
©
കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ

2021

കകേരള നനിയമസഭഭാ പനിനനിന്റിംഗറ പസറ.



പതനിനഭാലഭാന്റിം  കകേരള നനിയമസഭ

കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി 
(2019-2021)

എഴുപതനിനഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(2021 ജനുവരനി മഭാസന്റിം  21-ാ തതീയതനി സഭയനില് സമര്പനിച്ചതറ )

[കകേരള സന്റിംസഭാന ഓഡനിററ വകുപറ ഡയറക്ടറുസടെ 2005-06 വര്ഷസത സമഭാഹൃത
ഓഡനിററ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉള്സപട്ടേനിട്ടുള്ള എറണഭാകുളന്റിം ജനില്ലയനിസല

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുമഭായനി ബന്ധസപട്ടേ ഓഡനിററ ഖണനികേകേളുസടെ
അടെനിസഭാനതനില് തയഭാറഭാക്കനിയതറ]

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
തനിരുവനന്തപുരന്റിം

2021



പതനിനഭാലഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ

കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി 

(2019-2021)

എഴുപതനിനഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ 

       (2021 ജനുവരനി മഭാസന്റിം 21-ാ തതീയതനി സഭയനില് സമര്പനിച്ചതറ)       

[കകേരള സന്റിംസഭാന ഓഡനിററ വകുപറ ഡയറക്ടറുസടെ 2005-06 വര്ഷസത സമഭാഹൃത 
ഓഡനിററ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉള്സപട്ടേനിട്ടുള്ള എറണഭാകുളന്റിം ജനില്ലയനിസല
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുമഭായനി ബന്ധസപട്ടേ ഓഡനിററ ഖണനികേകേളുസടെ

അടെനിസഭാനതനില് തയഭാറഭാക്കനിയതറ]

269/2021.



ഉള്ളടെക്കന്റിം  

                                                                                                              കപജറ

സമനിതനിയുസടെ ഘടെന : v

മുഖവുര : vii

റനികപഭാര്ട്ടേറ :   1-43

അനുബന്ധന്റിം I :

പധഭാനസപട്ടേ നനിഗമനങ്ങളുന്റിം ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം : 44-53

അനുബന്ധന്റിം II :

ഓഡനിററ ഖണനികേകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയ മറുപടെനി : 54-77

അനുബന്ധന്റിം III :

ഓഡനിററ ഖണനികേ 2.37 (3) സന്റിംബന്ധനിച്ചറ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ വകുപറ : 78-108
ലഭഭ്യമഭാക്കനിയ അധനികേവനിവരവുന്റിം ആയതനികന്മേലുള്ള സന്റിംസഭാന ഓഡനിററ
വകുപനിസന സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധനഭാ റനികപഭാര്ട്ടുന്റിം



കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി 

(2019-2021)

ഘടെന

അദഭ്യക്ഷന  :

ശതീ. സകേ. സുകരഷറ കുറുപറ.

അന്റിംഗങ്ങള്  :

ശതീ. സകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖഭാദര്

ശതീ. ടെനി. എ. അഹമദറ കേബതീര്

ശതീ. അനനില് അക്കര

ശതീമതനി ഇ. എസറ. ബനിജനികമഭാള്

ശതീ. വനി. സകേ. സനി. മമതറ കകേഭായ

കഡഭാ. എന്റിം. സകേ. മുനതീര്   

ശതീ. പനി. ടെനി. കതഭാമസറ

   *ശതീ. കതഭാമസറ ചഭാണനി

 ** ശതീ. സകേ. വനി. വനിജയദഭാസറ

     *** ശതീ. എന. വനിജയന പനിള്ള.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ  :

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. തനിദതീപറ സകേ. ജനി.,  കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി കജഭാസഫഫന എ. വനി., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ജയകുമഭാര് ജനി., അണര് സസക്രട്ടേറനി.

*      2019  ഡനിസന്റിംബര് മഭാസന്റിം 20-ാ തതീയതനി നനിരഭ്യഭാതനഭായനി

***   2020 മഭാര്ച്ചറ മഭാസന്റിം 8-ാ തതീയതനി നനിരഭ്യഭാതനഭായനി

**     2021 ജനുവരനി മഭാസന്റിം 18-ാ തതീയതനി നനിരഭ്യഭാതനഭായനി.



മുഖവുര

കലഭാക്കല്  ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനിയുസടെ  അദഭ്യക്ഷനഭായ  ഞഭാന,  സമനിതനിയുസടെ

നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം സമനിതനി(2019-2021)യുസടെ 74-ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

കകേരള സന്റിംസഭാന ഓഡനിററ വകുപറ ഡയറക്ടറുസടെ  2005-06  വര്ഷസത സമഭാഹൃത ഓഡനിററ

റനികപഭാര്ട്ടേനില്  ഉള്സപട്ടേനിട്ടുള്ള  എറണഭാകുളന്റിം  ജനില്ലയനിസല  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുമഭായനി  ബന്ധസപട്ടേ

ഓഡനിററ ഖണനികേകേളുസടെ അടെനിസഭാനതനില് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2021  ജനുവരനി  മഭാസന്റിം  14-ാ  തതീയതനി  കചര്ന്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ

അന്റിംഗതീകേരനിച.

ഓഡനിററ  ഖണനികേകേളുസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്  സമനിതനിക്കറ  ആവശഭ്യമഭായ  സഹഭായ

സഹകേരണങ്ങള്  നല്കേനിയ  സന്റിംസഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ  ഡയറക്ടകറഭാടെറ  സമനിതനിക്കുള്ള  നനനി

കരഖസപടുത്തുന.

സകേ. സുകരഷറ കുറുപറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദഭ്യക്ഷന,
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ററിപപപ്പോര്ടട

പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ 2005-06 വര്ഷടത
സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്ടപടറിട്ടുള്ള എറണപ്പോകുളസം 

ജറില്ലയറിടലെ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളുമപ്പോയറി ബന്ധടപട 
ഓഡറിറട ഖണറികേകേള് സസംബന്ധറിചട

ഓഡറിറട ഖണറികേ

കൂവപടെറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

പവപ്പോടര് പടറികേ അചടെറികട അധറികേസം തുകേ നല്കേറിയതുമൂലെസം 1,25,757 രൂപയുടടെ നഷസം

(2000-2001 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഖണറികേ 3.7)

2004-ടലെ  പഞപ്പോയതട  ഇലെക്ഷനുപവണറി  പവപ്പോടര്  പടറികേ  അചടെറിചട  പകേപ്പോപറി
എടുക്കുന്നതറിനുമപ്പോയറി  2,28,692  രൂപ  ടചെലെവഴറിചതറില്  അചടെറി  പൂര്ണ്ണമപ്പോകപ്പോത
9 സപ്പോപനങ്ങള്കട നല്കേറിയ 1,25,757 രൂപ നഷമപ്പോയറി ഭവറിച.

9  അചടെറി  സപ്പോപനങ്ങളറില്  മപ്പോററിമപ്പോററി  അചടെറിചറിട്ടുടണങറിലസം  അവടയപ്പോനസം
പൂര്ണ്ണമപ്പോകറിയറിടറില്ല.  തുടെര്ന്നട  10 - ാാമടത  സപ്പോപനമപ്പോയ  ശശ്രീരപ്പോസം  പറിപന്റേഴട
ടപരുമപ്പോവൂരറിനട  പവപ്പോടര്  പടറികേ  പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി  അചടെറിചട  നല്കേറിയ  125  പകേപ്പോപറികേള്കട
നല്കേറിയ  1,02,935  രൂപ  ഓഡറിററില്  അസംഗശ്രീകേരറിക്കുന.  ഓഡറിററില്  അസംഗശ്രീകേരറിച
1,02,935  രൂപ  കേഴറിചട  അനപ്പോവശശ്യമപ്പോയറി  നല്കേറിയ  1,25,757  രൂപ  നഷമറിനതറില്
ഉള്ടപടുത്തുന.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വര്ഷടത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട , ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 2.36(1)]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചെര്തറിരറിക്കുന:

1.  പസസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസ്സതറിപന്മേല്  സമറിതറി  വറിശദശ്രീകേരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,
അടെറിയന്തര  സപ്പോഹചെരശ്യതറിലെപ്പോണട  പവപ്പോടര്  പടറികേ  തയപ്പോറപ്പോകറിയടതനസം  കൂവപടെറി
പഞപ്പോയതറിടന   ഒകല്,  കൂവപടെറി  എന്നശ്രീ  രണട  പഞപ്പോയത്തുകേളപ്പോയറി  വറിഭജറിചതുമൂലെസം
പവപ്പോടര്  പടറികേ തയപ്പോറപ്പോക്കുകേടയന്നതട  വളടര  സങശ്രീര്ണ്ണമപ്പോയ പജപ്പോലെറിയപ്പോയറിരുനടവനസം
ആയതറിനട  2,28,692  രൂപ  ടചെലെവുവനടവനസം  സമയപരറിധറിക്കുള്ളറില്  അചടെറിച
പൂര്ണ്ണമപ്പോകപ്പോതതുമൂലെസം  1,25,757  രൂപയുടടെ  നഷസം  വന്നറിട്ടുടണനസം  9  സപ്പോപന
ങ്ങള്കപ്പോയറി വറിഭജറിചടകേപ്പോടുതറിരുന്ന പവപ്പോടര് പടറികേ അചടെറിചട പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോതതുമൂലെസം
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പതപ്പോമടതപ്പോരു  സപ്പോപനതറില്  അചടെറികപ്പോന്  ടകേപ്പോടുതറിരുനടവനസം  ആയതറിടന്റേ
ടചെലെവുകേള്  പഞപ്പോയതട  കേമറിററി  അസംഗശ്രീകേരറിചറിട്ടുടണനസം  ടസക്രടററിയുസം  പഞപ്പോയതട
ഡയറക്ടര്  ഇന്-ചെപ്പോര്ജസം  മറുപടെറി  നല്കേറി.  ടതരടഞ്ഞടുപ്പുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട
സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി  പജപ്പോലെറി  തശ്രീര്പപ്പോപകണതറിടന്റേ  ആവശശ്യകേത,  വപ്പോര്ഡട  വറിഭജനസം
എന്നറിവ  മുന്നറിര്തറിയുസം  പഞപ്പോയതട  കേമറിററി  അസംഗശ്രീകേരറിചതപ്പോയറി
പബപ്പോദശ്യടപടതറിടന്റേയുസം  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഇഇൗ  വറിഷയതറിന്പമല്  നടെപടെറികേള്
അവസപ്പോനറിപറികപ്പോന് സമറിതറി തശ്രീരുമപ്പോനറിച.

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്

2.  കൂവപടെറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ഒകല്,  കൂവപടെറി  എന്നശ്രീ  പഞപ്പോയത്തുകേളപ്പോയറി
വറിഭജറിചതുകേപ്പോരണസം  പവപ്പോടര്  പടറികേ  തയപ്പോറപ്പോക്കുകേടയന്നതട  വളടര  സങശ്രീര്ണ്ണമപ്പോയ
പജപ്പോലെറിയപ്പോയറിരുനടവനസം  ടതരടഞ്ഞടുപ്പുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി
പജപ്പോലെറി  തശ്രീര്പപ്പോപകണതറിടന്റേ  ആവശശ്യകേതടയ  കുററിചസം  സമറിതറികട
പബപ്പോദശ്യടപടുകേയുസം  പുതറിയ പഞപ്പോയതട നറിലെവറില് വന്നതുമൂലെസം  വപ്പോര്ഡട വറിഭജനസം
ഉണപ്പോയ പപതശ്യകേ സപ്പോഹചെരശ്യസം മുന്നറിര്തറി ടതറ്റുകേള് തറിരുതറി ശരറിയപ്പോയ പവപ്പോടര്
പടറികേ അചടെറിചതുവടരയുള്ള ടചെലെവുകേള് പഞപ്പോയതട കേമറിററി  അസംഗശ്രീകേരറിചതപ്പോയറി
പബപ്പോദശ്യടപടതറിടന്റേ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പസ്തുത  ഖണറികേയറിപന്മേലള്ള  ഓഡറിറട
തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

അശമന്നൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

ശുദജലെ വറിതരണ പദതറി പണറി പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോതതുമൂലെസം 23,416  രൂപയുടടെ നഷസം

(1999-2000 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഖണറികേ 2.6)

ശുദജലെ  വറിതരണ  പദതറിയുടടെ  പണറി  പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോതതട  കേണ്വശ്രീനര്കട
അധറികേസം നല്കേറിയ 23,416 രൂപ പഞപ്പോയതറിനട നഷസം.

99,741  രൂപ എസറിപമറ്റുള്ള ശുദജലെവറിതരണ പദതറികട മുന്കൂര് ഉള്ടപടടെ ഒരു
ലെക്ഷസം  രൂപ  നല്കേറിടയങറിലസം  76,584  രൂപയുടടെ  പണറി  മപ്പോത്രപമ  നടെന്നറിട്ടുള.
പൂര്തറിയപ്പോയ  പണറിയുടടെ  തടന്ന  അന്തറിമബറിലെടല്ല്  തയപ്പോറപ്പോകറിയറിടറില്ല.  പണറി
പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല്  പദതറിയുടടെ  ലെക്ഷശ്യസം  പൂര്തറിയപ്പോയറില്ല  എന്നട
വറിലെയറിരുത്തുന.  കേണ്വശ്രീനര്കട അധറികേമപ്പോയറി നല്കേറിയ 23,416  രൂപ പലെറിശസഹറിതസം
തറിരറിചപറിടെറിപകണതപ്പോണട.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വര്ഷടത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 2.37(1)]
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ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി

പചെര്തറിരറിക്കുന:

3.  ഓഡറിറട തടെസ്സവുമപ്പോയറി ബന്ധടപട സമറിതറിയുടടെ പചെപ്പോദശ്യതറിനട പദതറി ഇപപപ്പോള്

പവര്തനക്ഷമമപ്പോടണനസം  പടറികേജപ്പോതറി/പടറികേവര്ഗ്ഗ  വറിഭപ്പോഗതറില്ടപട  16  കുടുസംബങ്ങള്കട

കുടെറിടവള്ളസം  ലെഭശ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുടണനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  മറുപടെറി  നല്കേറി.

അന്തറിമ  ബറില്  തയപ്പോറപ്പോകറി  പലെപ്പോകല്  ഫണട  ഓഡറിററിടന്റേ  പരറിപശപ്പോധനയട

സമര്പറിക്കുടമന്ന  മറുപടെറിയറിപന്മേല്  വശ്യക്തത  ആവശശ്യടപടതറിനട  അന്തറിമ  ബറില്

തയപ്പോറപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോപങതറികേമപ്പോയറി  ബുദറിമുട്ടുടണനസം  അന്നട  ടചെയ്ത  പവൃതറികേളുടടെയുസം

അതറിനുപശഷസം  നടെന്ന  പവൃതറികേളുടടെയുസം  വപ്പോലെല്യൂപവഷന്  അസറിസന്റേട  എഞറിനശ്രീയര്

നല്കേറിയറിട്ടുള്ളതട ഓഡറിററിനട ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോടമനസം പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടര്  (ഇന്-ചെപ്പോര്ജട)

മറുപടെറി നല്കേറി.  ഇഇൗ വറിഷയതറിപന്മേല് സമറിതറി ഓഡറിററിടന്റേ അഭറിപപ്പോയമപ്പോരപ്പോഞ്ഞതറിനട,

പനരടത  തയപ്പോറപ്പോകറിയറിരുന്ന  എസം.ബുകട  പകേപ്പോരസം  23,416  രൂപ  അധറികേസം

നല്കേറിയതപ്പോയറി  കേപ്പോണുനടവന്നട  പലെപ്പോകല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്  (ഇന്-ചെപ്പോര്ജട)

മറുപടെറി  നല്കേറി.  അസറിസന്റേട  എഞറിനശ്രീയര്  നല്കേറിയ  മൂലെശ്യനറിര്ണ്ണയ  സര്ടറിഫറികറട

ഓഡറിററിടന്റേ പരറിപശപ്പോധനയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോനുസം ഓഡറിറട ആയതട പരറിപശപ്പോധറിചട ററിപപപ്പോര്ടട

നല്കുവപ്പോനുസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.  ഇല്ലത്തുപടെറി ശുദജലെ വറിതരണ പദതറിയുടടെ കേരപ്പോര്

ദശ്രീര്ഘറിപറിചറിരുപന്നപ്പോ എന്നതട സസംബന്ധറിചസം മറുപടെറി ലെഭശ്യമപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശ പകേപ്പോരസം തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ മറുപടെറി ചുവടടെ

പചെര്ക്കുന:

4.  കേരപ്പോര് കേപ്പോലെപ്പോവധറി ദശ്രീര്ഘറിപറിചറിരുന്നറില്ല. പഞപ്പോയതട അസറിസന്റേട എഞറിനശ്രീയര്

തസറികേ  ഇല്ലപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്  ടടപവറട  എഞറിനശ്രീയര്  ആണട  ടെറി  പവൃതറിയുടടെ

വപ്പോലെല്യുപവഷന് ടചെയ്തറിരുന്നതട. അന്തറിമ ബറില് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട പഞപ്പോയതട അസറിസന്റേട

എഞറിനശ്രീയര്ക്കുസം  അതറിനുപശഷസം  ടടപവറട  എഞറിനശ്രീയര്ക്കുസം  നറിര്പദ്ദേശസം

നല്കേറിടയങറിലസം  1999-2000  വര്ഷതറില്  ടചെയ്ത  ടെറി  പവൃതറിയുടടെ  വപ്പോലെല്യുപവഷന്

തയപ്പോയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  കേപ്പോലെപഴകസംമൂലെസം  സപ്പോധറികപ്പോടത  വന്നതപ്പോയറി  ടെറി  ഉപദശ്യപ്പോഗസന്

പഞപ്പോയതറിടന  അററിയറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  പമല്  വസ്തുത  കേണകറിടലെടുതട  ടെറി  ഓഡറിറട

പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട പഞപ്പോയതട കേമറിററി ടഎകേകേപണ്ഠേന  17-10-2014  തശ്രീയതറിയറില്

നടെന്ന മശ്രീററിസംഗറിടലെ 16(22)-ാം നമര് തശ്രീരുമപ്പോന പകേപ്പോരസം അഭശ്യര്തറിചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.
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തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപറിടന്റേ മറുപടെറിയറിപന്മേലള്ള സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട വകുപറിടന്റേ

സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

5.  ഇല്ലത്തുപടെറി  പടറികേജപ്പോതറി  പകേപ്പോളനറിയറിടലെ  24  കുടുസംബങ്ങള്കട  കുടെറിടവള്ളസം

ലെഭറിക്കുന്നതറിനുപവണറി  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  ഇഇൗ  പദതറികട  25-1-1999-ടലെ  1-ാം  നമര്

തശ്രീരുമപ്പോനപകേപ്പോരസം  99,741  രൂപ  പദതറി  വറിഹറിതസം  വകേയറിരുതറി  ഡറി.പറി.സറി.

അസംഗശ്രീകേപ്പോരസം  വപ്പോങ്ങറി.  ശശ്രീ.  എ.  തങപന്  കേണ്വശ്രീനറപ്പോയുസം  ശശ്രീ.  പറി.  ടെറി.  കുഞ്ഞട

ടചെയര്മപ്പോനപ്പോയുസം ഗുണപഭപ്പോക്തൃ സമറിതറി കൂടെറി  25-3-1999-ല് പഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി കേരപ്പോര് ഒപട

വചട  പണറി  ഏടറടുത്തു.  50,000  രൂപ  മുന്കൂര്  തുകേയപ്പോയറി  30-3-1999-ല്  കേണ്വശ്രീനര്

ടടകേപററി.  ഡറിസറിബല്യൂഷന്  ടടലെന്  കൂടെറി  ഉള്ടപടുതറി  എ,  ബറി,  സറി  എന്നശ്രീ  മൂന്നട

ഭപ്പോഗങ്ങളറിലെപ്പോയറി  (അടപന്ഡറികട  എ,  ബറി,  സറി)  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  പുതുകറിയ  എസറിപമറട

അനുസരറിചട  നറിലെവറിലള്ള ജലെപസപ്പോതസ്സറില് കേറിണര്  (ററിസംഗട)  തപ്പോഴറി,  3  എചട.പറി.  യുടടെ

പമപ്പോപടപ്പോര്  സപ്പോപറിചട  (പമപ്പോപടപ്പോര്  പുര  ഉള്ടപടടെ)  400  മശ്രീറര്  നശ്രീളതറില്  ടടപപറിടട

പകേപ്പോളനറിയറില്  ഒരു  ഗഇൗണട  ടലെവല്  വപ്പോടര്  ടെപ്പോങട  സപ്പോപറിചട  ഡറിസറിബല്യൂഷന്  ടടലെന്

ഉള്ടപടടെ വശ്രീടുകേളറില് ടവള്ളടമതറിക്കുകേ എന്നതപ്പോണട പപപ്പോജക്ടട.  അളവട പുസകേസം നമര്

1/98-99 പകേപ്പോരസം  നറിലെവറിലള്ള  കുളതറില്  ആഴസം  വര്ദറിപറിചട  (അടപന്ഡറികട  ബറി),

3  എചട.പറി.  പമപ്പോപടപ്പോര്  അനുബന്ധ  കേണക്ഷനുകേള്,  400  മശ്രീറര്  നശ്രീളതറില്  ടടപപട

സപ്പോപറികല്  (അടപന്ഡറികട  എ),  പമപ്പോപടപ്പോര്  പുര   (പമട  ഹഇൗസട)  നറിര്മറിചട  പമട

സപ്പോപറികല്  (അടപന്ഡറികട   സറി)  എന്നറിവ  30-3-1999-ല്  തടന്ന  പൂര്തറിയപ്പോകറി

ഒന്നപ്പോസം  പപ്പോര്ടട  ബറില്  60,459  രൂപ  ആടകേ  പവൃതറിമൂലെശ്യസം  കേണകപ്പോകറി

തയപ്പോറപ്പോകറിയറിരുന.  ബറില് തയപ്പോറപ്പോകറിയതട  അന്നടത കൂവപടെറി  പബപ്പോകട  അസറിസന്റേട

എഞറിനശ്രീയര് ആയറിരുന്ന ശശ്രീ.  ടകേ.  വറി.  തങപനുസം ടചെകട ടമഷര് ടചെയ്തതട ററിടപയര്ഡട

എകറികേല്യൂടശ്രീവട എഞറിനശ്രീയര് ആയറിരുന്ന ശശ്രീ. ടെറി. എസം. ടബഹനപ്പോനുസം ആയറിരുന. തുടെര്ന്നട

എസറിപമററിടലെ  അടപന്ഡറികട  സറി  പകേപ്പോരസം  വപ്പോടര്  ടെപ്പോങട  പണറിതട  വശ്രീടുകേളറിപലെയട

കേണക്ഷന് ടകേപ്പോടുക്കുന്നതട  ഉള്ടപടടെയുള്ള  14  ഇനസം  പവൃതറികേള് ടചെയ്തതപ്പോയറി  അളവട

പുസകേസം  1/98-99-ല്,  പഞപ്പോയതട  കേരപ്പോര്  എഞറിനശ്രീയര്  ആയറിരുന്ന  ശശ്രീമതറി  ബറിന

31-3-200 0-ല്  രണപ്പോസം  പപ്പോര്ടട  ബറില്  തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുണട.  പകേപ്പോളനറിയറിടലെ  ഉയരമുള്ള

പപദശതട  പകേപ്പോണ്ക്രശ്രീറട  ടെപ്പോങട  നറിര്മറിചട  (8.5x9x1.25)  തപ്പോടഴയുള്ള  പസപ്പോതസ്സറില്
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നറിന്നട  പമട  ടചെയ്യുന്ന  ടവള്ളസം  സസംഭരറിക്കുവപ്പോനുതകുസം  വറിധമപ്പോണട  നറിര്മപ്പോണസം

നടെതറിയറിരറിക്കുന്നതട.  31-3-2000-ല്  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  ഇഇൗ  പപ്പോര്ടട  ബറില്  16,124  രൂപ

ആടകേ പവൃതറിമൂലെശ്യസം കേപ്പോണറിചറിട്ടുണട.

പമല്പറഞ്ഞവ പകേപ്പോരസം ആടകേ ടചെയ്ത പവൃതറിയുടടെ മൂലെശ്യസം

60,459 - ഒന്നപ്പോസം പപ്പോര്ടട ബറില് 30-3-1999

16,124 - രണപ്പോസം പപ്പോര്ടട ബറില് 31-3-2000

          ആടകേ      - 76,583

കേണ്വശ്രീനര് ആടകേ ടടകേപററിയ തുകേ

50,000 - ടചെകട നമര് 377651/28-3-1999  (മുന്കൂര്)

50,000 - ടചെകട നമര് 377684/31-3-1999   

  ആടകേ        - 1,00,000

6.  പപ്പോപദശറികേ  പരറിപശപ്പോധനയറില്  കുളതറിനട  ആഴസം  കൂടറി  പമട  ഹഇൗസറില്
സപ്പോപറിചറിരറിക്കുന്ന  3  എചട.പറി.  പമട ഉപപയപ്പോഗറിചട  4 0 0  മശ്രീറര്  നശ്രീളതറില് ടടപപറിടട,
പകേപ്പോളനറിയറിടലെ ഉയര്ന്ന പപദശതട സപ്പോപറിചറിരറിക്കുന്ന പകേപ്പോണ്ക്രശ്രീറട വപ്പോടര് ടെപ്പോങറിപലെയട
ടവള്ളസം  പമട  ടചെയ്തട  നറിറയ്ക്കുനണട  എന്നട  പബപ്പോദശ്യടപട്ടു.  ഇഇൗ   ടെപ്പോങറില്  നറിന്നട   ആ
പപദശടത  20-ല്പരസം  വശ്രീടുകേളറിപലെയട  ഡറിസറിബല്യൂഷന്  ടടലെനുകേള്  വഴറി  കുടെറിടവള്ളസം
എതറിക്കുനണട.  എന്നപ്പോല്  അസംഗശ്രീകേരറിച  എസറിപമററില്  നറിര്പദ്ദേശറിച  പകേപ്പോരസം
അടപന്ഡറികട  ബറി-യറിടലെ  7,  8,  11  ഇനങ്ങളപ്പോയ  ടെപ്പോങട  നറിര്മറിചറിരറിക്കുന്ന  ടചെററിയ
കുന്നറിടന്റേ മണ്ണറിടെറിചറില് തടെയുവപ്പോന് ററിടറയറിസംഗട വപ്പോള്, ടെപ്പോങറിനട അലമറിനറിയസം റൂഫറിസംഗട ഷശ്രീറട
എന്നറിവ നറിര്മറിചറിടറില്ല. 250  മശ്രീറര് പറി.വറി.സറി.  ഡറിസറിബല്യൂഷന് ടടപപ്പുകേള് ടടസററില്
ഇറകറിടയങറിലസം യഥപ്പോസമയസം സപ്പോപറികപ്പോതറിരുന്നതുമൂലെസം നഷടപടട പപപ്പോവുകേയപ്പോണുണപ്പോയതട
എന്നപ്പോണട  പപദശവപ്പോസറികേള് അററിയറിചതട.  തുടെര്ന്നട  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ സമറിതറി  മുന്കേയടുതട
ഡറിസറിബല്യൂഷന് ടടപപ്പുകേള് വപ്പോങ്ങറി സപ്പോപറിചപ്പോണട കുടെറിടവള്ള വറിതരണസം ആരസംഭറിചതട.
കൂടെപ്പോടത  പമപ്പോപടപ്പോര്പുരയറിടലെ  ഇലെകറികേട  കേണക്ഷന്  ലെഭറിചതട  പമപ്പോപടപ്പോര്  സപ്പോപറിചട
5 വര്ഷങ്ങള്കട പശഷസം മപ്പോത്രമപ്പോണട എന്നട ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോകള് അററിയറിച.

7.  നറിലെവറില്  പമറിസംഗട  നടെതറി  പപദശതട  കുടെറിടവള്ള  വറിതരണസം  നടെതറി
വരുനണപ്പോയറിരുന.   എന്നപ്പോല്,  കേഴറിഞ്ഞ  6  മപ്പോസതറിലെധറികേമപ്പോയറി,  ഇടെറിമറിന്നപലെറട
നറിലെവറിടലെ  പമപ്പോപടപ്പോര്  പൂര്ണ്ണപതപ്പോതറില്  പവര്തനക്ഷമമല്ല.  ദറിവസതറില്
പലെപപ്പോവശശ്യവുസം  പമറിസംഗട  നടെതറിയപ്പോല്  മപ്പോത്രപമ  വപ്പോടര്  ടെപ്പോങട  നറിറയുകേയുള.
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ആയതറിനപ്പോല് പുതറിയ പമപ്പോപടപ്പോര് സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  25,000  രൂപ
തനതട  ഫണട  വകേയറിരുതറി  2015-16  വര്ഷസം  പപപ്പോജക്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കുകേയുസം,  കേസ്വപടഷന്
നടെപടെറി പൂര്തറിയപ്പോക്കുകേയുസം ടചെയ്തറിട്ടുണട.

