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മുഖവുര

കലഭാക്കല്  ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനിയുസടെ  അദദ്ധ്യക്ഷനഭായ  ഞഭാന്,  സമനിതനിയുസടെ
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം സമനിതനി (2019-2021) യുസടെ 66- ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

കലഭാക്കല്  ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനി  (2014-2016)യുസടെ  അന്പതനിസയഭാനഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  (കലഭാക്കല്  ഫണറ  ഒഭാഡനിററ  ഡയറക്ടറുസടെ  2005-06-സല  സമഭാഹൃത  ഒഭാഡനിററ
റനികപഭാര്ട്ടേനില്  ഉളസപട്ടേനിട്ടുളള  കകേഭാഴനികക്കഭാടെറ  ജനില്ലയനിസല  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളമഭായനി  ബനസപട്ടേ
ഒഭാഡനിററ  ഖണനികേകേള  സന്റിംബനനിച്ചറ)  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേള
അടെനിസഭാനമഭാക്കനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

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

ശനിപഭാര്ശ  ഖണനികേകേളനികന്മേലുള  സര്ക്കഭാര്  നടെപടെനികേളസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്
സമനിതനിക്കറ  ആവശദ്ധ്യമഭായ  സഹഭായങ്ങള  നല്കേനിയ  സന്റിംസഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ  ഡയറക്ടകറഭാടെറ
സമനിതനിക്കുള നനനി കരഖസപടുത്തുന.

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

അദദപ്പോയയം   1

1.1  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2014-2016)  യുടടെ  അന്പതറി
ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടല (പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ഡയറക്ടറുടടെ 2005-06-ടല സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്ടപടറിട്ടുള്ള പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലയറിടല ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി
ബന്ധടപട ഓഡറിറട ഖണറികകള് സയംബന്ധറിചട) ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച
നടെപടെറികള് അടെങ്ങുനതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോര്ടട.

1.2  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി (2014-2016) യുടടെ 51- ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടട
2015 ഡറിസയംബര് മപ്പോസയം 15-ാം തസ്വീയതറി സഭയറില് സമര്പറിച. പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറില് ആടക
29  ശറിപപ്പോര്ശകളപ്പോണുള്ളതട.   ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറി  സയംബന്ധറിചട
സര്ക്കപ്പോര്/സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറില്  നറിന്നു ലഭറിച  മറുപടെറി  11-4-2018,  19-12-2018
എനസ്വീ  തസ്വീയതറികളറിടല  പയപ്പോഗങ്ങളറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  ശറിപപ്പോര്ശ  ഖണറിക
14 സയംബന്ധറിചട തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം ടചെയ.

1.3  ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശ, ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നു ലഭറിച മറുപടെറി,
സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടററില്  നറിന്നു  ലഭറിച  സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട,
തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ എനറിവ അദദപ്പോയയം II-ല് പചെര്തറിരറിക്കുന്നു.

1.4 സര്ക്കപ്പോരറില്/സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടററില് നറിന്നു ലഭറിച മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനതറില് അനന്തരനടെപടെറി തുടെപരണതറിടല്ലനട സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച ശറിപപ്പോര്ശകളുയം
ആയതറിപന്മേല് ലഭറിച മറുപടെറികളുയം അദദപ്പോയയം III-ല് പചെര്തറിരറിക്കുന്നു.

1.5  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശ  ഖണറികകള്  13,  52,  55  എനറിവ  സയംബന്ധറിച
യപ്പോടതപ്പോരു  മറുപടെറിയുയം  നപ്പോളറിതുവടര  സര്ക്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശകള്
തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശയപ്പോയറി അദദപ്പോയയം IV-ല് പചെര്തറിരറിക്കുന്നു.

അദദപ്പോയയം   II

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശയുയം സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറിയുയം ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള
മറുപടെറി തൃപറികരമല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശയുയം

ഖണറിക നമ്പര്   14

ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.1  തപ്പോമരപശ്ശേരറി,  തറിരുവമ്പപ്പോടെറി,  പകപ്പോട്ടൂര്,  മടെവൂര്,  രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര,  നപ്പോദപ്പോപുരയം  എനസ്വീ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറില് പരപ്പോമര്ശ കപ്പോലയളവറില്,  സര്ക്കപ്പോര് ധനസഹപ്പോയയം ഉപപയപ്പോഗറിചട
നറിര്മപ്പോണയം  പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയ  വസ്വീടുകളുപടെയുയം  അവയട  അവസപ്പോന  ഗഡു  ധനസഹപ്പോയയം
നല്കറിയതറിടന്റെയുയം പരഖകള് ഓഡറിററിനട ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോനയം ആയതട ഓഡറിറട പരറിപശപ്പോധറിചട
പബപ്പോധദടപടുന  മുറയട  തടെസയം  നസ്വീക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുനതറിനയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന്നു.
233/2021.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.1.2   1. തപ്പോമരപശ്ശേരറി - പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല

2.  തറിരുവമ്പപ്പോടെറി  -  ഒരു ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവട കകപററിയ തുക തറിരറിടക അടെവപ്പോക്കുകയുയം
അവപശഷറിക്കുന ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള് ഭവനനറിര്മപ്പോണയം പൂര്തറിയപ്പോക്കുകയുയം ടചെയറിട്ടുണട.

3. പകപ്പോട്ടൂര് - പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല

4. മടെവൂര് - എല്ലപ്പോ ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളുയം ഭവനനറിര്മപ്പോണയം പൂര്തറിയപ്പോക്കറി.

5. രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര – പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല

6. നപ്പോദപ്പോപുരയം - എല്ലപ്പോ ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളുയം ഭവനനറിര്മപ്പോണയം പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.1.3  തറിരുവമ്പപ്പോടെറി,  മടെവൂര്,  നപ്പോദപ്പോപുരയം എനസ്വീ പഞപ്പോയത്തുകള് മതറിയപ്പോയ പരഖകള്
ഹപ്പോജരപ്പോക്കുകയുയം,  ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിചട  പബപ്പോധദടപടുകയുയം  ടചെയറിട്ടുണട.  ആയതറിനപ്പോല്
സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശ  പ്രകപ്പോരയം  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപന്മേലുള്ള  തടെസയം  നസ്വീക്കറി  യഥപ്പോക്രമയം
ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(6)/23-5-2018,  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.
എസട1/2069/16(2)/23-5-2018,  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.പറി11/433/14/17-5-2014
എനറിവ പ്രകപ്പോരയം  പുനരഭറിപ്രപ്പോയ  കുററിപട  പുറടപടുവറിചറിട്ടുണട.  തപ്പോമരപശ്ശേരറി,  രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള് പരഖകള്  ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  പകപ്പോട്ടൂര്  പഞപ്പോയതട
15 ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള് ഭവനനറിര്മപ്പോണയം പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയ പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോനവപശഷറിക്കുന്നു.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.4  തപ്പോമരപശ്ശേരറി,  പകപ്പോട്ടൂര്,  രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്  ആവശദമപ്പോയ
പരഖകള് അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ഓഡറിററിനട ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

അദദപ്പോയയം   III

സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ/സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനതറില് അനന്തര നടെപടെറി തുടെപരണതറില്ല എനട സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച

ശറിപപ്പോര്ശകളുയം ആയതറിപന്മേല് ലഭറിച മറുപടെറികളുയം

ഖണറിക നമ്പര്   3

ശറിപപ്പോര്ശ

3.1.1  പറി.ഡബബ.ഡറി.  പ്രവൃതറികളറില് ഷറിപങ്കേജട  കുറയ്പക്കണതറില്ല എന ഉതരവട
നറിലവറിലറിരറിടക്ക  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  പ്രവൃതറികള്ക്കട  ഷറിപങ്കേജട
കുറയണടമനട  ഓഡറിറട  നറിര്പദ്ദേശറിചറിട്ടുള്ള  സപ്പോഹചെരദയം  കണക്കറിടലടുതട  പ്രസ്തുത
വറിഷയതറില്  വദകത  വരുതണടമനട  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുണപ്പോയറി.
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ഷറിപങ്കേജട  കുറയ്പക്കണതറിടല്ലന്നുള്ള  ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപറിടന്റെ  ഉതരവട
പഞപ്പോയത്തുകളുടടെ  ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  പ്രവൃതറികള്ക്കുയം  മുന്കപ്പോല  പ്രപ്പോബലദപതപ്പോടടെ
ബപ്പോധകമപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണയം,  മണട  ഫറില്ലറിയംഗറിനട  ലസ്വീഡുയം  ലറിഫയം  കുറയ്പക്കണതറില്ല  എന
ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപറിടന്റെ  ഉതരവട  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  വകുപറിനയം   ബപ്പോധകമപ്പോക്കറി
ടക്കപ്പോണമുള്ള സര്ക്കുലറുകള് പുറടപടുവറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി ടതളറിടവടുപട പവളയറില് ഹപ്പോജരപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസര്  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക  വദകമപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ  ടവളറിചതറില്  ഓഡറിറട  തടെസയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.1.2  ടനപ്പോചപ്പോടെട,  കൂതപ്പോളറി,  പമപയ്യൂര്,  പപയപ്പോളറി,  തറിപക്കപ്പോടെറി,  ടപരുവയല്,
ചെപ്പോതമയംഗലയം,  അപതപ്പോളറി,  പകപ്പോട്ടൂര്,  എലത്തൂര്,  അരറിക്കുളയം,  മടെവൂര്,  കുറദപ്പോടെറി,  നപ്പോദപ്പോപുരയം
എനസ്വീ  14  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുടടെയുയം  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുള്ള  വറിവരയം  പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.  പഞപ്പോയതട  അസറി.  ഡയറക്ടറുടടെ
10-2-2016  തസ്വീയതറിയറിടല  സറി2-672/08-ാം  നമ്പര്  കത്തുപ്രകപ്പോരയം  ബന്ധടപട  എല്ലപ്പോ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്ക്കുയം നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശ അയചടകപ്പോടുതറിട്ടുടണന
വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.1.3  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വര്ഷടത  സമപ്പോഹൃത
ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉള്ടപട  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലയറിടല  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകടള  സയംബന്ധറിച
പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപന്മേലുള്ള  ബഹ.  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശകള്  പ്രകപ്പോരയം
ബന്ധടപട  തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  അതപ്പോതട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ  പപരറിന  പനടര
എഴുതറിയറിരറിക്കുന റഫറന്സട നമ്പര് പ്രകപ്പോരയം കതയചറിട്ടുണട.   പ്രസ്തുത കതറില് തപ്പോടഴ
പറയുന  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകടള  അററിയറിചറിട്ടുണട.
കുന്ദമയംഗലയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ കപ്പോരദതറില് തടെസയം ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതപ്പോയുയം
അററിയറിച.

