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മുഖവുര

കലഭാക്കൽ ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനിയുസടെ  അദദ്ധ്യക്ഷനഭായ ഞഭാൻ,  സമനിതനിയുസടെ
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം സമനിതനി(2021-2023)യുസടെ പന്ത്രണഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന. 

കകേരള സന്റിംസഭാന ഓഡനിററ  വകുപറ ഡയറക്ടറുസടെ  2003-04, 2004-05,   2006-07
മുതല്  2011-12  എനതീ  വര്ഷങ്ങളനിസല  കകേഭാഴനികക്കഭാടെറ  ജനില്ലയനിസല  ഗഭാമപഞഭായതറ,
കബഭാക്കറ  പഞഭായതറ,  ജനില്ലഭാ  പഞഭായതറ  എനനിവയുമഭായനി  ബന്ധസപട്ടേ  ഓഡനിററ
പരഭാമര്ശങ്ങള  അടെനിസഭാനമഭാക്കനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2021  നവന്റിംബര്  2-ാതതീയതനി  കചേര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

ഓഡനിററ  ഖണനികേകേളസടെ  പരനികശഭാധനയനില്  സമനിതനിയറ  ആവശദ്ധ്യമഭായ  സഹഭായ
സഹകേരണങ്ങള നല്കേനിയ സന്റിംസഭാന ഓഡനിററ വകുപറ ഡയറക്ടകറഭാടെറ സമനിതനിക്കുള്ള നനനി
കരഖസപടുത്തുന.

ടെനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക്ഷന,
2021 നവന്റിംബര് 9. കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ജറിലപ്പോപഞപ്പോയതട, പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ജറിലയറിലലെ പബപ്പോകട പഞപ്പോയത്തുകള,
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള എനറിവ സസംബനറിചട

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2003-04,  2004-05,  2006-07
മുതല്  2011 -12  എനന്നീ വര്ഷങ്ങളറിലലെ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറില് ഉളലപടറിട്ടുള
ഓഡറിറട ഖണറികകള അടറിസപ്പോനമപ്പോകറിയുളതട]

ഓഡറിറട ഖണറിക

മറട പരപ്പോമര്ശങ്ങള ഒറപനപ്പോടതറില്

ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ഓഡറിറട

വര്ഷസം

പരപ്പോമര്ശസം തുക

പചേളന്നൂര് 2001 -02 1.കുളങ്ങരകണറിതപ്പോഴസം ജലെപസചേന   പദ്ധതറി 1,29,476

തൂപണേരറി 2001-02 1.  മുന്കൂര് തുകയുസം അനുബന സപ്പോധനങ്ങളസം

  നല്കറിയറിട്ടുസം പ്രവൃതറി ആരസംഭറികപ്പോതതട

1,34,855

ലകപ്പോടുവളറി 2000-01 1. ഇടറിലവടടമലെ മണട സസംരക്ഷണേ  പദ്ധതറി

2. മുകസംപതപ്പോടട ആര്.സറി.ബറി. നറിര്മപ്പോണേസം

2,56,946

5,52,255

ബപ്പോലുപശ്ശേരറി 2000-01 1. കപ്പോവറില് തുരുതറിമുകട ഊരള്ളൂര് പറപ്പോഡട 30,971

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2003-04  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 4.13]

ഓഡറിറട  ഖണറികയട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം   II  ആയറി

പചേര്തറിരറിക്കുന.

1. പചേളന്നൂര്  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതറിലലെ  കുളങ്ങരകണറിതപ്പോഴസം  ജലെപസചേന
പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
2001-02  വര്ഷതറില് നടപറിലെപ്പോകറിയ കുളങ്ങരകണറിതപ്പോഴസം  ജലെപസചേന പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി
ബനലപടതപ്പോണേട   ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം  ടറി  പദ്ധതറിയുലട  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  രൂപന്നീകരറിച
ഗുണേപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറിയുലട  മറിനറിട്സട  ബുകട,  കഭ്യപ്പോഷട  ബുകട,  വരവട  ലചേലെവട  കണേക്കുകള
ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറില  എനതപ്പോണേട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം  10-11-2018-ല്
പ്രപ്പോപദേശറിക  ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധനയറില്  പ്രസ്തുത  ഫയലുകള  പരറിപശപ്പോധറിചറിരുനലവനസം
10-12-2008-ല് പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ഓഡറിറട  വകുപറിലന്റെ ഉതരവട  പ്രകപ്പോരസം പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശസം
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ഒഴറിവപ്പോകറിയറിരുനലവനസം 2013-ല് പചേളന്നൂര് പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട സസംബനറിച ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകറിയതപ്പോയറി പഞപ്പോയതട ലഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടര് അററിയറിചതറിലന തുടര്നട
ടറി വറിവരസം ഗപ്പോമവറികസന കമന്നീഷണേലറ പരഖപ്പോമൂലെസം അററിയറിചറിട്ടുലണനസം പചേളന്നൂര് പബപ്പോകട
പഞപ്പോയതട  ലഹഡ്കപ്പോര്കട  സമറിതറിലയ  പബപ്പോധറിപറിച.  പ്രസ്തുത  മറുപടറിയുലട
അടറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച   ഫയല്  നടപടറികള
അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

2. തൂപണേരറി  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതറില്  മുന്കൂര്  തുകയുസം  അനുബന  സപ്പോധനങ്ങളസം
നല്കറിയറിട്ടുസം  ആരസംഭറികപ്പോതറിരുന  പദ്ധതറി  നറിലെവറില് പ്രവര്തനക്ഷമമപ്പോലണേനട  ഓഡറിറട
വറിഭപ്പോഗസം  പരറിപശപ്പോധറിചട  പബപ്പോധഭ്യലപടറിട്ടുളതറിനപ്പോല്   ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച.

3. ലകപ്പോടുവളറി പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതറിലലെ ഇടറിലവടടമലെ സസംരക്ഷണേ പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി
ബനലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബനലപടട  ഭരണേ  വകുപട  നല്കറിയ  മറുപടറിയുലട
അടറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച.

4. മുകസംപതപ്പോടട  ആര്.സറി.ബറി.  നറിര്മപ്പോണേവുമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബനറിചട  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  മുകസംപതപ്പോടറിലന്റെ  ആര്.സറി.ബറി.  നറിര്മപ്പോണേ  പ്രവൃതറി
പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുലണനസം ടറി  വറിവരസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപറിലന അററിയറിചറിട്ടുലണനസം
കണ്വന്നീനറുലട  അററിവറിലപ്പോയ്മ  മൂലെമപ്പോണേട  പരഖകള  ശരറിയപ്പോയ  രന്നീതറിയറില്  സൂക്ഷറിക്കുവപ്പോനുസം,
മസ്റ്റര്  പറപ്പോളറില്  ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളകട  ഒപട  പരഖലപടുത്തുവപ്പോനുസം,  5 എചട.പറി.  പമപ്പോപടപ്പോര്
ഉപപയപ്പോഗറിചട ലവളസം പമട ലചേയ്തതറിനട ദേറിവസക്കൂലെറി  പരഖലപടുത്തുവപ്പോനുസം കഴറിയപ്പോതറിരുനലതനസം
കപ്പോണേറിചട  14-9-2012-ല് സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടര്കട ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുകയുസം
ആയതറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുകയപ്പോണേട  ഉണപ്പോയലതനസം
ലകപ്പോടുവളറി പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട ലസകടററി (ഇന്-ചേപ്പോര്ജട ) മറുപടറി നല്കറി.

5. പ്രസ്തുത മറുപടറിയുലട അടറിസപ്പോനതറില് ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബനറിച  ഫയല്
നടപടറികള അവസപ്പോനറിപറികപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

6. ബപ്പോലുപശ്ശേരറി പബപ്പോകട പഞപ്പോയതറിലലെ  കപ്പോവറില്തുരുതറി മുകട ഊരള്ളൂര് പറപ്പോഡട
പ്രവര്തറിയുമപ്പോയറി  ബനലപട ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
ആപരപ്പോപണേ  വറിപധയനപ്പോയ  കണ്വന്നീനററില്  നറിനസം  30,971  രൂപ  തറിരറിച  പറിടറിക്കുവപ്പോന്
പനപ്പോടന്നീസട  നല്കറിയറിട്ടുലണനസം  ടറിയപ്പോന്  ഒരു  മപ്പോസതറിനകസം  തറിരറിചടകപ്പോലമനട  ഉറപട
നല്കറിയറിട്ടുലണനസം  ആയതട  തറിരറിചടയപ്പോതപക്ഷസം  ടറിയപ്പോലനതറിലര  ആര്.ആര്.  നടപടറി
സസ്വന്നീകരറിക്കുനതപ്പോലണേനസം ബപ്പോലുപശ്ശേരറി പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട ബറി.ഡറി.ഒ. സമറിതറിലയ അററിയറിച.

7. പ്രസസ്തുത  തുക  തറിരറിചട  പറിടറിക്കുവപ്പോന്  പഞപ്പോയതട  അധറികൃതര്  തസ്വരറിത  നടപടറി
സസ്വന്നീകരറികണേലമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.
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നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

8. കുളങ്ങരകണറിതപ്പോഴസം  ജലെപസചേന  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബനലപടട  പചേളന്നൂര്
പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട അധറികൃതര് നല്കറിയ വറിശദേന്നീകരണേതറിലന്റെ അടറിസപ്പോനതറില്
പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി ബനലപട ഓഡറിറട തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

9. തൂപണേരറി പബപ്പോകട പഞപ്പോയതറില് മുന്കൂര് തുകയുസം അനുബന സപ്പോധനങ്ങളസം
നല്കറിയറിട്ടുസം  ആരസംഭറികപ്പോതറിരുന  പ്രവൃതറി  നറിലെവറില്  പ്രവര്തനക്ഷമമപ്പോലണേനട
സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വറിഭപ്പോഗസം  പരറിപശപ്പോധറിചട  പബപ്പോധഭ്യലപടറിട്ടുളതറിനപ്പോല്  ഓഡറിറട
തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

10.  ലകപ്പോടുവളറി  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതറിലലെ  ഇടറിലവടടമലെ  സസംരക്ഷണേ
പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി ബനലപടട സര്കപ്പോര് നല്കറിയ വറിശദേന്നീകരണേതറിലന്റെ അടറിസപ്പോനതറില്
പ്രസ്തുത ഒപ്പോഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

11.  മുകസംപതപ്പോടട  ആര്.സറി.ബറി.  നറിര്മപ്പോണേവുമപ്പോയറി  ബനലപടട  ലകപ്പോടുവളറി
പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട  അധറികൃതര് നല്കറിയ വറിശദേന്നീകരണേതറിലന്റെ അടറിസപ്പോനതറില്
പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

12.  ബപ്പോലുപശ്ശേരറി  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതറിലലെ  കപ്പോവറില്തുറുതറി  മുകട  ഉഉൗരള്ളൂര്  പറപ്പോഡട
നറിര്മപ്പോണേവുമപ്പോയറി  ബനലപടട  ആപരപ്പോപണേവറിപധയനപ്പോയ  കണ്വന്നീനററില്  നറിനസം
നഷ്ടത്തുക  തറിരറിചട  പറിടറിക്കുനതറിനുള  നടപടറി  തസ്വരറിതലപടുതണേലമനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട

ഓഡറിറട ഖണറിക

മറട പരപ്പോമര്ശങ്ങള ഒറപനപ്പോടതറില്

ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട ഓഡറിറട
വര്ഷസം

വറിവരസം തുക

(1) (2) (3) (4)

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട
 

2000-01 1.ഇടപ്പുറസം  ഹരറിജന്  പകപ്പോളനറി  പറപ്പോഡട-
അധറികലചലെവട
2.  നപ്യൂ  ഇന്ഡഭ്യ  സറിറപ്പോമറികട  വര്പകഴട
പകപ്പോ-ഓപപററന്നീവട  ലസപ്പോലലസററി-ചൂള
നറിര്മപ്പോണേതറിലുസം അനുബന സപ്പോധനങ്ങള
വപ്പോങ്ങറിയതറിലുമുള അപപ്പോകതകള

   32,571

 3,11,304
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(1) (2) (3) (4)

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട

 

2001-02 1. പകപ്പോട്ടുപപ്പോടസം കനപ്പോല് നറിര്മപ്പോണേസം
2.  ഇരറിങ്ങല്ലൂര്  കയര്  പകപ്പോ-ഓപപററന്നീവട
ലസപ്പോലലസററികട  ചേകറിരറി  അഴുകപ്പോന്
ടപ്പോങ്കറുകള നറിര്മറിചതട
3. കറിഴുവനകുററിയറില് പതപ്പോടട 
പരറിഷ്ക്കരണേസം
4. ലനചറികപ്പോടട കുളസം സസംരക്ഷണേസം

18,26,550
    18,854

 1,95,020

2,45,000

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2003-04  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 5.5]

ഓഡറിറട  ഖണറികയട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

13. ഇടപ്പുറസം  ഹരറിജന്  പകപ്പോളനറി  പറപ്പോഡുമപ്പോയുസം  നപ്യൂ  ഇന്ഡഭ്യപ്പോ  സറിറപ്പോമറികട  വര്പകഴട
പകപ്പോ-ഓപപററന്നീവട ലസപ്പോലലസററിയുമപ്പോയുസം ബനലപട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശങ്ങള ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച.

14.പകപ്പോട്ടുപപ്പോടസം  കനപ്പോല്  നറിര്മപ്പോണേവുമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബനറിചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപ്പുസം  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുള
മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിച.

15. ഇരറിങ്ങല്ലൂര് കയര് പകപ്പോ-ഓപപററന്നീവട ലസപ്പോസസററിയട ചേകറിരറി അഴുകപ്പോന് ടപ്പോങ്കറുകള
നറിര്മറിചതുമപ്പോയുസം  കറിഴുവനക്കുററിയറില്  പതപ്പോടട  പരറിഷ്കരണേവുമപ്പോയുസം  ബനലപട  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശങ്ങള  സസംബനറിചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപട  നല്കറിയ  മറുപടറിയുലട
അടറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച.

16. ലനചറികപ്പോടട  കുളസം  സസംരക്ഷണേവുമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബനറിചട സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട ലനചറികപ്പോടട കുളസം സസംബനറിച മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയുലട
പകലുള പരഖകള ലെഭഭ്യമപ്പോലണേനസം 10 ലസന്റെട സലെതറിലന്റെ ആസറി രജറിസ്റ്റററിലന്റെ പകര്പട
അയചതനറിട്ടുലണനസം  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതട  ബറി.ഡറി.ഒ.  മറുപടറി  നല്കറി.
പ്രസ്തുത  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച   ഫയല്
നടപടറികള അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

17.  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറികളലട  അടറിസപ്പോനതറില്  ഇടപ്പുറസം  ഹരറിജന്
പകപ്പോളനറി പറപ്പോഡട,  നപ്യൂ ഇന്ഡഭ്യപ്പോ സറിറപ്പോമറികട വര്പകഴട പകപ്പോ-ഓപപററന്നീവട ലസപ്പോലലസററി
എനറിവയുമപ്പോയറി ബനലപട ഓഡറിറട തടസങ്ങള ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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18.  പകപ്പോട്ടൂപപ്പോടസം  കനപ്പോല്  നറിര്മപ്പോണേവുമപ്പോയറി   ബനലപട  ഓഡറിറട  തടസസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

19. ഇരറിങ്ങല്ലൂര്  കയര്  പകപ്പോ -ഓപപററന്നീവട  ലസപ്പോലലസററികട  ചേകറിരറി  അഴുകപ്പോന്
ടപ്പോങ്കറുകള നറിര്മറിചതുമപ്പോയുസം കറിഴുവനകുററിയറില് പതപ്പോടട പരറിഷ്ക്കരണേവുമപ്പോയുസം ബനലപട
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള  സസംബനറിചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപട  നല്കറിയ
മറുപടറികളലട  അടറിസപ്പോനതറില്  പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസങ്ങള  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

20.ലനചറികപ്പോടട  കുളസം  സസംരക്ഷണേവുമപ്പോയറി  ബനലപടട  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  പബപ്പോകട
പഞപ്പോയതട  ബറി.ഡറി.ഒ.  നല്കറിയ  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

ലതപ്പോഴറില് പരറിശന്നീലെന പദ്ധതറികള പരപ്പോജയലപട്ടു

ഗപ്പോമങ്ങളറിലലെ ലതപ്പോഴറിലെറിലപ്പോയ്മ പരറിഹരറിക്കുനതറിനട   വറിവറിധ ലതപ്പോഴറില് പമഖലെയറില്
പരറിശന്നീലെനസം  നല്കുനതറിനട  പഞപ്പോയത്തുകള പദ്ധതറികള നടപപ്പോകറിവരുനണട.  ഇതരസം
പദ്ധതറികളറില്  മറികതുസം  ലെക്ഷഭ്യസം  കപ്പോണേപ്പോലത  പദ്ധതറി  തുക   പപ്പോഴപ്പോകുനതപ്പോയറി  കപ്പോണുന.
അസംഗന്നീകപ്പോരമറിലപ്പോത  പകപ്പോഴ്സുകളറില്  പരറിശന്നീലെനസം  നല്കുകയുസം  ചേടസം  ലെസംഘറിചട  സസ്വകപ്പോരഭ്യ
സപ്പോപനങ്ങലള  പരറിശന്നീലെന  ചുമതലെ  ഏല്പറിക്കുകയുസം  ലചേയ്യുനതുളലപലട  പദ്ധതറികളലട
പരപ്പോജയതറില്  നറിരവധറി  കപ്പോരണേങ്ങളണട.  പവണത്ര  ആസൂത്രണേവുസം  ദേന്നീര്ഘവന്നീക്ഷണേ
വുമറിലപ്പോലതയുസം  പരറിശന്നീലെന  പരറിപപ്പോടറികള  സസംഘടറിപറിക്കുനതപ്പോയുസം  കപ്പോണുന.
വറിശദേവറിവരങ്ങള തപ്പോലഴ ലകപ്പോടുക്കുന:

പഞപ്പോയതറിലന്റെ
പപരട

ആലക
ലചേലെവട

പപ്രപ്പോജക്ടട അപപ്പോകതയറില്
ഉളലപട 

തുക

വന്നീഴ്ചയുലട
സസ്വഭപ്പോവസം

ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട
ഖണറിക

ലകപ്പോടുവളറി - വനറിതകളകട
മൂനട മപ്പോസ
കമപ്യൂടര്

പരറിശന്നീലെനസം

35,000 അസംഗന്നീകപ്പോരമറി
ലപ്പോത

സസ്വകപ്പോരഭ്യ
സപ്പോപനങ്ങലള

പരറിശന്നീലെന
ചുമതലെ

ഏല്പറിച.

2001-02

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2004-05  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.11.1(4)]

21.   പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച. 
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നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

22.  പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബനലപട ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട

ഓഡറിറട ഖണറിക

രജറിസ്റ്ററുകളലട സൂക്ഷറിപട-അപപ്പോകതകള

12-6-2003-ലലെ ജറി.ഒ. (പറി) 319/2003/ഫറിന്.  ഉതരവട പ്രകപ്പോരസം നറിലെവറില് വന പുതറിയ

അകഉൗണറിസംഗട  സമ്പ്രദേപ്പോയവുമപ്പോയറി  ബനലപട  പ്രധപ്പോനലപട  രജറിസ്റ്ററുകള,  തപദ്ദേശ

സസ്വയസംഭരണേ സപ്പോപനങ്ങള കപ്പോലെറികമപ്പോയറി എഴുതറി സൂക്ഷറിക്കുനറില.

കപ്പോഷ്ബുകട  എഴുതറി  ട്രഷററി  അകഉൗണ്ടുമപ്പോയറി  ലപപ്പോരുതലപടുതറി  സൂക്ഷറിക്കുനറില.

വറിവറിധ പക്ഷമപദ്ധതറികളമപ്പോയറി ബനലപട തുകകള ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട പനരറിടട പറിന്വലെറിചട

ലചേലെവഴറിക്കുനലണങ്കറിലുസം  ആയതട  സബ്സറിഡറിയററിയപ്പോയറി  കപ്പോഷട  ബുകറിപലെയട  മപ്പോററി

ലലദേനസംദേറിന ട്രഷററി,  ബപ്പോങ്കട അകഉൗണ്ടുകളമപ്പോയറി ലപപ്പോരുതലപടുത്തുനറില.  ലപപ്പോതുമരപ്പോമതട

പ്രവൃതറികളലട നറിര്വ്വഹണേവുമപ്പോയറി ബനലപട ലെക്ഷകണേകറിനു രൂപ ലമപ്പോബറിലലലെപസഷന്

അഡസ്വപ്പോന്സട,  ലസപകസ്വര്ഡട  അഡസ്വപ്പോന്സട  തുടങ്ങറിയ  വകയറില്  ഗുണേപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറി

കണ്വന്നീനര്മപ്പോര്കട  നല്കുനലണങ്കറിലുസം  ആയതറിലന്റെ  വറിശദേവറിവരങ്ങള  കപ്പോണേറിക്കുന

രജറിസ്റ്ററുകള  സൂക്ഷറിക്കുനറില.  അതുപപപ്പോലലെതലന  പഞപ്പോയതട  ഭരണേസമറിതറി

അസംഗങ്ങളക്കുസം ജന്നീവനകപ്പോര്ക്കുസം ശമളസം,  അഡസ്വപ്പോന്സട,  യപ്പോത്രപ്പോബത ഇനങ്ങളറില് മൂന്കൂര്

നല്കുനലണങ്കറിലുസം അതുസം അഡസ്വപ്പോന്സട രജറിസ്റ്റററില് കപ്പോണേറിചട അതറിലന്റെ തറിരറിചപറിടറികല്

ഉറപട വരുത്തുനറില.  ലപപ്പോതുമരപ്പോമതട പ്രവര്തറികളകപ്പോയറി പഞപ്പോയതട ലെക്ഷകണേകറിനു

രൂപ  ലചേലെവഴറിചട  ടപ്പോര്  വപ്പോങ്ങറി  കരപ്പോറുകപ്പോര്കട/കണ്വന്നീനര്മപ്പോര്കട  നല്കറിയറിട്ടുലണങ്കറിലുസം

ആയതറിലന്റെ വറിശദേപ്പോസംശങ്ങള കപ്പോണേറിക്കുന രജറിസ്റ്റര് സൂക്ഷറിക്കുനറില.

ലഡപപപ്പോസറിറട  രജറിസ്റ്റര്,  ലകടറിട  നറികുതറി,  നറിര്ണയ  രജറിസ്റ്റര്,  ലകടറിടനറിര്മപ്പോണേ

ലപര്മറിറട  രജറിസ്റ്റര്  എനറിവയുസം  ശരറിയപ്പോസംവറിധസം  എഴുതറി  സൂക്ഷറിക്കുനറില.  ലഡപപപ്പോസറിറട

രജറിസ്റ്റര്  ശരറിയപ്പോസംവറിധസം  എഴുതറി  സൂക്ഷറികപ്പോതതറിനപ്പോല്  ലഡപപപ്പോസറിറട  റന്നീഫണട

ലചേപയ്യേണതറിലന്റെ  കൃതഭ്യത  ഉറപ്പുവരുതപ്പോന്  കഴറിയറില.  അതുപപപ്പോലലെ  ലകടറിട  നറിര്മപ്പോണേ  ലപര്മറിറട

രജറിസ്റ്റര്  ആവശഭ്യമപ്പോയ  വറിവരങ്ങള  ബനലപട  പകപ്പോളതറില്  കപ്പോണേറിചട  ശരറിയപ്പോസംവറിധസം
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എഴുതറി സൂക്ഷറികപ്പോതതറിനപ്പോല് നറിര്മപ്പോണേസം പൂര്തറിയപ്പോകറിയ ലകടറിടങ്ങളകട യഥപ്പോസമയസം

ലകടറിട നറികുതറി ചുമത്തുനതറിനുസം പഞപ്പോയതറിനട കഴറിയപ്പോലതവരുന.  വറിശദേവറിവരസം തപ്പോലഴ

ലകപ്പോടുക്കുന:

സപ്പോപനസം
വര്ഷസം/ഖണറിക

അപപ്പോകത

ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട, പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട
2002-03 2(4)
(ലചേലെവട)

വപ്പോഹനങ്ങളലട  അറകുറപണേറി,  പസ്റ്റപ്പോകട
സസംബനറിച  രജറിസ്റ്റര്  എഴുതറി  സൂക്ഷറിചറിടറില.
പലെപ്പോഗട  ബുകറില്  മുഴുവന്  വറിവരവുസം
പരഖലപടുത്തുനറില.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.79.3]

ഓഡറിറട  ഖണറികയട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

23.പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട ഓഫന്നീസറില് നറിലെവറില് സപ്പോസംഖഭ്യ പസപ്പോഫട ലവയര്
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനപ്പോല്  കണേക്കുകളസം  രജറിസ്റ്ററുകളസം  ഏലറക്കുലറ  കുറമറതപ്പോലണേനസം
2017-18  വലരയുള  വര്ഷങ്ങളറിലലെ  ധനകപ്പോരഭ്യ  പത്രറികകള  ഓഡറിറട  വകുപറിനട
സമര്പറിചറിട്ടുണട  എനമുള ഓഡറിറട  വകുപറിലന്റെ ററിപപപ്പോര്ടട  അസംഗന്നീകരറിച സമറിതറി  പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട തന്നീരുമപ്പോനറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

24. ഓഡറിറട  വകുപറിലന്റെ  ററിപപപ്പോര്ടറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

പസ്റ്റപ്പോര് പര്പചസട വഭ്യവസകള പപ്പോലെറികപ്പോലത സപ്പോധനങ്ങള വപ്പോങ്ങുനതട കമവറിരുദ്ധസം

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ സപ്പോപനങ്ങളകപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ സപ്പോധനസപ്പോമഗറികള പകരള പസ്റ്റപ്പോര്

പര്പചസട  മപ്പോനസ്വലെറിലലെ  വഭ്യവസകള  പൂര്ണമപ്പോയുസം  പപ്പോലെറികപ്പോലതയപ്പോണേട  വപ്പോങ്ങറിക്കുനതട.

20,000  രൂപയറില്  കൂടറിയ  പര്പചസുകളകട  ലടണര്  ക്ഷണേറികണേലമനസം  ആയതറിനട

പത്രപരസഭ്യസം നല്കണേലമനസം നറിഷ്കര്ഷറിക്കുനലണങ്കറിലുസം പലെ പഞപ്പോയത്തുകളസം ഇപ്രകപ്പോരസം

പ്രവര്തറിക്കുനറില.  ലടണറുകളകട  പകരസം  കസ്വപടഷന്  ക്ഷണേറിക്കുനതപ്പോയുസം,  ലടണര്/
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കസ്വപടഷന്  ക്ഷണേറിക്കുപമപ്പോള  വപ്പോങ്ങറിക്കുന  സപ്പോധനതറിലന്റെ  പ്രപതഭ്യക  ബപ്പോന്ഡട

ആവശഭ്യലപടുനതപ്പോയുസം പററട പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട നറിലെവറിലുള സപ്പോധനങ്ങള, മറട സപ്പോപനങ്ങളറില്

നറിനസം  വപ്പോങ്ങറിക്കുനതപ്പോയുസം  വപ്പോങ്ങറിയ  സപ്പോധനങ്ങള  പസ്റ്റപ്പോകട  രജറിസ്റ്റററില്  പരഖലപടുതറി

വറിതരണേസം ലചേയ്തതപ്പോയുസം പലെ പഞപ്പോയത്തുകളറിപലെയുസം ഓഡറിറട പരറിപശപ്പോധനയറില് കപ്പോണുന.

അപപ്പോകത സസംബനറിച വറിശദേവറിവരസം തപ്പോലഴ ലകപ്പോടുക്കുന:

സപ്പോപനസം/വര്ഷസം/ ഖണറിക ഇനസം ലചേലെവഴറിച
തുക

അപപ്പോകതകള

ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട 2002-03
(ലചേലെവട)2/8

സ്കൂളകളകട
ഫര്ണേറിചര്

1,75,000 പററട  പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട  ഉള
സപ്പോപനലത  ഒഴറിവപ്പോകറി
മറട സപ്പോപനതറില് നറിനസം
കസ്വപടഷന്  പ്രകപ്പോരസം
ലബഞസം ഡസസം വപ്പോങ്ങറി

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.79.13]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

25.  പററട  പകപ്പോണ്ട്രപ്പോകട  ഉണപ്പോയറിരുനറിട്ടുസം  ഓപണ്  മപ്പോര്കററില്  നറിനസം  കസ്വപടഷന്
മുപഖന സപ്പോധനങ്ങള വപ്പോങ്ങറി എനപ്പോണേട സൂചേറിപറിചറിരറിക്കുനലതനട അഭറിപ്രപ്പോയലപട സമറിതറി
പററട  പകപ്പോണ്ട്രപ്പോകറില്  നറിനസം  കുറഞ്ഞ  വറിലെയപ്പോപണേപ്പോ  സപ്പോധനങ്ങള  ലെഭറിചലതനസം
സപ്പോധനങ്ങളകട  ഗുണേപമന്മ ഉണപ്പോയറിരുപനപ്പോ  എനസം  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  പററട  പകപ്പോണ്ട്രകറില്
നറിനസം  കുറഞ്ഞ   വറിലെയപ്പോണേട  സപ്പോധനങ്ങള  ലെഭറിചലതനസം,  സപ്പോധനങ്ങള  വപ്പോങ്ങറിയറിടട
10  വര്ഷതറില്  കൂടുതലെപ്പോലയനസം  നറിലെവറില്  അവ  നല  രന്നീതറിയറില്  ഉപപയപ്പോഗറിച
വരറികയപ്പോലണേനസം  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  ലസകടററി  മറുപടറി  നല്കറി.
ലസകടററിയുലട മറുപടറി സമറിതറി അസംഗന്നീകരറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

26.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബനലപടട  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതട ലസകടററിയുലട
മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട  തടസസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  ശറിപപ്പോര്ശ
ലചേയ്യുന.
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ഓഡറിറട ഖണറിക

ലഡപപപ്പോസറിറട വര്കട-പ്രവൃതറി പൂര്തറിയപ്പോകറിയറിടറില

വറിവറിധ കുടറിലവള/സപ്പോമൂഹഭ്യ ജലെപസചേന പദ്ധതറികളലട ലലവദേദ്യുതന്നീകരണേസം,  ലലപപട
ലലലെന്  നന്നീടല് പ്രവൃതറി എനറിവയപ്പോയറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  തപ്പോലഴ  വറിശദേന്നീകരറിച  പ്രകപ്പോരസം
ലെക്ഷകണേകറിനട രൂപ പകരള സസംസപ്പോന  ലലവദേദ്യുതറി പബപ്പോര്ഡട, പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി
എനറിവയറില്  നറിപക്ഷപറിചതപ്പോയറി  കപ്പോണുന.  എനപ്പോല്  പ്രവൃതറി  ഓഡറിറട  തന്നീയതറി  വലര
പൂര്തറിയപ്പോകറിയറിടറില.  ഇകപ്പോരഭ്യതറില്  പഞപ്പോയത്തുകള  യപ്പോലതപ്പോരു  തുടര്  നടപടറികളസം
സസ്വന്നീകരറിചറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല് ലചേലെവഴറിച തുക പപ്പോഴട ലചേലെവപ്പോയറി  മപ്പോറുകയുസം പഞപ്പോയതട
അടച തുക അതതട സപ്പോപനങ്ങളലട ഫണറില് കറിടക്കുകയുമപ്പോണേട. മപ്പോത്രമല കുടറിലവള പ്രശസം
പരറിഹരറിക്കുക,  ജലെപസചേന  സഉൗകരഭ്യപമര്ലപടുത്തുക  എനന്നീ  പഞപ്പോയത്തുകളലട  ലെക്ഷഭ്യസം
ലലകവരറികപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോലത  വരറികയുസം  ലചേയ്തറിരറിക്കുന.  വറിശദേവറിവരങ്ങള  തപ്പോലഴ
ലകപ്പോടുക്കുന:

സപ്പോപനസം/
വര്ഷസം/
ഖണറിക

പ്രവൃതറി ലഡപപപ്പോസറിറട
തുക (രൂപ)

ലഡപപപ്പോസറിറട
ലചേയ്ത സപ്പോപനസം

ററിമപ്പോര്കട

ജറിലപ്പോ
പഞപ്പോയതട
2002-03

2/10 (ലചേലെവട)

ഗപ്പോമന്നീണേ
ലലവദേദ്യുതന്നീകരണേസം

(വറിവറിധ
പഞപ്പോയത്തുകള)

72,65,320 ലക.എസട.ഇ.ബറി. എസ്റ്ററിപമറട,
കരപ്പോര്, സ്റ്റപ്പോമട
പതറിച രസന്നീതട
എനറിവയറില

ജറിലപ്പോ
പഞപ്പോയതട

2002-03 2/11

പകപ്പോളനറി
ലലവദേദ്യുതന്നീകരണേസം

(4 എണസം)

23,08,490 ലക.എസട.ഇ.ബറി. എസ്റ്ററിപമറട,
കരപ്പോര്, സ്റ്റപ്പോമട
പതറിച രസന്നീതട
എനറിവയറില

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.79.15]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

27. ലക.എസട.ഇ.ബറി.യുലട പദ്ധതറി പ്രവൃതറികള പൂര്തറിയപ്പോയറിട്ടുപണപ്പോ എന സമറിതറി
പചേപ്പോദേഭ്യതറിനട  പദ്ധതറി  പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുലണനസം,  നപ്പോളറിതുവലരയുസം  രസന്നീതട  സമര്പറിചറി
ടറിലപ്പോലയനപ്പോണേട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം,  രസന്നീതട  സമര്പറികപ്പോന്  കഴറിഞ്ഞറിലലങ്കറിലുസം
പഞപ്പോയതട കസംപന്നീഷന് സര്ടറിഫറികറട  വകുപറിനട ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുലണനസം ലസകടററി ജറിലപ്പോ
പഞപ്പോയതട സമറിതറിലയ അററിയറിച. തുടര്നട പദ്ധതറി പ്രവൃതറി പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുളതറിനപ്പോല്
പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച  നടപടറികള  അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച.

2067/2021.
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നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

28.  ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട ലസകടററി നല്കറിയ വറിശദേന്നീകരണേതറിലന്റെ അടറിസപ്പോനതറില്
പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

സര്കപ്പോര് നറിര്പദ്ദേശങ്ങള, ചേടങ്ങള/സബ്സറിഡറി മപ്പോനദേണങ്ങള പപ്പോലെറിചറില

ജനകന്നീയപ്പോസൂത്രണേസം,  പകരള വറികസന പദ്ധതറി എനറിവയുമപ്പോയറി ബനലപടട അതതട
സമയങ്ങളറില്  നറിലെവറിലുള  സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള,  ലപപ്പോതുമരപ്പോമതട  ചേടങ്ങള,
സബ്സറിഡറി മപ്പോനദേണങ്ങള എനറിവ പപ്പോലെറികപ്പോലത പദ്ധതറി പണേസം ലചേലെവഴറിച നറിരവധറി
പകസുകള കപ്പോണുനണട.  സര്കപ്പോര് നറിര്പദ്ദേശങ്ങള പപ്പോലെറികപ്പോലത ഇന്ഷസ്വറന്സട  പ്രന്നീമറിയസം
അടക്കുക,  ജറിലപ്പോതലെ  ലടകറികല്  കമറിററി  യൂണേറിറട  പകപ്പോസ്റ്റട  നറിശ്ചയറികപ്പോലത ജലെപസചേന
കറിണേറുകളകട  സബ്സറിഡറി  നല്കുക,  ചേടവറിരുദ്ധമപ്പോയറി  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയത്തുകള
എസട.ജറി.ആര്.ലലവ.  സന്നീമറില്  പറപ്പോഡട  ടപ്പോററിസംഗട  പ്രവൃതറി  ഏലറടുക്കുക,  ഡറി.പറി.സറി.യുലട
അസംഗന്നീകപ്പോരതറിനു വറിരുദ്ധമപ്പോയറി പപ്രപ്പോജക്ടുകള നടപറിലെപ്പോക്കുക എനറിവ ഉദേപ്പോഹരണേങ്ങളപ്പോണേട.
ഇതരതറിലുള ഏതപ്പോനുസം ഉദേപ്പോഹരണേങ്ങള തപ്പോലഴലകപ്പോടുക്കുന:

സപ്പോപനസം/വര്ഷസം/
ഖണറിക

ഇനസം ഉളലപട
തുക 

(രൂപ)

ററിമപ്പോര്കട

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ജറിലപ്പോ
പഞപ്പോയതട 

2002-03 (ലചേലെവട)
2/46

അഴറിയൂര്
ഗവലണ്മെന്റെട

ഹയര്
ലസകന്റെററി സ്കൂള

ലെപ്പോപബപ്പോറടററി
ലകടറിട

നറിര്മപ്പോണേസം

18,717 ഉഉൗരപ്പോളങ്കല് പലെബര് പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട
ലസപ്പോലലസററിലയ ഗുണേപഭപ്പോക്തൃ സമറിതറിയപ്പോയറി

കണേകപ്പോകറി ചേടങ്ങളകട വറിരുദ്ധമപ്പോയറി
ലമപ്പോബറിലലലെപസഷന് (50000) അനുവദേറിച.

നറികുതറി തുകകള ഈടപ്പോകറിയറില.

ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട 
(ലചേലെവട) 

2002-03 2/20
2002-03 2/12

സഉൗടട
ലലഗഡട/

ലജ.ആര്.സറി.
പരറിശന്നീലെനസം

ഗപ്പോമന്നീണേ
ലലവദേദ്യുതന്നീകരണേ

പദ്ധതറി

39,150

22,15,305

ഡറി.പറി.സറി. നറിര്പദ്ദേശസം അവഗണേറിചട
ലജ.ആര്.സറി. പരറിശന്നീലെനതറിനട തുക

ലചേലെവപ്പോകറി.
ഗപ്പോമന്നീണേ ലലവദേദ്യുതന്നീകരണേ പപ്രപ്പോജക്ടറില്
അസംഗന്നീകപ്പോരസം ലെഭറിച 96,00,000 രൂപയട
പകരസം 1,18,15,305 രൂപ ലചേലെവഴറിച.

അസംഗന്നീകപ്പോരമറിലപ്പോലത ചേടവറിരുദ്ധമപ്പോയറി പപ്പോന്
ഫണറില് നറിനസം ലചേലെവഴറിച 22,15,305

രൂപയട സര്കപ്പോരറില് നറിനസം സപ്പോധൂകരണേസം
വപ്പോപങ്ങണതപ്പോണേട.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07 വർഷലത  സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോർടട, ഓഡറിറട ഖണറിക 3.79.16]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശതറിനട  സർകപ്പോർ  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേർതറിരറിക്കുന.
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29.  അഴറിയൂര്  ഗവണ്ലമന്റെട  ഹയർ  ലസകന്റെററി  സ്കൂള  ലെപബപ്പോറടററിയുലട  പ്രവൃതറി

പൂർതറിയപ്പോയറിട്ടുപണപ്പോ  എന  സമറിതറി  പചേപ്പോദേഭ്യതറിനട  ഊരപ്പോളങ്കല്  പലെബ ർ  പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട

പകപ്പോ-ഓപപററന്നീവട  ലസപ്പോസസററിയപ്പോണേട  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതറി  ലചേയ്തലതനസം  പ്രവൃതറി

പൂർതറിയപ്പോയറിട്ടുലണനസം ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട ലസകടററി സമറിതറിലയ അററിയറിച.

30.  സഉൗടട  ആന്റെട  സഗഡ്സട  (ലജ.ആർ.സറി.)  പരറിശന്നീലെനസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി

ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള  ഡറി.പറി.സറി  നറി ർപദ്ദേശപ്രകപ്പോരസം  ലജ.ആർ.സറി.  കഉൗണ്സറിലെർകട

പരറിശന്നീലെനസം  എന  ഘടകസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുകയുസം  ലജ.ആർ.സറി.  പകഡറ്റുകളകട  പരറിശന്നീലെനസം

എന  പദ്ധതറി  നടപറിലെപ്പോക്കുകയുമപ്പോണേട  ലചേയ്തറിട്ടുളലതനസം  ഇതറിന്  പ്രകപ്പോരസം  571  പപർകട

പരറിശന്നീലെനസം  നല്കറിയറിട്ടുലണനസം ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  ലസകടററി  സമറിതറിലയ  അററിയറിച.

തുടർനട പ്രസ്തുത മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോർശകളസം

31.  ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട ലസകടററിയുലട വറിശദേന്നീകരണേതറിലന്റെ അടറിസപ്പോനതറില്

പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമർശങ്ങള ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോ ർശ ലചേയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

മുന്കൂർ സകപററി നറിശ്ചറിത സമയതറിനകസം പ്രവൃതറി പൂർതന്നീയപ്പോകറിയറില

ഗുണേപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറി  മുപഖന  പദ്ധതറികള  നടത്തുനതറിപലെയട  മുന്കൂർ  സകപററിയ

പശഷസം  എഗറിലമന്റെറില്  നറിഷ്കർഷറിക്കുന  തന്നീയതറിക്കുളറില്  പണേറികള  പൂർതറിയപ്പോകപ്പോലത

മുടങ്ങറികറിടക്കുന  ധപ്പോരപ്പോളസം  പകസുകള  കപ്പോണുനണട.   ഒ.പറി.  നമർ  1072/01  തന്നീയതറി

10-8-2001  ഓസംബുഡ്സ് മപ്പോലന്റെ  വറിധറിയറില്  നറിശ്ചറിത  തന്നീയതറിക്കുളറില്  പ്രവൃതറി

ആരസംഭറിചറിലലങ്കറില്  കണ്വന്നീന ർമപ്പോരറില്  നറിനസം  തുക  തറിരറിചപറിടറിപകണതപ്പോലണേനസം

നറിശ്ചറിത തന്നീയതറിക്കുപമല്  തുകയുലട 18% പലെറിശ ചുമപതണതപ്പോലണേനസം ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട.