സമറിതറി ആവശശ്യടപട വറിവരങ്ങള് സസംബന്ധറിചട

8.  (എ) 25-3-1999-ല് ഗുണപഭപ്പോക്തൃ സമറിതറി പഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ഉണപ്പോകറിയ കേരപ്പോര്
പകേപ്പോരസം ഉള്ള പവൃതറികേളറില് 76,583 രൂപയ്ക്കുള്ള പവൃതറികേള് ടചെയ്യുകേയുസം, അന വടര
1,00,000  രൂപ  മുന്കൂറപ്പോയറി  കകേപറ്റുകേയുസം  ടചെയ്തറിരുന.  എസറിപമററിടലെ  ബപ്പോകറി
പവൃതറികേള് പറിന്നശ്രീടെട ടചെയ്യുകേപയപ്പോ കേരപ്പോര് പുതുക്കുകേപയപ്പോ ഉണപ്പോയറിടറില്ല.

(ബറി) എസറിപമറട പകേപ്പോരമുള്ള പവൃതറികേളറില് 31-3-1999-ടലെ ഒന്നപ്പോസം പപ്പോര്ടട ബറില്
തയപ്പോറപ്പോകറിയതട  പഞപ്പോയതറിടലെ  അന്നടത  അസറിസന്റേട  എഞറിനശ്രീയര്  ആയറിരുന്ന
ശശ്രീ.  ടകേ.  വറി.  തങപനുസം  31-3-2000-ടലെ  രണപ്പോസം  പപ്പോര്ടട  ബറില്  തയപ്പോറപ്പോകറിയതട
പഞപ്പോയതറിടലെ കേരപ്പോര് എ ഞറിനശ്രീയര് ആയറിരുന്ന ശശ്രീമതറി ബറിനവുമപ്പോയറിരുന. ഇവര് രണട
പപരുസം ഇപപപ്പോള് പസവനതറിലെറില്ല.

9.   എസറിപമററിടലെ  അടപന്ഡറികട  ബറി-യറില്  7  മുതല്  14  വടര  ഇനങ്ങളപ്പോണട
പറിന്നശ്രീടെട  ടചെയ്യുവപ്പോനുണപ്പോയറിരുന്നതട.   ഈ പവൃതറികേളറില് പറി.വറി.സറി.  കപപട  വപ്പോങ്ങറി
സപ്പോപറിക്കുകേ മപ്പോത്രമപ്പോണട  പറിന്നശ്രീടെട  ടചെയ്തതട.   വര്ഷങ്ങള് കേഴറിഞ്ഞപ്പോണട  ഈ പവൃതറി
ടചെയ്തതട.  പമട  ഹഇൗസറിനട  ഇലെകറികല്  കേണക്ഷന്  ലെഭറിചതുസം  പറിന്നശ്രീടെപ്പോണട.   ഈ
പവൃതറികേടളപ്പോനസം അളവട  പുസകേതറില് നപ്പോളറിതുവടര പരഖടപടുതറി കഫനല് ബറില്
തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുമറില്ല.

10. ഇലെകറികല് കേണക്ഷന് കേറിടറി, ഡറിസറിബല്യൂഷന് കപപട കലെന് ഉള്ടപടടെയുള്ള
പണറി  പൂര്തശ്രീകേരറിചതപ്പോയറി  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറി  കേണ്വശ്രീനര്  പഞപ്പോയതറിടന
അററിയറിചതറിടന  തുടെര്ന്നട  കഫനല്  ബറില്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട,  അസറിസന്റേട
എഞറിനശ്രീയടറ  ഏല്പറിക്കുന്നതറിനട  25-9-2008-ല് പഞപ്പോയതട  തശ്രീരുമപ്പോനടമടുക്കുകേയുസം
നടെപടെറിടയപ്പോനസം  ആകേപ്പോതതറിനപ്പോല്  20-11-2008-ല്  കേണ്വശ്രീനര്കട  പഞപ്പോയതട
പനപ്പോടശ്രീസട നല്കുകേയുസം ടചെയ.  വശ്രീണസം 24-10-2013-ല് ഇതട സസംബന്ധറിചട പഞപ്പോയതട
പനപ്പോടശ്രീസട  നല്കുകേയുസം  ടചെയ.  പറിന്നശ്രീടെട  24-10-2013-ല്  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി,
അന്നടത  എല്.എസട.ജറി.ഡറി.  അസറിസന്റേട  എഞറിനശ്രീയര്കട  കേതട  നല്കേറിടയങറിലസം
നടെപടെറിടയപ്പോനസം ഇതുവടര സസ്വശ്രീകേരറിചറിടറില്ല.

11.  31-3-2000-ല് രണപ്പോസം പപ്പോര്ടട ബറില് സമര്പറിചതറിനട പശഷസം, ഡറിസറിബല്യൂഷന്
കലെന്  ടകേപ്പോടുക്കുവപ്പോന്  പവണറി  പറി.വറി.സറി.  കപപ്പുകേള്  ഇറകറിയതട  നഷടപടടങറിലസം
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോകള്  മുന്കേയടുതട കപപട  സപ്പോപറിച  എന്നപ്പോണട  അപനസ്വഷണതറില്
അററിയപ്പോന്  കേഴറിഞ്ഞതട.  എന്നപ്പോല്  ഈ  പവൃതറി  കേഴറിഞ്ഞട  2008-ല്  ആണട  ബപ്പോകറി
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പവൃതറിയുടടെ ടമഷര്ടമന്റേട എടുതട കഫനല് ബറില് തയപ്പോറപ്പോക്കുവപ്പോന് എഞറിനശ്രീയപറപ്പോടെട
ആവശശ്യടപടതട  എന്നതറിനപ്പോല്  വര്ഷങ്ങള്ക്കു  മുമട  ഭൂമറികടെറിയറില്  സപ്പോപറിച
കപപ്പുകേളുടടെ അളവുസം പവൃതറിയുടടെ മൂലെശ്യവുസം കേണകപ്പോക്കുകേ എന്നതട സപ്പോപങതറികേമപ്പോയറി
പപ്പോപയപ്പോഗറികേമല്ല  എന്നതറിനപ്പോലെപ്പോണട  എഞറിനശ്രീയര്മപ്പോര്  പറിന്നശ്രീടെട  കഫനല്  ബറില്
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട തയപ്പോറപ്പോകേപ്പോതറിരുന്നതട എന്നപ്പോണട വശ്യക്തമപ്പോകുന്നതട.

12.  ഭൂമറികടെറിയറില്  സപ്പോപറിച  കപപ്പുകേളുടടെ  മൂലെശ്യസം  പശ്രീ-ടമഷര്ടമന്റേറിലൂടടെയപ്പോണട
കേണകപ്പോകപ്പോവുന്നതട  എന്നതുസം  വസ്തുതയപ്പോണട.  പണറി  പൂര്തറിയപ്പോയറി  വര്ഷങ്ങള്
കേഴറിഞ്ഞതറിനപ്പോല്  ബപ്പോകറി  ടചെയ്ത  പവൃതറിയുടടെ  മൂലെശ്യസം  നറിര്ണ്ണയറിക്കുന്നതറിനുള്ള
സപ്പോപങതറികേ കവഷമശ്യസം കേണകറിടലെടുത്തുസം നറിലെവറില് കുടെറിടവള്ള പദതറി നല്ലരശ്രീതറിയറില്
പവര്തറിക്കുന്ന  സപ്പോഹചെരശ്യതറിലസം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോകറി  നല്കേണടമന്നട
17-10-2014-ടലെ  16(22)-ാം നമര് തശ്രീരുമപ്പോന പകേപ്പോരസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ഭരണസമറിതറി
പലെപ്പോകല് ഫണട അകഇൗണടസട കേമറിററിപയപ്പോടെട അപപക്ഷറിചറിട്ടുമുണട.

13.  എന്നറിരുന്നപ്പോലസം  1,00,000  രൂപ മുന്കൂറപ്പോയറി കകേപററിയതറില് അളവട പുസകേ
പകേപ്പോരസം  76,584  രൂപയുടടെ  പവൃതറിമൂലെശ്യസം  മപ്പോത്രപമ  നടെന്നറിട്ടുള്ളു  എന്നട
പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുന്ന  സപ്പോഹചെരശ്യതറിലസം  എസറിപമറട  പകേപ്പോരസം  പൂര്തറിയപ്പോക്കു
വപ്പോനുണപ്പോയറിരുന്ന  ബപ്പോകറി  പവൃതറികേളറില്  പറി.വറി.സറി.  കപപട  കലെന്  സപ്പോപറിചട
പവൃതറിയുടടെ  മൂലെശ്യസം  കേണകപ്പോകറി  ക്ഷമതയുള്ള  എഞറിനശ്രീയര്  അളവട  പുസകേതറില്
പരഖടപടുതറി കഫനല് ബറില് തയപ്പോറപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോലസം സപ്പോപങതറികേമപ്പോയറി 23,416 രൂപ
കേണ്വശ്രീനററില്  നറിനസം  തറിരറിടകേ  ഈടെപ്പോപകണതപ്പോണട.  എങറിലസം  അടപന്ഡറികട  ബറി-യറിടലെ
ററിടറയറിസംഗട  വപ്പോള്,  ടെപ്പോങറിനട  കേവററിസംഗട  ഷശ്രീറട  എന്നറിവടയപ്പോഴറിടകേയുള്ള  പവൃതറികേള്
പഞപ്പോയതറില്  നറിന്നട  ടചെലെവറില്ലപ്പോടത  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറി  തടന്ന  ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം
നറിലെവറില്  കുടെറിടവള്ള  പദതറി  പവര്തനക്ഷമമപ്പോടണന്നതറിനപ്പോലസം  എസറിപമററില്
പറഞ്ഞതറില്  ടചെയപ്പോതറിരുന്ന പവൃതറി ഒഴറിടകേയുള്ളവയുടടെ  എസറിപമറട  തുകേ പവൃതറി
മൂലെശ്യമപ്പോയറി കേണകപ്പോകറി നറിജടപടുതപ്പോവുന്നതപ്പോടണന്നട അഭറിപപ്പോയടപടുന.  ഇതു പകേപ്പോരസം 

ആടകേ എസറിപമറട തുകേ
(പുതുകറിയ എസറിപമറട പകേപ്പോരസം) -  1,26,173

(-)  നറിലെവറില് ടചെയപ്പോത 
     പവൃതറികേളുടടെ മൂലെശ്യസം -  1,729

ബപ്പോകറി മൂലെശ്യസം -  1,24,444

കേണ്വശ്രീനര്കട നല്കേറിയ തുകേ -  1,00,000

ഇതുപകേപ്പോരസം  കേണ്വശ്രീനര്കട  നല്കേറിയതറിലസം  അധറികേസം  തുകേയ്ക്കുള്ള  പവൃതറി
നടെന്നറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  കേപ്പോണുന്നതറിനപ്പോല്  ഓഡറിറട  തടെസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുന്നതപ്പോടണന്നട
അഭറിപപ്പോയടപടുന.
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14. ഇല്ലത്തുപടെറി പടറികേജപ്പോതറി പകേപ്പോളനറിയറിടലെ 24 കുടുസംബങ്ങള്കട കുടെറിടവള്ളസം
ലെഭശ്യമപ്പോക്കുന്ന പദതറിയപ്പോയറി  1,00,000  മുന്കൂറപ്പോയറി  കേണ്വശ്രീനര് കകേപററിടയങറിലസം
അളവുപുസകേ  പകേപ്പോരസം  76,584  രൂപയുടടെ  പവൃതറി  മൂലെശ്യസം  മപ്പോത്രപമ  നടെന്നറിട്ടുള്ള
എന്നട  പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.  അസറിസന്റേട
എഞറിനശ്രീയര്  നല്കേറിയ  മൂലെശ്യനറിര്ണ്ണയ  സര്ടറിഫറികറട  ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധനയട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോനുസം  ഓഡറിററിപനപ്പോടെട  ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുവപ്പോന്
സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിചതട  പകേപ്പോരസം  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറിയുസം  ഓഡറിററിടന്റേ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  എസറിപമറട  പകേപ്പോരസം  പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോനുണപ്പോ
യറിരുന്ന  ബപ്പോകറി  പവൃതറികേളറില്,  പറി.വറി.സറി.  കപപട  കലെന്  സപ്പോപറിചട
പവൃതറിയുടടെ  മൂലെശ്യസം  കേണകപ്പോകറി,  ക്ഷമതയുള്ള  എഞറിനശ്രീയര്  അളവുപുസകേതറില്
പരഖടപടുതറി  കഫനല്  ബറില്  തയപ്പോറപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോലസം,  സപ്പോപങതറികേമപ്പോയറി
23,416  രൂപ  കേണ്വശ്രീനററില് നറിന്നട തറിരറിടകേ ഈടെപ്പോപകണതപ്പോടണങറിലസം അടപന്ഡറികട
ബറി-യറിടലെ ററിടറയറിസംഗട  വപ്പോള്,  ടെപ്പോങറിനട  കേവററിസംഗട  ഷശ്രീറട  എന്നറിവ  ഒഴറിടകേയുള്ള
പവൃതറികേള് പഞപ്പോയതറില്നറിനള്ള  ടചെലെവറില്ലപ്പോടത  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറി  തടന്ന
ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം നറിലെവറില്  കുടെറിടവള്ള  പദതറി പവര്തനക്ഷമമപ്പോടണന്നതറിനപ്പോലസം
പുതുകറിയ  എസറിപമറട  പകേപ്പോരസം  1,26,173  രൂപയുസം,  നറിലെവറില്  ടചെയപ്പോത
പവൃതറികേളുടടെ  മൂലെശ്യസം  1,729  രൂപയുസം  ബപ്പോകറി  തുകേ  1,24,444  രൂപയുസം ആടണങറിലസം
കേണ്വശ്രീനര്കട  നല്കേറിയ  തുകേ  1,00,000  ആടണന്നറിരറിടക  കേണ്വശ്രീനര്കട
നല്കേറിയതറിലസം  അധറികേസം  തുകേയ്ക്കുള്ള  പവൃതറി  നടെന്നറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  കേപ്പോണുന്നതറിനപ്പോല്
പസ്തുത ഓഡറിറട തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

വനറിതപ്പോഫറിഷട മപ്പോര്കററിസംഗട ടസപ്പോകസററി പണറി പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോതതുമൂലെസം 
പദതറി തുകേ പപ്പോഴപ്പോയറി

(1999-2000 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട, ഖണറികേ 2.8)

വനറിതപ്പോഫറിഷട മപ്പോര്കററിസംഗട ടസപ്പോകസററി സപ്പോപറിചട ഫറിഷട മപ്പോര്കററിസംഗട നടെത്തുന്ന
പദതറിയുടടെ നറിര്വ്വഹണസം പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോതതുമൂലെസം ടചെലെവഴറിച 63,365 രൂപ പപ്പോഴപ്പോയറി.

60,000  രൂപ  വശ്രീതസം  പദതറിവറിഹറിതവുസം  ഗുണപഭപ്പോക്തൃവറിഹറിതവുസം  പചെര്ന്നട
1,20,000  രൂപ  അടെങലള്ള  പദതറിയറില്  63,365  രൂപ  ടചെലെവഴറിചട  1999-2000-ല്
ഫറിഡ്ജസം  ഫശ്രീസറുസം  വപ്പോങ്ങറിക്കുകേയുസം  പഞപ്പോയതട  ഓഫശ്രീസറില്  സൂക്ഷറിക്കുന്നതറിനട
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ഏല്പറിക്കുകേയുസം ടചെയ.   വനറിതകേളുടടെ  സഹകേരണ സസംഘസം രൂപശ്രീകേരറികപ്പോടത തടന്ന
ഫറിഡ്ജസം  ഫശ്രീസറുസം  വപ്പോങ്ങറിക്കുകേയുസം  3  വര്ഷകപ്പോലെസം  ഉപപയപ്പോഗശൂനശ്യമപ്പോയറി
വചറിരറിക്കുകേയുമപ്പോണട.  ലെക്ഷശ്യസം  പൂര്തറിയപ്പോകേപ്പോടത  പദതറിപണസം  പപ്പോഴപ്പോകറിയതറിനട
63,365 രൂപ തടെസ്സടപടുതറിയറിട്ടുണട.

[പകേരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2005-2006  വര്ഷടത
സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട, ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 2.37(2)]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം-II  ആയറി
പചെര്തറിരറിക്കുന.

15.  പണറി പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോതതുമൂലെസം പദതറി തുകേ പപ്പോഴപ്പോകറിയതറിടന സസംബന്ധറിചട
സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട ഫറിഡ്ജസം ഫശ്രീസറുസം വപ്പോങ്ങറിയതറിനുപശഷമപ്പോണട സസംഘങ്ങള്കട
ധനസഹപ്പോയസം നല്കേപ്പോന് പപ്പോടെറിടല്ലന്നട നറിര്പദ്ദേശസം വന്നടതനസം ആയതുടകേപ്പോണപ്പോണട അവ
കുടുസംബശശ്രീ  യൂണറിററിനട  കകേമപ്പോററിയടതനസം  മതശ്യബന്ധന  വകുപട  പഞപ്പോയതറിനട
അനുവദറിച ഫണപ്പോണട ഇതറിനുപപയപ്പോഗറിചടതനസം പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടര്  (ഇന്-ചെപ്പോര്ജട)
മറുപടെറി  നല്കേറി.  ഓഡറിറട  വകുപറിടന  പസസ്തുത  വസ്തുതകേള്  പബപ്പോദശ്യടപടുതണടമനസം
ഓഡറിറട ആയതട പരറിപശപ്പോധറിചട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കേണടമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശപകേപ്പോരസം തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ മറുപടെറി ചുവടടെ
പചെര്ക്കുന:

16.   കേരപ്പോര്  ഉടെമടെറി  ടവചറിടറില്ല.  8-10-2014  തശ്രീയതറിയറിടലെ  സറി-4777/14 നമര്
കേതട പകേപ്പോരസം ജറില്ലപ്പോ പലെപ്പോകല് ഫണട ഓഡറിറട  ടഡപല്യൂടറി ഡയറക്ടപറപ്പോടെട  പരറിപശപ്പോധന
നടെത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  അപപക്ഷ  സമര്പറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  പരറിപശപ്പോധന  നടെന്നറിടറില്ല  എന്ന
വറിവരസം സമര്പറിചടകേപ്പോള്ളുന.

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിടന്റേ  മറുപടെറിയറിപന്മേലള്ള  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റേ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

17.  വനറിതപ്പോ സഹകേരണ സസംഘതറിനട ഫറിഷട മപ്പോര്കററിസംഗട ടസപ്പോകസററി എന്ന
പദതറിയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  പകേപ്പോള്ഡട  പസപ്പോപറജട  യൂണറിറട  വപ്പോങ്ങറി  നല്കുവപ്പോനപ്പോയറി
2,00,000  രൂപ അടെങല് ആയറി  1997-98-ല് അസംഗശ്രീകേരറിച പദതറി  പകേപ്പോരസം ജറിജറിന്
എന്റേര്കപസസട,  മൂവപ്പോറ്റുപുഴ  എന്ന  സപ്പോപനതറില്  നറിന്നട  ഡശ്രീപട  ഫശ്രീസര്,  ഡബറിള്
പഡപ്പോര്  286  ലെറിറര്  റഫറിജപററര്  എന്നറിവ  49,375  രൂപയ്ക്കുസം  സപ്പോജ്ടടെകേട  എന്ന
സപ്പോപനതറില് നറിനസം  1000  വറി.എ.,  500  വറി.എ.  പവപ്പോള്പടജട  ടസബറികലെസറുകേള്,

269/2021.
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1,890  രൂപയ്ക്കുസം,  ഐവററി  ഇന്ഡശ്യ  ലെറിമറിറഡറില്  നറിനസം  അളവുകേടറികേള്,  കേഇൗണര്
ടസ്കെയറില്,  പപപ്പോര്ടബറിള്  ടവയറിസംഗട  ടമഷശ്രീന്  പപ്പോറടപഫപ്പോസം  എന്നറിവ  12,100  രൂപയ്ക്കുസം
പഞപ്പോയതട വപ്പോങ്ങറിച.

ആടകേ ടചെലെവപ്പോയ തുകേ

49,375 - ടചെകട 955106/31-1-2000
    (ജറിജറിന് എന്റേര്കപസസട)

1,890 -  ടചെകട 955107/8-2-2000
    (സപ്പോജട ടടെകട)

12,100 - ടചെകട 955111/30-3-2000
    (ഐവററി ഇന്തശ്യപ്പോ ലെറിമറിറഡട)

          --------------
63,365 - ആടകേ

18.  ഈ  പദതറിയുടടെ  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദശ്യപ്പോഗസ  അശമന്നൂര്  എല്.വറി.ഇ.ഒ.
ആയറിരുന.   30-3-2000-ല്  തടന്ന  ഈ  സപ്പോമഗറികേള്  പഞപ്പോയതറില്  എത്തുകേയുസം
പഞപ്പോയതറില് തടന്ന സൂക്ഷറിക്കുകേയുസം ടചെയ. 8-5-2000-ല് നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദശ്യപ്പോഗസ,
ഈ  സപ്പോമഗറികേള്  വനറിതപ്പോ  സഹകേരണ  സസംഘതറിനട  കകേമപ്പോറണടമന്നട  കേപ്പോണറിചട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  പസറിഡന്റേറിനട  കേതട  നല്കേറി.  എന്നപ്പോല്  വനറിതപ്പോ  സഹകേരണ
സസംഘസം  രൂപശ്രീകേരറിചട  അസംഗശ്രീകേപ്പോരസം  കേറിടറിയതട  31-8-2000-ല്  മപ്പോത്രമപ്പോണട  (വനറിതപ്പോ
സഹകേരണ സസംഘസം രജറി.  നമര് ഇ-1028,  ടസക്രടററി  -  സഇൗദപ്പോബശ്രീവറി ടകേ.) 2013-ല്
നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദശ്യപ്പോഗസയപ്പോയ  എല്.വറി.ഇ.ഒ.  സലെസം  മപ്പോററിപപപ്പോവുകേയുസം  സപ്പോധന
സപ്പോമഗറികേള് പഞപ്പോയതട ഓഫശ്രീസറില് സൂക്ഷറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി,  തുടെര്ന വന്ന വറി.ഇ.ഒ.യട
കകേമപ്പോറ  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുകേയുസം  ടചെയ.   ഇതറിനറിടെയറില്  സഹകേരണ  സസംഘതറിനട
പഞപ്പോയതട വകേ പഷപ്പോപറിസംഗട പകേപ്പോസംപകറില് മുററി നല്കേറിടയങറിലസം സസംഘവുമപ്പോയറി കേരപ്പോര്
വയ്ക്കുകേപയപ്പോ, വപ്പോങ്ങറിയ സപ്പോധനങ്ങള് കകേമപ്പോറുകേപയപ്പോ ടചെയ്തറില്ല.

19.  നറിലെവറില് ഡബറിള് പഡപ്പോര് റഫറിജപററര്,  സഹകേരണ സസംഘതറിനട നല്കേറിയ
പഷപ്പോപറിസംഗട  പകേപ്പോസംപകട  മുററിയറില്  (കുടുസംബശശ്രീ  വകേ  പഫപ്പോപടപ്പോസപ്പോറട  കേടെ)  പവര്തന
ശൂനശ്യമപ്പോയറിരറിക്കുന. ഡശ്രീപട ഫശ്രീസര്,  ടവയറിസംഗട ടമഷശ്രീന് എന്നറിവയുസം ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോടത
പഞപ്പോയതട  ഓഫശ്രീസറില്  സൂക്ഷറിക്കുനണട.  2000-ല്  വപ്പോങ്ങറിയ  ഡശ്രീപട  ഫശ്രീസര്
നപ്പോളറിതുവടര  (5  വര്ഷസം)  പവര്തറിപറികപ്പോത സപ്പോഹചെരശ്യതറില് പവര്തനപയപ്പോഗശ്യമല്ല.
ടവയറിസംഗട  ടമഷശ്രീനുസം  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നറില്ല.  ഡബറിള് പഡപ്പോര്  റഫറിജപററര്  അറകുറപണറി
ടചെയ്ടതടുതപ്പോല്  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോവുന്നതപ്പോണട  എങറിലസം  അതറിനുള്ള  നടെപടെറികേടളപ്പോനസം
സസ്വശ്രീകേരറിചറിടറില്ല.
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20.  വനറിതപ്പോ സഹകേരണ സസംഘവുമപ്പോയറി നപ്പോളറിതുവടര കേരപ്പോര് വയ്ക്കുകേപയപ്പോ സപ്പോധന
സപ്പോമഗറികേള് കകേമപ്പോറുകേപയപ്പോ ടചെയപ്പോതതറിനപ്പോലസം വര്ഷങ്ങള് കേഴറിഞ്ഞറിട്ടുസം വറിലെ കൂടെറിയ
ഇലെകറികല്  സപ്പോമഗറികേള്  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോടത  വചറിരറിക്കുന്നതറിനപ്പോലസം  ഇതറിനുപവണറി
ടചെലെവഴറിച  63,365  രൂപ  ലെക്ഷശ്യസം  കകേ വരറികപ്പോടത  പപ്പോഴപ്പോയറിപപപ്പോടയന്ന  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം നറിലെനറിര്തപ്പോവുന്നതപ്പോണട.

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്

21.  വനറിതപ്പോ ഫറിഷട മപ്പോര്കററിസംഗട ടസപ്പോകസററി എന്ന പദതറിയുടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
പകേപ്പോള്ഡട  പസപ്പോപറജട  യൂണറിറട  വപ്പോങ്ങുവപ്പോനപ്പോയറി  2,00,000  രൂപ  അടെങല്  ആയറി
1997-98 കേപ്പോലെയളവറില് അനുവദറിക്കുകേയുസം അതറിന്പകേപ്പോരസം ഡശ്രീപട ഫശ്രീസര്, ഡബറിള്
പഡപ്പോര്  286  ലെറിറര് റഫറിജപററര് എന്നറിവ  49,375  രൂപയ്ക്കുസം, 1000  വറി.എ.,  500  വറി.എ.
പവപ്പോള്പടജട  ടസബറികലെ സറുകേള് 1,890  രൂപയ്ക്കുസം,  അളവുകേടറികേള്,  കേഇൗണര്
ടസ്കെയറില്,  പപപ്പോര്ടബറിള് ടവയറിസംഗട  ടമഷശ്രീന് പപ്പോറടപഫപ്പോസം എന്നറിവ  12,100  രൂപയ്ക്കുസം
വപ്പോങ്ങറി  30-3-2000-ല്  പഞപ്പോയതറില്  എതറിചടവങറിലസം  31-8-2000-ല്
മപ്പോത്രമപ്പോണട വനറിതപ്പോ സഹകേരണ സസംഘസം രൂപശ്രീകേരറിചടതനസം പസ്തുത ടമഷശ്രീനുകേള്
സഹകേരണ  സസംഘതറിനട  കകേമപ്പോററിയറിടറിടല്ലനസം,  നറിലെവറില്  പഞപ്പോയതട
ഓഫശ്രീസറില്  സൂക്ഷറിചറിരറിക്കുന്ന  പസ്തുത  ഇലെകറികല്  സപ്പോമഗറികേടളല്ലപ്പോസം
വര്ഷങ്ങളപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോടത  വചറിരറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്  ഇതറിനപ്പോയറി  ടചെലെവഴറിച
63,365 രൂപ പപ്പോഴട ടചെലെവപ്പോയതപ്പോയുസം സമറിതറി മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.

