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മുഖവുര

കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനിയുസടെ അദദ്ധ്യക്ഷനഭായ ഞഭാന്,  സമനിതനിയുസടെ
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം സമനിതനി (2021-2023) യുസടെ അഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

കലഭാക്കല്  ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനി  (2006-2008)യുസടെ  പതനിസനഭാനഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേനിസല    (കകേഭാഴനികക്കഭാടെറ  ജനില്ലയനിസല  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേസള   സന്റിംബനനിച്ചറ)
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സശ്വതീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേള  അടെനിസഭാനമഭാക്കനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2021  ജൂസസല മഭാസന്റിം 15-ാ തതീയതനി കചേര്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

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

ടെനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക്ഷന്,
2021 ആഗസറ 10. കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   1

1.1 പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2006-2008)യുടടെ  പതറിടനപ്പോനപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  (പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലയറിടല ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകടളെ  സയംബനറിചട)  ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേല്
സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികള് അടെങ്ങുനതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോര്ടട.

1.2  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി  (2006-2008)യുടടെ പതറിടനപ്പോനപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടട 2007 മപ്പോര്ചട മപ്പോസയം 21-ാം തസ്വീയതറി സഭയറില് സമര്പറിച. പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറില്
ആടക  39  നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്  ആണുള്ളതട.  ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേല്  സസസ്വീകരറിച
നടെപടെറി  സയംബനറിചട  സര്ക്കപ്പോര്/സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറില്  നറിന്നു  ലഭറിച  മറുപടെറി
31-12-2008, 10-6-2009, 8-12-2009, 9-2-2010, 17-8-2010, 4-12-2013, 14-12-2016,
15-11-2017, 30-5-2018 എനസ്വീ തസ്വീയതറികളെറിടല പയപ്പോഗങ്ങളെറില് സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുയം
18-12-2013, 4-1-2017  എനസ്വീ തസ്വീയതറികളെറിടല പയപ്പോഗങ്ങളെറില് ടതളെറിടവടുപട നടെത്തുകയുയം
മറുപടെറി തൃപറികരമല്ലപ്പോത്ത ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറികകളെറിപന്മേല് അധറികവറിവരങ്ങള് ആരപ്പോയുകയുയം
തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശകള് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം ടചെയ.

1.3  ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശ, ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനട ലഭറിച മറുപടെറി,
സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടററില്  നറിനട  ലഭറിച  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട,
തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ എനറിവ അദദപ്പോയയം II-ല് പചെര്ത്തറിരറിക്കുന്നു.

1.4സര്ക്കപ്പോര്/സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടററില്  നറിന്നു  ലഭറിച  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില് അനന്തരനടെപടെറി തുടെപരണതറിടല്ലനട സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച ശറിപപ്പോര്ശകളയം
ആയതറിപന്മേല് ലഭറിച മറുപടെറികളയം അദദപ്പോയയം III-ല്  പചെര്ത്തറിരറിക്കുന്നു.

അദദപ്പോയയം   II

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശയുയം സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറിയുയം ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള
മറുപടെറി തൃപറികരമല്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരങ്ങളയം

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശയുയം

ഖണറിക നമ്പര് 17

ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.1  ലക്ഷക്കണക്കറിനട  രൂപ മുതല്മുടെക്കറി പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ള ഈ പദതറികള്
ജനങ്ങള്ക്കട  യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ  പ്രപയപ്പോജനവയം  നല്കപ്പോടത  പ്രവര്ത്തനരഹറിതമപ്പോയറി
കറിടെക്കുനതട വളെടര ഗക്കൗരവമപ്പോയറി കപ്പോപണണ സയംഗതറിയപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല് ഓഡറിററില്
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പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ള കുടെറിടവള്ള പദതറികളെറില് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ലപ്പോത്ത എല്ലപ്പോ പദതറികളയം
ജനങ്ങള്ക്കട പ്രപയപ്പോജനപ്രദമപ്പോയ രസ്വീതറിയറില് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോക്കപ്പോന് അടെറിയന്തര നടെപടെറി
പഞപ്പോയത്തട  സസസ്വീകരറിപക്കണതുയം  ഇക്കപ്പോരദത്തറില്  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറികള്  സമറിതറിടയ
അററിയറിക്കുവപ്പോനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.1.2 ഓഡറിററില് പരപ്പോമര്ശറിച മറട കുടെറിടവള്ള പദതറി സയംബനറിചള്ള വറിവരങ്ങള് ചുവടടെ
പചെര്ക്കുന്നു:

1.  ടമപ്പോടെപ്പോലത്തട കുനട ശുദജല പദതറി

ടമപ്പോടെപ്പോലത്തട  കുനട  ശുദജല  പദതറിയുടടെ  ഒനപ്പോയംഘട  പ്രവര്ത്തനമപ്പോണട  1997-98-ല്
നടെനതട.  തുടെര്ന്നുള്ള വര്ഷത്തറില് ഘടയംഘടമപ്പോയപ്പോണട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടെനതട. 90 പപര്
പദതറി  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളെപ്പോണട.  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  കമറിററിയപ്പോണട  പദതറി  ഏടറടുത്തട
നടെത്തുനതട.   ശസ്വീ.  രവറി  ടെറി.എയം.,  ടതപ്പോടുവയറില്  മസ്വീത്തല്  കണ്വസ്വീനറപ്പോണട.   പദതറി
ഇപപപ്പോഴയം വളെടര നല്ല നറിലയറില് പ്രവര്ത്തറിക്കുന്നു.  ഇഷറിക ടകപ്പോണട നറിര്മറിച നറിലവറിലുള്ള
ടെപ്പോങറിനട  പചെപ്പോര്ചയുള്ളതറിനപ്പോല്  2007-08  വപ്പോര്ഷറിക  പദതറിയറില്  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  കമറിററി
ഏടറടുത്തട പുതറിയ ടെപ്പോങട നറിര്മറിചറിട്ടുണട.  പദതറി തൃപറികരമപ്പോയറി നടെക്കുന്നുണട.

2.  കുററിപയരറിപറ ശുദജല പദതറി

വളെടര നല്ല നറിലയറില് ഗുണപഭപ്പോക്തൃ കമറിററി ഏടറടുത്തട നടെത്തുന പദതറിയപ്പോണറിതട.
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  8-ാം  വപ്പോര്ഡറിടല  കുററിപയരറിപറ  ശുദജല  പദതറിയുടടെ  കണ്വസ്വീനര്
രപ്പോരറിചക്കുടറി  കല്ലപ്പോടട  മസ്വീത്തല്  ആണട.  60  കുടുയംബങ്ങള്  പദതറി  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളെപ്പോണട.
2005-06  പദതറിക്കപ്പോയുള്ള  നറിലവറിടല  കറിണററില്  ആവശദത്തറിനട  കുടെറിടവള്ളയം
ലഭറിക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  പുതുതപ്പോയറി  ഒരു  കറിണര്  വപ്പോര്ഷറിക  പദതറിയറില്  നറിര്മറിചറിട്ടുണട.
പദതറിയുടടെ പ്രവര്ത്തനയം തൃപറികരമപ്പോണട.

3.  കക്കപ്പോട് മല പകപ്പോളെനറി ശുദജല വറിതരണ പദതറി

പദതറിയുടടെ കറനട ചെപ്പോര്ജട കുടെറിശറിക വരുത്തറിയതറിനപ്പോല് 6/05 മുതല് പദതറിയുടടെ
പ്രവര്ത്തനയം നറിലചറിരറിക്കുകയപ്പോയറിരുന്നു.  12/07-നട കുടെറിശറിക കറനട ചെപ്പോര്ജട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
അടെചറിട്ടുണട.  ഇപപപ്പോള് പദതറി ഗുണപഭപ്പോക്തൃ കമറിററി ഏടറടുത്തറിട്ടുണട.

4.  തറിരുപത്തപ്പോത്തട മസ്വീത്തല് പകപ്പോളെനറി ശുദജല പദതറി

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല  നറിലവറിടല  9-ാം  വപ്പോര്ഡറില്  സറിതറിടചെയ്യുന  തറിരുപത്തപ്പോത്തട
മസ്വീത്തല്  പകപ്പോളെനറി  കുടെറിടവള്ള പദതറി  ടതപ്പോടടുത്ത പ്രപദശമപ്പോയ എളെപങ്ങപ്പോട്ടുമല പകപ്പോളെനറി
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കുടെറിടവള്ള  പദതറിയുടടെ  ഒരു  ഭപ്പോഗമപ്പോണട.   എനപ്പോല്  രണട  പകപ്പോളെനറിക്കുയം  ആവശദമപ്പോയ
കുടെറിടവള്ളയം ലഭറിക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  2005  മുതല് പദതറി മുടെങ്ങറിയറിരറിക്കുകയപ്പോണട.  ആയതട
വറിശദമപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധറിച  ഭരണസമറിതറി  2  പകപ്പോളെനറികള്ക്കുയം  ഓപരപ്പോ  പദതറി
തയപ്പോറപ്പോക്കുകയുയം ആയതറിടന അവസപ്പോനഘട പ്രവൃത്തറി  2008-09  വപ്പോര്ഷറിക പദതറിയറില്
പൂര്ത്തസ്വീകരറിക്കടപടുകയുയം ടചെയ്യുയം.

അല്പയം  ടമയറിനനന്സുകൂടെറി  പൂര്ത്തറിയപ്പോയറി  കഴറിഞ്ഞപ്പോല്  തറിരുപത്തപ്പോത്തട  മസ്വീത്തല്
കുടെറിടവള്ള പദതറി പുനരപ്പോരയംഭറിക്കുനതപ്പോണട. എളെപങ്ങപ്പോടട മല പകപ്പോളെനറിക്കുള്ള കറിണര്, പമ്പട
ഹക്കൗസട,  ടെപ്പോങട,  പമപ്പോപടപ്പോര്,  പപപട  പലന്  പ്രവൃത്തറി  എനറിവ  പൂര്ത്തസ്വീകരറിച  കഴറിഞ.
2007-08 വപ്പോര്ഷറിക പദതറിയറില് ഇലകറിഫറിപക്കഷന് പ്രവൃത്തറി പൂര്ത്തസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.

5.  കൂവറില്മസ്വീത്തല് ശുദജല പദതറി

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല  18-ാം  വപ്പോര്ഡറിടല  കൂവറില്മസ്വീത്തല്  പകപ്പോളെനറിയറിപലയ്ക്കുള്ള
കുടെറിടവള്ള  പദതറി  6/05  വടര  പ്രവര്ത്തറിചതപ്പോണട.  പവദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട  കുടെറിശറിക
വരുത്തറിയതറിനപ്പോല് 6/05 മുതല് പദതറി നറിലചറിരറിക്കുകയപ്പോണട.  കുടെറിശറിക കറണട ചെപ്പോര്ജട
അടെയപ്പോനള്ള അനവപ്പോദയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  ലഭറിചതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  കുടെറിശറിക
അടെയ്ക്കുകയുയം  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  കമറിററി  പദതറി  ഏടറടുത്തട  നടെത്തുന്നുമുണട.  35  കുടുയംബയം
പദതറിയുടടെ ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളെപ്പോയുണട.

6.  കുപടപ്പോത്തട ശുദജല പദതറി 

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല  14-ാം  വപ്പോര്ഡറില്  സറിതറിടചെയ്യുന  കുടെറിടവള്ള  പദതറി
ഇപപപ്പോള് പ്രവര്ത്തറിക്കുനറില്ല.  പ്രസസ്തുത പദതറിയുടടെ കറിണററിടല ടവള്ളത്തറില് ഇരുമ്പറിടന
അയംശയം ഉള്ളതറിനപ്പോല് കുടെറിടവള്ളമപ്പോയറി ഉപപയപ്പോഗറിക്കപ്പോന് പപ്പോടെറിടല്ലന്നുള്ള ലപ്പോബട ററിസള്ടറിടന
അടെറിസപ്പോനത്തറില് പദതറി നറിര്ത്തറിവചറിരറിക്കുകയപ്പോണട.  2007-08  പദതറിയറില് പുതറിയ
കറിണര് നറിര്മപ്പോണത്തറിനട തുക വകയറിരുത്തുകയുയം കറിണര് നറിര്മപ്പോണത്തറിനട സലടമടുക്കുകയുയം
ടചെയറിട്ടുണട.  2007-08  വപ്പോര്ഷറിക  പദതറിയറില്  കറിണര്  നറിര്മപ്പോണത്തറിനട  തുക
വകയറിരുത്തറിടയങറിലുയം ശകമപ്പോയ പവനല് മഴമൂലയം പ്രവൃത്തറി തടെസ്സടപടുകയപ്പോണട ടചെയതട.
2008 നവയംബര് മുതല് പ്രവൃത്തറി പുനരപ്പോരയംഭറിചറിട്ടുണട.  2009 ജനവരറിയറില് പുതറിയ കറിണര്
ഉപപയപ്പോഗടപടുത്തറി ജല വറിതരണയം പുനരപ്പോരയംഭറിക്കപ്പോന് കഴറിയുടമനട പ്രതസ്വീക്ഷറിക്കുന്നു.

7.  ടനല്ലറിക്കുനട ശുദജല പദതറി 

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല  12-ാം  വപ്പോര്ഡറില്  സറിതറിടചെയ്യുന  ടനല്ലറിക്കുനട  ശുദജല
പദതറി നനപ്പോയറി പ്രവര്ത്തറിക്കുനതുയം 35 ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള് ഉള്ളതുമപ്പോണട.  ബപ്പോബു ടനല്ലറിക്കുനട
ടസക്രടററിയപ്പോയുള്ള പരറിപപ്പോലന കമറിററിയപ്പോണട പദതറി ഏടറടുത്തട നടെത്തുനതട.
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8.  ആറങ്ങപ്പോടട മസ്വീത്തല് ജലപസചെന പദതറി 

ആറങ്ങപ്പോടട  മസ്വീത്തല്  ജലപസചെന  പദതറി  നറിലവറില്  പ്രവര്ത്തറിക്കുനതുയം  30
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട  ഗുണപ്രദവമപ്പോണട.   ഗുണപഭപ്പോക്തൃ കമറിററിയപ്പോണട  പദതറി  ഏടറടുത്തട
നടെത്തുനതട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.1.3  1.   പദതറി  പ്രവര്ത്തറിക്കുന്നുണട.   ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല  13-ാം  വപ്പോര്ഡറില്
സറിതറിടചെയ്യുന്നു.  

2.  8-ാം  വപ്പോര്ഡറില്  സറിതറിടചെയ്യുന  കുററിപയരറിപറ  ശുദജല  പദതറി
പ്രവര്ത്തറിക്കുന്നുണട.  

3.   ഒനപ്പോയം വപ്പോര്ഡറില് സറിതറിടചെയ്യുന കക്കപ്പോടെട  മല പകപ്പോളെനറി കുടെറിടവള്ള പദതറി
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോണട.  

4.  9-ാം വപ്പോര്ഡറില് സറിതറി ടചെയ്യുന തറിരുപത്തപ്പോത്തട മസ്വീത്തല് പകപ്പോളെനറി കുടെറിടവള്ള
പദതറി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ല.  

5.   18-ാം  വപ്പോര്ഡറില്  സറിതറി  ടചെയ്യുന  കൂവറില്മസ്വീത്തല്  ശുദജല  പദതറി
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ല.  

6.   14-ാം വപ്പോര്ഡറിടല കുപടപ്പോത്തട ശുദജല പദതറി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ല.  പുതറിയ
കറിണര് കുഴറിചട പ്രവൃത്തറി പൂര്ത്തസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.  ശുദജലയം ലഭദമപ്പോണട.  പമ്പട ഇലകറിഫറിപക്കഷന്
പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  

7.  12-ാം വപ്പോര്ഡറിടല ടനല്ലറിക്കുനട ശുദജല പദതറി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോണട.

8.  3-ാം വപ്പോര്ഡറിടല പ്രസ്തുത പദതറി ഇപപപ്പോള് പ്രവര്ത്തറിക്കുന്നുണട.

8-12-2009-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

2.1.4 ടമപ്പോടെപ്പോലത്തട കുനട ശുദജല പദതറി, കുററിപയരറിപറ ശുദജല പദതറി, കക്കപ്പോടെട
മല  പകപ്പോളെനറി  ശുദജല  പദതറി,  ടനല്ലറിക്കുനട  ശുദജല  പദതറി,  ആറങ്ങപ്പോടെട  മസ്വീത്തല്
ജലപസചെന പദതറി എനസ്വീ പദതറികടളെ സയംബനറിച ശറിപപ്പോര്ശകള്ക്കുള്ള മറുപടെറി സമറിതറി
അയംഗസ്വീകരറിച.  തറിരുപത്തപ്പോത്തട  മസ്വീത്തല്  പകപ്പോളെനറി  ശുദജല  പദതറി,  കൂവറില്  മസ്വീത്തല്
ശുദജല പദതറി,  കുപടപ്പോത്തട  ശുദജല പദതറി  എനറിവടയ സയംബനറിച ഇപപപ്പോഴടത്ത
സറിതറി സമറിതറി ആരപ്പോഞ.
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8-12-2009-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരത്തറിനട പകരളെ സയംസപ്പോന
ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടററില് നറിന്നുയം ലഭറിച പ്രപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട

2.1.5  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനയറില്  തറിരുപത്തപ്പോത്തട  മസ്വീത്തല്  പകപ്പോളെനറി  ശുദജല
പദതറി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമടല്ലനട  പബപ്പോധദടപട്ടു.   പമ്പട  ഹക്കൗസറിടന  പവദദ്യുതസ്വീകരണ
പ്രവൃത്തറി പുപരപ്പോഗമറിക്കുന്നു.   2009-10 വര്ഷയം ടെറി പദതറിയറില് തുക വകയറിരുത്തറിയറിടറില്ല.

കൂവറില് മസ്വീത്തല് ശുദജല പദതറി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ല.  പമ്പറിയംഗട  പമപ്പോപടപ്പോര് പകടെട
വനറിട്ടുണട.   വറിതരണ  പപപ്പുകള്  ടപപ്പോടറിത്തകര്നതപ്പോയറി  കപ്പോണുന്നു.   പപപട  മപ്പോററി
സപ്പോപറിക്കുനതറിനയം ററിപയററിനയം  2009-10  വര്ഷയം  1.22  ലക്ഷയം രൂപ പദതറി വറിഹറിതയം
വകയറിരുത്തറിയറിട്ടുണട  (പപ്രപ്പോജക്ടട  നമ്പര്  105/2010).  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  കമറിററി  രൂപസ്വീകരറിക്കുകയുയം
കരപ്പോററിപലര്ടപടുകയുയം ടചെയറിട്ടുണട.

കുപടപ്പോത്തട  ശുദജല  പദതറി  പ്രവൃത്തറി  പൂര്ത്തസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.   പവദദ്യുതറിക്കപ്പോയറി
സര്വസ്വീസട കണക്ഷനട അപപക്ഷറിചറിട്ടുണട.  പദതറി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോയറിടറില്ല. (19-6-2010-ടല
കത്തുപ്രകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയതട).

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.1.6 1.  കുപടപ്പോത്തട ശുദജല പദതറി:-  കുടെറിടവള്ള പദതറി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോണട.
പദതറി പ്രപദശടത്ത  40  കുടുയംബങ്ങളടടെ കുടെറിടവള്ള ക്ഷപ്പോമയം പരറിഹരറിക്കുനതറിനട പദതറി
ടകപ്പോണട സപ്പോധറിച.

2.   കൂവറില് മസ്വീത്തല് കുടെറിടവള്ള പദതറി:- പദതറി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോണട.  പദതറിയുടടെ
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള് 42 പപരപ്പോണട.  പദതറി ഭക്കൗതറിക ലക്ഷദയം പകവരറിച.

3.  തറിരുപത്തപ്പോത്തട മസ്വീത്തല് കുടെറിടവള്ള പദതറി:-  പദതറി പൂര്ത്തസ്വീകരണ സമയത്തട
ശുദജലയം  ലഭദമപ്പോക്കുന കുളെത്തറിടന  വശങ്ങളെറില്  കരറിങലടല്ല്  ഉപപയപ്പോഗറിചട  ടകടറിയ  ടകടട
ഇടെറിഞപപപ്പോയതറിനപ്പോല്  പ്രവൃത്തറിയുടടെ  തുടെര്  നടെത്തറിപറിനപ്പോയറി  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തട
സഹപ്പോയപത്തപ്പോടടെ 6 ലക്ഷയം രൂപ വകയറിരുത്തറിയറിട്ടുണട.  2011-12 വര്ഷയം പ്രവൃത്തറി പൂര്ത്തസ്വീകരറിചട
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട ശുദജലയം നല്കുനതറിനട  കഴറിയുയം എനട കരുതുന്നു  (15-3-2012-ടല
കത്തട പ്രകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയതട).

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.1.7 1.  പദതറി നല്ല രസ്വീതറിയറില്  പ്രവര്ത്തറിക്കുന്നുണട.  49  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട
ദറിവസവയം 3/4 മണറിക്കൂററിലധറികയം സമയയം ടവള്ളയം നല്കപ്പോനപ്പോകുന്നുണട.
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2.  പദതറി പ്രവര്ത്തറിക്കുന്നുടണങറിലുയം ജലദക്കൗര്ലഭദയം കപ്പോരണയം ആഴ്ചയറില് ഒരറിക്കല്
മപ്പോത്രപമ ജലയം പമ്പട ടചെയപ്പോന് കഴറിയുന്നുള.

3.   2010-11-ല് ടപ്രപ്പോജക്ടട  നമ്പര് എസട.ഒ.  062/11  പ്രകപ്പോരയം  7,00,000  രൂപ  അടെങല്
കണക്കപ്പോക്കറി  (വറികസന ഫണട  1,00,000,  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തട ഫണട  6,00,000)  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം
വപ്പോങ്ങറിയറിരുന്നു.  തന്വര്ഷയം പ്രവൃത്തറിയട ടടെണര് ക്ഷണറിടചങറിലുയം  (1-2-2011-നട)  ടടെണടറപ്പോന്നുയം
ലഭറിചറില്ല.   2011-12-ല്  ഈ പപ്രപ്പോജക്ടട  സറില്ഓവറപ്പോക്കറി  നമ്പര്  112/2010  ആയറി  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം
വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുടണങറിലുയം നപ്പോളെറിതുവടര ടടെണര് ടചെയറിടറില്ല.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.8 പ്രസ്തുത ഓഡറിറട ഖണറികയറില് പരപ്പോമര്ശറിചറിരറിക്കുന കുപടപ്പോത്തട ശുദജല
പദതറി,  കൂവറില് മസ്വീത്തല് കുടെറിടവള്ള പദതറി എനറിവ പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോയതറിനപ്പോല്
അതറിപന്മേലുള്ള  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  സയംബനറിച  തുടെര്നടെപടെറികള്  അവസപ്പോനറിപറിക്കപ്പോന്
സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന്നു.   അപതപ്പോടടെപ്പോപയം  തറിരുപത്തപ്പോത്തട  മസ്വീത്തല്  കുടെറിടവള്ള പദതറി
സമയബനറിതമപ്പോയറി പൂര്ത്തസ്വീകരറിചട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര് 54

ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.1  ബസട  സപ്പോനട-കയം-പഷപ്പോപറിയംഗട  ടസനററിടന  ഡറിപസന്,  എസറിപമറട  എനറിവ
തയപ്പോറപ്പോക്കുനതട  സയംബനറിച  പ്രവൃത്തറി  സര്ക്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശത്തറിനട  വറിരുദമപ്പോയപ്പോണട
സസകപ്പോരദ  സപ്പോപനടത്ത  ഏല്പറിചറിട്ടുള്ളതട.   മപ്പോത്രവമല്ല,   എസറിപമറട  തുകയുടടെ  0.5%
നറിരക്കറില്  പരമപ്പോവധറി  2,000  രൂപ  മപ്പോത്രയം  ഈ  ഇനത്തറില്  പ്രതറിഫലയം  നല്കപ്പോന്
പഞപ്പോയത്തറിനട  അധറികപ്പോരമുള  എനറിരറിടക്ക  50,000  രൂപ  നല്കറിയതട  ക്രമവറിരുദമപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോല്  അധറികമപ്പോയറി  നല്കറിയ  തുക  അനടത്ത  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  സമറിതറി
അയംഗങ്ങളെറില്നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കറി  സമറിതറിക്കട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.2.2  അധറികമപ്പോയറി നല്കറിയ  48,000  രൂപ അനടത്ത ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട സമറിതറി
അയംഗങ്ങളെറില്നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  25-10-2007-നട  അയംഗങ്ങള്ക്കട  പനപ്പോടസ്വീസട
അയയ്ക്കുകയുയം ആയതറിപന്മേല് പഞപ്പോയത്തട അയംഗങ്ങള് ബഹുമപ്പോനടപട പഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്
W.P(c) No. 219 Dated 2008 ഫയല് ടചെയ്യുകയുയം ഒരു മപ്പോസടത്ത പസ പനടുകയുയം ടചെയ.
തുടെര്നട  ററിവവ്യൂ  ടപറസ്വീഷന്  ഫയല്  ടചെയതറില്  പമല്  ഉത്തരവട  ബഹു.  പഹപക്കപ്പോടെതറി
റസ്വീപകപ്പോള് ടചെയട ഉത്തരവപ്പോയറിട്ടുണട.
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പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.2.3  അധറികമപ്പോയറി  നല്കറിയ  രൂപ  അനടത്ത  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  സമറിതറി
അയംഗങ്ങളെറില്നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  പനപ്പോടസ്വീസട  നല്കുകയുയം  ആയതറിനട  പഞപ്പോയത്തട
അയംഗങ്ങള് പഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് W.P(c) No. 219/08 ഫയല് ടചെയ്യുകയുയം ഒരു മപ്പോസടത്ത
പസ  പനടുകയുയം  ടചെയ.   തുടെര്നട  ററിവവ്യൂ  ടപറസ്വീഷന്  ഫയല്  ടചെയതറിപന്മേല്  ഉത്തരവട
ബഹുമപ്പോനടപട  പഹപക്കപ്പോടെതറി  റസ്വീപകപ്പോള്  ടചെയട  ഉത്തരവപ്പോകുകയുയം  ടചെയതട  പ്രപ്പോപദശറിക
പരറിപശപ്പോധനയറില് പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട.

8-12-2009-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

2.2.4  കുന്ദമയംഗലയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  ബസട സപ്പോനട-കയം-പഷപ്പോപറിയംഗട  ടസനററില്
ഡറിപസന്,  എസറിപമറട  എനറിവ  തയപ്പോറപ്പോക്കുനതട  സയംബനറിച  പ്രവൃത്തറിയുമപ്പോയറി
ബനടപടട  അധറികമപ്പോയറി  നല്കറിയ  തുക  അനടത്ത  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  അയംഗങ്ങളെറില്
നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കണടമന  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  ആരയംഭറിച   നടെപടെറിടക്കതറിടര
പഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് ഫയല് ടചെയറിട്ടുള്ള പകസറിടന ഇപപപ്പോഴടത്ത അവസ, പകസട ഫയല്
ടചെയ  പഞപ്പോയത്തട  ടമമ്പര്മപ്പോരുടടെ  വറിവരങ്ങള്,  പകസറിടന  തുടെര്നടെപടെറികള്  എനറിവ
സയംബനറിച വറിവരങ്ങള് സമറിതറിയട ലഭദമപ്പോക്കണടമനട സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.

17-8-2010-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

2.2.5 ശറിപപ്പോര്ശ  ഖണറിക  54-മപ്പോയറി  ബനടപടട  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലയറിടല
കുന്ദമയംഗലയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല ഭരണസമറിതറി അയംഗങ്ങള് സമര്പറിച ഹര്ജറി പരറിഗണറിച
സമറിതറി  ഈ  വറിഷയയം  പഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ  പരറിഗണനയറിലറിരറിക്കുനതറിനപ്പോല്
ടപന്ഡറിയംഗറില് വയപ്പോന് തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

8-12-2009-ടല പയപ്പോഗനറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരമുള്ള പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട
ഡയറക്ടറുടടെ പ്രപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട

2.2.6  അധറികമപ്പോയറി നല്കറിയ  48,000  രൂപ അനടത്ത ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട സമറിതറി
അയംഗങ്ങളെറില്നറിനട  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  പനപ്പോടസ്വീസട  നല്കുകയുയം  ആയതറിടനതറിടര
പഞപ്പോയത്തട അയംഗങ്ങള് പഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് W.P(c) No. 219/08 നമ്പര് പകസട ഫയല്
ടചെയ്യുകയുയം  ടചെയ.   ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  ഒനപ്പോയം  പ്രതറിയപ്പോയുയം  പകരളെ  സര്ക്കപ്പോര്
രണപ്പോയം  പ്രതറിയുമപ്പോയപ്പോണട  ററിടട  ഫയല്  ടചെയതട.  അനദപ്പോയക്കപ്പോരുടടെ  വറിവരങ്ങള്  തപ്പോടഴ
പചെര്ക്കുന്നു:

1. യു.സറി. രപ്പോമന്, മുന് ടമമ്പര്, കുന്ദമയംഗലയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട

2. ഖപ്പോലറിദട, കറിളെറിമുണയല് ഹക്കൗസട, പന്തസ്വീര്പപ്പോടെയം, കുന്ദമയംഗലയം
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3. മരുവപ്പോടട മപ്പോധവന്, ടപപ്പോയ, കുന്ദമയംഗലയം

4. സറി. അബ്ദുള് ഗഫൂര്, പചെറ്റൂര്, കപ്പോരന്തൂര്. പറി.ഒ.

