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മുഖവുര

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

കകേരള  സന്റിംസഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ  ഡയറക്ടറുസടെ  2004-05,  2006-07  എനതീ
വര്ഷങ്ങളനിസല  സമഭാഹൃത  ഓഡനിററ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  കകേഭാഴനികക്കഭാടെറ  ജനില്ലയനിസല
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുമഭായനി  ബന്ധസപട്ടേ  ഓഡനിററ  പരഭാമര്ശങ്ങള്  അടെനിസഭാനമഭാക്കനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2021  ജൂസസല 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

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ജറില്ലയറിലലെ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2004-05,  2006-07  എനന
വര്ഷങ്ങളറിലലെ  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിലലെ  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ജറില്ലയറിലലെ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി ബന്ധലപട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശങ്ങള അടറിസപ്പോനമപ്പോകറിയുള്ളതട]

ഓഡറിറട ഖണറിക

തുടര്പ്രവര്ത്തനമറില്ല; പദ്ധതറികളകട ഏലറടുത്ത 4.01 പകപ്പോടറിയുലട 
ഭൂമറി പപ്പോഴപ്പോവുന-വളയസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട

ജനകനയപ്പോസൂത്രണ  പദ്ധതറികളകട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപപ്പോനങ്ങള  ഏലറടുത്ത
ഭൂമറി തുടര്പ്രവര്ത്തനമറില്ലപ്പോലത പപ്പോഴപ്പോവുന.

രജറിസ്റ്ററുസം പരഖകളുസം കൃതത്യമല്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല് സസംസപ്പോനത്തട ഒടപ്പോലക എത്ര ഏകര് ഭൂമറി
ഏലറടുത്തറിട്ടുലണ്ടെനട  വത്യക്തമല്ല.  ലെഭത്യമപ്പോയ  കണക്കുകള  4.01  പകപ്പോടറി  രൂപയുലട  ഭൂമറി
പപ്പോഴപ്പോവുനതപ്പോയറി  ഓഡറിററില്  വത്യക്തമപ്പോകുന.  പദ്ധതറിവറിഹറിതത്തറില്  നറിനപ്പോണട  തുക
ലചെലെവറിടതട. തറിരുവനന്തപുരസം, ഇടുകറി, പപ്പോലെകപ്പോടട, മലെപ്പുറസം ജറില്ലകളറിലലെ കണക്കുകളകൂടറി
പരറിഗണറിക്കുപമപ്പോള  പപ്പോഴപ്പോവുന  ഭൂമറിയുലട  അളവുസം  അതറിനട  ലചെലെവഴറിച്ച  പദ്ധതറി
വറിഹറിതവുസം ഉയരുസം.  

ജലെപസചെന/കുടറിലവള്ള  സസൗകരത്യസം  ലമച്ചലപടുത്തല്,  പടറിക  വറിഭപ്പോഗങ്ങളകട
ഭവനനറിര്മപ്പോണസം,  വത്യവസപ്പോയ പപ്പോര്ക്കുകളുസം മറട സപ്പോപനങ്ങളുസം നറിര്മറിക്കുക,  കളറിസലെസം
പണറിയുക,  ബസ് സ്റ്റപ്പോനട  വറികസനസം,  വത്യപ്പോപപ്പോര  സമുച്ചയസം  നറിര്മപ്പോണസം  തുടങ്ങറിയ
പദ്ധതറികളക്കുപവണ്ടെറിയപ്പോണട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള  ഭൂമറി  ഏലറടുത്തതട.
1997-98 മുതല് 2001-2002 വലര ഏലറടുത്തതപ്പോണറിതട.

ഏലറടുത്ത  ഭൂമറിയുലട  വറിവരസം  ആസറിവറിവര  രജറിസ്റ്റര്  സൂകറിച്ചട  കൃതത്യമപ്പോയറി
പരഖലപടുത്തറിയറിടറില്ല.  ആധപ്പോരസം  തുടങ്ങറിയ  അടറിസപ്പോന  പരഖകളപപപ്പോലസം  ചെറിലെ
സപ്പോപനങ്ങളറില്  ലെഭത്യമല്ല.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുലട  ഉടമസത
ലതളറിയറിക്കുനതറിനട  കൃതത്യമപ്പോയ  പരഖയറില്ലപ്പോത്തതട  ഭൂമറി  അനത്യപ്പോധനനലപടുനതറിനസം
അനപ്പോവശത്യ വത്യവഹപ്പോരങ്ങളക്കുസം ഇടയപ്പോകറിപയക്കുസം.

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുലട  ലകടുകപ്പോരത്യസതയുസം  നറിരുത്തരവപ്പോദറിത്തവുമപ്പോണട
പദ്ധതറികള പൂര്ത്തറിയപ്പോകപ്പോലത ഭൂമറി അനത്യപ്പോധനനലപടുനതറിനട പ്രധപ്പോന കപ്പോരണസം.
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പലെപ്പോകല്  ഫണ്ടെട  ഓഡറിറട  വകുപട  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിലൂലട  ഈ  വറിഷയസം
ശ്രദ്ധയറില്ലപടുത്തറിയറിരുന.  എനപ്പോല് തുടര്നടപടറി ഉണ്ടെപ്പോയറില്ല.  വറിഷയത്തറിലന ഗസൗരവസം
അററിയപ്പോന് തറിരലഞ്ഞെടുത്ത ചെറിലെ ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശങ്ങള തപ്പോലഴ: -

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ജറില്ലയറിലലെ വളയസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  1,13,580  രൂപയട വപ്പോങ്ങറിയ  50
ലസനട സലെത്തട വത്യവസപ്പോയ എപസ്റ്ററട സപ്പോപറിച്ചറില്ല.  ഭൂമറി ഇപപപ്പോള പ്രപയപ്പോജനമറില്ലപ്പോലത
കറിടക്കുന.

(2001-2002 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഖണറിക 12)

വറിവറിധ ജറില്ലകളറില് ഏലറടുത്ത ഭൂമറികട ലചെലെവഴറിച്ച പദ്ധതറി വറിഹറിതത്തറിലന വറിവരസം
തപ്പോലഴ പത്രറികയറില്

ക്രമ
നമര്

 ജറില്ല തുക

1 ലകപ്പോല്ലസം 24,72,860

2 പത്തനസംതറിട 11,93,923

3 ആലെപ്പുഴ 12,14,371

4 പകപ്പോടയസം 55,87,734

5 എറണപ്പോകുളസം 52,65,000

6 തൃശ്ശൂര് 9,96,257

7 പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട 1,13,580

8 വയനപ്പോടട 1,10,69,472

9 കണ്ണൂര് 1,21,84,095

               ആലക 4,00,97,292

പദ്ധതറിവറിഹറിതസം  പകപ്പോടറികള  ലചെലെവഴറിച്ചട  വപ്പോങ്ങറിയ  ഭൂമറി  അനത്യപ്പോധനനലപടുനതറിനട
എതറിലര സര്കപ്പോരറിലന ജപ്പോഗതപ്പോ നടപടറികള കണറിക്കുന.

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2004-05  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 2.1]
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ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം  -  II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

1.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  ജറില്ലപ്പോ
പഞപ്പോയത്തറിലന  ഫണ്ടെട  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  നറിര്മറിച്ച  വത്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്റററിലന  പ്രവര്ത്തനസം
സസംബന്ധറിച്ചപ്പോണട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശമുണ്ടെപ്പോയലതനസം പഞപ്പോയത്തറിലന ഉടമസതയറിലള്ള 59.7 ലസനട
സലെത്തപ്പോണട  വത്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്ററട  പ്രവര്ത്തറിക്കുനലതനസം  നറിലെവറില്  ഖപ്പോദറി  പബപ്പോര്ഡറിലന
സഹപ്പോയപത്തപ്പോലട  22  സന  ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള പജപ്പോലെറി  ലചെയ്യുന ഒരു ലനയ്ത്തുശപ്പോലെ നല്ല രനതറിയറില്
അവറിലട പ്രവര്ത്തറിച്ചുവരുനലണ്ടെനസം സസംസപ്പോനത്തട ഏലറ പ്രസറിദ്ധമപ്പോയ കകത്തററിയുലട
'കുപട'  മുണ്ടുകളപ്പോണട  അവറിലട  ഉത്പപ്പോദറിപറിക്കുനലതനസം,  ലനയ്ത്തുശപ്പോലെ  കൂടപ്പോലത
പഞപ്പോയത്തറിലന തലന വൃദ്ധസദനസം, അങ്കണവപ്പോടറി ഉളലപലട മറട ഏതപ്പോനസം സപ്പോപനങ്ങളുസം
അവറിലട  പ്രവര്ത്തറിക്കുനലണ്ടെനസം,  പഞപ്പോയത്തറിലന  ഉടമസതയറില്  അവറിലട  ഒരു
വപയപ്പോജന  പപ്പോര്കട  ആരസംഭറിക്കുനതുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  പ്രവൃത്തറികള  പുപരപ്പോഗമറിച്ചട
വരറികയപ്പോലണനസം  വത്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്റററിലന  സലെസം  നറിലെവറില്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം
ഉപപയപ്പോഗലപടുത്തറിയറിട്ടുലണ്ടെനസം വളയസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി മറുപടറി നല്കറി.

2. ഖപ്പോദറി  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  കരപ്പോര്  വത്യവസകള  ഒനസം  വയപ്പോലതയപ്പോണട  ലനയ്ത്തുശപ്പോലെ
ആരസംഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  പഞപ്പോയത്തട  വക  ലകടറിടസം  കകമപ്പോററിയലതനട  നറിരനകറിച്ച  സമറിതറി ഇതട
സസംബന്ധറിച്ചട  വറിശദപ്പോസംശങ്ങള  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  വത്യക്തമപ്പോയ  മറുപടറി  നല്കുവപ്പോന്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററിയട  സപ്പോധറിച്ചറില്ല.  സര്കപ്പോരറിലന  ഉടമസതയറിലള്ള
ലകടറിടസം  മറപ്പോവശത്യങ്ങളകപ്പോയറി  വറിടട  നല്കുപമപ്പോള  കരപ്പോര്  ചെമയ്പകണ്ടെതട
അതത്യപ്പോവശത്യമപ്പോലണനറിരറിലക  ആയതട  പപ്പോലെറികപ്പോലത  ഒരു  കരപ്പോര്  വത്യവസയുമറില്ലപ്പോലത
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലന  ഉടമസതയറിലള്ള  ലകടറിടസം  ഖപ്പോദറി  പബപ്പോര്ഡറിനട  കകമപ്പോററിയ
പഞപ്പോയത്തധറികൃതരുലട  നടപടറിലയ  അസംഗനകരറിക്കുവപ്പോനപ്പോകറിലല്ലനട  അഭറിപ്രപ്പോയലപട  സമറിതറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലന അധനനതയറിലള്ള ലകടറിടസം ഖപ്പോദറി പബപ്പോര്ഡറിനട കകമപ്പോററിയപപപ്പോള ഏലതങ്കറിലസം
വറിധത്തറിലള്ള  കരപ്പോറുണ്ടെപ്പോയറിരുപനപ്പോലയനസം  ഉലണ്ടെങ്കറില്  അതട  പപ്പോലെറികലപടുനപണ്ടെപ്പോലയനസം
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ഒരപ്പോഴ്ചയകസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിനട  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പറികണലമനട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററിപയപ്പോടട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങളുസം/ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

3. വളയസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലന  ഉടമസതയറിലള്ള  വത്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്റററില്
ലനയ് ത്തുശപ്പോലെ  ആരസംഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  പഞപ്പോയത്തട  വക  ലകടറിടസം  കകമപ്പോററിയ
അവസരത്തറില്  ഖപ്പോദറി  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  ഏലതങ്കറിലസം  വറിധത്തറിലള്ള  കരപ്പോറുകള
ചെമച്ചറിരുപനപ്പോ  എന  കപ്പോരത്യത്തറില്  നറിലെവറിലസം  അവത്യക്തത  നറിലെനറില്ക്കുകയപ്പോലണനട
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സമറിതറി  നറിരനകറിക്കുന.  സര്കപ്പോര്  വക  ലകടറിടങ്ങള  വറിവറിധ  ആവശത്യങ്ങളകപ്പോയറി
കകമപ്പോറുപമപ്പോള  കരപ്പോര്  ചെമയ്പകണ്ടെതട  അതത്യപ്പോവശത്യമപ്പോലണനറിരറിലക,  അതറിനട
വറിരുദ്ധമപ്പോയറി  കൃതത്യമപ്പോയ  കരപ്പോര്  വത്യവസകലളപ്പോനമറില്ലപ്പോലത  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലന
ഉടമസതയറിലള്ള ലകടറിടസം  ഖപ്പോദറി  പബപ്പോര്ഡറിനട  കകമപ്പോററിയ പഞപ്പോയത്തധറികൃതരുലട
നറിരുത്തരവപ്പോദപരമപ്പോയ  നറിലെപപ്പോടറില്  സമറിതറി  കടുത്ത  അതൃപറി  പരഖലപടുത്തുന.
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലന  അധനനതയറിലള്ള  ലകടറിടസം  ഖപ്പോദറി  പബപ്പോര്ഡറിനട
കകമപ്പോററിയപപപ്പോള  ഏലതങ്കറിലസം  വറിധത്തറിലള്ള  കരപ്പോര്  ചെമച്ചറിരുപനപ്പോലയനതുസം,
ഉലണ്ടെങ്കറില് അതട  പപ്പോലെറികലപടുനപണ്ടെപ്പോലയനതുസം സസംബന്ധറിച്ചട  പരറിപശപ്പോധന നടത്തറി
ഒരപ്പോഴ്ചയകസം  മറുപടറി  ലെഭത്യമപ്പോക്കുനതറിനട  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുനറിട്ടുസം  ആയതട  യഥപ്പോസമയസം
ലെഭത്യമപ്പോക്കുനതറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപ്പുസം  വനഴ്ച
വരുത്തറിയറിരറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശസം  അടറിയന്തരമപ്പോയറി  പപ്പോലെറിച്ചട
പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട ഓഡറിറട വകുപട മുഖപ്പോന്തരസം ലെഭത്യമപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

ലതപ്പോഴറില് സസംരസംഭങ്ങള അടച്ചുപൂടറി; പദ്ധതറി വറിഹറിതസം 4.02 പകപ്പോടറി നഷസം

ലതപ്പോഴറിലസം വത്യവസപ്പോയവറികസനവുസം ലെകത്യമറിടട  ജനകനയപ്പോസൂത്രണത്തറിലന ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
സസംസപ്പോനലത്ത  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള  പദ്ധതറിവറിഹറിതസം  ലചെലെവഴറിച്ചട
സപ്പോപറിച്ച  ലതപ്പോഴറില്  സസംരസംഭങ്ങള  ഇപപപ്പോള  അടച്ചുപൂടറിയപതപ്പോ  പ്രവര്ത്തനസം  നറിലെച്ചപതപ്പോ
ആയ അവസയറിലെപ്പോണട.  ഇവയുലട സപ്പോപനലചെലെവട  പകപ്പോടറികള പപ്പോഴപ്പോയറി.

ഇടുകറി,  പപ്പോലെകപ്പോടട,  മലെപ്പുറസം  ഒഴറിലകയുള്ള  ജറില്ലകളറിലലെ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളറില്  നറിനട  ഓഡറിററിനട  ലെഭത്യമപ്പോയ  കണക്കുകള  പ്രകപ്പോരസം  അടച്ചുപൂടറിയപതപ്പോ
പ്രവര്ത്തനസം നറിലെച്ചപതപ്പോ  ആയ ലതപ്പോഴറില് സസംരസംഭങ്ങളകട  ലചെലെവട  4.02  പകപ്പോടറിയപ്പോണട.
സപ്പോപനങ്ങള  തുറനട  പ്രവര്ത്തറികപ്പോന്  സപ്പോധത്യത  വറിരളമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  തുക
നഷലപടതപ്പോയറി കണകപ്പോകപ്പോസം.

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറില് ഈ വറിഷയത്തറില് ലെഭത്യമപ്പോയ ചെറിലെ വറിവരങ്ങള:-

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ജറില്ലയറിലലെ പവളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട മണ്പപ്പോത്രനറിര്മപ്പോണ യൂണറിററിലന
പപരറില്  2000-01-ലസം, 2001-02-ലസം  30,000  രൂപ പദ്ധതറി വറിഹറിതസം ലചെലെവഴറിച്ചതപ്പോയറി
പരഖയുലണ്ടെങ്കറിലസം യൂണറിറട പ്രവര്ത്തറിക്കുനതറിനട ലതളറിവറില്ല.

(2000-01 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഖണറിക 8, 2001-02 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഖണറിക 7)

ജറില്ലയറിലലെ  കപ്പോയലകപ്പോടറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  38,200  രൂപ  ലചെലെവഴറിച്ച  പബകററി
നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറസം പ്രവര്ത്തറിക്കുനറില്ല.
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(1999-2000 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഖണറിക 33)

വറിവറിധ  ജറില്ലകളറില്  ഈ  ഇനത്തറില്  നഷലപട  തുകകളുലട  വറിവരസം  തപ്പോലഴ
പത്രറികയറില്

ക്രമ നസം.  ജറില്ല തുക

1 തറിരുവനന്തപുരസം 18,65,558

2 ലകപ്പോല്ലസം 65,27,520

3 പത്തനസംതറിട 3,23,200

4 ആലെപ്പുഴ 42,30,117

5 പകപ്പോടയസം 1,20,57,701

6 എറണപ്പോകുളസം 24,33,204

7 തൃശ്ശൂര് 1,00,93,803

8 പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട 78,200

9 വയനപ്പോടട 7,67,586

10 കണ്ണൂര് 15,50,089

11 കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട 2,41,550

                                       ആലക 4,01,68,528

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2004-05  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 2.3]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-  II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

4.  പവളസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി
വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  പവളസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില് കളറിമണ്പപ്പോത്ര
നറിര്മപ്പോണലത്തപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള ഭൂരറിഭപ്പോഗവുസം തപ്പോമസറിക്കുന 11-ാം വപ്പോര്ഡറില് 2000-2001 വര്ഷത്തറില്
നടപറിലെപ്പോകറിയ  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  പദ്ധതറിയുലട  പ്രവര്ത്തനസം 2014-15  വലര
നല്ലരനതറിയറില്  നടനറിരുനതപ്പോയുസം,  അസസംസ്കൃത  വസ്തുകളുലട   ലെഭത്യതക്കുറവുസം  വപ്പോര്ഡറിലലെ
അസംഗങ്ങളുലട  തപ്പോമസസലെസം  മപ്പോററിപപപ്പോകലസം  നറിമറിത്തമപ്പോണട  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയുലട
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പ്രവര്ത്തനസം പറിനനടട നറിലെച്ചലതനസം കപ്പോണറിച്ചുലകപ്പോണ്ടെട പവളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപറിനട  ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി ഭരണ വകുപട അഡനഷണല്
ലസക്രടററി അററിയറിച്ചു. ഭരണ വകുപട അഡനഷണല് ലസക്രടററിയുലട മറുപടറിയുലടയുസം, ആയതട
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോദ്ധത്യലപട്ടുലവന  ഓഡറിറട  വകുപറിലന  ററിപപപ്പോര്ടറിലനയുസം
അടറിസപ്പോനത്തറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

5. കപ്പോയലകപ്പോടറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധലപട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട
സമറിതറി  വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  കപ്പോയലകപ്പോടറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലലെ
ലതപ്പോഴറില്രഹറിതരപ്പോയ  യുവപ്പോകളകട  ലതപ്പോഴറിലെവസരമുണ്ടെപ്പോക്കുനതറിനട ഗപ്പോമസഭകള  മുപഖന
പഞപ്പോയത്തട  കമറിററി  ആരസംഭറിച്ച  പബകററി  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിറകളുലട  പ്രവര്ത്തനസം
സസംബന്ധറിച്ചപ്പോണട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശലമനസം പ്രസ്തുത യൂണറിറകള 2004 വലര നല്ലരനതറിയറില്
പ്രവര്ത്തറിച്ചറിരുനതപ്പോയുസം,  കപ്പോലെപ്പോകപ്പോലെങ്ങളറില് പുതുതലെമുറ  പബകററികള  വനപപപ്പോള
അവയുമപ്പോയറി  കറിടപറിടറിക്കുനതരത്തറില്  ഉല്പനങ്ങള ഉത്പപ്പോദറിപറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോലത
വനപപപ്പോഴപ്പോണട  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ പബകററി  യൂണറിറകളുലട  പ്രവര്ത്തനസം
അവസപ്പോനറിപറിപകണ്ടെ  സറിതറിയുണ്ടെപ്പോയലതനസം  കപ്പോണറിച്ചുലകപ്പോണ്ടെട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
ലസക്രടററി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപറിനട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  ഭരണ വകുപട
അഡനഷണല് ലസക്രടററി മറുപടറി  നല്കറി.   ഭരണ വകുപട അഡനഷണല് ലസക്രടററിയുലട
മറുപടറിയുലടയുസം,  ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോദ്ധത്യലപട്ടുലവന  ഓഡറിറട  വകുപറിലന
ററിപപപ്പോര്ടറിലനയുസം  അടറിസപ്പോനത്തറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട   പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങളുസം/ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

6.  പവളസം  ഗപ്പോപഞപ്പോയത്തട  30,000  രൂപ  ലചെലെവഴറിച്ചട  നറിര്മറിച്ച  കളറിമണ്
പപ്പോത്രനറിര്മപ്പോണ  യൂണറിററിലനയുസം,  കപ്പോയലകപ്പോടറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  38,200  രൂപ
ലചെലെവഴറിച്ചട സപ്പോപറിച്ച പബകററി നറിര്മപ്പോണ യൂണറിററിലനയുസം പ്രവര്ത്തനസം നറിലെവറില്
നറിലെച്ചറിരറിക്കുകയപ്പോലണന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറിയുലടയുസം  ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട
പബപ്പോദ്ധത്യലപട്ടുലവന ഓഡറിറട വകുപറിലന ററിപപപ്പോര്ടറിലനയുസം അടറിസപ്പോനത്തറില് പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട തടസ്സങ്ങള ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

കപ്പോര്ഷറിക യന്ത്രവല്കരണസം ലെകത്യസം പനടറിയറില്ല

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള  നടപപ്പോകറിയ  കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്രവല്കരണ
പദ്ധതറികള ലെകത്യസം കണ്ടെറില്ല.  ഇതറിനട ലചെലെവഴറിച്ച പദ്ധതറി വറിഹറിതസം ലെകങ്ങള പപ്പോഴപ്പോയറി.



7

കപ്പോര്ഷറിക പമഖലെയറിലലെ ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി കപ്പോമസം പരറിഹരറിക്കുനതറിനസം ഉലപ്പോദന ലചെലെവട
കുറയ്ക്കുനതറിനസം  പവണ്ടെറിയപ്പോണട  പ്രപതത്യക  പരറിഗണന  നല്കറി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള വന്പതപ്പോതറില് കപ്പോര്ഷറികയന്ത്രങ്ങള വപ്പോങ്ങറിയതട.  അസംഗനകൃത പദ്ധതറികളറില്
ചെറിലെതറിലലെങ്കറിലസം ഗുണപഭപ്പോക്തൃ വറിഹറിതസം വകയറിരുത്തറിയറിരുലനങ്കറിലസം ഇവ പറിരറികപ്പോലത ഭൂരറിഭപ്പോഗസം
പദ്ധതറികളുസം പദ്ധതറി വറിഹറിതത്തറിലെപ്പോണട നടപപ്പോകറിയതട.

കപ്പോര്ഷറിക യന്ത്രവല്കരണ പദ്ധതറികളറില് പപ്പോളറിച്ച സസംഭവറികപ്പോന് പ്രധപ്പോന കപ്പോരണസം
കൃഷറിയറിടങ്ങളക്കുസം  കൃഷറിരനതറിയ്ക്കുസം  അനപയപ്പോജത്യമപ്പോയ  യന്ത്രങ്ങള  വപ്പോങ്ങപ്പോതറിരുനതുസം
യന്ത്രങ്ങളുലട ഉടമസതയുസം പ്രവര്ത്തനവുസം ജനകനയ സമറിതറികലള ഏല്പറികപ്പോതറിരുനതുസം
പമപ്പോണറിടററിസംഗട സസംവറിധപ്പോനസം പപ്പോഴപ്പോയതുമപ്പോണട.

കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്രങ്ങളുലട  നടത്തറിപട  പപ്പോടപശഖര/കപ്പോര്ഷറിക  സമറിതറികലള
ഏല്പറിക്കുവപ്പോനപ്പോയറിരുന  നറിര്പദ്ദേശസം.  പരറിമറിതമപ്പോയറിപപപ്പോലസം  ജനപ്പോധറിപതത്യസം  ഇല്ലപ്പോത്ത
ഇത്തരസം  സമറിതറികലള  ഏല്പറിച്ച  യന്ത്രങ്ങള  ചെറിലെ  വത്യക്തറികള  കകയ്യടകറിയതറിനട
ഉദപ്പോഹരണസം  നറിരവധറിയപ്പോണട.  കൃഷറിഭവനകളുലട  പമപ്പോണറിടററിസംഗട  നറിര്പദ്ദേശറിക
ലപടറിരുലനങ്കറിലസം  കൃഷറി  ഓഫനസര്മപ്പോര്  യന്ത്രങ്ങളുലട  വരവട/ലചെലെവട  കണക്കുകള
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിനട  ലതളറിവറില്ല.   ഇതറിനപ്പോല് ടപ്പോക്ടര്/ടറില്ലര്  പപപ്പോലള്ള യന്ത്രങ്ങള കൃഷറിയട
മപ്പോത്രമപ്പോയറി ഉപപയപ്പോഗറിച്ചു എനതട ഉറപപ്പോകപ്പോനസം കഴറിഞ്ഞെറില്ല.

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുലട  ലകടുകപ്പോരത്യസതയപ്പോണട  കപ്പോര്ഷറിക
യന്ത്രവല്കരണ പപ്പോളറിച്ചയട കപ്പോരണലമനട ഇതറിനപ്പോല് വത്യക്തമപ്പോണട.

വറിവറിധ  ജറില്ലകളറിലലെ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള  ജനകനയപ്പോസൂത്രണ
പദ്ധതറികളുലട ഭപ്പോഗമപ്പോയറി കപ്പോര്ഷറിക യന്ത്രവല്കരണത്തറിനട ലചെലെവഴറിച്ച പദ്ധതറി വറിഹറിതസം
തപ്പോലഴ പത്രറികയറില്:-

കപ്പോര്ഷറിക യന്ത്രവല്കരണ പദ്ധതറിനറിര്വ്വഹണസം അപനസ്വഷറിച്ചട ഭപ്പോവറിയറിപലെയട പവണ്ടെ
പ്രതറിപരപ്പോധ മപ്പോര്ഗങ്ങള പതപടണ്ടെതപ്പോണട.

ക്രമ
നമര്

 ജറില്ല തുക

1 തറിരുവനന്തപുരസം 12,18,654

2 ലകപ്പോല്ലസം 49,28,521

3 പത്തനസംതറിട 15,66,122

4 ആലെപ്പുഴ 6,05,055

5 പകപ്പോടയസം 27,93,022
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6 തൃശ്ശൂര് 10,30,290

7 പപ്പോലെകപ്പോടട 5,00,000

8 മലെപ്പുറസം 1,08,000

9 പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട 11,58,409

10 വയനപ്പോടട 65,06,824

11 കണ്ണൂര് 8,29,876

12 കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട 3,18,736

                                 ആലക 2,15,63,509

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2004-05  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 2.3]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി  അനബന്ധസം-  II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

7.   ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട സമറിതറി കപകപ്പോടറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട അധറികൃതപരപ്പോടട
വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട ഖണറികയറില്  കപകപ്പോടറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധലപടട മൂനട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശങ്ങളപ്പോണുള്ളലതനസം 1999-2000
കപ്പോലെഘടത്തറില് പപ്പോടപശഖര സമറിതറിയുലട  ആവശത്യങ്ങളകപ്പോയറി വപ്പോങ്ങറിയ 3  പവര് ടറില്ലര്, 4
പറപ്പോകറിസംഗട  ലസ്പ്രെയര്  എനറിവ  ലകയ്പകപ്പോ കകമപ്പോററിയതറിലന  പരഖകള  കലണ്ടെത്തുവപ്പോന്
സപ്പോധറിച്ചറില്ല  എനതപ്പോണട  ഒരു  പരപ്പോമര്ശലമനസം പ്രസ്തുത  പരഖകള  നപ്പോളറിതുവലരയപ്പോയറിട്ടുസം
ലെഭത്യമപ്പോയറിടറിലല്ലനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി അററിയറിച്ചു.

8.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  യന്ത്രസപ്പോമഗറികള  നറിലെവറില്  എവറിലടയപ്പോണുള്ളലതനസം
അവയുലട പ്രവര്ത്തന പുപരപ്പോഗതറിയുസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള നറിലെവറില്
പപ്പോടപശഖര സമറിതറിയുലട കകവശമുള്ള യന്ത്രസപ്പോമഗറികള ഏകപദശസം  8  ലകപ്പോല്ലപത്തപ്പോളസം
പ്രവര്ത്തനകമമപ്പോയറിരുനലവനസം, നറിലെവറില് അവ പ്രവര്ത്തനരഹറിതമപ്പോയതറിലനത്തുടര്നട
തറിരറിപച്ചല്പറിക്കുനതറിനപ്പോയറി അപപക  സമര്പറിച്ചറിരറിക്കുകയപ്പോലണനസം,  വപ്പോലെല്യുപവഷന്  ലചെയട
നല്കുനതറിനട  എകറികക്യൂടനവട  എഞറിനനയര്കട  നറിര്പദ്ദേശസം  നല്കറിയതറിനപ്പോല്  ആയതട
പൂര്ത്തറിയപ്പോയതറിനപശഷസം  അവ  തറിരറിലച്ചടുക്കുകയുസം  പുതറിയവ  നല്കുനതറിനട  നടപടറികള
സസ്വനകരറിക്കുനതുമപ്പോലണനസം  ലകയ്പകപ്പോ  ഒരു  അലക്രഡറിറഡട  ഏജന്സറിയപ്പോയതറിനപ്പോലെപ്പോണട  അവര്
മുപഖന  യന്ത്രസപ്പോമഗറികള  വപ്പോങ്ങറിയലതനസം  പപ്പോടപശഖര  സമറിതറികള  അവ  പരമപ്പോവധറി
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചതപ്പോയപ്പോണട  മനസ്സറിലെപ്പോക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുള്ളലതനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
ലസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി.  പ്രവര്ത്തനരഹറിതമപ്പോയ  യന്ത്രസപ്പോമഗറികളകട  പകരമപ്പോയറി
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പുതറിയവ  വപ്പോങ്ങുവപ്പോന്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  തനരുമപ്പോനലമടുത്തതപ്പോയറി  നറിരനകറിച്ച  സമറിതറി
പ്രസ്തുത  പപ്പോടപശഖര  സമറിതറി  നറിലെവറില്  പ്രവര്ത്തറിക്കുനപണ്ടെപ്പോലയനട  ഉറപട
വരുത്തറിയതറിനപശഷസം  മപ്പോത്രപമ  പുതറിയ  യന്ത്രങ്ങള  കകമപ്പോറുവപ്പോന്  പപ്പോടുള്ളൂലവനട
പഞപ്പോയത്തട അധറികൃതപരപ്പോടട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

9.  കപകപ്പോടറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലലെ  അപഗപ്പോ  സര്വ്വനസട  കറിനറികറിലന  നറിലെവറിലലെ
സറിതറി സസംബന്ധറിച്ച സമറിതറിയുലട പചെപ്പോദത്യത്തറിനട അപഗപ്പോ സര്വ്വനസട കറിനറികട നറിലെവറില്
വളസം  നറിര്മറിക്കുന  യൂണറിറപ്പോയറിടപ്പോണട  പ്രവര്ത്തറിക്കുനലതനസം,  അപഗപ്പോ  സര്വ്വനസട
യൂണറിററിലന പ്രവര്ത്തനത്തറിനപ്പോയറി ലറയ്ഡ്പകപ്പോയറില്നറിനസം വപ്പോങ്ങറിയ 4 ലെകസം രൂപയുലട
ടപ്പോക്ടര്  നറിലെവറിലസം  പ്രവര്ത്തനകമമപ്പോലണനസം  ഇകപ്പോരത്യങ്ങള  പനരറില്  കണ്ടെട
പബപ്പോദ്ധത്യലപടറിട്ടുലണ്ടെനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി. പമല്പറഞ്ഞെ
കപ്പോരത്യങ്ങലളല്ലപ്പോസം  ഉളലപടുത്തറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  ഭരണ  വകുപറിനട  ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  ഭരണ  വകുപട  അഡനഷണല്  ലസക്രടററി  അററിയറിച്ചതറിലനത്തുടര്നട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററിയുലട  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനത്തറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുനതപ്പോലണനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

10.  പവര് ടറില്ലര് വപ്പോങ്ങറി വറിതരണസം ലചെയതുമപ്പോയറി ബന്ധലപട ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  തൂപണരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  അധറികൃതപരപ്പോടട  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള
പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  പവര്  ടറില്ലര്  നറിലെവറില്  പ്രവര്ത്തനകമമപ്പോലണനസം  പകപ്പോടപഞരറി
പപ്പോടപശഖര സമറിതറിയപ്പോണട  പ്രസ്തുത പവര് ടറില്ലര് നറിലെവറില് ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  വരുനലതനസം
ഇതട  സസംബന്ധറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടട  ഭരണ  വകുപറിനട  നല്കറിയറിട്ടുലണ്ടെനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
ലസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി.  പ്രസ്തുത  മറുപടറിലയ  സപ്പോധൂകരറിക്കുന  രനതറിയറിലെപ്പോണട  ഭരണ
വകുപട അഡനഷണല് ലസക്രടററിയുസം മറുപടറി നല്കറിയലതനട നറിരനകറിച്ച സമറിതറി ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

11.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  കുറത്യപ്പോടറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  അധറികൃതപരപ്പോടട
വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  2001-ല് വപ്പോങ്ങറിയ  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  പവര്  ടറില്ലര്
ഊരത്തട പപ്പോടപശഖര സമറിതറിയട കകമപ്പോററിയറിട്ടുലണ്ടെനസം,  പ്രസ്തുത പവര് ടറില്ലര് നറിലെവറിലസം
പ്രവര്ത്തനകമമപ്പോലണനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി.  എനപ്പോല്  പ്രസ്തുത
വറിഷയസം  സസംബന്ധറിച്ചട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തധറികൃതര്  നപ്പോളറിതുവലര  ഭരണ  വകുപറിനട  ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പറിച്ചറിടറില്ലപ്പോത്തതപ്പോയറി ഭരണ  വകുപട  അഡനഷണല്  ലസക്രടററി  അററിയറിച്ചതറിലന
അടറിസപ്പോനത്തറില് പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ പവര് ടറില്ലര് നറിലെവറില് പ്രവര്ത്തനകമമപ്പോപണപ്പോ
എനട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  രണ്ടെപ്പോഴ്ചയകസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിനട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട സമറിതറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററിപയപ്പോടട  ആവശത്യലപട്ടു.
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നറിഗമനങ്ങളുസം/ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

12.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ജറില്ലയറിലലെ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള
നടപറിലെപ്പോകറിയ  കപ്പോര്ഷറികയന്ത്രവല്കരണ  പദ്ധതറികള  ലെകത്യസം  കകവരറിച്ചറിലല്ലനസം
പദ്ധതറികളകപ്പോയറി  ലചെലെവഴറിച്ച  തുക  പപ്പോഴപ്പോയറിപപപ്പോലയനമുള്ള  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ മറുപടറിയുലട
അടറിസപ്പോനത്തറില് കപകപ്പോടറി, തൂപണരറി എനന ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകലള പ്രസ്തുത ഓഡറിറട
തടസ്സത്തറില്നറിനസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.

13.  കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്രവല്കരണ  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  കുറത്യപ്പോടറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  വപ്പോങ്ങറിയ  പവര്  ടറില്ലര്  നറിലെവറില്  ഊരത്തട  പപ്പോടപശഖര  സമറിതറി
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുവരുനതപ്പോയറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  അററിയറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെങ്കറിലസം
പ്രസ്തുത വറിഷയസം സസംബന്ധറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട  നപ്പോളറിതുവലര തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപറിനട
ലെഭത്യമപ്പോകറിയറിടറിലല്ലനട  സമറിതറി നറിരനകറിക്കുന.  അതറിനപ്പോല് പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ
പവര്  ടറില്ലര്  നറിലെവറില്  പ്രവര്ത്തനകമമപ്പോപണപ്പോ  എനട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട
അടറിയന്തരമപ്പോയറി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിനട  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട സമറിതറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററിപയപ്പോടട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

പുതറിയ അകസൗണ്ടെറിസംഗട കണക്കുകള ശരറിയപ്പോയറില്ല; അപപ്പോകതകള തുടരുന

പഞപ്പോയത്തുകളറില്  പുതറിയ  അകസൗണ്ടെറിസംഗട  രനതറി  നടപപ്പോയറിട്ടുസം  കണക്കുകള
ശരറിയപ്പോയറില്ല.  2004  ഏപ്രറില്  ഒനറിനപ്പോണട  ധന  വകുപറിലന  319/2003,  12-6-2003
ഉത്തരവറിലൂലട  പുതറിയ  അകസൗണ്ടെറിസംഗട  നറിലെവറില്  വനതട.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളുലട  കണക്കുകള  കുത്തഴറിഞ്ഞെട  സപ്പോമത്തറിക  ക്രമപകടുകള  വത്യപ്പോപകമപ്പോയ
പശപ്പോത്തലെത്തറിലെപ്പോയറിരുന ഉത്തരവട.  ഇതറിനട പശഷവുസം കണക്കുകളറില് മുമ്പുണ്ടെപ്പോയറിരുന
അപപ്പോകതകള തുടരുനതപ്പോയറി ഓഡറിററില് വത്യക്തമപ്പോയറി.

പുതറിയ രനതറി  നടപപ്പോയറിട്ടുസം  നറിപതത്യനയുള്ള വരവട  ലചെലെവട  കണക്കുകള കൃതത്യമപ്പോയറി
എഴുതറി  സൂകറിക്കുനറില്ല.  കണക്കുകള  വപ്പോര്ഷറികമപ്പോയറി  വറിവറിധ  അകസൗണ്ടുകളുമപ്പോയറി
ലപപ്പോരുത്തലപടുത്തുനതറിലസം ഉദപ്പോസനനത പ്രകടമപ്പോണട.

കത്യപ്പോഷട  ബുകട,  വരവട/ലചെലെവട  രജറിസ്റ്ററുകള  തുടങ്ങറിയ  അടറിസപ്പോന
രജറിസ്റ്ററുകളപപപ്പോലസം  ചെറിലെ  പഞപ്പോയത്തുകളറില്  എഴുതുനറില്ല.   അനബന്ധ  രജറിസ്റ്ററുകളുസം
ലചെലെവട പരഖകളുസം തയ്യപ്പോറപ്പോകറി സൂകറിക്കുനതറിലസം അപപ്പോകതകള വത്യപ്പോപകമപ്പോണട.  പുതറിയ
അകസൗണ്ടെറിസംഗട  രനതറി  നറിലെവറില്  വനറിട്ടുസം  ധനവറിനറിമയത്തറില്  കൃതത്യതയുസം  സുതപ്പോരത്യതയുസം
സതത്യസന്ധതയുസം ഉറപപ്പോകപ്പോനപ്പോയറിടറില്ല.
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പുതറിയ  രനതറി  നടപപ്പോക്കുനതറിനട  മുപനപ്പോടറിയപ്പോയറി  ജനവനകപ്പോര്കട  പരറിശനലെനസം
നല്കപ്പോന് സര്കപ്പോരുസം രജറിസ്റ്ററുകള പുതറിയ മപ്പോതൃകയറില് തയ്യപ്പോറപ്പോകപ്പോന് പഞപ്പോയത്തുകളുസം
വന്  തുകയപ്പോണട  ലചെലെവഴറിച്ചതട.  ഉപദ്ദേശറിച്ച  ഫലെസം  കറിടപ്പോലത  ഇതട
പപ്പോഴ് ലചെലെവപ്പോയറിരറിക്കുകയപ്പോണട.

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ജറില്ലയറിലലെ ആറട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറില് നടത്തറിയ പരറിപശപ്പോധനയറില്
വത്യപ്പോപകമപ്പോയ  അപപ്പോകതകളപ്പോണട  കലണ്ടെത്തറിയതട.   മറട  ജറില്ലകളറിലസം  സമപ്പോന  സറിതറി
കലണ്ടെത്തപ്പോവുനതപ്പോണട.  അതറിനപ്പോല് ഈ വറിഷയത്തറില് സര്കപ്പോരറിലന അടറിയന്തര ശ്രദ്ധ
കണറിക്കുന.

ഓഡറിററില് ലെഭത്യമപ്പോയ വറിവരങ്ങള:

ക്രമ
നമര്

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട

വര്ഷസം, ഖണറിക

അപപ്പോകതയുലട സസംകറിപ വറിവരസം

1 പവളസം 2000-01 - 2(1) കത്യപ്പോഷട  ബുകട-വരവട  രജറിസ്റ്റര്  ലചെലെവട
രജറിസ്റ്ററുകളുസം മറട അനബന്ധ രജറിസ്റ്ററുകളുസം
എഴുതറിയറില്ല

2 രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര 2000-01 - 2(11) കത്യപ്പോഷട  ബുക്കുസം  അനബന്ധ  രജറിസ്റ്ററുകളുസം
ശരറിയപ്പോയറി എഴുതറി സൂകറിക്കുനറില്ല

3 കറിഴപകപ്പോത്തട 2002-03 - 23 കത്യപ്പോഷട ബുകട എഴുതറിയറിടറില്ല

4 ലകപ്പോടുവള്ളറി 2001-02-ഭപ്പോഗസം 1 കത്യപ്പോഷട  ബുക്കുസം  അനബന്ധ  രജറിസ്റ്ററുകളുസം
എഴുതറിയറിടറില്ല

5 പമപയൂര് 1997-98-ഭപ്പോഗസം 1 കത്യപ്പോഷട  ബുക്കുസം  അനബന്ധ  രജറിസ്റ്ററുകളുസം
എഴുതറിയറിടറില്ല

6 ലചെറുവണ്ണൂര്-
നല്ലളസം

2000-01-ഭപ്പോഗസം 1 സറി വരവട  രജറിസ്റ്ററുസം  കത്യപ്പോഷട  ബുക്കുസം  മറട
അനബന്ധ രജറിസ്റ്ററുകളുസം എഴുതറിയറിടറില്ല

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2004-05  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.11.1(1)]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര് ലെഭത്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി അനബന്ധസം  - II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.
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14.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  ആറട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറിലസം  നറിലെവറില്  പുതറിയ
അകസൗണ്ടെറിസംഗട  പഫപ്പോര്മപ്പോറട  പ്രകപ്പോരമുള്ള  രജറിസ്റ്ററുകള  കൃതത്യമപ്പോയറി  എഴുതറി
സൂകറിക്കുനലണ്ടെന ഭരണ വകുപട അഡനഷണല് ലസക്രടററിയുലട മറുപടറിയുലടയുസം, ആയതട
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട പബപ്പോധത്യലപട്ടുലവന ഓഡറിറട വകുപറിലന ററിപപപ്പോര്ടറിലനയുസം അടറിസപ്പോനത്തറില്
ഈ  വറിഷയസം  സസംബന്ധറിച്ച  ഫയല്  നടപടറികള  അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങളുസം/ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

15.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ജറില്ലയറിലലെ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറില്  പുതറിയ
അകസൗണ്ടെറിസംഗട  രനതറി  നടപറിലെപ്പോകറിയറിട്ടുസം  കണകട  സൂകറിപറിലസം  മറസം  അപപ്പോകങ്ങള
തുടരുനലവന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  ആറട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറിലസം  നറിലെവറില്  പുതറിയ  അകസൗണ്ടെറിസംഗട  പഫപ്പോര്മപ്പോറട  പ്രകപ്പോരമുള്ള
രജറിസ്റ്ററുകള  കൃതത്യമപ്പോയറി  എഴുതറി  സൂകറിക്കുനലണ്ടെനസം,  ധനവറിനറിമയത്തറില്
കൃതത്യതയുസം  സുതപ്പോരത്യതയുസം  ഉറപപ്പോകറിയറിട്ടുലണ്ടെനമുള്ള  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിലന
മറുപടറിയുലടയുസം  ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോദ്ധത്യലപട്ടുലവന  ഓഡറിറട  വകുപറിലന
ററിപപപ്പോര്ടറിലനയുസം  അടറിസപ്പോനത്തറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

ബഡ്ജറട പപ്പോസ്സപ്പോക്കുനറില്ല; ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള നറിയമസം ലെസംഘറിക്കുന

ബഡ്ജറട പപ്പോസ്സപ്പോകപ്പോലത ലചെലെവട നടത്തറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള പഞപ്പോയത്തട രപ്പോജട
നറിയമസം ലെസംഘറിക്കുന.

ഓപരപ്പോ സപ്പോമത്തറിക വര്ഷവുസം ഏപ്രറില് ഒനറിനട മുമട ബഡ്ജറട പപ്പോസ്സപ്പോകണലമനസം
അല്ലപ്പോത്തപകസം അനമുതല് ലചെലെവട ലചെയ്യപ്പോന് പപ്പോടറിലല്ലനസം  94-ലലെ പകരള പഞപ്പോയത്തട
രപ്പോജട നറിയമസം 214(8) വകുപട അനശപ്പോസറിക്കുന.  214(6) വകുപട അനസരറിച്ചട ബഡ്ജററില്
ഉളലപടുത്തപ്പോത്ത ഇനങ്ങളറില് ലചെലെവട ലചെയ്യരുലതനസം നറിബന്ധനയുണ്ടെട.  മപ്പോത്രമല്ല 214(7)
വകുപട  പ്രകപ്പോരസം  ബഡ്ജറട  പകര്പട  ഓഡറിറര്കട  നല്കണലമന  വത്യവസയുസം
പപ്പോലെറിക്കുനറില്ല.

