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ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   I

1.1  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2014-2016)യുടടെ  56- ാാമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  (എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലയറിടല  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തുകടള  സയംബനറിചട)
ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികള് അടെങ്ങുന്നതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോര്ടട. 

1.2  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി  (2014-2016)യുടടെ  56- ാാമതട ററിപപപ്പോര്ടട
2016  ടഫബ്രുവരറി മപ്പോസയം 24-ാം തസ്വീയതറി സഭയറില് സമര്പറിച.  ഈ ററിപപപ്പോര്ടറില് ആടക
11 ശറിപപ്പോര്ശകളപ്പോണുള്ളതട.  എല്ലപ്പോ ശറിപപ്പോര്ശകള്കയം മറുപടെറി ലഭറിചറിട്ടുണട.

1.3  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശ,  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറി
സയംബനറിചട സര്ക്കപ്പോരറില്നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി,  സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ
സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട  എന്നറിവ  സമറിതറി  (2019-2021)യുടടെ  18-9-2019
തസ്വീയതറിയറിടല പയപ്പോഗതറില് പരറിഗണറികകയുണപ്പോയറി.

1.4  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  4,14,27  എന്നസ്വീ  ഖണറികകളറിടല  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  ലഭറിച
മറുപടെറി  തൃപറികരമല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  അതട  സയംബനറിചട  സമറിതറി  അധറികവറിവരയം
ആരപ്പോഞറിരുന.  ആയതറിനുള്ള മറുപടെറി നപ്പോളറിതുവടര ലഭറിചറിടറില്ല.

1.5  സമറിതറി ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശ, ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് ലഭറിച മറുപടെറി,  പകരള സയംസപ്പോന
ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട, തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ  എന്നറിവ
അദദപ്പോയയം II-ല് പചേര്തറിരറികന.

1.6  സര്ക്കപ്പോരറില്നറിനയം  ലഭറിച  മറുപടെറിയുടടെയുയം  സയംസപ്പോന  ഓഡ റിറട  വകുപട
ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപറിടന്റെയുയം അടെറിസപ്പോനതറില് അനന്തരനടെപടെറികള്
തുടെപരണതറില്ല  എന്നട  തസ്വീരുമപ്പോനറിച  ശറിപപ്പോര്ശകളയം  ആയതറിപന്മേല്  ലഭറിച  മറുപടെറികളയം
അദദപ്പോയയം III-ല് പചേര്തറിരറികന.

അദദപ്പോയയം   I  I

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശകളയം, സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികളയം,
ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള മറുപടെറി തൃപറികരമല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല് സമറിതറി 

ആരപ്പോഞ അധറിക വറിവരങ്ങളയം തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശകളയം

ഖണറിക നമ്പര്   4

ശറിപപ്പോര്ശ 

2.1.1 ജറില്ലപ്പോ പഞപ്പോയതട, ഹഡ്പകപ്പോയുടടെ സഹപ്പോയപതപ്പോടടെ നടെപറിലപ്പോക്കറിയ ജനകസ്വീയ
ഭവന പദതറിയുടടെ കസ്വീഴറില് പബപ്പോക്കട വറിഹറിതമപ്പോയറി 1049 വസ്വീടുകളടടെ നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോണട
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18,30,000  രൂപ  അങ്കമപ്പോലറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  നലറിയടതന്നട  സമറിതറിക്കട  ലഭദമപ്പോയ
ററിപപപ്പോര്ടറില്നറിന്നട  മനസറിലപ്പോകന.  ആയതറില്  103  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള് മപ്പോത്രപമ പദതറി
പ്രകപ്പോരയം  കപ്പോലടെറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  കരപ്പോററില്  ഏര്ടപടറിട്ടുള.
ഈയറിനതറില് 17 പപര്ക്കപ്പോയറി ജറില്ലപ്പോ പഞപ്പോയതറില് പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട അടെവപ്പോക്കറിയ
തുക തറിരറിടക ഈടെപ്പോകവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

ജറില്ലപ്പോ പഞപ്പോയതട നടെപറിലപ്പോക്കറിയ പ്രസ്തുത പദതറി അനുസരറിചട 97% ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളയം
ഭവനനറിര്മപ്പോണയം  പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്നട  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  അധറികവറിവര  ററിപപപ്പോര്ടറില്
നറിനയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടറില്നറിനയം
വദകമപ്പോകുന.  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തുയം പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തുയം ഹഡ്പകപ്പോയുയം സയംയുകമപ്പോയറി
ഏടറടുതട  ടെറി  പദതറി  വറിജയകരമപ്പോയറി  നടെപപ്പോക്കറിടയന്നപ്പോണട  ഇതട  ടതളറിയറികന്നതട.
കപ്പോലടെറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  പദതറി  പ്രകപ്പോരമുള്ള  എല്ലപ്പോ  ഭവനങ്ങളയം
പൂര്തറിയപ്പോക്കറിടയന്നതട  അഭറിനന്ദനപ്പോര്ഹമപ്പോയ കപ്പോരദമപ്പോടണന്നട സമറിതറി എടുത്തു പറയപ്പോന്
ആഗഹറികന.  ഭവനനറിര്മപ്പോണയം പൂര്തറിയപ്പോക്കപ്പോത മൂനപപര് മരണടപടതപ്പോയുയം  മറ്റുള്ള
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്  ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി  പ്രവൃതറി  ടചേയറിട്ടുടണനയം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോകന.
ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ  പദതറിയപ്പോയതറിനപ്പോല്  അവയുടടെ  പമല്പനപ്പോടവയം
നടെതറിപയം  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതറിനപ്പോയറിരറികടമന്നതറിനപ്പോല്  പദതറിയറില്  വറിഭപ്പോവനയം  ടചേയ,
പൂര്തസ്വീകരറിക്കപ്പോത വസ്വീടുകള്കൂടെറി  പൂര്തസ്വീകരറിക്കപ്പോനപ്പോവശദമപ്പോയ  നടെപടെറി   സസസ്വീകരറിക്കണ
ടമന്നട  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതറിപനപ്പോടെട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശടചേയ്യുന.  കരപ്പോര്  പ്രകപ്പോരയം  ഭവന
നറിര്മപ്പോണയം  പൂര്തറിയപ്പോക്കപ്പോന്  വറിസമതറികന്ന  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളറില്നറിനയം  നഷ്ടത്തുക
ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുന.  കൂടെപ്പോടത,  മഞപ്ര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി
ബനടപട  വറിജറിലന്സട  അപനസഷണതറിടന്റെ  നറിലവറിടല  സറിതറി  അററിയറികവപ്പോനുയം
വറിജറിലന്സട  ററിപപപ്പോര്ടട  പ്രകപ്പോരയം  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറികവപ്പോനുയം  ആയതട  സയംബനറിച
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് സമര്പറിക്കപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.1.2  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോപഞപ്പോയതട,  ജറില്ലയറിടല  വറിവറിധ  പബപ്പോക്കട,
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളടടെ  സഹകരണപതപ്പോടടെയുയം  ഹ ഡ്പകപ്പോയുടടെ  സഹപ്പോയപതപ്പോടടെയുയം
നറിര്ധന കുടുയംബങ്ങള്ക്കട വസ്വീടെട നറിര്മറികന്നതറിനപ്പോയറി 2000-2001 വര്ഷതറില് വറിഭപ്പോവനയം
ടചേയട നടെപപ്പോക്കറിയ പദതറിയപ്പോയറിരുന ജനകസ്വീയഭവനപദതറി. വറിവറിധ തപദ്ദേശസസയയംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളറില്നറിനയം  11.52  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പറിരറിടചടുതട  ഹഡ്പകപ്പോയറില്
ടസകക്യൂരറിററിയപ്പോയറി നറിപക്ഷേപറിചറിട്ടുണപ്പോയറിരുന.