ടനപ്പോചപ്പോടെട :-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(34) തസ്വീ. 10-1-2017

കൂതപ്പോളറി :-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(20) തസ്വീ. 10-1-2017

പമപയ്യൂര് :-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(27) തസ്വീ. 10-1-2017

പപയപ്പോളറി :-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(36) തസ്വീ. 10-1-2017

തറിപക്കപ്പോടെറി :-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(44) തസ്വീ. 10-1-2017

ടപരുവയല് :-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(39) തസ്വീ. 10-1-2017
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ചെപ്പോതമയംഗലയം:-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(6) തസ്വീ. 10-1-2017

അപതപ്പോളറി :-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(3) തസ്വീ. 10-1-2017

പകപ്പോട്ടൂര് :-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(21) തസ്വീ. 10-1-2017

എലത്തൂര് :-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(10) തസ്വീ. 10-1-2017

അരറിക്കുളയം :-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(1) തസ്വീ. 10-1-2017

മടെവൂര് :-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(24) തസ്വീ. 10-1-2017

കുറദപ്പോടെറി :-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(23) തസ്വീ. 10-1-2017

നപ്പോദപ്പോപുരയം :-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(30) തസ്വീ. 10-1-2017

ഖണറിക നമ്പര്   5

ശറിപപ്പോര്ശ

3.2.1  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലയറിടല  പരപ്പോമര്ശറിക്കടപട  ഏഴട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറിലുയം
കദപ്പോഷട ബുക്കട, സബ്സറിഡറിയററി രജറിസ്റ്റര്, വരവട രജറിസ്റ്റര്, ടചെലവട രജറിസ്റ്റര്, ടചെക്കട ഇഷബ
രജറിസ്റ്റര്  എനറിവ കപ്പോലറികമപ്പോക്കറി  സൂകറിചറിരറിക്കുന്നുടവന്നുയം  നറിലവറില്,  2011-ടല  പകരള
പഞപ്പോയതട  അക്കക്കൗണടസട  ചെടങ്ങളുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറിലപ്പോണട  കണക്കുകള്
പരഖടപടുത്തുനടതന്നുയം  പഞപ്പോയത്തുകളറില് സപ്പോയംഖദ  പസപ്പോഫട ടവയര് സമ്പ്രദപ്പോയതറിലുള്ള
അക്കക്കൗണറിയംഗട  നടെപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനട  പുറപമ  രജറിസ്റ്ററുകളുടടെ  ഹപ്പോര്ഡട  പകപ്പോപറിയുയം
സൂകറിക്കുന്നുടണന്നുമുള്ള  സര്ക്കപ്പോര്  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.2.2   ഈ  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുണട.  ടനപ്പോചപ്പോടെട,
പപയപ്പോളറി, കൂതപ്പോളറി,  ടപരുവയല്,  പുറപമരറി,  തൂപണരറി,  വപ്പോണറിപമല് എനസ്വീ 7  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്ക്കുയം
നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പഞപ്പോയതട  അസറി.  ഡയറക്ടറുടടെ  10-2-2016
തസ്വീയതറിയറിടല സറി2-672/08-ാം നമ്പര് കത്തുപ്രകപ്പോരയം അയച ടകപ്പോടുതറിട്ടുടണന വറിവരയം
പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.2.3  തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണള്ള പുനരഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപട തപ്പോടഴ കപ്പോണുയം പ്രകപ്പോരയം
പുറടപടുവറിചറിട്ടുണട.
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ടനപ്പോചപ്പോടെട:-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(34) തസ്വീയതറി 10-1-2017

പപയപ്പോളറി:-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(36) തസ്വീയതറി 10-1-2017

കൂതപ്പോളറി:-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(19) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ടപരുവയല് :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(38) തസ്വീയതറി 10-1-2017

പുറപമരറി:-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(41) തസ്വീയതറി 10-1-2017

തൂപണരറി:-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(52) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഖണറിക നമ്പര്   8

ശറിപപ്പോര്ശ

3.3.1  പഹപ്പോപളപ്പോബറികട  നറിര്മപ്പോണയം,  സസ്വീന് പ്രറിന്റെറിയംഗട  എനറിവയറില്  വനറിതകള്ക്കട
പരറിശസ്വീലനയം  നല്കറിടയങ്കേറിലുയം  പരറിശസ്വീലനതറിന  പശഷയം  അവര്  ടതപ്പോഴറിലറില്
ഏര്ടപടെപ്പോഞ്ഞതറിനപ്പോല്  പദതറി  പരപ്പോജയമപ്പോടയന,  കൂതപ്പോളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന
സയംബന്ധറിച ഓഡറിറട തടെസയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ഡയറക്ടറുടടെ 11-8-2010-ടല കതട
പ്രകപ്പോരയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്നുള്ള സര്ക്കപ്പോര് ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില്,  അനന്തര
നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.3.2  കൂതപ്പോളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുണട.  ഈ  വറിവരയം  പമല്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന  പഞപ്പോയതട  അസറി.  ഡയറക്ടറുടടെ  10-2-2016  തസ്വീയതറിയറിടല
സറി2-672/08-ാം നമ്പര് കത്തുപ്രകപ്പോരയം അററിയറിചറിട്ടുടണന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.3.3 തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട ടക.എസട.എ. ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16 (20)
തസ്വീയതറി 10-1-2017 പ്രകപ്പോരയം പുനരഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപട പുറടപടുവറിച.

ഖണറിക നമ്പര്   9

ശറിപപ്പോര്ശ

3.4.1  തറിരുവമ്പപ്പോടെറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  സറില്  ടഡവലപ്ടമന്റെട
ടസന്റെററിനട കകമപ്പോററിയ 1,50,000 രൂപയുടടെ രശസ്വീതറി, വറിനറിപയപ്പോഗ സപ്പോകദപതയം എനറിവ
ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്നുള്ള സര്ക്കപ്പോര് ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെയടെറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട തടെസടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.4.2  തറിരുവമ്പപ്പോടെറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധടപട പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുണട.  ഈ  വറിവരയം  പമല്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന  പഞപ്പോയതട  അസറി.  ഡയറക്ടറുടടെ  10-2-2016  തസ്വീയതറിയറിടല
സറി2-672/08-ാം നമ്പര് കത്തുപ്രകപ്പോരയം അററിയറിചറിട്ടുടണന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.4.3 ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി. എസട1/2069/16(47) തസ്വീയതറി 10-1-2017 പ്രകപ്പോരയം
തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറി.

ഖണറിക നമ്പര്   16

ശറിപപ്പോര്ശ

3.5.1  മുക്കയം,  ചെപ്പോതമയംഗലയം,  ടപരുമണ,  പുറപമരറി,  കപ്പോവറിലുയംപപ്പോറ  എനസ്വീ  5
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ഓഡറിറട  ഖണറികയറില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ള
ലകയംവസ്വീടെട  പകപ്പോളനറി  ടടവദദ്യുതസ്വീകരണയം,  ടതരുവവറിളക്കട  സപ്പോപറിക്കല്  എനസ്വീ
ഇനങ്ങളറിലപ്പോയുള്ള  എല്ലപ്പോ  പ്രവൃതറികളുയം  പൂര്തസ്വീകരറിചറിട്ടുടണന  സര്ക്കപ്പോര്
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെയടെറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട  തടെസടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.5.2  മുക്കയം,  ചെപ്പോതമയംഗലയം,  ടപരുമണ,  പുറപമരറി,  കപ്പോവറിലുയംപപ്പോറ  എനസ്വീ
5  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഇക്കൗ  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട
നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുണട.  സമറിതറിയുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  പകര്പട  ഇക്കൗ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്ക്കട പഞപ്പോയതട അസറിസ്റ്റന്റെട ഡയറക്ടറുടടെ 10-2-2016 തസ്വീയതറിയറിടല
സറി2-672/08-ാം നമ്പര് കത്തുപ്രകപ്പോരയം ഇക്കൗ ഓഫസ്വീസറില് നറിന്നുയം അയചടകപ്പോടുതറിട്ടുടണന
വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.5.3 തപ്പോടഴപറയുന പുനരഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപട പ്രകപ്പോരയം തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറി

മുക്കയം :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(28) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ചെപ്പോതമയംഗലയം:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(6) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ടപരുമണ :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(37) തസ്വീയതറി 10-1-2017

പുറപമരറി :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(40) തസ്വീയതറി 10-1-2017