ഗവ.  സർക്കുലെർ നമർ  10703/ഡറി.പറി.  03/03/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  തന്നീയതറി  27-3-2003  പ്രകപ്പോരസം

അഡസ്വപ്പോന്സട  തുക  സകപററി  പണേറിപൂർതറിയപ്പോകപ്പോത  ഗുണേപഭപ്പോക്തൃസമറിതറി

കണ്വന്നീനർമപ്പോരറില്  നറിനസം  അഡസ്വപ്പോന്സട  തുക  12%  പലെറിശ  സഹറിതസം  തറിരറിച

പറിടറിപകണതപ്പോലണേനസം  പ്രസ്തുത  തുക  റവനപ്യൂ  ററികവററി  മുപഖന  തറിരറിചപറിടറിക്കുപമപ്പോള

18%  പലെറിശ  ഈടപ്പോപകണതപ്പോലണേനസം  നറിഷ്കർഷറിക്കുനണട.  എനപ്പോല്  മുന്കൂർ  സകപററി

വർഷങ്ങളപ്പോയറിട്ടുസം  യപ്പോലതപ്പോരു  പ്രവൃതറിയുസം  നടകപ്പോത  പകസുകളണപ്പോയറിട്ടുസം  തുക
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തറിരറിചപറിടറികപ്പോന് യപ്പോലതപ്പോരു നടപടറിയുസം സസ്വന്നീകരറിച കപ്പോണുനറില.  വറിശദേവറിവരങ്ങള തപ്പോലഴ

പറയുന:

സപ്പോപനസം
വർഷസം/ഖണറിക

പ്രവൃതറി മുന്കൂർ
നല്കറിയ

തുക (രൂപ)

ററിമപ്പോർകട

ബപ്പോലുപശ്ശേരറി
2002-03 3(4)

ലചേറുവണ്ണൂര് (2002-03
2(24)

ലജ.ജറി.എസട.സവ.
പദ്ധതറികള 

പുറകപ്പോമലെ ടപ്പോങ്കട

34,800

27,000

5 പ്രവൃതറികള മുന്കൂർ
സകപററിയറിട്ടുസം

പൂർതറിയപ്പോകറിയറിടറില.
ലമപ്പോബറിലലലെപസഷന്

അ ഡസ്വപ്പോന്സട
ലലകപററിലയങ്കറിലുസം

പ്രവ   വൃതറി തുടങ്ങറിയറിടറില.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07 വർഷലത  സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോർടട, ഓഡറിറട ഖണറിക 3.79.17]

32. ലചേറുവണ്ണൂർ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബനലപടട  ഓഡറിറട  ഖണറികയറില്
സൂചേറിപറിചറിട്ടുള പരപ്പോമർശസം ലചേറുവണ്ണൂർ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബനലപട വറിഷയമലലനസം
പരപ്പോമർശ  വറിപധയമപ്പോയ  പുറകപ്പോമലെ  ടപ്പോങ്കറിലന്റെ  പ്രവൃതറി  പൂർതന്നീകരറിചതറിലന്റെ  വറിവരപമപ്പോ
പ്രവൃതറികപ്പോയറി മുന്കൂർ നലറിയ 27,000  രൂപ പലെറിശ സഹറിതസം ഈടപ്പോക്കുവപ്പോന് സസ്വന്നീകരറിച
നടപടറി  സസംബനറിച  വറിവരപമപ്പോ  നപ്പോളറിതുവലര  ഭരണേ  വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറിലലനസം
നറിരന്നീക്ഷറിച സമറിതറി പ്രസ്തുത വറിവരങ്ങള പരറിപശപ്പോധറിചട ഒരപ്പോഴ്ചയ്ക്കുളറില് ഭരണേ വകുപട മുപഖന
ഓഡറിറട വകുപറിനട ററിപപപ്പോർടട സകമപ്പോറണേലമനട പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട പകപ്പോര്പപറഷന്  ലചേറുവണ്ണൂർ
പസപ്പോണേല് റവനപ്യൂ ഓഫന്നീസപറപ്പോടട ആവശഭ്യലപട്ടു.

33.ബപ്പോലുപശ്ശേരറി പബപ്പോകട പഞപ്പോയതറിലലെ പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ പഞപ്പോയതട ലകടറിട
പസ്റ്റജട നറിര്മപ്പോണേസം, ചേന്ദനസംകണറിതപ്പോലഴ പകപ്പോളനറി പറപ്പോഡട നറിര്മപ്പോണേസം എനന്നീ പ്രവൃതറികള
പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുലണനസം  ആയതട  സസംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  ഓഡറിറട  വകുപട  ലെഭഭ്യമപ്പോകറി
യറിട്ടുലണനസം  നറിരന്നീക്ഷറിച  സമറിതറി  പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട
തന്നീരുമപ്പോനറിച.

34. പകപ്പോണേപങ്കപ്പോട്ടുമലെ ശുദ്ധജലെ വറിതരണേ പദ്ധതറി പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുലണനസം എനപ്പോല്
പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി ബനലപട പരഖകള കലണത്തുവപ്പോന് കഴറിയപ്പോതതറിനപ്പോല് ഓഡറിറട വകുപറിനട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിചറിടറിലലനസം എഞറിനന്നീയര് ഫന്നീല്ഡട പരറിപശപ്പോധന നടതറിയറിട്ടുലണനസം
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വപ്പോലെദ്യുപവഷന്  ററിപപപ്പോര്ടട  ഒരപ്പോഴ്ചയ്ക്കുളറില്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനതപ്പോലണേനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
ലസകടററി  ഉറപട  നല്കറിയതറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറില്  എഞറിനന്നീയറുലട  വപ്പോലെദ്യുപവഷന്
ററിപപപ്പോര്ടട ഓഡറിറട വകുപറിനട ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനമുറയട ഓഡറിറട തടസസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുനതപ്പോലണേനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോർശകളസം 

35.ലചേറുവണ്ണൂർ  നലളസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശതറില്
സൂചേറിപറിചറിട്ടുള  പുറകപ്പോമലെ  ടപ്പോങ്കറിലന്റെ  നറിർമപ്പോണേവുമപ്പോയറി  ബനലപട  പ്രവൃതറിയുലട
നറിലെവറിലലെ സറിതറി,  പ്രവൃതറികപ്പോയറി ലചേലെവപ്പോകറിയ തുക, മുന്കൂർ നല്കറിയ തുക ഇവ
പരറിപശപ്പോധറിചട  ഒരപ്പോഴ്ചയ്ക്കുളറില്  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  വഴറി  ററിപപപ്പോ ർടട
ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുവപ്പോന്  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  പകപ്പോർപപറഷന്-ലചേറുവണ്ണൂർ  പസപ്പോണേല്  ഓഫന്നീസപറപ്പോടട
സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന.  ബപ്പോലുപശ്ശേരറി പഞപ്പോയതറിലലെ പഞപ്പോയതട ലകടറിടസം പസ്റ്റജട
നറിർമപ്പോണേസം,  ചേന്ദനസംകണറിതപ്പോലഴ  പകപ്പോളനറി  പറപ്പോഡട  നറിർമപ്പോണേസം എനന്നീ പ്രവൃതറികള
പൂർതന്നീകരറിചറിട്ടുലണനട വഭ്യക്തമപ്പോകറിയതറിലന്റെ അടറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത പരപ്പോമർശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന.

36.  പകപ്പോണേപങ്കപ്പോട്ടുമലെ  ശുദ്ധജലെ  വറിതരണേ  പദ്ധതറി  പൂർതന്നീകരറിചതറിലന്റെ
വപ്പോലെദ്യുപവഷന്  ററിപപപ്പോ ർടട  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനമുറയട  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമർശസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുനതപ്പോലണേനട സമറിതറി ശറിപപ്പോ ർശ ലചേയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

ആരസംഭറിച പദ്ധതറി പൂർതറിയപ്പോകറിയറില/ഉപപക്ഷറിച

ജനകന്നീയപ്പോസൂത്രണേസം/പകരള  വറികസന പദ്ധതറിയറിന് കന്നീഴറില് നറിർവഹണേസം തുടങ്ങറിയ
മരപ്പോമതട  പ്രവൃതറികള  പലെ  ഘടങ്ങളറിലെപ്പോയറി  പ്രവൃതറി  മുടങ്ങറികറിടക്കുനതപ്പോയുസം  പപ്പോതറിവഴറിയറില്
ഉപപക്ഷറിചതപ്പോയുസം കപ്പോണുന.  ഇതുവഴറി  പദ്ധതറിപണേസം പപ്പോഴപ്പോയറിപപപ്പോകുകയപ്പോണേട.   മുന്കൂർ,
പപ്പോർടടബറില് എനറിവ സകപററിയ പശഷസം  പറിനന്നീടട  യപ്പോലതപ്പോരു പ്രവൃതറിയുസം നടത്തുനറില.
വറിവറിധ  കുടറിലവള  പദ്ധതറികളകപ്പോയറി  പമപ്പോപടപ്പോറുസം  സപപ്പുസം  വപ്പോങ്ങറിയപശഷസം
തുടർപ്രവർതനങ്ങള  നടതപ്പോലത  യന്ത്രസപ്പോമഗറികള  തുരുലമടുതതപ്പോയുസം  വറിശദേമപ്പോയ
പഠനങ്ങള നടതറി ജലെലെഭഭ്യത ഉറപ്പുവരുതപ്പോലത കറിണേറുകള കുഴറിചട ജലെലെഭഭ്യതക്കുറവുമൂലെസം
പദ്ധതറി  ഉപപക്ഷറിക്കുനതപ്പോയുസം  കപ്പോണുന.  വഭ്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്ററ്റുകള,  അസംഗനവപ്പോടറി
ലകടറിടങ്ങള  എനറിവയുലട  പ്രവൃതറികള  ഇപ്രകപ്പോരസം  പൂർതറിയപ്പോകപ്പോലത  പപ്പോതറിവഴറിയറില്
ഉപപക്ഷറിചതപ്പോയറി കപ്പോണുനണട.  വറിശദേവറിവരങ്ങള തപ്പോലഴ പറയുന:
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സപ്പോപനസം
വർഷസം/ഖണറിക

പപ്രപ്പോജക്ടട/
അടങ്കല്

ലചേലെവഴറിച
തുക (രൂപ)

ററിമപ്പോർകട
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(1) (2) (3) (4)

1.  പബപ്പൂർ
    2002-03 (19)

മപ്പോപതപ്പോടസം
ശുദ്ധജലെവറിതരണേ

പദ്ധതറി
(1,80,500 രൂ.)

66,784 കറിണേർ കുഴറിലചങ്കറിലുസം
പമപ്പോപടപ്പോർ, സപപട എനറിവ

വപ്പോങ്ങറിയതട ഉപപയപ്പോഗറിചറില.
പ്രവൃതറി പൂർതന്നീകരറിചറില. 

2.  ലകപ്പോടറിയത്തൂർ
     2002-03 3(9)

സപ്പോസംസപ്പോരറിക
നറിലെയസം (50,000)

32,450 കണ്വന്നീനർകട പപ്പോർടട ബറില്
തുക നല്കറി.

പൂർതന്നീകരണേവറിവരമറില

3.  ലകപ്പോടറിയത്തൂർ
    2002-03 3(10)

മപ്പോവപ്പോയറി
പതപ്പോണേറിചപ്പോല്

പറപ്പോഡട പ്രവർതറി

48,750 കണ്വന്നീനർകട പപ്പോർടട ബറില്
തുക നല്കറി.

പൂർതന്നീകരണേവറിവരമറില

4.  കുന്ദമസംഗലെസം
     2003-04 2(20)

ജലെപസചേന കറിണേര്
(3,73,860)

44,860 ഒരു കറിണേർ ഇടറിഞ്ഞുപപപ്പോയറി
(അളലവടുതറിടറില). ഒരു

കറിണേർ പപ്പോറയപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഉപപക്ഷറിച.

5.  അപതപ്പോളറി
     2004-05 3(2)

കുടറിലവള/ജലെപസ
ചേന പദ്ധതറികള

14,94,780 1998-99 മുതല് 2000-01 വലര
5 പദ്ധതറികളകപ്പോയറി

ലചേലെവഴറിച. പൂർതന്നീകരറിചറില.

6.   കുന്ദമസംഗലെസം
      2001-02 3(7)

അമ്പ്രമല്
പകപ്പോളനറി പറപ്പോഡട

പരറിഷ്കരണേസം
(50,000)

29,580 പകപ്പോളനറി പറപ്പോഡട പരറിഷ്കരണേസം
സഫനല് ബറില്

തയ്യേപ്പോറപ്പോകറിയറിടറില.
പൂർതന്നീകരണേ വറിവരമറില.
പ്രവർതറിലയക്കുററിചള

പരപ്പോതറിയറിപന്മല്
തുടർനടപടറിയറില.

7.  പപരപ്പോമ്പ്ര
     2001-02 3(2)
    

സഹസ്കൂള
പപ്പോറപ്പുറസം പകപ്പോളനറി
പറപ്പോഡട പരറിഷ്കരണേസം

(50,000)

43,000 കണ്വന്നീനർകട
ലമപ്പോബറിസലെപസഷന്

അഡസ്വപ്പോന്സട നല്കറി. പ്രവൃതറി
പൂർതറികരറിചതറിനട പരഖയറില.
തുക തറിരറിലക ഈടപ്പോകറിയറില

(1) (2) (3) (4)
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8.  കപ്പോവറിലുമപ്പോറ
     2003-04 3(4)

ചേന്നീളറിയപ്പോടട ലെറിഫട
ഇററിപഗഷന്

പദ്ധതറി (2,10,000)

48,085 പ്രവൃതറി പൂർതന്നീകരറികപ്പോലത
ഉപപക്ഷറിച.

9.  കപ്പോവറിലുമപ്പോറ 
    2003-04 3(4)(2)

കപമപ്പോസ്റ്റട
നറിർമപ്പോണേസം

3,53,717 പറിറട നറിർമറിച.  കപമപ്പോസ്റ്റട
നറിർമപ്പോണേസം നടനറില.

ട്രപ്പോക്ടററിപനപ്പോലടപ്പോപസം വപ്പോങ്ങറിയ
അനുബന ഉപകരണേങ്ങള

പഞപ്പോയതപ്പോഫന്നീസറില്
തുരുലമടുതട നശറിച.

10. നന്മണ
      2002-03 3(10)

കുടറിലവള
പദ്ധതറികള
(4 എണസം)

4,43,875 2000-2001-ല് ആരസംഭറിച
പദ്ധതറികള പൂർതറിയപ്പോയറില.

തുക പപ്പോഴപ്പോയറി.

11. തപ്പോമരപശ്ശേരറി
     2002-03 3(22)

ചുണക്കുനട
ജലെപസചേന കറിണേർ

1,02,561 1998-99 ല് ആരസംഭറിച
പദ്ധതറികള പൂർതറിയപ്പോയറില.

തുക പപ്പോഴപ്പോയറി.

12. ചേകറിടപപ്പോറ
      2002-03 (31)

പറമന് സപ്പോമൂഹഭ്യ
ജലെപസചേന പദ്ധതറി

2,18,455 പൂർതറിയപ്പോയറില.

13.  ചേപ്പോതമസംഗലെസം
      2003-04 3 (9)

വറിവറിധ
പ്രവൃതറികള 22

28,44,958 22 പ്രവൃതറികള
പൂർതറികരറികപ്പോലത      തുക

പപ്പോഴപ്പോവുന.  പമപ്പോപടപ്പോർ,
അനുബന സപ്പോമഗറികള

എനറിവ  ഗഭ്യപ്പോരന്റെറി കപ്പോലെപ്പോവധറി
കഴറിഞ്ഞട ഉപപയപ്പോഗ
പയപ്പോഗഭ്യമലപ്പോതപ്പോകുന.

ഗുണേപഭപ്പോക്തൃ    സമറിതറി
കണ്വന്നീനർ/അസംഗങ്ങളലകതറിലര

നടപടറിയറില.

14.  ഉണറിക്കുളസം
      2002-03(13)

കമപ്യൂണേറിററിഹപ്പോള
നറിർമപ്പോണേസം
(13,80,000)

അടങ്കല് 13,80,000 രൂപയറില്
നറിനസം 15,77,000 രൂപയപ്പോയറി

ഉയർതറി.  8,76,215 രൂപ
ലചേലെവഴറിചതപ്പോയറി  ഫയലെറില് 

(1) (2) (3) (4)
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കുററിപട കപ്പോണുനലണങ്കറിലുസം
വറിശദേപ്പോസംശങ്ങള ലെഭഭ്യമല.
പ്രവൃതറിലയപററി  വപ്പോര്ഡട

ലമമര് പരപ്പോതറി
ഉനയറിചതറിലന  തുടര്നട

വറിദേഗ്ദ്ധ എഞറിനന്നീയലറലകപ്പോണട
അപനസ്വഷണേങ്ങള   നടതപ്പോന്

പഞപ്പോയതട  തന്നീരുമപ്പോനലമടുതറി
ട്ടുലണങ്കറിലുസം ററിപപപ്പോർടട
ഫയലെറില.  പദ്ധതറികള

പൂർതന്നീകരറിചറില.

15. കപ്പോവറിലുമപ്പോറ
      2002-03 3(4)

ചേപ്പോതന്പകപ്പോടട നട
പടറികവര്ഗ
പകപ്പോളനറി

ലപപ്പോതുകറിണേർ 

8,000 മുന്കൂർ നല്കറിയതലപ്പോലത
യപ്പോലതപ്പോരു പ്രവൃതറിയുസം

നടതറിയറിടറില.

16.   കപ്പോവറിലുമപ്പോറ
        2002-03 3(7)

വടറിപന
കമപ്യൂണേറിററി
ഇററിപഗഷന്

88,678 ജലെലെഭഭ്യത ഉറപ്പുവരുതപ്പോലത
ഇററിപഗഷന് പദ്ധതറിയട കുളസം
നറിര്മറിച. പദ്ധതറി ലെക്ഷഭ്യസം

സകവരറിചറില

 17. ലചേറുവണ്ണൂർ
      നലളസം
      2002-03 2(11)

മുയറിപപപ്പോതട
അഴുക്കുചേപ്പോല്

സപ്പോബറിട്ടു മൂടല്

71,500 പപ്പോർടടബറില് നല്കറി 3 വർഷസം
കഴറിഞ്ഞറിട്ടുസം പ്രവൃതറി

പൂർതന്നീകരറിചറില.

18.  ജറിലപ്പോപഞപ്പോയതട
      2002-03 2(9)
      (ലചേലെവട)

വപഴപ്പോറമലെ
എസട.സറി.പകപ്പോളനറി
ശുദ്ധജലെ പദ്ധതറി

9,05,594 1997-98 ല് ആരസംഭറിച
പദ്ധതറിയുലട സഫനല് ബറില്
സമർപറിചറിടറില. പൂർതന്നീകരണേ

വറിവരമറില.

19.  ജറിലപ്പോപഞപ്പോയതട
      2002-03 2(23)
      (ലചേലെവട)

ബപ്പോക്ടന്നീരറിപയപ്പോളജറി
കല് ലെപ്പോബട
സപ്പോപറികല്

2,96,537 1999-2000-ല് ആരസംഭറിച
പദ്ധതറിയറില്   2002-03
വലരയപ്പോയറി ഫർണേറിചർ ,
ഉപകരണേങ്ങള എനറിവ
വപ്പോങ്ങറിലയങ്കറിലുസം ലെപ്പോബട
പ്രവർതനക്ഷമമപ്പോയറില.

(1) (2) (3) (4)

2067/2021.
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20. ജറിലപ്പോപഞപ്പോയതട
      2002-03 2(26)
      (ലചേലെവട)

അസംഗനവപ്പോടറി
ലകടറിടനറിർമപ്പോണേസം 4

5,00,000 4 ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളകപ്പോയറി
നല്കറി.  വറിനറിപയപ്പോഗ

പൂർതന്നീകരണേ വറിവരമറില.

21. ജറിലപ്പോപഞപ്പോയതട
     2002-03 2(30)
     (ലചേലെവട)

ഭവന നറിർമപ്പോണേസം 15,41,750 5 പബപ്പോകട
പഞപ്പോയത്തുകളകപ്പോയറി നല്കറി.

വറിനറിപയപ്പോഗ വറിവരമറില.
അസംഗന്നീകരറിച പപ്രപ്പോജക്ടട,

ഗുണേപഭപ്പോക്തൃലെറിസ്റ്റട എനറിവ
ലെഭഭ്യമല.

22. ജറിലപ്പോപഞപ്പോയതട
      2002-03 2(31)
      (ലചേലെവട)

വഭ്യവസപ്പോയ എപസ്റ്ററട
സവദേദ്യുതന്നീകരണേസം

ട്രപ്പോന്പസപ്പോർമർ
സപ്പോപറികല് 

7,50,000 തലെകത്തൂർ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
വഭ്യവസപ്പോയ എപസ്റ്റററില് പുതറിയ
ട്രപ്പോന്പസപ്പോർമർ സപ്പോപറിചതറിലന്റെ

പരഖയറില.

23. ജറിലപ്പോപഞപ്പോയതട
      2002-03 2(40)
      (ലചേലെവട)

എസട.ജറി.ആർ.
സവ. പദ്ധതറികള

11

1,00,324 മുന്കൂർ, പപ്പോർടടബറില് സകപററി
പൂർതന്നീകരറിചറില.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07 വർഷലത  സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോർടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.79.18]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശതറിനട  സർകപ്പോർ  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേർതറിരറിക്കുന.

37. പബപ്പൂരറിലലെ  മപ്പോപനപ്പോടസം  ശുദ്ധജലെ  വറിതരണേസം  പദ്ധതറി   സസംബനറിചട  സമറിതറി
പചേപ്പോദേഭ്യമുനയറിചതറിനട  2002-03-ലലെ  പഞപ്പോയതട  ഭരണേ  സമറിതറിയുലട  കപ്പോലെഘടതറിൽ
മപ്പോപനപ്പോടസം മപ്പോര്കററിലന്റെ പറിൻഭപ്പോഗതട കറിണേര് നറിര്മറിചതുമപ്പോയറി ബനലപടതപ്പോണേട പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശലമനസം, പ്രസസ്തുത പ്രവൃതറിയുലട ഫയൽ ഓഡറിറട വകുപറിലന്റെ പരറിപശപ്പോധനയട
ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിചറിടറിലലനസം,  സലെ  പരറിപശപ്പോധന  നടതറി  മപ്പോര്കററിലന്റെ  ലതകട
ഭപ്പോഗതട  കറിണേര്  നറിര്മറിചലവങ്കറിലുസം  പമപ്പോപടപ്പോര്  സപ്പോപറിചതട  മപ്പോര്കററിലലെ  കചവടകപ്പോര്
പചേര്നപ്പോലണേനട  അസറിസ്റ്റന്റെട  എഞറിനന്നീയര്  ററിപപപ്പോര്ടട  ലചേയ്തറിട്ടുലണനസം,  ലകടറിടതറിലന്റെ
മുകളറിൽ  ടപ്പോങസം  അതറിപലെക്കുള  സപപ്പുസം അടുതകപ്പോലെതട  സപ്പോപറിചറിട്ടുലണനസം,  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  കൃതഭ്യമപ്പോയ  മറുപടറി  ലെഭഭ്യമപ്പോകപ്പോൻ  കഴറിയപ്പോത  അവസയപ്പോണേട
നറിലെവറിലുളലതനസം  ഓ ഡറിറട  പരറിപശപ്പോധനയറിൽ  പമപ്പോപടപ്പോറുസം  സപപ്പുസം  വപ്പോങ്ങറിയതപ്പോയറി
കലണതറിയറിട്ടുലണനസം  മപ്പോര്കററിലലെ  കചവടകപ്പോര്  വപ്പോങ്ങറിയ  പമപ്പോപടപ്പോറപ്പോണേട
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ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനലതനസം  പ്രസ്തുത കറിണേര്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനലണനസം,  കുടറിലവള പദ്ധതറി
നറിലെവറിൽ പ്രവര്തനക്ഷമമപ്പോലണേനസം  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  പകപ്പോര്പപറഷൻ പബപ്പൂര് പസപ്പോണേൽ
റവനപ്യൂ  ഓഫന്നീസര്  മറുപടറി  നൽകറി.  തുടര്നട  കുടറിലവള  പദ്ധതറി  പൂര്തന്നീകരറിചതറിനപ്പോലുസം
ആയതട  നറിലെവറിൽ  പ്രവര്തനക്ഷമമപ്പോലണേനതറിനപ്പോലുസം  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബനറിച ഫയൽ നടപടറികള അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച. 

38. ലകപ്പോടറിയത്തൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  സപ്പോസംസപ്പോരറിക  നറിലെയതറിലന്റെ  പ്രവൃതറി
പൂര്തന്നീകരണേസം  സസംബനറിചട   സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  സപ്പോസംസപ്പോരറിക  നറിലെയതറിലന്റെ
പ്രവൃതറി  പൂര്തറിയപ്പോകറി  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  ഡറി.ഡറി.പറി.യട  സമര്പറിചറിട്ടുലണനട
ലകപ്പോടറിയത്തൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസകടററി  സമറിതറിലയ  പബപ്പോധറിപറിച.  തുടര്നട  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭഭ്യമപ്പോയറിട്ടുളതപ്പോയറി  പഞപ്പോയതട  അഡന്നീഷണേൽ  ഡയറക്ടര്  സമറിതറിലയ
അററിയറിക്കുകയുസം  ലചേയ.  ആയതറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറിൽ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബനറിച ഫയൽ നടപടറികള അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച. 

39.  മപ്പോവപ്പോയറിപതപ്പോടറിലന്റെ  പ്രവൃതറി  പൂര്തറിയപ്പോകറി  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിചറിട്ടുലണനട
പഞപ്പോയതട  ലസകടററിയുസം,  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  ഗവണ്ലമന്റെറിൽ  ലെഭഭ്യമപ്പോയറിട്ടുലണനട
പഞപ്പോയതട അഡന്നീഷണേൽ ഡയറക്ടറുസം സമറിതറിലയ പബപ്പോധറിപറിചതറിലന്റെ അടറിസപ്പോനതറിൽ
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച  ഫയൽ  നടപടറികള  അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോൻ  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച.

40.  കുന്ദമസംഗലെസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  മുപതടതട  കുളസം  കറിണേര്  പുനര്നറിര്മറിചട
300-ഓളസം  ഗുണേപഭപ്പോക്തപ്പോകളകട  പ്രസ്തുത കറിണേററിലന്റെ പ്രപയപ്പോജനസം ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുനലണനസം,
ചൂലെപ്പോസംലപപ്പോയറിൽ കറിണേര് പപ്പോറ ആയതറിനപ്പോൽ പഞപ്പോയതട ഭരണേ സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരസം
പ്രസ്തുത പ്രവൃതറി പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോലത ഉപപക്ഷറിചലവനസം മുൻകൂറപ്പോയറി അനുവദേറിച തുകയറിൽ
പ്രസ്തുത  പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി  ബനലപടട  പശഷറിക്കുന  തുക  തറിരറിചപറിടറികപ്പോൻ  കഴറിയപ്പോത
സപ്പോഹചേരഭ്യമപ്പോണേട  നറിലെവറിലുളലതനസം  ഇതട  സസംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  ഗവണ്ലമന്റെറിനട
ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുലണനസം കുന്ദമസംഗലെസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസകടററി സമറിതറിലയ അററിയറിച.

41.  അമ്പ്രമൽ  പകപ്പോളനറി  പറപ്പോഡറിലന്റെ  ടപ്പോററിസംഗട  പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുളതപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട
ഗവണ്ലമന്റെറിനട  സമര്പറിചറിട്ടുലണനട കുന്ദമസംഗലെസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസകടററി സമറിതറിലയ
അററിയറിചതറിലന തുടര്നട പ്രസസ്തുത മറുപടറി ഓഡറിറട വകുപറിനട ലെഭഭ്യമപ്പോയറിടറിലലനട സസംസപ്പോന
ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടര് അററിയറിച. തുടര്നട പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി ബനലപട
പരഖകള  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിനട  ഒരപ്പോഴ്ചയകസം  ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുനതറിനുള  നടപടറി
സസ്വന്നീകരറിക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.
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42.  അപതപ്പോളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  കുടറിലവള പദ്ധതറികള പ്രവര്തനക്ഷമമപ്പോപണേപ്പോ
എന  സമറിതറി  പചേപ്പോദേഭ്യതറിനട  പഞപ്പോയതറിലന്റെ  കന്നീഴറിലുണപ്പോയറിരുന  5  കുടറിലവള
പദ്ധതറികളലടയുസം  പ്രവൃതറി  പൂര്തന്നീകരണേസം  സസംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  ഓഡറിറട  വകുപറിനട
സമര്പറിചറിട്ടുലണനട  അപതപ്പോളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസകടററി  മറുപടറി  നൽകറി.  കുടറിലവള
പദ്ധതറി  പൂര്തന്നീകരറിചട  പ്രവര്തനക്ഷമമപ്പോയതറിനപ്പോൽ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബനറിച നടപടറികള അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

43.  പപരപ്പോമ്പ്ര ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ പരപ്പോമർശ വറിപധയമപ്പോയ  പദ്ധതറി പ്രവൃതറികളലട
പൂര്തന്നീകരണേവുമപ്പോയറി  ബനലപടട  സമറിതറി  പചേപ്പോദേഭ്യമുനയറിചതറിനട  പറപ്പോഡറിലന്റെ  പ്രവൃതറി
പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുളതപ്പോലണേനസം,  പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി  ബനലപടട  43,000  രൂപ
അഡസ്വപ്പോൻസപ്പോയറി  നൽകറിയറിരുനലവനസം,  ആയതട  7,218  രൂപ  പലെറിശ  സഹറിതസം
കണ്വന്നീനററിൽ നറിനസം 19-3-2008-ൽ ഈടപ്പോകറിയറിട്ടുളതപ്പോയുസം, 2007-08 വര്ഷലത വരവട
രജറിസ്റ്റററിൽ  പരഖലപടുതറിയറിട്ടുളതപ്പോയുസം  എനപ്പോൽ  ഇതു  സസംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപറിൽ സമര്പറിചറിടറിലപ്പോതതപ്പോലണേനസം പപരപ്പോമ്പ്ര ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
ലസകടററി  സമറിതറിലയ  അററിയറിച.  പദ്ധതറി  പൂര്തന്നീകരറിചതട  സസംബനറിചട  ഒരപ്പോഴ്ചയകസം
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിനട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറികണേലമന  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശലത
തുടര്നട പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറികപ്പോലമനട ലസകടററി മറുപടറി നൽകറി. നറിലെവറിൽ പദ്ധതറി
പ്രവര്തനക്ഷമമമപ്പോലണേനതറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറിൽ  പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മലുള
നടപടറി അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

44.  കപ്പോവറിലുമപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  ചേന്നീളറിയപ്പോടട  ലെറിഫട  ഇററിപഗഷൻ  പദ്ധതറി
പ്രവൃതറി  പൂര്തന്നീകരണേവുമപ്പോയറി  ബനലപടട  സമറിതറി  പചേപ്പോദേഭ്യമുനയറിചതറിനട  പദ്ധതറി
പ്രവര്തനസം  പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുലണനട  കപ്പോവറിലുമപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസകടററി  മറുപടറി
നൽകുകയുസം,  പ്രസ്തുത   വറിഷയസം  സസംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിനട
സമര്പറിചറിട്ടുലണനസം  ആയതട  തൃപറികരമപ്പോലണേനസം  പസ്റ്ററട  ലപര്പഫപ്പോമൻസട  ഓഡറിറട
ഓഫന്നീസര് സമറിതറിലയ അററിയറിക്കുകയുസം ലചേയ.

45.  കപമപ്പോസ്റ്റട  പറിറട  നറിര്മപ്പോണേവുമപ്പോയറി  ബനലപട  പ്രവൃതറികള  ഉപപക്ഷറിചതട
സസംബനറിചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  കപ്പോവറിലുമപ്പോറ  പഞപ്പോയതറിലലെ  ഭൂതസംകുളസം  എന
സലെതട  പറിറട  നറിര്മറിചട  കപമപ്പോസ്റ്റട  നറിര്മപ്പോണേ  യൂണേറിറട  ആരസംഭറിക്കുനതറിനപ്പോയപ്പോണേട
പഞപ്പോയതട  തന്നീരുമപ്പോനറിചലതനസം  എനപ്പോൽ  പ്രപ്പോപദേശറിക  എതറിര്പറിലന  തുടര്നട  പദ്ധതറി
ഉപപക്ഷറിക്കുകയപ്പോണുണപ്പോയലതനസം ലസകടററി മറുപടറി നൽകറി. 

46.  ട്രപ്പോക്ടററിപനപ്പോലടപ്പോപസം  വപ്പോങ്ങറിയ  അനുബന  ഉപകരണേങ്ങളലട  അവസ
സസംബനറിചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,  അനുബന  ഉപകരണേങ്ങള  പഞപ്പോയതട  പലെലെസം
ലചേയലവനസം,  ട്രപ്പോക്ടര് നറിലെവറിൽ ഉപപയപ്പോഗറിചവരുനതപ്പോയുസം ലസകടററി അററിയറിച.  പ്രസ്തുത
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ററിപപപ്പോര്ടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിനട  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുപണപ്പോലയന  സമറിതറിയുലട
പചേപ്പോദേഭ്യതറിനട  പ്രസ്തുത വറിഷയസം  സസംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട  പഞപ്പോയതട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ
വകുപറിനട നൽകറിയറിട്ടുലണനസം ആയതട തൃപറികരമപ്പോലണേനസം പസ്റ്ററട ലപര്പഫപ്പോമൻസട ഓഡറിറട
ഓഫന്നീസര് സമറിതറിലയ പബപ്പോധറിപറിച. ടറി മറുപടറിയുലട അടറിസപ്പോനതറിൽ ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം
സസംബനറിച നടപടറികള അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച. 

47.  നന്മണ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  4 കുടറിലവള  പദ്ധതറികളസം  പൂര്തന്നീകരറിചറി
ട്ടുപണപ്പോലയനട സമറിതറി പചേപ്പോദേഭ്യമുനയറിചതറിനട മണപ്പോറക്കൂടട കുടറിലവള പദ്ധതറി,  മപ്പോവറിലെക്കുനട
കുടറിലവള പദ്ധതറി, കരറിയകണറിമലെ കുടറിലവള പദ്ധതറി എനറിവ പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുലണനസം
എനപ്പോൽ ലപരറിയപങ്ങപ്പോടട  മലെ കുടറിലവള പദ്ധതറി പ്രവര്തനങ്ങള പൂര്തറിയപ്പോയറിടറിലലനസം
നന്മണ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസകടററി സമറിതറിലയ അററിയറിച.  പ്രസ്തുത പദ്ധതറി സസംബനറിചട
സമറിതറി  വന്നീണ്ടുസം  ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള  പദ്ധതറി  പൂര്തന്നീകരറികപ്പോൻ  സപ്പോധറികപ്പോതതറിനപ്പോൽ
കരപ്പോറുകപ്പോരനറിൽ  നറിനസം  തുക  ഈടപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ആര്.  ആര്.  നടപടറികള  സസ്വന്നീകരറിചട
വരുനതപ്പോയുസം  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകലളലപ്പോസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിനട  സമര്പറിചറിട്ടുളതപ്പോയുസം
ലസകടററി  മറുപടറി  നൽകറി.  എനപ്പോൽ ആര്.ആര്.  നടപടറികള സസ്വന്നീകരറിചതപ്പോയറി പരഖകള
ഓഡറിറട വകുപറിൽ ലെഭഭ്യമപ്പോയറിടറിലലനട സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടര് അററിയറിചതറിലന
തുടര്നട ആയതട ഓഡറിറട വകുപറിനട ലെഭഭ്യമപ്പോകപ്പോലമനട ലസകടററി അററിയറിച. പ്രസ്തുത ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിനട  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയതറിലന്റെ
അടറിസപ്പോനതറിൽ  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച  നടപടറികള  അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോൻ
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച. 

48.  തപ്പോമരപശ്ശേരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  ചുണക്കുനട  കുടറിലവള  പദ്ധതറി
പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുപണപ്പോലയനട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  നറിലെവറിൽ  കുടറിലവള  പദ്ധതറി
പ്രവര്തനക്ഷമമപ്പോലണേനട  പഞപ്പോയതട  ലസകടററിയുസം,  പദ്ധതറി  പൂര്തന്നീകരണേസം  സസംബനറിച
ററിപപപ്പോര്ടട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപറിനട ലെഭഭ്യമപ്പോയറിട്ടുലണനട പസ്റ്ററട ലപര്പഫപ്പോമൻസട ഓഡറിറട
ഓഫന്നീസറുസം  സമറിതറിലയ  അററിയറിച.  ആയതറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറിൽ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം സസംബനറിച നടപടറികള അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

49.  ചേകറിടപപ്പോറ,  ഉണറിക്കുളസം എനന്നീ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളമപ്പോയറി ബനലപട  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശങ്ങള  സസംബനറിചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിനട  പഞപ്പോയത്തുകള  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയതറിലന്റെ അടറിസപ്പോനതറിൽ ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള സസംബനറിച നടപടറികള
അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച. 

50.  ചേപ്പോതമസംഗലെസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ആരസംഭറിച  22  കുടറിലവള  പ്രവൃതറികളറില്
8  പ്രവൃതറികള പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുലണനപ്പോണേട അററിയറിചറിട്ടുളലതനസം,  ബപ്പോകറി പ്രവൃതറികള
പൂര്തറിയപ്പോകറിയറിട്ടുപണപ്പോലയനസം  സമറിതറി  പചേപ്പോദേറിചതറിനട  14  കുടറിലവള പദ്ധതറി  പ്രവൃതറി
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പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുലണനട  ബനലപട  അസറിസ്റ്റന്റെട  എഞറിനന്നീയര്  ഉളലപലടയുള
ഉപദേഭ്യപ്പോഗസര് പരറിപശപ്പോധറിചട  സപ്പോക്ഷഭ്യലപടുതറിയ ററിപപപ്പോര്ടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപറിനട
സമര്പറിക്കുനതറിനുള നടപടറി  സസ്വന്നീകരറിക്കുനതപ്പോലണേനട  ചേപ്പോതമസംഗലെസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
ലസകടററി മറുപടറി നൽകറി.

51. കപ്പോവറിലുമപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  ചേപ്പോതൻപകപ്പോടട  നട  പടറികവര്ഗ  പകപ്പോളനറി
ലപപ്പോതു  കറിണേര്  പദ്ധതറി   സസംബനറിച  പ്രവൃതറികലളക്കുററിചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
പടറികവര്ഗ പകപ്പോളനറിയറിൽ ഒരു ലപപ്പോതു കറിണേര് നറിര്മറിക്കുന പ്രവൃതറിയപ്പോണേട പഞപ്പോയതട
വറിഭപ്പോവനസം  ലചേയ്തലതനസം  എനപ്പോൽ  കറിണേര്  കുഴറിചട  കുറചട  ആഴലമതറിയപപപ്പോള  പപ്പോറ
കണതറിനപ്പോൽ പ്രസ്തുത  പദ്ധതറി  ഉപപക്ഷറിക്കുകയപ്പോണുണപ്പോയലതനസം മലെപയപ്പോര  പ്രപദേശമപ്പോയതറിനപ്പോൽ
പ്രസ്തുത പകപ്പോളനറിയറിൽ കറിണേര് കുഴറിചട  കുടറിലവള പദ്ധതറി നടപറിലെപ്പോകപ്പോൻ സപ്പോധറികപ്പോത
സപ്പോഹചേരഭ്യമപ്പോണേട  നറിലെവറിലുളലതനസം  കപ്പോവറിലുസംപപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസകടററി
സമറിതറിലയ പബപ്പോധറിപറിച.

52.  വടറിപന കമപ്യൂണേറിററി  ഇററിപഗഷൻ പദ്ധതറിയുലട  നറിലെവറിലലെ സറിതറിലയക്കുററിചട
സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള വടറിപന പ്രപദേശതട ഇററിപഗഷൻ പദ്ധതറിയപ്പോയറി പഞപ്പോയതട ഒരു
കുളസം  നറിര്മറിചറിരുലനനസം,  എനപ്പോൽ  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറി  പ്രപദേശതട  നറിനട  200  മന്നീറര്
തപ്പോലഴയപ്പോയറി  ഒരു  സസ്വകപ്പോരഭ്യ  വഭ്യക്തറി  കറിണേര് നറിര്മറിചതറിലന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  കുളതറിലുണപ്പോയറിരുന
ലവളസം  മുഴുവൻ  കറിണേററിപലെകട  പപപ്പോവുകയുസം,  കുളതറിലലെ  ലവളസം  വററിപപപ്പോവുകയുസം
ലചേയലവനസം  ലസകടററി  സമറിതറിലയ  അററിയറിച.   കുടറിലവള  പദ്ധതറിലയ  ബപ്പോധറിക്കുന
വറിധതറിൽ  ഒരു  സസ്വകപ്പോരഭ്യ  വഭ്യക്തറി  പ്രവര്തറിചറിട്ടുസം  എന്തുലകപ്പോണപ്പോണേട  പഞപ്പോയതട
ടറിയപ്പോലനതറിലര  നടപടറി  സസ്വന്നീകരറികപ്പോതലതനസം,  ജനങ്ങള  ഇതു  സസംബനറിചട
പഞപ്പോയതറിനട  പരപ്പോതറി  സമര്പറിചറിരുപനപ്പോ എനസം സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  പഞപ്പോയതട
ടറിയപ്പോലനതറിലര  നടപടറി  സസ്വന്നീകരറിചതപ്പോയറി  കപ്പോണുനറിലലനസം,  നറിലെവറിൽ  ആ  പ്രപദേശലത
ജനങ്ങള  അവറിലട  നറിനസം  പൂര്ണമപ്പോയുസം  ഒഴറിഞ്ഞട  പപപ്പോയറിരറിക്കുകയപ്പോലണേനസം,  ജനങ്ങള
പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബനറിച  പരപ്പോതറി  പഞപ്പോയതറിനട  സമര്പറിചറിട്ടുപണപ്പോലയനട
അററിയറിലലനസം ലസകടററി സമറിതറിലയ അററിയറിച. 

53. ജനങ്ങള  പഞപ്പോയതറിനട  പരപ്പോതറി  സമര്പറിചറിരുപനപ്പോലയനസം  പരപ്പോതറി
സമര്പറിചറിട്ടുലണങ്കറിൽ  അതറിപന്മൽ  പഞപ്പോയതട  സസ്വന്നീകരറിച  നടപടറി  സസംബനറിചസം
അപനസ്വഷറിചട  ഒരപ്പോഴ്ചയകസം  വറിശദേമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുവപ്പോൻ  സമറിതറി  പഞപ്പോയതട
ലസകടററിപയപ്പോടട നറിര്പദ്ദേശറിച. 

