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ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. പനി. പനി. ഷഭാനവഭാസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ഹരനി വനിശസ്വന, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ജയകുമഭാര് ജനി., അണര് സസക്രട്ടേറനി.



മുഖവുര

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

കകേരള  സന്റിംസഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ  ഡയറക്ടറുസടെ  2006-07,  2015-16  എനതീ
വര്ഷങ്ങളനിസല  സമഭാഹൃത  ഓഡനിററ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്  ഉള്സപട്ടേനിട്ടുള  പഭാലക്കഭാടെറ  ജനില്ലയനിസല
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധസപട്ടേ  ഓഡനിററ  ഖണനികേകേസള
അടെനിസഭാനമഭാക്കനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

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

ഓഡനിററ  ഖണനികേകേളുസടെ  പരനികശഭാധനയനില്  സമനിതനിക്കറ  ആവശദ്ധ്യമഭായ  സഹഭായ
സഹകേരണങ്ങള്  നല്കേനിയ  സന്റിംസഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ  ഡയറക്ടകറഭാടെറ  സമനിതനിക്കുളള  നനനി
കരഖസപടുത്തുന.

ടെനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക്ഷന,
2021 ആഗസറ 10. കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ 2006-07, 2015 -16 എനന്നീ വര്ഷങ്ങളറിടല
സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉള്ടപട  പപ്പോലകപ്പോടെട  ജറില്ലയറിടല  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളുമപ്പോയറി ബന്ധടപട ഓഡറിറട ഖണറികേകേടള അടെറിസപ്പോനമപ്പോകറിയതട.

പപ്പോലകപ്പോടെട ജറില്ലപ്പോ പഞപ്പോയതട
ഓഡറിറട ഖണറികേ

തരറിശുഭൂമറിയറില് കൂട്ടുകൃഷറി-ധനവറിനറിപയപ്പോഗസം-പദ്ധതറിനറിര്പദ്ദേശതറിനുവറിരുദ്ധസം

[ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട 2000-01 ഖണറികേ 2(9)]

കൃഷറി  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  (പഹപ്പോര്ടറികേള്ച്ചര്)  നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയറി
1998-99  വര്ഷതറില്  ആരസംഭറിച്ച  തരറിശുഭൂമറിയറില്  കൂട്ടുകൃഷറി  എന  പദ്ധതറി  പ്രകേപ്പോരസം
2000-01  വര്ഷതറില്  വപ്പോഴ  പരറിപപ്പോലന  സബ്സറിഡറിയപ്പോയസം  പപ്പോടത്തുകേയപ്പോയസം  ഒടപ്പോടകേ
രൂപ  6,08,403  ടചെലവഴറിച്ചറിട്ടുണട.  പപ്പോടത്തുകേ  ഇനതറില്  നല്കേറിയ  തുകേയടടെ
വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് തപ്പോടഴ ടകേപ്പോടുക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് കൃഷറി ഓഫന്നീസറിടന്റെ പപരട തുകേ (രൂപ)

1 കേപ്പോവപശ്ശേരറി 80,000

2 മുതുതല 80,000

3 മുതലമടെ 80,000

4 പകേപ്പോടപ്പോയറി 80,000

5 പടറിതറ 38,200

ആടകേ 3,58,200
പപ്രപ്പോജക്ടട  പ്രകേപ്പോരസം  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്  തടനയപ്പോണട  പപ്പോടത്തുകേ  വഹറിപകണതട.

ആയതറിനപ്പോല് 6,08,403 രൂപയറില് പപ്പോടത്തുകേയപ്പോയറി നല്കേറിയ 3,58,200 രൂപ ഓഡറിററില്
നറിരപ്പോകേരറിക്കുന.  ബപ്പോകറി  തുകേയപ്പോയ  2,50,203  രൂപ  വപ്പോഴ  പരറിപപ്പോലനതറിനുള
സബ്സറിഡറികപ്പോണട  നല്കേറിയറിട്ടുളതട.  പപ്രപ്പോജക്ടട  പ്രകേപ്പോരസം  കുഴറിടയടുകല്,  ടടജവവളസം
എനറിവയട  മപ്പോത്രടമ  സബ്സറിഡറി  നല്കുനതറിനട  തുകേ  വകേയറിരുതറിയറിട്ടുള.  എനപ്പോല്
പ്രവൃതറി  കേണകറിടലടുകപ്പോടത  ഓപരപ്പോ  വപ്പോഴടച്ചടെറിക്കുസം  ഗ്രൂപട  കേണ്വന്നീനര്മപ്പോര്  മുപഖന
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട  4.20  രൂപ വന്നീതസം സബ്സറിഡറി അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.  ഇഇൗ പപ്രപ്പോജക്ടറിനട
ആസൂത്രണ  സമറിതറിയടടെയസം  വറിദഗട  ദ്ധസമറിതറിയപടെയസം  അസംഗന്നീകേപ്പോരസം  ലഭറിച്ചതപ്പോയസം
കേപ്പോണുനറില്ല.  പദ്ധതറി  നടെതറിപ്പുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  വറിവറിധ  പരഖകേളുടടെ  അഭപ്പോവതറില്
സബ്സറിഡറിയറിനതറില്  നല്കേറിയ  2,50,203  രൂപ  ഓഡറിററില്  തടെസ്സടപടുത്തുന.  ഇഇൗ
പദ്ധതറിയമപ്പോയറി ബന്ധടപടട വറിജറിലന്സട അപനസ്വഷണസം നടെക്കുനണട. അപനസ്വഷണതറിടന്റെ
പുപരപ്പോഗതറി സസംബന്ധറിച്ച വറിവരങ്ങള് ഓഡറിററിനട ലഭദമപ്പോയറിടറില്ല.

1559/2021.
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[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2006-07-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പര് 3.61.1]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചെര്ക്കുന.

1.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറി  പ്രകേപ്പോരസം  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്  തടനയപ്പോണട  പപ്പോടത്തുകേ
വഹറിപകണതട  എനറിരറിടക  പടറികേജപ്പോതറി  വറിഭപ്പോഗതറിലുള  കേര്ഷകേര്കട  കൃഷറിഭൂമറി
പപ്പോടതറിടനടുക്കുനതറിനുള പപ്പോടത്തുകേ ഇനതറില് സബ്സറിഡറി നല്കേറി എനട ഓഡറിററില്
പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിരറിക്കുനതട  സസംബന്ധറിച്ചട  എനപ്പോണട  പറയപ്പോനുളടതനട  സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  5  പഞപ്പോയത്തുകേളപ്പോണട  അങ്ങടന  ടചെയറിരറിക്കുനടതനസം  പ്രസ്തുത
പപ്രപ്പോജക്ടറിടന്റെ  നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസന്  അനടത  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടറപ്പോയറിരുന
ശന്നീ.  വറി.  ഒ.  പഡവറിഡപ്പോടണനസം  അപദ്ദേഹസം ററിടയര് ടചെയതപ്പോയസം പപ്പോലകപ്പോടെട പഞപ്പോയതട
ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  സമറിതറിയറില്  മറുപടെറി  നല്കേറി.  വപ്പോഴവറിതട  വപ്പോങ്ങറിയതുമപ്പോയറി
ബന്ധടപടപ്പോണട  വറിജറിലന്സട  പകേസ്സുളടതനസം  അതറിപന്മേല്  ശന്നീ.  വറി.  ഒ.  പഡവറിഡറിടന
സടസ്പെന്റെട ടചെയ്യുകേയസം പപ്പോടത്തുകേ നല്കേറിയതട മടറപ്പോരു വറിഷയമപ്പോടണനസം പപ്പോലകപ്പോടെട ജറില്ലപ്പോ
പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച.

2.   അസംഗന്നീകേരറിച്ച  പദ്ധതറിയറില്നറിനസം  വദതറിചെലറിച്ചട  സബ്സറിഡറി  നല്കേറിയതറിടല
ക്രമപകടുകേളപ്പോണട  ഓഡറിറട  ഖണറികേയറില്  പ്രധപ്പോനമപ്പോയസം  പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിട്ടുളടതനസം
ആയതറിനട വദകമപ്പോയ മറുപടെറി സമര്പറിച്ചറിടറില്ല എനസം വറിലയറിരുതറിയ സമറിതറി വദകമപ്പോയ
മറുപടെറി  സമര്പറികണമപ്പോയറിരുന  എനട  അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.  ഒരു  പപ്രപ്പോജക്ടുമപ്പോയറി
ബന്ധടപട  മപ്പോനദണങ്ങള്  നറിശ്ചയറിച്ചട  ഡറി.പറി.സറി.  അസംഗന്നീകേരറിച  കേഴറിഞ്ഞപ്പോല്
നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസനട  അതറില്  മപ്പോറസം  വരുതപ്പോപനപ്പോ  സബ്സറിഡറി  നല്കേപ്പോപനപ്പോ
അധറികേപ്പോരമറിടല്ലനസം  അങ്ങടന  ടചെയ്യണടമങറില്  പഞപ്പോയതട  പപ്രപ്പോജക്ടറില്  പഭദഗതറി
വരുതണടമനസം  ഇകപ്പോരദതറില്  അങ്ങടന  ടചെയതപ്പോയറി  കേപ്പോണുനറിടല്ലനസം  സമറിതറി
നറിരന്നീകറിച.  സര്കപ്പോരറിടന്റെ  അനുമതറിയറില്ലപ്പോടത  പപ്പോടത്തുകേ  അനുവദറിച്ചതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട
സര്കപ്പോരറില്നറിനട  വദതറിചെലനതറിനുള  സപ്പോധൂകേരണസം  ഇതുവടര  വപ്പോങ്ങറിയറിടറില്ല  എനസം
സമറിതറി  കേടണതറി.  ആയതറിനപ്പോല്  സബ്സറിഡറിയപ്പോയറി  പപ്പോടത്തുകേ  അനുവദറിച്ച നടെപടെറികട
സര്കപ്പോരറിടന്റെ സപ്പോധൂകേരണസം വപ്പോങ്ങറി ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറിയറില്  സമര്പറികണടമനട സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

3. അസംഗന്നീകേരറിച്ച  പദ്ധതറിയറില്നറിനസം  വദതറിചെലറിച്ചട  സബ്സറിഡറി  നല്കേറിയ
നടെപടെറിയപ്പോണട  ഓഡറിറട  ഖണറികേയറില് പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിട്ടുളടതനസം എനപ്പോല് അപ്രകേപ്പോരസം
സബ്സറിഡറി  നല്കേറിയതറിനട  വദകമപ്പോയ  മറുപടെറി  സമര്പറിച്ചറിടറില്ലപ്പോടയനട  സമറിതറി
നറിരന്നീകറിക്കുന. ഒരു  പപ്രപ്പോജക്ടുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  മപ്പോനദണങ്ങള്  നറിശ്ചയറിച്ചട
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ഡറി.പറി.സറി.  അസംഗന്നീകേരറിച  കേഴറിഞ്ഞപ്പോല്  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസനട  അതറില്  മപ്പോറസം
വരുതപ്പോപനപ്പോ  സബ്സറിഡറി  നല്കേപ്പോപനപ്പോ  അധറികേപ്പോരമറില്ല.  അപ്രകേപ്പോരസം  മപ്പോറസം
വരുതണടമങറില് പഞപ്പോയതട പപ്രപ്പോജക്ടറില് പഭദഗതറി വരുപതണതട അനറിവപ്പോരദമപ്പോണട .
എനപ്പോല്  ഇഇൗ  വറിഷയതറില് ഇതരടമപ്പോരു  നടെപടെറി  ടടകേടകപ്പോളപ്പോതറിരുന   ജറില്ലപ്പോ
പഞപ്പോയതറിടന്റെ  നടെപടെറിടയ  സമറിതറി  രൂകമപ്പോയറി  വറിമര്ശറിക്കുന. സര്കപ്പോരറിടന്റെ
അനുമതറിയറില്ലപ്പോടത  പപ്പോടത്തുകേ  അനുവദറിച്ചതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  സര്കപ്പോരറില്  നറിനസം
വദതറിചെലനതറിനുള  സപ്പോധൂകേരണവസം  വപ്പോങ്ങറിയറിടറില്ല  എനതട  സമറിതറി
ശദ്ധയറില്ടപടുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  സബ്സറിഡറി  പപ്പോടത്തുകേ  അനുവദറിച്ച  നടെപടെറികട
സര്കപ്പോരറിടന്റെ  സപ്പോധൂകേരണസം  വപ്പോങ്ങറി  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറികണടമനസം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

അടപപ്പോടെറി പയറുവര്ഗ്ഗ കൃഷറി ഉല്പനങ്ങളുടടെ സസംഭരണവസം വറിതരണവസം-പദ്ധതറി നടെപറിലപ്പോയറില്ല.

[ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട 2000-01 ഖണറികേ 2(16)]

ജറില്ലപ്പോ വദവസപ്പോയ പകേനസം മപ്പോപനജര് നറിര്വ്വഹണ ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയറി 1998-99 വര്ഷതറില്
രൂപസംനല്കേറിയ  ഇഇൗ  പപ്രപ്പോജക്ടട  2000-01  വര്ഷതറില്  സ്പെറില്ഓവര്  ആയറി  ഉള്ടപടുത്തുകേയസം
5,00,000  രൂപ  മപ്പോററിവയ്ക്കുകേയസം  ടചെയ.  1998-99,  1999-2000  സപ്പോമ്പതറികേ  വര്ഷങ്ങളറില്
പദ്ധതറി നറിര്വ്വഹണതറിനപ്പോയറി  13,50,000  രൂപ പറി.ഡറി.സറി.  ബപ്പോങട  അഗളറി ബപ്പോഞറില്
ഡറി.ടഎ.സറി.  മപ്പോപനജരുടടെയസം  അടപപ്പോടെറി  പബപ്പോകറിടല  എസട.ററി.  കേപ്പോര്ഷറികേ  സസംസ്കരണ
വറിപണന  വദവസപ്പോയ  സഹകേരണ  സസംഘസം  പ്രസറിഡന്റെറിടന്റെയസം  പപരറിലുള  പജപ്പോയറിന്റെട
അകഇൗണറില് നറിപകപറിച.  സറിരസം മൂലധനമപ്പോയറി അനുവദറിച്ച 5,00,000 രൂപയറില്നറിനസം
3 ലകസം രൂപയട  2001-ല് ഒപരകര് സലസം പകേപ്പോടതറ വറിപല്ലജറിടല വട്ടുലകറിയറില് ടകേടറിടെ
നറിര്മപ്പോണസം നടെതപ്പോനപ്പോയറി സസംഘസം വപ്പോങ്ങറി. ടകേടറിടെ നറിര്മപ്പോണ ചുമതല പകേപ്പോസട പഫപ്പോര്ഡട
എന സപ്പോപനടത  28-8-2002-നട ഏല്പറിചടവങറിലുസം  3  വര്ഷതറിനട പശഷവസം പണറി
തുടെങ്ങപ്പോതതറിനപ്പോല്  റവനപ്യൂ  ററികവററി  മുപഖന  തുകേ  തറിരറിചപറിടെറിക്കുകേയണപ്പോയറി.
സസംഘതറിടന്റെ  ബപ്പോങട  അകഇൗണറില്  2-9-2002-ല്  11,38,395  രൂപ  ടചെലവഴറികപ്പോടത
അവപശഷറിച്ചറിട്ടുണട.

അടപപ്പോടെറി  പബപ്പോകറില്ടപട എസട.ററി.  കേപ്പോര്ഷറികേ സസംസ്കരണ വറിപണന വദവസപ്പോയ
സഹകേരണ  സസംഘതറിടല  20-ഓളസം  വരുന  ഗറിരറിവര്ഗ്ഗ  യവതന്നീയവപ്പോകള്കട  ഗുണസം
ലഭറിക്കുകേ എന ലകദപതപ്പോടടെ വറിഭപ്പോവനസം ടചെയ്യടപട ഇഇൗ പദ്ധതറികപ്പോയറി  3  ലകസം രൂപ
മപ്പോത്രസം ടചെലവഴറിച്ചട  പ്രവര്തനസം ആരസംഭറികപ്പോതറിരുനതട  പദ്ധതറി നടെതറിപറില് സസംഭവറിച്ച
പപ്പോളറിച്ചയപ്പോണട.  സലസം  വപ്പോങ്ങുനതറിനട  മപ്പോത്രമപ്പോയറി  2,82,005  രൂപ  ടചെലവഴറിച്ചതട
പപ്പോഴ ടടച്ചലവപ്പോയറി  വറിലയറിരുത്തുന.  സഹകേരണ  സസംഘതറിടന്റെ  അകഇൗണറില്
അവപശഷറിക്കുന  11,38,395  രൂപ  പലറിശ  സഹറിതസം  ഇഇൗടെപ്പോപകണതുസം  പദ്ധതറികപ്പോയറി
വപ്പോങ്ങറിയ സലസം ജറില്ലപ്പോ പഞപ്പോയതട ഏടറടുപകണതുമപ്പോണട.
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[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2006-07-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പര് 3.61.2]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചെര്ക്കുന.

4.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശപ്രകേപ്പോരമുള  തുകേ  ഇഇൗടെപ്പോക്കുകേയസം  തറിരറിടച്ചടുക്കുകേയസം
ടചെയ്ടതങറിലുസം  പദ്ധതറി  ലകദസം  ടടകേവരറിച്ചറിടറിടല്ലനതട  നപ്യൂനതപ്പോയറി  അവപശഷറിക്കുന
എനട  വറിലയറിരുതറിയ  സമറിതറി  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറി  നടെപറിലപ്പോകപ്പോനുള  ശുഷട കേപ്പോനറി
കേപ്പോണറികപ്പോതതുടകേപ്പോണട ഫണട ലപ്പോപപ്പോയറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനസം പദ്ധതറി നടെപപ്പോകപ്പോതതറിടന
ക്കുററിച്ചട ആര്ക്കുസം പഖദടമപ്പോനമറിടല്ലനസം അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.  പ്രസ്തുത പദ്ധതറികപ്പോയറി വപ്പോങ്ങറിയ
സലസം ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയടടെ പപരറില് ആധപ്പോരസം  രജറിസര് ടചെയട  ഹപ്പോന്ഡട
ഓവര് ടചെയപശഷസം അടപപ്പോടെറിയറിടല ആദറിവപ്പോസറി വറിഭപ്പോഗങ്ങള്കട ടതപ്പോഴറില് പരറിശന്നീലനസം
നല്കുനതറിനപ്പോയറി  2007-08  കേപ്പോലഘടതറില് ടകേടറിടെസം നറിര്മറിച്ചതപ്പോയറി പപ്പോലകപ്പോടെട ജറില്ലപ്പോ
പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി തുടെര്നട സമറിതറിടയ അററിയറിച.

5.  ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ പദ്ധതറി നടെപറിലപ്പോകപ്പോന് പഞപ്പോയതട അധറികൃതര്
ശുഷട കേപ്പോനറി  കേപ്പോണറികപ്പോതറിരുനതറില്  കേടുത  അതൃപറി  പരഖടപടുതറിയ  സമറിതറി
പടറികേവര്ഗ്ഗകപ്പോര്ക്കുപവണറി മപ്പോററിവയ്ക്കുന തുകേ കൃതദമപ്പോയറി വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനപണപ്പോടയനസം
നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസര് അതറില് കൃതദവറിപലപ്പോപസം നടെതറിയറിട്ടുപണപ്പോടയനസം സൂക്ഷ്മമപ്പോയറി
നറിരന്നീകറിക്കുനതറിനുള സസംവറിധപ്പോനസം വകുപ്പുതലതറില് ഉണപ്പോകേണടമനട നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

6. പകേപ്പോടതറ  വറിപല്ലജറിടല  വട്ടുലകറിയറില്  ടകേടറിടെസം  നറിര്മപ്പോണസം
നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  ഒപരകര്  സലസം  തറിരറിടച്ചടുക്കുകേയസം  പ്രസ്തുത  തുകേ
തറിരറിച്ചടെവപ്പോക്കുകേയസം  ടചെയ്ടതങറിലുസം  പദ്ധതറി  ലകദസം  ടടകേവരറിച്ചറിടറിടല്ലനതട
നപ്യൂനതയപ്പോയറി സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. പ്രസസ്തുത പദ്ധതറി നടെപറിലപ്പോകപ്പോന് പഞപ്പോയതട
അധറികൃതര്  ശുഷട കേപ്പോനറി  കേപ്പോണറികപ്പോതറിരുന  നടെപടെറിയറില്  സമറിതറി  കേടുത അതൃപറി
പരഖടപടുത്തുന.

7. പടറികേവര്ഗ്ഗകപ്പോര്ക്കുപവണറി  മപ്പോററിവയ്ക്കുന  തുകേ  കൃതദമപ്പോയറി  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കു
നപണപ്പോടയനസം  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസര്  അതറില്  കൃതദവറിപലപ്പോപസം  നടെതറിയറി
ട്ടുപണപ്പോടയനസം  സൂക്ഷ്മമപ്പോയറി  നറിരന്നീകറിക്കുനതറിനുള  സസംവറിധപ്പോനസം  വകുപ്പുതലതറില്
ഉണപ്പോകേണടമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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ഓഡറിറട ഖണറികേ

അടപപ്പോടെറി പമഖലയറിടല ആദറിവപ്പോസറികേള്ക്കുള ഭവന നറിര്മപ്പോണ പദ്ധതറികേള് പൂര്തന്നീകേരറിച്ചറിടറില്ല.

[ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട 2001-02 ഖണറികേ 3(5)]

പപ്രപ്പോജക്ടട നമ്പര്   380/99-2000

അടപപ്പോടെറി  പമഖലയറിടല  അര്ഹരപ്പോയ  109  ആദറിവപ്പോസറികേള്കട  ഭവന
നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി  1999-2000 വര്ഷതറില്  വറിഭപ്പോവനസം  ടചെയ  ഇഇൗ  പദ്ധതറിയടടെ
നറിര്വ്വഹണതറിനപ്പോയറി  24-3-2000-നട  പകേപ്പോസട  പഫപ്പോര്ഡട,  തൃശ്ശൂര് എന സപ്പോപനവമപ്പോയറി
6 മപ്പോസതറിനകേസം പണറി പൂര്തന്നീകേരറികണടമന നറിബന്ധനപയപ്പോടടെ സമതപത്രസം ഒപ്പുവച.
3/2000-ല് രണട ഘടങ്ങളറിലപ്പോയറി ആടകേ 18,31,200 രൂപ പകേപ്പോസട പഫപ്പോര്ഡറിനട ടടകേമപ്പോററി.
എനപ്പോല്  25-5-2000, 7-6-2000, 14-6-2000  എനന്നീ തന്നീയതറികേളറില് മപ്പോത്രമപ്പോണട പൂതൂര്,
പഷപ്പോളയൂര്,  അഗളറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളറില് നറിനസം ഗുണപഭപ്പോക്തൃ ലറിസട ലഭദമപ്പോകുനതറിനുമുമ്പട
തടന  18,31,200  രൂപ നല്കേറിയതട ക്രമപ്രകേപ്പോരമല്ല.  നപ്പോളറിതുവടരയള വന്നീടെട  നറിര്മപ്പോണസം
സസംബന്ധറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം,  ടചെലവപ്പോകറിയ  സസംഖദയസം  ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോന്  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട
ആവശദടപടതറില്  20-3-2002-ടല  പകേപ്പോസട  പഫപ്പോര്ഡറിടന്റെ  മറുപടെറിയറില്  71  വന്നീടുകേളുടടെ
പണറി തുടെങ്ങറിയതപ്പോയസം  38  വന്നീടുകേള് പകേപ്പോണ്ക്രന്നീറട  ടചെയതപ്പോയസം അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.  എനപ്പോല്
ജറില്ലപ്പോ പഞപ്പോയതട നടെതറിയ അപനസ്വഷണതറില് 31-3-2002 വടര 44 വന്നീടുകേളുടടെ പണറി
ആരസംഭറിച്ചതപ്പോയറി കേപ്പോണുനറില്ല എനപ്പോണട വദകമപ്പോകറിയറിട്ടുളതട. ഇതരതറില് നറിര്വ്വഹണ
ഏജന്സറി  ടതറപ്പോയ  വറിവരസം  നല്കേറിയതുസം  കേരപ്പോര്  ലസംഘനസം  നടെതറിയതുസം  ജറില്ലപ്പോ
പഞപ്പോയതറിനട  പനരറിടട  പബപ്പോദ്ധദമപ്പോയറിട്ടുസം  സമയബന്ധറിതമപ്പോയ  നടെപടെറികേള്
സസ്വന്നീകേരറിക്കുനതറില്  വന്നീഴ്ച  വരുതറിയറിട്ടുണട.  പദ്ധതറിപണസം  മുന്കൂര്  ടടകേമപ്പോററിയറിട്ടുസം
നറിര്വ്വഹണ  ഏജന്സറിയടടെയസം  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  അധറികൃതരുടടെയസം  വന്നീഴ്ചമൂലസം
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട പദ്ധതറിയടടെ ആനുകൂലദസം അനുഭവപവദദമപ്പോകപ്പോനപ്പോയറില്ല.

പപ്രപ്പോജക്ടട നമ്പര്   353/2000-01

കുറുസംബ  സമുദപ്പോയതറില്ടപട  37  ആദറിവപ്പോസറി  കുടുസംബങ്ങള്കട  ഭവനസം  നറിര്മറിച
നല്കുകേ എന ലകദപതപ്പോടടെ 2000-01 വര്ഷതറില് വറിഭപ്പോവനസം ടചെയ ഇഇൗ പദ്ധതറിയടടെ
നറിര്വ്വണതറിനപ്പോയറി 31-3-2001-നട പകേപ്പോസട  പഫപ്പോര്ഡട, തൃശ ശൂര് എന സപ്പോപനവമപ്പോയറി കേരപ്പോര്
ഒപ്പുവച.  31-3-2001-നട  മുന്കൂറപ്പോയറി  3,10,800  രൂപ പകേപ്പോസട  പഫപ്പോര്ഡറിനട നല്കേറിടയങറിലുസം
നപ്പോളറിതുവടര പദ്ധതറി നറിര്വ്വഹണസം നടെതറിയറിടറില്ല. പറപ്പോഡുകേളുടടെ  അപരദപ്പോപതമൂലസം  വന്നീടെട
പണറികപ്പോവശദമപ്പോയ  വസ്തുകള്  ഓപരപ്പോ  സലപതക്കുസം  എതറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധദമടല്ലനസം
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മുന്കൂര് തറിരറിച്ചടെയ്ക്കുവപ്പോന്  തയ്യപ്പോറപ്പോടണനസം  20-3-2002-ല്  പകേപ്പോസട  പഫപ്പോര്ഡട  ജറില്ലപ്പോ
പഞപ്പോയതറിടന  അററിയറിക്കുകേയണപ്പോയറി. ഏടറടുക്കുന  പദ്ധതറികേളുടടെ  ഫലപ്രപ്പോപറിടയ
സസംബന്ധറിച്ച  സപ്പോധദതപ്പോ  പഠനസം  നടെതപ്പോടത  പദ്ധതറികേള്കപ്പോയറി  തുകേ  ടചെലവഴറിക്കുന
നടെപടെറി  ആശപ്പോസദമല്ല.  ആയതറിനപ്പോല്  അയഥപ്പോര്ത്ഥമപ്പോയറി  വറിഭപ്പോവനസം  ടചെയ്യടപട  ടെറി
പദ്ധതറികപ്പോയറി  മുന്കൂര്  നല്കേറിയ  തുകേ  പറിഴപലറിശ  സഹറിതസം  തറിരറിചപറിടെറിക്കുനതറിനുള
നടെപടെറികേള് സസ്വന്നീകേരറിപകണതപ്പോണട.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2006-07-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ നമ്പര് 3.61.3]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  അയറി
പചെര്ക്കുന.

8. പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട ആദദഘടതറില്
109  വന്നീടുകേള്  നറിര്മറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  പകേപ്പോസട  പഫപ്പോര്ഡട,  തൃശ്ശൂര്  എന  സപ്പോപനതറിനട
നല്കേറിയറിരുന അഡസ്വപ്പോന്സട തുകേയപ്പോയ 18,31,200 രൂപയട 44  വന്നീടുകേള് നറിര്മറിച്ചറിട്ടുളതപ്പോയസം
ബപ്പോകറിയള  വന്നീടുകേള്  ടടലഫട  മറിഷനറില്  ഉള്ടപടുതറി നറിര്മറിക്കുനതറിനട  നടെപടെറി
സസ്വന്നീകേരറിച്ചറിട്ടുളതപ്പോയസം പപ്പോലകപ്പോടെട ജറില്ലപ്പോ പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച.

9.  അടപപ്പോടെറിയറിടല ആദറിവപ്പോസറി പമഖല ഉള്ടപടുന പ്രപദശങ്ങളറിടല വറിഷയങ്ങള്
ടടകേകേപ്പോരദസം  ടചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  നറിപയപ്പോഗറിച്ച  പടറികേവര്ഗ്ഗ  വറികേസന  വകുപറിടന്റെ
ഉപദദപ്പോഗസര്കട  ഇതുസസംബന്ധറിച്ച  വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്  അററിയപ്പോന്  സപ്പോധറികറിപല്ലടയനട
സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  പ്രസ്തുത പദ്ധതറി  1999-2000  നടെപറിലപ്പോകറിയതപ്പോടണനസം ലറിസട
പ്രകേപ്പോരസം  വന്നീടെട  ലഭറിച്ചവര്  തടനയപ്പോപണപ്പോ  അവറിടടെ  തപ്പോമസറിക്കുനടതനട  അപനസ്വഷറിച്ചട
സമറിതറിടയ അററിയറികപ്പോടമനസം അടപപ്പോടെറി ടഎ.ടെറി.ഡറി.പറി. പപ്രപ്പോജക്ടട ഓഫന്നീസര് സമറിതറിടയ
അററിയറിച. കൂടെപ്പോടത 2014-15 കേപ്പോലഘടതറില് പടറികേവര്ഗ്ഗ വറികേസന വകുപട 2517 വന്നീടുകേള്
അടപപ്പോടെറിയറിടല  ആദറിവപ്പോസറികേള്കട  നറിര്മറിച്ചട  നല്കേറിയറിരുനതപ്പോയസം  പനരടത  പല
പദ്ധതറിയറിലൂടടെയസം  വന്നീടെട  ലഭറിച്ചവരുസം  ഇഇൗ  ലറിസറില്  ഉള്ടപടറിരുനതപ്പോയസം  അപദ്ദേഹസം
അററിയറിച.  പഴയ  വന്നീടുകേള്  ടപപ്പോളറിച്ചട  അപത  സലത്തുതടനയപ്പോണട  പുതറിയ  വന്നീടുകേള്
നറിര്മറിച്ചറിട്ടുളടതനസം ഒരറികല് വന്നീടെട അനുവദറിച്ചപ്പോല് 10 വര്ഷതറിനുപശഷസം മപ്പോത്രടമ വന്നീടെട
അനുവദറികപ്പോവൂ എനതപ്പോണട പടറികേവര്ഗ്ഗ വറികേസന വകുപറിടന്റെ നറിലപപ്പോടടെനസം പടറികേവര്ഗ്ഗ
വറികേസന  വകുപട  പപ്രപ്പോജക്ടട  ഓഫന്നീസര്  കൂടറിപച്ചര്ത്തു.  ആയതറിനപ്പോല്  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററിയടടെയസം  പടറികേവര്ഗ്ഗ  വറികേസന  വകുപട  പപ്രപ്പോജക്ടട  ഓഫന്നീസറുടടെയസം
വറിശദന്നീകേരണതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

10.  അടപപ്പോടെറി  പമഖലയറിടല  ആദറിവപ്പോസറികേള്കട  ഭവന  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി
പകേപ്പോസട  പഫപ്പോര്ഡട  തൃശൂര് എന സപ്പോപനതറിനട  മുൻകൂര് നൽകേറിയ തുകേയറിൽനറിനസം
ടചെലവപ്പോയ  തുകേ,  വന്നീടുകേളുടടെ  പൂര്തന്നീകേരണസം  എനറിവ  സസംബന്ധറിചള  ററിപപപ്പോര്ടട
ഏജൻസറി  ലഭദമപ്പോകപ്പോതറിരുനറിട്ടുസം  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി  നടെപടെറി  സസ്വന്നീകേരറിക്കുനതറിൽ
ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  വന്നീഴ്ച  വരുതറിയറിട്ടുളതപ്പോയസം  സപ്പോധദതപ്പോപഠനസം  നടെതപ്പോടത
പദ്ധതറികേള്കപ്പോയറി  തുകേ ടചെലവഴറിച്ചതപ്പോയസം  പരപ്പോമര്ശ  വറിപധയമപ്പോയ ഖണറികേകേളറിൽ
നറിനസം  സമറിതറി  മനസ്സറിലപ്പോക്കുന.  ഇതരസം  പ്രവണതകേള്  ഭപ്പോവറിയറിൽ
ആവര്തറികരുടതനട സമറിതറി കേര്ശന നറിര്പദ്ദേശസം  നൽകുന.  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ ലറിസറിൽ
ഉള്ടപടവര് തടനയപ്പോപണപ്പോ വന്നീടുകേളറിൽ തപ്പോമസറിക്കുനടതനട അപനസ്വഷറിച്ചട ററിപപപ്പോര്ടട
സമറിതറികട  ലഭദമപ്പോകപ്പോടമനട  നൽകേറിയ  ഉറപട  നപ്പോളറിതുവടര  പപ്പോലറികപ്പോതതറിൽ
സമറിതറി  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന.  എനറിരുനപ്പോലുസം  പരപ്പോമര്ശ  ഖണറികേകേളറിൽ
ഉള്ടപടറിട്ടുള ബപ്പോകറി വന്നീടുകേള് ലലഫട മറിഷനറിൽ ഉള്ടപടുതറി നറിര്മറിക്കുനതറിനട
നടെപടെറി  സസ്വന്നീകേരറിച്ചറിട്ടുടണന  പപ്പോലകപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയടടെ
മറുപടെറിയസം  പുതറിയ  വന്നീടുകേള്  നറിര്മറിക്കുനതറിനട  പടറികേവര്ഗ്ഗ  വറികേസന  വകുപട
നറിലവറിൽ  സസ്വന്നീകേരറിചവരുന  മപ്പോനദണങ്ങള്  സസംബന്ധറിച്ച  വറിശദന്നീകേരണതറിടന്റെയസം
അടെറിസപ്പോനതറിൽ ഓഡറിറട തടെസ്സസം നന്നീകപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

പസപ്പോഫട ടവയര് ടടെപകപ്പോളജറി പപ്പോര്കട - പദ്ധതറി പരപ്പോജയസം

(ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട : 2001-02 ഖണറികേ നമ്പര് : 3-17)

20  ഇൻഫര്പമഷൻ  ടടെപകപ്പോളജറി  യൂണറിറ്റുകേള്  സപ്പോപറിച്ചട  200  പപര്കട  ടതപ്പോഴറിൽ
നൽകുവപ്പോൻ ലകദമറിട  ഈ പദ്ധതറിയടടെ  നടെതറിപറിനപ്പോയറി  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതറിൽനറിനസം
35.75  ലകസം  രൂപയസം  പപ്പോലകപ്പോടെട  നഗരസഭയറിൽനറിനസം  15  ലകസം  രൂപയസം  ജറില്ലപ്പോ
വദവസപ്പോയ  പകേനസം  മപ്പോപനജരുടടെ  അകഇൗണറിപലകട  ലകേമപ്പോറുകേയണപ്പോയറി.  ജറില്ലപ്പോ
പഞപ്പോയതട  പ്രസറിഡന്റെട  ടചെയര്മപ്പോനപ്പോയസം  ജറില്ലപ്പോ  വദവസപ്പോയ  പകേനസം  ജനറൽ  മപ്പോപനജര്
കേൺവന്നീനര് ആയസം ഒരു ചെപ്പോരറിറബറിള് ടസപ്പോലസററി 12-1-1999-നട രൂപന്നീകേരറികടപട്ടു.

കേമ്പപ്യൂടറുകേള്ക്കുസം അനുബന്ധ സപ്പോമഗറികേള്ക്കുസം എസപ്പോബറിഷ് ടമന്റെട ചെപ്പോര്ജറിനതറിലു
മപ്പോയറി 20,75,000 രൂപ പസപ്പോഫട ടവയര് ടടെപകപ്പോളജറി പപ്പോര്കട ഓഫട ഇനദ, തറിരുവനനപുരസം
എന  സപ്പോപനതറിനട  നൽകേറിടയങറിലുസം  ഇതറിൽ  18,09,342  രൂപ  ടചെലവഴറിച്ചതപ്പോയറി
മപ്പോത്രപമ  കേപ്പോണുനള.  ബപ്പോകറി  തുകേയപ്പോയ  2,65,658  രൂപയടടെ  വറിനറിപയപ്പോഗതറിടന്റെ
വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് ലഭദമപ്പോയറിടറില്ല. പ്രതറിമപ്പോസസം 31,576.50 രൂപ നറിരകറിൽ വപ്പോടെകേ നറിശ്ചയറിച്ചട
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17-5-1999-നട യൂണറിററിടന്റെ പ്രവര്തനസം ആരസംഭറിചടവങറിലുസം  31-3-2003-നട വപ്പോടെകേ ടകേടറിടെസം
ഒഴറിഞ്ഞപതപ്പോടടെ ടകേടറിടെതറിൽ പ്രവര്തറിചവന 5  യൂണറിറ്റുകേളുടടെയസം പ്രവര്തനസം നറിലച.
17-5-1999  മുതൽ  31-3-2003  വടരയള  45  മപ്പോസടത  വപ്പോടെകേയപ്പോയ  14,20,942.50
രൂപയടടെ  അധറികേ  ബപ്പോദ്ധദത  ഈ  ഇനതറിൽ  ഉണപ്പോയറിട്ടുണട.  ടകേടറിടെസം  ഒഴറിയപമ്പപ്പോള്
ഉണപ്പോയറിരുന  കേമ്പപ്യൂടറുകേളുസം  മറട  അനുബന്ധ  സപ്പോമഗറികേളുസം  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതറിനട
തറിരറിപച്ചൽപറിച്ചതറിനട പരഖകേളറില്ല. 

1,77,000 രൂപ ടചെലവഴറിച്ച 1 ഏകര്  സലസം കേഞറിപകപ്പോടെട വദവസപ്പോയ പമഖലയറിൽ
04/02-ൽ വപ്പോങ്ങുകേയസം ടകേടറിടെ നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി  15,65,359  രൂപ ടചെലവഴറിക്കുകേയസം
ടചെയ.  ലവദദ്യുതന്നീകേരണതറിനപ്പോയറി  1,88,599  രൂപയസം  ടചെലവട  വന.  06/04-ൽ ടകേടറിടെ
നറിര്മപ്പോണസം പൂര്തന്നീകേരറിചടവങറിലുസം ഈ ടകേടറിടെതറിൽ നപ്പോളറിതുവടര ഒരു ഐ.ടെറി. യൂണറിറട
പപപ്പോലുസം  പ്രവര്തനസം  ആരസംഭറിച്ചറിടറില്ല.  അനുദറിനസം  മപ്പോററിടകപ്പോണറിരറിക്കുന  ഐ.ടെറി.
പമഖലയറിൽ  എസട.ററി.പറി.  പപപ്പോടലയള  സസംരസംഭങ്ങള്  തുടെങ്ങുപമ്പപ്പോള്
പ്രകേടെറിപറിപകണറിയറിരുന  ദന്നീര്ഘവന്നീകണസം  നറിര്വ്വഹണപ്പോധറികേപ്പോരറികേള്കട  ഇല്ലപ്പോടത
പപപ്പോയതപ്പോണട ഈ പദ്ധതറിയടടെ പരപ്പോജയതറിനട കേപ്പോരണസം. ഈ സസംരസംഭതറിനപ്പോയറി ടചെലവറിട
തുകേ  പപ്പോഴ് ടച്ചലവപ്പോയറി  വറിലയറിരുത്തുന.  നഷസം  തറിടടപടുത്തുവപ്പോൻ  ഉനതതല
അപനസ്വഷണതറിനട ഓഡറിറട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2006-07-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ 3.61.4].

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചെര്ക്കുന.

11.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേൽ സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി  സമറിതറി
അസംഗന്നീകേരറിക്കുകേയസം പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോൻ നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയസം ടചെയ. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

12. പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

അടപപ്പോടെറി പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട

എസട.ജറി.ആര്.ലവ.  പ്രപതദകേ  ഘടെകേ  പദ്ധതറി-ധപ്പോനദ  വറിഹറിതസം  അധറികേമപ്പോയറി
അനുവദറിച.

[ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട : 2002-03 ഖണറികേ നമ്പര് :3-12(എ.ബറി.സറി.)]

പപ്പോലകപ്പോടെട  ജറില്ലയറിടല  വരള്ച്ചബപ്പോധറിത  പ്രപദശങ്ങളറിൽ  ടതപ്പോഴറിൽ  ദറിനങ്ങള്
സൃഷറികപ്പോനുസം  അതുവഴറി  വരള്ച്ചമൂലമുണപ്പോകുന  ടകേടുതറികേടള  ഫലപ്രദമപ്പോയറി  തടെയവപ്പോനുസം
ലകദമറിടട  എസട.ജറി.ആര്.ലവ.  പദ്ധതറിയടടെ  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളനുസരറിച്ചട  നടെപറിലപ്പോകറിയ
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പദ്ധതറിയപ്പോണറിതട. പ്രപതദകേ ഘടെകേ പദ്ധതറി അനുസരറിച്ചട 1000 ടെൺ അരറി പപ്പോലകപ്പോടെട ജറില്ലപ്പോ
കേളക്ടറുടടെ  നറിര്പദ്ദേശപ്രകേപ്പോരസം  ജറില്ലപ്പോ  ഗപ്പോമവറികേസന  ഏജൻസറി  അടപപ്പോടെറി  പബപ്പോകറിനട
നൽകേറിയറിട്ടുണട.  അതറിൽ  921.547  ടെൺ  മപ്പോത്രമപ്പോണട  വറിതരണസം  ടചെയറിട്ടുളതട.  ബപ്പോകറി
78.453  ടെൺ ഭകദധപ്പോനദതറിടന്റെ വറിനറിപയപ്പോഗസം പരറിപശപ്പോധറിക്കുവപ്പോൻ കേഴറിയന പരഖകേള്
ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറില്ല.  ഭകദധപ്പോനദ  വറില  9,49,281  രൂപ  (78453  x  12.10)
ടചെലവറിനുതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ടസക്രടററിയറിൽനറിനസം  ഈടെപ്പോകണസം.  ടപ്പോൻസ് പപപ്പോര്പടഷൻ
ചെപ്പോര്ജറിനങ്ങളുടടെ  പരഖ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിൽ  അടപപ്പോടെറി  വപ്പോലറി  ഇററിപഗഷൻ  പപ്രപ്പോജക്ടട
പഗപ്പോഡഇൗണറിൽനറിനസം അടപപ്പോടെറി സഹകേരണ ഫപ്പോമറിസംഗട സസംഘതറിൽ ഇറകറി സസംഭരറിച്ചതട
1856 കേസ്വറിന്റെലുസം ടപ്പോൻസ് പപപ്പോര്ടട ടചെയതട 2000 കേസ്വറിന്റെലുമപ്പോണട. 144 കേസ്വറിന്റെൽ അരറിയടടെ വറില
14400 x 12.10 = 1,74,240 രൂപ ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസനറിൽനറിനസം ഈടെപ്പോകണസം. 

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2006-07-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ 3.62.1].

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചെര്ക്കുന.

13.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ച
സമറിതറി ജറില്ലപ്പോ ദപ്പോരറിദദലഘൂകേരണ ഏജൻസറി,  എഫട.സറി.ഐ.,  വറിവറിധ പഗപ്പോഡഇൗണുകേള്,
പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതട എനന്നീ ഏജൻസറികേളറിൽനറിനസം വറിവരങ്ങള് പശഖരറിച്ചട  വറിശദമപ്പോയ
അപനസ്വഷണസം  സര്കപ്പോര്തലതറിൽ  നടെതറി  അനറിമ  ററിപപപ്പോര്ടട  രണട  മപ്പോസതറിനകേസം
സമറിതറികട ലഭദമപ്പോകണടമനട നറിര്പദ്ദേശറിച. 