22.  വനറിതപ്പോ  സഹകേരണ  സസംഘസം  രൂപശ്രീകേരറിചതറിനട  അസംഗശ്രീകേപ്പോരസം  കേറിടപ്പോന്
തപ്പോമസറിചതറിനപ്പോലസം  സസംഘവുമപ്പോയറി  വശ്യക്തമപ്പോയ  കേരപ്പോററില്  ഏര്ടപടെപ്പോടതയുസം
പദതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  സപ്പോധനസപ്പോമഗറികേള്  വപ്പോങ്ങറിയതുമൂലെസം  അതട
ഉപപയപ്പോഗപയപ്പോഗശ്യമപ്പോകപ്പോടത പപ്പോഴട ടചെലെവപ്പോയറി മപ്പോററിയതട ഉപദശ്യപ്പോഗസരുടടെ ഭപ്പോഗതട
നറിനള്ള  അനപ്പോസയപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇതറിനട
ഉതരവപ്പോദറികേളപ്പോയ  ഉപദശ്യപ്പോഗസരറില്  നറിനസം  നഷതുകേ  തറിരറിടകേ  ഈടെപ്പോകറി
ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയണടമനസം, സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

വറിവരവറിനറിമയ സപ്പോപങതറികേ സര്പവ്വ ; പദതറിലെക്ഷശ്യസം കകേവരറിചറില്ല

(1999-2000 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഖണറികേ 3.9)

ജനങ്ങള്കട  ആവശശ്യമപ്പോയ പസവനസം നല്കുന്നതറിനട സര്പവ്വ നടെതറി ആവശശ്യമപ്പോയ
വറിവരങ്ങള് സമപ്പോദറിചട  കേമല്യൂടററില് പശഖരറിക്കുന്നതറിനുള്ള വറിവരവറിനറിമയ സപ്പോപങതറികേ
സര്പവ്വ പദതറിയുടടെ ലെക്ഷശ്യസം പൂര്തശ്രീകേരറികപ്പോതതുമൂലെസം 2.38 ലെക്ഷസം പപ്പോഴപ്പോയറി.
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3,17,000  രൂപ  അടെങല്  ഉള്ള  പദതറികട  2,38,500  രൂപ  കേണ്വശ്രീനര്കട

നല്കേറിയറിട്ടുണട.  സര്പവ്വ  വറിവരങ്ങള്  കേമല്യൂടററില്  പശഖരറിക്കുകേപയപ്പോ  പപയപ്പോജനടപടു

തപ്പോവുന്ന  മപറടതങറിലസം  തരതറില്  പരറിപപ്പോലെറിക്കുകേപയപ്പോ  ടചെയ്തറിടറില്ല.  പദതറി  ലെക്ഷശ്യസം

കകേവരറിചറിടറില്ല. വരവുടചെലെവട കേണക്കുകേള് ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിട്ടുമറില്ല. അതറിനപ്പോല് ടചെലെവഴറിച

2,38,500 രൂപ തടെസ്സടപടുതറിയറിട്ടുണട.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വര്ഷടത സമപ്പോഹൃത

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട, ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 2.37(3)]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II-ആയറി

പചെര്തറിരറിക്കുന.

23. പദതറികപ്പോയറി ടചെലെവഴറിച 2,38,500 രൂപ നറിഷ് പപയപ്പോജനമപ്പോയതട സസംബന്ധറിചട

സമറിതറി  വറിശദശ്രീകേരണമപ്പോരപ്പോഞ്ഞതറിനട  പഞപ്പോയതറിടലെ  മുഴുവന്  കുടുസംബങ്ങളറിടലെയുസം

വശ്യക്തറികേളുടടെയുസം  ഭൂമറിയുടടെയുസം  മൃഗങ്ങളുടടെയുസം  വറിവരപശഖരണതറിനപ്പോയറി  1999-2000

വര്ഷതറില്  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  പദതറിയപ്പോയറിരുനടവനസം  2,38,500  രൂപ  വറിവര

പശഖരണതറിനപ്പോയപ്പോണട  ടചെലെവഴറിചടതനസം  എന്നപ്പോല്  തുടെര്നള്ള  കേമല്യൂടകറപസഷന്

നടെന്നറിടറിടല്ലന്നസ്തുസം  അശമന്നൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  മറുപടെറി  നല്കേറി.

നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദശ്യപ്പോഗസനപ്പോയറിരുന്ന  വറി.ഇ.ഒ.  ടചെലെവഴറിച  തുകേയുടടെ  വരവുടചെലെവട

പരഖകേള്  പരറിപശപ്പോധനയട  തയപ്പോറപ്പോകറി  പലെപ്പോകല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിടന

അററിയറിചറിട്ടുടണനസം സമറിതറിയുടടെ പരറിഗണനയറിലള്ള വറിഷയമപ്പോയതറിനപ്പോല് അതറിപന്മേല്

പപതശ്യകേറിചട മറുപടെറി നല്കേറിയറിടറിടല്ലനസം പലെപ്പോകല് ഫണട ഓഡറിറട ഡയറക്ടര് ഇന്-ചെപ്പോര്ജട

സമറിതറി മുമപ്പോടകേ പബപ്പോധറിപറിച. വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പുള്ള വറിവരങ്ങള് ഇനറി ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്

സപ്പോധറികറിടല്ലന്നസ്തുസം  അതു  കേഴറിഞ്ഞുള്ള  വര്ഷങ്ങളറിടലെ  പദതറി  പഫപ്പോര്മുപലെഷനട

ഈ  അടെറിസപ്പോന  വറിവരങ്ങള്  ഉപപയപ്പോഗറിചറിട്ടുടണനസം  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടര്

(ഇന്-ചെപ്പോര്ജട)  മറുപടെറി  നല്കേറി.  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദശ്യപ്പോഗസന്  തുകേ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  ടചെയ്ത

പരഖകേള്  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കേപ്പോന്  സമറിതറി

ആവശശ്യടപട്ടു.
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പസ്തുത ഓഡറിറട  ഖണറികേ സസംബന്ധറിചട സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ
സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

24.  അശമന്നൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ  മുഴുവന്  ജനങ്ങളുപടെയുസം  സലെങ്ങളുപടെയുസം
വറിവരങ്ങള്  നറിശറിത  പഫപ്പോര്മപ്പോററില്  തയപ്പോറപ്പോകറിയതട  പഞപ്പോയതറിടന്റേയുസം  ടപപ്പോതുജന
ങ്ങളുടടെയുസം  ആവശശ്യങ്ങള്കപ്പോയറി  ഇപപപ്പോഴുസം  ഉപപയപ്പോഗറിചവരുന്നതപ്പോണട.
കേമല്യൂടകറപസഷന്  പവൃതറികേള്  നടെപറിലെപ്പോകപ്പോതറിരുന്നതുമൂലെമപ്പോണട  1999-2000
വര്ഷടത  പദതറി  പൂര്തശ്രീകേരറികപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോതറിരുന്നതട.  വസ്തുനറികുതറി
പരറിഷ്കരണതറിനുസം  പഞപ്പോയതറിടന്റേ  വറികേസനപരഖ  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനുസം  പദതറികേള്
രൂപശ്രീകേരറിക്കുന്നതറിനുസം കുറമറ രശ്രീതറിയറില് ടപപ്പോതുജനങ്ങള്കട പസവനസം നല്കുന്നതറിനുസം
ടെറി  വറിവരങ്ങള്  ഒപടടറ  സഹപ്പോയകേരമപ്പോയറിട്ടുണട.  അതറിനപ്പോല്  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുന്നതപ്പോണട.

പസ്തുത സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട  8-5-2019  തശ്രീയതറിയറിടലെ സമറിതറിപയപ്പോഗസം
പരറിഗണറിക്കുകേയുസം ചുവടടെ പചെര്തറിരറിക്കുന്ന പകേപ്പോരസം നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുസം ടചെയ:

25.  ഓപരപ്പോ  പഞപ്പോയതറിനുസം  പവണറി  വശ്യതശ്യസ  പസപ്പോഫട ടവയര്  കേമനറികേള്
പസപ്പോഫട ടവയര്  ഉണപ്പോകറിടയങറിലസം  നറിലെവറില്  കേരകൃതമപ്പോയറി  തടന്നയപ്പോണട  കേപ്പോരശ്യങ്ങള്
കകേകേപ്പോരശ്യസം  ടചെയ്യുന്നടതനസം  പഞപ്പോയത്തുകേളറില്  കേമല്യൂടര്വല്കരണസം  ഇതുവടര
പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി  നടെപറിലെപ്പോകറിയറിടറില്ലപ്പോടയനസം  നറിരശ്രീക്ഷറിച  സമറിതറി  പസപ്പോഫട ടവയര്
നറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  എത്ര  രൂപ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്
പഞപ്പോയതട തലെതറില് നറിപക്ഷപറിചറിട്ടുണട എന്ന ററിപപപ്പോര്ടട അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സമറിതറികട
നല്കേണടമനസം,  പഞപ്പോയത്തുതലെ  പസപ്പോഫട ടവയര്  എന്നതറിനട  പകേരസം  സസംസപ്പോനതലെ
പസപ്പോഫട ടവയര് എന്ന രശ്രീതറിയറിപലെകട മപ്പോറണടമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

26.  സസംസപ്പോനടത  പഞപ്പോയത്തുകേളറിടലെ  കേമല്യൂടര്വല്കരണസം  സസംബന്ധറിച
പശ്നങ്ങള് പരറിഹരറിക്കുന്നതറിപലെയപ്പോയറി തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസം,  വറിവരസപ്പോപങതറികേസം എന്നശ്രീ
വകുപ്പുകേളറിടലെ ഉപദശ്യപ്പോഗസന്മേപ്പോരറില് നറിന്നട ടതളറിടവടുക്കുന്നതറിനട സമറിതറി തശ്രീരുമപ്പോനറിച.

8-5-2019  തശ്രീയതറിയറിടലെ  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  ആവശശ്യടപട  അധറികേ
വറിവരതറിനട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ മറുപടെറി ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

27.  പസപ്പോഫട ടവയര്  നറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള് പഞപ്പോയതട തലെതറില് നറിപക്ഷപറിച തുകേയുടടെ വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് പശഖരറിച
വരറികേയപ്പോണട.  ജനകേശ്രീയപ്പോസൂത്രണസം  ആരസംഭറിച  1995  മുതല്  ഉള്ള  വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്
പശഖരറിപകണതറിനപ്പോലസം, തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുടടെ എണ്ണതറിടലെ ബപ്പോഹുലെശ്യസം
പരറിഗണറിചസം,  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞ  അധറികേ  വറിവരസം  പശഖരറിചട  പക്രപ്പോഡശ്രീകേരറിചട
സമര്പറിക്കുന്നതറിപലെകട മൂനമപ്പോസസം കൂടെറി അനുവദറികണടമന്നട അപപക്ഷറിക്കുന.
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തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ അധറികേ വറിവരസം ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

അശമന്നൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

28.   വറിവര  വറിനറിമയ  സപ്പോപങതറികേ  സര്പവ്വയുസം,  ഇന്ഫര്പമഷന്  സപ്പോപറികലസം

എന്ന  പപപ്പോജക്ടട  (പപപ്പോജക്ടട  നമര് 32/2000)  1999-2000,  2000-01  എന്നശ്രീ

2  ഘടങ്ങളറിലെപ്പോയറി  നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നതറിനട  വറിഭപ്പോവനസം  ടചെയ്ത  ഒരു  പദതറിയപ്പോയറിരുന.

ടെറി  പദതറിയുടടെ  ഒന്നപ്പോസം  ഘടതറില്  പഞപ്പോയതറിടലെ  ജനങ്ങള്  ഭൂമറി,  ടകേടറിടെസം,  കൃഷറി

എന്നറിവയുടടെ വറിവരപശഖരണസം ആയറിരുന ഉപദ്ദേശറിചറിരുന്നതട.  പദതറി  വറിഹറിതമപ്പോയറി

1,65,000  രൂപയുസം,  മറ്റുള്ള  ഇനതറില്  1,02,000  രൂപയുസം  സന്നദ

പവര്തനസം/ഗുണപഭപ്പോക്തൃ വറിഹറിതസം എന്നശ്രീ ഇനങ്ങളറില് 50,000 രൂപയുസം അടെകസം ആടകേ

3,17,000  രൂപ  അടെങല് തുകേ വരുന്ന രശ്രീതറിയറിലെപ്പോണട  പദതറിയട  ആസൂത്രണ സമറിതറി

അസംഗശ്രീകേപ്പോരസം നല്കേറിയറിരുന്നതട.  പദതറിയുടടെ ഒന്നപ്പോസം ഘടതറില് വറിഭപ്പോവനസം ടചെയ്തറിരുന്ന

പഞപ്പോയതറിടന്റേ സമസ പമഖലെയുസം ഉള്ടപടുതറിയുള്ള വറിവര പശഖരണസം കേപ്പോരശ്യക്ഷമമപ്പോയറി

തടന്ന  പൂര്തറിയപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതുസം  പശഖരറിച  വറിവരങ്ങള്  കൃതശ്യമപ്പോയറി  പഞപ്പോയതറില്

സൂക്ഷറിചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.   ഒന്നപ്പോസം ഘട അടെങല് തുകേ 3,17,000 രൂപ ആയറിരുനടവങറിലസം,

2,38,500  രൂപയട  സര്പവ്വയുസം  വറിവരപശഖരണ  നടെപടെറികേളുസം  പൂര്തശ്രീകേരറിക്കുവപ്പോന്

സപ്പോധറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   നറിര്വ്വഹണ  ഉപദശ്യപ്പോഗസനപ്പോയ  വറിപല്ലജട  എകടടറന്ഷന്

ആഫശ്രീസററില് നറിനസം ഫയല് ലെഭശ്യമപ്പോകറി നടെതറിയ പരറിപശപ്പോധനയറില് ടെറി പദതറിയുടടെ

കേണ്വശ്രീനര്  ആയറിരുന്ന  ശശ്രീ.  ടകേ.  വറിജയകുമപ്പോര്  30-12-1999-ല്  40,000  രൂപയുസം,

25-1-2000-ല്  40,000  രൂപയുസം,  21-3-2000-ല്  68,000  രൂപയുസം,  30-3-2000-ല്

90,000  രൂപയുസം  അടെകസം  ആടകേ  2,38,620  രൂപ  കകേപററിയ  കകേപറട  രസശ്രീതട

സൂക്ഷറിചറിട്ടുണട.  ടെറി  തുകേയറില്  57,598  രൂപയുടടെ  വഇൗചറുകേള്  ഫയലെറില്  ലെഭശ്യമപ്പോണട.

എന്നപ്പോല്  എനല്യൂമപറപറഴറിനുസം,  പനപ്പോണ്  ഫശ്രീല്ഡട   എനല്യൂമപറപറഴറിനുസം  നല്കേറിയ

1,78,640  രൂപയുടടെയുസം,  എനല്യൂമപറപറഴറിനുള്ള  പരറിശശ്രീലെനസം,  ബസട  ടഫയററിനതറില്

നല്കേറിയ 2,410 രൂപയുടടെയുസം വഇൗചറുകേള് ഫയലെറില് കേടണത്തുവപ്പോന് സപ്പോധറിചറിടറില്ല.

29.  സര്പവ്വ  നടെതറി  പശഖരറിച  വറിവരങ്ങള്  പഞപ്പോയതറിടലെ  ജനങ്ങള്ക്കുസം,

പറിന്നശ്രീടെട  ആഫശ്രീസറില്  നടെന്ന  കേമല്യൂടര്വത്കരണ  പവര്തനങ്ങള്ക്കുസം

ഉപകേപ്പോരപദമപ്പോയറിരുന.  വസ്തു നറികുതറി പരറിഷ്കരണങ്ങള്ക്കുസം, പഞപ്പോയതറിടന്റേ വറികേസന

പരഖ  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനുസം,  പദതറികേള്  രൂപശ്രീകേരറിക്കുന്നതറിനുസം  കുറമറ  രശ്രീതറിയറില്
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ടപപ്പോതുജനങ്ങള്കട പസവനങ്ങള് നല്കുന്നതറിനുസം ടെറി വറിവരങ്ങള് സഹപ്പോയകേരമപ്പോയറിട്ടുണട.

ജറില്ലപ്പോ  ടപര്പഫപ്പോമന്സട  ഓഡറിറട  ഓഫശ്രീസറില്  നറിനള്ള  9-10-2014  തശ്രീയതറിയറിടലെ

PA3-12869/2014 നമര് കേതട പകേപ്പോരസം ഖണറികേ 2.37 പരപ്പോമര്ശ പകേപ്പോരമുള്ള ടചെലെവട

പരഖകേള് നറിര്വ്വഹണ ഉപദശ്യപ്പോഗസന് നല്കേറിയതട പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറിടന

ടകേപ്പോണട പരറിപശപ്പോധറിപറിചട ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിപകണതപ്പോണട എന്ന നറിര്പദ്ദേശസം അനുസരറിചട

8-10-2014  തശ്രീയതറിയറില്  സറി-4777/14  നമര്  കേതട  പകേപ്പോരസം  പകേരള  സസംസപ്പോന

ഓഡറിറട  വകുപട,  എറണപ്പോകുളസം ജറില്ല ടഡപല്യൂടറി ഡയറക്ടപറപ്പോടെട ടവരറിഫറിപകഷന് നടെതറി

ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  അഭശ്യര്തറിചറിരുന.  എന്നപ്പോല് നപ്പോളറിതുവടര  പരറിപശപ്പോധന

നടെതറിയറിടറില്ല എനള്ള വറിവരസം പബപ്പോധറിപറിചടകേപ്പോള്ളുന.

30.  പദതറിയുടടെ രണപ്പോസം ഘടതറില് സര്പവ്വ നടെതറി പശഖരറിചറിട്ടുള്ള വറിവരങ്ങള്

കേമല്യൂടററിപലെയട  ഡപ്പോറപ്പോ  എന്ടറി  ടചെയ്യുന്നതറിനപ്പോണട  വറിഭപ്പോവനസം  ടചെയ്തറിരുന്നതട.  എന്നപ്പോല്

പദതറി  നറിര്വ്വഹണ  കേപ്പോലെയളവറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളറില്  കേമല്യൂടര്  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട

വകുപട  തലെതറില്  ഏര്ടപടുതറിയറിരുന്ന  നറിയന്ത്രണങ്ങളുടടെ  പശപ്പോതലെതറിലെപ്പോണട

പശഖരറിച വറിവരങ്ങള് കേമല്യൂടററില് പകേര്തറി സൂക്ഷറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോടത വന്നറിട്ടുള്ളതട.

എന്നറിരുന്നപ്പോലസം  പശഖരറിച  വറിവരങ്ങള്  പഞപ്പോയതറിടന്റേ  വറികേസന,  പസവന,  പദതറി

രൂപശ്രീകേരണസം, 2008, 2013 എന്നശ്രീ വര്ഷങ്ങളറിടലെ ടകേടറിടെ നമററിസംഗട/നറികുതറി പരറിഷ്കരണ

പവര്തനങ്ങളറില്  പപയപ്പോജനടപടുതറിയറിട്ടുണട  എന്ന  വസ്തുത  പരറിഗണറിചസം,  ടചെലെവട

പരറിപശപ്പോധന  നടെതറിയുസം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോകറി  നല്കേണടമന്നട

അഭശ്യര്തറിചടകേപ്പോള്ളുന.

9-10-2019-ടലെ  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  ചുവടടെ  പചെര്തറിരറിക്കുന്ന  പകേപ്പോരസം

നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുണപ്പോയറി:

31.  വറിവരവറിനറിമയ  സപ്പോപങതറികേ സര്പവ്വ;  പദതറി  ലെക്ഷശ്യസം  കകേവരറിചറില്ല എന്ന

പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിചട പഠനസം നടെതറി വറിവരങ്ങള് പക്രപ്പോഡശ്രീകേരറിചട  3  മപ്പോസതറിനകേസം

വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  നറിര്പദ്ദേശറിച  സമറിതറി  ഐ.ടകേ.എസം.  അല്ലപ്പോടത

മടറപ്പോരു  ഏജന്സറികട  കൂടെറി  സര്കപ്പോര്  അനുമതറി  നല്കേറിയറിട്ടുടണന്നപ്പോണട  സമറിതറി

മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന്നടതനസം  9-10-2019-ടലെ  ടതളറിടവടുപട  പയപ്പോഗതറില്  വറിവരസപ്പോപങതറികേ

വറിദശ്യപ്പോവകുപറില്  നറിനസം  ഐ.ടകേ.എസം.-ല്  നറിനസം  ഉപദശ്യപ്പോഗസര്  ഹപ്പോജരപ്പോകേപ്പോതതട

സമറിതറിപയപ്പോടുള്ള  അനപ്പോദരവപ്പോടണന്നട  വറിലെയറിരുതറിയ  സമറിതറി  കേടുത  അതൃപറി

പരഖടപടുത്തുകേയുസം  ടതളറിടവടുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകേപ്പോതതട  സസംബന്ധറിചട  വറിശദശ്രീകേരണസം

ആവശശ്യടപടെപ്പോനുസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.
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32.  8-5-2019-ടലെ  സമറിതറി  പയപ്പോഗസം  ആവശശ്യടപട  പസപ്പോഫട ടവയര്
നറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  എത്ര  രൂപ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്
പഞപ്പോയതട  തലെതറില്  നറിപക്ഷപറിചറിട്ടുണട  എന്ന  അധറികേവറിവരതറിനട
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ മറുപടെറി ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

പലെപ്പോകല്  ഫണട  അകഇൗണടസട  കേമറിററി(2019-2021)യുടടെ  8-5-2019-ടലെ
പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി  ആവശശ്യടപട  അധറികേവറിവരതറിനട  15-2-2020-ടലെ ത.സസ്വ.ഭ.വ.
എബറി2/87/2019-ത.സസ്വ.ഭ.വ. കേതട പകേപ്പോരസം സര്കപ്പോര് ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ മറുപടെറി. 

ക്രമ
നമർ

സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട

ററിപപപ്പോർടട/
സമറിതറി

ററിപപപ്പോർടട
വർഷസം

ഖണറികേ സമറിതറി ആവശശ്യടപട
അധറികേവറിവരസം

സസ്വശ്രീകേരറിച നടെപടെറി

പസപ്പോഫട  ടവയർ
നറിർമപ്പോണവുമപ്പോയറി
ബന്ധടപടട  എത്ര  രൂപ
തപദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള്
പഞപ്പോയതട  തലെ
തറില് നറിപക്ഷപറിചറിട്ടുണട

പസപ്പോഫട ടവയര് നറിർമപ്പോണവുമപ്പോയറി
ബന്ധടപടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള്  പഞപ്പോയതട  തലെ
തറില്  6,25,33,193  രൂപ
നറിപക്ഷപറിചറിട്ടുണട.  അതറില് ലെക്ഷശ്യസം
പനടെറിയ  പദതറികേള്കപ്പോയറി
ടചെലെവഴറിച  തുകേ  5,99,84,693
രൂപയുസം  പൂ ർണ്ണമപ്പോപയപ്പോ
ഭപ്പോഗറികേമപ്പോപയപ്പോ ലെക്ഷശ്യസം പനടെപ്പോത
പദതറികേള്കപ്പോയറി  ടചെലെവഴറിച
തുകേ 25,48,500 രൂപയുസം ആണട.
വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്  ഇപതപ്പോടടെപ്പോപമുള്ള
ടപപ്പോപഫപ്പോർമയറില്  ഉള്ളടെകസം
ടചെയ്യുന. (അനുബന്ധസം III)

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്

33.  1999-2000  കേപ്പോലെഘടതറില്  അശമന്നൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ
ജനങ്ങള്കപ്പോവശശ്യമപ്പോയ  പസവനങ്ങള്  നല്കുന്നതറിനപ്പോവശശ്യമപ്പോയ  വറിവരങ്ങള്  സര്പവ്വ
നടെതറി  കേമല്യൂടററില്  പശഖരറിക്കുന്നതറിനുള്ള  പദതറി,  കേമല്യൂടകറപസഷന്  പവൃതറികേള്
നടെപപ്പോകപ്പോതറിരുന്നതട  മൂലെമപ്പോണട  പസസ്തുത  കേപ്പോലെയളവറില്  പൂര്തശ്രീകേരറികപ്പോതറിരുന്നടതനസം
എന്നപ്പോല്  നറിശറിത  പഫപ്പോര്മപ്പോററില്  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  വറിവരങ്ങള്  പഞപ്പോയതറിടന്റേയുസം
ടപപ്പോതുജനങ്ങളുടടെയുസം  ആവശശ്യങ്ങള്കപ്പോയറി  നറിലെവറിലസം  പപയപ്പോജനടപടുത്തുനടണനസം
എന്നപ്പോല് പഞപ്പോയത്തുകേളറില് പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം കേമല്യൂടര്വല്കരണസം നടെന്നറിടറിടല്ലനസം സമറിതറി
നറിരശ്രീക്ഷറിക്കുന. 
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34.  പഞപ്പോയത്തുതലെ  പസപ്പോഫട ടവയര്  എന്നതറിനുപകേരസം  സസംസപ്പോനതലെ
പസപ്പോഫട ടവയര്  എന്ന  രശ്രീതറിയറിപലെകട  മപ്പോറ്റുന്നതറിനട  നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറികണടമനസം
വറിവരവറിനറിമയ  സപ്പോപങതറികേ  സര്പവ്വ  സസംബന്ധറിചട  വറിവരങ്ങള്  പക്രപ്പോഡശ്രീകേരറിചട
3 മപ്പോസതറിനകേസം ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറികണടമനസം  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ       

ലെറിഫട ഇററിപഗഷന് പദതറികേള് പരഖകേളുടടെ അഭപ്പോവതറില് 
19.40 ലെക്ഷസം രൂപ തടെസ്സടപടുത്തുന

(1999-2000 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഖണറികേ 2-10)

ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി,  കൃഷറി  ഓഫശ്രീസര്  എന്നറിവര്  നറിര്വ്വഹണ
ഉപദശ്യപ്പോഗസരപ്പോയറി ആരസംഭറിച നപ്പോലെട ലെറിഫട ഇററിപഗഷന് പദതറികേള്ക്കുമപ്പോയറി  19,40,863
രൂപ  ടചെലെവഴറിടചങറിലസം  പദതറി  പരഖകേള്,  അളവുപുസകേങ്ങള്,  കഫനല്  ബറില്ലുകേള്
എന്നറിവയുടടെ അഭപ്പോവതറില് പദതറികേള് പൂര്തശ്രീകേരറിചറിട്ടുപണപ്പോ എന്നട വറിലെയറിരുതപ്പോന്
കേഴറിയപ്പോത അവസയറില് 19,40,863 രൂപയുടടെ ടചെലെവട തടെസ്സടപടുത്തുന.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വര്ഷടത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 2.37(4)]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II-ആയറി
പചെര്തറിരറിക്കുന.

35. ഓഡറിറട തടെസ്സതറിപന്മേല് പദതറിയുമപ്പോയറി ബന്ധടപട പരഖകേള് പരറിപശപ്പോധറിക
ണടമന്നപ്പോവശശ്യടപടട  പലെപ്പോകല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ടഡപല്യൂടറി  ഡയറക്ടര്കട  കേതയചതു
സസംബന്ധറിചസം  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി  സമര്പറിക്കുന്നതറിനട  വശ്രീഴ
വരുത്തുന്നതുസസംബന്ധറിചസം  ഓഡറിററിപനപ്പോടെട  സമറിതറി  വറിശദശ്രീകേരണസം  ആവശശ്യടപടതറിനട,
ഓഡറിറട  പരഖകേള്  ലെഭറിക്കുകേയുസം  പരറിപശപ്പോധറിക്കുകേയുസം  ടചെയ്തറിട്ടുടണനസം  ഇപപപ്പോള്
ഏകേപദശസം നപ്പോളതശ്രീകേരറിചറിട്ടുടണനസം ഡയറക്ടര് ഇന്-ചെപ്പോര്ജട മറുപടെറി നല്കേറി.  നപ്പോലെട ലെറിഫട
ഇററിപഗഷന്  പദതറികേളുസം  പൂര്തശ്രീകേരറിചറിട്ടുടണനസം  നപ്പോലസം  പവര്തനക്ഷമമപ്പോടണനസം
പരഖകേളുടണനമുള്ള  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറിയുടടെയുസം  പഞപ്പോയതട
ഡയറക്ടര്  പരറിപശപ്പോധറിചറിട്ടുടണനമുള്ള  മറുപടെറിയുടടെയുസം  അടെറിസപ്പോനതറില്  പരഖകേള്
പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കേപ്പോന്  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിപനപ്പോടെട  സമറിതറി
ആവശശ്യടപട്ടു.

269/2021.
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പസ്തുത ഓഡറിറട  ഖണറികേ സസംബന്ധറിചട സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ
സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

36.   പരപ്പോമര്ശ  പകേപ്പോരമുള്ള  4  ലെറിഫട  ഇററിപഗഷന്  പദതറികേളുസം  പൂര്തശ്രീകേരറിചട
പവര്തനസം നടെതറി വരുന്നതപ്പോണട.

37.  അശമന്നൂര്  കേഴുപവറട  പമപ്പോളസം,  അശമന്നൂര്  ജലെപസചെന  പദതറി  എന്നശ്രീ
പദതറികേള്  ഒന്നപ്പോയറിടപ്പോണട  നടെപറിലെപ്പോകറിയതട.  ഈ  പദതറിയുടടെ  ബറില്  തുകേയപ്പോയ
4,54,422 രൂപയറില് 4,32,262 രൂപ പലെ ഗഡുകളപ്പോയറി കേണ്വശ്രീനര്കട നല്കേറിയറിട്ടുണട.
പദതറി പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി പൂര്തശ്രീകേരറിചട കേമശ്രീഷന് ടചെയ്തതട 26-8-2010-ലെപ്പോണട.