ടെറി  പദതറി  തൃപറികരമപ്പോയ  രസ്വീതറിയറില്  പൂര്തസ്വീകരറിചതറിനട  പശഷയം,  പമല്
ജനകസ്വീയഭവന  പദതറിക്കപ്പോയറി  വപ്പോയ്പ  എടുതറിരുന്ന  തുക  33.6  പകപ്പോടെറി  രൂപ  മുഴുവനപ്പോയുയം
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ഹഡ്പകപ്പോയറില് തറിരറിടക അടെചട തസ്വീര്തറിട്ടുള്ളതുയം,  പശഷയം ഹഡ്പകപ്പോയറില് ടഡപപപ്പോസറിറട
ടചേയറിരുന്ന  തുകയുയം  ആയതറിടന്റെ  പലറിശയുമപ്പോയറി  30-4-2010-ല്  തറിരറിടക  ലഭറിച  തുക
എസട.ബറി.ടെറി.  കപ്പോക്കനപ്പോടെട ബപ്പോഞറില് എസട.ബറി.  അക്കക്കൗണറില് നറിപക്ഷേപറിചറിരുന്നതുമപ്പോണട.
ജറില്ലയട  ആടക പ്രപയപ്പോജനമപ്പോകുന്ന വറിധതറില് പദതറികള് ആവറിഷ്കരറിചട  നടെപപ്പോകവപ്പോന്
സപ്പോവകപ്പോശയം  ലഭറികന്നതറിനപ്പോയുയം,  പമല്  പദതറികള്ക്കട  സര്ക്കപ്പോര്  അനുവപ്പോദയം
ലഭദമപ്പോപകണതറിനുമപ്പോയറി ടെറി തുക പസവറിങ്ങടസട ബപ്പോങ്കട അക്കക്കൗണറില്തടന്ന സൂക്ഷേറിചറിരുന.
സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവട  (സപ്പോധപ്പോ.)  നയം. 102/2013/ത.സസ.ഭ.വ.  തസ്വീയതറി  16-1-2013  പ്രകപ്പോരയം
ടെറി തുക ജറില്ലപ്പോപഞപ്പോയതറിടന്റെ സ്കൂളകളറില് കപ്പോസട മുററികള് നറിര്മറികന്നതറിനുയം ആശുപത്രറി
കളറില് അടെറിസപ്പോനസക്കൗകരദയം  ഒരുകന്നതറിനുമുള്ള അനുമതറി  ലഭറിചതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില്
അതരയം പദതറികള് വറിഭപ്പോവനയംടചേയട നല്ല രസ്വീതറിയറില് നടെപപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

മഞപ്ര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബനടപട  വറിജറിലന്സട  പകസറില്  ജനകസ്വീയ
ഭവനപദതറി  സയംബനറിച  എല്ലപ്പോ  ഫയലുകളയം  ടകപ്പോചറി  വറിജറിലന്സട  സൂപ്രണറിടന്റെ
പക്കലപ്പോടണനയം  ആയതട  വറിജറിലന്സട  പകപ്പോടെതറിയറില്  സമര്പറിചതപ്പോയുയം  പരഖപ്പോമൂലയം
അററിയറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

2.1.3 ജനകസ്വീയ ഭവന പദതറിയുടടെ കസ്വീഴറില് പബപ്പോക്കട വറിഹറിതമപ്പോയറി 1049 വസ്വീടുകളടടെ
നറിര്മപ്പോണതറിനട  18,30,000  രൂപ  അങ്കമപ്പോലറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  നല്കറിയറിരുന.
ഇതറില് ഇനറിയുയം  വസ്വീടുപണറി പൂര്തറിയപ്പോകവപ്പോന് അവപശഷറികന്നവയുടടെ  വറിവരയം  തപ്പോടഴ
ടകപ്പോടുകന:
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട വസ്വീടുകളടടെ എണയം

അയ്യമ്പുഴ 7

കപ്പോഞ്ഞൂര് 2

കറുകുററി 1

മലയപ്പോറ്റൂര് 7

മൂക്കന്നൂര് 2

ശസ്വീമൂലനഗരയം 2

തുറവൂര് 1

കപ്പോലടെറി 0

മഞപ്ര ബനടപട  ഫയലുകള്  വറിജറിലന്സറിടന്റെ  പക്കലപ്പോയതറിനപ്പോല്
വറിവരങ്ങള് ലഭദമല്ല എന്നട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി അററിയറിച.
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അങ്കമപ്പോലറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  നല്കറിയ  തുകയറില്  കരപ്പോര്  ഒപടവയപ്പോതറിരുന്ന

17  പപരുടടെ  വറിഹറിതയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിനട  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതറില്നറിന്നട  തറിരറിടക

ലഭറിചറിടറില്ല.

പ്രസസ്തുത  ജനകസ്വീയ  ഭവന  പദതറിയപ്പോയറി  വപ്പോയ്പ  എടുതറിരുന്ന  തുക  (33.6  പകപ്പോടെറി)

മുഴുവനപ്പോയുയം  ഹഡ്പകപ്പോയറില്  ജറില്ലപ്പോപഞപ്പോയതട  അടെചതസ്വീര്തറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  അങ്കമപ്പോലറി

പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ഉള്ടപടടെയുള്ള തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങളറില്നറിനയം ജറില്ലപ്പോ പഞപ്പോയതട

പറിരറിടചടുത  തുക  ഹഡ്പകപ്പോയറില്  ടസകക്യൂരറിററിയപ്പോയറി  നറിപക്ഷേപറിചറിരുന.  ഹഡ്പകപ്പോ

പലപ്പോണ്  ജറില്ലപ്പോപഞപ്പോയതട  തറിരറിചടെച  സപ്പോഹചേരദതറില്  ടസകക്യൂരറിററി  ടഡപപപ്പോസറിറപ്പോയറി

നറിപക്ഷേപറിചറിരുന്ന  തുകയുയം  ആയതറിടന്റെ  പലറിശയുയം  പചേര്തട  11,73,96,689  രൂപ

30-4-2010-ല്  ജറില്ലപ്പോപഞപ്പോയതറിനട  തറിരറിടക  ലഭറിചറിരുന.  ഈ  തുക  എസട.ബറി.ററി.

