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ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   I

1.1  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി(2004-2006)യുടടെ  20-ാാമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല (പപ്പോലക്കപ്പോടെട, മലപ്പുറയം ജറില്ലകളറിടല പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തുകടള സയംബനറിചട)
ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികള് അടെങ്ങുന്നതപ്പോണട ഇക്കൗ ററിപപപ്പോര്ടട.

1.2   പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി   (2004-2006)  യുടടെ  20-ാാമതട
ററിപപപ്പോര്ടട  2006 മപ്പോര്ചട മപ്പോസയം 15-ാം തസ്വീയതറി സഭയറില് സമര്പറിച. പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറില്
ആടക 20  ശറിപപ്പോര്ശകളപ്പോണുള്ളതട.  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി സയംബനറിചട
സര്ക്കപ്പോര്/സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറില് നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി  24-10-2007, 4-6-2008,
27-8-2014,  25-2-2015,  14-12-2016,  15-11-2017,  19-12-2018,  18-9-2019  എന്നസ്വീ
തസ്വീയതറികളറിടല പയപ്പോഗങ്ങളറില് സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുയം തൃപറികരമല്ലപ്പോത്ത മറുപടെറികളറിപന്മേല്
അധറിക വറിവരങ്ങള് ആരപ്പോയുകയുയം തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശകള് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം ടചെയ.

1.3  ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശ, ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി,
സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടററില് നറിന ലഭറിച സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട, സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം, അവയട സര്ക്കപ്പോരറില്/സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടററില്
നറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറി, തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശകള് എന്നറിവ അദദപ്പോയയം II-ല് പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

1.4  സര്ക്കപ്പോരറില്/സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടററില് നറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  അനന്തര  നടെപടെറി  തുടെപരണതറിടല്ലന്നട  സമറിതറി  തസ്വീരുമപ്പോനറിച
ശറിപപ്പോര്ശകളയം അവയ്ക്കുള്ള മറുപടെറികളയം അദദപ്പോയയം III-ല് പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

അദദപ്പോയയം   II

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശകളയം സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികളയം
ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള മറുപടെറി തൃപറികരമല്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല് 

സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരങ്ങളയം  
തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശകളയം

ഖണറിക നമ്പര്   42

ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.1   ടടഡ്രെെവറിയംഗട  പരറിശസ്വീലനയം  നല്കറിടയങറില്  പരറിശസ്വീലനയം  നല്കറിയവരുടടെ
പപരുവറിവരങ്ങളയം  ടടലസന്സട  ലഭറിചതറിടന്റെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങളയം  നല്കുന്നതറിനട  യപ്പോടതപ്പോരു
ബുദറിമുടയം  ഉണപ്പോകുമപ്പോയറിരുന്നറില്ല.  അത്തരയം  വറിവരങ്ങള്  നല്കപ്പോത്ത  സപ്പോഹചെരദത്തറിലുയം
44  പപര്ക്കട  ടടഡ്രെെവറിയംഗട  പരറിശസ്വീലനയം  നല്കറിടയന്നട  ടതളറിയറിക്കപ്പോന്  കഴറിയപ്പോത്ത
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സപ്പോഹചെരദത്തറിലുയം  ഇക്കൗ  പദതറിക്കപ്പോയറി  ടചെലവഴറിച  54,750  രൂപ  ബനടപട
ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നറിന്നട  പലറിശ  സഹറിതയം  ഇക്കൗടെപ്പോക്കപ്പോന്  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.1.2  കമറിററിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശപ്പോനുസരണയം  ടടഡ്രെെവറിയംഗട  പരറിശസ്വീലനപദതറിമൂലയം
സര്ക്കപ്പോരറിനുണപ്പോയ സപ്പോമ്പത്തറിക നഷ്ടമപ്പോയ 54,750 രൂപ അന്നടത്ത പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട
ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  പരപ്പോഹറിപതശസരനറില്  നറിന്നട  ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  15-12-2007-ടല
P 1059/07/BDO/PTB നമ്പര് ററികസറിസറിഷന് പ്രകപ്പോരയം  RR നടെപടെറിക്കട പപ്പോലക്കപ്പോടെട ജറില്ലപ്പോ
കളക്ടര്ക്കട  ടടകമപ്പോറുകയുയം  ജറില്ലപ്പോകളക്ടറുടടെ  18-1-2008-ടല   B6/2008/64/9-ാം  നമ്പര്
കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ഒറപപ്പോലയം  തഹസസ്വീല്ദപ്പോടര  RR  നടെപടെറിക്കട  ചുമതലടപടുത്തുകയുയം
ടചെയറിരുന.  എന്നപ്പോല്  സര്ക്കപ്പോരറിനട  വറിവറിധ  ഇനങ്ങളറില്  സപ്പോമ്പത്തറിക  നഷ്ടയം
വരുത്തറിയതറിപന്മേലുള്ള ററിക്കവററി നടെപടെറികള്ടക്കതറിടര W.P. (C) No. 28337/2007 ആയറി ടെറിയപ്പോന്
നല്കറിയ  പരപ്പോതറിയറില്  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചതട  ബഹ.  ടടഹപക്കപ്പോടെതറി
ഉത്തരവറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തറില് നറിരപ്പോകരറിചറിരറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.1.3  ശസ്വീ.  പരപ്പോഹറിപതശസരന്  റവനന്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറിയറിലൂടടെ  തുക
ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിടനതറിടര ബഹ.  ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് നല്കറിയ ഡബന്യൂ.  പറി  (സറി)  നമ്പര്
28337/07 നമ്പര്  പകസറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  ആര്.ആര്.  നടെപടെറിയറിലൂടടെ  തുക
ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതട  തടെഞ്ഞുടകപ്പോണട  ബഹ.  ടടഹപക്കപ്പോടെതറി  ഉത്തരവുണപ്പോയറി.  എന്നപ്പോല്
ഇതറിടനതറിടര  അപസ്വീല്  പപപ്പോകുന്നതട  അഭറികപ്പോമദമല്ല  എന്നട  ഗവണ്ടമന്റെട  പസ്വീഡര്
ശസ്വീ.  ദറിലസ്വീപട  പമപനപ്പോന് നറിയപമപ്പോപപദശയം  നല്കറിയതറിനപ്പോല്,  ടെറി  വറിഷയത്തറില് പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയത്തട തുടെര് നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിചറിടണട.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.4  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറി
തൃപറികരമടല്ലന്നട   അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി  ബഹ.  ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ  വറിധറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില് തുടെര് നടെപടെറി അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഖണറിക നമ്പര്   49

ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.1  അടപപ്പോടെറി പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തറില് ഇന്ഡസറിയല് എകടറന്ഷന് ഓഫസ്വീസര്
നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയറി  നടെത്തറിയ  പപ്രപ്പോജക്ടുകളറിടല  ക്രമപക്കടുകള്  സയംബനറിചട
നടെത്തറിയ  വകുപ്പുതല  അപനസഷണ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  പകര്പട  സമറിതറിക്കട  നല്കണടമനയം
ഇക്കൗ  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബനടപടട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറിനുണപ്പോയ  നഷ്ടയം
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ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയറിടപണപ്പോടയനയം  ഇക്കപ്പോരദത്തറില്  അന്നടത്ത അടപപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട
ഇന്ഡസറിയല് എകടറന്ഷന് ഓഫസ്വീസര് ശസ്വീ.  ടഎ.  എസട.  രപ്പോമചെന്ദ്രടനതറിടര വദവസപ്പോയ
വകുപട  സസസ്വീകരറിചറിടള്ള  ശറികപ്പോ  നടെപടെറികളടടെ  വറിശദപ്പോയംശയം  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കണ
ടമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.2.2  ശസ്വീ.  ടഎ.  എസട.  രപ്പോമചെന്ദ്രടനതറിടര സര്ചപ്പോര്ജട നടെപടെറി  പ്രകപ്പോരയം തുകടയപ്പോനയം
ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയറിടറിടല്ലനയം 25-5-2007  തസ്വീയതറിയറിടല ഇ.ഡറി.1/20413/04  നമ്പര് ഉത്തരവട പ്രകപ്പോരയം
തറിരുവനന്തപുരയം വപ്പോണറിജദ വദവസപ്പോയ വകുപട ഡയറക്ടര് ടെറിയപ്പോടനതറിരപ്പോയ അചടെക്ക നടെപടെറി ഒരു
വപ്പോര്ഷറിക പവതന വര്ദനവട സഞറിത ഫലപത്തപ്പോടടെ തടെഞ്ഞു വചടകപ്പോണട തസ്വീര്പപ്പോക്കറി ഉത്തരവട
പുറടപടുവറിചറിടള്ളതപ്പോയുയം ടെറിയപ്പോന് തൃശ്ശൂര് ജറില്ലപ്പോ  പകന്ദ്രത്തറില് നറിനയം  30-4-2007  തസ്വീയതറിയറില്
വറിരമറിചതപ്പോയുയം  പപ്പോലക്കപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ  വദവസപ്പോയ  പകന്ദ്രയം  ജനറല്  മപ്പോപനജര്  അററിയറിചറിടടണന്നട
പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി അററിയറിചറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.2.3  ശസ്വീ.  ടഎ.  എസട.  രപ്പോമചെന്ദ്രടന്റെ ഒരു വപ്പോര്ഷറിക പവതന വര്ദനവട സഞറിത
ഫലപത്തപ്പോടടെ  തടെഞ്ഞുടകപ്പോണട  വപ്പോണറിജദ  വദവസപ്പോയ  വകുപട  ഡയറക്ടര്  25-5-2007-ല്
ഇ.ഡറി.1/20413/2004  നമ്പര്  ഉത്തരവട  പുറടപടുവറിചറിടണട.  കൂടെപ്പോടത  30-4-2007-ല്
ടെറിയപ്പോന് സര്വ്വസ്വീസറില് നറിനയം വറിരമറിക്കുകയുയം ടചെയറിടണട. ആയതറിനപ്പോല് ഇക്കൗ വറിഷയത്തറില്
തസ്വീരുമപ്പോനയം ടടകടക്കപ്പോള്ളപ്പോവുന്നതപ്പോടണന്നട അററിയറിക്കുന.

25-2-2015-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

2.2.4  ക്രമപക്കടുകള് സയംബനറിചട നടെത്തറിയ വകുപ്പുതല അപനസഷണ ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ
പകര്പ്പുയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറിനുണപ്പോയ  നഷ്ടയം  ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയറിടപണപ്പോ  എന്നതറിനുമുള്ള
മറുപടെറിയുയം 15 ദറിവസത്തറിനകയം സമറിതറിയട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.2.5  1. ജറില്ലപ്പോ വദവസപ്പോയ പകന്ദ്രയം ജനറല് മപ്പോപനജരുടടെ അപനസഷണ ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ
പകര്പട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടണട.  വദവസപ്പോയ  വപ്പോണറിജദ  ഡയറക്ടറുടടെ  25-5-2007-ടല
നടെപടെറിക്രമയം   ഇ.ഡറി.1/20413/04-ടന്റെ  പകര്പ്പുയം  5-5-2015-നട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട
ഓഡറിററിനട ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടണട.  ആയതുപ്രകപ്പോരയം ശസ്വീ.  ടഎ.  എസട.  രപ്പോമചെന്ദ്രടന്റെ ഒരു വപ്പോര്ഷറിക
പവതന വര്ദനവട സഞറിത ഫലപത്തപ്പോടടെ തടെഞ്ഞുവചട ടകപ്പോണട ഉത്തരവപ്പോയറിടണട.

2.   പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറിനുണപ്പോയ  നഷ്ടയം  നപ്പോളറിതുവടര  ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയറിടറില്ല  എന്നട
പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി പരഖപ്പോമൂലയം ഓഡറിററിടന അററിയറിചറിടണട.

ഇക്കൗ  വറിഷയത്തറില്  ഉചെറിതമപ്പോയ  ഉത്തരവട  പുറടപടുവറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറിപയപ്പോടെട
അപപകറിക്കുന.
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15-11-2017-  ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

2.2.6   വപ്പോണറിജദ  വദവസപ്പോയ ഡയറക്ടറുടടെ  25-5-2007-ടല   ഇ.ഡറി.1/20413/04

നമ്പര് നടെപടെറി ഉത്തരവട നടെപറില് വരുത്തുന്നതറിനുയം പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തറിനുണപ്പോയ നഷ്ടയം

ഇക്കൗടെപ്പോക്കറി ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുവപ്പോനുയം സമറിതറി ആവശദടപട.

15-11-2017-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട 

സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി

2.2.7  വദവസപ്പോയ  വറികസന  ഓഫസ്വീസര്  ആയറിരുന്ന  ശസ്വീ.  ടഎ.എസട.