5. പറി. വറിജയലക്ഷ്മറി, ടകപ്പോല്ലത്തടെറി, പടെനറിലയം. പറി.ഒ.

6. എ.പറി. സഫറിയ, ടമപ്പോളെറിസപ്പോന്, മുററിയനപ്പോല്, കുന്ദമയംഗലയം

7. എയം. സുജനകുമപ്പോരറി, മനപത്തപ്പോടത്തറില് ഹക്കൗസട, പറിലപ്പോപശരറി. പറി.ഒ., കുന്ദമയംഗലയം

8. ഒ. ഉസ്സയറിന്, ഒപളെപ്പോങ്ങല് ഹക്കൗസട, പന്തസ്വീര്പപ്പോടെയം, കുന്ദമയംഗലയം

9. ടക. രപ്പോധ, അരുപണപ്പോളെറിചപ്പോലറില് ഹക്കൗസട , കുന്ദമയംഗലയം. പറി.ഒ.

10. ടക.പറി. പകപ്പോയ, കപ്പോരപ്പോടെട പറമ്പത്തട ഹക്കൗസട, പപപങ്ങപ്പോട്ടുപുറയം, കുന്ദമയംഗലയം പറി.ഒ.

11. ടെറി.ടക. സസ്വീനത്തട, മുത്തപ്പോടെക്കപ്പോടട വസ്വീടെട, കുന്ദമയംഗലയം. പറി.ഒ.

12. ടക.പറി. ചെന്ദ്രന്, കരുമ്പപ്പോനക്കല്, പറി.ഒ. പടെനറിലയം, കുന്ദമയംഗലയം.

13. ഒ.പറി. വപ്പോസു, ഒറപറിലപ്പോക്കല് ഹക്കൗസട, മറിനറി. പറി.ഒ., കുന്ദമയംഗലയം

ഒനപ്പോയം  പ്രതറിയപ്പോയ  ടസക്രടററി  തുക  ഈടെപ്പോക്കപ്പോനള്ള  പനപ്പോടസ്വീസറിടനതറിടര  സറിവറില്
പകപ്പോടെതറിയറില്  വദവഹപ്പോരയം  പബപ്പോധറിപറിചതറിനപ്പോല്  പഞപ്പോയത്തട  അയംഗങ്ങള്ക്കുയം  പ്രസ്തുത  സറിവറില്
പകപ്പോടെതറിടയ സമസ്വീപറിക്കപ്പോവനതപ്പോടണനട ബഹു. പഹപക്കപ്പോടെതറി വറിധറിച. ററിക്കവററി നടെപടെറികള് ഒരു
മപ്പോസപത്തക്കട  നറിര്ത്തറിവയപ്പോനയം  ഉത്തരവറിട്ടു.   പഞപ്പോയത്തട  ഭരണസമറിതറി  അയംഗങ്ങള്  ററിവവ്യൂ
ടപറസ്വീഷന് നല്കുകയുയം ബഹു.  പഹപക്കപ്പോടെതറി ആദദ വറിധറി പറിന്വലറിക്കുകയുയം ററിവവ്യൂ ടപറസ്വീഷന്
അനവദറിക്കുകയുയം ടചെയ.  പകസട പഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ പരറിഗണനയറിലപ്പോണട.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.7  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി  ബനടപടട  പഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്
നറിലനറില്ക്കുന  പകസറിടന  നറിലവറിടല  സറിതറി  സയംബനറിച  വറിവരവയം  ടെറി
വറിഷയത്തറില്  സമറിതറി  ആവശദടപട  അധറികവറിവരയം  നല്കപ്പോത്തതറിനള്ള
വറിശദസ്വീകരണവയം  ഒരു  മപ്പോസത്തറിനള്ളറില്  നല്കണടമനട  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  വകുപട
ടസക്രടററിപയപ്പോടെട സമറിതറി ആവശദടപടുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര് 69

ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.1  ടകപ്പോടെറിയത്തൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന  അധസ്വീനതയറിലുള്ള  കൂളെറിമപ്പോട്മുക്കട  കടെവറിടല
മണല്വപ്പോരല്  പലലത്തുകയറില്  ഇളെവനവദറിക്കപ്പോന്  സര്ക്കപ്പോര്  അനമതറി  നല്കപ്പോത്ത
സപ്പോഹചെരദത്തറിലപ്പോണട  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  പരപ്പോമര്ശയം  ഉണപ്പോയതട.  എനപ്പോല്
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കരപ്പോറുകപ്പോരനറില്നറിന്നുയം  ബപ്പോക്കറി  തുകകൂടെറി  ഈടെപ്പോക്കുനതട  സയംബനറിചട  പഞപ്പോയത്തറിടന
ഭപ്പോഗത്തുനറിന്നുയം  ഫലപ്രദമപ്പോയ  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചറിരുനറിടല്ലനപ്പോണട  സമറിതറി
മനസ്സറിലപ്പോക്കുനതട.  ഇതട  ഗുരുതരമപ്പോയ  വസ്വീഴ്ചയപ്പോടണന്നുയം  ഇതട  നദപ്പോയസ്വീകരറിക്കുനതറിനട
കപ്പോരണങ്ങളള്ളതപ്പോയറി കപ്പോണുനറിടല്ലന്നുയം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.3.2  മണല് പലലത്തുകയറില് അടെവപ്പോക്കപ്പോന് ബപ്പോക്കറി നറില്ക്കുന  86,000  രൂപയുയം
സപ്പോമ്പട  ഡവ്യൂടറിയറിനത്തറില്  കുറവവന  12,900  രൂപയുയം  കരപ്പോറുകപ്പോരനപ്പോയ  ശസ്വീ.  അബ്ദു
റഹറിമപ്പോന്,  തറിരറിപക്കപ്പോടട,  പറി.ഒ.,  പപ്പോഴൂര് എനയപ്പോളെറില് നറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് പഞപ്പോയത്തട
ടസക്രടററിയുടടെ  ആവശദപ്രകപ്പോരയം  24-8-2008-നട  ടഡപവ്യൂടറി  തഹസറില്ദപ്പോര്  (ആര്.ആര്.)
റവനവ്യൂ  ററിക്കവററി  പനപ്പോടസ്വീസട  നല്കറിയറിട്ടുണട.   തുക അടെയപ്പോന് തപ്പോന് ബപ്പോധദസനടല്ലനട
ചൂണറിക്കപ്പോടറി  ശസ്വീ.  അബ്ദുറഹറിമപ്പോന്  21-10-2008-നട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിക്കുയം
ടഡപവ്യൂടറി തഹസറില്ദപ്പോര്ക്കുയം (ആര്.ആര്.) വക്കസ്വീല് പനപ്പോടസ്വീസട അയചതപ്പോയറി കപ്പോണുന്നു.

31-12-2008-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറികവറിവരയം

2.3.3  മണല്  പലലത്തുകയറില്  അടെവപ്പോക്കപ്പോന്  ബപ്പോക്കറി  നറില്ക്കുന  86,000  രൂപ
കരപ്പോറുകപ്പോരനറില്  നറിനട  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനള്ള  റവനവ്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്  തസരറിത
ടപടുത്തുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.3.4  20-11-2007-നട  A2:80/98  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  പലലയംടകപ്പോണ
കരപ്പോറുകപ്പോരനപ്പോയ  ശസ്വീ.  അബ്ദുറഹറിമപ്പോന്  തറിരറിപക്കപ്പോടട,  പറി.ഒ.  പപ്പോഴൂര്  എനയപ്പോള്ക്കട
പലലത്തുകയറില്  സര്ക്കപ്പോര്  ഇളെവനവദറിക്കപ്പോത്ത സപ്പോഹചെരദത്തറില്  പഞപ്പോയത്തു ഫണറില്
അടെവപ്പോക്കപ്പോന് ബപ്പോക്കറി നറില്ക്കുന 86,000 രൂപയട റവനവ്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കപ്പോന്
15-4-2008-നട പചെര്ന പഞപ്പോയത്തട കമറിററി PR No. 58/08 പ്രകപ്പോരയം തസ്വീരുമപ്പോനയം എടുത്തു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.3.5  4-11-2008-നട  എല്.എഫട.ടക.ടക.ഡറി.എഫട2/1281/08(2)  പ്രകപ്പോരയം
പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടട  ഡയറക്ടര്ക്കട  അയചറിട്ടുണട.  മണല്  തുകയറില്
അടെവപ്പോക്കപ്പോന് ബപ്പോക്കറി നറില്ക്കുന  86,000  രൂപയുയം സപ്പോമ്പട ഡവ്യൂടറിയറിനത്തറില് കുറവവന
12,900  രൂപയുയം  കരപ്പോറുകപ്പോരനപ്പോയ  ശസ്വീ.  അബ്ദുറഹറിമപ്പോന്  തറിരറിപക്കപ്പോടട,  പറി.ഒ.  പപ്പോഴൂര്
എനയപ്പോളെറില് നറിന്നുയം 18% പറിഴപലറിശ സഹറിതയം ഈടെപ്പോക്കപ്പോന് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി
4-6-2008-നട  എ 1/766/08  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ജറില്ലപ്പോ  കളെക്ടര്ക്കട  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുകയുണപ്പോയറി.  ടഡപവ്യൂടറി  തഹസറില്ദപ്പോര്  (RR)19/08-09  നമ്പരറില്  24-8-2008-നട

1354/2021.



10

റവനവ്യൂ  ററിക്കവററി  പനപ്പോടസ്വീസട  നല്കറിയറിട്ടുണട.  തുക  അടെയപ്പോന്  തപ്പോന്  ബപ്പോദദസനടല്ലനട
ചൂണറിക്കപ്പോടറി  ശസ്വീ.  അബ്ദുറഹറിമപ്പോന്  21-10-2008-നട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിക്കുയം  ടഡപവ്യൂടറി
തഹസറില്ദപ്പോര്ക്കുയം (RR) വക്കസ്വീല് പനപ്പോടസ്വീസട അയചതപ്പോയറി കപ്പോണുന്നു.

8-12-2009-ടല സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

2.3.6  ടകപ്പോടെറിയത്തൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  മണല്  വപ്പോരല്  പലലയം  പകടക്കപ്പോണ
കരപ്പോറുകപ്പോരനപ്പോയ ശസ്വീ.  പറി.  അബ്ദുറഹറിമപ്പോന്  എനയപ്പോളെറില്നറിന്നുയം  അടെവപ്പോക്കപ്പോന്  ബപ്പോക്കറി
നറില്ക്കുന തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനള്ള റവനവ്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറികള് പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറി വറിവരയം
സമറിതറിടയ അററിയറിക്കപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിച.

8-12-2009-ടല  പയപ്പോഗനറിര്പദ്ദേശ  പ്രകപ്പോരമുള്ള  പകരളെ  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട
ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

2.3.7  മണല് പലലത്തുകയറില് അടെവപ്പോക്കപ്പോന് ബപ്പോക്കറി നറില്ക്കുന  86,000  രൂപയുയം
സപ്പോമ്പട  ഡവ്യൂടറിയറിനത്തറില് കുറവവന  12,900  രൂപയുയം  കരപ്പോറുകപ്പോരനപ്പോയ ശസ്വീ.  പറി.  അബ്ദു
റഹറിമപ്പോന്  തറിരറിപക്കപ്പോടട,  പറി.ഒ.,  പപ്പോഴൂര്  എനയപ്പോളെറില്നറിനട  18%  പലറിശ  സഹറിതയം
ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  4-6-2008-നട  എ 1-766/08  നമ്പര്  കത്തട
പ്രകപ്പോരയം  ജറില്ലപ്പോ  കളെക്ടര്ക്കട  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ.  ടഡപവ്യൂടറി  തഹസസ്വീല്ദപ്പോര്  (ആര്.ആര്.)
19/08-09  നമ്പരറില്  24-8-2008-നട റവനവ്യൂ ററിക്കവററി പനപ്പോടസ്വീസട നല്കറി.  തുക അടെയപ്പോന്
തപ്പോന് ബപ്പോധദസനടല്ലനട ചൂണറിക്കപ്പോടറി ശസ്വീ.  അബ്ദുറഹറിമപ്പോന്  21-10-2008-നട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
ടസക്രടററിയ്ക്കുയം  ടഡപവ്യൂടറി  തഹസറില്ദപ്പോര്  (ആര്.ആര്.)ക്കുടമതറിടര  വക്കസ്വീല്  പനപ്പോടസ്വീസട
അയയ്ക്കുകയുയം  W.P.(c)33403/08(11)  നമ്പററില്  ബഹു.  പഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  ററിടട  ഫയല്
ടചെയ. പകസറിടന ഇപപപ്പോഴടത്ത അവസ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില് ലഭദമല്ല.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.8 പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി ബനടപടട ബഹു.പഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്
നറിലനറില്ക്കുന  പകസറിടന  ഇപപപ്പോഴടത്ത  സറിതറിയുയം  ടെറി  വറിഷയത്തറില്  സമറിതറി
ആവശദടപട  അധറികവറിവരയം  നല്കപ്പോത്തതറിനള്ള  വറിശദസ്വീകരണവയം  ഒരു
മപ്പോസത്തറിനള്ളറില് ലഭദമപ്പോക്കണടമനട സമറിതറി ആവശദടപടുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര് 70

ശറിപപ്പോര്ശ

2.4.1 മണല് പലല സയംഖദയറില് ഇളെവനവദറിക്കപ്പോന് സര്ക്കപ്പോര് അനമതറി ലഭറിക്കപ്പോത്ത
തറിനപ്പോല്  ഇക്കപ്പോരദത്തറിപന്മേല്  പഞപ്പോയത്തട  എടുത്ത  തസ്വീരുമപ്പോനയം  പുനനഃപരറിപശപ്പോധറിക്കണ
ടമന്നുയം  അതനസരറിചട  പലലസയംഖദയറില്  ബപ്പോക്കറി  നറില്ക്കുന  തുകയുയം  (86,000  രൂപ)
കരപ്പോര്  പത്രറികയറില്  സപ്പോമ്പട  പപപററില്  നറിര്പദ്ദേശറിച  5%-നട  പകരയം  2.5%  ആയറി
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കുറഞ്ഞതറിനട  ഗവണ്ടമനറിനണപ്പോയ  നഷവയം  (12,900  രൂപ)  കരപ്പോറുകപ്പോരനറില്  നറിന്നുയം
ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  അടെറിയന്തര  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോനയം  അല്ലപ്പോത്തപക്ഷയം  യഥപ്പോര്ത
മൂലദത്തറിലുള്ള  മുദ്രപത്രയം  ഉപപയപ്പോഗറിക്കപ്പോത്തതുമൂലയം  സര്ക്കപ്പോരറിനട  നഷടപട  12,900  രൂപ
പറിഴപലറിശ സഹറിതയം ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസരറില് നറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കറി പരഖകള് സഹറിതയം
ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു. പഞപ്പോയത്തട രപ്പോജട നറിയമമനസരറിചട
കപ്പോലപഴക്കയംടകപ്പോണട തുക ഈടെപ്പോക്കപ്പോനപ്പോവറില്ല എനതറിനപ്പോലുയം പഞപ്പോയത്തട കമറിററി ടെറിയപ്പോനട
തുക  കുറവടചെയപ്പോന്  തസ്വീരുമപ്പോനറിചട   പ്രപമയയം  പപ്പോസപ്പോക്കറിയതറിനപ്പോലുയം  പ്രസ്തുത  പ്രപമയയം
പുനനഃപരറിപശപ്പോധറിചട  തുക  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനള്ള  നറിയമ  നടെപടെറിയുമപ്പോയറി  മുപനപ്പോട്ടുപപപ്പോകുവപ്പോന്
പഞപ്പോയത്തറിനട നറിര്പദ്ദേശയം നല്കപ്പോവനതപ്പോടണന ടഡപവ്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്
പഞപ്പോയത്തട  സസസ്വീകരറിച  തുടെര്നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട ഭരണ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നുയം
അപ്രകപ്പോരയം ടചെയപ്പോത്തപക്ഷയം അനടത്ത പഞപ്പോയത്തട സമറിതറി അയംഗങ്ങളെറില്നറിന്നുയം തുക
ഈടെപ്പോക്കറി ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.4.2  മുദ്രപത്രത്തറില്  കുറവവന  12,900  രൂപ  അനടത്ത  ടസക്രടററിയുയം  1998
ഏപ്രറില്  30-നട  സര്വസ്വീസറില്നറിന്നുയം ററിടയര് ടചെയ്യുകയുയം ടചെയ ശസ്വീ.  ടക.  ടജ.  പതപ്പോമസറില്
നറിനട  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  26-5-2008-നട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  പനപ്പോടസ്വീസട  നല്കുകയുയം
ആയതറിനട തപ്പോന് ബപ്പോധദസനടല്ലനട ചൂണറിക്കപ്പോടറി 19-6-2008-നട ശസ്വീ. ടക. ടജ. പതപ്പോമസട
മറുപടെറി നല്കുകയുയം ടചെയ.  പറിനസ്വീടെട നടെപടെറികള് ഉണപ്പോയറിടറില്ല.  ഒപര നഷയം രണട വദകറികളെറില്
നറിനട  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന്  തസ്വീരുമപ്പോനറിചതറിടല  അപപ്പോകത  പകപ്പോടെറിയത്തൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
ടസക്രടററിയുടടെ ശദയറില്ടപടുത്തറിയറിട്ടുടണനട അററിയറിക്കുന്നു.

31-12-2008-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

2.4.3  മുദ്രപത്രത്തറില്  കുറവവന  12,900  രൂപ  പ്രസ്തുത  കപ്പോലയളെവറിടല
ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന  ശസ്വീ.  ടക.  ടജ.  പതപ്പോമസറില്  നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനള്ള  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചട ഒരു മപ്പോസത്തറിനള്ളറില് ററിപപപ്പോര്ടട നല്കുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.4.4 പലലസയംഖദയറില്  കുറവവന  86,000  രൂപയുയം  മുദ്രപത്രത്തറില്  കുറവവന
12,900  രൂപയുയം പറിഴപലറിശയുയം ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  പലലയം  ടകപ്പോണ ശസ്വീ.  അബ്ദുറഹറിമപ്പോന്
തറിരറിപക്കപ്പോടട,  പപ്പോഴൂര്.  പറി.ഒ.  എനയപ്പോളടടെ  പപരറില്  4-6-2008-നട  റവനവ്യൂ  ററിക്കവററി
നടെത്തുനതറിനട  ബഹു.  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ  കളെക്ടര്ക്കട  പഫപ്പോറയം  നമ്പര്  24  സമര്പറിച.
മുദ്രപത്രത്തറില്  കുറവവന  12,900  രൂപയുയം  പലറിശയുയം  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  അനടത്ത
ടസക്രടററിയപ്പോയ  ടക.ടജ.  പതപ്പോമസട  എനയപ്പോള്ക്കട  21-5-2008-നട  A1-766/08 നമ്പര്
പ്രകപ്പോരയം പനപ്പോടസ്വീസട അയച.  പനപ്പോടസ്വീസട പകപററിയ മടെക്കട രസസ്വീതട പഞപ്പോയത്തറില് ലഭറിച.
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പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.4.5  മുദ്രപത്രത്തറില്  കുറവവന  12,900  രൂപ  അനടത്ത  ടസക്രടററിയുയം  1998
ഏപ്രറില് 30-നട സര്വസ്വീസറില് നറിന്നുയം ററിടയര് ടചെയ്യുകയുയം ടചെയ ശസ്വീ. ടക. ടജ. പതപ്പോമസറില്
നറിനട  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  26-5-2008-നട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  പനപ്പോടസ്വീസട  നല്കുകയുയം
ആയതറിനട തപ്പോന് ബപ്പോധദസനടല്ലനട ചൂണറിക്കപ്പോടറി 19-6-2008-നട ശസ്വീ. ടക. ടജ. പതപ്പോമസട
മറുപടെറി നല്കുകയുയം ടചെയ.  പറിനസ്വീടെട നടെപടെറികള് ഉണപ്പോയറിടറില്ല.

8-12-2009-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

2.4.6 മണല്പലലവമപ്പോയറി ബനടപടട മുദ്രപത്രത്തറില് കുറവവന തുക മുന് ടസക്രടററി
ശസ്വീ.  ടക.  ടജ.  പതപ്പോമസറില്  നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  റവനവ്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിചട  സമറിതറിക്കട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കണടമനട ആവശദടപട്ടു.

8-12-2009-ടല പയപ്പോഗനറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരമുള്ള പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട
ഡയറക്ടറുടടെ പ്രപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട 

2.4.7  മുദ്രപത്രത്തറില് കുറവവന  12,900  രൂപ അനടത്ത ടസക്രടററിയുയം  30-4-1998-ല്
സര്വസ്വീസറില്  നറിന്നുയം  വറിരമറിക്കുകയുയം  ടചെയ  ശസ്വീ.  ടക.  ടജ.  പതപ്പോമസറില്  നറിനട
ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന്  26-5-2008-നട പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി പനപ്പോടസ്വീസട നല്കുകയുയം ആയതറിനട
നഷത്തറിനത്തരവപ്പോദറി  തപ്പോനടല്ലനട  കപ്പോണറിചട  19-6-2008-നട  ശസ്വീ.  ടക.  ടജ.  പതപ്പോമസട
മറുപടെറി നല്കറിയറിട്ടുണട.  ഫയല് പരറിപശപ്പോധറിചതറില് പലലത്തറിടന കരപ്പോര് സമര്പറിക്കുപമ്പപ്പോള്
ശസ്വീ.  ടക.  ടജ.  പതപ്പോമസപ്പോയറിരുനറില്ല  ടസക്രടററിടയനട  പബപ്പോധദമപ്പോയറി.  ഇക്കപ്പോരദയം  ബഹു.
സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കുകയുയം  ടതറപ്പോയ  വറിവരയം  നല്കറിയ  ടസക്രടററിയുടടെ  പപരുവറിവരയം
ബഹു. സമറിതറിടയ അററിയറിക്കപ്പോന് ആവശദടപടുകയുയം ടചെയറിരുന്നു.  ടസക്രടററിയുടടെ വറിവരയം
നപ്പോളെറിതുവടര നല്കറിയറിടറില്ല.   മുദ്രപത്രത്തറില് കുറവവന തുകയുടടെ നഷത്തറിനത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ
ടസക്രടററി  യഥപ്പോര്തത്തറില് ശസ്വീ.  രപ്പോഘവനണറിയപ്പോണട.  ടെറിയപ്പോടന പമല്വറിലപ്പോസയം പപ്പോരറിജപ്പോതയം
ഹക്കൗസട, കുഴപക്കപ്പോടെട. പറി.ഒ., ചെപ്പോത്തമയംഗലയം, പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട എനപ്പോണട.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.4.8  യഥപ്പോര്ത  മൂലദത്തറിലുള്ള  മുദ്രപത്രയം  ഉപപയപ്പോഗറിക്കപ്പോത്തതറിലൂടടെയുണപ്പോയ
നഷത്തറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  രപ്പോഘവനണറിയറില്നറിന്നുയം  തുക
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ഈടെപ്പോക്കറി ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

2.4.9   മണല്  പലലവമപ്പോയറി  ബനടപടട  പഞപ്പോയത്തറിനണപ്പോയ  നഷത്തറിനട
ഉത്തരവപ്പോദറികളെപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസടര  കടണത്തറി  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനട  വസ്വീഴ്ച
വരുത്തറിയ  ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്യുനതറിനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.
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2.4.10  പ്രസ്തുത  വറിഷയയം  സയംബനറിചട  സമറിതറി  ആവശദടപട  അധറികവറിവരയം
നപ്പോളെറിതുവടര  നല്കപ്പോത്തതറില്  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുനപതപ്പോടടെപ്പോപയം  ഇതറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറി
കളെപ്പോയവരറില്നറിന്നുയം  ആയതറിനള്ള  വറിശദസ്വീകരണയം  ആരപ്പോഞ്ഞട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനയം
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര് 94, 95, 96

ശറിപപ്പോര്ശ

2.5.1  ബസ്  പസഷന്  കയം-പഷപ്പോപറിയംഗട  ടസനര് നറിര്മപ്പോണത്തറിനപവണറി  വപ്പോയ്പ എടുത്ത
വകയറില്  പകരളെ  ഗപ്പോമവറികസന  പബപ്പോര്ഡറിപലക്കട  തറിരറിചടെപക്കണ  തുക  യഥപ്പോസമയങ്ങളെറില്
തറിരറിചടെയപ്പോത്തതുമൂലയം  കുടെറിശറിക  വരറികയുയം  പ്രസ്തുത  തുക,  പലറിശ,  പറിഴപലറിശ  എനസ്വീ
ഇനങ്ങളെറിലപ്പോയറി  അടെയ്ക്കുനതറിനയം  കപ്പോരണമപ്പോകുകയപ്പോണട  ഉണപ്പോയടതനട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന്നു.  കുടെറിശറിക യഥപ്പോസമയയം അടെയപ്പോതറിരുനതറിടന നദപ്പോയസ്വീകരറിക്കത്തക്ക യപ്പോടതപ്പോരു
സപ്പോഹചെരദവയം  നറിലവറിലറില്ലപ്പോത്തതുയം  കരപ്പോര്  പ്രകപ്പോരമുള്ള  കടെയം  തറിരറിചടെയ്ക്കുനതറില്
അനദപ്പോയമപ്പോയ കപ്പോലതപ്പോമസയം വരുത്തറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം സമറിതറി മനസ്സറിലപ്പോക്കുന്നു.

2.5.2  തറിരുവമ്പപ്പോടെറി  ബസട പസഷന്-കയം-പഷപ്പോപറിയംഗട  ടസനററിടന  നറിര്മപ്പോണ
ത്തറിനപ്പോയറി പകരളെ പസറട   റൂറല് ടഡവലപ്ടമനട  പബപ്പോര്ഡറില്നറിന്നുയം എടുത്ത വപ്പോയ്പയുടടെ
തറിരറിചടെവട സയംബനറിചട പഞപ്പോയത്തട ഓഫസ്വീസറില് പരഖകടളെപ്പോന്നുയം സൂക്ഷറിചറിടറില്ലപ്പോടയന്നുയം
സമറിതറി  മനസ്സറിലപ്പോക്കുന്നു.   ഈ  സപ്പോഹചെരദത്തറില്  ഇതട  സയംബനറിചട  പകരളെ  പസറട  റൂറല്
ടഡവലപ്ടമനട പബപ്പോര്ഡറിലുള്ള പരഖകള്കൂടെറി  പരറിപശപ്പോധറിചട  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ
പപരറില്  ബപ്പോദദത  നറിര്ണയറിക്കുവപ്പോനയം  ഇതുസയംബനറിചട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി നടെപടെറികള്
പകടക്കപ്പോള്ളുവപ്പോനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

2.5.3  വപ്പോയ്പ  തുക  തറിരറിചടെയ്പക്കണതറില്ലപ്പോടയനട  പഞപ്പോയത്തട  തസ്വീരുമപ്പോനറിചപപപ്പോള്
പ്രസ്തുത  തുക  കൃതദമപ്പോയറി  അടെയ്പക്കണതറിടന  പ്രപ്പോധപ്പോനദയം  ടസക്രടററി  പഞപ്പോയത്തട
കമറിററിയറില് പബപ്പോദദടപടുപത്തണതപ്പോയറിരുടനന്നുയം ഇതട ടസക്രടററിയുടടെ ഭപ്പോഗത്തുനറിന്നുള്ള
ഗുരുതരമപ്പോയ കൃതദവറിപലപ്പോപമപ്പോടണന്നുയം ആയതറിനപ്പോല് അനടത്ത ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി
ശസ്വീ. സറി. കരുണപ്പോകരടനതറിടര നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.5.4  ഗപ്പോമവറികസന  പബപ്പോര്ഡറിടന  ആദപ്പോയകര  വറികസന  പദതറി  അനസരറിചട  
6-8-1984-ല് തറിരുവമ്പപ്പോടെറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ഉണപ്പോക്കറിയ കരപ്പോര് പ്രകപ്പോരയം തറിരുവമ്പപ്പോടെറി
ബസ് സപ്പോനട-കയം-പഷപ്പോപറിയംഗട  ടസനററിടന  പണറി  പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറി  19-5-1988-നട
ടടകമപ്പോററിയതപ്പോണട.  എഗറിടമനറിടല  5-ാം ഖണറികയറിടല വദവസ പ്രകപ്പോരയം തറിരറിചടെവറിനള്ള
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ആദദ ടഷഡവ്യൂള് 30-9-1987-നട പഞപ്പോയത്തറിനട നല്കറിയറിരുനതപ്പോണട. പദതറിയുടടെ ആടക
മുടെക്കുമുതല്  26,97,990  രൂപ  ആണട  പബപ്പോര്ഡറിപലയട  തറിരറിചട  അടെയ്പക്കണ  ഗഡ
സയംഖദകള്  യഥപ്പോസമയയം  അടെയപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോല്  പലറിശയുയം  പറിഴപലറിശയുയം  വനറിട്ടുണട
എന്നുള്ളതട  ശരറിയപ്പോണട.  16-9-1988  മുതല്  16-1-2003  വടരയുള്ള  കപ്പോലയളെവറില്
19 ഗഡക്കള് ആയറിടട പഞപ്പോയത്തട ഗപ്പോമവറികസന പബപ്പോര്ഡറിപലയട അടെയ്ക്കുവപ്പോനള്ള മുഴവന്
തുകയുയം അടെചറിട്ടുണട.  പഞപ്പോയത്തറിടന അപപക്ഷ പരറിഗണറിചട ഒറത്തവണ തസ്വീര്പപ്പോക്കല്
പദതറി പ്രകപ്പോരമുള്ള ആനകൂലദങ്ങള് സസസ്വീകരറിചടകപ്പോണപ്പോണട 16-1-2003-ല് ഗപ്പോമവറികസന
പബപ്പോര്ഡറിനട  നല്കപ്പോനള്ള  മുഴവന്  തുകയുയം  പഞപ്പോയത്തട  നല്കറിയതട.  പദതറിയുടടെ
നറിര്വഹണ  ടചെലവറിനപ്പോയറി  പഞപ്പോയത്തട  ആടക  തറിരറിചടെചതട  70,52,965 രൂപയപ്പോണട
(മുതല്  26,97,990  രുപയുയം  പലറിശ  43,54,975 രൂപയുയം)  പറിഴപലറിശ  പൂര്ണമപ്പോയുയം
ഒഴറിവപ്പോക്കടപടറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  റൂറല്  ടഡവലപ്ടമനട  പബപ്പോര്ഡറിടന  22-5-2006-ടല
2498/എ 3/87/ആര്.ഡറി.ബറി.  നമ്പര് പ്രകപ്പോരയം വപ്പോയ്പ തുകയുടടെ മുതലുയം പലറിശയുയം മപ്പോത്രപമ
പബപ്പോര്ഡട  പഞപ്പോയത്തറില്നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള  എന്നുയം  പറിഴപലറിശ  പൂര്ണമപ്പോയുയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്നുയം പദതറി നറിര്മപ്പോണ ടചെലവറിടല തറിരറിചടെവറിലുണപ്പോയറിരുന എല്ലപ്പോ
ബപ്പോദദതകളയം  പൂര്ണമപ്പോയുയം  അവസപ്പോനറിചറിരുനതപ്പോയുയം  അററിയറിചറിട്ടുണട.  അതുപപപ്പോടല
തടന  1-7-2006-ടല  2498/എ 3/87/ആര്.ഡറി.ബറി.  നമ്പര്  കത്തുപ്രകപ്പോരയം  പഞപ്പോയത്തട
ഒടുക്കറിയ തുകയുടടെ വറിശദവറിവരങ്ങളയം നല്കറിയറിട്ടുണട.

