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ആമുഖം 

 

ഭരണഘെെയനെ ആ൪ടിക്കിള് 151 പ്രകോരം പ്കരള െിയമസഭയില് 
വയച ക്കുന്നതിെോയി പ്കരള ഗവര്ട്ണര്ട്ക്കച  സമര്ട്പിക്കോന് പ്വണ്ടിയോണച  2021 
മോര്ട്ച്ച  31-െച  അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത ഇന്ത്യയനെ കംപച പ്ട്രോളര്ട് ആെച  
ഓഡിറ്റര്ട് ജെറലിനെ ഈ റിപ്പോര്ട്ടച  തയ്യോറോക്കിയിുള്ളതച . 

 

കൃഷി, ആപ്രോഗയ കുടംബപ്ക്ഷമം, ഉന്നത വിദയോഭയോസം, തപ്േശ സവയംഭരണം, 
ജലവിഭവം എന്നിവ ഉള്നപനെയള്ള പ്കരള സര്ട്ക്കോരിനെ വകുപ്പകളിലും, 
സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങളിലും െെത്തിയ അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റിനെ 
പ്രധോെനപട ഫലങ്ങളോണച  ഉള്നപടത്തിയിരിക്കുന്നതച . 

 

2019-21 കോലയളവിനല, നെസ്റ്റച  ഓഡിറ്റിെിെയില് ശ്രദ്ധിക്കനപടവയം, 
മുന്വര്ട്ഷങ്ങളില് ശ്രദ്ധിക്കനപടതും എന്നോല് മുന് ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ുകളില് 
റിപ്പോര്ട്ടച  നെയ്യോന് കഴിയോനത പ്പോയതുമോയ കോരയങ്ങളോണച  ഈ 
റിപ്പോര്ട്ടില് പ്രതിപോദിച്ിരിക്കുന്നതച . 2019-21-െച  പ്ശഷമുള്ള കോലയളവമോയി 
ബന്ധനപട കോരയങ്ങള് ആവശയമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് ഉള്നപടത്തിയിുമുണ്ടച . 

 

ഇന്ത്യയനെ കംപച പ്ട്രോളര്ട് ആെച  ഓഡിറ്റര്ട് ജെറല് ഇറക്കിയിുള്ള ഓഡിറ്റിംഗച  
സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡച സച  അനുസരിച്ോണച  ഓഡിറ്റച  െെത്തിയിുള്ളതച . 

 

റിപ്പോര്ട്ടിനെ മലയോളം പരിഭോഷയില് ആശയ ലവരുദ്ധയം 
പ്തോന്നുന്നപക്ഷം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള അസ്സല് റിപ്പോര്ട്ടിനെ ആധികോരികമോയി 
കരുപ്തണ്ടതോണച .
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ഉപരിവീക്ഷണം 

ഇന്ത്യയനെ കംപച പ്ട്രോളര്ട് ആെച  ഓഡിറ്റര്ട് ജെറലിനെ ഈ റിപ്പോര്ട്ടില് 
ആഭയന്ത്ര െിയന്ത്രണത്തിനല വീഴച െകള്, വരുമോെ െഷ്ടം, ആസച തികളുനെ 
വിെിപ്യോഗത്തിനല കുറവച , െടങ്ങളും പ്പ്രോഗ്രോമുകളും െെപിലോക്കുന്നതിനല 

പ്പോരോയച മകള്, ഫണ്ടച വകമോറ്റി നെലവഴിക്കല് എന്നിങ്ങനെ `44.82 
പ്കോെിയനെ സോമ്പത്തിക മൂലയം അെങ്ങിയ ഒന്പതച അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  
ഖണ്ഡികകള് ഉള്നക്കോള്ളിച്ിരിക്കുന്നു. പ്രധോെ ഓഡിറ്റച  കനണ്ടത്തലുകള് 
ചുവനെ പ്രതിപോദിച്ിരിക്കുന്നു. 

അനുെര്ത്തന ഓഡിറ്   ഖണ്ഡികകള് 

ഇെപോടകളുനെ ഓഡിറ്റിനു പുറനമ, റിസച കച  ഫോക്ടറുകളും വിഷയത്തിനെ 
കോലിക പ്രോധോെയവം അെിസ്ഥോെമോക്കി, െില പ്രധോെ അനുവര്ട്ത്തെ 
വിഷയങ്ങനള െടപെിയള്ള ഓഡിറ്റിെോയി കനണ്ടത്തി. ഇത്തരം ഓഡിറ്റില് 
െിരീക്ഷിച് പ്രധോെനപട െൂെതകള് തോനഴപറയന്ന ഖണ്ഡികകളില് 
വിശദമോക്കുന്നു.  

ഫുഡറ പ്സഫ്റററ്ി ആന്റ സ്റ്റോന്പ്ഡര്ത്ഡറസറ നിയമം, 2006 നെപിലോകല് 

ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ആെച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച അപ്തോറിറ്റി ഓഫച ഇന്ത്യ 
(എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ) സംസ്ഥോെങ്ങളില് ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ആെച 
സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച െിയമത്തിനെയം െടങ്ങളുനെയം വിവിധ വയവസ്ഥകള് 
െെപിലോക്കുന്നതിെച ഉത്തരവോദിത്തനപട ഒരു സവതന്ത്ര െിയമപരമോയ 
അപ്തോറിറ്റിയോണച. പ്കരളത്തില് ഈ െിയമം െെപിലോക്കുന്നതിെോയി 
ആപ്രോഗയ കുടംബപ്ക്ഷമ വകുപിനു കീഴില് ഭക്ഷയുരക്ഷോ കമീഷണനറ 
(കമീഷണര്ട്) 2008 ജൂലലയില് െിയമിച്ചു. 2016-21 കോലയളവിനല 
അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  2021 ജനുവരി മുതല് 2021 നസപചറ്റംബര്ട് വനരയോണച 
െെത്തിയതച. 

സംസ്ഥോെത്തച 2006-നല ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ആെച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച ആക്ടച 
കോരയക്ഷമമോയി െെപിലോക്കുന്നതില് ലലസന്സിംഗം രജിസചപ്ട്രഷനും, 
പരിപ്ശോധെയം സോമ്പിള് പ്ശഖരണവം, ഭക്ഷയ വിശകലെവം 
െിരീക്ഷണവം തുെങ്ങിയ വിവിധ ഘടങ്ങളില് അപോകതകള് പ്െരിു. 
ലലസന്സിനെ കോലോവധി കഴിെ ഫുഡച ബിസിെസച 
ഓപപ്ററ്റര്ട്മോര്ട്നക്കതിനര തുെര്ട്െെപെികനളടക്കോനുള്ള 
സംവിധോെമില്ലോയചമ, രജിസചപ്ട്രഡച എഫച.ബി.ഓകളുനെ പരിപ്ശോധെയ്ക്കുള്ള 
മോെദണ്ഡങ്ങള് പോലിക്കോത്തതച എന്നിവയിലൂനെ െിയമം 
െെപിലോക്കുന്നതില് വകുപിനുള്ള പ്പോരോയചമകള് നവളിവോക്കനപു. 
ലലസന്ും രജിസചപ്ട്രഷനും െല്കുന്നതില് വകുപിെച കോലതോമസം 
പ്െരിു. ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപിനെ ഡോറ്റോപ്ബസിലുള്ള ഫുഡച ബിസിെസച 
ഓപപ്ററ്റര്ട്മോരുനെ വിവരങ്ങളും മറ്റച സര്ട്ക്കോര്ട് ഏജന്സികള്/ തപ്േശ 
സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങള് എന്നിവയില് ലഭയമോയ സമോെസവഭോവമുള്ള 
വിവരങ്ങളും തമില് തോരതമയം നെയ്തപ്പോള് ധോരോളം ഫുഡച ബിസിെസച 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

ഓപപ്ററ്റര്ട്മോര്ട് ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപിനെ െിരീക്ഷണ പരിധിക്കച 
പുറത്തോനണന്നച കനണ്ടത്തി. എഫച.ബി.ഓകള്ക്കച ലലസന്സിെച പകരം 
രജിസചപ്ട്രഷന് െല്കിയതച സംസ്ഥോെത്തിെച വരുമോെ െഷ്ടമുണ്ടോക്കി. 
നഡസിപ്േറ്റഡച ഓഫീസര്ട്മോര്ട് ലലസന്ുള്ള ഭക്ഷയസ്ഥോപെങ്ങള് 
പരിപ്ശോധിക്കുന്നതിനുള്ള കോലയളവച െിര്ട്പ്േശിച്ിടില്ല, അപ്തസമയം 
രജിസചപ്ട്രഷനുള്ള ഭക്ഷയസ്ഥോപെങ്ങള് വര്ട്ഷംപ്തോറും 
പരിപ്ശോധിക്കണനമന്നുള്ള വയവസ്ഥ ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപച പോലിച്ിുമില്ല. 
െിലവോരമില്ലോത്ത ഭക്ഷയവസചതുക്കള് നപോതുജെങ്ങളിപ്ലക്കച 
എത്തുന്നിനല്ലന്നച ഉറപോക്കോന് വകുപിെച കഴിെില്ല. സംസ്ഥോെനത്ത 
എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ വിജ്ഞോപെം നെയ്ത ലപ്ബോറടറികളില് എല്ലോ 
ഘെകങ്ങളുനെയം പരിപ്ശോധെയ്ക്കച എന്.എ.ബി.എല് അംഗീകോരമില്ല. ഒരു 
പ്രപ്തയക ഭക്ഷണസോമ്പിള് ുരക്ഷിതമോനണന്നച പ്രഖയോപിക്കുന്നതിെച 
ആവശയമോയ എല്ലോ ഘെകങ്ങളും പരിപ്ശോധിക്കോനും ഈ ലപ്ബോറടറികള് 
സജ്ജമല്ല. ശബരിമല പ്ക്ഷത്രത്തിനല വഴിപോെച സോധെങ്ങള്, അവയനെ 
െിര്ട്മോണത്തിെോവശയമോയ അസംസചകൃത വസചതുക്കള് എന്നിവയനെ 
പരിപ്ശോധെ െെത്തുന്ന ലപ്ബോറടറികള് ആവശയമോയ എല്ലോ ഘെകങ്ങളും 
പരിപ്ശോധിക്കോനതയോണച ഭക്ഷയ സോധെങ്ങള് തൃപ്തികരം എന്നച 
വിലയിരുത്തുന്നതച. െിയമലംഘെം െെത്തിയ എഫച.ബി.ഒകള്ക്കച പ്മല് 
ചുമത്തിയ പിഴയം പ്കോമ്പൗണ്ടിംഗച െോര്ട്ുകളും കുെിശ്ശികയോയി 
െിലെില്ക്കുന്നു. എഫച.എസച.എസച െിയമം, െടങ്ങള്, നറഗപ്ലഷനുകള് 
എന്നിവനയപറ്റി അവപ്ബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഐ.ഇ.സി 
പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള്ക്കുള്ള ഫണ്ടച വിെിപ്യോഗിക്കുന്നതില് കുറവണ്ടോയതോയി 
കനണ്ടത്തി. 

(ഖണ്ഡിക 2.1) 

പ്മല്പ്നോ്തിടന്/ഭരണപരമോയ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പരോജയം 

സമൂഹത്തിനുപ്വണ്ടി നപോതു ആസച തികള് െിര്ട്മിക്കുന്നതിെോയി പ്കരള 
സര്ട്ക്കോര്ട് മുെക്കിയ ധെം വിവിധ തലങ്ങളിനല പ്മല്പ്െോടമില്ലോയച മയം 
ഒനത്തോരുമിച്ചുള്ള പ്രവര്ട്ത്തെത്തിനെ അഭോവവം കോരണം ഉപപ്യോഗിക്കോ- 
തിരിക്കുകപ്യോ/തെയനപുകിെക്കുകപ്യോ/പ്രപ്യോജെക്ഷമമല്ലോനത കിെക്കു- 
കപ്യോ നെയ്തതിനെ സന്ദര്ട്ഭങ്ങള് ഓഡിറ്റില് കണ്ടു. വിശദവിവരങ്ങള് തോനഴ 
നകോടത്തിരിക്കുന്നു.  

• സംസ്ഥോന വപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപനങ്ങളില് രോഷ  ട്രീയ കൃഷി 
െികോസ  പ്യോജനയ ക്ക  കീഴിലുള്ള പദ്ധ്തികളുവെ നിര്ത്വ്വഹണം 

രോഷ്ട്രീയ കൃഷി വികോസച പ്യോജെ (ആര്ട്.നക.വി.ലവ) പ്രകോരം, 
സംസ്ഥോെതലത്തില് അനുമതി െല്കുന്ന സമിതി അംഗീകരിച് 
പദ്ധതികളുനെ അെിസ്ഥോെത്തിലോണച സംസ്ഥോെ സര്ട്ക്കോരുകള്ക്കച 
ഫണ്ടച അനുവദിച്തച. സംസ്ഥോെ തലത്തിലുള്ള പ്െോഡല് ഓഫീസര്ട് 
കൃഷി ഡയറക്ടറോയിരുന്നു. ആര്ട്.നക.വി.ലവയനെ കീഴിലുള്ള 
പദ്ധതികള് നപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപെങ്ങള് (പി.എസച.യ) ഉള്നപടന്ന 
വിവിധ ഏജന്സികള് മുപ്ഖെ െെപിലോക്കി. 2014-15 മുതല് 2018-19 



 

 

ഉപരിവീക്ഷണം 
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വനരയള്ള കോലയളവില് പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് ആര്ട്.നക.വി.ലവയനെ 
കീഴിലുള്ള 119 പദ്ധതികള് 12 നപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപെങ്ങള് മുപ്ഖെ 
െെപിലോക്കി. ഇതില്, 10 നപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപെങ്ങളില് 
നസപചറ്റംബര്ട് 2019 മുതല് ജനുവരി 2020 വനര െെപിലോക്കിയ 33 
പദ്ധതികള് ഓഡിറ്റച പരിപ്ശോധിക്കുകയണ്ടോയി. 

വിശദമോയ പദ്ധതി റിപ്പോര്ട്ുകളിനല പ്പോരോയചമകള്, െിര്ട്വഹണ 
ഏജന്സികളുനെ ആര്ട്.നക.വി.ലവ ഫണ്ടച വകമോറ്റം, പദ്ധതികള് 
െെപിലോക്കുന്നതിലും െിരീക്ഷിക്കുന്നതിലുമുള്ള അപോകതകള് 
തുെങ്ങിയവ മൂലം പദ്ധതികള് പൂര്ട്ത്തീകരിക്കുന്നതില് കോലതോമസം 
വരികയം, െിര്ട്മിക്കനപട ആസ്തികള് പൂര്ട്ണപ്തോതില് 
ഉപപ്യോഗനപടത്തോന് കഴിയോനത വരികയം നെയചതു. തല്ഫലമോയി, 
പദ്ധതിയനെ ലക്ഷയങ്ങളും ഉപ്േശിച് പ്െടങ്ങളും ലകവരിക്കോെോയില്ല. 

 (ഖണ്ഡിക 2.2) 

• സര്ട്ക്കോര്ട് ഉത്തരവിെച വയക്തത ആവശൄനപടന്നതിലുള്ള ഉന്നത 
വിദയോഭയോസ വകുപിനെ/സോപ്േതിക വിദയോഭയോസ ഡയറക്ടപ്ററ്റിനെ 

പരോജയം `65.27 ലക്ഷത്തിനെ െഷ്ടത്തില് കലോശിച്ചു. 

(ഖണ്ഡിക 2.3) 

• ഇതര ആവശയങ്ങള്ക്കോയി ഭൂമി വിെിപ്യോഗിക്കുന്നതിനുള്ള 
സോധയതനയ പരിമിതനപടത്തുന്ന ഉെമ്പെിയിനല െിയന്ത്രിത 
വയവസ്ഥകളും അനുപ്യോജയമല്ലോത്ത സ്ഥലവം കോരണം, സവകോരയ 
ബസച സ്റ്റോന്ഡിനെ െിര്ട്മോണത്തിനു പ്വണ്ടി കരുെോഗപള്ളി 

മുെിസിപോലിറ്റി വരുത്തിനവച് ` അഞ്ചു പ്കോെിയനെ െിഷചഫല നെലവച. 

(ഖണ്ഡിക 2.4) 

• വോണിപ്മല് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തില് കുടികളുനെ പോര്ട്ക്കച 

െിര്ട്മിക്കുന്നതിെോയി `25 ലക്ഷം നെലവഴിച്തച, പദ്ധതിയനെ 
കോലോവധി കഴിെച ഒന്പതച വര്ട്ഷമോയിും 
പൂര്ട്ത്തിയോക്കോത്തതിെോല് െിഷചഫലമോയി. 

 (ഖണ്ഡിക 2.5) 

• നകടിെെിര്ട്മോണ അനുമതി െല്കിയ സമയത്തച 
െിലവിലുണ്ടോയിരുന്ന െിരക്കില് അധിക തറ വിസ്തീര്ട്ണത്തിെച 
അധിക ഫീസച അപ്പക്ഷകരില് െിന്നച ഈെോക്കുന്നതില് അെോടച 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിനെ പരോജയം രണ്ടച സന്ദര്ട്ഭങ്ങളിലോയി `1.11 
പ്കോെിയനെ ഫീസച വരുമോെ െഷ്ടത്തിപ്ലക്കച െയിച്ചു.  

 (ഖണ്ഡിക 2.6) 



 

 x 
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• നകോല്ലം മുെിസിപല് പ്കോര്ട്പപ്റഷന് തുെങ്ങിവച് ഒരു കളിസ്ഥല 

െിര്ട്മോണപദ്ധതി, `13.54 ലക്ഷം നെലവോക്കിയതിെച പ്ശഷം 
തപ്േശവോസികളുനെ നെറുത്തുെില്പ്പ മൂലം ഉപ്പക്ഷിപ്ക്കണ്ടി വന്നു. 

 (ഖണ്ഡിക 2.7) 

• ഏഴച മുെിസിപോലിറ്റികളിനല അപരയോപ്തമോയ ആഭയന്ത്ര 
െിയന്ത്രണങ്ങള്, ജീവെക്കോരില് െിന്നച എംപ്പ്ലോയീസച നപ്രോവിഡെച 
ഫണ്ടച വിഹിതം വീനണ്ടടക്കോതിരിക്കോനും എംപ്പ്ലോയീസച നപ്രോവിഡെച 
ഫണ്ടച ഓര്ട്ഗലെപ്സഷെിപ്ലക്കച പണം അെയ്ക്കോതിരിക്കോനും 
കോരണമോയി. കൂെോനത, പിഴയം പലിശയം അെയ്ക്കുന്നതിെച 

െഗരസഭകളുനെ തെതച ഫണ്ടില് െിന്നച `63.89 ലക്ഷം 
വിെിപ്യോഗിപ്ക്കണ്ടിയം വന്നു.  

(ഖണ്ഡിക 2.8) 

• 1959-നല പ്കരള സ്റ്റോമ്പച ആക്ടിനല പ്ഭദഗതി വരുത്തിയ വയവസ്ഥകള് 
പോലിക്കുന്നതില് പ്കരള വോടര്ട് അപ്തോറിറ്റിയനെ ഭോഗത്തു 

െിന്നുണ്ടോയ വീഴ്ച സര്ട്ക്കോര്ട് ഖജെോവിെച `56.57 ലക്ഷത്തിനെ 
െഷ്ടമുണ്ടോക്കി. 

 (ഖണ്ഡിക 2.9) 
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അദ്ധ്യോയം I 
അവതോരിക  

 

1.1. ഈ റിട്പോര്്ിടനക്കുറിച്   

ഇന്ത്യയനെ കംപച പ്ട്രോളര്ട് ആെച  ഓഡിറ്റര്ട് ജെറലിനെ (സി ആെച  എ.ജി) ഈ 
റിപ്പോര്ട്ടച , സര്ട്ക്കോര്ട് വകുപ്പകളുനെയം സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങളുനെയം 
അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റില് െിന്നും ഉയര്ട്ന്നു വന്ന കോരയങ്ങളുമോയി 
ബന്ധനപടിരിക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യയനെ ഭരണഘെെോ വയവസ്ഥകള്, ബന്ധനപട െിയമങ്ങള്, െടങ്ങള്, 
വയവസ്ഥകള്, ഉത്തരവോദനപട അധികോരികള് ഇറക്കിയ ഉത്തരവകള്, 
െിര്ട്പ്േശങ്ങള് എന്നിവ പോലിക്കനപടന്നുപ്ണ്ടോ എന്നറിയന്നതിനുപ്വണ്ടി 
ഓഡിറ്റച  നെയ്യനപടന്ന സ്ഥോപെങ്ങളുനെ നെലവമോയി ബന്ധനപട 
ഇെപോടകളുനെ പരിപ്ശോധെയോണച  അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റില് 
പരോമര്ട്ശിക്കുന്നതച .  

ഈ റിപ്പോര്ട്ടിനെ പ്രോഥമിക ലക്ഷയം ഓഡിറ്റിനെ പ്രധോെനപട 
കനണ്ടത്തലുകള് സംസ്ഥോെ െിയമസഭയനെ ശ്രദ്ധയില് 
നകോണ്ടുവരികനയന്നുള്ളതോകുന്നു. ഓഡിറ്റിനെ കനണ്ടത്തലുകള് 
ഭരണോധികോരികള്ക്കച  തിരുത്തല് െെപെികള് ലകനക്കോള്ളുന്നതിനും, 
സ്ഥോപെങ്ങളുനെ സോമ്പത്തിക പരിപോലെം നമച്നപടത്തുന്നതിപ്ലക്കച  
െയിക്കുന്ന െയങ്ങളും െിര്ട്പ്േശങ്ങളും രൂപനപടത്തുന്നതിനും 
സഹോയകമോവകയം അങ്ങനെ െല്ല ഭരണക്രമത്തിെച  വഴിനതളിയിക്കുകയം 
നെയ്യുന്നു. 

ഈ അദ്ധയോയം, ഓഡിറ്റിനെ ആസൂത്രണവം വയോപച തിയം 
വിവരിക്കുന്നപ്തോനെോപം മുന്കോല ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ുകളുനെ 
തുെര്ട്െെപെികനളക്കുറിച്ചും പ്രതിപോദിക്കുന്നു. 

1.2. ഓഡിറ്റിടന് അധികോരപരിധിയില് വരുന്ന യൂണിറ്റുകളുടെ 
രൂപട്രഖ 

സംസ്ഥോെത്തച  2020-21-ല് നസക്രടറിപ്യറ്റച  തലത്തില് 47 
വകുപ്പകളുണ്ടോയിരുന്നു. അതില് 33 വകുപ്പകളുനെയം അതിനുകീഴിലുള്ള എല്ലോ 
നപോതുപ്മഖലോ/ സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങള്, തപ്േശ സവയംഭരണ 
സ്ഥോപെങ്ങള് എന്നിവയനെയം ഓഡിറ്റച , പ്രിന്സിപല് അക്കൗണ്ടെച  
ജെറല് (ഓഡിറ്റച  I), പ്കരള (പി.എ.ജി (ഓഡിറ്റച  I)) െെത്തുന്നു. വകുപ്പകള്ക്കച  
അഡീഷണല് െീഫച  നസക്രടറിമോര്ട്/പ്രിന്സിപല് നസക്രടറിമോര്ട്/ 
നസക്രടറിമോര്ട് പ്െതൃതവം െല്കുന്നു. അവരുനെ കീഴില് ഡയറകച െര്ട്മോരും, 
കമീഷണര്ട്മോരും സഹഉപ്ദയോഗസ്ഥരുമുണ്ടച . 14 വകുപ്പകളുനെ ഓഡിറ്റച  
പ്രിന്സിപല് അക്കൗണ്ടെച  ജെറല് (ഓഡിറ്റച  II), പ്കരള (പി.എ.ജി (ഓഡിറ്റച  II)) 
െെത്തുന്നു. 
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2020-21 കോലയളവിലും അതിനുമുമ്പുള്ള െോലച വര്ട്ഷങ്ങളിലും സര്ട്ക്കോര്ട് 
െെത്തിയ നെലവകളുനെ തോരതമയ വിവരണം പ്ിക 1.1-ല് 
നകോടത്തിരിക്കുന്നു: 

പ്ിക 1.1: ടെലവുകളുവെ തോരതമയം 
(` പ്കോെിയില്) 

വെലവുകള് 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
റെനൂ വെലവുകള് 91096 99948 110316 104720 123446 
നപോതു പ്സവെങ്ങള് 41195 45524 50827 55504 50361 
സോമൂഹിക പ്സവെങ്ങള് 33765 35876 38211 34045 44832 
സോമ്പത്തിക പ്സവെങ്ങള് 10655 11351 12380 9107 18761 
ധെസഹോയങ്ങളും സംഭോവെകളും 5481 7197 8898 6064 9492 
മൂലധന വെലവുകള് 10126 8749 7431 8455 12890 
കെവും മുന്കൂറം നല്കിയത   1160 1541 2323 1210 2549 
വപോതുകെം തിരിച്ചെച്ചത   7706 13132 18196 44001 38928 
ആകസ  മിക നിധി 0 0 0 75 0 
വപോതുകണക്കില് നിന്നുള്ള 
വകോടുക്കലുകള് 

179910 207174 242890 254475 337817 

ആവക 289998 330544 381156 412936 515630 
(അവലംബം: അതോതച വ൪ഷങ്ങളിനല സോമ്പത്തിക കണക്കുകള്) 

1.3. ഓഡിറ്റ   ടെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികോരം 

സി ആെച  എ.ജിയച ക്കച  ഓഡിറ്റച  നെയ്യോനുള്ള അധികോരം ലഭിച്ിരിക്കുന്നതച  
ഇന്ത്യന് ഭരണഘെെയനെ ആര്ട്ടിക്കിള് 149-ഉം 151-ഉം അനുസരിച്ചും, 1971-
നല കംപച പ്ട്രോളര്ട് ആെച  ഓഡിറ്റര്ട് ജെറലിനെ (ചുമതലകള്, അധികോരങ്ങള്, 
പ്സവെ വയവസ്ഥകള്) െിയമം (സി ആെച  എ.ജിയനെ (ഡി.പി.സി) െിയമം) 
അനുസരിച്ചുമോണച . പ്കരള സര്ട്ക്കോരിനെ വകുപ്പകളിനല നെലവകളുനെ 
ഓഡിറ്റച  സി ആെച  എ.ജി െെത്തുന്നതച  സി ആെച  എ.ജിയനെ (ഡി.പി.സി) 
െിയമത്തിനല 13-ോം വകുപച പ്രകോരമോണച . സി ആെച എ.ജിയനെ (ഡി.പി.സി) 
െിയമത്തിനല 19, 20(1) വകുപ്പകള് പ്രകോരം ഓഡിറ്റച നെയ്യനപടന്ന 22 
സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങളുനെ ഏക ഓഡിറ്ററോണച സി ആെച എ.ജി. 
ഇതുകൂെോനത 1158 വിദയോഭയോസ സ്ഥോപെങ്ങള്1, 47 നപോതുപ്മഖലോ 
സ്ഥോപെങ്ങള്, 1200 തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങള്2 എന്നിവയ്ക്കച 
പുറനമ, സര്ട്ക്കോര്ട് ഗണയമോയ സോമ്പത്തിക സഹോയം െല്കുന്ന 183 
സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങളുനെ ഓഡിറ്റും സി ആെച എ.ജിയനെ (ഡി.പി.സി) 
െിയമത്തിനല 14-ഉം 15-ഉം വകുപ്പകള് പ്രകോരം സി ആെച എ.ജി െെത്തുന്നു. 
വിവിധ ഓഡിറ്റുകളുനെ തതവങ്ങളും രീതികളും സി ആെച  എ.ജി 

 
1  സര്ട്ക്കോര്ട്-എയച ഡഡച  പ്കോപ്ളജുകള്: 184; 
 സര്ട്ക്കോര്ട്-എയച ഡഡച  ഹയര്ട് നസക്കെറി സച കൂളുകള്: 846; 
 സര്ട്ക്കോര്ട്-എയച ഡഡച  നവോപ്ക്കഷണല് ഹയര്ട് നസക്കെറി സച കൂളുകള്: 128. 
2  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകള്: 941, പ്ബ്ലോക്കച  പഞ്ചോയത്തുകള്: 152, ജില്ലോ പഞ്ചോയത്തുകള്: 14, 

മുെിസിപല് പ്കോര്ട്പപ്റഷനുകള്: 6, മുെിസിപോലിറ്റികള്: 87 
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പുറത്തിറക്കിയിുള്ള ഓഡിറ്റിംഗച  സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡച സിലും ദി റഗപ്ലഷന്സച  ഓണ് 
ഓഡിറ്റച  ആെച  അക്കൗണ്ടച സിലും െിഷച കര്ട്ഷിച്ിരിക്കുന്നു. 

1.4. പ്രിന്സിപല് അകൗണ്ടന്   ജനറല് (ഓഡിറ്റ   I) ടന് ഓഫീസിടന് 
ഘെന 

സി ആെച എ.ജിയനെ െിര്ട്പ്േശപ്രകോരം പി.എ.ജി (ഓഡിറ്റച I) യനെ ഓഫീസച 
സംസ്ഥോെത്തുെെീളം വയോപിച്ചുകിെക്കുന്ന 33 സര്ട്ക്കോര്ട് വകുപ്പകളുപ്െയം 
ഓഫീുകളുപ്െയം സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങളുപ്െയം അവയ്ക്കച കീഴിനല 
കോരയോലയങ്ങളുപ്െയം ഓഡിറ്റച െെത്തുന്നു. െോലച സീെിയര്ട് നഡപൂടി 
അക്കൗണ്ടെച ജെറല്/ നഡപൂടി അക്കൗണ്ടെച ജെറല്മോര്ട് പി.എ.ജി 
(ഓഡിറ്റച I) നയ സഹോയിക്കുന്നു. 

1.5. ഓഡിറ്റിടന് ആസൂത്രണവം നെെിപ്പം 

നെലവച, പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങളുനെ സേീര്ട്ണത/ െിര്ട്ണോയകോവസ്ഥ, 
വിവിധതലങ്ങളില് അര്ട്പിതമോയ സോമ്പത്തിക അധികോരങ്ങള്, 
നമോത്തത്തിലുള്ള ആന്ത്രിക െിയന്ത്രണങ്ങനളക്കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തല്, 
തല്പരകക്ഷികളുനെ ആശേകള് എന്നിവനയ അെിസ്ഥോെമോക്കി 
സര്ട്ക്കോരിനെ വിവിധ വകുപ്പകള് പ്െരിടന്ന അപകെ സോധയതകള് 
വിലയിരുത്തിയോണച ഓഡിറ്റച പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതച. മുന്വര്ട്ഷങ്ങളിനല 
ഓഡിറ്റച  കനണ്ടത്തലുകളും ഈ ഉദയമത്തില് പരിഗണിക്കോറുണ്ടച . പ്മല്വിവരിച് 
അപകെസോധയതോ വിലയിരുത്തലിനെ അെിസ്ഥോെത്തില് ഓഡിറ്റിനെ 
ആവൃത്തിയം വയോപ്തിയം തീരുമോെിക്കുന്നു.  

ഓഡിറ്റച  പൂര്ട്ത്തിയോക്കിയതിനുപ്ശഷം ഓഡിറ്റച  കനണ്ടത്തലുകള് 
ഉള്നക്കോള്ളുന്ന പരിപ്ശോധെോ റിപ്പോര്ട്ുകള് ഓഫീുകളുനെയം 
വകുപ്പകളുനെയം തലവന്മോര്ട്ക്കച  െല്കുന്നു. വകുപ്പകള് പരിപ്ശോധെോ 
റിപ്പോര്ട്ുകള് ലഭിച് തീയതി മുതല് െോലോഴച െയച ക്കുള്ളില് ഓഡിറ്റച  
കനണ്ടത്തലുകള്ക്കച  മറുപെി െല്പ്കണ്ടതോകുന്നു. മറുപെികള് ലഭിക്കുന്ന 
സമയത്തച  ഓഡിറ്റച  കനണ്ടത്തലുകള് തീര്ട്പോക്കുകപ്യോ അനല്ലേില് അവ 
അനുവ൪ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള തുെര്ട്െെപെികള് ഉപപ്ദശിക്കുകപ്യോ നെയ്യുന്നു. 
ഈ പരിപ്ശോധെോ റിപ്പോര്ട്ുകളില് െിന്നും ഉരുത്തിരിയന്ന പ്രധോെനപട 
ഓഡിറ്റച  െിരീക്ഷണങ്ങള് സി ആെച  എ.ജിയനെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ുകളില് 
ഉള്നപടത്തുന്നതിനുപ്വണ്ടി തയ്യോറോക്കുകയം, അവ ഇന്ത്യന് 
ഭരണഘെെയനെ ആ൪ടിക്കിള് 151 പ്രകോരം െിയമസഭയില് വയച ക്കുന്നതിെച  
സംസ്ഥോെ ഗവര്ട്ണര്ട്ക്കച  സമര്ട്പിക്കുകയം നെയ്യുന്നു.  

2019-20 കോലയളവില്, പി.എ.ജി (ഓഡിറ്റച  I) യനെ കീഴില് വരുന്ന വിവിധ 
വകുപ്പകളിനല/സ്ഥോപെങ്ങളിനല 1,512 യൂണിറ്റുകളില് ഓഡിറ്റച  
െെത്തിയതിെച  (പ്രവര്ട്ത്തെക്ഷമതോ, അനുവര്ട്ത്തെ, സോമ്പത്തിക 
ഓഡിറ്റുകള്) 11,615 പോര്ട്ടി ദിവസങ്ങളും 2020-21 കോലയളവില് 761 
യൂണിറ്റുകളില് ഓഡിറ്റച  െെത്തിയതിെച  5,991 പോര്ട്ടി ദിവസങ്ങളും 
ഉപപ്യോഗനപടത്തി. അപകെസോദ്ധയതോ വിലയിരുത്തല് പ്രകോരം 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

പ്രബലമോയ െഷച െം സംഭവിക്കുന്നതിെച  സോദ്ധയതയള്ള യൂണിറ്റുകളും/ 
സ്ഥോപെങ്ങളും ഓഡിറ്റിനെ ആസൂത്രണത്തില് ഉള്നപടത്തി. 

1.6. തട്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളുടെ ഘെനയും അധികോര 
െിഭജനവും, ധനകോരയവം, ഉെരവോദിതവ െ്ക്കൂടം 

1.6.1. ആമുഖം 

ഇന്ത്യന് ഭരണഘെെയനെ എഴുപത്തിമൂന്നും എഴുപത്തിെോലും പ്ഭദഗതികള് 
തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങള്ക്കച  ഭരണഘെെോ പദവി െല്കുകയം 
അവയച ക്കച  ഏകീകൃത ഘെെ, ക്രമമോയ നതരനെടപച , െിയതമോയ 
ധെോഗമം എന്നിവ വയവസ്ഥോപിതമോക്കുകയം നെയച തു. ഈ പ്ഭദഗതികനള 
തുെര്ട്ന്നച  മൂന്നോംതല സര്ട്ക്കോരോയി പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്നതിെച  തപ്േശ 
സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങനള പ്രോപച തമോക്കുന്നതിെോയി സംസ്ഥോെ 
െിയമസഭ 1994-നല പ്കരള പഞ്ചോയത്തച  രോജച  െിയമവം (നക.പി.ആര്ട് 
െിയമം) 1994-നല പ്കരള മുെിസിപോലിറ്റി െിയമവം (നക.എം െിയമം) 
പോസോക്കി. ഇതിനെ തുെര്ട്ച്യോയി തപ്േശ സവയംഭരണത്തിനുള്ള 
സ്ഥോപെങ്ങളോയി പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്നതിെച  സോധയമോകത്തക്കവിധമുള്ള 
അധികോരങ്ങളും ചുമതലകളും ഉത്തരവോദിതവങ്ങളും സര്ട്ക്കോര്ട് തപ്േശ 
സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങനള ഏല്പിച്ചു. 

1.6.2. ചുമതലകളുടെയും ഉപ്്യോഗസ്ഥരുടെയും കകമോറ്തിടന് സ്ഥിതി  

സര്ട്ക്കോരിനെ വിവിധ വകുപ്പകളുനെ ചുമതലകള് അവ െിര്ട്വ്വഹിക്കുന്ന 
ഉപ്ദയോഗസ്ഥര്ട്നക്കോപം തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങള്ക്കച  ലകമോറ്റം 
നെയ്യണനമന്നച  നകപിആര്ട് െിയമവം, നക.എം െിയമവം വയവസ്ഥ നെയ്യുന്നു. 
ഭരണഘെെയനെ പതിനെോന്നോം പടികയില് പഞ്ചോയത്തച  രോജച  
സ്ഥോപെങ്ങളുമോയി (പി.ആര്ട്.ഐകള്) ബന്ധനപട 29 ചുമതലകള് 
ഉള്നപടിരിക്കുന്നു (അനുബന്ധം 1.1). നക.പി.ആര്ട് െിയമം 
അധികോരനപടത്തിയതനുസരിച്ച , ഇതിനല 26 ചുമതലകള് സര്ട്ക്കോര്ട് 
പഞ്ചോയത്തച  രോജച  സ്ഥോപെങ്ങള്ക്കച  ലകമോറി (1995 നസപച റ്റംബര്ട്). 
നെറുകിെ വെ ഉതചപന്നങ്ങള്, ലവദുതി വിതരണം, ഭൂപരിഷച കരണം 
െെപിലോക്കല് എന്നീ ചുമതലകള് ഇെിയം പി.ആര്ട്.ഐകള്ക്കച  
ലകമോറോനുണ്ടച . അതുപ്പോനല, ഭരണഘെെയനെ പന്ത്രണ്ടോം പടികയില് 
െഗര തപ്േശ സ്ഥോപെങ്ങനള (യ.എല്.ബികള്) സംബന്ധിക്കുന്ന 18 
ചുമതലകള് (അനുബന്ധം 1.2) ഉള്നപടിരിക്കുന്നു. നക.എം െിയമം 
അധികോരനപടത്തിയതനുസരിച്ച  17 ചുമതലകള് സര്ട്ക്കോര്ട് 
യ.എല്.ബികള്ക്കച  ലകമോറിയിുണ്ടച  (1995 ഒകച പ്െോബര്ട്). അേിശമെ 
പ്സവെങ്ങളുമോയി ബന്ധനപട ചുമതല ഇെിയം ലകമോറോനുണ്ടച . 
ഭരണഘെെയം സംസ്ഥോെ തപ്േശ സ്ഥോപെ െിയമങ്ങളും 
അനുശോസിക്കുന്ന ചുമതലകള്ക്കച  പുറനമ, പ്ലോകബോേച , പ്കന്ദ്ര സംസ്ഥോെ 
സര്ട്ക്കോരുകള് എന്നിവ െല്കുന്ന ഫണ്ടച  ഉപപ്യോഗിച്ച  തപ്േശ സവയംഭരണ 
സ്ഥോപെങ്ങള് പദ്ധതികള് ഏനറ്റടക്കോറുണ്ടച . 
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1.6.3. തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളുടെ രൂപപ്രഖയും 
സംഘെനോരൂപവം 

2020 ഡിസംബറില് സംസ്ഥോെത്തച  1,200 തപ്േശ സവയംഭരണ 
സ്ഥോപെങ്ങള് ഉണ്ടോയിരുന്നു (14 ജില്ലോ പഞ്ചോയത്തുകള്, 152 പ്ബ്ലോക്കച  
പഞ്ചോയത്തുകള്, 941 ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകള്, ആറച  മുെിസിപല് 
പ്കോര്ട്പപ്റഷനുകള്, 87 മുെിസിപോലിറ്റികള്). സംസ്ഥോെനത്ത ത്രിതല3 
പഞ്ചോയത്തച  രോജച  സംവിധോെത്തില്, ഓപ്രോ തലവം മറ്റു തലത്തില് െിന്നച  
സവതന്ത്രമോയി പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്നു. ഭരണഘെെയം െിയമങ്ങളും തപ്േശ 
സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങള്ക്കച  അവയനെ പ്രവര്ട്ത്തെപ്മഖലയില് 
സവയംഭരണോവകോശവം സവോതന്ത്രയവം െല്കുന്നുനണ്ടേിലും, പ്ദശീയ 
സംസ്ഥോെ െയങ്ങള്ക്കനുസൃതമോയി തപ്േശ സവയംഭരണ 
സ്ഥോപെങ്ങള്ക്കച  പ്വണ്ട നപോതുമോര്ട്ഗപ്രഖകള് പുറനപടവിക്കുന്നതിെച  
തപ്േശ സവയംഭരണ വകുപിെച  അധികോരമുണ്ടച .  

പ്രസിഡെച /നെയര്ട്പ്പഴച സണ്/പ്മയര്ട് ആണച  യഥോക്രമം പി.ആര്ട്.ഐ/ 
മുെിസിപോലിറ്റി/ മുെിസിപല് പ്കോര്ട്പപ്റഷന് എന്നിവയനെ മുഖയ 
ഭരണത്തലവന്. ഓപ്രോ തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപെത്തിനെയം 
മുഖയെിര്ട്വ്വഹണ ഉപ്ദയോഗസ്ഥന് അതിനെ നസക്രടറിയോണച . 
പി.ആര്ട്.ഐകളിനല ഓപ്രോ തലത്തിനലയം അംഗങ്ങളോണച  പ്രസിഡെച , 
ലവസച  പ്രസിഡെച , സ്റ്റോെിംഗച  കമിറ്റികളുനെ നെയര്ട്പ്പഴച സണ്മോര്ട് 
എന്നിവനര നതരനെടക്കുന്നതച . അതുപ്പോനല മുെിസിപോലിറ്റി/ 
മുെിസിപല് പ്കോര്ട്പപ്റഷനുകളിനല കൗണ്സിലര്ട്മോരോണച  
നെയര്ട്പ്പഴച സണ്/ പ്മയര്ട്, ലവസച  നെയര്ട്പ്പഴച സണ്/നഡപൂടി പ്മയര്ട്, 
സ്റ്റോെിംഗച  കമിറ്റികളുനെ നെയര്ട്പ്പഴച സണ്മോര്ട് എന്നിവനര 
നതരനെടക്കുന്നതച . 

1.6.4. തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളുടെ സോമ്പതിക രൂപപ്രഖ 

1.6.4.1. തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളിപ്ലയറ ക്കുള്ള ഫ്റണ്ടിടന് ഒഴുകറ 

തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങളുനെ വിഭവങ്ങളില് െികുതി- 
െികുതിപ്യതര വരുമോെം ഉള്നപനെ തെതു വരുമോെം, സംസ്ഥോെ 
സര്ട്ക്കോര്ട് ലകമോറ്റം നെയച ത ഫണ്ടുകള്, പ്കന്ദ്ര സര്ട്ക്കോര്ട് ഗ്രോന്റുകള്, 
ധെകോരയ സ്ഥോപെങ്ങളില് െിന്നുള്ള വോയച പകള് എന്നിവ 
ഉള്നപടിരിക്കുന്നു.  

1.6.4.2.  വിഭവങ്ങള്: പ്രവണതകളും ഘെനയും 

2018-19 മുതല് 2020-21 വനരയള്ള തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങളുനെ 
പ്രോതസ്സച  തിരിച്ചുള്ള വിഭവ ഘെെ പ്ിക 1.2-ല് നകോടത്തിരിക്കുന്നു: 

  

 
3  ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തച , പ്ബ്ലോക്കച  പഞ്ചോയത്തച , ജില്ലോ പഞ്ചോയത്തച  
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

പ്ിക 1.2: തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളുവെ െിഭെങ്ങളുവെ െര്ത്ഷം 
തിരിച്ചുള്ള െിെരങ്ങള് 

(` പ്കോെിയില്) 
െിഭെങ്ങള് 2018-19 2019-20 2020-21 വമോതം 
തനതു െരുമോനം 
(i) െികുതി വരുമോെം 1382.87 1228.81 244.93* 2856.61 
(ii) െികുതിപ്യതര വരുമോെം 288.90 275.22 51.06* 615.18 
ആവക തനതു െരുമോനം 1671.77 1504.03 295.99* 3471.79 
സംസ്ഥോന ഫണ്   
(i) പരമ്പരോഗതമോയ ചുമതലകള് 2674.67 1635.69 1721.78 6032.14 
(ii) പരിപോലെത്തിനുള്ള നെലവച  
(പ്റോഡച  ആസച തികളും പ്റോഡിതര 
ആസച തികളും) 

2347.07 2746.49 2943.83 8037.39 

(iii) വികസെ ഫണ്ടച  5324.01 5168.85 5466.24  15959.10 
(iv) സംസ്ഥോെോവിഷച കൃത 
പദ്ധതികള്ക്കുള്ള ഫണ്ടുകളും 
പ്കന്ദ്രോവിഷച കൃത പദ്ധതികള്ക്കുള്ള 
സംസ്ഥോെ വിഹിതവം 

4059.26 1657.49 2575.93 8292.68 

ആവക സംസ്ഥോന ഫണ്ടുകള് 14405.01 11208.52 12707.78 38321.31 
പ്കന്ദ്ര സര്ത്ക്കോര്ത് ധനസഹോയം 
(i) പ്കന്ദ്രോവിഷച കൃത പദ്ധതികള് 3612.01 4005.88 4678.55  12296.44 
(ii) വികസെവം പുപ്രോഗതിയം 1739.56 2040.51 3549.79 7329.86 
ആവക പ്കന്ദ്ര സര്ത്ക്കോര്ത് സഹോയം 5351.57 6046.39 8228.34   19626.30 
വോയച പകള്, മറ്റച  പ്രോതസ്സുകള് 
എന്നിവയില് െിന്നുള്ള വരുമോെം 

249.85 24.19  20.93 294.97 

ആവക െരുമോനം 21678.20 18783.13 21253.04  61714.37 
*  1,200-ല് 931 തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങള് െികുതി/െികുതിപ്യതര വരുമോെം അപച പ്ലോഡച  

നെയച തിടില്ല. 2021 നസപച റ്റംബര്ട് 17 വനര ഡോറ്റ അപച പ്ലോഡച  നെയച ത 269 തപ്േശ സവയംഭരണ 
സ്ഥോപെങ്ങനള സംബന്ധിച് വിവരങ്ങള് ഇന്ഫര്ട്പ്മഷന് പ്കരള മിഷന് (ഐ.നക.എം) െല്കി. 

(അവലംബം: ഐ.നക.എം െല്കിയ തെതു വരുമോെത്തിനെ വിശദോംശങ്ങള്, 
സംസ്ഥോെനത്ത അതോതു വര്ട്ഷനത്ത ധെകോരയ വിശകലെ കണക്കുകള്, ഗ്രോമവികസെ 
കമീഷണപ്ററ്റച, പ്കരള െഗര ഗ്രോമ വികസെ ധെകോരയ പ്കോര്ട്പപ്റഷന് 
(നക.യ.ആര്ട്.ഡി.എഫച .സി), പ്കരള സംസ്ഥോെ ദോരിദ്രയ െിര്ട്മോര്ട്ജ്ജെ മിഷന് 
(കുടംബശ്രീ) എന്നിവിെങ്ങളില് െിന്നും ലഭിച് വിവരങ്ങള്.) 

1.6.4.3. സര്ത്കോരില് നിന്നം തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളിപ്ലയറ കറ  
ഫ്റണ്ടറ  കകമോറ്ം ടചയ്യുന്നതറ  

സഞ്ചിത െിധിയില് െിന്നും ഗ്രോന്റുകള്, സംസ്ഥോെോവിഷച കൃത 
പദ്ധതികള്ക്കുള്ള ഫണ്ടച , പ്കന്ദ്രോവിഷച കൃത പദ്ധതികള്ക്കുള്ള സംസ്ഥോെ 
വിഹിതം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നച  തരത്തിലോണച  തപ്േശ സവയംഭരണ 
സ്ഥോപെങ്ങളിപ്ലക്കച  സംസ്ഥോെ സര്ട്ക്കോര്ട് ഫണ്ടച  െല്കുന്നതച . 
സഞ്ചിതെിധിയില് െിന്നും 2020-21-ല് പണം പിന്വലിച്തിനെയം 
അനുവദിച്തിനെയം വിവരങ്ങള് ഡീനറ്റയില്ഡച ബജറ്റച  എസ്റ്റിപ്മറ്റിനല 
അക്കൗണ്ടച  ശീര്ട്ഷകോെിസ്ഥോെത്തില് പ്ിക 1.3-ല് നകോടത്തിരിക്കുന്നു. 
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അദ്ധയോയം I - അവതോരിക 

പ്ിക 1.3: ഫണ്ിവെ തരംതിരിവും തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങള്ക്ക   
അനുെദ്ിച്ചതും 

ക്രമ 
നമ്പര്ത് 

ഇനം 

ബജറ്   െിഹിതം 
നല്കിയിരിക്കുന്ന 
പ്രധോന അക്കൗണ്   

ശീര്ത്ഷകം 

2020-21-ല് 
അനുെദ്ിച്ച 
തുക 

(` പ്കോെിയില്) 

അനുെദ്ിച്ച രീതി 

1 

ഗ്രോന്റുകള്4, 

പതിെഞ്ചോം 
ധെകോരയ കമീഷന് 
ധെസഹോയം 

3604-തപ്േശ 
സവയംഭരണ 
സ്ഥോപെങ്ങള്ക്കും 
പഞ്ചോയത്തച  രോജച  
സ്ഥോപെങ്ങള്ക്കുമുള്ള 
െഷച െപരിഹോരവം 
വിഹിതവം 

 
 11620.96 

അനുവദിക്കുന്നതിനെ 
അെിസ്ഥോെത്തില് 
എല്ലോ ഗ്രോന്റുകളും 
സഞ്ചിതെിധിയില് 
െിന്നച  പ്െരിടോണച  
പിന്വലിച്തച . 

3054-പ്റോഡുകളും 
പോലങ്ങളും 

2060.68 

ആവക 13681.64  

2 
സംസ്ഥോെോവിഷച കൃത 
പദ്ധതികള് 

12 മുഖയശീര്ട്ഷകങ്ങള് 1518.275 
സംസ്ഥോെതല 
പ്െോഡല് 
ഏജന്സികള്/ 
ഗ്രോമവികസെ 
കമീഷണപ്ററ്റച  മുപ്ഖെ 

3 

പ്കന്ദ്രോവിഷച കൃത 
പദ്ധതികളുനെ 
സംസ്ഥോെ വിഹിതം 

3 മുഖയശീര്ട്ഷകങ്ങള്6 1057.66 

ഒ്ോവക 16257.57  

(അവലംബം: സര്ട്ക്കോര്ട് ഉത്തരവകള്, വൗച്ര്ട് നലവല് കംപൂടലറപ്സഷന് സംഖയകള്, 
അെല് മിഷന് പ്ഫോര്ട് റിജുവപ്െഷന് ആെച  അര്ട്ബന് ട്രോന്സച ഫര്ട്പ്മഷന് (അമൃതച), 
കുടംബശ്രീ, ഗ്രോമവികസെ കമീഷണപ്ററ്റച  എന്നിവിെങ്ങളില് െിന്നു ലഭിച് വിവരങ്ങള്) 

2019-20-ല് സംസ്ഥോെ സര്ട്ക്കോര്ട് `13,249.04 പ്കോെി അനുവദിച്പ്പോള്, 

ഇതില് െിന്നും 22.71 ശതമോെം വര്ട്ദ്ധെപ്വോെച കൂെി `16,257.57 പ്കോെി 
2020-21-ല് അനുവദിച്ചു.  

1.6.4.4. പ്കന്ദ്രോവിഷറ കൃത പദ്ധ്തികള് നെപില് വരുത്തുന്നതിനോയുള്ള ഫ്റണ്ടറ  

2020-21-ല് പ്കന്ദ്ര സര്ട്ക്കോര്ട് ആറച  പ്കന്ദ്രോവിഷച കൃത പദ്ധതികളുനെ 

െെത്തിപിെോയി `4,678.55 പ്കോെിയനെ7 ഗ്രോെച , തപ്േശ സവയംഭരണ 
സ്ഥോപെങ്ങള്ക്കച  െല്കി. ഈ ഗ്രോന്റുകള് സംസ്ഥോെ ബജറ്റച / 
സംസ്ഥോെതല പ്െോഡല് ഏജന്സികള് (എസച .എല്.എന്.എകള്)/ദോരിദ്രയ 

 
4  നപോതു ഉപ്േശ ഫണ്ടച , പരിപോലെ ഫണ്ടച  (പ്റോഡിതരം), വികസെ ഫണ്ടച . (പ്കരള പ്ലോക്കല് 

ഗവണ്നമെച  സര്ട്വ്വീസച  നഡലിവറി പ്പ്രോജകച െിനെ കീഴിലുള്ള സച പില്ഓവര്ട് പദ്ധതികള്ക്കുള്ള 
അധിക വിഹിതം ഉള്നപനെ). 

5  നെറ്റച  ബജറ്റച  തുക (വൗച്ര്ട് നലവല് കംപൂടലറപ്സഷന്) 
6  െഗരവികസെം, ഗ്രോമവികസെത്തിനുള്ള പ്രപ്തയക പരിപോെികള്, മറ്റച  ഗ്രോമീണ വികസെ 

പരിപോെികള്. 
7  സംസ്ഥോെ ബജറ്റച  (`202.77 പ്കോെി)/സംസ്ഥോെതല പ്െോഡല് ഏജന്സികള് (`81.38 

പ്കോെി)/ദോരിദ്രയ െിര്ട്മോര്ട്ജെ യൂണിറ്റുകള് (`89.54 പ്കോെി)/ഓണ്ലലന് ട്രോന്സച ഫര്ട് 
(`4,304.86 പ്കോെി) 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

െിര്ട്മോര്ട്ജ്ജെ യൂണിറ്റുകള് (പി.എ.യകള്) ഓണ്ലലന് ട്രോന്സച ഫര്ട് 
എന്നിവയിലൂനെയോണച  െല്കിയതച .  

`4,678.55 പ്കോെിയനെ പ്കന്ദ്ര സര്ട്ക്കോര്ട് ഗ്രോന്റുകള് കൂെോനത 
പ്കന്ദ്രോവിഷച കൃത പദ്ധതികളുനെ െെപോക്കലിെോയി സംസ്ഥോെ സര്ട്ക്കോര്ട് 

അതിനെ വിഹിതമോയി `1,057.66 പ്കോെിയം െല്കിയിുണ്ടച . അങ്ങനെ, 
പ്കന്ദ്രോവിഷച കൃത പദ്ധതികള് െെപിലോക്കോനുള്ള നമോത്തം ഫണ്ടച  2019-20-

ല് `4,498.34 പ്കോെി ലഭിച്പ്പോള് 2020-21-ല് `5,736.21 പ്കോെി ലഭിച്ചു.  

1.6.4.5. വിഭവങ്ങളുടെ വിനിപ്യോഗം: പ്രവണതകളും ഘെനയും  

പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങളുനെ അെിസ്ഥോെത്തില്, നമോത്തം നെലവില് ഉതച പോദെ, 
അെിസ്ഥോെ സൗകരയ, പ്സവെ പ്മഖലകള്ക്കുള്ള നെലവം മറ്റു നെലവകളും8 
ഉള്നപടന്നു. 2020-21 കോലയളവില് തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങളുനെ 

നമോത്തം നെലവച  `11,998.18 പ്കോെി ആയിരുന്നു. പ്മല്പറെ ഘെകങ്ങളില് 
2020-21-ല് തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങളുനെ എല്ലോ ഫണ്ടച  
പ്രോതസ്സുകളില് െിന്നുമുള്ള വിഭവങ്ങളുനെ വിെിപ്യോഗം പ്ിക 1.4-ല് 
കോണിച്ിരിക്കുന്നു.  

പ്ിക 1.4: െിഭെങ്ങളുവെ െിനിപ്യോഗ്ം  

െിഭോഗ്ം െിനിപ്യോഗ്ം (` പ്കോെിയില്) 
ഉതച പോദെ പ്മഖല 1324.08 
അെിസ്ഥോെ സൗകരയ പ്മഖല 4485.14 
പ്സവെ പ്മഖല 5940.84 
ആവക െികസന വെലെ   11750.06 
മറ്റു നെലവകള് 248.12* 
വമോതം വെലെ   11998.18 
നമോത്തം നെലവില് വികസെ നെലവിനെ 
ശതമോെം 98 

*  1,200 തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങളില് 2021 നസപച റ്റംബര്ട് 17 വനര ഡോറ്റ 
അപച പ്ലോഡച  നെയച ത 269 തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങനള സംബന്ധിച് വിവരങ്ങള് 
ഇന്ഫര്ട്പ്മഷന് പ്കരള മിഷന് (ഐ.നക.എം) െല്കി. 

(അവലംബം: ഐ.നക.എം െല്കിയ വിവരങ്ങള്) 

1.6.4.6. തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളുടെ പദ്ധ്തി നിര്ത്വഹണം  

വിപ്കന്ദ്രീകൃതോസൂത്രണത്തിനു കീഴില്, സംസ്ഥോെനത്ത തപ്േശ സവയംഭരണ 

സ്ഥോപെങ്ങള് 2020-21 കോലയളവില് `21,975.17 പ്കോെി വകയിരുത്തി 
3,03,941 പദ്ധതികള് രൂപീകരിച്ചു. ഇതില് തപ്േശ സവയംഭരണ 
സ്ഥോപെങ്ങള് 2,32,522 പദ്ധതികള് (77 ശതമോെം) െിര്ട്വ്വഹണത്തിെോയി 

ഏനറ്റടക്കുകയം ഇതിപ്ലയച ക്കോയി `11,750.07 പ്കോെി നെലവഴിക്കുകയം 
നെയച തു. ഇങ്ങനെ ഏനറ്റടത്ത പദ്ധതികളില് 1,93,077 പദ്ധതികള് (83 

 
8  ശമ്പളം, ഓണപ്ററിയം, കണ്ടിജന്സി നെലവച , മറ്റു ഭരണപരമോയ നെലവച , നെര്ട്മിെല് 

ആനുകൂലയങ്ങള് മുതലോയവ. 
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അദ്ധയോയം I - അവതോരിക 

ശതമോെം) `8,894.36 പ്കോെി നെലവില്, 2020-21-ല് പൂര്ട്ത്തീകരിക്കുകയം 
നെയച തു. വിശദവിവരങ്ങള് പ്ിക 1.5-ല് നകോടത്തിരിക്കുന്നു.  

പ്ിക 1.5: ഏവറ്ടുത പദ്ധ്തികളുവെയം െരുതിയ വെലെിവെയം 
െിെരങ്ങള്  

തപ്േശ സവയംഭരണ 
സ്ഥോപനതിവെ 

ഇനം 

പദ്ധ്തികളുവെ എണ്ണം തുക (` പ്കോെിയില്) പദ്ധ്തികള്ക്കോയി 
വമോതം 

െകയിരുതിയതി
ല് ഏവറ്ടുത 
പദ്ധ്തികളുവെ 
വെലെിവെ 
ശതമോനം 

രൂപീകരിച്ചത   
ഏവറ്ടു
തത   

പൂര്ത്തിയോ
ക്കിയത   

രൂപീകരിച്ച 
പദ്ധ്തികളു
വെ അെങ്കല് 

ഏവറ്ടുത 
പദ്ധ്തികളുവെ 
വെലെ   

പൂര്ത്തിയോ
ക്കിയ 

പദ്ധ്തികളു
വെ വെലെ   

ഗ്രോമപഞ്ചോയത   227830 176260 147490 13307.50 6750.16 5144.30 50.72 
പ്ലോക്ക   
പഞ്ചോയത   

19214 16049 12583 1588.88  993.12 752.62 62.50 

ജില്ലോ പഞ്ചോയത   13898 9828 7714 2453.84 1491.89 1086.53 60.80 

മുനിസിപോലിറ്ി 34400 24140 20115 2712.26 1441.43 1129.82 53.14 

മുനിസിപല് 
പ്കോര്ത്പപ്റഷന്ക 

8599 6245 5175 1912.69 1073.47 781.09 56.12 

ആവക 303941 232522 193077 21975.17 11750.07 8894.36 53.47 

(അവലംബം: ഐനകഎം െല്കിയ വിവരങ്ങള്) 

രൂപീകരിച് പദ്ധതികള്ക്കോയി വകയിരുത്തിയ നമോത്തം തുകയനെ 
അെിസ്ഥോെത്തില്, ഫണ്ടിനെ വിെിപ്യോഗം 53.47 ശതമോെം മോത്രമോണച . 
പദ്ധതികളുനെ െിര്ട്വ്വഹണത്തിനല കുറവച  പ്രധോെമോയം 
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകളിലും തുെര്ട്ന്നച  മുെിസിപോലിറ്റികളിലുമോയിരുന്നു 
ശ്രദ്ധയില്നപടതച .  

1.7. ഓഡിറ്റിട്നോടള്ള സര്കോരിടന് പ്രതികരണമില്ലോയ  മ 
 

1.7.1. തീര്ത്പോകോത പരിപ്ശോധനോ റിപ്പോര്ത്ുകള് 

പരിപ്ശോധെോ പ്വളയില് ശ്രദ്ധയില്നപടന്ന െൂെതകള്, വീഴച െകള് 
എന്നിവയനെ ബോദ്ധയത ഉറപോക്കുക, െിര്ട്േിഷച െ െടങ്ങള്ക്കും 
െെപെിക്രമങ്ങള്ക്കും അനുസൃതമോയി തിരുത്തല് െെപെികള് എടക്കുക 
തുെങ്ങിയവ ഉറപ്പവരുത്തുന്നതിെോയി അക്കൗണ്ടെച  ജെറല് െല്കുന്ന 
പരിപ്ശോധെോ റിപ്പോര്ട്ുകള്ക്കച  (ഐ.ആര്ട്) അധികോരികള് സതവരമോയ 
പ്രതികരണം െല്കണനമന്നച  സംസ്ഥോെ സര്ട്ക്കോര്ട് 2010-ലും 2017-ലും 
പുറത്തിറക്കിയ ഓഡിറ്റച  െിരീക്ഷണങ്ങളുനെയം/ഐ.ആറുകളുനെയം 
നപനടന്നുള്ള തീര്ട്പോക്കല്/ഓഡിറ്റച  ഖണ്ഡികകളുനെയം, പബ്ലികച  
അക്കൗണ്ടച സച  കമിറ്റിയമോയി ബന്ധനപട കോരയങ്ങളുനെയം 
സമയബന്ധിതമോയ തീര്ട്പോക്കല് എന്നീ െിര്ട്പ്േശങ്ങള് അെങ്ങിയിുള്ള 
ഹോന്ഡച  ബുക്കച  വയവസ്ഥ നെയ്യുന്നു. ഐ.ആര്ട് ലഭിച്ച  െോലോഴച െയച ക്കുള്ളില് 
ഓഫീസച  തലവന്മോരും നതോടടത്ത ഉയര്ട്ന്ന അധികോരികളും 
ഐ.ആറുകളില് ഉള്നപടത്തിയിുള്ള െിരീക്ഷണങ്ങള് പോലിപ്ക്കണ്ടതും 
പ്പോരോയച മകളും വീഴച െകളും അവയനെ അനുവര്ട്ത്തെവം സതവരമോയി 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

അക്കൗണ്ടെച  ജെറലിനെ അറിയിപ്ക്കണ്ടതുമോണച . തീര്ട്പോകോനത 
അവപ്ശഷിക്കുന്ന ഐ.ആറുകനള കുറിച്ചുള്ള അര്ട്ദ്ധവോര്ട്ഷിക റിപ്പോര്ട്ുകള്, 
ഓഡിറ്റച  െിരീക്ഷണങ്ങളുനെ പ്മല്പ്െോടത്തിനുള്ള സൗകരയത്തിെോയി 
അതോതച  വകുപച  നസക്രടറിമോര്ട്ക്കച  അയച്ചുനകോടക്കോറുണ്ടച . 

2021 നസപച റ്റംബര്ട് 30 വനര 33 വകുപ്പകളിലോയി 6,708 ഐ.ആറുകള് 
(33,740 ഖണ്ഡികകള്) (2021 മോര്ട്ച്ച  31 വനര െല്കിയിുള്ളവ) 
തീര്ട്പോക്കോനത അവപ്ശഷിക്കുന്നു. തീര്ട്പോകോത്ത ഐ.ആറുകളുനെയം 
ഖണ്ഡികകളുനെയം വര്ട്ഷം തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് അനുബന്ധം 1.3-ല് 
വിവരിച്ിരിക്കുന്നു. 

1.7.2. ഈ റിപ്പോര്ത്്ില് പ്ചര്ത്തിുള്ള ഖണ്ഡികകപ്ളോടുള്ള വകുപ്പുകളുടെ 
പ്രതികരണം 

ആറോഴച െകള്ക്കകം പ്രതികരണം അറിയിക്കുന്നതിെോയി 2021 ഏപ്രിലിനും 
2021 ഒകച പ്െോബറിനുമിെയില് അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  ഖണ്ഡികകള് 
ബന്ധനപട വകുപച  അഡീഷണല് െീഫച  നസക്രടറിമോര്ട്ക്കും/പ്രിന്സിപല് 
നസക്രടറിമോര്ട്ക്കും/ നസക്രടറിമോര്ട്ക്കും അയച്ചുനകോടത്തിരുന്നു. ഈ 
റിപ്പോര്ട്ടില് ഉള്നക്കോള്ളിച് ഒന്പതച  അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  
ഖണ്ഡികകള്ക്കും സര്ട്ക്കോരിനെ മറുപെി ലഭിച്ിുണ്ടച . മറുപെികള് ഈ 
റിപ്പോര്ട്ടില് ഉെിതമോയി ഉള്നപടത്തിയിുണ്ടച . 

1.7.3. ഓഡിറ്റ  റിപ്പോര്ത്ുകളിന്പ്മലുള്ള തുെര്ത്നെപെി 

സംസ്ഥോെ സര്ട്ക്കോര്ട് 2010-ലും 2017-ലും പുറത്തിറക്കിയ ഓഡിറ്റച  
െിരീക്ഷണങ്ങളുനെയം ഐ.ആറുകളുനെയം നപനടന്നുള്ള 
തീര്ട്പോക്കല്/ഓഡിറ്റച  ഖണ്ഡികകളുനെയം, പബ്ലികച  അക്കൗണ്ടച സച  
കമിറ്റിയമോയി ബന്ധനപട കോരയങ്ങളുനെയം സമയബന്ധിതമോയ 
തീര്ട്പോക്കല് എന്നീ െിര്ട്പ്േശങ്ങള് അെങ്ങിയിുള്ള ഹോന്ഡച  ബുക്കച  
അനുസരിച്ച  ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടില് ഉള്നപടത്തിയ ഓഡിറ്റച  
ഖണ്ഡികകളിന്പ്മല് എടത്ത െെപെികളുനെ പ്സ്റ്ററ്റച നമെച , ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  
െിയമസഭയനെ പ്മശപ്പറത്തച  വച് പ്ശഷം രണ്ടു മോസത്തിനുള്ളില് പ്െരിടച  
െിയമസഭോ നസക്രടറിപ്യറ്റിനും പകര്ട്പ്പകള് അക്കൗണ്ടെച  ജെറലിനും 
അയപ്ക്കണ്ടതോണച . ഭരണവകുപ്പകള് ഈ െിര്ട്പ്േശങ്ങള് പോലിച്ിടില്ല. 
2014-15 മുതല് 2018-19 വനരയള്ള കോലയളവിനല ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ുകളില് 
ഉള്നപടത്തിയിുള്ള 12 ഖണ്ഡികകളിന്പ്മല് എടത്ത െെപെികളുനെ 
പ്സ്റ്ററ്റച നമെച  സമര്ട്പിക്കോത്ത ഒന്പതച  വകുപ്പകളുനെ 2020 ആഗസ്റ്റച  വനരയള്ള 
വിശദവിവരം അനുബന്ധം 1.4-ല് നകോടത്തിരിക്കുന്നു. 

1.7.4. പബ്ലികറ  അകൗണ്ടറ സറ  കമ്മിറ്ി ചര്ത്ച ടചയ്യോനുള്ള ഖണ്ഡികകള് 

2021 ആഗസ്റ്റച  വനര, 2013-14 മുതല് 2018-19 വനരയള്ള കോലയളവിനല 20 
വകുപ്പകളുനെ 33 ഖണ്ഡികകള് പബ്ലികച  അക്കൗണ്ടച സച  കമിറ്റി െര്ട്ച് 
നെയ്യോനുണ്ടച  (അനുബന്ധം 1.5).



 

 

  

  

അനുെര്ത്തന ഓഡിറ്   
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അദ്ധ്യോയം II 
അനുവര്ത്തന ഓഡിറ്റ  

 

ടതരടെടുകടപ് വിഷയങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റ  
 

ആപ്രോഗയകുടുംബപ്ക്ഷമ വകുപറ 
 

2.1. ഫുഡ  ട്സഫ റ്റി ആന്  സ്റ്റോന്ട്ഡര്ഡ സ  നിയമം, 2006 
നെപിലോകല് 

2.1.1. ആമുഖം 

ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ആെച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച അപ്തോറിറ്റി ഓഫച ഇന്ത്യ 
(എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ) സംസ്ഥോെങ്ങളില് ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ആെച 
സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച (എഫച.എസച.എസച ) െിയമത്തിനെയം െടങ്ങളുനെയം 
വിവിധ വയവസ്ഥകള് െെപിലോക്കുന്നതിെച ഉത്തരവോദിത്തനപട ഒരു 
സവതന്ത്ര െിയമപരമോയ അപ്തോറിറ്റിയോണച. പ്കരളത്തില് ഈ െിയമം 
െെപിലോക്കുന്നതിെോയി ആപ്രോഗയ കുടംബപ്ക്ഷമ വകുപിെച കീഴില് 
ഭക്ഷയുരക്ഷോ കമീഷണനറ (കമീഷണര്ട്) 2008 ജൂലലയില് െിയമിച്ചു. 

സംസ്ഥോെ ഭക്ഷയുരക്ഷോ സൂെികയില് (എസച.എഫച.എസച.ഐ) 2019-20 
വര്ട്ഷത്തില് െോലോം സ്ഥോെം ആയിരുന്ന പ്കരളം 2020-219 വര്ട്ഷത്തില് 
എസച.എഫച.എസച.ഐയില് രണ്ടോം സ്ഥോെപ്ത്തക്കച ഉയര്ട്ന്നു.  