54.  ലചേറുവണ്ണൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  മുയറിപപപ്പോതട  അഴുക്കുചേപ്പോൽ  സപ്പോബറിടട  മൂടൽ
പദ്ധതറി  സസംബനറിച  പ്രവൃതറികള  പൂര്തറിയപ്പോയറിട്ടുപണപ്പോലയനട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
പദ്ധതറി  പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുലണനട  ലചേറുവണ്ണൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസകടററിയുസം,  പദ്ധതറി
പൂര്തന്നീകരണേസം സസംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപറിനട  ലെഭഭ്യമപ്പോയറിട്ടുലണനട
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പസ്റ്ററട  ലപര്പഫപ്പോമൻസട  ഓഡറിറട  ഓഫന്നീസറുസം  സമറിതറിലയ  അററിയറിച.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിനട  പഞപ്പോയതട  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറിൽ  തുടര്നടപടറികള  അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോൻ  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച. 

55. വപ്പോപഴപ്പോറമലെ എസട.സറി. പകപ്പോളനറി ശുദ്ധജലെ പദ്ധതറി  പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുപണപ്പോ എന
സമറിതറി  പചേപ്പോദേഭ്യതറിനട  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറി  പൂര്തന്നീകരറിചട  നറിലെവറില്  നല  രന്നീതറിയറില്
പ്രവര്തറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറിലയ അററിയറിച.

56.  ബപ്പോക്ടന്നീരറിപയപ്പോളജറികല്  ലെപ്പോബട  എവറിലടയപ്പോണേട  സപ്പോപറിചലതന  സമറിതറി
പചേപ്പോദേഭ്യതറിനട  1999-2000-ല്  പ്രസ്തുത  ലെപ്പോബട  പ്രവര്തനസജ്ജമപ്പോകപ്പോന്  ലെക്ഷഭ്യമറിടറിരുലനങ്കറിലുസം
പറി.ഡബദ്യു.ഡറി.  ലലവദേദ്യുതന്നീകരണേ  പ്രവൃതറികള  യഥപ്പോസമയസം  പൂര്തന്നീകരറികപ്പോതറിരുന
തറിനപ്പോല്  കപ്പോലെതപ്പോമസസം  പനരറിട്ടുലവനസം,  2003-04  സപ്പോമതറിക  വര്ഷതറില്
പ്രവൃതറികലളലപ്പോസം  പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുലണനസം  ലെപ്പോബട   നറിലെവറില്  ഒരു  സര്കപ്പോര്  സ്കൂളറില്
പ്രവര്തന  സജ്ജമപ്പോലണേനസം  ലസകടററി  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  മറുപടറി  നല്കറി.  പ്രസ്തുത
മറുപടറി സമറിതറി അസംഗന്നീകരറിച.

57. അസംഗണേവപ്പോടറി ലകടറിട നറിര്മപ്പോണേസം പ്രവൃതറി പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുപണപ്പോ എന സമറിതറി
പചേപ്പോദേഭ്യതറിനട  കറിഴപകപ്പോതട,  പനങ്ങപ്പോടട,  ലനപ്പോചപ്പോടട,  ലകപ്പോടറിയത്തൂര്  എനന്നീ
പഞപ്പോയത്തുകളറിലെപ്പോണേട  അങ്കണേവപ്പോടറി  ലകടറിട  നറിര്മപ്പോണേസം  പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുളലതനസം
വറിനറിപയപ്പോഗ  സപ്പോക്ഷഭ്യപത്രസം  ഇതുവലര  ലെഭഭ്യമപ്പോയറിടറിലലനസം  ഉപദേഭ്യപ്പോഗസന്  അററിയറിച.
സപ്പോക്ഷഭ്യപത്രസം  ഓഡറിററിനട  ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിചതറിലന  തുടര്നട  ആയതട
സമര്പറിക്കുനതപ്പോലണേനട ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട ലസകടററി മറുപടറി നല്കറി.

58. ഭവന  നറിര്മപ്പോണേസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി  പചേപ്പോദേഭ്യമുനയറിചതറിനട  പ്രസ്തുത
പ്രവൃതറിയുലട യൂടറിലെറിററി സര്ടറിഫറികറട ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി ലെഭറിചറിട്ടുലണനസം പൂര്ണമപ്പോയറി നല്കറിയ
തുകയ്ക്കുള യൂടറിലെറിററി  സര്ടറിഫറികറട  ലെഭഭ്യമപ്പോയറിടറിലലനസം,  ഭവന നറിര്മപ്പോണേതറിനപ്പോയറി പബപ്പോകട,
ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തുകള  നല്കുന  മപ്പോചറിസംഗട  പകപ്പോണ്ട്രറിബപ്യൂഷനുണപ്പോയറിരുനലവനസം  ഇതട
വര്ഷങ്ങളക്കുമുമട  ലകപ്പോടുതതപ്പോലണേനസം  പ്രവൃതറികലളലപ്പോസം  പൂര്തറിയപ്പോയറിട്ടുലണനസം
പബപ്പോക്കുകളറില്  നറിനള  യൂടറിലെറിററി  സര്ടറിഫറികറട  ലെഭഭ്യമപ്പോയറിടറിലലനസം,  ആയതട
ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  എ.ഡറി.പറി.ലയ  ചുമതലെലപടുതറിയറിട്ടുലണനസം  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതട
ലസകടററി  സമറിതറിലയ  അററിയറിച.  പ്രസ്തുത  മറുപടറി  അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറി
അററിയറിച.

59. തലെകത്തൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  വഭ്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്റററില്  ട്രപ്പോന്പസപ്പോര്മര്
സപ്പോപറിചറിട്ടുപണപ്പോ എന സമറിതറി പചേപ്പോദേഭ്യതറിനട ട്രപ്പോന്പസപ്പോര്മര് സപ്പോപറിചറിട്ടുലണനസം അതട
സസംബനറിച പരഖകള ലെഭഭ്യമപ്പോയറിട്ടുലണനസം, ഡറി.ലഎ.സറി. മുപഖനയപ്പോണേട സപ്പോപറിചലതനസം,
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വഭ്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്റററില്  ട്രപ്പോന്പസപ്പോര്മര്  സപ്പോപറിചതറിനട  വറിനറിപയപ്പോഗ  സപ്പോക്ഷഭ്യപത്രസം
പഞപ്പോയതട ലസകടററിയറില് നറിനട ലെഭറിചറിട്ടുലണനസം,  അതട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപറിനട
സമര്പറിക്കുനതറിനുള  നടപടറി  സസ്വന്നീകരറിക്കുനതപ്പോലണേനസം  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  ലസകടററി
മറുപടറി നല്കറി. തുടര്നട പ്രസ്തുത നടപടറി അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച.

60.  എസട.ജറി.ആര്.ലലവ.  പദ്ധതറികള  സസംബനറിചട  സമറിതറി  പചേപ്പോദേഭ്യമുനയറിചതറിനട
അനുമതറി  നല്കറിയ  11  പ്രവൃതറികളറില്  മറികവയുസം  പൂര്തന്നീകരറിചതപ്പോലണേനസം  പ്രസ്തുത
പദ്ധതറികള  പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുനതറിനുപവണറി  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതറിലന്റെ
സ്റ്റപ്പോന്ഡറിസംഗട  കമറിററി  ലചേയര്മപ്പോന്  അദ്ധഭ്യക്ഷനപ്പോയറി  ഒരു  കമറിററി  രൂപന്നീകരറിചറിട്ടുലണനസം
ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട ലസകടററി സമറിതറിലയ അററിയറിച. സമറിതറി പ്രസ്തുത മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോർശകളസം

61. പബപ്പൂരറിലലെ  മപ്പോപതപ്പോടസം  ശുദ്ധജലെവറിതരണേ പദ്ധതറി  പൂർതന്നീകരറിചതറിനപ്പോലുസം
ആയതട  നറിലെവറില്  പ്രവർതനക്ഷമമപ്പോലണേനതറിനപ്പോലുസം  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബനലപട
ഓഡറിറട തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന.

62. ലകപ്പോടറിയത്തൂർ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  സപ്പോസംസപ്പോരറിക  നറിലെയതറിലന്റെയുസം
മപ്പോവപ്പോയറിപതപ്പോടറിലന്റെയുസം പ്രവൃതറികള പൂർതന്നീകരറിചതപ്പോയറി പഞപ്പോയതട അഡന്നീഷണേല്
ഡയറക്ടർ  അററിയറിചതറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസങ്ങള
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ലചേയ്യുന.

63.  കുന്ദമസംഗലെസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  മുപതടതട  കുളസം  കറിണേർ
പുനർനറിർമപ്പോണേസം  പൂർതന്നീകരറിക്കുകയുസം  ആയതട  നറിലെവറില്  ഉപപയപ്പോഗപ്രദേമപ്പോകറി
യറിട്ടുളതപ്പോയുസം  സമറിതറി  നറിരന്നീക്ഷറിക്കുന.  എനപ്പോല്  ചൂലെപ്പോസം  ലപപ്പോയറില്  കറിണേർ
പപ്പോറയപ്പോയതറിനപ്പോല്  പഞപ്പോയതട  ഭരണേ  സമറിതറി  തന്നീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരസം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതറി
പൂർതറിയപ്പോകപ്പോലത  ഉപപക്ഷറിചലവനസം  പ്രവൃതറിയപ്പോയറി  മുന്കൂർ  നല്കറിയ  തുകയറില്
പശഷറിക്കുന  തുക  തറിരറിചപറിടറിക്കുവപ്പോന്  കഴറിയപ്പോത  സപ്പോഹചേരഭ്യമപ്പോണേട  നറിലെവറിലുള
ലതനമുള ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസകടററിയുലട മറുപടറിയുലട അടറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത
വറിഷയസം  സസംബനറിചട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  അധറികൃതർ  നറിലെവറില്  സർകപ്പോരറിനട
സമർപറിചറിരറിക്കുന  ററിപപപ്പോർടറിപന്മല്  ഉചേറിതമപ്പോയ  തന്നീരുമപ്പോനലമടുതട  ററിപപപ്പോർടട
ലെഭഭ്യമപ്പോകണേലമനട  സമറിതറി  നറിർപദ്ദേശറിക്കുന.  അമ്പ്രമല്  പകപ്പോളനറി  പറപ്പോഡട  പരറിഷ്കരണേസം
പൂ ർതന്നീകരറിചതപ്പോയറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസകടററി അററിയറിചതറിലന്റെ അടറിസപ്പോനതറില്
പദ്ധതറിയുലട  പൂർതന്നീകരണേ  പരഖകള  ഒരപ്പോഴ്ചകകസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിനട
ലെഭഭ്യമപ്പോകണേലമനട സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന. 
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64.  അപതപ്പോളറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ 5  കുടറിലവള പദ്ധതറികളസം പൂർതന്നീകരറിചട
പ്രവർതനക്ഷമമപ്പോകറിയതറിനപ്പോല്  ഇതുമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓഡറിറട  തടസസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ലചേയ്യുന.

65.  പപരപ്പോമ്പ്ര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  പരപ്പോമർശവറിപധയമപ്പോയ  പ്രവൃതറി
പൂർതന്നീകരറിചതപ്പോയറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസകടററി അററിയറിചലവങ്കറിലുസം പ്രവൃതറികളലട
പൂർതന്നീകരണേ  പരഖകള  നപ്പോളറിതുവലരയപ്പോയറി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറില്
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറിലലനട സമറിതറി നറിരന്നീക്ഷറിക്കുന.  പ്രസ്തുത പരഖകള ഒരപ്പോഴ്ചയകസം ഭരണേ
വകുപറില് ഹപ്പോജരപ്പോകണേലമനട സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന.

66.  കപ്പോവറിലുമപ്പോറ ഗപ്പോമപ ഞപ്പോയതറിലലെ ചേന്നീളറിയപ്പോടട  ലെറിഫട  ഇററിപഗഷന് പദ്ധതറി,
കപമപ്പോസ്റ്റട  നറിര്മപ്പോണേസം  എനറിവ  സസംബനറിചട  സർകപ്പോർ  നല്കറിയ  വറിശദേന്നീകരണേതറിലന്റെ
അടറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറികളമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓഡറിറട  തടസങ്ങള
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ലചേയ്യുന.  

67.  നന്മണ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  പരപ്പോമർശവറിപധയമപ്പോയ  4  കുടറിലവള
പദ്ധതറികളറില്  3  പദ്ധതറികള പൂർതന്നീകരറിചറിട്ടുലണനസം ലപരറിയപങ്ങപ്പോട്മലെ കുടറിലവള
പദ്ധതറി  നറിലെവറിലുസം  പൂർതന്നീകരറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിചറിടറിലലനസം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതറിയുലട
കരപ്പോറുകപ്പോരനറില്  നറിനസം  നഷ്ടത്തുക  ഈടപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ആർ.ആർ.  നടപടറികള
സസ്വന്നീകരറിചട വരുനതപ്പോയുസം സമറിതറി നറിരന്നീക്ഷറിക്കുന. 

68.  പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  ഭരണേ  വകുപറിനട  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറിലന്റെ അടറിസപ്പോനതറിൽ നന്മണ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബനലപട ഓഡറിറട
തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

69.  തപ്പോമരപശ്ശേരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  ചുണക്കുനട  കുടറിലവള  പദ്ധതറിയുലട
പൂര്തന്നീകരണേ പരഖകള ലെഭറിചറിട്ടുലണനട ഭരണേ വകുപട  അധറികൃതര് അററിയറിചതറിലന്റെ
അടറിസപ്പോനതറിൽ  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓഡറിറട  തടസസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

70.  ചേകറിടപപ്പോറ,  ഉണറിക്കുളസം  എനന്നീ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകലള  സസംബനറിച
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളമപ്പോയറി  ബനലപടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപറിനട  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറിൽ  അവയുമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓഡറിറട  തടസങ്ങള
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

71.  ചേപ്പോതമസംഗലെസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  മുപഖന  ആരസംഭറിച  22  കുടറിലവള
പ്രവൃതറികളറിൽ  8  പ്രവൃതറികള  പൂര്തന്നീകരറിചതപ്പോയറി  സമറിതറി  നറിരന്നീക്ഷറിക്കുന.
പശഷറിച  14  പ്രവൃതറികളസം  നറിലെവറിൽ  പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുലണനട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
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ലസകടററി  അററിയറിചറിരറിക്കുനതറിനപ്പോൽ   പ്രസ്തുത  പ്രവൃതറികളലട  പൂര്തന്നീകരണേ
പരഖകള അടറിയനരമപ്പോയറി തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപറിനട ലെഭഭ്യമപ്പോകണേലമനട സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

72.  കപ്പോവറിലുമപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  ചേപ്പോതൻപകപ്പോടട  നട  പടറികവര്ഗ
പകപ്പോളനറിയറിൽ ലപപ്പോതുകറിണേര് നറിര്മറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  വറിഭപ്പോവനസം ലചേയ്തറിരുന പദ്ധതറി,
കറിണേര്  കുഴറിചട  കുറചട  ആഴലമതറിയപപപ്പോള  പപ്പോറ  കണതറിനപ്പോൽ  ഉപപക്ഷറിക്കുക
യപ്പോണുണപ്പോയലതനസം  മലെപയപ്പോര  പമഖലെയപ്പോയതറിനപ്പോൽ  പ്രസ്തുത  പകപ്പോളനറിയറിൽ  കറിണേര്
കുഴറിക്കുവപ്പോൻ  കഴറിയപ്പോത  സപ്പോഹചേരഭ്യമപ്പോണേട  നറിലെനറിൽക്കുനലതനസം  സമറിതറി
നറിരന്നീക്ഷറിക്കുന.  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബനറിചട  അപനസ്വഷണേസം  നടതറി  വറിശദേമപ്പോയ
ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭഭ്യമപ്പോകണേലമനട  സമറിതറി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിപനപ്പോടട
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

73.  വടറിപന  കമപ്യൂണേറിററി  ഇററിപഗഷൻ  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബനലപടട  കുളസം
കുഴറിചറിരുനലവങ്കറിലുസം അവറിലടനറിനസം  200  മന്നീറര് തപ്പോലഴയപ്പോയറി ഒരു സസ്വകപ്പോരഭ്യ വഭ്യക്തറി
കറിണേര്  നറിര്മറിചതറിനപ്പോൽ  കുളതറിലുണപ്പോയറിരുന  ലവളസം  മുഴുവൻ  കറിണേററിപലെകട
പപപ്പോവുകയുസം, കുളസം വററിപപപ്പോവുകയുസം ലചേയ്തതറിനപ്പോൽ  പദ്ധതറി ലെക്ഷഭ്യസം സകവരറിക്കുവപ്പോൻ
സപ്പോധറിചറിലലനസ്തുസം  നറിലെവറിൽ ആ പ്രപദേശലത ജനങ്ങള അവറിലടനറിനസം പൂര്ണമപ്പോയുസം
ഒഴറിഞ്ഞുപപപ്പോയറിരറിക്കുകയപ്പോലണേനസം  സമറിതറി  നറിരന്നീക്ഷറിക്കുന.  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം
സസംബനറിചട  പ്രശബപ്പോധറിതരപ്പോയവര്  പഞപ്പോയതറിനട  പരപ്പോതറി  സമര്പറിചറിരുപനപ്പോലയനസം,
എങ്കറിൽ  പഞപ്പോയതട  അതറിപന്മൽ  സസ്വന്നീകരറിച  നടപടറി  സസംബനറിചസം  അപനസ്വഷറിചട
ഒരപ്പോഴ്ചയകസം  വറിശദേമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭഭ്യമപ്പോകണേലമനട  സമറിതറി  പഞപ്പോയതട
ലസകടററിപയപ്പോടട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

74. ലചേറുവണ്ണൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ മുയറിപപപ്പോതട അഴുക്കുചേപ്പോൽ സപ്പോബറിടട മൂടൽ
പദ്ധതറി  സസംബനറിച  പ്രവൃതറികളലട  പൂര്തന്നീകരണേ  പരഖകള  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ
വകുപറിൽ  ലെഭഭ്യമപ്പോയറിട്ടുലണനട  അററിയറിചതറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറിൽ  അതുമപ്പോയറി
ബനലപട ഓഡറിറട തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

75. വപ്പോപഴപ്പോറമലെ എസട.സറി. പകപ്പോളനറി ശുദ്ധജലെ പദ്ധതറി, ബപ്പോക്ടന്നീരറിപയപ്പോളജറികൽ
ലെപ്പോബട  സപ്പോപറികൽ  എനറിവ  പൂര്തന്നീകരറിചതപ്പോയറി  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  ലസകടററി
അററിയറിചറിരറിക്കുനതറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറിൽ  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറികളമപ്പോയറി  ബനലപട
ഓഡറിറട തടസങ്ങള ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

76.  കറിഴപകപ്പോതട  പനങ്ങപ്പോടട,  ലനപ്പോചപ്പോടട,  ലകപ്പോടറിയത്തൂര്  എനന്നീ
പഞപ്പോയത്തുകളറിൽ  അങ്കണേവപ്പോടറി  ലകടറിട  നറിര്മപ്പോണേസം  പൂര്തന്നീകരറിചലവങ്കറിലുസം
വറിനറിപയപ്പോഗ  സപ്പോക്ഷഭ്യപത്രസം  നപ്പോളറിതുവലര  ഓഡറിറട   വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറി
ടറിലപ്പോതതറിനപ്പോൽ  പ്രസ്തുത  പരഖകള  അടറിയനരമപ്പോയറി  ഓഡറിറട  വകുപറിനട
ലെഭഭ്യമപ്പോകണേലമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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77.  ഭവന  നറിര്മപ്പോണേ  പദ്ധതറി  പൂര്തന്നീകരറിചലവങ്കറിലുസം  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയത്തുകളറിൽ

നറിനള  യൂടറിസലെപസഷൻ  സര്ടറിഫറികറട  നപ്പോളറിതുവലര  ലെഭഭ്യമപ്പോയറിടറിലലനസം

അതറിനപ്പോയറി  എ.ഡറി.സറി.ലയ  ചുമതലെലപടുതറിയറിട്ടുലണനമുള  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതട

ലസകടററിയുലട  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനതറിൽ  പ്രസ്തുത  പരഖകള  അടറിയനരമപ്പോയറി

ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതറിൽ  ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുനതറിനുപവണ  തസ്വരറിത  നടപടറികള  സകലകപ്പോള

ണേലമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

78.  തലെകത്തൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ വഭ്യവസപ്പോയ എപസ്റ്റററിൽ ട്രപ്പോൻസ് പഫപ്പോര്മര്

സപ്പോപറിചറിട്ടുലണങ്കറിലുസം  വറിനറിപയപ്പോഗ  സപ്പോക്ഷഭ്യപത്രസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിൽ

ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോൽ  പ്രസ്തുത  പരഖകള  അടറിയനരമപ്പോയറി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ

വകുപറിനട ഹപ്പോജരപ്പോകണേലമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

79.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  11  എസട.ജറി.ആര്.സവ.  പ്രവൃതറികളറിൽ മറികവയുസം

പൂര്തന്നീകരറിചതപ്പോയറി  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  ലസകടററി  അററിയറിചലവങ്കറിലുസം  പൂര്തന്നീകരണേ

പരഖകലളപ്പോനസം ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതറിൽ ലെഭഭ്യമലലനട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  പ്രസ്തുത

പ്രവൃതറികളലട  പൂര്തന്നീകരണേ  പരഖകള  അടറിയനരമപ്പോയറി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ

വകുപറിനട ലെഭഭ്യമപ്പോകണേലമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

മരപ്പോമതട പ്രവൃതറികള-നറിരകട അധറികസം നൽകുനതട/അളവട ലതറപ്പോയറി പരഖലപടുതറി - 

പഞപ്പോയത്തുകളകട നഷ്ടസം

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ സപ്പോപനങ്ങള നറിര്മപ്പോണേ പ്രവൃതറികള ലചേയ്യുപമപ്പോള,  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കുസം,

കൺവന്നീനര്മപ്പോര്ക്കുസം അധറിക നറിരകട അനുവദേറിചതറിനപ്പോലുസം കൺപസപ്പോളറിപഡഷൻ നടതപ്പോത

പ്രവൃതറികളറിലുസം  ലസസ്വലറിസംഗട  കുറവട  ലചേയ്യേപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോലുസം  പഞപ്പോയത്തുകളകട  നഷ്ടസം

സസംഭവറിക്കുനതപ്പോയറി കപ്പോണുന.

ചേന്നീഫട  ലടകറികൽ  എകപ്പോമറിനറുലട  4 -4-1986-ലലെ  13584/എഫട.ഐ.ഡബദ്യു.സറി1/

86/ഫറിൻ.  നമര്  സ്പഷ്ടന്നീകരണേവുസം  29-5-2004-ലലെ  44424/എഫട.ഐ.  ഡബദ്യു.സറി3/04/

ഫറിൻ.  നമര്  കത്തുസം   പ്രകപ്പോരസം  മണട  ഫറിലറിസംഗറിനട  അനുവദേറിക്കുന  നറിരകറിൽ  നറിനട

സ്റ്റപ്പോൻ പഡര്ഡട ഡപ്പോറ ബുകട ഇനസം 58, 59 എനറിവ പ്രകപ്പോരമുള ഓപരപ്പോ ലെന്നീഡുസം ലെറിഫസം കുറവട

ലചേയ്യേണേലമനട വഭ്യക്തമപ്പോക്കുന.  എനപ്പോൽ ഇപ്രകപ്പോരസം കുറവട ലചേയ്യേപ്പോലത നറിരകട നറിശ്ചയറിചട

പണേസം നൽകറിയതറിനപ്പോൽ പഞപ്പോയത്തുകളകട നഷ്ടസം സസംഭവറിചറിട്ടുണട.  കൺപസപ്പോളറിപഡഷൻ

ഇലപ്പോത മണട ഫറിലറിസംഗട കുറവട ലചേയ്യേണേലമനട പകരള സ്റ്റപ്പോൻപഡര്ഡട ലസ്പസറിഫറിപകഷൻ
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വപ്പോലെഭ്യസം  1  ലസക്ഷൻ 4-5  ബറി  (5) (1)  വഭ്യക്തമപ്പോക്കുന.  എനപ്പോൽ ഇതട പരറിഗണേറികപ്പോതതറിനപ്പോലുസം

പഞപ്പോയത്തുകളകട നഷ്ടസം സസംഭവറിക്കുനണട. വറിശദേപ്പോസംശങ്ങള തപ്പോലഴ ലകപ്പോടുക്കുന: 

സപ്പോപനസം
വര്ഷസം/ഖണറിക

പ്രവൃതറിയുലട
പപരട

ഇനസം
അധറികസം
നൽകറിയ

തുക (രൂപ)
ററിമപ്പോര്കട

(1) (2) (3) (4) (5)

1 മുകസം
2004-05, 3(15)

5 പ്രവ വൃതറികള ടപ്പോററിനട
അധറിക
നറിരകട
നൽകറി

63,747.00 99-ലലെ ലഷഡപ്യൂള  നറിരകട
പ്രകപ്പോരസം  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട
തപ്പോലൂകറില്  ടപ്പോററിസംഗട
പ്രവര്തറികട  അനുവദേറി
കപ്പോവുന  നറിരകട  10
ചേ.മന്നീറററിനട  394  രൂപയപ്പോണേട.
ഇതറിനുപകരസം  577  രൂപ
അനുവദേറിചതറിനപ്പോൽ നഷ്ടസം
സസംഭവറിച.  

2 മുകസം
2004-05, 3(16)

7 പ്രവ വൃതറികള മണട
പ്രവൃതറി

33,857.00 കറിളലചടുത  മണട
ഉപപയപ്പോഗറിചറില.  ഷറിപങ്കജട
കുറചറില.

3 മൂടപ്പോടറി
2003-04, 3(4)

8 പ്രവ വൃതറികള ,, 33,704.00 ലക.എസട.എസട. വപ്പോലെഭ്യസം 1
ലസക്ഷൻ 4.5(ബറി) (5) (1)
പ്രകപ്പോരസം  മണട  അമരു
പമപ്പോഴുണപ്പോകുന  കുറവറിപലെകട
20% കുറവട ലചേയ്തറില.

4 പബപ്പൂര്
2003-04, 3(12)സറി

ഇൻഡസറിയൽ
എപസ്റ്ററട പറപ്പോഡട

ടപ്പോററിസംഗട

ടപ്പോററിസംഗട 8,252.00 ടപ്പോററിലന്റെ  വറിലെയറിനതറിൽ
അധറികസം നൽകറി.

5 പബപ്പൂര്
2003-04, 3(15)

തനതട ഫണട
പ്രവൃതറികള

മണട
പ്രവൃതറി

6,979.00 ഷറിപങ്കജട കുറചറില.

6 ഉപളഭ്യരറി
2003-04, 3(4)

വറിവറിധ
പ്രവൃതറികള

,, 19,805.34 അധറികസം നറിരകട നൽകറി.

7 ഏലെത്തൂര്
2003-04, 3(1)

എസട.ലക.
ബസപ്പോര് -

സുബഹ്മണേഭ്യസം
പറപ്പോ ഡട ടപ്പോററിസംഗട

ടപ്പോററിസംഗട 13,857.00 അധറികസം നറിരകട നൽകറി.
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8 പബപ്പൂര്
2002-03, 3(14)

ഓടകളറിലലെ മണട
നന്നീകൽ

മണട
പ്രവൃതറി

2,261.00 അധറികസം നറിരകട അനുവദേറിച.

2002-03, 3(16) തടപ്പോടതട കപ്പോവട 
കണതട പറമട
പറപ്പോഡട ടപ്പോററിസംഗട

ടപ്പോററിസംഗട 3,738.00 ടപ്പോററിസംഗറിനട  അധറിക
നറിരകട നൽകറി

2002-03, 3(17) മപ്പോപതപ്പോടസം
പുലെപ്പോമറസം വയൽ

പറപ്പോഡട
പരറിഷ്കരണേസം

പറപ്പോഡട
പ്രവൃതറി

1,146.00 കൺവന്നീനര്  പ്രവൃതറികട
യഥപ്പോര്ത്ഥ  ലചേലെവറിൽ
അധറികസം തുക നൽകറി.

2002-03, 3(18) ലചേമകപചേപ്പോലെ
ഫുട്പപ്പോതട
നറിര്മപ്പോണേസം

അളവട 978.00 അളവട ലതററിലചഴുതറി

9 കപ്പോയലകപ്പോടറി
2003-04, 3(3)

എസം.എൽ.എ.
പറപ്പോഡട മുതൽ
പചേറ്റുവയൽ
പറപ്പോഡട വലര
ലമറലെറിസംഗട,

ടപ്പോററിസംഗട

റന്നീലമറലെറിസംഗട 7,770.00 അധറികസം നറിരകട നൽകറി.

2003-04, 3(5) നപ്പോപവപ്പോട്ടുകുനട
ഹരറിജൻ

പകപ്പോളനറി പറപ്പോഡട
ടപ്പോററിസംഗട

ലസക്ഷനറിങട
പ്രവര്തറി

998.00 മണട  നറിറച  സലെതട
ലസക്ഷനറിങട  നടതറിയതറിനട
തുക നൽകറി.

10 ലകപ്പോടറിയത്തൂര്
2002-03, 3(3)എ

പതപ്പോട്ടുമുകസം
പനമറിലെപ്പോവട

പറപ്പോഡട ടപ്പോററിസംഗട

മണട
നറിറയൽ

2,9152.00 കൺപസപ്പോളറിപഡഷൻ
ഇലപ്പോതതറിനപ്പോൽ  20%
കുറവട ലചേയ്തറില.

2002-03, 3(3)ബറി ,, ,, 19,734.00 ലെന്നീഡുസം ലെറിഫസം കുറചറില

2002-03, 3(4) കുളങ്ങര
മുപരറിചപ്പോൽ

പറപ്പോഡട

മണട
പ്രവൃതറി

6,296.00 കറിളലചടുത മണട ഫറിലറിസംഗറിനട
ഉപപയപ്പോഗറിചറില

2002-03, 3 (2) കരറികപ്പോടട
പമടരഞ്ഞറി

പറപ്പോഡട

ലമറലെറിസംഗട 11,800.00 ആവശഭ്യതറിലെധറികസം
ലമറൽ  പസ്റ്റപ്പോകട  ലചേയ്തട
വറിലെ നൽകറി.
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2002-03, 3(11) മുകപറമട
അടപ്പോടറിക്കുനട
എസട.സറി.

പകപ്പോളനറി പറപ്പോഡട

,, 2,999.00 ആവശഭ്യതറിലെധറികസം
ലമറൽ  പസ്റ്റപ്പോകട  ലചേയ്തട
വറിലെ നൽകറി. 

11 കുന്ദമസംഗലെസം
2003-04, 2(27)

ബസട സ്റ്റപ്പോൻഡട
പഞപ്പോയതപ്പോഫന്നീസട

പറപ്പോഡട

ലമറലെറിസംഗട
ടപ്പോററിസംഗട

31,349.00 കൺവന്നീനര്കട  പ്രവൃതറി
മൂലെഭ്യപതകപ്പോള  അധറികസം
തുക നൽകറി. 

കുന്ദമസംഗലെസം
2000-01, 3(3)

ഫുഡ ട പപ്പോതട
പ്രവൃതറി

ഉറച മണട
നന്നീകസം
ലചേയ്യേൽ

10,659.00 പപ്പോറലപപ്പോടറിക്കുനതറിനുള
നറിരകട നൽകറി. 

12 അപതപ്പോളറി
2004-05, 3(12)

ടപ്പോര് മറട പ ഞപ്പോയ
തറിനട

നൽകറിയതട

ടപ്പോററിസംഗട 23,890.00 10 ബപ്പോരൽ ടപ്പോര് കൂരപ്പോചണട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനട  നൽകറി.
തറിരറിലക ലെഭറിചറില. 

13 തപ്പോമരപശ്ശേരറി
2003-04, 3(21)

പളറിപ്പുറസം
ലവട്ടുകലെടല്ല് പുറസം

പകപ്പോളനറി പറപ്പോഡട
ടപ്പോററിസംഗട

ടപ്പോററിസംഗട 7,351.00 സഫനൽ  ബറിലറിൽ
പ്രവൃതറി  മൂലെഭ്യസം  ലതറപ്പോയറി
കണേകപ്പോകറി  അധറികസം
തുക നൽകറി. 

14 ലപരുമണ
2003-04, 3(6)

വറിവറിധ
പ്രവൃതറികള

പറിഴ
ഈടപ്പോകപ്പോ

തതട

13,928.00 നറിശ്ചറിത  സമയപരറിധറി
കകസം  പ്രവൃതറി  പൂര്തറി
യപ്പോകപ്പോതതറിനുള  പറിഴ
ഈടപ്പോകറിയറില-4 പ്രവൃതറികള

15 ലചേറുവണ്ണൂര് നലളസം
2003-04, 3(15)

,, ലമറലെറിസംഗട,
ടപ്പോററിസംഗട

16,882.00 4  പ്രവര്തറികളറിലെപ്പോയറി
അര്ഹമപ്പോയതറിലുസം
അധറികസം നറിരകട നൽകറി.

16 അഴറിയൂര്
2001-02, 3(9)

,, മണട
നറിറയൽ

21,840.00 ലെന്നീഡുസം  ലെറിഫസം  കുറയപ്പോലത
അധറികസം നറിരകട നൽകറി. 

17 പപയ്യേപ്പോളറി
2003-04, 3(10)

കന്നീഴൂര്
അയനറികപ്പോടട

പറപ്പോഡട
പ്രവര്തറി

,, 17,319.00 കറിളലചടുത  മണട
ഫറിലറിസംഗറിനട  ഉപപയപ്പോഗറി
ചറില. നഷ്ടസം 17,319 രൂപ.

18 തറിപകപ്പോടറി
2004-05, 3(5)

3 പ്രവൃതറികള പറപ്പോഡട/
കളവര്ടട

നറിര്മപ്പോണേസം

5,935.00 നറിശ്ചറിത  പരറിധറികകസം
പ്രവര്തറി  പൂര്തറിയപ്പോ
കപ്പോതതറിനുള  പറിഴ
ഈടപ്പോകറിയറില.
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(1) (2) (3) (4) (5)

2004-05, 3(6) ലപരുമപ്പോളപുരസം
കറിങ്ങറിണേറിമുകറിൽ

കളവര്ടട
നറിര്മപ്പോണേസം

കളവര്ടട
നറിര്മപ്പോണേസം

13,466.00 1:6  ആര്.  ആര്.
പമസണേററിക്കുപകരസം  1:3:6
അനുപപ്പോതതറിൽ  സറിമന്റെട
പകപ്പോൺകന്നീറട  ലചേയ്തതറിനപ്പോൽ
അധറിക ലചേലെവട.

19 പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട
ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട
2002-03, 2(15)
(ലചേലെവട)

പകപ്പോരപ്പുഴയുലട
തന്നീരസസംരക്ഷണേസം

മണട
നറിറയൽ

18,109.00 മണറിനട  10  എസം3-നട
803  രൂപയട  പകരസം
 974 രൂപ അനുവദേറിച.

2002-03, 2(24)1 ഇപങ്ങപ്പോറപപ്പോലെറിൽ
ജലെപസചേന

പദ്ധതറി

ജലെപസചേന
പദ്ധതറി

30,578.00 ഗുണേപഭപ്പോക്തൃ  വറിഹറിതസം
15% കുറചറില.

2002-03, 2(24)2 വടക്കുസംതലെ
ജലെപസചേന

പദ്ധതറി

,, 11,676.00 ജറി.ഒ.218/98/ എൽ.എ.ഡറി/
23-10-1998  പ്രകപ്പോരസം
ഗുണേപഭപ്പോക്തൃസമറിതറി
പ്രവര്തറികട  30%
അധറിക നറിരകറിനട പകരസം
40% അനുവദേറിച.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.79.19 ]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

80.  മുകസം,  മൂടപ്പോടറി   എനന്നീ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളമപ്പോയറി  ബനലപട ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശങ്ങള  സസംബനറിചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപ്പുസം,  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ
മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച.

81.  പബപ്പൂരറിലലെ ഇൻഡസറിയൽ എപസ്റ്ററട പറപ്പോഡട ടപ്പോററിസംഗറിലന്റെ വറിലെ ഈടപ്പോകറിയതറിൽ
കുറവട  വന എന ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി ബനലപടട  സമറിതറി  പചേപ്പോദേഭ്യമുനയറിചപപപ്പോള
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിലുള  തുക  അടവപ്പോക്കുനതറിപലെയപ്പോയറി  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതറി  നടന
കപ്പോലെയളവറിലുണപ്പോയറിരുന  അസറിസ്റ്റന്റെട  എഞറിനന്നീയറപ്പോയ    ശന്നീ.  പജകബട  ലസബപ്പോസ്റ്റഭ്യനട
കതട  നൽകറിയറിട്ടുലണനസം  ടറിയപ്പോനറിൽ  നറിനട  മറുപടറി  കറിട്ടുന  മുറയട  ഓഡറിറട  വകുപറിനട
ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുനതപ്പോലണേനസം  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  പകപ്പോര്പപറഷൻ  (പബപ്പൂര്  പസപ്പോണേൽ)  റവനപ്യൂ
ഓഫന്നീസര് അററിയറിച. 
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82.  മണട  ഫറിലറിസംഗട  പ്രവൃതറികളറിൽ  കണ്പസപ്പോളറിപഡഷൻ  നടതപ്പോതറിരുനതുവഴറി
അധറിക  ലചേലെവട  വനതട  സസംബനറിചട  സമറിതറി  പചേപ്പോദേഭ്യമുനയറിചതറിനട  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറി
നടതറിപറിലന്റെ  ചുമതലെ  അസറിസ്റ്റന്റെട  എഞറിനന്നീയര്  ആയ  ശന്നീ.  പജകബട  ലസബപ്പോസ്റ്റഭ്യനട
ആയറിരുനലവനസം,  അധറികമപ്പോയറി  ലചേലെവഴറിച  തുക  തറിരറിലക  അടയ്ക്കുനതറിനട  ടറിയപ്പോപനപ്പോടട
15-7-2015-ൽ കതട മുപഖന ആവശഭ്യലപടറിരുനലവനസം റവനപ്യൂ ഓഫന്നീസര് മറുപടറി നൽകറി.
3  വര്ഷസം കഴറിഞ്ഞറിട്ടുസം  യപ്പോലതപ്പോരു നടപടറിയുസം  സസ്വന്നീകരറികപ്പോതതറിൽ അതൃപറി  പ്രകടറിപറിച
സമറിതറി  പ്രസ്തുത തുക തറിരറിചന്നീടപ്പോക്കുനതറിപലെയപ്പോയറി  സസ്വന്നീകരറിച നടപടറികള ഒരപ്പോഴ്ചയ്ക്കുളറിൽ
സമറിതറിലയ അററിയറികണേലമനസം,  പ്രസ്തുത വറിഷയസം സസംബനറിചട ഗവണ്ലമന്റെട തലെതറിൽ
പരറിപശപ്പോധറിചട ററിപപപ്പോര്ടട നൽകണേലമനസം നറിര്പദ്ദേശറിച. 

83.  പബപ്പൂരുമപ്പോയറി  ബനലപട  മറട  നപ്പോലെട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളകട
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  നൽകറിയ  മറുപടറി  അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി
സമറിതറി അററിയറിച. 

84.  ഉപളഭ്യരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓ ഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  നൽകറിയ  മറുപടറി  അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി
സമറിതറി അററിയറിച. 

85.  ഏലെത്തൂരുമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട ഏലെത്തൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട പകപ്പോര്പപറഷലന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയപപപ്പോള
പഞപ്പോയതട  ജന്നീവനകപ്പോര്  എസം.ബുകട,  ഫയലുകള  തുടങ്ങറിയവ  സസംബനറിചട  ചേപ്പോര്ജ്ജട
സകമപ്പോറപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോൽ ഇതറിലനതറിലര ലസകടററിയട നടപടറിലയടുകപ്പോൻ സപ്പോധറിചറിലലനസം,
എസട. ലക. ബസപ്പോര് - സുബഹ്മണേഭ്യസം പറപ്പോഡട ടപ്പോററിസംഗട പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി ബനലപടട അധറികസം
നൽകറിയ  തുക  ബനലപട  ഉപദേഭ്യപ്പോഗസരറിൽ  നറിനസം  ഈടപ്പോക്കുവപ്പോൻ  ഡറി.ഡറി.പറി.  കതട
നൽകറിയറിട്ടുലണനസം  നറിലെവറിൽ  പറപ്പോഡട  ടപ്പോററിസംഗട  പ്രവൃതറി  പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുളതപ്പോയുസം,
അസറിസ്റ്റന്റെട എഞറിനന്നീയര് പരറിപശപ്പോധന നടതറിയറിട്ടുളതപ്പോയുസം പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട പകപ്പോര്പപറഷൻ
ലസകടററി  സമറിതറിലയ  പബപ്പോധറിപറിച.  തുടര്നട  പ്രസ്തുത  മറുപടറി  അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി
സമറിതറി അററിയറിച.

86.  കപ്പോയലകപ്പോടറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  എസം.എൽ.എ.  പറപ്പോഡട  മുതൽ  പചേറ്റുവയൽ
പറപ്പോഡട വലരയുള പറപ്പോഡട ടപ്പോററിസംഗറിനട  7,770  രൂപ അധറികമപ്പോയറി നൽകറിയതട സസംബനറിചട
സമറിതറി  പചേപ്പോദേഭ്യമുനയറിചതറിനട  പ്രസ്തുത  തുക  ലടകറികൽ  അസഡസ്വസററി  ഗ്രൂപറിൽ  നറിനസം
തറിരറിലക  പറിടറികപ്പോനപ്പോണേട  തന്നീരുമപ്പോനറിചറിരറിക്കുനലതനട  കപ്പോയലകപ്പോടറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
ലസകടററി സമറിതറിലയ അററിയറിച.

