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ശതീ. എസറ.  വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. തനിദതീപറ  സകേ. ജനി.,  കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി കജഭാസസസഫന എ. വനി., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി
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*2019 ഡനിസന്റിംബര് മഭാസന്റിം  20 - ാതതീയതനി നനിരദ്ധ്യഭാതനഭായനി. 

*2019 മഭാര്ച്ചറ  മഭാസന്റിം  8 - ാതതീയതനി നനിരദ്ധ്യഭാതനഭായനി.



മുഖവുര

കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനിയുസടെ അദദ്ധ്യക്ഷനഭായ ഞഭാന, സമനിതനിയുസടെ
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം സമനിതനി (2019-2021)യുസടെ 54-ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

കകേരള  സന്റിംസഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ  ഡയറക്ടറുസടെ  2005-06  മുതല്  2013-14
വസരയുളള  വര്ഷങ്ങളനിസല  സമഭാഹൃത  ഓഡനിററ  റനികപഭാര്ട്ടേനിലുള്സപട്ടേ  കേഭാസര്കഗഭാഡറ
ജനില്ലയനിസല  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങസള  സന്റിംബനനിച്ച  ഓഡനിററ  ഖണനികേകേളുസടെ
അടെനിസഭാനതനില് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2020  ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസന്റിം  14-ാ  തതീയതനി  കചര്ന്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ
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

പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ 2005-06 മുതല് 2013-14 വടരയുള
വര്ഷങ്ങളറിടലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറിലുള്ടപട കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട ജറില്ലയറിടലെ

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങടള സസംബനറിച്ച ഓഡറിറട ഖണറികേകേടള
അടെറിസപ്പോനമപ്പോകറിയറിട്ടുളതട.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

മൂളറിയപ്പോര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

1.  ടതപ്പോഴറില് യൂണറിറട  ; 2.4   ലെകസം പപ്പോഴപ്പോയറി

(2000-01 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട (പപ്പോന) ഖണറികേ 12, 13)

ആസൂത്രണസം  പപ്പോളറിയതറിനപ്പോല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ  രണട  ടതപ്പോഴറില്  യൂണറിറ്റുകേള്
പ്രവര്തറിച്ചറില്ല.  ഇതറിനട ടചെലെവഴറിച്ച 235896.60 രൂപ പപ്പോഴപ്പോയറി.

1999-2000-ടലെ  വനറിതപ്പോ  പദ്ധതറികേളപ്പോയ  ടസ്റ്റെപടഅപട  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിറട,
ടടെയറിലെററിസംഗട യൂണറിറട എനറിവയപ്പോണട പപ്പോഴട ടചെലെവപ്പോയതട.

ടസ്റ്റെപടഅപട  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിററിനട  തുടെര്  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതപ്പോടത  199471
രൂപയുടടെ അസസംസ്കൃത സപ്പോധനങ്ങള് വപ്പോങ്ങറി ഉപപയപ്പോഗശൂനന്യമപ്പോകറി.  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളുടടെ
തറിരടഞ്ഞെടുപട,  പരറിശശീലെനസം,  യൂണറിറട  രജറിപസ്ട്രേഷന  എനറിവ  നടെതപ്പോടതയപ്പോയറിരുന
അസസംസ്കൃത  സപ്പോധനങ്ങള്  വപ്പോങ്ങറിയതട.   50,000  രൂപ  വകേയറിരുതറിയറിരുനടവങറിലുസം
പരറിശശീലെനസം നടെതറിയറില്ല.

10  വനറിതകേള് അടെങ്ങറിയ 8  ടടെയറിലെററിസംഗട യൂണറിറട സപ്പോപറികപ്പോന വറിഭപ്പോവനസം ടചെയ
ടടെയറിലെററിസംഗട  യൂണറിററിനട  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകടള  തറിരടഞ്ഞെടുകസം  മുപമ്പേ  40  തയ്യല്ടമഷശീന
വപ്പോങ്ങറി.   പററട  പകേപ്പോണ്ടപ്പോക്ടട  മററികേടെനട  ഉയര്ന  നറിരകറില്  ടമഷശീന  വപ്പോങ്ങറിയതറിനപ്പോല്
36425.60  രൂപയുടടെ നഷ്ടമുണട.   ഗുണപഭപ്പോക്തൃവറിഹറിതസം പറിരറികപ്പോടത  58,000  രൂപയുടടെ
അധറികേടചെലെവസം പദ്ധതറിവറിഹറിതതറില് വരുതറി.

യൂണറിറ്റുകേള് പ്രവര്തറിപറികപ്പോന സപ്പോധന്യത പതപടെണതപ്പോണട.  അടല്ലങറില് പഞപ്പോയതട
ഫണറിനുണപ്പോയ നഷ്ടസം ഉതരവപ്പോദറികേളറില്നറിനട ഈടെപ്പോകണസം.

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06-ടലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പേര് 2.92)

പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട നല്കേറിയ മറുപടെറി അനുബനസം II ആയറി പചെര്കന.
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1.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ  വനറിതകേള്കപ്പോയുള  രണട  യൂണറിറ്റുകേളപ്പോയ  ടസ്റ്റെപടഅപട
നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിറട,  ടടെയട ലെററിസംഗട  യൂണറിറട  എനറിവ  ആസൂത്രണസം  പപ്പോളറിയതറിനപ്പോല്
പപ്പോഴട ടചെലെവപ്പോയതപ്പോയറി  മപ്പോററിയതട   സസംബനറിച്ചട  സമറിതറി  വറിശദശീകേരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട
സസ്വയസംടതപ്പോഴറില്  പരറിശശീലെനതറിനുള  ടസ്റ്റെപടഅപട  ഉണപ്പോകനതറിനുള  സപ്പോധനങ്ങള്
വപ്പോങ്ങറിയപ്പോണട ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട പരറിശശീലെനസം നല്പകേണടതനസം ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളുടടെ
ലെറിസ്റ്റെട ഉണപ്പോകപ്പോടത പദ്ധതറി നടെപപ്പോകനതറിപലെയ്ക്കുള സപ്പോധനങ്ങള് വപ്പോങ്ങറിയതറിനപ്പോലെപ്പോണട
പദ്ധതറി  നടെപറിലെപ്പോകപ്പോന  കേഴറിയപ്പോടത  പപപ്പോയടതനസം  പദ്ധതറികപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  1,99,471
രൂപയുടടെ അസസംസ്കൃത സപ്പോധനങ്ങള് ഉപപയപ്പോഗശൂനന്യമപ്പോയതപ്പോയുസം പരറിശശീലെനസം സസംബനറിച്ച
തുടെര്പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതപ്പോടതയുസം പദ്ധതറി പപ്പോഴട ടചെലെവപ്പോയറി മപ്പോററിയതപ്പോയുസം കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട
അസറിസ്റ്റെന്റെട ഡയറക്ടര് ഓഫട പഞപ്പോയതട സമറിതറിടയ അററിയറികകേയുണപ്പോയറി.  10  വനറിതകേള്
അടെങ്ങറിയ  8  ടടെയ ട ലെററിസംഗട  യൂണറിററില്  5  ടമഷശീനുകേള്  വശീതസം  സപ്പോപറികപ്പോനപ്പോണട  പദ്ധതറി
വറിഭപ്പോവനസം ടചെയറിരുനടതനസം  ടടെയ ട ലെററിസംഗട  യൂണറിററിനട  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകടള ടതരടഞ്ഞെടുകസം
മുപമ്പേയപ്പോണട 40 തയ്യല്ടമഷശീനുകേള് വപ്പോങ്ങറിയടതനസം എല്ലപ്പോ ടമഷശീനുകേളുസം ഗുണപമന്മയുളതപ്പോയറി
രുടനനസം  ടമഷശീനുകേടളല്ലപ്പോസം  കുടുസംബശശീ  യൂണറിറ്റുകേള്കട  കകേമപ്പോററിയറിട്ടുടണനസം  നറിലെവറില്
9  എണസം പ്രവര്തനകമമപ്പോടണനസം  ബനടപട  ഉപദന്യപ്പോഗസന  സമറിതറിടയ അററിയറികകേയുണപ്പോയറി.
പററട  പകേപ്പോണ്ടപ്പോക്ടറിടനകപ്പോള് ഉയര്ന നറിരകറില് ടമഷശീന വപ്പോങ്ങപ്പോനുണപ്പോയ കേപ്പോരണടമടന്തെനട
സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട കേസ്വപടഷന വറിളറിച്ചട വപ്പോങ്ങറിയതട പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ തശീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരമപ്പോടണനസം
ബനടപട ഉപദന്യപ്പോഗസന സമറിതറിടയ അററിയറികകേയുണപ്പോയറി.

2.   നഷ്ടസം  ഈടെപ്പോകപ്പോന  എന്തെട  നടെപടെറി  സസ്വശീകേരറിച്ചു  എന സമറിതറിയുടടെ  പചെപ്പോദന്യതറിനട
ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഉപദന്യപ്പോഗസന  ശശീ.  പറി.ടകേ.  ശറിവരപ്പോമന  ററിടയര്  ടചെയ്തുടവനസം  ടെറിയപ്പോന
പസവനമനുഷറിച്ചറിരുന തൃശ്ശൂര് ഡറി.ഡറി.പറി.-യറിപലെയട 2014-ല് 2,35,896 രൂപയുടടെ ലെയബറിലെറിററി
നറിശ്ചയറിച്ചട  സര്ടറിഫറികറട  ടകേപ്പോടുതറിട്ടുടണനസം തുടെര്നട  പഞപ്പോയതറിടന  4-ാം കേകറിയപ്പോകറി
ടെറിയപ്പോന  പകേസട  ഫയല് ടചെയറിട്ടുടണനസം ഇതട  സസംബനറിച്ച കേതട ഡറി.ഡറി.പറി.-യറില് നറിനട
ലെഭറിച്ചറിട്ടുടണനസം ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചതറിടന തുടെര്നട നഷ്ടസം ഈടെപ്പോകനതറിനുള
നടെപടെറികേള് തസ്വരറിതടപടുതണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

3.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  ടസ്റ്റെപടഅപട  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിററിനട  യൂണറിറട
രജറിപസ്ട്രേഷന,  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളുടടെ  ടതരടഞ്ഞെടുപട,  പരറിശശീലെനസം  എനറിവ  കൂടെപ്പോടത
ആവശന്യമപ്പോയ  അസസംസ്കൃത  സപ്പോധനങ്ങള്  വപ്പോങ്ങറിയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറി  പൂര്തശീകേരറികപ്പോടത
പപപ്പോയതപ്പോയറി നറിരശീകറിച്ച സമറിതറി ടെറി ടതപ്പോഴറില് യൂണറിററിപലെയട വപ്പോങ്ങറിയ സപ്പോധനങ്ങള്
നറിലെവറില്  ഉപപയപ്പോഗപയപ്പോഗന്യമല്ലപ്പോതതപ്പോയറിതശീര്നതപ്പോയുസം  ആയതറിനപ്പോല്  ടെറി
ഇനതറില്  ടചെലെവഴറിച്ച  തുകേ  പപ്പോഴട ടചെലെവപ്പോയറി  മപ്പോററിയതപ്പോയുസം  വറിലെയറിരുത്തുന.
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ടടെയട ലെററിസംഗട  യൂണറിറട  പദ്ധതറിയുടടെ  8  യൂണറിറ്റുകേള്കപ്പോയറി  40  ടമഷശീനുകേള്
വപ്പോങ്ങുനതറിനട  പററട  പകേപ്പോണ്ടപ്പോക്ടട  നറിലെനറില്ടക  കേസ്വപടഷന  വറിളറിച്ചട  നല്കേറിയതറില്
36425.60  രൂപയുടടെ  നഷ്ടസം  സസംഭവറിച്ചതപ്പോയറി  ഓഡറിറട  കേടണതറിയറിട്ടുടണങറിലുസം
പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  തശീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരമപ്പോയറിരുന  ഇപ്രകേപ്പോരസം  ടചെയടതനസം
ടമഷശീനുകേടളല്ലപ്പോസം  ഗുണനറിലെവപ്പോരമുളതപ്പോയറിരുനടവനസം  2008-09  വടര  ഇവ
പ്രവര്തറിച്ചറിരുനടവനസം നറിലെവറില്  2  യൂണറിറ്റുകേളറിലെപ്പോയറി  8  ടമഷശീന ഉപപയപ്പോഗറികനടണനസം
സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോകന.  രണട  പദ്ധതറികേളുസം  നടെപപ്പോകനതറില് തുകേ  ടചെലെവഴറിടച്ചങറിലുസം
ശരറിയപ്പോയ  ആസൂത്രണമറില്ലപ്പോയ്മമൂലെസം  തുടെര്പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതപ്പോതതറിനപ്പോലെപ്പോണട
രണട  പദ്ധതറികേളുസം  ലെകന്യപ്രപ്പോപറിയറില്  എതപ്പോതറിരുനടതനസം  ഇതറിനട  ബനടപട
ഉപദന്യപ്പോഗസന  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോടണനസം  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  സര്വശീസറില്നറിനട  വറിരമറിച്ച
ടെറി  ഉപദന്യപ്പോഗസനറില് ചുമതറിയ  ബപ്പോധന്യതയ്ടകതറിടര  പകേസട  ഫയല്  ടചെയറിട്ടുളതറിനപ്പോല്
നഷ്ടത്തുകേ  ഈടെപ്പോകനതറിനുള നടെപടെറികേള്  പകേപ്പോടെതറി  ഉതരവറിനട  വറിപധയമപ്പോയറി
സസ്വശീകേരറിച്ചട സമറിതറികട ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

പബദഡുക ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

1. പലെബര് പകേപ്പോണ്ടപ്പോക്ടട ടസപ്പോകസററികട ഗുണപഭപ്പോക്തൃസമറിതറി പരറിഗണന

(1999-2000 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട (പപ്പോന) ഖണറികേ 21, 22)

ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറിയുടടെ  പരറിഗണന  നല്കേറി  പലെബര്  പകേപ്പോണ്ടപ്പോക്ടട  പകേപ്പോ-ഓപപററശീവട
ടസപ്പോകസററികട അധറികേ തുകേ നല്കേറി.

പടുപട-ശങരസംപപ്പോടെറി  പറപ്പോഡട  ടെപ്പോററിസംഗട  പവലെയറിലെപ്പോണട  സര്കപ്പോര്  ഉതരവറിനട
വറിരുദ്ധമപ്പോയറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട 94161 രൂപ നല്കേറിയതട.

1998-1999-ടലെ പദ്ധതറികട 96-ടലെ മരപ്പോമതട നറിരകറില് 393687 രൂപ ആടകേ മൂലെന്യസം
കേണകപ്പോകറിയറിരുന.  ഗുണപഭപ്പോക്തൃസമറിതറി നറിര്വഹറികകേയപ്പോടണങറില് തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട
ഉതരവട  218/98,  23-10-1998  പ്രകേപ്പോരസം  അനുവദറികപ്പോമപ്പോയറിരുന  അധറികേ  നറിരകട
ഉള്ടപടടെയപ്പോയറിരുന  ഇതട.  പലെബര്  പകേപ്പോണ്ടപ്പോക്ടട  ടസപ്പോകസററി  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറികട
തുലെന്യമടല്ലനട വന്യകമപ്പോയറിട്ടുസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട അധറികേ നറിരകറിടലെ വന്യതറിയപ്പോനസം 94161 രൂപ
ഉള്ടപടടെ  അവസപ്പോന  ബറിലെടല്ല്  തശീര്പപ്പോകറി.   മപ്പോത്രമല്ല  ടെപ്പോര്  വറിലെയറില്  19684  രൂപ  തറിരറിച്ചട
ഈടെപ്പോകറിയുമറില്ല.

കൂടെപ്പോടത  കുണസംകുഴറിയറില്  മറിനറിപസ്റ്റെഡറിയസം  നറിര്മറികന  പവലെയറില്  കേരപ്പോറുകേപ്പോരനട
32179 രൂപ അധറികേസം നല്കേറിയതപ്പോയറി കേപ്പോണുന.

നറിയമവറിരുദ്ധമപ്പോയറി അധറികേസം നല്കേറിയ തുകേകേള് ഈടെപ്പോകണസം.
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(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ 2005-06-ടലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട  

ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പേര് 2.93(1)

പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട നല്കേറിയ മറുപടെറി അനുബനസം II ആയറി പചെര്കന.

4.  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറിയല്ലപ്പോടത  പലെബര്  പകേപ്പോണ്ടപ്പോക്ടട  ടസപ്പോകസററികട  പദ്ധതറി
നടെതറിപറിനപ്പോയറി  അധറികേ  തുകേ  നല്കേറിയതട  സസംബനറിച്ചുള സമറിതറിയുടടെ  പചെപ്പോദന്യതറിനട
2008-ല് ആര്.ആര്.  നടെപടെറി സസ്വശീകേരറിടച്ചങറിലുസം ഓഡറിറട  തടെസസം ഒഴറിവപ്പോകറികറിട്ടുനതറിനട
2010-ല്  സര്കപ്പോരറില്  ടസപ്പോകസററി  അപപക  നല്കേറിയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്
ടസപ്പോകസററികട  എതറിടര  നടെപടെറി  സസ്വശീകേരറിപകണ  എനട  പഞപ്പോയതട  തശീരുമപ്പോനറിച്ചറി
രുടനനസം  പ്രസ്തുത  ടസപ്പോകസററി  ഇപപപ്പോള്  നറിലെവറിലെറിടല്ലനസം  ഈ  സപ്പോപനതറിടന്റെ
വകേയപ്പോയറി  യപ്പോടതപ്പോരു  ആസറിയുസം  നറിലെനറില്കനറില്ലടയനസം  എനപ്പോല്  അനടത
പഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയുടടെ പകല് നറിനസം പദ്ധതറികപ്പോയറി ടചെലെവപ്പോയ തുകേ ഈടെപ്പോകപ്പോന
അടുത ഭരണ സമറിതറി പയപ്പോഗതറില് തശീരുമപ്പോനടമടുകനതപ്പോടണനസം ഇതട സസംബനറിച്ചട
സസ്വശീകേരറിപകണ  നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  സസംബനറിച്ചട  നറിയപമപ്പോപപദശസം  പതടുനതപ്പോടണനസം
ടസപ്പോകസററി  ഡയറപക്ടഴറിടന  സസംബനറിച്ച  ലെറിസസം  അനടത  ടസക്രടററിടയ
സസംബനറികന  വറിവരങ്ങളുസം  രണപ്പോഴ്ചയ്ക്കുളറില്  സമറിതറിടയ  അററിയറികനതപ്പോടണനസം
ബനടപട ഉപദന്യപ്പോഗസര് സമറിതറിടയ അററിയറികകേയുണപ്പോയറി.

5.  ടസപ്പോകസററികട  എതറിരപ്പോയുള നടെപടെറി  സസംബനറിച്ചട  സര്കപ്പോര് ഉതരവകേടളപ്പോനസം
നല്കേറിയറിടറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പഞപ്പോയതട  തുടെര്നടെപടെറികേള്  സസ്വശീകേരറിപകണതപ്പോയറിരുന
എനട  നറിരശീകറിച്ച  സമറിതറി  പ്രസ്തുത  ടസപ്പോകസററി  പ്രവര്തനരഹറിതമപ്പോയപ്പോലുസം  പണസം
കകേപററിയ  അതറിടന്റെ  ടസക്രടററിയ്ടകതറിടര  നടെപടെറി  സസ്വശീകേരറികപ്പോത പഞപ്പോയതറിടന്റെ
നടെപടെറിയറില്  കേടുത  അതൃപറി  പരഖടപടുതറിയപതപ്പോടടെപ്പോപസം  പ്രസ്തുത  വറിഷയതറിപന്മലുള
തുടെര്നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  സസംബനറിച്ചട  ലെഭറിച്ച  നറിയപമപ്പോപപദശസം  എന്തെപ്പോടണനള  വറിവരസം
രണപ്പോഴ്ചയ്ക്കുളറില് സമറിതറിടയ അററിയറികണടമനസം നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്

6. പലെബര് പകേപ്പോണ്ടപ്പോക്ടട ടസപ്പോകസററികട നറിയമവറിരുദ്ധമപ്പോയറി അധറികേസം നല്കേറിയ തുകേ
ഈടെപ്പോകണസം  എനള  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറില്നറിനസം  ഒഴറിവപ്പോകനതറിനപ്പോയറി  ടസപ്പോകസററി
സമര്പറിച്ച  അപപകയറിപന്മല്  സര്കപ്പോര്  അനുകൂലെ  ഉതരവകേടളപ്പോനസം  നല്കേറിയറിടറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്
നഷ്ടത്തുകേ  ഈടെപ്പോകനതറിനപ്പോയറി  പ്രസ്തുത  ടസപ്പോകസററിടകതറിപരയുസം  അതറിടന്റെ  ടസക്രടററിടകതറിടരയുസം
പഞപ്പോയതട  തുടെര്നടെപടെറികേള്  സസ്വശീകേരറിപകണതപ്പോയറിരുന  എനട  സമറിതറി  ചൂണറികപ്പോണറികന.
എനപ്പോല്  നടെപടെറി  സസ്വശീകേരറികനതറിനട  പഞപ്പോയതട   വരുതറിയ ഗുരുതരമപ്പോയ
കേപ്പോലെവറിളസംബസം  ടസപ്പോകസററി  പ്രവര്തനരഹറിതമപ്പോകുനതുവടര  തുടെരുകേയുസം  സമറിതറിയുടടെ
ടതളറിടവടുപറിപനപ്പോടെനുബനറിച്ചട  മപ്പോത്രസം  ഇപതകററിച്ചട  അപനസ്വഷറികകേയുസം  ടചെയതട  പഞപ്പോയതട
അധറികൃതരുടടെ ഉതരവപ്പോദറിതസ്വമറില്ലപ്പോയ്മയപ്പോയറി സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  ഇതറിനുതരവപ്പോദറികേളപ്പോയവര്
ടകതറിടര വകുപ്പുതലെ നടെപടെറികട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.  
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7.  പ്രസ്തുത  വറിഷയതറിപന്മലുള  തുടെര്നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  സസംബനറിച്ചട  ലെഭറിച്ച
നറിയപമപ്പോപപദശവസം  പലെബര് പകേപ്പോണ്ടപ്പോക്ടട  ടസപ്പോകസററികട  അധറികേസം  നല്കേറിയ തുകേ
തറിരറിച്ചുപറിടെറികനതറിനട  സസ്വശീകേരറിച്ച  നടെപടെറിയുടടെ  നറിലെവറിടലെ  സറിതറിയുസം   സസംബനറിച്ച
വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് രണ്ടു മപ്പോസതറിനകേസം ലെഭന്യമപ്പോകവപ്പോന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

2.  ടെപ്പോര്വറിലെ  : 4.6   ലെകസം സപ്പോധൂകേരറിച്ചറില്ല

(2000-2001 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഖണറികേ 15)

ഇനപവപ്പോയറിസസം  പസ്റ്റെപ്പോകട  രജറിസ്റ്റെറുസം  ഹപ്പോജരപ്പോകറി  ടെപ്പോര്  വപ്പോങ്ങറിയതപ്പോയറി  പറയുന  455064  രൂപ
സപ്പോധൂകേരറിച്ചറില്ല. 1999-2000  ലെപ്പോണട പദ്ധതറി വറിഹറിതതറില്നറിനസം  136862/24-1-2000, 136865/27-1-2000
എനശീ ടചെകകേള് പ്രകേപ്പോരസം തുകേ പറിനവലെറിച്ചതട.   ഇനപവപ്പോയ്സട,  പസ്റ്റെപ്പോകട  രജറിസ്റ്റെര് എനറിവ പരഖപ്പോമൂലെസം
ഓഡറിററില്  ആവശന്യടപടറിട്ടുസം  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറില്ല.   പഞപ്പോയതട  രപ്പോജട  പരറിപശപ്പോധനപ്പോരശീതറിയുസം  ഓഡറിറ്റുസം
ചെടങ്ങള് പ്രകേപ്പോരസം പരഖയറില്ലപ്പോത ടചെലെവട ധനപ്പോപഹരണമപ്പോണട.  ഭരണവകുപറിടന്റെ ശദ്ധ കണറികന.

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06-ടലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പേര് 2.93(2)

പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട നല്കേറിയ മറുപടെറി അനുബനസം II ആയറി പചെര്കന.

8.  പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട  ഖണറികേയറില്  പരപ്പോമര്ശറികന  4,55064  രൂപയുടടെ  ടെപ്പോര്  വപ്പോങ്ങറിയതറിടന്റെ
ബറില്ലുകേളുസം  പസ്റ്റെപ്പോകട  രജറിസ്റ്റെറുകേളുസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  അധറികൃതര്  ലെഭന്യമപ്പോകറിയതട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചു
പബപ്പോദ്ധന്യടപട്ടുടവന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന സമറിതറി തശീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

9. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോന സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

ടവസ്റ്റെട എപളരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

1.  ഭവന നറിര്മപ്പോണപദ്ധതറി  : 29.2   ലെകസം നറിപകപമപ്പോയറി തുടെരുന

(1999-2000 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഖണറികേ 10)

ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പദ്ധതറി  സസംസപ്പോന  ഭവനനറിര്മപ്പോണ
പബപ്പോര്ഡറില്  നറിപകപമപ്പോയറി  തുടെരുന.  1999-2000-ടലെ  പദ്ധതറികട  29,25,000  രൂപ
പബപ്പോര്ഡറില് നറിപകപറിച്ചറിരുന.  ടപപ്പോതു പടറികേവറിഭപ്പോഗസം ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട 121 വശീടുകേള്
നറിര്മറിച്ചട നല്കുനതറിനുള പദ്ധതറി വറിഹറിതമപ്പോയറിരുന ഇതട.
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തുകേ  നറിപകപറിച്ചട  വര്ഷങ്ങള്  കേഴറിഞ്ഞെറിട്ടുസം  പദ്ധതറി  നറിര്വഹറിച്ചതറിനട  ടതളറിവറില്ല.
നറിര്വഹണ വറിനറിപയപ്പോഗ പരഖകേള് ഓഡറിററിനട ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറില്ല.

ഭവനനറിര്മപ്പോണസം പപപ്പോടലെ ജനങ്ങളുടടെ മമൗലെറികേപ്പോവശന്യ പദ്ധതറികേള് സമയബനറിതമപ്പോയറി
നറിര്വഹറികടപടെപ്പോഞ്ഞെതട ഗമൗരവമപ്പോയറി കേപ്പോണണസം.  പദ്ധതറി അടെറിയന്തെരമപ്പോയറി പൂര്തശീകേരറികപ്പോന
സപ്പോധന്യത പതടെണസം.

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ 2005-06-ടലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട-
ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പേര് 2.94)

പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട നല്കേറിയ മറുപടെറി അനുബനസം II ആയറി പചെര്കന.

10.  സസംസപ്പോന ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറില് നറിപകപറിച്ച തുകേയുടടെ വറിനറിപയപ്പോഗ
സപ്പോകന്യപത്രസം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോദ്ധന്യടപട്ടു  എന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന സമറിതറി തശീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

11.  പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോന സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

വലെറിയപറമ്പേട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

1.  4.1   ലെകസം നറിപകപസം  :   കുടെറിടവള  /  കവദദ്യുത പദ്ധതറികേള് പൂര്തറിയപ്പോയറില്ല

(1999-2000 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഖണറികേ 16)

ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ നറിപകപ പദ്ധതറികേള് നറിര്വഹറികടപടതറിനട ടതളറിവറില്ല.

കുടെറിടവള  വറിതരണസം,  കവദദ്യുതശീകേരണസം  എനറിവ  വറിപുലെശീകേരറികനതറിനട
1999-2000-ല് ജലെ അപതപ്പോററിററികട 2 ലെകവസം കവദദ്യുതറി പബപ്പോര്ഡറിനട 2,12,660 രൂപയുസം
നറിപകപറിച്ചതപ്പോയറി കേപ്പോണുന.  പദ്ധതറികേളുടടെ നറിര്വഹണ പരഖകേള് ലെഭന്യമല്ല.  ബനടപട
സപ്പോപനങ്ങള് വറിനറിപയപ്പോഗ സപ്പോകന്യപത്രസം നല്കേറിയറിട്ടുമറില്ല.

വര്ഷങ്ങള്കട  മുനപട  തയ്യപ്പോറപ്പോകറിയ  എസ്റ്റെറിപമററില്  ഇനറി  പദ്ധതറികേള്
സപ്പോകപ്പോത്കേരറികപ്പോന സപ്പോധന്യത വറിരളമപ്പോണട.  അതറിനപ്പോല് നറിപകപത്തുകേ പലെറിശസഹറിതസം
തറിരറിച്ചട ഈടെപ്പോകണസം.

ജപനപ്പോപകേപ്പോരപദ്ധതറികേള്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ  അലെസംഭപ്പോവതപ്പോല്  നറിപകപമപ്പോയതട
അധറികേപ്പോരവറിപകേനശീകേരണതറിടന്റെ അന്തെന്തഃസത തകേര്കനതപ്പോണട.

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06-ടലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പേര് 2.95(1)

പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട നല്കേറിയ മറുപടെറി അനുബനസം II ആയറി പചെര്കന.
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12. പ്രസ്തുത പദ്ധതറികേളുടടെ നറിര്വഹണപരഖകേള്, വറിനറിപയപ്പോഗ സപ്പോകന്യപത്രസം എനറിവ
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട പബപ്പോദ്ധന്യടപടറിട്ടുടണന ഓഡറിറട വകുപറിടന്റെ മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില്
പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന സമറിതറി തശീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

13. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോന സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

2.    പപ്പോലെസം പണറി   :   മുനകൂര് നല്കേറി അവസപ്പോനറിപറിച്ചു

(1998-1999 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഖണറികേ 11)

തൃകരറിപ്പൂര്  കേടെപ്പുറസം-രപ്പോമന്തെളറി  മരപപ്പോലെസം  പണറി  50,000  രൂപ  മുനകൂര്  നല്കേറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട അവസപ്പോനറിപറിച്ചു.

9.5  ലെകസം എസ്റ്റെറിപമററില് തുടെങ്ങറിയ പണറികട  3/98  ലെപ്പോണട  50,000  രൂപ പദ്ധതറി
വറിഹറിതസം ഗുണപഭപ്പോക്തൃ സമറിതറി കേണ്വശീനര്കട മുനകൂര് നല്കേറിയതട.

ടചെയ പണറി അളവട പുസകേതറില് പരഖടപടുതറിയറിടറില്ല.  കേണ്വശീനറുടടെ വരവട/ടചെലെവട
കേണകകേള്,  മസ്റ്റെര്പറപ്പോള്,  പമപ്പോണറിടററിസംഗട  ററിപപപ്പോര്ടട  എനറിവ  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറില്ല.
പരഖകേളുടടെ  അഭപ്പോവതറില്  മുനകൂര്  തുകേയ്ക്കുപപപ്പോലുസം  പണറി  നടെതറിയറിടല്ലനട  വന്യകമപ്പോണട.
മുനകൂര് പറിഴപലെറിശ ചുമതറി തറിരറിച്ചട ഈടെപ്പോപകണതപ്പോണട.

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06-ടലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പേര് 2.95.2)

പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട നല്കേറിയ മറുപടെറി അനുബനസം II ആയറി പചെര്കന.

14.  തൃകരറിപ്പൂര്  കേടെപ്പുറസം-രപ്പോമന്തെളറി  മരപപ്പോലെസം  പണറി  പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോതതു
സസംബനറിച്ചട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയമപ്പോരപ്പോഞ്ഞെതറിനട  പുഴയുടടെ  ഒഴുകസം,  മറട  പ്രതറികൂലെ
സപ്പോഹചെരന്യങ്ങളുസം നറിമറിതസം പപ്പോലെസം പണറി പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോന പററിയറിടല്ലനസം വപ്പോലെദ്യുപവഷന
നടെതറിയതറിലുസം,  വമൗച്ചറുകേള്  ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോകനതറിലുസം
പരപ്പോജയടപടതപ്പോയുസം  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശപതപ്പോടടെ  ഒരു  എകറികേക്യൂടശീവട  എഞറിനശീയറുടടെ
സഹപ്പോയസം കൂടെറിയുടണങറില് ഒരു വപ്പോലെദ്യുപവഷന പസ്റ്റെറടടമന്റെട തയ്യപ്പോറപ്പോകറി ഒരു മപ്പോസതറിനകേസം
സമര്പറികപ്പോടമനസം  അസറിസ്റ്റെന്റെട  ഡയറക്ടര്  ഓഫട  പഞപ്പോയതട  സമറിതറിടയ
അററിയറികകേയുണപ്പോയറി.  പ്രസസ്തുത പപ്പോലെസം നറിര്മപ്പോണതറിടന്റെ പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികേത സസംബനറിച്ച
എഞറിനശീയറുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടട  ഒരു മപ്പോസതറിനകേസം  ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.   കൂടെപ്പോടത  ടചെലെവപ്പോയ  ഒരു  ലെകസം  രൂപയുടടെ  വമൗച്ചറുകേളുസം  വപ്പോലെദ്യുപവഷന
സര്ടറിഫറികറ്റുസം ഓഡറിററിനട പരറിപശപ്പോധനയട ലെഭന്യമപ്പോകണടമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

15. തൃകരറിപ്പൂര് കേടെപ്പുറസം-രപ്പോമന്തെളറി മരപപ്പോലെസം നറിര്മപ്പോണതറിടന്റെ പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികേത

സസംബനറിച്ച  എകറികേക്യൂടശീവട  എഞറിനശീയറുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടട  ഒരു  മപ്പോസതറിനകേസം

ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറികന.   കൂടെപ്പോടത  മുനകൂര്  ടചെലെവപ്പോയ  ഒരു

ലെകസം  രൂപയ്ക്കുള  വമൗച്ചറുകേളുസം  വപ്പോലെദ്യുപവഷന  സര്ടറിഫറികറ്റുസം  ഓഡറിററിനുസം  ആയതു

സസംബനറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറികസം ലെഭന്യമപ്പോകണടമനട നറിര്പദ്ദേശറികന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

1.  നഗരദപ്പോരറിദന്യ നറിര്മപ്പോര്ജ്ജനസം  :   ഫണട വറിനറിപയപ്പോഗതറില് ക്രമപകടുകേള്

(1998-1999 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഖണറികേ 30)

കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട നഗരസഭ

നഗരസഭയുടടെ നഗരദപ്പോരറിദന്യ നറിര്മപ്പോര്ജ്ജന  (യു.പറി.എ.)  ഫണട വറിനറിപയപ്പോഗതറില്

ക്രമപകടുകേള് ഓഡറിററില് കേടണതറിയ പ്രധപ്പോന വറിവരങ്ങള്:-

1. എസട.ജറി.ആര്.കവ.  സസ്വയസംടതപ്പോഴറില്  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട  സബ്സറിഡറി

നല്കേപ്പോടനന വന്യപജന യു.പറി.എ. ഫണട 8,50,000 രൂപ വകേമപ്പോററി.