2.1.2. ഘെനോനില 

ആപ്രോഗയകുടംബപ്ക്ഷമ വകുപച പ്രിന്സിപല് നസക്രടറിക്കച ഭരണത്തിനെ 
നമോത്തത്തിലുള്ള ഉത്തരവോദിതവവം സംസ്ഥോെ ഭക്ഷയഅപ്തോറിറ്റിയോയ ഫുഡച 
പ്സഫചറ്റി കമീഷണര്ട്ക്കച സംസ്ഥോെത്തച െിയമവം െടവം നറഗപ്ലഷനുകളും 
കോരയക്ഷമമോയി െെപിലോക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവോദിതവവമുണ്ടച. കൂെോനത, 
കമീഷണനറ സഹോയിക്കുന്നതിെോയി രണ്ടു പ്ജോയിെച കമീഷണര്ട്മോരും 
അഡചമിെിസചപ്ട്രഷന്, ലീഗല്, വിജിലന്സച എന്നിവയ്ക്കച ഒരോളും 
എന്പ്ഫോഴചനമെിെച മനറ്റോരോളും, മൂന്നച10 പ്മഖലകളിപ്ലക്കോയി മൂന്നച നഡപൂടി 
കമീഷണര്ട്മോരുമുണ്ടച. ജില്ലോതലത്തില് ഇവ െെപിലോക്കുന്നതിെച 
അസിസ്റ്റെച കമീഷണര്ട്മോര്ട് കമീഷണനറ സഹോയിക്കുന്നു. ഫുഡച പ്സഫചറ്റി 
ഓഫീസര്ട്മോര്ട്ക്കോണച (എഫച.ബി.ഒ) സര്ട്ക്കിള് ഓഫീുകളുനെ ചുമതല. 
ഇവര്ട്ക്കോണച ഫീല്ഡചതല പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങളുനെ ഉത്തരവോദിത്തവം, 
ഘെെോെില സൂെിപിക്കുന്ന ഓര്ട്ഗപ്െോഗ്രോം തോനഴനക്കോടത്തിരിക്കുന്നു. 

 
9  2020-21 വര്ട്ഷപ്ത്തക്കുള്ള റോേിംഗച 2021 നസപചറ്റംബറില് ആപ്രോഗയകുടംബപ്ക്ഷമ മന്ത്രോലയം 

പ്രസിദ്ധനപടത്തിയിുണ്ടച. 
10  തിരുവെന്ത്പുരം, എറണോകുളം, പ്കോഴിപ്ക്കോെച 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

ഓര്ഗന ോഗ്ോാം 
 

2.1.3. ഓഡിറ്റ  ലക്ഷ്യങ്ങള്, വയോപ്തി, രീതിശോസ്ത്രം  

2016-21 കോലയളവിനല അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  2021 ജനുവരി മുതല് 2021 
നസപചറ്റംബര്ട് വനര െെത്തിയതച തോനഴ പറയന്നവ പരിപ്ശോധിക്കുന്നതിെച 
പ്വണ്ടി ആയിരുന്നു. 

• മനുഷയ ഉപപ്ഭോഗത്തിെോയി ുരക്ഷിതവം ആപ്രോഗയകരവമോയ 
ഭക്ഷണത്തിനെ ലഭയത ഉറപ്പവരുത്തുന്നതിെോയി െിയമം/െടം/ 
നറഗപ്ലഷനുകള് എന്നിവയിനല വയവസ്ഥകള് ഫലപ്രദമോയി 
െെപിലോക്കനപപ്ടോ  

• വരുമോെം വസൂലോക്കിയതച െിയമ പ്രകോരം വയവസ്ഥ നെയ്തിുള്ള 
അധികോരികള് കോലോകോലങ്ങളില് പുറനപടവിച് നറഗപ്ലഷനുകള്/ 
ഓര്ട്ഡറുകള് പ്രകോരമോയിരുപ്ന്നോ 

പ്രിന്കസിപല് വസക്ര്റി, 
ആപ്രോഗ്യകുടുംബപ്േമ െകുപ  

ഫുഡ  പ്സഫ റ്ി കമ്മീഷണര്ത് 

ഫുഡ  പ്സഫ റ്ി 
പ്ജോയിെ  കമ്മീഷണര്ത് 
(എന്കപ്ഫോഴ വെെ ) 

ഫുഡ  പ്സഫ റ്ി പ്ജോയിെ  
കമ്മീഷണര്ത് 

(അഡ മിനിസ പ്ട്രഷന്ക, 
ലീഗ്ല്, െിജിലന്കസ ) 

വഡപൂ്ി ഡയറക്ടര്ത്, 
പ്രിെന്കഷന്ക ഓഫ  ഫുഡ  
അഡല്പ്ട്രഷന്ക 

ഫുഡ  പ്സഫ റ്ി വഡപൂ്ി 
കമ്മീഷണര്ത്മോര്ത് 

(പ്മഖലോെിസ്ഥോനതില്-
തിരുെനന്തപുരം/ 
എറണോകുളം/ 
പ്കോഴിപ്ക്കോെ ) 

അഡ മിനിസ പ്ട്രറ്ീെ  
ഓഫീസര്ത് 

ഫിനോന്കസ  
ഓഫീസര്ത് 

െീഫ  
ഗ്െണ്വമെ  
അനലിസ റ്   

ഗ്െണ്വമെ  
അനലിസ റ്  , 
റീജിയണല് 
അനലിറ്ിക്കല് 
ലപ്ബോറ്റി - 
എറണോകുളം 

ഗ്െണ്വമെ  
അനലിസ റ്  , 
റീജിയണല് 
അനലിറ്ിക്കല് 
ലപ്ബോറ്റി - 
പ്കോഴിപ്ക്കോെ  

ഫുഡ  പ്സഫ റ്ി അസിസ്റ്റെ  
കമ്മീഷണര്ത്മോര്ത് / 

വഡസിപ്േറ്ഡ  ഓഫീസര്ത്മോര്ത് 
(ജില്ലോെിസ്ഥോനതില്) 

ഫുഡ  പ്സഫ റ്ി 
ഓഫീസര്ത്മോര്ത് (സര്ത്ക്കിള് 
അെിസ്ഥോനതില്) 

ഗ്െണ്വമെ  അനലിസ റ്  , 
ഗ്െണ്വമെ  അനലിസ്റ്റിവെ 

ലപ്ബോറ്റി -  
തിരുെനന്തപുരം 

റിപ്സര്ത്ച്ച  ഓഫീസര്ത്, 
ജില്ലോ ഫുഡ  വെസ്റ്റിംഗ്  
ലപ്ബോറ്റി, 
പതനംതി് 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

• സ്ഥോപെങ്ങള്ക്കച മതിയോയ മനുഷയവിഭവപ്ശഷിയം അെിസ്ഥോെ 
സൗകരയങ്ങളും ഉണ്ടോയിരുപ്ന്നോ 

പ്കരളത്തിനല ഫുഡച പ്സഫചറ്റി കമീഷണറുനെ ഓഫീസച, വിജ്ഞോപെം നെയ്ത 
മൂന്നച അെലിറ്റിക്കല് ലപ്ബോറടറികള് (തിരുവെന്ത്പുരം, എറണോകുളം, 
പ്കോഴിപ്ക്കോെച ), പത്തെംതിടയിനല ഫുഡച നെസ്റ്റിംഗച ലപ്ബോറടറി, െോലച 
അസിസ്റ്റെച കമീഷണര്ട്മോരുനെ ഓഫീുകള് (തിരുവെന്ത്പുരം, പ്കോടയം, 
പ്കോഴിപ്ക്കോെച, കോസര്ട്പ്ഗോഡച എന്നിങ്ങനെ നതരനെടക്കനപട െോലു 
ജില്ലകളിനല), ഈ അസിസ്റ്റെച കമീഷണര്ട്മോരുനെ കീഴില് െിന്നും 
നതരനെടത്ത 13 സര്ട്ക്കിള് ഓഫീുകള് എന്നിവിെങ്ങളിനല 2016-21 
കോലയളവിനല പ്രഖകള് പരിപ്ശോധെ െെത്തി (അനുബന്ധം 2.1). 
നതരനെടത്ത ഓപ്രോ ജില്ലയില് െിന്നും സര്ട്ക്കിളില് െിന്നും ഓപ്രോ 
വര്ട്ഷനത്തയം11 യഥോക്രമം 20 ലലസന്ുകളും ആറച രജിസചപ്ട്രഷനുകളും 
വിശദമോയ പരിപ്ശോധെയ്ക്കോയി നതരനെടത്തു.  

2021 ജനുവരി 27-െച സര്ട്ക്കോരുമോയി പ്രോരംഭ കൂെിക്കോഴ്ച െെത്തി. അതില് 
ഓഡിറ്റച ലക്ഷയങ്ങളും വയോപ്തിയം മോെദണ്ഡങ്ങളും െര്ട്ച് നെയ്യുകയം അവ 
സര്ട്ക്കോര്ട് അംഗീകരിക്കുകയം നെയചതു. 2021 െവംബര്ട് 18-െച പ്രിന്സിപല് 
നസക്രടറിയമോയി (ആപ്രോഗയകുടംബപ്ക്ഷമ വകുപച ) അന്ത്ിമ കൂെിക്കോഴ്ച 
െെത്തി. അതില് ഓഡിറ്റച കനണ്ടത്തലുകള് വിശദമോയി െര്ട്ച് നെയ്യുകയം 
സര്ട്ക്കോരിനെ പ്രതികരണങ്ങള് ലഭയമോക്കുകയം നെയചതു. 

ഓഡിറ്റ കടണ്ടതലുകള് 

എഫച.എസച.എസച െിയമം, 2006-നല 31-ോം വകുപച അനുസരിച്ച 
ലലസന്പ്സോ രജിസചപ്ട്രഷപ്െോ12 ഇല്ലോനത ഒരു വയക്തിയം ഇന്ത്യയില് 
ഏനതേിലും ഭക്ഷയബിസിെസച ആരംഭിക്കുകപ്യോ െെത്തുകപ്യോ നെയ്യോന് 
പോടള്ളതല്ല. എഫച.എസച.എസച െിയമം െെപിലോക്കുന്നതിനല വിവിധ 
ഘടങ്ങളോയ ലലസന്സിംഗം രജിസച പ്ട്രഷനും, പരിപ്ശോധെയം സോമ്പിള് 
പ്ശഖരണവം, ഭക്ഷയ വിശകലെം തുെര്ട് െെപെികള്⁄ െിരീക്ഷണം 
മുതലോയവയിനല പ്പോരോയചമകള് ഓഡിറ്റച കനണ്ടത്തിയതച തോനഴ 
വിശദീകരിച്ിരിക്കുന്നു. 

2.1.4. ലലസന്ുകളും രജിസ ട്രഷനുകളും നല്ുന്നതു സംബന്ധിച്  

2.1.4.1. ലലസന്ുകളും രജിസ ട്രഷനുകളും നല്ുന്നതിടല 
ട്പോരോയ മകള് 

െിയമത്തിനല  31-ോം വകുപിലും നറഗപ്ലഷെിലും13 

പ്രതിപോദിച്ിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച `12 ലക്ഷത്തില് കൂടതല് വോര്ട്ഷിക 

 
11  ഓഡിറ്റച കോലയളവില് നതരനെടത്ത ഓപ്രോ ജില്ലയില് െിന്നും ആനക 100 ലലസന്ുകളും 

നതരനെടത്ത ഓപ്രോ സര്ട്ക്കിളില് െിന്നും 30 രജിസചപ്ട്രഷനുകളും വിശദമോയി പരിപ്ശോധിച്ചു. 
12  ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ആെച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച (ഫുഡച ബിസിെുകളുനെ ലലസന്സിംഗം 

രജിസചപ്ട്രഷനും) 2011-നല നറഗപ്ലഷന് 1.2.1(4) ല് വിശദമോക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രകോരം നെറുകിെ 
ഫുഡച ബിസിെസച ഓപപ്ററ്റര്ട്മോര്ട് രജിസചപ്ട്രഷന് എടപ്ക്കണ്ടതോണച. 

13  ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ആെച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച (ഫുഡച ബിസിെുകളുനെ ലലസന്സിംഗം 
രജിസചപ്ട്രഷനും) റഗപ്ലഷനുകള്, 2011 



 

 14 

2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

വിറ്റുവരവള്ള ഏനതോരു ഫുഡച ബിസിെസച ഓപപ്ററ്റര്ട്ക്കും (എഫച.ബി.ഒ)14 

ലലസന്സച െിര്ട്ബന്ധമോണച. അപ്തസമയം `12 ലക്ഷം വനര വോര്ട്ഷിക 
വിറ്റുവരവള്ള നെറുകിെ എഫച.ബി.ഓകള് നറഗപ്ലഷനുകളില് 
പ്രതിപോദിച്ിരിക്കുന്ന െിര്ട്േിഷ്ട അധികോരികളുനെ കീഴില് രജിസ്റ്റര്ട് 
നെപ്യ്യണ്ടതോണച.  

കൂെോനത, 2.1.1(3), 2.1.4(1) എന്നീ നറഗപ്ലഷനുകള് പ്രകോരം അപ്പക്ഷ ലഭിച്ച 
ഏഴു ദിവസത്തിെകം രജിസചപ്ട്രഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും അപ്പക്ഷ ഐ.ഡി15 
െല്കിയ തീയതി മുതല് 60 ദിവസത്തിനുള്ളില് ലലസന്ും 
െല്പ്കണ്ടതോണച. ഭക്ഷയുരക്ഷോ അധികോരികള് അപ്പക്ഷ 
െിരസിക്കുകപ്യോ പ്പോരോയചമകള് അറിയിക്കുകപ്യോ നെയ്യോനത െിശ്ചിത 
സമയപരിധിക്കുള്ളില് രജിസചപ്ട്രഷപ്െോ ലലസന്പ്സോ െല്കിയിനല്ലേില് 
എഫച.ബി.ഒയ്ക്കച ബിസിെസച ആരംഭിക്കുവോന് കഴിയം. നതരനെടത്ത 
ജില്ലകളിനലയം സര്ട്ക്കിള് ഓഫീുകളിനലയം ലലസന്ുകളും 
രജിസചപ്ട്രഷനുകളും െല്കുന്നതിനെ പ്രക്രിയ ഓഡിറ്റച പരിപ്ശോധിക്കുകയം 
തോനഴ പറയന്ന പ്പോരോയചമകള് ശ്രദ്ധിക്കുകയം നെയചതു. 

കലസന്ുകളും രജിസറപ്രഷനുകളും നല്കുന്നതിടല കോലതോമസം  

നസന്ട്രല് ലലസന്സച ഒഴിനകയള്ള ലലസന്ുകള്16 െല്കോന് 
നഡസിപ്േറ്റഡച ഓഫീസര്ട്മോര്ട്ക്കച (ഡി.ഒ)17 അധികോരമുനണ്ടേിലും 
രജിസചപ്ട്രഷന് െെത്തുന്നതിനുള്ള അധികോരം ഡി.ഓമോര്ട്ക്കു കീഴിലുള്ള ഫുഡച 
പ്സഫചറ്റി ഓഫീസര്ട്മോരില്18 െിക്ഷിപ്തമോണച. 

നതരനെടത്ത െോലു ജില്ലകളില് 2016-21 കോലയളവിനല ലലസന്സച 
അനുവദിക്കുന്നതുമോയി ബന്ധനപട പ്രഖകളുനെ സൂക്ഷചമ പരിപ്ശോധെ 
ഓഡിറ്റച െെത്തിയതില്, തിരുവെന്ത്പുരം, പ്കോടയം ജില്ലകളില് ലലസന്സച 
െല്കിയതില് കോലതോമസം പ്െരിടതോയി ശ്രദ്ധയില്നപു. ഈ രണ്ടച 
ജില്ലകളിലും ലലസന്സിെോയി ആനക ലഭിച് 21,71219 അപ്പക്ഷകളില് 
19,035 എണത്തിെച ലലസന്ുകള് െല്കി. അനുവദിച് 19,035 
ലലസന്ുകളില് 3,844 പ്കുകളില് (20 ശതമോെം) കോലതോമസം 
പ്െരിടതോയി ശ്രദ്ധയില്നപു. െിശ്ചിത സമയമോയ 60 ദിവസത്തിെച പ്ശഷം 
െല്കിയ ലലസന്ുകള് വിശകലെം നെയ്തപ്പോള് 61 മുതല് 100 

 
14  എഫച.ബി.ഒ എന്നതുനകോണ്ടച ഭക്ഷയബിസിെസച െെത്തുന്നപ്തോ ഭക്ഷയബിസിെസിനെ ഉെമസ്ഥപ്െോ 

ആയ ഒരു വയക്തിനയ അര്ട്ഥമോക്കുന്നു. കൂെോനത, 2006-നല എഫച.എസച.എസച െിയമത്തിനെ 
വകുപച 3(ഒ) പ്രകോരം ഉണ്ടോക്കിയ െിയമവം െടങ്ങളും നറഗപ്ലഷനുകളും പോലിക്കുവോന് 
ഉത്തരവോദിത്തനപടവരുമോണച ഇവര്ട്. 

15  ലലസന്സിെച അപ്പക്ഷ െല്കുന്ന അപ്തദിവസം തനന്ന പ്ഫോപ്കോസച (പ്സോഫചറ്റച നവയര്ട്) വഴി 
ലഭിക്കുന്ന ഐ.ഡി. 

16  നറഗപ്ലഷനെ നഷഡൂള് 1-നു കീഴില് വരുന്ന ഭക്ഷയ ബിസിെുകള് ആരംഭിക്കുന്നതിപ്െോ 
െെത്തുന്നതിപ്െോ ഉള്ള ലലസന്സച നസന്ട്രല് ലലസന്സിംഗച അപ്തോറിറ്റിയോണച 
അനുവദിക്കുന്നതച 

17  എഫച.എസച.എസച െിയമം, 2006-നല വകുപച 36 പ്രകോരം ഫുഡച പ്സഫചറ്റി കമീഷണര്ട് ഓപ്രോ 
ജില്ലയ്ക്കും ഒരു സബച ഡിവിഷണല് ഓഫീസറുനെ റോേില് കുറയോത്ത നഡസിപ്േറ്റഡച ഓഫീസനറ 
ഭക്ഷയുരക്ഷോ അഡചമിെിസചപ്ട്രഷനെ ചുമതലയില് െിയമിപ്ക്കണ്ടതോണച. സോധോരണയോയി 
ജില്ലയിനല അസിസ്റ്റെച കമീഷണര്ട്മോനരയോണച നഡസിപ്േറ്റഡച ഓഫീസര്ട്മോരോയി 
െിയമിക്കുന്നതച. 

18  ഒരു സര്ട്ക്കിളിനെ ചുമതല എഫച.എസച.ഒ വഹിക്കുന്നു; സംസ്ഥോെത്തച 140 സര്ട്ക്കിളുകള് ഉണ്ടച. 
19  തിരുവെന്ത്പുരം - 15,939, പ്കോടയം - 5,773 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

ദിവസത്തിെിെയില് 2,468 ലലസന്ുകളും, 101-നും 500-നും ഇെയില് 
1,317 ലലസന്ുകളും െല്കിയതോയം, 59 പ്കുകളില് 500-ല് അധികം 
ദിവസനത്ത തോമസം പ്െരിടതോയം കനണ്ടത്തി. 

അതുപ്പോനല, നതരനെടത്ത സര്ട്ക്കിള് ഓഫീുകളിനല പ്രഖകളുനെ 
സൂക്ഷചമ പരിപ്ശോധെയില് ലവക്കം ഒഴിനകയള്ള സര്ട്ക്കിള് ഓഫീുകള് 
െല്കിയ 43,649 രജിസചപ്ട്രഷനുകളില് 18,191 പ്കുകളിലും 
കോലതോമസമുണ്ടോയതോയി ഓഡിറ്റച കനണ്ടത്തി. ഇതില് 14,967 പ്കുകളില് 
50 ദിവസം വനരയം 1,624 പ്കുകളില് 51 മുതല് 100 ദിവസം വനരയം 
കോലതോമസം പ്െരിു. 1,600 പ്കുകളില് രജിസചപ്ട്രഷന് െല്കുന്നതിലുള്ള 
കോലതോമസം 100 ദിവസത്തില് കൂടതലോയിരുന്നു (അനുബന്ധം 2.2). 

െിലവിലുണ്ടോയിരുന്ന എഫച.എല്.ആര്ട്.എസ്സില് െിന്നും പ്ഫോപ്കോസച20 
പ്ലോറ്റചപ്ഫോമിപ്ലക്കുള്ള ലമപ്ഗ്രഷന് െെത്തിയതച 2020 െവംബറിലോണച എന്നച 
സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 ഡിസംബര്ട്). ലമപ്ഗ്രഷന് കോരണം 
പ്ഫോപ്കോസച പ്സോഫചറ്റച നവയറിലുണ്ടോയ െില പ്രശ്നങ്ങള് ഓഡിറ്റച െെക്കുന്ന 
സമയത്തച റിപ്പോര്ട്ടച നെയ്തിരുന്നു. െിലവില് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുനവന്നും 
എഫച.ബി.ഓകള്ക്കു പ്ഫോപ്കോസച പ്സോഫചറ്റച നവയര്ട് മുപ്ഖെ 
ലലസന്സച/രജിസചപ്ട്രഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് െല്കുന്നതില് 
കോലതോമസം ഉണ്ടോകുന്നില്ല എന്നും സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി.  

ഓഡിറ്റിനെ പരിധിയില് വരുന്ന കോലയളവച 2016-17 മുതല് 2020-21 
വനരയോയിരുന്നു. ഈ കോലയളവില് ലലസന്ുകള്/രജിസചപ്ട്രഷനുകള് 
െല്കുന്നതില് കോലതോമസം ഉണ്ടോയതോയി ശ്രദ്ധയില്നപടകയം 
നതരനെടത്ത ജില്ലകളുനെ/സര്ട്ക്കിളുകളുനെ എ.സി/എഫച.എസച.ഓമോര്ട് െി 
വസചതുതകള് അംഗീകരിക്കുകയം നെയചതു. കൂെോനത, 2020 ആഗസ്റ്റച 05-െച 
െെന്ന എഫച.എസച.എസച.എ.ഐയനെ പ്കന്ദ്ര ഉപപ്ദശക സമിതിയനെ  
29-ോമതച പ്യോഗത്തിനെ മിെിറ്റചസില്, ലലസന്സച/ രജിസചപ്ട്രഷന് 
ജില്ലോതലത്തില് െല്കുന്നതില് കൂടതല് കോലതോമസമുള്ള 
സംസ്ഥോെങ്ങളില് ഒന്നോണച പ്കരളം എന്നും ചൂണ്ടിക്കോണിക്കനപു.  

നറഗപ്ലഷെില് ലലസന്ു രജിസചപ്ട്രഷനും െല്കുന്നതിെച ഒരു 
സമയപരിധി െിശ്ചയിച്ിുള്ളതിെോല് ഇതച പോലിക്കനപപ്െണ്ടതോണച. 
സമയപരിധി പോലിക്കോത്തതുമൂലം വകുപിനെ ഡോറ്റോപ്ബസില് 
ഉള്നപെോനത തനന്ന എഫച.ബി.ഓകള് പ്രവര്ട്ത്തെം ആരംഭിക്കുകയം 
വകുപിനെ സൂക്ഷചമപരിപ്ശോധെയില് െിന്നും രക്ഷനപടകയം നെയ്യുകവഴി 
െിയമം/െ ടം/നറഗപ്ലഷനുകള് പോലിക്കോതിരിക്കോനും കോരണമോകും.  

2.1.4.2. ഭക്ഷയ സ്ഥോപനങ്ങളുടെ ഡോറ്ോപ്ബസറ  

ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ആെച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച റൂള്സച, 2011-നെ െ ടം 2.1.3, ഫുഡച 
പ്സഫചറ്റി ഓഫീസര്ട് തനെ അധികോരപരിധിയിലുള്ള പ്രപ്ദശനത്ത എല്ലോ 
ഭക്ഷയബിസിെുകളുനെയം ഒരു ഡോറ്റോപ്ബസച സൂക്ഷിക്കണനമന്നച 

 
20  എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ അവതരിപിച് രജിസചപ്ട്രഷനും ലലസന്സിംഗിനുമുള്ള പുതിയ 

പ്സോഫചറ്റച നവയറോയ പ്ഫോപ്കോസച, പഴയ പ്സോഫചറ്റച നവയര്ട് ആയ എഫച.എല്.ആര്ട്.എസ്സിെച 
പകരമോയി 2020 െവംബര്ട് 01-െച ഇന്ത്യയിലുെെീളം പ്രവര്ട്ത്തെക്ഷമമോയി. 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

വിഭോവെം നെയ്യുന്നു. എന്നോല് നതരനെടത്ത സര്ട്ക്കിള് ഓഫീുകളിനല 
എഫച.എസച.ഓമോരോരും തനന്ന തങ്ങളുനെ അധികോര പരിധിയിലുള്ള 
പ്രപ്ദശനത്ത എഫച.ബി.ഓകളുനെ സമഗ്രമോയ ഡോറ്റോപ്ബസച 
സൂക്ഷിക്കുന്നിനല്ലന്നച ഓഡിറ്റിനെ ശ്രദ്ധയില്നപു. 

മറ്റു വകുപ്പകളില് െിന്നും ഡോറ്റ പ്െടന്നതിെച ആത്മോര്ട്ഥമോയ ശ്രമങ്ങള് 
െെത്തുനമന്നച സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 ഡിസംബര്ട്). 
സംസ്ഥോെനത്ത ഭക്ഷയവയോപോര സ്ഥോപെങ്ങളുനെ സമ്പൂര്ട്ണ ഡോറ്റോപ്ബസച 
ഉണ്ടോക്കുന്നതിെച ഇന്ഫര്ട്പ്മഷന്, എഡൂപ്ക്കഷന്, കമൂണിപ്ക്കഷന് 
(ഐ.ഇ.സി) പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള് വര്ട്ദ്ധിപിക്കോനും കയോമ്പുകള് െെത്തോനും 
എന്പ്ഫോഴചനെെച പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള് ശക്തിനപടത്തോനും വകുപച 
തീരുമോെിച്തോയം അറിയിച്ചു. 

ഡോറ്റോപ്ബസച സൂക്ഷിപ്ക്കണ്ടതച ഉപ്ദയോഗസ്ഥര്ട്ക്കച െിയമപ്രകോരം 
െിര്ട്ബന്ധിതമോയ ഒരു കര്ട്ത്തവയമോനണന്നു ഓഡിറ്റച കനണ്ടത്തി. 
സമഗ്രമോയ ഒരു ഡോറ്റപ്ബസിനെ അഭോവത്തില് പൗരേോരുനെ 
ആപ്രോഗയനത്ത ഗരുതരമോയി അപകെത്തിലോക്കോവന്ന അെധികൃത 
എഫച.ബി.ഓകള് പ്രവര്ട്ത്തിക്കോനുള്ള സോധയത തള്ളിക്കളയോെോവില്ല. 

2.1.4.3. പ്ഫ്റോസറപ്കോസറ പ്സോഫ്റററ്റ ടവയര്ത് ഡോറ്ോപ്ബസില് ഉള്ടപെോത 
എഫ്ററ.ബി.ഓകള് 

വകുപച സൂക്ഷിക്കുന്ന ഡോറ്റോപ്ബസില് ഉള്നപടത്തോത്തതിെോല് 
എഫച.ബി.ഓകള് ഭക്ഷയ ുരക്ഷോ അപ്തോറിറ്റിയനെ പരിപ്ശോധെയില് െിന്നു 
എത്രപ്ത്തോളം ഒഴിവോയി എന്നച വയക്തമോയി മെസ്സിലോക്കുവോന്, മറ്റു 
വകുപ്പകള്/തപ്േശ സ്ഥോപെങ്ങള് എന്നിവര്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഡോറ്റയമോയി 
പ്ഫോപ്കോസച ഡോറ്റയനെ ഒരു തോരതമയപഠെം നതരനെടത്ത ജില്ലകളില് 
ഓഡിറ്റച െെത്തിയതച ചുവനെ വിശദീകരിക്കുന്നു. 

തട്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങള് നല്ുന്ന ലലന്ുമോയുള്ള 
തോരതമയം 

നതരനെടത്ത ജില്ലകളിനല 2020-21 വര്ട്ഷനത്ത പ്ഫോപ്കോസച ഡോറ്റയം 
വയവസോയങ്ങള്, ഫോകച െറികള്, വയോപോരം, സംരംഭകതവ പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള്, 
മറ്റച പ്സവെെടങ്ങള് 2018-െച കീഴില് തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങള് 
ഭക്ഷയ ബിസിെുകള്ക്കച െല്കിയ21 ലലസന്ുകളുനെ വിശദോംശങ്ങളും 
തമില് ഒരു തോരതമയ പഠെം ഓഡിറ്റച െെത്തി. നതരനെടത്ത ജില്ലകളിനല 
െോലു22 തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങള് ഭക്ഷയവയോപോരത്തിെോയി 
െല്കിയ 348 ലലസന്ുകള് പ്ഫോപ്കോസച ഡോറ്റയമോയി ഓഡിറ്റച 
തോരതമയം നെയ്തപ്പോള് തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങളുനെ 
ലലസന്ുകളുള്ള 144 എഫച.ബി.ഓകള് ഭക്ഷയുരക്ഷോ അപ്തോറിറ്റി 

 
21  പ്െരനത്ത ബിസിെസച ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങള് െല്കുന്ന 

ലലസന്സച ‘അപകെകരവം കുറ്റകരവമോയ പ്ട്രഡചസച ആെച ഫോക്ടറീസച റൂള്സച, 1996’-െച കീഴില് 
െല്കിയ ലലസന്ുകളോയിരുന്നു. െിലവില് ‘വയവസോയങ്ങള്, ഫോക്ടറികള്, വയോപോര 
സംരംഭകതവ പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള്, മറ്റച പ്സവെ െടങ്ങള് 2018’ എന്നിവയ്ക്കുച െല്കുന്ന ലലസന്സച 
എന്നതിെച കീഴിലോണച അവ പരിരക്ഷിക്കനപടിരിക്കുന്നതച. 

22  തിരുവെന്ത്പുരം, പ്കോഴിപ്ക്കോെച െഗരസഭകള്; പ്കോടയം, കോസര്ട്പ്ഗോഡച മുെിസിപോലിറ്റികള് 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

പരിപോലിക്കുന്ന പ്ഫോപ്കോസച ഡോറ്റയില് ഉള്നപടിടിനല്ലന്നച നവളിനപു 
(അനുബന്ധം 2.3).  

െരക്കു ട്സവന നിുതി ഡോറ്റയുമോയുള്ള തോരതമയം 

സംസ്ഥോെ െരക്കു പ്സവെ െികുതി അധികോരികള് സൂക്ഷിക്കുന്ന 
നറപ്സ്റ്റോറെച ഡീലര്ട്മോരുനെ 2021 മോര്ട്ച്ച 31-നല ഡോറ്റയമോയി ഓഡിറ്റച 
െെത്തിയ തോരതമയപഠെത്തില് എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ 
ലലസന്സില്ലോനത പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്ന ധോരോളം എഫച.ബി.ഓകള് ഉനണ്ടന്നച 
കനണ്ടത്തി. നതരനെടത്ത ജില്ലകളിനല െരക്കു പ്സവെ െികുതി ഡോറ്റ 
പ്രകോരമുള്ള 338 നറപ്സ്റ്റോറന്റുകളില്, 122 എഫച.ബി.ഓകള് ഭക്ഷയുരക്ഷോ 
വകുപിനെ ഡോറ്റോപ്ബസില് ഇെം പിെിച്ിടില്ല  
(അനുബന്ധം 2.3). 

സര്ട്ക്കോര്ട്, ഓഡിറ്റിനെ കനണ്ടത്തലുകള് അംഗീകരിക്കുകയം (2021 
ഡിസംബര്ട്) അപ്തോനെോപം തനന്ന െരക്കു പ്സവെ െികുതി വകുപില് െിന്നും 
തപ്േശ സവയംഭരണ വകുപില് െിന്നും വിവരങ്ങള് പ്ശഖരിക്കോനും മൂന്നു 
മോസത്തിനുള്ളില് ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപില് ലഭയമോയ ഡോറ്റയമോയി 
തോരതമയം നെയ്യോനും അസിസ്റ്റെച കമീഷണര്ട്മോര്ട്ക്കച െിര്ട്പ്േശം 
െല്കിയതോയി അറിയിച്ചു. 

അറവശോലകള് 

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപില് ലഭയമോയിരുന്ന അറവശോലകളുനെ എണവം 
(2020-21) ഭക്ഷയുരക്ഷോ അധികോരികളില് െിന്നും ലഭയമോയ ഡോറ്റയം 
തോരതമയം നെയ്തപ്പോള് നതരനെടത്ത ജില്ലകളില് 17 അറവശോലകള് 
ഉനണ്ടേിലും അവനയോന്നും ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപിനെ ഡോറ്റോപ്ബസില് 
പ്രതിഫലിച്ിടില്ല എന്നച നവളിനപു (അനുബന്ധം 2.3). 

െിശ്ചിത ലലസന്സിംഗച വയവസ്ഥകള് പോലിച്ചു മോത്രപ്മ അറവശോലകള്ക്കു 
ലലസന്സച െല്കോെോവൂ എന്നച സര്ട്ക്കോര്ട് പ്രസ്തോവിച്ചു (2021 ഡിസംബര്ട്). 
നറഗപ്ലഷെിനല െോലോംഭോഗത്തിനല നഷഡൂള് 4-ല് പ്രതിപോദിച്ിരിക്കുന്ന 
പ്രകോരമുള്ള സൗകരയങ്ങള് ഇല്ലോത്തതിെോല് അറവശോലകള്ക്കച 
എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ ലലസന്സച െല്കോന് കഴിെില്ല. ഈ വിഷയം 
തപ്േശസവയംഭരണ വകുപ്പമോയി െര്ട്ച് നെയ്യും.  

ലലസന്പ്സോ രജിസചപ്ട്രഷപ്െോ ഇല്ലോനതയം ഭക്ഷയുരക്ഷോ 
അപ്തോറിറ്റിയനെ െിബന്ധെകള് പോലിക്കോനതയം അറവശോലകള് 
പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്നതച നപോതുജെോപ്രോഗയത്തിനു അപകെകരമോണച. 

നതരനെടത്ത ജില്ലകളിനല അെവധി എഫച.ബി.ഓകള് ഭക്ഷയുരക്ഷോ 
അപ്തോറിറ്റിയനെ ഡോറ്റോ പ്ബസില് ഉള്നപടിടില്ലോനയന്നച പ്മല്പറെ 
ഖണ്ഡികകളില് െിന്നും വയക്തമോണച. സമഗ്രമോയ ഒരു ഡോറ്റോപ്ബസിനെ 
അഭോവത്തില് എഫച.ബി.ഓകളുനെ എണം വിലയിരുത്തോന് ഫുഡച പ്സഫചറ്റി 
കമീഷണറുനെ പക്കല് ഒരു സംവിധോെവം െിലവിലില്ല. തല്ഫലമോയി 
ഭക്ഷയവസചതുക്കളുനെ െിര്ട്മോണം, വില്പെ, സംഭരണം തുെങ്ങിയവയ്ക്കോയി 
വിജച ഞോപെം നെയ്ത മോെദണ്ഡങ്ങള് പിന്തുെരുന്നതച ഉള്നപനെയള്ള 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

അവരുനെ പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള് െിരീക്ഷിക്കോന് വകുപിനു കഴിെില്ല. കൂെോനത 
സംസ്ഥോെത്തച പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്ന എല്ലോ എഫച.ബി.ഓകനളയം 
കനണ്ടത്തോത്തതുമൂലം വകുപിെച ലഭിപ്ക്കണ്ടിയിരുന്ന രജിസചപ്ട്രഷന്/ 
ലലസന്സച ഫീുകളും െഷ്ടമോകുന്നു. 

ആരോധനോലയങ്ങള് 

ഭക്ഷയുരക്ഷയം ശുെിതവവം സവീകരിക്കുക, അവ പരിപോലിക്കുക, 
ഉത്തരവോദിത്തപ്ത്തോനെ പിന്തുെപ്രണ്ട ഭക്ഷയ ുരക്ഷോസപ്ന്ദശങ്ങള് 
ജെങ്ങളില് എത്തിക്കുക എന്നിവ പ്രോവര്ട്ത്തികമോക്കോന് 
ആരോധെോലയങ്ങനള പ്പ്രോത്സോഹിപിക്കുന്നതിെച പ്വണ്ടി ഫുഡച പ്സഫചറ്റി 
ആെച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച അപ്തോറിറ്റി ഓഫച ഇന്ത്യ (എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ) 
ആവിഷചകരിച് ഒരു സംരംഭമോണച "ബ്ലിസചഫുള് ലഹജീെികച ഓഫറിംഗച ട 
പ്ഗോഡച " (പ്ബോഗച ). പ്കരളത്തില് പ്ബോഗച സംസ്ഥോെതലത്തില് 
െെപോക്കിയിുണ്ടച (2019 ജനുവരി). ഇതച ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപിനെ പ്രധോെ 
മുന്െിര പരിപോെികളില് ഒന്നോണച. ഭക്ഷയവസചതുക്കളുമോയി ബന്ധനപട 
ക്രമപ്ക്കടകള് തെയന്നതിനും 2006-നല എഫച.എസച.എസച 
െിയമത്തിനെയം അതിെനുസരിച്ചുള്ള െടങ്ങളുനെയം നറഗപ്ലഷനുകളുനെയം 
അനുവര്ട്ത്തെങ്ങള് ഉറപ്പവരുത്തുന്നതിനുമോയി ആരോധെോലയങ്ങളില് 
അവപ്ബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിെച ലക്ഷയമിടിരിക്കുന്നതോണച ഈ സംരംഭം. 
നതരനെടത്ത ജില്ലകളില് 64723 ആരോധെോലയങ്ങള് മോത്രമോണച (2021 
ഒപ്ക്ടോബര്ട്) ലലസന്പ്സോ രജിസചപ്ട്രഷപ്െോ എടത്തിുള്ളനതന്നച 
ഓഡിറ്റിനെ ശ്രദ്ധയില്നപു. എന്നോല് ലലസന്സച/രജിസചപ്ട്രഷന് 
എടത്തിരിപ്ക്കണ്ട സംസ്ഥോെനത്ത ആരോധെോലയങ്ങളുനെ 
എണനത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിശദോംശങ്ങള് വകുപിനെ പക്കലില്ല. 
ആരോധെോലയങ്ങളുനെ എണം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദോംശങ്ങളുനെ 
അഭോവത്തില് എല്ലോ ആരോധെോലയങ്ങളും ലലസന്പ്സോ രജിസചപ്ട്രഷപ്െോ 
യഥോനുസരണം പ്െെിയിുനണ്ടന്നച ഉറപോക്കോന് സോധിക്കുന്നില്ല.  

എല്ലോ നഡപൂടി കമീഷണര്ട്മോര്ട്ക്കും അസിസ്റ്റെച കമീഷണര്ട്മോര്ട്ക്കും 
അവരുനെ അധികോരപരിധിയില് പ്ബോഗച െെപിലോക്കുന്നതിെച ആവശയമോയ 
െിര്ട്പ്േശങ്ങള് െല്കുനമന്നച സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 ഡിസംബര്ട്). 

2.1.4.4. എഫ്ററ.ബി.ഓകളുടെ തരംതിരിയറകലിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് 

കോറ്പ്റഴറസറ 

2011-നല ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ആെച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച (ഫുഡച ബിസിെുകളുനെ 
ലലസന്സിംഗം രജിസചപ്ട്രഷനും) നറഗപ്ലഷന് 1.2.1(4)(എ) പ്രകോരം ഒരു 
നെറുകിെ ഭക്ഷയ െിര്ട്മോതോവച എന്നോല് കോറ്ററര്ട് ഒഴിനക ഏനതേിലും ഭക്ഷയ 
ഉതചപന്നം സവയം െിര്ട്മിക്കുകപ്യോ വില്ക്കുകപ്യോ, അനല്ലേില് ഒരു െില്ലറ 
വയോപോരി, നെറുകിെ കച്വെക്കോരന്, വില്പെക്കോരന്, തോലചക്കോലിക സ്റ്റോള് 
ഉെമ, ഏനതേിലും മതപരപ്മോ സോമൂഹികപ്മോ ആയ സപ്മളെസ്ഥലങ്ങളില് 
ഭക്ഷണ വിതരണം നെയ്യുന്ന ഏനതോരു െിര്ട്മോതോവിനെയം 

 
23  തിരുവെന്ത്പുരം - 241, പ്കോടയം - 288, പ്കോഴിപ്ക്കോെച - 58, കോസര്ട്പ്ഗോഡച - 60 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

അര്ട്ഥമോക്കുന്നു. ഒരു നെറുകിെ ഭക്ഷയെിര്ട്മോതോവച എന്നതിനെ 
െിര്ട്വെെത്തില് കോറ്ററര്ട് വരോത്തതിെോല്, അവര്ട് രജിസചപ്ട്രഷനു പകരം 
ലലസന്സച എെ ുപ്ക്കണ്ടതോണച. 

നതരനെടത്ത സര്ട്ക്കിള് ഓഫീുകളില് 2016-21 കോലയളവില് െല്കിയ 
രജിസചപ്ട്രഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുനെ പരിപ്ശോധെയില്, ഏഴച സര്ട്ക്കിള് 
ഓഫീുകളിനല കോറ്ററിങ്ങച പ്സവെങ്ങളില് ഏര്ട്നപടിരുന്ന 5824 
എഫച.ബി.ഓകള് ലലസന്സിനു പകരം രജിസചപ്ട്രഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിനെ 
അെിസ്ഥോെത്തില് പ്രവര്ട്ത്തിച്ിരുന്നു എന്നു കനണ്ടത്തി. ഇതച െിയമത്തിലും 
നറഗപ്ലഷനുകളിലും അ െങ്ങിയിരിക്കുന്ന വയവസ്ഥകള്ക്കു വിരുദ്ധമോണച. 

കൂെോനത ലലസന്സച പ്െടന്നതിനുള്ള ഫീസച പ്രതിവര്ട്ഷം `2,000 

ആയതിെോല് ലലസന്സിനു പകരം ̀ 100-െച രജിസചപ്ട്രഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റച 
എടത്തച കച്വെം െെത്തോന് കോറ്ററര്ട്മോനര അനുവദിച്തച വഴി ലലസന്സച 

ഫീസച വരുമോെത്തില് പ്രതിവര്ട്ഷം `1.10 ലക്ഷത്തിനെ25 കുറവണ്ടോയി. 

എഫച.എസച.ഓമോരുനെ ഭോഗത്തച െിന്നുള്ള െിഷചക്രിയതവം െിയമത്തിനെയം 
നറഗപ്ലഷനുകളിനലയം വയവസ്ഥകളുനെ ലംഘെത്തിപ്ലക്കച െയിച്ചു. ഇതു 
കൂെോനത, കോറ്ററിംഗച െെത്തുന്നവര്ട്ക്കു ലലസന്സിനു പകരം രജിസചപ്ട്രഷന് 
െല്കിയതച വഴി സര്ട്ക്കോരിപ്ലക്കുള്ള വരുമോെത്തില് നതരനെടത്ത 

സര്ട്ക്കിളുകളില് െിന്നു മോത്രം `1.10 ലക്ഷത്തിനെ കുറവണ്ടോയി. 

എല്ലോ ജില്ലകളില് െിന്നും വിശദമോയ റിപ്പോര്ട്ടച ആവശയനപടനമന്നും 
പ്പോരോയചമകള് പരിഹരിക്കുനമന്നും എല്ലോ കോറ്ററര്ട്മോരും 
എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ ലലസന്സച പ്െടന്നുനണ്ടന്നച ഉറപോക്കോന് 
െെപെികള് സവീകരിച്ചു വരുകയോനണന്നും സര്ട്ക്കോര്ട് അറിയിച്ചു (2021 
ഡിസംബര്ട്). 

കജവ ഉതറപന്നങ്ങളുടെ വില്പന  

ലജവ ഭക്ഷയവസചതുക്കളുനെ െിര്ട്മോണം/ സംകരണം െെത്തുന്ന 
അനല്ലേില് ലകകോരയം നെയ്യുന്ന എല്ലോ എഫച.ബി.ഓകള്ക്കും 
എഫച.എസച.എസച െിയമം, 2006 പ്രകോരം ലലസന്സച പ്െെോപ്െോ 
െിലവിലുള്ള ലലസന്സില് ലജവ ഭക്ഷയവസചതു ഉള്നപടത്തുവോപ്െോ 
എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ െിര്ട്പ്േശം െല്കിയിരുന്നു (2018 ജൂണ്).  

ലജവ ഉതചപന്നങ്ങളുനെ വില്പെയില് ഏര്ട്നപടിരുന്ന െോലച എഫച.ബി.ഓ 
കളുനെ പരിപ്ശോധെയില് ലജവ ഉതചപന്നങ്ങള് വില്ക്കുന്ന മൂന്നച26 
എഫച.ബി.ഓകള്ക്കും അത്തരം ഉതചപന്നങ്ങള് വില്ക്കോനുള്ള ലലസന്സച 
ഇനല്ലന്നു ഓഡിറ്റച ശ്രദ്ധിച്ചു. നറഗപ്ലഷന്27 അനുസരിച്ച വില്പെ 
െെത്തുന്നതിെോയള്ള ഒരു ലജവ ഉതചപന്നം തോനഴ പറയന്ന ഏനതേിലും 
ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ബോധകമോയ എല്ലോ വയവസ്ഥകളും പോലിപ്ക്കണ്ടതോണച. 

 
24  തിരുവെന്ത്പുരം - 19, ആറ്റിങ്ങല് - 5, കഴക്കൂടം - 20, വടിയൂര്ട്ക്കോവച - 6, നകോടവള്ളി - 3, 

കോസര്ട്പ്ഗോഡച - 3, മപ്ഞ്ചശവരം - 2 
25  58 X `1,900 = `1.10 ലക്ഷം 
26  പ്കോടയത്തുള്ള നവല്പ്ഗറ്റച പ്ഷോപച, തിരുവെന്ത്പുരത്തുള്ള പത്തോയം ഓര്ട്ഗോെികച നഹല്ത്തച ഫുഡച 

നറപ്സ്റ്റോറന്റും നവല്പ്ഗറ്റച പ്ഷോപിയം 
27  ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ആെച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച (ഓര്ട്ഗോെികച ഫുഡചസച ) നറഗപ്ലഷന്സച, 2017 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

അതോയതച, െോഷണല് പ്പ്രോഗ്രോം പ്ഫോര്ട് ഓര്ട്ഗോെികച നപ്രോഡക്ഷന്, 
പോര്ട്ടിസിപ്പറ്ററി ഗയോരണ്ടി സിസ്റ്റം പ്ഫോര്ട് ഇന്ത്യ അനല്ലേില് ഭക്ഷയ 
അപ്തോറിറ്റി കോലോകോലങ്ങളില് അറിയിക്കുന്ന മപ്റ്റനതേിലും സംവിധോെം 
അഥവോ മോെദണ്ഡം. ലജവഭക്ഷയ വസചതുക്കള് ലകകോരയം നെയ്യുന്നതില് 
ഏര്ട്നപടിരിക്കുന്ന എഫച.ബി.ഓകള് അതിനുള്ള ലലസന്സച 
എടക്കോത്തതിെോപ്ലോ െിലവിലുള്ള ലലസന്സില് അതച 
ഉള്നപടത്തോതിെോപ്ലോ, എഫച.ബി.ഓകള് നറഗപ്ലഷനുകള് 
പോലിക്കോതിരിക്കോനുള്ള സോധയത തള്ളിക്കളയോെോവില്ല. 

ആവശയമോയ െെപെികള് സവീകരിക്കുന്നതിെച ലജവ ഭക്ഷയസ്ഥോപെങ്ങള് 
പരിപ്ശോധിക്കോന് എല്ലോ അസിസ്റ്റെച കമീഷണര്ട്മോര്ട്ക്കും െിര്ട്പ്േശം 
െല്കയിുനണ്ടന്നച സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 ഡിസംബര്ട്). 

ത്രീ സ്റ്റോര്ത്, പ്ഫ്റോര്ത് സ്റ്റോര്ത് പ്ഹോ്ലുകള്  

ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ആെച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച (ഫുഡച ബിസിെുകളുനെ 
ലലന്സിംഗം രജിസചപ്ട്രഷനും) നറഗപ്ലഷന്സച, 2011-നല നറഗപ്ലഷന് 
2.1.3 പ്രകോരവം നഷഡൂള് 3-ല് െിര്ട്പ്േശിച്ിരിക്കുന്ന ഫീസച പ്രകോരവം, ത്രീ 
സ്റ്റോറും അതിനുമുകളിലുമുള്ള പ്ഹോടലുകള്ക്കുച 28 ലലസന്സച 

െല്കുന്നതിനും പുതുക്കുന്നതിനുമുള്ള വോര്ട്ഷിക ഫീസച `5,000 ആണച. മറ്റു 

എഫച.ബി.ഓകള്ക്കു ഇതച പ്രതിവര്ട്ഷം `2,000 ആണച.  

പ്കന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രോലയത്തിനെ ലകവശമുള്ള െോഷണല് ഡോറ്റോപ്ബസച 
പ്ഫോര്ട് അപ്ക്കോമപ്ഡഷന് യൂണിറ്റചസിനല (2021 മോര്ട്ച്ച ) ത്രീ സ്റ്റോര്ട്, പ്ഫോര്ട് 
സ്റ്റോര്ട് പ്ററ്റിംഗച ഉള്ള പ്ഹോടലുകളുനെ പടിക വിശകലെം നെയ്തപ്പോള്, 
നതരനെടത്ത ജില്ലകളില് കോസര്ട്പ്ഗോഡച ഒഴിനകയള്ള ജില്ലകളില് 41 
പ്ഹോടലുകള് അവരുനെ യഥോര്ട്ഥ സ്റ്റോര്ട് കോറ്റഗറി നവളിനപടത്തോനത 
എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ പ്സ്റ്ററ്റച ലലസന്സച പ്െെിയിുനണ്ടന്നച കനണ്ടത്തി. 

ഇതച ലലസന്സച ഫീസച `5,000-െച പകരം `2,000 അെയ്ക്കുന്നതിെച 
കോരണമോയി.  

നതരനെടത്ത ജില്ലകളില്, പ്ഹോടലുകള് അപ്പക്ഷപ്ഫോമില് 
െല്കിയിരുന്ന കോറ്റഗറിയനെ കൃതയത ഉറപ്പവരുത്തുന്നതില് ഡി.ഒമോരുനെ 

ഭോഗത്തുെിന്നുണ്ടോയ വീഴ്ചകള് സര്ട്ക്കോരിപ്ലക്കുള്ള വരുമോെത്തില് `1.23 
ലക്ഷത്തിനെ29 കുറവണ്ടോക്കി. 

എല്ലോ ജില്ലകളില് െിന്നും വിശദമോയ റിപ്പോര്ട്ടച ആവശയനപടിുനണ്ടന്നും 
അതിനെ അെിസ്ഥോെത്തില് പ്പോരോയചമകള് പരിഹരിക്കുനമന്നും സര്ട്ക്കോര്ട് 
അറിയിച്ചു (2021 ഡിസംബര്ട്). നതറ്റോയി തരംതിരിയ്ക്കനപടവ 
പരിഷചക്കരിക്കുനമന്നും കൂടി പ്െര്ട്ത്തു. 

 
28  ഫീസച ഘെെ അനുസരിച്ച ലഫവചസ്റ്റോറും അതിനുമുകളിലും ഉള്ള പ്ഹോടലുകള്ക്കച വോര്ട്ഷിക ഫീസച 

`7,500 വരുന്ന നസന്ട്രല് ലലസന്സച ആവശയമോണച. 
29  41 x `3,000 = `1.23 ലക്ഷം 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

2.1.4.5. അപൂര്ത്ണമോയ പ്രഖകളുടെ അെിസ്ഥോനതില് അനുവ്ിച 
കലസന്ുകള് 

ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ആെച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച (ഫുഡച ബിസിെുകളുനെ 
ലലസന്സിംഗം രജിസചപ്ട്രഷനും) നറഗപ്ലഷന്സച, 2011-നല നറഗപ്ലഷന് 
2.1.3, ലലസന്സച അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അപ്പക്ഷോ രീതി വിവരിക്കുന്നു. 
ബന്ധനപട ലലസന്സിംഗച അപ്തോറിറ്റിക്കച നഷഡൂള് 2-നല പ്ഫോം ബി-
യില് അപ്പക്ഷ െല്കണം. അപ്തോനെോപം പ്ലഔടച പ്ലോന്, സ്ഥലം ലകവശം 
വച്തിനെ നതളിവച, ഡിക്ലപ്റഷന്, ജലത്തിനെ വിശകലെ റിപ്പോര്ട്ടച, തപ്േശ 
സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങളില് െിന്നുള്ള എന്.ഒ.സി തുെങ്ങിയ പ്രഖകളുനെ 
പകര്ട്പ്പകള് സഹിതം െിശ്ചിത മോതൃകയിലുള്ള സവയം സോക്ഷയനപടത്തിയ 
ഡിക്ലപ്റഷന് സമര്ട്പിപ്ക്കണ്ടതോണച. നതരനെടത്ത െോലച ജില്ലകളില് 
െിന്നും പരിപ്ശോധിച് 400 ലലസന്ുകളില് 25930 എണം പുതിയ 
ലലസന്ുകളോനണന്നച ഓഡിറ്റച കനണ്ടത്തി. പുതിയ 
ലലസന്ുകള്ക്കോയള്ള 259 അപ്പക്ഷകളുനെ സൂക്ഷചമപരിപ്ശോധെയില് 
16531 അപ്പക്ഷകള് (64 ശതമോെം) ആവശയമോയ പ്രഖകളുനെ/ 
ഡിക്ലപ്റഷനുകളുനെ അഭോവത്തില് അപൂര്ട്ണമോനണന്നച കനണ്ടത്തി. 

2021 മോര്ട്ച്ച 19-െച എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ പുറനപടവിച് 
മോര്ട്ഗെിര്ട്പ്േശങ്ങള് അനുസരിച്ച അപച പ്ലോഡച നെപ്യ്യണ്ട പ്രഖകള് 
ബിസിെസ്സിനെ ഇെം അനുസരിച്ച വയതയോസനപടന്നതിെോല് 
നറഗപ്ലഷെില് പറെിരിക്കുന്ന എല്ലോ പ്രഖകളും എല്ലോത്തരം 
ബിസിെുകള്ക്കും െിര്ട്ബന്ധമനല്ലന്നച സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 
ഡിസംബര്ട്). ഓഡിറ്റച കനണ്ടത്തലുകള് പരിഹരിക്കുന്നതിെച ആവശയമോയ 
െിര്ട്പ്േശങ്ങള് എല്ലോ ഡി.ഓമോര്ട്ക്കും/എഫച.എസച.ഓമോര്ട്ക്കും 
െല്കോനമന്നും കൂടിപ്െര്ട്ത്തു.  

2021 മോര്ട്ച്ിെച പ്ശഷം ലഭിക്കുന്ന പുതിയ ലലസന്ുകള്ക്കോയള്ള 
അപ്പക്ഷകള്ക്കച മോത്രപ്മ പ്രസചതുത മോര്ട്ഗെിര്ട്പ്േശങ്ങള് ബോധകമോകൂ 
എന്നതിെോല് മറുപെി സവീകോരയമല്ല. ചൂണ്ടിക്കോടിയ പ്പോരോയചമകള് 2016-17 
മുതല് 2020-21 കോലയളവിനലയോണച. 

2.1.4.6. നിര്മ്മോതോകള്/ഇട്മ്പോര്്ര് റിട്്ണുകള് സമര്പികോെത  

ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ആെച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച (ഫുഡച ബിസിെുകളുനെ 
ലലസന്സിംഗം രജിസചപ്ട്രഷനും) നറഗപ്ലഷന് 2011, നറഗപ്ലഷന് 2.1.13(1) 
പ്രകോരം, ലലസന്സച െല്കിയിുള്ള എല്ലോ െിര്ട്മോതോക്കളും ഇപ്മ്പോര്ട്ടറും 
മുന് സോമ്പത്തിക വര്ട്ഷത്തില് അവര്ട് ലകകോരയം നെയ്ത ഓപ്രോ തരം ഭക്ഷയ 
ഉതചപന്നങ്ങള്ക്കും ഇലചപ്രോണികച അനല്ലേില് ഭൗതിക രൂപത്തില് ഓപ്രോ 
വര്ട്ഷവം നമയച 31-പ്െോ അതിെച മുപ്മ്പോ ഒരു റിപ്ടണ് സമര്ട്പിപ്ക്കണ്ടതോണച. 
എന്നോല്, പോല് അനല്ലേില് പോല് ഉതചപന്നങ്ങളുനെ െിര്ട്മോണത്തില് 
ഏര്ട്നപടിരിക്കുന്ന ഓപ്രോ ലലസന്സിയം അര്ട്ദ്ധവോര്ട്ഷിക റിപ്ടണുകള് 
കോലയളവച അവസോെിച്ച ഒരു മോസത്തിനുള്ളില് ഫയല് നെയ്യുകയം പ്വണം. 

 
30  തിരുവെന്ത്പുരം - 72, പ്കോടയം - 65, പ്കോഴിപ്ക്കോെച - 62, കോസര്ട്പ്ഗോഡച - 60 
31  തിരുവെന്ത്പുരം - 52, പ്കോടയം - 39, പ്കോഴിപ്ക്കോെച - 46, കോസര്ട്പ്ഗോഡച - 28 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

വോര്ട്ഷിക റിപ്ടണ് ഫയല് നെയ്യുന്നതിനല കോലതോമസത്തിെച പ്രതിദിെം 

`100 പിഴ ഈെോക്കണം. 

നതരനെടത്ത ജില്ലകളില് 400 ലലസന്ുകളില് പരിപ്ശോധിച്തില് 
8532 എണവം െിര്ട്മോതോക്കളോനണന്നും അതില് െോലുപ്പര്ട് പോലിനെയം 
പോലുല്പന്നങ്ങളുനെയം െിര്ട്മോണത്തില് ഏര്ട്നപടിരുന്നതോയം 
ഓഡിറ്റിനെ ശ്രദ്ധയില്നപു. 2016-20 കോലയളവിനല 85 
െിര്ട്മോതോക്കളുനെ പ്രഖകള് പരിപ്ശോധിച്തില് ഏഴച പ്പര്ട് റിപ്ടണ് 
സമര്ട്പിച്ിുനണ്ടന്നും അതില് രണ്ടച പ്പര്ട് അര്ട്ദ്ധവോര്ട്ഷിക റിപ്ടണ് 
സമര്ട്പിച് പോല് െിര്ട്മോതോക്കളോനണന്നും കനണ്ടത്തി. വീഴ്ച 
വരുത്തിയവരുനെ പ്മല് നഡസിപ്േറ്റഡച ഓഫീസര്ട് പിഴ ചുമത്തിയതോയി 
കണ്ടില്ല. 

ജീവെക്കോരുനെ െിലവിനല അംഗസംഖയ വച്ച, ഫയല് നെയ്ത/ പ്ശഷിക്കുന്ന 
വോര്ട്ഷിക റിപ്ടണുകളുനെ ഡോറ്റ സൂക്ഷചമമോയി പരിപ്ശോധിക്കുന്നതച വളനര 
ബുദ്ധിമുടോണച എന്നോണച സര്ട്ക്കോര്ട് െല്കിയ മറുപെി (2021 ഡിസംബര്ട്). 
വിഷയം എഫച.എസച.എസച.എ.ഐയനെ പരിഗണെയിലോനണന്നും, 
വോര്ട്ഷിക റിപ്ടണ് ഫയല് നെയ്യോത്തതുനകോണ്ടുള്ള പിഴ ഒഴിവോക്കോനുള്ള 
െെപെികള് എടത്തു വരികയോനണന്നും അറിയിച്ചു.  

െിര്ട്മോതോക്കള് റിപ്ടണ് ഫയല് നെപ്യ്യണ്ടതച 2014 ജൂണ് മുതല് 
െിര്ട്ബന്ധിത ആവശയകതയോനണന്നും പിഴ ഒഴിവോക്കോനുള്ള 
തീരുമോെനമോന്നും എടക്കോത്തതിെോല് (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്) അതച 
ഈെോക്കോന് വകുപിെച ബോധയതയനണ്ടന്നും ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. കൂെോനത, 
റിപ്ടണുകള് സമര്ട്പിക്കോത്തതിലുള്ള പിഴ ഒഴിവോക്കിയോലും, അതച 
റിപ്ടണുകള് ഫയല് നെയ്യുന്നതില് െിന്നച െിര്ട്മോതോക്കനള/ഇപ്മ്പോര്ട്ടനറ 
ഒഴിവോക്കുന്നില്ല. 

2.1.4.7. പരിട്ശോധനയും സോമ്പിള് ട്ശഖരണവം 

എഫ .ബി.ഓകടള പരിട്ശോധിക്കുന്നതിടല ുറവ  

2011-നല ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ആെച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡച െടങ്ങളില് 
അെങ്ങിയിരിക്കുന്ന വയവസ്ഥകള്33 അനുസരിച്ച തെിക്കച െിപ്യോഗിക്കനപട 
പ്രപ്ദശനത്ത ഭക്ഷയവസചതുവിനെ െിര്ട്മോണം, ലകകോരയം നെയ്യല്, പോയ്ക്കച 
നെയ്യല് അനല്ലേില് വില്ക്കല് എന്നിവയ്ക്കച ലലസന്സച െല്കിയിുള്ള 
എല്ലോ ഭക്ഷയസ്ഥോപെങ്ങപ്ളയം ഡി.ഒ െിര്ട്പ്േശിക്കുന്ന കോലയളവില് 
പരിപ്ശോധിപ്ക്കണ്ടതച എഫച.എസച.ഓയനെ കെമയോണച. ഉപെിയമം (ബി) 
പറയന്നതച, തെിക്കച െിയക്തമോക്കിയ പ്രപ്ദശത്തിനുള്ളില് ബിസിെസ്സച 
െെത്തുന്ന ഓപ്രോ എഫച.ബി.ഓകളും ലലസന്സിനെ വയവസ്ഥകള് 
പോലിക്കുന്നുനണ്ടന്നച എഫച.എസച.ഒ സവയം ഉറപ്പവരുത്തുകയം ഡി.ഓയ്ക്കച 
റിപ്പോര്ട്ടച നെയ്യുകയം പ്വണം. െിയമത്തിനെ 36(3) (എഫച ) വകുപച, 
എഫച.എസച.ഓകള് െെത്തിയ എല്ലോ പരിപ്ശോധെകളുനെയം അവരുനെ 

 
32  തിരുവെന്ത്പുരം - 19, പ്കോടയം - 28, പ്കോഴിപ്ക്കോെച - 17, കോസര്ട്പ്ഗോഡച - 21 
33  െടം 2.1.3.4(iii)(എ) 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

ചുമതലകള് െിര്ട്വഹിക്കുന്നതില് അവര്ട് സവീകരിച് െെപെികളുനെയം 
പ്രഖകള് ഡി.ഓകള് സൂക്ഷിക്കണനമന്നച ആവശയനപടന്നു. കൂെോനത, 
നറഗപ്ലഷന് അനുസരിച്ച34 രജിസചപ്ട്രഷന് അപ്തോറിറ്റിപ്യോ അനല്ലേില് 
ഇതിെോയി പ്രപ്തയകം അധികോരനപടത്തിയ ഏനതേിലും ഉപ്ദയോഗസ്ഥപ്െോ 
അനല്ലേില് ഏജന്സിപ്യോ രജിസ്റ്റര്ട് നെയ്ത സ്ഥോപെത്തിനെ ഭക്ഷയ ു രക്ഷോ 
പരിപ്ശോധെ വര്ട്ഷത്തില് ഒരിക്കനലേിലും െെപ്ത്തണ്ടതോണച. അങ്ങനെ, 
ലലസന്ുകള് ലകവശം നവച്ിരിക്കുന്ന എഫച.ബി.ഓകളുനെ 
പരിപ്ശോധെയനെ ആവര്ട്ത്തി നറഗപ്ലഷന് െിര്ട്പ്േശിക്കുന്നില്ല. അതച 
ഡി.ഓയോണച െിശ്ചയിപ്ക്കണ്ടതച. അപ്തസമയം, രജിസ്റ്റര്ട് നെയ്ത 
എഫച.ബി.ഒകളുനെ പരിപ്ശോധെയനെ ആവര്ട്ത്തി വര്ട്ഷത്തില് 
ഒരിക്കനലേിലും എന്നു െിശ്ചയിച്ിുണ്ടച. 

അധികോരികള് എഫച.ബി.ഓകനള പരിപ്ശോധിക്കുന്നതിനെ വയോപ്തി ഓഡിറ്റച 
പരിപ്ശോധിക്കുകയം ഇെിപറയന്ന രീതിയില് െിരീക്ഷിക്കുകയം നെയചതു. 

ലലസന്സ  ലകവശമുള്ള എഫ .ബി.ഓകള് 

നതരനെടത്ത ജില്ലകളില് ഓഡിറ്റച കോലയളവില് െല്കിയ 32,268 
ലലസന്ുകളില് ലലസന്സച ലകവശമുള്ള 8,453 എഫച.ബി.ഓകള് (26 
ശതമോെം) മോത്രമോണച പരിപ്ശോധിക്കനപനടനതന്നച ഓഡിറ്റച 
സൂക്ഷചമപരിപ്ശോധെയില് കനണ്ടത്തി. കൂെോനത ഡി.ഓമോര്ട് 
പരിപ്ശോധെയനെ ആവര്ട്ത്തി െിശ്ചയിച്ിടിനല്ലന്നും എഫച.എസച.ഓമോര്ട് 
െെത്തിയ പരിപ്ശോധെകളുനെയം അവര്ട് സവീകരിച് െെപെികളുനെയം െിയമ 
പ്രകോരം സൂക്ഷിപ്ക്കണ്ട പ്രഖകള് സൂക്ഷിച്ിടിനല്ലന്നും ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. 

എഫച.എസച.ഓമോര്ട് തങ്ങള്ക്കച െിപ്യോഗിക്കനപട പ്രപ്ദശനത്ത എല്ലോ 
ഭക്ഷയസ്ഥോപെങ്ങളിലും പരിപ്ശോധെ െെപ്ത്തണ്ടതിെോല്, ലലസന്സച 
ഉള്ള സ്ഥോപെങ്ങളില് കോലോനുസൃതമോയി െെപ്ത്തണ്ട പരിപ്ശോധെകള് 
സംബന്ധിച് െിര്ട്പ്േശങ്ങനളോന്നും പുറനപടവിച്ിടില്ല എന്നോണച 
നഡസിപ്േറ്റഡച ഓഫീസര്ട്മോര്ട്35 അറിയിച്തച. 

ആവര്ട്ത്തി അവര്ട് െിശ്ചയിക്കണനമന്നച െിയമം ആവശയനപടന്നതിെോല് 
എ.സിയനെ മറുപെി സവീകോരയമല്ല. കൂെോനത, ആവര്ട്ത്തി 
െിശ്ചയിച്ിടില്ലോത്തതിെോല് ധോരോളം ലലസന്സച ഉെമകള് 
പരിപ്ശോധിക്കനപടന്നില്ല. 

അഞ്ചച വര്ട്ഷനത്ത ഓഡിറ്റച കോലയളവില് ലലസന്സച ഉെമകനള 
ഒരിക്കനലേിലും പരിപ്ശോധിച്ിുപ്ണ്ടോ എന്നച വിലയിരുത്തുന്നതിെച, 
നതരനെടത്ത ഓപ്രോ ജില്ലയില് െിന്നും 100 ലലസന്സച 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്36 അതോയതച 400 ലലസന്ുകള് പരിപ്ശോധിച്ചു. 2016-

 
34  ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ആെച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച (ഫുഡച ബിസിെുകളുനെ ലലസന്സിംഗം 

രജിസചപ്ട്രഷനും) നറഗപ്ലഷന് 2011, നറഗപ്ലഷന് 2.1.1(6) 
35  അസിസ്റ്റെച കമീഷണര്ട് 
36  പ്ഫോപ്കോസച ഡോറ്റയില് െിന്നച 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

21 കോലയളവില് 119 ലലസന്സച ഉെമകനള37 മോത്രമോണച ഒരിക്കനലേിലും 
പരിപ്ശോധിച്നതന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു.  

രജിസറപ്രഷന് കകവശമുള്ള എഫ്ററ.ബി.ഓകള് 

പരിപ്ശോധിച് സര്ട്ക്കിളുകളില് രജിസ്റ്റര്ട് നെയ്ത എഫച.ബി.ഓകളുനെ 
പരിപ്ശോധെയില്, ഓഡിറ്റച കോലയളവില് െല്കിയ 47,059 
രജിസചപ്ട്രഷനുകളില് 4,062 എഫച.ബി.ഓകള് (8.63 ശതമോെം) മോത്രമോണച 
പരിപ്ശോധിക്കനപനടനതന്നച കനണ്ടത്തി. 

എന്പ്ഫോഴചനെെച ഓഫീസര്ട്മോരുനെ കുറവം വോഹെങ്ങള് ഉള്നപനെയള്ള 
അെിസ്ഥോെ സൗകരയങ്ങളുനെ കുറവമോണച പരിപ്ശോധെ, സോമ്പിള് 
എടക്കല് തുെങ്ങിയ എന്പ്ഫോഴചനെെച പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള് 
െെത്തുന്നതിലുണ്ടോയ പ്രധോെ തെസ്സങ്ങനളന്നച സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി 
(2021 ഡിസംബര്ട്). െിരീക്ഷണങ്ങളുനെ അെിസ്ഥോെത്തില് ഫലപ്രദമോയ 
പ്രവര്ട്ത്തെ പദ്ധതി െെപോക്കും എന്നും എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ ഓപ്രോ 
പോദത്തിലും ഓപ്രോ എഫച.എസച.ഓയ്ക്കച 15 പരിപ്ശോധെകള് ലക്ഷയം 
വച്ിുനണ്ടന്നും അതച െിറപ്വറ്റിയിുണ്ടച എന്നും സര്ട്ക്കോര്ട് പ്രസ്തോവിച്ചു. 