87.  ലടകറികൽ  അസഡസ്വസററി  ഗ്രൂപറിൽ  നറിനട  എങ്ങലന  തുക  തറിരറിചപറിടറികപ്പോൻ
സപ്പോധറിക്കുലമനസം, ബറി.എൽ.ടറി.സറി.യുലട നറിരകട ഗവണ്ലമന്റെട അസംഗന്നീകരറിചതപ്പോപണേപ്പോ എനസം,
കൂടറിയ നറിരകട അസംഗന്നീകരറിക്കുവപ്പോൻ ബറി.എൽ.ടറി.സറി.കട അധറികപ്പോരമുപണപ്പോലയനസം സമറിതറി
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ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  ബറി.എൽ.ടറി.സറി.യുലട  നറിരകട  പഞപ്പോയതട  സമറിതറി  അസംഗന്നീകരറിചറിട്ടുള
തപ്പോയറിടപ്പോണേട പരഖകളറിൽ നറിനസം മനസറിലെപ്പോകപ്പോൻ സപ്പോധറിചലതനസം,  പ്രസ്തുത പ്രവൃതറിയുലട
എസ്റ്ററിപമറട  തയ്യേപ്പോറപ്പോകറിയ  അസറിസ്റ്റന്റെട  എഞറിനന്നീയര്  രപ്പോഘവൻ  നപ്പോയരറിൽ  നറിനട  തുക
ഈടപ്പോപകണതപ്പോലണേനപ്പോണേട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം ലസകടററി  സമറിതറിലയ അററിയറിച.
തുടര്നട  എഞറിനന്നീയര് നൽകറിയ മറുപടറിയപ്പോണേട  ലസകടററി  അററിയറിചറിരറിക്കുനലതനസം,  റന്നീ
ലമറലെറിസംഗട പ്രവൃതറികട അധറികസം നൽകറിയ തുക എഞറിനന്നീയററിൽ നറിനസം ഈടപ്പോകപ്പോനപ്പോണേട
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടര്  സമറിതറിലയ  അററിയറിച.  ആയതറിനട
പ്രസ്തുത  പ്രവൃതറി നടക്കുന അവസരതറിൽ  എഞറിനന്നീയററിസംഗട  സസംവറിധപ്പോനസം  ഇലപ്പോയറിരുനലവനസം,
ലടകറികൽ  അസഡസ്വസററി  കമറിററിയുലട  പററപ്പോണേട  ലകപ്പോടുതറിട്ടുളലതന  മറുപടറിയപ്പോണേട
സമറിതറി മുൻപപ്പോലക നൽകറിയലതനസം,  സര്വ്വന്നീസറിൽ നറിനസം വറിരമറിച ഉപദേഭ്യപ്പോഗസന്മപ്പോരുലട
പസവനസം  പ്രപയപ്പോജനലപടുതറിയപ്പോണേട  പ്രവൃതറികള  നടതറിവനറിരുനലതനസം  ലസകടററി
സമറിതറിലയ പബപ്പോധറിപറിച. പ്രസ്തുത മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച. 

88.  ഹരറിജൻ പകപ്പോളനറി  പറപ്പോഡട  ടപ്പോററിസംഗുമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപ്പുസം,  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  നൽകറിയ  മറുപടറി  അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി
സമറിതറി അററിയറിച.

89.  ലകപ്പോടറിയത്തൂര്,  കുന്ദമസംഗലെസം,  അപതപ്പോളറി,  തപ്പോമരപശ്ശേരറി,  ലപരുമണ,  ലചേറുവണ്ണൂര്-
നലളസം,  അഴറിയൂര്,  തറിപകപ്പോടറി  എനന്നീ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശങ്ങളകട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  നൽകറിയ  മറുപടറി
അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച.

90. പകപ്പോരപ്പുഴയുലട തന്നീരസസംരക്ഷണേസം, ഈപങ്ങപ്പോറചപ്പോലെറിൽ ജലെപസചേന പദ്ധതറി എനന്നീ
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള  സസംബനറിചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം
ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച.

91. വടക്കുതലെ ജലെപസചേന പദ്ധതറി നറിലെവറില് പ്രവര്തനക്ഷമമപ്പോപണേപ്പോ എന സമറിതറി
പചേപ്പോദേഭ്യതറിനട പ്രസസ്തുത ജലെപസചേന പദ്ധതറി പ്രവര്തനക്ഷമമപ്പോലണേനസം,  ഇതു സസംബനറിച
മറുപടറി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപറിനട  നല്കറിയറിട്ടുലണനസം ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട ലസകടററി
സമറിതറിലയ അററിയറിച.

92.  ഗുണേപഭപ്പോക്തൃ പ്രവൃതറികട  30%  അധറിക നറിരകറിനട  പകരസം  10%  അധറികരറിചട
40%  തുക നല്കറി എന പരപ്പോമര്ശലതക്കുററിചട സമറിതറി ആരപ്പോ ഞ്ഞപപപ്പോള ഓപണ് ലവല്
നറിര്മപ്പോണേതറിനട  40%  വലര  തുക  ലകപ്പോടുകപ്പോലമനട  ഗവണ്ലമന്റെട  ഉതരവട  ഉലണനട
ലസകടററി സമറിതറിലയ അററിയറിച.  തുടര്നട ഓപണ് ലവല് നറിര്മപ്പോണേതറിനട  40%  തുക
നല്കറിയതു  സസംബനറിചട  ഗവണ്ലമന്റെറില്  നറിനട  സപ്പോധൂകരണേസം  വപ്പോങ്ങറി  ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കണേലമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.  പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുനതപ്പോലണേനട ജറിലപ്പോ
പഞപ്പോയതട ലസകടററി ഉറപട നല്കറി.

2067/2021.
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നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

93.  മുകസം,  മുടപ്പോടറി,  ഉപളഭ്യരറി,  ലകപ്പോടറിയത്തൂര്,  കുന്ദമസംഗലെസം,  അപതപ്പോളറി,
തപ്പോമരപശ്ശേരറി,  ലപരുമണ,  ലചേറുവണ്ണൂര്,  നലളസം,  അഴറിയൂര്,  തറിപകപ്പോടറി  എനന്നീ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകലള  സസംബനറിച  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളകട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ
വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  നല്കറിയ  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനതറില്  അവയുമപ്പോയറി
ബനലപട ഓഡറിറട തടസങ്ങള ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

94.  പബപ്പൂരറിലലെ  ഇൻഡസറിയൽ  എപസ്റ്ററട  പറപ്പോഡട  ടപ്പോററിസംഗറിനപ്പോയറി  അധറികസം
നൽകറിയ  തുക  (പ്രവൃതറി  നടന  കപ്പോലെയളവറിലലെ  അസറിസ്റ്റന്റെട  എഞറിനന്നീയറപ്പോയറിരുന
ശന്നീ.  പജകബട  ലസബപ്പോസ്റ്റഭ്യനറിൽ  നറിനസം)  അടറിയനരമപ്പോയറി  ഈടപ്പോകറി  ആയതട
സസംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ലെഭഭ്യമപ്പോകണേലമനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

95. മണട ഫറിലറിസംഗട പ്രവൃതറികളറിൽ കൺപസപ്പോളറിപഡഷൻ നടതപ്പോതറിരുനതുമൂലെസം
അധറികസം ലചേലെവപ്പോയ തുക ഈടപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ടറിയപ്പോലനതറിലര തുടര്നടപടറികലളപ്പോനസം
സസ്വന്നീകരറിചറിടറിലലനട  നറിരന്നീക്ഷറിച  സമറിതറി  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  പകപ്പോര്പപറഷന്  (പബപ്പൂര്
പസപ്പോണേൽ)  അധറികൃതരുലട  ഭപ്പോഗത്തുനറിനണപ്പോയ  നറിരുതരവപ്പോദേപരമപ്പോയ  സമന്നീപനതറിൽ
കടുത അതൃപറി പരഖലപടുത്തുനപതപ്പോലടപ്പോപസം നഷ്ടത്തുക തറിരറിചട  ഈടപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി
സസ്വന്നീകരറിച  നടപടറികള  ഒരപ്പോഴ്ചയ്ക്കുളറില്  സമറിതറിലയ  അററിയറികണേലമനസം  പ്രസ്തുത
വറിഷയസം  സസംബനറിചട  വകുപട  തലെതറിൽ  പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭഭ്യമപ്പോകണേലമനസം നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

96. പബപ്പൂര് പസപ്പോണുമപ്പോയറി ബനലപട പശഷറിക്കുന പ്രവൃതറികളപ്പോയ ഓടകളറിലലെ
മണട  നന്നീകൽ,  തടപ്പോടതട  കപ്പോവട  കണതട  പറമട  പറപ്പോഡട  ടപ്പോററിസംഗട ,  മപ്പോപതപ്പോടസം
പുലെപ്പോമറസം  വയൽ  പറപ്പോഡട  പരറിഷ്കരണേസം,  ലചേമകപചേപ്പോലെ  ഫുട്പപ്പോതട  നറിര്മപ്പോണേസം
എനറിവലയ  സസംബനറിചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  നൽകറിയ
മറുപടറികളലട  അടറിസപ്പോനതറിൽ  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതറികളമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓഡറിറട
തടസങ്ങള ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ  ലചേയ്യുന.

97.  ഏലെത്തൂരറിലലെ  എസട.ലക.  ബസപ്പോര്  -  സുബഹ്മണേഭ്യസം  പറപ്പോഡട  ടപ്പോററിസംഗട
പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി  ബനലപടട  അധറികസം  നൽകറിയ  തുക  ബനലപട  ഉപദേഭ്യപ്പോഗസരറിൽ
നറിനസം  അടറിയനരമപ്പോയറി  ഈടപ്പോകറി  ആയതട  സസംബനറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ഓഡറിറട
വകുപറിനട ലെഭഭ്യമപ്പോകണേലമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

98. കപ്പോയലകപ്പോടറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ എസം.എൽ.എ. പറപ്പോഡട മുതൽ പചേറ്റുവയൽ
പറപ്പോഡട  വലരയുള പറപ്പോഡട  ടപ്പോററിസംഗട  പ്രവൃതറിയപ്പോയറി  അധറികസം  നൽകറിയ  7,770  രൂപ
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പ്രസ്തുത പ്രവൃതറിയുലട ലടകറികൽ അസഡസ്വസററി ഗ്രൂപറിൽ നറിനസം ഈടപ്പോക്കുനതറിനുള
അടറിയനര   നടപടറികള  സസ്വന്നീകരറികണേലമനട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  ഹരറിജൻ
പകപ്പോളനറി  പറപ്പോഡട  ടപ്പോററിസംഗുമപ്പോയറി  ബനലപടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട
വകുപ്പുസം  നൽകറിയ  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനതറിൽ  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി
ബനലപട ഓഡറിറട തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

99.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതറിലന  സസംബനറിച  പകപ്പോരപ്പുഴയുലട
തന്നീരസസംരക്ഷണേസം,  ഈപങ്ങപ്പോറചപ്പോലെറിൽ  ജലെപസചേന  പദ്ധതറി  എനറിവയട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ
വകുപ്പുസം ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം നൽകറിയ മറുപടറി  അസംഗന്നീകരറിക്കുനപതപ്പോലടപ്പോപസം അവയുമപ്പോയറി
ബനലപട  ഓഡറിറട  തടസങ്ങള  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ലചേയ്യുന.
വടക്കുതലെ ജലെപസചേന  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബനലപട ഗുണേപഭപ്പോക്തൃ സമറിതറി  പ്രവൃതറിയട
അധറികസം നൽകറിയ 10% തുകയട സര്കപ്പോരറിൽ നറിനസം സപ്പോധൂകരണേസം വപ്പോങ്ങറി ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭഭ്യമപ്പോകണേലമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട

ഓഡറിറട ഖണറിക

ബഡ്ജറട തയ്യേപ്പോറപ്പോകറി അസംഗന്നീകരറികപ്പോലത തുക ലചേലെവഴറിച

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട     2002-03 (  ലചേലെവട  )   ഖണറിക   2.1

1994-ലലെ പകരള പഞപ്പോയതട രപ്പോജട നറിയമസം 214-ാം വകുപട പ്രകപ്പോരസം ഓപരപ്പോ വര്ഷവുസം
ജനുവരറി 15-നട മുമട ബനലപട സ്റ്റപ്പോന്റെറിസംഗട കമറിററികള ബഡ്ജറട നറിര്പദ്ദേശങ്ങള ധനകപ്പോരഭ്യ
സ്റ്റപ്പോന്റെറിസംഗട  കമറിററികട  സമര്പറിപകണതുസം,  ധനകപ്പോരഭ്യ  സ്റ്റപ്പോന്റെറിസംഗട  കമറിററി   ബഡ്ജറട
തയ്യേപ്പോറപ്പോകറി  മപ്പോര്ചട  മപ്പോസസം  ആദേഭ്യ  ആഴ്ച  പഞപ്പോയതറിനട  സമര്പറിപകണതുസം  വര്ഷസം
തുടങ്ങുനതറിനു  മുമപ്പോയറി  പഞപ്പോയതട  ബഡ്ജറട  പപ്പോസപ്പോപകണതുമപ്പോണേട.  എനപ്പോൽ
ഇതറിനുവറിരുദ്ധമപ്പോയറി  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  2002-03  വര്ഷതറിൽ  ബഡ്ജറട
പപ്പോസപ്പോകപ്പോലത ലചേലെവട ലചേയ.  ബഡ്ജറട പസപ്പോകപ്പോലത ലചേലെവട ലചേയ്തതറിനട സര്കപ്പോരറിലന്റെ
സപ്പോധൂകരണേസം വപ്പോപങ്ങണതപ്പോണേട.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.80.1]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം-II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

100. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബനറിചട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപ്പുസം, ഓഡറിറട
വകുപ്പുസം ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച.
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101.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  നൽകറിയ  മറുപടറിയുലട
അടറിസപ്പോനതറിൽ  പ്രസ്തൂത  ഒപ്പോഡറിറട  തടസസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ലചേയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

സഫനൽ ബറിലറിൽ നറിനസം ആദേപ്പോയ നറികുതറി കുറവട ലചേയ്തറില

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട    2002-03 (  ലചേലെവട  )   ഖണറിക   2.14

തപ്പോലഴ  വറിവരറിക്കുന  8  മരപ്പോമതട  പ്രവര്തറികളറിലെപ്പോയറി  കരപ്പോറുകപ്പോരറിൽ  നറിനസം
നറിയമപ്പോനുസൃതമപ്പോയ  ആദേപ്പോയ  നറികുതറി  അവസപ്പോന  ബറിലറിൽ  നറിനസം  കുറവട
ലചേയ്യേപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോൽ  ലമപ്പോതസം  74,923  രൂപ  പകന്ദ്ര  സര്കപ്പോരറിനട  നഷ്ടസം  സസംഭവറിച.
ആയതട ഉതരവപ്പോദേറിയപ്പോയവരറിൽ നറിനസം ഈടപ്പോപകണതപ്പോണേട. 

വറിവരണേസം കുറവുലചേയ്യേപ്പോത
 തുക

1 ചേപ്പോതൻപകപ്പോടട നടുമുറലത പപ്പോവട പശുകപ്പോവട പ്രവൃതറി  13,098 

2 മൂനപ്പോസം സക - കരറിങ്ങപ്പോടട സകപവലെറി പറപ്പോഡട പ്രവൃതറി 8,103 

3 കുറഭ്യപ്പോടറി  ഗവൺലമന്റെട  ഹയര്  ലസകണററി  സ്കൂളറിൽ  ഗഉൗണട
പരറിഷ്കരണേ പ്രവൃതറി

4,287 

4 സകപ്രസംവലെലകടട കുറഭ്യപ്പോടറി പറപ്പോഡട പ്രവൃതറി 18,583 

5 മുകസം കപ്പോരപശ്ശേരറി ലകപ്പോടറിയത്തൂര് കപ്പോവറിലെട പറപ്പോഡട ററിപയര് 3,333 

6 കുളങ്ങരതട  നവഭ്യതപ്പോസംകുണട  വപ്പോളകട  വറിലെങ്ങപ്പോടട  പറപ്പോഡട
പരറിഷ്കരണേ പ്രവൃതറി

8,945 

7 ലചേറുകുനട  ജറി.യു.പറി. സ്കൂള ലകടറിടസം നറിര്മറികൽ 17,428 

8 ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട അഡന്നീഷണേല് പബപ്പോകട സവദേദ്യുതന്നീകരണേസം 1,154 

                                                   ആലക 74,931 

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.80.2]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം-II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.
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102.  പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി  പചേപ്പോദേഭ്യമുനയറിചതറിനട
യു.എൽ.സറി.സറി.എസട.  ആദേപ്പോയനറികുതറി  അടചറിട്ടുലണനപ്പോണേട  പഞപ്പോയതറിനട  നൽകറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറിൽ സൂചേറിപറിചറിട്ടുളലതനട ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട ലസകടററി സമറിതറിലയ അററിയറിച.
യു.എൽ.സറി.സറി.എസട.  അടച  രസന്നീതട  ഗവൺലമന്റെറിനട  സമര്പറികണേലമനട  ധനകപ്പോരഭ്യ
വകുപട അഡന്നീഷണേല് ലസകടററി അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു. തുടര്നട 85/04 നമര് ലചേലെപ്പോൻ പ്രകപ്പോരസം
ട്രഷററിയറിൽ അടവപ്പോകറിയറിട്ടുലണനട  പഞപ്പോയതട സമര്പറിച മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി
സമറിതറി അററിയറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

103.  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  ലസകടററി  നല്കറിയ  വറിശദേന്നീകരണേതറിലന്റെ
അടറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ലചേയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

ടപ്പോററിനട അധറിക വറിലെ നൽകറി

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട    2002-03 (  ലചേലെവട  )   ഖണറിക    2.16

പറപ്പോഡട  പരറിഷ്കരണേതറിനപ്പോയറി  ഗുണേപഭപ്പോക്തൃ  കമറിററികളകട  നൽകുനതറിനുപവണറി
168.20  ടൺ  ടപ്പോര്  വപ്പോങ്ങുനതറിനട  ടണറിനട  12,418.54  രൂപ  നറിരകറിൽ  20,88,708  രൂപ
03/02-ൽ  ലകപ്പോചറിൻ  ററിസഫനററിയറിൽ  അടച.  എനപ്പോൽ  മുഴുവൻ  ടപ്പോറുസം  യഥപ്പോസമയസം
എടുകപ്പോതതറിനപ്പോൽ  12/02  മുതൽ  വര്ദ്ധറിപറിച  നറിരകറിൽ  ടണറിനട  16,241.68  രൂപ
എണകമനറികട നൽപകണറിവന. 3,39,565  രൂപ ഈയറിനതറിൽ അധറികസം ലചേലെവപ്പോയറി.
യഥപ്പോസമയസം ടപ്പോര് ററിസഫനററിയറിൽ നറിനട എടുതറിരുനലവങ്കറിൽ ടണറിനട  12,418.54  രൂപ
വചട ടപ്പോര് ലെഭറിക്കുമപ്പോയറിരുന. പഞപ്പോയതറിനട നഷ്ടമപ്പോയ തുക ഉതരവപ്പോദേറിയപ്പോയവരറിൽ നറിനസം
ഈടപ്പോപകണതപ്പോണേട. 

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.80.3]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം-II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

104.  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബനറിചട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപ്പുസം ഓ ഡറിറട
വകുപ്പുസം ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച. 
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105.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട
വകുപ്പുസം  നല്കറിയ വറിശദേന്നീകരണേതറിലന്റെ അടറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  തടസസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

മണട/ജലെ സസംരക്ഷണേ പ്രവൃതറികള -അധറിക സബ്സറിഡറി നല്കറി

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട    2002-03 (  ലചേലെവട  )   ഖണറിക   2.29

മണട സസംരക്ഷണേതറിനുള എലപ്പോ പപ്രപ്പോജക്ടുകളസം പശ്ചറിമഘട വറികസന പദ്ധതറിയുലട
സബ്സറിഡറി നറിരകട പപ്പോലെറിചട നടപറിലെപ്പോകണേലമനട സസംസപ്പോന ആസൂത്രണേ പബപ്പോര്ഡറിലന്റെ
15-12-2002-ലലെ  6310(1)/02/ഡറി.പറി/എസട.പറി.ബറി.എസം.  നമര്  കതറിലുസം  ജറിലപ്പോ
ആസൂത്രണേ സമറിതറിയുലട  10-1-2003-ലലെ  801/02/ഡറി.പറി.എന്/ഡറി.ഡറി.  നമര് കതറിലുസം
വഭ്യക്തമപ്പോകറിയറിട്ടുണട.  പശ്ചറിമഘട  വറികസന  പദ്ധതറിയറില്  1  ലഹക്ടററിനട  7,500  രൂപ
സബ്സറിഡറിയപ്പോണേട  അനുവദേനന്നീയമപ്പോയറിട്ടുളതട.  എനപ്പോല്  ഇതറിനുവറിരുദ്ധമപ്പോയറി  മണട
സസംരക്ഷണേ  പ്രവര്തറികട  100%  സബ്സറിഡറി  നറിരകട  നല്കറിയറിട്ടുണട.  ഇപ്രകപ്പോരസം
7,54,522  രൂപ അധറിക സബ്സറിഡറി നല്കറി. 2000-01-ല് ആരസംഭറിച പദ്ധതറി  2002-03
വര്ഷതറിലുസം തുടരുന.  പദ്ധതറി ആരസംഭറിചട  2  വര്ഷമപ്പോയറിട്ടുസം മുഴുവന് ഗുണേപഭപ്പോക്തപ്പോകലളയുസം
ചേട പ്രകപ്പോരസം ലതരലഞ്ഞടുകപ്പോനുസം ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതറിനട കഴറിഞ്ഞറിടറില.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.80.4]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം-II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

106.  ഗവണ്ലമന്റെറിലന്റെ  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബനറിച ഫയല് നടപടറികള അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

107.  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

എസട.ജറി.ആര്.ലലവ.പ്രവര്തറികള-പണേമടച മുഴുവന് തുകയ്ക്കുസം ടപ്പോര് വപ്പോങ്ങറിയറിടറില:
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പകന്ദ്രപ്പോവറിഷ്കൃത  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരസം  ടപ്പോററിങ്ങട  പ്രവൃതറി  ഏലറടുതട  നടത്തുനതറിനട
വഭ്യവസയുണപ്പോയറിരുനറില.  ഇതട ലെസംഘറിചട ധപ്പോരപ്പോളസം പ്രവൃതറി ഏലറടുതട 472 ബപ്പോരല് ടപ്പോര്
വപ്പോങ്ങുനതറിനട  12,44,159 രൂപ  ഭപ്പോരതട  ലപപട്രപ്പോളറിയസം  പകപ്പോര്പപറഷനട  21-3-2003-ല്
നല്കറി.  9,27,897 രുപ  വറിലെ  വരുന  382  ബപ്പോരല്  ടപ്പോര്  മപ്പോത്രമപ്പോണേട  ലെഭറിചതട.  ബപ്പോകറി
3,16,262  രൂപ  ഭപ്പോരതട  ലപപട്രപ്പോളറിയസം  പകപ്പോര്പപറഷനറില്  കറിടക്കുകയപ്പോണേട.  ഇതറിപനപ്പോടകസം
ടപ്പോററിലന്റെ  വറിലെയപ്പോയറി  എസട.ജറി.ആര്.ലലവ.ഫണറില്  നറിനട  അധറികസം  അടച  തുക  പകരള
വറികസനപദ്ധതറി ഫണറില് നറിനസം വക മപ്പോററി പറിന്വലെറിചട എസട.ജറി.ആര്.ലലവ.  ഫണറില്
അടച.  എനപ്പോല് പകരള വറികസന പദ്ധതറി ഫണട വകമപ്പോററി ലചേലെവഴറിചതറിനട ഡറി.പറി.സറി.,
എസട.എല്.ഇ.സറി. എനറിവയുലട അസംഗന്നീകപ്പോരസം വപ്പോങ്ങറിയറില.

ചേടങ്ങളകട  വറിരുദ്ധമപ്പോയറി  എസട.ജറി.ആര്.ലലവ.  ഫണ്ടുപപയപ്പോഗറിചട  ടപ്പോററിങ്ങട
നടതറിയതറിനുസം  പ്രവര്തറികട  ആവശഭ്യമപ്പോയതറിലുസം  കൂടുതല്  ടപ്പോററിനട  പണേസം  ഭപ്പോരതട
ലപപട്രപ്പോളറിയതറില്  അടചതറിനുസം  ഡറി.പറി.സറി.യുലടയുസം  എസട.എല്.ഇ.സറി.  യുലടയുസം
അസംഗന്നീകപ്പോരസം  വപ്പോങ്ങപ്പോലത  പകരള  വറികസന  പദ്ധതറി  ഫണട  വകമപ്പോററി  ലചേലെവഴറിചതറിനുസം
ഉതരവപ്പോദേറിയപ്പോയവരുലട  വറിശദേന്നീകരണേസം  നല്പകണതപ്പോണേട.  കൂടപ്പോലത  ഭപ്പോരതട  ലപപട്രപ്പോളറിയസം
പകപ്പോര്പപറഷനട  പപ്പോന്  ഫണറില്  നറിനസം  വകമപ്പോററി  അടച 3,16,262  രൂപ  ഈടപ്പോകപ്പോന്
ആവശഭ്യമപ്പോയ നടപടറികള സസ്വന്നീകരറിചട തുക സസംസപ്പോന ഫണറില് തറിരറിചടയ്പകണതപ്പോണേട.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.80.5]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം-II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

108.  പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി  പചേപ്പോദേഭ്യമുനയറിചതറിനട
ബറി.പറി.സറി.എല്.-ല്  നറിനട  തുക  ലെഭഭ്യമപ്പോകപ്പോനുലണനട  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  ലസകടററി
സമറിതറിലയ  അററിയറിച.  ബറി.പറി.സറി.എല്.-ല്  നറിനട  തുക  ലെഭറികപ്പോന്  വളലര
ബുദ്ധറിമുടപ്പോലണേനസം പരഖകലളപ്പോനസം ബറി.പറി.സറി.എല്-ലന്റെ ലലകവശസം ഇലലനസം,  2002-03
കപ്പോലെയളവറില്  ഉണപ്പോയറിരുന  ലസകടററി  മരറിചപപപ്പോയതറിനപ്പോല്  ബപ്പോദ്ധഭ്യത  നറിശ്ചയറികപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുകയറിലലനസം  പസ്റ്ററട  ലപര്പഫപ്പോര്മന്സട  ഓഡറിറട  ഓഫന്നീസര്  അററിയറിച.  തുടര്നട
ഗവണ്ലമന്റെറിലന്റെ പ്രസ്തുത മറുപടറിയുലട അടറിസപ്പോനതറില് ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

109. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

കപനപ്പോലെറി കനപ്പോല്-പപ്പോയലുസം ഇതര മപ്പോലെറിനഭ്യങ്ങളസം നന്നീകസം ലചേയ്യേല്- അപപ്പോകതകള
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പഞപ്പോയതട  രപ്പോജട  നറിയമസം  173-ാം  വകുപനനുസരറിചട  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതട
പ്രപദേശങ്ങളറില്  നടപതണ  പ്രവൃതറികളറില്  പമഖലെപ്പോ  നറിയന്ത്രണേസം  ലെസംഘറിചട  നഗരസഭപ്പോ
പ്രപദേശത്തുസം  ഏലറടുതട  നടതറി.  എസട.ജറി.ആര്.ലലവ.  സന്നീസം  പ്രകപ്പോരമുള  പ്രവൃതറികള
ഗുണേപഭപ്പോക്തൃ  കമറിററി  മുപഖന  നടപറിലെപ്പോകണേലമന  നറിര്പദ്ദേശസം  പപ്പോലെറിചറില.  നറിലെവറിലുള
കപനപ്പോലെറി കനപ്പോല് ലഡവലെപ്ലമന്റെട കമറിററി വഴറി തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങളറില് നറിനസം ലെഭറിച തുക
വറിവറിധ വര്ഷങ്ങളറിലെപ്പോയറി  ലചേലെവഴറിച.  പ്രവൃതറിയുലട  ഭക്ഷഭ്യ ധപ്പോനഭ്യ വറിഹറിതമപ്പോയറി  ലെഭറിച
120967 കറിപലെപ്പോഗപ്പോസം അരറി ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളകട വറിതരണേസം ലചേയ്യേപ്പോലത മസ്റ്റര് പറപ്പോള പ്രകപ്പോരസം
കൂലെറി  പൂര്ണമപ്പോയുസം  പണേമപ്പോയറി  നല്കറി.  കണ്വന്നീനര്കട  സബ്സറിഡറി  നറിരകറില്  ലെഭറിച
121  ടണ്  അരറി  ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളകട  വറിതരണേസം  ലചേയ്യേപ്പോലത  കൂലെറി  പണേമപ്പോയറി
നല്കുമപ്പോയറിരുന.  കറിപലെപ്പോഗപ്പോമറിനട  6.20  രൂപ  സബ്സറിഡറി  നറിരകറില്  ലെഭറിച   അരറി
കണ്വന്നീനര്  ലപപ്പോതു  വറിപണേറിയറില്  വറിറഴറിച  എനട  ഇതറില്  നറിനസം  വഭ്യക്തമപ്പോക്കുന.
സബ്സറിഡറി  നറിരകറില്  ലെഭറിച  അരറി  10  രൂപ  നറിരകറിലലെങ്കറിലുസം  വറിറഴറിചപ്പോല്  1,20,967
കറിപലെപ്പോഗപ്പോസം  അരറികട  സബ്സറിഡറി  തുക  കഴറിചട  4,59,675 രൂപ  (120967    3.80)Χ
കണ്വന്നീനര്കട അധറികസം ലെഭറിചറിട്ടുണട.  പമല് വറിശദേന്നീകരറിച പ്രകപ്പോരസം  120967  കറിപലെപ്പോ അരറി
ദുരുപപയപ്പോഗസം നടതറിയതറിനട ഉതരവപ്പോദേറിയപ്പോയവരറില് നറിനസം നഷ്ടസം നറികതപ്പോനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ
നടപടറികള സസ്വന്നീകരറിപകണതപ്പോണേട.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.80.6]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം-II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

110.  കപനപ്പോലെറി കനപ്പോലെറിലന്റെ ശുചേന്നീകരണേ പ്രവൃതറികള പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുപണപ്പോലയനസം,
സബ്സറിഡറി  തുക  കഴറിചട  കണ്വന്നീനര്കട  4,59,625  രൂപ  കൂടുതല്  ലെഭഭ്യമപ്പോയതട
എങ്ങലനയപ്പോലണേനസം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  കനപ്പോല്  ശുദ്ധന്നീകരറിചറിട്ടുലണനസം,
എസട.ജറി.ആര്.ലലവ.  പ്രകപ്പോരസം ''  അരറി ഇലലങ്കറില് പണേസം ലകപ്പോടുകപ്പോസം ''-  എനള ഉതരവട
ലലഗഡ് ലലലെനറിലുലണനസം,  ആയതറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറിലെപ്പോണേട  തുക  ലകപ്പോടുതലതനസം
പ്രവൃതറികലളലപ്പോസം  പൂര്തറിയപ്പോകറിയതറിലന്റെ  ബറില്ലുകള  ലകപ്പോടുത്തു  തന്നീര്തതപ്പോലണേനസം
കണ്വന്നീനര്കട  അധറിക  തുക  നല്കറിയതട  സസംബനറിചല  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം
അരറിയുലട  വറിലെ  നല്കുനതറിനട  പകരസം  കൂടുതല്  തുക  ലകപ്പോടുത്തു  എനളതപ്പോണേട
അപപ്പോകതലയനസം,  അരറി ലപപ്പോതു മപ്പോര്കററിലലെ പററ്റുമപ്പോയറി തപ്പോരതമഭ്യസം ലചേയ്യുപമപ്പോള അത്രയുസം
വരുന  എനതപ്പോണേട  ഓഡറിററിലന്റെ  കലണതല്  എനസം,  കറിപലെപ്പോഗപ്പോമറിനട  6.20  രൂപയട
ലെഭറിക്കുമപ്പോയറിരുന  അരറി  ലപപ്പോതു  മപ്പോര്കററില്  വറിററിരുനലവങ്കറില്  12  രൂപ  നറിരകറില്
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കറിട്ടുമപ്പോയറിരുനലവനസം ആയതറിലുള വഭ്യതഭ്യപ്പോസമപ്പോണേട  ഓഡറിറട  ചൂണറികപ്പോണേറിക്കുനലതനസം
ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട ലസകടററി മറുപടറി നല്കറി. പ്രസ്തുത വറിഷയസം സസംബനറിചട പഞപ്പോയതട
വറിശദേന്നീകരണേസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിനട  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുലണനസം,  ആയതട
തൃപറികരമപ്പോലണേനസം പസ്റ്ററട ലപര്പഫപ്പോര്മന്സട  ഓഡറിറട ഓഫന്നീസര് സമറിതറിലയ പബപ്പോധറിപറിച.
പഞപ്പോയതട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപറിനട ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടറിലന്റെ അടറിസപ്പോനതറില്
പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച  നടപടറികള  അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

111.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം സസംബനറിചട  ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട ലസകടററി നല്കറിയ
വറിശദേന്നീകരണേതറിപന്റെയുസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിനട  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറിപന്റെയുസം
അടറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

പകപ്പോരങ്ങപ്പോടട  പകപ്പോളറികല്  പറപ്പോഡട-ഒപര  റന്നീചറില്  ഒപര  സമയസം  രണ്ടു  പപര്  പ്രവൃതറി
നടതറി 

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട    2002-03(  ലചേലെവട  )   ഖണറിക    2.47

ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതറിനട  പറി.ഡബപ്യൂ.ഡറി.യറില്  നറിനസം  വറിട്ടു  കറിടറിയ  പകപ്പോരങ്ങപ്പോടട
പകപ്പോളറികല്  പറപ്പോഡറില്  കറി.മന്നീ1/500  മുതല്  3/200  വലര  ഭപ്പോഗതട  ഗുണേപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറി
6,46,164 രൂപ മൂലെഭ്യതറില് സബ് പബസട ലമറലെറിങട, ലമറലെറിങട, ടപ്പോററിങട എനന്നീ പ്രവൃതറികള
നടതറി.  ഇപത  പറപ്പോഡറിലന്റെ  0/00  മുതല്  2/200  വലര  ഭപ്പോഗതട  ഇപത  കപ്പോലെയളവറില്
പപ്പോചട  വര്കട  നടതറിയതറിനട  കരപ്പോറുകപ്പോരനട  25,000 രൂപ  അനുവദേറിചട  എഗറിലമന്റെട  ലവചട
ഗുണേപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറിയട  ലലകമപ്പോററിയ  വര്കട  ലലസററില്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതറി
നടനലകപ്പോണറിരറിക്കുപമപ്പോള എങ്ങലനയപ്പോണേട  അപത റന്നീചറില് ഉളലപട ഭപ്പോഗതട കരപ്പോറുകപ്പോരന്
ററിപയര്  പ്രവ വൃതറി  നടതറിയലതനട  വഭ്യക്തമപ്പോവുനറില.  അപപ്പോകതയട  വറിശദേന്നീകരണേസം
നല്പകണതപ്പോണേട.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.80.7]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം-II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

112.  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപ്പുസം ഓഡറിറട വകുപ്പുസം
ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച.
2067/2021.
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നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

113. പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

പമഖലെപ്പോടറിസപ്പോനതറിലുള ചുമതലെകള മററികടനട പണേസം ലചേലെവഴറിച

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട    2002-03 (  ലചേലെവട  )  ഖണറിക  :2.50(1)

1994-ലലെ  പകരള  പഞപ്പോയതട  രപ്പോ ജട  നറിയമസം  173(1)  വകുപട  പ്രകപ്പോരസം  സര്കപ്പോര്
ലലഹസ്കൂളകളലടയുസം  അതറിപനപ്പോടട  പചേര്നട  നറില്ക്കുന  യു.പറി./എല്.പറി.  സ്കൂളകളലടയുസം
നടതറിപട  ചുമതലെയപ്പോണേട  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതറില്  നറിക്ഷറിപമപ്പോയറിട്ടുളതട.  എനപ്പോല് ഇതറിനട
വറിരുദ്ധമപ്പോയറി  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതറിലന്റെ  അനറിവപ്പോരഭ്യ  ചുമതലെകളറില്ലപടപ്പോതതുസം  സര്കപ്പോര്
ലലഹസ്കൂളകപളപ്പോടട  പചേര്നട  നറില്കപ്പോതതുമപ്പോയ,  കരറിങ്കലപ്പോയറി  ഗവണ്ലമന്റെട  മപ്പോപറിള
എല്.പറി.സ്കൂളറിലന്റെ  ലകടറിട  നറിര്മപ്പോണേതറിനട  എസട.ജറി.ആര്.ലലവ.  പദ്ധതറിയറില്  ഉളലപടുതറി
523309 രൂപ ലചേലെവഴറിചതറിനട സര്കപ്പോരറില് നറിനസം സപ്പോധൂകരണേസം വപ്പോങ്ങറിയറിടറില.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.80.8]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം-II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

114.  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപ്പുസം,  ഓഡറിറട വകുപ്പുസം
ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

115. പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

പപയ്യേപ്പോളറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

ഓഡറിറട ഖണറിക

വനറിതപ്പോ കമപ്യൂടര് പരറിശന്നീലെനസം - തുക നറിരപ്പോകരറിക്കുനതട 

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട  : 2002-03   ഖണറിക    3.7

പകരള  വറികസന  പദ്ധതറിയറിന്കന്നീഴറില്  76  വനറിതകളകട  3  മപ്പോസലത  കമപ്യൂടര്
പരറിശന്നീലെനതറിനട ഒരു ഗുണേപഭപ്പോക്തപ്പോവറിനട 825 രൂപ നറിരകറില് 62,700 രൂപ ലലമപകപ്പോലടകട
പമലെടറി  എന  സപ്പോപനതറിനട  പദ്ധതറി  വറിഹറിതതറിലന്റെ  75%  തുക  7/02-ല്
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മുന്കൂറപ്പോയറി നല്കറി. പരറിശന്നീലെനസം നടകപ്പോതതറിനപ്പോല് പഞപ്പോയതട ലസകടററി 6-2-2004-നട
സപ്പോപനതറിനയച  കതറില്  62,700 രൂപയുസം  18%പലെറിശയുമടകസം  80,570 രൂപ
തറിരറിചടയപ്പോന് ആവശഭ്യലപടറിരുന.  തുക ബനലപട സപ്പോപനസം തറിരറിചടചറിടറില.  എനപ്പോല്
ലസകടററി  തുക  ഈടപ്പോകപ്പോനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  യപ്പോലതപ്പോരു  നടപടറികളസം  സസ്വന്നീകരറിചറിടറില.  തുക
ഉതരവപ്പോദേറിയപ്പോയവരറില് നറിനസം തറിരറിചപറിടറിപകണതപ്പോണേട.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.84.1]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം-II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

116.  വനറിതകളകട കമപ്യൂടര്  പരറിശന്നീലെനസം നൽകുനതറിനപ്പോയറി സമപകപ്പോലടകട പമലെടറി
എന  സപ്പോപനതറിനട  മുൻകൂറപ്പോയറി  നൽകറിയ  തുക  തറിരറിചപറിടറികപ്പോനുള  നടപടറി
സസ്വന്നീകരറികപ്പോതതട  എന്തുലകപ്പോണപ്പോലണേന  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  കമപ്യൂടര്  പരറിശന്നീലെനസം
വറിജയകരമപ്പോയറി പൂര്തന്നീകരറിക്കുകയുസം,  സര്ടറിഫറികറട  വറിതരണേസം ലചേയ്യുകയുസം ലചേയ്തറിട്ടുളതപ്പോയുസം,
പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിനട  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുളതപ്പോയുസം  പപയ്യേപ്പോളറി
മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  ലസകടററി  സമറിതറിലയ അററിയറിച.  തുടര്നട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപറിനട
പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭഭ്യമപ്പോയറിട്ടുലണനട  പസ്റ്ററട  ലപര്പഫപ്പോമൻസട  ഓഡറിറട  ഓഫന്നീസര്
സമറിതറിലയ അററിയറിചതറിലന്റെ അടറിസപ്പോനതറിൽ പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബനറിച
നടപടറി അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

117.  കമപ്യൂടര്  പരറിശന്നീലെനസം  വറിജയകരമപ്പോയറി  പൂര്തന്നീകരറിചതപ്പോയുസം  ആയതു
സസംബനറിച  സര്ടറിഫറികറട  വറിതരണേസം  ലചേയ്യുകയുസം  തുടര്നട  ഭരണേ  വകുപറിനട
ഇതറിപന്മല്  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിചറിട്ടുളതപ്പോയുസം,  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  പരറിപശപ്പോധറിചട
പബപ്പോധഭ്യലപടതപ്പോയറി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപട  സമറിതറിലയ  അററിയറിചതറിലന്റെയുസം
അടറിസപ്പോനതറില്  ടറി  വറിഷയസം  സസംബനറിച  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര് ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

ഓഡറിറട ഖണറിക

പപയ്യേപ്പോളറി  ബസ് സ്റ്റപ്പോന്റെട  -കസം-പഷപ്പോപറിസംഗട  പകപ്പോപകട  നറിര്മപ്പോണേസം  -  കണ്വന്നീനര്കട
അധറിക നറിരകട നല്കറി

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട    2003-04   ഖണറിക    3.2

പപയ്യേപ്പോളറി  ബസ് സ്റ്റപ്പോന്റെട-കസം-പഷപ്പോപറിസംഗട  പകപ്പോപകട  നറിര്മപ്പോണേവുമപ്പോയറി  ബനലപടട
കണ്വന്നീനറുലട സസ്വനസം മണട ലകപ്പോണ്ടുവനട സലെസം നറികത്തുനതറിനുള പ്രവര്തറിയട 10 എസം3-നട
886 രൂപ  നറിരകറില്  8965.66  എസം3 മണട  നറിറചതറിനട  7,94,357  രൂപ  നല്കറി.
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എസട.ലഎ.56 പ്രകപ്പോരമുള പണേറിക്കൂലെറിയുസം പലെപ്പോററി ചേപ്പോര്ജസം പചേര്നപ്പോണേട ഈ നറിരകട. ഈ
രണട  ഇനങ്ങളറിലുസം  ആദേഭ്യ  ലെന്നീഡറിനുസം  ലെറിഫറിനുമുള ചേപ്പോര്ജ്ജട  അടങ്ങറിയതറിനപ്പോല് അതറിലന്റെ
ആവര്തനസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  പവണറി  ഒരു  ലെന്നീഡറിലന്റെയുസം  ലെറിഫറിലന്റെയുസം  ചേപ്പോര്ജ്ജപ്പോയ
155.40 രൂപ (2.1 സന്നീ) പമല് ലകപ്പോടുത നറിരകറില് നറിനസം കുറയ്പകണതപ്പോണേട. അതപ്പോയതട
10 എസം3-നട 730 രൂപ നറിരകട മപ്പോത്രപമ അനുവദേറികപ്പോവ. കണ്വന്നീനര്കട അധറികസം നല്കറിയ
1,39,864 രൂപ (794357-654493) ഓഡറിററില് അസംഗന്നീകരറിചറിടറില.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.84.2]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം-II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

118.  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപ്പുസം,  ഓഡറിറട വകുപ്പുസം
ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

119.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  നല്കറിയ  മറുപടറിയുലട
അടറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ലചേയ്യുന.