2. 1998-99-ടലെ യു.പറി.എ.  ഫണപ്പോണട ടസക്രടററിയുടടെ പപരറില്  17  പുതറിയ ബപ്പോങട

അകമൗണ്ടുകേള് തുടെങ്ങറി നറിപകപറിച്ചതട.  17അകമൗണ്ടുകേള് തുടെങ്ങറിയതറിടന്റെ ആവശന്യകേതയുസം

ആധറികേപ്പോരറികേതയുസം  വന്യകമല്ല.   പതപ്പോനറിയതുപപപ്പോടലെ  അകമൗണ്ടുകേള് തുടെങ്ങറി  ടപപ്പോതുപണസം

നറിപകപറികനതട  ധനപ്പോപഹരണസം  ഉള്ടപടടെ  ക്രമപകടുകേള്കട വഴറിടവയ്ക്കുനതപ്പോണട.

പ്രപതന്യകേറിച്ചുസം ഈ അകമൗണ്ടുകേടളപററി നഗരസഭയുടടെ ടപപ്പോതു കേണകകേളറില് യപ്പോടതപ്പോരു

സൂചെനയുമറില്ലപ്പോതപപപ്പോള്.

അകമൗണട തുടെങ്ങറി വര്ഷങ്ങളപ്പോയറി ഇടെപപ്പോടുകേളറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോല് ബപ്പോങ്കുകേള് ഇവയറിടലെ

പണസം കസഡട അകമൗണ്ടുകേളറിപലെകട മപ്പോററിയറിരറികകേയപ്പോണട.  ഫലെതറില് നഗരസഭയട തുകേ

നഷ്ടടപടെപ്പോപനപ്പോ അനന്യപ്പോധശീനടപടെപ്പോപനപ്പോ ഇടെയപ്പോകറിപയകസം.

നഗരപ്രപദശടത ദപ്പോരറിദന്യസം സസ്വയസംടതപ്പോഴറില് പദ്ധതറികേളറിലൂടടെ നറിര്മപ്പോര്ജ്ജനസം ടചെയ്യപ്പോന പകേനസം

നല്കേറിയ  ഫണട  കേന്യപ്പോഷ്ബുകറില്  വന്യപ്പോജപരഖടപടുതല്  നടെതറിയപ്പോണട  പറിനവലെറികനതട.

എസട.ജറി.ആര്.കവ.  17  ബപ്പോങ്കുകേള്കട  നല്കേപ്പോന  തുകേ  പറിനവലെറികന  എനപ്പോണട  കേന്യപ്പോഷ്ബുകറില്.

കേന്യപ്പോഷ്ബുകറില് വന്യപ്പോജപരഖടപടുതല് നടെതറിയതട കുറകേരമപ്പോണട.
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നഗരസഭയുടടെ  യു.പറി.എ.  ഫണട  വറിനറിപയപ്പോഗതറില്  പവടറയുസം  ക്രമപകടുകേള്

ദൃശന്യമപ്പോണട.

1. 12/98-ല്  യു.പറി.എ.  ഫണട  6,88,000  രൂപ  സറി.ഡറി.എസട.  ഫണറിപലെകട

'ടപ്പോനസ്ഫര്  ടക്രഡറിറട  '  ടചെയതപ്പോയറി  വമൗച്ചര്  കേപ്പോണപ്പോസം.   ആവര്തറിച്ചട  ആവശന്യടപടറിട്ടുസം

സറി.ഡറി.എസട. കേണകകേള് ഓഡറിററിനട ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറില്ല.  പരഖകേളുടടെ അഭപ്പോവതറില് തുകേ

സറി.ഡറി.എസട.  അകമൗണറില്  വരവപണപ്പോടയനട  പപപ്പോലുസം  ഉറപപ്പോകപ്പോനപ്പോയറില്ല.

പരഖയറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോല് ധനപ്പോപഹരണസം സസംശയറികന.

2. 3/99-ല്  ഇനറിരപ്പോവറികേപ്പോസട  പത്രങ്ങള്  വപ്പോങ്ങപ്പോടനന  പപരറില്  യു.പറി.എ.  ഫണട

1,15,000  രൂപ  പറിനവലെറിച്ചതപ്പോയറി  കേപ്പോണുന.   വപ്പോങ്ങറിയ  ഇനറിരപ്പോവറികേപ്പോസട  പത്രങ്ങള്

ഓഡറിററിനട ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറില്ല.

വന ക്രമപകടുകേളുടടെ ടവളറിച്ചതറില് നഗരസഭയുടടെ യു. പറി. എ. ഫണട വറിനറിപയപ്പോഗസം

പുനരപനസ്വഷണതറിനട വറിപധയമപ്പോകപ്പോന സര്കപ്പോര് ശദ്ധ കണറികന.

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06-ടലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട

ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പേര് 3.24)

പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട നല്കേറിയ മറുപടെറി അനുബനസം II ആയറി പചെര്കന.

16.   പ്രസ്തുത പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട  സസ്വയസം  ടതപ്പോഴറില് സസംരസംഭങ്ങള്കട  ധനസഹപ്പോയസം

ലെഭന്യമപ്പോകനതറിനട  ടതരടഞ്ഞെടുത അപപകകേള്  17  ബപ്പോങ്കുകേളറിപലെയപ്പോയറി  വശീതറിച്ചു നല്കുകേയപ്പോണട

ടചെയടതനസം ആയതറിന പ്രകേപ്പോരസം ഒരപ്പോള്കട 7,500 രൂപ സബ്സറിഡറി നറിരകറില് 50,000 രൂപ വച്ചട

ഓപരപ്പോ  ബപ്പോങറിലുസം  ടകേപ്പോടുകകേയുണപ്പോയടതനസം  യു.എസട.ഇ.പറി.  പ്രകേപ്പോരസം  സബ്സറിഡറി കേപമ്പേപ്പോണന്റെട

മപ്പോത്രമപ്പോണട  പഞപ്പോയതട  അടെയ്ക്കുനടതനസം  അതറിനപ്രകേപ്പോരസം  ബപ്പോങപ്പോണട  വപ്പോയ്പ  ടകേപ്പോടുകനടതനസം

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്ടകല്ലപ്പോസം അതട നല്കേറിയറിട്ടുടണനസം കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി ടസക്രടററിയുടടെ

മറുപടെറിയട  ആയതറിടന്റെ  പരഖകേടളപ്പോനസംതടന  ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറിടല്ലനട

സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടര്  അററിയറിച്ചു.   പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളുടടെ  ലെറിസ്റ്റെട,  എത്ര  തുകേ  ടകേപ്പോടുത്തു,  എന്തെറിനുപവണറി  തുകേ  വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചു,  എത്ര

231/2021.
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പപര്കട  ഇതട  ലെഭന്യമപ്പോയറി,  ഈ  യൂണറിറ്റുകേള്  ഇപപപ്പോള്  പ്രവര്തറികനപണപ്പോ  എനറിവയുടടെ

വറിശദവറിവരസം  അടെങ്ങുന  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം,  ഇനറിര  വറികേപ്പോസട  പത്രങ്ങള്  വപ്പോങ്ങപ്പോന  പറിനവലെറിച്ച  തുകേ

സസംബനറിച്ച പരഖകേളുസം,  സറി.ഡറി.എസട.  ഫണട തുകേ ടപ്പോനസ്ഫര് ടചെയതറിടന്റെ പരഖകേളുസം രണപ്പോഴ്ചയ്ക്കുളറില്

ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

17.  നഗരസഭയുടടെ  നഗരദപ്പോരറിദന്യ  നറിര്മപ്പോര്ജ്ജന  (യു.പറി.എ.)  ഫണട

വറിനറിപയപ്പോഗതറില് വന്യപ്പോപകേമപ്പോയ ക്രമപകടുകേള് നടെനറിട്ടുടണനട നറിരശീകറിച്ച സമറിതറി

പ്രസ്തുത പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി ബനടപട ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളുടടെ ലെറിസ്റ്റെട, എത്ര തുകേ ടകേപ്പോടുത്തു,

എന്തെറിനുപവണറി വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചു,  എത്ര പപര്കട ഇതട ലെഭന്യമപ്പോയറി,  പ്രസ്തുത യൂണറിറ്റുകേള്

ഇപപപ്പോള്  പ്രവര്തറികനപണപ്പോ  എനറിവയുടടെ  വറിവരങ്ങള്  അടെങ്ങുന  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം

ഇനറിര  വറികേപ്പോസട  പത്രങ്ങള്  വപ്പോങ്ങപ്പോന  പറിനവലെറിച്ച  തുകേ  സസംബനറിച്ച  പരഖകേളുസം

സറി.ഡറി.എസട.  ഫണട ടപ്പോനസ്ഫര് ടചെയതറിടന്റെ പരഖകേളുസം  രണ്ടു മപ്പോസതറിനകേസം ഓഡറിറട

വകുപറിനട സമര്പറിച്ചട ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭന്യമപ്പോകവപ്പോന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

ടമപ്പോബറികലെപസഷന അഡസ്വപ്പോനസട കകേപററിയ പ്രവൃതറികേള് ആരസംഭറിച്ചറിടറില്ല – ഭശീമമപ്പോയ

പപ്പോഴട ടച്ചലെവട

ടമപ്പോബറികലെപസഷന  അഡസ്വപ്പോനസട  കകേപററിയറിട്ടുസം  പ്രവൃതറി  ആരസംഭറികപ്പോതതുസം

അഡസ്വപ്പോനസസം  പപ്പോര്ടട  ബറില്ലുസം  കകേപററിയതറിനുപശഷവസം  പ്രവൃതറി  പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോടത

പപ്പോതറിവഴറിയറില്  ഉപപകറിച്ചതുമപ്പോയ  അനവധറി  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃതറികേള്  ഓഡറിററിടന്റെ

ശദ്ധയറില്ടപട്ടു.  നറിയമപ്രകേപ്പോരമുള  കേരപ്പോറുടെമ്പേടെറികേള്  ചെമച്ചതറിനുപശഷസം  നല്കുന

ടമപ്പോബറികലെപസഷന  അഡസ്വപ്പോനസട  തുകേകേള്  പ്രവൃതറി  കേപ്പോലെയളവറിനുളറില്  ആരസംഭറികപ്പോതവരുസം

പ്രവൃതറി  പൂര്തശീകേരറികപ്പോതവരുമപ്പോയ  ഗുണപഭപ്പോക്തൃസമറിതറി  കേണ്വശീനര്മപ്പോരറില്നറിനസം

കേരപ്പോര് വന്യവസകേളുസം 8-7-2005-ടലെ തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപറിടന്റെ 8906/സറിപറി.3/05-ാം

നമ്പേര് സര്കലെററിടലെ നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് പ്രകേപ്പോരവസം തറിരറിച്ചുപറിടെറിയപ്പോന യപ്പോടതപ്പോരു നടെപടെറികേളുസം

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് എടുതറിടറില്ല.  വറിശദവറിവരസം ചുവടടെ പചെര്കന:
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ക്രമ
നമ്പേര് 

സപ്പോപനതറിടന്റെ
പപരട

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട
വര്ഷസം ഖണറികേ

തുകേ പ്രവൃതറിയുടടെ പപരട

        ഗപ്പോമ പഞപ്പോയതട

1. കപവളറിടകേ 1997-98
ഖ. 3.1

15,000 കുളസം നറിര്മപ്പോണസം, പപ്പോര്ശസ്വ
സസംരകണസം

         പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട

1. മപഞശസ്വരസം 1997-98  (ടചെലെവട)
ഖ. 2.4

1,23,750 3 നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറികേള്

2. മപഞശസ്വരസം 1998-99  (ടചെലെവട)
ഖ. 2.2

2,09,868 11 നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറികേള്

3. മപഞശസ്വരസം 1999-2000
(ടചെലെവട)
ഖ. 2.5

2,07,650 8 നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറികേള്

4. മപഞശസ്വരസം 2000-01  (ടചെലെവട)
ഖ. 2.3

76,700 3 നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറികേള്

5. മപഞശസ്വരസം 2001-02  (ടചെലെവട)
ഖ. 2.3

25,000 1 ടെപ്പോങട ററിപയര് പ്രവൃതറി

6. നശീപലെശസ്വരസം 1999-2000
(ടചെലെവട)
ഖ. 2.3

81,427 3 നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറികേള്

7. നശീപലെശസ്വരസം 1998-99  (പപ്പോന)
ഖ.2.2

2,48,013 10 നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറികേള്

8. കേപ്പോസറപഗപ്പോഡട 1998-99 
ഖ. 2.1

1,44,500 6 നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറികേള്

         മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

1. കേപ്പോഞ്ഞെങ്ങപ്പോടെട 1998-99  (പപ്പോന)
ഖ. 2.9

61,750 4 നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറികേള്

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2007-08-ടലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പേര് 3.66.(1)

പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട നല്കേറിയ മറുപടെറി അനുബനസം II ആയറി പചെര്കന.
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18. 1.  കപവളറിടകേ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട   (1997-98)

കപവളറിടകേ പഞപ്പോയതറിടലെ കുളസം നറിര്മപ്പോണസം, പപ്പോര്ശസ്വസസംരകണസം തുടെങ്ങറിയവയുടടെ നറിര്മപ്പോണ
പ്രവൃതറികേളുമപ്പോയറി ബനടപട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകനതറിനട സമറിതറി തശീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

19.  ഓഡറിറട  ഖണറികേയുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ കേണ്വശീനററില്നറിനസം
തുകേ  പൂര്ണമപ്പോയുസം  ഈടെപ്പോകറിയറിട്ടുളതറിനപ്പോല്  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോന
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന.

1.  മപഞശസ്വരസം പബപ്പോകടപഞപ്പോയതട   (1997-98)3   നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറികേള് ഖ  . 2.4

20.  മപഞശസ്വരസം പബപ്പോകട പഞപ്പോയതറിടലെ  3  നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറികേളറില് മസംഗല്പപ്പോടെറി
കൂകപ്പോററില് റശീഡറിസംഗട റസം നറിര്മപ്പോണസം, കേമ്പേഡപ്പോടജ ടബപദപ്പോഡറിയറില് തുറന കേറിണര് നറിര്മപ്പോണസം
എനശീ  പ്രവൃതറികേളുമപ്പോയറി  ബനടപട  വപ്പോലെദ്യുപവഷന  സര്ടറിഫറികറട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിന പ്രകേപ്പോരസം
മുനകൂര് നല്കേറിയ തുകേ പ്രപയപ്പോജനടപടുതറിയതപ്പോയറി പബപ്പോധന്യടപടറിട്ടുടണന സസംസപ്പോന ഓഡറിറട
വകുപറിടന്റെ  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോകനതറിനട
സമറിതറി തശീരുമപ്പോനറിച്ചു.  

21.  ടബള്ളൂര് ടനല്ലറിതടുകയറില് തുറന കേറിണര് നറിര്മപ്പോണ പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി ബനടപടട
ആര്.ആര്.  നടെപടെറി  സസ്വശീകേരറിച്ചതറിടന്റെ വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധനയട  നല്കേപ്പോതതു
സസംബനറിച്ചട  സമറിതറി  വറിശദശീകേരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട  ഒരപ്പോഴ്ചയ്ക്കുളറില്  അവ  ഓഡറിററിനട
ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോടമനട  മപഞശസ്വരസം  പബപ്പോകട  ടഡവലെപ്ടമന്റെട  ഓഫശീസര്  അററിയറിച്ചു.  ആയതറിന
പ്രകേപ്പോരസം ആര്.ആര്.  നടെപടെറി തസ്വരറിതടപടുത്തുനതറിനുസം അടെറിയന്തെരമപ്പോയറി ഇതുമപ്പോയറി ബനടപട
പരഖകേള് സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറിനട ഹപ്പോജരപ്പോകനതറിനുസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള് /ശറിപപ്പോർശകേള്

22.  മസംഗല്പപ്പോടെറി-കൂകപ്പോററില്  റശീഡറിസംഗട  റസം  നറിർമപ്പോണസം,  കേമ്പേഡപ്പോടജ
ടബപദപ്പോഡറിയറില് തുറന കേറിണർ നറിർമപ്പോണസം  എനശീ  പ്രവൃതറികേളുമപ്പോയറി  ബനടപട
പരപ്പോമർശങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോന  സമറിതറി  ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന. 

23. ടബള്ളൂർ  ടനല്ലറിതടുകയറില്  തുറന കേറിണർ നറിർമപ്പോണസം  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി
ബനടപടട  ആർ.ആർ.  നടെപടെറി  സസ്വശീകേരറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്യുനതറിനുസം  ഇതുമപ്പോയറി
ബനടപട  പരഖകേള്  രണ്ടുമപ്പോസതറിനുളളറില്  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിനട
ഹപ്പോജരപ്പോകവപ്പോനുസം സമറിതറി നറിര്ദ്ദേശറികന.
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2.     മപഞശസ്വരസം പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട    (1998-99)11   നറിർമപ്പോണ പ്രവൃതറികേള്

24.  6  പ്രവൃതറികേളുമപ്പോയറി  (കപവളറിടകേ-ടപർമുടദയറില്  ടെപ്പോങട  വൃതറിയപ്പോകല്,

മസംഗല്പപ്പോടെറി പകഞ്ജൈയറില് ടെപ്പോങട വൃതറിയപ്പോകല്, പുതറിടഗ ഉമറിയറില് വറി.സറി.ബറി. ററിപയർ,

കബള്ളൂർ കുളുവറില് ടെപ്പോങട  വൃതറിയപ്പോകല്,  ടചെനപഗപ്പോളറി  എസട.സറി.പകേപ്പോളനറി  ജലെപസചെന

പദ്ധതറി,  മുണന്യതടുകയറില്  ടെപ്പോങട  വൃതറിയപ്പോകല്)  ബനടപട  ആർ.ആർ.  നടെപടെറികേള്

സസംബനറിച്ച  വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്  പരറിപശപ്പോധനയട  ലെഭന്യമപ്പോകപ്പോതതറിടനകററിച്ചുസം  പ്രസ്തുത

പ്രവൃതറികേളുടടെ  നറിലെവറിടലെ  സറിതറിടയകററിച്ചുസം  സമറിതറി  വറിശദശീകേരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട

ആർ.ആർ. നടെപടെറികേള്കട 2015-ല് ആണട പനപ്പോടശീസട നല്കേറിയടതനസം ഇതട സസംബനറിച്ച

തുടെർനടെപടെറികേള്  നടെനടകേപ്പോണറിരറികനതപ്പോയറി  ബറി.ഡറി.ഒ.  മപഞശസ്വരസം  അററിയറികകേയുണപ്പോയറി.

ആർ.ആർ.  നടെപടെറി ആരസംഭറിച്ചട രണട വർഷസം കേഴറിഞ്ഞെറിട്ടുസം തശീരുമപ്പോനമപ്പോകേപ്പോതതറില് റവനക്യൂ

വകുപറിടന്റെ  വശീഴ്ചയുടണനട  നറിരശീകറിച്ച  സമറിതറി  ആർ.ആർ.  നടെപടെറികട  പഞപ്പോയതട

പനപ്പോടശീസട നല്കേറികേഴറിഞ്ഞെപ്പോല് അങ്ങടനയുള ഫയലുകേള് ടകേടറികറിടെകപ്പോന പപ്പോടെറില്ലടയനട

കേർശനമപ്പോയറി നറിർപദ്ദേശസം നല്കേറിയപതപ്പോടടെപ്പോപസം 6 പ്രവൃതറികേളുമപ്പോയറി ബനടപട നടെപടെറികേള്

തസ്വരറിതടപടുതറി പരഖകേള് ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോന നറിർപദ്ദേശറികകേയുസം ടചെയ്തു.

25.  മപഞശസ്വരസം ബപ്പോഡറി ടജയറില് ടെപ്പോങട  വൃതറിയപ്പോകല്,  പവപ്പോർകപ്പോടെറി  കേപ്പോവറിയൂരറില്

ടെപ്പോങട  വൃതറിയപ്പോകല്,  കപവളറിടഗ  ടപല്തടുകയറില്  ടചെകടഡപ്പോസം,  മുകടെസംടകേപ്പോല്ലറി

പകേപ്പോളനറി ജലെപസചെന പദ്ധതറി, കുളസം വൃതറിയപ്പോകലുസം ആഴസംകൂടലുസം-മുകേപ്പോരറികണ – മണടെക

തുടെങ്ങറിയ  പരപ്പോമർശറിത  പ്രവൃതറികേള്  പൂർതശീകേരറിച്ചതപ്പോയറി പബപ്പോധന്യടപട്ടുടവന  ഓഡറിറട

വകുപറിടന്റെ  ററിപപപ്പോർടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസങ്ങള്   ഒഴറിവപ്പോകനതറിനട

സമറിതറി തശീരുമപ്പോനറിച്ചു. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോർശകേള്

26 . മപഞശസ്വരസം  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  (1998-99)-ടലെ  11  നറിർമപ്പോണ

പ്രവൃതറികേളറില്  കപവളറിടഗ-ടപർമുടദയറില്  ടെപ്പോങട  വൃതറിയപ്പോകല്,  മസംഗല്പപ്പോടെറി

പകഞ്ജൈയറില് ടെപ്പോങട വൃതറിയപ്പോകല്, പുതറിടഗ ഉമറിയറില് വറി.സറി.ബറി. ററിപയർ, കബള്ളൂർ

കുളുവറില്  ടെപ്പോങട  വൃതറിയപ്പോകല്,  ടചെനപഗപ്പോളറി  എസട.സറി.  പകേപ്പോളനറി  ജലെപസചെന

പദ്ധതറി,  മുണന്യപ്പോതടുകയറില് ടെപ്പോങട  വൃതറിയപ്പോകല്  എനശീ   പ്രവൃതറികേള്കട  മുനകൂർ

നല്കേറിയ തുകേ ഈടെപ്പോകനതറിപലെയപ്പോയറി ആർ.ആർ.  നടെപടെറി ആരസംഭറിച്ചട രണട വർഷസം

കേഴറിഞ്ഞെറിട്ടുസം  തശീരുമപ്പോനമപ്പോകേപ്പോതതറില്  റവനക്യൂ  വകുപറിനട  വശീഴ്ചയുണപ്പോയറിട്ടുടണനട  സമറിതറി

നറിരശീകറികന.  
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27.  കൂടെപ്പോടത  ആർ.ആർ.  നടെപടെറികട  പഞപ്പോയതട  പനപ്പോടശീസട  നല്കേറികഴറിഞ്ഞെപ്പോല്
ഇതരതറിലുള  ഫയലുകേള്  ടകേടറികറിടെകപ്പോന  പപ്പോടെറില്ലപ്പോടയനസം  ഇതറിനപ്പോവശന്യമപ്പോയ
ഭരണപരമപ്പോയ ഇടെടപടെല് റവനക്യൂ വകുപട നടെതണടമനസം ഇതു സസംബനറിച്ചട സസ്വശീകേരറിച്ച
നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറികട  ലെഭന്യമപ്പോകണടമനസം  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറികന.  പമല്
സൂചെറിപറിച്ചറിരറികന  6  പ്രവൃതറികേളുമപ്പോയറി ബനടപട  തുടെര്നടെപടെറികേള്  തസ്വരറിതടപടുതറി
പരഖകേള് ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന.

28. മപഞശസ്വരസം  ബപ്പോഡറി  ടജയറില്  ടെപ്പോങട  വൃതറിയപ്പോകല്  പവപ്പോർകപ്പോടെറി
കേപ്പോവറിയൂരറില്  ടെപ്പോങട  വൃതറിയപ്പോകല്,  കപവളറിടഗ  ടപല്തടുകയറില്  ടചെകട  ഡപ്പോസം,
മുകടെസംടകേപ്പോല്ലറി  പകേപ്പോളനറി ജലെപസചെന പദ്ധതറി,  കുളസം  വൃതറിയപ്പോകലുസം ആഴസംക്കൂടലുസം  -
മുകേപ്പോരറികണ  മണടെക  തുടെങ്ങറിയ  പ്രവൃതറികേളറിപന്മലുള  ഓഡറിറട  തടെസസം  ഒഴറിവപ്പോകനതറിനട
സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറികന.

3. മപഞശസ്വരസം പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട   (1999-2000)8   നറിർമപ്പോണ പ്രവൃതറികേള്

29. ടബള്ളൂർ  ഗുതറിയഡുകയറില്  തുറന  കേറിണർ  നറിർമപ്പോണ  പ്രവൃതറി
പൂർതശീകേരറിച്ചതപ്പോയറി  ഫയല്  പരറിപശപ്പോധനയറില്  പബപ്പോധന്യടപട്ടുടവന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ
മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശവസം ബുപഡപ്പോഡറിയറില്  വർകട
ടഷഡട,  നടെപപ്പോലെസം  നറിർമപ്പോണസം-ഗപണപ്പോളറി  പടട  ബദറിയഡുക,  മശീഞ  കേലൂർ  IHDP
പകേപ്പോളനറിയറില് കപപട കലെന സപ്പോപറികല് തുടെങ്ങറിയ പ്രവൃതറികേള് പൂർതറിയപ്പോയതപ്പോയറി
ബറി.ഡറി.ഒ.,  മപഞശസ്വരസം സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത പരപ്പോമർശങ്ങളുസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന സമറിതറി
തശീരുമപ്പോനറിച്ചു. മസംഗല്പപ്പോടെറി  കേപ്പോരവൂരറില്  തുറന  കേറിണർ,  തല്തപ്പോജ  പകേപ്പോളനറിയറില്  വർകട
ടഷഡട, മസംഗല്പപ്പോടെറി ചൂരറിയഡുകയറില് തുറന കേറിണർ എനശീ പദ്ധതറികേളുമപ്പോയറി ബനടപട
ആർ.ആർ. നടെപടെറി തസ്വരറിതടപടുത്തുനതറിനുസം സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിച്ചു.  

30.  കൂടെപ്പോടത  മപഞശസ്വരസം  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  ചെറിലെ  പ്രവൃതറികേള്കട
അഡസ്വപ്പോനസട  തുകേ  നല്കേറിടയങറിലുസം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതറികേള്  നടെനറിടറിടല്ലനസം  തുകേ
ഈടെപ്പോകനതറിനപ്പോയറി  പഞപ്പോയതട  ആർ.ആർ.  നടെപടെറികേള്  സസ്വശീകേരറികനതറിനട  ററികേസ്വസ്റ്റെട
നല്കേറിടയങറിലുസം  രണട  വർഷമപ്പോയറിട്ടുസം  അതുമപ്പോയറി  ബനടപട  നടെപടെറികേടളപ്പോനസം
സസ്വശീകേരറികപ്പോതതറിനട  സമറിതറി  വറിശദശീകേരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട  പ്രസ്തുത
വറിശദപ്പോസംശങ്ങളടെങ്ങറിയ  ററിപപപ്പോർടട  രണപ്പോഴ്ചയ്ക്കുളറില്  സമറിതറി  മുമ്പേപ്പോടകേ  നല്കേപ്പോടമനട
ടഡപക്യൂടറി രജറിസ്ട്രേപ്പോർ (ആർ.ആർ.) കേളക്ടപററട അററിയറിച്ചു.  ആർ.ആർ. നടെപടെറി സസംബനറിച്ചട
സമപ്പോനമപ്പോയ മറുപടെറി പറഞ്ഞെ എല്ലപ്പോ ടസക്രടററിമപ്പോരുസം പ്രസ്തുത വറിഷയതറില് ആർ.ആർ.-നട
നല്കേറിയറിട്ടുള  പകേസ്സുകേള്  സസംബനറിച്ച  വറിവരസം  കേപ്പോസർപഗപ്പോഡട  ടഡപക്യൂടറി  രജറിസ്ട്രേപ്പോർ
(ആർ.ആർ.)-നട നല്കേണടമനസം ഇതറിപന്മല് സസ്വശീകേരറിച്ച തുടെർ നടെപടെറികേള് ററിപപപ്പോർടപ്പോകറി
രണപ്പോഴ്ചയകേസം സമറിതറികട സമർപറികണടമനസം സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിച്ചു.
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോർശകേള്

31.ടബള്ളൂർ ഗുതറിയഡുകയറില് തുറന കേറിണർ നറിർമപ്പോണസം,  ബുപഡപ്പോഡറിയറില്
വർകട ടഷഡട, നടെപപ്പോലെസം നറിർമപ്പോണസം - ഗപണപ്പോളറി പടട ബപ്പോദറിയഡുക, മശീഞ കേല്ലൂർ
ഐ.എച്ചട.ഡറി.പറി.  പകേപ്പോളനറിയറില്  കപപട  കലെന  സപ്പോപറികല്  തുടെങ്ങറിയ
പ്രവൃതറികേള്  പൂർതശീകേരറിച്ചതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന
സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന.

32. മസംഗല്പപ്പോടെറി, കേപ്പോരവൂരറില് തുറന കേറിണർ, തല്തപ്പോജ പകേപ്പോളനറിയറില് വർകട
ടഷഡട,  മസംഗല്പപ്പോടെറി  ചൂരറിയഡുകയറില്  തുറന  കേറിണർ  എനശീ  പദ്ധതറികേളുമപ്പോയറി
ബനടപട  ആർ.ആർ. നടെപടെറികേള് തസ്വരറിതടപടുത്തുവപ്പോന സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറികന.

33. മപഞശസ്വരസം  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  ചെറിലെ  പ്രവൃതറികേള്കട  മുനകൂർ
നല്കേറിടയങറിലുസം  പ്രസ്തുത പ്രവൃതറികേള് നടെനറിടറിടല്ലനട  നറിരശീകറിച്ച സമറിതറി  റവനക്യൂ
ററികവററി  നടെപടെറികേള്  സസ്വശീകേരറികനതറിനട   അപപക  നല്കേറി  രണ്ടുവർഷമപ്പോയറിട്ടുസം
ഇതു  സസംബനറിച്ച  തുടെർ  നടെപടെറികേള്  കകേടകേപ്പോളപ്പോതതറില്  റവനക്യൂ  വകുപറിടന്റെ
അനപ്പോസ പരറിപശപ്പോധറിച്ചട നടെപടെറി സസ്വശീകേരറികണടമനട നറിര്പദ്ദേശറികന.

34. കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട ജറില്ലയറിടലെ വറിവറിധ തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപനങ്ങളുമപ്പോയറി
ബനടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  റവനക്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറി
സസംബനറിച്ച  വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്  ബനടപട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപന
ടസക്രടററിമപ്പോര് കേപ്പോസറപഗപ്പോഡട  ടഡപക്യൂടറി  രജറിസ്ട്രേപ്പോർ  (ആർ.ആർ.)-കട  നല്കേണടമനട
സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന.   ആയതറിപന്മല്  സസ്വശീകേരറിച്ച  നടെപടെറി,  അവയുടടെ
ഇപപപ്പോഴടത  സറിതറി  എനറിവ  സസംബനറിച്ച  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  ഓഡറിറട
മുഖപ്പോന്തെരസം ലെഭന്യമപ്പോകവപ്പോന  സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന.

4. മപഞശസ്വരസം പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട   (2000-2001) 3   നറിർമപ്പോണ പ്രവൃതറികേള്

35. ലെറിഫട  ഇററിപഗഷന  വർകട-കേകപ്പോർ,  ടടെയ് ലെററിസംഗട  യൂണറിറട  ടകേടറിടെസം  -
കേർമൂജറികടട,  നടെറിബയലെറില് ടെപ്പോങട  നറിർമപ്പോണസം തുടെങ്ങറിയ പ്രവൃതറികേളുമപ്പോയറി ബനടപട
ഓഡറിറട പരപ്പോമർശങ്ങള് റവനക്യൂ ററികവററി നടെപടെറികേളുമപ്പോയറി ബനടപടറിട്ടുളവയപ്പോയതറിനപ്പോല്
ടെറി  ഫയലുകേള്  കേപ്പോസറപഗപ്പോഡട  റവനക്യൂ  ററികവററി  ടഡപക്യൂടറി  രജറിസ്ട്രേപ്പോടറ  ചുമതലെടപടുതറി
ആർ.ആർ. നടെപടെറി സസ്വശീകേരറികവപ്പോന സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോർശകേള്

36.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതറികേളുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശങ്ങള്  റവനക്യൂ
ററികവററി നടെപടെറികേളുമപ്പോയറി  ബനടപടതപ്പോകേയപ്പോല്  ടെറി  ഫയലുകേള്  കേപ്പോസറപഗപ്പോഡട
റവനക്യൂ  ററികവററി  ടഡപക്യൂടറി  രജറിസ്ട്രേപ്പോടറ  ചുമതലെടപടുതറി  ആർ.ആർ.  നടെപടെറി
സസ്വശീകേരറികപ്പോന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന.
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5. മപഞശസ്വരസം പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട   (2001-02)   ടബള്ളൂർ ടനടണറിഗയറില് ടെപ്പോങട ററിപയർ പ്രവൃതറി

37. പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമർശസം റവനക്യൂ ററികവററി നടെപടെറികേളുമപ്പോയറി ബനടപടറിട്ടുളവ
യപ്പോയതറിനപ്പോല്  ടെറി  ഫയലുകേള്  കേപ്പോസറപഗപ്പോഡട  റവനക്യൂ  ററികവററി  ടഡപക്യൂടറി  രജറിസ്ട്രേപ്പോടറ
ചുമതലെടപടുതറി ആർ.ആർ. നടെപടെറി സസ്വശീകേരറികവപ്പോന സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോർശകേള്

38.  ടബള്ളൂർ  ടനടണറിഗയറില്  ടെപ്പോങട  ററിപയർ  പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട
ഫയലുകേള് കേപ്പോസറപഗപ്പോഡട  റവനക്യൂ  ററികവററി  ടഡപക്യൂടറി  രജറിസ്ട്രേപ്പോടറ  ചുമതലെടപടുതറി
ആർ.ആർ.  നടെപടെറി സസ്വശീകേരറിച്ചട രണ്ടു മപ്പോസതറിനുളറില് ററിപപപ്പോർടട  ടചെയ്യപ്പോന സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറികന.