രപ്പോമചെന്ദ്രടനതറിടരയുള്ള  അചടെക്ക  നടെപടെറി  തസ്വീര്പപ്പോക്കറിടകപ്പോണ്ടുള്ള,  വദവസപ്പോയ  വപ്പോണറിജദ

ഡയറക്ടറുടടെ ഉത്തരവറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തറില് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറിയുടടെ വറിവരയം ആരപ്പോഞ്ഞട

പപ്പോലക്കപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ  വദവസപ്പോയ  പകന്ദ്രയം  ജനറല്  മപ്പോപനജര്ക്കട  8-11-2018-ല്  കത്തട

നല്കറിയറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.2.8   തുടെര്  നടെപടെറികള്  ആരപ്പോഞ്ഞട  അടപപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി

പപ്പോലക്കപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ  വദവസപ്പോയ  പകന്ദ്രയം  ജനറല്  മപ്പോപനജര്ക്കട  8-11-2018-നട  കത്തട

നല്കറിയറിടണട.  ആയതറിനട  പപ്പോലക്കപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ  വദവസപ്പോയ  പകന്ദ്രയം  ജനറല്  മപ്പോപനജര്

3-12-2018-നട  നല്കറിയ മറുപടെറി  പരറിപശപ്പോധറിചട  പബപ്പോധദടപട.  ശസ്വീ.  ടഎ.  എസട.  രപ്പോമചെന്ദ്രന്,

വദവസപ്പോയ  വറികസന  ഓഫസ്വീസര്ടക്കതറിടരയുള്ള  നടെപടെറി  സയംബനറിച  പരഖകള്  ജറില്ലപ്പോ

വദവസപ്പോയ   പകന്ദ്രത്തറില്  കടണത്തപ്പോന്  കഴറിയപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  ആയതട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്

വദവസപ്പോയ  വപ്പോണറിജദ  വകുപട  ഡയറക്ടപറപ്പോടെട  അഭദര്തറിചറിടണട  എന്നപ്പോണട  മറുപടെറിയറില്

സൂചെറിപറിചറിടള്ളതട.  തുടെര്  നടെപടെറികളടടെ  വറിവരയം  നപ്പോളറിതുവടര  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറിനട

ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  ബഹ.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശ

പ്രകപ്പോരമുള്ള നടെപടെറികടളപ്പോനയം സസസ്വീകരറിചറിടറില്ല.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.9 വദവസപ്പോയ  വറികസന  ഓഫസ്വീസര്ടക്കതറിടര  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറികളടടെ

നറിലവറിടല  സറിതറി  സയംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  ഗപ്പോമവറികസന  വകുപട  അസറിസ്റ്റന്റെട

ടഡവലപ്ടമന്റെട  കമസ്വീഷണററില്  നറിനയം  ലഭദമപ്പോക്കറി  സമര്പറിക്കുവപ്പോനുയം  പബപ്പോക്കട

പഞപ്പോയത്തറിനുണപ്പോയ  നഷ്ടയം  ഇക്കൗടെപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ടചെയ്യുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.1  പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട ഫണ്ടുപപയപ്പോഗറിചട വപ്പോങ്ങറിയ ആയംബുലന്സട ടഹല്ത്തട
സര്വ്വസ്വീസസട  ഡയറക്ടറുടടെ  പപരറില്  രജറിസ്റ്റര്  ടചെയ്യുന്നതറിനുപകരയം  അടപപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയുടടെ  പപരറിലപ്പോണട  രജറിസ്റ്റര്  ടചെപയ്യേണറിയറിരുന്നതട.  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  പമല്പനപ്പോടത്തറിലുയം  നറിയന്ത്രണത്തറിലുമപ്പോയറി  അഗളറി  പ്രപ്പോഥമറികപ്പോപരപ്പോഗദ
പകന്ദ്രത്തറിലപ്പോണട  പ്രസ്തുത  ആയംബുലന്സട  സൂകറിപക്കണറിയറിരുന്നടതനയം  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.3.2  അടപപ്പോടെറി പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട ഫണട ഉപപയപ്പോഗറിചട വപ്പോങ്ങറിയ ആയംബുലന്സട
ടഹല്ത്തട  സര്വ്വസ്വീസസട  ഡയറക്ടറുടടെ  പപരറില്  നറിനയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട
ടസക്രടററിയുടടെ  പപരറിപലയട  മപ്പോറ്റുന്നതറിനട  തറിരുവനന്തപുരയം  ആര്.ടെറി.ഒ.  യുടടെ  കറിയറന്സട
സര്ടറിഫറിക്കറട,  ടപപ്പോലന്യൂഷന്  സര്ടറിഫറിക്കറട,  ഇന്ഷസറന്സട  സര്ടറിഫറിക്കറട  തുടെങ്ങറിയ
പരഖകള്  ആവശദമപ്പോടണന്നട  മണപ്പോര്ക്കപ്പോടെട  ആര്.ടെറി.  ഓഫസ്വീസറില്  നറിനയം
അററിയറിചതനുസരറിചട  പ്രസ്തുത  പരഖകള്  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  എത്തറിക്കുവപ്പോന്  അഗളറി
സപ്പോമൂഹദപ്പോപരപ്പോഗദ  പകന്ദ്രയം  ടമഡറിക്കല് ഓഫസ്വീസര്ക്കട  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിയറിടണട.  ആയതട
ലഭറിക്കുന്ന  മുറയട  പമല്  വപ്പോഹനയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയുടടെ  പപരറിപലയട
മപ്പോറ്റുന്നതപ്പോണട.  പ്രസ്തുത  ആയംബുലന്സട  അഗളറി  സപ്പോമൂഹദപ്പോപരപ്പോഗദ  പകന്ദ്രത്തറിലപ്പോണട
സൂകറിചവരുന്നടതന്നട ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

2.3.3  ആയംബുലൻസറിടന്റെ നറിലവറിടല സറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  9-10-2014-ൽ
നടെത്തറിയ പ്രപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധനപ്പോ വറിവരയം തപ്പോടഴ പചെര്ക്കുന:

1. ആയംബുലൻസട അഗളറി സപ്പോമൂഹദപ്പോപരപ്പോഗദ പകന്ദ്രത്തറിടന്റെ ടഷഡറിൽ ടപപ്പോടെറിപറിടെറിചട
കറിടെക്കുന.

2. പലപ്പോഗട ബുക്കട പ്രകപ്പോരയം  120190  കറി.മസ്വീ.  മപ്പോത്രമപ്പോണട ഓടെറിയറിടള്ളതട. 30-11-2009-നട
പശഷയം വപ്പോഹനയം ഉപപയപ്പോഗറിചറിടറില്ല.

3. അയംബുലൻസറിടന്റെ രജറിപസഷൻ അടപപ്പോടെറി പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററിയുടടെ
പപരറിപലയട മപ്പോറ്റുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറിക്രമങ്ങള് നപ്പോളറിതുവടര പൂര്ത്തസ്വീകരറിചറിടറില്ല.

ആവശദമപ്പോയ  അറകുറപണറികള് നടെത്തറി  രജറിപസഷൻ നടെപടെറികള് പൂര്ത്തസ്വീകരറിചട
ആയംബുലൻസട  ആദറിവപ്പോസറി  പമഖലയറിൽ  ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോക്കുന്നതറിനട  സതസര  നറിര്പദ്ദേശയം
നൽകപ്പോവുന്നതപ്പോണട.
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25-2-2015-  ടല പയപ്പോഗത്തറിൽ സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

2.3.4  അടപപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  ഫണ്ടുപപയപ്പോഗറിചട  വപ്പോങ്ങറിയ
ആയംബുലൻസറിടന്റെ  നറിലവറിടല  സറിതറി  സയംബനറിച  വറിവരയം  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ  സമറിതറി
ആവശദടപട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

2.3.5  ആയംബുലൻസട  അഗളറി  സപ്പോമൂഹദപ്പോപരപ്പോഗദ  പകന്ദ്രത്തറിടന്റെ ടഷഡറിൽ ടപപ്പോടെറിപറിടെറിചട
കറിടെക്കുന്നതപ്പോയറി  9-10-2014-നട  ഓഡറിറട  നടെത്തറിയ  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനയറിൽ
പബപ്പോധദടപടറിടള്ളതപ്പോണട.  ഇപപപ്പോഴയം ഇപത അവസയറിൽ തുടെരുന്നതപ്പോയറി പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട
ഓഡറിററിടന അററിയറിചറിടണട. ആയംബുലൻസറിടന്റെ ഉടെമസപ്പോവകപ്പോശയം നപ്പോളറിതുവടര മപ്പോററിയറിടമറില്ല.

ഈ  വറിഷയത്തറിൽ  ഉചെറിതമപ്പോയ  ഉത്തരവട  പുറടപടുവറിക്കുവപ്പോൻ  സമറിതറിപയപ്പോടെട
അപപകറിക്കുന.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.6 ആപരപ്പോഗദ  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  പപരറിൽ  വപ്പോങ്ങറിയറിരുന്ന  ആയംബുലൻസട
പബപ്പോക്കട  പ ഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയുടടെ  പപരറിലപ്പോക്കണടമന്ന  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശയം
പപ്പോലറിക്കപ്പോതറിരുന്ന  ആപരപ്പോഗദ  വകുപറിടല  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര
നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.  അപതപ്പോടടെപ്പോപയം  സമറിതറിയുടടെ
മുന്ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര്   58

ശറിപപ്പോര്ശ

2.4.1  അഗളറി സപ്പോയംബര്പക്കപ്പോടെട  നടെപപ്പോലയം പണറിയുമപ്പോയറി ബനടപടട  കുറക്കപ്പോരനപ്പോയ
അന്നടത്ത പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട എഞറിനസ്വീയര് ശസ്വീ. മണറിടക്കതറിടര നടെത്തറിയ വകുപ്പുതല
അപനസഷണ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  പകര്പട  സമറിതറിയട  നൽകണടമനയം  പപ്പോലയം  നറിര്മറിചട
നൽകുന്നതറിനപ്പോയറി  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ കമറിററി  കൺവസ്വീനര് പബപ്പോക്കു പഞപ്പോയത്തുമപ്പോയുണപ്പോക്കറിയ
കരപ്പോര്  ലയംഘറിക്കടപടറിരറിക്കുന്ന  സപ്പോഹചെരദത്തറിൽ  പ്രവൃത്തറിയപ്പോയറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട
നൽകറിയ 4,02,805 രൂപ 18% പലറിശ സഹറിതയം ഗുണപഭപ്പോക്തൃ സമറിതറി കൺവസ്വീനററിൽ നറിനയം,
പണറി പുപരപ്പോഗമറിക്കുനടവന്ന രസ്വീതറിയറിൽ ടതറപ്പോയറി ററിപപപ്പോര്ടട നൽകറി പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തറിൽ
നറിനയം തുക അനുവദറിക്കപ്പോൻ കൂടനറിന്ന പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  എഞറിനസ്വീയര്  ശസ്വീ.  മണറിയറിൽ
നറിനമപ്പോയറി ഈടെപ്പോക്കപ്പോൻ നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.4.2  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  ടെറിയപ്പോനറിൽ  നറിനയം  ഈടെപ്പോപക്കണതപ്പോയ
4,02,805  രൂപയുടടെ  പകുതറി,  പലറിശ  സഹറിതയം  നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  പപ്പോലറിചട  ടെറിയപ്പോനട
ലഭറിപക്കണതപ്പോയ  ഗപ്പോറ്റുവറിററിയറിൽ  നറിപന്നപ്പോ  അതട  സപ്പോധദമല്ലപ്പോത്തപകയം  ടക.എസട.ആര്.
മൂന്നപ്പോയം  ഭപ്പോഗയം  ചെടയം  116  പ്രകപ്പോരയം  സറിവറിൽ  പകപ്പോടെതറിയറിൽ  പകസട  ഫയൽ  ടചെയ്പതപ്പോ
ശസ്വീ. മണറിയറിൽ നറിനയം ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോൻ 28-11-2009-ടല സര്ക്കപ്പോര് ഉത്തരവട (സപ്പോധപ്പോരണ)
1711/09/ടപപ്പോ.മ.വ. പ്രകപ്പോരയം ഉത്തരവപ്പോയറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.4.3  1.  ഈ  വറിഷയത്തറിനപ്പോധപ്പോരമപ്പോയ  സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  (2003-04)
ഖണറിക  4.8.4  പ്രകപ്പോരയം  സപ്പോയംബര്പക്കപ്പോടെട  നടെപപ്പോലത്തറിനപ്പോയറി  ടചെലവഴറിച  തുക
4,01,805 രൂപയപ്പോണട. സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം തറിരറിചപറിടെറിക്കുവപ്പോൻ ആവശദടപട
തുക 4,02,805 രൂപയപ്പോടണന്നട കപ്പോണുന.

2.  അടപപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  ഈ വറിഷയത്തറിപന്മേൽ  സസസ്വീകരറിച
നടെപടെറികളടടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് അററിവറിപലയപ്പോയറി തപ്പോടഴ പചെര്ക്കുന:

(i)  അടപപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയുടടെ  ററികസറിസറിഷൻ  പ്രകപ്പോരയം
പപ്പോലക്കപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ കളക്ടര് റവനന്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചടവങറിലുയം കൺവസ്വീനര്
ശസ്വീ.  രഘുത്തമൻ,  ബഹ.  പകരള  ഹഹപക്കപ്പോടെതറിയറിൽ  ഡബന്യൂ.പറി.(സറി).18119/06  നമ്പര്
പകസട ഫയൽ ടചെയതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തറില് റവനന്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറികള് പസ്റ്റ ടചെയട
ഉത്തരവപ്പോകുകയുയം ടചെയറിടണട.  പസ്റ്റ ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ബഹ.  അഡസപക്കറട ജനറലറിപനപ്പോടെട
അപപകറിക്കുകയുയം വസ്തുതപ്പോവറിവരണ പത്രറിക അയചടകപ്പോടുക്കുകയുയം ടചെയറിടണട.

(ii)  സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേൽ ഉള്ള സര്ക്കപ്പോര് ഉത്തരവട  (സപ്പോധപ്പോ.)  നമ്പര്
1711/09/ടപപ്പോ.മ.വ.  തസ്വീയതറി  28-11-2009  പ്രകപ്പോരയം എഞറിനസ്വീയര് ശസ്വീ.  മണറിയറിൽ നറിനയം
പകുതറി  തുക പലറിശ സഹറിതയം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  കൺവസ്വീനര് ഹകപററിയ തുകയുടടെ
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  തസ്വീയതറി  സഹറിതയം  ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തട  വകുപട  ഭരണ  വറിഭപ്പോഗയം
ചെസ്വീഫട എഞറിനസ്വീയര് ആവശദടപടതനുസരറിചട  3-6-2010 തസ്വീയതറിയറിൽ അടപപ്പോടെറി പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി രജറിപസ്റ്റര്ഡട തപപ്പോൽ മുപഖന അയചടകപ്പോടുത്തറിടണട.

പമൽ വറിവരങ്ങള് തുടെര്നടെപടെറികള്ക്കപ്പോയറി അററിയറിക്കുന.

