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മുഖവുര

കലഭാക്കല്  ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനിയുസടെ  അദദക്ഷനഭായ  ഞഭാന,  സമനിതനിയുസടെ
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം സമനിതനി (2019-2021) യുസടെ 56- ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

കകേരള  സന്റിംസഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ  ഡയറക്ടറുസടെ  2014-15  വര്ഷസത
സമഭാഹൃത  ഓഡനിററ  റനികപഭാര്ട്ടേനിലുള്സപട്ടേ  അദദഭായന്റിം  6-സല  ശ്രകദയമഭായ  ഓഡനിററ
നനിരതീക്ഷണങ്ങള്  6.1 മുതല്  6.14  വസരയുള്ള ഓ ഡനിററ  ഖണനികേകേളുസടെ അടെനിസഭാനതനില്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2020  ഓകക്ടഭാബര് മഭാസന്റിം  14-ാ തതീയതനി കചര്ന്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

ഓഡനിററ  ഖണനികേകേളനികന്മേലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  നടെപടെനികേളുസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്
സമനിതനിക്കറ  ആവശദമഭായ  സഹഭായന്റിം  നല്കേനിയ  സന്റിംസഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ   ഡയറക്ടകറഭാടെറ
സമനിതനിക്കുള്ള നനനി കരഖസപടുത്തുന.

 

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



ററിപപപ്പോര്ടട

പകേരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2014-15  വര്ഷടത്തെ  സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്ടപട  6-ാം അദദപ്പോയസം-ശ്രപദയമപ്പോയ ഓഡറിറട നറിരരീക്ഷണങ്ങള്-
6.1 മുതല് 6.14 വടരയുള്ള ഓഡറിറട ഖണറികേകേള് സസംബനറിചട.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

ടതപ്പോഴറില്രഹറിത പവതനസം - 13.35 ലക്ഷസം രൂപയുടടെ പണപ്പോപഹരണസം

ടനയപ്പോററിന്കേര നഗരസഭ  ;   തറിരുവനന്തപുരസം ജറില  .

ടതപ്പോഴറില്രഹറിത പവതന വറിതരണസം   -   ടസ്പെഷദല് ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട   - 2009-10, 2010-11,
2011-12.

2009-10  മുതല്  2011-12  വടര  ടതപ്പോഴറില്  രഹറിത  പവതനസം  വറിതരണത്തെറിനപ്പോയറി
ട്രഷററിയറില്  നറിനസം  പറിന്വലറിച  തുകേയറില്  13,35,860  രൂപ  വറിതരണസം  നടെത്തെപ്പോടതയുസം
തറിരറിചടെയപ്പോടതയുസം ശ്രരീ. ബറി. സനല്കുമപ്പോര്, എല്.ഡറി. ക്ലര്കട കകേവശസം വചറിരറിക്കുന.

തറിരുവനന്തപുരസം  ജറിലയറിടല  ടനയപ്പോററിന്കേര  നഗരസഭയുടടെ  2010-11,  2011-12
വര്ഷങ്ങളറിടല ഓഡറിറട  പവളയറിലപ്പോണട  2009-10  മുതല്  2011-12  വടര ടതപ്പോഴറില് രഹറിത
പവതനമറിനത്തെറില്  പറിന്വലറിച  തുകേയറില്  13,35,860  രൂപ  വറിതരണസം  നടെത്തെപ്പോടത
മൃഗസസംരക്ഷണ  വകുപറില്  നറിനസം  പുനര്വറിനദപ്പോസത്തെറിലൂടടെ  നറിയമറിതനപ്പോയ  പലപ്പോവര്
ഡറിവറിഷന്  ക്ലപ്പോര്കട  ശ്രരീ.  ബറി.  സനല്കുമപ്പോര്  കകേവശസം  വചതപ്പോയറി  കേടണ്ടെത്തെറിയതട.
ട്രഷററിയറില്  നറിനസം  പറിന്വലറിചട  വറിതരണസം  നടെത്തെറിയപശഷസം  ബപ്പോകറി  തുകേ
തറിരറിചടെചതപ്പോയറി പരഖടപടുത്തെറി വറിനറിപയപ്പോഗ സപ്പോക്ഷദപതസം ഓപരപ്പോ അപലപ്പോടടടമനട തുകേയസം
നല്കേറിയറിട്ടുണ്ടെട.  എനപ്പോല്  പമലുപദദപ്പോഗസരപ്പോരുസം  ഇതറിടന  കൃതദത  പരറിപശപ്പോധറിചറിടറില.
കേകൗണ്ടെറുകേള് വഴറി ഓപരപ്പോ ദറിവസവസം നടെത്തെറിയറിട്ടുള്ള പവതനവറിതരണ തുകേയുടടെ സസംക്ഷറിപസം
തയപ്പോറപ്പോകറി  സൂക്ഷറിക്കുകേപയപ്പോ  വറിതരണപവളയറില്  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളറില്  നറിനസം
സസരീകേരറിക്കുന  കകേപറട  രസരീതുകേള്  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുകേപയപ്പോ  ടചെയറിടറില.
2009-10-ല് ഒരു കേകൗണ്ടെര് (കേകൗണ്ടെര് 3) വഴറി പവതനവറിതരണസം നടെത്തെറിയതറിടന വറിതരണ
രജറിസ്റ്റര്  കേടണ്ടെത്തെപ്പോന്  കേഴറിഞറിടറില  എനപ്പോണട  നഗരസഭപ്പോധറികൃതര്  അററിയറിചറിട്ടുള്ളതട.
പമല് സൂചെറിപറിച മൂനട സപ്പോമ്പത്തെറികേ വര്ഷങ്ങളറിലുസം വറിതരണ രജറിസ്റ്റര് പ്രകേപ്പോരസം വറിതരണസം
നടെത്തെറിയതപ്പോയറി  കേപ്പോണറിചറിട്ടുള്ള തുകേയുസം അകേസറിറന്സട  രജറിസ്റ്റര് പ്രകേപ്പോരസം  ടകേപ്പോടുത്തെതപ്പോയറി
കേപ്പോണറിചറിട്ടുള്ള തുകേയുസം തമറില് ടപപ്പോരുത്തെടപടുനറില.  ആയതറിനപ്പോല് ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളുടടെ
പഫപ്പോപടപ്പോ പതറിച അകേസറിറന്സട രജറിസ്റ്റററില് ഉള്ടപട തുകേ ആധപ്പോരമപ്പോകറി തറിടടപടുത്തെറിയ
നഷ്ടത്തെറിടന വറിശദപ്പോസംശസം ചുവടടെ പചെര്ക്കുന.

302/2021.
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ക്രമ നമ്പര് വര്ഷസം തുകേ

1 2009-10   21,960

2 2010-11 4,83,140

3 2011-12 8,30,760

ആടകേ 13,35,860

ഓഡറിററിനട വറിപധയമപ്പോകറിയ കേപ്പോലയളവറില് ട്രഷററിയറില് നറിനസം പറിന്വലറിച ഓപരപ്പോ
ബറില്  തുകേയുടടെയുസം  അവ വറിതരണസം നടെത്തെറിയതറിടനയുസം  വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്  6  (1)  മുതല്
6 (4) വടരയുള്ള അനുബനങ്ങളറില് പചെര്ത്തെറിട്ടുണ്ടെട.

അനുബനസം - 6

ടനയപ്പോററിന്കേര മുനറിസറിപപ്പോലറിററി-ടതപ്പോഴറില്രഹറിത പവതന 
വറിതരണസം-വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്

അനുബനസം-6 (1)

2009 -10

ക്രമ
നമ്പര്

അപലപ്പോ
ടടടമനട
/തരീയ
തറി

അ
പലപ്പോടട
ടമനട
തുകേ

ട്രഷററിയറില്
നറിനസം
പറിന്വലറിച തുകേ

വറിതരണ
രജറിസ്റ്റര്
പ്രകേപ്പോരസം
വറിതരണസം
നടെത്തെറിയതപ്പോയറി
പരഖടപടുത്തെറി
യറിരറിക്കുന
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക
ളുടടെ

അകേസറിറന്
സട  പ്രകേപ്പോരസം
വറിതരണസം
നടെത്തെറിയ
തപ്പോയറി
പരഖപടു
ത്തെറിയറിരറിക്കു
ന
ഗുണപഭപ്പോ
കപ്പോകളുടടെ

തറിരറിചടെച തുകേ തറിരറി
ചടെയട
പക
ണ്ടെറി
യറിരു
ന
തുകേ

വദ
തദപ്പോ
സസം

ബറില്
നമ്പര്/
തരീയതറി

തുകേ എ
ണസം

തുകേ എ
ണസം

തുകേ ടചെലപ്പോ
ന്
നമ്പര്/
തരീയതറി

തുകേ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 A3-
12660
/09
dt.30-
-7-9

6652
80

08/09-
10/ 
 07.08.0
9

6652
80

561360 പ്രസ്തുത
കേപ്പോലയളവറി
ല്  പവതനസം
വറിതരണസം
പരഖടപടു
ത്തെറിയ
അകേസറിറന്
സട
പരറിപശപ്പോധ
നയട
ലഭദമപ്പോകറി
യറില

1915/
18.08.
09

10392
0

1039
20

ഇല
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2 A3-
14786
/09
dt.28.
08.09

5409
60

02/09-
10/
15.09.
09

5409
60

കേകൗണ്ടെര്  വഴറി
വറിതരണസം
നടെത്തെറിയ
രജറിസ്റ്റര്
കകേപറട
രസരീതട എനറിവ
ലഭദമപ്പോകറിയറില

” 81/
09.10.
09

15840

പരഖകേള്
ലഭദമപ്പോകപ്പോ
ത്തെതറിനപ്പോല്
തുകേയുടടെ
വറിവരസം
ഉള്ടപടുത്തെപ്പോ
ന്
സപ്പോധറിചറിടറില

3 A3-
14786
/09
dt.01.1
0.09

3600
0

11/09-
10/
07.10.
09

3600
0

”

4 A3-
32017
8/09
dt.22.
12.09

70128
0

15/09-
10/
31.12.0
9

70128
0

” 23/
14.01.1
0

13032
0

”

5 A3-
20174
/09
dt.19.
03.10

81600
0

56/09-
10/
26.03.1
0

81600
0

1514 72288
0

1494 713
040

245/
03.05.
10

81000 1029
60

2196
0

2010 -11

ക്രമ
നമ്പര്

അപലപ്പോ
ടട
ടമനട
നമ്പര്/
തരീയ
തറി

അ
പലപ്പോടട
ടമനട
തുകേ

ട്രഷററിയറില്
നറിനസം
പറിന്വലറിച തുകേ

വറിതരണ
രജറിസ്റ്റര്
പ്രകേപ്പോരസം
വറിതരണസം
നടെത്തെറിയതപ്പോയറി
പരഖടപടുത്തെറി
യറിരറിക്കുന
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക
ളുടടെ

അകേസറിറന്
സട  പ്രകേപ്പോരസം
വറിതരണസം
നടെത്തെറിയ
തപ്പോയറി
പരഖപടുത്തെറി
യറിരറിക്കുന
ഗുണപഭപ്പോ
കപ്പോകളുടടെ

തറിരറിചടെച
തുകേ

തറിരറിച
ടെയ്പക
ണ്ടെറിയറി
രുന
തുകേ

വദ
തദപ്പോ
സസം

ബറില്
നമ്പര്/
തരീയതറി

തുകേ എണസം
തുകേ 

എ
ണസം 

 തുകേ ടചെ
ലപ്പോന്
നമ്പ
ര്/
തരീയ
തറി   

തുകേ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1A3-
8962/
10
dt.28.
07.10

21038
40

04/10-11/
16.08.10

2103
840

1619 1705320 1575 1661
760

212/
02.0
9.10

15646
0

44208
0

28562
0

2 2A3-
2330/
11
dt.24.
02.11

11688
00

03/10-11/
17.03.11

1168
800

1480 880440 1516 899
880

265/
04.0
4.11

71400 26892
0

19752
0

                                                                                                ആടകേ              483140

2011-12

ക്രമ
നമ്പര്

അപലപ്പോ
ടട
ടമനട
നമ്പര്/
തരീയ
തറി

അ
പലപ്പോടട
ടമനട
തുകേ

ട്രഷററിയറില്
നറിനസം
പറിന്വലറിച തുകേ

വറിതരണ
രജറിസ്റ്റര്
പ്രകേപ്പോരസം
വറിതരണസം
നടെത്തെറിയതപ്പോയറി
പരഖടപടുത്തെറിയറി
രറിക്കുന
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക
ളുടടെ

അകേസറിറന്
സട പ്രകേപ്പോരസം
വറിതരണസം
നടെത്തെറിയ
തപ്പോയറി
പരഖപടു
ത്തെറിയറിരറി
ക്കുന
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോ
കളുടടെ 

തറിരറിചടെച തുകേ തറിരറി
ചടെ
യട
പക
ണ്ടെറി
യറിരു
ന
തുകേ

വദതദപ്പോ
സസം

ബറില്
നമ്പര്/
തരീയതറി

തുകേ എ
ണസം

തുകേ എ
ണസം

തുകേ ടചെലപ്പോന്
നമ്പര്/
തരീയതറി

തുകേ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 A3-
8204/1
1dt.
13-8-11

6732
00

11/11-
12/04.0
8.11

6732
00

1502 53868
0

149
0

5338
80

162/
25.08.
11

11160 1393
20

12816
0

ബറില്
നമ്പര്/
തരീയതറി

തുകേ എ
ണസം

തുകേ എ
ണസം

തുകേ ടചെലപ്പോന്
നമ്പര്/
തരീയതറി

തുകേ

dt.13-
8-11

4-8-11 25-8-11
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2 A3-

8204/1

1

dt.25.

02.12

15897

60

23/11-

12

13.03.1

2

15897

60

1530 137304

0

152

4

13671

60

തുകേ  മുഴുവന്

വറിനറിപയപ്പോഗറിച

തപ്പോയറി

വറിനറിപയപ്പോഗ

സപ്പോക്ഷദപതസം

നല്കേറിയറിട്ടുണ്ടെട

(തുകേ

തറിരറിചടെവറില)

7026

00

70260

0

3 A3-

8204/1

1

dt.30.

03.12

4800

00

31/11-

12/

31.03.1

2

48000

0

                                                                                         ആടകേ                      830760

അനുബനസം - 6(2)

ക്രമ നമ്പര് :  1

ബറില് നമ്പര് : 8/09-10, തരീയതറി 7-8-2009

ട്രഷററിയറില് നറിനസം പറിന്വലറിച തുകേ :  6,65,280 രൂപ

ക്രമ

നമ്പര്

തരീയ

തറി

ഗുണപഭപ്പോ

കപ്പോകളു

ടടെ

എണസം

തുകേ ആടകേ വറിതരണസം

ടചെയതപ്പോയറി

അബ്സപ്പോക്ടറി

ല്

പരഖടപടു

ത്തെറിയറിരറിക്കു

ന തുകേ

പകേപ്പോളസം

നസം.6

പ്രകേപ്പോരമു

ള്ള  തുകേ

വറിതരണസം

ടചെയതപ്പോ

യറി

പരഖടപടു

ത്തെറിയ

പപജട നസം.

തറിരറിചടെച

തുകേ

ററിമപ്പോര്കട

1 10.08

.09

203 73080 236280 73080 ബുകട

നമ്പര്  2

പപജട

നമ്പര് 19

103920/-

രൂപ

ടചെലപ്പോന്

നസം.1915

തരീയതറി

18.08.09

കകേപറ

രസരീതുകേള്

ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോത്തെതറി

നപ്പോല്  വറിതരണ

തുകേയുടടെ

ആധറികേപ്പോരറികേത

11.08.
09

285 102600 102600

12.08
.09

171 60600 60600
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പരറിപശപ്പോധറികപ്പോന്

കേഴറിഞറിടറില.

പ്രസ്തുത

കേപ്പോലയളവറില്

ഉപപയപ്പോഗറിചറിരുന

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളു

ടടെ  അകേസറിറന്സട

രജറിസ്റ്ററുസം

ലഭദമപ്പോകറിയറിടറില 

2 10-8-
09

262 94320

182880

94320

11-8-
09

220 79080 79080

12-8-
09

27 9480 9480

3 10-8-
09

309 111240
142200

111240

11-8-
09

86 30960 30960

1563 561360 561360

അനുബനസം - 6(2)

ക്രമ നമ്പര് :  2

ബറില് നമ്പര് :  02/09-10,  തരീയതറി  15.09.2009  -  ₹540960
11/09-10,  തരീയതറി : 07.10.2009 -₹36000

ട്രഷററിയറില് നറിനസം പറിന്വലറിച തുകേ :  5,76,960 രൂപ

ക്രമ

നമ്പര്

തരീയ

തറി

ഗുണപഭപ്പോ

കപ്പോകളുടടെ

എണസം

തുകേ ആടകേ വറിതര

ണസം

ടചെയതപ്പോ

യറി

അബ്സപ്പോ

ക്ടറില്

പരഖടപടു

ത്തെറിയറിരറി

ക്കുന

തുകേ

പകേപ്പോളസം

നമ്പര്  6

പ്രകേപ്പോരമുള്ള

തുകേ

വറിതരണസം

ടചെയതപ്പോയറി

പരഖടപടു

ത്തെറിയ

പപജട

നമ്പര്

തറിരറിചടെച

തുകേ

ററിമപ്പോര്കട

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17-9-

09

199 7164

0

അബ്സപ്പോക്ടട

പരഖടപടു

ത്തെറിയ

രജറിസ്റ്റര്

ലഭറിചറില

ബറി.  ഫണ്ടെട

അപപ്രപ്പോപ്രറി

പയഷന്

രജറിസ്റ്റര്

പപജട

15840

രൂപ

ടചെലപ്പോന്

നമ്പര്  81

തരീയതറി

9-1-14-നട  പ്രസ്തുത

വറിഷയസം  ഓഡറിറട

അപനസഷണ

കുററിപറിലൂടടെ

ടസക്രടററിയുടടെ
18-9-

09

261 9396

0
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1 185400

ബറി.

ഫണ്ടെട

അപപ്രപ്പോ

പ്രറിപയഷന്

രജറിസ്റ്റര്

പ്രകേപ്പോരസം

561120/-

രൂപ

1559-

ഗുണപഭപ്പോ

കപ്പോകള്

കട

വറിതര

ണസം

നടെത്തെറിയ

തപ്പോയറി

പരഖടപടു

ത്തെറിയറിട്ടു

ണ്ടെട

നമ്പര് 35 19.10.09 ശ്രദയറില്  ടകേപ്പോണ

വനറിട്ടുണ്ടെട.  രണ്ടെട

മപ്പോസത്തെറിനു

പശഷവസം  വറിതരണ

രജറിസ്റ്റര്3,  കകേപറ

രസരീതുകേള്,

അകേസറിറന്സട

എനറിവ

ലഭദമപ്പോകപ്പോന്

മുനറിസറിപപ്പോലറിററി

അധറികൃതര്കട

കേഴറിഞറിടറില.

08.10.

09

43 1548

0

09.10.

09

6 2160

12.10.

09

1 360

13.10.

09

2 720

14.10.

09

1 360

15.10.

09

1 360

16.10.

09

1 360

2 17.09.

09

238 8568

0

169920

18.09.

09

234 842

40

3 ബുകട

ലഭദമപ്പോകറിയറില
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അനുബനസം - 6 (2)

ക്രമ നമ്പര് :  3

ബറില് നമ്പര് :  15/09-10, തരീയതറി 31-12-2009

ട്രഷററിയറില് നറിനസം പറിന്വലറിച തുകേ :  7,01,280 രൂപ

ക്രമ
നമ്പര്

തരീയ
തറി

ഗുണപഭപ്പോ
കപ്പോകളു
ടടെ
എണസം

തുകേ ആടകേ വറിതര
ണസം
ടചെയതപ്പോ
യറി
അബ്സപ്പോ
ക്ടറില്
പരഖടപടു
ത്തെറിയറിരറി
ക്കുന
തുകേ

പകേപ്പോളസം
നമ്പര്  6
പ്രകേപ്പോരമുള്ള
തുകേ
വറിതരണസം
ടചെയതപ്പോ
യറി  പരഖ
ടപടുത്തെറിയ
പപജട
നമ്പര്

തറിരറിചടെ
ച തുകേ

ററിമപ്പോര്കട

1

4-1-10 175 62520 226320 62520

ബുകട നസം.1
പപജട
നസം.63

130320
ടചെലപ്പോന്
നസം.23
തരീയതറി
14.01.10

ബുകട നസം.1  പപജട  63-ല്
പരഖടപടുത്തെറിയറിട്ടുള്ള
സസംക്ഷറിപസം  പ്രകേപ്പോരസം
കേകൗണ്ടെര് നമ്പര് 3 വഴറി
4-1-2010-നട  260
പപര്ക്കുസം  5-1-10-നട
65  പപര്ക്കുസം
യഥപ്പോക്രമസം  92,760
രൂപ  വറിതരണസം
ടചെയതപ്പോയറി
പരഖടപടുത്തെറിയറിട്ടുണ്ടെട.
രജറിസ്റ്റര്  നമ്പര്  3
കകേപറട  രസരീതട,
അകേസറിററിന്സട രജറിസ്റ്റര്
എനറിവ  ലഭദമപ്പോകപ്പോ
ത്തെതറിനപ്പോല് തുകേയുടടെ
ആധറികേപ്പോരറികേത
പരറിപശപ്പോധറികപ്പോന്
കേഴറിഞറിടറില

5-1-10 233 83880 83880

6-1-10 233 79920 79920

2

4-1-10 250 88880 88880

5-1-10 204 74010 162890 74010

7-1-10 64(*)

3 ബുകട
ലഭദമപ്പോകറിയറില

389210

(*)  രജറിസ്റ്റര് നമ്പര്  2-ല്  07.01.10-ല്  64  പപര്കട  23200  രൂപ
വറിതരണസം  നടെത്തെറിയതപ്പോയറി  പരഖടപടുത്തെറിയറിട്ടുണ്ടെട.  ഇതറില്  42
പപരുടടെ  പപരട  വറിവരസം  പരഖടപടുത്തുകേയുസം  ബപ്പോകറിയുള്ളവ
ഒഴറിചറിടറിരറിക്കുകേയുമപ്പോണട.
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അനുബനസം - 6 (2)

ക്രമ നമ്പര് :  4

ബറില് നമ്പര് :  56/09-10, തരീയതറി 26-3-2010

ട്രഷററിയറില് നറിനസം പറിന്വലറിച തുകേ :  8,16,000 രൂപ

ക്രമ

ന

മ്പര്

തരീയതറി ഗുണപഭപ്പോ

കപ്പോകളു

ടടെ

എണസം

തുകേ ആടകേ വറിതരണസം

ടചെയതപ്പോ

യറി

അബ്സപ്പോ

ക്ടറില്

പരഖടപടു

ത്തെറിയറിരറി

ക്കുന തുകേ

പകേപ്പോളസം

നമ്പര്  6

പ്രകേപ്പോരമു

ള്ള  തുകേ

വറിതരണസം

ടചെയതപ്പോ

യറി  പരഖ

ടപടുത്തെറിയ

പപജട

നമ്പര്

തറിരറിചടെച

തുകേ

ററിമപ്പോര്കട

1 16.04.10 211 101280 136800 101280

ബുകട

നസം.2

പപജട

നസം.34

81000/-

ടചെലപ്പോന്

നമ്പര്245

തരീയതറി

3-5-10

(*)22.04.10-ല്  65

തവണ

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്

കപ്പോയറി  30240  രൂപ

വറിതരണസം

ടചെയതപ്പോയറി

അബ്സപ്പോക്ടറില്

പരഖടപടുത്തെറിയറിട്ടു

ടണ്ടെങറിലുസം  42

പപര്കട 19320 രൂപ

മപ്പോതപമ  വറിതരണസം

ടചെയറിട്ടുള.

- 74 35520 35520

2 16.04.10 260 124560

428160

124800

17.04.10 396 189840 190080

19.04.10 242 113760 114360

3 16.04.10 199 95400

157920

95520

17.04.10 90 43200 43200

22.04.10 42 19320 30240(*)

1514 722880 735000

(അബ്സപ്പോക്ടറില്  തുകേ  ടതറപ്പോയറിടപ്പോണട

പരഖടപടുത്തെറിയറിരറിക്കുനതട)

302/2021.
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അനുബനസം - 6(3)

ക്രമ നമ്പര് :  1

ബറില് നമ്പര് :  4/10-11, തരീയതറി 16-8-2010

ട്രഷററിയറില് നറിനസം പറിന്വലറിച തുകേ :  21,03,840 രൂപ

ക്രമ

ന

മ്പര്

തരീയതറി ഗുണപഭപ്പോ

കപ്പോകളു

ടടെ

എണസം

തുകേ ആടകേ വറിതര

ണസം

ടചെയതപ്പോ

യറി

അബ്ട്രപ്പോ

ക്ടറില്

പരഖടപടു

ത്തെറിയറിരറി

ക്കുന

തുകേ

പകേപ്പോളസം

നമ്പര്  6

പ്രകേപ്പോരമു

ള്ള  തുകേ

വറിതരണസം

ടചെയതപ്പോ

യറി

പരഖടപടു

ത്തെറിയ

പപജട നസം.

തറിരറിചടെച

തുകേ

ററിമപ്പോര്കട

1

17.08.10 250 261240

645840

261240 ബുകട

നമ്പര് 2

പപജട

നമ്പര് 50

156460/-

ടചെലപ്പോന്

നസം.212

തരീയതറി

02.09.10

ബുകട  നമ്പര്  3-ല്

28.08.10-നട  56

പപര്കട  1080  രൂപ

വരീതസം  വറിതരണസം

നടെത്തെറിയതപ്പോയറി

പരഖടപടുത്തെറിയറിട്ടുണ്ടെട.

(പപജട  35  &  36)

പ്രസ്തുത

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളുടടെ

വറിവരങ്ങള്

അകേസറിറന്സട

രജറിസ്റ്ററുമപ്പോയറി

ടപപ്പോരുത്തെടപടുനറില.

18.08.10 163 162720 162720

19.08.10 215 221880 225740

2

17.08.10 279 298920
332400

300000

18.08.10 31 33480 33480

19.08.10 രജറിസ്റ്റര്  പ്രകേപ്പോരസം  വറിതരണസം

നടെത്തെറിയറിടറില

231000

3

17.08.10 302 324480

727080

408600

18.08.10 379 402600 324600

1619 1705320 1947380

(അബ്സപ്പോക്ടറില്  തുകേ  ടതറപ്പോയറിടപ്പോണട

പരഖടപടുത്തെറിയറിരറിക്കുനതട)
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അനുബനസം - 6 (3)

ക്രമ നമ്പര് :  2

ബറില് നമ്പര് :  3/10-11, തരീയതറി 17-3-2011

ട്രഷററിയറില് നറിനസം പറിന്വലറിച തുകേ :  11,68,800 രൂപ

ക്രമ

നമ്പര്

തരീയതറി ഗുണ

പഭപ്പോ

കപ്പോ

കളു

ടടെ

എ

ണസം

തുകേ ആടകേ വറിതരണസം

ടചെയതപ്പോ

യറി

അബ്സപ്പോ

ക്ടറില്

പരഖടപടു

ത്തെറിയറിരറി

ക്കുന തുകേ

പകേപ്പോളസം

നസം.6

പ്രകേപ്പോരമു

ള്ള  തുകേ

വറിതര

ണസം

ടചെയതപ്പോ

യറി

പരഖടപ

ടുത്തെറിയ

പപജട

നമ്പര്

തറിരറിചടെച

തുകേ

ററിമപ്പോര്കട

1 22.03.11 179 106920

243240

107400

ബുകട

നമ്പര് 2

പപജട

നമ്പര്76

71400/-

ടചെലപ്പോന്

നമ്പര്265

തരീയതറി

4-4-11

 --
23.03.11 228 136320 136800

24.03.11 വറിതരണസം

നടെനറിടറില

185400

2

22.03.11 273 163800

384600

163200

23.03.11 145 86640 87000

24.03.11 234 134160 165000

3

22.03.11 265 159000

252600

159000

23.03.11 256 93600 93600

1480 880440 1097400

(അബ്സപ്പോക്ടറില്  തുകേ  ടതറപ്പോയറിടപ്പോണട

പരഖടപടുത്തെറിയറിരറിക്കുനതട)
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2011-2012

അനുബനസം - 6(4)

ക്രമ നമ്പര് :  1

ബറില് നമ്പര് :  11/11-12, തരീയതറി 4-8-2011

ട്രഷററിയറില് നറിനസം പറിന്വലറിച തുകേ :  6,73,200 രൂപ

ക്രമ

ന

മ്പര്

തരീയതറി ഗുണപഭപ്പോ

കപ്പോകളു

ടടെ

എണസം

തുകേ ആടകേ വറിതരണസം

ടചെയതപ്പോയറി

അബ്സപ്പോക്ടറില്

പരഖടപടുത്തെറിയറി

രറിക്കുന തുകേ

പകേപ്പോളസം

നമ്പര്  6

പ്രകേപ്പോരമു

ള്ള  തുകേ

വറിതരണസം

ടചെയതപ്പോ

യറി  പരഖ

ടപടുത്തെറിയ

പപജട

നമ്പര്

തറിരറിചടെച

തുകേ

ററിമപ്പോര്കട

1 16.08.11 279 100440 167760 അബ്സപ്പോക്ടട

തയപ്പോറപ്പോകറിയറിടറില

ഇല 11160

ടചെലപ്പോന്

നമ്പര്  162

തരീയതറി

25-8-11

--

17.08.11 188 67320

2

16.08.11 204 73320 320880

17.08.11 373 134160

18.08.11 319 113400

3 16.08.11 139 50040 50040

1502 538680
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അനുബനസം - 6 (4)
ക്രമ നമ്പര് :  2
ബറില് നമ്പര് : 23/11-12, തരീയതറി:13-3-2012 - ₹1589760

31/11-12, തരീയതറി: 31-3-2012 - ₹480000
ട്രഷററിയറില് നറിനസം പറിന്വലറിച തുകേ :  20,69,760 രൂപ

ക്രമ
ന
മ്പര്

തരീയതറി ഗുണപഭപ്പോ
കപ്പോകളു
ടടെ
എണസം

തുകേ ആടകേ വറിതര
ണസം
ടചെയതപ്പോ
യറി
അബസപ്പോ
ക്ടറില്
പരഖടപടു
ത്തെറിയറിരറി
ക്കുന
തുകേ

പകേപ്പോളസം
നമ്പര്  6
പ്രകേപ്പോരമുള്ള
തുകേ
വറിതരണസം
ടചെയതപ്പോ
യറി  പരഖ
ടപടുത്തെറിയ
പപജട
നമ്പര്

തറിരറിചടെച തുകേ ററിമപ്പോര്കട

1

19.03.12 351 329040 460320 അബ്സപ്പോക്ടട
തയപ്പോറപ്പോകറിയറിടറില

തുകേ
തറിരറിചടെചറിടറില
മുഴുവന്  തുകേയുസം
വറിതരണസം
നടെത്തെറിയതപ്പോയറി
വറിനറിപയപ്പോഗ
സപ്പോക്ഷദപതസം
നല്കേറി യറിട്ടുണ്ടെട

--

09.04.12 120 102120

11.04.12 36 29160

തരീയതറി
പരഖടപടുത്തെറിയറിടറില

2

പപജട
നമ്പര്
113-117

150 137160

375480

പപജട
നമ്പര്
118-122

135 117480

പപജട
നമ്പര്
124-132

132 120840

3

പപജട
നമ്പര്
47-49

67 64320

486240
പപജട
നമ്പര്
64-68

163 150960

പപജട
നമ്പര്
71-79

304 270960

4
പപജട
നമ്പര്
2-4

72 51000 51000

1530 1373040



14

2010-11-ടല  ഓ ഡറിററിനു  പശഷസം  (7/2012)  ശ്രരീ.  ബറി.  സനല്കുമപ്പോര്  ഓഫരീസറില്
ഹപ്പോജരപ്പോയറിടറില.  3-10-2012-നട  അപനസഷണ  വറിപധയമപ്പോയറി  സടസ്പെനട  ടചെയ്യുകേയുസം
4-6-2013-നട റവനന്യൂ ററികവററി നടെപടെറികേള് ആരസംഭറിക്കുകേയുസം ടചെയറിട്ടുണ്ടെട.

പരപ്പോമര്ശസം  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉള്ടപടുത്തുനതപ്പോയറി  നഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററിടയ  അററിയറിച്ചുടകേപ്പോണ്ടെട  12-11-2014-ല്  എല്.എഫട.ററി.ഡറി.ജറി.പറി.11/152/14-ാം
നമ്പറപ്പോയറി കേത്തെയച്ചുടവങറിലുസം മറുപടെറി ലഭറിചറില.

ഉത്തെരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസന് : ശ്രരീ. ബറി. സനല്കുമപ്പോര്

  കേപ്പോവവറിള പുതുവല് പുത്തെന്വരീടെട,

               വഴയറില, കുടെപനക്കുനട പറി. ഒ., തറിരുവനന്തപുരസം.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ 2014-2015 വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പര് 6.1.]

ഓഡറിറട ഖണറികേയട തപദ്ദേശസസയസംഭരണ വകുപട ലഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി അനുബനസം-II
ആയറി പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

1. ഓഡറിറട  തടെസസം  സസംബനറിചട  ടസക്രടററിപയപ്പോടെട  സമറിതറി  വറിശദരീകേരണസം
ആരപ്പോഞതറിനട,  ടതപ്പോഴറില്രഹറിത  പവതന  വറിതരണത്തെറിനപ്പോയറി  ഏല്പറിച  തുകേയറില്
വറിതരണസം  ടചെയപ്പോത്തെ 13,35,860  രൂപയുസം,  35  വയസട  കേഴറിഞ  40  ഓളസം
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട 6000 രൂപ നറിരകറില് നല്പകേണ്ടെറിയറിരുന തുകേയുസം എല്.ഡറി. ക്ലര്കട
കകേവശസം  വച്ചുടവനസം  3-ാംനമ്പര്  കേകൗണ്ടെര്  വഴറി  വറിതരണസം  ടചെയ  തുകേ  സസംബനറിച
രജറിസ്റ്റര്  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറില  എനതുമപ്പോണട  ഓഡറിറട  തടെസത്തെറിനട  കേപ്പോരണമപ്പോയ
വറിഷയങ്ങടളനസം,  തറിരറിചടെപകണ്ടെറിയറിരുന  തുകേയുസം,  കേണകട  കേപ്പോണറികപ്പോതറിരുന
തുകേയുസം  ആയതറിടന  36%  പലറിശയുസം  ഉള്ടപടടെ  ഈടെപ്പോപകണ്ടെറിയറിരുന  തുകേയറില്
14,35,000  രൂപ  റവനന്യൂ  ററികവററി  മുപഖന  ഈടെപ്പോകറിയറിട്ടുടണ്ടെനസം 1,17,480  രൂപ
ഈടെപ്പോപകണ്ടെതപ്പോയുടണ്ടെനസം  ബനടപട  മുനറിസറിപല്  ടസക്രടററി  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടകേ
പബപ്പോധറിപറിചതറിടന തുടെര്നട ബപ്പോകറി നറില്ക്കുന 1,17,480  രൂപ ഈടെപ്പോകപ്പോന് സസരീകേരറിച
നടെപടെറി സസംബനറിച വറിവരസം അററിയറികണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.  റവനന്യൂ ററികവററി
എനപ്പോണട ഫയല് ടചെയടതനട സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട  15-9-2013-ല് 14,29,820  രൂപയട
ആര്.ആര്. ഫയല് ടചെയറിട്ടുടണ്ടെനട മറുപടെറി നല്കേറി.

2. ട്രഷററിയറില്  നറിനസം  തുകേ  പറിന്വലറിക്കുന  സമയത്തെട  കേദപ്പോഷട  ബുകട
പരറിപശപ്പോധറികപ്പോതറിരുനതട  പമലുപദദപ്പോഗസടന  വരീഴ്ചയപ്പോയറി  ചൂണ്ടെറികപ്പോണറിച  സമറിതറി
അവരുടടെ  പപരറില് വകുപ്പുതല നടെപടെറി  സസരീകേരറിചറിട്ടുപണ്ടെപ്പോ  എനസം  ഇടലങറില്  അതറിടന
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കേപ്പോരണടമടന്തനമപ്പോരപ്പോഞതറിനട സൂപ്രണ്ടെണസം ടസക്രടററിയുമപ്പോയറിരുന പമല്പനപ്പോടസം വഹറികപ്പോന്
ചുമതലടപട ഉപദദപ്പോഗസര് എനസം അവരുടടെ പപരറില് വറിജറിലന്സട പകേസട രജറിസ്റ്റര് ടചെയട
അപനസഷണസം  നടെത്തെറി  വരറികേയപ്പോടണനസം  വകുപ്പുതല  നടെപടെറി  സസരീകേരറിചറിടറില  എനസം
തറിരറിമററി നടെത്തെറിയ ആളുടടെ പപരറില് പകേടസടുകണടമനപ്പോവശദടപടട  2013-ല് അപപക്ഷ
ടകേപ്പോടുടത്തെങറിലുസം  2016-ലപ്പോണട  409,  420  വകുപ്പുകേള്  അനുസരറിചട  എഫട.ഐ.ആര്.
രജറിസ്റ്റര് ടചെയടതനസം നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ അററിയറിച്ചു. എഫട.ഐ.ആര്.
രജറിസ്റ്റര് ടചെയപ്പോന്  3  വര്ഷസം കേപ്പോലതപ്പോമസസം വനതട പപപ്പോലരീസട വകുപറിടന വരീഴ്ചയപ്പോടണനട
കുറടപടുത്തെറിയ  സമറിതറി  ബനടപട  പപപ്പോലരീസട  ഉപദദപ്പോഗസനറില്  നറിനസം  ടതളറിടവടുപട
നടെത്തെണടമനസം അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.

3. മൃഗസസംരക്ഷണ  വകുപറില്നറിനസം  പുനര്വറിനദപ്പോസത്തെറിലൂടടെ  നറിയമറിതനപ്പോയ
എല്.ഡറി.  ക്ലര്കട  ആണട  തറിരറിമററി  നടെത്തെറിയടതനസം  അയപ്പോള്  അനമുതല്
സടസ്പെന്ഷനറിലപ്പോടണനസം  നഷ്ടസം  പൂര്ണമപ്പോയുസം  തറിരറിചടെയപ്പോടതയുസം  അചടെക  നടെപടെറി
പൂര്ത്തെറിയപ്പോകപ്പോടതയുസം  മറട  നടെപടെറികേള്  സസരീകേരറികരുടതനട  കേകൗണ്സറില്  തരീരുമപ്പോനസം
മൃഗസസംരക്ഷണ വകുപറിടന അററിയറിചറിട്ടുടണ്ടെനസം മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ
പബപ്പോധറിപറിചതറിനട  തറിരറിമററി  നടെത്തെറിയ  ഉപദദപ്പോഗസടനതറിടര  മപ്പോതൃവകുപട  സസരീകേരറിച
നടെപടെറിയുടടെ നറിലവറിടല സറിതറി അററിയറികണടമനസം സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.

4. ടമപ്പോത്തെസം  പറിന്വലറിച  തുകേ  സസംബനറിപചപ്പോ  ആയതട  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട
ലഭദമപ്പോയറിട്ടുപണ്ടെപ്പോ  എനതട  സസംബനറിപചപ്പോ  വദകതയറിലപ്പോത്തെതട  നഗരസഭയുടടെ
ഭപ്പോഗത്തുനറിനള്ള വരീഴ്ചയപ്പോയറി കുറടപടുത്തെറിയ സമറിതറി,  നറിലവറില് ടതപ്പോഴറിലറിലപ്പോയ്മ പവതനസം
എത്തെരത്തെറിലപ്പോണട വറിതരണസം ടചെയ്യുനടതനസം ടവരറിഫറിപകഷന് നടെത്തുനതട എപ്രകേപ്പോരസം
ആടണനസം ബപ്പോങട വഴറി വറിതരണസം ടചെയ്യുനതറിനട തടെസസം എന്തപ്പോടണനസം ആരപ്പോഞതറിനട
ടമപ്പോത്തെസം തുകേ ട്രഷററിയറില് നറിനസം പറിന്വലറിചട ആറട കേകൗണ്ടെറുകേളറിലപ്പോയറി പഫപ്പോപടപ്പോ പതറിച
തറിരറിചററിയല്  കേപ്പോര്ഡട  പവരറികഫ  ടചെയപ്പോണട  ടതപ്പോഴറിലറിലപ്പോയ്മ  പവതനസം  നറിലവറില്
വറിതരണസം  ടചെയ്യുനടതനസം  മുനറിസറിപപ്പോലറിററി  നടെത്തെറിയ  സര്പവ്വേ  പ്രകേപ്പോരസം  40%  പപരുസം
ബപ്പോങട  വഴറിയുള്ള  വറിതരണസം  അനുകൂലറിക്കുനറില  എനസം  നപ്പോടറില്  ഉള്ളവര്  ആണട  ഇതട
വപ്പോങ്ങുനടതനറപട  വരുത്തെപ്പോനുസം  കേകൗണ്ടെര്  വഴറിയുള്ള  വറിതരണസം  സഹപ്പോയകേമപ്പോകുടമനട
മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ അററിയറിച്ചു. 

5. ബഡ്ജറട  അപലപ്പോപകഷനറിലുള്ള  തുകേ  ടതപ്പോഴറില്  വകുപറിടന  മപ്പോനദണങ്ങളുസം
ഉത്തെരവകേളുസം  അനുസരറിചട  ലറിസ്റ്ററിലുള്ളവര്കട  വറിതരണസം  ടചെയ്യുനതറിനുള്ള  അധറികേപ്പോരസം
മപ്പോതപമ തപദ്ദേശസസയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുളടവനസം പവരറിഫറിപകഷന് നടെത്തെപ്പോനുള്ള
അധറികേപ്പോരസം ടതപ്പോഴറില്വകുപറിനട മപ്പോതമപ്പോണുള്ളടതനസം ടെറി ഉത്തെരവട പ്രകേപ്പോരസം ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവട
പനരറിടട  കേകൗണ്ടെററില്  വനട  ഒപറിടട  വപ്പോങ്ങണടമനപ്പോണട  പറഞറിരറിക്കുനടതനസം  തപദ്ദേശ
സസയസംഭരണ വകുപട പ്രറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ അററിയറിച്ചു.
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6. ഭപ്പോവറിയറില്  ഇത്തെരത്തെറിലുള്ള  ക്രമപകടുകേള്  തടെയുനതറിനട  എന്തു  നടെപടെറിയപ്പോണട
സസരീകേരറിചറിട്ടുള്ളടതന  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  ആളുകേടള  വദകറിപരമപ്പോയറി
പരറിചെയമറിലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് നഗരങ്ങളറിലപ്പോണട ഇത്തെരത്തെറില് ക്രമപകടുകേള് നടെക്കുനടതനസം
പണസം ദുര്വറിനറിപയപ്പോഗസം ടചെയ്യുനറില എനറപ്പുവരുത്തെപ്പോന് കേദപ്പോഷട ബുകട പണസം വറിതരണസം
ടചെയ്യുന  ഉപദദപ്പോഗസനുസം  സൂപ്രണസം  ദറിനസംപ്രതറി  പരറിപശപ്പോധറിച  പശഷസം  മപ്പോതസം  പക്ലപ്പോസട
ടചെപയണ്ടെതപ്പോടണനസം  തപദ്ദേശസസയസംഭരണ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്  ടസക്രടററി  സമറിതറി
മുമ്പപ്പോടകേ അററിയറിച്ചു.

7. നഗരസഭകേളറിടല ടപര്പഫപ്പോമന്സട ഓഡറിറട സസംബനറിചട സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട
ടപര്പഫപ്പോമന്സട ഓഡറിറട  പകേനരീകേരറിക്കുനതട പദതറി നറിര്വ്വേഹണവസം പ്രവര്ത്തെനവമപ്പോയറി
ബനടപട പമഖലകേളറിലപ്പോടണനട തപദ്ദേശസസയസംഭരണ വകുപട പ്രറിന്സറിപല് ടസക്രടററിയുസം
റരീജനല്  പജപ്പോയറിനട  ഡയറക്ടറപ്പോണട  നഗരസഭകേളറില്  ടപര്പഫപ്പോമന്സട  ഓഡറിറട
നടെപത്തെണ്ടെടതനസം ജരീവനകപ്പോരുടടെ അഭപ്പോവസംമൂലസം ആയതട കൃതദമപ്പോയറി നടെകപ്പോററില എനട
പസ്റ്ററട ടപര്പഫപ്പോമന്സട ഓഡറിറട ഓഫരീസറുസം സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ അററിയറിച്ചു.

8. ജരീവനകപ്പോരുടടെ  അഭപ്പോവമുള്ള  നഗരസഭകേളറില്  ടപര്പഫപ്പോമന്സട  ഓഡറിററിസംഗറിനട
കൂടുതല് ജരീവനകപ്പോടര നറിയമറികപ്പോന് നടെപടെറി സസരീകേരറികണടമനസം പരപ്പോമര്ശ വറിപധയമപ്പോയ
ക്രമപകടെറില് പമലുപദദപ്പോഗസര്കട പങ്കുപണ്ടെപ്പോ എനപനസഷറികണടമനസം അങ്ങടന ഉടണ്ടെനട
ടതളറിഞപ്പോല് അവരുടടെ പപരറില് നടെപടെറി സസരീകേരറികണടമനസം 2009-2011 കേപ്പോലയളവറില്
ടനയപ്പോററിന്കേര  നഗരസഭയറില്  ടപര്പഫപ്പോര്മന്സട  ഓഡറിറട  നടെത്തെറിയറിട്ടുപണ്ടെപ്പോടയനസം
ഇടലങറില്  ആയതട  സസംബനറിച  വറിശദരീകേരണസം  ആരപ്പോയണടമനസം  ഇതട  സസംബനറിച
പകേസട രജറിസ്റ്റര് ടചെയപ്പോന് കവകേറിയതുമപ്പോയറി ബനടപടട തറിരുവനന്തപുരസം റൂറല് എസട.പറി.
യറില് നറിനസം ടതളറിടവടുപട  നടെത്തെണടമനസം എത രൂപയുടടെ ക്രമപകടെട  നടെനറിട്ടുടണ്ടെനട
തറിടടപടുത്തെറി  ഇതറില്  ഈടെപ്പോകപ്പോന്  ബപ്പോകറി  നറില്ക്കുന  തുകേ  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി
അടെറിയന്തര  നടെപടെറി  സസരീകേരറികണടമനസം  പണപ്പോപഹരണവമപ്പോയറി  ബനടപടട  രജറിസ്റ്റര്
ടചെയ  വറിജറിലന്സട  പകേസറിടന  നറിലവറിടല  സറിതറി  സസംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കേണടമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ.

സമറിതറി  ആവശദടപട  അധറികേ  വറിവരങ്ങള്കട  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട
ലഭദമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടട ചുവടടെ പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

9. പണപ്പോപഹരണസം  നടെത്തെറിയ  ഉപദദപ്പോഗസനറില്  നറിനട  15,99,333 രൂപ  റവനന്യൂ
ററികവററിയറിലൂടടെ നഗരസഭയട ലഭറിക്കുകേയുസം പ്രസ്തുത തുകേ  (ടചെലപ്പോന് നമ്പര്  169/2-5-2016
4,75,000  രൂപ,  ടചെലപ്പോന്  നമ്പര്  211/12-8-16  -  9,60,000  രൂപ,  ടചെലപ്പോന്  നമ്പര്
4/8-2-17  1,59,773  രൂപ,  ടചെലപ്പോന്  നമ്പര്  1/2-3-2017,  4,560  രൂപ,  ടനയപ്പോററിന്കേര
സബ്ട്രഷററി  മുപഖന  2230-02-911-99  എന  ശരീര്ഷകേത്തെറില്  സര്കപ്പോരറിപലയട
അടെവപ്പോക്കുകേയുസം ടചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  4-1-2018-ല് നടെത്തെറിയ പ്രപ്പോപദശറികേ പരറിപശപ്പോധനയറില്
പബപ്പോദദടപടറിട്ടുണ്ടെട.
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10.  2009-10  വടര  മപ്പോതപമ  ടപര്പഫപ്പോമന്സട  ഓഡറിറട  നടെനറിട്ടുളടവനപ്പോണട
പ്രപദശറികേ പരറിപശപ്പോധനപ്പോപവളയറില് ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കേറിയറിരറിക്കുനതട.

11. എഫട.ഐ.ആര്.  രജറിസ്റ്റര്  ടചെയപ്പോനുണ്ടെപ്പോയ  കേപ്പോലതപ്പോമസസം  സസംബനറിച  വറിവരസം
ആവശദടപട്ടുടകേപ്പോണ്ടെട 17-2-2017-ല് ടനയപ്പോററിന്കേര പസ്റ്റഷന് ഹകൗസട ഓഫരീസര്കട കേത്തു
നല്കേറിടയങറിലുസം  ആയതറിനട  മറുപടെറി  ലഭറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  13-3-2017-ല്  ഓര്മക്കുററിപട
അയചറിടള്ളതപ്പോയുസം  നപ്പോളറിതുവടര  മറുപടെറിടയപ്പോനസം  ലഭറിചറിടറിലപ്പോത്തെതപ്പോയുസം  ഫയല്
പരറിപശപ്പോധനയറില് കേണ.

12.  പരപ്പോമര്ശറിത  വറിഷയത്തെറില്  വറിജറിലന്സട  അപനസഷണസം  നടെക്കുനതറിനപ്പോല്
അപനസഷണസം  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകുനതറിനുമുമ്പട  ഓഫരീസട  തല  നടെപടെറി  സസരീകേരറിക്കുനതട
അനുചെറിതമപ്പോകുടമനതറിനപ്പോലപ്പോണട  രജറിസ്റ്ററുകേളുസം  മറട  പരഖകേളുസം  പരറിപശപ്പോധറിപകണ്ടെറിയറിരുന
പമലുപദദപ്പോഗസര്ടകതറിടര  വകുപ്പുതല  നടെപടെറി  സസരീകേരറികപ്പോത്തെടതനട,  പ്രപ്പോപദശറികേ
പരറിപശപ്പോധനപ്പോ പവളയറില്, ടസക്രടററി വദകമപ്പോക്കുകേയുണ്ടെപ്പോയറി.

13.  പകേരള  മുനറിസറിപല്  ആക്ടട  ടസക്ഷന്  15(6)  പ്രകേപ്പോരസം  നഗരസഭപ്പോ  ടചെയര്മപ്പോന്
3-10-2012-ല്  അപനസഷണവറിപധയമപ്പോയറി  ശ്രരീ.  ബറി.  സനല്കുമപ്പോററിടന  സടസ്പെന്ഡട
ടചെയ്യുകേയുസം  തുടെര്നട  ശ്രരീ.  ബറി.  സനല്കുമപ്പോററിടന  പപരറില്  ഓഡറിറട  ബപ്പോധദതയപ്പോയറി
തറിടടപടുത്തെറിയറിരുന  തുകേ  പലറിശയുള്ടപടടെ  റവനന്യൂ  ററികവററിയറിലൂടടെ  ഈടെപ്പോകറി
നഗരസഭയട  ലഭറിക്കുകേയുസം ആയതട  സര്കപ്പോര് ട്രഷററിയറിപലയട  ഒടുക്കുകേയുസം ടചെയതറിനപ്പോല്,
വറിജറിലന്സട  അപനസഷണത്തെറിടന  അന്തറിമതരീര്പറിനുസം  സര്കപ്പോര്  തരീരുമപ്പോനത്തെറിനുസം  വറിപധയമപ്പോയറി
മപ്പോതപമ  ടെറിയപ്പോടനതറിടരയുള്ള  അചടെക  നടെപടെറികേള്  അവസപ്പോനറിപറിക്കുകേയുള  എന
നറിബനനയറിപന്മേല്, ശ്രരീ. ബറി. സനല്കുമപ്പോററിടന സടസ്പെന്ഷന് പറിന്വലറിചട 4-10-2017-ടല നമ്പര്
ജറി1/840/16 ആയറി നഗരസഭപ്പോ ടചെയര്പപഴ്സണ് ഉത്തെരവട പുറടപടുവറിചറിട്ടുണ്ടെട.

14.  തുടെര്നട  ശ്രരീ.  ബറി.  സനല്കുമപ്പോററിടന  ടനയപ്പോററിന്കേര  നഗരസഭയറില്
പുനനഃപ്രപവശറിപറിക്കുനതറിപനപ്പോ  മപ്പോതൃവകുപപ്പോയ  മൃഗസസംരക്ഷണ  വകുപറിപലയട  വറിടുതല്
ടചെയ്യുനതറിപനപ്പോ  ഉത്തെരവപ്പോകേണടമനട  അഭദര്തറിച്ചുടകേപ്പോണ്ടെട  24-10-2017-ല് നമ്പര് ടകേ.
3-8232-2017-ജരീകേപ്പോ  നമ്പറപ്പോയറി  മൃഗസസംരക്ഷണ  വകുപട  ഡയറക്ടര്  സര്കപ്പോരറിനട
കേത്തെയചറിട്ടുണ്ടെട.  തുടെര്നടെപടെറി വറിവരങ്ങള് ലഭദമല.

15. ശ്രരീ.  ബറി.  സനല്കുമപ്പോര്,  എല്.  ഡറി.  ക്ലപ്പോര്കറിടനതറിടരയുള്ള  വറിജറിലന്സട
അപനസഷണസം  തുടെര്നവരുനതപ്പോയറി,  പ്രപ്പോപദശറികേ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോപവളയറില്  ടസക്രടററി
അററിയറിക്കുകേയുണ്ടെപ്പോയറി.

ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി ബനടപടട സമറിതറി ആഭദന്തര/വറിജറിലന്സട വകുപ്പുകേളറില്
നറിനസം ടതളറിടവടുത്തു.

302/2021.
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16.  പണപ്പോപഹരണസം  സസംബനറിചട  പരപ്പോതറി  ലഭറിചറിട്ടുസം  എഫട.ഐ.ആര്.  രജറിസ്റ്റര്
ടചെയപ്പോന്  3  വര്ഷസം  കേപ്പോലതപ്പോമസടമടുത്തെതറിടനക്കുററിചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  പ്രസ്തുത
പരപ്പോതറി  പപപ്പോലരീസട  പസ്റ്റഷനറില്  ലഭറിചതറിടന  പരഖകേടളപ്പോനസം  കേപ്പോണ്മപ്പോനറിടലനസം,
ടനയപ്പോററിന്കേര  ഡറി.കവ.എസട.പറി.  സമര്പറിച  അപനസഷണ  ററിപപപ്പോര്ട്ടു  പ്രകേപ്പോരസം
ടസക്രടററിടയ പല പ്രപ്പോവശദസം ബനടപടറിട്ടുസം ടെറിയപ്പോന് ടമപ്പോഴറി നല്കേപ്പോന് കൂടപ്പോകറിയറിടലനസം
ഇപപപ്പോള്  ടമപ്പോഴറി  നല് കേറിയറിട്ടുടണ്ടെനസം  ആയതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പകേസട  രജറിസ്റ്റര്
ടചെയറിട്ടുടണ്ടെനസം  ഡറിസറിക്ടട  പപപ്പോലരീസട  ചെരീഫട,  തറിരുവനന്തപുരസം  റൂറല്  സമറിതറിടയ
പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  പ്രസ്തുത വറിഷയവമപ്പോയറി ബനടപടട ടനയപ്പോററിന്കേര ഡറി.കവ.എസട.പറി.കട
എന്തപ്പോണട  പബപ്പോധറിപറികപ്പോനുള്ളടതനട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  6-7-2013-ല്  പസ്റ്റഷന്
ഹകൗസട  ഓഫരീസര്,  പപപ്പോലരീസട  പസ്റ്റഷന്,  ടനയപ്പോററിന്കേര  എനട  പരഖടപടുത്തെറിടകപ്പോണ്ടെട
ഒരപ്പോള് ഒപറിടട ഒരു കേത്തെട നഗരസഭ നല്കേറിയതപ്പോയറി പരഖയുടണ്ടെങറിലുസം ടെറി കേത്തെട പസ്റ്റഷനറില്
ലഭറിചതപ്പോയറി  കേപ്പോണുനറിടലനസം  നഗരസഭ  എഫട.ഐ.ആര്.  രജറിസ്റ്റററിടന  പകേപ്പോപറി
ആവശദടപട്ടുടകേപ്പോണ്ടെട  ടനയപ്പോററിന്കേര  പപപ്പോലരീസട  പസ്റ്റഷനറിപലയട  ഓര്മക്കുററിപ്പുകേള്
അയചറിട്ടുണ്ടെപ്പോയറിരുടനനസം,  എഫട.ഐ.ആര്,  രജറിസ്റ്റര്  ടചെയപ്പോന്  പറന  തരത്തെറിലുള്ള
പരഖകേള്  പപപ്പോലരീസട  പസ്റ്റഷനറില്  ലഭദമലപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോല്  എഫട.ഐ.ആര്.  രജറിസ്റ്റര്
ടചെയറിടലനസം ആയതട  ടനയപ്പോററിന്കേര നഗരസഭടയ അററിയറിചതറിടന തുടെര്നട  നഗരസഭ
ഒരു  എല്.ഡറി.  ക്ലര്കറിടന  ചുമതലടപടുത്തെറിടയനട  കേപ്പോണറിചട  കേത്തെയയകേയുസം  പമല്
കേത്തെറിടന അടെറിസപ്പോനത്തെറില് ടമപ്പോഴറി പരഖടപടുത്തെപ്പോന് പപപ്പോലരീസട എത്തെറിടയങറിലുസം ടമപ്പോഴറി
നല്കേപ്പോന്  ടെറിയപ്പോന്  വറിസമതറിക്കുകേയുസം,  മടറപ്പോരു  ദറിവസസം  ടമപ്പോഴറി  പരഖടപടുത്തെറിടയനസം
പ്രസ ണത  കേപ്പോരണങ്ങളപ്പോലപ്പോണട  പകേസട  രജറിസ്റ്റര്  ടചെയപ്പോന്  കേപ്പോലതപ്പോമസമുണ്ടെപ്പോയടതനസം
ടഡപന്യൂടറി സൂപ്രണ്ടെട ഓഫട പപപ്പോലരീസട ടനയപ്പോററിന്കേര സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

17.  അനണ്ടെപ്പോയറിരുന  എലപ്പോ  ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കുസം  ഇതറില്  പങ്കുടണ്ടെനപ്പോണട
മനസറിലപ്പോകുനടതനസം,  തറിരറിചട  പറിടെറികപ്പോനുള്ള  1,17,480  രൂപ തറിരറിചടെചപ്പോലുസം ശ്രരീ.  ബറി.
സനല്കുമപ്പോര്  കേറവറിമുകനപ്പോകുനറിടലനസം,  ടെറിയപ്പോടന  പപരറില്  മപ്പോതമപ്പോണട  വറിജറിലന്സട
പകേടസടുത്തെറിട്ടുള്ളടതനസം, ഇതുമപ്പോയറി ബനടപട മറട ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ പപരറില് വകുപ്പുതല
അപനസഷണപമപ്പോ, മറട നടെപടെറികേപളപ്പോ സസരീകേരറിചറിടറിടലനസം, സപ്പോമ്പത്തെറികേ ക്രമപകടെട മൂടെറി വച
മറട ഉപദദപ്പോഗസടരക്കുററിചട അപനസഷറിചട സമറിതറിയുടടെ ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്ടപടുത്തെണടമനസം
സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.  സമറിതറി,  ശ്രരീ.  ബറി.  സനല്കുമപ്പോററിടന പപരറില് ഡറിപപ്പോര്ടടടമനട
നടെപടെറി  സസരീകേരറിചറിട്ടുപണ്ടെപ്പോ  എനപ്പോരപ്പോഞതറിനട,  മൃഗസസംരക്ഷണ  വകുപറില്  നറിനസം
പുനര്വറിനദപ്പോസത്തെറിലൂടടെ  പലപ്പോവര്  ഡറിവറിഷന്  ക്ലര്കപ്പോയറി  പഞപ്പോയത്തെട  വകുപറില്
നറിയമറികടപട ടെറിയപ്പോടന ടനയപ്പോററിന്കേര മുനറിസറിപല് ടചെയര്മപ്പോന് സടസ്പെന്ഡട ടചെയതപ്പോയറി
മപ്പോതൃവകുപറിപലയട  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയപപപ്പോള്  മപ്പോതൃവകുപട  ടെറിയപ്പോടനതറിടര  അചടെക  നടെപടെറി
സസരീകേരറിചതപ്പോയറി  അററിയറിചറിട്ടുടണ്ടെനസം  വറിജറിലന്സട  പകേസറിടന  അന്തറിമ  തരീര്പറിനുസം
സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശത്തെറിനുസം  വറിപധയമപ്പോയറി  സടസ്പെന്ഷന്  കേപ്പോലസം  ട്രരീറട
ടചെയ്യുനടതങ്ങടനടയനള്ളതട  സസംബനറിചട  തരീരുമപ്പോനടമടുക്കുനതപ്പോടണനസം  ടസക്രടററി,
ടനയപ്പോററിന്കേര നഗരസഭ, സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.
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18.  എലപ്പോ  ദറിവസവസം  കേപ്പോഷട  ടചെസ്റ്ററിടല  തുകേയുസം  കേപ്പോഷട  ബുകറിടല  ബപ്പോലന്സസം
കേറക്ടപ്പോപണപ്പോടയനട  ഒത്തുപനപ്പോകറിയതറിനുപശഷസം  മപ്പോതമപ്പോണട  ഡറി.ഡറി.ഒ.  കേദപ്പോഷട  ബുകട
ഒപറിടട  സരീല്  വയനടതനസം,  ഒരു  ക്ലര്പകപ്പോ,  കേപ്പോഷദപറപ്പോ  മപ്പോതമല  ഇതട  കകേകേപ്പോരദസം
ടചെയ്യുനടതനസം  പറിന്വലറിച  തുകേ  ദറിവസങ്ങപളപ്പോളസം  രജറിസ്റ്റററില്  പരഖടപടുത്തെപ്പോടതയുസം,
വറിതരണസം  ടചെയപ്പോടതയുസം  കകേവശസം  വചറിരറിക്കുനതട  ആരുസം  പരറിപശപ്പോധറിചറിടലനട
പറയുനതട  ശരറിയടലനസം,  വറിവറിധ  ഉപദദപ്പോഗസര്  പചെര്ന  നടെത്തെറിയ  ഒരു
ക്രമപകടെപ്പോണറിടതനസം, ധനകേപ്പോരദ വകുപട അഡരീഷണല് ടസക്രടററി അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.

19.  ഈ  വറിഷയത്തെറില്  അനടത്തെ  രണ്ടെട  ടസക്രടററിമപ്പോരുസം  രണ്ടെട  സൂപ്രണമപ്പോരുസം
സനല്കുമപ്പോറുസം  ഉള്ടപടടെ  അഞട  പപര്ടകതറിടരയപ്പോണട  വറിജറിലന്സട  എന്കേസയററി
നടെനടതനസം  എനപ്പോല്  മറള്ളവര്  ഗൂ ഢപ്പോപലപ്പോചെനയറില്  ഭപ്പോഗഭപ്പോകടലനള്ളതു  ടകേപ്പോണ്ടെട
അവര്ടകതറിടര വകുപ്പുതല നടെപടെറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുസം സനല്കുമപ്പോററിടനതറിടര ക്രറിമറിനല്
പകേസട  രജറിസ്റ്റര്  ടചെയട  അപനസഷണസം  നടെത്തെറിടകപ്പോണ്ടെറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനസം  ടഡപന്യൂടറി
സൂപ്രണ്ടെട  ഓഫട  പപപ്പോലരീസട,  വറിജറിലന്സട  ആനട  ആനറി  കേറപ്ഷന്  ബന്യൂപറപ്പോ  സമറിതറിടയ
പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

20.  സര്കപ്പോര് ഉപദദപ്പോഗസര് എന നറിലയട കൃതദനറിര്വ്വേഹണത്തെറിലുണ്ടെപ്പോയ വരീഴ്ചയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില് ഡറിപപ്പോര്ടടടമനല് ആക്ഷനുസം,  ടപപ്പോതുപണസം ദുരുപപയപ്പോഗസം ടചെയ എന
ക്രറിമറിനല്  കുറകൃതദസം  ടചെയ  ശ്രരീ.  ബറി.  സനല്കുമപ്പോററിടനതറിടര  വറിജറിലന്സട  പകേസസം
എടുത്തെറിട്ടുടണ്ടെനട  ഡറിസറിക്ടട  പപപ്പോലരീസട  ചെരീഫട,  തറിരുവനന്തപുരസം  റൂറല്  സമറിതറിടയ
പബപ്പോധറിപറിചതറിടന  തുടെര്നട  പ്രസ്തുത  പകേസറില്  മറട  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  പങറിടന
സസംബനറിച്ചുസം വറിജറിലന്സട അപനസഷണസം നടെത്തെണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

21.  ടതപ്പോഴറില്  രഹറിത  പവതന  വറിതരണത്തെറിനപ്പോയറി  പറിന്വലറിച  തുകേയറില്
വറിതരണസം ടചെയപ്പോത്തെ 13,35,860 രൂപ എല്.ഡറി. ക്ലര്കട കകേവശസം വചറിരുനതപ്പോയുസം,
കേണകട  പബപ്പോധദടപടുത്തെപ്പോതറിരുന തുകേയുസം ആയതറിടന  36%  പലറിശയുസം ഉള്ടപടടെ
ഈടെപ്പോപകണ്ടെറിയറിരുന  തുകേയറില്  14,35,000  രൂപ  റവനന്യൂ  ററികവററി  മുപഖന
ഈടെപ്പോകറിയറിട്ടുടണ്ടെനസം,  1,17,480  രൂപ  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന്  അവപശഷറിക്കുനടണ്ടെനസം
സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.