6. നശീപലെ  ശസ്വരസം പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട   (1999-2000)3   നറിർമപ്പോണ പ്രവൃതറികേള്

(എ)  ടപപ്പോപടെപ്പോതുരുതറി കേല്ലമ്പേലെസം പറപ്പോഡട

(ബറി)  ചൂരറിപപ്പോറ പചെപ്പോയ്യപങപ്പോടെട പറപ്പോഡട

(സറി)  കേണറിവയല് ബപ്പോലെവപ്പോടെറി ടകേടറിടെസം നറിർമപ്പോണസം

39. പമല് പരപ്പോമർശറിത വറിഷയങ്ങള് സസംബനറിച്ച പ്രവൃതറികേള് പൂർതശീകേരറിച്ചതപ്പോയറി
സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ  മറുപടെറിയുടടെ  ടവളറിച്ചതറില്  പ്രസ്തുത  വറിഷയങ്ങള്
സസംബനറിച്ച ഓഡറിറട പരപ്പോമർശങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന സമറിതറി തശീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോർശകേള്

40.  ടപപ്പോപടെപ്പോതുരുതറി  കേല്ലമ്പേല്ലസം  പറപ്പോഡട,  ചൂരറിപപ്പോറ  പചെപ്പോയ്യപങപ്പോടെട  പറപ്പോഡട,
കേണറിവയല് ബപ്പോലെവപ്പോടെറി ടകേടറിടെ നറിർമപ്പോണസം എനശീ പ്രവൃതറികേള് പൂർതശീകേരറിച്ചതപ്പോയുള
സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറിടന്റെ മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത പ്രവൃതറികേള്
സസംബനറിച്ച ഓഡറിറട പരപ്പോമർശങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോന സമറിതറി ശറിപപ്പോ ർശ ടചെയ്യുന.

7. നശീപലെ  ശസ്വരസം പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട   (1998-99)10   നറിർമപ്പോണ പ്രവൃതറികേള്

(എ) ടമടമല് കുഞ്ഞെറിടമപ്പോട കേനപ്പോല് നറിർമപ്പോണസം

(ബറി) പടെന വടെപകപ്പുറസം ശുദ്ധജലെ പദ്ധതറി

(സറി) DWCRA ടകേടറിടെസം, തൃകരറിപ്പൂർ

(ഡറി) വറി.ഇ.ഒ. ഓഫശീസട ടകേടറിടെസം ടകേപ്പോടെകപ്പോടെട.

(ഇ) പുതറിപലെപ്പോടട ടവളച്ചപ്പോല് പറപ്പോഡട
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(എഫട) കേമക്യൂണറിററി ഹപ്പോള് നറിർമപ്പോണസം.

41. പമല്  പരപ്പോമർശറിച്ച  പ്രവൃതറികേള്  പൂർതശീകേരറിച്ചതപ്പോയറി  ഫയലുകേള്/അന്തെറിമ
ബറില്ലുകേള്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില്  പബപ്പോധന്യടപട്ടുടവന  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ
മറുപടെറിയുടടെ പശ്ചപ്പോതലെതറില് പ്രസ്തുത വറിഷയങ്ങള് സസംബനറിച്ച ഓഡറിറട പരപ്പോമർശങ്ങള്
ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോന സമറിതറി തശീരുമപ്പോനറിച്ചു.

(ജറി) പടെന എടെച്ചപ്പോകക അണടകടട നറിർമപ്പോണസം

42.  പടെന  എടെച്ചപ്പോകക  അണടകടട  നറിർമപ്പോണസം  പൂർതശീകേരറിപച്ചപ്പോ  എന
സമറിതറിയുടടെ പചെപ്പോദന്യതറിനട പ്രസ്തുത പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി ബനടപടട കകേപററിയ അഡസ്വപ്പോനസട
തുകേയപ്പോയ18,250 രൂപ 25-8-2008-ല് തറിരറിച്ചടെച്ചറിട്ടുടണനസം അതറിടന്റെ പലെറിശ അടെച്ചറിടറില്ല
എനതപ്പോണട  ഓഡറിറട  ഒബ്ജകന  എനസം  ബറി.ഡറി.ഒ.  നശീപലെശസ്വരസം  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതട
സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.  പ്രസ്തുത  മറുപടെറിയുടടെ   അടെറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശസം
ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോന സമറിതറി തശീരുമപ്പോനറിച്ചു.

(എച്ചട) കുററിച്ചറി ലെകസം വശീടെട പകേപ്പോളനറി

43.  കുററിച്ചറി  ലെകസം  വശീടെട  പകേപ്പോളനറി  നറിർമപ്പോണ  പ്രവൃതറി  സസംബനറിച്ച  ഫയല്
കകേപമപ്പോശസം  വനപപപ്പോടയനസം,  പബപ്പോകറില്നറിനസം  ടസക്രടററിയുസം  ബറി.ഡറി.ഒ.യുസം  കൂടെറി
പപപ്പോയറി  ഫറിസറികല്  ടവരറിഫറിപകഷന  നടെതറിടയനസം  നറിർമപ്പോണ  പ്രവൃതറികേള്
നടെതറിയറിട്ടുടണനസം അവറിടടെ  ഉപപയപ്പോഗപയപ്പോഗന്യമപ്പോയ ഒരു കേറിണർ ഉളതപ്പോയുസം കേപ്പോണപ്പോന
കേഴറിടഞ്ഞെനസം  ഇതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ററിപപപ്പോർടട  തയ്യപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുളതപ്പോയുസം
ബറി.ഡറി.ഒ.സമറിതറിടയ പബപ്പോധന്യടപടുതറി.  പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോർടട സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറിനട
സമർപറികന മുറയട ഓഡറിറട പരപ്പോമർശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിച്ചു.

(ഐ) DWCRA –ടകേടറിടെസം തടപ്പോപച്ചരറി, നശീപലെശസ്വരസം

44.  അമ്പേലെ  കേമറിററിയുടടെ  കകേവശമുള  ഭൂമറിയറില്  സലെതറിടന്റെ  ഓണർഷറിപട
കകേമപ്പോറപ്പോടത പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ പദ്ധതറിയറിലുള്ടപടുതറി ടകേടറിടെസം  പണറിയുകേയുസം,
ടകേടറിടെസം പണറികേഴറിഞ്ഞെപപപ്പോള് അതട അടുത സസ്വകേപ്പോരന്യ വസ്തുവറിപലെകട എനപക്രപ്പോച്ചട ടചെയ്തു
എന കേപ്പോരണതപ്പോല് അമ്പേലെതറിടന്റെ ടതപ്പോടടുത്തുള വന്യകറി പകേസട  ടകേപ്പോടുകകേയുണപ്പോയറി
എനസം  സലെസം  അമ്പേലെ കേമറിററിയുപടെതപ്പോയറിരുടനനസം  അമ്പേലെ  കേമറിററി  തപ്പോലപ്പോലെറികേമപ്പോയറി
ആധപ്പോരസം  പദ്ധതറി  നടെതറിപറിനട  പവണറി കകേമപ്പോറുകേയപ്പോയറിരുനടവനസം ടകേടറിടെസം  പണറിതട
ടകേപ്പോടുകകേ  മപ്പോത്രമപ്പോണട  പബപ്പോകട  ടചെയറിട്ടുളടതനസം  പകേസറില്  പബപ്പോകട
പ്രതറിയല്ലപ്പോതതറിനപ്പോലുസം എകട പപ്പോർടറി വറിധറിയപ്പോയതറിനപ്പോലുസം പകേപ്പോടെതറി വറിധറി എന്തെപ്പോടണനട
നറിശ്ചയമറിടല്ലനസം  പകേപ്പോടെതറി  വറിധറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ടകേടറിടെസം  ടപപ്പോളറിച്ചട
മപ്പോറ്റുകേയപ്പോണുണപ്പോയടതനസം  ബറി.ഡറി.ഒ. സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

231/2021.
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45.  അമ്പേലെതറിടന്റെ ഭൂമറി  കേമറിററികട  കകേമപ്പോറുകേയുസം പബപ്പോകട  ടകേടറിടെസം  പണറിയപ്പോന
കപസ ടകേപ്പോടുകകേയുസം ഭൂമറിയുടടെ ഉടെമസപ്പോവകേപ്പോശസം സസംബനറിച്ച പരഖകേള് നറിയമപരമപ്പോയറി
പരറിപശപ്പോധറികപ്പോടത  ടകേടറിടെസം  പണറിയുകേയുസം  ടചെയ  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ
നറിരുതരവപ്പോദപരമപ്പോയ നടെപടെറിയറില് സമറിതറി കേടുത അതൃപറി പരഖടപടുത്തുകേയുസം പ്രസ്തുത
പ്രശ്നതറില്  ദുരൂഹതയുളതറിനപ്പോല്  ഗവണ്ടമന്റുതലെ  അപനസ്വഷണതറിനട  ശറിപപ്പോർശ
ടചെയ്യുനതറിനട തശീരുമപ്പോനറികകേയുസം ടചെയ്തു.

(ടജ)  കേമക്യൂണറിററി ഹപ്പോള്, പശീലെറിപകപ്പോടെട മടെറിവയല് എസട.സറി. പകേപ്പോളനറി

46.  പ്രസ്തുത കേമക്യൂണറിററി ഹപ്പോള് നറിലെവറില് പ്രവർതനകമമപ്പോടണനസം,  ആയതറിടന്റെ
കഫനല്  ബറില്ലറിടന്റെ  പകേർപട  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  സമർപറിച്ചറിട്ടുടണനസം
ബറി.ഡറി.ഒ.  അററിയറിച്ചതറിനട പ്രസ്തുത പരഖകേള് ഓഡറിറട  വകുപറിനട കേറിടറിയറിടറിടല്ലനട പകേരള
സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടർ  അററിയറിച്ചു.  എനപ്പോല്  ടെറി  ടകേടറിടെസം  പണറി
പൂർതറിയപ്പോയറി  നറിലെവറില്  പ്രവർതനകമമപ്പോടണനള  ഫറിസറികല്  ടവരറിഫറിപകഷന
ററിപപപ്പോർടട  രണപ്പോഴ്ചയ്ക്കുളറില്  ഓഡറിറട  മുപഖന  സമറിതറി  മുമ്പേപ്പോടകേ  സമർപറികണടമനട
ബറി.ഡറി.ഒ.പയപ്പോടെട സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിച്ചു. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോർശകേള്

47. ടമപ്പോടമല് കുഞ്ഞെറിടമപ്പോട കേനപ്പോല് നറിർമപ്പോണസം, പടെന വടെപകപ്പുറസം ശുദ്ധജലെ
പദ്ധതറി  DWCRA  ടകേടറിടെസം  തൃകരറിപ്പൂർ,  വറി.ഇ.ഒ.  ഓഫശീസട  ടകേടറിടെസം,  ടകേപ്പോടെകപ്പോടെട,
പുതറിപലെപ്പോടട  ടവളച്ചപ്പോല്  പറപ്പോഡട,  കേമക്യൂണറിററി  ഹപ്പോള്  നറിർമപ്പോണസം  എനറിവയുടടെ
പ്രവൃതറികേള്  പൂർതറികേരറിച്ചതപ്പോയ  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബനറിച്ച  ഓഡറിറട   പരപ്പോമർശങ്ങള്
ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോന സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന.

48.  പടെന  എടെച്ചപ്പോകക  അണടകടട  നറിർമപ്പോണവമപ്പോയറി  ബനടപടട  കകേപററിയ
അഡസ്വപ്പോനസട തുകേയപ്പോയ  18,250  രൂപ  25-8-2008-ല്  തറിരറിച്ചടെച്ചതപ്പോയറി  സമറിതറിയട
പബപ്പോധന്യടപടതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമർശസം ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോന സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ
ടചെയ്യുന.

49.  കുററിച്ചറി  ലെകസംവശീടെട  പകേപ്പോളനറി  നറിർമപ്പോണ  പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട  ററിപപപ്പോർടട
സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  സമർപറികന  മുറയട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശസം
ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോന സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറികന.

50.  തടപ്പോപച്ചരറി  അമ്പേലെ  കേമറിററിയുടടെ  കകേവശമുള  ഭൂമറിയറില്   ഭൂമറിയുടടെ
ഉടെമസപ്പോവകേപ്പോശസം  സസംബനറിച്ച  പരഖകേള്  നറിയമപരമപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധറികപ്പോടത  പബപ്പോകട
പഞപ്പോയതറിടന്റെ  പദ്ധതറിയറില്  ഉള്ടപടുതറി  ടകേടറിടെസം  പണറിയുകേയുസം  പറിനശീടെട  പകേപ്പോടെതറി
വറിധറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില് ടകേടറിടെസം ടപപ്പോളറിച്ചു മപ്പോപറണ അവസ സസംജപ്പോതമപ്പോയതുസം പബപ്പോകട
പഞപ്പോയതറിടന്റെ ഭപ്പോഗതട നറിനളള ഗുരുതരമപ്പോയ വശീഴ്ചയപ്പോടണനട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. 
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51.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇതു  സസംബനറിച്ചട  ഭരണ  വകുപട  അപനസ്വഷണസം  നടെതറി
ഉതരവപ്പോദറികേളപ്പോയവര്ടകതറിടര  നടെപടെറി  സസ്വശീകേരറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭന്യമപ്പോകവപ്പോന
സമറിതറി ശറിപപ്പോ ർശ ടചെയ്യുന.

52.  പശീലെറിപകപ്പോടെട  മടെറിവയല്  എസട.സറി.  പകേപ്പോളനറി  കേമക്യൂണറിററി  ഹപ്പോള്  ടകേടറിടെസം  പണറി
പൂർതറിയപ്പോയറി  നറിലെവറില്  പ്രവര്തനകമമപ്പോടണനള  ഫറിസറികല്  ടവരറിഫറിപകഷന
ററിപപപ്പോര്ടട  അടെറിയന്തെരമപ്പോയറി  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന  ലെഭന്യമപ്പോകവപ്പോന
സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറികന.

9.  കേപ്പോസർപഗപ്പോഡട പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട   (1998-99)6   നറിർമപ്പോണ പ്രവൃതറികേള്

(എ)  അഞപ്പോസം കമല് എസട  .  സറി  .   പകേപ്പോളനറി കേറിണർ

53. പ്രസ്തുത  പദ്ധതറികേളുമപ്പോയറി  ബനടപടട  തറിരറിച്ചുപറിടെറിപകണ  തുകേ  എത്രയപ്പോടണ
നററിയുനതറിനട  ടചെയറിട്ടുള  പ്രവൃതറിയുടടെ  വപ്പോലെക്യൂപവഷന  നടെതപ്പോന  ഒരു  കേമറിററി
രൂപശീകേരറികനതറിനട  പഞപ്പോയതട  ഭരണസമറിതറി  തശീരുമപ്പോനറിച്ചതപ്പോയറി  ബറി.ഡറി.ഒ.  സമറിതറിടയ
അററിയറിച്ചതറിനട പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറികട ലെഭറികനതറിനനുസരറിച്ചട മപ്പോത്രപമ പരപ്പോമർശസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന സപ്പോധറികകേയുള്ളൂടവനട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു. 

(ബറി)  കുളത്തൂർ വയല് കുളസം ററിപയർ

54.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട  റവനക്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറികേളറിലൂടടെ
ഈടെപ്പോപകണതപ്പോയറിരുന  തുകേ  ഈടെപ്പോകറിയതപ്പോയറി  പരഖകേള്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട
പബപ്പോധന്യടപടറിട്ടുളതപ്പോയറി  ഓഡറിറട  വകുപട  അററിയറിച്ചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട പരപ്പോമർശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന സമറിതറി തശീരുമപ്പോനറിച്ചു.

(സറി)    മപ്പോനടെകസം എസട  .   സറി  .   പകേപ്പോളനറി പറപ്പോഡട പ്രവൃതറി

55. പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയുടടെ  നടെതറിപ്പുമപ്പോയറി  ബനടപടട   സമറിതറി  ഉനയറിച്ച
പചെപ്പോദന്യതറിനട  20  വർഷമപ്പോയറിട്ടുസം  പണറി  പൂർതറിയപ്പോകേപ്പോടത  പകുതറിവഴറിയറില്
ഉപപകറിച്ചറിരറികകേയപ്പോടണനസം  ടചെലെവപ്പോയ  തുകേ  തറിരറിടകേ  അടെയ്ക്കുനതറിനട  ആർ.ആർ.
നടെപടെറികട ശറിപപ്പോർശ ടചെയറിട്ടുടണനസം അസറിസ്റ്റെന്റെട ടഡവലെപ്ടമന്റെട കേമശീഷണർ (ജനറല്)
സമറിതറിടയ അററിയറികകേയുസം ടചെയ്തു.

56. പ്രസ്തുത വറിഷയസം സസംബനറിച്ച ററിപപപ്പോർടട ഒരപ്പോഴ്ചയകേസം സമർപറികനതറിനട  സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിച്ചു.

(ഡറി)  സ്റ്റെപ്പോർ നഗർ പമടുടകേപ്പോവല് പറപ്പോഡട പഫപ്പോർപമഷന

57. പ്രസ്തുത പദ്ധതറി മുകേളറില് പ്രസപ്പോവറിച്ചതുപപപ്പോടലെയുളതപ്പോയതറിനപ്പോല് ടെറി പദ്ധതറിയറിലുസം
സമറിതറി പമല്പ്രസപ്പോവറിച്ച നടെപടെറികേള് തടന കകേടകപ്പോളപ്പോന തശീരുമപ്പോനറിച്ചു.
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(2) പതപ്പോയപ്പുറസം കുളസം ററിപയര് 

58. പതപ്പോയപ്പുറസം  കുളസം  ററിപയറുമപ്പോയറി  ബനടപടട  റവനക്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറികേള്
സസ്വശീകേരറിടച്ചങറിലുസം  ആയതറിടനതറിടര  എതറിര്കേകറി  പകേസട  ഫയല്  ടചെയതപ്പോയുസം  പ്രസ്തുത
വറിധറിടകതറിടര  പഞപ്പോയതട ടടഹപകപ്പോടെതറിയറില് അപശീല് നല്കേറിയതപ്പോയുസം എ.ഡറി.സറി.
(ജനറല്) സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

59.  ആദന്യസം  നല്കേറിയ  പകേസറിപന്മലുള  വറിധറി  വറിവരസം  ലെഭന്യമപ്പോകപ്പോന  സമറിതറി
ആവശന്യടപടതറിനട  3-11-2017-ല് അഡസ്വപകറട  ജനറലെറിനട  ജറില്ലപ്പോ  കേളക്ടറുടടെ  ഓഫശീസറില്
നറിനട  കേതട  നല്കേറിയറിട്ടുടണനസം  30-11-2017-നകേസം  ഇതറിടന്റെ  മറുപടെറി  സമറിതറിയറില്
സമര്പറികപ്പോടമനസം എ.ഡറി.സറി. സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

(എഫട) എഡര്നപ്പോര് ടപര്ഡപ്പോലെ ടമപ്പോടെപതപ്പോടെട ററിപയര്

60. ടെറി പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി ബനടപടട 5,000 രൂപ ഈടെപ്പോകറിയതറിടന്റെ പരഖ ബറി.ഡറി.ഒ.
സമറിതറിയറില്  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന സമറിതറി തശീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

61. പഞപ്പോയതട  ഭരണസമറിതറി  കേമറിററി  രൂപശീകേരറിച്ചട  അഞപ്പോസം  ടടമല്
എസട.സറി.  പകേപ്പോളനറി  കേറിണര്  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി  ബനടപട  പ്രവൃതറിയുടടെ
വപ്പോലെക്യൂപവഷന  നടെതറി  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറിയട  ലെഭന്യമപ്പോകണടമനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറികന.

62.  കുളത്തൂര്  കേറിണര് നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറികട  കേണ്വശീനര്കട  നല്കേറിയ  തുകേ
റവനക്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറികേളറിലൂടടെ  ഈടെപ്പോകറിയതറിടന്റെ  പരഖകേള്  ഓഡറിറട  വകുപട
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോദ്ധന്യടപടറിട്ടുളതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

63. മപ്പോനടെകസം എസട.സറി. പകേപ്പോളനറി പറപ്പോഡട പദ്ധതറിയട ടചെലെവപ്പോയ തുകേ തറിരറിടകേ
പറിടെറികപ്പോന  ആര്.ആര്.  നടെപടെറി  സസ്വശീകേരറികപ്പോനുസം  ആയതട  സസംബനറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടട
സമറിതറിയട ലെഭന്യമപ്പോകവപ്പോനുസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന.

64.  സ്റ്റെപ്പോര് നഗര് പമടുടകേപ്പോവല് പറപ്പോഡട  പഫപ്പോര്പമഷന പദ്ധതറിടയ സസംബനറിച്ച
ററിപപപ്പോര്ടട അടെറിയന്തെരമപ്പോയറി സമറിതറികട ലെഭന്യമപ്പോകവപ്പോന നറിര്പദ്ദേശറികന.

65.  പതപ്പോയപ്പുറസം  കുളസം  ററിപയറുമപ്പോയറി  ബനടപട  പകേസറിപന്മലുള  പകേപ്പോടെതറി
വറിധറി സസംബനറിച്ച വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്  ലെഭന്യമപ്പോകപ്പോന  സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന.

66.  എഡര്നപ്പോര് ടപര്ഡപ്പോലെ ടമപ്പോടെപതപ്പോടെട  ററിപയര് പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട
ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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കേപ്പോഞ്ഞെങ്ങപ്പോടെട മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി   (1998-99) 4   നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറികേള്

       (എ) കേപ്പോരപ്പോടട വയല് നറിടടുകസം പറപ്പോഡട

67.  കേണ്വശീനര്കട  നല്കേറിയ  അഡസ്വപ്പോനസട  തുകേയപ്പോയ  12,500  രൂപ  തറിരറിച്ചടെച്ച
പരഖകേള് ഉടെന ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോടമനട  കേപ്പോഞ്ഞെങ്ങപ്പോടെട  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ
പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  എനപ്പോല്  ടെറി  തുകേ  നഗരസഭപ്പോ  ഫണറില്  വരവട  വനതറിനട  പരഖകേള്
പരറിപശപ്പോധനയട ലെഭന്യമപ്പോകറിയറിടറില്ലപ്പോടയനട  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട അററിയറിച്ചു.

       (ബറി) ഗപ്പോര്ഡന വളപറില്   -   വപ്പോടര് കേണ്പടപ്പോള്

68.  പ്രസ്തുത പണറി പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോതതുമപ്പോയറി ബനടപടട സമറിതറി വറിശദപ്പോസംശമപ്പോരപ്പോ
ഞ്ഞെതറിനട  കേപ്പോലെപ്പോവസ  വറിപരശീതമപ്പോയതറിനപ്പോല്  സപ്പോപങതറികേമപ്പോയറി  പണറി  നടെതപ്പോന
കേഴറിഞ്ഞെറിടറിടല്ലനട  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

      (സറി) ടകേപ്പോടച്ചപ്പോല് പതപ്പോടെട ആഴസംകൂടല്

69.  പ്രസ്തുത  വര്കട  നടെനറിട്ടുപണപ്പോടയനട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട   പ്രവൃതറി
പൂര്തറിയപ്പോയറിടറിടല്ലനസം അഡസ്വപ്പോനസട തറിരറിച്ചുപറിടെറികനതറിനുള പനപ്പോടശീസട കേണ്വശീനര്കട
നല്കേറിയറിട്ടുടണനസം  റവനക്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറികേള്  സസ്വശീകേരറികപ്പോന  പനപ്പോടശീസട  ഉടെടന
ടകേപ്പോടുകപ്പോടമനസം,  ഇതുമപ്പോയറി  ബനടപട  ററിപപപ്പോര്ടട  ഒരു  മപ്പോസതറിനകേസം  സമറിതറിയറില്
സമര്പറികപ്പോടമനസം കേപ്പോഞ്ഞെങ്ങപ്പോടെട മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി ടസക്രടററി അററിയറിച്ചു.

(ഡറി) കേവപ്പോയറികുളസം ആഴസം കൂടല്

70.  ടെറി  പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട  മുനകൂർ നല്കേറിയ തുകേ ഈടെപ്പോകനതറിനപ്പോയറി
റവനക്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറികേള്  സസ്വശീകേരറികനതപ്പോടണനട  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി
അററിയറിച്ചറിട്ടുടണങറിലുസം  ആയതറിനട  നടെപടെറികേള്  സസ്വശീകേരറിച്ചറിടറില്ലപ്പോടയനട  ഓഡറിറട  വകുപട
സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.   ടെറി  തുകേ അടെവപ്പോകനതറിപലെയട  തുടെർ  പനപ്പോടശീസട  നല്കേറി  റവനക്യൂ
ററികവററി  അടെകമുള  നടെപടെറികേള്  സസ്വശീകേരറിച്ചട  തുകേ  ഈടെപ്പോകറി  ററിപപപ്പോർടട
സമർപറികനതപ്പോടണനട സർകപ്പോർ മറുപടെറി നല്കേറി.

71. പമല്  വറിഷയങ്ങളറിപന്മടലെല്ലപ്പോസം  റവനക്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറി  സസ്വശീകേരറിച്ചട  ഒരു
മപ്പോസതറിനകേസം  സമറിതറിയറില്  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറികപ്പോന  മുനറിസറിപല്  ടസക്രടററിടയ
ചുമതലെടപടുതപ്പോന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

72. കേപ്പോരപ്പോടട വയല് നറിടടുകസം പറപ്പോഡട പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി ബനടപടട കേണ്വശീനര്കട
നല്കേറിയ  അഡസ്വപ്പോനസട  തുകേയപ്പോയ  12,500രൂപ  തറിരറിച്ചടെച്ച  പരഖകേള്  ഓഡറിറട
വകുപറിനട  ലെഭന്യമപ്പോകന മുറയട ഓഡറിറട തടെസസം ഒഴറിവപ്പോകനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.
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73.  പമല്  പരപ്പോമര്ശറിച്ച  മറട  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃതറികേളുമപ്പോയറി  ബനടപട
വറിഷയങ്ങളറി പന്മടലെല്ലപ്പോസം റവനക്യൂ ററികവററി നടെപടെറി സസ്വശീകേരറിച്ചട സമറിതറിയട ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭന്യമപ്പോകവപ്പോന സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

എന  .  എസം  .  ആര്  .   ക്രമപകടുകേള്

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് ഓഡറിററിനപ്പോയറി ഹപ്പോജരപ്പോകന പനപ്പോമറിനല് മസ്റ്റെര്
പറപ്പോളുകേളറില് വനപതപ്പോതറിലുള ക്രമപകടുകേള് ശദ്ധയറില്ടപട്ടു.  വറിവറിധ പ്രവൃതറികേപളപ്പോടെനുബനറിച്ചട
ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറി  കേണ്വശീനര്മപ്പോര്  ഹപ്പോജരപ്പോകനതുസം  പഞപ്പോയതട  ഏടറടുതട  നടെതറിയ
പ്രവൃതറികേളുടടെ  പവതനവറിതരണപരഖയപ്പോയറി  ഹപ്പോജരപ്പോകനതുമപ്പോയ  മസ്റ്റെര്  പറപ്പോളുകേളറില്
ആവര്തന  സസ്വഭപ്പോവമുള  ഗൂരുതരമപ്പോയ  ക്രമപകടുകേളപ്പോണട  ഓഡറിററിടന്റെ  ശദ്ധയറില്ടപടതട.
പനപ്പോമറിനല് മസ്റ്റെര് പറപ്പോളുകേളറില് പ്രവൃതറിയുടടെ പപരട,  പ്രവൃതറി ടചെയ്യുന വര്ഷസം,  മപ്പോസസം എനശീ
വറിവരങ്ങള് കൃതന്യമപ്പോയറി എഴുതറിയറിടറില്ല.  ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേളുടടെ പപരട എഴുതപ്പോത മസ്റ്റെര് പറപ്പോളുകേളുസം
ടതപ്പോഴറില്  ദറിനങ്ങള്  പരഖടപടുതപ്പോതവയുസം  പവതന  നറിരകട,  ആടകേ  പവതനസം  എനറിവ
പരഖടപടുതപ്പോതവയുസം  ശദ്ധയറില്ടപട്ടു.   ചെറിലെ  മസ്റ്റെര്  പറപ്പോളുകേളറില്  തുകേ  ടടകേപററിയതപ്പോയറി
ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേള് ഒപ്പുവച്ചറിടറില്ല. പഞപ്പോയതട അധറികേപ്പോരറികേള് പപ്പോസപ്പോകപ്പോതതുസം ഗുണപഭപ്പോക്തൃ
സമറിതറിയുടടെ  ഭപ്പോരവപ്പോഹറികേള്  ഒപ്പുവയപ്പോതതുമപ്പോയ  മസ്റ്റെര്പറപ്പോള്  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയതട  തുകേ
ടചെലെവഴറിച്ചതറിടന്റെ സസംശുദ്ധറിടയ തടന പചെപ്പോദന്യസം ടചെയ്യുന.

വറിശദപ്പോസംശസം ചുവടടെ പചെര്കന:

ക്രമ
നമ്പേര്

സപ്പോപനസം
ഓഡറിറട

ററിപപപ്പോര്ടട
വര്ഷസം,

ഖണറികേ നമ്പേര്

തുകേ വറിശദശീകേരണസം

1 2 3 4 5

1 ടടപവളറിടകേ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

1998-1999
ഖണറികേ 3.5

3,78,100 പ്രവൃതറി  ദറിവസങ്ങള്,  നറിരകട,
ആടകേ  തുകേ,  പ്രവൃതറിയുടടെ  പപരട
എനറിവ പരഖടപടുതറിയറിടറില്ല.  തുകേ
ടസല്ഫട ടചെകട മുപഖന പറിനവലെറിച്ചു.
വമൗച്ചറുകേള് ടസക്രടററി പപ്പോസപ്പോകറിയറിടറില്ല

2 ടടപവളറിടകേ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

1999-2000
ഖണറികേ 3.4

79,417 പ്രവൃതറിദറിവസങ്ങള്  പരഖടപടുതറിയറിടറില്ല.
എന.എസം.ആര്.  പപ്പോസപ്പോകറിയറിടറില്ല.

3 മശീഞ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

2001-2002
ഖ 3(7)എ

2,940 പ്രവൃതറിയുടടെ  പപരട,  ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറിയു
ടടെ  പപരട,  ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറിയുടടെ  ഒപട,
പണസം  നല്കേറിയ  തശീയതറി  എനറിവ
പരഖടപടുതറിയറിടറില്ല.
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1 2 3 4 5

4 മശീഞ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

2001-2002
ഖണറികേ
3(7)ബറി

3,500 പ്രവൃതറിയുടടെ  പപരട,  ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറിയുടടെ
ഒപട എനറിവ  പരഖടപടുതറിയറിടറില്ല.

5 മശീഞ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

2001-2002
ഖണറികേ
3(7)സറി

3, 360 പവതനസം  നല്കേറിയ  ദറിവസങ്ങള്  
എഴുതറിയറിടറില്ല. ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി ഒപ്പുവച്ചറിടറില്ല.

6 മശീഞ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

2000-2001
ഖണറികേ 3.5

12, 733 ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറിയുടടെ  പപരട,  തുകേ,  ഒപട,
തശീയതറി എനറിവ  പരഖടപടുതറിയറിടറില്ല.

7 ബദറിയടുക
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

2001-2002
ഖണറികേ 3.4

1,16,621 പ്രവൃതറിയുടടെ പപരട, മപ്പോസസം, പ്രവൃതറി
ദറിനങ്ങള് എനറിവ പരഖടപടുതറിയറിടറില്ല.
ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേളുടടെ  പപരുവറിവരസം
വന്യകമല്ല.   ടസക്രടററി/പ്രസറിഡന്റെട
എന.എസം.ആര്. പപ്പോസപ്പോകറിയറിടറില്ല.

8 ബദറിയടുക
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

2001-2002
ഖണറികേ 3.5

45, 932 പ്രവൃതറിയുടടെ  പപരട,
ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേളുടടെ വറിലെപ്പോസസം എനറിവ
പരഖടപടുതറിയറിടറില്ല.  മസ്റ്റെര്  പറപ്പോള്
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട പപ്പോസപ്പോകറിയറിടറില്ല.

9 ബദറിയടുക
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

2001-2002
ഖണറികേ 3.6

67, 431 മസ്റ്റെര്  പറപ്പോളറില്  ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേള്
ഒപ്പുവച്ചറിടറില്ല.  മസ്റ്റെര്  പറപ്പോള്
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പപ്പോസപ്പോകറിയറിടറില്ല.
മസ്റ്റെര് പറപ്പോളറില് പ്രവൃതറിയുടടെ മപ്പോസസം,
തശീയതറി എനറിവ പരഖടപടുതറിയറിടറില്ല.

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ 2007-08 -ടലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട

 ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പേര് 3.66.2)

പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചെര്കന.