കപ്പോക്കനപ്പോടെട ശപ്പോഖയറില് എസട.ബറി.  അക്കക്കൗണറില് നറിപക്ഷേപറിചറിരുന.  ഈ തുക സര്ക്കപ്പോര്

ഉതരവറിടന്റെ (തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപറിടന്റെ 16-1-2013  തസ്വീയതറിയറിടല സ. ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.)

നയം.  102/2013)  അടെറിസപ്പോനതറില്  ജറില്ലയപ്പോകമപ്പോനമുള്ള  വറികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കട

വറിനറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലപ്പോണട  അങ്കമപ്പോലറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിപലയട  തുക  തറിരറിടക

നല്കപ്പോതറിരുന്നടതന്നട ജറില്ലപ്പോ പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി അററിയറിച.

ഈ തുക ഉപപയപ്പോഗറിചട ജറില്ലയറിടല സ്ക്കൂളകളറില് കപ്പോസട  മുററികള് നറിര്മറികന്നതറിനുയം

ആശുപത്രറികളറില് അടെറിസപ്പോന സക്കൗകരദങ്ങള് ഒരുകന്നതറിനുമുള്ള അനുമതറി ലഭറിചതറിടന്റെ

അടെറിസപ്പോനതറില്  അതരയം  പദതറികള്  വറിഭപ്പോവനയം  ടചേയട  നല്ല  രസ്വീതറിയറില്

നടെപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണനയം  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  11-10-2018-ടല  കതട

മുപഖന  ഓഡറിററിടന  അററിയറിചറിട്ടുണട.  പമല്പറഞ  തുകയുയം  പലറിശയുയം  പചേര്തട

14,85,20,283  രൂപ  ഇതറിനകയം  ഇതരയം  പദതറികള്ക്കപ്പോയറി  ജറില്ലപ്പോപഞപ്പോയതട

ടചേലവഴറിചറിട്ടുടണന്നപ്പോണട ജറില്ലപ്പോപഞപ്പോയതട ടസക്രടററി അററിയറിചറിട്ടുള്ളതട.

തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.4  ജറില്ലപ്പോപഞപ്പോയതട,  ഹഡ്പകപ്പോയുടടെ സഹപ്പോയപതപ്പോടടെ നടെപറിലപ്പോക്കറിയ ഭവന

നറിര്മപ്പോണപദതറിപ്രകപ്പോരയം  ഭവന  നറിര്മപ്പോണയം  പൂര്തറിയപ്പോകവപ്പോന്  വറിസമതറികന്ന

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളറില്നറിനയം  നഷ്ടത്തുക  ഈടെപ്പോക്കണടമനള്ള  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറി  സയംബനറിചയം  പ്രസ്തുത  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ

പദതറിയുടടെ നറിലവറിടല സറിതറി സയംബനറിചമുള്ള ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ 

2.2.1  കണറിയപ്പോറപപ്പോടെയം  കലുങ്കട  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ഓഡറിറട
തടെസടപടുതറിയ  22,500  രൂപയുയം  18,353  രൂപ  പലറിശയുയം  ഉള്ടപടടെ  40,853  രൂപ
ഈടെപ്പോകന്നതറില് വസ്വീഴ്ച സയംഭവറിചതപ്പോയറി സമറിതറി മനസറിലപ്പോകന. റവനക്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറി
തുടെങ്ങറിയ സപ്പോഹചേരദതറില് ഈടെപ്പോക്കറിയ  3,768  രൂപ പലറിശ സഹറിതയം ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള
തുകയുടടെ  10%  തറില്  തപ്പോടഴ  മപ്പോത്രപമവരുനള.   പ്രസ്തുത  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട
നഷ്ടത്തുക  കണ്വസ്വീനററില്നറിനയം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ഈടെപ്പോകവപ്പോനുയം  നറിലവറിടല  സറിതറി
അററിയറികവപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.2.2  കണറിയപ്പോറപപ്പോടെയം  കലുങ്കട  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട
40,853 രൂപ കണ്വസ്വീനററില്നറിനയം ആര്.ആര്. നടെപടെറിയറിലൂടടെ ഈടെപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി വറിപല്ലജട
ഓഫസ്വീസര് അററിയറിചറിട്ടുടണന്നട പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

2.2.3  ആടക  നഷ്ടയംവന്ന  40,853  രൂപയറില്  തപ്പോടഴപറയുന്ന  തുകകള്
അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധനയറില് പബപ്പോദദടപട്ടു:

ടചേലപ്പോന് നമ്പര് 161/21-10-2018 - 3,768
ടചേലപ്പോന് നമ്പര് 178/7-7-2016 - 9,500
ടചേലപ്പോന് നമ്പര് 091119871 /NIL - 11,400