22.  2009-10  മുതല്  2011-12  വടരയുള്ള  മൂനട  വര്ഷകപ്പോലസം  തുടെര്ചയപ്പോയറി
പണപ്പോപഹരണസം  നടെനറിട്ടുസം  ശ്രദയറില്ടപടെപ്പോതറിരുനതട  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  ഭപ്പോഗത്തെട
നറിനള്ള  അനപ്പോസയുസം  കൃതദവറിപലപ്പോപവസം  മൂലമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
നപഷ്ടപ്പോത്തെരവപ്പോദറിയപ്പോയ ശ്രരീ.  ബറി.  സനല്കുമപ്പോററില് നറിനട  ഈടെപ്പോകപ്പോന്  അവപശഷറിക്കുന
തുകേ  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  സസരീകേരറിച  നടെപടെറികേള്  സസംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട
രണമപ്പോസത്തെറിനകേസം  സമര്പറികണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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23.  പ്രസ്തുത  വറിഷയവമപ്പോയറി  ബനടപടട  അനട  ഉണ്ടെപ്പോയറിരുന  എലപ്പോ
ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കുസം ഇതറില് പങ്കുടണ്ടെനട സമറിതറി നറിരരീക്ഷറിക്കുന.  ഇതുമപ്പോയറി  ബനടപടട
മറട  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  പപരറില്  വകുപ്പുതല  അപനസഷണപമപ്പോ  മറട  നടെപടെറികേപളപ്പോ
സസരീകേരറിചറിടറിലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് ടെറി  സപ്പോമ്പത്തെറികേ  ക്രമപകടെട  മൂടെറി  വച മറട  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ
പങറിടന  സസംബനറിചട  വറിജറിലന്സട  അപനസഷണസം  നടെത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

നറിയമപ്പോനുസൃതമലപ്പോടത പപ്പോറകേസപ്പോററികേള് പ്രവര്ത്തെറികന.

ടവളറിനല്ലൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട   -   ടകേപ്പോലസം ജറില

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട   2011-12,   ഖണറികേ   2(4)

അനറിവപ്പോരദമപ്പോയ  പരഖകേളുടടെയുസം  സപ്പോധുവപ്പോയ  അനുമതറികേളുടടെയുസം  അഭപ്പോവത്തെറിലുസം,
ദറിവപസനയുള്ള വറിറവരവറിടന അടെറിസപ്പോനത്തെറിലുള്ള കലസന്സട ഫരീസട ഈടെപ്പോകപ്പോടതയുസം
ടകേപ്പോലസം ജറിലയറിടല ടവളറിനല്ലൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിടല പപ്പോറകേസപ്പോററികേള്കട  2011-12-ല് ഡറി
ആനട ഒ കലസന്സട നല്കേറിയറിരറിക്കുന.

മനുഷദടന  ജരീവപനപ്പോ  ആപരപ്പോഗദത്തെറിപനപ്പോ  വസ്തുവകേകേള്പകപ്പോ  അപകേടെപമപ്പോ
അസഹദതപയപ്പോ  ഉണ്ടെപ്പോക്കുനപതപ്പോ  ഉണ്ടെപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധദതയുളളപതപ്പോ  ആയ  എടന്തങറിലുസം
കേപ്പോരദങ്ങള്കട,  പകേരള  പഞപ്പോയത്തെട  രപ്പോജട  ആക്ടട  ടസക്ഷന്  232(1)  പ്രകേപ്പോരസം,  ടസക്രടററി
നല്കുന  കലസന്സറിലപ്പോടതയുസം  കലസന്സറിടല  നറിബനനകേള്കട  വറിരുദമപ്പോയുസം
പഞപ്പോയത്തെറിടല യപ്പോടതപ്പോരു സലവസം ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന് പപ്പോടെറില.  പഞപ്പോയത്തെട പ്രപദശത്തെട
പ്രവര്ത്തെറിക്കുന  പപ്പോറകേസപ്പോററികേള്കട  കലസന്സട  ലഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  മലറിനരീകേരണ
നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡറില് നറിനള്ള സര്ടറിഫറികറട,  കമനറിസംഗട  ആനട  ജറിപയപ്പോളജറി  വകുപട
നല്കുന ഖനനത്തെറിനുള്ള അനുമതറി പതസം,  പകേന വനസം പരറിസറിതറി  മന്ത്രപ്പോലയത്തെറിടന
ക്ലറിയറന്സട  സര്ടറിഫറികറട,  ഉടെമസപ്പോവകേപ്പോശസം  ടതളറിയറിക്കുനതറിടന  പരഖകേള്,  റവനന്യൂ
വകുപട/ചെരീഫട കേണ്പട്രപ്പോളര് ഓഫട എകടപപപ്പോസരീവ്സട നല്കുന അനുമതറി ഫപ്പോറസം എല്.ഇ.3,
എല്.ഇ.10  മുതലപ്പോയവ  ഹപ്പോജരപ്പോപകണ്ടെതുസം  വറിശദമപ്പോയ  അപനസഷണ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  മപ്പോതസം  കലസന്സട  നല്പകേണ്ടെതുമപ്പോണട.   എനപ്പോല്  ടവളറിനല്ലൂര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില്  2011-12  വര്ഷടത്തെ ഡറി ആനട  ഒ  കലസന്സട  പരറിപശപ്പോധറിചതറില്
പമല്സൂചെറിപറിച  പരഖകേളുസം  ടസക്രടററിയുടടെ  സപ്പോക്ഷദടപടുത്തെലുസം  കൂടെപ്പോടത  കേസപ്പോററികേള്കട
കലസന്സട  നല്കേറിയറിരറിക്കുന.  ദറിവപസനയുള്ള  വറിറവരവറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലപ്പോണട
കേസപ്പോററികേള്കട  കലസന്സട  ഫരീസട  നറിശ്ചയറിപകണ്ടെതട.   എനപ്പോല് എലപ്പോ കേസപ്പോററികേള്ക്കുസം
1000  രൂപയപ്പോണട  കലസന്സട  ഫരീസട  ഈടെപ്പോകറിയറിരറിക്കുനതട.  ചെടവറിരുദമപ്പോയറി
കലസന്സട നല്കേറിയതറിടന വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് ചുവടടെ പചെര്ക്കുന.
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ക്രമ
നമ്പ

ര്

കലസന്സറി മലറിനരീകേ
രണ
നറിയന്ത്രണ
പബപ്പോര്
ഡറിടന
അനുമതറി
(കേപ്പോലപ്പോവധറി
അവസപ്പോ
നറിക്കുന
തരീയതറി)

കമനറിസംഗട
&
ജറിപയപ്പോള
ജറി
വകുപറിടന
അനുമതറി
(കേപ്പോലപ്പോവധറി
അവസപ്പോ
നറിക്കുന
തരീയതറി)

പസപ്പോടെകേ
വസ്തുകള്
ഉപപയപ്പോഗറി
ക്കുനതറിനുള്ള
അനുമതറി
(ജറിലപ്പോ
മജറിപസറട/
പകേന
സര്കപ്പോര്)
(കേപ്പോലപ്പോവധറി
അവസപ്പോനറി
ക്കുന
തരീയതറി)

പകേന
വനസം,
പരറിസറിതറി
മന്ത്രപ്പോലയ
ത്തെറില്നറി
നള്ള
ക്ലറിയറന്സട
സര്ടറിഫറി
കറട 

റവനന്യൂ
വകുപറി
ടന
കകേവ
ശപ്പോവകേപ്പോശ
സപ്പോക്ഷദ
പതസം

എല്.
ഇ.3
ഫപ്പോറസം

എല്
.ഇ.1
0
ഫപ്പോ
റസം

സര്
പവ്വേ
നമ്പര്

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ശ്രരീ.  മുഹമദട
ബഷരീര്,
പുത്തെന്വറിള
വരീടെട,
മുടയപ്പോവട.

ഇല 28.08.09
വടര
മപ്പോതസം

പറി.ഇ.
എസട.ഒ
കേത്തെട
മപ്പോതസം 
അനുമതറി
ഇല

ഇല ഉണ്ടെട
37/7788

ഇല ഇല 70/2-1
70/2-
2
70/5-
2

2 ശ്രരീ.  അബ്ദുല്
അസരീസട,
പുത്തെന്പുര
വരീടെട,
മുടയപ്പോവട
ടനടുമ്പന

31.12.12 27.07.12 പറി.
ഇ.എസട.ഒ
(18.10.2011
വടര
മപ്പോതസം
അനുമതറി)

ഇല ഇല ഇല ഇല 225/7
225/8
225/2
0-2
225/7
-2 
20-4

3 ശ്രരീ. എസട. എ.
റഷരീദട, 
പപ്പോറവറിള വരീടെട,
സറി.  വറി.  നല്ലൂര്
പറി.ഒ.,
പറപ്പോഡുവറിള

ഇല ഇല പറി.
ഇ.എസട.ഒ
(16.06.2011
വടര
മപ്പോതസം)

ഇല ഇല ഇല ഇല 324

4 ശ്രരീ.  എസം.
ഷറഫുദ്ദേരീന്,  അലറി
മന്സറില്,
വടപപ്പോറ,
സറി.  വറി.  നല്ലൂര്
പറി.ഒ.,
സരീനപ്പോ  എപസ്റ്ററട
കേസപ്പോററി

ഇല ഇല ഇല ഇല ഇല ഇല ഇല പബപ്പോ
കട
37-32
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5 ശ്രരീ.  പറപ്പോയറി

പജകബട,

കൂടെപ്പോരപള്ളറി

ബസംഗപ്പോവട,

ടചെങ്കുളസം, ഓയൂര്

ഇല ഇല 31.03.2010

വടര

ഇല ഇല ഉണ്ടെട കൃഷറി

ആവ

ശദ

ത്തെറി

നട

44/3

6 ശ്രരീ.  പറപ്പോയറി

പജകബട,

കൂടെപ്പോരപള്ളറി

ബസംഗപ്പോവട,

ടചെങ്കുളസം, ഓയൂര്

(ബറി.ടകേ.

ഗപ്പോകനറടസട)

ഇല ഇല ഇല ഇല ഇല ഇല ഇല 43/9

7 ശ്രരീ.  പറപ്പോയറി

പജകബട,

കൂടെപ്പോരപള്ളറി

ബസംഗപ്പോവട,

ടചെങ്കുളസം, ഓയൂര്

(ബറി.ടകേ.

ഗപ്പോകനറടസട)

ഇല ഇല ഇല ഇല ഇല ഇല ഇല പബപ്പോ

കട 37

36/4

8 ശ്രരീ.  മപ്പോധവന്

നപ്പോയര്,

കേവലയപച

പുത്തെന്  വരീടെട,

പതവന്നൂര്

ഇല ഇല ഇല

പബപ്പോകട

നമ്പര് 28

സര്പവ്വേ

നമ്പര്46/9

ല് മപ്പോതസം

ഇല ഉണ്ടെട

28/10200

ഉണ്ടെട ഉണ്ടെട പബപ്പോ

കട 37

43/9

9 ശ്രരീ.  ഷറിബു

എസട.,

ഷറിബു.

നറിവപ്പോസട,

ടനടയസം  പറി.ഒ.

അമ്പലസംകുനട

കൂരറിപകപ്പോടെറി

കേസപ്പോററി

30.06.1

2  വടര

മപ്പോതസം

ഇല ഉണ്ടെട

E/SC/22/1

12

3/07.12.10

PESO

ഇല ഇല ഉണ്ടെട ഇല 36/4
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10 ശ്രരീ.  എസം.

സജരീവട,

പറപ്പോഡുവറിള

ഹകൗസട, 

ഓട്ടുമല,

കേപ്പോറപ്പോടെറി  പറി.ഒ.,

പൂയപള്ളറി

ഇല 16.04.2011

വടര

ഖനനസം

ടചെയപ്പോന്

അനുമതറി

(തഹസറി

ല്ദപ്പോര്)

ഉണ്ടെട

E/SC/KL/2

2/8

18/16.03.1

0

PESO

ഇല ഇല ഉണ്ടെട ഉണ്ടെട പബപ്പോ

കട 37

326

11 ശ്രരീ.  രഘ.  ടെറി,

ദറിവദപ്പോലയസം,

മുടറ  പറി.ഒ.,

ഓടെനപ്പോവടസം, 

പതപ്പോടത്തെറില്

കേസപ്പോററി

31.07.13 (11.03.2011

വടര

മപ്പോതസം)

സര്പവ്വേ

നമ്പര്

151/12-1

151/13-1-ല്

ഖനനസം

ടചെയ്യുവപ്പോന്

മപ്പോതമുള്ള

അനുമതറി

ഇല ഇല സര്പവ്വേ

നമ്പര്

151/12-1

സര്പവ്വേ

നമ്പര്

151/13-1

ഖനനസം

ടചെയപ്പോനു

ള്ള

അനുമതറി

ഇല 324

12 ശ്രരീ.  ഷപ്പോജറി.

ജറി.

ടവളറിയറിലഴറികേസം

ഇളമപ്പോടെട

ഇല 

ആപറി

പകഷന്

പകേപ്പോപറി

മപ്പോതസം

ഇല ഇല ഇല ഉണ്ടെട സര്പവ്വേ

നമ്പര്

12/2

പബപ്പോകട

32

ടവളറിയ

ത്തെട

ഖനനസം

ടചെയ്യുവപ്പോ

നുള്ള

അനുമ

തറി

ഇല പബപ്പോ

കട 37

64/5

പവണ്ടെത  പരറിപശപ്പോധന  കൂടെപ്പോടത  ആധറികേപ്പോരറികേമലപ്പോത്തെതുസം  കേപ്പോലഹരണടപടതുമപ്പോയ
പരഖകേളുടടെയുസം  അനുമതറിപതങ്ങളുടടെയുസം  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  കേസപ്പോററികേള്കട  കലസന്സട
നല്കേറിയറിരറിക്കുന.  ഇപ്രകേപ്പോരസം  പഞപ്പോയത്തെറിരപ്പോജട  നറിയമത്തെറില്  അനുശപ്പോസറിക്കുന
കലസന്സറിലപ്പോടത, ജനജരീവറിതത്തെറിനട അസഹദതയുണ്ടെപ്പോക്കുന തരത്തെറിലുള്ള കേസപ്പോററികേളുടടെ
പ്രവര്ത്തെനസം നറിയന്ത്രറികപ്പോന് പഞപ്പോയത്തെധറികൃതര് ശ്രദറിചറിടറില.
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ഡറി ആനട ഒ കലസന്സട നല്കേറിയറിരറിക്കുനതറിടല അപപ്പോകേതകേള് ചൂണ്ടെറികപ്പോണറിചട
ടകേപ്പോണ്ടെട 28-2-2014-ല് 15/2014-ാം നമ്പരപ്പോയറി ഓഡറിറട എന്കേസയററി നല്കേറിയറിരുനടവങറിലുസം
മറുപടെറി ലഭദമപ്പോകറിയറിടറില.  പമല് പരപ്പോമര്ശസം സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോര്ടറിലുള്ടപടുത്തുന വറിവരസം
അററിയറിച്ചുടകേപ്പോണള്ള  ടകേപ്പോലസം  ജറിലപ്പോ  പലപ്പോകല്  ഫണ്ടെട  ഓഡറിറട  സരീനറിയര്  ടഡപന്യൂടറി
ഡയറക്ടറുടടെ  11-3-2015-ടല എല്.എഫട.കേന്യൂ.  പറി.ജറി.839/2014-ാം നമ്പര് കേത്തെറിനുസം മറുപടെറി
ലഭദമപ്പോകറിയറിടറില.

ഉത്തെരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസന്                   സറിരസം പമല്വറിലപ്പോസസം

ശ്രരീ. പറി. പഗപ്പോപപ്പോലകൃഷ്ണപറിള്ള                              ശ്രരീ പഗപ്പോപപ്പോലകൃഷ്ണപറിള്ള

ടസക്രടററി                                                         പഗപ്പോകുലസം, 

                                                                       ടകേപ്പോടപ്പോരകര പറി. ഒ, ടകേപ്പോലസം

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2014-15-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട, ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പര് 6.2]

ഓഡറിറട ഖണറികേയട തപദ്ദേശസസയസംഭരണ വകുപട ലഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി അനുബനസം -
II ആയറി പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

24. പപ്പോറകേസപ്പോററികേള് കലസന്സറിലപ്പോടത പ്രവര്ത്തെറിചട നഷ്ടസം വരുത്തെറി എന ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  എന്തു  മറുപടെറിയപ്പോണട  പറയപ്പോനുള്ളതട  എനട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട
നറിലവറില് ശ്രരീ.  മുഹമദട ബഷരീര്,  പുത്തെന്വറിളവരീടെട,  മുടയപ്പോവട,  ശ്രരീ.  ഷറിബു.  എസട.,  ഷറിബു
നറിവപ്പോസട,  ടനടയസം,  ശ്രരീ.  എസം.  സജരീവട,  പറപ്പോഡട വറിള ഹകൗസട,  പൂയപള്ളറി,  ശ്രരീ.  ഉദയന്,
നവമറി,  കേപ്പോയറില,  കമപലപ്പോടെട  പറി.ഒ.  എനറിവരുടടെ  പപരറിലുള്ള  4  കേസപ്പോററികേളപ്പോണട
പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടതനസം  അവ  നറിയമപ്പോനുസൃതമപ്പോയ  പരഖകേളുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലപ്പോണട
പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടതനസം പഞപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ മറുപടെറി നല്കേറി.

25.  29-8-2016-ടല  ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധനയറില്  നറിലവറില്  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന
4 കേസപ്പോററികേള് മപ്പോതപമ ഉള്ടപടറിരുനളടവനസം ററിപപപ്പോര്ടറില് പരപ്പോമര്ശറിച 12 കേസപ്പോററികേളുടടെ
പ്രവര്ത്തെനപ്പോനുമതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട  പരഖകേള്  ഒനസംതടന  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിരുനറില
എനസം  നറിലവറില്  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന  4  കേസപ്പോററികേളറില്  3  എണവസം  ഓഡറിറട  തടെസത്തെറില്
പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ള  12  കേസപ്പോററികേളറില് ഉള്ടപടറിട്ടുള്ളതപ്പോടണനട  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട
പജപ്പോയറിനട  ഡയറക്ടര്  അററിയറിചതറിടന  തുടെര്നട,  ടതററിദരറിപറികപ്പോന്  ശ്രമറികരുടതനട
പഞപ്പോയത്തെട ടസക്രടററിടയ സമറിതറി തപ്പോകരീതട ടചെയ.

26.  നറിലവറില്  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന  4  കേസപ്പോററികേളുസം,  മതറിയപ്പോയ  പരഖകേളുടടെയുസം
അനുമതറികേളുടടെയുസം  പറിന്ബലത്തെറില്  പഞപ്പോയത്തെട  കേമറിററി  തരീരുമപ്പോനടമടുത്തെതറിടനയുസം
അടെറിസപ്പോനത്തെറിലപ്പോണട  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടതനസം  ബനടപട  പരഖകേടളലപ്പോസം  ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോസം
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എനസം  പഞപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടകേ  അററിയറിചതറിനട  ആവശദമപ്പോയ
തയപ്പോടറടുപ്പുകേള് നടെത്തെറിയതറിനു പശഷസം മപ്പോതപമ സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ ഹപ്പോജരപ്പോകേപ്പോന് പപ്പോടുള
എനട കേര്ശന നറിര്പദ്ദേശസം നല്കുകേയുസം ബനടപട പരഖകേള് അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സസംസപ്പോന
ഓഡറിറട  വകുപറിടന  പബപ്പോധദടപടുത്തെറി  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടകേ  ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനസം
ആവശദടപട്ടു.

27.  നറിലവറില്  കേസപ്പോററികേളറില്  നറിനസം  കലസന്സട  ഫരീ  ഇനത്തെറില്  ലഭറിക്കുന
വരുമപ്പോനടമതടയനസം  ആയതട  എന്തടെറിസപ്പോനത്തെറിലപ്പോടണനസം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട
നപ്പോലട  കേസപ്പോററികേളറില്  നറിനസം  D&O  കലസന്സട  ഫരീ  ഇനത്തെറില്  പ്രതറിവര്ഷസം  24,000
രൂപയുസം  ടപ്രപ്പോഫഷണല്  ടെപ്പോകട  ഇനത്തെറില്  10,000  രൂപയുസം  പഞപ്പോയത്തെറിനട  വരുമപ്പോനസം
ലഭറിടചനസം  കലസന്സട  ഫരീ  നറിശ്ചയറിക്കുനതട  കേസപ്പോററി  ഉടെമ  നല്കേറിയ  പസ്റ്ററടടമനട
പ്രകേപ്പോരമുള്ള പടെണ് ഓവററിടന അടെറിസപ്പോനത്തെറിലപ്പോടണനസം പഞപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി സമറിതറി
മുമ്പപ്പോടകേ  മറുപടെറി  നല്കേറി.  ടപപ്പോടറികപ്പോവന  പപ്പോറയുടടെ  അളവട  സസംബനറിച  മപ്പോനദണസം
പപ്പോലറിചപ്പോപണപ്പോ കേസപ്പോററികേള് പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടതന സമറിതറിയുടടെ പചെപ്പോദദത്തെറിനട മറുപടെറിയപ്പോയറി
പഞപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  പറഞതറിപനപ്പോടെട  കൃതദമപ്പോയ  അററിവറിലപ്പോടത  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടകേ
നറിരുത്തെരവപ്പോദറിത്തെപരമപ്പോയറി മറുപടെറി പറയരുടതനട സമറിതറി തപ്പോകരീതട ടചെയ.

28.  2011-12  സപ്പോമ്പത്തെറികേ വര്ഷസം പുതറിയ ഭരണ സമറിതറി അധറികേപ്പോരപമറ പശഷസം
പഞപ്പോയത്തെറിനട  അധറികേ  വരുമപ്പോനസം  എന  ലക്ഷദപത്തെപ്പോടടെയപ്പോണട  അതുവടര
ഈടെപ്പോകപ്പോടതയറിരുന കലസന്സട ഫരീ,  ടതപ്പോഴറില് നറികുതറി എനറിവ കേസപ്പോററികേളറില് നറിനസം
ഈടെപ്പോകപ്പോന്  തരീരുമപ്പോനറിചടതനസം  ഒനരണ  കേസപ്പോററികേള്  മപ്പോതമപ്പോണട  അനുമതറി  വപ്പോങ്ങറി
പ്രവര്ത്തെറിചടതനസം  മറള്ളവ  ആള്കപ്പോടര  നറിര്ത്തെറി  പപ്പോറടപപ്പോടറിക്കുകേ,  ടമറലുണ്ടെപ്പോക്കുകേ
തുടെങ്ങറിയ  പജപ്പോലറികേളപ്പോണട  ടചെയ  വനറിരുനടതനസം  ആയതട  പനരറില്കണ്ടെട
പബപ്പോധദടപടതറിനു  പശഷമപ്പോണട  കലസന്സട  ഫരീ  ആയറി  ₹1000  ഈടെപ്പോകപ്പോന്
തരീരുമപ്പോനറിചടതനസം  2011-12  സപ്പോമ്പത്തെറികേ  വര്ഷസം  ഇത്തെരത്തെറില്  59520  രൂപ
വരുമപ്പോനമുണ്ടെപ്പോടയനസം മുന് പഞപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

29.  നറിയമസം അനുശപ്പോസറിക്കുന കേപ്പോരദങ്ങളല മുന്ടസക്രടററിയുടടെ ഭപ്പോഗത്തുനറിനണ്ടെപ്പോയടതനട
സമറിതറി  നറിരരീക്ഷറിക്കുകേയുസം,  നറിയമസം  പപ്പോലറികപ്പോടത  12  കേസപ്പോററികേള്കട  പ്രവര്ത്തെറികപ്പോന്
അനുമതറി  നല്കേറിയതട  ഗുരുതരമപ്പോയ  വരീഴ്ചയപ്പോടണനസം  ആയതറിനപ്പോല്  മുന്  ടസക്രടററികട
എതറിടര നടെപടെറി സസരീകേരറികണടമനസം അവറിടടെ നറിലവറില് പ്രവര്ത്തെറിക്കുന 4 കേസപ്പോററികേളുസം
നറിര്ത്തെലപ്പോകറി  അവയട  നറിയമപ്പോനുസൃതസം  പ്രവര്ത്തെറികപ്പോനുള്ള  സസംവറിധപ്പോനമുണ്ടെപ്പോകപ്പോനുസം
സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുസം  ടചെയ.  നറിയമസം  അനുശപ്പോസറികപ്പോത്തെ  കേപ്പോരദങ്ങള്  ടചെയട
പഞപ്പോയത്തെറിനട  വരുമപ്പോനമുണ്ടെപ്പോകറി  എനതട  നദപ്പോയരീകേരറികത്തെകതല  എനസം  ഓഡറിറട
തടെസസം നറിലനറില്ക്കുനതപ്പോണട എനസം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.
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30.  പ്രഥമ  പയപ്പോഗത്തെറിനട  പശഷസം  ബനടപട  എലപ്പോ  ഉപദദപ്പോഗസടരയുസം  പനരറിടട
വറിളറിച്ചുവരുത്തെറി  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടകേ  ഹപ്പോജരപ്പോകുപമ്പപ്പോള്  പപ്പോലറിപകണ്ടെ  കേപ്പോരദങ്ങളുസം
ഹപ്പോജരപ്പോപകണ്ടെ  പരഖകേളുസം  സസംബനറിചട  വദകമപ്പോയറി  നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുനതപ്പോയുസം  ആയതട
കൃതദമപ്പോയറി  പപ്പോലറികപ്പോടതയപ്പോണട  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടകേ  ഹപ്പോജരപ്പോയറിട്ടുള്ളടതനസം  ഓഡറിറട
വകുപറിനട  കൃതദമപ്പോയറി  മറുപടെറി  നല്കേപ്പോത്തെതുമൂലമപ്പോണട  ഇത്തെരസം  പ്രശ്നങ്ങള്
രൂക്ഷമപ്പോകുനടതനസം  മലറിനരീകേരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡട,  കമനറിസംഗട  &  ജറിപയപ്പോളജറി,
ചെരീഫട കേണ്പട്രപ്പോളര് ഓഫട എകടപപപ്പോസരീവ്സട, പകേന വനസം പരറിസറിതറി മന്ത്രപ്പോലയസം, റവനന്യൂ
എനരീ  വകുപ്പുകേളറില്  നറിനള്ള  സര്ടറിഫറികറകേള്  ഉടണ്ടെങറില്  മപ്പോതപമ  കേസപ്പോററികേള്കട
കലസന്സട  നല്കേപ്പോന്  പ ഞപ്പോയത്തെട  സമറിതറികേള്കട  അധറികേപ്പോരമുടള്ളനസം  ഒരു  വര്ഷസം
ടപപ്പോടറിക്കുന പപ്പോറയുടടെയുസം എകടപപപ്പോസരീവട കലസന്സട ടകേപ്പോടുക്കുനതറിടനയുസം അളവട വചട
റഫട  എസ്റ്ററിപമറട  തയപ്പോറപ്പോകറിയപ്പോണട  കമനറിസംഗട  &  ജറിപയപ്പോളജറി  വകുപട  നറിഷ്കര്ഷറിക്കുസം
പ്രകേപ്പോരമപ്പോണട ഫരീസട ഈടെപ്പോപകണ്ടെതട എനറിരറിടക 59,000 രൂപയുടടെ വരുമപ്പോനസം ലഭറിക്കുസം
എന  കേപ്പോരണത്തെപ്പോല്  ആവശദമപ്പോയ  പരഖകേളുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലലപ്പോടത  കലസന്സട
നല്കുകേയുസം അതുവഴറി നറിയമലസംഘനസം നടെത്തെറിയതറിനുസം നദപ്പോയരീകേരണമറില എനസം അതറിനു
കേപ്പോരണകപ്പോരനപ്പോയ മുന് ടസക്രടററികട ഉത്തെരവപ്പോദറിതസത്തെറില് നറിനസം ഒഴറിയപ്പോന് സപ്പോധറികറില
എനസം തപദ്ദേശസസയസംഭരണ വകുപട പ്രറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ അററിയറിച്ചു.

31. 2010-11  മുതല്  2015-16  വടരയുള്ള കേപ്പോലയളവറില് കേസപ്പോററികേള്കട പഞപ്പോയത്തെട
കലസന്സട  അനുവദറിചതുമപ്പോയറി  ബനടപട  സര്ടറിഫറികറകേളുടടെ  പകേര്പട  20-ാം
തരീയതറിക്കു  മുമ്പട  ഓഡറിറട  വകുപറില്  ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനസം  വദകമപ്പോയ  പരഖകേളുടടെ
അഭപ്പോവത്തെറില്  കലസന്സട  അനുവദറിച  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസടനതറിടര  നടെപടെറി
സസരീകേരറികപ്പോനുസം  കമനറിസംഗട  &  ജറിപയപ്പോളജറി  വകുപ്പുമപ്പോയറി  ആപലപ്പോചെറിചട  12 കേസപ്പോററികേള്
പ്രവര്ത്തെറിചതുമൂലസം പഞപ്പോയത്തെറിനുസം ടപപ്പോതുസമൂഹത്തെറിനുമുണ്ടെപ്പോയറിട്ടുള്ള നഷ്ടസം കേണകപ്പോകറി
ഈടെപ്പോകപ്പോതറിരുനതറിനുള്ള  കേപ്പോരണസം  ആരപ്പോയുകേയുസം  ആയതട  കേസപ്പോററികേളറില്  നറിനസം
ഈടെപ്പോകപ്പോന്  അടെറിയന്തര  നടെപടെറി  സസരീകേരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുസം ടചെയ.

സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശ  പ്രകേപ്പോരസം  വദവസപ്പോയ  വകുപട  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  ചുവടടെ
പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

32.  ടകേപ്പോലസം  ജറിലയറിടല  ടവളറിനല്ലൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില്  2011-12 കേപ്പോലയളവറില്
പ്രവര്ത്തെറിചറിരുന  കേരറിങല്  കേസപ്പോററികേള്  അനറിവപ്പോരദമപ്പോയ  പരഖകേളുടടെയുസം  സപ്പോധുവപ്പോയ
അനുമതറികേളുടടെയുസം  അഭപ്പോവത്തെറിലുസം  ദറിവപസനയുള്ള  വറിറവരവറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലുള്ള
കലസന്സട ഫരീസട ഈടെപ്പോകപ്പോടതയുസം ബനടപട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട ഡറി & ഒ കലസന്സട
നല്കേറിയതപ്പോയുള്ള  വറിഷയത്തെറില്  തറിരുവനന്തപുരസം  കമനറിസംഗട  &  ജറിപയപ്പോളജറി  സസപ്പോഡട
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ജറിപയപ്പോളജറിസ്റ്ററിടന ആഫരീസറില് നറിനസം  19-7-2016, 25-7-2016, 28-7-2016, 3-8-2016
തരീയതറികേളറില് ടവളറിനല്ലൂര് വറിപലജട  ആഫരീസറുടടെ സഹപ്പോയപത്തെപ്പോടടെ സലസം സന്ദര്ശറിചട
പരറിപശപ്പോധറിച്ചു.  പരറിപശപ്പോധനയറില്  ഈ  വറിപലജറില്  സര്പവ്വേ  നമ്പര്  64/5  പബപ്പോകട
37-ല്ടപട  സലത്തുസം  സ.നസം.324-ല്ടപട  സലത്തുസം  പബപ്പോകട  37-ല്  സര്പവ്വേ  നമ്പര്
326-ല്ടപട സലത്തുസം പബപ്പോകട 32-ലുസം സര്പവ്വേ നമ്പര് 324-ലുസംടപട സലങ്ങളറില് കുറച്ചു
കേപ്പോലങ്ങളപ്പോയറി യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ ഖനന പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുസം നടെക്കുനറില എനട പബപ്പോധദടപട്ടു.

33.  ശ്രരീ.  മുഹമദട  ബഷരീര്,  പുത്തെന്വറിള  വരീടെട,  മുടകപ്പോവട  എനയപ്പോള്കട  2011-12
കേപ്പോലയളവറില്  സ.നസം.70/2-1,  2-2,  5-2-ല്ടപട  സലങ്ങളറില്  കേസപ്പോററിയറിസംഗട  ടപര്മറിറട
ഉണ്ടെപ്പോയറിരുന.  ടെറി സലത്തെട പകേരള മലറിനരീകേരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡറിടന കലസന്സട
ടസവന്  സ്റ്റപ്പോര്  ചെപ്പോരറിറബറിള്  ടസപ്പോകസററിയുടടെ  പപരറിലപ്പോയറിരുന.  പറി.സറി.ബറി./ടകേ.ഒ./
സറി.ടെറി.ഒ./എഫട/619/2010  നമ്പരറില്  30-12-2010-നട  അനുവദറിചറിരുനതട ശ്രരീ.  മുഹമദട
ബഷരീററിടന  പപരറിപലയട  മപ്പോററി  അനുവദറിചറിട്ടുണ്ടെട.  കേസപ്പോററിയറിസംഗട  ടപര്മറിറട  അനുവദറിച  ടെറി
കേപ്പോലയളവറില് 5 ടഹക്ടററില് തപ്പോടഴ വറിസ്തൃതറിയുള്ള സലത്തെട കേരറിങലടല്ല് ഖനനത്തെറിനട പകേന
വനസം  പരറിസറിതറി  മന്ത്രപ്പോലയത്തെറിടന  അനുമതറി  നറിഷ്കര്ഷറിചറിരുനറില.  ടെറിയപ്പോനട  പസപ്പോടെകേ
വസ്തുകള്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിപലയട  എകടപ്പളപ്പോസരീവട  കലസന്സട  ഉണ്ടെപ്പോയറിരുന.
നറിലവറില് മതറിയപ്പോയ കലസന്സകേപളപ്പോടടെ ടെറി സലത്തെട കേസപ്പോററി പ്രവര്ത്തെറിച്ചു വരുന.

34.  ശ്രരീ.  അബ്ദുള് അസരീസട,  പുത്തെന്പുര വരീടെട,  മുടകപ്പോവട,  ടനടുമ്പന എനയപ്പോളുടടെ
കേസപ്പോററി സലസം മടറപ്പോരപ്പോള്കട വറിറട കകേമപ്പോററിയറിട്ടുണ്ടെട. ടെറി സലത്തെട മലറിനരീകേരണ നറിയന്ത്രണ
പബപ്പോര്ഡറിടന അനുമതറി,  കമനറിസംഗട  & ജറിപയപ്പോളജറി വകുപറിടന അനുമതറി,  എകടപപപ്പോസരീവട
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനുള്ള അനുമതറി എനറിവ സര്പവ്വേ നമ്പര് 225/7,8,7-2, 20-2, 20-4-ല്
കേരറിങലടല്ല്  ഖനനസം നടെത്തുനതറിനട സമ്പപ്പോദറിചറിരുന.  ടെറി സലത്തെട ഇപപപ്പോഴടത്തെ ഉടെമസന്
മതറിയപ്പോയ പരഖകേപളപ്പോടടെ കേസപ്പോററി പ്രവര്ത്തെനസം നടെത്തുന.

35. ശ്രരീ. എസട.  എ. റഷരീദട,  പപ്പോറവറിള വരീടെട,  ടചെററിയടവളറിനല്ലൂര് പറി. ഒ.,  പറപ്പോഡുവറിള
വരീടെട,  ശ്രരീ.  എസം.  ഷറഫുദ്ദേരീന്,  അലറി  മന്സറില്,  വടപപ്പോറ,  ടചെററിയടവളറിനല്ലൂര്  പറി.  ഒ.
എനറിവര്  ഖനനസം  നടെത്തെറിയ  സലസം  സര്കപ്പോര്  പപ്പോറ  തരറിശറില്  ഉള്ടപടതപ്പോണട.
പരറിപശപ്പോധനപ്പോ പവളയറില് നടെത്തെറിയ അപനസഷണത്തെറില് കേഴറിഞ കുടറ വര്ഷങ്ങളപ്പോയറി ടെറി
സലത്തെട യപ്പോടതപ്പോരു ഖനന പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുസം നടെക്കുനറിലപ്പോടയനട പബപ്പോധദപട്ടു. 2011-12
കേപ്പോലയളവറില് ടെറി സലത്തെട പപ്പോറ ഖനനസം നടെത്തെറിയതറിടന യപ്പോടതപ്പോരു പരഖകേളുസം ടെറിയപ്പോന്മപ്പോര്
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറില.

36.  ശ്രരീ.  പറപ്പോയറി പജകബട,  കൂടെപ്പോരപള്ളറി ബസംഗപ്പോവട,  ടചെങ്കുളസം,  ഓയൂര് എനയപ്പോളുടടെ
കേസപ്പോററി  സര്പവ്വേ  നമ്പര്  44/3-ല്ടപടതപ്പോണട.   കമനറിസംഗട  &  ജറിപയപ്പോളജറി  വകുപറിടന
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കേസപ്പോററിയറിസംഗട  ലരീസട,  പകേരളപ്പോ  സസംസപ്പോന  മലറിനരീകേരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡറിടന
കലസന്സട, എകടപപപ്പോസരീവട കലസന്സട എനരീ കലസന്സകേളുസം ഉണ്ടെപ്പോയറിരുന. പ്രസ്തുത
കേസപ്പോററികട  5-6-2006  മുതല്  4-6-2016  വടരയപ്പോണട  ഖനനപ്പോനുമതറി  ഉണ്ടെപ്പോയറിരുനതട.
ടെറി ലരീസട അനുവദറിക്കുന പവളയറില് 5 ടഹക്ടററില് തപ്പോടഴയുള്ള ഖനനങ്ങള്കട പകേന വനസം
പരറിസറിതറി മന്ത്രപ്പോലയത്തെറിടന അനുമതറി നറിഷ്കര്ചറിരുനറില.

37. ശ്രരീ. പറപ്പോയട പജകബട പപ്പോറഖനനസം നടെത്തെറിയറിരുന സര്പവ്വേ നമ്പര് 36/4, 43/9-
ല്ടപട  സലങ്ങള്  സര്കപ്പോര്  പപ്പോറ  തരറിശുകേളപ്പോണട.  ടെറി  സലത്തെട  ടകേപ്പോടപ്പോരകര
തഹസറില്ദപ്പോര്  അനുവദറിചറിട്ടുള്ള കേസപ്പോററിയറിസംഗട  ടപര്മറിറട  ടെറി  കേപ്പോലയളവറില്  ഉണ്ടെപ്പോയറിരുന.
കൂടെപ്പോടത പകേരള മലറിനരീകേരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡറിടന സമതപതവസം എകടപപപ്പോസരീവട
കലസന്സസം ടെറിയപ്പോനുണ്ടെപ്പോയറിരുന.

38.  ശ്രരീ.  മപ്പോധവന് നപ്പോയര്,  കേവലയപചപുത്തെന് വരീടെട,  പതവന്നൂര്,  കേരറിങല് ഖനനസം
നടെത്തെറിയറിരുന  സലസം  പബപ്പോകട  37  സര്പവ്വേ  നമ്പര്  43/9-ല്ടപടതപ്പോണട.  ടെറി  സലസം
സര്കപ്പോര് പപ്പോറ  തരറിശപ്പോണട.  ടെറി  സലത്തെട ഖനനപ്പോനുമതറി  നല്കേറിയറിരുനതട  ടകേപ്പോടപ്പോരകര
തഹസരീല്ദപ്പോരപ്പോണട. പകേരള മലറിനരീകേരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡറിടന അനുമതറിയുസം, പസപ്പോടെകേ
വസ്തുകള് ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനട കലസന്സസം സമ്പപ്പോദറിചറിരുന.  ടപര്മറിറട സലത്തെറിടന
വറിസരീര്ണസം അഞട ടഹക്ടററില് തപ്പോടഴയപ്പോയതറിനപ്പോല് ടപര്മറിറട  അനുവദറിച കേപ്പോലയളവറില്
പകേന  വനസം  പരറിസറിതറി  മന്ത്രപ്പോലത്തെറിടന  ക്ലറിയറന്സട  സര്ടറിഫറികറട
അനറിവപ്പോരദമപ്പോയറിരുനറില.  ടെറി സര്പവ്വേ നമ്പര് ഉള്ടപടുന സര്കപ്പോര് പപ്പോറ തരറിശറില് ടെറിയപ്പോന്
നറിലവറില്  യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ  ഖനന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുസം  നടെത്തുനറില  എന  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ
പവളയറില് അററിയറിച്ചു.

39.  ശ്രരീ.  സജരീവട,  പറപ്പോഡുവറിള വരീടെട,  ഓട്ടുമല കേപ്പോറപ്പോടെറി പറി.ഒ.,  പൂയപള്ളറി,  ശ്രരീ.  രഘ,
ദറിവദപ്പോലയസം,  മുടറ പറി.  ഒ.,  ഓടെനപ്പോവടസം എനറിവര് ഖനനപ്പോനുമതറി പനടെറിയറിരുന സലങ്ങള്
സര്കപ്പോര് പപ്പോറ തരറിശപ്പോണട.  ടെറി സലത്തെട ടകേപ്പോടപ്പോരകര തഹസരീല്ദപ്പോരപ്പോണട ഖനനപ്പോനുമതറി
നല്കേറിയറിരുനതട.  കേഴറിഞ  കുടറ  വര്ഷങ്ങളപ്പോയറി  ടെറി  സലങ്ങളറില്  യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ
ഖനനങ്ങളുസം  നടെക്കുനറിലപ്പോടയനട  പരറിപശപ്പോധനയറില് പബപ്പോധദടപട്ടു.  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്
ഇലപ്പോടയനട  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ള  അനുമതറി  പതങ്ങടളപ്പോനസം  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  പവളയറില്
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിരുനറില.

40. ശ്രരീ. ഷപ്പോജറി. ജറി., ടവളറിലഴറികേസം, ഇളമപ്പോടെട പറി. ഒ., ആയൂര് എന വദകറി ഖനനസം
നടെത്തെറിയറിരുന സലസം ടവളറിനല്ലൂര് വറിപലജറില് പബപ്പോകട 37-ല് സര്പവ്വേ നമ്പര് 64/5-ല്ടപട
സര്കപ്പോര്  പപ്പോറ  തരറിശപ്പോണട.   ഖനനത്തെറിനുള്ള അനുമതറി  പതങ്ങടളപ്പോനസം പരറിപശപ്പോധനപ്പോ
സമയത്തെട ടെറിയപ്പോന് ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറില.
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സമറിതറി  ആവശദടപട  അധറികേ  വറിവരങ്ങള്കട  തപദ്ദേശസസയസംഭരണ  വകുപട
ലഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി ചുവടടെ പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

41.  പരപ്പോമര്ശ വറിഷയവമപ്പോയറി ബനടപട ടസക്രടററി ശ്രരീ.  പറി.  പഗപ്പോപലകൃഷ്ണപറിള്ള
പത്തെനസംതറിട ജറിലയറിടല ടപരറിങ്ങര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില് നറിനസം ടസക്രടററി തസറികേയറില്
31-5-2017-ല്  വറിരമറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ഈ  സപ്പോഹചെരദത്തെറില്  ടെറിയപ്പോടനതറിടര  പകേരള
സര്വ്വേരീസട റൂള്സട പപ്പോര്ടട III, റൂള് (3) പ്രകേപ്പോരമുള്ള നടെപടെറികേള് സസരീകേരറിചററിയറിക്കുനതപ്പോണട.

42.  പപ്പോറകേസപ്പോററികേള്  അനുമതറിയറിലപ്പോടത  പ്രവര്ത്തെറിചതു മൂലവസം  നറിയമപ്പോനുസൃതമപ്പോയ
കലസന്സട ഫരീസട ഈടെപ്പോകപ്പോത്തെതട മൂലവസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിനുണ്ടെപ്പോയ നഷ്ടസം കേ കൃതദമപ്പോയറി
തറിടടപടുത്തുനതറിപലയട  സപ്പോപങതറികേ  പരറിപശപ്പോധന  ഉള്ടപടടെയുള്ള  നടെപടെറികേള്
ആവശദമപ്പോയതറിനപ്പോല്  സര്കപ്പോര്  തലത്തെറില്  വറിശദമപ്പോയ  അപനസഷണസം  നടെത്തെറി  നഷ്ടസം
തറിടടപടുത്തെറി തുടെര്നടെപടെറികേള് സസരീകേരറിക്കുനതപ്പോണട.  സപ്പോപങതറികേ വറിദഗ്ദ്ധടര ഉള്ടപടുത്തെറി
വറിശദമപ്പോയറി  അപനസഷണസം  നടെത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുനതറിപലയട  3  മപ്പോസടത്തെ  സമയസം
അനുവദറികണടമനട ബഹ. നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിപയപ്പോടെട അപപക്ഷറിക്കുന.

43.  ബഹ.  പലപ്പോകല്  ഫണ്ടെട  അകകൗണ്ടെടസട  കേമറിററിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശപ്രകേപ്പോരസം  ഈ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില്  നറിനസം  2016-17  സപ്പോമ്പത്തെറികേ  വര്ഷസം  ഡറി  &  ഒ.  കലസന്സട
നല്കേറിയ  4  കേസപ്പോററികേളുടടെയുസം  അപപക്ഷകേളുസം  അനുബന  പരഖകേളുസം  9-9-2016-ല്
എ 2-1960/16  നമ്പര് ഉപരറിപതസം സഹറിതസം പകേരളപ്പോ സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ടകേപ്പോലസം
ജറിലപ്പോ ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടര്കട സമര്പറിചറിട്ടുണ്ടെട എന വറിവരസം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയടകേപ്പോള്ളുന.

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ലഭദമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടട അനുബനസം-III  ആയറി
പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.)

പ്രസ്തുത അധറികേവറിവരസം പരറിഗണറിച  12-9-2018-ടല ടതളറിടവടുപട  പയപ്പോഗസം ചുവടടെ
പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന തരീരുമപ്പോനങ്ങള് കകേടകപ്പോണ.

44.  ടകേപ്പോലസം  ജറിലയറിടല  ടവളറിനല്ലൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില്  അനുമതറി  വപ്പോങ്ങപ്പോടത
പ്രവര്ത്തെറിക്കുന 12 പപ്പോറകേസപ്പോററികേടള പററി സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിന് പ്രകേപ്പോരസം നറിലവറില് രണ്ടെട
കേസപ്പോററികേള്  മപ്പോതമപ്പോണട  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടതനസം  പപ്പോരറിസറിതറികേ  അനുമതറി
നറിര്ബനമപ്പോകറിയതറിടനതുടെര്നപ്പോണട  മറള്ള  കേസപ്പോററികേള്  പ്രവര്ത്തെനസം
അവസപ്പോനറിപറിചടതനസം ടവളറിനല്ലൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

45.  എപ്രകേപ്പോരമപ്പോണട  കേസപ്പോററികേള്കട  പ്രവര്ത്തെന  കലസന്സട  പഞപ്പോയത്തെട
നല്കുനടതന  പചെപ്പോദദത്തെറിനട  പപ്പോരറിസറിതറികേപ്പോനുമതറി  ഉള്ടപടടെയുള്ള  എലപ്പോ  പരഖകേളുസം
സമര്പറിക്കുപമ്പപ്പോള്  മപ്പോതമപ്പോണട  പഞപ്പോയത്തെട  ഡറി  &  ഒ  കലസന്സട  നല്കുനടതനസം എനപ്പോല്
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ഇവറിടടെ  അനറിവപ്പോരദമപ്പോയ  പരഖകേളുടടെ  അസപ്പോനറിദദത്തെറില്ത്തെടന അനടത്തെ ടസക്രടററി
ഡറി  &  ഒ  കലസന്സട  നല്കേറി  എനപ്പോണട  ഓഡറിററില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിരറിക്കുനടതനട
തപദ്ദേശസസയസംഭരണ  വകുപട  അഡരീഷണല്  ടസക്രടററി  ടവളറിടപടുത്തെറി.   പ്രപ്പോപദശറികേ
സര്കപ്പോരറിനുള്ള   അധറികേപ്പോരടത്തെപററി  അവദകതയുടണ്ടെനസം  പഞപ്പോയത്തെറിടന  അനുമതറി
ഉടണ്ടെങറില് മപ്പോതസം  ടറഗുപലറററി  അപതപ്പോററിററിയറില് അപപക്ഷ സമര്പറികപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുന
തലത്തെറിലുള്ള സസംവറിധപ്പോനങ്ങളപ്പോണട ഉണ്ടെപ്പോപകേണ്ടെടതനസം എനപ്പോല് പരറിസറിതറി  നറിയമവസം മറസം
പരറിപപ്പോലറിക്കുനപണ്ടെപ്പോ  എനട  പരറിപശപ്പോധറികപ്പോന്  പഞപ്പോയത്തെറിനട  സപ്പോധറികറിലപ്പോടയനസം
പഞപ്പോയത്തെറിടന  കലസന്സട  ലഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  എലപ്പോ  അപതപ്പോററിററികേളുടടെയുസം  അനുമതറി
പവണസം എനള്ളതട നറിലവറില് പ്രരീ-കേണ്ടെരീഷനപ്പോയപ്പോണട ഉള്ടപടുത്തെറിയറിട്ടുള്ളടതനസം ആയതറിനപ്പോല്
മടറലപ്പോ  വകുപ്പുകേളറില്  നറിനള്ള  അനുമതറി  ലഭറിചപ്പോല്  പഞപ്പോയത്തെറില്  നറിനസം  അനുമതറി
ലഭറിക്കുസം  എന  ഒരു  ടതറപ്പോയ  സമരീപനമപ്പോണട  ഉള്ളടതനസം  ഇകപ്പോരദത്തെറില്  മടറലപ്പോ
വകുപ്പുകേളറില് നറിനമുള്ള അനുമതറികേള് ലഭദമപ്പോയറിട്ടുപണ്ടെപ്പോ എനസം  ആപഗപ്പോള നറിയമങ്ങള്,  പകേന-
സസംസപ്പോന നറിയമങ്ങള് എനറിവയുള്ടപടടെയുള്ളവ പപ്പോലറിചറിട്ടുപണ്ടെപ്പോടയനസം പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതട കൂടെപ്പോടത
ഒരു  പ്രപദശത്തെട  കേസപ്പോററി  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതറില്  പദപ്പോഷമുടണ്ടെനട  കേടണ്ടെത്തെറിയപ്പോല്  മടറലപ്പോ
അനുമതറികേള്  ഉടണ്ടെങറിലുസം  ആയതറിനട  കലസന്സട  നല്കേപ്പോതറിരറികപ്പോനുസം  പഞപ്പോയത്തെറിനട
അധറികേപ്പോരമുണ്ടെപ്പോയറിരറിപകണ്ടെതപ്പോടണനസം  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടര്   സമറിതറിടയ
പബപ്പോധറിപറിക്കുയുണ്ടെപ്പോയറി. കൂടെപ്പോടത അനധറികൃതമപ്പോയറി പപ്പോറ ടപപ്പോടറിക്കുനതറിടനതറിടര നടെപടെറി
സസരീകേരറിപകണ്ടെതട പഞപ്പോയത്തെടലനസം പകേരസം അതട കമനറിസംഗട & ജറിപയപ്പോളജറി വകുപറിടന
അധറികേപ്പോര  പരറിധറിയറിലപ്പോണട  വരുനടതനസം  ഇകപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്  ഈ  വറിഷയടത്തെ
സസംബനറിചട  പഞപ്പോയത്തെറിടന  ഒരു  ഏകേജപ്പോലകേ  സസംവറിധപ്പോനമപ്പോയറി  കേരുതപ്പോനപ്പോകേറിടലനസം
ഇതറിനപ്പോയറി  വദകമപ്പോയ  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശസം  ഉണ്ടെപ്പോപകേണ്ടെതട  അനറിവപ്പോരദമപ്പോടണനസം
കേടണ്ടെത്തെറിയ സമറിതറി  ഇകപ്പോരദത്തെറില് സസംസപ്പോനത്തെറിനപ്പോടകേ  ബപ്പോധകേമപ്പോകുന തരത്തെറില്
വദകമപ്പോയ മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശസം ഉണ്ടെപ്പോപകേണ്ടെതപ്പോടണനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുവപ്പോന് തരീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

46.  നറിയമസം  അനുശപ്പോസറിക്കുന  പ്രകേപ്പോരവസം  ചെടപ്രകേപ്പോരമുള്ള  മപ്പോനദണങ്ങളുസം
പപ്പോലറികപ്പോടതയപ്പോണട  ടവളറിനല്ലൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  കേസപ്പോററി  ഉടെമകേളറില്  നറിനസം
2011-12-ല്  കലസന്സട  ഫരീ  ഈടെപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളടതനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
നറിയമസം  അനുശപ്പോസറികപ്പോത്തെ  കേപ്പോരദങ്ങള്  ടചെയട  പഞപ്പോയത്തെറിനട  വരുമപ്പോനമുണ്ടെപ്പോകറി
എനതട നദപ്പോയരീകേരറികത്തെകതടലനസം സമറിതറി ചൂണ്ടെറികപ്പോണറിക്കുന.  പപ്പോറകേസപ്പോററികേള്
അനുമതറിയറിലപ്പോടത  പ്രവര്ത്തെറിചതുമൂലവസം  നറിയമപ്പോനുസൃതമപ്പോയ  കലസന്സട  ഫരീ
ഈടെപ്പോകപ്പോത്തെതുമൂലവസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിനുണ്ടെപ്പോയ  നഷ്ടസം  സസംബനറിചട  വറിശദമപ്പോയ
ററിപപപ്പോര്ടട കമനറിസംഗട  & ജറിപയപ്പോളജറി വകുപ്പുമപ്പോയറി കൂടെറിയപ്പോപലപ്പോചെറിചട തപദ്ദേശസസയസംഭരണ
വകുപട  തയപ്പോറപ്പോകറി  സമറിതറികട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുസം  ഉത്തെരവപ്പോദറിയപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസടനതറിടര നടെപടെറി സസരീകേരറികണടമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  
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47.  പപ്പോറകേസപ്പോററികേള്കട  പഞപ്പോയത്തെട  ഡറി  &  ഒ  കലസന്സട  നല്കുനതട
പപ്പോരറിസറിതറികേപ്പോനുമതറി  ഉള്ടപടടെയുള്ള  എലപ്പോപരഖകേളുസം  നല്കുപമ്പപ്പോഴപ്പോടണനട
സമറിതറി  നറിരരീക്ഷറിക്കുന.  അനധറികൃതമപ്പോയറി  പപ്പോറടപപ്പോടറിക്കുനതറിടനതറിടര  നടെപടെറി
സസരീകേരറിപകണ്ടെതട  പഞപ്പോയത്തെടലനസം  പകേരസം  അതട  കമനറിസംഗട  ആനട  ജറിപയപ്പോളജറി
വകുപറിടന  അധറികേപ്പോരപരറിധറിയറില്  വരുനതപ്പോടണനസം  പ്രസ്തുത  കേപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്
പഞപ്പോയത്തെറിടന  ഒരു  ഏകേജപ്പോലകേ  സസംവറിധപ്പോനമപ്പോയറി  കേരുതപ്പോനപ്പോകേറില  എനതറിനപ്പോല്
പപ്പോറകേസപ്പോററികേളുടടെ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്കട  അനുമതറി  നല്കുനതുമപ്പോയറി  ബനടപടട
സസംസപ്പോനത്തെപ്പോകേമപ്പോനസം  ബപ്പോധകേമപ്പോകുന  തരത്തെറില്  വദകമപ്പോയ  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശസം
പുറടപടുവറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

ഖരമപ്പോലറിനദ സസംസരണ യൂണറിറട പ്രവര്ത്തെനരഹറിതസം 

31.46 ലക്ഷസം രൂപയുടടെ ടചെലവട നറിഷറിയസം

പുനലൂര് മുനറിസറിപപ്പോലറിററി, ടകേപ്പോലസം ജറില.

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട 2011-12, ഖണറികേ 3.1

 

പുനലൂര്  നഗരസഭ  യു.ഐ.ഡറി.എസട.എസട.എസം.ടെറി.  പദതറിയറില്  ഉള്ടപടുത്തെറി
പപ്പോപചരറി  എന  സലത്തെട  സപ്പോപറിച  വറിന്പഡപ്പോ  ആനട  ടവര്മറി  കേപമ്പപ്പോസ്റ്ററിസംഗട  പപ്പോനട
നറിലവറില്  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനറില.  പദതറിയപ്പോയറി  31,46,000  രൂപ  ടചെലവഴറിച്ചു.  തുകേയുടടെ
വറിശദപ്പോസംശസം ചുവടടെ പചെര്ക്കുന.

ക്രമ നമ്പര് ടചെകട നമ്പര്/തരീയതറി തുകേ

1 256318/26.05.2010 7,86,000

2 606679/29.09.2010 15,73,000

3 607982/24.06.2011 4,50,000

4 607992/31.10.2012 1,37,000

5 607998/11.12.2012 1,00,000

6 607999/07.01.2013 1,00,000

ആടകേ 31,46,000

* പപ്പോനട പ്രവര്ത്തെറിചതട ഒരു മപ്പോസസം മപ്പോതസം
* പപ്പോനസം പരറിസരവസം കേപ്പോടുപറിടെറിച നറിലയറില്
* നഗരസഭ തുടെര്നടെപടെറികേള് സസരീകേരറിചറില
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പപ്പോനട  സപ്പോപറിക്കുനതറിനട  നഗരസഭയുടടെ  25-5-2010-ടല  3-ാം  നമ്പര്  തരീരുമപ്പോന
പ്രകേപ്പോരസം  ടടെപകപ്പോ  ഗ്രൂപട  ടവയ്സ്റ്റട  മപ്പോപനജ് ടമനട  ആനട  എഞറിനരീയററിസംഗട  കേണ്സള്ടനട,
ആലുവ  എന  സപ്പോപനത്തെറിനട  അനുമതറി  നല്കുകേയുസം  26-5-2010-ല്  കേരപ്പോററില്
ഏര്ടപടുകേയുസം ടചെയ.  കേരപ്പോര് പ്രകേപ്പോരസം, നഗരസഭ ആഗഹറിക്കുകേയപ്പോടണങറില്, പപ്പോനറിപലയട
നറിയമറിക്കുനവര്കട പപ്പോനറിടന പ്രവര്ത്തെനസം, സസംരക്ഷണസം എനറിവ സസംബനറിചട 15 ദറിവസ
പരറിശരീലനസം  സപ്പോപനസം  നല്കുനതപ്പോടണനസം  പപ്പോനറിടന  പ്രവര്ത്തെനവസം  സസംരക്ഷണവസം
പ്രപതദകേ  കേരപ്പോറു  പ്രകേപ്പോരസം  ടടെപകപ്പോ  ഗ്രൂപട  ഏടറടുക്കുനതപ്പോടണനസം  വദകമപ്പോകറിയറിട്ടുണ്ടെട.
എനപ്പോല് ഇകപ്പോരദങ്ങളറില് നഗരസഭ യപ്പോടതപ്പോരു നടെപടെറിയുസം സസരീകേരറിചറില.

23-6-2011-ല്  പപ്പോനറിടന  ടടെസ്റ്ററിസംഗട  ആനട  കേമരീഷനറിസംഗറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  എലപ്പോ
നടെപടെറിയുസം  പൂര്ത്തെരീകേരറിചറിട്ടുടണ്ടെനട കേമ്പനറി നഗരസഭടയ അററിയറിച്ചുടവങറിലുസം പപ്പോനറിടന
ഉദ്ഘപ്പോടെനസം  9-11-2012-ല് മപ്പോതമപ്പോണട നടെത്തെറിയതട. 19-11-2012-ല് ആരസംഭറിച പപ്പോനറിടന
പ്രവര്ത്തെനസം ടതപ്പോഴറില് പ്രശ്നസം നറിമറിത്തെസം 18-12-2012-ല് അവസപ്പോനറിപറിക്കുകേയുസം ടചെയ.

6-5-2014-ല്  ഓഡറിറട  ടെരീസം  നടെത്തെറിയ  സല  പരറിപശപ്പോധനയറില്  പപ്പോനട,  പപ്പോസ്റ്ററികേട
മപ്പോലറിനദസം കുപനപ്പോളസം മൂടെറി കേപ്പോടു പറിടെറിച അവസയറിലപ്പോണട.

ഖണറികേ സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോര്ടറിപലയട  പരറിഗണറിക്കുന വറിവരസം അററിയറിചട നല്കേറിയ
കേത്തെറിനുള്ള  (19-5-2015-ടല  എല്.എഫട.കേന്യൂ.പറി.ജറി-2627/2014)  മറുപടെറിയറില്
ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികേടള  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനുണ്ടെപ്പോയ  കേപ്പോലതപ്പോമസസം  കേപ്പോരണമപ്പോണട  പപ്പോനട
പ്രവര്ത്തെറിയപ്പോത്തെതട  എനപ്പോണട  വദകമപ്പോകറിയറിട്ടുളളതട.  മുന്കൂടറി  ആസൂതണസം
ടചെയറിരുനടവങറില് ടതപ്പോഴറില് പ്രശ്നസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോമപ്പോയറിരുന.

പകേരളത്തെറിടല  ഇതര  നഗരസഭകേളറില്  സപ്പോപറിചറിട്ടുള്ള  ഖരമപ്പോലറിനദ  പപ്പോനകേളറില്
നറിനട  വദതദസമപ്പോയറി  ഒറടപട  ജനവപ്പോസസം  തരീടരയറിലപ്പോത്തെ  പപ്പോപചരറി  എന  സലത്തെട
സപ്പോപറിച  പപ്പോനട  പകേവലസം  ദറിവസങ്ങള്  മപ്പോതസം  പ്രവര്ത്തെറിച്ചുടവനള്ളതട  നഗരസഭയുടടെ
അനപ്പോസ  വറിളറിപചപ്പോതുന.  ശരറിയപ്പോയ  രരീതറിയറില്  പ്രവര്ത്തെറിചറിരുനടവങറില്
സസംസപ്പോനത്തെറിനപ്പോകേമപ്പോനസം മപ്പോതൃകേയപ്പോകുമപ്പോയറിരുന പപ്പോനപ്പോണട നഗരസഭയുടടെ അനപ്പോസമൂലസം
നറിഷറിയമപ്പോയറിരറിക്കുനതട.