ബഡ്ജറട സസംബന്ധറിച്ചട പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ജറില്ലയറിലലെ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുലട ഓഡറിററില്
കലണ്ടെത്തറിയ അപപ്പോകതകളുലട ചെറിലെ ഉദപ്പോഹരണങ്ങള തപ്പോലഴ വറിവരറിക്കുന. മറട ജറില്ലകളറിലസം
ഇത്തരസം അപപ്പോകതകളകട സപ്പോധത്യതയുണ്ടെട.  ബഡ്ജറട പപ്പോസ്സപ്പോകപ്പോലത ലചെലെവട നടത്തുനതട
സപ്പോമത്തറിക  അരപ്പോജകതസ്വത്തറിനട  വഴറിലവകപ്പോവുനതറിനപ്പോല്  സര്കപ്പോരറിലന  ശ്രദ്ധ
കണറിക്കുന.
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ക്രമ
നമര്

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലന
പപരട

വനഴ്ചയുലട സസ്വഭപ്പോവസം ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട 

ഖണറിക

1 നരറിപറ ബഡ്ജററിലന  പകപ്പോപറി,
മറിനറിട്സട  ബുകട  എനറിവ
പരറിപശപ്പോധനയട
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറില്ല

1998-99 1

2 കുനമല് ബഡ്ജററിലന  പകപ്പോപറി,
മറിനറിട്സട  ബുകട  എനറിവ
പരറിപശപ്പോധനയട
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറില്ല

2000-01  6 എ

3 ഒഞറിയസം ബഡ്ജറട അസംഗനകരറിച്ചതപ്പോയറി
മറിനറിട്സറില്
പരഖലപടുത്തറിയറിടറില്ല

2000-01 1-3

4 ഒഞറിയസം ബഡ്ജറട  തയ്യപ്പോറപ്പോകറി
അസംഗനകരറിച്ചറിടറില്ല
ബഡ്ജററിലന  പകപ്പോപറി,
മറിനറിട്സട  ബുകട  എനറിവ
പരറിപശപ്പോധനയട
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറില്ല

2001-02  1-1

5 കപ്പോയലകപ്പോടറി 2000-01 1

6 പമപയൂര് ടറി 1997-98  1

7 പമപയൂര് ബഡ്ജറട പപ്പോസ്സപ്പോകറിയതറിലന
വറിവരസം  മറിനറിട്സറില്
പരഖലപടുത്തറിയറിടറില്ല.
ബഡ്ജറട  തയ്യപ്പോറപ്പോകറി
അസംഗനകരറിച്ചതപ്പോയറി
കപ്പോണുനറില്ല.

1998-99 1

8 പമപയൂര് 1996-97  1-9

9 ലചെകത്യപ്പോടട ബഡ്ജറട അസംഗനകരറിച്ചതപ്പോയറി
മറിനറിട്സറില്
പരഖലപടുത്തറിയറിടറില്ല.

ഖണറിക 1-5

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2004-05  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.11.1(2)]
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ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര് ലെഭത്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി അനബന്ധസം  - II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

16. പ്രസ്തുത ഓഡറിറട ഖണറിക പരറിഗണറിച്ച സമറിതറി 6 ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള ബഡ്ജറട
പപ്പോസ്സപ്പോകപ്പോലത പണസം ലചെലെവഴറിച്ചു എനട പറയുനതട ഗുരുതര വനഴ്ചയപ്പോലണനസം ജറില്ലപ്പോതലെ
ഉപദത്യപ്പോഗസര്  പരറിപശപ്പോധന  നടത്തറിയറിട്ടുസം  ഇതട  സസംബന്ധറിച്ച  വനഴ്ചകള  കലണ്ടെത്തുവപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞെറിടറില്ല എനതട ഗസൗരവമപ്പോയറി കപ്പോപണണ്ടെതപ്പോലണനസം അഭറിപ്രപ്പോയലപടതറിലനത്തുടര്നട
മറിനറിടടസറില്  ബഡ്ജറട  വറിവരങ്ങള  ഉളലപടുത്തപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  വന  പറിഴവപ്പോലണനസം
നറിലെവറില് പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ ആറട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറിലസം ഓഡറിറട വകുപട ഉനയറിച്ച
എല്ലപ്പോ  പ്രശ്നങ്ങളുസം  പരറിഹരറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം   1994-ലലെ  പകരള  പഞപ്പോയത്തട  രപ്പോജട  നറിയമസം
വകുപട  214(8)-ല് അനശപ്പോസറിക്കുന രനതറിയറില് മപ്പോര്ച്ചട മപ്പോസത്തറില് തലന പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട
ജറില്ലയറിലലെ  എല്ലപ്പോ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുസം  ബഡ്ജറട  പപ്പോസപ്പോക്കുകയുസം  മറിനറിടടസറില്
പരഖലപടുത്തുകയുസം ലചെയ്യുനലണ്ടെനസം ഭരണ വകുപട അഡനഷണല് ലസക്രടററി സമറിതറിലയ
പബപ്പോധറിപറിക്കുകയുണ്ടെപ്പോയറി.  ഇപത തുടര്നട പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ 6  പഞപ്പോത്തുകളറിലലെയുസം
അസംഗനകരറിച്ച  ബഡ്ജററിലന  പകര്പട  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ലെഭത്യമപ്പോക്കുന  മുറയട  തടസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതപ്പോലണനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങളുസം/ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

17.  ബഡ്ജറമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  ആറട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറിലസം
ഓഡറിറട  വകുപട  ഉനയറിച്ചറിരുന  നക്യൂനതകലളല്ലപ്പോസം  നറിലെവറില്  പരറിഹരറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനള്ള  ഭരണ
വകുപറിലന  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനത്തറില്  ആറട  പഞപ്പോയത്തുകളറിലലെയുസം  അസംഗനകരറിച്ച
ബഡ്ജററിലന  പകര്പട  അടറിയന്തരമപ്പോയറി  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

നറികുതറി പറിരറിവറില് അലെസംഭപ്പോവസം; കുടറിശറിക ലപരുകുന

നറികുതറികളുസം  മറട  വരവുകളുസം  പറിരറിക്കുനതറില്  അലെസംഭപ്പോവസം  തുടരുനതറിനപ്പോല്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുലട തനതട വരവറില് കുടറിശറിക ലപരുകുന.

2004-05-ല്  പുറലപടുവറിച്ച  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ജറില്ലയറിലലെ  51  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുലട
ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള  പ്രകപ്പോരസം  2,35,897  രൂപയപ്പോണട  കുടറിശറിക.   മറട  ജറില്ലകളറിലസം
സമപ്പോനസറിതറി നറിലെവറിലണ്ടെട.

ലകടറിട/ലതപ്പോഴറില്  നറികുതറികള,  വറിവറിധ  പലെലെ  തുകകള,  കലെസന്സട  ഫനസുകള
എനറിവയപ്പോണട പറിരറിലച്ചടുക്കുവപ്പോനള്ളതട.  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി ഇവ പറിരറിലച്ചടുത്തറിലല്ലങ്കറില്
പഞപ്പോയത്തട രപ്പോജട നറിയമപ്രകപ്പോരസം ലെപ്പോപപ്പോകുവപ്പോനസം സപ്പോധത്യതയുണ്ടെട.
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തനതട  വരുമപ്പോനസം  കൃതത്യമപ്പോയറി  പറിരറിലച്ചടുകപ്പോത്തതട  പഞപ്പോയത്തുകളറില് ഗുരുതരമപ്പോയ
സപ്പോമത്തറിക തകര്ച്ച സൃഷറിക്കുസം.   ജനവനകപ്പോര്കട  ശമളസം  ഉളലപലടയുള്ള ആനകൂലെത്യസം
നറിപഷധറികലപടുവപ്പോനസം  നറിയമപ്രകപ്പോരമുള്ള  സപ്പോമൂഹത്യബപ്പോധത്യതകള  നറിറപവറലപടപ്പോലത
പപപ്പോകപ്പോനസം ഇടയപ്പോക്കുസം.  ഫലെത്തറില് ഇതട പ്രപ്പോപദശറിക ജനപ്പോധറിപതത്യ സസംവറിധപ്പോനത്തറിലന
തകര്ച്ചയട വഴറിലവക്കുസം.

അധറികപ്പോര  വറിപകനനകരണത്തറിലന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  1997-98  മുതല്  പദ്ധതറി
വറിഹറിതസം/സര്കപ്പോര് ഫണ്ടുകള  ലെഭറികപ്പോന്  തുടങ്ങറിയപതപ്പോലടയപ്പോണട  തനതട  വരവട
പറിരറിലച്ചടുക്കുനതറില് അലെസംഭപ്പോവസം തുടങ്ങറിയതട.  മുന്വര്ഷങ്ങളറില്  100  ശതമപ്പോനസം പറിരറിവട
നടത്തറിയ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറില്പപപ്പോലസം കുടറിശറിക  ലപരുകുകയപ്പോണട.   മപ്പോത്രമല്ല ഭരണ
വകുപറിലനയുസം  ലപര്പഫപ്പോമന്സട  ഓഡറിറട  സസംവറിധപ്പോനത്തറിപനയുസം  ഗുരുതരമപ്പോയ  വനഴ്ചയുലട
ലതളറിവപ്പോണട ലപരുകുന കുടറിശറിക.  നറികുതറി പറിരറിവട ഊര്ജറിതലപടുത്തുവപ്പോന് പ്രപ്പോപയപ്പോഗറിക
നറിര്പദ്ദേശങ്ങള ഉണ്ടെപ്പോവണസം.

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട ജറില്ലയറില് നറിനള്ള വറിവരങ്ങള തപ്പോലഴ:

പറിരറിലച്ചടുകപ്പോന് അവപശഷറിക്കുന നറികുതറി

ക്രമ
നമര്

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലന
പപരട

ലകടറിട
നറികുതറി

ലതപ്പോഴറില്
നറികുതറി

ലകടറിട
വപ്പോടക 

പലെലെസം ററിപപപ്പോര്ടട
വര്ഷസം

1 നരറിപറ 390945 128188 91835 - 1998-99

2 കുനമല് 392465 238670 25628 - 2000-01

3 കപ്പോയലകപ്പോടറി 396881 119416 - - 1999-00

4 പവളസം 449355 99630 - 407830 2000-01

5 പുതുപപ്പോടറി 374774 106660 - - 2001-02

6 തൂപണരറി 139806 73358 - - 2000-01

7 ലചെപങ്ങപ്പോട്ടുകപ്പോവട 120683 60895 - - 2000-01

8 തലെക്കുളത്തൂര് 152624 42790 - 7080 1998-99

9 കുരുവട്ടൂര് 450662 355105 - 392500 2000-01

10 കപകപ്പോടറി 400966 150823 41480 - 2000-01

11 മണറിയൂര് 343762 75380 - - 2000-01

12 ലചെറുവണ്ണൂര് 271679 196940 - - 1999-00

13 രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര 112835 550000 292809 - 2000-01
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14 പബപ്പൂര് 2963798 1007734 20900 45060 2000-01

15 പചെമപഞരറി 39199 24010 - 2648 2002-03

16 പചെപ്പോപറപ്പോടട 381848 99890 - - 2000-01

17 കപ്പോവറിലസംപപ്പോറ 270814 239742 23008 - 2000-01

18 കപ്പോയണ്ണ - 4860 - - 2000-01

19 ലചെറുവണ്ണൂര്-
നല്ലളസം

1166737 579276 54252 5200 2001-02

20 കറിഴപകപ്പോത്തട 93331 23715 - - 2002-03

21 ചെങ്ങപരപ്പോത്തട 665436 149624 - 225624 2000-01

22 നരറിപറ 390945 128188 91835 - 1998-99

23 തുറയൂര് 33948 35220 - - 2000-01

24 നപ്പോദപ്പോപുരസം 1034250 243206 - 109619 2001-02

25 ലകപ്പോടുവള്ളറി 313887 169240 139126 - 2001-02

26 കപ്പോയലകപ്പോടറി 469054 62976 - - 2000-01

27 കുനമല് 392464 238670 25260 - 2000-01

28 പമപയൂര് 416616 182404 - - 1997-98

29 പചെളന്നൂര് 153883 284499 - - 1999-00

30 ലപരുവയല് 142692 108212 3013 336568 2000-01

31 കൂടരഞ്ഞെറി 292186 139265 2626 500 2001-02

32 പചെളന്നൂര് 195748 352154 - - 2000-01

33 പമപയൂര് 415946 116664 - - 1998-99

34 തൂപണരറി 139806 73358 - - 2000-01

35 ലചെറുവണ്ണൂര്-
നല്ലളസം

924209 541261 74911 8700 2000-01

36 കുറത്യപ്പോടറി 867828 428746 73490 194827 2000-01

37 ഓമപശരറി 241348 9520 23044 - 2001-02

38 അപത്തപ്പോളറി 123826 62023 13540 - 2001-02

39 മടവൂര് - 16502 - - 2002-03
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40 ലചെറുവണ്ണൂര് 267369 156355 - - 2000-01

41 ഒഞറിയസം 315865 102680 - - 2001-02

42 ഓമപശരറി 182659 12250 22231 2466 2001-02

43 ലചെകത്യപ്പോടട 79865 6690 - - 2000-01

44 നരറിപറ 388123 86840 91835 - 1999-00

45 കുരുവട്ടൂര് 448555 118385 - - 2001-02

46 കപകപ്പോടറി 400965 150823 41480 392500 2000-01

  ആലക 19742762 7868773 1278699 2033281

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2004-05  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.11.1(3)]

പടറികയറില് ക്രമ നമര് 6 (തൂപണരറി), 22 (നരറിപറ) എനന പ ഞപ്പോയത്തുകള ഇരടറിച്ചട
വനറിട്ടുള്ളതട ഒഴറിവപ്പോപകണ്ടെതപ്പോലണനട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു.

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര് ലെഭത്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി അനബന്ധസം  - II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

18. പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറില് കുരുവട്ടൂര്, ലചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളസം എനന
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകലളപ്പോഴറിലക പശഷറിക്കുന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്
പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിട്ടുള്ള  ലകടറിട  നറികുതറി,  ലതപ്പോഴറില്  നറികുതറി  എനറിവ  കൃതത്യമപ്പോയറി
പറിരറിലച്ചടുത്തറിട്ടുലണ്ടെനസം  നറിലെവറില്  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകലളല്ലപ്പോസം  നറികുതറി
പറിരറിവറില്  100%  കകവരറിച്ചറിട്ടുമുലണ്ടെന സര്കപ്പോര് മറുപടറിയുലട അടറിസപ്പോനത്തറില് പ്രസ്തുത ഗപ്പോമ
പഞപ്പോയത്തുകലള ഓഡറിറട തടസ്സത്തറില്നറിനസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

19.  കുരുവട്ടൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  2000-01  വര്ഷത്തറിലലെ  നറികുതറി  കുടറിശറിക
പറിരറിലച്ചടുത്തറിലല്ലനതപ്പോയറിരുന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം  ആയതട  തുടര്നള്ള  വര്ഷങ്ങളറില്
പറിരറിലച്ചടുത്തറിട്ടുലണ്ടെനട  കപ്പോണറിച്ചട  2008-09  വര്ഷത്തറില്  ഭരണ  വകുപറിനട  മറുപടറി
സമര്പറിച്ചറിരുനലവനസം  എനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  മറുപടറി  നപ്പോളറിതുവലര  ഓഡറിറട  വകുപറിനട
ലെഭത്യമപ്പോകറിയറിടറിലല്ലനസം നറിരനകറിച്ച സമറിതറി ഓഡറിറട തടസ്സസം പരറിഹരറിച്ചതുമപ്പോയറി ബന്ധലപട പരഖകള
ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനമുറയട  പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുനതപ്പോലണനട
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

20.  ലചെറുവണ്ണൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  നറിലെവറില്  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  പകപ്പോര്പപറഷലന
ഭപ്പോഗമപ്പോകറിയതറിലനത്തുടര്നട  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  കുടറിശറികത്തുക  എഴുതറി  തള്ളുനതറിനട
സര്കപ്പോരറിനട അപപക സമര്പറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനട നറിരനകറിച്ച സമറിതറി ഇതട സസംബന്ധറിച്ചട ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള
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2007-ലലെ  ലകടറിട  നറികുതറി  ഇനത്തറില്  കുടറിശറികയപ്പോയ  1,90,408  രൂപയുസം,  ലതപ്പോഴറില്  നറികുതറി
ഇനത്തറില്  കുടറിശറികയപ്പോയ  36,794  രൂപയുസം  എഴുതറി  തള്ളുനതറിനട  പഞപ്പോയത്തട  ഭരണസമറിതറി
തനരുമപ്പോനലമടുത്തതറിലനത്തുടര്നപ്പോണട സര്കപ്പോരറിനട അപപക സമര്പറിച്ചറിട്ടുള്ളലതനട റവനല്യു
ഓഫനസര് മറുപടറി നല്കറി.

21.   ലചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലന പ്രസ്തുത നടപടറിയുലട നറിയമസപ്പോധുത
സസംബന്ധറിച്ച  സമറിതറിയുലട  പചെപ്പോദത്യത്തറിനട  പഞപ്പോയത്തുകളുലട  കുടറിശറികത്തുക  എഴുതറി
തള്ളുനതറിനട ഒരു മപ്പോനദണമുലണ്ടെനസം അതറിലളലപടുന തുക മപ്പോത്രപമ എഴുതറി തള്ളുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവനസം  ധനകപ്പോരത്യ  വകുപട  അഡനഷണല്  ലസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി.
നറിയമപരമപ്പോയറി വളലര ലതറപ്പോയ ഒരു നടപടറിയപ്പോണട പഞപ്പോയത്തട  സസ്വനകരറിച്ചറിരറിക്കുനലതനസം
പഞപ്പോയത്തട  ഭരണസമറിതറി  എന്തുലകപ്പോണ്ടെപ്പോണട  അത്തരത്തറിലലെപ്പോരു തനരുമപ്പോനലമടുത്തലതനട
പരറിപശപ്പോധറികലപപടണ്ടെതപ്പോലണനസം  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബന്ധറിച്ചട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തധറികൃതര്  പഞപ്പോയത്തട  വകുപറിലന  അററിയറിച്ചറിടറിലല്ലനസം  പഞപ്പോയത്തട
ലഡപക്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  ചൂണ്ടെറികപ്പോണറിച്ചപപപ്പോള  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലന  പകപ്പോര്പപറഷനറില്
ലെയറിപറിക്കുനതറിനട  മുന്പട  പഞപ്പോയത്തട  ഭരണസമറിതറി  എടുത്ത  തനരുമപ്പോനത്തറിലന
അടറിസപ്പോനത്തറിലെപ്പോണട  സര്കപ്പോരറിപലെയട  അപപക  സമര്പറിച്ചറിരറിക്കുനലതനസം  അതട  ലഡപക്യൂടറി
ഡയറക്ടറുലട ഓഫനസട മുഖപ്പോന്തരമപ്പോണട സമര്പറിക്കുനലതനതറിനപ്പോല് പഞപ്പോയത്തട ലഡപക്യൂടറി ഡയറക്ടര്
പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  അററിഞ്ഞെറിലല്ലനട  പറയുനതട  വറിശസ്വപ്പോസപയപ്പോഗത്യമലല്ലനസം  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു.  എനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബന്ധറിച്ചട  യഥപ്പോസമയസം  പഞപ്പോയത്തട
ലഡപക്യൂടറി  ഡയറക്ടറുലട  ഓഫനസറില്  അററിയറിച്ചറിരുനലവനസം  9-11-2014-ല്  ഓഡറിറട
വകുപറിലന  പരഖപ്പോമൂലെസം  അററിയറിക്കുകയുസം  തുടര്നട  സര്കപ്പോരറിനട  അപപക
സമര്പറിക്കുകയുമപ്പോണട ലചെയലതനസം റവനക്യൂ ഓഫനസര് അററിയറിച്ചു.

22. പ്രപതത്യക സപ്പോഹചെരത്യങ്ങളറില് നറികുതറിയറിനത്തറിലലെ കുടറിശറിക ഒഴറിവപ്പോകറിലകപ്പോടുക്കുനതറിനട
സര്കപ്പോരറിനട അധറികപ്പോരമുലണ്ടെനട നറിയമത്തറില് പരപ്പോമര്ശറിക്കുനലണ്ടെനസം കുടറിശറിക  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതട
സസംബന്ധറിച്ചട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  കമറിററിയറില്ലവച്ചട  അസംഗനകപ്പോരസം  വപ്പോങ്ങറിയപ്പോല്  മപ്പോത്രപമ  അവ
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനള്ള  നടപടറി  സസ്വനകരറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവനസം  പ്രസ്തുത
വറിഷയത്തറില്  അത്തരത്തറിലള്ള  നടപടറിക്രമങ്ങള  പപ്പോലെറിച്ചറിരുപനപ്പോലയനട
പരറിപശപ്പോധറിപകണ്ടെതപ്പോയറിട്ടുലണ്ടെനസം,  ഓപരപ്പോ  പകസുസം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട കുടറിശറിക പറിരറിലച്ചടുക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറികപ്പോത്തതറിനള്ള കപ്പോരണസം കലണ്ടെത്തറി അതറിലന അടറിസപ്പോനത്തറില് മപ്പോത്രപമ എഴുതറി
തള്ളുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവനസം  ആയതട  പഞപ്പോയത്തട  കമറിററിയറില്
അവതരറിപറിക്കുകയുസം അസംഗനകരറിക്കുകയുസം പവണലമനസം ഭരണ വകുപട അഡനഷണല് ലസക്രടററി
അററിയറിച്ചതറിലനത്തുടര്നട  പ്രസ്തുത വറിഷയത്തറില് ഭരണ വകുപട  വറിശദമപ്പോയ അപനസ്വഷണസം നടത്തറി
ഓഡറിറട വകുപട മുപഖന ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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നറിഗമനങ്ങളുസം/ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

23. നറികുതറികളുസം മറട വരവുകളുസം പറിരറിക്കുനതറില് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുലട ഭപ്പോഗത്തട
നറിനണ്ടെപ്പോകുന  അലെസംഭപ്പോവസംമൂലെസം  അവയുലട  തനതട  വരവറില്  കുടറിശറിക
ലപരുകുനലവന  ഓഡറിറട  നറിരനകണവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറില് കുരുവട്ടൂര്, ലചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളസം എനന ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകലളപ്പോഴറിലക
പശഷറിക്കുന ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള ലകടറിട നറികുതറിയുസം ലതപ്പോഴറില് നറികുതറിയുസം കൃതത്യമപ്പോയറി
പറിരറിലച്ചടുത്തറിട്ടുലണ്ടെനസം, ടറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകലളല്ലപ്പോസം നറിലെവറില് നറികുതറി പറിരറിവറില്
100%  കകവരറിച്ചറിട്ടുമുലണ്ടെന  സര്കപ്പോര്  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനത്തറില്
കുരുവട്ടൂര്,  ലചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളസം  ഒഴറിലകയുളള  മറട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകലള  ഓഡറിറട
തടസ്സത്തറില്നറിനസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.

24.  കുരുവട്ടൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  2000-2001-ലലെ  നറികുതറി  കുടറിശറിക
പറിരറിലച്ചടുത്തറിലല്ലനതപ്പോയറിരുന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം  ആയതട  തുടര്നള്ള  വര്ഷങ്ങളറില്
പറിരറിലച്ചടുത്തറിട്ടുലണ്ടെനസം ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം പരറിഹരറിച്ചതട  സസംബന്ധറിച്ച പരഖകള നപ്പോളറിതുവലര
ഓഡറിറട വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറിലല്ലനസം സമറിതറി നറിരനകറിക്കുന.  പ്രസ്തുത പരഖകള ഓഡറിറട
വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനമുറയട  കുരുവട്ടൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  തടസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.

25.  ലചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലന  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  പകപ്പോര്പപറഷനറില്
ലെയറിപറിക്കുനതറിനട  മുപനപ്പോടറിയപ്പോയറി  പഞപ്പോയത്തട  ഭരണസമറിതറിയുലട  തനരുമപ്പോന
പ്രകപ്പോരസം  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  കുടറിശറികത്തുകകള  എഴുതറി  തള്ളുനതറിനപ്പോയറി
സര്കപ്പോരറിനട  അപപക  സമര്പറിച്ചറിരുനലവനസം  എനപ്പോല്  പഞപ്പോയത്തധറികൃതരുലട
പ്രസ്തുത തനരുമപ്പോനസം  സസംബന്ധറിച്ചട  പഞപ്പോയത്തട  ലഡപക്യൂടറി  ഡയറക്ടര്കട  നപ്പോളറിതുവലര
അററിയറിപട  ലെഭറിച്ചറിടറിലല്ലനസം സമറിതറി  നറിരനകറിക്കുന.  പ്രപതത്യക സപ്പോഹചെരത്യങ്ങളറില്
നറികുതറിയറിനങ്ങളറിലലെ  കുടറിശറിക  ഒഴറിവപ്പോകറി  ലകപ്പോടുക്കുനതറിനട  സര്കപ്പോരറിനട
അധറികപ്പോരമുലണ്ടെങ്കറിലസം  അതുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  സസ്വനകരറിപകണ്ടെ  നടപടറിക്രമങ്ങലളല്ലപ്പോസം
കൃതത്യമപ്പോയറി പപ്പോലെറിച്ചറിരറിപകണ്ടെതപ്പോലണനട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയലപടുന.

26.  എനപ്പോല്  ലചെറുവണ്ണൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  നറികുതറിയറിനങ്ങളറിലലെ  കുടറിശറിക
ഒഴറിവപ്പോകറി  ലെഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  സസ്വനകരറിച്ച  നടപടറികള  സസംബന്ധറിച്ചട  പഞപ്പോയത്തട
ലഡപക്യൂടറി  ഡയറക്ടര്ക്കുപപപ്പോലസം  നപ്പോളറിതുവലര  അററിയറിപട  ലെഭറിച്ചറിടറില്ലപ്പോത്ത
സപ്പോഹചെരത്യത്തറില്,  ലചെറുവണ്ണൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തധറികൃതര്  കുടറിശറിക  ഒഴറിവപ്പോകറി
ലെഭറിക്കുനതുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  സസ്വനകരറിപകണ്ടെ  നടപടറിക്രമങ്ങലളല്ലപ്പോസം  കൃതത്യമപ്പോയറി
പപ്പോലെറിച്ചറിരുപനപ്പോ എന കപ്പോരത്യത്തറില് നറിലെവറിലസം അവത്യക്തത നറിലെനറില്ക്കുകയപ്പോലണനട
സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന. അതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത വറിഷയത്തറില് വറിശദമപ്പോയ അപനസ്വഷണസം
നടത്തറി  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട സമറിതറി  ഭരണ
വകുപറിപനപ്പോടട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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ഓഡറിറട ഖണറിക

ലതപ്പോഴറില് പരറിശനലെനപദ്ധതറികള പരപ്പോജയലപട്ടു

ഗപ്പോമങ്ങളറിലലെ  ലതപ്പോഴറിലെറില്ലപ്പോയ്മ പരറിഹരറിക്കുനതറിനട  വറിവറിധ  ലതപ്പോഴറില്  പമഖലെയറില്
പരറിശനലെനസം നല്കുനതറിനട പഞപ്പോയത്തുകള പദ്ധതറികള നടപപ്പോകറി വരുനണ്ടെട.  ഇത്തരസം
പദ്ധതറികളറില്  മറികതുസം  ലെകത്യസം  കപ്പോണപ്പോലത  പദ്ധതറി  തുക  പപ്പോഴപ്പോവുനതപ്പോയറി  കപ്പോണുന.
അസംഗനകപ്പോരമറില്ലപ്പോത്ത  പകപ്പോഴ്സുകളറില്  പരറിശനലെനസം  നല്കുകയുസം  ചെടസം  ലെസംഘറിച്ചട  സസ്വകപ്പോരത്യ
സപ്പോപനങ്ങലള  പരറിശനലെന  ചുമതലെ  ഏല്പറിക്കുകയുസം  ലചെയ്യുനതുളലപലട  പദ്ധതറികളുലട
പരപ്പോജയത്തറില്  നറിരവധറി  കപ്പോരണങ്ങളുണ്ടെട.  പവണ്ടെത്ര  ആസൂത്രണവുസം  ദനര്ഘ
വനകണവുമറില്ലപ്പോലതയുസം  പരറിശനലെന  പരറിപപ്പോടറികള  സസംഘടറിപറിക്കുനതപ്പോയുസം  കപ്പോണുന.
വറിശദവറിവരങ്ങള തപ്പോലഴ ലകപ്പോടുക്കുന.

ക്രമ
നമര്

ഗപ്പോമപഞപ്പോയ
ത്തറിലന പപരട

ആലക
ലചെലെവട

പപ്രപ്പോജക്ടട അപപ്പോകതയറില്
ഉളലപട തുക

വനഴ്ചയുലട
സസ്വഭപ്പോവസം

ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട
ഖണറിക

1 2 3 4 5 6 7

1 ഏറപ്പോമലെ 2,19,550 കമക്യൂടര്
പരറിശനലെനസം

1,49,550 പകപ്പോഴട
യഥപ്പോവറി
ധറി
നടത്തറി
സര്ടറിഫറി
കറട
വറിതര
ണസം
ലചെയറിടറി
ല്ല

01-02(7)

2 പബപ്പൂര് 3,61,800 വനറിതകളകട
കമക്യൂടര്
പരറിശനലെനസം
നല്കറിയതറിനട
പരഖകളറില്ല

3 അഴറിയൂര് 30,500 പടറികജപ്പോതറി
കപ്പോര്കട
കമക്യൂടര്
ഡറി.ടറി.പറി
പരറിശനലെനസം

30,500 പരറിശനലെ
നസം
പൂര്ത്തറി
യപ്പോകറി
സര്ടറിഫറി
കറകള
വറിതര
ണസം
ലചെയറില്ല
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1 2 3 4 5 6 7

4 മൂടപ്പോടറി 1,09,800 വനറിതപ്പോ
കമക്യൂടര്
പരറിശനലെന
പദ്ധതറി

1,09,800 പരനക
നടത്തറി
സര്ടറിഫറി
കറട
നലറിയറില്ല

02-
03(27)

5 ലചെറുവണ്ണൂര് 5,000 വനറിതകളകട
ഓപടപ്പോററികപ്പോ
പരറിശനലെനസം

5,000 പരറിശനലെ
നസം
പൂര്ത്തറി
യപ്പോകറിയ
തറിനട
പരഖകളറി
ല്ല

00-01(5)

6 വപ്പോണറിപമല് 3,42,500 50
വറിദത്യപ്പോര്തറി
കളകട
കമക്യൂടര്
പരറിശനലെനസം

85,000 അസംഗനകൃ
ത
സപ്പോപന
മല്ല.
പപ്രപ്പോജക
കളറില്
വറിഭപ്പോവ
നസം ലചെയ
പകപ്പോഴട
അല്ല
സസംഘടറി
പറിച്ചതട.
പപ്രപ്പോജക്ടട
ഉപപകറി
ച്ചു.

00-01(3)

7 പമപയൂര് 56,550 23
വനറിതകളകട
കമക്യൂടര്
പരറിശനലെനസം

11,700 29
പപര്കട
ഫനസട
നല്കറി

00-01

8 ലകപ്പോടുവള്ളറി - വനറിതകളകട
3  മപ്പോസ
കമക്യൂടര്
പരറിശനലെനസം

35,000 അസംഗനകരറി
കപ്പോത്ത
സസ്വകപ്പോരത്യ
സപ്പോപന
ങ്ങലള
പരറിശനലെ
ന
ചുമതലെ
ഏല്പറിച്ചു

01-02
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[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2004-05  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.11.1(4)]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

27.  ഏറപ്പോമലെ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  2000-01,  2001-2002  വര്ഷങ്ങളറില്
നടപറിലെപ്പോകറിയ കമക്യൂടര് പരറിശനലെന പദ്ധതറി സസംബന്ധറിച്ചപ്പോണട ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം
പരറിശനലെനവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  പരഖകള  ഓഡറിറട  നടന  സമയത്തട വകുപറിനട
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിലല്ലനസം പരനക നടത്തറി സര്ടറിഫറികറട വറിതരണസം ലചെയറിലല്ലനമപ്പോയറിരുന ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറിലലെ  പരപ്പോമര്ശങ്ങലളനസം പരറിശനലെന  പരറിപപ്പോടറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഫയലകള
ഓഡറിറട   നടന  സമയത്തട  വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോതറിരുനതപ്പോണട  ഓഡറിറട
തടസ്സത്തറിനട ഇടയപ്പോകറിയലതനസം  എനപ്പോല്  കമക്യൂടര്  പരറിശനലെനസം  വറിജയകരമപ്പോയറി
പൂര്ത്തറിയപ്പോകറിയ  62  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോകളക്കുസം  ബന്ധലപട  സപ്പോപനസം  സര്ടറിഫറികറട
നല്കറിയറിട്ടുലണ്ടെനസം ഇകപ്പോരത്യങ്ങലളല്ലപ്പോസം  ഓഡറിറട  വകുപറിലന  പരഖപ്പോമൂലെസം  അററിയറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി അററിയറിച്ചു.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ നക്യൂനതകള പരറിഹരറിച്ചതട
സസംബന്ധറിച്ച  പരഖകള  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോദ്ധത്യലപട്ടുലവന ഓഡറിറട  വകുപറിലന  ററിപപപ്പോര്ടറിലന
അടറിസപ്പോനത്തറില് ഓഡറിറട തടസ്സലമപ്പോഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

28.  പബപ്പൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിനട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോദ്ധത്യലപട്ടുലവന  ഭരണ  വകുപട  അഡനഷണല്  ലസക്രടററിയുലട
ററിപപപ്പോര്ടറിലന  അടറിസപ്പോനത്തറില്  ഓഡറിറട  തടസ്സലമപ്പോഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

29.  അഴറിയൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  2001-2002  കപ്പോലെഘടത്തറില്  പടറികജപ്പോതറി
വറിഭപ്പോഗത്തറില്ലപട  9  വനറിതകളകട ഒരു ലതപ്പോഴറില് പരറിശനലെന പകപ്പോഴട  നടത്തറിയതുമപ്പോയറി
ബന്ധലപടപ്പോണട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശമുണ്ടെപ്പോയലതനസം  പകപ്പോഴട  സര്ടറിഫറികറട  വറിതരണസം
ലചെയറിടറിലല്ലനതപ്പോയറിരുന  പ്രധപ്പോന  ഓഡറിറട  തടസ്സലമനസം  എനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  പരറിശനലെന
പരറിപപ്പോടറി  ഒരു  സര്കപ്പോര്  സപ്പോപനത്തറില്ലവച്ചപ്പോണട  നടത്തറിയലതനസം,  സര്ടറിഫറികറട
വറിതരണസം ലചെയറിട്ടുലണ്ടെനസം കപ്പോണറിച്ചട ഭരണ വകുപറിനട ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിച്ചറിരുനലവനസം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി അററിയറിച്ചു. ഓഡറിറട തടസ്സസം പരറിഹരറിച്ചറിരുനതട സസംബന്ധറിച്ചട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  തൃപറികരമപ്പോലണനട  ഭരണ  വകുപട  അഡനഷണല്
ലസക്രടററി അററിയറിച്ചതറിലന അടറിസപ്പോനത്തറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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30.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  മൂടപ്പോടറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
അധറികൃതപരപ്പോടട  വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  2002-03  കപ്പോലെഘടത്തറില്
വനറിതകളകപ്പോയറി  നടപറിലെപ്പോകറിയ  കമക്യൂടര്  പരറിശനലെന  പരറിപപ്പോടറിയുലട  സര്ടറിഫറികറട
വറിതരണസം  നടത്തറിയതുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  പരഖകള  കലണ്ടെത്തുവപ്പോന്
സപ്പോധറിച്ചറിലല്ലനതപ്പോയറിരുന ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം  61  വനറിതകളകപ്പോണട പരറിശനലെനസം
നല്കറിയലതനസം  ഒരപ്പോളകട  1,800  രൂപ  നറിരകറില്  1,09,800  രൂപ  കണകപ്പോകറിയുളള
പരറിശനലെന  പരറിപപ്പോടറിയപ്പോണട  നടത്തറിയലതനസം  പരറിശനലെനസം  നല്കറിയ  രണ്ടെട
സപ്പോപനങ്ങളുസം  നറിലെവറില്  പ്രവര്ത്തറിക്കുനറിലല്ലനസം  അനലത്ത  പഞപ്പോയത്തട
ലസക്രടററിയുമപ്പോയുസം  പഞപ്പോയത്തട  പ്രസറിഡന്റുമപ്പോയുസം  ബന്ധലപടപപപ്പോള  അത്തരത്തറില്  ഒരു
പരറിശനലെനസം  നടത്തറിയറിരുനലവനസം  ആയതട  വറിജയകരമപ്പോയറി
പൂര്ത്തറിയപ്പോകറിയറിട്ടുലണ്ടെനമപ്പോണട  മനസ്സറിലെപ്പോക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചലതനസം  മൂടപ്പോടറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി മറുപടറി നലറി. ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം പരറിഹരറിച്ചതട സസംബന്ധറിച്ചട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  തൃപറികരമപ്പോലണനട  ഭരണ  വകുപട
അററിയറിച്ചുലവങ്കറിലസം  പ്രസ്തുത മറുപടറിയുസം  ഇതട  സസംബന്ധറിച്ച പരഖകളുസം  ഓഡറിറട  വകുപറിനട
ലെഭത്യമപ്പോകറിയറിടറിലല്ലനട  നറിരനകറിച്ച  സമറിതറി  ആയതട  ഓഡറിറട  വകുപറിലന
പബപ്പോദ്ധത്യലപടുത്തുനമുറയട പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

31.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  ലചെറുവണ്ണൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
അധറികൃതപരപ്പോടട വറിശദനകരണസം ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള 2000-ല് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട മുപഖന നപ്പോലെട
വനറിതകളകട  ഓപടപ്പോററികപ്പോ  കഡ്രൈവറിസംഗട  പരറിശനലെനസം  നല്കറിയതുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട
പരഖകള  കപ്പോണുനറിലല്ലനപ്പോയറിരുന   ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം  നപ്പോലെട  വനറിതകളക്കുസം
പരറിശനലെനസം  പൂര്ത്തറിയപ്പോകറിയലന  അടറിസപ്പോനത്തറില്  കലെസന്സട  നല്കറിയറിട്ടുലണ്ടെനസം
ഇതട  സസംബന്ധറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിനട  നല്കറിയറിട്ടുലണ്ടെനസം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി അററിയറിച്ചു.  ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം പരറിഹരറിച്ചതട സസംബന്ധറിച്ചട
ഭരണ  വകുപട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനത്തറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

32.  ഓ ഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  വപ്പോണറിപമല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
അധറികൃതപരപ്പോടട  വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  വപ്പോണറിപമല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലലെ
എസട.ടറി വറിഭപ്പോഗത്തറില്ലപട 50 വറിദത്യപ്പോര്തറിനറികളകട  ഡറി.സറി.എ. പകപ്പോഴറില് പരറിശനലെനസം
നല്കുനതറിനളള  പദ്ധതറി   സസംബന്ധറിച്ചപ്പോയറിരുന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം  2000-ലലെ
ജനകനയപ്പോസൂത്രണ  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരസം  നടപറിലെപ്പോകറിയ  പദ്ധതറിയപ്പോയറിരുന  അലതനസം
എനപ്പോല് പകപ്പോഴറിനട പചെര്ന മൂനട വറിദത്യപ്പോര്തറിനറികള ഡറി.സറി.എ. പകപ്പോഴറിനട പകരസം മലറപ്പോരു
പകപ്പോഴപ്പോണട  അവറിലട  പഠറിപറിക്കുനലതനട  കപ്പോണറിച്ചുലകപ്പോണ്ടെട   ഓസംബുഡ്സപ്പോനട  പരപ്പോതറി
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നല്കറിയതുമൂലെസം  6  മപ്പോസലത്ത ഡറി.സറി.എ.  പകപ്പോഴട  പൂര്ത്തനകരറിക്കുവപ്പോപനപ്പോ  സര്ടറിഫറികറട
വറിതരണസം  ലചെയ്യുവപ്പോപനപ്പോ  സപ്പോധറികപ്പോലതപപപ്പോലയനസം  കഫനല്  ബറില്
ലെഭത്യമപ്പോകറിയറിടറിലല്ലനസം  അഡസ്വപ്പോന്സട  തുകയപ്പോയറി  86,500  രൂപ  മപ്പോത്രമപ്പോണട  നറിര്വ്വഹണ
ഉപദത്യപ്പോഗസനട നലറിയറിട്ടുളളലതനസം  പരറിശനലെനസം നലറിയ  'ഫ്രണ്ടെട കലെന് കമക്യൂടര്'  എന
സപ്പോപനസം നറിലെവറില് പ്രവര്ത്തറിക്കുനറിലല്ലനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി മറുപടറി നലറി.

33.  മുന്കൂറപ്പോയറി  നല്കറിയ  തുക  തറിരറിച്ചടയണലമനട  ആവശത്യലപട്ടുലകപ്പോണ്ടെട
നറിര്വ്വഹണ ഉപദത്യപ്പോഗസനപ്പോയ ശ്രന.  ബപ്പോലെന് ടറി.ലക എനയപ്പോളകട  പഞപ്പോയത്തധറികൃതര്
നറിരവധറി  തവണ  കത്തുകള  അയച്ചുലവങ്കറിലസം  ടറിയപ്പോന്  നപ്പോളറിതുവലര  മറുപടറി
നല്കറിയറിടറിലല്ലനസം  ഇകപ്പോരത്യങ്ങലളല്ലപ്പോസം  കപ്പോണറിച്ചുലകപ്പോണ്ടെട   പഞപ്പോയത്തധറികൃതര്  ഭരണ
വകുപറിനട ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം നറിരനകറിച്ച സമറിതറി  ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി
ബന്ധലപടട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  ഭരണ  വകുപറിനട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറിയുലട
അടറിസപ്പോനത്തറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

34.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  പമപയൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
അധറികൃതപരപ്പോടട  വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  പമപയൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്
2000-2001  വര്ഷലത്ത  പപ്രപ്പോജക്ടട  നമര്  48  പ്രകപ്പോരസം  നടപറിലെപ്പോകറിയ  പദ്ധതറിയറില്
23  പപര്കട  ഡറി.ററി.പറി.  പകപ്പോഴറില്  പരറിശനലെനസം  നല്കുവപ്പോനപ്പോയറിരുന
തനരുമപ്പോനറിച്ചറിരുനലതങ്കറിലസം  അപപകകരുലട  എണ്ണസം  വര്ദ്ധറിച്ച  സപ്പോഹചെരത്യത്തറില്
ഗുണപഭപ്പോക്തൃ ലെറിസ്റ്ററില്നറിനസം ആറട പപലര കൂടുതല് ഉളലപടുത്തറി 29 പപര്കട പരറിശനലെനസം
നല്കറി എനളളതപ്പോയറിരുന ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശലമനസം 31-3-2001-ല് വനറിതപ്പോ ശറിശുപകമ
പമപ്പോണറിറററിസംഗട  കമറിററി നല്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടറിലന അടറിസപ്പോനത്തറിലെപ്പോണട കൂടുതല് പപര്കട
പരറിശനലെനസം  നല്കറിയലതനസം  പരറിശനലെനസം  ലെഭറിച്ച  യുവതറികളലകല്ലപ്പോസം  ലതപ്പോഴറില്
പനടുനതറിനട  പദ്ധതറി  സഹപ്പോയകമപ്പോയറിട്ടുലണ്ടെനസം പദ്ധതറിലെകത്യസം  കകവരറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം
ഇകപ്പോരത്യങ്ങലളല്ലപ്പോസം  കപ്പോണറിച്ചുലകപ്പോണ്ടെട  ഭരണ  വകുപറിനട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി മറുപടറി നല്കറി. ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി ബന്ധലപടട  ഭരണ
വകുപട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറിലന  അടറിസപ്പോനത്തറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
തടസ്സലമപ്പോഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങളുസം/ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

35.  ഓഡറിറട  വകുപട  തടസ്സമപ്പോയറി  ഉനയറിച്ചറിരുന  നക്യൂനതകള  പരറിഹരറിച്ചതട
സസംബന്ധറിച്ച  പരഖകള  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോദ്ധത്യലപട്ടുലവന  ഓഡറിറട  വകുപറിലന
ററിപപപ്പോര്ടറിലന  അടറിസപ്പോനത്തറില്  ഏറപ്പോമലെ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട
ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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36.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട  നല്കറിയ മറുപടറിയുലട അടറിസപ്പോത്തറില് മൂടപ്പോടറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ഒഴറിലക പശഷറിക്കുന പബപ്പൂര്,  അഴറിയൂര്,  ലചെറുവണ്ണൂര്,  വപ്പോണറിപമല്,
പമപയൂര് എനന അഞട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട ഓഡറിറട
തടസ്സങ്ങള ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.

37.  മൂടപ്പോടറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  പരറിഹരറിച്ചതട  സസംബന്ധറിച്ച  പരഖകള
അടറിയന്തരമപ്പോയറി  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന  മുറകട  ഓഡറിറട  തടസ്സങ്ങള
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓ ഡറിറട ഖണറിക

സബ്സറിഡറി : മപ്പോനദണസം പപ്പോലെറിക്കുനറില്ല; ലെകങ്ങളുലട അധറികലചെലെവട

സര്കപ്പോര്  മപ്പോനദണസം  പപ്പോലെറികപ്പോലത  സബ്സറിഡറി  നല്കറിയതറിനപ്പോല്  ഗപ്പോമ
പഞപ്പോയത്തുകളകട ലെകങ്ങളുലട അധറിക ലചെലെവട.

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ജറില്ലയറിലലെ  9  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുലട  ഓഡറിററില്  2,98,378  രൂപ
സബ്സറിഡറി  അധറികസം  നല്കറിയതപ്പോയറി  കലണ്ടെത്തറി.  ജനകനയപ്പോസൂത്രണ  വര്ഷങ്ങളറിലലെ
വറിവറിധ  വത്യക്തറിഗത  ആനകൂലെത്യ  പദ്ധതറികളകപ്പോണട  അധറികസം  സബ്സറിഡറി  നല്കറിയതട.
ഓപരപ്പോ  വര്ഷവുസം  സര്കപ്പോര്  പുറലപടുവറിക്കുന  പദ്ധതറി  നറിര്വ്വഹണ  മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖകളറില്
സബ്സറിഡറി നറിരക്കുസം മപ്പോനദണങ്ങളുസം വത്യക്തമപ്പോയറി വറിശദനകരറികപ്പോറുണ്ടെട.  ഇതറിനട പശഷവുസം
രപ്പോഷനയ  വത്യക്തറി  തപ്പോല്പരത്യങ്ങളുലട  പപരറില്  മപ്പോനദണസം  ലെസംഘറിക്കുനതട  ഗസൗരവമപ്പോയറി
കപ്പോപണണ്ടെതപ്പോണട.