27-8-2014-  ടല പയപ്പോഗത്തറിൽ സമറിതറി ആവശദടപട അധറികവറിവരയം

2.4.4  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയതറിനുപശഷയം  4  വര്ഷയം  സര്വ്വസ്വീസറിൽ  തുടെര്ന്ന
ഉപദദപ്പോഗസനറിൽ  നറിനയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോൻ  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതറിരുന്ന
ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  പപരറിൽ  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചയം  നഷ്ടത്തുക  ഈടെപ്പോക്കറിയുയം  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി ആവശദടപട.
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27-8-2014-  ടല പയപ്പോഗത്തറിൽ സമറിതറി ആവശദടപട അധറികവറിവരത്തറിനട 
സര്ക്കപ്പോരറിൽ നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി

2.4.5  സര്ക്കപ്പോര് ഉത്തരവട (സപ്പോധപ്പോ.) നമ്പര് 1711/09/ടപപ്പോ.മ.വ. തസ്വീയതറി 28-11-2009-ൽ
അസറിസ്റ്റന്റെട എഞറിനസ്വീയര് ശസ്വീ.  മണറിടക്കതറിടര അചടെക്ക നടെപടെറിയപ്പോയറി ഒരു ഇൻക്രറിടമന്റെട
സഞറിത  പ്രപ്പോബലദയം  കൂടെപ്പോടത  ഒരു  ടകപ്പോല്ലപത്തയട  15-3-2003-ടല  സര്ക്കപ്പോര്  ഉത്തരവട
(സപ്പോധപ്പോ.) നമ്പര് 236/03/ടപപ്പോ.ഭ.വ. പ്രകപ്പോരയം തടെഞ്ഞതപ്പോയറി സൂചെറിപറിചറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.4.6  സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശയം പപ്പോലറിക്കുന്നതറിൽ വസ്വീഴ്ച വരുത്തറിയ ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര
അചടെക്ക നടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിടണട. നപഷ്ടപ്പോത്തരവപ്പോദറിയറിൽ നറിനയം നഷ്ടയം ഈടെപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.4.7  ബഹ.  ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  ഫയല്  ടചെയറിരറിക്കുന്ന  പകസറിപന്മേലുള്ള
പസ്റ്റ  നസ്വീക്കയം  ടചെയ്യുന്നതറിനട  അടെറിയന്തര  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനുയം
നപഷ്ടപ്പോത്തരവപ്പോദറികളറിൽ  നറിനയം  നഷ്ടത്തുക  ഈടെപ്പോക്കറി  അന്തറിമ  ററിപപപ്പോര്ടട
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഖണറിക നമ്പര്   64

ശറിപപ്പോര്ശ

2.5.1  നറിര്ദനരപ്പോയ സ്കൂള് വറിദദപ്പോര്തറികള്ക്കപ്പോയറി  1,52,122  രൂപയുടടെ യൂണറിപഫപ്പോയം
തുണറി വപ്പോങ്ങറിടയന്നട അവകപ്പോശടപടടങറിലുയം തുണറി വപ്പോങ്ങറിയതുമപ്പോയറി ബനടപട പരഖകളയം
പസ്റ്റപ്പോക്കട  രജറിസ്റ്ററുയം  അവ  വറിതരണയം  ടചെയ  പരഖകള്  സയംബനറിചതുമപ്പോയ  ഫയലുകളയം
ഓഡറിററിനട  നൽകറിയറിടല്ലന്നട  മപ്പോത്രമല്ല  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  രണപ്പോമതട  പ്രപ്പോപദശറിക
പരറിപശപ്പോധനയട  ആവശദടപടറിടയം  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോതറിരുന്ന  തറിരൂര്  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  ശസ്വീമതറി  ലതയുടടെ  നടെപടെറി  ഗക്കൗരവമപ്പോയറിടപ്പോണട  സമറിതറി
വസ്വീകറിക്കുന്നതട.  ശസ്വീമതറി  ലതയ്ടക്കതറിടര  യുക്തമപ്പോയ  വകുപ്പുതല  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  അതുപപപ്പോടല  തടന്ന  യൂണറിപഫപ്പോയം  തുണറി
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി 1,52,122 രൂപ ടചെലവഴറിചതറിടന്റെയുയം സ്കൂള് കുടറികള്ക്കട തുണറി വറിതരണയം
ടചെയതറിടന്റെയുയം  പരഖകള്  ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറി  പബപ്പോധദടപടുത്തപ്പോൻ  കഴറിയപ്പോത്ത
സപ്പോഹചെരദത്തറിൽ പ്രസ്തുത തുക ടചെലവഴറിചതറിനുത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസരറിൽ നറിനയം
പ്രസ്തുത തുക ഈടെപ്പോക്കപ്പോൻ നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.5.2  യൂണറിപഫപ്പോയം  തുണറി  വപ്പോങ്ങറിയതുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഫയലുകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോത്തതറിനട
ഓഡറിറട  നടെന്ന  സമയടത്ത  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന  ശസ്വീമതറി  പറി.  ലതയ്ടക്കതറിടര  വകുപ്പുതല
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നടെപടെറിടയടുക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബനടപടട  തുടെര്നടെപടെറികള്  ഹകടക്കപ്പോള്ളുന്നതറിനട  തറിരൂര്  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയുടടെ  13-11-2006-ടല  സറി.811/06(1)  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  മലപ്പുറയം
അസറിസ്റ്റന്റെട  ടഡവലപ്ടമന്റെട  കമസ്വീഷണര്  (ജനറൽ)  പനപ്പോടെട  അപപകറിചറിരുന.  എന്നപ്പോൽ
ശസ്വീമതറി  പറി.  ലത  പവങ്ങര  പബപ്പോക്കട  ടഡവലപ്ടമന്റെട  ഓഫസ്വീസര്  ആയറിരറിടക്ക  31-1-2008-നട
സര്വ്വസ്വീസറിൽ  നറിനയം  വറിരമറിചറിരറിക്കുന.  നറിലവറിൽ  യൂണറിപഫപ്പോയം  തുണറി  വപ്പോങ്ങറി  വറിതരണയം
ടചെയതുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഫയൽ  കണ്ടുകറിടറിയറിടണട.  ടെറി  ഫയലുകള്  പരറിപശപ്പോധനയട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന്നതപ്പോണട.

യൂണറിപഫപ്പോയം  തുണറി  വപ്പോങ്ങറിയതുമപ്പോയറി  ബനടപട  പദതറി  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ
കപ്പോലയളവറിൽ  ടസക്രടററിമപ്പോരപ്പോയറിരുന്നതട  ശസ്വീ.  വറി.  അബ്ദുള്ള,  ശസ്വീ.  പറി.  ഉണസ്വീൻകുടറി
എന്നറിവരപ്പോയറിരുന.  രണട  പപരുയം  സര്വ്വസ്വീസറിൽ  നറിനയം  വറിരമറിച.  നറിര്ധനരപ്പോയ  സ്കൂള്
വറിദദപ്പോര്തറികള്ക്കപ്പോയറി 1,52,122 രൂപ ടചെലവഴറിചട യൂണറിപഫപ്പോയം തുണറി വപ്പോങ്ങറി വറിതരണയം
ടചെയവകയറിൽ അന്നടത്ത ടസക്രടററിമപ്പോരപ്പോയറിരുന്ന ശസ്വീ. വറി. അബ് ദുള്ള, ശസ്വീ. പറി. ഉണസ്വീൻകുടറി
എന്നറിവരറിൽ  നറിനയം  യഥപ്പോക്രമയം  67,634  രൂപ,  84,488  രൂപ  എന്നറിങ്ങടന
തറിരറിചടെവപ്പോക്കുന്നതറിനട പബപ്പോക്കട ഓഫസ്വീസറിടല 18-2-2009 തസ്വീയതറിയറിടല ഇ.811/06 നമ്പര്
കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  റവനന്യൂ  ററിക്കവററിയട  പവണറി  ജറില്ലപ്പോ  കലക്ടര്ക്കട  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിരുന.
ഇതുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ശസ്വീ.  വറി.  അബ് ദുള്ള  (ററിട.  ബറി.ഡറി.ഒ.)  ബഹമപ്പോനടപട  പകരള
ഹഹപക്കപ്പോടെതറിയറിൽ  WP(C)  No.  19819/09 നമ്പര്  ആയറി  ററിടട  ടപറസ്വീഷൻ  ഫയൽ
ടചെയതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തറിൽ 15-7-2009-ടല WP(C) No. 19819/09(y) നമ്പര് ആയറി
ഇടെക്കപ്പോല പസ്റ്റ ഉത്തരവട  (1  മപ്പോസയം)  പുറടപടുവറിചറിടണട.  ടെറി ററിടട  ടപറസ്വീഷൻ അവസപ്പോനയം ലറിസ്റ്റട
ടചെയതട 17-8-2009-നപ്പോണട. പകസട സയംബനറിച തുടെര് വറിവരങ്ങള് ഇനറിയുയം ലഭദമപ്പോയറിടറില്ല.

ടെറി പരപ്പോമര്ശത്തറിലുള്ടപട 84,488 രൂപ തറിരറിചടെവപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി റവനന്യൂ ററിക്കവററി
നടെപടെറിയട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയതുമപ്പോയറി ബനടപടട ശസ്വീ.  പറി.  ഉണസ്വീൻ കുടറി  (ററിട.  ബറി.ഡറി.ഒ.)
ബഹമപ്പോനടപട പകരള ഹഹപക്കപ്പോടെതറിയറിൽ  WP(C) No.  37240/08  നമ്പര് ആയറി ററിടട
ടപറസ്വീഷൻ ഫയൽ ടചെയതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തറിൽ  WP(C)  No.  37240/08(G)  ആയറി
ഇടെക്കപ്പോല  പസ്റ്റ  ഉത്തരവട  (3  മപ്പോസയം)  പുറടപടുവറിചറിടണട.   പകസട  സയംബനറിച  തുടെര്
വറിവരങ്ങള് ആരപ്പോയുന്നതറിനപ്പോയറി എറണപ്പോകുളയം പകരള അഡസപക്കറട ജനറലറിടന്റെ ഓഫസ്വീസറിൽ
പനരറിടട അപനസഷറിടചങറിലുയം പ്രസസ്തുത പകസട പകരള അഡ് മറിനറിപസറസ്വീവട ഹട്രൈബന്യൂണലറിപലയട
ട്രൈപ്പോൻസ്ഫര്  ടചെയറിടടണന്ന  വറിവരമപ്പോണട  ലഭദമപ്പോയതട.  പകസറിടന്റെ  വറിധറിപകര്പട  ഇനറിയുയം
ലഭദമപ്പോയറിടറില്ല എന്നട ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.5.3  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന  ശസ്വീമതറി  പറി.  ലതയ്ടക്കതറിടര
വകുപ്പുതല നടെപടെറി സസസ്വീകരറിച വറിവരയം സയംബനറിചട ററിപപപ്പോര്ടട നൽകുന്നതറിനപ്പോയറി തറിരൂര്
പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററിപയപ്പോടെട ആവശദടപടറിടയം നപ്പോളറിതുവടര ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല. 

234/2021.
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റവനന്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറിടക്കതറിടര  ശസ്വീ.  വറി.  അബ് ദുള്ള  (ററിട.  ബറി.ഡറി.ഒ.)
ബഹ. പകരള ഹഹപക്കപ്പോടെതറിയറിൽ ഫയൽ ടചെയ ഡബന്യൂ.പറി.(സറി) 19819/09-ാം നമ്പര് പകസട
ഇപപപ്പോഴയം ടപൻഡറിയംഗട ആണട. പകസട അവസപ്പോനയം ലറിസ്റ്റട ടചെയതട 17-10-2011-ൽ ആണട.

റവനന്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറിടക്കതറിടര  ശസ്വീ.  പറി.  ഉണസ്വീൻ  കുടറി  (ററിട.  ബറി.ഡറി.ഒ.)
ബഹ. പകരള ഹഹപക്കപ്പോടെതറിയറിൽ ഫയൽ ടചെയ ഡബന്യൂ.പറി.(സറി) 37240/08 നമ്പര് പകസട
പകരള  അഡ് മറിനറിപസറസ്വീവട  ഹട്രൈബന്യൂണലറിപലയട  ട്രൈപ്പോൻസ്ഫര്  ടചെയറിടള്ളതപ്പോയറി  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  അററിയറിചറിടണട.  പകസറിടന്റെ  ഇപപപ്പോഴടത്ത  സറിതറി
അററിയറിക്കുന്നതറിനട പകരള അഡസപക്കറട ജനറലറിനട കത്തട നൽകറിയറിടണട. 

25-2-2015-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

2.5.4 പ്രസസ്തുത ഖണറികയുമപ്പോയറി ബനടപട പകസറിടന്റെ നറിലവറിടല സറിതറി സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞു.

25-2-2015-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട 
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി

2.5.5  നറിര്ദനരപ്പോയ വറിദദപ്പോര്തറികള്ക്കട  1,52,122  രൂപ  ടചെലവഴറിചട  യൂണറിപഫപ്പോയം
തുണറി  വപ്പോങ്ങറി  വറിതരണയം  ടചെയ  വകയറില്  അന്നടത്ത  ടസക്രടററിമപ്പോരപ്പോയറിരുന്ന
ശസ്വീ.  വറി.  അബ്ദുള്ള, ശസ്വീ.  പറി.  ഉണസ്വീന്കുടറി എന്നറിവരറില് നറിനയം യഥപ്പോക്രമയം  67,634  രൂപ,
84,488  രൂപ  എന്നറിങ്ങടന  തറിരറിചടെവപ്പോക്കുന്നതറിനട  18-2-2009-നട  റവനന്യൂ  ററിക്കവററിക്കട
ശറിപപ്പോര്ശ ടകപ്പോടുത്തറിരുന.  ആയതറിടന്റെ തുടെര് നടെപടെറികള് തപ്പോടഴ വറിവരറിക്കുന:

(1)  ശസ്വീ.  വറി.  അബ്ദുള്ള,  ററിട.  ബറി.ഡറി.ഒ.  ബഹ.  പകരള  ഹഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്
wp(c)  No.  19819/09  നമ്പര്  ആയറി  ററിടട  ടപറസ്വീഷന്  ഫയല്  ടചെയതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില് 27-5-2015-നട ററിടട ടപറസ്വീഷടന്റെ നറിലവറിടല സ്റ്റപ്പോറസട Disposed എന
കപ്പോണുന. 25-5-2015-ടല ബഹ.  ഹഹപക്കപ്പോടെതറി വറിധറി അനുസരറിചട അര്തനപ്പോധറികപ്പോരറി
കകറിടയ ഒരറിക്കല്  കൂടെറി  പനരറിടട  പകട  പശഷയം  ആവശദടമങറില്  നടെപടെറിടയടുക്കപ്പോടമന്നട
നറിര്പദ്ദേശറിചറിടണട.  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടറുടടെ  17-4-2018-ടല  ഡറി.5/22704/2009  നമ്പര്  കത്തട
പ്രകപ്പോരയം  ബഹ.  ഹഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ  ഉത്തരവറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഡറി.സറി.  സന്യൂടട  വഴറി സമര്പറിക്കടപട അര്തന ഓണ്ഹലനപ്പോയറി
മടെക്കറിയതപ്പോയറി അററിയറിചറിടണട.  ടെറിയപ്പോടന്റെ ഹറിയററിങ്ങട സയംബനറിചട അനന്തരനടെപടെറികടള
പററി കളക്ടപറററില് നറിന്നട വറിവരടമപ്പോനയം ലഭറിചറിടറില്ല.