38.   പൂമലെ  ലെറിഫട  ഇററിപഗഷന്  പദതറി,  പൂമലെ  സറി.സറി.ഡറി.പറി.  സ്കെശ്രീസം  എന്നശ്രീ
ജലെപസചെന  പദതറികേള്  ഒന്നപ്പോയറിടപ്പോണട  നടെപറിലെപ്പോകറിയതട.  ഈ  പവൃതറികേള്കട
3,20,486  രൂപയുടടെ  കഫനല്  ബറില്  അളവട  പുസകേതറില്  പരഖടപടുതറി  തുകേ
കേണ്വശ്രീനര്കട നല്കേറിയറിട്ടുണട.  പരപ്പോമര്ശ പകേപ്പോരമുള്ള 4 ലെറിഫട ഇററിപഗഷന് പദതറികേളുസം
പൂര്തശ്രീകേരറിചട  പവര്തനസം  നടെതറിവരുന്നതപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുന്നതപ്പോണട.

8-5-2019  തശ്രീയതറിയറിടലെ പയപ്പോഗതറില് സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ
അധറികേ വറിവരസം സമറിതറി അസംഗശ്രീകേരറിച.

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്

39.  അശമന്നൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ  4  ലെറിഫട  ഇററിപഗഷന്  പദതറികേളുസം
പൂര്തശ്രീകേരറിചട  പവര്തനസം  നടെനവരറികേയപ്പോടണന്ന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റേ
വറിശദശ്രീകേരണതറിപന്മേല്  പസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

പചെപ്പോറപ്പോനറികര ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

കേറിടെങ്ങയസം ഒ.ഇ.എന്. പറപ്പോഡട പദതറി; 21,243 രൂപയുടടെ നഷസം

(2002-2003 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഖണറികേ 3.5)

1999-2000  വര്ഷടത പദതറിയറില്ടപടുതറിയ  2,29,000  രൂപയുടടെ അനുമതറി
ലെഭറിച പറപ്പോഡട പണറിയട  31,461  രൂപ കേണ്വശ്രീനര്കട നല്കേറിടയങറിലസം 10,218  രൂപയുടടെ
പണറികേളപ്പോണട നടെതറിയറിട്ടുള്ളതട.  കകേപററിയ  31,461  രൂപയറില് ടചെയ്ത പണറിയുടടെ മൂലെശ്യമപ്പോയ
10,218 രൂപ കേഴറിചട ബപ്പോകറി 21,243 രൂപ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനട നഷടപടറിട്ടുണട.  പദതറി
ഉപദ്ദേശശ്യസം നടെന്നറിട്ടുമറില്ല. പറിഴപലെറിശ സഹറിതസം കേണ്വശ്രീനററില്നറിനസം ഈടെപ്പോപകണതപ്പോണട. 
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[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വര്ഷടത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട, ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 2.38(1)]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II-ആയറി
പചെര്തറിരറിക്കുന.

40.  പസ്തുത  പദതറിയട  31,461  രൂപ  കേണ്വശ്രീനര്കട  നല്കേറിയതറില്
10,218  രൂപയുടടെ  പണറി  മപ്പോത്രമപ്പോണട  നടെതറിയടതനസം  പണറിപൂര്തറിയപ്പോകപ്പോത
സപ്പോഹചെരശ്യടമന്തപ്പോടണനസം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  ആര്.ആര്.  നടെപടെറികട  പനപ്പോടശ്രീസട
നല്കേറിയറിട്ടുടണനസം ഓഡറിറട നടെന്ന കേപ്പോലെയളവറില് തടന്ന കേണ്വശ്രീനര്ടകതറിടര നടെപടെറി
സസ്വശ്രീകേരറിടചങറിലസം  തുകേ  ഈടെപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറിചറിടറിടല്ലനസം  ഈ  പകേസട  വറിജറിലെന്സട
അപനസ്വഷറിച പശഷമപ്പോണട ആര്.ആര്.  പനപ്പോടശ്രീസട നല്കേറിയടതനസം പകേസട കഹപകപ്പോടെതറി
പസ  ടചെയ്തറിരറികയപ്പോടണനസം  അതറിനട  പശഷസം  കേഇൗണര്  ടപറശ്രീഷന്  ഫയല്
ടചെയ്തറിട്ടുടണനസം  ടസക്രടററി  മറുപടെറി  നല്കേറി.   ഊര്ജറിതമപ്പോയറി  പകേസട  നടെത്തുവപ്പോനുസം
പകേസ്സറിടന്റേ  നറിലെവറിടലെ  സറിതറി  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുവപ്പോനുസം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിചതറിനട അപകേപ്പോരസം ടചെയപ്പോടമന്നട ടസക്രടററി ഉറപ്പുനല്കേറി.

സമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശപ്പോനുസരണസം തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ മറുപടെറി
ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

41.   ഈ  പരപ്പോമര്ശസം  പചെപ്പോറപ്പോനറികര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റേ  2000-01  പലെപ്പോകല്
ഫണട ഓഡറിററിലസം  2002-03  സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ ഭപ്പോഗമപ്പോയുസം ഉള്ടപടറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.
ഇതറിപന്മേല്  വറിജറിലെന്സട  അപനസ്വഷണസം  ആവശശ്യമപ്പോടണന്നട  2000-01  പലെപ്പോകല് ഫണട
ഓഡറിററില്  നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന.  പലെപ്പോകല്  ഫണട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  അനുസരറിചട
പചെപ്പോറപ്പോനറികര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  വറികേസന  സമറിതറി  സസംഘപ്പോടെകേന്  ശശ്രീ.  പജപ്പോസഫട
പതപ്പോമസട,  രശറി,  കുരശ്രീപകപ്പോടെട,  തറിരുവപ്പോങ്കുളസം  (പറി.ഒ.)  എന്നയപ്പോള്കട  1999-2000-ല്
15  ജനകേശ്രീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറി  പവൃതറികേളറിലെപ്പോയറി  20,76,862  രൂപയുടടെ  ബപ്പോദശ്യത
ഉണപ്പോയറിരുന.  എന്നപ്പോല് വറിജറിലെന്സട ഡയറക്ടറുടടെ ഉതരവനുസരറിചട  ശശ്രീ.  പജപ്പോസഫട
പതപ്പോമസറിനട  2,14,673 രൂപയുടടെ ബപ്പോദശ്യതയപ്പോണട കേപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്നതട.  15-2-2003-ടലെ
ഡറി2-3987/13  നമര്  കേതട  പകേപ്പോരസം  വറിജറിലെന്സട  ററിപപപ്പോര്ടട  പകേപ്പോരമുള്ള  തുകേ
ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട ബഹു.  പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടര് നറിര്പദ്ദേശറിച.  ആയതറിന്പകേപ്പോരസം തുകേ
അടെയണടമന്നട നറിര്പദ്ദേശറിചട ശശ്രീ. പജപ്പോസഫട പതപ്പോമസറിനട  25-4-2013-ല് പഞപ്പോയതറില്
നറിന്നട  കേതട  നല്കേറിടയങറിലസം  ടെറിയപ്പോന്  തുകേ  അടെയ്ക്കുവപ്പോന്  തയപ്പോറപ്പോയറില്ല.  പമല്
സപ്പോഹചെരശ്യതറില്  റവനല്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറിചട  തുകേ  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട
ബഹു.  ജറില്ലപ്പോ കേളക്ടപറപ്പോടെട  അഭശ്യര്തറിച.  (ആര്.ആര്/2013/5926/7) (7-4-2012  മുതല്
15%  പലെറിശ  പചെര്തട  ആടകേ  3,03,395  രൂപയപ്പോയറിരുന  ആര്.ആര്.  നടെപടെറി)
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ബഹു.  ജറില്ലപ്പോ കേളക്ടറുടടെ ബറി11-496446/13  നമര് ഉതരവട പകേപ്പോരസം റവനല്യൂ ററികവററി
നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറിക്കുന്നതറിനട  കേണയന്നൂര്  തഹസറില്ദപ്പോര്  റവനല്യൂ  ററികവററികട
നല്കേറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  എന്നപ്പോല്  ശശ്രീ.  പജപ്പോസഫട  പതപ്പോമസട  ബഹു.  കഹപകപ്പോടെതറിയറില്
നറിനസം 11-11-2013-ടലെ ഡബല്യൂ.പറി. (സറി) 27704/2013/ടകേ. നമര് പസ ഓര്ഡര് വപ്പോങ്ങറി.
വശ്രീണസം  10-6-2014-ല്  ഡബല്യൂ.പറി.(സറി)27704/2013/ടകേ.  നമര്  പകേപ്പോരസം
ഇനറിടയപ്പോരുതരവട  ഉണപ്പോകുന്നതുവടര  പസ  തുടെരുന  എന്ന  ഉതരവുസം
വപ്പോങ്ങറിയറിരറിക്കുകേയപ്പോണട.  ശശ്രീ.  പജപ്പോസഫട പതപ്പോമസട  ബഹു.  കഹപകപ്പോടെതറിയറില് നറിനസം
സമപ്പോദറിച  പസ  ഓര്ഡററിടനതറിടര  പഞപ്പോയതട  ഡബല്യൂ.പറി.  (സറി)  27704/2013/ടകേ.
തശ്രീയതറി  14-8-2014  പകേപ്പോരസം  കേഇൗണര്  ടചെയ്തറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല്  പകേസട  ഇതുവടര
ഹറിയറിററിസംഗറിനട പപപ്പോസട ടചെയ്തറിടറില്ലപ്പോതതപ്പോണട.

സര്കപ്പോര് മറുപടെറിയറിപന്മേലള്ള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റേ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ
ററിപപപ്പോര്ടട ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

42.  പചെപ്പോറപ്പോനറികര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ  കേറിടെങ്ങയസം  ഒ.ഇ.എന്.  പറപ്പോഡട  പദതറി
ഉള്ടപടടെ  15  ജനകേശ്രീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറികേള്കപ്പോയറി  പചെപ്പോറപ്പോനറികര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
വറികേസന  സമറിതറി  സസംഘപ്പോടെകേന്  എന്ന  നറിലെയറില്  ശശ്രീ.  പജപ്പോസഫട  പതപ്പോമസട
എന്നയപ്പോള്കട 1999-2000 വര്ഷസം നല്കേറിയറിരുന്ന തുകേയറില് 20,76,862 രൂപ ബപ്പോദശ്യത
പലെപ്പോകല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ചൂണറികപ്പോണറിചറിരുന.  വറിജറിലെന്സട
അപനസ്വഷണതറിനുപശഷസം,  വറിജറിലെന്സട  ഡയറക്ടറുടടെ  ഉതരവട  പകേപ്പോരസം
2,44,673  രൂപയുടടെ ബപ്പോദശ്യത നറിര്ണ്ണയറിക്കുകേയുസം 7-4-2012-ല് 18% പലെറിശ സഹറിതസം
3,03,395  രൂപയട  റവനല്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറിക്കുന്നതറിനട  എറണപ്പോകുളസം  ജറില്ലപ്പോ
കേളക്ടര്കട പഞപ്പോയതട അപപക്ഷ നല്കേറിയറിരുന.

43.  എന്നപ്പോല് ശശ്രീ. പജപ്പോസഫട പതപ്പോമസട ബഹു. പകേരള കഹപകപ്പോടെതറിയറില് നറിന്നട
11-11-2013-ല്  ഡബല്യൂ.പറി.  (സറി)27704/2013/ടകേ.  നമര്  ഉതരവട  പകേപ്പോരസം  റവനല്യൂ
ററികവററി  നടെപടെറികേള്  തടെഞ്ഞു  ടകേപ്പോണട  പകേപ്പോടെതറി  ഉതരവട  പനടെറി.  14-8-2014-ല്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  എതറിര്  സതശ്യവപ്പോങ്മൂലെസം  ഫയല്  ടചെയ്തറിട്ടുണട.   ഇതുവടര  പകേസട
തശ്രീര്പപ്പോയറിടറില്ല.

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്

44.  പചെപ്പോറപ്പോനറികര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ  കേറിടെങ്ങയസം  ഒ.ഇ.എന്.  പറപ്പോഡട
ഉള്ടപടടെയുള്ള  15  ജനകേശ്രീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറികേളുടടെ  നടെതറിപ്പുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട
1999-2000  കേപ്പോലെയളവറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  വറികേസന  സമറിതറി  സസംഘപ്പോടെകേനട
ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുപകേപ്പോരസം  20,76,862  രൂപ ബപ്പോദശ്യതയുണപ്പോയതറിനട,  വറിജറിലെന്സട
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അപനസ്വഷണതറിനട  പശഷസം  വറിജറിലെന്സട  ഡയറക്ടറുടടെ  ഉതരവട  പകേപ്പോരസം  പസ്തുത
തുകേ  2,44,673  രൂപയപ്പോയറി  നറിര്ണ്ണയറിചതപ്പോയുസം  7-4-2012-ല്  18%  പലെറിശ
സഹറിതസം  3,03,395  രൂപയട  ആര്.ആര്.  നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
പഞപ്പോയതട ജറില്ലപ്പോ കേളക്ടര്കട അപപക്ഷ നല്കേറിയറിരുടന്നങറിലസം ആര്.ആര്. നടെപടെറി
തടെഞ്ഞുടകേപ്പോണട  വറികേസന  സമറിതറി  സസംഘപ്പോടെകേന്  പകേപ്പോടെതറി  ഉതരവട
പനടെറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം,  ഇതറിടനതറിടര  പഞപ്പോയതട  കേഇൗണര്  ഫയല്  ടചെയ്തതപ്പോയുസം
എന്നപ്പോല് പകേസട നപ്പോളറിതുവടര തശ്രീര്പപ്പോകറിയറിടറിടല്ലനസം സമറിതറി മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.

45.  പകേസട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  തശ്രീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറി  പഞപ്പോയതട
സസ്വശ്രീകേരറികണടമനസം  പകേപ്പോടെതറി  വറിധറി  പകേപ്പോരമുള്ള  തുടെര്  നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറിചട
ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറികണടമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

രപ്പോയമസംഗലെസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

കേപ്പോലെവര്ഷടകടുതറി ഷടര് നറിര്മപ്പോണതറില് അധറികേടചലെവട

[2003-2004 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഖണറികേ 3(7)]

കേപ്പോലെവര്ഷടകടുതറിയറില്  തകേര്ന്ന  ഷടര്  പുനര്നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട  ടവള്ളസം
അടെറിചവററിയ്ക്കുന്നതറിനട തുകേ ഉള്ടകപ്പോള്ളറികപ്പോടത തടന്ന ദറിനസംപതറി 399 രൂപ ക്രമതറില്
45  ദറിവസപതകട  17,955  രൂപ  അനുബന്ധപരഖകേടളപ്പോനസം  തടന്നയറില്ലപ്പോടത
ടചെലെവഴറിചതട ഓഡറിററില് അസംഗശ്രീകേരറിക്കുന്നറില്ല.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വര്ഷടത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട, ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 2.39(1)]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II-ആയറി
പചെര്തറിരറിക്കുന.

46.   കേപ്പോലെവര്ഷടകടുതറിയറില്  തകേര്ന്ന  ഷടര്  പുനര്നറിര്മപ്പോണതറിനട  ടവള്ളസം
വററിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  എസറിപമററില്  ടകേപ്പോള്ളറികപ്പോടത  17,955  രൂപ  ടചെലെവപ്പോകറിയതട
സസംബന്ധറിച  സമറിതറിയുടടെ  പചെപ്പോദശ്യതറിനട  പമപ്പോപടപ്പോര്  ഉപപയപ്പോഗറിചട  ടവള്ളസം  വററിപകണ
സപ്പോഹചെരശ്യമുണപ്പോയറിരുനടവനസം  എസറിപമറട  എടുത  പവളയറില്  ടവള്ളസം  വററിക്കുന്ന
സസംവറിധപ്പോനസം  ഇല്ലപ്പോയറിരുനടവനസം അതുടകേപ്പോണപ്പോണട  തുകേ അധറികേസം  ടചെലെവപ്പോയടതനസം
അസറിസന്റേട  എഞറിനശ്രീയര്  നടെതറിയ  പവൃതറി  പഞപ്പോയതട  കേമറിററികട
പബപ്പോദശ്യമപ്പോയറിട്ടുടണനമുള്ള  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയുടടെ  വറിശദശ്രീകേരണതറിടന്റേ
അടെറിസപ്പോനതറില് സമറിതറി ഈ പകേസട സസ്വപ്പോഭപ്പോവറികേ സസംഭവമപ്പോടണന്ന നറിഗമനതറിടലെ
തറിപചര്ന്നട തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുവപ്പോന് തശ്രീരുമപ്പോനറിച.
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47.  കേപ്പോലെവര്ഷടകടുതറിയറില്  തകേര്ന്ന  ഷടര്  പുനര്നറിര്മപ്പോണതറിനട
എസറിപമടറടുത  അവസരതറില്  ടവള്ളസം  വററിക്കുന്നതറിനട  തുകേ  വകേയറിരുതറി
യറിട്ടുണപ്പോയറിരുന്നറില്ല  എനസം  എന്നപ്പോല്  പറിന്നശ്രീടെട  പമപ്പോപടപ്പോര്  ഉപപയപ്പോഗറിചട  ടവള്ളസം
വററിപകണ  സപ്പോഹചെരശ്യസം  ഉണപ്പോയതറിനപ്പോലെപ്പോണട  അധറികേ  തുകേ  ടചെലെവപ്പോയടതനസം
സമറിതറി  അനുമപ്പോനറിക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

ടതരുവട വറിളകട ടെല്യൂബട കലെറട സകപ കുറഞ്ഞ കേസ്വപടഷന് സസ്വശ്രീകേരറികപ്പോതറിരുന്നതറിനപ്പോല്
പഞപ്പോയതട ഫണറിനട നഷസം 10,140 രൂപ

(2003-2004 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഖണറികേ 3(10))

ടെല്യൂബട  കലെററിടന്റേ  കുറഞ്ഞ  കേസ്വപടഷന്  സസ്വശ്രീകേരറികപ്പോതറിരുന്നതറിനപ്പോല്  പഞപ്പോയതട
ഫണറിനട  10,140 രൂപയുടടെ നഷസം ഉണപ്പോയറിട്ടുണട.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വര്ഷടത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട, ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 2.39(2)]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II-ആയറി
പചെര്തറിരറിക്കുന.

48.  കുറഞ്ഞ  കേസ്വപടഷന്  സസ്വശ്രീകേരറികപ്പോതതറിടന്റേ  സപ്പോസംഗതശ്യസം  സസംബന്ധറിചമുള്ള
സമറിതറിയുടടെ  പചെപ്പോദശ്യതറിനട,  ആദശ്യ  വര്ഷസം  വപ്പോങ്ങറിയ  സപ്പോധനങ്ങള്കട  ഗുണനറിലെവപ്പോരസം
കുറവപ്പോയതുടകേപ്പോണപ്പോണട  ഏറവുസം  കുറഞ്ഞ  കേസ്വപടഷന്  സസ്വശ്രീകേരറികപ്പോതറിരുന്നടതനസം  രണപ്പോമതട
വപ്പോങ്ങറിയതറിനുള്ള  സപ്പോധൂകേരണതറിനട  സര്കപ്പോരറിപലെകട  അപപക്ഷ  നല്കേറിയറിട്ടുടണനസം
രപ്പോയമസംഗലെസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററി  മറുപടെറി  നല്കേറി.   പമഘ എന്ന കേമനറികപ്പോര്
മുന്വര്ഷസം കുറഞ്ഞ തുകേയട കേസ്വപടഷന് ലെഭശ്യമപ്പോകറിയതറിന് പകേപ്പോരസം വപ്പോങ്ങറിയ സപ്പോധനങ്ങള്
പകേടെപ്പോവുകേയുസം  ആയതട  മപ്പോററിനല്കേപ്പോന്  തയപ്പോറപ്പോകേപ്പോടതയുസം  വന്നതറിടന്റേ
അടെറിസപ്പോനതറിലെപ്പോണട  തുടെര്ന്നട  അവര് നല്കേറിയ കേസ്വപടഷന് അവഗണറിചട  രണപ്പോമടത
കേസ്വപടഷന്  സസ്വശ്രീകേരറിചടതനസം  സമറിതറിയുടടെ  പരറിഗണനയറില്  ഉള്ള  വറിഷയ
മപ്പോയതറിനപ്പോലെപ്പോണട സപ്പോധൂകേരണതറിനുള്ള അപപക്ഷയറിപന്മേല് തശ്രീരുമപ്പോനടമടുകപ്പോതടതനസം
പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടര്  (ഇന്-ചെപ്പോര്ജട)  വറിശദശ്രീകേരറിച.  സര്കപ്പോര്  ഈ  വറിഷയതറില്
തശ്രീരുമപ്പോനടമടുതട ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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പസ്തുത ഓഡറിറട  ഖണറികേ സസംബന്ധറിചട സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന ററിപപപ്പോര്ടട ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

49.   ടതരുവട  വറിളകട  ടെല്യൂബട  കലെറട  സകപയപ്പോയറി  കേസ്വപടഷന്  സമര്പറിചറിരുന്ന
M/s.  പമഘ  പടഡറിസംഗട  കേമനറി  മുന്പട  രപ്പോയമസംഗലെസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലസം  സമശ്രീപ
പഞപ്പോയതറിലസം  കുറഞ്ഞ  നറിരകറില്  കേസ്വപടഷന്  അസംഗശ്രീകേരറിചതനുസരറിചട  ടതരുവട
വറിളക്കുകേള് സപ്പോപറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.  എന്നപ്പോല് ഇവ ഒരപ്പോഴ പപപ്പോലസം കേത്തുകേപയപ്പോ,  ആയവ
മപ്പോററി വയപ്പോന് കേമനറി തയപ്പോറപ്പോവുകേപയപ്പോ ടചെയ്തറിരുന്നറില്ല.  പഞപ്പോയതട കേമറിററി ഒന്നടെങസം
അപനസ്വഷണസം  നടെതറിയതറില്  പമന്മേ  കുറഞ്ഞ  സപ്പോധനങ്ങള്  മപ്പോത്രമപ്പോണട  M/S  പമഘ
പടഡറിസംഗട കേമനറി സകപ ടചെയവരുന്നടതനസം വശ്രീണസം ഇവരുമപ്പോയറി കേരപ്പോററിപലെര്ടപടപ്പോല്
അതട  പഞപ്പോയതട  മുതല്  ദുരുപപയപ്പോഗസം  ടചെയ്യുന്നതറിനട  തുലെശ്യമപ്പോയറിരറിക്കുസം   എനസം
പബപ്പോദശ്യടപടതറിനപ്പോലെപ്പോണട  വറിശസ്വപ്പോസ  പയപ്പോഗശ്യമപ്പോയ  M/S  പപപ്പോപ്പുലെര്  പടഡറിസംഗട  കേമനറി,
മുടെറിയല്  (ടതപ്പോടടുത കുറഞ്ഞ തുകേ പകേസ്വപ്പോടട  ടചെയ്ത കേമനറി)  കേമനറിയുടടെ സപ്പോധനങ്ങള്
വപ്പോങ്ങറിയതട.  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോകറി  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പഞപ്പോയതട  കേമറിററിയുടടെ
18-5-2005-ടലെ  10-ാം  നമര്  തശ്രീരുമപ്പോനപകേപ്പോരസം  സര്കപ്പോരറിപലെയട  അപപക്ഷ
സമര്പറിചറിരുന്നതുസം  31-1-2009-ടലെ  80591/എബറി-3/2008/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമര്  കേതട
പകേപ്പോരസം പമല് വറിഷയസം പലെപ്പോകല് ഫണട അകഇൗണടസട കേമറിററിയുടടെ തശ്രീരുമപ്പോനതറിനട
വറിപധയമപ്പോയറി മപ്പോത്രപമ ഇകപ്പോരശ്യതറില് നടെപടെറി സസ്വശ്രീകേരറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുകേയുള എന്നട
സര്കപ്പോരറില്  നറിനസം  മറുപടെറി  ലെഭറിചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ഈ  വറിഷയതറില്
തുടെര്നടെപടെറികേടളപ്പോനസം സസ്വശ്രീകേരറിചറിടറില്ല എന്ന വറിവരസം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന.

8-5-2019  തശ്രീയതറിയറിടലെ പയപ്പോഗതറില് സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ
അധറികേ വറിവരസം സമറിതറി അസംഗശ്രീകേരറിച.

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്

50.  രപ്പോയമസംഗലെസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ  ടതരുവട  വറിളകട  ടെല്യൂബട  കലെറട
സകപകപ്പോയറി  കേസ്വപടഷന് സമര്പറിച  M/s.  പമഘ പടഡറിസംഗട  കേമനറിയറില് നറിനസം
മുന്പട  വപ്പോങ്ങറിയ  ടതരുവട  വറിളക്കുകേള്  ഒരപ്പോഴപപപ്പോലസം  ഉപപയപ്പോഗപദമപ്പോയറിരുന്നറില്ല
എന്ന  കേപ്പോരണതപ്പോലെപ്പോണട  രണപ്പോമടത  കുറഞ്ഞ  തുകേ  കേസ്വപ്പോടട  ടചെയ്ത  M/s പപപ്പോപ്പുലെര്
പടഡറിസംഗട  കേമനറി  മുടെറിയല്  എന്ന  സപ്പോപനതറില്  നറിനസം  സപ്പോധനങ്ങള്
വപ്പോങ്ങറിയടതന്നട  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റേ  മറുപടെറിയറില്  നറിന്നട  സമറിതറി
മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.  പസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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ഓഡറിറട ഖണറികേ

കേല്ലൂര്കപ്പോടെട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

പണറിപൂര്തറിയപ്പോകപ്പോടത പദതറികേള് ഉപപക്ഷറിച; 1.06 ലെക്ഷസം രൂപ പപ്പോഴപ്പോയറി

[2000-2001 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഖണറികേ 3(11)]

പണറി  പൂര്തശ്രീകേരറിചറിടറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  പദതറികേള്ക്കുപവണറി  ടചെലെവഴറിച
1,06,165 രൂപ പപ്പോഴപ്പോകറി.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വര്ഷടത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 2.40(1)]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II-ആയറി
പചെര്തറിരറിക്കുന.