ബഹുമപ്പോനടപട  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പഞപ്പോയത്തട  ടഡപവ്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ
ററിപപപ്പോര്ടറില്  പബപ്പോര്ഡമപ്പോയറി  ടസററില്ടമനറില്  ഏര്ടപട  ടമപ്പോത്തയം  ബപ്പോധദതയപ്പോയറി
65,76,350  രൂപയപ്പോയറി  നറിശ്ചയറിക്കുകയുയം  ഇതറിനകയം  അടെചതസ്വീര്ത്ത  സയംഖദ  46,31,261
രൂപയപ്പോയറി  കണക്കപ്പോക്കുകയുയം  ടചെയതറില്  30-3-1999-ല്  അടെച  5  ലക്ഷയം  രൂപ
ഉള്ടപടതപ്പോയറി  കപ്പോണുനറില്ല  എനട  പരഖടപടുത്തറിയറിട്ടുണട.  റൂറല്  ടഡവലപ്ടമനട
അധറികൃതരുമപ്പോയറി  ടടെലറിപഫപ്പോണറില് ബനടപടുകയുയം  പബപ്പോര്ഡട  അധറികൃതര് തറിരുവമ്പപ്പോടെറി
പഞപ്പോയത്തറിടന ഫയല് പരറിപശപ്പോധറിചപശഷയം 1-7-2006-ടല 2498/എ 3/87/ ആര്.ഡറി.ബറി
കത്തുപ്രകപ്പോരയം പഞപ്പോയത്തറിടന തറിരറിചടെവട സയംബനറിചട നല്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട പൂര്ണമപ്പോയുയം
ശരറിയപ്പോടണന്നുയം പബപ്പോധറിപറിചറിട്ടുണട. 3-4-1999-ല് പഞപ്പോയത്തറില്നറിന്നുയം ഒടുക്കറിയ 5,00,000
രൂപ  പലറിശ  ഇനത്തറില്  വകടകപ്പോള്ളറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി പബപ്പോധറിപറിചറിട്ടുണട.  30-3-1999-ല്
യപ്പോടതപ്പോരു തുകയുയം പഞപ്പോയത്തറില്നറിന്നുയം ഒടുക്കറിയറിടറില്ല എനട അററിയറിചറിട്ടുണട.

8-1-2003  തസ്വീയതറിയറിടല  എ 3/843/87-ാം  നമ്പര്  കത്തുപ്രകപ്പോരയം  പഞപ്പോയത്തട
ബപ്പോധദതപ്പോരഹറിത  സപ്പോക്ഷദപത്രത്തറിനപ്പോയറി  പബപ്പോര്ഡറിപനപ്പോടെട  ആവശദടപടുകയുയം  പൂര്ണ
പബപ്പോര്ഡട  പയപ്പോഗത്തറിടന  അയംഗസ്വീകപ്പോരപത്തപ്പോടടെ  മപ്പോത്രപമ  ബപ്പോധദതപ്പോരഹറിത  സപ്പോക്ഷദപത്രയം
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നല്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയുളടവന്നുയം  നറിയമപ്പോനസൃതമപ്പോയ  പൂര്ണ  പബപ്പോര്ഡട  നറിലവറിലല്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്
ഇക്കപ്പോരദത്തറില്  കപ്പോലതപ്പോമസയം  പനരറിടുടമനട   16-1-2003-ടല  2498/എ 3/87  ആര്.ഡറി.ബറി.
നമ്പര് കത്തുപ്രകപ്പോരയം പബപ്പോര്ഡട അധറികൃതര് പഞപ്പോയത്തറിടന അററിയറിചറിട്ടുണട.

പറിഴപലറിശയറിനത്തറില്  തറിരുവമ്പപ്പോടെറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനട  യപ്പോടതപ്പോരു  നഷവയം
ഉണപ്പോകപ്പോത്ത സപ്പോഹചെരദത്തറില്  30-9-1987  മുതല്  16-1-2003  വടരയുള്ള കപ്പോലയളെവറില്
തറിരുവമ്പപ്പോടെറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  ടസക്രടററിമപ്പോരുടടെയുയം  ജൂനറിയര്  സൂപ്രണ്ടുമപ്പോരുടടെയുയം
ചുമതല വഹറിചറിരുനവര് ററിടയര് ടചെയട  സര്വസ്വീസറില്നറിനട  പറിരറി ഞപപപ്പോകുകയുയം ചെറിലര്
മരണടപട്ടുപപപ്പോകുകയുയം  ടചെയതറിനപ്പോലുയം  രജറിസറുകളയം  പരഖകളയം  തറിരുവമ്പപ്പോടെറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  കൃതദമപ്പോയറി  എഴതറി  സൂക്ഷറിക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  കൃതദമപ്പോയറി  ബപ്പോധദത
നറിര്ണയറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കപ്പോത്ത സപ്പോഹചെരദത്തറില് ബനടപട ജസ്വീവനക്കപ്പോരുടടെ പപരറില്
ബപ്പോധദത  നറിര്ണയറിക്കുനതറിനള്ള  നറിര്പദ്ദേശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിത്തരുനതറിനട  ബഹുമപ്പോനടപട
പകരളെ സര്ക്കപ്പോരറിപനപ്പോടുയം  ബഹുമപ്പോനടപട പലപ്പോക്കല് ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിപയപ്പോടുയം
അപപക്ഷറിക്കുനതറിനട  തറിരുവമ്പപ്പോടെറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന  5(1)/08  തസ്വീയതറി  18-11-2008
നമ്പര്  തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം തസ്വീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുണട എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരളെ  പസറട  റൂറല്  ടഡവലപ്ടമനട  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നുയം  എടുത്ത  വപ്പോയ്പയുടടെ
തറിരറിചടെവട  സയംബനറിചട  പഞപ്പോയത്തറില്  പരഖകടളെപ്പോന്നുയം  സൂക്ഷറിചറിടറില്ല  എന്നുള്ളതട
വപ്പോസവമപ്പോണട.   എനപ്പോല് പബപ്പോര്ഡറിപലയട  19  തവണകളെപ്പോയറി തുകകള് തറിരറിചട  അടെചതറിടന
വറിവരങ്ങള്  ലഭദമപ്പോയറിട്ടുണട.  ആയതട  ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം  പചെര്ക്കുന്നു.  മുന്  തറിരുവമ്പപ്പോടെറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി ശസ്വീ.  സറി.  കരുണപ്പോകരടന കപ്പോലയളെവറിലപ്പോണട പമല് വറിഷയയം
സയംഭവറിചറിട്ടുള്ളതട.  ടെറിയപ്പോന്  ഈ ഓഫസ്വീസറില്  നറിന്നുയം  സലയം  മപ്പോററിയറിട്ടുള്ളതുയം  സസ്വീനറിയര്
സൂപ്രണട  ആയറി  ടപ്രപ്പോപമപ്പോഷന്  ലഭറിചപശഷയം  സര്വസ്വീസറില്നറിനട  30-11-2001-നട
വറിരമറിചതപ്പോയുയം അററിയുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറിട്ടുള്ള വറിവരയം സവറിനയയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.5.5  പകരളെ  സയംസപ്പോന  ഗപ്പോമവറികസന  പബപ്പോര്ഡട  ഏടറടുത്ത  ബസ്സടസപ്പോനട-കയം-
പഷപ്പോപറിയംഗട  ടസനര്  പണറി  പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറി  19-5-1988-നട  പഞപ്പോയത്തറിനട  ടടകമപ്പോററി.
തറിരുവമ്പപ്പോടെറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ആര്.ഡറി.ബറി.  ഉണപ്പോക്കറിയ  കരപ്പോര്  പരറിപശപ്പോധനയട
ലഭറിചറിടറില്ല.  16-79  ലക്ഷയം  രൂപ  നറിര്മപ്പോണ  ടചെലവട  കണക്കപ്പോക്കറി  30-9-1987 മുതല്
31-3-1999  വടര  24  അര്ദവര്ഷ  ഗഡക്കളെപ്പോയറി  മുതലുയം  പലറിശയുയം  അടെയപ്പോനപ്പോണട
നറിശ്ചയറിചറിരുനതട.  എനപ്പോല്  യഥപ്പോസമയയം  തുക  അടെയപ്പോതറിരുനപ്പോല്  ഗപ്പോമവറികസന
പബപ്പോര്ഡട  പല  തവണകളെപ്പോയറി  തുക  ചുമത്തറി  നറിശ്ചയറിച.  പകരളെ  പഞപ്പോയത്തട  രപ്പോജട
നറിയമത്തറിടല  ടസക്ഷന്  213(2)(1),  241(1)എ  (4)  പ്രകപ്പോരയം  യഥപ്പോസമയയം  കടെങ്ങള്
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അടെചതസ്വീര്ക്കപ്പോന് ബഡ്ജററില് തുക വകയറിരുപത്തണതപ്പോയറിരുന്നു. 16-9-1988  മുതല്  16-1-2003
വടര 19  തവണകളെപ്പോയറി  26,97,990  രൂപ മുതലുയം  43,54,975  രൂപ പലറിശയുയം ഉള്ടപടടെ
ആടക  70,52,965  രൂപ  അടെവപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  ആര്.ഡറി.ബറി.  ടസഷദല്  ഓഫസ്വീസറുടടെ
1-7-2006-ടല  2498/എ 3/87 ആര്.ഡറി.ബറി.  നമ്പര് കത്തറില് പറയുന്നു.  പമല് തുകയറില്
പറിഴ  പലറിശടയപ്പോന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കറിയറിടറില്ലപ്പോടയന്നുയം  വദകമപ്പോവന്നു.  എനപ്പോല്  നപ്പോളെറിതുവടര
ബപ്പോധദതപ്പോരഹറിത സര്ടറിഫറിക്കറട പബപ്പോര്ഡട നല്കറിയറിടറില്ല.

പബപ്പോര്ഡറിടന പരഖകളെപ്പോയറി 16-1-2003, 22-5-2006, 1-7-2006 എനസ്വീ തസ്വീയതറികളെറിടല
2498/എ 3/87  ആര്.ഡറി.ബറി.  നമ്പര്  കത്തുകളെപ്പോണട  പരറിപശപ്പോധനയട  ലഭറിചതട.  ഇതറില്
16-1-2003-ടല കത്തറില് ബപ്പോധദതപ്പോരഹറിത സര്ടറിഫറിക്കറട  പറിനസ്വീടെട  നല്കുനതപ്പോടണന്നുയം
22-5-2006-ടല  കത്തറില്  പഞപ്പോയത്തറിടന  അപപക്ഷ  പരറിഗണറിചട  ഒറത്തവണ
തസ്വീര്പപ്പോക്കല്  പദതറി  പ്രകപ്പോരമുള്ള  ആനകൂലദങ്ങള്  സസസ്വീകരറിചടകപ്പോണട  16-1-2003-ല്
നറിജടപടുത്തറി ബപ്പോധദത പൂര്ണമപ്പോയുയം അവസപ്പോനറിചതപ്പോയറി അററിയറിക്കുകയുയം  1-7-2006-ടല
കത്തറില്  പഞപ്പോയത്തട ആടക  19  തവണകളെപ്പോയറി  26,97,990 രൂപ മുതലുയം  43,54,975  രൂപ
പലറിശയുയം ഉള്ടപടടെ  ആടക  70,52,965  രൂപ അടെവപ്പോക്കറിയതപ്പോയുയം  പറിഴപലറിശടയപ്പോന്നുയം
ഈടെപ്പോക്കറിയറിടറില്ലപ്പോടയന്നുയം  അററിയറിക്കുന്നു.  ഇവയല്ലപ്പോടത  മറട  പരഖകടളെപ്പോന്നുയം  പബപ്പോര്ഡറിപനതപ്പോയറി
പരറിപശപ്പോധനയട ലഭറിചറിടറില്ല. 

വപ്പോയ്പയുടടെ  തറിരറിചടെവട  സയംബനറിക്കുന  വറിവരയം  കപ്പോണറിക്കുന  രജറിസര്
പരറിപശപ്പോധനയട  ലഭറിചറിടറില്ല.  അടെച  മുതല്,  പലറിശ,  തസ്വീയതറി,  രസസ്വീതട  നമ്പര്  എനറിവ
കപ്പോണറിക്കുന  രജറിസര്  സൂക്ഷറിചതപ്പോയറി  കപ്പോണുനറില്ല.  വപ്പോയ്പ  തറിരറിചടെവറിലുയം  പരഖകള്
സൂക്ഷറിക്കുനതറിലുയം  ഉത്തരവപ്പോദറിത്തടപടവരുടടെ  കൃതദവറിപലപ്പോപവയം  അലയംഭപ്പോവവയം
സയംഭവറിചറിട്ടുണട.  പമല്  രജറിസററിടന  അഭപ്പോവത്തറില്  അടെച  മുതല്,  പലറിശ  എനറിവയുടടെ
കൃതദത പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോന് കഴറി ഞ്ഞറിടറില്ല.

പഷപ്പോപറിയംഗട  ടസനര്  വപ്പോടെക,  ബസ് സപ്പോനട  പലലയം  എനസ്വീയറിനങ്ങളെറില്  വരുമപ്പോനയം
ലഭദമപ്പോയറിട്ടുയം യഥപ്പോസമയയം തുക അടെയപ്പോടത പലറിശയറിനത്തറില് ഭസ്വീമമപ്പോയ തുക (43,54,975  രൂപ)
അടെയപ്പോന് ഇടെയപ്പോക്കറിയ 1987 മുതല് 2003 വടര കപ്പോലയളെവറിലുള്ള ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ പപരറില്
യപ്പോടതപ്പോരു നടെപടെറിയുയം പഞപ്പോയത്തട സസസ്വീകരറിചറിടറില്ല. എനപ്പോല് 18-11-2008-ടല 5(1)/08 നമ്പര്
തസ്വീരുമപ്പോന  പ്രകപ്പോരയം  ഉപദദപ്പോഗസര്  ററിടയര്  ടചെയതറിനപ്പോലുയം  പറിഴപലറിശയറിനത്തറില്  നഷയം
വരപ്പോത്തതറിനപ്പോലുയം  ഉപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോര്ടക്കതറിടരയുള്ള  നടെപടെറികള്  ഒഴറിവപ്പോക്കറിത്തരപ്പോന്
സര്ക്കപ്പോരറിപനപ്പോടുയം  ബഹു.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിപയപ്പോടുയം  അപപക്ഷറിക്കപ്പോന്
തസ്വീരുമപ്പോനറിചതപ്പോയറി  കപ്പോണുന്നു.  എനപ്പോല്  പബപ്പോര്ഡട  സമര്പറിച  അടെവട  പത്രറികയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  മപ്പോത്രമപ്പോണട  പറിഴപലറിശയറിനത്തറില്  നഷയം  ഉണപ്പോയറിടറില്ല  എന
നറിഗമനത്തറില്  എത്തറിയടതനട  കപ്പോണുന്നു.  ഇതു  സയംബനറിചട  പഞപ്പോയത്തറിടന  പക്കല്
പരഖകടളെപ്പോന്നുയം ലഭദമല്ല.  ആര്.ഡറി.ബറി. -യറില് എടുത്ത വപ്പോയ്പ ഫണറിടന  അപരദപ്പോപതമൂലയം
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അടെയ്പക്കണതറിടല്ലന്നുയം  30-9-2000-ടല  2/2000  നമ്പര് തസ്വീരുമപ്പോനയം എടുത്തപപപ്പോള് തുക
അടെയ്പക്കണതറിടന  പ്രപ്പോധപ്പോനദയം  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  സറി.  കരുണപ്പോകരന്  പഞപ്പോയത്തട
കമറിററിയറില്  പബപ്പോധദടപടുത്തറിയറിടറില്ല.  കൂടെപ്പോടത  അടെച  സയംഖദയട  കൃതദമപ്പോയ  പരഖയുയം
സൂക്ഷറിചറില്ല.   ടെറിയപ്പോന്  30-11-2001-ല്  പസവനത്തറില്നറിന്നുയം  വറിരമറിച.   ആയതറിനപ്പോല്
ടെറിയപ്പോടനതറിടര യപ്പോടതപ്പോരു നടെപടെറിയുയം സസസ്വീകരറിചറിടറില്ല.

തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശ

2.5.6  തറിരുവമ്പപ്പോടെറി  ബസ് പസഷന്  നറിര്മപ്പോണത്തറിനപ്പോയറി    പസറട  റൂറല്
ടഡവലപ്ടമനട  പബപ്പോര്ഡറില്നറിന്നുയം  എടുത്ത  വപ്പോയ്പപ്പോതുക  തറിരറിചടെയ്ക്കുനതറിലുയം
അനബന  പരഖകള്  സൂക്ഷറിക്കുനതറിലുയം  ഉത്തരവപ്പോദടപട  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ
ഭപ്പോഗത്തുനറിന്നുയം, വപ്പോയ്പ  തറിരറിചടെയ്പക്കണതറിടന  പ്രപ്പോധപ്പോനദയം  പഞപ്പോയത്തട  കമറിററിയറില്
പബപ്പോധദടപടുത്തുനതറില് ടസക്രടററിയുടടെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിന്നുയം  ഗൂരുതരമപ്പോയ  വസ്വീഴ്ചയുണപ്പോയറി
ട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി  നറിരസ്വീക്ഷറിക്കുന്നു.  പമലറില്  ഇത്തരയം  വസ്വീഴ്ച  ആവര്ത്തറിക്കരുടതന
നറിര്പദ്ദേശപത്തപ്പോടടെ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  ഖണറികയറിപന്മേലുള്ള  തുടെര്നടെപടെറി  അവസപ്പോനറിപറി
ക്കുനതറിനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര് 101

ശറിപപ്പോര്ശ

2.6.1  മണല്വപ്പോരല് പലലവമപ്പോയറി ബനടപടട തപദ്ദേശസസയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളെറില്
വദപ്പോപകമപ്പോയ രസ്വീതറിയറില് അഴറിമതറി നടെക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി മനസ്സറിലപ്പോക്കുന്നു.  പലലത്തുകയറില്
കറിഴറിവനവദറിക്കുക,  യഥപ്പോര്ത  വറിലയ്ക്കുള്ള  മുദ്രപത്രയം  ഉപപയപ്പോഗറിക്കപ്പോതറിരറിക്കുക,  പലലക്കുടെറിശറിക
യുള്ളയപ്പോള്ക്കുതടന പുനര്പലലയം അനവദറിക്കുക, അനധറികൃത മണല്വപ്പോരലുമപ്പോയറി ബനടപടട
നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതറിരറിക്കുക  എനറിവമൂലയം  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുയം
സര്ക്കപ്പോരറിനയം  ധനനഷയം  ഉണപ്പോകുന്നുടണന്നുയം  സമറിതറി  മനസ്സറിലപ്പോക്കുന്നു.  ആയതറിനപ്പോല്,
മണല്വപ്പോരലുമപ്പോയറി ബനടപടട നറിലവറിലുള്ള നറിയമങ്ങള് കര്ശനമപ്പോയറി പപ്പോലറിക്കുന്നുടണനട
ഉറപ്പുവരുത്തണടമന്നുയം തുക അടെയ്ക്കുനതറിലുയം  യഥപ്പോര്ത വറിലയ്ക്കുള്ള  മുദ്രപത്രയം ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിലുയം
വസ്വീഴ്ച  വരുത്തുനവരറില്നറിന്നുയം  പ്രസ്തുത  നഷയം  പലറിശ  സഹറിതയം  ഈടെപ്പോക്കണടമന്നുയം
പലലത്തുകയറില്  കറിഴറിവനവദറിക്കുനതട  സര്ക്കപ്പോരറിടന  അനമതറിപയപ്പോടുകൂടെറി മപ്പോത്രപമ
ആകപ്പോവൂടയന്നുയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. മണല്വപ്പോരല് അനവദറിക്കുനതറിനള്ള നറിശ്ചറിത
മപ്പോനദണങ്ങള്  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടറിടനയുയം  റവനവ്യൂ,  പസപ്പോയറില്
കണ്സര്പവഷന്,  പരറിസറിതറി എനസ്വീ വകുപ്പുകളടടെ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളടടെയുയം  അടെറിസപ്പോനത്തറി
ലപ്പോയറിരറിക്കണടമന്നുയം  സര്ക്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശത്തറിനവറിരുദമപ്പോയറി  മണല്  പലലത്തറിനട
കറിഴറിവനവദറിക്കുന തപദ്ദേശസസയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളെറിടല ബനടപട തപദ്ദേശസസയയംഭരണ
സമറിതറികള്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  നഷയം ഈടെപ്പോക്കണടമന്നുയം സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന്നു.

1354/2021.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.6.2  നദറികളെറില്  നറിനട  വറിപവചെനരഹറിതവയം  അനറിയനറിതവമപ്പോയ  മണല്വപ്പോരല്
നറിയനറിക്കുനതറിനപ്പോയറി 2011-ടലയുയം 2002-ടലയുയം പകരളെ നദസ്വീതസ്വീര സയംരക്ഷണവയം മണല്
വപ്പോരല് നറിയനണവയം സയംബനറിച ചെടങ്ങളയം ആകയം നറിലവറിലുണട. ഇതറിടല വദവസകള്
കര്ശനമപ്പോയറി  പപ്പോലറിക്കണടമനട  നറിര്പദ്ദേശറിചടകപ്പോണട  1-2-2005-ടല  21734/പറി1/2004/
റവനവ്യൂ-ാംനമ്പര്  സര്ക്കുലര്  റവനവ്യൂ  വകുപറില്  നറിന്നുയം  പുറടപടുവറിചറിട്ടുണട. നറിയമസഭപ്പോ
സമറിതറിയുടടെ  മണല്വപ്പോരലുമപ്പോയറി  ബനടപട  ശറിപപ്പോര്ശകളടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്
ശറിപപ്പോര്ശകള് അര്ഹറിക്കുന ഗക്കൗരവപത്തപ്പോടടെ നടെപറിലപ്പോക്കണടമന്നുയം പമലറില് സര്ക്കപ്പോരറിടന
മുന്കൂര് അനമതറിയറില്ലപ്പോടത മണല് പലലത്തുകയറില് യപ്പോടതപ്പോരു കറിഴറിവയം അനവദറിക്കരുടതന്നുയം
എല്ലപ്പോ  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുയം  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറി  സര്ക്കുലര്
പുറടപടുവറിചറിട്ടുണട.  ഇക്കപ്പോരദത്തറില്  വസ്വീഴ്ച  വരുത്തുനവര്ടക്കതറിടര  ശറിക്ഷണ നടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിക്കുനതപ്പോടണനട  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങടളെയുയം  അററിയറിചറിട്ടുണട.  ഈ
വറിഷയത്തറില്  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപന  ടസക്രടററിമപ്പോര്  സസസ്വീകരറിപക്കണ  കര്ശന
നറിയമ  വദവസകള്  2009-ടല  പഭദഗതറി  പ്രകപ്പോരയം  219-ടല  വകുപ്പുകളെറിലപ്പോയറി  പകരളെ
പഞപ്പോയത്തട രപ്പോജട ആക്ടറിലുയം  340  എ, 340  ബറി വകുപ്പുകളെറിലപ്പോയറി പകരളെ മുനറിസറിപപ്പോലറിററി
ആക്ടറിലുയം ഉള്ടപടുത്തറിയറിട്ടുണട എന വറിവരവയം സമറിതറിടയ അററിയറിയ്ക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.6.3  നദറികളെറില്  നറിനട  മണല്വപ്പോരലുമപ്പോയറി  ബനടപട നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ
ശറിപപ്പോര്ശകളടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  സര്ക്കപ്പോര്  9-8-2011-ടല  42160/ആര്.സറി3/2008/
ത.സസ.ഭ.വ. പ്രകപ്പോരയം സര്ക്കുലര് പുറടപടുവറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  ഈ നടെപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തറില്
പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോണട.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.6.4   പ്രസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറികയറിപന്മേലുള്ള സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറിയുയം  ഓഡറിറട
വകുപറിടന  അഭറിപ്രപ്പോയടത്തയുയം  മുന്നറിര്ത്തറി  നടെപടെറി  അവസപ്പോനറിപറിക്കപ്പോന്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര് 102

ശറിപപ്പോര്ശ

2.7.1  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിപന്മേലുള്ള  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പഞപ്പോയത്തട  ടഡപവ്യൂടറി
ഡയറക്ടറുടടെ  പുനനഃപരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിനട
അയചടകപ്പോടുത്തട  ഇക്കപ്പോരദത്തറിപന്മേല്  സസസ്വീകരറിക്കുന തുടെര്നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട   സമറിതറിയട
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.7.2   ഖണറിക  102  ആയറി  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിപന്മേലുള്ള  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട
പ ഞപ്പോയത്തട  ടഡപവ്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  പുനനഃപരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട
ഓഡറിറട  വകുപറിനട  അയചടകപ്പോടുത്തട,  ഇക്കപ്പോരദത്തറിപന്മേല്  സസസ്വീകരറിക്കുന  തുടെര്നടെപടെറി
ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറിയട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയറിരുന്നുടവങറിലുയം ഇതുവടരയുയം
പഞപ്പോയത്തട  ടഡപവ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  പുനനഃപരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.
21-11-2011,  13-1-2012  എനസ്വീ  തസ്വീയതറികളെറില്  എല്.എഫട.ടക.ടക.ഡറി(എസട3)
1712/2011-ാം  നമ്പര്  ആയറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  പഞപ്പോയത്തട  ടഡപവ്യൂടറി
ഡയറക്ടപറപ്പോടെട ആവശദടപടറിട്ടുയം ആയവ,  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത്ത സപ്പോഹചെരദത്തറില് പ്രസ്തുത വറിവരയം
തപ്പോങളടടെ അററിവറിപലയ്ക്കുയം അനന്തര നടെപടെറികള്ക്കുമപ്പോയറി അററിയറിചടകപ്പോള്ളുന്നു.