                                                                           ------------ 
        ആടക - 24,668

        =======

അവപശഷറികന്ന  16,185  രൂപ  ഉതരവപ്പോദറിയറില്നറിന്നട  ഈടെപ്പോക്കറി  5-7-2018-ല്
അടെയ്ക്കുന്നതപ്പോണട എന്നട തുറവൂര് വറിപല്ലജട ഓഫസ്വീസര് പരഖപ്പോമൂലയം അററിയറിചറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല്
ഈ തുക (16,185) 3-10-2018 വടര ഈടെപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.4 കണറിയപ്പോറപപ്പോടെയം കലുങ്കട നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി ബനടപട്ടുണപ്പോയ നഷ്ടതറില്
നപഷ്ടപ്പോതരവപ്പോദറിയറില്നറിന്നട  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  പശഷറികന്ന  തുകകൂടെറി  ഈടെപ്പോകവപ്പോനുള്ള
നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കപ്പോന്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.
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2.3.1  ഊനകലടല-നറിരപട  പകപ്പോളനറിയറിടല  13  പടറികജപ്പോതറി  കുടുയംബങ്ങള്ക്കട
ജലപസചേനപ്പോവശദതറിനപ്പോയറി തുടെങ്ങറിയ പദതറിയറില്  2000  ലറിറര് കപപ്പോസറിററിയുള്ള ടെപ്പോങ്കട,
പമപ്പോപടപ്പോര്പര, 40 എയം.എയം. വദപ്പോസമുള്ള പറി.വറി.സറി. പപപട എന്നറിവ സപ്പോപറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി
കപ്പോണുന.  എന്നപ്പോല്  എസറിപമറട  പ്രകപ്പോരമുള്ള  5  എചട.പറി.  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോങ്ങറിയറിടറിടല്ലനയം
പകരയം  വപ്പോങ്ങറിയ  1.5  എചട.പറി.  പമ്പട  ടസററിടന്റെ  ബറില്  സപ്പോപങ്കതറിക  കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്
എയം.ബുക്കറില് പരഖടപടുതറിയറിടറിടല്ലനയം ഗുണപഭപ്പോക്തൃ സമറിതറി കണ്വസ്വീനര് പ്രസ്തുത പമ്പട
തറിരറിടചടുത്തു  എനയം  സര്ക്കപ്പോര്  മറുപടെറിയറില്  പരഖടപടുതറിയറിരറികന.  1.5  എചട.പറി.
പമപ്പോപടപ്പോററിടന്റെ ബറില് ഫയലറില് ഉടണങ്കറിലുയം  ബറില് പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക നല്കറിയറിടറിടല്ലന്നട
പലപ്പോക്കല് ഫണട  ഓഡറിററിടന്റെ പരറിപശപ്പോധനപ്പോ കുററിപറില് അററിയറിചറിരറികന.  ജലപസചേന
സക്കൗകരദപ്പോര്തയം  ഉള്ള  പദതറികള്  പപപ്പോലുയം  ശരറിയപ്പോയ  രസ്വീതറിയറില്
പ്രപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കപ്പോതതറിലുയം  പദതറി  പൂര്തസ്വീകരണതറിനപ്പോയറി  പുതറിയ  മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള്
കടണതപ്പോതതറിലുയം  വകുപറിടന്റെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനയം  വസ്വീഴ്ച  സയംഭവറിചറിട്ടുണട.  ഈ
സപ്പോഹചേരദതറില് പദതറി പ്രപ്പോവര്തറികമപ്പോകന്നതറിനപ്പോയറി  പമപ്പോപടപ്പോര്  സപ്പോപറിചട  പവദദ്യുത
കണക്ഷേന്  ലഭദമപ്പോകകയുയം  വറിതരണ  പപപട  പലന്  സപ്പോപറിചട  ടവള്ളയം  വറിതരണയം
ടചേയ്യുന്ന പ്രവൃ തറികള് പൂര്തസ്വീകരറികകയുയം ടചേയ്യണടമന്ന പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിററിടന്റെ
അഭറിപ്രപ്പോയപതപ്പോടെട  സമറിതറി  പയപ്പോജറികന.  ആയതറിനപ്പോല്  പദതറി  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
പ്രപ്പോവര്തറികമപ്പോകന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  നലണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.3.2  ഊനകല്-നറിരപട  ജലപസചേന പദതറി  1998-99  വര്ഷടത പദതറിയറില്
ഉള്ടപടുതറി  പടറികജപ്പോതറി  വറികസന  ഓഫസ്വീസര്  നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയറി
നടെപറിലപ്പോക്കറിയ  പ്രവൃതറിയപ്പോണട.  വടെവപകപ്പോടെട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ഓഫസ്വീസറില്നറിനയം
18-4-2016-നട  നല്കറിയ  നറിര്പദ്ദേശതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഈ  വറിഷയയം  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട  സമറിതറിയറില്  അവതരറിപറികകയുയം  പ്രവൃതറിയുടടെ  പൂര്തസ്വീകരണതറിനുള്ള
നടെപടെറികള്  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുന്നതറിനുയം  സപ്പോമ്പതറിക  ടചേലവട  എത്രവരുടമന്നട
കണക്കപ്പോകന്നതറിനുമപ്പോയറി  ഒരു  സബട  കമറിററി  രൂപസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.   കപ്പോലപഴക്കയം  ഉള്ള
പ്രവൃതറി ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി  മപ്പോത്രയം ടചേയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് സപ്പോപങ്കതറിക വറിഭപ്പോഗതറില് നറിനമുള്ള
അഭറിപ്രപ്പോയതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് മപ്പോത്രപമ ബപ്പോക്കറി പ്രവൃതറികള് പൂര്തസ്വീകരറികവപ്പോന്
കഴറിയുകയുളഎന്നതറിനപ്പോലപ്പോണട  സബട  കമറിററി  രൂപസ്വീകരറികവപ്പോന്  ഇടെയപ്പോയതട.
ടെറി  സബ്കമറിററി  അപനസഷറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  വപ്പോര്ഡട  ടമമ്പറുടടെയുയം
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സമസ്വീപവപ്പോസറികളടടെയുയം  അഭറിപ്രപ്പോയതറില്  ആവശദപ്പോനുസരണയം  ടവള്ളയം  ലഭറിക്കപ്പോത
സപ്പോഹചേരദതറില്  ഈ  പദതറി  പുനരുജസ്വീവറിപറിപക്കണ  ആവശദമറിടല്ലന്നട  അററിയറിച.
കൂടെപ്പോടത വറി. പറി. സജസ്വീന്ദ്രന് എയം.എല്.എ.യുടടെ ഫണറില്നറിനയം മടറപ്പോരു കുടെറിടവള്ള പദതറി
ആരയംഭറികകയുയം  ആവശദപ്പോനുസരണയം  പ്രപദശവപ്പോസറികള്ക്കട  കുടെറിടവള്ളയം  ലഭദമപ്പോക്കറി
യറിട്ടുള്ളതുമപ്പോകുന.  ഈ  പദതറി  പൂര്തസ്വീകരറിക്കണടമങ്കറില്  ടചേലവഴറിചതറിടനക്കപ്പോളയം
കൂടുതല്  തുക  ടചേലവഴറിപക്കണറി  വരുടമനയം  എന്നപ്പോല്  പറയതക്ക  പ്രപയപ്പോജനയം
ടെറി  പദതറിടകപ്പോണട  ഉണപ്പോകപ്പോന്  ഇടെയറിടല്ലനയം  സമസ്വീപവപ്പോസറികള്  അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.
ആയതറിനപ്പോല് ടെറി പദതറി ഇനറി ആവശദമറിടല്ലനയം,  ഇതറിനപ്പോല് രൂപസ്വീകരറിച സബട കമറിററി
അഭറിപ്രപ്പോയടപടറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