(2)   ശസ്വീ.  പറി.  ഉണസ്വീന്കുടറി  (ററിട.  ബറി.ഡറി.ഒ.)  ബഹ.  പകരള ഹഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്
WP(c) No. 37240/08 നമ്പര് ആയറി ഫയല് ടചെയ ററിടട ടപറസ്വീഷന് WP(c) No.37240/08
എന്ന  പകസട  ഹഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  ഡറിപസപ്പോസട  ടചെയ്യുകയുയം  പകരള  അഡറിനറിപസറസ്വീവട
ഹട്രൈബന്യൂണലറിപലയട  മപ്പോറ്റുകയുയം  ടചെയറിടണട.  പ്രസ്തുത  പകസുമപ്പോയറി  ബനടപടട  പകരള
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അഡറിനറിപസറസ്വീവട  ടടട്രൈബന്യൂണലറില് പനരറിടട  അപനസഷറിചപപപ്പോള് പബപ്പോക്കട  ടഡവലപ്ടമന്റെട
ഓഫസ്വീസര്,  തറിരൂര്  ടെറി  പകസറില്  കകറി  അല്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  വറിവരങ്ങള്  അററിയപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞറില്ല.  ഗവണ്ടമന്റെട പസ്വീഡടറ പനരറില് കണട വറിവരങ്ങള് സമര്പറിക്കുന്നതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.5.6   (1)  റവനന്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറിടക്കതറിടര  ശസ്വീ.  വറി  അബ്ദുള്ള ബഹ.  പകരള
ഹഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് WP (c) No. 19819/09 ആയറി ററിടട ടപറസ്വീഷന് ഫയല് ടചെയതറിപന്മേല്
25-5-2015-നട  വറിധറി  പ്രസപ്പോവറിചറിടണട.  കകറിടയ  ഒരറിക്കല്  കൂടെറി  പനരറില്  പകടപശഷയം
ആവശദടമങറില് നടെപടെറിടയടുക്കപ്പോടമന്നപ്പോണട ബഹ. ഹഹപക്കപ്പോടെതറി വറിധറിയറില് പ്രസപ്പോവറിചറിടള്ളതട.
ബഹ.  ഹഹപക്കപ്പോടെതറി  വറിധറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ഡറി.സറി.  സന്യൂടട  വഴറി  സമര്പറിക്കടപട  അര്തന  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്  ഡറി.5-22704/2009/,
തസ്വീയതറി 17-4-2018 നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം മടെക്കറിയറിടണട.

ഹഹപക്കപ്പോടെതറി  വറിധറി  പ്രകപ്പോരയം  കകറിടയ  പനരറില്  പകള്ക്കുന്നതറിനുള്ള  തുടെര്
നടെപടെറികള് പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട ഹകടക്കപ്പോണറിടറില്ല.

(2) ശസ്വീ.  ഉണസ്വീന്കുടറി  ഹഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  WP(C)  No.37240/08  നമ്പര് ആയറി
ഫയല്  ടചെയ  ററിടട  ടപറസ്വീഷന്  ഡറിപസപ്പോസട  ടചെയറിടണട.  പകരള  അഡറിനറിപസറസ്വീവട
ഹട്രൈബന്യൂണലറിപലയട  പകസട  മപ്പോററിയതപ്പോയുള്ള  ഔപദദപ്പോഗറിക  പരഖകടളപ്പോനയം  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയത്തട പരറിപശപ്പോധനയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.5.7 പകസറിടന്റെ നറിലവറിടല സറിതറി സയംബനറിചയം ടെറി പകസുമപ്പോയറി ബനടപടട
ഹഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  ഹപ്പോജരപ്പോയ  വക്കസ്വീല്  ആരപ്പോടണനയം  പകസറിടന്റെ  മറട
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  എന്നറിവയുയം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന .
അപതപ്പോടടെപ്പോപയം  ബഹ.  ഹഹപക്കപ്പോടെതറി  വറിധറിയുടടെയുയം  ബഹ.  പകരള  അഡറിനറിപസറസ്വീവട
ഹട്രൈബന്യൂണലറിടന്റെ  വറിധറിയുടടെയുയം  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

ഖണറിക നമ്പര്   92

ശറിപപ്പോര്ശ

2.6.1  ടപരറിന്തല്മണ പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തറിടല പടറികജപ്പോതറിക്കപ്പോരുടടെ വസ്വീടു വയററിയംഗുമപ്പോയറി
ബനടപടണപ്പോയ  33,325  രൂപയുടടെ  നഷ്ടയം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  സര്ചപ്പോര്ജട  നടെപടെറിടക്കതറിടര
അന്നടത്ത  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  പകപ്പോടെതറിയറില്  പകസട  ഫയല്  ടചെയറിടള്ള
സപ്പോഹചെരദത്തറില്  ഈ  പരപ്പോമര്ശത്തറിപന്മേല്  പകപ്പോടെതറി  വറിധറിക്കനുസൃതമപ്പോയ  നടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.6.2  ഖണറിക  92-ല് പരപ്പോമര്ശറിചറിരറിക്കുന്ന ടപരറിന്തല്മണ പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തറിടന്റെ
വസ്വീടെട വയററിയംഗുമപ്പോയറി ബനടപട പകസറില് (ഒ. പറി. 8/2003 ആയറി മപഞരറി ജറില്ലപ്പോ പകപ്പോടെതറിയറില്
ഫയല് ടചെയ പകസട) ഇതുവടര തസ്വീര്പട കല്പറിചറിടറില്ല.

24-10-2007-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

2.6.3  ഈ ഖണറികയറിടല ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് ഗവണ്ടമന്റെറില് നറിനയം അന്തറിമ ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപട.

24-10-2007-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട സര്ക്കപ്പോര് 
സമര്പറിച മറുപടെറി

2.6.4  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  20-1-2003-ടല  LF.19238/SPLCell/
SC03/01-ടല  2,41,085  രൂപയുടടെ സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കററിടനതറിടര പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി
ആയറിരുന്ന  ശസ്വീ.  എന്.  അലറി  മപഞരറി  ജറില്ലപ്പോ  പകപ്പോടെതറിയറില്  പകസട  ഫയല്  ടചെയറിടടണന്നട
പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  അററിയറിചറിടണട.  പകസട  ഇതുവടര  തസ്വീര്പട  ആയറിടറിടല്ലനയം,
പകപ്പോടെതറിയുടടെ  പരറിഗണനയറിലറിരറിക്കുകയപ്പോടണനയം  പകസട  തസ്വീര്പപ്പോകുന്ന  മുറയട  ഈ
പരപ്പോമര്ശത്തറിപന്മേല്  പകപ്പോടെതറി  വറിധറിക്കട  അനുസൃതമപ്പോയറി  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുന്നതപ്പോടണനയം
പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി അററിയറിചറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.6.5  പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി ബഹ. മപഞരറി ജറില്ലപ്പോ പകപ്പോടെതറിയറില് ഫയല്
ടചെയ  ഒ.  പറി.  8/03-ാം  നമ്പര്  പകസട  26-5-2014-ല്  ബഹ.  പകപ്പോടെതറി  മുമ്പപ്പോടക
പരറിഗണനയട  വരറികയുയം  വസ്വീണ്ടുയം  വറിചെപ്പോരണയപ്പോയറി  16-6-2014-പലയട  മപ്പോററിയറിടടണനയം
മപഞരറി ഗവണ്ടമന്റെട പസ്വീഡര് അററിയറിചറിടണട.

25-2-2015-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

2.6.6  പ്രസ്തുത ഖണറികയറിടല ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള തുടെര്നടെപടെറികള് സയംബനറിച
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് 15 ദറിവസത്തറിനകയം സമറിതറിടയ അററിയറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.6.7  ബഹ. മപഞരറി പകപ്പോടെതറിയറില് ശസ്വീ.  എന്. അലറി,  പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി
ഫയല്  ടചെയ   ഒ.  പറി.  8/03  നമ്പര്  പകസട  ടതളറിടവടുപറിനപ്പോയറി  2 -6-2015  തസ്വീയതറിയറിപലക്കട
മപ്പോററിവയ്ക്കുകയുയം  തുടെര്ന്നട  7-7-2015-ല്  പകസട  ഡറിപസപ്പോസട  ടചെയ്യുകയുയം  ടചെയറിടണട  എന്നട
അററിയറിക്കുന.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ   23-4-2018-  ടല കത്തുപ്രകപ്പോരയം
ലഭദമപ്പോക്കറിയ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.6.8  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2004-2006)യുടടെ  20-ാാമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ഖണറിക  92-ടല ശറിപപ്പോര്ശയുമപ്പോയറി ബനടപട സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട
2000-01-ല് ഉള്ടപട  ടപരറിന്തല്മണ  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  1997-98-ടല
പദതറിയപ്പോയ  പടറികജപ്പോതറിക്കപ്പോരുടടെ  വസ്വീടെട  വയററിയംഗട  33,325  രൂപ  നഷ്ടയം  എന്ന ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശത്തറിടന്റെ നപഷ്ടപ്പോത്തരവപ്പോദയം ചുമത്തടപട ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന ശസ്വീ.  എന്.  അലറി
മപഞരറി ജറില്ലപ്പോ പകപ്പോടെതറിയറില് ഫയല് ടചെയറിരുന്ന ഒ.  പറി. 8/03  നമ്പര് പകസട  7-7-2015-നട
ബഹ.  പകപ്പോടെതറി  തസ്വീര്പപ്പോക്കറിയറിടണട.  പകസട  ഫയല്  ടചെയ  ശസ്വീ.  എന്.  അലറി
(ററിട.  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി,  ടപരറിന്തല്മണ)യട  അനുകൂലമപ്പോയപ്പോണട  പകസട
തസ്വീര്പപ്പോക്കറിയതട എന്ന വറിവരയം അററിയറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.6.9  അക്കപ്പോലടത്ത  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന  എന്.  അലറി,
മപഞരറി  ജറില്ലപ്പോ  പകപ്പോടെതറിയറില്  നല്കറിയ  ഒ.  പറി.  നമ്പര്  8/2003  എന്ന  പകസറിപന്മേല്
പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  നറിയമയം  1996  പ്രകപ്പോരയം സര്ചെപ്പോര്ജട പനപ്പോടസ്വീസട നല്കറിയപശഷയം
4  മപ്പോസത്തറിനകയം  സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  നല്കപ്പോത്ത  സപ്പോഹചെരദത്തറില്  മപഞരറി
ജറില്ലപ്പോ പകപ്പോടെതറി 7-7-2015-ടല ഉത്തരവറിന്പ്രകപ്പോരയം ശസ്വീ. എന്. അലറിക്കട പലപ്പോക്കല് ഫണട
ഓ ഡറിറട  വകുപട  നല്കറിയ  സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  റദ്ദേട  ടചെയട  ടകപ്പോണട  വറിധറി
പ്രഖദപ്പോപറിചറിടണട.

(സര്ചെപ്പോര്ജട പനപ്പോടസ്വീസറിടല തസ്വീയതറി - 20-1-2003.

സര്ചെപ്പോര്ജട സര്ടറിഫറിക്കറട ഹകപററിയതട - 1-2-2003)

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.6.10   അക്കപ്പോലടത്ത പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന ശസ്വീ.  എന്. അലറി,
മപഞരറി  ജറില്ലപ്പോ  പകപ്പോടെതറിയറില്  നല്കറിയ  ഒ.  പറി.  നമ്പര്  8/2003  എന്ന  പകസറിപന്മേല്
പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  നറിയമയം  1996  പ്രകപ്പോരയം സര്ചെപ്പോര്ജട പനപ്പോടസ്വീസട നല്കറിയപശഷയം
4  മപ്പോസത്തറിനകയം  സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  നല്കപ്പോത്ത  സപ്പോഹചെരദത്തറില്  മപഞരറി
ജറില്ലപ്പോ പകപ്പോടെതറി  7-7-2015-ടല ഉത്തരവട പ്രകപ്പോരയം ശസ്വീ.  എന്.  അലറിക്കട പലപ്പോക്കല് ഫണട
ഓ ഡറിറട വകുപട നല്കറിയ സര്ചെപ്പോര്ജട സര്ടറിഫറിക്കറട റദ്ദേട ടചെയട ടകപ്പോണട വറിധറി പ്രഖദപ്പോപറിചറിടണട.
സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  മപ്പോത്രമപ്പോണട  പകപ്പോടെതറി  റദ്ദേപ്പോക്കറിയറിടള്ളതട  നഷ്ടത്തുക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട
പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തറിനട സസന്തയം നറിലയട നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കപ്പോവുന്നതപ്പോണട.
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തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.6.11 സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  മപ്പോത്രപമ  ബഹ.  പകപ്പോടെതറി
റദ്ദേപ്പോക്കറിയറിടള്ളുടവനയം നഷ്ടത്തുക ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തറിനട സസന്തയം
നറിലയട  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോവുന്നതപ്പോടണനള്ള  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  നഷ്ടത്തുക  ഈടെപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര്   96

ശറിപപ്പോര്ശ

2.7.1  കുഴല്ക്കറിണര്  നറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ടപരറിന്തല്മണ  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയത്തറിനുണപ്പോയ  69,160  രൂപയുടടെ  നഷ്ടയം  പലറിശ  സഹറിതയം  കുറക്കപ്പോരനപ്പോയ
ററിടപയര്ഡട  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  എന്.  അലറിയറില്  നറിന്നട  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള
നറിയമനടെപടെറികള് തസരറിതടപടുത്തണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.7.2  പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശത്തറിടനതറിടര പകപ്പോടെതറിയറില് പകസട നറിലനറില്ക്കുന്നതറിനപ്പോല്
പരറിപശപ്പോധറിചറില്ല എന്ന പരപ്പോമര്ശമുടണനയം  5-6-2006-ടല ഇപത നമ്പര് കത്തറില് കുഴല്
കറിണര്  കുഴറിചതറില്  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറിലുണപ്പോയ  69,160  രൂപയുടടെ  നഷ്ടയം  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  ആയറിരുന്ന  ശസ്വീ.  എന്.  അലറിയറില്  നറിനയം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട
നറിയമനടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട  ആവശദടപടതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  11-10-2007-ടല
BP 92/2000  നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം ടെറിയപ്പോനട  കത്തട അയചറിരുന്നതപ്പോയുയം  2-11-2007-ല്
ടെറിയപ്പോനറില്  നറിന്നട  ലഭറിച  മറുപടെറിയറില്  ടെറി  ഖണറിക  ഉള്ടപടടെയുള്ള  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപന്മേല്  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട
നല്കറിയറിടള്ളതുയം മപഞരറി ജറില്ലപ്പോ പകപ്പോടെതറിയറില് ഫയല് ടചെയ പകസറില് ഈ പരപ്പോമര്ശയം
കൂടെറി ഉള്ടപടതുയം ആടണനയം പബപ്പോക്കട പ ഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി അററിയറിചറിടണട. ഈ പകസട
ഇപപപ്പോഴയം മപഞരറി ജറില്ലപ്പോ പകപ്പോടെതറിയറില് നടെനടകപ്പോണറിരറിക്കുകയപ്പോടണനയം പകപ്പോടെതറിയുടടെ
പരറിഗണനയറിലറിരറിക്കുന്ന പ്രസ്തുത പകസട  തസ്വീര്പപ്പോക്കുന്ന മുറക്കട  ഈ പരപ്പോമര്ശത്തറിന്പമല്
പകപ്പോടെതറി  വറിധറിക്കട  അനുസൃതമപ്പോയറി  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുന്നതപ്പോടണനയം  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി അററിയറിചറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.7.3 പബപ്പോക്കട പ  ഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി ഫയല് ടചെയ ഒ. പറി. 8/03-ാം നമ്പര് പകസട
26-5-2014-ല്  ബഹ.  പകപ്പോടെതറിയുടടെ  പരറിഗണനയട  വരറികയുയം,  പകസട  വറിചെപ്പോരണയപ്പോയറി
16-6-2014 പലയട മപ്പോററിയറിടടണന്നട മപഞരറി ഗവണ്ടമന്റെട പസ്വീഡര് അററിയറിചറിടണട.
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25-2-2015-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറിക വറിവരയം

