശദന്ദ്രീകരണസം  മുഖവറിലെയ്തകടുത്തെ  സമറിതറി  പ്രസത  വറിഷയവമപ്പോയറി  ബന്ധതപട
വറിശദന്ദ്രീകരണങ്ങളുസം സലെമുടമയട നല്കറിയ തുകയതട വറിശദപ്പോസംശങ്ങളുസം ഉള്തകപ്പോളറിച്ചു
തകപ്പോണളള പസ്റ്ററടതമന്റുസം രണ്ടട മപ്പോസത്തെറിനകസം  ലെഭദ്ര്യമപ്പോകണതമനട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

167. വറിഭവ  ഭൂപടവമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  തചെലെവട  പരഖകള്,  ഊര്കടവട

തതങ്ങുകൃഷറി  ജലെപസചെന  പദ്ധതറിയമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  75,000  രൂപയതട

വറിനറിപയപ്പോഗപരഖകള്  എനറിവ സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന  സമറിതറികട

ലെഭദ്ര്യമപ്പോക്കുവപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

കടലുണ്ടറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

168.  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോയ  പകപചരറി  മറിനറി   കുടറിതവള  പദ്ധതറിയപവണ്ടറി  വന്ദ്രീണസം

സലെസം വപ്പോങ്ങറിയതറിതന കപ്പോരണസം സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,  ആദദ്ര്യസം വപ്പോങ്ങറിയ സലെതത്തെ

ജലെസം  കുടറിതവളപയപ്പോഗദ്ര്യമല്ലപ്പോയറിരുനതവനസം  കുടറിതവളസം  ലെഭദ്ര്യമല്ലപ്പോത്തെ  മറട  പ്രപദശങ്ങള്

കൂടറി  ഉള്തപടുത്തെറി  കൂടുതല്പപര്കട  പ്രപയപ്പോജനസം  ലെഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  പദ്ധതറി

വറിപുലെന്ദ്രീകരറികപ്പോനപ്പോണട  സലെസം  വപ്പോങ്ങറിയതതനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  മറുപടറി

നല്കറി.  പ്രസത  വറിഷയവമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറികട

ലെഭദ്ര്യമപ്പോകണതമനസം അധറികസം നല്കറിയ തുക ഈടപ്പോകണതമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

169.  കൂടപ്പോതത  പബപ്പോടതജടറി  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി  ബന്ധതപടട  പഞപ്പോയത്തെട  ഭരണ

സമറിതറി  ഇളവതചെയ  തുകയട  സര്കപ്പോരറില്നറിനസം  സപ്പോധൂകരണസം  വപ്പോങ്ങറി  സമറിതറികട

ററിപപപ്പോര്ടട തചെയ്യേണതമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

170. എ.പറി. പറപ്പോഡട - കരുവന്തുരുത്തെറി കടവട പറപ്പോഡട നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി ബന്ധതപട

ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

171.  മരപ്പോമത്തെട  പണറികള്കട  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  വറിഹറിതസം  ഈടപ്പോക്കുനതട  സസംബന്ധറിച

പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മേല്  സര്കപ്പോര്  ലെഭദ്ര്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറിയതട  അടറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസത

പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

304/2021.
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

172. കടലുണ്ടറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതലെ പകപചരറി മറിനറി കുടറിതവള പദ്ധതറിയമപ്പോയറി

ബന്ധതപട  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദ്ര്യമപ്പോക്കുനതറിനസം  അധറികസം  നല്കറിയ  തുക

ഈടപ്പോക്കുനതറിനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

173.  പബപ്പൂര്  ഭപ്പോഗത്തെട  പബപ്പോടതജടറി  നറിര്മറിചതുമപ്പോയറി  ബന്ധതപടട  കുത്തെകകപ്പോരനട

പഞപ്പോയത്തെട ഭരണ സമറിതറി ഇളവട തചെയ തുകയട സര്കപ്പോര് സപ്പോധൂകരണസം വപ്പോങ്ങറി ആയതറിതന

ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭദ്ര്യമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

174.  എ.പറി.  പറപ്പോഡട,  കരുവന്  തുരുത്തെറികടവ്  പറപ്പോ ഡട  നറിര്മപ്പോണസം,  മരപ്പോമത്തെട

പണറികള്കട  ഗുണപഭപ്പോക്തൃവറിഹറിതസം  ഈടപ്പോകല്  എനന്ദ്രീ  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപന്മേലുള ഓഡറിറട

തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഉണറികുളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

175. ഉണറിക്കുളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധതപട  ഓഡറിറട തടസ്സങ്ങളറില് തതരുവട

വറിളകട വപ്പോങ്ങറി സപ്പോപറിചതട സസംബന്ധറിചട തക.എസട.ഇ.ബറി.  യറില്നറിനസം പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരണ

സര്ടറിഫറികറട വപ്പോങ്ങറി സമറിതറിയറില് ഹപ്പോജരപ്പോകണതമനസം വനറിതപ്പോ പബകററി യൂണറിറ്റുമപ്പോയറി

ബന്ധതപട ഓഡറിറട  തടസ്സസം അവസപ്പോനറിപറികണതമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 1998-99,

1999-2000 എനന്ദ്രീ വര്ഷങ്ങളറില് ഭവന നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറില് നറിപകപറിച 51,25,000

രൂപ  സസംബന്ധറിച  വറിനറിപയപ്പോഗ  സപ്പോകദ്ര്യപത്രസം  നല്കുനതറിനട  നടപടറി  സന്വേന്ദ്രീകരറിക്കുവപ്പോന്

ഭവന നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിപനപ്പോടട സമറിതറി ആവശദ്ര്യതപട.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

176. ഉണറികുളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില് തതരുവട വറിളകട വപ്പോങ്ങറി സപ്പോപറിചതുമപ്പോയറി

ബന്ധതപടട  തക.എസട.ഇ.ബറി.-യറില്നറിനസം  പൂര്ത്തെന്ദ്രീകരണ  സര്ടറിഫറികറട

ലെഭദ്ര്യമപ്പോകണതമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

177.  വനറിതപ്പോ പബകററി യൂണറിറ്റുമപ്പോയറി ബന്ധതപട ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്

സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

178.  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറില്  1998-99,  1999-2000  വര്ഷങ്ങളറില്

നറിപകപറിച  51,25,000  രൂപ  സസംബന്ധറിച  വറിനറിപയപ്പോഗ  സപ്പോകദ്ര്യപത്രസം

നല്കുനതറിനട ഭവന നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിപനപ്പോടട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 
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തചെപങ്ങപ്പോടകപ്പോവട ഗപ്പോമപ ഞപ്പോയത്തെട

179.  തചെപങ്ങപ്പോടകപ്പോവട  ഗപ്പോമപ ഞപ്പോയത്തെറിതലെ  തതപകപ്പുറത്തെട  പറപ്പോഡട  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി
ബന്ധതപടട  ഫയല്  കതണ്ടത്തെറി  ഓഡറിറട  തടസ്സതപടുത്തെറിയ  തുക  ബന്ധതപട  സമറിതറി
അസംഗങ്ങളറില്നറിനട  അടറിയന്തരമപ്പോയറി  ഈടപ്പോകറി  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കണതമനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

180. തചെപങ്ങപ്പോടകപ്പോവട  ഗപ്പോമപ ഞപ്പോയത്തെറിതലെ തതപകപ്പുറത്തെട  പറപ്പോഡട  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി
ബന്ധതപട ഫയല് കതണ്ടത്തെറി ഓഡറിറട  തടസ്സതപടുത്തെറിയ തുക ബന്ധതപട സമറിതറി
അസംഗങ്ങളറില്നറിനട  രണ്ടട  മപ്പോസത്തെറിനകസം  ഈടപ്പോകറി  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കണതമനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

എടപചരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

181. 1999-2000-ലെപ്പോണട കൃഷറി വകുപട 1,17,100 രൂപ പമ്പട തസറട വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി
തറയ്ഡ്പകപ്പോയട  നല്കറിയതതനസം  നപ്പോളറിതുവതര  പമ്പട  തസറട  ലെഭറിചറിടറിതല്ലനസം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  അററിയറിച്ചു.   തറയ്ഡ്പകപ്പോയറില്നറിനട  പമ്പട  തസറട
ആവശദ്ര്യതപടണമനട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിചപപപ്പോള്  പ്രസത  പദ്ധതറി  നറിലെവറിലെറില്ലപ്പോത്തെതറി
നപ്പോല് നറിലെവറില് പമ്പട  തസററിതന ആവശദ്ര്യമറിതല്ലനട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട തസക്രടററി  മറുപടറി
നല്കറി.  പ്രസത സപ്പോഹചെരദ്ര്യത്തെറില് പമ്പട തസററിനട അടച തുക തറയ്ഡ്പകപ്പോയറില്നറിനസം
അടറിയന്തരമപ്പോയറി ഈടപ്പോകണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

182. എടപചരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതലെ  കപ്പോര്ഷറികവൃത്തെറിയമപ്പോയറി  ബന്ധതപടട
1,17,100  രൂപ  പമ്പടതസറട  വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി  കൃഷറിവകുപട  തറയ്ഡ്പകപ്പോയട
നല്കറിതയങ്കറിലുസം  നപ്പോളറിതുവതര  പമ്പട  തസറട  ലെഭദ്ര്യമപ്പോയറിടറിതല്ലനസം  പ്രസത  പദ്ധതറി
നറിലെവറിലെറില്ലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  പമ്പട  തസററിതന  ആവശദ്ര്യകത  നറിലെവറില്  ഇതല്ലനസം  ഉള
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട തസക്രടററിയതട മറുപടറിയതട അടറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസത പമ്പട തസററിനട
അടവപ്പോകറിയ  തുക  തറയ്ഡ്പകപ്പോയറില്  നറിനസം  അടറിയന്തരമപ്പോയറി  ഈടപ്പോകണതമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