2.3.3  ലക്ഷേദയം  പൂര്തസ്വീകരറിക്കപ്പോടത  ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി  മപ്പോത്രയം  ടചേയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം
കപ്പോലപഴക്കയംമൂലവയം  പദതറി  പുനരുജസ്വീവറിപറികന്നതറിനട  കൂടുതല്  ടചേലവട  വരുടമനയം
ശസ്വീ.  വറി.  പറി.  സജസ്വീന്ദ്രന് എയം.എല്.എ.യുടടെ ഫണറില്നറിനയം മടറപ്പോരു കുടെറിടവള്ളപദതറി
ആരയംഭറികകയുയം  പ്രപദശവപ്പോസറികള്ക്കട  കുടെറിടവള്ളയം  ലഭദമപ്പോകുനടണന്നതറിനപ്പോലുയം  ഈ
പദതറി ഇനറി ആവശദമറില്ലപ്പോതതപ്പോടണനയം ഇതറിനപ്പോയറി പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട രൂപസ്വീകരറിച
സബട  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചേയറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല്  ഈ  വറിഷയയം  സയംബനറിചട
സലപരറിപശപ്പോധന നടെതറിയതറില് 1998-99-ല് ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി നടെപറിലപ്പോക്കറിയ ഈ പദതറി
ശസ്വീ.  മതപ്പോയറി  പപ്പോലതറ  എന്ന  വദകറി  വറിട്ടുനലറിയ  വസ്തുവറിലപ്പോണട  നടെപറിലപ്പോക്കറി
യറിട്ടുള്ളടതന്നട  കപ്പോണുന.  ജലപസചേനപ്പോവശദമപ്പോയ  കറിണര്,  പമപ്പോപടപ്പോര്തറ  എന്നറിവ
സപ്പോപറിചറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല്  ഈ  സലയം  ടെറി  വദകറിയുടടെ  മതറില്  ടകടറിനുള്ളറിലപ്പോണട
സറിതറിടചേയ്യുന്നതട.   നറിലവറില്  ഈ  പദതറി  ഉപപക്ഷേറിക്കടപട  നറിലയറിലപ്പോണട.  കൂടെപ്പോടത
പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ള  മറുപടെറിയറില്  സൂചേറിപറിചറിട്ടുള്ള  വറിധയം  ഇതറിനട
പകരമപ്പോയറി കുടെറിടവള്ള പദതറി ആരയംഭറിചറിടറില്ല. 2017-2018  വര്ഷയം ബഹ.  എയം.എല്.എ,
ശസ്വീ.  വറി.  പറി.  സജസ്വീന്ദ്രടന്റെ  പ്രപ്പോപദശറിക  വറികസന  ഫണറില്നറിനയം  ഈ  പ്രപദശപതക്കട
വരറിപക്കപ്പോലറി ബസട പസപ്പോപട  മുതല് ഊനകല് നറിരപട  വടര  3,76,960  രൂപ അടെങ്കലറില്
750 മസ്വീറര് നസ്വീളതറില് വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയുടടെ പപപട പലന് എകടടറന്ഷന് മപ്പോത്രമപ്പോണട
നടെതറിയറിട്ടുള്ളതട.  ഇതറില്നറിനയം  നറിലവറില്  ഒരു  പബറിക്കട  ടെപ്പോപട  മപ്പോത്രമപ്പോണട
സപ്പോപറിചറിട്ടുള്ളതട.  ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ  കുടെറിടവള്ളപദതറിക്കട  പകരമപ്പോയറി
കുടെറിടവള്ള പദതറികടളപ്പോനയം നടെപറിലപ്പോക്കറിയറിടറില്ല എനയം പകരയം വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയുടടെ
പപപട  പലന്  എകടടറന്ഷന്  മപ്പോത്രമപ്പോണട  2017-18-ല്  നടെപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളടതനയം
പരറിപശപ്പോധനയറില്  പബപ്പോധദടപട്ടു.  മപ്പോത്രമല്ല  സപ്പോപങ്കതറിക  ഉപപദശതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറിലല്ല പദതറി ഉപപക്ഷേറിചതട എന്ന വസ്തുതയുയം അററിയറികന.



8

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.4  പതറിമൂന്നട  പടറികജപ്പോതറി  കുടുയംബങ്ങളടടെ  ജലപസചേനപ്പോവശദതറിനപ്പോയറി  വറിഭപ്പോവനയം
ടചേയ  ഊനകല്-നറിരപട  കുടെറിടവള്ള  പദതറി  പ്രപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കറിയറിട്ടുപണപ്പോ എന്നതട
സയംബനറിച വറിവരയം ലഭദമപ്പോകവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

അദദപ്പോയയം   III

സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ/പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനതറില് അനന്തരനടെപടെറികള് തുടെപരണതറില്ല എന്നട 

തസ്വീരുമപ്പോനറിച ശറിപപ്പോര്ശകളയം അവയട സര്ക്കപ്പോരറില്നറിന്നട 
ലഭറിച മറുപടെറികളയം

ഖണറിക നമ്പര്   8

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.1.1  ഓഡറിറട  തടെസടപടുതറിയ  6  പ്രവര്തറികളയം  പരപ്പോജയടപടെപ്പോന്  കപ്പോരണയം
ആസൂത്രണതറിടല  പറിഴവയം,  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  പ്രവൃതറി  നടെതറിപറില്
കപ്പോടറിയ  നറിഷറിയ  സമസ്വീപനവമപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.  ജനകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ
പദതറി  കപ്പോലയളവറില്  നറിര്വ്വഹണ  സമറിതറി  കണ്വസ്വീനര്മപ്പോടര  ടതരടഞടുകന്നതറില്
ധപ്പോരപ്പോളയം  അപപ്പോകതകള്  കടെനകൂടെറിയറിരുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോകന.
കണ്വസ്വീനര്മപ്പോരറില് ഭൂരറിഭപ്പോഗവയം പദതറി പണയം വറിനറിപയപ്പോഗറികവപ്പോന് പ്രപ്പോപരല്ലപ്പോതവപരപ്പോ,
സപ്പോമ്പതറികമപ്പോയറി  വളടരയധറികയം  പറിപന്നപ്പോക്കയം  നറില്ക്കുന്നവപരപ്പോ  ആയറിരുന്നതറിനപ്പോല്
പദതറിനറിര്വ്വഹണതറില്വന്ന  പപ്പോളറിചയുടടെ  പപരറില്  നഷ്ടത്തുക  തറിരറിചസ്വീടെപ്പോക്കപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കപ്പോത  സപ്പോഹചേരദയം  സയംജപ്പോതമപ്പോകുന.   ഭപ്പോവറിയറില്  ഇതരയം  സപ്പോഹചേരദയം
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് പ്രപതദകയം ശദറിപക്കണതപ്പോടണന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.1.2 ഭപ്പോവറിയറില് പദതറി ആസൂത്രണതറിലുയം നറിര്വ്വഹണതറിലുയം നറിര്വ്വഹണസമറിതറി
രൂപസ്വീകരണയം ഉള്ടപടടെ  എല്ലപ്പോ  വറിഷയങ്ങളറിലുയം  അതസ്വീവ ജപ്പോഗത പുലര്ത്തുന്നതുയം എല്ലപ്പോ
പപ്പോളറിചകളയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്  ശദറികന്നതുമപ്പോടണന്നട  പബപ്പോക്കടപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി
അററിയറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.1.3  നറിലവറില്  പദതറി  ആസൂത്രണമറികവറിലുയം  ആയതറിടന്റെ  നറിര്വ്വഹണതറിലുയം
പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ശദ ടചേലുത്തുനണട.
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 ഖണറിക നമ്പര്   9

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.2.1  ടചേങ്കല്പതപ്പോടെട പഫപ്പോര്പമഷന് പദതറിക്കട കണ്വസ്വീനര് മുന്കൂറപ്പോയറി പകപററിയ
തുക  പലറിശ  സഹറിതയം  67,490  രൂപ  ഉള്ളതറില്  40,512  രൂപ  തറിരറിചടെവപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി
സമറിതറി മനസറിലപ്പോകന. പശഷറികന്ന 26,978 രൂപ കൂടെറി ഈടെപ്പോക്കപ്പോന് അടെറിയന്തര നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.2.2   ടചേങ്കല്പതപ്പോടെട പഫപ്പോര്പമഷന് പദതറിയട ബപ്പോക്കറി ഈടെപ്പോപക്കണ 26,978 രൂപ
റവനക്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്  മുപഖന  ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്നട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിട്ടുണട. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.2.3   26,978 രൂപ ടചേലപ്പോന് നയം. 153/27-6-2016 പ്രകപ്പോരയം അടെചതട പരറിപശപ്പോധറിചട
പബപ്പോദദടപടറിട്ടുടണനള്ള വറിവരയം അററിയറികന.