ടടപവളറിടകേ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

1. ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട 1998-1999 ഖണറികേ 3.5

2. ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട 1999-2000 ഖണറികേ 3.4

74.  1998-1999  വര്ഷസം  നടെന  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട്ടുള  വറിശദശീകേരണസം
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നല്പകേണറിയറിരുന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  മരണടപടതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  ഒഴറിവപ്പോകറികേറിട്ടുനതറിനുപവണറി  നറിലെവറിലുള  ഭരണസമറിതറി  അപപക
നല്കേറിയറിട്ടുളതറിടന്റെയുസം  പ്രവൃതറി  നടെനറിട്ടുണട  എനട  ബനടപട  ഉപദന്യപ്പോഗസന
സപ്പോകന്യടപടുതറിയതറിടന്റെയുസം  അടെറിസപ്പോനതറിലുസം  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന സമറിതറി തശീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

75.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയനപ്പോയ ഗപ്പോമപ ഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  മരണടപടതറിനപ്പോലുസം
പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  ഒഴറിവപ്പോകറികേറിട്ടുനതറിനുപവണറി  നറിലെവറിടലെ
ഭരണസമറിതറി  അപപക  നല്കേറിയറിട്ടുളതറിടന്റെയുസം  പ്രവൃതറി  നടെനറിട്ടുടണനട
ബനടപട ഉപദന്യപ്പോഗസന സപ്പോകന്യടപടുതറിയതറിടന്റെയുസം അടെറിസപ്പോനതറിലുസം പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

മശീഞ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

     3. ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട 2001-2002 ഖണറികേ 3(7) എ

4. ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട 2001-2002 ഖണറികേ 3(7)ബറി 

5. ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട 2001-2002 ഖണറികേ 3(7)ഡറി

6.  ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട 2000-2001 ഖണറികേ 3.5

76.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയനപ്പോയ ടസക്രടററിയറില്നറിനസം റവനക്യൂ ററികവററി മുപഖന മുഴുവന
തുകേയുസം തറിരറിച്ചു പറിടെറിച്ചറിട്ടുണപ്പോയറിരുനടവനട പബപ്പോധന്യടപടതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന സമറിതറി തശീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

77. പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമപ്പോര്ശങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോന സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ബദറിയടുക ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

7. ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട 2001-2002 ഖണറികേ 3.4

8. ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട 2001-2002 ഖണറികേ 3.5

9. ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട 2001-2002 ഖണറികേ 3.6

78.2001-2002  കേപ്പോലെയളവറിടലെ  വര്കകേളുടടെ  മസ്റ്റെര്  പറപ്പോളുകേളറില്  വനറിട്ടുള  ടതറട
പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയുടടെ  നടെതറിപട  കേമറിററിയുടടെ  പരറിചെയകറവമൂലെമപ്പോടണനട  ബദറിയടുക
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ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  പബപ്പോധറിപറികകേയുണപ്പോയറി.  പ്രസ്തുത  എസം.  ബുകട
ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയപപപ്പോള്  എന.എസം.ആര്.-ല്  അപപ്പോകേതയുളതപ്പോയറി
കേടണതറിടയനട സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്  സമറിതറിടയ  അററിയറികകേയുണപ്പോയറി.
പജപ്പോലെറികേടളല്ലപ്പോസം  പൂര്തശീകേരറിച്ചറിട്ടുണട  എന  ബദറിയടുക  ഗപ്പോമപഞയതട  ടസക്രടററിയുടടെ
മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

79. പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോന സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

നറിപകപ പവലെകേള് പൂര്തറിയപ്പോകറിയറിടറില്ല

വറിവറിധ  പ്രവൃതറികേളുടടെ  നറിര്വഹണതറിനപ്പോയറി  വൻതുകേകേള്  ടകേ.എസട.ഇ.ബറി.,
ടകേ.ഡബദ്യു.എ.,  ഭവന നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട തുടെങ്ങറിയ സപ്പോപനങ്ങളറിൽ ടഡപപപ്പോസറിറട ടചെയറിട്ടുണട.
എനപ്പോൽ  മറിക  പ്രവൃതറികേളുടടെയുസം  പൂര് തശീകേരണവറിവരങ്ങള്  തുകേ  ടഡപപപ്പോസറിറട  ടചെയ
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിൽ  ലെഭന്യമല്ല.  മുൻകൂര്  തുകേകേളുടടെ  വറിനറിപയപ്പോഗ  വറിവരപമപ്പോ
പ്രവൃതറികേളുടടെ  പൂര്തശീകേരണ  വറിവരപമപ്പോ  ഓഡറിററിനട  ലെഭന്യമപ്പോകപ്പോത  സപ്പോഹചെരന്യതറിൽ  പ്രവൃതറി
നറിര്വഹണതറിൽ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  ഇടെടപടെലുകേപളപ്പോ,  പമപ്പോണറിറററിസംപഗപ്പോ
നടെനറിടറിടല്ലനട വന്യകമപ്പോണട. വറിശദപ്പോസംശസം തപ്പോടഴ ടകേപ്പോടുതറിരറികന:

സപ്പോപനസം ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട വര്ഷസം
ഖണറികേ നമ്പേര് തുകേ ടഡപപപ്പോസറിറട ടചെയ

സപ്പോപനസം

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേള്

1 2 3 4

കേ സ്തുമ്പേള 2000-2001 (പപ്പോൻ)
ഖണറികേ  14

3,08,232 പകേരള സസംസപ്പോന
ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട

മപഞശസ്വരസം 1999-2000 (പപ്പോൻ)
ഖണറികേ  21

7,50,000 പകേരള സസംസപ്പോന
ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട

ടചെമനപ്പോടെട 1998-1999 (പപ്പോൻ)
ഖണറികേ   13

37,500 പകേരള സസംസപ്പോന
ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട

മപഞശസ്വരസം 1999-2000 (പപ്പോൻ)
ഖണറികേ  22

52,000 പകേരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി

                                             ആടകേ 11,47,732

231/2021.
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മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികേള്

1 2 3 4

കേപ്പോഞ്ഞെങ്ങപ്പോടെട 1998-99 (പപ്പോൻ)
ഖണറികേ   2.5

4,00,000 പകേരള സസംസപ്പോന
ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട

മപഞശസ്വരസം 1997-1998 (ടചെലെവട)
ഖണറികേ   2.3

34,46,829 ടകേ.എസട.ഇ.ബറി.

മപഞശസ്വരസം 2000-2001 (പപ്പോൻ)
ഖണറികേ  2.5

1,15,830 ടകേ.എസട.ഇ.ബറി.

മപഞശസ്വരസം 2001-2002 (പപ്പോൻ)
ഖണറികേ 2.1

50,000 ടകേ.എസട.ഇ.ബറി.

നശീപലെശസ്വരസം 1998-1999 (പപ്പോൻ)
ഖണറികേ  2.7

46,000 ടകേ.എസട.ഇ.ബറി.

നശീപലെശസ്വരസം 1997-1998 (പപ്പോൻ)
ഖണറികേ 2.3

2,55,505 ടകേ.എസട.ഇ.ബറി.

നശീപലെശസ്വരസം 1999-2000 (പപ്പോൻ)
ഖണറികേ  2.7

3,50,000 പകേരള സസംസപ്പോന
ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട

നശീപലെശസ്വരസം 1997-1998 (പപ്പോൻ)
ഖണറികേ 2.6

8,00,000 പകേരള സസംസപ്പോന
ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട

കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട 1997-1998 (പപ്പോൻ)
ഖണറികേ 2.3

12,79,800 ടകേ.എസട.ഇ.ബറി.

കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട 1997-1998 (പപ്പോൻ)
ഖണറികേ 2.3

10,00,000 പകേരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി

കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട 1997-1998 (പപ്പോൻ)
ഖണറികേ 2.4

26,58,100 നറിര്മറിതറിപകേന,
കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട

                                           ആടകേ 1,04,02,064

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ 2007-2008-ടലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട, ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പേര് 3.66.3)

പ്രസത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  നൽകേറിയ  മറുപടെറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചെര്തറിരറികന.
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കുമ്പേള ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

(ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട 2000-01 (പപ്പോൻ) ഖണറികേ 14)

80.  സസംസപ്പോന  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറിൽ  18  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കപ്പോയറി

15,62,732  രൂപ  അടെയ്ക്കുകേയുസം  ആയതറിൽ  ടചെലെവപ്പോയ  12,54,500  രൂപയ്ക്കുപശഷസം

പശഷറികന  3,08,232  രൂപയുടടെ  വറിനറിപയപ്പോഗ  സപ്പോകന്യപത്രസം  ഇതുവടര

ലെഭന്യമപ്പോകറിയറിടറിടല്ലനട  അസറിസ്റ്റെന്റെട  ടസക്രടററി  കുമ്പേള  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  സമറിതറിടയ

പബപ്പോധറിപറിച്ചു. ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിനട ടകേപ്പോടുത തുകേയുടടെ കേപ്പോരന്യമപല്ല പറയുനടതന

സമറിതറിയുടടെ  പചെപ്പോദന്യതറിനട,  നറിപകപസം നടെതറിയ വകുപപ്പോയ തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട

പ്രസ്തുത  തുകേയുടടെ  ഡശീടറയറിൽസട  നൽകേറിയപ്പോൽ  മപ്പോത്രപമ  ധനകേപ്പോരന്യ  വകുപറിൽനറിനട

ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിനട  ടകേപ്പോടുകന സപ്പോമ്പേതറികേ സഹപ്പോയതറിൽനറിനസം ആ തുകേ

തറിരറിച്ചട  പറിടെറികപ്പോനപ്പോവൂ എനസം,  ആയതറിടന്റെ പലെറിശകൂടെറി  ഈടെപ്പോകണടമനസം  ധനകേപ്പോരന്യ

വകുപട അഡശീഷണല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

81.  കൂടെപ്പോടത  ഇതുപപപ്പോലുള  വര്കട  ടചെയ്യുപമ്പേപ്പോള്  ഒരു  ടഡപപപ്പോസറിറട  അകമൗണട

ഓപൺ  ടചെയട  അതറിൽ  ഈ  ഫണട  നറിപകപറികണടമനസം,  അതറിടന്റെ  അകമൗണട

പസ്റ്റെറടടമന്റെട ഹപ്പോജരപ്പോകകേയുസം ടചെയ്യണടമനസം, ഏടതങറിലുസം കേപ്പോരണവശപ്പോൽ വര്കട തപ്പോമസസം

വനപ്പോൽ  പലെറിശ  സഹറിതസം  തുകേ  തറിരറിച്ചുപറിടെറികണടമനമപ്പോണട  ധനകേപ്പോരന്യ  വകുപറിടന്റെ

നറിര്പദ്ദേശടമനസംകൂടെറി ടെറിയപ്പോൻ സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

82.   പ്രസസ്തുത സശീസം ആനസ്വറിററി  ടഡപപപ്പോസറിറട  സശീമപ്പോടണനസം,  പഞപ്പോയതട  12,500
രൂപ അടെച്ചപ്പോൽ ഹമൗസറിസംഗട പബപ്പോര്ഡട 28,500 രൂപ കൂടെറി പചെര്ത്തുടകേപ്പോണട ഗവണ്ടമന്റെറില്
നറിനള  പലെറിശ സബ്സറിഡറിപയപ്പോടുകൂടെറിയ  ഒരു  പദ്ധതറിയപ്പോയറിരുന  ഇടതനസം,  അനടത
പററട  അനുസരറിച്ചട  13%  പലെറിശയപ്പോണട  പറഞ്ഞെറിരുനടതനസം  8.5%  പലെറിശ
സബ്സറിഡറിയപ്പോയറി  ഗവണ്ടമന്റെട  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറിനട  നൽപകേണതപ്പോയറിരുനടവനസം
എനപ്പോൽ ഓഹരറിയറിനതറിൽ ടകേപ്പോടുത തുകേയ്ക്കുപപപ്പോലുസം ഗവൺടമന്റെറിൽ നറിനസം സബ്സറിഡറി
കേറിടറിയറിടല്ലനസം പ്രസ്തുത സപ്പോഹചെരന്യതറിൽ ഹമൗസറിസംഗട പബപ്പോര്ഡട 16% പലെറിശയറിൽ മടറപ്പോരു
സശീസം  നടെപപ്പോകകേയുസം  ഗവൺടമന്റെറിൽനറിനസം  കേറിടറിയ  തുകേ  ഇതറിപലെയട  ടഡപപപ്പോസറിറട
ടചെയ്യുകേയുസം  ടചെയ്തുടവനസം  ഇതറിടലെ  അധറികേ  തുകേയുസം,  ഓപരപ്പോരുതര്കസം  12,500  രൂപ
വച്ചുള  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  തുകേയുസം  ആനസ്വറിററി  സശീമറിപലെകട  മപ്പോററിടകപ്പോണട  അതറിടന്റെ
പലെറിശയുസം, ഗവൺടമന്റെറിൽ നറിനള പലെറിശ സബ്സറിഡറിയുടമപ്പോടക കൂടെറി അഡ്ജസ്റ്റെട ടചെയട
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28,500  രൂപ  ജനങ്ങള്കട  ടകേപ്പോടുകപ്പോൻ  തശീരുമപ്പോനറിച്ചുടവനസം  എനപ്പോൽ  ഗവൺടമന്റെട
സബ്സറിഡറി  കേറിടപ്പോൻ  കവകേറിയതു  കേപ്പോരണസം  ആനസ്വറിററി  ടഡപപപ്പോസറിറട  സശീമറിൽനറിനട
ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  ടകേപ്പോടുപകണ  28,500  രൂപ  വച്ചുള  മുഴുവൻ  തുകേയുസം
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട  ടകേപ്പോടുപകണറിവനതപ്പോയുസം  ആയതറിനപ്പോൽ  ഭവനനറിര്മപ്പോണ
പബപ്പോര്ഡറിനട  ബപ്പോധന്യതപയറുകേയുസം  ടചെയതപ്പോയറി  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  അഡശീഷണല്
ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.  ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  കകേവശമുള
ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോത തുകേ തറിരറിച്ചുടകേപ്പോടുതറിടറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോൽ പ്രസ്തുത വറിഷയസം സസംബനറിച്ചട
ഗവൺടമന്റെട തലെതറിൽ തശീരുമപ്പോനടമടുകണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

മപഞശസ്വരസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട (1999-2000) (പപ്പോൻ) ഖണറികേ 21

ടചെമനപ്പോടെട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട (1998-99) (പപ്പോൻ) ഖണറികേ 13

83.  ഈ  രണട  പഞപ്പോയത്തുകേളുടടെയുസം  വറിഷയസം  മുകേളറിൽ  സൂചെറിപറിച്ച  വറിഷയതറിനട
സമപ്പോനമപ്പോയതറിനപ്പോൽ  ഗവൺടമന്റെട  തലെതറിൽ  യുകമപ്പോയ  നടെപടെറി  കകേടകപ്പോള്ളുനതറിനട
ആവശന്യടപടെപ്പോൻ തശീരുമപ്പോനറിച്ചു. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

84.  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  കകേവശസം  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോടത  അവപശഷറിച്ചറിട്ടുള
തുകേ  തറിരറിച്ചട  നൽകേറിയറിടറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോൽ  പ്രസസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബനറിച്ചട  സര്കപ്പോര്
തലെതറിൽ  ബനടപട  വകുപ്പുകേള്  കൂടെറിയപ്പോപലെപ്പോചെറിച്ചട  തശീരുമപ്പോനടമടുകണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

മപഞശസ്വരസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട   (1999-2000) (  പപ്പോൻ  )

ഖണറികേ 22

85.  ടഡപപപ്പോസറിറട പ്രവൃതറികപ്പോയറി പകേരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയട ടകേപ്പോടുത 52,000
രൂപ  ടചെലെവഴറികടപടെപ്പോതതറിടന്റെ  കേപ്പോരണസം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട  ടചെകട
തയ്യപ്പോറപ്പോകറിടയങറിലുസം  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററികട  അതട  ടകേപ്പോടുതറിടറിടല്ലനട  പകേരള  വപ്പോടര്
അപതപ്പോററിററി  എഞറിനശീയര്  മറുപടെറി  നൽകേറി.  നപ്പോട്ടുകേപ്പോര്കട  ടവളസം  കേറിട്ടുനതറിനുപവണറി
തശീരുമപ്പോനറിച്ച പ്രസ്തുത വര്കറിനട തുകേ അടെയ്ക്കുകേപയപ്പോ പ്രവൃതറി നടെത്തുനതറിൽ പഫപ്പോപളപ്പോഅപട
ടചെയ്യുകേപയപ്പോ  ടചെയറിടറിടല്ലനട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോകനടവനസം  അതട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ
ഭപ്പോഗത്തുള  വശീഴ്ചയപ്പോടണനസം  അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി  ഇതട  സസംബനറിച്ചട  തുകേ
ടചെലെവഴറികപ്പോതതറിനപ്പോൽ  പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോൻ  നറിര്പദ്ദേശറികകേയുസം
ടചെയ്തു. 
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

86.  ടഡപപപ്പോസറിറട പ്രവൃതറിയപ്പോയറി പകേരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയട നൽകേറിയ തുകേ

ടചെലെവഴറികടപടെപ്പോതറിരുനതട  സസംബനറിച്ചട  പ്രസ്തുത  വര്കറിനട  തുകേ  അടെയ്ക്കുകേപയപ്പോ

പ്രവൃതറി  നടെത്തുനതറിൽ  തുടെര്  നടെപടെറികേള്  സസ്വശീകേരറികകേപയപ്പോ  ടചെയറിടറിടല്ലനതട

പഞപ്പോയതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗത്തുള  ഗുരുതരമപ്പോയ  വശീഴ്ചയപ്പോടണനട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോകന.

ഇതു  സസംബനറിച്ചട  തുകേ  ടചെലെവഴറികപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോൽ പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം

ഒഴറിവപ്പോകണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികേള്

1. കേപ്പോഞ്ഞെങ്ങപ്പോടെട  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി     (1998-99)  (  പപ്പോൻ  )    ഖണറികേ    2.5-  4,00,000

രൂപ – പകേരള സസംസപ്പോന ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട

87. പ്രസ്തുത വറിഷയസം ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി ബനടപടതപ്പോയതറിനപ്പോൽ ഗവണ്ടമന്റെട

നറിര്പദ്ദേശതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ തശീരുമപ്പോനറികപ്പോടമനട സമറിതറി തശീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

88.   ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  ബനടപട വറിഷയതറിപന്മൽ സര്കപ്പോര്

തശീരുമപ്പോനതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  തുടെര്  നടെപടെറി  സസ്വശീകേരറികപ്പോൻ  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

മപഞശസ്വരസം പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട

2. 1997- 1998 (ടചെലെവട) ഖണറികേ 2.3

3. 2000-2001 (പപ്പോൻ) ഖണറികേ 2.5

4. 2001-2002 (പപ്പോൻ) ഖണറികേ 2.1

89. ഓഡറിറട ഖണറികേകേളറിൽ പരപ്പോമര്ശറിച്ച പ്രവൃതറികേളുടടെ വറിനറിപയപ്പോഗ സപ്പോകന്യപത്രസം

സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോദ്ധന്യടപടറിട്ടുളതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ

പ്രസ്തുത ഖണറികേകേളറിപന്മലുള ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോകപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

90.  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന. 
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നശീപലെശസ്വരസം പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട

5. 1998-1999 (പപ്പോൻ) ഖണറികേ 2.7

6. 1997-1998 (പപ്പോൻ) ഖണറികേ 2.3

91.  ടകേ.എസട.ഇ.ബറി.യറിൽ  നറിപകപറിച്ച  2,55,505  രൂപയുടടെ  വറിനറിപയപ്പോഗ
സപ്പോകന്യപത്രസം  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോകകേയുസം  വറിവരസം  അററിയറികകേയുസം  ടചെയ്യണടമനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

92.  വറിവറിധ പദ്ധതറികേള്കപ്പോയറി ടകേ.എസട.ഇ.ബറി.യറിൽ നറിപകപറിച്ച തുകേയുടടെ
വറിനറിപയപ്പോഗ സപ്പോകന്യപത്രസം ഓഡറിറട  വകുപറിനട  പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി ഹപ്പോജരപ്പോകവപ്പോനുസം
ആയതട സസംബനറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട നൽകുവപ്പോനുസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

നശീപലെശസ്വരസം പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട

7. 1999-2000 (പപ്പോൻ) ഖണറികേ 2.7

8. 1997-1998 (പപ്പോൻ) ഖണറികേ 2.6

93.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി
ബനടപടതപ്പോയതറിനപ്പോൽ  ഗവൺടമന്റെട  തലെതറിൽ  തശീരുമപ്പോനടമടുകണടമനട  സമറിതറി
തശീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

94.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി
ബനടപടതപ്പോകേയപ്പോൽ  സര്കപ്പോര്  തലെതറിൽ  തശീരുമപ്പോനടമടുകണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട

9. 1997-1998 (പപ്പോൻ) ഖണറികേ 2.3

95.  പ്രസ്തുത  വര്കട  പൂര്തശീകേരറിപച്ചപ്പോടയനട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട
ടകേ.എസട.ഇ.ബറി.പയപ്പോടെട  വറിനറിപയപ്പോഗ  സപ്പോകന്യപത്രസം  നറിരവധറി  തവണ
ആവശന്യടപടതപ്പോടണനട  പഞപ്പോയതട  പബപ്പോകട  ടഡവലെപ്ടമന്റെട  ഓഫശീസര്  മറുപടെറി
പറഞ്ഞെതറിനട  വര്കട  കേസംപശീറട  ടചെയ്തു  കേഴറിഞ്ഞെപപപ്പോള്  വറിനറിപയപ്പോഗ  സപ്പോകന്യപത്രസം
ടകേപ്പോടുതതപ്പോടണനട  ടകേ.എസട.ഇ.ബറി.  എകറികേക്യൂടശീവട  എ ഞറിനശീയര്  അററിയറിച്ചു.  തുടെര്നട
അതറിടന്റെ  പകേര്പട  ഒരറികൽകൂടെറി  വപ്പോങ്ങറി  പഞപ്പോയതട  രണപ്പോഴ്ചയ്ക്കുളറിൽ  സമറിതറിയറിൽ
ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

96.  പഞപ്പോയതട  അധറികൃതര്  കവദദ്യുതറി  പബപ്പോര്ഡറിൽനറിനസം  വറിനറിപയപ്പോഗ
സപ്പോകന്യപത്രസം  വപ്പോങ്ങറി  ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട  ആവര്തറിച്ചട  ആവശന്യടപടറിട്ടുസം
നപ്പോളറിതുവടര ലെഭന്യമപ്പോകപ്പോതതറിൽ സമറിതറി കേടുത അതൃപറി പരഖടപടുത്തുന.  പ്രസ്തുത
സപ്പോകന്യപത്രസം  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന  സമറിതറികട   രണ്ടുമപ്പോസതറിനകേസം
ലെഭന്യമപ്പോകവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന. 

കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട

10. 1997-1998 (പപ്പോൻ) ഖണറികേ 2.3

97.  പ്രസ്തുത  തുകേയുടടെ  വറിനറിപയപ്പോഗ  സപ്പോകന്യപത്രസം  18-11-2017-നട
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിട്ടുടണനട കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  പബപ്പോകട  ടഡവലെപ്ടമന്റെട  ഓഫശീസര്
അററിയറിച്ചറിട്ടുളതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോൻ
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

98. പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടെസസം നശീകപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട

11. 1997-1998 (പപ്പോൻ) ഖണറികേ 2.4

99.  നറിര്മറിതറി  പകേനവമപ്പോയറി  ബനടപട  ഉപദന്യപ്പോഗസര്  ഹപ്പോജരല്ലപ്പോത
സപ്പോഹചെരന്യതറിൽ പ്രസസ്തുത വറിഷയസം ടതളറിടവടുപറിനട വയ്ക്കുനതറിനട സമറിതറി തശീരുമപ്പോനറിച്ചു.

100.  പ്രസ്തുത തശീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരസം സമറിതറി 12-9-2018-ടലെ ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗതറിൽ
ടെറി വറിഷയസം പരറിഗണറിച്ചു.  പ്രസസ്തുത പയപ്പോഗതറിൽ കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട ജറില്ലപ്പോ നറിര്മറിതറി പകേനസം
വഴറി  നടെപറിലെപ്പോകറിയ  വറിവറിധ  പ്രവൃതറികേള്കപ്പോയറി  നറിപകപറിച്ച  തുകേയുടടെ  വറിനറിപയപ്പോഗ
സപ്പോകന്യപത്രവസം  പ്രവൃതറികേളുടടെ  പൂര്തശീകേരണവസം  സസംബനറിച്ച  സപ്പോകന്യപത്രസം
ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോതതറിനുള കേപ്പോരണസം സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട ജറില്ലപ്പോ നറിര്മറിതറി പകേനതറിടന്റെ
പകൽ  16  വര്ഷസം പഴകമുള ഫയലുകേള് ലെഭന്യമല്ലപ്പോതതറിനപ്പോൽ പ്രസ്തുത  സപ്പോകന്യപത്രങ്ങള്
ലെഭന്യമപ്പോകപ്പോൻ നറിര്വപ്പോഹമറിടല്ലനട  ജറില്ലപ്പോ  നറിര്മറിതറി  പകേനസം  അററിയറിച്ചുടവനസം  എനപ്പോൽ ഏൽപറിച്ച
വര്കകേള് പൂര്തശീകേരറിച്ചറിട്ടുടണനസം കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട ബറി.ഡറി.ഒ.  സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.  നറിര്മറിതറി
പകേനസം ടചെയ വര്കറിടന സസംബനറിച്ചട പരപ്പോതറികേടളപ്പോനസം ഉണപ്പോയറിടറിടല്ലനസം പബപ്പോകട ഓഫശീസറിടന്റെ
അഡശീഷണല് ബറിൽഡറിസംഗറിടന്റെ നറിര്മപ്പോണമപ്പോണട അവര് നടെതറിയടതനസം അവറിടടെയപ്പോണട ഓഫശീസട
ഇപപപ്പോള്  പ്രവര്തറികനടതനസം  ഓഡറിററിനട  മുമ്പേപ്പോടകേ  വറിനറിപയപ്പോഗ  പത്രസം
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടല്ലനതപ്പോണട പരപ്പോതറിടയനസം ബറി.ഡറി.ഒ. സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.
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101.  കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  നടെതറിയ  ടതളറിടവടുപറിൽ  നറിര്മറിതറി  പകേന  ഉപദന്യപ്പോഗസര്
ഹപ്പോജരപ്പോകേപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോൽ പ്രസ്തുത വറിഷയസം പരറിഗണറികനതറിനപ്പോയറി മപ്പോററിവയടപട ഈ
പയപ്പോഗതറിലുസം അവര് ഹപ്പോജരപ്പോകേപ്പോതറിരുനതട സമറിതറിപയപ്പോടുള അനപ്പോദരവപ്പോടണനട സമറിതറി
നറിരശീകറിച്ചു.

102.  തുടെര്നട  പ്രസ്തുത  ആവശന്യതറിനപ്പോയറി  ടചെലെവഴറിച്ച  തുകേ  സസംബനറിച്ച
ടറപകപ്പോര്ഡുകേള്  എഫട.ഒ.യുടടെ  ഫയലെറിലുസം  ബപ്പോങട  അകമൗണറിലുസം  ഉണപ്പോയറിരറികപ്പോൻ
സപ്പോധന്യതയുള സറിതറികട ജറില്ലപ്പോ നറിര്മറിതറി പകേനതറിടലെ ഉപദന്യപ്പോഗസര് സമറിതറി മുമ്പേപ്പോടകേ
ഹപ്പോജരപ്പോയറി വറിശദശീകേരണസം നൽപകേണതപ്പോടണനസം ഈ വറിഷയതറിൽ 15 ദറിവസതറിനകേസം
സമറിതറിയട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറികണടമനസം  അല്ലപ്പോതപകസം  കേളക്ടര്,  ആര്.ഡറി.ഒ.
എനറിവരറിൽനറിനട  നഷ്ടത്തുകേ  ഈടെപ്പോകപ്പോൻ  നടെപടെറി  സസ്വശീകേരറികണടമനസം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 

103.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശമപ്പോയറി  ബനടപട  അധറികേവറിവരസം  10-10-2018-ടലെ
പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറികകേയുസം  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  വകുപട  ലെഭന്യമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി
അസംഗശീകേരറികകേയുസം  പ്രസത  ഓഡറിറട  ഖണറികേയറിപന്മലുള  തടെസസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോൻ
നറിര്പദ്ദേശറികകേയുസം ടചെയ്തു. 

ഭരണ വകുപട ലെഭന്യമപ്പോകറിയ അധറികേവറിവരസം അനുബനസം III ആയറി പചെര്തറിരറികന.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

104.  ജറില്ലപ്പോ  നറിര്മറിതറിപകേനസം  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃതറിയട  ടചെലെവഴറിച്ച  തുകേ
സസംബനറിച്ച  പരഖകേളുസം  വറിനറിപയപ്പോഗ  സപ്പോകന്യപത്രവസം  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറിൽ ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

3.4.2   നശീപലെശസ്വരസം പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട   -   കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട ജറില്ല

കേരപ്പോറുകേപ്പോരടന്റെ  സസ്വന്തെസം  മണ്ണുപപയപ്പോഗറിച്ചുള  ഫറില്ലറിസംഗട  പ്രവൃതറി  -  സപ്പോപങതറികേ
നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് പപ്പോലെറിച്ചറിടറില്ല.

കേടറിസംഗട  ചെപ്പോര്ജസം കേടെത്തുകൂലെറിയുസം അടെറിസപ്പോനമപ്പോകറി മണട ഫറില്ലറിസംഗട പ്രവൃതറിയുടടെ
നറിരകട   നറിര്ണയറികപമ്പേപ്പോള്  ഒരു  ലെശീഡുസം  ലെറിഫസം  കുറവട  ടചെയ്യണടമന  സപ്പോപങതറികേ
നറിര്പദ്ദേശസം അവഗണറിച്ചട  എസ്റ്റെറിപമറട  തയ്യപ്പോറപ്പോകറിയതറിനപ്പോൽ  1.17  ലെകസം രൂപയുടടെ നഷ്ടസം
സസംഭവറിച്ചറിട്ടുണട. 
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ചെശീഫട  ടടെകറികൽ  എകപ്പോമറിനറുടടെ  4-4-1968-ടലെ  13584/എഫട.ഐ.ഡബദ്യു.സറി1/
86/ധന-ടലെ  സ്പഷ്ടശീകേരണവസം  44424/എഫട.ഐ.ഡബക്യൂ.സറി3/04/ധന.  തശീയതറി
29-5-2004  കേത്തുസം,  മണട  ഫറില്ലറിസംഗറിനട  അനുവദറികന  നറിരകറിൽനറിനട  സ്റ്റെപ്പോൻപഡര്ഡട
ഡപ്പോറപ്പോ  ബുകട   ഇനസം  58,  59  പ്രകേപ്പോരസം  ഓപരപ്പോ  ലെശീഡുസം  ലെറിഫസം  കുറവട  ടചെയ്യണടമനട
വന്യകമപ്പോകനണട. ഇപ്രകേപ്പോരസം കുറവട ടചെയ്യപ്പോടത നറിരകട നറിശ്ചയറിച്ചട എസ്റ്റെറിപമറട തയ്യപ്പോറപ്പോകറി
പണസം നൽകേറിയതറിനപ്പോൽ പഞപ്പോയതറിനട  1.17  ലെകസം രൂപയുടടെ  നഷ്ടസം സസംഭവറിച്ചറിട്ടുണട.
വറിശദവറിവരസം ചുവടടെ :

ക്രമ

നമ്പേര്
പ്രവൃതറിയുടടെ പപരട

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട
വര്ഷസം

ഖണറികേ
നമ്പേര്

തുകേ

1 പചെനറ  കേയനറി-അപണപ്പോള്  പറപ്പോഡട
അഭറിവൃദ്ധറിടപടുതലുസം ടെപ്പോററിസംഗുസം

2005-06 3(1) 15,627

2 വലെറിയപറമ്പേ  മുതൽ  ടതപകപ്പോടട
പറപ്പോഡട പഫപ്പോര്പമഷൻ

2006-07 3(1) (എ) 33,027

3 തൃകരറിപ്പൂര്  എടെപ്പോട്ടുമൽ  ടചെറുകേപ്പോനസം
പറപ്പോഡട നറിര്മപ്പോണസം

2006-07 3(1) (ബറി) 54,836

4 പടെന  വടെപകപ്പുറസം  ലെകസംവശീടെട
കുറതറിവളപട  പറപ്പോഡറിൽ  പതപ്പോടെറിനട
പപ്പോലെസം

2006-07 3(1) (സറി) 13,661

                                                      ആടകേ 1,17,151

ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദന്യപ്പോഗസര്   :

1. ബറി. ടകേ. പ്രഭപ്പോകേരൻ, അസറിസ്റ്റെന്റെട എഞറിനശീയര്,

പറി.ഡബദ്യു.ഡറി. (ബറിൽഡറിസംഗട), കേപ്പോഞ്ഞെങ്ങപ്പോടെട.

2. ബറി. ടകേ. പ്രഭപ്പോകേരൻ, ചെറിതറിര, ടചെമടസംവയൽ (പറി. ഒ. ബല്ല),

കേപ്പോഞ്ഞെങ്ങപ്പോടെട, കേപ്പോസറപഗപ്പോഡട (ജറില്ല).

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓ  ഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ 2008-2009-ടലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓ ഡറിറട ഖണറികേ 3.4.(2)
231/2021.
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പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  നൽകേറിയ  മറുപടെറി  അനുബനസം  II   ആയറി
പചെര്കന.

105. 21-8-2014-ടലെ സര്കപ്പോര് കേതട നമ്പേര് 22516/എസറി2/11/എൽ.ത.സസ്വ.ഭ.വ. പ്രകേപ്പോരസം
മണറിടട  നറികേത്തുന  പ്രവൃതറികേള്കട  നറിരകട  കേണകപ്പോകപമ്പേപ്പോള്  പ്രവൃതറിയട  നൽകുന
നറിരകറിൽനറിനസം  ഒരു  ലെശീഡുസം  ലെറിഫസം  കുറയ്പകണതറില്ലപ്പോടയനട  ചെശീഫട  എഞറിനശീയറുടടെ
(PWD –ADMN) 6-1-2005-ടലെ 2/2005 നമ്പേര് സര്കലെര് മുൻകേപ്പോലെ പ്രപ്പോബലെന്യപതപ്പോടടെ
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിനുസം  ബപ്പോധകേമപ്പോകറി  ഉതരവപ്പോയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ
പ്രസ്തുത ഖണറികേയറിടലെ ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

106. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടെസസം ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോന സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ഓഡറിറട ഖണറികേ

ടഡപപപ്പോസറിറട വര്കകേള്   -   പ്രവൃതറി പൂര്തശീകേരറികനതറിടലെ കേപ്പോലെതപ്പോമസസം

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് വറിവറിധ പ്രവൃതറികേള്കപ്പോയറി (കവദദ്യുതശീകേരണസം,
സ്ട്രേശീറട  കലെൻ  എകടറൻഷൻ,  കപപട  കലെൻ  എകടറൻഷൻ,  ജലെപസചെന  പദ്ധതറികേള്,
കുടെറിടവളകറിണര് തുടെങ്ങറിയവ)  പകേരള  സസംസപ്പോന കവദദ്യുതറി  പബപ്പോര്ഡട,  പകേരള  വപ്പോടര്
അപതപ്പോററിററി,  ഭൂഗര്ഭജലെ  വകുപട  എനശീ  വകുപ്പുകേളറിൽ/സപ്പോപനങ്ങളറിൽ  വൻതുകേ
നറിപകപറിച്ചുവരുന.