9-5-2018-  ടല സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനസം തപ്പോടഴ പചെര്ക്കുന

14.  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേൽ സമറിതറി ആവശദടപട അധറികേവറിവരങ്ങള്
അടെറിയനരമപ്പോയറി സമര്പറികണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

ആയതറിനട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ലഭദമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടട ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

“പസറട  ടപര്പഫപ്പോമൻസട  ഓഡറിറട  ഓഫന്നീസറുടടെ  പനതൃതസ്വതറിൽ  വറിശദമപ്പോയ
അപനസ്വഷണസം  നടെത്തുകേയണപ്പോയറി.  അപനസ്വഷണസം  നടെതറിയതറിൽ  അടപപ്പോടെറി  പബപ്പോകട
പഞപ്പോയതറിൽ സൂകറിച്ചറിരറിക്കുന എസട.ജറി.ആര്.ലവ.  സ്കന്നീസം സസംബന്ധറിക്കുന ഫയലുകേള്
പൂര്ണ്ണമല്ല.  2003-നട  പശഷമുള  ധപ്പോനദപശഖരണതറിടന്റെ  വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്  ഫയലറിൽ
ലഭദമല്ല. പദ്ധതറി നറിര്വ്വഹണതറിടന്റെ വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് ഉള്ടകപ്പോള്ളുന പ്രപ്പോഥമറികേ പരഖകേള്
ലഭദമല്ലപ്പോത  സപ്പോഹചെരദതറിൽ,  അപനസ്വഷണസം  നടെത്തുനതറിനട അനുബന്ധ  പരഖകേടള
ആശയറിപകണറി  വന.  എസട.ജറി.ആര്.ലവ.  സ്കന്നീസം  പ്രകേപ്പോരസം  നടെപറിലപ്പോകറിയ  വറിവറിധ
പ്രവൃതറികേളുടടെ  ധപ്പോനദവറിഹറിതസം  വറിതരണസം  ടചെയതറിടന്റെ  പരഖകേള്  പരറിപശപ്പോധറിക്കുകേയസം

1559/2021.
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അവയടടെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ വറിതരണസം ടചെയ ധപ്പോനദതറിടന്റെ അളവട  കേണകപ്പോക്കുകേയസം
ടചെയ്യുകേയണപ്പോയറി.  പ്രസ്തുത  കേണകട  പ്രകേപ്പോരസം  അടപപ്പോടെറി  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതട
പശഖരറിച്ചതറിപനകപ്പോള്  കൂടുതൽ  ധപ്പോനദസം  വറിതരണസം  ടചെയതപ്പോയറി  കേപ്പോണുന  (ലഭദമപ്പോയ
പരഖകേള് പ്രകേപ്പോരസം പശഖരറിച്ചതട 2270 ടെൺ, വറിതരണസം ടചെയതട 2720 ടെൺ, അധറികേമപ്പോയറി
വറിതരണസം ടചെയതട 450 ടെൺ). ഈ വദതദപ്പോസസം എഫട.സറി.ഐ.-ൽ നറിനള ഇൻപവപ്പോയ്സട
പരഖകേള്  ഫയലറിൽ  കൃതദമപ്പോയറി  സൂകറികപ്പോതതറിൽ  വന  വദതദപ്പോസമപ്പോടണനട
അനുമപ്പോനറിക്കുന.  മനനഃപൂര്വ്വമപ്പോയ  ധപ്പോനദ  തറിരറിമററി  നടെനതപ്പോയറി  കേപ്പോണപ്പോൻ
കേഴറിയപ്പോതതറിനപ്പോലുസം ധപ്പോനദസം  വറിതരണസം ടചെയതറിനട  പരഖകേള് ഉണട എനതറിനപ്പോലുസം  ഈ
ഖണറികേയറിടല  പരപ്പോമര്ശസം  ഉപപകറികപ്പോൻ  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യപ്പോവനതപ്പോണട.
അപനസ്വഷണതറിടന്റെ ററിപപപ്പോര്ടട അനുബന്ധമപ്പോയറി പചെര്ക്കുന. 

അടപപ്പോടെറി  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതട  -  എസട.  ജറി.  ആര്.  ലവ.  സ്കന്നീസം  നടെതറിപട
സസംബന്ധറിച്ച അപനസ്വഷണ ററിപപപ്പോര്ടട

അപനസ്വഷണതറിടല പ്രധപ്പോന കേടണതലുകേള്

1.  2001-02  മുതൽ  2004-05  വടരയള  കേപ്പോലഘടതറിൽ  എസട.ജറി.ആര്.ലവ.
പദ്ധതറി നടെപറിലപ്പോകറിടയങറിലുസം,  പദ്ധതറി നടെതറിപട   സസംബന്ധറിച്ച പരഖകേള് പ്രപതദകേറിച്ചട
2003-നട പശഷമുള ഫയലറിൽ പരറിപശപ്പോധനയട ലഭദമപ്പോയറില്ല.

2.  എഫട.സറി.ഐ.  പഗപ്പോഡഇൗണുകേളറിൽനറിനസം  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതട  ധപ്പോനദസം
പശഖരറിചവച്ച  സസ്വകേപ്പോരദ  പഗപ്പോഡഇൗണുകേളറിൽനറിനസം  ധപ്പോനദവറിതരണസം  സസംബന്ധറിക്കുന
പരഖകേള് ഒനസംതടന ലഭദമപ്പോയറിടറില്ല.

3.  എഫട.സറി.ഐ.  പഗപ്പോഡഇൗണുകേളറിൽ  നറിനസം  ധപ്പോനദസം  ലകേപറ്റുപമ്പപ്പോള്  ലഭറിക്കുന
Release  Order-കേള്  എല്ലപ്പോസം  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതട  ഫയലറിൽ  സൂകറിച്ചറിടറില്ല.
ഇകപ്പോരണതപ്പോൽ  ആടകേ  ലഭദമപ്പോയ  ധപ്പോനദതറിടന്റെ  കൃതദമപ്പോയ  അളവട  തറിടടപടുതപ്പോൻ
കേഴറിയനറില്ല.

4.  ലഭദമപ്പോയ പരഖകേള് പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിൽ,  പബപ്പോകട പഞപ്പോയതറിനട ലഭദമപ്പോയതറിൽ
(2270  ടെൺ)  കൂടുതൽ ധപ്പോനദസം വറിതരണസം ടചെയതപ്പോയറി  (2720  ടെൺ)  കേപ്പോണുന  (അധറികേസം
വറിതരണസം  ടചെയതട  450  ടെൺ).  ഇതട  എഫട.സറി.ഐ.-ൽ  നറിനസം  ലഭറിക്കുന   Release
Order-കേള്  കൃതദമപ്പോയറി  ഫയലറിൽ  സൂകറിക്കുനതറിൽ  വന  വറിഴ്ചമൂലസം  കേണക്കുകേളറിൽ
കേപ്പോണുന വദതറിയപ്പോനസം മപ്പോത്രമപ്പോടണനട അനുമപ്പോനറികപ്പോസം.

5. 2001-02  മുതൽ  2004-05  വടര  ഏടറടുത  എസട.ജറി.ആര്.ലവ.
പ്രവൃതറികേളുടടെടയല്ലപ്പോസം ധപ്പോനദവറിഹറിതസം കൃതദമപ്പോയറി വറിതരണസം ടചെയതപ്പോയറി രജറിസറുകേളറിൽ
നറിനസം മനസ്സറിലപ്പോകപ്പോൻ കേഴറിയനണട.
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നറിഗമനസം

2001-2005  കേപ്പോലയളവറിൽ  അടപപ്പോടെറി  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതട  നടെപറിലപ്പോകറിയ
എസട.ജറി.ആര്.ലവ.  പദ്ധതറിയറിൽ,  പരഖകേളുടടെയസം  ഫയലുകേളുടടെയസം  സൂകറിപറിൽ
അപപ്പോകേത  ഉണപ്പോയറിട്ടുണട.  എനപ്പോൽ  എസട.ജറി.ആര്.ലവ.  സ്കന്നീമുകേളറിൽ  ഏടറടുത
എല്ലപ്പോ പ്രവൃതറികേളുടടെയസം ധപ്പോനദവറിഹറിതസം വറിതരണസം ടചെയതപ്പോയറി കേപ്പോണുനതറിനപ്പോൽ,
ധപ്പോനദതറിരറിമററി കേടണതപ്പോൻ കേഴറിഞ്ഞറിടറില്ല. 2001-2005 കേപ്പോലഘടതറിടല പരഖകേള്
ഇനറിയസം കേടണതപ്പോനുള സപ്പോദ്ധദതകേള് വറിരളവമപ്പോണട. ധപ്പോനദ വറിതരണതറിൽ നഷസം
ഒനസം  കേടണതപ്പോതതറിനപ്പോലുസം  പഴയ  പരഖകേള്  കേടണതപ്പോനുള  സപ്പോദ്ധദത
വറിരളമപ്പോയതറിനപ്പോലുസം ഓഡറിറട ഖണറികേ തന്നീര്പപ്പോകപ്പോൻ സമറിതറിപയപ്പോടെഭദര്ത്ഥറികപ്പോവനതപ്പോണട .

15.  പ്രസ്തുത അധറികേ വറിവരസം പരറിഗണറിച്ച  8-5-2019-ടല പയപ്പോഗ തന്നീരുമപ്പോനസം ചുവടടെ
പചെര്ക്കുന:

പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ലഭദമപ്പോകറിയ
മറുപടെറി അസംഗന്നീകേരറിക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

16.  അടപപ്പോടെറി  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയതറിൽ  എസട.ജറി.ആര്.ലവ.  പദ്ധതറിയറിൽ
ഉള്ടപടുതറി  2001-02  വര്ഷതറിപലകട  ഏടറടുത  45  പ്രവൃതറികേളുടടെ  ധപ്പോനദ
വറിഹറിതസം   അനുവദറിച്ചതട  സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശ  പ്രകേപ്പോരസം  സര്കപ്പോര്
ലഭദമപ്പോകറിയ  അപനസ്വഷണ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

പുതുപശ്ശേരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

ടതപ്പോഴറിൽ നറികുതറി - കുടെറിശ്ശേറികേ പറിരറിവട - പറിഴപലറിശ ഈടെപ്പോകറിയറില്ല

(ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട :  2000-01 ഖണറികേ നമ്പര് : 2-8)

പുതുപശ്ശേരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  അതറിര്തറിയറിൽ  പ്രവര്തറിക്കുന  സപ്പോപനങ്ങളറിടല
ജന്നീവനകപ്പോരുടടെ  ടതപ്പോഴറിൽ  നറികുതറി  യഥപ്പോസമയസം  ഒടുകപ്പോടത  കുടെറിശ്ശേറികേ  വരുതറി
ഒടുകറിയപപപ്പോള്  പകേരളപ്പോ  പഞപ്പോയതട  രപ്പോജട  ആക്ടട  209-ഇ  വകുപട  പ്രകേപ്പോരസം
ഈടെപ്പോപകണറിയറിരുന  പറിഴപലറിശ  ഈടെപ്പോകപ്പോതറിരുനതുമൂലസം  1,42,374  രൂപ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനട  നഷമുണപ്പോയതപ്പോയറി  കേടണതറി.  പറിഴപലറിശ  ഈടെപ്പോക്കുനതട
സസംബന്ധറിച്ചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  51457/എൻ-1/തസസ്വഭവ.
തന്നീയതറി  24-8-2000  പ്രകേപ്പോരസം  സ്പെഷന്നീകേരണസം  നൽകേറിയറിട്ടുണട.  നറിയമപ്പോനുസൃതമപ്പോയറി
ഈടെപ്പോപകണ  പറിഴപലറിശ  ഈടെപ്പോകപ്പോതറിരുനതുമൂലസം  പഞപ്പോയതട  ഫണറിനുണപ്പോയ  നഷസം
ഉതരവപ്പോദറികേളറിൽ നറിനസം ഈടെപ്പോപകണതപ്പോണട. 
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[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2006-07-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ 3.63.1].

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചെര്ക്കുന.

17. പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട എനപ്പോണട പറയപ്പോനുളടതനട സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  പുതുപശ്ശേരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  അതറിര്തറിയറിൽ  പ്രവര്തറിക്കുന
സപ്പോപനങ്ങളറിടല  ജന്നീവനകപ്പോരുടടെ  ടതപ്പോഴറിൽ  നറികുതറി  പറിഴപലറിശയറിനതറിൽ  1,42,374
രൂപയപ്പോണട  പറിരറിടച്ചടുകപ്പോനുണപ്പോയറിരുനടതനസം  അതറിൽ  98,583  രൂപ  22
സപ്പോപനങ്ങളറിൽനറിനസം  ഇപപപ്പോള്  പറിരറിടച്ചടുതറിട്ടുളതപ്പോയസം  സറിലറികൽ  ടമറലര്ജറികേട,
ടെപ്പോറപ്പോപഫപ്പോൺ  എനന്നീ  സപ്പോപനങ്ങള്  2002-ൽ  അടെചപൂട്ടുകേയപ്പോണുണപ്പോയടതനസം
പപ്പോലകപ്പോട്ടുള ഇൻസ്ട്രുടമപന്റെഷൻ ലറിമറിറഡട എന സപ്പോപനതറിൽനറിനട പറിരറിടച്ചടുകപ്പോനുള
26,944  രൂപയട  ആര്.ആര്.  നടെപടെറി  സസ്വന്നീകേരറിച്ചറിട്ടുളതപ്പോയസം പുതുപശ്ശേരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
ടസക്രടററി അററിയറിച.  തുടെര്നട തുകേ ഈടെപ്പോകറിയതറിനുപശഷസം സര്കപ്പോരറിൽനറിനസം മറുപടെറി
ലഭദമപ്പോകപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

18.  പുതുപശ്ശേരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  അതറിര്തറിയറിൽ പ്രവര്തറിക്കുന സപ്പോപനങ്ങളറിടല
ജന്നീവനകപ്പോരുടടെ  ടതപ്പോഴറിൽ  നറികുതറി  യഥപ്പോസമയസം  പറിരറിടച്ചടുകപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോൽ  1,42,374
രൂപ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനട  നഷമുണപ്പോയതപ്പോയറി  സമറിതറി മനസ്സറിലപ്പോക്കുന.  എനപ്പോൽ ഇതറിൽ
98,583  രൂപ  22  സപ്പോപനങ്ങളറിൽനറിനസം  പറിരറിടച്ചടുതറിട്ടുളതപ്പോയസം  സറിലറികൽ
ടമറലര്ജറികേട,  ടെപ്പോറപ്പോപഫപ്പോൺ  എനന്നീ  സപ്പോപനങ്ങള്  2002-ൽ  അടെചപൂട്ടുകേയണപ്പോടയനസം
പപ്പോലകപ്പോട്ടുള ഇൻസ്ട്രടമപന്റെഷൻ ലറിമറിറഡട എന സപ്പോപനതറിൽനറിനട പറിരറിടച്ചടുകപ്പോനുള
26,944 രൂപയട പുതുപശ്ശേരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട അധറികൃതര് നടെപടെറി സസ്വന്നീകേരറിച്ചറിട്ടുടണനസം
സമറിതറികട  പബപ്പോധദടപട്ടു.  ആയതറിനപ്പോൽ  ടതപ്പോഴറിൽ  നറികുതറിയറിനതറിടല  കുടെറിശ്ശേറികേ
തുകേ  അടെറിയനരമപ്പോയറി  ഈടെപ്പോകറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

അകേപതതറ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

വരവറിനങ്ങളറിടല ക്രമപകടുകേള് - പണപ്പോപഹരണസം

[ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട : 2001-02 ഖണറികേ നമ്പര് : 2-8(എ), 8(ബറി)]

അകേപതതറ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല  2001-02  വര്ഷടത വപ്പോര്ഷറികേ ഓഡറിററിടന്റെ
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി വരവറിനങ്ങളുമപ്പോയറി ബന്ധടപട പരഖകേള് പരറിപശപ്പോധറിച്ചപപപ്പോള് ടതപ്പോഴറിൽ നറികുതറി,
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ടകേടറിടെ നറികുതറി തുടെങ്ങറിയ പ്രധപ്പോന വരവറിനങ്ങള് അകഇൗണട ടചെയ്യുനതറിൽ വദപ്പോപകേമപ്പോയ
ക്രമപകടുകേള്  കേടണത്തുകേയണപ്പോയറി.  01/99  മുതൽ  07/2003  വടരയള  കേപ്പോലയളവറിൽ
നറികുതറി  ദപ്പോതപ്പോവറിനട  നൽകുന രസന്നീതറിയറിൽ കേപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള തുകേപയകപ്പോളുസം  കുറഞ്ഞ തുകേ
പഞപ്പോയതറിടല  പരഖകേളറിൽ  കേപ്പോണറിച്ചട  ശന്നീ.  എസം.  പറി.  ശരത്ചെനൻ,  യ.ഡറി.  കപ്പോര്കട
₹ 4,31,776  അപഹരറിച്ചതപ്പോയറി  ശദ്ധയറിൽടപട്ടു.  പഞപ്പോയതട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ
നറിര്പദ്ദേശപ്രകേപ്പോരസം രസന്നീതറി നമ്പര് 70633/63 തന്നീയതറി 4-7-2003 അനുസരറിച്ചട 4,00,000 രൂപ
ടെറിയപ്പോൻ അകേപതതറ സഹകേരണ ബപ്പോങറിൽ അടെച്ചറിട്ടുളതപ്പോയറി പബപ്പോധദടപട്ടു.  എനപ്പോൽ
അപഹരറികടപട 31,776 രൂപ പറിഴപലറിശ സഹറിതസം ഈടെപ്പോകറിയറിടറില്ല. 01/99 മുതൽ 7/03
വടരയള  കേപ്പോലയളവറിൽ  ഇപ്രകേപ്പോരസം  വദപ്പോപകേമപ്പോയ  രന്നീതറിയറിൽ  തറിരറിമററി  നടെനറിട്ടുസം
ഉനതപ്പോധറികേപ്പോരറികേള് ഈ വറിഷയസം ശദ്ധറിച്ചതപ്പോപയപ്പോ നടെപടെറികേള് സസ്വന്നീകേരറിച്ചതപ്പോപയപ്പോ കേപ്പോണുനറില്ല. 

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2006-07-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ 3.64.1].

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചെര്ക്കുന.

19. ധനപ്പോപഹരണസം നടെതറിയതറിടന്റെ പപരറിൽ ശന്നീ. എസം. പറി. ശരത്ചെനനറിൽനറിനസം
ഈടെപ്പോപകണ തുകേ പ്രതറിമപ്പോസ തവണകേളപ്പോയറി  ഒടുകറിയതറിടന്റെ പ്രപ്പോപദശറികേ പരറിപശപ്പോധന
നടെതറി  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട  എന  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ
മറുപടെറിയറിപന്മേൽ പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

20.  അകേപതതറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിൽ  ധനപ്പോപഹരണസം  നടെതറിയ
ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയ  ശന്നീ.  എസം.  പറി.  ശരത്ചെനനറിൽനറിനസം  ഈടെപ്പോപകണ  തുകേ
പ്രതറിമപ്പോസ  തവണകേളപ്പോയറി  ഒടുകറിയതറിടന്റെ  പരഖകേള്  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട
പ്രപ്പോപദശറികേ  പരറിപശപ്പോധന  നടെതറിയതപ്പോയറി  സമറിതറികട  പബപ്പോധദടപടതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറിൽ പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടെസ്സസം നന്നീകപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

പടപ്പോമ്പറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

വപ്പോര്ഷറികേ  വപ്പോടെകേ  വര്ദ്ധനവട  വദവസ  ടചെയ്യപ്പോടത  പഷപ്പോപറിസംഗട  പകേപ്പോസംപ്ലകട  മുററികേള്
പലലതറിൽ നൽകേറിയതുമൂലസം നഷസം.

(ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട : 2002-03, ഖണറികേ നമ്പര്  : 2-7)

പടപ്പോമ്പറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുവകേ  പഷപ്പോപറിസംഗട  പകേപ്പോസംപ്ലകറിടല  46  മുററികേള്  2000-01,

2001-02, 2002-03 വര്ഷങ്ങളറിപലകട കേരപ്പോര് പലലതറിലൂടടെ വപ്പോടെകേയട നൽകുകേയണപ്പോയറി.
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പ്രതറിമപ്പോസ വപ്പോടെകേയറിൽ 5% വപ്പോര്ഷറികേ വര്ദ്ധനവട കേരപ്പോററിൽ വദവസ ടചെയ്യപ്പോതറിരുനതുമൂലസം

പഞപ്പോയതറിനട കുറഞ്ഞതട 1,89,648 രൂപയടടെ നഷമുണപ്പോയതപ്പോയറി ഓഡറിററിൽ കേടണതറി.

പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടറുടടെ  13-12-1994-ടല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  സറി  2-28497/94,

ബഹുമപ്പോനടപട പകേരള ലഹപകപ്പോടെതറിയടടെ 20-6-2002 എസട.എ. നമ്പര് 380-1991 (സറി)

പകേസറിടന്റെ  വറിധറിനദപ്പോയസം  എനറിവയറിൽ  വപ്പോര്ഷറികേ  വപ്പോടെകേ  വര്ദ്ധനവട  സസംബന്ധറിച്ച

നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് നറിലവറിലുടണങറിലുസം ആയതട പപ്പോലറികടപടറിടറില്ല. 

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2006-07-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട

ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ 3.65.1].

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി

പചെര്ക്കുന:

21.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേൽ  17-4-2018-ൽ  പചെര്ന  നഗരസഭപ്പോ

കേഇൗൺസറിലറിടന്റെ  തന്നീരുമപ്പോനടമനപ്പോയറിരുന  എനട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട

അപനസ്വഷണതറിനപ്പോയറി  ഒരു  സബ്കേമറിററിടയ  നറിപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുടണനട  പടപ്പോമ്പറി

ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട മുനറിസറിപൽ ടസക്രടററി മറുപടെറി നൽകേറി. പഷപ്പോപറിസംഗട പകേപ്പോസംപ്ലകട വപ്പോടെകേയട

ടകേപ്പോടുതറിടട  ഇതുവടര  വപ്പോടെകേ  പുതുകറി  നറിശ്ചയറിച്ചറിടറിപല്ലടയനട  സമറിതറി  പചെപ്പോദറിച്ചതറിനട

2000  മുതൽ  2003  വടരയള മൂനട വര്ഷങ്ങളറിലപ്പോണട പ്രതറിമപ്പോസ വപ്പോടെകേയറിൽ വര്ദ്ധനവട

വരുതപ്പോതറിരുനടതനസം അതറിനുപശഷസം എല്ലപ്പോ വര്ഷവസം  5  ശതമപ്പോനസം കൂടറിയപ്പോണട വപ്പോടെകേ

നറിശ്ചയറിക്കുനടതനസം  പടപ്പോമ്പറി  മുനറിസറിപൽ  ടസക്രടററി  സമറിതറികട  മറുപടെറി  നൽകേറി.

അപനസ്വഷണതറിനപ്പോയറി  നറിപയപ്പോഗറിച്ച  സബ്കേമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിച്ചതറിനുപശഷസം

പ്രസ്തുത വറിഷയതറിപന്മേൽ തന്നീരുമപ്പോനടമടുക്കുനതറിനട സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച. 