ഓഡറിററില് ലെഭത്യമപ്പോയ വറിവരങ്ങള തപ്പോലഴ:- 

സബ്സറിഡറി മപ്പോനദണങ്ങള പപ്പോലെറികപ്പോലത വത്യക്തറിഗത 
ആനകൂലെത്യങ്ങള വറിതരണസം ലചെയതട

ക്രമ
നമര്

ഗപ്പോമപഞപ്പോയ
ത്തറിലന പപരട

ലപ്രപ്പോജക്ടറിലന
പപരട

പദ്ധതറി
വര്ഷസം

വനഴ്ചയുലട
സസ്വഭപ്പോവസം

തുക ഓഡറിറട
ഖണറിക

ററിപപപ്പോര്ടട
വര്ഷസം

1 കുറത്യപ്പോടറി വനടട  ഓടട
പമയല്

2001-02 ലെറിസ്റ്ററില്
ഇല്ലപ്പോത്ത
ആളകട
ആനകൂ
ലെത്യസം
നല്കറി

5,000 13 2001-02
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2 നപ്പോദപ്പോപുരസം വനടട  ററിപയര്
(പടറികജപ്പോതറി)

2000-01 ഗുണപഭപ്പോ
ക്തപ്പോക
ള
കമറിററി
രൂപനക
രറിച്ചട
നല്പക
ണ്ടെ
തറിനപക
രസം
ഗുണപഭപ്പോ
ക്തപ്പോ
കളകട
പനരറിടട
നല്കറി

65,000 9 2000-01

3   പവളസം വനറിതകള
കട  ഓപടപ്പോ
കഡ്രൈവറിസംഗട
പരറിശനലെനസം

2001-02 സസ്വയസം
ലതപ്പോഴറില്
വത്യക്തറിഗ
ത
സബ്സറി
ഡറി
അധറികസം
അനവദറി
ച്ചു

9,600 10 2001-02

4 കപ്പോയലകപ്പോടറി മണ്ണട
സസംരകണ
പദ്ധതറി

1998-99 അധറിക
സബ്സറി
ഡറി

19,778 29 1999-00

5 കപ്പോയലകപ്പോടറി വനടട  ഓടട
പമയല്
കുടറിലവള്ള
പദ്ധതറി 
ലതപ്പോഴുത്തട
നറിര്മപ്പോണസം
പശു
വറിതരണസം 

1999-
2000

ലെറിസ്റ്ററില്
ഇല്ലപ്പോത്ത
വര്കട
ആനകൂ
ലെത്യസം

7,500
21,000

1,600
 8,000

34 1999-00
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6 ലചെപങ്ങപ്പോട്ടുകപ്പോവട വനറിതപ്പോ ഗ്രൂപട
പച്ചകററി
കൃഷറി

2001-02 കണ്വന
നര്കട
കജവ
വളത്തറി
നട
സബ്സറി
ഡറി
പണമപ്പോ
യറി
നല്കറി
യതട

34,400 12 2001-02

7 വളയസം പനന്ത്രവപ്പോഴ
സസംഘകൃഷറി

2001-02 സബ്സറി
ഡറി
പണമപ്പോ
യറി
നല്കറി

68,000 8 2001-02

8 പബപ്പൂര് മതത്യ
ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി
കളകട
ലമപ്പോപഡട
വറിതരണസം

2001-02 ലമപ്പോപഡട
വപ്പോങ്ങറിയ
തറിനട
പരഖകളറി
ല്ല

55,000 9 2001-02

9 ചെപ്പോത്തമസംഗലെസം പമട  ലസറട
വറിതരണസം

2001-02 ഗുണപഭപ്പോ
ക്തൃ
ലെറിസ്റ്റട
പഞപ്പോയ
ത്തട
അസംഗനക
രറിച്ചറിടറില്ല.
ലെറിസ്റ്ററില്
ഉളലപ
ടപ്പോത്ത
വത്യക്തറി
യട
ആനകൂ
ലെത്യസം
നല്കറി

3,500 18 2001-02
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[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2004-05  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.11.1(5)]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

38.  ഓഡറിറട  തടസ്സവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തു
കളറിലലെ  ലസക്രടററിമപ്പോര്  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട  മുപഖന  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി
പരറിഗണറിച്ച  സമറിതറി  പ്രസ്തുത  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനത്തറില്  ഓഡറിറട  തടസ്സലമപ്പോഴറി
വപ്പോക്കുനതറിനട  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങളുസം/ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

39.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിലന  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനത്തറില്  പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓ ഡറിറട ഖണറിക

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള - ലകടറിട നറികുതറി, ലതപ്പോഴറില് നറികുതറി - തനതട വരവട
യഥപ്പോസമയസം പറിരറിലച്ചടുകപ്പോത്തതറിനപ്പോല് കപ്പോലെഹരണലപട്ടു.

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുലട പ്രധപ്പോന വരുമപ്പോന പസപ്പോതസ്സപ്പോയ ലകടറിട നറികുതറി,  ലതപ്പോഴറില്
നറികുതറി എനറിവ യഥപ്പോസമയസം പറിരറിലച്ചടുകപ്പോത്തതറിനപ്പോല് കപ്പോലെഹരണലപടറിരറിക്കുകയപ്പോണട.

1994-ലലെ  പകരള  പഞപ്പോയത്തട  രപ്പോജട  വകുപട  243(1)  പ്രകപ്പോരസം  മൂനട  വര്ഷത്തറില്
കൂടുതല്  കപ്പോലെസം  പറിരറിലച്ചടുകപ്പോലത,  കുടറിശറികയപ്പോയ  നറികുതറികള  കപ്പോലെഹരണലപടതപ്പോയറി
കണകപ്പോക്കുന.  കപ്പോലെഹരണലപട  നറികുതറികള  യഥപ്പോസമയസം  പറിരറിലച്ചടുകപ്പോന്  വനഴ്ച
വരുത്തറിയവരുലട ബപ്പോദ്ധത്യതയപ്പോയറി കണകപ്പോകറി ആയതട  12%  പലെറിശ സഹറിതസം തറിരറിച്ചട
പറിടറികപ്പോന്  1994-ലലെ  പകരള  പഞപ്പോയത്തട  രപ്പോജട  ആക്ടട  വകുപട  243(3)  ല്  വത്യവസ
ലചെയ്യുനലണ്ടെങ്കറിലസം  തുക ഈടപ്പോക്കുനതറിനള്ള യപ്പോലതപ്പോരു  നടപടറികളുസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള
സസ്വനകരറിച്ചറിടറില്ല.തല്ഫലെമപ്പോയറി  പഞപ്പോയത്തുകളകട ലെകകണകറിനട  രൂപയുസം  പകരള
കലെബ്രററി  കസൗണ്സറിലെറിനട  ഗന്ഥശപ്പോലെപ്പോ  വരറി  ഇനത്തറില്  ആയറിരകണകറിനട  രൂപയുസം
നഷലപടറിരറിക്കുന.  ഇതട സസംബന്ധറിച്ച വറിശദവറിവരങ്ങള തപ്പോലഴ ലകപ്പോടുക്കുന.

ക്രമ 
നമര്

പപരട, വര്ഷസം,
ഖണറിക

ലകടറിട
നറികുതറി

(രൂ)

ലതപ്പോഴറില്
നറികുതറി

(രൂ)

കലെബ്രററി
ലസസ്സട
(രൂ)

മററിനസം
(രൂ)

ആലക
(രൂ)

ററിമപ്പോര്കട

1 തറിരുവള്ളൂര് 
2002-03,  2(1)

11,182
-

567
-

11,749

2 അഴറിയൂര് 
1998-99,  2(1)

3,40,921 1,47,516
- -

4,88,437

3 ചെകറിടപപ്പോറ 
2002-03,

2(2)

20,509 10,762 - - 31,271 1997-98
മുതല്
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4 വപ്പോണറിപമല്
2001-02,

2(4)
1,49,965 - 7,416 - 1,57,381

1988-89
മുതല്

1997-98
വലര

5 ഉണ്ണറിക്കുളസം 
2002-03,

2(9)
- 86,000 - - 86,000

1999-00
വലരയുള്ളതട
കപ്പോലെഹരണ

ലപട്ടു

6 അപത്തപ്പോളറി 
2004-05,

2(2)
1,18,662 5,115 - - 1,23,777

2001-02
വലരയുള്ള

തട

7 ലകപ്പോടറിയത്തൂര് 
2002-03, 2(8) 79,870 - 4,005 - 83,875

1996-97
മുതല്
99-00

വലരയുള്ളതട

8 തപ്പോമരപശരറി
2002-03, 2(2) 90,165 - 4,517 - 94,682

1997-98
മുതല്

1999-00
വലര

9 കപ്പോവറിലസംപപ്പോറ
2002-03, 2(4) 48,598 1,03,767 - - 1,52,365

-

10 ലചെറുവണ്ണൂര്-
നല്ലളസം

2003-04, 2(3) 1,84,863 3,77,516 - - 5,62,379

1997-98
മുതല്

2000-01
വലര

11 നരറിക്കുനറി
2002-03, 2(3) - 26,704 - - 26,704

1997-98
മുതല്

1999-00
വലര

12 ചെപ്പോത്തമസംഗലെസം
2003-04, 2(4)

2003-04, 2(5)

70,040

-

-

-

3,515

-

-

1,68,665

73,555

1,68,665

1992-93
മുതല്

2000-01
വലര

മണല്
പലെലെസം

1989-90
മുതല്

1997-98
വലര
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13 കുറത്യപ്പോടറി
2002-03, 2(1)
2002-03, 2(4)

4,83,631

-

-

2,65,358

-

-

-

-

4,83,631

2,65,358

1979-80
മുതല്

2001-02
വലര

14 കപ്പോവറിലസംപപ്പോറ
2003-04, 2(2)

57,175 94,887 4,900 2,322 1,59,284 1987-88
മുതല്

2002-03
വലര

15 വറില്ലത്യപ്പോപള്ളറി
2000-01, 2(1),

2(3)

13,202 7,765 621 - 21,588 -

16 കുനമല് 
2002-03, 2(1)

39,584 - 6,500 1,906 47,990 1985-86
മുതല്

1999-00
വലര

17 അരറിക്കുളസം
2003-04, 2(4)

4,886 - 245 - 5,131 1998-99
മുതല്

കപ്പോലെഹര
ണലപട്ടു

18 കുടരഞ്ഞെറി
2002-03, 2(5)

46,519 - 2,313 - 48,832 1994-95
മുതല്

1999-00
വലര

19 തപ്പോമരപശരറി
2003-04, 2(3)

45,862 - 2,276 - 48,138 2000-01
വര്ഷത്ത
കുടറിശറിക 

20 തറിപകപ്പോടറി
2003-04, 2(3)

16,323 - 963 - 17,286 2000-01
മുതല്

2001-02
വലര

21 തറിപകപ്പോടറി
2004-05, 2(7)

52,611 - 3,103 - 55,714 ടറി

22 കപ്പോരപശരറി
2003-04, 2(1)

89,298 - 4,443 - 93,741 1995-96
മുതല്

2000-01
വലര
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23 മപ്പോവൂര്
2002-03, 2(1)

27,283 87,339 1,561 - 1,16,183 -

24 പകപ്പോട്ടൂര്
2001-02,
2(5),2(6)

16,852 10,145 909 - 27,906 1994-95
മുതല്

1998-99
വലര

25 പപയ്യപ്പോളറി
2003-04, 2(1),
2003-04, 2(2)

29,265

-

-

1,32,447

1,478

-

-

-

30,743

1,32,447

1998-99
മുതല്

2000-01
വലര

1997-98
മുതല്

2001-02
വലര

26 മുകസം
2004-05,2(7)

- - - 1,41,356 1,41,356 ബസട
സ്റ്റപ്പോനട
ഫനസട,
മപ്പോര്കറട
ഫനസട

1990-91
മുതല്

കുടറിശറിക

27 ലപരുമണ്ണ
2003-04, 2(1)

39,667 - - - 39,667 1995-96
മുതല്

1999-00
വലര

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.79.1]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

40.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  പരറിഗണനയ്ലകടുകലവ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകലള
പകപ്പോര്പപറഷനകളറിപലെയ്പകപ്പോ,  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികളറിപലെയ്പകപ്പോ ലെയറിപറിക്കുന
അവസരത്തറില്ത്തലന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുലട  ആസറി  ബപ്പോധത്യതകള  തറിടലപടുത്തറി  ഇതട
സസംബന്ധറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടട  പകപ്പോര്പപറഷനകളകട/മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികളകട  കകമപ്പോറുനതറിനട
പകരസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുലട  ബപ്പോധത്യതകള  മുഴുവന്  എഴുതറിത്തള്ളുന  പ്രവണതയപ്പോണട
സസംസപ്പോനത്തട  ലപപ്പോതുവപ്പോയറി  നറിലെനറില്ക്കുനലതനട  നറിരനകറിച്ച  സമറിതറി  ഇതട  സസംബന്ധറിച്ചട
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പഞപ്പോയത്തട  ലഡപക്യൂടറി  ഡയറക്ടപറപ്പോടട  വറിശദനകരണസം  ആവശത്യലപടപപപ്പോള  വത്യക്തമപ്പോയ മറുപടറി
നല്കുവപ്പോന്  അവര്കട  സപ്പോധറിച്ചറില്ല.  ലെയനത്തറിനപശഷസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുലട  പപരറിലള്ള
ബപ്പോധത്യതകലളല്ലപ്പോസം  സസ്വപ്പോഭപ്പോവറികമപ്പോയുസം  പകപ്പോര്പപറഷപനതപ്പോയറി  മപ്പോപറണ്ടെതപ്പോലണനസം,  ഈ  കുടറിശറിക
തറിരറിച്ചുപറിടറിപകണ്ടെതട  പറിനനടട  പകപ്പോര്പപറഷലന  ഉത്തരവപ്പോദറിതസ്വമപ്പോലണനസം  അതറിനട
വറിരുദ്ധമപ്പോയറി  ആയതട  ഒഴറിവപ്പോകറി  നല്കുന  പ്രവണത  തറികച്ചുസം  നറിയമവറിരുദ്ധവുസം
ക്രമരഹറിതവുമപ്പോലണനസം  അഭറിപ്രപ്പോയലപട സമറിതറി പ്രസ്തുത  വറിഷയസം സസംബന്ധറിച്ചട  വറിശദമപ്പോയ
പരറിപശപ്പോധന നടത്തറി ഉചെറിതമപ്പോയ പരറിഹപ്പോരമപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള അവലെസംബറിച്ചട സമറിതറിയട ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട ഭരണ വകുപറിപനപ്പോടട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

41.  ഓഡറിറട  തടസ്സവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  27
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറിലലെ ലസക്രടററിമപ്പോര്  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട  മുപഖന ലെഭത്യമപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറിലന  അടറിസപ്പോനത്തറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി
തനരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങളുസം/ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

42.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിലന  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനത്തറില്
പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  27  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകലളയുസം  ഓഡറിറട  തടസ്സത്തറില്നറിനസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

43.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകലള  പകപ്പോര്പപറഷനകളറിപലെയ്പകപ്പോ,  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി
കളറിപലെയ്പകപ്പോ ലെയറിപറിക്കുന  അവസരത്തറില്ത്തലന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുലട  ആസറി
ബപ്പോധത്യതകള  തറിടലപടുത്തറി  അതട  സസംബന്ധറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടട  പകപ്പോര്പപറഷനകളകട/
മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികളകട  നല്കണലമനറിരറിലക  അതറിനട വറിരുദ്ധമപ്പോയറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുലട  ബപ്പോധത്യതകള  മുഴുവന്  എഴുതറിത്തള്ളുന  പ്രവണതയപ്പോണട
സസംസപ്പോനത്തട  ലപപ്പോതുവപ്പോയറി  നറിലെനറില്ക്കുനലതനട സമറിതറി  നറിരനകറിക്കുന.
ലെയനത്തറിനപശഷസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുലട  പപരറിലള്ള  ബപ്പോധത്യതകലളല്ലപ്പോസം
സസ്വപ്പോഭപ്പോവറികമപ്പോയുസം  പകപ്പോര്പപറഷപനതട/മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയുപടതട  ആയറി  മപ്പോപറണ്ടെതപ്പോലണനസം,
കുടറിശറികകലളല്ലപ്പോസം  തറിരറിച്ചട  പറിടറിപകണ്ടെതട  പറിനനടട  അവരുലട  ഉത്തരവപ്പോദറിതസ്വമപ്പോലണനസം,
അതറിനപകരസം  ബപ്പോധത്യതകലളല്ലപ്പോസം ഒഴറിവപ്പോകറി  നല്കുന  നടപടറി  തറികച്ചുസം  ക്രമരഹറിതവുസം
നറിയമവറിരുദ്ധമപ്പോലണനസം സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇകപ്പോരത്യസം
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട നടപടറി കകലകപ്പോള്ളുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓ ഡറിറട ഖണറിക

ലകടറിടവപ്പോടക, പലെലെത്തുകകള ഇവ യഥപ്പോസമയസം പറിരറിലച്ചടുക്കുനറില്ല

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുലട  പ്രധപ്പോന  വരുമപ്പോന  മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങളപ്പോയ  നറികുതറികള,  ഫനസുകള,
പലെലെത്തുകകള  എനറിവ  പറിരറിലച്ചടുക്കുനതറില്  വനഴ്ച  സസംഭവറിക്കുന.  അതറിനപ്പോല്
പഞപ്പോയത്തുകളറില് നറികുതറി കുടറിശറിക വര്ദ്ധറിക്കുകയപ്പോണട.
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പഞപ്പോയത്തുകള വപ്പോടകയട നല്കറിയ ലകടറിടങ്ങളുലട വപ്പോടക വപ്പോടകകപ്പോരനറില് നറിനസം
പറിരറിലച്ചടുകപ്പോന് നടപടറി സസ്വനകരറിക്കുനറില്ല. വപ്പോടക യഥപ്പോസമയസം അടയപ്പോത്ത വപ്പോടകകപ്പോരലന
ഒഴറിപറിക്കുനതറിനസം പഞപ്പോയത്തുസം വപ്പോടകകപ്പോരുസം തമറിലണ്ടെപ്പോകറിയ കരപ്പോറുകളറില് വത്യവസ
ലചെയ്യുനലണ്ടെങ്കറിലസം  വപ്പോടക  അടയപ്പോന്  വനഴ്ച  വരുത്തറിയവലര  ഒഴറിപറികപ്പോന്  നടപടറി
സസ്വനകരറികപ്പോലത  തുടരപ്പോന്  അനവദറിക്കുകയുസം  തല്ഫലെമപ്പോയറി  വറിവറിധ  ധനകപ്പോരത്യ
സപ്പോപനങ്ങളറില്നറിനസം  ലെകകണകറിനട  രൂപ  വപ്പോയ്പലയടുത്തട  നറിര്മറിച്ച  പഷപ്പോപറിസംഗട
പകപ്പോസംപ്ലക്സുകളറില് നറിനള്ള വപ്പോടക ലെഭറികപ്പോലത വരറികയുസം  പഞപ്പോയത്തട  മറട  ഫണ്ടുകളറില്
നറിനട വകമപ്പോററി കടസം അടയ്പകണ്ടെ സപ്പോഹചെരത്യസം ഉണ്ടെപ്പോവുകയുസം ലചെയ്യുന.  വറിശദവറിവരങ്ങള
തപ്പോലഴലകപ്പോടുക്കുന:

ക്രമ
നമര്

സപ്പോപനത്തറിലന
പപരട, വര്ഷസം,

ഖണറിക

ലകടറിടവപ്പോടക/
പലെലെസം (രൂപ)

ററിമപ്പോര്കട

1 തപ്പോമരപശരറി
2003-04 2(6) (2)

315391 (വപ്പോടക) കുടറിശറികകപ്പോര്കട  തലന  വനണ്ടുസം
ലകടറിടമുററി അനവദറിച്ചു

2  അഴറിയൂര്
 2002-03 2(4)

20790 (വപ്പോടക)  ലകടറിടമുററി വപ്പോടക കുടറിശറിക

3 നന്മണ്ടെ
2002-03 2(2)

39652 (വപ്പോടക) ലകടറിടമുററി വപ്പോടക കുടറിശറിക

4 കുനമല്
2002-03 2(5)

24908 (വപ്പോടക) ലകടറിട  വപ്പോടക  3  പപരറില്  നറിനട
ലെഭറികപ്പോനള്ളതട

5 ലപരുവയല് 
2003-04 2(4) 

265831 (പലെലെസം) മണല്  പലെലെസം  ഇനത്തറില്  92-93,
97-98  വര്ഷങ്ങളറിലലെ  കുടറിശറിക
ഈടപ്പോകറിയറില്ല.

6 മപ്പോവൂര്
2002-03 2(2)

34065(കടത്തട പലെലെസം)
64864 (ബസട സ്റ്റപ്പോനട)

354691 (മണല്)

ഇത്രയുസം  തുക  നറികുതറിയപ്പോയറി
പറിരറിലച്ചടുകപ്പോലത
അവപശഷറിക്കുന.

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.79.2]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

44. തപ്പോമരപശരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലകടറിട വപ്പോടകയറിനത്തറില് കുടറിശറിക വരുത്തറിയവര്കട
തലന  വനണ്ടുസം  വപ്പോടകയട  മുററികള  അനവദറിച്ചു  എന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട
സമറിതറി  വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  പഞപ്പോയത്തട  ഭരണ  സമറിതറിയുലട
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തനരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരമപ്പോണട അപ്രകപ്പോരസം പ്രവര്ത്തറിച്ചലതനസം,  പഞപ്പോയത്തറിലന കബപലെപ്പോയറില്
പഞപ്പോയത്തട  വക  ലകടറിടങ്ങള  വപ്പോടകയട  എടുക്കുവപ്പോന്  ഒരറികല്  കരപ്പോററില്  ഏര്ലപട
വത്യക്തറിയട തലന തുടര്ച്ചയപ്പോയറി 3 വര്ഷസംവലര 5 ശതമപ്പോനസം വപ്പോര്ഷറിക വപ്പോടക വര്ദ്ധനവറില്
കരപ്പോര്  പുതുകറി  നലപ്പോലമനട  പ്രതറിപപ്പോദറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം,  പഞപ്പോയത്തട  വക  ലകടറിടങ്ങള
വപ്പോടകയട നല്കറിയതുമപ്പോയറി ബന്ധലപടട  കഹപകപ്പോടതറിയറില് നറിലെവറിലണ്ടെപ്പോയറിരുന ചെറിലെ
പകസുകളറില് വപ്പോടകകപ്പോര് അവര്കട അനകൂലെമപ്പോയ വറിധറി സമപ്പോദറിച്ചറിരുനലവനസം പ്രസ്തുത
പകസുകള  ഒഴറിലകയുള്ള  മറട  പകസുകളറിലലെല്ലപ്പോസം  നറിലെവറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  കൃതത്യമപ്പോയറി
ലകടറിട വപ്പോടകയറിനത്തറിലലെ കുടറിശറിക പറിരറിലച്ചടുത്തറിട്ടുലണ്ടെനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി
മറുപടറി നല്കറി.

45. കുടറിശറിക വരുത്തറിയവര്കട തലന വനണ്ടുസം മുററി അനവദറികപ്പോതറിരറിക്കുനതറിനള്ള
സസ്വപ്പോതന്ത്രത്യസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  തലന  നറികറിപമപ്പോലണനറിരറിലക  അതറിനട
വറിപരനതമപ്പോയറി  കുടറിശറികകപ്പോരനട  തലന  വനണ്ടുസം  മുററി  അനവദറിച്ച  പഞപ്പോയത്തട
ഭരണസമറിതറിയുലട  തനരുമപ്പോനസം ടറിയപ്പോപനപ്പോടുള്ള പഞപ്പോയത്തട ഭരണ സമറിതറിയുലട പ്രപതത്യക
തപ്പോത്പരത്യമപ്പോണട  ലവളറിവപ്പോക്കുനലതനസം,  ലതരലഞ്ഞെടുകലപട  ഒരു  ഭരണസമറിതറി
അത്തരത്തറില് നറിയമവറിരുദ്ധമപ്പോയ തനരുമപ്പോനങ്ങള കകലകപ്പോള്ള സ്തുപമപ്പോള അതറിലലെ നറിയമ
സപ്പോധുതയറില്ലപ്പോയ്മ ചൂണ്ടെറികപ്പോണറിച്ചട അവലര തറിരുപത്തണ്ടെതട പഞപ്പോയത്തറിലലെ ഉത്തരവപ്പോദലപട
ഉപദത്യപ്പോഗസരുലട ചുമതലെയപ്പോയറിരുനലവനസം സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തറി. പ്രസ്തുത വറിഷയത്തറില്
പഞപ്പോയത്തധറികൃതരുലട   ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം  സസംഭവറിച്ച  ഗുരുതരമപ്പോയ  കൃതത്യവറിപലെപ്പോപത്തറില്
കടുത്ത ആശങ്ക പരഖലപടുത്തറിയ സമറിതറി  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട   ഭരണ
വകുപട  അഡനഷണല്  ലസക്രടററി  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനത്തറില്  പമലെറില്
ഇത്തരസം  വനഴ്ചകള  ആവര്ത്തറികരുലതന  തപ്പോകനപതപ്പോലട  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

46.  ഓ ഡറിറട  തടസ്സവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട   തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറിലന അടറിസപ്പോനത്തറില് അഴറിയൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട, നന്മണ്ടെ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട, കുനമല്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട എനറിവയുമപ്പോയറി ബന്ധലപട  ഓഡറിറട തടസ്സങ്ങള ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

47.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  ലപരുവയല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
ലസക്രടററിപയപ്പോടട  വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  മണല്  പലെലെസം ഇനത്തറില്  1992-93,
1997-98  എനന വര്ഷങ്ങളറിലലെ കുടറിശറിക ഈടപ്പോകറിയറിടറില്ല എനതപ്പോണട ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിലലെ
പരപ്പോമര്ശലമനസം മണല് പലെലെസം നടത്തുനതട തഹസറില്ദപ്പോരപ്പോയതറിനപ്പോല് പലെലെത്തുക തപ്പോലൂകട
ഓഫനസറിലെപ്പോണട  ഒടുപകണ്ടെലതനസം  അകപ്പോരത്യസം  ഉറപ്പുവരുപത്തണ്ടെതട  തഹസറില്ദപ്പോരുലട
ഉത്തരവപ്പോദറിതസ്വമപ്പോലണനസം  തപ്പോലൂകട  ഓഫനസട  മുഖപ്പോന്തരസം പലെലെസം  നടത്തറിയതറിനപശഷസം
പഞപ്പോയത്തറിനട  ലെഭറിപകണ്ടെ  തുക  അഡ്ജസ്റ്റട  ലചെയ്തുനല്കുന  രനതറിയപ്പോണട  തുടര്നട
വനറിരുനലതനസം  പ്രസ്തുത  വറിഷയവുമപ്പോയറി ബന്ധലപടട  മണല്  പലെലെസം  ലചെയ  ഇനത്തറിലലെ  തുക
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തപ്പോലൂകട  ഓഫനസറില്  അടച്ചറിരുനലവനപ്പോണട പലെലെസംലകപ്പോണ്ടെ  വത്യക്തറി  പറയുനലതനസം  ആയതറില്
വത്യക്തത  വരുത്തുനതറിനപ്പോയറി  തഹസറില്ദപ്പോര്കട കത്തട  നലറിലയങ്കറിലസം  നപ്പോളറിതുവലര  മറുപടറി
ലെഭത്യമപ്പോകറിയറിടറിലല്ലനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി മറുപടറി നല്കറി.

48.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട തപ്പോലൂകറിലലെ ലപരുവയല് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില് മണല് പലെലെവുമപ്പോയറി
ബന്ധലപടട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനട  ലെഭറിപകണ്ടെ  തുക  പലെലെസം  നടത്തറിയ  തഹസറില്ദപ്പോരറില്നറിനസം
നപ്പോളറിതുവലര  ലെഭറിച്ചറിടറിലല്ലനസം,  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബന്ധറിച്ചട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  നടത്തറിയ
കത്തറിടപപ്പോടുകളകട  തഹസറില്ദപ്പോര്  നപ്പോളറിതുവലര  മറുപടറി  നലറിയറിടറിലല്ലനസം  നറിരനകറിച്ച
സമറിതറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനട  ലെഭറിപകണ്ടെ  പലെലെത്തുക  അകപ്പോലെയളവറിലലെ  തഹസറില്ദപ്പോററില്നറിനസം
ഈടപ്പോകറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനട  കകമപ്പോറുനതറിനട   റവനക്യൂ  വകുപട  നടപടറി സസ്വനകരറികണലമനസം
ആയതട സസംബന്ധറിച്ചട ഓ ഡറിറട വകുപട മുപഖന സമറിതറിയട ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭത്യമപ്പോകണലമനസം നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

49.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  മപ്പോവൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
ലസക്രടററിപയപ്പോടട വറിശദനകരണസം ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള മപ്പോവൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട കടത്തട പലെലെസം,
ബസട  സ്റ്റപ്പോനട,  മണല്  പലെലെസം  എനനയറിനങ്ങളറിലലെ  കുടറിശറികത്തുകകള  2013,  2014
വര്ഷങ്ങളറിലെപ്പോയറി  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം  പറിരറിലച്ചടുത്തറിട്ടുലണ്ടെനസം  ഇകപ്പോരത്യങ്ങലളല്ലപ്പോസം  ഭരണ
വകുപറിലന പരഖപ്പോമൂലെസം അററിയറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി മറുപടറി നല്കറി.
എനപ്പോല് ഓഡറിറട തടസ്സസം പരറിഹരറിച്ചതട സസംബന്ധറിച്ച പരഖകള ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തധറികൃതര്
നപ്പോളറിതുവലര  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറിലല്ലനട  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടര്
അററിയറിച്ചതറിലനത്തുടര്നട  പ്രസ്തുത  പരഖകള  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനമുറയട
ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുനതപ്പോലണനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

50.  തപ്പോമരപശരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലകടറിടവപ്പോടകയറിനത്തറില്  കുടറിശറിക
വരുത്തറിയവര്ക്കുതലന  വനണ്ടുസം  വപ്പോടകയട  മുററികള  അനവദറിച്ചുലവന  ഓഡറിറട
വകുപറിലന നറിരനകണസം സമറിതറി  ഗസൗരവപത്തപ്പോലട  വനകറിക്കുന.  കുടറിശറികകപ്പോര്കട
വനണ്ടുസം  മുററികള  അനവദറികപ്പോതറിരറിക്കുനതറിനള്ള  അധറികപ്പോരസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്
നറികറിപമപ്പോലണനറിരറിലക, അതറിനട വറിപരനതമപ്പോയറി കുടറിശറികകപ്പോര്കട തലന വനണ്ടുസം
മുററി  അനവദറിച്ച   പഞപ്പോയത്തട  ഭരണസമറിതറിയുലട  നടപടറി  തറികച്ചുസം  ക്രമരഹറിത
മപ്പോലണനസം  ലതരലഞ്ഞെടുകലപട  ഒരു  ഭരണസമറിതറി  അത്തരത്തറില്  നറിയമ
വറിരുദ്ധമപ്പോയ  തനരുമപ്പോനസം  കകലകപ്പോണ്ടെപപപ്പോള  അതറിലലെ  നറിയമസപ്പോധുതയറില്ലപ്പോയ്മ
ചൂണ്ടെറികപ്പോണറിച്ചട  അവലര  തറിരുപത്തണ്ടെതട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലലെ  ഉത്തരവപ്പോദറിതസ്വലപട
ഉപദത്യപ്പോഗസരുലട  ചുമതലെയപ്പോയറിരുനലവനസം  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  പ്രസ്തുത
വറിഷയത്തറില്  പഞപ്പോയത്തട  അധറികൃതരുലട  ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം  സസംഭവറിച്ച  ഗുരുതരമപ്പോയ
കൃതത്യവറിപലെപ്പോപത്തറില്  അതൃപറി  പരഖലപടുത്തുനപതപ്പോലടപ്പോപസം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
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സസംബന്ധറിച്ചട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ലെഭത്യമപ്പോകറിയ മറുപടറിയുലട അടറിസപ്പോനത്തറില്
പമലെറില് ഇത്തരസം  പറിഴവുകള ആവര്ത്തറികരുലതന തപ്പോകനപതപ്പോലട  ഓഡറിറട തടസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

51.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ലെഭത്യമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടറിലന അടറിസപ്പോനത്തറില്
അഴറിയൂര്,  നന്മണ്ടെ,  കുനമല് എനന ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട ഓഡറിറട
തടസ്സങ്ങള ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

52.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  തപ്പോലൂകറിലലെ  ലപരുവയല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്
1992-93, 1997-98 എനന വര്ഷങ്ങളറില് നടത്തറിയ മണല് പലെലെവുമപ്പോയറി ബന്ധലപടട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനട  ലെഭറിപകണ്ടെ  തുക  പലെലെസം  നടത്തറിയ  തഹസറില്ദപ്പോററില്നറിനസം
നപ്പോളറിതുവലര  ലെഭറിച്ചറിടറിലല്ലനസം,  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബന്ധറിച്ചട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
അധറികൃതര്  നടത്തറിയ  കത്തറിടപപ്പോടുകളകട  തഹസറില്ദപ്പോര്  നപ്പോളറിതുവലര  മറുപടറി
നല്കറിയറിടറിലല്ലനസം  സമറിതറി  നറിരനകറിക്കുന.  ലപരുവയല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനട
ലെഭറിപകണ്ടെ  പലെലെത്തുക  അകപ്പോലെയളവറിലലെ  തഹസറില്ദപ്പോററില്നറിനസം
ഈടപ്പോക്കുനതറിനള്ള അടറിയന്തര നടപടറി  റവനക്യൂ വകുപട മുപഖന സസ്വനകരറികണലമനസം
ആയതട സസംബന്ധറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട ഓഡറിറട വകുപട മുപഖന ലെഭത്യമപ്പോകണലമനസം സമറിതറി
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപറിപനപ്പോടട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

53.  മപ്പോവൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  പരറിഹരറിച്ചതട  സസംബന്ധറിച്ച
പരഖകള അടറിയന്തരമപ്പോയറി  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന മുറയട  ഓഡറിറട  തടസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

രജറിസ്റ്ററുകളുലട സൂകറിപട -അപപ്പോകതകള

12-6-2003-ലലെ  ജറി.ഒ.(പറി)319/2003/ഫറിന്.  ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരസം  നറിലെവറില്  വന
പുതറിയ  അകസൗണ്ടെറിസംഗട  സമ്പ്രദപ്പോയവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  പ്രധപ്പോന  രജറിസ്റ്ററുകള,  തപദ്ദേശ
സസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള കപ്പോലെറികമപ്പോയറി എഴുതറി സൂകറിക്കുനറില്ല.

കത്യപ്പോഷട ബുകട എഴുതറി ടഷററി അകസൗണ്ടുമപ്പോയറി ലപപ്പോരുത്തലപടുത്തറി സൂകറിക്കുനറില്ല.
വറിവറിധ പകമപദ്ധതറികളുമപ്പോയറി ബന്ധലപട തുകകള ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട പനരറിടട പറിന്വലെറിച്ചട
ലചെലെവഴറിക്കുനലണ്ടെങ്കറിലസം ആയതട സബ്സറിഡറിയററി കത്യപ്പോഷട ബുകറിപലെയട മപ്പോററി ലലദനസംദറിന
ടഷററി,  ബപ്പോങ്കട  അകസൗണ്ടുകളുമപ്പോയറി  ലപപ്പോരുത്തലപടുത്തുനറില്ല.  ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തട
പ്രവൃത്തറികളുലട  നറിര്വ്വഹണവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  ലെകകണകറിനട  രൂപ
ലമപ്പോബറിലലലെപസഷന്  അഡസ്വപ്പോന്സട,  ലസപകസ്വര്ഡട  അഡസ്വപ്പോന്സട  തുടങ്ങറിയ  വകയറില്
ഗുണപഭപ്പോക്തൃ സമതറി കണ്വനനര്മപ്പോര്കട നല്കുനലണ്ടെങ്കറിലസം ആയതറിലന വറിശദവറിവരങ്ങള
കപ്പോണറിക്കുന രജറിസ്റ്ററുകള സൂകറിക്കുനറില്ല. അതുപപപ്പോലലെ തലന പഞപ്പോയത്തട ഭരണസമറിതറി
അസംഗങ്ങളക്കുസം ജനവനകപ്പോര്ക്കുസം ശമളസം, അഡസ്വപ്പോന്സട, യപ്പോത്രപ്പോബത്ത ഇനങ്ങളറില് മുന്കൂര്
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നല്കുനലണ്ടെങ്കറിലസം  അതുസം  അഡസ്വപ്പോന്സട  രജറിസ്റ്റററില്  കപ്പോണറിച്ചട  അതറിലന  തറിരറിച്ചട
പറിടറികല്  ഉറപ സ്തുവരുത്തുനറില്ല.  ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തട  പ്രവൃത്തറികളകപ്പോയറി  പഞപ്പോയത്തട
ലെകകണകറിനട  രൂപ  ലചെലെവഴറിച്ചട  ടപ്പോര്  വപ്പോങ്ങറി  കരപ്പോറുകപ്പോര്കട  /കണ്വനനര്മപ്പോര്കട
നല്കറിയറിട്ടുലണ്ടെങ്കറിലസം ആയതറിലന വറിശദപ്പോസംശങ്ങള കപ്പോണറിക്കുന രജറിസ്റ്റര് സൂകറിക്കുനറില്ല.

ലഡപപപ്പോസറിറട  രജറിസ്റ്റര്,  ലകടറിട  നറികുതറി,  നറിര്ണ്ണയ  രജറിസ്റ്റര്,  ലകടറിട  നറിര്മപ്പോണ
ലപര്മറിറട  രജറിസ്റ്റര്  എനറിവയുസം  ശരറിയപ്പോസംവറിധസം  എഴുതറി  സൂകറിക്കുനറില്ല.  ലഡപപപ്പോസറിറട
രജറിസ്റ്റര്  ശരറിയപ്പോസംവറിധസം  എഴുതറി  സൂകറികപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  ലഡപപപ്പോസറിറട  റനഫണ്ടെട
ലചെപയ്യണ്ടെതറിലന  കൃതത്യത  ഉറപ്പുവരുത്തപ്പോന്  കഴറിയറില്ല.  അതുപപപ്പോലലെ  ലകടറിട  നറിര്മപ്പോണ
ലപര്മറിറട  രജറിസ്റ്റര്  ആവശത്യമപ്പോയ  വറിവരങ്ങള  ബന്ധലപട  പകപ്പോളത്തറില്  കപ്പോണറിച്ചട
ശരറിയപ്പോസംവറിധസം  എഴുതറി  സൂകറികപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  നറിര്മപ്പോണസം  പൂര്ത്തറിയപ്പോകറിയ
ലകടറിടങ്ങളകട യഥപ്പോസമയസം ലകടറിട നറികുതറി ചുമത്തുനതറിനസം പഞപ്പോയത്തറിനട കഴറിയപ്പോലത
വരുന. വറിശദവറിവരസം തപ്പോലഴ ലകപ്പോടുക്കുന:

ക്രമ
നമര്

സപ്പോപനസം
വര്ഷസം, ഖണറിക

അപപ്പോകത

1 പബപ്പൂര്  2002-03
3(5), 3(6)

ലഡപപപ്പോസറിറട  രജറിസ്റ്റര്,  മുന്കൂര്  രജറിസ്റ്റര്  സസംകറിപസം
എഴുതുനറില്ല. രജറിസ്റ്ററുകള പൂര്ണ്ണമല്ല.

2 കുന്ദമസംഗലെസം
2003-04 2(3)

ലകടറിട  നറിര്മപ്പോണ  കലെസന്സട  രജറിസ്റ്റര്  മുഴുവന്
വറിവരങ്ങളുസം എഴുതറിയറിടറില്ല.

3 അപത്തപ്പോളറി
2004-05 2(4)

ലകടറിട  നറിര്മപ്പോണ  ലലലെസന്സട  രജറിസ്റ്റററില്  മുഴുവന്
വറിവരങ്ങളുസം എഴുതറിയറില്ല.

4 തപ്പോമരപശരറി
2003 -04 3(1)

അകസ്വറിറന്സട  രജറിസ്റ്റര്  (ജനവനകപ്പോരുലടയുസം
അസംഗങ്ങളുലടയുസം)  ആവശത്യമപ്പോയ വറിവരങ്ങള പരഖലപടുത്തറി
സപ്പോകത്യലപടുത്തുനറില്ല. തനയതറിലവച്ചട ഒപട വയ്ക്കുനറില്ല.

5 തപ്പോമരപശരറി
2003 -04 3(18)

ടപ്പോര്  പസ്റ്റപ്പോകട  രജറിസ്റ്റര്  എഴുതറിയറില്ല  (504  ബപ്പോരല്  ടപ്പോര്
വപ്പോങ്ങറിലയങ്കറിലസം വറിതരണ വറിവരമറില്ല).

6 ലചെറുവണ്ണൂര് - നല്ലളസം
2003 -04 2(6)

ലകടറിട  നറിര്മപ്പോണ  ലലലെസന്സട  രജറിസ്റ്റററില്  മുഴുവന്
വറിവരങ്ങളുസം എഴുതറിയറില്ല.

7 കുറത്യപ്പോടറി
2002-03 2(10)
2002-03 2(9)

വരവട  രജറിസ്റ്റര്,  കത്യപ്പോഷട  ബുകട,  സബ്സറിഡറിയററി  കത്യപ്പോഷട
ബുകട എനറിവ യഥപ്പോസമയസം എഴുതുനറില്ല.
നറിര്വ്വഹണ  ഉപദത്യപ്പോഗസനപ്പോയ  കൃഷറി  ഓഫനസര്  കത്യപ്പോഷട
ബുകട  എഴുതറിയറില്ല.  ലചെകട  വറിതരണ  രജറിസ്റ്റററില്  മുഴുവന്
ലചെക്കുകളുലട വറിവരസം ഇല്ല.

8 അഴറിയൂര്
2002-03 2(2)

ജറി.ഒ.(പറി)319/03/ഫറിന്.  പ്രകപ്പോരസം  സൂകറിപകണ്ടെ
സബ്സറിഡറിയററി കത്യപ്പോഷട ബുകട,  ഇന്ലവസ്റ്റടലമനട രജറിസ്റ്റര്
എനറിവ എഴുതറി സൂകറിച്ചറിടറില്ല.
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9 വറില്ലത്യപ്പോപള്ളറി
2001-02 2(1)

ലകടറിട  നറികുതറി  നറിര്ണ്ണയ  രജറിസ്റ്റററിലലെ  എല്ലപ്പോ
പകപ്പോളങ്ങളറിലസം വറിവരങ്ങള എഴുതറിയറിടറില്ല.

10 തറിപകപ്പോടറി
2004-05 2(9)

അഡസ്വപ്പോന്സട രജറിസ്റ്റര് കൃതത്യമപ്പോയറി എഴുതറി സൂകറിച്ചറിടറില്ല.

11 കപ്പോരപശരറി
2002-03 3(26)

കത്യപ്പോഷട ബുകറില് ബപ്പോങ്കട ടഷററി അകസൗണ്ടെട നനകറിയറിരറിപട
പരഖലപടുത്തുനറില്ല.  നനകറിയറിരറിപട  അധറിക  തുകയട
ലചെക്കുകള നല്കറി.

12 അഴറിയൂര്
2000-01 2(3)

ലതപ്പോഴറില്  നറികുതറി  ഡറിമപ്പോനട  രജറിസ്റ്റര്,  കുടറിശറിക  ഡറിമപ്പോനട
രജറിസ്റ്റര്  ശരറിയപ്പോയ  രനതറിയറില്  പരഖലപടുത്തറി
സൂകറിച്ചറിടറില്ല.

13 മപ്പോവൂര്
2002-03 2(3)

സബ്സറിഡറിയററി കത്യപ്പോഷട ബുകട എഴുതറി സൂകറിച്ചറിടറില്ല.

14 ലചെറുവണ്ണൂര് 
2002-03  2(1),
2(2)

കത്യപ്പോഷട ബുകട ശരറിയപ്പോയറി എഴുതറി  സൂകറിച്ചറിടറില്ല.
ലതരുവട  വറിളക്കുകളുലട  എണ്ണവുസം  ഇനവുസം  കപ്പോണറിക്കുന
രജറിസ്റ്റര് എഴുതറി സൂകറിച്ചറിടറില്ല.

15 തറിപകപ്പോടറി
2004-05 2(2)

കത്യപ്പോഷട ബുകട ദറിവസവുസം എഴുതറി സൂകറിക്കുനറില്ല. 
രജറിസ്റ്ററുകളുലട സസംകറിപസം സപ്പോകത്യലപടുത്തുനറില്ല.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത്ത  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട ഓഡറിറട ഖണറിക നമര് 3.79.3]

ഓഡറിറട   പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  അയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

54.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട,  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  15
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിലസം  നറിലെവറില്  സപ്പോസംഖത്യ  പസപ്പോഫട ലവയര്
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനപ്പോല്  കണക്കുകളുസം  രജറിസ്റ്ററുകളുസം  ഏലറക്കുലറ  കുറമറതപ്പോലണനസം
2017-18  വലരയുള്ള  വര്ഷങ്ങളറിലലെ  ധനകപ്പോരത്യ  പത്രറികകള  ഓഡറിറട  വകുപറിനട
സമര്പറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട എനമുള്ള ഓഡറിറട  വകുപറിലന ററിപപപ്പോര്ടട  അസംഗനകരറിച്ച സമറിതറി പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട തനരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

55. പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  15  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിലസം  നറിലെവറില്
സപ്പോസംഖത്യ  പസപ്പോഫ ട ലവയര്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനപ്പോല്  കണക്കുകളുസം  രജറിസ്റ്ററുകളുസം  ഏലറക്കുലറ
കുറമറതപ്പോലണനസം  2017-18  വലരയുള്ള  വര്ഷങ്ങളറിലലെ  ധനകപ്പോരത്യ  പത്രറികകള  ഓഡറിറട
വകുപറിനട ലെഭത്യമപ്പോകറിയറിട്ടുണ്ടെട എനമുള്ള ഓഡറിറട വകുപറിലന ററിപപപ്പോര്ടറിലന അടറിസപ്പോനത്തറില്
പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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ഓഡറിറട ഖണറിക

പുതറിയ അകസൗണ്ടെറിസംഗട സമ്പ്രദപ്പോയസം-കത്യപ്പോഷട ബുക്കുസം മറസം ശരറിയപ്പോസംവറിധസം എഴുതുനറില്ല

12-6-2003-ലലെ ജറി.ഒ.(പറി)319/03/ഫറിന്. നമര് ഉത്തരവട പ്രകപ്പോരസം 1-4-2004 മുതല്
പുതറിയ അകസൗണ്ടെറിസംഗട സമ്പ്രദപ്പോയസം നറിലെവറില് വന. എനപ്പോല് പലെ പഞപ്പോയത്തുകളുസം പമല്
പറഞ്ഞെ  സര്കപ്പോര്  ഉത്തരവറില്  നറിര്പദ്ദേശറിച്ച  തരത്തറില്  കത്യപ്പോഷട  ബുക്കുസം  അനബന്ധ
രജറിസ്റ്ററുകളുസം  എഴുതറി  സൂകറിക്കുനറില്ല.  ദറിവപസനയുസം  മപ്പോസപ്പോന്തത്യത്തറിലസം  പകപ്പോസട  ലചെയട
നനകറിയറിരറിപട സപ്പോകത്യലപടുത്തുനറില്ല.  ഇത്തരത്തറിലള്ള ഏതപ്പോനസം ഉദപ്പോഹരണങ്ങള തപ്പോലഴ
ലകപ്പോടുക്കുന.

ക്രമ
നമര്

സപ്പോപനത്തറിലന
പപരട,

വര്ഷസം, ഖണറിക

അപപ്പോകതകളുലട സസംകറിപസം

1 അപത്തപ്പോളറി
2004-05 4(1)

ജറി.ഒ.(പറി)319/03/ഫറിന്.  തനയതറി  12-6-2003  ഉത്തരവട
പ്രകപ്പോരമുള്ള  ഫസംഗ്ഷണല്  കപ്പോസറിഫറിപകഷന്  നറിബന്ധന
പപ്പോലെറിച്ചറില്ല. 

2 കുന്ദമസംഗലെസം
2001-02 2(1)

ലചെകട  (ഡറി.ഡറി.)  മുതലെപ്പോയവ  രശനതറി  നല്കറി
വരവറിലലെടുത്തറിടറില്ല.