ലചേറുവണ്ണൂര് - നലളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട 

ഓഡറിറട ഖണറിക

കരപ്പോറുകപ്പോര്കട നല്കറിയ ടപ്പോററിങട അധറിക മൂലെഭ്യസം കണേകപ്പോകറി. 

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട   - 2003-04   ഖണറിക   3.1.3

2003-04  വര്ഷതറില് ലസകടററി നറിര്വ്വഹപണേപ്പോപദേഭ്യപ്പോഗസനപ്പോയറി പദ്ധതറി വറിഹറിതസം
ഉപപയപ്പോഗറിചട  നടപറിലെപ്പോകറിയ  12  പദ്ധതറികളറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  വപ്പോങ്ങറി  കരപ്പോറുകപ്പോര്കട
നല്കറിയ ടപ്പോററിനട  10% പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടറുലട ലെപ്പോഭസം ഉളലപടുതറി പ്രവൃതറി മൂലെഭ്യസം കണേകപ്പോകറി
കരപ്പോറുകപ്പോര്കട പണേസം നല്കറി. തല്ഫലെമപ്പോയറി കരപ്പോറുകപ്പോര്കട 28,753 രൂപ അധറികസം നല്കറി.
അധറിക  നറിരകട  നല്കറിയ  വകയറില്  വന  നഷ്ടമപ്പോയ  28,753  രൂപ  ഓഡറിററില്
അസംഗന്നീകരറിക്കുനറില.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.85.1]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം-II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.
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120.  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപ്പുസം,  ഓഡറിറട വകുപ്പുസം
ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

121.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  നല്കറിയ  മറുപടറിയുലട
അടറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

ടപ്പോര് നഷ്ടലപടതുമൂലെസം സപ്പോമതറിക നഷ്ടസം

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട   - 2003-04   ഖണറിക   3.14

2003-04  വര്ഷലത  ടപ്പോററിലന്റെ  പസ്റ്റപ്പോകട  രജറിസ്റ്റര്  പ്രകപ്പോരസം  മുന്ബപ്പോകറിയപ്പോയറി
24  ബപ്പോരല്  ടപ്പോര്  ഉണപ്പോയറിരുന.  എനപ്പോല്  പമല്പറഞ്ഞ  അളവട  ടപ്പോര്  പ്രവര്തറിയട
ഉപപയപ്പോഗറിചതപ്പോയറി  കപ്പോണുനറില.  എനപ്പോല്  അപനസ്വഷണേതറില്  24  ബപ്പോരല്  ടപ്പോര്
നഷ്ടലപടതപ്പോയറി അററിഞ്ഞു. നഷ്ടലപട ടപ്പോററിലന്റെ വറിലെയപ്പോയ 53,240 രൂപയുസം കണ്പവയന്സുസം
കണേകപ്പോകറി ഉതരവപ്പോദേറിയപ്പോയവരറില് നറിനസം ഈടപ്പോപകണതപ്പോണേട.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.85.2]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

122.  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം സസംബനറിചട  സമറിതറി  പചേപ്പോദേഭ്യമുനയറിചതറിനട  ടപ്പോര്
നഷ്ടലപടതുമപ്പോയറി  ബനലപടട  53,240  രൂപ  അടവപ്പോകണേലമനപ്പോവശഭ്യലപടട  അസറിസ്റ്റന്റെട
എഞറിനന്നീയറപ്പോയ  ശന്നീ.  പജകബട  ലസബപ്പോസ്റ്റഭ്യനട  29-8-2017-ല്  കതട  നല്കുകയുണപ്പോലയനസം
ആയതറിനട  ടറിയപ്പോന്  23-9-2017-ല്  മറുപടറി  നല്കറിയറിട്ടുലണനസം,  പ്രസ്തുത  മറുപടറി
 22-12-2017-നട എല്.എസട.ജറി.ഡറി. ഡയറക്ടര്കട അയചലകപ്പോടുക്കുകയുണപ്പോലയനസം നലളസം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസകടററി സമറിതറിലയ പബപ്പോധറിപറിച. പ്രസ്തുത വറിഷയസം തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ
വകുപട  പരറിപശപ്പോധറിചട  മറുപടറി  ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  ആവശഭ്യലപടപപപ്പോള  ടറി  വറിഷയസം
പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറികപ്പോലമനട പജപ്പോയറിന്റെട  ഡയറക്ടര്,  അര്ബന്  അഫപയഴട
സമറിതറിലയ അററിയറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

123.  ബപ്പോരല്  നഷ്ടലപടതുമപ്പോയറി  ബനലപടട  53,240 രൂപ  നപഷ്ടപ്പോതരവപ്പോദേറിയപ്പോയ
ഉപദേഭ്യപ്പോഗസനറില്  നറിനസം  ഈടപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  സസ്വന്നീകരറിച  നടപടറി  സസംബനറിച
വറിശദേപ്പോസംശങ്ങള  എല്.എസട.ജറി.ഡറി.  ഡയറക്ടര്കട  പഞപ്പോയതട  അധറികൃതര്
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ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുളതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബനറിചട
സര്കപ്പോര്  തലെതറില്  പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

പപ്പോലെപ്പോററിപപ്പോടസം  -  മങഴറി  ജലെവറിതരണേ  പദ്ധതറി  -  പ്രവൃതറി  പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോലത
റന്നീ-ലടന്ഷന് തുക നല്കറി.

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട    2003-04,   ഖണറിക   3.16

1997-98  വര്ഷതറില്  ആരസംഭറിച  പപ്പോലെപ്പോററിപപ്പോടസം-മങഴറി  ജലെവറിതരണേ  പദ്ധതറിയറില്
30-4-2002  വലര  31,94,385 രൂപ  ലചേലെവഴറിച.  31-3-2000 നകസം  പൂര്തന്നീകരറിയ്പകണ
പ്രവൃതറി 10/05 വലരയുസം പൂര്തന്നീകരറിചട ലലഫനല് ബറില് സമര്പറിചറിടറില. ലലഫനല് ബറില്
സമര്പറികപ്പോത  കരപ്പോറുകപ്പോരനട  2003-04-ല്  34,000  രൂപ  റന്നീ  ലടന്ഷന്  തുകയുസം
പരറിപപ്പോലെനലചേലെവറിനതറില്  10,960 രൂപയുസം  അടകസം  44,960 രൂപ  നല്കറി.  2,000
കുടുസംബപ്പോസംഗങ്ങളകട ശുദ്ധജലെസം എതറിക്കുവപ്പോന് ലെക്ഷഭ്യമറിടട  ആരസംഭറിചതുസം ലെക്ഷകണേകറിനട
രൂപ ലചേലെവഴറിചതുമപ്പോയ പദ്ധതറിലകപ്പോണട ഒരു കുടുസംബതറിനട പപപ്പോലുസം ശുദ്ധജലെലമതറികപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞറിടറിലലനതട  പനരറിട്ടുള  പരറിപശപ്പോധനയറില്  വഭ്യക്തമപ്പോയറി.  ജലെവറിതരണേതറിനപ്പോയറി
നറിര്മറിച  കറിണേററിലുസം  ഫറില്പട്രഷന്  ഗപ്പോലെററിയറിലുസം  മലെറിനജലെസം  നറിറഞ്ഞുനറില്ക്കുകയുസം
ലപപ്പോതുജനങ്ങള   മപ്പോലെറിനഭ്യങ്ങള  നറിപക്ഷപറിക്കുകയുമപ്പോണേട  ലചേയ്യുനതട.  പദ്ധതറി  നടതറിപട
സസംബനറിചട സമഗമപ്പോയ അപനസ്വഷണേസം ആവശഭ്യമപ്പോണേട.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.85.3]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം-II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

124. ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബനറിചട സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട പപ്പോലെപ്പോററിപപ്പോടസം- മങഴറി
ജലെവറിതരണേ പദ്ധതറി പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോതതറിലന തുടര്നട  ആ കപ്പോലെയളവറിലലെ പഞപ്പോയതട
ഭരണേ സമറിതറിയുലട നറിര്പദ്ദേശ പ്രകപ്പോരസം എഞറിനന്നീയര്ലകതറിലര നടപടറി സസ്വന്നീകരറിക്കുനതറിനട
തന്നീരുമപ്പോനലമടുതതപ്പോയറിടപ്പോണേട  മനസറിലെപ്പോകപ്പോന്  കഴറിയുനലതനസം,  പ്രസ്തുത  തന്നീരുമപ്പോനസം
സര്കപ്പോര്  സപ്പോധൂകരണേതറിനട  സമര്പറിചറിട്ടുളതപ്പോയ  പരഖകള  ഉലണനസം  ലചേറുവണ്ണൂര്
ഗപ്പോമപ ഞപ്പോയതട  ലസകടററി  സമറിതറിലയ  അററിയറിച.  സര്കപ്പോര്  സപ്പോധൂകരണേതറിനപ്പോയറി
അപപക്ഷ  സമര്പറിചതപ്പോയറി  പഞപ്പോയതട  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  പരഖകളറില്  സൂചേറിപറിചറിടറിലലനസം
പ്രസ്തുത  പ്രപദേശസം  പദ്ധതറിയട  അനുപയപ്പോജഭ്യമലലനപ്പോണേട  അററിയറിചറിരറിക്കുനലതനസം
അഭറിപ്രപ്പോയലപട  സമറിതറി  പ്രസ്തുത  കുടറിലവള  പദ്ധതറി  നറിലെവറില്  പ്രവര്തനക്ഷമമപ്പോപണേപ്പോ
എനട അപനസ്വഷറിചതറിനട ടറി പദ്ധതറി പ്രവര്തനക്ഷമമല എനട ലസകടററി മറുപടറി നല്കറി.
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125.  പദ്ധതറി പ്രപ്പോവര്തറികമപ്പോകണേലമങ്കറില് അതറിനട ഭന്നീമമപ്പോയ തുക ലചേലെവഴറിപകണറി

വരുലമനസം,  പഞപ്പോയതട നപ്പോളറിതുവലരയുസം ലലഫനല് ബറിലെടല്ല്  സമര്പറിചറിടറിലലനസം,  പ്രസ്തുത

വറിഷയസം  നഗരകപ്പോരഭ്യ  വകുപറിനട  കന്നീഴറില്  വരുനതപ്പോലണേങ്കറിലുസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപട

പനരറിടട  അപനസ്വഷറിചട  ഒരു  മപ്പോസതറിനകസം  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുനതപ്പോലണേനസം  പസ്റ്ററട

ലപര്പഫപ്പോര്മന്സട ഓഡറിറട  ഓഫന്നീസര് സമറിതറിലയ അററിയറിചതറിലന തുടര്നട  പഞപ്പോയതറിലന്റെ

ററിപപപ്പോര്ടട  പ്രകപ്പോരസം  575  കുടുസംബങ്ങളകട  കുടറിലവളസം  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുളതപ്പോയപ്പോണേട

അററിയറിചറിരറിക്കുനലതനസം  നറിലെവറില്  പ്രവര്തനക്ഷമമലപ്പോത  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരസം

എങ്ങലനയപ്പോണേട  കുടറിലവളസം  ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുനലതനസം  സമറിതറി  മുമപ്പോലക   ഉപദേഭ്യപ്പോഗസര്

ലതളറിലവടുപറിനപ്പോയറി  ഹപ്പോജരപ്പോകുപമപ്പോള  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള  സസംബനറിചട  കപ്പോരഭ്യങ്ങള

പഠറിചട പവണേസം ഹപ്പോജരപ്പോപകണലതനസം നറിര്പദ്ദേശറിച സമറിതറി  പ്രസ്തുത വറിഷയസം സസംബനറിചട

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപട  പനരറിടട  അപനസ്വഷണേസം നടതറി ഒരു മപ്പോസതറിനകസം ററിപപപ്പോര്ടട

സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

126.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  പപ്പോലെപ്പോററിപപ്പോടസം  -  മങഴറി  ജലെവറിതരണേ  പദ്ധതറി

പൂര്തന്നീകരറികപ്പോതതറിലന്റെ  പപരറില്  എഞറിനന്നീയര്ലകതറിലര  നടപടറി  സസ്വന്നീകരറിക്കുനതറിനട

പഞപ്പോയതട  ഭരണേസമറിതറി  എടുത  തന്നീരുമപ്പോനതറിലന്റെ  സപ്പോധൂകരണേതറിനപ്പോയറി

സര്കപ്പോരറിപലെയട  അപപക്ഷ  സമര്പറിചറിട്ടുലണനട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസകടററി

അററിയറിചലവങ്കറിലുസം  സമറിതറിയട  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  പരഖകളറില്  ആയതട  സസംബനറിചട

യപ്പോലതപ്പോനസം  സൂചേറിപറിചറിടറിലലനസം,  പദ്ധതറി  നറിലെവറിലുസം  പ്രവര്തനക്ഷമമലലനസം

സമറിതറി  നറിരന്നീക്ഷറിക്കുന.  മപ്പോത്രവുമല  പ്രവര്തനക്ഷമമലപ്പോത  കുടറിലവള  പദ്ധതറി

പ്രകപ്പോരസം  575  കുടുസംബങ്ങളകട  കുടറിലവളസം  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയതപ്പോയറി  കപ്പോണേറിചലകപ്പോണട

പഞപ്പോയതട  അധറികൃതര്  അവഭ്യക്തമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിചതറില്  സമറിതറി  അതൃപറി

പരഖലപടുത്തുന. 

127.  ലതളറിലവടുപറിനപ്പോയറി  ഉപദേഭ്യപ്പോഗസര്  സമറിതറി  മുമപ്പോലക  ഹപ്പോജരപ്പോകുപമപ്പോള

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച  വറിശദേപ്പോസംശങ്ങള  പഠറിചട  പവണേസം

ഹപ്പോജരപ്പോപകണലതന  കര്ശന  നറിര്പദ്ദേശസം  നല്കുനപതപ്പോലടപ്പോപസം  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം

സസംബനറിചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപട  പനരറിടട  അപനസ്വഷണേസം  നടതറി  ഒരു

മപ്പോസതറിനകസം ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറികണേലമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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ഏലെത്തൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

ഓഡറിറട ഖണറിക

നന്നീര്തടപ്പോധറിഷറിത മപ്പോസ്റ്റര് പപ്പോന് - പദ്ധതറി നടതറിപറിലലെ അപപ്പോകതകള

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട    2003-04   ഖണറിക   3.11

പഞപ്പോയതറിലലെ  നന്നീര്തട  വറികസനസം  സപ്പോദ്ധഭ്യമപ്പോക്കുക  എന  ലെക്ഷഭ്യപതപ്പോലട
നന്നീര്തടപ്പോധറിഷറിത  മപ്പോസ്റ്റര്  പപ്പോന്  തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനട  75,000 രൂപയുലട  പപ്രപ്പോജക്ടട
തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കുകയുസം  67,650 രൂപ  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകയുസം  ലചേയ.  ജറി.ഒ.  (എസംഎസട.)
20/പപ്പോനറിങ്ങട/741(ഡറി)(എന്)തന്നീയതറി,  6-6-2002  പ്രകപ്പോരസം  പദ്ധതറി  നറിര്വ്വഹണേതറില്
ഭക്ഷണേ  ലചേലെവട,  ജന്നീപട  വപ്പോടക,  ശറില്പശപ്പോലെ,  പസ്റ്റഷനററി  മുതലെപ്പോയവ  അനുവദേനന്നീയമല.
ലമപ്പോതസം  ലചേലെവറില്  പമല്  ഇനങ്ങളറില്  ലചേലെവഴറിച  55,650 രൂപയട  സര്കപ്പോരറിലന്റെ
സപ്പോധൂകരണേസം  വപ്പോപങ്ങണതപ്പോണേട.  നന്നീര്തട  സര്പവ്വയട  പപപ്പോയ  ഒന്പപതപ്പോളസം  സനദ്ധ
പ്രവര്തകര്  10-7-2004-ല്  നല്കറിയ  പരപ്പോതറിയറില്  സസംഖഭ്യ  എഴുതപ്പോത  വഉൗചര്  ഒപറിട്ടു
ലകപ്പോടുതതപ്പോയുസം  എനപ്പോല്  തങ്ങളകട  യപ്പോലതപ്പോരു  തുകയുസം  ലെഭറിചറിടറിലലനസം
സനദ്ധപ്രവര്തകരപ്പോയ തങ്ങളലട പപരറില് തുക മപ്പോററിലയടുതതപ്പോയുസം പറയുന. ഉപ വഉൗചര്
പ്രകപ്പോരസം  4  പപര്കട  1,000 രൂപ  വന്നീതവുസം  3  പപര്കട  900 രൂപ  വന്നീതവുസം  ഒരപ്പോളകട
850 രൂപയുസം വറിതരണേസം ലചേയ്തതപ്പോയറി കപ്പോണേറിചറിട്ടുണട. ഇകപ്പോരഭ്യലതക്കുററിചട അപനസ്വഷറികപ്പോന്
ചുമതലെലപടുതറിയ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലലവസ്  പ്രസറിഡന്റെട,  2  അസംഗങ്ങള  എനറിവരുലട
ററിപപപ്പോര്ടട പരറിപശപ്പോധനയട ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിടറില.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.86.1]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

128.  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപ്പുസം,  ഓഡറിറട വകുപ്പുസം
ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറി അററിയറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

129.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  നല്കറിയ  മറുപടറിയുലട
അടറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

ഓഡറിറട ഖണറിക

ചേറിറകപ്പോസംകുനട കുടറിലവള പദ്ധതറി-പ്രവൃതറി സസംബനറിച പരഖകള ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറില.



 49

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട    2002-03    ഖണറിക   3.2.

പമല് സൂചേറിപറിച പ്രവ വൃതറികപ്പോയറി  74,085 രൂപ ലചേലെവഴറിചട  പമപ്പോപടപ്പോറുസം അനുബന
സപ്പോധനങ്ങളസം  വപ്പോങ്ങറി.  പപ്രപ്പോജക്ടറില്  നറിര്പദ്ദേശറിച  പ്രകപ്പോരസം  ഗുണേപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറിപപപ്പോലുസം
വറിളറിച പചേര്കപ്പോലത സപ്പോധനങ്ങള വപ്പോങ്ങറി. പഴയ പമപ്പോപടപ്പോര് മപ്പോററി പുതറിയതട സപ്പോപറികപ്പോനുസം
പഴയതട   ററിപയര്  ലചേയ്തട  സ്റ്റപ്പോന്ഡ്സബ  ആയറി   നറിലെനറിര്തപ്പോനുമപ്പോണേട   പപ്രപ്പോജക്ടറില്
വറിഭപ്പോവനസം  ലചേയ്തതട.

പമപ്പോപടപ്പോറുസം  അനുബന  സപ്പോമഗറികളസം  വപ്പോങ്ങറിലയങ്കറിലുസം  അവ  പഞപ്പോയതറില്
ലെഭറിചതറിലന്റെയുസം ഉപപയപ്പോഗലപടുതറിയതറിലന്റെയുസം പരഖകള ഇല.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.87.1 ] 

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

130.  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപ്പുസം,  ഓഡറിറട വകുപ്പുസം
ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറി അററിയറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

131.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  നല്കറിയ  മറുപടറിയുലട
അടറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

കുടറിലവള/ജലെപസചേന പദ്ധതറികളലട സവദേദ്യുതറി ചേപ്പോര്ജട പഞപ്പോയതട ഫണറില് നറിനട
നല്കറി.

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട    2002-03   ഖണറിക   3.17

ജറി.ഒ. (എസംഎസട.) 20/2002/ആസൂത്രണേസം തന്നീയതറി, 6-6-2002 പ്രകപ്പോരസം ജലെപസചേന
പപ്രപ്പോജക്ടുകളലടയുസം കുടറിലവള പപ്രപ്പോജക്ടുകളലടയുസം നറിര്മപ്പോണേസം പൂര്തറിയപ്പോകറിയതറിനുപശഷസം
തുടര്  നടതറിപ്പുസം  അറകുറപണേറികളസം  പരറിപപ്പോലെന കമറിററികളകപ്പോണേട.  പമല് ഉതരവറിനട
വറിരുദ്ധമപ്പോയറി  2002-03-ല് കുടറിലവള പദ്ധതറികളലട  കറന്റെട  ചേപ്പോര്ജ്ജറിനതറില്  1,59,357
രൂപ തനതട ഫണറില്  നറിനസം അടചതട അസംഗന്നീകരറിചറിടറില.

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.87.2]

2067/2021.
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ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

132.  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപ്പുസം,  ഓഡറിറട വകുപ്പുസം
ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറി അററിയറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

133.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  നല്കറിയ  മറുപടറിയുലട
അടറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

വറിലെഭ്യപ്പോപളറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

ഓഡറിറട  ഖണറിക

വനറിതപ്പോ  വഭ്യവസപ്പോയ പകന്ദ്രതറിനുപവണറി നറിര്മറിച പകപ്പോണ്കന്നീറട  ലകടറിടസം  തകര്നതു
സസംബനറിചട 

(  ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട വര്ഷസം   2002-03,   ഖണറിക നമര്   3-5)

6,25,000  രൂപയുലട  അടങ്കലെറിനട  സപ്പോപങ്കതറികപ്പോനുമതറി  ലെഭറിച  വനറിതപ്പോവഭ്യവസപ്പോയ
യൂണേറിറട  ലകടറിട  നറിര്മപ്പോണേ  പപ്രപ്പോജക്ടറിലന്റെ  നറിര്മപ്പോണേ  പ്രവൃതറികപ്പോയറി  കണ്വന്നീനര്കട
7-3-2001-നട നല്കറിയ മുന്കൂര് തുകയപ്പോയ ഒരു ലെക്ഷസം രൂപ ഉളലപലട ആലക  1,64,026
(ഒരു  ലെക്ഷതറി  അറുപതറിനപ്പോലെപ്പോയറിരതറി  ഇരുപതറിയപ്പോറട)  രൂപ  നല്കറിയറിട്ടുണട.
ഓഡറിററിലന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസകടററിയുലട  സപ്പോനറിധഭ്യതറില്  പകപ്പോണ്കന്നീറട
ലകടറിടസം  പനരറില്  പരറിപശപ്പോധറിചതറില്,  പ്രസ്തുത  ലകടറിടസം  തകര്ന  നറിലെയറിലെപ്പോലണേനട
കപ്പോണേലപടുകയുണപ്പോയറി.  ലകടറിടസം തകര്നതറിലനക്കുററിപചപ്പോ തുടര് നടപടറികള സസ്വന്നീകരറിക്കുന
തറിലനക്കുററിപചപ്പോ  യപ്പോലതപ്പോരു  വറിവരങ്ങളസം  ഫയലെറില്  ലെഭഭ്യമല.  അഭഭ്യസവറിദേഭ്യരപ്പോയ
വനറിതകളകട ലതപ്പോഴറില് സസംരസംഭസം ആരസംഭറികപ്പോന് തയ്യേപ്പോറപ്പോകറിയ ഈ പദ്ധതറി അധറികൃതരുലട
അനപ്പോസ കപ്പോരണേമപ്പോണേട നടപപ്പോകപ്പോന് കഴറിയപ്പോലത പപപ്പോയതട.

പ്രസ്തുത വറിഷയസം ഈ വകുപറിലന്റെ 16-7-2007-ലലെ എല്. എഫട.പറി.ററി. 3/11765/2007
നമര്  കതട  പ്രകപ്പോരസം  സര്കപ്പോരറിലന്റെ  ശദ്ധയറില്ലപടുത്തുകയുണപ്പോയറി.  ഇതറിലന്റെ
അടറിസപ്പോനതറില് പഞപ്പോയതറിനുണപ്പോയ നഷ്ടസം പലെറിശ സഹറിതസം അനലത പഞപ്പോയതട
പ്രസറിഡന്റെട,  ലസകടററി,  നറിര്മപ്പോണേ  കമറിററി  കണ്വന്നീനര്  എനറിവരറില്  നറിനസം
ഈടപ്പോപകണതപ്പോലണേനസം  നറിര്മപ്പോണേ  കമറിററിലയ  അവരുലട  നപഷ്ടപ്പോതരവപ്പോദേറിതസ്വതറില്
പ്രവൃതറിയറില് നറിനസം മപ്പോറ്റുനതറിനുസം,  പുതറിയ ലകടറിടസം  നറിര്മറിക്കുനതറിനട  വരുന അധറിക
ലചേലെവട അവരറില് നറിനസം ഈടപ്പോക്കുനതറിനുസം നടപടറി സസ്വന്നീകരറിപകണതപ്പോലണേനസം സര്കപ്പോര്
നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന.  കൂടപ്പോലത  ലകടറിടസം  തകര്നവന്നീണേറിട്ടുസം  യപ്പോലതപ്പോരു  നടപടറിയുസം
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എടുകപ്പോതറിരുന  പഞപ്പോയതട  ലസകടററിമപ്പോര്ലകതറിലര  കൃതഭ്യവറിപലെപ്പോപതറിനട  വകുപ്പുതലെ
നടപടറി  എടുകപ്പോനുസം  വറിവരസം  21-1-2008-നു  മുമപ്പോയറി  സര്കപ്പോരറിലന  അററിയറികപ്പോനുസം
സര്കപ്പോര്  31-12-2007-ലലെ  45365/എ.ബറി  3/07/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമര്  കത്തുപ്രകപ്പോരസം
പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടര്കട   നറിര്പദ്ദേശസം  നല്കറിയറിരുന.  എനപ്പോല്  ഇതുമപ്പോയറി  ബനലപടട
സസ്വന്നീകരറിച തുടര് നടപടറികളലട  വറിവരസം ലെഭഭ്യമപ്പോപകണതപ്പോണേട.

[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2007-08  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.62.1]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

134. ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബനറിചട സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള 2001 മപ്പോര്ചട മപ്പോസസം
എഗറിലമന്റെട  വയ്ക്കുകയുസം,  ഒരു  ലെക്ഷസം  രൂപ  അഡസ്വപ്പോന്സട  നല്കുകയുസം  ലചേയ്തട  പ്രവര്തന
മപ്പോരസംഭറിച പദ്ധതറി തുടര്നട പ്രവര്തനസം നറിര്തറി വയ്ക്കുകയുസം വന്നീണ്ടുസം പ്രവര്തനസം 2004-ല്
പുനരപ്പോരസംഭറിക്കുകയുസം, 2006-ലലെ മഴകപ്പോലെതട ലകടറിടസം ലപപ്പോളറിഞ്ഞുവന്നീഴുകയപ്പോണേട ഉണപ്പോയലതനസം
തുടര്നട പ്രസ്തുത കപ്പോലെയളവറിലലെ ലസകടററി,  പ്രസറിഡന്റെട,  എഞറിനന്നീയര് എനറിവര്ലകതറിലര
നടപടറി  സസ്വന്നീകരറിലചനസം,  എനപ്പോല്  2009-ല്  പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റന്റെട  എകറികപ്യൂടന്നീവട
എ ഞറിനന്നീയറുസം,  അസറിസ്റ്റന്റെട  എ ഞറിനന്നീയറുസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറില്  അപപക്ഷ
സമര്പറിചതറിലന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി മൂനട പപലരയുസം ഒഴറിവപ്പോക്കുകയുസം, പദ്ധതറി കണ്വന്നീനറുലട പമല് നടപടറി
സസ്വന്നീകരറികപ്പോനുള  ഉതരവട  സമപ്പോദേറിക്കുകയുമപ്പോണുണപ്പോയലതനസം,  തുടര്നട  ടറി  കണ്വന്നീനര്
ലലഹപകപ്പോടതറിലയ  സമന്നീപറിചതപ്പോയുസം,  2014-ല്  കണ്വന്നീനര്ലകതറിലര  ആര്.ആര്.
നടപടറികള  ആരസംഭറിചതപ്പോയുസം,  ററികവററി  ലചേയ്യേപ്പോൻ  മറട  സസ്വത്തുകള  ഇലപ്പോതതറിനപ്പോലുസം
ടറിയപ്പോലന്റെ പ്രപ്പോയപ്പോധറികഭ്യസം മൂലെവുസം ആര്.ആര്.  നടപടറികളറില് നറിനസം ടറിയപ്പോലന ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്
ഭരണേസമറിതറി  തന്നീരുമപ്പോനലമടുതട  സര്കപ്പോരറിലന  അററിയറിക്കുകയപ്പോണുണപ്പോയലതനസം
വറിലെഭ്യപ്പോപളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസകടററി  സമറിതറിലയ  അററിയറിച.  കണ്വന്നീനര്
മരണേലപലടനട പസ്റ്ററട ലപര്പഫപ്പോലമന്സട ഓഡറിറട ഓഫന്നീസര് സമറിതറിലയ തുടര്നട അററിയറിച.

135.  എസ്റ്ററിപമറ്റുസം,  വപ്പോലെദ്യുപവഷനുമുളപപപ്പോള  പ്രസ്തുത  വറിഷയതറില്  നറിനസം
എഞറിനന്നീയലറ  ഒഴറിവപ്പോകറിയതറിലന്റെ  വപ്പോസവറികതലയക്കുററിചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
കണ്വന്നീനര്കപ്പോണേട  പദ്ധതറി  തുക ലലകമപ്പോററിയറിരുനലതനസം,  എനപ്പോല് എഞറിനന്നീയര്ലകതറിലര
നടപടറി  സസ്വന്നീകരറികണേലമനപ്പോവശഭ്യലപടട  കതട  നല്കറിയതപ്പോയപ്പോണേട  പരഖകളറില്
കപ്പോണുനലതനസം  പസ്റ്ററട  ലപര്പഫപ്പോര്ലമന്സട  ഓഡറിറട  ഓഫന്നീസര്  സമറിതറിലയ  അററിയറിച.
കൂടപ്പോലത  21-10-2013-ല് അതരതറിലലെപ്പോരു കതട ഉളതപ്പോയറി പഞപ്പോയതട ററിപപപ്പോര്ടറില്
പരപ്പോമര്ശസം  ഉളതപ്പോയുസം  ഡയറക്ടര്,  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  സമറിതറിലയ  അററിയറിച.
2002-ല്  പ്രവൃതറികള  നറിര്തറിവചതറിനപ്പോലുസം,  ചുമര്  പപ്പോസ്റ്റററിസംഗട  നടതപ്പോതതറിനപ്പോലുസം,
മഴകപ്പോലെതട  ചുമരറിടറിഞ്ഞട  ലകടറിടസം  നശറിചപപപ്പോയതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  വറിഷയതറില്
എഞറിനന്നീയര്കട  ഉതരവപ്പോദേറിതമറിലലനപ്പോണേട  ഫയല്  പരഖലയനസം  ലസകടററി
അററിയറിക്കുകയുണപ്പോയറി.
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136.  എഞറിനന്നീയര്കട  ഉതരവപ്പോദേറിതസ്വതറില്  നറിനട  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറികറിലലനട
അഭറിപ്രപ്പോയലപട സമറിതറി എനട കപ്പോരണേതപ്പോലെപ്പോണേട ഇവലര ഒഴറിവപ്പോകറിയലതനട അപനസ്വഷറിചട
ഇതട സസംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട ഒരു മപ്പോസതറിനകസം സമര്പറികണേലമനട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ
വകുപറിപനപ്പോടട നറിര്പദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

137.  വറിലെഭ്യപ്പോപളറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില് വനറിതപ്പോ വഭ്യവസപ്പോയ പകന്ദ്രതറിനുപവണറി
നറിര്മറിചലകപ്പോണറിരുന  ലകടറിടസം  തകര്നട  വന്നീണേതുമപ്പോയറി  ബനലപടട  പ്രസ്തുത
കപ്പോലെയളവറിലലെ  പഞപ്പോയതട  പ്രസറിഡന്റെട,  ലസകടററി,  എഞറിനന്നീയര്  എനറിവര്ലകതറിലര
നടപടറി  സസ്വന്നീകരറിചറിരുനലവങ്കറിലുസം  ഇവര്  ഭരണേ  വകുപറില്  നല്കറിയ  അപപക്ഷയുലട
അടറിസപ്പോനതറില്  അവലര  ഒഴറിവപ്പോക്കുകയുസം  പകരസം  പ്രവൃതറിയുലട  കണ്വന്നീനര്ലകതറിലര
ആര്.  ആര്.  നടപടറികള ആരസംഭറിക്കുകയുസം ലചേയലവനസം തുടര്നട  ററികവററി ലചേയ്യേപ്പോന്
മറട  സസ്വത്തുകള  ഇലപ്പോതതറിനപ്പോലുസം  പ്രപ്പോയപ്പോധറികഭ്യസം  പരറിഗണേറിചസം  ടറിയപ്പോലന  പറിനന്നീടട
ഒഴറിവപ്പോകറിലയനസം ടറിയപ്പോന് നറിലെവറില് മരണേലപട്ടുലവനസം സമറിതറി നറിരന്നീക്ഷറിക്കുന.

138.  തകര്നവന്നീണേ  ലകടറിടതറിലന്റെ  എസ്റ്ററിപമറട  എടുക്കുകയുസം  വപ്പോലെദ്യുപവഷന്
നടത്തുകയുസം  ലചേയ്ത  എഞറിനന്നീയര്ലകതറിലര  നടപടറി   സസ്വന്നീകരറിക്കുവപ്പോന്  പഞപ്പോയതട
അധറിക വൃതര്  ആവശഭ്യലപടറിട്ടുസം  ടറിയപ്പോലനതറിലര  യപ്പോലതപ്പോരു  നടപടറിയുസം  സസ്വന്നീകരറിചറിടറിലലനട
സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിലന്റെ  ബപ്പോദ്ധഭ്യതയറില്നറിനസം
എഞറിനന്നീയലറ  ഒഴറിവപ്പോകറിയ  നടപടറി   സമറിതറി  അസംഗന്നീകരറിക്കുനറില.  തകര്നവന്നീണേ
ലകടറിടതറിലന്റെ  നറിര്മപ്പോണേ  പ്രവൃതറിയറില്  ഉളലപടറിരുന  എ ഞറിനന്നീയററിസംഗട  വകുപട
ഉപദേഭ്യപ്പോഗസലര  പറിനന്നീടട  പ്രവൃതറി  നടതറിയതറിലന്റെ  ഉതരവപ്പോദേറിതസ്വതറില്  നറിനട
ഒഴറിവപ്പോകറിയതട  എന്തു  കപ്പോരണേതപ്പോലെപ്പോണേട  എനതു  സസംബനറിചട  അപനസ്വഷറിചട  ഒരു
മപ്പോസതറിനകസം  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭഭ്യമപ്പോകണേലമനട  സമറിതറി  ഭരണേ  വകുപറിപനപ്പോടട
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

പചേളന്നൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

ഓഡറിറട ഖണറിക

ലകപ്പോപ്ര ഡ്രയര്, മറിലറിസംങട യൂണേറിറ്റുകള സപ്പോപറികല്

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട വര്ഷസം   2005-06,   ഖണറിക   3-8

ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ വറിവറിധ വപ്പോര്ഡുകളറില് കുടുസംബശന്നീ അയല്ക്കൂടങ്ങളകട അതപ്പോതട
വപ്പോര്ഡുകളറില് സലെസം കലണതറി പകരശന്നീ, ലകപ്പോപ്ര ഡ്രയര് യൂണേറിറ്റുകളസം  പഞപ്പോയതട വക
ലകടറിടതറില്  ഒരു  ലവളറിലചണ  മറിലറിങട  യൂണേറിറ്റുസം  സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോണേട  പപ്രപ്പോജക്ടട.
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ഇതുപ്രകപ്പോരസം 4,00,662 രൂപ ലചേലെവഴറിചട ലറയ്ഡ്പകപ്പോയറില് നറിനസം 5 ലകപ്പോപ്ര ഡ്രയറുകളസം
5  ലവയറിങട  ലമഷന്നീനുകളസം  ഒരു  മറിലറിങട  ലമഷന്നീനുസം  അനുബന  ഉപകരണേങ്ങളസം  വപ്പോങ്ങറി
5  പകരശന്നീ  യുണേറിറ്റുകളകട  നല്കറിയറിട്ടുണട.  യൂണേറിറ്റുകള  പനരറിടട  പരറിപശപ്പോധറിചതറില്
സവദേദ്യുതറി ലെഭറികപ്പോതതറിനപ്പോല് പചേളന്നൂര് പകരശന്നീ മറിലറിങട യൂണേറിററിനട നല്കറിയ 2,32,863 രൂപ
വറിലെയുള ഉപകരണേങ്ങള പ്രവര്തറിക്കുനറിലലനസം തുരുലമടുക്കുനതപ്പോയുസം കണ്ടു.  കൂടപ്പോലത
പമല്   യൂണേറിററിനട  ആവശഭ്യമപ്പോയ  26,000  രൂപ  വറിലെയുള  കഉൗണര്  ഷപ്പോഫടലബല്റട,
പണേമടലചങ്കറിലുസം നപ്പോളറിതുവലര സസപ ലചേയ്തറിടറില. 5 ലകപ്പോപ്ര ഡ്രയര് യൂണേറിറ്റുകള വറിതരണേസം
ലചേയ്തതറില്  4 എണസം  ഇപപപ്പോള  പ്രവര്തറിക്കുനറില.  ഉപകരണേങ്ങള   ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോലത
നശറിക്കുകയപ്പോണേട.  ഇതട  പദ്ധതറിയുലട  ഉപദ്ദേശഭ്യ  ലെക്ഷഭ്യങ്ങളകട  വറിരുദ്ധമപ്പോണേട.  മപ്പോത്രമല
പപ്രപ്പോജക്ടറില് നറിര്പദ്ദേശറിച രന്നീതറിയറിലുള പമപ്പോണേറിറററിസംഗട നടനതപ്പോയുസം കപ്പോണുനറില.

[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2008-09  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.6.2]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

139.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  എനപ്പോണേട  പറയപ്പോനുളലതന  സമറിതറി
പചേപ്പോദേഭ്യതറിനട  5  കുടുസംബശന്നീ  യൂണേറിറ്റുകളകപ്പോയറി  ലകപ്പോപ്ര  ഡ്രയര്  യൂണേറിറട  അനുവദേറിച
പദ്ധതറിയപ്പോലണേനസം  2  വര്ഷപതപ്പോളസം  നല  രന്നീതറിയറില്  പ്രവര്തറിച  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറി
നപ്പോളറിപകരതറിലന്റെ  വറിലെയറിടറിവട  കപ്പോരണേസം  പ്രവര്തനക്ഷമമലപ്പോതപ്പോലയനസം  പചേളന്നൂര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസകടററി സമറിതറിലയ അററിയറിച.

140.  ലകപ്പോപ്ര  ഡ്രയര്  യൂണേറിറട  വപ്പോടകയട  നല്കറിയറിരുനലവനട  പരഖകളറില്
കപ്പോണുനലവനസം  എനപ്പോണേട  അതറിലന്റെ  വപ്പോസവറികതലയനസം,  യന്ത്രങ്ങളലട  നറിലെവറിലലെ
സറിതറിലയലനനസം,  പഞപ്പോയതറിലന്റെ  ലകടറിടതറില്  പുതറിയ  പദ്ധതറികലളലനങ്കറിലുസം
ആരസംഭറിക്കുനതറിനട തന്നീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുപണപ്പോലയനസം സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  നന്നീര യൂണേറിററിലന്റെ
പ്രവര്തനതറിനപ്പോയറി നപ്പോളറിപകര കര്ഷകരുലട സസംഘതറിനട പ്രസ്തുത യൂണേറിറ്റുകള വപ്പോടകയട
നല്കറിയറിരുനതപ്പോയുസം,  നറിലെവറില്  അതുസം  പ്രവര്തനരഹറിതമപ്പോലണേനസം,  യന്ത്രങ്ങലളലപ്പോസം
കപ്പോലെപഴകസം മൂലെസം നശറിചപപപ്പോലയനസം,  യൂണേറിറട ആരസംഭറിച ലകടറിടങ്ങളറില്  35  ലസന്റെറിലുള
ഒരു  ലകടറിടസം  മപ്പോത്രമപ്പോണേട  പഞപ്പോയതട  വകലയനസം  ബപ്പോകറിയുളവ  വപ്പോടകയട
എടുതതപ്പോലണേനസം  നറിലെവറില്  വനറിതപ്പോ  സസംരസംഭകര്കട  ലതപ്പോഴറില്  ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി
പപപര് ബപ്പോഗട നറിര്മപ്പോണേ യൂണേറിറട ആരസംഭറിക്കുനതറിനുള പദ്ധതറി ആവറിഷ്കരറിചറിട്ടുലണനസം,
പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിനട
സമര്പറിചറിട്ടുലണനസം  ലസകടററി  സമറിതറിലയ  അററിയറിച.   തുടര്നട  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട
വകുപറിനട ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുളതപ്പോയറി പസ്റ്ററട ലപര്പഫപ്പോര്ലമന്സട ഓഡറിറട ഓഫന്നീസര് സമറിതറിലയ
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അററിയറിച.   ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപട  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മലുള  നടപടറി
അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

141.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  പചേളന്നൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസകടററി
നല്കറിയ  വറിശദേന്നീകരണേതറിലന്റെയുസം,  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിനട  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറിലന്റെയുസം  അടറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

മുകസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

ഓഡറിറട ഖണറിക

അസപ്പോധപ്പോരണേ ലചേലെവട  -  സര്കപ്പോര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരമുള പരറിധറിയുസം നറിബനനകളസം
പപ്പോലെറിചറില

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട വര്ഷസം    2007-08   ഖണറിക നമര്   3-16

1994-ലലെ പകരള പഞപ്പോയതട രപ്പോജട നറിയമസം വകുപട 213 (4), 10-2-2006-ലലെ ജറി. ഒ.
(എസംഎസട.)  58/06/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  എനറിവ  പ്രകപ്പോരസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലന്റെ  തനതട
വരുമപ്പോനതറിപന്മലുള മറിചഫണറിലന്റെ  20%  തുക  1  ലെക്ഷസം രൂപ പരറിധറികട  വറിപധയമപ്പോയറി
അസപ്പോധപ്പോരണേ  ലചേലെവട  നടത്തുനതറിനട  വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോവുനതപ്പോണേട.  എനപ്പോല്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട തന്വര്ഷസം ഈയറിനതറില് 2,19,908 രൂപ ലചേലെവഴറിചറിട്ടുണട. ലചേലെവറിനട
രജറിസ്റ്റര്  സൂക്ഷറിക്കുക,  ലചേലെവറിനങ്ങളലട  വപ്പോര്ഷറികകണേകട  ഗപ്പോമസഭയറില്
അവതരറിപറിക്കുക,  ചേറിലെ  ലചേലെവറിനങ്ങളലട  കപ്പോരഭ്യതറില്  വറിനറിപയപ്പോഗ  സപ്പോക്ഷഭ്യപത്രസം
ഓഡറിററിനട  ലെഭഭ്യമപ്പോക്കുക  എനന്നീ  കര്തവഭ്യങ്ങള  നറിര്വ്വഹറികലപടറിടറില.  ബജറട
നറിയന്ത്രണേങ്ങള  പപ്പോലെറികപ്പോലത  പഞപ്പോയതട  ഫണട  ദുര്വഭ്യയസം  ലചേയ്യുന  പ്രവണേത
അസപ്പോധപ്പോരണേ  ലചേലെവുകളലട  ചേറിലെ  വഉൗചറുകളറില്  കപ്പോണുനണട.  പഞപ്പോയതട  മപ്പോര്കറട
പകപ്പോസംപകട  ഉദ്ഘപ്പോടന  ചേടങ്ങറിനട  30,640  രൂപ  ലചേലെവഴറിച  എന  കപ്പോരഭ്യസം  ഇവറിലട
പ്രസക്തമപ്പോണേട.