4-12-2013-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

2.7.3  'മണല്  കുടെറിശറിക  ഈടെപ്പോക്കറിയറില്ല'  എന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിപന്മേലുള്ള
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പ ഞപ്പോയത്തട  ടഡപവ്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  പുനനഃപരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടട
നപ്പോളെറിതുവടര  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  അയചടകപ്പോടുക്കപ്പോത്തതറിനള്ള
വറിശദസ്വീകരണവയം പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപറിനട അയചടകപ്പോടുത്തട
ആയതറിപന്മേല് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി സയംബനറിച ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം ഒരു മപ്പോസത്തറിനകയം സമറിതറിയട
നല്കണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.7.4  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പഞപ്പോയത്തട  ടഡപവ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  നപ്പോളെറിതുവടര
പുനനഃപരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കറിയറില്ല.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.7.5  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പഞപ്പോയത്തട  ടഡപവ്യൂടറി  ഡയറക്ടപറപ്പോടെട  പുനനഃപരറിപശപ്പോധനപ്പോ
ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  ആവശദടപട്ടുടകപ്പോണട  9-11-2007-നട  കത്തയയ്ക്കുകയുയം  22-12-2007,
8-2-2008, 4-7-2008, 8-12-2016  എനസ്വീ തസ്വീയതറികളെറില് ഓര്മക്കുററിപ്പുയം അയടചങറിലുയം
നപ്പോളെറിതുവടര മറുപടെറി ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല. 27-3-2010-നട നടെത്തറിയ പ്രപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധനയറില്
ചെപ്പോത്തമയംഗലയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി ശസ്വീമതറി പശപ്പോഭനറപ്പോണറിയുയം ഏഴട ഭരണസമറിതറി
അയംഗങ്ങളയം തുക തറിരറിചടെചതട പരറിപശപ്പോധറിചട ഉറപ്പുവരുത്തറി. പണയം അടെയപ്പോത്ത എടട ഭരണ
സമറിതറി  അയംഗങ്ങളെറില്  നറിനട   റവനവ്യൂ  ററിക്കവററി  പ്രകപ്പോരയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിടചങറിലുയം തുടെര് വറിവരയം ലഭദമല്ല.
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4-12-2013-ടല പയപ്പോഗനറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.7.6 പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട പഞപ്പോയത്തട ടഡപവ്യൂടറി ഡയറക്ടര് സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറിനട
അയചതന സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടറിടന വറിശദപ്പോയംശയം തപ്പോടഴ ടകപ്പോടുക്കുന്നു:

ചെപ്പോത്തമയംഗലയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല  ടചെടറിപ്പുഴക്കടെവറില്  നറിനട  1-6-1999  മുതല്
31-12-99  വടര  മണല്  നസ്വീക്കയം  ടചെയ്യുനതറിനള്ള  അവകപ്പോശയം  31-3-1999-നട  പലലയം
ടചെയ്യുകയുയം ശസ്വീ. ശശറിധരന് ടചെറ്റുകടെവത്തട എനയപ്പോളടടെ പപരറില് 3,14,000 രൂപയട പലലയം
ഉറപറിക്കുകയുയം  ടചെയറിരുന്നു.  പലലത്തറില്  പടങടുത്തപപപ്പോഴയം  അവകപ്പോശയം  തടന  പപരറില്
സറിരടപടുത്തറിയപപപ്പോഴയം പമല്പറഞ്ഞ ശശറിധരന് മുന്കപ്പോലങ്ങളെറില് മണല് എടുക്കുനതറിനള്ള
അവകപ്പോശയം  ഏടറടുത്ത  വകയറില്  മുന്  വര്ഷങ്ങളെറിലുള്ള  59,200  രൂപയുടടെ  കുടെറിശറിക
നറിലനറില്ടക്ക  ഇപദ്ദേഹടത്ത  പലലത്തറില്  പടങടുക്കപ്പോന്  അനവദറിചതുയം  വസ്വീണ്ടുയം  ഈ
അവകപ്പോശയം  ഇപദ്ദേഹത്തറിടന  പപരറില്ത്തടന  സറിരടപടുത്തറിയതുയം  ക്രമവറിരുദമപ്പോടണനപ്പോണട
പഞപ്പോയത്തറിടന  1999-2000  വര്ഷടത്ത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉനയറിച  തടെസ്സയം.
എനപ്പോല്  അപനസഷണത്തറില്  തടെസ്സത്തറിനപ്പോധപ്പോരമപ്പോയ  തുകയത്രയുയം  1993-94  വര്ഷടത്ത
മണല് പലല കുടെറിശറികയറിനത്തറിലുള്ള തുകയപ്പോടണന്നു മനസ്സറിലപ്പോക്കുന്നു. 96-97-ടല പലവക
ഡറിമപ്പോനട  രജറിസററില് പപജട  നമ്പര്  33  ആയറി കപ്പോണറിച ഇപത തുക 1993-94  വര്ഷടത്ത
മണല് പലല കുടെറിശറിക തുകയപ്പോടണനട പറയുന്നുടണങറിലുയം 1997-98, 1998-99 വര്ഷടത്ത
ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളെറിടല  ഖണറിക  33,  34  പ്രകപ്പോരയം  കുടെറിശറിക  തുക  45,900  രൂപ
മപ്പോത്രമപ്പോണട  1993-94-ടല തുകയപ്പോടണനട പറയുനതട.  അതപ്പോയതട  45,900  രൂപ  1993-94
വര്ഷടത്ത ഓ ഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില് കുടെറിശറികയപ്പോടണനട പറയുപമ്പപ്പോള് തടന  1996-97 -ടല
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറില് ആയതട 59,200 ആടണന്നുയം പറയുന്നു. ഇപ്രകപ്പോരയം സയംഖദകളെറിലുള്ള
വദതദപ്പോസത്തറിനള്ള  കപ്പോരണത്തറിനപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തറിയതറില്  പബപ്പോധദടപട
വസ്തുതകള്/വറിവരങ്ങള്കൂടെറി വറിശദമപ്പോക്കറിടക്കപ്പോള്ളടട.

1993-94  വര്ഷയം  1,05,100  രൂപയപ്പോയറിരുന്നു  പഞപ്പോയത്തട  മണല്  പലലയം
ടചെയറിരുനതട.  പലലയംടകപ്പോണ കരപ്പോറുകപ്പോരന് ഇതറിപലയട  59,200  രൂപ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്
യഥപ്പോസമയയം  ഒടുക്കുകയുണപ്പോയറി.  പപക്ഷ  29-6-1993-ടല  ജറി.ഒ.  (പറി.)  132/93  പ്രകപ്പോരയം
മണല് വപ്പോരുനതറിനള്ള അവകപ്പോശയം സര്ക്കപ്പോര് ഏടറടുത്തതറിടന ടവളെറിചത്തറില് 29-6-1993
മുതല്  കരപ്പോര്  റദ്ദേപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  കപ്പോണറിചട  21-7-1993-നട  കരപ്പോറുകപ്പോരനട  അററിയറിപട
നല്കുകയുയം  ടചെയറിരുന്നു.  അതട  പ്രകപ്പോരയം  1-4-1993  മുതല്  21-7-1993  വടരയുള്ള
പലലസയംഖദ മപ്പോത്രപമ കരപ്പോറുകപ്പോരന് അടെയ്പക്കണതപ്പോയറിട്ടുള. എനപ്പോല് ടെറിയപ്പോന് 52% ത്തറിലധറികയം
വരുന  തുകയപ്പോയ  59,200  രൂപ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  ഒടുക്കുകയുണപ്പോയറി.  അതപ്പോയതട
പലലയംടകപ്പോണ  തുകയറിപലയട  അടെച  തുകയപ്പോണട  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  കുടെറിശറികയപ്പോയറി
അടെയപ്പോനള്ള തുകയപ്പോയറി  കപ്പോണറിചറിരുനതട.  (105100-59200=45900)  കണക്കട  പ്രകപ്പോരയം
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ബപ്പോക്കറി വരുന തുകയപ്പോയ  45,900  രൂപ തടന പമല് കപ്പോണറിച സര്ക്കപ്പോര് ഉത്തരവറിടന
ടവളെറിചത്തറില്  കരപ്പോറുകപ്പോരന്  അടെയപ്പോന്  ബപ്പോദദതടപട  തുകയടല്ലന്നുയം  മനസ്സറിലപ്പോക്കുന്നു.
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന  9-9-2008-ടല  183 -ാം  നമ്പര്  തസ്വീരുമപ്പോന  പ്രകപ്പോരയം  കരപ്പോര്
റദ്ദേപ്പോക്കറിയതറിനപ്പോല്  കരപ്പോറുകപ്പോരന്  ബപ്പോക്കറിയടെയ്പക്കണ  45,900  രൂപ  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനയം
തടെസ്സയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിത്തരുനതറിനയം അപപക്ഷറിക്കുനതറിനട തസ്വീരുമപ്പോനറിചറിരറിക്കുകയപ്പോണട. 

ആയതറിനപ്പോല്  50%-ത്തറിലധറികയം  തുക  കരപ്പോറുകപ്പോരന്  അടെചതറിനപ്പോലുയം  21-7-1993
മുതല് മണല് വപ്പോരല് അവകപ്പോശയം സര്ക്കപ്പോര് ഏടറടുത്തതറിനപ്പോലുയം ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശപ്രകപ്പോരയം
ബപ്പോക്കറിയടെയ്പക്കണ തുകയപ്പോയ 45,900 രൂപ ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട ആവശദമപ്പോയ നടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനട തപ്പോല്പരദടപടുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.7.7  സ.ഉ.(പറി.)നമ്പര്  132/93/ത.ഭ.വ.  തസ്വീയതറി  29-6-1993  പ്രകപ്പോരയം  മണല്
വപ്പോരുനതറിനള്ള  അവകപ്പോശയം  സര്ക്കപ്പോര്  ഏടറടുത്തു.  29-6-1993  മുതല്  കരപ്പോര്
റദ്ദേപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  കപ്പോണറിചട  21-7-1993-നട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  മണല്  പലലയം
കുത്തകക്കപ്പോരനപ്പോയ  ശസ്വീ.  ശശറിധരനട  അററിയറിപട  നല്കറി.  അപ്രകപ്പോരയം  1-4-1993  മുതല്
21-7-93 വടരയുള്ള പലലത്തുക മപ്പോത്രപമ കരപ്പോറുകപ്പോരന് അടെയ്പക്കണതപ്പോയറിട്ടുള. 

1993-94  വര്ഷത്തറില്  1,05,100  രൂപയട മണല് വപ്പോരുനതറിനള്ള കുത്തകപ്പോവകപ്പോശയം
ശസ്വീ.  ശശറിധരന് ഏടറടുത്തതറിടനതുടെര്നട  59,200  രൂപ അടെചകഴറിഞ്ഞതറിനപ്പോല് ബപ്പോക്കറി
വന  45,900  രൂപ  (105100-59200)  ടെറിയപ്പോന് അടെയപ്പോന് ബപ്പോധദതടപട തുകയല്ല.  കരപ്പോര്
റദ്ദേപ്പോക്കറിയതറിനപ്പോല്, ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന 9-9-2008-ടല 183-ാം നമ്പര് തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം
കുത്തകക്കപ്പോരന് അടെവപ്പോപക്കണ  45,900  രൂപയുടടെ  ബപ്പോധദത ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനയം  തടെസ്സയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനയം അപപക്ഷറിക്കപ്പോനയം തസ്വീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുണട.

1993-94  വര്ഷത്തറില്  അടെവപ്പോപക്കണ  1,05,100  രൂപയറില്  കരപ്പോര്  നറിലനറിന

1-4-1993  മുതല്  21-7-1993  വടരയുള്ള  കപ്പോലപത്തയട  ആനപപ്പോതറികമപ്പോയറി  32,250  രൂപ

(1,05,100x1/2)    അടെവപ്പോക്കറിയപ്പോല്  മതറിയപ്പോകുനതപ്പോണട.  59,200    രൂപ   അടെവപ്പോക്കുകയുയം

ബപ്പോക്കറി45,900  രൂപ  21-7-1993-നട  കരപ്പോര് റദ്ദേട  ടചെയതട  പ്രകപ്പോരയം  അടെവപ്പോക്കപ്പോതറിരറിക്കുക

യുമപ്പോണുണപ്പോയതട.  നദപ്പോയമപ്പോയ  കപ്പോരണങ്ങളെപ്പോടണങറില്ക്കൂടെറിയുയം  പലലത്തുകയറില്

കറിഴറിവനവദറിക്കുനതട  സര്ക്കപ്പോരറിടന  അനമതറിപയപ്പോടുകൂടെറി  മപ്പോത്രമപ്പോടണന  നറിബനന

പപ്പോലറിചറിടറില്ല എന അപപ്പോകതയപ്പോണട നറിലനറില്ക്കുനതട. 59,250  രൂപ കുടെറിശറിക എനതട

49,200 രൂപയപ്പോടണന്നുയം ആയതട ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതട 29-6-1993-ടല സര്ക്കപ്പോര് ഉത്തരവറിടന

365
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അടെറിസപ്പോനത്തറില്  മണല്  വപ്പോരുനതറിനള്ള  അവകപ്പോശയം  സര്ക്കപ്പോര്  ഏടറടുത്തതു
കപ്പോരണമപ്പോടണന്നുള്ള  പഞപ്പോയത്തട  ടഡപവ്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  വറിശദസ്വീകരണയം
കണക്കറിടലടുത്തപ്പോല്  ശസ്വീ.  ശശറിധരന്  എന  കുത്തകക്കപ്പോരടന  പപരറില്  കുടെറിശറിക
നറിലവറിലുണപ്പോയറിരുനറില്ല എന്നുയം അതറിനപ്പോലപ്പോണട  1-6-1999  മുതല്  31-12-1999  വടരയുള്ള
കപ്പോലടത്ത  പലലയം  ടെറിയപ്പോടന  പപരറില്  ഉറപറിചതട  എനതുയം  അനഭപ്പോവപൂര്വയം
പരറിഗണറിക്കപ്പോവനതപ്പോണട എനററിയറിക്കുന്നു. സര്ക്കപ്പോര് അനമതറിയറില്ലപ്പോടത പലലത്തുകയറില്
കറിഴറിവനവദറിച  എന  അപപ്പോകത  നറിലനറില്ക്കുനതപ്പോയുയം  ബഹു.  സമറിതറിയുടടെ
ശദയറില്ടപടുത്തുന്നു.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.7.8  സര്ക്കപ്പോര് സപ്പോധൂകരണയം ലഭദമപ്പോകുന മുറയട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര് 135

ശറിപപ്പോര്ശ

2.8.1  പദതറിയുടടെ  കണ്വസ്വീനര്ക്കട  നല്കറിയ  പദതറിവറിഹറിതമപ്പോയ  35,000  രൂപയറില്
യഥപ്പോര്ത  ടചെലവട  33,895  രൂപ  മപ്പോത്രമപ്പോടണനറിരറിടക്ക  ബപ്പോക്കറി  തുകയപ്പോയ  1,105  രൂപ
കണ്വസ്വീനററില്നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.8.2 പദതറിയുടടെ  കണ്വസ്വീനററില്  നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനള്ള  ബപ്പോക്കറി  തുക  1,105  രൂപ
6-10-2006-ടല രശസ്വീതറി നമ്പര്: 41405/32 പ്രകപ്പോരയം ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.8.3  കണ്വസ്വീനററില്നറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനള്ള ബപ്പോക്കറി തുക 1,105  രൂപ  6-10-2006-ടല രശസ്വീതറി
നമ്പര്:41405/32 പ്രകപ്പോരയം ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട എനട പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോധദടപട്ടു.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.8.4   സര്ക്കപ്പോര്  സമര്പറിച  മറുപടെറി  അയംഗസ്വീകരറിച  സമറിതറി  തുടെര്നടെപടെറികള്
അവസപ്പോനറിപറിക്കുനതറിനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര് 136

ശറിപപ്പോര്ശ

2.9.1  തയല്  ടമഷസ്വീനകള്  തുരുടമ്പടുത്തട  നശറിക്കപ്പോടത  പ്രപയപ്പോജനടപടുത്തുവപ്പോന്
പവണ നടെപടെറികള് അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.9.2 1990-2000 വര്ഷയം സസയയം ടതപ്പോഴറില് പദതറിയറില് വപ്പോങ്ങറിയ 3 തയല് ടമഷസ്വീന്
പരറിശസ്വീലനയം  കഴറിഞ്ഞട  പഞപ്പോയത്തട  ഓഫസ്വീസറില്  സൂക്ഷറിചതട  ആവശദമപ്പോയ
അറകുറപണറികള്  നടെത്തറി  അര്ഹമപ്പോയ  കുടുയംബ  യൂണറിറ്റുകള്ക്കട  നല്കുനതറിനള്ള
പഞപ്പോയത്തറിടന  159/08(2)  തസ്വീയതറി  19-8-2008  നമ്പര് തസ്വീരുമപ്പോന പ്രകപ്പോരയം ടമഷസ്വീനകള്
15-ാം വപ്പോര്ഡറിടല സരറിഗ കുടുയംബശസ്വീ യൂണറിററിനട 16-9-2008-നട പകമപ്പോററിയറിട്ടുണട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.9.3  16-9-2008-നട  3  തയല് ടമഷസ്വീനകളയം  15-ാം വപ്പോര്ഡറിടല സരറിഗ കുടുയംബശസ്വീ
യൂണറിററിനട  നല്കറിയറിരുന്നു.  ആയതറില്  2  തയല് ടമഷസ്വീനകള് തുരുടമ്പടുത്തട ഉപപയപ്പോഗശൂനദ
മപ്പോയതറിനപ്പോല് കുടുയംബശസ്വീ യൂണറിറട പഞപ്പോയത്തട ഓഫസ്വീസറില് തറിരറിപചല്പറിചറിട്ടുണട.  ഒരു തയല്
ടമഷസ്വീന് ടെറി കുടുയംബശസ്വീ യൂണറിറട ഇപപപ്പോഴയം ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നുണട.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.9.4   സര്ക്കപ്പോര്  സമര്പറിച  മറുപടെറി  അയംഗസ്വീകരറിച  സമറിതറി  തുടെര്നടെപടെറികള്
അവസപ്പോനറിപറിക്കുനതറിനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര് 142

ശറിപപ്പോര്ശ

2.10.1 സസന്തമപ്പോയറി സലയം ഉള്ള അനസ്വീഷറിനട വസ്വീടെട വയ്ക്കുനതറിനള്ള സലയം വപ്പോങ്ങല്
പദതറിയറില്ടപടുത്തറി  ധനസഹപ്പോയയം  നല്കറിയതട  നറിയമവറിരുദമപ്പോടണനട  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന്നു.  ആയതറിനപ്പോല് അനര്ഹമപ്പോയറി പകപററിയ തുക അനസ്വീഷറിടനടക്കപ്പോണട
തറിരറിചടെപറിക്കണടമന്നുയം  ഇതട  സയംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നുയം
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.10.2  വസ്വീടുടവയ്ക്കുനതറിനട  സലയം  വപ്പോങ്ങല്  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  അനര്ഹമപ്പോയറി
പകപററിയ ധനസഹപ്പോയയം 15,000 രൂപ ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവപ്പോയ ശസ്വീ. അനസ്വീഷട, S/o പഗപ്പോപപ്പോലന്
ടമപ്പോയറിപലപ്പോത്തറ  എനയപ്പോപളെപ്പോടെട  തറിരറിചടെക്കുനതറിനട  ആവശദടപടതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തറില്
തുക തറിരറിചടെയപ്പോന് 6 മപ്പോസടത്ത ഇടെപവളെ അനവദറിക്കുകപയപ്പോ അടല്ലങറില് ഭൂമറി പഞപ്പോയത്തട
ഏടറടുക്കുകപയപ്പോ  ടചെയണടമനട  അനസ്വീഷട  അഭദര്തറിചറിരുന്നു.ആയതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തറില്
സലയം  പഞപ്പോയത്തട  ഏടറടുക്കുനതറിനട  ആവശദമപ്പോയ  അനമതറിക്കപ്പോയറി  27-5-2006-ടല
എ 2/1052/04  നമ്പര് കത്തറിലൂടടെ പഞപ്പോയത്തട ഡയറക്ടപറപ്പോടെട അപപക്ഷറിചറിരുന്നു.  അപത
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അപപക്ഷ  പഞപ്പോയത്തറിടന  22-12-2007-ടല  PR  No.166/07(12)  നമ്പര്  തസ്വീരുമപ്പോന
പ്രകപ്പോരയം  24-12-2007-നട  വസ്വീണ്ടുയം  സമര്പറിടചങറിലുയം  ഡയറക്ടററില്നറിന്നുയം  യപ്പോടതപ്പോരു
മറുപടെറിയുയം  ലഭറിക്കപ്പോത്തതട  കപ്പോരണയം  ശസ്വീ.  അനസ്വീഷറിനട  നല്കറിയ സലയം  പഞപ്പോയത്തറിനട
തറിരറിടക  ലഭറിക്കുനതറിനട  ആവശദമപ്പോയ  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനയം  പ്രസ്തുത  ഭൂമറി
അര്ഹമപ്പോയ  മടറപ്പോരു  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിനട  നല്കുനതറിനയം  പഞപ്പോയത്തട  19-8-2008-ടല
PR No.159/08(3)  നമ്പര് പ്രകപ്പോരയം  തസ്വീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം  ടചെയറിട്ടുണട.പ്രസ്തുത തസ്വീരുമപ്പോനത്തറിടന
അടെറിസപ്പോനത്തറില് സലയം പഞപ്പോയത്തറിനട തറിരറിചനല്കുനതറിപനപ്പോ അടല്ലങറില് അനവദറിച
ധനസഹപ്പോയയം  12% പലറിശ സഹറിതയം തറിരറിചടെയ്ക്കുനതറിപനപ്പോ അനസ്വീഷറിപനപ്പോടെട ആവശദടപടറി
രുടനങറിലുയം  അതട  ടചെയപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  തുക  റവനവ്യൂ  ററിക്കവററി  നറിയമപ്രകപ്പോരയം
ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  21-11-2008-ടല  223/08  നമ്പര്  തസ്വീരുമപ്പോന  പ്രകപ്പോരയം  പഞപ്പോയത്തട
തസ്വീരുമപ്പോനറിചതറിടന അടെറിസപ്പോനത്തറില് റവനവ്യൂ ററിക്കവററി  പ്രകപ്പോരയം തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട ജറില്ലപ്പോ കളെക്ടപറപ്പോടെട  2-12-2008-ടല എ 2-1351/08  നമ്പര് പ്രകപ്പോരയം നറിശ്ചറിത
ടപ്രപ്പോപഫപ്പോര്മയറില് അപപക്ഷറിചറിട്ടുണട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.10.3 പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററിയുടടെ എ 2/1052/04 തസ്വീയതറി 4-9-2008 കത്തട പ്രകപ്പോരയം
ശസ്വീ.  അനസ്വീഷട,  S/o.  പഗപ്പോപപ്പോലന്  ടമപ്പോയറിപലപ്പോത്തറ  എനയപ്പോപളെപ്പോടെട  അനര്ഹമപ്പോയറി
പകപററിയ ധനസഹപ്പോയയം 15,000 രൂപ 12% പലറിശ സഹറിതയം തറിരറിചടെയ്ക്കുനതറിപനപ്പോ സലയം
പഞപ്പോയത്തറിടന  പപരറില്  തറിരറിചട  രജറിസര്  ടചെയ  നല്കുനതറിപനപ്പോ  ആവശദടപടുകയുയം
ആയതറിനട തുക തറിരറിചടെയപ്പോന്  6  മപ്പോസടത്ത ഇടെപവളെ അനവദറിക്കുകപയപ്പോ അടല്ലങറില് സലയം
പഞപ്പോയത്തട  ഏടറടുക്കുകപയപ്പോ  ടചെയണടമനട  ടെറിയപ്പോന്  അഭദര്തറിക്കുകയുയം  ടചെയ.   സലയം
ഏടറടുക്കുനതറിടന  അനമതറിക്കപ്പോയറി  27-5-2006,  24-12-2007  എനസ്വീ  തസ്വീയതറികളെറില്
പഞപ്പോയത്തട ഡയറക്ടപറപ്പോടെട  ടസക്രടററി അപപക്ഷറിടചങറിലുയം മറുപടെറി ലഭറിചറില്ല.  ആയതറിനപ്പോല്
ശസ്വീ.  അനസ്വീഷറില്നറിന്നുയം  തുക  പലറിശ  സഹറിതയം  റവനവ്യൂ  ററിക്കവററി  നറിയമപ്രകപ്പോരയം
ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  നടെപടെറിടയടുക്കപ്പോന്  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ  കളെക്ടപറപ്പോടെട  2-12-2008-ടല
എ 2/1351/08  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  നറിശ്ചറിത  ടപ്രപ്പോപഫപ്പോര്മയറില്  അപപക്ഷറിച.   മറുപടെറി
ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  20-7-2009-നട  കളെക്ടര്ക്കട  ഓര്മക്കുററിപയച.  ഇതുവടര  കളെക്ടററില്
നറിന്നുയം മറുപടെറി ലഭറിചറിടറില്ല.

4-12-2013-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

2.10.4  'വസ്വീടെട  വയപ്പോന് സലയം വപ്പോങ്ങല്'  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  അനര്ഹമപ്പോയറി  പകപററിയ
15,000 രൂപ തറിരറിചടെപറിക്കണടമന സമറിതറി ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവട
തുക  തറിരറിചടെയപ്പോത്ത  സപ്പോഹചെരദത്തറില്  ഭൂമറി  ഏടറടുക്കുനതറിനട  അനമതറി  പതടെറിടക്കപ്പോണട
പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടപറപ്പോടുയം  റവനവ്യൂ  ററിക്കവററി  മുപഖന  തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട
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ജറില്ലപ്പോ  കളെക്ടപറപ്പോടുയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  അപപക്ഷറിചറിരുടനങറിലുയം  യപ്പോടതപ്പോരു
നടെപടെറിയുയം  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോത്തതറില്  സമറിതറി  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുകയുയം  ഇതട  സയംബനറിചട
പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടററില്നറിന്നുയം  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ  കളെക്ടററില്നറിന്നുയം  ടതളെറിടവടുപട
നടെത്തപ്പോന് തസ്വീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം ടചെയ.

18-12-2013-ടല ടതളെറിടവടുപട പയപ്പോഗത്തറില് സര്ക്കപ്പോര് സമറിതറി മുമ്പപ്പോടക
നല്കറിയ മറുപടെറി

2.10.5  കപ്പോവറിലുയംപപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബനടപട  142-ാം  ഖണറികയറിടല
ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  ഭൂമറി  തറിരറിചപറിടെറിക്കുനതറിനട  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടര്ക്കുയം  റവനവ്യൂ
ററിക്കവററി നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനട ജറില്ലപ്പോ കളെക്ടര്ക്കുയം കപ്പോവറിലുയംപപ്പോറ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
സമര്പറിച  അപപക്ഷകളെറിപന്മേല്  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതറിരുനതറിനട  സമറിതറി  വറിശദസ്വീകരണയം
ആരപ്പോഞ.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  2006-2007  വര്ഷങ്ങളെറില്  പഞപ്പോയത്തട
ഡയറക്ടര്ക്കട നല്കറിയതപ്പോയറി പറയുന കത്തുകള്, പഞപ്പോയത്തട ഡയറക്ടറുടടെ ഓഫസ്വീസറിടല
തപപ്പോല്  രജറിസറുകള്  പരറിപശപ്പോധറിചതറില്  ലഭറിചതപ്പോയറി  കപ്പോണുനറിടല്ലന്നുയം  ഭൂമറി  തറിരറിച
പറിടെറിക്കുനതറിനട പഞപ്പോയത്തട ഡയറക്ടറുടടെ അനമതറി പവണടമനട ബനടപട നറിയമത്തറില്
പറയുനറിടല്ലന്നുയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനതടന  ഭൂമറി  തറിരറിചപറിടെറിക്കുനതറിനള്ള  നടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിക്കപ്പോവനതപ്പോടണന്നുയം  സസന്തമപ്പോയറി  ഭൂമറിയുണപ്പോയറിരുന  വദകറിക്കട  സലയം
വപ്പോങ്ങുനതറിനട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  നല്കറിയ  15,000  രൂപ  ബനടപട  പഞപ്പോയത്തട
ടസക്രടററിയറില്നറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിററില് നറിന്നുയം സര്ചെപ്പോര്ജട
സര്ടറിഫറിക്കറട  പുറടപടുവറിചറിട്ടുണപ്പോയറിരുടനന്നുയം  ടെറിയപ്പോന്  വറിരമറിചടവങറിലുയം  ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.
നല്കറിയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത തുക ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.-യറില് നറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കറിയതറിന
പശഷപമ  ആയതട  അനവദറിക്കുകയുളടവന്നുയം  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടര്  സമറിതറിടയ
അററിയറിച.