തപരുവയല് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

183.  ഓഡറിറട  തടസ്സസം സസംബന്ധറിചട  സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,  ശപ്പോരന്ദ്രീരറിക മപ്പോനസറിക
തവല്ലുവറിളറികള്  പനരറിടുന  കുടറികളുതട  രകറിതപ്പോകള്കട  പബപ്പോധവല്കരണ  കപ്പോസ്സട
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നല്കുനതറിനട  കണ്വന്ദ്രീനതറ  നറിയമറിചറിരുനതവനസം  ടറിയപ്പോതന  നറിയമറിചതട  സസംബന്ധറിച
വറിശദവറിവരങ്ങള്  ലെഭദ്ര്യമതല്ലനസം  ടറിയപ്പോന്  തപരുവണ  പഞപ്പോയത്തെറിപലെയ  തപ്പോമസസം
മപ്പോററിതയനസം പറിനന്ദ്രീടട മരണതപടതവനസം ടറിയപ്പോതന മപ്പോനസറികതതവകലെദ്ര്യമുള മകനറില് നറിനട
പണസം ഈടപ്പോകപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോത്തെ അവസയപ്പോയതറിനപ്പോല് മപ്പോനഷറിക പരറിഗണന നല്കറി
ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകണതമനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  അഭദ്ര്യര്തറിച്ചു.
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററിയതട  അഭദ്ര്യര് തനയസം  പ്രസത  സപ്പോഹചെരദ്ര്യവസം  കണകറിതലെടുത്തെട
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

184.  ശപ്പോരന്ദ്രീരറിക-മപ്പോനസറിക  തവല്ലുവറിളറികള്  പനരറിടുന  കുടറികളുതട  രകറിതപ്പോകള്കട
പബപ്പോധവല്കരണ  കപ്പോസ്സട  നല്കുനതറിനട  കണ്വന്ദ്രീനതറ  നറിയമറിചതു  സസംബന്ധറിച
വറിശദവറിവരങ്ങള്  ലെഭദ്ര്യമതല്ലനസം,  ടറിയപ്പോന്  മരണതപടതപ്പോയസം,  ടറിയപ്പോതന  മപ്പോനസറിക
തവല്ലുവറിളറി  പനരറിടുന  മകനറില്  നറിനസം  തുക  ഈടപ്പോകപ്പോന്  കഴറിയകയറിതല്ലനസം
തസക്രടററിയതട  മറുപടറിയറില്  നറിനസം  സമറിതറി  മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പ്രസത
ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

പപരപ്പോമ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

185.  കണ്വന്ദ്രീനര്കട  അധറികസം  നല്കറിയ  തുക  അനതത്തെ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട
തസക്രടററിയറില്  നറിനസം  ഈടപ്പോകറി  പഞപ്പോയത്തെട  ഫണ്ടറില്  അടചറിടതണ്ടന  മറുപടറി
കണകറിതലെടുത്തെട ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

186. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

ഫപറപ്പോകട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

187. പ്രസത ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധതപട പഞപ്പോയത്തെപ്പോഫന്ദ്രീസട-കസം-പഷപ്പോപറിസംഗട പകപ്പോസംപ്ലകട
ഗപൗണ്ടട  പഫപ്പോര്  നറിര്മപ്പോണസം,  പപരത്തെസം  പറപ്പോഡട  റന്ദ്രീ-തമറലെറിസംഗട,  പറപ്പോ ഡട  നറിര്മപ്പോണസം,  പറപ്പോഡട
പരറിഷ്കരണസം എനറിവ സസംബന്ധറിച ഓഡറിറട തടസ്സങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

188.  ആയര്പവദപ്പോശുപത്രറിയതട അടറിസപ്പോന സപൗകരദ്ര്യ വറികസനത്തെറിതന ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
നടന  പ്രവൃത്തെറിയറില്  161  ചെപ്പോകട  സറിമനട  ഉപപയപ്പോഗറിചതപ്പോയള  എഞറിനന്ദ്രീയറുതട
സപ്പോകദ്ര്യതപടുത്തെല്  പ്രകപ്പോരസം  ബറില്  അനവദറിചറിടതണ്ടങ്കറിലുസം  99  ചെപ്പോകട  സറിമനറിതന
പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറിചറിടറിതല്ലനട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തസക്രടററി  വദ്ര്യകമപ്പോകറി.
പരഖകളറില്ലപ്പോത്തെ  99  ചെപ്പോകട  സറിമനറിതന  വറിലെ,  തുക  നല്കറിയതറിനട  ഉത്തെരവപ്പോദറികളപ്പോയ
ഉപദദ്ര്യപ്പോഗസനറില്നറിനസം ഈടപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

189.   ഫപറപ്പോകട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  ആയര്പവദ  ആശുപത്രറി
വറികസനസം സസംബന്ധറിച പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിതകയള ഓഡറിറട തടസ്സങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

190.  ആയര്പവദപ്പോശുപത്രറിയതട  അടറിസപ്പോന  സപൗകരദ്ര്യ  വറികസനത്തെറിതന
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  നടന  പ്രവൃത്തെറിയറില്  പരഖകളറില്ലപ്പോത്തെ  99  ചെപ്പോകട  സറിമനറിതന  വറിലെ
നല്കറിയതറിനട  ഉത്തെരവപ്പോദറികളപ്പോയ  ഉപദദ്ര്യപ്പോഗസനറില്നറിനസം  നഷത്തുക  ഈടപ്പോകപ്പോന്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

കുരുവട്ടൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

191.   പ്രസസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട  പകപ്പോടതറിവറിധറി  വരുനമുറയട  നടപടറി
സന്വേന്ദ്രീകരറിചട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

192.  കുരുവട്ടൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിതലെ  മണല്  പലെലെസം  -  ക്രമപകടുകളുമപ്പോയറി
ബന്ധതപട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിചട പകപ്പോടതറിവറിധറി വരുനമുറയട നടപടറി സന്വേന്ദ്രീകരറിചട
ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭദ്ര്യമപ്പോകണതമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

കപ്പോയതകപ്പോടറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

193.  ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

194.  പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

നരറിക്കുനറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

195.  നരറിക്കുനറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധതപട ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

196. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

തചെറുവണ്ണൂര് - നല്ലളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട 

     197. സര്കപ്പോര് സപ്പോധൂകരണസം നല്കറിയതട സസംബന്ധറിച ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭദ്ര്യമപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി 
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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198.  തചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  3  ഓഡറിറട

പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപന്മേലുള സര്കപ്പോര് സപ്പോധൂകരണസം നല്കറിയതട സസംബന്ധറിച ററിപപപ്പോര്ടട

ലെഭദ്ര്യമപ്പോകണതമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

തകപ്പോടുവളറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

199.  തതപ്പോഴറില്ദപ്പോന പദ്ധതറി പ്രകപ്പോരസം വറിതരണസം തചെയ പശുകള്കട ഇന്ഷന്വേറന്സട

നല്കറിയതുമപ്പോയറി  ബന്ധതപട  ഓഡറിറട  തടസ്സത്തെറിനട  തൃപറികരമപ്പോയ  മറുപടറി

ലെഭദ്ര്യമപ്പോകറിയതറിതന തവളറിചത്തെറില് ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുനതറിനട

സമറിതറി തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

200.  പ്രസത പഞപ്പോയത്തെറിതന വപ്പോര്ഷറിക പദ്ധതറിയറില് ഉള്തപടുത്തെറി മൃഗപ്പോശുപത്രറി

തകടറിടത്തെറിതന  നറിര്മപ്പോണസം  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകണതമന  ഓസംബുഡ്സപ്പോതന  വറിധറി

നടപറിലെപ്പോക്കുനതറില്  വന്ദ്രീഴ്ചവരുത്തെറിയതതന്തുതകപ്പോണ്ടപ്പോതണന  സമറിതറിയതട  പചെപ്പോദദ്ര്യത്തെറിനട

മൃഗപ്പോശുപത്രറി  നറിലെനറിന  സലെത്തെപ്പോണട  പുതറിയ  മറിനറി  സറിവറില്പസ്റ്റഷന്

നറിര്മറിചറിരറിക്കുനതതനസം  മൃഗപ്പോശുപത്രറി  ഇപപപ്പോള്  വപ്പോടക  തകടറിടത്തെറിലെപ്പോണട  പ്രവര്ത്തെറിച്ചു

വരുനതതനസം തകപ്പോടുവളറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട ജൂനറിയര് സൂപ്രണ്ടട അററിയറിച്ചു. മറിനറി സറിവറില്

പസ്റ്റഷന്  നറിര്മപ്പോണത്തെറിനപ്പോയറി  മൃഗപ്പോശുപത്രറി  തപപ്പോളറിച്ചുമപ്പോററിയ  സന്ദര്ഭത്തെറില്  പുതറിയ

തകടറിടസം നറിര്മറിചട നല്കപ്പോതമന പഞപ്പോയത്തെറിതന ഉറപട ഇതുവതര പപ്പോലെറിചറിടറിതല്ലനസം മുമ്പട

ജനങ്ങള്കട സപൗകരദ്ര്യപ്രദമപ്പോയ സലെത്തെപ്പോയറിരുന മൃഗപ്പോശുപത്രറി പ്രവര്ത്തെറിചറിരുനതതനസം

മറിനറി  സറിവറില്പസ്റ്റഷനറില് മൃഗപ്പോശുപത്രറി പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതട  ബുദ്ധറിമുടപ്പോതണനസം സന്ദ്രീനറിയര്

തവറററിനററി  സര്ജന്  സമറിതറിതയ  അററിയറിച്ചു.  ജനങ്ങള്കട  എത്തെറിപചരപ്പോന്  പറ്റുന

സപൗകരദ്ര്യപ്രദമപ്പോയ  ഒരു  സലെസം  കതണ്ടത്തെറി  അവറിതട  മൃഗപ്പോശുപത്രറി  നറിര്മറിക്കുനതറിനട

പഞപ്പോയത്തെട അടറിയന്തര നടപടറി സന്വേന്ദ്രീകരറികണതമനട സമറിതറി ആവശദ്ര്യതപട. സമറിതറിയതട

തന്ദ്രീരുമപ്പോനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട അധറികൃതതര അററിയറികപ്പോതമനട  തപദ്ദേശസന്വേയസംഭരണ വകുപട

തസക്രടററി അററിയറിച്ചു.