22. ആയതറിനട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ലഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

“പടപ്പോമ്പറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനുണപ്പോയ  വരുമപ്പോന  നഷസം  പരപ്പോതറികപ്പോരനപ്പോയ

ശന്നീ. ടകേ. ആര്. നപ്പോരപ്പോയണസസ്വപ്പോമറിയറിൽനറിനട ഈടെപ്പോപകണതുപണപ്പോ എനട നറിര്ണ്ണയറിക്കുനതറിനട

കേഇൗൺസറിലറിനട  അധറികേപ്പോരമുടണനട  വറിധറിനദപ്പോയതറിൽ  സൂചെറിപറിച്ചറിട്ടുളതറിടന്റെ

അടെറിസപ്പോനതറിൽ  രൂപന്നീകേരറിച്ച  സബ്കേമറിററി  23-4-2018-നട  ആദദപയപ്പോഗസം  കൂടുകേയസം

തുടെര്നട  7-5-2018-നട  അനട  ഉണപ്പോയറിരുന ടമമ്പര്മപ്പോടര  പനപ്പോടന്നീസട  അയച്ചട  ഹറിയററിസംഗട

നടെതറി  അപനസ്വഷണവസം  ടതളറിവകേളുസം  പശഖരറിച.  ബന്ധടപടവരുടടെ  ടമപ്പോഴറികേള്

പരഖടപടുതറി.  ടമപ്പോഴറികേളുസം  ടതളറിവകേളുസം  പരഖകേളുസം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  തപ്പോടഴപറയന

സസംഗതറികേള് കേടണതറി:
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1) 2003  കേപ്പോലതറിൽ പടപ്പോമ്പറിയറിൽ ധപ്പോരപ്പോളസം ടകേടറിടെങ്ങള് വപ്പോടെകേയട കേറിടപ്പോനുളതറിനപ്പോലുസം
അവയടടെ വപ്പോടെകേ പഞപ്പോയതട നറിശ്ചയറിച്ചതറിപനകപ്പോളുസം കുറവപ്പോടണനസം പബപ്പോധദടപട്ടു.

2) വപ്പോടെകേ കൂട്ടുനപകസം നറിലവറിടല കേച്ചവടെകപ്പോര് ടകേടറിടെഭപ്പോഗസം ഒഴറിയടമനസം അവര്
മറട  സസ്വകേപ്പോരദ  വദകറികേളുടടെ  ടകേടറിടെങ്ങളറിപലകട  മപ്പോറുടമനസം  ടെറി  അവസ  ഉണപ്പോയപ്പോൽ
പഞപ്പോയതറിനട നഷസം സസംഭവറിക്കുമപ്പോയറിരുനടവനസം പബപ്പോധദടപട്ടു.

3) 2003  കേപ്പോലതട  പടപ്പോമ്പറിയറിടല  മറട  ടകേടറിടെങ്ങളുടടെ  വപ്പോടെകേയമപ്പോയറി
തപ്പോരതമദടപടുതറിയതറിൽ  പഞപ്പോയതട  അസംഗന്നീകേരറിച്ച  വപ്പോടെകേ  നന്നീതന്നീകേരറികപ്പോവനതുസം
യകമപ്പോയതപ്പോടണനസം കേമറിററികട പബപ്പോധദടപട്ടു.

4) 2003  കേപ്പോലടത പഞപ്പോയതട കേമറിററി വപ്പോടെകേയറിൽ കുറവട വരുതറിയറിടറിടല്ലനസം
നടെപട  വപ്പോടെകേയറിൽനറിനസം  5  ശതമപ്പോനസം വര്ദ്ധനവട വരുതറി വപ്പോടെകേ നറിശ്ചയറിച്ചറിട്ടുടണനസം
കേടണതറി.  ടെറി  തന്നീരുമപ്പോനസം  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  ടകേടറിടെതറിൽനറിനസം  വപ്പോടെകേകപ്പോടര
ഒഴറിഞ്ഞുപപപ്പോകുനതട  തടെയപ്പോനുസം  പഞപ്പോയതറിനട  സപ്പോമ്പതറികേ  നഷസം  ഉണപ്പോകേരുടതനസം
കേരുതറി ഉതമ വറിശസ്വപ്പോസതറിൽ ഐകേകേപണ്ഠേന എടുതതപ്പോടണനസം പബപ്പോദ്ധദടപട്ടു.

5)  2003  കേപ്പോലടത  പഞപ്പോയതട  കേമറിററി  അസംഗങ്ങള്പകപ്പോ  ടസക്രടററിപകപ്പോ
വദകറിപരമപ്പോയ സപ്പോപറിത തപ്പോല്പരദങ്ങള് ഉണപ്പോയറിരുനതപ്പോപയപ്പോ അവര്കട വദകറിപരമപ്പോയ
സപ്പോമ്പതറികേപനടസം  ഉണപ്പോക്കുനതറിനപ്പോപയപ്പോ  എടുത  തന്നീരുമപ്പോനസം  അടല്ലനട  കേമറിററികട
പബപ്പോദ്ധദടപട്ടു.

6)  ടെറി കേപ്പോലടത പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി,  അസംഗങ്ങള്കട പഞപ്പോയതറിനട സപ്പോമ്പതറികേ
നഷസം  വരുതണടമന  നറിര്ബന്ധ  തപ്പോല്പരദസം  ഉണപ്പോയറിരുനതപ്പോപയപ്പോ  ആയതറിനട  പവണറി
വപ്പോടെകേ കുറച്ച തന്നീരുമപ്പോനസം എടുതതപ്പോപയപ്പോ പബപ്പോദ്ധദടപടറിടറില്ല.

7)  അനടത പഞപ്പോയതട  കേമറിററിയടടെ തന്നീരുമപ്പോനതറിൽ അനടത പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററി  കേപ്പോലപ്പോകേപ്പോലങ്ങളറിൽ  വപ്പോടെകേ  സസംബന്ധറിച്ച  ഉതരവകേളറിൽ  വന  വദതദപ്പോസസം
ശദ്ധയറിൽടപടുത്തുകേപയപ്പോ  വറിപയപ്പോജനക്കുററിപട  എഴുതുകേപയപ്പോ  ടചെയതപ്പോയറി  കേപ്പോണപ്പോൻ
കേഴറിഞ്ഞറില്ല.

8) പമല്പറഞ്ഞ  കേപ്പോരണങ്ങള്  മറിനറിടടസറിൽ  പവടറ  രന്നീതറിയറിൽ  പരഖടപടുതപ്പോ
തതറിനപ്പോലപ്പോണട ഓഡറിറട ഒബ്ജകൻ ഉണപ്പോയടതനസം  കേമറിററികട പബപ്പോദ്ധദടപട്ടു.

പമൽപറഞ്ഞ കേപ്പോരദങ്ങളുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ ശറി.  ടകേ.  ആര്.  നപ്പോരപ്പോയണസസ്വപ്പോമറി
അടെകമുള പഞപ്പോയതട ടമമ്പര്മപ്പോപരപ്പോ പഞപ്പോയതട ടസക്രടററിപയപ്പോ പഞപ്പോയതറിനട നഷസം
സസംഭവറിക്കുന രന്നീതറിയറിൽ പ്രവര്തറിച്ചറിടറില്ല എനതട സബട കേമറിററികട പബപ്പോദ്ധദടപടതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറിൽ  ഈ  വറിഷയതറിൽ  അനറിമ  തന്നീരുമപ്പോനസം എടുക്കുനതറിനുസം  ചെര്ച്ചയ്ക്കുസം
പവണറി ഈ ററിപപപ്പോര്ടട മുനറിസറിപൽ കേഇൗൺസറിൽ മുമ്പപ്പോടകേ സമര്പറിച്ചറിട്ടുളതപ്പോണട.
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22-5-2018-  ടല സപ്പോധപ്പോരണ കേഇൗൺസറിൽ പയപ്പോഗതറിടല   4-  ാം നമ്പര് തന്നീരുമപ്പോനസം

സബട കേമറിററിയടടെ ററിപപപ്പോര്ടട കേഇൗൺസറിൽ വറിശദമപ്പോയറി ചെര്ച്ച ടചെയ. ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറിൽ  തപ്പോടഴപറയന  തന്നീരുമപ്പോനസം  എടുത്തു.  അനടത  പഞപ്പോയതട
ടമമ്പര്മപ്പോപരപ്പോ ഭരണസമറിതറിപയപ്പോ ഉപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോപരപ്പോ കുറസം ടചെയറിടറിടല്ലനസം പബപ്പോദ്ധദടപട്ടു.
ശന്നീ. ടകേ. ആര്. നപ്പോരപ്പോയണസസ്വപ്പോമറി പകേപ്പോടെതറിയറിൽ നൽകേറിയ പരപ്പോതറിയടടെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ
അപദ്ദേഹസം  വദകറിപരമപ്പോയറി  കുറങ്ങള്  ഒനസം  ടചെയറിടറിടല്ലനസം  പഞപ്പോയതറിനട  നഷസം
ഉണപ്പോക്കുകേപയപ്പോ  ടചെയറിടറിടല്ലനസം  ആയതറിനപ്പോൽ  ശന്നീ.  ടകേ.  ആര്.  നപ്പോരപ്പോയണസസ്വപ്പോമറി
ഇതറിപലകട ഒടുകറിയ സസംഖദ 25,000  രൂപ പലറിശ കൂടെപ്പോടത (ഇരുപതറി അഞപ്പോയറിരസം രൂപ
മപ്പോത്രസം) തറിരറിചനൽപകേണതപ്പോടണനസം തന്നീരുമപ്പോനറിച.

ടെറി വറിഷയതറിൽ നപ്പോലസംഗങ്ങള് വറിപയപ്പോജനക്കുററിപട പരഖടപടുതറിയറിട്ടുളതപ്പോണട. ”

അധറികേവറിവരസം പരറിഗണറിച്ച   19-7-2018-  ടല പയപ്പോഗ തന്നീരുമപ്പോനസം ചുവടടെ പചെര്ക്കുന

23.  പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേൽ  അപനസ്വഷണസം  നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി
നറിപയപ്പോഗറിച്ച  സബട  കേമറിററിയടടെ  ററിപപപ്പോര്ടട  നഗരസഭ  കേഇൗൺസറിൽ  വറിശദമപ്പോയറി  ചെര്ച്ച
ടചെയ്യുകേയപ്പോണുണപ്പോയടതനസം  അകപ്പോലയളവറിടല  ഭരണ  സമറിതറിപയപ്പോ  ഉപദദപ്പോഗസപരപ്പോ
കുറകപ്പോരടല്ലനട  പബപ്പോധദടപടുകേയസം  ടചെയതപ്പോയസം  ശന്നീ.  ടകേ.  ആര്.  നപ്പോരപ്പോയണസസ്വപ്പോമറി
പഞപ്പോയതറിനട  നഷടമപ്പോനമുണപ്പോകറിയറിടറിടല്ലനട  പബപ്പോധദമപ്പോയതറിനപ്പോൽ  അപദ്ദേഹസം
നഗരസഭപ്പോ ഫണറിൽ ഒടുകറിയ 25,000 രൂപ പലറിശ കൂടെപ്പോടത തറിരറിടകേ നൽകേപ്പോനുസം സമറിതറി
തന്നീരുമപ്പോനറിച എനട പടപ്പോമ്പറി നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച. 

ടസക്രടററിയടടെ വറിശദന്നീകേരണതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

24.  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേൽ സര്കപ്പോര് ലഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറിയടടെ
അടെറിസപ്പോനതറിൽ ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

കേപ്പോഞ്ഞറിരപ്പുഴ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

ബറിറ്റുമറിൻ വപ്പോങ്ങൽ – പസപ്പോകട, വറിനറിപയപ്പോഗസം - വറിവരങ്ങള് ലഭദമല്ല

(ഓഡ റിറട ററിപപപ്പോര്ടട  : 1999-2000 ഖണറികേ നമ്പര് : 3-7)

സറിഡ ടപകേപ്പോയറിൽനറിനസം രണട തവണയപ്പോയറി 18.12 ടമടറികേട ടെൺ ബറിറ്റുമറിൻ 2,36,020
രൂപ ടചെലവഴറിച്ചട വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുളതപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധനയറിൽ കേടണതറി.  എനപ്പോൽ പസപ്പോകട
വറിവരങ്ങള് പരറിപശപ്പോധനയട  ലഭദമപ്പോകറിയറില്ല.  ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  പ്രവൃതറികേളുടടെ ബറില്ലുകേള്,
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അളവട  പുസകേസം  എനറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിൽ  10401  കേറിപലപ്പോഗപ്പോസം  ടെപ്പോര്  വറിതരണസം
ടചെയട തറിട്ടുളതപ്പോയറി  പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട.  ബപ്പോകറിയള  7719  കേറിപലപ്പോഗപ്പോസം  ടെപ്പോററിടന്റെ
വറിനറിപയപ്പോഗസം  സസംബന്ധറിച്ച  യപ്പോടതപ്പോരു  പരഖകേളുസം  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറില്ല.  ആയതറിനപ്പോൽ
കേറിപലപ്പോഗപ്പോമറിനട  13 രൂപ നറിരകറിൽ 7719 കേറിപലപ്പോഗപ്പോസം ടെപ്പോററിടന്റെ വറിലയപ്പോയ 1,00,347 രൂപ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനുണപ്പോയ  നഷമപ്പോയറി കേണകപ്പോകറി  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസനറിൽ
നറിനസം തറിരറിചപറിടെറിപകണതപ്പോണട. 

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2006-07-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ 3.66.1].

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചെര്ക്കുന.

25.  പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേൽ  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസൻ  തുകേ
തറിരറിച്ചടെച്ചതറിനപ്പോൽ പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

26. പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേൽ ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസന് തുകേ
തറിരറിച്ചടെച്ചതറിനപ്പോൽ ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

പദ്ധതറി  വറിഹറിതസം  -  ടസക്രടററി  ടസൽഫട  ടചെകട  മുപഖന  പറിൻവലറിച്ച  തുകേകേളുടടെ
വറിനറിപയപ്പോഗ പരഖകേള് ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറില്ല.

[ഓഡ റിറട ററിപപപ്പോര്ടട  : 2000-01 ഖണറികേ നമ്പര്   : 3(2)]

തപ്പോടഴ  സൂചെറിപറിച്ച  ടസൽഫട  ടചെക്കുകേള്  പ്രകേപ്പോരസം  കേപ്പോ ഞ്ഞറിരപ്പുഴ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
ടസക്രടററി  പറിൻവലറിച്ച  75,000  രൂപയടടെ  വറിനറിപയപ്പോഗ  പരഖകേള്  പരഖപ്പോമൂലസം
ആവശദടപട്ടുടവങറിലുസം ഓഡറിററിനട ലഭദമപ്പോയറിടറില്ല. 

ടചെകട നമ്പര്/തന്നീയതറി തുകേ (രൂപ)

064132/27-3-2000 25,000

064147/29-8-2000 50,000

                      ആടകേ 75,000

1559/2021.
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ഈ തുകേയടടെ വറിനറിപയപ്പോഗടതക്കുററിച്ചട അപനസ്വഷണസം നടെപതണതപ്പോണട.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2006-07-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ 3.66.2].

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചെര്ക്കുന.

27.  പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേലുള  തുകേകേളുടടെ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  ഓഡറിറട
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോധദടപടറിട്ടുളതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

28.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേലുള  തുകേകേളുടടെ  വറിനറിപയപ്പോഗസം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട
പബപ്പോധദടപട്ടുടവന സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറിടന്റെ ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ
പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. 

ഓഡറിറട ഖണറികേ

കൃഷറി  ഓഫന്നീസര്  നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയറി  നടെപറിലപ്പോകറിയ  പമ്പടടസറട
വറിതരണ പദ്ധതറിയറിൽ അധറികേ സബ്സറിഡറി അനുവദറിച.

[ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട : 1999-2000 ഖണറികേ നമ്പര് : 3(14)]

1999-2000  വപ്പോര്ഷറികേ പദ്ധതറിയറിൽ ഉല്പപ്പോദന പമഖലയറിൽ ഉള്ടപടുതറിയ സമഗ
ടനൽകൃഷറി  വറികേസന  പദ്ധതറി  പ്രകേപ്പോരസം  1.5  എച്ചട.പറി.  പമ്പടടസറട  34  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട
നൽകേറിയറിട്ടുണട.  സര്കപ്പോര്  ഉതരവട  (എസം.എസട)  നമ്പര്  20/99/പ്ലപ്പോനറിസംഗട  തന്നീയതറി,
5-4-1999  ഖണറികേ  3-1(എ)  പ്രകേപ്പോരസം  പപ്പോലറിപകണറിയറിരുന  സബ്സറിഡറി  മപ്പോനദണസം
പപ്പോലറികപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോൽ 1,14,555  രൂപയടടെ നഷസം ഉണപ്പോയതപ്പോയറി കേടണതറി. ജനറൽ-
നപ്പോമമപ്പോത്ര/ടചെറുകേറിടെ  കേര്ഷകേര്കട  50  ശതമപ്പോനസം  സബ്സറിഡറികട  മപ്പോത്രപമ  അര്ഹത
ഉണപ്പോയറിരുനളടവങറിലുസം ആയതട പപ്പോലറിച്ചറിടറില്ല. 

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2006-07-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ 3.66.3].

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചെര്ക്കുന.

29.  നറിര്വ്വഹണ ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയ കൃഷറി ഓഫന്നീസര് ഗുണപഭപ്പോക്തൃ വറിഹറിതമപ്പോയ തുകേ
പഞപ്പോയതറിൽ  ഒടുകറിയതറിടന്റെ  കൃതദത  ഓഡറിറട  വകുപട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ഈ  ഇനതറിൽ
പഞപ്പോയതറിനട നഷമുണപ്പോയറിടറിടല്ലനട പബപ്പോധദടപടറിട്ടുളതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.
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നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

30.  കൃഷറി  ഓഫന്നീസര്  നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയറി  നടെപറിലപ്പോകറിയ  പമ്പട
ടസറട  വറിതരണ  പദ്ധതറിയറിൽ  അധറികേ  സബ്സറിഡറി  അനുവദറിച്ച  തുകേ  ടെറിയപ്പോൻ
പഞപ്പോയതറിൽ  ഒടുകറിയതറിടന്റെ  കൃതദത  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ഈ
ഇനതറിൽ  പഞപ്പോയതറിനട  നഷമുണപ്പോയറിടറിടല്ലന  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിടന്റെയസം
സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെയസം  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

മങര ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

കുടെറിടവള പദ്ധതറി - ലവദദ്യുതറി കുടെറിശ്ശേറികേ പറിഴപലറിശ പദ്ധതറി വറിഹറിതതറിൽ നറിനസം
ഒടുകറിയതട - ക്രമവറിരുദ്ധസം

[ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട : 2003-04, ഖണറികേ നമ്പര്  : 3-12]

പകേരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനട  ലകേമപ്പോററിയ  പകേപ്പോട,  കേപ്പോരപ്പോട്ടുപറമ്പട
എനന്നീ  കുടെറിടവള  പദ്ധതറികേളുടടെ  ലവദദ്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട  കുടെറിശ്ശേറികേ  അടെയ്ക്കുവപ്പോൻ  2003-04
വപ്പോര്ഷറികേ  പദ്ധതറിയടടെ  പസവന  പമഖലയറിൽ  ഉള്ടപടുതറി  പപ്രപ്പോജക്ടട  തയ്യപ്പോറപ്പോക്കുകേയസം
പറിഴപലറിശയസം  റന്നീകേണകൻ  ഫന്നീയസം  ഉള്ടപടടെ  1,37,480  രൂപ  ലവദദ്യുതറി
ചെപ്പോര്ജറിനതറിൽ ഒടുക്കുകേയസം ടചെയ.  പറിഴപലറിശ,  റന്നീകേണകൻ ഫന്നീ  എനന്നീ ഇനതറിൽ
ഒടുകറിയ  25,806  രൂപ പപ്പോഴ് ടചെലവപ്പോയതറിനപ്പോൽ ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ ടസക്രടററിയറിൽനറിനസം
തറിരറിചപറിടെറികണസം.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2006-07-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ 3.67.1].

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചെര്ക്കുന.

31. ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട സര്കപ്പോര് നൽകേറിയ മറുപടെറിയറിൽ സര്കപ്പോരറിൽ
നറിനസം സപ്പോധൂകേരണസം പതടെറിയറിട്ടുടണനട മങര ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററി മറുപടെറി നൽകേറി.
തുടെര്നട  സപ്പോധൂകേരണസം  ലഭറിച്ചതട  സസംബന്ധറിച്ച  വറിവരസം  ഓഡറിററിടന  പബപ്പോധദടപടുത്തുന
മുറയട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോടമനട സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

32. ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സര്കപ്പോര്  നൽകേറിയ  മറുപടെറിയറിൽ
സര്കപ്പോരറിൽ  നറിനസം  സപ്പോധൂകേരണസം  പതടെറിയറിട്ടുടണനട  മങര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
ടസക്രടററി  മറുപടെറി  നൽകേറിയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  പ്രസ്തുത  സപ്പോധൂകേരണസം
ലഭറിച്ചതട  സസംബന്ധറിച്ച  വറിവരസം  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന  പബപ്പോധദടപടുത്തുന
മുറയട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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ഓഡറിറട ഖണറികേ

ചെപ്പോലറിപശ്ശേരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

മുന്കൂര് ലകേപററിയറിട്ടുസം പ്രവൃതറി പൂര്തന്നീകേരറിച്ചറില്ല

[ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട : 2001-02 ഖണറികേ നമ്പര്: ഭപ്പോഗസം 3 ഖണറികേ 4, 4(2)]

തപ്പോടഴപറയന  പ്രവൃതറികേള്കപ്പോയറി  കേണ്വന്നീനര്മപ്പോര്  ടമപ്പോബറിലലപസഷന്
അഡസ്വപ്പോന്സട  ലകേപററിടയങറിലുസം  പ്രവൃതറി  പൂര്തന്നീകേരറിക്കുകേപയപ്പോ  അഡസ്വപ്പോന്സട
തറിരറിച്ചടെയ്ക്കുകേപയപ്പോ  ടചെയറിടറില്ല.  മുന്കൂര്  ഇനതറില്  ലകേപററിയ  തുകേ  പലറിശ  സഹറിതസം
തറിരറിചപറിടെറികണസം.

ഖണറികേ
നമ്പര്

വഇൗച്ചര് 
നമ്പര്

തുകേ കേണ്വന്നീനറുടടെ
പപരട

പ്രവൃതറിയടടെ പപരട

3-4 26/01-02 15,000 ടകേ. കുടന് ടകേപ്പോല്ലഴറിപറമ്പട  പകേപ്പോളനറി
പറപ്പോഡട ടമറലറിസംഗട, ടെപ്പോററിസംഗട

3-4(2) 37/00-01 18,075
ടെറി. പറി. മുഹമദട

നരറിമടെ  വടപ്പോട്ടുകുനട  പറപ്പോഡട
ടമറലറിസംഗട, ടെപ്പോററിസംഗട7/01-02 19,000

 ആടകേ 52,075

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2006-07-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട;  ഓഡറിറട ഖണറികേ 3.68.1].