ഉതരവപ്പോദേറിയപ്പോയ ഉപദേഭ്യപ്പോഗസന്: പജപ്പോസട മപ്പോതദ്യു, പുതന്വന്നീടട, പുല്ലൂരപ്പോസംപപ്പോറ (പറി. ഒ.),
തറിരുവമപ്പോടറി (വഴറി), പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട.

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുലട  2009-10  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.2.1(i)]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.
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142.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
പഞപ്പോയതറിലന്റെ  വറിവറിധ  വറികസന  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുള  ചേടങ്ങുകള
സസംഘടറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  12,630  രൂപ  ലചേലെവപ്പോകറിയറിട്ടുലണനസം,  സമഗ  വറികസന
പദ്ധതറി  എന  പപ്രപ്പോജക്ടറില്  ഉളലപടുതറി  വറിരമറിച  അദ്ധഭ്യപ്പോപകര്കട  യപ്പോത്രയയപട
നടത്തുനതറിനുപവണറിയപ്പോണേട  19,459  രൂപ  ലചേലെവഴറിചലതനസം,  പകരപളപ്പോത്സവതറിനട
10,000  രൂപയുസം  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതറിലന്റെ  വറിഹറിതമപ്പോയ  3,000 രൂപയുസം,  മനട  പരപ്പോഗ
നറിവപ്പോരണേതറിനട  ഗുളറിക  നല്കുനതറിനുപവണറി  9,518  രൂപയുസം  സര്കപ്പോര്  ഉതരവറിലന്റെ
അടറിസപ്പോനതറില്  ലചേലെവറിടറിട്ടുളതപ്പോലണേനസം,  കപ്പോരപശ്ശേരറി  മുകസം  പറപ്പോഡറിലലെ  ലവളലകടട
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  4,500  രൂപയുസം  ലചേലെവഴറിചലവനസം  മുകസം  നഗരസഭപ്പോ  ലസകടററി
സമറിതറിലയ അററിയറിച.

143. നറിയമസപ്പോക്ഷരതപ്പോ കപ്പോസട നടതറിപ്പുമപ്പോയറി ബനലപടട തുക ലചേലെവഴറിക്കുനതറിനട
സര്കപ്പോര്  ഉതരവട  നല്കറിയറിട്ടുപണപ്പോലയനസം,  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതറികളകപ്പോയറി  ബഡ്ജറട
ലപ്രപ്പോവറിഷന് വചറിട്ടുപണപ്പോലയനസം സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള നറിയമസപ്പോക്ഷരതപ്പോ കപ്പോസട പകരള
ലെന്നീഗല്  സര്വ്വന്നീസട  അപതപ്പോററിററിയപ്പോണേട  നടതറിയലതനസം  ആയതറിനപ്പോയറി  തുക
ലചേലെവഴറികപ്പോനുള  അധറികപ്പോരസം  പഞപ്പോയതട  ഭരണേ  സമറിതറിയട  സര്കപ്പോര്
നല്കറിയറിട്ടുലണനസം  അസപ്പോധപ്പോരണേ  ലചേലെവുകളകപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  ലപ്രപ്പോവറിഷന്
വചറിട്ടുലണനസം  അസപ്പോധപ്പോരണേ  ലചേലെവറിനതറില്ലപടുതറിയപ്പോണേട  സബ്ട്രഷററി  ഉദ്ഘപ്പോടനസം
നടതറിയലതനസം ലസകടററി സമറിതറിലയ അററിയറിച.

144.  ഉദ്ഘപ്പോടനങ്ങള,  ചേപ്പോയസല്കപ്പോരസം  തുടങ്ങറിയ  ലചേലെവുകള  തനതട
വരുമപ്പോനതറിലന്റെ  നറിശ്ചറിത  ശതമപ്പോനതറിനട  മുകളറില്  ആകപ്പോന്  പപ്പോടറിലലനതപ്പോണേട
വഭ്യവസലയനസം പജപ്പോയറിന്റെട ഡയറക്ടര്,  അര്ബന് അഫപയഴട സമറിതറിലയ അററിയറിചതറിലന
തുടര്നട അനുവദേറിച തുകലയകപ്പോള കൂടുതല് ലചേലെവഴറിചറിട്ടുലണനട അഭറിപ്രപ്പോയലപട സമറിതറി,
ഒരു ലെക്ഷതറിലെധറികമപ്പോയറി ലചേലെവഴറിച തുക ഗവണ്ലമന്റെട സപ്പോധൂകരണേതറിനട ലകപ്പോടുക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോ എനട പചേപ്പോദേറിചതറിനട സപ്പോധപ്പോരണേ അധറിക ലചേലെവട വനപ്പോല് ബഡ്ജററില് റന്നീ-
അപപ്രപ്പോപ്രറിപയഷന്  ലചേയ്യുകയപ്പോണേട  ലചേയ്യുനലതനസം  വലെറിയ  തുകയപ്പോലണേങ്കറില്
സര്കപ്പോരറിപലെയട കതട അയയപ്പോറപ്പോണുളലതനസം പജപ്പോയറിന്റെട ഡയറക്ടര് അര്ബന് അഫപയഴട
മറുപടറി  നല്കറി.  കൂടപ്പോലത  ഓണ്  ഫണറിലന്റെ  നറിശ്ചറിത  ശതമപ്പോനതറിനുളറിലുള
ലചേലെവപ്പോലണേങ്കറില്  സപ്പോധൂകരണേസം  പവലണനസം,  അതറില്  കൂടുതലെപ്പോലണേങ്കറില്  സപ്പോധൂകരണേസം
പവണേലമനസം പഞപ്പോയതട ഏലറടുക്കുവപ്പോന് പപ്പോടറിലപ്പോത പ്രവൃതറിയപ്പോലണേങ്കറില് സപ്പോധൂകരണേസം
ആവശഭ്യമപ്പോലണേനസം അര്ബന് അഫപയഴട  ഡയറക്ടര് സമറിതറിലയ അററിയറിച.   ആയതറിനട,
മതറിയപ്പോയ  പരഖകള  ഉലണങ്കറില്  മപ്പോത്രപമ  ഗവണ്ലമന്റെറിനട  റപ്പോററിലലഫ  ലചേയ  ലകപ്പോടുകപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവനട  പസ്റ്ററട  ലപര്പഫപ്പോര്ലമന്സട  ഓഡറിറട  ഓഫന്നീസര്  സമറിതറിലയ
അററിയറിച.  ഗവണ്ലമന്റെറില്  നറിനട  സപ്പോധൂകരണേസം  വപ്പോങ്ങറിയതറിനുപശഷസം  മറുപടറി  ഒരു
മപ്പോസതറിനുളറില്  അററിയറികണേലമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച. 
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നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

145. സര്കപ്പോര്  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനട  അസപ്പോധപ്പോരണേ  ലചേലെവട
നടത്തുനതറിനട  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  അനുവദേറിചറിട്ടുള  നറിശ്ചറിത  പരറിധറിയട
വറിരുദ്ധമപ്പോയറി  ഈയറിനതറില്  2,19,908  രൂപ  ലചേലെവഴറിച  മുകസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
അധറികൃതരുലട  നടപടറിലയ   സമറിതറി  അതന്നീവ  ഗഉൗരവപതപ്പോലട  വന്നീക്ഷറിക്കുന.
അസപ്പോധപ്പോരണേ  ലചേലെവുകളകപ്പോയറി   വറിനറിപയപ്പോഗറിച  അധറികസം  തുകയട  മതറിയപ്പോയ പരഖകള
സമര്പറിചട  സര്കപ്പോരറില്   നറിനസം   സപ്പോധൂകരണേസം  വപ്പോങ്ങണേലമനസം,  ആയതട
സസംബനറിചട  ഒരു  മപ്പോസതറിനുളറില്  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭഭ്യമപ്പോകണേലമനസം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

മുകസം ബസ് സ്റ്റപ്പോന്റെട  യപ്പോര്ഡട നവന്നീകരണേസം - പ്രവൃതറി നടതറിപറില് കമപകടട

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട വര്ഷസം   2007-08   ഖണറിക നമര്    3-21

2007-08  വര്ഷതറില്  17  ലെക്ഷസം  രൂപ  ലമയറിന്റെനന്സട  ഗപ്പോനസം  9,75,000  രൂപ
എസട. ജറി. ആര്. സവ. ഫണ്ടുസം ഉപപയപ്പോഗറിചപ്പോണേട ബസ് സ്റ്റപ്പോന്റെട  യപ്പോര്ഡട നവന്നീകരറിചറിരറിക്കുനതട.
പ്രവ വൃതറി  രണപ്പോയറി  ഭപ്പോഗറിചട  കണ്വന്നീനര്  മുപഖനയുസം  കരപ്പോര്  മുപഖനയുസം  നറിര്വ്വഹണേസം
നടതറികപ്പോണുന.  എസട.ജറി.ആര്.സവ.  മപ്പോര്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളക്കുസം പകരള പഞപ്പോയതട രപ്പോജട
(ലപപ്പോതുമരപ്പോമതട)  ചേടങ്ങളക്കുസം വറിരുദ്ധമപ്പോയറി പകപ്പോണ്കന്നീറട പ്രവൃതറി എസട.  ജറി.ആര്.സവ.
ഫണ്ടുപപയപ്പോഗറിചട  കണ്വന്നീനര്  ലചേയ്തറിട്ടുണട.  കണ്വന്നീനര്  പദ്ധതറി  പ്രപദേശലത
തപ്പോമസകപ്പോരനലപ്പോതതുസം  ലചേകട  സകപററിയതറിനുപശഷസം  മപ്പോത്രസം  സസംയുക്ത  അകഉൗണട
ആരസംഭറിചതുസം  ഗുണേപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറി  അസംഗങ്ങള  ഒപ്പുലവചട  പഞപ്പോയതറിനട  നല്കുന
സമതപത്രസം  അപൂര്ണമപ്പോലണേനതുസം  പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി  ബനലപട  അപപ്പോകതകളപ്പോണേട.
കൂടപ്പോലത,  മസ്റ്റര്പറപ്പോള അപൂര്ണവുസം ധപ്പോനഭ്യ വറിതരണേ വറിവരസം പരഖലപടുതപ്പോതതുമപ്പോകുന.
കരപ്പോര്  ഉടമടറിയറില്  വഭ്യവസ  ലചേയ്യേപ്പോലത   സറിമന്റെട,  കമറി  വറിലെവഭ്യതഭ്യപ്പോസസം  ഇനതറില്
1,14,742 രൂപ നല്കറിയതുസം ഗുണേപഭപ്പോക്തൃ സമറിതറിയുലട പയപ്പോഗങ്ങളറില് അസംഗങ്ങളലട ഹപ്പോജര്
കുറവപ്പോയതുസം  അപപ്പോകതകളറില്ലപടുന.  പ്രവൃതറിയുലട  ലടണര്  നടപടറികള  പകരള
പഞപ്പോയതട രപ്പോജട  (ലപപ്പോതുമരപ്പോമതട)  ചേടങ്ങള  പൂര്ണമപ്പോയറി  പപ്പോലെറികപ്പോലതയപ്പോണേട
നടതറിയറിരറിക്കുനതട എനതുസം പ്രസക്തമപ്പോണേട.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2009-10  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.8.11(i)]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.
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146.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബനലപടട  സമറിതറി  പചേപ്പോദേഭ്യമുനയറിചതറിനട
മുകസം ബസ ട സ്റ്റപ്പോന്ഡട 2007-2008 വപ്പോര്ഷറിക പദ്ധതറിയറില് ലമയറിന്റെനന്സട ഗപ്പോന്റെട വചപ്പോണേട
ററിപയര്  ലചേയ്യേപ്പോന്  തന്നീരുമപ്പോനറിചലതനസം,  എലപ്പോ  വര്ഷവുസം  റന്നീടപ്പോര്  നടതറി  കുഴറികള
അടയ്ക്കുകയപ്പോണേട ലചേയ്യുനലതനസം, ബസ ട സ്റ്റപ്പോന്ഡട നവന്നീകരണേതറിനപ്പോയറി വര്ഷസം പതപ്പോറുസം 2-3
ലെക്ഷസം  രൂപ  വന്നീതസം  വകയറിരുതപ്പോറുലണനസം,  ടപ്പോററിസംഗട  മപ്പോററി  പകപ്പോണ്കന്നീറട  ആക്കുന
പ്രവൃതറിയപ്പോയറി  17  ലെക്ഷസം രൂപയുലട എസ്റ്ററിപമറപ്പോണേട തയ്യേപ്പോറപ്പോകറിയലതനസം മുഴുവന് തുകയുസം
ലമയറിന്റെനന്സട  ഗപ്പോന്റെറില് നറിനട  ലെഭഭ്യമപ്പോകപ്പോതതറിനപ്പോല് എസട.ജറി.ആര്.ലലവ.  പദ്ധതറിയറില്
നറിനസം 9,75,000  രൂപ കൂടറി വകയറിരുതറിലയനസം പതട വര്ഷസം കഴറിഞ്ഞറിട്ടുസം ഇപനവലര
ലമയറിന്റെനന്സറിനപ്പോയറി  തുകലയപ്പോനസം  ലചേലെവഴറിചറിടറിലലനസം  ലസകടററി  മുകസം  നഗരസഭ
സമറിതറിലയ  അററിയറിച.   തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപട  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറിലന്റെയുസം
നഗരസഭപ്പോ  ലസകടററിയുലട  വറിശദേന്നീകരണേതറിലന്റെയുസം  അടറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശങ്ങളലട തുടര്നടപടറി ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

147. തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപട  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറിയുലടയുസം  നഗരസഭപ്പോ
ലസകടററി  സമറിതറി  മുമപ്പോലക  നല്കറിയ  വറിശദേന്നീകരണേതറിലന്റെയുസം  അടറിസപ്പോനതറില്
പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച  തുടര്നടപടറികള  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

ലഡപപപ്പോസറിറട  വര്ക്കുകള - പ്രവൃതറിപൂര്തന്നീകരറിക്കുനതറിലലെ കപ്പോലെതപ്പോമസസം

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ സപ്പോപനങ്ങള വറിവറിധ പ്രവൃതറികളകപ്പോയറി  (സവദേദ്യുതന്നീകരണേസം,
സന്നീറട  സലെന്  എകടറന്ഷന്,  സപപട  സലെന്  എകടറന്ഷന്,  ജലെപസചേന  പദ്ധതറികള,
കുടറിലവളകറിണേര്  തുടങ്ങറിയവ)  പകരള  സസംസപ്പോന  സവദേദ്യുതറി  പബപ്പോര്ഡട,  പകരള  വപ്പോടര്
അപതപ്പോററിററി,  ഭൂഗര്ഭ  ജലെവകുപട  എനന്നീ  വകുപ്പുകളറില്/സപ്പോപനങ്ങളറില്  വന്തുക
നറിപക്ഷപറിചവരുന.

സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശറിചറിട്ടുള പഫപ്പോറതറില് കരപ്പോര്  ഒപ്പുവയപ്പോലതയപ്പോണേട  ലഡപപപ്പോസറിറട
പ്രവൃതറികളക്കുള  ഫണട  ലക.എസട.ഇ.ബറി.,  ലക.ഡബദ്യു.എ.  തുടങ്ങറിയ  നറിര്വ്വഹണേ
ഏജന്സറികളകട  സകമപ്പോറുനതട.  സകമപ്പോറസം  ലചേയ്ത  ഫണറിലന്റെയുസം  അതറില്നറിനള
ലചേലെവുകളലടയുസം കൃതഭ്യമപ്പോയ  കണേക്കുകള തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ സപ്പോപനങ്ങള സൂക്ഷറിക്കുനറില.
മുന്കൂറപ്പോയറി നല്കറിയ തുകകളലട  വറിശദേവറിവരങ്ങള മുന്കൂര് രജറിസ്റ്റററില് പരഖലപടുപതണ
തപ്പോയറിരുനലവങ്കറിലുസം  അങ്ങലന  തപദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരണേ  സപ്പോപനങ്ങള  ലചേയവരുനറില.
സപ്പോപനങ്ങള  കൃതഭ്യമപ്പോയ  കണേക്കുകള  സൂക്ഷറികപ്പോതതുമൂലെസം  പലെ  സപ്പോപനങ്ങളറിലലെയുസം
ലഡപപപ്പോസറിറട  പ്രവൃതറികളകപ്പോയറി  മുന്കൂര് നല്കറിയ എത്ര തുക കമന്നീകരറികപ്പോനുലണനട
തറിടലപടുത്തുവപ്പോന്  സപ്പോധറിചറിടറില.  അതുപപപ്പോലലെ  സമ്പൂര്ണ  ഊര്ജ്ജ  സുരക്ഷപ്പോമറിഷലന്റെ
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  23-2-2008-ലലെ  ജറി.ഒ.  (പറി.)  95/2008/ഫറിന്.  പ്രകപ്പോരസം  അഡസ്വപ്പോന്സട  തുക
പറിന്വലെറിചട  അലനര്ടറില്  നറിപക്ഷപറികപ്പോന്  അനുമതറി  നല്കറിയറിട്ടുണട.  ആയതറിലന്റെ

2067/2021.
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അടറിസപ്പോനതറില്  ഊര്ജ്ജസസംരക്ഷണേസം  ലെക്ഷഭ്യമറിട്ടുലകപ്പോണട  പലെ  പഞപ്പോയത്തുകളസം
അലനര്ടറില്  തുക  ലഡപപപ്പോസറിറട  ലചേയ്യുകയുണപ്പോയറി.  എനപ്പോല്  ഈ പപ്രപ്പോജക്ടുകള  പലെതുസം
പൂര്തന്നീകരറിചറിടറില. 

തുക  അടവപ്പോക്കുകയലപ്പോലത  ഈ  പ്രവൃതറികളലട  പൂര്തന്നീകരണേസം  സസംബനറിച
തുടര്നടപടറികള തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ സപ്പോപനങ്ങള സസ്വന്നീകരറിചകപ്പോണുനറില.  ആയതറിനപ്പോല്
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ സപ്പോപനങ്ങള അടചതുക സപ്പോപനങ്ങളലട ഫണറില് മൃതനറിപക്ഷപമപ്പോയറി
കറിടക്കുകയപ്പോണേട.  അടറിസപ്പോന സഉൗകരഭ്യങ്ങപളര്ലപടുത്തുക, കുടറിലവള പ്രശസം പരറിഹരറിക്കുക
തുടങ്ങറിയ  ലെക്ഷഭ്യങ്ങള  സകവരറികപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോലത  വരറികയുസം  ലചേയ്യുന.  ഏതപ്പോനുസം
ഉദേപ്പോഹരണേങ്ങള തപ്പോലഴപചേര്ക്കുന:

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ജറില

1 ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട 2008-09/ 3-2 ബപയപ്പോമപ്പോസട ഗഭ്യപ്പോസറി
ഫയര്, സവദേദ്യുതറി

ശ്മശപ്പോനതറിനട ഗഭ്യപ്പോസറി
ഫയര്, ബപയപ്പോ ഗഭ്യപ്പോസട

പപ്പോന്റെട, കമപ്യൂണേറിററി
അടുപ്പുകള, ഗഭ്യപ്പോസറി ഫയര്

അടുപ്പുകള എനറിവ
സപ്പോപറിക്കുനതറിനട

അലനര്ടട 8170004

2 നടുവണ്ണൂര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

2008-09/3-9 അലനര്ടട 400000

3 ലനപ്പോചപ്പോടട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

2007-08/3-15 ഉഉൗര്ജ്ജ  സസംരക്ഷണേ
തറിനുസം  പ്രപ്പോപദേശറിക
പസപ്പോതസ്സുകളറില്  നറിനള
ഉഉൗര്ജ്ജ  സമറിശങ്ങളലട
വറികസനതറിനുമുള
സമ്പൂര്ണ
സസംരക്ഷണേപദ്ധതറി.

അലനര്ടട 726350

4 ചേകറിടപപ്പോറ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

2007-08/ 3-1 ഉഉൗര്ജ്ജ  സസംരക്ഷണേസം
എന പദ്ധതറി

അലനര്ടട 380000

ആലക   -  96,76,354

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2010-11  വര്ഷലത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 2.14]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.
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148.  പദ്ധതറിയപ്പോയറി അലനര്ടട  ലചേലെവഴറിച തുകയുലട ബപ്പോകറി തുക തറിരറിചടചതപ്പോയറി
സര്കപ്പോരറിനട  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  പറയുനലണനസം,  അതു  സസംബനറിച
യൂടറിസലെപസഷന്  സര്ടറിഫറികറട  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുപണപ്പോ  എനള  സമറിതറി  പചേപ്പോദേഭ്യതറിനട
യൂടറിസലെപസഷന് സര്ടറിഫറികററിനപ്പോയുള ഡയറക്ടറുലട ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭഭ്യമപ്പോയറിട്ടുലണനട ജറിലപ്പോ
പഞപ്പോയതട  ലസകടററി  സമറിതറിലയ  അററിയറിചതറിലന  തുടര്നട  അലനര്ടട  ഡയറക്ടറുലട
ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയപ്പോലുസം പദ്ധതറി നടപപ്പോകറിയതപ്പോയറി കണേകപ്പോകപ്പോവുനതപ്പോലണേനട പസ്റ്ററട
ലപര്പഫപ്പോര്ലമന്സട ഓഡറിറട ഓഫന്നീസര് വഭ്യക്തമപ്പോകറി. പദ്ധതറി പൂര്തറിയപ്പോയതറിനപ്പോല് ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം സസംബനറിച തുടര്നടപടറികള അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

നടുവണ്ണൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

149.  പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി  പചേപ്പോദേഭ്യമുനയറിചതറിനട
പഞപ്പോയതട  ലഡപപപ്പോസറിറട  ലചേയ്ത  തുകലയലപ്പോസം  സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശതറിലന്റെ
അടറിസപ്പോനതറില്  തറിരറിലക  അടവപ്പോകറിയറിട്ടുലണനസം,  എലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തുകളക്കുസം
ലചേലെവപ്പോയ തുകയുലട രസന്നീതട ലകപ്പോടുകണേലമനട പറഞ്ഞറിട്ടുളതറിനപ്പോല് പലെ പഞപ്പോയത്തുകളസം
രസന്നീതുകള സകപററിയറിട്ടുലണനസം,  ബപ്പോകറി തുക ധനകപ്പോരഭ്യ വകുപറിലന്റെ ഉതരവട പ്രകപ്പോരസം
ട്രഷററിയറിപലെകട  തറിരറിലക  അടവപ്പോകറിയറിട്ടുലണനസം  തുക  അടചതറിനപ്പോല്  അലനര്ടറിലന
പറിഴപലെറിശയറില്  നറിനസം  ഒഴറിവപ്പോകറിയറിട്ടുലണനസം  പസ്റ്ററട  ലപര്പഫപ്പോര്മന്സട  ഓഡറിറട
ഓഫന്നീസര്  സമറിതറിലയ  അററിയറിച.   പഞപ്പോയതട  28,36,31,707  രൂപ  അലനര്ടറിപലെയട
അടചറിട്ടുലണനട  നടുവണ്ണൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസകടററി  അററിയറിചതറിലനതുടര്നട  ഓപരപ്പോ
പഞപ്പോയതറിനുസം  പവണറി  ലചേലെവഴറിചറിട്ടുള  തുക  സസംബനറിച  പസ്റ്ററടലമന്റെട  അലനര്ടറില്
നറിനസം ലെഭഭ്യമപ്പോകപ്പോനുലണനസം ഓപരപ്പോ പഞപ്പോയതറിനുസം ലചേലെവപ്പോയ തുകയുലടയുസം,  സര്കപ്പോരറി
പലെയട  തറിരറിചടച  തുകയുലടയുസം  വറിവരങ്ങളപ്പോണേട  പസ്റ്ററടലമന്റെറില്  ഉളലതനസം  പസ്റ്ററട
ലപര്പഫപ്പോര്ലമന്സട ഓഡറിറട ഓഫന്നീസര് അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു.

150.അലനര്ടറില് നറിനസം രസന്നീതട ലെഭഭ്യമപ്പോയറിട്ടുപണപ്പോലയനസം, ആയതട ഓഡറിറട വകുപറിനട
പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുപണപ്പോലയനസം സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,  പ്രസ്തുത രസന്നീതട
അലനര്ടറില് നറിനസം ലെഭഭ്യമപ്പോയറിട്ടുലണനസം, ഓഡറിറട വകുപറിലന്റെ പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി ടറി രസന്നീതട
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിട്ടുലണനസം  നടുവണ്ണൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസകടററി  സമറിതറിലയ  അററിയറിച.
അലനര്ടറില്  നറിപക്ഷപറിച  തുകയട  വറിനറിപയപ്പോഗ  സപ്പോക്ഷഭ്യപത്രസം  ലെഭറിചതറിലന്റെ
അടറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

ലനപ്പോചപ്പോടട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട; ചേകറിടപപ്പോറ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

151.  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപ്പുസം,  ഓഡറിറട വകുപ്പുസം
നല്കറിയ മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച.
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നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

152.  ഭരണേ  വകുപട  അധറികൃതരുസം  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  ലസകടററിയുസം  നല്കറിയ
വറിശദേന്നീകരണേതറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറില്  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി
ബനലപട ഓഡറിറട തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

153.  നടുവണ്ണൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട അലനര്ടറില് നറിപക്ഷപറിച തുകയട വറിനറിപയപ്പോഗ
സപ്പോക്ഷഭ്യപത്രസം  ലെഭറിചതറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

154.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  നല്കറിയ  മറുപടറിയുലട
അടറിസപ്പോനതറില്  ലനപ്പോചപ്പോടട,  ചേകറിടപപ്പോറ  എനന്നീ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളമപ്പോയറി
ബനലപട ഓഡറിറട തടസങ്ങള ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ സപ്പോപനങ്ങളലട ആസറികളലട പരറിപപ്പോലെനസം

തങ്ങളലട അധന്നീനതയറില് ഉളതുസം കപ്പോലെപ്പോകപ്പോലെങ്ങളറില് ആര്ജ്ജറിചപതപ്പോ സൃഷ്ടറിചപതപ്പോ
ആയ  സപ്പോവരജസംഗമ  സസ്വത്തുകള,  പ്രതറിഫലെദേപ്പോയകവുസം  അലപ്പോതതുമപ്പോയ  സസ്വത്തുകള
എനറിവ  അടങ്ങറിയതപ്പോണേട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  സപ്പോപനങ്ങളലട  ആസറികള.  ഭൂമറി,
ലകടറിടങ്ങള,  മറ്റു  സപ്പോവരജസംഗമ  സസ്വത്തുകള  എനറിവയുലട  രൂപതറില്  ഗണേഭ്യമപ്പോയ
ആസറികള തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ സപ്പോപനങ്ങളകട സസ്വനമപ്പോയറി ഉണട.

ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലന്റെ  ഉടമസതയറിലുള  പുറപമപ്പോകട  സലെങ്ങള,  ജലെവറിതരണേ/
ജലെപസചേനപദ്ധതറികള,  മറട സപ്പോപനങ്ങള എനറിവ പരറിപപ്പോലെറിക്കുനതറിനട പവണത്ര ശദ്ധ
പതറിപറിചറിടറില.   പുറപമപ്പോകട  ഭൂമറിയുസം  മറ്റുസം  തറിടലപടുതറി  പവലെറിലകടറി  ഉടമസപ്പോവകപ്പോശസം
സസംബനറിച  പബപ്പോര്ഡട  വയണേലമനസം  ആസറി  രജറിസ്റ്ററുകളറിലലെ  നപ്യൂനതകള
പരറിഹരറികണേലമനമുള സര്കപ്പോരറിലന്റെ  24-8-2008-ലലെ സര്ക്കുലെര് നമര്  55178/എഫട.
എസം.3/2008/ത.സസ്വ.ഭ.വ. പ്രകപ്പോരമുള നറിര്പദ്ദേശങ്ങള പലെ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളസം പപ്പോലെറിചറിടറില.

പകരള പഞപ്പോയതട രപ്പോജട  നറിയമസം  166-ാം വകുപട ഒനപ്പോസം ഉപവകുപട മൂനപ്പോസം പടറിക
പ്രകപ്പോരസം ലപപ്പോതുസലെങ്ങള സകപയ്യേറസം ലചേയ്യേലപടപ്പോലത സസംരക്ഷറികല്, ലപപ്പോതു പറപ്പോഡുകളസം
മറ്റു  ലപപ്പോതുമുതലുകളസം  സസംരക്ഷറികല്,  ലപപ്പോതു  സലെങ്ങളറില്  മൂത്രപ്പുരയുസം,  കക്കൂസുസം,
കളറിസലെവുസം  ഏര്ലപടുതല്,  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  പ്രപദേശലത  ജലെവറിതരണേ/ജലെപസചേന
പദ്ധതറികളലട  പരറിപപ്പോലെനസം,  നടതറിപട  എനറിവ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലന്റെ  ചുമതലെകളപ്പോണേട.
പമല്പറഞ്ഞ  വറിഭപ്പോഗതറില്ലപടുന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളലട  ആസറികള  പരറിപപ്പോലെറി
ക്കുനതറിലുസം, സസംരക്ഷറിക്കുനതറിലുമുണപ്പോയ വന്നീഴ്ചകളലട വറിശദേപ്പോസംശങ്ങള ചുവലട പചേര്ക്കുന:
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കമ
നമര്

സപ്പോപനതറിലന്റെ
പപരട

ഓഡറിറട
വര്ഷസം

ഖണറിക
നമര്

അപപ്പോകത

(1) (2) (3) (4) (5)

1 ലകപ്പോടറിയത്തൂര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

2007-08 3-1 ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലന്റെ  പ്രവര്തനരഹറിതമപ്പോയ
ആസറികളലട വറിവരങ്ങള തപ്പോലഴ ലകപ്പോടുക്കുന:

കമ
നസം.

ആസറിയുലട
പപരട

ലചേലെവട നറിലെവറിലലെ
അവസ

1 പതനങ്ങപ്പോ
പറമട

ജലെപസചേന
പദ്ധതറി

1,70,000 പ്രവര്തറിക്കു
നറില

2 കൃഷറി
ഇന്ഫര്പമ

ഷന്
ലസന്റെര്,
പതനങ്ങപ്പോ

പറമട

1,30,000
(പഴയ
ലകടറിടസം
നവന്നീകര

ണേസം)

പ്രവര്തറിക്കു
നറില

3 വൃദ്ധസദേനസം 5,10,631 പ്രവര്തറിക്കു
നറില

4 ശറിശുമന്ദറിരസം,
പനറിപകപ്പോടട

2,00,000 പ്രവര്തറിക്കു
നറില

(ലകടറിടസം കപ്പോടട
കയററി മൂടറിയ

അവസയറില്)

2 മടവര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

2007-08  3-1 ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലന്റെ ഉടമസതയറിലുള 14-ാം
വപ്പോര്ഡറില്  കപ്പോയല്  പകപ്പോടയറില്  10  ലസന്റെട
പറപ്പോഡട  പുറപമപ്പോകട,  പുതപ്പോനതട  തപ്പോഴസം
പറപ്പോഡട,  കുട്ടുസംപുറസംതപ്പോഴസം മുതല് പൂനൂര്പുഴ വലര
3 കറി.മന്നീ നന്നീളതറില് നന്നീണ്ടുകറിടക്കുന പതപ്പോടറിലന്റെ
ഏതപ്പോണട  12  ഏകപറപ്പോളസം  വരുന പുറപമപ്പോകട
ഭൂമറിയറില്  പകുതറിയറിപലെലറ  എനറിവ
അനഭ്യപ്പോധന്നീനലപട്ടു.
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(1) (2) (3) (4) (5)

3 പകപ്പോട്ടൂര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

2007-08 3-30 പഞപ്പോയതറിലന്റെ ഉടമസതയറിലുള കുടറിലവള/
ജലെപസചേന പദ്ധതറികലളക്കുററിചട വറിവരങ്ങളറില.
ആസറി  രജറിസ്റ്റര്  പ്രകപ്പോരസം  പഞപ്പോയതറില്
14  സപ്പോമൂഹഭ്യ  ജലെപസചേന  പദ്ധതറികളസം
28  കുടറിലവള  പദ്ധതറികളസം  ഉണട.  ഈ
പദ്ധതറികളലട  ഉടമസപ്പോവകപ്പോശസം  സസംബനറിപചപ്പോ
പ്രവര്തറിക്കുനപണപ്പോ  എനതട  സസംബനറിപചപ്പോ
പഞപ്പോയതറില് വറിവരങ്ങളറില.

4 കപ്പോക്കൂര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

2007-08 3-20 കസംഫര്ടട  പസ്റ്റഷന്  ആരസംഭറികപ്പോന്
സഉൗജനഭ്യമപ്പോയറി  വറിട്ടുകറിടറിയ  മുററികള
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ഉപപയപ്പോഗലപടുതറിയറില.
കപ്പോക്കൂര്  അങ്ങപ്പോടറിയറില്  അമപ്പോടറി
അപസപ്പോസറിപയറട  ബറില്ഡറിസംഗട  ഉടമ  പപയറിസംഗട
പടപ്പോയട ലലെറട  ആരസംഭറിക്കുനതറിനട  മുററികള
വറിട്ടുനല്കറിലയങ്കറിലുസം  തുടര്  നടപടറികള
സസ്വന്നീകരറിചറിടറില.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2010-11  വര്ഷലത  സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 5.8.3]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

ലകപ്പോടറിയത്തൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

155. ലകപ്പോടറിയത്തൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ പതനങ്ങപ്പോപറമട ജലെപസചേന പദ്ധതറി, കൃഷറി
ഇന്ഫര്പമഷന് ലസന്റെര് എനറിവ പ്രവര്തനക്ഷമമപ്പോപണേപ്പോ എനട സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
പ്രപദേശതട കുടറിലവള ക്ഷപ്പോമമുളതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത പദ്ധതറി കുടറിലവള പദ്ധതറിയപ്പോയറിടപ്പോണേട
പ്രവര്തറിചവരുനലതനസം  കൃഷറി  ഇന്ഫര്പമഷന്  ലസന്റെര്  നറിലെവറില്  അങ്കണേവപ്പോടറി
ആയറിടപ്പോണേട പ്രവര്തറിക്കുനലതനസം ലകപ്പോടറിയത്തൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസകടററി സമറിതറിലയ
അററിയറിച.

156.  വൃദ്ധസദേനതറിലന്റെയുസം  ശറിശുമന്ദറിരതറിലന്റെയുസം  സറിതറിലയക്കുററിചട  സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞപപപ്പോള  നറിലെവറില്  വൃദ്ധസദേനസം  ഗവണ്ലമന്റെട  പഹപ്പോമറിപയപ്പോ  ഡറിലസ്പന്സററിയപ്പോയുസം,
ശറിശുമന്ദറിരസം  ഓടറിസസം  ലസന്റെറപ്പോയുസം  പ്രവര്തറിച  വരറികയപ്പോലണേനസം,  ഓടറിസസം  ബപ്പോധറിച
കുടറികലള  പരറിചേരറിക്കുനതറിനട  പ്രപ്പോവന്നീണേഭ്യമുള  ആളകലള  ഏര്ലപടുതറിയറിട്ടുലണനസം
ലസകടററി  സമറിതറിലയ അററിയറിച.   പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട
പഞപ്പോയതട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപറിനട  സമര്പറിചറിട്ടുലണനട  പസ്റ്ററട  ലപര്പഫപ്പോര്മന്സട
ഓഡറിറട ഓഫന്നീസര് സമറിതറിലയ അററിയറിച.
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157.  പ്രസ്തുത  ജലെപസചേന  പദ്ധതറി  കുടറിലവള  പദ്ധതറിയപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗലപടുതറി
വരുനതറിനപ്പോലുസം,  ലകടറിടങ്ങള  കപ്പോരഭ്യക്ഷമമപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിചട  വരുനതറിനപ്പോലുസം  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം സസംബനറിച നടപടറികള അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

മടവര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

158.  മടവര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലന്റെ  12  ഏകര് വരുന ഭൂമറിയറില് പകുതറിയറിപലെലറയുസം
അനഭ്യപ്പോധന്നീനലപട്ടു  പപപ്പോലയനപ്പോണേട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലചേയ്തറിരറിക്കുനലതനസം  ഇതട  തറിരറിലക
ഈടപ്പോക്കുനതറിനട നടപടറി സസ്വന്നീകരറിചറിട്ടുപണപ്പോലയനസം സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട ഭൂമറി തറിരറിചട
പറിടറിക്കുനതറിനുളള  സര്പവ്വ  നടപടറികള  നടനവരറികയപ്പോലണേനസം  പഞപ്പോയതട  അപപക്ഷ
നല്കറിയതറിന്പ്രകപ്പോരസം റവനപ്യൂ വകുപപ്പോണേട സര്പവ്വ നടത്തുനലതനസം മടവര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
ലസകടററി സമറിതറിലയ അററിയറിച.  സര്പവ്വ നടതറി ഭൂമറി തറിരറിചട പറിടറിചട പ്രസ്തുത വറിവരസം
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിലനയുസം  സമറിതറിലയയുസം  അററിയറികണേലമനസം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച.   ആയതറിനട  നറിലെവറില്  സര്പവ്വ  നടപടറികള  പൂര്തറിയപ്പോയറിട്ടുലണനപ്പോണേട
അററിയപ്പോന്  കഴറിഞ്ഞറിട്ടുളലതനസം  ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിചട  വകുപറിലനയുസം,  സമറിതറിലയയുസം
അററിയറിക്കുനതപ്പോലണേനസം ലസകടററി സമറിതറിക്കു ഉറപ്പു നല്കറി.

പകപ്പോട്ടൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

159.  പകപ്പോട്ടൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ   കുടറിലവള  പദ്ധതറി  നറിലെവറില്  പ്രവര്തന
ക്ഷമമപ്പോപണേപ്പോ  എന  സമറിതറി  പചേപ്പോദേഭ്യതറിനട  കുടറിലവള  പദ്ധതറികള  പഞപ്പോയതറിലന്റെ
ഉടമസതയറിലുളതപ്പോലണേനസം,  പഞപ്പോയതറിലന്റെ  29  പദ്ധതറികള  ജലെനറിധറികട  സകമപ്പോറുകയുസം
അതറില്  19  എണസം  ജലെനറിധറി  ഏലറടുതട  നലരന്നീതറിയറില്  പ്രവര്തറിചട  വരുനലണനസം
ബപ്പോകറിയുള  10  പദ്ധതറികളറില്  3  എണസം  മപ്പോത്രമപ്പോണേട  നറിലെവറില്  പ്രവര്തനക്ഷമ
മലപ്പോതലതനസം  3  എണതറില്  ഒനട  കുടറിലവള  പദ്ധതറിയുസം,  മറട  രലണണസം  സപ്പോമൂഹഭ്യ
ജലെപസചേന  പദ്ധതറിയുമപ്പോലണേനസം  ഗുണേപഭപ്പോക്തപ്പോകള  പദ്ധതറി  ഏലറടുകപ്പോതതറിനപ്പോലെപ്പോണേട
കുടറിലവള പദ്ധതറിയുലട  പ്രവര്തനസം നറിലെചലതനസം,  ജലെനറിധറി  പദ്ധതറിയുലട  കപ്പോലെപ്പോവധറി
അവസപ്പോനറിക്കുന  2018  മപ്പോര്ചറിനട  മുമട  അതട  ജലെനറിധറിലയലകപ്പോണട  ഏലറടുപറികപ്പോന്
ശമറിലചങ്കറിലുസം ആയതട വറിജയറിചറിലലനസം,  സപ്പോമൂഹഭ്യ ജലെപസചേന പദ്ധതറിയുലട ഭപ്പോഗമപ്പോയുള
ഒരു  പദ്ധതറിയറിലലെ  പമപ്പോപടപ്പോര്  ഇടറിമറിനപലെറട  നശറിചതുമൂലെസം  പദ്ധതറി  പ്രവര്തനരഹറിത
മപ്പോലയനസം, ആയതട ററിപയര് ലചേയ്യുനതറിനുള നടപടറി സസ്വന്നീകരറിചവരറികയപ്പോലണേനസം പകപ്പോട്ടൂര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസകടററി സമറിതറിലയ അററിയറിച.