201.  തകപ്പോപടക്കുനട  അങ്കണവപ്പോടറി  തകടറിടസം  സസംബന്ധറിച  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം,

പപ്പോലെകുററി മരുതങ്കല് പറപ്പോഡട പ്രവൃത്തെറി സസംബന്ധറിച ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം എനറിവയറിപന്മേല്

സര്കപ്പോര്  ലെഭദ്ര്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  പരറിഗണറിച  സമറിതറി  പ്രസത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്

ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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202. ഇന്ഷന്വേറന്സട  പ്രന്ദ്രീമറിയസം  നല്കറിയതട,  തകപ്പോപടക്കുനട  അങ്കണവപ്പോടറി
തകടറിടസം,  പപ്പോലെക്കുററി മരുതങ്കല് പറപ്പോ ഡട എനന്ദ്രീ പദ്ധതറികളുമപ്പോയറി   ബന്ധതപട ഓഡറിറട
തടസ്സങ്ങള്കട  തൃപറികരമപ്പോയ  മറുപടറി  ലെഭദ്ര്യമപ്പോകറിയതറിതന  അടറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസത ഓഡറിറട
തടസ്സങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

203.  മറിനറി  സറിവറില്പസ്റ്റഷന്  നറിര്മപ്പോണത്തെറിനപ്പോയറി  മൃഗപ്പോശുപത്രറി  തപപ്പോളറിച്ചുമപ്പോററിതയങ്കറിലുസം
പുതറിയ തകടറിടസം നറിര്മറിച്ചു നല്കപ്പോതമന പഞപ്പോയത്തെറിതന ഉറപട  പപ്പോലെറിചറിടറിതല്ലനട   സമറിതറി
മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന. ജനങ്ങള്കട  എത്തെറിപചരപ്പോന്  പറ്റുന  സപൗകരദ്ര്യപ്രദമപ്പോയ ഒരു  സലെസം
കതണ്ടത്തെറി  അവറിതട  മൃഗപ്പോശുപത്രറി  നറിര്മറിക്കുനതറിനട  പഞപ്പോയത്തെട  അടറിയന്തര  നടപടറി
സന്വേന്ദ്രീകരറികണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

തക. സുപരഷട കുറുപട,

തറിരുവനന്തപുരസം,  അദ്ധദ്ര്യകന്,

2021 ജനവരറി 13. പലെപ്പോകല് ഫണ്ടട അകപൗണ്ടടസട കമറിററി.
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അനുബനന്ധം   - I

പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങളന്ധം/ശനിപധാര്ശകളന്ധം

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
സധാപനന്ധം/ വകുപ്പെപ

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപധാര്ശകള

1 2 3 4

1 2, 3 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം  2.  ഓഡനിറപ തടസ്സപ്രകധാരമുള്ള തുകയധായ 45,144 രൂപ
ഇഇൗടധാക്കുവധാന് ചട്ടപ്രകധാരമുള്ള ഒരു നടപടനിയന്ധം വളയന്ധം
പഞധായതപ  നധാളനിതുവപര  സസ്വസ്വീകരനിചനിട്ടനിപല്ലെനപ
സമനിതനി നനിരസ്വീകനിക്കുന.
 3.  പഹെഡപ മധാസ്റ്റര് നനിര്വ്വഹെദണധാദദദധാഗസനധായനിരുന
ദനധാട്ടപ  ബുകപ  നനിര്മധാണ  പരനിശസ്വീലന  പദ്ധതനികപ
ദവണനിയധാദണധാ  തുക  വനിനനിദയധാഗനിചപതനന്ധം
അല്ലെധാതപകന്ധം നനിയമപ്രകധാരന്ധം തുക തനിരനിചസ്വീടധാകധാന്
കഴനിയദമധാപയനപ  പരനിദശധാധനികണപമനന്ധം അതനിനപ
സധാധനിചനിപല്ലെങനില്  ഇതനിദലയധായനി  വസ്വീണന്ധം  തുക
പചലവധാദകണതനിപല്ലെനന്ധം സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

2. 5 ,, നധാളനിദകര  ദകധാന്ധംപ്ലകപ  പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കുനതനിനധായനി
മരുദതധാങര  പഞധായതനില്നനിനന്ധം  1,02,514  രൂപ
പചലവഴനിചപ  സന്ധംഘന്ധം  പസധാപപസറനിയപട  ദപരനില്  ഭൂമനി
വധാങ്ങനിയതനിനപ  ദരഖയപണനപ  നനിരസ്വീകനിച  സമനിതനി
പ്രസ്തുത സന്ധംഘന്ധം പ്രവര്തനിക്കുനനിപല്ലെങനില് നനിയമപ്രകധാരന്ധം
ടനി  വസ്തു  പഞധായതപ  ഏപറടുക്കുനതപ  സന്ധംബനനിചപ
പരനിദശധാധനിചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  നല്കണപമനപ
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

3 7 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം  സന്ധംബനനിച
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെപ  പ്രനിന്സനിപ്പെല്
പസക്രട്ടറനിയപട  മറുപടനിയപട  അടനിസധാനതനില്
ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം ഒഴനിവധാകധാന് സമനിതനി ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.
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4 9 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം ബുകപ  പപബന്ഡനിന്ധംഗപ  യൂണനിറനിപന്റെ  പ്രവര്തനന്ധം
നനിലചതനിനധാല് ആയതനിപന്റെ ഉപദയധാഗതനിദലയധായനി
വധാങ്ങനിയ കട്ടനിന്ധംഗപ  പമഷസ്വീന് ദലലന്ധം  പചയ്യുനതനിനപ
തസ്വീരുമധാനപമടുതപ  വര്ഷങ്ങള  കഴനിഞനിടന്ധം
മരുദതധാങര  ഗധാമപഞധായതപ  ആയതപ
നടപ്പെധാകധാതതനില്  സമനിതനി  അതൃപനി  ദരഖപപ്പെടു
ത്തുന.  ആയതനിനധാല്  ബുകപ  പപബന്ഡനിന്ധംഗപ
യൂണനിറനിനപ  വധാങ്ങനിയ കട്ടനിന്ധംഗപ  പമഷസ്വീന് ഉളപപ്പെപട
യള്ള വസ്തുകള ദലലന്ധം പചയ്യുനതനിനപ അടനിയന്തര
നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനികണപമനന്ധം  തുടര്നപ  തുക
പഞധായതനില്  അടവധാകനിയതനിപന്റെ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭദമധാകണപമനന്ധം സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

5 11 ,, ദസധാപ്പെപ നനിര്മധാണ യൂണനിറപ  5  വര്ഷന്ധം വനിജയകരമധായനി
പ്രവര്തനിച  ദശഷമധാണപ പരധാജയപപ്പെട്ടപതനപ
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെപ  പസക്രട്ടറനി  സമനിതനിപയ
ദബധാധദപപ്പെടുതനിയതനിപന്റെ  അടനിസധാനതനില്
പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

6 13 ,, പരധാമര്ശവനിദധയമധായ  കധായപകധാടനി  ഗധാമപഞധായതനിപല
ദബകറനി  യൂണനിറ്റുകളപട  പ്രവര്തനന്ധം  തൃപനികരമധാദണധാപയനപ
പരനിദശധാധനിചപ ഭരണ വകുപ്പെപ റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  നല്കണപമനപ
സമനിതനി  നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

7 15 ,, മണലനിയൂര്  ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനിയപട
വനിശദസ്വീകരണതനിപന്റെ  അടനിസധാനതനില് പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുനതനിനപ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

8 17 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുനതനിനപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

9 19 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

10 21 ,, പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

304/2021.
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11 23 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

12 25 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

13 27 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

14 29 ,, പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം ഒഴനിവധാക്കുനതനിനപ സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

15 31 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

16 33 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

17 35 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

18 37 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

19 39 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

20 41 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

21 43 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ   തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

22 45 ,, നരനിക്കുനനി  ഗധാമപഞധായതനിപല  ബധാഗപ,  കുട
നനിര്മധാണ  യൂണനിറനിപന്റെ  പ്രവര്തനന്ധം  സന്ധംബനനിച
വനിശദധാന്ധംശങ്ങള  ഓഡനിറനിപന്റെ  പരനിദശധാധനയപ
വനിദധയമധാകനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭദമധാകധാന്  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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23 47 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ    തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

24 49 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം   ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

25 51 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

26 53 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

27 55 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

28 57 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം   ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