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചെര്ക്കുന.

33.ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ച  പ്രവൃതറികേള്കപ്പോയറി  കേണ്വന്നീനര്മപ്പോര്
ലകേപററിയ തുകേ തറിരറിച്ചടെപച്ചപ്പോ എനട സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട നരറിമടെ വടപ്പോട്ടുകുനട പറപ്പോഡട
ടമറലറിസംഗട,  ടെപ്പോററിസംഗട  പ്രവൃതറിയമപ്പോയറി ബന്ധടപടട  കേണ്വന്നീനറപ്പോയ ശന്നീ.  ടെറി.  പറി.  മുഹമദട,
37,075  രൂപയപ്പോണട  ലകേപററിയടതങറിലുസം  37,790  രൂപയടടെ  പപ്പോര്ടട  ബറില്
സമര്പറിച്ചറിട്ടുടണനസം ടകേപ്പോല്ലപ്പോഴറിപറമ്പട പകേപ്പോളനറി ടമറലറിസംഗട ആന്റെട ടെപ്പോററിസംഗട പ്രവൃതറികപ്പോയറി
കേണ്വന്നീനറപ്പോയ ശന്നീ.  ടകേ.  കുടന്  15,000  രൂപ  അഡസ്വപ്പോന്സട  വപ്പോങ്ങറിടയങറിലുസം  പ്രവൃതറി
ടചെയറിടറില്ല  എനസം  ശന്നീ.  ടകേ.  കുടന്  ഇപപപ്പോള്  മപ്പോനസറികേ  പരപ്പോഗറിയപ്പോടണനസം  4  ടസന്റെട
സലതപ്പോണട  അപദ്ദേഹസം  തപ്പോമസറിക്കുനടതനസം  ചെപ്പോലറിപശ്ശേരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി
സമറിതറിടയ അററിയറിച.
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34.  ശന്നീ.  ടെറി.  പറി.  മുഹമദട  ഏടറടുത  പ്രവൃതറിയടടെ  പപ്പോര്ടട  ബറില്  സമര്പറിച്ചട
പ്രവൃതറി അവസപ്പോനറിപറിക്കുകേയസം തുകേ മുന്കൂര് ക്രമന്നീകേരറിച്ചതട ഓഡറിറട വകുപട പരറിപശപ്പോധറിച്ചട
പബപ്പോധദടപടുകേയസം ടചെയറിട്ടുളതറിനപ്പോലുസം ശന്നീ.  കുടന് എനയപ്പോള്കട മപ്പോനുഷറികേ പരറിഗണന
വചസം പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

35.  ശന്നീ.  ടെറി.  പറി.  മുഹമദട ഏടറടുത നരറിമടെ വടപ്പോട്ടുകുനട പറപ്പോഡട ടമറലറിസംഗട ടെപ്പോററിസംഗട
പ്രവൃതറിയടടെ  പപ്പോര്ടട  ബറില്  സമര്പറിച്ചട  പ്രവൃതറി  അവസപ്പോനറിപറിക്കുകേയസം  തുകേ  മുന്കൂര്
ക്രമന്നീകേരറിച്ചതട  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോധദടപടുകേയസം
ടചെയറിട്ടുളതറിനപ്പോലുസം  ശന്നീ.  കുടന്  എനയപ്പോള്കട  മപ്പോനുഷറികേ  പരറിഗണന  നല്കേറി   ഓഡറിറട
തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

മലമ്പുഴ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
സമഗ  ടനല്കൃഷറി  വറികേസനസം-സബ്സറി ഡറി  തുകേ  സര്വ്വന്നീസട  സഹകേരണ  ബപ്പോങറിനട
അനുവദറിച

[ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട : 2000-01 ഖണറികേ നമ്പര്  3-21]

കൃഷറി  ഓഫന്നീസര്  നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയറി  1999-2000  വര്ഷതറില്
നടെപറിലപ്പോകറിയ  സമഗ  ടനല്കൃഷറി  വറികേസന  പദ്ധതറികപ്പോയറി  ടചെകട  നമ്പര്
397322/16.03.01  മുപഖന  3,00,000  രൂപ  12  വപ്പോര്ഡുകേളറില് നറിലടകേപ്പോള്ളുന പപ്പോടെപശഖര
സമറിതറികേള്കട  യൂററിയ,  മസൂരറി,  ടപപ്പോടപ്പോഷട,  പവപറിന്പറിണ്ണപ്പോകട,  കുമപ്പോയസം  എനറിവ
വറിതരണസം  ടചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  നല്കേറിയറിട്ടുണട.   2,43,800  രൂപ  മപ്പോത്രമപ്പോണട
സബ്സറിഡറിയറിനതറില്  ബപ്പോങറിനട  നല്പകേണറിയറിരുനതട.  56,200  രൂപ  അധറികേസം
നല്കേറിയറിരറിക്കുന.  അധറികേമപ്പോയറി നല്കേറിയ 56,200 രൂപ തറിരറിചപറിടെറിപകണതപ്പോണട.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2006-07-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട;  ഓഡറിറട ഖണറികേ 3.69.1]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചെര്ക്കുന.

36. ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ഹപ്പോജരപ്പോകറിയ പരഖകേള് പരറിപശപ്പോധറിച്ചട അധറികേ സബ്സറിഡറി
നല്കേറിയറിടറിടല്ലനട  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  പബപ്പോധദടപടതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയസം ടചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

37.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  മലമ്പുഴ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയ
പരഖകേള്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  അധറികേ  സബ്സറിഡറി  നല്കേറിയറിടറിടല്ലനട  സസംസപ്പോന
ഓഡറിറട  വകുപറിനട  പബപ്പോധദടപട്ടുടയനട  മനസ്സറിലപ്പോകറിയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്
പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടെസ്സസം നന്നീകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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ഓഡറിറട ഖണറികേ

ടകേപ്പോടുവപ്പോയൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

സമഗ ടനല്കൃഷറി വറികേസന പദ്ധതറി-  രപ്പോസവള വറിതരണതറിനട മപ്പോത്രമപ്പോയറി പദ്ധതറി
നടെപറിലപ്പോകറി - മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖയട വറിരുദ്ധസം

[ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട : 2001-02 ഖണറികേ നമ്പര്: 3-14(3)]

2001-02  വപ്പോര്ഷറികേ പദ്ധതറിയടടെ ഉല്പപ്പോദന പമഖലയറില് ഉള്ടപടുതറിയ ടനല്കൃഷറി
വറികേസന  പദ്ധതറികപ്പോയറി  കൃഷറികപ്പോര്കട  സബ്സറിഡറി  നറിരകറില്  രപ്പോസവളസം  വറിതരണസം
ടചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  സര്വ്വന്നീസട  സഹകേരണ ബപ്പോങറിനട  8.65  ലകസം രൂപ അനുവദറിച്ചറിട്ടുണട.
പദ്ധതറി നറിര്വ്വഹണ മപ്പോനദണമനുസരറിച്ചട  രപ്പോസവളസം സബ്സറിഡറികട മപ്പോത്രമപ്പോയറി പദ്ധതറി
നടെപറിലപ്പോക്കുനതട  വറിലകറിയറിട്ടുണട.   മപ്പോനദണങ്ങള്കട  വറിരുദ്ധമപ്പോയറി  അനുവദറിച്ച
8.65 ലകസം രൂപ ഓഡറിററില് അസംഗന്നീകേരറിച്ചറിടറില്ല.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2006-07-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട;  ഓഡറിറട ഖണറികേ 3.70.1]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചെര്ക്കുന.

38.പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേല്  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  സമറിതറി
അസംഗന്നീകേരറിക്കുകേയസം പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയസം ടചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

39.  പ്രസ്തുത ഒപ്പോഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേല് സര്കപ്പോര് ലഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറിയടടെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട തടെസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

മരപ്പോമതട ബറില്ലുകേളറില് ക്രമപകടെട

ടസകന് കപ്പോര്കട അപഹരറിച്ചതട 7,96,284 രൂപ

പറളറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട - പപ്പോലകപ്പോടെട ജറില്ല

[ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട 2012-13, 2013-14, 2014-15: ഖണറികേ 3.15]

• വദപ്പോജ ഒപറിടട പണസം അപഹരറിച.
• കേദപ്പോഷട ബുകട/ഡറി.ഡറി. രജറിസര് എനന്നീ പ്രധപ്പോന പരഖകേള് സൂകറിച്ചറിടറില്ല
• ധനവറിനറിപയപ്പോഗസം, കേണകട സൂകറിപട എനറിവയറില് ഗുരുതര വന്നീഴ്ച
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പറളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല  എല്.എസട.ജറി.ഡറി.  വറിഭപ്പോഗതറിടല  സന്നീനറിയര്
കപ്പോര്കപ്പോയറിരുന  ശന്നീ.  സുപരഷട  കുമപ്പോറപ്പോയറിരുന  മരപ്പോമതട  പ്രവൃതറികേളുടടെ  ബറില്
സസംബന്ധമപ്പോയ എല്ലപ്പോ പജപ്പോലറികേളുസം ലകേകേപ്പോരദസം ടചെയറിരുനതട.  പ്രവൃതറികേളുടടെ ബറില്ലറിടന്റെ
അപലപ്പോടടടമന്റെട  വപ്പോങ്ങുനതറിനുസം  ടഷററിയറില്നറിനസം  പറി.ഒ.സറി.  വപ്പോങ്ങുനതറിനുസം  ബപ്പോങറില്
നറിനസം  ഡറിമപ്പോന്റെട  ഡപ്പോഫപ്പോകറി  കേരപ്പോറുകേപ്പോരനട  നല്കുനതറിനുസം  ശന്നീ.  സുപരഷട
കുമപ്പോററിടനയപ്പോയറിരുന  അസറിസന്റെട  എഞറിനന്നീയര്  ചുമതലടപടുതറിയറിരുനതട.  എനപ്പോല്
2015  ടഫബ്രുവരറി മുതല് മപ്പോര്ച്ചട വടരയള ചെറില പ്രവൃതറികേളുടടെ ബറില് തുകേകേള് ഡറിമപ്പോന്റെട
  ഡപ്പോഫപ്പോകറി  മപ്പോററിയതട  കേരപ്പോറുകേപ്പോരനട  നല്കേറിയറില്ല.  കേരപ്പോറുകേപ്പോര്കട  നല്പകേണ  ബറില്
തുകേയ്ക്കുള പറി.ഒ.സറി.  ടഷററിയറില് നറിനസം കേദപ്പോഷപ്പോകറി ബപ്പോങറില് നറിപകപറിച്ചട,  അസറിസന്റെട
എഞറിനന്നീയറുടടെ വദപ്പോജ ഒപറിട ഡറി.ഡറി. സറിപട ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട ശന്നീ. സുപരഷട കുമപ്പോര് തടന്റെയസം
ബന്ധുകളുടടെയസം  പപരറില്  ഡറി.ഡറി.  മപ്പോററി  പണപ്പോപഹരണസം  നടെത്തുകേയപ്പോയറിരുന.
തപ്പോടഴപറയന  അഞട  പ്രവൃതറികേളുടടെ  കേരപ്പോറുകേപ്പോര്കട  നല്കേപ്പോനുണപ്പോയറിരുന  7,96,284
രൂപയപ്പോണട പമല്പറഞ്ഞ പ്രകേപ്പോരസം അപഹരറിച്ചതട:

ക്രമ
നമ്പര്

പ്രവൃതറിയടടെ പപരട കേരപ്പോറുകേപ്പോരന് പറി.ഒ.സറി.
തുകേ

പറി.ഒ.സറി.
പണമപ്പോകറിയ

തന്നീയതറി

ടഷററി
ബറില്
നമ്പര്

1 എടെക്കുനതട  പടെറി
എസട.സറി.  പകേപ്പോളനറി,
കുടെറിടവള പദ്ധതറി 
(പപ്രപ്പോജക്ടട  നമ്പര്
148/14-15)

ശന്നീ.സറി.സുപദവന് 67,725 2-4-2015 61/14-15

2 അയ്യപന്കേപ്പോവട
കൂടപ്പോലപടെറി പറപ്പോഡട
(പപ്രപ്പോജക്ടട നമ്പര്
 90/14-15)

ശന്നീ.പറി.എസം.
ശറിവരപ്പോജന്

2,84,605 2-3-2015 38/14-15

3 ലകസംവന്നീടെട  പടറിപടെറി
കുടെറിടവള പദ്ധതറി

ശന്നീ.പറി. എസട.
രപ്പോപജഷട

83,960 31-3-2015 51/14-15

4 തപ്പോമരക്കുനട
ഭപ്പോഗപതകട  ലപപട
ലലന് ദന്നീര്ഘറിപറികല്
(പപ്രപ്പോജക്ടട  നമ്പര്
105/14-15)

ശന്നീ.സറി. ടകേ.
രത്മകുമപ്പോരന്

1,37,830 13-3-2015 39/14-15

5 ഗപ്പോമപറമ്പട  കുടെറിടവള
പദ്ധതറി

ശന്നീ. ടകേ.വറി.കൃഷ്ണന് 2,22,164 2-4-2015 59/14-15

                       ആടകേ 7,96,284
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ഇതട സസംബന്ധറിച്ചട മങര പപപ്പോലന്നീസട പസഷനറില് പകേസട രജറിസര് ടചെയട അപനസ്വഷണസം
ആരസംഭറിച്ചതറിലുപരറിയപ്പോയറി  പകേരള  പഞപ്പോയതട  രപ്പോജട  (ഉപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോരുടടെ  പമലുള
നറിയന്ത്രണസം)  ചെടങ്ങളറിടല,  ചെടസം  8  അനുസരറിച്ചട  പഞപ്പോയതട  പ്രസറിഡന്റെട
18-5-2015  തന്നീയതറി  മുതല്  ശന്നീ.  സുപരഷട  കുമപ്പോററിടന  സര്വ്വന്നീസറില്നറിനസം  സടസ്പെന്റെട
ടചെയറിട്ടുമുണട.

അസറിസന്റെട  എഞറിനന്നീയറുടടെ  ഓഫന്നീസറില്  പ്രസ്തുത  കേപ്പോലയളവറില്  കേദപ്പോഷട  ബുകട,
ഡറി.ഡറി.  ഇഷപ്യൂ  രജറിസര്  മുതലപ്പോയ  സുപ്രധപ്പോന  പരഖകേള്  എഴുതറി  സൂകറിക്കുനതറില്
വന്നീഴ്ചയണപ്പോയറിട്ടുളതപ്പോയറി  ഓഡറിറട  നടെതറിയ  പരറിപശപ്പോധനയറില്  പബപ്പോധദടപട്ടു.
ധനവറിനറിപയപ്പോഗസം, കേണകട സൂകറിപട എനറിവ ജറി.ഒ.(പറി) നമ്പര് 177/2006/ധന. തന്നീയതറി
12-4-2006  പ്രകേപ്പോരസം  കേപ്പോരദകമമപ്പോയറി  നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറില്  അസറിസന്റെട  എഞറിനന്നീയര്
ഗുരുതരമപ്പോയ  വന്നീഴ്ചയപ്പോണട  വരുതറിയറിട്ടുളതട.  രജറിസറുകേളുസം  പരഖകേളുസം  ക്രമപ്രകേപ്പോരസം
സൂകറികപ്പോതറിരുനതുസം  അവ  യഥപ്പോസമയങ്ങളറില്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  കൃതദത
ഉറപ്പുവരുതപ്പോതറിരുനതുമപ്പോണട പണപ്പോപഹരണതറിനട  വഴറിടതളറിച്ചതട  എനതറിനപ്പോല്
ഇതറിനുതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  അസറിസന്റെട  എഞറിനന്നീയര്ടകതറിടരയസം  ചെട  പ്രകേപ്പോരമുള  നടെപടെറി
സസ്വന്നീകേരറിപകണതപ്പോണട.

പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശസം സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറിപലകട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന വറിവരസം
30-4-2016-ടല ടകേ.എസട.എ.പറി.ടകേ.ഡറി/4/661/2016-ാം നമ്പര് കേതട പ്രകേപ്പോരസം പറളറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററിടയ അററിയറിചടവങറിലുസം ആയതറിനട മറുപടെറി ലഭദമപ്പോകറിയറില്ല.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2015-16-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട;  ഓഡറിറട ഖണറികേ 8.16]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചെര്ക്കുന.

40.  പണപ്പോപഹരണസം നടെതറി ശന്നീ.  സുപരഷട കുമപ്പോര് ഇപപപ്പോള് സര്വ്വന്നീസറിലുപണപ്പോടയനസം
ഇതുസസംബന്ധറിച്ച പകേസറിടന്റെ നറിലവറിടല സറിതറി എനപ്പോടണനസം സടസ്പെന്ഷന് കേപ്പോലപ്പോവധറി
എത്രയപ്പോയറിരുനടവനസം സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട പണപ്പോപഹരണസം നടെതറിയ ശന്നീ. സുപരഷട
കുമപ്പോര്  ഇപപപ്പോള്  സര്വ്വന്നീസറിലുടണനസം  ടെറിയപ്പോടന  ടഡപപ്യൂപടഷന്  വദവസയറിലപ്പോണട
പഞപ്പോയതട  വകുപറില്  നറിയമറിച്ചടതനസം  കേപ്പോലപ്പോവധറി  കേഴറിഞ്ഞട  മപ്പോതൃവകുപപ്പോയ
ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപറിപലകട  തറിരറിചപപപ്പോകുകേയപ്പോണുണപ്പോയടതനസം  ഇതുസസംബന്ധറിച്ച
പകേസട നടെക്കുനടണനസം  31-5-2016-ലപ്പോണട ടെറിയപ്പോടന സര്വ്വന്നീസറില് തറിരറിടച്ചടുതടതനസം
വറിജറിലന്സട  പകേസട  വരുന  മുറയട  അയപ്പോള്ടകതറിടര  നടെപടെറിടയടുകപ്പോടമനമപ്പോണട
ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട വകുപട അററിയറിച്ചറിട്ടുളടതനസം തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട അഡന്നീഷണല്
ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കേറി.  അപഹരറിച്ച തുകേ വറിജറിലന്സട പകേസറിടന്റെ വറിധറിയപ്പോകുനതറിനട
മുമ്പട  കേരപ്പോറുകേപ്പോര്കട  തറിരറിചനല്കേറിയതട  എനടെറിസപ്പോനതറിലപ്പോടണനട  സമറിതറി
അപനസ്വഷറിച്ചതറിനട തുകേ നഷമപ്പോയ കേരപ്പോറുകേപ്പോര് ഓസംബുഡ്സപ്പോനറില് പരപ്പോതറി നല്കേറിയപപപ്പോള്
ഓസംബുഡ്സപ്പോനറില് നറിനട വറിധറി വരുനതറിനുമുമ്പട തടന ഡറി.ഡറി.  എടുതട കേരപ്പോറുകേപ്പോര്കട
നല്കേറി പരപ്പോതറി ഒത്തുതന്നീര്പപ്പോക്കുകേയപ്പോണുണപ്പോയടതനട പറളറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററി
അററിയറിച.
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41. വറിജറിലന്സട  പകേസട  നറിലനറില്ക്കുപമ്പപ്പോള്തടന  കേരപ്പോറുകേപ്പോര്കട  തുകേ  തറിരറിടകേ
നല്കേറിയ  നടെപടെറിയറില്  പഞപ്പോയതട  വളടര  നറിരുതരവപ്പോദപരമപ്പോയ  നറിലപപ്പോടെപ്പോണട
സസ്വന്നീകേരറിച്ചടതനസം  സര്വ്വന്നീസറില്നറിനസം  സടസ്പെന്റെട  ടചെയയപ്പോടള  സടസ്പെന്ഷന്  പന്നീരറിയഡട
റദ്ദേപ്പോകറി  മപ്പോതൃവകുപപ്പോയ  ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപറിപലകട  തറിരറിടച്ചടുതതട  ഗുരുതരമപ്പോയ
ക്രമപകടെപ്പോടണനസം സമറിതറി വറിലയറിരുതറി.

42.  വറിജറിലന്സട പകേസറിടന്റെ വറിധറി വരുന മുറയട ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസടനതറിടര
നടെപടെറി  ലകേടകപ്പോളപ്പോന്  ടെറിയപ്പോടന്റെ  മപ്പോതൃവകുപപ്പോയ  പറി.ഡബദ്യു.ഡറി.-പയപ്പോടെട
ആവശദപടുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.  കൂടെപ്പോടത ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസന് തുകേ
പനരറിടട  കേരപ്പോറുകേപ്പോര്കട  തറിരറിടകേ  നല്കേറിയ  നടെപടെറി  ടതറപ്പോടണനട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുകേയസം ഇകപ്പോരദതറില് പഞപ്പോയതധറികൃതരുടടെ മഇൗനപ്പോനുമതറി  ഉടണനട  സമറിതറി
നറിരന്നീകറിക്കുകേയമുണപ്പോയറി.  പ്രസ്തുത  കേപ്പോലഘടതറില്  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന
ഉപദദപ്പോഗസടനതറിടര നടെപടെറി ലകേടകപ്പോളപ്പോനുസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

43.  പറളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല എല്.എസട.ജറി.ഡറി.  ടസകനറിടല സന്നീനറിയര്
കപ്പോര്കപ്പോയ  ശന്നീ.  സുപരഷട  കുമപ്പോര്  മരപ്പോമതട  ബറില്ലുകേളറില്  ക്രമപകടെട  നടെതറി
5  കേരപ്പോറുകേപ്പോരുടടെ  ഡറി.ഡറി.  മപ്പോററി  പണപ്പോപഹരണസം  നടെതറിയതറിനട  ടെറിയപ്പോടനതറിടര
വറിജറിലന്സട  പകേസട  നറിലനറില്ക്കുപമ്പപ്പോള്തടന  കേരപ്പോറുകേപ്പോര്കട  തുകേ  തറിരറിടകേ
നല്കേറിയ  നടെപടെറിയറില്  പഞപ്പോയതട  വളടര  നറിരുതരവപ്പോദപരമപ്പോയ  നറിലപപ്പോടെപ്പോണട
സസ്വന്നീകേരറിച്ചടതനസം  സര്വ്വന്നീസറില്നറിനസം  സടസ്പെന്റെട  ടചെയയപ്പോടള  സടസ്പെന്ഷന്
പന്നീരറിയഡട  റദ്ദേപ്പോകറി  മപ്പോതൃവകുപപ്പോയ  ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപറിപലയട  തറിരറിടച്ചടുത
നടെപടെറി  ഗുരുതരമപ്പോയ  ക്രമപകടെപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   കൂടെപ്പോടത
വറിജറിലന്സട  പകേസറിടന്റെ  വറിധറി  വരുന  മുറയട  ടെറിയപ്പോടനതറിടര  നടെപടെറി
ലകേടകപ്പോളണടമനസം  മപ്പോതൃവകുപറിപനപ്പോടെട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസന്  തുകേ  പനരറിടട  കേരപ്പോറുകേപ്പോര്കട  തറിരറിടകേ  നല്കേറിയ  നടെപടെറി  ടതറപ്പോടണനസം
ഇകപ്പോരദതറില്  പഞപ്പോയതധറികൃതരുടടെ  മഇൗനപ്പോനുവപ്പോദസം  ഉണപ്പോയറിരുനടവനസം  സമറിതറി
നറിരന്നീകറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  കേപ്പോലഘടതറില്  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന
ഉപദദപ്പോഗസടനതറിടര നടെപടെറി ലകേടകപ്പോളണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

കുടുസംബശന്നീ ടതപ്പോഴറില് പരറിശന്നീലന പദ്ധതറികേള്-സബ്സറിഡറി  മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖയട  വറിരുദ്ധസം-
പദ്ധതറി നടെതറിപറില് ക്രമപകടെട - 8,33,650 രൂപയടടെ ധനദുര്വറിനറിപയപ്പോഗസം

തൃതപ്പോല ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
[ഒപ്പോഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട 2012-13, 2013-14, ഖണറികേ 3.1]

• സര്കപ്പോര് നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്ക്കുസം പദ്ധതറി മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖകേള്ക്കുസം വറിരുദ്ധമപ്പോയറി ടപപ്പോതു
ഫണട ദുരുപപയപ്പോഗസം ടചെയ.