കപ്പോവറിലുയംപപ്പോറ :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(16) തസ്വീയതറി 10-1-2017
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.6.1  പഞപ്പോയത്തുകളറില്  ജസ്വീവനക്കപ്പോരുടടെ  ദക്കൗര്ലഭദവയം  ഭക്കൗതറിക  സപ്പോഹചെരദതറില്
പരറിമറിതറിയുയം  അനഭവടപടറിരുന  കപ്പോലതപ്പോയറിരുന്നു  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശറിച  അപപ്പോകത
സയംഭവറിചടതന്നുയം  നറിലവറില്  പ്രസ്തുത  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറില്  സപ്പോയംഖദ  പസപ്പോഫട ടവയര്
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനപ്പോല്  കണക്കുകളുയം  ഇതര  കപ്പോരദങ്ങളുയം  ക കൃതദമപ്പോടണന്നുയം
തയപ്പോറപ്പോക്കുനതുയം  പപ്പോസപ്പോക്കുനതുയം  ചെടപ്രകപ്പോരമപ്പോടണന്നുയം  അവ  കൃതദമപ്പോയറി  മറിനറിട്സറില്
പരഖടപടുതപ്പോറുടണന്നുമുള്ള  സര്ക്കപ്പോര്  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട
തടെസടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.6.2  പമപയൂര്,  തറിപക്കപ്പോടെറി,  ഏറപ്പോമല,  ചെക്കറിടപപ്പോറ,  കപ്പോവറിലുയംപപ്പോറ  എനസ്വീ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയറിട്ടുണട.  ഇക്കപ്പോരദയം പമല് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകടള അററിയറിക്കുനതറിനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ പകര്പട പഞപ്പോയതട അസറിസ്റ്റന്റെട ഡയറക്ടറുടടെ  10-2-2016  തസ്വീയതറിയറിടല
സറി2-672/08-ാം നമ്പര് കത്തുപ്രകപ്പോരയം ഇക്കൗ ഓഫസ്വീസറില് നറിന്നുയം അയചടകപ്പോടുതറിട്ടുടണന
വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.6.3  തപ്പോടഴപറയുന പുനരഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപട പ്രകപ്പോരയം തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറി

പമപയൂര് :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(27)തസ്വീയതറി 10-1-2017

തറിപക്കപ്പോടെറി :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(44) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഏറപ്പോമല :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(11) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ചെക്കറിടപപ്പോറ  :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(5) തസ്വീയതറി 10-1-2017
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.7.1  പഞപ്പോയത്തുകള്,  ററിവര്  മപ്പോപനജട ടമന്റെട  ഫണട  ഇനതറില്  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട
അടെചറിരുന തുകയട മുന്കപ്പോലങ്ങളറില് ഒക്കൗപദദപ്പോഗറിക രശസ്വീതറിനട പകരയം ടടകപറ്റുരശസ്വീതട മപ്പോതയം
നല്കറിയറിരുനതറിനപ്പോലപ്പോണട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശമുണപ്പോയടതന്നുയം  നറിലവറില്  ഓണ്ടടലനപ്പോയറി
പണമടെയ്ക്കുനതറിനപ്പോല്  പ്രശയം  അനഭവടപടുനറില്ല  എന്നുമുള്ള  സര്ക്കപ്പോര്  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനതറില് പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടെസടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.7.2  ടചെറുവണ്ണൂര്,  മപ്പോവൂര്,  ടകപ്പോടെറിയത്തൂര്,  ടചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളയം  എനസ്വീ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയറിട്ടുടണന  വറിവരയം  പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.  ഇക്കപ്പോരദയം  ഇക്കൗ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകടള
അററിയറിക്കുനതറിനട  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ  പകര്പട  പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റന്റെട
ഡയറക്ടറുടടെ  10-2-2016  തസ്വീയതറിയറിടല  സറി2-672/08-ാം  നമ്പര്  കത്തുപ്രകപ്പോരയം  ഇക്കൗ
ഓഫസ്വീസറില് നറിന്നുയം അയചടകപ്പോടുതറിട്ടുടണന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.7.3 തപ്പോടഴപറയുന പുനരഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപട പ്രകപ്പോരയം തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറി

ടചെറുവണ്ണൂര് :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(8) തസ്വീയതറി 10-1-2017

മപ്പോവൂര് :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(26) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ടകപ്പോടെറിയത്തൂര് :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(17) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ടചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളയം:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(9) തസ്വീയതറി 10-1-2017
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.8.1  കുടെറിടവള്ള  പദതറികളുടടെ  പരറിപപ്പോലന  ടചെലവട  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറികള്
വഹറിക്കണടമനട 2002 മുതല് സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവട ഉടണങ്കേറിലുയം ടെറി സമറിതറികള് പരറിപപ്പോലന
ടചെലവട  വഹറിക്കപ്പോത  സപ്പോഹചെരദതറിലപ്പോണട  പഞപ്പോയത്തുകള്  തനതുഫണറില്  നറിന്നുയം
വഹറിചടതനട സമറിതറിക്കട പബപ്പോധദടപടുകയുയം ഇതറില് നറിയമപരമപ്പോയ ടതറട സയംഭവറിചറിടറില്ല
എനട  ധനകപ്പോരദ  വകുപട  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകയുയം  ടചെയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട തടെസടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു. എനപ്പോല് ഭപ്പോവറിയറില് ഇതരയം
സപ്പോഹചെരദയം  ഒഴറിവപ്പോക്കണടമന്നുയം  എല്ലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തുകളറിലുയം  കുടെറിടവള്ള  പദതറികളുടടെ
പമല്പനപ്പോടതറിനയം  നടെതറിപറിനയം  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളറില്  വദവസ  ടചെയ്യുന പരറിപപ്പോലന
കമറിററികള് രൂപസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.8.2  കപ്പോരപശ്ശേരറി,  മുക്കയം,  ചെപ്പോതമയംഗലയം,  ടപരുമണ,  ഉപള്ളദരറി,  ഉണറികുളയം,
ടചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളയം  എനസ്വീ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഇക്കൗ  തടെസയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുണട.  പമല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്ക്കട
സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശ പഞപ്പോയതട അസറിസ്റ്റന്റെട ഡയറക്ടറുടടെ  10-2-2016  തസ്വീയതറിയറിടല
സറി2-672/08-ാം  നമ്പര്  കത്തുപ്രകപ്പോരയം   അയചടകപ്പോടുതറിട്ടുടണന  വറിവരയം
പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.



9

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.8.3 തപ്പോടഴപറയുന പുനരഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപട പ്രകപ്പോരയം തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറി

കപ്പോരപശ്ശേരറി :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(15) തസ്വീയതറി 10-1-2017

മുക്കയം :-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(28&29) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ചെപ്പോതമയംഗലയം :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(6) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ടപരുമണ :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(37) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഉപള്ളദരറി :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(49) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഉണറികുളയം :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(50) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ടചെറുവണ്ണൂര്- നല്ലളയം :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(9) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഖണറിക നമ്പര്   25

ശറിപപ്പോര്ശ

3.9.1  പഞപ്പോയത്തുകളറില്  നറിലവറില്   പസവനപ്പോ  പസപ്പോഫട ടവയര്  ഉപപയപ്പോഗറിചട
സപ്പോമൂഹദ സുരകറിതതസ ടപന്ഷനകള്,  ടതപ്പോഴറിലറില്ലപ്പോയ്മ പവതനയം തുടെങ്ങറിയവ വറിതരണയം
ടചെയ  വരുനതറിനപ്പോല്  അപപ്പോകതയുണപ്പോകുനറില്ല  എനട  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടറുടടെ
മറുപടെറിയറില് നറിനട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന്നു. 2013  മുതല് സമ്പൂര്ണ ടപന്ഷന് പദതറി
നടെപപ്പോക്കറിയതറിടനത്തുടെര്നട  സയംസപ്പോനടത  മുഴുവന്  ടപന്ഷന്  അപപകകളുയം
തസ്വീര്പപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്നുയം  ടപന്ഷനകള്  ഇപപപ്പോള്  ക്രമപ്പോനഗതമപ്പോയപ്പോണട  വറിതരണയം
ടചെയവരുനടതന്നുയം  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളുടടെ   ബപ്പോങ്കേട  അക്കക്കൗണറിപലയട  പനരറിടട  പണയം
എത്തുന വറിധതറിലപ്പോണട ഇപപപ്പോള് ടപന്ഷന് വറിതരണയം നടെക്കുനടതന്നുമുള്ള പഞപ്പോയതട
ഡയറക്ടറുടടെ വറിശദസ്വീകരണതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് ടപന്ഷനകള് അനവദറിക്കുനതറിനള്ള
മപ്പോനദണങ്ങള് പപ്പോലറിക്കുനതറില് കപ്പോരദകമമപ്പോയറി പ്രവര്തറിക്കണടമന നറിര്പദ്ദേശപതപ്പോടടെ
ഓഡറിറട തടെസടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.9.2  കൂതപ്പോളറി,  പപയപ്പോളറി,  മപ്പോവൂര്,  തറിപക്കപ്പോടെറി,  കപ്പോരപശ്ശേരറി,  ടപരുവയല്,
ടകപ്പോടെറിയത്തൂര്,  പബപ്പൂര്,  തറിരുവമ്പപ്പോടെറി,  ഏറപ്പോമല,  എലത്തൂര്,  അരറിക്കുളയം,  നരറിപറ,
നപ്പോദപ്പോപുരയം,  ടചെറുവണ ണ്ണൂര്-നല്ലളയം  എനസ്വീ  15  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറില് ഇപപപ്പോള് ടപന്ഷന്
വറിതരണയം കപ്പോരദകമമപ്പോയറി നടെക്കുന്നുടണന വറിശദസ്വീകരണങ്ങളുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില് ഇക്കൗ
പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുണട.  ഇക്കൗ ഓഫസ്വീസറിടല  10-2-
2016  തസ്വീയതറിയറിടല  സറി2-672/08-ാം  നമ്പര്  കത്തുപ്രകപ്പോരയം  ഇക്കൗ  ഓഫസ്വീസറില്  നറിന്നുയം
അയചടകപ്പോടുതറിട്ടുടണന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