സര്കപ്പോര് നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിട്ടുള പഫപ്പോറതറിൽ കേരപ്പോര് ഒപ്പുവയപ്പോടതയപ്പോണട ടഡപപപ്പോസറിറട
പ്രവൃതറികേള്കള  ഫണട  ടകേ.എസട.ഇ.ബറി.,  ടകേ.ഡബദ്യു.എ.  തുടെങ്ങറിയ  നറിര്വഹണ
ഏജൻസറികേള്കട  കകേമപ്പോറുനതട.  കകേമപ്പോറസം  ടചെയ  ഫണറിടന്റെയുസം  അതറിൽനറിനള
ടചെലെവകേളുടടെയുസം  കൃതന്യമപ്പോയ  കേണകകേള്  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്
സൂകറികനറില്ല.  മുൻകൂറപ്പോയറി  നൽകേറിയ  തുകേകേളുടടെ  വറിശദവറിവരസം  മുൻകൂര്  രജറിസ്റ്റെററിൽ
പരഖടപടുപതണതപ്പോയറിരുനടവങറിലുസം  അങ്ങടന  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്
ടചെയ്തുവരുനറില്ല.  സപ്പോപനങ്ങള്  കൃതന്യമപ്പോയ  കേണകകേള്  സൂകറികപ്പോതതുമൂലെസം  പലെ
സപ്പോപനങ്ങളറിടലെയുസം  ടഡപപപ്പോസറിറട  പ്രവൃതറികേള്കപ്പോയറി  മുൻകൂര് നൽകേറിയ  എത്ര തുകേ
ക്രമശീകേരറികപ്പോനുടണനട  തറിടടപടുതപ്പോൻ  സപ്പോധറിച്ചറിടറില്ല.  അതുപപപ്പോടലെ  സമ്പൂര്ണ
ഊര്ജ്ജസരകപ്പോ മറിഷടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി 23-2-2008-ടലെ ജറി.ഒ.(പറി)/95/2008/ഫറിൻ പ്രകേപ്പോരസം
അഡസ്വപ്പോൻസട  തുകേ  പറിൻവലെറിച്ചട  അടനര്ടറിൽ  നറിപകപറികപ്പോൻ  അനുമതറി  നൽകേറിയറിട്ടുണട.
ആയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  ഊര്ജ്ജസസംരകണസം  ലെകന്യമറിട്ടുടകേപ്പോണട പലെ
പഞപ്പോയത്തുകേളുസം  അടനര്ടറിൽ  തുകേ  ടഡപപപ്പോസറിറട  ടചെയ്യുകേയുണപ്പോയറി.  എനപ്പോൽ  ഈ
പപ്രപ്പോജക്ടുകേള് പലെതുസം പൂര്തശീകേരറിച്ചറിടറില്ല.
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തുകേ  അടെവപ്പോകകേയല്ലപ്പോടത  ഈ  പ്രവൃതറികേളുടടെ  പൂര്തശീകേരണസം  സസംബനറിച്ചട
തുടെര്നടെപടെറികേള് തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് സസ്വശീകേരറിച്ചുകേപ്പോണുനറില്ല. ആയതറിനപ്പോൽ
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  അടെച്ച  തുകേ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  ഫണറിൽ
മൃതനറിപകപമപ്പോയറി  കേറിടെകകേയപ്പോണട.  അടെറിസപ്പോന സമൗകേരന്യങ്ങപളര്ടപടുത്തുകേ,  കുടെറിടവള
പ്രശ്നസം  പരറിഹരറികകേ  തുടെങ്ങറിയ  ലെകന്യങ്ങള്  കകേവരറികപ്പോൻ  സപ്പോധറികപ്പോടത  വരറികേയുസം
ടചെയ്യുന. ഏതപ്പോനുസം ഉദപ്പോഹരണങ്ങള് തപ്പോടഴ പചെര്കന:

കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട

ക്രമ
നമ്പേര്

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനസം

ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട
വര്ഷസം/

ഖണറികേ നമ്പേര്

തുകേ നറിപകപറിച്ച
സപ്പോപനസം

തുകേ

1 ടചെമനപ്പോടെട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
2005-06/3-4 ടകേ.എസട.ഇ.ബറി. 2,40,816

2006-07/3-8 ടകേ.എസട.ഇ.ബറി. 1,13,985

2 പടെന ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട 2006-07/3-2 ടകേ.എസട.ഇ.ബറി. 1,75,413

3 മൂളറിയപ്പോര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട 2005-06/3-11 ടകേ.എസട.ഇ.ബറി. 4,59,790

                                                             ആടകേ 9,90,004

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓ ഡറിറട  വകുപട   ഡയറക്ടറുടടെ  2010-11-ടലെ സമപ്പോഹ ഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡ റിറട ഖണറികേ 2.14)

(പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  നൽകേറിയ  മറുപടെറി  അനുബനസം  IIആയറി
പചെര്കന)

107.  ടകേ.എസട.ഇ.ബറി.,  പകേരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി,  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട
തുടെങ്ങറിയ  സപ്പോപനങ്ങളറിപലെകട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  ടഡപപപ്പോസറിറട
വര്കകേള്കപവണറി  പണമടെയ്ക്കുനതട  അകമൗണറിൽ  സൂകറികപ്പോനടല്ലനസം  വര്കട
പൂര്തശീകേരറിച്ചട  ടകേപ്പോടുകനതറിനപ്പോടണനസം തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് ഇതറിപന്മൽ
യപ്പോടതപ്പോരു  പഫപ്പോപളപ്പോ  അപട  നടെപടെറിയുസം  സസ്വശീകേരറികനമറിടല്ലനസം  ഇതട  ഒരു
അനപ്പോസയപ്പോടണനസം  സമറിതറി  വറിലെയറിരുതറി.  ഏകേപദശസം  7  പകേപ്പോടെറിപയപ്പോളസം  രൂപ
ടചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുള്ളുടവങറിൽ ബപ്പോകറി തുകേ എന്തുടചെയ്തുടവനട സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട ബപ്പോകറി
തുകേ  13-4-2015-ടലെ  ഗവൺടമന്റെട  ഉതരവട  പ്രകേപ്പോരസം  14-75-00-800-96  others  എന
ശശീര്ഷകേതറിൽ തറിരറിച്ചടെച്ചതപ്പോയുസം ടചെലെവഴറിച്ച തുകേയുടടെ യൂടറികലെപസഷൻ  സര്ടറിഫറികറട
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എല്ലപ്പോ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്കസം  അയച്ചുടകേപ്പോടുതറിട്ടുടണനസം ജറില്ല  തറിരറിച്ചുള
കേണകട  കകേവശമുടണനസം  കേണ്ണൂര്  അടനര്ടട  ഡറിസ്ട്രേറിക്ടട  എഞറിനശീയര്  സമറിതറിടയ
അററിയറിച്ചു.  തുടെര്നട  ടചെലെവഴറികപ്പോത  തുകേ  തറിരറിച്ചടെച്ചതട  സസംബനറിച്ച  ഗവൺടമന്റെട
ഉതരവട സമറിതറിയട ലെഭന്യമപ്പോകണടമനട ആവശന്യടപട്ടു.

108.  ഒരു  വറികേസന  പ്രവര്തനസം  നടെതപ്പോൻ  പവണറി  പഞപ്പോയതട  ആപലെപ്പോചെറിച്ചട
എടുത ഒരു തശീരുമപ്പോനതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ ടകേപ്പോടുകന പണസം ടചെലെവഴറികപ്പോടത
മടെകറിടകപ്പോടുകനതട നന്യപ്പോയശീകേരറികതകതടല്ലനട നറിരശീകറിച്ച സമറിതറി ഫണട ടപ്പോൻസ്ഫര്
ടചെയ്തുകേഴറിഞ്ഞെപ്പോൽ  ഗവൺടമന്റെറിടന്റെ  കേണകട  പ്രകേപ്പോരസം  യൂടറികലെസട  ടചെയതപ്പോയപ്പോണട
കേപ്പോണുനടതനസം  എനപ്പോൽ  ആ  പ്രവൃതറി  സസംബനറിച്ച  തുടെര്  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെപതണതറിൽ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  വശീഴ്ചവരുത്തുനതപ്പോയുസം  കേടണതറി.
അടനര്ടറിടന  ഏൽപറിച്ച  വര്കട  നടെകപ്പോടത  പപപ്പോയതട  എന്തുടകേപ്പോടണനട  സമറിതറിയുടടെ
പചെപ്പോദന്യതറിനട അടനര്ടട ഈ വര്കട പലെ കേമ്പേനറികേള്കപ്പോണട നൽകുനടതനസം ആയതറിടലെ
പപപ്പോരപ്പോയ്മയപ്പോവപ്പോടമനസം  അപനസ്വഷറിച്ചട  മറുപടെറി  നൽകേപ്പോടമനസം  ബനടപട  ഉപദന്യപ്പോഗസൻ
മറുപടെറി നൽകേറി.

109. ടചെമനപ്പോടെട, പടെന, മൂളറിയപ്പോര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേടള സസംബനറികന പരഖകേള്
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോധന്യടപടറിട്ടുടണനള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനതറിൽ സമറിതറി പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോകപ്പോൻ നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

110.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് വറിവറിധ പ്രവൃതറികേള്കപ്പോയറി പകേരള സസംസപ്പോന
കവദദ്യുതറി  പബപ്പോര്ഡട,  പകേരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി,  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  തുടെങ്ങറിയ
വകുപട/സപ്പോപനങ്ങടള  പദ്ധതറി  നടെതറിപറിടന്റെ  ചുമതലെപയല്പറികപമ്പേപ്പോള് തുകേ  മുനകൂറപ്പോയറി
നല്കുനണട.   എനപ്പോല്  ഇതരതറില്  മുനകൂര്  നല്കേറിയ  തുകേയുടടെ  കേണകകേള്  കൃതന്യമപ്പോയറി
സൂകറികപ്പോററിടല്ലനസം പ്രസ്തുത തുകേ ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുള നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്തനങ്ങള്കട ആവശന്യമപ്പോയ
തുടെര്നറിരശീകണസം  കൃതന്യമപ്പോയറി  നടെതടപടുനറില്ലപ്പോടയനസം സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  തന്മൂലെസം
മുനകൂര്  അനുവദറിച്ച  തുകേയുടടെ   ഉപപയപ്പോഗവസം  ക്രമടപടുതലുസം  കൃതന്യമപ്പോയറി  നടെകപ്പോടത
വരുനതപ്പോയുസം  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോകന.   ആയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറികേള്കപ്പോയറി  മുനകൂര്  തുകേ
അനുവദറികല്,  അതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിലുള പ്രവൃതറികേളുടടെ  പൂര്തശീകേരണസം,  മുനകൂര് തുകേ
ക്രമടപടുതല്  എനറിവ  കൃതന്യസമയത്തു  നറിര്വഹറികനടണനറപ്പുവരുത്തുനതറിനപ്പോവശന്യമപ്പോയ
നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്കട  നല്കേണടമനസം  ഇതുസസംബനറിച്ചട
സസ്വശീകേരറിച്ച നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറികട ലെഭന്യമപ്പോകണടമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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111.  വറിവറിധ പദ്ധതറി നടെതറിപറിനപ്പോയറി മുനകൂര് തുകേ അനുവദറികപമ്പേപ്പോള് പ്രസ്തുത

തുകേ  ടചെലെവഴറിച്ചതപ്പോയറിടപ്പോണട  സര്കപ്പോര്  കേണകപ്പോകനടതനട  അഭറിപ്രപ്പോയടപട

സമറിതറി  മുനകൂര്  തുകേ  അനുവദറികന  പദ്ധതറികേള്  സമയബനറിതമപ്പോയറി

പൂര്തശീകേരറികനടണനറപ്പുവരുത്തുനതറിനട  ആവശന്യമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശസം  തപദ്ദേശസസ്വയസം  ഭരണ

സപ്പോപനങ്ങള്കട നല്കേണടമനസം നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭന്യമപ്പോകണടമനസം ശറിപപ്പോര്ശ

ടചെയ്യുന.

112.  ടചെമനപ്പോടെട,  പടെന,  മൂളറിയപ്പോര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേടള സസംബനറികന പരഖകേള്

പരറിപശപ്പോധറിച്ചട പബപ്പോധന്യടപടറിട്ടുടണനള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറിടന്റെ മറുപടെറിയുടടെ

അടെറിസപ്പോനതറിൽ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോൻ  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

നറികുതറി പറിരറിടച്ചടുകനതറില് വശീഴ്ച

തനതട  നറികുതറി/നറികുതറി  ഇതര വരുമപ്പോനസം  കദനസംദറിന ടചെലെവകേള്കട  തറികേയപ്പോത

സപ്പോപനങ്ങളറില്  പപപ്പോലുസം  നറികുതറി  പറിരറിവറില്  കുടെറിശറികേ  നറില്കനതപ്പോയറി  കേപ്പോണുന.

യഥപ്പോസമയസം  പറിരറിടച്ചടുകപ്പോത  നറികുതറികേള്  കേപ്പോലെഹരണടപടുടമനറിരറിടക  നറികുതറി

കുടെറിശറികേ തപദ്ദേശ സസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുടടെ സപ്പോമ്പേതറികേ അടെറിതറടയ പ്രതറികൂലെമപ്പോയറി

ബപ്പോധറികന.

1994 -ടലെ പകേരള പഞപ്പോയതട രപ്പോജട നറിയമതറിടലെ  243(3)-ാം വകുപട, 1994-ടലെ

പകേരള  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  നറിയമതറിടലെ  539(2)  എനറിവ  പ്രകേപ്പോരസം  യഥപ്പോസമയസം  നടെപടെറി

എടുകനതറിലുണപ്പോയ  വശീഴ്ചമൂലെസം  പഞപ്പോയതറിനട/മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികട  കേറിപടണതപ്പോയ

ഏടതങറിലുസം നറികുതറിപയപ്പോ മറട സസംഖന്യപയപ്പോ കേപ്പോലെഹരണടപടുകേയുസം നറിയമപ്പോനുസൃതമുളള ഒരു

അപനസ്വഷണതറില് അതട  നഷ്ടടപടതട  ഏടതങറിലുസം   ഉപദന്യപ്പോഗസടന്റെപയപ്പോ/ഉപദന്യപ്പോഗസന

മപ്പോരുടടെപയപ്പോ  വശീഴ്ചമൂലെമപ്പോടണനട  കേപ്പോണുകേയുസം  ടചെയപ്പോല്  അങ്ങടന  പഞപ്പോയതട/

മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികട നഷ്ടടപട തുകേ 12% പലെറിശ സഹറിതസം ആ ഉപദന്യപ്പോഗസനറില് നറിപനപ്പോ

ഉപദന്യപ്പോഗസനമപ്പോരറില് നറിപനപ്പോ ഈടെപ്പോപകണതപ്പോണട.  എനപ്പോല് പ്രസ്തുത വകുപ്പുപ്രകേപ്പോരമുളള

നടെപടെറിക്രമങ്ങള് തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിടലെപ്പോനസം സസ്വശീകേരറികനറില്ല.



38

നറികുതറി കുടെറിശറികേയട  ഉദപ്പോഹരണസം തപ്പോടഴ പചെര്കന:

ജറില്ല സപ്പോപനസം വര്ഷസം കുടെറിശറികേ

കേപ്പോസറപഗപ്പോഡട കേപ്പോസറപഗപ്പോഡട
നഗരസഭ

2009-2010 74, 43, 066

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2011-12-ടലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട

ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പേര് 2.3)

പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബനസം  II  ആയറി

പചെര്കന.

113.  വസ്തുനറികുതറി,  ടതപ്പോഴറില് നറികുതറി,  വപ്പോടെകേ,  കലെസനസട ഫശീ തുടെങ്ങറി വറിവറിധയറിനതറില്

2009-10  സപ്പോമ്പേതറികേ  വര്ഷതറില്  ഏകേപദശസം  74  ലെകപതപ്പോളസം  രൂപ  കുടെറിശറികേ

വനറിരറികകേയപ്പോടണനസം  പ്രസ്തുത  തുകേ  പറിരറിടച്ചടുകപ്പോതടതന്തെപ്പോടണനസം  സമറിതറി

ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട തനതട ഫണട ടകേപ്പോടുപകണതപ്പോയ വറിഹറിതസം പപപ്പോലുസം ടകേപ്പോടുകപ്പോന ഫണറില്ല

എടനഴുതറിയപ്പോണട  മറിക  ഫയലുകേളുസം  വരുനടതനസം  പറി.എസം.എ.കവ.-  യട  ടഷയര്

20 ശതമപ്പോനമപ്പോടണങറിലുസം ഫണറില്ല എനട പറഞ്ഞെതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില് 15 ശതമപ്പോനസം

ടകേപ്പോടുകകേയുസം ടചെയ്ടതനസം ധനകേപ്പോരന്യ വകുപട അഡശീഷണല് ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കേറി.

114. കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട ജറില്ലയുടടെ മപ്പോത്രസം കേപ്പോരന്യമല്ല പകേരളതറിടലെ എല്ലപ്പോ ജറില്ലകേളറിടലെയുസം

പ ഞപ്പോയത്തുകേളുടടെയുസം  സറിതറി   ഇതുതടനയപ്പോണട  എനട  നറിരശീകറിച്ച സമറിതറി  ധനകേപ്പോരന്യ

വകുപട  ടചെയ്യുനതട  പപപ്പോടലെ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപ്പുസം  ഇതട  സസംബനറിച്ച  കേര്ശന

നറിലെപപ്പോടെട സസ്വശീകേരറിച്ചട  ടപപ്പോതു നറിര്പദ്ദേശസം ടകേപ്പോടുകണടമനസം പ്രപ്പോപദശറികേമപ്പോയറി പയപ്പോഗങ്ങള്

സസംഘടെറിപറിച്ചട ഓപരപ്പോ ജറില്ലയറിടലെയുസം ഉപദന്യപ്പോഗസടര വറിളറിച്ചുകൂടറി ഓപരപ്പോ പ ഞപ്പോയതറിനുസം

എത്ര കുടെറിശറികേയുണട എനട പരറിപശപ്പോധറിച്ചട അതട സമയബനറിതമപ്പോയറി പറിരറിടച്ചടുകപ്പോനുളള

തശീരുമപ്പോനടമടുകകേയുസം അതട  ററിവക്യൂ  ടചെയ്യുനതറിനുളള നടെപടെറി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട

സസ്വശീകേരറികണടമനസം  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.   ഇതു  സസംബനറിച്ച  നറിര്പദ്ദേശസം  എല്ലപ്പോ

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്കസം  നല്കേപ്പോടമനട  ബനടപട  ഉപദന്യപ്പോഗസന

സമറിതറികട ഉറപ്പുനല്കേറി.



39

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

115.  വറിവറിധ  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളുമപ്പോയറി  ബനടപടട  സമറിതറി  നടെതറിയറിട്ടുള
ടതളറിടവടുപ്പുകേളറില്  ഫണറിടന്റെ  അപരന്യപ്പോപതമൂലെസം  വറികേസന  പ്രവര്തനങ്ങളുസം  കദനസംദറിന
ടചെലെവകേളുസം  നടെത്തുനതറിനട  ബുദ്ധറിമുട്ടുനതപ്പോയറി  പലെ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുസം
പരപ്പോതറിടപടറിരുന.  എനപ്പോല്  തനതു  വരുമപ്പോനമപ്പോര്ഗ്ഗമപ്പോയ  നറികുതറി  പറിരറിവറില്
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് ഗുരുതരമപ്പോയ വശീഴ്ചവരുത്തുനതപ്പോയറി ഓഡറിറട ഖണറികേകേളുടടെ
പരറിപശപ്പോധനയറില്  സമറിതറികട  പബപ്പോധന്യടപടറിരുന.  നറികുതറി  തുകേ  യഥപ്പോസമയസം
പറിരറിടച്ചടുതറിടല്ലങറില് കേപ്പോലെഹരണടപടുടമനറിരറിടക  നറികുതറി  പറിരറിവറിടലെ
ടകേടുകേപ്പോരന്യസത  അനുവദനശീയമല്ല.   1994-ടലെ പകേരള പഞപ്പോയതട  രപ്പോജട  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി
നറിയമതറിടലെ യഥപ്പോക്രമസം  243(3),  539(2)  എനശീ വകുപ്പുകേള് പ്രകേപ്പോരസം നറികുതറി പറിരറിവറിടലെ
വശീഴ്ച  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  നടെപടെറിടയടുതതപ്പോയുസം  കേപ്പോണുനറില്ല.   ആയതറിനപ്പോല്  സസംസപ്പോനടത
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  നറികുതറി  കുടെറിശറികേ  അടെറിയന്തെരമപ്പോയറി
പറിരറിടച്ചടുകനതറിനട  ആവശന്യമപ്പോയ  നടെപടെറികേള്  സസ്വശീകേരറികണടമനസം ഓപരപ്പോ
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനതറിനുസം  ഓപരപ്പോ  സപ്പോമ്പേതറികേ  വര്ഷവസം  വറിവറിധ
നറികുതറിയറിനതറില്  ലെഭറിപകണ  തുകേ  സസംബനറിച്ചട  പടറികേ  സര്കപ്പോര്  തലെതറില്
തയ്യപ്പോറപ്പോകറി സൂകറികണടമനസം ഇതറിനപ്പോയറി സര്കപ്പോര് തലെതറില് തടന ഒരു നറിരശീകണ
സസംവറിധപ്പോനസം  ഏര്ടപടുതണടമനസം കൃതന്യമപ്പോയ  ഇടെപവളകേളറില്  നറികുതറിപറിരറിവട
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  വശീഴ്ച വരുത്തുനവര്ടകതറിടര നടെപടെറി സസ്വശീകേരറികനതറിനുസം നറിര്പദ്ദേശസം
നല്കേണടമനസം  ഇതു  സസംബനറിച്ചട  സസ്വശീകേരറിച്ച  നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  പുപരപ്പോഗതറി
വറിലെയറിരുതറിടകപ്പോണ്ടുള തുടെര്നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം സമറിതറികട ലെഭന്യമപ്പോകണടമനസം ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

ഗുണപഭപ്പോക്തൃ ലെറിസ്റ്റെറില് ഉള്ടപടെപ്പോതവര്കസം ആനുകൂലെന്യസം

1994-ടലെ  പകേരള  പഞപ്പോയതട  രപ്പോജട  ആക്ടട  3  എ(9)  പ്രകേപ്പോരസം  പഞപ്പോയതട
സപ്പോപനങ്ങളറില് ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകടള തറിരടഞ്ഞെടുകനതറിനുളള അധറികേപ്പോരസം ഗപ്പോമസഭകേള്കസം,
നഗരസഭകേളറില്  1994-ടലെ  പകേരള  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  ആക്ടട  45  (സറി)  പ്രകേപ്പോരസം  വപ്പോര്ഡട
സഭ/വപ്പോര്ഡട  കേമറിററികേള്കസം   ആയറിരറികസം.   വറിപവചെനപരമപ്പോയ  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ
ടതരടഞ്ഞെടുപട ഭരണഘടെനയുടടെ  14-ാം ആര്ടറികറിളറിടന്റെ കൂടെറി ലെസംഘനമപ്പോണട.  

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകടള  ടതരടഞ്ഞെടുകനതറിനുളള  വറിശദമപ്പോയ  മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖ  2-10-1997-ടലെ
ജറി.ഒ.(പറി)  220/97/തസസ്വഭവ,  2-9-1998-ടലെ  ജറി.ഒ.(പറി)  181/98/എല്.എ.ഡറി.  എനറിവ
പ്രകേപ്പോരസം സര്കപ്പോര് പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.
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ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകടള ടതരടഞ്ഞെടുകനതറിനുളള നടെപടെറിക്രമങ്ങള്

അര്ഹത,  മുനഗണനപ്പോ  മപ്പോനദണങ്ങള്  എനറിവ  നറിശ്ചയറിച്ചട  വന്യപ്പോപകേമപ്പോയറി
പ്രചെപ്പോരണസം  നടെതണസം.   ലെളറിതമപ്പോയ  ഭപ്പോഷയറില്  തയ്യപ്പോറപ്പോകന  അപപകപ്പോ  പഫപ്പോറതറില്
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകടള  ടതരടഞ്ഞെടുകനതറിനുളള  മപ്പോനദണങ്ങടളകററിച്ചട അവശന്യ  വറിവരങ്ങള്
പരഖടപടുതണസം.   ലെഭറിച്ച  അപപകകേള്  പരറിപശപ്പോധന  നടെതറി  ഗപ്പോമസഭ/വപ്പോര്ഡട  കേമറിററിയറില്
ടവച്ചട പയപ്പോഗന്യതപ്പോ മപ്പോനദണങ്ങള്കസം മുനഗണനപ്പോ മപ്പോനദണങ്ങള്കസം വറിപധയമപ്പോയറി മുനഗണനപ്പോ
ലെറിസ്റ്റെട  തയ്യപ്പോറപ്പോകണസം.  ഓപരപ്പോ വപ്പോര്ഡറിപലെയുസം മുനഗണനപ്പോ ലെറിസ്റ്റെറിടന അടെറിസപ്പോനമപ്പോകറി
തപദ്ദേശ സപ്പോപനതലെതറില് ഒരു ഗുണപഭപ്പോക്തൃ ലെറിസ്റ്റെട  തയ്യപ്പോറപ്പോകണസം.  ഇപ്രകേപ്പോരസം ലെഭറികന കേരടെട
ലെറിസ്റ്റെറില് ആപകപസം/പരപ്പോതറി ലെഭറികകേയപ്പോടണങറിലുസം അപനസ്വഷണസം നടെതണസം.  അന്തെറിമലെറിസ്റ്റെറിനട
ഗപ്പോമസഭ/വപ്പോര്ഡട  കേമറിററിയുടടെ അസംഗശീകേപ്പോരസം ഉണപ്പോയറിരറികണസം.  ഈ അന്തെറിമ ലെറിസ്റ്റെറില്  മപ്പോറസം
വരുതപ്പോന തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനതറിനട  അധറികേപ്പോരമറില്ല.   നടെപടെറിക്രമങ്ങള് പപ്പോലെറികപ്പോടത
യുളള ഗുണപഭപ്പോക്തൃ ടതരടഞ്ഞെടുപറിനട, ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയവര്ടകതറിടര നടെപടെറി എടുപകണതുമപ്പോണട.

അപപ്പോകേങ്ങള്

എനപ്പോല്  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകടള  ടതരടഞ്ഞെടുകനതറിലുസം  ആനുകൂലെന്യസം  നല്കുനതറിലുസം
പലെപപപ്പോഴുസം സര്കപ്പോര് നറിയമങ്ങളുസം,  ഉതരവകേളുസം പപ്പോലെറികടപടുനറില്ല.  ഗപ്പോമസഭ/വപ്പോര്ഡട
കേമറിററി  അസംഗശീകേരറിച്ച  ലെറിസ്റ്റെറില്  പഭദഗതറി  വരുത്തുവപ്പോപനപ്പോ  ലെറിസ്റ്റെറില്  പപരറില്ലപ്പോതവര്കട
ആനുകൂലെന്യസം  നല്കുവപ്പോപനപ്പോ  പപ്പോടെറില്ല  എനറിരറിടക   ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  ലെറിസ്റ്റെറില്   പപപ്പോലുസം
പപരറില്ലപ്പോതവര്കട  ആനുകൂലെന്യസം  നല്കുനതപ്പോയറി  ഓഡറിററിടന്റെ  ശദ്ധയറില്ടപടറിട്ടുണട.
ഉദപ്പോഹരണസം തപ്പോടഴ പചെര്കന:

സപ്പോപനസം ഓഡറിറട
വര്ഷസം

ഖണറികേ
നമ്പേര്

തുകേ അപപ്പോകേസം/ അഭറിപ്രപ്പോയസം

പുല്ലൂര്-ടപരറിയ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

2009-10 3(3) 22,500/- ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  ലെറിസ്റ്റെറില്
ഉള്ടപടെപ്പോതവര്കട  ആനുകൂലെന്യസം
നല്കേറി.

കേപ്പോസര്പഗപ്പോ ഡട ജറില്ല

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2011-12-ടലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട  ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പേര് 2.4) 

പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചെര്കന.
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116.ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് പരപ്പോമര്ശവറിപധയനപ്പോയ വന്യകറികട
പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട  അവസപ്പോനഗഡു  ടകേപ്പോടുതറിടറില്ല  എനസം  75,000/-
രൂപയുണപ്പോയറിരുനതറില്  52,500  രൂപ  മപ്പോത്രമപ്പോണട   ടകേപ്പോടുതറിട്ടുളളടതനസം  ബനടപട
ഉപദന്യപ്പോഗസന സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചതറിടന തുടെര്നട ബപ്പോകറി തുകേ ററിലെശീസട ടചെയ്യുനതറിനട
തടെസമുപണപ്പോടയനട  സമറിതറി  ആരപ്പോയുകേയുസം  ററിലെശീസട  ടചെയ്തു ടകേപ്പോടുകപ്പോസം  എന ഉറപറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോനുസം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചപതപ്പോടടെപ്പോപസം  അവസപ്പോനഗഡ സ്തു  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിനട  നല്കുവപ്പോനുസം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

117. പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

മുനറിസറിപല്  കേണറിജന്റെട ടപനഷന ഫണട  -  രൂപശീകേരണസം  -  സര്കപ്പോര് നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
പപ്പോലെറികടപടുനറില്ല

മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികേളറിപലെയുസം,  പകേപ്പോര്പപറഷനുകേളറിപലെയുസം  കേണറിജന്റെട  ജശീവനകപ്പോരുടടെ
ററിടയര്ടമന്റെട/മരണ  ആനുകൂലെന്യങ്ങള്  കേപ്പോലെവറിളസംബമറില്ലപ്പോടത  നല്കുകേ  എന
ഉപദ്ദേശന്യപതപ്പോടടെയപ്പോണട  കേണറിജന്റെട  ടപനഷന  ഫണട  വറിഭപ്പോവനസം  ടചെയറിട്ടുളളതട.
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപറിടന്റെ  3-5-1997-ടലെ ജറി.ഒ.(പറി)  96/97-ാം നമ്പേര്  പ്രകേപ്പോരസം  1997-ടലെ
പകേരള മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി കേണറിജന്റെട എസംപപപ്പോയശീസട ടഡതട കേസം ററിടയര്ടമന്റെട  ടബനറിഫറിറട
ചെടങ്ങള്  പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.   പ്രസ്തുത  ചെടങ്ങളറിടലെ  ചെടസം  7(1)  പ്രകേപ്പോരസം   എല്ലപ്പോ
നഗരസഭകേളുസം അതതട ടഷററികേളറില്  പകേരള മുനറിസറിപല് കേണറിജന്റെട ടപനഷന  ഫണട
എന  പപരറില്   ഒരു  എസട.ബറി.  അകമൗണട  തുടെങ്ങണടമനട  നറിഷ്കര്ഷറികന.   ഒപരപ്പോ
മപ്പോസവസം ജശീവനകപ്പോരടന്റെ  ശമ്പേള ബറില് പപ്പോസപ്പോകനപതപ്പോടടെപ്പോപസം മുനറിസറിപല് കേണറിജന്റെട
ടപനഷന ചെടസം 7(2)  പ്രകേപ്പോരസം  ഓപരപ്പോ ജശീവനകപ്പോരടന്റെയുസം ടമപ്പോതസം ശമ്പേളതറിടന്റെ 15%
വരുന  തുകേ  മുനറിസറിപല്  ഫണറില്നറിനട  പറിനവലെറിച്ചട  ടപനഷന  ഫണറില്
നറിപകപറിപകണതപ്പോണട.

മറിക  നഗരസഭകേളറിലുസം  ചെടങ്ങള്  അനുശപ്പോസറികസം  പ്രകേപ്പോരമുളള  യപ്പോടതപ്പോരു
പ്രവര്തനങ്ങളുസം  നടെത്തുനറില്ലപ്പോടയനട  പരഖകേള്   പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില്  വന്യകമപ്പോകന.
ടപനഷന  കേപ്പോരന്യങ്ങള്കപ്പോയറി  ടഷററിയറില്  എസട.ബറി.  അകമൗണ്ടുകേള്  ആരസംഭറികപ്പോടത
തനതു  ഫണറില്നറിനട  ടപനഷന  വറിതരണസം  നടെത്തുനണട.   ടപനഷന  അകമൗണട
ആരസംഭറിച്ചറിടട  നറിയമസം  അനുശപ്പോസറികസം  പ്രകേപ്പോരസം  ടപനഷന  അസംശദപ്പോനസം  ഒടുകപ്പോടത
മറ്റുകേപ്പോരന്യങ്ങള്കപ്പോയറി  അകമൗണട  ഉപപയപ്പോഗറികനതപ്പോയുസം  ഓഡറിററിടന്റെ  ശദ്ധയറില്ടപടറിട്ടുണട.
ഓഡറിററില് ലെഭന്യമപ്പോയ വറിവരങ്ങള് ചുവടടെ പചെര്കന:

231/2021.
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ക്രമ
നമ്പേര്

സപ്പോപനസം അപപ്പോകേങ്ങള്

13 കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട നഗരസഭ നപ്പോളറിതുവടര കേണറിജന്റെട ജശീവനകപ്പോരുടടെ ടപനഷന
ഫണട ആരസംഭറിച്ചറിടറില്ല.

നറിയമസം  അനുശപ്പോസറികസം  പ്രകേപ്പോരസം  കേണറിജന്റെട  ജശീവനകപ്പോരുടടെ  ശമ്പേളസം
നല്കുനതറിപനപ്പോടടെപ്പോപസംതടന  ടപനഷന  അസംശദപ്പോനസം  കൂടെറി  പറിനവലെറിച്ചട   ടപനഷന
അകമൗണറിപലെകട  ഒടുകവരുതപ്പോതതട,  ടപനഷന  ഫണട  എന  ആശയടത
അപ്രസകമപ്പോകന.  അതപ്പോതുമപ്പോസടത  ടപനഷന  അസംശദപ്പോനസം  ടപനഷന
അകമൗണറിലെടെയ്ക്കുകേയുസം  മറിച്ച  ഫണട  കൂടുതല്  പലെറിശ  ലെഭറികന  സറിര  നറിപകപസം
നടെത്തുകേപയപ്പോ  ടചെയ്യുനതട,  കേണറിജന്റെട  ജശീവനകപ്പോരുടടെ  ടപനഷനപ്പോനുകൂലെന്യങ്ങള്   മുടെകസം
കൂടെപ്പോടത നല്കുനതറിനട സഹപ്പോയകേമപ്പോകുസം.  മപ്പോത്രവമല്ല പലെപപപ്പോഴുസം ടപനഷനപ്പോനുകൂലെന്യങ്ങള്
നല്കുനതറിനട  ടപനഷന  ഫണട  തറികേയപ്പോടത  വരുന  സപ്പോഹചെരന്യടമപ്പോഴറിവപ്പോകനതറിനുസം
കൂടുതല്  പലെറിശ  ലെഭറികന  ററി.എസട.ബറി.  അകമൗണറില്  ടപനഷന  അസംശദപ്പോനസം
നറിപകപറിപകണതപ്പോവശന്യമപ്പോണട.