3 ലചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളസം
2003-04 2(8)  

ജറി.ഒ.(പറി)319/03/ഫറിന്.  12-6-2003  ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരമുള്ള
ഫസംഗ്ഷണല് കപ്പോസറിഫറിപകഷന്  നറിബന്ധന  പപ്പോലെറിച്ചറില്ല.
ലചെകട  (ഡറി.ഡറി.)  മുതലെപ്പോയവ   രശനതറി  നല്കറി
വരവറിലലെടുത്തറിടറില്ല. 

4 തറിപകപ്പോടറി
2003-04 2 (1)

ജറി.ഒ.(പറി)319/03/ഫറിന്.  12-6-2003  ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരമുള്ള
ഫസംഗ്ഷണല് കപ്പോസറിഫറിപകഷന്  നറിബന്ധന  പപ്പോലെറിച്ചറില്ല.
ലചെകട  (ഡറി.ഡറി.)  മുതലെപ്പോയവ  രശനതറി  നല്കറി
വരവറിലലെടുത്തറിടറില്ല.  കത്യപ്പോഷട  ബുകട  ദറിവപസന  പകപ്പോസട
ലചെയ്യുകപയപ്പോ  മപ്പോസപ്പോന്തത്യത്തറില്  നനകറിയറിരറിപട  വറിശകലെനസം
എഴുതുകപയപ്പോ ലചെയറിടറില്ല.

5 ബപ്പോലപശരറി
2002-03 2 (2)

പുതറിയ  അകസൗണ്ടെറിസംഗട  സമ്പ്രദപ്പോയപ്രകപ്പോരസം  കത്യപ്പോഷട  ബുകട
എഴുതറി  ദറിവപസന  പകപ്പോസട  ലചെയ്യുകപയപ്പോ  നനകറിയറിരറിപട
തുകയുലട വറിശദപ്പോസംശങ്ങള എഴുതുകപയപ്പോ ലചെയറിടറില്ല.

6 കപ്പോരപശരറി
2003-04 2 (3)

ലതറപ്പോയ രനതറിയറില് വരവട, ലചെലെവട എനറിവ പരഖലപടുത്തുകയുണ്ടെപ്പോയറി.

7 വപ്പോണറിപമല്
2001-02 2(1)

പുതറിയ അകസൗണ്ടെറിസംഗട സമ്പ്രദപ്പോയപ്രകപ്പോരമുള്ള കത്യപ്പോഷട ബുകട
1-4-05  വലരപയ  എഴുതറിയറിട്ടുള്ളൂ.  (29-7-05-നട)  കൂടപ്പോലത
1-4-2004  മുതല്  25-7-2005  വലര  വരവട  രജറിസ്റ്റര്
എഴുതറിയറിടറില്ല.
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8 നരറിക്കുനറി
2002-03 2(1)

കത്യപ്പോഷട  ബുകട,  സബ്സറിഡറിയററി  കത്യപ്പോഷട  ബുകട  എനറിവ
ദറിവപസന എഴുതറി പകപ്പോസട ലചെയ്യുനറില്ല.

9 അരറിക്കുളസം
2003-04 2(1)

1. കത്യപ്പോഷട ബുകട ദറിവപസന പകപ്പോസട ലചെയ്യുനറില്ല.
2.  ലചെകട  (ഡറി.ഡറി.)  മുതലെപ്പോയവ  പലെപപപ്പോഴുസം  കത്യപ്പോഷട
ബുകറില് വരവട വയ്ക്കുനറില്ല.
3.  കത്യപ്പോഷട  ബുക്കുസം അനബന്ധ രജറിസ്റ്ററുകളുസം കപ്പോലെറികമപ്പോയറി
പരഖലപടുത്തുനറില്ല.

10 പപയ്യപ്പോളറി
2002-03 2(1)എ

ജറി.ഒ. (പറി)319/03/ഫറിന്. 12-6-2003 ഉത്തരവട പ്രകപ്പോരമുള്ള
കത്യപ്പോഷട ബുകട കൃതത്യമപ്പോയറി പരഖലപടുത്തറി സൂകറിക്കുനറില്ല.

[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത്ത  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക  3.79.4]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  അയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

56.  പരപ്പോമർശവറിപധയമപ്പോയ  10  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിലസം  നറിലെവറില്
സപ്പോസംഖത്യ  പസപ്പോഫട ലവയർ  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനപ്പോല്  കണക്കുകളുസം  രജറിസ്റ്ററുകളുസം  ഏലറക്കുലറ
കുറമറതപ്പോലണനസം  2017-18  വലരയുള്ള  വർഷങ്ങളറിലലെ  ധനകപ്പോരത്യ  പത്രറികകള  ഓഡറിറട
വകുപറിനട സമർപറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട എനമുള്ള ഓഡറിറട വകുപറിലന ററിപപപ്പോർടറിലന അടറിസപ്പോനത്തറില്
പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി തനരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

57. പരപ്പോമർശവറിപധയമപ്പോയ  10  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിലസം  നറിലെവറില്
സപ്പോസംഖത്യ  പസപ്പോഫട ലവയർ ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനപ്പോല് കണക്കുകളുസം  രജറിസ്റ്ററുകളുസം  ഏലറക്കുലറ
കുറമറതപ്പോലണനസം  2017-18  വലരയുള്ള  വർഷങ്ങളറിലലെ  ധനകപ്പോരത്യ  പത്രറികകള  ഓഡറിറട
വകുപറിനട സമർപറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട എനമുള്ള ഓഡറിറട വകുപറിലന ററിപപപ്പോർടറിലന അടറിസപ്പോനത്തറില്
പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

വപ്പോടര് ചെപ്പോര്ജട ഇനത്തറില് വസ്തു ലലകമപ്പോറത്തനരുവയറില്നറിനസം തുക തടറികറിഴറിച്ചട
വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയട നല്കറിയതറില്  അപപ്പോകതകള

2-8-1994-ലലെ  ജറി.ഒ.(എസം.എസട.)188/94/ത.ഭ.വ.  നമര്  ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരസം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള  വപ്പോടര്  ചെപ്പോര്ജട  ഇനത്തറില്  നല്പകണ്ടെ  തുക  പഞപ്പോയത്തുകളകട
അനവദറികലപടുന  വസ്തു  ലലകമപ്പോറത്തനരുവയറില്നറിനസം  തടറികറിഴറികലപട്ടു  വരുനണ്ടെട.
വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററിയട  ഇത്തരത്തറില്  ലെകകണകറിനട  രൂപ  നല്കറിയറിട്ടുണ്ടെട.  വപ്പോടര്
അപതപ്പോററിററിയുലട ഉടമസതയറിലള്ളതുസം പഞപ്പോയത്തട വപ്പോടര് ചെപ്പോര്ജട അടയ്പകണ്ടെതുമപ്പോയ
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വപ്പോടര്  ടപ്പോപ്പുകളുലട  എണ്ണസം  പഞപ്പോയത്തട  എഴുതറി  സൂകറിക്കുനറില്ല.  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററിയട
ഒപ്പോപരപ്പോ മപ്പോസസം നല്പകണ്ടെ തുക സസംബന്ധറിച്ചുസം കുടറിശറിക സസംബന്ധറിച്ചുസം യപ്പോലതപ്പോരു പരഖയുസം
പഞപ്പോയത്തട സൂകറിക്കുനറില്ല. പഞപ്പോയത്തട ഓപരപ്പോ മപ്പോസവുസം വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയട അവരുലട
ഡറിമപ്പോനട  പനപ്പോടനസട  പ്രകപ്പോരസം  അടച്ച  വപ്പോടര്  ചെപ്പോര്ജറിനട  പുറപമയപ്പോണട  വപ്പോടര്
ചെപ്പോര്ജറിനത്തറില്  വസ്തു  ലലകമപ്പോറത്തനരുവയറില്നറിനസം  സര്കപ്പോര്  തുക  തടറികറിഴറിച്ചു
നല്കുനതട.  ഇത്തരത്തറില്  വസ്തു  ലലകമപ്പോറത്തനരുവയറില്നറിനസം  വക  മപ്പോററി  ലെഭറിച്ച  തുക
പഞപ്പോയത്തട നല്പകണ്ടെ തുകയറിപലെയട വരവുവച്ചതുമപ്പോയറി ബന്ധലപട കത്യപ്പോഷട രശനതറി വപ്പോടര്
അപതപ്പോററിററി  പഞപ്പോയത്തറിനട  നല്കുനറില്ല.  വസ്തു ലലകമപ്പോറത്തനരുവയറില്നറിനസം വക മപ്പോററി
നല്കറിയ  തുക  പഞപ്പോയത്തറിലന  കണകറില്  വരവുവച്ചതട  സസംബന്ധറിച്ച  യപ്പോലതപ്പോരു
പരറിപശപ്പോധനയുസം പഞപ്പോയത്തട നടത്തുനറില്ല. വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി ആവശത്യലപടുന തുക വസ്തു
ലലകമപ്പോറത്തനരുവയറില്നറിനസം  നല്കുന രനതറിയപ്പോണട  തുടര്നട  വരുനതട.  ഇകപ്പോരത്യത്തറില്
വറിശദമപ്പോയ  അപനസ്വഷണസം  നടപത്തണ്ടെതുസം  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററിയട  പഞപ്പോയത്തട  നല്പകണ്ടെ
തുകയുലട  കൃതത്യത  കണകപ്പോപകണ്ടെതുസം  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററിയട  അധറികസം  തുക  വസ്തു
ലലകമപ്പോറത്തനരുവയറില്  വകമപ്പോററി  നല്കറിലയനട  കപ്പോണുനപകസം  ആയതട  കണകപ്പോകറി
തറിരറിലക  ലെഭറികപ്പോനപ്പോവശത്യമപ്പോയ  നടപടറികള  സസ്വനകരറിപകണ്ടെതുമപ്പോണട.  വറിശദപ്പോസംശങ്ങള
തപ്പോലഴ പറയുന:

ക്രമ
നമര്

സപ്പോപനത്തറിലന
പപരട

(ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട)

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട
വര്ഷസം,
ഖണറിക

വസ്തു ലലകമപ്പോറത്തനരുവയറിനത്തറില്
വകമപ്പോററി നല്കറിയ തുക (രൂപ)

1 കപ്പോയലകപ്പോടറി 2003-04 3(4) 215000

2 ലകപ്പോടറിയത്തൂര് 2002-03 2(9) 335000

3 തപ്പോമരപശരറി 2003-04 2(7) 750000

4 ലചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളസം 2003-04 3(9) 900000

5 അഴറിയൂര്    2002-03 4(1)(3) 440000

6 വപ്പോണറിപമല് 2001-02 3(1) 340000

7  കൂടരഞ്ഞെറി 2002-03 3(3) 195000

8 ലപരുവയല് 2003-04 3(1) 450000

9 തറിരുവള്ളൂര് 2002-03 3(6) 316305

10 അഴറിയൂര് 1998-99 2(3) 271890

11 പപയ്യപ്പോളറി  2002-03 2(6) 640000

12  കുരുവട്ടൂര് 2002 -03 3(2) 80000

13 കപ്പോയലകപ്പോടറി 2002-03 2(3) 275000

14 എലെത്തൂര് 2003-04 3(13) 251705
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[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ഓഡറിറട ഖണറിക 3.79.5]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  അയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

58.  സസംസപ്പോനലത്ത എല്ലപ്പോ ഗപ്പോമപ ഞപ്പോയത്തുകളറിലസം കുടറിലവള്ള ടപ്പോപ്പുകളുലട എണ്ണസം
കൃതത്യമപ്പോയറി  കണകപ്പോക്കുന  സസംവറിധപ്പോനസം  നറിലെവറിലലണ്ടെനസം  കപപ്പുകളുലട  എണ്ണത്തറിനട
അനസൃതമപ്പോയപ്പോണട  ലവള്ളകരസം  അടയ്ക്കുനലതനസം  ഒരു  ടപ്പോപറിനട  പ്രതറിവര്ഷസം  3500
രൂപയപ്പോണട അടയ്ക്കുനലതനള്ള പഞപ്പോയത്തട ഡയറക്ടറുലട ലവളറിലപടുത്തലെറിലനയുസം ഓഡറിറട
തടസ്സമപ്പോയറി ഉനയറിക്കുന വസ്തു കകമപ്പോറത്തനരുവ 2000 മുതല് നറിലെവറിലെറിലല്ലന ധനകപ്പോരത്യ
വകുപറിലന ററിപപപ്പോര്ടറിലനയുസം അടറിസപ്പോനത്തറില് കൂടരഞ്ഞെറി, തറിരുവള്ള ള്ളൂര്,  കുരുവട്ടൂര് എനന
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള  ലവള്ളകരമറിനത്തറില്  അധറിക  തുക  അടവപ്പോകറിയറിട്ടുലണ്ടെങ്കറില്
ബന്ധലപട  പരഖകള  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  തറിരറിലക  ഈടപ്പോക്കുനതറിനള്ള  നടപടറി
സസ്വനകരറികണലമനട  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചപതപ്പോലടപ്പോപസം പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുനതപ്പോലണന ഓഡറിറട വകുപറിലന ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറി അസംഗനകരറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

59.  സസംസപ്പോനലത്ത  എല്ലപ്പോ  ഗപ്പോമപ ഞപ്പോയത്തുകളറിലസം  കുടറിലവള്ള  ടപ്പോപ്പുകളുലട  എണ്ണസം
കൃതത്യമപ്പോയറി  കണകപ്പോക്കുന  സസംവറിധപ്പോനസം  നറിലെവറിലലണ്ടെനസം  കപപ്പുകളുലട  എണ്ണത്തറിനട
അനസൃതമപ്പോയപ്പോണട ലവള്ളകരസം അടയ്ക്കുനലതനസം ഒരു ടപ്പോപറിനട പ്രതറിവര്ഷസം 3500 രൂപയപ്പോണട
അടയ്ക്കുനലതനള്ള  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടറുലട  ലവളറിലപടുത്തലെറിലനയുസം  ഓഡറിറട  തടസ്സമപ്പോയറി
ഉനയറിക്കുന  വസ്തു  കകമപ്പോറത്തനരുവ  2000  മുതല്  നറിലെവറിലെറിലല്ലന  ധനകപ്പോരത്യ  വകുപറിലന
ററിപപപ്പോര്ടറിലനയുസം  അടറിസപ്പോനത്തറില്  കൂടരഞ്ഞെറി,  തറിരുവള്ള ള്ളൂര്,  കുരുവട്ടൂര്  എനന
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള  ലവള്ളകരമറിനത്തറില്  അധറിക  തുക  അടവപ്പോകറിയറിട്ടുലണ്ടെങ്കറില്  ആയതട
തറിരറിച്ചുപറിടറിക്കുനതറിനള്ള  നടപടറികള  സസ്വനകരറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭത്യമപ്പോകണലമന
നറിര്പദ്ദേശപത്തപ്പോലട ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

മണല് വറില്പന-ററിവര് മപ്പോപനജട ലമനട ഫണ്ടെട അടച്ചതറിനട കത്യപ്പോഷട രശനതറി നല്കുനറില്ല

മണല് വറില്പനയുമപ്പോയറി ബന്ധലപട ററിവര് മപ്പോപനജട ലമനട ഫണ്ടെപ്പോയറി ലെകകണകറിനട
രൂപ പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ജറില്ലപ്പോ കളക്ടര്കട അടച്ചറിട്ടുണ്ടെട.  ലചെകട വഴറി അടയ്ക്കുന ടറി തുകകളകട
ലചെകട  കറിടറിയതപ്പോയറി  കപ്പോണറിച്ചുലകപ്പോണ്ടുള്ള  ഒരു  തപ്പോല്കപ്പോലെറിക  രശനതറി  മപ്പോത്രപമ  ജറില്ലപ്പോ
കളക്ടററില്നറിനസം പഞപ്പോയത്തറിനട ലെഭറിക്കുനള്ളൂ. തുക ററിവര് മപ്പോപനജട ലമനട ഫണ്ടെറില് വരവട
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വച്ചതുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  രശനതറി  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടററില്നറിനസം  ലെഭറിച്ചറിടറില്ല.  ആയതട
ലെഭറികപ്പോനപ്പോവശത്യമപ്പോയ നടപടറികള പഞപ്പോയത്തട സസ്വനകരറിപകണ്ടെതപ്പോണട.  ഇതട സസംബന്ധറിച്ച
വറിശദവറിവരങ്ങള തപ്പോലഴ ലകപ്പോടുക്കുന:

ക്രമ
നമര്

സപ്പോപനത്തറിലന പപരട
 (ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട)

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട
വര്ഷസം, ഖണറിക

ററിവര് മപ്പോപന ജട ലമനട
ഫണ്ടെറില് അടച്ച തുക

(രൂപ)

1 ലകപ്പോടറിയത്തൂര് 2002-03 3(5) 626366

2 കുന്ദമസംഗലെസം 2001-02 3(1) 718125

3 പപരപ്പോമ്പ്ര 2001-02 3(5) 1216000

4 ലപരുമണ്ണ 2003-04 3(3) 577091

5 ലചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളസം 2003-04 3(5) 366253

6 മണറിയൂര് 2001-02 2(1) 2495200

7 തറിപകപ്പോടറി 2004-05 3(2) 50000

8 ചെപ്പോത്തമസംഗലെസം 2003-04 3(1) 568484

9 കപ്പോരപശരറി 2003-04 3(6) 1049600

10 ലപരുവയല് 2003-04 3(2) 687878

11 തറിരുവള്ളൂര് 2002-03 3(4) 1605000

12 കുരുവട്ടൂര് 2002-03 3(5) 36588

13 രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര 2002-03 3(24) 196668

14 മപ്പോവൂര് 2002-03  2(4),  2(5),  2(6),
2(7)(എ-സറി), 3 (13), 3(15)

834000

15 ചെങ്ങപരപ്പോത്തട 2001-02 2(1), എ, ബറി
2(2), 2(3), 2(4), 2(5), 2(12)

167200

16 ലചെറുവണ്ണൂര് 2002-03 2(6) 1269387

17 എലെത്തൂര് 2003-04 3(5) 73632

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ഓഡറിറട ഖണറിക  3.79.6]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.



44

60.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം   സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള
പഞപ്പോയത്തുകളപ്പോണട  മണല്  വറിലന  നടത്തുനലതനസം  മണല്  വറിലന  വഴറി  ലെഭറിക്കുന
തുകയുലട  ഒരു  വറിഹറിതസം  കളക്ടപറററില്  ററിവര്  മപ്പോപനജ് ലമനട  ഫണ്ടെറിപലെയപ്പോണട
അടവപ്പോക്കുനലതനസം  കളക്ടപററട  മുപഖന  നദനസസംരകണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളകപ്പോയപ്പോണട  ടറി
ഫണ്ടെട  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനലതനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള  കളക്ടപറററില്  ഒടുക്കുന  തുകയട
രസനതട  ലെഭറിക്കുനറില്ല  എനതപ്പോയറിരുന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം  ആയതട  നറിലെവറില്
പരറിഹരറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം  പഞപ്പോയത്തട  അഡനഷണല്  ഡയറക്ടര്  മറുപടറി  നലറി.  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  കളക്ടപറററില്നറിനസം പനരറിടട  മറുപടറി  ലെഭറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനട ഓ ഡറിറട  വകുപട
ഡയറക്ടര് സമറിതറിലയ ധരറിപറിച്ചതറിലന  അടറിസപ്പോനത്തറില് പ്രസ്തുത വറിഷയസം സസംബന്ധറിച്ച
ഫയല് നടപടറികള അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

61.  ഓഡറിറട  വകുപറിലന  ററിപപപ്പോര്ടറിലന  അടറിസപ്പോനത്തറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

ലതരുവട വറിളക്കുകള സപ്പോപറിച്ചതറിലസം പരറിപപ്പോലെനത്തറിലസം അപപ്പോകതകള

ലതരുവട  വറിളക്കുകള  സപ്പോപറിക്കുനതറിലസം  പരറിപപ്പോലെറിക്കുനതറിലസം  കറനട  ചെപ്പോര്ജട
അടയ്ക്കുനതറിലസം  23-3-1997  തനയതറിയറിലലെ  എസം.എസട.  13/97/പവര്  ഡറിപപ്പോ.  നമര്
സര്കപ്പോര്  ഉത്തരവറിലലെ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള  പലെ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുസം
പപ്പോലെറിക്കുനറില്ല.  ലതരുവട  വറിളക്കുകള  സപ്പോപറിക്കുനതട  ഇലെകറിസറിററി  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി
സഹകരറിച്ചപ്പോയറിരറികണലമനസം  അറകുറപണറി  നടത്തുനതട  പബപ്പോര്ഡറിലന
ചുമതലെയപ്പോയറിരറികണലമനസം  ഇതറിനട  ആവശത്യമപ്പോയ  ഉപകരണങ്ങള  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള  വപ്പോങ്ങറി  നല്കണലമനസം  പമല്  ഉത്തരവറില്  നറിഷ്കര്ഷറിക്കുന.  എനപ്പോല്
സസ്വകപ്പോരത്യ  ഏജന്സറികലള  ലകപ്പോണ്ടെപ്പോണട  പമല്  പ്രവൃത്തറികള  നടത്തുനതട.  കൂടപ്പോലത,
ഇലെകറിസറിററി  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  പചെര്നട  നറിര്ദ്ദേറിഷ  ഇടപവളകളറില്  സസംയുക്ത  പരറിപശപ്പോധന
നടത്തുകപയപ്പോ ലതരുവട വറിളക്കുകളുലട എണ്ണസം, ഇനസം എനറിവ കപ്പോണറിക്കുന രജറിസ്റ്റര് എഴുതറി
സൂകറിക്കുകപയപ്പോ  ലചെയ്യപ്പോലതയപ്പോണട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള  കറനട
ചെപ്പോര്ജറിനത്തറില് തുക  ലചെലെവഴറിക്കുനതട.  ഇകപ്പോരണത്തപ്പോല്  ചെപ്പോര്ജട  അടയ്ക്കുന തുകയട
തുലെത്യമപ്പോയറി  വറിളക്കുകള  പ്രവര്ത്തറിക്കുനപണ്ടെപ്പോ  എനട  ഉറപ്പുവരുത്തപ്പോന്  സപ്പോപനങ്ങളകട
കഴറിയുനറില്ല. അപപ്പോകതകലളക്കുററിച്ചുള്ള വറിശദവറിവരസം തപ്പോലഴലകപ്പോടുക്കുന.
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ക്രമ
നമര്

സപ്പോപനസം/
വര്ഷസം/ഖണറിക

ഇനസം ലചെലെവഴറിച്ച
തുക (രൂപ)

ററിമപ്പോര്കട

1 കുന്ദമസംഗലെസം
2003-04 2(11)

ലതരുവട  വറിളകട
ററിപയര്/മപ്പോററി
സപ്പോപറികല്

89799 മപ്പോററി  സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
വപ്പോങ്ങറിയ  റക്യൂബട  ലലലെറട,
പചെപ്പോകട മുതലെപ്പോയ സപ്പോധനങ്ങള
പസ്റ്റപ്പോകറിലലെടുത്തറില്ല.  ഇവ
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചതറിനട  പരഖയറില്ല.
പകടപ്പോയ  സപ്പോധനങ്ങള
തറിരറിലക പസ്റ്റപ്പോകറിലലെടുത്തറില്ല.

2 തപ്പോമരപശരറി
2003-04 3(10)

ലതരുവട  വറിളകട
മപ്പോററി
സപ്പോപറികല്

110177 വപ്പോങ്ങറിയ  ഉപകരണങ്ങളുലട
വറിനറിപയപ്പോഗസം,  രജറിസ്റ്റററില്
പരഖലപടുത്തറിയറില്ല.
സപ്പോപറിച്ചതറിലന പരഖയറില്ല.

3 രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര
2002-03 3(18)

ലതരുവട  വറിളകട
മപ്പോററി
സപ്പോപറികല്

33050 വപ്പോങ്ങറിയ  ഉപകരണങ്ങളുലട
വറിനറിപയപ്പോഗസം  രജറിസ്റ്റററില്
പരഖലപടുത്തറിയറില്ല.
സപ്പോപറിച്ചതറിലന പരഖയറില്ല.

4 ലപരുവയല്
2003 -04 3(12)

ലതരുവട  വറിളകട
സപ്പോപറികല്

708590 ലക.എസട.ഇ.ബറി.യുമപ്പോയറി
കരപ്പോര്  വയപ്പോലത  സസ്വകപ്പോരത്യ
വത്യക്തറിലയ പ്രവൃത്തറി ഏല്പറിച്ചു.
മുഴുവന്  തുകയുസം  നല്കറി.
പ്രവൃത്തറി  പൂര്ത്തനകരണ
വറിവരമറില്ല.

[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07 വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക  3.79.7]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

62.  ലതരുവട  വറിളക്കുകള  പരറിപപ്പോലെറിക്കുനതുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള  കവദല്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട  ഇനത്തറിലലെ  തുക  അടയ്ക്കുനതട  എങ്ങലനയപ്പോലണനട
സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള ഓപരപ്പോ പഞപ്പോയത്തുസം  ഒരു നറിശറിത തുക കണകപ്പോകറി കവദല്യുതറി
വകുപറിപലെയട  അടയ്ക്കുകയപ്പോണട  ലചെയ്യുനലതനസം  നറിലെവറില്  മനറര്  റനഡറിസംഗട  പനപ്പോകറി  തുക
അടയ്ക്കുനതറിനള്ള  സസംവറിധപ്പോനമുലണ്ടെങ്കറിലസം  എല്ലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തറിലസം  മനറര്  സപ്പോപറിച്ചറിടറിലല്ലനസം
ഭരണ വകുപട  അഡനഷണല് ലസക്രടററി   മറുപടറി  നല്കറി.  ഭരണ വകുപട  അഡനഷണല്
ലസക്രടററിയുലട   മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനത്തറില്   ലക.എസട.ഇ.ബറി.യുമപ്പോയറി  പചെര്നട
പഞപ്പോയത്തട  സസംയുക്ത  പരറിപശപ്പോധന  നടത്തറി  രജറിസ്റ്ററുകള  എഴുതറി  സൂകറികണലമനസം
ലചെലെവട  സസംബന്ധറിച്ച  രസനതുസം  വറിനറിപയപ്പോഗ  വറിവരങ്ങളുസം  കൃതത്യമപ്പോയറി  എഴുതറി
സൂകറികണലമനമുള്ള  നറിര്പദ്ദേശപത്തപ്പോലട  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട
സമറിതറി തനരുമപ്പോനറിച്ചു.
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നറിഗമനങ്ങളുസം/ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

63.  ലതരുവട വറിളക്കുകള സപ്പോപറിക്കുനതുസം പരറിപപ്പോലെറിക്കുനതുമപ്പോയറി ബന്ധലപട
ഓഡറിറട  തടസ്സങ്ങളുലട  അടറിസപ്പോനത്തറില്  എല്ലപ്പോ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുസം
ലക.എസട.ഇ.ബറി.യുമപ്പോയറി  പചെര്നട  നറിര്ദ്ദേറിഷ  ഇടപവളകളറില്  പരറിപശപ്പോധന
നടത്തണലമനസം  ലതരുവട  വറിളക്കുകളുലട  എണ്ണസം/ഇനസം  സസംബന്ധറിച്ച  രജറിസ്റ്ററുകളുസം   ലചെലെവട
സസംബന്ധറിച്ച  രസനതുസം  വറിനറിപയപ്പോഗ  വറിവരങ്ങള  സസംബന്ധറിച്ച  പരഖകളുസം  കൃതത്യമപ്പോയറി
പരറിപപ്പോലെറികണലമനസം  എല്ലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തുകളറിലസം  മനറര്  സപ്പോപറിക്കുനതറിനള്ള  നടപടറികള
സസ്വനകരറികണലമനസം,  കൂടപ്പോലത  കവദല്യുതറിയുസം  ലവള്ളവുസം  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനനസരറിച്ചട
മപ്പോത്രസം  പഞപ്പോയത്തുകളറില്  നറിനസം  തുക  ഈടപ്പോക്കുനതറിനട  നടപടറി  സസ്വനകരറികണലമനസം
സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനത്തറില്  ഓഡറിറട  തടസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

കുടുസംബശ്രന യൂണറിറകളകട ററിപവപ്പോളവറിസംഗട ഫണ്ടെട

സര്കപ്പോരറിലന  31-5-2002-ലലെ  19990/ബറി2/02/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമര്  സര്കപ്പോര്
ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരസം  കുടുസംബശ്രന  യൂണറിറകളകട  മപ്പോച്ചറിസംഗട  ഗപ്പോനട  നല്കറിയറിട്ടുണ്ടെട.  തുക
മപ്പോച്ചറിസംഗട  ഗപ്പോനപ്പോയറി  ലലകപററിയ  കുടുസംബശ്രന  യൂണറിറകള  അവരുലട
പ്രവര്ത്തനലത്തക്കുററിച്ചുസം അവര് ഏര്ലപട ലതപ്പോഴറില് സസംരസംഭങ്ങലളക്കുററിച്ചുസം അതുപപപ്പോലലെ
ലെഘു  സമപ്പോദത്യലത്തക്കുററിച്ചുസം  യപ്പോലതപ്പോരു  വറിശദപ്പോസംശങ്ങളുസം  പഞപ്പോയത്തറിനട  നല്കുകപയപ്പോ
പഞപ്പോയത്തട  ആവശത്യലപടുകപയപ്പോ  ലചെയറിടറില്ല.  തുക  ലലകപററിയ  കുടുസംബശ്രന  യൂണറിറകള
അവരുലട പപ്പോസ്സടബുകട, പ്രവര്ത്തന ററിപപപ്പോര്ടട എനറിവയുസം പഞപ്പോയത്തറിനട പരറിപശപ്പോധനയട
നല്കറിയറിടറില്ല. വറിശദവറിവരങ്ങള തപ്പോലഴ ലകപ്പോടുക്കുന:

ക്രമ
നമര്

സപ്പോപനസം/വര്ഷസം/
ഖണറിക

നല്കറിയ
തുക (രൂപ)

ഉപദ്ദേശസം ഇപപപ്പോഴലത്ത
അവസ/ററിമപ്പോര്കട

1 തപ്പോമരപശരറി
20 02-03 3(20)

120000 കുടസംബശ്രന
അയല്ക്കൂടങ്ങളകട

ധനസഹപ്പോയസം

12  യൂണറിറകളകട  10000
രൂപ  വനതസം  നല്കറി.
ബപ്പോങ്കട അകസൗണ്ടെട പപ്പോസ്സട
ബുകട,  പ്രവര്ത്തന
ററിപപപ്പോര്ടട എനറിവയറില്ല.

2  ചെപ്പോത്തമസംഗലെസം
2003-04 3(5)

156123 മപ്പോച്ചറിസംഗട ഗപ്പോനട 21  യൂണറിറകളകട
നല്കറിയതട  അകസൗണ്ടെറില്
വരവട വനതട സസംബന്ധറിച്ച
ബപ്പോങ്കട  പപ്പോസ്സട  ബുകട,
മറിനറിടടസട ബുകട എനറിവ
ലെഭത്യമല്ല.  പ്രവര്ത്തന
വറിവരസം ലെഭത്യമല്ല.
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[പകരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത്ത  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട ഓഡറിറട ഖണറിക  3.79.8]

ഓഡറിറട   പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  അയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

64. തപ്പോമരപശരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധലപട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ച
സമറിതറിയുലട പചെപ്പോദത്യത്തറിനട കുടുസംബശ്രന  അയല്ക്കൂടങ്ങളകട ധനസഹപ്പോയസം  നല്കറിയതുമപ്പോയറി
ബന്ധലപട  പരഖകള  പഞപ്പോയത്തറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറിലല്ലനതപ്പോയറിരുന ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശലമനസം  ആയതട  പറിനനടട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിട്ടുലണ്ടെനസം  ഇകപ്പോരത്യങ്ങള
കപ്പോണറിച്ചുലകപ്പോണ്ടെട  ഭരണ  വകുപറിനട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം  പ ഞപ്പോയത്തട
അഡനഷണല്  ഡയറക്ടര്  മറുപടറി  നലറി.  എനപ്പോല്  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  പരറിഹരറിച്ചതട
സസംബന്ധറിച്ച  പരഖകള  ഗപ്പോമപ ഞപ്പോയത്തധറികൃതര്  നപ്പോളറിതുവലര  ഓഡറിറട  വകുപറിനട
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറില്ല  എനട  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടര്  അററിയറിച്ചതറിലനത്തുടര്നട  പ്രസ്തുത
പരഖകള ഓഡറിറട വകുപറിനട ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനമുറയട ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുനതപ്പോലണനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

65.  ചെപ്പോത്തമസംഗലെസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബന്ധറിച്ച സമറിതറിയുലട പചെപ്പോദത്യത്തറിനട ചെപ്പോത്തമസംഗലെസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട മപ്പോച്ചറിസംഗട ഗപ്പോനട
ഇനത്തറില് 21 യൂണറിറകളകട നല്കറിയ തുക അവരുലട അകസൗണ്ടെറില് വരവട വനതുമപ്പോയറി
ബന്ധലപട  പരഖകള  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറില്ല  എനതപ്പോയറിരുന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം
പഞപ്പോയത്തട  ലകപ്പോടുത്ത  ലചെക്കുസം  അനബന്ധ  പരഖകളുസം  ഓഡറിറട  വകുപറിനട
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിട്ടുലണ്ടെനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി.  പഞപ്പോയത്തട
ലകപ്പോടുത്ത  ലചെകറിലനയുസം  അനബന്ധ  പരഖകളുലടയുസം  വറിവരങ്ങള  മപ്പോത്രമപ്പോണട
ലെഭത്യമപ്പോകറിയലതനസം, തുകയുലട കകപറട രസനതട ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറിലല്ലനസം ഓഡറിറട വകുപട
ഡയറക്ടര്  അററിയറിച്ചപപപ്പോള  2003-04  കപ്പോലെഘടത്തറില്  നടപറിലെപ്പോകറിയ
പദ്ധതറിയപ്പോണറിലതനസം  അനലത്ത  പരഖകള  വനലണ്ടെടുക്കുനതട  ശ്രമകരമപ്പോയ
കപ്പോരത്യമപ്പോലണനസം  ഇത്രയുസം  വര്ഷസം  പറിനറിടതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  പലെ
പരഖകളുസം  നറിലെവറില്  ലെഭത്യമലല്ലനസം  ഭരണ  വകുപട  ലസക്രടററി  സമറിതറിലയ  പബപ്പോധറിപറിച്ചു.
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  നല്കറിയ
വറിശദനകരണത്തറിലന  അടറിസപ്പോനത്തറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി
തനരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

66.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  പരറിഹരറിച്ചതട  സസംബന്ധറിച്ച  പരഖകള  ഓഡറിറട
വകുപറിനട ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനമുറയട തപ്പോമരപശരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധലപട ഓഡറിറട
തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.
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67.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ
വറിശദനകരണത്തറിലന  അടറിസപ്പോനത്തറില്  ചെപ്പോത്തമസംഗലെസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി
ബന്ധലപട ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

ലതപ്പോഴറില് സസംരസംഭങ്ങളകട വറിഹറിതസം നല്കറിയതട-നടത്തറിപറിലലെ അപപ്പോകതകള

വറിവറിധ  ലതപ്പോഴറില്  സസംരസംഭങ്ങള  ആരസംഭറിക്കുനതറിനട  കുടുസംബശ്രന  യൂണറിറകളകട
പദ്ധതറി  തുകയറില്നറിനസം  ധനസഹപ്പോയസം  അനവദറിക്കുനണ്ടെട.  പപ്രപ്പോജകകള  പ്രകപ്പോരമുള്ള
ധനസഹപ്പോയസം വറിതരണസം  ലചെയ്യുനലതപ്പോഴറിലക സസംരസംഭസം പ്രവര്ത്തറിക്കുനതട സസംബന്ധറിച്ച
കപ്പോരത്യങ്ങളറില് തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങള തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനറില്ല. കരപ്പോര് നറിബന്ധന
പ്രകപ്പോരസം  സസംരസംഭങ്ങള  പ്രവര്ത്തറിക്കുന  എനതട  ഉറപ്പുവരുപത്തണ്ടെതുസം  പ്രവര്ത്തറികപ്പോത്ത
സസംരസംഭങ്ങളകട നല്കറിയ തുക തറിരറിച്ചട പറിടറിപകണ്ടെതുമപ്പോണട.

ക്രമ
നമര്

സപ്പോപനസം/ 
വര്ഷസം/ഖണറിക

നല്കറിയ
തുക (രൂപ)

സസംരസംഭസം ററിമപ്പോര്കട

1 കുന്ദമസംഗലെസം
20 03-04 2(28)

135000 ലലമപക്രപ്പോ
സസംരസംഭസം

നപ്പോലെട കുടസംബശ്രന യൂണറിറകളകട
ധനസഹപ്പോയസം  നല്കറി  പപ്രപ്പോജക്ടട
പ്രവര്ത്തനസം സസംബന്ധറിച്ചട പരഖകള
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറില്ല.  10000  രൂപ
ലലകപററിയ  ഒരു  യൂണറിറട
ഇപപപ്പോള പ്രവര്ത്തറിക്കുനറില്ല.

2  ലപരുവയല്
2003-04 3(9)

874455 വറിവറിധ
ലതപ്പോഴറില്

സസംരസംഭങ്ങള

1998-99 മുതല്  2000-01  വലര
വറിവറിധ  യൂണറിറകളകട   തുക
നല്കറി  തുടര്  പ്രവര്ത്തനസം
സസംബന്ധറിച്ചട  പഞപ്പോയത്തട
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട ഉറപ്പുവരുത്തുനറില്ല.

3 അരറിക്കുളസം
2003-04 3(7)

507807 അഞട
സസംരസംഭങ്ങള

ലെകത്യസം ലലകവരറിച്ചറില്ല  

4 ഉപള്ളത്യരറി
2003-04 3(2)

270000 ലതപ്പോഴറില്
യൂണറിറകളകട
ധനസഹപ്പോയസം

ധനസഹപ്പോയസം  ലലകപററിയ
യൂണറിറകള  3  മപ്പോസത്തറിനകസം
വരവട  ലചെലെവട  കണക്കുസം
പ്രവര്ത്തന  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  സറി.ഡറി.
എസട .-നസം  പഞപ്പോയത്തറിനസം
നല്പകണ്ടെതപ്പോലണങ്കറിലസം
അപ്രകപ്പോരസം ലചെയറില്ല.

 2004-05 3(7) 150000 ഹരറിത
വറിപണന
പകനസം

നപ്പോളറിതുവലര  പ്രവൃത്തറി
ആരസംഭറിച്ചറിടറില്ല.
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[പകരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07 വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഒപ്പോഡറിറട ഖണറിക 3.79.9]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

68.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  കുന്ദമസംഗലെസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
അധറികൃതപരപ്പോടട ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള കുടുസംബശ്രന കമപക്രപ്പോ സസംരസംഭങ്ങളകട തുക നല്കറിയതട
സസംബന്ധറിച്ചുള്ളതപ്പോണട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം  നപ്പോലെട  കുടുസംബശ്രന  യൂണറിറകളകപ്പോണട
ധനസഹപ്പോയസം നല്കറിയറിരുനലതനസം ആദത്യസം ആരസംഭറിച്ച തയ്യല് യൂണറിറട  നല്ല രനതറിയറില്
തുടരുവപ്പോന്  കഴറിയപ്പോതറിരുന  സപ്പോഹചെരത്യത്തറില്  പറിനനടട  പഹപ്പോടല്  ആകറി
മപ്പോറകയപ്പോയറിരുനലവനസം  രണ്ടെപ്പോമതപ്പോയറി  തുടങ്ങറിയ  പബകററി  യൂണറിറട  നറിലെവറില്  നല്ല
രനതറിയറില് പ്രവര്ത്തറിക്കുനലണ്ടെനസം കൂടപ്പോലത കററി പസൗഡറുകള പ്രപ്പോപദശറികമപ്പോയറി നറിര്മറിച്ചട
നല്കുന  രണ്ടെട  ഡയറക്ടട  മപ്പോര്കററിസംഗട  ഗ്രൂപ്പുകളുസം  നറിലെവറില്  നല്ല  രനതറിയറില്
പ്രവര്ത്തറിക്കുനലണ്ടെനസം  ആദത്യസം  ആരസംഭറിച്ച  തയ്യല്  യൂണറിറട  മപ്പോത്രമപ്പോണട  നറിലെവറില്
പ്രവര്ത്തനകമമല്ലപ്പോത്തലതനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി.  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടട  ഡറി.ഡറി.പറി.  മുഖപ്പോന്തരസം  ഭരണ  വകുപറിനട
സമര്പറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി അററിയറിച്ചുലവങ്കറിലസം ആയതട  നപ്പോളറിതുവലര
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറില്  ലെഭറിച്ചറിടറിലല്ലനട  നറിരനകറിച്ച  സമറിതറി  ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം
പരറിഹരറിച്ചതട  സസംബന്ധറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടട  ഒരപ്പോഴ്ചയ്ക്കുള്ളറില്  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിനട
ഹപ്പോജരപ്പോകണലമനട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററിപയപ്പോടട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

69.  ലപരുവയല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബന്ധറിച്ച  സമറിതറിയുലട  പചെപ്പോദത്യത്തറിനട  വനറിതപ്പോ  സസംരസംഭകര്കപ്പോയറി  പപട  നറിര്മപ്പോണ
യൂണറിറപ്പോണട  ആരസംഭറിച്ചലതനസം,  ആയതട  രണ്ടെട  വര്ഷകപ്പോലെസം  നല്ല  രനതറിയറില്
പ്രവര്ത്തറിച്ചുലവങ്കറിലസം  പറിനനടട  പ്രവര്ത്തന  കമമല്ലപ്പോതപ്പോയതറിലനത്തുടര്നട  പദ്ധതറിത്തുക
സര്കപ്പോരറിപലെയട  തറിരറിച്ചടവപ്പോകറിലയനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി.
പദ്ധതറിലെകത്യസം  കകവരറിക്കുവപ്പോനപ്പോയറിലല്ലങ്കറിലസം  പദ്ധതറിത്തുക  സര്കപ്പോരറിപലെയട  തറിരറിച്ചടച്ച
സപ്പോഹചെരത്യത്തറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സലമപ്പോഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

70.  ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട  അരറിക്കുളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട അധറികൃതപരപ്പോടട
സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  അഞട  സസംരസംഭങ്ങള  തുടങ്ങുനതറിനപ്പോയറി  5,07,807  രൂപ
അനവദറിച്ചറിരുനലവനസം,  പ്രസ്തുത  സസംരസംഭങ്ങളുലട  നറിലെവറിലലെ  സറിതറി  സസംബന്ധറിച്ചട
പഞപ്പോയത്തറിലന  പകല്  വറിവരസം  ലെഭത്യമലല്ലനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  മറുപടറി
നല്കറി.  2003-04-ല്  ആരസംഭറിച്ച  ലതപ്പോഴറില്  സസംരസംഭങ്ങലളപററിയുസം  അവ  പ്രവര്ത്തറികപ്പോതറിരുന
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സപ്പോഹചെരത്യവുസം  നറിലെവറില്  വറിശദമപ്പോക്കുനതട  അപ്രപ്പോപയപ്പോഗറികമപ്പോയതറിനപ്പോലസം കപ്പോലെപഴകസം
പരറിഗണറിച്ചുസം  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകറിത്തരണലമനട  ആവശത്യലപട്ടുലകപ്പോണ്ടെട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
ലസക്രടററി ഓഡറിറട വകുപറിനട കത്തട നല്കറിയതപ്പോയറി നറിരനകറിച്ച സമറിതറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
ലസക്രടററിയുലട പ്രസസ്തുത മറുപടറി തനര്ത്തുസം നറിരുത്തരവപ്പോദപരമപ്പോലണനട അഭറിപ്രപ്പോയലപടുകയുസം
ആയതറില് കടുത്ത അതൃപറി പരഖലപടുത്തുകയുസം ലചെയ്തു.

71.  അഞട  ലെകത്തറിപലെലറ  തുക  ലചെലെവഴറിച്ച  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയുലട  ലെകത്യസം
കകവരറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോതറിരുനതട  സസംബന്ധറിച്ചുസം  അഞട  സസംരസംഭങ്ങളകപ്പോയറി
അനവദറിച്ച തുക തറിരറിച്ചടവപ്പോകറിയറിട്ടുപണ്ടെപ്പോ എനതട സസംബന്ധറിച്ചുസം,  ആയതറിപലെയപ്പോയറി പഞപ്പോയത്തട
സസ്വനകരറിച്ച  നടപടറി  സസംബന്ധറിച്ചുസം  പ്രസ്തുത  വറിഷയത്തറില്  ഭരണ സമറിതറി  കകലകപ്പോണ്ടെ
നറിലെപപ്പോടട  സസംബന്ധറിച്ചുമുള്ള  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  ഒരപ്പോഴ്ചയ്ക്കുള്ളറില്  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട  മുപഖന  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  നല്കണലമനട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററിപയപ്പോടട
നറിഷ്കര്ഷറിച്ച സമറിതറി അല്ലപ്പോത്തപകസം ഓഡറിറട  തടസ്സവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  നറിരുത്തരവപ്പോദപരമപ്പോയ
മറുപടറി  നല്കറിയതറിലന  പപരറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററിലകതറിലര  വകുപ്പുതലെ
നടപടറികള സസ്വനകരറിപകണ്ടെറിവരുലമനട തപ്പോകനതട നലകയുസം ലചെയ്തു.

72.  ഉപള്ളത്യരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട
സമറിതറി  വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  2003-04-ല്  15  കുടുസംബശ്രന  യൂണറിറകളകട
ലതപ്പോഴറില്  സസംരസംഭങ്ങള  തുടങ്ങനതറിനപവണ്ടെറിയപ്പോണട  ധനസഹപ്പോയസം  നല്കറിയലതനസം,
പ്രസ്തുത  യൂണറിറകള  മൂനട  മപ്പോസസം  കൂടുപമപ്പോള  വരവട  ലചെലെവട  കണക്കുകള
അവതരറിപറികപ്പോത്തതട  സസംബന്ധറിച്ചപ്പോയറിരുന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം,  കുടുസംബശ്രന
യൂണറിറകളകട  കത്തട നല്കറിയതറിലന അടറിസപ്പോനത്തറില്  9  യൂണറിറകള വരവട ലചെലെവട
കണക്കുകള  നല്കറിയറിട്ടുലണ്ടെനസം  പശഷറിക്കുന  യൂണറിറകളകട  കണക്കുസം  പ്രവര്ത്തന
ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  സമര്പറികപ്പോത്തപകസം  തുക  തറിരറിച്ചടയ്ക്കുവപ്പോനള്ള  പനപ്പോടനസട
നല്കറിയറിട്ടുലണ്ടെങ്കറിലസം മറുപടറി  ലെഭറിച്ചറിടറിലല്ലനസം സമറിതറി പയപ്പോഗത്തറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകുനതറിനട
മുമപ്പോയറി  15  യൂണറിറകളുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടുവപ്പോന്  ശ്രമറിച്ചതറില്  3  യൂണറിറകളുമപ്പോയറി
ബന്ധലപടുവപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചറിരുനറിലല്ലനസം  ചെറിലെ  യൂണറിറസംഗങ്ങള  60  വയസ്സട
കഴറിഞ്ഞെവരപ്പോയതുലകപ്പോണ്ടെട  ലതപ്പോഴറില്  സസംരസംഭങ്ങള  അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന്
ഉപദ്ദേശറിക്കുനതപ്പോയുസം അവരുലട അകസൗണ്ടെറിലള്ള തുക തറിരറിച്ചടയ്ക്കുവപ്പോന് സനദ്ധമപ്പോലണനസം
അററിയറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി അററിയറിച്ചു.

73. ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി ബന്ധലപടട പമല്പറഞ്ഞെ വറിവരങ്ങളടങ്ങറിയ ററിപപപ്പോര്ടട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തധറികൃതര് നപ്പോളറിതുവലര തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപറിനട സമര്പറിച്ചറിടറിലല്ലനട
നറിരനകറിച്ച  സമറിതറി  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  ഒരപ്പോഴ്ചയ്ക്കുള്ളറില്  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിനട
ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററിപയപ്പോടട നറിഷ്കര്ഷറിച്ചു.
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74. ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട കുന്ദമസംഗലെസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി
നല്കറിയ  വറിശദനകരണസം  സമറിതറി  അസംഗനകരറിക്കുന.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബന്ധറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടട  നപ്പോളറിതുവലര  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിനട
ലെഭത്യമപ്പോകറിയറിടറിലല്ലനട  ഭരണ  വകുപട  അററിയറിച്ചതറിലന  അടറിസപ്പോനത്തറില്  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടട  ഒരു  മപ്പോസത്തറിനള്ളറില്  അടറിയന്തരമപ്പോയറി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിനട
ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട  സമറിതറി  കുന്ദമസംഗലെസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  അധറികൃതപരപ്പോടട
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

75.  ലപരുവയല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനട  പദ്ധതറി  ലെകത്യസം  ലലകവരറിക്കുവപ്പോനപ്പോകപ്പോത്തതറിനപ്പോല്
പദ്ധതറിത്തുക  സര്കപ്പോരറിപലെയട  തറിരറിച്ചടച്ചറിട്ടുള്ളതറിലന  അടറിസപ്പോനത്തറില്  ഓഡറിറട
തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുനതപ്പോലണനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.

76.  അരറിക്കുളസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  അഞട  സസംരസംഭങ്ങള  തുടങ്ങുനതറിനപ്പോയറി
5,07,807  രൂപ  അനവദറിച്ചറിരുനലവങ്കറിലസം  പ്രസ്തുത  സസംരസംഭങ്ങളുലട  നറിലെവറിലലെ
സറിതറി  സസംബന്ധറിച്ചട  പഞപ്പോയത്തറിലന  ലലകവശസം  യപ്പോലതപ്പോരു  പരഖകളുസം
നറിലെവറിലെറിലല്ലനട സമറിതറി നറിരനകറിക്കുന.

77.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  ഓഡറിറട
വകുപറിനട  നല്കറിയ  മറുപടറി  തനര്ത്തുസം  നറിരുത്തരവപ്പോദപരമപ്പോലണനട  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയലപടുകയുസം  അതറില്  കടുത്ത  അതൃപറി  പരഖലപടുത്തുകയുസം  ലചെയ്യുന.  അഞട
ലെകത്തറിപലെലറ  തുക  ലചെലെവഴറിച്ചട  നടപറിലെപ്പോകറിയ  പദ്ധതറിയുലട  ലെകത്യസം  ലലകവരറിക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറികപ്പോതറിരുനതറിനള്ള  കപ്പോരണസം  സസംരസംഭങ്ങളകപ്പോയറി  അനവദറിച്ച  തുക
തറിരറിച്ചടവപ്പോകറിയറിട്ടുപണ്ടെപ്പോ,   അതറിനപ്പോയറി   പഞപ്പോയത്തട  അധറികൃതര്  നപ്പോളറിതുവലര  സസ്വനകരറിച്ച
നടപടറികള,   പ്രസ്തുത  വറിഷയത്തറില്  ഭരണ  വകുപട  സസ്വനകരറിച്ച  നറിലെപപ്പോടട  എനറിവ
സസംബന്ധറിച്ചുള്ള വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട  അടറിയന്തരമപ്പോയറി  ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുനപതപ്പോലടപ്പോപസം  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  സസംബന്ധറിച്ചട  നറിരുത്തരവപ്പോദപരമപ്പോയ
മറുപടറി  നല്കറിയ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററിലകതറിലര  നടപടറി  സസ്വനകരറിച്ചട
ററിപപപ്പോര്ടട ലചെയ്യുനതറിനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

78. ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട ഉപള്ളത്യരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി നല്കറിയ
വറിശദനകരണസം  സമറിതറി  അസംഗനകരറിക്കുന.  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബന്ധറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടട
നപ്പോളറിതുവലര  ഭരണ  വകുപറിനട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയറിടറിലല്ലനട  ഭരണ  വകുപട  അധറികൃതര്
അററിയറിച്ചതറിലന അടറിസപ്പോനത്തറില് ററിപപപ്പോര്ടട  അടറിയന്തരമപ്പോയറി തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട
മുഖപ്പോന്തരസം  ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട  സമറിതറി  ഉപള്ളത്യരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററിപയപ്പോടട
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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തനതട ഫണ്ടെറില് നറിനട കുടറിലവള്ള/ജലെപസചെന പദ്ധതറികളകട
ലലവദല്യുതറി ചെപ്പോര്ജട നല്കറി

2002-03,  2003-04  വര്ഷങ്ങളറില്  പദ്ധതറിപണസം  ലചെലെവഴറിച്ചട  പണറി
പൂര്ത്തനകരറിച്ചറിട്ടുള്ള വറിവറിധ ജലെപസചെന,  കുടറിലവള്ള പദ്ധതറികളകട ലലവദല്യുതറി ചെപ്പോര്ജട
നല്കുനതറിനപ്പോയറി  പലെ  പഞപ്പോയത്തുകളുസം  തനതട  ഫണ്ടെറില്  നറിനട  തുക
ലചെലെവഴറിക്കുനതപ്പോയറി കപ്പോണുന. ആസൂത്രണ വകുപറിലന ജറി.ഒ. (എസം.എസട.)20/02  നമര്
ഉത്തരവട  തനയതറി 6-6-2002 പ്രകപ്പോരസം കുടറിലവള്ള പദ്ധതറികളുസം ജലെപസചെന പപ്രപ്പോജകകളുസം
നറിര്മപ്പോണസം  പൂര്ത്തറിയപ്പോകറിയപശഷസം  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  പരറിപപ്പോലെന  കമറിററി  രൂപനകരറിച്ചട
തുടര്പ്രവര്ത്തനസം ഏല്പറിപകണ്ടെതുസം ആയതറിലന നടത്തറിപ്പുസം മറട അറകുറപണറികളുസം ഈ
കമറിററിയുലട ചുമതലെയപ്പോയറിരറിക്കുനതുമപ്പോണട.

പമല്പറഞ്ഞെ സര്കപ്പോര് മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളകട  വറിരുദ്ധമപ്പോയറി  തപ്പോലഴ  വറിശദനകരറിച്ച
പ്രകപ്പോരസം  കുടറിലവള്ള/ജലെപസചെന  പദ്ധതറികളുലട  ലലവദല്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട  പഞപ്പോയത്തട
അടച്ചതറിലന വറിശദപ്പോസംശസം തപ്പോലഴലകപ്പോടുക്കുന:

ക്രമ
നമര്

സപ്പോപനസം വര്ഷസം,
ഖണറിക

പദ്ധതറികളുലട
പപരട/എണ്ണസം

ലലവദല്യുതറി ചെപ്പോര്ജട
അടച്ച തുക (രൂപ)

1 പബപ്പൂര് 02-03 3(12) മതത്യ  ഗപ്പോമ-ശുദ്ധജലെ
വറിതരണ പദ്ധതറി 

14733

2 പബപ്പൂര് 02-03 3(13) നടുവടസം  ജലെവറിതരണ
പദ്ധതറി

58748

3 ലപരുമണ്ണ 03-04 3(4) ഇപടരറിക്കുനട,  ലചെറുകുനട
കുടറിലവള്ള പദ്ധതറി

16920

4 പപയ്യപ്പോളറി 03-04 3(9) തനരപദശസം തുറപശരറികടവട
കുടറിലവള്ള പദ്ധതറികള

5652

5 തറിരുവള്ളൂര് 02-03 3(2) ലപരുനപ്പോട്ടുകുനട
ജലെപസചെന പദ്ധതറി

17185

6 രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര 02-03 3(17) 11 പദ്ധതറികള 159357

7 ലചെറുവണ്ണൂര് 02-03 2(3) പുറകപ്പോമലെ  ശുദ്ധജലെ
വറിതരണ പദ്ധതറി

32866

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.79.10]
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ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

79.  2002-03,  2003-04  വര്ഷങ്ങളറില്  പദ്ധതറിപണസം  ലചെലെവഴറിച്ചട  പണറി
പൂര്ത്തനകരറിച്ചറിട്ടുള്ള വറിവറിധ ജലെപസചെന,  കുടറിലവള്ള പദ്ധതറികളകട കവദല്യുതറി ചെപ്പോര്ജട
നല്കുനതറിനപ്പോയറി  പലെ  പഞപ്പോയത്തുകളുസം  തനതട  ഫണ്ടെറില്നറിനസം  തുക  ലചെലെവഴറിക്കുന
എന ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട സമറിതറി വറിശദനകരണസം ആരപ്പോഞ.  പദ്ധതറിയുലട
പ്രപ്പോരസംഭഘടത്തറില് പഞപ്പോയത്തുകളപ്പോണട കവദല്യുതറി ചെപ്പോര്ജട ഒടുകറിയറിരുനലതനസം പറിനനടട
കുടറിലവള്ള  പദ്ധതറികള  അതപ്പോതട  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  കമറിററികലള  ഏല്പറിക്കുകയുസം  അവപരപ്പോടട
കവദല്യുതറി ചെപ്പോര്ജട അടയ്ക്കുവപ്പോന് ആവശത്യലപടുകയുസം ലചെയ്തുലവങ്കറിലസം പലെ കമറിററികളക്കുസം
അതറിനട കഴറിഞ്ഞെറിലല്ലനസം കവദല്യുതറി ചെപ്പോര്ജട തുക അടയപ്പോത്തതറിനപ്പോല് ലക.എസട.ഇ.ബറി.
കണകന് വറിപച്ഛേദറിക്കുന അവസ സസംജപ്പോതമപ്പോയപപപ്പോഴപ്പോണട പഞപ്പോയത്തുകള തലന തുക
ഒടുകറിയലതനസം  ആയതറിനട  സര്കപ്പോരറില്നറിനസം  സപ്പോധൂകരണസം  ലെഭറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം
എ.ഡറി.പറി. അററിയറിച്ചു.

80.  കുടറിലവള്ള  പദ്ധതറികളകട  കവദല്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട  ഇനത്തറില്  ലചെലെവപ്പോയ  തുക
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോകളറില്  നറിനട  ഈടപ്പോക്കുനതറിനട  പകരസം  പഞപ്പോയത്തട  തലന  അടച്ച
നടപടറിയറിലൂലട  ജനങ്ങളുലട  നറികുതറിപണസം  വകമപ്പോററി  ലചെലെവഴറിക്കുകയപ്പോണുണ്ടെപ്പോയലതനട
അഭറിപ്രപ്പോയലപട സമറിതറി പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ
ഏഴട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളക്കുസം  സര്കപ്പോരറില്  നറിനസം  സപ്പോധൂകരണസം
ലെഭറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  തനരുമപ്പോനറിക്കുകയുസം
ലചെയ്തു.

നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

81.  കുടറിലവള്ള  പദ്ധതറികളകട  ലലവദല്യുതറി  ചെപ്പോര്ജട  ഇനത്തറില്  ലചെലെവപ്പോയ
തുക  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോകളറില്നറിനസം  ഈടപ്പോക്കുനതറിനപകരസം  പഞപ്പോയത്തുകള
തലന  അടവപ്പോകറിയതറിലൂലട  ജനങ്ങളുലട  നറികുതറിപണസം  വകമപ്പോററി
ലചെലെവഴറിക്കുകയപ്പോണുണ്ടെപ്പോയലതനസം ലപപ്പോതുധനവറിനറിപയപ്പോഗത്തറില് വരുത്തുന ഇത്തരസം
വകമപ്പോറലകള  ഗുരുതരവുസം  ആയതട  അവസപ്പോനറിപറികലപപടണ്ടെതപ്പോലണനസം  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയലപടുന.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ
ഏഴട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളക്കുസം  സര്കപ്പോരറില്നറിനസം  സപ്പോധൂകരണസം
ലെഭറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

കനകുടറി പരറിപപ്പോലെനസം - അപപ്പോകതകള

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള/കനപരപ്പോല്പപ്പോദന  സഹകരണ  സസംഘങ്ങളുലട
പങ്കപ്പോളറിത്തപത്തപ്പോലട  നടപപ്പോക്കുന  കനകുടറി  പരറിപപ്പോലെന  പദ്ധതറി  നടപപ്പോക്കുനതറില്
20-1-2001  എസം.എസട.11/01/(മൃഗസസംരകണസം)  നമര്  ഉത്തരവറിലലെ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള
പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം  പപ്പോലെറികലപടറിടറില്ല.  പദ്ധതറിയട  സബ്സറിഡറിയപ്പോയറി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനസം  നല്കുന  തുകയട  പദ്ധതറിയുലട  ജറില്ലപ്പോ  പകപ്പോ-ഓര്ഡറിപനറര്  വറിനറിപയപ്പോഗ
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സര്ടറിഫറികറട നല്കണലമന വത്യവസ പലെ പഞപ്പോയത്തുകളറിലസം പപ്പോലെറികലപടറിടറില്ല. തുക
അനവദറിക്കുകയല്ലപ്പോലത,  തുക  സസ്വനകരറിച്ചതറിനള്ള  രശനതറി,  പദ്ധതറിയുലട  പുപരപ്പോഗതറി
സസംബന്ധറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട തുടങ്ങറിയ പരഖകള തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറില് ലെഭത്യമല്ല.
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള  വറിഹറിതസം  നല്കുനലണ്ടെങ്കറിലസം  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരമുള്ള  പ്രപയപ്പോജനസം
ഓപരപ്പോ  പഞപ്പോയത്തറിലലെയുസം  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോകളകട  എത്രപത്തപ്പോളസം  ലെഭത്യമപ്പോകുനലണ്ടെനതട
സസംബന്ധറിച്ച  യപ്പോലതപ്പോരു  പരഖകളുസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറില്  ലെഭത്യമല്ല.  അപപ്പോകത
സസംബന്ധറിച്ച വറിശദവറിവരസം തപ്പോലഴ ലകപ്പോടുക്കുന:

ക്രമ
നമര്

സപ്പോപനസം,
വര്ഷസം, ഖണറിക

ലചെലെവഴറിച്ച തുക
(രൂപ)

അപപ്പോകത

1 തപ്പോമരപശരറി
2003-04 3(20)

273000 കനകുടറി പരറിപപ്പോലെന പദ്ധതറി അസറിസ്റ്റനട
ഡയറക്ടര്കട നല്കറിയ തുകയുലട ലചെലെവട
വറിവരസം,  വറിനറിപയപ്പോഗ  സര്ടറിഫറികറട
എനറിവ ലെഭത്യമല്ല.

2 കപ്പോരപശരറി
2003-04 3(10)

198250 കനകുടറി പരറിപപ്പോലെന പദ്ധതറി അസറിസ്റ്റനട
ഡയറക്ടര്കട നല്കറിയ തുകയുലട ലചെലെവട
വറിവരസം,  വറിനറിപയപ്പോഗ  സര്ടറിഫറികറട
എനറിവ ലെഭത്യമല്ല.

3 ലപരുവയല്
2003-04 3(13)

243750 ലഡപക്യൂടറി  ഡയറക്ടര്കട  നല്കറിയ
തുകയുലട  വറിനറിപയപ്പോഗ  സര്ടറിഫറികറട
ലെഭത്യമപ്പോകറിയറില്ല.

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.79.11]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

82.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  തപ്പോമരപശരറി,  ലപരുവയല്  എനന
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള ഭരണ വകുപറിനട ലെഭത്യമപ്പോകറിയ മറുപടറി ഓഡറിറട വകുപട പരറിപശപ്പോധറിച്ചട
പബപ്പോധത്യലപടതറിലന  അടറിസപ്പോനത്തറില്  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

83.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  കപ്പോരപശരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തധറികൃതര്
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിനട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  കനകുടറി  പരറിപപ്പോലെന
പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  പഞപ്പോയത്തറിനട  ലെഭറിക്കുവപ്പോനള്ള  മുഴുവന്  തുകയുസം
പറിരറിലച്ചടുത്തറിട്ടുലണ്ടെനട  അററിയറിച്ചറിരുനലവങ്കറിലസം,  ഇതറിനട  വറിരുദ്ധമപ്പോയറി  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി
ബന്ധലപടട  66,223  രൂപ  കൂടറി  പറിരറിലച്ചടുക്കുവപ്പോന്  പശഷറിക്കുനലണ്ടെന  ററിപപപ്പോര്ടപ്പോണട
ഓഡറിറട വകുപറിനട ലെഭത്യമപ്പോകറിയറിരുനലതനട സമറിതറി നറിരനകറിച്ചു.

84.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തധറികൃതര്  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറിയറില്
യൂടറികലെപസഷന്  സര്ടറിഫറികറട  ലെഭറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനട  പറയുനലണ്ടെങ്കറിലസം  എത്ര  രൂപയ്ക്കുള്ള
യൂടറികലെപസഷന്  സര്ടറിഫറികറപ്പോണട  ലെഭറിച്ചലതനട  വത്യക്തമപ്പോകറിയറിടറിലല്ലനസം  വകുപ്പുകള
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ലചെലെവഴറിക്കുവപ്പോന് പശഷറിക്കുന പദ്ധതറിത്തുകകള സര്കപ്പോര് കഴറിഞ്ഞെ വര്ഷസം അവസപ്പോനസം
തറിരറിലച്ചടുത്തറിരുനതപ്പോയുസം  എനപ്പോല്  ആവശത്യപ്പോനസരണസം  അതട  തറിരറിച്ചട  വകുപ്പുകളകട
നലനലണ്ടെനസം,  പ്രസസ്തുത  വറിഷയത്തറില്  മൃഗസസംരകണ  വകുപറില്നറിനസം  തുക
തറിരറിലക  ലെഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ഒരു  ലകയറിസം  സര്കപ്പോരറിപലെയട
സമര്പറിപകണ്ടെതുലണ്ടെനസം,  അടറിയന്തരമപ്പോയറി  തുക  തറിരറിച്ച സ്തുപറിടറിക്കുനതറിനട  സര്കപ്പോരറിപലെയട
അപപക  സമര്പറിക്കുനതപ്പോണട  ഉചെറിതലമനസം  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടര്
അററിയറിച്ചതറിലനത്തുടര്നട  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  മൃഗസസംരകണ
വകുപറില്നറിനസം  ലെഭറിക്കുവപ്പോനള്ള  കുടറിശറിക  തുക  തറിരറിച്ചുപറിടറിക്കുനതറിനള്ള അടറിയന്തര
നടപടറികള സസ്വനകരറികണലമനട സമറിതറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററിപയപ്പോടട ആവശത്യലപട്ടു.

നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

85.  ഓഡറിറട  വകുപട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടറിലന  അടറിസപ്പോനത്തറില്  തപ്പോമരപശരറി,
ലപരുവയല്  എനന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  തടസ്സങ്ങള
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

86.  ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട കപ്പോരപശരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട അധറികൃതര്
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിനട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ
കനകുടറി  പരറിപപ്പോലെന പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനട  ലെഭറിക്കുവപ്പോനള്ള
തുക  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം  പറിരറിലച്ചടുത്തറിട്ടുലണ്ടെനപ്പോണട അററിയറിച്ചറിരുനലതങ്കറിലസം,  അതറിനട
വറിരുദ്ധമപ്പോയറി  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  66,223  രൂപ  കൂടറി  പറിരറിലച്ചടുക്കുവപ്പോന്
പശഷറിക്കുനലണ്ടെന  ററിപപപ്പോര്ടപ്പോണട  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയറിരറിക്കുനലതനട
സമറിതറി  നറിരനകറിക്കുന.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട
മൃഗസസംരകണ  വകുപറില്നറിനസം  ലെഭറിക്കുവപ്പോനള്ള  കുടറിശറികത്തുക  തറിരറിച്ചുപറിടറിക്കുനതറിനള്ള
അടറിയന്തര  നടപടറികള  സസ്വനകരറികണലമനട  സമറിതറി  കപ്പോരപശരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
അധറികൃതപരപ്പോടട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

കപ്പോര്ഷറിപകപ്പോപകരണങ്ങള വറിതരണസം ലചെയതറിലലെയുസം പരറിപപ്പോലെനത്തറിലലെയുസം
അപപ്പോകതകള

അധറികപ്പോര  വറിപകനനകരണവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  സര്കപ്പോര്  കപ്പോലെപ്പോകപ്പോലെങ്ങളറില്
പുറലപടുവറിക്കുന  സബ്സറിഡറി  മപ്പോനദണങ്ങളറിലലെ  വത്യവസകള,  കപ്പോര്ഷറിപകപ്പോപകരണങ്ങളുലട
വറിതരണത്തറിലസം  പരറിപപ്പോലെനത്തറിലസം  പലെ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുസം  പപ്പോലെറിച്ചറിടറില്ല.
ടപ്പോക്ടറുകളുസം,  ടറില്ലറുകളുസം  മറട  കപ്പോര്ഷറിക  യപന്ത്രപ്പോപകരണങ്ങളുസം  കര്ഷക  സഹകരണ
സസംഘങ്ങളക്കുസം  പപ്പോടപശഖര  സമറിതറികളക്കുസം  വറിതരണസം  ലചെയറിട്ടുലണ്ടെങ്കറിലസം  അവയുലട
ഉപപയപ്പോഗസം,  സസംരകണസം എനറിവയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  പമല് സമറിതറി/സസംഘങ്ങളുമപ്പോയറി  കരപ്പോര്
ഉടമടറിയറില് ഏര്ലപടണലമന വത്യവസ പലെ തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുസം പപ്പോലെറിച്ചറിടറില്ല.
കൂടപ്പോലത ഉപകരണങ്ങള ലലകപററിയ സസംഘങ്ങള അവയറില് നറിനണ്ടെപ്പോകുന വരവുലചെലെവുകലള
സസംബന്ധറിച്ചട  കണക്കുകള,  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളകട  നല്കുനതറിലസം  ഉള്ള
അപപ്പോകതകളുലട വറിശദവറിവരസം തപ്പോലഴ ലകപ്പോടുക്കുന:
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ക്രമ
നമര്

സപ്പോപനസം
വര്ഷസം, ഖണറിക

പപ്രപ്പോജക്ടറിലന
പപരട

ലചെലെവഴറിച്ച
തുക (രൂപ) അപപ്പോകതകള

1 ഉണ്ണറികുളസം
2002-03 3/17

ലനല്ക്കൃഷറി
പപ്രപ്പോതപ്പോഹനസം

235304 1) പവര് ടറില്ലറുകള വപ്പോങ്ങറി രണ്ടെട
സമറിതറികളകട  ലലകമപ്പോററി
ലയങ്കറിലസം  ഓപരപ്പോ  സമറിതറിയ്ക്കുസം
2652  രൂപ മപ്പോത്രമപ്പോണട ലചെലെവട
വനതട.  ഈ  സപ്പോഹചെരത്യത്തറില്
പവര്  ടറില്ലററിലന  രജറിപസ്ട്രേഷന്
പഞപ്പോയത്തറിലന  പപരറില്
നടപത്തണ്ടെതറിനപകരസം
സമറിതറിയുലട  പപരറില്
നടത്തറിയതട അപപ്പോകതയപ്പോണട.

2)  ടറില്ലററിലന  സൂകറിപട,
ഉപപയപ്പോഗസം  എനറിവ  കൃഷറി
ഓഫനസര്  പരറിപശപ്പോധന
നടത്തറിയറിരുനറില്ല.

3)  ടറില്ലററിലന  വരവട  ലചെലെവട
കണക്കുകള  പരറിപശപ്പോധനയട
ലെഭത്യമപ്പോകറിയറില്ല.

4)  മൂലെധന നറിപകപസം തറിരറിലക
ലെഭറിക്കുവപ്പോപനപ്പോ  പുനര്നറിപകപസം
നടത്തുവപ്പോപനപ്പോ  ഉള്ള  വത്യവസ
കരപ്പോററില് ഇല്ല.

2 പപയ്യപ്പോളറി
2002-03 3/6

സമഗ
ലനല്ക്കൃഷറി
വറികസനസം

264893 നടനല്  യന്ത്രസം,  പപ്പോറട  യന്ത്രസം,
ലമതറിയന്ത്രസം,  പവര്  ടറില്ലര്  ഇവ
പപ്പോടപശഖര  സമറിതറികളകട
ലലകമപ്പോറുപമപ്പോള  ഉടമടറി
ചെമച്ചറില്ല.

3 രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര
2002-03 3/7

കപ്പോര്ഷറിക
പമഖലെയറിലലെ
യന്ത്ര
വല്കരണസം

277202+
54123

1)  വരവട  ലചെലെവട  കണക്കുകള
പപ്പോടപശഖര സമറിതറി കണ്വനനര്
സൂകറിക്കുനറില്ല.

2)  പമപ്പോണറിറററിസംഗട  സസംവറിധപ്പോനസം
ഏര്ലപടുത്തറിയറില്ല.

3) കരപ്പോര് വത്യവസ ലെസംഘറിച്ചപ്പോല്
നഷപരറിഹപ്പോരസം ഈടപ്പോക്കുവപ്പോനള്ള
വത്യവസ കരപ്പോററില് ഇല്ല.

4)  വരവട  ലചെലെവട  കണക്കുകള
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിലല്ലങ്കറില്  നറിയമ
നടപടറികള  സസ്വനകരറിക്കുലമനട
ലസക്രടററി  കണ്വനനലറ
അററിയറിലച്ചങ്കറിലസം  യപ്പോലതപ്പോരു
നടപടറികളുസം ലലകലകപ്പോണ്ടെറില്ല.
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4 പനങ്ങപ്പോടട
2003-04 3/02

പവര് ടറില്ലര്
ററിപയര്

11674 ററിപയററിസംഗട  തുക  ലചെലെവഴറി
ലച്ചങ്കറിലസം ടറില്ലര്  ഇപപപ്പോള
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനറില്ല.  ടറില്ലര്
ആരപ്പോണട  സൂകറിക്കുനലതനട
വത്യക്തമല്ല.

5 എലെത്തൂര്
2003-04 3/12

ലകപ്പോപ്ര ഡ്രൈയര് 8750 കൃഷറി  ഓഫനസര്  പ്രവര്ത്തനസം
വറിലെയറിരുത്തറിയറിടറില്ല.

6 തറിപകപ്പോടറി
2003-04 3/13

സമഗവയല്
കൃഷറി
കപ്പോര്ഷറിപകപ്പോപ
കരണങ്ങള

325450 പവര് ടറില്ലര്,  യന്ത്രകലെപ രണ്ടെട
പപ്പോടപശഖര  സമറിതറികളകട
ലലകമപ്പോററി, തുടര് പ്രവര്ത്തനമറില്ല.

7 പബപ്പൂര്
2002-03 3/22

ലനല്ക്കൃഷറി
വറികസനസം

92500 ടറില്ലര്  വപ്പോങ്ങറി  സഹകരണ
ബപ്പോങ്കറിനട നല്കറി.  കരപ്പോര്,  വരവട
ലചെലെവട കണക്കുകള ഉപപയപ്പോഗ
വറിവരസം എനറിവ ലെഭത്യമല്ല.

8 തറിപകപ്പോടറി 
2004-05 3/3

ലനല്ക്കൃഷറി
വറികസനസം

79220 യന്ത്രകലെപ വപ്പോങ്ങറി പപ്പോടപശഖര
സമറിതറിയട  ലലകമപ്പോററിയതറിലനയുസം
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിലനയുസം
പരഖകള ലെഭത്യമല്ല.

9 കുനമല്
2002-03 3/3

കപ്പോര്ഷറിക
പമഖലെയറിലലെ
യന്ത്രവല്കരണസം

384637 1997-98-ല്  വപ്പോങ്ങറിയ  ടപ്പോക്ടറുസം
ലടയറിലെറുസം  ഉപപയപ്പോഗലപടുത്തപ്പോലത
തുരുലമടുത്തട നശറിക്കുന.

10 ചെപ്പോത്തമസംഗലെസം
2003-04 3/6

കപ്പോര്ഷറിക
പമഖലെയറിലലെ
യന്ത്രവല്കരണസം

10963 11-8-2000-ല് ടപ്പോക്ടര്, ലടയറിലെര്,
ലകപ്പോയട  യന്ത്രസം  എനറിവ
ചെപ്പോത്തമസംഗലെസം സര്വ്വനസട സഹകരണ
ബപ്പോങ്കറിലന  ഏല്പറിച്ചു.  വപ്പോടക
യറിനത്തറിലലെ ലെപ്പോഭ വറിഹറിതത്തറിലന
60%  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനട അര്ഹത
ലപടതപ്പോലണങ്കറിലസം  11-2002
മുതല്  8-2003  വലര  വരവട
ലചെലെവട  കണകട  സമര്പറിച്ചറില്ല.
അതറിനപ്പോല്  പഞപ്പോയത്തട
ഫണ്ടെറില്നറിനസം  ററിപയര്
ചെപ്പോര്ജട  അനവദറിച്ചതട
അസംഗനകരറിക്കുനറില്ല.
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[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.79.12]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

87.  ഉണ്ണറികുളസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധലപട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ച
സമറിതറിയുലട പചെപ്പോദത്യത്തറിനട 2002-03 കപ്പോലെഘടത്തറില് വപ്പോങ്ങറിയ പവര് ടറില്ലര് ഏകപദശസം 10
വര്ഷപത്തപ്പോളസം  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചറിരുനലവനസം  കഴറിഞ്ഞെ  6  വര്ഷമപ്പോയറി  ആയതട
പ്രവര്ത്തനകമമലല്ലനസ്തുസം  ലനല്ക്കൃഷറി  ലെപ്പോഭകരമലല്ലന  കപ്പോരണത്തപ്പോല്  നറിലെവറില്
പപ്പോടപശഖര സമറിതറി കൃഷറിപണറികള ലചെയ്യുനറിലല്ലനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി മറുപടറി
നല്കറി.

88.  പപ്പോടപശഖര  സമറിതറിയുമപ്പോയറി  ഏലതങ്കറിലസം  വറിധത്തറിലള്ള  കരപ്പോററില്
ഏര്ലപടറിരുപനപ്പോലയനസം, ഉലണ്ടെങ്കറില് കരപ്പോററില് ഉളലപടറിരുന വറിഷയങ്ങള സസംബന്ധറിച്ചുസം
കരപ്പോര് പ്രകപ്പോരമുള്ള പരറിപശപ്പോധനകള നടത്തറിയറിരുപനപ്പോലയനസം സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള
പപ്പോടപശഖര  സമറിതറിയുമപ്പോയറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  കരപ്പോററില്  ഏര്ലപടറിരുനലവനസം  വരവട
ലചെലെവട  സസംബന്ധമപ്പോയ  എല്ലപ്പോ  കപ്പോരത്യങ്ങളുസം  പഞപ്പോയത്തട  ഭരണസമറിതറി
പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതപ്പോലണനസം  അപപ്പോകതകള  കപ്പോണുനപകസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  പവര്
ടറില്ലര് തറിരറിലച്ചടുക്കുനതപ്പോലണനസം കരപ്പോററില് വത്യക്തമപ്പോകറിയറിട്ടുലണ്ടെനസം കരപ്പോര് പ്രകപ്പോരമുള്ള
പരറിപശപ്പോധനകള  നടത്തറിയറിരുനലവനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി.
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തധറികൃതര്  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട
തൃപറികരമപ്പോലണനട  ഭരണ  വകുപട  അഡനഷണല്  ലസക്രടററി  അററിയറിച്ചതറിലന
അടറിസപ്പോനത്തറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സലമപ്പോഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

89. ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട സമറിതറി പപയ്യപ്പോളറി നഗരസഭപ്പോ ലസക്രടററിപയപ്പോടട
വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  പപ്പോടപശഖര  സമറിതറിയട  കപ്പോര്ഷറിപകപ്പോപകരണങ്ങള
നല്കറിയതുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടപ്പോയറിരുന ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം കൃഷറി വകുപറില് നറിനസം
ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറിയറില്  പപ്പോടപശഖര  സമറിതറിയട  നലറിയ  യന്ത്രങ്ങള  കപ്പോലെപഴകസം
നറിമറിത്തസം ഇനറി പ്രവര്ത്തനകമമപ്പോക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുകയറിലല്ലനസം, പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങള
കണ്ടെസം  ലചെയ്യുവപ്പോന്  മപ്പോത്രപമ  സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവനസം  അതറിനള്ള  നടപടറികള
സസ്വനകരറിക്കുനതപ്പോലണനസം  അസറിസ്റ്റനട  എ ഞറിനനയര്  അററിയറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനപ്പോണട
പറഞ്ഞെറിരറിക്കുനലതനട  പപയ്യപ്പോളറി  നഗരസഭപ്പോ  ലസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി.
പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ കപ്പോര്ഷറിക യന്ത്രങ്ങള നറിലെവറില് പ്രവര്ത്തന കമമല്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോലസം
പപ്പോടപശഖര  സമറിതറി  നറിലെവറില്  കൃഷറിപണറികള  ഉപപകറിച്ചറിരറിക്കുനതറിനപ്പോലസം  നഗരസഭ
സമര്പറിച്ച  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനത്തറിലസം  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്തു.
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90.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര  നഗരസഭപ്പോ
ലസക്രടററിപയപ്പോടട വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  പപ്പോടപശഖര  സമറിതറിയട
കപ്പോര്ഷറിപകപ്പോപകരണങ്ങള  നല്കറിയതട  സസംബന്ധറിച്ചപ്പോയറിരുന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം
കപ്പോലെപഴകസംമൂലെസം  പ്രവര്ത്തനരഹറിതമപ്പോയ  പ്രസ്തുത  യന്ത്രങ്ങള  കണ്ടെസം  ലചെയട  നല്പകണ്ടെ
അവസയറിലെപ്പോലണനസം,  കണ്ടെസം  ലചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  വപ്പോലെല്യുപവഷനള്ള  അപപക
ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തട വകുപറില് സമര്പറിച്ചറിരുനലവങ്കറിലസം മറുപടറി  ലെഭറികപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോല് പനരറിടട
ബന്ധലപടപപപ്പോള  ലവഹറികറിള  ഹറിസ്റ്റററി  ഹപ്പോജരപ്പോകണലമനപ്പോണട അററിയറിച്ചറിരറിക്കുനലതനസം
2002-03  കപ്പോലെഘടത്തറില്  വപ്പോങ്ങറിയ  പ്രസ്തുത  യന്ത്രങ്ങളുലട  ആര്.സറി.യുസം  മറട  പരഖകളുസം
ഹപ്പോജരപ്പോകണലമനട  ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തട വകുപട അററിയറിച്ചറിരുനലവങ്കറിലസം അതട സസംബന്ധറിച്ച
പരഖകളടങ്ങറിയ  ഫയല്  കലണ്ടെത്തുവപ്പോന്  കഴറിയപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  അവ  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുനറിലല്ലനസ്തുസം  പ്രസസ്തുത  പരഖകള  ലെഭറിച്ചപ്പോല്  മപ്പോത്രപമ  പ്രവര്ത്തനരഹറിതമപ്പോയ
കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്രങ്ങള  സപ്പോപപ്പോയറി  മപ്പോറവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവനട  വകുപട
അററിയറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം ലെഭത്യമപ്പോയ വറിവരങ്ങളുലട അടറിസപ്പോനത്തറില് ഒരുതവണ കൂടറി അപപക
സമര്പറിക്കുനതപ്പോലണനസം നഗരസഭപ്പോ ലസക്രടററി സമറിതറി മുമപ്പോലക പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

91. 2006-07 വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉളലപടറിരറിക്കുന ഓ ഡറിറട
തടസ്സത്തറിനള്ള  പരറിഹപ്പോര  മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള  സസ്വനകരറിക്കുവപ്പോന്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തധറികൃതര്
തയ്യപ്പോറപ്പോയതട  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  പയപ്പോഗത്തറിനട  മുപനപ്പോടറിയപ്പോയറി  മപ്പോത്രമപ്പോലണനട
ചൂണ്ടെറികപ്പോണറിച്ച  സമറിതറി  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബന്ധറിച്ചട  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടപറപ്പോടട
അഭറിപ്രപ്പോയസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  പരഖകള  ലെഭത്യമപ്പോലയങ്കറില്  മപ്പോത്രപമ  കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്രങ്ങള
പലെലെസം  ലചെയ്യുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവനട  ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തട  വകുപട
അററിയറിച്ചറിരറിക്കുനതറിനപ്പോല്  ഡക്യൂപ്ലറിപകറട  പരഖകള  ലെഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തധറികൃതര്  ബന്ധലപട  വകുപറിനട  അപപക  നല്കുനതപ്പോയറിരറിക്കുസം
ഉചെറിതലമനട ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടര് അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു.

92.  കപ്പോര്ഷറികയന്ത്രങ്ങളുലട  ആര്.സറി.യുസം  മറട  പരഖകളുമടങ്ങറിയ  ഫയല്
സൂകറിക്കുനതറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തധറികൃതരുലട  ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം  സസംഭവറിച്ച  കുറകരമപ്പോയ
അനപ്പോസയറില് കടുത്ത ആശങ്ക പരഖലപടുത്തറിയ സമറിതറി പ്രസ്തുത പരഖകള നഷലപടുവപ്പോനറിടയപ്പോയ
സപ്പോഹചെരത്യവുസം ആയതറിനട കപ്പോരണകപ്പോരപ്പോയ ഉപദത്യപ്പോഗസരുലട വറിവരങ്ങളുസം ഉളലപടുത്തറിയ
ററിപപപ്പോര്ടട  അടറിയന്തരമപ്പോയറി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിനട  കകമപ്പോറണലമനട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തധറികൃതപരപ്പോടട  ആവശത്യലപട്ടു.  കൂടപ്പോലത  പ്രസ്തുത  യന്ത്രങ്ങള  പലെലെസം
ലചെയ്യുനതറിനപ്പോയുള്ള  ഡക്യൂപ്ലറിപകറട  പരഖകളകപ്പോയറി  ബന്ധലപട  വകുപറിനട  അപപക
സമര്പറികണലമനസം സമറിതറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററിപയപ്പോടട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

93.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  പനങ്ങപ്പോടട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
അധറികൃതപരപ്പോടട  വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  പപ്പോടപശഖര  സമറിതറിയട  അനവദറിച്ച
ടറില്ലററിലന  ററിപയററിസംഗട  ലചെലെവട  പഞപ്പോയത്തട  വഹറിച്ചുലവനപ്പോയറിരുന  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശലമനസം പദ്ധതറിയുലട ആരസംഭഘടത്തറില് പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ പവര് ടറില്ലറുകള
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നനപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തറിച്ചറിരുനലവനസം  കപ്പോലെപഴകസം  നറിമറിത്തസം  പറിനനടട  പ്രവര്ത്തന
രഹറിതമപ്പോലയനസം  പപ്പോടപശഖര  സമറിതറി  നറിലെവറില്  കൃഷറിപണറികള  ഉപപകറിച്ചറിരറിക്കുക
യപ്പോലണനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി മറുപടറി നല്കറി. ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  നല്കറിയ  വറിശദനകരണത്തറിലന  അടറിസപ്പോനത്തറിലസം  ഭരണ
വകുപറിനട നല്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടറിലന അടറിസപ്പോനത്തറിലസം ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട
സമറിതറി തനരുമപ്പോനറിച്ചു.

94.  എലെത്തൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട
സമറിതറി  വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  എലെത്തൂര്  നറിലെവറില്  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  പകപ്പോര്പപറഷലന
ഭപ്പോഗമപ്പോലണനസം  കൃഷറി  ഓഫനസറപ്പോണട പപ്പോടപശഖര  സമറിതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  കപ്പോരത്യങ്ങള
കകകപ്പോരത്യസം ലചെയറിരുനലതനസം പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട പകപ്പോര്പപറഷന് എലെത്തൂര് പസപ്പോണല് റവനക്യൂ
ഓഫനസര്  അററിയറിച്ചു.  പപ്പോടപശഖര  സമറിതറിയുലട  നറിലെവറിലലെ  പ്രവര്ത്തനസം,  ടറില്ലററിലന
നറിലെവറിലലെ  അവസ,  ടറില്ലര്  എവറിലടയപ്പോണട  സൂകറിച്ചറിരറിക്കുനതട  എനറിവ  സസംബന്ധറിച്ചട
വറിശദമപ്പോയ  പരറിപശപ്പോധന നടത്തറി  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട
സമറിതറി എലെത്തൂര് പസപ്പോണല് റവനക്യൂ ഓഫനസപറപ്പോടട ആവശത്യലപട്ടു.

95.  പബപ്പൂര്,  തറിപകപ്പോടറി  എനന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശങ്ങള സസംബന്ധറിച്ചട   തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറിയുലട
അടറിസപ്പോനത്തറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സങ്ങള ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

96.  കുനമല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ച
സമറിതറിയുലട  പചെപ്പോദത്യത്തറിനട  1998-ല്  വപ്പോങ്ങറിയ  ടപ്പോക്ടറുസം  ലടയറിലെറുസം  നറിലെവറില്
പ്രവര്ത്തനരഹറിതമപ്പോലണനട  അററിയറിച്ചുലകപ്പോണ്ടെട  ലമകപ്പോനറികല്  എ.ഇ.  ററിപപപ്പോര്ടട
നലറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി.  ടപ്പോക്ടറുസം  ലടയറിലെറുസം
പ്രവര്ത്തനരഹറിതമപ്പോലണനട  കപ്പോണറിച്ചുലകപ്പോണ്ടെട ലമകപ്പോനറികല് എ.ഇ.യുലട സര്ടറിഫറികറട
ലെഭറിച്ചറിട്ടുപണ്ടെപ്പോ  എനട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  സര്ടറിഫറികറട  ലെഭറിച്ചറിടറിലല്ലനസം
യന്ത്രങ്ങളുലട  പരഖകളുസം  ആര്.സറി.  ബുകറിലന  പകര്പ്പുസം  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനപകസം  ഉടന്തലന
സര്ടറിഫറികറട  നല്കപ്പോലമനപ്പോണട  പറഞ്ഞെറിരറിക്കുനലതനസം 2018  ലസപ്റസംബററിലെപ്പോണട
യന്ത്രങ്ങളുലട പരറിപശപ്പോധന നടത്തറിയലതനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി അററിയറിച്ചു.

97.  പ്രവര്ത്തനരഹറിതമപ്പോയ യന്ത്രങ്ങള പലെലെസം ലചെയ്യുവപ്പോന്  2012-ല്ത്തലന ഭരണ
സമറിതറി  തനരുമപ്പോനറിച്ചറിരുനലവങ്കറിലസം  2018-ല്  മപ്പോത്രമപ്പോണട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  അതുമപ്പോയറി
ബന്ധലപട  തുടര്നടപടറികള  കകലകപ്പോണ്ടെലതനട  നറിരനകറിച്ച  സമറിതറി  ആയതറിനള്ള
കപ്പോരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള ആര്.സറി.  ബുകട കപ്പോണപ്പോലത പപപ്പോയതപ്പോണട കപ്പോലെതപ്പോമസത്തറിനട
ഇടയപ്പോകറിയലതനസം  നറിലെവറില്  ആര്.സറി.  ബുകട  ലെഭറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം  ലകപ്പോല്ലസം  എ.ഡറി.പറി.
അററിയറിച്ചു.  ആവശത്യമപ്പോയ പരഖകള അടറിയന്തരമപ്പോയറി ഹപ്പോജരപ്പോകറി പ്രവര്ത്തനരഹറിതമപ്പോയ
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യന്ത്രങ്ങള  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി  പലെലെസം  ലചെയ്യുനതറിനള്ള  അടറിയന്തര  നടപടറി
സസ്വനകരറികണലമനസം  ആയതട  സസംബന്ധറിച്ചട  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭത്യമപ്പോകണലമനസം സമറിതറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററിപയപ്പോടട ആവശത്യലപട്ടു.

98.  ചെപ്പോത്തമസംഗലെസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  2000-ല്  കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്രങ്ങള  വപ്പോങ്ങറി
ചെപ്പോത്തമസംഗലെസം  സര്വ്വനസട  സഹകരണ  ബപ്പോങ്കറിലന  ഏലറിക്കുകയുസം  ബപ്പോങ്കുമപ്പോയറി  കരപ്പോററില്
ഏര്ലപടുകയുസം  ലചെയ്തുലവങ്കറിലസം  പ്രസസ്തുത  യന്ത്രങ്ങളുലട  ററിപയററിസംഗട  ചെപ്പോര്ജട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  തലന  വഹറിച്ചുലവന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  പ്രസ്തുത  കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്രങ്ങള  വപ്പോടകയട  നല്കുവപ്പോന്  കഴറിയപ്പോത്ത
സപ്പോഹചെരത്യങ്ങള ഉയര്നവനപപപ്പോള കൃഷറിലയ നറിലെനറിര്ത്തുനതറിനപ്പോയറി ഒരു സഹപ്പോയലമന
രനതറിയറില്  ഭരണ  സമറിതറിയുലട  തനരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരമപ്പോണട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  തലന  തുക
നല്കറി കപ്പോര്ഷറിക യന്ത്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനകമമപ്പോകറിയലതനട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി
മറുപടറി നല്കറി. ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററിയുലട മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനത്തറില് ഓഡറിറട
തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി തനരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

99.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട
ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറിയുലടയുസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിലലെ  ലസക്രടററിമപ്പോര്
നല്കറിയ  വറിശദനകരണത്തറിലനയുസം  അടറിസപ്പോനത്തറില്  ഉണ്ണറികുളസം,  പനങ്ങപ്പോടട,
തറിപകപ്പോടറി,  ചെപ്പോത്തമസംഗലെസം,  പബപ്പൂര്  എനന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയുസം  പപയ്യപ്പോളറി
നഗരസഭയുമപ്പോയുസം  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  തടസ്സങ്ങള  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

100.  കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്രവല്കരണ  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര
നഗരസഭ  പപ്പോടപശഖര  സമറിതറിയട  ലലകമപ്പോററിയ  കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്രങ്ങള
കപ്പോലെപഴകസംമൂലെസം  നറിലെവറില്  പ്രവര്ത്തനരഹറിതമപ്പോലണനസം,  അവ  കണ്ടെസം
ലചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തട  വകുപറിലന  സമനപറിച്ചറിരുനലവങ്കറിലസം  പ്രസ്തുത
യന്ത്രങ്ങളുലട  ആര്.സറി.  ബുക്കുസം  മറട  പരഖകളുസം  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോല്
അതറിനട  കഴറിയപ്പോത്ത  സപ്പോഹചെരത്യമപ്പോലണനസം  സമറിതറി  നറിരനകറിക്കുന.  2006-07  വര്ഷലത്ത
സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉളലപടറിരറിക്കുന  ഓഡറിറട  തടസ്സത്തറിനള്ള
പരറിഹപ്പോരമപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള സസ്വനകരറിക്കുവപ്പോന് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട അധറികൃതര് തയ്യപ്പോറപ്പോയതട  നറിയമസഭപ്പോ
സമറിതറിപയപ്പോഗത്തറിനട മുപനപ്പോടറിയപ്പോയറി മപ്പോത്രമപ്പോലണനട സമറിതറി ചൂണ്ടെറികപ്പോണറിക്കുന.