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന  കത്തുകളെറിപന്മേല്  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ട ർ  യപ്പോടതപ്പോരു  നടെപടെറിയുയം
സസസ്വീകരറിക്കപ്പോത്തതറിടന  സയംബനറിചട  സര്ക്കപ്പോരറിടന  ഭപ്പോഗത്തുനറിന്നുള്ള  വറിശദസ്വീകരണയം
ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടപറററില്നറിന്നുയം  ലഭറിച  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോന
ത്തറിലപ്പോണട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കറിയറിരറിക്കുനടതന്നുയം  പ്രസസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടറില്  കളെക്ടര്
യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ  റവനവ്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികളയം  ആരയംഭറിചറിടറിടല്ലന്നുയം  പഞപ്പോയത്തട
ഡയറക്ടററില്നറിന്നുയം  നപ്പോളെറിതുവടര  മറുപടെറി  ലഭറിക്കപ്പോത്തതുമൂലയം  ഭൂമറി  തറിരറിചപറിടെറിക്കുനതറിനയം
മടറപ്പോരു ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിനട  നല്കുവപ്പോനയം പഞപ്പോയത്തട തസ്വീരുമപ്പോനറിചതപ്പോയറി അററിയറിചറിട്ടുടണന്നുയം
തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപട ടസഷദല് ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കറി.

പ്രസ്തുത  വറിഷയത്തറില്  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടറുടടെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിന്നുയം  എടന്തങറിലുയം
നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  പൂര്ത്തറിയപ്പോപക്കണതുപണപ്പോ  എനട  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,  കളെക്ടര്  റവനവ്യൂ
ററിക്കവററി  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോത്ത  സപ്പോഹചെരദത്തറില്  അനട  ചുമതല  വഹറിചറിരുന
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പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയുടടെ  ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.യറില്  പ്രസ്തുത  തുക  ബപ്പോധദതയപ്പോയറി
ഉള്ടപടുത്തറിയറിട്ടുടണനപ്പോണട  ഡയറക്ടപറററിടല  ഉപദദപ്പോഗസരുമപ്പോയുള്ള  ചെര്ചപ്പോപവളെയറില്
അററിയപ്പോന്  കഴറിഞ്ഞടതന്നുയം  പമല്വറിഷയത്തറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനണപ്പോയ  നഷയം
പരറിഹരറിക്കണടമനട മപ്പോത്രപമയുളടവന്നുയം തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപട ടസഷദല് ടസക്രടററി
വദകമപ്പോക്കറി.

സലയം തറിരറിടചടുക്കണടമനട ടെറി കക്ഷറി ആദദപമ ആവശദടപടടങറിലുയം പഞപ്പോയത്തട
ഡയറക്ടറുടടെ  അനവപ്പോദയം  ലഭറിക്കപ്പോത്തതുമൂലമപ്പോണട  സലയം  തറിരറിടചടുക്കപ്പോത്തടതന
പഞപ്പോയത്തറിടന  വപ്പോദത്തറിനട  വറിരുദമപ്പോണട  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടറുടടെയുയം  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ
വകുപറിടനയുയം  മറുപടെറിടയനട  അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി  ഭൂമറി  തറിരറിചപറിടെറിക്കപ്പോത്തതറിനട
കപ്പോരണയം വദകമപ്പോക്കണടമനട  ആവശദടപട്ടു.  ഭൂമറി  തറിരറിചപറിടെറിക്കുനതട സയംബനറിചള്ള
ററികസറിസറിഷന്  ലഭറിചതട  31-12-2008-ലപ്പോടണന്നുയം  2009  ടഫബ്രുവരറിയറില്  തടന
ഇതറിപന്മേലുള്ള  നടെപടെറി  ആരയംഭറിചടവന്നുയം  വടെകര  തഹസസ്വീല്ദപ്പോര്  (ആര്.ആര്)  ആണട
അപനസഷണയം  നടെത്തറിയടതന്നുയം  അപനസഷണത്തറില്  ടെറി  കക്ഷറിയുടടെ  പപരറില്  സപ്പോവര
ജയംഗമ  വസ്തുക്കള്  ഒന്നുയംതടനയറിടല്ലനട  കടണത്തറിയതറിനപ്പോല്  തുടെര്നടെപടെറി
നറിലചറിരറിക്കുകയപ്പോടണന്നുയം പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  എ.ഡറി.എയം.  അററിയറിച.  ടെറി  കക്ഷറി പഞപ്പോയത്തറില്
നറിന്നുയം  'സലയം  വപ്പോങ്ങല്  പദതറി'  പ്രകപ്പോരയം  ധനസഹപ്പോയയം  പകപററിടയങറിലുയം  അതട
ഉപപയപ്പോഗറിചട ഭൂമറി വപ്പോങ്ങറിയറിടറിടല്ലന്നുയം അപദ്ദേഹയം കൂടറിപചര്ത്തു.

ടെറി കക്ഷറിയുടടെ പപരറില് സപ്പോവര ജയംഗമ വസ്തുക്കള് ഒന്നുയംതടനയറിടല്ലന ററിപപപ്പോര്ടട
ആരറില്  നറിനപ്പോണട  ലഭറിചടതന  സമറിതറിയുടടെ  പചെപ്പോദദത്തറിനട,  കപ്പോവറിലുയംപപ്പോറ
പഞപ്പോയത്തറിടല  വറിപല്ലജുകള്  ഉള്ടപടുന  സബട  രജറിസപ്പോര്  ഓഫസ്വീസറിടല  രജറിസറുകള്
പരറിപശപ്പോധറിചതറില് നറിന്നുമപ്പോണട ടെറിയപ്പോടന പപരറില് ഭൂമറിപയപ്പോ മറട സപ്പോവര ജയംഗമ വസ്തുക്കപളെപ്പോ
ഇടല്ലനട  കടണത്തറിയടതന്നുയം  ടെറിയപ്പോടന  മപ്പോതപ്പോപറിതപ്പോക്കളടടെ  പപരറില്  12  ടസനട
സലമുടണന്നുയം  അതറിനട  അഞട  അവകപ്പോശറികളടണനട  കടണത്തപ്പോന്  കഴറിടഞ്ഞന്നുയം
തഹസസ്വീല്ദപ്പോര്  സമറിതറിടയ  അററിയറിച.  അങ്ങടനയപ്പോടണങറില്,  സസന്തമപ്പോയറി
സലമുണപ്പോയറിരുന  ആളെറിനട  'സലയം  വപ്പോങ്ങല്  പദതറി'  പ്രകപ്പോരയം  ധനസഹപ്പോയയം
നല്കറിടയന്നുള്ള ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം ഉണപ്പോയടതങ്ങടനടയനട സമറിതറി പലപ്പോക്കല് ഫണട
ഓഡറിറട വകുപറിപനപ്പോടെട ആരപ്പോയുകയുയം ടെറിയപ്പോടന പറിതപ്പോവറിടന പപരറില് 7 ടസനയം മപ്പോതപ്പോവറിടന
പപരറില്  5  ടസനയം ഉള്ളതുടകപ്പോണപ്പോണട ടെറി കക്ഷറി അനര്ഹനപ്പോയടതന്നുയം പലപ്പോക്കല് ഫണട
ഓഡറിറട ഡയറക്ടര് വറിശദസ്വീകരറിക്കുകയുയം ടചെയ.

'ടെറിയപ്പോടന  പപരറില് സസന്തമപ്പോയറി  ഭൂമറിയുണട'  എന ഓഡറിററിടന കടണത്തലുകപളെപ്പോടെട
വറിപയപ്പോജറിച സമറിതറി അച്ഛടനയുയം അമയുടടെയുയം പപരറിലുള്ള വസ്തു ടെറിയപ്പോനട നല്കണടമനട
നറിബനനയുപണപ്പോടയന്നുയം  ഭൂമറി  വപ്പോങ്ങുനതറിനട  ധനസഹപ്പോയയം  നല്കുനതറിനള്ള
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മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളെറില്  അതട  വദകമപ്പോക്കറിയറിട്ടുപണപ്പോടയന്നുയം  ആരപ്പോഞ.  സസന്തമപ്പോയറി
ഭൂമറിയറില്ലപ്പോത്തതുയം  ഭവനരഹറിതരുമപ്പോയറിട്ടുള്ളവര്ക്കപ്പോണട  ധനസഹപ്പോയയം  നല്പകണടതനപ്പോണട
നറിർപദ്ദേശടമനട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ഡയറക്ടര് മറുപടെറി നല്കറി.

ഓഡറിററിടന  കടണത്തലുകളെറിലുയം  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടറുടടെയുയം  വകുപറിടനയുയം
നടെപടെറികളെറിലുയം  വദകതയറിടല്ലനട  അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി  ഇക്കപ്പോരദത്തറില്  എന്തട
പരറിഹപ്പോരമപ്പോണട  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുവപ്പോനള്ളടതനട  ആരപ്പോഞ.   ടെറിയപ്പോനട  സസന്തമപ്പോയറി
ഭൂമറിയറിടല്ലനസ്തുയം  മപ്പോതപ്പോവറിടനപയപ്പോ  പറിതപ്പോവറിടനപയപ്പോ  പപരറിലുള്ള  സസത്തട  ടെറി  കക്ഷറിക്കട
ലഭറിക്കപ്പോന്  സപ്പോദദതയറിടല്ലന്നുയം  ബനടപട  വറിപല്ലജട  ഓഫസ്വീസര്  സപ്പോക്ഷദടപടുത്തറിയ
സര്ടറിഫറിക്കറട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുപമ്പപ്പോഴപ്പോണട  പഞപ്പോയത്തട  ധനസഹപ്പോയയം  നല്കുവപ്പോന്
തസ്വീരുമപ്പോനറിക്കുനടതനട ജൂനറിയര് സൂപ്രണട വടെകര തഹസസ്വീല്ദപ്പോര്  (ആര്.ആര്.)  ഓഫസ്വീസട
സമറിതറിടയ അററിയറിച.

മപ്പോതപ്പോപറിതപ്പോക്കള്  ജസ്വീവറിചറിരറിക്കുനറിടെപത്തപ്പോളെയംകപ്പോലയം  ടെറി  കക്ഷറിക്കട  അവരുടടെ
സസത്തറിനട  അവകപ്പോശമറിടല്ലനട  അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി  ആയതറിടന  സയംബനറിചട
ഓഡറിററിടന നറിഗമനങ്ങള് ശരറിയടല്ലന്നുയം; 'സലയം വപ്പോങ്ങല് പദതറി'  യുമപ്പോയറി ബനടപട
മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  പ്രകപ്പോരയം  സസന്തമപ്പോയറി  ഭൂമറിയുയം  ഭവനവയം  ഉള്ളവര്മപ്പോത്രമപ്പോണട  പ്രസ്തുത
ധനസഹപ്പോയത്തറിനട  അനര്ഹരപ്പോകുനടതന്നുയം;  ടെറിയപ്പോടന  പപരറില്  ഭൂമറിയറില്ല  എന്നുള്ള
സര്ടറിഫറിക്കറട വപ്പോങ്ങറിയപശഷമപ്പോണട കക്ഷറി ധനസഹപ്പോയത്തറിനട അപപക്ഷ നല്കറിയടതന്നുയം
ചൂണറിക്കപ്പോടറി.

ബനടപട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയറില്  നറിനയം  തുക  തറിരറിചപറിടെറിക്കണടമന്നുയം
പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടര്  ഈ  വറിഷയയം  പരറിപശപ്പോധറിക്കണടമന്നുയം  പഞപ്പോയത്തട
ഉപദദപ്പോഗസരറില് നറിനട ടതളെറിടവടുപട  നടെത്തറി നറിജസറിതറി കടണത്തണടമന്നുയം ആയതട
സയംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറിക്കട  നല്കണടമന്നുയം  ഓഡറിററിടന  കപ്പോരദങ്ങള്
പബപ്പോധദടപടുത്തണടമന്നുയം  സമറിതറി  ആവശദടപട്ടു.  ''ടെറിയപ്പോന്  അവറിവപ്പോഹറിതനയം
കുടുയംബപത്തപ്പോടടെപ്പോപയം  തപ്പോമസറിക്കുനതുടകപ്പോണ്ടുയം  നറിലവറിടല  സര്ക്കപ്പോര്  ഉത്തരവറിനന
സൃതമല്ലപ്പോടത ധനസഹപ്പോയയം അനവദറിചതുടകപ്പോണ്ടുയം നറിരപ്പോകരറിക്കുന്നു"  എനതപ്പോണട ഓഡറിറട
തടെസ്സടമന്നുയം  അതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തറിലപ്പോണട  പഞപ്പോയത്തട  നടെപടെറിയറിപലക്കട
നസ്വീങ്ങറിയടതന്നുയം വദകമപ്പോക്കറിയ പഞപ്പോയത്തട ഡയറക്ടര് ഇതട സയംബനറിചട അപനസഷണയം
നടെത്തപ്പോടമനട അററിയറിച.

18-12-2013-ടല ടതളെറിടവടുപട പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

2.10.6  പ്രസസ്തുത  വറിഷയയം  സയംബനറിചട  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടര്  സമഗമപ്പോയ
അപനസഷണയം നടെത്തറി  പരഖകള്  സഹറിതയം  ഓഡറിററിടന  പബപ്പോധദടപടുത്തറി  സമറിതറിയട
ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുവപ്പോനയം  കപ്പോവറിലുയംപപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല ബനടപട ടസക്രടററിയറില്
നറിന്നുയം തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനള്ള അടെറിയന്തര നടെപടെറി സസസ്വീകരറിചട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കുവപ്പോനയം
സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.
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തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.10.7  പ്രസസ്തുത  വറിഷയയം  സയംബനറിചട  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടര്  സമഗമപ്പോയ
അപനസഷണയം നടെത്തറി പരഖകള് ഓഡറിററിടന പബപ്പോധദടപടുത്തറി സമറിതറിയട ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനയം  കപ്പോവറിലുയംപപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല  ബനടപട  ടസക്രടററിയറില്
നറിന്നുയം  നഷതുക  ഈടെപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനയം  സമറിതറി
ആവശദടപടുന്നു.

അദദപ്പോയയം   III

സര്ക്കപ്പോരറിടന/സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തറില്
അനന്തര നടെപടെറി തുടെപരണതറിടല്ലനട സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച ശറിപപ്പോര്ശകളയം

ആയതറിപന്മേല്  ലഭറിച മറുപടെറികളയം

ഖണറിക നമ്പര് 4

ശറിപപ്പോര്ശ

3.1.1  1997-98-ല് പുറപമരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല കൃഷറി ഭവനട  കസ്വീഴറില് വപ്പോഴക്കൃഷറി
(പനനന്,  നപ്പോടെന്)  ടനല്ക്കൃഷറി  പരറിപപപ്പോഷണ  പദതറി,  കുററിമുല്ല  കൃഷറി  എനസ്വീ
പദതറികളെറില്  രപ്പോസവളെയം  നല്കുനതറിനട  സബ്സറിഡറി  ഇനത്തറില്  അനവദറിച  തുക
സര്വസ്വീസട സഹകരണ ബപ്പോങ്കുകളെറിപലക്കട നപ്പോലട ടചെക്കുകളെറിലപ്പോയപ്പോണട നല്കറിയറിരുനടതന്നുയം
പരപ്പോമര്ശ  വറിപധയമപ്പോയ  ടചെക്കട  ഉള്ടപടടെ  3,73,767/-  രൂപ  സബ്സറിഡറി  ഇനത്തറില്
പകമപ്പോററിയതറില് 3,57,726.10 രൂപ ടചെലവഴറിചറിട്ടുടണന്നുയം വറിവറിധ ഇനങ്ങളെറില് കര്ഷകര്
പകപറപ്പോടത  അവപശഷറിച  തുക  (16,040.90  രൂപ)  പുറപമരറി  സര്വസ്വീസട  ബപ്പോങട
ടസക്രടററിയറില് നറിന്നുയം തറിരറിടക വപ്പോങ്ങറി  28-7-2000-നട  34419  നമ്പര് രസസ്വീതട ബുക്കറില്
11-ാം നമ്പര് രസസ്വീതപ്പോയറി  പചെര്ത്തട  പഞപ്പോയത്തട  ഫണറിപലക്കട  തറിരറിചടെചറിട്ടുടണന്നുമപ്പോണട
പുറപമരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  അററിയറിചറിട്ടുള്ളതട.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇതറിടന
നറിജസറിതറി  ആഡറിറട  വകുപറിടന  പബപ്പോദദടപടുത്തറി  വറിവരയം  സമറിതറിടയ
അററിയറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.1.2  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  തുക  പഞപ്പോയത്തട  ഫണറിപലക്കട  തറിരറിചടെച  വറിവരയം
ഓഡറിറട  വകുപറിടന  പബപ്പോദദടപടുത്തറിയറിട്ടുടണന്നുയം  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസ്സയം  പലപ്പോക്കല്
ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  17-3-2006-ടല  എല്.എഫട.35802(2)/ടസഷദല്  ടസല്
(ജറി1)/2004 പ്രകപ്പോരയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.1.3 പഞപ്പോയത്തട ഫണറിപലക്കട തുക തറിരറിചടെചതട പ്രപ്പോപദശറികമപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധറിചട
പബപ്പോധദടപടതപ്പോണട.



29

ഖണറിക നമ്പര് 5

ശറിപപ്പോര്ശ

3.2.1  ആഡറിറട  ഖണറികയട വദകമപ്പോയ മറുപടെറി  യഥപ്പോസമയയം നൽകറിയറിരുടനങറിൽ
ഈ പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോകുമപ്പോയറിരുന്നുടവന്നുയം ആയതറിനപ്പോൽ ഭപ്പോവറിയറിൽ ഇത്തരയം വസ്വീഴ്ചകള്
ഒഴറിവപ്പോക്കണടമന്നുയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി 

3.2.2  ഭപ്പോവറിയറിൽ  ഇത്തരയം  വസ്വീഴ്ചകള്  ഉണപ്പോകപ്പോടത  ശദറിക്കുനതപ്പോടണനട
പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.2.3  ഭപ്പോവറിയറിൽ ഇത്തരയം വസ്വീഴ്ചകള് ഉണപ്പോകപ്പോടത ശദറിക്കുനതപ്പോടണനട ടസക്രടററി
മറുപടെറി തനതറിനപ്പോൽ പ്രപതദക അഭറിപ്രപ്പോയമറില്ല. 

ഖണറിക നമ്പര് 16

ശറിപപ്പോര്ശ

3.3.1  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തറികടളെ  സയംബനറിച  ഭക്കൗതറിക  പരറിപശപ്പോധനയറിൽ  മപ്പോക്കപഞരറി
പകപ്പോളെനറി  കുടെറിടവള്ള  പദതറി  (ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിൽ  20-ാം  നമ്പരപ്പോയറി  ഉള്ടപടതട)
ഒഴറിടകയുള്ളടതല്ലപ്പോയം  പൂര്ത്തസ്വീകരറിചതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസ്സറിലപ്പോക്കുന്നു.  എനപ്പോൽ ഇതറിൽടപട
8  കുടെറിടവള്ള  പദതറികളെറിൽ  ഒടനപ്പോഴറിടകയുള്ളടതല്ലപ്പോയം  പരപ്പോജയമപ്പോയറിരുന്നു  എന  വസ്തുത
ഗവൺടമനറിടന  പ്രപതദക  ശദയുയം  നറിരസ്വീക്ഷണവയം  അര്ഹറിക്കുനതപ്പോടണനട  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി 

3.3.2  ഓ ഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിടല  8  കുടെറിടവള്ള  പദതറികളടടെയുയം  പ്രവൃത്തറി
പൂര്ത്തസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ഓഡറിററിൽ  20-ാം നമ്പരപ്പോയറി  പചെര്ത്ത കക്കപഞരറി പകപ്പോളെനറി
കുടെറിടവള്ള  പദതറിയുടടെ  പപരട  1997-98-ടല  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ
മപ്പോക്കപഞരറി  പകപ്പോളെനറി  ശുദജല  പദതറി  എനട  ടതറപ്പോയറി  പചെര്ത്തതപ്പോണട  പദതറി
നടെനറിടല്ലന  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  ഇടെയപ്പോയതട.  മപ്പോക്കപഞരറി  എന്നുള്ള  ഒരു  പ്രപദശപമ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിൽ  ഇല്ല.  ഉള്ളറിപയരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  പുതറിയ  ഒനപ്പോയം  വപ്പോര്ഡറിൽ
കക്കപഞരറിയറിലപ്പോണട പദതറി നറിലനറിൽക്കുനതട.

രജറിപസഷൻ  ആക്ടട  അനസരറിചട  രജറിസര്  ടചെയ  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  കമറിററിയപ്പോണട
നറിലവറിൽ പദതറി ഏടറടുത്തട നടെത്തുനതട. 65 പപര് പദതറി ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളെപ്പോണട.
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പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.3.3  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന  മറുപടെറി  ശരറിയപ്പോണട.  കക്കപഞരറി  കുടെറിടവള്ള  പദതറി
എനപ്പോണട  യഥപ്പോര്ത പപരട  (പമ്പട  ഹക്കൗസട  നമ്പര്  1/94).  കുടെറിടവള്ള പദതറി നറിലവറിൽ
പ്രവര്ത്തറിക്കുന്നുണട.

ഖണറിക നമ്പര് 18

ശറിപപ്പോര്ശ

3.4.1  1,48,360/-  രൂപ  മുൻകൂറപ്പോയുയം  ഭപ്പോഗറികമപ്പോയ  ടചെലവപ്പോയുയം  നൽകറിയറിട്ടുള്ള
മപ്പോക്കപഞരറി  പകപ്പോളെനറി  ശുദജല  പദതറി  നടെപപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  യപ്പോടതപ്പോരു  പരഖയുയം
ലഭദമല്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോലുയം, ഇങ്ങടനടയപ്പോരു പദതറി പഞപ്പോയത്തട പരറിധറിയറിൽ നടെപറിലപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി
അപനസഷണത്തറിൽ അററിയപ്പോൻ  സപ്പോധറിക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോലുയം  ഇതട  സയംബനറിചട  വറിശദമപ്പോയ
വകുപ്പുതല അപനസഷണത്തറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.4.2 1997-98-ടല പലപ്പോക്കൽ ഫണട ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ മപ്പോക്കപഞരറി പകപ്പോളെനറി
ശുദജല പദതറി എനട ടതറപ്പോയറി പചെര്ത്തതപ്പോണട പദതറി നടെനറിടല്ലന പരപ്പോമര്ശത്തറിനട
ഇടെയപ്പോയതട.  മപ്പോക്കപഞരറി എന്നുള്ള ഒരു പ്രപദശപമ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിൽ ഇല്ല.  ഉള്ളറിപയരറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  പുതറിയ  ഒനപ്പോയം  വപ്പോര്ഡറിൽ  കക്കപഞരറിയറിലപ്പോണട  പദതറി
നറിലനറിൽക്കുനതട.

രജറിപസഷൻ  ആക്ടട  അനസരറിചട  രജറിസര്  ടചെയ  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  കമറിററിയപ്പോണട
നറിലവറിൽ പദതറി ഏടറടുത്തട നടെത്തുനതട. 65 പപര് പദതറി ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളെപ്പോണട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.4.3  ഒനപ്പോയം  വപ്പോര്ഡറിൽ  സറിതറിടചെയ്യുന  കക്കപഞരറി  കുടെറിടവള്ള  പദതറി
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോണട.

ഖണറിക നമ്പര് 21

ശറിപപ്പോര്ശ

3.5.1  സയംപയപ്പോജറിത  ടനൽക്കൃഷറി  വറികസന  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  ടറയ്ഡ്പകപ്പോയറിൽ
നറിന്നുയം  വപ്പോങ്ങറിയ  ടപ്പോക്ടറുയം  ടറില്ലറുയം  പപ്പോടെപശഖര  സമറിതറിയട  പകമപ്പോററിടയനട
പറയുന്നുടണങറിലുയം ഇതട സയംബനറിച പരഖകടളെപ്പോന്നുയം സൂക്ഷറിചറിടറില്ല.  പവര് ടറില്ലര് കരപ്പോര്
വചപ്പോപണപ്പോ പകമപ്പോററിയടതപനപ്പോ, മൂലധന നറിപക്ഷപയം തറിരറിടക ലഭറിക്കുനതറിനട പദതറിയറിൽ
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വദവസയുണപ്പോക്കറിയറിരുപനപ്പോ  എന  കപ്പോരദവയം  വദകമല്ലപ്പോത്ത  സപ്പോഹചെരദത്തറില്  ഇതട
സയംബനറിചട ഫയലുയം പദതറി പരഖകളയം പലപ്പോക്കൽ ഫണട ടഡപവ്യൂടറി ഡ യറക്ടര് വറിശദമപ്പോയറി
പരറിപശപ്പോധറിചട  ഭക്കൗതറിക  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തറി  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ ററിപപപ്പോര്ടട

3.5.2  ഉപള്ളദരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിൽ  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തറിടയങറിലുയം
പദതറി  പരഖ,  ബനടപട  ഫയൽ  എനറിവ  പരറിപശപ്പോധനയട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറില്ല.  പമൽ
സപ്പോഹചെരദത്തറിൽ  പവര്  ടറില്ലര്  കരപ്പോര്  വചപ്പോപണപ്പോ  പകമപ്പോററിയറിട്ടുള്ളടതന്നുയം  മൂലധന
നറിപക്ഷപയം തറിരറിടക ലഭറിക്കുനതറിനട പദതറിയറിൽ വദവസ ടചെയറിരുപനപ്പോ എന കപ്പോരദവയം
പരറിപശപ്പോധറിചട ഉറപ്പുവരുത്തപ്പോൻ കഴറിഞ്ഞറിടറില്ല. 

പവര്  ടറില്ലര്  പനരറിടട  പരറിപശപ്പോധറിച.  പപ്പോടെപശഖര  സമറിതറി  കര്ഷകര്ക്കട  ആവശദപ്പോനസരണയം
ലഭദമപ്പോക്കുന്നുണട.  നല്ല  രസ്വീതറിയറിൽ  പ്രവര്ത്തറിക്കുന്നുണട.  പമൽ  സപ്പോഹചെരദത്തറിൽ  ഓഡറിറട  തടെസ്സയം
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോടണനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയടകപ്പോള്ളുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര് 25

ശറിപപ്പോര്ശ

3.6.1  വനറിതപ്പോ  പ്രറിനറിയംഗട  പ്രസ്സട  പദതറിയപ്പോയറി  ടപ്രപ്പോപമപ്പോടര്ക്കട  അനവദറിച  തുക
ആഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  വനതറിനപശഷയം  മപ്പോത്രമപ്പോണട  പഞപ്പോയത്തട  ഫണറിപലയട
തറിരറിചടെചടതനട  സമറിതറി  മനസ്സറിലപ്പോക്കുന്നു.  എനറിരുനപ്പോലുയം  തുക  തറിരറിചടെച
സപ്പോഹചെരദത്തറിലുയം  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട  ആഡറിറട  സര്ചെപ്പോര്ജട  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതറിനപ്പോലുയം  പമൽ
പരപ്പോമര്ശയം സയംബനറിച നടെപടെറി അവസപ്പോനറിപറിക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.6.2  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട ജറില്ലപ്പോ ഓഡറിറട  പമധപ്പോവറിയുടടെ  13-3-2014-ടല എൽ.എഫട.ടക.
ടക.ഡറി.എസട1/377/14(1) നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര് 33, 34, 35

ശറിപപ്പോര്ശ

3.7.1  നന്മേണ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന നറിലവറിലുള്ള ടകടറിടെയം പുതുക്കറി പണറിയപ്പോനപ്പോണട
പപ്രപ്പോജക്ടട  എങറിലുയം  ടകടറിടെയം  നനപ്പോക്കപ്പോൻ  കഴറിയപ്പോത്ത  അവസയറിലപ്പോടണനട
പബപ്പോദദടപടതറിനപ്പോൽ പഴയ ടകടറിടെയം ടപപ്പോളെറിചമപ്പോററി പകരയം ടകടറിടെയം നറിര്മറിക്കുനതറിനയം
നറിലവറിലുള്ള  കമറിററി  അവര്  വപ്പോങ്ങറിയ  അഡസപ്പോൻസുയം  നറിര്മപ്പോണത്തറിനട  സയംഘടെറിപറിച
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വസ്തുക്കളയം പുതുക്കറിയ ടകടറിടെത്തറിനട ഉപപയപ്പോഗടപടുത്തറി പുതറിയ ടകടറിടെയം നറിര്മറിക്കുനതറിനട,
പഞപ്പോയത്തട  കമറിററിടയ  ചുമതലടപടുത്തുകയപ്പോണുണപ്പോയതട.  എനപ്പോൽ  പഴയ  ടകടറിടെയം
ററിപയര്  ടചെയ്യുനതറിനട  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  കമറിററിടയ  അധറികപ്പോരടപടുത്തുകപയപ്പോ, പുതുക്കറിയ
എസറിപമറട  പ്രകപ്പോരയം ഉള്ള എഗറിടമനറിൽ ഏര്ടപടുകപയപ്പോ,  ടചെയപ്പോടതയുമപ്പോണട നറിര്വഹണ
സമറിതറി  ടകടറിടെയം  നറിര്മപ്പോണയം  ഏടറടുത്തറിട്ടുള്ളതട.  അതുപപപ്പോടല  കമറിററിയുടടെ  കണക്കട
പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോടതയുയം  ടചെലവട  തറിടടപടുത്തപ്പോടതയുയം  ടകടറിടെയം  പൂര്ത്തറിയപ്പോയ  ഉടെൻ
എഞറിനസ്വീയര്  നറിര്ണയറിച  മൂലദയം  മുഴവനപ്പോയുയം  കമറിററിക്കട  നൽകറിയതപ്പോയുയം  സമറിതറി
മനസ്സറിലപ്പോക്കുന്നു. ഈ നടെപടെറിക്രമങ്ങള് ക്രമവറിരുദമപ്പോണട. 