29 59 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

30 61 ,, പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

31 63 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

32 65 ,, മനിനനി  വദവസധായ  എദസ്റ്ററപ  നനിര്മധാണ  പ്രവര്തന
ങ്ങളമധായനി ബനപപ്പെട്ടപ പപപ്പെപ വധാങ്ങുനതനിദലയധായനി
നല്കനിയ  തുക  കണ്വസ്വീനറനില്നനിനന്ധം  തനിരനിപക
ഈടധാക്കുനതനിനപ ആര്.ആര്.  നടപടനി സസ്വസ്വീകരനിക്കുകയന്ധം
തുടര്നപ  2004-ല്  3  മധാസദതയപ പ്രസ്തുത നടപടനിയനിദന്മേല്
ദസ്റ്റ  അനുവദനിക്കുകയന്ധം   പചയനിരുനപവങനിലന്ധം
ദസ്റ്റയപട  കധാലധാവധനി അവസധാനനിചനിടന്ധം  നധാളനിതുവപര
തുക  തനിരനിപക  ഈടധാകധാതനിരുന  ഉണനികുളന്ധം ഗധാമ
പഞധായതനിപന്റെ  നടപടനിയനില്  സമനിതനി  അതൃപനി
ദരഖപപ്പെടുത്തുന.   പപപ്പെപ  ദലലന്ധം  പചയപ  തുക  
പഞധായതനില് അടവധാകനിയതനിപന്റെ ദരഖകള ഓഡനിറനിനപ 
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ഹെധാജരധാകണപമനന്ധം,  പ്രസ്തുത  വനിഷയന്ധം  സര്കധാര്
തലതനില്  പരനിദശധാധനിചപ  രണപ  മധാസതനികന്ധം
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭദമധാകണപമനന്ധം  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

33 67, 68 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം 67.  വദവസധായ  സന്ധംരന്ധംഭതനിനധായനി  വനിലദധാപള്ളനി
ഗധാമപഞധായതപ  വധാങ്ങനിയ 2  ഏകര്  70
പസന്റെപ  ഭൂമനിയനില്നനിനന്ധം  ഒദരകര്  25  പസന്റെപ
സലന്ധം  ഗവണ്പമന്റെപ  ഐ.ടനി.ഐ.യപ  പകട്ടനിട
നനിര്മധാണതനിനധായനി  നല്കനിയനിടളളതധായനി  സമനിതനി
മനസ്സനിലധാക്കുന.
   68.  പകട്ടനിട നനിര്മധാണതനിനുളള നടപടനികള
തസ്വരനിതപപ്പെടുതനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭദമധാക്കുവധാനുന്ധം
ഐ.ടനി.ഐ.യപ  പകമധാറനിയദശഷന്ധം  അവദശ
ഷനിക്കുന സലന്ധം  എന്തപ ആവശദതനിനുദവണനി
ഉപദയധാഗനികധാന്  കഴനിയപമനപ  പരനിദശധാധനിചപ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ ലഭദമധാക്കുവധാനുന്ധം സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

34 70 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ   തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

35 72 ,, ദബപ്പൂര്  ഗധാമപഞധായതപ  ദകധാര്പ്പെദറഷനനിൽ
ലയനിപ്പെനിചതനിനധാൽ പ്രസ്തുത ഗധാമപഞധായതനിൽ
പ്രവര്തനിചനിരുന  വദവസധായ  എദസ്റ്ററനിപന്റെ
നനിലവനിപല  സനിതനി  പരനിദശധാധനിചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
നൽകുവധാൻ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

36 74 ,, പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം ഒഴനിവധാകധാൻ സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

37 76 ,, വദവസധായ  എദസ്റ്ററനിനധായനി  വധാങ്ങനിയ  സലതപ
നനിലവനില്  ഉപദയധാഗനികധാപതയള്ള  പ്രദദശന്ധം
അനുദയധാജദമധായ  സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള  ആരന്ധംഭനിചപ
ഉപദയധാഗപ്രദമധാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വസ്വീകരനിക
ണപമനപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

38 78 ,, പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം ഒഴനിവധാക്കുനതനിനപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.
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39 80 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം പ്രസ്തുത  സലന്ധം  പഞധായതനിദന്റെതധാകനി
രജനിദസ്ട്രേഷന്  നടപടനി  പൂര്തസ്വീകരനിചതനിനുദശഷന്ധം
മധാത്രദമ നനിര്മധാണ പ്രവര്തനങ്ങള നടതധാവ
എന  നനിര്ദദ്ദേശദതധാപട  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം
ഒഴനിവധാകധാന് സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

40 82 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാൻ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

41 84, 85 ,,  84.  കധാക്കൂര്  ഗധാമപഞധായതനിപല  11
പദ്ധതനികളനില്  3  എണന്ധം മധാത്രമധാണപ  നനിലവനിൽ
പ്രവര്തനകമമധായനിടള്ളപതനപ  വനിലയനിരുത്തുന
ദതധാപടധാപ്പെന്ധം ജലദഇൗര്ലഭദമുള്ള സലതപ പദ്ധതനി
യധായനി തുക വനിനനിദയധാഗനിക്കുനതപ നഷ്ടതനിനനിട
വരുത്തുപമനന്ധം സമനിതനി നനിരസ്വീകനിക്കുന.
 85.  ജലദസചന  പദ്ധതനികളനില്  രപണണന്ധം
പുനരധാരന്ധംഭനിക്കുവധാൻ  കഴനിയപമനന്ധം  ആയതനിൽ  ഒരു
പദ്ധതനിക്കുദവണനി  4.5  ലകന്ധം രൂപ വകയനിരുതനിയനിട
പണനമുള്ള  പസക്രട്ടറനിയപട  മറുപടനിപയത്തുടര്നപ
പ്രസ്തുത  വനിഷയന്ധം  വകുപ്പുതലതനിൽ  പരനിദശധാധനിക
ണപമനപ  സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

42 87 ,, തധാമരദശ്ശേരനി  ഗധാമപഞധായതനിപല  പതപ
പദ്ധതനികളനിൽ  2  എണന്ധം  പഞധായതപ
വനിഭജനപത  തുടര്നപ  കട്ടനിപ്പെധാറ  ഗധാമപഞധായ
തനിലധാപണനന്ധം ബധാകനിയള്ള  8  എണതനിൽ  
7  എണന്ധം നല്ലെ രസ്വീതനിയനിൽ പ്രവര്തനിക്കുനപണനന്ധം,
ആലപ്പെടനി  ജലദസചന  പദ്ധതനി  സലതപ
ഗുണദഭധാകധാകളകപ  ജലനനിധനി  പദ്ധതനി  പ്രകധാരന്ധം
കുടനിപവള്ളന്ധം  ലഭനിക്കുനപണനമുള്ള  ഗധാമപഞധായതപ
പസക്രട്ടറനിയപട  മറുപടനിയപട  അടനിസധാനതനിൽ
നനിലവനിലള്ള  പദ്ധതനികള കൃതദമധായനി  പ്രവര്തനിപ്പെനി
കണപമന  നനിര്ദദ്ദേശദതധാപട  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ
തടസ്സന്ധം ഒഴനിവധാക്കുവധാൻ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.
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43 89 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ, ഓഡനിറപ

വകുപ്പെപ

ആനദയധാടപ  കുടനിപവള്ള  പദ്ധതനി  പ്രവര്തന
തനിനധായനി  വധാങ്ങനിയ  ദമധാദട്ടധാര്  സസ്വകധാരദ
വദകനിയപട  പകവശമധാപണനന്ധം,  പ്രസ്തുത
പദ്ധതനി  പ്രവര്തനകമമപല്ലെനമുള്ള  കൂടരഞനി
ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനിയപട  മറുപടനിയപട
അടനിസധാനതനിൽ  പ്രസ്തുത  ദമധാദട്ടധാര്
തനിരനിപചടുതപ ദലലന്ധം പചയപ പഞധായതനിദലകപ
മുതൽക്കൂട്ടണപമനപ  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.  ആനദയധാടപ  കുടനിപവള്ള  പദ്ധതനി
പ്രവര്തനകമമധാപണന  ഓ ഡനിറനിപന്റെയന്ധം
ആനദയധാടപ  കുടനിപവള്ള  പദ്ധതനി
പ്രവര്തനകമമപല്ലെന  സര്കധാരനിപന്റെയന്ധം
മറുപടനികളനിപല  പവരുദ്ധദന്ധം  പരനിദശധാധനിചപ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  നൽകണപമനപ  സമനിതനി  ഓഡനിറപ
വകുപ്പെനിദനധാടപ നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

44 91 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ

പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാൻ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

45 93, 94,
95

തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ, 

 ഭവന നനിര്മധാണ
വകുപ്പെപ, 

ധനകധാരദ വകുപ്പെപ

 93.  ദുര്ബല വനിഭധാഗങ്ങളകപ വസ്വീടപ നനിര്മനിചപ നൽകുന
സന്ധംരന്ധംഭമധായ  പമത്രസ്വീ  ഭവന  പദ്ധതനി  പൂര്ണമധായനി
നടപ്പെധാകധാൻ  കഴനിഞനിട്ടനിപല്ലെനന്ധം  ബധാകനി  തുക
പഞധായത്തുകളകപ തനിരനിപക നൽകണപമന നനിര്ദദ്ദേശന്ധം
പധാലനികപപ്പെട്ടനിട്ടനിപല്ലെനന്ധം  ധനകധാരദ  വകുപ്പെപ  പ്രസ്തുത
വനിഷയവുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  തസ്വീരുമധാനന്ധം  എടുകധാൻ
പവകുനതനിനധാലധാണപ  തുക  നൽകധാൻ  സധാധനികധാത
പതനന്ധം, പമത്രനി ഭവന വധായ്പ കുടനിശ്ശേനിക എഴുതനിതള്ളുന
തനിനധായനി  അനുവദനിച  302.79  ദകധാടനി  രൂപയനിൽ
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സധാപനങ്ങളകപ ഭവന നനിര്മധാണ
ദബധാര്ഡപ  നൽകുവധാനുള്ള  ആനസ്വറനി  പഡദപ്പെധാസനിറപ
തുകയധായ  22.9  ദകധാടനി  രൂപ നൽകുനതനിനപ  ധനകധാരദ
വകുപ്പെനിപന്റെ  അനുമതനി  ദവണപമനന്ധം  സമനിതനി
മനസ്സനിലധാക്കുന. 
  94.  പ്രസ്തുത വനിഷയവുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  ധനകധാരദ-
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ വകുപ്പുകള 2016 ഏപ്രനിൽ 30-നകന്ധം
ദയധാഗന്ധം  ദചര്നപ  തസ്വീരുമധാനപമടുക്കുപമനന്ധം  പ്രസ്തുത
തസ്വീരുമധാനതനിപന്റെ അടനിസധാനതനിൽ ഭവന നനിര്മധാണ
ദബധാര്ഡപ തുടര്നടപടനി സസ്വസ്വീകരനിക്കുപമനന്ധം സമനിതനിപയ 