ഓപ്രോ പോദത്തിലും ഓപ്രോ എഫച.എസച.ഓമോര്ട്ക്കും െിശ്ചയിച് 15 
പരിപ്ശോധെകള് എന്ന ലക്ഷയനത്ത സംബന്ധിച്ച, എല്ലോ 
പരിപ്ശോധെകള്ക്കും പ്ഫോപ്കോറിസച38 സജീവമോയി ഉപപ്യോഗിക്കോന് 
എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ എല്ലോ സംസ്ഥോെങ്ങള്ക്കും (29-ോം പ്കന്ദ്ര 
ഉപപ്ദശക സമിതിയനെ (സി.എ.സി) മീറ്റിംഗച, 2020 ആഗസ്റ്റച 05) െിര്ട്പ്േശം 
െല്കിയതോയി ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. എന്നോല്, മറുപെിയില് 
പറെിരിക്കുന്നതുപ്പോനല പ്രസചതുത പ്യോഗം പരിപ്ശോധെകള് 15 ആയി 
പരിമിതനപടത്തിയിടിനല്ലന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. എന്നോല് മിെിടചസിനെോപം 
ഉണ്ടോയിരുന്ന പ്ഫോര്ട്മോറ്റുകള് (സംസ്ഥോെങ്ങളുനെ പ്രകെെനത്തക്കുറിച്ചുള്ള 
ലത്രമോസ അവപ്ലോകെങ്ങള്ക്കോയി വികസിപിനച്ടത്ത പ്ഫോര്ട്മോറ്റുകള്) 
അനുസരിച്ച 15 പുതിയ ഭക്ഷണശോലകളുനെ പരിപ്ശോധെയനെ 
വിശദോംശങ്ങള് ആയിരുന്നു ഉള്നക്കോള്ളിപ്ക്കണ്ടിയിരുന്നതച. കൂെോനത, 
സി.എ.സിയനെ തീരുമോെം, പരിപ്ശോധെകള് സംബന്ധിച് െിയമങ്ങളില് 
അെങ്ങിയിരിക്കുന്ന െിര്ട്പ്േശങ്ങനള അസോധുവോക്കുന്നതോയി 
കണക്കോക്കോെോവില്ല. 

രജിസ്റ്റര്ട് നെയ്ത എല്ലോ സ്ഥോപെങ്ങളും വര്ട്ഷത്തിനലോരിക്കല് 
പരിപ്ശോധിക്കോന് ഭക്ഷയുരക്ഷോ അപ്തോറിറ്റികള് ബോധയസ്ഥരോനണന്നും 
ലലസന്ുള്ള സ്ഥോപെങ്ങളുനെ പരിപ്ശോധെയനെ ആവര്ട്ത്തി ഡി.ഒ മോര്ട് 
െിര്ട്പ്േശിക്കണനമന്നും ഓഡിറ്റച ചൂണ്ടിക്കോടി. െിര്ട്േിഷ്ട പരിപ്ശോധെകള് 
െെത്തോനത, ഭക്ഷയ ുരക്ഷോ മോെദണ്ഡങ്ങള് എഫച.ബി.ഒ 
പോലിക്കുന്നുനണ്ടന്നച ഉറപോക്കോന് അധികോരികള്ക്കച കഴിയില്ല.  

 
37  2016-17 മുതല് 2020-21 വനരയള്ള കോലയളവില് ഒരിക്കനലേിലും പരിപ്ശോധിച് 

എഫച.ബി.ഓകളുനെ എണം, തിരുവെന്ത്പുരം - 27, പ്കോടയം - 47, പ്കോഴിപ്ക്കോെച - 32, 
കോസര്ട്പ്ഗോഡച - 13 

38  പ്ഫോപ്കോറിസച എന്നോല് ഫുഡച പ്സഫചറ്റി കംപ്ലയന്സച വിത്തച ഇന്നെക്ഷന് ആെച സോംപ്ലിംഗച. 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

2.1.4.8. ഇമ്പ്രൂവ ടമന്  ട്നോ്ീസ  നല്കിയിട്ടം തുെര് നെപെികള് 
ഉണ്ടോകോെത  

െിയമത്തിനെ വകുപച 32(1) പ്രകോരം, ഏനതേിലും എഫച.ബി.ഒ ഏനതേിലും 
നറഗപ്ലഷനുകള് പോലിക്കുന്നതില് പരോജയനപുനവന്നച വിശവസിക്കോന് 
നഡസിപ്േറ്റഡച ഓഫീസര്ട്ക്കച (ഡി.ഒ) െയോയമോയ കോരണമുനണ്ടേില്, ആ 
എഫച.ബി.ഓയ്ക്കച അറിയിപച (െിയമത്തില് ഇമ്പ്രൂവചനമെച പ്െോടീസച എന്നച 
പരോമര്ട്ശിക്കുന്നു) െല്കോം. െയോയമോയ ഒരു കോലയളവിനുള്ളില് (14 
ദിവസത്തില് കുറയോത്തതച ), അറിയിപില് വയക്തമോക്കിയതിെച തത്തുലയമോയ 
െെപെികള് എേിലും സവീകരിക്കോന് എഫച.ബി.ഒ ബോദ്ധയസ്ഥെോണച. പ്ക്ലോസച 
(2) പറയന്നതച, ഒരു ഇമ്പ്രൂവചനമെച പ്െോടീസച പോലിക്കുന്നതില് എഫച.ബി.ഒ 
പരോജയനപടോല്, അപ്േഹത്തിനെ ലലസന്സച സനെന്ഡച നെയ്യനപെോം 
എന്നോണച. കൂെോനത പ്ക്ലോസച (3) പ്രകോരം, ഇമ്പ്രൂവചനമെച പ്െോടീസച 
പോലിക്കുന്നതില് എഫച.ബി.ഒ വീണ്ടും പരോജയനപടോല്, കോരണം 
കോണിക്കോന് ലലസന്സിക്കച അവസരം െല്കിയതിെച പ്ശഷം ഡി.ഓയ്ക്കച 
ലലസന്സച റേോക്കോം.  

നതരനെടത്ത രണ്ടച ജില്ലകളില്, അതോയതച തിരുവെന്ത്പുരത്തും, 
പ്കോഴിപ്ക്കോും െല്കിയ ഇമ്പ്രൂവചനമെച പ്െോടിുകളില്, എഫച.ബി.ഓകള് 
െല്കിയ അറിയിപച പോലിച്തിനെ വിശദോംശങ്ങള് ഡി.ഓമോരുനെ പക്കല് 
ലഭയമല്ലോയിരുന്നു എന്നച ഓഡിറ്റിനെ ശ്രദ്ധയില്നപു. ഇത്തരം 85 
പ്കുകളില്39 ഒമ്പതച വീതം 2017-18-ലും 2018-19-ലും 30 എണം 2019-20-
ലും 3740 എണം 2020-21-ലും ആണച െല്കിയതച. എഫച.ബി.ഓകള് 
സവീകരിച് െെപെിനയക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുനെ അഭോവത്തില്, ഭക്ഷയുരക്ഷോ 
അപ്തോറിറ്റിയനെ ശ്രദ്ധയില്നപട വീഴ്ചകള് പരിഹരിച്ിുപ്ണ്ടോ ഇല്ലപ്യോ എന്നച 
ഉറപോക്കോന് കഴിയില്ല. 

െിരീക്ഷണം ഗൗരവമോയി കോണുനമന്നും പ്പോരോയചമകള് ഫലപ്രദമോയി 
പരിഹരിക്കുനമന്നും, കര്ട്ശെമോയ അനുവര്ട്ത്തെം ഉറപോക്കുന്നതിെോയി 
എല്ലോ ഓഫീുകളിലും മിന്നല് പരിപ്ശോധെകള് െെത്തോന് എല്ലോ നഡപൂടി 
കമീഷണര്ട്മോര്ട്ക്കും, അസിസ്റ്റെച കമീഷണര്ട്മോര്ട്ക്കും െിര്ട്പ്േശം െല്കി 
എന്നും സര്ട്ക്കോര്ട് അറിയിച്ചു (2021 ഡിസംബര്ട്). 

2.1.4.9. സര്ലവലന്സ  സോമ്പിളുകള് വയവസ്ഥകള്ക  അനുസൃതമല്ലോെ 
ട്കുകളില് എന്ട്ഫോഴ്സ ടെന്  സോമ്പിളുകള് എടകോെത  

എഫച.എസച.എസച െടങ്ങള് 2011-നല െടം 2.1.3-നല പ്ക്ലോസച 4 iii (ഡി), 
െിരീക്ഷണം, സര്ട്പ്വ്വ, ഗപ്വഷണം എന്നിവയ്ക്കോയി സോമ്പിളുകള് 
എടപ്ക്കണ്ടതച എഫച.എസച.ഓമോരുനെ കെമയോനണന്നും അവ 
പ്പ്രോസികൂഷെച ഉപപ്യോഗിക്കില്ല എന്നും പ്രസ്തോവിക്കുന്നു. 
എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ പുറനപടവിച് (2017) ഭക്ഷയുരക്ഷോ 
ഉപ്ദയോഗസ്ഥര്ട്ക്കുള്ള മോനുവല് അനുസരിച്ച, ഏനതേിലും സര്ട്ലവലന്സച 
സോമ്പിള് വയവസ്ഥകള്ക്കച അനുസൃതമല്ലോനത വരികയോനണേില്, 

 
39  തിരുവെന്ത്പുരം - 83, പ്കോഴിപ്ക്കോെച - 2 
40  തിരുവെന്ത്പുരം - 35, പ്കോഴിപ്ക്കോെച - 2 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

എന്പ്ഫോഴചനെെച സോമ്പിള് എടക്കുകയം പ്പ്രോസികൂഷന് ആരംഭിക്കുകയം 
നെയ്യോം. 

നതരനെടത്ത സര്ട്ക്കിളുകളില് 2016-21 കോലയളവില് സര്ട്ലവലന്സച 
സോമ്പിള് വയവസ്ഥകള്ക്കച അനുസൃതമല്ലോനയന്നച കനണ്ടത്തിയ 
സന്ദര്ട്ഭങ്ങളില് എടത്ത എന്പ്ഫോഴചനെെച സോമ്പിളുകളുനെ വിശകലെം 
ഓഡിറ്റച െെത്തി. പരിപ്ശോധെ െെത്തിയ പത്തച സര്ട്ക്കിളുകളില് 
വയവസ്ഥകള്ക്കച അനുസൃതമല്ലോത്ത 708 സോമ്പിളുകളില് 56 പ്കുകളില് 
മോത്രമോണച എന്പ്ഫോഴചനെെച സോമ്പിളുകള് പ്ശഖരിച്നതന്നും, മൂന്നച 
സര്ട്ക്കിളുകള് ഒരു എന്പ്ഫോഴചനെെച സോമ്പിള് പ്പോലും പ്ശഖരിച്ിടിനല്ലന്നും 
ഓഡിറ്റിനെ ശ്രദ്ധയില്നപു. വിശദോംശങ്ങള് അനുബന്ധം 2.4-ല് 
െല്കിയിരിക്കുന്നു. 

എന്പ്ഫോഴചനെെച സോമ്പിള് എടക്കോത്തതിനെ ഫലമോയി െിയമത്തിനെയം 
െടങ്ങളുനെയം സത്തനയ പരോജയനപടത്തുംവിധം വയവസ്ഥകള്ക്കച 
അനുസൃതമല്ലോത്ത ഭക്ഷയവസചതുക്കള് നപോതുജെങ്ങള് 
ഉപപ്യോഗിക്കുന്നതിെച കോരണമോയി. ഓഡിറ്റച ശ്രദ്ധിച് അത്തരം രണ്ടച 
സന്ദര്ട്ഭങ്ങള് തോനഴ വിവരിക്കുന്നു. 

ഒരു പരോതിയനെ അെിസ്ഥോെത്തില് സംക്രോന്ത്ി ക്ഷീര സഹകരണ 
സംഘത്തില് െിന്നച പ്കോടയം സര്ട്ക്കിളിനല എഫച.എസച.ഒ പോലിനെ 
സര്ട്ലവലന്സച സോമ്പിള് എടത്തിരുന്നു (2019 ജൂലല 23). 
തിരുവെന്ത്പുരനത്ത ഗവണ്നമെച അെലിസ്റ്റച ലപ്ബോറടറിയനെ വിശകലെ 
റിപ്പോര്ട്ടച പ്രകോരം (2019 ആഗസ്റ്റച 08) സോമ്പിള് 
െിലവോരമില്ലോത്തതോയിരുന്നു. വിശകലെ റിപ്പോര്ട്ടിനെ തീയതി മുതല് 16 
മോസം കഴിെച 2021 നഫബ്രുവരി 03-െോണച െിലവോരമിനല്ലന്നു 
കനണ്ടത്തിയ ഉതചപന്നത്തിനെ എന്പ്ഫോഴചനെെച സോമ്പിള് എടത്തനതന്നച 
ഓഡിറ്റച ശ്രദ്ധിച്ചു. ഫലം ഇതുവനരയം ലഭിച്ിടില്ല (2021 നസപചറ്റംബര്ട്). 

ഒരു പരോതിയനെ അെിസ്ഥോെത്തില്, െങ്ങെോപ്ശ്ശരി സര്ട്ക്കിളിനല 
എഫച.എസച.ഒ (2018 ജൂണ് 22) ഡയറ്ററി ലഫബ്രസച പോെീയത്തിനെ ഒരു 
സര്ട്ലവലന്സച സോമ്പിള് ലഭയമോക്കിയിരുന്നു. തിരുവെന്ത്പുരനത്ത 
ഗവണ്നമെച അെലിസ്റ്റച ലപ്ബോറടറിയനെ വിശകലെ റിപ്പോര്ട്ടച 
അനുസരിച്ച, സിന്ത്റ്റികച കളര്ട് (അമരന്ത്ച സി.ഐ 16185) അെങ്ങിയതിെോല് 
ഉതചപന്നം ുരക്ഷിതമല്ലോയിരുന്നു. ഈ ഫുഡച അഡിറ്റീവച ഭക്ഷയ 
വസചതുക്കളില് അനുവദെീയമല്ല. ഉതചപന്നം ഓണ്ലലെില് മോത്രം 
ലഭയമോയതിെോല് എന്പ്ഫോഴചനെെച സോമ്പിള് എടത്തിടിനല്ലന്നച 
എഫച.എസച.ഒ, ഡി.ഓനയ (2018 ഡിസംബര്ട്) അറിയിച്ചു. 

നപോതുവോയ െിരീക്ഷണം, സര്ട്പ്വ, ഗപ്വഷണം എന്നിവയ്ക്കോയോണച 
സര്ട്ലവലന്സച സോമ്പിളുകള് എടക്കുന്നനതന്നും പ്പ്രോസികൂഷെച 
ഉപപ്യോഗിക്കോന് കഴിയിനല്ലന്നും സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 
ഡിസംബര്ട്). രോജയത്തച െിര്ട്മിക്കുന്നപ്തോ വില്ക്കുന്നപ്തോ ഇറക്കുമതി 
നെയ്യുന്നപ്തോ ആയ ഭക്ഷയ വസചതുക്കളുനെ ുരക്ഷയം ഗണെിലവോരവം 
െിരീക്ഷിക്കുന്നതിെോണച ഇത്തരത്തിലുള്ള സോമ്പിളുകള് പ്ശഖരിക്കുന്നതച. 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

സര്ട്ലവലന്സച സോമ്പിളുകള് ുരക്ഷിതമനല്ലന്നച റിപ്പോര്ട്ടച നെയ്യുപ്മ്പോള് 
എന്പ്ഫോഴചനെെച സോമ്പിളുകള് എടക്കണനമന്നച എഫച.എസച.എസച 
െിയമത്തിപ്ലോ െടങ്ങളിപ്ലോ നറഗപ്ലഷനുകളിപ്ലോ െിര്ട്ബന്ധമോക്കിയിടില്ല. 
പ്രസക്തമോയ പ്കുകളില് ുരക്ഷിതമനല്ലന്നച റിപ്പോര്ട്ടച നെയ്യനപട, 
വയവസ്ഥകള്ക്കച അനുസൃതമല്ലോത്ത സോമ്പിള് ലഭിച്തിനെത്തുെര്ട്ന്നച വകുപച 
എന്പ്ഫോഴചനെെച സോമ്പിളുകള് എടത്തു. കൂെോനത, വയവസ്ഥിതി 
തിരുത്തോനുള്ള മോര്ട്ഗങ്ങളിനലോന്നച മോത്രമോണച പ്പ്രോസികൂഷനെന്നും 
പ്രസ്തോവിച്ചു. 

2017–ല് പുറനപടവിച് മോനുവലില്, വയവസ്ഥകള്ക്കച 
അനുസൃതമല്ലോത്തതിെോല് ഏനതേിലും സര്ട്ലവലന്സച സോമ്പിള് 
പരോജയനപടോല്, എന്പ്ഫോഴചനെെച സോമ്പിള് എടക്കുകയം പ്പ്രോസികൂഷന് 
ആരംഭിക്കുകയം നെയ്യോനമന്നച വയക്തമോയി െിര്ട്പ്േശിച്ിരിക്കുന്നതിെോല് 
മറുപെി സവീകോരയമല്ല. സര്ട്ലവലന്സച സോമ്പിളുകള് 
ുരക്ഷിതമല്ലോതോയപ്പോള് വകുപച റീപ്കോള് െെപെികനളോന്നും 
ആരംഭിച്ിനല്ലന്നും അതിെോല് ുരക്ഷിതമല്ലോത്ത ഭക്ഷണം നപോതുജെങ്ങള് 
ഉപപ്യോഗിച്ിരിക്കോനുള്ള സോധയത തള്ളിക്കളയോെോവിനല്ലന്നും ഓഡിറ്റച 
െിരീക്ഷിച്ചു. മനുഷയ ഉപപ്ഭോഗത്തിെച ുരക്ഷിതവം ആപ്രോഗയകരവമോയ 
ഭക്ഷണം ലഭയമോക്കുക എന്ന ലക്ഷയപ്ത്തോനെയോണച ഈ െിയമം 
പ്രോബലയത്തില് വന്നതച. അതിെോല് സര്ട്ലവലന്സച സോമ്പിളുകള് 
ുരക്ഷിതമനല്ലന്നച റിപ്പോര്ട്ടച നെയ്യുപ്മ്പോള് എന്പ്ഫോഴചനെെച സോമ്പിളുകള് 
എടക്കണം എന്നച എഫച.എസച.എസച െിയമത്തിപ്ലോ െടങ്ങളിപ്ലോ 
നറഗപ്ലഷനുകളിപ്ലോ െിര്ട്ബന്ധമോക്കിയിടിനല്ലന്നച പ്രസ്തോവിച്ചുനകോണ്ടച അതച 
ഉറപോക്കോനുള്ള ഉത്തരവോദിത്തത്തില് െിന്നച വകുപിെച ഒഴിഞ്ഞു മോറോന് 
കഴിയില്ല. 

സോമ്പിള് വയവസ്ഥകള്ക്കച അനുസൃതമല്ലോനയന്ന അവപ്ബോധം 
ഉണ്ടോയിരുന്നിും ഉപപ്ഭോക്തോക്കള്ക്കച അപകെമുണ്ടോകോവന്ന സോഹെരയം 
തുെരോന് അധികോരികള് അനുവദിച്തിെോല് സര്ട്ലവലന്സച സോമ്പിള് 
വയവസ്ഥകള്ക്കച അനുസൃതമല്ലോത്ത സന്ദര്ട്ഭങ്ങളില് എന്പ്ഫോഴചനെെച 
സോമ്പിളുകള് എഫച.എസച.ഒമോര്ട് എടക്കോതിരുന്നതച െയോയികരിക്കോെോവില്ല. 

2.1.4.10. അങ്കണവോെികളില് നിന്നറ എന്പ്ഫ്റോഴറടെന്റ സോമ്പിളുകള് 
എടുകോതതറ 

സംപ്യോജിത ശിശു വികസെ പ്സവെ പദ്ധതിയ്ക്കച (ഐ.സി.ഡി.എസച ) കീഴില് 
പ്ദശീയ പ്പോഷകോഹോര മിഷന് (പ്പോഷന് അഭിയോന്) െെപിലോക്കുന്നു. ഈ 
ദൗതയത്തിനെ പ്രധോെ ഉപ്േശയം ഭക്ഷണവം പ്പോഷകോഹോരവമോയിരുന്നു. 
ഭക്ഷണത്തിനെ ഗണെിലവോരം ഉറപോക്കോന് സംസ്ഥോെങ്ങള് സോമ്പിള് 
പരിപ്ശോധെ െെപ്ത്തണ്ടതുണ്ടച. 2020 നസപചറ്റംബര്ട് 09 മുതല് 15 വനര 
സംസ്ഥോെനത്ത അേണവോെികളില് െിന്നച പ്രതിദിെം മൂന്നച മുതല് അഞ്ചച 
വനര സര്ട്ലവലന്സച സോമ്പിളുകള് എടക്കോന് എല്ലോ 
എഫച.എസച.ഓമോപ്രോടം എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ െിര്ട്പ്േശിച്ചു (2020 
നസപചറ്റംബര്ട്). അതനുസരിച്ച 2020 നസപചറ്റംബര്ട് രണ്ടോം വോരത്തില് 
സംസ്ഥോെനത്ത അേണവോെികളില് െിന്നും മൂന്നച മുതല് അഞ്ചച വനര 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

സര്ട്ലവലന്സച സോമ്പിളുകള് എടക്കോന് ഫുഡച പ്സഫചറ്റി കമീഷണര്ട് 
െിര്ട്പ്േശങ്ങള് പുറനപടവിച്ചു (2020 നസപചറ്റംബര്ട്). ഓഡിറ്റച നതരനെടത്ത 
13 സര്ട്ക്കിളുകളില് ഏഴച സര്ട്ക്കിളുകള്41 മോത്രമോണച ഭക്ഷയ സോമ്പിളുകള് 
പരിപ്ശോധെയ്ക്കോയി എടത്തനതന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. ഇതില് െോലച 
സര്ട്ക്കിളുകളിനല എഫച.എസച.ഓമോര്ട് എടത്ത ഭക്ഷയ സോമ്പിളുകള് 
ുരക്ഷിതമല്ലോയിരുന്നു. ുരക്ഷിതമല്ലോത്ത ഭക്ഷയ സോമ്പിളുകളില് 
തിരുവെന്ത്പുരം (2020 നസപചറ്റംബര്ട് 15), കോസര്ട്പ്ഗോഡച (2020 
നസപചറ്റംബര്ട് 14), ലവക്കം (2020 നസപചറ്റംബര്ട് 11) സര്ട്ക്കിളുകളില് 
െിന്നുള്ള അമൃതം െൂട്രിമികചും42 കഴക്കൂടം (2020 നസപചറ്റംബര്ട് 09) 
സര്ട്ക്കിളില് െിന്നുള്ള ബംഗോള് പയറും ുരക്ഷിതമല്ലോത്ത ഭക്ഷയ 
സോമ്പിളുകളില് ഉള്നപടിരുന്നു. അപ്ത ബോച്ിനെ ഭക്ഷയ ഉതചപന്നം 
ലഭയമനല്ലന്നച ചൂണ്ടിക്കോടി ലവക്കം സര്ട്ക്കിളിനല എഫച.എസച.ഒ 
എന്പ്ഫോഴചനെെച സോമ്പിള് എടത്തിരുന്നില്ല. തിരുവെന്ത്പുരം ജില്ലയിനല 
സര്ട്ക്കിള് ഓഫീുകനള സംബന്ധിച്ോനണേില് െോലു മോസം കഴിെച 
െിര്ട്മോണ യൂണിറ്റിനല മനറ്റോരു ബോച്ില് െിന്നോണച സ്റ്റോറ്റൂടറി സോമ്പിളുകള് 
എടത്തതച (2021 ഏപ്രില് 07). ഇതിനെ ഫലം തൃപ്തികരമോനണന്നച 
കനണ്ടത്തിയിുണ്ടച. കോസര്ട്പ്ഗോഡച സര്ട്ക്കിളില് അമൃതം െൂട്രിമിക്സിനെ 
സോമ്പിളുകള് ഒരു അേണവോെിയില് െിന്നും വയതയസ്ത ബോച്ചുകളിനല രണ്ടച 
സോമ്പിളുകള് ഒരു െിര്ട്മോണ യൂണിറ്റില് െിന്നുമോണച പ്ശഖരിച്തച (2020 
നസപചറ്റംബര്ട് 14). വിശകലെം നെയ്തപ്പോള് അവ 
ുരക്ഷിതമല്ലോത്തതോനണന്നച കനണ്ടത്തി (2020 ഡിസംബര്ട് 10), എടച 
മോസത്തിെച പ്ശഷം മനറ്റോരു ബോച്ില് െിന്നച സ്റ്റോറ്റൂടറി സോമ്പിള് 2021 
ആഗസ്റ്റച 13-െോണച എടത്തതച. പരിപ്ശോധിച്പ്പോള് 
െിലവോരമില്ലോത്തതോനണന്നച കനണ്ടത്തി. മൂന്നച സര്ട്ക്കിളുകളില് 
ുരക്ഷിതമനല്ലന്നച കനണ്ടത്തിയ അമൃതം െൂട്രിമിക്സിനെ 3,556.50 
കിപ്ലോഗ്രോം അതിപ്െോെകം വിതരണം നെയ്യനപടിരുന്നുനവന്നച ഓഡിറ്റച 
കനണ്ടത്തി. പ്മല് പറെ പ്പോനല, ബംഗോള് പയറിനെ സ്റ്റോറ്റൂടറി സോമ്പിള് 
വിതരണക്കോരനെ അടക്കലുള്ള മനറ്റോരു ബോച്ില് െിന്നും 2021 നഫബ്രുവരി 
15-െച പ്ശഖരിച്ിരുന്നു. ഇതിനെ പരിപ്ശോധെോഫലം തൃപ്തികരമോയിരുന്നു. 
എന്നോല്, ുരക്ഷിതമനല്ലന്നച കനണ്ടത്തിയ അപ്ത ബോച്ിനല 444 
കിപ്ലോഗ്രോം ബംഗോള് പയര്ട് അേണവോെികള് ഉപപ്യോഗിച്തോയി 
ഓഡിറ്റിനെ ശ്രദ്ധയില്നപു. അേണവോെികളില് െിന്നച മൂന്നച മുതല് അഞ്ചച 
വനര സര്ട്ലവലന്സച സോമ്പിളുകള് എടക്കുന്നതച സംബന്ധിച് 
എഫച.എസച.എസച.എ.ഐയനെ െിര്ട്പ്േശങ്ങള് മറ്റച സര്ട്ക്കിള് ഓഫീുകള് 
പോലിച്ില്ല. 

അേണവോെികളില് െിന്നച സര്ട്ലവലന്സച സോമ്പിളുകള് 
എടത്തിരുന്നുനവന്നും അമൃതം െയട്രിമിക്സിനെ െിര്ട്മോണ യൂണിറ്റുകളില് 
െിന്നച സ്റ്റോറ്റൂടറി സോമ്പിളുകള് എടത്തിരുന്നുനവന്നും സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി 
െല്കി (2021 ഡിസംബര്ട്). സ്റ്റോറ്റൂടറി സോമ്പിള് പ്രക്രിയയ്ക്കച ഒരു പ്രപ്തയക 

 
41  തിരുവെന്ത്പുരം, വടിയൂര്ട്ക്കോവച, ആറ്റിങ്ങല്, കഴക്കൂടം, ലവക്കം, നകോടവള്ളി, കോസര്ട്പ്ഗോഡച 
42  അമൃതം െൂട്രിമിക്സച ആറുമോസം മുതല് മൂന്നു വയസ്സുവനരയള്ള കുടികള്ക്കച െല്കുന്ന ഒരു 

അനുബന്ധപ്പോഷകോഹോരമോണച. 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

ബോച്ിനെ െിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഭക്ഷയ ഉതചപന്നങ്ങള് ആവശയമോനണന്നും 
അറിയിച്ചു. അേണവോെികളില് കുടികള്ക്കച ആവശയമോയ അളവിലുള്ള 
ഭക്ഷണസോധെങ്ങള് മോത്രപ്മ എല്ലോയചപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കോറുള്ളു. സ്റ്റോറ്റൂടറി 
സോമ്പിളുകള്ക്കോയി വകുപച െോലച പോക്കറ്റുകള് എടത്തോല്, കുടികള്ക്കച 
ഭക്ഷണ സോധെങ്ങള് ലഭിക്കോനത പ്പോകോം. അതച പ്രോപ്യോഗികമല്ല. ഭക്ഷയ 
ഉതചപന്നങ്ങളുനെ ഗണെിലവോരം ഉറപോക്കോന്, െിര്ട്മോണ യൂണിറ്റുകളില് 
െിന്നച എന്പ്ഫോഴചനെെച സോമ്പിളുകള് പതിവോയി എടക്കോറുണ്ടച. 

എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ എല്ലോ എഫച.എസച.ഓമോപ്രോടം പ്രതിദിെം മൂന്നച 
മുതല് അഞ്ചച വനര സോമ്പിളുകള് എടക്കോന് െിര്ട്പ്േശിച്ിരുനന്നേിലും 
പരിപ്ശോധിച് 13 സര്ട്ക്കിളുകളില് ആറിലും എഫച.എസച.ഒമോര്ട് ആ 
െിര്ട്പ്േശങ്ങള് പോലിച്ിനല്ലന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. സര്ട്ലവലന്സച 
സോമ്പിള് ുരക്ഷിതമല്ലോനയന്നച കനണ്ടത്തിയ മൂന്നച സര്ട്ക്കിളുകളില്, 
െിര്ട്മോണ യൂണിറ്റുകളില് െിന്നച എന്പ്ഫോഴചനെെച സോമ്പിളുകള് 
എടക്കുന്നതിെച െോലച മുതല് എടച മോസം വനര കോലതോമസമുണ്ടോയി. ഒരു 
സര്ട്ക്കിള് എന്പ്ഫോഴചനെെച സോമ്പിളുകള് ഒന്നുപ്പോലും എടത്തിരുന്നില്ല. 
എഫച.എസച.ഓമോര്ട് സമപ്യോെിതമോയി െെപെികനളടക്കോത്തിെോല് 
ുരക്ഷിതമല്ലോത്ത ബോച്ിനല ഭക്ഷണം മുഴുവന് കുടികള്ക്കച വിതരണം 
നെയ്യനപു. 

അമൃതം െൂട്രിമിക്സച ുരക്ഷിതമനല്ലന്നച കനണ്ടത്തിയിും പിെിനച്ടക്കല്, 
റീപ്കോള് തുെങ്ങിയ തുെര്ട് െെപെികനളോന്നും ആരംഭിക്കോത്തതച ആറച മോസം 
മുതല് മൂന്നച വയസ്സച വനരയള്ള കുടികള്ക്കച ുരക്ഷിതമല്ലോത്ത ഭക്ഷണം 
വിതരണം/ ഉപപ്ഭോഗം നെയ്യുന്നതിപ്ലക്കച െയിച്ചു. 

2.1.4.11. റീപ്കോള് നെപെിക്രമം നിരീക്ഷികോതതറ 

ുരക്ഷിതമനല്ലന്നച െിര്ട്ണയിച്പ്തോ പ്രഥമദൃഷ്ടയോ പരിഗണിച്പ്തോ ആയ 
ഭക്ഷണപ്മോ ഭക്ഷയ ഉതചപന്നങ്ങപ്ളോ വീനണ്ടടക്കുകപ്യോ െശിപിക്കുകപ്യോ 
പുെഃസംകരിക്കുകപ്യോ നെയ്യണനമന്നച എഫച.എസച.എസച (ഫുഡച റീപ്കോള് 
നപ്രോസീജയര്ട്) നറഗപ്ലഷന്സച, 2017 ആവശയനപടന്നു. റീപ്കോള് 
ഫലപ്രദമോയി പുപ്രോഗമിക്കുന്നുപ്ണ്ടോ എന്നച എഫച.ബി.ഒ ഉറപോക്കുകയം 
റീപ്കോളിനെ പുപ്രോഗതി അറിയിക്കോന് സംസ്ഥോെ ഭക്ഷയ അപ്തോറിറ്റിക്കച 
ആനുകോലിക സ്റ്റോറ്റസച റിപ്പോര്ട്ടച സമര്ട്പിക്കുകയം നെയ്യണനമന്നച 
നറഗപ്ലഷന് 9 പറയന്നു. കൂെോനത, ഫുഡച പ്സഫചറ്റി കമീഷണര്ട്, റീപ്കോള് 
അലര്ട്ടച ലഭിച്തിെച പ്ശഷം എഫച.ബി.ഓയനെ റീപ്കോള് നെയ്യോനുള്ള കഴിവച 
പരിപ്ശോധിക്കുകയം റീപ്കോള് പൂര്ട്ത്തിയോക്കുന്നതില് പ്മല്പ്െോടം 
വഹിക്കുകയം അവരുനെ റീപ്കോള് റിപ്പോര്ട്ുകള് വിലയിരുത്തുകയം 
നെയ്യണനമന്നച നറഗപ്ലഷന് 15 വയവസ്ഥ നെയ്യുന്നു. ഫുഡച പ്സഫചറ്റി 
കമീഷണര്ട്, ഭക്ഷയവസചതുക്കള് റീപ്കോള് നെയ്യോനുള്ള അധികോരം ഡി.ഓ 
മോര്ട്ക്കച െല്കിനകോണ്ടുള്ള ഉത്തരവകള് പുറനപടവിച്ിുണ്ടച (2018 നമയച). 

2017-2143 കോലയളവില് നതരനെടത്ത 13 സര്ട്ക്കിളുകളില് 159 
പ്കുകള് ുരക്ഷിതമനല്ലന്നച ഓഡിറ്റിനെ ശ്രദ്ധയില്നപു. എല്ലോ 

 
43  ഫുഡച റീപ്കോള് നപ്രോസീജയര്ട് നറഗപ്ലഷന്, 2017 ജനുവരി 18 മുതല് പ്രോബലയത്തില് വന്നു 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

പ്കുകളിലും പ്പ്രോസികൂഷന് െെപെി ആരംഭിച്ിരുന്നു. നതരനെടത്ത 
സര്ട്ക്കിളുകളിനല പ്പ്രോസികൂഷന് പ്കുകള് ഓഡിറ്റച സൂക്ഷചമമോയി 
പരിപ്ശോധിച്ചു. 35 പ്കുകളില്, റീപ്കോള് െെപെിക്രമങ്ങള് 
ആരംഭിക്കുന്നതിെച ഡി.ഒ, എഫച.ബി.ഓനയ അറിയിച്ിടിനല്ലന്നച കനണ്ടത്തി. 
കൂെോനത, പ്ശഷിച് 124 പ്കുകളില് 106 എണത്തിലും റീപ്കോള് 
പ്െോടീസിപ്േല് സവീകരിച് തുെര്ട്െെപെികള് എഫച.ബി.ഓകള് ഡി.ഓകള്ക്കച 
റിപ്പോര്ട്ടച നെയ്തിടില്ല എന്നച ശ്രദ്ധയില്നപു. അതിെോല് റീപ്കോള് 
പ്െോടീസിപ്േല് എടത്ത െെപെിനയ സംബന്ധിച് പ്രഖകനളോന്നും 
ലഭയമോയിരുന്നില്ല. 

നറഗപ്ലറ്ററി അപ്തോറിറ്റി അനുശോസിക്കുന്ന െിയമങ്ങള് ലംഘിച്ച വിപണെം 
നെയ്ത ഭക്ഷയ ഉതചപന്നങ്ങളും അവയനെ പ്ലബലിംഗം െീക്കം നെയ്യുന്നതിപ്െോ 
തിരുത്തുന്നതിപ്െോ ഉള്ള ഉെിതമോയ രീതിയോണച ഭക്ഷയ വസചതുക്കളുനെ 
റീപ്കോള്. റീപ്കോള് െെപെിക്രമത്തില് െിരീക്ഷണ സംവിധോെത്തിനെ 
അഭോവം റീപ്കോള് െിര്ട്പ്േശങ്ങള് പോലിക്കോതിരിക്കുന്നതിനും അതുവഴി 
ുരക്ഷിതമല്ലോത്ത ഉതചപന്നം വിപണിയിനലത്തുന്നതിനും 
കോരണമോപ്യക്കോം. 

എല്ലോ റിപ്പോര്ട്ുകളും സമഗ്രമോയി പരിപ്ശോധിക്കുന്നതിനും എല്ലോ 
കോരയങ്ങളിലും തുെര്ട്െെപെികള് ഉറപോക്കുന്നതിനും ആവശയമോയ 
െിര്ട്പ്േശങ്ങള് എല്ലോ ഡി.ഓമോര്ട്ക്കും െല്കുനമന്നച സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി 
(2021 ഡിസംബര്ട്). െിപ്രോധിത ഭക്ഷയ ഉതചപന്നങ്ങള് 
പത്രക്കുറിപ്പകളിലൂനെയം മോധയമങ്ങളിലൂനെയം റീപ്കോള് 
നെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച നപോതുജെങ്ങനള പ്ബോധവതചകരിക്കോന് വകുപച 
െെപെികള് സവീകരിച്ിരുന്നു. 

എന്നിരുന്നോലും, െിര്ട്േിഷ്ട െെപെിക്രമങ്ങള് പോലിക്കുന്നിനല്ലന്നും മിക്ക 
പ്കുകളിലും ുരക്ഷിതമല്ലോത്ത ഭക്ഷണം പൂര്ട്ണമോയം റീപ്കോള് 
നെയ്തതോയി ഉറപോക്കോന് കഴിെിനല്ലന്നും ഓഡിറ്റച ശ്രദ്ധിച്ചു. 

2.1.5. ഭക്ഷയ വിശകലനം 

ുരക്ഷിതവം ആപ്രോഗയദോയകരവമോയ ഭക്ഷണത്തിനെ ലഭയത ഉറപോക്കുക 
എന്നതോണച ഭക്ഷയുരക്ഷോ അപ്തോറിറ്റിനയ ഏല്പിച്ിരിക്കുന്ന ഏറ്റവം 
പ്രധോെനപട പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങളിനലോന്നച. ഇതച പ്െടന്നതില് ലപ്ബോറടറി 
പരിപ്ശോധെ വളനര െിര്ട്ണോയക പേച വഹിക്കുന്നു. വകുപിെച കീഴിലുള്ള 
ലപ്ബോറടറികളുനെ പ്രവര്ട്ത്തെത്തിനെ െില പ്മഖലകള് ഓഡിറ്റച 
പരിപ്ശോധിച്ചു. കൂെോനത, എല്ലോ വര്ട്ഷവം ലക്ഷക്കണക്കിെച ഭക്തര്ട് 
പ്രോര്ട്ഥെയ്ക്കോയി എത്തുന്ന പ്രശസ്ത തീര്ട്ഥോെെ പ്കന്ദ്രമോയ ശബരിമല 
പ്ക്ഷത്രത്തില് അര്ട്പിക്കുന്ന അസംസചകൃത ഭക്ഷയ പദോര്ട്ഥങ്ങളും 
വഴിപോടകളും പരിപ്ശോധിക്കുന്നതിെോയി സ്ഥോപിച്ിുള്ള ലപ്ബോറടറികളില് 
ഈ െിയമം െെപിലോക്കുന്നതും ഓഡിറ്റച പരിപ്ശോധിച്ചു. ലപ്ബോറടറികളുനെ 
പ്രവര്ട്ത്തെവമോയി ബന്ധനപട ഓഡിറ്റച കനണ്ടത്തലുകള് തോനഴ 
നകോടക്കുന്നു. 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

2.1.5.1. ട്വണ്ടത്ര പരിട്ശോധനകള് നെെോെതിനോല് ുരക്ഷ്ിതമോയ 
ഭക്ഷ്ണടെക്കുറിച്  ഉറപില്ലോെത  

എഫച.എസച.എസച െിയമം, 2006 വകുപച 43(1) പ്രകോരം ഫുഡച 
അെലിസ്റ്റുകളോല് സോമ്പിളുകളുനെ വിശകലെം െെത്തുന്നതിെോയി 
െോഷണല് അക്രഡിപ്റ്റഷന് പ്ബോര്ട്ഡച പ്ഫോര്ട് നെസ്റ്റിംഗച ആെച 
കോലിപ്ബ്രഷന് ലപ്ബോറടറീസച (എന്.എ.ബി.എല്) അനല്ലേില് 
മപ്റ്റനതേിലും അക്രഡിപ്റ്റഷന് ഏജന്സിയനെ അംഗീകോരമുള്ള ഭക്ഷയ 
ലപ്ബോറടറികനളയം ഗപ്വഷണ സ്ഥോപെങ്ങനളയം ഭക്ഷയഅപ്തോറിറ്റിയ്ക്കച 
വജ്ഞോപെം നെയ്യോവന്നതോണച. 

എഫച.എസച.എസച (ഫുഡച പ്പ്രോഡക്ടചസച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച ആെച ഫുഡച 
അഡിറ്റീവചസച ) നറഗപ്ലഷന്സച, 2011, ആവശയ ഘെെയനെയം 
ഗണെിലവോര ഘെകങ്ങളുനെയം മോെദണ്ഡങ്ങള്, അനുവദെീയമോയ 
പരിധി, ഭക്ഷയ അഡിറ്റീവകള്, മലിെീകരണ വസചതുക്കള്, വിഷവസചതുക്കള്, 
അവശിഷ്ടങ്ങള്, ശുെിതവം, പ്ലബലിംഗച, ഓപ്രോ ഭക്ഷണത്തിനും 
ഭക്ഷയഉതചപന്നത്തിനും പിന്തുെപ്രണ്ട സോംമ്പ്ിംഗച, വിശകലെ രീതികള് 
എന്നിവ വയക്തമോക്കുന്നു. ഓപ്രോ ഭക്ഷയ വസചതുക്കള്ക്കും ബോധകമോയ 
അത്തരം ഘെകങ്ങള് ലപ്ബോറടറികള് പരിപ്ശോധിപ്ക്കണ്ടതോണച. 
പരിപ്ശോധെയില്, ഭക്ഷണ സോമ്പിളുകനള വയവസ്ഥകള്ക്കച 
അനുസൃതമോയതച, ുരക്ഷിതമല്ലോത്തതച44, െിലവോരമില്ലോത്തതച45 
അനല്ലേില് നതറ്റോയി ബ്രോന്ഡച നെയ്തതച46 എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നു. 

സംസ്ഥോെനത്ത ഭക്ഷയസോമ്പിളുകളുനെ വിശകലെത്തിെോയി ഭക്ഷയുരക്ഷോ 
വകുപച മൂന്നച ലപ്ബോറടറികനള47 വിജ്ഞോപെം നെയ്തിുണ്ടച. ഈ 
ലപ്ബോറടറികളില് വിശകലെം നെയ്യോന് കഴിയന്ന ഭക്ഷണ വിഭോഗങ്ങള് (1) 
പോലും പോലുതചപന്നങ്ങളും (2) ധോെയങ്ങളും ധോെയഉതചപന്നങ്ങളും (3) 
ുഗന്ധവയഞ്ജെങ്ങളും മസോലകളും (4) െോയ, കോപി, പോെീയങ്ങള് (5) 
നകോഴുപ്പകള്, എണകള്, മിഠോയികള് (6) പോയ്ക്കച നെയ്ത കുെിനവള്ളം (7) 
മത്സയവം മോംസവം (8) നപ്രോലപ്രറ്ററി ഫുഡചസച48 എന്നിവയോണച. 

2016-17 മുതല് 2020-21 വനരയള്ള കോലയളവില് പോല്, മത്സയം, 
നവളിനച്ണ, കോപി, പോയ്ക്കച നെയ്ത കുെിനവള്ളം (മിെറല് വോടര്ട് ഒഴിനക) 
എന്നിവയനെ സോമ്പിളുകളില് ഈ ലപ്ബോറടറികള് പരിപ്ശോധിച് 
ഘെകങ്ങളുനെ വിശദമോയ വിശകലെം ഓഡിറ്റച െെത്തി. മലിെീകരണ 

 
44  ഒരു ഭക്ഷണ വസചതുവിനെ സവിപ്ശഷതകപ്ളോ പദോര്ട്ഥപ്മോ ഗണെിലവോരപ്മോ ആപ്രോഗയത്തിെച 

ഹോെികരമോകുന്ന തരത്തില് ആനണേില് അതിനെ ുരക്ഷിതമല്ലോത്ത ഭക്ഷണമോയി 
കണക്കോക്കുന്നു. 

45  െിലവോരമില്ലോത്ത ഭക്ഷണങ്ങള് െിര്ട്േിഷ്ട മോെദണ്ഡങ്ങള് പോലിക്കുന്നിനല്ലേിലും 
ുരക്ഷിതമല്ലോത്തവയല്ല. 

46  നതറ്റോയ, നതറ്റിദ്ധരിപിക്കുന്ന അനല്ലേില് വഞ്ചെോപരമോയ വോഗ്ദോെങ്ങള് ഉപപ്യോഗിച്ച 
വില്ക്കുന്നവപ്യോ മനറ്റോരു ഭക്ഷയവസചതുവിനെ പ്പരിപ്ലോ അനല്ലേില് ഒരു സോേല്പിക പ്പരിപ്ലോ 
വില്ക്കുന്നവപ്യോ ആയവയോണച നതറ്റോയി ബ്രോന്ഡച നെയ്ത ഭക്ഷണം. 

47  ഗവണ്നമെച അെലിസ്റ്റച ലപ്ബോറടറി (ജി.എ.എല്), തിരുവെന്ത്പുരം, റീജിയണല് അെലിറ്റിക്കല് 
ലപ്ബോറടറി (ആര്ട്.എ.എല്), എറണോകുളം, റീജണല് അെലിറ്റിക്കല് ലപ്ബോറടറി 
(ആര്ട്.എ.എല്), പ്കോഴിപ്ക്കോെച 

48  ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ആെച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച(ഫുഡച നപ്രോഡക്ട ചസച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച ആെച ഫുഡച 
അഡിറ്റീവചസച) നറഗപ്ലഷന്സച 2011-ല് മോെദണ്ഡങ്ങള് െിര്ട്ണയിച്ിടില്ലോത്ത ഭക്ഷണം. 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

വസചതുക്കള്, വിഷവസചതുക്കള്, അവശിഷ്ടങ്ങള്, ആെിബപ്യോടിക്കുകള്, 
ലമപ്ക്രോബപ്യോളജിക്കല് വശങ്ങള് എന്നിവയനെ അനുവദെീയമോയ 
പരിധികളും മോെദണ്ഡങ്ങളും വിശകലെം നെയ്യുന്നതിനുള്ള എല്ലോ െിര്ട്േിഷ്ട 
ഘെകങ്ങനളയം ഈ ലപ്ബോറടറികളിനലോന്നും പരിപ്ശോധിക്കുന്നിനല്ലന്നും 
അതിെോല് ഉപപ്ഭോഗത്തിെച ലഭയമോയ ഭക്ഷയവസചതു, ുരക്ഷിതമോനണന്നച 
ഉറപോക്കോന് കഴിയിനല്ലന്നും ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. ഉദോഹരണത്തിെച, 2016-17 
മുതല് 2020-21 വനരയള്ള കോലയളവില് പോലില് 33 മുതല് 99 വനര 
ഘെകങ്ങള് പരിപ്ശോധിപ്ക്കണ്ടതോയിരുന്നു. എന്നോല്, ജി.എ.എല് 
തിരുവെന്ത്പുരത്തച ഏഴച മുതല് എടച വനരയം, എറണോകുളനത്ത 
ആര്ട്.എ.എല്ലില് െോലച മുതല് എടച വനരയം, കൂെോനത പ്കോഴിപ്ക്കോെച 
ആര്ട്.എ.എല്ലില് ഏഴച മുതല് 42 വനരയം ഘെകങ്ങള് മോത്രമോണച 
പരിപ്ശോധിച്തച. 2016-17 മുതല് 2020-21 വനരയള്ള കോലയളവില് മൂന്നച 
ലോബുകളിലോയി വിശകലെം നെയ്ത 2,769 പോല് സോമ്പിള് റിപ്പോര്ട്ുകളുനെ 
ഓഡിറ്റച പരിപ്ശോധെയില് 2,442 എണത്തില് (88.19 ശതമോെം) 
എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ കോലോകോലങ്ങളില് െിര്ട്പ്േശിച്ിുള്ള എല്ലോ 
മോെദണ്ഡങ്ങളും പരിപ്ശോധെകളും വിശകലെം നെയ്യോനത ഭക്ഷയുരക്ഷോ 
മോെദണ്ഡങ്ങള് പോലിച്തോയി പ്രഖയോപിച്ിരുന്നു. യഥോക്രമം 1.44, 10.29 
ശതമോെം സോമ്പിളുകള് ുരക്ഷിതമല്ലോത്തതച, െിലവോരമില്ലോത്തതച 
എന്നിങ്ങനെ പ്രഖയോപിക്കനപടതോയി ശ്രദ്ധയില്നപു. മറ്റച ഉതചപന്നങ്ങളുനെ 
പരിപ്ശോധെയനെ വിശദോംശങ്ങള് അനുബന്ധം 2.5-ല് 
വിശദമോക്കിയിുണ്ടച.  

2019-20 വനര, ഈ മൂന്നച ലപ്ബോറടറികളിലും പ്വണ്ടത്ര പരിപ്ശോധെകള് 
െെത്തോത്തതച ഉയര്ട്ന്ന െിലവോരമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുനെ സംഭരണം 
ഉള്നപനെയള്ള അെിസ്ഥോെ സൗകരയങ്ങളുനെ അഭോവവം ജീവെക്കോരുനെ 
കുറവം കോരണമോനണന്നച സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 ഡിസംബര്ട്). 
എന്നോല്, 2020-21 വര്ട്ഷത്തില്, അതയോധുെിക ഉപകരണങ്ങള് 
വോങ്ങുകയം മിക്കവോറും എല്ലോ ഘെകങ്ങളും മൂന്നച ലോബുകളില് 
പരിപ്ശോധിക്കുകയം നെയചതു. 

എന്നോല്, അത്തരം ഉപകരണങ്ങള് വോങ്ങിയതിെച പ്ശഷവം, 
പോനലോഴിനക49 (ഇതച പ്കോഴിപ്ക്കോെച ആര്ട്.എ.എല്ലില് ഒമ്പതില് െിന്നച 42 
ശതമോെമോയി വര്ട്ദ്ധിച്ചു) നതരനെടത്ത ഇെങ്ങളുനെ െിര്ട്േിഷ്ട 
ഘെകങ്ങളുനെ പരിപ്ശോധെോ ശതമോെത്തില് കോരയമോയ വര്ട്ദ്ധെവച 
ഉണ്ടോയിടിനല്ലന്നച ഓഡിറ്റച ശ്രദ്ധിച്ചു. 

 
49  ജി.എ.എല് തിരുവെന്ത്പുരം, ആര്ട്.എ.എല് എറണോകുളം എന്നിവിെങ്ങളില് 2019-20, 2020-21 

വര്ട്ഷങ്ങളില് പോലിനെ പരിപ്ശോധിച് ഘെകങ്ങളുനെ എണത്തില് വര്ട്ധെയില്ല. എന്നോല്, 
ആര്ട്.എ.എല് പ്കോഴിപ്ക്കോെച, 2019-20-ല് ആവശയമോയിരുന്ന 99-നല ഒന്പതച ഘെകങ്ങളില് 
െിന്നും 2020-21 കോലയളവില് 99-ല് 42 ആയി ഉയര്ട്ന്നു. 
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2.1.5.2. ഭക്ഷ്യസോമ്പിളുകളുടെ പരിട്ശോധനയില് എഫ .എസ .എസ .എ.ഐ 
നിര്ട്േശിച്ിരിക്കുന്ന െില ഘെകങ്ങളുടെ പരിട്ശോധനയ ക  
എന്.എ.ബി.എല് അക്രഡിട്റ്റഷന് ഇല്ലോെത  

ആഭയന്ത്രമോയി ഉതചപോദിപിക്കുന്നപ്തോ ഇറക്കുമതി നെയ്യുന്നപ്തോ ആയ 
ഭക്ഷണത്തിനെ ുരക്ഷിതതവവം ഗണെിലവോരവം ഉറപ്പവരുത്തുന്നതിെച 
ഭൗതികവം രോസപരവം സൂക്ഷചമോണുപരവമോയ മലിെീകരണ പരിപ്ശോധെ 
പ്രധോെമോണച. െിയമത്തിനെ 38-ോം വകുപച പ്രകോരം ഫുഡച പ്സഫചറ്റി 
ഓഫീസര്ട്ക്കച ഭക്ഷയസോമ്പിളുകള് എടക്കുവോനും ആ പ്രപ്ദശനത്ത ഫുഡച 
അെലിസ്റ്റിെച അയക്കുവോനും അധികോരമുണ്ടച. 

മൂന്നച അെലിറ്റിക്കല് ലപ്ബോറടറികള്ക്കു പുറപ്മ ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപിെച 
കീഴില് പത്തെംതിടയില് ഒരു ജില്ലോ ഫുഡച നെസ്റ്റിംഗച ലപ്ബോറടറിയം 
പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്നു. എഫച.എസച.എസച െിയമം, 2006, െടങ്ങള്, 
നറഗപ്ലഷനുകള് 2011 എന്നിവ പ്രകോരവം ഐ.എസച.ഒ/ഐ.ഇ.സി 17025 : 
201750-നല െിബന്ധെകള്ക്കച വിപ്ധയമോയം ലപ്ബോറടറികള് ഭക്ഷയ 
വസചതുക്കളുനെയം നവള്ളത്തിനെയം ഭൗതിക, രോസ, സൂക്ഷചമോണുപരമോയ 
മലിെീകരണ പരിപ്ശോധെകള് െെത്തുന്നു. 

മൂന്നച ലപ്ബോറടറികള്ക്കും രോസപരിപ്ശോധെയ്ക്കുള്ള എന്.എ.ബി.എല് 
അംഗീകോരം ഉനണ്ടേിലും െില ഘെകങ്ങള്ക്കച മോത്രമോയി ഇതച പരിമിതമോണച 
എന്നച ഓഡിറ്റിനെ ശ്രദ്ധയില്നപു. എല്ലോവിധ ഫുഡച അഡിറ്റീവകള്, 
കീെെോശിെി അവശിഷ്ടങ്ങള്, പ്റഡിപ്യോആക്ടീവച അവശിഷ്ടങ്ങള്, 
പ്ലോഹ/വിള മലിെീകരണ വസചതുക്കള്, വിഷവസചതുക്കള് 
ആെിബപ്യോടിക്കുകള് എന്നിവയമോയി ബന്ധനപട രോസഘെകങ്ങള് 
പരിപ്ശോധിക്കുന്നതിെച മൂന്നച ലപ്ബോറടറികളില് ഒന്നിനുപ്പോലും അംഗീകോരം 
ലഭിച്ിടില്ലോയിരുന്നു എന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. 

ലമപ്ക്രോബപ്യോളജി ലപ്ബോറടറിയനെ അംഗീകോരത്തിെച ആവശയമോയ 
മോെദണ്ഡങ്ങള് എന്.എ.ബി.എല് അക്രഡിപ്റ്റഷന് സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡച 
ഐ.എസച.ഒ/ ഐ.ഇ.സി 17025 : 2017-ല് വയക്തമോക്കിയിുണ്ടച. ഘെെ, 
ലപ്ബോറടറിയനെ ആവശയകതകള്, പ്രവര്ട്ത്തെത്തിെോവശയമോയ 
അന്ത്രീക്ഷഘെെ, റഫറന്സച കള്ച്ര്ട്, ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവയം ഇതില് 
വിശദമോയി പരോമര്ട്ശിച്ിുണ്ടച. അെിസ്ഥോെ സൗകരയങ്ങളുനെയം 
ഉപകരണങ്ങളുനെയം അഭോവം െിമിത്തം വിജ്ഞോപെം നെയ്യനപട മൂന്നച 
ലപ്ബോറടറികളിപ്ലയം ലമപ്ക്രോബപ്യോളജിക്കല് ഘെകങ്ങളുനെ 
പരിപ്ശോധെയ്ക്കച എന്.എ.ബി.എല് അംഗീകോരം ലഭിച്ിടിനല്ലന്നച ഓഡിറ്റച 
കനണ്ടത്തി.  

എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ െിര്ട്പ്േശിച്ിരിക്കുന്ന 23 ലമപ്ക്രോബപ്യോളജിക്കല് 
ഘെകങ്ങളില് തിരുവെന്ത്പുരനത്ത ഗവണ്നമെച അെലിസ്റ്റച 
ലപ്ബോറടറിയില് 18 എണവം എറണോകുളനത്ത റീജിയണല് അെലറ്റിക്കല് 
ലപ്ബോറടറിയില് 11 എണവം, പ്കോഴിപ്ക്കോനട റീജിയണല് അെലറ്റിക്കല് 

 
50  എന്.എ.ബി.എല് അംഗീകോരത്തിെോയള്ള മോെദണ്ഡം 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

ലപ്ബോറടറിയില് 13 എണവം മോത്രപ്മ പരിപ്ശോധിക്കനപടന്നുള്ളൂ. ഇ-പ്കോളി 
0157, നകോപ്റോണബോക്ടര്ട് എസച.പി, പ്ക്ലോസചട്രീയഡിയം പ്ബോുലിെം, 
കോംഫിപ്ലോ ബോക്ടര്ട് എസച.പി.പി എന്നിവ പരിപ്ശോധിക്കോത്ത ഘെകങ്ങളില് 
ഉള്നപടന്നു. പോല്, പോല് ഉതചപന്നങ്ങളും, പഴങ്ങളും 
പച്ക്കറികളും,ുഗന്ധവയജ്ഞെങ്ങള്, മോംസവം മോംസ ഉതചപന്നങ്ങളും, 
മത്സയവം മത്സയഉതചപന്നങ്ങളും, മുടയം മുടഉതചപന്നങ്ങളും, 
ഭക്ഷയവിഷബോധയമോയി ബന്ധനപട സോമ്പിളുകള്, ശിശുക്കള്ക്കച 
പ്വണ്ടിയള്ള പോല് ഉതചപന്നങ്ങള്, െിന്നിലെച് മോംസം എന്നിവയില് ഇവ 
പരിപ്ശോധിക്കനപപ്െണ്ടതോണച. 

െവജോതശിശുക്കളുനെ ജീവെച ഭീഷണിയോയ അണുബോധയമോയി 
ബന്ധനപട പ്രോഗകോരികളോണച നകോപ്റോണബോക്ടര്ട് എസച.പി ബോക്ടീരിയ. 
പെി, നഹമറോജികച ഡപ്യറിയ എന്നിവയമോയി ബന്ധനപട 
പ്രോഗലക്ഷണങ്ങള്ക്കച ഇ-പ്കോളി 0157 കോരണമോകുന്നു.  

പ്രോഗകോരികളോയ സൂക്ഷചമജീവികനള വിശകലെം നെയ്യുന്നതിനുള്ള 
അെിസ്ഥോെസൗകരയങ്ങളുനെ ലഭയതകുറവച, ജീവെക്കോരുനെ അഭോവം, 
രോസവസചതുക്കളുനെയം കിറ്റുകളുനെയം ലഭയതക്കുറവച എന്നിവ പ്മല്പറെ 
പ്പോരോയചമകള്ക്കച കോരണമോയി ലപ്ബോറടറികളിനല ഗവണ്നമെച 
അെലിസ്റ്റുകള് ചൂണ്ടിക്കോടി. 

ആവശയമോയ സൗകരയങ്ങള് ഇല്ലോത്തതിെോല് ലമപ്ക്രോബപ്യോളജിക്കല് 
ലപ്ബോറടറിയില് െെത്തുന്ന പരിപ്ശോധെകള് അപരയോപ്തമോണച. കൂെോനത, 
എല്ലോ ഘെകങ്ങള്ക്കും എന്.എ.ബി.എല് അംഗീകോരം ലഭിക്കോത്തതിെോല് 
ഒരു തര്ട്ക്കമുണ്ടോയോല് പരിപ്ശോധെോഫലങ്ങള്ക്കച െിയമപരമോയി 
െിലെില്പില്ലോനത വരും. 

മൂന്നച ലപ്ബോറടറികളിലുമോയി 2020-21 വര്ട്ഷനത്ത 130 പരിപ്ശോധെ 
റിപ്പോര്ട്ുകള് ഓഡിറ്റച വിശകലെം നെയ്തപ്പോള്, ആനക പരിപ്ശോധിച് 1,425 
ഘെകങ്ങളില് 706 എണത്തിെച (49.54 ശതമോെം) എന്.എ.ബി.എല് 
അംഗീകോരം ഇല്ല എന്നച കനണ്ടത്തി (രോസപരവം ലമപ്ക്രോ 
ബപ്യോളജിപരവമോയി). 

മൂന്നു ലപ്ബോറടറികളിപ്ലയം ലമപ്ക്രോബപ്യോളജി വിഭോഗത്തിെച 
എന്.എ.ബി.എല് അംഗീകോരം ഇനല്ലന്നും സൗകരയങ്ങളുപ്െയം 
ഉപകരണങ്ങളുപ്െയം അപരയോപ്തതയോണച ഇതിെച കോരണനമന്നും ഫുഡച 
പ്സഫചറ്റി കമീഷണര്ട് സമതിച്ചു. (2021 നസപ്തംബര്ട്). ലമപ്ക്രോബപ്യോളജി 
ലപ്ബോറടറിയമോയി ബന്ധനപട പ്ററ്റച പ്കോണ്ട്രോകചറ്റച എഫച. എസച. 
എസച.എ.ഐയനെ പരിഗണെയില് ആനണന്നും അതിെോല് പുതിയ 
ഉപകരണങ്ങള് വോങ്ങുന്നതച പൂര്ട്ത്തിയോയിടിനല്ലന്നും കമീഷണര്ട് അന്ത്ിമ 
കൂെിക്കോഴ്ചയില് അറിയിച്ചു (2021 െവംബര്ട്). എന്നോല്, ആവശയമോയ 
ഘെകങ്ങള് പരിപ്ശോധിക്കനപെോനത പ്പോകുന്ന വിഷയം കമീഷണറുനെ 
മറുപെിയില് ഉള്നപടത്തിയിരുന്നില്ല. ലമപ്ക്രോബപ്യോളജി ലോബച 

സ്ഥോപിക്കുന്നതിെച (2020 മോര്ട്ച്ച) മൂന്നച ലപ്ബോറടറികള്ക്കും ` ഒരു പ്കോെി 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

വീതം അനുവദിച്തച ഉപപ്യോഗശൂെയമോയി എന്ന വസചതുത അവപ്ശഷിക്കുന്നു 
(2021 നസപ്തംബര്ട്). 

െവജോതശിശുക്കളുെനെ ജീവെച ഭീഷണിയോകുന്ന അണുബോധകള്, 
വയറിളക്കപ്രോഗങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കച കോരണമോകുന്ന െിര്ട്ണോയക ഘെകങ്ങള് 
പരിപ്ശോധിക്കനപെോനത പ്പോകുന്നതിെോല് ലപ്ബോറടറികളിനല 
അെിസ്ഥോെസൗകരയങ്ങള് നമച്നപടത്തുന്നതിെച ആവശയമോയ െെപെികള് 
സവീകരിപ്ക്കണ്ടതോയിരുന്നു. 

2.1.5.3. സര്ത്കവലന്സറ സോമ്പിളുകള്, ശബരിമലയില് പ്രസോ് 
നിര്ത്മ്മോണതിനുപപ്യോഗിക്കുന്ന അസംസറകൃത വസറതുകള് 
എന്നിവയുടെ അപൂര്ത്ണമോയ പരിപ്ശോധന 

പ്രതിവര്ട്ഷം ലക്ഷക്കണക്കിെച ഭക്തജെങ്ങള് ദര്ട്ശെം െെത്തുന്ന 
പ്കരളത്തിനല ഏറ്റവം പ്രശസ്തമോയ തീര്ട്ഥോെെ പ്കന്ദ്രമോണച ശബരിമല 
ശ്രീധര്ട്മ ശോസ്തോപ്ക്ഷത്രം. ബഹുമോെനപട പ്കരള ലഹപ്ക്കോെതിയനെ 
െിര്ട്പ്േശങ്ങളുനെ അെിസ്ഥോെത്തില് (1992, 201251) ശബരിമല 
പ്ക്ഷത്രത്തിനല വഴിപോെച52 സോധെങ്ങള് പരിപ്ശോധിക്കുക എന്ന 
മുഖയഉപ്േശപ്ത്തോടകൂെിയോണച പത്തെംതിടയില് ജില്ലോ ഫുഡച നെസ്റ്റിംഗച ലോബച 
സ്ഥോപിതമോയതച (1998 ഒപ്ക്ടോബര്ട്). അസംസചകൃത വസചതുക്കളുനെയം 
പ്ക്ഷത്രത്തിനല വഴിപോെച സോധെങ്ങളുനെയം സോമ്പിളുകള് 
പരിപ്ശോധിക്കുന്നതിെോയി യഥോക്രമം പമ്പയിലും സന്നിധോെത്തും53 ഓപ്രോ 
ലപ്ബോറടറികള്54 കൂെി പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്നുണ്ടച. 

പത്തെംതിടയിനല ലപ്ബോറടറി 1998-ല് പ്രവര്ട്ത്തെം 
ആരംഭിച്തോനണേിലും എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ വിജ്ഞോപെം നെയ്ത 
ലപ്ബോറടറികളുനെ പടികയില് ഉള്നപടകപ്യോ െോളിതുവനര ഈ 
ലപ്ബോറടറിക്കച എന്.എ.ബി.എല് അംഗീകോരം55 ലഭിക്കുകപ്യോ നെയ്തിടില്ലോ 
എന്ന വസചതുത ഓഡിറ്റിനെ ശ്രദ്ധയില്നപു. ശബരിമല സീസണില് 
സന്നിധോെം, പമ്പ, െിലയ്ക്കല് എന്നിവിെങ്ങളിനല വിവിധ കെകളില് െിന്നുള്ള 
ഭക്ഷയവസചതുക്കളുനെ സോമ്പിളുകള് പത്തെംതിടയിനല ലപ്ബോറടറിയില് 
പരിപ്ശോധിക്കുന്നു. 2016-21 കോലയളവില് 807 ഭക്ഷയ വസചതുക്കളുനെ 
സോമ്പിളുകള് പരിപ്ശോധിച്തില് 685 എണം തൃപ്തികരവം 122 എണം 
തൃപ്തികരമല്ലോനയന്നും കനണ്ടത്തി. തൃപ്തികരം എന്നച പരിപ്ശോധെോ റിപ്പോര്ട്ടച 
െല്കിയ 685 എണത്തില് െിന്നും നതരനെടത്ത 30 എണം 
എഫച.എസച.എസച (ഫുഡച പ്പ്രോഡക്ടചസച ആെച ഫുഡച അഡിറ്റീവചസച ) 
നറഗപ്ലഷന്സച 2011, എഫച.എസച.എസച (കണ്ടോമിെെചസച, പ്െോക്സിന് ആെച 
റസിഡൂസച) നറഗപ്ലഷന്സച 2011 എന്നിവയനെ അെിസ്ഥോെത്തില് ഓഡിറ്റച 

 
51  പമ്പയിപ്ലയം സന്നിധോെത്തിപ്ലയം ലപ്ബോറടറികള് 
52  പ്ക്ഷത്രത്തിനല പ്രസോദം 
53  ശബരിമലപ്ക്ഷത്രം സ്ഥിതിനെയ്യുന്ന സ്ഥലം 
54  ഈ ലപ്ബോറടറികള് ബഹുമോെനപട പ്കരള ലഹപ്ക്കോെതിയനെ െിര്ട്പ്േശപ്രകോരം പ്ദവസവം 

പ്ബോര്ട്ഡച സ്ഥോപിച്തോനണേിലും ജീവെക്കോര്ട് ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപിനല ഉപ്ദയോഗസ്ഥരോണച. 
55  എഫച.എസച.എസച െിയമം, 2006 വകുപച 43(1) പ്രകോരം ഫുഡച അെലിസ്റ്റുകളോല് സോമ്പിളുകളുനെ 

വിശകലെം െെത്തുന്നതിെോയി എന്.എ.ബി.എല് അനല്ലേില് മപ്റ്റനതേിലും അക്രഡിപ്റ്റഷന് 
ഏജന്സിയനെ അംഗീകോരമുള്ള ഭക്ഷയ ലപ്ബോറടറികനളയം ഗപ്വഷണ സ്ഥോപെങ്ങനളയം 
ഭക്ഷയഅപ്തോറിറ്റിയ്ക്കച വിജ്ഞോപെം നെയ്യോവന്നതോണച. 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

വിശദമോയി വിലയിരുത്തി. വിവിധ ഭക്ഷയവസചതുക്കള്ക്കച ഉണ്ടോയിരിപ്ക്കണ്ട 
െിലവോരവം, പ്ലോഹങ്ങള്, കീെെോശിെി അവശിഷ്ടങ്ങള് എന്നിവയനെ 
അനുവദെീയമോയ പരിധിയം പ്മല് പ്രതിപോദിച് നറഗപ്ലഷനുകളില് 
വയക്തമോക്കിയിുണ്ടച. ഓഡിറ്റച വിശദമോയി വിലയിരുത്തിയ 30 പരിപ്ശോധെോ 
ഫലങ്ങളില് 25 എണവം (83.33 ശതമോെം) എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ 
െിര്ട്പ്േശിച്ിുള്ള ഘെകങ്ങളില് െിലതുമോത്രം പരിപ്ശോധിച്പ്ശഷം തൃപ്തികരം 
എന്നച പരിപ്ശോധെോ റിപ്പോര്ട്ടച െല്കിയതോനണന്നച കനണ്ടത്തി. 
പരിപ്ശോധിക്കനപെോത്ത ഘെകങ്ങള് അനുബന്ധം 2.6-ല് 
നകോടത്തിരിക്കുന്നു. 

വഴിപോെച സോധെങ്ങളുനെ (അപം, അരവണ എന്നിവ) െിര്ട്മോണത്തിെച 
ഉപപ്യോഗിക്കുന്ന ശര്ട്ക്കര, അരി, ഉണക്കമുന്ത്ിരി, ഏലം, ചുക്കച, പഞ്ചസോര, 
കല്ക്കണ്ടം, ജീരകം, പരിപച തുെങ്ങിയവ പമ്പയില് സ്ഥോപിച്ിുള്ള 
ലപ്ബോറടറിയിലോണച പരിപ്ശോധിക്കുന്നതച. ഓഡിറ്റച കോലയളവിനല 
പരിപ്ശോധെോ ഫലങ്ങള് വിലയിരുത്തിയപ്പോള് 849 ഭക്ഷയസോമ്പിളുകള് 
പരിപ്ശോധിച്തില് 834 എണം തൃപ്തികരം എന്നും 15 എണം തൃപ്തികരമല്ല 
എന്നും കനണ്ടത്തി. തൃപ്തികരം എന്നച റിപ്പോര്ട്ടച െല്കിയ പരിപ്ശോധെോ 
ഫലങ്ങളില് 100 എണം വിശദമോയി വിലയിരുത്തിയപ്പോള് 
എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ െിര്ട്പ്േശിച്ിരിക്കുന്ന ഘെകങ്ങളില് െിലതച 
മോത്രമോണച പരിപ്ശോധിച്ിരുന്നതച എന്നച കനണ്ടത്തി. 

രണ്ടച ലപ്ബോറടറികളിലും പരിപ്ശോധിക്കനപെോനത പ്പോയ ഘെകങ്ങളില് ഫുഡച 
അഡിറ്റീവകള്, പ്ലോഹമോലിെയങ്ങള്, കീെെോശിെി അവശിഷ്ടങ്ങള് എന്നിവ 
ഉള്നപടന്നു. അതിെോല് എല്ലോ ഘെകങ്ങളും പരിപ്ശോധിക്കോനതയോണച ഭക്ഷയ 
സോമ്പിളുകള് തൃപ്തികരം എന്നച പരിപ്ശോധെോ റിപ്പോര്ട്ടച െല്കിയനതന്നച 
ഓഡിറ്റച കനണ്ടത്തി. ആ െിലയ്ക്കച എല്ലോവര്ട്ഷവം ഭക്തര്ട് കഴിക്കുന്ന ഈ 
ഭക്ഷണസോധെങ്ങള് െിശ്ചിത ഭക്ഷയുരക്ഷോ മോെദണ്ഡങ്ങള് 
പോലിക്കുന്നുനണ്ടന്നച ഉറപില്ല. 