2.7.4  പ്രസ്തുത ഖണറികയറിടല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള തുടെര്നടെപടെറികള് സയംബനറിച
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  15  ദറിവസത്തറിനകയം  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കണടമന്നട  സമറിതറി
ആവശദടപട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.7.5  ബഹ. മപഞരറി ജറില്ലപ്പോ പകപ്പോടെതറിയറില് ശസ്വീ. എന്. അലറി, പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട
ടസക്രടററി  ഫയല്  ടചെയ  ഒ.  പറി.  8/03  നമ്പര്  പകസട  ടതളറിടവടുപറിനപ്പോയറി  2-6-2015
തസ്വീയതറിയറിപലയട  മപ്പോററിടവചതപ്പോയറി  ജറില്ലപ്പോ  പകപ്പോടെതറിയുടടെ  ടവബ്ഹസററില്  വദക്തമപ്പോക്കറി
യറിടടണന്ന വറിവരയം അററിയറിക്കുന.

15-11-2017-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറിക വറിവരയം

2.7.6  പരപ്പോമര്ശറിത  വറിഷയവുമപ്പോയറി  ബനടപട  പകസറിടന്റെ  നറിലവറിടല  സറിതറി
15  ദറിവസത്തറിനുള്ളറില്  ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നട  സമറിതറി  ആവശദടപടറിരുന്നറിടയം  നറിശറിത
സമയപരറിധറിക്കുള്ളറില്  ആയതട  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതറിരുന്ന  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര
നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനുയം  പകസറിടന്റെ  നറിലവറിടല  സറിതറി  സയംബനറിച  വറിവരയം
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ആവശദടപടുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ   23-4-2018-  ടല കത്തു പ്രകപ്പോരയം
ലഭദമപ്പോക്കറിയ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.7.7  പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട കമറിററി(2004-2006)യുടടെ 20-ാാമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടല
ഖണറിക  96-ടല  ശറിപപ്പോര്ശയുമപ്പോയറി  ബനടപട  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  2000-01-ല്
ഉള്ടപട  ടപരറിന്തല്മണ  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  1997-98-ടല  പദതറിയപ്പോയ  കുഴല്കറിണര്
കുഴറിചതറില്  69,160  രൂപ  നഷ്ടയം  എന്ന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിടന്റെ  നപഷ്ടപ്പോത്തരവപ്പോദറിത്തയം
ചുമത്തടപട ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന ശസ്വീ.  എന്. അലറി മപഞരറി ജറില്ലപ്പോ പകപ്പോടെതറിയറില് ഫയല്
ടചെയറിരുന്ന ഒ. പറി. 8/03 നമ്പര് പകസട 7-7-2015-നട  ബഹ. പകപ്പോടെതറി തസ്വീര്പപ്പോക്കറിയറിടണട.
പകസട  ഫയല്  ടചെയ  ശസ്വീ.  എന്.  അലറി  (ററിട.  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി,
ടപരറിന്തല്മണ)യട  അനുകൂലമപ്പോയപ്പോണട  പകസട  തസ്വീര്പപ്പോക്കറിയതട  എന്ന  വറിവരവുയം
അററിയറിക്കുന.

15-11-2017-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറികവറിവരത്തറിനട 
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി

2.7.8  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  ഭപ്പോഗത്തട  നറിനണപ്പോയ  വസ്വീഴ്ച  മപ്പോപപ്പോക്കറി  തരണടമന്നട
ബഹ. നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിപയപ്പോടെട അപപകറിക്കുന. മറുപടെറി നല്കുന്നതറിടല കപ്പോലതപ്പോമസയം
ഗുരുതരമപ്പോയറി  സര്ക്കപ്പോര്  വസ്വീകറിക്കുന.  നറിലവറില്  സമറിതറി  മുന്പപ്പോടക  ഉപദദപ്പോഗസര്
നല്കുന്ന ഉറപ്പുകള് പപ്പോലറിക്കുന്നതറിനട കര്ശന നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിവരുനണട.
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അക്കപ്പോലടത്ത  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന  എന്.  അലറി  മപഞരറി
ജറില്ലപ്പോ പകപ്പോടെതറിയറില് നല്കറിയ ഒ. പറി. നമ്പര് 8/2003 എന്ന പകസറിപന്മേല് പലപ്പോക്കല് ഫണട
ഓഡറിറട നറിയമയം 1996 പ്രകപ്പോരയം സര്ചപ്പോര്ജട പനപ്പോടസ്വീസട നല്കറിയ പശഷയം 4 മപ്പോസത്തറിനകയം
സര്ചപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  നല്കപ്പോത്ത  സപ്പോഹചെരദത്തറില്  മപഞരറി  ജറില്ലപ്പോ  പകപ്പോടെതറി
7-7-2015-ടല ഉത്തരവറിന്പ്രകപ്പോരയം ശസ്വീ.  എന്. അലറിക്കട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപട
നല്കറിയ സര്ചപ്പോര്ജട സര്ടറിഫറിക്കറട റദ്ദേട ടചെയ്ത്ടകപ്പോണട വറിധറി പ്രഖദപ്പോപറിചറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.7.9  സമയബനറിതമപ്പോയറി  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിക്കട  മറുപടെറി  നല്കുന്നതറില്  വസ്വീഴ്ച
വരുത്തറിയ  ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്ന  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശയം
പപ്പോലറിചറിടറില്ല.

നപഷ്ടപ്പോത്തരവപ്പോദറി ശസ്വീ. എന്. അലറിക്കട എതറിടര സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട പുറടപടുവറിച
സര്ചെപ്പോര്ജട സര്ടറിഫറിക്കറട സപ്പോപങതറിക കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല് പകപ്പോടെതറി റദ്ദേപ്പോക്കുകയുണപ്പോയറി.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.7.10 സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  മപ്പോത്രപമ  ബഹ.  പകപ്പോടെതറി
റദ്ദേപ്പോക്കറിയറിടള്ളൂടവനയം നഷ്ടത്തുക ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തറിനട സസന്തയം
നറിലയട  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോവുന്നതപ്പോടണനമുള്ള  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട
ഡയറക്ടറുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  നഷ്ടത്തുക  ഈടെപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

അദദപ്പോയയം   III

സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ/പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില് അനന്തര നടെപടെറി തുടെപരണതറിടല്ലന്നട സമറിതറി 

തസ്വീരുമപ്പോനറിച ശറിപപ്പോര്ശകളയം അവയ്ക്കുള്ള മറുപടെറികളയം

ഖണറിക നമ്പര്   10

ശറിപപ്പോര്ശ

3.1.1  30-6-1998-നുപശഷയം,  പ്രതസ്വീകറിക്കുന്ന ടചെലവുകള്ക്കപ്പോയറി ടചെക്കുകള് എഴതറി
പണയം  പറിന്വലറിക്കുന്നതട  തപ്പോല്ക്കപ്പോലറിക  ധനപ്പോപഹരണമപ്പോയറി  കണക്കപ്പോക്കുടമനയം
ആയതറിനട  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസന്  വദക്തറിപരമപ്പോയറി  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയറിരറിക്കുടമനയം
അനുവദറിചറിടള്ള  അക്കക്കൗണ്ടുകളറിലല്ലപ്പോടത  പദതറി  പണയം  സൂകറിക്കരുടതനയം അപ്രകപ്പോരയം
സൂകറിചറിടറില്ല  എന്നതറിനട  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപന  ടസക്രടററി  സപ്പോകദപത്രയം
നല്കണടമനയം  ടചെലവഴറിക്കപ്പോടത  ബപ്പോക്കറി  നറില്ക്കുന്ന തുകകള്  തറിരറിചടെക്കണടമനമുള്ള,
സര്ക്കപ്പോര് ഉത്തരവുകളറിടല,  വദവസകള് പപ്പോലറിക്കടപടറിടറില്ല.  കൃഷറി ഓഫസ്വീസര്മപ്പോര് തറിരറിചടെച
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56,151  രൂപ  ഒറപപ്പോലയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  അററിപവപ്പോ  അയംഗസ്വീകപ്പോരപമപ്പോ  ഇല്ലപ്പോടത
മടറപ്പോരു  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസര്ക്കട  അധറികയം  അനുവദറിചതട  ക്രമവറിരുദമപ്പോയ  നടെപടെറിയുയം
തപ്പോത്ക്കപ്പോലറിക ധനപ്പോപഹരണവുമപ്പോണട.  തപദ്ദേശ സപ്പോപനത്തറിടന്റെ അററിപവപ്പോ അയംഗസ്വീകപ്പോരപമപ്പോ
ഇല്ലപ്പോടത  തുക  അനുവദറിചതറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  അന്നടത്ത  ഒറപപ്പോലയം  കൃഷറി
അസറി.  ഡയറക്ടര്  ശസ്വീമതറി  എ.  വറി.  പഷര്ളറിടക്കതറിടര  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.1.2  തടെഞ്ഞുടവചറിടള്ള  56151  രൂപയറില്  ക്രമടപടുത്തപ്പോടത  അവപശഷറിക്കുന്ന
348 രൂപ ചെലപ്പോന് രസസ്വീതട നമ്പര് 27 പ്രകപ്പോരയം 16-1-2008-ല് തറിരറിചടെചറിടണട.  

6-9-2006-ടല പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട കമറിററിയുടടെ 4-ാം നമ്പര് തസ്വീരുമപ്പോനമനുസരറിചട
സര്ക്കപ്പോരറിനട  ധനനഷ്ടയം  ഉണപ്പോകപ്പോത്ത  സപ്പോഹചെരദത്തറിലുയം  കര്ഷകര്ക്കട  ഉപയുക്തമപ്പോയ
രസ്വീതറിയറിലപ്പോണട  ടെറി  ടചെലവട  നറിര്വ്വഹറിചറിടള്ളതട  എന്നതറിനപ്പോലുയം  കൃഷറി  അസറി.  ഡയറക്ടര്
ശസ്വീമതറി  എ.വറി.  പഷര്ളറി  ടചെലവഴറിച  56151  രൂപയട  സപ്പോധൂകരണയം  നല്കുവപ്പോന്
തസ്വീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം കൃഷറി ഡയറക്ടറുടടെ 21-5-2009-ടല എസട.വറി.സറി. (1)13444/08 നമ്പര്
ഉത്തരവറില്  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  പരഖപ്പോമൂലമുള്ള  അററിപവപ്പോ  സമതപമപ്പോ  ഇല്ലപ്പോടത
സര്ക്കപ്പോര്  ഉപദദപ്പോഗസയപ്പോയ  ശസ്വീമതറി  എ.  വറി.  പഷര്ളറി  സസന്തയം  ഇഷ്ടപ്രകപ്പോരയം  പണയം
അനുവദറിച  നല്കറിയ  പ്രവൃത്തറി  ഗുരുതരമപ്പോയ  കൃതദവറിപലപ്പോപവുയം  കുറകരമപ്പോയ
പ്രവൃത്തറിയുമപ്പോടണന  പരപ്പോമര്ശറിക്കുകയുയം  പമലറില്  ഇത്തരയം  പ്രവൃത്തറികള്
ആവര്ത്തറിക്കരുടതന്നട  ടെറി  ആഫസ്വീസടറ  ശക്തമപ്പോയറി  തപ്പോക്കസ്വീതു  നല്കറി  പമല്നടെപടെറികള്
അവസപ്പോനറിപറിചട ഉത്തരവപ്പോയറി.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.1.3   കൃഷറി  ഡയറക്ടപററട  ടസ.  വറിജറിലന്സട  ടസല്ലറിടല വറിജറിലന്സട  ഓഫസ്വീസര്
(ധനകപ്പോരദയം)  ഈ  വറിഷയത്തറില്  അപനസഷണയം  നടെത്തറി  പുറടപടുവറിച  ഉത്തരവറില്
(നമ്പര് എസട.വറി.സറി(1) 13444/08 തസ്വീയതറി 21-5-2009) ശസ്വീമതറി എ. വറി. പഷര്ളറി, കൃഷറി
അസറിസ്റ്റന്റെട  ഡയറക്ടടറ  തപ്പോക്കസ്വീതട  ടചെയറിടണട.  ടെറി  പ്രവൃത്തറിയറില്  പണപ്പോപഹരണയം
നടെന്നറിടറില്ല  എനയം,  സദുപദ്ദേശപത്തപ്പോടടെ  നടെത്തറിയതപ്പോണട  എനയം  ഉത്തരവറില്
സൂചെറിപറിചറിടള്ളതറിനപ്പോല് ഖണറിക തസ്വീര്പപ്പോക്കപ്പോവുന്നതപ്പോണട എന്നട അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.