51.  പസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസ്സതറിപന്മേല്  മറുപടെറി  പബപ്പോധറിപറികപ്പോന്  സമറിതറി
ആവശശ്യടപടതറിനട,  പുളറിയപ്പോനറികല് കേറിണര് നറിര്മപ്പോണസം,  വപ്പോഴകപ്പോലെകണസം കേപ്പോവകപ്പോടെട
പറപ്പോഡട  ടെപ്പോററിസംഗട  എന്നറിവ  പണറിപൂര്തശ്രീകേരറിചട  ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധറിചട
പബപ്പോദശ്യടപടതറിടന്റേ  അടെറിസപ്പോനതറില്  തടെസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുവപ്പോന് തശ്രീരുമപ്പോനറിച. ആയതറില് കേപ്പോനസം പകേപ്പോളനറി പറപ്പോഡട കസഡട നറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി
ബന്ധടപട  പജപ്പോലെറിയറില്  നഷസം  വന്ന  തുകേ  തറിരറിചശ്രീടെപ്പോകപ്പോന്  കേണ്വശ്രീനര്കട
സപ്പോധറിചറിടറിടല്ലനസം,  ആര്.ആര്.  നടെപടെറികട  ജറില്ലപ്പോ  കേളക്ടടറ  ചുമതലെടപടുതറിടയങറിലസം
പുറപമപ്പോകട ഭൂമറിയറില് തപ്പോമസറിക്കുന്ന ടെറിയപ്പോനട മറട വരുമപ്പോന മപ്പോര്ഗ്ഗടമപ്പോനമറിടല്ലന്നട കേളക്ടര്
അററിയറിചതപ്പോയറി ടസക്രടററി സമറിതറിടയ പബപ്പോദശ്യടപടുതറിയ സപ്പോഹചെരശ്യതറില് ഓഡറിറട
തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയപ്പോന് തശ്രീരുമപ്പോനറിച.  നപ്പോലെട  പവൃതറികേളറില്
മണറിയന്ത്രസം  പകേപ്പോളനറി  കുടെറിടവള്ള  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  കേണ്വശ്രീനര്കട  ടചെയ്ത
പവൃതറിയുടടെ മൂലെശ്യസം കേണകപ്പോകറി കകേപററിയ തുകേയറില് നറിന്നട ടെറി തുകേ കേറിഴറിചട ബപ്പോകറി
തുകേ  തറിരറിചപറിടെറികപ്പോന്  നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറിടചങറിലസം  തുകേ  അടെവപ്പോകറിയറിടറില്ല.
ആയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  തുകേ  ഈടെപ്പോകപ്പോന്  സസ്വശ്രീകേരറിച  നടെപടെറി  സസംബന്ധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശപകേപ്പോരസം തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ മറുപടെറി ചുവടടെ
പചെര്ക്കുന:

52.   മണറിയന്ത്രസം പകേപ്പോളനറി  കുടെറിടവള്ള പദതറി എന്ന പവലെയുടടെ കേണ്വശ്രീനറപ്പോയ
ശശ്രീ.  ടെറി.  എ.  പജപ്പോസട  തട്ടുപറമറില്,  മണറിയന്ത്രസം,  കേല്ലൂര്കപ്പോടെട  (പറി.  ഒ.)  എന്നയപ്പോള്കട
27,300  രൂപ  അടെക്കുവപ്പോന്  കേതട  നല്കേറിടയങറിലസം  തുകേ  അടെയപ്പോതതറിനപ്പോല്  റവനല്യൂ
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ററികവററി  നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറിചട  തുകേ  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  ബഹു.  ജറില്ലപ്പോ  കേളക്ടര്കട
സറി.1-950/2007  തശ്രീയതറി  28-7-2008  ആയറി  കേതട  നല്കുകേയുസം  ടചെയ.  തുടെര്ന്നട
ബഹു.  ജറില്ലപ്പോ കേളക്ടര് ടെറിയപ്പോനട  19-9-2008-ല് റവനല്യൂ ററികവററി പനപ്പോടശ്രീസട  നല്കുകേയുസം
ടചെയ്തറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല്  റവനല്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറിടകതറിടര  എറണപ്പോകുളസം  ജറില്ലപ്പോ
കേളക്ടപറററില്  അപശ്രീല്  നല്കേറിടയങറിലസം  ടെറി  അപപക്ഷ  തള്ളുകേയുസം  റവനല്യൂ  ററികവററി
നടെപടെറികേള്  തസ്വരറിതടപടുത്തുവപ്പോന്  ബഹു.  ജറില്ലപ്പോ  കേളക്ടര്,  മൂവപ്പോറ്റുപുഴ  തഹസറില്ദപ്പോര്കട
നറിര്പദ്ദേശസം  നല്കേറിയറിരുന്നതുമപ്പോണട.  ഈ  സപ്പോഹചെരശ്യതറില്  ശശ്രീ.  ടെറി.  എ.  പജപ്പോസട
പഞപ്പോയതട ഭരണ സമറിതറി മുമപ്പോടകേ ടെറിയപ്പോന് ടചെയ്ത പവൃതറിയുടടെ മൂലെശ്യസം കേണകപ്പോകറി
തപ്പോന് ടടകേപററിയ തുകേയറില് നറിനസം ടചെയ്ത പവൃതറികട വന്ന ടചെലെവട തുകേ കുറവട ടചെയ്ത
പശഷസം ബപ്പോകറി തുകേ ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട നടെപടെറി സസ്വശ്രീകേരറികണടമന്നട അപപക്ഷറിച.  ഭരണ
സമറിതറി ഈ അപപക്ഷ പരറിഗണറിചട പവൃതറി ടചെയ്തതറിടന്റേ അളവുസം മൂലെശ്യവുസം കേണകപ്പോകറി
വശ്യതശ്യപ്പോസസം വരുന്ന തുകേ ടെറിയപ്പോനറില് നറിനസം ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട റവനല്യൂ അധറികേപ്പോരറികേപളപ്പോടെട
അഭശ്യര്തറിചടകേപ്പോണട  11-8-2009-ടലെ  10(4)  ആയറി  തശ്രീരുമപ്പോനടമടുത്തു.  ആയതറിടന്റേ
അടെറിസപ്പോനതറില്  റവനല്യൂ  ററികവററി  പനപ്പോടശ്രീസട  തറിരറിടകേ  നല്കേറി.  പറിന്നശ്രീടെട
എല്.എസട.ജറി.ഡറി.  അസറിസന്റേട  എഞറിനശ്രീയര്,  ടചെയ്ത  പവലെ  സസംബന്ധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കേറിടയങറിലസം  വപ്പോലെല്യൂപവഷന്  നല്കേറിയറിടറില്ല.  എല്.എസട.ജറി.ഡറി.  അസറിസന്റേട
എഞറിനശ്രീയറുടടെ ററിപപപ്പോര്ടട  പകേപ്പോരസം വപ്പോലെല്യൂപവഷന് തയപ്പോറപ്പോകറി വപ്പോങ്ങറി.  അധറികേ തുകേ
കേണ്വശ്രീനര്  ടടകേപററിയറിട്ടുടണങറില്  ടെറി  തുകേ  ടെറിയപ്പോനറില്  നറിനസം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട
കേതയച.  അതറിനട  മറുപടെറിയപ്പോയറി തുകേ അടെയ്ക്കുവപ്പോന് അപദ്ദേഹതറിനട നറിര്വ്വപ്പോഹമറിടല്ലനസം
സപ്പോമതറികേമപ്പോയറി  പറിന്നപ്പോകസം  നറില്ക്കുന്നതുസം  ദപ്പോരറിദശ്യപരഖയട  തപ്പോടഴയുള്ളതുസം
കൂലെറിപണറികപ്പോരനുമപ്പോയ  തനറികട  തുകേ  അടെക്കുവപ്പോന്  നറിര്വ്വപ്പോഹമറിടല്ലനസം
അററിയറിചടകേപ്പോണള്ള  കേതട  കേമറിററിയറില്  വപ്പോയറിചട  ചെര്ച  ടചെയ.  കേണ്വശ്രീനര്
പവലെപൂര്തറിയപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോടണനസം  മണറിയന്ത്രസം  പപദശടത  ജനങ്ങള്കട
വളടരപയടറ  പപയപ്പോജനസം  ടചെയ്യുന്നതപ്പോടണനസം  പയപ്പോഗസം  വറിലെയറിരുതറി.   അതറിനപ്പോല്
ടെറിയപ്പോടന്റേ  പപരറിലള്ള  തടെസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകണടമന്നട  അഭശ്യര്തറിചട  7-1-2015-ല്
11-ാം നമരപ്പോയറി കേമറിററി തശ്രീരുമപ്പോനടമടുതറിട്ടുള്ള വറിവരസം പബപ്പോധറിപറിചടകേപ്പോള്ളുന.

സര്കപ്പോര് മറുപടെറിയറിപന്മേലള്ള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റേ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ
ററിപപപ്പോര്ടട ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

മണറിയന്ത്രസം പകേപ്പോളനറി കുടെറിടവള്ള പദതറി

53.  പവലെയുടടെ  കേണ്വശ്രീനറപ്പോയ ശശ്രീ.  ടെറി.  എ.  പജപ്പോസട  തട്ടുപറമറില്,  മണറിയന്ത്രസം,
കേല്ലൂര്കപ്പോടെട (പറി. ഒ.) എന്നയപ്പോളറില് നറിന്നട 27,300 രൂപ ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് റവനല്യൂ ററികവററി
പനപ്പോടശ്രീസട  അയച  എങറിലസം  പദതറി  പൂര്തശ്രീകേരറികടപടട  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  പപദശതട

269/2021.
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പപയപ്പോജനസം  ലെഭറിചടവന്നട  11-8-2015-ല്  പഞപ്പോയതട  കേമറിററി  വറിലെയറിരുതറി.
പവൃതറിയുടടെ മൂലെശ്യസം കേണകപ്പോകറി,  ടചെയ്ത പവൃതറിയറില് നഷസം വന്നറിട്ടുടണങറില് ആ തുകേ
മപ്പോത്രസം  ഈടെപ്പോകറിയപ്പോല്  മതറിടയന്നട  തശ്രീരുമപ്പോനറിചതറിന്  പകേപ്പോരസം  റവനല്യൂ  ററികവററി
നടെപടെറികേള് തപ്പോല്കപ്പോലെറികേമപ്പോയറി നറിര്തറിടവച.

54.  ഇതനുസരറിചട എല്.എസട.ജറി.ഡറി.  എഞറിനശ്രീയര് പവൃതറിമൂലെശ്യസം കേണകപ്പോകറി
അധറികേസം ടചെയ്ത പവൃതറിയുടടെ ബപ്പോകറി തുകേ ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  ശശ്രീ.  ടെറി.  എ.  പജപ്പോസറിനട
പനപ്പോടശ്രീസട അയചടവങറിലസം, ദപ്പോരറിദശ്യപരഖയട തപ്പോടഴയുള്ള കൂലെറിപണറികപ്പോരനപ്പോയ ടെറിയപ്പോള്കട
തുകേ അടെയ്ക്കുവപ്പോന് നറിര്വ്വപ്പോഹമറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോല് ടെറിയപ്പോനറില് നറിനസം തുകേ ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനുള്ള
നടെപടെറി ഒഴറിവപ്പോകണടമന്നട അഭശ്യര്തറിചട 7-1-2015-ടലെ 11-ാം നമര് ആയറി പ ഞപ്പോയതട
കേമറിററി  തശ്രീരുമപ്പോനടമടുത്തു.  പമല്പറഞ്ഞ  സപ്പോഹചെരശ്യതറില്  മണറിയന്ത്രസം  പകേപ്പോളനറി
കുടെറിടവള്ള പദതറിയുടടെ  കേണ്വശ്രീനറപ്പോയ ശശ്രീ.  ടെറി.  എ.  പജപ്പോസറില് നറിനസം നപ്പോളറിതുവടര
തുകേടയപ്പോനസം ഈടെപ്പോകറിയറിടറില്ല.

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്

55.   പുളറിയപ്പോനറികല്  കേറിണര്  നറിര്മപ്പോണസം,  വപ്പോഴകപ്പോലെകണസം  കേപ്പോവകപ്പോടെട
പറപ്പോഡട  ടെപ്പോററിസംഗട  എന്നറിവ  പണറി  പൂര്തശ്രീകേരറിചട  ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധറിചട
പബപ്പോദശ്യടപടതറിടന്റേ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട  തടെസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

56.  കേപ്പോനസം  പകേപ്പോളനറി  പറപ്പോഡട  ടടസഡട  നറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട
പജപ്പോലെറിയറില്  നഷസം  വന്ന  തുകേ  കേണ്വശ്രീനററില്  നറിനസം  ഈടെപ്പോകപ്പോന്  ആര്.ആര്.
നടെപടെറികട  ജറില്ലപ്പോ  കേളക്ടടറ  ചുമതലെടപടുതറിടയങറിലസം  കേണ്വശ്രീനര്  പുറപമപ്പോകട
ഭൂമറിയറില്  തപ്പോമസറിക്കുന്ന  ആളപ്പോടണനസം,  മറട  വരുമപ്പോന  മപ്പോര്ഗ്ഗടമപ്പോനസം  ഇടല്ലനസം
കേളക്ടര്  അററിയറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത
ഓഡറിറട തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

57.  മണറിയന്ത്രസം  പകേപ്പോളനറി  കുടെറിടവള്ള  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട
ശശ്രീ.  ടെറി.  എ.  പജപ്പോസട  തട്ടുപറമറില്,  മണറിയന്ത്രസം,  കേല്ലൂര്കപ്പോടെട  എന്ന  ആളറില്  നറിനസം
27,300 രൂപ ഈടെപ്പോകപ്പോന് റവനല്യൂ ററികവററി പനപ്പോടശ്രീസട അയചറിരുടന്നങറിലസം പദതറി
ലെക്ഷശ്യസം  പൂര്തശ്രീകേരറിചതപ്പോയറി  പഞപ്പോയതട  കേമറിററി  11-8-2015-ല്
വറിലെയറിരുത്തുകേയുസം,  പവൃതറിയറില്  നഷസം  വന്നറിട്ടുടണങറില്  പസ്തുത  തുകേ  മപ്പോത്രസം
ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിപലെകപ്പോയറി  എല്.എസട.ജറി.ഡറി.  എന്ജറിനശ്രീയര്  പവൃതറിയുടടെമൂലെശ്യസം
കേണകപ്പോകറി  പവൃതറികപ്പോയറി  അധറികേസം  ടചെലെവപ്പോയ  തുകേ  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട
പഞപ്പോയതട  പനപ്പോടശ്രീസട  അയയ്ക്കുകേയുസം  ആയതറിനട  ദപ്പോരറിദശ്യപരഖയട  തപ്പോടഴയുള്ള
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കൂലെറിപണറികപ്പോരനപ്പോയ  ടെറിയപ്പോനട  തുകേ  അടെക്കുവപ്പോന്  നറിര്വ്വപ്പോഹമറിടല്ലനസം,  പസ്തുത
നടെപടെറിയറില് നറിനസം ഒഴറിവപ്പോകണടമന്നട  കേപ്പോണറിചട  അപപക്ഷ നല്കേറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം
പസ്തുത  തുകേ  ഇപന്നവടര  ഈടെപ്പോകറിയറിടറിടല്ലനസം  സമറിതറി  മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.
മണറിയന്ത്രസം  പകേപ്പോളനറി  കുടെറിടവള്ള  പദതറിയുടടെ  കേണ്വശ്രീനര്  ടടകേപററിയ  തുകേയറില്
നറിന്നട  ടചെയ്ത  പവൃതറികട  വന്ന  ടചെലെവട  കുറചട  ബപ്പോകറി  തുകേ  ഇഇൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനട
റവനല്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറി  പനപ്പോടശ്രീസട  അയചടവങറിലസം  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോകള്കട
പപദശതട  പദതറിയുടടെ  പപയപ്പോജനസം  ലെഭറിചടവന്നട  പഞപ്പോയതട  കേമറിററി
വറിലെയറിരുത്തുകേയുസം ടെറിയപ്പോടന്റേ അപപക്ഷ പരറിഗണറിചട ബപ്പോകറി തുകേ ഇഇൗടെപ്പോക്കുന്നതറില്
നറിനസം  ടെറിയപ്പോടന  ഒഴറിവപ്പോകറി  തശ്രീരുമപ്പോനടമടുക്കുകേയുസം  ടചെയ്തതപ്പോയറി
അററിയറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.  

ഓഡറിറട ഖണറികേ

പറപ്പോഡട ടെപ്പോററിസംഗട പണറി നടെതപ്പോടത തുകേ ടടകേപററി ; 46,615 രൂപ നറിരപ്പോകേരറിക്കുന

[2000-2001 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഖണറികേ. 3(12)]

യപ്പോടതപ്പോരുപണറിയുസം  നടെതപ്പോടത  കേണ്വശ്രീനര്  ടടകേപററിയ  46,615  രൂപ
തറിരറിചടെയ്ക്കുവപ്പോന് പരഖപ്പോമൂലെസം ആവശശ്യടപടറിട്ടുസം തുകേടയപ്പോനസം തറിരറിചടെചറിടറില്ല.  അതറിനപ്പോല്
46,615 രൂപ നറിരപ്പോകേരറിക്കുന.

[പകേരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2005-2006  വര്ഷടത
സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട, ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 2.40(2)]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II-ആയറി
പചെര്തറിരറിക്കുന.

58. ഒപ്പോഡറിറട തടെസ്സടപടുതറിയ തുകേ തറിരറിചശ്രീടെപ്പോകപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോതതട സസംബന്ധറിചട
എന്തപ്പോണട  പബപ്പോധറിപറികപ്പോനുള്ളടതന്നട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  പവൃതറി  ടചെയ്ത
കേണ്വശ്രീനററില് നറിനസം ആര്.ആര്. നടെപടെറിയറിലൂടടെ തുകേ തറിരറിചടെകപ്പോന് കേളക്ടര്കട   കേതട
നല്കേറിടയങറിലസം ടെറിയപ്പോന് ബന്ധടപട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ തപ്പോമസകപ്പോരനല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്
ആയതറിനട  സപ്പോധറികറിടല്ലന്നട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  മറുപടെറി  നല്കേറി.  കേണ്വശ്രീനര്
തുകേ  തറിരറിചടെയപ്പോടത  സലെസം  വറിറട  വശ്രീടെട  മപ്പോററിപപപ്പോയ  സപ്പോഹചെരശ്യതറിലസം  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ
സമറിതറി  കേണ്വശ്രീനര്ക്കുള്ളതുപപപ്പോടലെ  തടന്ന  ഉതരവപ്പോദറിതസ്വസം  മറട  സമറിതറി
അസംഗങ്ങള്ക്കുമുടണന്നട സമറിതറി അഭറിപപ്പോയടപടുകേയുസം ആയതറിനപ്പോല് ഗുണപഭപ്പോക്തൃ സമറിതറി
അസംഗങ്ങളറില്  നറിനസം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  പസ്തുത  തുകേ  ഈടെപ്പോകറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയപ്പോന്
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുമുണപ്പോയറി.  
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പസ്തുത ഓഡറിറട ഖണറികേ സസംബന്ധറിചട  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ

സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

59.  ഈ പദതറിയുടടെ  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ സമറിതറി  ടചെയര്മപ്പോനപ്പോയറിരുന്ന ശശ്രീ.  ടകേ.  ഇ.

ഭപ്പോസ്കെരന് മരണടപടട  പപപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ഗുണപഭപ്പോക്തൃസമറിതറി അസംഗങ്ങളപ്പോയ  7  പപര്കട

തുകേ  അടെയ്ക്കുന്നതറിനട  കേതട  നല്കേറിയറിരുനടവങറിലസം  തുകേ  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറില്  നറിനസം

ഒഴറിവപ്പോകണടമന്നട  കേപ്പോണറിചട  പഞപ്പോയതട  കേമറിററികട  അപപക്ഷ  നല്കേറിയറിരുന.

ആയതറിനപ്പോല്  അസംഗങ്ങളറില്  നറിനസം  തുകേടയപ്പോനസം  ഈടെപ്പോകറിയറിടറില്ല.  തുടെര്ന്നട

യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ നറിര്മപ്പോണ പവര്തനവുസം നടെതപ്പോടത പഞപ്പോയതറിനട വരുതറിയ നഷ

തുകേ  46,615  പലെറിശ  സഹറിതസം  റവനല്യൂ  ററികവററി  നടെതറി  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  പവണറി

ബഹു.  ഇടുകറി  ജറില്ലപ്പോ  കേളക്ടര്കട  ഓണ്ടടലെനപ്പോയറി  5-10-2015-ല്  അപപക്ഷറിക്കുകേയുസം

കേളക്ടറുടടെ  നറിര്പദ്ദേശപകേപ്പോരസം  തഹസറില്ദപ്പോരുസം  വറിപല്ലജട  ഓഫശ്രീസറുസം  ടെറിയപ്പോടള  പനരറില്

കേപ്പോണുകേയുസം തുകേ  അടെയ്ക്കുവപ്പോന്  ആവശശ്യടപടുകേയുസം,  അല്ലപ്പോത  പക്ഷസം  റവനല്യൂ  ററികവററി

നടെപടെറി സസ്വശ്രീകേരറിക്കുടമന്നട അററിയറിക്കുകേയുസം ടചെയ.  അപത തുടെര്ന്നട ശശ്രീ. ററി. വറി. രവശ്രീന്ദ്രന്

ബഹു.  പകേരള  ടടഹപകപ്പോടെതറി  മുമപ്പോടകേ  റവനല്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറികേളറില്  നറിനസം

ഒഴറിവപ്പോകണടമന്നട  ആവശശ്യടപട്ടുടകേപ്പോണട  WPC  (C)  37736/16  ആയറി  ഒരു  ററിടട

ടപറശ്രീഷന് ഫയല് ടചെയ.  ഇതറിടനതറിടര പഞപ്പോയതറിടന്റേ വകശ്രീല് അഡസ്വ. പപപ്പോള് ടകേ.

വര്ഗ്ഗശ്രീസട ഒരു കേഇൗണര് അഫറിഡവറിറട ഫയല് ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  പകേസ്സറിടന്റേ തുടെര്നടെപടെറി

സസംബന്ധറിചട ബഹു.  പകേപ്പോടെതറിയറില് നറിപന്നപ്പോ പഞപ്പോയതട വകശ്രീലെറിടന്റേ ഭപ്പോഗത്തു നറിപന്നപ്പോ

അററിയറിപ്പുകേള്  ഒനസം  പഞപ്പോയതറിനട  ഇതുവടര  ലെഭറിചറിടറില്ല  എന്ന  വറിവരസം

അററിയറിചടകേപ്പോള്ളുന.

60.  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ  പസ്തുത  മറുപടെറി  പരറിഗണറിച

8-5-2019-ടലെ  സമറിതറിപയപ്പോഗസം  ബഹു.  കഹപകപ്പോടെതറി  വറിധറികനുസരറിചട  തുടെര്നടെപടെറി

സസ്വശ്രീകേരറിക്കുവപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്

61.  കേണ്വശ്രീനര്  46,615  രൂപ  ടടകേപററിടയങറിലസം  പറപ്പോഡട  ടെപ്പോററിസംഗട  പണറി  ഒനസം

നടെതറിയറില്ല  എന്ന  വറിഷയതറിപന്മേല്  നറിലെവറില്  ബഹു.  കഹപകപ്പോടെതറിയറില്  പകേസട

നറിലെനറില്ക്കുന്നതറിനപ്പോല്  പകേസട  നടെത്തുന്നതറിനുള്ള  തുടെര്നടെപടെറി  പഞപ്പോയതട

സസ്വശ്രീകേരറികണടമനസം  ബഹു.  കഹപകപ്പോടെതറി  വറിധറികനുസരറിചട  തുടെര്നടെപടെറികേള്

സസ്വശ്രീകേരറിക്കുവപ്പോനുസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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ഒപ്പോഡറിറട ഖണറികേ

ബപ്പോലെവപ്പോടെറി അറകുറപണറി; 20,000 രൂപ നറിരപ്പോകേരറിക്കുന

[2000-2001) ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; 3(15]

20,000  രൂപ  ടചെലെവഴറിചള്ള  ബപ്പോലെവപ്പോടെറി  അറകുറപണറിയുടടെ  പരഖകേള്
ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല് 20,000 രൂപ നറിരപ്പോകേരറിക്കുന.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വര്ഷടത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 2.40(3)]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II-ആയറി
പചെര്തറിരറിക്കുന.

62.  ഈ  വറിഷയതറില്  പഞപ്പോയതറിടന്റേ  അഭറിപപ്പോയസം  സമറിതറി  പതടെറിയതറിനട,
പലെപ്പോകല് ഫണട ഓഡറിറട ഡയറക്ടര് ബന്ധടപട ഉപദശ്യപ്പോഗസടന്റേ പപരറിലള്ള സര്ചെപ്പോര്ജട
നടെപടെറികേള്  ഒഴറിവപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  ടസക്രടററി  പബപ്പോധറിപറിചതറിടന്റേയുസം  പരഖകേള്
പരറിപശപ്പോധറിചതപ്പോയുള്ള  പലെപ്പോകല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്  ഇന്-ചെപ്പോര്ജറിടന്റേ
മറുപടെറിയുടടെയുസം ടവളറിചതറില് ഓഡറിറട തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്

63.   20,000  രൂപ  ടചെലെവഴറിചട  ബപ്പോലെവപ്പോടെറി  അറകുറപണറി  നടെതറിയതറിടന്റേ
പരഖകേള്  പരറിപശപ്പോധറിചതപ്പോയുസം  പലെപ്പോകല്  ഫണട  ഒപ്പോഡറിറട  ഡയറക്ടര്  പസ്തുത
ഉപദശ്യപ്പോഗസടന്റേ  പപരറിലള്ള  സര്ചപ്പോര്ജട  നടെപടെറികേള്  ഒഴറിവപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം
ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റേ   മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഒപ്പോഡറിറട ഖണറികേ

സറിമന്റേട ബറികട യൂണറിറട; ടചെലെവട തുകേ 75,000 രൂപ നറിരപ്പോകേരറിക്കുന

[2000-2001 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഖണറികേ. 3(16)]

വനറിതകേള്ക്കുപവണറിയുള്ള  സറിമന്റേട  ബറികട  യൂണറിററിനട  പവണറി  ടചെലെവപ്പോയ  തുകേ
75,000 രൂപ ബന്ധടപട പരഖകേളുടടെ അഭപ്പോവതറില് നറിരപ്പോകേരറിക്കുന.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വര്ഷടത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 2.40(4)]

ഓഡറിറട ഖണറികേയട സര്കപ്പോര് നല്കേറിയ മറുപടെറി അനുബന്ധസം II-ആയറി പചെര്തറിരറിക്കുന.
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64.  ബന്ധടപട  ഉപദശ്യപ്പോഗസനട  സര്ചെപ്പോര്ജട  പനപ്പോടശ്രീസട  നല്കുകേയുസം  ടെറിയപ്പോന്
ആയതറിനട നല്കേറിയ മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില് പലെപ്പോകല് ഫണട ഓഡറിറട ഡയറക്ടര്
സര്ചെപ്പോര്ജട  നടെപടെറികേളറില്  നറിന്നട  ടെറിയപ്പോടന  ഒഴറിവപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലസം  പരഖകേള്
പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോദശ്യടപട്ടു എന്ന ഓഡറിറട ഡയറക്ടറുടടെ മറുപടെറിയറിപന്മേല് ഒപ്പോഡറിറട തടെസ്സസം
നശ്രീകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്

65.   വനറിതകേള്ക്കുപവണറിയുള്ള  സറിമന്റേട  ബറികട  യൂണറിററിനട  പവണറി  75,000
രൂപ  ടചെലെവപ്പോയതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പരഖകേള്  ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോതറിരുന്നതറിനട  നറിര്വ്വഹണ
ഉപദശ്യപ്പോഗസനട  സര്ചെപ്പോര്ജട  പനപ്പോടശ്രീസട  നല്കുകേയുസം  ടെറിയപ്പോന്  ആയതറിനട  നല്കേറിയ
മറുപടെറിയറിപന്മേല്  പരഖകേള്  പരറിപശപ്പോധറിച  പബപ്പോദശ്യടപടതറിനപ്പോല്  സര്ചെപ്പോര്ജട
നടെപടെറിയറില് നറിനസം ടെറിയപ്പോടന ഒഴറിവപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം മനസ്സറിലെപ്പോകറിയ സമറിതറി പസ്തുത
ഓഡറിറട തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഒപ്പോഡറിറട ഖണറികേ

കേവളങ്ങപ്പോടെട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

പറപ്പോഡട പണറി; അപപ്പോകേതകേള് 51,480 രൂപ അസംഗശ്രീകേരറിക്കുന്നറില്ല

(97-98 മുതല് 2000-2001 വടരയുള്ള ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ജനകേശ്രീയപ്പോസൂത്രണ
കേണക്കുകേള് ഖണറികേ 40)

പറപ്പോഡട  പണറിയട  എസറിപമറട  പകേപ്പോരസം  9  ഇനസം  പവലെകേള്  ടചെപയണ  സപ്പോനതട
രണറിനസം പവലെകേള് മപ്പോത്രസം നടെതറി ടടഫനല് ബറില് നല്കേറിയറിരറിക്കുന്നതട ദുരൂഹമപ്പോണട.
ഫറില്ലറിസംഗട നടെതറിയറിടറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോല് കേടട ടചെയ്ത 867.15  ഘന.മശ്രീറര് മണ്ണട എന്തട ടചെയ
എന്നട വശ്യക്തമല്ല.  70.30 ഘന.മശ്രീറര് പബപ്പോര്ഡുകേള് ഉള്ടപടടെ 179.35  ഘന.മശ്രീറര് പപ്പോറ
ടപപ്പോടറിചതട  പസപ്പോകട  ടചെയ്തറിടറില്ല.   പമല്  വറിവരറിച  കേപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്  51,480  രൂപയുടടെ
ടചെലെവട അസംഗശ്രീകേരറിക്കുന്നറില്ല.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വര്ഷടത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട;  ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 2.41(1)]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II-ആയറി
പചെര്തറിരറിക്കുന.