ബഹുമോെനപട പ്കരള ലഹപ്ക്കോെതിയനെ വിധി പ്രകോരം തിരുവിതോംകൂര്ട് 
പ്ദവസവം പ്ബോര്ട്ഡച ശബരിമലയില് െിന്നുള്ള വഴിപോെച സോധെങ്ങള് 
പരിപ്ശോധിക്കുന്നതിെോയി പമ്പയിലും സന്നിധോെത്തും ഫുഡച നെസ്റ്റിംഗച 
ലപ്ബോറടറികള് സ്ഥോപിച്തോയി സര്ട്ക്കോര്ട് അറിയിച്ചു (2021 ഡിസംബര്ട്). 
പ്ക്ഷത്രം ചുരുങ്ങിയ കോലയളവില് മോത്രം തുറക്കുന്നതിെോല്, ഈ 
ലപ്ബോറടറികളുനെ പ്രവര്ട്ത്തെവം ഈ കോലയളവില് മോത്രമോണച. 
സര്ട്ലവലന്സച ഭക്ഷയ സോമ്പിളുകളിലും അസംസചകൃത വസചതുക്കളിലും 
കൃത്രിമ െിറങ്ങള് ഉള്നപനെ സോധോരണയോയി മോയം കലര്ട്ത്തോെോയി 
പ്െര്ട്ക്കുന്നവ ഈ ലോബില് പരിപ്ശോധിക്കുന്നു എന്നും അെിസ്ഥോെ 
സൗകരയങ്ങളുനെ അഭോവം െിമിത്തമോണച പൂര്ട്ണമോയ പരിപ്ശോധെ 
െെക്കോത്തനതന്നും സര്ട്ക്കോര്ട് അറിയിച്ചു. ശബരിമല സീസണില് 
ഭക്ഷയുരക്ഷോ ഉപ്ദയോഗസ്ഥനര വിെയസിച്ച അവിനെ ുരക്ഷിത ഭക്ഷണം 
ഉറപോക്കുന്നുനണ്ടന്നും ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്ചു. 

ഫുഡച പ്സഫചറ്റി കമീഷണര്ട് ആവശയനപടന്ന അെിസ്ഥോെ 
സൗകരയങ്ങപ്ളോടകൂെിയള്ള ഫുഡച നെസ്റ്റിംഗച ലോബച തിരുവിതോംകൂര്ട് പ്ദവസവം 
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പ്ബോര്ട്ഡച സ്ഥോപിക്കണനമന്നച ബഹുമോെനപട പ്കരള ലഹപ്ക്കോെതിയനെ 
2012 ജനുവരി 12-നല വിധിെയോയത്തില് പറെിരിക്കുന്നതോയി ഓഡിറ്റച 
െിരീക്ഷിച്ചു. എന്നോല്, ആവശയമോയ എല്ലോ ഘെകങ്ങളും 
പരിപ്ശോധിക്കുന്നതിെോയി പമ്പയില് പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്ന ലപ്ബോറടറി 
െവീകരിക്കുന്നതിെോയി ഫുഡച പ്സഫചറ്റി കമീഷണര്ട് പ്ദവസവം പ്ബോര്ട്ഡിെച 
പ്രപ്തയകിച്ച നപ്രോപ്പോസലുകനളോന്നും തനന്ന െല്കിയിരുന്നില്ല. 

െിയമത്തിനെ വകുപച 43(1) ഫുഡച അെലിസ്റ്റിെച ഭക്ഷയസോമ്പിളുകള് 
വിശകലെം നെയ്യുന്നതിെോയി ഭക്ഷയലപ്ബോറടറികനളയം 
ഗപ്വഷണസ്ഥോപെങ്ങനളയം വിജ്ഞോപെം നെയ്യോന് ഭക്ഷയ അപ്തോറിടിനയ 
അധികോരനപടത്തുന്നു. അതിെോല്, ഈ െിയമം ഫലപ്രദവം 
കോരയക്ഷമവമോയി െെപിലോക്കുന്നതിനെ ഉത്തരവോദിതവം ഭക്ഷയ 
അപ്തോറിറ്റിക്കോണച. ഭക്ഷയുരക്ഷോ െിയമപ്രകോരം പത്തെംതിട 
ലപ്ബോറടറിയം വിജ്ഞോപെം നെയ്യനപെോന് മതിയോയ രീതിയില് 
സജ്ജീകരിച്ിുനണ്ടന്നച സര്ട്ക്കോര്ട് ഉറപ്പവരുപ്ത്തണ്ടതോണച. 

2.1.5.4. ശബരിമല 'അരവണ പ്രസോ്ം' – 2011-ടല എഫ്ററ.എസറ.എസറ 
(പോയറപ്കജിംഗറ ആന്റ പ്ലബലിംഗറ ) ച്ങ്ങള് പോലികോതതുമോയി 
ബന്ധടപ്റ 

ശബരിമല ശ്രീധര്ട്മ ശോസ്തോ പ്ക്ഷത്രത്തിനല പ്രധോെ 
വഴിപോടകളിനലോന്നോണച ‘അരവണ പ്രസോദം’. അരവണപ്രസോദം 
ഭക്തജെങ്ങള്ക്കച െിന്നുകളിലോണച െല്കുന്നതച. പ്രതിവര്ട്ഷം ഏകപ്ദശം 29 
ലക്ഷം ലിറ്റര്ട് അരവണപ്രസോദമോണച ശബരിമലയില് െിര്ട്മിക്കുന്നതച. 

പോയ്ക്കച നെയ്ത ഭക്ഷണസോധെങ്ങളുനെ പ്ലബലിംഗിനെപറ്റി 
വിശദമോക്കുന്നതോണച എഫച.എസച.എസച (പോപ്യ്ക്കജിംഗച ആെച പ്ലബലിംഗച ) 
നറഗപ്ലഷന്സച 2011. ഈ നറഗപ്ലഷെിനല വിവിധ പ്ക്ലോുകള് പ്രകോരം 
പോയ്ക്കച നെയ്യനപട ഭക്ഷണത്തിനെ പോപ്യ്ക്കജിെച പുറത്തച-ഭക്ഷണത്തിനെ പ്പരച, 
പ്െരുവകളുനെ വിശദോംശങ്ങള്, പ്പോഷകവിവരങ്ങള് അനല്ലേില് 100 ഗ്രോം/ 
100 മില്ലിഗ്രോം/ ഭക്ഷണ പദോര്ട്ഥത്തില് അെങ്ങിയിരിക്കുന്ന 
പ്പോഷകവിവരങ്ങള്, ഫുഡച അഡിറ്റീവകനള സംബന്ധിച് ഡിക്ലപ്റഷന്, 
ഭക്ഷയെിര്ട്മോതോവിനെ പ്പരും പൂര്ട്ണ വിലോസവം, പ്ലോടച/പ്കോഡച/ബോച്ച 
വിവരങ്ങള്, നമോത്തം അളവച, എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ ലലസന്സച 
െമ്പര്ട്, െിര്ട്മിച്/ പോയ്ക്കിംഗച തീയതി, കോലഹരണനപടന്ന തീയതി, എന്നിവ 
അെങ്ങിയ പ്ലബല് ഉണ്ടോയിരിക്കണം.  
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അരവണ പ്രസോദം അെങ്ങിയ സീല് 
നെയ്ത െിന്നിനല പ്ലബല് ഓഡിറ്റച 
വിശകലെം നെയ്തപ്പോള് അതില് പ്പരച, 
ബോച്ച െമ്പര്ട്, െിര്ട്മോതോവിനെ പ്പരും 
വിലോസവം, പോയ്ക്കിംഗച തീയതി എന്നിവ 
മോത്രപ്മ അെങ്ങിയിുള്ളൂ എന്നച 
ശ്രദ്ധയില്നപു. നറഗപ്ലഷന് 
െിഷചകര്ട്ഷിക്കുന്ന മറ്റച വിവരങ്ങള്, 
പ്രപ്തയകിച്ച, ‘കോലഹരണനപടന്ന 
തിയതി’ പ്ലബലില് ഉള്നപടത്തിയിടില്ല. 
ആവശയമോയ വിശദോംശങ്ങള് അെങ്ങിയ 
പ്ലബലിനെ അഭോവം ഉപപ്യോക്തോവിെച 
ഭക്ഷണത്തിനെ പ്െരുവകള്, 
ുരക്ഷിതമോയി ഉപപ്യോഗിക്കോന് 

കഴിയന്ന കോലോവധി തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങള് ലഭിക്കോതിരിക്കുന്നതിെച 
കോരണമോകുന്നു. 

ഇക്കോരയം ശ്രദ്ധയില്നപടത്തിനക്കോണ്ടച എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ 
ലലസന്സച എടക്കുവോനും, എഫച.എസച.എസച (പോപ്യ്ക്കജിംഗച ആെച 
പ്ലബലിംഗച ) െടങ്ങള് പോലിക്കുവോനുമുള്ള െിര്ട്പ്േശങ്ങള് പ്ദവസവം 
കമീഷണര്ട്ക്കച െല്കിയിുനണ്ടന്നച സര്ട്ക്കോര്ട് പ്രസ്തോവിച്ചു (2021 
ഡിസംബര്ട്). 

2.1.6. മോനവവിഭവപ്ശഷി 

2.1.6.1. ഫുഡറ പ്സഫ്റററ്ി ഓഫ്റീസര്ത്മോരുടെ കുറവറ നിമിതം നിയമം 
നെപോക്കുന്നതിടല പ്പോരോയറമകള് 

എഫച.എസച.എസച െിയമങ്ങള്, െടങ്ങള്, നറഗപ്ലഷനുകള് പ്രകോരമുള്ള 
പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള് െിര്ട്വ്വഹിക്കുന്നതിെോയി എഫച.എസച.എസച െിയമത്തിനെ 
37-ോം വകുപച പ്രകോരം ഫുഡച പ്സഫചറ്റി കമീഷണര്ട് ഫുഡച പ്സഫചറ്റി 
ഓഫീസര്ട്മോനര െിയമിപ്ക്കണ്ടതോണച. 

ഏറ്റവം തോനഴത്തടില് ഭക്ഷയുരക്ഷോ െിയമം െെപിലോക്കുന്നതച 
എഫച.എസച.ഓമോരോണച. ഭക്ഷയ സോമ്പിളുകള് പ്ശഖരിക്കുക, 
ഭക്ഷയസ്ഥോപെങ്ങളുനെ പരിപ്ശോധെ, ഭക്ഷയസോധെങ്ങള് പിെിനച്ടക്കുക, 
തുെങ്ങിയവ അവരുനെ ചുമതലകളില്നപടന്നു. സംസ്ഥോെനത്തോടോനക 
എഫച.എസച.ഓമോരുനെ ചുമതലയില് 140 സര്ട്ക്കിള് ഓഫീുകളുണ്ടച. 
ഇതുകൂെോനത, എഫച.എസച.ഓമോനര മറ്റച ഓഫീുകളിലും56 െിയമിക്കുന്നു. 
ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപില് എഫച.എസച.ഓമോരുനെ 160 തസ്തികകള് സര്ട്ക്കോര്ട് 
അനുവദിച്ിുനണ്ടേിലും 2021 മോര്ട്ച്ച 31-െച 126 ഭക്ഷയുരക്ഷോ ഓഫീസര്ട്മോര്ട് 
മോത്രമോണുണ്ടോയിരുന്നതച (21 ശതമോെത്തിനെ കുറവച ) എന്നച ഓഡിറ്റച 
ശ്രദ്ധിച്ചു. 140 സര്ട്ക്കിള് ഓഫീുകളില് 34 എണത്തില് മുഴുവന് സമയ 

 
56  ഫുഡച പ്സഫചറ്റി കമീഷണറുനെ കോരയോലയം, അസിസ്റ്റെച കമീഷണര്ട്മോരുനെ കോരയോലയം 

െിത്രം 2.1: പൂര്ട്ണമോയ പ്ലബലിംഗച വിവരങ്ങള് 
ഇല്ലോത്ത അരവണ പ്രസോദത്തിനെ െിന് 

20.09.2021-െച ഓഡിറ്റച പോര്ട്ടി എടത്ത െിത്രം 
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എഫച.എസച.ഓമോര്ട് ഇല്ലോതിരുന്നതിെോല് മറ്റച സര്ട്ക്കിള് ഓഫീുകളിനല 
എഫച.എസച.ഓ അധിക ചുമതല57 െിര്ട്വ്വഹിപ്ക്കണ്ടതോയി വന്നു.  

എഫച.എസച.ഓമോരുനെ അനുവദിക്കനപട തസ്തികകളില് 21 ശതമോെത്തിനെ 
കുറവിലോണച ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപച പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്നനതന്നും ഇതച വകുപിനെ 
പ്രവര്ട്ത്തെനത്ത സോരമോയി ബോധിക്കുന്നുനണ്ടന്നും അന്ത്ിമ കൂെിക്കോഴ്ചയില് 
കമീഷണര്ട് പ്രസ്തോവിച്ചു (2021 െവംബര്ട്). എഫച.എസച.ഓമോരുനെ ഒഴിവള്ള 
തസ്തികകള് ഉെന് െികത്തുനമന്നും പുതിയ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്ന കോരയം 
പരിഗണെയിലോനണന്നും സര്ട്ക്കോര്ട് അറിയിച്ചു (2021 ഡിസംബര്ട്). 

എഫച.എസച.ഒ എന്നതച പ്രധോെ തസ്തികയോയതിെോല് അവരുനെ കുറവച 
ഭക്ഷയസോമ്പിളുകളുനെ പ്ശഖരണം, ഭക്ഷയസ്ഥോപെങ്ങളുനെ പരിപ്ശോധെ 
തുെങ്ങിയ െിയമെിര്ട്വ്വഹണത്തിനല പ്രധോെ വയവസ്ഥകനള സോരമോയി 
ബോധിക്കുന്നു.  

2.1.7. ശിക്ഷോനെപെികള് 

2.1.7.1. പ്പ്രോസികൂഷന് അനുവ്ിക്കുന്നതിനറ കമ്മീഷണര്ത്കറ 
ശിപോര്ത്ശകള് അയയറക്കുന്നതിടല കോലതോമസം 

എഫച.എസച.എസച െിയമത്തിനല 42(3) വകുപച പ്രകോരം ഫുഡച അെലിസ്റ്റിനെ 
റിപ്പോര്ട്ടിനെ സൂക്ഷചമ പരിപ്ശോധെയ്ക്കുപ്ശഷം െിയമലംഘെത്തിെച 
തെവശിക്ഷയോപ്ണോ പിഴഒടക്കലോപ്ണോ പ്വണ്ടനതന്നച നഡസിപ്േറ്റഡച 
ഓഫീസര്ട് തീരുമോെനമടക്കുന്നു. തെവശിക്ഷ ലഭിക്കോവന്ന 
െിയമലംഘെമോനണേില് പ്പ്രോസികൂഷന് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിെോയി 
പതിെോലച ദിവസത്തിെകം നഡസിപ്േറ്റഡച ഓഫീസര്ട് തനെ ശിപോര്ട്ശകള് 
ഫുഡച പ്സഫചറ്റി കമീഷണര്ട്ക്കച അയക്കണം. 

നതരനെടത്ത ജില്ലകളിനല 2016-21 കോലയളവിനല പ്പ്രോസികൂഷന് 
പ്രഖകളുനെ സൂക്ഷചമ പരിപ്ശോധെ െെത്തിയപ്പോള് (തിരുവെന്ത്പുരം 
ജില്ലയില്) തെവച ശിക്ഷ ലഭിക്കോവന്ന െിയമ ലംഘെങ്ങളുള്ള 18 പ്കുകളില് 
16 എണത്തിലും നഡസിപ്േറ്റഡച ഓഫീസര്ട്, കമീഷണര്ട്ക്കച പ്പ്രോസികൂഷന് 
അനുമതി ആവശയനപുനകോണ്ടച ശിപോര്ട്ശ അയക്കുന്നതില് കോലതോമസം 
ഉണ്ടോയതോയി കനണ്ടത്തി. ഈ കോലതോമസം 30 ദിവസം മുതല് 300 ദിവസം 
വനര െീളുന്നതോയിരുന്നു. പരിപ്ശോധെ െെത്തിയ മറ്റച ജില്ലകളില് ഇത്തരം 
കോലതോമസം ഇല്ലോതിരുന്നതിെോല് ഇതച ഒഴിവോക്കോമോയിരുന്ന 
ഒന്നോയിരുന്നു.  

നഡപൂടി കമീഷണര്ട്മോര്ട്, അസിസ്റ്റെച കമീഷണര്ട്മോര്ട് എന്നിവരുമോയി 
െെത്തിയ പ്യോഗങ്ങളില് തീര്ട്പോകോത്ത പ്കുകള് അവപ്ലോകെം 
നെയ്യുന്നുനണ്ടന്നും ഈ വിഷയം സൂക്ഷചമമോയി െിരീക്ഷിക്കുനമന്നും സര്ട്ക്കോര്ട് 
അറിയിച്ചു (2021 ഡിസംബര്ട്). 

 
57  31 എഫച.എസച.ഓമോര്ട് ഒരു സര്ട്ക്കിളിപ്െയം, രണ്ടച എഫച.എസച.ഓമോര്ട് മറ്റച രണ്ടച സര്ട്ക്കിളുകളുനെയം 

ഒരു എഫച.എസച.ഒ രണ്ടില്കൂടതല് സര്ട്ക്കിളിനെയം അധികചുമതല വഹിക്കുന്നു. 
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2.1.7.2. അഡറുഡിപ്കഷനിടല കോലതോമസം 

എഫച.എസച.എസച െിയമം, െടങ്ങള്, നറഗപ്ലഷനുകള് എന്നിവയിനല 
വയവസ്ഥകളുനെ ലംഘെം ഒരു വയക്തി/ഫുഡച ബിസിെസച ഓപപ്ററ്റര്ട് 
െെത്തിയതോയി അഡചജുഡിപ്ക്കറ്റിംഗച ഓഫീസര്ട്ക്കച (അഡീഷണല് 
ജില്ലോമജിസചപ്ട്രറ്റിനെ റോേില് കുറയോത്ത ആളോയിരിക്കണം) 
പ്ബോധയനപടോല്, ആ കുറ്റവമോയി ബന്ധനപട വയവസ്ഥകള്ക്കച 
അനുസൃതമോയി തെിക്കച അനുപ്യോജയനമന്നച പ്തോന്നുന്ന പിഴ 
ചുമത്തോവന്നതോണച. എഫച.എസച.എസച െടങ്ങള് 201158 അനുസരിച്ച 
ആദയഹിയറിംഗച െെത്തി 90 ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് അഡചജുഡിപ്ക്കറ്റിംഗച 
ഓഫീസര്ട് അന്ത്ിമവിധി പ്രസ്തോവിക്കണം. 

ഓഡിറ്റച കോലയളവോയ 2016-21-ല് നതരനെടത്ത ജില്ലകളില് 722 
പ്കുകള് അഡചജുഡിപ്ക്കഷെോയി റഫര്ട് നെയചതു എന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. 
ഇതില് 269 എണത്തില് (37.26 ശതമോെം) ആദയഹിയറിംഗച െെത്തി 90 
ദിവസത്തിലധികമോയിും അഡചജൂഡിപ്ക്കറ്റിംഗച ഓഫീസര്ട് അന്ത്ിമതീര്ട്പച 
കല്പിച്ിടില്ല.  

2.1.7.3. പിഴ ഈെോകോതതറ സംബന്ധിചറ 

എഫച.എസച. എസച െിയമത്തിനെ 96-ോം വകുപച പ്രകോരം, ഈ െിയമത്തിനല 
വയവസ്ഥകളനുസരിച്ച ചുമത്തിയ പിഴ അെച്ിനല്ലേില് അതച 
ഭൂവരുമോെത്തിനെ കുെിശ്ശിക പ്പോനല തിരിച്ചു പിെിക്കുകയം കുെിശ്ശിക 
വരുത്തുന്നയോളുനെ ലലസന്സച പിഴ അെയ്ക്കുന്നതുവനര റേോക്കുകയം 
നെയ്യോവന്നതോണച. 

ഭക്ഷയുരക്ഷോ കമീഷണപ്ററ്റിനല പ്രഖകളുനെ സൂക്ഷചമ പരിപ്ശോധെയില് 

സംസ്ഥോെത്തച 2016-21 കോലയളവില് പിഴയിെത്തില് ചുമത്തിയ `4.40 

പ്കോെിയില് `1.88 പ്കോെി ഇെിയം ഈെോക്കോനുനണ്ടന്നച നവളിനപു (2021 
ഒപ്ക്ടോബര്ട്).  

നതരനെടത്ത െോലച ജില്ലകളില് (2021 മോര്ട്ച്ചുവനര) 225 പ്കുകളിലോയി 

പിഴയോയി ചുമത്തിയ `68.16 ലക്ഷം ഈെോക്കോനുണ്ടോയിരുന്നു. ഇതില് 89 

പ്കുകളില് ചുമത്തിയ `23.95 ലക്ഷം മൂന്നു വര്ട്ഷത്തിലധികമോയള്ള 
കുെിശ്ശികയോണച.  

ഈയിെത്തില് ഗണയമോയ തുക ഇെിയം ഈെോക്കോനുണ്ടോയിരുനന്നേിലും 
ഓഡിറ്റച കോലയളവില് ലലസന്ുകനളോന്നും തനന്ന റദ്ദുനെയ്യനപടിടില്ല 
എന്നച ഓഡിറ്റച ശ്രദ്ധിച്ചു. 

2.1.7.2, 2.1.7.3 ഖണ്ഡികകളുമോയി ബന്ധനപട വിഷയം ലോന്ഡച റവെൂ 
കമീഷണപ്റോെച ഉന്നയിച്ചു എന്നും റവെൂ ഡിവിഷന് ഓഫീസര്ട്മോരുനെയം 
സബച കളക്ടര്ട്മോരുനെയം പ്രതിമോസ അവപ്ലോകെ പ്യോഗത്തില് 
അ ഡചജൂഡിപ്ക്കഷന് പ്കുകളുനെ അവപ്ലോകെം ഉള്നപടത്തണനമന്നച 
ലോന്ഡച റവെൂ കമീഷണപ്റോെച ആവശയനപടതോയം സര്ട്ക്കോര്ട് അറിയിച്ചു 

 
58 എഫച.എസച.എസച െടങ്ങള്, 2011-നെ െടം 3.1.1(9) 
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(2021 ഡിസംബര്ട്). കൂെോനത, എഫച.എസച.എസച െിയമം, െടങ്ങള്, 
നറഗപ്ലഷനുകള് എന്നിവനയക്കുറിച്ചുള്ള വര്ട്ക്കചപ്ഷോപ്പകളില് 
ആര്ട്.ഡി.ഓമോരുനെയം സബചകളചെര്ട്മോരുനെയം പേോളിത്തം 
ഉറപോക്കണനമന്നച ലോന്ഡച റവെൂ കമീഷണപ്റോെച അഭയര്ട്ഥിച്ിുണ്ടച 
എന്നും സര്ട്ക്കോര്ട് അറിയിച്ചു. 

2.1.7.4. പ്കോമ്പൗണ്ടിംഗറ പ്കുകള് തീര്ത്പോകോതതറ 

ഏനതേിലും ഭക്ഷയവസചതുക്കള് െിര്ട്മിക്കുകയം, വില്ക്കുകയം നെയ്യുന്ന 
നെറുകിെ െിര്ട്മോതോക്കള്, െില്ലറ വയോപോരികള്, വഴി വോണിഭക്കോര്ട്, 
സഞ്ചരിക്കുന്ന കച്വെക്കോര്ട്, തോല്ക്കോലിക സ്റ്റോള് ഉെമ തുെങ്ങിയവര്ട് 
എഫച.എസച.എസച െിയമവമോയി ബന്ധനപടച എനന്ത്േിലും െിയമലംഘെം 
െെത്തിനയന്നച പ്ബോധയനപടോല് അത്തരം ആളുകളില് െിന്നച അവര്ട് നെയചതു 
എന്നച സംശയിക്കുന്ന കുറ്റകൃതയത്തിെച ആനുപോതികമോയി ഒരു തുക 
ഈെോക്കോന് എഫച.എസച.എസച െിയമത്തിനെ 69(1) വകുപച അനുസരിച്ച 
ഫുഡച പ്സഫചറ്റി കമീഷണര്ട്ക്കച ഉത്തരവമൂലം നഡസിപ്േറ്റഡച ഓഫീസനറ 
അധികോരനപടത്തോം. 

നതരനെടത്ത ജില്ലകളിനല പ്രഖകള് പരിപ്ശോധിച്പ്പോള് 2021 മോര്ട്ച്ച 31 
വനര പ്കോമ്പൗണ്ടിംഗച ചുമത്തിയിുള്ള 324 ഫുഡച ബിസിെസച 

ഓപപ്ററ്ററുകളില് െിന്നോയി `18.39 ലക്ഷം ഇെിയം ഈെോക്കോനുണ്ടച എന്നച 

നവളിനപു. പ്മല്പറെ 324 പ്കുകളില് 225 എണം (`13.84 ലക്ഷം) 
2016-19 കോലയളവിനലയോണച. 

നതരനെടത്ത െോലച ജില്ലകളിനല പ്കോമ്പൗണ്ടിംഗച രജിസ്റ്ററുകളുനെ 
സൂക്ഷചമപരിപ്ശോധെ െെത്തിയപ്പോള് കുറ്റക്കോരോയ ഫുഡച ബിസിെസച 
ഓപപ്ററ്റര്ട്മോരില് െിന്നും തുക ഈെോക്കോന് നഡസിപ്േറ്റഡച ഓഫീസര്ട് 
തുെര്ട് െെപെികനളോന്നും എടത്തിടിനല്ലന്നച ഓഡിറ്റിനെ ശ്രദ്ധയില്നപു. 
വീനണ്ടടക്കോനുള്ള വന് തുക സൂെിപിക്കുന്നതച, എഫച.ബി.ഓകളില് െിന്നും 
കുെിശ്ശിക തിരിച്ചുപിെിക്കോന് കോരയമോയ ശ്രമങ്ങനളോന്നും െെത്തിയിരുന്നില്ല 
എന്നോണച. 

കൃതയസമയത്തച പിഴ ഈെോക്കോന് എല്ലോ അസിസ്റ്റെച കമീഷണര്ട്മോര്ട്ക്കും 
െിര്ട്പ്േശം െല്കിയിുനണ്ടന്നച സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 ഡിസംബര്ട്). 

2.1.8. തുെര്ത് നെപെികള് /നിരീക്ഷണ നെപെികള് 

2.1.8.1. നിരീക്ഷണ സംവിധോനതിടന് അഭോവം 

െിയമത്തിനല 29(2) വകുപച പ്രകോരം ഭക്ഷയവയവസോയത്തിനെ എല്ലോ 
ഘടങ്ങളിലും െിയമത്തില് അനുശോസിക്കുന്ന കോരയങ്ങള് എഫച.ബി.ഓമോര്ട് 
കൃതയമോയി പോലിക്കുന്നുനണ്ടന്നച ഭക്ഷയഅപ്തോറിടിയം സംസ്ഥോെ 
ഭക്ഷയുരക്ഷോ അപ്തോറിറ്റിയം െിരീക്ഷിക്കുകയം ഉറപ്പവരുത്തുകയം 
നെപ്യ്യണ്ടതോണച. ലലസന്സച എടപ്ക്കണ്ടിയിരുന്ന ഏനതേിലും ഒരു 
വയക്തിപ്യോ ഫുഡച ബിസിെസച ഓപപ്ററ്റപ്റോ സവന്ത്മോയിപ്ടോ പകരം 
മനറ്റോരോള് വഴിപ്യോ ലലസന്സില്ലോനത ഏനതേിലും ഭക്ഷയവസചതുക്കള് 



 

 42 

2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

െിര്ട്മിക്കുപ്യോ, വില്ക്കുകപ്യോ, സംഭരിക്കുകപ്യോ, വിതരണം നെയ്യുകപ്യോ, 
ഇറക്കുമതി നെയ്യുകപ്യോ നെയ്തോല് ആറുമോസം വനരയള്ള തെവം 

` അഞ്ചുലക്ഷം വനരയള്ള പിഴയം ലഭിക്കോവന്ന കുറ്റമോനണന്നച െടത്തിനെ 
63-ോം വകുപില് വയക്തമോക്കുന്നു. 

2.1.7(1) മുതല് (5) വനരയള്ള നറഗപ്ലഷനുകള്59 പ്രകോരം ലലസന്പ്സോ 
രജിസചപ്ട്രഷപ്െോ അതച െല്കുന്ന തീയതി മുതല് (എഫച.ബി.ഒ 
നതരനെടക്കുന്നതു പ്പോനല) ഒരു വര്ട്ഷം മുതല് അഞ്ചു വര്ട്ഷം വനര 
സോധുതയള്ളതോയിരിക്കും. കൂെോനത ലലസന്പ്സോ രജിസചപ്ട്രഷപ്െോ 
പുതുക്കുന്നതിെോയള്ള അപ്പക്ഷകള് കോലോവധി തീരുന്നതിെച 30 
ദിവസങ്ങള്ക്കച മുമ്പോയി സമര്ട്പിക്കണം. അല്ലോത്തപക്ഷം, കോലോവധി 
തീരുന്നതിെച മുന്പച സമര്ട്പിക്കുന്ന അപ്പക്ഷകള്ക്കച പ്രതിദിെ െിരക്കില് 
പ്ലറ്റച ഫീ60 െല്പ്കണ്ടതോണച. പ്മല്പറെ കോലയളവിനുള്ളില് പുതുക്കുവോന് 
അപ്പക്ഷിച്ിടില്ലോത്ത ലലസന്സച/ രജിസചപ്ട്രഷനുകള് റേോവകയം 
അതിെോല്, എഫച.ബി.ഒ അവിെനത്ത പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള് െിര്ട്ത്തി വയ്ക്കുകയം 
പ്വണം. പിന്നീെച ബിസിെസച പുെരോരംഭിക്കണനമേില് പുതിയ 
രജിസചപ്ട്രഷപ്െോ ലലസന്സിപ്െോ അപ്പക്ഷ െല്കണം.  

നതരനെടത്ത െോലച ജില്ലകളില് വിശദമോയി പരിപ്ശോധിച് 16661 
ലലസന്ുകളില് 65 എഫച.ബി.ഓകള് ലലസന്സച പുതുക്കുകപ്യോ, 
കോലോവധി തീര്ട്ന്നപ്പോള് പുതിയ ലലസന്സിെച അപ്പക്ഷ 
സമര്ട്പിക്കുകപ്യോ നെയ്തിടില്ല. 69 എഫച.ബി.ഓകള്ക്കച െിലവിനല 
ലലസന്സച കോലഹരണനപട പ്ശഷം വിവിധ കോലഘടങ്ങളിലോയി 
ഒന്നിലധികം ലലസന്ുകള് െല്കിയിുണ്ടച. അപ്തപ്പോനല 
നതരനെടത്ത സര്ട്ക്കിള് ഓഫീുകളിനല വിശദമോയ പരിപ്ശോധിച് 12062 
രജിസചപ്ട്രഷനുകളില്, 71 എഫച.ബി.ഓകള് െിലവിനല രജിസചപ്ട്രഷന് 
കോലോവധി തീര്ട്ന്നപ്പോള് പുതുക്കുകപ്യോ പുതിയതിെച അപ്പക്ഷ 
െല്കുകപ്യോ നെയ്തിടിനല്ലന്നും 24 എഫച.ബി.ഓകള്ക്കച െിലവിനല 
രജിസചപ്ട്രഷന് കോലഹരണനപടതിനുപ്ശഷം വയതയസ്തകോലയളവകളിലോയി 
ഒന്നില് കൂടതല് രജിസചപ്ട്രഷനുകള് െല്കി എന്നും കനണ്ടത്തി. െിലവിനല 
ലലസന്സച/രജിസചപ്ട്രഷന് കോലോവധി അവസോെിക്കുപ്മ്പോള് 
പുതുക്കോത്തതച ലലസന്പ്സോ രജിസചപ്ട്രഷപ്െോ ഇല്ലോനത എഫച.ബി.ഓകള് 
പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്നതിെച വഴി നതളിപ്ച്ക്കോം. ലലസന്സിനെ/ രജിസചപ്ട്രഷനെ 
കോലോവധി കഴിെ പ്ശഷം എപ്പോനഴേിലും എഫച.ബി.ഒ പുതിയ 
ലലസന്സിപ്െോ രജിസചപ്ട്രഷപ്െോ അപ്പക്ഷിക്കുന്നുനവന്നും അപ്തോറിടി 

 
59  എഫച.എസച.എസച (ഫുഡച ബിസിെസച ലലസന്സിംഗം രജിസചപ്ട്രഷനും) നറഗപ്ലഷന്സച, 2011 
60  ലലസന്സച പുതുക്കുന്നതിനല കോലതോമസത്തിെച മോത്രപ്മ പ്ലറ്റച ഫീ ബോധകമോകുന്നുള്ളൂ. 

രജിസചപ്ട്രഷന് പുതുക്കുന്നതിനല കോലതോമസത്തിെച ഇതച ബോധകമല്ല. 
61  നതരനെടത്ത െോലച ജില്ലകളില് െിന്നും 100 വീതം ലലസന്സച വിശദപരിപ്ശോധെയ്ക്കോയി 

എടത്തിരുന്നുനവേിലും, 22.03.2020-െച ലലസന്സച കോലോവധി തീരുന്ന എഫച.ബി.ഓകള്ക്കച 
20.04.2021 വനര എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ പ്ഗ്രസച പിരീഡച അനുവദിച്ിരുന്നതിെോല് നമോത്തം 
166 എണം മോത്രപ്മ അന്ത്ിമമോയി പരിഗണിക്കോെോയള്ളു. 

62  നതരനെടത്ത സര്ട്ക്കിളുകളില് െീന്നും 30 വീതം രജിസചപ്െഷനുകള് വിശദപരിപ്ശോധെയ്ക്കോയി 
എടത്തിരുന്നുനവേിലും 22.03.2020-െച രജിസചപ്ട്രഷന് കോലോവധി തീരുന്ന എഫച.ബി.ഓകള്ക്കച 
20.04.2021 വനര എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ പ്ഗ്രസച പിരീഡച അനുവദിച്ിരുന്നതിെോല് 
അന്ത്ിമമോയി 120 എണം മോത്രമോണച പരിഗണെയ്ക്കച വിപ്ധയമോക്കോെോയതച. 



 
 

 43 

അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

ഇതച െല്കുന്നുനവന്നും ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. ഇതച 
ആദയലലസന്സച/രജിസചപ്ട്രഷന് കോലോവധി കഴിെച ഒരു പുതുക്കിയ 
ലലസന്പ്സോ രജിസചപ്ട്രഷപ്െോ എടക്കുന്നതിെച ഇെയിലുള്ള സമയത്തച 
ലലസന്പ്സോ രജിസചപ്ട്രഷപ്െോ ഇല്ലോനത എഫച.ബി.ഒ പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്നതിെച 
കോരണമോകുന്നു.  

ലലസന്സച/രജിസചപ്ട്രഷന് ഇല്ലോത്ത കോലയളവില് എഫച.ബി.ഓകള് 
പ്രവര്ട്ത്തിച്ിരുപ്ന്നോ എന്ന കോരയനത്തപറ്റി തങ്ങള്ക്കച അറിയിനല്ലന്നച 
അസിസ്റ്റെച കമീഷണര്ട്മോര്ട്/ ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ഓഫീസര്ട്മോര്ട് മറുപെി െല്കി 
(അനുബന്ധം 2.7). ലലസന്സച പ്രദര്ട്ശിപിക്കോനത പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്ന 
എഫച.ബി.ഒകനള കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് െല്കോന് നപോതുജെങ്ങപ്ളോെച 
ആവശയനപടക, ജെങ്ങള്ക്കച ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപ്പമോയി വിവരങ്ങള് 
പേിെോന് കഴിയന്ന നമോലബല് ആപ്ലിപ്ക്കഷന് അെിസ്ഥോെമോക്കിയള്ള 
പരോതിപ്പോര്ട്ടല് തുെങ്ങുക തുെങ്ങിയ ക്രിയോത്മക െെപെികള് 
െെപിലോക്കോന് ഉപ്േശിക്കുന്നുനണ്ടന്നച ആപ്രോഗയകുടംബപ്ക്ഷമ വകുപിനെ 
പ്രിന്സിപല് നസക്രടറി അന്ത്ിമ കൂെിക്കോഴ്ചയില് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്ചു. 

(2021 െവംബര്ട് 18). പ്ഫോപ്കോസച പ്സോഫചറ്റച നവയറിനെ െിലവിനല 
പ്വര്ട്ഷെില് ലലസന്സിപ്െപ്യോ രജിസചപ്ട്രഷപ്െപ്യോ കോലോവധി 
തീരുന്നതച ട്രോക്കച നെയന്നതിെച ഒരു സംവിധോെം ഇനല്ലന്നും അതിെോല് ഈ 
വിഷയം എഫച.എസച.എസച.എ.ഐയനെ ശ്രദ്ധയില്നപടത്തുനമന്നും 
സര്ട്ക്കോര്ട് അറിയിച്ചു (2021 ഡിസംബര്ട്).  

എന്നോല് എഫച.ബി.ഓകള് െിയമം പോലിക്കുന്നുനണ്ടന്നച ഭക്ഷയ 
അധികോരികള് െിരീക്ഷിക്കുകയം ഉറപ്പവരുത്തുകയം നെയ്യണനമന്നച െിയമം 
വയവസ്ഥ നെയ്യുന്നു. ഇതിെോയി എഫച.ബി.ഓകള് സോധുവോയ ലലസന്സച/ 
രജിസചപ്ട്രഷപ്െോനെയോണച പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്നനതന്നച ഉറപോക്കോന് അസിസ്റ്റെച 
കമീഷണര്ട്മോര്ട്/ ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ഓഫീസര്ട്മോര്ട് ബോധയസ്ഥരോണച. 

ലലസന്സച/രജിസചപ്ട്രഷന് എന്നിവ സമയബന്ധിതമോയി പുതുക്കുന്നതിനു 
പ്വണ്ട പ്സോഫചറ്റച നവയറില് ഒരു അപ്ലര്ട്ടച നമക്കോെിസത്തിനെ അഭോവവം, 
കൃതയമോയ െിരീക്ഷണത്തിനെ കുറവം െിമിത്തം ലലസന്പ്സോ 
രജിസചപ്ട്രഷപ്െോ ഇല്ലോനത ഫുഡച ബിസിെസച ഓപപ്ററ്റര്ട്മോര്ട് 
പ്രവര്ട്ത്തിക്കോനുള്ള സോധയത തള്ളിക്കളയോെോകില്ല. 

2.1.8.2. ഭക്ഷയ വിഷബോധയുമോയി ബന്ധടപ് വിജ്ഞോപനം 
പുറടപടുവികല് 

എഫച.എസച.എസച െിയമത്തിനെ 35-ോം വകുപച പ്രകോരം വിജ്ഞോപെത്തില് 
പരോമര്ട്ശിച്ിരിക്കുന്ന പ്രപ്ദശത്തച പ്ജോലി നെയ്യുന്ന നമഡിക്കല് 
പ്രോക്ടീഷണര്ട്മോപ്രോെച അവരുനെ ശ്രദ്ധയില് വരുന്ന ഭക്ഷയവിഷബോധകള് 
പരോമര്ട്ശിച്ിരിക്കുന്ന ഓഫീസര്ട്മോര്ട്ക്കച റിപ്പോര്ട്ടച നെയ്യോന് ഫുഡച 
അപ്തോറിറ്റിയ്ക്കച ആവശയനപെോം. 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

പ്മല്പറെ കോരയങ്ങള്ക്കച അനുസൃതമോയി സംസ്ഥോെതല 
ഉപപ്ദശകസമിതി (എസച.എല്.എ.സി)63 2019 ഒപ്ക്ടോബറില് െെന്ന 
പ്യോഗത്തില് പ്രോഥമിക ആപ്രോഗയപ്കന്ദ്രങ്ങളിനല പ്ഡോക്ടര്ട്മോര്ട് അവരുനെ 
ശ്രദ്ധയില് വരുന്ന ഭക്ഷയവിഷബോധയമോയി ബന്ധനപട വിവരങ്ങള് 
എഫച.എസച.ഓമോനര അറിയിക്കോെോവശയമോയ വിജ്ഞോപെം 
പുറനപടവിക്കോന് ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപിപ്െോെച െിര്ട്പ്േശിച്ചു.  

എന്നോല്, ഫുഡച പ്സഫചറ്റി കമീഷണര്ട് അത്തരനമോരു വിജ്ഞോപെം 
പുറനപടവിച്ിടിനല്ലന്നച പരിപ്ശോധെയില് നവളിനപു (2021 ആഗസ്റ്റച വനര). 

വകുപച 35 പ്രകോരമുള്ള വിജ്ഞോപെം പുറനപടവിപ്ക്കണ്ടതച ഫുഡച അപ്തോറിറ്റി 
(എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ) ആനണന്നും അതിെോല് ഈ വിഷയം 
എഫച.എസച.എസച.എ.ഐയനെ ശ്രദ്ധയില്നപടത്തുനമന്നും സര്ട്ക്കോര്ട് 
അറിയിച്ചു (2021 ഡിസംബര്ട്). എന്നോല്, എഫച.എസച.എസച െിയമത്തിനെ 
30(1) വകുപച പ്രകോരം എഫച.എസച.എസച െിയമം, െടങ്ങള്, നറഗപ്ലഷനുകള് 
എന്നിവ പ്രകോരമുള്ള ഭക്ഷയുരക്ഷോ മോെദണ്ഡങ്ങളും മറ്റും കോരയക്ഷമമോയി 
െെപിലോക്കുന്നതിെച പ്വണ്ടിയോണച സംസ്ഥോെ സര്ട്ക്കോര്ട് ഫുഡച പ്സഫചറ്റി 
കമീഷണനറ െിയമിക്കുന്നതച. സംസ്ഥോെത്തിനെ ഫുഡച അപ്തോറിറ്റി, 
കമീഷണര്ട് ആയതിെോല് ഇത്തരനമോരു വിജ്ഞോപെം 
പുറനപടവിപ്ക്കണ്ടതച സംസ്ഥോെ ഫുഡച പ്സഫചറ്റി കമീഷണറോണച. 
അതുനകോണ്ടുതനന്ന ഇക്കോരയത്തിലുള്ള സര്ട്ക്കോറിനെ മറുപെി സവീകോരയമല്ല. 
കൂെോനത, രജിസചപ്ട്രഡച നമഡിക്കല് പ്രോക്ടീഷണര്ട്മോരുനെ വിജ്ഞോപെം 
പുറനപടവിക്കോന് സംസ്ഥോെതല ഉപപ്ദശകസമിതി 2019 ഒപ്ക്ടോബറില് 
ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപിെച െിര്ട്പ്േശം െല്കിയിരുന്നു. ഇക്കോരയത്തില് 
കമീഷണര്ട് ഇതുവനര െെപെികനളോന്നുനമടത്തിടില്ല. 

2.1.8.3. ഐ.ഇ.സിയറകറ അനുവ്ിച തുകയിലും ടചലവിലും ഉണ്ടോയ കുറവറ 

ഇലപ്രോണികച, അച്െി മോധയമങ്ങള് ഉള്നപടന്ന ഇന്ഫര്ട്പ്മഷന്, 
എജുപ്ക്കഷന് കമൂണിപ്ക്കഷന് (ഐ.ഇ.സി) പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങളിലൂനെപ്യോ 
മറ്റച വിധത്തിപ്ലോ വിവിധ തല്പര കക്ഷികനള എഫച.എസച.എസച െിയമങ്ങള്, 
െടങ്ങള്, നറഗപ്ലഷനുകള് എന്നിവയനെ അവശയ ഘെകങ്ങനള കുറിച്ച 
പ്ബോധവോേോരോപ്ക്കണ്ടതുണ്ടച. കൂെോനത, നെപ്യ്യണ്ടതും നെയ്യരുതോത്തതും, 
ശുെിതവം, പ്ലബലിംഗച, മോയം പ്െര്ട്ക്കല്, ഭക്ഷയപദോര്ട്ഥങ്ങളുനെ നഷല്ഫച 
കോലോവധി എന്നീ കോരയങ്ങനളപറ്റിയള്ള വിവരങ്ങള്, പത്രപരസയങ്ങള്, 
പ്പോസ്റ്ററുകള്, ലഘുപ്ലഖകള്, ബുക്കച നലറ്റുകള് എന്നിവ വഴി 
ജെങ്ങളിപ്ലനയ്ക്കത്തിക്കോന് കഴിയം. 2012 ജൂലലയിനല പ്കന്ദ്ര ഉപപ്ദശക 
സമിതിയനെ (സി.എ.സി) എടോമനത്ത പ്യോഗത്തില്, െിയമം 
െെപിലോക്കുന്നതിനുള്ള െനടല്ലോണച ഐ.ഇ.സി പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങനളന്നും 
എഫച.എസച.എസച െിയമം െെപിലോക്കുന്നതിനല പ്രധോെ 
ഘെകങ്ങളിനലോന്നോണച പ്ബോധവല്ക്കരണം എന്നും 
എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ എടത്തു പറഞ്ഞു. ഐ.ഇ.സി പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള് 

 
63  എഫച.എസച.എസച (ഫുഡച ബിസിെസച ലലസന്സിംഗം രജിസചപ്ട്രഷനും) നറഗപ്ലഷന്, 2011 

നറഗപ്ലഷന് 2.1.15 അനുസരിച്ോണച എസച.എല്.എ.സി സ്ഥോപിതമോയതച. െീഫച നസക്രടറിയോണച 
നെയര്ട്പ്പഴചസണ്. 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

െെത്തുന്നതിെോയി ലലസന്സച ഫീസിനെ 75 ശതമോെനമേിലും 
ഉപപ്യോഗനപടപ്ത്തണ്ടതിനെ ആവശയകത ഭക്ഷയുരക്ഷോ കമീഷണര്ട്മോര്ട് 
അതോതച സര്ട്ക്കോരുകളുമോയി െര്ട്ച് നെയ്യണനമന്നച സി.എ.സി െിര്ട്പ്േശിച്ചു. 

പ്രഖകളുനെ സൂക്ഷചമ പരിപ്ശോധെയില്, ഓഡിറ്റച കോലയളവില് 

ലലസന്ും രജിസചപ്ട്രഷനും ഫീസച ഇെത്തില് സര്ട്ക്കോരിെച ലഭിച് `55.18 

പ്കോെിയില്64 വകുപിെച ഐ.ഇ.സി പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള്ക്കച ലഭിച്തച ̀ 5.58 പ്കോെി 

മോത്രമോനണന്നും `4.18 പ്കോെി ഐ.ഇ.സി പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള്ക്കച 
വിെിപ്യോഗിച്ചുനവന്നും ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ നെലവഴിച് തുക 
ലലസന്സച, രജിസചപ്ട്രഷന് ഫീസച എന്നിവ വഴിയള്ള വരുമോെത്തിനെ 7.58 
ശതമോെം മോത്രമോയിരുന്നു. 

ഇതുകൂെോനത, വിവിധ ഐ.ഇ.സി പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള്ക്കോയി എന്.എച്ച.എം. 

`41.50 ലക്ഷവം (2019-21) പ്കന്ദ്ര സര്ട്ക്കോര്ട് `63.65 ലക്ഷവം (2020-21) 

അനുവദിച്ിരുന്നു. എന്.എച്ച.എമില് െിന്നും ലഭിച് `41.50 ലക്ഷത്തില് 

`10.32 ലക്ഷം വിെിപ്യോഗിക്കുകയം ബോക്കി എന്.എച്ച.എമിപ്ലക്കച 
തിരിച്െയ്ക്കുകയം നെയചതു. പ്കന്ദ്ര സര്ട്ക്കോര്ട് അനുവദിച് തുക ഇതുവനര 
വിെിപ്യോഗിച്ിടില്ല (2021 നസപ്തംബര്ട്). 

ലലസന്സച ഫീസോയി ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടിനെ 75 ശതമോെം ഐ.ഇ.സി 
പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള്ക്കച വിെിപ്യോഗിക്കണനമന്നച സി.എ.സി 
െിര്ട്പ്േശിച്ിരുനന്നേിലും പ്കവലം 7.58 ശതമോെം മോത്രമോണച ഇത്തരം 
പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള്ക്കോയി വിെിപ്യോഗിച്നതന്നച ഓഡിറ്റിനെ ശ്രദ്ധയില്നപു. 
എന്.എച്ച.എം, പ്കന്ദ്ര സര്ട്ക്കോര്ട് തുെങ്ങിയ ഏജന്സികളില് െിന്നു ലഭിച് 
ഫണ്ടും പൂര്ട്ണമോയി വിെിപ്യോഗിച്ിടില്ല. ഐ.ഇ.സി പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള് 
എന്പ്ഫോഴചനെെച വിഭോഗത്തിനെ െനടല്ലോനണേിലും ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപച 
അതിെച വലിയ പ്രോധോെയം െല്കിയിടിനല്ലന്നോണച കോണുന്നതച.  

സി.എ.സി പ്യോഗത്തിനല (2012) എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ യനെ തീരുമോെം 
ആ കോലഘടത്തിനു പ്വണ്ടി ആയിരുന്നുനവന്നച സര്ട്ക്കോര്ട് പ്രസ്തോവിച്ചു (2021 
ഡിസംബര്ട്). എന്നിരുന്നോലും, ഐ.ഇ.സി പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള്ക്കോയി 
മോറ്റിനവച് തുക 100 ശതമോെവം ഉപപ്യോഗനപടത്തുനമന്നച 
അന്ത്ിമകൂെിക്കോഴ്ചയില് കമീഷണര്ട് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്ചു. 

എന്നോല്, തല്പരകക്ഷികനള പ്ബോധവല്ക്കരിക്കുവോന് ഐ.ഇ.സി 
പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള് അെിവോരയമോനണന്ന വസചതുത െിലെില്ക്കുന്നുണ്ടച. 

2.1.9. ഉപസംഹോരം 

സംസ്ഥോെങ്ങളുനെ ഭക്ഷയുരക്ഷോ സൂെികയില് 2019-20, 2020-21 
വര്ട്ഷങ്ങളില് ഉയര്ട്ന്ന സ്ഥോെം പ്െെിയിും സംസ്ഥോെത്തച 2006-നല ഫുഡച 
പ്സഫചറ്റി ആെച സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡചസച െിയമം കോരയക്ഷമമോയി 
െെപിലോക്കുന്നതില് ലലസന്സിംഗം രജിസചപ്ട്രഷനും, പരിപ്ശോധെയം 

 
64  ലലസന്സച ഫീും രജിസചപ്ട്രഷന് ഫീും ഉള്നപടന്നു. 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

സോമ്പിള് പ്ശഖരണവം, ഭക്ഷയ വിശകലെവം െിരീക്ഷണവം തുെങ്ങിയ 
വിവിധ ഘടങ്ങളില് അപോകതകള് പ്െരിു. ലലസന്സിനെ കോലവധി 
കഴിെ ഫുഡച ബിസിെസച ഓപപ്ററ്റര്ട്മോര്ട്നക്കതിനര 
തുെര്ട്െെപെികനളടക്കോനുള്ള സംവിധോെമില്ലോയചമ, രജിസചപ്ട്രഡച 
എഫച.ബി.ഓകളുനെ പരിപ്ശോധെയ്ക്കുള്ള മോെദണ്ഡങ്ങള് പോലിക്കോത്തതച 
എന്നിവയിലൂനെ െിയമം െെപിലോക്കുന്നതില് വകുപിനുള്ള പ്പോരോയചമകള് 
നവളിവോക്കനപു. ലലസന്ും രജിസചപ്ട്രഷനും െല്കുന്നതില് വകുപിെച 
കോലതോമസം പ്െരിു. ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപിനെ ഡോറ്റോപ്ബസിലുള്ള ഫുഡച 
ബിസിെസച ഓപപ്ററ്റര്ട്മോരുനെ വിവരങ്ങളും മറ്റച സര്ട്ക്കോര്ട് ഏജന്സികള്/ 
തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങള് എന്നിവയില് ലഭയമോയ 
സമോെസവഭോവമുള്ള വിവരങ്ങളും തമില് തോരതമയം നെയ്തപ്പോള് ധോരോളം 
ഫുഡച ബിസിെസച ഓപപ്ററ്റര്ട്മോര്ട് ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപിനെ െിരീക്ഷണ 
പരിധിക്കച പുറത്തോനണന്നച കനണ്ടത്തി. എഫച.ബി.ഓകള്ക്കച ലലസന്സിെച 
പകരം രജിസചപ്ട്രഷന് െല്കിയതച സംസ്ഥോെത്തിെച വരുമോെ 
െഷ്ടമുണ്ടോക്കി. നഡസിപ്േറ്റഡച ഓഫീസര്ട്മോര്ട് ലലസന്ുള്ള 
ഭക്ഷയസ്ഥോപെങ്ങള് പരിപ്ശോധിക്കുന്നതിനുള്ള കോലയളവച െിര്ട്പ്േശിച്ിടില്ല, 
അപ്തസമയം രജിസചപ്ട്രഷനുള്ള ഭക്ഷയസ്ഥോപെങ്ങള് വര്ട്ഷംപ്തോറും 
പരിപ്ശോധിക്കണനമന്നുള്ള വയവസ്ഥ ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപച പോലിച്ിുമില്ല. 
െിലവോരമില്ലോത്ത ഭക്ഷയവസചതുക്കള് നപോതുജെങ്ങളിപ്ലക്കച 
എത്തുന്നിനല്ലന്നച ഉറപോക്കോന് വകുപിെച കഴിെില്ല. സംസ്ഥോെനത്ത 
എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ വിജ്ഞോപെം നെയ്ത ലപ്ബോറടറികളില് എല്ലോ 
ഘെകങ്ങളുനെയം പരിപ്ശോധെയ്ക്കച എന്.എ.ബി.എല് അംഗീകോരമില്ല. ഒരു 
പ്രപ്തയക ഭക്ഷണസോമ്പിള് ുരക്ഷിതമോനണന്നച പ്രഖയോപിക്കുന്നതിെച 
ആവശയമോയ എല്ലോ ഘെകങ്ങളും പരിപ്ശോധിക്കോനും ഈ ലപ്ബോറടറികള് 
സജ്ജമല്ല. ശബരിമല പ്ക്ഷത്രത്തിനല വഴിപോെച സോധെങ്ങള്, അവയനെ 
െിര്ട്മോണത്തിെോവശയമോയ അസംസചകൃത വസചതുക്കള് എന്നിവയനെ 
പരിപ്ശോധെ െെത്തുന്ന ലപ്ബോറടറികള് ആവശയമോയ എല്ലോ ഘെകങ്ങളും 
പരിപ്ശോധിക്കോനതയോണച ഭക്ഷയ സോധെങ്ങള് തൃപ്തികരം എന്നച 
വിലയിരുത്തുന്നതച. െിയമലംഘെം െെത്തിയ എഫച.ബി.ഓകള്ക്കച പ്മല് 
ചുമത്തിയ പിഴയം പ്കോമ്പൗണ്ടിംഗച െോര്ട്ുകളും കുെിശ്ശികയോയി 
െിലെില്ക്കുന്നു. എഫച.എസച.എസച െിയമം, െടങ്ങള്, നറഗപ്ലഷനുകള് 
എന്നിവനയപറ്റി അവപ്ബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഐ.ഇ.സി 
പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള്ക്കുള്ള ഫണ്ടച വിെിപ്യോഗിക്കുന്നതില് കുറവണ്ടോയതോയി 
കനണ്ടത്തി. 

2.1.10. ശിപോര്ത്ശകള് 

• ഒരു ഫുഡച ബിസിെസച ഓപപ്ററ്ററും വകുപിനെ അറിപ്വോ 
അനുമതിപ്യോ ഇല്ലോനത ഫുഡച ബിസിെസച തുെങ്ങുന്ന സോഹെരയം 
ഉണ്ടോകോതിരിക്കോെോയി ലലസന്സച, രജിസചപ്ട്രഷന് എന്നിവയ്ക്കോയി 
ലഭിക്കുന്ന എല്ലോ അപ്പക്ഷകളിന്പ്മലും െിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് 
തീരുമോെം എടക്കുകയം ഫുഡച ബിസിെസച ഓപപ്ററ്റര്ട്മോനര 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

അറിയിക്കുകയം നെയ്യുന്നുനണ്ടന്നച ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപച 
ഉറപോക്കണം. 

• ലലസന്സച/രജിസചപ്ട്രഷന് കോലോവധി അവസോെിക്കോറോകുന്ന 
എഫച.ബി.ഓനയക്കുറിച്ച ഫുഡച പ്സഫചറ്റി ഓഫീസര്ട്ക്കച മുന്കൂര്ട് വിവരം 
ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തില് ഒരു അപ്ലര്ട്ടച സിസ്റ്റം പ്സോഫചറ്റച നവയറില് 
ഏര്ട്നപടത്തുന്ന വിഷയം ഭക്ഷയുരക്ഷോ വകുപച 
എഫച.എസച.എസച.എ.ഐയനെ ശ്രദ്ധയില്നപടപ്ത്തണ്ടതോണച. 

• എല്ലോ എഫച.ബി.ഓകളും സോധുവോയ ലലസന്സച/ രജിസചപ്ട്രഷപ്െോട 
കൂെിയോണച പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്നതച എന്നതച ഉറപോക്കോന് വകുപച 
സമയബന്ധിതമോയ െെപെികള് സവീകരിക്കണം. ഭക്ഷയുരക്ഷോ 
വകുപിനെ ഡോറ്റോ പ്ബസിലുള്ള എഫച.ബി.ഓകളുനെ വിവരങ്ങളും മറ്റച 
സര്ട്ക്കോര്ട് ഏജന്സികളുനെ പക്കലുള്ള സമോെസവഭോവമുള്ള 
വിവരങ്ങളും തോരതമയം നെയ്യുകയം അതിലൂനെ ലലസന്സച/ 
രജിസചപ്ട്രഷന് ഇല്ലോനത പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്ന എഫച.ബി.ഓകനള 
കനണ്ടത്തുകയം പ്വണം. 

• െിയമോനുസൃതമോയ പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള് കോരയക്ഷമമോയി 
െിര്ട്വ്വഹിക്കുന്നതിെച ആവശയമോയ മോെവവിഭവ പ്ശഷി സര്ട്ക്കോര്ട് 
ഉറപ്പവരുത്തണം. 

• ഒരു സംസ്ഥോെനത്ത പൗരേോരുനെ ഭക്ഷണത്തിനെ ഗണെിലവോരം 
പ്രോഥമിക പരിഗണെയള്ള വിഷയമോയതിെോല് പരമോവധി 
ഭക്ഷയസോമ്പിളുകള് പരിപ്ശോധിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷയപ്യോഗയമല്ലോത്തവ 
വിപണിയില് െിന്നും ദ്രുതഗതിയില് െീക്കം നെയ്യുന്നതിനും/ 
പിെിനച്ടക്കുന്നതിനും/റീപ്കോള് നെയ്യുന്നതിനും ഉള്ള മോര്ട്ഗങ്ങള് 
സര്ട്ക്കോര്ട് ആവിഷചകരിപ്ക്കണ്ടതോണച. 

• എഫച.എസച.എസച.എ.ഐ െിര്ട്പ്േശിച്ിരിക്കുന്ന എല്ലോ ഘെകങ്ങളും 
പരിപ്ശോധിക്കത്തക്കവിധത്തില് വകുപിെച കീഴിലുള്ള 
ലപ്ബോറടറികളിനല അെിസ്ഥോെസൗകരയങ്ങള് നമച്നപടത്തുകയം, 
എഫച.എസച.എസച (പോപ്യ്ക്കജിംഗച ആെച പ്ലബലിംഗച ) നറഗപ്ലഷന്സച 
2011 കൃതയമോയി പോലിക്കുന്നുനണ്ടന്നച ഉറപ്പവരുത്തുകയം നെയ്യണം. 

• വകുപിെച കീഴിലുള്ള എല്ലോ ലപ്ബോറടറികള്ക്കും എല്ലോ 
ഘെകങ്ങളുനെയം പരിപ്ശോധെയ്ക്കോയള്ള എന്.എ.ബി.എല് 
അംഗീകോരം പ്െെോന് ആവശയമോയ െെപെികനളടക്കണം. 

• ശുെിതവം, മോയം പ്െര്ട്ക്കല്, ഭക്ഷയവസചതുക്കളുനെ നഷല്ഫച ലലഫച 
എന്നിവനയക്കുറിച്ച തല്പര കക്ഷികനള പ്ബോധവോന്മോരോക്കോന് 
ഐ.ഇ.സി പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള് ശക്തിനപടത്തണം. 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

പ്മല്പ്നോ്തിടന്/ഭരണപരമോയ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ 
പരോജയം 
 

കൃഷി വകുപറ 
 

2.2. സംസ്ഥോന ടപോതുട്മഖലോ സ്ഥോപനങ്ങളില് രോഷ  രീയ കൃഷി 
വികോസ  ട്യോജനയ ക  കീഴ്സിലുള്ള പദ്ധതികളുടെ നിര്വ്വഹണം 

െിശദ്മോയ പദ്ധ്തി റിപ്പോര്ത്ട്ടുകളിവല പ്പോരോയ മകള്, നിര്ത്െഹണ 
ഏജന്കസികളുവെ പദ്ധ്തി ഫണ്  െകമോറ്ം, പദ്ധ്തികള് 
നെപിലോക്കുന്നതിലും നിരീേിക്കുന്നതിലുമുള്ള അപോകതകള് തുെങ്ങിയെ 
മൂലം പദ്ധ്തികള് പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതില് കോലതോമസം െരികയം, 
നിര്ത്മ്മിക്കവപ് ആസ്തികള് പൂര്ത്ണ്ണപ്തോതില് ഉപപ്യോഗ്വപടുതോന്ക 
കഴിയോവത െരികയം വെയ തു. തല്ഫലമോയി, പദ്ധ്തിയവെ ലേയങ്ങളും 
ഉപ്േശിച്ച പ്ന്ങ്ങളും കകെരിക്കോനോയില്ല. 

2.2.1. ആമുഖം 

രോഷ്ട്രീയ കൃഷി വികോസച പ്യോജെ (ആര്ട്.നക.വി.ലവ) പ്രകോരം, 
സംസ്ഥോെതലത്തില് അനുമതി െല്കുന്ന സമിതി (എസച.എല്.എസച.സി) 
അംഗീകരിച് പദ്ധതികളുനെ അെിസ്ഥോെത്തിലോണച സംസ്ഥോെ 
സര്ട്ക്കോരുകള്ക്കച ഫണ്ടച അനുവദിച്തച. സംസ്ഥോെ തലത്തിലുള്ള പ്െോഡല് 
ഓഫീസര്ട് കൃഷി ഡയറക്ടറോയിരുന്നു. ആര്ട്.നക.വി.ലവയനെ കീഴിലുള്ള 
പദ്ധതികള് നപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപെങ്ങള് (പി.എസച.യ) ഉള്നപടന്ന വിവിധ 
ഏജന്സികള്65 മുപ്ഖെ െെപിലോക്കി.  

2014-15 മുതല് 2018-19 വനരയള്ള കോലയളവില് പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് 
ആര്ട്.നക.വി.ലവയനെ കീഴിലുള്ള 119 പദ്ധതികള് 12 നപോതുപ്മഖലോ 
സ്ഥോപെങ്ങള് മുപ്ഖെ െെപിലോക്കി. ഇതില്, 10 നപോതുപ്മഖലോ 
സ്ഥോപെങ്ങളില്66 നസപചറ്റംബര്ട് 2019 മുതല് ജനുവരി 2020 വനര 
െെപിലോക്കിയ 33 പദ്ധതികള്67 ഓഡിറ്റച പരിപ്ശോധിക്കുകയണ്ടോയി. 
(അനുബന്ധം 2.8). പദ്ധതികളുനെ ആസൂത്രണം, െെപോക്കല്, പ്മല്പ്െോടം 
എന്നിവയില് ആര്ട്.നക.വി.ലവ മോര്ട്ഗെിര്ട്പ്േശങ്ങളും മറ്റച പ്രസക്തമോയ 
സര്ട്ക്കോര്ട് ഉത്തരവകളും എത്രപ്ത്തോളം പോലിക്കനപു എന്നച വിലയിരുത്തുക 

 
65 മൃഗസംരക്ഷണം, മത്സയബന്ധെം, ക്ഷീരവികസെം എന്നീ വകുപ്പകള് 
66  സച ട്രോറ്റിലഫഡച റോന്ഡം സോമ്്പിംഗച വഴി നതരനെടത്തതച 
67  പ്കരള പ്സ്റ്ററ്റച പൗള്ട്രി നഡവലപച നമെച പ്കോര്ട്പപ്റഷന് ലിമിറ്റഡച (നക.എസച.പി.ഡി.സി.എല്), 

പ്കരള ഫീഡച സച ലിമിറ്റഡച (നക.എഫച.എല്), പ്കരള ലലവച പ്സ്റ്റോക്കച നഡവലപച നമെച പ്ബോര്ട്ഡച 
ലിമിറ്റഡച (നക.എല്.ഡി.ബി), പ്കരള ലോന്ഡച നഡവലപചനമെച പ്കോര്ട്പപ്റഷന് ലിമിറ്റഡച 
(നക.എല്.ഡി.സി), പ്കരള അപ്ഗ്രോ ഇന്ഡസചട്രീസച പ്കോര്ട്പപ്റഷന് ലിമിറ്റഡച (നകനയ്ക്കോ), 
വോഴക്കുളം അപ്ഗ്രോ ആന്ഡച ഫ്രൂടച സച പ്പ്രോസസ്സിംഗചകമ്പെി ലിമിറ്റഡച (വി.എ.എഫച.പി.സി.എല്), 
പ്കരള പ്സ്റ്ററ്റച െോളിപ്കര വികസെ പ്കോര്ട്പപ്റഷന് ലിമിറ്റഡച (നക.എസച.സി.ഡി.സി), പ്കരള 
അപ്ഗ്രോ നമഷിെറി പ്കോര്ട്പപ്റഷന് ലിമിറ്റഡച (കോംപ്കോ), മീറ്റച പ്പ്രോഡക്ടചസച ഓഫച ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡച 
(എം.പി.ഐ), പ്ലോപ്െഷന് പ്കോര്ട്പപ്റഷന് ഓഫച പ്കരള ലിമിറ്റഡച (പി.സി.നക). 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

എന്നതോയിരുന്നു ഓഡിറ്റിനെ ലക്ഷയം. ആര്ട്.നക.വി.ലവയനെ 2014-നല 
പ്രവര്ട്ത്തെ മോര്ട്ഗെിര്ട്പ്േശങ്ങള്, ആര്ട്.നക.വി.ലവ-
ആര്ട്.എ.എഫച.റ്റി.എ.എ.ആര്ട്68 പ്രവര്ട്ത്തെ മോര്ട്ഗെിര്ട്പ്േശങ്ങള് (2017-18 
മുതല് 2019-20 വനര) എന്നിവയില് െിന്നോണച ഓഡിറ്റച മോെദണ്ഡങ്ങള് 
ഉരുത്തിരിെതച. ഓഡിറ്റച കനണ്ടത്തലുകള് തുെര്ട്ന്നുള്ള ഖണ്ഡികകളില് 
െര്ട്ച്നെയ്യുന്നു.  

2.2.2. ആസൂത്രണം  

വിശ്മോയ പദ്ധ്തി റിപ്പോര്  ് തയ്യോറോക്കിയതിടല അപോകതകള് 

സോധയതോപഠെങ്ങള് ഉള്നപനെ ആവശയമോയ എല്ലോ ഘെകങ്ങളും 
ഉള്നപടത്തിയോയിരിക്കണം വിശദമോയ പദ്ധതി റിപ്പോര്ട്ുകള് (ഡി.പി.ആര്ട്) 
തയ്യോറോപ്ക്കണ്ടനതന്നച 2014-നല പദ്ധതി മോര്ട്ഗെിര്ട്പ്േശങ്ങള് 
അനുശോസിക്കുന്നു. ഇതച സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റച തോനഴ പറയന്നവ െിരീക്ഷിച്ചു. 

2.2.2.1. 'കോര്ട്ഷിക യന്ത്രവതചകരണം' എന്ന പദ്ധതിയനെ െിര്ട്വ്വഹണത്തില് 
വിഭോവെം നെയ്തതുപ്പോനല പ്കരള അപ്ഗ്രോ ഇന്ഡസചട്രീസച പ്കോര്ട്പപ്റഷന് 
ലിമിറ്റഡച (നകനയ്ക്കോ) ഡി.പി.ആര്ട് തയ്യോറോക്കുകപ്യോ, കലമ്പന്ഡച 
ഹോര്ട്നവസ്റ്ററുകള് (സി.എച്ചുകള്) ഉപപ്യോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഏനതേിലും 
സോപ്േതിക സോധയതോ പഠെം െെത്തുകപ്യോ നെയ്തില്ല. ഈ പദ്ധതിയനെ 
ഭോഗമോയി, നകനയ്ക്കോ (ഏപ്രില് 2011) 50 കുപ്ബോട െിര്ട്മിതമോയ 

സി.എച്ചുകള് `10.80 പ്കോെി നെലവില് വോങ്ങി. ഈ സി.എച്ചുകള് പ്രതിവര്ട്ഷം 
400 മണിക്കൂര്ട് പ്രപ്യോജെനപടത്തുനമന്നോണച വിഭോവെം നെയ്തിരുന്നതച. 

െെഞ്ഞു കുഴെ നെല്പോെങ്ങളിലും ഈര്ട്പമുള്ള സോഹെരയങ്ങളിലും 
അനുപ്യോജയമല്ലോത്തതു കോരണം സി.എച്ചുകള് ഉപപ്യോഗിക്കുന്നതില് 
കര്ട്ഷകര്ട്ക്കച എതിര്ട്പ്പകള് ഉണ്ടോയി എന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. അതിെോല്, 
20 സി.എച്ചുകള് ഉപപ്യഗനപടത്തോനത െിഷചക്രിയമോയി, പ്ശഷിക്കുന്ന 30 
സി.എച്ചുകളുനെ ഉപപ്യോഗം 2014-15 മുതല് 2020-21 വനര പ്രതിവര്ട്ഷം 400 
മണിക്കൂര്ട് എന്ന മോെദണ്ഡത്തിനെ 1.70 ശതമോെം മുതല് 75.64 
ശതമോെം69 വനര ആയിരുന്നു. 