ഖണറിക നമ്പര്   13

ശറിപപ്പോര്ശ

3.2.1  പപ  വറിഷ  നറിയന്ത്രണ  പദതറി  നടെത്തറിപറിലുണപ്പോയ  അനപ്പോവശദ  ടചെലവട
ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയ ടവറററിനററി സര്ജന്മേപ്പോരപ്പോയ പഡപ്പോ.  എ. എ.  കുഞ്ഞു മുഹമദട,  പഡപ്പോ.  ഡറി.  മധ
എന്നറിവരറില് നറിന്നട ഈടെപ്പോക്കപ്പോന് നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

234/2021.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.2.2  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  2004-2006  ഇരുപതപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ഖണറിക  13  പ്രകപ്പോരയം  പപവറിഷ  നറിയന്ത്രണ  പദതറി  പ്രകപ്പോരമുണപ്പോയ
അനപ്പോവശദ  ടചെലവട  (നപ്പോയളടടെ  കണടക്കടുപട  നടെത്തറിയതറിനട  അയംഗന്വപ്പോടെറി
അദദപ്പോപറികമപ്പോര്ക്കട പ്രതറിഫലയം നല്കറിയതട) 25,607 രൂപ ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ നറിര്വ്വഹണ
ഉപദദപ്പോഗസര് സസ്വീനറിയര് ടവറററിനററി സര്ജന്മപ്പോരപ്പോയ പഡപ്പോ. സറി. മധ, പഡപ്പോ. എ. എ. കുഞ്ഞു
മുഹമദട  എന്നറിവരറില്  നറിനയം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന.   എന്നപ്പോല്
പബപ്പോക്കട  ഓഫസ്വീസറിടല  10-7-2006-ടല ഡറി.പറി  42/06  നമ്പര് കത്തു പ്രകപ്പോരയം പമല്പടെറി
ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട  കത്തട  നല്കറിയറിരുന.   എന്നപ്പോല്  പ്രസ്തുത കപ്പോലയളവറില് നറിര്വ്വഹണ
ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയറിരുന്നതട  പഡപ്പോ.  പജപ്പോര്ജട  വര്ഗസ്വീസട  ആയറിരുനടവന്നട  ഒറപപ്പോലയം
ടവറററിനററി  പപപ്പോളറി  കറിനറിക്കറിടല  സസ്വീനറിയര്  ടവറററിനററി  സര്ജടന്റെ  26-7-2006
തസ്വീയതറിയറിടല 250/06 നമ്പര് കത്തു പ്രകപ്പോരവുയം പഡപ്പോ. സറി.  മധ, പഡപ്പോ. എ. എ. കുഞ്ഞു മുഹമദട
എന്നറിവരുടടെ  27-7-2006-ടല  കത്തട  പ്രകപ്പോരവുയം  അററിയറിചറിടളളതപ്പോണട.   ടെറി  സപ്പോഹചെരദത്തറിലപ്പോണട
ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസന്  പഡപ്പോ.  പജപ്പോര്ജട  വര്ഗസ്വീസറില്  നറിനയം  25607  രൂപ
ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട പബപ്പോക്കട ഓഫസ്വീസറിടല ബറി.  പറി. 442/06 തസ്വീയതറി 12-2-2008, 783/08
തസ്വീയതറി  14-6-2013  നമ്പര്  കത്തുകള്  പ്രകപ്പോരയം  മൃഗസയംരകണ  വകുപട  ഡയറക്ടര്,
തറിരുവനന്തപുരത്തറിനട  കത്തുകള്  നല്കറിയറിരുന്നതട.   എന്നപ്പോല്  ഇക്കപ്പോരദത്തറില് നപ്പോളറിതുവടര
സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി ടെറി ഓഫസ്വീസറില് നറിനയം ലഭറിചറിടറില്ല എന്ന വറിവരയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.2.3  ടചെലവറിനട ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ സസ്വീനറിയര് ടവറററിനററി സര്ജന് ശസ്വീ. പജപ്പോര്ജട വര്ഗസ്വീസറില്
നറിനയം  25,607  രൂപ ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി മൃഗസയംരകണ വകുപട ഡയറക്ടര്ക്കട പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട
14-6-2013-ല്  നല്കറിയ  കത്തറിനട  നപ്പോളറിതുവടര  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കുകപയപ്പോ  തുക  ഒടുക്കറിയതറിടന്റെ
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  ലഭദമപ്പോക്കുകപയപ്പോ  ടചെയറിടറില്ല.   ടെറി  വറിഷയത്തറില്  തുടെര്നടെപടെറികള്  ഒനയം  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയത്തട സസസ്വീകരറിചറിടറില്ല.  തുക ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള തുടെര് നടെപടെറികള് തസരറിതടപടുപത്തണതപ്പോണട.

25-2-2015-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

3.2.4  പപ വറിഷ നറിയന്ത്രണ പദതറിയുടടെ നടെത്തറിപറിലുണപ്പോയ അനപ്പോവശദ ടചെലവട
സയംബനറിചട  ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയവര്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോത്തതട  ഗുരുതര
വസ്വീഴ്ചയപ്പോയറി വറിലയറിരുത്തറിയ സമറിതറി പ്രസ്തുത വറിഷയത്തറില് അടെറിയന്തരനടെപടെറി സസസ്വീകരറിചട
ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിക്കുവപ്പോനുയം പ്രസ്തുത ഉപദദപ്പോഗസരറില് നറിനയം നഷ്ടത്തുക ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട
സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറികളടടെ  പുപരപ്പോഗതറി  സയംബനറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം
ആവശദടപട.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.2.5  മൃഗസയംരകണ  വകുപട  ഡയറക്ടററില്  നറിനയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ
വറിശദപ്പോയംശങ്ങടളപ്പോനയം ലഭദമപ്പോയറിടറില്ല എന്നട  4-5-2015-നട ഒറപപ്പോലയം പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട
പരഖപ്പോമൂലയം ഓഡറിററിടന അററിയറിചറിടണട.

26-11-2014-നുപശഷയം ഈ വറിഷയത്തറില് മറട തുടെര്നടെപടെറികടളപ്പോനയം സസസ്വീകരറിചറിടറില്ല.

ഈ  വറിഷയത്തറില്  ഉചെറിതമപ്പോയ  ഉത്തരവട  പുറടപടുവറിക്കപ്പോന്  സമറിതറിപയപ്പോടെട
അപപകറിക്കുന.

15-11-2017-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

3.2.6  നപഷ്ടപ്പോത്തരവപ്പോദറികളറില്  നറിനയം  നഷ്ടത്തുക  ഈടെപ്പോക്കറി  ആയതറിടന്റെ
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് ഓഡറിറട  വകുപറിടന പബപ്പോധദടപടുത്തറി ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി
ആവശദടപട.

15-11-2017-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട 
സര്ക്കപ്പോരറിനട നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി

3.2.7  പ്രസ്തുത കപ്പോലയളവറില് പഡപ്പോ. പജപ്പോര്ജട വര്ഗസ്വീസറിനപ്പോണട ചുമതലയുണപ്പോയറിരുന്നടതന്നട
സസ്വീനറിയര്  ടവറററിനററി  സര്ജന്,  ഒറപപ്പോലയം  26-7-2006-ല്  അററിയറിചറിടണട.  ആയതട
പ്രകപ്പോരയം ടെറിയപ്പോനറില് നറിന്നട തുക ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി മൃഗസയംരകണ വകുപട  ഡയറക്ടര്ക്കട
നറിരവധറി  തവണ  കത്തട  നല്കറിയറിരുന.  എന്നപ്പോല്  ടെറിയപ്പോന്  30-6-2003-ല് മൃഗസയംരകണ
വകുപറില് നറിന്നട  വറിരമറിച പശഷയം വറിപദശത്തപ്പോണട  തപ്പോമസറിക്കുന്നടതന്നട പപ്പോലക്കപ്പോടെട  ജറില്ല
മൃഗസയംരകണ  ഓഫസ്വീസര്  അററിയറിച.  തുക  തറിരറിചടെയപ്പോന്  ആവശദടപടട  ടെറിയപ്പോടന്റെ
പമല്വറിലപ്പോസത്തറില്  കത്തട  അയചറിരുടന്നങറിലുയം  Not  Known  എന്നട  പരഖടപടുത്തറി
തറിരറിടകവന.  24-7-2018-നട പ്രസസ്തുത പമല്വറിലപ്പോസത്തറില് പനരറിടട അപനസഷറിടചങറിലുയം
പഡപ്പോ. പജപ്പോര്ജട വര്ഗസ്വീസറിടന പററി യപ്പോടതപ്പോരു വറിവരവുയം ലഭറിചറില്ല.

19-12-2012-ല്  പചെര്ന്ന  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  ഭരണസമറിതറി  പയപ്പോഗയം  പ്രസ്തുത
വറിഷയയം  ചെര്ച  ടചെയ്യുകയുയം  പപ്രപ്പോജക്ടട  നടെപറിലപ്പോക്കറിയതറില്  ക്രമപക്കടുകള്  ഒനയം  തടന്ന
വന്നറിടറിടല്ലന്നട  പബപ്പോധദടപടതറിനപ്പോല്  നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനറില്  നറിന്നട  തുക
ഈടെപ്പോക്കുന്നതട ഒഴറിവപ്പോക്കണടമന്നട അപപകറിക്കപ്പോന് തസ്വീരുമപ്പോനറിചറിരുന. ആയതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത
പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിത്തരണടമന്നട ബഹ. നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിപയപ്പോടെട അപപകറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.2.8  നപഷ്ടപ്പോത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  സസ്വീനറിയര്  ടവറററിനററി  സര്ജടന്റെ  വറിലപ്പോസത്തറില്
കത്തുകള് അയചതട തറിരറിടക വനടവന്നതുയം പമല്വറിലപ്പോസത്തറില് പനരറിടട  അപനസഷണയം
നടെത്തറിയറിടയം  ഉപദദപ്പോഗസടനക്കുററിചട  യപ്പോടതപ്പോരു  വറിവരവുയം  ലഭറിചറില്ല  എനയം  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയത്തട പറയുന്നതട യപ്പോഥപ്പോര്തദമപ്പോണട.
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പപ്രപ്പോജക്ടട നടെപപ്പോക്കറിയതറില് ക്രമപക്കടുകള് ഒനയം തടന്ന വന്നറിടറില്ല എന്ന തസ്വീരുമപ്പോനയം
19-12-2012-ല്  ഭരണസമറിതറി  എടുത്തതപ്പോയറി  കപ്പോണുന.  ബഹ.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട
അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  നപഷ്ടപ്പോത്തരവപ്പോദറിയറില്  നറിനയം  തുക
ഈടെപ്പോക്കറിയറിടറില്ല എന്ന വറിവരയം അററിയറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര്   16

ശറിപപ്പോര്ശ

3.3.1  പമപ്പോപടപ്പോര് പമ്പടടസററിനട അഡസപ്പോന്സപ്പോയറി നല്കറിയ തുക പലറിശയറില്ലപ്പോടതയപ്പോടണങറിലുയം പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയത്തറിനട തറിരറിടക ലഭറിച സപ്പോഹചെരദത്തറില് ഈ ആഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്
സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  ഭപ്പോവറിയറില്  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  മുന്കൂറപ്പോയറി
നല്കുന്ന  തുക  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോടത  ഹകവശയം  സൂകറിക്കുന്നതട  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്
ശദറിക്കണടമനയം  പലറിശ  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറിനട  ലഭറിപക്കണതപ്പോയതറിനപ്പോല്  അവര്
ഇക്കപ്പോരദത്തറില് ജപ്പോഗത കപ്പോണറിപക്കണതപ്പോയറിരുനടവനയം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.3.2  ഭപ്പോവറിയറില്  ഇത്തരയം  വസ്വീഴ്ചകള്  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട  പവണ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസര്ക്കു  നല്കറിയറിടടണന്നട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി
അററിയറിചറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.3.3  പ്രപതദക പരപ്പോമര്ശമറില്ല.

ഖണറിക നമ്പര്   23

ശറിപപ്പോര്ശ

3.4.1  ടകപ്പോല്ലപങപ്പോടെട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറിടല  പചക്കററി  വറിത്തുല്പപ്പോദന
പദതറിയുമപ്പോയറി ബനടപട കപ്പോരദങ്ങളറില് സമറിതറി 27-9-2004-ടല ടതളറിടവടുപ്പുപവളയറില്
ആവശദടപട  വറിവരങ്ങള്ക്കട  തൃപറികരമപ്പോയ  വറിശദസ്വീകരണയം  ലഭറിചറിടളളതറിനപ്പോലുയം  ഇതട
സയംബനമപ്പോയ  വക്കൗചറുകളയം  മറട  പരഖകളയം  പരറിപശപ്പോധറിചട  ഓപരപ്പോ  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോവറിനുയം
സബ്സറിഡറിയപ്പോയറി 10,000 രൂപ വസ്വീതയം നല്കറിയതട ക്രമപ്രകപ്പോരമപ്പോടണന്നട പപ്പോലക്കപ്പോടെട  പലപ്പോക്കല്
ഫണട  ആഡറിറട  ടഡപന്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  ററിപപപ്പോര്ടട  [പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ആഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ
28-10-2004-ടല  20430/ടസ.  ടസല്  (ജറി1)/2004  നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം]  ടചെയറിടള്ളതറിനപ്പോലുയം
ഈ ആഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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3.4.2  പപ്പോലക്കപ്പോടെട ജറില്ലപ്പോ പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ 3-1-2007
തസ്വീയതറിയറിടല  എല്.എഫട.പറി.  6-1287(1)/06  നമ്പര്  ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരയം  തടെസവപ്പോദയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട.
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3.5.1   വക്കൗചറുകളയം മറട  പരഖകളയം ഇല്ലപ്പോടത ടചെലവട ടചെയ  36,058  രൂപ മപ്പോനറിനറി
മഹറിളപ്പോ  സമപ്പോജയം  കണ്വസ്വീനര്  ശസ്വീമതറി  കലദപ്പോണറിക്കുടറിയറില്  നറിനയം  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ
സമറിതറിയയംഗങ്ങളറില്  നറിനമപ്പോയറി  തറിരറിചപറിടെറിക്കുന്നതറിനട  പടപ്പോമ്പറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട
നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.5.2  മുതുതല  പഞപ്പോയത്തട  ടകപ്പോടുമുണ  മപ്പോനറിനറി  മഹറിളപ്പോസമപ്പോജത്തറിനട  അചപ്പോര്
നറിര്മപ്പോണ  പപ്രപ്പോജക്ടട  വഴറി  ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി  നല്കറിയ  23,000  രൂപയുയം
ഗുണപഭപ്പോക്തൃവറിഹറിതമപ്പോയറി  നല്കറിയ  27,000  രൂപയുയം  ഉള്ടപടടെ  50,000   രൂപയറില്
സയംഘയം പ്രവര്ത്തനത്തറിനട ടചെലവഴറിച 49,893 രൂപയുടടെ അസല് ബറില്ലുകളയം വക്കൗചറുകളയം
കൃതദമപ്പോയ  എന്ട്രൈറികപളപ്പോടുകൂടെറിയ  ബപ്പോങട  പപ്പോസട  ബുക്കുയം  ലഭദമപ്പോയറിടളളതുയം  അവ  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയത്തട ഓഫസ്വീസട ഫയലറില് സൂകറിചറിടടണനയം ഓഡറിറട തടെസയം നസ്വീക്കറികറിടന്നതറിനട,
പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ടഡപന്യൂടറി  ഡയറക്ടര്ക്കട  അപപക  നല്കറിയറിടടണനയം  പരഖകള്
കൃതദമപ്പോയുള്ളതറിനപ്പോല്,  ആയവ  യഥപ്പോസമയയം  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന്നതറില്  വസ്വീഴ്ചവന്നതട  മപ്പോപപ്പോക്കറി
ഓഡറിറട  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കണടമന്നട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട
ടസക്രടററി അപപകറിചറിടണട.
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3.5.3  പടപ്പോമ്പറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  7-5-2014-ല്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയ
തപ്പോടഴപറയുന്ന പരഖകള്  പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോധദടപടതറിനപ്പോല് ഖണറികയറിടല പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവുന്നതപ്പോണട.