101.  കപ്പോര്ഷറികയന്ത്രങ്ങളുലട  ആര്.സറി.  ബുക്കുസം  മറട  പരഖകളുമടങ്ങറിയ  ഫയല്
സൂകറിക്കുനതറില് നഗരസഭപ്പോ  അധറികൃതരുലട  ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം സസംഭവറിച്ച  കുറകരമപ്പോയ
അനപ്പോസയറില്  സമറിതറി  കടുത്ത  അതൃപറി  പരഖലപടുത്തുന.  പ്രസ്തുത  പരഖകള
നഷലപടുവപ്പോനറിടയപ്പോയ സപ്പോഹചെരത്യവുസം,  ആയതറിനട  കപ്പോരണകപ്പോരപ്പോയ ഉപദത്യപ്പോഗസരുലട
വറിവരങ്ങളുസം  ഉളലപടുത്തറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിനട
ലലകമപ്പോറണലമനട  സമറിതറി  രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര  നഗരസഭപ്പോ  ലസക്രടററിപയപ്പോടട  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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കൂടപ്പോലത പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ യന്ത്രങ്ങളുമപ്പോയറി ബന്ധലപട പരഖകള ലെഭത്യമപ്പോലയങ്കറില്
മപ്പോത്രപമ  അവ പലെലെസം  ലചെയ്യുനതറിനട  സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂലവനട  ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തട  വകുപട
അററിയറിച്ചറിരറിക്കുനതറിനപ്പോല്  പ്രസസ്തുത  യന്ത്രങ്ങളുലട  ഡക്യൂപ്ലറിപകറട  പരഖകള
ലെഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ബന്ധലപട  വകുപറിനട  അപപക  നല്കുനതറിനള്ള  അടറിയന്തര
നടപടറികള  സസ്വനകരറികണലമനസം  സമറിതറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററിപയപ്പോടട
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

102.  എലെത്തൂരറിലലെ  പപ്പോടപശഖര  സമറിതറിയുലട  നറിലെവറിലലെ  പ്രവര്ത്തനസം,
ടറില്ലററിലന  നറിലെവറിലലെ  സറിതറി,  ടറില്ലര്  എവറിലടയപ്പോണട  സൂകറിച്ചറിരറിക്കുനതട  എനറിവ
സസംബന്ധറിച്ചട  വറിശദമപ്പോയ  പരറിപശപ്പോധന  നടത്തറി  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട  സമറിതറി  എലെത്തൂര്  പസപ്പോണല്  റവനക്യൂ  ഓഫനസപറപ്പോടട
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

103.  കുനമല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  നടപറിലെപ്പോകറിയ  കപ്പോര്ഷറികയന്ത്രവല്കരണ
പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  വപ്പോങ്ങറിയ ടപ്പോക്ടറുസം  ലടയറിലെറുസം  കപ്പോലെപഴകലത്തത്തുടര്നട
പ്രവര്ത്തനരഹറിതമപ്പോലണനസം,  അവ  പലെലെസം  ലചെയ്യുനതറിനപ്പോയറി  2012-ല്  ഭരണ
സമറിതറി  തനരുമപ്പോനലമടുത്തറിരുനലവങ്കറിലസം  പ്രസ്തുത  യന്ത്രങ്ങളുലട  ആര്.സറി.  ബുകട
നഷലപട്ടുപപപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോല്  അവ  കലണ്ടെത്തറിയപശഷസം  2018-ല്  മപ്പോത്രമപ്പോണട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനട  പലെലെസം  ലചെയ്യുനതുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  തുടര്നടപടറികള
സസ്വനകരറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചലതനസം സമറിതറി  നറിരനകറിക്കുന.  പ്രവര്ത്തനരഹറിതമപ്പോയ
കപ്പോര്ഷറികയന്ത്രങ്ങള  പലെലെസം  ലചെയ്യുനതറിനള്ള  നടപടറികള  അടറിയന്തരമപ്പോയറി
പൂര്ത്തറിയപ്പോകറി,  ആയതട  സസംബന്ധറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടട  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന
ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട  സമറിതറി  കുനമല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററിപയപ്പോടട
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

പസ്റ്റപ്പോര് പര്പച്ചസട വത്യവസകള പപ്പോലെറികപ്പോലത സപ്പോധനങ്ങള വപ്പോങ്ങുനതട ക്രമവറിരുദ്ധസം

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളകപ്പോവശത്യമപ്പോയ സപ്പോധനസപ്പോമഗറികള പകരള പസ്റ്റപ്പോര്
പര്പച്ചസട  മപ്പോനസ്വലെറിലലെ  വത്യവസകള  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം  പപ്പോലെറികപ്പോലതയപ്പോണട  വപ്പോങ്ങറിക്കുനതട.
20,000  രൂപയറില്  കൂടറിയ  പര്പച്ചസുകളകട  ലടണ്ടെര്  കണറികണലമനസം, ആയതറിനട
പത്രപരസത്യസം  നല്കണലമനസം  നറിഷ്കര്ഷറിക്കുനലണ്ടെങ്കറിലസം  പലെ  പഞപ്പോയത്തുകളുസം
ഇപ്രകപ്പോരസം  പ്രവര്ത്തറിക്കുനറില്ല.  ലടണ്ടെറുകളകട  പകരസം  കസ്വപടഷന്  കണറിക്കുനതപ്പോയുസം,
ലടണ്ടെര്/കസ്വപടഷന്  കണറിക്കുപമപ്പോള  വപ്പോങ്ങറിക്കുന  സപ്പോധനത്തറിലന  പ്രപതത്യക  ബ്രപ്പോനട
ആവശത്യലപടുനതപ്പോയുസം  പററട  പകപ്പോണ്ടപ്പോക്ടട  നറിലെവറിലള്ള  സപ്പോധനങ്ങള,  മറട
സപ്പോപനങ്ങളറില്നറിനസം വപ്പോങ്ങറിക്കുനതപ്പോയുസം വപ്പോങ്ങറിയ സപ്പോധനങ്ങള പസ്റ്റപ്പോകട രജറിസ്റ്റററില്
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പരഖലപടുത്തറി  വറിതരണസം  ലചെയതപ്പോയുസം  പലെ  പഞപ്പോയത്തുകളറിലലെയുസം  ഓഡറിറട
പരറിപശപ്പോധനയറില് കപ്പോണുന. അപപ്പോകത സസംബന്ധറിച്ച വറിശദ വറിവരസം തപ്പോലഴ ലകപ്പോടുക്കുന :

ക്രമ
നമര്

സപ്പോപനസം/
വര്ഷസം/
ഖണറിക

ഇനസം ലചെലെവഴറിച്ച
തുക (രൂപ)

അപപ്പോകതകള

1 കുന്ദമസംഗലെസം
2003-04 2/9

കണ്ണട വറിതരണസം 60800 പനത്ര  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ
കത്യപ്പോമട  നടത്തറിയ
സപ്പോപനത്തറില്  നറിനട
തലന ചെടസം പപ്പോലെറികപ്പോലത
കണ്ണട വപ്പോങ്ങറി നല്കറി.

2 കുന്ദമസംഗലെസം
2003-04 2/14

ലതരുവട വറിളകട
സപ്പോപറികല് 

164250 ലടണ്ടെററിനട  പകരസം
കസ്വപടഷന്  കണറിച്ചു.
പ്രപതത്യക  ബ്രപ്പോന്റുകള
കണറിച്ചു.

3 അഴറിയൂര് 
2001-02 3/6

ഫര്ണറിച്ചര് 9150 പററട  പകപ്പോണ്ടപ്പോക്ടട
സപ്പോപനത്തറില്  നറിനട
വപ്പോങ്ങപ്പോലത  മറട
സപ്പോപനത്തറില്  നറിനട
വപ്പോങ്ങറി.

4 നന്മണ്ടെ
2002-03 3/2

ഫര്ണറിച്ചര് 30000 സറിസംഗര്  കസ്വപടഷന്
പ്രകപ്പോരസം വപ്പോങ്ങറി.

5 തറിപകപ്പോടറി
2003-04 3/8

ഫര്ണറിച്ചര് വപ്പോങ്ങല് 26000 ലടണ്ടെര്  കണറിച്ചറില്ല.
പ്രപതത്യക  ബ്രപ്പോന്ഡട
കസ്വപടഷന് കണറിച്ചു.

6 കുനമല്
2002-03 3/5

ലതരുവട വറിളകട
സപ്പോപറികലസം
സസംരകണവുസം

25420 ലടണ്ടെര്  കണറികപ്പോലത
കസ്വപടഷന്  കണറിച്ചു.
പുസക  പ്രസപ്പോധകരറില്
നറിനസം ലെഭറിച്ച കസ്വപടഷന്
പ്രകപ്പോരസം  ലതരുവട
വറിളക്കുകളകപ്പോവശത്യമപ്പോയ
ബളബട,  അനബന്ധ
സപ്പോധനങ്ങള വപ്പോങ്ങറി.

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

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.
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104.   കണ്ണട വറിതരണവുമപ്പോയറി ബന്ധലപട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട സമറിതറി

കുന്ദമസംഗലെസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  അധറികൃതപരപ്പോടട  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  പനത്രപരറിപശപ്പോധനപ്പോ

കത്യപ്പോമട നടത്തറിയ സപ്പോപനത്തറില് നറിനതലന പസ്റ്റപ്പോര് പര്പച്ചസട ചെടങ്ങള പപ്പോലെറികപ്പോലത

കണ്ണടകള വപ്പോങ്ങറിലയനപ്പോയറിരുന ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുസം മലെബപ്പോര്

കണ്ണപ്പോശുപത്രറിയുസം സസംയുക്തമപ്പോയറി  നടപറിലെപ്പോകറിയ പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  കണ്ണടകള

വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി  മലെബപ്പോര്  ഐ  പഹപ്പോസറിറല്,  മലെബപ്പോര്  ഒപ്ററികല്സട,  നപ്പോഷണല്

ഒപ്ററികല്സട എനന മൂനട സപ്പോപനങ്ങളറില് നറിനപ്പോണട കസ്വപടഷന് കണറിച്ചറിരുനലതനസം

സസൗജനത്യമപ്പോയറി  പനത്രപരറിപശപ്പോധന  നടത്തറിത്തരപ്പോലമനട  ഉറപട  നലറിയതറിലന

അടറിസപ്പോനത്തറിലെപ്പോണട  മലെബപ്പോര്  ഐ  പഹപ്പോസറിറലെറിലന  ലതരലഞ്ഞെടുത്തലതനസം  പ്രസ്തുത

പദ്ധതറിയറിലൂലട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനട  യപ്പോലതപ്പോരു സപ്പോമത്തറിക നഷവുസം  ഉണ്ടെപ്പോയറിടറിലല്ലനസം

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി.   ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററിയുലട  മറുപടറി

അസംഗനകരറിച്ച  സമറിതറി,  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  അധറികൃതര്

ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറിലന  അടറിസപ്പോനത്തറില്  ഓഡറിറട  തടസ്സസം

ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

105.  ലതരുവട  വറിളകട  സപ്പോപറികലമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം

സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  വറിശദനകരണസം  ആവശത്യലപടപപപ്പോള  ലതരുവട  വറിളക്കുകള  മപ്പോററി

സപ്പോപറിച്ചതുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  ലടണ്ടെററിനട  പകരസം  കസ്വപടഷന്  പ്രകപ്പോരസം  പ്രപതത്യക

ബ്രപ്പോന്ഡുകള  കണറിച്ചുലവനപ്പോയറിരുന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം  ഭരണ  സമറിതറിയുലട

തനരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരസം  പക്രപ്പോസംപ്റണ്  ഗനവ്സട,  ഫറിലെറിപട  എനന  രണ്ടെട  കമനറികളറില്നറിനസം

കസ്വപടഷന്  കണറിച്ചറിരുനലവനസം  അതറില്  ഏറവുസം  തപ്പോഴ്ന്ന  നറിരകട  കസ്വപ്പോടട  ലചെയ

കവ.എസം.ലക. പടഡട ലെറിങ്കടസട എന സപ്പോപനത്തറിനപ്പോണട കരപ്പോര് നല്കറിയലതനസം പ്രസ്തുത

ലതരുവട  വറിളക്കുകള  വര്ഷങ്ങപളപ്പോളസം  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചറിരുനലവനതട  ഭരണസമറിതറിയട

പബപ്പോദ്ധത്യലപടറിട്ടുള്ളതപ്പോലണനസം  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനട

സപ്പോമത്തറിക നഷസം ഉണ്ടെപ്പോയറിടറിലല്ലനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി മറുപടറി നലറി. ഓഡറിറട

പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട അധറികൃതര് ഭരണ വകുപട മുപഖന ലെഭത്യമപ്പോകറിയ

മറുപടറിയുലട അടറിസപ്പോനത്തറില് ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

106.  അഴറിയൂര്,  നന്മണ്ടെ,  തറിപകപ്പോടറി,  കുനമല്  എനന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറിലലെ

ലസക്രടററിമപ്പോര്  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപറിനട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനത്തറില്

ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി തനരുമപ്പോനറിച്ചു.
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നറിഗമനങ്ങളുസം/ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

107.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനത്തറില്
പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ കുന്ദമസംഗലെസം, അഴറിയൂര്,  നന്മണ്ടെ, തറിപകപ്പോടറി,  കുനമല് എനന
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയറി ബന്ധലപട ഓഡറിറട തടസ്സങ്ങള ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

വത്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്ററട  സപ്പോപറികല്  -  പൂര്ത്തറിയപ്പോകറിയറില്ല.  ലചെലെവഴറിച്ച  പണസം
പപ്പോഴ് ലചെലെവപ്പോയറി മപ്പോറുന.

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറില്  വത്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്ററട  സപ്പോപറിക്കുക  എന  ലെകത്യപത്തപ്പോലട
സലെസം  വപ്പോങ്ങറിയതപ്പോയറി  കപ്പോണുന.  എനപ്പോല്  വത്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്ററട  നറിര്മറികപ്പോനള്ള
നടപടറികള സസ്വനകരറിച്ചറിടറില്ല.  തപ്പോലഴപറയുന പടറികയറില് പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട പബപ്പോകട പഞപ്പോയത്തട
ലകടറിട  നറിര്മപ്പോണസം  പൂര്ത്തറിയപ്പോകറിയറിട്ടുലണ്ടെങ്കറിലസം  മറട  യപ്പോലതപ്പോരു  നടപടറികളുസം
സസ്വനകരറിച്ചറിടറില്ല.  പടറികയറില് കപ്പോണറിച്ച ബപ്പോകറി പഞപ്പോയത്തുകള ഭൂമറി വപ്പോങ്ങറിയലതപ്പോഴറിലക
യപ്പോലതപ്പോരു  തുടര്നടപടറികളുസം  സസ്വനകരറിച്ചറിടറില്ല.  ഇതറിലന  ഫലെമപ്പോയറി  പഞപ്പോയത്തുകള
ലചെലെവഴറിച്ച  പദ്ധതറിപണസം  പപ്പോഴ് ലചെലെവപ്പോയറി  മപ്പോററിയറിരറിക്കുകയപ്പോണട.  കൂടപ്പോലത
വത്യവസപ്പോയങ്ങള  സപ്പോപറിക്കുക  എന  പഞപ്പോയത്തുകളുലട  ലെകത്യസം  ലലകവരറികപ്പോന്
കഴറിയപ്പോലത വരറികയുസം ലചെയറിരറിക്കുന.

സപ്പോപനസം/
വര്ഷസം/ഖണറിക

വപ്പോങ്ങറിയ
ഭൂമറിയുലട

അളവട, വറിലെ

ഇതുവലര
ലചെലെവഴറിച്ച
തുക (രൂ)

ഇപപപ്പോഴലത്ത
അവസ ററിമപ്പോര്കട

കുനമല്
2002-03 3/4

98  ലസനട
സലെസം 3 ലെകസം
രൂപ

വറിശദപ്പോസംശങ്ങള
ലെഭത്യമല്ല

ചുറമതറില്
നറിര്മറിച്ചു.
ലകടറിടസം
നറിര്മറിച്ചതറിലന
വറിശദവറിവരസം
ലെഭത്യമല്ല.

1997-98  -ല്
20  വത്യവസപ്പോയ
യൂണറിറകള
ആരസംഭറിക്കുന
തറിനട ലെകത്യമറിട
പദ്ധതറി ലെകത്യസം
കണ്ടെറില്ല.

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.79.14]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.
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108.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള
വത്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്ററട  ലകടറിടത്തറിലന  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃത്തറികള  പൂര്ത്തനകരറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം
1.48  ഏകര്  സലെത്തട  സറിതറിലചെയ്യുന  എപസ്റ്ററട  ഒരു  ഉയര്ന  പ്രപദശത്തപ്പോയതറിനപ്പോല്
അതറിലന  തപ്പോലഴ  ഭപ്പോഗത്തപ്പോയറിടപ്പോണട  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തറിലനയുസം  പബപ്പോകട  പഞപ്പോയത്തറിലനയുസം
സഹപ്പോയപത്തപ്പോടുകൂടറി  ലഷഡട  നറിര്മപ്പോണസം  പൂര്ത്തനകരറിച്ചലതനസം  വത്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്റററിലന
പ്രവര്ത്തനസം  തുടങ്ങറിയ  സമയത്തട  ഫപ്പോഷന്  ഡറികസനറിസംഗട  യൂണറിറസം  തയ്യല്  ലമഷനന്  യൂണറിറസം
അവറിലട  പ്രവര്ത്തറിച്ചറിരുനലവനസം  2010-ല്  ആരസംഭറിച്ച  സപ്പോപനത്തറിലന  പ്രവര്ത്തനസം
ലെപ്പോഭകരമല്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  2011-12-ഓടുകൂടറി  നറിര്ത്തറിവയ്ക്കുകയപ്പോയറിരുനലവനസം  നറിലെവറില്
അവറിലട  വത്യവസപ്പോയ  യൂണറിറകലളപ്പോനസം  പ്രവര്ത്തറിക്കുനറിലല്ലനസം  2016-ലലെ  പഞപ്പോയത്തട
ഭരണസമറിതറിയുലട  തനരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരസം  പ്രസസ്തുത  ലകടറിടസം  വപ്പോടകയട  ലകപ്പോടുക്കുനതറിനപ്പോയറി
തനരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം കുനമല് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി മറുപടറി നല്കറി.

109.  വത്യവസപ്പോയ എപസ്റ്റററിലലെ തയ്യല് ലമഷനന് യൂണറിററിനപ്പോയറി വപ്പോങ്ങറിയ  19  തയ്യല്
ലമഷനനകള  നറിലെവറില്  പ്രവര്ത്തനകമമപ്പോപണപ്പോ  എനതട  സസംബന്ധറിച്ചട  അററിവറിലല്ലനസം
ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുനതപ്പോലണനസം  സമറിതറിയുലട  പചെപ്പോദത്യത്തറിനട
മറുപടറിയപ്പോയറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  അററിയറിച്ചു.  വത്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്റററില്
പ്രവര്ത്തറിച്ചറിരുന  കുടുസംബശ്രന  യൂണറിററിലന  സസംബന്ധറിച്ച  സമറിതറിയുലട  പചെപ്പോദത്യത്തറിനട
20-ഓളസം  വനറിതകള  ഉളലപടറിരുന  ഒരു  കുടുസംബശ്രന  യൂണറിറട  അവറിലട
പ്രവര്ത്തറിച്ചറിരുനലവങ്കറിലസം  പലെ  കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്  പറിനനടട  നറിര്ത്തറിപപപ്പോവുകയപ്പോണട
ലചെയലതനസം  വത്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്റററില്  വത്യവസപ്പോയ  യൂണറിറകള  തുടങ്ങുനതറിനപ്പോയറി
ഭരണസമറിതറി  ശ്രമങ്ങള  നടത്തറിയറിരുനലവങ്കറിലസം  അതറിനട  തയ്യപ്പോറപ്പോയറി  ആരുസം  മുപനപ്പോടട
വനറിലല്ലനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി മറുപടറി നല്കറി.

110.  വത്യവസപ്പോയ  യൂണറിറകളകപ്പോയറി  ആളുകലള  കലണ്ടെത്തറിയപശഷസം  മപ്പോത്രസം
യപന്ത്രപ്പോപകരണങ്ങള  വപ്പോങ്ങറി  സസംരസംഭസം  ആരസംഭറിക്കുനതപ്പോണട  ഉചെറിതലമനസം,  അതറിനട
വറിരുദ്ധമപ്പോയറി  വത്യവസപ്പോയ  യൂണറിററിനപ്പോയുള്ള  യപന്ത്രപ്പോപകരണങ്ങളുസം  മറസം  വപ്പോങ്ങറിയപശഷസം
ആളുകലള  കറിടപ്പോത്ത  കപ്പോരണത്തപ്പോല്  ആയതട  ആരസംഭറികപ്പോനപ്പോവപ്പോലത  വരുകയുസം
യപന്ത്രപ്പോപകരണങ്ങള നശറിച്ചുപപപ്പോവുകയുസം ലചെയ്യുന സറിതറിവറിപശഷമപ്പോണട സസംസപ്പോനലത്ത
പലെ തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിലസം നറിലെവറില് കണ്ടുവരുനലതനസം വറിലെയറിരുത്തറിയ
സമറിതറി  പ്രസസ്തുത  വറിഷയത്തറില്  തയ്യല്  ലമഷനന്  യൂണറിററിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  19  തയ്യല്
ലമഷനനകള  പ്രവര്ത്തനകമമപ്പോപണപ്പോലയനസം,  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  വത്യവസപ്പോയ
എപസ്റ്റററില് കുടുസംബശ്രനയുലട സഹകരണപത്തപ്പോലട വത്യവസപ്പോയ യൂണറിറകള ആരസംഭറിക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോലയനസം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ഭരണ  വകുപറിനട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററിപയപ്പോടട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

111.  കുനമൽ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട നറിര്മറിച്ച വത്യവസപ്പോയ എസ് പററട  ലകടറിടത്തറിൽ
ആരസംഭറിച്ച ഫപ്പോഷൻ  ഡറികസനറിസംഗട  യൂണറിററിലനയുസം തയ്യൽ  ലമഷനൻ  യൂണറിററിലനയുസം
പ്രവര്ത്തനസം  ലെപ്പോഭകരമല്ലപ്പോത്ത  കപ്പോരണത്തപ്പോൽ  ഒരു  വര്ഷത്തറിനള്ളറിൽത്തലന
നറിര്ത്തറിവച്ചറിരുനലവനസം  പറിനനടട  അവറിലട  ആരസംഭറിച്ച  കുടുസംബശ്രന  യൂണറിററിലനയുസം
പ്രവര്ത്തനസം പലെ കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല് നറിലെച്ചുലവനസം വത്യവസപ്പോയ എപസ്റ്റററിൽ യൂണറിറകള
തുടങ്ങുനതറിനപ്പോയറി  ഭരണസമറിതറി   ശ്രമങ്ങള  നടത്തറിയറിരുനലവങ്കറിലസം  അതറിനട
തയ്യപ്പോറപ്പോയറി  ആരുസം  മുപനപ്പോടട  വനറിലല്ലനസം  സമറിതറി  നറിരനകറിക്കുന.  വത്യവസപ്പോയ
എപസ്റ്റററിൽ  പ്രവര്ത്തറിച്ചറിരുന  തയ്യൽ  ലമഷനൻ  യൂണറിററിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  19  തയ്യൽ
ലമഷനനകളുലട  നറിലെവറിലലെ  സറിതറി  സസംബന്ധറിച്ച  സമറിതറിയുലട  പചെപ്പോദത്യത്തറിനട
വത്യക്തമപ്പോയ  മറുപടറി  നൽകുവപ്പോൻ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററിയട  സപ്പോധറികപ്പോത്തതറിൽ
സമറിതറി  അതൃപറി പരഖലപടുത്തുന.

112.  വത്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്ററകളറിൽ  യൂണറിറകള  ഏലറടുക്കുനതറിനപ്പോയറി
സസംരസംഭകലര  കണ്ടെത്തറിയപശഷസം  മപ്പോത്രസം  പ്രസ്തുത  വത്യവസപ്പോയ  യൂണറിറകളകപ്പോയുള്ള
യപന്ത്രപ്പോപകരണങ്ങളുസം  മറസം  വപ്പോങ്ങുനതപ്പോണട  ഉചെറിതലമനസം,  അതറിനട  വറിരുദ്ധമപ്പോയറി
വത്യവസപ്പോയ  യൂണറിറകളകപ്പോയുള്ള  യന്ത്രങ്ങളുസം  മറസം  വപ്പോങ്ങറിയപശഷസം,  അവ
ഏലറടുക്കുനതറിനപ്പോയറി  സസംരസംഭകര്  ഇല്ലപ്പോത്ത  കപ്പോരണത്തപ്പോൽ  യൂണറിറകള
ആരസംഭറിക്കുവപ്പോൻ  കഴറിയപ്പോലത വരുകയുസം  യപന്ത്രപ്പോപകരണങ്ങളുസം മറസം നശറിച്ചുപപപ്പോവുകയുസം
ലചെയ്യുന  സറിതറിവറിപശഷമപ്പോണട സസംസപ്പോനലത്ത  പലെ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളറിലസം നറിലെവറിൽ സസംജപ്പോതമപ്പോയറിരറിക്കുനലതനസം സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള  ലപപ്പോതുധന  വറിനറിപയപ്പോഗത്തറിൽ  വരുത്തുന
ഇത്തരസം  പറിഴവുകള  ഗുരുതരവുസം  അടറിയന്തര  ശ്രദ്ധ  ആവശത്യലപടുനതുമപ്പോലണനസം
അഭറിപ്രപ്പോയലപടുനപതപ്പോലടപ്പോപസം  പമലെറിൽ  ഇത്തരസം  പ്രവണതകള
ആവര്ത്തറികപ്പോതറിരറിക്കുനതറിനള്ള  കര്ശന  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളകട  നൽകണലമനസം അവ  പപ്പോലെറികലപടുനലണ്ടെനട  ഉറപട
വരുത്തണലമനസം സമറിതറി തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപറിപനപ്പോടട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

113.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  തയ്യൽ  ലമഷനൻ
യൂണറിററിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  19  തയ്യൽ  ലമഷനനകള  നറിലെവറിൽ
പ്രവര്ത്തനകമമപ്പോപണപ്പോലയനസം  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  വത്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്റററിൽ
കുടുസംബശ്രനയുലട  സഹകരണപത്തപ്പോലട  വത്യവസപ്പോയ  യൂണറിറകള  ആരസംഭറിക്കുവപ്പോൻ
സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോലയനസം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭത്യമപ്പോകണലമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

ലഡപപപ്പോസറിറട വര്കട - പ്രവൃത്തറി പൂര്ത്തറിയപ്പോകറിയറിടറില്ല

വറിവറിധ കുടറിവള്ള/സപ്പോമൂഹത്യ ജലെപസചെന പദ്ധതറികളുലട  കവദല്യുതനകരണസം,  കപപട
കലെൻ  നനടൽ  പ്രവൃത്തറി എനറിവയപ്പോയറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട തപ്പോലഴ വറിശദനകരറിച്ച പ്രകപ്പോരസം
ലെകകണകറിനട രൂപ പകരള സസംസപ്പോന കവദല്യുതറി പബപ്പോര്ഡട, പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി



68

എനറിവയറിൽ  നറിപകപറിച്ചതപ്പോയറി  കപ്പോണുന.  എനപ്പോൽ  പ്രവൃത്തറി  ഓഡറിറട  തനയതറി  വലര
പൂര്ത്തറിയപ്പോകറിയറിടറില്ല.  ഇകപ്പോരത്യത്തറിൽ  പഞപ്പോയത്തുകള  യപ്പോലതപ്പോരു  തുടര്  നടപടറികളുസം
സസ്വനകരറിച്ചറിടറില്ല.  ആയതറിനപ്പോൽ  ലചെലെവഴറിച്ച തുക പപ്പോഴ് ലച്ചലെവപ്പോയറി മപ്പോറുകയുസം പഞപ്പോയത്തട
അടച്ച തുക അതതട സപ്പോപനങ്ങളുലട ഫണ്ടെറിൽ കറിടക്കുകയുമപ്പോണട. മപ്പോത്രമല്ല കുടറിവള്ള പ്രശ്നസം
പരറിഹരറിക്കുക,  ജലെപസചെന  സസൗകരത്യപമര്ലപടുത്തുക  എനന  പഞപ്പോയത്തുകളുലട  ലെകത്യസം
കകവരറികപ്പോൻ  സപ്പോധറികപ്പോലത  വരറികയുസം  ലചെയറിരറിക്കുന.  വറിശദവറിവരങ്ങള  തപ്പോലഴ
ലകപ്പോടുക്കുന.

ക്രമ
നമര്

സപ്പോപനസം/
വര്ഷസം

/ഖണറിക
പ്രവൃത്തറി ലഡപപപ്പോസറിറട

തുക (രൂപ)

ലഡപപപ്പോസറിറട
ലചെയ

സപ്പോപനസം
ററിമപ്പോര്കട

1 കപ്പോവറിലസംപപ്പോറ
2003-04, 3/5

കുണ്ടുപതപ്പോടട
ഏലെകണ്ടെറി
കുരുടൻ  കടവട
കുടറിലവള്ള
പദ്ധതറി.

3,19,367 പകരള  ജലെ
അപതപ്പോററിററി

കപപട കലെൻ
മപ്പോറൽ
പ്രവൃത്തറികട
30-4-2004-ൽ
തുക നറിപകപറിച്ചു.
പ്രവൃത്തറി
ആരസംഭറിച്ചതറിനട
പരഖയറില്ല.

2 ലചെറുവണ്ണൂര്
നല്ലളസം
2003-04, 3/2

വറിവറിധ
പദ്ധതറികള

1,00,880 ലക.എസട.  ഇ.
ബറി.

പ്രവൃത്തറി
നടത്തറിയതറിലന
വറിശദപ്പോസംശങ്ങള,
പൂര്ത്തനകരണ
വറിവരസം ലെഭത്യമല്ല.

3 മൂടപ്പോടറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയ
ത്തട
2003-04, 3/1

നനലെപഞരറി
മറിത്തൽ
ഹരറിജൻ
പകപ്പോളനറി
കവദല്യുതനകരണസം

1,42,160 ലക.എസട.  ഇ.
ബറി.

നപ്പോളറിതുവലര
പ്രവൃത്തറി
പൂര്ത്തനകരറിച്ചറി
ല്ല

4 രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര
2002-03, 3/4

ബസംഗപ്പോവട
പറമട  വപ്പോടര്
സകപ്ല സനസം

48,380 ലക.എസട.  ഇ.
ബറി.

1.  പൂര്ത്തനകരറി
ച്ചറില്ല
2. 16,775 രൂപ
ലചെലെവഴറിച്ചട
കപപ്പുസം
അനബന്ധ
സപ്പോമഗറികളുസം
വപ്പോങ്ങറിലയങ്കറിലസം
അവ
ഉപപയപ്പോഗറിപച്ചപ്പോ
എനട
വത്യക്തമല്ല.
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[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡ യറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.79.15]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  നൽകറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

114.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ കുടറിലവള്ള പദ്ധതറി നറിലെവറിൽ പ്രവര്ത്തനകമമപ്പോലണനസം
പദ്ധതറി പൂര്ത്തനകരറിച്ചട വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയറിൽ നറിനള്ള യൂടറികലെപസഷൻ സര്ടറിഫറികറട
ലെഭത്യമപ്പോകറിയറിട്ടുലണ്ടെനമുള്ള കപ്പോവറിലസംപപ്പോറ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററിയുലട മറുപടറി സമറിതറി
അസംഗനകരറിച്ചു.

115.  ലചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട,  മൂടപ്പോടറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട,  രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര
നഗരസഭ  എനറിവലയ  സസംബന്ധറിച്ച  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട
പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  പദ്ധതറികള  പൂര്ത്തനകരറിക്കുകയുസം  ലക.എസട.ഇ.ബറി.-യറിൽനറിനസം
യൂടറികലെപസഷൻ  സര്ടറിഫറികറട  ലെഭത്യമപ്പോക്കുകയുസം  ലചെയറിട്ടുലണ്ടെന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
ലസക്രടററിമപ്പോരുലട മറുപടറി സമറിതറി അസംഗനകരറിച്ചു. 

നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

116.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനത്തറിൽ
കപ്പോവറിലസംപപ്പോറ,  ലചെറുവണ്ണൂര്-നല്ലളസം,  മൂടപ്പോടറി  എനന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയുസം
രപ്പോമനപ്പോട്ടുകര  നഗരസഭയുമപ്പോയുസം  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  തടസ്സങ്ങള  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

സര്കപ്പോര് നറിര്പദ്ദേശങ്ങള, ചെടങ്ങള/സബ്സറിഡറി മപ്പോനദണങ്ങള എനറിവ പപ്പോലെറിച്ചറില്ല

ജനകനയപ്പോസൂത്രണസം,  പകരള വറികസന പദ്ധതറി എനറിവയുമപ്പോയറി ബന്ധലപടട അതതട
സമയങ്ങളറിൽ  നറിലെവറിലള്ള  സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള,  ലപപ്പോതുമരപ്പോമത്തട  ചെടങ്ങള,
സബ്സറിഡറി മപ്പോനദണങ്ങള എനറിവ പപ്പോലെറികപ്പോലത പദ്ധതറി പണസം ലചെലെവഴറിച്ച നറിരവധറി
പകസുകള കപ്പോണുനണ്ടെട.  സര്കപ്പോര് നറിര്പദ്ദേശങ്ങള പപ്പോലെറികപ്പോലത ഇൻഷസ്വറൻസട പ്രനമറിയസം
അടയ്ക്കുക,  ജറില്ലപ്പോതലെ ലടകറികൽ  കമറിററി  യൂണറിറട  പകപ്പോസ്റ്റട  നറിശയറികപ്പോലത  ജലെപസചെന
കറിണറുകളകട സബ്സറിഡറി നൽകുക,  ചെടവറിരുദ്ധമപ്പോയറി പബപ്പോകട പഞപ്പോയത്തുകള എസട.
ജറി.  ആര്.  കവ  സനമറിൽ  പറപ്പോഡട  ടപ്പോററിസംഗട  പ്രവൃത്തറി  ഏലറടുക്കുക,  ഡറി.പറി.സറി.യുലട
അസംഗനകപ്പോരത്തറിനട വറിരുദ്ധമപ്പോയറി പപ്രപ്പോജകകള നടപറിലെപ്പോക്കുക, എനറിവ ഉദപ്പോഹരണങ്ങളപ്പോണട.
ഇത്തരത്തറിലള്ള ഏതപ്പോനസം ഉദപ്പോഹരണങ്ങള തപ്പോലഴ ലകപ്പോടുക്കുന.
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ക്രമ
നമര്

സപ്പോപനസം/
വര്ഷസം

/ഖണറിക
ഇനസം ഉളലപട

തുക (രൂപ) ററിമപ്പോര്കട

1 പബപ്പൂര്
2002-03, 3/23

മതത്യലത്തപ്പോഴറിലെപ്പോ
ളറികളകട  കക്കൂസട
നറിര്മപ്പോണ
ധനസഹപ്പോയസം

6,000 12  പപര്കട  2,000  രൂപയട
പകരസം  2,500  രൂപ  വനതസം
പഞപ്പോയത്തട  സബ്സറിഡറി
നൽകറി

2 കുന്ദമസംഗലെസം
2003-04, 2/12

പടറികജപ്പോതറി
യുവപ്പോകളകട
ലതപ്പോഴറിൽ
പരറിശനലെനസം 

29,400 ചെടസം  ലെസംഘറിച്ചട  പരറിശനലെന
പരറിപപ്പോടറിയട  25%
(8,750 രൂപ) മുൻകൂര് നൽകറി

3 കുന്ദമസംഗലെസം
2003-04, 2/16

മരപ്പോമത്തട പ്രവൃത്തറി 2,10,000 കരപ്പോറുകപ്പോര്കട  പ്രവൃത്തറി
അളലവടുത്തട  പപ്പോര്ടട  ബറിൽ
നൽകുനതറിനട  പകരസം
മുൻകൂര്  അനവദറിച്ചു.  (14
പ്രവൃത്തറികള) (14x15000)

4 അപത്തപ്പോളറി
2004-05, 3/6

കറിണര്
നറിര്മപ്പോണസം

25,000 ജറില്ലപ്പോതലെ  ലടകറികൽ
കമറിററി  യൂണറിറട  പകപ്പോസ്റ്റട
നറിർണ്ണയറികണലമന
നറിബന്ധന പപ്പോലെറിച്ചറില്ല

5 കുറത്യപ്പോടറി
2002-03, 3/1

ലതരുവുവറിളകട
അറകുറപണറികള

24,490 സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശത്തറിനട
വറിരുദ്ധമപ്പോയറി  ലതരുവുവറിളക്കു
കളുലട  അറകുറപണറി/മപ്പോററി
സപ്പോപറികൽ  സസ്വകപ്പോരത്യ
സപ്പോപനലത്ത ഏൽപറിച്ചു.

6 നന്മണ്ടെ
2002-03, 3/5

പരപ്പോഗസം  ബപ്പോധറിച്ച
ലതങ്ങട
ലവടറിമപ്പോറൽ

79,500 ജറി.ഒ.(എസംഎസട.)40/04
പ്ലപ്പോനറിസംഗട  തനയതറി  30-3-2004
ഉത്തരവറിനട  വറിരുദ്ധമപ്പോയറി
കമറിററി  രൂപനകരറികപ്പോലത
കൃഷറി  ഓഫനസര്  തുക
വറിതരണസം ലചെയ്തു.

7 തറിരുവള്ളൂര്
2002-03, 3/14

ലതങ്ങുകയറ
ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി
ഇൻഷസ്വറൻസട

17,160 സര്കപ്പോര്  ഉത്തരവട  3/2001
പ്ലപ്പോനറിസംഗട  13-2-2001
പ്രകപ്പോരസം  ഇൻഷസ്വറൻസറിലന
പ്രനമറിയസം ഒരപ്പോളകട  30  രൂപ
പദ്ധതറി  വറിഹറിതസം  ലചെലെവഴറി
കപ്പോലമനട  പറയുന.  എനപ്പോൽ
ഒരപ്പോളകട  60  രൂപ  വനതസം
നൽകറി.  അധറികസം  നൽകറി
യതട 8,580 രൂപ.
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8 അരറിക്കുളസം
2003-04, 3/9

കപ്പോര്ഷറികപ്പോവശത്യ
ത്തറിനട  കറിണര്
നറിര്മപ്പോണസം 

49,740 ജറി.ഒ.(എസംഎസട.)20/02/
പ്ലപ്പോനറിസംഗട  6/2002 ലലെ
സബ്സറിഡറി  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേ
ശങ്ങള പപ്പോലെറിച്ചറില്ല.

2003-04, 3/10 കുടറിലവള്ളസം
കറിണര്
നറിര്മപ്പോണസം
(പടറികവര്ഗ്ഗ
കപ്പോര്കട)

1,28,000

”

9 പപയ്യപ്പോളറി
2003-04, 3/6

മതത്യലത്തപ്പോഴറിലെപ്പോ
ളറികളകട  ഓയറിൽ
സബ്സറിഡറി

18,000 സസ്വന്തസം  വള്ളസം  ഇല്ലപ്പോത്ത  9
പപര്കട  2,000  രൂപ വനതസം
പപ്രപ്പോജക്ടട  നറിര്പദ്ദേശത്തറിനട
വറിരുദ്ധമപ്പോയറി  സബ്സറിഡറി
അനവദറിച്ചു.

10 തറിപകപ്പോടറി
2003-04, 3/12

ജലെപസചെന
കറിണര്
(9 പപര്കട)

45,000 ജലെപസചെന  കറിണറുകളുലട
യൂണറിറട  പകപ്പോസ്റ്റട  ജറില്ലപ്പോതലെ
ലടകറികൽ  കമറിററി
നറിശയറിച്ചറില്ല.

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡ യറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.79.16]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  നൽകറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

117.  പബപ്പൂര്,  അപത്തപ്പോളറി,  കുറത്യപ്പോടറി,  നന്മണ്ടെ  തറിരുവള്ളൂര്,  അരറിക്കുളസം,  തറിപകപ്പോടറി
എനന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുമപ്പോയുസം  പപയ്യപ്പോളറി  നഗരസഭയുമപ്പോയുസം  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശങ്ങള  സസംബന്ധറിച്ചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറിയുലട
അടറിസപ്പോനത്തറിൽ പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടസ്സങ്ങള ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

118.  ചെടസം ലെസംഘറിച്ചട ലതപ്പോഴറില് പരറിശനലെന പരറിപപ്പോടറിയട മുന്കൂര് തുക നല്കറി എന
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട  കുന്ദമസംഗലെസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട അധറികൃതപരപ്പോടട  സമറിതറി
ആരപ്പോഞ.  പടറികജപ്പോതറികപ്പോരപ്പോയ ആളുകളുലട ഉനമനത്തറിനപ്പോയറി പഞപ്പോയത്തട ആവറിഷ്കരറിച്ച
ഒരു  ലതപ്പോഴറില്  പരറിശനലെന  പദ്ധതറി  സസംബന്ധറിച്ചപ്പോയറിരുന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം
ലതപ്പോഴറില്  പരറിശനലെനത്തറിനള്ള  പണറിസപ്പോധനങ്ങള  വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയപ്പോണട മുന്കൂര്  തുക
അനവദറിച്ചലതനസം  പടറികജപ്പോതറികപ്പോരപ്പോയ  21  ആളുകളകട  പദ്ധതറിയുലട  പ്രപയപ്പോജനസം
ലെഭറിക്കുകയുസം  ലതപ്പോഴറിലെറില്  പ്രവനണത്യസം  പനടുകയുസം  ലചെയറിട്ടുലണ്ടെന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
ലസക്രടററിയുലട മറുപടറി സമറിതറി അസംഗനകരറിച്ചു.
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119.  മരപ്പോമത്തട  പ്രവൃത്തറിയപ്പോയറി  കരപ്പോറുകപ്പോര്കട  പ്രവൃത്തറിയുലട  അളലവടുത്തട  പപ്പോര്ടട
ബറില് നല്കുനതറിനപകരസം മുന്കൂർ അനവദറിച്ചുലവന ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട
സമറിതറി  വറിശദനകരണസം  ആവശത്യലപടപപപ്പോള  14  മരപ്പോമത്തട  പ്രവൃത്തറികളകപ്പോയറി  15,000
രൂപയപ്പോണട  മുന്കൂറപ്പോയറി  നല്കറിയലതനസം  ആയതട  കഫനല്  ബറില്ലറില്  നറിനട  കുറവട
ലചെയതറിനപശഷമപ്പോണട  ബപ്പോകറി  തുക  അനവദറിച്ചലതനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി
മറുപടറി നല്കറി.  ഇകപ്പോരത്യങ്ങള സസംബന്ധറിച്ചട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തധറികൃതര് ഓഡറിറട വകുപറിനട
ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിച്ചറിടറിലല്ലനട  നറിരനകറിച്ച  സമറിതറി  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  പരറിഹരറിച്ചതട
സസംബന്ധറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടട  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനമുറയട  ഓഡറിറട  തടസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുനതപ്പോലണനട ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്തു.

നറിഗമനങ്ങളുസം/ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

120.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ മറുപടറിയുലട അടറിസപ്പോനത്തറിൽ
കുന്ദമസംഗലെസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ഒഴറിലകയുള്ള  എടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  തടസ്സങ്ങള  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

121.  കുന്ദമസംഗലെസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധലപട ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിൽ
ഉളലപട  പ്രവൃത്തറികളകപ്പോയറി  പപ്പോര്ടട  ബറിൽ  നൽകുനതറിനപകരസം  മുൻകൂര്
അനവദറിച്ചുലവന ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം പരറിഹരറിച്ചതട സസംബന്ധറിച്ച പരഖകള ഓഡറിറട
വകുപറിനട ഹപ്പോജരപ്പോകണലമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറിക

മുൻകൂര് കകപററി നറിശറിത സമയത്തറിനകസം പ്രവൃത്തറി പൂര്ത്തറിയപ്പോകറിയറില്ല

ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറി  മുപഖന  പദ്ധതറികള  നടത്തുനതറിപലെയട  മുൻകൂര്  കകപററിയ
പശഷസം  എഗറിലമനറിൽ  നറിഷ്കര്ഷറിക്കുന  തനയതറിക്കുള്ളറിൽ  പണറികള  പൂര്ത്തറിയപ്പോകപ്പോലത
മുടങ്ങറികറിടക്കുന  ധപ്പോരപ്പോളസം  പകസുകള  കപ്പോണുനണ്ടെട.  ഒ.പറി.  നമര്  1072/01  തനയതറി
10-8-2001  ഓസംബുഡ്സപ്പോലന  വറിധറിയറിൽ  നറിശറിത  തനയതറിക്കുള്ളറിൽ  പ്രവൃത്തറി
ആരസംഭറിച്ചറിലല്ലങ്കറിൽ  കൺവനനര്മപ്പോരറിൽനറിനസം  തുക  തറിരറിച്ചുപറിടറിപകണ്ടെതപ്പോലണനസം
നറിശറിത  തനയതറിക്കുപമൽ  തുകയുലട  18%  പലെറിശ  ചുമപത്തണ്ടെതപ്പോലണനസം  ഉത്തരവപ്പോയറിട്ടുണ്ടെട.
ഗവൺലമനട  സര്ക്കുലെര്  നമര്  10703/ഡറി.പറി.03/03/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  തനയതറി  27-3-2003
പ്രകപ്പോരസം  അഡസ്വപ്പോന്സട  തുക  കകപററി  പണറി  പൂര്ത്തറിയപ്പോകപ്പോത്ത  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറി
കൺവനനര്മപ്പോരറിൽനറിനസം  അഡസ്വപ്പോൻസട  തുക  12%  പലെറിശ  സഹറിതസം  തറിരറിച്ചു
പറിടറിപകണ്ടെതപ്പോലണനസം  പ്രസ്തുത  തുക  റവനക്യൂ  ററികവററി  മുപഖന  തറിരറിച്ചുപറിടറിക്കുപമപ്പോള
18%  പലെറിശ ഈടപ്പോപകണ്ടെതപ്പോലണനസം നറിഷ്കര്ഷറിക്കുനണ്ടെട.  എനപ്പോൽ  മുൻകൂര് കകപററി
വര്ഷങ്ങളപ്പോയറിട്ടുസം  യപ്പോലതപ്പോരു  പ്രവൃത്തറിയുസം  നടകപ്പോത്ത  പകസുകളുണ്ടെപ്പോയറിട്ടുസം  തുക
തറിരറിച്ചുപറിടറികപ്പോൻ  യപ്പോലതപ്പോരു  നടപടറിയുസം  സസ്വനകരറിച്ചട  കപ്പോണുനറില്ല.  വറിശദവറിവരങ്ങള
തപ്പോലഴപറയുന.
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ക്രമ
നമര്

സപ്പോപനസം/
വര്ഷസം/
ഖണറിക

പ്രവൃത്തറി
മുൻകൂര്

നൽകറിയ
തുക (രൂപ)

ററിമപ്പോര്കട

1 ലകപ്പോടറിയത്തൂര്
2002-03, 3(8)

വനടട ററിപയര് 4,40,000 രണ്ടെട
കൺവനനര്മപ്പോര്കപ്പോയറി തുക
നൽകറി.  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ
ലെറിസ്റ്ററില്ല.  കരപ്പോര്,  പൂര്ത്തന
കരണ  ററിപപപ്പോര്ടട,  ലചെലെവട
വറിവരസം ഇല്ല.