71

1 2 3 4

അറനിയനിച്ചുപവങനിലന്ധം  ഇത  സന്ധംബനനിച  യധാപതധാരു
റനിദപ്പെധാര്ടന്ധം  സമനിതനിയപ   ലഭദമധാകനിയനിട്ടനില്ലെധാതതനിൽ
സമനിതനി  അതൃപനി  ദരഖപപ്പെടുത്തുന.  പ്രസ്തുത  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
അടനിയന്തരമധായനി  സമനിതനികപ  ലഭദമധാകണപമനന്ധം
ധനകധാരദ  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പുകളപട  സന്ധംയക
ദയധാഗതനിപന്റെ  തസ്വീരുമധാനമനുസരനിചപ  ഭവന  നനിര്മധാണ
ദബധാര്ഡപ  തസ്വീരുമധാനപമടുകണപമനന്ധം  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
  95.   പമത്രനി ഭവന പദ്ധതനി പ്രകധാരന്ധം പൂര്തസ്വീകരനിച
ഭവനങ്ങളപട  വനിനനിദയധാഗ  സധാകദപത്രന്ധം  രണപ
മധാസതനിനകന്ധം  ലഭദമധാകണപമനന്ധം  ഭവന  നനിര്മധാണ
ദബധാര്ഡനിദനധാടപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

46 97, 98 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ

 97.  തധാമരദശ്ശേരനി ഗധാമപഞധായതനിപല സമഗ
പനല്കൃഷനി  വനികസനവുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ
പധാടദശഖര  സമനിതനികള  ഉതരവധാദനിത
മനില്ലെധാപതയധാണപ  പപരുമധാറുനപതനന്ധം  സര്കധാരനില്
നനിനന്ധം  ലഭനിക്കുന  തുക  ഇതരതനില്
നനിരുതരവധാദപരമധായനി  പചലവഴനികരുപതനന്ധം
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
 98. കധാര്ഷനിക യനന്ധം വധാങ്ങുദമ്പധാള 75% തുക
സര്കധാരുന്ധം,  ബധാകനി  തുക  പഞധായത്തുകളന്ധം
കപണതണപമന  നനിബനനവയണപമനന്ധം,
സസ്വീസണ്  കഴനിയദമ്പധാള  യനങ്ങള പഞധായത്തു
കപളതപന  തനിരനിദചലനിക്കുനതനിനുന്ധം,  യനങ്ങളപട
അറകുറപ്പെണനികളകപ  പഞധായതപ തലതനില്
ഒരു ദകനസ്വീകൃത സന്ധംവനിധധാനന്ധം ഏര്പപ്പെടുത്തുനതനിനുന്ധം,
സമയബനനിതമധായധാണപ  യനങ്ങളപട  അറകുറ
പ്പെണനികള നടക്കുനപതനപ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുന്ധം
നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനികണപമനന്ധം  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

47 100 ,, പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.
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48 102 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം കധാര്ഷനികധാവശദതധായനി  മണനിയൂര്  പഞധായതപ
വധാങ്ങനിയ  പവര്  ടനില്ലെര്  നനിലവനില്
പ്രവര്തനിക്കുനനിപല്ലെനപ സമനിതനി മനസ്സനിലധാക്കുന.
കൃഷനി  വകുപ്പെനിനപ  പുതനിയ  ടനില്ലെര്  ഉള്ളതനിനധാല്
പ്രവര്തനരഹെനിതമധായ പഴയ ടനില്ലെര് ദലലന്ധം പചയപ
സര്കധാരനിദലയപ മുതല്കൂടനതധാണപ അഭനികധാമദപമന
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെപ  പസക്രട്ടറനിയപട
അഭനിപ്രധായതനിപന്റെ  അടനിസധാനതനില്  പ്രവര്തന
രഹെനിതമധായ  പഴയ  ടനില്ലെര്  ദലലന്ധം  പചയപ
സര്കധാരനിദലയപ  മുതല്ക്കൂട്ടണപമനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

49 104, 105 ,, 104.  പധാടദശഖര  സമനിതനികപ  ടധാക്ടര്
ഉപദയധാഗനിക്കുനതനിനധായനി സഇൗജനദമധായനി
നല്കനിയനിടള്ളതധായന്ധം,  6  വര്ഷദതധാളന്ധം
ഉപദയധാഗദയധാഗദമധായനിരുന  പ്രസ്തുത  ടധാക്ടര്
പ്രവര്തനരഹെനിതമധാപയനന്ധം  ഇതനിപനത്തുടര്നള്ള
കധാലയളവനില്  ദറധാഡപ  ടധാകപ  അടയധാതതുമൂലന്ധം
ഗതധാഗത  വകുപ്പെപ  ആര്.ആര്.  നടപടനി
സസ്വസ്വീകരനിക്കുകയന്ധം  പ്രസ്തുത  ടധാക്ടര്
5-10-2013-ല് റവനന്യൂ വകുപ്പെപ മുദഖന ജപനി പചയപ
തുക  ഈടധാകനിയനിടള്ളതധായന്ധം  പകധാടുവള്ളനി
ഗധാമപഞധായതപ  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണനിപന്റെ
മറുപടനിയനില്നനിനന്ധം സമനിതനി മനസ്സനിലധാക്കുന.
    105. ടധാക്ടര്  ജപനി  പചയ്യുനതനിനപ
കധാരണകധാരധായ  ഉദദദധാഗസരനില്നനിനന്ധം
നഷ്ടപരനിഹെധാരന്ധം  ഈടധാക്കുവധാനുന്ധം  പ്രസ്തുത
നടപടനിയപട റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ അറനിയനിക്കുവധാനുന്ധം സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

50 107 ,, പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

51 110, 111,
112

,,  110.  നനികുതനിയനിനതനിലള്ള കുടനിശ്ശേനികയനില് ഒരു
അകഇൗണനിപല  പതനിനധായനിരന്ധം  രൂപ  വപരയള്ള
നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനിക  വപര  എഴുതനിതള്ളധാന്
പഞധായതനിനപ  അധനികധാരമുപണനന്ധം  നനികുതനി
യനിനതനിലളള  കുടനിശ്ശേനികയധായ   1,83,809    രൂപ
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എഴുതനിതള്ളനിയതനിനപ  സധാധൂകരണന്ധം  നല്കനിയനിട
പണനന്ധം  ഓഡനിറനില്  പരധാമര്ശനിചനിടള്ള  64,000
രൂപ  ഏഴപ  വര്ഷപത  തുകയധാപണനന്ധം,
ആയതനിനപ  പ്രതനിവര്ഷന്ധം  10,000  രൂപ  വസ്വീതന്ധം
എഴുതനിതള്ളുനതനിനപ  സര്കധാരനിപന്റെ  സധാധൂകരണന്ധം
ആവശദമനിപല്ലെനന്ധം  നനിലവനില്  11  വര്ഷമധായനി
നനികുതനിയനിനതനിപല തുക മുഴുവനധായന്ധം പനിരനിക്കുന
പണനന്ധം  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെപ  പസ്പെഷദല്
പസക്രട്ടറനിയപട  മറുപടനിയനില്നനിനന്ധം  സമനിതനി
മനസ്സനിലധാക്കുന.
 111.  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനിക  എഴുതനിതള്ളനിയതനിനപ
സര്കധാര്  സധാധൂകരണന്ധം  ലഭദമധായധാല്  ആയതപ
ഓഡനിറപ വനിഭധാഗപത അറനിയനിദകണതധാപണനന്ധം,
എനധാല്  അതരതനിലള്ള  യധാപതധാരു  വനിവരങ്ങളന്ധം
ഓഡനിറപ  വനിഭധാഗപത  അറനിയനിചനിട്ടനിപല്ലെനന്ധം
ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ  ഉദദദധാഗസന്  അഭനിപ്രധായപപ്പെട്ട
തനിപന്റെ  അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത  വനിവരങ്ങള
ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിപന  ദബധാധനിപ്പെനിക്കുവധാന്  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
 112. ദവളന്ധം,  കധായപകധാടനി,  നടുവണ്ണൂര്,
കുറദധാടനി,  കസ്വീഴരനിയൂര്,  ദകധാടദഞരനി,  കനിഴദകധാതപ,
ഏലത്തൂര്,  പകധാടനിയത്തൂര്,  ദകധാടൂര്,  പപരുവയല്,
ഫദറധാകപ,  പുതുപ്പെധാടനി,  മുകന്ധം,  തനിരുവമ്പധാടനി,
നന്മേണ,  കുരുവട്ടൂര്,  തൂദണരനി,  കടലണനി,  മധാവര്,
പകധാടുവള്ളനി,  ദചമദഞരനി തുടങ്ങനിയ ഗധാമപഞധായ
ത്തുകളമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  പരധാമര്ശങ്ങളനിദന്മേല്
സര്കധാര് നല്കനിയ മറുപടനി അന്ധംഗസ്വീകരനിച സമനിതനി
പ്രസസ്തുത പരധാമര്ശങ്ങളനിദന്മേലള്ള ഓഡനിറപ തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുവധാന് നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