• ടടെണര് നടെപടെറിയറില് വദപ്പോപകേ ക്രമപകടെട
• പരറിശന്നീലന സപ്പോപനടത ടതരടഞ്ഞടുത പഞപ്പോയതട കേമറിററി തന്നീരുമപ്പോനസം 

വദപ്പോജസം.

1559/2021.
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തൃതപ്പോല  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ  2012-13,  2013-14  വപ്പോര്ഷറികേ  പദ്ധതറികേളറില്
ഉള്ടപടുതറി  കുടുസംബശന്നീ  വനറിതകേള്ക്കുപവണറി  തപ്പോടഴപറയന  ടതപ്പോഴറില്  പരറിശന്നീലന
പപ്രപ്പോജക്ടുകേള് നടെപറിലപ്പോകറിയറിട്ടുണട.

പരറിശന്നീലനസം നല്കേറിയ സപ്പോപനസം - അപ് സര ഇന്സറിറപ്യൂടട, പുലപ്പോപറ, പപ്പോലകപ്പോടെട

2012-13 വര്ഷസം നടെപറിലപ്പോകറിയ പപ്രപ്പോജക്ടുകേളുടടെ വറിവരസം

ക്രമ
നമ്പര്

പപ്രപ്പോജക്ടട നമ്പര്, പപരട, വര്ഷസം ടചെലവഴറിച്ച
തുകേ

ബറില് നമ്പര്
തന്നീയതറി

പരറിശന്നീലന
സപ്പോപനസം
എഗറിടമന്റെട

വച്ച
തന്നീയതറി

പരറിശന്നീല
നപ്പോര്ത്ഥറികേ

ളുടടെ
എണ്ണസം

1 073/13-പപപര് ബപ്പോഗുകേള്/
ലനപലപ്പോണ്  ബറിഗട  പഷപ്പോപര്  സന്നീന്
പ്രറിന്റെറിസംഗട പരറിശന്നീലനസം (എസട.സറി.പറി.)

90,000 11/12-2013
26-3-2013

16-3-2013 36

2 076/13-പപപര്
ബപ്പോഗുകേള്/ലനപലപ്പോണ്  ബറിഗട
പഷപ്പോപര്  സന്നീന്  പ്രറിന്റെറിസംഗട
പരറിശന്നീലനസം (ജനറല്)

74,800 21/12-2013
31-3-2013

16-3-2013 30

3 077/12-13 – ആഭരണ നറിര്മപ്പോണസം
                      (എസട.സറി.പറി.)

60,000 12/12-2013
26-3-2013

16-3-2013 20

4 078/12-13 – ആഭരണ നറിര്മപ്പോണസം 
                    (ജനറല്)

89,750 22/12-2013
31-3-2013

11-3-2013 30

5 80/12-13 – കൂണ് കൃഷറി പരറിശന്നീലനസം
                   (ജനറല്)

49,350 9/13
31-3-2013

15-3-2013 30

6 081/12-13 – ടടെകേ ടലസല്സട
                   പ്രറിന്റെറിസംഗട 
                   (എസട.സറി.പറി.)

50,000 13/12-13
26-3-2013

25-2-2013 20

7 082/12-13 – ടടെകേ ടലസല്സട
                    പ്രറിന്റെറിസംഗട 
                    (ജനറല്)

74,750 23/12-13
31-3-2013

25-2-2013 30

8 86/12-13 – സപ്പോനറിടററി നപ്പോപ്കേറിന് 1,05,000 20/12-2013
31-3-2013

8-3-2013 30

                       ആടകേ 5,93,650
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2013-14 വര്ഷസം നടെപറിലപ്പോകറിയ പപ്രപ്പോജക്ടുകേളുടടെ വറിവരസം:

ക്രമ
നമ്പര്

പപ്രപ്പോജക്ടട നമ്പര്, പപരട, വര്ഷസം ടചെലവഴറിച്ച
തുകേ

ബറില് നമ്പര്
തന്നീയതറി

പരറിശന്നീലന
സപ്പോപനസം
എഗറിടമന്റെട

വച്ച
തന്നീയതറി

പരറിശന്നീല
നപ്പോര്ത്ഥറികേ

ളുടടെ
എണ്ണസം

1 160/13-14–ഗപ്പോര്ടമന്റെട പമകറിസംഗട
                  (എസട. സറി. പറി.)

1,00,000 01/13-14
30-10-2013

1-3-2013 20

2 161/13-14 -  ഗപ്പോര്ടമന്റെട പമകറിസംഗട
                  (ജനറല്)

1,40,000 05/12-13
30-10-2013

- -

                        ആടകേ 2,40,000

പമല്പറഞ്ഞ പപ്രപ്പോജക്ടുകേളുടടെ നടെതറിപറിടല അപപ്പോകേതകേള് ചുവടടെ പചെര്ക്കുന

1.  12-ാം  പഞവത്സര  പദ്ധതറി  മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖ  {ജറി.ഒ(എസം.എസട)നമ്പര്  225/2012/തസസ്വഭവ.
തന്നീയതറി  18-8-2012  ഖണറികേ(5)}  പ്രകേപ്പോരസം  സസ്വയസംടതപ്പോഴറില്  സസംരസംഭങ്ങള്
ആരസംഭറിക്കുനതറിനുപവണറി  ഗ്രൂപ്പുകേള്  രൂപന്നീകേരറിച്ചട  പ്രപ്പോരസംഭ  പ്രവര്തനങ്ങള്
ആരസംഭറിക്കുനവര്കട  മപ്പോത്രപമ  അനുപയപ്പോജദമപ്പോയ  ടതപ്പോഴറിലറില്  പരറിശന്നീലനസം  നല്കേപ്പോന്
പപ്പോടുള്ളു.  എനപ്പോല്  ഗ്രൂപ്പുകേള്  രൂപന്നീകേരറിക്കുകേപയപ്പോ,  മറ്റു  പ്രപ്പോരസംഭ  പ്രവര്തനങ്ങള്
തുടെങ്ങുകേപയപ്പോ  ടചെയ്യപ്പോടതയപ്പോണട  ടതപ്പോഴറില്  പരറിശന്നീലനങ്ങള്  നല്കേറിയറിട്ടുളളതട.  2010-11,
2011-12,  2012-13, 2013-14  എനന്നീ  വര്ഷങ്ങളറില്  വന്തുകേ  ടചെലവറിടട  പരറിശന്നീലനസം
നല്കേറിയ  സസംരസംഭങ്ങളറില്  ഒനപപപ്പോലുസം  നപ്പോളറിതുവടര  ആരസംഭറിക്കുകേപയപ്പോ,  പ്രപ്പോരസംഭ
പ്രവര്തനങ്ങള് നടെത്തുകേപയപ്പോ ടചെയറിടറില്ല. ഇതുവഴറി സര്കപ്പോര് നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്ക്കുസം പദ്ധതറി
മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖകേള്ക്കുസം വറിരുദ്ധമപ്പോയറി പഞപ്പോയതട ടപപ്പോതുഫണട ദുരുപപയപ്പോഗസം ടചെയ.

2. തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്കട  സപ്പോധനങ്ങളുസം  പസവനങ്ങളുസം
സമപ്പോഹരറിക്കുനതറിനുള  മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖ  [ജറി.ഒ  (പറി)നമ്പര്  259/2010/എല്.എസട.ജറി.ഡറി.
തന്നീയതറി  8-11-2010]  പ്രകേപ്പോരസം  ഒരു  ലകസം  രൂപയറില്  കൂടുതല്  മതറിപ്പുവറിലയള
പസവനങ്ങള്കട  ഓപണ്  ടടെന്ഡര്  രന്നീതറി  അവലസംബറിപകണതുണട.  വദപ്പോപകേമപ്പോയ
പ്രചെപ്പോരമുള  ഒരു  ഇസംഗന്നീഷട  ദറിനപത്രതറിലുസം  മലയപ്പോളസം  ദറിനപത്രതറിലുസം  പരസദസം  ടചെയട
പസവനദപ്പോതപ്പോകളുടടെ ടടെന്ഡര് കണറിപകണതുണട. ടടെന്ഡര് പഫപ്പോറതറിടന്റെ വറില്പനയ്ക്കുസം
സമര്പണതറിനുസം  പരസദ  തന്നീയതറി  മുതല്  21  ദറിവസസം  നല്കേണസം.  ഉതരവറില്
നറിഷ്കര്ഷറിക്കുന  നറിരകറില്  ടടെന്ഡര്  പഫപ്പോറതറിടന്റെ  വറില  ഈടെപ്പോകണസം.  ടടെന്ഡര്
സമര്പറിച്ചവരുടടെയസം പസപ്പോഷദല് ഓഡറിറട കേമറിററിയറിടല അസംഗതറിടന്റെയസം സപ്പോനറിദ്ധദതറില്
ടടെന്ഡറുകേള്  പരസദമപ്പോയറി  തുറകണസം.  പസവനകേരപ്പോറുകേപ്പോരുടടെ  കേപ്പോരദതറില്,  ഉയര്ന
ഗുണനറിലവപ്പോരസം,  സപ്പോമ്പതറികേ ലപ്പോഭവസം  കേപ്പോരദകമതയസം  പയപ്പോഗദരപ്പോയവര്കട  മത്സരറികപ്പോന്
അവസരസം  നല്കേല്,  ടതരടഞ്ഞടുപട  പ്രക്രറിയയറില്  സുതപ്പോരദത  എനറിവയസം
ഉറപ്പുവരുപതണതുണട.
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എനപ്പോല് ഈ നറിബന്ധനകേടളല്ലപ്പോസം പപ്പോടടെ അവഗണറിച്ചപ്പോണട  പരറിശന്നീലന പരറിപപ്പോടെറി
സസംഘടെറിപറിച്ചറിട്ടുളതുസം  പരറിശന്നീലന  സപ്പോപനടത  ടതരടഞ്ഞടുതറിട്ടുളതുസം.  അപര
ഇന്സറിറപ്യൂടട എന സപ്പോപനടത ടതരടഞ്ഞടുതതുമപ്പോയറി ബന്ധടപട പഞപ്പോയതട കേമറിററി
തന്നീരുമപ്പോനസം  (നമ്പര്  2  തന്നീയതറി  30-1-2014)  വദപ്പോജമപ്പോടണനസം  പരറിപശപ്പോധനയറില്
വദകമപ്പോയറി.

ഭരണസമറിതറി അസംഗങ്ങള് 28-2-2014-ല് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററികട സമര്പറിച്ച
പരപ്പോതറിയറില് (നമ്പര് എ 1-1756  തന്നീയതറി  28-2-2014)  “ഇങ്ങടന തന്നീരുമപ്പോനടമടുതതപ്പോയറി
ഞങ്ങള്കട  അററിയറില്ല.  മറിനറിടടസറില്  തറിരുതല്  വരുതറിയപ്പോണട  പമല്പറഞ്ഞ
സപ്പോപനടത ടതരടഞ്ഞടുതറിട്ടുളതട”എനട പറയന.

ജനപ്രതറിനറിധറികേളറില്  നറിനസം  ലഭറിച്ച  പരപ്പോതറി  പഞപ്പോയതട  കേമറിററി  പയപ്പോഗതറില്
ചെര്ച്ച ടചെയ്യുനതറിപനപ്പോ, തുടെര്നടെപടെറികേള് സസ്വന്നീകേരറിക്കുനതറിപനപ്പോ ടസക്രടററി തയ്യപ്പോറപ്പോയറില്ല.

3. പരറിശന്നീലന പരറിപപ്പോടെറികേളുടടെ കേപ്പോരദതറില്, സര്കപ്പോര് ഉതരവട (എസം.എസട).നമ്പര്
248/2012/തസസ്വഭവ.  തന്നീയതറി:  29-9-2012-ടല  നറിബന്ധന  പ്രകേപ്പോരസം  ടതപ്പോഴറില്
പരറിശന്നീലനതറിനട  മപ്പോത്രമപ്പോയറി  പപ്രപ്പോജക്ടുകേള്  അനുവദനന്നീയമല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്,  ആയവ
വപ്പോയപ്പോബന്ധറിത  പപ്രപ്പോജക്ടുകേളപ്പോകറി  മപ്പോറണടമനസം  അതറില്  പരറിശന്നീലനതറിനുള  തുകേ
വകേയറിരുതണടമനസം നറിര്വ്വഹണ ഉപദദപ്പോഗസന് പഞപ്പോയതട കേമറിററികട 23-1-2014-ല്
കേതട  നല്കേറിയറിട്ടുണട.  2010-11  വര്ഷസം  മുതല്  പൂര്തറിയപ്പോകറിയ  വറിവറിധ  ടതപ്പോഴറില്
പരറിശന്നീലനങ്ങളുടടെ തുടെര് പ്രവര്തനങ്ങള് ഏടറടുതട നടെപതണതുടണനസം സസംഘങ്ങള്കട
ബപ്പോങട  പലപ്പോണുസം  സബ്സറിഡറിയസം  ലഭറികതക  രന്നീതറിയറിലുള  പപ്രപ്പോജക്ടുകേള്കട  രൂപസം
നല്കേണടമനസം  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസന്  20-1-2014,  30-1-2014,  5-3-2014
തന്നീയതറികേളറിടല കേത്തുകേള് മുപഖന പഞപ്പോയതറിടന അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

4.  ടതപ്പോഴറില് പരറിശന്നീലനവമപ്പോയറി ബന്ധടപടട പരറിപശപ്പോധനയട സമര്പറിച്ച ഫയലുകേള്,
പരറിശന്നീലനപ്പോര്ത്ഥറികേളുടടെ  ഹപ്പോജര്  പടറികേകേള്  എനറിവ  പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില്,  ഒപരസമയസം
(രപ്പോവറിടല മുതല് ലവകുപനരസം വടര)  നടെതടപട വറിവറിധ പരറിശന്നീലന പരറിപപ്പോടെറികേളറില്
ഒപര വദകറികേള് തടന പടങടുതതപ്പോയറി കേപ്പോണുന.  ഉദപ്പോഹരണങ്ങള് അനുബന്ധമപ്പോയറി
ടകേപ്പോടുക്കുന.  പദ്ധതറി  നടെതറിപറിടല  അപപ്പോകേതകേളറിപന്മേല്  നല്കേറിയ  ഓഡറിറട
അപനസ്വഷണതറിനട  തപ്പോന്  പരറിവര്തറിതപ്പോവധറിയറിലപ്പോയറിരുന  കേപ്പോലയളവറിലപ്പോണട
ഭരണസമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനസം സസംബന്ധറിച്ച അപപ്പോകേങ്ങള് ഉടെടലടുതടതനസം മപ്പോര്ച്ചട  31-നകേസം
ബറില്  മപ്പോറുനതറിനട  പവണറിയപ്പോണട  അടക്രഡറിറഡട  ഏജന്സറിടയ  പരറിശന്നീലന  ചുമതല
ഏല്പറിച്ചടതനമുള  ടസക്രടററിയടടെ  മറുപടെറി  നറിരുതരവപ്പോദപരവസം  അസംഗന്നീകേരറികപ്പോന്
കേഴറിയപ്പോതതുമപ്പോണട.

ഭരണസമറിതറി  അസംഗങ്ങളുടടെയസം  നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസടന്റെയസം  വറിപയപ്പോജനക്കുററിപ്പുകേള്,
സബ്സറിഡറി മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖയറിടല നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്, പഞപ്പോയതട രപ്പോജട നറിയമസം, ധനവറിനറിപയപ്പോഗവമപ്പോയറി
ബന്ധടപടട സര്കപ്പോര് പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുള ഉതരവകേള് എനറിവ പരറിഗണറികപ്പോടത പദ്ധതറി
നടെപറിലപ്പോകറിയതുമൂലമുള നഷസം  (8,33,650 രൂപ)  വറിപയപ്പോജറിപട അററിയറിച്ച  8 ഭരണസമറിതറി
അസംഗങ്ങള് ഒഴറിടകേയള ഭരണസമറിതറി അസംഗങ്ങളറില്നറിനസം പഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയറില്
നറിനസം തുലദമപ്പോയറി ഈടെപ്പോപകണതപ്പോണട.

ടതപ്പോഴറില്  പരറിശന്നീലന  പദ്ധതറികേളുടടെ  വറിശദവറിവരസം അനുബന്ധസം  10,  11
എനറിവയപ്പോയറി പചെര്ക്കുന.
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അനുബന്ധസം    10

ടതപ്പോഴറില് പരറിശന്നീലന പദ്ധതറികേള് - (എസട.സറി.പറി.)

പരറിശന്നീലനപ്പോര്ത്ഥറികേള്  ഒപരസമയസം  രണട  വദതദസ  പകേപ്പോഴ്സുകേളറില്  പടങടുതതറിടന്റെ
വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്

ക്രമ
നമ്പര്

പരറിശന്നീലനപ്പോ
ര്ത്ഥറിയടടെ

പപരട

പരറിശന്നീലന
ഇനസം,

കേപ്പോലയളവട

ഹപ്പോജര്
പടറികേ പറപ്പോള്

നമ്പറുസം,
പരറിശന്നീലനപ്പോ

ര്ത്ഥറി
പടങടുത
കേപ്പോലയളവസം

പരറിശന്നീലനപ്പോര്ത്ഥറി മറ്റു
പകേപ്പോഴ്സുകേളറില്

പടങടുതതറിടന്റെ
വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്

പരറിശന്നീല
നപ്പോര്ത്ഥറി

രണട
പകേപ്പോഴ്സുകേളറി

ലുസം
പടങടുത

തപ്പോയറി
കേപ്പോണുന

ഒപര
തന്നീയതറികേ

ള്

പരറിശന്നീലന
ഇനസം,
കേപ്പോലയളവട

ഹപ്പോജര്
പടറികേ
പറപ്പോള്
നമ്പറുസം
പരറിശന്നീല
നപ്പോര്ത്ഥറി
പടങടുത
കേപ്പോലയള
വസം

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 വറിപനപ്പോദറിനറി
പറി.ടകേ.

ഗപ്പോര്ടമന്റെട
നറിര്മപ്പോണസം
(എസട.
സറി.പറി)
1-3-2013
മുതല് 
20-5-2013
വടര  (60
ദറിവസസം)

പറപ്പോള് നമ്പര്
(1) 1-3-2013
മുതല് 20-5-
2013 വടര

(60 ദറിവസസം)

ആഭരണ
നറിര്മപ്പോണസം
(എസട.സറി.

പറി)
12-3-2013

മുതല് 
23-3-2013
വടര (11
പ്രവൃതറി
ദറിവസസം)

പറപ്പോള്
നമ്പര്
(20) 

13-3-2013
മുതല് 

23-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

13-3-2013
മുതല് 

23-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

ഈ
പരറിശന്നീല
നപ്പോര്ത്ഥറി
തടന 

16-3-2013
മുതല് 

27-3-2013
വടരയള
കേപ്പോലയള

വറില്
പപപര്
ബപ്പോഗട

നറിര്മപ്പോണ
തറില്
പറപ്പോള് 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

നമ്പര് (6),
പറപ്പോള്
നമ്പര്
(36)

എനറിവ
പ്രകേപ്പോരസം

പടങടുത
തപ്പോയറി

കേപ്പോണുന 

2 സുമനദ
വറി.എസട.

ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(4)  

1-3-2013
മുതല് 

20-5-2013
വടര (60
ദറിവസസം)

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര് (4)
13-3-2013

മുതല് 
23-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

13-3-2013
മുതല് 

23-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

3 സറിന്ധു ടകേ.വറി. ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(5) 1-3-2013

മുതല് 
20-5-2013
വടര (60
ദറിവസസം)

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര്
(10) 

1-3-2013
മുതല് 

23-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

1-3-2013
മുതല് 

23-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

4 സന്ധദ സറി.പറി. ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(6) 

1-3-2013
മുതല് 

20-5-2013
വടര (60
ദറിവസസം)

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര് (5)
13-3-2013

മുതല് 
23-3-2013

വടര
(10 ദറിവസസം)

13-3-2013
മുതല് 

23-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

5 പ്രറിയ
ബപ്പോബുരപ്പോജട
വറി.

ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(2)1-3-2013

മുതല് 
20-5-2013
വടര (60
ദറിവസസം)

പപപര്
ബപ്പോഗട &
ലനപലപ്പോ
ണ് ബറിഗട
പഷപ്പോപര്
നറിര്മപ്പോ
ണസം 

16-3-2013
മുതല് 

27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

പറപ്പോള്
നമ്പര് (7)
16-3-2013

മുതല് 
27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

16-3-2013
മുതല് 

27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

6 ജയ പറി.ടകേ ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(8) 1-3-2013

മുതല് 
20-5-2013
വടര (60
ദറിവസസം)

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര്
(19)  

16-3-2013
മുതല് 

27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

16-3-2013
മുതല് 

27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

7 കേപ്പോര്തദപ്പോയനറി
എസം. പറി.

ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(9) 

1-3-2013
മുതല് 

20-5-2013
വടര (60
ദറിവസസം)

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര് (9)
16-3-2013

മുതല് 
27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

16-3-2013
മുതല് 

27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

8 പ്രമന്നീള  ടകേ.
എസട.

ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(11) 

1-3-2013
മുതല് 

20-5-2013
വടര (60
ദറിവസസം)

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര്
(17)  

16-3-2013
മുതല് 

27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

16-3-2013
മുതല് 

27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

9 ലന്നീല എന്. പറി. ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(14) 1-3-

2013 മുതല്
20-5-2013
വടര (60
ദറിവസസം)

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര്
(18)  

16-3-2013
മുതല് 

27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

16-3-2013
മുതല് 

27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

10 ഗന്നീത ടകേ. പറി. ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(15) 

1-3-2013
മുതല് 

20-5-2013
വടര (60
ദറിവസസം)

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര്
(20)  

16-3-2013
മുതല് 

27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

16-3-2013
മുതല് 

27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

11 പുഷ്പലത ടകേ. ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(17) 

1-3-2013
മുതല് 

20-5-2013
വടര (60
ദറിവസസം)

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര് (21)
16-3-2013

മുതല് 
27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

16-3-2013
മുതല് 

27-3-2013 
വടര (10
ദറിവസസം)

12 ഉഷ ടകേ. ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(18) 

1-3-2013
മുതല് 

20-5-2013
വടര (60
ദറിവസസം)

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര് (22)
16-3-2013

മുതല് 
27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

-

13 രപ്പോധറികേ എസം. ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(19) 

1-3-2013
മുതല് 

20-5-2013
വടര (60
ദറിവസസം)

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര് (23)
16-3-2013

മുതല് 
27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

16-3-2013
മുതല് 

27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

14 ഷജറിനറി വറി. ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(20) 

1-3-2013
മുതല് 

20-5-2013
വടര (60
ദറിവസസം)

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര് (24)
16-3-2013

മുതല് 
27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

16-3-2013
മുതല് 

27-3-2013
വടര (10
ദറിവസസം)

15 ദറിവദ വറി. ററി. ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(3) 1-3-2013

മുതല് 
20-5-2013
വടര (60
ദറിവസസം)

ടടെകേ ടലസ
ല്സട

പ്രറിന്റെറിസംഗട
(1-3-2013

മുതല് 
15-3-2013

വടര)

പറപ്പോള്
നമ്പര്
(11) 

1-3-2013
മുതല് 

15-3-2013
വടര (11
പ്രവൃതറി
ദറിവസസം)

1-3-2013
മുതല് 

15-3-2013
വടര (11
ദറിവസസം)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

16 വറിനറിത കുമപ്പോരറി
ടകേ. ററി.

ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(7) 

1-3-2013
മുതല് 

27-5-2013
വടര (60
ദറിവസസം)

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര് (5)
1-3-2013
മുതല് 

15-3-2013
വടര (11
ദറിവസസം)

പറപ്പോള്
നമ്പര് (7)
1-3-2013
മുതല് 

15-3-2013
വടര (11
ദറിവസസം)

17 അസംബറികേ പറി. ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(10) 

1-3-2013
മുതല് 20-3-
2013 വടര

(60
ദറിവസസം)

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര്
(12) 

1-3-2013
മുതല് 

15-3-2013
വടര (11
ദറിവസസം)

പറപ്പോള്
നമ്പര് (7)
1-3-2013
മുതല് 

15-3-2013
വടര (11
ദറിവസസം)

18 ദന്നീപറി പ്രതന്നീഷട ആഭരണ
നറിര്മപ്പോണസം
(എസട.
സറി.പറി)
12-3-2013
മുതല് 
23-3-2013
വടര (11
പ്രവൃതറി
ദറിവസസം) 

പറപ്പോള് നമ്പര്
(1) 

12-3-2013
മുതല് 

23-3-2013
വടര (11
പ്രവൃതറി
ദറിവസസം)

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര് (2)
1-3-2013
മുതല് 

15-3-2013
വടര (11
ദറിവസസം)

13-3-2013,
 14-3-2013

19 അനുപമ  ടകേ.
ടകേ.

ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(2) 

12-3-2013
മുതല് 

23-3-2013
വടര (11
പ്രവൃതറി
ദറിവസസം)

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര് (4)
1-3-2013
മുതല് 

15-3-2013
വടര 

13-3-2013,
14-3-2013,
15-3-2013

20 ലന്നീല ടകേ. ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(11) 

12-3-2013
മുതല് 

23-3-2013
വടര 

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര്
(10) 

1-3-2013
മുതല് 

15-3-2013
വടര 

ടെറി

1559/2021.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

21 പ്രസന്നീതപ്പോ രതസം ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(12) 

12-3-2013
മുതല് 

23-3-2013
വടര 

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര്
(16) 

1-3-2013
മുതല് 

15-3-2013
വടര 

ടെറി

22 രമദ എ. ബറി. ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(13) 

12-3-2013
മുതല് 

23-3-2013
വടര 

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര്
(15) 

1-3-2013
മുതല് 

15-3-2013
വടര 

ടെറി

23 പപ്പോഞപ്പോലറി.
ടകേ. പറി.

ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(15) 

12-3-2013
മുതല് 

23-3-2013
വടര 

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര്
(15) 

1-3-2013
മുതല് 

15-3-2013
വടര 

ടെറി

24 വറിജറിത  ടകേ.
പറി.

ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(14) 

12-3-2013
മുതല് 

23-3-2013
വടര 

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര്
(17) 

1-3-2013
മുതല് 

15-3-2013
വടര (11
പ്രവൃതറി
ദറിവസസം)

ടെറി

25 സബറിത
വറി.വറി.

ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(16) 

12-3-2013
മുതല് 

23-3-2013
വടര (11
പ്രവൃതറി
ദറിവസസം)

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര്
(18) 

1-3-2013
മുതല് 

15-3-2013
വടര (11
പ്രവൃതറി
ദറിവസസം)

ടെറി
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അനുബന്ധസം    11

ടതപ്പോഴറില് പരറിശന്നീലന പദ്ധതറികേള് - ജനറല്

പരറിശന്നീലനപ്പോര്ത്ഥറികേള് ഒപരസമയസം രണട  പകേപ്പോഴ്സുകേളറില് പടങടുതതറിടന്റെ വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്

ക്രമ
നമ്പര്

പരറിശന്നീലനപ്പോര്
ത്ഥറിയടടെ പപരട

പരറിശന്നീലന
ഇനസം,

കേപ്പോലയളവട

ഹപ്പോജര്
പടറികേ പറപ്പോള്

നമ്പറുസം,
പരറിശന്നീലനപ്പോ

ര്ത്ഥറി
പടങടുത
കേപ്പോലയളവസം

പരറിശന്നീലനപ്പോര്ത്ഥറി മറട
പകേപ്പോഴ്സുകേളറില്

പടങടുതതറിടന്റെ
വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്

പരറിശന്നീല
നപ്പോര്ത്ഥറി

രണട
പകേപ്പോഴ്സുകേളറി

ലുസം
പടങടുത

തപ്പോയറി
കേപ്പോണുന

ഒപര
തന്നീയതറികേ

ള്

പരറിശന്നീല
ന ഇനസം,

കേപ്പോലയളവട

ഹപ്പോജര്
പടറികേ
പറപ്പോള്

നമ്പറുസം,
പരറിശന്നീല
നപ്പോര്ത്ഥറി

പടങടുത
കേപ്പോലയള

വസം

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 അനന്നീഷപമപ്പോള് ഗപ്പോര്ടമന്റെട
നറിര്മപ്പോണസം
(ജനറല്)
1-3-2013
മുതല് 
20-5-2013
വടര  (60
ദറിവസസം)

പറപ്പോള് നമ്പര്
(1) 1-3-2013
മുതല് 
20-5-2013
വടര 

ആഭരണ
നറിര്മപ്പോ
ണസം
(ജനറല്)
12-3-2013
മുതല് 
23-3-2013
വടര

പറപ്പോള്
നമ്പര് (13)
12-3-2013
മുതല് 
23-3-2013
വടര

12-3-2013
മുതല് 
23-3-2013
വടര 

2 സന്നീനതട
ഷമന്നീര്

ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(2)1-3-2013
മുതല് 
20-5-2013
വടര 

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര് (12)
12-3-2013
മുതല് 
23-3-2013
വടര 

12-3-2013
മുതല് 
23-3-2013
വടര 

3 ആഷറിഫ  പറി.
വറി.

ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(5) 1-3-2013
മുതല് 
20-5-2013
വടര 

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര് (17)
12-3-2013
മുതല് 
23-3-2013
വടര 

12-3-2013
മുതല് 
23-3-2013
വടര 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4 അനറിത  എ.
വറി.

ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(6) 
1-3-2013
മുതല് 
20-5-2013
വടര 

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര്
(10) 
12-3-2013
മുതല് 
23-3-2013
വടര 

12-3-2013
മുതല് 
23-3-2013
വടര 

5 സുമയ്യതട
എന്.എസം.

ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(12)1-3-2013
മുതല് 
20-5-2013
വടര 

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര് (17)
12-3-2013
മുതല് 
23-3-2013
വടര 

12-3-2013
മുതല് 
23-3-2013 
വടര 

6 ഷമന്നീറ പറി. പറി. ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(14)1-3-2013
മുതല് 
20-5-2013
വടര 

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര്
(20) 
12-3-2013
മുതല് 
23-3-2013
വടര 

12-3-2013
മുതല് 
23-3-2013
വടര 

7 ആയറിഷക്കുടറി 
എസം. പറി.

ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(17)1-3-2013
മുതല് 
20-5-2013
വടര 

സപ്പോനറിടററി
നപ്പോപ്കേറിന്
നറിര്മപ്പോ
ണസം 
13-3-2013
മുതല്
23-3-2013
വടര 

പറപ്പോള്
നമ്പര് (13)
13-3-2013
മുതല് 
23-3-2013
വടര 

13-3-2013
മുതല് 
23-3-2013
വടര 

8 പദവറികേ  എസം.
വറി.

ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(22)1-3-2013
മുതല് 
20-5-2013
വടര 

ടടെകലറ
ല്സട
പ്രറിന്റെറിസംഗട
1-3-2013
മുതല് 
15-3-2013
വടര

1-3-2013
മുതല് 
15-3-2013
വടര 

1-3-2013
മുതല് 
15-3-2013
വടര 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

9 അനറിത വറി. ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(9)1-3-2013
മുതല് 
20-5-2013
വടര 

ടെറി പറപ്പോള്
നമ്പര്
(27) 
1-3-2013
മുതല് 
15-3-2013
വടര 

1-3-2013
മുതല് 
15-3-2013
വടര 

10 ആയറിഷ എസം. ടെറി പറപ്പോള് നമ്പര്
(28) 

പപപര്
ബപ്പോഗട  &
ലനപലപ്പോണ്
ബറിഗട
പഷപ്പോപര്
നറിര്മപ്പോ
ണസം 
16-3-2013
മുതല് 
27-3-2013
വടര 

പറപ്പോള്
നമ്പര്  (11)
16-3-2013
മുതല് 
27-3-2013
വടര 

16-3-2013
മുതല് 
27-3-2013
വടര 

നഷതറിനുതരവപ്പോദറികേളപ്പോയവരുടടെ പപരുവറിവരസം ചുവടടെ പചെര്ക്കുന:

പപരുസം ഉപദദപ്പോഗപപരുസം ഓഡറിറട നടെന സമയടത
ഔപദദപ്പോഗറികേ പമല്വറിലപ്പോസസം

സറിരസം
പമല്വറിലപ്പോസസം

(1) (2) (3)

ശന്നീ. എസം. ഹരറികൃഷ്ണന്,
ടസക്രടററി

ടസക്രടററി, തൃകടെന്നീരറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട, പപ്പോലകപ്പോടെട

മണ്ണടെറി സപ്പോപകേതസം,
കേടെമ്പഴറിപ്പുറസം പറി.ഒ.,

പപ്പോലകപ്പോടെട

ശന്നീമതറി സസ്വര്ണ്ണകുമപ്പോരറി
ടകേ.പറി.,

പ്രസറിഡന്റെട

തൃതപ്പോല ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട അരുപണപ്പോദയസം,
പമഴത്തൂര്

ശന്നീ. ശന്നീനറിവപ്പോസന് ടകേ. പറി.,
ലവസട പ്രസറിഡന്റെട

തൃതപ്പോല ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട കേളരറിപറമ്പറില് വന്നീടെട,
തൃതപ്പോല

ശന്നീമതറി അനറിത സറി.പറി.,
ടമമ്പര്

തൃതപ്പോല ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട പറിളകപ്പോടറില്,
കേണ്ണന്നൂര്, തൃതപ്പോല

ശന്നീമതറി ജയശന്നീ പറി. വറി.,
ടമമ്പര്

തൃതപ്പോല ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടവട്ടുകേപ്പോടട വളപറില്,
കേണ്ണന്നൂര്,

ഞപ്പോങ്ങപ്പോടറിരറി
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(1) (2) (3)

ശന്നീ. അരവറിനപ്പോകന് ടെറി.,
ടമമ്പര്

തൃതപ്പോല ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട തപച്ചപ്പോതട, മപ്പോടപ്പോയ,
ഞപ്പോങ്ങപ്പോടറിരറി

ശന്നീമതറി സറന്നീന പറി.,
ടമമ്പര്

തൃതപ്പോല ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട പപ്പോറകപ്പോടറില്,
മപ്പോടപ്പോയ,

ഞപ്പോങ്ങപ്പോടറിരറി

ശന്നീ. മുഹമദട ഉണ്ണറി ടകേ. വറി.,
ടമമ്പര്

തൃതപ്പോല ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട കേല്ലറിങ്ങല് വളപറില്,
ഉളന്നൂര്

ശന്നീമതറി നറിഷ പറി.,
ടമമ്പര്

തൃതപ്പോല ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട പകേപ്പോകറിരറിമപ്പോരറില്,
ഞപ്പോങ്ങപ്പോടറിരറി

ശന്നീമതറി ബറിന്ദു പദവദപ്പോസട
എസം.വറി.,
ടമമ്പര്

തൃതപ്പോല ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട മുണപ്പോയ വളപറില്,
തുരുതട, പമഴത്തൂര്

പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശസം സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറിപലകട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന വറിവരസം
30-4-2016-ടല ടകേ.എസട.എ.-പറി.ടകേ.ഡറി-4/661/16-ാം നമ്പര് കേതട പ്രകേപ്പോരസം തൃതപ്പോല
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററിടയ അററിയറിച. 27-5-2016-ല് കൂടെറിയ ഭരണസമറിതറിപയപ്പോഗസം വറിഷയസം
ചെര്ച്ച ടചെയടവനസം പരറിശന്നീലന പരറിപപ്പോടെറി മറികേച്ച രന്നീതറിയറില് സസംഘടെറിപറിച്ചതറിനപ്പോലുസം ഇതട
സസംബന്ധറിച്ചട  പരപ്പോതറിപയപ്പോ ആപകപപമപ്പോ  ഉണപ്പോയറിടറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോലുസം  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം
സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉള്ടപടുത്തുനതറില്നറിനസം  ഒഴറിവപ്പോകണടമനസം 30-5-2016-ടല
എ 1-3124/16-ാംനമ്പര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരസം  ടസക്രടററി  ആവശദടപട്ടു.  എനപ്പോല്  ഓഡറിറട
ചൂണറികപ്പോടറിയ അപപ്പോകേതകേള്ടകപ്പോനസം മറുപടെറി നല്കേറിയറിടറില്ല.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  2015-16-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട;  ഓഡറിറട ഖണറികേ 8.17]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയട  സര്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചെര്ക്കുന.

44. കുടുസംബശന്നീ ടതപ്പോഴറില് പരറിശന്നീലനസം നല്കുനതറിനപ്പോയറി അപര ഇന്സറിറപ്യൂടട എന
സപ്പോപനടത  ടതരടഞ്ഞടുതതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പഞപ്പോയതട  കേമറിററി  തന്നീരുമപ്പോനസം
വദപ്പോജമപ്പോടണനട  പരറിപശപ്പോധനയറില്  വദകമപ്പോയറിരുനടവനസം  എങറില്  പഞപ്പോയതട
ആര്കപ്പോണട  തുകേ  ലകേമപ്പോററിയടതനതട  സസംബന്ധറിച്ച  വദകത  ലഭറിച്ചപ്പോല്  മപ്പോത്രപമ
സര്ച്ചപ്പോര്ജട  നടെപടെറികേള്  ആരസംഭറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകേയളടവനസം  പകേരള  സസംസപ്പോന
ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര് അററിയറിച്ചപപപ്പോള് ഓഡറിറട  വകുപട  സര്ച്ചപ്പോര്ജട  പനപ്പോടന്നീസട  നല്കേറിയപ്പോല്
മപ്പോത്രപമ  സര്കപ്പോരറിനട  തുകേ  ഈടെപ്പോക്കുനതട  സസംബന്ധറിച്ച  നടെപടെറികേള്  സസ്വന്നീകേരറിക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുകേയള്ളുടവനട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട അഡന്നീഷണല് ടസക്രടററി വദകമപ്പോകറി.
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്ടപടറിട്ടുള നഷസം ഈടെപ്പോകപ്പോനപ്പോയറി പപ്പോലകപ്പോടെട ജറില്ലപ്പോ ഓഡറിറട കേപ്പോരദപ്പോലയസം
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ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുള  സര്ച്ചപ്പോര്ജട  പനപ്പോടന്നീസട  നല്കുനതറിനുള  നടെപടെറികേള്  ആരസംഭറികപ്പോന്
ആവശദമപ്പോയ വറിവരങ്ങള് ഉള്ടപടുതറി ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോകറി പപ്പോലകപ്പോടെട ജറില്ലപ്പോ ഓഡറിറട പമധപ്പോവറികട
നറിര്പദ്ദേശസം  നല്കുനതറിനുള  നടെപടെറികേള്  സസ്വന്നീകേരറിചവരുനതപ്പോയപ്പോണട  ററിപപപ്പോര്ടറില്
പറഞ്ഞറിരറിക്കുനടതനസം  ആയതുപ്രകേപ്പോരസം  സര്ച്ചപ്പോര്ജട  പനപ്പോടന്നീസട  നല്കുനതറിനുള  നടെപടെറികേള്
പവഗതറിലപ്പോകണടമനസം  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച.   കൂടെപ്പോടത  ഈ  വറിഷയതറില്  വളടര
നറിരുതരവപ്പോദപരമപ്പോയ മറുപടെറിയപ്പോണട പഞപ്പോയതറില്നറിനസം ലഭദമപ്പോകറിയറിരറിക്കുനടതനസം ക്രമപകടെട
സസംഭവറിചടവനട  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  പറയന  എല്ലപ്പോ  കേപ്പോരദങ്ങളുസം  ക്രമപ്പോനുസൃതമപ്പോയപ്പോണട
നടെനടതനമപ്പോണട  പഞപ്പോയതട  പറയനടതനസം  മറസംഗങ്ങള്  വറിപയപ്പോജറിപട
പരഖടപടുതറിയറിടറിടല്ലനട  പഞപ്പോയത്തുസം  വറിപയപ്പോജറിപട  പരഖടപടുതറിയറിട്ടുടണനട  ഓഡറിറട
വകുപ്പുസം  പറയനടതങ്ങടന  ശരറിയപ്പോകുടമനട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  പദ്ധതറി
നടെപപ്പോക്കുനതറിനട വറി.ഇ.ഒ.-യട മുന്പരറിചെയമറിടല്ലനട പറഞ്ഞതറിനപ്പോലപ്പോണട കുടുസംബശന്നീ പസറട
മറിഷന് അസംഗന്നീകേരറിച്ച അപര ഏജന്സറിടയ ഏല്പറിക്കുനതറിനട പഞപ്പോയതട ഭരണ സമറിതറി
പയപ്പോഗസം  തന്നീരുമപ്പോനറിച്ചടതനസം  2014  ജനുവരറിയറിടല  പയപ്പോഗതറിലപ്പോണട  അസംഗങ്ങള്
വറിപയപ്പോജറിപട  പരഖടപടുതറിയടതനസം  പദ്ധതറി  നടെപറിലപ്പോകറിയ  2013  ടഫബ്രുവരറി-മപ്പോര്ച്ചട
മപ്പോസങ്ങളറിടല  പഞപ്പോയതട  സമറിതറി  പയപ്പോഗങ്ങളറില്  വറിപയപ്പോജറിപട  പരഖടപടുതറിയറിടല്ലനസം
തൃതപ്പോല ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട മുന് ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കേറി.

45. കുടുസംബശന്നീയടടെ പസറട മറിഷന് അസംഗന്നീകേരറിച്ചറിട്ടുള പവടറ സപ്പോപനങ്ങളറിപല്ലടയനസം
അപര  ഏജന്സറിടയ  പരറിഗണറിച്ചതട  ഏതട  മപ്പോനദണതറിലപ്പോടണനസം  സമറിതറി
അപനസ്വഷറിച്ചതറിനട  അടക്രഡറിറഡട  ഏജന്സറിയപ്പോയതുടകേപ്പോണപ്പോണട  അപര  ഏജന്സറികട
കേരപ്പോര് നല്കേറിയടതനട തൃതപ്പോല ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട മുന് ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കേറി.