2 കുന്ദമസംഗലെസം
2003-04,
2(25)

എസട.ജറി.ആര്.കവ.
പദ്ധതറികള

48,933 ആറട  കൺവനനര്മപ്പോര്കട
നൽകറിയതട  പൂര്ത്തനകരണ
വറിവരമറില്ല.

3 നന്മണ്ടെ
2002-03 3(7)

ലപരറിങ്ങപ്പോട്ടുമലെ
ഐ.എച്ചട.ഡറി.പറി.
പകപ്പോളനറി  പറപ്പോഡട
പ്രവൃത്തറി

82,286 മുൻകൂര്  കകപററിയറിട്ടുസം
പണറി ആരസംഭറിച്ചറിടറില്ല.  തുക
തറിരറിലക ഈടപ്പോകറിയറില്ല.

4 കൂടരഞ്ഞെറി
2002-03, 3(5)

നടപപ്പോത
നറിര്മപ്പോണസം
വറി.സറി.ബറി. ററിപയര്

15,000 മുൻകൂര്  കകപററിയറിട്ടുസം
പണറി ആരസംഭറിച്ചറിടറില്ല.  തുക
തറിരറിലക ഈടപ്പോകറിയറില്ല.

5 പപയ്യപ്പോളറി
2003-04,
3(11)

എസട.ജറി. ആര്.കവ.
 2 പ്രവൃത്തറികള

5,080 മുൻകൂര്  കകപററിയറിട്ടുസം
പണറി ആരസംഭറിച്ചറിടറില്ല.  തുക
തറിരറിലക ഈടപ്പോകറിയറില്ല.

6 തറിപകപ്പോടറി
2004-05, 3(4)

എസട.ജറി. ആര്.കവ.
2 പ്രവൃത്തറികള

81,250 മുൻകൂറുസം  പപ്പോര്ടട  ബറിലസം
നൽകറിലയങ്കറിലസം  പ്രവൃത്തറി
പൂര്ത്തനകരറിച്ചറില്ല.

7 തപ്പോമരപശരറി
2002-03, 3(19)

പടറിച്ചറിക്കുനട
കുടറിലവള്ള പദ്ധതറി

37,500 പൂര്ത്തനകരണ വറിവരമറില്ല

8 ഏലെത്തൂര്
2002-03, 3(4)

6 പ്രവൃത്തറികള 1,97,500 വറിവറിധ  അസംഗനവപ്പോടറി
നറിര്മപ്പോണസം  പ്രവൃത്തറി
പൂര്ത്തനകരറിച്ചറില്ല.
പുഞപപ്പോടസം  ചെനര്പട
നറിര്മപ്പോണസം.

9 വറില്ലത്യപ്പോപള്ളറി
2000-01, 3(4)

4 പ്രവൃത്തറികള 15,189 പപ്പോലെസം,  പതപ്പോടട,  ഫുട്പപ്പോത്തട
തുടങ്ങറിയ  പ്രവൃത്തറികളകട
മുൻകൂര്  നൽകറിലയങ്കറിലസം
യപ്പോലതപ്പോരു  പ്രവൃത്തറിയുസം
നടത്തറിയറിടറില്ല.
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10 തറിപകപ്പോടറി
2003-04, 3(6)

4  കുടറിലവള്ള
പ്രവൃത്തറികള

80,750 ലമപ്പോബറികലെപസഷൻ
അഡസ്വപ്പോൻസട
കകപററിലയങ്കറിലസം
പ്രവൃത്തറി പൂര്ത്തനകരറിച്ചറില്ല.

11 തറിപകപ്പോടറി
2003-04, 3(7)

ആനക്കുഴറി
ജലെപസചെന പദ്ധതറി

30,000 31-1-2002-ൽ  മുൻകൂര്
കകപററി.  പ്രവൃത്തറി
നടത്തുകപയപ്പോ തുക തറിരറിച്ചട
പറിടറിക്കുകപയപ്പോ ലചെയറിടറില്ല.

[പകരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡ യറക്ടറുലട  2006-07  വര്ഷലത്ത സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറിക 3.79.17]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിനട  സര്കപ്പോര്  നൽകറിയ  മറുപടറി  അനബന്ധസം-II  ആയറി
പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

122.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  ലകപ്പോടറിയത്തൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
അധറികൃതപരപ്പോടട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  വനടട  ററിപയററിസംഗുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  രണ്ടെട
കൺവനനര്മപ്പോര്കട  4,40,000  രൂപ നൽകറിലയങ്കറിലസം  പദ്ധതറിയുലട  പൂര്ത്തനകരണ പരഖകള
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറില്ല എനപ്പോയറിരുന ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശലമനസം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തറികള നറിലെവറിൽ
പൂര്ത്തനകരറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം  ആയതറിലന  പരഖകള  പഞപ്പോയത്തറിൽ  ലെഭത്യമപ്പോകറിയറിട്ടുലണ്ടെനസം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി മറുപടറി നൽകറി.

123.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം പരറിഹരറിച്ചതട  സസംബന്ധറിച്ച പരഖകള ഓഡറിറട  വകുപറിനട
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറിലല്ലനട നറിരനകറിച്ച സമറിതറി പ്രസ്തുത പരഖകള തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട
മുപഖന  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  കകമപ്പോറണലമനട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററിപയപ്പോടട
ആവശത്യലപട്ടു.  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  പബപ്പോദ്ധത്യലപടുനമുറയട  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുനതപ്പോലണനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 

124.  കുന്ദമസംഗലെസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ
പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിരറിക്കുന 6 പ്രവൃത്തറികളുസം നറിലെവറിൽ പൂര്ത്തനകരറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം, പ്രവൃത്തറികളുലട
പൂര്ത്തനകരണ പരഖകള ഒരപ്പോഴ്ചയകസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപറിനസം ഓഡറിറട  വകുപറിനസം
ലെഭത്യമപ്പോക്കുനതുമപ്പോലണന ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററിയുലട മറുപടറിയുലട അടറിസപ്പോനത്തറിൽ
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  പരറിഹരറിച്ചതട  സസംബന്ധറിച്ച  പരഖകള  ഓഡറിറട  വകുപറിനട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനമുറയട ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുനതപ്പോലണനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 

125.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട  നന്മണ്ടെ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  അധറികൃതപരപ്പോടട
സമറിതറി  വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  പടറികജപ്പോതറി  പകപ്പോളനറിയറിപലെയ്ക്കുള്ള  പറപ്പോഡട
നറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  മരപ്പോമത്തട  പ്രവൃത്തറികളകപ്പോയറി  പണസം  മുന്കൂര്
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കകപററിയറിട്ടുസം  പ്രവൃത്തറി  പൂര്ത്തനകരറിച്ചറിലല്ലനപ്പോയറിരുന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം
നറിലെവറിലസം  പറപ്പോഡട  നറിര്മപ്പോണസം  പൂര്ത്തനകരറിച്ചറിടറിലല്ലനസം  മുന്കൂര്  നല്കറിയ  തുക
ഈടപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ആര്.ആര്.  നടപടറികള  സസ്വനകരറിച്ചുവരറികയപ്പോലണനസം  പ്രസ്തുത
വറിഷയവുമപ്പോയറി ബന്ധലപടട,  പ്രവൃത്തറി ഏലറടുത്തറിരുന വറിപനപ്പോദന് എന ആളലകതറിലര
പഞപ്പോയത്തട  പകസട  ഫയല്  ലചെയ്തുലവങ്കറിലസം  പകപ്പോടതറിവറിധറി  അപദ്ദേഹത്തറിനട
അനകൂലെമപ്പോയറിരുനലവനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി മറുപടറി നല്കറി.

126.  2002-03  കപ്പോലെയളവറിലലെ ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉളലപട പറപ്പോഡട  നറിര്മപ്പോണ
പ്രവൃത്തറി പതറിനഞട വര്ഷങ്ങളക്കുപശഷവുസം പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിടറില്ല എനട പറയുനതറില്
യപ്പോലതപ്പോരു  നത്യപ്പോയനകരണവുമറിലല്ലനസം,  പടറിക  വറിഭപ്പോഗങ്ങളുലട  ഉനമനത്തറിനപ്പോയറി നറിരവധറി
പദ്ധതറികള നടപറിലെപ്പോകറിലകപ്പോണ്ടെറിരറിക്കുന ഈ കപ്പോലെത്തട പടറികജപ്പോതറി പകപ്പോളനറിയറിപലെയ്ക്കുള്ള
ഒരു  പറപ്പോഡറിലന  സറിതറി  ഇത്തരത്തറിലെപ്പോവുനതട  അസംഗനകരറിക്കുവപ്പോനപ്പോകറിലല്ലനസം,
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  മുന്കൂര്  തുക  നല്കറിയറിട്ടുപപപ്പോലസം  പ്രവൃത്തറി  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി
പൂര്ത്തനകരറികപ്പോത്ത  എതറിര്കകറിയട  അനകൂലെമപ്പോയറി  പകപ്പോടതറി  വറിധറി  വനതട  പകസട
നടപടറികള  പവണ്ടെ  രനതറിയറില്  മുപനപ്പോടട  ലകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുനതറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലന
ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം സസംഭവറിച്ച വനഴ്ച മൂലെമപ്പോപണപ്പോ എനട സസംശയറിപകണ്ടെറി വരുനതപ്പോയുസം അഭറിപ്രപ്പോയലപട
സമറിതറി  പ്രസ്തുത  വറിഷയത്തറില്  വറിശദമപ്പോയ  അപനസ്വഷണസം  നടത്തറി
ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയവര്ലകതറിലര  നടപടറി  സസ്വനകരറിച്ചട  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട പഞപ്പോയത്തട ഡയറക്ടപറപ്പോടട ആവശത്യലപട്ടു. കൂടപ്പോലത പകസട നടത്തറിപറില്
പഞപ്പോയത്തറിലന ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം ഏലതങ്കറിലസം വറിധത്തറിലള്ള വനഴ്ച സസംഭവറിച്ചറിട്ടുപണ്ടെപ്പോലയന
കപ്പോരത്യവുസം പരറിപശപ്പോധറിച്ചട ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട പഞപ്പോയത്തട ഡയറക്ടപറപ്പോടട സമറിതറി
ആവശത്യലപട്ടു.

127.  പടറികജപ്പോതറി  പകപ്പോളനറിയറിപലെയ്ക്കുള്ള  പറപ്പോഡറിലന  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃത്തറികള
അടറിയന്തരമപ്പോയറി  പൂര്ത്തറിയപ്പോകറി  പറപ്പോഡട  സഞപ്പോരപയപ്പോഗത്യമപ്പോകണലമനസം  ആയതട
സസംബന്ധറിച്ചട  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭത്യമപ്പോകണലമനസം  സമറിതറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട അധറികൃതപരപ്പോടട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

128. കൂടരഞ്ഞെറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധലപട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ച
സമറിതറിയുലട  പചെപ്പോദത്യത്തറിനട  പ്രവൃത്തറികള  ഏലറടുത്തറിരുന  കണ്വനനര്മപ്പോര്  മുന്കൂര്  തുക
കകപററിയറിട്ടുലണ്ടെങ്കറിലസം  പറിനനടട  പ്രവൃത്തറികള  ഉപപകറിച്ചതറിലനത്തുടര്നട  ആയതട
മലറപ്പോരപ്പോലള  ഏല്പറിക്കുകയപ്പോണട  ലചെയലതനസം  മുന്കൂറപ്പോയറി  നല്കറിയ  തുക  പഞപ്പോയത്തട
പറിനനടട  ഈടപ്പോകറിയറിരുനലവനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  മറുപടറി  നലറി.  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട അധറികൃതര്  നല്കറിയ വറിശദനകരണത്തറിലനയുസം
ഭരണ  വകുപറിനട  നല്കറിയ  മറുപടറിയുലടയുസം  അടറിസപ്പോനത്തറില്  ഓഡറിറട  തടസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി തനരുമപ്പോനറിച്ചു.
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129.   പപയ്യപ്പോളറി  നഗരസഭയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട
സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  മുന്കൂര്  തുക  കകപററിയ  കണ്വനനര്മപ്പോലര  കലണ്ടെത്തുവപ്പോന് 
സപ്പോധറിച്ചറിടറിലല്ലനസം അവലര കലണ്ടെത്തുനതറിനള്ള നടപടറികള സസ്വനകരറിച്ചുവരറികയപ്പോലണനസം
നഗരസഭപ്പോ ലസക്രടററി മറുപടറി നലറി. ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട നഗരസഭപ്പോ ലസക്രടററി
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിനട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട  തൃപറികരമപ്പോലണന  ഭരണ  വകുപട
അഡനഷണല്  ലസക്രടററിയുലട  മറുപടറിയുലടയുസം  നഗരസഭ  ലസക്രടററിയുലട
വറിശദനകരണത്തറിലനയുസം  അടറിസപ്പോനത്തറില് ഓഡറിറട  തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

130.  തറിപകപ്പോടറി   ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട   നടപപ്പോകറിയ  രണ്ടെട  എസട.ജറി.ആര്.കവ.
പ്രവൃത്തറികളുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  വറിശദനകരണസം
ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ പടവത്തകുനറി നടപപ്പോതയുലട നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃത്തറി
പൂര്ത്തനകരറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം,  മരത്തറില്മുകട  കറിടങ്ങറിനറിക്കുനട  പറപ്പോഡട  നറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി
ബന്ധലപടട  കണ്വനനര്ലകതറിലര  സസ്വനകരറിച്ചറിരുന  ആര്.ആര്.  നടപടറികള
പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കുകയുസം  തുക  തറിരറിച്ചട  ഈടപ്പോക്കുകയുസം  ലചെയറിട്ടുലണ്ടെനസം  ഇകപ്പോരത്യങ്ങള
സസംബന്ധറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട ഭരണ വകുപറിനട സമര്പറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി
അററിയറിച്ചു.  ഓഡറിറട തടസ്സസം പരറിഹരറിച്ചതട സസംബന്ധറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തധറികൃതര്
ഓഡറിറട വകുപറിനട ലെഭത്യമപ്പോകറിയറിടറിലല്ലനട നറിരനകറിച്ച സമറിതറി പ്രസസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട ഓഡറിറട
വകുപറിനട ലെഭത്യമപ്പോക്കുനമുറയട ഓഡറിറട തടസ്സസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുനതപ്പോലണനട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

131.  നപ്പോലെട  കുടറിലവള്ള  പ്രവൃത്തറികളുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  വറിശദനകരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള  നപ്പോലെട  കുടറിലവള്ള
പ്രവൃത്തറികളകപ്പോയറി  ലമപ്പോബറികലെപസഷന്  അഡസ്വപ്പോന്സട  കകപററിലയങ്കറിലസം  പ്രവൃത്തറി
പൂര്ത്തനകരറിച്ചറിടറില്ല  എനതപ്പോയറിരുന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശലമനസം  ഇതറില്  മന്ദത്തട  പറമട
കുടറിലവള്ള പദ്ധതറി,  ശക്തറിമന്ദറിരസം  കറിണര് ററിപയററിസംഗട,  വപ്പോരറിപകപ്പോളറിതപ്പോഴസം  ലെകസം വനടട
തുടങ്ങറിയ  പദ്ധതറികള  പൂര്ത്തനകരറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം  പുതുപകപ്പോളറി  വപ്പോടര്  ടപ്പോങ്കട  നറിര്മപ്പോണ
പദ്ധതറിയുലട  കണ്വനനര്  മരണലപടതറിനപ്പോല്  മുന്കൂറപ്പോയറി  നല്കറിയ  31,000  രൂപ
ഈടപ്പോക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിടറിലല്ലനസം തറിപകപ്പോടറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി മറുപടറി നല്കറി.
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററിയുലട  മറുപടറിയുലട  അടറിസപ്പോനത്തറില്  ഓഡറിറട  തടസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി തനരുമപ്പോനറിച്ചു.

132.  ആനക്കുഴറി  ജലെപസചെന  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബന്ധറിച്ചട  സമറിതറി  വറിശദനകരണസം  ആവശത്യലപടപപപ്പോള  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ
ആനക്കുഴറി  ജലെപസചെന  പദ്ധതറിയുലട  എസ്റ്ററിപമറട  1,20,000  രൂപയപ്പോയറിരുനലവനസം
അതറില്  30,000  രൂപ  മുന്കൂറപ്പോയറി  നല്കറിലയങ്കറിലസം  23,100  രൂപയുലട  പ്രവൃത്തറി
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മപ്പോത്രമപ്പോണട  പൂര്ത്തറിയപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളലതനസം  പശഷറിച്ച  തുക  റവനക്യൂ  ററികവററിയറിലൂലട
കരപ്പോറുകപ്പോരനറില്നറിനസം  ഈടപ്പോകറിയറിട്ടുലണ്ടെനസം  ജലെപസചെന  പദ്ധതറി  നറിലെവറിലസം
പൂര്ത്തനകരറിച്ചറിടറിലല്ലനസം തറിപകപ്പോടറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററി മറുപടറി നല്കറി.

133.  കരപ്പോർ  ചെമച്ചട  പ്രവൃത്തറി  ആരസംഭറിച്ചപശഷസം  പപ്പോതറിവഴറിയറിൽ  നറിര്ത്തറിപപപ്പോകുന
കരപ്പോറുകപ്പോരലന  ററിസട   ആനട   പകപ്പോസ്റ്ററില്  ലടര്മറിപനറട  ലചെയട  അയപ്പോളറില്നറിനസം  തുക
ഈടപ്പോകറി  പദ്ധതറി  പൂര്ത്തനകരറികണലമനറിരറിലക  അതറിനവറിരുദ്ധമപ്പോയറി  മുന്കൂര്  തുക
കകപററി  പ്രവൃത്തറി  പൂര്ത്തനകരറികപ്പോലത  ഇടയട  ലവച്ചട  ഉപപകറിച്ചുപപപ്പോയ
കരപ്പോറുകപ്പോരനറില്നറിനസം  മുന്കൂര്  നല്കറിയ  തുക  മപ്പോത്രസം  തറിരറിലക  ഈടപ്പോകറി  അയപ്പോലള
ബപ്പോധത്യതയറില്നറിനസം ഒഴറിവപ്പോകറിയ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട അധറികൃതരുലട നറിരുത്തരവപ്പോദപരമപ്പോയ
സമനപനത്തറില് കടുത്ത അതൃപറി പരഖലപടുത്തറിയ സമറിതറി ലപപ്പോതുധന വറിനറിപയപ്പോഗത്തറില്
ഉപദത്യപ്പോഗസരുലട  ഭപ്പോഗത്തട  നറിനണ്ടെപ്പോകുന  ഇത്തരസം  വനഴ്ചകള  ആശങ്കപ്പോജനകമപ്പോലണനട
അഭറിപ്രപ്പോയലപടുകയുസം  ലചെയ്തു.  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബന്ധറിച്ചട  വറിശദമപ്പോയ  അപനസ്വഷണസം
നടത്തറി  ഭരണ  വകുപറിനട  അടറിയന്തരമപ്പോയറി  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കണലമനട  സമറിതറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ലസക്രടററിപയപ്പോടട നറിഷ്കര്ഷറിച്ചു.

134.  തപ്പോമരപശരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബന്ധറിച്ച സമറിതറിയുലട പചെപ്പോദത്യത്തറിനട  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ പടറിച്ചറിക്കുനട കുടറിലവള്ള
പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  പ്രവൃത്തറികള  പൂര്ത്തനകരറിച്ചട  നറിലെവറില്  പദ്ധതറി
പ്രവര്ത്തനകമമപ്പോകറിയറിട്ടുലണ്ടെനട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി.
പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  പ്രവൃത്തറി  പൂര്ത്തനകരറിച്ചതപ്പോയറി  അററിയറിച്ചുലകപ്പോണ്ടെട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
അധറികൃതര്  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  മറുപടറി  നല്കറിയറിട്ടുലണ്ടെങ്കറിലസം  പ്രവൃത്തറി
പൂര്ത്തനകരറിച്ചതുമപ്പോയറി ബന്ധലപട ബറില്,  അളവട പുസകസം തുടങ്ങറിയവ ഓഡറിറട  വകുപറിലന
പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  സമര്പറിച്ചറിടറിലല്ലനട  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടര്  അററിയറിച്ചതറിലന
അടറിസപ്പോനത്തറില് പ്രസ്തുത പരഖകള ഒരപ്പോഴ്ചയ്ക്കുള്ളറില് ഓഡറിറട  വകുപറിനട കകമപ്പോറണലമനട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററിപയപ്പോടട  ആവശത്യലപട  സമറിതറി  ഓഡറിറട  വകുപട  ആയതട
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോദ്ധത്യലപടുനമുറയട  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുനതപ്പോലണനട
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുസം ലചെയ്തു.

135.  ഏലെത്തൂരുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ച  സമറിതറിയുലട
പചെപ്പോദത്യത്തറിനട  ഏലെത്തൂര്  നറിലെവറില്  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  പകപ്പോര്പപറഷലന  ഭപ്പോഗമപ്പോലണനസം
പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ അസംഗനവപ്പോടറി ലകടറിട നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃത്തറി പൂര്ത്തനകരറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം,
പുഞപപ്പോടസം  ചെനര്പട  നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃത്തറി പൂര്ത്തനകരറികപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  മുന്കൂര്  നല്കറിയ
തുക  തറിരറിച്ചനടപ്പോകറിയറിട്ടുലണ്ടെനസം  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലസക്രടററി  മറുപടറി  നല്കറി.
പകപ്പോര്പപറഷന്  ലസക്രടററിയുലട  മറുപടറിയുലട  ലവളറിച്ചത്തറില്  ഓഡറിറട  തടസ്സസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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136.  വറിലെത്യപ്പോപള്ളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചട
സമറിതറി  വറിശദനകരണസം  ആവശത്യലപടപപപ്പോള  പപ്പോലെസം, പതപ്പോടട,  ഫുട്പപ്പോത്തട  എനറിവ  ഉളലപലട
മുന്കൂര്  നല്കറിയ  നപ്പോലെട  പ്രവൃത്തറികളുസം  നറിലെവറില്  പൂര്ത്തനകരറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനസം  ആയതട
പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പബപ്പോദ്ധത്യലപടതറിനപ്പോല്  പഞപ്പോയത്തട  ഭരണസമറിതറി  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോകണലമനട  അഭത്യര്തറിച്ചുലകപ്പോണ്ടെട  29-9-2011-ല് ഭരണ  വകുപറിനട  കത്തട
നല്കറിയറിട്ടുലണ്ടെനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററി  അററിയറിച്ചു.  എനപ്പോല്
പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  നപ്പോലെട  പ്രവൃത്തറികളുസം  പൂര്ത്തനകരറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  ഭരണ  സമറിതറിയട
പബപ്പോദ്ധത്യലപട്ടു  എന  ററിപപപ്പോര്ടപ്പോണട  ലെഭറിച്ചറിട്ടുള്ളലതനസം  പ്രവൃത്തറികള
പൂര്ത്തനകരറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെനട ഭരണസമറിതറി പ്രപമയസം പപ്പോസപ്പോകറി വകുപറിലന അററിയറിക്കുകയപ്പോണട
ലചെയറിരറിക്കുനലതനസം  പ്രവൃത്തറിയുലട  യൂടറികലെപസഷന്  സര്ടറിഫറികറട,  പ്രവൃത്തറി
പൂര്ത്തനകരറിച്ചതട  സസംബന്ധറിച്ച  ബറില്,  എസം.  ബുകട  തുടങ്ങറിയവയപ്പോണട
ഹപ്പോജരപ്പോപകണ്ടെലതങ്കറിലസം  ഇവലയപ്പോനസം  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറിലല്ലനസം  പ്രവൃത്തറികള
പൂര്ത്തനകരറിച്ചറിട്ടുലണ്ടെന  എഞറിനനയറുലട  വപ്പോലെല്യുപവഷന്  സര്ടറിഫറികറട  വപ്പോങ്ങറി  ഭരണ
സമറിതറി തനരുമപ്പോനസം എടുത്തട അററിയറിക്കുനതപ്പോയറിരറിക്കുസം ഉചെറിതലമനസം സസംസപ്പോന ഓഡറിറട
വകുപട  ഡയറക്ടര്  അററിയറിച്ചതറിലന  അടറിസപ്പോനത്തറില്  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  പ്രവൃത്തറികളുലട
പൂര്ത്തനകരണ  സര്ടറിഫറികറട  രണ്ടെപ്പോഴ്ചയകസം  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകണലമനട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ലസക്രടററിപയപ്പോടട  ആവശത്യലപട  സമറിതറി  ഓഡറിറട  വകുപറിനട
പബപ്പോദ്ധത്യലപടുനമുറയട  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  തടസ്സസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോവുനതപ്പോലണനട
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുസം ലചെയ്തു.

നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകളുസം

137.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട  ലെഭത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടറിയുലടയുസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളറിലലെ ലസക്രടററിമപ്പോര് നൽകറിയ വറിശദനകരണത്തറിലനയുസം അടറിസപ്പോനത്തറിൽ  കൂടരഞ്ഞെറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട,  പപയ്യപ്പോളറി  നഗരസഭ,  തറിപകപ്പോടറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലലെ  4  കുടറിലവള്ള
പ്രവൃത്തറികള,  ഏലെത്തൂര്  എനറിവയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  തടസ്സങ്ങള  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.

138.  ലകപ്പോടറിയത്തൂര്,  കുന്ദമസംഗലെസം,  തപ്പോമരപശരറി,  വറിലെത്യപ്പോപള്ളറി  എനന
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള,  തറിപകപ്പോടറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലലെ  രണ്ടെട  എസട.ജറി.  ആര്.കവ.
പ്രവൃത്തറികള  എനറിവയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  ഓഡറിറട  തടസ്സങ്ങള  പരറിഹരറിച്ചതപ്പോയറി
പ്രസ്തുത തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിലലെ ലസക്രടററിമപ്പോര് അററിയറിച്ചറിരുനലവങ്കറിലസം
അതുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട പരഖകള ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോൽ
ഓഡ റിറട  തടസ്സങ്ങള  പരറിഹരറിച്ചതുമപ്പോയറി  ബന്ധലപട  പരഖകള  അടറിയന്തറിരമപ്പോയറി
ഓഡറിറട വകുപറിനട ഹപ്പോജരപ്പോകണലമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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139.  നന്മണ്ടെ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലലെ  പടറികജപ്പോതറി  പകപ്പോളനറിയറിപലെക്കുള്ള
പറപ്പോഡട  നറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  കൺവനനര്  തുക  മുൻകൂര്
കകപററിയറിരുനലവങ്കറിലസം  നപ്പോളറിതുവലര  പറപ്പോഡട  നറിര്മപ്പോണസം  പൂര്ത്തനകരറി
ച്ചറിടറിലല്ലനസം,  പ്രവൃത്തറിയുലട  കൺവനനര്കട  എതറിലര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  അധറികൃതര്
പകസട  ഫയൽ  ലചെയറിരുനലവങ്കറിലസം  പകപ്പോടതറി  വറിധറി  ടറിയപ്പോനട
അനകൂലെമപ്പോയറിരുനലവനസം,  മുൻകൂര്  നൽകറിയ  തുക  തറിരറിച്ചുപറിടറിക്കുന  തറിനപ്പോയറി
നറിലെവറിൽ  ആര്.ആര്.  നടപടറികള  സസ്വനകരറിച്ചുവരറികയപ്പോലണനസം  സമറിതറി
നറിരനകറിക്കുന.  2002-03  കപ്പോലെയളവറിലലെ  ഓ  ഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ  ഉളലപട  പറപ്പോഡട
നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃത്തറി  പതറിലനടട  വര്ഷങ്ങളക്കുപശഷവുസം  നപ്പോളറിതുവലര
പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിച്ചറില്ല  എനട  പറയുനതറിൽ  യപ്പോലതപ്പോരു
നത്യപ്പോയനകരണവുമറിലല്ലനസം  പടറിക  വറിഭപ്പോഗങ്ങളുലട  ഉനമനത്തറിനപ്പോയറി  നറിരവധറി
പദ്ധതറികള  നടപറിലെപ്പോകറിലകപ്പോണ്ടെറിരറിക്കുന  ഈ  കപ്പോലെത്തട  പടറികജപ്പോതറി
പകപ്പോളനറിയറിപലെക്കുള്ള  ഒരു  പറപ്പോഡറിലന  സറിതറി  ഇത്തരത്തറിലെപ്പോവുനതട
അസംഗനകരറിക്കുവപ്പോനപ്പോകറിലല്ലനസം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  മുൻകൂര്  തുക  നൽകറിയറിട്ടുപപപ്പോലസം
പ്രവൃത്തറി  പൂര്ത്തനകരറികപ്പോതറിരുന  കൺവനനര്കട  അനകൂലെമപ്പോയറി  പകപ്പോടതറി  വറിധറി
വനതട  പകസട  നടപടറികള  കകകപ്പോരത്യസം  ലചെയ്യുനതറിൽ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിലന
ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം  സസംഭവറിച്ച  വനഴ്ചമൂലെമപ്പോപണപ്പോ എനട  സസംശയറിപകണ്ടെറി  വരുനതപ്പോയുസം
സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയലപടുന.

140.  പ്രസ്തുത  വറിഷയത്തറിൽ  വറിശദമപ്പോയ  അപനസ്വഷണസം  നടത്തറി
ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയവര്ലകതറിലര  നടപടറി  സസ്വനകരറിച്ചട  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന
ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട  സമറിതറി  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടപറപ്പോടട  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
കൂടപ്പോലത  പകസട  നടത്തറിപറിൽ  പഞപ്പോയത്തറിലന  ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം ഏലതങ്കറിലസം
വറിധത്തറിലള്ള  വനഴ്ച  സസംഭവറിച്ചറിട്ടുപണ്ടെപ്പോലയന  കപ്പോരത്യവുസം  പരറിപശപ്പോധറികണലമനട
സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  പടറികജപ്പോതറി  പകപ്പോളനറിയറിപലെക്കുള്ള  പറപ്പോഡട  നറിര്മപ്പോണ
പ്രവൃത്തറി  അടറിയന്തരമപ്പോയറി  പൂര്ത്തറിയപ്പോകറി  പറപ്പോഡട  സഞപ്പോരപയപ്പോഗത്യമപ്പോകണലമനസം
ആയതട സസംബന്ധറിച്ചട ഓഡറിറട വകുപട മുപഖന ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭത്യമപ്പോകണലമനസം സമറിതറി
നന്മണ്ടെ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട അധറികൃതപരപ്പോടട നറിഷ്കര്ഷറിക്കുന.

141.  തറിപകപ്പോടറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  നടപറിലെപ്പോകറിയ  ആനക്കുഴറി  ജലെപസചെന
പദ്ധതറിയുലട  എസ്റ്ററിപമറട  1,20,000  രൂപയപ്പോയറിരുനലവനസം  അതറിൽ  30,000  രൂപ
മുൻകൂറപ്പോയറി  നൽകറിയറിരുനലവങ്കറിലസം  23,100  രൂപയുലട  പ്രവൃത്തറി  മപ്പോത്രമപ്പോണട
പൂര്ത്തറിയപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളലതനസം  പശഷറിച്ച  തുക  ആര്.ആര്.  നടപടറിയറിലൂലട
കരപ്പോറുകപ്പോരറിൽനറിനസം  ഈടപ്പോകറിയറിട്ടുലണ്ടെങ്കറിലസം  പരപ്പോമര്ശ  വറിപധയമപ്പോയ  ജലെപസചെന
പദ്ധതറി നറിലെവറിലസം പൂര്ത്തനകരറിച്ചറിടറിലല്ലനസം സമറിതറി നറിരനകറിക്കുന.
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142.  കരപ്പോര്  ചെമച്ചട  പ്രവൃത്തറി  ആരസംഭറിച്ചപശഷസം  ഇടയ്ക്കുലവച്ചട  നറിര്ത്തറിപപപ്പോകുന
കരപ്പോറുകപ്പോരലന  ററിസ ട  ആൻഡട  പകപ്പോസ്റ്ററിൽ  ലടര്മറിപനറട  ലചെയട  ടറിയപ്പോനറിൽ  നറിനസം
നഷത്തുക ഈടപ്പോകറി പദ്ധതറി  പൂര്ത്തനകരറികണലമനറിരറിലക അതറിനട  വറിരുദ്ധമപ്പോയറി
മുൻകൂര്  തുക  കകപററി  പ്രവൃത്തറി  പൂര്ത്തനകരറികപ്പോലത  പപ്പോതറിവഴറിയറിൽ
ഉപപകറിച്ചുപപപ്പോയ  കരപ്പോറുകപ്പോരനറിൽനറിനസം  മുൻകൂര്  നൽകറിയ  തുക  മപ്പോത്രസം  ഈടപ്പോകറി
അയപ്പോലള  ബപ്പോദ്ധത്യതയറിൽനറിനസം  ഒഴറിവപ്പോകറിയ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  അധറികൃതരുലട
നറിരുത്തരവപ്പോദപരമപ്പോയ  സമനപനത്തറിൽ  സമറിതറി  കടുത്ത  അതൃപറി  പരഖലപടുത്തുന.
പദ്ധതറിപണ  വറിനറിപയപ്പോഗത്തറിൽ  ഉപദത്യപ്പോഗസരുലട  ഭപ്പോഗത്തുനറിനണ്ടെപ്പോകുന  ഇത്തരസം
വനഴ്ചകലള  സമറിതറി  അതനവ  ഗസൗരവപത്തപ്പോലട  വനകറിക്കുന.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ
പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധലപടട  തറിപകപ്പോടറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  അധറികൃതരുലട
ഭപ്പോഗത്തുനറിനണ്ടെപ്പോയ  പറിഴവുകള  ആശങ്കപ്പോജനകമപ്പോലണനട  അഭറിപ്രപ്പോയലപടുനപതപ്പോലടപ്പോപസം  പ്രസ്തുത
വറിഷയസം സസംബന്ധറിച്ചട വറിശദമപ്പോയ അപനസ്വഷണസം നടത്തറി അടറിയന്തരമപ്പോയറി ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭത്യമപ്പോകണലമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ടറി. പറി. രപ്പോമകൃഷ് ണന്,
തറിരുവനന്തപുരസം, അദ്ധത്യകന്,
2021 ആഗസ്റ്റട 10. പലെപ്പോകല് ഫണ്ടെട അകസൗണ്ടെടസട കമറിററി.



അനുബനന്ധം   I

പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങള/ശനിപധാര്ശകള

ക്രമ
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
വകുപ്പെപ/സധാപനന്ധം

ഖണനിക
നമ്പര്

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപധാര്ശകള

1 2 3 4

1 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം 3 വളയന്ധം ഗധാമപഞധായതനിപന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ള വവ്യവസധായ
എദസ്റ്റേറനില്  പനയ് ത്തുശധാല  ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനധായനി
പഞധായതപ  വക  പകട്ടനിടന്ധം  കകമധാറനിയ  അവസരതനില്
ഖധാദനി ദബധാര്ഡുമധായനി ഏപതങനിലുന്ധം വനിധതനിലുള്ള കരധാറുകള
ചമചനിരുദന്നധാ  എന്ന  കധാരവ്യതനില്  നനിലവനിലുന്ധം  അവവ്യക്തത
നനിലനനില്ക്കുകയധാപണന്നപ  സമനിതനി  നനിരരീകനിക്കുന.
സര്കധാര്  വക  പകട്ടനിടങ്ങള  വനിവനിധ  ആവശവ്യങ്ങളകധായനി
കകമധാറുദമ്പധാള  കരധാര്  ചമയ്ദകണ്ടതപ
അതവ്യധാവശവ്യമധാപണന്നനിരനിപക,  അതനിനപ  വനിരുദ്ധമധായനി
കൃതവ്യമധായ  കരധാര് വവ്യവസകപളധാനമനിലധാപത
ഗധാമപഞധായതനിപന്റെ  ഉടമസതയനിലുള്ള  പകട്ടനിടന്ധം  ഖധാദനി
ദബധാര്ഡനിനപ  കകമധാറനിയ  പഞധായതധനികൃതരുപട
നനിരുതരവധാദപരമധായ  നനിലപധാടനില്  സമനിതനി  കടുത  അതൃപനി
ദരഖപപ്പെടുത്തുന.   ഗധാമപഞധായതനിപന്റെ  അധരീനതയനിലുള്ള
പകട്ടനിടന്ധം  ഖധാദനി  ദബധാര്ഡനിനപ  കകമധാറനിയദപ്പെധാള  ഏപതങനിലുന്ധം
വനിധതനിലുള്ള  കരധാര്  ചമചനിരുദന്നധാപയന്നതന്ധം,
ഉപണ്ടങനില് അതപ പധാലനികപപ്പെടുനദണ്ടധാപയന്നതന്ധം
സന്ധംബനനിചപ  പരനിദശധാധന  നടതനി  ഒരധാഴ്ചയ്ക്കകന്ധം  മറുപടനി
ലഭവ്യമധാക്കുന്നതനിനപ  നനിര്ദദ്ദേശനിചനിരുന്നനിടന്ധം  ആയതപ
യഥധാസമയന്ധം  ലഭവ്യമധാക്കുന്നതനില്  ഗധാമപഞധായത്തുന്ധം
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപന്ധം  വരീഴ്ച  വരുതനിയനിരനിക്കുന.
ആയതനിനധാല് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശന്ധം അടനിയന്തരമധായനി പധാലനിചപ
പ്രസ്തുത റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ മുഖധാന്തരന്ധം ലഭവ്യമധാകധാന
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

2 ” 6 ദവളന്ധം  ഗധാപഞധായതപ  40,000  രൂപ
പചലവഴനിചപ നനിര്മനിച കളനിമണ് പധാത്രനനിര്മധാണ
യൂണനിറനിപന്റെയന്ധം,  കധായപകധാടനി  ഗധാമപഞധായതപ
38,200  രൂപ പചലവഴനിചപ  സധാപനിച ദബകറനി
നനിര്മധാണ  യൂണനിറനിപന്റെയന്ധം  പ്രവര്തനന്ധം
നനിലവനില്  നനിലചനിരനിക്കുകയധാപണന്ന  ഓഡനിറപ
പരധാമര്ശങ്ങളുമധായനി ബനപപ്പെട്ടപ തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ  ലഭവ്യമധാകനിയ  മറുപടനിയപടയന്ധം  ആയതപ
പരനിദശധാധനിചപ  ദബധാദ്ധവ്യപപ്പെടപവന്ന ഓഡനിറപ
വകുപ്പെനിപന്റെ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപന്റെയന്ധം  അടനിസധാനതനില്
പ്രസസ്തുത ഓഡനിറപ  തടസ്സങ്ങള ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.
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3 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം 12, 13 12.  ദകധാഴനിദകധാടപ  ജനിലയനിപല  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനങ്ങള  നടപ്പെനിലധാകനിയ  കധാര്ഷനികയന
വല്കരണ  പദ്ധതനികള  ലകവ്യന്ധം  കകവരനിചനിപലനന്ധം
പദ്ധതനികളകധായനി  പചലവഴനിച  തക
പധാഴധായനിദപധാപയനമുള്ള  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശവുമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെപ  ലഭവ്യമധാകനിയ
മറുപടനിയപട  അടനിസധാനതനില്  കദകധാടനി,  തൂദണരനി
എന്നരീ  ഗധാമപഞധായത്തുകപള  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ
തടസ്സതനില്നനിനന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

13.  കധാര്ഷനിക യനവല്കരണ പദ്ധതനിയമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ കുറവ്യധാടനി ഗധാമപഞധായതപ വധാങ്ങനിയ
പവര്  ടനിലര്  നനിലവനില്  ഊരതപ  പധാടദശഖര
സമനിതനി  ഉപദയധാഗനിച്ചുവരുന്നതധായനി ഗധാമപഞധായതപ
പസക്രട്ടറനി അറനിയനിചനിടപണ്ടങനിലുന്ധം പ്രസ്തുത വനിഷയന്ധം
സന്ധംബനനിച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  നധാളനിതവപര
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെനിനപ  ലഭവ്യമധാകനിയനിട്ടനി
പലന്നപ  സമനിതനി  നനിരരീകനിക്കുന.   അതനിനധാല്
പരധാമര്ശവനിദധയമധായ  പവര്  ടനിലര്  നനിലവനില്
പ്രവര്തനകമമധാദണധാ  എന്നപ  പരനിദശധാധനിചപ
അടനിയന്തരമധായനി  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ വകുപ്പെനിനപ
വനിശദമധായ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭവ്യമധാകണപമന്നപ
സമനിതനി  ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനിദയധാടപ
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

4 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം 15 ദകധാഴനിദകധാടപ  ജനിലയനിപല  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനങ്ങളനില്  പുതനിയ അകക്കൗണ്ടനിന്ധംഗപ  രരീതനി
നടപ്പെനിലധാകനിയനിടന്ധം  കണകപ  സൂകനിപ്പെനിലുന്ധം  മറന്ധം
അപധാകങ്ങള  തടരുനപവന്ന  ഓഡനിറപ
പരധാമര്ശവുമധായനി ബനപപ്പെട്ടപ  പരധാമര്ശ
വനിദധയമധായ  ആറപ  ഗധാമപഞധായത്തുകളനിലുന്ധം
നനിലവനില്  പുതനിയ  അകക്കൗണ്ടനിന്ധംഗപ  ദഫധാര്മധാറപ
പ്രകധാരമുള്ള  രജനിസ്റ്റേറുകള  കൃതവ്യമധായനി  എഴുതനി
സൂകനിക്കുനപണ്ടനന്ധം,  ധനവനിനനിമയതനില്
കൃതവ്യതയന്ധം  സുതധാരവ്യതയന്ധം  ഉറപ്പെധാകനിയനിടപണ്ടന
മുള്ള  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ വകുപ്പെനിപന്റെ മറുപടനിയപടയന്ധം
ആയതപ  പരനിദശധാധനിചപ  ദബധാദ്ധവ്യപപ്പെടപവന്ന ഓഡനിറപ
വകുപ്പെനിപന്റെ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപന്റെയന്ധം  അടനിസധാനതനില്
പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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5 ” 17 ബഡ്ജറമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  പരധാമര്ശ
വനിദധയമധായ  ആറപ  ഗധാമപഞധായത്തുകളനിലുന്ധം
ഓഡനിറപ വകുപ്പെപ ഉന്നയനിചനിരുന്ന നന്യൂനതകപളലധാന്ധം
നനിലവനില്  പരനിഹരനിചനിടപണ്ടനള്ള  ഭരണ
വകുപ്പെനിപന്റെ മറുപടനിയപട അടനിസധാനതനില് ആറപ
പഞധായത്തുകളനിപലയന്ധം  അന്ധംഗരീകരനിച  ബഡ്ജറനിപന്റെ
പകര്പ്പെപ  അടനിയന്തരമധായനി  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ
ലഭവ്യമധാകണപമന്നപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

6 ” 23, 24,
25, 26

23.  നനികുതനികളുന്ധം മറപ വരവുകളുന്ധം പനിരനിക്കുന്നതനില്
ഗധാമപഞധായത്തുകളുപട ഭധാഗതപ  നനിനണ്ടധാകുന്ന
അലന്ധംഭധാവന്ധംമൂലന്ധം  അവയപട  തനതപ  വരവനില്
കുടനിശനിക  പപരുകുനപവന്ന  ഓഡനിറപ
നനിരരീകണവുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  പരധാമര്ശ
വനിദധയമധായ  ഗധാമപഞധായത്തുകളനില് കുരുവട്ടൂര്,
പചറുവണ്ണൂര്-നലളന്ധം  എന്നരീ  ഗധാമപഞധായത്തുകപളധാഴനിപക
ദശഷനിക്കുന്ന  ഗധാമപഞധായത്തുകള  പകട്ടനിട
നനികുതനിയന്ധം  പതധാഴനില്  നനികുതനിയന്ധം  കൃതവ്യമധായനി
പനിരനിപചടുതനിടപണ്ടനന്ധം,  ടനി  ഗധാമപഞധായത്തുകപളലധാന്ധം
നനിലവനില്  നനികുതനി  പനിരനിവനില്  100%
കകവരനിചനിടമുപണ്ടന്ന  സര്കധാര്  മറുപടനിയപട
അടനിസധാനതനില് കുരുവട്ടൂര്, പചറുവണ്ണൂര്-നലളന്ധം
ഒഴനിപകയളള മറപ ഗധാമപഞധായത്തുകപള ഓഡനിറപ
തടസ്സതനില്നനിനന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.  

24.  കുരുവട്ടൂര്  ഗധാമപഞധായതപ  2000-01-പല
നനികുതനി  കുടനിശനിക  പനിരനിപചടുതനിപലന്ന
തധായനിരുന  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശപമനന്ധം  ആയതപ
തടര്നള്ള വര്ഷങ്ങളനില് പനിരനിപചടുതനിടപണ്ടനന്ധം
ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം പരനിഹരനിചതപ സന്ധംബനനിച
ദരഖകള  നധാളനിതവപര ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ
ഹധാജരധാകനിയനിട്ടനിപലനന്ധം  സമനിതനി  നനിരരീകനിക്കുന.
പ്രസ്തുത  ദരഖകള  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ
ഹധാജരധാക്കുന്നമുറയ്ക്കപ  കുരുവട്ടൂര്  ഗധാമപഞധായത്തു
മധായനി ബനപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാകധാവുന്നതനിനപ  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.



84

1 2 3 4

25.  പചറുവണ്ണൂര്-നലളന്ധം  ഗധാമപഞധായതനിപന
ദകധാഴനിദകധാടപ ദകധാര്പ്പെദറഷനനില്
ലയനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനപ  മുദന്നധാടനിയധായനി  പഞധായതപ
ഭരണസമനിതനിയപട  തരീരുമധാന  പ്രകധാരന്ധം
പരധാമര്ശവനിദധയമധായ  കുടനിശനികത്തുകകള
എഴുതനി  തള്ളുന്നതനിനധായനി  സര്കധാരനിനപ
അദപക  സമര്പ്പെനിചനിരുനപവനന്ധം  എന്നധാല്
പഞധായതധനികൃതരുപട പ്രസ്തുത  തരീരുമധാനന്ധം
സന്ധംബനനിചപ  പഞധായതപ  പഡപന്യൂട്ടനി
ഡയറക്ടര്കപ  നധാളനിതവപര  അറനിയനിപ്പെപ
ലഭനിചനിട്ടനിപലനന്ധം  സമനിതനി  നനിരരീകനിക്കുന.
പ്രദതവ്യക  സധാഹചരവ്യങ്ങളനില്  നനികുതനിയനിനങ്ങളനിപല
കുടനിശനിക  ഒഴനിവധാകനി  പകധാടുക്കുന്നതനിനപ
സര്കധാരനിനപ  അധനികധാരമുപണ്ടങനിലുന്ധം  അതമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ  സസ്വരീകരനിദകണ്ട നടപടനിക്രമങ്ങപളലധാന്ധം
കൃതവ്യമധായനി  പധാലനിചനിരനിദകണ്ടതധാപണന്നപ സമനിതനി
അഭനിപ്രധായപപ്പെടുന.