3.7.2  ടകടറിടെയം  പണറിക്കപ്പോയറി  കൺവസ്വീനര്ക്കട  അഡസപ്പോൻസപ്പോയറി  നൽകറിയ  സയംഖദ
ബപ്പോങറിൽ  നറിപക്ഷപറിക്കുക  വഴറി  കമറിററിയുടടെ  അക്കക്കൗണറിൽ  പലറിശയറിനത്തറിൽ  29,501
രൂപയുടടെ വരുമപ്പോനയം ഉണപ്പോയറിട്ടുണട. ഇതട പഞപ്പോയത്തറിനള്ള വരവപ്പോയറി കണക്കപ്പോക്കറി ആടക
ബറിൽ  സയംഖദയറിൽ  ഈ  സയംഖദ  കുറവടചെപയണതപ്പോണട.  എനപ്പോൽ  ഈ  തുക
പരറിഗണറിക്കപ്പോടതയപ്പോണട  നറിര്ണയറിക്കടപട  വപ്പോലവ്യൂ  മുഴവൻ  കമറിററിക്കട  നൽകറിയറിട്ടുള്ളതട.
ആയതറിനപ്പോൽ പദതറിപണയം ബപ്പോങറിൽ നറിപക്ഷപറിക്കുക വഴറി  കമറിററിയുടടെ  അക്കക്കൗണറിൽ
പലറിശയറിനത്തറിൽ വരപ്പോവന  29,501  രൂപയുയം, 1-10-2001  മുതൽ  31-3-2002  വടരയുള്ള
6  മപ്പോസടത്ത പലറിശയുയം  (ബപ്പോങട അക്കക്കൗണറിൽ ടക്രഡറിറട  ടചെയപ്പോടത പപപ്പോയ  3,200  രൂപ
ഉള്ടപടടെയുള്ള  തുക)  കമറിററിക്കട  അധറികമപ്പോയറി  നൽകറിയതപ്പോയറി  കണക്കപ്പോക്കറി
ബനടപടവരറിൽ  നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കപ്പോൻ  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിപക്കണതപ്പോടണനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

3.7.3 ഗുണപഭപ്പോക്തൃ സമറിതറിയറിൽ നറിന്നുയം പ്രസ്തുത തുക ഈടെപ്പോക്കറിടയങറിൽ ആയതറിടന
വറിശദപ്പോയംശങ്ങളയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ടഡപവ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറി
ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം ലഭദമപ്പോക്കണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

9-2-2010-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

3.7.4   പരപ്പോമര്ശ വറിപധയനപ്പോയ ശസ്വീ.  എൻ.  എ.  ഹരറിദപ്പോസൻ സമര്പറിച  ഹര്ജറി
പരറിഗണറിച സമറിതറി പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട ജറില്ലയറിടല നന്മേണ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ഓഫസ്വീസട ടകടറിടെ
നറിര്മപ്പോണത്തറിനട  പവണറി ഗുണപഭപ്പോക്തൃ സമറിതറി  കൺവസ്വീനര്ക്കട നൽകറിയ തുക ബപ്പോങറിൽ
നറിപക്ഷപറിചതറിൽ  നറിന്നുയം  പലറിശയറിനത്തറിൽ  ലഭറിച  തുക  ടകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണത്തറിനപ്പോയറി
വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകയുയം പ്രസസ്തുത തുക ദുര്വറിനറിപയപ്പോഗയം ടചെയ്യുകപയപ്പോ വദകറിപരമപ്പോയ പനടങ്ങള്ക്കട
ഉപപയപ്പോഗടപടുത്തുകപയപ്പോ  ടചെയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോലുയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോൻ
സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

ഖണറിക നമ്പര് 40

ശറിപപ്പോര്ശ

3.8  ഓഡറിറട തടെസ്സയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതട സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുന്നു.
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ഖണറിക നമ്പര് 43

ശറിപപ്പോര്ശ

3.9.1  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട  ടഡപവ്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  10-8-2005-ടല  ടക.ടക.ഡറി.എസട.
473/05-ാം നമ്പര് ഉത്തരവട പ്രകപ്പോരയം തടെസ്സയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതട സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.9.2  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ  ഓഡറിറട  പമധപ്പോവറിയുടടെ  3-12-2016-ടല
ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട.1/2181/2016-ാം  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര് 47

ശറിപപ്പോര്ശ

3.10.1  സര്ക്കപ്പോര്  ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരയം  ഓഡറിറട  തടെസ്സയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതട  സമറിതറി
അയംഗസ്വീകരറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.10.2  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ  ഓഡറിറട  പമധപ്പോവറിയുടടെ  3-12-2016-ടല
ടക.എസട.എ.ടക.ടക.ഡറി.എസട.1/2181/2016-ാം  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര് 50

ശറിപപ്പോര്ശ

3.11.1    ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതട സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.11.2  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ  ഓഡറിറട  പമധപ്പോവറിയുടടെ  3-12-2016-ടല  ടക.എസട.എ.ടക.
ടക.ഡറി.എസട1/2181/2016-ാം നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര് 56, 57

ശറിപപ്പോര്ശ

3.12.1  ബസ് സപ്പോൻഡട-കയം-പഷപ്പോപറിയംഗട  ടസനററിടന  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടെത്തറിയതട  ജനകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറിയുടടെ  നറിര്വഹണ  ചെടങ്ങള്  ലയംഘറിചടകപ്പോണപ്പോടണന്നുയം
ഇതട  ഗുരുതരമപ്പോയ സപ്പോമ്പത്തറിക ക്രമപക്കടെപ്പോടണന്നുയം സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന്നു.  സര്ക്കപ്പോര്
നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  പപ്പോലറിക്കുനതറിൽ  വസ്വീഴ്ചവരുത്തുനവര്ടക്കതറിടര കര്ശന  ശറിക്ഷപ്പോ  നടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിപക്കണതപ്പോടണനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

1354/2021.
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3.12.2  പദതറിയുടടെ  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃത്തറി  പസ്വീസട  പറററിൽ  ഒരപ്പോള്ക്കട  തടന
ടകപ്പോടുത്തതുമൂലയം പഞപ്പോയത്തറിനട  നഷമപ്പോയ  53,822/-  രൂപ  ആ  കപ്പോലഘടത്തറിടല
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന  ശസ്വീമതറി  പറി.  വള്ളറിയറിൽ  നറിന്നുയം  തറിരറിച
പറിടെറിക്കപ്പോൻ  പഞപ്പോയത്തട  വകുപട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം  തുക
തറിരറിചപറിടെറിചതറിടന  വറിശദവറിവരയം  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കുനതറിനയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.12.3   ബസ് സപ്പോൻഡട-കയം-പഷപ്പോപറിയംഗട  പകപ്പോയംപ്ലകട  നറിര്മപ്പോണ  നറിര്വഹണയം  സയംബനറിചട
കരപ്പോറുകപ്പോരനട  അധറികയം നൽകറിയ തുക  53,822  രൂപയറിൽ  25,000/-  രൂപ  23-11-2005-നട
രസസ്വീതട  നമ്പര്  48682/42  പ്രകപ്പോരവയം ബപ്പോക്കറി  28,822  രൂപ  30-5-2007-നട  22757/86
നമ്പര് രസസ്വീതട  പ്രകപ്പോരവയം അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ശസ്വീമതറി  പറി.  വള്ളറിയുടടെ  കപ്പോരദത്തറിൽ  ശറിക്ഷപ്പോനടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചറിടറില്ല.
തറിരറിചടെയ്പക്കണ തുക പഞപ്പോയത്തറിൽ അടെവപ്പോക്കറിയതറിനപ്പോൽ ശറിക്ഷപ്പോനടെപടെറികളെറിൽ നറിനട
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി അപപക്ഷറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.12.4  പ്രപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധനയറിൽ  23-11-2005-നട  48682/40  നമ്പര് രസസ്വീതട
പ്രകപ്പോരയം 25,000/-  രൂപയുയം 30-5-2007-നട  22757/86 നമ്പര് രസസ്വീതട പ്രകപ്പോരയം 28,822/-
രൂപയുയം  അടെക്കയം  ആടക  53,822/-  രൂപ  തറിരറിചടെചതട  പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട.  തുക
തറിരറിചടെചതറിനപ്പോൽ ശസ്വീമതറി പറി. വള്ളറിയുടടെ പപരറിൽ നടെപടെറി പകടക്കപ്പോണറിടറില്ല.

ഖണറിക നമ്പര് 63

ശറിപപ്പോര്ശ

3.13.1  ഫപറപ്പോക്കട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടകടറിടെ വപ്പോടെക കുടെറിശറിക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട വസ്വീഴ്ച
വരുത്തറിയതുമൂലയം  പഞപ്പോയത്തറിനണപ്പോയ  നഷയം  (പലറിശ  ഉള്ടപടടെ)  ഈടെപ്പോക്കുനതട
സയംബനറിചട  പഞപ്പോയത്തട  സസസ്വീകരറിച  തുടെര്  നടെപടെറികളടടെ  വറിശദ  വറിവരയം  സമറിതറിയട
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.13.2  1985-86  വര്ഷയം  ഫപറപ്പോക്കട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  പഷപ്പോപറിയംഗട  പകപ്പോയംപ്ലകറിടല
ബറി-1  നമ്പര് മുററിയുടടെ പകവശക്കപ്പോരനപ്പോയറിരുന ശസ്വീ.  ടക.  അബ്ദുള് അസസ്വീസട എനയപ്പോള്
വപ്പോടെക കുടെറിശറിക ഇനത്തറിൽ അടെയ്പക്കണറിയറിരുന  8250/-  രൂപയുയം ആയതറിടന പലറിശ
ഇനത്തറിൽ  അടെയ്പക്കണറിയറിരുന  2614  രൂപയുയം,  1986-87  വര്ഷത്തറിൽ  പമൽ  നമ്പര്
മുററിയുടടെ തടന പകവശക്കപ്പോരനപ്പോയറിരുന ശസ്വീ.  ടക.  അപ്പു എനയപ്പോള് വപ്പോടെക കുടെറിശറിക
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ഇനത്തറിൽ  അടെയ്പക്കണറിയറിരുന  9135  രൂപയുയം  ആയതറിടന  പലറിശ  ഇനത്തറിൽ
അടെയ്പക്കണറിയറിരുന 1240 രൂപയുയം, കൂടെറി ആടക 21,239 രൂപയുടടെ ബപ്പോദദതയപ്പോണട ഈ
ഇനത്തറിൽ ഓഡറിററിൽ നറിര്ണയറിചറിരുനതട.

1 – ടക. അബ്ദുള് അസസ്വീസട- വപ്പോടെക 8250 + പലറിശ 2614 ആടക  -10864.00

2 –ടക. അപ്പു - വപ്പോടെക 9135 + പലറിശ 1240 ആടക  -10375.00
     ആടക - വപ്പോടെക 17385 + പലറിശ 3854 ആടക- 21239

ടക.  അബ്ദുള്  അസസ്വീസട-ൽ  നറിന്നുയം  തുക  വസൂൽ  ടചെയട  കറിട്ടുനതറിനട  പവണറി
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  മുൻസറിഫട  പകപ്പോടെതറിയറിൽ ഒ.എസട.  നമ്പര്  751/87  നമ്പരപ്പോയറി  ഒരു പകസട
ഫയൽ  ടചെയ്യുകയുയം,  പറിനസ്വീടെട  പ്രസസ്തുത  പകസറിപന്മേലുള്ള  വറിധറി  നടെപപ്പോക്കറി  കറിട്ടുനതറിനട
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട മുൻസറിഫട പകപ്പോടെതറിയറിൽ ഇ.പറി. നമ്പര് 117/05 ആയറി മടറപ്പോരു പകസട ഫയൽ
ടചെയറിരുന്നുടവങറിലുയം,  പ്രസ്തുത  ഇ.പറി.  ടപറസ്വീഷൻ  പഞപ്പോയത്തറിനട  എതറിരപ്പോയറി
തള്ളടപടുകയപ്പോണുണപ്പോയതട.

പമൽ  കപ്പോണറിച  പ്രകപ്പോരയം  ടക.  അബ്ദുള്  അസസ്വീസട  അടെയ്പക്കണറിയറിരുന  10864
രൂപയറിൽ  4850  രൂപ,  ടെറിയപ്പോൻ വപ്പോടെക ടഡപപപ്പോസറിറട  ഇനത്തറിൽ പഞപ്പോയത്തറിൽ അടെച
തുകയറിൽ നറിന്നുയം 9-12-2008-ാം തസ്വീയതറി ടെറി.ഇ. വക്കൗചര് നമ്പര് 20/12-08 പ്രകപ്പോരയം വരവട
പറിടെറിചറിട്ടുടണന്നുയം, ബപ്പോക്കറിയുള്ള തുക 6,014 രൂപ 10-12-2008-ാം തസ്വീയതറി രസസ്വീതട  നമ്പര്
13728/26 പ്രകപ്പോരയം പഞപ്പോയത്തട ഓഫസ്വീസറിൽ അടെയ്ക്കുകയുയം ടചെയറിട്ടുണട.

പമൽ കപ്പോണറിച പ്രകപ്പോരയം ശസ്വീ.  ടക.  അപ്പു അടെയ്പക്കണറിയറിരുന 10,375  രൂപയറിൽ
9135  രൂപ,  പഞപ്പോയത്തറിടന  അനടത്ത  എകറികവ്യൂടസ്വീവട  ഓഫസ്വീസറപ്പോയറിരുന  ശസ്വീ.  ടക.  കൃഷ്ണൻകുടറി
നപ്പോയരുടടെ  ബപ്പോദദതയപ്പോയറി  നറിര്ണയറിചതനസരറിചട  ടെറിയപ്പോടന  ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.-യറിൽ
നറിന്നുയം  വസൂൽ  ടചെയട  പഞപ്പോയത്തട  ഫണറിൽ  അടെചറിരുന്നു.  ഈ  ഇനത്തറിൽ  പറിനസ്വീടെട
അടെയപ്പോൻ ബപ്പോക്കറിയുള്ള  1240  രൂപയറിൽ  1000  രൂപ ശസ്വീ.  അപ്പു എനയപ്പോള് വപ്പോടെക ടഡപപപ്പോസറിറട
ഇനത്തറിൽ പഞപ്പോയത്തറിൽ അടെച തുകയറിൽ നറിന്നുയം  9-12-2008-ാം തസ്വീയതറി ടെറി.ഇ.  വക്കൗചര് നമ്പര്
20/12-08  പ്രകപ്പോരയം വരവട പറിടെറിചറിട്ടുടണന്നുയം,  ബപ്പോക്കറിയുള്ള തുക 240 രൂപ  9-12-2008-ാം തസ്വീയതറി
രസസ്വീതട നമ്പര് 13727/83 പ്രകപ്പോരയം പഞപ്പോയത്തട ഓഫസ്വീസറിൽ അടെയ്ക്കുകയുയം ടചെയറിട്ടുണട.

ഇതട  സയംബനറിച  വറിവരങ്ങള്  ഈ  ഓഫസ്വീസറിടല  11-12-2008  തസ്വീയതറിയറിടല
3379/04  നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം പലപ്പോക്കൽ ഫണട ടഡപവ്യൂടറി ഡയറക്ടടറ അററിയറിക്കുകയുയം
ടചെയറിട്ടുണട.

ആയതറിനപ്പോൽ  കുടെറിശറിക  ഇനത്തറിൽ  ഫപറപ്പോക്കട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനട  വന  നഷയം
പൂര്ണമപ്പോയുയം ബനടപടവരറിൽ നറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയ വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.
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പകരളെ സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.13.3 ശസ്വീ. ടക. കൃഷ്ണൻകുടറി എകറികവ്യൂടസ്വീവട ഓഫസ്വീസറുടടെ ബപ്പോധദതയപ്പോയറി നറിജടപടുത്തറിയ
9135 രൂപ ടെറിയപ്പോടന ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.-യറിൽ നറിനട 20-6-2003-നട പഞപ്പോയത്തട ഫണറിൽ
വരവട പറിടെറിചതട പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോധദടപട്ടു.

ശസ്വീ. ടക. അപ്പുവറിൽ നറിനട 1000 രൂപ ടെറി.ഇ. വക്കൗചര് നമ്പര് 20-12-2008 പ്രകപ്പോരയം
വരവട  പറിടെറിച.   ശസ്വീ.  ടക.  അപ്പുവറിൽ  നറിനട  240  രൂപ  രസസ്വീതട നമ്പര്  13727/83
9-12-2008 പ്രകപ്പോരയം പഞപ്പോയത്തറിൽ ഒടുക്കറിയതട പരറിപശപ്പോധറിചട ഉറപ്പുവരുത്തറി.  ശസ്വീ.  ടക.
അബ്ദുള് അസസ്വീസറില് നറിനട  4850  രൂപ  9-12-2008-ടല ടെറി.ഇ.  വക്കൗചര് നമ്പര് 20/12-08
പ്രകപ്പോരയം വരവട  പറിടെറിചതട പരറിപശപ്പോധറിചട ഉറപ്പുവരുത്തറി.

ഖണറിക നമ്പര് 80, 81

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.14.1  പദതറിപണയം  ടഷററിയറിൽ  നറിന്നുയം  പറിൻവലറിചട  കറനട  അക്കക്കൗണറിൽ
നറിപക്ഷപറിക്കുകയുയം പറിനസ്വീടെട അതറിൽ നറിന്നുയം തുക പറിൻവലറിചട പകവശയം സൂക്ഷറിക്കുകയുയം
പദതറി  നറിര്വഹണയം  നടെത്തുകയുമപ്പോണട  നറിര്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസനപ്പോയ  മുൻ  കൃഷറി
ഓഫസ്വീസര്  ടചെയറിരറിക്കുനതട.  ഇതട  സര്ക്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്ക്കട  വറിരുദമപ്പോണട  എന്നുയം,
പമലറിൽ  ഇത്തരത്തറിലുള്ള  ചെടലയംഘനങ്ങള്  സമറിതറി  അയംഗസ്വീകരറിക്കുനതടല്ലന്നുയം  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന്നു.

3.14.2   നറിര്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസനപ്പോയ  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസര്  പപയപ്പോളെറി  സര്വസ്വീസട
സഹകരണ ബപ്പോങറിൽ നറിന്നുയം  5-4-1999-നട  പറിൻവലറിച  10,000/-  രൂപയറിൽ  8714.75
രൂപ കറിഴറിചട ബപ്പോക്കറി  1285.25  രൂപയുടടെ ടചെലവട കദപ്പോഷട ബുക്കട പ്രകപ്പോരയം കുറവട കണതട
സയംബനറിചട  ബനടപടവരറിൽ  നറിന്നുയം  വറിശദസ്വീകരണയം  ആരപ്പോയുവപ്പോനയം  അനടത്ത
നറിര്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസനപ്പോയ ശസ്വീ.  സുകുമപ്പോരൻ,  കൃഷറി ഓഫസ്വീസര്  (ററിട.)-ൽ നറിന്നുയം തുക
ഈടെപ്പോക്കറി വറിവരയം സമറിതറിടയ അററിയറിക്കുവപ്പോനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.14.3  ശസ്വീ. വറി. എയം. സുകുമപ്പോരൻ, മുൻ കൃഷറി ഓഫസ്വീസര് 1285.25 രൂപ 22603/84
തസ്വീയതറി 27-4-2008 നമ്പര് രസസ്വീതട പ്രകപ്പോരയം പഞപ്പോയത്തട ഫണറിൽ ഒടുക്കറിയറിട്ടുണട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.14.4 ശസ്വീ. വറി. എയം. സുകുമപ്പോരൻ, മുൻ കൃഷറി ഓഫസ്വീസര് രസസ്വീതട നമ്പര്  22603/84
പ്രകപ്പോരയം അടെച 1285.25 രൂപ പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോധദടപട്ടു.
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ഖണറിക നമ്പര് 106

ശറിപപ്പോര്ശ

3.15.1 ബസ്  സപ്പോനട ടെപ്പോററിയംഗറിനപ്പോയറി ബറി.എല്.ഇ.സറി. അയംഗസ്വീകപ്പോരത്തറിനട വറിരുദമപ്പോയറി
കരപ്പോറുകപ്പോരനട  ടെപ്പോററിടന  വറില  വദതദപ്പോസമപ്പോയറി  നല്കറിയ  14,776  രൂപ  പലറിശ  സഹറിതയം
കരപ്പോറുകപ്പോരനറില് നറിനസ്വീടെപ്പോക്കുവപ്പോനയം അല്ലപ്പോത്ത പക്ഷയം കരപ്പോറുകപ്പോരനട ക്രമരഹറിതമപ്പോയറി തുക
അനവദറിച അനടത്ത ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററിയറില് നറിന്നുയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട സമറിതറി
അയംഗങ്ങളെറില് നറിന്നുയം പറിഴപലറിശ സഹറിതയം തുക ഈടെപ്പോക്കറി ബനടപട പരഖകള് സഹറിതയം
ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.15.2  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന  ശസ്വീമതറി  പശപ്പോഭനപ്പോറപ്പോണറി,
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ഭരണസമറിതറി അയംഗങ്ങളെപ്പോയറിരുന അഡസ.  പറി.  ചെപ്പോത്തുക്കുടറി,   ടക.എ.ഖപ്പോദര്,
ടക.  ശശറിധരന്, എന്.പറി.  ഹയംസ,  എലറിസബത്തട പജപ്പോണ്,  സറി.ടെറി.  രമണറി,  എയം.  കൃഷ്ണന്
നമ്പദപ്പോര്  എനറിവര്  യഥപ്പോക്രമയം  18-12-2008,  13-8-2009,  17-9-2009,  23-9-2009,
29-9-2009,  29-9-2009,  7-10-2009,  8-10-2009  തസ്വീയതറികളെറില് തുക പഞപ്പോയത്തട ഫണറില്
അടെചറിട്ടുണട.  ഇനറിയുയം  തുക  അടെചറിടറില്ലപ്പോത്തവരറില്  നറിന്നുയം  സര്ക്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം
കരപ്പോറുകപ്പോരനട  അധറികമപ്പോയറി  നല്കറിയ  തുക  ഇനത്തറില്  1056  (ആയറിരത്തറി
അന്പത്തറിയപ്പോറട)  രൂപയുയം  29-9-2009  വടരയുള്ള പലറിശയറിനത്തറില്  1806 (ആയറിരത്തറി
എണ്ണൂററിയപ്പോറട)  രൂപയുയം  ആടക  2862  (രണപ്പോയറിരത്തറി  എണ്ണൂററി  അറുപത്തറി  രണട)  രൂപ
30-9-2009  മുതല്  പതറിടനടട  ശതമപ്പോനയം  പലറിശ  സഹറിതയം  റവനവ്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചട ഈടെപ്പോക്കറി നല്കണടമനട 24-9-2009 തസ്വീയതറിയറിടല എ 4-3971/2009 നമ്പര്
കത്തട പ്രകപ്പോരയം പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട ജറില്ലപ്പോ കളെക്ടപറപ്പോടെട അപപക്ഷറിചറിട്ടുണട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.15.3  ചെപ്പോത്തമയംഗലയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന  ശസ്വീമതറി  പശപ്പോഭനപ്പോ
റപ്പോണറിയുയം ഏഴട ഭരണ സമറിതറി അയംഗങ്ങളയം തുക തറിരറിചടെചതട പരറിപശപ്പോധറിചട ഉറപ്പുവരുത്തറി.
പണയം അടെയപ്പോത്ത എടട ഭരണ സമറിതറി അയംഗങ്ങളെറില് നറിനട റവനവ്യൂ ററിക്കവററി പ്രകപ്പോരയം തുക
ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിടചങറിലുയം  നപ്പോളെറിതുവടര  തുക  ഈടെപ്പോക്കറിയറിടറില്ല. ടസക്രടററിയുടടെ
24-9-2009-ടല  എ 4  -3971/09  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  റവനവ്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറിയട
ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്ടതങറിലുയം  അപപ്പോകത  കപ്പോരണയം ഫയല്  തറിരറിചയയ്ക്കുകയുയം  8-1-2010-ടല
എ 4.3971/09  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  പുനനഃസമര്പറിക്കുകയുയം  ടചെയറിട്ടുണട.  പറിനസ്വീടെട
നടെപടെറികടളെപ്പോന്നുയം  ഉണപ്പോയറിടറില്ല  എന്നുള്ള  വറിവരയം  അനന്തര  നടെപടെറികള്ക്കപ്പോയറി
അററിയറിചടകപ്പോള്ളുന്നു.
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4-12-2013-ടല പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

3.15.4  കരപ്പോറുകപ്പോരനട  അധറികമപ്പോയറി  ഫണട  നല്കറിയ  ഇനത്തറില്  തറിരറിചടെയപ്പോന്
അവപശഷറിക്കുന തുക കൂടെറി എത്രയുയം പവഗയം ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനള്ള നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.

4-12-2013-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരത്തറിനട സര്ക്കപ്പോരറില്
നറിന്നുയം ലഭറിച മറുപടെറി

3.15.5   തുക  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  ബപ്പോക്കറിയുണപ്പോയറിരുന  4  ടമമ്പര്മപ്പോരറില്  നറിന്നുയം  തുക
ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന വറിവരയം തപ്പോടഴപറയുയം പ്രകപ്പോരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു:

പപരട രസസ്വീതട നമ്പര് തസ്വീയതറി  തുക

ഉഷപ്പോകുമപ്പോരറി 37284/11 11-7-2011 3658

അഹമദ്കുടറി
അരയപങപ്പോടെട

37284/12 11-7-2011 3635

ടക. സുഭപ്പോഷറിണറി 37284/13 11-7-2011 3635

ടമപ്പോയസ്വീന്പകപ്പോയ ഇ.പറി. 40380/80 2-3-2012 3935

ടസക്രടററിയുയം 13 ടമമ്പര്മപ്പോരുയം അടെക്കയം 14 പപരറില് നറിന്നുയം മുതല് ഇനത്തറില് 14,776
രൂപയുയം പലറിശയറിനത്തറില് 25,952 രൂപയുമടെക്കയം ആടക 40,728 രൂപ ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.15.6    മറുപടെറിയറില് വറിവരറിച നപ്പോലട ടമമ്പര്മപ്പോരറില് നറിന്നുയം റവനവ്യൂ ററിക്കവററി മുപഖന
തുക  പഞപ്പോയത്തട  ഫണറില്  അടെവപ്പോക്കറിയതട  അസ്സല്  രസസ്വീതുകള്  പരറിപശപ്പോധറിചട
പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര് 113

ശറിപപ്പോര്ശ

3.16.1  പസപ്പോര് പര്പചയ്സട ചെടയം ലയംഘറിചട  പര്പചയ്സട നടെത്തറിയതട സയംബനറിചട
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നുയം സപ്പോധൂകരണയം വപ്പോങ്ങറിയറിടറില്ലപ്പോത്ത സപ്പോഹചെരദത്തറില് നഷയം സയംഭവറിച
തുക  അനടത്ത  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയപ്പോയ  ശസ്വീ.  പജദപ്പോതറി  ബസുവറില്  നറിന്നുയം
ഇക്കൗടെപ്പോക്കറി ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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10-6-2009-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

3.16.2  ശസ്വീ.  പജദപ്പോതറി ബസു സമറിതറിയട സമര്പറിച പരപ്പോതറി സമറിതറിയുടടെ  10-6-2009-ടല
പയപ്പോഗത്തറില് പരറിഗണറിക്കുകയുയം കപ്പോര്ഷറിക പണറിയപ്പോയുധങ്ങള് സടടപ്ല ടചെയപ്പോനള്ള പകരളെ
ഹപ്പോര്ഡ് ടവപയഴറിടന  കസപടഷന്  അയംഗസ്വീകരറിചതട  ഒഞറിയയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന
18-7-1997-ടല  777-ാം  നമ്പര്  തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരമപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  ശസ്വീ.  പജദപ്പോതറി  ബസു
30-7-1997-ല്  സലയം  മപ്പോററി  പപപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  ടെറിയപ്പോടന  പപരറില്  ബപ്പോധദത  ചുമപത്തണ
തറിടല്ലനട സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച.  പണറിയപ്പോയുധങ്ങള് വപ്പോങ്ങറിയതട സയംബനറിചട  15-5-1998-ടല
148136  നമ്പര്  ടചെലപ്പോന്  പ്രകപ്പോരയം  11,877  രൂപ  അധറിക  കൂലറി  നല്കറിയ
ടസക്രടററിയപ്പോരപ്പോടണനട  കടണത്തറി ടെറിയപ്പോനറില് നറിന്നുയം  പ്രസ്തുത തുക ഇക്കൗടെപ്പോക്കണടമന്നുയം
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച. 