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2014-15-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട, ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പര് 6.3)

ഓഡറിറട ഖണറികേയട തപദ്ദേശസസയസംഭരണ വകുപട ലഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി അനുബനസം-II
ആയറി പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

48.  ഖരമപ്പോലറിനദ സസംസരണ യൂണറിറട പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയതറിനപ്പോല്  31.46  ലക്ഷസം
രൂപ  നറിഷറിയമപ്പോയറി  കേറിടെക്കുന  എന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി
ആരപ്പോഞതറിനട  ജനവപ്പോസ  പമഖലയപ്പോയതറിനപ്പോല്  തപദ്ദേശവപ്പോസറികേള്കട  പജപ്പോലറി  വപ്പോഗപ്പോനസം
ടചെയപ്പോണട  പപ്പോനട  സപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള  അവരുടടെ  എതറിര്പറിടന  മററികേടെനടതനസം
എനപ്പോല്  സര്കപ്പോര്  അസംഗരീകൃത  നറിരകപ്പോയ  1.1  രൂപയട  പ്രവര്ത്തെറികപ്പോന്  അവര്
തയപ്പോറപ്പോകേപ്പോത്തെതട  കേപ്പോരണമപ്പോണട  ഒരു  മപ്പോസത്തെറിനു  പശഷസം  പപ്പോനട  പൂപടണ്ടെറിവനടതനസം
അതുമൂലസം മപ്പോലറിനദസം  ടകേടറികറിടെകപ്പോന് കേപ്പോരണമപ്പോടയനസം പുനലൂര് മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി
സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ അററിയറിച്ചു.
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49. ജനവപ്പോസ പമഖലയറിലപ്പോണട പപ്പോനട പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതട എനട പറയുനതട ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശത്തെറില്  പറഞറിട്ടുള്ളതറിനട  വറിരുദമപ്പോയറിടപ്പോണപലപ്പോ  എനട  സമറിതറി
ആരപ്പോഞതറിപനപ്പോടെട  പദശരീയ  പപ്പോതപയപ്പോടെട  പചെര്നട  ധപ്പോരപ്പോളസം  കുടുസംബങ്ങള്  തപ്പോമസറിക്കുന
സലത്തെപ്പോണട  പപ്പോനട  സറിതറി  ടചെയ്യുനടതനസം  പ്രപക്ഷപ്പോഭസം  നടെത്തെറിയവരറില്  നറിലവറിടല
കേകൗണ്സറിലസംഗങ്ങളുമുടണ്ടെനസം മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ അററിയറിച്ചു.

50. 15  ദറിവസപത്തെയട ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികേള്കട പരറിശരീലനസം ടകേപ്പോടുക്കുനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ
കേപ്പോരദങ്ങള്  നഗരസഭ  ടചെയടകേപ്പോടുകപ്പോതറിരുനതപ്പോണട  പപ്പോനറിടന  പ്രവര്ത്തെനസം  മുടെങ്ങറി
പപപ്പോകേപ്പോന് കേപ്പോരണടമന ഓഡറിററിടന അഭറിപ്രപ്പോയസം സസംബനറിചട  സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട
പപ്പോനട സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറിരുന കേരപ്പോര് എനസം ഒരു മപ്പോസസം പ്രവര്ത്തെറികപ്പോന്  1,82,000
രൂപ കേമ്പനറി ആവശദടപടറിരുടനങറിലുസം കേകൗണ്സറില് അതട അസംഗരീകേരറിചറിടലനസം  CLR
വദവസയറില്  327  രൂപ  നറിരകറില്  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികേടള  നറിയമറിചട  പപ്പോനട
പ്രവര്ത്തെറിപറികപ്പോനപ്പോണട  കേകൗണ്സറില്  തരീരുമപ്പോനറിചടതനസം  ആയതറില്  ടസക്രടററി
വറിപയപ്പോജറിചറിരുടനങറിലുസം  അതറിടന  തുടെര്നട  കേകൗണ്സറില്  ടറസലന്യൂഷന്  പപ്പോസപ്പോകറി
സര്കപ്പോര് അനുമതറികപ്പോയറി അയയകേയപ്പോണുണ്ടെപ്പോയടതനസം മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറി
മുമ്പപ്പോടകേ  അററിയറിച്ചു.  പപ്പോനട  പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുനതറിനട  12  ദറിവസപവതനകപ്പോടര
നറിയമറിക്കുനതട  സസംബനറിച  തപദ്ദേശസസയസംഭരണ  വകുപറിടന  പരറിപശപ്പോധനയറിലറിരറിക്കുന
ഫയലറിടന നറിലവറിടല സറിതറി  ലഭദമപ്പോപകണ്ടെതപ്പോടണനട സമറിതറി ആവശദടപട്ടു. 

51.  പവസ്റ്റട മപ്പോപനജ് ടമനട എപ്രകേപ്പോരസം നടെത്തെണടമനതട സസംബനറിച  1-3-2011-ടല
സര്കപ്പോര്  ഉത്തെരവട  പ്രകേപ്പോരസം  പ്രവര്ത്തെറിചറിരുടനങറില്  ഇത്തെരത്തെറിലുള്ള
പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെപ്പോകേറിലപ്പോയറിരുന  എനഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി  ശരറിയപ്പോയ  പഠനസം  നടെത്തെപ്പോടത
പദതറികട  അനുമതറി  നല്കേറിയതട  വരീഴ്ചയപ്പോയറി  വറിലയറിരുത്തുകേയുസം  തുടെര്  നടെപടെറി
എന്തപ്പോടണനപ്പോ രപ്പോയുകേയുസം ടചെയതറിനട,  പുതറിയ ഭരണസമറിതറി പ്രഖദപ്പോപറിച ഉറവറിടെ മപ്പോലറിനദ
സസംസരണ  നയത്തെറിടന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  1  പകേപ്പോടെറി  60  ലക്ഷസം  രൂപയുടടെ  സമഗ  മപ്പോലറിനദ
നറിര്മപ്പോര്ജ്ജന  പദതറിയറില്  ഉള്ടപടുത്തെറി  ഇപത  സലത്തെട  ടമറരീരറിയല്  ററികവററി
ടഫസറിലറിപറഷന്  ടസനര്  തുടെങ്ങപ്പോനപ്പോണട  ഉപദ്ദേശറിക്കുനടതനട  മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി
സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

52.  നപ്പോട്ടുകേപ്പോരുടടെ  എതറിര്പ്പുമൂലസം  മപ്പോലറിനദസസംസരണ  പപ്പോനട  പ്രവര്ത്തെറിപറികപ്പോന്
സപ്പോധറികപ്പോതറിരുന  അപത  സലത്തുതടന  പുതറിയ  പപ്പോനട  സപ്പോപറിക്കുനതറില്  സമറിതറി
ആശങ ഉനയറിചതറിപനപ്പോടെട  അവറിടടെ കജവ മപ്പോലറിനദ സസംസരണസം നടെത്തുനതറിപനപ്പോടെപ്പോണട
നപ്പോട്ടുകേപ്പോര്കട  എതറിര്ടപനസം  നറിലവറിടല  ഭരണ  സമറിതറികട  പുതറിയ  പദതറിയറില്
ആത്മവറിശസപ്പോസമുടണ്ടെനസം  ടെറി  പദതറി  പ്രകേപ്പോരസം  കജവമപ്പോലറിനദസം  ഉറവറിടെത്തെറില്ത്തെടന
സസംസരറിക്കുകേയുസം  മറള്ളവ  ക്ലരീന്  പകേരള  മറിഷന്  ഏടറടുത്തെട  സസംസരറിക്കുകേയുസം  ടചെയ്യുന
തരത്തെറിലപ്പോണട  ആസൂതണസം  ടചെയറിരറിക്കുനടതനസം  ആയതട  വറിജയറിക്കുടമനപ്പോണട
പ്രതരീക്ഷറിക്കുനടതനസം മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.
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53.  മപ്പോലറിനദ സസംസരണത്തെറിനട നറിരവധറി ടടെപകപ്പോളജറികേളുടണ്ടെനസം എനപ്പോല് ആയതട
കൃതദമപ്പോയറി നടെപറിലപ്പോകപ്പോന് കേഴറിയപ്പോത്തെതപ്പോണട മപ്പോലറിനദസസംസരണത്തെറിടന പരറിമറിതറിടയനസം
മപ്പോലറിനദങ്ങള്-  കജവസം,  അകജവസം  എനറിങ്ങടന  രണ്ടെട  തരത്തെറിലുടണ്ടെനസം,  അതറില്
അകജവ  മപ്പോലറിനദസം  തടന  പപ്പോസ്റ്ററികേട,  ടമറല്,  ഗപ്പോസട,  റബ്ബര്  മുതലപ്പോയ  റരീകസകറിള്
ടചെയപ്പോവനവ, കബഡട, ബപ്പോറററി തുടെങ്ങറിയ അപകേടെകേരമപ്പോയവ, ആശുപതറികേളറില് നറിനള്ള
ബപയപ്പോടമഡറികല്  മപ്പോലറിനദങ്ങള്  എനറിങ്ങടന  പവര്തറിരറികപ്പോവനതപ്പോടണനസം  മറികഡട
പവയ്സ്റ്റട  മപ്പോപനജ് ടമനട  അസപ്പോധദമപ്പോയതറിനപ്പോല്  മപ്പോലറിനദങ്ങള്  ഉറവറിടെത്തെറില്  തടന
പവര്തറിരറിചട  കജവമപ്പോലറിനദസം  അവറിടടെത്തെടന  സസംസരറിചറിടലങറില്  ഒരു  ടടെപകപ്പോളജറിയുസം
വറിജയറികറിടലനസം തപദ്ദേശസസയസംഭരണ വകുപട പ്രറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ
അററിയറിച്ചു.  2000-ടല  പകേന  മുനറിസറിപല്  പസപ്പോളറിഡട  പവയ്സ്റ്റട  മപ്പോപനജ് ടമനട
&  ഹപ്പോന്ഡറിലറിസംഗട  റൂള്സറില്  മപ്പോലറിനദ  സസംസരണസം  സസംബനറിചട  വദകമപ്പോയറി
പ്രതറിപപ്പോദറിചറിട്ടുടണ്ടെനസം  ഏതട  ടടെപകപ്പോളജറിയപ്പോയപ്പോലുസം  അതട  ഉപപയപ്പോഗറിക്കു
നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  ടട്രയറിനറിസംഗുസം  ടസ്പെയര്  പപ്പോര്ട്സസം  ആഫ്റ്റര്  ടസയറില്  സര്വ്വേരീസസം
നല്കുനപതപ്പോടടെപ്പോപസം ആളുകേളുടടെ ഇടെയറില് അവപബപ്പോധസം വളര്ത്തുകേയുസം ടചെയപ്പോല് മപ്പോതപമ
മപ്പോലറിനദ  സസംസരണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  വറിജയറിക്കുകേയുള  എനസം  നറിലവറില്
സസംസപ്പോനത്തെറില് 2 പപ്പോസ്റ്ററികേട റരീകസക്ലറിസംഗട യൂണറിറട മപ്പോതപമ പ്രവര്ത്തെറിക്കുനള എങറിലുസം
എലപ്പോ ജറിലകേളറിലുസം പപ്പോസ്റ്ററികേട റരീകസക്ലറിസംഗട യൂണറിറട സപ്പോപറികപ്പോന് ഇത്തെവണ ബഡ്ജററില്
തുകേ വകേയറിരുത്തെറിയറിട്ടുടണ്ടെനസം ശ്രരീലങയറില് നടെപപ്പോക്കുന മപ്പോലറിനദ  സസംസരണ പദതറി
പനരറിടററിയുനതറിനപ്പോയറി ഒരു ടെരീമറിടന അയയപ്പോന് തരീരുമപ്പോനറിചറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനസം ടകേപ്പോചറി
നഗരത്തെറിടല  616  ഫപ്പോറകേളറിടല  മപ്പോലറിനദസസംസരണ  രരീതറി  മറള്ള  നഗരങ്ങള്ക്കുസം
മപ്പോതൃകേയപ്പോകപ്പോടമനസം പ്രറിന്സറിപല് ടസക്രടററി കൂടറിപചര്ത്തു.

54.  ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തെറിലുള്ള കേപ്പോരദങ്ങള് പരറിഹരറിക്കുനതറിനട ബനടപടവര്കട
സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശസം  നല്കേറിയപതപ്പോടടെപ്പോപസം  പുനലൂര്  ജറിലയറിടല  മപ്പോലറിനദ  നറിര്മപ്പോര്ജ്ജന
പദതറി  ഒരു  മപ്പോതൃകേയപ്പോയറി  സസരീകേരറിചട  വറിദഗ്ദ്ധ  പഠനസം  നടെത്തെണടമനസം  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകേയുണ്ടെപ്പോയറി.

55. മപ്പോലറിനദസസംസരണവമപ്പോയറി ബനടപട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശമുള്ള എലപ്പോ ഫയലുകേളുസം
മലറിനരീകേരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡട ഉപദദപ്പോഗസരുടടെയുസം ശുചെറിതസ മറിഷനറിടല ടടെകറികല്
എകടപര്ട്ടുകേളുടടെയുസം  സപ്പോനറിദദത്തെറില്  ചെര്ച  ടചെയണടമനട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുസം
പുതറിയ  പദതറികട  പണസം  ടചെലവഴറിച്ചുടകേപ്പോണ്ടെറിരറിക്കുനതറില്  പ്രശ്നസം  വരപ്പോടത  ടസക്രടററി
ശ്രദറികണടമന സമറിതറിയുടടെ ടപപ്പോതു അഭറിപ്രപ്പോയസം അററിയറിക്കുകേയുസം ടചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

56.  പുനലൂര്  നഗരസഭ  31.46  ലക്ഷസം  രൂപ  ടചെലവഴറിചട  സപ്പോപറിച  വറിന്പഡപ്പോ
ആനട  ടവര്മറി  കേപമ്പപ്പോസ്റ്ററിസംഗട  പപ്പോനട  പകേവലസം  ഒരു  മപ്പോസസം  മപ്പോതസം  പ്രവര്ത്തെറിപറിച
പശഷസം ടതപ്പോഴറില് പ്രശ്നസംമൂലസം അടെചട പുപടണ്ടെറിവനതട നഗരസഭയുടടെ ഭപ്പോഗത്തെട നറിനള്ള
ആസൂതണത്തെറിടല  വന്  വരീഴ്ചയപ്പോടണനട  സമറിതറി  ചൂണ്ടെറികപ്പോണറിക്കുന.  ഖരമപ്പോലറിനദ



35

സസംസരണസം  എപ്രകേപ്പോരസം  നടെത്തെണടമനതട  സസംബനറിച  1-3-2011-ടല  സര്കപ്പോര്
ഉത്തെരവറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രവര്ത്തെറിചറിരുനടവങറില്  പ്രസ്തുത  പപ്പോനറിടന
പ്രവര്ത്തെനസം മുടെങ്ങറിപപപ്പോകേറിലപ്പോയറിരുനടവനട നറിരരീക്ഷറിച സമറിതറി,  ശരറിയപ്പോയ പഠനസം
നടെത്തെപ്പോടത പദതറിയ അനുമതറി നല്കേറിയതട വകുപറിടന വരീഴ്ചയപ്പോയറി വറിലയറിരുത്തുന.

57.  നറിലവറില്  പകേരളസം  പനരറിടുന  ഏറവസം  വലറിയ  പ്രശ്നമപ്പോണട  മപ്പോലറിനദ
സസംസരണടമനസം  ആയതറിനപ്പോല്  അതട  നടെപറിലപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള്  ഉത്തെരവപ്പോദറിത്തെപത്തെപ്പോടടെ
ഏടറടുത്തെട  നടെപറിലപ്പോകപ്പോന്  തപ്പോല്പരദമുള്ള  സപ്പോപനങ്ങടളകടണ്ടെത്തെറി  ശപ്പോസരീയമപ്പോയ
രരീതറിയറില് നടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോന് തപദ്ദേശസസയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് ശ്രദറിപകണ്ടെതപ്പോടണനട
സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.

58.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിലുള്ള  ഖരമപ്പോലറിനദ  സസംസരണ  യൂണറിററിടന
പ്രവര്ത്തെനവമപ്പോയറി  ബനടപട  പപപ്പോരപ്പോയ്മകേള്  പരറിഹരറിക്കുനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  നടെപടെറികേള്
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സസരീകേരറികണടമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

59.  മപ്പോലറിനദ  സസംസ്ക്കരണവമപ്പോയറി  ബനടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശമുള്ള  എലപ്പോ
ഫയലുകേളുസം  മലറിനരീകേരണ  നറിയന്ത്രണ  പബപ്പോര്ഡട  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെയുസം,  ശുചെറിതസ
മറിഷനറിടല ടടെകറികല് എകടടപര്ട്ടുകേളുടടെയുസം സപ്പോനറിദദത്തെറില് ചെര്ച ടചെയണടമനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ടകേപ്പോലസം ജറില

ടകേപ്പോടപ്പോരകര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട

ഓഡറിറട ഖണറികേ

വറി.ഇ.ഒ. നടെപറിലപ്പോകറിയ  പദതറികേളറില് വദപ്പോപകേമപ്പോയ ക്രമപകടുകേള് 

ടകേപ്പോടപ്പോരകര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട, ടകേപ്പോലസം ജറില

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട - 2012-13, 2013-14, ഖണറികേ 3-1, 3-2, 3-3

• ട്രഷററിയറില്  നറിനസം  പറിന്വലറിച  തുകേകേള്  ബപ്പോങട  അകകൗണ്ടെറില്  ഒടുക്കു
വരുത്തെറിയറില

• ക്രമവറിരുദമപ്പോയറി തുകേ പറിന്വലറിചട പണപ്പോപഹരണസം നടെത്തെറി.

• അനുവദനരീയമപ്പോയതറിലധറികേസം സബ്സറിഡറി നല്കേറി.

• ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളുടടെ പപരുകേള് ആവര്ത്തെറിചട തുകേ പറിന്വലറിച്ചു.

• രജറിസ്റ്ററുകേളുസം പരഖകേളുസം ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറില.

• ടതരടഞടുത്തെ ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളലപ്പോത്തെവര്കട ആനുകൂലദസം നല്കേറി.
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ടകേപ്പോടപ്പോരകര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിടന  2012-13,  2013-14  വര്ഷങ്ങളറില്  വറി.ഇ.ഒ.
നടെപറിലപ്പോകറിയ പദതറികേളറില് പണപ്പോപഹരണസം ഉള്ടപടടെയുള്ള ഗുരുതരമപ്പോയ സപ്പോമ്പത്തെറികേ
ക്രമപകടുകേള് നടെത്തെറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി കേടണ്ടെത്തെറി. 12-4-2006-ടല  177/2006/ധന.  നമ്പര്
സര്കപ്പോര്  ഉത്തെരവറിടല  നറിര്പദ്ദേശങ്ങടളപ്പോനസം  സപ്പോമ്പത്തെറികേ  ക്രയവറിക്രയങ്ങളറില്  വറി.ഇ.ഒ.
പപ്പോലറിചറിടറില.  നറിര്വ്വേഹണ  ഉപദദപ്പോഗസന്  ആരസംഭറിചറിട്ടുള്ള  യൂണറിയന്  ബപ്പോങട  ഓഫട
ഇന്ഡദയുടടെ  528002010001511  നമ്പര്  അകകൗണ്ടെറിടന  പരറിപൂര്ണമപ്പോയ
ദുരുപപയപ്പോഗമപ്പോണട നടെനറിട്ടുള്ളതട.  സപ്പോമ്പത്തെറികേ ക്രമപകടുകേളുടടെ സസംക്ഷറിപ വറിവരസം ചുവടടെ
പചെര്ക്കുന.

1. പറിന്വലറിച തുകേ അകകൗണ്ടെറില് ഒടുകറിയറില

(ഖണറികേ 3.1.1 എ, ബറി, ഖണറികേ 3.2.1)

പനപ്പോണ് ബപ്പോങറിസംഗട ട്രഷററിയറില് നറിനസം ബറില്ലുകേള് വഴറി പണമപ്പോയറി ലഭറിക്കുന മുഴുവന്
തുകേയുസം  നറിര്വ്വേഹണ  ഉപദദപ്പോഗസന്  അപത  ദറിവസസം  തടന  പദശസപ്പോല്കൃത  ബപ്പോങറിടല
അകകൗണ്ടെറില് നറിപക്ഷപറിപകണ്ടെതപ്പോണട.  വറി.ഇ.ഒ. വറിവറിധ ബറില്ലുകേള് പ്രകേപ്പോരസം ട്രഷററിയറില്
നറിനസം  പറിന്വലറിചട  തുകേകേള്  പൂര്ണമപ്പോയുസം  അകകൗണ്ടെറില്  ഒടുക്കു  വരുത്തെറിയറില,
അകകൗണ്ടെറില് ഒടുക്കുവരുത്തെപ്പോത്തെ 40,000 രൂപ തറിരറിടകേ ഈടെപ്പോപകണ്ടെതപ്പോണട. വറിശദപ്പോസംശസം
അനുബനസം 7.1-ല് പചെര്ത്തെറിട്ടുണ്ടെട.

അനുബനസം -7

ടകേപ്പോടപ്പോരകര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട - വറി.ഇ.ഒ. നടെപപ്പോകറിയ പദതറികേളുടടെ
വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്

അനുബനസം - 7.1

പറിന്വലറിച തുകേ അകകൗണ്ടെറില് വരവ വയപ്പോത്തെതട

ക്രമ
നമ്പര്

ബറില് നസം. തരീയതറി പറിന്വലറിച തുകേ അകകൗണ്ടെറില്
വരവ വനതട

അകകൗണ്ടെറില്
വരവ

വയപ്പോത്തെതട

1 2/12-13, 28.01.2013 1,50,000 1,40,000 10,000

2

8/12-13, 30.03.2013 4,00,288

11,53,904 10,0009/12-13,  30.03.2013 2,99,941

10/12-13, 30.03.2013 2,32,364

11/12-13, 30.03.2013 1,33,675

12/12-13, 30.03.2013 97,636

3 1/13-14, 11.10.2013 3,00,000 280000 20,000

             ആടകേ 16,13,904 15,73,904 40,000
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2. ക്രമവറിരുദമപ്പോയറി ബപ്പോങറില് നറിനസം പണസം പറിന്വലറിച്ചു

(  എ  )   ഖണറികേ   3.1.2

വറി.ഇ.ഒ. യുടടെ അകകൗണ്ടെറില് നറിനസം 11-2-2013-ല് ടസല്ഫട ടചെകട നമ്പര് 2002746
പ്രകേപ്പോരസം  40,000  രൂപ  പറിന്വലറിചറിട്ടുണ്ടെട.  പ്രസ്തുത  തുകേയുടടെ  പറിന്വലറികലറിടന
സപ്പോധൂകേരറിക്കുന  യപ്പോടതപ്പോരു  പരഖയുസം  ഓഡറിറട  എന്കേസയററി  മുപഖന  ആവശദടപടറിട്ടുസം
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറില.  ആയതറിനപ്പോല് 40,000 രൂപയുടടെ ടചെലവട നറിരപ്പോകേരറിക്കുന.

(  ബറി  )   ഖണറികേ   3.1.3(  ബറി  ), 3.1.4(  ബറി  )

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളുടടെ പപരുകേള് ആവര്ത്തെറിചട ബറില് നമ്പര് 10/12-13 പ്രകേപ്പോരസം 12000
രൂപയുസം  ബറില്  നമ്പര് 9/12-13  പ്രകേപ്പോരസം  10000  രൂപയുസം  അധറികേമപ്പോയറി
പറിന്വലറിചറിരറിക്കുന.  ഒപര  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിടന  പപരുകേള്  വറിവറിധ  ബറില്ലുകേളറില്
ആവര്ത്തെറിച്ചുള്ടപടുത്തെറി  അധറികേസം  തുകേ  പറിന്വലറിചതട  ഗുരുതരമപ്പോയ  ക്രമപകടെപ്പോണട.
വറിശദപ്പോസംശസം അനുബനസം 7.2.1-ല് പചെര്ത്തെറിട്ടുണ്ടെട.

അനുബനസം 7.2.1

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളുടടെ പപരുകേള് ആവര്ത്തെറിചട തുകേ പറിന്വലറിച്ചു.

ക്രമ
നമ്പര്

പപ്രപ്പോജക്ടട
നമ്പര്

പപരട, 
പമല്വറിലപ്പോസസം

ബറില്
നമ്പര്/
തരീയതറി

ബറിലറിടല
നമ്പര്

ആടകേ
പറിന്

വലറിച
തുകേ

പറിന്വലറി
പകണ്ടെ

തുകേ

അധറികേസം
പറിന്

വലറിച
തുകേ

1

80/13
കേറിണര്
പുനരുദപ്പോ
രണസം

തങമണറി,
കുഴറിവറിള വരീടെട

10/12-13

56 3000 3000 3000

63 3000

2 ബരീന എസട.
തുണ്ടെറില് വരീടെട

08 3000 3000 3000

77 3000

3 ടപപ്പോടെറിക്കുഞട,
കുഴറിഞ
കേപ്പോലപ്പോയറില് 

11 3000

3000 300073 3000

4 സടടബദപ്പോ
ബരീവറി,
പപ്പോലവറിള വരീടെട

57 3000
3000

300064 3000

5 81/12-13 പത്മപ്പോവതറി,
പഗപ്പോകുലമന്ദറിരസം

9/12-13 8
20,000 10,000 10,000

14

ആടകേ 22,000
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(  സറി  )   ഖണറികേ   3.2.2(  എ  )(  ബറി  )(  സറി  )

നറിര്വ്വേഹണ  ഉപദദപ്പോഗസടന  അകകൗണ്ടെറില്  നറിനസം  ഒപര  വദകറികേളുടടെ  പപരറില്
നറിരവധറി തവണ ക്രമരഹറിതമപ്പോയറി തുകേ പറിന്വലറിചറിട്ടുണ്ടെട. പ്രസ്തുത വദകറികേള് ഏടതങറിലുസം
പദതറിയുടടെ ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളുമല.  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട പവണ്ടെറിയലപ്പോടത അകകൗണ്ടെറില്
നറിനസം  പറിന്വലറിചട  നല്കേറിയറിട്ടുള്ള  3,67,000  രൂപയുടടെ  ടചെലവട  നറിരപ്പോകേരറിക്കുന.
വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് അനുബനമപ്പോയറി 7.2.2 ആയറി പചെര്ക്കുന.

അനുബനസം 7.2.2

ഒപര വദകറിയുടടെ പപരറില് നറിരവധറി തവണ പണസം പറിന്വലറിച്ചു

ക്രമ
നമ്പര്

വദകറിയുടടെ പപരട തുകേ പറിന്വലറിച
തരീയതറി

തുകേ

1 2 3 4

1

രപ്പോപജനന് 

2-5-2013 15,000

2 9-5-2013 15,000

3 15-5-2013 7,000

4 18-10-2013 15,000

5 24-10-2013 15,000

6 30-10-2013 15,000

7 26-11-2013 10,000

8 26-11-2013 15,000

9 13-12-2013 10,000

10 1-1-2014 15,000

11 9-1-2014 20,000

12 21-1-2014 15,000

13 13-2-2014 15,000

14 8-3-2014 10,000

15 17-3-2014 10,000

16 25-3-2014 10,000

17 11-4-2014 17,500

18 23-4-2014 12,500
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1 2 3 4

19

ശ്രരീ. അഖറില്

13-2-2014 15,000

20 19-2-2014 15,000

21 8-3-2014 10,000

22 17-3-2014 10,000

23 31-3-2014 20,000

24 11-4-2014 17,500

25 23-4-2014 12,500

26
ശ്രരീമതറി സലരീന ഷറഫട

1-1-2014 15,000

27 7-1-2014 10,000

                     ആടകേ 3,67,000

3. അധറികേ നറിരകറില് തുകേ പറിന്വലറിച്ചു

ഖണറികേ 3.1.3(എ), 4(എ), 5(എ)(ബറി), 3.2.3 (എ), 4 (എ)

വറി.ഇ.ഒ.  നറിര്വ്വേഹണസം നടെത്തെറിയ വറിവറിധ പദതറികേളറില് സബ്സറിഡറി  മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖ
പ്രകേപ്പോരസം  അനുവദനരീയമപ്പോയതറില്  കൂടുതല്  സബ്സറിഡറിയപ്പോണട  ഗൂണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട
നല്കേറിയറിരുനതട.  ഈയറിനത്തെറില്  3,07,500  രൂപയുടടെ  ടചെലവട  നറിരപ്പോകേരറിക്കുന.
വറിശദപ്പോസംശസം അനുബനസം 7.3.1, 7.3.2 എനറിവയറില് പചെര്ത്തെറിട്ടുണ്ടെട.

അനുബനസം 7.3.1

അധറികേ നറിരകറില് സബ്സറിഡറി നല്കേറിയതട

ക്രമ 
നമ്പര്

പപ്രപ്പോജക്ടട
നമ്പര്

പപരുസം
പമല്വറിലപ്പോസവസം

ബറില്
നമ്പര്

തരീയതറി

തുകേ ആടകേ
നല്കേറി
യ തുകേ

നല്കേപ്പോവ
ന

സബട
സറിഡറി 

തുകേ

സബ്സറിഡറി
അധറികേസം

നല്കേറിയതട

1 2 3 4 1 2 3 4

1 80/13 ഖദരീജ,
പപ്പോറവറിള വരീടെട

5/12-13
ക്രമനമ്പര്
40

3000 6000 5000 1000

10/12-13
ക്രമ നമ്പര്
5

3000
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2 എ. രപ്പോജപന്,
പമപകടകപ്പോട്ടു
വറിള വരീടെട

5/12-13
ക്രമ നമ്പര്
39

3000 6000 5000 1000

10/12-13
ക്രമ നമ്പര്
4

3000

3 ടടമതരീന്
ബരീവറി,
മലകരഴറികേത്തെട
വരീടെട

5/12-13
ക്രമ നമ്പര്
30

3000 6000 5000 1000

10/12-13
ക്രമ നമ്പര്
59

3000

4 സറിസറിലറി
അലകപ്പോണ്ടെര്,
വപ്പോരദസംപകേപ്പോണ
ത്തു വരീടെട

5/12-13
ക്രമ നമ്പര്
14

3000 6000 5000 1000

10/12-13
ക്രമ നമ്പര്
76

3000

5 81/13 ഷസംലപ്പോ എസട,
ലകൗലപ്പോനട,
ഠകൗണ് പനപ്പോര്ത്തെട

6/12-13
ക്രമ നമ്പര്
3

10,00
0

20,000 15,000 5,000

9/12-13
ക്രമ നമ്പര്
3

10,00
0

6 അമരീര്,
പപ്പോലവറിള

6/12-13
ക്രമ നമ്പര്
5

10,00
0

20,000 15,000 5,000

9/12-13
ക്രമ നമ്പര്
5

10,00
0

7 പജപ്പോസട
ടെറി.എസട.,
തുണവറിള,
തൃകണ മസംഗല്

6/12-13
ക്രമ നമ്പര്
9

10,00
0

20,000 15,000 5,000

9/12-13
ക്രമ നമ്പര്
9

10,00
0
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8 സശരീല,
തറിരുവമ്പലത്തു
വരീടെട

6/12-13
ക്രമ നമ്പര്
12

10,00
0

20,000 15,000 5,000

9/12-13
ക്രമ നമ്പര്
12

10,00
0

9 മുരളരീധരന്
പറിള്ള പകേളമത്തെട

6/12-13
ക്രമ നമ്പര്
16

10,00
0

20,000 15,000 5,000

9/12-13
ക്രമ നമ്പര്
17

10,00
0

10 62/13 ആഷറിഖട അലറി,
ടടബന്നൂര്
ഹപ്പോസറിയ, മുസരീസം
സരീറട

4/12-13 15,000 45,000 25,000 20,000

8/12-13 15,000

11/12-13 15,000

11 മററിയപ്പോമ
പബബറി,
ടതങ്ങുവറിള
കേറിഴകതറില്

4/12-13 15,000 30,000 25,000 5,000

ക്രമ നമ്പര്
2

12 ടപപ്പോടെറിക്കുഞട
കുഴറിഞകേപ്പോലപ്പോ
യറില് വരീടെട

4/12-13
ക്രമ നമ്പര്
8

15,000 30,000 25,000 5,000

8/12-13
ക്രമ നമ്പര്
22

15,000

13 നസരീമ
അല്അമരീന്
മന്സറില്

4/12-13
ക്രമ നമ്പര്
11

15,000 30,000 25,000 5,000

8/12-13
ക്രമ നമ്പര്
1

15,000

14 ആരരീഫപ്പോ ബരീവറി
ടവടറികപ്പോടട വരീടെട

4/12-13
ക്രമ നമ്പര്
21

15,000 30,000 25,000 5,000

8/12-13
ക്രമ നമ്പര്
24

15,000

302/2021.
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15 രമണറി
കുരറിപങ്ങപ്പോടട
പുത്തെന് വരീടെട 

4/12-13
ക്രമ നമ്പര്
22

15000

30000 25000 5000

8/12-13
ക്രമ നമ്പര്
23

15000

16 രപ്പോധപ്പോമണറി
ആശപ്പോസദനസം

4/12-13
ക്രമ നമ്പര്
26

15000

30000 25000 5000

8/12-13
ക്രമ നമ്പര്
26

15000

17 അചന് കുഞട
കേരറിമ്പപ്പോലൂര്
 പുത്തെന് വരീടെട

4/12-13
ക്രമ നമ്പര്
28

15000

30000 25000 5000

8/12-13
ക്രമ നമ്പര്
7

15000

18 സപ്പോന്സപ്പോബരീവറി
ദറിലരീപട
മന്സറില്

4/12-13
ക്രമ നമ്പര്
30

15000

30000 25000 5000

8/12-13
ക്രമ നമ്പര്
20

15000

19 ശ്രരീമതറി
പകേപ്പോമളപ്പോ
അപശപ്പോകേന്
അനരീഷട ഹകൗസട

4/12-13
ക്രമ നമ്പര്
38

15000 30000 25000 5000

8/12-13
ക്രമ നമ്പര്
9

15000

20 പതപ്പോമസട
മനുഭവന്

4/12-13
ക്രമ നമ്പര്
15

15000 30000 25000 5000

11/12-13
ക്രമനമ്പര് 9

15000
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21 ചെറിനമ
ചെരുവറിളതപ്പോപഴ
തറില്

8/12-13
ക്രമ നമ്പര്
21

15,000 30,000 25,000 5,000

11/12-13
ക്രമ നമ്പര്
3

15,000

22

09/14

അലകപ്പോണ്ടെര്
ചെരുവറിള വരീടെട

2 ടല 08 3000

10,000 5000 5000
2 ടല 18 3000

7 ടല 49 2000

07 ടല 58 2000

23 അമരീര്കണട
അനസട
ടടമതരീനഗര്

2 ടല 07 3000

10,000 5000 5000
6 ടല 05 3000

07 ടല 05 2000

07 ടല 48 2000

24 നബരീസപ്പോ ബരീവറി
ചെരുവറിള വരീടെട

2 ടല 18 3000

10,000 5000 5000
2 ടല 23 3000

07 ടല 23 2000

07 ടല 55 2000

25 ജയകുമപ്പോരറി
പടെറിഞപ്പോപറ
തുപ്രവരീടെട
കേപ്പോടെപ്പോകുളസം

02 ടല 13 3000

13,000 5000 8000
06 ടല 02 3000

06 ടല 37 3000

07 ടല 02 2000

07 ടല 37 2000
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26 സറിന
പപ്പോലവറിള 

02 ടല 28 3000

10,000 5,000 5,00007 ടല 01 3000

06 ടല 01 2000

07 ടല 68 2000

27 ആലരീസട
ആലരീസട ഭവനസം
തൃകണമങല്

02 ടല 02 3000
8,000 5,000 3,00002 ടല 24 3000

07 ടല 44 2000

ആടകേ 1,35,000

അനുബനസം 7.3.2

അധറികേ നറിരകറില് സബ്സറിഡറി നല്കേറിയതട

പപ്രപ്പോജക്ടട നമ്പര് 08/14 ബറില് നമ്പര് 03, 04, 05, 09, 10

ക്രമ

നമ്പര്

പപരട/പമല്വറിലപ്പോസസം നല്കേറിയ 

സബ്സറിഡറി

തുകേ

നല്കേപ്പോവന

സബ്സറിഡറി

രൂപ

അധറികേസം

നല്കേറിയ തുകേ

രൂപ

1 2 3 4 5

1 രപ്പോധ,  മസംഗലത്തെട  കേറിഴകതറില്

ഇ.ടെറി.സറി.

22,500 15,000 7,500

2 ആനന്ദപ്പോമ, ആലുവറിള

പുത്തെന്വരീടെട

22,500 15,000 7,500

3 പമരറിക്കുടറി  പജപ്പോയറി,  ടതങ്ങുവറിള

വരീടെട

22,500 15,000 7,500

4 രപ്പോപജശസരറി, കേപ്പോലപ്പോയറിക്കുനറില് 22,500 15,000 7,500

5 ചെറിനമപയപ്പോഹനപ്പോന്,

നടുക്കുനറില് വരീടെട

22,500 15,000 7,500
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1 2 3 4 5

6 ബപ്പോബു രപ്പോജന്, വറിഷ്ണു ഭവനസം 22,500 15,000 7,500

7 രപ്പോധപ്പോകൃഷ്ണന് നപ്പോയര്, ശ്രരീ ഭവനസം 22,500 15,000 7,500

8 ബറിജു സപ്പോമുപവല്, പമരറി ഭവനസം 22,500 15,000 7,500

9 ഓമന, ചെരുവറിള വരീടെട 22,500 15,000 7,500

10 പജപ്പോയറി  പറി.,   ടതപകതറില്
വരീടെട

22,500 15,000 7,500

11 മണറിക്കുടന്
 തപ്പോമരപപശരറില് 

22,500 15,000 7,500

12 രമപ്പോപദവറി
കേണറിയപ്പോസംപകേപ്പോണത്തെട

22,500 15,000 7,500

13 പ്രസപ്പോദട, ശ്രരീ വറിലപ്പോസസം 22,500 15,000 7,500

14 ബപ്പോബു ചെരുവറിള വരീടെട 22,500 15,000 7,500

15 സഹപദവന്,
മപ്പോനപ്പോസംപള്ളറില് 

22,500 15,000 7,500

16 സദപ്പോശറിവന് ആചെപ്പോരറി,
അമ്പറിളറി വറിലപ്പോസസം

22,500 15,000 7,500

17 അനുപമ, അശസതറി 22,500 15,000 7,500

18 രമണറിയമ,
അമ്പലപ്പോത്തുവരീടെട

22,500 15,000 7,500

19 മപനപ്പോജ്കുമപ്പോര്,
പപ്പോലക്കുഴറി പുത്തെന്വരീടെട

22,500 15,000 7,500

20 ജയശ്രരീ, കൃഷ്ണ വറിലപ്പോസസം 22,500 15,000 7,500

21 നബരീസത്തെട, ഷപ്പോ മന്സറില് 22,500 15,000 7,500

22 ടപണമ തരദന്,
നടുക്കുനറില് വരീടെട

22,500 15,000 7,500

23 ടചെലമ, സനദ ഭവന് 22,500 15,000 7,500

                            ആടകേ 1,72,500
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4. അസംഗരീകൃത ഗുണപഭപ്പോക്തൃ ലറിസ്റ്ററില് ഉള്ടപടെപ്പോത്തെവര്കട ആനുകൂലദസം നല്കേറി

ഖണറികേ 3.1.3(സറി)

കുടെറിടവള്ളകറിണര് പുനരുദപ്പോരണസം (80/13)  എന പദതറിയപ്പോയറി ബറില് നമ്പര് 12/12-13
പ്രകേപ്പോരസം  പറിന്വലറിച  97,636  രൂപ  നല്കേറിയറിരറിക്കുന  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളറില്  ആരുസം
ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  ലറിസ്റ്ററില്  ഉള്ടപടറിടറില.   ഗപ്പോമസഭ  ടതരടഞടുത്തെ  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്പക
പദതറി  ആനുകൂലദസം  നല്കേപ്പോവൂ  എനറിരറിടക  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളലപ്പോത്തെവര്കട  പദതറി
ആനുകൂലദസം നല്കേറിയ 97,636 രൂപയുടടെ ടചെലവട അസംഗരീകേരറികപ്പോവനതല.  ഇത്തെരത്തെറില്
ആനുകൂലദസം നല്കേറിയവരുടടെ വറിവരസം അനുബനസം 7.4-ല് പചെര്ത്തെറിട്ടുണ്ടെട.

അനുബനസം 7.4

അസംഗരീകൃത ഗുണപഭപ്പോക്തൃ ലറിസ്റ്ററില് ഉള്ടപടെപ്പോത്തെവര്കട ആനുകൂലദസം

ക്രമ
നമ്പര്

ഗുണപഭപ്പോകേതപ്പോകളലപ്പോത്തെവരുടടെ
വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്

ബറില്
നമ്പര്/തരീയതറി

തുകേ

1 ടസല്വന്,  അമല്  നറിവപ്പോസട,
ടകേപ്പോടപ്പോരകര

ബറില് നമ്പര് 12/12-3
തരീയതറി 30-3-2013

10,000

2 പയപ്പോഹനപ്പോന്,  കേപ്പോലപ്പോയറിക്കുനറില്
വരീടെട

10,000

3 കേവറിത,  ടകേ.ടകേ.  നറിവപ്പോസട,
ടകേപ്പോടപ്പോരകര

10,000

4 മുരളരീധരന്, രപ്പോജറി സദനസം 10,000

5 മറിനറി, മസംഗലത്തെട വരീടെട 10,000

6 രപ്പോപജഷട ബപ്പോബു, നറിഷപ്പോ ഭവന് 10,000

7 രമപ്പോപദവറി, പഗപ്പോകുലസം 10,000

8 തങമണറി, സറിന മന്ദറിരസം 10,000

9 സജപ്പോ, ഫപ്പോത്തെറിമ മന്ദറിരസം, ആവന്നൂര് 10,000

10 ശപ്പോന്തറി, സജറി ഭവന് 7,636

                          ആടകേ 97,636
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5. വസ്തു വപ്പോങ്ങലറിനപ്പോയറി തുകേ പറിന്വലറിച്ചു - വസ്തു വപ്പോങ്ങറി നല്കേറിയറില

ഖണറികേ 3.1(6)

ആശ്രയ ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളപ്പോയ  7  ഭൂരഹറിത കുടുസംബങ്ങള്കട ഭൂമറി ലഭദമപ്പോക്കുകേ എന
പദതറിയപ്പോയറി  വറിവറിധ  ബറില്ലുകേള് പ്രകേപ്പോരസം  7,50,000  രൂപ  പറിന്വലറിചറിട്ടുണ്ടെട.  എനപ്പോല്
ക്രമ നമ്പര് 3  ആയറി ഉള്ടപടുത്തെറിയറിട്ടുള്ള ശ്രരീമതറി ഉസപ്പോബപ്പോന്,  ടടഷലപ്പോ മന്സറില് എന
വദകറിയട വസ്തു വപ്പോങ്ങറി നല്കുനതറിനപ്പോയറി  1,50,000  രൂപ പറിന്വലറിചറിട്ടുടണ്ടെങറിലുസം വസ്തു
വപ്പോങ്ങറി നല്കേറിയറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത തുകേ നറിര്വ്വേഹണ ഉപദദപ്പോഗസനറില് നറിനസം
ഈടെപ്പോപകണ്ടെതപ്പോണട.

6. എസം.എന്. ലക്ഷസം വരീടെട-പദതറി തുകേ പറിന്വലറിചട-ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട നല്കേറിയറില

ഖണറികേ 3.3

ശ്രരീ. ടെറി. എസട. സന്ദരീപട, വറി. ഇ. ഒ. യട എസം.എന്. ലക്ഷസം വരീടെട പുനരുദപ്പോരണസം എന
പപ്രപ്പോജക്ടറിടന  നറിര്വ്വേഹണത്തെറിനപ്പോയറി  2012-13,  2013-14  വര്ഷങ്ങളറില്  4,20,000  രൂപ
നല്കേറിയറിട്ടുണ്ടെട.  എനപ്പോല്  ലഭദമപ്പോയ  4,20,000  രൂപയറില്  (ടചെകറിടന  വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്
അനുബനസം  7.5  ആയറി  പചെര്ക്കുന)  2,45,000  രൂപ  മപ്പോതപമ  ടചെലവഴറിചറിട്ടുള്ളു.
ടചെലവഴറിചതപ്പോയറി  പരഖടപടുത്തെറിയറിട്ടുള്ള  2,45,000 രൂപയറില്  45,000  രൂപയട  ടടകേപറ
രസരീതുസം  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറില.  ടടകേപററിടന  അഭപ്പോവത്തെറില്  പ്രസ്തുത  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട
തുകേ  ലഭറിചറിട്ടുപണ്ടെപ്പോടയനട  ഉറപ്പു  വരുത്തെപ്പോന്  കേഴറിഞറിടറില.  2012-13,  2013-14
വര്ഷങ്ങളറില്  എസം.എന്.  ലക്ഷസം  വരീടെട  പുനരുദപ്പോരണത്തെറിനപ്പോയറി  പഞപ്പോയത്തെറില്  നറിനസം
ടടകേപററി  അകകൗണ്ടെറില്  നറിനസം  പറിന്വലറിചറിട്ടുള്ള  4,20,000  രൂപയറില്  നപ്പോളറിതുവടര
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട  നല്കേറിയറിടറിലപ്പോത്തെ  1,75,000  രൂപ  ഓഡറിററില്  നറിരപ്പോകേരറിക്കുകേയുസം
ടചെലവഴറിചതപ്പോയറി പരഖടപടുത്തെറിയറിട്ടുള്ള  2,45,000  രൂപയറില് ടടകേപറട രസരീതട ഇലപ്പോത്തെ
45,000 രൂപ തടെസടപടുത്തുകേയുസം ടചെയ്യുന.

അനുബനസം 7.5

ടചെകറിടന വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്

ക്രമ
 നമ്പര്

ടചെകട നസം./തരീയതറി തുകേ

1 473705/6-11-2012 60,000

2 473706/29-11-2012 20,000

3 473707/26-12-2012 50,000

4 473708/31-12-2012 10,000

5 473709/31-12-2012 25,000

6 473710/7-1-2013 2,40,000
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7 473713/10-5-2013 25,000

8 473714/12-6-2013 40,000

9 473715/22-6-2013 25,000

10 473716/25-7-2013 50,000

11 473717/30-10-2013 40,000

                                         ആടകേ 4,20,000

7. പരഖകേള് ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറില

വറി.  ഇ.  ഒ.  നറിര്വ്വേഹണസം  നടെത്തെറിയ  തപ്പോടഴ  വറിവരറിക്കുന  പദതറികേളുടടെ  ടചെലവട
പരഖകേള് ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറില.

ക്രമ
നമ്പര്

പപ്രപ്പോജക്ടട
നമ്പര്

പപ്രപ്പോജക്ടറിടന പപരട തുകേയുടടെ വറിവരസം

1 315/14 ഭവന
പുനരൂദപ്പോരണസം

4,50,000
ടചെകട നമ്പര് 359238/30-10-2013

2 316/14 കുടെറിടവള്ളകറിണര് 60,059                                 
ടചെകട നമ്പര്                    
10832/31-3-2014

            ആടകേ 5,10,059

പരഖകേള്  ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  ടചെലവ  തുകേയപ്പോയ  5,10,059  രൂപ
തടെസടപടുത്തുന.

പനപ്പോണ് ബപ്പോങറിസംഗട ട്രഷററി സസംവറിധപ്പോനത്തെറില് ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട 1000 രൂപയറില്
കൂടുതലുള്ള  തുകേ  ഡറി.ഡറി.  യപ്പോയറി  നല്കുനതറിനട  നറിര്വ്വേഹണ  ഉപദദപ്പോഗസര്കട
പദശസപ്പോല്കൃത ബപ്പോങറില് ആരസംഭറിക്കുവപ്പോന് അനുമതറി നല്കേറിയ അകകൗണ്ടെട ദുരുപപയപ്പോഗസം
ടചെയപ്പോണട  സപ്പോമ്പത്തെറികേ ക്രമപകടെട  നടെത്തെറിയതട.  ഗവണ്ടമനട  ഉത്തെരവട  177/2006/ധന.
നമ്പര് തരീയതറി 12-4-2006-ടല ഖണറികേ 5.6 പ്രകേപ്പോരസം ട്രഷററിയറില് നറിനസം ബറില്ലുകേള് വഴറി
തുകേ  പറിന്വലറിപകണ്ടെതട  യഥപ്പോര്ത  ആവശദകേത  അനുസരറിചപ്പോയറിരറികണസം.  എനപ്പോല്
ഇത്തെരസം  നറിബനനകേടളപ്പോനസം  പപ്പോലറികപ്പോടതയപ്പോണട  വറി.ഇ.ഒ.  പണസം  പറിന്വലറികലുകേള്
നടെത്തെറിയറിരറിക്കുനതട.  കൂടെപ്പോടത വറി.ഇ.ഒ.  നടെപറിലപ്പോകറിയ ഒരു പദതറിയുടടെയുസം ബനടപട
പരഖകേള്, സപ്പോക്ഷദപതങ്ങള്, രജറിസ്റ്ററുകേള് എനറിവ പരറിപശപ്പോധനയട ലഭദമപ്പോകപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളുടടെ  അര്ഹത,  പദതറിയുടടെ  പൂര്ത്തെരീകേരണസം,  പറിന്വലറിച  തുകേയുടടെ
വറിതരണസം  തുടെങ്ങറിയവയുടടെ  സപ്പോധുത  പരറിപശപ്പോധറിക്കുവപ്പോനുസം  കേഴറിഞറിടറില.  2012-13,
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2013-14  വര്ഷങ്ങളറിലപ്പോയറി  ശ്രരീ.  ടെറി.എസട.  സന്ദരീപട  നറിര്വ്വേഹണസം  നടെത്തെറിയറിട്ടുള്ള
പപ്രപ്പോ ജക്ടുകേളുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയ  പരഖകേള്  പ്രകേപ്പോരസം  11,99,136  രൂപയുടടെ
സപ്പോമ്പത്തെറികേ  ക്രമപകടുകേളപ്പോണട  കേടണ്ടെത്തെറിയറിട്ടുള്ളതട.  പ്രസ്തുത  തുകേ  തറിരറിടകേ
ഈടെപ്പോപകണ്ടെതപ്പോണട.  കൂടെപ്പോടത  ടചെലവറിടന  സപ്പോധൂകേരറിക്കുന  പരഖകേള്  ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോത്തെ
555059  രൂപ  (510059  +  45000)  തടെസടപടുത്തുകേയുസം  ടചെയ്യുന.   ടചെലവകേളുടടെ
സസംക്ഷറിപസം അനുബനസം 7.6 ആയറി ഉള്ടപടുത്തെറിയറിട്ടുണ്ടെട.

അനുബനസം 7.6

ക്രമപകടുകേളുടടെ സസംക്ഷറിപസം

ക്രമ 
നമ്പര്

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട
ഖണറികേ നമ്പര്

തുകേ ററിമപ്പോര്കട

1 3-1-1 എ, ബറി 20,000 പറിന്വലറിച  തുകേ  അകകൗണ്ടെറില്
ഒടുക്കു വരുത്തെപ്പോത്തെതട

3-2-1 20,000

2(എ) 3-1-2 4,000 ക്രമവറിരുദമപ്പോയറി  ബപ്പോങറില്
നറിനസം പണസം പറിന്വലറിച്ചു

2(ബറി) 3-1-3(ബറി) 12,000 ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളുടടെ  പപരുകേള്
ആവര്ത്തെറിചട തുകേ പറിന്വലറിച്ചു

3-1-4(ബറി) 10,000

2(സറി) 3-2(2)(എ) 2,42,000 ഒപര  വദകറിയുടടെ  പപരറില്
നറിരവധറി  തവണ  തുകേ
പറിന്വലറിച്ചു3-2(2)(ബറി) 1,00,000

3-2(2)(സറി) 25,000

3 3-13(എ) 4,000

അധറികേ  നറിരകറില്  തുകേ
പറിന്വലറിച്ചു3-14(എ) 25,000

3 15(എ) 20,000

302/2021.
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3-15(ബറി) 55,000

3-23(എ) 31,000

3-24(എ) 1,72,500

4 3-13(സറി) 97, 636 അസംഗരീകൃത ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  ലറിസ്റ്ററില്
ഇലപ്പോത്തെവര്കട ആനുകൂലദസം
നല്കേറിയതട

5 3-1(6) 1,50,000 വസ്തു വപ്പോങ്ങറി നല്കേപ്പോത്തെതട

6 3(3) 1,75,000 പറിന്വലറിച തുകേ
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട
നല്കേറിയറില

                ആടകേ 11,99,136

വറിവറിധ  പപ്രപ്പോജക്ടുകേളുടടെ  നറിര്വ്വേഹണത്തെറില്  ഇത്തെരത്തെറില്  വദപ്പോപകേമപ്പോയ
ക്രമപകടുകേള് നടെനറിട്ടുസം  പമപ്പോണറിടററിസംഗട  സമറിതറിയുസം  ഭരണ സമറിതറിയുസം  നപ്പോളറിതുവടര  ഒരു
നടെപടെറിയുസം  സസരീകേരറിചറിടറില.  ഖണറികേ  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിപലയട  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന  വറിവരസം  അററിയറിചട  25-5-2015-ടല  എല്.എഫട.കേന്യൂ.പറി3  1972/2014  കേത്തു
പ്രകേപ്പോരസം  ടകേപ്പോടപ്പോരകര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിടയ  അററിയറിടചങറിലുസം  മറുപടെറി
ലഭദമപ്പോകറിയറിടറില.

ഉത്തെരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസന്

പപരുസം ഉപദദപ്പോഗപപരുസം സറിരപമല്വറിലപ്പോസസം

ശ്രരീ. ടെറി. എസട. സന്ദരീപട,
വറി. ഇ. ഒ.

മഠത്തെറില്  ഹകൗസട,  പസ്നേഹ  നഗര്  -  217,
അയത്തെറില് പറി.ഒ, ടകേപ്പോലസം

OR
പരവതറി, ടെറി.സറി. 2/79, എസം.സറി.ആര്.എ 19,
ചെപ്പോലക്കുഴറി  പറപ്പോഡട,  ടമഡറികല്  പകേപ്പോപളജട,
തറിരുവനന്തപുരസം.

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2014-15 -ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട, ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പര് 6.4)

ഓഡറിറട ഖണറികേയട തപദ്ദേശസസയസംഭരണ വകുപട ലഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി അനുബനസം II
ആയറി പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.
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60.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച  സമറിതറിയുടടെ  പചെപ്പോദദത്തെറിനട  ക്രമപകടെട
നടെത്തെറിയ  ഉപദദപ്പോഗസന്  നറിലവറില്  സടസ്പെന്ഷനറിലപ്പോടണനസം  അചടെക  നടെപടെറി
അവസപ്പോന  ഘടത്തെറിലപ്പോടണനസം  തപദ്ദേശസസയസംഭരണ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്  ടസക്രടററി
അററിയറിചതറിടനതുടെര്നട അചടെക നടെപടെറിയുടടെ നറിലവറിടല സറിതറി സസംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോകണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

61.  പരറിപശപ്പോധന  നടെപത്തെണ്ടെറിയറിരുന  പമലുപദദപ്പോഗസര്ക്കുസം  ഈ  ക്രമപകടെറില്
ഉത്തെരവപ്പോദറിതസമുടണ്ടെനസം വറി.ഇ.ഒ.  മപ്പോരുടടെ  പ്രവര്ത്തെനത്തെറില്  നറിയന്ത്രണങ്ങള്  ടകേപ്പോണ്ടെട
വപരണ്ടെതട അതദപ്പോവശദമപ്പോടണനസം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകേയുസം നഷ്ടസം വന തുകേ തറിരറിചട
പറിടെറികപ്പോന് സസരീകേരറിച  നടെപടെറി  സസംബനറിചട  ആരപ്പോയുകേയുസം  ടചെയതറിനട  വറി.ഇ.ഒ-മപ്പോരുടടെ
സൂപര്വറിഷന്  വകുപ്പുതലത്തെറിലപ്പോണട  നടെന  വരുനടതനസം  പബപ്പോകട,  പഞപ്പോയത്തെട
തലങ്ങളറില്  സൂപര്ടടവസററി  ലപ്പോപട  വരപ്പോന്  സപ്പോധദത  ഉടണ്ടെനസം  ക്രമപകടെട  നടെത്തെറിയ
ഉപദദപ്പോഗസടനതറിടര അചടെകനടെപടെറി സസരീകേരറിപകണ്ടെതപ്പോടണനസം പലറിശ സഹറിതസം തുകേ
ഈടെപ്പോപകണ്ടെതപ്പോടണനസം  പ്രറിന്സറിപല്  ടസക്രടററി  വദകമപ്പോകറിയപപപ്പോള്  സര്ചെപ്പോര്ജട
സര്ടറിഫറികറട ഇഷന്യൂ ടചെയറിട്ടുടണ്ടെനസം ബനടപട മുനറിസറിപപ്പോലറിററി ഉപദദപ്പോഗസന് സമറിതറി
മുമ്പപ്പോടകേ അററിയറിച്ചു.

62.  പമലുപദദപ്പോഗസരുടടെ  പരറിപശപ്പോധനയുടടെ  അഭപ്പോവമപ്പോണട  ഇത്തെരത്തെറിലുള്ള
ക്രമപകടുകേള്കട ആധപ്പോരടമനട വറിലയറിരുത്തെറിയ സമറിതറി ക്രമപകടെറില് കേടണ്ടെത്തെറിയ തുകേ
പലറിശ  സഹറിതസം  ഈടെപ്പോകറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോകണടമനസം  ഉത്തെരവപ്പോദറികേളപ്പോയ
പമലുപദദപ്പോഗസര്ടകതറിടര വകുപ്പുതല നടെപടെറി സസരീകേരറിചട ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോകണടമനസം
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

63.  നറിര്വ്വേഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയ  വറി.ഇ.ഒ.  വറിവറിധ  ബറില്ലുകേള്  പ്രകേപ്പോരസം
ട്രഷററിയറില് നറിനസം പറിന്വലറിച തുകേ പദശസപ്പോല്കൃത ബപ്പോങറിടല അകകൗണ്ടെറില് ഒടുക്കു
വരുത്തെറിയറിടലനസം,  പ്രസ്തുത  ഉപദദപ്പോഗസന്  നറിലവറില്  അചടെക  നടെപടെറിയട
വറിപധയനപ്പോടണനസം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  അചടെക
നടെപടെറിയുടടെ  നറിലവറിടല  സറിതറി  സസംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോകണടമനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

64.  സപ്പോമ്പത്തെറികേ  ക്രമപകടുകേളുടടെ  പരറിപശപ്പോധന  നടെപത്തെണ്ടെറിയറിരുന
പമലുപദദപ്പോഗസര്ക്കുസം  പ്രസട തുത  ക്രമപകടുകേളറില്  ഉത്തെരവപ്പോദറിതസമുടണ്ടെനസം,
വറി.ഇ.ഒ.മപ്പോരുടടെ പ്രവര്ത്തെനത്തെറില് നറിയന്ത്രണങ്ങള് ടകേപ്പോണ വപരണ്ടെതപ്പോടണനസം സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.

65.  സപ്പോമ്പത്തെറികേ  ക്രമപകടെട  നടെത്തെറിയതപ്പോയറി  ഓഡറിറട  വകുപട   കേടണ്ടെത്തെറിയ
തുകേ  പലറിശസഹറിതസം  ഈടെപ്പോകറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനുസം,  ഉത്തെരവപ്പോദറികേളപ്പോയ
പമലുപദദപ്പോഗസര്ടകതറിടര  വകുപ്പുതല  നടെപടെറി  സസരീകേരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനുസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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ടകേപ്പോലസം ജറില

ടകേപ്പോലസം ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തെട

ഓഡറിറട ഖണറികേ

തളര്ച ബപ്പോധറിച പരപ്പോഗറികേളുടടെ പുനരധറിവപ്പോസപദതറി നറിഷ്ഫലസം 

ടകേപ്പോലസം ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തെട 

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട - 2012-13, ഖണറികേ 3.17

 കുടുസംബസസംഗമസം ഫലപ്രദമപ്പോയറില

 പരറിശരീലനസം  നല്കുനതറിനു  മുമ്പട  സപ്പോധന  സപ്പോമഗറികേള്  വപ്പോങ്ങറി  6,02,763

             രൂപയുടടെ സപ്പോധനങ്ങള് പപ്പോഴപ്പോയറി

 പദതറി ലക്ഷദസം ടടകേവരറിചറില

നടടലറിനട  ക്ഷതസം  സസംഭവറിചട  കേറിടെപറിലപ്പോയ  പരപ്പോഗറികേള്കട  വരീടുകേളറിലറിരുനട

ടചെയപ്പോവന ടതപ്പോഴറില് പരറിശരീലറിപറിചട സസയസം വരുമപ്പോനസം കേടണ്ടെത്തുനതറിനട പ്രപ്പോപരപ്പോക്കുകേ

എന  ലക്ഷദപത്തെപ്പോടടെ  ജറിലപ്പോ  ആശുപതറി  സൂപ്രണ്ടെട  നറിര്വ്വേഹണസം  നടെത്തെറിയ  പദതറിയട

(പപ്രപ്പോജക്ടട നമ്പര് എസട. ഒ 15/13) വറികേസന ഫണ്ടെറില് നറിനസം 9,33,765 രൂപ ടചെലവഴറിച്ചു.

9,33,765  രൂപയറില്  8,74,390  രൂപ സപ്പോധന സപ്പോമഗറികേള് വപ്പോങ്ങുനതറിനുസം  59,375  രൂപ

കുടുസംബ സസംഗമസം നടെത്തുനതറിനുമപ്പോണട ടചെലവറിടതട.

പപ്പോരപരീജറികേട  പരപ്പോഗറികേളുസം  കുടുബപ്പോസംഗങ്ങളുമപ്പോയ  150  പപടര  ഉള്ടപടുത്തെറി

കുടുസംബസസംഗമസം  നടെത്തുവപ്പോന്  തരീരുമപ്പോനറിച്ചുടവങറിലുസം  43  പപര്  മപ്പോതമപ്പോണട  15-1-2013-ല്

നടെന  സസംഗമത്തെറില്  പടങടുത്തെതട.  ഇതറിനപ്പോയറി  59,375  രൂപ  ടചെലവഴറിചറിട്ടുടണ്ടെങറിലുസം

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട  ഫലപ്രദമപ്പോകുന  ഒരു  പ്രവര്ത്തെനവസം  ഉണ്ടെപ്പോയറിടറിടലനസം,

ഭക്ഷണത്തെറിനട മപ്പോതമപ്പോണട തുകേ ടചെലവഴറിചടതനസം ലഭദമപ്പോയ പരഖകേള് വദകമപ്പോക്കുനണ്ടെട. 

ടതപ്പോഴറില്  പരറിശരീലനസം  നല്കുനതറിനട  യപ്പോടതപ്പോരു  മുടനപ്പോരുകങ്ങളുസം  നടെത്തെപ്പോടത

തടന നറിര്വ്വേഹണ ഉപദദപ്പോഗസന് പരറിശരീലനത്തെറിനുള്ള പസപ്പോപട പമകറിസംഗട കേറിറട,  പസപ്പോപട

പകൗഡര് പമകറിസംഗട  കേറിറട,  പസപ്പോപട  പമപ്പോള്ഡട,  പവയറിസംഗട  ടമഷരീന്,  അസംബ്രല കേറിറട  എനരീ

സപ്പോധന സപ്പോമഗറികേള് വറിവറിധ സപ്പോപനങ്ങളറില് നറിനസം വപ്പോങ്ങറി.  വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് ചുവടടെ

പചെര്ക്കുന.
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ക്രമ
നമ്പര്

സപ്പോപനത്തെറിടന പപരട ബറില് നമ്പര്,
തരീയതറി

തുകേ ഡറിഡറി നമ്പര്,
തരീയതറി

1 വറിശപ്പോഖസം ഏജന്സരീസട 27-3-2013 6,07,950 166150/
9-4-2013

2 ട്രറിച്ചൂര് സര്ജറികല്സട 1108/28-3-2013 1,49,940 166157/
9-4-2013

3 ആററിന്കേര ഏജന്സരീസട 30/28-3-2013 97,500 166149/
9-4-2013

4 ബപ്പോസട പ്രറിപനഴ്സട, തടപ്പോമല 15/28-3-2013 19,000 166148/
9-4-2013

                      ആടകേ 8,74,390

ഓഡറിറട ടെരീസം  2-12-2013-നട നടെത്തെറിയ സല പരറിപശപ്പോധനയറില് ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തെട
കേദപ്പോനരീപനപ്പോടെട  പചെര്നള്ള  വപ്പോയു  സഞപ്പോരമറിലപ്പോത്തെ  മുററിയറില്  പമല്പറഞ  സപ്പോധന
സപ്പോമഗറികേളറില്  ഭൂരറിഭപ്പോഗവസം  അലക്ഷദമപ്പോയറി  കൂടറിയറിട  നറിലയറിലപ്പോണട  കേണ്ടെതട.
ഉപപയപ്പോഗരഹറിതമപ്പോയ സപ്പോധനങ്ങളുടടെ വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് ചുവടടെ പചെര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനസം എണസം നറിരകട രൂപ ആടകേ

1 പസപ്പോപട പകൗഡര് കേറിറട 1170 219.50 256815

2 പസപ്പോപട നറിര്മപ്പോണ കേറിറട 585 274 160290

3 കുടെ നറിര്മപ്പോണ കേറിറട 351 218 76518

4 പവയറിസംഗട ടമഷരീന് 107 1020 109140

                  ആടകേ 602763
പസപ്പോപട പകൗഡര്, പസപ്പോപട എനറിവയുടടെ നറിര്മപ്പോണത്തെറിനപ്പോവശദമപ്പോയ രപ്പോസവസ്തുകളുസം

എണയുസം  മറസം  ടപപ്പോടറിടയപ്പോലറിചട  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോത്തെ  തരത്തെറില്  നശറിച
നറിലയറിലപ്പോണട.  പരറിശരീലനസം  തൂടെങ്ങുനതറിനട  വളടര  മുന്പട  സപ്പോധന  സപ്പോമഗറികേള്
വപ്പോങ്ങറിയതുമൂലമപ്പോണട  വപ്പോങ്ങറിയ  സപ്പോധനങ്ങള്  നശറികപ്പോനറിടെയപ്പോയതട.  നറിര്വ്വേഹണ
ഉപദദപ്പോഗസടന ദരീര്ഘവരീക്ഷണമറിലപ്പോയ്മയുസം ആസൂതണത്തെറിടന അപരദപ്പോപതയുമപ്പോണട ഇതട
ചൂണ്ടെറികപ്പോണറിക്കുനതട.