160.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപട  സമര്പറിച
ററിപപപ്പോര്ടറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച  തുടര്നടപടറികള
അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.
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കപ്പോക്കൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

161.  കപ്പോക്കൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  എനപ്പോണേട
പറയപ്പോനുളലതനട  സമറിതറി  പചേപ്പോദേറിചതറിനട  സസ്വകപ്പോരഭ്യ  വഭ്യക്തറി  പഞപ്പോയതറിനപ്പോയറി  ഒരു
കസംഫര്ടട  പസ്റ്റഷന്  സകമപ്പോററിയറിരുനതപ്പോയുസം  കപ്പോക്കൂര്  അങ്ങപ്പോടറിയറില്  സറിതറി  ലചേയ്യുന
കസംഫര്ടട  പസ്റ്റഷലന്റെ  നടതറിപറിനപ്പോയറി  പലെലെ  നടപടറികള  നടതറിലയങ്കറിലുസം  ആരുസം
ഏലറടുതറിലലനസം  തുടര്നട  ദേറിവസപവതനപ്പോടറിസപ്പോനതറില്  ആലള  നറിപയപ്പോഗറിച  ലകപ്പോണട
പ്രവര്തറിപറിലചങ്കറിലുസം  ആരുസം  ഉപപയപ്പോഗറിചറിലലനസം,  ഇതറിനട  സമന്നീപതപ്പോയറി  സസ്വകപ്പോരഭ്യ
വഭ്യക്തറി സഉൗജനഭ്യമപ്പോയറി നടത്തുന കസംഫര്ടട പസ്റ്റഷന് നറിലെവറിലുളതറിനപ്പോല് പഞപ്പോയതട വക
കസംഫര്ടട പസ്റ്റഷലന്റെ പ്രവര്തനസം നറിലെചപപപ്പോലയനസം,  പ്രസ്തുത കസംഫര്ടട  പസ്റ്റഷന് അടുത
സപ്പോമതറിക വര്ഷലത പദ്ധതറിയറില് ഉളലപടുതറി അനുപയപ്പോജഭ്യമപ്പോയ മലറപ്പോരു സലെപതയട
മപ്പോററി  സപ്പോപറിക്കുനതറിനുള  സപ്പോധഭ്യതകള  പഞപ്പോയതട  പരറിപശപ്പോധറിചട  വരറികയപ്പോലണേനസം
കപ്പോക്കൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസകടററി സമറിതറിലയ അററിയറിച.

162.  കപ്പോക്കൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസകടററിയുലട  വറിശദേന്നീകരണേതറിലന്റെ
അടറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മലുള  നടപടറികള  അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

163.  പതനങ്ങപ്പോപറമട  ജലെപസചേന  പദ്ധതറി  കുടറിലവള  പദ്ധതറിയപ്പോയറി
ഉപപയപ്പോഗലപടുതറി  വരുനതറിനപ്പോലുസം  കൃഷറി  ഇന്ഫര്പമഷന്  ലസന്റെര്,  വൃദ്ധസദേനസം,
ശറിശുമന്ദറിരസം  എനറിവയപ്പോയറി  നറിര്മറിച  ലകടറിടങ്ങള  മറട  പദ്ധതറികളകപ്പോയറി
കപ്പോരഭ്യക്ഷമമപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിചട  വരുനതറിനപ്പോലുസം  ലകപ്പോടറിയത്തൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി
ബനലപട ഓഡറിറട തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

164.  മടവര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലന്റെ  ഉടമസതയറില്  നറിനസം  അനഭ്യപ്പോധന്നീനലപട്ടു
പപപ്പോയ  ഭൂമറി  തറിരറിചട  പറിടറിക്കുനതറിനുള  സര്പവ്വ  നടപടറികള  പൂര്തന്നീകരറിചതപ്പോയറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസകടററി  അററിയറിചതറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറില്  ആയതട
സസംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  ഭരണേവകുപട  മുപഖന  സമറിതറിയട  ലെഭഭ്യമപ്പോകണേലമനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

165.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപട  സമര്പറിച  ററിപപപ്പോര്ടറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറില്
പകപ്പോട്ടൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബനലപട ഓഡറിറട തടസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന.

166.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസകടററി  നല്കറിയ  വറിശദേന്നീകരണേതറിലന്റെ
അടറിസപ്പോനതറില്  കപ്പോക്കൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓഡറിറട  തടസസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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ഓഡറിറട ഖണറിക

നറിഷറിയ ആസറികള

പവണത്ര സപ്പോധഭ്യതപ്പോപഠനങ്ങള  നടതപ്പോലത പദ്ധതറികള  നറിര്വ്വഹറികലപടുനതറിലന്റെ
ബപ്പോകറി  പത്രങ്ങളപ്പോണേട  നപ്പോപശപ്പോന്മുഖമപ്പോയ  ആസറികള.   ജനപങ്കപ്പോളറിതസം  പരറിമറിതലപടതുസം
പദ്ധതറികള  അപ്രപ്പോപയപ്പോഗറികമപ്പോയതുസം  നറിര്വ്വഹണേതറിലലെ  അപപ്പോകങ്ങളസം  പമപ്പോണേറിടററിസംഗട
സസംവറിധപ്പോനസം ഫലെപ്രദേമലപ്പോതതുസം ഭൂരറിഭപ്പോഗസം പദ്ധതറികളപടയുസം പപ്പോളറിചകളകട വഴറിലതളറിച.
ലെക്ഷങ്ങള മുടകറി സൃഷ്ടറിച ആസറികളറില് പലെതുസം യപ്പോലതപ്പോരു വരുമപ്പോനവുസം ലെഭഭ്യമപ്പോകപ്പോലതയുസം
ലപപ്പോതുജനങ്ങളകട പ്രപയപ്പോജനലപടപ്പോലതയുസം കറിടക്കുനതപ്പോയറി ഓഡറിററില് കലണത്തുകയുണപ്പോയറി.
പദ്ധതറി  വറിഹറിതസം  ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി  ലചേലെവപ്പോകറിയതറിനുപശഷസം  പദ്ധതറി  പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോലത
പപ്പോതറിവഴറിയറില്  ഉപപക്ഷറിക്കുന  പ്രവണേത  മറിക  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  സപ്പോപനങ്ങളറിലുസം
കണ്ടുവരുന.   പദ്ധതറി  വറിഹറിതസം  ഏതുവറിപധനയുസം  ലചേലെവപ്പോക്കുക എനതറിലുപരറി  പദ്ധതറി
ലെക്ഷഭ്യപ്രപ്പോപറിയറില്  എത്തുനപണപ്പോ  എനതട  നറിര്വ്വഹണേ  ഉപദേഭ്യപ്പോഗസര്  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ
വറിപധയമപ്പോക്കുനറില.  പദ്ധതറി  നടതറിപറില്  യഥപ്പോസമയസം  പമപ്പോണേറിടററിസംഗട  നടക്കുനറില.
പൂര്തറിയപ്പോയ പദ്ധതറികള തലന അനുബന സഉൗകരഭ്യങ്ങള ഒരുക്കുനതറിലലെ പറിഴവുമൂലെസം
ലെക്ഷഭ്യസം സകവരറികപ്പോനപ്പോവപ്പോലത നറിഷറിയ ആസറികളപ്പോയറി മപ്പോറലപടുന.

നറിരവധറി  ജന്നീവനകപ്പോരുലട  അദ്ധസ്വപ്പോനവുസം  ലപപ്പോതുധനവുസം  ലപപ്പോതുസഉൗകരഭ്യങ്ങളസം
പ്രപയപ്പോജനലപടുതറിയപ്പോണേട  ഓപരപ്പോ  പപ്രപ്പോജക്ടുസം  തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കുനതട.   സമൂഹതറിലലെ  വറിവറിധ
ജനവറിഭപ്പോഗങ്ങളലട  ഉനമനതറിനുസം,  പ്രപദേശതറിലന്റെ  വറികസനതറിനുമപ്പോയറി  തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കുന
ഈ പപ്രപ്പോജക്ടുകള പലെവറിധ കപ്പോരണേങ്ങളപ്പോല് പപ്പോതറിവഴറിയറില് ഉപപക്ഷറിക്കുകപയപ്പോ,  പ്രവൃതറി
പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോലതയറിരറിക്കുകപയപ്പോ  ലചേയ്യുനതട  പദ്ധതറിപണേതറിലന്റെ  പപ്പോഴട ലചലെവപ്പോയറി
കണേകപ്പോകപ്പോവുനതപ്പോണേട.   പൂര്തന്നീകരറിച  പലെ  പദ്ധതറികളസം  ഉപപയപ്പോഗലപടുതപ്പോലത
മൃതനറിപക്ഷപമപ്പോയറി തുടരുന അവസയുസം ഉണട.

വഭ്യക്തമപ്പോയ  സപ്പോധഭ്യതപ്പോപഠനങ്ങള  നടതപ്പോലത  പപ്രപ്പോജക്ടുകള  തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കുകയുസം
അതറിനുപവണറി  പദ്ധതറിപണേസം  പപ്പോഴപ്പോക്കുകയുസം  ലചേയ്യുന  പ്രവണേത  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ
സപ്പോപനങ്ങളറില്  കണ്ടുവരുന.  പതറിലനപ്പോനപ്പോസം  പഞവത്സര  പദ്ധതറിയുലട  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
സസംസപ്പോനലത  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  സപ്പോപനങ്ങള  ലെക്ഷകണേകറിനട  രൂപ  ലചേലെവഴറിചട
നറിര്മറിച ആസറികള ഇപപപ്പോഴുസം വറിനറിപയപ്പോഗറികലപടപ്പോലത കറിടക്കുന.

സസംരസംഭകലര  കലണതപ്പോലതയുസം  പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹറിപറികപ്പോലതയുസം  അടറിസപ്പോന  സഉൗകരഭ്യങ്ങള
മപ്പോത്രസം  വറികസറിപറിക്കുനതട  ശരറിയപ്പോയ  പ്രവണേതയല.  വനറിതകളലട  സപ്പോമതറിപകപ്പോനമന
തറിനപ്പോയറി  ലെക്ഷഭ്യമറിടട  വനറിത  വഭ്യവസപ്പോയ  പകന്ദ്രങ്ങള  നറിര്മറിക്കുനതറിനട  ഭന്നീമമപ്പോയ  തുക
വറികസന ഫണറില് നറിനട ലചേലെവഴറിക്കുനണട.  അതരസം ലകടറിടങ്ങള നറിര്മറിചട നറിഷറിയ
ആസറികളപ്പോകറി മപ്പോറ്റുനതലപ്പോലത ഉപദ്ദേശഭ്യലെക്ഷഭ്യസം സകവരറിക്കുനറില.

ഏതപ്പോനുസം ഉദേപ്പോഹരണേങ്ങള ചുവലട പചേര്ക്കുന:
2067/2021.
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കമ
നമര്

സപ്പോപനസം ആസറിയുലട പപരട ലചേലെവട 
തുക (രൂപ)

ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട

ഖണറിക
നമര്

1 മുകസം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

ഖരമപ്പോലെറിനഭ്യ  സസംസരണേ
പപ്പോന്റെട

5,25,000 2009-10 3-1

2 കടലുണറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

വനറിതപ്പോ  വഭ്യവസപ്പോയ
പകന്ദ്രസം

4,54,437 2009-10 3(8)

വനറിതപ്പോ  വഭ്യവസപ്പോയ
പകന്ദ്രസം- വറിപുലെന്നീകരണേസം

9,84,695 2009-10 3-8

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2011-12  വര്ഷലത  സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 2.7]

ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിപന്മല് സര്കപ്പോര് ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി അനുബനസം  II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

മുകസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

167. മുകസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ സസംസരണേ പപ്പോന്റെട സപ്പോപറിക്കുനതുമപ്പോയറി ബനലപട
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  എനപ്പോണേട  പറയപ്പോനുളലതനട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
2  ബപയപ്പോഗഭ്യപ്പോസട  പപ്പോനസം,  പപ്പോസ്റ്ററികട  മപ്പോലെറിനഭ്യസം  സസംസരറിക്കുനതറിനുള  ഒരു  ലഷഡറിസംഗട
യൂണേറിറ്റുസം  സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോണേട  പദ്ധതറി  ആരസംഭറിചലതനസം  നറിലെവറില്  2  ബപയപ്പോഗഭ്യപ്പോസട
പപ്പോനകളസം  പ്രവര്തറിക്കുനറിലലനസം,  സസ്വചട  ഭപ്പോരതട  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരസം  ഡറി.പറി.ആര്.
ലെഭറിചതറിനപ്പോല്  2019-20  വര്ഷതറില്  ഇവ  ററിപയര്  ലചേയ്യുനതറിനുള  ലപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
സമര്പറിചറിരറിക്കുകയപ്പോലണേനസം മുകസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസകടററി സമറിതറിലയ അററിയറിച.

168.  ബപയപ്പോഗഭ്യപ്പോസട  പപ്പോന്റെട  പ്രവര്തനക്ഷമമപ്പോക്കുനതറിനട  പഞപ്പോയതട  നടപടറി
സസ്വന്നീകരറിപകണതുസം ആയതട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപറിപനയുസം  സമറിതറിപയയുസം പരഖപ്പോമൂലെസം
അററിയറിക്കുകയുസം ലചേപയ്യേണതപ്പോലണേന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശതറിനട നടപടറി സസ്വന്നീകരറിചട പ്രസ്തുത
വറിവരസം  പരഖപ്പോമൂലെസം  വകുപറിലനയുസം  ബഹ.  സമറിതറിലയയുസം  അററിയറിക്കുനതപ്പോലണേനട  മുകസം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസകടററി സമറിതറികട ഉറപ്പു നല്കറി.

കടലുണറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

169.  കടലുണറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബനറിചട സമറിതറിയുലട
പചേപ്പോദേഭ്യതറിനട,  വനറിതപ്പോ  വഭ്യവസപ്പോയ  പകന്ദ്രതറിനപ്പോയറി  അനുവദേറിച  ലകടറിടസം  നറിലെവറില്
വപ്പോടകയട  നല്കറിയറിരറിക്കുകയപ്പോലണേനസം,  ഓപരപ്പോ  വര്ഷവുസം  വപ്പോടകയറില്  ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയ
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വര്ദ്ധനവട  വരുതറിയപ്പോണേട വപ്പോടക പുതുകറി നല്കുനലതനസം പ്രതറിവര്ഷസം  2,12,556  രൂപ
വപ്പോടകയറിനതറില്  പഞപ്പോയതട  പറിരറിലചടുക്കുനലണനസം  വനറിതപ്പോ  വഭ്യവസപ്പോയ  പകന്ദ്രസം
നറിലെവറില്  പ്രവര്തനരഹറിതമപ്പോലണേനസം  ലഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  ഓഫട  പഞപ്പോയതട
സമറിതറിലയ പബപ്പോധറിപറിച.

170.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  പഞപ്പോയതട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ

വകുപറിനട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിചറിട്ടുലണനട  പസ്റ്ററട  ലപര്പഫപ്പോമന്സട  ഓഡറിറട  ഓഫന്നീസര്

സമറിതറിലയ  അററിയറിചതറിലനത്തുടര്നട  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മലുള  നടപടറികള

അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

171.  മുകസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  2  ബപയപ്പോഗഭ്യപ്പോസട

പപ്പോനകളസം  പ്രവര്തനക്ഷമമപ്പോക്കുനതറിനുള അടറിയനര നടപടറി  സസ്വന്നീകരറിചട  ആയതട

സസംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപട  മുപഖന  ലെഭഭ്യമപ്പോകണേലമനട

സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

172.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  പഞപ്പോയതട  ലഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്

നല്കറിയ  വറിശദേന്നീകരണേതറിലന്റെ  അടറിസപ്പോനതറിലുസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപറിനട

പഞപ്പോയതട ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിചറിട്ടുലണനട സമറിതറിലയ അററിയറിചതറിനപ്പോലുസം കടലുണറി

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓഡറിറട  തടസസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി

നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട

ഓഡറിറട ഖണറിക

അപപ്രപ്പോചട പറപ്പോഡട ഇലപ്പോലത പപ്പോലെസം - പപ്പോലഴ്ചലെവട 57 ലെക്ഷസം രൂപ

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട വര്ഷസം   2009-2010   ഖണറിക   3-3

മരുപതപ്പോങ്കര  കപ്പോവറിലുസംപപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകലള  ബനറിപറിചലകപ്പോണട  ആലെകപ്പോടട
തപ്പോഴപതപ്പോടറിനട  കുറുലക പപ്പോലെസം നറിര്മറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  രൂപന്നീകരറിച  ഈ പദ്ധതറിയുലട  എസ്റ്ററിപമറട
തുക  69  ലെക്ഷസം രൂപയപ്പോണേട.   എകറികപ്യൂടന്നീവട  എഞറിനന്നീയര് നറിര്വ്വഹപണേപ്പോപദേഭ്യപ്പോഗസനപ്പോയ
പ്രസ്തുത പദ്ധതറിയുലട നറിര്വ്വഹണേ ഏജന്സറി യു.എല്.സറി.സറി.എസട. ആയറിരുന.  13 മന്നീറര്
നന്നീളവുസം  6  മന്നീറര് വന്നീതറിയുമുള പപ്പോലെതറിലന്റെ നറിര്മപ്പോണേതറിനപ്പോയറി  57  ലെക്ഷപതപ്പോളസം രൂപ
വറിനറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുണട.  2007-2008  വര്ഷതറില് ആരസംഭറിച ഈ പ്രവൃതറി  2009-2010-ല്
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പൂര്തന്നീകരറിച.  എനപ്പോല്  5-5-2011-ല്  ഓഡറിറട  വറിഭപ്പോഗസം  നടതറിയ  പ്രപ്പോപദേശറിക
പരറിപശപ്പോധനയറില്  പപ്പോലെതറിലന്റെ  നറിര്മപ്പോണേസം  മപ്പോത്രപമ  നപ്പോളറിതുവലര  പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുള്ളൂ
ലവനസം,  കപ്പോവറിലുസംപപ്പോറ ഭപ്പോഗതട തറ നറിരപറില് നറിനസം ഏകപദേശസം  4  മന്നീറര്  ഉയരതറിലുസം
മരുപതപ്പോങ്കര ഭപ്പോഗതട തറനറിരപറില് നറിനസം 8 മന്നീറര് ഉയരതറിലുസം നറില്ക്കുന പ്രസ്തുത പപ്പോലെസം
ഒരു വറിധതറിലുസം ഉപപയപ്പോഗലപടുതപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറിടറിലപ്പോലയനസം കലണതറി.  നറിലെവറിലുള
അപപ്രപ്പോചട  പറപ്പോഡുകളലട  പുനര്നറിര്മപ്പോണേസം  അതപ്പോതട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള  നറിര്വ്വഹറിക്കുസം
എനപ്പോണേട  എസ്റ്ററിപമറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  പറഞ്ഞറിരറിക്കുനലതങ്കറിലുസം  മരുപതപ്പോങ്കര  ഭപ്പോഗതട
നറിലെവറില് ഒരു പറപ്പോഡുസം ഇല.  മപ്പോത്രമല ഒരു സസ്വകപ്പോരഭ്യ വഭ്യക്തറിയുലട സലെതപ്പോണേട പപ്പോലെസം
വനപചേരുനതട.  കൂടപ്പോലത  അപപ്രപ്പോചട  പറപ്പോഡുകളകട  ആവശഭ്യമപ്പോയ  സലെസം
ആര്ജ്ജറികപ്പോലതയുസം  പപ്പോന്,  എസ്റ്ററിപമറട  എനറിവ  തയ്യേപ്പോറപ്പോകപ്പോലതയുസം,  അപപ്രപ്പോചട
പറപ്പോഡുകളകട വരുന ലചേലെവറിലനക്കുററിചട  ഒരു ധപ്പോരണേയുസം ഇലപ്പോലതയുമപ്പോണേട  പപ്പോലെതറിലന്റെ
നറിര്മപ്പോണേസം  നടതറിയറിരറിക്കുനതട.  പപ്പോലെതറിലന്റെ  ഉയരതറില്  ഇരുഭപ്പോഗത്തുസം  പറപ്പോഡുകള
നറിര്മറികണേലമങ്കറില് ഇനറിയുസം ലെക്ഷകണേകറിനട രൂപ ലചേലെവറിപടണതുണട.  ഇത്രയുസം വലെറിയ
തുക ഗപ്പോമ പഞപ്പോയത്തുകളകട ലചേലെവഴറികപ്പോന് കഴറിയുപമപ്പോ എനതുതലന സസംശയപ്രദേമപ്പോണേട.
57  ലെക്ഷപതപ്പോളസം  രൂപ  ലചേലെവഴറിചട  നറിര്മറിച  പപ്പോലെസം  സമന്നീപഭപ്പോവറിയറില്  ഒനസംതലന
അപപ്രപ്പോചട  പറപ്പോഡുകളലട  നറിര്മപ്പോണേസം  പൂര്തന്നീകരറിചട  ഉപപയപ്പോഗപയപ്പോഗഭ്യമപ്പോകപ്പോന്
കഴറിയറിലലനസ്തുസം സലെപരറിപശപ്പോധനയറില് പബപ്പോധഭ്യലപടറിട്ടുണട.

ഖണറിക  സമപ്പോഹ വൃത  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉളലപടുത്തുന  വറിവരസം  സന്നീനറിയര്  ലഡപപ്യൂടറി
ഡയറക്ടര്  11-5-2011-ലലെ  എല്.  എഫട.  ലക.ലക.  ഡറി.  എഫട2/723/2012(2)-ാം  നമര്
കതട പ്രകപ്പോരസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസകടററിലയ അററിയറിചലവങ്കറിലുസം ആയതറിനട വഭ്യക്തമപ്പോയ
മറുപടറി  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിടറില.   17-5-2012-ല് സലെസം പനരറില് പരറിപശപ്പോധറിചപപപ്പോഴുസം  പ്രസ്തുത
പപ്പോലെസം  ഉപപയപ്പോഗപ്രദേമപ്പോകറിയറിടറിലലനട  കപ്പോണുന.   ആയതറിനപ്പോല്  പപ്പോലെസം  നറിര്മറിച
വകയറില്  57  ലെക്ഷപതപ്പോളസം  രൂപ  പപ്പോഴ് ലചലെവപ്പോയറിരറിക്കുകയപ്പോലണേനട  ഓഡറിറട
വറിലെയറിരുത്തുന.

ഉതരവപ്പോദേറിയപ്പോയ ഉപദേഭ്യപ്പോഗസര്:

ശന്നീ. എസം. ലക. ശശറിധരന്,

എകറികപ്യൂട്ടൂന്നീവട എഞറിനന്നീയര്

കൃഷ്ണസ്മൃതറി, മചമ്പുറതട

കപ്പോരമുകസംകുളസം, കണേറിമസംഗലെസം പറി. ഒ,

തൃശ്ശൂര്.
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[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2011-12  വര്ഷലത  സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 4.17]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനുബനസം  II  ആയറി
പചേര്തറിരറിക്കുന.

173.  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ വകുപ്പുസം ഓഡറിറട വകുപ്പുസം
ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി അസംഗന്നീകരറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

174.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ  വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറിയുലട
അടറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ലചേയ്യുന.

ഫപറപ്പോകട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

ഓഡറിറട ഖണറിക

വറികസന ഫണട ബപ്പോങ്കറില് നറിപക്ഷപറിച - സര്കപ്പോര് ഉതരവുകളലട ലെസംഘനസം

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട വര്ഷസം   2007-2008   ഖണറിക   3-1

• സര്കപ്പോര്  അനുമതറി  ലെഭറികപ്പോലത  63  ലെക്ഷസം  രൂപ  വറികസന  ഫണറില്  നറിനസം

പറിന്വലെറിചട ബപ്പോങ്കറില് നറിപക്ഷപറിച.

• 3 വര്ഷമപ്പോയറി തുക ബപ്പോങ്കട അകഉൗണറില് നറിഷറിയമപ്പോയറി തുടരുന.

30-1-2017-ലലെ 5-ാം നമര് തന്നീരുമപ്പോന പ്രകപ്പോരസം ജലെനറിധറി പദ്ധതറിയട വകയറിരുതറിയ

വറികസന  ഫണട  തുക  ജലെനറിധറി  അകഉൗണറിപലെയട  മപ്പോറപ്പോന്  തന്നീരുമപ്പോനറിചറിരുന.

അതനുസരറിചട  മപ്പോര്ചട  2007-ല്  63  ലെക്ഷസം രൂപ പസ്റ്ററട  ബപ്പോങ്കട  ഓഫട  ഇനഭ്യ,  നടകപ്പോവട

ബപ്പോഞറില് നറിപക്ഷപറിച.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട പ്രസറിഡന്റെട,  ലസകടററി എനറിവരുലട ജലെനറിധറി

പപ്രപ്പോജക്ടട  അകഉൗണറിലെപ്പോണേട  തുക നറിപക്ഷപറിചതട.   തുക മുന്കൂറപ്പോയറി  വറികസന ഫണറില്

നറിനസം പറിന്വലെറിക്കുനതറിനട സര്കപ്പോര് അനുമതറി ലെഭറിചറിരുനറില.  2007 ഡറിസസംബര് 31-നു

മുമട  പദ്ധതറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കുലമനതറിനട  ഒരു  ഉറപ്പുമറിലപ്പോത  സപ്പോഹചേരഭ്യതറിലുസം

പഞപ്പോയതറിനട  വമറിച  സപ്പോമതറിക  ബപ്പോധഭ്യത  ഉണപ്പോകുലമനതറിനപ്പോലുസം  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി

മുപനപ്പോടട  പപപ്പോകുനതട  ശരറിയലലനട  2-3-2007-ലലെ  26783/എല്3/06  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണേ

വകുപട നമര് കതറില് സര്കപ്പോര് വഭ്യക്തമപ്പോകറിയറിരുന.
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പ്രസ്തുത ഖണറിക സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോര്ടറിപലെയട  ശറിപപ്പോര്ശ ലചേയ്യുന വറിവരസം സന്നീനറിയര്
ലഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടറുലട  11-2-2012/18-5-2012-ലലെ  എല്.എഫട.ലക.  ലക.ഡറി.എഫട.2/723/12
നമര്  കതട  പ്രകപ്പോരസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസകടററിലയ  അററിയറിചറിട്ടുണട.  ലസകടററിയുലട
മറുപടറിയറില്  വറികസന  ഫണട  സഞറിതനറിധറിയറില്  തറിരറിലക  അടവപ്പോകറിയറിടറിലലനട
വഭ്യക്തമപ്പോകറിയറിട്ടുണട.

സര്കപ്പോര് നറിര്പദ്ദേശസം ലെസംഘറിചട വറികസന ഫണട ബപ്പോങ്കട അകഉൗണറില് നറിപക്ഷപറിചതട
ഗുരുതരമപ്പോയ കമപകടപ്പോണേട.  3 വര്ഷമപ്പോയറി തുക ബപ്പോങ്കട അകഉൗണറില് നറിഷറിയപ്പോവസയറില്
കറിടക്കുന.  തുക അടറിയനരമപ്പോയറി സര്കപ്പോരറിപലെയട തറിരറിചട അടയ്പകണതപ്പോണേട.  

ഉതരവപ്പോദേറിയപ്പോയ ഉപദേഭ്യപ്പോഗസര്:

1. ശന്നീ. സറി. ജനപ്പോര്ദ്ദേനന്, ലസകടററി (ററിട.){06/11/2008-21/04/2010}
പശപ്പോഭനസം ലനപലപ്പോനറി, മടന്നൂര് പറി.ഒ., കണ്ണൂര് ജറില 

2. ശന്നീ. ജയശന്നീലെന്, ലസകടററി (ററിട.){22/04/2010-31/03/2011}ബ്ലൂലബല്, ജറി.എ. 
പകപ്പോപടജട. പറി.ഒ., പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ജറില 

3. ശന്നീ. സറി. ആര്. പമപ്പോഹനന്, ലജ.എസട.  ഇന്ചേപ്പോര്ജ്ജട, {01/04/2011-18/06/2011}
മണേറിയൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട, പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ജറില.

4. ശന്നീ.  പജപ്പോണേറി വര്ഗന്നീസട,  ലജ.എസട.   ഇന്ചേപ്പോര്ജ്ജട,  {18/06/2011-10/08/2011}
പമപയൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട, ഇടതറില് വന്നീടട,  നടുവടസം, പനപ്പോര്തട പബപ്പൂര്. പറി.ഒ., 
പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട - 673015

5. ശന്നീ. എ.പറി. സനല്കുമപ്പോര്, ലസകടററി {11/08/2011-16/08/2011}
ചേപ്പോതമസംഗലെസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

6. ശന്നീ. ടറി. അബ്ദു നപ്പോസര്, ലസകടററി, {22/08/2011  തുടരുന}
ഫപറപ്പോകട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട, കണപ്പോടറികല്, പവപങ്ങരറി, പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2011-12  വര്ഷലത  സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 4.18]

175.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  എനപ്പോണേട  പറയപ്പോനുളലതന  സമറിതറി
പചേപ്പോദേഭ്യതറിനട  നറിലെവറില് പ്രസ്തുത തുക ജപപ്പോന് കുടറിലവള പദ്ധതറിയുലട ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ഓപരപ്പോ
വപ്പോര്ഡറിലുസം  ലലപപട  ലലലെന്  സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ലചേലെവഴറിചറിട്ടുലണനസം,
38  വപ്പോര്ഡുകളള  ഫപറപ്പോകട  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയറില്  33  വപ്പോര്ഡറിലുസം  ജലെവറിതരണേസം
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സപ്പോധഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുലണനസം,  ബപ്പോകറിയുള  5  വപ്പോര്ഡുകളറില്  ലലപപട  ലലലെന്  സപ്പോപറിക്കുന
തറിനുള  പ്രവൃതറികള  നടനവരറികയപ്പോലണേനസം  ഫപറപ്പോകട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസകടററി
സമറിതറിലയ പബപ്പോധറിപറിച.

176.  വറികസന ഫണട പൂര്ണമപ്പോയുസം വറിനറിപയപ്പോഗറിപചപ്പോ എനട സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
ഫണട  പൂര്ണമപ്പോയുസം  ഉപപയപ്പോഗലപടുതറിയറിട്ടുലണനസം  ഗുണേപഭപ്പോക്തൃ  ഫണട  ലെഭറികപ്പോതറിരു
നതറിനപ്പോല്  ജലെനറിധറി  പദ്ധതറി  നടപപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറിചറിലലനസം,  അതറിനപ്പോലെപ്പോണേട  വറികസന
ഫണട  ബപ്പോങ്കറില് നറിപക്ഷപറിചലതനസം ഫപറപ്പോകട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസകടററി  സമറിതറിലയ
അററിയറിച.

177.  പഞപ്പോയതട  സലെസം  വപ്പോങ്ങറിയതപ്പോയറി  ററിപപപ്പോര്ടറില്  സൂചേറിപറിചറിരറിക്കുനതറിന്
പ്രകപ്പോരസം  എത്ര  ലസന്റെട  സലെമപ്പോണേട  പഞപ്പോയതട  വപ്പോങ്ങറിയലതനസം  അതറിലന്റെ
നറിജസറിതറിലയക്കുററിചസം  സമറിതറി  പചേപ്പോദേറിചതറിനട  മപ്പോവരറില്  70  ലസന്റെട  സലെവുസം
കവണേകലറില്  92.87  ലസന്റെട  സലെവുമപ്പോണേട  പഞപ്പോയതട  വപ്പോങ്ങറിയലതനസം,  മപ്പോവരറിലുള
ഭൂമറി  മപ്പോത്രമപ്പോണേട  നറിലെവറില്  പഞപ്പോയതറിലന്റെ  ലലകവശമുളലതനസം  കവണേകലറിലലെ  ഭൂമറി
ജലെനറിധറിയുലട പപരറില് ഗുണേപഭപ്പോക്തൃ വറിഹറിതതറിലലെ തുക ഉപപയപ്പോഗറിചട  വപ്പോങ്ങറിയതപ്പോലണേനസം
അതട  ജലെനറിധറിയുലട  ലലകവശമപ്പോണുളലതനസം,  സന്നീസം  ലലെവല്  കമറിററികട
2,84,000 രൂപയുലട  പലെപ്പോണ്  ബപ്പോധഭ്യതയുളതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  തുക  പഞപ്പോയതട
ലലകമപ്പോറുകയപ്പോലണേങ്കറില് സലെസം പഞപ്പോയതറിലന്റെ പപരറില്  രജറിസ്റ്റര്  ലചേയ്തട  നല്കപ്പോലമനട
അററിയറിചറിട്ടുലണനസം  മലറപ്പോരു  പഞപ്പോയതറിലലെ  സലെമപ്പോയതറിനപ്പോല്  അതട  വപ്പോങ്ങുനതറിനട
സര്കപ്പോര്  അനുമതറികപ്പോയറി  2010-ല്  അപപക്ഷ  സമര്പറിചറിരുലനങ്കറിലുസം  നപ്പോളറിതുവലര
ആയതറിപന്മല് യപ്പോലതപ്പോരു നടപടറിയുസം  സര്കപ്പോര് തലെതറില് ഉണപ്പോയറിടറിലലനസം ലസകടററി
സമറിതറിലയ അററിയറിച.

178.  വറികസന  ഫണട  ബപ്പോങ്കറില്  നറിപക്ഷപറിചതട  സസംബനറിചട  സമറിതറി  ധനകപ്പോരഭ്യ
വകുപറിപനപ്പോടട  അഭറിപ്രപ്പോയമപ്പോരപ്പോഞ്ഞതറിനട  പഞപ്പോയതറിലന്റെ  വറികസന  ഫണട  ബപ്പോങ്കറില്
നറിപക്ഷപറികപ്പോന്  സര്കപ്പോര്  അനുമതറി  നല്കറിയറിടറിലലനസം,  അങ്ങലന  നറിപക്ഷപറിചപ്പോല്
പലെറിശ സഹറിതസം തറിരറിചടയ്പകണതപ്പോലണേനസം,  പലെറിശ ഇനതറില് എലനങ്കറിലുസം  കുറവട
വനറിട്ടുലണങ്കറില്  ബനലപട  ഉപദേഭ്യപ്പോഗസനറില്  നറിനട   അതട  ഇഉൗടപ്പോകണേലമനപ്പോണേട
നറിയമതറില്  പറഞ്ഞറിരറിക്കുനലതനസം  ധനകപ്പോരഭ്യ  വകുപട  അഡന്നീഷണേല്  ലസകടററി
സമറിതറിലയ അററിയറിച.

179.  ഫണട പൂര്ണമപ്പോയുസം വറിനറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുലണനസം കൂടപ്പോലത വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയറില്
നറിനസം  പദ്ധതറി  പ്രവര്തനങ്ങളലട  യൂടറിലലലെപസഷന്  സര്ടറിഫറികറ്റുസം  ലെഭഭ്യമപ്പോകറിയറിട്ടു
ലണനസം  ലസകടററി  അററിയറിചതറിലന  തുടര്നട  ലസകടററി  സൂചേറിപറിചതറില്  നറിനസം
വഭ്യതഭ്യസമപ്പോയറിടപ്പോണേട  വകുപറിനട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിചറിരറിക്കുനലതനസം,  ററിപപപ്പോര്ടട  പ്രകപ്പോരസം
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ഫപറപ്പോകട  പഞപ്പോയതട  ജലെനറിധറി  പദ്ധതറി  ഫണട  പലെറിശ  സഹറിതസം  52,75,000  രൂപ
ഫപറപ്പോകട  സബ്ട്രഷററിയറില്  സറിര  നറിപക്ഷപമപ്പോയറി  നറിപക്ഷപറിക്കുകയുസം  ടറി  തുക  പലെറിശ
സഹറിതസം  75,14,355  രൂപ  16-1-2016-ല്  എഫട3/2014/എല്.എസട.ജറി.ഡറി.  നമര്
സര്കപ്പോര് ഉതരവട  പ്രകപ്പോരസം  ഫപറപ്പോകട  നഗരസഭയുലട  2015-16  വപ്പോര്ഷറിക പദ്ധതറിയറില്
137/15  നമര്  പദ്ധതറിയപ്പോയ  ജപപ്പോന്  കുടറിലവളള  പദ്ധതറിയപ്പോയറി  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനട
അനുമതറി  ലെഭറിചതുമപ്പോലണേനസം  ആയതട  പ്രകപ്പോരസം  ടറി  തുക  2016  ലഫബ്രുവരറി-മപ്പോര്ചട
മപ്പോസങ്ങളറിലെപ്പോയറി  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററിയറില്  അടയ്ക്കുകയുസം  നഗരസഭയുലട   മുഴുവന്
പമഖലെകളറിപലെയപ്പോയറി  വറിഭപ്പോവനസം  ലചേയ്യുന  ജപപ്പോന്  കുടറിലവള  പദ്ധതറി  പ്രവര്തനങ്ങള
പൂര്തന്നീകരറിചട  വരുനതപ്പോയുസം  അററിയറിക്കുനതപ്പോയറി  പസ്റ്ററട  ലപര്പഫപ്പോലമന്സട  ഓഡറിറട
ഓഫന്നീസര് ലവളറിലപടുതറി.

180.  പദ്ധതറി പൂര്തന്നീകരറിചറിട്ടുലണനളതറിനപ്പോല് സര്കപ്പോരറില് നറിനസം സപ്പോധൂകരണേസം
പനടറിയപ്പോല് വറിഷയസം അവസപ്പോനറിപറികപ്പോന് കഴറിയറിപല എന സമറിതറി പചേപ്പോദേഭ്യതറിനട സര്കപ്പോര്
ഫണട  പൂര്ണമപ്പോയുസം  വറിനറിപയപ്പോഗറിചതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  അവസപ്പോനറിപറികപ്പോ
വുനതപ്പോലണേനട  പസ്റ്ററട  ലപര്പഫപ്പോലമന്സട  ഒപ്പോഡറിറട    ഓഫന്നീസര്  സമറിതറിലയ  അററിയറിച.
വറികസന ഫണട ബപ്പോങ്കറില് നറിപക്ഷപറികപ്പോന് പപ്പോടറിലപ്പോതതപ്പോലണേങ്കറിലുസം ഫണട പൂര്ണമപ്പോയുസം
വറിനറിപയപ്പോഗറിചതറിലന്റെ അടറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മലുള നടപടറി
അവസപ്പോനറിപറികപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങളസം ശറിപപ്പോര്ശകളസം

181.  വറികസന  ഫണട  ബപ്പോങ്കറില്  നറിപക്ഷപറിക്കുനതട  കമരഹറിതമപ്പോലണേങ്കറിലുസം
ഫണട പൂര്ണമപ്പോയുസം വറിനറിപയപ്പോഗറിചതറിലന്റെ അടറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടസസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി   നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ടറി. പറി. രപ്പോമകൃഷ് ണേന്,
തറിരുവനനപുരസം, അദ്ധഭ്യക്ഷന്,
2021 നവസംബര് 9. പലെപ്പോകല് ഫണട അകഉൗണടസട കമറിററി.
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 അനബനന  I

പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങളള/തുടര്ശനിപധാര്ശകളള

ക്രമ
നമ്പര്

വകുപ്പെപ ഖണനിക
നമ്പര്

നനിഗമനങള് ശനിപധാര്ശകള്

(1) (2) (3) (4)

1 തദദ്ദേശ
സസ്വയളഭരണള

8 കുളങരക്കണനിതധാഴള  ജലദസചന  പദ്ധതനിയുമധായനി
ബന്ധപപ്പെട്ടപ  ദചളന്നൂര്  ദബധാക്കപ  പഞധായതപ
അധനികൃതര്  നല്കനിയ  വനിശദദീകരണതനിപന
അടനിസധാനതനില്  പദ്ധതനിയുമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ട
ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

2 ” 9 തൂദണരനി ദബധാക്കപ പഞധായതനില് മുന്കൂര് തുകയുള
അനുബന്ധ  സധാധനങളള  നല്കനിയനിടള
ആരളഭനിക്കധാതനിരുന്ന  പ്രവൃതനി  നനിലവനില്
പ്രവര്തനക്ഷമമധാപണന്നപ  സളസധാന  ഓഡനിറപ
വനിഭധാഗള പരനിദശധാധനിചപ ദബധാധധ്യപപ്പെട്ടനിടള്ളതനിനധാല്
ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

3 ” 10 പകധാടുവള്ളനി  ദബധാക്കപ  പഞധായതനിപല
ഇടനിപവട്ടപമല  സളരക്ഷണ  പദ്ധതനിയുമധായനി
ബന്ധപപ്പെട്ടപ  സര്ക്കധാര്  നല്കനിയ  വനിശദദീകരണ
തനിപന  അടനിസധാനതനില്   പ്രസ്തുത  ഒധാഡനിറപ
പരധാമര്ശള  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

4 ” 11 മുക്രളദതധാടപ  ആര്.സനി.ബനി.  നനിര്മധാണവുമധായനി
ബന്ധപപ്പെട്ടപ  പകധാടുവള്ളനി  ദബധാക്കപ  പഞധായതപ
അധനികൃതര്  നല്കനിയ  വനിശദദീകരണതനിപന
അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസള
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

5 ” 12 ബധാലുദശ്ശേരനി  ദബധാക്കപ  പഞധായതനിപല
കധാവനില്തുറുതനി  മുക്കപ  ഉഉൗരള്ളൂര്  ദറധാഡപ
നനിര്മധാണവുമധായനി     ബന്ധപപ്പെട്ടപ      ആദരധാപണ
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(1) (2) (3) (4)

വനിദധയനധായ  കണ്വദീനറനില്  നനിനള  നഷ്ടത്തുക
തനിരനിചപ  പനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
തസ്വരനിതപപ്പെടുതണപമന്നപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

6 തദദ്ദേശ
സസ്വയളഭരണള

17 സര്ക്കധാര്  ലഭധ്യമധാക്കനിയ  മറുപടനികളപട
അടനിസധാനതനില്  ഇടപ്പുറള  ഹരനിജന്  ദകധാളനനി
ദറധാഡപ,  നന്യൂ  ഇന്ഡധ്യധാ  സനിറധാമനികപ  വര്ദക്കഴപ
ദകധാ-ഓപ്പെദററദീവപ  പസധാപപസറനി  എന്നനിവയുമധായനി
ബന്ധപപ്പെട്ട ഓഡനിറപ തടസങള് ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

7 ” 18 ദകധാട്ടൂപ്പെധാടള  കനധാല്  നനിര്മധാണവുമധായനി
ബന്ധപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

8  ” 19 ഇരനിങല്ലൂര്  കയര്  ദകധാ -ഓപ്പെദററദീവപ
പസധാപപസറനിക്കപ  ചകനിരനി  അഴുകധാന്  ടധാങ്കറുകള്
നനിര്മനിചതുമധായുള  കനിഴുവനകുറനിയനില്  ദതധാടപ
പരനിഷ്ക്കരണവുമധായുള  ബന്ധപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ
പരധാമര്ശങള്  സളബന്ധനിചപ  തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ
വകുപ്പെപ നല്കനിയ മറുപടനികളപട അടനിസധാനതനില്
പ്രസസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസങള്  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

9 ” 20 പനചനിക്കധാടപ  കുളള  സളരക്ഷണവുമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ടപ
ദകധാഴനിദക്കധാടപ  ദബധാക്കപ  പഞധായതപ  ബനി.ഡനി.ഒ.
നല്കനിയ മറുപടനിയുപട അടനിസധാനതനില് പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

10 ” 22 പ്രസ്തുത  പരധാമര്ശവുമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ
പരധാമര്ശള  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.