1.  പടപ്പോമ്പറി സര്വ്വസ്വീസട സഹകരണ ബപ്പോങട പപ്പോസട ബുക്കട നമ്പര് 2167/98

2.  49,925 രൂപയുടടെ ടചെലവട പസ്റ്ററടടമന്റെറിടന്റെയുയം വക്കൗചറുകളപടെയുയം അസല് 

3.  ഫയല് നമ്പര് പറി. 720/05
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3.6.1  പടപ്പോമ്പറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  പരമ്പരപ്പോഗത  കുടെറില്  വദവസപ്പോയ
പരറിശസ്വീലനപരറിപപ്പോടെറിക്കപ്പോയറി  പടപ്പോമ്പറി  കൃഷറിവറിജപ്പോനപകന്ദ്രയം  പപ്രപ്പോജക്ടട  ഓഫസ്വീസര്ക്കട
നല്കറിയ  33,722  രൂപയുടടെ  ടചെലവട  സയംബനറിച  വക്കൗചറുകളയം  മറട  പരഖകളയം
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി പപ്പോലക്കപ്പോടെട ജറില്ലപ്പോ പലപ്പോക്കല് ഫണട ആഡറിറട ഡയറക്ടറുടടെ പരറിപശപ്പോധനയട
ഹകമപ്പോറണടമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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3.6.2  പപ്പോലക്കപ്പോടെട  ജറില്ലയറിടല  പടപ്പോമ്പറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറിടന  സയംബനറിച
ഖണറിക  36-ല്  നറിര്പദ്ദേശറിച  പ്രകപ്പോരയം,  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി,  പരമ്പരപ്പോഗത  കുടെറില്
വദവസപ്പോയ  പരറിശസ്വീലന  പപ്രപ്പോജക്ടട  സയംബനറിച  പരഖകള്  10-1-2007-ല്  ഓഡറിററിനട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കുകയുണപ്പോയറി.  അവ  പരറിപശപ്പോധറിചട  കടണത്തറിയ  അപപ്പോകതകള്  തപ്പോടഴ
ടകപ്പോടുക്കുന:

1.  1997-1998-ടല പപ്രപ്പോജക്ടറിപലയട 50,000 രൂപ (ടചെക്കട നമ്പര് 750017/8-6-1998)
നല്കറിടയങറിലുയം  ടചെലവുകള്  നടെന്നറിരറിക്കുന്നതട  2003-2004  സപ്പോമ്പത്തറിക
വര്ഷത്തറിലപ്പോയതറിനപ്പോല്  5  വര്ഷക്കപ്പോലപത്തപ്പോളയം  പദതറി  പണയം  പ്രപയപ്പോജനരഹറിതമപ്പോയറി കറിടെന.
കൂടെപ്പോടത  നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട  കപ്പോലയളവറില്  പരറിശസ്വീലനയം  നല്കപ്പോടത  വര്ഷങ്ങള്  കഴറിഞ്ഞട  തുക
ടചെലവഴറിചതപ്പോയ വക്കൗചറുകള് ഓഡറിററിനു ഹപ്പോജരപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള്  തടന്ന പദതറി ഉപദ്ദേശദലകദയം
ഹകവരറിചറിടറില്ല എന വദക്തമപ്പോണട.

2.  പരറിശസ്വീലനത്തറിനുള്ള  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളടടെ  മുന്ഗണനപ്പോലറിസ്റ്റുള്ടപടടെയുള്ള
വറിശദവറിവരങ്ങളടെങ്ങറിയ പടറിക പരറിപശപ്പോധനയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.

3.  23-3-1998-1(ജറി)  തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം  25  പപര്ക്കട കൃഷറി വറിജപ്പോനപകന്ദ്രത്തറില്
പരറിശസ്വീലനയം  നല്കുവപ്പോന്  തസ്വീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം  22  പപടര  9  പഞപ്പോയത്തുകളറില്  നറിനയം
ടതരടഞ്ഞടുക്കുകയുയം  ടചെയറിടടണങറിലുയം  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയ  പരറിശസ്വീലനയം  നല്കറിയവരുടടെ
ലറിസ്റ്ററില് ടതരടഞ്ഞടുത്തവരുടടെ ആരുപടെയുയം പപരുകളറില്ല.

4.  22  ടതപ്പോഴറില്രഹറിതരപ്പോയ  യുവതറികള്ക്കട  പരറിശസ്വീലനയം  നല്കറിയതപ്പോയറി
ലറിസ്റ്റുടണങറിലുയം ഏപ്രറില്  2003-ല്  22  പപര്ക്കുയം പമയറില്  18-ഉയം  ജൂണറില്  17-പപര്ക്കുയം
300 രൂപ നറിരക്കറില് ഹസ്റ്റഫന്റെട നലറിയറിടണട.  എന്നപ്പോല് 25 പപര്ക്കട  2 മപ്പോസയം 200 രൂപ
വസ്വീതയം എന്നപ്പോണട പപ്രപ്പോജക്ടറില് വറിശകലനയം ടചെയറിരറിക്കുന്നതട,  എന്നതറിനപ്പോല് പപ്രപ്പോജക്ടറില്
നറിന്നട വദതറിചെലറിചപ്പോണട നറിര്വ്വഹണയം പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറിയറിടള്ളതട.

5. പരറിശസ്വീലനത്തറിനുള്ള  സപ്പോമഗറികള്ക്കപ്പോയറി  പപ്രപ്പോജക്ടറിടല  ധനകപ്പോരദവറിശകലനയം
പ്രകപ്പോരയം  5,000  രൂപ  വകയറിരുത്തുകയുയം  എന്നപ്പോല്  ഇതറിനു  വറിരുദമപ്പോയറി  7,016  രൂപ
ടചെലവപ്പോക്കറിയതപ്പോയുയം കപ്പോണുന.

6.  23-7-2003-ടല 23-ാം നമ്പര് സബട. വക്കൗചര് പ്രകപ്പോരയം ടക.എല്. 8 സറി-5816-ാം
നമ്പര് വപ്പോഹനത്തറില്  60  ലറിറര് ഡസ്വീസല് വപ്പോങ്ങറിയ ഇനത്തറില് പടപ്പോമ്പറി എന്.വറി.എസട.
എനര്ജസ്വീസറിനുയം  1,281  രൂപ  6242-ാം  നമ്പര്  രസസ്വീതട  അനുസരറിചട  നല്കറിയതപ്പോയറി
കപ്പോണുന.   കരകക്കൗശല  വസ്തുക്കളടടെ  നറിര്മപ്പോണ  പരറിശസ്വീലനത്തറിനട  ഈ  വറിധത്തറിലുളള
ടചെലവറിടന്റെ ആവശദകത ഓഡറിററില് മനസറിലപ്പോവുന്നറില്ല.
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7.   കരകക്കൗശല വസ്തുക്കള് നറിര്മറിക്കുന്നതറിനുള്ള പരമ്പരപ്പോഗത കുടെറില് വദവസപ്പോയ
പരറിശസ്വീലനപദതറിയുടടെ  ലകദസപ്പോകപ്പോത്ക്കപ്പോരയം  നറിര്ണയറിക്കുന്ന  വറിധത്തറിലുള്ള
പമപ്പോണറിറററിയംഗട  നടെന്നതപ്പോയറി  കപ്പോണുന്നറില്ല.  അനദയം  നറിന  പപപ്പോകുന്ന  പപ്പോരമ്പരദകുടെറില്
വദവസപ്പോയങ്ങടള  പുനരുദരറിക്കുന്നതറിനു  പവണറി  30,000  രൂപ  ററിപവപ്പോള്വറിയംഗട  ഫണട
ഉപപയപ്പോഗറിചട  തുടെങ്ങപ്പോനുപദ്ദേശറിചട  തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കറിയ  പപ്രപ്പോജക്ടട  വര്ഷങ്ങള്  കഴറിഞ്ഞട
നടെപറിലപ്പോക്കറിയപപപ്പോള്  പരറിശസ്വീലനയം  നല്കല്  മപ്പോത്രമപ്പോണട  യഥപ്പോര്തത്തറില്  നടെന്നതട.
22  പപര്ക്കട  പരറിശസ്വീലനയം  നല്കറിടയന  അവകപ്പോശടപടുനടണങറിലുയം  യഥപ്പോര്തത്തറില്
പരറിശസ്വീലനയം പൂര്ത്തസ്വീകരറിചറിരറിക്കുന്നതട 17 പപര് മപ്പോത്രമപ്പോണട.

1998-ല്  പുറടപടുവറിച  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  ഖണറിക  18-ടല  പരപ്പോമര്ശയം
സറിരസ്വീകരറിക്കുന്ന  വറിധത്തറിലുള്ള  ടചെലവുകളപ്പോണട  നടെന്നറിരറിക്കുന്നതട  എന്നട  വക്കൗചര്
പരറിപശപ്പോധനയറില് നറിനയം ഓഡറിററില് കടണത്തറി.

പമല് വറിവരറിച വസ്തുതകള് ബഹ. കമറിററി മുന്പപ്പോടക ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയടകപ്പോളളന.

24-10-2007-  ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

3.6.3  ടട്രൈയറിനറിയംഗട  പപ്രപ്പോഗപ്പോമുകളറില്  ഗുരുതരമല്ലപ്പോത്ത  പപ്പോകപറിഴകള്
സയംഭവറിക്കപ്പോവുന്നതപ്പോടണന്നട അഭറിപ്രപ്പോയടപട സമറിതറി,  ഈ പപ്രപ്പോജക്ടുകളറില് പപ്പോകപറിഴകള്
സയംഭവറിക്കപ്പോടത  പനപ്പോക്കണടമനയം  ഇത്തരയം   പപ്രപ്പോഗപ്പോമുകള്  ഡറി.പറി.സറി.  അയംഗസ്വീകരറിച
രസ്വീതറിയറില് തടന്ന നടെപറിലപ്പോക്കണടമനമുള്ള നറിര്പദ്ദേശപത്തപ്പോടുകൂടെറി ററിപപപ്പോര്ടട അയംഗസ്വീകരറിച.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ   19-11-2007-  ടല കത്തു പ്രകപ്പോരയം
ലഭദമപ്പോക്കറിയ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.6.4   24-10-2007-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറിക  36  പ്രകപ്പോരയം
സസസ്വീകരറിച  തുടെര്നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ചെര്ച  ടചെയ്യുകയുയം  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കണടമന്നട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയതറിടന്റെയുയം അടെറിസപ്പോനത്തറില് സമറിതറി  (2004-2006)
യുടടെ  20-ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ഖണറിക  36-നട  ആധപ്പോരമപ്പോയ  പടപ്പോമ്പറി  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയത്തറിടന സയംബനറിച ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി അററിയറിചടകപ്പോളളന.

ഖണറിക നമ്പര്   79

ശറിപപ്പോര്ശ

3.7.1   ആഡറിററില്  ചൂണറിക്കപ്പോണറിചറിരുന്ന  പ്രധപ്പോന  നന്യൂനതകള്  പരറിഹരറിക്കടപടറിടടണന്നട
മലപ്പുറയം  പലപ്പോക്കല് ഫണട ആഡറിറട ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടര് ചൂണറിക്കപ്പോടറിയറിടള്ള സപ്പോഹചെരദത്തറില് ഈ
ആ ഡറിറട   പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് കഴറിയുപമപ്പോടയന്ന കപ്പോരദയം  പലപ്പോക്കല് ഫണട ആഡറിറട  ഡയറക്ടര്
പരറിപശപ്പോധറിക്കണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.7.2  മങടെ പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തറിടന സയംബനറിച തടെസങ്ങള്  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോനുള്ള

പമല്നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനു  പവണറി  മലപ്പുറയം  ജറില്ലപ്പോ  ടഡപന്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  മങടെ

പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററിക്കട കത്തട നലറിയറിടണട.

24-10-2007-  ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

3.7.3   ഇതട  സയംബനറിച  അന്തറിമ  ററിപപപ്പോര്ടട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട

സമറിതറിയട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.7.4   24-10-2007-ടല  പയപ്പോഗ  നറിര്പദ്ദേശപ്പോനുസരണയം  1999-2000-ത്തറിടല

സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറിടല അദദപ്പോയയം 4-ല്  ഖണറിക 52 പ്രകപ്പോരമുളള മങടെ പബപ്പോക്കട

പഞപ്പോയത്തറിടനക്കുററിചള്ള  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  (സമറിതറിയുടടെ  20-ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല

ഖണറിക 79) ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടടണന്ന വറിവരയം അററിയറിചടകപ്പോളളന.

21-8-2014-  ടല കത്തു പ്രകപ്പോരയം  ലഭദമപ്പോക്കറിയ സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറി

3.7.5  മലപ്പുറയം ജറില്ലപ്പോ പലപ്പോക്കല് ഫണട  ആഡറിറട ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ 28-1-2008-ടല

എല്.എഫട.എയം. 13/2102/07 നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.7.6   പലപ്പോക്കല് ഫണട   അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  20- ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെയുയം

24-10-2007-ടല  സമറിതറി  പയപ്പോഗത്തറിടന്റെയുയം  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  28-1-2008-ടല

എല്.എഫട.എയം.  13/2102/07  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറി

പുനരഭറിപ്രപ്പോയയം അററിയറിക്കുകയുയം ടചെയറിടണട.