233/2021.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.9.3  തപ്പോടഴപറയുന പുനരഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപട പ്രകപ്പോരയം തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറി

കൂതപ്പോളറി :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(19&20) തസ്വീയതറി 10-1-2017

പപയപ്പോളറി :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(36 എ) തസ്വീയതറി 10-1-2017

മപ്പോവൂര് :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(26) തസ്വീയതറി 10-1-2017

തറിപക്കപ്പോടെറി :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(44) തസ്വീയതറി 10-1-2017

കപ്പോരപശ്ശേരറി :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(15) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ടപരുവയല് :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(39) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ടകപ്പോടെറിയത്തൂര് :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(17) തസ്വീയതറി 10-1-2017

പബപ്പൂര് :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(4) തസ്വീയതറി 10-1-2017

തറിരുവമ്പപ്പോടെറി:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(46) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഏറപ്പോമല :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(11) തസ്വീയതറി 10-1-2017

എലത്തൂര് :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(10) തസ്വീയതറി 10-1-2017

അരറിക്കുളയം :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(1) തസ്വീയതറി 10-1-2017

നരറിപറ :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(2) തസ്വീയതറി 10-1-2017

നപ്പോദപ്പോപുരയം :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(31) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ടചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളയം :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(9) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഖണറിക നമ്പര്   28

ശറിപപ്പോര്ശ

3.10.1  സയംസപ്പോനടത  എല്ലപ്പോ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറിലുയം  കുടെറിടവള്ള  ടടപപ്പുകളുടടെ
എണയം  കൃതദമപ്പോയറി  കണക്കപ്പോക്കുന  സയംവറിധപ്പോനയം  നറിലവറിലുടണന്നുയം  ടടപപ്പുകളുടടെ
എണതറിനനസൃതമപ്പോയപ്പോണട  ടവള്ളക്കരമടെയ്ക്കുനടതന്നുയം  ഒരു  ടെപ്പോപറിനട  പ്രതറിവര്ഷയം
3,500 രൂപയപ്പോണട അടെയ്ക്കുനടതന്നുമുള്ള പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടറുടടെ ടവളറിടപടുതലറിടന്റെയുയം
ഓഡറിറട  തടെസമപ്പോയുനയറിക്കുന  വസ്തുടടകമപ്പോറതസ്വീരുവ  2000  മുതല്  നറിലവറിലറിടല്ലന
ധനകപ്പോരദ  വകുപറിടന്റെ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെയുമടെറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
തടെസടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന്നു.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.10.2 ടനപ്പോചപ്പോടെട, മപ്പോവൂര്, മുക്കയം, ഫപറപ്പോക്കട, വപ്പോണറിപമല്, മടെവൂര്, ഫപറപ്പോക്കട എനസ്വീ 7

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകടള  സയംബന്ധറിച  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ടചെയറിട്ടുണട.  ഇക്കൗ  വറിവരയം  പമല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്ക്കട  പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റന്റെട

ഡയറക്ടറുടടെ  10-2-2016  തസ്വീയതറിയറിടല  സറി2-672/08-ാം  നമ്പര്  കത്തുപ്രകപ്പോരയം

അയചടകപ്പോടുതറിട്ടുടണന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.10.3 തപ്പോടഴപറയുന പുനരഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപട പ്രകപ്പോരയം തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറി

ടനപ്പോചപ്പോടെട       :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(34)തസ്വീയതറി 10-1-2017

മപ്പോവൂര്            :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(26) തസ്വീയതറി 10-1-2017

മുക്കയം             :-ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(28) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഫപറപ്പോക്കട       :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(12&13) തസ്വീയതറി 10-1-2017

വപ്പോണറിപമല്    :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(51) തസ്വീയതറി 10-1-2017

മടെവൂര്            :-ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(24) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഖണറിക നമ്പര്   31

ശറിപപ്പോര്ശ

3.11.1  നറിലവറില്  സപ്പോയംഖദ  പസപ്പോഫട ടവയര്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനപ്പോല്,  ഓഡറിറട

പരപ്പോമര്ശറിച  17  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറിലുയം  കണക്കുകളുയം  രജറിസ്റ്ററുകളുയം  കൃതദമപ്പോടണന്നുയം

കൂടെപ്പോടത പമല്സൂചെറിപറിച  17  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുയം  2013  വടരയുള്ള വപ്പോര്ഷറിക ധനകപ്പോരദ

പസ്റ്ററടടമന്റുകള്  സമര്പറിചറിട്ടുടണന്നുമുള്ള  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടറുടടെ  മറുപടെറിയുടടെ

അടെറിസപ്പോനതറില് ഓഡറിറട തടെസടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.11.2  ഖണറികയറില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ള  17  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുടടെയുയം  ഓഡറിറട

തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയറിട്ടുണട.  ഇക്കൗ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്ക്കട

സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റന്റെട  ഡയറക്ടറുടടെ  10-2-2016  തസ്വീയതറിയറിടല

സറി2-672/08-ാം നമ്പര് കത്തുപ്രകപ്പോരയം ഇക്കൗ ഓഫസ്വീസറില് നറിന്നുയം അയചടകപ്പോടുതറിട്ടുടണന

വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.11.3 തപ്പോടഴപറയുന പുനരഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപട പ്രകപ്പോരയം തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറി

പമപയൂര് :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(27) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ടചെറുവണ്ണൂര് :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(7)തസ്വീയതറി 10-1-2017

തുറയൂര് :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(48)തസ്വീയതറി 10-1-2017

തറിപക്കപ്പോടെറി :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(44 എ&45)തസ്വീയതറി 10-1-2017

കൂതപ്പോളറി  :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(19)തസ്വീയതറി 10-1-2017

മരുപതപ്പോങ്കേര:-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(25)തസ്വീയതറി 10-1-2017

ടപരുവയല്:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(39)തസ്വീയതറി 10-1-2017

തപ്പോമരപശ്ശേരറി:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(43)തസ്വീയതറി 10-1-2017

രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(42)തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഏറപ്പോമല :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(11)തസ്വീയതറി 10-1-2017

നപ്പോദപ്പോപുരയം :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(30&31)തസ്വീയതറി 10-1-2017

ടചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളയം:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(9)തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഫപറപ്പോക്കട   :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(13)തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഉണറികുളയം  :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(50)തസ്വീയതറി 10-1-2017

വപ്പോണറിപമല്:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(51)തസ്വീയതറി 10-1-2017

പുറപമരറി    :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(41)തസ്വീയതറി 10-1-2017

നരറിപറ    :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(33)തസ്വീയതറി 10-1-2017
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ഖണറിക നമ്പര്   35

ശറിപപ്പോര്ശ

3.12.1 പഞപ്പോയതറിടന്റെ ടപപ്പോതുവപ്പോയ വറികസന കപ്പോരദങ്ങളറില് ജനങ്ങളുടടെ ശകമപ്പോയ
പങ്കേപ്പോളറിതമുണപ്പോകണടമന്നുയം  അതറിനപ്പോയറി  ഗപ്പോമസഭകള്  കൃതദമപ്പോയുയം  സമയബന്ധറിതമപ്പോയുയം
പചെപരണതപ്പോടണന്നുയം  ഗപ്പോമസഭ  കൃതദമപ്പോയറി  പചെരുനറിടല്ലങ്കേറില്  പഞപ്പോയതട  രപ്പോജട
നറിയമപ്രകപ്പോരയം ഗപ്പോമസഭകള്ക്കട  നല്കുന അധറികപ്പോരയം  ഫലപ്രദമപ്പോയറി  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോന്
കഴറിയറിടല്ലന്നുയം  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നു.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശറിച  5  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറിലുയം
നറിലവറില്  ചെടപ്രകപ്പോരമുള്ള  സമയപരറിധറി  പപ്പോലറിചടകപ്പോണട  ഗപ്പോമസഭകള്  പചെരപ്പോറുടണന്നുയം
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് ഗപ്പോമസഭയറില് ചെര്ച ടചെയപ്പോറുടണന്നുമുള്ള സര്ക്കപ്പോര് ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ആയതട  കൃതദമപ്പോയറി  പപ്പോലറിക്കണടമന  കര്ശന  നറിര്പദ്ദേശപതപ്പോടടെ
ഓഡറിറട തടെസടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.12.2  ഈ  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുടണന
വറിവരയം  പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.  മപ്പോവൂര്,  അരറിക്കുളയം,  പുറപമരറി,  ഉണറികുളയം,  ഫപറപ്പോക്കട  എനസ്വീ
5  ഗപ്പോമപ ഞപ്പോയത്തുകള്ക്കട നറിയമസഭപ്പോസമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശ  10-2-2016  തസ്വീയതറിയറിടല
സറി2-672/08-ാം നമ്പര് കത്തുപ്രകപ്പോരയം  ഈ ഓഫസ്വീസറില്  നറിന്നുയം  അയചടകപ്പോടുക്കുകയുയം,
ശറിപപ്പോര്ശകള് കര്ശനമപ്പോയറി പപ്പോലറിക്കണടമനട നറിര്പദ്ദേശയം നല്കുകയുയം ടചെയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.12.3 തപ്പോടഴപറയുന പുനരഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപട പ്രകപ്പോരയം തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറി

മപ്പോവൂര്:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(26) തസ്വീയതറി 10-1-2017

അരറിക്കുളയം:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(1)തസ്വീയതറി 10-1-2017

പുറപമരറി:-ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(41)തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഉണറികുളയം:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(50) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഫപറപ്പോക്കട:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(13)തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഖണറിക നമ്പര്   37