10-6-2009-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.16.3   ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിന  വറിപധയമപ്പോയ ഫണട  വറിനറിപയപ്പോഗയം  നടെത്തറിയതട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററിയല്ല നറിര്വഹണ ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയ കൃഷറി ഓഫസ്വീസറപ്പോടണനട
വദകമപ്പോയറി.  തുടെര്നട   നടെത്തറിയ  അപനസഷണത്തറില്  ബനടപട  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസറപ്പോയ
ശസ്വീ.  ബറി.  ടജ.  സപന്തപ്പോഷട  ഇപപപ്പോള്  എറണപ്പോകുളെയം  ജറില്ലയറിടല  അയമ്പുഴ  കൃഷറി
ഓഫസ്വീസറിലപ്പോണട പജപ്പോലറി ടചെയവരുനടതനട അററിവപ്പോയറി. ബപ്പോധദതടപട തുക ഒടുക്കുനതറിനട
ടെറിയപ്പോനട  1-12-2010-ടല എ-8042/10 നമ്പര് രജറിപസര്ഡട തപപ്പോലറില് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്
നറിന്നുയം അററിയറിപട നല്കറിയറിരുന്നുടവങറിലുയം മറുപടെറിടയപ്പോന്നുയം ലഭറിക്കുകയുണപ്പോയറില്ല. തുടെര്നട
എറണപ്പോകുളെയം  ജറില്ല  പ്രറിന്സറിപല്  അഗറികള്ചറല്  ഓഫസ്വീസപറപ്പോടെട  ഇക്കപ്പോരദത്തറില്
ആവശദമപ്പോയ  നടെപടെറിടയടുക്കുനതറിനയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  9-2-2011-നട
ഇതുസയംബനറിച വറിവരയം അടെറിയന്തരമപ്പോയുയം ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനയം  അപപക്ഷറിചറിരറിക്കുകയപ്പോണട.
കൃഷറി  ഓഫറിസര് ശസ്വീ.  ബറി.  ടജ.  സപന്തപ്പോഷറിടന ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി  പഫപ്പോണറിലൂടടെ
ബനടപടട  വറിഷയത്തറിടന  ഗക്കൗരവയം  പബപ്പോധദടപടുത്തുകയുയം  ടചെയറിട്ടുണട.  കൃഷറി
ഓഫസ്വീസററില്  നറിന്നുയം  ബപ്പോധദതടപട  തുക  ഇക്കൗടെപ്പോക്കറി  ഒഞറിയയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്
ഒടുക്കുനതറിനട ആവശദമപ്പോയ  നടെപടെറികള് അടെറിയന്തരമപ്പോയുയം  സസസ്വീകരറിക്കണടമനപ്പോവശദടപട്ടു
ടകപ്പോണട  ഇക്കൗ  ഓഫസ്വീസറിടല  25-7-2011-ടല  സറി5-696(13)/10 നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം
എറണപ്പോകുളെയം പ്രറിന്സറിപല് അഗറികള്ചറല് ഓഫസ്വീസപറപ്പോടെട  ആവശദടപടുകയുയം യപ്പോടതപ്പോരു
പ്രതറികരണവമറില്ലപ്പോടത  വനപപപ്പോള്  24-12-2011-നട  പ്രറിന്സറിപല്  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസര്ക്കട
ഇ-ടമയറില് മുഖപ്പോന്തറിരയം വസ്വീണ്ടുയം കത്തയക്കുകയുയം ടചെയ.  തുടെര്ന്നുയം യപ്പോടതപ്പോരു നടെപടെറിയുയം
സസസ്വീകരറിക്കപ്പോടത  വനതറിനപ്പോല്  അടെറിയന്തര  നടെപടെറിക്കപ്പോയറി  കൃഷറി  വകുപട  ഡയറക്ടപറപ്പോടെട
ഇക്കൗ  ഓഫസ്വീസറിടല  4-1-2012-ടല  സറി5-696(13)/07  നമ്പര്  രജറിസര്  കത്തറിലൂടടെ
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അപപക്ഷറിക്കുകയുയം  ടചെയ.  തുടെര്ന്നുയം  കൃഷറി  വകുപട  യപ്പോടതപ്പോരു  നടെപടെറിയുയം
സസസ്വീകരറിക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോല് വസ്വീണ്ടുയം 7-2-2013-നയം സറി5-696(13)/07 നമ്പര് നല്കറിടയങറിലുയം
ഇതട സയംബനറിച ബപ്പോധദതപ്പോ സയംഖദയപ്പോയ 11,877  രൂപ കൃഷറി ഓഫസ്വീസര് ശസ്വീ.  ബറി.  ടജ.
സപന്തപ്പോഷറില് നറിന്നുയം ററിക്കവററി നടെത്തറി ആ വറിവരയം ഇക്കൗ ഓഫസ്വീസറില് അററിയറിചറിടറില്ല എന
വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.16.4   ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  വറിപധയമപ്പോയ പപ്രപ്പോജക്ടട  നറിര്വഹറിചതട  ആ സമയടത്ത
കൃഷറി ഓഫസ്വീസറപ്പോയറിരുന ശസ്വീ. അജയട അലകട ആയറിരുന്നുടവന്നുയം എനപ്പോല് സപ്പോധനങ്ങള്
നല്കറിയ കമ്പനറിയട 15-5-1998-ടല 148136 നമ്പര് ടചെക്കട നല്കറിയതട കൃഷറി ഓഫസ്വീസറുടടെ
അധറിക  ചെപ്പോര്ജട  വഹറിചറിരുന ബറി.  ടജ.  സപന്തപ്പോഷട  ആയറിരുന്നുടവന്നുയം  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട
എ.ഡറി.പറി.  ഒഞറിയയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയട  നല്കറിയ  14-10-2010-ടല
സറി5-696(13)/07  നമ്പര് കത്തറിലുയം  ശസ്വീ.  ബറി.  ടജ.  സപന്തപ്പോഷട  8-7-2011-നട  ഒഞറിയയം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററിയട നല്കറിയ കത്തറിലുയം പറഞ്ഞറിട്ടുണട.

ശസ്വീ.  ബറി.  ടജ.  സപന്തപ്പോഷറിപനപ്പോടെട  1997-98-ടല  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല
31-ാം ഖണറികയറില് പരപ്പോമര്ശറിച നഷയം തറിരറിചടെയപ്പോന് 19-11-2010-ടല എ 8042/10 (1)
രജറിപസര്ഡട  കത്തട  (1-12-2010-ല്  അയച)  പ്രകപ്പോരയം  ആവശദടപട്ടു.  തുടെര്നട  ടെറിയപ്പോന്
പജപ്പോലറി  ടചെയ്യുന  എറണപ്പോകുളെയം  ജറില്ലയറിടല  പ്രറിന്സറിപല്  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസപറപ്പോടെട
ഇക്കപ്പോരദത്തറില്  തുടെര്  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനട  9-2-2011-ടല  എ.8042/10   നമ്പര്
കത്തുയം  13-7-2011-നട ഓര്മക്കുററിപ്പുയം അയചറിട്ടുണട.  എനപ്പോല് എറണപ്പോകുളെയം പ്രറിന്സറിപല്
കൃഷറി ഓഫസ്വീസര്ക്കട  25-7-2011-നട  അയച സറി5-696(13)/10  നമ്പര് കത്തുയം  24-12-2011-നട
ഇ-ടമയറില്  അയചതറിടന  വറിവരവയം  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  അതുപപപ്പോടല  കൃഷറി  വകുപട
ഡയറക്ടര്ക്കട  4-1-2012-ല്  അയച സറി5-696(13)/07  നമ്പര് കത്തട,   7-12-2013-ടല  
സറി5-6596(13)/07  നമ്പര്  കത്തട  പരറിപശപ്പോധനയട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
ടസക്രടററി  22-2-2013-ടല എ 1/8042/10  കത്തട പ്രകപ്പോരയം  നഷത്തുക അടെവപ്പോക്കുനതറിനട
ശസ്വീ. ബറി. ടജ. സപന്തപ്പോഷറിനട 15 ദറിവസടത്ത സമയയം നല്കുകയുയം അല്ലപ്പോത്തപക്ഷയം റവനവ്യൂ
ററിക്കവററി  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുടമന്നുയം  അററിയറിപട   ടകപ്പോടുത്തതപ്പോയറി  കപ്പോണുന്നു.  തുക
അടെവപ്പോക്കുകപയപ്പോ  ആര്.  ആര്.  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുകപയപ്പോ  ടചെയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പ്രറിന്സറിപല്  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസര്  17-10-2013-ടല  ഇ 1/1506/12  നമ്പര്
കത്തറില്  തറിരുവനന്തപുരയം  കൃഷറി  ഡയറക്ടര്ക്കട  പമല്  വറിവരങ്ങള്  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയറിട്ടുടണന്നുയം അററിയറിക്കുന്നു.
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14-12-2016-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

3.16.5  1997-98-ടല ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്ടപട തുക ഇക്കൗടെപ്പോക്കുവപ്പോന് 1-12-2 010
മുതല്  അററിയറിപട  നല്കറിയറിട്ടുയം  നപഷപ്പോത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസന്  നറിലവറില്
എറണപ്പോകുളെയം  ജറില്ലയറിടല  അയമ്പുഴ  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസറില്  പജപ്പോലറി  ടചെയവരുന  വറിവരയം
അററിവണപ്പോയറിരുനറിട്ടുയം  ടെറിയപ്പോനറില് നറിന്നുയം  നഷത്തുക ഇക്കൗടെപ്പോക്കുവപ്പോന് വകുപട  തലത്തറില്
നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറില്  ബനടപട  വകുപറിടന  ഭപ്പോഗത്തു  നറിന്നുയം  ഗുരുതരമപ്പോയ
വസ്വീഴ്ചയപ്പോണട  സയംഭവറിചടതനട  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകയുയം  ടചെയ  സമറിതറി  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട
പ്രറിന്സറിപല് കൃഷറി ഓഫസ്വീസര്  17-10-2013-ടല കത്തട പ്രകപ്പോരയം നപഷപ്പോത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസടനതറിടര നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമനട നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിട്ടുയം കൃഷറി വകുപട
ഡയറക്ടര്  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതറിരുന  സപ്പോഹചെരദത്തറില്  സമറിതറി  ഇതട  സയംബനറിചട
ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നറിന്നുയം  4-1-2017-നട  ടതളെറിടവടുപട  നടെത്തുവപ്പോന്
തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

4-1-2017-ടല സമറിതറി പയപ്പോഗത്തറില് സര്ക്കപ്പോര് സമറിതറി മുമ്പപ്പോടക നല്കറിയ മറുപടെറി

3.16.6   ഓഡറിറട  കടണത്തറിയ  നഷത്തറിനയം  ക്രമപക്കടെറിനയം  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ
ശസ്വീ.  ബറി.  ടജ.  സപന്തപ്പോഷട,  നറിലവറില് അയമ്പുഴ കൃഷറി ഓഫസ്വീസറില് പജപ്പോലറി ടചെയവരുന
വറിവരയം അററിവണപ്പോയറിരുനറിട്ടുയം പ്രസ്തുത ഉപദദപ്പോഗസനറില് നറിന്നുയം നപ്പോളെറിതുവടര നഷത്തുക
ഇക്കൗടെപ്പോക്കപ്പോത്തതറിനള്ള  കപ്പോരണയം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  ബനടപട  ഫയല്
പരറിപശപ്പോധറിചതറില് നറിന്നുയം നഷത്തുക ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയപ്പോണട കപ്പോണുനടതനട കൃഷറി
വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്  ടസക്രടററി  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക  മറുപടെറി  നല്കറി.  29-12-2016-നട
ഒഞറിയയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയട  ഡറി.ഡറി.യപ്പോയറി  നഷത്തുക  തറിരറിടക
നല്കറിയതപ്പോയറി കൃഷറി വകുപട പ്രറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച.

4-1-2017-ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

3.16.7  സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശമുണപ്പോയറിട്ടുയം പല പ്രപ്പോവശദയം കത്തട മുപഖന ആവശദടപടറിട്ടുയം
പ്രസസ്തുത  വറിഷയത്തറില്  സമറിതറി  ടതളെറിടവടുപട  നടെത്തപ്പോന്  തസ്വീരുമപ്പോനറിചതറിനപശഷയം
മപ്പോത്രമപ്പോണട  നപഷപ്പോത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസനറില്  നറിന്നുയം  നഷത്തുക  തറിരറിടക
പറിടെറിക്കുനതറിനള്ള നടെപടെറികള് ഭരണ വകുപട സസസ്വീകരറിചടതനട സമറിതറി ചൂണറിക്കപ്പോട്ടുകയുയം
തറിരറിചടെച  തുകയുടടെ  രസസ്വീതറികളയം  വക്കൗചറുകളയം  ഓഡറിററിടന  പബപ്പോധദടപടുത്തറി
15  ദറിവസത്തറിനകയം  സമറിതറിക്കട  ററിപപപ്പോര്ടട   നല്കണടമന്നുയം  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കുനതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  ഓഡറിറട  തടെസ്സയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോനയം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച.

1354/2021.
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4-1-2017-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.16.8  ഓഡറിറട  തടെസ്സത്തറിനട ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയ കൃഷറി ഓഫസ്വീസര്
ശസ്വീ.  ബറി.  ടജ.  സപന്തപ്പോഷട എനയപ്പോള് ഓഡറിറട തടെസ്സടപടുത്തറിയ തുകയപ്പോയ  11,877  രൂപ
3-1-2017  തസ്വീയതറിയറില്  11601400013  നമ്പര്  രസസ്വീതട  പ്രകപ്പോരയം  പഞപ്പോയത്തട  ഫണറില്
അടെചറിട്ടുണട.  ടെറി  രസസ്വീതറിടന  ഒററിജറിനല്  പകരളെ  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  പജപ്പോയറിനട
ഡയറക്ടര്,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെറിനട  17-4-2017  തസ്വീയതറിയറില്  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുകയുയം
ആയതറിടന  പകര്പ്പുയം  ഓഡറിറട   നവ്യൂനതപ്പോ  പരറിഹപ്പോര  പത്രറികയുടടെ  പകര്പ്പുയം  ഒഞറിയയം
പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയുടടെ  17-4-2017-ടല  എ 1-8042/10   നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം
ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്നുയം  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  പഞപ്പോയത്തട  അസറിസനട
ഡയറക്ടര് ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിട്ടുള്ള വറിവരയം സമര്പറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.16.9  ഖണറികയറില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിരറിക്കുന  നഷത്തറിനത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  കൃഷറി
ഓഫസ്വീസര് ശസ്വീ.  ബറി.  ടജ.  സപന്തപ്പോഷട, 11,877  രൂപ ഒഞറിയയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ഫണറില്
അടെവപ്പോക്കറിയതട പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോധദടപട്ടു.
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.17.1  തപ്പോമരപശരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  1997-98  വര്ഷത്തറില്  19,52,300  രൂപ
അടെങലറില്  ആവറിഷ്കരറിച  7  ജലപസചെന  പദതറികളടടെ  ഭക്കൗതറിക  പരറിപശപ്പോധനയറില്
4  പദതറികള്  മപ്പോത്രപമ  ഇപപപ്പോള്  പ്രവര്ത്തറിക്കുനതപ്പോയുള  എനപ്പോണട  കടണത്തറിയറിട്ടുള്ളതട.
പ്രവര്ത്തനരഹറിതമപ്പോയ  മൂനട  പദതറികള്  കൂടെറി  സമയബനറിതമപ്പോയറി  പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറി
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോക്കപ്പോനള്ള  അടെറിയന്തര  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം  വറിവരയം
സമറിതറിടയ അററിയറിക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.17.2  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശമനസരറിചട  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ലപ്പോത്ത  3  ജലപസചെന
പദതറികളെറില് ഒനപ്പോയ തപ്പോമരപശരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്ടപടുന പുലറിക്കുനട  ജലപസചെന
പദതറി  എല്ലപ്പോ  പ്രവൃത്തറികളയം  പൂര്ത്തസ്വീകരറിചട  പരറിപപ്പോലനക്കമറിററി  പഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി
എഗറിടമനട  വചട  പരറിപപ്പോലനക്കമറിററിയുടടെ  പനതൃതസത്തറില്  തൃപറികരമപ്പോയറി  ഇപപപ്പോള്
പ്രവര്ത്തറിചവരുന്നു.  മറട  രണട  ജലപസചെന  പദതറികള്  തപ്പോമരപശരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
വറിഭജറിചട രൂപസ്വീകരറിച കടറിപപ്പോറ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില് ഉള്ടപടുകയപ്പോല് ടെറി ടസക്രടററിപയപ്പോടെട
അപനസഷണ  ററിപപപ്പോര്ടട  ആവശദടപടുകയുണപ്പോയറി.  ഇതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  രണട
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ജലപസചെന  പദതറികള്ക്കുയം  കറിണര്,  പമ്പട  ഹക്കൗസട,  പമപ്പോപടപ്പോര്,  ടടപപട  കണക്ഷനകള്
എനറിവയുടണങറിലുയം  നറിലവറില്  പ്രവര്ത്തനരഹറിതമപ്പോടണനട കപ്പോണുന്നു.  ഈ  വറിഷയയം
സയംബനറിച പമല് നടെപടെറികള് കടറിപപ്പോറ പഞപ്പോയത്തട പവണയം സസസ്വീകരറിക്കപ്പോന്.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.17.3  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനയറില്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ലപ്പോതറിരുന  3  പദതറികളെറില്
തപ്പോമരപശരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്ടപടുന പുലറിക്കുനട ജലപസചെന പദതറി എല്ലപ്പോ പ്രവൃത്തറികളയം
പൂര്ത്തസ്വീകരറിചട പരറിപപ്പോലന കമറിററിയുടടെ പനതൃതസത്തറില് ഇപപപ്പോള് പ്രവര്ത്തറിചവരുനതപ്പോയുയം മറ്റു
രണട  ജലപസചെന  പദതറികള്  തപ്പോമരപശരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട വറിഭജറിചപപപ്പോള്  കടറിപപ്പോറ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  ഉള്ടപടതപ്പോയുയം  പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട.  ഈ  രണട  പദതറികളയം
നപ്പോളെറിതുവടര പ്രവര്ത്തനയം ആരയംഭറിചതപ്പോയറി കപ്പോണുനറില്ല.

8-12-2009-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

3.17.4  തപ്പോമരപശരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  1997-98  വര്ഷത്തറില്  ആവറിഷ്കരറിച
ജലപസചെന  പദതറികളെറില്  പ്രവര്ത്തനരഹറിതമപ്പോയ  3  പദതറികള്  പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറി
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോക്കണടമന  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  മറുപടെറിയറില്  പ്രസ്തുത
3  പദതറികളെറില് ഒനപ്പോയ പുലറിക്കുനട ജലപസചെന പദതറി എല്ലപ്പോ പ്രവൃത്തറിയുയം പൂര്ത്തസ്വീകരറിചട
പ്രവര്ത്തറിചവരുനതപ്പോയുയം  ബപ്പോക്കറി  രണട  പദതറികള്  തപ്പോമരപശരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
വറിഭജറിചട  രൂപസ്വീകരറിച  കടറിപപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലപ്പോണട  ഇപപപ്പോള് ഉള്ടപടറിട്ടുള്ളടതന്നുയം
അററിയറിചതറിടന അടെറിസപ്പോനത്തറില് ടെറി പദതറികളടടെ ഇപപപ്പോഴടത്ത അവസ എന്തപ്പോടണ
ന്നുള്ള  വറിവരയം  സമറിതറിയട  ലഭദമപ്പോക്കണടമനട  നറിര്പദ്ദേശറിച.  അപതപ്പോടടെപ്പോപയം  തപ്പോമരപശരറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന സയംബനറിചട നല്കറിയ മറുപടെറി സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച.

8-12-2009-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരത്തറിനട സര്ക്കപ്പോര്
സമര്പറിച മറുപടെറി

3.17.5   1. കടറിപപ്പോറ കുടെറിടവള്ള പദതറി

സുഗമമപ്പോയറി പ്രവര്ത്തറിച വരുന്നു. 65 ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള് ടെറി പദതറിക്കുണട.

2. പൂപലപ്പോടെട ജലപസചെന പദതറി    :  ഈ പദതറി പ്രവര്ത്തറിക്കുനറില്ല.

8-12-2009-ടല പയപ്പോഗനറിര്പദ്ദേശത്തറിടന അടെറിസപ്പോനത്തറില് പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട
വകുപട  ഡയറക്ടര് സമര്പറിച പ്രപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട

3.17.6  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനയറില്  കടറിപപ്പോറ  ശുദജല  വറിതരണ  പദതറി,
കടറിപപ്പോറ കുടെറിടവള്ള പദതറിയപ്പോയറി പരറിഷ്കരറിചട ആയതട 7.5 എചട. പറി. പമപ്പോപടപ്പോര് സപ്പോപറിചട
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പ്രവര്ത്തനസജമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  കറിണര്,  പമ്പടഹക്കൗസട എനറിവയുയം ജലവറിതരണ ടടപപ്പുയം
സപ്പോപറിച.  ടടവദദ്യുതറി  കണക്ഷന്  ലഭദമപ്പോയറിട്ടുണട.  കുടെറിടവള്ള  പദതറി  പ്രവര്ത്തന
സജമപ്പോണട. (പനരടത്തയുള്ള 15 എചട.പറി. പമപ്പോപടപ്പോര് പഞപ്പോയത്തറില് സൂക്ഷറിചറിരറിക്കുകയപ്പോണട).

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ലപ്പോത്ത രണപ്പോമടത്ത പദതറി പൂപലപ്പോടെട  ജലപസചെന പദതറിയപ്പോണട.
പദതറി പ്രപദശത്തട കറിണര്, പമ്പട ഹക്കൗസട എനറിവ നറിര്മറിചറിട്ടുണട. ടടവദദ്യുതറി കണക്ഷന്
ഇല്ല.  പമ്പട  ഹക്കൗസട  പൂടറിയറിടറിരറിക്കുനതറിനപ്പോല്  പമപ്പോപടപ്പോര്  കപ്പോണപ്പോന്  സപ്പോധറിചറില്ല.
കറിണററിപലയട  സക്ഷന് ടടപപട  സപ്പോപറിചറിടറില്ല.  വറിതരണ ടടപപട  പലയറിടെത്തുയം ടപപ്പോടറി
നശറിചതപ്പോയറി നപ്പോട്ടുകപ്പോര് അററിയറിച. പദതറി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ല.

4-12-2013-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

3.17.7  കടറിപപ്പോറ  ശുദജല  വറിതരണ  പദതറി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോടണന്നുള്ള
മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  ആയതറിപന്മേലുള്ള  തുടെര്നടെപടെറി  അവസപ്പോനറിപറിക്കപ്പോന്
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയപ്പോന് സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

3.17.8  പൂപലപ്പോടെട  ജലപസചെന പദതറിയുടടെ നറിലവറിടല  സറിതറിടയന്തപ്പോടണന്നുയം പദതറി
പ്രവര്ത്തനക്ഷമപ്പോക്കപ്പോത്തതറിനള്ള  കപ്പോരണടമന്തപ്പോടണന്നുയം പദതറി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോക്കപ്പോത്തതറിലൂടടെ
സര്ക്കപ്പോരറിനണപ്പോയ നഷത്തറിനത്തരവപ്പോദറികള് ആടരപ്പോടക്കയപ്പോടണന്നുയം ആയതറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര്
തലത്തറില്  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറിടയന്തപ്പോടണനതുയം  സയംബനറിചട  രണട  മപ്പോസത്തറിനകയം
ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുവപ്പോനയം  അപതപ്പോടടെപ്പോപയം  പദതറി  സമയബനറിതമപ്പോയറി
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോക്കുനതറിനട  നടെപടെറികള്  പകടക്കപ്പോള്ളുനതറിനയം  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ
വകുപറിപനപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിക്കപ്പോന് സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

4-12-2013-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.17.9 2005 മുതല് തപ്പോമരപശരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന വറിഭജറിചട പുതുതപ്പോയറി കടറിപപ്പോറ
എന  പപരറില്  പഞപ്പോയത്തട  രൂപസ്വീകരറിചറിരുന്നു.   ഓഡറിറട  കപ്പോലയളെവറില്  തപ്പോമരപശരറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലപ്പോയറിരുന  പൂപലപ്പോടെട  ജലപസചെന  പദതറി  ഇപപപ്പോള്  കടറിപപ്പോറ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലപ്പോണുള്ളതട.   കടറിപപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  പ്രപ്പോപദശറികമപ്പോയറി
നടെത്തറിയ അപനസഷണത്തറില് പൂപലപ്പോടെട ജലപസചെന പദതറി കടറിപപ്പോറ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്
ഇപപപ്പോള്  നടെപറിലപ്പോക്കുന,  ജലനറിധറി  പദതറിയറില്  ഉള്ടപടുത്തറി  പൂര്ത്തസ്വീകരറിക്കുകയുയം
64 കുടുയംബങ്ങള്ക്കട പദതറിയറിന്പമല് കുടെറിടവള്ളയം ലഭദമപ്പോക്കുകയുയം ടചെയ്യുന്നുണട. ജലനറിധറി
പദതറിയറിപന്മേല്  കുടെറിടവള്ള  പദതറിയുടടെ  പപരട  കണന്കുനട  ശുദജല  വറിതരണയം
എനപ്പോണട പരഖടപടുത്തറിയറിട്ടുള്ളതട.
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പൂപലപ്പോടെട  ജലപസചെന  പദതറി  വറിജയകരമപ്പോയറി  പൂര്ത്തസ്വീകരറിച  64  കുടുയംബങ്ങള്ക്കട
ശുദജലയം  വറിതരണയം  ടചെയ്യുനതറിനപ്പോലപ്പോണട  നഷയം  വരുത്തറിയവര്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി
എടുപക്കണ  സപ്പോഹചെരദയം  ഉണപ്പോകപ്പോത്തതട  എന്നുയം  ടസക്രടററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ  വറിവരയം
പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.17.10  2005  മുതല്  തപ്പോമരപശരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന  വറിഭജറിചട  പുതുതപ്പോയറി
കടറിപപ്പോറ  എന  പപരറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  രൂപസ്വീകരറിച.   ഓഡറിറട  കപ്പോലയളെവറില്
തപ്പോമരപശരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലപ്പോയറിരുന പൂപലപ്പോടെട ജലപസചെന പദതറി ഇപപപ്പോള് കടറിപപ്പോറ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലപ്പോണുള്ളതട.  17-12-2020-നട  തപ്പോമരപശരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല
ശസ്വീ.  വറിപനപ്പോദന്  എന്, ജൂനറിയര്  സൂപ്രണ്ടുടമപ്പോത്തട  നടെത്തറിയ  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനയറില്
പമല്പറഞ്ഞ  പൂപലപ്പോടെട  ജലപസചെന  പദതറി  ജലനറിധറി  പദതറിയറില്  ഉള്ടപടുത്തറി
പൂര്ത്തസ്വീകരറിചതപ്പോയുയം  നറിരവധറി  കുടുയംബങ്ങള്ക്കട  നറിലവറില്  കുടെറിടവള്ളയം  ലഭദമപ്പോക്കുനതപ്പോയുയം
പനരറില്  പബപ്പോധദടപട്ടു.   തപ്പോമരപശരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  നറിലവറില്  ഈ  കുടെറിടവള്ള/
ജലപസചെന പദതറിയുടടെ പൂര്ത്തസ്വീകരണയം സയംബനറിചട യപ്പോടതപ്പോരു പരഖയുയം ലഭദമല്ലപ്പോത്ത
തറിനപ്പോല് ഈ കുടെറിടവള്ള ജലപസചെന പദതറിയുടടെ പൂര്ത്തസ്വീകരണയം,  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളടടെ
വറിവരയം എനറിവ സയംബനറിച പരഖകള് പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറിടറില്ല.  എനറിരുനപ്പോലുയം
പ്രപദശവപ്പോസറികപളെപ്പോടെട പനരറിടട അപനസഷറിചതറില് പൂപലപ്പോടെട ജലപസചെന പദതറിയുടടെ അപത
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കപ്പോണട  ഇപപപ്പോള്  ജലനറിധറി  പദതറിയറില്ടപടുത്തറി  പൂര്ത്തസ്വീകരറിച
കണല്കുനട  ശുദജല  വറിതരണ  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  കുടെറിടവള്ളയം  ലഭദമപ്പോക്കുനതട  എനട
പബപ്പോധദടപട്ടു.   പൂപലപ്പോടെട  ജലപസചെന  പദതറിയപ്പോയറി  കുഴറിച  കറിണററില്  ജല  ലഭദത
കുറവപ്പോയതറിനപ്പോല്  സമസ്വീപത്തപ്പോയറി  ജലനറിധറി  പദതറിയറില്ടപടുത്തറി  മടറപ്പോരു  കറിണര്
കുഴറിക്കുകയപ്പോയറിരുന്നു.   ഈ  രണട  പദതറികളടടെയുയം  വറിതരണക്കുഴല്,  ടെപ്പോങട  എനറിവ
ഒന്നുതടന ആടണന്നുയം പരറിപശപ്പോധനയറില് പബപ്പോധദടപട്ടു.