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ 2011-12 -  ടലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പേര് 2.9)

പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചെര്കന.

118.  ഇകപ്പോരന്യതറില് ഗവണ്ടമന്റെറിടന്റെ അഭറിപ്രപ്പോയടമടന്തെനട  സമറിതറി  പചെപ്പോദറിച്ചതറിനട
കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  നഗരസഭ  അകമൗണട  ആരസംഭറികനതറിനട  കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ജറില്ലപ്പോ
ടഷററിയുമപ്പോയറി ബനടപടട ശമസം നടെതറിയറിട്ടുണട എനപ്പോണട പറയുനടതനസം കേണ്കേറനസട
ടകേപ്പോടുകപ്പോന  ധനകേപ്പോരന്യ  വകുപറിനു  മപ്പോത്രപമ  സപ്പോധറികകേയുളളുടവനസം  അതറിനട  ററികേസ്വസ്റ്റെട
ടചെയ്യണടമനസം ധനകേപ്പോരന്യ വകുപട അഡശീഷണല് ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കുകേയുസം അതറിടന്റെ
നടെപടെറിക്രമസം അനുസരറിച്ചട കേപ്പോരന്യങ്ങള് ടചെയ്യണടമനട നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിപയപ്പോടെട സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറികകേയുസം ടചെയ്തു.

നറിഗമനങ്ങള് /ശറിപപ്പോര്ശകേള്

119.  കേപ്പോസര്പഗപ്പോ ഡട  നഗരസഭയറില്  കേണറിജന്റെട  ജശീവനകപ്പോരുടടെ  ടപനഷന
ടചെലെവകേള്കപ്പോയറി  ടഷററിയറില്  അകമൗണട  ആരസംഭറികനതറിനുളള  ശമസം
തുടെങ്ങറിയറിട്ടുളളതപ്പോയറി അററിയറിച്ചറിട്ടുളളതറിനപ്പോല് അതറിനട ആവശന്യമപ്പോയ അനുമതറി  ധനകേപ്പോരന്യ
വകുപറില്  നറിനസം  ആവശന്യടപടുനതറിനുസം,  നടെപടെറിക്രമസം  അനുസരറിച്ചട  ആയതറിനുള
തുടെര്  നടെപടെറികേള്  കകേടകപ്പോളളുനതറിനുസം  അടെറിയന്തെര  നടെപടെറി  സസ്വശീകേരറികവപ്പോന
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 
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ഓഡറിറട ഖണറികേ

തുകേ ലെഭറിച്ചറിട്ടുസം ഖരമപ്പോലെറിനന്യ സസംസരണ യൂണറിറട യപ്പോഥപ്പോര്തന്യമപ്പോയറില്ല

(കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട നഗരസഭ  ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട വര്ഷസം 2009-2010 ഖണറികേ 3-7)

♦  കസറട കറിയറനസട സര്ടറിഫറികറട ലെഭന്യമപ്പോകപ്പോടത  പദ്ധതറി  നറിര്വഹണതറിനപ്പോയറി

      41.26 ലെകസം രൂപ ബപ്പോങറില് നറിപകപറിച്ചു.

  ♦ ഖരമപ്പോലെറിനന്യ സസംസരണ യൂണറിറട നറിര്മപ്പോണതറിടന്റെ പ്രപ്പോരസംഭ നടെപടെറികേള് പപപ്പോലുസം 

     ആരസംഭറിച്ചറിടറില്ല.

മപ്പോലെറിനന്യ നറിര്മപ്പോര്ജ്ജനതറിനപ്പോയറി ഒരു ഖരമപ്പോലെറിനന്യ സസംസരണയൂണറിറട
നറിര്മറികവപ്പോന പദ്ധതറി രൂപശീകേരറികകേയുസം മധൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ ടകേപ്പോല്ലങപ്പോനയറിടലെ

4.56 ഏകര് സലെതട പ്രസസ്തുത യൂണറിറട സപ്പോപറികവപ്പോന തശീരുമപ്പോനറികകേയുസം ടചെയ്തു.
ശുചെറിതസ്വമറിഷന എകറികേക്യൂടശീവട ഡയറക്ടറുടടെ 18-03-2009-ടലെ SM 57/C/2009-ാം നമ്പേര്

കേതട പ്രകേപ്പോരസം പദ്ധതറിയട സപ്പോപങതറികേപ്പോനുമതറി ലെഭറിച്ചറിരുന.

പദ്ധതറിയുടടെ ധനകേപ്പോരന്യ വറിശകേലെനസം ചുവടടെ പചെര്കസം പ്രകേപ്പോരമപ്പോണട:

ക്രമ
നമ്പേര്

ഇനസം തുകേ (രൂപ)

1 മപ്പോലെറിനന്യ പശഖരണസം 12,00,000

2 മപ്പോലെറിനന്യസം നശീകസം ടചെയ്യുനതറിനുളള വപ്പോഹനക്കൂലെറി 32,60,000

3 മപ്പോലെറിനന്യസസംസരണസം 24,67,000

4 ബപയപ്പോഗന്യപ്പോസട പപ്പോന്റെട 17,00,000

5 അനുബന ടചെലെവകേള് 86,85,000

ആടകേ 1,73,12,000

ശുചെറിതസ്വമറിഷന എകറികേക്യൂടശീവട ഡയറക്ടറുടടെ 25-3-2009-ടലെ 66/SM/C/09-ാം നമ്പേര്
ഉതരവട  പ്രകേപ്പോരസം പദ്ധതറി നറിര്വഹണതറിനപ്പോയറി  41.26  ലെകസം രൂപ അനുവദറികകേയുസം
ഈ തുകേ  6-5-2009-ല് കേപ്പോനറബപ്പോങറില് നറിപകപറികകേയുസം ടചെയ്തു  (അകമൗണട നമ്പേര്  :
0711101668403)  ബപ്പോകറി തുകേ പപ്പോന ഫണറില്നറിനസം തനതട ഫണറില്നറിനസം വകേയറിരു
പതണറിയറിരുന.
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നഗരസഭ ടസക്രടററിയുസം ശുചെറിതസ്വമറിഷനുസം തമറിലുളള കേരപ്പോര് പ്രകേപ്പോരസം പദ്ധതറി ഉടെനടെറി
നടെപപ്പോപകണതപ്പോയറിരുന.  എനപ്പോല് പപ്പോസട ബുകട പരറിപശപ്പോധനയറില് 2009-2010 സപ്പോമ്പേതറികേ
വര്ഷസം ഈ അകമൗണറില്നറിനസം  ടചെലെവകേടളപ്പോനസം നടെനറിടറിടല്ലനട വന്യകമപ്പോയറി. പ്രസ്തുത
അകമൗണറില് തനവര്ഷസം പലെറിശ ഇനതറില്  1,33,642  രൂപ  (3.5%  നറിരകറില്)  വരവട
വനറിട്ടുണട.  2010-2011 സപ്പോമ്പേതറികേ വര്ഷസം ഒരു ടെറിപര് പലെപ്പോററി,  ഡബ്ബര് ടപയ്സര്, മൂനട
കേടണയ് നറുകേള് എനറിവ വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി ഈ അകമൗണറില്നറിനസം  27,39,302  രൂപ
ടചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുണട.   പപ്പോസ്ബുകട  പ്രകേപ്പോരസം  29-9-2010-ടലെ  നശീകറിയറിരറിപട  15,69,860  രൂപയപ്പോണട.
അതറിനുപശഷസം ഈ അകമൗണറില് നറിനസം പണമറിടെപപ്പോടുകേടളപ്പോനസം നടെനറിടറില്ല.

ഖരമപ്പോലെറിനന്യ  സസംസരണ  യൂണറിറട  നറിര്മപ്പോണതറിടന്റെ  പ്രപ്പോരസംഭ  നടെപടെറികേള്പപപ്പോലുസം
നപ്പോളറിതുവടരയുസം ആരസംഭറിച്ചറിടറില്ല.  സലെവപ്പോസറികേളുടടെ എതറിര്പട, മധൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ
കസറട  കറിയറനസട  സര്ടറിഫറികറട  ലെഭന്യമപ്പോകേപ്പോതതട  എനറിവയപ്പോണട  പദ്ധതറി
ആരസംഭറികനതറിനട തടെസമപ്പോയറി നറില്കന ഘടെകേങ്ങള്.

ഖണറികേ സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോര്ടറിപലെയട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന വറിവരസം ടഡപക്യൂടറി ഡയറക്ടര്
8-6-2012-ടലെ  എല്.എഫട.ടകേ.എസം.(2)/144/12-ാം  നമ്പേര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരസം  നഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററിടയ അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

നഗരസഭയുടടെ  14-6-2012-ടലെ മറുപടെറിയറിലുസം കസറട കറിയറനസട  സര്ടറിഫറികറട  ലെഭന്യമപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല്
ഈ പദ്ധതറി നപ്പോളറിതുവടരയുസം ആരസംഭറികപ്പോന സപ്പോധറിച്ചറിടറില്ല എനട വന്യകമപ്പോകറിയറിട്ടുണട.

(പകേരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2011-12-ടലെ  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പേര്.4.25)

പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട നല്കേറിയ മറുപടെറി അനുബനസം II ആയറി പചെര്കന.

120. മലെറിനശീകേരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ അനുമതറി,  ടടസറട കറിയറനസട സര്ടറിഫറികറട എനറിവ
ലെഭറികപ്പോടതയപ്പോണട  ഇമൗ  പദ്ധതറി  നറിര്വഹണതറിനട  ബപ്പോങറില്  തുകേ  നറിപകപറികകേയുസം  ഉപകേരണങ്ങള്
വപ്പോങ്ങുകേയുസം  ടചെയടതനസം  ഇപപപ്പോള്  അത്രയുസം  തുകേ  നഷ്ടമപ്പോകുകേയുസം  ടചെയ്തു  എനസം  നറിരശീകറിച്ച  സമറിതറി
പ്രപ്പോപദശറികേമപ്പോയറി  ടചെപയ്യണ  കേപ്പോരന്യങ്ങള്  ടചെയ്യപ്പോടത  വനതുടകേപ്പോണപ്പോണട  ഇങ്ങടന  സസംഭവറിച്ചടതനസം
അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു. പ്രസ്തുത പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി ബനടപടട  വപ്പോങ്ങറിയ സപ്പോധനങ്ങള് മപ്പോലെറിനന്യ സസംസരണതറിനപ്പോയറി
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുവരുനടണനസം  പഞപ്പോയത്തുസം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയുസം  പയപ്പോജറിച്ചുടകേപ്പോണട  പ്രസ്തുത  പപ്പോന്റെട
പൂര്തശീകേരറികനതറിനട  ഉപദ്ദേശറികനതപ്പോയുസം നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി അററിയറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

121.  കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  നഗരസഭ  മധൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  സപ്പോപറികവപ്പോന  ഉപദ്ദേശറികന
ഖരമപ്പോലെറിനന്യ സസംസരണ യൂണറിററിനട കസറട കറിയറനസട സര്ടറിഫറികറട നല്കുവപ്പോന ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
വറിസമതറിച്ചതപ്പോണട  സസംസരണ  യൂണറിറട  രൂപശീകേരറികനതറിനുള  പ്രധപ്പോന  തടെസടമനട  സമറിതറി
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മനസറിലെപ്പോകന.  കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  നഗരസഭയുസം  മധൂര്  പഞപ്പോയത്തുസം  പയപ്പോജറിച്ചുടകേപ്പോണട  പ്രസ്തുത
ഖരമപ്പോലെറിനന്യ  സസംസരണ  യൂണറിറട  പൂര്തശീകേരറികപ്പോന  ഉപദ്ദേശറികനതപ്പോയറി  ടതളറിടവടുപട  പയപ്പോഗതറില്
നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചറിരുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഖരമപ്പോലെറിനന്യ  സസംസരണ യൂണറിറട
സപ്പോപറികനതട  സസംബനറിച്ചട  നറിലെനറില്കന  തര്കസം  പരറിഹരറിച്ചട  രണട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളുപടെയുസം  സസംയുക  സസംരസംഭടമന  നറിലെയട  പ്രസസ്തുത  പദ്ധതറി  യപ്പോഥപ്പോര്തന്യമപ്പോകനതറിനട
അടെറിയന്തെര നടെപടെറി സസ്വശീകേരറികവപ്പോന സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട ജറില്ലപ്പോ പഞപ്പോയതട

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട  വര്ഷസം   2009-10   ഓഡറിറട ഖണറികേ    3.1

ജറില്ലപ്പോ ആശുപത്രറിയറിടലെ മലെറിനജലെ സസംസരണ പപ്പോന്റെട പ്രവൃതറി പപ്പോതറിവഴറിയറില് ഉപപകറിച്ചു  -4.65 
ലെകസം രൂപയുടടെ പപ്പോഴട ടചെലെവ ട

കേപ്പോഞ്ഞെങ്ങപ്പോടെട  പ്രവര്തറികന  ജറില്ലപ്പോ  അപലെപ്പോപതറി  ആശുപത്രറിയറില്  മലെറിനജലെ  സസംസരണ  പപ്പോന്റെട
സപ്പോപറികന പദ്ധതറിയറില് 2007-08, 2009-10 വര്ഷങ്ങളറിലെപ്പോയറി ആടകേ 4.65 ലെകസം രൂപ ടചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുസം
പ്രവൃതറി പപ്പോതറിവഴറിയറില് ഉപപകറിച്ചു.

ഇമൗ പ്രവൃതറികപ്പോയറി തയ്യപ്പോറപ്പോകറിയ  13,20,000  രൂപയുടടെ എസ്റ്റെറിപമററിടന്റെ സപ്പോപങതറികേപ്പോനുമതറിയറില്,
പ്രവൃതറി ആരസംഭറികനതറിനുമുമ്പേട മലെറിനശീകേരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ അനുമതറി വപ്പോങ്ങറിയറിരറികണടമനട
വന്യവസ ടചെയറിരുന.  എനപ്പോല് അനുമതറി ലെഭന്യമപ്പോകനതറിനട  മുമ്പേട  തടന നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറി ആരസംഭറിച്ചു.
ഗശീന  എര്തട  എനവപയപ്പോണ്ടമന്റെല്  സര്വശീസസട,  പയ്യന്നൂര്  എന  സപ്പോപനടത  കേണ്സള്ടന്റെപ്പോയറി
നറിയമറിച്ചുടകേപ്പോണട  സമര്പറിച്ച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലെറിനട വന്യവസകേള്കട വറിപധയമപ്പോയ അനുമതറിയപ്പോണട മലെറിനശീകേരണ
നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട നല്കേറിയതട (കേതട നമ്പേര് പറി.സറി.ബറി./എച്ചട.ഒ/ഇ.ഇ1/ ടകേ.എസട.ജറി.ഡറി/1926/02/07
തശീയതറി 29-2-2008)  മലെറിനശീകേരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ അനുമതറികട അപപകറികനതറിനട 7 മപ്പോസസം
മുമ്പു  തടന  23-2-2007-ല് കേരപ്പോറുകേപ്പോരനട  സലെസം ടടകേമപ്പോററി.  ഇമൗ ഘടതറിലെപ്പോണട നറിലെവറില് കേരപ്പോറുകേപ്പോരന
നറിര്മറിച്ച  ഘടെകേങ്ങള്  ഉള്ടപടുതറിടകപ്പോണ്ടുസം  മലെറിനശീകേരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  വന്യവസകേള്
പപ്പോലെറിച്ചുസം പദ്ധതറി മുപനപ്പോടട ടകേപ്പോണ്ടുപപപ്പോകേപ്പോന സപ്പോധന്യമല്ല എനട തറിരറിച്ചററിഞ്ഞെതട.

പ്രവൃതറി ഉപപകറികപ്പോന  8-1-2009-ടലെ  02(3)/09-ാം നമ്പേര് പ്രപമയസം പ്രകേപ്പോരസം ജറില്ലപ്പോ പഞപ്പോയതട
ഒമൗപചെപ്പോരറികേമപ്പോയറി  തശീരുമപ്പോനറിച്ചു.  പദശശീയ  ഗപ്പോമശീണ  ആപരപ്പോഗന്യ  ദമൗതന്യതറിടന്റെ  ഫണ്ടുപപയപ്പോഗറിച്ചട  പപ്പോന്റെട
നറിര്മറികവപ്പോന  തശീരുമപ്പോനറിച്ചതറിനപ്പോലെപ്പോണട  നറിലെവറിടലെ  പ്രവൃതറി  ഉപപകറികനടതനട  പ്രപമയതറില്
പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിരുന.  എനപ്പോല്  നപ്പോളറിതുവടര  ഇമൗ  പപ്പോന്റുസം  പ്രപ്പോവര്തറികേമപ്പോകറിയറിടറില്ല.  4.65  ലെകസം  രൂപ
ടചെലെവറില് ജറില്ലപ്പോ അപലെപ്പോപതറി ആശുപത്രറി പരറിസരതട നറിര്മറിച്ചറിട്ടുള ആസറികേള്  ഉപപയപ്പോഗപ്രദമല്ലപ്പോത
നറിര്മറിതറികേളപ്പോയറി തുടെരുകേയപ്പോണട. ഓഡറിറട അപനസ്വഷണതറിനട  (നമ്പേര്. 1/13-1-2012)  നല്കേറിയ മറുപടെറിയറില്
എന.ആര്.എച്ചട.എസം.  മുഖപ്പോന്തെരസം ഇമൗ പദ്ധതറി ഏടറടുകവപ്പോന നറിര്വപ്പോഹമറില്ല എനസം  2012-13  സപ്പോമ്പേതറികേ
വര്ഷപതയ്ക്കുള പദ്ധതറിയറില് നറിലെവറിടലെ നറിര്മറിതറികേള് കൂടെറി ഉള്ടപടുതറി പപ്പോന്റെട നറിര്മറികനതപ്പോടണനസം
ടസക്രടററി അററിയറിച്ചറിരുന. 
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2012-13  വപ്പോര്ഷറികേ  പദ്ധതറിയറില്  ഇമൗ  പദ്ധതറി  ഉള്ടപടുതറിയറിരുനറില്ല.  2013-14  വപ്പോര്ഷറികേ
പദ്ധതറിയറില്  ഇമൗ  പദ്ധതറികട  (പപ്രപ്പോജക്ടട  നമ്പേര്  211)  25  ലെകസം  (ഇരുപതറിയഞട  ലെകസം)  രൂപ
വകേയറിരുതറിയറിട്ടുടണനസം ഇതറിടന്റെ നറിര്വഹണ സമയതട മലെറിനശീകേരണ പപ്പോന്റെട നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി ടചെയ
പ്രവൃതറികേള്കൂടെറി  ഉള്ടപടുത്തുനതറിനട  ആവശന്യമപ്പോയ  നടെപടെറികേള്  സസ്വശീകേരറികനതപ്പോടണനസം  ജറില്ലപ്പോ
പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറിനട മറുപടെറിയപ്പോയറി അററിയറിച്ചറിരുന.

എനപ്പോല്  നപ്പോളറിതുവടര  മലെറിനജലെ  സസംസരണ  പപ്പോന്റെട  പദ്ധതറി  നടെപറിലെപ്പോകറിയറിടറില്ല.  ജറില്ലപ്പോ
പഞപ്പോയതറിടന്റെ 4.65 ലെകസം രൂപ പപ്പോഴപ്പോയറി.

ഖണറികേ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിപലെയട  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന  വറിവരസം കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ജറില്ലപ്പോ
പഞപ്പോയതറിടന അററിയറിടച്ചങറിലുസം മറുപടെറി ലെഭന്യമപ്പോയറില്ല.

ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദന്യപ്പോഗസന : ശശീ. പറി. വറി. പഗപ്പോപപ്പോലെകൃഷ്ണന

ടസക്രടററി (സര്വശീസറില് നറിനസം വറിരമറിച്ചു.)

വറിലെപ്പോസസം :` ശശീപദസം, അലെപ്പോമറിപളറി, കേപ്പോഞ്ഞെങ്ങപ്പോടെട പറി.ഒ.

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ 2013-14 - ടലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട;  ഓഡറിറട ഖണറികേ
4.10)

പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട നല്കേറിയ മറുപടെറി അനുബനസം II ആയറി പചെര്കന.

122.  പുതുതപ്പോയറി നറിര്മറികന പപ്പോന്റെറിനുള നടെപടെറികേള് എടന്തെങറിലുമപ്പോപയപ്പോ എനസം പഴയ പപ്പോന്റെറിടന്റെ
സപ്പോധനങ്ങള് പുതറിയ പപ്പോന്റെറിനട ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോപമപ്പോ എനസം സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട പഴയ പപ്പോന്റെറിനു പവണറി
4.65 ലെകസം രൂപ ടചെലെവഴറിച്ചട നറിര്മറിച്ച 140m3 കേപപ്പോസറിററിയുള ഒരു ടെപ്പോങപ്പോണുളടതനസം 1.25 പകേപ്പോടെറി രൂപ
ടചെലെവട വരുന ആധുനറികേ രശീതറിയറിലുള മപ്പോലെറിനന്യ സസംസരണ പപ്പോന്റെട സപ്പോപറികന പദ്ധതറിയപ്പോണട ഇപപപ്പോള്
ഉപദ്ദേശറികനടതനസം നറിലെവറിലുള പപ്പോന്റെട ഉള്ടപടുതറിടകപ്പോണ്ടുള പദ്ധതറിയട ടടെനഡര് വറിളറിച്ചു കേഴറിഞ്ഞെതപ്പോയുസം
സസംസപ്പോന ശുചെറിതസ്വ മറിഷനപ്പോണട ഇതറിടന്റെ സപ്പോപങതറികേ അനുമതറി നല്പകേണതപ്പോയതറിനപ്പോല് ശുചെറിതസ്വ മറിഷടന്റെ
അസംഗശീകേപ്പോരസം  വപ്പോങ്ങറിയതറിനുപശഷസം  ടടെനഡര്  അസംഗശീകേരറിച്ചട  നടെപറിലെപ്പോകപ്പോന  ഉപദ്ദേശറികനതപ്പോയുസം
കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി   അററിയറിച്ചു.  ടടെനഡര്  നടെപടെറികേള്  പൂര്തറിയപ്പോപയപ്പോ  എന
സമറിതറിയുടടെ   പചെപ്പോദന്യതറിനട  പ്രസ്തുത  നടെപടെറി  പൂര്തറിയപ്പോയതപ്പോയുസം  ഡശീടറയറില്ഡട  പപ്രപ്പോജക്ടട  ററിപപപ്പോര്ടട
തയ്യപ്പോറപ്പോകറി  ഏറവസം കുറഞ്ഞെ നറിരകറില് കേസ്വപ്പോടട ടചെയട ഇതട നടെപപ്പോകറി കേഴറിഞ്ഞെപ്പോല്  140m3    പശഷറിയുള
പഴയ ടെപ്പോങട ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോടണനട കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ജറില്ലപ്പോ പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കേറി.

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്

123.  പുതുതപ്പോയറി  നറിര്മറികന  മപ്പോലെറിനന്യ  സസംസരണ  പപ്പോന്റെറിനട  മലെറിനശീകേരണ  നറിയന്ത്രണ
പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  അനുമതറി  ഉള്ടപടടെയുളവ  ലെഭന്യമപ്പോകറി  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറി  നടെപറിലെപ്പോകനതറിനട
അടെറിയന്തെര നടെപടെറി സസ്വശീകേരറികപ്പോന സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട ജറില്ല

   ടടപവളറിടകേ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

     ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട  വര്ഷസം   2010-11 & 2011-12  (  ഖണറികേ   3.25)

ഓഡറിറട ഖണറികേ 

1. അസംഗനവപ്പോടെറികേള്കള ഭകന്യ വസ്തുകളുടടെ വറിതരണതറില് ക്രമപകടെട-ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനട ഭശീമമപ്പോയ
നഷ്ടസം.

ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  പൂരകേ പപപ്പോഷകേപ്പോഹപ്പോര  പദ്ധതറി  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  1-4-2010  മുതല്  31-7-2013
വടര പദ്ധതറി ഫണറില്നറിനസം  42,00,000  രൂപയുസം പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട വറിഹറിതവസം പകേന വറിഹറിതവസം
ഉള്ടപടടെ  30,33,684  രൂപയുസം  നറിര്വഹണ  ഉപദന്യപ്പോഗസയപ്പോയ  ടഎ.സറി.ഡറി.എസട.  സൂപര്ടടവസര്
ടചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുണട.  വറിദന്യപ്പോ  നഗററിലുള  കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ജറില്ലപ്പോ  ഡറിസ്ട്രേറിക്ടട  പഹപ്പോള്ടസയറില്  പകേപ്പോ-ഓപപററശീവട
കേണ്സക്യൂമര് പസ്റ്റെപ്പോററില്നറിനസം ടടപവളറിടകേ മപ്പോപവലെറിപസ്റ്റെപ്പോററില് നറിനമപ്പോണട ഭകന്യ വസ്തുകള് വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുളതട.
നക്യൂടറിമറികട വപ്പോങ്ങറിയതട ഒഴറിഞ്ഞെ വളപട ഓജസട നക്യൂടറിമറികട യൂണറിററില് നറിനമപ്പോണട.  പദ്ധതറി  നടെതറിപറിനപ്പോയറി
വപ്പോങ്ങറിയ  ധപ്പോനന്യങ്ങളുസം  മറട  ഭകന്യ  വസ്തുകളുസം  പസ്റ്റെപ്പോകട  രജറിസ്റ്റെററില്  വരവട  കേപ്പോണറികകേയുസം
35  അസംഗനവപ്പോടെറികേള്കസം  അവ  വറിതരണസം  ടചെയതപ്പോയറി  പരഖടപടുത്തുകേയുസം  ടചെയറിട്ടുണട.  പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററി  സപ്പോകന്യടപടുതറി  നല്കേറിയ,  അസംഗനവപ്പോടെറി  വര്കര്മപ്പോരുടടെ  പക്രപ്പോഡശീകേരറിച്ച  ഫുഡട  പസ്റ്റെപ്പോകട
രജറിസ്റ്റെററിടന്റെ പകേര്പ്പുമപ്പോയറി ടഎ.സറി.ഡറി.എസട.  സൂപര്ടടവസറുടടെ പസ്റ്റെപ്പോകട  രജറിസ്റ്റെര് ഒത്തുപനപ്പോകറിയപപപ്പോള്
പസ്റ്റെപ്പോകട രജറിസ്റ്റെററില്  വറിതരണസം കേപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള പലെ സപ്പോധനങ്ങളുസം  യഥപ്പോര്തതറില് അസംഗനവപ്പോടെറികേള്കട
ലെഭന്യമപ്പോയറിടറില്ല എനട പബപ്പോധന്യടപട്ടു.

1-4-2012  മുതല്  31-7-2013  വടരയുള  പസ്റ്റെപ്പോകട   രജറിസ്റ്റെര്  ടഎ.സറി.ഡറി.എസട.  സൂപര്ടടവസര്
പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  ലെഭന്യമപ്പോകറിയറിരുനറില്ല.  ആ  കേപ്പോലെയളവറില്  സപ്പോധനങ്ങള്  വപ്പോങ്ങറിയ  ഇനപവപ്പോയറിസട,
അസംഗനവപ്പോടെറി ടസന്റെറുകേളറിടലെ ഫുഡട പസ്റ്റെപ്പോകട രജറിസ്റ്റെറുമപ്പോയറി ഒത്തുപനപ്പോകറിയപ്പോണട വന്യതന്യപ്പോസസം പബപ്പോധന്യടപടതട.
വപ്പോങ്ങറിയ സപ്പോധനങ്ങള് വറിതരണസം ടചെയ്യപ്പോതതുവഴറി  2010-2011  മുതല് പഞപ്പോയതട ഫണറിനുണപ്പോയ നഷ്ടസം
അവയുടടെ കേടെത്തു കൂലെറിയറിനതറിലുണപ്പോയ നഷ്ടമുള്ടപടടെ തപ്പോടഴ പചെര്കന:

വര്ഷസം നഷ്ടസം (രൂപ)

2010-11 285470.40

2011-12 759472.00

2012-13 655907.04

1-4-2013  മുതല് 31-7-2013 വടര 333078.97

ആടകേ 2033928.41 (രൂപ)
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നഷ്ടങ്ങളുടടെ ഉദപ്പോഹരണങ്ങള് അനുബനസം  6(1)  മുതല് 6(4) വടര പചെര്തറിട്ടുണട.

അനുബനസം 6
 കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട ജറില്ല 

STATEMENT No.1

Statement showing the details of articles purchased,  undistributed stock and value of
undistributed stock

Year: 2010-11

Sl.
No.

Bill no & Date Item Quantity
purchase
d As per
Bill

Quantity
supplied to

the 35
Anganvadies
as per the
Stock

Register of
Anganvadies

Quantity
not

supplied to
Anganvadi

es

Rate/Kg Value of
undistribut
ed stock

1 2 3 4 5 6 7 8

1

36/19-6-2010

Wheat 3500 3350 150 26.99 4048.5

Ground nut 1000 845 155 58 8990

Oil 350 320 30 62 1860

Green gram 1000 943 57 85 4845

Jaggery 950 890 60 36 2160

2 111/9-5-2010 Nutrimix 1400 1275 125 40 5000

3 10113/29-7-2010 Rice 2312 200
1950

162 8.9 1441.8

4

64/04-08-2010

Wheat 2500 2400 100 24 2400

Oil 250 209 41 62 2542

Ground nut 1000 850 150 71. 91 10786.5

Green gram 1050 915 135 71.41 9640.35

Jaggery 1000 882 118 33.96 4007.28
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1 2 3 4 5 6 7 8

5 117/25-6-2010,
118/27-07-2010

Nutrimix 3400 2625 775 40 31000

6

115/09-10-2010

Wheat 2500 1950 550 28 15400

Groundnut 1000 805 195 75 14625

Oil 250 177 73 83 6059

Green gram 1050 808 242 55 13310

Jaggery 1000 710 290 36 10440

7 131/6-8-2010,
132/9-9-2010

Nutrimix 3400 2410
500

490 40 19600

8 10214/30-9-2010 Rice 2600 2215
 300

85 8.9 756.5

9 10309/21-12-2010 Wheat 2550 2500 50 20.75 1037.5

Groundnut 935 850 85 69.3  5890.5

Green gram 1210 1099 111 48 5328

10 1 67/5-1-2011 Nutrimix 3400 1208 2192 40 87680

11 10342/22-1-2011 Rice 2850 2350 500 8.9 4450

Total 273297.
93

Details of Transportation Charges paid to undistributed Stock

Item Quantity
undistribute

d

Rate of
transportation
charge/Kg

Total

Nutrimix 3582 2 7164

Other
dietary
articles

3339 1.5 5008.5

12172.5 12172.5

Grand Total  285470.4

231/2021.
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അനുബനസം 6(2)

STATEMENT No.II

Statement showing the details of articles purchased, 
undistributed stock

Year 2011-12

STATEMENT No.II

Statement showing the details of articles purchased,  undistributed stock

Year: 2011-12

Sl.
N
o.

Bill no &
Date

Item Quantit
y

purcha
sed As
per Bill

Quantity
supplied to

the 35
Anganvadies
as per the
Stock

Register of
Anganvadies

Quantity
not

supplied to
Anganvadie

s

Rate/
Kg

Value
of

undistri
buted
stock

1 2 3 4 5 6 7 8

Wheat 3500 2950 550 26 14300

Groundnut 1000 893 107 69.97 7487

I 8/28-04-2011 Oil 350 217 133 103 13699

Green
gram

1600 1275 325 65 21125

Jaggery 1050 785 265 36.98 9800

2 172/26-4.2011 Nutrimix 3400 2425 975 40 39000

3 8/28-4.2011 Rice 2200 1750 450 8.9 4005

4 80/26-7-2011 Wheat 3200 2750 450 24 10800

Groundnut 1500 873 627 74.06 46436

Oil 300 152 148 115  17020

Green gram 2500 1033 1467  63 92421

Jaggery 1000 725 275 35 9625
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1 2 3 4 5 6 7 8

5 190/04-8-2011 Nutrimix 3000 2400 600 56 33600

6 11124/27-7-2011 Rice 3060 2145 915 8.9 8143.5

Wheat 35 00 3100 400 27.79 11116

Groundnut 1250 661 589 73.6 43350

7 11284/24-11-2011 Oil 350 174 176 111.46 19617

Green gram 2250 1059 1191 52 61932

Jaggery 1110 701 409 40.15 16421

8 26/23-11-2011 Nutrimix 3000 1725 1275 56 71400

Wheat 3500 2350 1150 24.27 27910.5

Groundnut 1000 860 140 74 10360

9 188/15-2-2012 Oil 350 157 193 85 16405

Green gram 2500 1110 1390 55 76450

Jaggery 1000 760 240 35 8400

10 6/13-2-12 Nutrimix 3000 2400 600 56 33600

11 11/2011,
Rice

1564 1614 1035 8.9 9211.5

11381/31-1-12 3060 1975

Total 733634.5

Details of Transportation Charges paid to undistributed Stock

Item Quantity
undistributed

Rate of
transportatio
n charge/Kg

Total

Nutrimix 3450 2 6900  

Other dietary 
articles

12625 1.5   18937.5  

  25837.5 25837.5

Grand Total                  759472
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അനുബനസം 6(3)

STATEMENT No.III

Statement showing the details of articles purchased, undistributed stock and
value of undistributed stock

Year 2012-13

Sl.
No.

Bill no
 & 
Date

Item Quantity
purchas
ed As 
per Bill

Quantity
supplied
to the 35

Anganvadies
as per the
Stock

Register of
Anganvadies

Quantity not
supplied to
Anganvadies

Rate/Kg Value of
undistributed

stock

1 28/19-5-2012 Wheat 3500 2350 1150 26.99 31038.5

Ground nut 1200 815 385 79 30415

Oil 350 176 174 78 13572

Green gram 2500 1405 1095 52.99 58024.05

jaggery 1000 515 485 38.99 18910.15

2 27 /21-5-12 Nutrimix 3000 2550 450 56 25200

3 1226/3-5-12 -Rice 5927 4225 1702 8.9 16931

4 125/28-9-12 Wheat 3500 2500 1000 27.99 27990

Oil 350 144 206 75 15450

Green gram 2250 1270 980 68.99 67610.2

Jaggery 1000 790 210 42.5 8925

Ududal 440 408.5 31.5 79.99 2362.18

Green 
gram dal

850 721 129 73.99 9544.71
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1 2 3 4 5 6 7 8

5 30/16.10.12 Nutrimix 3500 1575 1925 56 107800

6 1292/17-7-12 Rice 5250 3050 2200 8.9 19580

7 204/5-1-13 Wheat 4500 2750 1750 32 56000

Oil 200 133 67 75 5025

Green gram 1500 893 607 68 41276

Ududal 500 349.5 150.5 65 9782.5

Green

gram dal

1000 820.5 179.5 88 15796

Jaggery 1000 825 175 42 7350

8 37/31-12-12 Nutrimix 3500 3000 500 56 28000

9 12350/8-1-13 Rice 4500 3100 1400 8.9 12460

Total            629042.29

Details of Transportation Charges paid to undistributed Stock

Item Quantity
undistributed

Rate of
transportation
charge/Kg

Total

Nutrimix 2875 2 5750  

Other 
dietary 
articles

14076.5 1.5 21114.75  

26864.75 26864.75

Grand Total        655907.04
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അനുബനസം 6 (4)

STATEMENT No.IV

Statement showing the details of articles purchased, undistributed stock and value
of undistributed stock

Year 2013-14

Sl.
No.