11 ” 24 ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിപന  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപന  അടനിസധാനതനില്
പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ തടസള ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

2067/2021.
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(1) (2) (3) (4)

12 തദദ്ദേശ
സസ്വയളഭരണള

26 ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശവുമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ടപ  ജനിലധാ
പഞധായതപ  പസക്രട്ടറനിയുപട  മറുപടനിയുപട
അടനിസധാനതനില്  ഓഡനിറപ  തടസള
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

13 ” 28 ജനിലധാ  പഞധായതപ  പസക്രട്ടറനി  നല്കനിയ
വനിശദദീകരണതനിപന  അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശള  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

14 ” 31 ജനിലധാ  പഞധായതപ  പസക്രട്ടറനിയുപട  വനിശദദീകരണ
തനിപന  അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ
പരധാമർശങള് ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി ശനിപധാ ർശ
പചയ്യുന.

15 ” 35 പചറുവണ്ണൂർ  നലളള  ഗധാമപഞധായത്തുമധായനി
ബന്ധപപ്പെട്ട ഓഡനിറപ പരധാമർശതനില് സൂചനിപ്പെനിചനിടള്ള
പുറക്കധാമല  ടധാങ്കനിപന  നനിർമധാണവുമധായനി
ബന്ധപപ്പെട്ട  പ്രവൃതനിയുപട  നനിലവനിപല  സനിതനി,
പ്രവൃതനിക്കധായനി  പചലവധാക്കനിയ  തുക,  മുന്കൂർ
നല്കനിയ തുക ഇവ പരനിദശധാധനിചപ  ഒരധാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില്
സളസധാന  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ  വഴനി  റനിദപ്പെധാ ർട്ടപ
ലഭധ്യമധാക്കുവധാന്  ദകധാഴനിദക്കധാടപ  ദകധാർപ്പെദറഷന്-
പചറുവണ്ണൂർ  ദസധാണല്  ഓഫദീസദറധാടപ  സമനിതനി
നനിർദദ്ദേശനിക്കുന.   ബധാലുദശ്ശേരനി  പഞധായതനിപല
പഞധായതപ  പകട്ടനിടള  ദസ്റ്റേജപ  നനിർമധാണള
ചന്ദനളകണനി തധാപഴ ദകധാളനനി ദറധാഡപ നനിർമധാണള
എന്നദീ  പ്രവൃതനികള്  പൂർതദീകരനിചനിടപണന്നപ
വധ്യക്തമധാക്കനിയതനിപന  അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത
പരധാമർശള ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി നനിർദദ്ദേശനിക്കുന.

16 ” 36 ദകധാണദങ്കധാടമല  ശുദ്ധജല  വനിതരണ  പദ്ധതനി
പൂർതദീകരനിചതനിപന  വധാലല്യുദവഷന്  റനിദപ്പെധാ ർട്ടപ
ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ  ഹധാജരധാക്കുന്ന  മുറയപ  പ്രസ്തുത
പരധാമർശള  ഒഴനിവധാക്കധാവുന്നതധാപണന്നപ  സമനിതനി
ശനിപധാ ർശ പചയ്യുന.
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17 തദദ്ദേശ
സസ്വയളഭരണള

61 ദബപ്പൂരനിപല മധാദതധാട്ടള ശുദ്ധജലവനിതരണ പദ്ധതനി
പൂർതദീകരനിചതനിനധാലുള  ആയതപ  നനിലവനില്
പ്രവർതനക്ഷമമധാപണന്നതനിനധാലുള പദ്ധതനിയുമധായനി
ബന്ധപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ
സമനിതനി നനിർദദ്ദേശനിക്കുന.

18 ” 62 പകധാടനിയത്തൂർ  ഗധാമപഞധായതനിപല  സധാളസധാരനിക
നനിലയതനിപനയുള  മധാവധായനിദതധാടനിപനയുള
പ്രവൃതനികള്  പൂർതദീകരനിചതധായനി  പഞധായതപ
അഡദീഷണല്  ഡയറക്ടർ  അറനിയനിചതനിപന
അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസങള്
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി ശനിപധാർശ പചയ്യുന.

19 ” 63 കുന്ദമളഗലള ഗധാമപഞധായതനിപല മുദതടതപ കുളള
കനിണർ  പുനർനനിർമധാണള  പൂർതദീകരനിക്കുകയുള
ആയതപ  നനിലവനില്  ഉപദയധാഗപ്രദമധാക്കനി
യനിടള്ളതധായുള സമനിതനി നനിരദീക്ഷനിക്കുന.  എന്നധാല്
ചൂലധാള  പപധായനില്  കനിണർ  പധാറയധായതനിനധാല്
പഞധായതപ  ഭരണ  സമനിതനി  തദീരുമധാനപ്രകധാരള
പ്രസ്തുത  പ്രവൃതനി  പൂർതനിയധാക്കധാപത  ഉദപക്ഷനിച
പവനള  പ്രവൃതനിയധായനി  മുന്കൂർ  നല്കനിയ
തുകയനില്  ദശഷനിക്കുന്ന  തുക  തനിരനിചപനിടനിക്കുവധാന്
കഴനിയധാത  സധാഹചരധ്യമധാണപ  നനിലവനിലുള്ള
പതനമുള്ള  ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനിയുപട
മറുപടനിയുപട  അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത  വനിഷയള
സളബന്ധനിചപ  ഗധാമപഞധായതപ  അധനികൃതർ
നനിലവനില്  സർക്കധാരനിനപ  സമർപ്പെനിചനിരനിക്കുന്ന
റനിദപ്പെധാർട്ടനിദന്മേല്  ഉചനിതമധായ  തദീരുമധാനപമടുതപ
റനിദപ്പെധാർട്ടപ  ലഭധ്യമധാക്കണപമന്നപ  സമനിതനി
നനിർദദ്ദേശനിക്കുന.   അമ്പ്രമല്  ദകധാളനനി  ദറധാഡപ
പരനിഷ്കരണള  പൂ ർതദീകരനിചതധായനി  ഗധാമപഞധായതപ
പസക്രട്ടറനി  അറനിയനിചതനിപന  അടനിസധാനതനില്
പദ്ധതനിയുപട പൂർതദീകരണ ദരഖകള് ഒരധാഴ്ചക്കകള
തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പെനിനപ  ലഭധ്യമധാക്കണപമന്നപ
സമനിതനി നനിർദദ്ദേശനിക്കുന. 
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20 തദദ്ദേശ
സസ്വയളഭരണള

64 അദതധാളനി  ഗധാമപഞധായതനിപല  5  കുടനിപവള്ള
പദ്ധതനികളള  പൂർതദീകരനിചപ  പ്രവർതനക്ഷമ
മധാക്കനിയതനിനധാല്  ഇതുമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ
തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി  ശനിപധാർശ
പചയ്യുന.

21 65 ദപരധാമ്പ്ര  ഗധാമപഞധായതനിപല  പരധാമർശവനിദധയ
മധായ പ്രവൃതനി പൂർതദീകരനിചതധായനി ഗധാമപഞധായതപ
പസക്രട്ടറനി  അറനിയനിചപവങ്കനിലുള  പ്രവൃതനികളപട
പൂർതദീകരണ  ദരഖകള്  നധാളനിതുവപരയധായനി
തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പെനില്  ഹധാജരധാക്കനി
യനിട്ടനിപലന്നപ  സമനിതനി  നനിരദീക്ഷനിക്കുന.   പ്രസ്തുത
ദരഖകള്  ഒരധാഴ്ചയകള  ഭരണ  വകുപ്പെനില്
ഹധാജരധാക്കണപമന്നപ സമനിതനി നനിർദദ്ദേശനിക്കുന.

22 ” 66 കധാവനിലുമ്പധാറ  ഗധാമപ ഞധായതനിപല  ചദീളനിയധാടപ
ലനിഫപ ഇറനിദഗഷന് പദ്ധതനി, കദമ്പധാസ്റ്റേപ നനിര്മധാണള
എന്നനിവ  സളബന്ധനിചപ  സർക്കധാർ  നല്കനിയ
വനിശദദീകരണതനിപന  അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത
പദ്ധതനികളമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ട ഓഡനിറപ  തടസങള്
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി ശനിപധാർശ പചയ്യുന.  

23 ” 67 നന്മേണ  ഗധാമപഞധായതനിപല  പരധാമർശ
വനിദധയമധായ  4  കുടനിപവള്ള  പദ്ധതനികളനില്
3  പദ്ധതനികള്  പൂർതദീകരനിചനിടപണനള
പപരനിയദങധാട്മല കുടനിപവള്ള പദ്ധതനി നനിലവനിലുള
പൂർതദീകരനിക്കുവധാന്  സധാധനിചനിട്ടനിപലനള  പ്രസ്തുത
പ്രവൃതനിയുപട  കരധാറുകധാരനനില്  നനിനള  നഷ്ടത്തുക
ഈടധാക്കുന്നതനിനധായനി  ആർ.ആർ.  നടപടനികള്
സസ്വദീകരനിചപ വരുന്നതധായുള സമനിതനി നനിരദീക്ഷനിക്കുന. 

24 ” 68 പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശള  സളബന്ധനിചപ  ഭരണ
വകുപ്പെനിനപ  ലഭധ്യമധാക്കനിയ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപന
അടനിസധാനതനിൽ നന്മേണ ഗധാമപഞധായത്തുമധായനി
ബന്ധപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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25 തദദ്ദേശ
സസ്വയളഭരണള

69 തധാമരദശ്ശേരനി  ഗധാമപഞധായതനിപല  ചുണക്കുന്നപ
കുടനിപവള്ള പദ്ധതനിയുപട  പൂര്തദീകരണ ദരഖകള്
ലഭനിചനിടപണന്നപ  ഭരണ  വകുപ്പെപ  അധനികൃതര്
അറനിയനിചതനിപന  അടനിസധാനതനിൽ  പദ്ധതനിയുമധായനി
ബന്ധപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

26 ” 70 ചക്കനിട്ടപ്പെധാറ,  ഉണനിക്കുളള  എന്നദീ
ഗധാമപഞധായത്തുകപള  സളബന്ധനിച  ഓഡനിറപ
പരധാമര്ശങളമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ടപ  തദദ്ദേശസസ്വയള
ഭരണ  വകുപ്പെനിനപ  ലഭധ്യമധാക്കനിയ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപന
അടനിസധാനതനിൽ  അവയുമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ട
ഓഡനിറപ  തടസങള്  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

27 ” 71 ചധാതമളഗലള ഗധാമപഞധായതപ മുദഖന ആരളഭനിച
22  കുടനിപവള്ള  പ്രവൃതനികളനിൽ  8  പ്രവൃതനികള്
പൂര്തദീകരനിചതധായനി  സമനിതനി  നനിരദീക്ഷനിക്കുന.
ദശഷനിച  14  പ്രവൃതനികളള  നനിലവനിൽ
പൂര്തദീകരനിചനിടപണന്നപ ഗധാമപഞധായതപ പസക്രട്ടറനി
അറനിയനിചനിരനിക്കുന്നതനിനധാൽ  പ്രസ്തുത പ്രവൃതനികളപട
പൂര്തദീകരണ  ദരഖകള്  അടനിയന്തരമധായനി
തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പെനിനപ  ലഭധ്യമധാക്കണപമന്നപ
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

28 ” 72 കധാവനിലുമ്പധാറ ഗധാമപഞധായതനിപല ചധാതൻദകധാടപ
നട  പട്ടനികവര്ഗ്ഗ  ദകധാളനനിയനിൽ  പപധാതുകനിണര്
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനധായനി  വനിഭധാവനള  പചയനിരുന്ന
പദ്ധതനി,  കനിണര്  കുഴനിചപ  കുറചപ  ആഴപമതനിയ
ദപ്പെധാള്  പധാറ  കണതനിനധാൽ  ഉദപക്ഷനിക്കുക
യധാണുണധായപതനള  മലദയധാര  ദമഖലയധായതനിനധാൽ
പ്രസ്തുത  ദകധാളനനിയനിൽ  കനിണര്  കുഴനിക്കുവധാൻ
കഴനിയധാത  സധാഹചരധ്യമധാണപ  നനിലനനിൽക്കുന്നപതനള
സമനിതനി നനിരദീക്ഷനിക്കുന. 



78

(1) (2) (3) (4)

തദദ്ദേശ
സസ്വയളഭരണള

പ്രസ്തുത  വനിഷയള  സളബന്ധനിചപ  അദനസ്വഷണള
നടതനി വനിശദമധായ റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭധ്യമധാക്കണപമന്നപ
സമനിതനി  തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പെനിദനധാടപ
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

29 ” 73 വട്ടനിപ്പെന കമന്യൂണനിറനി  ഇറനിദഗഷൻ പദ്ധതനിയുമധായനി
ബന്ധപപ്പെട്ടപ  കുളള  കുഴനിചനിരുനപവങ്കനിലുള
അവനിപടനനിനള  200  മദീറര്  തധാപഴയധായനി  ഒരു
സസ്വകധാരധ്യ  വധ്യക്തനി  കനിണര്  നനിര്മനിചതനിനധാൽ
കുളതനിലുണധായനിരുന്ന  പവള്ളള  മുഴുവൻ
കനിണറനിദലക്കപ ദപധാവുകയുള,  കുളള വറനിദപ്പെധാവുകയുള
പചയതനിനധാൽ  പദ്ധതനി ലക്ഷധ്യള കകവരനിക്കുവധാൻ
സധാധനിചനിപലനള  നനിലവനിൽ  ആ  പ്രദദശപത
ജനങള്  അവനിപടനനിനള  പൂര്ണമധായുള
ഒഴനിഞ്ഞുദപധായനിരനിക്കുകയധാപണനള  സമനിതനി
നനിരദീക്ഷനിക്കുന.  പ്രസ്തുത  വനിഷയള  സളബന്ധനിചപ
പ്രശ്നബധാധനിതരധായവര്  പഞധായതനിനപ  പരധാതനി
സമര്പ്പെനിചനിരുദന്നധാപയനള,  എങ്കനിൽ  പഞധായതപ
അതനിദന്മേൽ  സസ്വദീകരനിച  നടപടനി  സളബന്ധനിചള
അദനസ്വഷനിചപ  ഒരധാഴ്ചയകള  വനിശദമധായ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭധ്യമധാക്കണപമന്നപ  സമനിതനി  പഞധായതപ
പസക്രട്ടറനിദയധാടപ നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

30 ” 74 പചറുവണ്ണൂര്  ഗധാമപഞധായതനിപല  മുയനിദപ്പെധാതപ
അഴുക്കുചധാൽ സധാബനിട്ടപ മൂടൽ പദ്ധതനി സളബന്ധനിച
പ്രവൃതനികളപട  പൂര്തദീകരണ  ദരഖകള്
തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പെനിൽ  ലഭധ്യമധായനിടപണന്നപ
അറനിയനിചതനിപന  അടനിസധാനതനിൽ  അതുമധായനി
ബന്ധപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

31 ” 75 വധാദഴധാറമല എസപ.സനി. ദകധാളനനി ശുദ്ധജല പദ്ധതനി,
ബധാക്ടദീരനിദയധാളജനിക്കൽ  ലധാബപ  സധാപനിക്കൽ
എന്നനിവ പൂര്തദീകരനിചതധായനി  ജനിലധാ  പഞധായതപ
പസക്രട്ടറനി  അറനിയനിചനിരനിക്കുന്നതനിപന  അടനിസധാന
തനിൽ  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനികളമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ട
ഓഡനിറപ  തടസങള്  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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32 തദദ്ദേശ
സസ്വയളഭരണള

76 കനിഴദക്കധാതപ പനങധാടപ,  പനധാചധാടപ,  പകധാടനിയത്തൂര്
എന്നദീ  പഞധായത്തുകളനിൽ  അങ്കണവധാടനി  പകട്ടനിട
നനിര്മധാണള പൂര്തദീകരനിച പവങ്കനിലുള വനിനനിദയധാഗ
സധാക്ഷധ്യപതള  നധാളനിതുവപര  ഓഡനിറപ   വകുപ്പെനിനപ
ഹധാജരധാക്കനിയനിട്ടനിലധാതതനിനധാൽ പ്രസ്തുത ദരഖകള്
അടനിയന്തരമധായനി  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ
ലഭധ്യമധാക്കണപമന്നപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

33 ” 77 ഭവന നനിര്മധാണ പദ്ധതനി പൂര്തദീകരനിചപവങ്കനിലുള
ദബധാക്കപ  പഞധായത്തുകളനിൽനനിനള്ള  യൂട്ടനികല
ദസഷൻ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറപ  നധാളനിതുവപര
ലഭധ്യമധായനിട്ടനിപലനള  അതനിനധായനി  എ.ഡനി.സനി.പയ
ചുമതലപപ്പെടുതനിയനിടപണനമുള്ള ജനിലധാ  പഞധായതപ
പസക്രട്ടറനിയുപട  മറുപടനിയുപട  അടനിസധാനതനിൽ
പ്രസ്തുത  ദരഖകള്  അടനിയന്തരമധായനി  ജനിലധാ
പഞധായതനിൽ  ലഭധ്യമധാക്കുന്നതനിനുദവണ  തസ്വരനിത
നടപടനികള്  കകപക്കധാള്ളണപമന്നപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

34 ” 78 തലക്കത്തൂര്  ഗധാമപഞധായതനിപല  വധ്യവസധായ
എദസ്റ്റേറനിൽ  ടധാൻസ് ദഫധാര്മര്  സധാപനിചനിടപണ
ങ്കനിലുള  വനിനനിദയധാഗ  സധാക്ഷധ്യപതള  തദദ്ദേശസസ്വയള
ഭരണ  വകുപ്പെനിൽ  ഹധാജരധാക്കനിയനിട്ടനിലധാതതനിനധാൽ
പ്രസ്തുത ദരഖകള് അടനിയന്തരമധായനി  തദദ്ദേശസസ്വയള
ഭരണ  വകുപ്പെനിനപ  ഹധാജരധാക്കണപമന്നപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

35 ” 79 പരധാമര്ശവനിദധയമധായ  11  എസപ.ജനി.ആര്.കവ.
പ്രവൃതനികളനിൽ  മനിക്കവയുള  പൂര്തദീകരനിചതധായനി
ജനിലധാ പഞധായതപ പസക്രട്ടറനി അറനിയനിചപവങ്കനിലുള
പൂര്തദീകരണ  ദരഖകപളധാനള  ജനിലധാ
പഞധായതനിൽ  ലഭധ്യമപലന്നപ  സമനിതനി
മനസനിലധാക്കുന.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതനികളപട
പൂര്തദീകരണ  ദരഖകള്  അടനിയന്തരമധായനി
തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പെനിനപ  ലഭധ്യമധാക്കണപമന്നപ
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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36 തദദ്ദേശ
സസ്വയളഭരണള

93 മുക്കള,  മുടധാടനി,  ഉദള്ളധ്യരനി,  പകധാടനിയത്തൂര്,
കുന്ദമളഗലള,  അദതധാളനി,  തധാമരദശ്ശേരനി,  പപരുമണ,
പചറുവണ്ണൂര്,  നലളള,  അഴനിയൂര്,  തനിദക്കധാടനി  എന്നദീ
ഗധാമപഞധായത്തുകപള  സളബന്ധനിച  ഓഡനിറപ
പരധാമര്ശങള്ക്കപ  തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പുള
ഓഡനിറപ  വകുപ്പുള  നല്കനിയ  മറുപടനിയുപട
അടനിസധാനതനില്  അവയുമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ട
ഓഡനിറപ  തടസങള്  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

37 ” 94 ദബപ്പൂരനിപല  ഇൻഡസനിയൽ  എദസ്റ്റേറപ  ദറധാഡപ
ടധാറനിളഗനിനധായനി അധനികള നൽകനിയ തുക (പ്രവൃതനി
നടന്ന  കധാലയളവനിപല  അസനിസ്റ്റേനപ  എഞനിനദീയ
റധായനിരുന്ന  ശദീ.  ദജക്കബപ  പസബധാസ്റ്റേധ്യനനിൽ
നനിനള)  അടനിയന്തരമധായനി  ഈടധാക്കനി  ആയതപ
സളബന്ധനിച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സളസധാന  ഓഡനിറപ
വകുപ്പെനിനപ  ലഭധ്യമധാക്കണപമന്നപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

38 ” 95 മണപ  ഫനിലനിളഗപ  പ്രവൃതനികളനിൽ
കൺദസധാളനിദഡഷൻ  നടതധാതനിരുന്നതുമൂലള
അധനികള  പചലവധായ  തുക  ഈടധാക്കുന്നതനിനധായനി
ടനിയധാപനതനിപര തുടര്നടപടനികപളധാനള സസ്വദീകരനിചനി
ട്ടനിപലന്നപ  നനിരദീക്ഷനിച  സമനിതനി  ദകധാഴനിദക്കധാടപ
ദകധാര്പ്പെദറഷന്  (ദബപ്പൂര്  ദസധാണൽ)
അധനികൃതരുപട ഭധാഗത്തുനനിനണധായ നനിരുതരവധാദ
പരമധായ  സമദീപനതനിൽ  കടുത  അതൃപനി
ദരഖപപ്പെടുത്തുന്നദതധാപടധാപ്പെള  നഷ്ടത്തുക  തനിരനിചപ
ഈടധാക്കുന്നതനിനധായനി  സസ്വദീകരനിച  നടപടനികള്
ഒരധാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില്  സമനിതനിപയ  അറനിയനിക്കണപമനള
പ്രസ്തുത വനിഷയള സളബന്ധനിചപ വകുപ്പെപ തലതനിൽ
പരനിദശധാധനിചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭധ്യമധാക്കണപമനള
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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39 തദദ്ദേശ
സസ്വയളഭരണള

96 ദബപ്പൂര്  ദസധാണുമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ട  ദശഷനിക്കുന്ന
പ്രവൃതനികളധായ  ഓടകളനിപല  മണപ  നദീക്കൽ,
തട്ടധാടതപ കധാവപ കണതപ പറമ്പപ ദറധാഡപ ടധാറനിളഗപ,
മധാദതധാട്ടള പുലധാമറള വയൽ ദറധാഡപ പരനിഷ്കരണള,
പചമ്പകദചധാല  ഫുട്പധാതപ  നനിര്മധാണള
എന്നനിവപയ  സളബന്ധനിചപ  തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ
വകുപ്പുള  ഓഡനിറപ  വകുപ്പുള  നൽകനിയ മറുപടനികളപട
അടനിസധാനതനിൽ  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതനികളമധായനി
ബന്ധപപ്പെട്ട ഓഡനിറപ തടസങള് ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ  പചയ്യുന.

40 ” 97 എലത്തൂരനിപല എസപ.പക. ബസധാര് - സുബ്രഹ്മണധ്യള
ദറധാഡപ  ടധാറനിളഗപ  പ്രവൃതനിയുമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ടപ
അധനികള  നൽകനിയ  തുക  ബന്ധപപ്പെട്ട
ഉദദധ്യധാഗസരനിൽ  നനിനള  അടനിയന്തരമധായനി
ഈടധാക്കനി  ആയതപ  സളബന്ധനിചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ  ലഭധ്യമധാക്കണപമന്നപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

41 ” 98 കധായപക്കധാടനി  ഗധാമപഞധായതനിപല  എള.എൽ.എ.
ദറധാഡപ മുതൽ ദചറ്റുവയൽ ദറധാഡപ വപരയുള്ള ദറധാഡപ
ടധാറനിളഗപ പ്രവൃതനിയധായനി അധനികള നൽകനിയ 7,770
രൂപ  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതനിയുപട  പടകനിക്കൽ
അകഡസ്വസറനി ഗ്രൂപ്പെനിൽ നനിനള ഈടധാക്കുന്നതനിനുള്ള
അടനിയന്തര   നടപടനികള്  സസ്വദീകരനിക്കണപമന്നപ
സമനിതനി  നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.  ഹരനിജൻ  ദകധാളനനി
ദറധാഡപ  ടധാറനിളഗുമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ടപ
തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പുള  ഓഡനിറപ  വകുപ്പുള
നൽകനിയ മറുപടനിയുപട അടനിസധാനതനിൽ പ്രസ്തുത
പ്രവൃതനിയുമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസള
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

2067/2021.
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42 തദദ്ദേശ
സസ്വയളഭരണള

99 ദകധാഴനിദക്കധാടപ ജനിലധാ പഞധായതനിപന സളബന്ധനിച
ദകധാരപ്പുഴയുപട  തദീരസളരക്ഷണള,  ഈദങധാറ
ചധാലനിൽ  ജലദസചന  പദ്ധതനി  എന്നനിവയപ
തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പുള  ഓഡനിറപ  വകുപ്പുള
നൽകനിയ  മറുപടനി  അളഗദീകരനിക്കുന്നദതധാപടധാപ്പെള
അവയുമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസങള്
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ  പചയ്യുന.
വടക്കുതല ജലദസചന പദ്ധതനിയുമധായനി ബന്ധപപ്പെട്ട
ഗുണദഭധാക്തൃ  സമനിതനി  പ്രവൃതനിയപ  അധനികള
നൽകനിയ  10%  തുകയപ  സര്ക്കധാരനിൽ  നനിനള
സധാധൂകരണള  വധാങനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭധ്യമധാക്കണ
പമനള സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

43 ” 101 തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പുള  ഓഡനിറപ  വകുപ്പുള
നൽകനിയ മറുപടനിയുപട അടനിസധാനതനിൽ പ്രസ്തൂത
ഒധാഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

44 ” 103 ജനിലധാ  പഞധായതപ  പസക്രട്ടറനി  നല്കനിയ
വനിശദദീകരണതനിപന  അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

45 ” 105 ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശള  സളബന്ധനിചപ  തദദ്ദേശസസ്വയള
ഭരണ  വകുപ്പുള  ഓഡനിറപ  വകുപ്പുള  നല്കനിയ
വനിശദദീകരണതനിപന  അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

46 ” 107 സര്ക്കധാര് നല്കനിയ മറുപടനിയുപട അടനിസധാനതനില്
പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.
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47 തദദ്ദേശ
സസ്വയളഭരണള

109 പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

48 “ 111 ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശള  സളബന്ധനിച  ജനിലധാ
പഞധായതപ  പസക്രട്ടറനി  നല്കനിയ  വനിശദദീകരണ
തനിദനയുള  തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പെനിനപ
ലഭധ്യമധാക്കനിയ റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിദനയുള അടനിസധാനതനില്
പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ തടസള ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

49 ” 113  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

50 ” 115 പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ തടസള ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

51 ” 117 കമ്പന്യൂട്ടര്  പരനിശദീലനള  വനിജയകരമധായനി
പൂര്തദീകരനിചതധായുള  ആയതപ  സളബന്ധനിച
സര്ട്ടനിഫനിക്കറപ  വനിതരണള  പചയ്യുകയുള  തുടര്ന്നപ
ഭരണ  വകുപ്പെനിനപ  ഇതനിദന്മേല്  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
സമര്പ്പെനിചനിടള്ളതധായുള  പ്രസ്തുത  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
പരനിദശധാധനിചപ  ദബധാധധ്യപപ്പെട്ടതധായനി  തദദ്ദേശസസ്വയള
ഭരണ  വകുപ്പെപ  സമനിതനിപയ  അറനിയനിചതനിപനയുള
അടനിസധാനതനില്  ടനി  വനിഷയള  സളബന്ധനിച
ഓഡനിറപ  പരധാമര് ശള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ   സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന. 

52 ” 119 തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പുള  ഓഡനിറപ  വകുപ്പുള
നല്കനിയ മറുപടനിയുപട അടനിസധാനതനില് പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

53 ” 121 തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പുള  ഓഡനിറപ  വകുപ്പുള
നല്കനിയ മറുപടനിയുപട അടനിസധാനതനില് പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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54 തദദ്ദേശ
സസ്വയളഭരണള

123 ബധാരല്  നഷ്ടപപ്പെട്ടതുമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ടപ
53,240 രൂപ  നദഷ്ടധാതരവധാദനിയധായ
ഉദദധ്യധാഗസനനില്  നനിനള  ഈടധാക്കുന്നതനിനധായനി
സസ്വദീകരനിച  നടപടനി  സളബന്ധനിച വനിശദധാളശങള്
എല്.എസപ.ജനി.ഡനി.  ഡയറക്ടര്ക്കപ  പഞധായതപ
അധനികൃതര്  ലഭധ്യമധാക്കനിയനിടള്ളതധായനി  സമനിതനി
മനസനിലധാക്കുന.  പ്രസ്തുത  വനിഷയള  സളബന്ധനിചപ
സര്ക്കധാര്  തലതനില്  പരനിദശധാധനിചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭധ്യമധാക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

55 ” 126 പരധാമര്ശവനിദധയമധായ  പധാലധാറനിപ്പെധാടള  -  മങ്കുഴനി
ജലവനിതരണ  പദ്ധതനി  പൂര്തദീകരനിക്കധാതതനിപന
ദപരനില്  എഞനിനദീയര്പക്കതനിപര  നടപടനി
സസ്വദീകരനിക്കുന്നതനിനപ   പഞധായതപ  ഭരണസമനിതനി
എടുത  തദീരുമധാനതനിപന  സധാധൂകരണതനിനധായനി
സര്ക്കധാരനിദലയപ  അദപക്ഷ  സമര്പ്പെനിചനിടപണന്നപ
ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനി  അറനിയനിചപവങ്കനിലുള
സമനിതനിയപ  ലഭധ്യമധാക്കനിയ  ദരഖകളനില്  ആയതപ
സളബന്ധനിചപ  യധാപതധാനള  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടനിപലനള
പദ്ധതനി  നനിലവനിലുള  പ്രവര്തനക്ഷമമപലനള
സമനിതനി  നനിരദീക്ഷനിക്കുന.  മധാതവുമല
പ്രവര്തനക്ഷമമലധാത  കുടനിപവള്ള  പദ്ധതനി
പ്രകധാരള  575  കുടുളബങള്ക്കപ  കുടനിപവള്ളള
ലഭധ്യമധാക്കനിയതധായനി  കധാണനിചപകധാണപ  പഞധായതപ
അധനികൃതര്  അവധ്യക്തമധായ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
സമര്പ്പെനിചതനില് സമനിതനി അതൃപനി ദരഖപപ്പെടുത്തുന.

56 ” 127 പതളനിപവടുപ്പെനിനധായനി  ഉദദധ്യധാഗസര്  സമനിതനി
മുമ്പധാപക  ഹധാജരധാകുദമ്പധാള്  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശള
സളബന്ധനിച  വനിശദധാളശങള്  പഠനിചദവണള
ഹധാജരധാദകണപതന്ന  കര്ശന  നനിര്ദദ്ദേശള
നല്കുന്നദതധാപടധാപ്പെള  പ്രസ്തുത  വനിഷയള
സളബന്ധനിചപ  തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പെപ  ദനരനിട്ടപ
അദനസ്വഷണള  നടതനി  ഒരു  മധാസതനിനകള
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സമര്പ്പെനിക്കണപമനള  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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57 തദദ്ദേശ
സസ്വയളഭരണള

129 തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പുള  ഓഡനിറപ  വകുപ്പുള
നല്കനിയ മറുപടനിയുപട അടനിസധാനതനില് പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന. 

58 ” 131 തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പുള  ഓഡനിറപ  വകുപ്പുള
നല്കനിയ മറുപടനിയുപട അടനിസധാനതനില് പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

59 ” 133 തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പുള  ഓഡനിറപ  വകുപ്പുള
നല്കനിയ മറുപടനിയുപട അടനിസധാനതനില് പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

60 ” 137 വനിലധ്യധാപ്പെള്ളനി  ഗധാമപഞധായതനില്  വനനിതധാ
വധ്യവസധായ  ദകന്ദ്രതനിനുദവണനി  നനിര്മനിച
പകധാണനിരുന്ന  പകട്ടനിടള  തകര്ന്നപ  വദീണതുമധായനി
ബന്ധപപ്പെട്ടപ  പ്രസ്തുത  കധാലയളവനിപല  പഞധായതപ
പ്രസനിഡനപ,  പസക്രട്ടറനി,  എഞനിനദീയര്  എന്നനിവര്
പക്കതനിപര  നടപടനി  സസ്വദീകരനിചനിരുനപവങ്കനിലുള
ഇവര്  ഭരണ  വകുപ്പെനില്  നല്കനിയ  അദപക്ഷയുപട
അടനിസധാനതനില് അവപര ഒഴനിവധാക്കുകയുള പകരള
പ്രവൃതനിയുപട  കണ്വദീനര്പക്കതനിപര  ആര്.  ആര്.
നടപടനികള്  ആരളഭനിക്കുകയുള  പചയ്തുപവനള
തുടര്ന്നപ  റനിക്കവറനി  പചയധാന്  മറപ  സസ്വത്തുകള്
ഇലധാതതനിനധാലുള  പ്രധായധാധനികധ്യള  പരനിഗണനിചള
ടനിയധാപന  പനിന്നദീടപ  ഒഴനിവധാക്കനിപയനള  ടനിയധാന്
നനിലവനില്  മരണപപ്പെടപവനള  സമനിതനി
നനിരദീക്ഷനിക്കുന.

61 തദദ്ദേശ
സസ്വയളഭരണള

138 തകര്നവദീണ  പകട്ടനിടതനിപന  എസ്റ്റേനിദമറപ
എടുക്കുകയുള  വധാലല്യുദവഷന്  നടത്തുകയുള  പചയ
എഞനിനദീയര്പക്കതനിപര നടപടനി  സസ്വദീകരനിക്കുവധാന്
പഞധായതപ  അധനിക കൃതര്  ആവശധ്യപപ്പെട്ടനിടള
ടനിയധാപനതനിപര          യധാപതധാരു         നടപടനിയുള 
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തദദ്ദേശ
സസ്വയളഭരണള

സസ്വദീകരനിചനിട്ടനിപലന്നപ  സമനിതനി  മനസനിലധാക്കുന.
പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശതനിപന
ബധാദ്ധധ്യതയനില്നനിനള എഞനിനദീയപറ ഒഴനിവധാക്കനിയ
നടപടനി   സമനിതനി  അളഗദീകരനിക്കുന്നനില.
തകര്നവദീണ  പകട്ടനിടതനിപന  നനിര്മധാണ
പ്രവൃതനിയനില്  ഉള്പപ്പെട്ടനിരുന്ന  എ ഞനിനദീയറനിളഗപ
വകുപ്പെപ  ഉദദധ്യധാഗസപര  പനിന്നദീടപ  പ്രവൃതനി
നടതനിയതനിപന  ഉതരവധാദനിതസ്വതനില്  നനിന്നപ
ഒഴനിവധാക്കനിയതപ എന്തപ കധാരണതധാലധാണപ എന്നതപ
സളബന്ധനിചപ  അദനസ്വഷനിചപ  ഒരു  മധാസതനിനകള
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭധ്യമധാക്കണപമന്നപ  സമനിതനി  ഭരണ
വകുപ്പെനിദനധാടപ നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

62 ” 141 ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശള  സളബന്ധനിചപ  ദചളന്നൂര്
ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനി  നല്കനിയ
വനിശദദീകരണതനിപനയുള,  തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ
വകുപ്പെനിനപ  ലഭധ്യമധാക്കനിയ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപനയുള
അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസള
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

63 ” 145  സര്ക്കധാര് ഉതരവപ പ്രകധാരള ഗധാമപഞധായതനിനപ
അസധാധധാരണ  പചലവപ   നടത്തുന്നതനിനപ
വനിനനിദയധാഗനിക്കുന്നതനിനധായനി  അനുവദനിചനിടള്ള
നനിശനിത പരനിധനിയപ  വനിരുദ്ധമധായനി ഈയനിനതനില്
2,19,908  രൂപ  പചലവഴനിച  മുക്കള
ഗധാമപഞധായതപ  അധനികൃതരുപട  നടപടനിപയ
സമനിതനി  അതദീവ  ഗഉൗരവദതധാപട  വദീക്ഷനിക്കുന.
അസധാധധാരണ  പചലവുകള്ക്കധായനി  വനിനനിദയധാഗനിച
അധനികള തുകയപ മതനിയധായ ദരഖകള്  സമര്പ്പെനിചപ
സര്ക്കധാരനില്   നനിനള   സധാധൂകരണള
വധാങണപമനള  ആയതപ  സളബന്ധനിചപ  ഒരു
മധാസതനിനുള്ളനില്  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭധ്യമധാക്കണപമനള
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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64 തദദ്ദേശ
സസ്വയളഭരണള

147 തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പെപ  ലഭധ്യമധാക്കനിയ
മറുപടനിയുപടയുള  നഗരസഭധാ  പസക്രട്ടറനി  സമനിതനി
മുമ്പധാപക  നല്കനിയ  വനിശദദീകരണതനിപനയുള
അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശള
സളബന്ധനിച  തുടര്നടപടനികള്  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

65 ” 152 ഭരണ  വകുപ്പെപ  അധനികൃതരുള  ജനിലധാ  പഞധായതപ
പസക്രട്ടറനിയുള  നല്കനിയ  വനിശദദീകരണതനിപന
അടനിസധാനതനില്  ദകധാഴനിദക്കധാടപ  ജനിലധാ
പഞധായത്തുമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസള
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

66 ” 153 നടുവണ്ണൂര്  ഗധാമപഞധായതപ  അപനര്ട്ടനില്
നനിദക്ഷപനിച  തുകയപ  വനിനനിദയധാഗ  സധാക്ഷധ്യപതള
ലഭനിചതനിപന  അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ
തടസള ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

67 ” 154 തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പുള  ഓഡനിറപ  വകുപ്പുള
നല്കനിയ  മറുപടനിയുപട  അടനിസധാനതനില്
പനധാചധാടപ,  ചക്കനിട്ടപ്പെധാറ  എന്നദീ  ഗധാമപഞധായത്തു
കളമധായനി  ബന്ധപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസങള്
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

68 ” 163 ദതനങധാപറമ്പപ  ജലദസചന  പദ്ധതനി  കുടനിപവള്ള
പദ്ധതനിയധായനി ഉപദയധാഗപപ്പെടുതനി വരുന്നതനിനധാലുള
കൃഷനി  ഇന്ഫര്ദമഷന്  പസനര്,  വൃദ്ധസദനള,
ശനിശുമന്ദനിരള എന്നനിവയധായനി നനിര്മനിച പകട്ടനിടങള്
മറപ  പദ്ധതനികള്ക്കധായനി  കധാരധ്യക്ഷമമധായനി
ഉപദയധാഗനിചപ  വരുന്നതനിനധാലുള  പകധാടനിയത്തൂര്
ഗധാമപഞധായത്തുമധായനി ബന്ധപപ്പെട്ട ഓഡനിറപ തടസള
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

69 ” 164 മടവൂര്  ഗധാമപഞധായതനിപന  ഉടമസതയനില്
നനിനള  അനധ്യധാധദീനപപ്പെട  ദപധായ  ഭൂമനി  തനിരനിചപ
പനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സര്ദവ്വേ  നടപടനികള്
പൂര്തദീകരനിചതധായനി  ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനി
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അറനിയനിചതനിപന  അടനിസധാനതനില്  ആയതപ
സളബന്ധനിച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ഭരണവകുപ്പെപ  മുദഖന
സമനിതനിയപ  ലഭധ്യമധാക്കണപമന്നപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

70 ” 165 തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പെപ  സമര്പ്പെനിച
റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപന  അടനിസധാനതനില്  ദകധാട്ടൂര്
ഗധാമപഞധായത്തുമധായനി ബന്ധപപ്പെട്ട ഓഡനിറപ തടസള
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

71 ” 166 ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനി  നല്കനിയ
വനിശദദീകരണതനിപന  അടനിസധാനതനില്  കധാക്കൂര്
ഗധാമപഞധായത്തുമധായനി ബന്ധപപ്പെട്ട ഓഡനിറപ തടസള
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

72 ” 171 മുക്കള ഗധാമപഞധായതനിപല പരധാമര്ശവനിദധയമധായ
2  ബദയധാഗധ്യധാസപ  പധാന്റുകളള  പ്രവര്തനക്ഷമ
മധാക്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിയന്തര  നടപടനി  സസ്വദീകരനിചപ
ആയതപ  സളബന്ധനിച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  തദദ്ദേശസസ്വയള
ഭരണ വകുപ്പെപ  മുദഖന ലഭധ്യമധാക്കണപമന്നപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

73 ” 172 ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശള  സളബന്ധനിചപ  പഞധായതപ
പഡപന്യൂട്ടനി ഡയറക്ടര് നല്കനിയ വനിശദദീകരണതനിപന
അടനിസധാനതനിലുള  തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ വകുപ്പെനിനപ
പഞധായതപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സമര്പ്പെനിചനിടപണനള
സമനിതനിപയ  അറനിയനിചതനിനധാലുള  കടലുണനി
ഗധാമപഞധായത്തുമധായനി ബന്ധപപ്പെട്ട ഓഡനിറപ തടസള
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

74 ” 174 തദദ്ദേശസസ്വയളഭരണ  വകുപ്പുള  ഓഡനിറപ  വകുപ്പുള
ലഭധ്യമധാക്കനിയ  മറുപടനിയുപട  അടനിസധാനതനില്
പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

75 ” 181 വനികസന  ഫണപ  ബധാങ്കനില്  നനിദക്ഷപനിക്കുന്നതപ
ക്രമരഹനിതമധാപണങ്കനിലുള  ഫണപ  പൂര്ണമധായുള
വനിനനിദയധാഗനിചതനിപന  അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ  തടസള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.