സര്പവ്വേ,  വറിവരപശഖരണസം എനറിവയപ്പോയറി പസ്റ്റഷനററി വപ്പോങ്ങറിയ ഇനത്തെറില് ബപ്പോസട,
പ്രറിപനഴ്സട,  തടപ്പോമല  (ബറില്  നമ്പര് 15/28-3-2013)  എന  സപ്പോപനത്തെറിനട  19000  രൂപ
നല്കേറിയറിട്ടുണ്ടെട.  എനപ്പോല്  പസ്റ്റഷനററി  വപ്പോങ്ങറിയതറിടന  ആവശദകേത  വദകമപ്പോക്കുന
പരഖകേപളപ്പോ,  പസ്റ്റഷനററി  സപ്പോധനങ്ങള്  പസ്റ്റപ്പോകറില്  എടുത്തെതറിടന  പരഖകേപളപ്പോ
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറില.
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സപ്പോധന  സപ്പോമഗറികേള്  വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി  ടചെലവഴറിച  8,74,390  രൂപയറില്
ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോത്തെ  വറിധസം  നശറിച്ചു  പപപ്പോയ  സപ്പോമഗറികേള്കപ്പോയറി  ടചെലവഴറിച
6,02,736  രൂപയുസം മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്കട വറിരുദമപ്പോയുസം വദപ്പോജപരഖകേള് ചെമച്ചുസം സര്പവ്വേ
ആവശദങ്ങള്ക്കുള്ള  പസ്റ്റഷനററി  വപ്പോങ്ങപ്പോടനന  പപരറില്  ടചെലവഴറിച  19,000
രൂപയുമുള്ടപടടെ  ആടകേ  6,21,763  രൂപയുടടെ  ടചെലവട  ഓഡറിറട  നറിരപ്പോകേരറിക്കുകേയുസം
ലക്ഷദപ്രപ്പോപറിക്കുതകുന  യപ്പോടതപ്പോരു  നടെപടെറിയുസം  സസരീകേരറികപ്പോടത  സസംഘടെറിപറിച
കുടുസംബസസംഗമത്തെറിനപ്പോയറി ടചെലവഴറിച 59,375 രൂപ തടെസടപടുത്തുകേയുസം ടചെയ്യുന.

ഖണറികേ സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറിപലയട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന വറിവരസം അററിയറിച്ചുട
19-5-2015-ടല  എല്.എഫട.കേന്യൂ.പറി.ജറി-2627/2014  കേത്തു  പ്രകേപ്പോരസം  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തെട
ടസക്രടററിടയ അററിയറിടചങറിലുസം മറുപടെറി ലഭദമപ്പോകറിയറില.

ഉത്തെരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസന്

പപരുസം ഉപദദപ്പോഗപപരുസം സറിര പമല്വറിലപ്പോസസം

പഡപ്പോ. ടകേ. സലറില,

ഡറി.എസം.ഒ.

പുത്തെന്വരീടെട, ആദറിചനല്ലൂര്, ടകേപ്പോലസം

പറിന് - 691 593

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2014-15 -ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട, ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പര് 6.5)

ഓഡറിറട ഖണറികേയട തപദ്ദേശസസയസംഭരണ വകുപട ലഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി അനുബനസം II
ആയറി പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

66.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  എന്തപ്പോണട  പറയപ്പോനുള്ളടതനട  സമറിതറി
ആരപ്പോഞതറിനട  പപ്പോലറിപയറരീവട  ദറിനപ്പോചെരണവസം  റരീഹപ്പോബറിലറിപറഷന്  പപ്രപ്പോജക്ടുമപ്പോണട  ഈ
പദതറിയുടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി ആദദസം നടെനടതനസം ഏകേപദശസം 40 ഓളസം പരപ്പോഗറികേളുസം അവരുടടെ
കുടുസംബപ്പോസംഗങ്ങളുസം  NRHM  ജരീവനകപ്പോരുസം  ആശപ്പോ  വര്കര്മപ്പോരുസം  പഞപ്പോയത്തെട
പ്രസറിഡനമപ്പോരുസം പപ്പോലറിപയറരീവട ദറിനപ്പോചെരണത്തെറില് പടങടുത്തെറിരുനടതനസം അതറില്  700
ഓളസം  പപര്കട  ഭക്ഷണസം  നല്കേറിയറിരുനതപ്പോയുസം  മുന്  ജറിലപ്പോ  ടമഡറികല്  ഓഫരീസര്
സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കുകേയുണ്ടെപ്പോയറി.  ആയതറിടന  പറിന്തുടെര്ചയപ്പോയറിടപ്പോണട  എലപ്പോ
പഞപ്പോയത്തെറിലുസം  ഈ  പരറിപപ്പോടെറി  നടെത്തെപ്പോന്  തുടെങ്ങറിയറിട്ടുള്ളടതനസം  ഇതട  സസംബനറിച
ആല്ബവസം  പഡപ്പോകേക്യുടമനകേളുസം  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടകേ  ടതളറിവറിനപ്പോയറി  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിട്ടുടണ്ടെനസം
പദതറിയുടടെ നറിര്വ്വേഹണ ഉപദദപ്പോഗസ കൂടെറിയപ്പോയ മുന് ജറിലപ്പോ ടമഡറികല് ഓഫരീസര് സമറിതറി
മുമ്പപ്പോടകേ  പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  മപ്പോതമല  ഒരു  ടതപ്പോഴറിലധറിഷറിത  പദതറിയുടടെ  നറിര്വ്വേഹണ
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ഉപദദപ്പോഗസയപ്പോകേപ്പോനുള്ള  പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികേ  ബുദറിമുട്ടുണ്ടെട  എനതട  കേണകറിടലടുകപ്പോടതയപ്പോണട
തടന  നറിയമറിചടതനസം  ടെറി  ഓഫരീസര്  സമറിതറിടയ  പബപ്പോധറിപറിക്കുകേയുണ്ടെപ്പോയറി.  ജറിലപ്പോ
പഞപ്പോയത്തുസം NRHM  പകേപ്പോര്ഡറിപനററുസം കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട പപപ്പോയറി പഠനസം നടെത്തെറിയ പശഷസം
മപ്പോര്ചട മപ്പോസത്തെറിലപ്പോണട പദതറി നടെപറിലപ്പോകറിയടതനസം ഫണ്ടെട ടചെലവഴറികപ്പോന് കേഴറിയപ്പോടത
വരുടമനള്ളതുടകേപ്പോണ്ടെപ്പോണട  സപ്പോധനങ്ങള്  മുഴുവന്  വപ്പോങ്ങറിയടതനസം  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തെട
ഹപ്പോളറില് സൂക്ഷറിചറിരുന ഇവ ഉപപയപ്പോഗടപടുത്തെറി പദതറി  സ്പെറില് ഓവര് ആയറി  അടുത്തെ
വര്ഷസം  തടന  പൂര്ത്തെരീകേരറിചറിട്ടുടണ്ടെനസം  അതറിനട  മുമ്പപ്പോണട  ഓഡറിറട  നടെനടതനസം  മുന്
ജറിലപ്പോ  ടമഡറികല്  ഓഫരീസര്  സമറിതറിടയ  പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  ടട്രയറിനറിസംഗട  നല  രരീതറിയറില്
നടെത്തെറിയതട മൂലസം ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട അതറിടന പ്രപയപ്പോജനസം ലഭറിക്കുകേയുണ്ടെപ്പോയറി എനസം
ടെറിയപ്പോള് കൂടറിപചര്ത്തു.

67.  നല  ഉപദ്ദേശപത്തെപ്പോടുകൂടെറി  ആരസംഭറിക്കുന  പദതറികേളപ്പോടണങറിലുസം  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  മറുപടെറി  ടകേപ്പോടുകപ്പോതറിരുനതപ്പോണട  തടെസസം  നറിലനറില്കപ്പോന്
കേപ്പോരണമപ്പോടയതനസം  ഇത്തെരത്തെറില്  ടതപ്പോഴറില്  അധറിഷറിത  പദതറികേള്കട  ഡറി.എസം.ഒ.
നറിര്വ്വേഹണ  ഉപദദപ്പോഗസ  ആകുപമ്പപ്പോഴുണ്ടെപ്പോകുന  പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികേ  ബുദറിമുട്ടുകേള്  പഞപ്പോയത്തെട
മനസറിലപ്പോപകണ്ടെതപ്പോയറിരുനടവനസം തപദ്ദേശസസയസംഭരണ വകുപട  പ്രറിന്സറിപല് ടസക്രടററി
സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ അററിയറിച്ചു.

68. പപ്രപ്പോജക്ടുമപ്പോയറി ബനടപടട വപ്പോങ്ങറിചതറില് ബപ്പോകറി വനതുസം നശറിച്ചു പപപ്പോയതുമപ്പോയ
സപ്പോധനങ്ങളുടടെ വറിശദപ്പോസംശസം ഉള്ടപടുത്തെറിയതുസം ടട്രയറിനറിസംഗറില് പടങടുത്തെ ആളുകേളുടടെയുസം
സപ്പോധനങ്ങള് വപ്പോങ്ങറിയവരുടടെയുസം ലറിസസം ഉള്ടപടടെയുള്ള ററിപപപ്പോര്ടട ഓഡറിററിനട ഹപ്പോജരപ്പോകറി
സമറിതറികട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കുന പക്ഷസം തടെസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതപ്പോടണനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ.  മുന് കേപ്പോലഘടങ്ങളറിടല ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്കട മറുപടെറി ടകേപ്പോടുക്കുകേയുസം നടെപടെറി
സസരീകേരറിക്കുകേയുസം ടചെയണടമനസം, ആയതട ഉറപട വരുത്തെണടമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

സമറിതറി  ആവശദടപട  അധറികേവറിവരങ്ങള്കട  തപദ്ദേശസസയസംഭരണ  വകുപട
ലഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി ചുവടടെ പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

തളര്ച ബപ്പോധറിച പരപ്പോഗറികേളുടടെ പുരനരധറിവപ്പോസ പദതറി-നറിഷ്ഫലസം

69.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനുള്ള  മറുപടെറി  16-3-2017-നട  എ 8-1256/2015  നമ്പര്
കേത്തെട പ്രകേപ്പോരസം ടകേപ്പോലസം  ജറിലപ്പോ  ഓഫരീസറിടല സരീനറിയര് ടഡപന്യൂടറി  ഡയറക്ടര്കട അയചട
ടകേപ്പോടുത്തെറിട്ടുള്ളതപ്പോടണനസം  ഓഡറിറട  വകുപറില്  നറിനസം  പുനരഭറിപ്രപ്പോയസം  ലഭറിചറിടറിടലനസം
ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിട്ടുണ്ടെട.

ഓഡറിററിനട സമര്പറിച പ്രസ്തുത മറുപടെറിയുടടെ പകേര്പട അനുബനസം iv ആയറി ഉള്ളടെകസം
ടചെയ്യുന.
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

70.  തളര്ച ബപ്പോധറിച പരപ്പോഗറികേളുടടെ പുനരധറിവപ്പോസ പദതറിയുമപ്പോയറി ബനടപടട
വപ്പോങ്ങറിയ  സപ്പോധനങ്ങളറില്  ബപ്പോകറിവനതുസം  നശറിച്ചു  പപപ്പോയതുമപ്പോയ  സപ്പോധനങ്ങളുടടെ
വറിശദപ്പോസംശസം ഉള്ടപടുത്തെറിയതുസം ടട്രയറിനറിസംഗറില് പടങടുത്തെ ആളുകേളുടടെയുസം സപ്പോധനങ്ങള്
വപ്പോങ്ങറിയവരുടടെ  ലറിസസം  ഉള്ടപടടെയുള്ള  ററിപപപ്പോര്ടട  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിനട
ഹപ്പോജരപ്പോകറി സമറിതറികട ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ആലപ്പുഴ ജറില

ആലപ്പുഴ ജറിലപ്പോപഞപ്പോയത്തെട

ഓഡറിറട ഖണറികേ

പദതറി തുകേ ഉപപയപ്പോഗറിചട സറിനറിമ നറിര്മപ്പോണസം - ധനദുര്വറിനറിപയപ്പോഗസം

ആലപ്പുഴ ജറിലപ്പോപഞപ്പോയത്തെട

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട - 2012-13, ഖണറികേ 3.1, 3.2

 വറിദദപ്പോര്തറികേളുടടെ  പഠനനറിലവപ്പോരസം  ഉയര്ത്തുനതറിനുള്ള  പദതറി  'സറിനറിമപ്പോ
നറിര്മപ്പോണസം' ആകറി മപ്പോററി

 ടചെലവട നടെത്തെറിയതട പദതറി രൂപരീകേരണത്തെറിനു ഒനരവര്ഷസം മുമ്പട

ആലപ്പുഴ  ജറിലപ്പോപഞപ്പോയത്തെറിടന  2012-13  വര്ഷടത്തെ  എസട.ഒ.246/13-ാം  നമ്പര്
പദതറി ജറിലയറിടല എസട.എസട.എല്.സറി. വറിദദപ്പോര്തറികേളുടടെ ററിസള്ടട ടമചടപടുത്തുവപ്പോനുസം,
പഠന  നറിലവപ്പോരത്തെറില്  പറിനപ്പോകസം  നറില്ക്കുന  കുടറികേള്കട  ററിഫ്രഷര്  പകേപ്പോഴ്സട
നടെത്തുനതറിനുസം,  കകേപുസകേസം  അചടെറി,  കേകൗണ്സറിലറിസംഗട  എനറിവയപ്പോയുമപ്പോണട  വറിഭപ്പോവനസം
ടചെയറിരുനതട.  എനപ്പോല് ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തെറിടന 2-3-2013-ടല കേമറിററി തരീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരസം
പദതറിയുടടെ  ലക്ഷദങ്ങള്  കുടറികേള്കപ്പോയുള്ള  സറിനറിമപ്പോ  നറിര്മപ്പോണസം,  ററിഫ്രഷര്  പകേപ്പോഴ്സട
നടെത്തെറിപട എനറിവയപ്പോയറി പുതുകറി നറിശ്ചയറിച്ചു.

ഈ  പദതറിയുടടെ  ടചെലവറിനപ്പോയറി  31-3-2013-ടല  1-ാം  നമ്പര്  ബറില്  പ്രകേപ്പോരസം
നറിര്വ്വേഹണ ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയ ജറിലപ്പോ  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ ടഡപന്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  5  ലക്ഷസം  രൂപ
പറിന്വലറിച്ചു.  പദതറി നടെത്തെറിപ്പുമപ്പോയറി ബനടപട 8  ലക്ഷപത്തെപ്പോളസം രൂപയുടടെ വകൗചറുകേള്
ഹപ്പോജരപ്പോക്കുകേയുസം,  ടചെലവട  ടചെയ  തുകേ  5  ലക്ഷസം  രൂപയറില്  നറിജടപടുത്തുകേയുസം  ടചെയ.
ഇവടയലപ്പോസം  തടന  ഒരു  സറിനറിമ  അഥവപ്പോ  ഹ്രസസചെറിത  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി
ബനടപടറിട്ടുള്ളതുസം  പദതറി  രൂപരീകേരണത്തെറിനു ഒനര വര്ഷസം  മുമ്പട  ടചെലവഴറിചതുമപ്പോണട.
പദതറികട ഭരണപ്പോനുമതറി 2-3-2013 ലപ്പോണട ലഭറിചടതങറിലുസം ടചെലവട പരഖകേളപ്പോയ ബറില്ലുകേള്,
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രസരീതുകേള്,  മറട  പരഖകേള് എനറിവടയലപ്പോസം  തടന  2011  നവസംബര് മപ്പോസസം മുതല്  2012
ഏപ്രറില് മപ്പോസസം വടരയുള്ളവയപ്പോണട.  5 ലക്ഷസം രൂപ കകേപററിയറിരറിക്കുനതട മപ്പോനപ്പോര് നപ്പോയര്
സമപ്പോജസം ടെറി.ടെറി.ഐ.  യറിടല അദദപ്പോപറികേയപ്പോയ സറിന എസട.  ആണട.  ടചെലവട തുകേയറില്
ഭൂരറിഭപ്പോഗവസം  ഇനനസം,  പഹപ്പോടല്  വപ്പോടെകേ,  ഭക്ഷണസം,  ടെപ്പോകറി  ചെപ്പോര്ജട  എനറിവയപ്പോണട
വറിനറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുള്ളതട.  ബപ്പോകറി  തുകേകേള്  സറിനറിമയുമപ്പോയറി  ബനടപട  വദകറികേള്കട
പ്രതറിഫലസം  നല്കേറിയറിരറിക്കുന.  പമല്  വദകറികേളുടടെ  ആവശദത്തെറിപലയപ്പോയപ്പോണട  പദതറി
തുകേയുടടെ ഭൂരറിഭപ്പോഗവസം ടചെലവഴറിചറിരറിക്കുനതട. പദതറി രൂപറികേരറിക്കുനതറിനു മുമ്പട നടെത്തെറിയ
പ്രസ്തുത  ടചെലവകേള്  പദതറി  ടചെലവപ്പോയറി  കേണകപ്പോകപ്പോനപ്പോവറില.  മറപ്പോപരപ്പോ  നറിര്വ്വേഹറിച
ടചെലവറിടന  പരഖകേള്  നറിര്വ്വേഹണ  ഉപദദപ്പോഗസന്  പദതറി  ടചെലവപ്പോയറി
അവതരറിപറിക്കുകേയപ്പോണട ടചെയറിട്ടുള്ളതട.

ജറിലയറിടല  എസട.എസട.എല്.സറി.  വറിദദപ്പോര്തറികേളുടടെ  പഠന  നറിലവപ്പോരസം
ഉയര്ത്തുവപ്പോനുസം  ററിസള്ടട  ടമചടപടുത്തുവപ്പോനുസം  വറിഭപ്പോവനസം  ടചെയ പദതറികട  പവണ്ടെറിയുള്ള
തുകേ നറിയമങ്ങള്ക്കുസം,  ചെടങ്ങള്ക്കുസം,  നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട വദവസകേള്ക്കുസം വറിരുദമപ്പോയറി ടചെലവഴറിചട
ധനദുര്വറിനറിപയപ്പോഗസം  നടെത്തെറിയറിരറിക്കുന.  നറിര്വ്വേഹണ  ഉപദദപ്പോഗസയപ്പോയ  ആലപ്പുഴ  ജറിലപ്പോ
വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടററില് നറിനസം പ്രസ്തുത തുകേ ഈടെപ്പോപകണ്ടെതപ്പോണട.

പരപ്പോമര്ശസം  സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉള്ടപടുത്തുന  വറിവരസം  അററിയറിച്ചുടകേപ്പോണ്ടെട
ആലപ്പുഴ  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററികട  12-5-2015-ല്  നല്കേറിയ എല്.എഫട.ജറി.എ
3-565/15-ാം നമ്പര് കേത്തെറിനുസം മറുപടെറി ലഭദമപ്പോകറിയറില.

ഉത്തെരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസയുടടെ പപരുസം ഔപദദപ്പോഗറികേ പമല്വറിലപ്പോസവസം

                                                               ശ്രരീമതറി വറി.ആര്. രമപ്പോഭപ്പോയറി

                                                               ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടര്, വറിദദപ്പോഭദപ്പോസസം

പമല്വറിലപ്പോസസം                                            വൃന്ദപ്പോവനസം, ഇലവസംതറിട പറി.ഒ.,

                                                                പത്തെനസംതറിട.

(പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2014-15-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ 6.6)

ഓഡറിറട ഖണറികേയട തപദ്ദേശസസയസംഭരണ വകുപട ലഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി അനുബനസം II
ആയറി പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

71.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശടത്തെക്കുററിചട  സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട  30-3-2013-ല് സമഗ
വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  പദതറിക്കുള്ള  അപലപ്പോടടടമനറില്  നറിനസം  5  ലക്ഷസം  രൂപ  സറിനറിമപ്പോ
നറിര്മപ്പോണത്തെറിനട  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചു  എനതപ്പോണട  ഓഡറിറട  തടെസത്തെറിനട  കേപ്പോരണമപ്പോയ
വറിഷയടമനസം  ജറിലപ്പോ  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  ടഡപന്യൂടറി  ഡയറക്ടറപ്പോയറിരുന  നറിര്വ്വേഹണ
ഉപദദപ്പോഗസടനനസം ആലപ്പുഴ ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി ഇന്-ചെപ്പോര്ജട സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ
അററിയറിച്ചു.

302/2021.
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72.  കുടറികേളുടടെ  മപ്പോനസറികേ  വളര്ചയപ്പോവശദമപ്പോയ  അടെറിസപ്പോന  കനപുണറികേള്
വറികേസറിപറിക്കുകേ  എന  ലക്ഷദപത്തെപ്പോടടെ  ജറിലയറിടല  കഹസ്കൂളുകേളറില്  നടെത്തെറിയറിരുന
കേകൗണ്സറിലറിസംഗട  പപ്രപ്പോഗപ്പോമറില് ഫണ്ടെട  ശരറിയപ്പോയ രരീതറിയറില് വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്
കുടറികേള്കട  പ്രപയപ്പോജനടപടുനറില  എനട  മനസറിലപ്പോകറിയതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
കുടറികേള്കട  ഗുണകേരമപ്പോയ  രരീതറിയറില്  ഒരു  പപ്രപ്പോജക്ടട  അനുവദറികണടമനട
പഞപ്പോയത്തെറിപനപ്പോടെട  ആവശദടപടതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലപ്പോണട  ഇത്തെരത്തെറില്  ഒരു
പപ്രപ്പോജക്ടറിനട  അനുമതറി  നല്കേറിയടതനസം  ഈ  പദതറി  നറിലവറിലുസം  സ്കൂളുകേളറില്
പ്രപയപ്പോജനടപടുത്തെറി  വരുനടണ്ടെനസം  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസര്  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടകേ
പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

73. പമല്പ്രസപ്പോവറിച വസ്തുതകേപളപ്പോടെട പൂര്ണമപ്പോയറി പയപ്പോജറികപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുനറില എനട
തപദ്ദേശസസയസംഭരണ വകുപട പ്രറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിക്കുകേയുസം 2012-13
വര്ഷടത്തെ  എസട.എസട.എല്.സറി.  വറിദദപ്പോര്തറികേളുടടെ  ററിസള്ടട  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനുസം
പഠനത്തെറില്  പറിനപ്പോകസം  നറില്ക്കുന  കുടറികേള്കട  ററിഫ്രഷര്  പകേപ്പോഴ്സട  നല്കുനതുമപ്പോയറി
ബനടപട്ടുള്ള പപ്രപ്പോജക്ടപ്പോയറിരുന ഇടതനസം ദൃശദചെറിതങ്ങള് നറിര്മറികണമപ്പോയറിരുടനങറില്
ഫറിലറിസം  ടഡവലപ്ടമനട  പകേപ്പോര്പപറഷടന  ഏല്പറിപകണ്ടെതപ്പോയറിരുടനനസം  ടസക്രടററി
അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകേയുണ്ടെപ്പോയറി.  കേകൗമപ്പോരകപ്പോരപ്പോയ  കുടറികേള്കട  കേകൗണ്സറിലറിസംഗട  നല്കുനതറിനട
പരറിശരീലനസം  ലഭറിച  കേകൗണ്സറിലര്മപ്പോര്  സസംസപ്പോനത്തുള്ളതറിനപ്പോല്  വറിദഗ്ദ്ധരപ്പോയവടര
ഉള്ടപടുത്തെറി  സപ്പോമൂഹദസരക്ഷപ്പോ  വകുപ്പുമപ്പോയറി  സഹകേരറിചട  പദതറി
തയപ്പോറപ്പോപകണ്ടെതപ്പോയറിരുടനനട  വകുപട  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കുകേയുണ്ടെപ്പോയറി.
കൂടെപ്പോടത  2  വര്ഷസം  മുന്പട  നറിര്മറിച  സറിനറിമയുടടെ  നറിര്മപ്പോണ  ടചെലവട  2013-ടല
പപ്രപ്പോജക്ടറില് ഉള്ടപടുത്തെറിയതുസം അതുമപ്പോയറി  ബനടപട ഓഡറിറട  പരപ്പോ മര്ശത്തെറിനട  മറുപടെറി
നല്കേപ്പോത്തെതുസം ഗുരുതരമപ്പോയ വരീഴ്ചയപ്പോടണനട ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

74.  കേകൗമപ്പോരകപ്പോരപ്പോയ കുടറികേള്കട പവണ്ടെറി സദുപദ്ദേശപത്തെപ്പോടുകൂടെറി ടചെയ പദതറിയപ്പോണട
എനപ്പോണട  മനസറിലപ്പോകപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുനടതനസം മുന്കേപ്പോലങ്ങളറിടല  ഓഡറിറട  തടെസത്തെറിനട
നറിലവറിടല  ഉപദദപ്പോഗസന്  തയപ്പോറപ്പോകേപ്പോത്തെതുമൂലമപ്പോണട  ഇത്തെരത്തെറില്  വറിഷയങ്ങള്
പരറിഹരറികടപടെപ്പോടത പപപ്പോകുനടതനസം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.

75. 10  ലക്ഷസം രൂപയുടടെ പപ്രപ്പോജക്ടറില്  5  ലക്ഷസം രൂപ കുടറികേളുടടെ പഠന നറിലവപ്പോരസം
ഉയര്ത്തുനതറിനുസം  5  ലക്ഷസം  രൂപ  സറിനറിമപ്പോ  നറിര്മപ്പോണത്തെറിനുമപ്പോണട  അനുവദറിചടതനസം
പദതറി നടെപറില്വരുത്തെറിയതട ശരറിയപ്പോയ രരീതറിയറില് അലപ്പോത്തെതറിനപ്പോലപ്പോണട ഓഡറിറട തടെസസം
ഉണ്ടെപ്പോയടതനസം  അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി  ററികവസ്ഡട  പപ്രപ്പോജക്ടറിനട  ഡറി.പറി.സറി.
അസംഗരീകേപ്പോരസം  ലഭറിചറിട്ടുടണ്ടെങറില്  ഈ  വറിവരങ്ങടളലപ്പോസം  ഉള്ടപടുത്തെറിടകപ്പോണള്ള  മറുപടെറി
സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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സമറിതറി ആരപ്പോഞ അധറികേവറിവരങ്ങള്ക്കുള്ള തപദ്ദേശസസയസംഭരണ വകുപറിടന മറുപടെറി
അനുബനസം IV ആയറി ഉള്ടപടുത്തെറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

സമറിതറി  ആരപ്പോഞ  അധറികേവറിവരങ്ങള്കട  പകേരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട
ലഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി ചുവടടെ പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

76.  പലപ്പോകല്  ഫണ്ടെട  അകകൗണ്ടെടസട  കേമറിററി  (2016-2019)  യുടടെ  6-9-2016-ടല
ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗത്തെറില്, 2014-15 സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ഖണറികേ 6.6-(പദതറി
തുകേ ഉപപയപ്പോഗറിചട  സറിനറിമ  നറിര്മപ്പോണസം  -  ധനദുര്വറിനറിപയപ്പോഗസം)  എന പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി
ബനടപടട  ആരപ്പോഞ അധറികേവറിവരത്തെറിപന്മേല് ബനടപട സര്കപ്പോര് വകുപറില് നറിനസം
നപ്പോളറിതുവടര  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോകറിയറിടറില.  ആയതട  ലഭദമപ്പോകുന  മുറയട  സമറിതറിയട
സമര്പറിക്കുനതപ്പോണട.  പ്രസ്തുത  അധറികേവറിവരത്തെറിപന്മേല്  ആലപ്പുഴ  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തെട
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയ പരഖകേള്/മറുപടെറിയുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട ചുവടടെ പചെര്ക്കുന.

77.  ദൃശദ  മപ്പോധദമങ്ങള്  കൂടെറി  ഉള്ടപടുത്തെറി  പമപ്പോഡന്യൂള്  പരറിഷ്കരറികണടമന
നറിര്പദ്ദേശമുണ്ടെപ്പോയതറിടന തുടെര്നപ്പോണട 'കുടറികേള്ക്കുള്ള സറിനറിമപ്പോ നറിര്മപ്പോണസം' എന ആശയസം
അസംഗരീകേരറികടപടടതനസം  അമ്പലപ്പുഴ  സ്കൂളറിടല  3  വറിദദപ്പോര്തറിനറികേള്  ക്ലപ്പോസട  മുററിയറില്
ആത്മഹതദ  ടചെയ  സസംഭവമപ്പോണട  ഇത്തെരത്തെറിലുള്ള  ഒരു  പബപ്പോധവത്കരണത്തെറിടന
ആവശദകേതയുസം  അനറിവപ്പോരദതയുസം  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപറിനുസം  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തെറിനുസം
പബപ്പോധദടപടതറിനട  കേപ്പോരണമപ്പോയറിട്ടുള്ളടതനമപ്പോണട പദതറി  വദതറിയപ്പോനസം  നടെത്തെറിയതറിനട
കേപ്പോരണമപ്പോയറി  വദകമപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതട.  കൂടെപ്പോടത,  സറിനറിമപ്പോ  നറിര്മപ്പോണസം  എന  ആശയസം
പദതറി രൂപരീകേരണത്തെറിനട മുന്പുതടന ഡയററിടന ശ്രദയറില് ടകേപ്പോണവനറിരുനതറിനപ്പോല്
ഡയറട  അതറിനുപവണ്ടെ  മുടനപ്പോരുകസം  നടെത്തെറിയറിരുനടവനസം,  എനപ്പോല്  ആ  വര്ഷസം
പദതറിയപ്പോയറി  ഫണ്ടെട  വകേയറിരുത്തുവപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  മുടനപ്പോരുകത്തെറിടന
ഭപ്പോഗമപ്പോയപ്പോണട  ഒനരവര്ഷസം  മുന്പട  ടചെലവട  ഉണ്ടെപ്പോയറിട്ടുള്ളടതനമപ്പോണട  മറുപടെറിയറില്
വദകമപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതട.  കൂടെപ്പോടത,  സറിനറിമപ്പോ  നറിര്മപ്പോണസം  ചുരുങ്ങറിയ  സമയസംടകേപ്പോണ്ടെട
ടചെയതരീര്കപ്പോവന  ഒനല  എനട  പബപ്പോധദമുള്ളതറിനപ്പോലപ്പോണട  ചുമതലകപ്പോരറിയപ്പോയറി  ഡയറട
തറിരുമപ്പോനറിച ശ്രരീമതറി സറിന എസട. എന അദദപ്പോപറികേ മുന്കൂറപ്പോയറി നടെത്തെറിയ ടചെലവകേള്
നറിര്വ്വേഹണ ഉപദദപ്പോഗസ അസംഗരീകേരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോടണനസം മറുപടെറിയറില് വറിശദമപ്പോകറിയറിട്ടുണ്ടെട.
ഈ  മറുപടെറി  അസംഗരീകേരറികപ്പോടമങറിലുസം  പദതറി  ടചെലവകേള്  പമപ്പോണറിറററിസംഗട  ടചെയ്യുനതറില്
നറിര്വ്വേഹണ  ഉപദദപ്പോഗസയ  വരീഴ്ച  സസംഭവറിചതുമൂലമപ്പോണട  അടെങലറിലധറികേരറിചട  തുകേ
ടചെലവഴറികപ്പോന് ഇടെയപ്പോയടതനട ഓഡറിറട വറിലയറിരുത്തുന.

ലഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറിയുടടെ മറട വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് ചുവടടെ പചെര്ക്കുന.

78.  സ്കൂളുകേളറില്  പ്രദര്ശറിപറിക്കുവപ്പോനുള്ള  ചെലചറിതങ്ങള്  ടസന്സര്  ടചെയ്യുനതുസം
സര്ടറികഫ  ടചെയ്യുനതുസം  എസട.ഐ.ഇ.ററി.  ആണട.   ടെറി  സര്ടറിഫറികറട  ഡയറട  മുപഖന
ഈ  ചെറിതത്തെറിനട  ലഭറിചറിട്ടുണ്ടെട.  തറിരകഥ  വറിദഗ്ദ്ധ  സമറിതറിയുസം  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തുസം
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അസംഗരീകേരറിചറിരുന.  ഡയററിടന  കേകൗണ്സറിപലഴ്സട  പപ്പോനലറില്  ഉള്ടപട  അദദപ്പോപറികേയപ്പോണട
ശ്രരീമതറി  സറിന.  ഈ  പദതറിയുടടെ  മുടനപ്പോരുകസം  നടെത്തെറിയ  അവസരത്തെറില്,  ഡയറട
സറിനറിമയുടടെ വറിഷയത്തെറില് തറിരകഥകേള് അദദപ്പോപകേരറില്  നറിനട ക്ഷണറിക്കുകേയുസം ഏറവസം
മറികേച തറിരകഥ ശ്രരീമതറി സറിനവറിപനതപ്പോയതറിനപ്പോല് ആയതട ടതരടഞടുത്തെട സറിനറിമയുടടെ
നറിര്മപ്പോണ  പമല്പനപ്പോട  ചുമതല  ഏല്പറിച്ചു  ടകേപ്പോടുക്കുകേയപ്പോയറിരുന.   അവര്  തറിരകഥ
രൂപരീകേരണടത്തെക്കുററിചട  ഒരു  സറിനറിമപ്പോ  സസംവറിധപ്പോയകേടന  കേരീഴറില്  പരറിശരീലനസം
പനടെറിയറിട്ടുണ്ടെട.  മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖയറിലുള്ള  കേകൗണ്സറിലറിങട  ഫലപ്രദമപ്പോയറി  കുടറികേളറില്
എത്തെറിക്കുനതറിനുള്ള പഠന തന്ത്രമപ്പോയപ്പോണട 'അകേസംടപപ്പോരുള്' എന സറിനറിമ നറിര്മറിചതട.

79.  എനപ്പോല് സബ്സറിഡറി  മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖയറില് വറിവക്ഷറിചറിടറിലപ്പോത്തെ ഇനങ്ങള്കപ്പോയറി
വറികേസന  ഫണപപയപ്പോഗറിക്കുനതട  മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖയുടടെ  ലസംഘനമപ്പോണട.  (ജറി.ഒ.  (എസംഎസട.)
225/12/ത.സസ.ഭ.വ.  തരീയതറി  18-8-2012).  സറിനറിമ  നറിര്മപ്പോണത്തെറിനട  വറികേസന
ഫണപപയപ്പോഗറികപ്പോന് അനുമതറിയറിലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് ഇതട സസംബനറിചട സര്കപ്പോരറില് നറിനസം
മുന്കൂര്  അനുമതറി  പതടെപ്പോടത  "വറിദദപ്പോദരീപറി  -  സമഗ  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസസം”എന  പപ്രപ്പോജക്ടട
നടെപറിലപ്പോകറിയതട ക്രമപ്രകേപ്പോരമല.

പ്രസ്തുത  അധറികേവറിവരസം  പരറിഗണറിച  12-9-2018-ടല  സമറിതറിപയപ്പോഗസം  ചുവടടെ
പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന തരീരുമപ്പോനങ്ങള് കകേടകപ്പോണ.

80.  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തെറിടല സറിനറിമ നറിര്മപ്പോണസം സര്കപ്പോരറിടന മുന്കൂര്
അനുമതറി  ലഭദമപ്പോകപ്പോടതയപല  നടെത്തെറിയറിട്ടുള്ളടതനട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  പ്രസ്തുത
പപ്രപ്പോജക്ടറിനട ഡറി.പറി.സറി.യുടടെ അനുവപ്പോദസം ലഭറിചറിട്ടുടണ്ടെനസം സര്കപ്പോരറിടന മുൻകൂര് അനുമതറി
ലഭദമപ്പോകപ്പോടത പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തെറി ആരസംഭറിച്ചുടവനതപ്പോണട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശടമനസം ആലപ്പുഴ
ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തെട സരീനറിയര് സൂപ്രണ്ടെട സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

81.  അമ്പലപ്പുഴ സ്കൂളറിടല  3  വറിദദപ്പോര്തറിനറികേള് ക്ലപ്പോസട മുററിയറില് ആത്മഹതദ ടചെയ
അവസരത്തെറില്  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തുസം   ഡയറസം  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപ്പുസം  കൂടെറിപയപ്പോപലപ്പോചെറിചട
സ്കൂളുകേളറില്  നടെക്കുന  കേകൗണ്സറിലറിസംഗട  ഫലപ്രദമപ്പോക്കുനതറിടന  ആവശദത്തെറിപലയപ്പോണട
പ്രസ്തുത  സറിനറിമ  നറിര്മറിചടതനസം  ആയതറിനപ്പോയറി  5  ലക്ഷസം  രൂപ  ടചെലവണ്ടെപ്പോയറി  എനസം
ഡറി.പറി.സറി.  യുടടെ  അനുമതറി  ലഭദമപ്പോക്കുകേയുസം  ഡയറട  സര്ടറികഫ  ടചെയറിട്ടുടണ്ടെനസം
ററിടപയര്ഡട ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടര് ഓഫട എജന്യൂപകഷൻ സമറിതറിടയ അററിയറിക്കുകേയുണ്ടെപ്പോയറി.

82. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തെറിയട സര്കപ്പോരറിടന മുൻകൂര് അനുമതറിയറിലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് ആയതറിനട
സര്കപ്പോരറിടന  സപ്പോധൂകേരണസം  പതപടെണ്ടെറിയറിരുനടവനസം  ഒരു  പ്രപതദകേ  സപ്പോഹചെരദത്തെറില്
സദുപദ്ദേശപരമപ്പോയറി ടചെയ കേപ്പോരദമപ്പോയതറിനപ്പോലുസം കുടറികേള്കട പ്രപയപ്പോജനപ്രദമപ്പോണട എനതറിടന
അടെറിസപ്പോനത്തെറിലുസം  ഇത്തെരസം  ടതറകേള്  ആവര്ത്തെറികരുടതന  തപ്പോകരീപതപ്പോടടെ  പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

83.  അമ്പലപ്പുഴ  സ്കൂളറിടല  3  വറിദദപ്പോര്തറിനറികേള്  ക്ലപ്പോസട  മുററിയറില്  ആത്മഹതദ
ടചെയ  അവസരത്തെറില്  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തുസം,   ഡയറസം  വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  വകുപ്പുസം
കൂടെറിപയപ്പോപലപ്പോചെറിചട  സ്കൂളുകേളറില്  നടെക്കുന  കേകൗണ്സറിലറിസംഗട  ഫലപ്രദമപ്പോക്കുനതറിടന
ആവശദത്തെറിനപ്പോയറിടപ്പോണട  സറിനറിമ  നറിര്മറിചടതനസം,  ആയതറിനട  5  ലക്ഷസം  രൂപ
ടചെലവണ്ടെപ്പോടയനസം, ഡറി.പറി.സറി.  യുടടെ അനുമതറി ലഭദമപ്പോക്കുകേയുസം,  ഡയറട സര്ടറികഫ
ടചെയറിട്ടുടണ്ടെനസം  ററിടപയര്ഡട  ടഡപന്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  ഓഫട  എജന്യൂപകഷടന  മറുപടെറിയറില്
നറിനസം സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന. എനറിരുനപ്പോലുസം പദതറികട ഭരണപ്പോനുമതറി ലഭറിക്കുനതറിനട
2  വര്ഷസം  മുന്പട  മുതല്  ടചെലവഴറിച  തുകേ  സറിനറിമ  നറിര്മപ്പോണ  പദതറിയറില്
വകേയറിരുത്തെറിയതട പദതറിയുടടെ മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖയറില് നറിനള്ള വദതറിചെലനമപ്പോടണനട സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.   സറിനറിമ  നറിര്മപ്പോണത്തെറിനട  വറികേസന  ഫണ്ടെട  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്
അനുമതറിയറിലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  ആയതറിനട  സര്കപ്പോരറിടന  സപ്പോധൂകേരണസം
പതപടെണ്ടെറിയറിരുനടവനസം,  പ്രപതദകേ  സപ്പോഹചെരദസം  കേണകറിടലടുത്തെട  സദുപദ്ദേശപരമപ്പോയറി ടചെയ
കേപ്പോരദമപ്പോയതറിനപ്പോലുസം,  കുടറികേള്കട  പ്രപയപ്പോജനപ്രദമപ്പോടണനതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലുസം,
ഇത്തെരസം  ടതറകേള്  ഇനറിയുസം  ആവര്ത്തെറികരുടതന  നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
തടെസസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഇടുകറി ജറില

പദവറികുളസം പബപ്പോകട പഞപ്പോയത്തെട

ഓഡറിറട ഖണറികേ

ഇലപ്പോത്തെ സപ്പോപനത്തെറിടന പപരറില് വദപ്പോജപരഖയുണ്ടെപ്പോകറി പദതറിപണസം അപഹരറിച്ചു.

പദവറികുളസം പബപ്പോകട പഞപ്പോയത്തെട-ഇടുകറി ജറില

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട-2012-13, ഖണറികേ 3.1 3.2

 12-ാം പദതറി മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖയറില് പരപ്പോമര്ശറികപ്പോത്തെ വറിഷയത്തെറിനട പദതറി
രൂപരീകേരറിച്ചു.

 പടറികേജപ്പോതറി വറിഭപ്പോഗത്തെറിനപ്പോയുള്ള ഫണ്ടെട ദുരുപപയപ്പോഗസം ടചെയ.

 ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിടന ഡറി & ഒ പട്രഡട ടടലസന്സട പരഖകേള് പരറിപശപ്പോധറികപ്പോടത
ഇലപ്പോത്തെ സപ്പോപനത്തെറിടന പപരറില് തുകേ നല്കേറി.

ഇടുകറി ജറിലയറിടല പദവറികുളസം പബപ്പോകട പഞപ്പോയത്തെറിടന 49/12-ാം നമ്പര് പപ്രപ്പോജക്ടട
പ്രകേപ്പോരസം  പടറികേജപ്പോതറി  വറിഭപ്പോഗകപ്പോര്കട  പറി.എസട.സറി.  പരറിശരീലനസം  നല്കുനതറിനപ്പോയറി
5,00,000 രൂപ ടചെലവഴറിച്ചു.

പരറിശരീലനസം നല്കുനതറിനട  ചുമതലടപടുത്തെറിയതട  മൂനപ്പോററിലുള്ള  'വറിക്ടററി  സഡന്സട
അകപ്പോദമറി'  എന സപ്പോപനടത്തെയപ്പോണട.  എനപ്പോല് പനരറിട്ടുള്ള അപനസഷണത്തെറില്  വറിക്ടററി
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സഡന്സട  എടനപ്പോരു  സപ്പോപനസം  ഇലപ്പോടയനട  പബപ്പോധദടപട്ടു.  മൂനപ്പോര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട
ടസക്രടററിയുടടെ  28-5-2014-ടല  ടജ.എസട./3891/14-ാം  നമ്പര്  കേത്തെട  പ്രകേപ്പോരസം
ഇത്തെരത്തെറിടലപ്പോരു  സപ്പോപനത്തെറിനട  2011-12,  2012-13  കേപ്പോലയളവറില്  ടടലസന്സട
നല്കേറിയറിടറിലപ്പോടയനട അററിയറിച്ചു.

പരറിശരീലന  ക്ലപ്പോസകേള്  27-3-2012  മുതല്  19-6-2012  വടരയുള്ള  കേപ്പോലയളവറില്
മൂനപ്പോര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  കേമന്യൂണറിററി  ഹപ്പോളറില്  വചട  നടെത്തെറിടയനട  ഫയലറില്
പരഖടപടുത്തെറിയറിട്ടുടണ്ടെങറിലുസം വപ്പോടെകേ രജറിസ്റ്റര് പ്രകേപ്പോരസം ഇകൗ കേപ്പോലയളവറില് ഇങ്ങടനടയപ്പോരു
പരറിശരീലന പരറിപപ്പോടെറികപ്പോയറി കേമന്യൂണറിററി ഹപ്പോള് വപ്പോടെകേയട നല്കേറിയറിടറില എനസം കേപ്പോണുന.

ഇലപ്പോത്തെ സപനത്തെറിടന പപരറില് വദപ്പോജപരഖ ചെമചട പദതറി നടെത്തെറിടയന വരുത്തെറി
പണപ്പോപഹരണസം  നടെത്തുകേയപ്പോണട  ടചെയറിരറിക്കുനതട.  പടറികേജപ്പോതറി  വറിഭപ്പോഗങ്ങള്കട
പറി.എസട.സറി.  പരറിശരീലനത്തെറിനു  വകേയറിരുത്തെറിയ തുകേയപ്പോണട  ഇപ്രകേപ്പോരസം  അപഹരറിചതട.
(5,00,000 രൂപ) പ്രസ്തുത തുകേ ഉത്തെരവപ്പോദറിയപ്പോയവരറില് നറിനട ഇകൗടെപ്പോപകണ്ടെതപ്പോണട.

ഇതട കൂടെപ്പോടത പബപ്പോകട പഞപ്പോയത്തെറിടന 153/13  (സര്കപ്പോര് സ്കൂളുകേള്കട ഫര്ണറിചര്
വപ്പോങ്ങല്),  43/13  (വനറിതപ്പോ  സസയസംസഹപ്പോയ  സസംഘങ്ങള്കട  പകേപ്പോഴറിക്കുഞട  വറിതരണസം)
എനരീ പദതറികേള് പ്രകേപ്പോരസം യഥപ്പോക്രമസം  1,22,077-രൂപയുടടെ ഫര്ണറിചറുകേളുസം, 2,29,500
രൂപയട  പകേപ്പോഴറിക്കുഞ്ഞുങ്ങടളയുസം  വറിക്ടററി  എനര്ടടപ്രസസട  എന സപ്പോപനത്തെറില്  നറിനട
വപ്പോങ്ങറിയതപ്പോയറി വദപ്പോജപരഖകേള് ചെമചറിട്ടുണ്ടെട.  എനപ്പോല് ഇകൗ സപ്പോപനവസം ഇലപ്പോത്തെതപ്പോണട.
വറിക്ടററി സഡനടസട അകപ്പോഡമറിയുടടെയുസം,  വറിക്ടററി എനര്ടടപ്രസസറിനയുസം ടലറര് പപ്പോഡറിടല
ലപ്പോന്ഡട  പഫപ്പോണ്,  ടമപ്പോടടബല്  പഫപ്പോണ്  നമ്പരുകേള്  ഒനതടനയപ്പോണട.  ഇലപ്പോത്തെ
സപ്പോപനത്തെറിടന പപരറില് അപഹരറിച  3,51,577 രൂപയുസം ഉത്തെരവപ്പോദറിയപ്പോയവരറില് നറിനസം
ഇകൗടെപ്പോപകണ്ടെതപ്പോണട.

പമല് വറിഷയസം സസംബനറിച ഓഡറിറട അപനസഷണങ്ങള്ക്കുസം സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോര്ടറില്
ഉള്ടപടുത്തുന വറിവരസം അററിയറിച്ചുടകേപ്പോണ്ടെട പദവറികുളസം പബപ്പോകട  പഞപ്പോയത്തെട ടസക്രടററികട
നല്കേറിയ  20-6-2015-ടല  എല്.എഫട.ടഎ3/494/2015-ാം  നമ്പര്  കേത്തെറിനുസം  മറുപടെറി
ലഭദമപ്പോകറിയറില.

ഉത്തെരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ പപരുസം പമല്വറിലപ്പോസവസം

1. എസം.ജറി. അജയകുമപ്പോര് (ടസക്രടററി)

    പുണര്തസം, അമരവറിള പറി.ഒ.

    ടനയപ്പോററിന്കേര 695122

2. എസം.പറി. നമ്പദപ്പോര് (യു.ഡറി.സറി)

    പത്മകേമല്, കേടെകരപള്ളറി പറി.ഒ.

    പചെര്ത്തെല, ആലപ്പുഴ 688529

[പകേരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2014-15-ടല  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട;  ഓഡറിറട ഖണറികേ 6.7]
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ഓഡറിറട ഖണറികേയട തപദ്ദേശസസയസംഭരണ വകുപട ലഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി അനുബനസം II
ആയറി പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

84.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിചട  സമറിതറി  വറിശദരീകേരണസം  ആരപ്പോഞതറിനട
ഓഡറിറട  തടെസത്തെറില്  പരപ്പോമര്ശറിക്കുന  കേപ്പോലഘടത്തെറില്  അത്തെരത്തെറില്  ഒരു  സപ്പോപനസം
ഉണ്ടെപ്പോയറിരുനറില എനപ്പോണട പഞപ്പോയത്തെട പരഖകേളറില് നറിനസം ലഭറിച വറിവരസം എനട പ്രസ്തുത
പബപ്പോകട  പഞപ്പോയത്തെട  ബറി.ഡറി.ഒ.  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടകേ  അററിയറിച്ചു.  ടെറി  പദതറി
നടെപപ്പോക്കുനതറിലുള്ള  എതറിര്പട  ടസക്രടററി  എന  നറിലയറില്  കേമറിററിയറില്  അററിയറിചറിട്ടുസം
പദവറികുളസം  പബപ്പോകറിടന  പറിപനപ്പോകപ്പോവസ  പരറിഗണറിചട  പദതറി  നടെപപ്പോകണടമനസം
ഡറി.പറി.സറി.  അസംഗരീകേപ്പോരസം  വപ്പോങ്ങറി  നല്കേപ്പോടമനമുള്ള  കേമറിററിയുടടെ  ഉറപറിടന
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പതപരസദസം  ടകേപ്പോടുത്തെട  ടടെന് ഡര്  ടചെയട  വറിക്ടററി  എനര്കപ്രസസട
എന  സപ്പോപനസം  നല്കേറിയ  കേസപടഷന്  13-1-2012-ടല  6-ാം  നമ്പര്  തരീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരസം
അസംഗരീകേരറിക്കുകേയപ്പോണട ടചെയടതനട മുന് പബപ്പോകട പഞപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ
അററിയറിച്ചു.

85.  പഞപ്പോയത്തെട കലസന്സട അനുവദറിചറിടറിലപ്പോത്തെ വറിക്ടററി എനര്കപ്രസസട എന
സപ്പോപനത്തെറിനട  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയത്തെറിടന  പപ്രപ്പോജക്ടട  എപ്രകേപ്പോരസം  ഏടറടുത്തെട  നടെത്തെപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുസം എനസം കേമറിററി തരീരുമപ്പോനടമടുത്തെറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി ഫയലറില് കേപ്പോണുനറില എനസം 2
പതങ്ങളറില്  പരസദസം  ടകേപ്പോടുകണസം എന നറിബനന പപ്പോലറിചറിടറില  എനതറില് നറിനസം
ക്രമപകടെട  നടെനറിട്ടുടണ്ടെനട  വദകമപ്പോടണനസം  ക്രറിമറിനല്  പകേസട  എടുപകണ്ടെ
വറിഷയമപ്പോടണനസം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.

86.  പറി.എസട.സറി.  പകേപ്പോചറിസംഗട  നടെത്തുന  സപ്പോപനത്തെറിനട  അതറിനുള്ള  അനുഭവ
പരറിചെയപമപ്പോ  രജറിപസഷപനപ്പോ  ഉപണ്ടെപ്പോ  എനപനസഷറിപകണ്ടെതട  ടസക്രടററിയുടടെ
ഉത്തെരവപ്പോദറിത്തെമപ്പോടണനസം  ഇത്തെരത്തെറില്  ഒരു തരീരുമപ്പോനസം  എടുത്തെപ്പോല്  കൂടെറി  വറിപയപ്പോജറിപട
പരഖടപടുത്തുകേയുസം അതട മറിനറിറടസറില് വരുനറിടലങറില്  15  ദറിവസത്തെറിനകേസം സര്കപ്പോരറില്
അററിയറിപകണ്ടെതുമപ്പോണട എനറിരറിടക പബപ്പോകട പഞപ്പോയത്തെട കേമറിററി അസംഗരീകേരറിചറിടറിലപ്പോത്തെ
ഒരു  സപ്പോപനത്തെറിനട  പദതറി  അനുവദറിചതറില്  നറിനട  പണപ്പോപഹരണസം  നടെനറിട്ടുടണ്ടെനട
ഉറപപ്പോടണനസം  തപദ്ദേശസസയസംഭരണ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്  ടസക്രടററി  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടകേ
അററിയറിച്ചു.

87.  പ്രസ്തുത വറിഷയസം  ഗുരുതരമപ്പോയ കുറകൃതദമപ്പോടണനപ്പോണട  മനസറിലപ്പോക്കുനടതനസം
ഇതട  സസംബനറിചട  വറിശദമപ്പോയ  അപനസഷണസം  നടെത്തെറി  ഉത്തെരവപ്പോദറികേളപ്പോയ  മുഴുവന്
ഉപദദപ്പോഗസടരയുസം കേടണ്ടെത്തെണടമനസം അവര്ടകതറിടര ക്രറിമറിനല് പകേടസടുകണടമനസം
അനധറികൃതമപ്പോയറി  അനുവദറിച  3,51,577  രൂപ  നറിര്വ്വേഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനറില്  നറിനസം
ഈടെപ്പോകപ്പോനുള്ള നടെപടെറി സസരീകേരറികണടമനസം നടെപടെറിയുടടെ നറിലവറിടല സറിതറി ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയണടമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

88.  പടനികജപാതനി വനിഭപാഗകപാര്കക്ക്  പനി.എസക്ക്.സനി.  പരനിശശീലനനം നല്കുന്നതനിനപായനി
5,00,000  രൂപയനം  ബബപാകക്ക്  പഞപായതനിലല  സര്കപാര്  സ്കൂളുകളകക്ക്  ഫര്ണനിച്ചര്
വപാങ്ങുന്നതനിനപായനി  1,22,077  രൂപയനം  വനനിതപാ  സസ്വയനംസഹപായ  സനംഘങ്ങളകക്ക്
ബകപാഴനിക്കുഞക്ക്  വനിതരണ  പദ്ധതനിയപായനി  2,29,500  രൂപയനം  ലലലസന്സനിലപാത
സപാപനതനിലന്റെ  ബപരനില്  വവപാജബരഖ  ചമച്ചക്ക്  അപഹരനിച്ചതപായനി  സമനിതനി  മനസനിലപാക്കുന.
ഗപാമപഞപായതനിലന്റെ   ഡനി  &  ഒ ബട്രേഡക്ക്   ലലലസന്സക്ക്  ബരഖകള  പരനിബശപാധനികപാലതയനം
പദ്ധതനിയമപായനി  ബന്ധലപ്പെട  മപാര്ഗ്ഗ  നനിര്ബദ്ദേശങ്ങള  പപാലനികപാലതയനം  പഞപായതക്ക്
കമനിറനിയനില് പദ്ധതനി നടപ്പെപാക്കുന്നതനിനുള്ള എതനിര്പ്പെക്ക്  ബന്ധലപ്പെട പഞപായതക്ക് ലസക്രടറനി
അറനിയനിച്ചനിടനം  ഇതനിലന  മറനികടന്നക്ക്  ബബപാകക്ക്  പഞപായതനിലന്റെ  ബപപാജകക്ക്   ഏലറടുക്കുവപാന്
സപാഹചരവലമപാരുകനിയതനില്  നനിനനം  ക്രമബകടക്ക്  നടന്നനിടലണ്ടെന്നക്ക്  വവക്തമപാലണനനം,
ആയതനിനപാല്  തലന്ന  ക്രനിമനിനല്  ബകസക്ക്  രജനിസ്റ്റര്  ലചബയ്യേണ്ടെതപാലണനനം  സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.

89.  ആയതനിനപാല്  ഇതുമപായനി  ബന്ധലപ്പെട  ഉബദവപാഗസരുലട  ഭപാഗത്തുനനിനണ്ടെപായ
ഗുരുതരമപായ  ക്രമബകടുകള  സനംബന്ധനിച്ചക്ക്   വനിശദമപായ  അബനസ്വഷണനം  നടതനി
ഉതരവപാദനികളപായ  മുഴുവന്  ഉബദവപാഗസലരയനം  കലണ്ടെതണലമനനം,  അവര്ലകതനിലര
ക്രനിമനിനല്  ബകസക്ക്  എടുകണലമനനം,  അനധനികൃതമപായനി  അനുവദനിച്ച  3,51,577  രൂപ
നനിര്വ്വഹണ  ഉബദവപാഗസരനില്  നനിനനം  ഇഇൗടപാക്കുവപാനുള്ള  നടപടനി  സസ്വശീകരനിച്ചക്ക്  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്
ലഭവമപാകണലമനനം സമനിതനി ശനിപപാര്ശ ലചയ്യുന.

ഇടുകനി ജനില

ചനിന്നകനപാല് ഗപാമപഞപായതക്ക്

ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക

മൂന്നപാര് ബകററനിനംഗക്ക് ബകപാബളജക്ക് നനികുതനികള ഒടുക്കുന്നനില

ചനിന്നകനപാല് ഗപാമപഞപായതക്ക്,  ഇടുകനി ജനില

ഓഡനിറക്ക് റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്-2011-12 & 2012-13  ഖണനിക 2.1

 അനധനികൃതമപായനി ബഹുനനില ലകടനിടങ്ങള നനിര്മനിച്ചനിരനിക്കുന.

 ലക്ഷങ്ങളുലട ലകടനിട നനികുതനി ലവടനിച.

 ഡനി  &  ഒ  ലലലസന്സക്ക്  എടുകപാലതയനം  ലതപാഴനില്  നനികുതനി  ഒടുകപാലതയനം  
പവര്തനിക്കുന.
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ചനിന്നകനപാല്  ഗപാമപഞപായതക്ക്  പബദശതക്ക്  മൂന്നപാര്  ബകററനിനംഗക്ക്  ബകപാബളജക്ക്  എന്ന
സപാപനനം  രണ്ടു  ലക്ഷനം  ചതുരശ്ര  അടനിയനിലധനികനം  വനിസ്തൃതനിയള്ള  ലകടനിടങ്ങള
അനധനികൃതമപായനി  നനിര്മനിച്ചക്ക്  വര്ഷങ്ങളപായനി  പവര്തനിക്കുന.  ഗപാമപഞപായതനില്  വസ
നനികുതനി,  ലതപാഴനില്  നനികുതനി  എന്നനിവ ഒടുകപാലതയനം   ഡനി  &  ഒ  ലലലസന്സനിലപാലതയനം
ലക്ഷങ്ങളുലട നനികുതനി ലവടനിപ്പെക്ക് നടതനിയപാണക്ക് സപാപനനം പവര്തനിക്കുന്നതക്ക്.

ചനിന്നകനപാല്  വനിബലജനിലല  സര്ബവ്വ  നമ്പര്  34/1-ല്  ഉളലപ്പെട  ശ്രശീ.  ടനിസന്  ലജ.
തച്ചങ്കരനിയലടയനം തച്ചങ്കരനി ഫഇൗബണ്ടെഷന് ട്രേസ്റ്റനിലന്റെയനം കൂടടമസതയനിലുള്ള  10.07  ഏകര്
സലതക്ക് ലകടനിടനം നനിര്മനിച്ചക്ക് മൂന്നപാര് ബകററനിനംഗക്ക് ബകപാബളജക്ക് എന്ന ബപരനില് പവര്തനിക്കുന്ന
സപാപനതനിലന്റെ  നനിര്മപാണനം,  ലകടനിടനനിര്മപാണ  ചടങ്ങളുലട  വവവസകളകക്ക്
വനിബധയമപായനി  ക്രമവല്കരനികണലമന്നക്ക്  ആവശവലപ്പെടക്ക്  ഗപാമപഞപായതക്ക്  ലസക്രടറനി
12-5-2009-നക്ക് ശ്രശീ. ടനിസന് ലജ. തച്ചങ്കരനികക്ക് ബനപാടശീസക്ക് നല്കനി. തുടര്ന്നക്ക് ശ്രശീ. ടനിസന് ലജ.
തച്ചങ്കരനി ലകടനിട നനിര്മപാണനം റഗുലലലറസക്ക് ലചയ്യുന്നതനിനക്ക് തശീയതനി  ലവയപാത അബപക്ഷയനം
രപാജകുമപാരനി സബക്ക് രജനിസപാര് ഓഫശീസനില് 4-12-2004-ല് രജനിസ്റ്റര് ലചയ്ത 2752/04  നമ്പര്
ആധപാരനം,  കരമടവക്ക്  രസശീതക്ക്  എന്നനിവയലട  പകര്പനം  തശീയതനി  ബരഖലപ്പെടുതപാത  ലകടനിട
നനിര്മപാണ  പൂര്തനികരണ  സപാക്ഷവപത്രവനം  പഞപായതനില്  സമര്പ്പെനിച.  ലകടനിടതനിലന്റെ
പപാന് സമര്പ്പെനിച്ചതപായനി അബപക്ഷയനില് ബരഖപ്പെടുതനിയനിടലണ്ടെങ്കനിലുനം ഫയലനില് ഇല.

16-6-2007-നക്ക്  ശ്രശീ.  ടനിസന്  ലജ.  തച്ചങ്കരനി   സര്ബവ്വ  നമ്പര്  34/1-ല്  ഉളലപ്പെട
(ആധപാരനം നമ്പര്  1430/06 തശീയതനി  26-6-2006  രപാജകുമപാരനി സബക്ക് രജനിസപാര് ഓഫശീസക്ക്)
ബകപാബളജനിബനപാടക്ക്  ബചര്നള്ള മൂന്നക്ക്  ഏകര് സലതക്ക്  ഏഴക്ക്  നനിലകളുള്ള നപാലക്ക്  ബഹപാസ്റ്റല്
ലകടനിടനം  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക്ക്  നനിരപാബക്ഷപപത്രനം  നല്കണലമന്നക്ക്  ആവശവലപ്പെടക്ക്
ഗപാമപഞപായതക്ക് ലസക്രടറനിയക്ക് അബപക്ഷ സമര്പ്പെനിച.  ഇതനിബന്മേല് ലസക്രടറനി  22-6-2007-ല്
1994-ലല ബകരള പഞപായതക്ക് രപാജക്ക് നനിയമതനിലല  220 (ബനി)  വകുപ്പെനിനക്ക് വനിബധയമപായനി
ലകടനിടനം നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിരപാബക്ഷപപത്രനം നല്കനി.  ബകരള മുനനിസനിപ്പെപാലനിറനി ലകടനിട
നനിര്മപാണ  ചടങ്ങള  ഗപാമപഞപായത്തുകളകക്ക്  6-6-2007-ല്  ബപാധകമപാകനിയ
സപാഹചരവതനില്  16-6-2007-ല്  ലഭനിച്ച  അബപക്ഷയനിബന്മേല്  ആവശവമപായ  ബരഖകള
പരനിബശപാധനിച്ചക്ക്  ലകടനിട  നനിര്മപാണ  ലപര്മനിറക്ക്  നല്കുന്നതനിനക്ക്  പകരനം  നനിരപാബക്ഷപ
സപാക്ഷവപത്രനം  നല്കനിയതക്ക്  ക്രമവനിരുദ്ധമപാണക്ക്.  തുടര്ന്നക്ക്  ലകടനിട  നനിര്മപാണനം
പൂര്തനിയപായബശഷനം  റഗുലലലറസക്ക്  ലചയ്യുന്നതനിനപായനി  10-9-2009-ല്  ഉടമ  അബപക്ഷ
സമര്പ്പെനിച. ബമല് അബപക്ഷകളനിലലപാനനം ഗപാമപഞപായതക്ക് തുടര്നടപടനികള സസ്വശീകരനിച്ചനില.