26.  എന്നധാല്  പചറുവണ്ണൂര്  ഗധാമപഞധായതപ
നനികുതനിയനിനങ്ങളനിപല  കുടനിശനിക  ഒഴനിവധാകനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനധായനി  സസ്വരീകരനിച  നടപടനികള
സന്ധംബനനിചപ പഞധായതപ  പഡപന്യൂട്ടനി
ഡയറക്ടര്ക്കുദപധാലുന്ധം  നധാളനിതവപര അറനിയനിപ്പെപ
ലഭനിചനിട്ടനിലധാത  സധാഹചരവ്യതനില്,  പചറുവണ്ണൂര്
ഗധാമപഞധായതധനികൃതര്  കുടനിശനിക  ഒഴനിവധാകനി
ലഭനിക്കുന്നതമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  സസ്വരീകരനിദകണ്ട
നടപടനിക്രമങ്ങപളലധാന്ധം  കൃതവ്യമധായനി  പധാലനിചനിരുദന്നധാ
എന്ന  കധാരവ്യതനില്  നനിലവനിലുന്ധം  അവവ്യക്തത
നനിലനനില്ക്കുകയധാപണന്നപ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.
അതനിനധാല്  പ്രസ്തുത  വനിഷയതനില്  വനിശദമധായ
അദനസ്വഷണന്ധം  നടതനി  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ  മുദഖന
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭവ്യമധാകണപമന്നപ സമനിതനി  ഭരണ
വകുപ്പെനിദനധാടപ നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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7 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം 35, 36,
37

35.  ഓഡനിറപ വകുപ്പെപ തടസ്സമധായനി ഉന്നയനിചനിരുന്ന
നന്യൂനതകള  പരനിഹരനിചതപ  സന്ധംബനനിച
ദരഖകള  പരനിദശധാധനിചപ  ദബധാദ്ധവ്യപപ്പെടപവന്ന
ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിപന്റെ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപന്റെ
അടനിസധാനതനില്  ഏറധാമല  ഗധാമപഞധായത്തു
മധായനി  ബനപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

36.  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെപ  നല്കനിയ
മറുപടനിയപട  അടനിസധാനതനില്  മൂടധാടനി
ഗധാമപഞധായതപ  ഒഴനിപക  ദശഷനിക്കുന്ന  ദബപ്പൂര്,
അഴനിയൂര്, പചറുവണ്ണൂര്, വധാണനിദമല്, ദമപ്പെയൂര് എന്നരീ
അഞപ  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങളുമധായനി
ബനപപ്പെട്ട ഓഡനിറപ തടസ്സങ്ങള ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

37.   മൂടധാടനി  ഗധാമപഞധായതപ  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം
പരനിഹരനിചതപ  സന്ധംബനനിച  ദരഖകള
അടനിയന്തരമധായനി  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ  ഹധാജരധാക്കുന്ന
മുറകപ  ഓഡനിറപ  തടസ്സങ്ങള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

8 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം 39   തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെനിപന്റെ  മറുപടനിയപട
അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

9 ” 42, 43 42.  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ വകുപ്പെനിപന്റെ മറുപടനിയപട
അടനിസധാനതനില്  പരധാമര്ശവനിദധയമധായ  27
ഗധാമപഞധായത്തുകപളയന്ധം  ഓഡനിറപ  തടസ്സതനില്
നനിനന്ധം ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.   

43.  ഗധാമപഞധായത്തുകപള  ദകധാര്പ്പെദറഷനു
കളനിദലയ്ദകധാ, മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനികളനിദലയ്ദകധാ
ലയനിപ്പെനിക്കുന്ന  അവസരതനില്  തപന്ന
ഗധാമപഞധായത്തുകളുപട  ആസനി  ബധാധവ്യതകള
തനിട്ടപപ്പെടുതനി  അതപ  സന്ധംബനനിച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ദകധാര്പ്പെദറഷനുകളകപ/മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനികളകപ
നല്കണപമന്നനിരനിപക  അതനിനപ      വനിരുദ്ധമധായനി



86

1 2 3 4

ഗധാമപഞധായത്തുകളുപട  ബധാധവ്യതകള  മുഴുവന
എഴുതനിതള്ളുന്ന  പ്രവണതയധാണപ  സന്ധംസധാനതപ
പപധാതവധായനി നനിലനനില്ക്കുന്നപതന്നപ സമനിതനി
നനിരരീകനിക്കുന.  ലയനതനിനുദശഷന്ധം
ഗധാമപഞധായത്തുകളുപട ദപരനിലുള്ള ബധാധവ്യതകപളലധാന്ധം
സസ്വധാഭധാവനികമധായന്ധം  ദകധാര്പ്പെദറഷദന്റെതപ/
മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനിയദടതപ  ആയനി  മധാദറണ്ട
തധാപണനന്ധം,  കുടനിശനികകപളലധാന്ധം  തനിരനിചപ
പനിടനിദകണ്ടതപ  പനിന്നരീടപ  അവരുപട
ഉതരവധാദനിതമധാപണനന്ധം,  അതനിനുപകരന്ധം
ബധാധവ്യതകപളലധാന്ധം ഒഴനിവധാകനി  നല്കുന്ന  നടപടനി
തനികച്ചുന്ധം  ക്രമരഹനിതവുന്ധം  നനിയമവനിരുദ്ധമധാപണനന്ധം
സമനിതനി വനിലയനിരുത്തുന. ആയതനിനധാല് ഇകധാരവ്യന്ധം
പരനിദശധാധനിചപ നടപടനി  കകപകധാള്ളുന്നതനിനപ
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

10 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം 50, 51,
52, 53

50.  തധാമരദശരനി  ഗധാമപഞധായതപ  പകട്ടനിടവധാടക
യനിനതനില് കുടനിശനിക  വരുതനിയവര്ക്കുതപന്ന
വരീണന്ധം  വധാടകയ്ക്കപ  മുറനികള  അനുവദനിച്ചുപവന്ന
ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിപന്റെ  നനിരരീകണന്ധം  സമനിതനി
ഗക്കൗരവദതധാപട  വരീകനിക്കുന.  കുടനിശനികകധാര്കപ
വരീണന്ധം മുറനികള അനുവദനികധാതനിരനിക്കുന്നതനിനുളള അധനികധാരന്ധം
ഗധാമപഞധായതനില്  നനികനിപമധാപണന്നനിരനിപക,
അതനിനപ  വനിപരരീതമധായനി  കുടനിശനികകധാര്കപ
തപന്ന  വരീണന്ധം  മുറനി  അനുവദനിച  പഞധായതപ
ഭരണസമനിതനിയപട നടപടനി തനികച്ചുന്ധം ക്രമരഹനിത
മധാപണനന്ധം  പതരപഞ്ഞെടുകപപ്പെട്ട  ഒരു
ഭരണസമനിതനി അതരതനില് നനിയമ വനിരുദ്ധമധായ
തരീരുമധാനന്ധം  കകപകധാണ്ടദപ്പെധാള  അതനിപല
നനിയമസധാധുതയനിലധായ്മ ചൂണ്ടനികധാണനിചപ അവപര
തനിരുദതണ്ടതപ  ഗധാമപഞധായതനിപല
ഉതരവധാദനിതപപ്പെട്ട  ഉദദവ്യധാഗസരുപട ചുമതല
യധായനിരുനപവനന്ധം  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.
പ്രസ്തുത  വനിഷയതനില്  പഞധായതപ
അധനികൃതരുപട  ഭധാഗത്തുനനിനന്ധം  സന്ധംഭവനിച
ഗുരുതരമധായ  കൃതവ്യവനിദലധാപതനില്  അതൃപനി
ദരഖപപ്പെടുത്തുന്നദതധാപടധാപ്പെന്ധം ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം
സന്ധംബനനിചപ  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെപ
ലഭവ്യമധാകനിയ  മറുപടനിയപട  അടനിസധാനതനില്
ദമലനില്  ഇതരന്ധം  പനിഴവുകള  ആവര്തനികരു
പതന്ന  തധാകരീദതധാപട   ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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51.  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെപ  ലഭവ്യമധാകനിയ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപന്റെ  അടനിസധാനതനില്  അഴനിയൂര്,
നന്മണ്ട,  കുനമല് എന്നരീ ഗധാമപഞധായത്തുകളു
മധായനി  ബനപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസ്സങ്ങള
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

52.  ദകധാഴനിദകധാടപ  തധാലൂകനിപല  പപരുവയല്
ഗധാമപഞധായതനില്  1992-93, 1997-98  എന്നരീ
വര്ഷങ്ങളനില്  നടതനിയ  മണല്  ദലലവുമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ  ഗധാമപഞധായതനിനപ  ലഭനിദകണ്ട
തക ദലലന്ധം നടതനിയ തഹസനില്ദധാറനില്നനിനന്ധം
നധാളനിതവപര ലഭനിചനിട്ടനിപലനന്ധം,  പ്രസ്തുത വനിഷയന്ധം
സന്ധംബനനിചപ  ഗധാമപഞധായതപ  അധനികൃതര്
നടതനിയ  കതനിടപധാടുകളകപ  തഹസനില്ദധാര്
നധാളനിതവപര  മറുപടനി  നല്കനിയനിട്ടനിപലനന്ധം
സമനിതനി  നനിരരീകനിക്കുന.  പപരുവയല്
ഗധാമപഞധായതനിനപ  ലഭനിദകണ്ട  ദലലത്തുക
അകധാലയളവനിപല  തഹസനില്ദധാറനില്നനിനന്ധം
ഈടധാക്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിയന്തര നടപടനി  റവനന്യൂ
വകുപ്പെപ  മുദഖന  സസ്വരീകരനികണപമനന്ധം  ആയതപ
സന്ധംബനനിച റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ മുദഖന
ലഭവ്യമധാകണപമനന്ധം  സമനിതനി  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെനിദനധാടപ നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

53.  മധാവൂര്  ഗധാമപഞധായതപ  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം
പരനിഹരനിചതപ  സന്ധംബനനിച  ദരഖകള
അടനിയന്തരമധായനി  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ
ഹധാജരധാക്കുന്ന  മുറകപ  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

11 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം 55 പരധാമര്ശവനിദധയമധായ  15  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനങ്ങളനിലുന്ധം നനിലവനില് സധാന്ധംഖവ്യ ദസധാഫ പ പവയര്
ഉപദയധാഗനിക്കുന്നതനിനധാല് കണക്കുകളുന്ധം രജനിസ്റ്റേറുകളുന്ധം
ഏപറക്കുപറ  കുറമറതധാപണനന്ധം  2017-18  വപരയള്ള
വര്ഷങ്ങളനിപല  ധനകധാരവ്യ  പത്രനികകള  ഓഡനിറപ
വകുപ്പെനിനപ  ലഭവ്യമധാകനിയനിടണ്ടപ  എനമുള്ള  ഓഡനിറപ
വകുപ്പെനിപന്റെ റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപന്റെ അടനിസധാനതനില് പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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12 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം 57 പരധാമർശവനിദധയമധായ  10  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനങ്ങളനിലുന്ധം നനിലവനില് സധാന്ധംഖവ്യ ദസധാഫപ പവയർ
ഉപദയധാഗനിക്കുന്നതനിനധാല്  കണക്കുകളുന്ധം രജനിസ്റ്റേറുകളുന്ധം
ഏപറക്കുപറ കുറമറതധാപണനന്ധം  2017-18  വപരയള്ള
വർഷങ്ങളനിപല  ധനകധാരവ്യ  പത്രനികകള  ഓഡനിറപ
വകുപ്പെനിനപ  സമർപ്പെനിചനിടണ്ടപ  എനമുള്ള  ഓഡനിറപ
വകുപ്പെനിപന്റെ  റനിദപ്പെധാർട്ടനിപന്റെ  അടനിസധാനതനില്
പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ തടസ്സന്ധം ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

13 ” 59 സന്ധംസധാനപത  എലധാ  ഗധാമപ ഞധായത്തുകളനിലുന്ധം
കുടനിപവള്ള  ടധാപകളുപട  എണന്ധം  കൃതവ്യമധായനി
കണകധാക്കുന്ന  സന്ധംവനിധധാനന്ധം  നനിലവനിലുപണ്ടനന്ധം
കപപകളുപട  എണതനിനപ   അനുസൃതമധായധാണപ
പവള്ളകരന്ധം  അടയ്ക്കുന്നപതനന്ധം  ഒരു  ടധാപ്പെനിനപ
പ്രതനിവര്ഷന്ധം  3,500  രൂപയധാണപ  അടയ്ക്കുന്നപതനളള
പഞധായതപ  ഡയറക്ടറുപട  പവളനിപപ്പെടുതലനിപന്റെയന്ധം
ഓഡനിറപ  തടസ്സമധായനി  ഉന്നയനിക്കുന്ന
വസ്തുകകമധാറതരീരുവ 2,000 മുതല് നനിലവനിലനിപലന്ന
ധനകധാരവ്യ  വകുപ്പെനിപന്റെ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപന്റെയന്ധം
അടനിസധാനതനില് കൂടരഞ്ഞെനി, തനിരുവള്ള ള്ളൂര്, കുരുവട്ടൂര്
എന്നരീ  ഗധാമപഞധായത്തുകള  പവള്ളകരമനിനതനില്
അധനിക  തക  അടവധാകനിയനിടപണ്ടങനില് ആയതപ
തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികള  സസ്വരീകരനിചപ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭവ്യമധാകണപമന്ന  നനിര്ദദ്ദേശദതധാപട
ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

14 ” 61 ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിപന്റെ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപന്റെ
അടനിസധാനതനില് പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

15 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം 63 പതരുവപ  വനിളക്കുകള  സധാപനിക്കുന്നതന്ധം
പരനിപധാലനിക്കുന്നതമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ
തടസ്സങ്ങളുപട  അടനിസധാനതനില്  എലധാ
ഗധാമപഞധായത്തുകളുന്ധം  പക.എസപ.ഇ.ബനി.യമധായനി
ദചര്ന്നപ  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട ഇടദവളകളനില് പരനിദശധാധന
നടതണപമനന്ധം  പതരുവപ  വനിളക്കുകളുപട  എണന്ധം/
ഇനന്ധം സന്ധംബനനിച രജനിസ്റ്റേറുകളുന്ധം പചലവപ സന്ധംബനനിച
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രസരീതന്ധം  വനിനനിദയധാഗ  വനിവരങ്ങള  സന്ധംബനനിച
ദരഖകളുന്ധം  കൃതവ്യമധായനി  പരനിപധാലനികണപമനന്ധം  എലധാ
പഞധായത്തുകളനിലുന്ധം  മരീറര്  സധാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികള  സസ്വരീകരനികണപമനന്ധം  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശവുമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെപ
ലഭവ്യമധാകനിയ  മറുപടനിയപട  അടനിസധാനതനില്
ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

16 ” 66, 67 66.  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം  പരനിഹരനിചതപ
സന്ധംബനനിച  ദരഖകള  ഓഡനിറപ
വകുപ്പെനിനപ  ഹധാജരധാക്കുന്നമുറയ്ക്കപ  തധാമരദശരനി
ഗധാമപഞധായത്തുമധായനി ബനപപ്പെട്ട ഓഡനിറപ തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

67.  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശവുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ
സര്കധാര്  നല്കനിയ  വനിശദരീകരണതനിപന്റെ
അടനിസധാനതനില്  ചധാതമന്ധംഗലന്ധം  ഗധാമപഞധായത്തു
മധായനി ബനപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

17 ” 74, 75,
76, 77,

78

74.  ഓഡനിറപ പരധാമര്ശന്ധം സന്ധംബനനിചപ കുന്ദമന്ധംഗലന്ധം
ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനി  നല്കനിയ
വനിശദരീകരണന്ധം  സമനിതനി  അന്ധംഗരീകരനിക്കുന.
ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം  സന്ധംബനനിച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
നധാളനിതവപര  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധം  ഭരണ  വകുപ്പെനിനപ
ലഭവ്യമധാകനിയനിട്ടനിപലന്നപ  ഭരണ  വകുപ്പെപ
അറനിയനിചതനിപന്റെ  അടനിസധാനതനില്  പ്രസ്തുത
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ ഒരു മധാസതനിനുള്ളനില് അടനിയന്തരമധായനി
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധം  ഭരണ  വകുപ്പെനിനപ  ലഭവ്യമധാകണ
പമന്നപ  സമനിതനി  കുന്ദമന്ധംഗലന്ധം  ഗധാമപഞധായതപ
അധനികൃതദരധാടപ  നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

75.  പപരുവയല്  ഗധാമപഞധായതനിനപ  പദ്ധതനി
ലകവ്യന്ധം പപകവരനിക്കുവധാനധാകധാതതനിനധാല് പദ്ധതനിത്തുക
സര്കധാരനിദലയ്ക്കപ  തനിരനിചടചനിടള്ളതനിപന്റെ
അടനിസധാനതനില്  ഓഡനിറപ   തടസ്സന്ധം
ഒഴനിവധാകധാവുന്നതധാപണന്നപ  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.
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76.  അരനിക്കുളന്ധം  ഗധാമപഞധായതപ  അഞപ
സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള തടങ്ങുന്നതനിനധായനി 5,07,807 രൂപ
അനുവദനിചനിരുനപവങനിലുന്ധം പ്രസ്തുത സന്ധംരന്ധംഭങ്ങളുപട
നനിലവനിപല  സനിതനി  സന്ധംബനനിചപ
പഞധായതനിപന്റെ   പപകവശന്ധം  യധാപതധാരു
ദരഖകളുന്ധം  നനിലവനിലനിപലന്നപ  സമനിതനി
നനിരരീകനിക്കുന.

77.  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം  സന്ധംബനനിചപ
ഗധാമപഞധായതപ പസക്രട്ടറനി  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ
നല്കനിയ  മറുപടനി  തരീര്ത്തുന്ധം  നനിരുതരവധാദപര
മധാപണന്നപ  സമനിതനി  അഭനിപ്രധായപപ്പെടുകയന്ധം  അതനില്
കടുത അതൃപനി  ദരഖപപ്പെടുത്തുകയന്ധം പചയ്യുന.  അഞപ
ലകതനിദലപറ  തക  പചലവഴനിചപ  നടപ്പെനിലധാകനിയ
പദ്ധതനിയപട  ലകവ്യന്ധം  പപകവരനിക്കുവധാന
സധാധനികധാതനിരുന്നതനിനുള്ള കധാരണന്ധം സന്ധംരന്ധംഭങ്ങളകധായനി
അനുവദനിച  തക  തനിരനിചടവധാകനിയനിടദണ്ടധാ,
അതനിനധായനി   പഞധായതപ  അധനികൃതര്  നധാളനിതവപര
സസ്വരീകരനിച  നടപടനികള,   പ്രസ്തുത  വനിഷയതനില്
ഭരണ  വകുപ്പെപ  സസ്വരീകരനിച  നനിലപധാടപ  എന്നനിവ
സന്ധംബനനിച്ചുള്ള  വനിശദമധായ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
അടനിയന്തരമധായനി  ലഭവ്യമധാകണപമന്നപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന്നദതധാപടധാപ്പെന്ധം  ഓഡനിറപ  തടസ്സന്ധം
സന്ധംബനനിചപ  നനിരുതരവധാദപരമധായ  മറുപടനി
നല്കനിയ ഗധാമപഞധായതപ പസക്രട്ടറനിപകതനിപര
നടപടനി  സസ്വരീകരനിചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  പചയ്യുന്നതനിനുന്ധം
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

78.  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം  സന്ധംബനനിചപ  ഉദള്ളവ്യരനി
ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനി  നല്കനിയ
വനിശദരീകരണന്ധം  സമനിതനി  അന്ധംഗരീകരനിക്കുന.  പ്രസ്തുത
വനിഷയന്ധം സന്ധംബനനിച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ നധാളനിതവപര ഭരണ
വകുപ്പെനിനപ   ലഭവ്യമധാകനിയനിട്ടനിപലന്നപ  ഭരണ  വകുപ്പെപ
അധനികൃതര്  അറനിയനിചനിതനിപന്റെ  അടനിസധാനതനില്
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  അടനിയന്തരമധായനി  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ  മുഖധാന്തരന്ധം  ലഭവ്യമധാകണപമന്നപ  സമനിതനി
ഉദള്ളവ്യരനി  ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനിദയധാടപ
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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18 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം 81 81.   കുടനിപവള്ള  പദ്ധതനികളകപ  പപവദദ്യുതനി  ചധാര്ജപ
ഇനതനില് പചലവധായ തക ഗുണദഭധാക്തധാകളനില്നനിനന്ധം
ഈടധാക്കുന്നതനിനു പകരന്ധം  പഞധായത്തുകള  തപന്ന
അടവധാകനിയതനിലൂപട  ജനങ്ങളുപട  നനികുതനിപ്പെണന്ധം  വകമധാറനി
പചലവഴനിക്കുകയധാണുണ്ടധായപതനന്ധം പപധാതധനവനിനനിദയധാഗ
തനില്  വരുത്തുന്ന  ഇതരന്ധം  വകമധാറലുകള  ഗുരുതരവുന്ധം
ആയതപ  അവസധാനനിപ്പെനികപപ്പെദടണ്ടതധാപണനന്ധം  സമനിതനി
അഭനിപ്രധായപപ്പെടുന.  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശവുമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ  പരധാമര്ശവനിദധയമധായ  ഏഴപ
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സധാപനങ്ങളക്കുന്ധം സര്കധാരനില്
നനിനന്ധം  സധാധൂകരണന്ധം  ലഭനിചനിടള്ളതനിനധാല്  ഓഡനിറപ
തടസ്സന്ധം ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

19 ” 85, 86 85.  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ  ലഭവ്യമധാകനിയ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപന്റെ
അടനിസധാനതനില്  തധാമരദശരനി,  പപരുവയല്
എന്നരീ  ഗധാമപഞധായത്തുകളുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട
ഓഡനിറപ  തടസ്സങ്ങള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

86. ഓഡനിറപ പരധാമര്ശന്ധം സന്ധംബനനിചപ കധാരദശരനി
ഗധാമപഞധായതപ  അധനികൃതര്  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെനിനപ  ലഭവ്യമധാകനിയ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനില്  പരധാമര്ശ
വനിദധയമധായ കനകുട്ടനി  പരനിപധാലന
പദ്ധതനിയമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  ഗധാമപഞധായതനിനപ
ലഭനിക്കുവധാനുള്ള  തക  പൂര്ണമധായന്ധം
പനിരനിപചടുതനിടപണ്ടന്നധാണപ അറനിയനിചനിരുന്നപതങനിലുന്ധം,
അതനിനപ  വനിരുദ്ധമധായനി  പദ്ധതനിയമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ  66,223  രൂപ  കൂടനി
പനിരനിപചടുക്കുവധാന  ദശഷനിക്കുനപണ്ടന്ന
റനിദപ്പെധാര്ട്ടധാണപ  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ  ലഭവ്യമധാകനി
യനിരനിക്കുന്നപതന്നപ  സമനിതനി  നനിരരീകനിക്കുന.
പരധാമര്ശവനിദധയമധായ  പദ്ധതനിയമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ   മൃഗസന്ധംരകണ  വകുപ്പെനില്നനിനന്ധം
ലഭനിക്കുവധാനുള്ള  കുടനിശനികത്തുക  തനിരനിച്ചു
പനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള അടനിയന്തര  നടപടനികള
സസ്വരീകരനികണപമന്നപ  സമനിതനി  കധാരദശരനി
ഗധാമപഞധായതപ അധനികൃതദരധാടപ നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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20 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം 99, 100,
101,

102, 103

99.  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശവുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെപ  ലഭവ്യമധാകനിയ
മറുപടനിയപടയന്ധം തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സധാപനങ്ങളനിപല
പസക്രട്ടറനിമധാര്  നല്കനിയ  വനിശദരീകരണതനിപന്റെയന്ധം
അടനിസധാനതനില്  ഉണനിക്കുളന്ധം,  പനങ്ങധാടപ,
തനിദകധാടനി,  ചധാതമന്ധംഗലന്ധം,  ദബപ്പൂര്  എന്നരീ
ഗധാമപഞധായത്തുകളുമധായന്ധം പദയധാളനി നഗരസഭയമധായന്ധം
ബനപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസ്സങ്ങള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

100.  കധാര്ഷനിക  യനവല്കരണ  പദ്ധതനിയമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ രധാമനധാടകര  നഗരസഭ  പധാടദശഖര
സമനിതനിയ്ക്കപ  പപകമധാറനിയ  കധാര്ഷനിക  യനങ്ങള
കധാലപ്പെഴകന്ധംമൂലന്ധം  നനിലവനില്  പ്രവര്തനരഹനിത
മധാപണനന്ധം,  അവ  കണ്ടന്ധം  പചയ്യുന്നതനിനധായനി
പപധാതമരധാമതപ വകുപ്പെനിപന സമരീപനിചനിരുനപവങനിലുന്ധം
പ്രസ്തുത യനങ്ങളുപട ആര്.സനി.  ബുക്കുന്ധം മറപ ദരഖകളുന്ധം
ഹധാജരധാക്കുവധാന  സധാധനികധാതനിരുന്നതനിനധാല്  അതനിനപ
കഴനിയധാത  സധാഹചരവ്യമധാപണനന്ധം  സമനിതനി
നനിരരീകനിക്കുന.  2006-07  വര്ഷപത  സമധാഹൃത
ഓഡനിറപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനില്  ഉളപപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്ന  ഓഡനിറപ
തടസ്സതനിനുള്ള പരനിഹധാരമധാര്ഗ്ഗങ്ങള സസ്വരീകരനിക്കുവധാന
ഗധാമപഞധായതപ  അധനികൃതര്  തയധാറധായതപ
നനിയമസഭധാ  സമനിതനിദയധാഗതനിനപ  മുദന്നധാടനിയധായനി
മധാത്രമധാപണന്നപ സമനിതനി ചൂണ്ടനികധാണനിക്കുന.

101.  കധാര്ഷനികയനങ്ങളുപട  ആര്.സനി.  ബുക്കുന്ധം  മറപ
ദരഖകളുമടങ്ങനിയ  ഫയല്  സൂകനിക്കുന്നതനില്
നഗരസഭധാ അധനികൃതരുപട ഭധാഗത്തുനനിനന്ധം സന്ധംഭവനിച
കുറകരമധായ അനധാസയനില് സമനിതനി കടുത അതൃപനി
ദരഖപപ്പെടുത്തുന.  പ്രസ്തുത  ദരഖകള
നഷ്ടപപ്പെടുവധാനനിടയധായ  സധാഹചരവ്യവുന്ധം,  ആയതനിനപ
കധാരണകധാരധായ  ഉദദവ്യധാഗസരുപട  വനിവരങ്ങളുന്ധം
ഉളപപ്പെടുതനിയ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെനിനപ  പപകമധാറണപമന്നപ  സമനിതനി  രധാമനധാടകര
നഗരസഭധാ  പസക്രട്ടറനിദയധാടപ  നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
കൂടധാപത  പരധാമര്ശവനിദധയമധായ     യനങ്ങളുമധായനി
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ബനപപ്പെട്ട ദരഖകള ലഭവ്യമധാപയങനില് മധാത്രദമ അവ
ദലലന്ധം  പചയ്യുന്നതനിനപ  സധാധനിക്കുകയള്ളൂപവന്നപ
പപധാതമരധാമതപ  വകുപ്പെപ  അറനിയനിചനിരനിക്കുന്നതനിനധാല്
പ്രസസ്തുത  യനങ്ങളുപട  ഡന്യൂപനിദകറപ  ദരഖകള
ലഭനിക്കുന്നതനിനധായനി  ബനപപ്പെട്ട  വകുപ്പെനിനപ  അദപക
നല്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിയന്തര  നടപടനികള
സസ്വരീകരനികണപമനന്ധം  സമനിതനി  ഗധാമപഞധായതപ
പസക്രട്ടറനിദയധാടപ നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

102.  ഏലത്തൂരനിപല  പധാടദശഖര  സമനിതനിയപട
നനിലവനിപല പ്രവര്തനന്ധം,  ടനിലറനിപന്റെ  നനിലവനിപല
സനിതനി,  ടനിലര്  എവനിപടയധാണപ
സൂകനിചനിരനിക്കുന്നതപ  എന്നനിവ  സന്ധംബനനിചപ
വനിശദമധായ പരനിദശധാധന നടതനി ഓഡനിറപ വകുപ്പെപ
മുദഖന  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭവ്യമധാകണപമന്നപ  സമനിതനി
ഏലത്തൂര്  ദസധാണല്  റവനന്യൂ  ഓഫരീസദറധാടപ
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

103.  കുനമല്  ഗധാമപഞധായതപ  നടപ്പെനിലധാകനിയ
കധാര്ഷനികയനവല്കരണ പദ്ധതനിയമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ  വധാങ്ങനിയ  ടധാക്ടറുന്ധം  പടയനിലറുന്ധം
കധാലപ്പെഴകപതത്തുടര്ന്നപ പ്രവര്തനരഹനിതമധാ
പണനന്ധം,  അവ  ദലലന്ധം  പചയ്യുന്നതനിനധായനി
2012-ല് ഭരണ സമനിതനി തരീരുമധാനപമടുതനിരുന
പവങനിലുന്ധം  പ്രസ്തുത  യനങ്ങളുപട  ആര്.സനി.
ബുകപ  നഷ്ടപപ്പെടദപ്പെധായനിരുന്നതനിനധാല്  അവ
കപണ്ടതനിയദശഷന്ധം  2018-ല്  മധാത്രമധാണപ
ഗധാമപഞധായതനിനപ  ദലലന്ധം  പചയ്യുന്നതമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  തടര്നടപടനികള  സസ്വരീകരനിക്കുവധാന
സധാധനിചപതനന്ധം സമനിതനി  നനിരരീകനിക്കുന.
പ്രവര്തനരഹനിതമധായ  കധാര്ഷനികയനങ്ങള
ദലലന്ധം  പചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികള
അടനിയന്തരമധായനി  പൂര്തനിയധാകനി,  ആയതപ
സന്ധംബനനിച റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ മുദഖന
ലഭവ്യമധാകണപമന്നപ  സമനിതനി  കുനമല്
ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനിദയധാടപ നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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21 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം 107 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെപ  ലഭവ്യമധാകനിയ
മറുപടനിയപട  അടനിസധാനതനില് പരധാമര്ശ
വനിദധയമധായ  കുന്ദമന്ധംഗലന്ധം,  അഴനിയൂര്,  നന്മണ്ട,
തനിദകധാടനി,  കുനമല് എന്നരീ ഗധാമപഞധായത്തു
കളുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസ്സങ്ങള
ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

22 ” 111, 112,
113 

111.  കുനമൽ  ഗധാമപഞധായതപ  നനിര്മനിച
വവ്യവസധായ എസ് ദററപ  പകട്ടനിടതനിൽ  ആരന്ധംഭനിച
ഫധാഷൻ ഡനികസനനിന്ധംഗപ യൂണനിറനിപന്റെയന്ധം തയൽ
പമഷരീൻ  യൂണനിറനിപന്റെയന്ധം  പ്രവര്തനന്ധം
ലധാഭകരമലധാത  കധാരണതധാൽ  ഒരു
വര്ഷതനിനുള്ളനിൽതപന്ന  നനിര്തനിവചനിരുന
പവനന്ധം പനിന്നരീടപ അവനിപട ആരന്ധംഭനിച കുടുന്ധംബശരീ
യൂണനിറനിപന്റെയന്ധം  പ്രവര്തനന്ധം  പല
കധാരണങ്ങളധാല്  നനിലച്ചുപവനന്ധം  വവ്യവസധായ
എദസ്റ്റേറനിൽ  യൂണനിറകള  തടങ്ങുന്നതനിനധായനി
ഭരണസമനിതനി   ശമങ്ങള  നടതനിയനിരുന
പവങനിലുന്ധം  അതനിനപ  തയധാറധായനി  ആരുന്ധം മുദന്നധാട്ടപ
വന്നനിപലനന്ധം  സമനിതനി  നനിരരീകനിക്കുന.
വവ്യവസധായ  എദസ്റ്റേറനിൽ  പ്രവര്തനിചനിരുന്ന
തയൽ  പമഷരീൻ  യൂണനിറനിനധായനി  വധാങ്ങനിയ  19
തയൽ  പമഷരീനുകളുപട  നനിലവനിപല  സനിതനി
സന്ധംബനനിച  സമനിതനിയപട  ദചധാദവ്യതനിനപ
വവ്യക്തമധായ മറുപടനി  നൽകുവധാൻ ഗധാമപഞധായതപ
പസക്രട്ടറനിയ്ക്കപ  സധാധനികധാതതനിൽ  സമനിതനി
അതൃപനി ദരഖപപ്പെടുത്തുന.

112.  വവ്യവസധായ  എദസ്റ്റേറകളനിൽ  യൂണനിറകള
ഏപറടുക്കുന്നതനിനധായനി  സന്ധംരന്ധംഭകപര  കണ്ടതനിയ
ദശഷന്ധം മധാത്രന്ധം  പ്രസ്തുത  വവ്യവസധായ
യൂണനിറകളകധായള്ള യദനധാപകരണങ്ങളുന്ധം മറന്ധം
വധാങ്ങുന്നതധാണപ  ഉചനിതപമനന്ധം,  അതനിനപ
വനിരുദ്ധമധായനി  വവ്യവസധായ  യൂണനിറകളകധായള്ള
യനങ്ങളുന്ധം  മറന്ധം  വധാങ്ങനിയദശഷന്ധം, അവ
ഏപറടുക്കുന്നതനിനധായനി  സന്ധംരന്ധംഭകര്  ഇലധാത
കധാരണതധാൽ  യൂണനിറകള      ആരന്ധംഭനിക്കുവധാൻ
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കഴനിയധാപത വരുകയന്ധം യദനധാപകരണങ്ങളുന്ധം മറന്ധം
നശനിച്ചുദപധാവുകയന്ധം  പചയ്യുന്ന  സനിതനിവനിദശഷ
മധാണപ സന്ധംസധാനപത പല തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനങ്ങളനിലുന്ധം  നനിലവനിൽ  സന്ധംജധാതമധായനിരനിക്കുന്ന
പതനന്ധം സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങള  പപധാതധന
വനിനനിദയധാഗതനിൽ  വരുത്തുന്ന  ഇതരന്ധം
പനിഴവുകള  ഗുരുതരവുന്ധം  അടനിയന്തര  ശദ്ധ
ആവശവ്യപപ്പെടുന്നതമധാപണനന്ധം  അഭനിപ്രധായപപ്പെടു
ന്നദതധാപടധാപ്പെന്ധം  ദമലനിൽ ഇതരന്ധം  പ്രവണതകള
ആവര്തനികധാതനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കര്ശന
നനിര്ദദ്ദേശങ്ങള തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സധാപനങ്ങളകപ
നൽകണപമനന്ധം അവ  പധാലനികപപ്പെടുനപണ്ടന്നപ
ഉറപ്പെപ വരുതണപമനന്ധം സമനിതനി തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെനിദനധാടപ നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

113.  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശവുമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ  തയൽ  പമഷരീൻ  യൂണനിറനിനധായനി
വധാങ്ങനിയ  19  തയൽ  പമഷരീനുകള  നനിലവനിൽ
പ്രവര്തനകമമധാദണധാപയനന്ധം പരധാമര്ശ
വനിദധയമധായ  വവ്യവസധായ  എദസ്റ്റേറനിൽ
കുടുന്ധംബശരീയപട സഹകരണദതധാപട വവ്യവസധായ
യൂണനിറകള  ആരന്ധംഭനിക്കുവധാൻ  സധാധനിക്കുദമധാ
പയനന്ധം  പരനിദശധാധനിചപ  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ  മുദഖന
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭവ്യമധാകണപമനന്ധം  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

23 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം 116 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെപ  ലഭവ്യമധാകനിയ
മറുപടനിയപട അടനിസധാനതനിൽ കധാവനിലുന്ധംപധാറ,
പചറുവണ്ണൂര്-നലളന്ധം,  മൂടധാടനി  എന്നരീ
ഗധാമപഞധായത്തുകളുമധായന്ധം  രധാമനധാടകര
നഗരസഭയമധായന്ധം  ബനപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ
തടസ്സങ്ങള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

24 ” 120, 121 120.  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെപ  ലഭവ്യമധാകനിയ
മറുപടനിയപട അടനിസധാനതനിൽ  കുന്ദമന്ധംഗലന്ധം
ഗധാമപഞധായതപ  ഒഴനിപകയള്ള  എട്ടപ
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സധാപനങ്ങളുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട
ഓഡനിറപ  തടസ്സങ്ങള ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന. 
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121.  കുന്ദമന്ധംഗലന്ധം  ഗധാമപഞധായത്തുമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശങ്ങളനിൽ  ഉളപപ്പെട്ട
പ്രവൃതനികളകധായനി പധാര്ട്ടപ  ബനിൽ
നൽകുന്നതനിനുപകരന്ധം  മുൻകൂര്  അനുവദനിച്ചുപവന്ന
ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശന്ധം പരനിഹരനിചതപ സന്ധംബനനിച
ദരഖകള ഓഡനിറപ വകുപ്പെനിനപ ഹധാജരധാകണപമന്നപ
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

25 ” 137,
138,
139,
140,

141, 142

137.  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെപ  ലഭവ്യമധാകനിയ
മറുപടനിയപടയന്ധം  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങളനിപല
പസക്രട്ടറനിമധാര്  നൽകനിയ  വനിശദരീകരണതനിപന്റെയന്ധം
അടനിസധാനതനിൽ  കൂടരഞ്ഞെനി  ഗധാമപഞധായതപ,
പദയധാളനി  നഗരസഭ,  തനിദകധാടനി  ഗധാമപഞധായതനിപല
4  കുടനിപവള്ള  പ്രവൃതനികള,  ഏലത്തൂര് എന്നനിവയമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  ഓഡനിറപ  തടസ്സങ്ങള  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

138.  പകധാടനിയത്തൂര്,  കുന്ദമന്ധംഗലന്ധം,  തധാമരദശരനി,
വനിലവ്യധാപ്പെള്ളനി  എന്നരീ  ഗധാമപഞധായത്തുകള,
തനിദകധാടനി ഗധാമപഞധായതനിപല രണ്ടപ എസപ.ജനി.
ആര്.കവ.  പ്രവൃതനികള  എന്നനിവയമധായനി
ബനപപ്പെട്ട ഓഡനിറപ  തടസ്സങ്ങള പരനിഹരനിചതധായനി
പ്രസ്തുത  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സധാപനങ്ങളനിപല
പസക്രട്ടറനിമധാര് അറനിയനിചനിരുനപവങനിലുന്ധം അതമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  ദരഖകള  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ
ഹധാജരധാകനിയനിട്ടനിലധാതതനിനധാൽ  ഓഡ നിറപ
തടസ്സങ്ങള  പരനിഹരനിചതമധായനി  ബനപപ്പെട്ട
ദരഖകള  അടനിയന്തരമധായനി ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ
ഹധാജരധാകണപമന്നപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

139.  നന്മണ്ട ഗധാമപഞധായതനിപല പട്ടനികജധാതനി
ദകധാളനനിയനിദലക്കുള്ള ദറധാഡപ നനിര്മധാണവുമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ  കൺവരീനര്  തക  മുൻകൂര്
കകപ്പെറനിയനിരുനപവങനിലുന്ധം  നധാളനിതവപര  ദറധാഡപ
നനിര്മധാണന്ധം  പൂര്തരീകരനിചനിട്ടനിപലനന്ധം,
പ്രവൃതനിയപട  കൺവരീനര്കപ  എതനിപര
ഗധാമപഞധായതപ  അധനികൃതര്  ദകസപ  ഫയൽ
പചയനിരുനപവങനിലുന്ധം  ദകധാടതനി  വനിധനി   ടനിയധാനപ 
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അനുകൂലമധായനിരുനപവനന്ധം,  മുൻകൂര്  നൽകനിയ
തക  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനധായനി  നനിലവനിൽ
ആര്.ആര്.  നടപടനികള  സസ്വരീകരനിച്ചുവരനിക
യധാപണനന്ധം  സമനിതനി  നനിരരീകനിക്കുന.2002-03
കധാലയളവനിപല  ഓ  ഡനിറപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിൽ  ഉളപപ്പെട്ട
ദറധാഡപ  നനിര്മധാണ  പ്രവൃതനി  പതനിപനട്ടപ
വര്ഷങ്ങളക്കുദശഷവുന്ധം  നധാളനിതവപര
പൂര്തനിയധാക്കുവധാൻ  സധാധനിചനില  എന്നപ
പറയന്നതനിൽ  യധാപതധാരു  നവ്യധായരീകരണവു
മനിപലനന്ധം പട്ടനിക വനിഭധാഗങ്ങളുപട ഉന്നമനതനിനധായനി
നനിരവധനി  പദ്ധതനികള  നടപ്പെനിലധാകനിപകധാണ്ടനിരനി
ക്കുന്ന  ഈ  കധാലതപ  പട്ടനികജധാതനി
ദകധാളനനിയനിദലക്കുള്ള  ഒരു  ദറധാഡനിപന്റെ  സനിതനി
ഇതരതനിലധാവുന്നതപ  അന്ധംഗരീകരനിക്കുവധാനധാകനി
പലനന്ധം  ഗധാമപഞധായതപ  മുൻകൂര്  തക
നൽകനിയനിടദപധാലുന്ധം  പ്രവൃതനി  പൂര്തരീകരനികധാതനിരുന്ന
കൺവരീനര്കപ  അനുകൂലമധായനി  ദകധാടതനി  വനിധനി
വന്നതപ  ദകസപ  നടപടനികള  കകകധാരവ്യന്ധം
പചയ്യുന്നതനിൽ  ഗധാമപഞധായതനിപന്റെ  ഭധാഗത്തുനനിനന്ധം
സന്ധംഭവനിച വരീഴ്ചമൂലമധാദണധാ എന്നപ സന്ധംശയനിദകണ്ടനി
വരുന്നതധായന്ധം സമനിതനി അഭനിപ്രധായപപ്പെടുന.

140.  പ്രസ്തുത  വനിഷയതനിൽ  വനിശദമധായ
അദനസ്വഷണന്ധം  നടതനി  ഉതരവധാദനികളധായവര്
പകതനിപര  നടപടനി  സസ്വരീകരനിചപ  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ
മുദഖന  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭവ്യമധാകണപമന്നപ  സമനിതനി
പഞധായതപ  ഡയറക്ടദറധാടപ  നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
കൂടധാപത  ദകസപ  നടതനിപ്പെനിൽ  പഞധായതനിപന്റെ
ഭധാഗത്തുനനിനന്ധം ഏപതങനിലുന്ധം വനിധതനിലുള്ള വരീഴ്ച
സന്ധംഭവനിചനിടദണ്ടധാപയന്ന  കധാരവ്യവുന്ധം  പരനിദശധാധനി
കണപമന്നപ  സമനിതനി  നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
പട്ടനികജധാതനി  ദകധാളനനിയനിദലക്കുള്ള  ദറധാഡപ
നനിര്മധാണ  പ്രവൃതനി  അടനിയന്തരമധായനി
പൂര്തനിയധാകനി  ദറധാഡപ  സഞധാരദയധാഗവ്യമധാകണ
പമനന്ധം  ആയതപ  സന്ധംബനനിചപ ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ
മുദഖന  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭവ്യമധാകണപമനന്ധം  സമനിതനി
നന്മണ്ട  ഗധാമപഞധായതപ  അധനികൃതദരധാടപ
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.
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141.  തനിദകധാടനി ഗധാമപഞധായതപ നടപ്പെനിലധാകനിയ
ആനക്കുഴനി ജലദസചന പദ്ധതനിയപട എസ്റ്റേനിദമറപ
1,20,000  രൂപയധായനിരുനപവനന്ധം  അതനിൽ
30,000  രൂപ  മുൻകൂറധായനി  നൽകനിയനിരുന
പവങനിലുന്ധം  23,100  രൂപയപട  പ്രവൃതനി
മധാത്രമധാണപ  പൂര്തനിയധാകനിയനിടള്ളപതനന്ധം
ദശഷനിച  തക  ആര്.ആര്.  നടപടനിയനിലൂപട
കരധാറുകധാരനിൽനനിനന്ധം  ഈടധാകനിയനിടപണ്ടങനിലുന്ധം
പരധാമര്ശ  വനിദധയമധായ  ജലദസചന  പദ്ധതനി
നനിലവനിലുന്ധം  പൂര്തരീകരനിചനിട്ടനിപലനന്ധം  സമനിതനി
നനിരരീകനിക്കുന.

142.  കരധാര്  ചമചപ  പ്രവൃതനി  ആരന്ധംഭനിചദശഷന്ധം
ഇടയ്ക്കുപവചപ നനിര്തനിദപ്പെധാകുന്ന  കരധാറുകധാരപന
റനിസപ  ആൻഡപ  ദകധാസ്റ്റേനിൽ  പടര്മനിദനറപ  പചയപ
ടനിയധാനനിൽ  നനിനന്ധം  നഷ്ടത്തുക  ഈടധാകനി  പദ്ധതനി
പൂര്തരീകരനികണപമന്നനിരനിപക അതനിനപ വനിരുദ്ധമധായനി
മുൻകൂര് തക കകപ്പെറനി പ്രവൃതനി പൂര്തരീകരനികധാപത
പധാതനിവഴനിയനിൽ ഉദപകനിച്ചുദപധായ കരധാറുകധാരനനിൽ
നനിനന്ധം മുൻകൂര് നൽകനിയ തക മധാത്രന്ധം ഈടധാകനി
അയധാപള  ബധാദ്ധവ്യതയനിൽനനിനന്ധം  ഒഴനിവധാകനിയ
ഗധാമപഞധായതപ അധനികൃതരുപട നനിരുതരവധാദപര
മധായ സമരീപനതനിൽ  സമനിതനി  കടുത  അതൃപനി
ദരഖപപ്പെടുത്തുന.  പദ്ധതനിപ്പെണ  വനിനനിദയധാഗതനിൽ
ഉദദവ്യധാഗസരുപട  ഭധാഗത്തുനനിനണ്ടധാകുന്ന
ഇതരന്ധം  വരീഴ്ചകപള  സമനിതനി  അതരീവ
ഗക്കൗരവദതധാപട  വരീകനിക്കുന.  പരധാമര്ശവനിദധയ
മധായ  പദ്ധതനിയമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  തനിദകധാടനി
ഗധാമപഞധായതപ അധനികൃതരുപട ഭധാഗത്തുനനിനണ്ടധായ
പനിഴവുകള  ആശങധാജനകമധാപണന്നപ  അഭനിപ്രധായപപ്പെടുന്ന
ദതധാപടധാപ്പെന്ധം പ്രസ്തുത  വനിഷയന്ധം  സന്ധംബനനിചപ
വനിശദമധായ  അദനസ്വഷണന്ധം  നടതനി
അടനിയന്തരമധായനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭവ്യമധാകണപമന്നപ
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.