ഖണറിക നമ്പര്   10

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.3.1  കറിഴപക്കപപ്പോടെയം  പതപ്പോടെട  സയംരക്ഷേണവമപ്പോയറി  ബനടപട  പ്രവൃതറി
പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ഭരണ  സമറിതറിയുടടെ  തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം  നറിര്തറിവചതപ്പോയുയം
അതുവടരയുള്ള ബറില്ലുകള് തയ്യപ്പോറപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ഡയറക്ടറുടടെ
ററിപപപ്പോര്ടട  പ്രകപ്പോരയം  കപ്പോണുന.  അളവ  പുസക  പ്രകപ്പോരയം  38,398  രൂപയുടടെ  പ്രവൃതറി
ടചേയറിട്ടുടണനയം  ഈയറിനതറില്  കണ്വസ്വീനര്  37,500  രൂപ  മപ്പോത്രപമ  പകപററി
യറിട്ടുളടവനയം ടെറി ററിപപപ്പോര്ടറില്നറിനയം വദകമപ്പോകുന.  നല്കറിയ തുകയുടടെ മൂലദപതക്കപ്പോള്
കൂടുതല്  മൂലദതറിനുള്ള  പ്രവൃതറി  കണ്വസ്വീനര്  ടചേയറിട്ടുള്ള  സപ്പോഹചേരദയം  കണക്കറിടലടുതട
പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടെസയം നസ്വീക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.3.2  ബഹ.  നറിയമസഭപ്പോസമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്
ടെറി  ഖണറികയറിപന്മേലുള്ള  തുടെര്നടെപടെറികള്  അവസപ്പോനറിപറിചതപ്പോയുയം  പ്രസ്തുത  വറിവരയം
ബനടപടവടര  അററിയറിചറിട്ടുടണനയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചേയറിട്ടുണട.

223/2021.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.3.3   ബഹ.  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില് പരപ്പോമര്ശയം

ഒഴറിവപ്പോക്കറി.

ഖണറിക നമ്പര്   11

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.4.1  കല്ലൂപപ്പോടെയം കുളയം സയംരക്ഷേണതറിനപ്പോയറി കണ്വസ്വീനര്ക്കട ടമപ്പോബറിപലപസഷന്

അഡസപ്പോന്സപ്പോയുയം  ടസപകസര്ഡട  അഡസപ്പോന്സപ്പോയുയം  നല്കറിയ  തുക  പലറിശ  സഹറിതയം

ടെറിയപ്പോനറില്നറിനയം ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.4.2  ബഹ.  നറിയമസഭപ്പോസമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്

ടെറി  ഖണറികയറിപന്മേലുള്ള  തുടെര്നടെപടെറികള്  അവസപ്പോനറിപറിചതപ്പോയുയം  പ്രസ്തുത  വറിവരയം

ബനടപടവടര  അററിയറിചറിട്ടുടണനയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  ററിപപപ്പോര്ടട

ടചേയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.4.3   ബഹ.  നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില് പരപ്പോമര്ശയം

ഒഴറിവപ്പോക്കറി.

ഖണറിക നമ്പര്   12

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.5.1  പപപ്പോടകുരറിശ്ശുമുടെറി പറപ്പോഡട നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറിക്കട  1,02,750  രൂപ പകപററിയ

കണ്വസ്വീനര് 1,08,156 രൂപയുടടെ പ്രവൃതറി നറിര്വ്വഹറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട

ഡയറക്ടറുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടട  പ്രകപ്പോരയം  മനസറിലപ്പോകുന.  എന്നപ്പോല്  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  വറിഹറിതയം,

പ്രവൃതറിമൂലദതറില്നറിനയം  കുറവടചേയറിടറില്ല  എന്നട  വദകമപ്പോയ  സപ്പോഹചേരദതറില്

കണ്വസ്വീനര്  പകപററിയ  തുകയുയം  പ്രവൃതറിമൂലദവയം  തമറില്  വദതദപ്പോസമുള്ള  തുകകൂടെറി

തടറിക്കറിഴറിചട ഗുണപഭപ്പോക്തൃ വറിഹറിതയറിനതറില് ലഭറിപക്കണ അവപശഷറികന്ന  2,273  രൂപ

കണ്വസ്വീനററില്നറിനയം തറിരറിചസ്വീടെപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.5.2  പപപ്പോടകുരറിശ്ശുമുടെറി  പറപ്പോഡട  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃതറിയട  1,02,750  രൂപ
അഡസപ്പോന്സുകളപ്പോയറി  പകപററിയ  കണ്വസ്വീനര്  1,08,156  രൂപയുടടെ  പ്രവൃതറി
നറിര്വ്വഹറിചറിട്ടുണട.   ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  വറിഹറിതയറിനതറില്  അവപശഷറികന്ന  2,273  രൂപ
കണ്വസ്വീനര് തറിരറിചടെചറിട്ടുടണന്നട പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.5.3  ടചേലപ്പോന്  നയം.  9/27-6-2016  പ്രകപ്പോരയം  2273  രൂപ  അടെവപ്പോക്കറിയതട
പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോദദടപട്ടു.

ഖണറിക നമ്പര്   13

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.6.1   മഞപ്ര  പള്ളറിപറപ്പോഡട  ടമയറിന്റെനന്സറിനപ്പോയറി  കണ്വസ്വീനര്  പകപററിയ
61,000 രൂപ 43,619 രൂപ പലറിശയുള്ടപടടെ 1,04,619 രൂപ ഈടെപ്പോകന്നതറിനട കണ്വസ്വീനര്
അയംഗപരറിമറിതനപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  ജപറിടചേയ്യുന്നതറിനട  സപ്പോവര ജയംഗമങ്ങള് ഇല്ലപ്പോതതറിനപ്പോലുയം
ആര്.ആര്.നടെപടെറി സപ്പോദദമടല്ലന്ന റവനക്യൂ അധറികപ്പോരറികളടടെ മറുപടെറി മുന്നറിര്തറി ഓഡറിറട
തടെസയം നസ്വീക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.6.2  ബഹ.  നറിയമസഭപ്പോസമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്
ടെറി  ഖണറികയറിപന്മേലുള്ള  തുടെര്നടെപടെറികള്  അവസപ്പോനറിപറിചതപ്പോയുയം  പ്രസ്തുത  വറിവരയം
ബനടപടവടര  അററിയറിചറിട്ടുടണനയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചേയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.6.3   ബഹ.  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില് പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറി.