ശറിപപ്പോര്ശ

3.13.1  ടനപ്പോചപ്പോടെട,  മപ്പോവൂര്,  ടപരുവയല്,  ടകപ്പോടെറിയത്തൂര്,  ചെപ്പോതമയംഗലയം,  ഫപറപ്പോക്കട,
എലത്തൂര്,  തറിപക്കപ്പോടെറി,  ഉണറികുളയം,  അരറിക്കുളയം  എനസ്വീ  10  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്
കുടെറിശ്ശേറികയറിനതറിലുള്ള  മുഴുവന്  തുകയുയം  പറിരറിടചടുതതപ്പോയുള്ള  സര്ക്കപ്പോര്
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെയടെറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത പഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി ബന്ധടപട ഓഡറിറട തടെസയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.13.2  ഈ തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയറിട്ടുണട.  പരപ്പോമര്ശറിച എല്ലപ്പോ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്ക്കുയം സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശകള്  10-2-2016  തസ്വീയതറിയറിടല സറി2-672/08-ാം
നമ്പര്  കത്തുപ്രകപ്പോരയം  ഈ  ഓഫസ്വീസറില്  നറിന്നുയം  അയചടകപ്പോടുതറിട്ടുണട  എന  വറിവരവയം
പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.13.3 തപ്പോടഴപറയുന പുനരഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപട പ്രകപ്പോരയം തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറി

ടനപ്പോചപ്പോടെട:-  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(34) തസ്വീയതറി 10-1-2017

മപ്പോവൂര്:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(26) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ടപരുവയല്:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(38) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ടകപ്പോടെറിയത്തുര്:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(17) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ചെപ്പോതമയംഗലയം:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(6) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഫപറപ്പോക്കട:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(12) തസ്വീയതറി 10-1-2017

എലത്തൂര്:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(10) തസ്വീയതറി 10-1-2017

തറിപക്കപ്പോടെറി:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(45) തസ്വീയതറി 10-1-2017 

ഉണറികുളയം:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(50) തസ്വീയതറി 10-1-2017

അരറിക്കുളയം:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(2) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഖണറിക നമ്പര്   38

ശറിപപ്പോര്ശ

3.14.1  വറിലദപ്പോപള്ളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനട  വപ്പോടെക  കുടെറിശ്ശേറികയറിനതറിലുണപ്പോയ  നഷയം
ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസടന്റെ  ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.യറില്  നറിന്നുയം  തറിരറിച  പറിടെറിക്കപ്പോന്
ഉതരവപ്പോയതപ്പോയുള്ള പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടറുടടെ ടവളറിടപടുതലറിടന്റെയടെറിസപ്പോനതറില്,  പ്രസ്തുത തുക
തറിരറിചസ്വീടെപ്പോക്കറി  ഓഡറിററിടന  പബപ്പോധദടപടുത്തുന മുറയട  ഓഡറിറട  തടെസടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.14.2  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ശസ്വീ.  ടക.  നപ്പോണു  എനവരുടടെ  ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.യറില്
നറിന്നുയം  12,240  രൂപ  ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  തുക  25-2-2015-ല്  വറി.പറി.എഫട.എ-1
അക്കക്കൗണറില് ടക്രഡറിറട ടചെയറിട്ടുണട.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.14.3 തുക അക്കക്കൗണറില് ടക്രഡറിറട ടചെയട പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട. ടക.എസട.
എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(1)തസ്വീയതറി,  23-5-2018  നമ്പർ  പുനരഭറിപ്രപ്പോയ  കുററിപറിലൂടടെ
ഖണറികയറിടല തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര്   40

ശറിപപ്പോര്ശ

3.15.1 ടചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളയം, പബപ്പൂര് എനസ്വീ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള് ഇപപപ്പോള് പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട
പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ  പരറിധറിയറിലപ്പോടണന്നുയം  പശഷറിക്കുന  26  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുയം
കുടെറിശ്ശേറികയറിനതറിലുള്ള മുഴുവന് തുകയുയം പറിരറിടചടുതറിട്ടുടണന്നുമുള്ള പഞപ്പോയതട ടഡപബടറി
ഡയറക്ടറുടടെ മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില് ഓഡറിറട  തടെസടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.15.2 ഈ  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുണട  എന  വറിവരയം
പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.  26  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്ക്കുയം,  ടചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളയം,  പബപ്പൂര്  എനസ്വീ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള് ഇപപപ്പോള് പകപ്പോര്പപറഷനറിലപ്പോയതറിനപ്പോല് പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട പകപ്പോര്പപറഷനറിപലയ്ക്കുയം
10-2-2016  തസ്വീയതറിയറിടല  സറി2-627/08-ാം  നമ്പര്  കത്തുപ്രകപ്പോരയം  ഈ  ഓഫസ്വീസറില്  നറിന്നുയം
സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശ അയചടകപ്പോടുതറിട്ടുണട എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.15.3 തപ്പോടഴപറയുന പുനരഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപട പ്രകപ്പോരയം തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറി

ടനപ്പോചപ്പോടെട:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(34) തസ്വീയതറി 10-1-2017

കൂതപ്പോളറി:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(20) തസ്വീയതറി 10-1-2017

തുറയൂര്:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(48) തസ്വീയതറി 10-1-2017

പപയപ്പോളറി:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(36) തസ്വീയതറി 10-1-2017

തൂപണരറി:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(52) തസ്വീയതറി 10-1-2017

കൂരപ്പോച്ചൂണട:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(18) തസ്വീയതറി 10-1-2017

മപ്പോവൂര്:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(26) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ചെക്കറിടപപ്പോറ:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(5) തസ്വീയതറി 10-1-2017
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മരുപതപ്പോങ്കേര:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(25) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ടപരുവയല്:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(39) തസ്വീയതറി 10-1-2017

തപ്പോമരപശ്ശേരറി:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(43) തസ്വീയതറി 10-1-2017

കപ്പോരപശ്ശേരറി :- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(15) തസ്വീയതറി 10-1-2017

മുക്കയം:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(28) തസ്വീയതറി 10-1-2017

പബപ്പൂര്:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(4) തസ്വീയതറി 10-1-2017

പുറപമരറി:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(40) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ടകപ്പോടെറിയത്തൂര്:-ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(17) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ചെപ്പോതമയംഗലയം:-ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(6) തസ്വീയതറി 10-1-2017

തറിപക്കപ്പോടെറി:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(45) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഫപറപ്പോക്കട:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(12) തസ്വീയതറി 10-1-2017

എലത്തൂര്:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(10) തസ്വീയതറി 10-1-2017

രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(42) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഏറപ്പോമല:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(11) തസ്വീയതറി 10-1-2017

കപ്പോവറിലുയംപപ്പോറ:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(16) തസ്വീയതറി 10-1-2017

അരറിക്കുളയം:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(2) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഫപറപ്പോക്കട:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(13) തസ്വീയതറി 10-1-2017

നപ്പോദപ്പോപുരയം:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(30) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ടചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളയം:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(9) തസ്വീയതറി 10-1-2017

ഉണറികുളയം:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(50) തസ്വീയതറി 10-1-2017

കപക്കപ്പോടെറി:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(14) തസ്വീയതറി 10-1-2017

നരറിക്കുനറി:- ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(32) തസ്വീയതറി 10-1-2017
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ഖണറിക നമ്പര്   42

ശറിപപ്പോര്ശ

3.16.1  നപ്പോദപ്പോപുരയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  1986-87  മുതല്  1998-1999
സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  വടര  ഡറിമപ്പോന്റെട  ടചെയ,  ടതപ്പോഴറില്  നറികുതറിയറിനതറില്  വറിവറിധ
വര്ഷങ്ങളറിലപ്പോയറി  പറിരറിടചടുക്കപ്പോന്  കഴറിയപ്പോതറിരുന  1,83,809  രൂപ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ
കണക്കറില്  നറിനട  എഴുതറിതള്ളുനതറിനട  2-2-2006-ടല  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  അനമതറി
ലഭറിചതപ്പോയുള്ള  സര്ക്കപ്പോര്  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
തടെസടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.16.2  ഈ  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുണട.  ഈ
വറിവരയം  നപ്പോദപ്പോപുരയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന  ഈ  ഓഫസ്വീസറിടല  10-2-2016  തസ്വീയതറിയറിടല
സറി2-672/08 നമ്പര് കത്തു പ്രകപ്പോരയം അററിയറിചറിട്ടുണട എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.16.3 ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(31) തസ്വീയതറി 10-1-2017 പ്രകപ്പോരയം
തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറി.

ഖണറിക നമ്പര്   44

ശറിപപ്പോര്ശ

3.17.1  പബപ്പൂര്  മതദഗപ്പോമയം  ശുദജലവറിതരണ  പദതറിക്കപ്പോയറി  കരപ്പോറുകപ്പോരന്
പമ്പടടസറട  വപ്പോങ്ങുകപയപ്പോ  കരപ്പോറുകപ്പോരനട  പമ്പടടസററിടന്റെ  വറില  പഞപ്പോയതറില്  നറിനട
നല്കുകപയപ്പോ  ടചെയറിടറിടല്ലന്നുയം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതറിയുടടെ  എയം.ബുക്കുകളുയം  വക്കൗചറുകളുയം
ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്നുയം  സര്ക്കപ്പോര്  ററിപപപ്പോര്ടറില്  നറിന്നുയം  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.  ഇക്കപ്പോരദതറില് പഞപ്പോയതറിനട സപ്പോമ്പതറിക നഷയം ഉണപ്പോയറിടറില്ല എന
വസ്തുതയുയം  സര്ക്കപ്പോര്  മറുപടെറിയുയം  പരറിഗണറിചട  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.17.2  ഈ  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുണട.  പബപ്പൂര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പകപ്പോര്പപറഷനറില്  ലയറിപറിച  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ആണട.
സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഓഫസ്വീസറിപലയട  ഈ  ഓഫസ്വീസറിടല  10-2-2016
തസ്വീയതറിയറിടല  സറി2-672/08  നമ്പര്  കത്തു  പ്രകപ്പോരയം  അയചടകപ്പോടുതറിട്ടുടണന  വറിവരയം
പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

233/2021.
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3.17.3 ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(4) തസ്വീയതറി, 10-1-2017 പ്രകപ്പോരയം
തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറി.