വിശദമോയ സോപ്േതിക പഠെത്തിനു പ്ശഷമോണച സി.എച്ചുകള് 
വോങ്ങിയനതന്നും, സി.എച്ചുകളുനെ ഫീല്ഡച പരിപ്ശോധെ െെത്തി അവയില് 
െിന്നും പ്യോഗയമോയ യന്ത്രങ്ങള് മോത്രമോണച വോങ്ങിയിുള്ളനതന്നും പ്കരള 
സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്). എന്നിരുന്നോലും, െില പ്രപ്തയക 

 
68  സംസ്ഥോെങ്ങളില് െിന്നച ലഭിച് പ്രതികരണങ്ങളുപ്െയം തല്പരകക്ഷികള് െല്കിയ 

വിവരങ്ങളുപ്െയം അെിസ്ഥോെത്തില് ആര്ട്.നക.വി.ലവ മോര്ട്ഗെിര്ട്പ്േശങ്ങള് ആര്ട്.നക.വി.ലവ-
നറമൂണപ്ററ്റീവച അപ്പ്രോച്സച പ്ഫോര്ട് അഗ്രികള്ച്ര്ട് ആെച അലലഡച നസക്ടര്ട് റിജുവപ്െഷന് 
(ആര്ട്എഎഫച റ്റിഎ എആര്ട്) എന്നച പരിഷചകരിച്ചു. 

69  10 ശതമോെം വനര (മൂന്നച സിഎച്ചുകള്), 11 ശതമോെത്തിനും 20 ശതമോെത്തിനും ഇെയില് (11 
സിഎച്ചുകള്), 21 ശതമോെത്തിനും 30 ശതമോെത്തിനും ഇെയില് (അഞ്ചച സിഎച്ചുകള്), 31 
ശതമോെത്തിനും 40 ശതമോെത്തിനും ഇെയില് (െോലച സിഎച്ചുകള്), 41 ശതമോെത്തിനും ഇെയില് 
50 ശതമോെത്തിനും ഇെയില് (െോലച സിഎച്ചുകള്) 51 ശതമോെത്തിനും 76 ശതമോെത്തിനും 
ഇെയില് (മൂന്നച സിഎച്ചുകള്). 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

ബ്രോന്ഡുകളുനെ യന്ത്രങ്ങള് ഉപപ്യോഗിക്കുന്നതിെച കര്ട്ഷകര്ട്ക്കച ലവമുഖയം 
ഉണ്ടോയിരുന്നതിെോല് അവ െിഷചക്രിയമോയി. 

കുപ്ബോട െിര്ട്മിത സി.എച്ചു.കള് വോങ്ങുന്നതിെച മുമ്പച ഫീല്ഡച പരിപ്ശോധെ 
െെത്തിയിടില്ലോത്തിെോല് മറുപെി സവീകോരയമല്ല. തുെര്ട്ന്നുള്ള പ്ലോുകള് 
വോങ്ങുന്നതിെച മുമ്പച ഫീല്ഡച പരിപ്ശോധെ െെത്തിനയേിലും അതില് 
കുപ്ബോട െിര്ട്മിതമോയവ പ്യോഗയത പ്െെിയില്ല. 

2.2.2.2. 1999 മോര്ട്ച്ച 31-െച അവസോെിച് നപോതുപ്മഖലോ 
സ്ഥോപെങ്ങനളക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയനെ കംപ്്രോളര്ട് ആെച ഓഡിറ്റര്ട് 
ജെറലിനെ റിപ്പോര്ട്ടില് പ്കരള പ്സ്റ്ററ്റച പൗള്ട്രി നഡവലപചനമെച 
പ്കോര്ട്പപ്റഷന് ലിമിറ്റഡിനെ (നക.എസച.പി.ഡി.സി.എല്) മോളയിനല ഫീഡച 
മിക്സിംഗച പ്ലോെച പദ്ധതി ഉപ്പക്ഷിച്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഖണ്ഡിക 
ഉള്നപടത്തിയിുണ്ടച. നപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപെങ്ങളുനെ കോരയോപ്ലോെെസഭ 
(പ്കോപു) പ്മല്പറെ റിപ്പോര്ട്ടച െര്ട്ച് നെയ്യുകയം (2005 മോര്ട്ച്ച) 
സോധയമോനണേില് ധെകോരയ സ്ഥോപെങ്ങളില് െിന്നും ഫണ്ടച ലഭയമോക്കി 
പദ്ധതി തുെരോ൯ െിര്ട്പ്േശിക്കുകയം നെയചതു. ഈ പദ്ധതി 
എസച.എല്.എസച.സി ആര്ട്.നക.വി.ലവ-ക്കച കീഴില് അംഗീകരിക്കുകയം 
(2011 മോര്ട്ച്ച) നക.എസച.പി.ഡി.സി.എല് സമര്ട്പിച് പദ്ധതി റിപ്പോര്ട്ടച 

പ്രകോരം 2014-15 വനര ഈ പദ്ധതിക്കച പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് `15.36 പ്കോെി 
െല്കുകയം നെയചതു.  

പദ്ധതി പ്രോപ്യോഗികമോനണന്നച കനണ്ടത്തിയതിനെ അെിസ്ഥോെമോയ ഒരു 

നമട്രികച െണ് പ്കോഴിത്തീറ്റയ്ക്കച `11,000 എന്ന വില്പെ വില 
െിര്ട്പ്േശിക്കുന്നതിെച പദ്ധതി റിപ്പോര്ട്ടില് ഒരു െയോയീകരണവം ഇനല്ലന്നച 
ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. അതുപ്പോനല, പൂര്ട്ത്തിയോയ നമോത്തം ഉതചപന്നത്തിനെ 
80 ശതമോെവം വില്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വിപണെ തന്ത്രവം പദ്ധതിയനെ 
റിപ്പോര്ട്ടില് ഉള്നപടത്തിയിടില്ല. പ്കരളത്തിനല പ്കോഴിത്തീറ്റയനെ െിലവിനല 
ആവശയകത െിറപ്വറ്റുന്നതച ആപ്റോ ഏപ്ഴോ സവകോരയ സ്ഥോപെങ്ങള് 
ആനണന്നും കര്ട്ഷകര്ട്ക്കച കുറെ വിലയ്ക്കച പ്കോഴിത്തീറ്റ ലഭയമോക്കോന് 
നക.എസച.പി.ഡി.സി.എല്-െച സോധിക്കുനമന്നും പദ്ധതി റിപ്പോര്ട്ടില് 
പറെതച പ്രതിപ്യോഗികളുനെ വിലനയ കുറിപ്ച്ോ, പൂര്ട്ത്തിയോയ ഉല്പന്നം 
ഏതച വിലയ്ക്കോണച വില്ക്കോന് ഉപ്േശിക്കുന്നതച എന്നതിനെ കുറിപ്ച്ോ കൂടതല് 
വിവരങ്ങള് െല്കോനതയോണച. അതിെോല് പദ്ധതിയനെ പ്രോപ്യോഗികത 
നതളിയിക്കനപടിരുന്നില്ല. 

` ഏഴച പ്കോെി മുതല്മുെക്കുള്ള ഈ പദ്ധതിക്കച പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് അനുമതി 
െല്കിനയേിലും (2011 ജൂലല) പദ്ധതിയനെ കണ്സള്ടെച (2011 ആഗസ്റ്റച) 

പദ്ധതി നെലവച `22.63 പ്കോെിയോയി കണക്കോക്കിയതോയി ഓഡിറ്റച തുെര്ട്ന്നു 

െിരീക്ഷിച്ചു. `17.97 പ്കോെിയ്ക്കച സര്ട്ക്കോര്ട് പുതുക്കിയ അനുമതി െല്കി (2016 

മോര്ട്ച്ച). `15.36 പ്കോെി നെലവഴിച്ിും പദ്ധതി ഇതുവനര പൂര്ട്ത്തിയോയിടില്ല 
(2021 മോര്ട്ച്ച). പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപച മന്ത്രിയനെ 
അധയക്ഷതയില് പ്െര്ട്ന്ന (2019 ഒപ്ക്ടോബര്ട്) പ്യോഗത്തില്, പ്ശഷിക്കുന്ന 

പ്രവൃത്തികള് പൂര്ട്ത്തീകരിക്കുന്നതിെച ആവശയമോയ `18 പ്കോെി അധിക ഫണ്ടച 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

െിപ്ക്ഷപിച്ോലും പദ്ധതി പ്രോപ്യോഗികമോവകയിനല്ലന്നച അറിയിച്ചു. 
നക.എസച.പി.ഡി.സി.എല് വിശദമോയ സോദ്ധയതോ പഠെത്തിെച പ്ശഷമല്ല 
പദ്ധതി സമര്ട്പിച്നതന്നോണച ഇതച സൂെിപിക്കുന്നതച. 

സോദ്ധയതോ പഠെം െെത്തിയിനല്ലന്നും പപ്ക്ഷ പദ്ധതി അംഗീകരിക്കനപട 
സമയത്തച മുെക്കുമുതലും-പ്െടവം വിശകലെം നെയ്തച തയ്യോറോക്കി 
സമര്ട്പിച്ിുള്ളതോനണന്നും പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 
ഒപ്ക്ടോബര്ട്). ഓഡിറ്റച കനണ്ടത്തല് ഭോവിയിനല മോര്ട്ഗെിര്ട്പ്േശത്തിെച പ്വണ്ടി 
കണക്കിനലടത്തതോയം കൂടിപ്െര്ട്ത്തു.  

എന്നിരുന്നോലും 2011-ല് പദ്ധതി െെപിലോക്കുന്നതിെോയി ഏനറ്റടക്കുന്ന 
സമയപ്ത്തോ അനല്ലേില് പിന്നീെച പദ്ധതിനച്ലവച പുതുക്കിയ സമയപ്ത്തോ 
പ്കോപ്പവിനെ ശിപോര്ട്ശ പോലിച്ില്ല എന്ന വസചതുത ആവപ്ശഷിക്കുന്നു. 

2.2.2.3. പ്കരള ഫീഡചസച ലിമിറ്റഡച (നക.എഫച.എല്) പ്രതിദിെം 300 െണ് 
(െി.പി.ഡി) സംപ്യോജിത കന്നുകോലി-ആടിന് തീറ്റ പദ്ധതി 
െെപിലോക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഡി.പി.ആര്ട് തയ്യോറോക്കി (2012 ആഗസ്റ്റച). 2007 
വനരയള്ള കന്നുകോലികളുനെയം പ്കോഴികളുനെയം എണം, 2004-05 
വനരയള്ള കോലിത്തീറ്റയനെ വില്പെ, 1995 മുതല് 2010 വനരയള്ള 
കോലയളവില് പച്യം ഉണങ്ങിയതുമോയ കോലിത്തീറ്റ ഉല്പോദെവം വില്പെ 
െിലവോരവം തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങനളയോണച ഡി.പി.ആര്ട് ആശ്രയിച്തച. 
ആയതിെോല്, സംസ്ഥോെത്തച കോലിത്തീറ്റയനെ െിലവിലുള്ള ആവശയവം, 
ഭോവിയിലുള്ള ആവശയവം, പ്രപ്തയകിച്ച പ്ലോെില് െിന്നുള്ള പൂര്ട്ത്തിയോയ 
ഉതചപന്നങ്ങള് വില്പ്ക്കണ്ട പ്രപ്ദശങ്ങളിനല ആവശയകതയം 
യഥോര്ട്ഥയപ്ബോധപ്ത്തോനെ പരിഗണിച്ല്ല പദ്ധതിയനെ പ്രോപ്യോഗികത 
സമര്ട്ഥിക്കനപടതച. 

വെക്കന് പ്കരളത്തില് വിപണെ സോധയതയണ്ടോയിരുനന്നന്നും, പുതിയ 
പ്ലോെച ആരംഭിക്കുന്നപ്തോനെ ഈ വിപണി പിെിനച്ടക്കോനമന്നച 
നക.എഫച.എല് പ്രതീക്ഷിച്ിരുന്നതോയം പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് പ്രസ്തോവിച്ചു (2021 
ഒപ്ക്ടോബര്ട്). െിലവില് നക.എഫച.എല് ഈ പ്ലോെില് െിന്നച പ്രതിമോസം 
5,000 നമട്രികച െണ് മുതല് 5,500 നമട്രികച െണ് വനര ഉതചപോദിപിക്കുന്നുണ്ടച, 
ഇതച പ്രതിമോസം 7,000 നമട്രികച െണ് മുതല് 7,500 നമട്രികച െണ് വനര 
വര്ട്ദ്ധിപിക്കോനുള്ള കഴിവമുണ്ടച. 

ആദയനത്തയം രണ്ടോമനത്തയം വര്ട്ഷത്തില് 80 ശതമോെവം മൂന്നോം 
വര്ട്ഷത്തില് 90 ശതമോെവം അതിനു പ്ശഷം 100 ശതമോെവം 
വിെിപ്യോഗപ്ശഷിയനണ്ടേില് പദ്ധതി പ്രോവര്ട്ത്തികമോനണന്നച 
നക.എഫച.എല് കനണ്ടത്തിയിരുന്നു എന്ന വസചതുതയനെ നവളിച്ത്തില് 
പ്വണം ഈ മറുപെി കോപ്ണണ്ടതച. കമീഷന് നെയ്തതിനുപ്ശഷം 2021 ആഗസ്റ്റച 
വനരയള്ള യഥോര്ട്ഥ വിെിപ്യോഗ പ്ശഷി 14.11 മുതല് 62.10 ശതമോെം വനര 
മോത്രമോയിരുന്നു. ഉപരിപ്ലവമോയ വിവരങ്ങനള അെിസ്ഥോെമോക്കി കന്നുകോലി 
തീറ്റയനെ ആവശയകതനയകുറിച്ച യഥോര്ട്ഥയപ്ബോധമില്ലോത്ത 
ലക്ഷയപ്ത്തോനെയോണച നക.എഫച.എല് പദ്ധതി െിര്ട്പ്േശിച്നതന്നച ഇതച 
വയക്തമോക്കുന്നു. 



 

 52 

2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

2.2.2.4. പ്കരള അപ്ഗ്രോ നമഷിെറി പ്കോര്ട്പപ്റഷന് ലിമിറ്റഡിെച (കോംപ്കോ) 

`20.22 പ്കോെിയനെ അെേല് നെലവില് െൂ ജെപ്റഷന് പവര്ട് െില്ലറുകള് 
(എന്.ജി.പി.റ്റി) െിര്ട്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്കച സര്ട്ക്കോര്ട് അംഗീകോരം 
െല്കി (2013 ജനുവരി). ഒരു വിപ്ദശസ്ഥോപെവമോയള്ള സോപ്േതിക 
സഹകരണ കരോറിനെ (2011 നസപചറ്റംബര്ട്) അെിസ്ഥോെത്തിലോണച പദ്ധതി 
െെപോപ്ക്കണ്ടിയിരുന്നതച. കോംപ്കോയനെ ഒരു െിര്ട്പ്േശത്തിനെ 
അെിസ്ഥോെത്തില് (2013 ഏപ്രില്) പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് ഈ പദ്ധതിക്കോയി 

ആര്ട്.നക.വി.ലവ പ്രകോരം `10 പ്കോെി അനുവദിക്കുകയം 2015-16 വനര 

` എഴച പ്കോെി െല്കുകയം നെയചതു.  

വിപ്ദശ സ്ഥോപെം വോഗ്ദോെം നെയ്ത എന്.ജി.പി.റ്റിയനെ െിര്ട്േിഷ്ട പ്മോഡലിനെ 
സോപ്േതിക സോധയതകള് വിലയിരുത്തോനതയോണച കോംപ്കോ ഡി.പി.ആര്ട് 
തയ്യോറോക്കിയനതന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. വിപ്ദശ സ്ഥോപെം വോഗ്ദോെം നെയ്ത 
സോപ്േതികവിദയ ഇന്ത്യയിനല കോലോവസ്ഥയ്ക്കച അനുപ്യോജയമനല്ലന്നച (2014 
മോര്ട്ച്ച) ഫീല്ഡച പഠെത്തിെച പ്ശഷം കോംപ്കോയനെ ആഭയന്ത്ര സമിതി 
കനണ്ടത്തി. കൂെോനത, െിലവിലുള്ള െില്ലറുകനള അപ്പക്ഷിച്ച എന്.ജി.പി.റ്റിയനെ 
െിര്ട്മോണനച്ലവച കൂടതലോയിരുന്നതോയം (2015 നസപചറ്റംബര്ട്) കനണ്ടത്തി. 
അതിെോല് 2021 മോര്ട്ച്ച വനര കോംപ്കോയ്ക്കച എന്.ജി.പി.റ്റിയനെ െിര്ട്മോണം 
ആരംഭിക്കോെോയില്ല. 

സോപ്േതിക പേോളി വോഗ്ദോെം നെയ്ത ഒരു പ്മോഡലിെച അനുപ്യോജയമോയ 
എഞ്ചിന് നതരനെടക്കുന്നതിനല കോലതോമസം കോരണം എന്.ജി.പി.റ്റി 
ഉല്പോദെം ആരംഭിക്കോന് തോമസം ഉണ്ടോയതോയി പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി 
െല്കി (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്). മനറ്റോരു പ്മോഡലിെച അനുപ്യോജയമോയ എഞ്ചിന് 
സോപ്േതിക പേോളി െല്കിയിുള്ളതിെോല് എന്.ജി.പി.റ്റിയനെ സോധോരണ 
രീതിയിലുള്ള െിര്ട്മോണം 2021 ഡിസംബര്ട് മുതല് ആരംഭിക്കുന്നതോണച.  

ഡി.പി.ആര്ട് തയ്യോറോക്കുന്നതിെച മുമ്പച വിപ്ദശസ്ഥോപെം െിര്ട്പ്േശിച് 
പ്മോഡലിനെ സോപ്േതികമോയ സോധയത കോംപ്കോ 
വിലയിരുത്തോത്തതിെോല് പദ്ധതിക്കച അംഗീകോരം ലഭിച്ച ഒമ്പതച വര്ട്ഷത്തിെച 
പ്ശഷവം പദ്ധതി ആരംഭിക്കോന് ലവകി എന്നതിെോല് മറുപെി െയോയമല്ല.  

2.2.3. സോമ്പതിക നിര്ത്വഹണം 

ഫ്റണ്ടറ വകമോറ്ം 

2.2.3.1. രണ്ടച നപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപെങ്ങള് ആര്ട്.നക.വി.ലവ പദ്ധതിയനെ 
െെത്തിപിെോയി ലഭിച് ഫണ്ടച വകമോറ്റി തോനഴ നകോടത്തിരിക്കുന്ന പടിക 
പ്രകോരമുള്ള മറ്റച ആവശയങ്ങള്ക്കോയി ഉപപ്യോഗിച്തോയി ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു.  
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പ്ിക 2.1: ടപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപനങ്ങള് ഫ്റണ്ടറ വകമോറ്ി 
ടചലവോകിയതിടന് വിശ്ോംശങ്ങള് 

(അവലംബം: നപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപെങ്ങള് െല്കിയ പ്രഖകളില് െിന്നും സവോംശീകരിച് 
വിവരങ്ങള്) 

പ്മല്പറെ പ്രകോരം ഈ രണ്ടച നപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപെങ്ങളും 

ആര്ട്.നക.വി.ലവ പദ്ധതി െെത്തിപിെച ലഭിച് `9.23 പ്കോെിയില് െിന്നച `6.75 
പ്കോെി വകമോറ്റി നെലവോക്കിനയന്നച കനണ്ടത്തി. ആയതിെോല് ഈ 
പദ്ധതികളുനെ ഉപ്േശയലക്ഷയങ്ങള് ലകവരിക്കോെോയില്ല. ഫണ്ടച വകമോറ്റിയതച 
ഇെിപറയന്ന കോരണങ്ങളോലോനണന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. 

• `8.54 പ്കോെി അെേല് നെലവള്ള ഒരു പദ്ധതിക്കോയി 
വി.എ.എഫച.പി.സി.എല്ലിെച പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് അനുമതി െല്കി (2016 
െവംബര്ട്). പപ്ക്ഷ പ്ശഷിക്കുന്ന ഫണ്ടച സമോഹരിക്കുന്നതിനുള്ള 
വി.എ.എഫച.പി.സിഎല്ലിനെ കഴിവച വിലയിരുത്തോനത 

ആര്ട്.നക.വി.ലവയനെ സഹോയമോയ `1.97 പ്കോെി െല്കി (2017 
ജനുവരി).  

• പിഗച സോറ്റലലറ്റച യൂണിറ്റുകള് സ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്നച 
പദ്ധതികള്ക്കോയി 2009-10 മുതല് 2014-15 വനരയള്ള കോലത്തച 
പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് എം.പി.ഐയ്ക്കച അനുമതി െല്കുകയം എന്നോല് 

പദ്ധതി ലക്ഷയം പ്െെിനയന്നച ഉറപിക്കോനത `7.26 പ്കോെി െല്കുകയം 
നെയചതു.  

ഈ നപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപെങ്ങള് ഫണ്ടിനെ ലഭയതക്കുറവച മൂലം, 
െിലവിലുള്ള പ്ലോന്റുകളുനെ അറ്റകുറ്റപണികള്ക്കും, പ്രവര്ട്ത്തെ മൂലധെമോയം 
ആര്ട്.നക.വിലവ ഫണ്ടച ഉപപ്യോഗിച്ചു എന്നച പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി 
(2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്).  

ഫണ്ടച അതച അനുവദിക്കനപട ഉപ്േശയത്തിെല്ല ഫണ്ടച വിെിപ്യോഗിക്കനപടതച 
എന്ന വസചതുത െിലെിലചക്കുന്നു.  

വപോതുപ്മഖലോ 
സ്ഥോപനതിവെ പ്പര  

പദ്ധ്തിയവെ പ്പര  

പ്കരള സര്ത്ക്കോര്ത്/ 
ആര്ത്.വക.െി.കെ 
ഫണ്  

െകമോറ്ിയ 
ഫണ്  യഥോര്ത്ഥ ഉപപ്യോഗ്ം/ 

പരോമര്ത്ശങ്ങള് 
(` പ്കോെിയില്) 

വി.എ.എഫച.പി.സി.എല് 
നെട്രോ പോക്കച 
യൂണിറ്റിനെ 
ആധുെികവല്ക്കരണം 

1.97 1.97 
െിലവിലുള്ള യന്ത്രസോമഗ്രികളുനെ 
പരിപോലെത്തിനും പ്രവര്ട്ത്തെ 
മൂലധെത്തിനും പരിപോലെം 

എം.പി.ഐ 
പിഗച സോറ്റലലറ്റച 
യൂണിറ്റച സ്ഥോപിക്കല് 

7.26 4.78 പ്രവര്ട്ത്തെ മൂലധെ നെലവകള് 

ആവക 9.23 6.75  
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2.2.3.2. ആര്ട്.നക.വി.ലവയനെ മോര്ട്ഗെിര്ട്പ്േശത്തിനെതിരോയി 10 
പദ്ധതികള്ക്കോയി അനുവദിക്കനപട തുകയോയ `92.43 ലക്ഷത്തിനെ അഞ്ചച 
ശതമോെം പ്മല്പ്െോട െോര്ട്ജ്ജച ആയി നക.എല്.ഡി.സി ഈെോക്കിയതോയി 
ഓഡിറ്റച ശ്രദ്ധിച്ചു. ആര്ട്.നക.വി.ലവയനെ മോര്ട്ഗെിര്ട്പ്േശ പ്രകോരം ഭരണ 
നെലവിെോയി ആര്ട്.നക.വി.ലവയനെ െീക്കിയിരിപിനെ ഒരു ശതമോെപ്മോ 
(2017 വനര), രണ്ടച ശതമോെപ്മോ (തുെര്ട്ന്നുള്ള വര്ട്ഷങ്ങളില്) മോത്രമോണച 
ഉപപ്യോഗിപ്ക്കണ്ടിയിരുന്നതച.  

നക.എല്.ഡി.സി ഒരു പദ്ധതി െെത്തിപച ഏജന്സി മോത്രമോനണന്നും 
ആര്ട്.നക.വി.ലവയനെ കീഴിലുള്ള എല്ലോ പദ്ധതികളും പ്കരള സര്ട്ക്കോരിനെ 
കൃഷി ഡയറക്ടപ്ററ്റിനെ െിയന്ത്രണത്തിലോനണന്നും പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് 
മറുപെി െല്കി (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്). പദ്ധതിയനെ െിര്ട്വ്വഹണത്തിെോയള്ള 
വിദപ്ധോപപ്ദശം െല്കോനുള്ള ചുമതലയള്ളതിെോല് 
ആര്ട്.നക.വി.ലവയനെ കീഴിലുള്ള പദ്ധതികളുനെ െെത്തിപിെച സര്ട്ക്കോര്ട് 
ഉത്തരവകള് പ്രകോരമുള്ള നസപ്െജച െോര്ട്ജ്ജച ലഭിക്കോന് നക.എല്.ഡി.സി 
പ്യോഗയരോണച. ആയതിെോല്, നക.എല്.ഡി.സി അഞ്ചു ശതമോെം 
പ്മല്പ്െോട െോര്ട്ജ്ജിെച അര്ട്ഹരോണച. 

ആര്ട്.നക.വി.ലവ പദ്ധതികള്ക്കോയി പുറനപടവിച് മോര്ട്ഗ 
െിര്ട്പ്േശങ്ങള്ക്കനുസൃതമോയി മോത്രം പദ്ധതി െെപിലോപ്ക്കണ്ടതിെോല് 
മറുപെി സവീകോരയമല്ല. കൂെോനത, ഓഡിറ്റില് ഉള്നപട മറ്റു െിര്ട്വ്വഹണ 
ഏജന്സികള് അഞ്ചച ശതമോെം പ്മല്പ്െോട െോര്ട്ജ്ജച ഈെോക്കിയിരുന്നുമില്ല.  

പദ്ധ്തി തിരിച്ചുള്ള അകൗണ്ടുകള് സൂക്ഷികോതതും ടതറ്ോയ വിനിപ്യോഗ 
സോക്ഷയപത്രങ്ങള് സമര്ത്പികലും 

2.2.3.3. പദ്ധതി െെപിലോക്കുന്ന ഏജന്സികള് പദ്ധതി തിരിച്ചുള്ള 
അക്കൗണ്ടുകള് സൂക്ഷിക്കണനമന്നും വിെിപ്യോഗ സോക്ഷയപത്രങ്ങള് 
(യ.സികള്) െല്കണനമന്നും ആര്ട്.നക.വി.ലവ മോര്ട്ഗെിര്ട്പ്േശങ്ങള് 
െിര്ട്പ്േശിക്കുന്നു. എന്നോല്, ഓഡിറ്റച തോനഴപറയന്നവ െിരീക്ഷിച്ചു: 

• െോലച70 നപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപെങ്ങളോല് െിര്ട്വ്വഹിക്കനപട അഞ്ചച 
പദ്ധതികളുമോയി ബന്ധനപടച പദ്ധതി തിരിച്ചുള്ള അക്കൗണ്ടുകള് 
സൂക്ഷിച്ിടില്ല.  

നക.എസച.സി.ഡി.സി, നകപ്യ്ക്കോ, എം.പി.ഐ എന്നിവ ഇെിമുതല് 
പദ്ധതി തിരിച്ചുള്ള പ്രപ്തയക അക്കൗണ്ടുകള് സൂക്ഷിക്കുനമന്നച പ്കരള 
സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്). ഉത്തരവോദനപട ഓപ്രോ 
നസെറുകള്ക്കും നക.എഫച.എല് പ്രപ്തയക അക്കൗണ്ടുകള് 
സൂക്ഷിച്ിരുന്നുനവന്നും അതുനകോണ്ടച പദ്ധതി/കക്ഷി തിരിച്ചുള്ള 
നെലവിനെ വിശദോംശങ്ങള് െിഷചപ്രയോസം ഈ അക്കൗണ്ടുകളില് 
െിന്നച പ്വര്ട്തിരിനച്ടക്കോന് സോധിക്കും എന്നും പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് 
മറുപെി െല്കി (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്).  

 
70  എം.പി.ഐ, നകപ്യ്ക്കോ , നക.എഫച.എല് (രണ്ടച പദ്ധതികള്), നക.എസച.സി.ഡി.സി. 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

ആര്ട്.നക.വി.ലവ പദ്ധതിതല വിശദോംശങ്ങള് ഉെെെി 
ലഭയമോയിരുന്നില്ല എന്നും അക്കൗണ്ടിംഗച നെലവകള്ക്കോയി 
വിശോലമോയ നഹഡിംഗകള്ക്കച കീഴില് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കൂടം 
അക്കൗണ്ടുകളില് െിന്നും ഇതച എടക്കോനമന്നും മറുപെി 
സ്ഥിരീകരിച്തിെോല് നക.എഫച.എല്ലി-നെ സംബന്ധിച് മറുപെി 
സവീകോരയമല്ല  

• ഒന്പതച71 നപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപെങ്ങളോല് െിര്ട്വ്വഹിക്കനപട 13 

പദ്ധതികളുനെ കോരയത്തില് `61.18 പ്കോെിയനെ യ.സികള് സമര്ട്പിച്ചു. 

എന്നോല് യഥോര്ട്ഥ നെലവച `22.96 പ്കോെി മോത്രമോയിരുന്നു 
(അനുബന്ധം 2.9). 

നകപ്കോ, നക.എസച.സി.ഡി.സി, എം.പി.ഐ എന്നിവ പുതുക്കിയ 
യ.സി സമര്ട്പിച്ചു എന്നച പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 
ഒപ്ക്ടോബര്ട്). നക.എഫച.എല്ലം നക.എല്.ഡി.ബിയം യ.സി സമര്ട്പിച്തച 
മുഴുവന് തുകയം ഉപപ്യോഗിക്കോന് കഴിയം എന്ന പ്രതീക്ഷയിലോണച. 
ഫണ്ടച മുഴുവന് ഉപപ്യോഗിച്തിെച പ്ശഷമോണച 
നക.എസച.പി.ഡി.സി.എല് യ.സി സമര്ട്പിച്തച. നക.എല്.ഡി.സി 
യഥോര്ട്ഥത്തില് കിടിയ തുകയനെ യ.സി ആണച സമര്ട്പിച്തച 
അല്ലോനത അനുവദിച് തുകയപ്െതച അല്ല. യഥോര്ട്ഥത്തില് 
ഉപപ്യോഗിച് ഫണ്ടിനെ യ.സി ആണച സമര്ട്പിച്നതന്നച 
വി.എ.എഫച.പി.സി.എല് മറുപെി െല്കി (2020 നഫബ്രുവരി).  

നപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപെങ്ങള് ഓപ്രോ പദ്ധതിയനെയം യ.സി 
സമര്ട്പിക്കുന്ന സമയത്തച അതുവനര യഥോര്ട്ഥത്തില് നെലവോക്കിയ 
തുകയനെ യ.സികള് ആണച സമര്ട്പിപ്ക്കണ്ടതച എന്നതിെോല് 
മറുപെികള് സവീകോരയമല്ല. 

• കോര്ട്ഷിക യന്ത്രവതചകരണ പദ്ധതികള്ക്കച കീഴില് വോങ്ങിയ72 

യന്ത്രങ്ങള് വോെകയ്ക്കച െല്കുപ്മ്പോള് കിുന്ന വോെക തുക 
െിപ്ക്ഷപിക്കോന് പ്വണ്ടി പ്രപ്തയകം ബോേച അക്കൗണ്ടച തുറക്കോന് 
നകപ്യ്ക്കോപ്യോെച പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് െിര്ട്പ്േശിച്ചു (2010 നമയച ). 
കോലോവധി കഴിെ യന്ത്രങ്ങള് മോറ്റി പുതിയവ വോങ്ങുന്നതിെോയി ഒരു 
റിഡംപചഷന് ഫണ്ടച രൂപീകരിക്കോനും പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് െിര്ട്പ്േശിച്ചു.  

െിര്ട്പ്േശിക്കനപടതു പ്പോനല, നകപ്യ്ക്കോ റിഡംപചഷന് ഫണ്ടച 
രൂപീകരിക്കുകപ്യോ വോെകയിെത്തിനല തുക െിപ്ക്ഷപിക്കോന് 
പ്രപ്തയക ബോേച അക്കൗണ്ടച തുെങ്ങുകപ്യോ നെയ്തിടില്ല എന്നച ഓഡിറ്റച 
െിരീക്ഷിച്ചു.  

ആവശയമോയ വോെക തുക കിടോത്തതച നകോണ്ടോണച പ്രപ്തയക ബോേച 
അക്കൗണ്ടും റിഡംപചഷന് ഫണ്ടും രൂപീകരിക്കോത്തനതന്നും ഓഡിറ്റച 

 
71  നക.എഫച.എല്, വി.എ.എഫച.പി.സി.എല്, നക.എല്.ഡി.ബി, എം.പി.ഐ, നക.എസച.സി.ഡി.സി, 

നകപ്യ്ക്കോ, നക.എല്.ഡി.സി, പി.സി.നക, നക.എസച.പി.ഡി.സി.എല്. 
72  കുടെോെച പോപ്ക്കജിെച കീഴിലുള്ള കോര്ട്ഷിക യന്ത്രവല്ക്കരണത്തിനും സംപ്യോജിത പ്കോള് 

വികസെത്തിെോയള്ള കോര്ട്ഷിക യന്ത്രവല്ക്കരണത്തിനും.  
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

െിരീക്ഷണങ്ങള് ഭോവി മോര്ട്ഗെിര്ട്പ്േശത്തിെോയി 
കണക്കിനലടത്തതോയം പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 
ഒപ്ക്ടോബര്ട്).  

2.2.4. പദ്ധ്തി നെപോകല് 

ഓഡിറ്റിെച നതരനെടത്ത 33 പദ്ധതികളില് ഒരു പദ്ധതി മോത്രം 
സമയബന്ധിതമോയി പൂര്ട്ത്തിയോക്കുകയം 14 എണം ഏഴച മുതല് 48 മോസം 
വനര കോലതോമസപ്ത്തോനെ പൂര്ട്ത്തിയോക്കുകയം നെയചതു. ആറച പദ്ധതികള് 
ഭോഗികമോയി െെപോക്കിയപ്പോള് എനടണം പുപ്രോഗമിച്ചുനകോണ്ടിരിക്കുന്നു. 
മൂനന്നണം ഉപ്പക്ഷിച്ചു. ഒനരണത്തിനെ െെപോക്കല് 
ആരംഭിക്കോെിരിക്കുന്നപ്തയള്ളൂ (2021 മോര്ട്ച്ച). പദ്ധതികളുനെ െെത്തിപ്പം 
പ്മല്പ്െോടവം സംബന്ധിച് വിവിധ പ്രശ്നങ്ങള് ചുവനെ െര്ട്ച്നെയ്യുന്നു. 

പ്കരളോ ടപോതുമരോമതറ വകുപറ മോനുവല് പോലികോതതറ 

2.2.4.1. പ്കരളോ നപോതുമരോമത്തച വകുപച (നക.പി.ഡബ്ലൂ.ഡി) മോനുവലിനെ 
വകുപച 2009.6 പ്രകോരം വിജയിയോയ പ്ലലക്കോരന്, നതരനെടത്തു എന്നച 
അറിയിച് തീയതി മുതല് 14 ദിവസത്തിനുള്ളില് കരോറില് ഏര്ട്നപെണം. 
വിജ്ഞോപെം നെയ്ത 14 ദിവസനത്ത കോലയളവിെച പ്ശഷം 10 
ദിവസത്തിനുള്ളില് കരോറില് ഏര്ട്നപടിനല്ലേില്, കരോര്ട് തുകയനെ ഒരു 

ശതമോെം എന്ന െിരക്കില് കുറെതച `1,000-വം പരമോവധി `25,000-വം 
പിഴ ഈെോക്കോം. ഈ കോലയളവിനുള്ളില് കരോര്ട് െെപിലോക്കുന്നതില് 
പരോജയനപടോല്, നെണ്ടറിംഗച അപ്തോറിറ്റി കരോര്ട് ഓഫര്ട് റേോക്കുകയം, 
ഏണസ്റ്റച മണി നഡപ്പോസിറ്റച (ഇ.എം.ഡി) കണ്ടുനകുകയം ബിഡ്ിംഗച 
പ്രഖകളില് സൂെിപിച്ിരിക്കുന്ന മറ്റച െെപെികള് സവീകരിക്കുകയം വര്ട്ക്കച 
വീണ്ടും നെണ്ടര്ട് നെയ്യുകയം പ്വണം.  

`5.46 പ്കോെി മൂലയമുള്ള നക.എല്.ഡി.സിയനെ മൂന്നച73 വര്ട്ക്കുകളില് കരോര്ട് 
ഒപിടന്നതിെച അറിയിച് തീയതി മുതല് കരോറില് ഏര്ട്നപടന്നതിെച 31 
ദിവസം മുതല് 50 ദിവസം വനര കോലതോമസം ഉണ്ടോയതോയി ഓഡിറ്റച 
െിരീക്ഷിച്ചു. എന്നിരുന്നോലും, നക.എല്.ഡി.സി ഈ കോലതോമസത്തിെച 
െിര്ട്പ്േശിക്കനപടിരുന്ന പിഴനയോന്നും ഈെോക്കിയിടില്ല. 

നക.പി.ഡബ്ലൂ.ഡി മോനുവലില് പറെിരിക്കുന്ന പ്രകോരം നക.എല്.ഡി.സി 
പിഴ ഈെോക്കുകപ്യോ അതിനുള്ള െിര്ട്പ്േശങ്ങള് പുറനപടവിക്കുകപ്യോ 
നെയ്തതോയി പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്).  

 
73  കോസര്ട്പ്ഗോഡച ജില്ലയിനല നമോഗ്രോല് പുത്തൂര്ട് പഞ്ചോയത്തിനല പ്കോടക്കുന്നില് വി.സി.ബിയനെ 

െിര്ട്മോണവം പോര്ട്ശവസംരക്ഷണ പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങളും, നെടങ്ങോെച നപോക്കോളി പോെപ്ശഖരത്തിലും 
െോടയം പോെപ്ശഖരത്തിലും നക.എല്.ഡി.സിയനെ അെിസ്ഥോെസൗകരയ വികസെ 
പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള്. 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

2.2.4.2. നക.പി.ഡബ്ലൂ.ഡി മോനുവലിനെ വകുപച 2102.1 അനുസരിച്ച, കരോര്ട് 
തീയതി മുതല് 10 ദിവസത്തിനുള്ളില് കരോറുകോരന് ലസറ്റച ഏനറ്റടത്തച 
പ്ജോലി ആരംഭിക്കണം.  

നക.എല്.ഡി.സി മുപ്ഖെ െെപോക്കിയ പ്ദവികുളങ്ങരയിനല ലവണോംശ 

െിയന്ത്രണ പദ്ധതിയനെ ̀ 1.21 പ്കോെിയനെ ആറച സബച-വര്ട്ക്കുകളില്, വര്ട്ക്കച 
പൂര്ട്ത്തിയോക്കോന് െിശ്ചയിച്ിരുന്ന ആറച മോസത്തിനുള്ളില് കരോറുകോര്ട് 
വര്ട്ക്കച ആരംഭിച്ിനല്ലന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു (2014 നഫബ്രുവരി 28 വനര 
അഞ്ചച പ്കുകളും, 2015 ജൂണ് 10 വനര ഒരു പ്കും). എന്നോല് 
യഥോസമയം74 വര്ട്ക്കച തുെങ്ങോത്തതച കരോറുകോരുനെ ശ്രദ്ധയില്നപടത്തി 
പരിഹോരെെപെികള് സവീകരിക്കോന് നക.എല്.ഡി.സി തയ്യോറോയില്ല. 

കെോലുകളുനെ മുഖഭോഗത്തച പദ്ധതി െെപോപ്ക്കണ്ടതിെോല്, പ്വലിപ്യറ്റ 
വയതിയോെങ്ങള് അവയനെ െിര്ട്വ്വഹണനത്ത ബോധിച്തച പൂര്ട്ത്തീകരണ 
സമയം െീളോന് കോരണമോയതോയി പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 
ഒപ്ക്ടോബര്ട്). െിലയിെങ്ങളില് െിര്ട്േിഷ്ട സ്ഥലം സംബന്ധിച് തര്ട്ക്കം കോരണം 
വര്ട്ക്കച ആരംഭിക്കോന് ലവകി. 

ഓഡിറ്റച കനണ്ടത്തലിനെ അഭിസംപ്ബോധെം നെയ്യുന്നതോയിരുന്നില്ല മറുപെി. 
കൂെോനത, ലസറ്റിനല സ്ഥിതി നക.എല്.ഡി.സിക്കച അറിയോമോയിരുന്നു. 
വര്ട്ക്കിെോയള്ള നെന്ഡര്ട് െല്കുന്നതിെച മുമ്പച പദ്ധതി ലസറ്റുകളിപ്ലക്കുള്ള 
തെസ്സരഹിത പ്രപ്വശെത്തിെച ആവശയനമേില്, പ്െോ-ഒബചജക്ഷന് 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റച പ്െപ്െണ്ടിയിരുന്നു.  

കകമ്പന്ഡറ ഹോര്ത്ടവസ്റ്ററുകളുടെ വോെക നിരക്കുകള് പരിഷറകരികോതതറ  

2.2.4.3. പ്കരള സര്ട്ക്കോരിനെ െിര്ട്പ്ദശമനുസരിച്ച (2010 നമയച) 
സി.എച്ചുകള് ഉപപ്യോഗിക്കുന്ന കര്ട്ഷകരില് െിന്നും വോെകയിെത്തില് 
ലഭിക്കുന്ന പണം ഉപപ്യോഗിച്ച അവയനെ അറ്റകുറ്റപണികള്ക്കുള്ള നെലവച 
നകനയ്ക്കോ കനണ്ടത്തണമോയിരുന്നു. ആര്ട്.നക.വി.ലവയനെ കീഴില് 
അനുവദിച് രണ്ടച പോപ്ക്കജുകളിലോയി 200 സി.എച്ചുകള് നകനയ്ക്കോ വോങ്ങി. 

വോെക െിരക്കുകള് െിശ്ചയിക്കുന്നതിപ്െോ അതിനെ പരിഷചകരണത്തിപ്െോ 
നകനയ്ക്കോ ഒരു മോെദണ്ഡവം െിശ്ചയിച്ിടില്ലോയിരുനന്നന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. 

നകനയ്ക്കോ ആദയം മണിക്കൂറിെച `900 എന്ന െിരക്കില് വോെക 

െിശ്ചയിച്ിരുനന്നേിലും അതച മണിക്കൂറിെച `750 ആയി കുറച്ചു (2012 മോര്ട്ച്ച ). 

2014 ഒപ്ക്ടോബറിലോണച അവസോെമോയി വോെക മണിക്കൂറിെച `800 ആയി 
പരിഷചക്കരിച്തച. അതിനുപ്ശഷം ഒരു പരിഷചകരണവം െെത്തിയിടില്ല. ആദയം 

െിശ്ചയിച് െിരക്കില് വോെക പരിഷചകരിച്ിരുനന്നേില് പ്പോലും `71.47 
ലക്ഷം75 അധിക വരുമോെം ലഭിക്കുമോയിരുന്നു.  

 
74  2015 ഒപ്ക്ടോബറിലും (െോലച വര്ട്ക്കുകള്) , 2016 ജൂണിലും (ഒരു വര്ട്ക്കച ) 2017 ജനുവരിയിലുമോണച (ഒരു 

വര്ട്ക്കച ) പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിെച കരോറുകോര്ട്ക്കച പ്െോടീസച അയച്തച. 
75  2014-15 മുതല് 2020-21 വനര 150 സി.എച്ചുകളുനെ യഥോര്ട്ഥ വിെിപ്യോഗനത്ത അെിസ്ഥോെമോക്കി 

കണക്കോക്കിയതച, അതോയതച 71,469 മണിക്കൂര്ട് x (`900 - `800) 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

സോമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയനെ ഭോഗമോയി ആദയം െിശ്ചയിച്ിരുന്ന വോെക 

െിരക്കച `750 ആക്കി കുറച്തോയി പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 
ഒപ്ക്ടോബര്ട്). ഇന്ധെനെലവച, ഹോന്ഡിലിംഗച െോര്ട്ജച, ഗതോഗതം മുതലോയവ 
ഒഴിനകയോയിരുന്നു വോെകെിരക്കച. അയല് സംസ്ഥോെങ്ങളിനല 
സവകോരയകക്ഷികള്, ഇന്ധെനെലവച, ഹോന്ഡിലിംഗച െോര്ട്ജച, ഗതോഗതം 

എന്നിവ ഉള്നപനെ ഈെോക്കുന്ന വോെകെിരക്കച (`1600 മുതല് `1900 വനര) 
നകപ്യ്ക്കോയനെ െിരക്കിെച സമോെമോണച. 

ഈെോക്കുന്ന വോെക െിരക്കച സി.എച്ചുകളുനെ പതിവച അറ്റകുറ്റപണികള്ക്കച 
പ്പോലും പരയോപ്തമല്ലോത്തതിെോല് മറുപെി സവീകോരയമല്ല. അതിെോല് പ്കരള 
സര്ട്ക്കോര്ട് െിര്ട്പ്േശിച് പ്രകോരം സി.എച്ചുകള് മോറ്റി സ്ഥോപിക്കുന്നതിെോയി 
നകനയ്ക്കോയ്ക്കച റിഡംപചഷന് ഫണ്ടച രൂപീകരിക്കോന് കഴിെില്ല. 

തെസ്സരഹിതമോയ ഭുമി ലഭയമോകോതതറ 

2.2.4.4. നക.പി.ഡബ്ലൂ.ഡി മോനുവലിനെ വകുപച 2003 അനുസരിച്ച, ഒരു 
വര്ട്ക്കിെച നെന്ഡര്ട് ക്ഷണിക്കുന്നതിെച മുമ്പച തെസ്സരഹിതമോയ ഭൂമിയനെ 100 
ശതമോെം ലകവശോവകോശം ഉറപോക്കണം. 

എന്നോല് െോലച പദ്ധതികളുനെ76 കോരയത്തില് തെസ്സരഹിത ഭൂമിയനെ ലഭയത 
നെണ്ടര്ട് ക്ഷണിക്കുന്നതിനു മുമ്പച നക.എല്.ഡി.സി ഉറപച വരുത്തിയിനല്ലന്നച 
ഓഡിറ്റിനെ ശ്രദ്ധയില്നപു.  

തുെക്കത്തില് കര്ട്ഷകരുമോയം ബന്ധനപട പഞ്ചോയത്തുകളുമോയം 
നക.എല്.ഡി.സിയമോയം ഉണ്ടോക്കിയ ത്രികക്ഷി ധോരണയിലൂനെ 
തെസ്സരഹിത ഭൂമി ഉറപോക്കിയിരുന്നതോയി പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി 
(2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്). എന്നോല് പദ്ധതി െെത്തിപിെിനെ ഉയര്ട്ന്നുവന്ന 
ഭൂമിയനെ ലകവശോവകോശവമോയി ബന്ധനപട പ്രശ്നം പരെര െര്ട്ച്യിലൂനെ 
പരിഹരിച്ചു. 

പ്രവൃത്തി െിര്ട്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ചുനകോണ്ടുള്ള 
സതയവോങ്ചമൂലം ബന്ധനപടവരില് െിന്നച നക.എല്.ഡി.സി 
വോങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നച മറുപെി സൂെെ െലചകി. 

പദ്ധ്തികള് പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിടല കോലതോമസം  

2.2.4.5. നക.പി.ഡബ്ലൂ.ഡി മോനുവലിനെ വകുപച 2116.1 അനുസരിച്ച, പദ്ധതി 
പൂര്ട്ത്തിയോക്കുന്നതിനല കോലതോമസത്തിെച, കരോര്ട് തുകയനെ പരമോവധി 10 
ശതമോെത്തിെച വിപ്ധയമോയി കോലതോമസത്തിനെ ഓപ്രോ ആഴ്ചയ്ക്കും കരോര്ട് 
തുകയനെ 0.1 ശതമോെം എന്ന െിരക്കില് െഷ്ടപരിഹോരം (എല്.ഡി) 
വോങ്ങിയിരിക്കണം.  

 
76  ലവദയോര്ട്കുെി, ലവണോംശ െിയന്ത്രണ പദ്ധതി, കരിക്കോുെോല്, നെടോംപ്തോെച 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

പൂര്ട്ത്തിയോയ 20 പദ്ധതികളില്77 ഏഴു മുതല് 48 മോസം78 വനര 
കോലതോമസമുണ്ടോയതോയി ഓഡിറ്റിനെ ശ്രദ്ധയില്നപു. 72 മോസം79 വനര 
ലവകിയിും എടച പദ്ധതികള് പൂര്ട്ത്തീകരിച്ിടില്ല. ഓഡിറ്റില് െിരീക്ഷിച് 
പ്പോനല കൂടതല് കോലതോമസത്തിനുള്ള കോരണങ്ങള് അനുബന്ധം 2.10-ല് 
വിശദമോക്കിയിുണ്ടച. എന്നിരുന്നോലും നപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപെങ്ങള് 
കോലതോമസത്തിെച െഷ്ടപരിഹോരം ഈെോക്കിയില്ല. കൂെോനത കവോറി സമരം, 
നവള്ളനക്കടച തുെങ്ങിയ കോരണങ്ങളോല് 10 പദ്ധതികളുനെ കോരയത്തില് 
നക.എല്.ഡി.സി െഷ്ടപരിഹോരം ഈെോക്കുന്നതില് ഇളവച െല്കി. െോലച 
പദ്ധതികളുനെ കോരയത്തില് കരോറുകോര്ട് ഭൂമി ഏനറ്റടക്കോന് ലവകിയതോണച 
കോലതോമസത്തിെച കോരണം. 

പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് തോനഴ പറയന്ന കോരയങ്ങള് പ്രസ്തോവിച്ചു (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്): 

• നക.എല്.ഡി.സിയിനല സ്ഥിരം ജീവെക്കോരുനെ അഭോവവം ട്രഷറി 
െിയന്ത്രണങ്ങളും പദ്ധതി ലവകിപിച്ചു. അേിുരക്ഷോ 
ഉപകരണങ്ങളും പുതിയ ട്രോന്സചപ്ഫോമറും സ്ഥോപിച്ച 2021 ജൂണില് 
പ്ലോെച ഉദചഘോെെം നെയചതു. 

• നവള്ളനപോക്കവം കോലോവസ്ഥോ വയതിയോെവം കോരണം ഒരു പദ്ധതി 
ലവകിയതിെോലും മനറ്റോരു പദ്ധതിയനെ കോരയത്തില് െിയമപരമോയ 
വയവഹോരമുള്ളതിെോല് കരോറുകോരനെതിരോയ െെപെി 
തീര്ട്പോകോതിരിക്കുന്നതിെോലും നക.എല്.ഡി.സി, െഷ്ടപരിഹോരം 
ഈെോക്കിയിടില്ല.  

• കോംനകോ കരോറുകോരനെ അന്ത്ിമ ബില്ലില് െിന്നച ഉെിതമോയ 
െഷ്ടപരിഹോരം ഈെോക്കും.  

• നക.എസച.പി.ഡി.സി.എല്ലിനെ കോരയത്തില് െിയമപരമോയ 
വയവഹോരം െിലെില്ക്കുന്നതിെോല് കരോറുകോരനെതിരോയ 
െെപെിയില് തീര്ട്പച കല്പിച്ിടില്ല.  

• 300 െി.പി.ഡി പദ്ധതിയനെ കോരയത്തില് നക.എഫച.എല് 
െഷ്ടപരിഹോരം ഈെോക്കി; 500 െി.പി.ഡി പദ്ധതിയനെ കോരയത്തില് 
കരോര്ട് അവസോെിപിച്തിെച പ്ശഷം തീരുമോെനമടക്കുന്നതോയിരിക്കും. 

ഫണ്ടച ലഭയമോയിും അേിുരക്ഷയപ്െയം ട്രോന്സചപ്ഫോര്ട്മറിപ്െയം 
വര്ട്ക്കുകള് പൂര്ട്ത്തിയോക്കോന് നക.എസച.സി.ഡി.സിക്കച കഴിെിനല്ലന്നച 
ഓഡിറ്റച കനണ്ടത്തി, ഇതച െയോയീകരിക്കോെോവില്ല. കൂെോനത നവള്ളനപോക്കം 
കോരണം 2019 ഡിസംബറില് മോത്രം ആരംഭിച് നക.എല്.ഡി.സിയനെ ഒരു 
പദ്ധതി െിശ്ചയിച് തീയതി മുതല് എടച മോസം കഴിെിും പൂര്ട്ത്തീകരിച്ിടില്ല.  

 
77  ആറച പദ്ധതികള് ഭോഗികമോയി െെപിലോക്കി 
78  ‘നക.എല്.ഡി.സി - അേമോലിയിനല നെടോംപ്തോെച െന്നോക്കല്’, െിശ്ചയിക്കനപട 2015 മോര്ട്ച്ിെച 

പകരം 2019 മോര്ട്ച്ില് പൂര്ട്ത്തിയോക്കി. 
79  നക.എഫച.എല്ലിനെ ഇടക്കിയിനല അരിക്കുഴിയിലുള്ള 500 െി പി ഡി കോലിത്തീറ്റ പ്ലോെച 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

2.2.5. പദ്ധ്തികളുടെ പ്രകെനം 

ലക്ഷയം കകവരികോതതും അെിസ്ഥോന സൗകരയങ്ങളുടെ നിഷറക്രിയതവവം 

2.2.5.1. കൃഷിയിനലയം അനുബന്ധപ്മഖലകളിനലയം നപോതു െിപ്ക്ഷപം 
വര്ട്ദ്ധിപിക്കോന് ആര്ട്.നക.വി.ലവ വിഭോവെം നെയചതു. അതിെോല്, 
പദ്ധതികള് അനുവദിക്കുപ്മ്പോള് പദ്ധതി-തല ലക്ഷയങ്ങള് 
ലകവരിപ്ക്കണ്ടതച പ്രധോെമോണച. ആറച നപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപെങ്ങള് 
പ്ിക 2.2-ല് വിശദമോക്കിയിരിക്കുന്ന എടച പദ്ധതികളില് ഡി.പി.ആര്ട് 
പ്രകോരം വിഭോവെം നെയ്ത ലക്ഷയം ലകവരിച്ിടിനല്ലന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. 

പ്ിക 2.2: ലേയങ്ങള് പ്നെിയി്ിവല്ലന്ന  കോണിക്കുന്ന െിെരണം 

വപോതുപ്മഖലോ 
സ്ഥോപനം/പദ്ധ്തി 
(വെലെ  ) 

ലേയം പ്ന്ം 

പി.സി.നക - മൂന്നച 
ജില്ലകളിനല കശുമോവച 
ലതകളുനെ പ്മഖലോ 

വിപുലീകരണം (`10 
പ്കോെി) 

• മൂന്നച ജില്ലകളിലോയി 4,500 
നഹക്ടറില് 10 ലക്ഷം കശുമോവച 
ലതകള് െടക (പി.സി.നകയനെ 
എപ്സ്റ്ററ്റുകളില് 700 നഹക്ടറും 
കര്ട്ഷകരുപ്െതോയി 3,800 
നഹക്ടറും) 

• കണക്കോക്കിയ നെലവില് 

ലതകളുനെ വിലയോയി ` അഞ്ചച 
പ്കോെിയം കര്ട്ഷകര്ട്ക്കച / 
ഗണപ്ഭോക്തോക്കള്ക്കച 

പരിപോലെ നെലവോയി ` അഞ്ചച 
പ്കോെിയം ഉള്നപടന്നു. 

• പി.സി.നക 252.50 നഹക്ടറില് 89,800 ലതകള് 
െു. 

• കര്ട്ഷകര്ട് 3,087 നഹക്ടറില് 6,17,214 ലതകള് 
െു. 

• പി.സി.നക ഉള്നപനെയള്ള ഗണപ്ഭോക്തോക്കള്ക്കച 

`3.54 പ്കോെിയില് ̀ 1.05 പ്കോെി വിതരണം നെയചതു. 

എം.പി.ഐ - പിഗച 
സോറ്റലലറ്റച യൂണിറ്റച 

സ്ഥോപിക്കല് (`8.10 
പ്കോെി80) 

• 60 ഗണപ്ഭോക്തോക്കള്ക്കച 20 
പന്നിക്കുടികനള വീതം വിതരണം 
നെയ്യുക (2009-10).  

• 300 ഗണപ്ഭോക്തോക്കള്ക്കച 20 
പന്നിക്കുടികനള വീതം വിതരണം 
നെയ്യുക (2010-11). 

• 500 ഗണപ്ഭോക്തോക്കള്ക്കച 20 
പന്നിക്കുടികനള വീതം വിതരണം 
നെയ്യുക (2014-15). 

• ഗണപ്ഭോക്തോക്കള് വളര്ട്ത്തിയ 
പന്നികനള എം.പി.ഐയിപ്ലക്കച 
തിരിനക െല്കോനും അവരുനെ 
ഭോഗനത്ത വീഴ്ചകള് കോരണം 
എനന്ത്േിലും െഷ്ടം വന്നതച 
ഈെോക്കോനും. 

• 48 ഗണപ്ഭോക്തോക്കള്ക്കച 687 പന്നിക്കുടികനളയം 
(2009-10) 235 ഗണപ്ഭോക്തോക്കള്ക്കച 3,253 
പന്നിക്കുടികനളയം (2010-11) 96 
ഗണപ്ഭോക്തോക്കള്ക്കച 1,343 പന്നിക്കുടികനളയം 
(2014-15) വിതരണം നെയചതു. 

• 2009-10, 2010-11 പദ്ധതികളില് വിതരണം നെയ്ത 
3,940 പന്നിക്കുടികളില് 558 എണം (14.16 
ശതമോെം) മരിച്തോയി റിപ്പോര്ട്ടച നെയചതു.  

• എം.പി.ഐക്കച ഗണപ്ഭോക്തോക്കളില് െിന്നച 2,359 
പന്നിക്കുടികനള മോത്രം ലഭിച്ചു. 1,023 
പന്നിക്കുടികനള കുറിച്ച ഒരു വിവരവം ലഭയമല്ല. 

 
80  `1.83 പ്കോെി (2009-10), `3.27 പ്കോെി (2010-2011), ` മൂന്നച പ്കോെി (2014-15) 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

വപോതുപ്മഖലോ 
സ്ഥോപനം/പദ്ധ്തി 
(വെലെ  ) 

ലേയം പ്ന്ം 

നക.എഫച.എല് - 300 
െി.പി.ഡി കോലിത്തീറ്റ 
പ്ലോെച  

(`52.90 പ്കോെി) 

• 300 െി.പി.ഡി പ്ലോെച പ്രതി വര്ട്ഷം 
90,000 നമട്രികച െണ് കോലിത്തീറ്റ 
ഉല്പോദിപിക്കുന്നു. 

• ആദയ രണ്ടച വര്ട്ഷങ്ങളില് 80 
ശതമോെവം മൂന്നോം വര്ട്ഷത്തില് 
90 ശതമോെവം 
അതിനുപ്ശഷമുള്ള വര്ട്ഷങ്ങളില് 
100 ശതമോെവം പ്ശഷി 
വിെിപ്യോഗമോണച ഡി.പി.ആര്ട് 
വിഭോവെം നെയ്തതച. 

• വോണിജയ ഉതചപോദെം ആരംഭിച്തിെച പ്ശഷമുള്ള 
വോര്ട്ഷിക ഉതചപോദെം തോനഴപറയന്നവയോണച: 

െര്ത്ഷം 
ഉല്പോദ്നം 

എം.റ്ി ശതമോനം 
2017-1881 10,585.05 14.11 
2018-19 45,179.24 50.20 
2019-20 49,509.98 55.01 
2020-21 55,252.40 61.39 

 

നകനയ്ക്കോ - 
സംപ്യോജിത പ്കോള് 
വികസെത്തിനു ഫോം 
യന്ത്രവല്ക്കരണം 

(`14.00 പ്കോെി)  

• നെല്ലച െടന്നതിനും 
വിളനവടപിനും ആവശയമോയ 
യന്ത്രപ്സവെ സൗകരയം 
െല്കുന്നതിെച പ്കോള് 
െിലങ്ങള്ക്കോയി 50 കലമ്പന്ഡച 
ഹോര്ട്നവസ്റ്ററുള് ഉള്നപനെ ഒരു 
കൂടം യന്ത്രങ്ങള് 
പ്രവര്ട്ത്തിപിക്കുകയം 
പരിപോലിക്കുകയം നെയ്യുക. 

• സി.എച്ചുകളുനെ സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡച 
പ്രവര്ട്ത്തെസമയം 
ലക്ഷയമിടിരുന്നതച പ്രതിവര്ട്ഷം 
400 മണിക്കൂറോയിരുന്നു. 

• ആധുെിക കോര്ട്ഷിക 
യന്ത്രങ്ങളില് പരിശീലെം 
െല്കുക. 

• ആധുെിക കോര്ട്ഷിക യന്ത്രങ്ങള് 
പ്രവര്ട്ത്തിപിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലെങ്ങനളോന്നും 
െല്കോത്തതച സി.എച്ചുകളുനെ യഥോര്ട്ഥ 
വിെിപ്യോഗനത്ത ബോധിച്ചു. 

• 2014-15 മുതല് 2020-21 വനരയള്ള 
കോലയളവില് രണ്ടച പദ്ധതികള്ക്കച കീഴില് 
വോങ്ങിയ 200 സി.എച്ചുകളുനെ യഥോര്ട്ഥ ശരോശരി 
വിെിപ്യോഗം തോനഴ പറയന്നതോണച. 

സി.എച്ചു 
കളുവെ എണ്ണം 

ശരോശരി െിനിപ്യോഗ്ം 

50 ഉപപ്യോഗിച്ിടില്ല 

68 1 മണിക്കൂര്ട് 
മുതല് 

50 മണിക്കൂര്ട് 
വനര 

40 51 മണിക്കൂര്ട് 
മുതല് 

100 മണിക്കൂര്ട് 
വനര 

38 101 മണിക്കൂര്ട് 
മുതല് 

150 മണിക്കൂര്ട് 
വനര 

4 151 മണിക്കൂര്ട് 
മുതല്  

217 മണിക്കൂര്ട് 
വനര 

• മറ്റച നമഷീനുകളുനെ സ്ഥോെവം വിെിപ്യോഗ 
വിശദോംശങ്ങളും സൂക്ഷിച്ിടില്ല.  

നകനയ്ക്കോ - കോര്ട്ഷിക 
യന്ത്രവല്ക്കരണം 

(`38.33 പ്കോെി ) 

• കുടെോെച പോപ്ക്കജിന് കീഴില് 

`36.36 പ്കോെി നെലവില് 150 
സി.എച്ചുകള് , 92 ട്രോക്ടറുകള്, 10 
നട്രയിലറുകള്, 50 പവര്ട് െില്ലറുകള് 
എന്നിവ വോങ്ങി. 

• സി.എച്ചുകളുനെ സ്റ്റോന്പ്ഡര്ട്ഡച 
പ്രവര്ട്ത്തെസമയം 
ലക്ഷയമിടിരുന്നതച പ്രതിവര്ട്ഷം 
400 മണിക്കൂറോയിരുന്നു. 

നക.എസച.സി.ഡി.സി 
- കോര്ട്ഷികോധിഷ്ഠിത 
െോളിപ്കര സംകരണ 
സമുച്യം  

(` രണ്ടച പ്കോെി) 

• പ്രതിവര്ട്ഷം മൂന്നച ലക്ഷം ലിറ്റര്ട് 
വിര്ട്ജിന് പ്കോക്കെടച ഓയില് 
ഉതചപോദിപിക്കുക. 

• 2019 മോര്ട്ച്ച മുതല് 2020 മോര്ട്ച്ച വനര 
നക.എസച.സി.ഡി.സി 24,032.51 ലിറ്റര്ട് എണ 
മോത്രമോണച ഉതചപോദിപിച്തച. അതിനുപ്ശഷം 
ഉതചപോദെം െെന്നില്ല.  

 
81  2017 ജൂണ് മുതല് 2018 മോര്ട്ച്ച വനരയള്ള ഉതചപോദെത്തിനെ വിവരങ്ങള്. 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

വപോതുപ്മഖലോ 
സ്ഥോപനം/പദ്ധ്തി 
(വെലെ  ) 

ലേയം പ്ന്ം 

നക.എല്.ഡി.ബി -  
കന്നുകോലികളുനെയം 
പന്നികളുനെയം 
ജെിതക പുപ്രോഗതി 

(`5.20 പ്കോെി) 

• എച്ച.എഫച ഇെത്തില്നപട 
ഇറക്കുമതി നെയ്ത 16,000 പ്ഡോസച 
ഫീനമയില് നസക്സച പ്സോര്ട്ടഡച 
നസനമന് വിതരണം നെയ്യുക/ 
വിെിപ്യോഗിക്കുക  

• പ്ജഴചസി ഇെത്തിലുള്ള ഇറക്കുമതി 
നെയ്ത 10,000 പ്ഡോസച ഫീനമയില് 
നസക്സച പ്സോര്ട്ടഡച നസനമന് 
വിതരണം നെയ്യുക/ 
വിെിപ്യോഗിക്കുക. 

• നക.എല്.ഡി.ബി 26,000 പ്ഡോസച എച്ച.എഫച 
ഫീനമയില് നസക്സച പ്സോര്ട്ടഡച നസനമനും 
കൂെോനത 320 പ്ഡോസച പ്പോര്ട്സീന് പ്രോസന് 
നസനമനും സംഭരിച്ചു. 

• 2021 മോര്ട്ച്ച വനര 7,020 പ്ഡോുകള് മോത്രം 
വിതരണം നെയചതു.  

നക.എല്.ഡി.ബി - 
സംസ്ഥോെനത്ത 
കന്നുകോലികള്ക്കും 
എരുമകള്ക്കും കൃത്രിമ 
ബീജസേലെം  

(`5.25 പ്കോെി) 

• 2011-12 മുതല് 2014-15 
വനരയള്ള കോലയളവില് 28,760 
പ്ഡോസച പ്രോസന് നസനമനും 
650 പ്ഡോസച നസക്സച പ്സോര്ട്ടഡച 
നസനമനും വിതരണം നെയ്യുക. 

• 2021 മോര്ട്ച്ില് 13,461 പ്ഡോസച പ്രോസന് 
നസനമനും 327 നസക്സച പ്സോര്ട്ടഡച നസനമനും 
വിതരണം നെയചതു. 

(അവലംബം: ഡി.പി.ആറില് െിന്നും അതോതച പി.എസച.യകളില് െിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങള്) 

ഇക്കോരയത്തില് ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്തച എനന്ത്ന്നോല്: 

• അനുവദിച് തുക `8.25 പ്കോെിയോയി കുറച്തിെോല് പി.സി.നക 7.07 
ലക്ഷം ലതകള് മോത്രപ്മ വിതരണം നെയചതുള്ളു. എന്നോല്, 10 ലക്ഷം 

വൃക്ഷലത്തകള്ക്കോയി ` അഞ്ചച പ്കോെി നെലവോയി എന്നച പി.സി.നക 

കണക്കില്നപടത്തി. ഇതച `1.47 പ്കോെിയനെ (അതോയതച 10 ലക്ഷം 

ലതകള് - 7.07 ലക്ഷം ലതകള് x ഒരു ലതക്കച `50 വച്ച ) 
അര്ട്ഹതയില്ലോത്ത ആനുകൂലയത്തിെച കോരണമോയി. ഇതുമൂലം 2.93 
ലക്ഷം ലതകള് െുപിെിപിച്തിെച കര്ട്ഷകര്ട്ക്കച പരിപോലെ നെലവച 
വിതരണം നെയ്തില്ല (2021 നസപചറ്റംബര്ട്). 

പദ്ധതിനച്ലവച `8.25 പ്കോെിയോയി കുറച്തിെോല് പ്തോടം വിസചതൃതി 
3,339.50 നഹക്ടറോയി പരിഷചകരിച്തോയം പരിപോലെ നെലവോയ 

`1.05 പ്കോെി ഗണപ്ഭോക്തോക്കള്ക്കച െല്കിയതോയം പ്കരള 
സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്). പ്ശഷിക്കുന്ന ഫണ്ടച 
ലഭിച്ോല് ബോക്കിയള്ള കര്ട്ഷകര്ട്ക്കച പരിപോലെ നെലവച 
െല്കുന്നതോയിരിക്കും.  

എന്നിരുന്നോലും, വിതരണം നെയ്യനപെോത്ത ലതകളുനെ വില 
അെര്ട്ഹമോയി കണക്കില് ഉള്നപടത്തിയതച, 2.93 ലക്ഷം 
ലതകളുനെ പരിപോലെ നെലവച കര്ട്ഷകര്ട്ക്കച 
െല്കോതിരിക്കുന്നതിപ്ലക്കച െയിച്ചു എന്നതോണച വസചതുത. കൂെോനത, 
ഫണ്ടച ലഭയമോയിും കൃഷി വകുപില് െിന്നച ഗണപ്ഭോക്തൃ ലിസ്റ്റച 
പ്െടന്നതില് പി.സി.നക പരോജയനപടതിെോല്, 2021 മോര്ട്ച്ില് 

പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് ` രണ്ടച പ്കോെി തിരിച്ചുപിെിച്ചു. 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

• 2009-10, 2010-11, 2014-15 പദ്ധതി വര്ട്ഷങ്ങളില് ലക്ഷയമിടിരുന്ന 
പന്നിക്കുടികളുനെ വിതരണത്തില് എം.പി.ഐ പ്െെിയതച യഥോക്രമം 
57 ശതമോെവം 54 ശതമോെവം 13 ശതമോെവം മോത്രമോണച. 
എം.പി.ഐ 2020 ജനുവരി വനര പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങനള വിതരണം 

നെയചതു. ഈ പദ്ധതികള്ക്കോയി ലഭിച് `7.26 പ്കോെിയില് `2.26 
പ്കോെി മോത്രമോണച ഉപപ്യോഗിച്തച. ഗണപ്ഭോക്തോക്കള് തിരിനക 
െല്പ്കണ്ടിയിരുന്നു 1,023 പന്നികനള സംബന്ധിച് വിവരങ്ങനളോന്നും 
എം.പി.ഐ സൂക്ഷിക്കോത്തതിെോല്, ഗണപ്ഭോക്തോക്കളില് െിന്നച ഒരു 
െഷച െപരിഹോരവം ഈെോക്കോന് കഴിെില്ല. 