66.  ഇതുസസംബന്ധറിച  വറിശദശ്രീകേരണസം  സമറിതറി  ആവശശ്യടപടതറിനട  കേടട
ടചെയ്ടതടുത  മണസം  പപ്പോറയുസം  പറപ്പോഡറിനട  പവണറിതടന്നയപ്പോണട  ഉപപയപ്പോഗറിചടതനസം
ആയതട സപ്പോധൂകേരറികപ്പോന് പഞപ്പോയതട കേമറിററി തശ്രീരുമപ്പോനസം എടുതറിട്ടുടണനസം കേവളങ്ങപ്പോടെട
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ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  മറുപടെറി  നല്കേറി.  എസറിപമററില്  പറഞ്ഞ  9  ഇനസം
പവൃതറികേളറില് രണട ഇനസം മപ്പോത്രപമ ടചെയ്തറിട്ടുളടവനസം കേടട  ടചെയ്ത  867.17  ഘനമശ്രീറര്
മണ്ണറിടന്റേ  വറിനറിപയപ്പോഗ  വറിവരസം  അളവട  പുസകേതറില്  പരഖടപടുതപ്പോതതുസം
പപ്പോറടപപ്പോടറിടചടുത  179.35  ഘന.മശ്രീറര്  കേരറിങലെടല്ല്  ഉപപയപ്പോഗറിചതറിടന്റേ  അളവട
സഹറിതമുള്ള  വറിവരങ്ങള്  ലെഭശ്യമല്ലപ്പോതതട  സസംബന്ധറിചട  സമറിതറി  ചൂണറികപ്പോടറിയതറിനട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  നറിനസം  ലെഭറിച  കേതറിടന്റേ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പപ്പോപദശറികേ
പരറിപശപ്പോധന  നടെതറിടയങറിലസം  പരഖകേള്  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറിടല്ലനസം  പരഖകേള്
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയപ്പോല്  പരറിപശപ്പോധറിചപശഷസം  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കേപ്പോടമനസം  പലെപ്പോകല്  ഫണട
ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്  ഇന്-ചെപ്പോര്ജട  സമറിതറിടയ  പബപ്പോധറിപറിച.  പറപ്പോഡട  പണറിയറിടലെ
അപപ്പോകേതമൂലെസം  നഷസം  സസംഭവറിച  51,480  രൂപ  ഉതരവപ്പോദറികേളപ്പോയവരറില്  നറിന്നട
ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട നടെപടെറി സസ്വശ്രീകേരറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി സര്കപ്പോരറിപനപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിച.

പസ്തുത ഓഡറിറട  ഖണറികേ സസംബന്ധറിചട സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ
സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധന ററിപപപ്പോര്ടട ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

67.  (1)  ഈ വറിഷയസം സസംബന്ധറിചട പപ്പോപദശറികേ പരറിപശപ്പോധന നടെതറിടയങറിലസം
ബന്ധടപട  പരഖകേള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുകേയുണപ്പോയറില്ല.  നഷത്തുകേ  പഞപ്പോയതറില്
അടെവപ്പോകണടമന്നട  അററിയറിചട  മുന്  ടസക്രടററി,  മുന്  എഞറിനശ്രീയര്,  കേണ്വശ്രീനര്,
ടചെയര്മപ്പോന്,  എന്നറിവര്കട  കേവളങ്ങപ്പോടെട  ഗപ്പോമപ ഞപ്പോയതറില്  നറിനസം  കേതട
നല്കേറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.  എന്നപ്പോല് പറപ്പോ ഡട നറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി ബന്ധടപട പവൃതറികേളറില്
പമല്പനപ്പോടസം  വഹറികപ്പോനുള്ള  സപ്പോപങതറികേ  പരറിജ് ഞപ്പോനമറില്ലപ്പോതതപ്പോടണനസം  2003-ല്
സര്വ്വശ്രീസറില്  നറിനസം  വറിരമറിചട  ടപന്ഷന്  തുകേ  ടകേപ്പോണ  മപ്പോത്രസം  ഉപജശ്രീവനസം
നടെത്തുന്നയപ്പോളപ്പോടണനസം  ആയതറിനപ്പോല്  നടെപടെറികേളറില്  നറിനസം  ഒഴറിവപ്പോകറി
നല്കേണടമനസം മുന് ടസക്രടററി ശശ്രീമതറി ടകേ.എസം. ടഎഷ മറുപടെറി കേതട നല്കേറിയറിട്ടുണട.
പഞപ്പോയതട  കേമറിററിയുടടെയുസം  എഞറിനശ്രീയറുപടെയുസം  പമല്പനപ്പോടതറില്  നറിര്വ്വഹറിച
ടെറി  വര്കറിടന  സസംബന്ധറിചട  കൃഷറിപണറി  മപ്പോത്രസം  ടചെയ  ജശ്രീവറിക്കുകേയുസം  മപ്പോനസറികേ
പറിരറിമുറുകങ്ങള്  പനരറിടെപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോതതുമപ്പോയ  പരപ്പോഗറിയപ്പോയ  ആടളന്ന  നറിലെയറില്
ശറിക്ഷപ്പോനടെപടെറികേളറില്  നറിന്നട  ഒഴറിവപ്പോകറി  നല്കേണടമന്നട  പവൃതറിയുടടെ  കേണ്വശ്രീനറുസം
ടെപ്പോപറിസംഗട ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറിയുമപ്പോയ പവ വൃതറിയുടടെ ടചെയര്മപ്പോനുസം അററിയറിചറിട്ടുണട.

(2)  നറിലെവറില്  ഫയല്  പരറിപശപ്പോധറിചതറില്  51,480  രൂപ  ഈടെപ്പോകപ്പോന്
നടെപടെറികേടളപ്പോനസം  സസ്വശ്രീകേരറിചതപ്പോയറി  കേപ്പോണുന്നറില്ല  എന്ന  വറിവരസം  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയ ടകേപ്പോള്ളുന.

8-5-2019  തശ്രീയതറിയറിടലെ പയപ്പോഗതറില് സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ
അധറികേ വറിവരസം സമറിതറി അസംഗശ്രീകേരറിച.
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നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്

68.  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  നടെതറിയ  പപ്പോപദശറികേ  പരറിപശപ്പോധനയറിലസം
നറിരപ്പോകേരറിച  തുകേയപ്പോയ  51,480  രൂപയുടടെ  പരഖകേള്  കേടണതപ്പോന്  കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ല
എന്നട  സമറിതറികട  പബപ്പോദശ്യടപടതറിടന്റേ  അടെറിസപ്പോനതറില്  കേവളങ്ങപ്പോടെട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ പറപ്പോഡട  പണറി അപപ്പോകേതമൂലെസം നഷസം സസംഭവറിച  51,480  രുപ
ഉതരവപ്പോദറികേളപ്പോയവരറില്  നറിനസം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറിക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

പറിണറിമന ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട 

കുടെറിടവള്ള പദതറി നടെതറിപറില് അപപ്പോകേതകേള്; 46,340 രൂപ നഷസം

(1999-2000, 2000-2001 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഖണറികേ 2.15)

കേറിണര്  കുഴറിക്കുകേ,  ടെപ്പോങട  പണറിയുകേ,  പമട  ഹഇൗസട  ററിപയര്  ടചെയ്യുകേ  എന്നറിവ
വറിഭപ്പോവനസം  ടചെയ്ത  കുടെറിടവള്ള  പദതറിയട  1,40,000  രൂപ  ടചെലെവപ്പോകറിയതറില്  പണറി
ഭപ്പോഗറികേമപ്പോയറി  നടെതറി  ഉപപക്ഷറിചതറിനപ്പോല്  പണറിതതറിനട  ടചെലെവട  വന്ന  93,660  രൂപ
കേഴറിചട ബപ്പോകറി 46,340 രൂപ പറിഴപലെറിശ സഹറിതസം ഈടെപ്പോപകണതപ്പോണട.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വര്ഷടത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ;  ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 2.42(1)]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II-ആയറി
പചെര്തറിരറിക്കുന.

69.   പസ്തുത വറിഷയതറിപന്മേല് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട അധറികൃതരുടടെ വറിശദശ്രീകേരണസം
സമറിതറി  ആവശശ്യടപടതറിനട  പകേസ്സുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ആര്.ആര്.  നടെപടെറികേള്കപ്പോയറി
കേളക്ടര്കട കേതട നലറിടയങറിലസം ബന്ധടപട വശ്യക്തറി ബഹു.  കഹപകപ്പോടെതറിയറില് പകേസട
ഫയല് ടചെയടവനസം പകേപ്പോടെതറി പകേസട തള്ളറിയതറിനട പശഷസം 13-8-2013-ല് വശ്രീണസം റവനല്യൂ
ററികവററികട  നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറിചറിട്ടുടണനസം ടസക്രടററി  മറുപടെറി  നലറിയതറിനട  ആര്.ആര്.
നടെപടെറിയുടടെ  വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്  കേളപകററില്  നറിനസം  പനരറിടട  അപനസ്വഷണസം  നടെതറി
ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുന്നതറിനട ഒരു മപ്പോസടത സമയസം നല്കുനടവനസം അപകേപ്പോരസം ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയപ്പോതപക്ഷസം  പറിണറിമന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  അധറികൃതടര  വശ്രീണസം  ടതളറിടവടുപറിനട
വറിളറിക്കുവപ്പോനുസം സമറിതറി തശ്രീരുമപ്പോനറിച.
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തുടെര്ന്നട ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭശ്യമപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല് 14-11-2018-ല് സമറിതറി പസ്തുത ഓഡറിറട
ഖണറികേയുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട ടതളറിടവടുപട നടെത്തുകേയുണപ്പോയറി. തദവസരതറില് സര്കപ്പോര്
നല്കേറിയ മറുപടെറി ചുവടടെ  പചെര്ക്കുന:

70.  പലെപ്പോകല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06 വര്ഷടത  സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  നറിര്പദ്ദേശറിചതനുസരറിചട  46,340  രൂപ  പറിഴപലെറിശ  സഹറിതസം
ഇഇൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  കേണ്വശ്രീനറപ്പോയറിരുന്ന  ശശ്രീ.  പടെപ്പോമറി  പജപ്പോര്ജറിനട  എതറിടര  റവനല്യൂ
ററികവററി  നടെപടെറികപ്പോയറി  29-1-2011-ല്  ബഹു.  എറണപ്പോകുളസം  ജറില്ലപ്പോ  കേളക്ടര്കട
അപപക്ഷ  നല്കേറിയറിട്ടുള്ളതുസം,  ആയതറിന്  പകേപ്പോരസം  റവനല്യു  ററികവററി  നടെപടെറികപ്പോയറി
നല്കേറിയറിട്ടുള്ളതുസം,  റവനല്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറി  ആരസംഭറിചതറിടനതറിടര  ടെറിയപ്പോന്
ബഹു.  പകേരള ടടഹപകപ്പോടെതറിടയ സമശ്രീപറിചറിട്ടുള്ളതുസം,  ഇഇൗ പകേസ്സറില്  [WP(C) 9509/11]
ബഹു.  പകേരള  ടടഹപകപ്പോടെതറിയുടടെ  5-11-2013-ടലെ  വറിധറിയറില്  1999-2000,  2000-01
വര്ഷടത  പലെപ്പോകല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ  പസ്തുത  ഖണറികേയുടടെ  പകേര്പട
നല്കേറി ടെറിയപ്പോടന്റേ ഭപ്പോഗസം പകേടട തുടെര് നടെപടെറി സസ്വശ്രീകേരറിക്കുന്നതറിനപ്പോണട ഉതരവപ്പോയറിട്ടുള്ളതട.
ആയതറിന്  പകേപ്പോരസം  1999-2000,  2000-01  വര്ഷടത  പലെപ്പോകല്  ഫണട  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ പസ്തുത ഖണറികേയുടടെ  പകേര്പട  നല്കേറി  27-12-2013-നട  ഉചയട  2.30  മണറിയട
ടെറിയപ്പോടന  പനരറില്  പകേട്ടു.  ടെറിയപ്പോടനതറിടര  റവനല്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറിക്കുകേയുസം
ടചെയ്ടതങറിലസം  ടെറിയപ്പോന്  ഇതറിടനതറിരപ്പോയറി  ബഹു.  പകേരള  ടടഹപകപ്പോടെതറിയറില് ടപറശ്രീഷന്
ഫയല് ടചെയ്യുകേയുസം, 25-6-2015 -ടലെ  WP(C)28495/2014  നമര് ജഡ് ജ് ടമന്റേട പകേപ്പോരസം
ടെറിയപ്പോടന  ബപ്പോദശ്യതയറില്  നറിനസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുകേയുസം  ടചെയ്തറിട്ടുണട.  ഇതറിനട  പഞപ്പോയതട
തലെതറില്  തുടെര്  നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  കേപ്പോണുന്നറില്ല.  ടെറി  കേപ്പോലെയളവറിടലെ
ടസക്രടററി  സര്വ്വശ്രീസറില്  നറിനസം  വറിരമറിചറിടട  16  വര്ഷതറിപലെടറ  ആയതറിനപ്പോല്
ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ ടസക്രടററിയറില് നറിനസം തുകേ ഇഇൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനട സപ്പോധറികപ്പോതതറിനപ്പോല്
ടെറി വറിഷയസം 15-11-2017-ടലെ പഞപ്പോയതട കേമറിററിയറില്  അവതരറിപറിക്കുകേയുസം, പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോകറി തരുന്നതറിനട പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറിപനപ്പോടെട അഭശ്യര്തറിക്കുന്നതറിനട
തശ്രീരുമപ്പോനറിക്കുകേയുസം,  ഓഡറിറട  വകുപട  24-4-2018-ല്  നടെതറിയ  അദപ്പോലെതറില്  വയ്ക്കുയുസം
ടചെയ്തറിരുന.  നറിലെവറില് പമട  ഹഇൗസസം ടെപ്പോങ്കുസം ഉടണങറിലസം  ജപപ്പോന് കുടെറിടവള്ള പദതറി
നറിലെവറില് വന്നതറിനപ്പോല് ടെറി പപദശടത ജനങ്ങള്കട ഇതു വഴറി കുടെറിടവള്ളസം വറിതരണസം
നടെതറി വരുനണട എന്ന വറിവരസം പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടര് ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്തറിട്ടുണട.

71.  ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി പദതറി കേണ്വശ്രീനർടകതറിടര സസ്വശ്രീകേരറിച
വന്നറിരുന്ന ആർ.ആർ. നടെപടെറികേളുടടെ നറിലെവറിടലെ സറിതറിടയക്കുററിചട ആരപ്പോയുകേയുണപ്പോയറി.
1999-2000-ല്  പവടപ്പോസംപപ്പോറ  വപ്പോർഡറിലെപ്പോണട  കുടെറിടവള്ളപദതറി  വറിഭപ്പോവനസം
ടചെയ്തറിരുന്നടതനസം കേറിണർ കുഴറിക്കുകേ,  ടെപ്പോങട പണറിയുകേ,  പമട ഹഇൗസട ററിപയർ ടചെയ്യുകേ

269/2021.
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എന്നറിവയപ്പോണട  പദതറിടകേപ്പോണട  വറിഭപ്പോവനസം  ടചെയ്തറിരുന്നടതനസം  പണറി  ഭപ്പോഗറികേമപ്പോയറി
പൂർതശ്രീകേരറിചതറിനപ്പോല് പവൃതറികപ്പോയറി ടചെലെവുവന്ന 23,660 രൂപ കേറിഴറിചട 46,340 രൂപ
പറിഴപലെറിശ  സഹറിതസം  ഈടെപ്പോകപ്പോനപ്പോയറിരുന  നടെപടെറിടയനസം  ആയതറിനപ്പോയറി
ആർ.ആർ.നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറിചവന്നതറിടനതറിടര  പദതറിയുടടെ  കേണ്വശ്രീനർ  ആദശ്യസം
കഹപകപ്പോടെതറിയറില്  നറിന്നട  പസ  ഉതരവട  വപ്പോങ്ങുകേയുസം  തുടെർന്നട  25-6-2015-ടലെ
WP(C)28495/2014  നമർ  ജഡ്ജ്ട മന്റേട  പകേപ്പോരസം  ടെറിയപ്പോടന  ബപ്പോദശ്യതയറില്  നറിനസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുകേയപ്പോണുണപ്പോയടതനസം പറിണറിമന ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കേറി.
പറിന്നശ്രീടെട  പഞപ്പോയതട  തുടെർനടെപടെറികേടളപ്പോനസം  സസ്വശ്രീകേരറിചതപ്പോയറി  കേപ്പോണുന്നറിടല്ലനസം
നറിലെവറിടലെ  അപനസ്വഷണതറില്  അവറിടടെ  പമട  ഹഇൗസസം  ടെപ്പോങ്കുമുടണനസം  എന്നപ്പോല്
ഭൂതതപ്പോന്ടകേടറില്  ക്രമപ്പോതശ്രീതമപ്പോയറി  ടവള്ളസം  വന്നട  ഷടർ  ടപപ്പോടറിയതറിനപ്പോല്  കേറിണർ
ഒലെറിചപപപ്പോടയന്നപ്പോണട വറിശദശ്രീകേരണതറില് നറിനസം വശ്യക്തമപ്പോകുന്നടതനസം ടസക്രടററി കൂടറി
പചെർത്തു.  സമറിതറി ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറി അസംഗശ്രീകേരറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.

72.  തുടെർന്നട,  സമറിതറി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  പകേസട  നടെതറിപട
സസംബന്ധറിചട  ടസക്രടററി  തലെതറില് വറിലെയറിരുതല് നടെതപ്പോറുപണപ്പോടയനസം പകേസ്സറിടന്റേ
പുപരപ്പോഗതറി സസംബന്ധറിചസം പകേടസടുക്കുപമപ്പോള് അഭറിഭപ്പോഷകേർ ഹപ്പോജരപ്പോകുനപണപ്പോ എന്നതട
സസംബന്ധറിചസം  ആരപ്പോഞ്ഞു.  നറിലെവറില്  അതരസം  സസംവറിധപ്പോനങ്ങള്  ഒന  തടന്നയറില്ല
എന്നപ്പോണട  സമറിതറി നറിരശ്രീക്ഷറിചതട.  പകേപ്പോർപപറഷനറില് ഒരു ലെശ്രീഗല് അസറിസന്റുടണനസം
നഗരകേപ്പോരശ്യ  ഡയറക്ടപറററില്  ടടഹപകപ്പോടെതറിയറിടലെ  ഒരു  ടലെയ്സന്  ഓഫശ്രീസറുടണനസം
നഗരസഭകേളുസം  പകേപ്പോർപപറഷനുകേളുസം  സസ്വന്തസം  അഭറിഭപ്പോഷകേടന  വചപ്പോണട  പകേസട
നടെത്തുന്നടതനസം  നറിലെവറില്  പകേസ്സുകേളടടെ  പഫപ്പോപളപ്പോ  അപട  നടെത്തുനടണനസം
മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിടകതറിടരയുള്ള പകേസ്സുകേളറില് എല്ലപ്പോ ആഴയുസം ററിപപപ്പോർടട  നല്കേണടമന്നട
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട  ടസക്രടററിയുടടെ  നറിർപദ്ദേശമുടണനസം  നഗരകേപ്പോരശ്യ  വകുപട
പജപ്പോയറിന്റേട ഡയറക്ടർ മറുപടെറി നല്കേറി.

73.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുമപ്പോയറി  ബന്ധപട  പകേസ്സുകേളറില്
90  ശതമപ്പോനവുസം പരപ്പോജയടപടുന്നതറിനട കേപ്പോരണസം  കൃതശ്യമപ്പോയറി പകേപ്പോടെതറിയറില് പസറടടമന്റേട
ഫയല്  ടചെയപ്പോതപതപ്പോ  അഭറിഭപ്പോഷകേർ  ഹപ്പോജരപ്പോകേപ്പോതതുടകേപ്പോപണപ്പോ  ആടണന്നട
അഭറിപപ്പോയടപട  സമറിതറി  നറിയമ  വകുപ്പുസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപ്പുസം  കൂടെറിയപ്പോപലെപ്പോചെറിചട
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  പകേസട  നടെതറിപറിടലെ  അപപ്പോകേത പരറിഹരറികപ്പോന്
കേപ്പോപലെപ്പോചെറിതമപ്പോയ പരറിഷ്കരണങ്ങള് ഏർടപടുതണടമന്നട  നറിർപദ്ദേശറിച.  പഞപ്പോയത്തുകേളറില്
ടസക്രടററി  തടന്ന  പകേസ്സുകേളുടടെ  കേപ്പോരശ്യതറില്  പരറിപശപ്പോധന  നടെതണടമനസം
പകേപ്പോർപപറഷനുകേളറില് ലെശ്രീഗല് അസറിസന്റേട ഓപരപ്പോ പകേസ്സുകേളുടടെയുസം കേപ്പോരശ്യങ്ങള് കൃതശ്യമപ്പോയറി
പരഖടപടുത്തുന്നതറിനുസം വശ്യവസ ഉണപ്പോകേണടമനസം സമറിതറി അഭറിപപ്പോയടപട്ടു.
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74.  ഓഡറിറട  ഖണറികേയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പകേസറിടലെ  ബഹു.  കഹപകപ്പോടെതറി
വറിധറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില് ഓഡറിറട പരപ്പോമർശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ
ടചെയ്യുന. 

ടപപ്പോതുശറിപപ്പോർശ

75.   തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പകേസ്സുകേളറില്
90  ശതമപ്പോനവുസം  പരപ്പോജയടപടുന്നതറിനുകേപ്പോരണസം  യഥപ്പോസമയസം  പകേപ്പോടെതറിയറില്
പസറടടമന്റേട  ഫയല്  ടചെയപ്പോതതറിനപ്പോപലെപ്പോ  അഭറിഭപ്പോഷകേർ  ഹപ്പോജരപ്പോകേപ്പോതതറിനപ്പോപലെപ്പോ
ആടണന്നട സമറിതറി നറിരശ്രീക്ഷറിക്കുന.

76.  പകേസട നടെതറിപറിടന്റേ കേപ്പോരശ്യങ്ങള്കപ്പോയറി പകേപ്പോർപപറഷനറില് ഒരു ലെശ്രീഗല്
അസറിസന്റുസം  നഗരകേപ്പോരശ്യ  ഡയറക്ടപറററില്  ഒരു  ടലെയ്സണ്  ഓഫശ്രീസറുസം  ഉടണന്നട
സമറിതറി  മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.  എന്നപ്പോല്  പഞപ്പോയത്തുകേളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട   പകേസട
നടെതറിപറിനപ്പോയറി  പപതശ്യകേസം  ഉപദശ്യപ്പോഗസടന  ചുമതലെടപടുതറിയറിടറിടല്ലനസം സമറിതറി
നറിരശ്രീക്ഷറിക്കുന.  പഞപ്പോയത്തുകേളറില് പകേസ്സുകേളുടടെ നടെതറിപട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി
തടന്ന  പരറിപശപ്പോധറികണടമന്നട  സമറിതറി  നറിർപദ്ദേശറിക്കുന. ഇതറിനപ്പോവശശ്യമപ്പോയ
നറിർപദ്ദേശങ്ങള് ഭരണവകുപട പുറടപടുവറികണടമന്നട സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന. 

77.   പകേപ്പോർപപറഷനുകേളറിലസം  നഗരസഭപ്പോ  ഡയറക്ടപറററിലസം  പകേസ്സുകേളുടടെ
നടെതറിപട  സസംബന്ധറിചട  രജറിസർ  സൂക്ഷറിക്കുന്നതറിനുസം   അതറില്  ആവശശ്യമപ്പോയ
പരഖടപടുതലകേള്  വരുതണടമനസം  നറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപസം  ഇതറിടന്റേ
പമല്പനപ്പോടസം  നറിർവ്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഭരണവകുപറില്  സസംവറിധപ്പോനമുണപ്പോകേണ
ടമനസം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോർശ  ടചെയ്യുന.  നറിയമ  വകുപ്പുസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപ്പുസം
കൂടെറിയപ്പോപലെപ്പോചെറിചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  പകേസട  നടെതറിപറിടലെ
അപപ്പോകേത  പരറിഹരറികപ്പോന്  കേപ്പോപലെപ്പോചെറിതമപ്പോയ  പരറിഷ്കരണങ്ങള്
ഏർടപടുതണടമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

2.  പപ്പോടെപശഖരബണട നറിര്മപ്പോണസം മുന്കൂര് നല്കേറിയ 15,400 രൂപ നറിരപ്പോകേരറിക്കുന

(1999-2000, 2000-2001 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഖണറികേ 2.17)

പപ്പോടെപശഖര  ബണട  നറിര്മപ്പോണതറിനട  15,400  രൂപ  മുന്കൂര്  നല്കേറിടയങറിലസം
നപ്പോളറിതുവടരയുസം  എടന്തങറിലസം  പണറി  നടെതറിയതപ്പോപയപ്പോ  തുകേ  തറിരറിചടെചതപ്പോപയപ്പോ
കേപ്പോണുന്നറില്ല. മുന്കൂര് ടകേപ്പോടുത 15,400 രൂപ പറിഴപലെറിശ സഹറിതസം ഈടെപ്പോപകണതപ്പോണട.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വര്ഷടത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 2. 42(2)]
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ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II-ആയറി
പചെര്തറിരറിക്കുന.

ഇതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  എല്ലപ്പോവരറില്  നറിനസം  തുകേ  ഈടെപ്പോകറിയതപ്പോയറി  സമറിതറികട
പബപ്പോദശ്യടപടതറിനപ്പോല് ഓഡറിറട തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി തശ്രീരുമപ്പോനറിച.

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്

78. ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി ബന്ധടപട എല്ലപ്പോവരറില് നറിനസം രൂപ തറിരറിടകേ
അടെവപ്പോകറിയതപ്പോയുള്ള  ഓഡറിററിടന്റേ  മറുപടെറിടയ  തുടെര്ന്നട  പസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

തുറവൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

വറിവറിധ പദതറി നടെതറിപറില് അപപ്പോകേതകേള്

വറിഭവഭൂപടെ  സര്പവ്വ നടെതറിപറില്  യപ്പോത്രപ്പോബതപയപ്പോ  മപറടതങറിലസം  തരതറിലള്ള
പതറിഫലെപമപ്പോ നല്കുന്നതറിനട  വശ്യവസ ഇല്ലപ്പോടതയറിരറിടക, 42,000  രൂപ പഞപ്പോയതട
കേമറിററിയുടടെ  മുന്കൂര്  അനുമതറിപപപ്പോലമറില്ലപ്പോടത  സന്നദപവര്തകേര്കട  ററി.എ./ഡറി.എ.
നല്കുന്നതറിനട വറിനറിപയപ്പോഗറിച. 42,000 രൂപ അസംഗശ്രീകേരറിക്കുന്നറില്ല. 

(2002-2003 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഖണറികേ 13)

മസററില്  അതശ്യപ്പോവശശ്യസം  പവണതപ്പോയ  യപ്പോടതപ്പോരു  വറിവരങ്ങളുസം  പരഖടപടുതപ്പോടത
ടവറുടമപ്പോരു തുകേ മപ്പോത്രടമഴുതറി പണസം ടചെലെവട  ടചെയ്തറിരറിക്കുന്നതട  ശരറിയപ്പോയ നടെപടെറിയല്ല.
വറിശദവറിവരങ്ങളുസം  ടസക്രടററിയുടടെ  ഒപ്പുമറില്ല.  മസറുകേള്  പകേപ്പോരമുള്ള  18,480  രൂപ
അസംഗശ്രീകേരറിക്കുന്നറില്ല. 

[2000-2001 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഖണറികേ 3(9)]

പഞപ്പോയതട  ഓഫശ്രീസട  ടകേടറിടെതറില്  ഹപ്പോള്  നറിര്മപ്പോണതറിനട  മുന്കൂറപ്പോയറി
നല്കേറിയ 75,000 രൂപയറില് 47,063 രൂപയുടടെ പണറികേള് മപ്പോത്രമപ്പോണട നടെതറിയറിട്ടുള്ളതട.
പവൃതറിയുടടെ  മൂലെശ്യടതകപ്പോള്  അധറികേസം  നല്കേറിയറിരറിക്കുന്ന  27,937  രൂപ
ഈടെപ്പോപകണതപ്പോണട. 

(2000-2001 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഖണറികേ 3.13)

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വര്ഷടത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 2.43(1)]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II-ആയറി
പചെര്തറിരറിക്കുന. 



37

79. പസ്തുത ഓഡറിറട തടെസ്സതറിടലെ ഖണറികേ 13-മപ്പോയറി ബന്ധടപട മുന് പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററികട  നറിരവധറി  കേത്തുകേള്  അയചറിട്ടുസം  മറുപടെറി  നല്കേപ്പോതതറിനപ്പോല്  6-8-2014
മുതല് ആര്.ആര്. നടെപടെറി സസ്വശ്രീകേരറിചവരുനടവനസം ടെറിയപ്പോന് സര്വ്വശ്രീസറില് നറിനസം ററിടയര്
ടചെയ്തറിട്ടുടണനസം  തുറവൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  അററിയറിച.  ബന്ധടപട
ഉപദശ്യപ്പോഗസന്  വറിരമറിചതറിനപ്പോല്  ബപ്പോദശ്യതപ്പോ  തുകേ  ടപന്ഷനറില്  നറിനസം  ഈടെപ്പോകപ്പോന്
വകുപ്പുടണനസം  പസസ്തുത  പകേസ്സറിലസം  തുകേ  നറിശയറിചട  ഈടെപ്പോകപ്പോടമനമുള്ള
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ടസക്രടററിയുടടെ മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറിലസം പഞപ്പോയതട
കേമറിററി  തശ്രീരുമപ്പോന  പകേപ്പോരസം  ആര്.ആര്.  നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറികപ്പോനുസം  പസ്തുത  വറിഷയസം
സര്കപ്പോര് പരറിപശപ്പോധറിചട നടെപടെറി സസ്വശ്രീകേരറിചട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കേപ്പോനുസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

പസ്തുത ഓഡറിറട  ഖണറികേ സസംബന്ധറിചട സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ
സൂക്ഷമ പരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

80.  പമല്പടെറി കേപ്പോലെയളവറില് ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന ശശ്രീ. എസം. ടകേ. മുരളശ്രീധരനട തുകേ
അടെയണടമന്നട ആവശശ്യടപട്ടുടകേപ്പോണട  4-10-2013-ല് രജറിപസഡട തപപ്പോല് അയചറിരുന.
എന്നപ്പോല് നപ്പോളറിതുവടര തുകേ അടെയപ്പോതതറിനപ്പോല് 6-8-2014-ടലെ 9(6) പഞപ്പോയതട കേമറിററി
തശ്രീരുമപ്പോനപകേപ്പോരസം ആര്.ആര്. നടെപടെറികേള്കപ്പോയറി ബഹു. ജറില്ലപ്പോ കേളക്ടര്കട 11-8-2014-ല്
സമര്പറിചറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല്  ആര്.ആര്.  നടെപടെറി  നറിയമവറിരുദമപ്പോടണന്നട  ആപക്ഷപമുന്നയറിചട
ശശ്രീ. എസം. ടകേ. മുരളശ്രീധരന് 6-12-2014-ല് അപപക്ഷ സമര്പറിചറിട്ടുണട.  നപ്പോളറിതുവടര തുകേ
ഈടെപ്പോകറിയറിടറിടല്ലന്ന വറിവരസം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന.