ഉടമ സമര്പ്പെനിച്ച അബപക്ഷകള പകപാരനം ആലക 19492.64 ചതുരശ്ര മശീറര് (209824
ച.അടനി)  വനിസശീര്ണനം  (ബകപാബളജക്ക്  ലകടനിടനം  3265  ച.മശീ+  ബഹപാസ്റ്റല്  ലകടനിടനം  16227.31
ച.മശീ) മൂന്നപാര് ബകററനിനംഗക്ക് ബകപാബളജക്ക്  ലകടനിടങ്ങളക്കുണ്ടെക്ക്.

302/2021.
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1994-ലല ബകരള പഞപായതക്ക് രപാജക്ക്  നനിയമതനിലല  235  എഎ വകുപ്പെക്ക്  ഉപവകുപ്പെക്ക്
(1)-ല്  ഏലതങ്കനിലുനം  ആള നനിയമപാനുസൃതമലപാലത  ഒരു ലകടനിടനം  നനിര്മനിക്കുകബയപാ  പുനര്
നനിര്മനിക്കുകബയപാ  ലചയ്യുന്ന  സനംഗതനിയനില്  അങ്ങലനയള്ള  ലകടനിടതനിനക്ക്  അങ്ങലനയള്ള
ആളനിലനതനിലര  എടുകപാവന്ന  ഏലതങ്കനിലുനം  നടപടനികക്ക്   ഭനംഗനം  വരപാലത,  നനിര്മപാണനം
പൂര്തനിയപായബതപാ,  തപാമസനം തുടങ്ങനിയബതപാ ഏതപാബണപാ ആദവനം ആ ദനിവസനം മുതല് അതക്ക്
ലപപാളനിചമപാറ്റുന്നതുവലര വസ നനികുതനി ചുമബതണ്ടെതപാണക്ക് എനനം, ഉപവകുപ്പെക്ക്  (2)-ല് (1)-ാ
ഉപവകുപ്പെനില് അടങ്ങനിയനിടള്ള യപാലതപാനനം  235  ഡബബ്ല്യൂ വകുപ്പെക്ക് പകപാരനം ഒരപാളലകതനിലര
നടപടനിലയടുക്കുന്നതനില് നനിനനം ലസക്രടറനിലയ തടയന്നതലപാതതുനം ലസക്രടറനി  ഇഇൗ വകുപ്പെക്ക്
പകപാരനം എടുക്കുന്ന ഏലതങ്കനിലുനം നടപടനിയലട ബപരനില് യപാലതപാരപാളക്കുനം പതനിഫലതനിബനപാ
നഷ്ടപരനിഹപാരതനിബനപാ  അര്ഹതയനിലപാതതുനം  ആകുന  എനനം  വവക്തമപാകനിയനിടണ്ടെക്ക്
എന്നനിരനിലക  ഗപാമപഞപായതക്ക്  അനധനികൃത  നനിര്മപാണതനിനക്ക്  ലകടനിട  ഉടമയ്ലകതനിലര
നടപടനിലയടുക്കുകബയപാ  ലകടനിതനിലന്റെ  വനിസ്തൃതനി  പരനിബശപാധനിച്ചക്ക്  നനികുതനി  ഇഇൗടപാക്കുകബയപാ
ലചയ്തനിടനില.

അനധനികൃതമപായനി  ലകടനിടങ്ങള  നനിര്മനിചനം  ലകടനിട  നനികുതനി,  ലതപാഴനില്   നനികുതനി
എന്നനിവ  ഒടുകപാലതയനം  ഡനി.  &  ഒ.  ലലലസന്സക്ക്  ഇലപാലതയനം  പവര്തനിക്കുന്ന  മൂന്നപാര്
ബകററനിനംഗക്ക്  ബകപാബളജനിലന്റെ  നടതനിപ്പെക്ക്  സനംബന്ധനിച്ച  സമഗ  അബനസ്വഷണതനിനപായനി  ഇഇൗ
വകുപ്പെനില് നനിനനം  26-6-2014  തശീയതനിയനിലല എല്.എഫക്ക്.10354/പനി.റനി.2/2014  നമ്പര്
കതക്ക് മുബഖന സര്കപാരനിനക്ക് ശനിപപാര്ശ ലചയ്തനിടണ്ടെക്ക്.

(ബകരള സനംസപാന ഓഡനിറക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  ഡയറകറുലട  2014-15-ലല സമപാഹൃത ഓഡനിറക്ക്
റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്;  ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക 6.8)

ഓഡനിറക്ക്  ഖണനികയക്ക്  തബദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ  വകുപ്പെക്ക്  നല്കനിയനിരനിക്കുന്ന  മറുപടനി
അനുബന്ധനം  II ആയനി ബചര്തനിരനിക്കുന.

90.  ഓഡനിറക്ക് പരപാമര്ശലത സനംബന്ധനിച്ചക്ക് സമനിതനി വനിശദപാനംശങ്ങള ആരപാഞതനിനക്ക്
പഞപായതനിലന്റെ  അനുമതനിയനിലപാലതയപാണക്ക്  മൂന്നപാര്  ബകററനിനംഗക്ക്  ബകപാബളജനം  ബഹപാസ്റ്റലുനം
പവര്തനിക്കുന്നലതനനം നപാളനിതുവലര  നനികുതനി ഒനനം ഈടപാകനിയനിടനില എനനം പഞപായതക്ക്
ലസക്രടറനി അറനിയനിച.

91.  പസത  സപാപനനം  എത്ര ഏകര് സലതപാണക്ക്  സനിതനി  ലചയ്യുന്നലതനനം  ടനി
ഭൂമനികക്ക്  കരലമപാടുക്കുനബണ്ടെപാ  എനനം  സപാപനനം  തുടങ്ങനിയലതന്നപാലണനനം  സമനിതനി
ആരപാഞതനിനക്ക് ഏകബദശനം 10   ½ ഏകബറപാളനം സലതപാണക്ക് പസത സപാപനനം സനിതനി
ലചയ്യുന്നലതനനം  2007-ലല  മൂന്നപാര്  വനിവപാദനം  ഉണ്ടെപാകുന്നതക്ക്  വലര  കരമടച്ചനിടലണ്ടെനനം
ബകററനിനംഗക്ക് ബകപാബളജക്ക് 2004 മുതല് പവര്തനിക്കുന്നതപായനം ബഹപാസ്റ്റല് ലകടനിടനം 2007-08-ല്
നനിര്മനിച്ചതപായനം പഞപായതക്ക് ലസക്രടറനി സമനിതനി മുമ്പപാലക അറനിയനിച.
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92. 26-5-2016-നക്ക് ലകടനിടനം അളന്നക്ക് 12000 ചതുരശ്ര മശീററനിനക്ക് കരനം ഈടപാകപാനുള്ള നടപടനി
സസ്വശീകരനിച്ചനിടലണ്ടെനനം  ഡനിമപാന്റെക്ക്  ബനപാടശീസക്ക്  നല്കനിയനിടലണ്ടെനനം  പ ഞപായതക്ക്  ലസക്രടറനി  സമനിതനി
മുമ്പപാലക അറനിയനിച.  അബപക്ഷയനില് 19492.64 ചതുരശ്രമശീറര് എന്നക്ക് വനിസശീര്ണനം ബരഖലപ്പെടുതനിയതക്ക്
അളന്നബപ്പെപാള  12000  ആയനി  കുറഞലതപകപാരമപാലണനനം  പസത  ലകടനിടതനിനക്ക്  എത്ര
നനിലകളുലണ്ടെനനം  സലനം  ബനരനിടക്ക്  പരനിബശപാധനിച്ചനിടബണ്ടെപാ  എനനം  സമനിതനി  ആരപാഞതനിനക്ക്
7  നനിലകളുള്ള  ലമപാതനം ലകടനിടതനിലന്റെ പണനി പൂര്തശീകരനിച്ചനിടനിലലനനം വപാതനിലുനം ജനലുമനിലപാത
ഭപാഗനം  ഒഴനിവപാകനിയതനിനപാലപാണക്ക്  12000  ചതുരശ്രമശീറര്  എന്നക്ക്  കണകപാകനിയലതനനം  ലപര്മനിറനിനക്ക്
അബപക്ഷനിച്ചബപ്പെപാള കൂടുതല് കപാണനിച്ചതപാകപാനം എനനം പഞപായതക്ക് ലസക്രടറനി മറുപടനി നല്കനി.

93. പഞപായതക്ക് രപാജക്ക് ആകക്ക് പകപാരനം അണ് ആതററസ്ഡക്ക് ബനില്ഡനിനംഗനിനുനം യ.എ.
നമ്പര്  നല്കനി  ടപാകക്ക്  ഈടപാബകണ്ടെതപാലണനനം  ഫഇൗബണ്ടെഷനുനം  തറയനം  ഭനിതനിയനം
ബമല്ക്കൂരയനം ഉലണ്ടെങ്കനില് ലകടനിടമപായനി കണകപാകപാവന്നതുമപാലണനനം തബദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെക്ക്
പനിന്സനിപ്പെല് ലസക്രടറനി സമനിതനി മുമ്പപാലക അറനിയനിച.

94. പസത ലകടനിടതനിനക്ക് പഞപായതക്ക് നനിശ്ചയനിച്ചനിടള്ള നനിരകനുസരനിച്ചക്ക് എത്ര തുക
ടപാകക്ക്  ലഭനിക്കുനം  എന്നക്ക്  സമനിതനി  ആരപാഞതനിനക്ക്  വര്ഷനം  ബതപാറുനം  3  ലക്ഷനം  രൂപ
ലഭനിബകണ്ടെതപാണക്ക് എന്നക്ക് പഞപായതക്ക് ലസക്രടറനി അറനിയനിച.

95.  “ഉതരവനിന് പകപാരനം ലറഗുലററസക്ക് ലചയ്യുന്നതനിനക്ക്  സലതനിലന്റെ ഉപബയപാഗനം
സനംബന്ധനിച്ച ബകസക്ക് നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനപാല് തടസമുലണ്ടെനനം ബകസനിലന്റെ അനനിമ ഉതരവക്ക്
വരുന്ന മുറയക്ക് മപാത്രബമ നടപടനികള നടതപാവൂ എനമുള്ള ധപാരണയനിലപാണക്ക് തുടര് നടപടനികള
സസ്വശീകരനികപാതനിരുന്നതക്ക് ”.

96)  “പവര്തനനം  ആരനംഭനിച്ച  തശീയതനി  വവക്തമലപാതതനിനപാല്  ലതപാഴനില്  നനികുതനി
നനിശ്ചയനിച്ചക്ക്  ഈടപാകപാന് സപാധനികനില".   തുടങ്ങനിയ അവവക്തമപായ മറുപടനികളപാണക്ക് പഞപായതക്ക്
നല്കനിയനിടള്ളലതന്നക്ക്  കുറലപ്പെടുതനിയ  സമനിതനി  സപാപനനം  നനിലനനില്ക്കുന്ന  സലതനിലന്റെ
ഭൂഉപബഭപാഗനം  സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  ഭൂവടമയനം  സര്കപാരുമപായള്ള  ബകസനിലന്റെ  നനിലവനിലല  സനിതനി
ഉളലപ്പെടുതനിയള്ള റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് സമനിതനികക്ക് ലഭവമപാകണലമനനം നനിര്ബദ്ദേശനിച. 

97.പസത  സപാപനനം  ആരനംഭനിച്ചതുനം  എത്ര  ബപാചകള  പുറതനിറങ്ങനി  എന്നതുനം
സനംബന്ധനിച്ച  വനിവരങ്ങള  ലവബ്റസറനില്  ലഭവമപാണക്ക്  എന്നനിരനിലക  ഇതരതനിലുള്ള
മറുപടനി  നനിരുതരവപാദനിതപരമപാണക്ക്  എന്നക്ക്  തബദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ  വകുപ്പെക്ക്  പനിന്സനിപ്പെല്
ലസക്രടറനി സമനിതനി മുമ്പപാലക അറനിയനിച.

98. പസത സപാപനതനിനക്ക് റഹലടന്ഷന് റവദദ്യുത കണക്ഷന് ലഭനിച്ചനിടണ്ടെക്ക് എന്നക്ക്
പഞപായതക്ക് ലസക്രടറനി സമനിതനിയലട ബചപാദവതനിനക്ക് മറുപടനി നല്കനിയബപ്പെപാള റഹലടന്ഷന്
റവദദ്യുതനി  കണക്ഷന്  നല്കപാനനിടയപായ  സപാഹചരവവനം  പ ഞപായതനില്  നനിനനം  ലഭനിച്ച
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സര്ടനിഫനികറ്റുകളലട  പകര്പനം  ഉളലപ്പെലട  വനിശദമപായ  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  നല്കണലമനനം  അണ്
ഓതററസ് ഡക്ക്  ബനില്ഡനിനംഗപായനി   കണകപാകനി അബപക്ഷയനില് പറഞനിടള്ള  19492.62
ചതുരശ്രമശീറര്  വനിസ്തൃതനിയലട  അടനിസപാനതനില്  നനികുതനി  കണകപാകനി  ആയതക്ക്
അടനിയനരമപായനി  ഈടപാകണലമനനം  പസത  സപാപനതനിലല  ജശീവനകപാരനില്  നനിനനം
തുടകനം  മുതലുള്ള  ലതപാഴനില്  നനികുതനി  ഈടപാകനി  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  നല്കണലമനനം  സമനിതനി
ശനിപപാര്ശ ലചയ.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

99.  പഞപായതനിലന്റെ അനുമതനിയനിലപാലതയപാണക്ക് മൂന്നപാര് ബകററനിനംഗക്ക്  ബകപാബളജനം,
ബഹപാസ്റ്റലുനം  പവര്തനിക്കുന്നലതനനം  10  ½ ഏകബറപാളനം  സലതക്ക്  സനിതനി  ലചയ്യുന്ന
പസത ബകപാബളജക്ക്  2007-ലല മൂന്നപാര് വനിവപാദനം ഉണ്ടെപാകുന്നതുവലര കരമടച്ചനിടലണ്ടെനനം
നനിരശീക്ഷനിച്ച  സമനിതനി  ബകപാബളജനിലന്റെ  പവര്തനനം  ആരനംഭനിച്ച  തശീയതനി
വവക്തമലപാതതനിനപാല്  ലതപാഴനില്  നനികുതനി  നനിശ്ചയനിച്ചക്ക്  ഇഇൗടപാകപാന്
സപാധനികനിലലനനം,  സലതനിലന്റെ  ഉപബയപാഗനം  സനംബന്ധനിച്ച  ബകസക്ക്
നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനപാല്  അനനിമ  ഉതരവക്ക്  വരുന്ന  മുറയക്ക്  മപാത്രബമ  ലറഗുലലലറസക്ക്
ലചയ്യുന്നതനിനക്ക് കഴനിയകയള്ളൂലവനമുള്ള പഞപായതനിലന്റെ അവവക്തമപായ മറുപടനികളനില്
കടുത അതൃപനി ബരഖലപ്പെടുത്തുന.

100.  പസത  സപാപനനം  നനിലനനില്ക്കുന്ന  സലതനിലന്റെ  ഭൂഉപബഭപാഗനം
സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  ഭൂവടമയനം  സര്കപാരുമപായള്ള  ബകസനിലന്റെ  നനിലവനിലല  സനിതനി
ഉളലപ്പെടുതനിയള്ള റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് ലഭവമപാക്കുവപാന് സമനിതനി നനിര്ബദ്ദേശനിക്കുന.

101.  പസസ്തുത  സപാപനതനിനക്ക്  ലലഹ  ലടന്ഷന്  ലലവദദ്യുതനി  കണക്ഷന്
ലഭനിച്ചനിടലണ്ടെന്ന  പഞപായതനിലന്റെ  മറുപടനിലയ  തുടര്ന്നക്ക്  ലലഹലടന്ഷന്  ലലവദദ്യുതനി
കണക്ഷന്  നല്കപാനനിടയപായ  സപാഹചരവവനം,  പഞപായതനില്  നനിനനം  നല്കനിയ
സര്ടനിഫനികറ്റുകളുലട  പകര്പനം  ഉളലപ്പെലട  വനിശദമപായ  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ലഭവമപാകപാന്
സമനിതനി നനിര്ബദ്ദേശനിക്കുന.

102. പസത ലകടനിടങ്ങള അണ് ഓതലലറസ്ഡക്ക് ബനില്ഡനിനംഗപായനി കണകപാകനി
അബപക്ഷയനില്  പറഞനിടള്ള  19492.62  ചതുരശ്ര  മശീറര്  വനിസ്തൃതനിയലട
അടനിസപാനതനില്  നനികുതനി  കണകപാകനി  ആയതക്ക്  അടനിയനരമപായനി  ഇഇൗടപാകനി
റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് ലചയ്യേണലമനനം സമനിതനി നനിര്ബദ്ദേശനിക്കുന.

103.  പസത സപാപനതനിലല ജശീവനകപാരനില് നനിനനം സപാപനനം തുടങ്ങനിയതു
മുതലുള്ള ലതപാഴനില് നനികുതനി ഇഇൗടപാകനി റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ലചയ്യുന്നതനിനക്ക്  അടനിയനര നടപടനി
സസ്വശീകരനിക്കുവപാന് സമനിതനി ശനിപപാര്ശ ലചയ്യുന.
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ഇടുകനി ജനില

മൂന്നപാര് ഗപാമപഞപായതക്ക്

ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക

ബപപ്പെര്/തുണനി കവപാരനിബപാഗക്ക് നനിര്മപാണ യൂണനിറക്ക്-

22.9 ലക്ഷനം രൂപയലട യന്ത്രങ്ങള നനിഷനിയപാവസയനില്

മൂന്നപാര് ഗപാമപഞപായതക്ക്, ഇടുകനി ജനില

ഓഡനിറക്ക് റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് -2011-12, ഖണനിക 3.5

♦ ഗുണബഭപാക്തപാകലള തനിരലഞടുക്കുന്നതനിനക്ക് മുന്പക്ക് യന്ത്രസപാമഗനികള വപാങ്ങനി

♦ സപാധവതപാപഠനനം നടതപാലത പദ്ധതനി തയ്യേപാറപാക്കുകയനം വനിശദമപായ എസ്റ്റനിബമറക്ക്  
തയ്യേപാറപാകപാലത ലമഷശീനറനി വപാങ്ങുകയനം ലചയ

♦ കുറഞ നനിരകക്ക് ബകസ്വപാടക്ക് ലചയ്ത ലടണ്ടെര് അനംഗശീകരനിച്ചനില

♦ യന്ത്രസപാമഗനികള നപാളനിതുവലര ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില

മൂന്നപാര്  ഗപാമപഞപായതനില്  പപാസ്റ്റനികക്ക്  നനിബരപാധനനം  ഫലപദമപായനി
നടപ്പെനിലപാക്കുന്നതനിനപായനി  ബപപ്പെര്/തുണനി  കവപാരനിബപാഗുകളുലട  നനിര്മപാണനം
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുനം അതുവഴനി കൂടുതല് ലതപാഴനില് ദനിനങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുനം പരനിസര
മലനിനശീകരണനം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമപായനി  പബതവക ഘടകപദ്ധതനിയനില് ഉളലപ്പെടുതനി വനികസന
ഫണ്ടെനില്  നനിനനം  22,99,443  രൂപ  (ബനില്  നമ്പര്  25/2011-2012/തശീയതനി
26-3-2012)  ലചലവഴനിച്ചക്ക്  യന്ത്രസപാമഗനികള  വപാങ്ങനിയനിടലണ്ടെങ്കനിലുനം  നനിര്മപാണ  യൂണനിറക്ക്
നപാളനിതുവലര  പവര്തനക്ഷമമപാക്കുവപാന്  ഗപാമപഞപായതനിനക്ക്  കഴനിഞനിടനില.
നനിശ്ചയനികലപ്പെടനിടള്ള  മപാനദണങ്ങളുനം  ചടങ്ങളുനം  പപാലനികപാലതയപാണക്ക്  പദ്ധതനി
ആസൂത്രണവനം നനിര്വ്വഹണവനം നടതനിയനിടള്ളതക്ക്.

വനിശദപാനംശങ്ങള  തപാലഴ ലകപാടുക്കുന

1. സപാബങ്കതനിക  റവദഗവമുള്ള  ലതപാഴനിലപാളനികളുനം,  മപാബനജ് ലമന്റെക്ക്  സനംവനിധപാനവനം
ലതപാഴനില് സനംരനംഭതനിലന്റെ വനിജയതനിനക്ക് അനനിവപാരവമപായനിരുലന്നങ്കനിലുനം പദ്ധതനി നടതനിപനം
വനിജയസപാധവതകളുനം  സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  യപാലതപാരുവനിധ  സപാധവതപാപഠനങ്ങളുനം  നടതനിയനിടനില.
വനിപണനിബന്ധനിത  ബപപാജകപായനിരുന്നനിടനം  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുലട  വനിപണന  സപാധവതകളുനം
ഉറപ്പെക്ക്  വരുതനിയനിടനില.  മുലന്നപാരുകനം,  സപാധവതപാപഠനനം,  പരനിശശീലനനം  എന്നനിവയപായനി
2,00,000  രൂപ  പദ്ധതനി  അടങ്കലനില്  വകയനിരുതനിയനിരുലന്നങ്കനിലുനം  ഗുണബഭപാക്തൃലനിസ്റ്റക്ക്
ബപപാലുനം തയ്യേപാറപാകനിയനിടള്ളതക്ക്,  യന്ത്രസപാമഗനികള വപാങ്ങനി ഒന്നര വര്ഷതനിനക്ക് ബശഷമപാണക്ക്
(7-11-13-ല്).
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2. തബദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ സപാപനങ്ങളകക്ക് സപാധനങ്ങളുനം ബസവനങ്ങളുനം സമപാഹരനിക്കുന്നതനിനുളള
സര്കപാര് മപാര്ഗ്ഗബരഖയനില് [ജനി.ഒ. (പനി) 259/10/ത.സസ്വ.ഭ.വ. തശീയതനി 8-11-2010] 1,00,000 രൂപയനില്
അധനികനം  മതനിപ്പെക്ക്  വനിലയള്ള  വപാങ്ങലുകള നടത്തുബമ്പപാള വവപാപകമപായനി  പചപാരമുള്ള ഒരു ഇനംഗശീഷക്ക്
ദനിനപത്രതനിലുനം  മലയപാളനം  ദനിനപത്രതനിലുനം  പരസവനം  ലചയ്തക്ക്  ലടണ്ടെര്  നടപടനികള
പൂര്തശീകരനിബകണ്ടെതപാലണന്നക്ക്  വവക്തമപാകനിയനിടണ്ടെക്ക്.   കൂടപാലത,  ബകരള ബസ്റ്റപാര് പര്ബച്ചസക്ക്  മപാനസ്വലനില്
[ഖണനിക  9  (എ)]  വനിശദമപായ  ലസ്പെസനിഫനിബകഷന് സഹനിതനം  ആവശവമപായ  സപാധനങ്ങളുലട  ലനിസ്റ്റക്ക്
ലടണ്ടെര്  പരസവതനില്  കപാണനിച്ചനിരനികണലമന്നക്ക്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനണ്ടെക്ക്.   എന്നപാല്  ഗപാമപഞപായതക്ക്
ലടണ്ടെര് പരസവനം 22-1-2012-ലല മപാതൃഭൂമനി ദനിനപത്രതനില് മപാത്രമപാണക്ക് നല്കനിയതക്ക്.  മപാത്രമല, ലടണ്ടെര്
പരസവതനിലനപാപ്പെനം വപാങ്ങുവപാനുബദ്ദേശനിക്കുന്ന യന്ത്രസപാമഗനികളുലട ലനിസനം ലസ്പെസനിഫനിബകഷന് വനിവരവനം
നല്കനിയതുമനില.

3. ലഭനിച്ച മൂന്നക്ക്  ലടണ്ടെറുകളനില് ഏറവനം കുറഞ നനിരകക്ക്  കസ്വപാടക്ക്  ലചയ്ത ലറയ്ഡ്ബകപാ,  കടപ്പെന
എന്ന സപാപനതനിലന്റെ ലടണ്ടെര് അനംഗശീകരനികപാലത, ഏറവനം കൂടനിയ നനിരകക്ക് കസ്വപാടക്ക് ലചയ്ത പകൃതനി ഗ്രൂപ്പെക്ക്,
ആലുവ എന്ന സപാപനതനില് നനിനമപാണക്ക് യന്ത്രസപാമഗനികള വപാങ്ങനിയനിടള്ളതക്ക്.

വനിശദപാനംശങ്ങള തപാലഴ ലകപാടുക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

സപാപനനം തുക സപാപനനം തുക

ലറയ്ഡ്ബകപാ, കടപ്പെന  പകൃതനി ഗ്രൂപ്പെക്ക്

1
ഇന്ബഡപാ  യൂബറപാപവന്
നപാഷണല്  ഓബടപാമപാറനികക്ക്
ബപപ്പെര്ബപാഗക്ക്  ലമഷശീന്  &
സനിനംഗര് 191 ബപാഗക്ക് സ്റ്റനിച്ചര്

983572
പക കൃതനി,  ബപപ്പെര് ബപാഗക്ക്
നനിര്മപാണ യൂണനിറക്ക് 1100000

2 ബപപ്പെര്  ബപറക്ക്  നനിര്മപാണ
ലമഷശീന്

102853 ബപപ്പെര് ബപറക്ക് നനിര്മപാണ
യൂണനിറക്ക്

350000

3 ബപപ്പെര്  കപ്പെക്ക്  നനിര്മപാണ
ലമഷശീന്

167813 ബപപ്പെര് കപ്പെക്ക് നനിര്മപാണ
യൂണനിറക്ക് 

275000

4 ബപപ്പെര് കവപാരനിബപാഗക്ക് യൂണനിറക്ക് 56298 ബപപ്പെര്  കവപാരനി  ബപാഗക്ക്
നനിര്മപാണ യൂണനിറക്ക്

50000

5 പകൃതനി  ബപപ്പെര്
കവപാരനിബപാഗക്ക് നനിര്മപാണ
യൂണനിറക്ക്

525000

ഇതക്ക് സനംബന്ധനിച്ച ഓഡനിറക്ക് അബനസ്വഷണതനിനക്ക്  (നമ്പര് 14/13-2-2014)  ലറയ്ഡ്ബകപാ
സറപ  ലചയ്യുലമന്നറനിയനിച്ച  ലമഷനിനറനി  ബമപാഡല്  തപാഴ്ന്ന  ക്ഷമതയള്ളതപാലണനനം,  ഉയര്ന്ന
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ക്ഷമതയള്ള  ലമഷനിനറനി  ആണക്ക്  വപാങ്ങനിയനിടള്ളതക്ക്  എനനം,  ഉല്പ്പെപാദനിപ്പെനികലപ്പെടുന്ന
ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുലട  വനിപണനനം,  യൂണനിറനംഗങ്ങളക്കുള്ള  ലതപാഴനില്  പരനിശശീലനനം  എന്നനിവ
നനിര്വ്വഹനികപാലമന്നക്ക്  പകൃതനി  ഗ്രൂപ്പെക്ക്  സമതനിച്ചനിടണ്ടെക്ക്  എനനം  ലസക്രടറനി  മറുപടനി
നല്കനിയനിടണ്ടെക്ക്.  എന്നപാല്  ഫയലനില്  ലമഷനിനറനിയലട  ക്ഷമത  സനംബന്ധനിച്ച  സപാബങ്കതനിക
വനിദഗരുലട  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ഉളലപ്പെടനിടനില.  പകൃതനിഗ്രൂപമപായള്ള  കരപാറനിലുനം  ബമല്
വവവസകലളപാനനം ഉളലപ്പെടുതനിയനിടനില.

4. പകൃതനി ഗ്രൂപ്പെക്ക്,  ആലുവ എന്ന സപാപനതനിലന്റെ  ലടണ്ടെര് അനംഗശീകരനിച്ചക്ക്  സറപ
ഓര്ഡര്  നല്കനിയനിടള്ളതക്ക്  22-3-2012-ലപാലണങ്കനിലുനം  സറപ  ഓര്ഡറനിനക്ക്  മുമ്പക്ക്  തലന്ന
23-2-12-ല് പസത സപാപനവമപായനി പഞപായതക്ക് കരപാര് ഉടമ്പടനി ഒപ്പെക്ക് വച്ചനിരനിക്കുന. 

വവക്തമപായ ആസൂത്രണവനം പഠനവനം നടതപാലത യന്ത്രസപാമഗനികള വപാങ്ങനിയതുമൂലനം
ലതപാഴനില്  യൂണനിറക്ക്  നപാളനിതുവലരയനം  പവര്തനക്ഷമമപാക്കുവപാന്  ഗപാമപ ഞപായതനിനക്ക്
കഴനിഞനിടനില.

ആരനംഭകപാലതക്ക്  മന്ദഗതനിയനിലപാലണങ്കനിലുനം  യൂണനിറനിലന്റെ  പവര്തനങ്ങള
തസ്വരനിതലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള  ബജപാലനികള  നടക്കുന്നതപായനി  13-2-14-ല്  ലസക്രടറനി
അറനിയനിച്ചനിടണ്ടെക്ക്.  എന്നപാല്  9-3-15-ല്  ഓഡനിറക്ക്  ടശീനം  നടതനിയ  പരനിബശപാധനയനിലുനം
നനിര്മപാണപവൃതനികള ഒനനം തലന്ന നടക്കുന്നനിലപാലയന്നക്ക് ബബപാധവലപ്പെടുകയണ്ടെപായനി.

ഉതരവപാദനിയപായ ഉബദവപാഗസന്റെ ബപരുനം, ബമല്വനിലപാസവനം

ശ്രശീ. ഇ. എ. ആന്റെണനി

എടവകണ്ടെനം വശീടക്ക്, മന്നപാങ്കണ്ടെനം പനി.ഒ.

അടനിമപാലനി-685561

ഇടുകനി

[ബകരള  സനംസപാന ഓഡനിറക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  ഡയറകറുലട  2014-15  വര്ഷലത സമപാഹൃത
ഓഡനിറക്ക് റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്, ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക 6.9]

ഓഡനിറക്ക്  ഖണനികയക്ക്  തബദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെക്ക്  നല്കനിയ മറുപടനി  അനുബന്ധനം-II
ആയനി ബചര്തനിരനിക്കുന.

104.  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശനം  സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  എനപാണക്ക്  പറയപാനുള്ളതക്ക്  എന്നക്ക്  സമനിതനി
ആരപാഞതനിനക്ക്  മൂന്നപാര് ഗപാമപഞപായതനില് പപാസ്റ്റനികക്ക്  നനിബരപാധനനം നടപ്പെനിലപാക്കുക എന്ന
ലക്ഷവബതപാലട  ബപപ്പെര്-തുണനി  കവപാരനിബപാഗുകള  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനപായനി,  വനനിതപാ  ഘടക
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പദ്ധതനിയനില്  ഉളലപ്പെടുതനി  SCP  ഫണ്ടെനില്  നനിനനം  ക്രമവനിരുദ്ധമപായനി  ലചലവപാകനിയ
22.9 ലക്ഷനം രൂപയലട ഓഡനിറക്ക് തടസനം  നനിലനനില്ക്കുന്നതപാലണന്നക്ക് മനസനിലപായനിടള്ളതപായനി
നനിലവനിലല മൂന്നപാര് ഗപാമപഞപായതക്ക് ലസക്രടറനി സമനിതനി മുമ്പപാലക മറുപടനി നല്കനി.

105. വവക്തമപായ മുലന്നപാരുകങ്ങബളപാ കൃതവമപായ ലടന്ഡര് നടപടനികബളപാ പപാലനികപാലത
പകൃതനി ഗ്രൂപ്പെക്ക് ആലുവയനില് നനിനനം ലമഷനിനറനി വപാങ്ങുന്നതനിനപായനി 10 ലക്ഷനം രൂപ അധനികനം
നല്കപാനനിടയപായ സപാഹചരവനം വവക്തമപാകണലമന്നപാവശവലപ്പെട സമനിതനി ഭരണ സമനിതനിയലട
സമര്ദനം മൂലമപാണക്ക് ചടവനിരുദ്ധമപായനി കപാരവങ്ങള ലചയ്തതക്ക്  എന്നതനിനക്ക് നവപായശീകരണമനിലലന്നക്ക്
അഭനിപപായലപ്പെടുകയനം  നഷ്ടത്തുക  ഈടപാകണലമനനം 3  മപാസതനിനകനം  പദ്ധതനി
പുനരുജശീവനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ക്  ആവശവമപായ നടപടനി  സസ്വശീകരനിച്ചക്ക്  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ലചയ്യേണലമനനം
ശനിപപാര്ശ ലചയ.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

106.  പഞപായതക്ക്  ഭരണ  സമനിതനിയലട  സമര്ദ്ദേനം  മൂലമപാണക്ക്  ചടവനിരുദ്ധമപായനി
കപാരവങ്ങള  ലചയ്തലതന്നതക്ക്  നവപായശീകരനികതകകപാരവമലലന്നക്ക്  അഭനിപപായലപ്പെട സമനിതനി,
വവക്തമപായ  മുലന്നപാരുകങ്ങബളപാ,  കൃതവമപായ  ലടന്ഡര്  നടപടനികബളപാ  പപാലനികപാലത
പകൃതനി  ഗ്രൂപ്പെക്ക്  ആലുവയനില്  നനിനനം  ലമഷനിനറനി  വപാങ്ങുന്നതനിനപായനി 10  ലക്ഷനം  രൂപ
അധനികനം  നല്കപാനനിടയപായ  സപാഹചരവനം  വവക്തമപാക്കുവപാന്  നനിര്ബദ്ദേശനിക്കുന.   കൂടപാലത
നഷ്ടത്തുക  ഉതരവപാദനിയപായ  ഉബദവപാഗസരനില്  നനിനനം  ഈടപാകണലമനനം, 3  മപാസതനിനകനം  പദ്ധതനി
പുനരുജശീവനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ക്  ആവശവമപായ നടപടനി  സസ്വശീകരനിച്ചക്ക്  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ലചയ്യേണലമന്ന
സമനിതനി  നനിര്ബദ്ദേശതനിബന്മേലുള്ള തുടര്നടപടനി  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ലഭവമപാകണലമനനം  സമനിതനി
ശനിപപാര്ശ ലചയ്യുന.

തൃശ ശ്ശൂര് ജനില

തൃശ ശ്ശൂര് നഗരസഭ

ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക

'ആശ്രയ ഭവന പദ്ധതനി' -ലക്ഷവനം പൂര്തശീകരനിച്ചനില

തൃശ ശ്ശൂര് നഗരസഭ (ജനറല് വനിഭപാഗനം)

ഓഡനിറക്ക് റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് -2011-12 ലചലവക്ക്, ഖണനിക 3.44.1

തൃശ ശ്ശൂര്  നഗരസഭ  'ആശ്രയ ഭവന പദ്ധതനി'  നടപ്പെനിലപാക്കുന്നതനിനപായനി  31-5-2008-ല്
റമത്രനി,  പപാലകപാടക്ക്  എന്ന  ഏജന്സനിയമപായനി  കരപാറനില്  ഏര്ലപ്പെട.  53  ബപര്കപായനി
കരപാരനില്  ഏര്ലപ്പെടലവങ്കനിലുനം  72  ബപര്  സലനം  ലഭവമപാകനിയതനിനപാല്  72  ബപര്കക്ക്  വശീടക്ക്
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വയ്ക്കുന്നതനിനപായനി  21.2  ലക്ഷനം രൂപ  3  ഗഡുകളപായനി  'റമത്രനികക്ക്  '  അഡസ്വപാന്സക്ക്  നല്കനി.
പനിന്നശീടക്ക് 28-6-11-ലല കഇൗണ്സനില് തശീരുമപാനനം 10 പകപാരനം 72 വശീടുകള നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക്ക്
'റമത്രനിയമപായനി 'കരപാര് പുതുക്കുവപാനുനം ജനി.ഒ. (എനംഎസക്ക്.) 207/2009/ത.സസ്വ.ഭ.വ. തശീയതനി
7-11-2009 പകപാരനം ഉയര്തനിയ 1.25 ലക്ഷനം രൂപ നനിരകനില് ഓബരപാ വശീടനിനുനം നല്കുവപാനുനം
അടുത ഇന്സ്റ്റപാളലമന്റെക്ക് തുകയപായനി 32.8 ലക്ഷനം രൂപ നല്കുവപാനുനം തശീരുമപാനനിച.

3  മപാസതനിനുള്ളനില്  30  വശീടുകള  പൂര്തനിയപാകനി  കനംപശീഷന്   സര്ടനിഫനികറക്ക്
നല്കണലമന്ന നനിബന്ധനവച്ചക്ക്  2-12-11-ല്   റമത്രനിയമപായനി  ബകപാര്പ്പെബറഷന്  പുതുകനിയ
കരപാറനില് ഏര്ലപ്പെടുകയനം ലചകക്ക് നമ്പര്  917065/9-12-2011  പകപാരനം  32.8  ലക്ഷനം രൂപ
നല്കുകയനം ലചയ.

2008-09-ല് പൂര്തശീകരണനം ലക്ഷവമനിട 72 വശീടുകളനില് 16 വശീടുകള നനിര്മനിക്കുവപാന്
മപാത്രബമ  ഇതുവലര  കഴനിഞനിടള്ള ശ്ശൂ.  (റമത്രനിയലട  15-10-12-ലല  പവൃതനി  പുബരപാഗതനി
റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  നമ്പര്  D61/Ashraya/Thrissur/12-01)  ആയവതലന്ന  വപാസബയപാഗവമലപാത
അവസയനിലപാണക്ക്.

പദ്ധതനി നനിര്വ്വഹണതനിലല അപപാകതകള 

എ.  ഭവനനനിര്മപാണതനില്  അലക്രഡനിബറഷന്  ഇലപാത  ഏജന്സനിലയ  പവൃതനി
ഏല്പ്പെനിച

സര്കപാര് ഉതരവക്ക്  (ആര്.റനി.) 2849/2004/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  തശീയതനി  11-8-04  പകപാരനം
ജലവനിതരണനം,  സപാനനിബടഷന് എന്നശീ പദ്ധതനികളുലട  നനിര്വ്വഹണതനിനപായള്ള അനംഗശീകൃത
ഏജന്സനിയപാണക്ക്  റമത്രനി.  സര്കപാര് ഉതരവക്ക്  (എനംഎസക്ക്.)  133/07/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  തശീയതനി
18-5-07  ഖണനിക  (1)  പകപാരനം  ഒരു സപാപനതനിനക്ക് അലക്രഡനിബറഷന് നല്കനിലകപാണ്ടെക്ക്
പുറലപ്പെടുവനിക്കുന്ന ഉതരവനില് സൂചനിപ്പെനിച്ചനിടള്ള ഇനനം പവൃതനികള മപാത്രബമ ആ സപാപനനം
മുബഖന  നനിര്വ്വഹണനം   നടതപാന്  പപാടുള്ള ശ്ശൂ.   റമത്രനിലയ  ഭവനനനിര്മപാണ  പദ്ധതനിയലട
നനിര്വ്വഹണനം ഏല്പ്പെനിച്ചതക്ക് ബമല് ഉതരവനിലന്റെ ലനംഘനമപാണക്ക്.

ബനി.  കരപാറുനം എസ്റ്റനിബമറ്റുനം ഇലപാലത പവൃതനി

31-5-2008-ല്  റമത്രനിയമപായനി  ബകപാര്പ്പെബറഷന്  ഏര്ലപ്പെട  കരപാര്  അപൂര്ണമപാണക്ക്.
കരപാറനിലന്റെ അനുബന്ധമപായനി  പറഞനിടള്ള  പവൃതനിവനിവരപ്പെടനിക,  പവര്തന കലണ്ടെര്,
ചനിത്രങ്ങള,  ഡനിറസന്,  എസ്റ്റനിബമറക്ക്,  സന്നദ്ധ  സനംഘടനയ്ക്കുള്ള  അനംഗശീകൃത  മപാര്ഗ്ഗബരഖ
എന്നനിവ  ഇല.  ഇതു  സനംബന്ധനിച്ച  ഓഡനിറക്ക്  റനികസ്വനിസനിഷനക്ക്,  (നമ്പര്  205/15-11-2012,
218/29-11-12) ലഭവമപായ ബരഖകള ഹപാജരപാക്കുന എന്ന മറുപടനിയപാണക്ക് ലഭനിച്ചതക്ക്.

കരപാറനില്  എത്ര  വശീടുകള  ഏതക്ക്  മപാതൃകയനില്  പണനിയണലമനനം,  ഏതക്ക്  നനിരകനില്
എത്ര  ഗഡുകളപായനി  തുക  നല്കണലമനനം,  എത്ര  സമയതനിനുള്ളനില്  പണനി
പൂര്തശീകരനികണലമനനം  നനിബന്ധനലവച്ചനിടനില.  വവക്തമപായ  കരപാറനില്  ഏര്ലപ്പെടപാതതക്ക്
1994-ലല ബകരള മുനനിസനിപ്പെപാലനിറനി  നനിയമനം 219 ബനി (1)-ലന്റെ ലനംഘനമപാണക്ക്.
302/2021.
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സനി. കരപാറനില് ഏര്ലപ്പെടപാലത മുന്കൂര് തുക 

53  ബപര്കക്ക്  വശീട് വയ്ക്കുന്നതനിനപായനി  റമത്രനി  ഏജന്സനിയമപായനി  ബകപാര്പ്പെബറഷന്
കരപാരനില്  ഏര്ലപ്പെടതക്ക്  31-5-2008-ലപാണക്ക്.  അഡസ്വപാന്സക്ക്  തുകയലട  ആദവ  ഗഡുവപായനി
5,85,000  രൂപ  ഡനി.ഡനി.  നമ്പര്  395569  തശീയതനി  31-5-2008  പകപാരനം  റമത്രനിയക്ക്
നല്കുകയനം ലചയ. രണ്ടെക്ക്, മൂന്നക്ക് നപാലക്ക് ഗഡുകള യഥപാക്രമനം ലചകക്ക് നമ്പര് 494262/12-6-09
തുക 4,75,000 ലചകക്ക്  നമ്പര് 498487 തശീയതനി 26-10-09 തുക 10,60,000 ലചകക്ക് നമ്പര്
917065/9-12-2011  തുക  32,80,000  (ആലക  54  ലക്ഷനം)  നല്കനി.  72  ബപര്കക്ക്  വശീടക്ക്
ലവയ്ക്കുന്നതനിനപായനി  ധനസഹപായനം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  പുതുകനിയ  കരപാറനിനക്ക്  അനുമതനിയപായനി
ഫയല്  29-3-2008-ല്  കഇൗണ്സനില്  മുന്പപാലക  സമര്പ്പെനിചലവങ്കനിലുനം  കരപാര്
പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള  തശീരുമപാനനം  ഉണ്ടെപായതക്ക്  28-6-11-ല്  മപാത്രമപാണക്ക്.  കഇൗണ്സനില്
തശീരുമപാനപകപാരനം  പുതുകനിയ  കരപാറനില്  ഒപവച്ചതക്ക്  2-12-2011-ലപാണക്ക്.  എന്നപാല്
അഡസ്വപാന്സക്ക്  തുക  (21.2  ലക്ഷനം)  മൂന്നക്ക്  ഗഡുകളപായനി  മുകളനില്  കപാണനിച്ച  പകപാരനം
26-10-2009-നക്ക് മുന്പക്ക് തലന്ന റമത്രനിയക്ക് റകമപാറനിയനിരുന.  ഇതക്ക് സനംബന്ധനിച്ചക്ക് നഗരസഭ
നല്കനിയനിടള്ള  മറുപടനി   53  ബപര്ക്കുള്ള  വനിഹനിതതനിലന്റെ  ബപാലന്സക്ക്  തുകകള  മപാത്രബമ
2-12-11-ലല കഇൗണ്സനില് തനിരുമപാനതനിനക്ക് മുമ്പക്ക് അനുവദനിച്ചനിടള്ളൂലവനനം 72 വശീടുകളക്കുള്ള
വനിഹനിതനം  അതു  സനംബന്ധനിച്ച  കരപാറനിനുബശഷമപാണക്ക്  നല്കനിയനിടള്ളതക്ക്  (9-12-11-ല്)
എനമപാണക്ക്.  എന്നപാല്  റമത്രനി,  നഗരസഭപാ  ലസക്രടറനികക്ക്  25-7-09-ല്  നല്കനിയനിടള്ള
കതനില്  (letter  no.HO/Ashraya/Thrissur/03)  52  വശീടുകളകക്ക്  ആനുപപാതനികമപായ
അഡസ്വപാന്സക്ക്  തുകയപായ  10.6  ലക്ഷനം രൂപയപാണക്ക്  (5.85+4.75)  നല്കനിയനിടള്ളലതനനം
72 വശീടുകളകക്ക് ആനുപപാതനികമപായ അഡസ്വപാന്സക്ക് തുക നല്കണലമനനം അഭവര്തനിച്ചനിടണ്ടെക്ക്.
72  വശീടുകളുലട നനിര്മപാണ പുബരപാഗതനി റനിബപ്പെപാര്ടനം ഇബതപാലടപാപ്പെനം റമത്രനി നല്കനിയനിടണ്ടെക്ക്.
ആയതനിനപാല് നഗരസഭയലട ബമല് മറുപടനി സസ്വശീകപാരവമല.

സര്കപാര്  ഉതരവക്ക് (എനം.എസക്ക്.) 133/07/ത.സസ്വ.ഭ.വ. തശീയതനി 18-5-2007 ഖണനിക
11(ബനി)  പകപാരനം  2,  3,  4  ഘടങ്ങളനിലപായനി  പദ്ധതനി  തുക  നല്കുബമ്പപാള  മുന്
അഡസ്വപാന്സുകളുലട  90%  ലചലവഴനിച്ചതനിനുള്ള  വപാലദ്യുബവഷന്,  ലചകക്ക്  ലമഷര്  ലചയ്യുന്ന
എഞനിനശീയര് സപാക്ഷവലപ്പെടുതനി നല്കണലമന്നക്ക് നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിടണ്ടെക്ക്. എന്നപാല് വപാലദ്യുബവഷന്
നടതപാലതയപാണക്ക് നഗരസഭ ബമല് തുകകള നല്കനിയനിരനിക്കുന്നതക്ക്.

ഡനി.  സലനം  വപാസബയപാഗവമപാലണന്നക്ക്  ഉറപ്പെപാക്കുകബയപാ  സല  പരനിബശപാധന
നടത്തുകബയപാ ലചയ്തനില

റമത്രനി  25-7-2009-ല്  നല്കനിയ  പവ കൃതനി  പുബരപാഗതനി  റനിബപ്പെപാര്ടനില്
ഭവനനനിര്മപാണതനിനപായനി ഗുണബഭപാക്തപാകള ഇടനനിലകപാരുലട സഹപായബതപാടുകൂടനിയപാണക്ക് സലനം
കലണ്ടെതനിയതക്ക്  എനനം  ഗുണബഭപാക്തപാകളകക്ക്  തലന്ന  അവര്  വപാങ്ങനിയ  സലനം
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കലണ്ടെത്തുവപാന്  കഴനിയപാതവനിധനം  ഒരുമനിച്ചക്ക്  കനിടക്കുന എനനം  പറയന.   കൂടപാലത  ഈ
സലങ്ങള   തപാഴ്ന്ന  പബദശങ്ങളുനം,  ലവള്ളലകബടപാടക്ക്  കൂടനിയതുമപായതനിനപാല്  മഴകപാലതക്ക്
നനിര്മപാണ പവൃതനി നടത്തുവപാന് കഴനിയനില എനനം അബപപാച്ചക്ക്  ബറപാഡ ക്ക്  ഇലപാതതനിനപാല്
പവൃതനി  നടത്തുന്നതനിനപാവശവമപായ  സപാധനസപാമഗനികള  എതനിക്കുവപാന്  കഴനിയപാത
സപാഹചരവമപാണക്ക് എനനം റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് ലചയ്തനിടണ്ടെക്ക്.

റമത്രനിയലട  ബമല്  റനിബപ്പെപാര്ടനില്  നനിനനം  മനസനിലപാക്കുന്നതക്ക്  സലപരനിബശപാധന
നടതപാലതയപാണക്ക് ബകപാര്പ്പെബറഷനുമപായനി കരപാറനില് ഏര്ലപ്പെടനിടള്ളതക്ക്  എന്നപാണക്ക്.   മപാത്രമല
ബകപാര്പ്പെബറഷന്  അധനികപാരനികള  സലനം  വപാങ്ങുന്നതനിനക്ക്  ഒന്നര  ലസന്റെനിനക്ക്  60,000  രൂപ
ധനസഹപായനം നല്കനിയബപ്പെപാള സലനം വപാസബയപാഗവമപാലണന്നക്ക് ഉറപ്പെക്ക് വരുതനിയതുമനില.

ഇ.  ബപപാജകക്ക് ലക്ഷവനം ബനടനിയനില

2008-09-ല്  50,000  രൂപ  യൂണനിറക്ക്  ബകപാസ്റ്റനില്  ആരനംഭനിച്ച  നനിര്മപാണ  പവൃതനി
ഇതുവലരയപായനം  പൂര്തനിയപായനില.  മപാത്രവമല,  കപാലപാകപാലങ്ങളനില്  സര്കപാര്  ഭവന
നനിര്മപാണ പവൃതനികളകപായനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിച നല്കുന്ന നനിരക്കുകള അനുസരനിച്ചക്ക് റമത്രനിയക്ക്
യൂണനിറക്ക് ബകപാസ്റ്റക്ക്  ഉയര്തനി നല്കനി വരുന.  ഇതനിബനപാടകനം 54 ലക്ഷനം രൂപ (പദ്ധതനിയലട
60%  തുക)  ബകപാര്പ്പെബറഷന്  റമത്രനിയക്ക്  നല്കനിയനിടണ്ടെക്ക്.  പദ്ധതനിയലട  60%  തുക
നല്കനിയനിടനം  സമയബന്ധനിതമപായനി നനിര്മപാണ പവൃതനി പൂര്തശീകരനികപാത നനിര്വ്വഹണ
ഏജന്സനിലകതനിലര നടപടനികള ഒനനം  തലന്ന നഗരസഭ  സസ്വശീകരനിച്ചനിടനില.

എഫക്ക്. ഗുണനനിലവപാരമനിലപാതതുനം വപാസബയപാഗവമലപാതതുമപായ വശീടുകള പണനിതക്ക് നല്കനി

റമത്രനിയമപായനി  31-5-2008-ല്  ഏര്ലപ്പെട  കരപാര്  ഖണനിക  (5)  പകപാരനം  വശീടക്ക്
നനിര്മപാണതനിനപായനി  ഉപബയപാഗനിക്കുന്ന  സപാധനങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവപാരനം  നനിര്വ്വഹണ
ചുമതലയള്ള എഞനിനശീയര്മപാര് പരനിബശപാധനിച്ചക്ക്  ഉറപ്പെക്ക് വരുതണലമനനം,  കരപാര് ഖണനിക
(6)  പകപാരനം  നനിര്മപാണ  പവൃതനിയലട  പൂര്തശീകരണനം  നനിര്വ്വഹണ  ചുമതലയള്ള
എഞനിനശീയര്മപാര്,  ഓവര്സനിയര്മപാര്,  വനിദഗസമനിതനി,  ബമപാണനിടറനിനംഗക്ക് സമനിതനി എന്നനിവരുലട
നനിര്ബദ്ദേശപകപാരനം  ആയനിരനികണനം എനനം നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനണ്ടെക്ക്.

18-12-2012-ല്  പൂങ്കുന്നനം,  ഒല്ലൂകര  ബസപാണനില്  ഉളലപ്പെട  ഹനില്പ്പെപാടനി
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  നടതനിയ  സലപരനിബശപാധനയനില്   നനിര്മപാണനം  പൂര്തശീകരനിച്ചക്ക്
തപാമസബയപാഗവമപാകനി  എന്നക്ക്  റമത്രനി  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  നല്കനിയ  വശീടുകളുലട  ബമല്ക്കൂര
ബചപാര്ലന്നപാലനിക്കുന്ന നനിലയനിലുനം,  കടനിളകളുനം,  വപാതനിലുകളുനം  ചനിതലലടുത നനിലയനിലുനം,  തറ
ലപപാടനിലപ്പെപാളനിഞനം  വശീടുകള  വപാസബയപാഗവമലപാത  അവസയനിലുനം  ആലണന്നക്ക്
ബബപാധവലപ്പെടനിടള്ളതപാണക്ക്.  ഗുണനനിലവപാരമനിലപാത  ലകടനിട  നനിര്മപാണ  വസകള
ഉപബയപാഗനിച്ചക്ക്  തനികചനം അശപാസശീയമപായനി  നനിര്മനിച്ച വശീടുകള  വപാസബയപാഗവമപാണക്ക്  എന്നക്ക്
ലതറപായ റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് നല്കനി ബകപാര്പ്പെബറഷനനില് നനിനനം തുക റകപ്പെറനിയ റമത്രനി ഏജന്സനി
കരപാര് വവവസകളുലട ലനംഘനമപാണക്ക് നടതനിയനിടള്ളതക്ക്.
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പൂങ്കുന്നനം  ബമഖലയനില്  പണനിത  നപാലക്ക്  വശീടുകളുനം  പപാടതനിനക്ക്  നടുവനിലപാണക്ക്.
മഴകപാലതക്ക്  എതനിലപ്പെടപാന്  കഴനിയപാതവനിധനം  ലവള്ളലകടക്ക്  നനിറഞ  പബദശമപാണനിതക്ക്.
ഹനില്പ്പെപാടനിയനില്  വശീടക്ക്  നനിര്മപാണതനിനക്ക്  കലണ്ടെതനിയ  സലനം  കുന്നനിന്മുകളനിലുനം,
വഴനിസഇൗകരവനം  ഇലപാതതുനം,  കുടനിലവളളനം,  റവദദ്യുതനി  തുടങ്ങനിയ  അടനിസപാന
സഇൗകരവങ്ങള   ലഭവമലപാതതുമപാണക്ക്.  നനിര്വ്വഹണ   ചുമതലയള്ള  എഞനിനശീയര്മപാര്
നനിര്മപാണതനിനുപബയപാഗനിച്ച സപാധനങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവപാരനം  പരനിബശപാധനിച്ചക്ക്
ഉറപവരുതനിയനിടനില  എനനം  നനിര്മപാണതനിലന്റെ  ഒരു  ഘടതനിലുനം  ബമല്ബനപാടനം
നടതനിയനിടനിലപാലയനനം വവക്തമപാണക്ക്.   

ജനി.  പദ്ധതനി നടപ്പെപാക്കുന്നതനില് അനപാസ

31-5-2008-ല്  നഗരസഭ  റമത്രനിയമപായനി  ഏര്ലപ്പെടനിടള്ള  കരപാര്  അപൂര്ണവനം
വവക്തമപായ  നനിബന്ധനകള  ഉളലപ്പെടുതപാതതുമപാണക്ക്.  റമത്രനിയലട  വനിനനിബയപാഗ
സര്ടനിഫനികറക്ക്  ലഭനിക്കുന്നതനിനക്ക്  മുന്പുനം,  നനിര്മപാണ  ചുമതലയള്ള  എഞനിനശീയര്മപാര്/
ഓവര്സനിയര്മപാര് എന്നനിവരുലട വപാലബ്ല്യൂബവഷന് റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ഇലപാലതയനം പദ്ധതനിയലട  60%
വരുന്ന തുക റമത്രനിയക്ക് നല്കനിയ നടപടനി ക്രമവനിരുദ്ധമപാണക്ക്.

ഉതരവപാദനിയപായ ഉബദവപാഗസന്റെ ബപരുനം, ബമല്വനിലപാസവനം

1.     ശ്രശീ. സനി. എനം. ഫനിബറപാസക്ക് (എച്ചക്ക്.ഐ.ഫസ്റ്റക്ക് ബഗഡക്ക്,  

ഗുരുവപായൂര് മുനനിസനിപ്പെപാലനിറനി) 

സനി.2, സൂരവ ഗപാര്ഡന്സക്ക്, 

പപാലനിയനം ബറപാ ഡക്ക്. ത കൃശ്ശൂര്.

2.    ശ്രശീ. ടനി.ലക. മബനപാജക്ക് (എച്ചക്ക്.ഐ.ലസകന്റെക്ക് ബഗഡക്ക്, 

ചപാവകപാടക്ക് മുനനിസനിപ്പെപാലനിറനി) 

തയ്യേയനില് ഹഇൗസക്ക്, അരണപാടകര പനി.ഒ.

തൃശ്ശൂര്.

[ബകരള സനംസപാന ഓഡനിറക്ക് വകുപ്പെക്ക്  ഡയറകറുലട 2014-2015 വര്ഷലത സമപാഹൃത
ഓഡനിറക്ക്  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്, ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക -6.10]

ഓഡനിറക്ക് ഖണനികയക്ക് തബദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെക്ക് ലഭവമപാകനിയ മറുപടനി അനുബന്ധനം -II
ആയനി ബചര്തനിരനിക്കുന.



77

109.  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശനം  സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  എനപാണക്ക്  പറയപാനുള്ളതക്ക്  എന്നക്ക്  സമനിതനി
ആരപാഞതനിനക്ക് ആശ്രയ ഭവന പദ്ധതനി നടപ്പെപാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭപാഗമപായനി റമത്രനി, പപാലകപാടക്ക്
എന്ന  സനംഘടനയമപായനി  31-5-2008-ല്  കരപാറനില്  ഏര്ലപ്പെടുകയനം  72  വശീടുകള
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനപായനി 4 ഗഡുകളപായനി ആലക 54 ലക്ഷനം രൂപ റകമപാറുകയനം, അതനില് 16
വശീടുകളുലട  പണനി  പൂര്ണമപായനം  14  വശീടുകളുബടതക്ക്  ഭപാഗനികമപായനം  പൂര്തനിയപാക്കുകയനം
2-12-2011-ല്  കരപാര്  പുതുകനി  54  ലക്ഷനം  രൂപ  നല്കനിയതനില്  24,68,400  രൂപയലട
വനിനനിബയപാഗ  സപാക്ഷവപത്രനം  നല്കുകയനം  29,31,600  രൂപ  ബപാകനി  നനില്ക്കുകയനം
ലചയ്യുനണ്ടെക്ക്  എനനം  പലനിശ  ഒഴനിവപാകനിയപാല്  തുക  തനിരനിച്ചടയപാന്  തയ്യേപാറപാണക്ക്  എനനം
ഏജന്സനി കതക്ക് നല്കനിയനിടള്ളതപായനി നഗരസഭ ലസക്രടറനി-ഇന്-ചപാര്ജക്ക് സമനിതനി മുമ്പപാലക
ബബപാധനിപ്പെനിച.

110.  നഗരസഭ റമത്രനി ഏജന്സനികക്ക്  വശീടക്ക്  വയ്ക്കുന്നതനിനപായനി  കലണ്ടെതനി നല്കനിയ
സലനം  നനിലമപായതനിനപാല്  2011-ലല  തണശീര്തട  സനംരക്ഷണ  നനിയമപകപാരനം
ബകപാര്പ്പെബറഷന്  കമനിറനി  കൂടനി  പരനിബശപാധനിച്ചപാല്  മപാത്രബമ  അവനിലട  വശീടക്ക്  വയപാന്
സപാധനിക്കുമപായനിരുനള്ള ശ്ശൂ എനനം എന്നപാല് കമനിറനി കൂടനി പരനിബശപാധനിച്ചനിടനില എനനം ആയതക്ക്
സനംബന്ധനിച്ച ഫയല് തബദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെനിലുലണ്ടെനനം റവനബ്ല്യൂ വകുപ്പെക്ക്  'നനിലനം'  എന്നക്ക്
ബരഖലപ്പെടുതനിയ  സലതക്ക്  വശീടക്ക്  വയപാനപാവനില  എന്ന  അടനിസപാന  പശനം
മനസനിലപാകപാലതയപാണക്ക് R.R. നടപടനികക്ക് ബനപാടശീസക്ക് നല്കനിയതക്ക് എനനം തബദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ
വകുപ്പെക്ക്  പനിന്സനിപ്പെല്  ലസക്രടറനി  സമനിതനി  മുമ്പപാലക  അറനിയനിച.  എന്നപാല്
ലവളളലകടള്ളതനിനപാല്  വപാസബയപാഗവമല  എന്നക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  ബരഖലപ്പെടുതനിയനിടള്ളതപായനി
ഓഡനിറക്ക് വകുപ്പെക്ക് ബജപായനിന്റെക്ക് ഡയറകര് സമനിതനി മുമ്പപാലക ബബപാധനിപ്പെനിച.

111.  ഭവന  നനിര്മപാണതനിനക്ക്  അലക്രഡനിബറഷന്  ഇലപാത  റമത്രനി  ഏജന്സനിലയ
നനിര്മപാണ  ചുമതല  ഏല്പ്പെനിച്ചതക്ക്  എനടനിസപാനതനിലപാലണന്നക്ക്  സമനിതനി  ആരപാഞതനിനക്ക്
ജലവനിതരണനം,  സപാനനിബടഷന്  തുടങ്ങനിയ  പദ്ധതനികളുലട  അനംഗശീകൃത
ഏജന്സനിയപായതനിനപാലുനം  നനിരവധനി  വര്ഷങ്ങളപായനി  ഈ  ബമഖലകളനില്  പവര്തന
പരനിചയമുള്ളതനിലന്റെ  അടനിസപാനതനിലുമപാണക്ക്  തൃശ്ശൂര്  ബകപാര്പ്പെബറഷന്  റമത്രനി,  പപാലകപാടക്ക്
എന്ന  ഏജന്സനിലയ  ഈ  പദ്ധതനിയലട  പവര്തനനം  ഏലനിച്ചലതന്ന  തബദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ
വകുപ്പെക്ക്  പനിന്സനിപ്പെല്  ലസക്രടറനിയലട  മറുപടനി  തൃപനികരമലപാതതനിനപാല്  സമനിതനി  ഇതു
സനംബന്ധനിച്ചക്ക് വനിശദമപായ റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് ലഭവമപാകപാന് നനിര്ബദ്ദേശനിച. 

112.  പണനിപൂര്തനിയപാകനിയ  16  വശീടുകളനില്  8  എണതനില്  ആളുകള  തപാമസനിച
വരനികയപാലണനനം  ലകടനിട  നമ്പര്  ഇടക്ക്  നല്കനിയനിടലണ്ടെനനം  സമനിതനിയലട  ബചപാദവതനിനക്ക്
മറുപടനിയപായനി  മുനനിസനിപ്പെല്  ലസക്രടറനി  അറനിയനിച്ചതനിനക്ക്  2008-ലല  തണശീര്തട
നനിയമപകപാരനം വശീടക്ക് വയപാന് അനുവപാദമനിലപാത സലതക്ക് വശീടക്ക് വച്ചപാല് എപകപാരനം നമ്പര്
നല്കപാന് സപാധനിക്കുനം എന്നക്ക് സമനിതനി സനംശയനം പകടനിപ്പെനിച.
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113.  വവക്തമപായ  കരപാറനില്  ഏര്ലപ്പെടപാലതയനം  വനിശദമപായ  എസ്റ്റനിബമറക്ക്
തയ്യേപാറപാകപാലതയനം  പവൃതനി  ആരനംഭനിച്ചതനിലന്റെയനം  valuation  check  measure  ലചയ്യുന്ന
ഉബദവപാഗസന് സപാക്ഷവലപ്പെടുതനിയ റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  പരനിഗണനികപാലത ലമപാതനം ബവണ്ടെനി വരുന്ന
90,00,000  രൂപയലട  60%  തുകയപായ  54,00,000  രൂപ  നല്കനിയതനിലന്റെയനം  കപാരണനം
ഉളലപ്പെടുതനി റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  നല്കണലമനനം വശീഴ്ചവരുതനിയ ഉബദവപാഗസര്ലകതനിലര നടപടനി
സസ്വശീകരനികണലമനനം സമനിതനി നനിര്ബദ്ദേശനിച. 