ഖണറിക നമ്പര്   46

ശറിപപ്പോര്ശ

3.18.1  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  അങ്കേണവപ്പോടെറി  ടകടറിടെനറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃതറിയുടടെ
ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറി  കണ്വസ്വീനര്,  അഡസപ്പോന്സട,  ഭപ്പോഗറിക  ബറില്  എനസ്വീ  ഇനങ്ങളറിലപ്പോയറി
ടടകപററിയ 54,000 രൂപ തറിരറിചടെചതപ്പോയുള്ള സര്ക്കപ്പോര് ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില്
പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട തടെസടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.18.2  കുന്നുമല് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന സയംബന്ധറിച പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട
സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയറിട്ടുണട.  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  കുന്നുമല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനട  ഈ
ഓഫസ്വീസറിടല  10-2-2016  തസ്വീയതറിയറിടല  സറി2-672/08  നമ്പര്  കത്തു  പ്രകപ്പോരയം
അയചടകപ്പോടുതറിട്ടുണട എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.18.3  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(22)  തസ്വീയതറി, 10-1-2017  പ്രകപ്പോരയം
തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറി.

ഖണറിക നമ്പര്   54

ശറിപപ്പോര്ശ

3.19.1 ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറില്  7  അപപ്പോകതകളപ്പോണട  ഉള്ടപടറിട്ടുള്ളടതന്നുയം
പരഖകള്  യഥപ്പോസമയയം  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോതതപ്പോണട  പല  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്ക്കുയം
ഇടെയപ്പോക്കറിയടതന്നുയം  സമറിതറി  നറിരസ്വീകറിക്കുന്നു.  പപ്രപ്പോജക്ടറില്  ഏതു  പകപ്പോഴപ്പോടണനട
വദകമപ്പോക്കപ്പോതതുടകപ്പോണപ്പോണട പതപരസദതറിലുയം പകപ്പോഴട  വദകമപ്പോക്കപ്പോതറിരുനതട എന്നുയം
പഞപ്പോയതട  കമറിററിയുടടെ  12-12-2001-ടല  പയപ്പോഗതസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരമപ്പോണട  സറി-ഡറിററിടന്റെ
ഫപ്പോടടഞസറിയപ്പോയ  സപ്പോപനടത  ടതരടഞ്ഞടുതടതന്നുയം  സര്ക്കപ്പോര്  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയറിട്ടുടണങ്കേറിലുയം പദതറിയുടടെ അയംഗസ്വീകരറിച പപ്രപ്പോജക്ടട, ടടെണര് അയംഗസ്വീകരറിച പഞപ്പോയതട
പയപ്പോഗതറിടന്റെ  മറിനറിട്സട  എനറിവ  പരറിപശപ്പോധനയട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറിടല്ലനട  ഓഡറിററിടന്റെ
കുററിപറില്  നറിന്നുയം  വദകമപ്പോകുന്നു.  പ്രസ്തുത  പരഖകള്  ഓഡറിററിടന്റെ  പരറിപശപ്പോധനയട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കണടമന്നുയം  ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധറിചട  പബപ്പോധദടപടുനപകയം  തടെസടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കപ്പോ
ടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.19.2  പരഖകള് പരറിപശപ്പോധനയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറി

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.19.3  പരഖകള്  പരറിപശപ്പോധറിചട  പബപ്പോധദടപടതറിനപ്പോല്  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.
എസട1/2069/16 (3) 23.05.2018 നമ്പര് പുനരഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപറിലൂടടെ തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര്   56

ശറിപപ്പോര്ശ

3.20.1  പരറിശസ്വീലനയം പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയ ഒരു വറിദദപ്പോര്തറിനറിക്കട  നല്കറിയ സര്ടറിഫറിക്കററിടന്റെ
പകര്പട  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയതപ്പോയുള്ള  ഓഡറിററിടന്റെ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെയടെറിസപ്പോനതറില്
പരപ്പോമര്ശതറിടല പ്രസ്തുത ഭപ്പോഗടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.20.2  കുന്ദമയംഗലയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  കമ്പബടര്  പരറിശസ്വീലനയം  നല്കറിയതു
സയംബന്ധറിച  ഈ  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുണട.
സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശ പ ഞപ്പോയതട അസറി.ഡയറക്ടറുടടെ 10-2-2016 തസ്വീയതറിയറിടല സറി2-
672/08  നമ്പര്  കത്തുപ്രകപ്പോരയം  കുന്ദമയംഗലയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനട  അയചടകപ്പോടുതറിട്ടുണട
എന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.20.3 ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(35) തസ്വീയതറി 10-1-2017 പ്രകപ്പോരയം
തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറി.

ഖണറിക നമ്പര്   57

ശറിപപ്പോര്ശ

3.21.1  പഞപ്പോയതട പരസദമപ്പോയറി അപപക കണറിക്കുകയുയം ആയതട ഗപ്പോമസഭയറില്
അയംഗസ്വീകരറിചമപ്പോണട  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കടള  ടതരടഞ്ഞടുതടതന്നുയം  എനപ്പോല്  ചെറില
വറിദദപ്പോര്തറികള്  തുടെര്ചയപ്പോയറി  ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല്  ആ  ഒഴറിവകള്  ടമമ്പര്മപ്പോരുടടെ
ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  നറികത്തുകയപ്പോണുണപ്പോയടതന്നുമുള്ള  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  മറുപടെറി
പരറിപശപ്പോധനയറില്  പബപ്പോധദടപടതപ്പോയുള്ള  ഓഡറിററിടന്റെ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെയടെറിസപ്പോനതറില്
പരപ്പോമര്ശതറിടല പ്രസ്തുത ഭപ്പോഗടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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3.21.2  കുന്ദമയംഗലയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല  കമ്പബടര്  പരറിശസ്വീലന  പരറിപപ്പോടെറിയുമപ്പോയറി
ബന്ധടപട  ഈ  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുണട.  ഈ
ഓഫസ്വീസറിടല  10-2-2016  തസ്വീയതറിയറിടല  സറി2-672/08  നമ്പര്  കത്തുപ്രകപ്പോരയം  കുന്ദമയംഗലയം
പഞപ്പോയതറിടന ഈ വറിവരയം അററിയറിചറിട്ടുണട എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.21.3 ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(35) തസ്വീയതറി 10-1-2017 പ്രകപ്പോരയം തടെസയം
തസ്വീര്പപ്പോക്കറി.

ഖണറിക നമ്പര്   58

ശറിപപ്പോര്ശ

3.22.1  പഞപ്പോയതട  തുടെര്ചയപ്പോയറി  പരറിശസ്വീലനയം  പമപ്പോണറിറററിയംഗട  നടെതറിയറിടറിടല്ലന്നുയം
സപ്പോപനയം  നല്കറിയ  ഹപ്പോജര്  പടറിക  അനസരറിചട  ഓപരപ്പോ  മപ്പോസവയം  ഫസ്വീസട
നല്കുകയപ്പോണുണപ്പോയടതന്നുയം  ഹപ്പോജര്  പടറികയുടടെ  ആധറികപ്പോരറികത  പഞപ്പോയതട
പരറിപശപ്പോധറിചറിടറിടല്ലന്നുയം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.  എങ്കേറിലുയം  പ്രസറിഡന്റെറിടന്റെ
അനവപ്പോദപതപ്പോടടെയപ്പോണട  ഫസ്വീസട  നല്കറിയടതന്നുയം  പകപ്പോഴട  പൂര്തറിയപ്പോയപശഷയം
അധറികപ്പോരടപട  പമപ്പോണറിറററിയംഗട  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട   നല്കറിയറിട്ടുടണന്നുമുള്ള  സര്ക്കപ്പോര്
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ ടവളറിചതറില് പരപ്പോമര്ശതറിടല പ്രസ്തുത ഭപ്പോഗടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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3.22.2  കുന്ദമയംഗലയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന  സയംബന്ധറിച  പരപ്പോമര്ശതറിടല  ഈ
ഖണറിക  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയറിട്ടുണട.   പഞപ്പോയതറിടന ഈ വറിവരയം  ഈ
ഓഫസ്വീസറിടല 10-2-2016  തസ്വീയതറിയറിടല  സറി2-672/08  നമ്പര്  കത്തു  പ്രകപ്പോരയം
അററിയറിചറിട്ടുണട എന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.22.3  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(35)  തസ്വീയതറി  10-1-2017  പ്രകപ്പോരയം  തടെസയം
തസ്വീര്പപ്പോക്കറി.

ഖണറിക നമ്പര്   59

ശറിപപ്പോര്ശ

3.23.1  സപ്പോപനയം  പരസ്വീകപ്പോഫസ്വീസപ്പോയറി  പഞപ്പോയതറില്  നറിന്നുയം  കകപററിയ
45,000 രൂപ  സറി-ഡറിററില്  അടെചതറിടന്റെ  പരഖകള്  പരറിപശപ്പോധറിചട  പബപ്പോധദടപടതപ്പോയുള്ള
ഓഡറിററിടന്റെ  കുററിപറിടന്റെയടെറിസപ്പോനതറില്  പരപ്പോമര്ശതറിടല  പ്രസ്തുത  ഭപ്പോഗയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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3.23.2  ഈ  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുണട  എന
വറിവരയം  പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.  പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റന്റെട  ഡയറക്ടറുടടെ  10-2-2016
തസ്വീയതറിയറിടല  സറി2-672/08- ാം നമ്പര്  കത്തുപ്രകപ്പോരയം  ഈ  ഓഫസ്വീസറില്  നറിന്നുയം
അയചടകപ്പോടുതറിട്ടുടണന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.23.3 ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(35) തസ്വീയതറി 10-1-2017 പ്രകപ്പോരയം
തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറി.