52 114 ,, വനിലദധാപ്പെള്ളനി,  ദവളന്ധം,  കസ്വീഴരനിയൂര്,  വളയന്ധം,
പുറദമരനി,  ദചധാദറധാടപ,  നധാദധാപുരന്ധം,  ചങ്ങദരധാതപ,
ചകനിട്ടപ്പെധാറ, അരനിക്കുളന്ധം, മണനിയൂര്, കധാരദശ്ശേരനി,
തധാമരദശ്ശേരനി,  രധാമനധാടകര,  പനധാചധാടപ,  തുറയൂര്
എനസ്വീ  ഗധാമപഞധായത്തുകളമധായനി  ബനപപ്പെട്ട
ഓഡനിറപ   പരധാമര്ശങ്ങള    ദലധാകല്    ഫണപ

304/2021.
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ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ  പരനിദശധാധനിചപ  നന്യൂനതകള
പരനിഹെരനിചതധായനി  ദബധാദ്ധദപപ്പെട്ടതനിപന്റെ
അടനിസധാനതനില്  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

53 116 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം നളന്ദ  പഹെറനിദറജപ  മന്യൂസനിയതനിനധായനി  ദധാനന്ധം
ലഭനിച  4  പസന്റെപ  ഭൂമനി  2004-ല്  ആധധാരന്ധം
രജനിസ്റ്റര്  പചയദപ്പെധാള  2  പസന്റെധായനി  മധാറനിയതുമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  അളവനിപല വദതദധാസപതക്കുറനിചപ
അറനിയനിപല്ലെനന്ധം,  പ്രസ്തുത  സലതപ
പകട്ടനിട  നനിര്മധാണന്ധം പൂര്തസ്വീകരനിചനിടപണനന്ധം
പനങ്ങധാടപ  ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനിയപട
മറുപടനിയനില്നനിനന്ധം  സലതനിപന്റെ  അളവപ
സന്ധംബനനിചപ  അവദകത  നനിലനനില്ക്കുനതധായനി
സമനിതനി  മനസ്സനിലധാക്കുന.  നളന്ദ  പഹെറനിദറജപ
മന്യൂസനിയതനിനധായനി ദധാനന്ധം ലഭനിച 4 പസന്റെപ ഭൂമനി
2  പസന്റെധായനി  മധാറനിയതുന്ധം  4  പസന്റെനില്
നനിര്മനിക്കുനതനിനധായനി  തയധാറധാകനിയ  പ്ലധാന്
പ്രകധാരമുള്ള പകട്ടനിടന്ധം  2  പസന്റെപ  സലതപ
എങ്ങപന  നനിര്മനിച്ചു  എനതു  സന്ധംബനനിച്ചുന്ധം
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  നല്കണപമനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

54 118, 119 ,,  118.  ഓമദശ്ശേരനി  ഗധാമപഞധായതനിപല  ചുവനകുനപ
നധാലപ  പസന്റെപ  ദകധാളനനിയനിപല  വധാട്ടര്  സപപ്ല
സസ്വീമുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  കണ്വസ്വീനര്കപ  അധനികന്ധം
നല്കനിയ  32,134  രൂപയനില്  15,000  രൂപ  മുന്
പസക്രട്ടറനിയപട  ഡനി.സനി.ആര്.ജനി.യനില്നനിനന്ധം
ഈടധാകനിയനിടപണനന്ധം  ബധാകനി  തുക  ഈടധാകധാന്
ദനധാട്ടസ്വീസപ  അയചനിടപണനമുള്ള  മറുപടനിയപട
അടനിസധാനതനില്  അവദശഷനിക്കുന  തുക
ഈടധാക്കുനമുറയപ  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
 119.  ഓമദശ്ശേരനി ഗധാമപഞധായത്തുമധായനി ബനപപ്പെട്ട
മറ്റു  പരധാമര്ശങ്ങളനിദന്മേലള്ള  സധാമ്പതനിക  ബധാധദതകള
തസ്വീരുനമുറയപ  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാകധാവുനതധാണപ
എന സമനിതനി തസ്വീരുമധാനതനിപന്റെ അടനിസധാനതനില്
ഇതപ  സന്ധംബനനിച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  രണപ  മധാസതനിനകന്ധം
ഓഡനിറപ വഴനി ലഭദമധാകണപമനപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.
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55 121 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം പസകനനിന്ധംഗപ  പ്രവൃതനികപ  ആവശദമനില്ലെധാപത  തുക
നല്കനിയതുമധായനി ബനപപ്പെട്ടപ പദയധാളനി ഗധാമപഞധായ
തനിനപ  നഷ്ടമധായ  14,094  രൂപ  ഈടധാക്കുനതനിനപ
നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിച്ചുപവങനിലന്ധം  നദഷ്ടധാതരവധാദനിയധായ
റനിട്ടദയര്ഡപ  എഞനിനസ്വീയര്  മരണപപ്പെടദപധായതധായനി
പസക്രട്ടറനി  വനിശദസ്വീകരണന്ധം  നല്കനിയതനിപന്റെ
അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി  നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.  പദയധാളനി
ഗധാമപഞധായത്തുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  ഇലദകധാണനികപ
നനിര്മധാണ  യൂണനിറനിനധായനി  പചലവഴനിച  4,00,000
രൂപ  ഇതപ  സന്ധംബനനിച  സധാമ്പതനിക  ബധാധദത
തസ്വീര്ക്കുനമുറയപ  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

56 123, 124 ,,  123.   വധാണനിദമല്  ഗധാമപഞധായതനിപന്റെ
തനതപ  വരുമധാനതനിലണധായ  കുറവപ  മൂലമധാണപ
പവദദ്യുതനി  ചധാര്ജപ  യഥധാസമയന്ധം  അടയധാന്
കഴനിയധാതനിരുനപതനന്ധം  നനിലവനില്  കുടനിശ്ശേനിക
തുക  തനതപ  ഫണനില്  അടവധാകനിയനിടപണനമുള്ള
മറുപടനിയപട  അടനിസധാനതനില്  ഓഡനിറപ
തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.
 124.  അടുപ്പെപ  വനിതരണ  പദ്ധതനിയപട  പ്രധാരന്ധംഭ
ഘട്ടതനില് 125 ദപര്കപ പരനിഷതപ അടുപ്പെപ വനിതരണന്ധം
പചയധാന്  തസ്വീരുമധാനനിപചങനിലന്ധം  പനിനസ്വീടപ  പദ്ധതനി
പുതുകനി സധാധധാരണ അടുപ്പുകള വനിതരണന്ധം പചയധാന്
നനിശ്ചയനിച്ചുപവനന്ധം  ആയതനിദലയപ  20,000  രൂപ
മധാത്രമധാണപ  പചലവധായപതനമുള്ള  ഗധാമപഞധായതപ
പസക്രട്ടറനിയപട  മറുപടനിയപട  അടനിസധാനതനില്
പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

57 129, 130,
131, 132  

,,  129. മരുദതധാങര ഗധാമപഞധായതനിപല ദറധാഡപ
പ്രവൃതനിയമധായനി  ബനപപ്പെടള്ള  സധാദങതനി
കധാനുമതനി  എസ്റ്റനിദമറനില്  ദചര്ക്കുവധാന്
വനിടദപധായതധാപണനന്ധം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതനി
പൂര്തസ്വീകരനിചതനിപന്റെ  ദരഖകള  പടകനികല്
കണ്ദടധാളര്കപ നല്കനിയനിടപണനന്ധം പസക്രട്ടറനി
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അറനിയനിചതനിപന്റെ  അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
 130.  കയര്  ഉലന  നനിര്മധാണ  പരനിശസ്വീലനന്ധം
നല്കുനതനിനപ  എസ്റ്റനിദമറപ  തയധാറധാക്കുകയന്ധം
കണ്വസ്വീനര്  പ്രവൃതനിയധായനി  പരനിശസ്വീലനന്ധം  നല്കുകയന്ധം
പചയനിടപണനന്ധം,  പ്രവൃതനിയപട  സധാദങതനികധാനുമതനി
എസ്റ്റനിദമറനില്  ദചര്ക്കുവധാന്  വനിടദപധായതധാപണനമുള്ള
ഗധാമപഞധായതപ പസക്രട്ടറനിയപട വനിശദസ്വീകരണ
തനിപന്റെ  അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ
തടസ്സന്ധം ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
  131. മരുദതധാങര ഗധാമപഞധായതനിപല  30
കുടുന്ധംബങ്ങളപട വസ്വീടുകള ഓടപ ദമയനതനിനപ ഓടപ
വനിതരണന്ധം  പചയതുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  പദ്ധതനി
ദരഖകള  ഓഡനിറനിനപ  ലഭദമധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
  132. ദകധാദതധാടപ  നധാളനിദകര  ദകധാന്ധംപ്ലകപ
സധാപനിക്കുനതനിനുദവണനി  വധാങ്ങനിയതുന്ധം
സഹെകരണ  സന്ധംഘതനിപന്റെ  ദപരനില്  രജനിസ്റ്റര്
പചയതുമധായ  ഭൂമനി  പഞധായതനിപന്റെ  അധസ്വീനത
യനില്  പകധാണവരുവധാന്  സധാധനിക്കുകയനിപല്ലെനപ
നനിരസ്വീകനിച സമനിതനി,  സഹെകരണസന്ധംഘവുമധായനി
ചര്ച  പചയപ  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  തപന
പുനരുജസ്വീവനിപ്പെനിചപ ഭൂമനി ഉപദയധാഗപ്രദമധാക്കുവധാ
നുള്ള  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിക്കുവധാന്  ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.