114.  54  ലക്ഷനം രൂപയനില് വനിനനിബയപാഗ സപാക്ഷവപത്രനം ഹപാജരപാകനിയ  24,68,400
രൂപ  കഴനിഞക്ക്  റമത്രനി  ഏജന്സനിയനില്  ബപാകനി  നനില്ക്കുന്ന തുക ഈടപാകപാന്  നടപടനി
സസ്വശീകരനിച്ചക്ക്  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ലചയ്യേണലമനനം  കരപാര്  ലനംഘനനം  സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  പസത
ഏജന്സനിലകതനിലര  ബകസക്ക്  രജനിസ്റ്റര്  ലചയ്തനിടലണ്ടെങ്കനില്  ആയതനിലന്റെ  നനിജസനിതനി
അറനിയനികണലമനനം സമനിതനി നനിര്ബദ്ദേശനിച.

115.  കരപാര്  പകപാരമുള്ള  പണനി  പൂര്തനിയപാകനിയനിടനില  എനനം  നനിര്മനിച്ച  വശീടുകള
തലന്ന  ബമപാശനം  അവസയനിലപാലണനമപാണക്ക്  മനസനിലപാക്കുന്നലതനനം,  അഭനിപപായലപ്പെട
സമനിതനി  നനിര്മപാണനം  പൂര്തശീകരനിച്ച  എത്ര  വശീടുകളകക്ക്  occupancy  certificate
നല്കനിയനിടലണ്ടെനനം പൂര്തശീകരനിച്ച വശീടുകള വപാസബയപാഗവമപാക്കുവപാന് നടപടനി സസ്വശീകരനിച്ചക്ക്
റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  സമര്പ്പെനികണലമനനം  ആവശവലപ്പെട.  തണശീര്തടവമപായനി  ബന്ധലപ്പെട
വനിഷയങ്ങളനില്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  കൂടുതല്  ശ്രദ്ധനികണലമനനം,  ഇരു ഭപാഗത്തുനം  ഉള്ള  വശീഴ്ച
പഠനിച്ചക്ക് വസതപാപരമപായ റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് നല്കണലമനനം സമനിതനി നനിര്ബദ്ദേശനിച.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

116. ഭവന നനിര്മപാണതനിനക്ക് അലക്രഡനിബറഷന് ഇലപാത റമത്രനി ഏജന്സനിലയ
ആശ്രയ ഭവന പദ്ധതനി നടപ്പെനിലപാക്കുന്നതനിനപായനി തൃശ്ശൂര് നഗരസഭ ലതലരലഞടുതതക്ക്
18-5-2007-ലല  സര്കപാര്  ഉതരവനിലന്റെ  പരനിപൂര്ണ  ലനംഘനമപാലണന്നക്ക്  സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.  ജലവനിതരണനം,  സപാനനിബടഷന്  എന്നശീ  പദ്ധതനികളുലട  മപാത്രനം
അനംഗശീകൃത  ഏജന്സനിയപായ  ഒരു  സപാപനലത  72  വശീടുകള  നനിര്മനികപാന്
ചുമതലലപ്പെടുത്തുകയൂനം  വവക്തമപായ  കരപാര്  വയപാലത  മുന്കൂറപായനി  54,00,000  രൂപ
നല്കുകയനം  ലചയ്തതക്ക്  നഗരസഭയലട  ഭപാഗതക്ക്  നനിനള്ള  വലനിയ  വശീഴ്ചയപായനി  സമനിതനി
ചൂണ്ടെനികപാണനിക്കുന.  ഭവന  നനിര്മപാണതനിനപായനി  ലതരലഞടുത  സലങ്ങളനില്
ചനിലതക്ക്  പപാടതനിനക്ക്  നടുവനിലപാലണന്നതക്ക്  പദ്ധതനി  ആസൂത്രണതനില്  നഗരസഭപാ
കപാണനിച്ച ലകടുകപാരവസതയക്ക് ഉതബമപാദപാഹരണമപാലണന്നക്ക് സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന. 

117.  തണശീര്തട നനിയമപകപാരനം വശീടക്ക് വയ്ക്കുവപാന്  അനുവപാദമനിലപാത സലതക്ക്
വശീടക്ക്  വയ്ക്കുന്നതനിലല  സപാനംഗതവലതക്കുറനിചനം  വവക്തമപായ  കരപാറനില്  ഏര്ലപ്പെടപാലതയനം,
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വനിശദമപായ എസ്റ്റനിബമറക്ക് തയ്യേപാറപാകപാലതയനം പവ കൃതനി ആരനംഭനിച്ചതനിലന്റെയനം Valuation
Check  Measure  ലചയ്യുന്ന  ഉബദവപാഗസന്  സപാക്ഷവലപ്പെടുതനിയ  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്
പരനിഗണനികപാലത  ലമപാതനം  ബവണ്ടെനിവരുന്ന  90,00,000  രൂപയലട  60%  തുകയപായ
54,00,000  രൂപ  നല്കനിയതനിലന്റെയനം  കപാരണനം  ഉളലപ്പെടുതനി  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്
നല്കണലമനനം,  വശീഴ്ച  വരുതനിയ  ഉബദവപാഗസര്ലകതനിലര  നടപടനി
സസ്വശീകരനികണലമനനം സമനിതനി ശനിപപാര്ശ ലചയ്യുന.

118.  54  ലക്ഷനം  രൂപയനില്  വനിനനിബയപാഗ  സപാക്ഷവപത്രനം  ഹപാജരപാകനിയ
24,68,400  രൂപ  കഴനിഞക്ക്  റമത്രനി  ഏജന്സനിയനില്  ബപാകനി  നനില്ക്കുന്ന  തുക
ഈടപാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വശീകരനിച്ചക്ക് റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് ലഭവമപാകണലമനനം, കരപാര് ലനംഘനനം
സനംബന്ധനിച്ചക്ക്   പസത  ഏജന്സനിലകതനിലര  ബകസക്ക്  രജനിസ്റ്റര്  ലചയ്തനിടലണ്ടെങ്കനില്
ആയതനിലന്റെ നനിജസനിതനി അറനിയനിക്കുവപാനുനം സമനിതനി നനിര്ബദ്ദേശനിക്കുന.

119.  കരപാര്  പകപാരമുള്ള  പണനി  പൂര്തനിയപാകനിയനിടനില  എനനം,  നനിര്മനിച്ച
വശീടുകള തലന്ന ബമപാശനം അവസയനിലപാലണനനം മനസനിലപാകനിയ സമനിതനി നനിര്മപാണനം
പൂര്തശീകരനിച്ച  വശീടുകള  വപാസബയപാഗവമപാക്കുവപാന്  നടപടനി  സസ്വശീകരനിച്ചക്ക്  ആയതനിലന്റെ
റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  സമര്പ്പെനിക്കുവപാനുനം  നനിര്ബദ്ദേശനിക്കുന.  തണശീര്തടവമപായനി  ബന്ധലപ്പെട
വനിഷയങ്ങളനില്  സനംസപാന  ഓഡനിറക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  കൂടുതല്  ശ്രദ്ധനികണലമന്നക്ക്
അഭനിപപായലപ്പെട സമനിതനി പസസ്തുത വനിഷയനം സനംബന്ധനിച്ചക്ക് ഭരണവകുപ്പെനിലന്റെയനം ഓഡനിറക്ക്
വകുപ്പെനിബന്റെയനം  ഭപാഗത്തുനനിനള്ള  വശീഴ്ച  പഠനിച്ചക്ക്  വസതപാപരമപായ  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്
ലഭവമപാക്കുവപാന് നനിര്ബദ്ദേശനിക്കുന.

പപാലകപാടക്ക് ജനില

ഒറപ്പെപാലനം നഗരസഭ

ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക

പപാസ്റ്റനികക്ക്  റശീറസകനിനംഗക്ക്  യൂണനിറക്ക്  പദ്ധതനി  ലക്ഷവനം  റകവരനിച്ചനില-24,59,082
രൂപയലട നഷ്ടനം

ഒറപ്പെപാലനം നഗരസഭ, പപാലകപാടക്ക് ജനില

ലസ്പെഷവൽ ഓഡനിറക്ക് റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് - 2012-13, ഖണനിക IV, V

• ¨ സപാധവതപാ പഠനനം നടതപാലത പദ്ധതനി തയ്യേപാറപാകനി

• ¨പവര്തനനം തുടങ്ങപാത പപാന്റെനിനക്ക് പുനരുദ്ധപാരണ പവര്തനങ്ങള നടത്തുവപാൻ
തുക നൽകനി.
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2009-10-ൽ ഒറപ്പെപാലനം നഗരസഭ ബനി.ആര്.  ജനി.  എഫക്ക്.  ഫണ്ടുപബയപാഗനിച്ചക്ക് നനിര്മനിച്ച
പപാസ്റ്റനികക്ക് റശീറസകനിനംഗക്ക് യൂണനിറക്ക് നപാളനിതുവലര പവര്തനിപ്പെനിച്ചനിടനില. പദ്ധതനിയപായനി വപാങ്ങനിയ
പപാസ്റ്റനികക്ക്  ബനിനകള,  റകവണ്ടെനികള  എന്നനിവ  നഗരസഭപാ  ലകടനിടതനിൽ
ഉപബയപാഗശൂനവമപായ അവസയനിലുനം പപാസ്റ്റനികക്ക് ലത്രഡനിനംഗക്ക് ലമഷശീൻ,  ഇലകനികക്ക് വയറുകള,
ബമപാബടപാറുകള എന്നനിവ നശനിപ്പെനികലപ്പെട നനിലയനിലുമപാണക്ക്.  പപാസ്റ്റനികക്ക് റശീറസകനിനംഗക്ക് യൂണനിറക്ക്
ലകടനിടതനിനക്ക്  മുകളനിലൂലട  ലക.എസക്ക്.ഇ.ബനി.യലട  110  ലക.  വനി.  റലൻ
കടനബപപാകുന്നതനിനപാൽ  ട്രേപാൻസ് ബഫപാര്മര്  സപാപനിക്കുവപാൻ  സപാധനിക്കുകയനിലപാലയന്നക്ക്
ലക.എസക്ക്.ഇ.ബനി.  അറനിയനിച്ചനിരനിക്കുന.  അതനിനപാൽ  ഭപാവനിയനിലുനം  ഈ  യൂണനിറക്ക്
പവര്തനിക്കുവപാൻ സപാധവതയനില.

16-4-2011-ലല  21945/ഡനി.സനി1/2011/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പകപാരനം
ബസവനദപാതപാകളകക്ക്  മുൻകൂര്  നൽകുന്നതക്ക്  അനുവദനശീയമലപാലയന്നനിരനിലക
പവര്തനക്ഷമമലപാത പപാസ്റ്റനികക്ക് റശീറസകനിനംഗക്ക് യൂണനിറനിലന്റെ പുനരുദ്ധപാരണ പവൃതനികള
നടത്തുവപാൻ അനുമതനി നൽകുകയനം അതുവഴനി കുറഞ നനിരകക്ക് കസ്വപാടക്ക്  ലചയ്ത ലസന്റെക്ക് ലവഡക്ക്
എന്ന  സപാപനതനിനക്ക്  20%  തുകയപായ  24,59,082  രൂപ  മുൻകൂര്  നൽകുകയനം
ലചയ്തനിരനിക്കുന്നതക്ക് അനംഗശീകരനികപാനപാവനില.

പപാബദശനിക  പരനിബശപാധനപാബവളയനിൽ  കണ്ടെതക്ക്  നനിലവനിലുള്ള  ഖരമപാലനിനവ  പപാന്റെനിൽ
റജവവളനം  ലകടനികനിടക്കുന്നതപായനം  പപാസ്റ്റനികക്ക്  റശീറസകനിനംഗക്ക്  യൂണനിറക്ക്  സപാമൂഹവവനിരുദ്ധര്
നശനിപ്പെനിച്ചക്ക്  അതനിലല  ബമപാബടപാറുകള  ബമപാഷ്ടനികലപ്പെട  നനിലയനിലുനം,  ഇലകനികക്ക്  വയറനിനംഗക്ക്
നശനികലപ്പെട നനിലയനിലുമപാണക്ക്.  ഇതുസനംബന്ധനിച്ചക്ക് നഗരസഭപാ അധനികൃതരുലട ഭപാഗത്തുനനിന്നക്ക്
യപാലതപാരു  പതനികരണവമുണ്ടെപായനില.  മപാത്രവമല  ലസന്റെക്ക് ലവഡക്ക്  എന്ന  സപാപനതനിനക്ക്
നൽകനിയ  അഡസ്വപാൻസക്ക്  തുക  എലനലപാനം  ആവശവങ്ങളകക്ക്  വനിനനിബയപാഗനിച  എന്നതനിലന്റെ
ബരഖകളുനം  നപാളനിതുവലര  സമര്പ്പെനിച്ചനിടനില.  പൂര്തനിയപാകപാത  പപാന്റെനിലന്റെ  പനിലറുകളുനം
ബബയപാഗവപാസക്ക് പപാന്റെനിലന്റെ അറകളുനം കപാടുപനിടനിച്ച അവസയനിലപാണക്ക്.

നപാളനിതുവലര പവര്തനിപ്പെനികപാത ഒരു പപാന്റെനിലന്റെ പുനരുദ്ധപാരണ പവര്തനതനിനക്ക്
തുക  നൽകനിയതക്ക്  നഗരസഭയലട  ഭപാഗത്തുനനിനള്ള  അനപാസയപാണക്ക്.  മുൻകൂര്  നൽകനിയ
24,59,082  രൂപ  ഉതരവപാദനിയപായ  നനിര്വ്വഹബണപാബദവപാഗസനനിൽ  നനിനനം  തനിരനിലക
ഈടപാകപാവന്നതപാണക്ക്.

ബമൽ  പരപാമര്ശങ്ങള  സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  നൽകനിയ  ഓഡനിറക്ക്  എൻകസ്വയറനികക്ക്  മറുപടനി
ലഭവമപാകനിയനിടനില.  ഖണനിക  സമപാഹൃത  ഓഡനിറക്ക്  റനിബപ്പെപാര്ടനിൽ  ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിബലകക്ക്
ശനിപപാര്ശ  ലചയ്ത  വനിവരനം  അറനിയനിചലകപാണ്ടെക്ക്  പപാലകപാടക്ക്  ജനിലപാ  സശീനനിയര്  ലഡപബ്ല്യൂടനി
ഡയറകര് 3-8-2015-ൽ നമ്പര് എൽ.എഫക്ക്.പനി.4/140/2014 പകപാരനം ഒറപ്പെപാലനം നഗരസഭപാ
ലസക്രടറനികക്ക് കതക്ക് നൽകനിയനിടണ്ടെക്ക്.
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ഉതരവപാദനിയപായ ഉബദവപാഗസലന്റെ ബപരുനം

ഔബദവപാഗനിക ബമൽവനിലപാസവനം

ശ്രശീ. ലക. എൻ. കൃഷ്ണൻകുടനി

ലസക്രടറനി, കുന്ദനംകുളനം മുനനിസനിപ്പെപാലനിറനി

ബമൽവനിലപാസനം വരദ,

ലനച്ചനിനതനിൽ, ലചലകലങ്ങപാടനി

ബതഞനിപ്പെപാലനം, മലപറനം

[ബകരള  സനംസപാന ഓഡനിറക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  ഡയറകറുലട  2014-15  വര്ഷലത സമപാഹൃത
ഓഡനിറക്ക് റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് ; ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക 6.11]

ഓഡനിറക്ക് ഖണനികയക്ക് തബദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെക്ക് ലഭവമപാകനിയ മറുപടനി അനുബന്ധനം-II
ആയനി ബചര്തനിരനിക്കുന.

120.  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശനം  സനംബന്ധനിച്ചക്ക്   സമനിതനി  ആരപാഞതനിനക്ക്  പപാസ്റ്റനികക്ക്
റശീറസകനിനംഗക്ക്  യൂണനിറനിനുനം  ബസപാളനിഡക്ക്  ബവസ്റ്റക്ക്  മപാബനജ് ലമന്റെനിനുമപാണക്ക്  ശുചനിതസ്വമനിഷനനില്
നനിനനം ഫണ്ടെക്ക് അനുവദനിച്ചനിരുന്നലതന്നക്ക് ഒറപ്പെപാലനം നഗരസഭപാ ലസക്രടറനി സമനിതനി മുമ്പപാലക
അറനിയനിച.  പവര്തനിപ്പെനികപാന് സപാധനികനില എന്നറനിഞനിടനം  11  K.V.  റലനനിനക്ക് കശീഴനില്
യൂണനിറക്ക്  സപാപനിക്കുകയനം  ആയതനിലന്റെ  പുനരുദ്ധപാരണതനിനക്ക്  ലസന്റെക്ക് ലവഡക്ക്  എന്ന
സപാപനതനിനക്ക്  തുക  അനുവദനിക്കുകയനം  ലചയ്തതക്ക്  സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  സമനിതനി  ആരപാഞതനിനക്ക്
ശുചനിതസ്വമനിഷന് അനംഗശീകരനിച്ച ഒരു ഏജന്സനി ആയനിരുന ലസന്റെക്ക് ലവഡക്ക് എനനം ആര്.ആര്.
നടപടനികക്ക്  ബനപാടശീസക്ക്  അയച്ചബപ്പെപാള വനിലപാസകപാരന്  നനിലവനിലനില  എന്ന കപാരണതപാല്
ബനപാടശീസക്ക് മടങ്ങുകയപാണുണ്ടെപായലതനനം നനിലവനിലല നഗരസഭപാ ലസക്രടറനി സമനിതനി മുമ്പപാലക
അറനിയനിച.

121.  ശുചനിതസ്വ  മനിഷബനപാടക്ക്  ലസന്റെക്ക് ലവഡക്ക്  എന്ന  സപാപനതനിലന്റെ  വനിലപാസനം
ആരപായപാവന്നതപാലണനനം ഇതരതനിലുള്ള പദ്ധതനികളുലട നനിര്വ്വഹണനം ലവറുനം ചപാരനിറബനിള
ലസപാറസറനിലയബയപാ  ലപപാറപറലറബയപാ  ഏല്പ്പെനികപാലത  2013-ലല  കമ്പനനി
നനിയമപകപാരനം  രജനിസ്റ്റര്  ലചയ്തനിടള്ള  ഏലതങ്കനിലുനം  റപവറക്ക്  ലനിമനിറഡക്ക്
സപാപനങ്ങളപായനിരനികണലമന്ന   നനിര്ബദ്ദേശനം  നല്കപാവന്നതുമപാലണന്നക്ക്   തബദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ
വകുപ്പെക്ക്  പനിന്സനിപ്പെല്  ലസക്രടറനി  അഭനിപപായലപ്പെടുകയനം  ഇകപാരവനം  സമനിതനി
പരനിബശപാധനിക്കുന്നതപാലണന്നക്ക്  അറനിയനിക്കുകയനം ലചയ.

122.  ഓ ഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശ  കപാലയളവനിലല  ഉതരവപാദനിയപായ  ഉബദവപാഗസനപായ
നഗരസഭപാ ലസക്രടറനി  13-11-2015-ല് മരണലപ്പെലടനനം യൂണനിറക്ക്  സപാപനികപാന് അനുമതനി
നല്കനിയ  എഞനിനശീയര്മപാരനില്  ഒരപാള  മരണലപ്പെലടനനം  ഒരപാള  നനിലവനില്
സര്വ്വശീസനിലുലണ്ടെനനം സമനിതനിയലട ബചപാദവതനിനക്ക്  നനിലവനിലല ലസക്രടറനി  മറുപടനി  നല്കനി.
11  ലക.വനി.  റലനനിനക്ക്  തപാലഴ  പവര്തനികപാന്  സപാധവതയനില  എന്നറനിഞനിടനം  യൂണനിറക്ക്
സപാപനികപാന് അനുമതനി നല്കനിയ ഉബദവപാഗസലനതനിലര സസ്വശീകരനിച്ച നടപടനി സനംബന്ധനിച്ച
റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  നല്കണലമന്നക്ക്  സമനിതനി  നനിര്ബദ്ദേശനിച. പവര്തനികപാത  പപാന്റെനിലന്റെ
പുനരുദ്ധപാരണതനിനക്ക് ബവണ്ടെനി അനുവദനിച്ച 24,59,082 രൂപയലട വനിനനിബയപാഗനം സനംബന്ധനിച്ച
ബരഖ  ഹപാജരപാകണലമനനം  ആയതക്ക്  സപാധനികപാത  പക്ഷനം,  ടനി  തുക  ഈടപാക്കുന്നതനിനക്ക്
ഓഡനിറക്ക്  നനിര്ബദ്ദേശനിച്ച  നനിര്വ്വഹബണപാബദവപാഗസന്  മരണലപ്പെടതനിനപാല്,  തടനിപ്പെക്ക്  നടതനിയ
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സപാപന ഉടമലയ കലണ്ടെതനി തുക തനിരനിലക ഈടപാകപാന് കഇൗണ്സനില് മുബഖന തശീരുമപാനനം
റകലകപാണ്ടെക്ക്  നടപടനി  സസ്വശീകരനികണലമനനം  പദ്ധതനി  പുനരുജശീവനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സപാധവത പരനിബശപാധനികണലമനനം ആയതക്ക്  സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  ഒരു മപാസതനിനകനം റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്
നല്കണലമനനം  ഇതുമപായനി  ബന്ധലപ്പെടക്ക്  രജനിസ്റ്റര്  ലചയ്തനിടള്ള  വനിജനിലന്സക്ക്  ബകസനിലന്റെ
നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയനികണലമനനം സമനിതനി ശനിപപാര്ശ ലചയ.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

123.  11  ലക.വനി.  റലനനിനക്ക്  തപാലഴ  നനിര്മപാണപവര്തനങ്ങള
പപാടനിലലന്നറനിഞനിടനം  പപാസ്റ്റനികക്ക്  റശീലലസകനിനംഗക്ക്  യൂണനിറക്ക്  സപാപനികപാന്  അനുമതനി
നല്കനിയ  ഉബദവപാഗസലനതനിലര  സസ്വശീകരനിച്ച  നടപടനി  സനംബന്ധനിച്ച  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്
ലഭവമപാക്കുവപാൻ  സമനിതനി  നനിര്ബദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടപാലത  ഇതരതനിലുള്ള  യൂണനിറ്റുകള
സപാപനിക്കുന്നതനിനക്ക്  2013-ലല  കമ്പനനി  നനിയമപകപാരനം  രജനിസ്റ്റര്  ലചയ്തനിടള്ള
സപാപനങ്ങലള ചുമതലലപ്പെടുതണലമന്നക്ക് സമനിതനി ശനിപപാര്ശ ലചയ്യുന.

124.  പവര്തനികപാത  പപാന്റെനിലന്റെ  പുനരുദ്ധപാരണതനിനക്ക്  ബവണ്ടെനി  അനുവദനിച്ച
24,59,082  രൂപയലട  വനിനനിബയപാഗനം  സനംബന്ധനിച്ച  ബരഖ  ഹപാജരപാകണലമനനം, ആയതക്ക്
സപാധനികപാതപക്ഷനം  പസസ്തുത  തുക  ഈടപാക്കുന്നതനിനക്ക്  തടനിപ്പെക്ക്  നടതനിയ  സപാപന
ഉടമലയ  കലണ്ടെതനി  തുക  തനിരനിലക  ഈടപാക്കുവപാൻ  കഇൗൺസനിൽ  മുബഖന  തശീരുമപാനനം
റകലകപാണ്ടെക്ക്  നടപടനി  സസ്വശീകരനികണലമനനം, പദ്ധതനി  പുനരുജശീവനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സപാധവത  പരനിബശപാധനിച്ചക്ക്   റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ലഭവമപാകണലമനനം,  ഇതുമപായനി  ബന്ധലപ്പെടക്ക്
രജനിസ്റ്റര്  ലചയ്തനിടള്ള  വനിജനിലൻസക്ക്  ബകസനിലന്റെ  നനിലവനിലല  സനിതനി
അറനിയനികണലമനനം സമനിതനി ശനിപപാര്ശ ലചയ്യുന. 

മലപറനം ജനില

മലപറനം ജനിലപാപഞപായതക്ക്

ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക

പഠനനം  നടതപാലതയനം  ആവശവകത  നനിര്ണയനികപാലതയനം  കപാര്ഷനിക
യന്ത്രവല്കരണനം - 1.55 ബകപാടനി രൂപയലട പപാഴ് ലച്ചലവക്ക്

മലപറനം ജനിലപാ പഞപായതക്ക്

ഓഡനിറക്ക് റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് - 2011-12, ഖണനിക 3(1)

• ആവശവകതപാ പഠനനം നടതപാലത യന്ത്രങ്ങള വപാങ്ങനിക്കൂടനി

• ഗുണബഭപാക്തപാകലള  കലണ്ടെതനി  പരനിശശീലനനം  നൽകുന്നതനിനക്ക്  മുമ്പക്ക്  യന്ത്രങ്ങള
വപാങ്ങനിയതനിനപാൽ ഉപബയപാഗശൂനവമപായനി

• വപാങ്ങനിക്കൂടനിയ  കപാര്ഷനിബകപാപകരണങ്ങള  പൂര്ണമപായനം  വനിതരണനം  ലചയ്യേപാൻ
കഴനിയപാതതനിനപാൽ നപാബശപാന്മുഖമപായനി

• പദ്ധതനിയലട ബമപാണനിററനിനംഗനിലുനം വശീഴ്ച പറനി
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മലപറനം ജനിലപാ പഞപായതക്ക് 2009-10, 2010-11, 2011-12  വര്ഷങ്ങളനിൽ കപാര്ഷനിക
ബമഖലയനിൽ  നടപ്പെപാകനിയ  വനിവനിധ  പദ്ധതനികളുലട  ഭപാഗമപായനി  1,55,13,790  രൂപയലട
യന്ത്രങ്ങള വപാങ്ങനി. എന്നപാൽ വവക്തമപായ പഠനവനം, ആവശവകത നനിര്ണയവനം നടതപാലത
യന്ത്രങ്ങള വപാങ്ങനിയതനിനപാൽ ഇവ ഉപബയപാഗനികപാനപാവപാലത നശനിചലകപാണ്ടെനിരനിക്കുകയപാണക്ക്.
ഇതനിനപായനി നടതനിയ ലചലവക്ക് പപാഴ് ലച്ചലവപായനി മപാറനിയനിരനിക്കുന.

യന്ത്രവത്കരണതനിലൂലട  കപാര്ഷനിക  ബമഖലയനിലല  ലചലവക്ക്  കുറയ്ക്കുക,  ലതപാഴനിലപാളനി
ക്ഷപാമനം  പരനിഹരനിക്കുക,  കപാര്ഷനിക  ബമഖലയനിൽ  പുബരപാഗതനി  റകവരനിക്കുക  എന്നശീ
ലക്ഷവങ്ങള മുൻനനിര്തനിയപാണക്ക് വനിവനിധ പദ്ധതനികളകപായനി പണനം ലചലവഴനിച്ചതക്ക്.  വനിവനിധ
പദ്ധതനികളുലട ഭപാഗമപായനി വപാങ്ങനിയ ഉപകരണങ്ങളുലട വനിശദപാനംശങ്ങള ഇനനി പറയന.

ഉപകരണനം എണനം

ട്രേപാൻസ് പപാന്റുകള 46

റശീപ്പെറുകള 14

ത്രഷര് 14

വനിബന്നപാവര് 14

പവര് ടനിലര് 32

ഗപാര്ഡൻ ടനിലര് 32

വശീഡക്ക് കടര് 32
2009-10,  2010-11  വര്ഷങ്ങളനിൽ  മലപറനം  ജനിലപാ  കൃഷനി  ലഡപബ്ല്യൂടനി  ഡയറകറുനം,

2011-12-ൽ കൃഷനി അസനിസ്റ്റന്റെക്ക് എകനികബ്ല്യൂടശീവക്ക്  എ ഞനിനശീയറുമപാണക്ക്  പദ്ധതനി നടപ്പെപാകനിയതക്ക്.
ബമൽ വര്ഷങ്ങളനിലപായനി വനിവനിധ കപാര്ഷനിക ഗുണബഭപാക്തൃ ഗ്രൂപകളകക്ക് കപാര്ഷനിക യന്ത്രങ്ങള
നൽകുന്നതനിനപാണക്ക്  1,55,13,790  രൂപ ലചലവഴനിച്ചതക്ക്.  ലചലവനിലന്റെ വനിശദപാനംശങ്ങള ഇനനി
പറയന. 

വര്ഷനം ബപപാജകക്ക് ലചലവക്ക് തുക കുറനിപ്പെക്ക്

1 2 3 4

2009-10 ഹരനിത മലപറനം (72/10) 8,55,000 മൂന്നക്ക്  കുടുനംബശ്രശീ  ആകനിവനിറനി
ഗ്രൂപകളകക്ക് ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്, റശീപ്പെര്,
ത്രഷര്,  വനിബന്നപാവര്  എന്നനിവയലട
വനില  ലറയ്ഡ്ബകപാ,  മലപറതനിനക്ക്
നൽകനിയതക്ക്

2009-10 ,, 2,85,000 ഒരു കുടുനംബശ്രശീ ആകനിവനിറനി ഗ്രൂപ്പെനിനക്ക്
ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്,  റശീപ്പെര്,  ത്രഷര്,
വനിബന്നപാവര്  എന്നനിവയലട  വനില
ലറയ്ഡ്ബകപാ,  മലപറതനിനക്ക്
നൽകനിയതക്ക്
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1 2 3 4

2009-10

ഹരനിത മലപറനം (72/10) 7,00,000 10  റശീപ്പെറുകളുലട വനില ലകയ്ബകപായക്ക്
നൽകനിയതക്ക്

2009-10 ൽ ലചലവഴനിച്ച
ആലക തുക

18,40,000

2010-11

തരനിശുരഹനിത മലപറനം -
സമഗ കപാര്ഷനിക വനികസന

പദ്ധതനി (59/11)

53,55,000
35 ട്രേപാൻസ് പപാന്റെറുകളുലട  വനിലയപായനി
ലമബസഴക്ക്  ലറസ് ലപാൻഡക്ക്  ആഷ് ലനിൻ
ബമപാബടപാഴനിനക്ക് നൽകനിയതക്ക്

തരനിശുരഹനിത മലപറനം -
സമഗ കപാര്ഷനിക വനികസന
പദ്ധതനി (വനനിത) (60/11)

ഹരനിത മലപറനം- സമഗ
കൃഷനി വനികസന പദ്ധതനി
2-ാ വര്ഷനം (462/11)

2010-11

ഹരനിത മലപറനം- സമഗ
കൃഷനി വനികസന പദ്ധതനി
(എസക്ക്.സനി.) (435/11)

5,00,000 10  ത്രഷര്,  വനിബന്നപാവര്  വനില
ലകയ് ബകപാ, വണ്ടൂരനിനക്ക് നൽകനിയതക്ക്

2010-11-ൽ ലചലവഴനിച്ച
ആലക തുക

58,55,000

2011-12 തരനിശുരഹനിത മലപറനം -
തുടര് പവര്തനനം (2/12)

7,67,040 32  വശീ ഡക്ക്  കടര്  വനില  വനിൻകര്
റഹബഡപാ  സനിസ്റ്റനം,  ലകപാച്ചനികക്ക്
നൽകനിയതക്ക്

2011-12

തരനിശുരഹനിത  മലപറനം  -
തുടര് പവര്തനനം (2/12)

10,79,750 7 ട്രേപാൻസ് പപാന്റെറുകളുലട വനില ഭപാരതക്ക്
ഏജൻസശീസക്ക്,  വടകപാബഞരനികക്ക്
നൽകനിയതക്ക്

,, 59,72,000 32  പവര്  ടനിലര്,  ഗപാര്ഡൻ  ട്രേനിലര്
വനില  ലകയ് ബകപാ,  വണ്ടൂരനിനക്ക്
നൽകനിയതക്ക്

2011-12-ൽ  ലചലവഴനിച്ച
ആലക തുക

78,18,790

ബപപാജകക്ക്  നനിര്വ്വഹണനം,  യന്ത്രങ്ങളുലട  വനിതരണനം  എന്നനിവയമപായനി  ബന്ധലപ്പെട
പധപാന അപപാകതകള ഇനനിപ്പെറയന ;

1. യബന്ത്രപാപകരണങ്ങളുലട ആവശവകതപാപഠനനം നടതനിയനില

കപാര്ഷനിക യന്ത്രങ്ങള വപാങ്ങുന്നതനിനക്ക് മുൻപപായനി പദ്ധതനിയലട ആവശവകത, സപാധവത
എന്നനിവലയപ്പെറനി  പഠനനം  നടതനിയനിടനില.  ഇതരനം  മുലന്നപാരുകങ്ങള  നടതപാലത
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വപാങ്ങനിയതനിനപാൽ  വനിവനിധ  പബദശങ്ങളനിൽ  ഉപബയപാഗനികപാനപാവപാത  ഉപകരണങ്ങള
നൽകപാനനിടയപായനി. 11-ാ പഞവത്സര പദ്ധതനി മപാര്ഗ്ഗബരഖ പകപാരനം, വനിവനിധ ബമഖലകളനിലല
പദ്ധതനികള  തയ്യേപാറപാബകണ്ടെതുനം,  ശനിപപാര്ശ  ലചബയ്യേണ്ടെതുനം  അതതക്ക്  ബമഖലകളനിലല  കര്മ
സമനിതനികളപാണക്ക്.  എന്നപാൽ,  ബമൽ  വര്ഷങ്ങളനിൽ  കര്മ  സമനിതനികള  ബയപാഗനം  ബചര്ന്നക്ക്
പദ്ധതനികള ശനിപപാര്ശ ലചയ്തതനിലന്റെ ബരഖകള പരനിബശപാധനയക്ക് ലഭവമല.

2. കൃഷനിഭവനുകള/കര്മസമനിതനികള ആവശവലപ്പെടപാലത യന്ത്രങ്ങള നൽകനി

പദ്ധതനിയലട  നടതനിപ്പെക്ക്  സനംബന്ധനിചള്ള  ബരഖകള  പരനിബശപാധനിക്കുകയനം  വനിവനിധ  കൃഷനി
ഓഫശീസര്മപാര്,  കര്മ  സമനിതനി  അനംഗങ്ങള  എന്നനിവരനിൽ  നനിനനം  വനിവരങ്ങള  ബശഖരനിക്കുകയനം
ലചയ്തതനിൽ നനിനനം, ഇവരുലട അഭനിപപായങ്ങള ബതടപാലതയപാണക്ക് കപാര്ഷനിബകപാപകരണങ്ങള വപാങ്ങനിയതക്ക്
എന്നക്ക് വവക്തമപായനി. യന്ത്രങ്ങള വപാങ്ങനിയ ബശഷനം ഇവ റകപ്പെറ്റുന്നതനിനക്ക് നനിര്വ്വഹബണപാദവഗസൻ കൃഷനി
ഓഫശീസര്മപാര്കക്ക്  നനിര്ബദ്ദേശനം  നൽകുകയപാണുണ്ടെപായതക്ക്.  ഇതുമൂലനം,  പബദശതനിലന്റെ  ഭൂപകൃതനികക്ക്
അനുബയപാജവമലപാതതുനം,  ഉപബയപാഗനിക്കുവപാൻ  സപാധനികപാതതുമപായ  ഉപകരണങ്ങള  ഏലറടുക്കുവപാന്
കൃഷനി  ഓഫശീസര്മപാര്  നനിര്ബന്ധനിതരപായനി.  ഇപകപാരനം  നൽകനിയ  ഉപകരണങ്ങള
ആവശവമനിലപാതതപാലണന്നക്ക് വനിവനിധ കൃഷനി ഓഫശീസര്മപാര് അധനികൃതലര ബരഖപാമൂലനം അറനിയനിച്ചനിടണ്ടെക്ക്.
ഉദപാഹരണമപായനി,  2011-12-ൽ  വപാങ്ങനിയ  ഒരു  പപാഡനി  ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്  കരുവപാരക്കുണ്ടെക്ക്
ഗപാമപഞപായതനിനപാണക്ക്  അനുവദനിച്ചതക്ക്.  എന്നപാൽ  ഗപാമപഞപായതനിൽ  ലനൽകൃഷനി
നപാമമപാത്രമപായതനിനപാൽ ഈ യന്ത്രനം ആവശവമനിലലന്നക്ക് കൃഷനി ഓഫശീസര്  ബരഖപാമൂലനം അറനിയനിച്ചനിടണ്ടെക്ക്. 

3. യബന്ത്രപാപകരണങ്ങള പൂര്ണമപായനി വനിതരണനം ലചയ്തനില

പദ്ധതനിയലട  ഭപാഗമപായനി  2011-12 ൽ  വപാങ്ങനിയ  കപാര്ഷനിബകപാപകരണങ്ങളനിൽ  ഇനനി
പറയന്നവ ഇതുവലരയപായനി വനിതരണനം ലചയ്തനിടനില.

ഉപകരണനം എണനം വനില

പവര് ടനിലര് 2 2,85,296

ഗപാര്ഡൻ ടനിലര് 2 87,954

വശീ ഡക്ക് കടര് 2 47,940

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1 1,54,250

       ആലക 5,75,440

വനിതരണനം ലചയ്തനിടനിലപാത ഉപകരണങ്ങള ആനകയനം അസനിസ്റ്റന്റെക്ക് എകനികബ്ല്യൂടശീവക്ക്
എഞനിനശീയറുലട  ഓഫശീസനിൽ  സൂക്ഷനിച്ചനിടള്ളതപായനി  ഓഡനിറക്ക്  ടശീനം  നടതനിയ  പപാബദശനിക
പരനിബശപാധനയനിൽ  വവക്തമപായനി.  ഉപകരണങ്ങള  സപാപനതനിലന്റെ  ബസ്റ്റപാകക്ക്  രജനിസ്റ്ററനിലുനം
ബചര്തനിടനില.
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4. പദ്ധതനി വനിലയനിരുത്തുന്നതനിൽ വശീഴ്ച പറനി

വൻ  തുക  മുതൽമുടകനി  കപാര്ഷനിക  യന്ത്രങ്ങള  വപാങ്ങനിയതലപാലത,  പദ്ധതനിയലട
നടതനിപ്പെക്ക്/ഫലപപാപനി  വനിലയനിരുതപാൻ  ജനിലപാ  പഞപായതക്ക്  യപാലതപാരു  നടപടനിയനം
സസ്വശീകരനിച്ചനിടനില.  വനിതരണനം  ലചയ്ത  യന്ത്രങ്ങള  കര്ഷക  ഗ്രൂപകളകക്ക്  നൽകനിയതക്ക്
പരനിബശപാധനികപാബനപാ,  തുടര്  പവര്തനനം  നനിരശീക്ഷനിക്കുവപാബനപാ  സനംവനിധപാനലമപാനനം
ഏര്ലപ്പെടുതനിയനിടനില.  യന്ത്രനം  റകപ്പെറനിയ  ഒരു  സമനിതനിയനം  വരവക്ക്-ലചലവക്ക്  കണക്കുകള
തയ്യേപാറപാകനി അനംഗശീകപാരനം ബനടനിയനിടനില. ഇതുമൂലമപാണക്ക് 2009-10-ൽ തലന്ന പരപാജയമടഞ
പദ്ധതനി തുടര് വര്ഷങ്ങളനിലുനം ഏലറടുതക്ക് നടപ്പെപാകപാൻ ഇടവന്നതക്ക്.

പദ്ധതനിപകപാരനം വപാങ്ങനിയ വനിവനിധ കപാര്ഷനിക യന്ത്രങ്ങള റകപ്പെറനിയ സപാപനങ്ങള,
ഉപകരണങ്ങളുലട ഉപബയപാഗ വനിവരനം എന്നനിവ ഓഡനിറക്ക് ബനരനിടക്ക് പരനിബശപാധനിച്ചക്ക് തയ്യേപാറപാകനിയ
റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് അനുബന്ധനം 8 ആയനി നൽകനിയനിരനിക്കുന.

അനുബന്ധനം 8

മലപറനം ജനിലപാപഞപായതക്ക്   -   കപാര്ഷനിക ഉപകരണങ്ങളുലട വനിശദപാനംശനം

ക്രമ
നമ്പര് സപാപനനം ഉപകരണനം വനില കുറനിപ്പെക്ക്

1 2 3 4 5

1 അരനിബകപാടക്ക്
ബബപാകക്ക്
കുടുനംബശ്രശീ
ആകനിവനിറനി
ഗ്രൂപ്പെക്ക്
(കശീഴുപറമ്പക്ക്)

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,60,000 ഉപകരണങ്ങള  ഉപബയപാഗനികപാലത
നശനിചലകപാണ്ടെനിരനിക്കുന.
ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്  10/10,  11/10
മപാസങ്ങളനിൽ ഏതപാനുനം മണനിക്കൂര്
മപാത്രനം ഉപബയപാഗനിച

റശീപ്പെര് 75,000

ലത്രഷര് 25,000

വനിബനപാവര് 25,000

2 മങ്കട  ബബപാകക്ക്
കുടുനംബശ്രശീ
ആകനിവനിറനി
ഗ്രൂപ്പെക്ക്
(കൂടനിലങ്ങപാടനി)

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,60,000 8/10-നക്ക്  ബശഷനം  യന്ത്രങ്ങള
ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില.  യന്ത്രങ്ങള
സൂക്ഷനികപാൻ  സഇൗകരവമനിലപാത
തനിനപാൽ  മഴയനം  ലവയനിലുനം
ലകപാണ്ടെക്ക്  നശനിക്കുന.  ആദവ
ഘടതനിൽ  ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്
ഉപബയപാഗനിച്ചനിരുനലവങ്കനിലുനം
ഉപകരണനം  സനിരമപായനി
ബകടപായതനിനപാലുനം  ലചളനിയനിൽ
തപാഴ് നബപപാകുന്നതനിനപാലുമപാണക്ക്
ഉപബയപാഗനികപാതപായതക്ക്  എന്നക്ക്
അറനിയനിച

റശീപ്പെര് 75,000

ലത്രഷര് 25,000

വനിബനപാവര് 25,000
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3 ലപരനിനല്മണ
ബബപാകക്ക്
കുടുനംബശ്രശീ
ആകനിവനിറനി
ഗ്രൂപ്പെക്ക്
(എലങ്കുളനം)

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,60,000 01/10-നക്ക്  ബശഷനം  യന്ത്രങ്ങള
ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില.  യന്ത്രങ്ങള
സൂക്ഷനിക്കുവപാൻ സഇൗകരവമനിലപാത
തനിനപാൽ മഴയനം ലവയനിലുനം ലകപാണ്ടെക്ക്
നശനിക്കുന.  ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്
ഉപബയപാഗനിച്ചക്ക് 14.5 ഏകര് നടശീൽ
മപാത്രമപാണക്ക്  നടതനിയതക്ക്.  
ഉപകരണനം  സനിരമപായനി  ബകടപായ
തനിനപാലുനം  ലചളനിയനിൽ  തപാഴ് ന
ബപപാകുന്നതനിനപാലുമപാണക്ക്
ഉപബയപാഗനികപാതപായതക്ക്. റശീപ്പെര് 1.5
മണനിക്കൂര്  മപാത്രനം  ഉപബയപാഗനിച.
മറക്ക് യന്ത്രങ്ങള ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില

റശീപ്പെര് 75,000

ലത്രഷര് 25,000

വനിബനപാവര് 25,000

4 മലപറനം
ബബപാകക്ക്
കുടുനംബശ്രശീ
ആകനിവനിറനി
ഗ്രൂപ്പെക്ക്
(ആനകയനം)

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,60,000 ഉപകരണങ്ങള  റകപ്പെറനിയ
ആനകയനം  ഗപാമപഞപായതക്ക്
കുടുനംബശ്രശീ ഗ്രൂപ്പെക്ക്  ഉപബയപാഗനികപാലത
കുറചകപാലനം  സൂക്ഷനിച.  തുടര്ന്നക്ക്
ലമപാറയൂര്  ഗപാമപഞപായതക്ക്
കുടുനംബശ്രശീ  ഗ്രൂപ്പെനിനക്ക്  റകമപാറനി.
ഉപകരണങ്ങള  പവര്തനക്ഷമ
മലപാതതനിനപാൽ  നപാളനിതുവലര
ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില. ഉപബയപാഗനികപാ
നപാവപാത വനിധനം നശനിച

റശീപ്പെര് 75,000

ലത്രഷര് 25,000

വനിബനപാവര് 25,000

5 ലപരുമ്പടപ്പെക്ക്
ബബപാകക്ക്
കുടുനംബശ്രശീ
ആകനിവനിറനി
ഗ്രൂപ്പെക്ക്
(ആലബങ്കപാടക്ക്)

റശീപ്പെര് 70,000 യന്ത്രങ്ങള  ഉപബയപാഗനിക്കുന.
വരവക്ക് ലചലവക്ക് കണകക്ക് തയ്യേപാറപാകനി
അനംഗശീകപാരനം ബനടുന്നനിലലത്രഷര് 25,000

വനിബനപാവര് 25,000

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000

6 കുറനിപറനം
ബബപാകക്ക്
കുടുനംബശ്രശീ
ആകനിവനിറനി
ഗ്രൂപ്പെക്ക്
(കുറനിപറനം)

റശീപ്പെര് 70,000 ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്  ഒഴനിലകയള്ള  മറക്ക്
യന്ത്രങ്ങള വപാടകയക്ക് ബപപാകുന്നനില.
ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്  വപാടക  വനിവരനം
ലഭവമല

ലത്രഷര് 25,000

വനിബനപാവര് 25,000

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000

7 വണ്ടൂര് ബബപാകക്ക്
കുടുനംബശ്രശീ
ആകനിവനിറനി
ഗ്രൂപ്പെക്ക്
(തൃകലബങ്ങപാടക്ക്)

റശീപ്പെര് 70,000 ഉപകരണങ്ങള  നപാളനിതുവലര
ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില.  കപാരക്കുന്നക്ക്
ആമയൂര്  ബറപാഡനിലുള്ള
ഗപാമപഞപായതക്ക്  ലകടനിടതനിൽ
സൂക്ഷനിച്ചനിരനിക്കുന

ലത്രഷര് 25,000

വനിബനപാവര് 25,000

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000



88

1 2 3 4 5

8 ലകപാബണ്ടെപാടനി
ബബപാകക്ക്
കുടുനംബശ്രശീ
ആകനിവനിറനി ഗ്രൂപ്പെക്ക്
(ലനടനിയനിരുപ്പെക്ക്)

റശീപ്പെര് 70,000 യന്ത്രങ്ങള
ഉപബയപാഗലപ്പെടുത്തുന്നനില.ലത്രഷര് 25,000

വനിബനപാവര് 25,000

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000

9 തപാനൂര്
ബബപാകക്ക്
കുടുനംബശ്രശീ
ആകനിവനിറനി
ഗ്രൂപ്പെക്ക്
(നനിറമരുതൂര്)

റശീപ്പെര് 70,000 യന്ത്രങ്ങള  ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില.  എലപാ
ഉപകരണങ്ങളുനം  നനിലവനിൽ
ഉപബയപാഗ  ശൂനവമപാണക്ക്.  ആലക  20
ലഹകറനിൽ  മപാത്രനം  ലനൽകൃഷനിയള്ള
നനിറമരുതൂര്  പഞപായതനിലല
വയലുകള വനിവനിധ സലങ്ങളനിലപായനി
സനിതനി  ലചയ്യുന്നതനിനപാൽ യന്ത്രങ്ങള
ഉപബയപാഗനികപാൻ  ബുദ്ധനിമുടപാലണനനം
ഉപകരണങ്ങള  തനിരനിലച്ചടുകപാൻ
അബപക്ഷനിക്കുകയനം  ലചയ്ലതങ്കനിലുനം
നടപടനി സസ്വശീകരനിച്ചനില

ലത്രഷര് 25,000

വനിബനപാവര് 25,000

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000

10 ബവങ്ങര
ബബപാകക്ക്
കുടുനംബശ്രശീ
ആകനിവനിറനി
ഗ്രൂപ്പെക്ക്
(ലതന്നല)

റശീപ്പെര് 70,000 ത്രഷര്,  വനിബന്നപാവര്  എന്നനിവ
നപാളനിതുവലര  ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില.
ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്,  റശീപ്പെര്  എന്നനിവ  ഒരു
വര്ഷമപായനി  ഉപബയപാഗനികപാലത
തുരുലമ്പടുത്തുലകപാണ്ടെനിരനിക്കുന.
പപാടബശഖരങ്ങളനിൽ  ബചറപാഴനം
കൂടൂതലപായതനിനപാൽ  യന്ത്രങ്ങള
ഉപബയപാഗനികപാൻ  സപാധനിക്കുന്നനില
എന്നക്ക്  ലതന്നല  കൃഷനി  ഓഫശീസര്
ബരഖപാമൂലനം അറനിയനിച

ലത്രഷര് 25,000

വനിബനപാവര് 25,000

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000

11 തനിരൂരങ്ങപാടനി
ബബപാകക്ക്
കുടുനംബശ്രശീ
ആകനിവനിറനി
ഗ്രൂപ്പെക്ക്
(വള്ളനിക്കുന്നക്ക്)

റശീപ്പെര് 70,000 ഉപകരണങ്ങള  നപാളനിതുവലര
ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില.  ഉപബയപാഗനി
കപാലത  നശനിചലകപാണ്ടെനിരനിക്കുന.
ട്രേപാൻസ്  പപാന്റെര്  അസമ്പനിള
ലചയ്യേപാലത  കൃഷനിഭവനനിൽ
സൂക്ഷനിച്ചതപായനി കണ്ടു

ലത്രഷര് 25,000

വനിബനപാവര് 25,000

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000

12 ലപപാന്നപാനനി
ബബപാകക്ക്
കുടുനംബശ്രശീ
ആകനിവനിറനി
ഗ്രൂപ്പെക്ക്
(എടപ്പെപാള)

റശീപ്പെര് 70,000 യന്ത്രങ്ങളുലട വനിനനിബയപാഗ വനിവരനം
ലഭവമപാകനിയനിടനില.  സൂക്ഷനിക്കുന്ന
തനിനക്ക്  ലകടനിട  സഇൗകരവനം
ഒരുകനിയനിടനില.  മഴയനം  ലവയനിലുനം
ലകപാള്ളുന്ന  രശീതനിയനിലപാണക്ക്  യന്ത്ര
ങ്ങള സൂക്ഷനിച്ചനിരനിക്കുന്നതക്ക്.  യന്ത്ര
ങ്ങള  പവര്തനക്ഷമമപാലണന്നക്ക്
കൃഷനി ഓഫശീസര് അറനിയനിച

ലത്രഷര് 25,000

വനിബനപാവര് 25,000

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000
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13 തനിരൂര് ബബപാകക്ക്
കുടുനംബശ്രശീ
ആകനിവനിറനി
ഗ്രൂപ്പെക്ക്
(തൃപബങ്ങപാടക്ക്)

റശീപ്പെര് 70,000 ഉപകരണങ്ങളുലട  വനിനനിബയപാഗ
വനിവരനം  ലഭവമല.  റശീപ്പെര്,
വനിബന്നപാവര്, ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്
എന്നനിവ ബകടപായനി കനിടക്കുന

ലത്രഷര് 25,000

വനിബനപാവര് 25,000

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000

14 നനിലമ്പൂര്
ബബപാകക്ക്
കുടുനംബശ്രശീ
ആകനിവനിറനി
ഗ്രൂപ്പെക്ക്
(നനിലമ്പൂര്)

റശീപ്പെര് 70,000 വരവക്ക്-ലചലവക്ക്  കണകക്ക്
തയ്യേപാറപാകനി  അനംഗശീകപാരനം
ബനടുന്നനില.  നനിലമ്പൂര്  ബബപാകക്ക്
കുടുനംബശ്രശീ  ആകനിവനിറനി  ഗ്രൂപ്പെനിനക്ക്
റകമപാറനിയ  ഉപകരണനം
കപാര്ഷനികവൃതനികക്ക്  വപാടകയക്ക്

ലത്രഷര് 25,000

വനിബനപാവര് 25,000

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000

15 കൃഷനി ഭവൻ
കശീഴപാറ ശ്ശൂര്

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് വനിതരണനം ലചയ്തതക്ക്
ആര്കപാലണന്നക്ക്  കലണ്ടെതപാനപാ
യനില.  മറക്ക്  ഉപകരണങ്ങള
നപാളനിതുവലര വനിതരണനം ലചയ്തനിടനില

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ ടനിലര് 43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

16 കൃഷനി ഭവൻ
ആലനിപ്പെറമ്പക്ക്

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്,  ഗപാര്ഡൻ  ടനിലര്,
വശീഡക്ക്  കടര്  എന്നനിവ  നപാളനിതുവലര
ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില. ഏതപാനുനം തവണ
ഉപബയപാഗനിച്ച  പവര്  ടനിലര്
നനിലവനിൽ  ടയര്  പഞറപായനി
ഉപബയപാഗനികപാനപാവപാലത കനിടക്കുന

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

17 കൃഷനി ഭവൻ
അങ്ങപാടനിപറനം

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 ഉപകരണങ്ങള കര്ഷക ഗ്രൂപകള/
കുടുനംബശ്രശീ  വനനിതപാ  ഗ്രൂപ്പെക്ക്
എന്നനിവ ഉപബയപാഗനികപാതതനിനപാൽ
ലപരനിനല്മണ  അബഗപാ
സര്വ്വശീസക്ക്  ലസന്റെറനിനക്ക്  റകമപാറനി.
ടനി  ബപപാജകക്ക്  ലക്ഷവനം
റകവരനിച്ചനിടനില

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

18 കൃഷനി ഭവൻ
കുറുവ

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 പവര്  ടനിലര്,  ഗപാര്ഡൻ  ടനിലര്,
വശീഡക്ക്  കടര്  എന്നനിവ  ഒടനം
ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില.  ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്
കഴനിഞ  സശീസണനിൽ
ഉപബയപാഗനിച

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ ടനിലര് 43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

302/2021.
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19 കൃഷനി ഭവൻ
ഇരനിമ്പനിളനിയനം

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 ഗപാര്ഡൻ  ടനിലര്  ഒടനം  ഉപബയപാഗനി
ച്ചനിടനില.  ഉപകരണനം  ബകടപായനി
കനിടക്കുന. മറ്റുള്ളവ ഉപബയപാഗനിക്കുനപവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

20 കൃഷനി ഭവൻ
വളപാബഞരനി

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 വരവക്ക്-ലചലവക്ക് കണകക്ക് തയ്യേപാറപാകനി
അനംഗശീകപാരനം ബനടനിയനിടനിലപവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

21 കൃഷനി ഭവൻ
തനിരുനപാവപായ

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 ഉപകരണങ്ങള  നപാളനിതുവലര
ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില.  ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്
ഉപബയപാഗശൂനവമപായനി  കനിടക്കുന.
ഉപകരണനം  റകപ്പെറനിയ  വനനിതപാ
ആകനിവനിറനി ഗ്രൂപ്പെനിലല അനംഗങ്ങളകക്ക്
ഇതുവലര  ഉപകരണനം  പവര്തനി
പ്പെനികപാൻ  പരനിശശീലനനം  നൽകനി
യനിടനില.  ഉപകരണനം  സൂക്ഷനികപാൻ
സഇൗകരവമനിലപാതതനിനപാൽ
പഞപായതക്ക്  റവസക്ക്  പസനിഡന്റെനിലന്റെ
വശീടനിൽ സൂക്ഷനിച്ചനിരനിക്കുന

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

22 കൃഷനി ഭവൻ
തവനൂര്

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 ഓഡനിറക്ക് പരനിബശപാധന നടതനിയനിടനില

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

23 കൃഷനി ഭവൻ
എടരനിബകപാടക്ക്

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 ഉപബയപാഗനിക്കുന

24 കൃഷനി ഭവൻ
ലവളനിയബങ്കപാടക്ക്

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 ഓഡനിറക്ക്  പരനിബശപാധന നടതനിയനി
ടനിലപവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970
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25 കൃഷനി ഭവൻ
വളവന്നൂര്

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്,  ഗപാര്ഡൻ  ടനിലര്
എന്നനിവ തശീലര ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില.
ബചറപാഴനം  കൂടുതലപായതനിനപാൽ
യന്ത്രങ്ങള  ഉപബയപാഗനികപാൻ
സപാധനിക്കുന്നനില.  പവര്  ടനിലര്
കഴനിഞ  സശീസണനിൽ  ഉപബയപാ
ഗനിച. ബശഷനം ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

26 കൃഷനി ഭവൻ
ബവങ്ങര

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് പവര്തനക്ഷമമല.
ബചറപാഴനം കൂടുതലപായതനിനപാൽ യന്ത്രനം
ഉപബയപാഗതനിനക്ക് അനുബയപാജവമല

27 കൃഷനി ഭവൻ
തപാനപാളൂര്

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്,  പവര്  ടനിലര്
എന്നനിവ  പബദശലത  മണനിന്റെ
ഘടനയക്ക്  അനുബയപാജവമല  എന്നക്ക്
കൃഷനി  ഓഫശീസര്  അറനിയനിച.
വശീഡക്ക്  കടര് ബകടപായനി കനിടക്കുന.
ഗപാര്ഡൻ  ടനിലര്  ഉപബയപാഗ
പദമപാണക്ക്  എനനം  കൃഷനി
ഓഫശീസര് അറനിയനിച

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

28 കൃഷനി ഭവൻ
ഒഴൂര്

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 ട്രേപാൻസ് പപാന്റെക്ക്, വശീഡക്ക് കടര് എന്നനിവ
ബകടപായനി  കനിടക്കുന.  ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്  തശീലര  ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില.
പവര്  ടനിലര്  ഒരു  വര്ഷമപായനി
ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

29 കൃഷനി ഭവൻ
നന്നമ

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 ഗപാര്ഡൻ ടനിലര് തശീലര ഉപബയപാഗനി
ച്ചനിടനില.  ബചറപാഴനം  കൂടുതലപായതനി
നപാൽ  ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്  കൂടുതൽ
ഉപബയപാഗപദമല എന്നക്ക് അറനിയനിച

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

30 കൃഷനി ഭവൻ
പരപ്പെനങ്ങപാടനി

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 പവര്  ടനിലര്,  ഗപാര്ഡൻ  ടനിലര്
എന്നനിവ തശീലര ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില.
വശീ ഡക്ക്  കടര് ബകടപായനി കനിടക്കുന.
ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്  ഒരു  വര്ഷമപായനി
ഉപബയപാഗനിക്കുന്നനില.  ബചറപാഴനം
കൂടുതലപായതനിനപാൽ  ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്
കൂടുതൽ  ഉപബയപാഗപദമല  എന്നക്ക്
അറനിയനിച

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970
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31 കൃഷനി ഭവൻ
മുന്നനിയൂര്

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 പവര് ടനിലര് ഒഴനിലകയള്ള ഉപകര
ണങ്ങള  ഉപബയപാഗനിക്കുന്നനില.
ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് ലചളനിയനിൽ പുതഞ
തനിനപാൽ ഉപബയപാഗനികപാൻ സപാധനി
ക്കുന്നനില  എനനം  കൺവശീനര്
അറനിയനിച

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

32 കൃഷനി ഭവൻ
പുളനികൽ

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 കുടുനംബശ്രശീ റകപ്പെറനിയ യന്ത്രങ്ങള
നപാളനിതുവലര  ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില.
സൂക്ഷനികപാൻ  സഇൗകരവമനിലപാത
തനിനപാൽ കര്ഷകരുലട  സലതക്ക്
തലന്ന  സൂക്ഷനിച്ചനിരനിക്കുന.
ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് പൂര്ണമപായനി നശനിച

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

33 കൃഷനി ഭവൻ
വപാഴയൂര്

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 ഉപകരണങ്ങള  നപാളനിതുവലര
ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില.  സൂക്ഷനികപാൻ
സഇൗകരവമനിലപാതതക്ക്  കപാരണനം
നശനിചലകപാണ്ടെനിരനിക്കുന.
ഉപകരണങ്ങള  റകപ്പെറനിയ
വടക്കുമ്പപാടനം  പടബശഖര  സമനിതനി
ഉപകരണങ്ങള  ആവശവമനില
എന്നറനിയനിച്ചനിടണ്ടെക്ക്

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

34 കൃഷനി ഭവൻ
വപാഴകപാടക്ക്

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 യന്ത്രങ്ങള  ഉപബയപാഗനികപാലത
സസ്വകപാരവ  വവക്തനിയലട  വശീടനിലല

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

35 കൃഷനി ഭവൻ
കുഴനിമണ

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 കുഴനിമണ ഗപാമപഞപായതനിനക്ക് അനുവദനിച്ച
ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്  ഗപാമ  പഞപായതനിനക്ക്
ആവശവമനിലപാതതനിനപാൽ  വടനംകുളനം
ഗപാമ പഞപായതനിനക്ക്  റകമപാറനി  എന്നക്ക്
കുഴനിമണ കൃഷനി  ഓഫശീസര്  അറനിയനിച.
വടനംകുളനം  ഗപാമപഞപായതനിൽ
പരനിബശപാധന നടതനിയനിടനില

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970
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36 കൃഷനി ഭവൻ
എടവണ

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 03/11-ൽ വപാങ്ങനിയ ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്
ഇതുവലര ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില. പവര്
ടനിലര്,  ഗപാര്ഡൻ  ടനിലര്,  വശീഡക്ക്
കടര് എന്നനിവ എടവണ കര്ഷക
സഹപായ  സനംഘതനിലന്റെ
യന്ത്രബപാങ്കനിൽ  ഉളലപ്പെടുതനി
കര്ഷകര്കക്ക് വപാടകയക്ക് നൽകുന

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

37 കൃഷനി ഭവൻ
മമ്പപാടക്ക്

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 03/11-ൽ വപാങ്ങനിയ ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്
03/12-ൽ  വപാങ്ങനിയ  പവര്  ടനിലര്
എന്നനിവ നപാളനിതുവലര ഉപബയപാഗനി
ച്ചനിടനില.  ഗപാര്ഡൻ  ടനിലര്,  വശീഡക്ക്
കടര് എന്നനിവ ഏതപാനുനം മണനിക്കൂര്
മപാത്രനം ഉപബയപാഗനിച.  ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്
തുരുലമ്പടുതക്ക് നശനിച

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

38 കൃഷനി ഭവൻ
ബപപാരൂര്

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 എലപാ  യന്ത്രങ്ങളുനം  ഇബപ്പെപാള
ഉപബയപാഗശൂനവമപാണക്ക്.  നടശീൽ
യന്ത്രനം ഒരു തവണ ഉപബയപാഗനിച.
മറക്ക്  യന്ത്രങ്ങള  നപാളനിതുവലര
ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

39 കൃഷനി ഭവൻ
മനംഗലനം

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,53,000 ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്  ഉപബയപാഗവനിവരനം
ലഭവമപാകനിയനില

40 കൃഷനി ഭവൻ
പുൽപ്പെറ

പവര് ടനിലര് 1,42,648 പൂലകപാളത്തൂര് പപാടബശഖര സമനിതനി
റകപ്പെറനിയ യന്ത്രങ്ങള നപാളനിതുവലര
വപാടകയക്ക്  നൽകനിയനിടനില.  പവര്
ടനിലര് ഒരനികൽ മപാത്രനം ഉപബയപാഗനിച

ഗപാര്ഡൻ ടനിലര് 43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

41 കൃഷനി ഭവൻ
പുറത്തൂര്

പവര് ടനിലര് 1,42,648 യന്ത്രങ്ങളുലട വനിനനിബയപാഗ വനിവരനം
ലഭവമല. പവര്തനക്ഷമമപാണക്ക്ഗപാര്ഡൻ

ടനിലര്
43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970
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42 കൃഷനി ഭവൻ
കരുളപായനി

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,54,250 കപാര്ഷനിക യന്ത്രങ്ങള നപാളനിതുവലര
വനിതരണനം  ലചയ്യേപാലത  കൃഷനി
ഭവനനിൽ സൂക്ഷനിച്ചനിരനിക്കുന

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

43 കൃഷനി ഭവൻ
എടകര

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,54,250 നടശീൽ  യന്ത്രനം,  പവര്  ടനിലര്
എന്നനിവ  ഫലപദമപായനി ഉപബയപാഗനി
ക്കുന്നനില. ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് ബകടപായനി
ഉപബയപാഗനികപാൻ പറപാലത കനിടക്കുന.
യന്ത്രങ്ങള സൂക്ഷനികപാൻ സഇൗകരവ
മനിലപാതതനിനപാൽ  കര്ഷകരുലട
കൃഷനിസലതക്ക്  തലന്നയപാണക്ക്
സൂക്ഷനിക്കുന്നതക്ക്

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

44 കൃഷനി ഭവൻ
അമരമ്പലനം

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,54,250 കപാര്ഷനിക  യന്ത്രങ്ങള  നപാളനിതു
വലര  വനിതരണനം  ലചയ്യേപാലത
കൃഷനിഭവനനിൽ സൂക്ഷനിച്ചനിരനിക്കുന

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

45 കൃഷനി ഭവൻ
നന്നനംമുകക്ക്

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,54,250 ഓഡനിറക്ക്  പരനിബശപാധന  നടതനി
യനിടനിലപവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ ടനിലര് 43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

46 കൃഷനി ഭവൻ
ഒതുക്കുങ്ങൽ

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,54,250 പവര് ടനിലര് ഒരു ദനിവസവനം വശീഡക്ക്
കടര്  7  ദനിവസവമപാണക്ക്  ആലക
ഉപബയപാഗനിച്ചതക്ക്.  ഗപാര്ഡൻ  ടനിലര്
തശീലര ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില.  ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര്
ഉപബയപാഗനിച്ച കപാലയളവക്ക് ലഭവമല.
മറത്തൂര്  പപാടബശഖരതനിബലകക്ക്
ബറപാഡക്ക്   സഇൗകരവമനിലപാതതനിനപാൽ
യന്ത്രങ്ങള  ഉപബയപാഗനികപാൻ
സപാധനികനില

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970
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47 കൃഷനി ഭവൻ
കരുവപാരക്കുണ്ടെക്ക്

പവര് ടനിലര് 1,42,648 ഉപകരണങ്ങള  നപാളനിതുവലര
ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില.  വനിതരണനം
ലചയ്യേപാലത  കൃഷനി  ഓഫശീസര്
സൂക്ഷനിച്ചനിരനിക്കുന

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

48 കൃഷനി ഭവൻ
പൂബകപാട്ടൂര്

ട്രേപാൻസ് പപാന്റെര് 1,54,250 ഉപകരണങ്ങള  നപാളനിതുവലര
ഉപബയപാഗനിച്ചനിടനില.  വനിതരണനം
ലചയ്യേപാലത പഞപായതക്ക് വളപ്പെനിൽ
സൂക്ഷനിച്ചനിരനിക്കുന

പവര് ടനിലര് 1,42,648

ഗപാര്ഡൻ
ടനിലര്

43,977

വശീഡക്ക് കടര് 23,970

ആലക 1,49,38,350

വവക്തമപായ  പഠനനം  നടതപാലതയനം,  ഗുണബഭപാക്തപാകളുമപായനി  ചര്ച്ച  നടതനി
ഉപകരണങ്ങളുലട  ആവശവകത,  പപാബയപാഗനികത  എന്നനിവ  നനിര്ണയനികപാലതയനം  പദ്ധതനി
നടപ്പെപാകനിയതനിലൂലട ആലകയള്ള 1,55,13,790 രൂപയലട ലചലവക്ക് പപാഴ് ലച്ചലവപായനി ഓഡനിറക്ക്
വനിലയനിരുത്തുന.