ഖണറിക നമ്പര്   19

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.7.1  പസപ്പോഡറിയയം പവപര് ലപ്പോമ്പട വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി കുറഞ കസപടഷന് കസപ്പോടട ടചേയ
കമ്പനറിക്കട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  കമറിററിയുടടെ  തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരമപ്പോണട  അനുമതറി
നലറിയടതനയം  കസപടഷനറില്  ഫറിററിയംഗട  ചേപ്പോര്ജട  അടെക്കമുള്ള  നറിരക്കറില്  ടചേയ്യുവപ്പോനപ്പോണട
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ആവശദടപടറിരുന്നതട.   പപ്രപ്പോജക്ടട  നടെപറിലപ്പോക്കറിയതറിനുപശഷയം  ലപ്പോമ്പട  ഒന്നറിനട  150  രൂപ
വസ്വീതയം  ഫറിററിയംഗട  ചേപ്പോര്ജട  നലറിയ  നടെപടെറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  അയംഗസ്വീകരറിചറിട്ടുടണന്ന
ടസക്രടററിയുടടെ മറുപടെറി ഓഡറിററിടന പബപ്പോദദടപടുതണടമന്ന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശതറിപന്മേല്
വകുപയപ്പോടതപ്പോരു നടെപടെറിയുയം സസസ്വീകരറിചറിടറിടല്ലന്ന വസ്തുത അതസ്വീവ ഗക്കൗരവപതപ്പോടടെ സമറിതറി
കപ്പോണുന. ലപ്പോമ്പുകള് സപ്പോപറിച എന്നതട പരറിപശപ്പോധനയറില് പബപ്പോധദടപട്ടുടവനയം ഒനകൂടെറി
പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കപ്പോടമനയം  സമറിതറിയറില്  ഉറപനലറിയറിട്ടുയം  ആയതട
പരറിപശപ്പോധറിചട നപ്പോളറിതുവടര ററിപപപ്പോര്ടട നലപ്പോത ഓഡറിറട വകുപറിടന്റെ നടെപടെറിയുയം ഉചേറിതമല്ല.
ഇക്കപ്പോരദതറില്  സമറിതറിയുടടെ  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന്നടതപ്പോടടെപ്പോപയം  ലപ്പോമ്പുകള്
സപ്പോപറിചറിട്ടുള്ളതറിടന്റെ ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം സയംബനറിചട സമറിതറി ആവശദടപട ററിപപപ്പോര്ടട
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സമര്പറിക്കണടമന്നട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.7.2  പവപറിന്  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  പദതറിയറില്ടപടുതറിയപ്പോണട
1998-99 വര്ഷയം രണട ഘടങ്ങളറിലപ്പോയറി 7 ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറില് 126 പസപ്പോഡറിയയം പവപര്
ലപ്പോമ്പുകള് സപ്പോപറിചറിട്ടുള്ളതട.  എന്നപ്പോല് ഈ ലപ്പോമ്പുകളടടെ ഫറിററിയംഗട ചേപ്പോര്ജട നല്കറിയതപ്പോയ
വറിഷയതറിപന്മേലുള്ള  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി  ബനടപടട  പറിന്നസ്വീടെട  പചേര്ന്ന  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട കമറിററി  തല്സമയതട ബറി.ഡറി.ഒ.  ഇന് ചേപ്പോര്ജട  ആയറിരുന്ന ശസ്വീ.എന്.ടക.
പവണുവറില്നറിനയം  വറിശദസ്വീകരണയം  ആരപ്പോയുകയുയംടചേയ.  ശസ്വീ.  എന്.ടക.  പവണു പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട  കമറിററി  മുമ്പപ്പോടക  നല്കറിയ  വറിശദസ്വീകരണതറില്  പസപ്പോഡറിയയം  പവപര്
ലപ്പോമ്പുകളടടെ  ഫറിററിയംഗട  ചേപ്പോര്ജട  നല്കറിയ  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  കമറിററിയുടടെ
അയംഗസ്വീകപ്പോരതറിനട  വറിപധയമപ്പോയപ്പോടണനയം  പ്രസ്തുത  തസ്വീരുമപ്പോനയം  മറിനറിടടസട  ബുക്കറില്
എഴുതുവപ്പോന് വറിട്ടുപപപ്പോയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോടണന്നപ്പോണട  പറഞറിട്ടുള്ളതട.   കൂടെപ്പോടത ഫറിററിയംഗട  ചേപ്പോര്ജട
നല്കറിയതുമപ്പോയറി  ബനടപടട  യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ  പരപ്പോതറികളയം  ഉയരപ്പോതറിരുന്നതട  തടന്ന
അയംഗങ്ങള്ക്കട ഇക്കപ്പോരദയം അററിയപ്പോമപ്പോയറിരുന്നതട ടകപ്പോണപ്പോടണനമപ്പോണട അപദ്ദേഹയം ററിപപപ്പോര്ടട
ടചേയറിട്ടുള്ളതട. ആയതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് 30-7-2013-ല് കൂടെറിയ പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട
കമറിററി  ടെറി  വറിഷയയം  ചേര്ച  ടചേയ്യുകയുയം  പ്രസ്തുത  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതറിനുയം സര്ക്കപ്പോരറിനുയം യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ നഷ്ടവയം സയംഭവറിചറിടറില്ലപ്പോടയനയം തസ്വീരുമപ്പോനയം
എടുക്കപ്പോന് വറിട്ടുപപപ്പോകുക മപ്പോത്രപമ ടചേയറിട്ടുളടവനയം അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.  പ്രസ്തുത കമറിററിയുടടെ
75/13  നമ്പര്  തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം  ഫറിററിയംഗട  ചേപ്പോര്ജട  ഇനതറില്  നല്കറിയ  തുക
സപ്പോധൂകരറികന്നതറിനട തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.7.3  പവപറിന്  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  പരറിധറിയറില്വരുന്ന  ഏഴട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറിടല  126  പവദദ്യുതറി  പപപ്പോസ്റ്റുകളറില്  പസപ്പോഡറിയയം  പവപര്  ലപ്പോമ്പട,
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ഫറിററിയംഗുകള്  എന്നറിവ  സപപ്ലൈടചേയ്യുന്നതറിനട  കസപടഷന്  ക്ഷേണറിചതറില്  പട്രൈടടെകട
ഇന്ഡസസ്വീസട,  ടപരുമ്പപ്പോവൂര് കസപ്പോടട  ടചേയ  2,950  രൂപ നറിരക്കട  അനുവദറിചപ്പോണട  പദതറി
നടെപപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട.  അവര് ഫറിററിയംഗട ചേപ്പോര്ജട പ്രപതദകയം കസപ്പോടട ടചേയറിരുന്നറില്ല. പഞപ്പോയതട
കമറിററിയുടടെ മറിനറിറടസറില് ഈ നറിരക്കട അയംഗസ്വീകരറിചതപ്പോയറി പരഖടപടുതറിയറിടറില്ല.