58 134 ,, ഫുട്ദബധാള  ദകധാചനിന്ധംഗപ  കദധാമ്പപ  പ്രവൃതനിയമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ കധാണധാതധായ 6  വഇൗചറുകളനിദന്മേലള്ള
തുക  വനിനനിദയധാഗനിചതധായനി  പഞധായതപ
ഭരണസമനിതനി  ചുമതലപപ്പെടുതനിയ സബപ  കമനിറനി
കപണതനിയനിടപണനപ  പസക്രട്ടറനി,  തലക്കുളത്തൂര്
ഗധാമപഞധായതപ വനിശദസ്വീകരനിചതനിപനത്തുടര്നപ പദ്ധതനി
ദരഖകള  സൂകനികധാതതപ വസ്വീഴ്ചയധാപണനപ
അഭനിപ്രധായപപ്പെടപകധാണപ  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ
തടസ്സന്ധം ഒഴനിവധാക്കുവധാന് ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.



77

1 2 3 4

59 136, 137 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം  136.  പചകദധാടപ  ഗധാമപഞധായതനില്  മുന്കൂര്
നല്കനിയനിടന്ധം  നധാളനിതുവപര  മരധാമതപ  പ്രവൃതനി
ആരന്ധംഭനികധാതതുമധായനി ബനപപ്പെട്ടപ  റവനദ്യു
റനികവറനി  നടപടനികള  തസ്വരനിതപപ്പെടുത്തുവധാന്
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
 137.  50  വനനിതകളകപ  കമ്പന്യൂട്ടര്  പരനിശസ്വീലനന്ധം
നല്കുനതനിദലയ്ക്കുള്ള  പദ്ധതനിയപട  പ്രധാരന്ധംഭ
ഘട്ടതനില്  25  ദപര്ക്കുന്ധം  രണന്ധം  മൂനന്ധം
ഘട്ടങ്ങളനിലധായനി  ബധാകനിയള്ള  25  ദപര്ക്കുന്ധം
പരനിശസ്വീലനന്ധം  നല്കനിയനിടപണനന്ധം  ആയതനിപന്റെ
ദരഖകള  ഓഡനിറനിനപ  ഹെധാജരധാകനിയനിടപണനന്ധം
പസക്രട്ടറനി അറനിയനിചതനിപന്റെ അടനിസധാനതനില്
പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

60 140 ,, തനിരുവള്ളൂര്  ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനിയപട
മറുപടനിയപട  അടനിസധാനതനില്  ഓഡനിറപ
തടസ്സങ്ങള  ഒഴനിവധാക്കുനതനിനപ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

61 144, 145,
146

,,  144.  26  പദ്ധതനികളനില്  മനികവയന്ധം  പൂര്തസ്വീകരനിചനിട
പണനന്ധം,  പ്രവര്തനകമമധാപണനന്ധം നടുവണ്ണൂര്
ഗധാമപഞധായതപ പസക്രട്ടറനി മറുപടനി  നല്കനിയ
തനിപന്റെ അടനിസധാനതനില് പൂര്തസ്വീകരനികധാത
പദ്ധതനികള  അടനിയന്തരമധായനി  പൂര്തസ്വീകരനി
കണപമനന്ധം  പ്രവര്തനകമമധാകധാതവ
അടനിയന്തരമധായനി  പ്രവര്തനകമമധാകണ
പമനന്ധം  കര്ശന  നനിര്ദദ്ദേശന്ധം  നല്കനിപകധാണപ
പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
 145.  ദചദങ്ങധാടപധാറ-കനിഴദകധാട്ടപ കടവപ ദറധാഡപ
പണനി  തൃപനികരമധായനി  പൂര്തസ്വീകരനിചതനിപന്റെ
അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
 146.  എല്.പനി.  സ്കൂളനിപല  പലബ്രറനിയനിദലയധാവ
ശദമധായ ചനില  പുസകങ്ങള  കറന്റെപ  ബുകപസനില്
മധാത്രമധാണപ  ഉണധായനിരുനപതനന്ധം  30%  വനില
കുറചധാണപ  ടനി  പുസകങ്ങള  വധാങ്ങനിയനിടള്ളപതനന്ധം,
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ആയതനിനധാലധാണപ  കസ്വദട്ടഷന്  കണനികധാതപതനന്ധം
ഉള്ള ഗധാമപഞധായതപ പസക്രട്ടറനിയപട മറുപടനി
അന്ധംഗസ്വീകരനിച്ചുപകധാണപ  പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ   പചയ്യുന.

62 148, 149 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം  148.  ഏലത്തൂര് ഗധാമപഞധായതപ പസക്രട്ടറനിയപട
വനിശദസ്വീകരണതനിപന്റെ  അടനിസധാനതനില്
വനിവധാഹെ ധൂര്തനിപനതനിപരയള്ള ദബധാധവല്ക്കരണ
പരനിപധാടനിയമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന. 
149.  ശുദ്ധജല  പദ്ധതനിയമധായനി  ബനപപ്പെട്ട
പ്രവൃതനികപ  നല്കനിയ  പമധാബനിപപലദസഷന്
അഡസ്വധാന്സപ  തുക  പ്രവൃതനി  ആരന്ധംഭനികധാത
സധാഹെചരദതനില്  തനിരനിപക  ഇഇൗടധാക്കുനതനി
നധായനി  30-7-2003-നപ  റവനദ്യു  റനികവറനി
നടപടനികപ  ശനിപധാര്ശ പചയനിടന്ധം  ആയതനിദന്മേല്
നധാളനിതുവപര  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനികധാതതനിനധാല്
സമനിതനി  അതൃപനി  ദരഖപപ്പെടുത്തുനദതധാപടധാപ്പെന്ധം
പ്രസ്തുത  തുക  രണപ  മധാസതനിനകന്ധം  ഇഇൗടധാകനി
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ പചയ്യുനതനിനുന്ധം ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

63 151, 152 ,,  151. വള്ളനിതറ ദകധാളനിദയധാടപ  ജലദസചന
പദ്ധതനി  തൃപനികരമധായനി  പ്രവര്തനിക്കുന
എനതനിപന്റെ  അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
152. കല്ലുമല്  പധാദറന്റെമസ്വീതല്  ദറധാഡപ
നനിര്മധാണവുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  വനിഷയതനില്
നദഷ്ടധാതരവധാദനികളധായ  ഉദദദധാഗസരനില്
നനിനന്ധം  നഷ്ടത്തുക  ഈടധാകനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭദമധാകണപമനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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64 155, 156 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം  155. പപധാനധാരന്ധംപതരു-പുനതറ  ദറധാഡനിപന്റെ
അറകുറപ്പെണനിയമധായനി  ബനപപ്പെട്ട അധനിക
നനിരകനില്  നല്കനിയ  പടണര്  തുക  തനിരനിപക
ഈടധാകനിയനിടപണനപ  ദബധാധദപപ്പെട്ടതനിപന്റെ
അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
156.  പരധാമര്ശതനിലള്ള  ശുദ്ധജല  വനിതരണ
പദ്ധതനികളമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  ഓഡനിറപ
തടസ്സപപ്പെടുതനിയ  തുക  ബനപപ്പെട്ട
ഉദദദധാഗസരനില്നനിനപ  ഈടധാകനി  സമനിതനിയപ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭദമധാകണപമനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

65 158 ,, പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

66 160 ,, രസസ്വീതപ  പനിരനിവപ-പനിഴപ്പെലനിശ  ഈടധാക്കുനതനില്
കുറവപ  എനതനിദന്മേല്  സര്കധാര്  സധാധൂകരണന്ധം
നല്കനിയ  ഉതരവപ  പരനിദശധാധനയപ  ഹെധാജരധാക്കു
വധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

67 164, 165,
166, 167

,,   164. മധാവര്  ഗധാമപഞധായതനിപല  കക്കൂസപ
നനിര്മധാണവുമധായനി ബനപപ്പെട്ട ഓഡനിറപ തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
 165. ടധാകനി  സ്റ്റധാന്ഡനിനപ  സലന്ധം
ഏപറടുക്കുനതുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  തഹെസനില്ദധാര്കപ
മുന്കൂര്  നല്കനിയ  തുകയനില്  32,552  രൂപ
തഹെസനില്ദധാര്  തനിരനിചടചനിടള്ളതധായന്ധം,  സലതനിപന്റെ
തുക  വര്ദ്ധനിപ്പെനികണപമനധാവശദപപ്പെടള്ള  സല
മുടമയപട  ഹെര്ജനിയനിദന്മേല്  ദകധാടതനി  പസന്റെനിനപ
70,000  രൂപ  വനില  നനിശ്ചയനിക്കുകയന്ധം,  ആയതനിന്
പ്രകധാരന്ധം  15,64,679  രൂപ  നല്കണപമനപ
വനിധനി  പുറപപ്പെടുവനിക്കുകയന്ധം  പചയനിടള്ളതധായന്ധം
സമനിതനി നനിരസ്വീകനിക്കുന. 
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166.  ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനി  ദകധാടതനിയനില്
ഹെധാജരധായനി  വകധാലതപ  സമര്പ്പെനികധാതതനി
നധാലധാണപ  സലമുടമയപ  അനുകൂലമധായനി  വനിധനി
ഉണധായപതനന്ധം  15  ലകതനിലധനികന്ധം  രൂപ
സലമുടമയപ  നല്ദകണനിവനപതനന്ധം
ഇതനിപനതനിപര  ഒരു  വര്ഷതനിനുദശഷന്ധം
ദകധാഴനിദകധാടപ  മുന്സനിഫപ  ദകധാടതനിയനില്  അപ്പെസ്വീല്
ഫയല്  പചയ്പതങനിലന്ധം ആയതു  തള്ളുക
യധാണുണധായപതനമുള്ള  ഓഡനിറനിപന്റെ
വധാദതനിനപ;  ദകധാടതനിവനിധനികപ   മുമ്പപ  തപന
സലമുടമയമധായനി  പഞധായതപ  ധധാരണയനിപല
ത്തുകയന്ധം  14  ലകന്ധം  രൂപയധായനി  പ്രസ്തുത തുക
നല്കുകയന്ധം  പചയനിടപണന  പഞധായതപ
പസക്രട്ടറനിയപട  വനിശദസ്വീകരണന്ധം  മുഖവനില
യ്പകടുത  സമനിതനി  പ്രസ്തുത  വനിഷയവുമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  വനിശദസ്വീകരണങ്ങളന്ധം,  സലമുടമയപ
നല്കനിയ  തുകയപട  വനിശദധാന്ധംശങ്ങളന്ധം
ഉളപകധാള്ളനിച്ചുപകധാണളള  ദസ്റ്ററപപമനന്ധം  രണപ
മധാസതനിനകന്ധം  ലഭദമധാകണപമനപ  നനിര്ദദ്ദേശനി
ക്കുന.
167.  വനിഭവ  ഭൂപടവുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  പചലവപ
ദരഖകള,  ഊര്കടവപ  പതങ്ങുകൃഷനി  ജലദസചന
പദ്ധതനിയമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  75,000  രൂപയപട
വനിനനിദയധാഗദരഖകള എനനിവ സന്ധംസധാന ഓഡനിറപ
വകുപ്പെപ  മുദഖന  സമനിതനികപ  ലഭദമധാക്കുവധാന്
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