ഖണറിക നമ്പര്   61

ശറിപപ്പോര്ശ

3.24.1 പകപ്പോളനറിയറിടല ടവള്ളടക്കട്ടുള്ള സലയം മണറിട്ടുനറികത്തുക എനതപ്പോയറിരുന്നു പദതറി
ടകപ്പോണട  ഉപദ്ദേശറിചതട  എന്നുയം  നടെപപ്പോക്കറിയ  പദതറിടകപ്പോണട  മുഴുവന്  പകപ്പോളനറി  നറിവപ്പോസറികള്ക്കുയം
പ്രപയപ്പോജനയം  ലഭറിചറിട്ടുടണന്നുമുള്ള  സര്ക്കപ്പോര്  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  ടവളറിചതറില്  ഓഡറിറട
തടെസടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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3.24.2 ഈ പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയറിട്ടുടണന വറിവരയം
പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.  ടചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ഇപപപ്പോള്  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട
പകപ്പോര്പപറഷനറിലപ്പോടണന്നുയം,  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഓഫസ്വീസറിപലയട  ഈ
ഓഫസ്വീസറിടല  10-2-2016  തസ്വീയതറിയറിടല  സറി2-672/08-ാം  നമ്പര്  കത്തുപ്രകപ്പോരയം
അയചടകപ്പോടുതറിട്ടുടണന്നുയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.24.3  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.  എസട  1/2069/16(9)  തസ്വീയതറി  10-1-2017  പ്രകപ്പോരയം  തടെസയം
തസ്വീര്പപ്പോക്കറി.

ഖണറിക നമ്പര്   64

ശറിപപ്പോര്ശ

3.25.1  കക്കയയം  അമ്പലക്കുനട  പടറികവര്ഗ്ഗ  പകപ്പോളനറിയറില്  ഭവനനറിര്മപ്പോണതറിനട
വസ്വീടടെപ്പോനറിനട  42,000  രൂപ  വസ്വീതയം  8  വസ്വീടുകള്ക്കട  3,36,000  രൂപയപ്പോയറിരുന്നു
വകയറിരുതറിയറിരുനടതന്നുയം  ഇതറില്  4  വസ്വീടുകളുടടെ  പണറിപൂര്തസ്വീകരറിചട  തപ്പോമസയം
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തുടെങ്ങറിയറിട്ടുടണന്നുയം  3  വസ്വീടുകള് ചുമര് ഉയരയം വടര പൂര്തറിയപ്പോയറിട്ടുടണന്നുയം ബപ്പോക്കറിയുള്ള
ഒരു  വസ്വീടെറിടന്റെ  തറ  പൂര്തറിയപ്പോയറിട്ടുടണന്നുയം  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്  ഗപ്പോമപ ഞപ്പോയതട
ടസക്രടററി  വദകമപ്പോക്കറിയറിരുന്നു.  കൂടെപ്പോടത  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട
17-6-2004-ല്  ഒരു  വറിജറിലന്സട  എന്കസയററി  നടെതറിയറിരുന്നുടവന്നുയം  പണറി
പൂര്തസ്വീകരറിക്കപ്പോന് കപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോടയങ്കേറിലുയം പണറി പൂര്തസ്വീകരറിചതു വടരയുള്ള പണയം
മപ്പോതമപ്പോണട  കരപ്പോറുകപ്പോരനട  നല്കറിയറിട്ടുള്ളതട  എനതറിനപ്പോല്  അഴറിമതറി  നടെനറിടറില്ല
എനപ്പോയറിരുന്നു  വറിജറിലന്സട  ററിപപപ്പോര്ടട  എന്നുയം  പഞപ്പോയതട  ടഡപബടറി  ഡയറക്ടര്
വദകമപ്പോക്കറിയറിരുന്നു.  കണ്വസ്വീനര്  മുന്കൂര്  കകപററിയ  തുകക്കുള്ള  പ്രവൃതറി
പൂര്തസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി സമറിതറി അനമപ്പോനറിക്കുന്നു.  ബപ്പോക്കറിയുള്ള വസ്വീടുകളുടടെ പണറികൂടെറി
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി പൂര്തസ്വീകരറിചട ഉടെമസര്ക്കട കകമപ്പോറണടമന നറിര്പദ്ദേശപതപ്പോടടെ ഓഡറിറട
തടെസടമപ്പോഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.25.2 ഈ പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയറിട്ടുടണന വറിവരയം
പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  കൂരപ്പോചണട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനട  10-2-2016
തസ്വീയതറിയറിടല  സറി2-672/08  നമ്പര്  കത്തുപ്രകപ്പോരയം  ഈ  ഓഫസ്വീസറില്  നറിന്നുയം
അയചടകപ്പോടുക്കുകയുയം  ബപ്പോക്കറിയുള്ള  വസ്വീടുകളുടടെ  പണറി  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  പൂര്തസ്വീകരറിചട
ഉടെമസര്ക്കട  കകമപ്പോറുനതറിനള്ള  അടെറിയന്തര  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനള്ള
നറിര്പദ്ദേശയം നല്കുകയുയം ടചെയറിട്ടുണട എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.25.3  ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട1/2069/16(18)(എ)  തസ്വീയതറി  10-1-2017
പ്രകപ്പോരയം തടെസയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറി.

അദദപ്പോയയം   IV

സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനട മറുപടെറി ലഭദമപ്പോപക്കണറിയറിരുനതുയം എനപ്പോല് ആയതട
യഥപ്പോസമയയം ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതറിരുനതുയം സമറിതറി ആവര്തറിക്കുനതുമപ്പോയ

ശറിപപ്പോര്ശകള്

ഖണറിക നമ്പര്   13
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4.1 സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നുള്ള ധനസഹപ്പോയയം ഉപപയപ്പോഗറിചട വസ്വീടെട നറിര്മറിക്കുനതട തപ്പോഴ
വരുമപ്പോനക്കപ്പോരപ്പോയ ജനങ്ങളപ്പോയതറിനപ്പോല്, നറിസപ്പോര പ്രശങ്ങളുടടെ പപരറില് അവര്ക്കട അവസപ്പോന
ഗഡു ധനസഹപ്പോയയം നറിപഷധറിക്കുനതട മനഷദതസരഹറിതമപ്പോയ പ്രവൃതറിയപ്പോടണനട സമറിതറി
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നറിരസ്വീകറിക്കുന്നു. ശക്കൗചെപ്പോലയയം നറിര്മറിക്കപ്പോതതട കപ്പോരണയം കുന്ദമയംഗലയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല
21  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട  അവസപ്പോന  ഗ ഡു  നല്കപ്പോത  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  നടെപടെറി
ഉചെറിതമപ്പോയറിടല്ലനട സമറിതറി കരുതുന്നു.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള് ഭവനനറിര്മപ്പോണ പദതറികള്
ആസൂതണയം  ടചെയ  നടെപപ്പോക്കുനതറിനട  രൂപസ്വീകരറിക്കുന  ചെടങ്ങളറിടല  വദവസകള്
ലഘൂകരറിചട  പരമപ്പോവധറി  ആറുമപ്പോസയംടകപ്പോണട  പദതറികള്  പൂര്തസ്വീകരറിക്കപ്പോന്  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം  ഇതരയം  പദതറികളുടടെ  ധനസഹപ്പോയയം  ഒറ  ഗ   ഡുവപ്പോയറി
നല്കണടമന്നുയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന്നു.  ശുചെറിതസ  കക്കൂസട  ഇല്ലപ്പോതവടര
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ  ശുചെറിതസ  കക്കൂസട  പദതറിയറിലുള്ടപടുതറി  കക്കൂസട
നല്കറിയതറിനപശഷയം  പരപ്പോമര്ശതറിലുള്ള  21  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കുയം  ആനകൂലദയം
നല്കുനതറിനട  63,000  രൂപ  അടെങ്കേലറില്  ഒരു  പദതറി  തയപ്പോറപ്പോക്കറി  ഡറി.പറി.സറി.
അയംഗസ്വീകപ്പോരയം  വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുടണന്നുയം  പ്രസ്തുത  പപ്രപ്പോജക്ടട  പ്രകപ്പോരയം  ഭവനനറിര്മപ്പോണതറിനള്ള
അവസപ്പോന  ഗ ഡു  ലഭറിക്കുനതറിനള്ള  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനമുറയട  പമല്
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട  അവസപ്പോന  ഗ ഡു  നല്കുനതറിനള്ള  നടെപടെറികള്
പൂര്തസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  അററിയറിചറിട്ടുടണന്നുമുള്ള
ഓഡറിററിടന്റെ  കുററിപറിടന്റെയടെറിസപ്പോനതറില്  പമല്  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട  അവസപ്പോനഗഡു
ധനസഹപ്പോയയം നല്കറി പരഖകള് ഓഡറിററിനട ഹപ്പോജരപ്പോക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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4.2  അളവപുസകതറില്  പരഖടപടുതറിയ  അളവകള്  പ്രകപ്പോരയം  പ്രവൃതറികള്
നടെതണടമനപ്പോണട  പകരള  പഞപ്പോയതട  രപ്പോജട  ചെടയം  അനശപ്പോസറിക്കുനടതങ്കേറിലുയം  ഇവറിടടെ
എല്ലപ്പോ  കുളങ്ങള്ക്കുയം  കറിണറുകള്ക്കുയം  ഒപര  തപ്പോഴ്ചയപ്പോണട  പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുനടതന്നുയം
ടപപ്പോതുവപ്പോയ  ഒരു  എസ്റ്ററിപമറ്റുണപ്പോക്കറിയപ്പോണട  പ്രവൃതറി  നടെതറിയറിരറിക്കുനടതന്നുയം
സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.  ഓപരപ്പോ  പ്രവ കൃതറിയുപടെയുയം  ശരറിയപ്പോയ  അളവകള്
എയം.ബുക്കറില്  പരഖടപടുതപ്പോതതുയം  മസ്റ്റര്  പറപ്പോളുകള്  അപൂര്ണമപ്പോടണനതുയം
വരള്ചപ്പോദുരറിതപ്പോശസപ്പോസതറിടന്റെ മറവറില് ടപപ്പോതുപണയം ദുര്വദയയം ടചെയടപടതറിടന്റെ പ്രതദക
ടതളറിവകളപ്പോടണനട  സമറിതറി  കണക്കപ്പോക്കുന്നു.  ദുര്വദയയം  ടചെയടപടതപ്പോയറി  കടണതറിയ
1,13,458  രൂപയറില്  പഞപ്പോയതയംഗങ്ങളുടടെ  ബപ്പോധദതപ്പോതുക  മുഴുവന്
അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്നുള്ള  ഓഡറിററിടന്റെ  പുനനഃപരറിപശപ്പോധനപ്പോകുററിപറിടന്റെയടെറിസപ്പോനതറില്
ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി, അസറിസ്റ്റന്റെട എഞറിനസ്വീയര് എനറിവരറില് നറിന്നുയം
ഈടെപ്പോക്കപ്പോനള്ള തുക കൂടെറി റവനബ ററിക്കവററി പ്രകപ്പോരയം അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ഈടെപ്പോക്കറി ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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4.3  പദതറിക്കട  വകയറിരുതറിയ  തുകയറില്  പരസ്വീകപ്പോഫസ്വീസട  ഉള്ടപടറിരുനറിടല്ലന്നുയം
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട  പരറിശസ്വീലനതറിനപ്പോയറി  തുക  നല്കറിയപശഷയം  അടെങ്കേലറില്
ബപ്പോക്കറിയുള്ള  തുക  പരസ്വീകപ്പോഫസ്വീസറിനതറില്  നല്കുകയപ്പോയറിരുന്നുടവന്നുയം  ഓഡറിററിടന്റെ
കുററിപറില്  വദകമപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുന്നു.  പദതറിയുടടെ  ആസൂതണതറിലുയം  നറിര്വ്വഹണതറിലുയം
നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  കൃതദമപ്പോയറി  പപ്പോലറിക്കണടമനട  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട
വകുപട കര്ശന നറിര്പദ്ദേശയം നല്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