ഇതട  സയംബനറിചട  പദതറിയുടടെ  നറിര്വ്വഹണ  ചുമതലയുണപ്പോയറിരുന്ന
ശസ്വീ.  എന്.  ടക  .പവണു,  മുന്  ബറി.ഡറി.ഒ.,  ഇന്-ചേപ്പോര്ജട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  കമറിററി
മുമ്പപ്പോടക സമര്പറിച 11-7-2013-ടല മറുപടെറിയറില് 150 രൂപ ഫറിററിയംഗട ചേപ്പോര്ജള്ടപടടെ 3,100
രൂപയപ്പോണട ഒരു യൂണറിററിനട ടചേലവഴറിചറിട്ടുള്ളടതനയം മറട  മൂന്നട കസപടഷനുകളറില് ഫറിററിയംഗട
ചേപ്പോര്ജട ഉള്ടപടടെ കസപ്പോടട ടചേയറിരുന്ന തുകപയക്കപ്പോള് കുറഞ തുകയപ്പോണട ഇടതനയം കമറിററി
തസ്വീരുമപ്പോനതറില് ഇതട പരഖടപടുതപ്പോന് വറിട്ടുപപപ്പോയതപ്പോടണനയം അററിയറിചറിട്ടുണട.  ഇതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  കമറിററിയുടടെ  30-7-2013-ടല
75/13-ാം  നമ്പര്  തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം  ഫറിററിയംഗട  ചേപ്പോര്ജറിനതറില്  18,900  രൂപ  നല്കറിയ
നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസടന്റെ  നടെപടെറി  സപ്പോധൂകരറികകയുയം  ടചേയറിട്ടുണട.  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതറിടന്റെ മറുപടെറി അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോവന്നതപ്പോണട.

ഖണറിക നമ്പര്   22

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.8.1  ഗവണ്ടമന്റെട അനുവദറിച തുക ഗുണപഭപ്പോക്തൃ സമറിതറിക്കട പകമപ്പോററിക്കഴറിഞപ്പോല്
നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനട  പ്രപതദകറിചട  ഒരു  പങ്കുമറിടല്ലനയം  യഥപ്പോര്ത  ഉതരവപ്പോദറിതസയം
ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറിക്കപ്പോടണനയം  വറിലയറിരുതറിയ  സമറിതറി  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറി
വറിനറിപയപ്പോഗറിച ഫണട നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസനറില്നറിനയം ഈടെപ്പോകന്നതട ഉചേറിതമടല്ലന്നട
അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.  പ്രസ്തുത  സപ്പോഹചേരദതറിലുയം  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറി  അയംഗങ്ങള്
ബറി.പറി.എല്.  വറിഭപ്പോഗതറില്ടപട  വനറിതകളപ്പോയതറിനപ്പോല്  ടെറി  തുക  തറിരറിചട  പറിടെറിക്കപ്പോന്
കഴറിയറിടല്ലന്ന  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറി  സമറിതറിക്കട
പബപ്പോധദമപ്പോയതറിനപ്പോലുയം ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന. കൂടെപ്പോടത
ഇക്കപ്പോരദതറില്  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസനറില്നറിനയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  സസസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ള
നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിക്കപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.8.2  ബഹ.  നറിയമസഭപ്പോസമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്
ടെറി  ഖണറികയറിപന്മേലുള്ള  തുടെര്നടെപടെറികള്  അവസപ്പോനറിപറിചതപ്പോയുയം  പ്രസ്തുത  വറിവരയം
ബനടപടവടര അററിയറിചറിട്ടുടണനയം പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിട്ടുണട.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.8.3  ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോകവപ്പോനുയം നറിര്വ്വഹണ ഉപദദപ്പോഗസനറില്നറിനയം തുക
ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  സസസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ള  നടെപടെറികള്  അവസപ്പോനറിപറിക്കപ്പോനുയം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന്നതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഖണറികയുമപ്പോയറി  ബനടപട  തുടെര്
നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  മൂവപ്പോറ്റുപുഴ പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയുടടെ
22-6-2016-ടല 464/2016 നമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരവയം 26-6-2018-ടല A-1036/06-ാംനമ്പര്
കതട പ്രകപ്പോരവയം ഗപ്പോമവറികസന വകുപട കമസ്വീഷണടറ അററിയറിചറിട്ടുണട.

ടക. സുപരഷട കുറുപട,
തറിരുവനന്തപുരയം. അദദക്ഷേന്,
2021  ജനുവരറി 13. പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി.



15

അനുബനയം

പ്രധപ്പോനടപട നറിഗമനങ്ങളയം തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശകളയം

ക്രമ

നമ്പര്

ഖണറിക

നമ്പര്

ബനടപട

സപ്പോപനയം/വകുപട

നറിഗമനങ്ങള്/തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശകള്

1 2.1.4 തപദ്ദേശ സസയയംഭരണ

വകുപട

ജറില്ലപ്പോപഞപ്പോയതട,  ഹഡ്പകപ്പോയുടടെ സഹപ്പോയപതപ്പോടടെ

നടെപറിലപ്പോക്കറിയ ഭവന നറിര്മപ്പോണ പദതറി പ്രകപ്പോരയം

ഭവന  നറിര്മപ്പോണയം  പൂര്തറിയപ്പോകവപ്പോന്

വറിസമതറികന്ന  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളറില്നറിനയം

നഷ്ടത്തുക  ഈടെപ്പോക്കണടമനള്ള  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറി

സയംബനറിചയം  പ്രസ്തുത  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ

പദതറിയുടടെ നറിലവറിടല സറിതറി സയംബനറിചമുള്ള

ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുവപ്പോനുയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ടചേയ്യുന.

2 2.2.4 ,, കണറിയപ്പോറപപ്പോടെയം  കലുങ്കട  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി

ബനടപട്ടുണപ്പോയ നഷ്ടതറില് നപഷ്ടപ്പോതരവപ്പോദറിയറില്

നറിന്നട  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  പശഷറികന്ന  തുകകൂടെറി

ഈടെപ്പോകവപ്പോനുള്ള  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോന്

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

3 2.3.4 ,, പതറിമൂന്നട  പടറികജപ്പോതറി  കുടുയംബങ്ങളടടെ

ജലപസചേനപ്പോവശദതറിനപ്പോയറി  വറിഭപ്പോവനയം ടചേയ

ഊനകല്-നറിരപട  കുടെറിടവള്ള  പദതറി

പ്രപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കറിയറിട്ടുപണപ്പോ എന്നതട

സയംബനറിച  വറിവരയം  ലഭദമപ്പോകവപ്പോന്  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.