ഖണറിക നമ്പര് 124

ശറിപപ്പോര്ശ

3.18.1  പ്രസ്തുത  പണറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട  എല്ലപ്പോ  ഫയലുകളയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട
ടഡപവ്യൂടറി ഡയറക്ടര്ക്കട നല്കുവപ്പോന് പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററിയ്ക്കുയം ഫയലുകള് പരറിപശപ്പോധറിചയം
ഭക്കൗതറിക പരറിപശപ്പോധന നടെത്തറിയുയം വറിശദമപ്പോയറി ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് പലപ്പോക്കല് ഫണട
ടഡപവ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്ക്കുയം  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിയറിരുന്നുടവങറിലുയം  ഇതറിപന്മേല്
സസസ്വീകരറിച തുടെര് നടെപടെറികളടടെ ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറിക്കട ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.18.2  പ്രസസ്തുത  പണറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  എല്.എഫട.പറി.5/407/03
തസ്വീയതറി 29-4-2003 പ്രകപ്പോരയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ടഡപവ്യൂടറി ഡയറക്ടര് ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.18.3  ഉപപ്പോധറിരഹറിത ഫണട ഉപപയപ്പോഗറിചട കപ്പോരപ്പോടെറി കുടുക്കറില് പറപ്പോഡട റസ്വീ-ടെപ്പോററിയംഗട എന
പ്രവൃത്തറിയറില് 68,970 രൂപയുടടെ നഷയം ഉണപ്പോയറിട്ടുണട എന ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം പലപ്പോക്കല്
ഫണട  ഓഡറിറട  ടഡപവ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  ബനടപട  എഞറിനസ്വീയറുടടെ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിരുന്നു.   സമറിതറിക്കട  ഇതട  റസ്വീ-ഓപണ്  ടചെയപ്പോമപ്പോയറിരുന്നു
എനട അനടത്ത അസറിസനട  എഞറിനസ്വീയപറപ്പോടെട  പറപഞ്ഞക്കണടമന്നുയം ഒരു ഫറിസറിക്കല്
ടവരറിഫറിപക്കഷന്  കൂടെറി  നടെത്തറിയറിടട  ഇതട  പകപ്പോസട  ടചെയപ്പോടമന്നുയം  ബനടപട
ഫയലുകടളെല്ലപ്പോയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ടഡപവ്യൂടറി  ഡയറക്ടടറ  ഏല്പറിക്കണടമന്നുയം
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന്നു.  ബനടപട ഫയലുകള് ഓഡറിററിനട ഇതുവടര പരറിപശപ്പോധനയട
ലഭറിചറിടറില്ല.

8-12-2009-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

3.18.4   തപ്പോമരപശരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില് ഉപപ്പോധറിരഹറിത ഫണട  ഉപപയപ്പോഗറിചട  ടചെയ
കപ്പോരപ്പോടെറി-കുടുക്കറില്  പറപ്പോഡട  റസ്വീടെപ്പോററിയംഗട  പ്രവൃത്തറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഫയലുകള്
പരറിപശപ്പോധറിചട  സമറിതറിയട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കണടമനട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട
ഡയറക്ടപറപ്പോടെട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

8-12-2009-ടല പയപ്പോഗനറിര്പദ്ദേശത്തറിടന അടെറിസപ്പോനത്തറില് പകരളെ സയംസപ്പോന
ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടര് സമര്പറിച മറുപടെറി

3.18.5   കപ്പോരപ്പോടെറി  കുടുക്കറില്  പറപ്പോഡട  റസ്വീ-ടെപ്പോററിയംഗട  പ്രവൃത്തറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട
ഫയലുകള് നപ്പോളെറിതുവടര പരറിപശപ്പോധനയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.

4-12-2013-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

3.18.6 കപ്പോരപ്പോടെറി കുടുക്കറില് പറപ്പോഡട റസ്വീ-ടെപ്പോററിയംഗട പ്രവൃത്തറിയുമപ്പോയറി ബനടപട ഫയലുകള്
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  നല്കറി  രണപ്പോഴ്ചയകയം  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കണടമനട
സമറിതറി  ആവശദടപടുന്നു.  അപതപ്പോടടെപ്പോപയം  ഫയലുകള്  ഇതുവടര  ഓഡറിറട  വകുപറിടന
പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോത്തവര്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കുവപ്പോനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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4-12-2013-ടല പയപ്പോഗനറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.18.7  തപ്പോമരപശരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  1998-99  വര്ഷത്തറില്  ഉപപ്പോധറിരഹറിത
ഫണ്ടുപപയപ്പോഗറിചട  കപ്പോരപ്പോടെറി-കുടുക്കറില്  പറപ്പോഡട  റസ്വീ-ടെപ്പോററിയംഗുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഫയലുകള്
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ടഡപവ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്ക്കട  സമര്പറിചറിട്ടുടണനട
പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി അററിയറിച വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

1998-99  വര്ഷടത്ത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ഖണറിക  39  പ്രകപ്പോരമുള്ള  പമല്
പരപ്പോമര്ശയം  പദതറി  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ  അസറിസനട  എഞറിനസ്വീയര്  നല്കറിയ
വറിശദസ്വീകരണത്തറിടന അടെറിസപ്പോനത്തറില് പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ടഡപവ്യൂടറി
ഡയറക്ടറുടടെ  29-4-2003-ടല  എല്.എഫട.പറി5/407/03  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോടണന്നുയം ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.  പമല്
സപ്പോഹചെരദത്തറില്  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോത്തവര്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന
ശറിപപ്പോര്ശ ഒഴറിവപ്പോക്കണടമനഭദര്തറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.18.8  ഉപപ്പോധറിരഹറിത ഫണ്ടുപപയപ്പോഗറിചട കപ്പോരപ്പോടെറി-കുടുക്കറില് പറപ്പോഡട റസ്വീ ടെപ്പോററിയംഗട  എന
പ്രവൃത്തറിയറില്  68,970  രൂപയുടടെ നഷയം ഉണപ്പോയറിട്ടുണട  എന ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം പലപ്പോക്കല്
ഫണട  ഓഡറിറട  ടഡപവ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  ബനടപട  എഞറിനസ്വീയറുടടെ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിരുന്നു.   സമറിതറിക്കട  ഇതട  റസ്വീ-ഓപണ്  ടചെയപ്പോടമന്നുയം  ഒരു
ഭക്കൗതറിക  പരറിപശപ്പോധന  കൂടെറി  നടെത്തറിയറിടട  ഇതറിനട  തസ്വീര്പട  കലറിക്കപ്പോടമന്നുയം  ബനടപട
ഫയലുകടളെല്ലപ്പോയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ടഡപവ്യൂടറി  ഡയറക്ടടറ  ഏലറിക്കണടമന്നുയം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തറിടയങറിലുയം
ആവശദമപ്പോയ  മുഴവന്  ഫയലുകളയം  ലഭറിക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോലപ്പോണട  യഥപ്പോസമയയം  ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പറിക്കപ്പോന്  കഴറിയപ്പോതറിരുനടതന്നുയം  പറിനസ്വീടെട  ഫയലുകള്  ലഭദമപ്പോയതറിടനത്തുടെര്നട
12-11-2007-ല്  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തറി  ടമറല്  ഉള്ടപടടെ  ആയതറിനട  ടമപ്പോത്തയം
101.2 എയം3  ടമറല്  (31.68 + 69.52)  ആവശദമപ്പോണട.  പമല് സപ്പോഹചെരദത്തറില് അധറിക തുക
ടചെലവഴറിചറിടറില്ല എനട അററിയറിക്കുന്നു.  പറപ്പോഡട പനരറില് പരറിപശപ്പോധറിചതറില് വപ്പോഹന ഗതപ്പോഗത
പയപ്പോഗദമപ്പോയ  രസ്വീതറിയറില്  പ്രവൃത്തറികള്  ടചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം  നറിലവറില്  പറപ്പോഡട  ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തട
വകുപറിടന  ഏലറിചതപ്പോയുയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനപ്പോപവളെയറില്
പബപ്പോധദടപടുത്തറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര് 125

ശറിപപ്പോര്ശ

3.19.1 ആയതറിനപ്പോല് തപ്പോമരപശരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട 1998-99 വര്ഷത്തറില് ഉപപ്പോധറിരഹറിത
ഫണ്ടുപപയപ്പോഗറിചട  കപ്പോരപ്പോടെറി-കുടുക്കറില്  പറപ്പോഡട  റസ്വീ-ടെപ്പോററിയംഗട  നടെത്തറിയതുമപ്പോയറി  ബനടപട
എല്ലപ്പോ ഫയലുകളയം പരറിപശപ്പോധറിചയം ഭക്കൗതറിക പരറിപശപ്പോധനയുയം നടെത്തറി വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട
സമറിതറിയട അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.19.2  തപ്പോമരപശരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  12-11-2007-നട  പ്രപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധന
നടെത്തറി പറപ്പോഡട പ്രവൃത്തറിയുമപ്പോയറി ബനടപടട  97-എ എന അളെവപുസകയം പരറിപശപ്പോധറിചതറില്
ടടഫനല് ബറില് പരഖടപടുത്തറിയ അളെവപുസകയം ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  ലഭദമപ്പോക്കറിയ അളെവ
പുസകയം  പപജട  22  പ്രകപ്പോരയം ഒനപ്പോയം ഘട പ്രവൃത്തറിയറില്  839.50  എയം2  ടമറലറിയംഗട  കൂടെറി
നടെത്തറിയറിട്ടുണട.  ഇതറിനട  83.95  എയം3  ടമറല് ആവശദമപ്പോണട.  87.10  എയം2  പ്രവൃത്തറിക്കട
പുറപമ  839.5  എയം2  പ്രവൃത്തറിയുയം  ടചെയതറിനപ്പോല്  സയംഭരറിച  171.05  എയം3  36  എയം.എയം.
ടമറലുയം  പറപ്പോഡട  പ്രവൃത്തറിക്കട  ഉപപയപ്പോഗറിചതപ്പോയുയം  ആയതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
നല്കറിയറിടറിടല്ലന്നുയം  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനയറില്  പബപ്പോധദടപടതപ്പോയറി  അററിയറിക്കുന്നു.
പമല്  പ്രവൃത്തറിയറിടല  839.50  എയം2  ടമറലറിയംഗറിനട   പണയം നല്കറിയതട  കണക്കറിടലടുത്തപ്പോല്
രണട തവണ തുക നല്കറിടയനട പറയപ്പോനപ്പോവറില്ല.  പമല് പ്രവൃത്തറിയറില് ഇനയം  2  പ്രകപ്പോരയം
കരറിങല്ലുപപയപ്പോഗറിചള്ള  പ്രവൃത്തറിടയ  സയംബനറിച  പരഖകള്  ഒന്നുയം  പരറിപശപ്പോധനയട
ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  അധറികയം  ടചെയ  പ്രവൃത്തറിയുടടെ  ആവശദകത  ഉറപ്പുവരുത്തപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞറിടറില്ല.  രണപ്പോയം ഘട പ്രവൃത്തറിയറില്  36  എയം.എയം.  ടമറല്  110.2  എയം3  സയംഭരറിച.
എയം.  ബുക്കട  97 എ  പപജട  27  പ്രകപ്പോരയം  316.80  എയം2  ടമറലറിയംഗട  പ്രവൃത്തറികൂടെറി
നടെത്തറിയറിട്ടുണട.  ഓഡറിറട   ററിപപപ്പോര്ടട  ഖണറികയറില്  പരപ്പോമര്ശറിച  69.52  എയം3  ടമറല്
ഉള്ടപടടെ  ആയതറിനട  ടമപ്പോത്തയം  101.2  എയം3  ടമറല്   (31.68+69.52)  ആവശദമപ്പോണട.
പമല് സപ്പോഹചെരദത്തറില് അധറിക തുക ടചെലവഴറിചറിടറില്ല എനട അററിയറിക്കുന്നു.

പറപ്പോഡട  പനരറില്  പരറിപശപ്പോധറിചതറില്  വപ്പോഹന  ഗതപ്പോഗത  പയപ്പോഗദമപ്പോയ  രസ്വീതറിയറില്
പ്രവൃത്തറികള്  ടചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം  നറിലവറില്  പറപ്പോഡട  ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തട  വകുപറിടന
ഏല്പറിചതപ്പോയുയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട പ്രപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധനപ്പോപവളെയറില് പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര് 126

ശറിപപ്പോര്ശ

3.20.1  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കണടമന  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശയം  അവഗണറിച
ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നറിനട  വറിശദസ്വീകരണയം  പതടെറി  ആയതുയം  സമറിതറിയട  ലഭദമപ്പോക്കണടമനട
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.20.2  നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില് പ്രപ്പോപദശറിക
പരറിപശപ്പോധന നടെത്തറിടയങറിലുയം ആവശദമപ്പോയ മുഴവന് ഫയലുകളയം ലഭറിക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോലപ്പോണട
യഥപ്പോസമയയം  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  കഴറിയപ്പോതറിരുനടതന്നുയം  പറിനസ്വീടെട  ഫയലുകള്
ലഭദമപ്പോയതറിടന തുടെര്നട  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട  പലപ്പോക്കല് ഫണട   ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്
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മുഖപ്പോന്തരയം നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയട  18-2-2008  -നട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്നുയം അററിയറിക്കുന്നു.
പമല്  സപ്പോഹചെരദത്തറില്  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശയം  അവഗണറിചറിടറിടല്ലന്നുയം
പരഖകള്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  നറിന്നുയം  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിലുള്ള  കപ്പോലതപ്പോമസയം  മൂലമപ്പോണട
ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിചതറിടല  കപ്പോലതപ്പോമസയം  ഉണപ്പോയതട  എനതുയം  പരറിഗണറിചട   മപ്പോപപ്പോക്കറി
പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറി തരണടമന്നുയം അപപക്ഷറിക്കുന്നു.
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.21.1  1999-ല് തുടെങ്ങറി  2003-04  വടര തുടെരുകയുയം ടചെയ പദതറിക്കട  31-3-2006-ല്
ടടവദദ്യുതറി  കണക്ഷന്   ലഭറിക്കുടമന്നുയം  പദതറി  പ്രവര്ത്തനയം  തുടെങ്ങറി  ജനങ്ങള്ക്കട
പ്രപയപ്പോജനയം  ലഭറിക്കുടമനപ്പോണട  ടസക്രടററി  അററിയറിചടതനപ്പോണട   പലപ്പോക്കല്  ഫണട
വകുപറിടന  പുനനഃപരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  അററിയറിചറിട്ടുള്ളതട.  പദതറി  പ്രവര്ത്തനയം
തുടെങ്ങപ്പോന്  ഇത്രയുയം  കപ്പോലതപ്പോമസയം  പനരറിടതട  സയംബനറിചട  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.21.2   1999-ല്  തുടെങ്ങറിയ  ഉമത്തൂര്  ജലപസചെന  പദതറിയുടടെ  കറിണര്,  പമ്പട
ഹക്കൗസട,  വപ്പോടര്  ടെപ്പോങട,  ടടപപട  ഫറിററിയംഗട  എനറിവ  പൂര്ത്തറിയപ്പോടയങറിലുയം  ടടവദദ്യുതറി
കണക്ഷന്  ലഭറിക്കുനതറിലുണപ്പോയ  കപ്പോലതപ്പോമസമപ്പോണട  പദതറി  പ്രവര്ത്തനയം
ആരയംഭറിക്കുനതറിനട  കപ്പോലതപ്പോമസയം പനരറിടടതന്നുള്ള വറിവരയം സമര്പറിക്കുന്നു.  ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  അപപക്ഷ.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.21.3   ടടവദദ്യുതറി  കണക്ഷന്  ലഭറിക്കപ്പോത്തതപ്പോണട  പദതറി  കപ്പോലതപ്പോമസത്തറിനട
കപ്പോരണയം. ഇപപപ്പോള് പദതറി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.22.1  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് ഏടറടുക്കുന പദതറികള് അനന്തമപ്പോയറി
നസ്വീണ്ടുപപപ്പോകുനതറിലൂടടെ  നടെത്തറിപട  ടചെലവറില്  വര്ദനവട  വരുനതട  വഴറി  തപദ്ദേശസസയയം
ഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  സപ്പോമ്പത്തറിക  നഷവയം  പനരറിടുനതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസ്സറിലപ്പോക്കുന്നു.
ആയതറിനപ്പോല്  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  ഏടറടുക്കുന  പ്രവൃത്തറികള്
സമയബനറിതമപ്പോയുയം  സപ്പോമ്പത്തറികമറിതതസയം  പപ്പോലറിചയം  പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കുന്നുടണന്നുറപ്പു
വരുത്തുനതറിനള്ള നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

1354/2021.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.22.2  പദതറി  നടെത്തറിപ്പുകള്  സയംബനറിച  വസ്വീഴ്ചകള്  സര്ക്കപ്പോരറിടന  ശദയറില്
ടപടതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  27-6-2008-ടല  സയംസപ്പോനതല  പകപ്പോര്ഡറിപനഷന്
സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശ അയംഗസ്വീകരറിചട  3-8-2008 -നട സ.ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.)  നമ്പര്  1625/2008/
ത.സസ.ഭ.വ. നമ്പരപ്പോയറി സര്ക്കപ്പോര് ഉത്തരവട പുറടപടുവറിചറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര് 132

ശറിപപ്പോര്ശ

3.23.1   ഓഡറിററില്  പരപ്പോമര്ശറിക്കടപട  പദതറിയുടടെ  ഇപപപ്പോഴടത്ത  അവസ
സയംബനറിച വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.23.2  ഉമത്തൂര് ജലപസചെന പദതറിക്കട  2007  ജൂണ് മപ്പോസത്തറില് കണ്സവ്യൂമര്
നമ്പര് 26278 പ്രകപ്പോരയം ടടവദദ്യുതറി കണക്ഷന് ലഭറിക്കുകയുയം പ്രവര്ത്തനയം ആരയംഭറിക്കുകയുയം
ടചെയ.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.23.3  ഉമത്തൂര് ജലപസചെന പദതറി 1999-2000 വര്ഷത്തറില് ആരയംഭറിക്കുകയുയം 2003-04
വര്ഷയം വടര തുടെരുകയുയം ടചെയ.  കറിണര്,  വപ്പോടര് ടെപ്പോങട, പമ്പട ഹക്കൗസട, ടടപപട ഇടെല് എനസ്വീ
പ്രവൃത്തറികള്  പൂര്ത്തസ്വീകരറിചട  ടടവദദ്യുതറി  കണക്ഷന്  ഇപപപ്പോള്  ലഭറിചറിട്ടുണട  (കണ്സവ്യൂമര്
നമ്പര്  2676/3.04.2007).  ഇതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  പദതറി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോണട.
പമല് കപ്പോരദങ്ങള് ഫയലുയം പ്രവൃത്തറി നടെത്തറിയ സലയം പരറിപശപ്പോധറിചട ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര് 153

ശറിപപ്പോര്ശ

3.24.1  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിടന ഇപപപ്പോഴടത്ത അവസ സയംബനറിച വറിശദമപ്പോയ
ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.24.2  എഞറിനസ്വീയറുടടെ  വപ്പോപലസഷന്  സര്ടറിഫറിക്കററിടന  അടെറിസപ്പോനത്തറില്
നറിര്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസന്  അധറികമപ്പോയറി  ടടകപററിയ  തുകയപ്പോയ  76,021
(എഴപത്തറിയപ്പോറപ്പോയറിരത്തറി ഇരുപത്തറിടയപ്പോനട)  രൂപ  18% പലറിശ സഹറിതയം തറിരറിചടെയണ
ടമനട കപ്പോണറിചട  നമ്പര്  156/04  തസ്വീയതറി  23-3-2007  പ്രകപ്പോരയം കണ്വസ്വീനര്ക്കട പനപ്പോടസ്വീസട
നല്കറി.
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ഇതറിന്പ്രകപ്പോരയം  കണ്വസ്വീനര്  അനധറികൃതമപ്പോയറി  ടടകപററിയ  76,021  രൂപയുയം
8-5-2006 മുതല് 10-4-2007 വടരയുള്ള 18%പലറിശ 12,619 (പനണപ്പോയറിരത്തറി അറുന്നൂററി
പടത്തപ്പോമ്പതട)  രൂപ പചെര്ത്തട  10-4-2007-നട  ഇക്കൗ ഓഫസ്വീസറില് തറിരറിചടെയ്ക്കുകയുയം ആയതട
രസസ്വീതട നമ്പര്  3,  ബുക്കട  നമ്പര്  517/99  തസ്വീയതറി  13-4-2007  പ്രകപ്പോരയം  പനങ്ങപ്പോടെട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  അടെചട പ്രവൃത്തറി പകപ്പോസട ടചെയ എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

തുടെര്ന്നുള്ള ടകടറിടെത്തറിടന പ്രവൃത്തറികള്  2007-08  വര്ഷത്തറില് ടടെണര്  ടചെയ്യുകയുയം
പകപ്പോണ്ടപ്പോക്ടട വദവസയറില് പ്രവൃത്തറി പൂര്ത്തസ്വീകരറിക്കുകയുയം 2008-09-ല് നമ്പര് അനവദറിക്കുകയുയം
ടചെയ എന വറിവരയം  പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.24.3 76,021 രൂപ  18%  പലറിശ സഹറിതയം  13-4-2007-നട  517099/3-ാം നമ്പര്
രസസ്വീതട പ്രകപ്പോരയം  പഞപ്പോയത്തറില്  അടെചതട  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനയറില്  പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട.
ഫയലുകള് പരറിപശപ്പോധറിചതറില് തുടെര്ന്നുള്ള ടകടറിടെത്തറിടന പ്രവൃത്തറികള് 2007-08 വര്ഷത്തറില്
ടടെണര്  ടചെയട  പകപ്പോണ്ടപ്പോക്ടട  വദവസയറില്  പ്രവൃത്തറി  പൂര്ത്തസ്വീകരറിചട   2008-09-ല്   നമ്പര്
നല്കറിയതപ്പോയറി കപ്പോണുന്നു.

ടെറി. പറി. രപ്പോമകൃഷ്ണന്,
തറിരുവനന്തപുരയം, അദദക്ഷന്,
2021, ആഗസട 10. പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി.
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അനുബനന
പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങള/തുടര്ശനിപധാര്ശകള

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
സധാപനന/

വകുപ്പെപ
നനിഗമനങ്ങള/തുടര്ശനിപധാര്ശകള

1 2 3 4

1 2.1.8 തദദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണന

പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  ഖണനികയനില്  പരധാമര്ശനി
ചനിരനിക്കുന്ന  കുദട്ടധാതപ  ശുദ്ധജല  പദ്ധതനി,
കൂവനില്  മമീതല്  കുടനിപവള്ള  പദ്ധതനി  എന്നനിവ
പ്രവര്തനക്ഷമമധായതനിനധാല്  അതനിദന്മേലുള്ള
ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന  സനബനനിച തുടര്നടപടനികള
അവസധാനനിപ്പെനികധാന് സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.
അദതധാപടധാപ്പെന തനിരുദതധാതപ മമീതല് കുടനിപവള്ള
പദ്ധതനി  സമയബനനിതമധായനി  പൂര്തമീകരനിചപ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ നല്കധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

2. 2.2.7 തദദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണന

പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശവുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ
ഹഹൈദകധാടതനിയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന ദകസനിപന
നനിലവനിപല  സനിതനി  സനബനനിച  വനിവരവുന  ടനി
വനിഷയതനില്  സമനിതനി  ആവശശ്യപപ്പെട്ട  അധനിക
വനിവരന നല്കധാതതനിനുള്ള വനിശദമീകരണവുന ഒരു
മധാസതനിനുള്ളനില്  നല്കണപമന്നപ  തദദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണ  വകുപ്പെപ  പസക്രട്ടറനിദയധാടപ  സമനിതനി
ആവശശ്യപപ്പെടുന.

3 2.3.8 തദദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണന

പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശവുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ
ഹഹൈദകധാടതനിയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന ദകസനിപന
ഇദപ്പെധാഴപത  സനിതനിയന  ടനി  വനിഷയതനില്
സമനിതനി  ആവശശ്യപപ്പെട്ട  അധനികവനിവരന
നല്കധാതതനിനുള്ള  വനിശദമീകരണവുന  ഒരു
മധാസതനിനുള്ളനില്  ലഭശ്യമധാകണപമന്നപ  സമനിതനി
ആവശശ്യപപ്പെടുന.
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1 2 3 4

4 2.4.8 തദദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണന

യഥധാര്ത്ഥ  മൂലശ്യതനിലുള്ള  മുദ്രപ്പെതന  ഉപദയധാഗനി
കധാതതനിലൂപടയണധായ നഷ്ടതനിനപ  ഉതരവധാദനി
യധായ പസക്രട്ടറനി ശമീ. രധാഘവനുണനിയനില് നനിനന
തുക  അടനിയന്തരമധായനി  ഈടധാകനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
പചെയ്യുന്നതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

5 2.4.9 തദദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണന

മണല്  ദലലവുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  പഞധായതനി
നുണധായ  നഷ്ടതനിനപ  ഉതരവധാദനികളധായ
ഉദദശ്യധാഗസപര  കപണതനി  നടപടനി  സസ്വമീകരനി
ക്കുന്നതനിനപ  വമീഴ്ചവരുതനിയ  ഉദദശ്യധാഗസര്
പകതനിപര  നടപടനി  സസ്വമീകരനിചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
പചെയ്യുന്നതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

6 2.4.10 തദദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണന

പ്രസ്തുത  വനിഷയന  സനബനനിചപ  സമനിതനി
ആവശശ്യപപ്പെട്ട  അധനികവനിവരന  നധാളനിതുവപര
നല്കധാതതനില്  അതൃപനി  ദരഖപപ്പെടുത്തുന്ന
ദതധാപടധാപ്പെന  ഇതനിനപ  ഉതരവധാദനികളധായവരനില്
നനിനന ആയതനിനുള്ള വനിശദമീകരണന ആരധാഞപ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭശ്യമധാക്കുന്നതനിനുന  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

7 2.5.6 തദദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണന

തനിരുവമ്പധാടനി ബസ്  ദസ്റ്റേഷന് നനിര്മധാണതനിനധായനി
ദസ്റ്റേറപ റൂറല് പഡവലപ്പമനപ ദബധാര്ഡനില് നനിനന
എടുത  വധായ്പ  തുക  തനിരനിചടയ്ക്കുന്നതനിലുന
അനുബന  ദരഖകള  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിലുന
ഉതരവധാദപപ്പെട്ട  ഉദദശ്യധാഗസരുപട  ഭധാഗത്തു
നനിനന,  വധായ്പ തനിരനിചടയ്ദകണതനിപന പ്രധാധധാനശ്യന
പഞധായതപ  കമനിറനിയനില്  ദബധാധശ്യപപ്പെടുത്തു
ന്നതനില്  പസക്രട്ടറനിയപട  ഭധാഗത്തുനനിനന
ഗുരുതരമധായ  വമീഴ്ചയണധായനിട്ടുള്ളതധായനി  സമനിതനി
നനിരമീക്ഷനിക്കുന.  ദമലനില്  ഇതരന  വമീഴ്ച
ആവര്തനികരുപതന്ന നനിര്ദദ്ദേശദതധാപട പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ  ഖണനികയനിദന്മേലുള്ള  തുടര്നടപടനി
അവസധാനനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനപ ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.
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1 2 3 4

8 2.6.4 തദദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണന

പ്രസ്തുത ശനിപധാര്ശ ഖണനികയനിദന്മേലുള്ള സര്കധാര്
മറുപടനിയന  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിപന  അഭനിപ്രധായപതയന
മുന്നനിര്തനി  നടപടനി  അവസധാനനിപ്പെനികധാന്
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

9 2.7.8 തദദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണന

സര്കധാര്  സധാധൂകരണന  ലഭശ്യമധാകുന്ന  മുറയപ
ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന  ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

10 2.8.4 തദദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണന

സര്കധാര്  സമര്പ്പെനിച  മറുപടനി  അനഗമീകരനിച
സമനിതനി  തുടര്നടപടനികള  അവസധാനനിപ്പെനിക്കു
ന്നതനിനപ ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

11 2.9.4 തദദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണന

സര്കധാര്  സമര്പ്പെനിച  മറുപടനി  അനഗമീകരനിച
സമനിതനി  തുടര്നടപടനികള  അവസധാനനിപ്പെനി
ക്കുന്നതനിനപ ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

12 2.10.7 തദദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണന

പ്രസ്തുത  വനിഷയന  സനബനനിചപ  പഞധായതപ
ഡയറക്ടര്  സമഗ്രമധായ  അദനസ്വഷണന  നടതനി
ദരഖകള  ഓഡനിറനിപന  ദബധാധശ്യപപ്പെടുതനി
സമനിതനിയപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭശ്യമധാക്കുവധാനുന
കധാവനിലുനപധാറ  ഗ്രധാമപഞധായതനിപല  ബനപപ്പെട്ട
പസക്രട്ടറനിയനില്  നനിനന  നഷ്ടതുക  ഈടധാകനി
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  അടനിയന്തരമധായനി  ലഭശ്യമധാക്കുവധാനുന
സമനിതനി ആവശശ്യപപ്പെടുന.