ടക. സുപരഷട കുറുപട,
തറിരുവനന്തപുരയം, അദദകന്,
2021 ജനവരറി 13. പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി.
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അനുബനന
പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങളന/തുടര് ശനിപധാര്ശകളന

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട സധാപനന/
വകുപ്പെപ

നനിഗമനങ്ങള/തുടര്ശനിപധാര്ശകള

1 2 3 4

1 2.1.4 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന തധാമരദശ്ശേരനി,  ദകധാട്ടൂര്,  രധാമനധാട്ടുകര ഗധാമപഞധായത്തുകള
ആവശശ്യമധായ ദരഖകള അടനിയന്തരമധായനി ഓഡനിറനിനപ
ഹധാജരധാക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

2. 4.1 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന സര്കധാരനില്  നനിനള്ള  ധനസഹധായന
ഉപദയധാഗനിചപ  വവീടപ  നനിര്മനിക്കുന്നതപ  തധാഴ
വരുമധാനകധാരധായ ജനങ്ങളധായതനിനധാല്, നനിസധാര
പ്രശ്നങ്ങളപട  ദപരനില്  അവര്കപ  അവസധാന
ഗഡു  ധനസഹധായന  നനിദഷേധനിക്കുന്നതപ
മനുഷേശ്യതസ്വരഹനിതമധായ  പ്രവൃതനിയധാപണന്നപ
സമനിതനി  നനിരവീകനിക്കുന.  ശശൗചധാലയന
നനിര്മനികധാതതപ  കധാരണന  കുന്ദമനഗലന
ഗധാമപഞധായതനിപല  21  ഗുണദഭധാകധാകളകപ
അവസധാന  ഗ ഡു നല്കധാത  പഞധായതനിപന
നടപടനി  ഉചനിതമധായനിപല്ലെന്നപ  സമനിതനി  കരുതുന.
ഗധാമപഞധായത്തുകള  ഭവനനനിര്മധാണ  പദ്ധതനി
കള  ആസൂത്രണന  പചയ്തു  നടപ്പെധാക്കുന്നതനിനപ
രൂപവീകരനിക്കുന്ന  ചട്ടങ്ങളനിപല  വശ്യവസകള
ലഘൂകരനിചപ  പരമധാവധനി  ആറുമധാസനപകധാണപ
പദ്ധതനികള  പൂര്തവീകരനികധാന്  നടപടനി
സസ്വവീകരനികണപമനന  ഇതരന  പദ്ധതനികളപട
ധനസഹധായന ഒറ ഗ   ഡുവധായനി  നല്കണപമനന
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.  ശുചനിതസ്വ കക്കൂസപ
ഇല്ലെധാതവപര  ഗധാമപഞധായതനിപന  ശുചനിതസ്വ
കക്കൂസപ പദ്ധതനിയനിലുളപപ്പെടുതനി  കക്കൂസപ
നല്കനിയതനിനുദശഷേന  പരധാമര്ശതനിലുള്ള  21
ഗുണദഭധാകധാകളക്കുന  ആനുകൂലശ്യന  നല്കുന്നതനിനപ
63,000  രൂപ  അടങ്കലനില്  ഒരു  പദ്ധതനി
തയധാറധാകനി  ഡനി.പനി.സനി.  അനഗവീകധാരന
വധാങ്ങനിയനിട്ടുപണനന പ്രസ്തുത ദപ്രധാജകപ പ്രകധാരന
ഭവനനനിര്മധാണതനിനുള്ള അവസധാന  ഗ ഡു
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള ദരഖകള ഹധാജരധാക്കുന്നമുറയപ
ദമല്   ഗുണദഭധാകധാകളകപ    അവസധാന ഗ ഡു
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നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികള  പൂര്തവീകരനിചനി
ട്ടുള്ളതധായനി  ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനി
അറനിയനിചനിട്ടുപണനമുള്ള ഓഡനിറനിപന കുറനിപ്പെനിപന
യടനിസധാനതനില്  ദമല്  ഗുണദഭധാകധാകളകപ
അവസധാനഗഡു ധനസഹധായന  നല്കനി  ദരഖകള
ഓഡനിറനിനപ  ഹധാജരധാകണപമന്നപ  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന

3 4.2 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന അളവുപുസ്തകതനില് ദരഖപപ്പെടുതനിയ  അളവുകള
പ്രകധാരന  പ്രവൃതനികള  നടതണപമന്നധാണപ
ദകരള  പഞധായതപ  രധാജപ  ചട്ടന  അനുശധാസനിക്കുന്ന
പതങ്കനിലുന  ഇവനിപട  എല്ലെധാ  കുളങ്ങളക്കുന
കനിണറുകളക്കുന  ഒദര  തധാഴ്ചയധാണപ  ദരഖപപ്പെടുതനി
യനിരനിക്കുന്നപതനന  പപധാതുവധായ ഒരു
എസനിദമറ്റുണധാകനിയധാണപ  പ്രവൃതനി  നടതനിയനിരനി
ക്കുന്നപതനന  സമനിതനി  മനസനിലധാക്കുന.  ഓദരധാ
പ്രവ വൃതനിയുദടയുന  ശരനിയധായ  അളവുകള  എന.  ബുകനില്
ദരഖപപ്പെടുതധാതതുന  മസര്  ദറധാളകള  അപൂര്ണ
മധാപണന്നതുന  വരളചധാദുരനിതധാശസ്വധാസതനിപന മറവനില്
പപധാതുപ്പെണന  ദുര്വശ്യയന  പചയപപ്പെട്ടതനിപന  പ്രതശ്യക
പതളനിവുകളധാപണന്നപ  സമനിതനി  കണകധാക്കുന. ദുര്വശ്യയന
പചയപപ്പെട്ടതധായനി  കപണതനിയ  1,13,458  രൂപയനില്
പഞധായതനഗങ്ങളപട  ബധാധശ്യതധാതുക  മുഴുവന്
അടവധാകനിയനിട്ടുപണനള്ള  ഓഡനിറനിപന
പുനനഃപരനിദശധാധനധാ  കുറനിപ്പെനിപനയടനിസധാനതനില്
ഉതരവധാദനികളധായ  പഞധായതപ  പസക്രട്ടറനി,
അസനിസനപ  എഞനിനവീയര്  എന്നനിവരനില്  നനിനന
ഈടധാകധാനുള്ള തുക കൂടനി റവനന്യൂ റനികവറനി പ്രകധാരന
അടനിയന്തരമധായനി ഈടധാകനി റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ നല്കുന്നതനിനപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

4 4.3 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന പദ്ധതനികപ  വകയനിരുതനിയ  തുകയനില്  പരവീകധാ
ഫവീസപ  ഉളപപ്പെട്ടനിരുന്നനിപല്ലെനന  ഗുണദഭധാകധാകളകപ
പരനിശവീലനതനിനധായനി  തുക  നല്കനിയദശഷേന
അടങ്കലനില്  ബധാകനിയുള്ള  തുക  പരവീകധാഫവീസനിന
തനില്  നല്കുകയധായനിരുനപവനന  ഓഡനിറനിപന
കുറനിപ്പെനില്  വശ്യകമധാകനിയനിരനിക്കുന.  പദ്ധതനിയുപട
ആസൂത്രണതനിലുന  നനിര്വ്വഹണതനിലുന നടപടനി
ക്രമങ്ങള  കൃതശ്യമധായനി  പധാലനികണപമന്നപ  തദദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണ  സധാപനങ്ങളകപ  വകുപ്പെപ  കര്ശന
നനിര്ദദ്ദേശന  നല്കണപമന്നപ  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന
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