8-5-2019  തശ്രീയതറിയറിടലെ പയപ്പോഗതറില് സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ
അധറികേ വറിവരസം സമറിതറി അസംഗശ്രീകേരറിച.

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്

81.  പസ്തുത  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററിയറില്  നറിനസം  നഷതുകേ  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനു  പവണറി  റവനല്യൂ  ററികവററി
നടെപടെറികേള്  സസ്വശ്രീകേരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട
അററിയറിചറിട്ടുള്ളതറിടന്റേ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പസ്തുത  ആര്.ആര്.  നടെപടെറി
തസ്വരറിതടപടുതറി  നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറിചട  ആയതറിടന്റേ  ററിപപപ്പോര്ടട   ലെഭശ്യമപ്പോക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

[ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട വര്ഷസം 2000-2001 ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 3(9)]

82.  മസററില്  വറിവരങ്ങള്  പരഖടപടുതപ്പോടത  തുകേ  മപ്പോത്രടമഴുതറി  പണസം
ടചെലെവുടചെയ്തതട  നശ്യപ്പോയശ്രീകേരറികതകതടല്ലന്നട  സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയടപടതറിനട,  ഈ
കേപ്പോലെയളവറിടലെ ടസക്രടററിയ്ടകതറിടര ആര്.ആര്.നടെപടെറി സസ്വശ്രീകേരറിക്കുകേയുസം ടെറിയപ്പോന് തുകേ
തറിരറിചടെയ്ക്കുകേയുസം  ടചെയ്തറിട്ടുടണന്ന  മറുപടെറി  സമറിതറികട  തൃപറികേരമപ്പോയറില്ല.
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റേ  15-2-2008-ടലെ കേതറിപന്മേല് ഓഡറിറട  വകുപട സസ്വശ്രീകേരറിച നടെപടെറി
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സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച.  നറിയമപ്പോനുസൃതസം
തയപ്പോറപ്പോകപ്പോത മസററിടനക്കുററിചട കൂടുതല് വറിവരങ്ങളുസം പഞപ്പോയതട നല്കേറിയ കേതറിനട
ഓഡറിററിടന്റേ  മറുപടെറി  സസംബന്ധറിചസം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  ഒനകൂടെറി  പരറിപശപ്പോധറിചട
മറുപടെറി നലപ്പോടമന്നട  പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടര് (ഇന്-ചെപ്പോര്ജട) സമറിതറികട  ഉറപ്പുനലറി.

സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശപ്പോനുസരണസം  സര്കപ്പോര്  ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  ചുവടടെ
പചെര്ക്കുന  :

83.  മുന്  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന  ശശ്രീ.  എന്.  പരപമശസ്വരന്  ഓഡറിറട
തടെസ്സമുണപ്പോയറിരുന്ന  10,220  രൂപ  11401500011  തശ്രീയതറി  9-12-2014  നമര് രസശ്രീതട
പകേപ്പോരസം  പഞപ്പോയതറില്  ഒടുകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   മസററില്  അതശ്യപ്പോവശശ്യസം  വറിവരങ്ങള്
പരഖടപടുതപ്പോടത  ഓഡറിറട  തടെസ്സടപടുതറിയറിരുന്ന  8,260  രൂപ  പഞപ്പോയതറില്
ഒടുകണടമന്നട ടെറി കേപ്പോലെയളവറില് ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന ശശ്രീ. ബറി. പസപ്പോമരപ്പോജറിപനപ്പോടെട പലെ
പപ്പോവശശ്യസം ആവശശ്യടപടറിരുന.  ടെറിയപ്പോടന്റേ ആപരപ്പോഗശ്യ സറിതറിയുസം സപ്പോമ തറികേ സറിതറിയുസം
കേണകറിടലെടുതട  പഞപ്പോയതട  കേമറിററിയുടടെ  6-8-2014-ടലെ  9  (6)  നമര്  തശ്രീരുമപ്പോന
പകേപ്പോരസം  പലെറിശ  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട  തശ്രീരുമപ്പോനറിചറിരുന.   14-8-2014-ല്  11401101142
രസശ്രീതട  പകേപ്പോരസം  ടെറിയപ്പോന്  8,260  രൂപ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  അടെചറിട്ടുള്ളതപ്പോടണനള്ള
വറിവരസം സമര്പറിക്കുന.

സര്കപ്പോര് മറുപടെറിയറിപന്മേലള്ള ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റേ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട
ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

മസര് പറപ്പോളറില് ആവശശ്യമപ്പോയ യപ്പോടതപ്പോരു വറിവരവുസം പരഖടപടുതപ്പോടത 18,480 രൂപ
നല്കേറിയതറിനട  ഉതരവപ്പോദറികേളപ്പോയ  ടസക്രടററിമപ്പോരറില്  നറിന്നട  ഈടെപ്പോകണടമന്നട
നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന.  ആയതട  പകേപ്പോരസം  മുന്  ടസക്രടററിമപ്പോരപ്പോയറിരുന്ന ശശ്രീ.  എന്.  പരപമശസ്വരന്,
ശശ്രീ.  ബറി.  പസപ്പോമരപ്പോജന്  എന്നറിവര്  തപ്പോടഴപറയുന്ന  രസശ്രീതുകേള്  പകേപ്പോരസം
തടെസ്സടപടുതറിയറിരുന്ന മുഴുവന് തുകേയുസം അടെചറിരുന:

ക്രമ
നമര്

പപരട രസശ്രീതട നമര് തശ്രീയതറി തുകേ

1 ശശ്രീ. എന്. പരപമശസ്വരന് 11401500011 9-12-2014 10,220 രൂപ

2 ശശ്രീ. ബറി. പസപ്പോമരപ്പോജന് 11401101142 14-8-2014  8,260 രൂപ

ആടകേ 18,480 രൂപ

പമല്  അടെവട  വറിവരസം  16-6-2015-ല്  പപ്പോപദശറികേ  പരറിപശപ്പോധന  നടെതറി
പബപ്പോദശ്യടപടറിട്ടുണട.
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നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്

84.  മസര്  പറപ്പോളറില്  ആവശശ്യമപ്പോയ  യപ്പോടതപ്പോരു  വറിവരവുസം  പരഖടപടുതപ്പോടത
18,480  രൂപ  നല്കേറിയതറിനട  ഉതരവപ്പോദറികേളപ്പോയ  ടസക്രടററിമപ്പോരറില്  നറിനസം
ഈടെപ്പോകറി  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കേണടമനള്ള  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശ  പകേപ്പോരസം  പസ്തുത  തുകേ
മുഴുവന് ഈടെപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി സമറിതറി മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.

85. ഓഡറിറട  നറിരപ്പോകേരറിച 18,480  രൂപ ടസക്രടററിമപ്പോരപ്പോയ ശശ്രീ.  എന്.  പരപമശസ്വരന്,
ശശ്രീ.  ബറി.  പസപ്പോമരപ്പോജന്  എന്നറിവരറില്  നറിനസം  യഥപ്പോക്രമസം  10,220  രൂപ,
8,260  രൂപ  എന്ന  നറിരകറില്  ഈടെപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് പസ്തുത ഓഡറിറട തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

[ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട വര്ഷസം 2000-2001 ഓഡറിറട ഖണറികേ നമര് 3(13)]

പസസ്തുത ഓഡറിറട തടെസ്സതറിനട പവൃതറിയുടടെ മൂലെശ്യസം തറിരറിചപറിടെറിചട ടജ.ആര്.കവ.
ഫണറില് തറിരറിചടെചറിട്ടുടണന്ന ടസക്രടററിയുടടെ മറുപടെറി സമറിതറികട പബപ്പോദശ്യടപടതറിനപ്പോല്
ഓഡറിറട തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി തശ്രീരുമപ്പോനറിച.

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്

86.  പഞപ്പോയതട ഓഫശ്രീസട  ടകേടറിടെതറില് ഹപ്പോള് നറിര്മപ്പോണ പവൃതറിയുമപ്പോയറി
ബന്ധടപടട  അധറികേസം  നല്കേറിയ  27,937  രൂപ  തറിരറിച  പറിടെറിചട  ടജ.ആര്.കവ.
ഫണറില്  അടെവപ്പോകറിയറിട്ടുടണന്ന  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്
പസസ്തുത ഓഡറിറട തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

കുമളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

മുന്കൂർ കകേപററിടയങറിലസം പണറി ആരസംഭറിചറില്ല

(2001-2002 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോ ർടട ; ഖണറികേ 2.15)

ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ  മൂന്നട  പവലെകേള്കപ്പോയറി  1,37,736  രൂപ  മുന്കൂർ  ഇനതറില്
നല്കേറിടയങറിലസം പണറി ആരസംഭറിചറിടറില്ല.  എന്നതറിനപ്പോല് മുന്കൂറപ്പോയറി നല്കേറിയ 1,37,736  രൂപ
പലെറിശസഹറിതസം ഈടെപ്പോപകണതപ്പോണട.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വർഷടത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോർടട, ഓഡറിറട ഖണറികേ നമർ 2.44 (1)]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സർകപ്പോർ  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II-ആയറി
പചെർതറിരറിക്കുന.
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87.  ഓഡറിറട  തടെസ്സടപടുതറിയ  മൂന്നട  പവ വൃതറികേളറില്  രടണണ്ണതറിനട  തുകേ
ഈടെപ്പോകറിയറിട്ടുടണങറിലസം  അവപശഷറിക്കുന്ന പവൃതറിയുടടെ  നറിലെവറിടലെ  സറിതറി  സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,  കൃഷറിഭവന്  പഗപ്പോ ഡഇൗണ്  നറിർമപ്പോണതറിനപ്പോയറി  മുന്കൂർ  കകേപററിയ
തുകേയറില്  28,000  രൂപയുടടെ  ടമറശ്രീരറിയല്  സകപ  ടചെയടവന്നട  കേണ്വശ്രീനർ
അററിയറിക്കുകേയുസം  ഈ  വറിഷയതറില്  പകേസ്സുണപ്പോയറിരുനടവനസം  പകേപ്പോടെതറി  വറിധറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  13,525  രൂപ  3  ഗഡുകളപ്പോയറി  തറിരറിചശ്രീടെപ്പോകറിയറിട്ടുടണനസം
പഞപ്പോയതറിനട  കേണ്വശ്രീനർ  ടമറശ്രീരറിയല്  സകപ  ടചെയടവന്നട  കേടണതപ്പോന്
കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ആയതറിനട  ററിടട  അപശ്രീല്  ഫയല്  ടചെയ്തറിട്ടുടണനസം  പകേസട
ടപന്റേറിസംഗറിലെപ്പോടണനസം കുമളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററി പബപ്പോധറിപറിച.  തുകേ പലെറിശ
സഹറിതസം  തറിരറിചടെവപ്പോകറിടയന്ന  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  തുടെർ  നടെപടെറി
അവസപ്പോനറിപറികപ്പോന് സമറിതറി തശ്രീരുമപ്പോനറിച.

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോർശകേള്

88. കുമളസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ 3  പവലെകേള്കപ്പോയറി 1,37,736  രൂപ മുന്കൂർ
നല്കേറിയതറില്  രണട  പവൃതറികേളുടടെ  തുകേ  ഈടെപ്പോകറിയറിട്ടുടണനസം,  കൃഷറിഭവന്
പഗപ്പോഡഇൗണ്  നറിർമപ്പോണതറിനപ്പോയറി  മുന്കൂർ  കകേപററിയ  തുകേയറില്  ടമറശ്രീരറിയല്
സകപ  ടചെയ്യുന്നതറിനപ്പോയറി  28,000  രൂപ  ടചെലെവഴറിചടവനസം  ബപ്പോകറി  തുകേയപ്പോയ
13,525  രൂപ  3  ഗഡുകളപ്പോയറി  പലെറിശ  സഹറിതസം  തറിരറിചടെചറിട്ടുടണന്ന  പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററിയുടടെ മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില് പസ്തുത ഓഡറിറട തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്
സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

പറിറവസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

1. വറിവറിധ പദതറിനടെതറിപറില് അപപ്പോകേതകേള്

(1997-1998, 2000-2001 പദതറി വറിഹറിതസം ഓഡറിറട ററിപപപ്പോർടട)

ഫറിലെറിസംറല്യൂബുകേളുടടെ  ഉദപ്പോരണസം  വറിഭപ്പോവനസം  ടചെയടകേപ്പോണട  ആവറിഷ്കരറിച  സ്കെശ്രീമറില്
വപ്പോങ്ങറിച  5,000  രൂപയുടടെ  വറി.സറി.ഡറി.ടപയർ  പസപ്പോകട  പരറിപശപ്പോധനയറില്  ഇടല്ലന്നട
പബപ്പോദശ്യടപടതറിനപ്പോല് 5,000 രൂപയുടടെ ടചെലെവട അസംഗശ്രീകേരറിക്കുന്നറില്ല (ഖണറികേ 2.5)

പറപ്പോ ഡട  അഭറിവൃദറിപണറിയറില്  എ ഞറിനശ്രീയർ  നറിർപദ്ദേശറിച  തുകേ  ബറില്ലറില്  കുറവട
ടചെയപ്പോതതുമൂലെസം അധറികേസം നല്കേറിയ 7,080 രൂപ നറിരപ്പോകേരറിക്കുന.(ഖണറികേ 2.13)

46,200 രൂപയട സപ്പോപങതറികേപ്പോനുമതറി ലെഭറിച ഫറിഷ് ഫപ്പോമറിനട കൂടുതലെപ്പോയറി ടചെലെവഴറിച
10,843 രൂപ നറിരപ്പോകേരറിക്കുന. (ഖണറികേ 2.15)
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2. സറി  .  എഫട  .   വറിളകറിനട സപ്പോപനടചലെവട

(1997-98-2000-2001 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോർടട ഖണറികേ 2.6)

സർകപ്പോർ ഉതരവട ജറി.  ഒ. (എസംഎസട.)  നമര് 13/97/പറി.സറി;  2.3.297  പകേപ്പോരസം
ടതരുവുവറിളക്കുകേള്  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട  ആവശശ്യമപ്പോയ  സപ്പോമഗറികേള്  മപ്പോത്രപമ
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുടടെ ടചെലെവറില് നല്കേപ്പോവൂ.  ഉതരവട ഇനസം (1) പകേപ്പോരസം
ഇവ സപ്പോപറിക്കുന്നതറിടന്റേ ചുമതലെ കവദല്യുതറി പബപ്പോർഡറിനപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല് സറി.എഫട.
വറിളക്കുകേള് സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട നല്കേറിയ  12,000 രൂപ ഓഡറിററില് അസംഗശ്രീകേരറിക്കുന്നറില്ല.

3. ഇടെറിയപ്പോറ – വല്ലുകേ പതപ്പോടെട

പറപ്പോഡട റശ്രീ ടമറലെറിസംഗട  ,   ടെപ്പോററിസംഗട  :   അധറികേ നറിരകട നല്കേറി

(1997-98-2000-2001 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോർടട; ഖണറികേ 2.10)

മുന്പട ഒരു ടലെയർ ടമറലെറിസംഗട നടെതറിയ ഇടെറിയറ-വല്ലുകേപതപ്പോടെട പറപ്പോഡട ടമറല് ഇടട
ടെപ്പോർ  ടചെയ്യുന്നതറിനട  ഒററിജറിനല്  ടമറലെറിസംഗറിടന്റേ  നറിരക്കുസം  ററികേസ്വയർടമന്റുസം  അസംഗശ്രീകേരറിചട
43,378  രൂപ  അധറികേസം  നല്കേറി.  റശ്രീ  ടമറലെറിസംഗട  എന്നട  പപപ്പോജക്ടറിലസം  എസറിപമററിലസം
പറഞ്ഞറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലസം  ഒററിജറിനല്  ടമറലെറിസംഗറിടന്റേ  നറിരക്കുസം  ററികേസ്വയർടമന്റുസം
അസംഗശ്രീകേരറിക്കുന്ന യപ്പോടതപ്പോരു വറിശദപ്പോസംശങ്ങളുസം ഫയലെറില് ഇല്ലപ്പോതതറിനപ്പോലസം  കൂടുതലെപ്പോയറി
നല്കേറിയ തുകേ ഓഡറിററില് അസംഗശ്രീകേരറിക്കുന്നറില്ല.

4. പള്ളറിപറമട   -   കേശ്രീഴുപടെറി പറപ്പോഡട അഭറിവൃദറി  :   പവലെമൂലെശ്യസം അധറികേരറിചട തുകേ നല്കേറി

(1997-98-2000-2001 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോർടട; ഖണറികേ 2.12) 

പള്ളറിപറമട  -  കേശ്രീഴുപടെറി പറപ്പോഡട അഭറിവൃദറികട സമപ്പോഹരണ മുന്കൂർ,  ഭപ്പോഗറികേ ബറില്
എന്നറിങ്ങടന  80,889  രൂപ  കേണ്വശ്രീനർ  കകേപററിയറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല്  അളവട
പുസകേതറിടലെ പരഖടപടുതലകേള് പകേപ്പോരസം  ആടകേ  54,656  രൂപയുടടെ പവലെ മപ്പോത്രപമ
ടചെയ്തറിട്ടുള. അതറിനപ്പോല് ബപ്പോകറി 26,233 രൂപ ഓഡറിററില് അസംഗശ്രീകേരറിക്കുന്നറില്ല.

5. സറി  .  എഫട  .  എല്  .   വറിളകട   :    ഉയർന്ന കേസ്വപടഷന് അസംഗശ്രീകേരറിച

(1997-98-2000-2001 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോർടട,  ഖണറികേ 2.14)

കൂടെറിയ  നറിരകറിലള്ള കേസ്വപടഷന് അസംഗശ്രീകേരറിചട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  സറി.എഫട.എല്.
വറിളക്കുകേള്  വപ്പോങ്ങറി.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  കേമറിററിയുടടെ  23-3-2000-ടലെ  9(1)
തശ്രീരുമപ്പോനപകേപ്പോരസം അമറിണറി സറിസസംസട,  പപ്പോപനസംപകേപ്പോടെട  എന്ന സപ്പോപനതറില് നറിനസം
269/2021.
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ടതരുവട  വറിളക്കുകേള്  860  രൂപയട  വപ്പോങ്ങുവപ്പോന്  തശ്രീരുമപ്പോനറിചടവങറിലസം  ഈ  തുകേയ്ക്കുള്ള
ടനപഗപ്പോസറിപയഷനട നടെതറിയതട 25-3-2000-ല് മപ്പോത്രമപ്പോണട.  ടനപ്പോപഗപ്പോസറിപയഷന് മുന്പട
സപ്പോധനങ്ങള് വപ്പോങ്ങുവപ്പോന് തശ്രീരുമപ്പോനറിചതറിനുസം വപ്പോങ്ങറിയ സപ്പോധനങ്ങള് പസപ്പോകട രജറിസററില്
ഉള്ടപടുതപ്പോതറിരുന്നതറിനുസം വറിശദശ്രീകേരണസം ആവശശ്യടപപടെണതപ്പോണട.  കുറഞ്ഞ നറിരകറില്
ഉള്ളതട  അസംഗശ്രീകേരറികപ്പോടത കൂടെറിയ നറിരകറിലള്ള കേസ്വപടഷന് അസംഗശ്രീകേരറിചട  സപ്പോധനങ്ങള്
വപ്പോങ്ങറിയതറിനപ്പോല്  പഞപ്പോയതട  ഫണറിനുണപ്പോയ  നഷസം  24,000  രൂപ  ഓഡറിററില്
അസംഗശ്രീകേരറിക്കുന്നറില്ല. 

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വർഷടത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോർടട,  ഓഡറിറട ഖണറികേ നമർ 2.45 (1-5)]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സർകപ്പോർ  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II-ആയറി
പചെർതറിരറിക്കുന.

89.  ഓഡറിറട പരപ്പോമർശതറിടലെ ഖണറികേ 45 (1-5)കേളുടടെ പദതറി നടെതറിപ്പുമപ്പോയറി
ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  തടെസ്സതറിനട  1,28,534  രൂപയുടടെ  ക്രമപകടുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട
ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഉപദശ്യപ്പോഗസടന  സസംബന്ധറിചട  സമറിതറി  മുമപ്പോടകേ  എന്തപ്പോണട
പബപ്പോധറിപറികപ്പോനുള്ളടതന്ന പചെപ്പോദശ്യതറിനട ഈ ഉപദശ്യപ്പോഗസന് സസ് ടപന്ഷനറിലെറിരറികപവ
ററിടയർ  ടചെയടവനസം  അപദ്ദേഹതറില്  നറിന്നപ്പോണട  ഈ  പണസം  ഈടെപ്പോപകണടതനസം
സറി.എഫട.എല്.  വറിളകട സപ്പോപറിച പകേസ്സറില് ടകേ.എസട.ഇ.ബറി.യറിപലെകട  12,000  രൂപ
പഞപ്പോയതട  അടെചറിരുനടവനസം  വറിളക്കുകേള്  സപ്പോപറിപകണ  ടചെലെവട  കവദല്യുതറി
പബപ്പോർഡപ്പോണട  വഹറിപകണടതനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  മറുപടെറി  നലറി.
ഇകപ്പോരശ്യതറില് അടെറിയന്തര നടെപടെറി സസ്വശ്രീകേരറിചട ററിപപപ്പോർടട നലപ്പോന് സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിച.

സമറിതറിയുടടെ  നറിർപദ്ദേശപ്പോനുസരണസം  സർകപ്പോർ  ലെഭശ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  ചുവടടെ
പചെർക്കുന:

ഖണറികേകേള്   2.45 (1-5)

90.  പലെപ്പോകല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  2005-06  വർഷടത  സമപ്പോഹൃത
ററിപപപ്പോർടറില് ഉള്ടപട പറിറവസം പഞപ്പോയതറിടന സസംബന്ധറിച പരപ്പോമർശസം ഖണറികേ 45(1)
മുതല് 45(5) വടരയുള്ളവയട ശശ്രീ. ടകേ. എ. പജപ്പോസഫട, ററിട. ടസക്രടററിയറില് നറിനസം തുകേ
ഈടെക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  റവനല്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറികേള് സസ്വശ്രീകേരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആയതറിടന്റേ
പുപരപ്പോഗതറി  ലെഭശ്യമപ്പോക്കുന്നതറിപലെകട  3-2-2014-ടലെ  കേതട  പകേപ്പോരസം  ബഹു.  ജറില്ലപ്പോ
കേളക്ടപറപ്പോടെട അപപക്ഷറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോടണന്ന വറിവരസം പബപ്പോധറിപറിക്കുന.
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സർകപ്പോർ  മറുപടെറിയറിപന്മേലള്ള ഓ ഡറിറട  വകുപറിടന്റേ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോർടട
ചുവടടെ പചെർക്കുന:

91.  പറിറവസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  നടെപറിലെപ്പോകറിയ  1997-98  മുതല്  2000-01
വടരയുള്ള  കേപ്പോലെയളവറിടലെ  വറിവറിധ  പപപ്പോജക്ടുകേളറിടലെ  അസംഗശ്രീകേരറികപ്പോനപ്പോവപ്പോത  ടചെലെവട
തുകേകേള്  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ടസക്രടററി  ശശ്രീ.  ടകേ.  എ.  പജപ്പോസഫറില്  നറിന്നട  തറിരറിടകേ
ഈടെപ്പോകപ്പോന് നറിർപദ്ദേശറിചറിരുന. 

ക്രമ നമർ ഖണറികേ നമർ നറിരപ്പോകേരറിച തുകേ

1 2.5 5000

2 2.6 12,000

3 2.10 43,378

4 2.12 26,233

5 2.13 7,080

6 2.14 24,000

7 2.15 10,843

ആടകേ 1,28,534

ടെറി  തുകേ ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  റവനല്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറികേള്  സസ്വശ്രീകേരറിക്കുന്നതറിനട
എറണപ്പോകുളസം ജറില്ലപ്പോ കേളക്ടർകട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട അപപക്ഷ നല്കേറിയറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല്
നപ്പോളറിതുവടരയുസം ടെറിയപ്പോളറില് നറിന്നട നഷത്തുകേ ഈടെപ്പോകറിയറിടറില്ല. 

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോർശകേള്

92.  ഓഡറിറട  ഖണറികേ  45(1-5)കേളറിടലെ  പരപ്പോമർശവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട
ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയറില്  നറിനസം  നഷത്തുകേ  ഈടെപ്പോകപ്പോന്
റവനല്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറികേള്  സസ്വശ്രീകേരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  ഭരണവകുപ്പുസം,  സസംസപ്പോന
ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  അററിയറിചറിട്ടുള്ളതറിടന്റേ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പസ്തുത  ആർ.ആ ർ.
നടെപടെറി  തസ്വരറിതടപടുതറി  നഷത്തുകേ  ഈടെപ്പോകറി  സമറിതറികട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
ററിപപപ്പോർടട നല്കേണടമന്നട സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന.