ഖണനിക  സമപാഹൃത  ഓഡനിറക്ക്  റനിബപ്പെപാര്ടനിബലകക്ക്  ശനിപപാര്ശ  ലചയ്യുന്ന  വനിവരനം
28-10-2014-ലല  എൽ.എഫക്ക്.എനം.19/2415/2014   നമ്പര്  കതനിലൂലട  ബലപാകൽ  ഫണ്ടെക്ക്
ഓഡനിറക്ക് മലപറനം ജനിലപാ സശീനനിയര് ലഡപബ്ല്യൂടനി ഡയറകര്,  ജനിലപാ പഞപായതക്ക് അധനികൃതലര
അറനിയനിച്ചനിടണ്ടെക്ക്.  ബമൽ  കതനിനക്ക്  തൃപനികരമപായ  മറുപടനി  നൽകുവപാൻ  അധനികൃതര്കക്ക്
കഴനിഞനിടനില.

ഉതരവപാദനികളപായ ഉബദവപാഗസര്

I. കൃഷനി ലഡപബ്ല്യൂടനി ഡയറകര് (വപാടര് മപാബനജ് ലമന്റെക്ക്)

(i) ശ്രശീമതനി പനി. ലക. നൂര്ജഹപാൻ,

     ബമബലതനിൽ ഹഇൗസക്ക്, ഊടനി ബറപാഡക്ക്,
     ലപരനിനല്മണ.
     (14-9-2009 മുതൽ 22-7-2010 വലര)
(ii) ശ്രശീ. ബജപാസക്ക് വര്ഗ്ഗശീസക്ക്
      ലചറുവത്തൂര് ഹഇൗസക്ക്, ലപങ്ങപാമുകക്ക് പനി. ഒ.

      തൃശൂര് - 686 544.

      (23-7-2010 മുതൽ 2-4-2012 വലര)
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II. അസനിസ്റ്റന്റെക്ക് എകനികബ്ല്യൂടശീവക്ക് എഞനിനശീയര് (കൃഷനി)

(i) ശ്രശീ. അബ്ദുള വഹപാബക്ക്,

           ജനി. എസക്ക്. ഹഇൗസക്ക്, ചപാബകരനികപാടക്ക് റലൻ,

           അരകനിണര്, ബകപാഴനിബകപാടക്ക്.

           (25-6-2010 മുതൽ 10-2-2012 വലര)

    (ii) ശ്രശീ. സുധശീര് നപാരപായണൻ,

          നഭസക്ക്, ചുഴലനി,

           വളയനം, ബകപാഴനിബകപാടക്ക്.

           (11-2-2012 മുതൽ 31-3-2012 വലര)

[ബകരള  സനംസപാന ഓഡനിറക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  ഡയറകറുലട  2014-15  വര്ഷലത സമപാഹൃത
ഓഡനിറക്ക് റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് ; ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക – 6.12]

ഓഡനിറക്ക് ഖണനികയക്ക് തബദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെക്ക്  ലഭവമപാകനിയ മറുപടനി അനുബന്ധനം-
II ആയനി ബചര്തനിരനിക്കുന.

125.  ഖണനിക  6.12  [(1)  മുതൽ  (4)  വലര]  സമപാഹൃത  ഓഡനിറക്ക്  റനിബപ്പെപാര്ടനിൽ
പറഞനിടള്ള  ഖണനികകള  സമപാന  സസ്വഭപാവതനിലുള്ളവയപായതനിനപാൽ  ഒരുമനിച്ചക്ക്
പരനിഗണനികപാൻ സമനിതനി തശീരുമപാനനിക്കുകയണ്ടെപായനി.

126. മലപറനം ജനിലപാ പഞപായതക്ക് 2009-10, 2010-11, 2011-12 എന്നശീ വര്ഷങ്ങളനിൽ
വവക്തമപായ  പഠനനം  നടതപാലതയനം  ഗുണബഭപാക്തപാകളുമപായനി  ചര്ച്ച  നടതനി  ആവശവകത,
പപാബയപാഗനികത എന്നനിവ നനിര്ണയനികപാലതയനം കപാര്ഷനിക യന്ത്രവത്കരണനം എന്ന പദ്ധതനി
നടപ്പെനിലപാകനിയതനിലൂലട 1.55 ബകപാടനി രൂപയലട നഷ്ടമുണ്ടെപാകനി എന്ന ഓഡനിറക്ക് പരപാമര്ശലത
സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  സമനിതനി  ആരപാഞബപ്പെപാള  കപാര്ഷനിക  ബമഖല  ബനരനിടുന്ന  വനിവനിധ
പശങ്ങലളക്കുറനിച്ചക്ക്  തവനൂര് കൃഷനി വനിജപാന ബകനനം നടതനിയ വനിശദമപായ പഠനതനിൽ
ലതപാഴനിലപാളനികലള  ലഭനികപാതതപാണക്ക്  ഈ  ബമഖലയനിൽ  ബനരനിടുന്ന മുഖവമപായ  പശലമനനം
അതനിനപാൽ  യന്ത്രവത്കരണനം  ഈ  ബമഖലയനിൽ  അതവനപാബപക്ഷനിതമപാലണനമുള്ള
കലണ്ടെതലനിലന്റെ അടനിസപാനതനിൽ 100% സബ്സനിഡനി നനിരകനിൽ കപാര്ഷനിക യന്ത്രങ്ങള
വനിതരണനം  ലചയ്യേണലമന്ന  നനിര്ബദ്ദേശബതപാലട  കപാര്ഷനിക  യന്ത്രവത്കരണനം
നടപ്പെനിലപാക്കുന്നതനിനുള്ള ബപപാജകക്ക് റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് മലപറനം ജനിലപാ പഞപായതനിനക്ക് നൽകനിലയനനം
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ഇതനിൻപകപാരനം  ഡനി.പനി.സനി.  രൂപശീകരനിച്ചക്ക്  സബക്ക്  കമനിറനിയലട  വവക്തമപായ  പഠന
റനിബപ്പെപാര്ടനിലന്റെ അടനിസപാനതനിലപാണക്ക് പസത പദ്ധതനിയക്ക് രൂപനം നൽകനിയലതനനം മലപറനം
ജനിലപാ ലഡപബ്ല്യൂടനി ഡയറകര് ഓഫക്ക് പഞപായതക്ക് സമനിതനിലയ അറനിയനിച.  ഈ വര്ഷനം  350
ലഹകറുനം  മുൻ  വര്ഷങ്ങളനിൽ  760  ലഹകബറപാളവനം  തരനിശു  നനിലങ്ങളനിൽ  പസത  യന്ത്രനം
ഉപബയപാഗനിച്ചക്ക്  കൃഷനിയനിറക്കുവപാൻ  സപാധനിച്ചനിടലണ്ടെനനം  വനിതരണനം  ലചയ്ത  യന്ത്രങ്ങള
ഉപബയപാഗനികപാത  ഗ്രൂപകലള  ഒഴനിവപാകനി  അവ  ആവശവമുള്ള  ആകനിവനിറനി  ഗ്രൂപകളകക്ക്
നൽകുവപാനപാണക്ക് നനിലവനിൽ തശീരുമപാനനിച്ചനിരനിക്കുന്നലതനനം ലഡപബ്ല്യൂടനി ഡയറകര് കൂടനിബച്ചര്ത്തു.

127. കപാര്ഷനിക യന്ത്രങ്ങളുലട വപാങ്ങലുമപായനി ബന്ധലപ്പെടക്ക് എലനങ്കനിലുനം ക്രമബകടുകള
സനംഭവനിച്ചനിടബണ്ടെപാലയന്നക്ക്  സമനിതനി  അബനസ്വഷനിച്ചബപ്പെപാള  യന്ത്രങ്ങളുലട  വപാങ്ങൽ
സുതപാരവമപായനിരുനലവനനം  പദ്ധതനി  നനിര്വ്വഹണതനിൽ  വന്ന  പപാളനിച്ചകളപാണക്ക്  ഓഡനിറക്ക്
പരപാമര്ശതനിനക്ക് ഇടയപാകനിയലതനനം ഉബദവപാഗസര് വവക്തമപാകനി. 

128.  ഓഡനിറക്ക്  വകുപ്പെനിലന്റെ ബലറസ്റ്റക്ക്  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  പകപാരനം  യന്ത്രങ്ങള നൽകലപ്പെട  48
സപാപനങ്ങളനിൽ  9  സപാപനങ്ങള  മപാത്രമപാണക്ക്  നനിലവനിൽ  പവര്തനക്ഷമമപായ
യന്ത്രങ്ങളുള്ളലതന്നക്ക് നനിരശീക്ഷനിച്ച സമനിതനി ഇതനിലനക്കുറനിച്ചക്ക് ആരപാഞബപ്പെപാള 31-12-2016-ൽ
തയ്യേപാറപാകനിയ  പസത  യന്ത്രങ്ങളുലട  നനിലവനിലല  പവര്തനക്ഷമതപാ  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  പകപാരനം
ഭൂരനിഭപാഗനം  യന്ത്രങ്ങളുനം  നല  രശീതനിയനിൽ  പവര്തനിക്കുനലണ്ടെനനം  യന്ത്രങ്ങളനിൽ  ചനിലതക്ക്
സശീസണലപായനി  മപാത്രനം  ഉപബയപാഗനികപാവന്നവയപാലണനനം  ഉദപാഹരണതനിനക്ക്  നടശീൽ
യന്ത്രങ്ങലളപാലക  ഒരു  സശീസണനിൽ  പരമപാവധനി  20  ദനിവസനം  മപാത്രമപാണക്ക്
ഉപബയപാഗനിക്കുന്നലതനനം  ലചളനിയനിലനിറങ്ങുന്ന  യന്ത്രമപായതനിനപാൽ  ലചറനിയ  അപപാകത
ഉണ്ടെപായപാൽ  തലന്ന  പവര്തനക്ഷമമലപാതപാകുലമനനം  ഒരു  റമനര്  റനിപ്പെയര്  മപാത്രബമ
ആവശവമുള്ളൂലവങ്കനിൽ ബപപാലുനം വളലര നപാളുകള അവ പവര്തനക്ഷമമലപാലത കനിടബകണ്ടെനി
വരുനലണ്ടെനനം ഇവലയലപാനം റനിപ്പെയര് ലചയ്തക്ക് അവ ആവശവമുള്ള ആകനിവനിറനി ഗ്രൂപകളകക്ക്
നൽകുവപാനപാണക്ക് ഇബപ്പെപാള ജനിലപാ പഞപായതക്ക് തശീരുമപാനനിച്ചനിരനിക്കുന്നലതനനം മലപറനം ജനിലപാ
പഞപായതക്ക് ലസക്രടറനി-ഇൻ-ചപാര്ജക്ക് സമനിതനിലയ അറനിയനിച.

129.  വപാങ്ങനിയ  മുഴുവൻ  യന്ത്രങ്ങളുനം  വനിതരണനം  ലചയ്തനിടനിലപാതതപായപാണക്ക്
മനസനിലപാക്കുന്നലതന്നക്ക്  ധനകപാരവ  വകുപ്പെക്ക്  ലസ്പെഷവൽ  ലസക്രടറനി  അഭനിപപായലപ്പെടബപ്പെപാള
മുഴുവൻ  യന്ത്രങ്ങളുനം  വനിതരണനം  ലചയ്തനിടലണ്ടെനനം  യന്ത്രങ്ങള  റകപ്പെറപാത  സനംഘങ്ങലള
ഒഴനിവപാകനി  ആവശവമുള്ള  ഗ്രൂപകളകപാണക്ക്  പസത  യന്ത്രങ്ങള  നൽകനിയനിരനിക്കുന്നലതനനം
ലസക്രടറനി-ഇൻ-ചപാര്ജക്ക് വവക്തമപാകനി.

130.  ഓബരപാ  യന്ത്രതനിനുനം  ഏലതപാലക  രശീതനിയനിലപാണക്ക്  പശമുണ്ടെപായനിടള്ളലതന്നക്ക്
ഓഡനിറക്ക്  ചൂണ്ടെനികപാടനിയനിടലണ്ടെനനം  ബവങ്ങര  പഞപായതനിൽ  ട്രേപാൻസ് പപാന്റെറുകള
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പപാടബശഖരതനിൽ തപാഴ് ന ബപപാകുന്നതക്ക്  ആ പബദശതനിനക്ക്  അവ അനുബയപാജവമലപാതതു
ലകപാണ്ടെപാലണനനം ഇങ്ങലന സനംഭവനിച്ചതക്ക് സപാധവതപാപഠനനം കൃതവമപായനി നടതപാതതുലകപാണ്ടുനം
വവക്തമപായ ബപപാജകക്ക് റനിബപ്പെപാര്ടനിലന്റെബയപാ കൃഷനി ഓഫശീസറനിലന്റെ ലറകലമബന്റെഷബനപാ കൂടപാലത
വപാങ്ങനിയതുലകപാണ്ടെപാലണനനം  ഏകബദശനം  60  ലക്ഷനം  രൂപയലട  യന്ത്രങ്ങള
പവര്തനബയപാഗവമലപാലയനനം ഓഡനിറക്ക് സമനിതനിലയ അറനിയനിച. 

131.  യന്ത്രങ്ങള  നൽകലപ്പെട  48  സപാപനങ്ങളനിലല  കൃഷനി  ഓഫശീസര്മപാരുനം
അസനിസ്റ്റന്റെക്ക്  ഡയറകര്മപാരുനം  ആണക്ക്  നനിലവനിൽ  പസത  യന്ത്രങ്ങള  പവര്തന
ബയപാഗവമലലന്നക്ക്  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ലചയ്തനിരനിക്കുന്നലതന്നക്ക്  ബകരള  സനംസപാന  ഓഡനിറക്ക്  വകുപ്പെക്ക്
ബജപായനിന്റെക്ക്  ഡയറകര്  തുടര്ന്നക്ക്  വവക്തമപാകനിയബപ്പെപാള  പവര്തനക്ഷമമലപാതനിരുന്ന
യന്ത്രങ്ങളനിൽ പലതുനം നനിലവനിൽ റനിപ്പെയര് ലചയ്തക്ക് ഉപബയപാഗപദമപാകനിയനിടള്ളതപായനി മലപറനം
ജനിലപാ  ലഡപബ്ല്യൂടനി  ഡയറകര്  ഓഫക്ക്  പഞപായതക്ക്  അറനിയനിച്ചതനിലന്റെ  അടനിസപാനതനിൽ
യന്ത്രങ്ങളുലട  നനിലവനിലല  സനിതനി  സനംബന്ധനിച്ച  31-12-2016-ലല  പവര്തനക്ഷമതപാ
റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  പരനിബശപാധനിച്ച  ബശഷനം  തുടര്നടപടനികളനിബലകക്ക്  കടകപാലമന്നക്ക്  അഭനിപപായലപ്പെട
സമനിതനി  പസത  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ഓഡനിറനിനക്ക്  ഹപാജരപാകനി  ഒരു  മപാസതനിനകനം  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്
നൽകണലമന്നക്ക്  നനിര്ബദ്ദേശനിച.  കൂടപാലത  നനിലവനിൽ  പവര്തനരഹനിതമപായ  കപാര്ഷനിക
യന്ത്രങ്ങള  പവര്തനസജമപാകനി  ആവശവമുള്ള  ആകനിവനിറനി  ഗ്രൂപകളകക്ക്  റകമപാറനി
പരമപാവധനി  ഉപബയപാഗപദമപാക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്ബദ്ദേശനം  സര്കപാര്  തലതനിൽ
പഞപായത്തുകളകക്ക്  നൽകണലമനനം  ഇതു  സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  ഒരു  മപാസതനിനകനം  സമനിതനിയക്ക്
റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് ലഭവമപാകണലമനനം നനിര്ബദ്ദേശനിച.

സമനിതനി ആരപാഞ അധനികവനിവരങ്ങളകക്ക് തബദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെക്ക് ലഭവമപാകനിയ
മറുപടനി ചുവലട ബചര്തനിരനിക്കുന:

132. മലപറനം ജനിലപാ പഞപായതനിലല ബലപാകൽ ഫണ്ടെക്ക് ഓഡനിറനിൽ പരപാമര്ശനികലപ്പെട
"ഹരനിത മലപറനം  -  തരനിശുരഹനിത മലപറനം”പദ്ധതനിയനിലല കപാര്ഷനിക ഉപകരണങ്ങളുലട
തതനിതനി മനസനിലപാക്കുന്നതനിനക്ക്  18-1-2017-നക്ക് മലപറനം ജനിലപാപഞപായതനിൽ ബന്ധലപ്പെട
കൃഷനി ഓഫശീസര്മപാരുലടയനം ആകനിവനിറനി ഗ്രൂപ്പെക്ക് അനംഗങ്ങളുലടയനം ബയപാഗനം വനിളനിചബചര്ക്കുകയനം
റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ബശഖരനിക്കുകയനം  ലചയ്തനിടണ്ടെക്ക്.  ചനില  കൃഷനി  ഭവനുകളനിലല  കൃഷനി
ഓഫശീസര്മപാലരപാഴനിലക  മലറലപാ  ഓഫശീസര്മപാരുനം  പലങ്കടുക്കുകയനം  അവരുലട  പശങ്ങള
റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ലചയ്യുകയനം  ലചയ.  പസത  ബയപാഗതനിലല  വനിശകലനപകപാരനം   ഏതപാണ്ടെക്ക്
75  ശതമപാനബതപാളനം  യന്ത്രങ്ങളുനം  പവര്തനക്ഷമമപാലണന്നക്ക്  മനസനിലപാകപാൻ  സപാധനിച.
സലതനിനനുബയപാജവമലപാതവ,  വനിദഗ  ലതപാഴനിലപാളനികളുലട  അഭപാവനം,  റനിപ്പെയര്
ലചബയ്യേണ്ടെതനിലന്റെ  ആവശവകത  തുടങ്ങനിയ  പശങ്ങള  പരനിഹരനികലപ്പെബടണ്ടെതനിലനപ്പെറനി
ഓഫശീസര്മപാര്കക്ക്  നനിര്ബദ്ദേശങ്ങള  നൽകനി.  ആയതനിലന്റെ  അടനിസപാനതനിൽ  പല  കൃഷനി
ഭവനുകളനിലലയനം  യന്ത്രങ്ങള  മറക്ക്  ഗ്രൂപകളകക്ക്  റകമപാറുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികള
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സസ്വശീകരനിക്കുകയനം  ലചയ.  ബപപാരൂര്  കൃഷനി  ഭവനനിലല  യന്ത്രങ്ങള  ബപപാരൂര്  ബബയപാ
എന്റെര്റപസസക്ക്  എന്ന  സപാപനതനിനുനം,  നനിറമരുതൂര്  കൃഷനി  ഭവനനിലല  യന്ത്രങ്ങള
മലബപാര് അബഗപാ ആര്മനി,  മപാറപാകര എന്ന സപാപനതനിനുനം,  കരുവപാരക്കുണ്ടെക്ക് കപാളനികപാവക്ക്
മഹനിളപാ  കര്ഷക  സനംഘതനിനുനം,  കശീഴുപറമ്പക്ക്,  പുളനികൽ,  മുന്നനിയൂര്  കൃഷനി  ഭവനുകളനിലല
യന്ത്രങ്ങള കുടുനംബശ്രശീ ആകനിവനിറനി  ഗ്രൂപകളക്കുനം,  നന്നമുകക്ക്  കൃഷനി ഭവനനിലല യന്ത്രങ്ങള
കര്ഷക  സമനിതനിക്കുനം,  അങ്ങപാടനിപറനം  കൃഷനി  ഭവനനിലല  യന്ത്രങ്ങള  അബഗപാ  സര്വ്വശീസക്ക്
ലസന്റെറനിനുനം,  ആലനിപ്പെറമ്പക്ക്  കൃഷനി  ഭവനനിലല  യന്ത്രങ്ങള  കര്ഷക  ബസവപാസമനിതനിക്കുനം
റകമപാറനിയനിടണ്ടെക്ക്.  ബപാകനിയള്ളവ  അതതക്ക്  ഗ്രൂപകള  റനിപ്പെയര്  ലചയ്യുന്നതനിനുനം
റകമപാറുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികള സസ്വശീകരനിചവരുന.  കൃഷനി ഭവനുകളുലട വനിശദ റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്
ഇബതപാലടപാപ്പെനം  ഉള്ളടകനം ലചയ്യുന.  വലനിയ റനിപ്പെയറുകള ആവശവമുള്ളവയലട  വനിശദമപായ
എസ്റ്റനിബമറക്ക്  തയ്യേപാറപാക്കുന്നതനിനക്ക്  ആനകയനം  അസനിസ്റ്റന്റെക്ക്  എകനികബ്ല്യൂടശീവക്ക്  എഞനിനശീയര്കക്ക്
നനിര്ബദ്ദേശനം നൽകനിയനിടണ്ടെക്ക്.  എസ്റ്റനിബമറക്ക്  ലഭവമപായപാലുടലന റനിപ്പെയര് ലചയ്യുന്നതനിനക്ക് ബപപാജകക്ക്
വയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികള സസ്വശീകരനിക്കുന്നതപാണക്ക്.  പസത റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപ്പെനിനക്ക്
നൽകനിയനിടള്ളതപാണക്ക്. ടനി റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് അടനിയനരമപായനി ലഭവമപാകനി സമര്പ്പെനിക്കുന്നതപാണക്ക്.

സമനിതനി ആവശവലപ്പെട പസസ്തുത അധനികവനിവരതനിബന്മേൽ സനംസപാന ഓഡനിറക്ക് വകുപ്പെക്ക്
ലഭവമപാകനിയ സൂക്ഷ്മപരനിബശപാധനപാ റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് ചുവലട ബചര്ക്കുന:

133. വനിവനിധ ഗ്രൂപകളകക്ക് വനിതരണനം ലചയ്യേലപ്പെടനിടള്ള യന്ത്രങ്ങളനിൽ പല യന്ത്രങ്ങളുനം
ആവശവമപായ  റനിപ്പെയറനിനംഗക്ക്  നടതപാലതയപാണക്ക്  മറക്ക്  ഗ്രൂപകളകക്ക്/കര്ഷക  സമനിതനികളകക്ക്
മപാറനിനൽകനിയനിടള്ളതക്ക്. 50-ൽ അധനികനം ലമഷനിനറനികളകക്ക് റനിപ്പെയറനിനംഗക്ക് ആവശവമപാലണന്നക്ക്
അതതക്ക്  പബദശങ്ങളനിലല കൃഷനി  ഓഫശീസര്മപാര്  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ലചയ്തനിടണ്ടെക്ക്.  അതനിനപാൽ കൃഷനി
ഭവനുകളക്കുനം വനിവനിധ ഗ്രൂപകളക്കുനം വനിതരണനം ലചയ്തനിടള്ള ഉപകരണങ്ങള ഫലപദമപായ
രശീതനിയനിൽ ഉപബയപാഗലപ്പെടുത്തുന്നതനിലുനം യഥപാസമയനം റനിപ്പെയര് ലചയ്യുന്നതനിലുനം യന്ത്രങ്ങളുലട
പവര്തനപുബരപാഗതനി/തുടര് നടതനിപ്പെക്ക് വനിലയനിരുത്തുന്നതനിലുനം ബഹു.  സമനിതനി നനിര്ബദ്ദേശനിച്ച
പകപാരമുള്ള  കപാരവക്ഷമമപായ  നടപടനികള  ജനിലപാ  പഞപായതനിലന്റെ  ഭപാഗത്തുനനിനനം
ഉണ്ടെപായനിടനില എന്ന വനിവരനം അറനിയനിക്കുന. 

134.  യന്ത്രങ്ങള  റകപ്പെറനിയ  കൃഷനി  ഭവനുകളനിൽ  നനിനനം  കപാര്ഷനികയന്ത്രങ്ങളുലട
നനിലവനിലല  സനിതനി  സനംബന്ധനിച്ച  അബനസ്വഷണതനിനക്ക്  മറുപടനിയപായനി  കൃഷനി  ലഡപബ്ല്യൂടനി
ഡയറകര് 21-3-2017-നക്ക് ലഭവമപാകനിയ റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് പകപാരനം പഞപായതക്ക് വപാങ്ങനി വനിതരണനം
ലചയ്ത  184  കപാര്ഷനിക  ഉപകരണങ്ങളനിൽ  68  ഉപകരണങ്ങള  ഇബപ്പെപാഴുനം
പവര്തനക്ഷമമലലന്നക്ക്  വവക്തമപാണക്ക്.  യന്ത്രങ്ങളനിൽ  പലതുനം  പവര്തനക്ഷമമപാകപാൻ
സപാധനികപാതവനിധനം  നപാബശപാന്മുഖമപായതപായനം,  യഥപാസമയനം  അറകുറപ്പെണനികള
നടതപാതതനിനപാൽ  പവര്തനരഹനിതമപായതപായനം  കൃഷനി  ഓഫശീസര്മപാര്  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്
ലചയ്തനിടണ്ടെക്ക്.
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ക്രമ
നമ്പര് ഉപകരണനം വനിതരണനം

ലചയ്തവ
നനിലവനിൽ

പവര്തനക്ഷമമലപാതവ

1 നടശീൽ യന്ത്രനം 46 21

2 പപാറക്ക് യന്ത്രനം 14 6

3 ലകപായക്ക് യന്ത്രനം 14 12

4 ലമതനിയന്ത്രനം 14 8

5 പവര് ടനിലര് 32 5

6 ഗപാര്ഡൻ ടനിലര് 32 6

7 വശീഡക്ക് കടര് 32 10

                       ആലക 184 68

പസത  അധനികവനിവരങ്ങള  സമനിതനിയലട  18-9-2019-ലല  ബയപാഗനം  പരനിഗണനിച്ചക്ക്
തുടര്ശനിപപാര്ശ നൽകുകയണ്ടെപായനി. 

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

135.  ഹരനിത  മലപറനം,  തരനിശുരഹനിത  മലപറനം  പദ്ധതനിയനിൽ
കപാര്ഷനിബകപാപകരണങ്ങള  വപാങ്ങുന്നതനിനക്ക്  മുൻപക്ക്  അതതക്ക്  ബമഖലകളനിലല
കര്മസമനിതനികളുമപായനി  കൂടനിയപാബലപാചനിച്ചക്ക്  പദ്ധതനിയലട  ആവശവകത,  സപാധവത
എന്നനിവ  പരനിബശപാധനികപാലതയനം  ഗുണബഭപാക്തപാകളുമപായനി  കൂടനിയപാബലപാചനികപാലതയനം
ലനൽകൃഷനി  നപാമമപാത്രമപായ  കൃഷനി  ഭവനുകളകക്ക്  യന്ത്രങ്ങള  റകമപാറനിയതുനം
പദ്ധതനികളകപായനി  ലചലവപായ  ബകപാടനികള  പപാഴ് ലചലവപാകപാൻ  കപാരണമപായതപായനി
സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  സമനിതനി  നനിര്ബദ്ദേശപകപാരനം   പവര്തനരഹനിതമപായ
കപാര്ഷനിക യന്ത്രങ്ങള പവര്തന സജമപാകനി ആവശവമുള്ള ആകനിവനിറനി ഗ്രൂപകളകക്ക്
റകമപാറനി  ഉപബയപാഗപദമപാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികള  വകുപതലതനിൽ
സസ്വശീകരനിചവരുന്നതപായനി  സമനിതനിയക്ക്  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ലചയ്തനിടലണ്ടെങ്കനിലുനം  ഇതരതനിൽ
റകമപാറനിയ  പല  യന്ത്രങ്ങളക്കുനം  ആവശവമപായ  റനിപ്പെയറനിനംഗക്ക്  നടതപാലതയപാണക്ക്
റകമപാറനിയനിടള്ളലതന്നക്ക് സനംസപാന ഓഡനിറക്ക് വകുപ്പെനിലന്റെ റനിബപ്പെപാര്ടനിൽ നനിനനം സമനിതനി
മനസനിലപാക്കുന.
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136.  ആയതനിനപാൽ  ഹരനിത  മലപറനം,  തരനിശുരഹനിത  മലപറനം  പദ്ധതനികളുലട
ഭപാഗമപായനി  വപാങ്ങനിയനിടള്ള  കപാര്ഷനിബകപാപകരണങ്ങള  ബകടുപപാടുകള  തശീര്തക്ക്
പവര്തനക്ഷമമപാക്കുന്നതനിനുനം  പദ്ധതനിയലട  കപാരവക്ഷമമപായ  നടതനിപ്പെനിനുനം ജനിലപാ
പഞപായതക്ക്  സസ്വശീകരനിച്ച  നടപടനികള  സനംബന്ധനിച്ച  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  2  മപാസതനിനകനം
സമനിതനികക്ക്  ലഭവമപാക്കുവപാനുനം  യന്ത്രങ്ങളുലട  പവര്തനക്ഷമതലയ  സനംബന്ധനിച്ച
റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് കപാലനികമപായനി തയ്യേപാറപാകനി സമനിതനിയക്ക് ലഭവമപാക്കുവപാനുനം നനിര്ബദ്ദേശനിക്കുന.

കപാസര്ബഗപാഡക്ക് ജനില

ലചമനപാടക്ക് ഗപാമപഞപായതക്ക്

ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക

ലതപാഴനിലുറപ്പെക്ക് പദ്ധതനിയനിലൂലട കനിണര് നനിര്മപാണനം - മൂലവനനിര്ണയനം നടതപാലത
കൂലനി നല്കനി - 76.21 ലക്ഷനം രൂപയലട ലചലവക്ക് ക്രമരഹനിതനം

ലചമനപാടക്ക് ഗപാമപഞപായതക്ക്, കപാസര്ബഗപാഡക്ക് ജനില

ഓഡനിറക്ക് റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് - 2009-10, 2010-11, ഖണനിക 3 (24)

➢ കനിണര്  നനിര്മപാണനം  നടതനിയതനിലന്റെ  മൂലവനനിര്ണയനം  അളവക്ക്  പുസകതനില്
ബരഖലപ്പെടുതനിയനില.

➢ മസ്റ്റര്  ബറപാള  ലഭനിച്ചക്ക്  14 ദനിവസതനിനകനം  അളലവടുകല്  നടതപാലത  മസ്റ്റര്
ബറപാളനിലന്റെയനം  ബപാങ്കക്ക്  അകഇൗണ്ടെനിലന്റെയനം  അടനിസപാനതനില്  മപാത്രനം  തുക  നല്കുവപാന്
പഞപായതക്ക് ഭരണസമനിതനി തശീരുമപാനനിച.

➢ ലപപാതുകനിണര് നനിര്മപാണതനിനുബവണ്ടെനി സലമുടമകളുമപായനി പഞപായതക്ക് കരപാര്
വച്ചനില.

➢ മതനിയപായ ആസൂത്രണമനിലപാലത ലപപാതുകനിണറുകള നനിര്മനിച.

➢ നനിയമപാനുസൃതമലപാത  പബമയതനിബന്മേല്  ലസക്രടറനി  സസ്വശീകരനിബകണ്ടെ
നടപടനിക്രമനം പപാലനിച്ചനില.

2009-10, 2010-11  വര്ഷങ്ങളനില് മഹപാതപാഗപാന്ധനി ബദശശീയ ഗപാമശീണ ലതപാഴനിലുറപ്പെക്ക്
പദ്ധതനി  പകപാരനം  ഗപാമപഞപായതനിലല  വനിവനിധ  വപാര്ഡുകളനില്  126  ലപപാതുകനിണറുകള
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക്ക് 1,44,75,000 രൂപയലട എസ്റ്റനിബമറ്റുണ്ടെപാകനി.  രണ്ടെക്ക് വര്ഷനം ലകപാണ്ടെക്ക് 126
ലപപാതുകനിണറുകള നനിര്മനിച്ചതനിലന്റെ കൂലനിയപായനി  76,21,228  രൂപ മസ്റ്റര് ബറപാള  പകപാരനം
ലതപാഴനിലപാളനികളകക്ക്  ബപാങ്കക്ക്  അകഇൗണ്ടെക്ക്  വഴനി  വനിതരണനം  ലചയ.   എന്നപാല്  കനിണര്
നനിര്മപാണനം നടതനിയതനിലന്റെ മൂലവനനിര്ണയനം അളവക്ക് പുസകതനില് ബരഖലപ്പെടുതനിയനിടനില.
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ഗപാമശീണ  ലതപാഴനിലുറപ്പെക്ക്  പദ്ധതനി  നനിര്വ്വഹണ  നനിര്ബദ്ദേശങ്ങള  അടങ്ങനിയ
സ.ഉ(സപാധപാ)നമ്പര് 2107/2006/ത.സസ്വ.ഭ.വ. തശീയതനി 26-8-2006-ലല ഉതരവക്ക് ഖണനിക
8  പകപാരനം പവൃതനി അളന തനിടലപ്പെടുതനി റണനിനംഗക്ക് അകഇൗണ്ടെക്ക് ബനിലനില് ബരഖലപ്പെടുതനി
സപാബങ്കതനിക  ഉബദവപാഗസര്  സപാക്ഷവലപ്പെടുതനിയ  മസ്റ്റര്ബറപാള  സഹനിതനം  ഗപാമപഞപായതക്ക്
ലസക്രടറനികക്ക്  ബവതന  വനിതരണതനിനപായനി  നല്കണനം.   ഇബതപാലടപാപ്പെനം  മൂലവനനിര്ണയ
സര്ടനിഫനികറ്റുനം  ഹപാജരപാകണനം.   50,000  രൂപ  വലരയള്ള  പവൃതനികള  ഓവര്സനിയര്
അളന അസനിസ്റ്റന്റെക്ക്  എഞനിനശീയര് ലചകക്ക്  ലമഷര് ലചയ്യുകയനം  50,000  രൂപയക്ക്  മുകളനില്
അസനിസ്റ്റന്റെക്ക്  എഞനിനശീയര്  അളക്കുകയനം  അസനിസ്റ്റന്റെക്ക്  എകനികബ്ല്യൂടശീവക്ക്  എഞനിനശീയര്  ലചകക്ക്
ലമഷര് ലചയ്യുകയനം ബവണനം.   എന്നപാല് മസ്റ്റര്ബറപാള,  ബപാങ്കക്ക്  അകഇൗണ്ടെക്ക് എന്നനിവ മപാത്രനം
മുന്നനിര്തനി ബവതനനം നല്ബകണ്ടെതപാലണന്ന 23-6-2010-ലല 3-ാനമ്പര് തശീരുമപാനപകപാരനം
ലതപാഴനിലപാളനികളുലട  ബപാങ്കക്ക്  അകഇൗണ്ടെനിബലകക്ക്  76,21,228  രൂപ  മപാറനിയനിരനിക്കുന.
അനുബന്ധനം 9.1 ആയനി നല്കുന.

അനുബന്ധനം 9

ലചമനപാടക്ക് ഗപാമപഞപായതക്ക് - ലതപാഴനിലുറപ്പെക്ക് പദ്ധതനി വനിശദപാനംശങ്ങള

അനുബന്ധനം 9.1

ലചകക്ക് നമ്പര്/തശീയതനി തുക

908458/3-6-2010 82467

908459/3-6-2010 212651

908460/3-6-2010 74648

908461/3-6-2010 303800

908462/24-6-2010 682099

908463/24-6-2010 23712

908464/24-6-2010 18195

908471/2-7-2010 1190397

908470/2-7-2010 120221

908468/2-7-2010 71250

908473/2-7-2010 31920

908474/2-7-2010 363527

908472/2-7-2010 504323
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908479/5-8-2010 811241

908483/5-8-2010 9634

908478/5-8-2010 93069

908482/5-8-2010 174862

908481/5-8-2010 201562

908480/5-8-2010 366875

908490/20-8-2010 130201

908485/20-8-2010 645703

908484/20-8-2010 365281

908486/20-8-2010 253988

908487/20-8-2010 47500

908489/20-8-2010 48785

908488/20-8-2010 37392

908498/4-9-2010 102398

908508/4-9-2010 1179674

908500/4-9-2010 408458

163185/30-3-2011 14350

908501/4-9-2010 143654

908502/4-9-2010 201438

908503/4-9-2010 13914

908504/4-9-2010 14592

908509/4-9-2010 14375

908524/22-11-2010 9576

                                 ആലക 8967732

കുളനം,  ബതപാടക്ക്  നവശീകരണനം,  തരനിശുഭൂമനി
വനികസനനം,  സപാമൂഹവ  വനവല്കരണനം
എന്നശീ  പവൃതനികളുലട  ലചലവക്ക്  ബമല്
പറഞ ലചക്കുകളനില് ഉളലപ്പെടുനണ്ടെക്ക്

1346504

ലപപാതുകനിണറുകളുലട ലചലവക്ക് 7621228
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പദ്ധതനി നടതനിപ്പെനില് കലണ്ടെതനിയ മറക്ക് അപപാകതകള

ഒരു  സലതക്ക്  ലപപാതുകനിണര്  നനിര്മനിക്കുന്നതുലകപാണ്ടെക്ക്  എത്ര  കുടുനംബങ്ങളകക്ക്/
ഗുണബഭപാക്തപാകളകക്ക്  ജലനം  ലഭനിക്കുലമന്നക്ക്  പഠനനം  നടതനിയനില.   ഒരു  കുടുനംബതനിബനപാ
അലലങ്കനില്  രണ്ടെക്ക്  കുടുനംബങ്ങളബകപാ  ബവണ്ടെനി  മപാത്രമപാണക്ക്  ഒരു  ലപപാതു  കനിണര്
കുഴനിച്ചനിരനിക്കുന്നതക്ക്.   ലപപാതുകനിണര്  എന്ന  സങ്കലനം  വവക്തവപാധനിഷനിതമപായനി  മപാറനി.   ഈ
വനിധതനില് കനിണറുകളുലട വനിശദപാനംശങ്ങള അനുബന്ധനം 9.2 ആയനി നല്കനിയനിരനിക്കുന.

അനുബന്ധനം 9.2

വപാര്ഡക്ക്
നമ്പര്

വവക്തനിയലട ബപരക്ക് ലചലവക്ക്
(രൂപയനില്)

ഉപബയപാഗനിക്കുന്ന
കുടുനംബതനിലന്റെ എണനം

4 ഹനംസ കപ്പെണ 78651 സലമുടമ മപാത്രനം

13 ബബബനി മച്ചനിനടുകനം 129086 സലമുടമ മപാത്രനം

22 പപാറു 44638 സലമുടമ മപാത്രനം

22 രപാധ 76540 സലമുടമ മപാത്രനം

4 അബശപാകന് തലകളപായനി 99751 സലമുടമ മപാത്രനം

5 ബശീഫപാതനിമ 57157 സലമുടമ മപാത്രനം

3 രവശീനന് ഉപ്പെനിരന്കുളനം 26112 സലമുടമ മപാത്രനം

4 ഇ. കുഞമ്പുനപായര് റകതപാര് 77419 സലമുടമ മപാത്രനം

3 കണന് തലകണ്ടെന് 93395 സലമുടമ മപാത്രനം

4 നളനിനനി തലകപായനി 56963 സലമുടമ മപാത്രനം

5 സതശീശന് കുണ്ടെടുകനം 67116 സലമുടമ മപാത്രനം

5 ശശനി കുണ്ടെടുകനം 63827 സലമുടമ മപാത്രനം

5 വനിബനപാദക്ക് കുമപാര് കുണ്ടെടുകനം 81114 സലമുടമ മപാത്രനം

5 മണനി മപാബനപാടനി 104880 സലമുടമ മപാത്രനം

3 തപാഹനിത മപാബനപാടനി 52199 സലമുടമ മപാത്രനം

3 റസനിയ മപാബനപാടനി 49407 സലമുടമ മപാത്രനം

3 ഹനശീഫ വനിഷ്ണുപപാറ 78806 സലമുടമ മപാത്രനം

3 കപാര്തവപായനനി കരുവബകപാടമല 100000 സലമുടമ മപാത്രനം

4 രപാജന് തലക്കൂര്മൂല 57060 സലമുടമ മപാത്രനം

4 കപാര്തവപായനനി ബബനൂര് 33292 സലമുടമ മപാത്രനം

3 ലചറനിബയപാള കരുവബകപാടമൂല 30123 2 കുടുനംബനം

4 കരുണപാകരന് 89292 2 കുടുനംബനം

5 കൃഷ്ണന് മഞങ്കല് 72504 2 കുടുനംബനം
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കരപാര് ചമച്ചനിടനില

തബദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ  (ഡനി.ഡനി.)  വകുപ്പെനിലന്റെ  2-3-2009-ലല  14829/ഡനി.ഡനി2/
2009/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  സര്ക്കുലര് പകപാരനം ഗപാമപഞപായതക്ക് സല ഉടമയമപായനി മുദ്രപത്രതനില്
കരപാര് വയണലമന്നനിരനിലക, 126  ലപപാതുകനിണര് നനിര്മനിച്ചനിടലണ്ടെങ്കനിലുനം ഒരു സലമുടമയമപായനം
കരപാര് വച്ചനിടനില.  പഞപായതക്ക് സസ്വകപാരവ സലതക്ക് നനിര്മനിച ലകപാടുത കനിണറനില് നനിനനം
ലപപാതുജനങ്ങള  ലവള്ളലമടുക്കുന്നതക്ക്  സലമുടമ  തടഞപാല്  സലമുടമയ്ലകതനിലര
നനിയമനടപടനി  സസ്വശീകരനിക്കുവപാന്  പഞപായതനിനക്ക്  കഴനിയകയനില.  കൂടപാലത,  പവൃതനി
സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  ബരഖലപ്പെടുതനിയ  "സനിറനിസണ്  ഇന്ഫര്ബമഷന്  ബബപാര്ഡക്ക്  ”  ആ  പബദശതക്ക്
സപാപനിച്ചനിടമനില.

നനിയമപാനുസൃതമലപാത പബമയങ്ങളനിബന്മേല് ലസക്രടറനി സസ്വശീകരനിബകണ്ടെ
നടപടനിക്രമനം പപാലനിച്ചനിടനില

2003-ലല  ബകരള  പഞപായതക്ക്  രപാജക്ക്  (നനിയമപാനുസൃതമലപാത  പബമയങ്ങളനിബന്മേല്
സസ്വശീകരനിബകണ്ടെ  നടപടനിക്രമനം)ചടങ്ങളനിലല  4  (3)  പകപാരനം  പഞപായതക്ക്  പബമയനം
നനിയമപാനുസൃതമലലങ്കനില് ആയതക്ക് പുനരവബലപാകനനം ലചയ്യേപാന് ലസക്രടറനി പഞപായതനിബനപാടക്ക്
ബരഖപാമൂലനം  ആവശവലപ്പെടണനം.  എന്നപാല്  23-6-2010-ലല  3-ാ  നമ്പര്  തശീരുമപാനനം
പുനനഃപരനിബശപാധനിക്കുവപാന് ലസക്രടറനി ആവശവലപ്പെടനിടനില.

ആസൂത്രണമനിലപാത പവൃതനി

പവൃതനികള  തനിരലഞടുക്കുബമ്പപാള  അതു  ഗുണബഭപാക്തപാകളകക്ക്  ഉപബയപാഗ
പദമപാകുബമപാലയന്നക്ക്  മുന്കൂര്  ആസൂത്രണനം  ലചയ  നടപ്പെനിലപാബകണ്ടെതപാണക്ക്.  126
ലപപാതുകനിണറുകളുനം  നനിര്മനിച്ചനിരനിക്കുന്നതക്ക്  ഒബന്നപാ  രബണ്ടെപാ  വവക്തനികളബകപാ
കുടുനംബങ്ങളബകപാ ബവണ്ടെനി മപാത്രമപായപാണക്ക്.  ഈ പവൃതനി വഴനി സര്കപാരനിനുണ്ടെപായ  76.21
ലക്ഷനം  രൂപയലട  ക്രമരഹനിതമപായ  ലചലവകളകക്ക്  ഉതരവപാദനികള  ഈ  കപാലയളവനിലല
ലസക്രടറനിയനം  23-6-2010,  11-8-2010  എന്നശീ  തശീയതനികളനില്  ഗപാമപഞപായതക്ക്
ബയപാഗതനില്  പലങ്കടുത പസനിഡന്റുനം  ഭരണസമനിതനി  അനംഗങ്ങളുമപാണക്ക്.   അവരുലട  ബപരക്ക്
വനിവരനം അനുബന്ധനം 9.3 ആയനി നല്കനിയനിരനിക്കുന.

അനുബന്ധനം 9.3

വപാര്ഡക്ക്
നമ്പര്

ഉതരവപാദനിയപായ  ജനപതനിനനിധനി
കളുലട ബപരുനം ബമല്വനിലപാസവനം

ഔബദവപാഗനിക സപാനനം ബഫപാണ് നമ്പര്

1 2 3 4

IX പപാദൂര് കുഞപാമു ദപാറുസഫ പപാദൂര്, 
പനി. ഒ. ലതകനില് 

പസനിഡന്റെക്ക് 9946111888
9249447007

302/2021.
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III ടനി.  നപാരപായണന് വലനിയ കുന്നക്ക് വശീടക്ക്,
ലപരുമ്പള പനി. ഒ.

റവസക്ക് പസനിഡന്റെക്ക് 9961424756

VII ഷനംസുദ്ദേശീന് ലതകനില്,
ലതകനില് പനി. ഒ.

വനികസനകപാരവ
സ്റ്റപാന്റെനിനംഗക്ക്  കമനിറനി
ലചയര്മപാന്

9895564251

XI അഹമദലനി, ലബണ്ടെനിച്ചപാല്,
ലതകനില് പനി. ഒ. 

ബക്ഷമകപാരവ സ്റ്റപാന്റെനിനംഗക്ക്
കമനിറനി ലചയര്മപാന്

9946153338

I മുനംതപാസക്ക്  അബ്ദുള്ള,  അര്ഷശീന
മന്സനില്, കടവതക്ക്, ലചമനപാടക്ക്

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 237417

II അനശീസ  പപാബലപാതക്ക്,  പപാബലപാതക്ക്,
ലചമനപാടക്ക്

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 9947651307

IV പതനിനനി. ഇ. റകനപാര്, പരവനടുകനം
പനി. ഒ. 

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 9961103921

V മപാലതനി ഇ. കുണ്ടെടുകനം, 
ലപരുമ്പള പനി. ഒ.

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 9745410255

VI റശലജ, കയലപാനംലകപാള്ളനി,
ലതകനില് പനി. ഒ 

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 9946993769

VIII കുഞനികണന് ഇ. മപാച്ചനിപറനം,
ലതകനില് പനി. ഒ. 

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 9947298545

X ശകുനള കൃഷ്ണന്, ചടഞപാല് ഹഇൗസക്ക്,
ലതകനില് പനി. ഒ. 

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 9447526395

XII പനി. നപാരപായണന്, എലനംവളപ്പെക്ക്,
അണനിഞ, ലപരുമ്പള പനി.ഒ.

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 9947307097

XIII കലട്രേ  അബ്ദുള  ഖപാദര്,  കലട്രേ
ഹഇൗസക്ക്, കളനപാടക്ക് പനി. ഒ. 

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 9446282185

XIV ബനി.  സുകുമപാരന്,  വള്ളനിബയപാടക്ക്
ഹഇൗസക്ക്, കളനപാടക്ക് പനി. ഒ. 

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 9947292718

XV അബ്ദുള ഖപാദര് കളനപാടക്ക്,
കളനപാടക്ക്. പനി. ഒ.

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 9895284996

XVI കുഞനികണന് (തമ്പപാന്)
ബചടനിക്കുന്നക്ക്, ഉദുമ പനി. ഒ.

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 9895172341

XVII അബ്ദുള മജശീദക്ക്, ലചമ്പരനിക,
സശീവബ്ല്യൂ ലചമ്പരനിക

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 9447520266
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XVIII റഹ്മതക്ക് അഷറഫക്ക്, കശീഴൂര് കടപറനം,
ചനഗനിരനി പനി.ഒ.

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 9995238258

XIX മബനപാഹരന്, കശീഴൂര് കടപറനം,
ചനഗനിരനി. പനി.ഒ.

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 9961425664

XX ആയനിഷ സഹദുള്ള, ബമല്പ്പെറമ്പക്ക്, 
കളനപാടക്ക്

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 9847832668

XXI ലക. മപാധവന് നപായര്, റകനപാര്
പരവനടുകനം പനി.ഒ.

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 9446059663

XXII ചനന്  പണനികര്,  കുനമല്
ഹഇൗസക്ക്, കളനപാടക്ക് പനി.ഒ. 

പഞപായതക്ക് ലമമ്പര് 9895831275

XXIII ശ്രശീ. ശ്രശീധരന് പനിള്ള, അഞ്ജുഭവനനം,
സദപാനന്ദപുരനം.  പനി.ഒ.,  ലകപാടപാരകര
വഴനി, ലകപാലനം

ലസക്രടറനി

പസത  ഖണനിക  സമപാഹൃത  റനിബപ്പെപാര്ടനിബലകക്ക്  ശനിപപാര്ശ  ലചയ്യുന്നതപായനി
അറനിയനിചലകപാണ്ടെക്ക്  ലചമനപാടക്ക്  ഗപാമപഞപായതക്ക്  ലസക്രടറനികക്ക്  23-4-2015-ല്
എല്.എഫക്ക്.ലക.എസക്ക്.ഡനി3/301/2015-ാ  നമ്പര്  കത്തു  നല്കനിലയങ്കനിലുനം  മറുപടനി
ലഭവമപാകനിയനിടനില.

(ബകരള സനംസപാന ഓഡനിറക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  ഡയറകറ സ്തുലട  2014-15  വര്ഷലത സമപാഹൃത
ഓഡനിറക്ക് റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്, ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക 6-13)

ഓഡനിറക്ക് ഖണനികയക്ക് തബദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ വകുപ്പെക്ക് ലഭവമപാകനിയ മറുപടനി അനുബന്ധനം II
ആയനി ബചര്തനിരനിക്കുന.

137.  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശനം  സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  സമനിതനി  ആരപാഞതനിനക്ക്  126
ലപപാതുകനിണറുകളപാണക്ക്  നനിര്മനിച്ചലതനനം  അന്നലത  ഓവര്സനിയറുനം  എഞനിനശീയറുനം
ലമഷര്ലമന്റെക്ക്  എടുകപാലത  വന്നബപ്പെപാള  പഞപായതക്ക്  തശീരുമപാനപകപാരനം  തുക  ലകപാടുത്തു
എന്നതപാണക്ക്  പധപാന  പരപാമര്ശലമനനം,  സസ്വകപാരവ  വവക്തനിയലട  ഭൂമനിയനില്  കനിണറുകള
നനിര്മനികപാലമനനം  ഗപാമവനികസന  മന്ത്രപാലയതനിലന്റെ  സര്ക്കുലര്  പകപാരമപാണക്ക്
അതരതനില് കനിണറുകള നനിര്മനിച്ചലതനനം എന്നപാല് ടനി കനിണറുകള ലപപാതുജനങ്ങളകക്ക്
ഉപബയപാഗനികപാവന്നതപാണക്ക്  എന്നതക്ക്  സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  കരപാര് വച്ചനിരുന്നനില എനനം ലസക്രടറനി
സമനിതനി മുമ്പപാലക ബബപാധനിപ്പെനിച.

138.  മൂലവനനിര്ണയനം  നടതപാലത  തുക  മപാറനി  നല്കനിയതക്ക്  സനംബന്ധനിച്ചക്ക്   സമനിതനി

ആരപാഞതനിനക്ക്  പനിന്നശീടക്ക്  62  ലക്ഷനം  രൂപയക്ക്   മൂലവ  നനിര്ണയനം  നടതനിയനിരുന  എനനം
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ബപാകനി  13  ലക്ഷനം  രൂപയപാണക്ക്  മൂലവനനിര്ണയനം  ഇലപാതനിരുന്നലതനനം,  അന്നക്ക്  അളന്ന

ഓവര്സനിയലറ സര്കപാര് ഉതരവക്ക് പകപാരനം സര്വ്വശീസനില് നനിനനം പനിരനിച വനിടനിടലണ്ടെനനം

പ ഞപായതക്ക്  ലസക്രടറനി  അറനിയനിച.  ലതപാഴനിലുറപമപായനി  ബന്ധലപ്പെടക്ക്  നടപ്പെപാകനിയ

പദ്ധതനിയപായനിരുന ഇലതനനം  കൃതവമപായ  മൂലവനനിര്ണയനം  നടതനിയനിരുലന്നങ്കനില് ഇത്രയനം

ലതപാഴനില് ദനിനങ്ങള ഇലപാതതനിനപാല് ലതപാഴനിലപാളനികളകക്ക് അത്രയനം വരുമപാനനം ലഭനികപാന്

അര്ഹതയനിലപായനിരുന എനനം ഇനനി ആ തുക റനികവര് ലചയ്യേപാന് സപാധനികനില എനനം ബസ്റ്ററക്ക്

ലപര്ബഫപാര്മന്സക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  ഓഫശീസര്  സമനിതനി  മുമ്പപാലക  ബബപാധനിപ്പെനിച.  ഓഡനിറക്ക്

ചൂണ്ടെനികപാടനിയ  ക്രമവനിരുദ്ധമപായ  ലചലവകള  ഓഡനിറനിലന  ബബപാദ്ധവലപ്പെടുതനി  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്

ലഭവമപാകണലമന്നക്ക് സമനിതനി നനിര്ബദ്ദേശനിച.

139. നടപടനി ക്രമങ്ങള കൃതവമപായനി പപാലനിക്കുന്നതനില് ഉബദവപാഗസരുലട ഭപാഗതക്ക് വശീഴ്ച

ഉണ്ടെപായനിടള്ളതപായനി  വനിലയനിരുതനിയ  സമനിതനി,  ലപപാതുപണനം  ഉപബയപാഗനിച്ചക്ക്  സസ്വകപാരവ

വവക്തനികളുലട  സലതക്ക്  നനിര്മനിച  നല്കനിയ കനിണറുകളനില്  നനിനനം  ലപപാതുജനങ്ങളകക്ക്

ലവള്ളനം  ലഭനിക്കുന്നതനിനക്ക്  സസ്വശീകരനിച്ച  നടപടനി  സനംബന്ധനിചനം  നനിലവനില്  കനിണറുകള

ഉപബയപാഗബയപാഗവമപാബണപാ എന്നതക്ക്  സനംബന്ധനിചനം വനിശദമപായ റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  നല്കണലമനനം

ആവശവലപ്പെട.

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

140.  സസ്വകപാരവവവക്തനികളുലട ഭൂമനിയനില് കനിണറുകള നനിര്മനിച്ചതക്ക്,  ഗപാമവനികസന

മന്ത്രപാലയതനിലന്റെ  സര്ക്കുലറനിലന്റെ  അടനിസപാനതനിലപാലണങ്കനിലുനം  കനിണറുകള

ലപപാതുജനങ്ങളകക്ക്  കൂടനി  ഉപബയപാഗനികപാവന്നതപാണക്ക്  എന്നതു  സനംബന്ധനിച്ച  കരപാര്

വച്ചനിരുന്നനിലലന്നക്ക്   സമനിതനി  മനസനിലപാക്കുന.  നടപടനിക്രമങ്ങള  പപാലനിക്കുന്നതനിലുനം  പപാളനിച്ചകള

ചൂണ്ടെനികപാണനിക്കുന്നതനിലുനം  ഉബദവപാഗസരുലട  ഭപാഗതക്ക്  നനിന്നക്ക്  ഗഇൗരവതരമപായ

വശീഴ്ചയണ്ടെപായനിടള്ളതപായനി  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനപാല്,   പസത  പരപാമര്ശനം

സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  ചൂണ്ടെനികപാടനിയ  അപപാകതകള  പരനിഹരനിച്ചക്ക്   റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ലഭവമപാക്കുവപാന്

സമനിതനി നനിര്ബദ്ദേശനിക്കുന.

141.  ലപപാതുപണനം ഉപബയപാഗനിച്ചക്ക്  സസ്വകപാരവ  വവക്തനികളുലട  സലതക്ക് നനിര്മനിച്ച

കനിണറുകളനില്  നനിനനം  ലപപാതുജനങ്ങളകക്ക്  ലവള്ളനം  ലഭവമപാക്കുന്നതനിനക്ക്  സസ്വശീകരനിച്ച

നടപടനി  സനംബന്ധനിചനം  നനിലവനില്  കനിണറുകള  ഉപബയപാഗബയപാഗവമപാബണപാ  എന്നതു

സനംബന്ധനിചനം വനിശദമപായ റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് ലഭവമപാക്കുവപാന് സമനിതനി നനിര്ബദ്ദേശനിക്കുന.
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ബകപാഴനിബകപാടക്ക് ജനില

ബകപാഴനിബകപാടക്ക് സര്വ്വകലപാശപാല

ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക

ഉപബയപാഗപദമപായ ആസനികള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനില് വശീഴ്ച

ബകപാഴനിബകപാടക്ക് സര്വ്വകലപാശപാല

ഓഡനിറക്ക് റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് - 2012-13, ഖണനിക 3.17

• ദശീര്ഘകപാല ഉപബയപാഗതനിനുതകുന്ന ആസനികലളപാനനം തലന്ന സൃഷ്ടനിച്ചനില.

• ജലദഇൗര്ലഭവതനിനക്ക്  പരനിഹപാരമപാകപാത  നനിര്മനിതനികക്ക്  6,82,800  രൂപ
ലചലവഴനിച.

കവപാമ്പസനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന ജലദഇൗര്ലഭവതനിനുള്ള ശപാശസ്വതപരനിഹപാര നടപടനികള
റകലകപാള്ളുന്നതനിനക്ക്  ബവണ്ടെനിയപാണക്ക്  സര്വ്വകലപാശപാലയക്ക്  2012-13-ലല  പദ്ധതനി
ധനസഹപായതനില്  'ജലസനംരക്ഷണനം'  എന്ന  ശശീര്ഷകതനില്  50  ലക്ഷനം  രൂപ
അനുവദനിച്ചതക്ക്.   ആവശവമപായ  ജലതനിലന്റെ  50  ശതമപാനനം  കവപാമ്പസനിനുള്ളനില്  തലന്ന
ലഭവമപാക്കുകലയന്ന  ലക്ഷവനം  റകവരനിക്കുന്നതനിനപായനി  ബസ്റ്റപാണ്  ബണ്ടുകള,  മഴക്കുഴനികള,
കുളങ്ങള,  ലചകക്ക് ഡപാനം,  ജല സനംഭരണനികള എന്നനിവയലട നനിര്മപാണനം,  ഉബപക്ഷനികലപ്പെട
കനിണറുകളുലട  പുനരുദ്ധപാരണനം,  കവപാമ്പസനിലന്റെ  ബകപാണ്ടൂര്  മപാപ്പെനിനംഗക്ക്  എന്നനിവയപായനി
41,42,268 രൂപ ബമല് ഗപാന്റെനില് നനിനനം ലചലവഴനിച.

ദശീര്ഘകപാല ഉപബയപാഗതനിനുതകുന്ന ആസനികലളപാനനം തലന്ന സൃഷ്ടനിച്ചനില.  മപാനംബഗപാ
ഓര്ച്ചര്ഡക്ക്  ബബപാകനിലലയനം  റബ്ബര്  പപാബന്റെഷന്  ബബപാകനിലലയനം  ജലസനംഭരണനികളപാണക്ക്
പദ്ധതനിപ്പെണനം  ലചലവഴനിച്ചക്ക്  ലചയ്ത  പധപാന  നനിര്മനിതനികള.  ലജ.സനി.ബനി.  ഉപബയപാഗനിച്ചക്ക്
നനിര്മനിച്ചനിടള്ള  രണ്ടെക്ക്  കുളങ്ങള  മപാത്രമപാണക്ക്  ഇവലയന്നക്ക്  സലപരനിബശപാധനയനില്
ബബപാദ്ധവലപ്പെടനിടണ്ടെക്ക്.   സലപരനിബശപാധന നടതനിയ ജനുവരനി മപാസതനില് തലന്ന പസത
കുളങ്ങള  ലവള്ളനം  വപാര്നബപപായ  നനിലയനിലപാണക്ക്.   കവപാമ്പസനിലന്റെ  അതനിര്തനികബളപാടക്ക്
ബചര്ന്നപാണക്ക്  പസസ്തുത  ജലസനംഭരണനികള  നനിര്മനിച്ചനിടള്ളതക്ക്.  ജലദഇൗര്ലഭവതനിനക്ക്
തപാല്കപാലനികമപാബയപാ ശപാശസ്വതമപാബയപാ പരനിഹപാരമപാകപാത പസത നനിര്മനിതനികക്ക് 6,82,800
രൂപ ലചലവഴനിച.

പദ്ധതനിപ്പെണനം  ലചലവഴനിച്ചക്ക്  മപാനംബഗപാ  ഓര്ച്ചപാഡക്ക്  ബബപാകനില്  നനിര്മനിച്ചനിടള്ള
കുഴല്കനിണര്  നനിലവനില്  പവര്തനക്ഷമമല  മപാത്രമല,  54,100  രൂപ  ലചലവഴനിച്ചക്ക്
കുഴല്കനിണറനില്  സപാപനിച്ചനിടള്ള  പമ്പക്ക്  ലസറക്ക്,  കനിണറനില്  ആവശവതനിനക്ക്
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ലവള്ളമനിലപാതതനിനപാല് ഉപബയപാഗനിക്കുനമനില. ജലസനംരക്ഷണനം എന്ന ലക്ഷവതനില് നനിന്നക്ക്
വവതനിചലനിച്ചക്ക്  മപാവനിന്ബതപാട  നനിര്മപാണ-പരനിപപാലന  പവൃതനികളക്കുനം  കപാടക്ക്
ലവടനിലതളനിക്കുന്ന പവൃതനികളക്കുമപാണക്ക്  21,19,574  രൂപ ലചലവഴനിച്ചതക്ക്.  പദ്ധതനിപ്പെണനം
വനിനനിബയപാഗനിക്കുന്നതനില്  കൃതവമപായ  ആസൂത്രണബമപാ  കപാഴ്ചപ്പെപാബടപാ  ഇലപാതനിരുന്നതനിനപാല്
പദ്ധതനിപ്പെണതനിലന്റെ  82.84  ശതമപാനവനം  2012-13-ല്  തലന്ന  ലചലവഴനിച്ചനിടനം
ജലദഇൗര്ലഭവതനിനക്ക്  പരനിഹപാരമപാകുമപായനിരുന്ന  സമപാനര  ജലബസപാതസ്സുകള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനില് സര്വ്വകലപാശപാല പൂര്ണമപായനം പരപാജയലപ്പെട.