പന്നി വളര്ട്ത്തല് യൂണിറ്റുകള് സ്ഥോപിക്കുന്നതിെച 
പരിസരവോസികളില് െിന്നച എതിര്ട്പച ഉണ്ടോയതച ലക്ഷയങ്ങള് 
ലകവരിക്കുന്നതിനെ ബോധിച്തോയി പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി 
െല്കി (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്). കൃതയമോയ ഇെപ്വളകളില് പന്നികനള 
തിരിനക നകോണ്ടുവരോന് ഗണപ്ഭോക്തോക്കളുമോയി ബന്ധനപടിരുന്നു. 
എന്നോല് മരണം മൂലമുള്ള െഷ്ടം ഗണപ്ഭോക്തോക്കളില് െിന്നച 
ഈെോക്കോന് കഴിെില്ല. 

2009-10-ല് പന്നി വളര്ട്ത്തല് യൂണിറ്റുകള് സ്ഥോപിക്കുന്നതിനല 
പരിമിതികള് മൂലം ലക്ഷയം ലകവരിക്കോെോയില്ല എന്നറിെിും 
2010-11-ലും 2014-15-ലും എം.പി.ഐ സമോെമോയ പദ്ധതി 
െിര്ട്പ്േശിച്തിെോല് മറുപെി സവീകോരയമല്ല. കൃതയമോയ 
തുെര്ട്െെപെികള്ക്കച പ്ശഷവം ഗണയമോയ എണം പന്നികള് 
തിരിനച്ത്തോത്തതച ഗണപ്ഭോക്തോക്കളുനെ ഉത്തരവോദിത്തം 
ഉറപോക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമോയ സംവിധോെത്തിനെ അഭോവം 
എടത്തു കോണിക്കുന്നു. 

• വോണിജയ ഉതചപോദെം ആരംഭിച്തിനുപ്ശഷവം (2017 നമയച) നക എഫച 
എല്ലിനെ 300 െി.പി.ഡി പ്ലോെില് െിന്നും 2021 മോര്ട്ച്ച വനരയള്ള 
ഉല്പോദെം 14.11 ശതമോെം മുതല് 61.39 ശതമോെം 
വനരയോയിരുന്നു. അപ്തസമയം, ആദയ രണ്ടച വര്ട്ഷങ്ങളില് 80 
ശതമോെവം മൂന്നോം വര്ട്ഷം 90 ശതമോെവം അതിനുപ്ശഷം 100 
ശതമോെവമോണച പ്ശഷി വിെിപ്യോഗമോയി ഡി.പി.ആറില് വിഭോവെം 
നെയ്തതച. അതിെോല്, പദ്ധതിയനെ ഉപ്േശയലക്ഷയം 
ലകവരിക്കോെോയില്ല. കൂെോനത, പുതിയ പ്ലോെില് ഉതചപോദെം 
െിലെിര്ട്ത്തുന്നതിെോയി, മറ്റച പ്ലോന്റുകളില് െിന്നുള്ള (കപ്ല്ലറ്റുംകര, 
കരുെോഗപള്ളി) ഉതചപോദെം അതിെനുസരിച്ച കുറച്ചു.  

300 െി.പി.ഡി പ്ലോെില് െിന്നുള്ള ഉതചപോദെം 2018-19 മുതല് 2020-
2021 വനര വര്ട്ദ്ധിച്ചുനവന്നും വെക്കന് പ്കരളത്തിനല വില്പെ അഞ്ചച 
വര്ട്ഷത്തിെിനെ പ്രതിവര്ട്ഷം ശരോശരി 30,000 നമട്രികച െണില് െിന്നച 
55,000 നമട്രികച െണില് ആയി വര്ട്ദ്ധിച്ചുനവന്നും പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് 
മറുപെി െല്കി (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്).  
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

എന്നിരുന്നോലും, 90,000 നമട്രികച െണ് വോര്ട്ഷിക സ്ഥോപിത 
പ്ശഷിയണ്ടോയിരുന്ന പുതിയ പ്ലോെില് െിന്നുള്ള ശരോശരി വോര്ട്ഷിക 
ഉതചപോദെം 43,250 നമട്രികച െണ് മോത്രമോയിരുന്നു എന്ന വസചതുത 
െിലെിലചക്കുന്നു. 

• നകനയ്ക്കോ സി.എച്ചുകളുനെ പ്രവര്ട്ത്തെസമയം ലക്ഷയമിടിരുന്നതച 
പ്രതിവര്ട്ഷം 400 മണിക്കൂറോയിരുന്നു. 2014-2015 മുതല് 2020-21 
വനരയള്ള കോലയളവില് ഓപ്രോ വര്ട്ഷവം 400 മണിക്കൂറിലധികം 
ഉപപ്യോഗിച് അഞ്ചച സി.എച്ചുകള് ഒഴിനക, കുടെോെച പോപ്ക്കജിനെയം, 
പ്കോള് െില പദ്ധതിയനെയം കീഴില് പ്െെിയ സി.എച്ചുകനളോന്നും 
മോെദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമോയി പ്രവര്ട്ത്തിച്ില്ല. ലക്ഷയങ്ങള് 
െിശ്ചയിക്കുന്നതിനെ അെിസ്ഥോെം സംബന്ധിച് വിശദോംശങ്ങളുനെ 
അഭോവത്തില്, സി.എച്ചുകളുനെ വിഭോവെം നെയ്ത വിെിപ്യോഗത്തിനെ 
കൃതയത െിര്ട്ണയിക്കോെോയില്ല. കുടെോെച പോപ്ക്കജിെച കീഴില് പ്െെിയ 
150 സി.എച്ചുകളില് 120 എണം നകനയ്ക്കോയനെ പക്കലോയിരുന്നു. 21 
എണം വിവിധ ഏജന്സികള്ക്കച വിതരണം നെയ്തതോയി കനണ്ടത്തി, 
ബോക്കി ഒമ്പതച എണത്തിനെ വിശദോംശങ്ങള് പ്രഖകളിലില്ല. 
അതുപ്പോനല, പ്കോള് െില പദ്ധതിയനെ കീഴില് പ്െെിയ ട്രോക്ടറുകള്/ 
പവര്ട് െില്ലറുകള്/ നട്രയിലറുകള് എന്നിവയനെ വിെിപ്യോഗം, 
അവയനെ സ്ഥോെം തുെങ്ങിയ വിശദോംശങ്ങള് സൂക്ഷിച്ിടില്ല. 

കുടെോെച പോപ്ക്കജിെച കീഴില് വോങ്ങിയ യന്ത്രങ്ങള് പരമോവധി 
പ്രപ്യോജെനപടത്തുന്നത്തിെോയി, അവ മറ്റു ജില്ലകളിപ്ലക്കച 
ലകമോറിയതോയി സര്ട്ക്കോര്ട് അറിയിച്ചു (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്). 
അതിെോല്, വിെയസിച്ിരുന്ന യന്ത്രങ്ങളുനെ സ്ഥിരമോയ ഒരു ലിസ്റ്റച 
ഉണ്ടോക്കോന് കഴിെില്ല. ഫണ്ടിനെ ദൗര്ട്ലഭയം കോരണം യന്ത്രങ്ങളുനെ 
പ്രവര്ട്ത്തെത്തിനും അറ്റകുറ്റപണികള്ക്കുമുള്ള പരിശീലെ പരിപോെി 
െെത്തോന് കഴിയോത്തതച, പ്കോള് െില പദ്ധതി പ്രകോരം വോങ്ങിയ 
യന്ത്രങ്ങളുനെ യഥോര്ട്ഥ വിെിപ്യോഗനത്ത ബോധിച്തോയി പ്കരള 
സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി.  

കുടെോെച പോപ്ക്കജിെച കീഴില് പ്െെിയ യന്ത്രങ്ങള് മറ്റു ജില്ലകളിപ്ലക്കച 
ലകമോറിയിും അവയനെ യഥോര്ട്ഥ വിെിപ്യോഗം 
നമച്നപെോത്തതിെോല് മറുപെി സവീകോരയമല്ല. 23 സി.എച്ചുകള്, 62 
ട്രോക്ടറുകള്, അഞ്ചച നട്രയിലറുകള്, 22 പവര്ട്െില്ലറുകള് എന്നിവയനെ 
കൃതയമോയ സ്ഥോെം ഓഡിറ്റിെച ലഭയമോക്കിയില്ല. കൂെോനത, പ്കോള് െില 
പദ്ധതിയനെ കീഴില് വോങ്ങിയ യന്ത്രങ്ങളുനെ പ്രവര്ട്ത്തെം 
ഉറപ്പവരുത്തുന്നതിനുള്ള പരിശീലെം ക്രമീകരിക്കുന്നതില് നകനയ്ക്കോ 
െെത്തിയ ശ്രമങ്ങനളക്കുറിച്ച മറുപെിയില് മൗെം പോലിക്കുന്നു. 

• നമോത്തം 24,032.51 ലിറ്റര്ട് വിര്ട്ജിന് പ്കോക്കെടച ഓയില് 
ഉതചപോദിപിനച്േിലും 2020 നസപചറ്റംബര്ട് വനര 873 ലിറ്റര്ട് മോത്രപ്മ 
നക.എസച.സി.ഡി.സിയ്ക്കച വില്ക്കുവോന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എന്നിരുന്നോലും, 
വിര്ട്ജിന് പ്കോക്കെടച ഓയിലിെച വിപണിയില് 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

ആവശയക്കോരില്ലോത്തതിനെ കോരണങ്ങള് നക.എസച.സി.ഡി.സി 
വിശകലെം നെയ്തില്ല. 

വിര്ട്ജിന് പ്കോക്കെടച ഓയിലിനെ സോധയതകള് മെസ്സിലോക്കിയോണച 
പദ്ധതി ഏനറ്റടത്തനതന്നച പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 
ഒപ്ക്ടോബര്ട്). വിപണിയിനല പുതുമുഖമോയതിെോല്, ഫണ്ടിനെ 
ദൗര്ട്ലഭയം വിപണിയനെ ലകയെക്കല് പരിമിതനപടത്തി. വിര്ട്ജിന് 
പ്കോക്കെടച ഓയിലിെച കയറ്റുമതി വിപണിയില് വലിയ 
സോധയതയള്ളതിെോല്, മറ്റച െോളിപ്കര ഉതചപന്നങ്ങള്നക്കോപം ഇതച 
പ്പ്രോല്സോഹിപിക്കോനുള്ള ശ്രമങ്ങള് െെക്കുന്നുണ്ടച.  

എന്നിരുന്നോലും, പദ്ധതിയില് െിന്നച ഉപ്േശിച് പ്െടങ്ങള് 
ലകവരിക്കുന്നതിനും പ്രവര്ട്ത്തെ മൂലധെ പ്രശ്നങ്ങള് 
പരിഹരിക്കുന്നതിനും നക.എസച.സി.ഡി.സി െെത്തിയ 
ശ്രമങ്ങനളക്കുറിച്ച മറുപെി മൗെം പോലിച്ചു.  

• നക.എല്.ഡി.ബി ഏനറ്റടത്ത രണ്ടച പദ്ധതികളുനെ കോരയത്തില്, 
ആദയനത്ത പദ്ധതിയില് 2021 മോര്ട്ച്ച 31-െച 15,299 പ്ഡോസച 
പ്രോസന് നസനമപ്െയം 323 പ്ഡോസച നസക്സച പ്സോര്ട്ടഡച 
നസനമപ്െയം പ്സ്റ്റോക്കച നകടികിെന്നിരുന്നു. അതുപ്പോനല 
രണ്ടോമനത്ത പദ്ധതിയില് ബീജസേലെത്തിെോയി 6,955 പ്ഡോസച 
എച്ച.എഫച പ്രോസന് നസനമനും 65 പ്ഡോസച പ്പോര്ട്സീന് നസനമനും 
മോത്രമോണച ഉപപ്യോഗിച്തച. ബോക്കിയള്ള 19,045 പ്ഡോസച എച്ച.എഫച 
ബ്രീഡും 255 പ്ഡോസച പ്പോര്ട്സീന് നസനമനും പ്സ്റ്റോക്കിലുണ്ടോയിരുന്നു 
(2021 മോര്ട്ച്ച). വിതരണത്തിനുള്ള കര്ട്മപദ്ധതിനയോന്നും 
ഇല്ലോനതയോണച നക.എല്.ഡി.ബി ഇറക്കുമതി നെയ്ത നസനമന് 
വോങ്ങിയതച എന്നോണച ഇതച സൂെിപിക്കുന്നതച. പ്രോസന് നസനമന് 
ദീര്ട്ഘകോലപ്ത്തക്കച സൂക്ഷിക്കോന് കഴിയനമേിലും, അതച വോങ്ങോന് 
നെലവഴിച് തുക ഉപപ്യോഗിക്കുന്നതുവനര െിഷചക്രിയമോയി. 

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപിനെ കൃത്രിമ ബീജസേലെ പ്കന്ദ്രങ്ങളില് 
െിന്നച ലഭിച് ആവശയകതനയ അെിസ്ഥോെമോക്കിയോണച 
നക.എല്.ഡി.ബി നസനമന് വിതരണം നെയ്തനതന്നച പ്കരള 
സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്). 

എന്നിരുന്നോലും, പ്രോസന് നസമനെ വന് പ്ശഖരം മൃഗസംരക്ഷണ 
വകുപ്പമോയി കൂെിയോപ്ലോെിച്ച യഥോര്ട്ഥ വിെിപ്യോഗത്തിനുള്ള 
പദ്ധതിനയോന്നും തയ്യോറോക്കോനത തുെര്ട്വോങ്ങലുകള് െെത്തിനയന്ന 
വസചതുത അെിവരയിടന്നു. ഇതച ഒഴിവോക്കോമോയിരുന്ന ഫണ്ട ച 
നകടിക്കിെക്കലിനും കോരണമോയി. കൂെോനത, എസച.എല്.എസച.സി, 
തുെര്ട്ന്നുള്ള പദ്ധതിക്കച അനുമതി െല്കുന്നതിെച മുമ്പച യഥോര്ട്ഥ 
വിെിപ്യോഗം പ്മല്െിരീക്ഷിച്ിരുന്നുമില്ല.  
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

2.2.6. പ്മല്നിരീക്ഷണവം വിലയിരുതലും 

2.2.6.1. ആര്ട്.നക.വി.ലവയനെ മോര്ട്ഗ െിര്ട്പ്േശങ്ങള് അനുസരിച്ച 
എസചഎല്എസച.സിയ്ക്കച ആവശയോനുസരണം എത്ര തവണയം പ്യോഗം 
പ്െരോം. എന്നോല്, പദ്ധതി െെപോക്കലിനെ പുപ്രോഗതി അവപ്ലോകെം 
നെയ്യോന് മൂന്നച മോസത്തില് ഒരിക്കനലേിലും പ്യോഗം പ്െരണം. അതുപ്പോനല, 
സര്ട്ക്കോര്ട് ഉത്തരവച (2008 ആഗസ്റ്റച ) പ്രകോരം സംസ്ഥോെതല െിരീക്ഷണ 
സമിതി (എസച.എല്.എം.സി) ആര്ട്.നക.വി.ലവ പദ്ധതികളുനെ െെത്തിപച 
മോസോെിസ്ഥോെത്തില് അവപ്ലോകെം നെയ്യുകയം എസച.എല്.എസച.സിയ്ക്കച 
റിപ്പോര്ട്ടച സമര്ട്പിക്കുകയം നെപ്യ്യണ്ടിയിരുന്നു. 

2014-15 മുതല് 2020-21 വനരയള്ള കോലയളവില് എസച.എല്.എസച.സി, 
എസച.എല്.എം.സി എന്നിവയനെ പ്യോഗങ്ങള് യഥോക്രമം 28, 84 
തവണകളില് െെപ്ത്തണ്ടതിനു പകരം ഒന്പതച തവണയം മൂന്നച 
തവണയമോണച െെന്നനതന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. അതിെോല്, 
ആര്ട്.നക.വി.ലവ പദ്ധതികളുനെ െെത്തിപിനെ സ്ഥിരമോയ 
പ്മല്െിരീക്ഷണം െെന്നിടില്ല. പ്മല്െിരീക്ഷണത്തിനെ അഭോവത്തില്, 
വയക്തമോയ പ്െടങ്ങള് ഇല്ലോനത വര്ട്ഷങ്ങപ്ളോളം പുെര്ട്െിര്ട്ണയമില്ലോനത 
പദ്ധതികള് തുെരുന്നതിപ്ലക്കും, ഉപ്േശിച് ലക്ഷയങ്ങളും പ്െടങ്ങളും 
ലകവരിക്കോത്തതിപ്ലക്കും, ഫണ്ടച വകമോറ്റുന്നതിപ്ലക്കും െയിച്ചു. വിവിധ 
പദ്ധതികളുനെ ലക്ഷയങ്ങള് ലകവരിക്കുന്നതിനല പരിമിതികള്, അവ 
മറികെ ക്കോനുള്ള തന്ത്രങ്ങള് തുെങ്ങിയവ െര്ട്ച് നെയ്തിടിനല്ലന്നച 
എസച.എല്.എസച.സിയനെയം എസച.എല്.എം.സിയനെയം പ്യോഗങ്ങളുനെ 
മിെിറ്റചസ്സച പരിപ്ശോധിച്തില് െിന്നും മെസ്സിലോയി. 

ഇക്കോരയത്തില് പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെിനയോന്നും െല്കിയിടില്ല. 

2.2.6.2. പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് ഉത്തരവച (2015 മോര്ട്ച്ച ) അനുസരിച്ച െബോര്ട്ഡച 
കണ്സള്ടന്സി സര്ട്വ്വീസച ലപ്രവറ്റച ലിമിറ്റഡച (എന്.സി.എസച.പി.എല്) 
2014-15 കോലയളവില് െെപിലോക്കിയ ആര്ട്.നക.വി.ലവ പദ്ധതികളുനെ 
മൂന്നോം കക്ഷി െിരീക്ഷണവം വിലയിരുത്തലും െെത്തി (2015 ഡിസംബര്ട്) ഒരു 
റിപ്പോര്ട്ടച സമര്ട്പിച്ചു. കൂെോനത, തുെക്കം മുതല് സംസ്ഥോെനത്ത എല്ലോ 
ആര്ട്.നക.വി.ലവ പദ്ധതികളുപ്െയം അെന്ത്രഫലം 
വിലയിരുത്തുന്നതിെോയി നബഗളുരുവിനല ഇന്സ്റ്റിറ്റൂടച പ്ഫോര്ട് പ്സോഷയല് 
ആെച ഇക്കപ്ണോമികച പ്െഞ്ചച എന്ന സ്ഥോപെനത്ത ചുമതലനപടത്തോന് 
എസച.എല്.എസച.സി തീരുമോെിച്ചു (2016 നസപചറ്റംബര്ട് 06). 

എന്.സി.പി.സി.എല് അവരുനെ റിപ്പോര്ട്ടില് ചൂണ്ടിക്കോണിച് പരിമിതികള് 
മറികെക്കോന് പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് ഒരു െെപെിയം ആരംഭിച്ിടിനല്ലന്നച ഓഡിറ്റച 
െിരീക്ഷിച്ചു. ഓഡിറ്റില് ഉള്നപടത്തിയിുള്ള പദ്ധതികളില് 
നക.എല്.ഡി.ബിയനെ കോരയത്തില് പ്രോസന് നസനമന് ഇറക്കുമതി 
നെയ്യുന്നതിനല ബുദ്ധിമുുകള്, എം.പി.ഐയനെ കോരയത്തില് പന്നി 
വളര്ട്ത്തല് ഫോം സ്ഥോപിക്കുന്നതിനുണ്ടോയ പ്രോപ്യോഗിക ബുദ്ധിമുടച 
തുെങ്ങിയവ ഉള്നപടന്നു. അതുപ്പോനല, സംസ്ഥോെത്തച ആര്ട്.നക.വി.ലവ 
പദ്ധതികളുനെ അെന്ത്രഫലങ്ങളുനെ വിലയിരുത്തലിനും 



 
 

 67 

അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

തുെര്ട്െെപെികനളോന്നും സവീകരിച്ിടില്ല. ഓഡിറ്റില് ഉള്നപടത്തിയ 33 
പദ്ധതികളില് 25 എണവം കോര്ട്ഷിക, മൃഗസംരക്ഷണ പ്മഖലയില് 
ഗണപരമോയ പുപ്രോഗതി ലകവരിക്കോന് ഉപ്േശിച്ചുള്ളതോയതിെോല് ഈ 
പദ്ധതികളില് െിന്നച ലഭിക്കുന്ന പ്െടങ്ങളുനെ വയോപ്തി അെന്ത്രഫലം 
വിലയിരുത്തുന്ന പഠെത്തിലൂനെ മോത്രപ്മ െിര്ട്ണയിക്കോന് കഴിയൂ. 

പ്കോവിഡച -19 മഹോമോരി കോരണം ആരംഭിക്കോന് കഴിയോത്ത മൂന്നോം കക്ഷി 
വിലയിരുത്തല് െെത്തോന് ഒരു ഏജന്സിനയ നതരനെടത്തുനവന്നും 2022 
ജനുവരിപ്യോനെ ഇതച പൂര്ട്ത്തിയോകുനമന്നും പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി 
(2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്).  

എന്നിരുന്നോലും, 2014-15-നല മൂന്നോം കക്ഷി വിലയിരുത്തല് പഠെത്തില് 
ചൂണ്ടിക്കോണിച് പരിമിതികള് മറികെക്കോന് െെപെിനയടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും 
2016 നസപചറ്റംബറില് എസച.എല്.എസച.സി തീരുമോെിച് പ്രകോരം 
സംസ്ഥോെനത്ത ആര്ട്.നക.വി.ലവ പദ്ധതികളുനെ അെന്ത്രഫലങ്ങളുനെ 
വിലയിരുത്തല് െെത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മറുപെി െിശബ്ദമോയിരുന്നു. 

2.2.6.3. ഡി.പി.ആറുകള് അനുസരിച്ച, നക.എല്.ഡി.സി െെപിലോക്കുന്ന 
പദ്ധതികളുനെ വോര്ട്ഷിക പരിപോലെം പോെപ്ശഖരസമിതിയിനലയം 
പഞ്ചോയത്തുകളിനലയം ഗണപ്ഭോക്തോക്കള് മുപ്ഖെയോണച െെത്തുക.  

പദ്ധതികളുനെ വോര്ട്ഷിക പരിപോലെം ഉറപോക്കുന്നതിെച നക.എല്.ഡി.സി 
ഒരു ക്രമീകരണവം നെയ്തിടിനല്ലന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. രണ്ടച പദ്ധതികളുനെ82, 
സംയക്ത ഭൗതിക പരിപ്ശോധെയില്, കെോലിെച പ്കടപോടകള് 
സംഭവിച്തോയം കെോലിനെ വശത്തച നെെികള് വളര്ട്ന്നച കെോലിനെ 
പ്ശഷികുറയന്നതോയം ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. െിര്ട്മോണത്തിനെ ഒരു ഭോഗം 
തകര്ട്ന്നച മണച കെോലില് വീഴുകയം അവ െീക്കം നെയ്യോനത കിെക്കുകയം 
അതുമൂലം െീനരോഴുക്കച തെസ്സനപടകയം നെയ്തിരുന്നു.  

ഒരു കരോറിനെ പിന്തുണപ്യോനെ, കൃഷി വകുപച/ പഞ്ചോയത്തച അധികോരികള്/ 
രജിസ്റ്റര്ട് നെയ്ത പോെപ്ശഖര സമിതി എന്നിവയ്ക്കച വര്ട്ക്കുകള് 
ലകമോറുന്നതിനുള്ള െെപെികള് ഭോവിയില് സവീകരിക്കുനമന്നച പ്കരള 
സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്). 

2.2.7. ഉപസംഹോരം 

വിശദമോയ പദ്ധതി റിപ്പോര്ട്ുകളിനല പ്പോരോയചമകള്, െിര്ട്വഹണ 
ഏജന്സികളുനെ ആര്ട്.നക.വി.ലവ ഫണ്ടച വകമോറ്റം, പദ്ധതികള് 
െെപിലോക്കുന്നതിലും െിരീക്ഷിക്കുന്നതിലുമുള്ള അപോകതകള് തുെങ്ങിയവ 
മൂലം പദ്ധതികള് പൂര്ട്ത്തീകരിക്കുന്നതില് കോലതോമസം വരികയം, 
െിര്ട്മിക്കനപട ആസ്തികള് പൂര്ട്ണപ്തോതില് ഉപപ്യോഗനപടത്തോന് 

 
82  പ്കോഴിപ്ക്കോെച ജില്ലയിനല അഴിയൂരിനല കണലകപ്തോെച, െെപ്തോെച, ലവദയോര്ട്കുെി 

എന്നിവിെങ്ങളിനല ബണ്ടച െിര്ട്മോണവം പോര്ട്ശവസംരക്ഷണവം, തൃശ്ശൂര്ട് ജില്ലയിനല കുഴൂര്ട് 
പഞ്ചോയത്തിനല െോലക്കുെിപുഴയ്ക്കും നെപ്േെിെിറയ്ക്കും ഇെക്കുള്ള വോപ്ന്ത്ോെച െന്നോക്കലും.  
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

കഴിയോനത വരികയം നെയചതു. തല്ഫലമോയി, പദ്ധതിയനെ ലക്ഷയങ്ങളും 
ഉപ്േശിച് പ്െടങ്ങളും ലകവരിക്കോെോയില്ല.  

2.2.8. ശിപോര്ത്ശകള് 

പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് തോനഴ പറയന്നവ ഉറപോപ്ക്കണ്ടതോണച: 

• പദ്ധതിയ്ക്കച കീഴില് അംഗീകരിച് പ്പ്രോജകചടകളുനെ പ്രോപ്യോഗികത. 

• െിര്ട്വ്വഹണ ഏജന്സികള് പദ്ധതി മോര്ട്ഗ െിര്ട്പ്േശങ്ങളും മറ്റച 
പ്രസക്തമോയ െിയമങ്ങളും െടങ്ങളും അനുസരിച്ച പദ്ധതികള് 
െെപിലോക്കല്. 

• എസച.എല്.എസച.സിയം എസച.എല്.എം.സിയം പദ്ധതികളുനെ 
െെത്തിപിനെ പുപ്രോഗതിയനെ െിരന്ത്ര അവപ്ലോകെവം അവയനെ 
സമയബന്ധിതമോയ പൂര്ട്ത്തീകരണവം ഉറപോക്കല്. 

• ആര്ട്.നക.വി.ലവ പദ്ധതികളില് െിന്നച ലഭിച് പ്െടങ്ങള് 
െിര്ട്ണയിക്കുന്നതിെോയി പദ്ധതി െെപിലോക്കിയതിെച പ്ശഷമുള്ള 
വിലയിരുത്തല്. 

ഉന്നത വി്യോഭയോസ വകുപറ 
 

2.3. വിദയോഭയോസ സ്ഥോപനങ്ങള് ടമറ്റീരിയല് ടെസ്റ്റിംഗ  െോര്ജ  
ഈെോക്കുന്നതില് സംഭവിച് ുറവ  മൂലം ഉണ്ടോയ വരുമോന നഷ  െം 

സര്ത്ക്കോര്ത് ഉതരെിന  െയക്തത ആെശൄവപടുന്നതിലുള്ള ഉന്നത 
െിദ്യോഭയോസ െകുപിവെ/സോപ്ങ്കതിക െിദ്യോഭയോസ ഡയറക്ടപ്ററ്ിവെ 

പരോജയം `65.27 ലേതിവെ നഷ്ടതില് കലോശിച്ചു. 

സര്ട്ക്കോര്ട് വകുപ്പകള് െല്കുന്ന വിവിധ പ്സവെങ്ങള്/ സൗകരയങ്ങള് 
എന്നിവയ്ക്കച പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് ഫീസച/ ഉപപ്യോക്തൃ െോര്ട്ജുകള് 
ഈെോക്കുന്നുണ്ടച. െല്കനപടന്ന പ്സവെത്തിനെ മിെിമം െിലവോരം 
െിലെിര്ട്ത്തുന്നതിനും സംസ്ഥോെത്തിെച അധിക വിഭവങ്ങള് 
സമോഹരിക്കുന്നതിനുമോയി, എല്ലോ സര്ട്ക്കോര്ട് വകുപ്പകളിലും വിദയോഭയോസ 
ഫീസച/ െോര്ട്ജുകള് ഒഴിനക െിലവിലുള്ള ഫീസച / ഉപപ്യോക്തൃ െോര്ട്ജുകള് 
വര്ട്ദ്ധിപിക്കോന് സര്ട്ക്കോര്ട് തീരുമോെിച്ചു (2014 നസപചറ്റംബര്ട്). െിലവില്83 

`10 മുതല് `1000 വനരയം `1,001 മുതല് `10,000 വനരയം `10,001-െച 
മുകളിലും ഉള്ള െിരക്കുകനള യഥോക്രമം 50 ശതമോെം, 25 ശതമോെം, 15 
ശതമോെം എന്നിങ്ങനെ 2014 ഒപ്ക്ടോബര്ട് 01 മുതല് വര്ട്ദ്ധിപിക്കുകയണ്ടോയി. 

 
83  2012 ജനുവരി മുതല് പ്രോബലയത്തിലുണ്ടോയിരുന്ന െിരക്കച 
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സര്ട്ക്കോര്ട് ഉത്തരവച (1991 നമയച ) പ്രകോരം എഞ്ചിെീയറിംഗച പ്കോപ്ളജുകളും 
പ്പോളിനെകചെിക്കുകളും സവകോരയ, സര്ട്ക്കോര്ട് ഏജന്സികള്ക്കോയി ഇഷ്ടിക, 
ലെലുകള്, ബിറ്റുമിന്, പവര്ട് ട്രോന്സചപ്ഫോര്ട്മറുകള് തുെങ്ങിയ വിവിധ ഇെം 
എഞ്ചിെീയറിംഗച സോമഗ്രികളുനെ പരിപ്ശോധെകള് പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് 
അംഗീകരിച് െിരക്കില് െ െത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്ശഖരിക്കുന്ന നെസ്റ്റിംഗച െോര്ട്ജച 
60:40 എന്ന അനുപോതത്തില് പ്കരള സര്ട്ക്കോരും പ്രസചതുത സ്ഥോപെവം 
തമില് പേിെണം. ജീവെക്കോരുനെ യോത്രോബത്ത, ഉപകരണങ്ങള് നകോണ്ടച 
പ്പോകുന്നതിനുള്ള നെലവകള്, സോമ്പിളുകളുനെ പ്ശഖരണവം അയയ്ക്കലും, മറ്റച 
ആകെിക നെലവകള് തുെങ്ങിയ അനുബന്ധ നെലവകള് അധികമോയി 
പ്ശഖരിപ്ക്കണ്ടതോയിരുന്നു. 

സോപ്േതിക വിദയോഭയോസ ഡയറക്ടപ്ററ്റിെച കീഴില് പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്ന 
ഗവണ്നമെച പ്പോളിനെകചെികച പ്കോപ്ളജച, കണ്ണൂര്ട്, പ്കോപ്ളജച ഓഫച 
എഞ്ചിെീയറിംഗച, തിരുവെന്ത്പുരം, ഗവണ്നമെച പ്പോളിനെകചെികച പ്കോപ്ളജച, 
നപരിന്ത്ല്മണ എന്നിവയനെ ഓഡിറ്റില് നവളിനപടതച (2019 നമയച, 2019 
ആഗസ്റ്റച, 2021 ജൂലല) ഈ മൂന്നച സ്ഥോപെങ്ങളും ഫീസച/ ഉപപ്യോക്തൃ 
െോര്ട്ുകള് വര്ട്ദ്ധിപിച്ചുനകോണ്ടുള്ള 2014 നസപചറ്റംബര്ട് 23-ോം തീയതിയിനല 
സര്ട്ക്കോര്ട് ഉത്തരവച െമ്പര്ട് ജി.ഒ (പി) െം. 409/2014/ഫിന്. 
െെപോക്കിയിടിനല്ലന്നും അവര്ട് പുതുക്കുന്നതിെച മുന്പുള്ള െോര്ട്ജുകള് 
ഈെോക്കുന്നതച തുെര്ട്ന്നു പ്പോന്നു എന്നുമോണച. ഇതച 2014 ഒപ്ക്ടോബര്ട് മുതല് 
2019 മോര്ട്ച്ച84 വനരയള്ള കോലയളവില് ഈ സ്ഥോപെങ്ങള് നെസ്റ്റിംഗച െോര്ട്ജച 
ഈെോക്കുന്നതില് തോനഴ നകോടത്തിരിക്കുന്ന പ്ിക 2.3-ല് കോണിച് വിധം 
കുറവണ്ടോകോന് കോരണമോയി.  

പ്ിക 2.3: വമറ്ീരിയല് വെസ്റ്റിംഗ്  െോര്ത്ജ  ഈെോക്കുന്നതിലുണ്ോയ കുറെിവെ 
സ്ഥോപനം തിരിച്ചുള്ള െിശദ്ോംശങ്ങള് 

(` ലക്ഷ്െില്) 

സ്ഥോപനതിവെ പ്പര  

ഈെോക്കിയതിലുണ്ോയ കുറെ  
പ്കരള 
സര്ത്ക്കോരിവെ 
െിഹിതം 

സ്ഥോപനതിവെ 
െിഹിതം 

ആവക 

പ്കോപ്ളജച ഓഫച എഞ്ചിെീയറിംഗച 
തിരുവെന്ത്പുരം 

33.80 22.54 56.34 

ഗവണ്നമെച പ്പോളിനെകചെികച 
പ്കോപ്ളജച, കണ്ണൂര്ട് 

2.51 1.67 4.18 

ഗവണ്നമെച പ്പോളിനെകചെികച  
പ്കോപ്ളജച, നപരിന്ത്ല്മണ85 

2.85 1.90 4.75 

ആവക 65.27 
(അവലംബം: അതതച സ്ഥോപെങ്ങളില് െിന്നച ലഭിച് വിശദോംശങ്ങള്) 

2014-നല സര്ട്ക്കോര്ട് ഉത്തരവച പ്കോപ്ളജില് ലഭിക്കോത്തതിെോല് 
െെപിലോക്കോന് സോധിച്ില്ലോനയന്നച തിരുവെന്ത്പുരം പ്കോപ്ളജച ഓഫച 

 
84  2019 ഏപ്രില് മുതല് െിരക്കുകള് വീണ്ടും വര്ട്ദ്ധിപിച്ചു 
85  പുതുക്കിയ പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് വിഹിതം 2019 ജനുവരി മുതല് ഈെോക്കി 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

എഞ്ചിെീയറിംഗച ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്ചു (2019 ആഗസ്റ്റച ). ഈ 
വിഷയനത്തക്കുറിച്ച തങ്ങള്ക്കച അറിവില്ലോയിരുന്നുനവന്നച നപരിന്ത്ല്മണ 
ഗവണ്നമെ പ്പോളിനെകചെികച പ്കോപ്ളജച പ്രസ്തോവിച്ചു (2021 ജൂലല). 
വിദയോഭയോസ സഥോപെങ്ങള് ഈെോക്കുന്ന എല്ലോ ഫീസിനും പരിഷചകോരം 
ബോധകമല്ലോത്തതിെോല് പ്കരളസര്ട്ക്കോരിനെ െികുതിപ്യതര വരുമോെം 
പരിഷചകരിക്കോനുള്ള തീരുമോെം സബച ഓഫീുകനള അറിയിച്ിടിനല്ലന്നച 
സോപ്േതിക വിദയോഭയോസ ഡയറക്ടര്ട് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്ചു (2021 ഏപ്രില്). 
ഉപപ്യോക്തൃഫീസച/ െോര്ട്ജച വര്ട്ദ്ധിപിച്ച നകോണ്ടച ഉത്തരവച പുറനപടവിച് 
ധെകോരയ വകുപച ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്തച (2021 ജൂണ്, നസപചറ്റംബര്ട്) 
വിദയോഭയോസഫീസച/ െോര്ട്ജുകള് മോത്രപ്മ പരിഷചകരണത്തില് െിന്നച 
ഒഴിവോക്കിയിുള്ളൂനവന്നും എഞ്ചിെീയറിംഗച പ്കോപ്ളജുകള്/ 
പ്പോളിനെകചെിക്കുകള് െെത്തുന്ന പരിപ്ശോധെ പ്പോനലയള്ള പ്സവെങ്ങളുനെ 
െിരക്കുകള്ക്കച/െോര്ട്ുകള്ക്കച ഈ ഇളവച ബോധകമനല്ലന്നുമോണച. 
കൂെോനത, െിരക്കച വര്ട്ദ്ധിപിച് 2014 നസപചറ്റംബര്ട് 09-ോം തീയതിയിനല 
സര്ട്ക്കോര്ട് ഉത്തരവച ജി.ഒ (പി) െം. 409/2014/ഫിന് വിദയോഭയോസ 
സ്ഥോപെങ്ങളില് ആശയക്കുഴപത്തിെച ഇെയോക്കിനയന്നും വിദയോഭയോസ 
വകുപിെച ബോധകമോയ എല്ലോ ഇളവകളും വയക്തമോക്കിയ കുറിപച 
പുറനപടവിക്കുനമന്നും ധെകോരയ വകുപച അറിയിച്ചു. 

വിദയോഭയോസ ഫീസച/ െോര്ട്ുകള് മോത്രപ്മ പരിഷചകരണത്തില് െിന്നച 
ഒഴിവോക്കനപടിുള്ളൂനവന്നും എഞ്ചിെീയറിംഗച പ്കോപ്ളജുകള്/ 
പ്പോളിനെകചെിക്കുകള് െെത്തുന്ന പരിപ്ശോധെ പ്പോനലയള്ള പ്സവെങ്ങളുനെ 
െിരക്കുകള്ക്കച ഈ ഇളവച ബോധകമനല്ലന്നും ധെകോരയവകുപച ഇപ്പോള് 
വയക്തമോക്കിയതോയി ഉന്നതവിദയോഭയോസ വകുപച അഡീഷണല് െീഫച 
നസക്രടറി അറിയിച്ചു (2022 ജനുവരി). െികുതിപ്യതര വരുമോെം പരിഷചകരിച് 
ഉത്തരവിനല അവയക്തത പുതുക്കിയ െിരക്കില് െോര്ട്ജ്ജച 
ഈെോക്കോത്തതിനുള്ള കോരണമോയി ചൂണ്ടിക്കോണിക്കനപു. 

ഇപ്രകോരം സര്ട്ക്കോര്ട് ഉത്തരവിനല അവയക്തതയം ഈ ഉത്തരവിനെക്കുറിച്ച 
ധെകോരയവകുപില് െിന്നും വയക്തത യഥോസമയം ലഭയമോക്കുന്നതിനല 
ഉന്നവിദയോഭയോസ വകുപിനെ / സോപ്േതിക വിദയോഭയോസ ഡയറക്ടപ്ററ്റിനെ 

വീഴ്ചയം `65.27 ലക്ഷത്തിനെ വരുമോെ െഷ്ടത്തിെച കോരണമോയി.  
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തപ്േശ സവയംഭരണ വകുപറ 
 

2.4. സവകോരയ ബസ  സ്റ്റോന്കഡിവെ നിര്ത്മ്മോണതിപ്േലുള്ള നിഷ ഫല 
വെലെ  

സവകോരയ ബസ  സ്റ്റോന്കഡിവെ നിര്ത്മ്മോണതിനു പ്െണ്ി കരുനോഗ്പള്ളി 

മുനിസിപോലിറ്ി െരുതിവെച്ച ` അഞ്ചു പ്കോെിയവെ നിഷ ഫല വെലെ . 

ഒരു സവകോരയ ബസച സ്റ്റോന്ഡിനെ െിര്ട്മോണത്തിനു പ്വണ്ടി കരുെോഗപള്ളി 

മുെിസിപോലിറ്റി `4.10 പ്കോെി86 അെേല് തുകയനെ ഒരു പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചു 
(2012 ഡിസംബര്ട്). കരുെോഗപള്ളി ശോസ്തോംപ്കോട നമയിന് പ്റോഡിനെ 
ഇെതുവശത്തച ട്രിെിറ്റി റിയല് എപ്സ്റ്ററ്റച, നകോല്ലം എന്ന സവകോരയ 
സ്ഥോപെത്തിനെ ഉെമസ്ഥതയിലുള്ള 100 നസെച സ്ഥലം ബസച സ്റ്റോന്ഡിനു 
പ്വണ്ടി മുെിസിപോലിറ്റി കനണ്ടത്തി. പദ്ധതിക്കുള്ള ഭരണോനുമതി 2013 
മോര്ട്ച്ില് ലഭിച്ചു. 

കരുെോഗപള്ളി മുെിസിപോലിറ്റി നസക്രടറി `4.05 പ്കോെിക്കച സ്ഥലം 
വോങ്ങുന്നതിെച പ്വണ്ടി 2014 മോര്ട്ച്ച 25-െച നകോല്ലം ട്രിെിറ്റി റിയല് 
എപ്സ്റ്ററ്റിനെ മോപ്െജിംഗച പോര്ട്ടണറുമോയി ഒരു വില്പെ ഉെമ്പെിയിപ്ലര്ട്നപു. 
നതരനെടത്ത സ്ഥലം തോഴചന്നു കിെക്കുന്ന ഒരു െതുപ്പെിലമോയതിെോല്87 

അതു കവോറി മണിടച ഉയര്ട്ത്തുന്നതിനു പ്വണ്ടി മുെിസിപോലിറ്റി `25.32 ലക്ഷം 
നെലവഴിച്ചു. അപ്്പോച്ച പ്റോഡച, പ്െോയച ലറ്റച, കോത്തിരിപച പ്കന്ദ്രം, ബസച 
സ്റ്റോന്ഡിനെ തറ പ്കോണ്ക്രീറ്റച പോകുന്നതച മുതലോയ അധിക പ്രവൃത്തികള് 

`69.70 ലക്ഷം88 നെലവില് പൂര്ട്ത്തിയോക്കി. നമയിന് പ്റോഡില് െിന്നും 
അകനലയോയിരുന്ന ബസച സ്റ്റോന്ഡച 120 മീറ്റര്ട് െീളവം മൂന്നു മീറ്റര്ട് 
വീതിയമുള്ള ഒരു പ്റോഡിലൂനെ നമയിന് പ്റോഡുമോയി ബന്ധിക്കനപടിരുന്നു. 
2018 നഫബ്രുവരി 09-െച ബസച സ്റ്റോന്ഡിനെ ഉദചഘോെെം െെന്നുനവേിലും, 
െോളിതുവനരയം അതച പ്രവര്ട്ത്തെക്ഷമമോക്കോന് കഴിെിടില്ല (2021 
ഒപ്ക്ടോബര്ട്). െഗരപ്രപ്ദശത്തു െിന്നച 400 മീറ്റര്ട് അകനലയം നമയിന് 
പ്റോഡില് െിന്നച 100 മീറ്റപ്റോളം ഉള്ളിപ്ലക്കുമോയി ഇടങ്ങിയ ഒരു 
പ്രപ്വശെപോതപ്യോടം കൂെി സ്ഥിതി നെയ്യുന്നതിെോല്, പദ്ധതിയ്ക്കു പ്വണ്ടി 
നതരനെടത്ത സ്ഥോെം ഒരു ബസച സ്റ്റോന്ഡിനെ പ്രവര്ട്ത്തെത്തിെച 
അനുപ്യോജയമോയിരുന്നിനല്ലന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. മറ്റു പഞ്ചോയത്തുകളില് 
െിന്നും സ്ഥിരമോയി വന്നു പ്പോകുന്ന ബുകനള ബസച സ്റ്റോന്ഡച 
ഉപപ്യോഗിക്കുന്നതിെച പ്പ്രരിപിച്ോല് അതച കരുെോഗപള്ളി ശോസ്തോംപ്കോട 
പ്റോഡില് കെത്ത ഗതോഗതക്കുരുക്കിെച ഇെയോക്കുനമന്നച ഇപ്പോഴനത്ത 

 
86  വികസെ ഫണ്ടില് െിന്നും `1.53 പ്കോെി, ധെകോരയ കമീഷന് ഗ്രോെില് െിന്നും `56.73 ലക്ഷം, 

തെതു ഫണ്ടില് െിന്നും ` രണ്ടച പ്കോെി 
87  വിപ്ല്ലജച ഓഫീസിനല പ്ബസികച െോക്സച രജിസ്റ്ററിലും നസറ്റില്നമെച രജിസ്റ്ററിലും െി ഭൂമിനയ െിലം 

ആയി തരം തിരിച്ിുണ്ടച 
88  അപ്്പോച്ച പ്റോഡിനെ െിര്ട്മോണം (`19.02 ലക്ഷം) പ്െോയച ലറ്റച, നവയിറ്റിംഗച നഷഡച, മൂത്രപ്പര 

മുതലോയവയനെ െിര്ട്മോണം (`19.27 ലക്ഷം), ബസച സ്റ്റോന്ഡിനെ തറയനെ െിര്ട്മോണം (`31.41 
ലക്ഷം) 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

മുെിസിപോലിറ്റി നസക്രടറി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്ചു (2021 മോര്ട്ച്ച ). ഇക്കോരയം 
പല തവണ മുെിസിപോലിറ്റിയനെ ട്രോഫികച അലഡവസറി സമിതിയനെ 
ശ്രദ്ധയില്നപടത്തിയിരുന്നുനവന്നും പ്രസചതുത സ്ഥോെം ബസച 
സ്റ്റോന്ഡിെനുപ്യോജയമനല്ലന്നച സമിതി അഭിപ്രോയനപടിരുന്നു എന്നും 
നസക്രടറി പ്രസ്തോവിച്ചു. 

മുെിസിപോലിറ്റി വോങ്ങിയ പ്മല്പറെ സ്ഥലം സവകോരയ ബസച 
സ്റ്റോന്ഡിനെപ്യോ പ്ഷോപിംഗച പ്കോംപ്ലക്സിനെപ്യോ മോത്രം 
െിര്ട്മോണത്തിെല്ലോനത മനറ്റോരു കോരയത്തിനും ഉപപ്യോഗിക്കരുനതന്നുള്ള 
ഒരു പ്സോപോധിക വയവസ്ഥ സ്ഥലമുെമയം മുെിസിപോലിറ്റി നസക്രടറിയം ഒപ്പ 
നവച് ഉെമ്പെിയിലുണ്ടോയിരുന്നുനവന്നു കൂെി ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു (2019 
നഫബ്രുവരി). കൂെോനത, നതരനെടത്ത സ്ഥോെത്തച ഒരു ബസച സ്റ്റോന്ഡച 
പ്രവര്ട്ത്തിപിക്കുന്നതിനെ പ്രോപ്യോഗികത വിശകലെം നെയ്യുന്നതിെോയി 
സോധയതോ പഠെം െെത്തുകപ്യോ സ്ഥോെം െിശ്ചയിക്കുന്നതിെച മുമ്പച ഭൂപ്രകൃതി, 
ഒപ്ര സമയം രണ്ടു ബുകള്ക്കച കെന്നു പ്പോകോന് വീതിയള്ള ഒരു അപ്പ്രോച്ച 
പ്റോഡിനെ അഭോവം, ഗതോഗത കുരുക്കിനുള്ള സോധയത, മുതലോയ 
ഘെകങ്ങള് കണക്കിനലടത്തു നകോണ്ടുള്ള ഒരു ഡീനറ്റയില്ഡച നപ്രോജക്ടച 
റിപ്പോര്ട്ടച (ഡി.പി.ആര്ട്) തയ്യോറോക്കുകപ്യോ മുെിസിപോലിറ്റി നെയ്തിടില്ല.  

ഓഡിറ്റില് ചൂണ്ടിക്കോടിയതു പ്പോനല മുെിസിപോലിറ്റിക്കച ഒരു െഷ്ടവം 
ഉണ്ടോകിനല്ലന്നും കൗണ്സില് തീരുമോെമനുസരിച്ച ബസച സ്റ്റോന്ഡച 
പ്രവര്ട്ത്തെക്ഷമമോക്കുനമന്നും സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്). 
പ്മല്പറെ ബസച സ്റ്റോന്ഡിനെ പരിസരത്തു കിഫചബിയനെ89 ഒരു 
െിര്ട്മോണപ്രവൃത്തിക്കു പ്വണ്ടി പ്ശഖരിച്ചു കൂടിയിടിരിക്കുന്ന സോമഗ്രികള് 
െീക്കം നെയ്യുന്നതിനു പ്വണ്ടി അെിയന്ത്ിര പ്െോടീസച പുറനപടവിച്തിനു 
പ്ശഷം, 2021 െവംബര്ട് 01 മുതല് ബസച സ്റ്റോന്ഡച പ്രവര്ട്ത്തിപിക്കുവോന് 
മുെിസിപല് ട്രോഫികച നറഗപ്ലറ്ററി കമിറ്റി തീരുമോെിച്ിുനണ്ടന്നും സര്ട്ക്കോര്ട് 
പ്രസ്തോവിച്ചു. കൂെോനത, മുെിസിപോലിറ്റിയനെ ഉെസ്ഥതയിലുള്ള ആറു മീറ്റര്ട് 
വീതിയനെ കൂനെ മൂന്നച മീറ്റര്ട് കൂെി വീതി ഉള്ള ഒരു പ്റോഡച െിര്ട്മിക്കുന്നതിനുള്ള 
സോധയത കൗണ്സില് പരിഗണിച്ചുനകോണ്ടിരിക്കുകയം പ്കരള 
മുെിസിപോലിറ്റി െിയമപ്രകോരം പ്മല്പറെ ഭൂമി ലകവശമോക്കുന്നതിനെ 
സോധയത ആപ്ലോെിച്ചുനകോണ്ടിരിക്കുകയമോണച. 

ആനക നമോത്തം ` അഞ്ചു പ്കോെി നെലവഴിച്ിും (2014-ലും 2017-ലും) 
നപോതുജെങ്ങളുനെ ഉപപ്യോഗത്തിനു പ്വണ്ടി െിര്ട്മിച് ബസച സ്റ്റോന്ഡച മൂന്നച 
വര്ട്ഷത്തിനു പ്ശഷവം ഉപപ്യോഗശൂെയമോയി കിെക്കുന്നു. കൂെോനത, ബസച 
പ്സ്റ്റഷന്/ പ്ഷോപിംഗച പ്കോംപ്ലക്സിെച മോത്രമോയി സ്ഥലം വിെിപ്യോഗിക്കോന് 
അനുവദിക്കുന്ന വില്പെ ഉെമ്പെിയിനല െിയന്ത്രിത വയവസ്ഥ, ഭോവിയില് 
ഇതര ആവശയങ്ങള്ക്കോയി ഭൂമി വിെിപ്യോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സോധയതനയ 
പരിമിതനപടത്തും.  

 
89  പ്കരള ഇന്രോസചട്രക്ടചച്ര്ട് ഇന്നവസ്റ്റചനമെച ഫണ്ടച പ്ബോര്ട്ഡച 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

2.5. ു്ികളുടെ പോര്ക  നിര്മ്മിക്കുന്നതിലുള്ള നിഷ ഫലമോയ ടെലവ  

െോണിപ്മല് ഗ്രോമപഞ്ചോയതില് കു്ികളുവെ പോര്ത്ക്ക  

നിര്ത്മ്മിക്കുന്നതിനോയി `25 ലേം വെലെഴിച്ചത , പദ്ധ്തിയവെ കോലോെധി 
കഴിെ  ഒന്കപത  െര്ത്ഷമോയിട്ടും പൂര്ത്തിയോക്കോതതിനോല് 
നിഷ ഫലമോയി. 

വോണിപ്മല് പുഴപ്യോരത്തച പുറപ്മ്പോക്കച90 ഭൂമിയില് കുടികളുനെ പോര്ട്ക്കച 
െിര്ട്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്കച വോണിപ്മല് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തച രൂപം 
െല്കി (2012 ജൂലല). ഫണ്ടിനെ അപരയോപ്തത മൂലം 2013-14 മുതല് 2015-
16 വനര പല ഘടങ്ങളിലോയിടോയിരുന്നു ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തച പദ്ധതി 
െെപോക്കല് ഏനറ്റടത്തതച. സംരക്ഷണഭിത്തിയനെ െിര്ട്മോണത്തിനെ 

ആദയഘടം `11.02 ലക്ഷം നെലവില് 2013-14-ലും, സംരക്ഷണഭിത്തിയനെ 

ബോക്കി െിര്ട്മോണം രണ്ടോം ഘടമോയി `9.97 ലക്ഷം നെലവില് 2014-15-ലും 
ഒപ്ര കരോറുകോരന് തനന്ന ഏനറ്റടത്തച െെത്തുകയണ്ടോയി. മൂന്നോം ഘടത്തില് 
പ്കരള പ്ലോക്കല് ഗവണ്നമെച സര്ട്വ്വീസച നഡലിവറി പ്പ്രോജക്ടിനെ 

(നക.എല്.ജി.എസച.ഡി.പി)91 ഫണ്ടില് െിന്നും `20 ലക്ഷം നെലവില്, 
റിക്രിപ്യഷന് ഹോളും ലഘുഭഷണശോലയം ലോന്ഡചപ്കപിംഗം പ്വലിനകടലും 
ഉള്നപനെയള്ള പോര്ട്ക്കിനെ പൂര്ട്ത്തീകരണ പ്രവൃത്തികള് 
പ്കോസ്റ്റചപ്ഫോര്ട്ഡിനെ92 ഏല്പിച്ചു (2015-16). പ്കോസ്റ്റചപ്ഫോര്ട്ഡച െീഫച 
എഞ്ചിെീയര്ട് (സി.ഇ) സോപ്േതിക അനുമതി െല്കുകയം (2015 നമയച ), 

` െോലു ലക്ഷം മുന്കൂറോയി പ്കോസ്റ്റചപ്ഫോര്ട്ഡിെച െല്കുകയം നെയചതു (2016 
മോര്ട്ച്ച ). 

പദ്ധതിയനെ െെത്തിപിെോയി അംഗീകരിക്കനപട എസ്റ്റിപ്മറ്റച െിരക്കച 
അനുവദെീയമോയ െിരക്കിനെക്കോള് (എസച.ഒ.ആര്ട്) വളനര 
ഉയര്ട്ന്നതോനണന്ന ആപ്രോപണനത്ത തുെര്ട്ന്നച, പ്കോഴിപ്ക്കോെച നഡപൂടി 
ുപ്രണ്ടച, വിജിലിന്സച ആെച ആെി കറപചഷന് ബൂപ്റോ (വി.എ.സി.ബി) യനെ 
കോരയോലയത്തില് െിന്നും മിന്നല് പരിപ്ശോധെ െെത്തുകയണ്ടോയി (2017 
ജനുവരി). മിന്നല് പരിപ്ശോധെയില് പ്കോസ്റ്റചപ്ഫോര്ട്ഡിനെ ഡോറ്റോ, 
എസ്റ്റിപ്മറ്റച മുതലോയവ തയ്യോറോക്കനപടിരിക്കുന്നതച നപോതുമരോമത്തച 
വകുപിനെ അംഗീകൃത എസച.ഒ.ആര്ട് അനുസരിച്ച അനല്ലന്നും ഒരു 
അജ്ഞോത എസച.ഒ.ആര്ട് അെിസ്ഥോെമോക്കിയോനണന്നും കനണ്ടത്തി. 
ഇതിനെ തുെര്ട്ന്നച ക്രമപ്ക്കടകളില്ലോനതയം കോരയക്ഷമമോയം ഗണെിലവോരം 
ഉറപോക്കിനകോണ്ടും പ്രവൃത്തികള് െെപിലോക്കണനമന്നച വി.എ.സി.ബി 
ശിപോര്ട്ശ നെയചതു. വിജിലന്സച റിപ്പോര്ട്ടിനെ അെിസ്ഥോെത്തില്, 
ഇെിനയോരു ഉത്തരവച ഉണ്ടോകുന്നതച വനര ഈ പദ്ധതിക്കച പണം 
നെലവഴിക്കരുനതന്നച പഞ്ചോയത്തച നഡപൂടി ഡയറക്ടര്ട്, പ്കോഴിപ്ക്കോെച 
(ഡി.ഡി.പി) ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തച നസക്രടറിക്കച െിര്ട്പ്േശം െല്കി (2017 

 
90  റവെൂ പ്രഖകളുനെ പടികയില് നപെോത്ത സര്ട്ക്കോര്ട് വക ഭൂമി 
91  പ്ലോകബോേച സഹോയപ്ത്തോനെയള്ള പ്കരള സര്ട്ക്കോരിനെ പദ്ധതി 
92  നസെര്ട് പ്ഫോര്ട് സയന്സച ആെച നെകചപ്െോളജി പ്ഫോര്ട് റൂറല് നഡവലപചനമെച (പ്കോസ്റ്റചപ്ഫോര്ട്ഡച)  
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

നഫബ്രുവരി). അതനുസരിച്ച, പദ്ധതിയമോയി ബന്ധനപട പ്ജോലികള് 
െിറുത്തിവയ്ക്കോന് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തച പ്കോസ്റ്റചപ്ഫോര്ട്ഡിെച പ്െോടീസച െല്കി 
(2017 മോര്ട്ച്ച ). പ്വലിനകടല് പ്രവൃത്തി മോത്രമോണച പ്കോസ്റ്റചപ്ഫോര്ട്ഡച അന്നു 
വനര പൂര്ട്ത്തിയോക്കിയതച. 

പ്രവൃത്തികള് പുെരോരംഭിക്കുന്നതിനെ ഭോഗമോയി പുതുക്കിയ എസ്റ്റിപ്മറ്റച 
തയ്യോറോക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സോപ്േതിക അനുമതി െല്പ്കണ്ടതച 
പ്കോസ്റ്റചപ്ഫോര്ട്ഡച െീഫച എഞ്ചിെീയര്ട്ക്കച പകരം, തപ്േശ സവയംഭരണ വകുപച 
െീഫച എഞ്ചിെീയര്ട് ആനണന്നും ഉള്ള വിശദമോയ െിര്ട്പ്േശങ്ങള് പഞ്ചോയത്തച 
ഡയറക്ടര്ട്ക്കച സര്ട്ക്കോര്ട് െല്കിയതോയി (2018 ഒനക്ടോബര്ട്) ഓഡിറ്റച 
െിരീക്ഷിക്കുകയണ്ടോയി. സര്ട്ക്കോരിനെ ഈ െിര്ട്പ്േശങ്ങള് പഞ്ചോയത്തച 
ഡയറക്ടര്ട് ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തച നസക്രടറിനയ അറിയിനച്േിലും (2018 
ഒപ്ക്ടോബര്ട്) അവ പോലിക്കനപടില്ല. അങ്ങനെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിപ്മറ്റച 
തയ്യോറോക്കുന്നതിനുള്ള സര്ട്ക്കോര്ട് െിര്ട്പ്േശം പോലിക്കുന്നതിലുള്ള 

ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിനെ പരോജയം പ്രസചതുത പ്രവൃത്തിക്കോയി `25 ലക്ഷം 
നെലവച നെയ്തച മൂന്നച വര്ട്ഷങ്ങള് പിന്നിടിും െിഷചഫലമോയി തുെരുന്നതിെച 
കോരണമോയി.  

വി.എ.സി.ബി/ഡി.ഡി.പിയില് െിന്നും ക്ലിയറന്സച സര്ട്ടഫിക്കറ്റച 
ലഭിക്കോത്തതച നകോണ്ടും 2016-17 അവസോെപ്ത്തോനെ 
നക.എല്.ജി.എസച.ഡി.പി ഫണ്ടച ലോപ്സോയതിെോലുമോണച പ്രവൃത്തി 
പൂര്ട്ത്തീകരിക്കോന് കഴിയോത്തനതന്നച ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തച നസക്രടറി 
ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്ചു (2021 ഏപ്രില്). പുതുക്കിയ എസ്റ്റിപ്മറ്റുമോയി പദ്ധതി 
പുെരോരംഭിക്കുവോനുള്ള 2018-നല സര്ട്ക്കോര്ട് െിര്ട്പ്േശത്തിെച 
അനുസൃതമോയി ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തച ഒരു െ െപെിയനമടക്കോത്ത 
സോഹെരയത്തില് ഈ മറുപെി െയോയീകരിക്കത്തക്കതല്ല. പ്രോരംഭഘടത്തില് 
വിഭോവെം നെയ്തതുപ്പോനല പദ്ധതി പുെരുജ്ജീവിപിക്കുവോനുള്ള 
തീരുമോെങ്ങള് പഞ്ചോയത്തച കമിറ്റി പരിപ്ശോധിച്ചു വരികയോനണന്നച 
സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്).  

പ്പ്രോജകചടകളുനെ െെത്തിപിനെ ചുമതലയള്ള അംഗീകൃത ഏജന്സികള് 
തയ്യോറോക്കുന്ന എസ്റ്റിപ്മറ്റുകള് സംസ്ഥോെ നപോതുമരോമത്തച വകുപിനെ 
െിരക്കുകള്ക്കച അനുസൃതമോനണന്നും, ഏല്പിച് പ്രവൃത്തികള് ഈ 
ഏജന്സികള് സമയ ബന്ധിതമോയി പൂര്ട്ത്തീകരിക്കുന്നുനണ്ടന്നും തപ്േശ 
സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങള് ഉറപോപ്ക്കണ്ടതോണച. 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

2.6. ടക്ിെങ്ങളുടെ അധിക തറ വിസ്തീര്ണെിനുള്ള ഫീസ  
ഈെോക്കുന്നതിലുണ്ടോയ ുറവ  

വക്ിെനിര്ത്മ്മോണ അനുമതി നല്കുന്ന സമയത  അെോ്  
ഗ്രോമപഞ്ചോയത  രണ്  സന്ദര്ത്ഭങ്ങളിലോയി അധിക തറ െിസ്തീര്ത്ണ്ണതിന  

അധിക ഫീസ  വതറ്ോയി ഈെോക്കിയത  കോരണം `1.11 പ്കോെിയവെ 
കുറവുണ്ോയി. 

പ്കരള പഞ്ചോയത്തച നകടിെെിര്ട്മോണ െടങ്ങള് (നക.പി.ബി.ആര്ട്) െടം 35(2) 
പ്രകോരം, കോറ്റഗറി II ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകളിനല വോസപ്യോഗയമോയ (എ1) (ബി) 
നകടിെങ്ങള്ക്കച93 അധിക ഫീസില്ലോനത അനുവദെീയമോയ പരമോവധി 
എഫച.എ.ആര്ട്94 1.75-ഉം അധിക ഫീസിനെോപം 2.50-ഉം ആണച. പ്കരള 
സര്ട്ക്കോര്ട് (സര്ട്ക്കോര്ട്), അനുവദെീയമോയ പരമോവധി എഫച.എ.ആര്ട് ആയ 
2.5 വനരയള്ള അധിക തറ വിസ്തീര്ട്ണത്തിനുള്ള അധിക ഫീസച 

െതുരശ്രമീറ്ററിെച `500-ല് (2011 നഫബ്രൂവരി 14 മുതല്) െിന്നച 2017 

ഒപ്ക്ടോബര്ട് 31 മുതല് `5,000 ആയി വര്ട്ദ്ധിപിച്ചു. സര്ട്ക്കോര്ട് പുറനപടവിച് 
െിര്ട്പ്േശങ്ങള് അനുസരിച്ച (2010 നസപചറ്റംബര്ട്), അപ്പക്ഷോ തീയതിയില് 
െിലവിലുള്ള നകടിെെിര്ട്മോണ െടങ്ങള്ക്കു പകരം നപര്ട്മിറ്റച െല്കുന്ന 
ദിവസത്തില് പ്രോബലയത്തിലുള്ള െടങ്ങള് അനുസരിച്ോണച അധിക ഫീസച 
ഈെോപ്ക്കണ്ടതച. 

2018 ആഗസ്റ്റില് തൃശൂര്ട് ജില്ലയിനല അെോടച ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തിനല (ജി.പി) 
പ്രഖകളുനെ സൂക്ഷചമ പരിപ്ശോധെയില്, രണ്ടു സന്ദര്ട്ഭങ്ങളില് നകടിെ 
നപര്ട്മിറ്റച െല്കിയപ്പോള് െിലവിലുള്ള െിയമങ്ങള്ക്കനുസൃതമോയ 
െിരക്കില് അധിക എഫച.എ.ആറിെച അധിക ഫീസച ഈെോക്കുന്നതില് ജി.പി 
പരോജയനപടതോയി കനണ്ടത്തി. 

• തറവിസ്തീര്ട്ണവം പ്പ്ലോടച വിസ്തീര്ട്ണവം യഥോക്രമം 5,591.66 െ.മീ, 
2,260.25 െ.മീ ഉള്ള ഒരു നറസിഡന്ഷയല് ഫ്ലോറ്റച െിര്ട്മിക്കുന്നതിെച, 
നബംഗളുരുവിനല സൗപര്ട്ണിക പ്പ്രോജക്ടചസച ആെച 
ഇന്രോസചട്രകചെര്ട് ലപ്രവറ്റച ലിമിറ്റഡിനെ ഡയറക്ടര്ട്ക്കച ജി.പി (2017 
ജനുവരി) ബില്ഡിംഗച നപര്ട്മിറ്റച െല്കി. ലഭയമോയിരുന്ന 
തറവിസ്തീര്ട്ണത്തിനും പ്പ്ലോടച ഏരിയയ്ക്കും അനുസൃതമോയി 
അനുവദെീയമോയ എഫച.എ.ആര്ട് 1.75-നുള്ളില് ആകുന്നതിെച 
ബില്ഡര്ട് െിര്ട്മോണത്തിനെ പരമോവധി വിസചതൃതി 3,955.44 െ.മീ 
ആയി പരിമിതനപടപ്ത്തണ്ടിയിരുന്നു. നപര്ട്മിറ്റച 5,591.66 െ.മീ തറ 
വിസ്തീര്ട്ണത്തിനുള്ളതോയിരുന്നതിെോല് തത്തുലയമോയ എഫച.എ.ആര്ട് 
2.47 ആയിരിക്കും. അതനുസരിച്ച 1,636.22 െ.മീ അധിക 

വിസ്തീര്ട്ണത്തിെച95 െതുരശ്രമീറ്ററിെച `500 െിരക്കില് ബില്ഡറില് 
 

93  300 െ.മീ െച മുകളില് തറ വിസ്തീര്ട്ണം ഉള്ള വോസപ്യോഗയമോയ നകടിെം 
94  നകടിെത്തിനെ തറ വിസ്തീര്ട്ണവം പ്പ്ലോടച ഏരിയയം തമിലുള്ള അനുപോതമോണച പ്ഫ്ലോര്ട് ഏരിയ 

അനുപോതം 
95  1.75 എഫച.എ.ആറിെച അനുവദെീയമോയ തറ വിസ്തീര്ട്ണം = 2,260.25 െ.മീ. പ്പ്ലോടച ഏരിയ x 1.75 = 

3,955.44 െ.മീ ; അധികമോയിുള്ള തറവിസ്തീര്ട്ണം =5,591.66 – 3,955.44 =1,636.22 െ.മീ 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

െിന്നും ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തച `8.18 ലക്ഷം അധിക ഫീസച ഈെോക്കുകയം 
നെയചതു (2017 ജനുവരി). 5,632.82 െ.മീ ഉള്ള പരിഷചകരിച് തറ 
വിസ്തീര്ട്ണത്തിനെ പുതുക്കിയ നപര്ട്മിറ്റിെോയി 2017 ഒപ്ക്ടോബര്ട് 31-െച 
ബില്ഡര്ട് അപ്പക്ഷ െല്കുകയം തതചഫലമോയി എഫച.എ.ആര്ട് 2.49 
ആയി ഉയരുകയം അധിക ഫീസച ഈെോപ്ക്കണ്ട വിസചതൃതി 1,667.38 
െ.മീ ആയി96 വര്ട്ദ്ധിക്കുകയം നെയചതു. 2018 നമയച 16-െോണച 
നപര്ട്മിറ്റച െല്കിയതച. അധിക തറ വിസ്തീര്ട്ണത്തിനുള്ള ഫീസച 
കണക്കോക്കുന്നതിെച നപര്ട്മിറ്റച െല്കുന്ന സമയത്തച പ്രോബലയത്തില് 
ഉള്ള നകടിെെിര്ട്മോണ െടങ്ങള് പോലിപ്ക്കണ്ടതിെോല്, ജി.പി 
അനുവദെീയമോയ തറ വിസ്തീര്ട്ണത്തില് കൂടതലുള്ള തറ 

വിസ്തീര്ട്ണത്തിെച െതുരശ്രമീറ്ററിെച `5,000 അധിക ഫീസച എന്ന 
പുതുക്കിയ െിരക്കച ബോധകമോക്കണമോയിരുന്നു. എന്നോല്, 

െതുരശ്രമീറ്ററിെച `500 എന്ന പഴയ െിരക്കിലോണച ജി.പി അധിക 
വിസ്തീര്ട്ണത്തിനുള്ള അധിക ഫീസച കണക്കോക്കിയിരിക്കുന്നതച എന്നച 

ഓഡിറ്റച ശ്രദ്ധിച്ചു. െതുരശ്രമീറ്ററിെച `5,000 എന്ന െിരക്കില് അധിക 
ഫീസച ഈെോക്കുന്നതിലുണ്ടോയ വീഴ്ച കോരണം ബില്ഡറില് െിന്നച 

പിരിനച്ടത്ത തുകയില് `75.69 ലക്ഷത്തിനെ97 കുറവണ്ടോയി. 

• മനറ്റോരു സന്ദര്ട്ഭത്തില് ജി.പി, 2017 ഡിസംബര്ട് 22-െച ഒരു വയക്തിക്കച 
തനെ അപ്പക്ഷയനെ അെിസ്ഥോെത്തില് (2016 നസപചറ്റംബര്ട് 06) 
പുതുക്കിയ ബില്ഡിംഗച നപര്ട്മിറ്റച െല്കി. അതിനുപ്വണ്ടി ഫയര്ട് ആെച 
നറകൂ സര്ട്വ്വീസസച വകുപിനെ െിര്ട്ബന്ധിത പ്െോ ഒബചജക്ഷന് 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റച അപ്േഹം 2017 െവംബറിലോണച സമര്ട്പിച്തച. 
തറവിസ്തീര്ട്ണവം പ്പ്ലോടച ഏരിയയം യഥോക്രമം 2,915.74 െ.മീ ഉം, 1,214 
െ.മീ ഉം ആയിരുന്നു. ലഭയമോയ തറ വിസ്തീര്ട്ണത്തിനും പ്പ്ലോടച 
ഏരിയയ്ക്കും, എഫച.എ.ആര്ട് 1.75 ആകണനമേില്, ബില്ഡര്ട് 
െിര്ട്മോണം പരമോവധി 2,125 െ.മീ വനരയോയി 
പരിമിതനപടപ്ത്തണ്ടിയിരുന്നു. പുതുക്കിയ അപ്പക്ഷ 2,916 െ.മീ തറ 
വിസ്തീര്ട്ണത്തിെോയിരുന്നതിെോല്, എഫച.ഏ.ആര്ട് 2.40 ആയി 
ഉയര്ട്ന്നു. 791 െ.മീ-െച (2,915.74 െ.മീ - 2,125 െ.മീ) ഈെോപ്ക്കണ്ട 

അധിക ഫീസച `5,000 എന്ന െിരക്കിലോണച 

കണക്കോപ്ക്കണ്ടിയിരുന്നനതേിലും പ്കവലം `500 െിരക്കിലോണച 
ജി.പി അധിക ഫീസച പിരിച്തച (2017 ഡിസംബര്ട്). കുറെ െിരക്കില് 

ഫീസച ഈെോക്കിയതിെോല് പിരിനച്ടത്ത തുകയില് `35.60 
ലക്ഷത്തിനെ98 കുറവണ്ടോയി. 