Bill no &
Date

Item Quantity
purchased

As per
Bill

Quantity
supplied to the

35
Anganvadies
as per the

Stock Register
of

Anganvadies

Quant
ity
not

suppli
ed to
Anga
nvadi

es

Rate/
Kg

Value of
undistributed

stock

1 285/27-3-2013
14/30-4-2013

Wheat 3300
2000

3250 2050 33 67650

2 285/27-3-2013
14/30-4-13

Jaggery 800
350

484 316
350

45
47.04

14220
16464

3  285/27-3-2013
14/30-4-2013

Ududal 500
200

112.5 387.5
200

65
65.99

25187.5
13198

4 285/27-3-2013
14/30-4-2013

oil 290
200

188 102
200

80
80

8160
16000

5 14/30-4-2013 Green
gram

2500 1094 1406 73.99 104029.94

6 14/30-4-2013 Green
gram
dal

875 303 572 89.99 51474.28

7 13107/29-6-
2013

Rice 1600 800 800 8.9 7120

Total            323503.72
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Details of Transportation Charges paid to undistributed Stock

Item Quantity
undistributed

Rate of
transportatio
n charge/Kg

Total

Other 
dietary 
articles

6383.5 1.5 9575.25  

9575.25 9575.25

Grand Total                  333078.97

II അസംഗനവപ്പോടെറികേള്കട ഫര്ണറിച്ചര്, പപ്പോത്രങ്ങള്, കേളറിപപ്പോടങ്ങള് മുതലെപ്പോയവ വപ്പോങ്ങറിയതറിടലെ ക്രമപകടെട

1.  1-4-2010  മുതല്  31-7-2013  വടരയുള  കേപ്പോലെയളവറില്  ഫര്ണറിച്ചര്,  പപ്പോത്രങ്ങള്  മുതലെപ്പോയവ
വപ്പോങ്ങുനതറിനട    928279 രൂപ പദ്ധതറി ഫണറില് നറിനസം ടചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുണട.

ഫയല്,  പസ്റ്റെപ്പോകട  രജറിസ്റ്റെര്,  മറട  പരഖകേള്  എനറിവയുടടെ  പരറിപശപ്പോധനയറിലുസം  ഭമൗതറികേ
പരറിപശപ്പോധനയറിലുസം ടഎ.സറി.ഡറി.എസട. സൂപര് ടടവസറുടടെ രജറിസ്റ്റെററില് വരവട കേപ്പോണറിച്ചട വറിതരണസം ടചെയറിട്ടുള
സപ്പോധനങ്ങള്  35  അസംഗനവപ്പോടെറികേള്കസം  ലെഭന്യമപ്പോയറിടറില്ല  എനട  പബപ്പോധന്യടപട്ടു.  7  അസംഗനവപ്പോടെറികേളറിലെപ്പോണട
റപ്പോനഡസം പരറിപശപ്പോധന നടെതറിയതട.  അസംഗനവപ്പോടെറികേളറില് സൂകറിച്ചറിട്ടുള ആസറി രജറിസ്റ്റെറുസം ടഎ.സറി.ഡറി.എസട.
സൂപര് ടടവസറുടടെ പസ്റ്റെപ്പോകട രജറിസ്റ്റെറുസം തപ്പോരതമന്യസം ടചെയതറില് ഗണന്യമപ്പോയ അന്തെരസം കേപ്പോണുകേയുണപ്പോയറി.

2. ടഎ.സറി.ഡറി.എസട.  സൂപര്  ടടവസറുടടെ  പസ്റ്റെപ്പോകട  രജറിസ്റ്റെര്  പ്രകേപ്പോരസം  ഒനറിനട  999.82  രൂപ
നറിരകറില് 68 ഫുഡട കേടണയ്നറുകേള് കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട ഡറിസ്ട്രേറിക്ടട പകേപ്പോ-ഓപപററശീവട  പഹപ്പോള്ടസയറില് കേണ്സക്യൂമര്
പസ്റ്റെപ്പോററില്നറിനട വപ്പോങ്ങറിയതപ്പോയുസം ആയവ 35  അസംഗനവപ്പോടെറികേള്കട  2  എണസം വശീതസം വറിതരണസം ടചെയതപ്പോയുസം
കേപ്പോണറിച്ചറിട്ടുണട.  എനപ്പോല് പരറിപശപ്പോധന നടെതറിയ  7  അസംഗനവപ്പോടെറികേളുപടെയുസം ആസറി രജറിസ്റ്റെര് പ്രകേപ്പോരവസം ഭമൗതറികേ
പരറിപശപ്പോധനയറിലുസം പ്രസ്തുത അസംഗനവപ്പോടെറികേള്കട ഫുഡട കേടണയ്നറുകേള് ലെഭന്യമപ്പോയറിടറില്ല  എനട പബപ്പോധന്യടപട്ടു.
ഇതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  നടെതറിയ  തുടെര്  അപനസ്വഷണതറില്  ടഎ.സറി.ഡറി.എസട.  സൂപര്ടടവസറുടടെ
പസ്റ്റെപ്പോകട രജറിസ്റ്റെററില് വറിതരണസം ടചെയതപ്പോയറി കേപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള ഫുഡട കേടണയ്നറുകേള്  35  അസംഗനവപ്പോടെറികേള്കസം
നല്കേറിയറിടറില്ല  എനട  വന്യകമപ്പോയറി.  ആയതറിനപ്പോല്  ഫുഡട  കേടണയ്നറുകേള്കപ്പോയറി  ടചെലെവഴറിച്ച  67988  രൂപ
ഓഡറിററില് നറിരപ്പോകേരറിച്ചു.

3. പസ്റ്റെപ്പോകട  രജറിസ്റ്റെററില്  വറിതരണസം  കേപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള  വറിലെപറിടെറിപ്പുള  പലെ  സപ്പോധനങ്ങളുസം
അസംഗനവപ്പോടെറികേളറില്  ലെഭന്യമപ്പോയറിടറില്ല  എനട  പരറിപശപ്പോധനയറില്  പബപ്പോധന്യടപട്ടു.  ഉദപ്പോഹരണങ്ങള്
അനുബനസം 6 (5)  ല് പചെര്തറിട്ടുണട. 7  അസംഗനവപ്പോടെറികേളറിടലെ ഭമൗതറികേ പരറിപശപ്പോധനയറില് ഇമൗയറിനതറില്
20929 രൂപയുടടെ നഷ്ടമപ്പോണട കേണകപ്പോകറിയറിട്ടുളതട.

1-4-2010 മുതല് 31-7-2013 വടര അസംഗനവപ്പോടെറികേള്കട പവണറിയുള സപ്പോധനങ്ങള് വപ്പോങ്ങറിയതറില് ഭശീമമപ്പോയറി
നഷ്ടസം  പഞപ്പോയതറിനട  ഉണപ്പോയറിട്ടുണട.  നഷ്ടതറിടന്റെ  വന്യപ്പോപറി  കേണകപ്പോകനതറിനട  വറിശദമപ്പോയ  അപനസ്വഷണസം
ആവശന്യമപ്പോണട.
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4. അസംഗനവപ്പോടെറികേള്കട വറിതരണസം ടചെയതട ഗുണനറിലെവപ്പോരസം കുറഞ്ഞെ സപ്പോധനങ്ങള്.

പദ്ധതറികേളുടടെ നടെതറിപറിനപ്പോയറി വപ്പോങ്ങറിയ കേളറിപപ്പോടങ്ങള്, ഫര്ണറിച്ചര്, പപ്പോത്രങ്ങള് തുടെങ്ങറിയവയുടടെ ഭമൗതറികേ

പരറിപശപ്പോധനയറില്  ആയവ  ഗുണനറിലെവപ്പോരസം  തശീടര  കുറഞ്ഞെവയപ്പോടണനട  ഓഡറിററിനട  പബപ്പോധന്യടപട്ടു.

ഉദപ്പോഹരണതറിനട  അസംഗനവപ്പോടെറികേള്കട  വറിതരണസം  ടചെയ  660  സ്റ്റെശീല്  പപറ്റുകേള്കട  പപറട  ഒനറിനട  150

രൂപയപ്പോണട  കേപ്പോണറിച്ചറിരറികനതട.  (ബറില്  നമ്പേര്  3153/18-03-2013  പശപ്പോഭപ്പോസട,  കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട)

അപനസ്വഷണതറില് അതരസം പപറ്റുകേള്കട 40 രൂപ മപ്പോത്രമപ്പോണട  വറിലെ വരുനതട എനട വന്യകമപ്പോയറി. കൂടെപ്പോടത

ഗുണനറിലെവപ്പോരസം  കുറഞ്ഞെ  അതരസം  പപ്പോത്രങ്ങളറില്  ആഹപ്പോരസം  കേഴറികനതട  കുടറികേളുടടെ  ആപരപ്പോഗന്യതറിനട

ഹപ്പോനറികേരവമപ്പോണട.

പപ്പോസ്റ്റെറികേട  ബപ്പോറട  &  പബപ്പോള് ടസററിനട  60  രൂപ നറിരകറില്  350  ടസറട  വപ്പോങ്ങറി അസംഗനവപ്പോടെറികേള്കട

വറിതരണസം ടചെയതപ്പോയറി പരഖപടുതറിയറിട്ടുണട.  ഗുണനറിലെവപ്പോരസം കുറഞ്ഞെ   അതരടമപ്പോരു ടസററിനട സപ്പോധന്യമപ്പോയ

പരമപ്പോവധറി തുകേ 20 രൂപ മപ്പോത്രമപ്പോണട.

അസംഗനവപ്പോടെറികേള്കട ഫര്ണറിച്ചര്,  പപ്പോത്രങ്ങള് എനറിവ വറിതരണസം ടചെയ്യുനതറിനട  2010-11   വര്ഷസം  രണട

വന്യതന്യസ പപ്രപ്പോജക്ടുകേളറിലെപ്പോയറി 1,88,000 രൂപ നറിര്വഹണ ഉപദന്യപ്പോഗസ ടചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുണട.

2011-12 വര്ഷസം ഫര്ണറിച്ചറുകേള് വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി 583450 രൂപയുസം 2012-13 വര്ഷസം മൂനട വന്യതന്യസ

പപ്രപ്പോജക്ടുകേള്കപ്പോയറി  156829  രൂപയുസം ടചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുണട.  ഒപര ഇനസം സപ്പോധനങ്ങളപ്പോണട വന്യതന്യസ പപ്രപ്പോജക്ടുകേളറിലെപ്പോയറി

വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുളതട.  ജറി.ഒ.(പറി)  നമ്പേര് 259/10/  എല്.എസട.ജറി.ഡറി.  തശീയതറി  8-11-2010  പ്രകേപ്പോരമുള ടപ്രപ്പോകേസ്വയര്ടമന്റെട

മപ്പോനസ്വല്  അനുസരറിച്ചട  1,00,000  രൂപയറില്  കൂടുതലുള  വപ്പോങ്ങലുകേള്കട  വന്യപ്പോപകേമപ്പോയറി  പരസന്യസം  നല്കേറി  ടടെണര്

കണറിപകണതപ്പോണട. ടടെണര് നടെപടെറികേള് ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോന മനന്തഃപൂര്വസം ഭപ്പോഗറികേമപ്പോയ വപ്പോങ്ങല് നടെതറിയ ടഎ.സറി.ഡറി.എസട.

സൂപര്ടടവസറുടടെ നടെപടെറി ടപ്രപ്പോകേസ്വയര്ടമന്റെട മപ്പോനസ്വലെറിടലെ വന്യവസകേള്കട  വറിരുദ്ധമപ്പോണട.

പമല്  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്കട  ടഎ.സറി.ഡറി.എസട.  സൂപര്ടടവസര്  സമര്പറിച്ച  മറുപടെറി  സസ്വശീകേപ്പോരന്യമല്ല.

വപ്പോങ്ങലുകേളറിലുണപ്പോയ യഥപ്പോര്ത നഷ്ടസം കേണകപ്പോകനതറിനട വറിശദമപ്പോയ അപനസ്വഷണസം ആവശന്യമപ്പോണട.

ഖണറികേ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറിപലെയട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന വറിവരസം അററിയറിച്ചട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

ടസക്രടററികട കേതട നല്കേറിടയങറിലുസം മറുപടെറി ലെഭന്യമപ്പോയറില്ല.

ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദന്യപ്പോഗസ : ശശീമതറി ഗശീത നപ്പോയറികട

ടഎ.സറി.ഡറി.എസട. സൂപര്ടടവസര്

ഭൂതഗുഡറി ഹമൗസട,  വശീരന്തെവയല്

 കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട 671 121.
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 അനുബനസം 6 (5)

 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 10

No. 116
Lallbag

67

5 3 3 2 500 1000

No.115
Urmi

Badiyar
5 3 3 2 500 1000

No.107
Goliadka 5 2 2 3 500 1500

No. 106
Muligadde 5 3 3 2 500 1000

No. 109
Munnipadi 5 2 2 3 500 1500

No. 119
Paivalike 5 3 3 2 500 1000

No. 91
Mithadukka 5 3 3 2 500 1000

Total 8000
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1 3 4 5 6 7 8 9 10

No. 116
Lallbag

 

32 &
73

6 5 5 1 288.45 288.45

No.115
Urmi

Badiyar
6 5 5 1

288.45 288.45

No.107
Goliadka 6 5 5 1 288.45 288.45

No. 106
Muligadde

6 5 5 1 288.45 288.45

No. 109
Munnipadi 6 5 5 1 288.45 288.45

No. 119
Paivalike

6 5 5 1 288.45 288.45

No. 91
Mithadukka 6 5 5 1 288.45 288.45

Total 2019.15

No. 116
Lallbag Derry 

(purcha
sed as 
per 
invoice 
No.246/
23-3-2011
of 
Kasargod
Dist.
Wholesale

47 of 
Stock
register
2010-
11 and
65 of 
stock 
register
   

2+5=7 2+3=5 5 2 250 500

No.115
Urmi

Badiyar

2+5=7 2+1=3 3 4 250 1000

No.107
Goliadka

2+6=8 2+1=3 3 5 250 1250

No. 106
Muligadde

2+6=8 2+1=3 3 5 250 1250

No. 109
Munnipadi

2+6=8 2+0=2 2 6 250 1500
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2
Co-Op.,
consum
ers 
stores, 
Vidya
nagar 
and Bill
No.1406/
14-3-2012
of 
Shobhas, 
Kasargod)

3
2011-
12

1
No. 119

Paivalike

4
2+5=7

5
2+0=2

6
2

7
5

8
250

9
1250

10

Total 6750

No. 116
Lallbag

Bat and
Ball set
(purcha
sed as
per bill
No.1409/
14-3-2012

of
Shobhas,
Kasargod)

69 of
Stock
Regist
er of
2011-

12

10 4 4 6 60 360

No.115
Umi

Badiyar

10 4 4 6 60 360

No.107
Goliadka

10 4 4 6 60 360

No. 106
Muligadde

10 4 4 6 60 360

No. 119
Paivalike

10 4 4 6 60 360

No. 91
Mithadukka

10 4 4 6 60 360

Total 2160
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1 3 4 5 6 7 8 9 10

No. 116
Lallbag

Big
Ball

(purcha
sed as
per bill
No.1409/
14-3-2012

of
Shobhas,
Kasargod)

70 of
Stock

Register
of 

2011-12

10 6 6 4 50 200

No.115
Urmi

Badiyar
10 4 4 6 50 300

No.107
Goliadka

10 2 2 8 50 400

No. 106
Muligadd

e
10 0 0 10 50 500

No. 109
Munnipad

i
10 5 5 5 50 250

No. 119
Paivalike 10 3 3 7 50 350

Total 2000

Grand Total 20,929

No. 116

Lallbag

Derry 
(purchas
ed as 
per 
invoice 
No.246/
23-03-
2011 of 
Kasargod

47 of
Stock
Regist

er 

2+5=7 2+3=5 5 2 250 500

No.115

Urmi
Badiyar

2+5=7 2+1=3 3 4 250 1000

No.107

Goliadka

2+6=8 2+1=3 3 5 250 1250

2
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     2

 Dist.
Whole
sale Co-
Op., 
consum
ers 
stores, 
Vidyana
gar and 
Bill 
No.1406/
14-3-2012 
of 
Shobas, 
Kasargod)

3

2010-
11 and
65 of
stock
regist

er
2011-

12

1

No. 106

Muligadde

4

2+6=8

5

2+1=3

6

3

7

5

8

250

9

1250

No. 109

Munnipadi

2+6=8 2+0=2 2 6 250 1250

No. 119

Paivalike

2+5=7 2+0=2 2 5 250 1250

Total 6750

No. 116
Lallbag

Bat and
Ball set
(purcha
sed as
per bill
No.1409 /
14-3-2012

of
Shobas,
Kasargod)

69 of
Stock
Regist
er of
2011-

12

10 4 4 6 60 360

No.115
Urmi

Badiyar
10 4 4 6 60 360

No.107
Goliadka 10 4 4 6 60 360

No. 106
Muligadde 10 4 4 6 60 360

No. 119
Paivalike 10 4 4 6 60 360

No. 91
Mithadukka 10 4 4 6 60 360

Total 2160

10
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1     2 3 4 5 6 7 8

No. 116
Lallbag

Big
Ball

(purcha
sed as
per bill
No.1409/
14-3-2012

of
Shobas,
Kasargod)

70 of
Stock
Regist
er of
2011-

12

10 6 6 4 50 200

No.115
Urmi

Badiyar
10 4 4 6 50 300

No.107
Goliadka

10 2 2 8 50 400

No. 106
Muligadde 10 0 0 10 50 500

No. 109
Munnipadi 10 5 5 5 50 250

No. 119
Paivalike

10 3 3 7 50 350

Total 2000

Grand Total 20,929

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ 2013-14-ടലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട
ഖണറികേ 4.11(i) & (ii). 

പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട നല്കേറിയ മറുപടെറി അനുബനസം II ആയറി പചെര്കന.

124.  പ്രസ്തുത  വറിഷയടതപററിടയന്തെപ്പോണട  പറയപ്പോനുളടതനട  ടതളറിടവടുപട  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി ബനടപട ഉപദന്യപ്പോഗസടയ  2-9-2013-നട  ഒനര വര്ഷപതകട
സടസ്പന്റെട  ടചെയ്യുകേയുണപ്പോടയനസം  28-5-2015-ല്  സര്വശീസറില്  തറിരറിടച്ചടുകകേയുസം  ടചെയറിട്ടുടണനസം
കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട പഞപ്പോയതട ടഡപക്യൂടറി ഡയറക്ടര് സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

125.  ടെറിയപ്പോടള  സര്വശീസറില്  തറിരറിടച്ചടുതതട  എങ്ങടനയപ്പോടണനസം  ഇവര്ടകതറിടര  വറിജറിലെനസട
അപനസ്വഷണവസം  വകുപ്പുതലെ  അപനസ്വഷണവസം  നടെകനപണപ്പോടയനസം   സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട  ഇതട
സസംബനറിച്ചട  വറിജറിലെനസട  അപനസ്വഷണസം  നടെകനടണനട  ധനകേപ്പോരന്യ  വകുപ്പുസം  വകുപ്പുതലെ  അപനസ്വഷണസം
നടെത്തുനതറിനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയറിട്ടുടണനസം ഇതട ഗവണ്ടമന്റെറിടന്റെ പരറിഗണനയറിലെപ്പോടണനസം കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട
ജറില്ലപ്പോ പഞപ്പോയതട ടഡപക്യൂടറി ഡയറക്ടറുസം വന്യകമപ്പോകകേയുണപ്പോയറി.
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126.  ഇമൗ  പ്രശ്നസം   പഞപ്പോയതട  ഭരണസമറിതറി  വറിശദമപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധറികകേയപ്പോടണനസം  ഇതറിടന്റെ
പരറിധറിയറില്  35  അസംഗനവപ്പോടെറികേളുടണനസം ഇമൗ വറിഷയതറില് പരപ്പോമര്ശവറിപധയയപ്പോയ ഉപദന്യപ്പോഗസകട വശീഴ്ച
സസംഭവറിച്ചതപ്പോയറി  മനസറിലെപ്പോകകേയുസം  ഇതട  സസംബനറിച്ചട  പ്രപ്പോപദശറികേ  തലെതറില്  പരറിപശപ്പോധന
നടെതറിവരറികേയപ്പോടണനസം  പരറിപശപ്പോധനയറില്  ഗുണപമന്മ  കുറഞ്ഞെതപ്പോയ  ഭകന്യവസ്തുകള്  ടചെററിയ  പപ്പോസ്റ്റെറികേട
കേടണയ്നറുകേളപ്പോകറി  വറിതരണസം ടചെയറിട്ടുടണനസം കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ
അററിയറികകേയുണപ്പോയറി. ഇമൗ വറിഷയസം സസംബനറിച്ചട ശരറിയപ്പോയ രശീതറിയറില് അപനസ്വഷണസം നടെപകണതപ്പോടണനട
നറിരശീകറിച്ച  സമറിതറി  പ്രസ്തുത  വറിഷയതറില്  വറിജറിലെനസട  അപനസ്വഷണവസം  വകുപ്പുതലെ  അപനസ്വഷണവസം
നടെതണടമനസം സടസ്പനഡട ടചെയ്യടപട ഉപദന്യപ്പോഗസടയ തറിരറിടച്ചടുകപ്പോനപ്പോധപ്പോരമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട  സസംസപ്പോന
ഓഡറിറട വകുപറിനട ലെഭന്യമപ്പോകണടമനസം നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.  വമൗച്ചറുകേള് പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  അതനുസരറിച്ചട ടചെലെവഴറിച്ച
തുകേയപ്പോണട  ഓഡറിറട  വറിഭപ്പോഗസം  കേടണതറി ഇപപപ്പോള് ലെറിസ്റ്റെട  ടചെയറിരറികനടതനസം കൃതന്യമപ്പോയ  പരറിപശപ്പോധന
നടെതറി  ലെഭറിച്ച  സപ്പോധനങ്ങളുടടെ  തുകേ  ഒഴറിവപ്പോകറി  യഥപ്പോര്ത  ബപ്പോധന്യത  ഫറികട  ടചെയ്യപ്പോന  ടസക്രടററിപയപ്പോടെട
ആവശന്യടപടുകേയുണപ്പോടയനസം അതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി അപനസ്വഷണസം നടെതറിയപ്പോല് നഷ്ടടപട തുകേ സസംബനറിച്ചട
വറിവരങ്ങള്  ലെഭറികടമനസം  ഇമൗ  വറിഷയതറില്  വന  ടകേടുകേപ്പോരന്യസത  ടടകേകേപ്പോരന്യസം  ടചെപയ്യണതട
സപ്പോമൂഹന്യനശീതറി വകുപപ്പോടണനസം പഞപ്പോയതട ടഡപക്യൂടറി ഡയറക്ടര് സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

127.  അസംഗനവപ്പോടെറികേള്കള  ഭകന്യ  വസ്തുകളുടടെ  വറിതരണതറില്  ക്രമപകടെട  -
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനട  ഭശീമമപ്പോയ  നഷ്ടസം  എന  വറിഷയതറില്  വറിജറിലെനസട  അപനസ്വഷണവസം  വകുപ്പുതലെ
അപനസ്വഷണവസം നടെതണടമനസം സടസ്പനഡട ടചെയ്യടപട ഉപദന്യപ്പോഗസടയ തറിരറിടച്ചടുകപ്പോനപ്പോധപ്പോരമപ്പോയ
ററിപപപ്പോര്ടട സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറിനട ലെഭന്യമപ്പോകണടമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന.

                                                              

                                                             ടകേ. സപരഷട കുറുപട,
തറിരുവനന്തെപുരസം,  അദ്ധന്യകന,
2021ജനുവരറി 13.                                                             പലെപ്പോകല് ഫണട അകമൗണടസട കേമറിററി.
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അനുബനന്ധം   -  I
പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങളന്ധം/ശനിപധാര്ശകളന്ധം

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
സധാപനന്ധം/ വകുപ്പെപ

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപധാര്ശകള

1 2 3 4

1 3 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം പരധാമര്ശവനിദധയമധായ  പസ്റ്റെപപഅപപ  നനിര്മധാണ
യൂണനിറനിനപ  യൂണനിറപ  രജനിദസ്ട്രേഷന,  ഗുണ
ദഭധാകധാക്കളപടെ  പതരപഞ്ഞെടുപ്പെപ,  പരനിശശീലനന്ധം
എനനിവ  കൂടെധാപത  ആവശശ്യമധായ  അസന്ധംസ്കൃത
സധാധനങ്ങള  വധാങ്ങനിയതനിനധാല്  പദ്ധതനി
പൂര്തശീകരനിക്കധാപത  ദപധായതധായനി  നനിരശീകനിച
സമനിതനി  ടെനി  പതധാഴനില്  യൂണനിറനിദലയപ  വധാങ്ങനിയ
സധാധനങ്ങള  നനിലവനില്  ഉപദയധാഗദയധാഗശ്യ
മലധാതതധായനിതശീര്നതധായന്ധം  ആയതനിനധാല്  ടെനി
ഇനതനില്  പചെലവഴനിച  തുക  പധാഴപ പചലവധായനി
മധാറനിയതധായന്ധം  വനിലയനിരുത്തുന.   പടെയപ ലറനിന്ധംഗപ
യൂണനിറപ  പദ്ധതനിയപടെ  8  യൂണനിറ്റുകളക്കധായനി  40
പമഷശീനുകള  വധാങ്ങുനതനിനപ  ദററപ  ദകധാണ്ടധാകപ
നനിലനനില്പക്ക  കസ്വദട്ടഷന  വനിളനിചപ  നല്കനിയതനില്
36425.60  രൂപയപടെ  നഷന്ധം  സന്ധംഭവനിചതധായനി
ഓഡനിറപ  കപണ്ടെതനിയനിട്ടുപണ്ടെങനിലന്ധം  ദബധാര്ഡനിപന
തശീരുമധാനപ്രകധാരമധായനിരുന  ഇപ്രകധാരന്ധം  പചെയ്തപതനന്ധം
പമഷശീനുകപളലധാന്ധം  ഗുണനനിലവധാരമുള്ളതധായനിരുന
പവനന്ധം  2008-09  വപര  ഇവ  പ്രവര്തനി
ചനിരുനപവനന്ധം  നനിലവനില്  2  യൂണനിറ്റുകളനിലധായനി  
8  പമഷശീന  ഉപദയധാഗനിക്കുനപണ്ടെനന്ധം  സമനിതനി
മനസനിലധാക്കുന.   രണ്ടെപ  പദ്ധതനികളന്ധം  നടെപ്പെധാക്കു
നതനില്  തുക  പചെലവഴനിപചങനിലന്ധം  ശരനിയധായ
ആസൂത്രണമനിലധായ്മമൂലന്ധം  തുടെര്പ്രവര്തനങ്ങള
നടെതധാതതനിനധാലധാണപ  രണ്ടെപ  പദ്ധതനികളന്ധം  ലകശ്യ
പ്രധാപനിയനില്  എതധാതനിരുനപതനന്ധം  ഇതനിനപ
ബനപപ്പെട്ട  ഉദദശ്യധാഗസന  ഉതരവധാദനിയധാപണനന്ധം
സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.   സര്വശീസനില്നനിനപ
വനിരമനിച ടെനി  ഉദദശ്യധാഗസനനില് ചുമതനിയ  ബധാധശ്യത
യ്പക്കതനിപര  ദകസപ  ഫയല്  പചെയ്തനിട്ടുള്ളതനിനധാല്
നഷത്തുക ഈടെധാക്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനികള ദകധാടെതനി
ഉതരവനിനപ  വനിദധയമധായനി  സസ്വശീകരനിചപ  സമനിതനിക്കപ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ പചെയ്യണപമനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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1 2 3 4

2. 6, 7 ,,

,,

6.  ദലബര്  ദകധാണ്ടധാകപ  പസധാസസറനിക്കപ  നനിയമ
വനിരുദ്ധമധായനി അധനികന്ധം നല്കനിയ തുക ഈടെധാക്കണന്ധം
എനള്ള  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശതനില്  നനിനന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുനതനിനധായനി  പസധാസസറനി സമര്പ്പെനിച
അദപകയനിദന്മേല്  സര്ക്കധാര്  അനുകൂല  ഉതരവ
കപളധാനന്ധം  നല്കനിയനിട്ടനിലധാതതനിനധാല്  നഷത്തുക
ഈടെധാക്കുനതനിനധായനി പ്രസ്തുത  പസധാസസറനി
പക്കതനിദരയന്ധം  അതനിപന  പസക്രട്ടറനിപക്കതനിപരയന്ധം
പഞധായതപ  തുടെര്നടെപടെനികള  സസ്വശീകരനി
ദക്കണ്ടെതധായനിരുന  എനപ  സമനിതനി  ചൂണ്ടെനിക്കധാണനിക്കുന.
എനധാല് നടെപടെനി  സസ്വശീകരനിക്കുനതനിനപ  പഞധായതപ
വരുതനിയ  ഗുരുതരമധായ കധാലവനിളന്ധംബന്ധം  പസധാസസറനി
പ്രവര്തനരഹനിതമധാകുനതുവപര  തുടെരുകയന്ധം
സമനിതനിയപടെ  പതളനിപവടുപ്പെനിദനധാടെനുബനനിചപ  മധാത്രന്ധം
ഇദതക്കുറനിചപ അദനസ്വഷനിക്കുകയന്ധം പചെയ്തതപ പഞധായതപ
അധനികൃതരുപടെ  ഉതരവധാദനിതസ്വമനിലധായ്മയധായനി
സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.   ഇതനിനുതരവധാദനികളധായ
വര്പക്കതനിപര  വകുപ്പുതല  നടെപടെനിക്കപ  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന. 
7.  പ്രസസ്തുത  വനിഷയതനിദന്മേലള്ള  തുടെര്നടെപടെനിക്രമങ്ങള
സന്ധംബനനിചപ  ലഭനിച  നനിയദമധാപദദശവന്ധം  ദലബര്  ദകധാണ്ടധാകപ
പസധാസസറനിക്കപ  അധനികന്ധം  നല്കനിയ  തുക  തനിരനിച്ചുപനിടെനി
ക്കുനതനിനപ  സസ്വശീകരനിച  നടെപടെനിയപടെ  നനിലവനിപല
സനിതനിയന്ധം   സന്ധംബനനിച  വനിശദധാന്ധംശങ്ങള  രണ
മധാസതനിനകന്ധം ലഭശ്യമധാക്കുവധാന സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

3 9 ,, പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ പരധാമര്ശന്ധം ഒഴനിവധാക്കുവധാന സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

4 11 ,, പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ പരധാമര്ശന്ധം ഒഴനിവധാക്കുവധാന സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

5 13 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ പരധാമര്ശന്ധം ഒഴനിവധാക്കുവധാന സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന
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6 15 ,, തൃക്കരനിപ്പൂര്  കടെപ്പുറന്ധം-രധാമന്തളനി  മരപ്പെധാലന്ധം

നനിര്മധാണതനിപന പ്രധാദയധാഗനികത  സന്ധംബനനിച

എകനികക്യൂട്ടശീവപ  എഞനിനശീയറുപടെ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ഒരു

മധാസതനിനകന്ധം  ഹധാജരധാക്കണപമനപ  സമനിതനി

നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.   കൂടെധാപത  മുനകൂര്  പചെലവധായ

ഒരു ലകന്ധം രൂപയ്ക്കുള്ള വവൗചറുകളന്ധം വധാലല്യുദവഷന

സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുന്ധം ഓഡനിറനിനുന്ധം ആയതു സന്ധംബനനിച

റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സമനിതനിക്കുന്ധം  ലഭശ്യമധാക്കണപമനപ

നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

7 17 ,, നഗരസഭയപടെ  നഗരദധാരനിദശ്യ  നനിര്മധാര്ജ്ജന

(യ.പനി.എ.)  ഫണ്ടെപ  വനിനനിദയധാഗതനില്

വശ്യധാപകമധായ ക്രമദക്കടുകള  നടെനനിട്ടുപണ്ടെനപ

നനിരശീകനിച  സമനിതനി  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയമധായനി

ബനപപ്പെട്ട  ഗുണദഭധാകധാക്കളപടെ  ലനിസ്റ്റെപ,  എത്ര

തുക പകധാടുത്തു, എന്തനിനുദവണ്ടെനി വനിനനിദയധാഗനിച്ചു,

എത്ര  ദപര്ക്കപ  ഇതപ  ലഭശ്യമധായനി,  പ്രസ്തുത

യൂണനിറ്റുകള  ഇദപ്പെധാള  പ്രവര്തനിക്കുനദണ്ടെധാ

എനനിവയപടെ വനിവരങ്ങള അടെങ്ങുന റനിദപ്പെധാര്ട്ടുന്ധം

ഇനനിര  വനികധാസപ  പത്രങ്ങള  വധാങ്ങധാന

പനിനവലനിച  തുക  സന്ധംബനനിച  ദരഖകളന്ധം

സനി.ഡനി.എസപ.  ഫണ്ടെപ  ടധാനസ്ഫര്  പചെയ്തതനിപന

ദരഖകളന്ധം രണ മധാസതനിനകന്ധം ഓഡനിറപ വകുപ്പെനിനപ

സമര്പ്പെനിചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭശ്യമധാക്കുവധാന  സമനിതനി

നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

8 19 ,, ഓഡനിറപ  ഖണനികയമധായനി ബനപപ്പെട്ടപ  ഉതരവധാദനി

യധായ  കണ്വശീനറനില് നനിനന്ധം  തുക പൂര്ണ്ണമധായന്ധം

ഈടെധാക്കനിയനിട്ടുള്ളതനിനധാല്  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം

ഒഴനിവധാക്കുവധാന സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന
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9 22,23 ,, 22.  മന്ധംഗല്പധാടെനി-കൂക്കധാറനില്  റശീഡനിന്ധംഗപ  റന്ധം
നനിർമധാണന്ധം,  കമ്പഡധാപജ  പബദദധാഡനിയനില്
തുറന കനിണർ നനിർമധാണന്ധം എനശീ പ്രവൃതനികള
മധായനി  ബനപപ്പെട്ട   പരധാമർശങ്ങള  ഒഴനിവധാക്കു
വധാന  സമനിതനി  ശനിപധാർശ പചെയ്യുന

23. പബള്ളൂർ പനലനിതടുക്കയനില് തുറന കനിണർ
നനിർമധാണന്ധം  പദ്ധതനിയമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ
ആർ.ആർ.  നടെപടെനി  സസ്വശീകരനിചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
പചെയ്യുനതനിനുന്ധം ഇതുമധായനി ബനപപ്പെട്ട ദരഖകള
രണ  മധാസതനിനുള്ളനില്  സന്ധംസധാന  ഓഡനിറപ
വകുപ്പെനിനപ ഹധാജരധാക്കുവധാനുന്ധം സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

10 26, 27,
28

26.  മദഞശസ്വരന്ധം  ദബധാക്കപ  പഞധായതനിപന
(1998-99) -പല  11  നനിർമധാണ പ്രവൃതനികളനില്
സപവളനിപക-പപർമുപദയനില്  ടെധാങപ  വൃതനിയധാക്കല്,
മന്ധംഗല്പധാടെനി  പസഞ്ജൈയനില്  ടെധാങപ  വൃതനിയധാക്കല്,
പുതനിപഗ  ഉമനിയനില്  വനി.സനി.ബനി.  റനിപ്പെയർ,
സബള്ളൂർ  കുളവനില് ടെധാങപ  വൃതനിയധാക്കല്,
പചെനദഗധാളനി  എസപ.സനി.  ദകധാളനനി  ജലദസചെന
പദ്ധതനി,  മുണ്ടെശ്യധാതടുക്കയനില്  ടെധാങപ  വൃതനി
യധാക്കല്  എനശീ   പ്രവൃതനികളക്കപ  മുനകൂർ
നല്കനിയ തുക ഈടെധാക്കുനതനിദലയധായനി  ആർ.ആർ.
നടെപടെനി  ആരന്ധംഭനിചപ  രണ്ടെപ  വർഷന്ധം  കഴനിഞ്ഞെനിട്ടുന്ധം
തശീരുമധാനമധാകധാതതനില്  റവനക്യൂ  വകുപ്പെനിന
വശീഴ്ചയണ്ടെധായനിട്ടുപണ്ടെനപ സമനിതനി നനിരശീകനിക്കുന.
  