ബകരള  സനംസപാന  ഓഡനിറക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  ഡയറകറുലട  2014-15  വര്ഷലത  സമപാഹൃത
ഓഡനിറക്ക് റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്, ഓഡനിറക്ക് ഖണനിക 6-14

(ഓഡനിറക്ക് ഖണനികയക്ക് ഉന്നതവനിദവപാഭവപാസ വകുപ്പെക്ക് (സര്വ്വകലപാശപാല) നല്കനിയ മറുപടനി
അനുബന്ധനം II ആയനി ബചര്തനിരനിക്കുന.)

142. ഓഡനിറക്ക് തടസനം സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  സമനിതനി ആരപാഞതനിനക്ക് വര്കക്ക് നടതനിയനിരുന്ന
എബസ്റ്ററക്ക്  ഓഫശീസനില്  നനിനനം  ലകപാടുത  മറുപടനി  തൃപനികരമല  എന്ന  സനിന്ഡനിബകറക്ക്
കമനിറനിയലട  തശീരുമപാനപകപാരനം  പസത  വനിഷയനം  പഠനിക്കുന്നതനിനപായനി  ഒരു  കമനിറനിലയ
നനിബയപാഗനിച്ചനിരുലന്നനനം  സനിന്ഡനിബകറക്ക്  റശീ  ബകപാണ്സ്റ്റനിറബ്ല്യൂടക്ക്  ലചയ്തക്ക്  മറുപടനി
നല്കുന്നതപാലണനനം  ബകപാഴനിബകപാടക്ക്  സര്വ്വകലപാശപാല  രജനിസപാര്-ഇന്-ചപാര്ജക്ക്  സമനിതനി
മുമ്പപാലക ബബപാധനിപ്പെനിച.

143.  2012-13-ലല  പദ്ധതനി  വനിഹനിതമപായ  50 ലക്ഷനം  രൂപ  ജലസനംരക്ഷണ
പവര്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനപായനി ലപപാബപ്പെപാസല് സമര്പ്പെനിച്ചപാണക്ക് ബനടനിലയടുതലതനനം
റവസ്ചപാന്സലറുലട  എകനികബ്ല്യൂടശീവക്ക്  ഉതരവക്ക്  പകപാരനം  അഗനികളച്ചര്  ബജപായനിന്റെക്ക്
ഡയറകറപാണക്ക്  പവൃതനികള  ലചയ്തനിരുന്നലതനനം  അകപാലയളവനില്  എബസ്റ്ററക്ക്  ഓഫശീസക്ക്
സനംവനിധപാനനം  സര്വ്വകലപാശപാലയനില്  ഉണ്ടെപായനിരുന്നനിലലനനം  യൂണനിബവഴ് സനിറനിയലട  250
ലഹകബറപാളനം  സലലത  കപാടക്ക്  ലവടന്നതനിനുനം  800-ഓളനം  മപാവനിന്  റതകള
നടപനിടനിപ്പെനികപാനുനം  ടനി  തുകയപാണക്ക്  ഉപബയപാഗനിച്ചലതനനം  ഇതരതനിലല  പവൃതനികള
സനംബന്ധനിച്ച  ബനില്  പരനിഗണനിബകണ്ടെ  ഉബദവപാഗസന്  ഫനിനപാന്സക്ക്  ഓഫശീസറപാലണനനം
സമനിതനിയലട  ബചപാദവതനിനക്ക്  മറുപടനിയപായനി  ബകപാഴനിബകപാടക്ക്  സര്വ്വകലപാശപാല  ഉബദവപാഗസന്
അറനിയനിച.

144. പദ്ധതനി വനിഹനിതമപായ 50 ലക്ഷനം രൂപയനില് 41,42,268 രൂപ ലചലവഴനിക്കുകയനം
അതനില്  21,19,574  രൂപ  വകമപാറനി  ലചലവഴനിക്കുകയനം  ജല  സനംരക്ഷണതനിനക്ക്  ബവണ്ടെനി
ലചലവഴനിച്ച തുക ഉപബയപാഗനിച്ചക്ക് സനിര ആസനികലളപാനനം സൃഷ്ടനിച്ചനില എന്നതുമപാണക്ക് ഓഡനിറക്ക്
തടസലമനനം ഫനിനപാന്സക്ക് ഓഫശീസര് സമനിതനി മുമ്പപാലക ബബപാധനിപ്പെനിച.
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145. 2.5 ലക്ഷതനിനക്ക് തപാലഴയള്ള തുക റവസ്ചപാന്സലറുനം അതനിനു മുകളനിലുള്ള തുക
സനിന്ഡനിബകറ്റുമപാണക്ക് അനുവദനിബകണ്ടെലതനനം റവസക്ക് ചപാന്സലര് അനംഗശീകരനിച്ച തുകയലട
ബനില് ഒപ്പെനിബടണ്ടെതക്ക് തപാനപാലണനനം സമനിതനിയലട ബചപാദവതനിനക്ക് മറുപടനിയപായനി ഫനിനപാന്സക്ക്
ഓഫശീസര് അറനിയനിച.

146.  യൂണനിബവഴ് സനിറനികള  അകഇൗണ്ടുകള  എങ്ങലന  റകകപാരവനം  ലചയ്യേണലമന്ന
കപാരവതനില്  ബദശശീയ  തലതനില്  ബപപാലുനം  ഘടനയനിലപാതതപാണക്ക്  ഇതരതനിലുള്ള
പശങ്ങളകക്ക്  കപാരണലമന്നക്ക്  ധനകപാരവ  പനിന്സനിപ്പെല്  ലസക്രടറനി  സമനിതനി  മുമ്പപാലക
അറനിയനിച.

147.  സസ്വയനംഭരണപാധനികപാരമുള്ള  സപാപനമപായതനിനപാല്  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശങ്ങളകക്ക്
മറുപടനി  പറബയണ്ടെ  ബപാധവതയനിലലന്ന  ധപാരണ  സര്വ്വകലപാശപാലകളക്കുലണ്ടെന്നക്ക്
കുറലപ്പെടുതനിയ  സമനിതനി,  റവസ്ചപാന്സലറനില്  നനിനനം  ബന്ധലപ്പെട  ഉബദവപാഗസരനില്
നനിനനം  വനിശദശീകരണനം  ആരപായണലമന്ന  സമനിതനിയലട   അഭനിപപായനം  സനിന്ഡനിബകറനിലന
അറനിയനികപാലമനനം  അടുത  സനിന്ഡനിബകറനില്  ഇതു  സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  തശീരുമപാനലമടുതക്ക്
സമനിതനികക്ക്  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ലചയ്യേപാലമനനം  ബന്ധലപ്പെട  സര്വ്വകലപാശപാല  ഉബദവപാഗസന്
സമനിതനിലയ അറനിയനിച്ചതനിലന തുടര്ന്നക്ക് ഈ വനിഷയനം അനനമപായനി നശീടനിലകപാണ്ടു ബപപാകുന്നതക്ക്
അവസപാനനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനപായനി സര്വ്വകലപാശപാലയലട  ബന്ധലപ്പെട ഉബദവപാഗസലരയനം ഉന്നത
വനിദവപാഭവപാസ  വകുപ്പെക്ക്  ലസക്രടറനിലയയനം  ലതളനിലവടുപ്പെനിനക്ക്  വനിളനികണലമനനം
അഭനിപപായലപ്പെടുകയനം ലചയ.

30-11-2016-ലല ലതളനിലവടുപ്പെക്ക് ബയപാഗതനില് പസത വനിഷയനം പരനിഗണനിച്ച സമനിതനി,

148.  ഉപബയപാഗപദമപായ  ആസനികള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിലല  വശീഴ്ച  സനംബന്ധനിച്ചക്ക്
വനിശദപാനംശങ്ങള ആരപാഞതനിനക്ക് മഴക്കുഴനിയണ്ടെപാക്കുക, കപാടക്ക് ലവടനി ലതളനിക്കുക, ലജ.സനി.ബനി.
ഉപബയപാഗനിച്ചക്ക്  മണക്ക്  നശീകനം  ലചയ്യുക  തുടങ്ങനി  എബസ്റ്ററക്ക്  ഓഫശീസനിലന്റെ  പവര്തനവമപായനി
ബന്ധലപ്പെടപാണക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  ഒബ്ജക്ഷന്  എനനം  ഉപകപാരപദമപായതുനം  നനിലനനില്ക്കുന്നതുമപായ
ആസനികള ഈ ഫണ്ടെക്ക് ഉപബയപാഗനിച്ചക്ക് ലചയ്യേപാന് കഴനിഞനിടനില എന്ന വസത സനംബന്ധനിച്ചക്ക്
അബനസ്വഷനിക്കുന്നതനിനക്ക്  സനിന്ഡനിബകറക്ക്  നനിബയപാഗനിച്ച  കമനിറനി  ഗഇൗരവമപായനി  എടുക്കുകയനം
ഉചനിതമപായ  ഏജന്സനിലയ  ലകപാണ്ടെക്ക്  ഈ  വനിഷയനം  അബനസ്വഷനികണലമന്നക്ക്  ശനിപപാര്ശ
ലചയ്യുകയമുണ്ടെപായനി എനനം വവക്തമപാകനി.   ഈ വനിഷയനം  2017  ഡനിസനംബര് മപാസനം  3-ാ
തശീയതനിയനിലല  സനിന്ഡനിബകറക്ക്  ബയപാഗനം  പരനിഗണനികപാനനിരനിക്കുകയപാണക്ക്  എനനം
ജലസനംഭരണതനിനക്ക് ബവണ്ടെനി മപാറനി വച്ച തുക ലചലവഴനിലച്ചങ്കനിലുനം ഒരു തുള്ളനി ലവള്ളനം ബപപാലുനം
കനിടപാത  അവസയപാണക്ക്  നനിലനനില്ക്കുന്നലതനനം  ചുറ്റുവടലത  പബദശങ്ങളനില്
ലവള്ളതനിലന്റെ ലലവലനില് ഉണ്ടെപായ വര്ദ്ധനവക്ക് സനംബന്ധനിച്ചക്ക് കൃതവമപായനി പറയപാന് കഴനിയന്ന
തരതനില് ഇതുവലര പഠനലമപാനനം ഉണ്ടെപായനിടനിലലനനം രജനിസപാര് അറനിയനിച.  
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149.  ഇതു  സനംബന്ധനിച്ച  കമനിറനി  റനിബപ്പെപാര്ടനം  സനിന്ഡനിബകറക്ക്  പരനിഗണനിച്ചതനിലന്റെ
റനിബപ്പെപാര്ടനം  സമനിതനിയനില്  ഹപാജരപാകണലമനനം  സര്വ്വകലപാശപാലയമപായനി  ബന്ധലപ്പെട  കപാരവങ്ങളുലട
ആര്.എനം.ടനി. ഉന്നതവനിദവപാഭവപാസ വകുപ്പെക്ക് അടനിയനരമപായനി ലഭവമപാകണലമനനം സമനിതനി നനിര്ബദ്ദേശനിച.

പസത  ഖണനികയമപായനി  ബന്ധലപ്പെടക്ക്  സമനിതനി  ആരപാഞ  അധനികവനിവരങ്ങളകക്ക്
സനംസപാന  ഓഡനിറക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  ലഭവമപാകനിയ  നനിലവനിലല  സനിതനി  സനംബന്ധനിച്ച  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്
ചുവലട ബചര്തനിരനിക്കുന:

150.  എബസ്റ്ററക്ക്  അഡനിനനിബസറശീവക്ക്  ഓഫശീസറുലട  മറുപടനി  സനിന്ഡനിബകറക്ക്  സമനിതനി
പരനിബശപാധനിച്ചക്ക്  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  സമര്പ്പെനിച.  ഈ  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  പഠനിക്കുന്നതനിനപായനി
പുനനഃസനംഘടനിപ്പെനികലപ്പെട സനിന്ഡനിബകറനിലല ബഡപാ.  ടനി.പനി.  അഹമദക്ക്  (കണ്വശീനര്),  ബഡപാ.
ലക.ലക.  ഹനശീഫ,  ശ്രശീ.  ലക.  വനിശസ്വനപാഥക്ക്  എന്നനിവര്  അനംഗങ്ങളപായനി  ഒരു  കമനിറനി
രൂപശീകരനികപാന്  എഞനിനശീയറനിനംഗക്ക്  ഡനിവനിഷലന്റെ  26-9-2016-ലല  യ.ഒ.നമ്പര്
11451/2016/അഡനിന്  പകപാരനം  ഉതരവപായനിടണ്ടെക്ക്.  ഈ  കമനിറനി  ഓഡനിറക്ക്
നനിരശീക്ഷണങ്ങബളപാടക്ക് ബയപാജനിക്കുകയനം റനിബപ്പെപാര്ടനിലല അവസപാന ഭപാഗതക്ക് അതശീവ ഗുരുതരനം
എന്ന പരപാമര്ശനം ഒഴനിവപാകനി റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് തതസ്വതനില് അനംഗശീകരനിക്കുകയനം ലചയ.  (U.O. No.
337/2017/Admn. Dated 9-11-2017).  25-2-2017-ല് ബചര്ന്ന സനിന്ഡനിബകറക്ക് ബയപാഗനം ടനി
വനിഷയതനില്  വനിജനിലന്സക്ക്  ആന്റെക്ക്  ആന്റെനികറപ്ഷന്  ബബ്ല്യൂബറപായലട  വനിശദമപായ
അബനസ്വഷണതനിനക്ക്  ശനിപപാര്ശ  ലചയ  ലകപാണ്ടെക്ക്  ഹയര്  എജബ്ല്യൂബകഷന്  പനിന്സനിപ്പെല്
ലസക്രടറനികക്ക്  കതക്ക്  സമര്പ്പെനിച്ചനിടണ്ടെക്ക്  (കതക്ക്  നമ്പര്  173769/ENG.  DIV-S5-ASST-
1/2016/Admn.  തശീയതനി  17-4-2017).  വനിജനിലന്സക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  അബനസ്വഷണനം
ആരനംഭനിബച്ചപാലയന്നക്ക്  വവക്തമല.  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശനം  ഗുരുതരമപായ  വശീഴ്ചലയയപാണക്ക്
ചൂണ്ടെനികപാടനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നക്ക്  സര്വ്വകലപാശപാല  അനംഗശീകരനിച്ചതുനം  വനിഷയനം  വനിജനിലന്സക്ക്
ആന്റെക്ക്  ആന്റെനികറപ്ഷന്  ബബ്ല്യൂബറപായക്ക്  അബനസ്വഷണതനിനക്ക്  നല്കപാന്  തശീരുമപാനനിച്ചതുനം
പബതവകനം ശ്രബദ്ധയമപാണക്ക്.

സമനിതനി ആവശവലപ്പെട അധനികവനിവരങ്ങളകക്ക് ഉന്നതവനിദവപാഭവപാസ വകുപ്പെനില് നനിനനം
ലഭവമപായ മറുപടനി ചുവലട ബചര്ക്കുന:

151.  കപാലനികറക്ക് യൂണനിബവഴനിറനിയനില് ഉപബയപാഗപദമപായ ആസനികള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനില്
വശീഴ്ച  എന്ന  വനിഷയനം  സനംബന്ധനിച്ചക്ക്  ബലപാകല്  ഫണ്ടെക്ക്  അകഇൗണ്ടെക്ക്സക്ക്  കമനിറനി  6-9-2016
തശീയതനിയനില്  നടതനിയ  ലതളനിലവടുപ്പെക്ക്  ബയപാഗതനിലല  നനിര്ബദ്ദേശപകപാരനം  26-9-2016
തശീയതനിയനില്  ബഡപാ.  റനി.പനി.  അഹമദക്ക്  (കണ്വശീനര്),  ബഡപാ.  ലക.ലക.  ഖനശീഫ,  ലക.
വനിശസ്വനപാഥക്ക് എന്നനിവലര അനംഗങ്ങളപാകനി സനിന്ഡനിബകറക്ക് കമനിറനി രൂപശീകരനിച്ചനിടണ്ടെക്ക്.

152.  പസത  കമനിറനി  ഈ  വനിഷയനം  പഠനിക്കുകയണ്ടെപായനി.  കമനിറനിയലട  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്

പകപാരനം  21,19,574  രൂപ  പദ്ധതനി  വനിഹനിതനം  ലചലവപാകനിയബപ്പെപാള  ഉപബയപാഗപദമപായ

ആസനികള  ഒനനംതലന്ന  സൃഷ്ടനിച്ചനിടനില  എന്ന  ഓഡനിറനിലന്റെ  കലണ്ടെതലുകബളപാടക്ക്  കമനിറനി
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ബയപാജനിക്കുന.  ബലപാകല് ഫണ്ടെക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപ്പെക്ക്,  കപാലനികറക്ക്  സര്വ്വകലപാശപാല  അതനിലന്റെ

ഓഡനിറക്ക്  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  2012-13-ല് ഓഡനിറക്ക്  പതവവബലപാകനതനില് മുന് റവസക്ക് ചപാന്സലര്

ബഡപാ.  എനം.  അബ്ദുള  സലപാമനിലന  പസത  വശീഴ്ചയക്ക്  നബഷ്ടപാതരവപാദനിയപായനി

ബരഖലപ്പെടുതനിയനിടണ്ടെക്ക്.   ബലപാകല്  ഫണ്ടെക്ക്  ഓഡനിറക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  കപാലനികറക്ക്  സര്വ്വകലപാശപാല

ഉന്നയനിച്ചനിടള്ള  എബസ്റ്ററക്ക്  സനംബന്ധമപായ  എലപാ  ഓഡനിറക്ക്  നനിരശീക്ഷണങ്ങളുനം  വളലര

ഗഇൗരവമുള്ളതുനം നനിലനനില്ക്കുന്നതുമപാലണന്നപാണക്ക് ടനി  കമനിറനി  കലണ്ടെതനിയനിടള്ളതക്ക്.   കൂടപാലത

ഉചനിതമപായ  ഏജന്സനികലള  ലകപാണ്ടെക്ക്  ബവണ്ടെ  തുടര്  അബനസ്വഷണനം  ആവശവമപാലണന്നക്ക്

ബരഖലപ്പെടുതനിയനിടമുണ്ടെക്ക്.   സനിന്ഡനിബകറക്ക്  ഉപസമനിതനി  സമര്പ്പെനിച്ചനിടള്ള  പസത

റനിബപ്പെപാര്ടനിബന്മേല് തുടര്നടപടനികള സസ്വശീകരനിക്കുന്നതപാലണന്നക്ക് അറനിയനിക്കുന.

പസത മറുപടനി  2-8-2017-ലല സമനിതനിബയപാഗനം പരനിഗണനിച.

153.  ഓഡനിറക്ക്  പരപാമര്ശനം സനംബന്ധനിച്ചക്ക് സമനിതനി ആരപാഞതനിനക്ക് ഇതക്ക് സനംബന്ധനിച്ച

ഓഡനിറക്ക്  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  സനിൻഡനിബകറനിലന്റെ  സബക്ക്  കമനിറനി  അനംഗശീകരനിക്കുകയനം  വനിജനിലന്സക്ക്

ആന്റെക്ക്  ആന്റെനികറപ്ഷൻ  ബബ്ല്യൂബറപായലട  വനിശദമപായ  അബനസ്വഷണതനിനക്ക്  ശനിപപാര്ശ  ലചയ്തക്ക്

ഹയര്  എഡബ്ല്യൂബകഷൻ  പനിൻസനിപ്പെൽ  ലസക്രടറനികക്ക്  17-4-2017-നക്ക്  കതയച  എന്നക്ക്

കപാലനികറക്ക്  യൂണനിബവഴ് സനിറനി  രജനിസപാര്  സമനിതനിലയ  അറനിയനിച.  എന്നപാൽ  ഈ  വനിഷയനം

വനിജനിലന്സനിലന്റെ അബനസ്വഷണതനിനക്ക് അയയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികള ആരനംഭനിച്ചനിടലണ്ടെന്നക്ക് ഉന്നത

വനിദവപാഭവപാസ  വകുപ്പെക്ക്  ലസക്രടറനി  അറനിയനിച്ചതനിലന  തുടര്ന്നക്ക്  എത്രയനം  ബവഗനം  വനിജനിലന്സക്ക്

അബനസ്വഷണതനിനക്ക്  അയയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വശീകരനികണലമന്നക്ക്  സമനിതനി

നനിര്ബദ്ദേശനിച്ചബതപാലടപാപ്പെനം കവപാമ്പസനിൽ ലവള്ളനം ബശഖരനിക്കുന്നതനിനപായനി ശപാസശീയമപായനി ആവനിഷ്കരനിച്ച

പദ്ധതനിലയ  ലവറുലത  നശനിപ്പെനിചകളയകയപാണക്ക്  കപാലനികറക്ക്  യൂണനിബവഴ് സനിറനി  ബപപാലലയള്ള

ഉതരവപാദനിതലപ്പെട സപാപനനം ലചയ്തനിരനിക്കുന്നലതനനം ഇതരനം നടപടനികള ലചയ്യേപാൻ പപാടനിലപാത

തപാലണനനം സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുകയണ്ടെപായനി.

ഉന്നതവനിദവപാഭവപാസ  വകുപ്പെക്ക്  ലഭവമപാകനിയ  മറുപടനി  അനുബന്ധനം  V  ആയനി

ഉളലപ്പെടുതനിയനിടള്ളതപാണക്ക്.

154.  സമനിതനി  23-5-2018-നക്ക്  പസത  വനിഷയനം  പരനിഗണനികലവ  സനിന്ഡനിബകറക്ക്

കമനിറനി  റനിബപ്പെപാര്ടക്ക്  ബഹു.  മുഖവമന്ത്രനികക്ക്  സമര്പ്പെനിച്ചനിടലണ്ടെനനം ഉന്നതവനിദവപാഭവപാസ വകുപ്പെക്ക്

തലന്ന  അബനസ്വഷണനം  നടതനി  ഉചനിതമപായ  അച്ചടക  നടപടനി  സസ്വശീകരനിക്കുവപാനപാണക്ക്

ബഹു.  മുഖവമന്ത്രനി  നനിര്ബദ്ദേശനിച്ചനിരനിക്കുന്നലതനനം  ഉന്നതവനിദവപാഭവപാസ  വകുപ്പെക്ക്  ലസക്രടറനി

സമനിതനിലയ അറനിയനിക്കുകയണ്ടെപായനി.

302/2021.
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നനിഗമനങ്ങള/ശനിപപാര്ശകള

155.  ബകപാഴനിബകപാടക്ക്  സര്വ്വകലപാശപാലയനിലല  ജലദഇൗര്ലഭവതനിനക്ക്  ശപാശസ്വത
പരനിഹപാരനം  കപാണുന്നതനിനപായനി  അനുവദനിച്ച  50  ലക്ഷനം  രൂപയനില്  21,19,574  രൂപ
വകമപാറനി  ലചലവഴനിച്ചതപായനം  ദശീര്ഘകപാല  ഉപബയപാഗതനിനുള്ള  ആസനി
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനില്  പൂര്ണമപായനം  പരപാജയലപ്പെടതപായനം  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.
പസത വനിഷയനം സനംബന്ധനിച്ചക്ക് സമനിതനി നനിര്ബദ്ദേശപകപാരനം രൂപശീകരനിച്ച സനിന്ഡനിബകറക്ക്
കമനിറനി  ഈ  പരപാമര്ശനം  ഗുരുതരമപായ  വശീഴ്ചയപായനി  കണ്ടെക്ക്  സര്കപാര്  തലതനില്
തുടര്നടപടനി  സസ്വശീകരനിക്കുവപാന്  ശനിപപാര്ശ  ലചയ്തതപായനി   സമനിതനി  മനസനിലപാക്കുന.
ആയതനിനപാല്  ടനി  വനിഷയതനില്  ഭരണ  വകുപ്പെക്ക്  അബനസ്വഷണനം  നടതനി  യക്തമപായ
നടപടനികള  അടനിയനരമപായനി  സസ്വശീകരനിച്ചക്ക്  സനംസപാന  ഓഡനിറക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  മുബഖന
സമനിതനികക്ക് റനിബപ്പെപാര്ടക്ക് ലഭവമപാക്കുവപാന് സമനിതനി നനിര്ബദ്ദേശനിക്കുന.

ലക. സുബരഷക്ക് കുറുപ്പെക്ക്,
തനിരുവനനപുരനം, അദ്ധവക്ഷന്,
2021 ജനുവരനി 13. ബലപാകല് ഫണ്ടെക്ക് അകഇൗണ്ടെക്ക്സക്ക് കമനിറനി.
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അനുബനന്ധം   I

പ്രധധാനപപ്പെട്ട  നനിഗമനങ്ങള/ശനിപധാര്ശകള

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
സധാപനന്ധം/വകുപ്പെപ

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപധാര്ശകള

1 2 3 4

1 21, 22, 23 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ

21.  പതധാഴനില്  രഹനിത  ദവതന
വനിതരണതനിനധായനി  പനിന്വലനിച്ച  തുകയനില്
വനിതരണന്ധം  പചെയധാത  13,35,860  രൂപ
എല്.ഡനി. ക്ലര്കപ കകവശന്ധം വച്ചനിരുന്നതധായന്ധം,
കണകപ  ദബധാദദ്ധ്യപപ്പെടുതധാതനിരുന്ന  തുകയന്ധം
ആയതനിപന്റെ  36%  പലനിശയന്ധം  ഉളപപ്പെപട
ഈടധാദകണനിയനിരുന്ന  തുകയനില്  14,35,000
രൂപ  റവനന്യൂ  റനികവറനി  മുദഖന
ഈടധാകനിയനിട്ടുപണനന്ധം,  1,17,480  രൂപ
ഈടധാക്കുവധാന്  അവദശഷനിക്കുനപണനന്ധം
സമനിതനി മനസനിലധാക്കുന.

22.  2009-10  മുതല്  2011-12  വപരയള
മൂന്നപ  വര്ഷകധാലന്ധം  തുടര്ച്ചയധായനി
പണധാപഹരണന്ധം നടന്നനിട്ടുന്ധം ശ്രദയനില്പപ്പെടധാതനിരുന്നതപ
ഉദദദ്ധ്യധാഗസരുപട ഭധാഗതപ  നനിനള
അനധാസയന്ധം  കൃതദ്ധ്യവനിദലധാപവന്ധം  മൂലമധാപണന്നപ
സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.  നദഷധാതരവധാദനിയധായ
ശ്രശ. ബനി.  സനല്കുമധാറനില് നനിന്നപ ഈടധാകധാന്
അവദശഷനിക്കുന്ന  തുക  ഈടധാക്കുന്നതനിനപ  സസ്വശകരനിച്ച
നടപടനികള സന്ധംബനനിച്ച റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  രണപ  മധാസതനിനകന്ധം
സമര്പ്പെനികണപമന്നപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

23.  പ്രസ്തുത വനിഷയവമധായനി ബനപപ്പെട്ടപ അന്നപ
ഉണധായനിരുന്ന എലധാ ഉദദദ്ധ്യധാഗസര്ക്കുന്ധം ഇതനില്
പങ്കുപണന്നപ  സമനിതനി  നനിരശകനിക്കുന.
ഇതുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  മറപ  ഉദദദ്ധ്യധാഗസരുപട
ദപരനില്  വകുപ്പുതല  അദനസ്വഷണദമധാ  മറപ
നടപടനികദളധാ  സസ്വശകരനിച്ചനിട്ടനിലധാതതനിനധാല്
ടനി  സധാമ്പതനിക  ക്രമദകടപ  മൂടനി  വച്ച  മറപ
ഉദദദ്ധ്യധാഗസരുപട  പങനിപന  സന്ധംബനനിച്ചപ
വനിജനിലന്സപ  അദനസ്വഷണന്ധം നടതനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭദ്ധ്യമധാക്കുവധാന് സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.



116

1 2 3 4

2 46, 47 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ

പപമനനിന്ധംഗപ ആന്റെപ
ജനിദയധാളജനി വകുപ്പെപ

46.  നനിയമന്ധം  അനുശധാസനിക്കുന്ന  പ്രകധാരവന്ധം
ചെട്ടപ്രകധാരമുള  മധാനദണങ്ങളന്ധം  പധാലനികധാ
പതയധാണപ  പവളനിനല്ലൂര്  ഗധാമപഞധായതപ
കസ്വധാറനി  ഉടമകളനില്  നനിനന്ധം  2011-12-ല്
കലസന്സപ  ഫശ  ഈടധാകനിയനിട്ടുളപതന്നപ
സമനിതനി  മനസനിലധാക്കുന.  നനിയമന്ധം
അനുശധാസനികധാത  കധാരദ്ധ്യങ്ങള  പചെയപ
പഞധായതനിനപ  വരുമധാനമുണധാകനി  എന്നതപ
നദ്ധ്യധായശകരനികതകതപലനന്ധം  സമനിതനി  ചൂണനി
കധാണനിക്കുന. പധാറകസ്വധാറനികള അനുമതനിയനിലധാപത
പ്രവര്തനിച്ചതുമൂലവന്ധം  നനിയമധാനുസൃതമധായ
കലസന്സപ  ഫശ  ഈടധാകധാതതുമൂലവന്ധം
ഗധാമപഞധായതനിനുണധായ  നഷന്ധം  സന്ധംബനനിച്ചപ
വനിശദമധായ റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  കമനനിന്ധംഗപ  &  ജനിദയധാളജനി
വകുപ്പുമധായനി കൂടനിയധാദലധാചെനിച്ചപ തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ  തയധാറധാകനി  സമനിതനികപ  ലഭദ്ധ്യമധാക്കുവധാനുന്ധം
ഉതരവധാദനിയധായ  ഉദദദ്ധ്യധാഗസപനതനിപര  നടപടനി
സസ്വശകരനികണപമനന്ധം സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

47.  പധാറകസ്വധാറനികളകപ പഞധായതപ ഡനി. &  ഒ.
കലസന്സപ നല്കുന്നതപ പധാരനിസനിതനികധാനുമതനി
ഉളപപ്പെപടയള  എലധാദരഖകളന്ധം  നല്കുദമ്പധാഴധാ
പണന്നപ സമനിതനി നനിരശകനിക്കുന. അനധനികൃതമധായനി
പധാറപപധാട്ടനിക്കുന്നതനിപനതനിപര  നടപടനി
സസ്വശകരനിദകണതപ പഞധായതപലനന്ധം  പകരന്ധം
അതപ  കമനനിന്ധംഗപ  ആന്റെപ  ജനിദയധാളജനി  വകുപ്പെനിപന്റെ
അധനികധാരപരനിധനിയനില്  വരുന്ന  തധാപണനന്ധം
പ്രസ്തുത  കധാരണങ്ങളധാല്  പഞധായതനിപന
ഒരു  ഏകജധാലക  സന്ധംവനിധധാനമധായനി
കരുതധാനധാകനില എന്നതനിനധാല് പധാറകസ്വധാറനികളപട
പ്രവര്തനങ്ങളകപ  അനുമതനി  നല്കുന്നതുമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ  സന്ധംസധാനതധാക  മധാനന്ധം
ബധാധകമധാകുന്ന  തരതനില്  വദ്ധ്യക്തമധായ
മധാര്ഗ്ഗനനിര്ദദ്ദേശന്ധം പുറപപ്പെടുവനികണപമനന്ധം സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.
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1 2 3 4

3 56, 57, 58,
59

തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ

56.  പുനലൂര്  നഗരസഭ  31.46  ലകന്ധം  രൂപ
പചെലവഴനിച്ചപ  സധാപനിച്ച  വനിന്ദഡധാ  ആന്റെപ  പവര്മനി
കദമ്പധാസനിന്ധംഗപ  പധാന്റെപ  ദകവലന്ധം ഒരു മധാസന്ധം മധാതന്ധം
പ്രവര്തനിപ്പെനിച്ച ദശഷന്ധം പതധാഴനില് പ്രശന്ധംമൂലന്ധം അടച്ചപ
പുദട്ടണനിവന്നതപ  നഗരസഭയപട  ഭധാഗതപ  നനിനള
ആസൂതണതനിപല  വന്  വശഴ്ചയധാപണന്നപ  സമനിതനി
ചൂണനികധാണനിക്കുന.  ഖരമധാലനിനദ്ധ്യ  സന്ധംസ്കരണന്ധം
എപ്രകധാരന്ധം  നടതണപമന്നതപ  സന്ധംബനനിച്ച
1-3-2011-പല  സര്കധാര്  ഉതരവനിപന്റെ
അടനിസധാനതനില്  പ്രവര്തനിച്ചനിരുനപവങനില്
പ്രസസ്തുത  പധാന്റെനിപന്റെ  പ്രവര്തനന്ധം  മുടങ്ങനി
ദപ്പെധാകനിലധായനിരുനപവന്നപ  നനിരശകനിച്ച  സമനിതനി,
ശരനിയധായ പഠനന്ധം നടതധാപത പദതനിയ്ക്കു അനുമതനി
നല്കനിയതപ വകുപ്പെനിപന്റെ വശഴ്ചയധായനി വനിലയനിരുത്തുന

57.  നനിലവനില്  ദകരളന്ധം  ദനരനിടുന്ന
ഏറവന്ധം  വലനിയ  പ്രശമധാണപ  മധാലനിനദ്ധ്യ
സന്ധംസ്കരണപമനന്ധം  ആയതനിനധാല് അതപ
നടപ്പെനിലധാക്കുദമ്പധാള  ഉതരവധാദനിതദതധാപട
ഏപറടുതപ  നടപ്പെനിലധാകധാന്  തധാല്പരദ്ധ്യമുള
സധാപനങ്ങപള  കപണതനി  ശധാസശയമധായ
രശതനിയനില് നടപ്പെനിലധാക്കുവധാന് തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനങ്ങള  ശ്രദനിദകണതധാപണന്നപ സമനിതനി
അഭനിപ്രധായപപ്പെടുന.

58.  ഓഡനിറപ പരധാമര്ശതനിലുള ഖരമധാലനിനദ്ധ്യ
സന്ധംസ്കരണ  യൂണനിറനിപന്റെ  പ്രവര്തനവമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  ദപധാരധായ്മകള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനി
നധാവശദ്ധ്യമധായ  നടപടനികള  അടനിയന്തരമധായനി
സസ്വശകരനികണപമനന്ധം സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

59.  മധാലനിനദ്ധ്യ സന്ധംസ്കരണവമധായനി ബനപപ്പെട്ട
ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശമുള  എലധാ  ഫയലുകളന്ധം
മലനിനശകരണ  നനിയന്ത്രണ  ദബധാര്ഡപ
ഉദദദ്ധ്യധാഗസരുപടയന്ധം,  ശുചെനിതസ്വ  മനിഷനനിപല
പടകനികല്  എകപപപര്ട്ടുകളപടയന്ധം സധാന്നനിദദ്ധ്യ
തനില് ചെര്ച്ച പചെയണപമന്നപ നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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4 63, 64, 65 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
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63.  നനിര്വ്വഹണ ഉദദദ്ധ്യധാഗസനധായ വനി.ഇ.ഒ.
വനിവനിധ  ബനില്ലുകള  പ്രകധാരന്ധം  ട്രഷറനിയനില്
നനിനന്ധം  പനിന്വലനിച്ച  തുക  ദദശസധാല്കൃത
ബധാങനിപല  അകക്കൗണനില്  ഒടുക്കു
വരുതനിയനിപലനന്ധം,  പ്രസ്തുത  ഉദദദ്ധ്യധാഗസന്
നനിലവനില്  അച്ചടക  നടപടനിയപ
വനിദധയനധാപണനന്ധം സമനിതനി മനസനിലധാക്കുന.
ആയതനിനധാല് പ്രസ്തുത അച്ചടക നടപടനിയപട
നനിലവനിപല സനിതനി  സന്ധംബനനിച്ച റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭദ്ധ്യമധാകണപമന്നപ  സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

64.സധാമ്പതനിക ക്രമദകടുകളപട പരനിദശധാധന
നടദതണനിയനിരുന്ന  ദമലുദദദ്ധ്യധാഗസര്ക്കുന്ധം
പ്രസ്തുത  ക്രമദകടുകളനില് ഉതരവധാദനിതസ്വ
മുപണനന്ധം, വനി.ഇ.ഒ.മധാരുപട പ്രവര്തനതനില്
നനിയന്ത്രണങ്ങള  പകധാണ്ടു  വദരണതധാപണനന്ധം
സമനിതനി അഭനിപ്രധായപപ്പെടുന.

65.  സധാമ്പതനിക  ക്രമദകടപ  നടതനിയതധായനി
ഓഡനിറപ വകുപ്പെപ  കപണതനിയ തുക പലനിശസഹനിതന്ധം
ഈടധാകനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭദ്ധ്യമധാക്കുന്നതനിനുന്ധം,
ഉതരവധാദനികളധായ  ദമലുദദദ്ധ്യധാഗസര്പകതനിപര
വകുപ്പുതല  നടപടനി  സസ്വശകരനിച്ചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭദ്ധ്യമധാക്കുന്നതനിനുന്ധം സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

5 70 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ

70.  തളര്ച്ച  ബധാധനിച്ച  ദരധാഗനികളപട
പുനരധനിവധാസ  പദതനിയമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ
വധാങ്ങനിയ  സധാധനങ്ങളനില്  ബധാകനി  വന്നതുന്ധം
നശനിച്ചു  ദപധായതുമധായ  സധാധനങ്ങളപട
വനിശദധാന്ധംശന്ധം ഉളപപ്പെടുതനിയതുന്ധം പട്രയനിനനിന്ധംഗനില്
പപങടുത  ആളകളപടയന്ധം  സധാധനങ്ങള
വധാങ്ങനിയവരുപട  ലനിസന്ധം  ഉളപപ്പെപടയള
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സന്ധംസധാന  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ
ഹധാജരധാകനി  ലഭദ്ധ്യമധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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83.  അമ്പലപ്പുഴ  സ്കൂളനിപല  3  വനിദദ്ധ്യധാര്തനിനനികള

ക്ലധാസപ  മുറനിയനില്  ആത്മഹതദ്ധ്യ  പചെയ

അവസരതനില്  ജനിലധാ  പഞധായത്തുന്ധം,   ഡയറന്ധം

വനിദദ്ധ്യധാഭദ്ധ്യധാസ  വകുപ്പുന്ധം  കൂടനിദയധാദലധാചെനിച്ചപ

സ്കൂളകളനില്  നടക്കുന്ന  കക്കൗണ്സനിലനിന്ധംഗപ

ഫലപ്രദമധാക്കുന്നതനിപന്റെ  ആവശദ്ധ്യതനിനധായനിട്ടധാണപ

സനിനനിമ നനിര്മനിച്ചപതനന്ധം, ആയതനിനപ 5 ലകന്ധം

രൂപ  പചെലവണധാപയനന്ധം, ഡനി.പനി.സനി.  യപട

അനുമതനി  ലഭദ്ധ്യമധാക്കുകയന്ധം,  ഡയറപ  സര്ട്ടനികഫ

പചെയനിട്ടുപണനന്ധം  റനിട്ടദയര്ഡപ  പഡപന്യൂട്ടനി

ഡയറക്ടര് ഓഫപ എജന്യൂദകഷപന്റെ മറുപടനിയനില്

നനിനന്ധം  സമനിതനി  മനസനിലധാക്കുന.

എന്നനിരുന്നധാലുന്ധം  പദതനികപ  ഭരണധാനുമതനി

ലഭനിക്കുന്നതനിനപ  2  വര്ഷന്ധം  മുന്പപ  മുതല്

പചെലവഴനിച്ച  തുക  സനിനനിമധാ  നനിര്മധാണ

പദതനിയനില്  വകയനിരുതനിയതപ  പദതനിയപട

മധാര്ഗ്ഗദരഖയനില് നനിനള വദ്ധ്യതനിചെലനമധാപണന്നപ

സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  സനിനനിമ

നനിര്മധാണതനിനപ  വനികസന  ഫണപ

ഉപദയധാഗനികധാന്  അനുമതനിയനിലധാതതനിനധാല്

ആയതനിനപ  സര്കധാരനിപന്റെ  സധാധൂകരണന്ധം

ദതദടണനിയനിരുനപവനന്ധം,  പ്രദതദ്ധ്യക  സധാഹചെരദ്ധ്യന്ധം

കണകനിപലടുതപ  സദുദദ്ദേശദ്ധ്യപരമധായനി പചെയ

കധാരദ്ധ്യമധായതനിനധാലുന്ധം,  കുട്ടനികളകപ പ്രദയധാജന

പ്രദമധാപണന്നതനിപന്റെ അടനിസധാനതനിലുന്ധം,

ഇതരന്ധം പതറകള ഇനനിയന്ധം ആവര്തനികരുപതന്ന

നനിര്ദദ്ദേശദതധാപട  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസന്ധം

ഒഴനിവധാകധാന് സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.
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88.  പട്ടനികജധാതനി  വനിഭധാഗകധാര്കപ
പനി.എസപ.സനി.  പരനിശശലനന്ധം നല്കുന്നതനിനധായനി
5,00,000  രൂപയന്ധം  ദബധാകപ
പഞധായതനിപല  സര്കധാര്  സ്കൂളകളകപ
ഫര്ണനിച്ചര്  വധാങ്ങുന്നതനിനധായനി  1,22,077
രൂപയന്ധം  വനനിതധാ  സസ്വയന്ധംസഹധായ
സന്ധംഘങ്ങളകപ  ദകധാഴനിക്കുഞപ  വനിതരണ
പദതനിയധായനി  2,29,500  രൂപയന്ധം
പപലസന്സനിലധാത സധാപനതനിപന്റെ ദപരനില്
വദ്ധ്യധാജദരഖ  ചെമച്ചപ  അപഹരനിച്ചതധായനി  സമനിതനി
മനസനിലധാക്കുന.  ഗധാമപഞധായതനിപന്റെ  ഡനി & ഒ
ദട്രഡപ  പപലസന്സപ  ദരഖകള
പരനിദശധാധനികധാപതയന്ധം   പദതനിയമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  മധാര്ഗ്ഗ  നനിര്ദദ്ദേശങ്ങള
പധാലനികധാപതയന്ധം  പഞധായതപ  കമനിറനിയനില്
പദതനി  നടപ്പെധാക്കുന്നതനിനുള  എതനിര്പ്പെപ
ബനപപ്പെട്ട  പഞധായതപ  പസക്രട്ടറനി
അറനിയനിച്ചനിട്ടുന്ധം  ഇതനിപന  മറനികടന്നപ  ദബധാകപ
പഞധായതനിപന്റെ  ദപ്രധാജക്ടപ   ഏപറടുക്കുവധാന്
സധാഹചെരദ്ധ്യപമധാരുകനിയതനില്  നനിനന്ധം  ക്രമദകടപ
നടന്നനിട്ടുപണന്നപ വദ്ധ്യക്തമധാപണനന്ധം,  ആയതനിനധാല്
തപന്ന  ക്രനിമനിനല്  ദകസപ  രജനിസര്
പചെദയണതധാപണനന്ധം സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.

89.  ആയതനിനധാല്  ഇതുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട
ഉദദദ്ധ്യധാഗസരുപട  ഭധാഗത്തുനനിനണധായ
ഗുരുതരമധായ  ക്രമദകടുകള  സന്ധംബനനിച്ചപ
വനിശദമധായ  അദനസ്വഷണന്ധം  നടതനി
ഉതരവധാദനികളധായ  മുഴുവന്  ഉദദദ്ധ്യധാഗസപരയന്ധം
കപണതണപമനന്ധം,  അവര്പകതനിപര
ക്രനിമനിനല്  ദകസപ  എടുകണപമനന്ധം,
അനധനികൃതമധായനി  അനുവദനിച്ച  3,51,577  രൂപ
നനിര്വ്വഹണ  ഉദദദ്ധ്യധാഗസരനില്  നനിനന്ധം
ഇക്കൗടധാക്കുവധാനുള  നടപടനി  സസ്വശകരനിച്ചപ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭദ്ധ്യമധാകണപമനന്ധം  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന
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99. പഞധായതനിപന്റെ അനുമതനിയനിലധാപതയധാണപ
മൂന്നധാര്  ദകററനിന്ധംഗപ  ദകധാദളജന്ധം,  ദഹധാസലുന്ധം
പ്രവര്തനിക്കുന്നപതനന്ധം  10½ ഏകദറധാളന്ധം
സലതപ  സനിതനി  പചെയ്യുന്ന  പ്രസ്തുത
ദകധാദളജപ  2007-പല  മൂന്നധാര്  വനിവധാദന്ധം
ഉണധാകുന്നതുവപര  കരമടച്ചനിട്ടുപണനന്ധം
നനിരശകനിച്ച  സമനിതനി  ദകധാദളജനിപന്റെ
പ്രവര്തനന്ധം  ആരന്ധംഭനിച്ച  തശയതനി
വദ്ധ്യക്തമലധാതതനിനധാല്  പതധാഴനില്  നനികുതനി
നനിശ്ചയനിച്ചപ  ഇക്കൗടധാകധാന് സധാധനികനിപലനന്ധം,
സലതനിപന്റെ  ഉപദയധാഗന്ധം  സന്ധംബനനിച്ച
ദകസപ  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനധാല്  അന്തനിമ
ഉതരവപ  വരുന്ന  മുറയപ  മധാതദമ
പറഗുലപപറസപ  പചെയ്യുന്നതനിനപ  കഴനിയകയള
പവനമുള  പഞധായതനിപന്റെ  അവദ്ധ്യക്തമധായ
മറുപടനികളനില്  കടുത  അതൃപനി
ദരഖപപ്പെടുത്തുന.

100.  പ്രസ്തുത  സധാപനന്ധം  നനിലനനില്ക്കുന്ന
സലതനിപന്റെ  ഭൂഉപദഭധാഗന്ധം  സന്ധംബനനിച്ചപ
ഭൂവടമയന്ധം  സര്കധാരുമധായള  ദകസനിപന്റെ
നനിലവനിപല  സനിതനി  ഉളപപ്പെടുതനിയള
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭദ്ധ്യമധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

101. പ്രസ്തുത സധാപനതനിനപ പപഹ പടന്ഷന്
പപവദദ്യുതനി  കണകന്  ലഭനിച്ചനിട്ടുപണന്ന
പഞധായതനിപന്റെ  മറുപടനിപയ  തുടര്ന്നപ
പപഹപടന്ഷന്  പപവദദ്യുതനികണകന്
നല്കധാനനിടയധായ സധാഹചെരദ്ധ്യവന്ധം, പഞധായതനില്
നനിനന്ധം  നല്കനിയ  സര്ട്ടനിഫനികറകളപട
പകര്പ്പുന്ധം  ഉളപപ്പെപട  വനിശദമധായ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭദ്ധ്യമധാകധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

102.  പ്രസ്തുത  പകട്ടനിടങ്ങള  അണ്
ഓതപപറസ്ഡപ  ബനില്ഡനിന്ധംഗധായനി  കണകധാകനി
അദപകയനില്  പറഞനിട്ടുള  19492.62
ചെതുരശ്ര  മശറര്  വനിസ്തൃതനിയപട
അടനിസധാനതനില്  നനികുതനി  കണകധാകനി
ആയതപ  അടനിയന്തരമധായനി  ഇക്കൗടധാകനി
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  പചെയണപമനന്ധം  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

302/2021.
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103.  പ്രസ്തുത സധാപനതനിപല ജശവനകധാരനില്
നനിനന്ധം  സധാപനന്ധം  തുടങ്ങനിയതപ  മുതലുള
പതധാഴനില്  നനികുതനി  ഇക്കൗടധാകനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
പചെയ്യുന്നതനിനപ  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസ്വശകരനിക്കുവധാന്  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന.

9 106 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ

106.  പഞധായതപ ഭരണ സമനിതനിയപട സമര്ദ്ദേന്ധം
മൂലമധാണപ  ചെട്ടവനിരുദമധായനി  കധാരദ്ധ്യങ്ങള
പചെയപതന്നതപ നദ്ധ്യധായശകരനികതക കധാരദ്ധ്യമപലന്നപ
അഭനിപ്രധായപപ്പെട്ട സമനിതനി,  വദ്ധ്യക്തമധായ
മുപന്നധാരുകങ്ങദളധാ,  കൃതദ്ധ്യമധായ  പടന്ഡര്
നടപടനികദളധാ  പധാലനികധാപത  പ്രകൃതനി  ഗ്രൂപ്പെപ
ആലുവയനില് നനിനന്ധം പമഷനിനറനി വധാങ്ങുന്നതനിനധായനി
10  ലകന്ധം  രൂപ  അധനികന്ധം  നല്കധാനനിടയധായ
സധാഹചെരദ്ധ്യന്ധം  വദ്ധ്യക്തമധാക്കുവധാന്  നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
കൂടധാപത നഷത്തുക ഉതരവധാദനിയധായ ഉദദദ്ധ്യധാഗസരനില്
നനിനന്ധം ഈടധാകണപമനന്ധം, 3 മധാസതനിനകന്ധം പദതനി
പുനരുജശവനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനപ  ആവശദ്ധ്യമധായ നടപടനി
സസ്വശകരനിച്ചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  പചെയണപമന്ന  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശതനിദന്മേലുള തുടര്നടപടനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭദ്ധ്യമധാകണപമനന്ധം സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

10 116, 117, 118,
119

തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ

116.  ഭവന  നനിര്മധാണതനിനപ  അപക്രഡനിദറഷന്
ഇലധാത കമതനി  ഏജന്സനിപയ ആശ്രയ ഭവന
പദതനി നടപ്പെനിലധാക്കുന്നതനിനധായനി തൃശ്ശൂര് നഗരസഭ
പതപരപഞടുതതപ  18-5-2007-പല  സര്കധാര്
ഉതരവനിപന്റെ  പരനിപൂര്ണ്ണ  ലന്ധംഘനമധാപണന്നപ
സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ജലവനിതരണന്ധം,
സധാനനിദട്ടഷന്  എന്നശ  പദതനികളപട  മധാതന്ധം
അന്ധംഗശകൃത  ഏജന്സനിയധായ  ഒരു  സധാപനപത
72 വശടുകള നനിര്മനികധാന് ചുമതലപപ്പെടുത്തുകയന്ധം
വദ്ധ്യക്തമധായ  കരധാര്  വയധാപത  മുന്കൂറധായനി
54,00,000  രൂപ  നല്കുകയന്ധം  പചെയതപ
നഗരസഭയപട  ഭധാഗതപ  നനിനള  വലനിയ
വശഴ്ചയധായനി  സമനിതനി  ചൂണനികധാണനിക്കുന.
ഭവന  നനിര്മധാണതനിനധായനി  പതരപഞടുത
സലങ്ങളനില് ചെനിലതപ പധാടതനിനപ നടുവനിലധാപണന്നതപ
പദതനി  ആസൂതണതനില്  നഗരസഭധാ  കധാണനിച്ച
പകടുകധാരദ്ധ്യസതയപ  ഉതദമധാദധാഹരണമധാപണന്നപ
സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.
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117.  തണ്ണശര്തട നനിയമപ്രകധാരന്ധം വശടപ  വയ്ക്കുവധാന്
അനുവധാദമനിലധാത സലതപ വശടപ  വയ്ക്കുന്നതനിപല
സധാന്ധംഗതദ്ധ്യപതക്കുറനിച്ചുന്ധം  വദ്ധ്യക്തമധായ  കരധാറനില്
ഏര്പപ്പെടധാപതയന്ധം,  വനിശദമധായ  എസനിദമറപ
തയധാറധാകധാപതയന്ധം പ്രവ വൃതനി ആരന്ധംഭനിച്ചതനിപന്റെയന്ധം
Valuation  Check  Measure  പചെയ്യുന്ന
ഉദദദ്ധ്യധാഗസന്  സധാകദ്ധ്യപപ്പെടുതനിയ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
പരനിഗണനികധാപത  പമധാതന്ധം  ദവണനിവരുന്ന
90,00,000  രൂപയപട  60%  തുകയധായ
54,00,000  രൂപ  നല്കനിയതനിപന്റെയന്ധം  കധാരണന്ധം
ഉളപപ്പെടുതനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  നല്കണപമനന്ധം,  വശഴ്ച
വരുതനിയ  ഉദദദ്ധ്യധാഗസര്പകതനിപര  നടപടനി
സസ്വശകരനികണപമനന്ധം  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന.

118.  54  ലകന്ധം  രൂപയനില്  വനിനനിദയധാഗ
സധാകദ്ധ്യപതന്ധം  ഹധാജരധാകനിയ  24,68,400  രൂപ
കഴനിഞപ  കമതനി  ഏജന്സനിയനില്  ബധാകനി
നനില്ക്കുന്ന  തുക  ഈടധാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി
സസ്വശകരനിച്ചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭദ്ധ്യമധാകണപമനന്ധം,
കരധാര്  ലന്ധംഘനന്ധം  സന്ധംബനനിച്ചപ   പ്രസ്തുത
ഏജന്സനിപകതനിപര  ദകസപ  രജനിസര്
പചെയനിട്ടുപണങനില്  ആയതനിപന്റെ  നനിജസനിതനി
അറനിയനിക്കുവധാനുന്ധം സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

119. കരധാര് പ്രകധാരമുള പണനി പൂര്തനിയധാകനിയനിട്ടനില
എനന്ധം,  നനിര്മനിച്ച  വശടുകള  തപന്ന  ദമധാശന്ധം
അവസയനിലധാപണനന്ധം  മനസനിലധാകനിയ  സമനിതനി
നനിര്മധാണന്ധം  പൂര്തശകരനിച്ച  വശടുകള
വധാസദയധാഗദ്ധ്യമധാക്കുവധാന്  നടപടനി  സസ്വശകരനിച്ചപ
ആയതനിപന്റെ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സമര്പ്പെനിക്കുവധാനുന്ധം
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.   തണ്ണശര്തടവമധായനി  ബനപപ്പെട്ട
വനിഷയങ്ങളനില് സന്ധംസധാന ഓഡനിറപ വകുപ്പെപ കൂടുതല്
ശ്രദനികണപമന്നപ  അഭനിപ്രധായപപ്പെട്ട സമനിതനി  പ്രസ്തുത
വനിഷയന്ധം സന്ധംബനനിച്ചപ ഭരണവകുപ്പെനിപന്റെയന്ധം,  ഓഡനിറപ
വകുപ്പെനിദന്റെയന്ധം  ഭധാഗത്തുനനിനള  വശഴ്ച  പഠനിച്ചപ
വസ്തുതധാപരമധായ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭദ്ധ്യമധാക്കുവധാന്
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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11 123, 124 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ

123.11 പക.വനി. കലനനിനപ തധാപഴ നനിര്മധാണ
പ്രവര്തനങ്ങള  പധാടനിപലന്നറനിഞനിട്ടുന്ധം
പധാസനികപ  റശപപസക്ലനിന്ധംഗപ  യൂണനിറപ
സധാപനികധാന്  അനുമതനി  നല്കനിയ
ഉദദദ്ധ്യധാഗസപനതനിപര  സസ്വശകരനിച്ച  നടപടനി
സന്ധംബനനിച്ച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭദ്ധ്യമധാക്കുവധാൻ
സമനിതനി  നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടധാപത
ഇതരതനിലുള യൂണനിറകള സധാപനിക്കുന്നതനിനപ
2013-പല കമ്പനനി നനിയമപ്രകധാരന്ധം  രജനിസര്
പചെയനിട്ടുള   സധാപനങ്ങപള  ചുമതലപപ്പെടുതണ
പമന്നപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

124.  പ്രവര്തനികധാത  പധാന്റെനിപന്റെ
പുനരുദധാരണതനിനപ ദവണനി  അനുവദനിച്ച
24,59,082  രൂപയപട  വനിനനിദയധാഗന്ധം
സന്ധംബനനിച്ച  ദരഖ  ഹധാജരധാകണപമനന്ധം,
ആയതപ  സധാധനികധാതപകന്ധം പ്രസ്തുത തുക
ഈടധാക്കുന്നതനിനപ  തട്ടനിപ്പെപ  നടതനിയ
സധാപന ഉടമപയ കപണതനി തുക തനിരനിപക
ഈടധാക്കുവധാൻ  കക്കൗൺസനിൽ  മുദഖന
തശരുമധാനന്ധം  കകപകധാണപ  നടപടനി
സസ്വശകരനികണപമനന്ധം, പദതനി പുനരുജശവനി
പ്പെനിക്കുന്നതനിനുള  സധാധദ്ധ്യത  പരനിദശധാധനിച്ചപ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭദ്ധ്യമധാകണപമനന്ധം,  ഇതുമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ  രജനിസര്  പചെയനിട്ടുള
വനിജനിലൻസപ ദകസനിപന്റെ നനിലവനിപല സനിതനി
അറനിയനികണപമനന്ധം  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന.

12 135, 136 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ

135.  ഹരനിത മലപ്പുറന്ധം,  തരനിശുരഹനിത മലപ്പുറന്ധം
പദതനിയനിൽ  കധാര്ഷനിദകധാപകരണങ്ങള
വധാങ്ങുന്നതനിനപ മുൻപപ  അതതപ  ദമഖലകളനിപല
കര്മസമനിതനികളമധായനി  കൂടനിയധാദലധാചെനിച്ചപ
പദതനിയപട ആവശദ്ധ്യകത,  സധാധദ്ധ്യത എന്നനിവ
പരനിദശധാധനികധാപതയന്ധം ഗുണദഭധാക്തധാകളമധായനി
കൂടനിയധാദലധാചെനികധാപതയന്ധം             പനൽകൃഷനി
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നധാമമധാതമധായ കൃഷനി ഭവനുകളകപ യന്ത്രങ്ങള
കകമധാറനിയതുന്ധം പദതനികളകധായനി പചെലവധായ
ദകധാടനികള  പധാഴ് പചെലവധാകധാൻ  കധാരണ
മധായതധായനി സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശപ്രകധാരന്ധം   പ്രവര്തനരഹനിതമധായ
കധാര്ഷനിക  യന്ത്രങ്ങള  പ്രവര്തന
സജമധാകനി  ആവശദ്ധ്യമുള  ആക്ടനിവനിറനി
ഗ്രൂപ്പുകളകപ  കകമധാറനി  ഉപദയധാഗപ്രദ
മധാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികള വകുപ്പുതലതനിൽ
സസ്വശകരനിച്ചുവരുന്നതധായനി  സമനിതനിയപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
പചെയനിട്ടുപണങനിലുന്ധം ഇതരതനിൽ കകമധാറനിയ
പല യന്ത്രങ്ങളക്കുന്ധം ആവശദ്ധ്യമധായ റനിപ്പെയറനിന്ധംഗപ
നടതധാപതയധാണപ  കകമധാറനിയനിട്ടുളപതന്നപ
സന്ധംസധാന  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിപന്റെ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിൽ
നനിനന്ധം സമനിതനി മനസനിലധാക്കുന.

136.  ആയതനിനധാൽ  ഹരനിത  മലപ്പുറന്ധം,
തരനിശുരഹനിത മലപ്പുറന്ധം പദതനികളപട ഭധാഗമധായനി
വധാങ്ങനിയനിട്ടുള  കധാര്ഷനിദകധാപകരണങ്ങള
ദകടുപധാടുകള  തശര്തപ   പ്രവര്തനകമ
മധാക്കുന്നതനിനുന്ധം  പദതനിയപട  കധാരദ്ധ്യകമമധായ
നടതനിപ്പെനിനുന്ധം  ജനിലധാപഞധായതപ  സസ്വശകരനിച്ച
നടപടനികള  സന്ധംബനനിച്ച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  2
മധാസതനിനകന്ധം  സമനിതനികപ  ലഭദ്ധ്യമധാക്കുവധാനുന്ധം
യന്ത്രങ്ങളപട  പ്രവര്തനകമതപയ
സന്ധംബനനിച്ച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  കധാലനികമധായനി
തയധാറധാകനി  സമനിതനിയപ  ലഭദ്ധ്യമധാക്കുവധാനുന്ധം
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

13 140, 141 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ

140.  സസ്വകധാരദ്ധ്യവദ്ധ്യക്തനികളപട  ഭൂമനിയനില്
കനിണറുകള  നനിര്മനിച്ചതപ,  ഗധാമവനികസന
മന്ത്രധാലയതനിപന്റെ  സര്ക്കുലറനിപന്റെ
അടനിസധാനതനിലധാപണങനിലുന്ധം   കനിണറുകള
പപധാതുജനങ്ങളകപ കൂടനി ഉപദയധാഗനികധാവന്ന
തധാണപ  എന്നതപ  സന്ധംബനനിച്ച  കരധാര്
വച്ചനിരുന്നനിപലന്നപ  സമനിതനി മനസനിലധാക്കുന. 
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നടപടനിക്രമങ്ങള  പധാലനിക്കുന്നതനിലുന്ധം
പധാളനിച്ചകള  ചൂണനികധാണനിക്കുന്നതനിലുന്ധം
ഉദദദ്ധ്യധാഗസരുപട  ഭധാഗതപ  നനിന്നപ
ഗക്കൗരവതരമധായ   വശഴ്ചയണധായനിട്ടുളതധായനി
സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനധാല്,
പ്രസ്തുത പരധാമര്ശന്ധം  സന്ധംബനനിച്ചപ  ഓഡനിറപ
ചൂണനികധാട്ടനിയ  അപധാകതകള  പരനിഹരനിച്ചപ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ ലഭദ്ധ്യമധാക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

141.  പപധാതുപണന്ധം  ഉപദയധാഗനിച്ചപ  സസ്വകധാരദ്ധ്യ
വദ്ധ്യക്തനികളപട  സലതപ  നനിര്മനിച്ച  കനിണറുകളനില്
നനിനന്ധം  പപധാതുജനങ്ങളകപ  പവളന്ധം
ലഭദ്ധ്യമധാക്കുന്നതനിനപ  സസ്വശകരനിച്ച  നടപടനി
സന്ധംബനനിച്ചുന്ധം  നനിലവനില്  കനിണറുകള
ഉപദയധാഗദയധാഗദ്ധ്യമധാദണധാ  എന്നതപ  സന്ധംബനനിച്ചുന്ധം
വനിശദമധായ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭദ്ധ്യമധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

14 155 ഉന്നതവനിദദ്ധ്യധാഭദ്ധ്യധാസ
വകുപ്പെപ

155.  ദകധാഴനിദകധാടപ  സര്വ്വകലധാശധാലയനിപല
ജലദക്കൗര്ലഭദ്ധ്യതനിനപ  ശധാശസ്വത  പരനിഹധാരന്ധം
കധാണുന്നതനിനധായനി  അനുവദനിച്ച  50  ലകന്ധം
രൂപയനില്  21,19,574  രൂപ  വകമധാറനി
പചെലവഴനിച്ചതധായന്ധം ദശര്ഘകധാല ഉപദയധാഗതനി
നുള  ആസനി  സൃഷനിക്കുന്നതനില്  പൂര്ണ്ണമധായന്ധം
പരധാജയപപ്പെട്ടതധായന്ധം സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.
പ്രസ്തുത  വനിഷയന്ധം  സന്ധംബനനിച്ചപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശപ്രകധാരന്ധം  രൂപശകരനിച്ച  സനിന്ഡനിദകറപ
കമനിറനി  ഈ  പരധാമര്ശന്ധം  ഗുരുതരമധായ
വശഴ്ചയധായനി  കണപ  സര്കധാര്  തലതനില്
തുടര്നടപടനി  സസ്വശകരനിക്കുവധാന്  ശനിപധാര്ശ
പചെയതധായനി  സമനിതനി  മനസനിലധാക്കുന.
ആയതനിനധാല് ടനി വനിഷയതനില് ഭരണ വകുപ്പെപ
അദനസ്വഷണന്ധം നടതനി യക്തമധായ നടപടനികള
അടനിയന്തരമധായനി  സസ്വശകരനിച്ചപ  സന്ധംസധാന
ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ  മുദഖന സമനിതനികപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭദ്ധ്യമധാക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.