അങ്ങനെ, പ്മല്പറെ സന്ദര്ട്ഭങ്ങളില്, നപര്ട്മിറ്റച അനുവദിച് തീയതിയ്ക്കച 
പകരം അപ്പക്ഷോ തീയതിയില് പ്രോബലയത്തിലുണ്ടോയിരുന്ന നകടിെ 

 
96  5,632.82 – 3,955.44 
97  1,677.38 െ.മീ x `5,000 = `83,86,900; `83,86,900 - `8,18,110 (1,636.22 െ.മീ x `500 െ.മീ-െച, 

അതുവനര സമോഹരിച്തച) = `75,68,790 
98  791 െ.മീ x `5,000 = `39,55,000 - `3,95,500 (791 െ.മീ x `500 െ.മീ-െച, അതുവനര 

സമോഹരിച്തച) = `35,59,500 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

െിര്ട്മോണ െടങ്ങള് അനുസരിച്ചുള്ള െിരക്കില് അധിക ഫീസച 

കണക്കോക്കിയതച, പിരിനച്ടത്ത തുകയില് `1.11 പ്കോെിയനെ (`75.69 ലക്ഷം + 

`35.60 ലക്ഷം) കുറവണ്ടോക്കി. സമോഹരണത്തിലുണ്ടോയ കുറവിനെ 
വിശദോംശങ്ങള് ചുവനെയള്ള പ്ിക 2.4-ല് കോണിച്ിരിക്കുന്നു. 

പ്ിക 2.4: രണ്  സന്ദര്ത്ഭങ്ങളില് അധിക എഫ .എ.ആര്ത് ന  അധിക 
ഫീസിവെ സമോഹരണതിലുണ്ോയ കുറെിവെ െിശദ്ോംശങ്ങള് 

ഇനം 
വപര്ത്മിറ്ിവെ 
െിശദ്ോംശ 
ങ്ങള് 

ബോധക
മോയ 
എഫ .എ.
ആര്ത് 

31.10.201799 പ്നോ 
അതിന  പ്ശഷപ്മോ 
നല്കിയ വക്ിെ 
വപര്ത്മിറ്റുകള്ക്ക  
ബോധകമോ 
പ്ക്കണ് അധിക 
ഫീസിവെ നിരക്ക  
(െ.മീ ന ) 

അധിക 
ഫീസ  
ഈെോ 
ക്കിയ 
നിരക്ക  
(െ.മീ ന ) 

ഫീസ  
ഈെോ 
പ്ക്കണ് 
െിസ്തീ
ര്ത്ണ്ണം 
(െ.മീ) 

ഫീസ  
ഈെോക്കി
യ 
െിസ്തീ
ര്ത്ണ്ണം 
(െ.മീ) 

സമോഹരിച്ച 
അധിക 
ഫീസിവെ 
ആവക തുക  

(` ലേതില്) 

സമോഹരി 
പ്ക്കണ് ആവക 
തുക  

(` ലേതില്) 

സമോഹരണ
തിലുണ്ോയ 
കുറെ  

(` 

ലേതില്) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7)*(5) (9) = (6)*(4) 
(10) = (9) - 

(8) 

I 

പുതുക്കിയ 
നപര്ട്മിറ്റച 
തീയതി 
16.05.2018 

2.49 5000 500 1677.38 1636.22 8.18 83.869 75.69 

II 

പുതുക്കിയ 
നപര്ട്മിറ്റച 
തീയതി 
22.12.2017 

2.40 5000 500 791 791 3.955 39.55 35.60 

സമോഹരണതിലുണ്ോയ ആവക കുറെ  111.29 

(അവലംബം: ജി.പി സമര്ട്പിച് വിവരങ്ങള്) 

പ്മല്പറെവയനെ സ്ഥിരീകരണം ഓഡിറ്റച തിരുവെന്ത്പുരനത്ത െീഫച 
ൌണ് പ്ലോെറില് (സി.റ്റി.പി) െിന്നച ആവശയനപടപ്പോള്, അധിക 
എഫച.എ.ആറിെോയി പുതുക്കിയ നപര്ട്മിറ്റച അനുവദിക്കുന്ന തീയതിയില് 
പ്രോബലയത്തിലുള്ള െടങ്ങള്ക്കനുസൃതമോയി അധിക ഫീസച (അതോയതച, 

െതുരശ്രമീറ്ററിെച `5,000) ഈെോക്കണനമന്നച സി.റ്റി.പി വയക്തമോക്കി (2021 
ഏപ്രില്). പഴയ െിരക്കില് ഈെോക്കിയ അധിക ഫീസച വര്ട്ദ്ധിപിച് െിരക്കില് 
സമോഹരിച് തുകയില് െിന്നും കുറയ്ക്കുകയം പ്വണം. കൂെോനത അപ്പക്ഷോ 
തീയതിയിനല ദിവസം പ്രോബലയത്തിലുള്ള നകടിെെിര്ട്മോണെടങ്ങള്ക്കു 
പകരം അനുമതി െല്കുന്ന തീയതിയില് പ്രോബലയത്തിലുള്ളതിെച പ്രോമുഖയം 
െല്കണനമന്നച സി.റ്റി.പി, പഞ്ചോയത്തച ഡയറക്ടര്ട്, െഗരകോരയ ഡയറക്ടര്ട് 
എന്നിവര്ട്ക്കച സര്ട്ക്കോര്ട് െിര്ട്പ്േശം െല്കിയിരുന്നു (2010 നസപചറ്റംബര്ട്). 
പ്മല്പറെ രണ്ടു പ്കുകളിലും അനുമതി െല്കിയ തീയതികള് അധിക 
എഫച.എ.ആറിനുള്ള അധിക ഫീസച െിരക്കച പരിഷചക്കരിച്ചുനകോണ്ടുള്ള 
സര്ട്ക്കോര്ട് ഉത്തരവച പുറനപടവിച്തിെച പ്ശഷമുള്ളതോണച. 

അധിക ഫീസച അെയ്ക്കണനമന്നച ആവശയനപടച അപ്പക്ഷകര്ട്ക്കച അെോടച ജി പി 
നസക്രടറി വീണ്ടും പ്െോടീസച െല്കിയതോയി സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 

 
99  പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് ഉത്തരവച െമ്പര്ട് ജി.ഒ (പി) െമ്പര്ട് 81/2017/എല്.എസച.ജി.ഡി തീയതി 2017 

ഒപ്ക്ടോബര്ട് 31 പ്രകോരം 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

ഒപ്ക്ടോബര്ട്). അധിക തുക പിരിനച്ടക്കുന്നതില് കോരയമോയ പുപ്രോഗതി 
ഉണ്ടോയിടിനല്ലന്നും രണ്ടച സന്ദര്ട്ഭങ്ങളിലും ഇതുവനര ഒകുനപന്സി 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റച െല്കിയിടിനല്ലന്നും സര്ട്ക്കോര്ട് വയക്തമോക്കി. അധികഫീസച 
പിരിപ്ക്കണ്ട െിരക്കിനെ കൃതയത ഉറപ്പ വരുപ്ത്തണ്ടതും, അപ്രകോരം 
നെയ്യുന്നതില് വീഴ്ച വന്നതിെോല് ഫീസിനെ പിരിവിലുണ്ടോയ കുറവച 
അപ്പക്ഷകരില് െിന്നും യഥോസമയം വീനണ്ടടപ്ക്കണ്ടതും ജി.പി യനെ 
ഉത്തരവോദിത്തമോയതിെോല്, മറുപെി സവീകോരയമല്ല. 

നപര്ട്മിറ്റുകള്/ പുതുക്കിയ നപര്ട്മിറ്റുകള് അനുവദിക്കുന്ന തീയതിയില് 
പ്രോബലയത്തിലുള്ള െടങ്ങള്ക്കനുസൃതമോയി അധിക എഫച.എ.ആറിെച 
ലഭിപ്ക്കണ്ട അധിക ഫീസച അപ്പക്ഷകരില് െിന്നച സമയബന്ധിതമോയി 
ഈെോക്കുന്നതച തപ്േശസവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങള് ഉറപോക്കണനമന്നച 
ശിപോര്ട്ശ നെയ്യുന്നു. 

2.7. കളിസ്ഥലെിടന് നിര്മ്മോണെിട്േലുള്ള നിഷ ഫല ടെലവ  

വകോല്ലം മുനിസിപല് പ്കോര്ത്പപ്റഷന്ക തുെങ്ങിെച്ച ഒരു കളിസ്ഥല 

നിര്ത്മ്മോണപദ്ധ്തി, `13.54 ലേം വെലെോക്കിയതിന  പ്ശഷം 
തപ്േശെോസികളുവെ വെറത്തുനില്ു മൂലം ഉപ്പേിപ്ക്കണ്ി െന്നു. 

തപ്േശവോസികളുനെ പ്െടത്തിനു പ്വണ്ടി `34.32 ലക്ഷം അ െേല് തുകയ്ക്കച 
മൂന്നുമോസത്തിനുള്ളില് പൂര്ട്ത്തിയോപ്ക്കണ്ട 'നകോല്ലം പ്പോര്ട്ടച ഡിവിഷന് 47-
ല് തുറസ്സോയ കളിസ്ഥലം' എനന്നോരു പദ്ധതി നകോല്ലം മുെിസിപല് 
പ്കോര്ട്പപ്റഷന് (നക.എം.സി) രൂപീകരിച്ചു (2014-15). മണച കുഴിനച്ടക്കല്, 
ലൈ റബിള് പ്മസണ്റി, റോന്ഡം റബിള് പ്മസണ്റി, സിമെച 
പ്കോണ്ക്രീറ്റച പോകുക, കരോറുകോരനെ സവന്ത്ം മണച എത്തിക്കലും െിറയ്ക്കലും, 
പ്ഗോള് പ്പോസ്റ്റുകള്ക്കുള്ള ജി.ഐ ലപപച100 എന്നിവയമോയി ബന്ധനപട 
ഘടം തിരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി െെത്തി, 140 മീറ്റര്ട് െീളവം 110 മീറ്റര്ട് വീതിയമുള്ള 
തുണ്ടു ഭൂമിനയ ഒരു കളിസ്ഥലമോക്കി മോറ്റണമോയിരുന്നു. പദ്ധതിയ്ക്കുള്ള 
ഭരണോനുമതി നകഎംസി നസക്രടറി െല്കുകയം (2015 ജനുവരി) 
നെണ്ടറിംഗിലും റീനെണ്ടറിംഗിംലും (2015 ഏപ്രില്/ നമയച ) പനേടത്ത ഏക 

കരോറുകോരനെ101 `34.11 ലക്ഷത്തിെച പണി ഏല്പിക്കുകയം നെയചതു. 
കരോറുകോരനും നക.എം.സിയനെ സൂപ്രണ്ടിംഗച എന്ജിെീയറും (എസച.ഇ) 
തമില് കരോര്ട് ഒപ്പ നവയ്ക്കുകയം (2015 ജൂണ്), 2015 െവംബര്ട് 06-െച 
പൂര്ട്ത്തീകരണത്തീയതി ഉറപിച്ചുനകോണ്ടച 2015 ആഗസ്റ്റച 07-െച പണി 
ആരംഭിക്കുകയം നെയചതു. 

അതിെിനെ പ്രസചതുത സ്ഥലത്തുണ്ടോയ പ്രോപ്ദശിക സമരങ്ങള്/ 
തര്ട്ക്കങ്ങള്102 കോരണം പണി തോതചകോലികമോയി െിറുത്തിവച്ചു. 
തപ്േശവോസികളുമോയി പല തവണ െെത്തിയ െര്ട്ച്കളുനെ ഫലമോയി, പണി 

 
100  ഗോല്വലെസചഡച അയണ്ലപപച 
101  എന്.നക കണ്സചട്രക്ഷന്സച, നകോടിയം , നകോല്ലം 
102  ഒരു സിമെച ഫോക്ടറി െിര്ട്മോണനത്തക്കുറിച്ചുള്ള ആശേയമോയി ബന്ധനപടച 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

തുെങ്ങുവോന് സോഹെരയങ്ങള് അനുകൂലമോനണന്നച കൗണ്സിലര്ട് 
നക.എം.സിയനെ എസച.ഇനയ പിന്നീെച അറിയിച്ചു (2017 നഫബ്രുവരി). 
ഇതിനെ തുെര്ട്ന്നച പണി പുെരോരംഭിച്ചു. കരോറുകോരന് പ്രവൃത്തിയനെ 
അഞ്ചോമനത്ത ഇെമോയ കരോറുകോരനെ സവന്ത്ം ഏര്ട്പോെില് മണച 
എത്തിക്കലും െിറയ്ക്കലും എന്നതച മോത്രമോണച ഏനറ്റടത്തനതന്നും െിര്ട്േിഷ്ട 
അളവോയ 6,818 ഘ.മീ103 നെ സ്ഥോെത്തച 4,402.15 ഘ.മീ മണച മോത്രമോണച 
എത്തിച്നതന്നച (2017 മോര്ട്ച്ച ) ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. ഈയിെത്തില് 

കരോറുകോരെച `13.54 ലക്ഷം െല്കുകയണ്ടോയി. കൗണ്സിലറുനെ ഉറപിനു 
വിപരീതമോയി, തപ്േശവോസികളുനെ നെറുത്തുെില്പ്പ തുെര്ട്ന്നതച കോരണം 
പ്രവൃത്തിയിനല പ്ശഷിച് ഇെങ്ങള് ഏനറ്റടക്കുവോെോയിനല്ലന്നും കണ്ടു. 

തപ്േശവോസികളുനെ എതിര്ട്പച മൂലം പ്രവൃത്തി പൂര്ട്ത്തിയോക്കുന്നതിലുള്ള 
ബുദ്ധിമുടച ചൂണ്ട ിക്കോണിച്ച പ്രവൃത്തി റേോക്കുവോന് പ്കോര്ട്പപ്റഷന് 
കൗണ്സില് തീരുമോെിച്ചു (2018 ജനുവരി). അസിസ്റ്റെച എ ന്ജിെീയര്ട്, 
നക.എം.സിപ്യോനെോപം ഓഡിറ്റച െ െത്തിയ സംയക്ത 
സ്ഥലപരിപ്ശോധെയില് (2019 ആഗസ്റ്റച ) പ്രസചതുത സ്ഥലം പുല്ലച നകോണ്ടച 
മൂെനപും പോഴച വസചതുക്കള് വലിനച്റിയനപും ഉപപ്യോഗശൂെയമോയി 
കിെക്കുന്നതോയി നവളിനപു.  

പ്രസചതുത പദ്ധതിനയപറ്റി തപ്േശവോസികപ്ളോെച കൂെിയോപ്ലോെിക്കോനതയോണച 
നക.എം.സി നെണ്ടര്ട് തീരുമോെിച്തും ഏക ദര്ട്ഘോുകോരനുമോയി 
കരോറിപ്ലര്ട്പടതുനമന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. ഇതിനെ ഫലമോയി, 2015 
ആഗസ്റ്റില് ആരംഭിച് പ്രവൃത്തി ഭോഗികമോയി െിര്ട്വ്വഹിച് പ്ശഷം രണ്ടര 
വര്ട്ഷത്തിനുള്ളില്, 2018 ജനുവരിയില് ഉപ്പക്ഷിക്കനപു. നക.എം.സി യനെ 
വരോെിരിക്കുന്ന പദ്ധതി െിര്ട്പ്േശത്തില് പ്മല്പറെ പദ്ധതി 
ഉള്നപടത്തുവോനുള്ള ഒരു സോധയതയമിനല്ലന്നച നകഎംസി നസക്രടറി 
ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്ചു (2021 ഏപ്രില്). അങ്ങനെ, പദ്ധതിയ്ക്കുപ്വണ്ടി 

നെലവഴിച് `13.54 ലക്ഷം െിഷചഫലമോയിത്തുെരുന്നു. 

കളിസ്ഥലം െിര്ട്മോണത്തിലിരിനക്ക പ്രപ്തയക സോധയതോപഠെനമോന്നും 
നക.എം.സി െെത്തിയിനല്ലന്നും തുറമുഖ വകുപച കളിസ്ഥലത്തിെച പ്രപ്തയക 
അനുമതി െലചകിയിുനണ്ടന്നും സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി തന്നു. (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്). 
പ്രോപ്ദശികമോയ തര്ട്ക്കങ്ങള് പരിഹരിച്ചുനകോണ്ടച 2021-22 
സോമ്പത്തികവര്ട്ഷത്തിപ്ലക്കുള്ള പദ്ധതി െിര്ട്പ്േശത്തിനെ ഭോഗമോയി 
കളിസ്ഥലം പൂര്ട്ത്തിയോക്കോനുള്ള െെപെികള് 2021 നഫബ്രൂവരി 24 മുതല് 
പ്കോര്ട്പപ്റഷന് കൗണ്സില് എടത്തു നകോണ്ടിരിക്കുകയോനണന്നും കൂെി 
സര്ട്ക്കോര്ട് പ്രസ്തോവിച്ചു. 

പ്രോപ്ദശിക തര്ട്ക്കങ്ങള് പരിഹരിച്ചുനകോണ്ടച പദ്ധതി പൂര്ട്ത്തിയോക്കുനമന്ന 
സര്ട്ക്കോരിനെ മറുപെി, പ്കോര്ട്പപ്റഷനെ വരോന് പ്പോകുന്ന പ്ലോന് 
െിര്ട്പ്േശത്തില് ഈ പദ്ധതി ഉള്നപടത്തോനുള്ള സോധയതയില്ല എന്ന 
നസക്രടറി നക.എം.സി യനെ പ്രസ്തോവെയ്ക്കച വിരുദ്ധമോയതിെോല് മറുപെി 
സവീകോരയമല്ല.  

 
103  ഘെ മീറ്റര്ട് 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

പദ്ധതികള് ഏനറ്റടക്കുപ്മ്പോള്, തപ്േശ സവയംഭരണ സ്ഥോപെങ്ങള് 
സോധയതോ പഠെം െെത്തുകയം ഏനറ്റടത്ത പദ്ധതികള് സമയബന്ധിതമോയി 
പൂര്ട്ത്തിയോക്കുന്നതിെോയി നതരനെടക്കനപട സ്ഥലങ്ങളിനല 
സോഹെരയങ്ങള് പ്രവൃത്തിയനെ തെസ്സരഹിതമോയ പുപ്രോഗതിനയ 
ുഗമമോക്കുന്നുനവന്നച ഉറപ്പ വരുത്തുകയം നെപ്യ്യണ്ടതോണച.  

2.8. `63.89 ലക്ഷ്െിടന് നഷ്ടം വീടണ്ട ടകല്  

ഏഴ  മുനിസിപോലിറ്ികളിവല അപരയോപ്തമോയ ആഭയന്തര നിയന്ത്രണങ്ങള്, 
ജീെനക്കോരില് നിന്ന  എംപ്ലോയീസ  വപ്രോെിഡെ  ഫണ്  െിഹിതം 
െീവണ്ടുക്കോതിരിക്കോനും എംപ്ലോയീസ  വപ്രോെിഡെ  ഫണ്  
ഓര്ത്ഗ്കനപ്സഷനിപ്ലക്ക  പണം അെയ ക്കോതിരിക്കോനും കോരണമോയി. 
ൂെോവത, പിഴയം പലിശയം അെയ ക്കുന്നതിന  നഗ്രസഭകളുവെ തനത  
ഫണ്ില് നിന്ന  `63.89 ലേം െിനിപ്യോഗ്ിപ്ക്കണ്ിയം െന്നു. 

വിജ്ഞോപെ െമ്പര്ട് എസച.ഒ 30(ഇ) തീയതി 08.01.2011 അനുസരിച്ച 
ഇരുപപ്തോ അധിലധികപ്മോ ആളുകള് പ്ജോലി നെയ്യുന്ന മുെിസിപല് 
കൗണ്സിലുകനള, ഭോരത സര്ട്ക്കോര്ട് 1952-നല എംപ്പ്ലോയീസച നപ്രോവിഡെച 
ഫണ്ടചസച ആെച മിസപ്ലെിയസച നപ്രോവിഷന്സച ആക്ടിനെ പരിധിയില് 
നകോണ്ടുവന്നു. പ്രസചതുത െിയമം 2011 ജനുവരി 08 മുതല് െഗര തപ്േശ 
സ്ഥോപെങ്ങള്ക്കച (യ.എല്.ബി) ബോധകമോനണന്നച എംപ്പ്ലോയീസച 
നപ്രോവിഡെച ഫണ്ടച ഓര്ട്ഗലെപ്സഷന് (ഇ.പി.എഫച.ഒ) എല്ലോ 
യ.എല്.ബികനളയം അറിയിച്ചു. െിയമത്തിനല വകുപച 6 പ്രകോരം ഓപ്രോ 
മുെിസിപല് കൗണ്സിലും ഒരു കരോറുകോരന് മുപ്ഖെ പ്ജോലി നെയ്യുന്നവര്ട് 
ഉള്നപനെ ഓപ്രോ ജീവെക്കോരനും െല്പ്കണ്ട അെിസ്ഥോെ പ്വതെത്തിനെ 
12 ശതമോെം ഫണ്ടിപ്ലക്കച സംഭോവെ നെയ്യണം. കൂെോനത, ഒരു 
ജീവെക്കോരനെ വിഹിതം കുറെതച, അയോള്ക്കു പ്വണ്ടി നതോഴിലുെമ 
െല്കുന്ന വിഹിതത്തിെച തുലയനമേിലും ആയിരിക്കണം. പ്രസചതുത 
വയവസ്ഥകള്ക്കച അനുസൃതമോയി െിയമത്തിനല വയവസ്ഥകള് പോലിക്കോന് 
സര്ട്ക്കോര്ട് സംസ്ഥോെനത്ത എല്ലോ യ.എല്.ബികപ്ളോടം െിര്ട്പ്േശിച്ചു (2013 
മോര്ട്ച്ച ).  

കൂെോനത, െിയമത്തിനെ വകുപ്പകള് 6, 6എ104, 6സി105 എന്നിവയം, 1995-
നല എംപ്പ്ലോയീസച നപന്ഷന് കീമിനെ ഖണ്ഡിക 38, ഖണ്ഡിക 3, 1976–നല 
എംപ്പ്ലോയീസച നഡപ്പോസിറ്റച ലിേചഡച ഇന്ുറന്സച കീമിനെ ഖണ്ഡിക 8(1) 
എന്നിവയം പ്രകോരം, സ്ഥോപെത്തിനെ നതോഴിലുെമ എല്ലോ മോസവം 
അവസോെിച്ച 15 ദിവസത്തിനുള്ളില് ഈ ഫണ്ടിപ്ലക്കുള്ള സംഭോവെകള് 

 
104  എംപ്പ്ലോയീസച നപ്രോവിഡെച ഫണ്ടചസച ആെച മിസപ്ലെിയസച നപ്രോവിഷന്സച ആക്ടച , 1952 വകുപച 

6എ പറയന്നതച, ഔപ്ദയോഗിക ഗസറ്റിനല വിജ്ഞോപെം വഴി പ്കന്ദ്ര സര്ട്ക്കോരിെച, എംപ്പ്ലോയീസച 
നപന്ഷന് കീം എന്ന പ്പരില് ഒരു പദ്ധതി രൂപനപടത്തോം. 

105  എംപ്പ്ലോയീസച നപ്രോവിഡെച ഫണ്ടചസച ആെച മിസപ്ലെിയസച നപ്രോവിഷന്സച ആക്ടച , 1952 വകുപച 
6സി പറയന്നതച, ഔപ്ദയോഗിക ഗസറ്റിനല വിജ്ഞോപെം വഴി പ്കന്ദ്ര സര്ട്ക്കോരിെച, എംപ്പ്ലോയീസച 
ഡിപ്പോസിറ്റച – ലിേചഡച ഇന്ുറന്സച എന്ന പ്പരില് ഒരു പദ്ധതി രൂപീകരിക്കോം 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

അഡചമിെിസചപ്ട്രറ്റീവച െോര്ട്ജുകള്നക്കോപം ഇ.പി.എഫച.ഓയിപ്ലക്കച 
അെപ്യ്ക്കണ്ടതുണ്ടച. എംപ്പ്ലോയീസച നപ്രോവിഡെച ഫണ്ടിപ്ലക്കുള്ള (ഇ.പി.എഫച ) 
സംഭോവെകള് അെയ്ക്കുന്നതില് നതോഴിലുെമ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സോഹരയത്തില്, 
കുെിശ്ശികയനെ തുകയില് കവിയോത്ത തുക പിഴയോയി നതോഴിലുെമയില് െിന്നച 
ഇ.പി.എഫച.ഒ കമീഷണര്ട് തിരിച്ചുപിെിപ്ക്കണ്ടതച ആവശയമോണച. പ്രതിവര്ട്ഷം 
12 ശതമോെം അനല്ലേില് െിഷചകര്ട്ഷിക്കനപട ഉയര്ട്ന്ന െിരക്കില് പണം 
യഥോര്ട്ഥത്തില് അെച് തീയതി വനര സോധോരണ പലിശ െല്കോനും 
നതോഴിലുെമ ബോദ്ധയസ്ഥെോണച. 

മതിയോയ ആഭയന്ത്ര െിയന്ത്രണങ്ങളുനെ അഭോവത്തില് കണ്ണൂരിനലയം 
പ്കോഴിപ്ക്കോനടയം ഇ.പി.എഫച.ഒയനെ റീജിയണല് ഓഫീുകളുനെ 
അധികോര പരിധിയില് വരുന്ന 41 മുെിസിപോലിറ്റികളില് എഴച106 
മുെിസിപോലിറ്റികള് ഇ.പി.എഫിപ്ലക്കച ജീവെക്കോരുനെ വിഹിതം 
അെച്ിടിനല്ലന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു107 (2018-19). ഇ.പി.എഫച.ഒ 
മുെിസിപോലിറ്റികനള ഭോരത സര്ട്ക്കോരിനെ െിയമം108 (2017 ജൂണ്) 
അറിയിക്കുകയം കൃതയസമയത്തച പണമെയ്ക്കുന്നതിനല വീഴ്ചനയ കുറിച്ച 
ഓര്ട്മനപടത്തുകയം നെയ്തിും, മുെിസിപോലിറ്റികള് െിര്ട്പ്േശങ്ങള് 
പോലിച്ില്ല. തല്ഫലമോയി ഇ.പി.എഫച.ഒ മുെിസിപോലിറ്റികളുനെ തെതച 
ഫണ്ടില് െിന്നും പിഴയോയി പലിശസഹിതം െഷ്ടം ഈെോക്കി. ഇ.പി.എഫച.ഒ 
ഈെോക്കിയ തുകയനെ വിശദോംശങ്ങള് പ്ിക 2.5 ല് െല്കിയിരിക്കുന്നു.  

പ്ിക 2.5: ഇ.പി.എഫ .ഒ തിരിച്ചുപിെിച്ച നഷ്ടതിവെയം പലിശയവെയം 
െിശദ്ോംശങ്ങള് 

മുനിസിപോലിറ്ി 

തനത  
ഫണ്ില് നിന്ന  
െീവണ്ടുത 
നഷ്ടം (`) 

പലിശ (`) 
തിരിച്ചു പിെിച്ച 
ആവക തുക 

(`) 

നഷ്ടതിവെ 
കോലയളെ  

നഫപ്റോക്കച 235150 118256 353406 11/2015* - 03/2019  
നപോന്നോെി 1145267 567981 1713248 01/2011 - 11/2019 
മലപ്പറം 528355 254349 782704 01/2011 - 03/2019 
മപ്ഞ്ചരി 1006114 489463 1495577 01/2011 - 03/2019 
പ്കോടയ്ക്കല് 342839 168788 511627 01/2011 - 03/2019 
കൂത്തുപറമ്പച 478704 232703 711407 01/2011 - 03/2019  
നഷോര്ട്ണ്ണൂര്ട് 545271 275311 820582 01/2011 - 03/2019 
ആവക    6388551  

* 2015 െവംബറിെച മുമ്പച നഫപ്റോക്കച മുെിസിപോലിറ്റി ഒരു ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തോയിരുന്നു. 
(അവലംബം: മുെിസിപോലിറ്റികള്/ഇ.പി.എഫച.ഒ െല്കിയ വിവരങ്ങള്) 

സംഭോവെ അെയ്ക്കുന്നതില് െിന്നച ഒഴിവോക്കുന്ന െിര്ട്പ്േശങ്ങള് പ്രതീക്ഷിച്തച, 
തിരിച്ചുപിെിക്കല് െെപോപ്ക്കണ്ട ജീവെക്കോരുനെ കുറവച, 
െിര്ട്പ്േശങ്ങനളക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത, പ്ജോലിഭോരം, സോപ്േതിക പ്രശ്നങ്ങള് 
മുതലോയവ സമയബന്ധിതമോയ വീനണ്ടടക്കലിനെയം തിരിച്െയ്ക്കലിനെയം 

 
106  നഫപ്റോക്കച, നപോന്നോെി, മലപ്പറം, മപ്ഞ്ചരി, പ്കോടയ്ക്കല്, കൂത്തുപറമ്പച, നഷോര്ട്ണ്ണൂര്ട് 
107  കൂത്തുപറമ്പച മുെിസിപോലിറ്റിയനെ പ്ലോക്കല് ഓഡിറ്റിലും ബോക്കിയള്ള മുെിസിപോലിറ്റികളുനെ 

പ്രപ്തയക ആവശയങ്ങള്ക്കോയള്ള ഓഡിറ്റിലും 
108  എംപ്പ്ലോയീസച നപ്രോവിഡെച ഫണ്ടചസച ആെച മിസപ്ലെിയസച നപ്രോവിഷന്സച ആക്ടച , 1952 
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2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

അഭോവത്തിെച കോരണമോനയന്നച മുെിസിപോലിറ്റികള് മറുപെിയോയി 
പ്രസ്തോവിച്ചു (2021 മോര്ട്ച്ച/ഏപ്രില്/ജൂണ്). പ്കന്ദ്ര/സംസ്ഥോെ 
സര്ട്ക്കോരുകളുനെ െിയമങ്ങളുനെയം െിര്ട്പ്േശങ്ങളുനെയം വയവസ്ഥകള് 
പോലിക്കോന് മുെിസിപോലിറ്റികള് ബോദ്ധയസ്ഥരോനണന്ന വസചതുത 
കണക്കിനലടത്തച മറുപെി െയോയീകരിക്കോെോവില്ല. കൂെോനത, വീഴ്ച വരുത്തോനത 
ഇ.പി.എഫിപ്ലക്കച വിഹിതം െല്കോന് ഏഴച മുെിസിപോലിറ്റികനളയം 
ഇ.പി.എഫച.ഒ ഓര്ട്മിപിച്ിരുന്നു. 

അങ്ങനെ, അപരയോപ്തമോയ ആഭയന്ത്ര െിയന്ത്രണങ്ങളും, െിയമപരമോയ 
ആവശയകതകള് പോലിക്കുന്നുനണ്ടന്നച ഉറപോക്കുന്നതിനല 
ശുഷചകോന്ത്ിക്കുറവം ഏഴച മുെിസിപോലിറ്റികളുനെ തെതച ഫണ്ടില് െിന്നച 

പലിശയം പിഴയം വഴി `63.89 ലക്ഷം വീനണ്ടടക്കോന് കോരണമോയി. 
വികസെ പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള്ക്കച വിെിപ്യോഗിക്കോമോയിരുന്ന ഇത്രയം തുകകള് 
മുെിസിപോലിറ്റികള്ക്കച െഷ്ടനപു. മുെിസിപോലിറ്റികള് തെതച ഫണ്ടച 
വിെിപ്യോഗിക്കുന്നതില് സോമ്പത്തിക വിപ്വകം പ്രകെിപിക്കുകയം, ഇ.പി.എഫച 
വിഹിതങ്ങള് കയതയസമയത്തച അെയ്ക്കുന്നതില് പ്വണ്ട ശ്രദ്ധ നെലുത്തുകയം 
നെയ്തിരുനന്നേില് ഇതച ഒഴിവോക്കോമോയിരുന്നു. ഇ.പി.എഫച.ഒ പിെിനച്ടത്ത 
െഷ്ടത്തിനെയം, പലിശയനെയം തുക െോളിതുവനര ജീവെക്കോരില് െിന്നും 
തിരിച്ചു പിെിച്ിടിനല്ലന്നച മുെിസിപോലിറ്റികള് അറിയിച്ചു (2021 
മോര്ട്ച്ച/ഏപ്രില്/ജൂണ്). 

മറുപെിയോയി, ൈോഫചറ്റച ഖണ്ഡികയില് പരോമര്ട്ശിച്ിരിക്കുന്ന കോലയളവില് 
ഓപ്രോ മുെിസിപോലിറ്റിയനെയം ഇ.പി.എഫച വിഹിതത്തിനെയം വിനണ്ടടത്ത 
െഷ്ടത്തിനെയം തുക സര്ട്ക്കോര്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചു (2021 ഒപ്ക്ടോബര്ട്). 

സര്ട്ക്കോര്ട്/െഗരകോരയ ഡയറക്ടര്ട് എല്ലോ മുെിസിപോലിറ്റികളിലും ഇ.പി.എഫച 
സംഭോവെകള് കോലതോമസമില്ലോനത അെയ്ക്കുന്നുനവന്നച ഉറപോക്കുന്നതിെച 
കര്ട്ശെമോയ ആന്ത്രിക െിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്ട്നപടത്തണം. മുെിസിപല് 
ഓഫീസര്ട്മോരുനെ ശുഷചകോന്ത്ിക്കുറവച മൂലം പിഴയം പലിശയം 
അെയ്ക്കുന്നതിെോയി നെലവഴിച് തുകകള് വീനണ്ടടക്കുന്നതിനുള്ള 
(ഉത്തരവോദിത്തമുള്ള മുെിസിപല് ഓഫീസര്ട്മോരില് െിന്നച ) വയവസ്ഥ 
പരിഗണിക്കോവന്നതോണച. 

ജലവിഭവ വകുപറ 
 

2.9. സര്കോരിന  `56.57 ലക്ഷ്െിടന് വരുമോന നഷ്ടം 

1959-വല പ്കരള സ്റ്റോമ്പ  ആക്ടിവല പ്ഭദ്ഗ്തി െരുതിയ െയെസ്ഥകള് 
പോലിക്കുന്നതില് പ്കരള െോ്ര്ത് അപ്തോറിറ്ിയവെ ഭോഗ്ത്തു നിന്നുണ്ോയ െീഴ്ച 

സര്ത്ക്കോര്ത് ഖജനോെിന  `56.57 ലേതിവെ നഷ്ടമുണ്ോക്കി. 

കരോറുകോരുമോയള്ള/ പ്സവെദോതോക്കളുമോയള്ള പ്കരള വോടര്ട് 
അപ്തോറിറ്റിയനെ (നക.ഡബ്ലൂ.എ) ഉെമ്പെികള് യഥോവിധി സ്റ്റോമ്പച 
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അദ്ധയോയം II - അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  

നെയ്തിുനണ്ടന്നച ഉറപോപ്ക്കണ്ട ഉത്തരവോദിതവം നക.ഡബ്ലൂ.എ-യിനല 
ഉപ്ദയോഗസ്ഥര്ട്ക്കോനണന്നച 1959-നല പ്കരള സ്റ്റോമ്പച ആക്ടിനല വയവസ്ഥകള് 
വയക്തമോക്കുന്നു.  

നക.ഡബ്ലൂ.എയനെ കീഴില് ആനകയള്ള 12 സര്ട്ക്കിള് ഓഫീുകളില് 
ഉണ്ടോയിരുന്ന പ്രഖകളുനെ (സൂക്ഷചമമോയി പരിപ്ശോധിച് 3,167 ഉെമ്പെികള്) 
പരിപ്ശോധെയില് (2019 മോര്ട്ച്ച-ഏപ്രില്) നക.ഡബ്ലൂ.എ-യം 
കരോറുകോരും/പ്സവെദോതോക്കളും തമില് െെത്തിയ ഉെമ്പെികളിനല 
മുദ്രപത്രങ്ങളുനെ മൂലയം 2018-നല പ്കരള ലഫെോന്സച ആക്ടച 
പ്രകോരമുള്ളതനല്ലന്നച കനണ്ടത്തി (1,450 ഉെമ്പെികളില് പിരിവിനല കുറവച 
ശ്രദ്ധയില്നപു). കരോറുകോരുമോയള്ള/ പ്സവെദോതോക്കളുമോയള്ള 
ഉെമ്പെികള് െെപിലോക്കുന്നതിെോയി നക.ഡബ്ലൂ.എ പരിഷചകരണത്തിെച 

മുന്പുള്ള മുദ്രപത്രങ്ങള് ഉപപ്യോഗിച്തിനെ ഫലമോയി സര്ട്ക്കോരിെച `56.57 
ലക്ഷത്തിനെ (അനുബന്ധം 2.11) വരുമോെെഷ്ടം ഉണ്ടോക്കി. 

2020 ജൂണില് പുറത്തിറക്കിയ സര്ട്ക്കുലറില്, ഓഡിറ്റിനെ പരോമര്ട്ശനത്ത 
അെിസ്ഥോെമോക്കി പുതുക്കിയ െിരക്കിലുള്ള സ്റ്റോമ്പച ഡൂടി തിരിച്ചു 
പിെിക്കുന്നതിെച ഫീല്ഡച ഓഫീുകള്ക്കച െിര്ട്പ്േശങ്ങള് െല്കിയതോയി 
നക.ഡബ്ലൂ.എ പ്രസ്തോവിച്ചു. കൂെോനത നക.ഡബ്ലൂ.എയിനല എല്ലോ 
സപ്ബോര്ട്ഡിപ്െറ്റച ഓഫീസര്ട്മോപ്രോടം സ്റ്റോമ്പച ഡൂടിയിലുണ്ടോയ കുറവച 2020 
ജൂണ് 25-െച മുമ്പച തിരിച്െയ്ക്കണനമന്നും നക.ഡബ്ലൂ.എ െിര്ട്പ്േശിച്ചു.  

സ്റ്റോമ്പച െിയമത്തിനല വയവസ്ഥകള് പരിഷചകരിച്തച നക.ഡബ്ലൂ.എയനെ 
നഹഡച ഓഫീസിനെയം സപ്ബോര്ട്ഡിപ്െറ്റച ഓഫീുകളുനെയം 
ശ്രദ്ധയില്നപടിടിനല്ലന്നച പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് മറുപെി െല്കി (2021 ജനുവരി). 
വിഷയം നക.ഡബ്ലൂ.എയനെ ഉപ്ദയോഗസ്ഥരുനെ ശ്രദ്ധയില്നപടപ്പോള് 
മുദ്രപത്രങ്ങള്ക്കച പുതുക്കിയ െിരക്കച ഈെോക്കോന് നക.ഡബ്ലൂ.എയനെ 
സപ്ബോര്ട്ഡിപ്െറ്റച ഓഫീുകള്ക്കച െിര്ട്പ്േശം െല്കി. കൂെോനത, കുറവച 

വന്നതോയി കനണ്ടത്തിയ തുകയില് `52.99 ലക്ഷം കരോറുകോരില് െിന്നച 
ഈെോക്കിയതോയം ബോക്കി തുക ഉെന് പിരിനച്ടക്കുനമന്നും നക.ഡബ്ലൂ.എ 
അറിയിച്ചു (2021 ഡിസംബര്ട്). 

സര്ട്ക്കോരിനെ മറുപെി െിലെില്ക്കുന്നതല്ല കോരണം പുതുക്കിയ മൂലയമുള്ള 
മുദ്രപത്രങ്ങളില് ഉെമ്പെികള് െെപോക്കോന് എല്ലോ ഓഫീുകള്ക്കും 
നക.ഡബ്ലൂ.എയിനല ഇ-നെന്ഡറിംഗിനെ ചുമതലയള്ള പ്െോഡല് 
ഓഫീസരുനെ െിര്ട്പ്േശം െല്കുന്ന ഒരു ഇ-നമയില് (2018 െവംബര്ട്) 
ഓഡിറ്റച ശ്രദ്ധിച്ിരുന്നു. കൂെോനത, നക.ഡബ്ലൂ.എ 2020 ജൂണിനല സര്ട്ക്കുലര്ട് 
പുറനപടവിച്ച ഒരു വര്ട്ഷത്തിലധികം കഴിെിും (2021 ഡിസംബര്ട് വനര) 

`3.58 ലക്ഷം പിരിനച്ടക്കോനും സര്ട്ക്കോരിപ്ലയ്ക്കച അെയ്ക്കോനും ഉള്ളതോയം 
അവപ്ശഷിക്കുന്നു. വരുമോെ െഷ്ടത്തിെിെയോക്കിയ വീഴ്ചയ്ക്കച ഉത്തരവോദികളോയ 
ഉപ്ദയോഗസ്ഥര്ട്നക്കതിനര െെപെിനയടത്തിരുന്നില്ലോനയന്നതും ഓഡിറ്റച 
ശ്രദ്ധിച്ചു.  

െിയമ വയവസ്ഥകളിനല മോറ്റങ്ങനളക്കുറിച്ച ഓഫീുകനള അപചപ്ഡറ്റച 
നെയ്യുന്നതിനും അതുവഴി സര്ട്ക്കോരിെച വരുമോെെഷ്ടമുണ്ടോകുന്ന ഇത്തരം 



 

 84 

2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

സന്ദര്ട്ഭങ്ങള് ഒഴിവോക്കുന്നതിനും നക.ഡബ്ലൂ.എ ഊര്ട്ജ്ജിതമോയ 
െെപെികള് സവീകരിപ്ക്കണ്ടതോണച. കൂെോനത, കുെിശ്ശിക വീനണ്ടടക്കുന്ന 
പ്രക്രിയ മുന്ഗണെോക്രമത്തില് നക.ഡബ്ലൂ.എ പ്വഗത്തിലോക്കുകയം 
വീഴ്ചയനെ ഉത്തരവോദിതവം ഉപ്ദയോഗസ്ഥരുനെ പ്മല് ചുമപ്ത്തണ്ടതുമോണച.  

 (അനിം വെറിയോന്ക) 
തിരുെനന്തപുരം,  പ്രിന്കസിപല് അക്കൗണ്െ   ജനറല് 
2022 ഏപ്രില് 12     (ഓഡിറ്   I), പ്കരള 

പ്മവലോപി്ത   

നൂഡല്ഹി,  (ഗ്ിരീഷ   െന്ദ്ര മുര്ത്മു) 
2022 ഏപ്രില് 21  ഇന്തയയവെ കംപ  പ്ട്രോളര്ത് ആെ   ഓഡിറ്ര്ത് ജനറല്
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Appendices 

അനുബന്ധ ങ്ങള് 
അനുബന്ധം 1.1 

ഇന്തയയവെ ഭരണഘെനയവെ പതിവനോന്നോമവത പ്ിക 

(സൂെിക: ഖണ്ഡിക 1.6.2) 

1. കൃഷി, കോര്ട്ഷിക വിപുലീകരണം ഉള്നപനെ. 
2. ഭൂമി നമച്നപടത്തല്, ഭൂപരിഷച കരണങ്ങള് െെപിലോക്കല്, ഭൂമി 

സംപ്യോജെം, മണച  സംരക്ഷണം. 
3. ലഘു ജലപ്സെെം, ജല ക്രമീകരണം, െീര്ട്ത്തെ വികസെം. 
4. കന്നുകോലി വളര്ട്ത്തല്, ക്ഷീപ്രോതച പോദെം, പ്കോഴിവളര്ട്ത്തല്. 
5. മത്സയബന്ധെം. 
6. സോമൂഹയ വെവതച ക്കരണവം കോര്ട്ഷിക വെവതച കരണവം. 
7. ലഘു വപ്െോതച പന്നം. 
8. നെറുകിെ വയവസോയം, ഭക്ഷയ സംസച കരണ വയവസോയങ്ങള് 

ഉള്നപനെ. 
9. ഖോദി, ഗ്രോമീണ, കുെില് വയവസോയങ്ങള്. 
10. ഗ്രോമീണ അധിവോസം. 
11. കുെിനവള്ളം. 
12. കോലിത്തീറ്റയം വിറകും. 
13. പ്റോഡുകള്, കലുങ്കുകള്, പോലങ്ങള്, കെത്തച , ജലപോതകള്, മറ്റച  

ഗതോഗത മോര്ട്ഗങ്ങള്. 
14. ഗ്രോമീണ ലവദുതീകരണം, ലവദുതിവിതരണം ഉള്നപനെ. 
15. പരമ്പരോഗതമല്ലോത്ത ഊര്ട്ജ്ജ പ്രോതസ്സുകള്. 
16. ദോരിദ്രയ െിര്ട്മോര്ട്ജ്ജെ പദ്ധതി. 
17. വിദയോഭയോസം, ലപ്രമറി നസക്കണ്ടറി വിദയോലയങ്ങള് ഉള്നപനെ. 
18. സോപ്േതിക പരിശീലെവം നതോഴില്പരമോയ വിദയോഭയോസവം. 
19. പ്രോയപൂര്ട്ത്തിയോയവര്ട്ക്കുള്ളതും അൌപെോരികവമോയ 

വിദയോഭയോസം. 
20. ഗ്രന്ഥശോലകള്. 
21. സോംസച കോരിക പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള്. 
22. െന്ത്കളും വിപണെപ്മളകളും. 
23. ആശുപത്രികള്, പ്രോഥമിക ആപ്രോഗയ പ്കന്ദ്രങ്ങള്, 

ഡിസച നപന്സറികള് ഉള്നക്കോള്ളുന്ന ആപ്രോഗയവം ശുെീകരണവം. 
24. കുടംബപ്ക്ഷമം. 
25. സച ത്രീകളുനെയം കുടികളുനെയം വികസെം. 
26. അംഗലവകലയമുള്ളവരുപ്െതും ബുദ്ധിമോന്ദയമുള്ളവരുപ്െതും ഉള്നപനെ 

സോമൂഹയപ്ക്ഷമം. 
27. ദുര്ട്ബല വിഭോഗങ്ങളുനെ പ്ക്ഷമം, പ്രപ്തയകിച്ച , പടിക ജോതിക്കോരുനെയം 

പടിക വര്ട്ഗക്കോരുനെയം. 
28. നപോതുവിതരണ സംവിധോെം. 
29. സോമൂഹിക ആസച തികളുനെ പരിപോലെം   
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അനുബന്ധം 1.2 

ഇന്തയയവെ ഭരണഘെനയവെ പന്ത്രണ്ോമവത പ്ിക 

(സൂെിക: ഖണ്ഡിക 1.6.2) 

1. െഗരസംവിധോെം ഉള്നപനെയള്ള െോഗരിക ആസൂത്രണം. 
2. ഭൂവിെിപ്യോഗത്തിനെയം നകടിെ െിര്ട്മോണത്തിനെയം 

െിയന്ത്രണം. 
3. സോമ്പത്തികവം സോമൂഹികവമോയ വികസെത്തിനു പ്വണ്ടിയള്ള 

ആസൂത്രണം. 
4. പ്റോഡുകളും പോലങ്ങളും. 
5. ഗോര്ട്ഹിക, വയോവസോയിക, വോണിജയ ആവശയങ്ങള്ക്കു പ്വണ്ടിയള്ള 

ജലവിതരണം. 
6. നപോതുജെോപ്രോഗയം, ശുെീകരണത്തിനു പ്വണ്ടിയള്ള അധികൃത 

സംരക്ഷണം, ഖരമോലിെയ പരിപോലെം. 
7. അേിശമെ പ്സവെങ്ങള്. 
8. െോഗരിക വെവതച ക്കരണവം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവം 

പോരിസ്ഥിതികമോയ കോഴച െപോടകളുനെ പ്രെരണവം 
9. അംഗലവകലയമുള്ളവരുപ്െതും ബുദ്ധിമോന്ദയമുള്ളവരുപ്െതും ഉള്നപനെ 

സമൂഹത്തിനല ദുര്ട്ബല വിഭോഗങ്ങളുനെ തോല്പരയങ്ങള് 
സംരക്ഷിക്കല്. 

10. പ്െരി നമച്നപടത്തലും െവീകരണവം. 
11. െോഗരിക ദോരിദ്രയ ലഘൂകരണം. 
12. പോര്ട്ക്കുകള്, പൂപ്ന്ത്ോടങ്ങള്, കളിസ്ഥലങ്ങള് മുതലോയ െോഗരിക 

സൗകരയങ്ങളുനെ ഏര്ട്പോെോക്കല്. 
13. സോംസച കോരികവം വിദയോഭയോസപരവം സൗന്ദരയപരവമോയ 

കോഴച െപോടകളുനെ പ്രെരണം. 
14. ശവസംസച കോരങ്ങളും ശച മശോെങ്ങളും ശവദോഹങ്ങളും ശവദോഹ 

ഭൂമികളും ലവദുതി ശച മശോെങ്ങളും. 
15. കന്നുകോലി പൗണ്ടുകള്, മൃഗങ്ങപ്ളോടള്ള ക്രൂരതയനെ െിപ്രോധെം. 
16. ജെെങ്ങളുനെയം മരണങ്ങളുനെയം രജിസച പ്ട്രഷന് ഉള്നപനെയള്ള 

െിര്ട്ണോയകമോയ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകള്. 
17. നതരുവ വിളക്കുകള്, പോര്ട്ക്കു നെയ്യോനുള്ള സ്ഥലങ്ങള്, ബസച  

പ്സ്റ്റോപ്പകള്, മുതലോയ നപോതു സൗകരയങ്ങള് 
18. കശോപ്പശോലകളുനെയം തുകല്പണിശോലകളുനെയം െിയന്ത്രണം.  
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അനുബന്ധം 1.3 

2021 വസപ റ്ംബ൪ 30 െവര തീര്ത്പോകോത പരിപ്ശോധനോ റിപ്പോര്ത്ട്ടുകളുവെ 
െര്ത്ഷം തിരിച്ചുള്ള െിശദ്ോംശങ്ങള് 

(സൂെിക: ഖണ്ഡിക 1.7.1) 

  

ക്രമ 
നമ്പര്ത് 

െകുപ   
തീര്ത്പോകോതതിവെ എണ്ണം 

പരിപ്ശോധനോ 
റിപ്പോര്ത്ട്ടുകള് 

ഓഡിറ്   
ഖണ്ഡികകള് 

1 കോര്ട്ഷിക വികസെ കര്ട്ഷകപ്ക്ഷമ വകുപച 194 1096 
2 ആയഷച വകുപച 98 548 
3 പിന്നോക്ക സമുദോയ വികസെ വകുപച  20 107 

4 
പ്കോസ്റ്റല് ഷിപിംഗച & ഇന്ലോെച െോവിപ്ഗഷന് 
വകുപച 

13 60 

5 സഹകരണ വകുപച 47 283 
6 നതരനെടപച വകുപച 16 53 
7 മത്സയബന്ധെവകുപച 86 387 
8 ഭക്ഷയ, നപോതുവിതരണ, ഉപപ്ഭോക്തൃകോരയവകുപച 72 348 
9 നപോതുഭരണ വകുപച 16 84 
10 നപോതു വിദയോഭയോസ വകുപച 562 2656 
11 ആപ്രോഗയ കുടംബപ്ക്ഷമ വകുപച 780 5610 
12 ഉന്നത വിദയോഭയോസ വകുപച 399 2368 
13 ആഭയന്ത്ര വകുപച 348 1975 
14 ഭവെ െിര്ട്മോണ വകുപച 6 48 
15 ഇന്ഫര്ട്പ്മഷന് & പബചളികച റിപ്ലഷന്സച വകുപച 15 75 
16 പ്കരള െിയമസഭോ നസക്രടറിപ്യറ്റച 4 10 
17 പ്കരള പബചളികച സര്ട്വ്വീസച കമീഷന് 8 19 
18 നതോഴില് ലെപുണയ വകുപച  202 907 
19 െിയമ വകുപച 32 103 
20 തപ്േശ സവയംഭരണവകുപച 1865 7245 
21 െൂെപക്ഷപ്ക്ഷമ വകുപച 7 26 
22 പ്രവോസികോരയവകുപച 4 13 
23 പോര്ട്ലനമെറി കോരയവകുപച 2 9 
24 ഉപ്ദയോഗസ്ഥ-ഭരണ പരിഷചകോര വകുപച 5 36 
25 റവെൂ ദുരന്ത്െിവോരണവകുപച 626 4222 
26 ലസെികപ്ക്ഷമ വകുപച 15 43 
27 പടികജോതി പടികവര്ട്ഗ വികസെ വകുപച 442 2251 
28 സോമൂഹയെീതി വകുപച 63 316 
29 കോയിക-യവജെപ്ക്ഷമ വകുപച 27 242 
30 പ്സ്റ്റോര്ട്സച പര്ട്പ്ച്സച വകുപച 0 0 
31 വിജിലന്സച വകുപച 20 71 
32 ജലവിഭവ വകുപച 670 2333 
33 വെിതോ-ശിശുവികസെ വകുപച 44 196 
 ആവക 6708 33740 
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അനുബന്ധം 1.4 

2021 ആഗ്സ റ്   െവര തീര്ത്പോകോത നെപെി എടുക്കല് കുറിുകളുവെ 
െിശദ്ോംശങ്ങള് 

(സൂെിക: ഖണ്ഡിക 1.7.3) 

ക്രമ 
നമ്പര്ത് 

െകുപ   2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 ആവക 

1.  ആപ്രോഗയ കുടംബപ്ക്ഷമം - - - - 2 2 

2.  ഉന്നത വിദയോഭയോസം - - - - 1 1 

3.  
ആസൂത്രണം 
സോമ്പത്തികകോരയം 

- - - - 1 1 

4.  നപോതുഭരണം - 2 - - - 2 

5.  തപ്േശ സവയംഭരണം 1 - 1 - - 2 

6.  നതോഴില് - - 1 - - 1 

7.  നപോതുവിദയോഭയോസം - - - 1 - 1 

8.  
പടികജോതി വികസെം, പടിക 
വര്ട്ഗ വികസെം 

- - - 1 - 1 

9.  ജലവിഭവം - - - 1 - 1 

ആവക 1 2 2 3 4 12 
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അനുബന്ധം 1.5 

2021 ആഗ്സ റ്   െവര പലിക   അക്കൗണ്  സ   കമ്മിറ്ി െര്ത്ച്ച വെയ്യോത 
ഖണ്ഡികകളുവെ െിശദ്ോംശങ്ങള് കോണിക്കുന്ന പ്ിക 

(സൂെിക: ഖണ്ഡിക 1.7.4) 

ക്രമ 
നമ്പര്ത് 

െകുപ   
2013-

14 
2014-

15 
2015-

16 
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
ആവക 

1.  ആയഷച  - - - 1 - - 1 

2.  ആപ്രോഗയ കുടംബപ്ക്ഷമം - - - - - 2 2 

3.  ഉന്നത വിദയോഭയോസം - - - - - 1 1 

4.  
ആസൂത്രണം 
സോമ്പത്തികകോരയം 

- - - - - 1 1 

5.  നപോതുമരോമത്തച  - - - 1 - - 1 

6.  നപോതുഭരണം - - 2 - - - 2 

7.  നപോതുവിദയോഭയോസം - 1 - - 1 - 2 

8.  സഹകരണം - - - - 1 - 1 

9.  സോംകോരികകോരയം 1 - - - - - 1 

10.  ഉപപ്ഭോക്തൃകോരയം - - - - 1 - 1 

11.  ഭവെ െിര്ട്മോണം 1 - - - 1 - 2 

12.  ആഭയന്ത്രവം വിജിലന്ും - - - 1 1 - 2 

13.  നതോഴിലും ലെപുണയവം - - - 2 - - 2 

14.  
നതോഴിലും ലെപുണയവം 
പടികജോതി വികസെം, 
പടികവര്ട്ഗ വികസെം 

- - - - 1 - 1 

15.  റവെൂ - 3 - - - - 3 

16.  ജലവിഭവം - 2 1 1 1 - 5 

17.  വിവരസോപ്േതികം 1 - - - - - 1 

18.  സോമൂഹയെീതി - - - 1 - - 1 

19.  തപ്േശ സവയംഭരണം - 1 - 1 - - 2 

20.  മത്സയബന്ധെം - - - - 1 - 1 

ആവക 3 7 3 8 8 4 33 
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അനുബന്ധം 2.1 

ഓഡിറ്ിനോയി വതരവെടുക്കവപ് സ്ഥോപനങ്ങള് 

(സൂെിക: ഖണ്ഡിക 2.1.3) 

ഭക്ഷയുരക്ഷോ കമീഷണര്ട്ക്കച രണ്ടച വിഭോഗങ്ങളുണ്ടച: എന്പ്ഫോഴചനെെച, 
അെലിറ്റിക്കല് വിഭോഗങ്ങള് 

I. എന്കപ്ഫോഴ വെെ  െിഭോഗ്തില് നിന്നുള്ള സ്ഥോപനങ്ങളുവെ 
വതരവെടുപ  

(എ).  സംസ്ഥോന /പ്മഖലോ ഓഫീസുകള് 

ആദയഘടത്തില്, തിരുവെന്ത്പുരത്തച പ്രവര്ട്ത്തിക്കുന്ന ഭക്ഷയുരക്ഷോ 
കമീഷണറുനെ ഓഫീസച (സംസ്ഥോെതല ഓഫീസച ), പ്ജോയിെച കമീഷണര്ട് 
(എന്പ്ഫോഴചനെെച വിഭോഗം), പ്ജോയിെച കമീഷണര്ട് (അഡചമിന്, ലീഗല് & 
വിജിലന്സച വിഭോഗം) എന്നിവനയ ഓഡിറ്റിെച നതരനെടത്തു. കൂെോനത, 
തിരുവെന്ത്പുരം, എറണോകുളം, പ്കോഴിപ്ക്കോെച എന്നിവിെങ്ങളിനല മൂന്നച പ്മഖലോ 
ഓഫീുകളും (ഭക്ഷയുരക്ഷോ നഡപൂടി കമീഷണറുനെ ഓഫീുകള്) 
ഓഡിറ്റിെോയി നതരനെടത്തിുണ്ടച.  

(ബി).  ജില്ലോതല ഓഫീസുകള് 

ഓപ്രോ നഡപൂടി കമീഷണര്ട് ഓഫീസിനു കീഴിലുമുള്ള ജില്ലോ തലത്തിലുള്ള 
അസിസെച കമീഷണര്ട് ഓഫീുകളുനെ ഓഡിറ്റിങ്ങിെോയി 2015-16 മുതല് 2019-
20 വനര ജില്ലോതല അപകെസോധയത വിലയിരുത്തല് െെത്തിയതച ഇെിപറയന്ന 
ഘെകങ്ങള് അെിസ്ഥോെമോക്കിയോണച. 

i. 2015 മുതല് 2020 വനരയള്ള രസീതുകള് 
ii. രജിസ്റ്റര്ട് നെയ്ത ഭക്ഷയ ബിസിെസ്സച ഓപപ്ററ്റര്ട്മോരുനെ എണം 

(എഫച.ബി.ഓകള്) 
iii. ലലസന്ുള്ള ഭക്ഷയ ബിസിെസ്സച ഓപപ്ററ്റര്ട്മോരുനെ എണ ം 
iv. അഡചജുഡിപ്ക്കഷന് പ്കുകളുനെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള എണം 
v. പ്പ്രോസികൂഷന് പ്കുകളുനെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള എണം 
vi. എടത്ത സോമ്പിളുകളും െിശ്ചയിച് ലക്ഷയങ്ങളുമോയള്ള നപോരുത്തപ്ക്കടകള് 

അപകെസോധയത ഘെകങ്ങള് അെങ്ങുന്ന വിവരപ്ശഖരങ്ങള് വയതയസ്ത 
നകയിലുകളിലോയതിെോല്, മൂലയങ്ങളുനെ മിെിമം-മോക്സിമം പ്െോര്ട്മലലപ്സഷന് 
െെത്തുകയം അപകെസോധയതോ മോെദണ്ഡങ്ങളുനെ അെിസ്ഥോെത്തില് ജില്ലകനള 
റോേച നെയ്യുകയം നെയചതു. അപകെസോധയത കൂടതലുള്ളതും കുറെതുമോയ ജില്ലകള് 
അെങ്ങുന്ന രണ്ടച സചട്രോറ്റകളോയി ഡോറ്റ വിഭജിച്ചു. ജില്ലോ തലത്തിലുള്ള 14 അസിസ്റ്റെച 
കമീഷണര്ട് ഓഫീുകളില് െിന്നും െോലച സോമ്പിളുകള് വീതം രണ്ടു സചട്രോറ്റകളില് 
െിന്നും ഐഡിയ ഉപപ്യോഗിച്ച റോന്ഡമോയി നതരനെടത്തു. പ്കോഴിപ്ക്കോെച, 
തിരുവെന്ത്പുരം, കോസര്ട്പ്ഗോഡച, പ്കോടയം എന്നിവിെങ്ങളിനല അസിസ്റ്റെച 
കമീഷണര്ട്മോരുനെ ഓഫീുകളോണച നതരനെടത്തതച. 

(സി).  വതരവെടുത ജില്ലകള്ക്ക  കീഴില് സര്ത്ക്കിള്/അസംലി 
 നിപ്യോജകമണ്ഡലം തലതിലുള്ള ഭേയസുരേോ ഓഫീസര്ത്മോരുവെ 
 ഓഫീസുകളുവെ വതരവെടുപ  

കുറെതച രണ്ടച എന്ന വിധത്തില് നതരനെടത്ത അസിസ്റ്റെച 
കമീഷണര്ട്മോരുനെ ഓഫീുകള്ക്കച കീഴിലുള്ള സര്ട്ക്കിള് ഓഫീുകളുനെ 25 
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ശതമോെം ഐഡിയയില് എസച.ആര്ട്.എസച.ഡബ്ലൂ.ഒ.ആര്ട് ഉപപ്യോഗിച്ച 
സോമ്പിളുകള് നതരനെടത്തു. നതരനെടത്ത സര്ട്ക്കിളുകള് ഇവയോണച 

ഓഫീസിവെ പ്പര   സര്ത്ക്കിള് ഓഫീസുകളുവെ പ്പര  

അസിസ്റ്റെച കമീഷണറുനെ ഓഫീസച, 
പ്കോഴിപ്ക്കോെച 

പ്കോഴിപ്ക്കോെച സൗത്തച 
പ്കോഴിപ്ക്കോെച പ്െോര്ട്ത്തച 
പ്ബപ്പൂര്ട് 
നകോടവള്ളി 

അസിസ്റ്റെച കമീഷണറുനെ 
ഓഫീസച, തിരുവെന്ത്പുരം 

തിരുവെന്ത്പുരം 
ആറ്റിങ്ങല് 
കഴക്കൂടം 
വടിയൂര്ട്ക്കോവച 

അസിസ്റ്റെച കമീഷണറുനെ ഓഫീസച, 
പ്കോടയം 

പ്കോടയം സര്ട്ക്കിള് 
െങ്ങെോപ്ശ്ശരി സര്ട്ക്കിള് 
ലവക്കം സര്ട്ക്കിള് 

അസിസ്റ്റെച കമീഷണറുനെ ഓഫീസച, 
കോസര്ട്പ്ഗോെച 

മപ്ഞ്ചശവരം 
കോസര്ട്പ്ഗോെച 

(ഡി).  കലസന്കസുകളുവെയം രജിസ പ്ട്രഷന്ക സര്ത്്ിഫിക്കറ്റുകളുവെയം 
 വതരവെടുപ  

ഓഡിറ്റിെോയി നതരനെടത്ത ഓപ്രോ ജില്ലോ, സര്ട്ക്കിള് ഓഫീുകള്ക്കച കീഴില് 
ഓപ്രോ വര്ട്ഷവം യഥോക്രമം കുറെതച 20 ലലസന്ുകളും ആറച രജിസചപ്ട്രഷന് 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നതരനെടത്തു.  

II. അനലിറ്ിക്കല് െിഭോഗ്തില് നിന്നുള്ള സോമ്പിളുകളുവെ വതരവെടുപ  

ഗവണ്നമെച അെലിസ്റ്റിനെ ലപ്ബോറടറി, തിരുവെന്ത്പുരം, റീജിയണല് 
അെലിറ്റിക്കല് ലപ്ബോറടറി, എറണോകുളം, പ്കോഴിപ്ക്കോെച, ജില്ലോ ഫുഡച നെസ്റ്റിംഗച 
ലപ്ബോറടറി, പത്തെംതിട എന്നിവ നതരനെടത്തു. 
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അനുബന്ധം 2.2 

രജിസ പ്ട്രഷന്ക സര്ത്്ിഫിക്കറ്റുകള് നല്കിയതിവല കോലതോമസം കോണിക്കുന്ന 
പ്ിക 

(സൂെിക: ഖണ്ഡിക 2.1.4.1) 

 

  

ക്രമ 
നമ്പര്ത് 

സര്ത്ക്കിള് 

രജിസ പ്ട്രഷ
നോയി ലഭിച്ച 
അപ്പേക
ളുവെ ആവക 
എണ്ണം 

െിതരണം 
വെയ ത 
വമോതം 
സര്ത്്ിഫിക്കറ്റു
കള് 

െിതരണതില് 
കോലതോമസം 
ഉണ്ോയ 
സര്ത്്ിഫിക്കറ്റുക
ളുവെ എണ്ണം 

കോലതോമസ
തിവെ 
ശതമോനം 

കോലതോമസതിവെ കോലയളെ  

എ്  മുതല്  
50 ദ്ിെസം 
െവര 

51 മുതല് 
100 ദ്ിെസം 
െവര 

100 
ദ്ിെസതില് 
അധികം 

1.  തിരുവെന്ത്പുരം 7650 7435 2832 38 2560 192 80 
2.  വടിയൂര്ട്ക്കോവച 4390 4363 2393 55 2241 107 45 
3.  കഴക്കൂടം 3763 3737 2072 55 1379 213 480 
4.  ആറ്റിങ്ങല് 2875 2863 1361 48 1144 187 30 
5.  െങ്ങെോപ്ശ്ശരി 2977 2973 1298 44 1169 76 53 
6.  പ്കോടയം 4455 4269 2029 48 1823 109 97 

7.  
പ്കോഴിപ്ക്കോെച 
സൗത്തച 

4082 3927 1571 40 1455 73 43 

8.  
പ്കോഴിപ്ക്കോെച 
പ്െോര്ട്ത്തച 

5134 4394 2167 49 1172 382 613 

9.  പ്ബപ്പൂര്ട് 3014 2956 616 21 590 26 0 
10.  നകോടവള്ളി 2627 2337 748 32 526 78 144 
11.  കോസര്ട്പ്ഗോഡച 2752 2728 655 24 529 111 15 
12.  മപ്ഞ്ചശവരം 1669 1667 449 27 379 70 0 
 ആവക 45388 43649 18191  14967 1624 1600 
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അനുബന്ധം 2.3 

മറ്  െകുുകളുവെ ലോറ് പ്ഫോമില് രജിസ്റ്റര്ത് വെയ തിട്ടുള്ളതും സോധുെോയ 
എഫ .എസ .എസ .എ.ഐ രജിസ പ്ട്രഷന്ക/ കലസന്കസ  ഇല്ലോതതുമോയ 

എഫ .ബി.ഓകളുവെ എണ്ണതിവെ െിശദ്ോംശങ്ങള് 

(സൂെിക: ഖണ്ഡിക 2.1.4.3) 

 തോരതമയതിന  
ഉപപ്യോഗ്ിച്ച 

ഡോറ്  
ജില്ല 

എല്.എസ .ജി.ഐകളില് നിന്നുള്ള 
കലസന്കസ  ലിസ റ്  

സംസ്ഥോന ജി.എസ .െി 
(ജി.എസ .െി കമ്മീഷണപ്ററ് ) 

മൃഗ്സംരേണ െകുപിവെ 
അറവുശോല പ്ിക 

 

കലസന്കസുള്ള 
ഭേയ െയോപോര 
സ്ഥോപനങ്ങളുവെ  
എണ്ണം 

എഫ .എസ .എസ . 
എ.ഐ  
രജിസ പ്ട്രഷന്ക/ 
കലസന്കസ  
ഇല്ലോത 
എഫ .ബി.ഓകളുവെ 
എണ്ണം 

ജി.എസ .െി 
രജിസ പ്ട്രഷനുള്ള 
വറപ്സ്റ്റോറെ  
ഡീലര്ത്മോരുവെ 
എണ്ണം 

എഫ .എസ . 
എസ .എ.ഐ 
കലസന്കസ  
ഇല്ലോത 
എഫ .ബി.ഓക
ള് 

മൃഗ്സംരേണ  
െകുപിവെ  
ഡോറ് പ്രകോരം 
അറവുശോല 
കളുവെ എണ്ണം 

എഫ .എസ . 
എസ .എ.ഐ 
രജിസ പ്ട്രഷന്ക/
കലസന്കസ  
ഉള്ള അറവു 
ശോലകള് 

തിരുവെന്ത്പുരം 100 71 162 96 8 ഇല്ല 
പ്കോടയം 100 11 51 2 3 ഇല്ല 

പ്കോഴിപ്ക്കോെച 100 41 100 23 1 ഇല്ല 
കോസര്ട്പ്ഗോഡച 48 21 25 1 5 ഇല്ല 
ആവക 348 144 338 122 17 ഇല്ല 
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അനുബന്ധം 2.4 

എന്കപ്ഫോഴ വെെ  സോമ്പിളുകള് എടുക്കോതതിവെ െിശദ്ോംശങ്ങള് 

(സൂെിക: ഖണ്ഡിക 2.1.4.9) 

*യ.എസ്സച - ുരക്ഷിതമല്ലോത്തതച **എസ്സച.എസ്സച - െിലവോരമില്ലോത്തതച ***എം.ബി. – നതറ്റോയി 
ബ്രോന്ഡച നെയ്തതച $വിവിധ ഇെങ്ങള് - ഇതില് ുരക്ഷിതമല്ലോത്തതും നതറ്റോയി ബ്രോന്ഡച നെയ്തതും 
ുരക്ഷിതമല്ലോത്തതും െിലവോരമില്ലോത്തതും/ ുരക്ഷിതമല്ലോത്തതും നതറ്റോയി ബ്രോന്ഡച നെയ്തതും 
െിലവോരമില്ലോത്തതും തൃപ്തികരമല്ലോത്തതും ഉള്നപടന്നു. 