46.  യപ്പോടതപ്പോരു  മപ്പോനദണവമറില്ലപ്പോടത  ഒരു  സപ്പോപനടത  ടടയറിനറിസംഗറിനപ്പോയറി
ടതരടഞ്ഞടുതറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനസം  സമറിതറികട  ലഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറിയറില്
"അനുമപ്പോനറികപ്പോവനതപ്പോണട, പടങടുതറിട്ടുണപ്പോവപ്പോസം" എനറിങ്ങടനയള മറുപടെറികേള് നല്കേറിയതറില്
സമറിതറി  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുകേയസം  ഇതുസസംബന്ധറിച്ചട  സര്കപ്പോര്  നടെപടെറികേളുമപ്പോയറി
മുപനപ്പോട്ടുപപപ്പോകുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയസം ടചെയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

47. നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസടന്റെ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുസം  ഭരണസമറിതറി  അസംഗങ്ങളുടടെ
വറിപയപ്പോജനക്കുററിപ്പുകേളുസം  പരറിഗണറികപ്പോടതയസം  സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്ക്കുസം
മപ്പോനദണങ്ങള്ക്കുസം  വറിരുദ്ധവമപ്പോയറിടപ്പോണട  വപ്പോര്ഷറികേ  പദ്ധതറിയറില്  ഉള്ടപടുതറി
പരറിശന്നീലന  പരറിപപ്പോടെറി  നടെപറിലപ്പോകറിയടതനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  കൂടെപ്പോടത
അപര  ഇന്സറിറപ്യൂടട  എന  സപ്പോപനടത  ടതരടഞ്ഞടുത  പഞപ്പോയതറിടന്റെ
തന്നീരുമപ്പോനതറിലുസം അവദകത നറിലനറില്ക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.
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48.  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉള്ടപടറിട്ടുള  നഷസം  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി
നപഷപ്പോതരവപ്പോദറികേള്കട  എതറിടര  അടെറിയനരമപ്പോയറി  സര്ച്ചപ്പോര്ജട  നടെപടെറികേള്
സസ്വന്നീകേരറികണടമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന.  ഇതട  സസംബന്ധറിച്ചട  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട
വകുപട  സസ്വന്നീകേരറിച്ച  നടെപടെറികേളുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടട  രണട  മപ്പോസതറിനുളറില്  സമറിതറിക്കുസം
സര്കപ്പോരറിനുസം ലഭദമപ്പോകണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

49.  ടതപ്പോഴറില് പരറിശന്നീലനസം നല്കുനതറിനപ്പോയറി യപ്പോടതപ്പോരു മപ്പോനദണവമറില്ലപ്പോടത അപര
ഇന്സറിറദ്യുടട  എന  സപ്പോപനടത  ടതരടഞ്ഞടുത  നടെപടെറി  സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്ക്കുസം
മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖകേള്ക്കുസം  നറിബന്ധനകേള്ക്കുസം  വറിരുദ്ധമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇകപ്പോരദതറില്  സര്കപ്പോര്
ഉചെറിതമപ്പോയ  തുടെര്നടെപടെറി  സസ്വന്നീകേരറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനുസം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

ടെറി. പറി. രപ്പോമകൃഷ് ണന്,
തറിരുവനനപുരസം, അദ്ധദകന്,
2021 ആഗസട 10. പലപ്പോകല് ഫണട അകഇൗണടസട കേമറിററി.
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അനുബനന്ധം    I

പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങളന്ധം/ശനിപധാര്ശകളന്ധം

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
സധാപനന്ധം/വകുപ്പെപ

നനിഗമനങ്ങളന്ധം  ശനിപധാര്ശകളന്ധം

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

1 3 തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ

അന്ധംഗഗീകരനിച്ച  പദ്ധതനിയനില്  നനിനന്ധം
വവ്യതനിചലനിച്ചപ  സബ്സനിഡനി  നല്കനിയ
നടപടനിയധാണപ  ഓഡനിറപ  ഖണനികയനില്
പരധാമര്ശനിച്ചനിട്ടുള്ളപതനന്ധം എനധാല് അപ്രകധാരന്ധം
സബ്സനിഡനി നല്കനിയതനിനപ വവ്യക്തമധായ മറുപടനി
സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടനിലധാപയനപ സമനിതനി നനിരഗീകനിക്കുന.
ഒരു ദപ്രധാജക്ടുമധായനി ബനപപ്പെട്ട മധാനദണങ്ങള
നനിശ്ചയനിച്ചപ  ഡനി.പനി.സനി.  അന്ധംഗഗീകരനിച
കഴനിഞധാല്  നനിര്വ്വഹദണധാദദവ്യധാഗസനപ
അതനില്  മധാറന്ധം  വരുതധാദനധാ  സബ്സനിഡനി
നല്കധാദനധാ അധനികധാരമനില. അപ്രകധാരന്ധം  മധാറന്ധം
വരുതണപമങനില്  പഞധായതപ  ദപ്രധാജകനില്
ദഭദഗതനി  വരുദതണ്ടതപ  അനനിവധാരവ്യമധാണപ.
എനധാല്  ഇഇൗ  വനിഷയതനില് ഇതരപമധാരു
നടപടനി  പപകപകധാള്ളധാതനിരുന   ജനിലധാ
പഞധായതനിപന്റെ  നടപടനിപയ  സമനിതനി
രൂകമധായനി  വനിമര്ശനിക്കുന.  സര്കധാരനിപന്റെ
അനുമതനിയനിലധാപത പധാട്ടത്തുക അനുവദനിച്ചതുമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ  സര്കധാരനില്  നനിനന്ധം
വവ്യതനിചലനതനിനുള്ള സധാധൂകരണവന്ധം വധാങ്ങനിയനിട്ടനില
എനതപ  സമനിതനി  ശ്രദ്ധയനില്പപ്പെടുത്തുന.
ആയതനിനധാല്  സബ്സനിഡനി  പധാട്ടത്തുക
അനുവദനിച്ച  നടപടനികപ  സര്കധാരനിപന്റെ
സധാധൂകരണന്ധം  വധാങ്ങനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
സമര്പ്പെനികണപമനന്ധം സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

2 6,7 തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ

6.  ദകധാട്ടതറ  വനിദലജനിപല  വട്ടുലകനിയനില്
പകട്ടനിടന്ധം  നനിര്മധാണന്ധം  നടത്തുനതനിനധായനി
വധാങ്ങനിയ ഒദരകര് സലന്ധം തനിരനിപച്ചടുക്കുകയന്ധം
പ്രസ്തുത  തുക  തനിരനിച്ചടവധാക്കുകയന്ധം
പചയ്പതങനിലന്ധം  പദ്ധതനി  ലകവ്യന്ധം
പപകവരനിച്ചനിട്ടനിപലനതപ നന്യൂനതയധായനി സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന. പ്രസ്തുത പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലധാകധാന

(1) (2) (3) (4)1559/2021.
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പഞധായതപ  അധനികൃതര്  ശുഷപ കധാനനി
കധാണനികധാതനിരുന  നടപടനിയനില്  സമനിതനി
കടുത അതൃപനി ദരഖപപ്പെടുത്തുന.

7.  പട്ടനികവര്ഗ്ഗകധാര്ക്കുദവണ്ടനി മധാറനിവയ്ക്കുന തുക
കൃതവ്യമധായനി  വനിനനിദയധാഗനിക്കുനദണ്ടധാപയനന്ധം
നനിര്വ്വഹദണധാദദവ്യധാഗസര് അതനില് കൃതവ്യവനിദലധാപന്ധം
നടതനിയനിട്ടുദണ്ടധാപയനന്ധം  സൂക്ഷ്മമധായനി
നനിരഗീകനിക്കുനതനിനുള്ള സന്ധംവനിധധാനന്ധം വകുപ്പുതലതനില്
ഉണ്ടധാകണപമനന്ധം സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

3 10 തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ

അട്ടപ്പെധാടനി  ദമഖലയനിപല  ആദനിവധാസനികളകപ
ഭവന നനിര്മധാണതനിനധായനി ദകധാസപ ദഫധാര്ഡപ
തൃശൂര്  എന  സധാപനതനിനപ  മുൻകൂര്
നൽകനിയ തുകയനിൽ നനിനന്ധം പചലവധായ തുക,
വഗീടുകളപട  പൂര്തഗീകരണന്ധം  എനനിവ
സന്ധംബനനിചള്ള  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ഏജൻസനി
ലഭവ്യമധാകധാതനിരുനനിട്ടുന്ധം  സമയബനനിതമധായനി
നടപടനി സസ്വഗീകരനിക്കുനതനിൽ ജനിലധാ പഞധായതപ
വഗീഴ്ച  വരുതനിയനിട്ടുള്ളതധായന്ധം  സധാധവ്യതധാപഠനന്ധം
നടതധാപത  പദ്ധതനികളകധായനി തുക
പചലവഴനിച്ചതധായന്ധം  പരധാമര്ശ  വനിദധയമധായ
ഖണനികകളനിൽ നനിനന്ധം സമനിതനി മനസനിലധാക്കുന.
ഇതരന്ധം  പ്രവണതകള  ഭധാവനിയനിൽ
ആവര്തനികരുപതനപ  സമനിതനി  കര്ശന
നനിര്ദദ്ദേശന്ധം  നൽകുന.  ഗുണദഭധാക്തൃ  ലനിസനിൽ
ഉളപപ്പെട്ടവര്  തപനയധാദണധാ  വഗീടുകളനിൽ
തധാമസനിക്കുനപതനപ  അദനസ്വഷനിച്ചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
സമനിതനികപ ലഭവ്യമധാകധാപമനപ നൽകനിയ ഉറപ്പെപ
നധാളനിതുവപര  പധാലനികധാതതനിൽ  സമനിതനി
അതൃപനി  ദരഖപപ്പെടുത്തുന.  എനനിരുനധാലന്ധം
പരധാമര്ശ  ഖണനികകളനിൽ  ഉളപപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള
ബധാകനി  വഗീടുകള  ലലഫപ  മനിഷനനിൽ
ഉളപപ്പെടുതനി  നനിര്മനിക്കുനതനിനപ  നടപടനി
സസ്വഗീകരനിച്ചനിട്ടുപണ്ടന പധാലകധാടപ  ജനിലധാ
പഞധായതപ  പസക്രട്ടറനിയപട  മറുപടനിയന്ധം
പുതനിയ വഗീടുകള നനിര്മനിക്കുനതനിനപ പട്ടനികവര്ഗ്ഗ
വനികസന വകുപ്പെപ നനിലവനിൽ  സസ്വഗീകരനിചവരുന
മധാനദണങ്ങള  സന്ധംബനനിച്ച വനിശദഗീകരണ
തനിപന്റെയന്ധം  അടനിസധാനതനിൽ  ഓഡനിറപ
തടസന്ധം നഗീകധാൻ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.
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(1) (2) (3) (4)

4 12 തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ

പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ  തടസന്ധം ഒഴനിവധാക്കുവധാൻ സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

5 16 തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ

അട്ടപ്പെധാടനി  ദബധാകപ  പഞധായതനിൽ
എസപ.ജനി.ആര്.ലവ.  പദ്ധതനിയനിൽ  ഉളപപ്പെടുതനി
2001-02  വര്ഷതനിദലകപ  ഏപറടുത  45
പ്രവൃതനികളപട  ധധാനവ്യ  വനിഹനിതന്ധം   അനുവദനിച്ചതപ
സന്ധംബനനിച്ചപ  സമനിതനി  നനിര്ദദ്ദേശ  പ്രകധാരന്ധം
സര്കധാര്  ലഭവ്യമധാകനിയ  അദനസ്വഷണ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപന്റെ അടനിസധാനതനില് പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ
പരധാമര്ശന്ധം ഒഴനിവധാകധാന സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

6 18 തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ

പുതുദശ്ശേരനി  ഗധാമപഞധായതപ  അതനിര്തനിയനിൽ
പ്രവര്തനിക്കുന സധാപനങ്ങളനിപല ജഗീവനകധാരുപട
പതധാഴനിൽ  നനികുതനി  യഥധാസമയന്ധം
പനിരനിപച്ചടുകധാതനിരുനതനിനധാൽ  1,42,374  രൂപ
ഗധാമപഞധായതനിനപ  നഷ്ടമുണ്ടധായതധായനി  സമനിതനി
മനസനിലധാക്കുന.  എനധാൽ ഇതനിൽ 98,583 രൂപ
22  സധാപനങ്ങളനിൽ  നനിനന്ധം  പനിരനിപച്ചടുതനി
ട്ടുള്ളതധായന്ധം  സനിലനികൽ  പമറലര്ജനികപ,
ടധാറധാദഫധാൺ  എനഗീ  സധാപനങ്ങള  2002-ൽ
അടചപൂട്ടുകയണ്ടധാപയനന്ധം  പധാലകധാട്ടുള്ള
ഇൻസ സ്ട്രുപമദന്റെഷൻ ലനിമനിറഡപ എന സധാപനതനിൽ
നനിനപ  പനിരനിപച്ചടുകധാനുള്ള  26,944  രൂപയപ
പുതുദശ്ശേരനി  ഗധാമപഞധായതപ  അധനികൃതര് നടപടനി
സസ്വഗീകരനിച്ചനിട്ടുപണ്ടനന്ധം  സമനിതനിയപ  ദബധാധവ്യപപ്പെട്ടു.
ആയതനിനധാൽ  പതധാഴനിൽ  നനികുതനിയനിനതനിപല
കുടനിശ്ശേനിക  തുക  അടനിയനരമധായനി  ഈടധാകനി
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭവ്യമധാക്കുവധാൻ  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.

7 20 തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ

അകദതതറ ഗധാമപഞധായതനിൽ ധനധാപഹരണന്ധം
നടതനിയ  ഉദദവ്യധാഗസനധായ  ശ്രഗീ.  എന്ധം.  പനി.
ശരത്ചന്ദ്രനനിൽ  നനിനന്ധം  ഈടധാദകണ്ട  തുക
പ്രതനിമധാസ  തവണകളധായനി  ഒടുകനിയതനിപന്റെ
ദരഖകള സന്ധംസധാന ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ പ്രധാദദശനിക
പരനിദശധാധന  നടതനിയതധായനി  സമനിതനികപ
ദബധാധവ്യപപ്പെട്ടതനിപന്റെ  അടനിസധാനതനിൽ  പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ  തടസന്ധം  നഗീകധാൻ  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.
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8 24 തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ

പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശതനിദന്മേൽ  സര്കധാര്
ലഭവ്യമധാകനിയ  മറുപടനിയപട  അടനിസധാനതനിൽ
ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം  ഒഴനിവധാകധാൻ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

9 26 തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ

പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശതനിദന്മേൽ
ഉതരവധാദനിയധായ  ഉദദവ്യധാഗസന  തുക
തനിരനിച്ചടച്ചതനിനധാൽ  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം
ഒഴനിവധാകധാൻ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

10 28 തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ

ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശതനിദന്മേലള്ള  തുകകളപട
വനിനനിദയധാഗന്ധം  പരനിദശധാധനിച്ചപ  ദബധാധവ്യപപ്പെട്ടുപവന
സന്ധംസധാന  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിപന്റെ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപന്റെ
അടനിസധാനതനിൽ  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുനതനിനപ സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

11 30 തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ

കൃഷനി  ഓഫഗീസര് നനിര്വ്വഹണ ഉദദവ്യധാഗസനധായനി
നടപ്പെനിലധാകനിയ  പമ്പപ  പസറപ  വനിതരണ
പദ്ധതനിയനിൽ  അധനിക  സബ്സനിഡനി  അനുവദനിച്ച
തുക  ടനിയധാൻ  പഞധായതനിൽ  ഒടുകനിയതനിപന്റെ
കൃതവ്യത സന്ധംസധാന ഓഡനിറപ വകുപ്പെപ പരനിദശധാധനിച്ചപ
ഈ  ഇനതനിൽ  പഞധായതനിനപ
നഷ്ടമുണ്ടധായനിട്ടനിപലന  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെനിപന്റെയന്ധം,  സന്ധംസധാന ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിപന്റെയന്ധം
റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപന്റെ അടനിസധാനതനിൽ പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ
തടസന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുനതനിനപ  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.

12 32 തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ

ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം  സന്ധംബനനിച്ചപ  സര്കധാര്
നൽകനിയ  മറുപടനിയനിൽ  സര്കധാരനിൽ  നനിനന്ധം
സധാധൂകരണന്ധം  ദതടനിയനിട്ടുപണ്ടനപ  മങര
ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനി  മറുപടനി
നൽകനിയതനിപന്റെ  അടനിസധാനതനിൽ  പ്രസ്തുത
സധാധൂകരണന്ധം  ലഭനിച്ചതപ  സന്ധംബനനിച്ച  വനിവരന്ധം
സന്ധംസധാന  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിപന
ദബധാധവ്യപപ്പെടുത്തുന  മുറയപ  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുനതനിനപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.
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13 35 തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ

ശ്രഗീ.  ടനി.  പനി.  മുഹമദപ  ഏപറടുത  നരനിമട
വട്ടധാട്ടുകുനപ  ദറധാഡപ  പമറലനിന്ധംഗപ  ടധാറനിന്ധംഗപ
പ്രവൃതനിയപട  പധാര്ട്ടപ  ബനില് സമര്പ്പെനിച്ചപ  പ്രവൃതനി
അവസധാനനിപ്പെനിക്കുകയന്ധം തുക മുനകൂര് ക്രമഗീകരനിച്ചതപ
സന്ധംസധാന  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ  പരനിദശധാധനിച്ചപ
ദബധാധവ്യപപ്പെടുകയന്ധം പചയനിട്ടുള്ളതനിനധാലന്ധം ശ്രഗീ. കുട്ടന
എനയധാളകപ  മധാനുഷനിക  പരനിഗണന  നല്കനി
ഓഡനിറപ  തടസന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുനതനിനപ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

14 37 തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ

ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം  സന്ധംബനനിച്ചപ  മലമ്പുഴ
ഗധാമപഞധായതപ  ഹധാജരധാകനിയ  ദരഖകള
പരനിദശധാധനിച്ചപ  അധനിക  സബ്സനിഡനി
നല്കനിയനിട്ടനിപലനപ സന്ധംസധാന ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ
ദബധാധവ്യപപ്പെട്ടുപയനപ  മനസനിലധാകനിയതനിപന്റെ
അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസന്ധം
നഗീകധാന സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

15 39 തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ

പ്രസ്തുത  ഒധാഡനിറപ  പരധാമര്ശതനിദന്മേല്  സര്കധാര്
ലഭവ്യമധാകനിയ  മറുപടനിയപട  അടനിസധാനതനില്
ഓഡനിറപ തടസന്ധം ഒഴനിവധാകധാന സമനിതനി ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.

16 43 തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ

പറളനി  ഗധാമപഞധായതനിപല  എല്.എസപ.ജനി.ഡനി.
പസകനനിപല സഗീനനിയര് കധാര്കധായ ശ്രഗീ. സുദരഷപ
കുമധാര് മരധാമതപ ബനില്ലുകളനില് ക്രമദകടപ നടതനി 5
കരധാറുകധാരുപട  ഡനി.ഡനി.  മധാറനി  പണധാപഹരണന്ധം
നടതനിയതനിനപ  ടനിയധാപനതനിപര  വനിജനിലനസപ
ദകസപ നനിലനനില്ക്കുദമ്പധാളതപന കരധാറുകധാര്കപ
തുക  തനിരനിപക  നല്കനിയ  നടപടനിയനില്
പഞധായതപ  വളപര  നനിരുതരവധാദപരമധായ
നനിലപധാടധാണപ  സസ്വഗീകരനിച്ചപതനന്ധം  സര്വ്വഗീസനില്
നനിനന്ധം  സപസ്പെന്റെപ  പചയയധാപള  സപസ്പെനഷന
പഗീരനിയഡപ റദ്ദേധാകനി മധാതൃവകുപ്പെധായ പപധാതുമരധാമതപ
വകുപ്പെനിദലയപ  തനിരനിപച്ചടുത  നടപടനി  ഗുരുതരമധായ
ക്രമദകടധാപണനപ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.
കൂടധാപത  വനിജനിലനസപ  ദകസനിപന്റെ  വനിധനി  വരുന
മുറയപ  ടനിയധാപനതനിപര  നടപടനി  ലകപകധാള്ളണ
പമനന്ധം മധാതൃവകുപ്പെനിദനധാടപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
ഉതരവധാദനിയധായ  ഉദദവ്യധാഗസന  തുക  ദനരനിട്ടപ
കരധാറുകധാര്കപ     തനിരനിപക    നല്കനിയ      നടപടനി
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പതറധാപണനന്ധം  ഇകധാരവ്യതനില്  പഞധായതധനി
കൃതരുപട  മഇൗനധാനുവധാദന്ധം  ഉണ്ടധായനിരുനപവനന്ധം
സമനിതനി  നനിരഗീകനിക്കുന.  ആയതനിനധാല്  പ്രസ്തുത
കധാലഘട്ടതനില് പഞധായതപ പസക്രട്ടറനിയധായനിരുന
ഉദദവ്യധാഗസപനതനിപര  നടപടനി  ലകപകധാള്ളണ
പമനപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.
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വകുപ്പെപ

47.  നനിര്വ്വഹദണധാദദവ്യധാഗസപന്റെ നനിര്ദദ്ദേശങ്ങളന്ധം
ഭരണസമനിതനി  അന്ധംഗങ്ങളപട  വനിദയധാജന
കുറനിപ്പുകളന്ധം  പരനിഗണനികധാപതയന്ധം  സര്കധാര്
നനിര്ദദ്ദേശങ്ങളക്കുന്ധം  മധാനദണങ്ങളക്കുന്ധം
വനിരുദ്ധവമധായനിട്ടധാണപ  വധാര്ഷനിക  പദ്ധതനിയനില്
ഉളപപ്പെടുതനി  പരനിശഗീലന  പരനിപധാടനി
നടപ്പെനിലധാകനിയപതനപ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.
കൂടധാപത  അപ്സര  ഇനസനിറന്യൂട്ടപ  എന
സധാപനപത പതരപഞടുത പഞധായതനിപന്റെ
തഗീരുമധാനതനിലന്ധം അവവ്യക്തത നനിലനനില്ക്കുനതധായനി
സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന.

48. ഓഡനിറപ റനിദപ്പെധാര്ട്ടനില് ഉളപപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള നഷ്ടന്ധം
ഈടധാക്കുനതനിനധായനി  നദഷ്ടധാതരവധാദനികളകപ
എതനിപര  അടനിയനരമധായനി  സര്ച്ചധാര്ജപ
നടപടനികള  സസ്വഗീകരനികണപമനപ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന. ഇതപ സന്ധംബനനിച്ചപ സന്ധംസധാന
ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ  സസ്വഗീകരനിച്ച  നടപടനികളപട
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  രണ്ടപ  മധാസതനിനുള്ളനില്  സമനിതനിക്കുന്ധം
സര്കധാരനിനുന്ധം  ലഭവ്യമധാകണപമനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

49.  പതധാഴനില്  പരനിശഗീലനന്ധം  നല്കുനതനിനധായനി
യധാപതധാരു  മധാനദണവമനിലധാപത  അപ്സര
ഇനസനിററ്റ്യുട്ടപ  എന സധാപനപത പതരപഞടുത
നടപടനി  സര്കധാര്  നനിര്ദദ്ദേശങ്ങളക്കുന്ധം  മധാര്ഗ്ഗ
ദരഖകളക്കുന്ധം  നനിബനനകളക്കുന്ധം  വനിരുദ്ധ
മധായതനിനധാല്  ഇകധാരവ്യതനില്  സര്കധാര്
ഉചനിതമധായ  തുടര്  നടപടനി  സസ്വഗീകരനിച്ചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭവ്യമധാക്കുനതനിനുന്ധം സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.