ഖണറിക നമ്പര്   85

ശറിപപ്പോര്ശ

3.8.1   ടകപ്പോപണപ്പോടറി  കമന്യൂണറിററി  ടഹല്ത്തട  ടസന്റെര്  ടകടറിടെത്തറിടന്റെ  ചുറ്റുമതറില്

നറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബനടപടട  പലറിശയറിനത്തറില്  ഇനറിയുയം  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനുള്ള  2,628  രൂപ

പ്രവൃത്തറി  ഏടറടുത്തട  നടെത്തറിയ  കണ്വസ്വീനററില്  നറിപന്നപ്പോ  കണ്വസ്വീനര്  അതറിനട

വറിസമതറിക്കുകയപ്പോടണങറില്  പ്രസ്തുത  തുക  പദതറിയുടടെ  നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയറിരുന്ന

ടകപ്പോപണപ്പോടറി  ടഹല്ത്തട  ടസന്റെററിടല  ടമഡറിക്കല്  ഓഫസ്വീസററില്  നറിപന്നപ്പോ  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  നടെപടെറി

സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.   
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.8.2   ഏറനപ്പോടെട  തഹസറില്ദപ്പോര്,  കണ്വസ്വീനററില് നറിനയം  റവനന്യൂ ററിക്കവററി  മുപഖന

ഈടെപ്പോക്കറി നമ്പര്  Rs.  75/PAN/12-13  തസ്വീയതറി  27-12-2012  കത്തട മുഖപ്പോന്തരയം പബപ്പോക്കട

ഓഫസ്വീസറിപലയട നല്കറിയ  2,628  രൂപ ടചെലപ്പോന് നമ്പര്  118,  തസ്വീയതറി  2-1-2013  പ്രകപ്പോരയം

കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട ഫണറില് (ROP) അടെവപ്പോക്കറിയറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.8.3  2628 രൂപ ടചെലപ്പോന് നമ്പര് 117/2-1-2013 പ്രകപ്പോരയം സഞറിത നറിധറിയറിപലയട

അടെവപ്പോക്കറിയറിടളളതട പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോധദടപടറിടണട.

ഖണറിക നമ്പര്   88

ശറിപപ്പോര്ശ

3.9  വദവസപ്പോയ  സയംരയംഭകര്ക്കട  34,405  രൂപയുടടെ  അനര്ഹമപ്പോയ  സപ്പോമ്പത്തറിക

സഹപ്പോയയം  നല്കറിടയന്ന  ആഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയ  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ആഡറിറട

വകുപറിടന്റെ നടെപടെറി സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര്   101, 106

ശറിപപ്പോര്ശ

3.10.1  കുററിക്കപ്പോടെട  കുറപ്പോടെട  പതപ്പോടെട  പണറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ടപപ്പോന്നപ്പോനറി  പബപ്പോക്കട

പഞപ്പോയത്തറിനുണപ്പോയ  33,778  രൂപയുടടെ  നഷ്ടയം  പലറിശ  സഹറിതയം  അന്നടത്ത  പബപ്പോക്കട

പഞപ്പോയത്തട   ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  പറി.  ടക.  നടെരപ്പോജനറില്  നറിന്നട  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുപവണറി

സസസ്വീകരറിചറിടള്ള  റവനന്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്  തസരറിതടപടുത്തുന്നതറിനുയം  തുക

ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുയം നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

3.10.2  നടുവടയം ഉണറിനമ്പൂതറിരറി ലറിങട പറപ്പോഡട ടെപ്പോററിയംഗട പണറിയുമപ്പോയറി ബനടപടട ടപപ്പോന്നപ്പോനറി

പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തറിനുണപ്പോയ  40,418  രൂപയുടടെ നഷ്ടത്തറിനുത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ അന്നടത്ത പബപ്പോക്കട

പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  പറി.  ടക.  നടെരപ്പോജടനതറിടരയുളള  റവനന്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്

തസരറിതടപടുത്തണടമനയം  നഷ്ടമപ്പോയ  തുക  പലറിശ  സഹറിതയം  ഈടെപ്പോക്കണടമനയം  സമറിതറി

നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

234/2021.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി 

3.10.3  പ്രസ്തുത ഖണറികയറിടല നറിര്വ്വഹണ ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയ പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട

ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  പറി.  ടക നടെരപ്പോജന് പസവനത്തറില് നറിനയം വറിരമറിചതറിനപ്പോലുയം സര്ചെപ്പോര്ജട

തുക  തറിരറിചട  പറിടെറിക്കുന്നതറിനുയം  ചെറിറയറിന്കസ്വീഴട  തഹസസ്വീല്ദപ്പോര്  മുഖപ്പോന്തരയം  ആര്.  ആര്.  നടെപടെറി

സസസ്വീകരറിചറിടളളതപ്പോകുന.  ആയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  നഷ്ട  സയംഖദയുയം  പലറിശയുയം  പചെര്ത്തട

തപ്പോടഴപറയുന്ന തുക ഈടെപ്പോക്കറി ഡറി.ഡറി. ആയറി സമര്പറിചറിടളളതപ്പോകുന. ടെറിയപ്പോനറില് നറിനയം തറിരറിചട

പറിടെറിപക്കണ തുക 33,778+40,418=74,196 രൂപ

Bank Receipt No. 13 dated 24-3-2012    -  11,450
Bank Receipt No. 21 dated 20-4-2012   -   9,408
Bank Receipt No. 22 dated 20-4-2012 -  24,803
Bank Receipt No. 23 dated 20-4-2013 -  24,803
Bank Receipt No. 24 dated 20-4-2013 -  24,803

                                                       ---------
അടക      -   95,267   രൂപ  .

മുതലുയം  പലറിശയുമപ്പോയറി  ലഭറിച  തുക  പബപ്പോക്കട  പ ഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  ജനറല്  പര്പസട

ഫണറില് ഒടുക്കറിയറിടടണന്നട ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.10.4  ശസ്വീ.  പറി.  ടക  നടെരപ്പോജന്,  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  മരണമടെഞ്ഞതറിനപ്പോല്
ടെറിയപ്പോടന്റെ അവകപ്പോശറികളറില് നറിനയം റവനന്യൂ ററിക്കവററി വഴറി 95,267 രൂപ പലറിശ സഹറിതയം
ഈടെപ്പോക്കറി  ചെറിറയറിന്കസ്വീഴട  തഹസസ്വീല്ദപ്പോര്  ടപപ്പോന്നപ്പോനറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറില്
അടെവപ്പോക്കറിയറിടണട എന്നട അററിയറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര്   115

ശറിപപ്പോര്ശ

3.11.1  ഭപ്പോവറിയറില് ഇത്തരയം പസ്റ്റപ്പോര് പര്പചസട  ചെട ലയംഘനങ്ങള് ആവര്ത്തറിക്കറിടല്ലനറപ്പു
വരുത്തുവപ്പോന് നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.11.2  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  കുററിപ്പുറയം
പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട നടെപറിലപ്പോക്കറിയറിടണട.  നറിലവറില് ടെറി ഓഫസ്വീസറില് പസ്റ്റപ്പോര് പര്പചസട
ചെടങ്ങള് പപ്പോലറിചപ്പോണട വപ്പോങ്ങലുകള് നടെത്തുന്നതട.  ഓപരപ്പോ വപ്പോങ്ങലുകളയം പസ്റ്റപ്പോക്കട രജറിസ്റ്റററില്
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പരഖടപടുത്തറി സൂകറിക്കുനണട.  കൂടെപ്പോടത സ.  ഉ. (ഹക.) 259/2010/ത.സസ.ഭ.വ.  തസ്വീയതറി
8-11-2010  പ്രകപ്പോരമുള്ള ടപ്രപ്പോകക്യുര്ടമന്റെട  മപ്പോനസലുയം  അതറിടന തുടെര്ന വന്ന പഭദഗതറികളയം
പറിന്തുടെര്ന  വരുന.   ഓപരപ്പോ  പര്പചസറിലുയം  നറിശറിത  ഗുണനറിലവപ്പോരവുയം  മറിതവദയവുയം
ഉറപ്പുവരുത്തുനണട.  ബഹ.  പകരള  നറിയമസഭ സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  നറിലവറില്
ഇത്തരയം  പര്പചസട  ചെടങ്ങള്  പപ്പോലറിക്കുനണട  എന്നതറിനപ്പോലുയം  പറിന്നസ്വീടെട  ഇത്തരയം
അപപ്പോകതകള് ശദയറില്ടപടറിടറില്ല എന്നതറിനപ്പോലുയം മറുപടെറി പരറിഗണറിചട പലപ്പോക്കല് ഫണട
അക്കക്കൗണടസട കമറിററി പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിത്തരുന്നതറിനട അപപകറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.11.3   പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തട  മറുപടെറി  അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോവുന്നതപ്പോണട.  നറിലവറില്
ടെറി ഓഫസ്വീസറില് പസ്റ്റപ്പോര് പര്പചസട ചെടങ്ങള് പപ്പോലറിചപ്പോണട വപ്പോങ്ങലുകള് നടെത്തുന്നതട.   ഓപരപ്പോ
വപ്പോങ്ങലുകളയം പസ്റ്റപ്പോക്കട രജറിസ്റ്റററില് പരഖടപടുത്തറി സൂകറിക്കുനണട.  തുടെര് വര്ഷങ്ങളറിടല
ഓഡറിറട  പവളകളറില് ഇത്തരയം അപപ്പോകതകള് ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിടറില്ല.

ഖണറിക നമ്പര്   124

ശറിപപ്പോര്ശ

3.12.1  ഭപ്പോവറിയറില്  ഇത്തരത്തറിലുള്ള  പസ്റ്റപ്പോര്  പര്പചസട  ചെടലയംഘനങ്ങള്
ആവര്ത്തറിക്കുകയറിടല്ലനറപ്പുവരുത്തുവപ്പോന്  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.12.2  ഭപ്പോവറിയറില് ഇത്തരത്തറിലുള്ള ചെടലയംഘനങ്ങള് ഉണപ്പോകപ്പോതറിരറിക്കുവപ്പോന് നടെപടെറി

സസസ്വീകരറിചറിടടണന്നട പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി അററിയറിചറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.12.3  പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തറിടന്റെ തുടെര്നള്ള ററിപപപ്പോര്ടകളറില് ഇത്തരയം ചെടലയംഘനയം

ശദയറില്ടപടറിടറില്ല എന്ന വറിവരയം അററിയറിക്കുന.

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

പ്രധപ്പോനടപട നറിഗമനങ്ങള്/തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശകള്
ക്രമ

നമ്പര്
ഖണറിക
നമ്പര്

ബനടപട
വകുപട/സപ്പോപനയം

നറിഗമനങ്ങള്/തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശകള്

1 2 3 4

1 2.1.4 തപദ്ദേശ
സസയയംഭരണയം 

പ്രസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തട സസസ്വീകരറിച
നടെപടെറി  തൃപറികരമടല്ലന്നട  അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി
ബഹ.  ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ  വറിധറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്
തുടെര്നടെപടെറി അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന

2 2.2.9 ” വദവസപ്പോയ വറികസന ഓഫസ്വീസര്ടക്കതറിടര സസസ്വീകരറിച
നടെപടെറികളടടെ  നറിലവറിടല  സറിതറി  സയംബനറിച
ററിപപപ്പോര്ടട  ഗപ്പോമവറികസന  വകുപട  അസറിസ്റ്റന്റെട
ടഡവലപ്ടമന്റെട  കമസ്വീഷണററില്  നറിനയം  ലഭദമപ്പോക്കറി
സമര്പറിക്കുവപ്പോനുയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറിനുണപ്പോയ
നഷ്ടയം ഇക്കൗടെപ്പോക്കറി ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന

3 2.3.6 തപദ്ദേശ 
സസയയംഭരണയം,

ആപരപ്പോഗദ
കുടുയംബപകമയം

ആപരപ്പോഗദ  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  പപരറിൽ
വപ്പോങ്ങറിയറിരുന്ന  ആയംബുലൻസട  പബപ്പോക്കട  പ ഞപ്പോയത്തട
ടസക്രടററിയുടടെ  പപരറിലപ്പോക്കണടമന്ന  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശയം
പപ്പോലറിക്കപ്പോതറിരുന്ന  ആപരപ്പോഗദ  വകുപറിടല  ബനടപട
ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന. അപതപ്പോടടെപ്പോപയം സമറിതറിയുടടെ
മുന്ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന

4 2.4.7 തപദ്ദേശ 
സസയയംഭരണയം

ബഹ.  ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  ഫയല്  ടചെയറിരറിക്കുന്ന
പകസറിപന്മേലുള്ള പസ്റ്റ നസ്വീക്കയം ടചെയ്യുന്നതറിനട അടെറിയന്തര
നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനുയം നപഷ്ടപ്പോത്തരവപ്പോദറികളറിൽ
നറിനയം  നഷ്ടത്തുക  ഈടെപ്പോക്കറി  അന്തറിമ  ററിപപപ്പോര്ടട
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന

5 2.5.7 ” പകസറിടന്റെ  നറിലവറിടല  സറിതറി  സയംബനറിചയം  ടെറി
പകസുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ഹഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്
ഹപ്പോജരപ്പോയ  വക്കസ്വീല്  ആരപ്പോടണനയം  പകസറിടന്റെ  മറട
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  എന്നറിവയുയം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന   അപതപ്പോടടെപ്പോപയം
ബഹ.  ഹഹപക്കപ്പോടെതറി  വറിധറിയുടടെയുയം  ബഹ.  പകരള
അഡറിനറിപസറസ്വീവട  ഹട്രൈബന്യൂണലറിടന്റെ  വറിധറിയുടടെയുയം
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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6 2.6.11 തപദ്ദേശ 
സസയയംഭരണയം

സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  മപ്പോത്രപമ  ബഹ.  പകപ്പോടെതറി
റദ്ദേപ്പോക്കറിയറിടള്ളുടവനയം  നഷ്ടത്തുക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട
പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറിനട  സസന്തയം  നറിലയട  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കപ്പോവുന്നതപ്പോടണനള്ള  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട
വകുപറിടന്റെ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്
നഷ്ടത്തുക  ഈടെപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

7 2.7.10 ” സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  മപ്പോത്രപമ
ബഹ.  പകപ്പോടെതറി  റദ്ദേപ്പോക്കറിയറിടള്ളൂടവനയം  നഷ്ടത്തുക
ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തറിനട  സസന്തയം
നറിലയട  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോവുന്നതപ്പോടണനമുള്ള
സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  നഷ്ടത്തുക
ഈടെപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.