  

സര്ത്ക്കിള് 2016-21 
കോലയളെില് 
എടുത 
സര്ത്കെലന്കസ  
സോമ്പിളുകളുവെ 
ആവക എണ്ണം 

െയെസ്ഥക
ള്ക്ക  
അനുസൃത
മല്ലോത 
സോമ്പിളു 
കളുവെ 
എണ്ണം 

െയെസ്ഥകള്ക്ക  
അനുസൃതമല്ലോത സോമ്പിളുകളുവെ 
െിശദ്ോംശങ്ങള് 

എടുത 
എന്കപ്ഫോ 
ഴ വെെ  
സോമ്പിളു 
കളുവെ 
എണ്ണം 

െയെസ്ഥകള്
ക്ക  
അനുസൃതമ
ല്ലോത 
സോമ്പിളു 
കളില് നിന്ന  
എടുത 
എന്കപ്ഫോ 
ഴ വെെ  
സോമ്പിളു 
കളുവെ 
ശതമോനം 

* യ.എസ്സ . 
** 
എസ്സ . 
എസ്സ . 

*** 
എം.
ബി. 

$െിെിധ 
ഇനങ്ങള് 

തിരുവെന്ത്പുരം 422 55 19 10 11 15 8 14.55 
വടിയൂര്ട്ക്കോവച 519 70 13 7 4 46 1 1.43 
കഴക്കൂടം 144 18 5 1 5 7 3 16.67 
ആറ്റിങ്ങല് 495 26 8 14 4 - 3 11.54 
പ്കോടയം 317 45 19 22 1 3 9 20.00 
െങ്ങെോപ്ശ്ശരി 207 57 31 26 - - - 0.00 
ലവക്കം 151 33 8 22 3 - - 0.00 
പ്കോഴിപ്ക്കോെച 
സൗത്തച 

810 99 57 4 38 - 15 15.15 

പ്കോഴിപ്ക്കോെച 
പ്െോര്ട്ത്തച 

554 98 19 15 9 55 6 6.12 

നകോടവള്ളി 281 116 6 9 3 98 1 0.86 
പ്ബപ്പൂര്ട് 315 51 12 36 - 3 3 5.88 
കോസര്ട്പ്ഗോഡച 357 24 10 13 1 - - 0.00 
മപ്ഞ്ചശവരം 216 16 7 6 3 - 7 43.75 
ആവക  708     56  
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അനുബന്ധം 2.5 

വതരവെടുത സോമ്പിളുകളില് മൂന്ന  ലോബുകള് പരിപ്ശോധിച്ച ഘെകങ്ങളുവെ 
െിശദ്മോയ െിശകലനം 

(സൂെിക: ഖണ്ഡിക 2.1.5.1) 
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പോല് 

ജി.എ.എല് 
തിരുവെന്ത്
പുരം 

2016-17 66 53 (80.30) 0 1 12 36 8 (22.22) 2 
2017-18 273 209 (76.56) 0 0 64 35 7 (20.00) 2 
2018-19 379 277 (73.09) 0 1 101 33 7 (21.21) 2 
2019-20 381 344 (90.29) 1 0 36 99 7 (7.07) 2 
2020-21 583 541 (92.80) 0 0 42 99 7 (7.07) 2 

ആര്ട്.എ. 
എല് 
എറണോകുളം 

2016-17 122 122 (100.00) 0 0 0 36 8(22.22) 3 
2017-18 177 174 (98.30) 0 0 3 35 7 (20.00) 3 
2018-19 113 109 (96.46) 3 0 1 33 4 (12.12) 3 
2019-20 130 122 (93.84) 0 0 8 99 5(5.05) 3 
2020-21 153 151 (98.69) 0 0 2 99 5(5.05) 3 

ആര്ട്.എ. 
എല് 
പ്കോഴിപ്ക്കോെച 

2016-17 58 56 (96.55) 0 0 2 36 7 (19.44) 0 
2017-18 65 62 (95.38) 0 0 3 35 7 (20.00) 3 
2018-19 86 84 (97.67) 0 0 2 33 7 (21.21) 3 
2019-20 60 58 (96.67) 0 0 2 99 9 (9.09) 3 
2020-21 123 80 (65.04) 36 0 7 99 42 (42.42) 3 

   2769 2442 40 2 285    

മത്സയം 

ജി.എ.എല് 
തിരുവെന്ത്
പുരം 

2016-17 37 35 (94.59) 2 0 0 21 1 (4.76) 0 
2017-18 55 39 (70.91) 9 0 7 22 1 (4.54) 0 
2018-19 350 341 (97.43) 9 0 0 22 1 (4.54) 0 
2019-20 620 619 (99.84) 1 0 0 23 1 (4.35) 0 
2020-21 389 372 (95.63) 2 0 15 23 1 (4.35) 0 

ആര്ട്.എ. 
എല് 
എറണോകുളം 

2016-17 102 100 (98.04) 2 0 0 21 1(4.76) 0 
2017-18 30 30 (100.00) 0 0 0 22 1 (4.54) 0 
2018-19 30 30 (100.00) 0 0 0 22 1 (4.54) 0 
2019-20 56 56 (100.00) 0 0 0 23 1 (4.35) 0 
2020-21 76 70 (92.10) 6 0 0 23 1 (4.35) 0 

ആര്ട്.എ. 
എല് 
പ്കോഴിപ്ക്കോെച 

2016-17 1 1 (100.00) 0 0 0 21 0 0 
2017-18 10 6 (60.00) 4 0 0 22 0 0 
2018-19 98 98 (100.00) 0 0 0 22 0 0 
2019-20 142 111 (78.17) 31 0 0 23 0 0 
2020-21 17 12 (70.59) 5 0 0 23 0 0 

   2013 1920 71 0 22    

നവളി 
നച്ണ 

ജി.എ.എല് 
തിരുവെന്ത്
പുരം 

2016-17 66 52 (78.78) 0 2 12 35 7 (20.00) 4 
2017-18 273 201 (73.63) 0 8 64 35 7 (20.00) 4 
2018-19 379 271 (71.50) 0 7 101 35 7 (20.00) 5 
2019-20 381 339 (88.98) 1 5 36 35 7 (20.00) 5 
2020-21 583 518 (88.85) 0 23 42 35 15 (42.86) 5 

ആര്ട്.എ. 
എല് 
എറണോകുളം 

2016-17 128 112 (87.50) 0 3 13 35 7 (20.00) 4 
2017-18 347 275 (79.25) 0 9 63 35 7 (20.00) 5 
2018-19 418 321 (76.79) 0 19 78 35 7 (20.00) 6 
2019-20 353 324 (91.78) 0 8 21 35 7(20.00) 6 
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2020-21 343 331 96.50) 0 5 7 35 8 (22.86) 7 

ആര്ട്.എ. 
എല് 
പ്കോഴിപ്ക്കോെച 

2016-17 315 273 (86.60) 0 8 34 35 7 (20.00) 0 
2017-18 323 261 (80.80) 0 10 52 35 7 (20.00) 6 
2018-19 514 408 (79.30) 0 18 88 35 7 (20.00) 6 
2019-20 485 418 (86.10) 0 25 42 35 7 (20.00) 6 
2020-21 887 820 (92.40) 17 13 37 35 15 (42.86) 6 

   5795 4924 18 163 690    

കോപി 

ജി.എ.എല് 
തിരുവെന്ത്
പുരം 

2016-17 0 0  0 0 0 28 7 (25.00) 0 
2017-18 9 9 (100.00) 0 0 0 28 7 (25.00) 0 
2018-19 28 25 (89.29) 0 2 1 28 7 (25.00) 0 
2019-20 14 12 (85.71) 0 1 1 34 7 (20.59) 1 
2020-21 30 30 (100.00) 0 0 0 34 7 (20.59) 1 

ആര്ട്.എ. 
എല് 
എറണോകുളം 

2016-17 3 2 (66.67) 0 1 0 28 7 (25.00) 0 
2017-18 4 4 (100.00) 0 0 0 28 7 (25.00) 0 
2018-19 12 11 (91.67) 0 0 1 28 7 (25.00) 6 
2019-20 2 2 (100.00) 0 0 0 34 7 (20.59) 7 
2020-21 12 12 (100.00) 0 0 0 34 7 (20.59) 7 

ആര്ട്.എ. 
എല് 
പ്കോഴിപ്ക്കോെച 

2016-17 0 0 0 0 0 28 7 (25.00) 0 
2017-18 0 0 0 0 0 28 7 (25.00) 0 
2018-19 0 0 0 0 0 28 7 (25.00) 0 
2019-20 8 8 (100.00) 0 0 0 34 7 (20.59) 3 
2020-21 15 13 (86.67) 0 2 0 34 7 (20.59) 3 

   137 128 0 6 3    

പോക്കച 
നെയ്ത 
കുെി 
നവള്ളം 

ജി.എ.എല് 
തിരുവെന്ത്
പുരം 

2016-17 62 44 (70.97) 1 7 10 52 15 (28.85) 0 
2017-18 42 30 (71.43) 8 0 4 51 16 (31.37) 0 
2018-19 165 140 (84.85) 21 2 2 51 28 (54.90) 20 
2019-20 123 59 (47.97) 39 1 24 51 31 (60.78) 20 
2020-21 96 72 (75.00) 21 0 3 51 31 (60.78) 20 

ആര്ട്.എ. 
എല് 
എറണോകുളം 

2016-17 53 48 (90.57) 0 0 5 52 23 (44.23) 6 
2017-18 57 53 (92.98) 0 0 4 51 22 (43.14) 6 
2018-19 73 73 (100.00) 0 0 0 51 32 (62.75) 6 
2019-20 41 34 (82.93) 0 0 7 51 31 (60.78) 6 
2020-21 20 19 (95.00) 0 0 1 51 30 (58.82) 6 

ആര്ട്.എ. 
എല് 
പ്കോഴിപ്ക്കോെച 

2016-17 47 41 (87.23) 3 0 3 52 16 (30.76) 0 
2017-18 66 62 (93.94) 2 0 2 52 16 (30.76) 5 
2018-19 109 105 (96.33) 0 0 4 52 18 (35.29) 5 
2019-20 43 42 (97.67) 1 0 0 52 32 (61.53) 5 
2020-21 35 35 (100.00) 0 0 0 52 32 (61.53) 5 

  

 1032 857 96 10 69    
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അനുബന്ധം 2.6 

പതനംതി് ജില്ലോ ഫുഡ  വെസ്റ്റിംഗ്  ലപ്ബോറ്റിയിവല സര്ത്കെലന്കസ  
സോമ്പിളുകളുവെ െിശകലനതില് പരിപ്ശോധിച്ചി്ില്ലോത ഘെകങ്ങളുവെ/ 

നെതിയി്ില്ലോത പരിപ്ശോധനകളുവെ െിശദ്ോംശങ്ങള് 

(സൂെിക: ഖണ്ഡിക 2.1.5.3) 

ക്രമ 
നമ്പര്ത് 

ലോബ  നമ്പര്ത്, 
ലോബ /സോമ്പിള് 
പ്കോഡ  നമ്പര്ത് 

ഭേയ െസ തു 
പരിപ്ശോധനകള് നെതിയി്ില്ലോത/ 
പരിപ്ശോധിച്ചി്ില്ലോത ഘെകങ്ങള് 

സോമ്പിള് 
എടുതത  

1 
8062 
എസ്സച.എസ്സച-16/2020 

മല്ലിനപോെി 

(i) പ്വോളറ്റയില് ഓയില് കനണ്ടെച 
(ii) പ്െോടല് ആഷച ഓണ് ലൈ പ്ബസിസച 
(iii) ആഷച ഇന്പ്സോലൂബിള് ഇന് 
ലഡലൂടഡച എച്ച.സി.എല് ഓണ് ലൈ 
പ്ബസിസച 

സന്നിധോെം 

2 
8063 
എസ്സച.എസ്സച-16/2020 

മുളകുനപോെി 

(i) പ്െോടല് ആഷച ഓണ് ലൈ പ്ബസിസച 
(ii) ആഷച ഇന്പ്സോലൂബിള് ഇന് 
ലഡലൂടഡച എച്ച.സി.എല് ഓണ് ലൈ 
പ്ബസിസച 
(iii) ക്രൂഡച ലഫബര്ട് 
(iv) പ്െോണ് പ്വോളറ്റയില് ഈതര്ട് എക്സചട്രോക്ടച 
ഓണ് ലൈ പ്ബസിസച 
(v) നെസ്റ്റച പ്ഫോര്ട് നപസ്റ്റിലസഡച നറസിഡൂ 

സന്നിധോെം 

3 
8067 
എസ്സച.എസ്സച-16/2020 

പ്തയില 

(i) പ്െോടല് ആഷച 
(ii) വോടര്ട് പ്സോലൂബിള് ആഷച 
(iii) ക്ഷോരോംശം 
(iv) ആസിഡച ഇന്പ്സോലൂബിള് ആഷച 
(v) വോടര്ട് എക്സചട്രോക്ടച 
(vi) ക്രൂഡച ലഫബര്ട് 
(vii) അയണ് ഫയലിങ്ങച 

സന്നിധോെം 

4 
175 
48/നെഷയല്  
കവോഡച 2/2019 

മോസ 
(i) ഫുഡച അഡിറ്റീവകള്ക്കോയള്ള 
പരിപ്ശോധെ 

െിലയ്ക്കല് 

5 
8064 
എസ്സച.എസ്സച-16/2020 

അരി 
(i) യൂറിക്കച ആസിഡച 
(ii) നപസ്റ്റിലസഡച നറസിഡൂ 

സന്നിധോെം 

6 
1168 
എസ്സച.എസ്സച-38/18-19 

മെള്നപോെി 

(i) പ്െോടല് ആഷച ഓണ് ലൈപ്ബസിസച 
(ii) ആഷച ഇന്പ്സോലൂബിള് ഇന് 
ലഡലൂടഡച എച്ച.സി.എല് ഓണ് ലൈ 
പ്ബസിസച 
(iii) കളറിംഗച പവ൪ എക്സചപ്രസചഡച ആസച 
കുര്ട്കുമിപ്െോയചഡച കണ്ടെച ഓണ് 
ലൈപ്ബസിസച 
(iv) പ്െോടല് സ്റ്റോര്ട്ച്ച  
(v) നലഡച പ്ക്രോപ്മറ്റിെോയള്ള പരിപ്ശോധെ 

സന്നിധോെം 

7 
8076  
എസ്സച.എസ്സച-17/2020 

റവ 

(i) പ്െോടല് ആഷച 
(ii) ആഷച ഇന്പ്സോലൂബിള് ഇന് 
ലഡലൂടഡച എച്ച.സി.എല് 
(iii) ആള്ക്കപ്ഹോളികച അസിഡിറ്റി 
(iv) ഗ്ലൂറ്റെോയള്ള പരിപ്ശോധെ 

പമ്പ 
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ക്രമ 
നമ്പര്ത് 

ലോബ  നമ്പര്ത്, 
ലോബ /സോമ്പിള് 
പ്കോഡ  നമ്പര്ത് 

ഭേയ െസ തു 
പരിപ്ശോധനകള് നെതിയി്ില്ലോത/ 
പരിപ്ശോധിച്ചി്ില്ലോത ഘെകങ്ങള് 

സോമ്പിള് 
എടുതത  

8 
8065 
എസ്സച.എസ്സച-16/2020 

കടകച 

(i) പ്മോയിസചെര്ട് 
(ii) പ്െോടല് ആഷച 
(iii) ആഷച ഇന്പ്സോലൂബിള് ഇന് 
ലഡലൂടഡച എച്ച.സി.എല് 
(iv) പ്െോണ്പ്വോളറ്റയില് ഈതര്ട് എക്സചട്രോക്ടച 
ഓണ് ലൈപ്ബസിസച 
(v) പ്വോളറ്റയില് ഓയില് കനണ്ടെച ഓണ് 
ലൈപ്ബസിസച 
(vi) അനലയില് ഐപ്സോ തപ്യോസയപ്െറ്റച 
(vii) പി-ലഹപ്ൈോക്സിനബന്ലസല് 
ഐപ്സോ തപ്യോസയപ്െറ്റച 
(viii) ആര്ട്ഗിപ്മോണ് വിത്തുകള് 

സന്നിധോെം 

9 
8047 
എസ്സച.എസ്സച-12/2020 

നെറുപയര്ട് 
(i) പ്മോയിസചെര്ട് കനണ്ടെച 
(ii) യൂറിക്കച ആസിഡച 
(iii) നപസ്റ്റിലസഡച നറസിഡൂ 

പമ്പ 

10 
8041 
എസ്സച.എസ്സച-11/2020 

അരി 
(i) യൂറിക്കച ആസിഡച 
(ii) നപസ്റ്റിലസഡച നറസിഡൂ 

സന്നിധോെം 

11 
1100 
പി.ബി/എസ്സച.എസ്സച/ 
28/2018 

ശര്ട്ക്കര 

(i) പ്െോടല് ുഗര്ട് എക്സചനപ്രസചഡച ആസച 
ഇന്നവര്ട്ടച ുഗര്ട് 
(ii) പ്െോടല് ആഷച 
(iii) ആഷച ഇന്പ്സോലൂബിള് ഇന് 
ലഡലൂടഡച എച്ച.സി.എല് 

പമ്പ 

12 
1095 
പി.ബി/എസ്സച.എസ്സച/ 
22/2018 

മുളകുനപോെി 

(i) പ്െോടല് ആഷച ഓണ് ലൈ പ്ബസിസച 
(ii) ആഷച ഇന്പ്സോലൂബിള് ഇന് 
ലഡലൂടഡച എച്ച.സി.എല് ഓണ് ലൈ 
പ്ബസിസച  
(iii) ക്രൂഡച ലഫബര്ട് 
(iv) പ്െോണ്പ്വോളറ്റയില് ഈതര്ട് എക്സചട്രോക്ടച 
ഓണ് ലൈപ്ബസിസച 
(v) നെസ്റ്റച പ്ഫോര്ട് നപസ്റ്റിലസഡച നറസിഡൂ 

പമ്പ 

13 
8075 
എസ്സച.എസ്സച-17/2020 

നെറുപയര്ട് 
(i) പ്മോയിസചെര്ട് കനണ്ടെച 
(ii) യൂറിക്കച ആസിഡച 
(iii) നപസ്റ്റിലസഡച നറസിഡൂ 

പമ്പ 

14 
1097 പി.ബി/എസ്സച.എസ്സച/ 
24/2018 

ജീരകം 
(i) ആഡഡച കളര്ട് 
(ii) നപസ്റ്റിലസഡച നറസിഡൂ 

പമ്പ 

15 

1139 
എസ്സച.എസ്സച/5/എന്. 
ഐ.എല്-എസച.കൂ 
/8/2019 

പ്ബോണസൂരി 
അരി  

(i) യൂറിക്കച ആസിഡച 
(ii) നപസ്റ്റിലസഡച നറസിഡൂ 

െിലയ്ക്കല് 

16 
278 
എസ്സച.എസ്സച-37/2019 

അരി 
(i) യൂറിക്കച ആസിഡച 
(ii) നപസ്റ്റിലസഡച നറസിഡൂ 

സന്നിധോെം 

17 
1005 
എസ്സച.എസ്സച/2/പമ്പ/2018 

നെറുപയര്ട് 
പരിപച 

(i) പ്മോയിസചെര്ട് കനണ്ടെച 
(ii) യൂറിക്കച ആസിഡച 
(iii) നപസ്റ്റിലസഡച നറസിഡൂ 

പമ്പ 

18 
1006 
എസ്സച.എസ്സച/3/പമ്പ/2018 

നെറുപയര്ട് 
പരിപച 

(i) പ്മോയിസചെര്ട് കനണ്ടെച 
(ii) യൂറിക്കച ആസിഡച 
(iii) നപസ്റ്റിലസഡച നറസിഡൂ 

പമ്പ 

19 
1007 
എസ്സച.എസ്സച/ 4/പമ്പ/2018 

നെറുപയര്ട് 
പരിപച 

(i) പ്മോയിസചെര്ട് കനണ്ടെച 
(ii) യൂറിക്കച ആസിഡച 
(iii) നപസ്റ്റിലസഡച നറസിഡൂ 

പമ്പ 



 

 

അനുബന്ധങ്ങള് 

99 

ക്രമ 
നമ്പര്ത് 

ലോബ  നമ്പര്ത്, 
ലോബ /സോമ്പിള് 
പ്കോഡ  നമ്പര്ത് 

ഭേയ െസ തു 
പരിപ്ശോധനകള് നെതിയി്ില്ലോത/ 
പരിപ്ശോധിച്ചി്ില്ലോത ഘെകങ്ങള് 

സോമ്പിള് 
എടുതത  

20 
1137 
എസ്സച.എസ്സച-3/എന്. 
ഐ.എല്/2019 

മുളകുനപോെി 

(i) പ്െോടല് ആഷച ഓണ് ലൈപ്ബസിസച 
(ii) ആഷച ഇന്പ്സോലൂബിള് ഇന് 
ലഡലൂടഡച എച്ച.സി.എല് ഓണ് ലൈ 
പ്ബസിസച  
(iii) ക്രൂഡച ലഫബര്ട് 
(iv) പ്െോണ്പ്വോളറ്റയില് ഈതര്ട് എക്സചട്രോക്ടച 
ഓണ് ലൈപ്ബസിസച 
(v) നെസ്റ്റച പ്ഫോര്ട് നപസ്റ്റിലസഡച നറസിഡൂ 

െിലയ്ക്കല് 

21 
1138 
എസ്സച.എസ്സച-4/എന്. 
ഐ.എല്/2019 

മെള്നപോെി 

(i) പ്െോടല് ആഷച  
(ii) ആഷച ഇന്പ്സോലൂബിള് ഇന് 
ലഡലൂടഡച എച്ച.സി.എല് ഓണ് ലൈ 
പ്ബസിസച 
(iii) കളറിംഗച പവ൪ എക്സചപ്രസചഡച ആസച 
കുര്ട്കുമിപ്െോയചഡച കണ്ടെച ഓണ് ലൈ 
പ്ബസിസച 
(iv) പ്െോടല് സ്റ്റോര്ട്െച 

െിലയ്ക്കല് 

22 
8081 
എസ്സച.എസ്സച-17/2020 

അരി 
(i) യൂറിക്കച ആസിഡച 
(ii) നപസ്റ്റിലസഡച നറസിഡൂ 

സന്നിധോെം 

23 
1096 
പിബി/എസ്സച.എസ്സച/23/18 

മെള്നപോെി 

(i) പ്െോടല് ആഷച  
(ii) ആഷച ഇന്പ്സോലൂബിള് ഇന് 
ലഡലൂടഡച എച്ച.സി.എല് ഓണ് ലൈ 
പ്ബസിസച 
(iii) കളറിംഗച പവ൪ എക്സപ്രസചഡച ആസച 
കൂര്ട്കുമിപ്െോയചഡച കണ്ടെച ഓണ് 
ലൈപ്ബസിസച 
(iv) പ്െോടല് സ്റ്റോര്ട്െച 

പമ്പ 

24 
8046 
എസ്സച.എസ്സച-12/2020 

വൃത്തോകൃതിയിലുള്ള 
ധോെയ അരി 

(i) യൂറിക്കച ആസിഡച 
(ii) നപസ്റ്റിലസഡച നറസിഡൂ 

പമ്പ 

25 
8050 
എസ്സച.എസ്സച/12/2020 

കെല 
(i) യൂറിക്കച ആസിഡച 
(ii) നപസ്റ്റിലസഡച നറസിഡൂ 

പമ്പ 

26 
8101 
എസ്സച.എസ്സച/22/2020 

പ്തന് എല്ലോ ഘെകങ്ങളും പരിപ്ശോധിച്ചു പമ്പ 

27 
8075 
എസ്സച.എസ്സച-20/2020 

പ്തന് എല്ലോ ഘെകങ്ങളും പരിപ്ശോധിച്ചു പമ്പ 

28 
1051 
എസ്സച.12/2018-19 

പ്തന് എല്ലോ ഘെകങ്ങളും പരിപ്ശോധിച്ചു പമ്പ 

29 
1052 
എസ്സച.12/2018-19 

പ്തന് എല്ലോ ഘെകങ്ങളും പരിപ്ശോധിച്ചു പമ്പ 

30 
131 
5/എസ്സച.എസ്സച/2019-20 

പ്തന് എല്ലോ ഘെകങ്ങളും പരിപ്ശോധിച്ചു പമ്പ 
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അനുബന്ധം 2.7 

ഒന്നില് ൂടുതല് കലസന്കസുകളുള്ള/ പ്രെര്ത്തനം നിര്ത്തിയ/ സോധുെോയ 
എഫ .എസ .എസ .എ.ഐ രജിസ പ്ട്രഷപ്നോ/ കലസന്കപ്സോ ഇല്ലോത 

എഫ .ബി.ഒകളുവെ െിശദ്ോംശങ്ങള് 

(സൂെിക: ഖണ്ഡിക 2.1.8.1) 

വതരവെടുത കലസന്കസുകളുവെ െിശദ്ോംശങ്ങള് 

ജില്ല പരിപ്ശോധിച്ച 
പ്കസുകളുവെ 
എണ്ണം 

പരിഗ്ണിച്ച 
പ്കസുകളുവെ 
എണ്ണം 

ഒന്നില് ൂടുതല് 
കലസന്കസുള്ള 
പ്കസുകളുവെ 
എണ്ണം 

പ്രെര്ത്തനം 
നിര്ത്തിയ 
എഫ .ബി.ഒ 
കളുവെ എണ്ണം 

പുതുക്കുകപ്യോ പുതിയ 
കലസന്കസിനോയി 
അപ്പേിക്കുകപ്യോ 
വെയ്യോത പ്കസുകളുവെ 
എണ്ണം 

തിരുവെന്ത്പുരം 100 42 22 12 9 
പ്കോടയം 100 39 13 7 21 
പ്കോഴിപ്ക്കോെച 100 34 11 14 10 
കോസര്ട്പ്ഗോഡച 100 51 23 3 25 
ആവക 400 166 69 36 65 

 

വതരവെടുത രജിസ പ്ട്രഷനുകളുവെ െിശദ്ോംശങ്ങള് 

ജില്ല പരിപ്ശോധിച്ച 
പ്കസുകളുവെ 
എണ്ണം 

പരിഗ്ണിച്ച 
പ്കസുകളുവെ 
എണ്ണം 

ഒന്നില് ൂടുതല് 
രജിസ പ്ട്രഷനുള്ള 
പ്കസുകളുവെ 
എണ്ണം 

പ്രെര്ത്തനം 
നിര്ത്തിയ 
എഫ .ബി.ഒ 
കളുവെ 
എണ്ണം 

പുതുക്കുകപ്യോ 
പുതിയ 
രജിസ പ്ട്രഷനിനോയി 
അപ്പേിക്കുകപ്യോ 
വെയ്യോത 
പ്കസുകളുവെ എണ്ണം 

തിരുവെന്ത്പുരം 30 11 2 5 4 
വടിയൂര്ട്ക്കോവച 30 9 5 ഇല്ല 4 
കഴക്കൂടം 30 16 3 6 7 
ആറ്റിങ്ങള് 30 6 1 2 3 
െങ്ങെോപ്ശ്ശരി 30 9 1 2 6 
പ്കോടയം 30 3 1 ഇല്ല 2 
ലവക്കം 30 7 ഇല്ല ഇല്ല 7 
പ്കോഴിപ്ക്കോെച സൗത്തച 30 9 2 ഇല്ല 7 
പ്കോഴിപ്ക്കോെച പ്െോര്ട്ത്തച 30 7 1 ഇല്ല 6 
പ്ബപ്പൂര്ട് 30 6 1 3 2 
നകോടവള്ളി 30 11 3 ഇല്ല 8 
കോസര്ട്പ്ഗോഡച 30 10 2 6 2 
മപ്ഞ്ചശവരം 30 16 2 1 13 
ആവക 390 120 24 25 71 
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അനുബന്ധം 2.8 

ഓഡിറ്ില് ഉള്വപടുതിയിട്ടുള്ള പദ്ധ്തികളുവെയം നിര്ത്വ്വഹണ ഏജന്കസികളുവെയം 
െിശദ്ോംശങ്ങള് 

(സൂെിക: ഖണ്ഡിക 2.2.1) 

ക്രമ 
ന മ്പര്ത് 

നിര്ത്വ്വഹണ 
ഏജന്കസി 

പദ്ധ്തിയവെ പ്പര  

1 
നകപ്കോ  

കോര്ട്ഷിക യന്ത്രവല്ക്കരണത്തിനുള്ള പദ്ധതി (കുടെോെച പോപ്ക്കജച ) 
2 സംപ്യോജിത പ്കോള് വികസെത്തിെച ഫോം യന്ത്രവല്ക്കരണം 
3 കോംപ്കോ െൂ ജെപ്റഷന് പവര്ട് െില്ലര്ട് െിര്ട്മോണ യൂണിറ്റിനെ സ്ഥോപെം 
4 

നക.എഫച.എല്  

500 റ്റിപി.ഡി കോലിത്തീറ്റ പ്ലോെച 
5 300 റ്റി.പി.ഡി കോലിത്തീറ്റ പ്ലോെച 
6 50 റ്റി.പി.ഡി ലബപോസച പ്പ്രോടീന് പ്ലോെച 

7 

നക.എല്.ഡി.ബി   

സംസ്ഥോെനത്ത കന്നുകോലികള്ക്കും എരുമകള്ക്കും കൃത്രിമ ബീജസേലെം, ബീജത്തിനെ 
ഇറക്കുമതി  

8 ഡയറി, ആെച വളര്ട്ത്തല് യൂണിറ്റുകള് സ്ഥോപിക്കല് 
9 പ്കോലോഹലപ്മടില് പരിശീലെത്തിെോയള്ള അെിസ്ഥോെ സൗകരയങ്ങള് നമച്നപടത്തല് 

10 ഇറക്കുമതി നെയ്ത ുപീരിയര്ട് പ്ജര്ട്മച പ്ലോെ വഴി കന്നുകോലികളുനെയം പന്നികളുനെയം ജെിതക 
പരിഷച ക്കോരങ്ങള് 

11 

നക.എല്.ഡി.സി 

തൃശ്ശൂര്ട് ജില്ലയിനല കൂഴൂര്ട് പഞ്ചോയത്തിനല നെന്പ്മെിെിറയ്ക്കും െോലക്കുെി പുഴയ്ക്കും ഇെക്കുള്ള വോപ്ന്ത്ോെച 
െന്നോക്കല്. 

12 തൃശ്ശൂര്ട് ജില്ലയിനല കൂഴൂര്ട് പഞ്ചോയത്തിനല കോരക്കുളം എല്.1 പദ്ധതി, കരിക്കോുെോല് മുതല് വടകുളം 
വനര െന്നോക്കല്. 

13 പ്ദവികുളങ്ങര, കണ്ടല്ലൂര്ട്, ആറോുപുഴ, മുതുകുളം പഞ്ചോയത്തുകളില് ലവണോംശ െിയന്ത്രണ പദ്ധതി 

14 
കണ്ണൂര്ട് ജില്ല പോനൂര്ട് പഞ്ചോയത്തിനല ഗരുസന്നിധിപ്തോെിനെ വശങ്ങളുനെ സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികള് 

15 
എറണോകുളം ജില്ലയിനല െോയരമ്പലം പഞ്ചോയത്തിനല നെടങ്ങോെച നപോക്കോളി പോെപ്ശഖരത്തിനല 
അെിസ്ഥോെ സൗകരയവികസെ പ്രവര്ട്ത്തെങ്ങള് 

16 എറണോകുളം ജില്ലയിനല അേമോലി മുെിസിപോലിറ്റി വോര്ട്ഡച െമ്പര്ട് 1 നെടോംപ്തോെച െന്നോക്കല്.  

17 കണ്ണൂര്ട് ജില്ലയിനല കുപ്ന്നോത്തചപറമ്പച കുന്നുമല് മുതല് വരപ്രപ്തോെച വനര വശങ്ങളുനെ 
സംരക്ഷണം. 

18 കോസര്ട്പ്ഗോഡച ജില്ലയിനല നമോഗ്രോല് പുത്തൂര്ട് പഞ്ചോയത്തിനല പ്കോടക്കുന്നിനെ വശങ്ങളുനെ 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയം, വി.സി.ബിയനെ െിര്ട്മോണവം 

19 പ്കോടയം ജില്ലയിനല െീണ്ടൂര്ട് പഞ്ചോയത്തിനല ലകപുഴക്കരി പോെപ്ശഖരത്തിനെ അെിസ്ഥോെ 
സൗകരയ വികസെ പ്രവൃത്തി 

20 െമ്പക്കുളം പഞ്ചോയത്തിനല െോടയം പോെപ്ശഖരത്തിനെ അ െിസ്ഥോെ സൗകരയ വികസെ പ്രവൃത്തി 

21 പ്കോഴിപ്ക്കോെച ജില്ലയിനല അഴിയൂര്ട് പഞ്ചോയത്തിനല ലവദയോര്ട്കുെി, െെപ്ത്തോെച, കണലകപ്തോെച 
എന്നിവയനെ വശങ്ങളുനെ സംരക്ഷണം  

22 കണ്ണൂര്ട് ജില്ലയിനല പിണറോയി പഞ്ചോയത്തിനല നെറിക്കല് പോെപ്ശഖരത്തിനല വി.സി.ബിയനെ 
െിര്ട്മോണം 

23 കണ്ണൂര്ട് ജില്ലയിനല പോനൂര്ട് പഞ്ചോയത്തിനല പ്കോപോലം തലക്കല് ജുമോ മസചജിദിെച സമീപമുള്ള 
പോലത്തോയി പോെപ്ശഖരത്തിനെ വശങ്ങളുനെ സംരക്ഷണ പ്രവര്ട്ത്തെം 

24 തൃശ്ശൂര്ട് ജില്ലയിനല നകോെകര പഞ്ചോയത്തിനല നെറുവത്തൂര്ട് പോെപ്ശഖരത്തിനല ഫീല്ഡച െോെലും 
വി.സി.ബി െിര്ട്മോണവം 

25 നക.എസച.സി.
ഡി.സി 

കോര്ട്ഷികോധിഷ്ഠിത െോളിപ്കര സംകരണ സമുച്യം, ആറ്റിങ്ങല് 

26 
നക.എസച.പി.ഡി.
സി.എല് 

ഫീഡച മിക്സിംഗച പ്ലോെച -മോള 
27 പ്കോള് െില പ്രപ്ദശത്തച സമഗ്ര നപൗള്ട്രി നപ്രോഡക്ഷന് പ്പ്രോഗ്രോം 
28 നപൗള്ട്രി സംകരണ പ്ലോന്റും മൂലയ വര്ട്ദ്ധിത ഉതചപന്നങ്ങളും 
29 

എം.പി.ഐ  
പിഗച സോറ്റലലറ്റച യൂണിറ്റച സ്ഥോപിക്കല് 2009-10 

30 പിഗച സോറ്റലലറ്റച യൂണിറ്റച സ്ഥോപിക്കല് 2010-11 
31 പിഗച സോറ്റലലറ്റച യൂണിറ്റച സ്ഥോപിക്കല് 2014-15 
32 പി.സി.നക മൂന്നച ജില്ലകളിനല കശുമോവച ലതകളുനെ പ്മഖലോ വിപുലീകരണം  

33 വി.എ.എഫച.പി.
സി.എല് നെട്രപോക്കച യൂണിറ്റിനെ ആധുെികവതചക്കരണം 
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അനുബന്ധം 2.9 

വതറ്ോയ െിെരങ്ങളുള്ള െിനിപ്യോഗ് സോേയപത്രങ്ങളുവെ (യ.സി) െിശദ്ോംശങ്ങള് 
കോണിക്കുന്ന പ്ിക 

(സൂെിക: ഖണ്ഡിക 2.2.3.3) 

(` പ്കോെിയില്) 

ക്രമ 
നമ്പര്ത് 

നിര്ത്വ്വഹണ 
ഏജന്കസി 

പദ്ധ്തിയവെ പ്പര  
ആര്ത്.വക.െി.
കെ നിന്നും 
ഫണ്  ലഭിച്ചത  

യ.സി. 
സമ൪പിച്ച 
തീയതി 
െവരയള്ള 
യഥോ൪ഥ 
വെലെ  

യ.സി 
സമ൪പിച്ചത  

1 എം.പി.ഐ പിഗച സോറ്റലലറ്റച യൂണിറ്റച സ്ഥോപിക്കല് (3) 7.26 2.26 7.26 

2 
നക.എസച.സി. 
ഡി.സി 

കോര്ട്ഷികോധിഷ്ഠിത െോളിപ്കര സംകരണ സമുച്യം, 
ആറ്റിങ്ങല് 

2.00 1.92 2.00 

3 നകപ്കോ 
സംപ്യോജിത പ്കോള് വികസെത്തിെച ഫോം 
യന്ത്രവല്ക്കരണം 

14.00 2.01 14.00 

4 
നക.എഫച.എല്  

50 റ്റി.പി.ഡി ലബപോസച പ്പ്രോടീന് പ്ലോെച 3.00 1.92 3.00 

5 300 റ്റി.പി.ഡി കോലിത്തീറ്റ പ്ലോെച 10.00 3.71 10.00 

6 
വി.എ.എഫച.പി. 
സി.എല് 

നെട്രപോക്കച യൂണിറ്റിനെ ആധുെികവതചക്കരണം 1.97 0 1.97 

7 
നക.എല്.ഡി.ബി 

ഇറക്കുമതി നെയ്ത ുപീരിയര്ട് പ്ജര്ട്മച പ്ലോെ വഴി 
കന്നുകോലികളുനെയം പന്നികളുനെയം ജെിതക 
പരിഷച കോരങ്ങള് 

6.25 3.10 5.25 

8 
സംസ്ഥോെനത്ത കന്നുകോലികള്ക്കും എരുമകള്ക്കും 
കൃത്രിമ ബീജസേലെം, ബീജത്തിനെ ഇറക്കുമതി 

0.52 0 0.52 

8 

നക.എല്.ഡി.സി  

ആര്ട്.നക.വി.ലവ 2013-14 - എറണോകുളം ജില്ലയിനല 
അേമോലി മുെിസിപോലിറ്റി വോര്ട്ഡച െമ്പര്ട് 1 
നെടോംപ്തോെച െന്നോക്കല് 

2.43 1.33 2.43 

10 

ആര്ട്.നക.വി.ലവ 2014-15 – കോസര്ട്പ്ഗോെച 
ജില്ലയിനല നമോഗ്രോല് പുത്തൂര്ട് പഞ്ചോയത്തിനല 
നകോടക്കുന്നിനെ വശങ്ങളുനെ സംരക്ഷണവം, 
വി.സി.ബിയനെ െിര്ട്മോണവം  

1.76 0.39 1.76 

11 
ആര്ട്.നക.വി.ലവ 2015-16- തൃശ്ശൂര്ട് ജില്ലയിനല കൂഴുര്ട് 
പഞ്ചോയത്തിനല കോരക്കുളം എല്.1 പദ്ധതി, 
കരിക്കോുെോല് മുതല് വടകുളം വനര െന്നോക്കല്. 

3.72 1.45 3.72 

12 പി.സി.നക 
മൂന്നച ജില്ലകളിനല കശുമോവച ലതകളുനെ പ്മഖലോ 
വിപുലീകരണം  

4.82 0.65 4.42 

13 
നക.എസച.പി. 
ഡി.സി.എല് 

പ്കോള് െില പ്രപ്ദശത്തച സമഗ്ര പൗള്ട്രി നപ്രോഡക്ഷന് 
പ്പ്രോഗ്രോം 

4.97 4.22 4.85 

വമോതം 62.70 22.96 61.18 
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അനുബന്ധം 2.10 

പദ്ധ്തികളുവെ നിര്ത്വ്വഹണതിവല കോലതോമസം 

(സൂെിക: ഖണ്ഡിക 2.2.4.5) 

പി.എസ .യ  പദ്ധ്തി/െര്ത്ക്ക   തുക  ആരംഭം  ലേയം  സ്ഥിതി  ഓഡിറ്  നിരീേണം 

നക.എസച.പി 
ഡി.സി.എല് 

ഫീഡച മിക്സിംഗച 
പ്ലോെച -മോള 

`15.36 
പ്കോെി109  

2011 നമയച 2012 നമയച 
2015 
െവംബറില് 
പൂര്ട്ത്തിയോക്കി 

• 43 മോസം കോലതോമസമുണ്ടോയി  
• 2013 നസപചറ്റംബറില് എസ്റ്റിപ്മറ്റച അന്ത്ിമമോയി 
• പ്രവര്ട്ത്തെ മൂലധെത്തിനെ കുറവച കോരണം 

െിഷചക്രിയമോയി തുെരുന്നു (2021 മോര്ട്ച്ച ) 
• കണ്സല്ടെച ആയ കിറ്റചപ്കോ ആണച 

കോലതോമസത്തിെച ഉത്തരവോദിനയന്നച 
നക.എസ.പി.ഡി.സി.എല് മറുപെി െലചകി 

• കോലതോമസത്തിെച കിറ്റചപ്കോയില് െിന്നച നക എസച പി 
ഡി സി എല് ആവശയനപട (2019 ഒപ്ക്ടോബര്ട്) 
കൃതയമോയ മറുപെി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

നക.എഫച. 
എല് 
 

500 റ്റി.പി.ഡി 
കോലിത്തീറ്റ 
പ്ലോെച, അരിക്കുഴ, 
ഇടക്കി 

`66.60 
പ്കോെി  

2014 
ഡിസംബര്ട് 

2016 ജൂണ് 
പൂര്ട്ത്തിയോക്കി
യിടില്ല 

• 2021 നമയച വനര 72 മോസങ്ങളുനെ 
കോലതോമസമുണ്ടോയി. 

• െിരപല്ലോത്ത ഭൂപ്രകൃതിയം പോറനക്കുകള് ഉള്ള 
ഭൂമിയം, പ്രവൃത്തിയനെ ആസൂത്രണവം, 
െിര്ട്വ്വഹണവം ലവകിച്ചു. 

• അധികോരികളില് െിന്നും (പ്സോഷയല് പ്ഫോറസചട്രി, 
ലമെിംഗച ആെച ജിപ്യോളജി) ആവശയമോയ അനുമതി 
ലഭിക്കുന്നതിെച മുമ്പച പ്രവൃത്തി നെന്ഡര്ട് നെയ്യുകയം 
കരോര്ട് ഒപിടകയം നെയചതു. 

• പ്ലോെിനെ െിര്ട്മോണം 16 കരോറുക്കോര്ട്ക്കച െല്കി, 
പദ്ധതി െെപിലോക്കുന്നതിനെ വിവിധ ഘടങ്ങളില് 
വിവിധ കരോറുകോര്ട് തമിലുള്ള സമെവയത്തിനെ 
അഭോവം മൂലം പൂര്ട്ത്തീകരിക്കുന്നതിലുണ്ടോയ 
കോലതോമസം 

• പ്പ്രോസസച ഫചപ്ളോ, പ്ലോെച പ്ല ഔടച, ഫീഡചമില് 
ബില്ഡിംഗച തുെങ്ങിയവയമോയി ബന്ധനപട 
പ്ൈോയിംഗകള് സമര്ട്പിക്കുന്നതില് അഞ്ചച 
മോസനത്ത കോലതോമസം 

• നകടിെം ലകമോറിയതിെച പ്ശഷം ഫീഡച മില് 
സ്ഥോപിക്കുന്നതച ഏഴച മോസം ലവകി. 

• കുറെ സോമ്പത്തിക പ്രതിബദ്ധത മൂലമോണച 
അരിക്കുഴയില് പദ്ധതി െെപിലോക്കോന് പ്കരള 
സര്ട്ക്കോര്ട് തീരുമോെിച്നതന്നച നക.എഫച.എല് മറുപെി 
െല്കി. ലസറ്റിനെ ഭൂപ്രകൃതിയം പ്രപ്ദശത്തിനെ 
ക്രമരഹിതമോയ രൂപവം നകടിെത്തിനെ 
അെിസ്ഥോെം പൂര്ട്ത്തീകരിക്കുന്നതില് 
കോലതോമസമുണ്ടോക്കിയതോയി നക എല് എഫച 
സമതിച്ചു 

300 റ്റി പി ഡി 
കോലിത്തീറ്റ 
പ്ലോെച 
പ്കോഴിപ്ക്കോെച 

`52.90 
പ്കോെി  

2013 മോര്ട്ച്ച 
2014 
നസപചറ്റം
ബര്ട് 

2016 
നസപചറ്റംബര്ട് 
(പ്രവര്ട്ത്തെ 
സജ്ജമോക്കി) 

• 24 മോസം കോലതോമസമുണ്ടോയി. 

• പ്കരള പഞ്ചോയത്തച ബില്ഡിംഗച റൂള്സച110 
ലംഘിച്തിെോല് പഞ്ചോയത്തച നകടിെനപര്ട്മിറ്റച 
അനുവദിച്ില്ല, അതുമൂലം കമ്പെിക്കച 
ലവദുതികണക്ഷന് പ്െെോെോയില്ല. 

• പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് (2017 മോര്ട്ച്ച ) കമ്പെിയ്ക്കച 
പ്മല്സൂെിപിച് െടങ്ങളില് ഇളവ െല്കുകയം, 
പഞ്ചോയത്തച ബില്ഡിംഗച നപര്ട്മിറ്റച െല്കുകയം (2017 
മോര്ട്ച്ച ) നെയചതു. ഒടവില് 31 മോസനത്ത 
കോലതോമസത്തിെച പ്ശഷം നമയച 2017-ല് വോണിജയ 
ഉല്പോദെം ആരംഭിക്കുകയം നെയചതു. 

 
109  അനുവദിച് തുകയോയ `17.98 പ്കോെിയില് െിന്നച പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് `15.36 പ്കോെി െല്കി 

(ആര്ട്.നക.വി.ലവ ഫണ്ടച ആയി `9.66 പ്കോെിയം പ്കരള സര്ട്ക്കോര്ട് വിഹിതമോയ `5.70 പ്കോെിയം 
2012-13 മുതല് 2014-15 വനരയള്ള കോലയളവില് െല്കി) 

110  അെിയന്ത്ര ഘടങ്ങളിലും സോധോരണയോയം ഉപപ്യോഗിപ്ക്കണ്ട നസ്റ്റയര്ട്പ്കസിനെ നട്രഡും 
ലറസറുമോയി ബന്ധനപടച െിര്ട്േിഷ്ട അളവിലുള്ള വയതയോസങ്ങള് 



 

 104 

2021 മോര്ട്ച്ില് അവസോെിച് വര്ട്ഷനത്ത അനുവര്ട്ത്തെ ഓഡിറ്റച  റിപ്പോര്ട്ടച  

പി.എസ .യ  പദ്ധ്തി/െര്ത്ക്ക   തുക  ആരംഭം  ലേയം  സ്ഥിതി  ഓഡിറ്  നിരീേണം 

• പ്ലോെിനെ രൂപകല്പെയിലും െിര്ട്മോണത്തിലും 
കണ്സള്ടന്റും കമ്പെിയം കൃതയമോയ ശ്രദ്ധ 
പുലര്ട്ത്തിയിനല്ലന്നച ഓഡിറ്റച െിരീക്ഷിച്ചു. 

• പ്മല്പ്െോട ചുമതല െിര്ട്വഹിക്കുന്നതില് 
കണ്സള്ടെോയ കിറ്റചപ്കോയനെ ഭോഗത്തു െിന്നച ഒരു 
വീഴ്ചയം ഉണ്ടോയിടില്ലന്നും തപ്േശ 
സവയംഭരണസ്ഥോപെങ്ങള് നക.എം.ബി.ആര്ട് 
െടങ്ങള് കര്ട്ശെമോയി െെപിലോക്കോന് ശ്രമിച്തോണച 
കോലതോമസത്തിെച കോരണനമന്നും നക.എഫച.എല് 
മറുപെി െല്കി (2020 നഫബ്രുവരി) 

• പണി പൂര്ട്ത്തീകരിക്കുന്നതില് കരോറുകോരനെ 
ഭോഗത്തു െിന്നുണ്ടോയ കോലതോമസനത്തക്കുറിച്ചും 
നകടിെത്തിനെ ഘെെയനെ  രൂപകല്പെയിലും 
പ്ൈോയിംഗിലും ഉണ്ടോയിരുന്ന പിഴവള് 
കനണ്ടത്തുന്നതില് കണ്സല്ടെിനുണ്ടോയ 
വീഴ്ചനയക്കുറിച്ചും മറുപെി മൗെം പോലിക്കുന്നു.  

നക.എസച.
സി. 
ഡി.സി 

വിര്ട്ജിന് 
പ്കോക്കെടച 
ഓയില് 
(വി.സി.ഒ) പ്ലോെച 

`1.43 
പ്കോെി  

2014 
ഡിസംബര്ട് 

2015 
മോര്ട്ച്ച 

2018 
ഡിസംബര്ട് 

• 46 മോസം കോലതോമസമുണ്ടോയി. 
• ആവശയത്തിെച നതോഴിലോളികനള െല്കോനും 

തെസ്സമില്ലോനത ലവദുതി ലഭയമോക്കോനും കമ്പെിക്കച 
സോധിക്കോത്തതിെോല് കരോറുകോരെച പ്ലോെച പൂര്ട്ണ 
പ്ശഷിയില് പ്രവര്ട്ത്തിപിക്കോെോയില്ല. 

• പ്ലോെിെച ആവശയമോയ ലവദുതി ആയ 70 
കിപ്ലോവോടിെച പകരം 10 കിപ്ലോ വോടച  
ലവദുതിയോണച ലഭയമോക്കിയതച. 

• ട്രയല് റണ് വിജയിച്ിനല്ലേിലും കരോര്ട് വയവസ്ഥകള് 
ലംഘിച്ച കമ്പെി മുഴുവന് കരോര്ട് തുകയം െല്കി. 

• 2018 ഡിസംബര്ട് വനര അേിുരക്ഷോ 
ഉപകരണങ്ങള് സ്ഥോപിക്കോത്തതിെോല് 
പഞ്ചോയത്തില് െിന്നച പ്രവര്ട്ത്തെോനുമതി ലഭിക്കോന് 
കോലതോമസം പ്െരിു. അതിെോല് കമീഷന് 
നെയ്തതിനുപ്ശഷവം പ്ലോെച പ്രവര്ട്ത്തെ 
രഹിതമോയിരുന്നു. 

• 2018 ഡിസംബറില് മോത്രമോണച അേിുരക്ഷോ 
ഉപകരണങ്ങള് സ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി 
അനുവദിച്തച. 

• പ്ലോെിെച െിര്ട്മോണ തകരോറുണ്ടോയിരുന്നു. 
നപര്ട്പ്ഫോമന്സചഗയോരെി വോങ്ങോത്തതിെോല് 
തകരോര്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നെലവച (`7.53 
ലക്ഷം) കമ്പെിക്കച കരോറുകോരെില് െിന്നച 
ഈെോക്കോന് കഴിെില്ല. 

കോംപ്കോ 

എന്.ജി.പി.റ്റി 
െിര്ട്മോണ 
പ്ലോെിനെ 
ലവദുതീകര
ണം 

`1.47 
പ്കോെി 

2015 ജൂലല 
2015 
ഡിസം 
ബര്ട് 

പൂര്ട്ത്തിയോക്കി
യിടില്ല 

• കരോറുകോരനെ മരണം കോരണം പണി 
പൂര്ട്ത്തിയോക്കോന് സോധിക്കോതിരിക്കുകയം 
നക.പി.ഡബ്ലു.ഡി മോനുവലിനല ഉപോധി ലംഘിച്ച 
പ്ശഷിച് പണി അപ്േഹത്തിനെ ഭോരയനയ 
ഏല്പിക്കുകയം നെയചതു. 

• വര്ട്ക്കച പൂര്ട്ത്തിയോക്കിയിടില്ല കൂെോനത എല്.ഡി 
ചുമത്തിയിടില്ല (2021 മോര്ട്ച്ച ). 

• വര്ട്ക്കച പൂര്ട്ത്തിയോക്കിയ പ്ശഷം പിഴ ഈെോക്കോന് 
അഭിപ്രോയം പ്തെിയതോയി കോംപ്കോ മറുപെി െല്കി 
(2020 മോര്ട്ച്ച) 

നക.എല്.
ഡി.സി 

െമ്പക്കുളം 
പഞ്ചോയത്തിനല 
െോടയത്തച 
അെിസ്ഥോെ 
സൗകരയവികസ
െം 

`2.39 
പ്കോെി 

2019 
ആഗസ്റ്റച 

2020 
ആഗസ്റ്റച 

പൂര്ട്ത്തിയോക്കി
യിടില്ല 

• 2019 ഡിസംബറിലോണച പണി തുെങ്ങിയതച.  
• 2018 ആഗസ്റ്റിനല ഭരണോനുമതി പ്രകോരം വര്ട്ക്കച 

ഓര്ട്ഡര്ട് തീയതി മുതല് 12 മോസത്തിനുള്ളില് വര്ട്ക്കച 
ആരംഭിപ്ക്കണ്ടതോയിരുന്നു. അല്ലോത്തപക്ഷം അതച 
പ്െോണ്-സ്റ്റോര്ട്ടര്ട് ആയി കണക്കോക്കും. 

നക.എല്.
ഡി.സി 

െീണ്ടൂര്ട് 
പഞ്ചോയത്തിനല 
ലകപുഴക്കരി 
പോെപ്ശഖരത്തി
നല അെിസ്ഥോെ 
സൗകരയ 
വികസെം 

`1.45 
പ്കോെി 

2018 ജൂലല - 
വര്ട്ക്കച 
ഉപ്പക്ഷിച്ചു 

• നെയ്ത വര്ട്ക്കിനെ വയോപ്തിയം നക.എല്.ഡി.സി 
നലവല് വയതയോസം അന്ത്ിമമോക്കുന്നതുമോയി 
ബന്ധനപും കരോറുകോരനുമോയണ്ടോയ തര്ട്ക്കങ്ങള് 
കോരണം വര്ട്ക്കച പൂര്ട്ത്തിയോയില്ല. 

• എര്ട്ത്തച വര്ട്ക്കുമോയി ബന്ധനപടച െിര്ട്പ്േശിച്ിുള്ള 
അളവകളുനെ നെസ്റ്റച നെക്കുകള് (നക.എല്.ഡി.സി 
യനെ വര്ട്ക്കചസച പ്കോഡച) പ്മല്പ്െോടം വഹിക്കുന്ന 
ഉപ്േയോഗസ്ഥര്ട് െെത്തിയില്ല. 
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അനുബന്ധം 2.11 

മുദ്രപത്രമൂലയം ഈെോക്കിയതിവല കുറെ  – സര്ത്ക്കിള് തിരിച്ചുള്ളത  

(സൂെിക: ഖണ്ഡിക 2.9) 

(`-ല്) 

ക്രമ 
നമ്പര്ത് 

സര്ത്ക്കിള് ഡിെിഷവെ പ്പര  
മുദ്രപത്രമൂലയം 
ഈെോക്കിയത  

യഥോര്ത്ഥതില് 
ഈെോപ്ക്കണ്ിയി
രുന്നത   

ഈെോക്കിയതിവല 
കുറെ  

1 

തിരുവെന്ത്പുരം 

പി.എച്ച ഡിവിഷന് സൗത്തച 8400 39080 30680 
2 സവീവപ്റജച ഡിവിഷന് പോറ്റൂര്ട് 8600 65650 57050 
3 പി.എച്ച സര്ട്ക്കിള് തിരുവെന്ത്പുരം 2800 473940 471140 
4 പി.എച്ച പ്െോര്ട്ത്തച 3600 32830 29230 
5 ജന്റം തിരുവെന്ത്പുരം 1200 137230 136030 

6 
ഡബ്ലൂ.എസച ഡിവിഷന്, 
നെയ്യോറ്റിന്കര 

ഡോറ്റ ലഭയമല്ല 

7 ഡബ്ലൂ.എസച ഡിവിഷന് ആറ്റിങ്ങല്  22250 114750 92500 
8 പ്പ്രോജക്ടച ഡിവിഷന് തിരുവെന്ത്പുരം 1400 7970 6570 
9 എച്ച.ഡബ്ലൂ ഡിവിഷന് അരുവിക്കര 17000 71720 54720 
10 കൂ.സി.ഡി തിരുവെന്ത്പുരം ഈെോക്കിയതില് കുറവച കനണ്ടത്തിയില്ല 
11 സി.ഇ (ജിക്ക) തിരുവെന്ത്പുരം 200 100000 99800 
12 

നകോല്ലം 

പി.എച്ച സര്ട്ക്കിള് നകോല്ലം  2400 198340 195940 
13 പി.എച്ച ഡിവിഷന് നകോല്ലം 17400 47830 30430 
14 പ്പ്രോജക്ടച ഡിവിഷന് നകോല്ലം 600 1270 670 
15 പി.എച്ച ഡിവിഷന് നകോടോരക്കര 25400 86930 61530 
16 

തിരുവല്ല 

പി.എച്ച സര്ട്ക്കിള് തിരുവല്ല 5800 185070 179270 
17 പി.എച്ച ഡിവിഷന് തിരുവല്ല ഡോറ്റ ലഭയമല്ല 
18 പ്പ്രോജക്ടച ഡിവിഷന് അ ടൂര്ട് 1600 3370 1770 
19 പി.എച്ച ഡിവിഷന് പത്തെംതിട 13400 54810 41410 
20 

പ്കോടയം 

പി.എച്ച സര്ട്ക്കിള് പ്കോടയം 1000 129630 128630 
21 പ്പ്രോജക്ടച ഡിവിഷന് പ്കോടയം 600 3620 3020 
22 പി.എച്ച ഡിവിഷന് പ്കോടയം 16200 63080 46880 
23 പി.എച്ച ഡിവിഷന് കടത്തുരുത്തി 4800 11380 6580 
24 

ആലപ്പഴ 

പി.എച്ച ഡിവിഷന് ആലപ്പഴ 8400 42420 34020 
25 പി.എച്ച സര്ട്ക്കിള് ആലപ്പഴ 1800 511170 509370 

26 
യ.ഐ.ഡി.എസച.എസച.എം.റ്റി 
പ്പ്രോജക്ടച ഡിവിഷന് ആലപ്പഴ 

2600 12900 10300 

27 

മൂവോറ്റുപുഴ 

പി.എച്ച ഡിവിഷന് മൂവോറ്റുപുഴ 9400 40600 31200 
28 പ്പ്രോജക്ടച ഡിവിഷന് പിറവം ഈെോക്കിയതില് കുറവച കനണ്ടത്തിയില്ല 
29 പ്പ്രോജക്ടച ഡിവിഷന് കടപെ ഡോറ്റ ലഭയമല്ല 6698 
30 പി.എച്ച സര്ട്ക്കിള് മൂവോറ്റുപുഴ 400 51300 50900 
31 പി.എച്ച ഡിവിഷന് നതോടപുഴ 9250 23200 13950 
32 

നകോച്ി 

പി.എച്ച ഡിവിഷന് നകോച്ി 5200 21010 15810 
33 പി.എച്ച സര്ട്ക്കിള് നകോച്ി 2000 344580 342580 
34 ഡബ്ലൂ.എസച.ഡിവിഷന് നകോച്ി 4420 16570 12150 
35 പി.എച്ച ഡിവിഷന് ആലുവ 7800 31580 23780 
36 ജന്റം നകോച്ി ഡോറ്റ ലഭയമല്ല 
37 പ്പ്രോജക്ടച ഡിവിഷന് നപരുമ്പോവൂര്ട് 800 2490 1690 
38 

തൃശ്ശൂര്ട് 
പി.എച്ച സര്ട്ക്കിള് തൃശ്ശൂര്ട് 1600 651400 649800 

39 പ്പ്രോജക്ടച ഡിവിഷന് െോടിക 1200 11010 9810 
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ക്രമ 
നമ്പര്ത് 

സര്ത്ക്കിള് ഡിെിഷവെ പ്പര  
മുദ്രപത്രമൂലയം 
ഈെോക്കിയത  

യഥോര്ത്ഥതില് 
ഈെോപ്ക്കണ്ിയി
രുന്നത   

ഈെോക്കിയതിവല 
കുറെ  

40 പി.എച്ച ഡിവിഷന് ഇരിങ്ങോലക്കുെ 9600 35200 25600 
41 പി.എച്ച ഡിവിഷന് തൃശ്ശൂര്ട് 8800 32810 24010 
42 

പോലക്കോെച 

പി.എച്ച സര്ട്ക്കിള് പോലക്കോെച 2800 760760 757960 
43 പ്പ്രോജക്ടച ഡിവിഷന് പോലക്കോെച 800 3030 2230 
44 പി.എച്ച ഡിവിഷന് നഷോര്ട്ണ്ണൂര്ട് 10200 27660 17460 
45 പി.എച്ച ഡിവിഷന് പോലക്കോെച 15600 55980 40380 
46 

പ്കോഴിപ്ക്കോെച 

പ്പ്രോജക്ടച ഡിവിഷന് പ്കോഴിപ്ക്കോെച  1300 2550 1250 
47 പി.എച്ച ഡിവിഷന് പ്കോഴിപ്ക്കോെച 4800 23170 18370 

48 
പി.എച്ച ഡിവിഷന് 
ുല്ത്തോന്ബപ്ത്തരി 

5900 34770 28870 

49 പി.എച്ച ഡിവിഷന് വെകര 1000 5030 4030 
50 കുസിഡി പ്കോഴിപ്ക്കോെച 400 660 260 
51 പി.എച്ച സര്ട്ക്കിള് പ്കോഴിപ്ക്കോെച 17500 465000 447500 
52 

മലപ്പറം 

പി.എച്ച സര്ട്ക്കിള് മലപ്പറം 2800 261680 258880 
53 പ്പ്രോജക്ടച ഡിവിഷന് മലപ്പറം 800 1860 1060 
54 പി.എച്ച ഡിവിഷന് മലപ്പറം 4200 22670 18470 
55 പി.എച്ച ഡിവിഷന് എെപോള് 3800 10900 7100 
56 

കണ്ണൂര്ട് 

പി.എച്ച സര്ട്ക്കിള് കണ്ണൂര്ട് 2000 575420 573420 
57 പ്പ്രോജക്ടച ഡിവിഷന് കണ്ണൂര്ട് 1600 4540 2940 
58 പി.എച്ച ഡിവിഷന് കണ്ണൂര്ട് 4600 18370 13770 

59 പ്പ്രോജക്ടച ഡിവിഷന് മടന്നൂര്ട് കണ്ണൂര്ട് പി.എച്ച സര്ട്ക്കിളിനല എസച.ഈയോണച 
കരോറുകളില് ഏര്ട്നപടിരുന്നതച 

60 ഡബ്ലൂ.എസച ഡിവിഷന് തളിപറമ്പച 6600 17760 11160 
61 പി.എച്ച ഡിവിഷന് കോസര്ട്പ്ഗോഡച 5200 21790 16590 

ആവക 319820 5970340 5657218 
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	2.2.3.2. ആർ.കെ.വി.വൈയുടെ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശത്തിനെതിരായി 10 പദ്ധതികള്ക്കായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുകയായ `92.43 ലക്ഷത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം മേല്നോട്ട ചാര്ജ്ജ് ആയി കെ.എല്.ഡി.സി ഈടാക്കിയതായി ഓഡിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു. ആർ.കെ.വി.വൈയുടെ മാര്ഗനിര്ദ്ദേശ പ്രകാരം ഭരണ ...
	2.2.3.2. ആർ.കെ.വി.വൈയുടെ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശത്തിനെതിരായി 10 പദ്ധതികള്ക്കായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുകയായ `92.43 ലക്ഷത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം മേല്നോട്ട ചാര്ജ്ജ് ആയി കെ.എല്.ഡി.സി ഈടാക്കിയതായി ഓഡിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു. ആർ.കെ.വി.വൈയുടെ മാര്ഗനിര്ദ്ദേശ പ്രകാരം ഭരണ ...
	പദ്ധതി തിരിച്ചുള്ള അക്കൗണ്ടുകള് സൂക്ഷിക്കാത്തതും തെറ്റായ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള് സമര്പ്പിക്കലും

	2.2.3.3. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജന്സികള് പദ്ധതി തിരിച്ചുള്ള അക്കൗണ്ടുകള് സൂക്ഷിക്കണമെന്നും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള് (യു.സികള്) നല്കണമെന്നും ആർ.കെ.വി.വൈ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഓഡിറ്റ് താഴെപ്പറയുന്നവ നിരീക്ഷിച്ചു:

	2.2.4. പദ്ധതി നടപ്പാക്കല്
	കേരളാ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാനുവല് പാലിക്കാത്തത്
	2.2.4.1. കേരളാ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (കെ.പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി) മാനുവലിന്റെ വകുപ്പ് 2009.6 പ്രകാരം വിജയിയായ ലേലക്കാരൻ, തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് അറിയിച്ച തീയതി മുതല് 14 ദിവസത്തിനുള്ളില് കരാറില് ഏര്പ്പെടണം. വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത 14 ദിവസത്തെ കാലയളവിന് ശേഷം 10 ദിവസത്തിനു...
	2.2.4.2. കെ.പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി മാനുവലിന്റെ വകുപ്പ് 2102.1 അനുസരിച്ച്, കരാര് തീയതി മുതല് 10 ദിവസത്തിനുള്ളില് കരാറുകാരന് സൈറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് ജോലി ആരംഭിക്കണം.
	കെ.എല്.ഡി.സി മുഖേന നടപ്പാക്കിയ ദേവികുളങ്ങരയിലെ ലവണാംശ നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ `1.21 കോടിയുടെ ആറ് സബ്-വര്ക്കുകളില്, വര്ക്ക് പൂര്ത്തിയാക്കാന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആറ് മാസത്തിനുള്ളില് കരാറുകാര് വര്ക്ക് ആരംഭിച്ചില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷിച്ചു (2014 ഫെബ്ര...
	കമ്പൈന്ഡ് ഹാര്വെസ്റ്ററുകളുടെ വാടക നിരക്കുകള് പരിഷ്കരിക്കാത്തത്

	2.2.4.3. കേരള സര്ക്കാരിന്റെ നിര്ദേശമനുസരിച്ച് (2010 മെയ്) സി.എച്ചുകള് ഉപയോഗിക്കുന്ന കര്ഷകരില് നിന്നും വാടകയിനത്തില് ലഭിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് അവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്കുള്ള ചെലവ് കെയ്ക്കൊ കണ്ടെത്തണമായിരുന്നു. ആർ.കെ.വി.വൈയുടെ കീഴില് അനുവദിച്ച ...
	2.2.4.3. കേരള സര്ക്കാരിന്റെ നിര്ദേശമനുസരിച്ച് (2010 മെയ്) സി.എച്ചുകള് ഉപയോഗിക്കുന്ന കര്ഷകരില് നിന്നും വാടകയിനത്തില് ലഭിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് അവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്കുള്ള ചെലവ് കെയ്ക്കൊ കണ്ടെത്തണമായിരുന്നു. ആർ.കെ.വി.വൈയുടെ കീഴില് അനുവദിച്ച ...
	തടസ്സരഹിതമായ ഭുമി ലഭ്യമാക്കാത്തത്

	2.2.4.4. കെ.പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി മാനുവലിന്റെ വകുപ്പ് 2003 അനുസരിച്ച്, ഒരു വര്ക്കിന് ടെന്ഡര് ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തടസ്സരഹിതമായ ഭൂമിയുടെ 100 ശതമാനം കൈവശാവകാശം ഉറപ്പാക്കണം.
	പദ്ധതികള് പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം

	2.2.4.5. കെ.പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി മാനുവലിന്റെ വകുപ്പ് 2116.1 അനുസരിച്ച്, പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിന്, കരാര് തുകയുടെ പരമാവധി 10 ശതമാനത്തിന് വിധേയമായി കാലതാമസത്തിന്റെ ഓരോ ആഴ്ചയ്ക്കും കരാര് തുകയുടെ 0.1 ശതമാനം എന്ന നിരക്കില് നഷ്ടപരിഹാരം (എല്.ഡ...

	2.2.5. പദ്ധതികളുടെ പ്രകടനം
	ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാത്തതും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നിഷ്ക്രിയത്വവും
	2.2.5.1. കൃഷിയിലെയും അനുബന്ധമേഖലകളിലെയും പൊതു നിക്ഷേപം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആർ.കെ.വി.വൈ വിഭാവനം ചെയ്തു. അതിനാല്, പദ്ധതികള് അനുവദിക്കുമ്പോള് പദ്ധതി-തല ലക്ഷ്യങ്ങള് കൈവരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ആറ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള് പട്ടിക 2.2-ല് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന...
	പട്ടിക 2.2: ലക്ഷ്യങ്ങള് നേടിയിട്ടില്ലെന്ന് കാണിക്കുന്ന വിവരണം


	2.2.6. മേൽനിരീക്ഷണവും വിലയിരുത്തലും
	2.2.6.1. ആർ.കെ.വി.വൈയുടെ മാര്ഗ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് അനുസരിച്ച് എസ്എല്എസ്.സിയ്ക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എത്ര തവണയും യോഗം ചേരാം. എന്നാല്, പദ്ധതി നടപ്പാക്കലിന്റെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യാന് മൂന്ന് മാസത്തില് ഒരിക്കലെങ്കിലും യോഗം ചേരണം. അതുപോലെ, സര്ക്കാര് ഉത്തരവ്...
	2.2.6.2. കേരള സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് (2015 മാര്ച്ച്) അനുസരിച്ച് നബാര്ഡ് കണ്സള്ട്ടന്സി സര്വ്വീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (എന്.സി.എസ്.പി.എല്) 2014-15 കാലയളവില് നടപ്പിലാക്കിയ ആർ.കെ.വി.വൈ പദ്ധതികളുടെ മൂന്നാം കക്ഷി നിരീക്ഷണവും വിലയിരുത്തലും നടത്തി (2015...
	2.2.6.3. ഡി.പി.ആറുകള് അനുസരിച്ച്, കെ.എൽ.ഡി.സി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വാര്ഷിക പരിപാലനം പാടശേഖരസമിതിയിലെയും പഞ്ചായത്തുകളിലെയും ഗുണഭോക്താക്കള് മുഖേനയാണ് നടത്തുക.
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	പട്ടിക 2.3: മെറ്റീരിയല് ടെസ്റ്റിംഗ് ചാര്ജ് ഈടാക്കുന്നതിലുണ്ടായ കുറവിന്റെ സ്ഥാപനം തിരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള്


	തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
	2.4. സ്വകാര്യ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ നിര്മ്മാണത്തിന്മേലുള്ള നിഷ്ഫല ചെലവ്
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	2.6. കെട്ടിടങ്ങളുടെ അധിക തറ വിസ്തീര്ണ്ണത്തിനുള്ള ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിലുണ്ടായ കുറവ്
	പട്ടിക 2.4: രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളില് അധിക എഫ്.എ.ആര് ന് അധിക ഫീസിന്റെ സമാഹരണത്തിലുണ്ടായ കുറവിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്
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	പട്ടിക 2.5: ഇ.പി.എഫ്.ഒ തിരിച്ചുപിടിച്ച നഷ്ടത്തിന്റെയും പലിശയുടെയും വിശദാംശങ്ങള്
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