68 172, 173,
174

,,  172. കടലണനി ഗധാമപഞധായതനിപല ദകദചരനി
മനിനനി  കുടനിപവള്ള  പദ്ധതനിയമധായനി  ബനപപ്പെട്ട
വനിശദമധായ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭദമധാക്കുനതനിനുന്ധം
അധനികന്ധം  നല്കനിയ  തുക  ഈടധാക്കുനതനിനുന്ധം
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.
 173.  ദബപ്പൂര് ഭധാഗതപ ദബധാടപജട്ടനി നനിര്മനിചതുമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ  കുതകകധാരനപ പഞധായതപ  ഭരണ
സമനിതനി ഇളവപ പചയ തുകയപ സര്കധാര് സധാധൂകരണന്ധം
വധാങ്ങനി ആയതനിപന്റെ റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭദമധാക്കുവധാന്
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.
174.  എ.പനി.  ദറധാഡപ,  കരുവന് തുരുതനികടവ് 
ദറധാ ഡപ  നനിര്മധാണന്ധം,  മരധാമതപ  പണനികളകപ
ഗുണദഭധാക്തൃവനിഹെനിതന്ധം  ഈടധാകല്  എനസ്വീ
പരധാമര്ശങ്ങളനിദന്മേലള്ള ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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69 176, 177,
178

തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ, 

ഭവന നനിര്മധാണ
വകുപ്പെപ

 176.  ഉണനികുളന്ധം ഗധാമപഞധായതനില് പതരുവപ
വനിളകപ  വധാങ്ങനി  സധാപനിചതുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ
പക.എസപ.ഇ. ബനി-യനില് നനിനന്ധം പൂര്തസ്വീകരണ
സര്ട്ടനിഫനികറപ  ലഭദമധാകണപമനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
177.  വനനിതധാ  ദബകറനി  യൂണനിറ്റുമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
 178. ഭവന നനിര്മധാണ ദബധാര്ഡനില് 1998-
99,  1999-2000  വര്ഷങ്ങളനില്  നനിദകപനിച
51,25,000  രൂപ  സന്ധംബനനിച  വനിനനിദയധാഗ
സധാകദപത്രന്ധം നല്കുനതനിനപ ഭവന നനിര്മധാണ
ദബധാര്ഡനിദനധാടപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

70 180 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ

പചദങ്ങധാടകധാവപ  ഗധാമപ ഞധായതനിപല  പതദകപ്പുറതപ
ദറധാഡപ  നനിര്മധാണവുമധായനി ബനപപ്പെട്ട  ഫയല്
കപണതനി  ഓഡനിറപ  തടസ്സപപ്പെടുതനിയ  തുക
ബനപപ്പെട്ട  സമനിതനി  അന്ധംഗങ്ങളനില്നനിനപ  രണ
മധാസതനിനകന്ധം  ഈടധാകനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
നല്കണപമനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

71 182 ,, എടദചരനി  ഗധാമപഞധായതനിപല  കധാര്ഷനിക
വൃതനിയമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  1,17,100  രൂപ
പമ്പപപസറപ  വധാങ്ങുനതനിനധായനി  കൃഷനിവകുപ്പെപ
പറയ്ഡ്ദകധായപ  നല്കനിപയങനിലന്ധം  നധാളനിതുവപര
പമ്പപ  പസറപ  ലഭദമധായനിട്ടനിപല്ലെനന്ധം,  പ്രസ്തുത
പദ്ധതനി  നനിലവനിലനില്ലെധാതതനിനധാല്  പമ്പപ
പസറനിപന്റെ  ആവശദകത  നനിലവനില്  ഇപല്ലെനന്ധം
ഉള്ള  ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനിയപട
മറുപടനിയപട  അടനിസധാനതനില് പ്രസ്തുത  പമ്പപ
പസറനിനപ  അടവധാകനിയ തുക പറയ്ഡ്ദകധായനില്
നനിനന്ധം  അടനിയന്തരമധായനി  ഈടധാകണപമനപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

72 184 ,, ശധാരസ്വീരനിക-മധാനസനിക  പവല്ലുവനിളനികള  ദനരനിടുന
കുട്ടനികളപട  രകനിതധാകളകപ ദബധാധവല്കരണ
കധാസ്സപ  നല്കുനതനിനപ  കണ്വസ്വീനപറ  നനിയമനിചതപ
സന്ധംബനനിച   വനിശദവനിവരങ്ങള   ലഭദമപല്ലെനന്ധം
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ടനിയധാന് മരണപപ്പെട്ടതധായന്ധം,  ടനിയധാപന്റെ മധാനസനിക
പവല്ലുവനിളനി  ദനരനിടുന  മകനനില്നനിനന്ധം  തുക
ഈടധാകധാന്  കഴനിയകയനിപല്ലെനന്ധം  പസക്രട്ടറനിയപട
മറുപടനിയനില്നനിനന്ധം  സമനിതനി  മനസ്സനിലധാക്കുന.
ആയതനിനധാല് പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ തടസ്സന്ധം ഒഴനിവധാകധാന്
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

73 186 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

74 189, 190 ,, 189.  ഫദറധാകപ  ഗധാമപഞധായത്തുമധായനി  ബനപപപ്പെട്ട
ആയര്ദവദ  ആശുപത്രനി  വനികസനന്ധം
സന്ധംബനനിച പരധാമര്ശന്ധം ഒഴനിപകയള്ള ഓഡനിറപ
തടസ്സങ്ങള ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.
190.  ആയര്ദവദധാശുപത്രനിയപട  അടനിസധാന
സഇൗകരദ  വനികസനതനിപന്റെ  ഭധാഗമധായനി  നടന
പ്രവൃതനിയനില്  ദരഖകളനില്ലെധാത  99  ചധാകപ
സനിമന്റെനിപന്റെ  വനില  നല്കനിയതനിനപ  ഉതരവധാദനി
കളധായ  ഉദദദധാഗസനനില്  നനിനന്ധം  നഷ്ടത്തുക
ഈടധാകധാന് സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

75 192 ,, കുരുവട്ടൂര് ഗധാമപഞധായതനിപല മണല് ദലലന്ധം -
ക്രമദകടുകളമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  പരധാമര്ശന്ധം
സന്ധംബനനിചപ  ദകധാടതനിവനിധനി  വരുനമുറയപ
നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭദമധാകണ
പമനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

76 194 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

77 196 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

78 198 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം പചറുവണ്ണൂര്-നല്ലെളന്ധം  ഗധാമപഞധായത്തുമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  3  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശങ്ങളനിദന്മേലള്ള
സര്കധാര്  സധാധൂകരണന്ധം  നല്കനിയതപ
സന്ധംബനനിച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭദമധാകണപമനപ
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.



83

1 2 3 4

79 202, 203 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം 202.  ഇന്ഷസ്വറന്സപ  പ്രസ്വീമനിയന്ധം  നല്കനിയതപ,
പകധാദടക്കുനപ അങണവധാടനി പകട്ടനിടന്ധം, പധാലക്കുറനി
മരുതങല്  ദറധാ ഡപ  എനസ്വീ  പദ്ധതനികളമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസ്സങ്ങളകപ  തൃപനികരമധായ
മറുപടനി  ലഭദമധാകനിയതനിപന്റെ  അടനിസധാനതനില്
പ്രസസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സങ്ങള  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.
203.  മനിനനി  സനിവനില്ദസ്റ്റഷന്  നനിര്മധാണതനിനധായനി
മൃഗധാശുപത്രനി  പപധാളനിച്ചുമധാറനിപയങനിലന്ധം പുതനിയ പകട്ടനിടന്ധം
നനിര്മനിച്ചു  നല്കധാപമന  പഞധായതനിപന്റെ  ഉറപ്പെപ
പധാലനിചനിട്ടനിപല്ലെനപ   സമനിതനി  മനസ്സനിലധാക്കുന.  ജനങ്ങളകപ
എതനിദചരധാന് പറ്റുന സഇൗകരദപ്രദമധായ ഒരു സലന്ധം
കപണതനി  അവനിപട  മൃഗധാശുപത്രനി
നനിര്മനിക്കുനതനിനപ  പഞധായതപ  അടനിയന്തര
നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനികണപമനപ  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.