27. കൂടെധാപത  ആർ.ആർ.  നടെപടെനിക്കപ
പഞധായതപ  ദനധാട്ടശീസപ  നല്കനി  കഴനിഞ്ഞെധാല്
ഇതരതനിലള്ള  ഫയലകള  പകട്ടനികനിടെക്കധാന
പധാടെനിലധാപയനന്ധം  ഇതനിനധാവശശ്യമധായ  ഭരണപര
മധായ ഇടെപപടെല് റവനക്യൂ വകുപ്പെപ നടെതണപമനന്ധം
ഇതു സന്ധംബനനിചപ സസ്വശീകരനിച  നടെപടെനി      റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
സമനിതനിക്കപ  ലഭശ്യമധാക്കണപമനന്ധം  സമനിതനി  നനിര്ദദ്ദേശനി
ക്കുന.  ദമല് സൂചെനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന  6  പ്രവൃതനികളമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  തുടെര്നടെപടെനികള  തസ്വരനിതപപ്പെടുതനി
ദരഖകള  ഹധാജരധാക്കണപമനപ  സമനിതനി
ശനിപധാർശ പചെയ്യുന
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28.  മദഞശസ്വരന്ധം  ബധാഡനി  പജയനില്  ടെധാങപ  വൃതനി

യധാക്കല്,  ദവധാർക്കധാടെനി  കധാവനിയൂരനില്  ടെധാങപ

വൃതനിയധാക്കല്,  സപവളനിപഗ  പപല്തടുക്കയനില്

പചെക്കപ ഡധാന്ധം,  മുക്കടെന്ധംപകധാലനി ദകധാളനനി ജല ദസചെന

പദ്ധതനി,  കുളന്ധം  വൃതനിയധാക്കലന്ധം  ആഴന്ധം  കൂട്ടലന്ധം-

മുകധാരനിക്കണ്ടെ  മണടെക്ക  തുടെങ്ങനിയ

പ്രവൃതനികളനിദന്മേലള്ള  ഓഡനിറപ  തടെസന്ധം

ഒഴനിവധാക്കുനതനിനപ സമനിതനി നനിർദദ്ദേശനിക്കുന

11 31,32,33,

34

31.പബള്ളൂർ ഗുതനിയഡുക്കയനില് തുറന കനിണർ

നനിർമധാണന്ധം,  ബുദഡധാഡനിയനില്  വർക്കപ  പഷഡപ,

നടെപ്പെധാലന്ധം  നനിർമധാണന്ധം  ഗദണധാളനി  പപട്ട

ബധാദനിയഡുക്ക മശീഞ കല്ലൂർ  -ഐ.എചപ.ഡനി.പനി.

ദകധാളനനിയനില്  സപപ്പെപ  സലന  സധാപനിക്കല്

തുടെങ്ങനിയ  പ്രവൃതനികള  പൂർതശീകരനിചതനിനധാല്

പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരധാമർശന്ധം  ഒഴനിവധാക്കധാന

സമനിതനി ശനിപധാർശ പചെയ്യുന

32.  മന്ധംഗല്പധാടെനി,  കധാരവൂരനില് തുറന കനിണർ,

തല്തധാജ  ദകധാളനനിയനില്  വർക്കപ  പഷഡപ,

മന്ധംഗല്പധാടെനി  ചൂരനിയഡുക്കയനില്  തുറന  കനിണർ

എനശീ പദ്ധതനികളമധായനി ബനപപ്പെട്ട  ആർ.ആർ.

നടെപടെനികള  തസ്വരനിതപപ്പെടുത്തുവധാന  സമനിതനി

നനിർദദ്ദേശനിക്കുന

33.  മദഞശസ്വരന്ധം ദബധാക്കപ പഞധായതനിപന ചെനില

പ്രവൃതനികളക്കപ  മുനകൂർ  നല്കനിപയങനിലന്ധം

പ്രസസ്തുത  പ്രവൃതനികള  നടെനനിട്ടനിപലനപ

നനിരശീകനിച  സമനിതനി  റവനക്യൂ  റനിക്കവറനി

നടെപടെനികള  സസ്വശീകരനിക്കുനതനിനപ   അദപക

നല്കനി രണ വർഷമധായനിട്ടുന്ധം   ഇതു  സന്ധംബനനിച
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തുടെര്നടെപടെനികള പപകപകധാള്ളധാതതനില് റവനക്യൂ
വകുപ്പെനിപനറ  അനധാസ  പരനിദശധാധനിചപ  നടെപടെനി
സസ്വശീകരനിക്കണപമനപ നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
34.  കധാസര്ദഗധാഡപ  ജനിലയനിപല  വനിവനിധ
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങളമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശങ്ങളപടെ
അടെനിസധാനതനില്  റവനക്യൂ  റനിക്കവറനി  നടെപടെനി
സന്ധംബനനിച  വനിശദധാന്ധംശങ്ങള  ബനപപ്പെട്ട
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ   സധാപന  പസക്രട്ടറനിമധാര്
കധാസര്ദഗധാഡപ  പഡപക്യൂട്ടനി  രജനിസ്ട്രേധാര്(ആര്.
ആര്.)-ക്കപ  നല്കണപമനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിചനിരുന.  ആയതനിനദമല്  സസ്വശീകരനിച
നടെപടെനി,  അവയപടെ  ഇദപ്പെധാഴപത  സനിതനി
എനനിവ  സന്ധംബനനിച  വനിശദമധായ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ഓഡനിറപ  മുഖധാന്തരന്ധം  ലഭശ്യമധാക്കുവധാന  സമനിതനി
നനിര്ദ്ദേശനിക്കുന.

12 36   പ്രസ്തുത പ്രവൃതനികളമധായനി ബനപപ്പെട്ടപ ഓഡനിറപ
പരധാമർശങ്ങള  റവനക്യൂ  റനിക്കവറനി
നടെപടെനികളമധായനി  ബനപപ്പെട്ടതധാകയധാല്  ടെനി
ഫയലകള  കധാസറദഗധാഡപ  റവനക്യൂ  റനിക്കവറനി
പഡപക്യൂട്ടനി  രജനിസ്ട്രേധാപറ  ചുമതലപപ്പെടുതനി
ആർ.ആർ.  നടെപടെനി  സസ്വശീകരനിക്കധാന  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

13 38  പബള്ളൂർ  പനട്ടണനിഗയനില്  ടെധാങപ  റനിപ്പെയർ
പ്രവൃതനിയമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  ഫയലകള
കധാസറദഗധാഡപ  റവനക്യൂ  റനിക്കവറനി  പഡപക്യൂട്ടനി
രജനിസ്ട്രേധാപറ ചുമതലപപ്പെടുതനി ആർ.ആർ. നടെപടെനി
സസ്വശീകരനിചപ  രണ  മധാസതനിനുള്ളനില്  റനിദപ്പെധാർട്ടപ
പചെയ്യധാന സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

14 40   പപധാദടെധാതുരുതനി കലമ്പലന്ധം ദറധാഡപ,  ചൂരനിപ്പെധാറ
ദചെധായ്യദങധാടെപ  ദറധാഡപ,  കണ്ണനിവയല്  ബധാലവധാടെനി
പകട്ടനിടെ  നനിർമധാണന്ധം  എനശീ  പ്രവൃതനികള
പൂർതശീകരനിചതധായള്ള  സന്ധംസധാന  ഓഡനിറപ
വകുപ്പെനിപന    മറുപടെനിയപടെ    അടെനിസധാനതനില് 
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പ്രസ്തുത  പ്രവൃതനികള  സന്ധംബനനിച  ഓഡനിറപ
പരധാമർശങ്ങള  ഒഴനിവധാക്കുവധാന  സമനിതനി
ശനിപധാ ർശ പചെയ്യുന.

15 47, 48,
49, 50,
51, 52

47.  പമധാട്ടമല്  കുഞ്ഞെനിപമധാട്ട  കനധാല്
നനിർമധാണന്ധം,  പടെന  വടെദക്കപ്പുറന്ധം  ശുദ്ധജല
പദ്ധതനി  DWCRA  പകട്ടനിടെന്ധം  തൃക്കരനിപ്പൂർ,
വനി.ഇ.ഒ.  ഓഫശീസപ  പകട്ടനിടെന്ധം,  പകധാടെക്കധാടെപ,
പുതനിദലധാട്ടപ  പവള്ളചധാല്  ദറധാഡപ,  കമക്യൂണനിറനി
ഹധാള നനിർമധാണന്ധം എനനിവയപടെ പ്രവൃതനികള
പൂർതശീകരനിചതധായ  സന്ധംസധാന  ഓഡനിറപ
വകുപ്പെനിപന  മറുപടെനിയപടെ  അടെനിസധാനതനില്
പ്രസ്തുത  വനിഷയന്ധം  സന്ധംബനനിച  ഓഡനിറപ
പരധാമർശങ്ങള  ഒഴനിവധാക്കുവധാന  സമനിതനി
ശനിപധാർശ പചെയ്യുന.
48.  പടെന എടെചധാസക്ക അണപക്കട്ടപ നനിർമധാണവമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ സകപ്പെറനിയ അഡസ്വധാനസപ തുകയധായ 18,250
രൂപ  25-8-2008-ല്  തനിരനിചടെചതധായനി  സമനിതനിയപ
ദബധാധശ്യപപ്പെട്ടതനിനധാല്  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ
പരധാമർശന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന  സമനിതനി  ശനിപധാർശ
പചെയ്യുന.
49.  കുറനിചനി  ലകന്ധംവശീടെപ  ദകധാളനനി  നനിർമധാണ
പ്രവൃതനിയമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  റനിദപ്പെധാർട്ടപ സന്ധംസധാന
ഓഡനിറപ വകുപ്പെനിനപ സമർപ്പെനിക്കുന മുറയപ ഓഡനിറപ
പരധാമർശന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന  സമനിതനി
നനിർദദ്ദേശനിക്കുന.
50.  തട്ടധാദചരനി അമ്പല കമനിറനിയപടെ സകവശമുള്ള ഭൂമനിയനില്
ഭൂമനിയപടെ  ഉടെമസധാവകധാശന്ധം  സന്ധംബനനിച  ദരഖകള
നനിയമപരമധായനി  പരനിദശധാധനിക്കധാപത  ദബധാക്കപ  പഞധായതനിപന
പദ്ധതനിയനില്  ഉളപപ്പെടുതനി  പകട്ടനിടെന്ധം  പണനിയകയന്ധം  പനിനശീടെപ
ദകധാടെതനി  വനിധനിയപടെ  അടെനിസധാനതനില്  പകട്ടനിടെന്ധം  പപധാളനിച്ചു
മധാദറണ്ടെ  അവസ  സന്ധംജധാതമധായതുന്ധം  ദബധാക്കപ
പഞധായതനിപന  ഭധാഗതപ  നനിനളള  ഗുരുതരമധായ
വശീഴ്ചയധാപണനപ സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന. 
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51.   ആയതനിനധാല്  ഇതു  സന്ധംബനനിചപ  ഭരണ
വകുപ്പെപ  അദനസ്വഷണന്ധം  നടെതനി  ഉതരവധാദനി
കളധായവര്പക്കതനിപര  നടെപടെനി  സസ്വശീകരനിചപ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭശ്യമധാക്കുവധാന  സമനിതനി  ശനിപധാ ർശ
പചെയ്യുന.
52.   പശീലനിദക്കധാടെപ  മടെനിവയല്  എസപ.സനി.  ദകധാളനനി
കമക്യൂണനിറനി  ഹധാള  പകട്ടനിടെന്ധം  പണനി പൂർതനിയധായനി
നനിലവനില് പ്രവര്തനകമമധാപണനള്ള ഫനിസനിക്കല്
പവരനിഫനിദക്കഷന റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  അടെനിയന്തരമധായനി
സന്ധംസധാന  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ  മുദഖന
ലഭശ്യമധാക്കുവധാന സമനിതനി നനിർദദ്ദേശനിക്കുന.

16 61, 62,
63, 64,
65, 66

61.  പഞധായതപ  ഭരണസമനിതനി  കമനിറനി
രൂപശീകരനിചപ  അഞധാന്ധം  പപമല്  എസപ.സനി.
ദകധാളനനി കനിണര് നനിര്മധാണവമധായനി ബനപപ്പെട്ട
പ്രവൃതനിയപടെ വധാലക്യൂദവഷന നടെതനി റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
സമനിതനിയപ  ലഭശ്യമധാക്കണപമനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
62.  കുളത്തൂര് കനിണര് നനിര്മധാണ പ്രവൃതനിക്കപ
കണ്വശീനര്ക്കപ നല്കനിയ തുക റവനക്യൂ റനിക്കവറനി
നടെപടെനികളനിലൂപടെ  ഈടെധാക്കനിയതനിപന  ദരഖകള
ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ  പരനിദശധാധനിചപ  ദബധാദ്ധശ്യപപ്പെട്ടനിട്ടു
ള്ളതനിപന  അടെനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ
പരധാമര്ശന്ധം  ഒഴനിവധാക്കധാന  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന.
63.   മധാനടെക്കന്ധം  എസപ.സനി.  ദകധാളനനി  ദറധാഡപ
പദ്ധതനിയപ പചെലവധായ തുക തനിരനിപക പനിടെനിക്കധാന
ആര്.ആര്.  നടെപടെനി  സസ്വശീകരനിക്കധാനുന്ധം  ആയതപ
സന്ധംബനനിച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സമനിതനിയപ  ലഭശ്യമധാക്കു
വധാനുന്ധം സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
64.  സ്റ്റെധാര് നഗര് ദമടുപകധാവല് ദറധാഡപ ദഫധാര്ദമഷന
പദ്ധതനിപയ  സന്ധംബനനിച    റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
അടെനിയന്തരമധായനി  സമനിതനിക്കപ  ലഭശ്യമധാക്കുവധാന
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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65.  പതധായപ്പുറന്ധം കുളന്ധം റനിപ്പെയറുമധായനി ബനപപ്പെട്ട
ദകസനിദന്മേലള്ള  ദകധാടെതനി  വനിധനി  സന്ധംബനനിച
വനിശദധാന്ധംശങ്ങള   ലഭശ്യമധാക്കധാന   സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന. 
66.   എഡര്നധാര്  പപര്ഡധാല  പമധാടെദതധാടെപ
റനിപ്പെയര്  പ്രവൃതനിയമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ
പരധാമര്ശന്ധം  ഒഴനിവധാക്കധാന  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന.

17 72, 73 72.  കധാരധാട്ടപ  വയല്  നനിട്ടടുക്കന്ധം  ദറധാഡപ
പ്രവൃതനിയമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  കണ്വശീനര്ക്കപ
നല്കനിയ അഡസ്വധാനസപ തുകയധായ  12,500 രൂപ
തനിരനിചടെച  ദരഖകള  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ
ലഭശ്യമധാക്കുന  മുറയപ  ഓഡനിറപ  തടെസന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുനതനിനപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.
73.  ദമല് പരധാമര്ശനിച മറപ നനിര്മധാണ പ്രവൃതനി
കളമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  വനിഷയങ്ങളനിദന്മേപലലധാന്ധം
റവനക്യൂ റനിക്കവറനി നടെപടെനി സസ്വശീകരനിചപ സമനിതനിയപ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭശ്യമധാക്കുവധാന  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന.

18 75  പരധാമര്ശവനിദധയനധായ ഗധാമപ ഞധായതപ  പസക്രട്ടറനി
മരണപപ്പെട്ടതനിനധാലന്ധം  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശങ്ങള
ഒഴനിവധാക്കനി  കനിട്ടുനതനിനുദവണ്ടെനി  നനിലവനിപല
ഭരണസമനിതനി  അദപക  നല്കനിയനിട്ടുള്ളതനിപനയന്ധം
പ്രവൃതനി  നടെനനിട്ടുപണ്ടെനപ  ബനപപ്പെട്ട  ഉദദശ്യധാഗസന
സധാകശ്യപപ്പെടുതനിയതനിപനയന്ധം  അടെനിസധാനതനിലന്ധം
പ്രസസ്തുത ഓഡനിറപ പരധാമര്ശങ്ങള ഒഴനിവധാക്കധാന സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

19 77 പ്രസസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരമധാര്ശങ്ങള  ഒഴനിവധാക്കുവധാന
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

20 79  പ്രസസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശങ്ങള  ഒഴനിവധാക്കുവധാന
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.



73

1 2 3 4

21 84  ഭവനനനിര്മധാണ  ദബധാര്ഡനിപന  സകവശന്ധം
ഉപദയധാഗനിക്കധാപത അവദശഷനിചനിട്ടുള്ള  തുക  തനിരനിചപ
നൽകനിയനിട്ടനിലധാതതനിനധാൽ  പ്രസ്തുത  വനിഷയന്ധം
സന്ധംബനനിചപ  സര്ക്കധാര് തലതനിൽ  ബനപപ്പെട്ട
വകുപ്പുകള  കൂടെനിയധാദലധാചെനിചപ  തശീരുമധാനപമടുക്കണപമനപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന. 

22 86  പഡദപ്പെധാസനിറപ  പ്രവൃതനിയധായനി  ദകരള  വധാട്ടര്
അദതധാറനിറനിയപ  നൽകനിയ  തുക  പചെലവഴനിക്ക
പപ്പെടെധാതനിരുനതപ സന്ധംബനനിചപ പ്രസ്തുത വര്ക്കനിനപ തുക
അടെയ്ക്കുകദയധാ  പ്രവൃതനി  നടെത്തുനതനിൽ  തുടെര്
നടെപടെനികള  സസ്വശീകരനിക്കുകദയധാ  പചെയ്തനിട്ടനിപലനതപ
പഞധായതനിപന  ഭധാഗത്തുള്ള  ഗുരുതരമധായ
വശീഴ്ചയധാപണനപ  സമനിതനി  മനസനിലധാക്കുന.  ഇതു
സന്ധംബനനിചപ  തുക  പചെലവഴനിക്കധാതനിരുനതനിനധാൽ
പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം  ഒഴനിവധാക്കണപമനപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന 

23 88  ഭവനനനിര്മധാണ  ദബധാര്ഡുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട
വനിഷയതനിദന്മേൽ  സര്ക്കധാര്  തശീരുമധാനതനിപന
അടെനിസധാനതനിൽ  തുടെര്  നടെപടെനി  സസ്വശീകരനിക്കധാൻ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

24 90   പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ പരധാമര്ശന്ധം ഒഴനിവധാക്കധാൻ സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

25 92 വനിവനിധ  പദ്ധതനികളക്കധായനി  പക.എസപ.ഇ.ബനി.യനിൽ
നനിദകപനിച  തുകയപടെ  വനിനനിദയധാഗ  സധാകശ്യപത്രന്ധം
ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ  പരനിദശധാധനയധായനി  ഹധാജരധാക്കു
വധാനുന്ധം ആയതപ സന്ധംബനനിച റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ നൽകുവധാനുന്ധം
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

26 94   പ്രസസ്തുത ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശങ്ങള ഭവനനനിര്മധാണ
ദബധാര്ഡുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടതധാകയധാൽ  സര്ക്കധാര്
തലതനിൽ  തശീരുമധാനപമടുക്കണപമനപ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.
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27 96   പഞധായതപ  അധനികൃതര്  സവദല്യുതനി  ദബധാര്ഡനിൽ
നനിനന്ധം  വനിനനിദയധാഗ  സധാകശ്യപത്രന്ധം  വധാങ്ങനി
ഹധാജരധാക്കണപമനപ  ആവര്തനിചപ  ആവശശ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുന്ധം
നധാളനിതുവപര  ലഭശ്യമധാക്കധാതതനിൽ  സമനിതനി  കടുത
അതൃപനി  ദരഖപപ്പെടുത്തുന.  പ്രസ്തുത  സധാകശ്യപത്രന്ധം
സന്ധംസധാന ഓഡനിറപ വകുപ്പെപ മുദഖന സമനിതനിക്കപ  രണ
മധാസതനിനകന്ധം ലഭശ്യമധാക്കുവധാൻ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന. 

28 98   പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടെസന്ധം  നശീക്കധാൻ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

29 104  ജനിലധാ  നനിര്മനിതനിദകനന്ധം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതനിയപ
പചെലവഴനിച തുക സന്ധംബനനിച ദരഖകളന്ധം വനിനനിദയധാഗ
സധാകശ്യപത്രവന്ധം  ഹധാജരധാക്കനിയതനിപന  അടെനിസധാന
തനിൽ ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാൻ സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

30 106 ,,  പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ  തടെസന്ധം ഒഴനിവധാക്കുവധാന സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന. 

31 110, 111,
112

110.  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങള  വനിവനിധ
പ്രവൃതനികളക്കധായനി  ദകരള  സന്ധംസധാന  സവദല്യുതനി
ദബധാര്ഡപ,  ദകരള  വധാട്ടര്  അദതധാറനിറനി,
ഭവനനനിര്മധാണ  ദബധാര്ഡപ  തുടെങ്ങനിയ
വകുപ്പെപ/സധാപനങ്ങപള  പദ്ധതനി  നടെതനിപ്പെനിപന
ചുമതലദയല്പ്പെനിക്കുദമ്പധാള തുക  മുനകൂറധായനി
നല്കുനണ്ടെപ.   എനധാല്  ഇതരതനില്  മുനകൂര്
നല്കനിയ  തുകയപടെ  കണക്കുകള  കൃതശ്യമധായനി
സൂകനിക്കധാറനിപലനന്ധം  പ്രസ്തുത  തുക  ഉപദയധാഗനിച്ചുള്ള
നനിര്മധാണ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കപ  ആവശശ്യമധായ
തുടെര്നനിരശീകണന്ധം കൃതശ്യമധായനി നടെതപപ്പെടുനനിലധാപയനന്ധം
സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന. തന്മൂലന്ധം മുനകൂര് അനുവദനിച
തുകയപടെ  ഉപദയധാഗവന്ധം ക്രമപപ്പെടുതലന്ധം കൃതശ്യമധായനി
നടെക്കധാപത വരുനതധായന്ധം സമനിതനി മനസനിലധാക്കുന.  
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ആയതനിനധാല്  പദ്ധതനികളക്കധായനി  മുനകൂര്  തുക
അനുവദനിക്കല്,  അതനിപന  അടെനിസധാനതനിലള്ള
പ്രവൃതനികളപടെ  പൂര്തശീകരണന്ധം,  മുനകൂര്  തുക
ക്രമപപ്പെടുതല്  എനനിവ  കൃതശ്യസമയത്തു
നനിര്വഹനിക്കുനപണ്ടെനറപ്പുവരുത്തുനതനിനധാവശശ്യമധായ
നനിര്ദദ്ദേശങ്ങള തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സധാപനങ്ങളക്കപ
നല്കണപമനന്ധം  ഇതുസന്ധംബനനിചപ  സസ്വശീകരനിച
നടെപടെനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സമനിതനിക്കപ  ലഭശ്യമധാക്കണപമനന്ധം
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.
111.  വനിവനിധ പദ്ധതനി നടെതനിപ്പെനിനധായനി മുനകൂര്
തുക  അനുവദനിക്കുദമ്പധാള  പ്രസ്തുത  തുക
പചെലവഴനിചതധായനിട്ടധാണപ  സര്ക്കധാര്
കണക്കധാക്കുനപതനപ  അഭനിപ്രധായപപ്പെട്ട  സമനിതനി
മുനകൂര്  തുക  അനുവദനിക്കുന  പദ്ധതനികള
സമയബനനിതമധായനി  പൂര്തശീകരനിക്കുനപണ്ടെനറപ്പു
വരുത്തുനതനിനപ  ആവശശ്യമധായ നനിര്ദദ്ദേശന്ധം
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങളക്കപ
നല്കണപമനന്ധം  നടെപടെനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭശ്യമധാക്കണപമനന്ധം ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.
112.  പചെമനധാടെപ,  പടെന,  മൂളനിയധാര്
ഗധാമപഞധായത്തുകപള  സന്ധംബനനിക്കുന ദരഖകള
പരനിദശധാധനിചപ  ദബധാധശ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുപണ്ടെനള്ള
സന്ധംസധാന  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിപന  മറുപടെനിയപടെ
അടെനിസധാനതനിൽ പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ പരധാമര്ശങ്ങള
ഒഴനിവധാക്കുവധാൻ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

32 115 ,,   വനിവനിധ  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശങ്ങളമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ
സമനിതനി  നടെതനിയനിട്ടുള്ള  പതളനിപവടുപ്പുകളനില്
ഫണ്ടെനിപന  അപരശ്യധാപതമൂലന്ധം  വനികസന
പ്രവര്തനങ്ങളന്ധം  സദനന്ധംദനിന  പചെലവകളന്ധം
നടെത്തുനതനിനപ  ബുദ്ധനിമുട്ടുനതധായനി  പല
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സധാപനങ്ങളന്ധം  പരധാതനിപപ്പെട്ടനിരുന.
എനധാല്  തനതു  വരുമധാനമധാര്ഗ്ഗമധായ  നനികുതനി  പനിരനിവനില്
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സധാപനങ്ങള ഗുരുതരമധായ വശീഴ്ച 
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വരുത്തുനതധായനി ഓഡനിറപ  ഖണനികകളപടെ  പരനിദശധാധനയനില്
സമനിതനിക്കപ ദബധാധശ്യപപ്പെട്ടനിരുന.  നനികുതനി തുക യഥധാസമയന്ധം
പനിരനിപചടുതനിപലങനില്  കധാലഹരണപപ്പെടുപമനനിരനിപക്ക
നനികുതനി  പനിരനിവനിപല  പകടുകധാരശ്യസത അനുവദനശീയമല.
1994-പല ദകരള പഞധായതപ രധാജപ മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനി
നനിയമതനിപല  യഥധാക്രമന്ധം  243(3),  539(2)  എനശീ
വകുപ്പുകള  പ്രകധാരന്ധം  നനികുതനി  പനിരനിവനിപല വശീഴ്ച
പരനിദശധാധനിചപ  നടെപടെനിപയടുതതധായന്ധം  കധാണുനനില.
ആയതനിനധാല്  സന്ധംസധാനപത  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനങ്ങളപടെ നനികുതനി കുടെനിശനിക അടെനിയന്തരമധായനി
പനിരനിപചടുക്കുനതനിനപ  ആവശശ്യമധായ  നടെപടെനികള
സസ്വശീകരനിക്കണപമനന്ധം  ഓദരധാ  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനതനിനുന്ധം  ഓദരധാ  സധാമ്പതനിക  വര്ഷവന്ധം
വനിവനിധ  നനികുതനിയനിനതനില്  ലഭനിദക്കണ്ടെ  തുക
സന്ധംബനനിചപ  പട്ടനിക  സര്ക്കധാര്  തലതനില്
തയ്യധാറധാക്കനി  സൂകനിക്കണപമനന്ധം  ഇതനിനധായനി
സര്ക്കധാര്  തലതനില്  തപന  ഒരു  നനിരശീകണ
സന്ധംവനിധധാനന്ധം  ഏര്പപ്പെടുതണപമനന്ധം കൃതശ്യമധായ
ഇടെദവളകളനില്  നനികുതനിപനിരനിവപ  പരനിദശധാധനിചപ  വശീഴ്ചവരുത്തുന
വര്പക്കതനിപര  നടെപടെനി  സസ്വശീകരനിക്കുനതനിനുന്ധം  നനിര്ദദ്ദേശന്ധം
നല്കണപമനന്ധം  ഇതു  സന്ധംബനനിചപ  സസ്വശീകരനിച  നടെപടെനി
റനിദപ്പെധാര്ട്ടുന്ധം  പുദരധാഗതനി  വനിലയനിരുതനിപക്കധാണള്ള
തുടെര്നടെപടെനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടുന്ധം  സമനിതനിക്കപ
ലഭശ്യമധാക്കണപമനന്ധം ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

33 117 ,, പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം  ഒഴനിവധാക്കധാന  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

34 119 കധാസര്ദഗധാ ഡപ  നഗരസഭയനില്  കണ്ടെനിജനപ  ജശീവനക്കധാരുപടെ
പപനഷന  പചെലവകളക്കധായനി  ടഷറനിയനില്  അക്കവൗണ്ടെപ
ആരന്ധംഭനിക്കുനതനിനുളള  ശ്രമന്ധം  തുടെങ്ങനിയനിട്ടുളളതധായനി
അറനിയനിചനിട്ടുളളതനിനധാല് അതനിനപ  ആവശശ്യമധായ  അനുമതനി
ധനകധാരശ്യ വകുപ്പെനില് നനിനന്ധം ആവശശ്യപപ്പെടുനതനിനുന്ധം, നടെപടെനിക്രമന്ധം
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അനുസരനിചപ  ആയതനിനുള്ള  തുടെര്  നടെപടെനികള  സക
പക്കധാളളനതനിനുന്ധം അടെനിയന്തര നടെപടെനി സസ്വശീകരനിക്കുവധാന സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

35 121 കധാസര്ദഗധാഡപ  നഗരസഭ  മധൂര്  ഗധാമപഞധായതനില്
സധാപനിക്കുവധാന  ഉദദ്ദേശനിക്കുന  ഖരമധാലനിനശ്യ  സന്ധംസ്കരണ
യൂണനിറനിനപ സസറപ കനിയറനസപ സര്ട്ടനിഫനിക്കറപ നല്കുവധാന
ഗധാമപഞധായതപ വനിസമതനിചതധാണപ സന്ധംസ്കരണ യൂണനിറപ
രൂപശീകരനിക്കുനതനിനുള്ള  പ്രധധാന  തടെസപമനപ  സമനിതനി
മനസനിലധാക്കുന.  കധാസര്ദഗധാഡപ  നഗരസഭയന്ധം  മധൂര്
പഞധായത്തുന്ധം  ദയധാജനിച്ചുപകധാണ്ടെപ  പ്രസ്തുത  ഖരമധാലനിനശ്യ
സന്ധംസ്കരണ  യൂണനിറപ  പൂര്തശീകരനിക്കധാന  ഉദദ്ദേശനിക്കുനതധായനി
പതളനിപവടുപ്പെപ  ദയധാഗതനില്  നഗരസഭധാ  പസക്രട്ടറനി
സമനിതനിപയ അറനിയനിചനിരുന.  ആയതനിനധാല്  ഖരമധാലനിനശ്യ
സന്ധംസ്കരണ യൂണനിറപ  സധാപനിക്കുനതപ സന്ധംബനനിചപ  നനില
നനില്ക്കുന തര്ക്കന്ധം പരനിഹരനിചപ രണ്ടെപ തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനങ്ങളദടെയന്ധം  സന്ധംയക  സന്ധംരന്ധംഭപമന  നനിലയപ
പ്രസസ്തുത  പദ്ധതനി  യധാഥധാര്തശ്യമധാക്കുനതനിനപ  അടെനിയന്തര
നടെപടെനി സസ്വശീകരനിക്കുവധാന സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

36 123 പുതുതധായനി  നനിര്മനിക്കുന  മധാലനിനശ്യ  സന്ധംസ്കരണ  പധാനനിനപ
മലനിനശീകരണ  നനിയന്ത്രണ  ദബധാര്ഡനിപന  അനുമതനി
ഉളപപ്പെപടെയള്ളവ  ലഭശ്യമധാക്കനി  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലധാക്കുനതനിനപ  അടെനിയന്തര നടെപടെനി  സസ്വശീകരനിക്കധാന
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

37 127 ,, അന്ധംഗനവധാടെനികളക്കുള്ള  ഭകശ്യ  വസ്തുക്കളപടെ
വനിതരണതനില് ക്രമദക്കടെപ - ഗധാമപഞധായതനിനപ ഭശീമമധായ
നഷന്ധം എന വനിഷയതനില് വനിജനിലനസപ അദനസ്വഷണവന്ധം
വകുപ്പുതല അദനസ്വഷണവന്ധം നടെതണപമനന്ധം സപസ്പെനഡപ
പചെയ്യപപ്പെട്ട  ഉദദശ്യധാഗസപയ  തനിരനിപചടുക്കധാനധാധധാരമധായ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സന്ധംസധാന  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ
ലഭശ്യമധാക്കണപമനന്ധം സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.