ടകേ. സപരഷട കുറുപട,
തറിരുവനന്തപുരസം, അദശ്യക്ഷന്,
2021 ജനുവരറി 21. പലെപ്പോകല് ഫണട അകഇൗണടസട കേമറിററി.
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അനുബന്ധസം   I

പധപ്പോനടപട നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

ക്രമ
നമര്

ഖണറികേ
നമര്

ബന്ധടപട വകുപട/
സപ്പോപനസം

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

1 2 3 4

1 2 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

കൂവപടെറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ഒകല്,  കൂവപടെറി
എന്നശ്രീ പഞപ്പോയത്തുകേളപ്പോയറി  വറിഭജറിചതുകേപ്പോരണസം
പവപ്പോടര്  പടറികേ  തയപ്പോറപ്പോക്കുകേടയന്നതട  വളടര
സങശ്രീര്ണ്ണമപ്പോയ  പജപ്പോലെറിയപ്പോയറിരുനടവനസം
ടതരടഞ്ഞടുപ്പുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി
പജപ്പോലെറി തശ്രീര്പപ്പോപകണതറിടന്റേ ആവശശ്യകേതടയ
കുററിചസം സമറിതറികട പബപ്പോദശ്യടപടുകേയുസം പുതറിയ
പഞപ്പോയതട  നറിലെവറില്  വന്നതുമൂലെസം   വപ്പോര്ഡട
വറിഭജനസം ഉണപ്പോയ പപതശ്യകേ സപ്പോഹചെരശ്യസം  മുന്
നറിര്തറി ടതറ്റുകേള് തറിരുതറി ശരറിയപ്പോയ പവപ്പോടര്
പടറികേ  അചടെറിചതുവടരയുള്ള  ടചെലെവുകേള്
പഞപ്പോയതട  കേമറിററി  അസംഗശ്രീകേരറിചതപ്പോയറി
പബപ്പോധശ്യടപടതറിടന്റേ അടെറിസപ്പോനതറില് പസ്തുത
ഖണറികേയറിപന്മേലള്ള  ഓഡറിറട  തടെസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

2 14 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

ഇല്ലത്തുപടെറി  പടറികേജപ്പോതറി  പകേപ്പോളനറിയറിടലെ
24  കുടുസംബങ്ങള്കട കുടെറിടവള്ളസം ലെഭശ്യമപ്പോക്കുന്ന
പദതറിയപ്പോയറി  1,00,000  രൂപ  മുന്കൂറപ്പോയറി
കേണ്വശ്രീനര്  കകേപററിടയങറിലസം  അളവുപുസകേ
പകേപ്പോരസം  76,584  രൂപയുടടെ  പവൃതറി  മൂലെശ്യസം
മപ്പോത്രപമ നടെന്നറിട്ടുള എന്നട പരഖടപടുതറിയറിരറി
ക്കുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.
അസറിസന്റേട  എഞറിനശ്രീയര്  നല്കേറിയ
മൂലെശ്യനറിര്ണ്ണയ  സര്ടറിഫറികറട  ഓഡറിറട
പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോനുസം  ഓഡറിററിപനപ്പോടെട
ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുവപ്പോന്
സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിചതട  പകേപ്പോരസം  സര്കപ്പോര്
നല്കേറിയ  മറുപടെറിയുസം  ഓഡറിററിടന്റേ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  എസറിപമറട
പകേപ്പോരസം പൂര്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോനുണപ്പോയറിരുന്ന ബപ്പോകറി
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പവൃതറികേളറില്,  പറി.വറി.സറി.  കപപട  കലെന്
സപ്പോപറിചട  പവൃതറിയുടടെമൂലെശ്യസം  കേണകപ്പോകറി,
ക്ഷമതയുള്ള എഞറിനശ്രീയര് അളവുപുസകേതറില്
പരഖടപടുതറി  കഫനല്  ബറില്
തയപ്പോറപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോലസം,  സപ്പോപങതറികേമപ്പോയറി
23,416  രൂപ കേണ്വശ്രീനററില് നറിന്നട  തറിരറിടകേ
ഈടെപ്പോപകണതപ്പോടണങറിലസം  അടപന്ഡറികട  ബറി-
യറിടലെ  ററിടറയറിസംഗട  വപ്പോള്,  ടെപ്പോങറിനട  കേവററിസംഗട,
ഷശ്രീറട  എന്നറിവ  ഒഴറിടകേയുള്ള  പവൃതറികേള്
പഞപ്പോയതറില്  നറിനള്ള  ടചെലെവറില്ലപ്പോടത
ഗുണപഭപ്പോക്തൃ സമറിതറി തടന്ന ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം
നറിലെവറില്  കുടെറിടവള്ള  പദതറി
പവര്തനക്ഷമമപ്പോടണന്നതറിനപ്പോലസം  പുതുകറിയ
എസറിപമറട  പകേപ്പോരസം  1,26,173  രൂപയുസം,
നറിലെവറില്  ടചെയപ്പോത  പവൃതറികേളുടടെമുലെശ്യസം
1,729  രൂപയുസം ബപ്പോകറി തുകേ  1,24,444  രൂപയുസം
ആടണങറിലസം  കേണ്വശ്രീനര്കട  നല്കേറിയ  തുകേ
1,00,000  ആടണന്നറിരറിടക  കേണ്വശ്രീനര്കട
നല്കേറിയതറിലസം  അധറികേസം  തുകേയ്ക്കുള്ള  പവൃതറി
നടെന്നറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  കേപ്പോണുന്നതറിനപ്പോല്  പസ്തുത
ഓഡറിറട  തടെസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

3 21, 22 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

21.  വനറിതപ്പോ ഫറിഷട മപ്പോര്കററിസംഗട ടസപ്പോകസററി
എന്ന  പദതറിയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  പകേപ്പോള്ഡട
പസപ്പോപറജട  യൂണറിറട  വപ്പോങ്ങുവപ്പോനപ്പോയറി  2,00,000
രൂപ അടെങല് ആയറി  1997-98  കേപ്പോലെയളവറില്
അനുവദറിക്കുകേയുസം  അതറിന്പകേപ്പോരസം  ഡശ്രീപട
ഫശ്രീസര്,  ഡബറിള്  പഡപ്പോര്  286  ലെറിറര്
റഫറിജപററര്  എന്നറിവ  49,375  രൂപയ്ക്കുസം,
1000  വറി.എ,  500  വറി.എ.  പവപ്പോള്പടജട
ടസബറികലെ സറുകേള്  1,890  രൂപയ്ക്കുസം,
അളവുകേടറികേള്,  കേഇൗണര്  ടസ്കെയറില്,
പപപ്പോര്ടബറിള്  ടവയറിസംഗട  ടമഷശ്രീന്  പപ്പോറടപഫപ്പോസം
എന്നറിവ  12,100  രൂപയ്ക്കുസം  വപ്പോങ്ങറി
30-3-2000-ല് പഞപ്പോയതറില് എതറിചടവങറിലസം
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31-8-2000-ല് മപ്പോത്രമപ്പോണട  വനറിതപ്പോ  സഹകേരണ
സസംഘസം  രൂപശ്രീകേരറിചടതനസം  പസ്തുത
ടമഷശ്രീനുകേള്  സഹകേരണ  സസംഘതറിനട
കകേമപ്പോററിയറിടറിടല്ലനസം, നറിലെവറില് പഞപ്പോയതട
ഓഫശ്രീസറില്  സൂക്ഷറിചറിരറിക്കുന്ന  പസ്തുത
ഇലെകറികല് സപ്പോമഗറികേടളല്ലപ്പോസം  വര്ഷങ്ങളപ്പോയറി
ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോടത  വചറിരറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്
ഇതറിനപ്പോയറി  ടചെലെവഴറിച  63,365  രൂപ  പപ്പോഴട
ടചെലെവപ്പോയതപ്പോയുസം സമറിതറി മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.

22.  വനറിതപ്പോ സഹകേരണ സസംഘസം രൂപശ്രീകേരറി
ചതറിനട  അസംഗശ്രീകേപ്പോരസം  കേറിടപ്പോന്  തപ്പോമസറിചതറി
നപ്പോലസം  സസംഘവുമപ്പോയറി  വശ്യക്തമപ്പോയ  കേരപ്പോററില്
ഏര്ടപടെപ്പോടതയുസം  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട
സപ്പോധനസപ്പോമഗറികേള്  വപ്പോങ്ങറിയതുമൂലെസം  അതട
ഉപപയപ്പോഗ പയപ്പോഗശ്യമപ്പോകപ്പോടത പപ്പോഴട ടചെലെവപ്പോയറി
മപ്പോററിയതട  ഉപദശ്യപ്പോഗസരുടടെ ഭപ്പോഗതട നറിനള്ള
അനപ്പോസയപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ഇതറിനട  ഉതരവപ്പോദറികേളപ്പോയ
ഉപദശ്യപ്പോഗസരറില് നറിനസം  നഷത്തുകേ തറിരറിടകേ
ഈടെപ്പോകറി ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയണടമനസം,  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

4 33, 34 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

33.  1999-2000  കേപ്പോലെഘടതറില് അശമന്നൂര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ  ജനങ്ങള്കപ്പോവശശ്യമപ്പോയ
പസവനങ്ങള്  നല്കുന്നതറിനപ്പോവശശ്യമപ്പോയ
വറിവരങ്ങള്  സര്പവ്വ  നടെതറി  കേമല്യൂടററില്
പശഖരറിക്കുന്നതറിനുള്ള പദതറി, കേമല്യൂടകറപസഷന്
പവൃതറികേള്  നടെപപ്പോകപ്പോതറിരുന്നതട  മൂലെമപ്പോണട
പസ്തുത  കേപ്പോലെയളവറില്  പൂര്തശ്രീകേരറി
കപ്പോതറിരുന്നടതനസം  എന്നപ്പോല്  നറിശറിത
പഫപ്പോര്മപ്പോററില്  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  വറിവരങ്ങള്
പഞപ്പോയതറിടന്റേയുസം  ടപപ്പോതു  ജനങ്ങളുടടെയുസം
ആവശശ്യങ്ങള്കപ്പോയറി  നറിലെവറിലസം  പപയപ്പോജന
ടപടുത്തുനടണനസം  എന്നപ്പോല്  പഞപ്പോയത്തു
കേളറില്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം  കേമല്യൂടര്വല്കരണസം
നടെന്നറിടറിടല്ലനസം സമറിതറി നറിരശ്രീക്ഷറിക്കുന.

34.  പഞപ്പോയതടതലെ പസപ്പോഫട ടവയര് എന്നതറിനു
പകേരസം  സസംസപ്പോനതലെ  പസപ്പോഫട ടവയര്  എന്ന
രശ്രീതറിയറിപലെകട  മപ്പോറ്റുന്നതറിനട  നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറികണ
ടമനസം  വറിവരവറിനറിമയ  സപ്പോപങതറികേ  സര്പവ്വ
സസംബന്ധറിചട  വറിവരങ്ങള്  പക്രപ്പോഡശ്രീകേരറിചട
3  മപ്പോസതറിനകേസം  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറികണ
ടമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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5 39 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

അശമന്നൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ  4  ലെറിഫട
ഇററിപഗഷന്  പദതറികേളുസം  പൂര്തശ്രീകേരറിചട
പവര്തനസം നടെന വരറികേയപ്പോടണന്ന ഓഡറിറട
വകുപറിടന്റേ  വറിശദശ്രീകേരണതറിപന്മേല്  പസ്തുത
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

6 44, 45 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

44.  പചെപ്പോറപ്പോനറികര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ
കേറിടെങ്ങയസം ഒ.ഇ.എന്.  പറപ്പോഡട  ഉള്ടപടടെയുള്ള
15  ജനകേശ്രീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറികേളുടടെ
നടെതറിപ്പുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  1999-2000
കേപ്പോലെയളവറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  വറികേസന
സമറിതറി  സസംഘപ്പോടെകേനട  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട
പകേപ്പോരസം  20,76,862  രൂപ  ബപ്പോദശ്യത
യുണപ്പോയതറിനട,  വറിജറിലെന്സട  അപനസ്വഷണ
തറിനട  പശഷസം  വറിജറിലെന്സട  ഡയറക്ടറുടടെ
ഉതരവട  പകേപ്പോരസം  പസ്തുത  തുകേ  2,44,673
രൂപയപ്പോയറി  നറിര്ണ്ണയറിചതപ്പോയുസം  7-4-2012-ല്
18%  പലെറിശ  സഹറിതസം  3,03,395  രൂപയട
ആര്.ആര്.  നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
പഞപ്പോയതട  ജറില്ലപ്പോ  കേളക്ടര്കട  അപപക്ഷ
നല്കേറിയറിരുടന്നങറിലസം  ആര്.ആര്.  നടെപടെറി  തടെഞ്ഞു
ടകേപ്പോണട  വറികേസന  സമറിതറി  സസംഘപ്പോടെകേന്
പകേപ്പോടെതറി  ഉതരവട  പനടെറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം,
ഇതറിടനതറിടര  പഞപ്പോയതട  കേഇൗണര്  ഫയല്
ടചെയ്തതപ്പോയുസം  എന്നപ്പോല്  പകേസട  നപ്പോളറിതുവടര
തശ്രീര്പപ്പോകറിയറിടറിടല്ലനസം സമറിതറി മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.

45. പകേസട അടെറിയന്തരമപ്പോയറി തശ്രീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള
നടെപടെറി  പഞപ്പോയതട  സസ്വശ്രീകേരറികണടമനസം
പകേപ്പോടെതറി  വറിധറി  പകേപ്പോരമുള്ള  തുടെര്  നടെപടെറി
സസ്വശ്രീകേരറിചട   ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറികണടമനസം
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

7 47 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

കേപ്പോലെവര്ഷടകടുതറിയറില്  തകേര്ന്ന  ഷടര്
പുനര്നറിര്മപ്പോണതറിനട  എസറിപമറട  എടുത
അവസരതറില്  ടവള്ളസം  വററിക്കുന്നതറിനട  തുകേ
വകേയറിരുതറിയറിട്ടുണപ്പോയറിരുന്നറില്ല എനസം എന്നപ്പോല്
പറിന്നശ്രീടെട  പമപ്പോപടപ്പോര്  ഉപപയപ്പോഗറിചട  ടവള്ളസം
വററിപകണ  സപ്പോഹചെരശ്യസം  ഉണപ്പോയതറിനപ്പോലെപ്പോണട
അധറികേ  തുകേ  ടചെലെവപ്പോയടതനസം  സമറിതറി
അനുമപ്പോനറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് പസ്തുത ഓഡറിറട
തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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8 50 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

രപ്പോയമസംഗലെസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ  ടതരുവട
വറിളകട ടെല്യൂബട കലെറട സകപകപ്പോയറി കേസ്വപടഷന്
സമര്പറിച M/s. പമഘ പടഡറിസംഗട കേമനറിയറില്
നറിനസം മുന്പട  വപ്പോങ്ങറിയ ടതരുവട  വറിളക്കുകേള്
ഒരപ്പോഴ  പപപ്പോലസം  ഉപപയപ്പോഗപദമപ്പോയറിരുന്നറില്ല
എന്ന കേപ്പോരണതപ്പോലെപ്പോണട രണപ്പോമടത കുറഞ്ഞ
തുകേ  കേസ്വപ്പോടട  ടചെയ്ത  M/s പപപ്പോപ്പുലെര്  പടഡറിസംഗട
കേമനറി, മുടെറിയല് എന്ന സപ്പോപനതറില് നറിനസം
സപ്പോധനങ്ങള്  വപ്പോങ്ങറിയടതന്നട  സസംസപ്പോന
ഓഡറിറട വകുപറിടന്റേ മറുപടെറിയറില് നറിന്നട സമറിതറി
മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.  പസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

9 55, 56,
57

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

55.  പുളറിയപ്പോനറികല്  കേറിണര്  നറിര്മപ്പോണസം,
വപ്പോഴകപ്പോലെകണസം കേപ്പോവകപ്പോടെട  പറപ്പോഡട  ടെപ്പോററിസംഗട
എന്നറിവ  പണറി  പൂര്തശ്രീകേരറിചട  ഓഡറിറട
പരറിപശപ്പോധറിചട  പബപ്പോദശ്യടപടതറിടന്റേ  അടെറിസപ്പോ
നതറില്  ഓഡറിറട  തടെസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

56.  കേപ്പോനസം  പകേപ്പോളനറി  പറപ്പോഡട  ടടസഡട
നറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പജപ്പോലെറിയറില്
നഷസം  വന്ന  തുകേ  കേണ്വശ്രീനററില്  നറിനസം
ഈടെപ്പോകപ്പോന് ആര്.ആര്. നടെപടെറികട ജറില്ലപ്പോ കേളക്ടടറ
ചുമതലെടപടുതറിടയങറിലസം  കേണ്വശ്രീനര്  പുറപമപ്പോകട
ഭൂമറിയറില്  തപ്പോമസറിക്കുന്ന  ആളപ്പോടണനസം,  മറട
വരുമപ്പോന  മപ്പോര്ഗ്ഗടമപ്പോനസം  ഇടല്ലനസം  കേളക്ടര്
അററിയറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി സമറിതറി മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

57.  മണറിയന്ത്രസം  പകേപ്പോളനറി  കുടെറിടവള്ള
പദതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ശശ്രീ.  ടെറി.  എ.
പജപ്പോസട തട്ടുപറമറില്, മണറിയന്ത്രസം, കേല്ലൂര്കപ്പോടെട
എന്ന  ആളറില്  നറിനസം  27,300  രൂപ
ഈടെപ്പോകപ്പോന്  റവനല്യൂ  ററികവററി  പനപ്പോടശ്രീസട
അയചറിരുടന്നങറിലസം  പദതറി  ലെക്ഷശ്യസം
പൂര്തശ്രീകേരറിചതപ്പോയറി  പഞപ്പോയതട  കേമറിററി
11-8-2015-ല് വറിലെയറിരുത്തുകേയുസം, പവൃതറിയറില്
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നഷസം  വന്നറിട്ടുടണങറില്  പസ്തുത  തുകേ  മപ്പോത്രസം
ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിപലെകപ്പോയറി  എല്.എസട.ജറി.ഡറി.
എഞറിനശ്രീയര്  പവൃതറിയുടടെ  മൂലെശ്യസം
കേണകപ്പോകറി  പവൃതറികപ്പോയറി  അധറികേസം
ടചെലെവപ്പോയ തുകേ ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട പഞപ്പോയതട
പനപ്പോടശ്രീസട  അയയ്ക്കുകേയുസം  ആയതറിനട  ദപ്പോരറിദശ്യ
പരഖയട  തപ്പോടഴയുള്ള  കൂലെറിപണറികപ്പോരനപ്പോയ
ടെറിയപ്പോനട തുകേ അടെയ്ക്കുവപ്പോന് നറിര്വ്വപ്പോഹമറിടല്ലനസം,
പസ്തുത  നടെപടെറിയറില്  നറിനസം  ഒഴറിവപ്പോകണ
ടമന്നട  കേപ്പോണറിചട  അപപക്ഷ  നല്കേറി
യറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം  പസ്തുത  തുകേ  ഇപന്നവടര
ഈടെപ്പോകറിയറിടറിടല്ലനസം  സമറിതറി  മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.
മണറിയന്ത്രസം പകേപ്പോളനറി കുടെറിടവള്ള പദതറിയുടടെ
കേണ്വശ്രീനര് ടടകേപററിയ തുകേയറില് നറിന്നട ടചെയ്ത
പവൃതറികട വന്ന ടചെലെവട കുറചട ബപ്പോകറി തുകേ
ഇഇൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  റവനല്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറി
പനപ്പോടശ്രീസട  അയചടവങറിലസം  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോ
കള്കട പപദശതട പദതറിയുടടെ പപയപ്പോജനസം
ലെഭറിചടവന്നട  പഞപ്പോയതട  കേമറിററി  വറിലെയറിരു
ത്തുകേയുസം  ടെറിയപ്പോടന്റേ  അപപക്ഷ  പരറിഗണറിചട
ബപ്പോകറി  തുകേ  ഇഇൗടെപ്പോക്കുന്നതറില്  നറിനസം
ടെറിയപ്പോടന  ഒഴറിവപ്പോകറി  തശ്രീരുമപ്പോനടമടുക്കുകേയുസം
ടചെയ്തതപ്പോയറി  അററിയറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  പസ്തുത
ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

10 61 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

കേണ്വശ്രീനര്  46,615  രൂപ  ടടകേപററിടയങറിലസം
പറപ്പോഡട  ടെപ്പോററിസംഗട  പണറി  ഒനസം  നടെതറിയറില്ല
എന്ന  വറിഷയതറിപന്മേല്  നറിലെവറില്  ബഹു.
കഹപകപ്പോടെതറിയറില്  പകേസട  നറിലെനറില്ക്കുന്ന
തറിനപ്പോല് പകേസട നടെത്തുന്നതറിനുള്ള തുടെര്നടെപടെറി
പഞപ്പോയതട  സസ്വശ്രീകേരറികണടമനസം  ബഹു.
കഹപകപ്പോടെതറി  വറിധറികനുസരറിചട  തുടെര്
നടെപടെറികേള്  സസ്വശ്രീകേരറിക്കുവപ്പോനുസം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

269/2021.
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11 63 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

20,000  രൂപ  ടചെലെവഴറിചട  ബപ്പോലെവപ്പോടെറി
അറകുറപണറി  നടെതറിയതറിടന്റേ  പരഖകേള്
പരറിപശപ്പോധറിചതപ്പോയുസം പലെപ്പോകല് ഫണട ഒപ്പോഡറിറട
ഡയറക്ടര് പസ്തുത ഉപദശ്യപ്പോഗസടന്റേ പപരറിലള്ള
സര്ചെപ്പോര്ജട  നടെപടെറികേള്  ഒഴറിവപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം
ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റേ  മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോന
തറില് പസ്തുത ഓഡറിറട  തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

12 65 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

വനറിതകേള്ക്കുപവണറിയുള്ള  സറിമന്റേട  ബറികട
യൂണറിററിനട  പവണറി  75,000  രൂപ
ടചെലെവപ്പോയതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പരഖകേള്
ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോതറിരുന്നതറിനട  നറിര്വ്വഹണ
ഉപദശ്യപ്പോഗസനട  സര്ചെപ്പോര്ജട  പനപ്പോടശ്രീസട
നല്കുകേയുസം  ടെറിയപ്പോന്  ആയതറിനട  നല്കേറിയ
മറുപടെറിയറിപന്മേല്  പരഖകേള്  പരറിപശപ്പോധറിചട
പബപ്പോദശ്യടപടതറിനപ്പോല്  സര്ചെപ്പോര്ജട  നടെപടെറിയറില്
നറിനസം  ടെറിയപ്പോടന  ഒഴറിവപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം
മനസ്സറിലെപ്പോകറിയ  സമറിതറി  പസ്തുത  ഓഡറിറട
തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

13 68 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട 

സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  നടെതറിയ
പപ്പോപദശറികേ  പരറിപശപ്പോധനയറിലസം  നറിരപ്പോകേരറിച
തുകേയപ്പോയ  51,480  രൂപയുടടെ  പരഖകേള്
കേടണതപ്പോന് കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ല എന്നട സമറിതറികട
പബപ്പോദശ്യടപടതറിടന്റേ  അടെറിസപ്പോനതറിലസം
കേവളങ്ങപ്പോടെട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ  പറപ്പോഡട
പണറി  അപപ്പോകേതമൂലെസം  നഷസം  സസംഭവറിച
51,480 രൂപ ഉതരവപ്പോദറികേളപ്പോയവരറില് നറിനസം
ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറിക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

14 74 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

74.  ഓഡറിറട  ഖണറികേയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട
പകേസ്സറിടലെ  ബഹു.  കഹപകപ്പോടെതറി  വറിധറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന. 
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15 75, 76,
77

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട, നറിയമ

വകുപട

75.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുമപ്പോയറി
ബന്ധടപട  പകേസ്സുകേളറില്   90  ശതമപ്പോനവുസം
പരപ്പോജയടപടുന്നതറിനട  കേപ്പോരണസം  യഥപ്പോസമയസം
പകേപ്പോടെതറിയറില്  പസറടടമന്റേട  ഫയല്
ടചെയപ്പോതതറിനപ്പോപലെപ്പോ അഭറിഭപ്പോഷകേർ ഹപ്പോജരപ്പോകേപ്പോ
തതറിനപ്പോപലെപ്പോ  ആടണന്നട  സമറിതറി
നറിരശ്രീക്ഷറിക്കുന.

76.  പകേസട  നടെതറിപറിടന്റേ  കേപ്പോരശ്യങ്ങള്കപ്പോയറി
പകേപ്പോർപപറഷനറില്  ഒരു  ലെശ്രീഗല്  അസറിസന്റുസം
നഗരകേപ്പോരശ്യ  ഡയറക്ടപറററില്  ഒരു  ടലെയ്സണ്
ഓഫശ്രീസറുസം ഉടണന്നട സമറിതറി മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.
എന്നപ്പോല്  പഞപ്പോയത്തുകേളുമപ്പോയറി ബന്ധടപട
പകേസട  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  പപതശ്യകേസം
ഉപദശ്യപ്പോഗസടന  ചുമതലെടപടുതറിയറിടറിടല്ലനസം
സമറിതറി  നറിരശ്രീക്ഷറിക്കുന.  പഞപ്പോയത്തുകേളറില്
പകേസ്സുകേളുടടെ  നടെതറിപട  പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററി  തടന്ന  പരറിപശപ്പോധറികണടമന്നട
സമറിതറി  നറിർപദ്ദേശറിക്കുന.  ഇതറിനപ്പോവശശ്യമപ്പോയ
നറിർപദ്ദേശങ്ങള് ഭരണവകുപട പുറടപടുവറികണടമന്നട
സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന.

77.  പകേപ്പോർപപറഷനുകേളറിലസം  നഗരസഭപ്പോ
ഡയറക്ടപറററിലസം  പകേസ്സുകേളുടടെ  നടെതറിപട
സസംബന്ധറിചട  രജറിസർ  സൂക്ഷറിക്കുന്നതറിനുസം
അതറില്  ആവശശ്യമപ്പോയ  പരഖടപടുതലകേള്
വരുതണടമനസം  നറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപസം
ഇതറിടന്റേ പമല്പനപ്പോടസം നറിർവ്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ഭരണവകുപറില്  സസംവറിധപ്പോനമുണപ്പോകേണടമനസം
സമറിതറി  ശറിപപ്പോർശ  ടചെയ്യുന.  നറിയമ  വകുപ്പുസം
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപ്പുസം  കൂടെറിയപ്പോപലെപ്പോചെറിചട
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  പകേസട
നടെതറിപറിടലെ  അപപ്പോകേത  പരറിഹരറികപ്പോന്
കേപ്പോപലെപ്പോചെറിതമപ്പോയ പരറിഷ്കരണങ്ങള് ഏർടപടുതണ
ടമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന.

16 78 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട
എല്ലപ്പോവരറില്  നറിനസം  രൂപ  തറിരറിടകേ
അടെവപ്പോകറിയതപ്പോയുള്ള  ഓഡറിററിടന്റേ  മറുപടെറിടയ
തുടെര്ന്നട പസ്തുത ഓഡറിറട തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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17 81 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

പസ്തുത  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട
ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ പഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയറില്
നറിനസം  നഷതുകേ  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുപവണറി
റവനല്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറികേള്  സസ്വശ്രീകേരറിചറിട്ടു
ള്ളതപ്പോയറി  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട
അററിയറിചറിട്ടുള്ളതറിടന്റേ  അടെറിസപ്പോനതറില്
പസ്തുത  ആര്.ആര്.  നടെപടെറി  തസ്വരറിതടപടുതറി
നടെപടെറി  സസ്വശ്രീകേരറിചട  ആയതറിടന്റേ  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭശ്യമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

18 84, 85 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

84.  മസര്  പറപ്പോളറില്  ആവശശ്യമപ്പോയ  യപ്പോടതപ്പോരു
വറിവരവുസം  പരഖടപടുതപ്പോടത  18,480  രൂപ
നല്കേറിയതറിനട  ഉതരവപ്പോദറികേളപ്പോയ  ടസക്രടററി
മപ്പോരറില്  നറിനസം  ഈടെപ്പോകറി  ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കേണടമനള്ള സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശ പകേപ്പോരസം
പസ്തുത  തുകേ  മുഴുവന്  ഈടെപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി
സമറിതറി മനസ്സറിലെപ്പോക്കുന.

85.  ഓഡറിറട  നറിരപ്പോകേരറിച  18,480  രൂപ
ടസക്രടററിമപ്പോരപ്പോയ  ശശ്രീ.  എന്.  പരപമശസ്വരന്,
ശശ്രീ.ബറി.  പസപ്പോമരപ്പോജന്  എന്നറിവരറില്  നറിനസം
യഥപ്പോക്രമസം  10,220  രൂപ,  8,260  രൂപ എന്ന
നറിരകറില്  ഈടെപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് പസ്തുത ഓഡറിറട
തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

19 86 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

പഞപ്പോയതട  ഓഫശ്രീസട  ടകേടറിടെതറില്  ഹപ്പോള്
നറിര്മപ്പോണ  പവൃതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട
അധറികേസം  നല്കേറിയ  27,937  രൂപ  തറിരറിച
പറിടെറിചട  ടജ.ആര്.കവ.  ഫണറില്  അടെവപ്പോകറി
യറിട്ടുടണന്ന  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  പസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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20 88 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ

വകുപട

കുമളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടലെ  3  പവലെകേള്കപ്പോയറി

1,37,736  രൂപ  മുന്കൂർ  നല്കേറിയതറില്  രണട

പവൃതറികേളുടടെ  തുകേ  ഈടെപ്പോകറിയറിട്ടുടണനസം,

കൃഷറിഭവന്  പഗപ്പോഡഇൗണ്  നറിർമപ്പോണതറിനപ്പോയറി

മുന്കൂർ  കകേപററിയ  തുകേയറില്  ടമറശ്രീരറിയല്

സകപ  ടചെയ്യുന്നതറിനപ്പോയറി  28,000  രൂപ

ടചെലെവഴറിചടവനസം  ബപ്പോകറി  തുകേയപ്പോയ

13,525  രൂപ  3  ഗഡുകളപ്പോയറി  പലെറിശ

സഹറിതസം  തറിരറിചടെചറിട്ടുടണന്ന  പഞപ്പോയതട

ടസക്രടററിയുടടെ മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില്

പസ്തുത ഓഡറിറട തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി

നറിർപദ്ദേശറിക്കുന.

21 92 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ

വകുപട

ഓഡറിറട  ഖണറികേ  45(1-5)കേളറിടലെ  പരപ്പോമർശ

വുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ

പഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയറില് നറിനസം നഷത്തുകേ

ഈടെപ്പോകപ്പോന്  റവനല്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറികേള്

സസ്വശ്രീകേരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  ഭരണ  വകുപ്പുസം,

സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം

അററിയറിചറിട്ടുള്ളതറിടന്റേ  അടെറിസപ്പോനതറില്

പസ്തുത  ആർ.ആ ർ.  നടെപടെറി  തസ്വരറിതടപടുതറി

നഷത്തുകേ  ഈടെപ്പോകറി  സമറിതറികട

അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ററിപപപ്പോർടട  നല്കേണടമന്നട

സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന.


