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 മുഖവുര

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

കലഭാക്കല്  ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനി  (2006-2008)യുസടെ  പതനിസനട്ടേഭാമതറ  റനികപഭാർട്ടേനിസല
(എറണഭാകുളന്റിം  ജനില്ലയനിസല  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേസള  സന്റിംബനനിച്ചറ) ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്
സശ്വതീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള അടെനിസഭാനമഭാക്കനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

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

ശനിപഭാര്ശ ഖണനികേകേളനികന്മേലുള്ള സര്ക്കഭാര്  നടെപടെനികേളസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്
സമനിതനിക്കറ  ആവശദ്ധ്യമഭായ  സഹഭായങ്ങള  നല്കേനിയ  സന്റിംസഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ
ഡയറക്ടകറഭാടെറ സമനിതനിക്കുളള നനനി കരഖസപടുത്തുന.

ടെനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക്ഷന്,
2021, ആഗസറ 10. കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   I  

1.1.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2006-2008)യുടടെ  പതറിടനെടപ്പോമതട

ററിപപപ്പോർടറിടല  (എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലയറിടല  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകടള  സയംബനറിചട)

ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേല് സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറികളുള്ടപടതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോർടട.

1.2  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2006-2008)യുടടെ  പതറിടനെടപ്പോമതട

ററിപപപ്പോർടട 2008 ജൂണ് മപ്പോസയം 26-ാം തസ്വീയതറി സഭയറില് സമർപറിച. പ്രസ്തുത   ററിപപപ്പോർടറില്

ആടക  83 ശറിപപ്പോർശകളപ്പോണുള്ളതട.  ഇവയറില് ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറിക  20, 58, 64, 68, 90,

103, 110, 123, 128, 136, 172, 245, 259, 271, 303, 319, 353, 363  എനറിവയറിപന്മേല്

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്  സമറിതറി  നെറിര്പദ്ദേശറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആയതറിപന്മേല്

സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് നെപ്പോളറിതുവടര ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.

1.3  ററിപപപ്പോർടറിടല  ശറിപപ്പോർശ  ഖണറികകളറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നെടെപടെറി

ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് 3-7-2013, 23-12.2014, 19-8-2015, 19-9-2018, 19-12-2018, 22-1-2020

എനസ്വീ തസ്വീയതറികളറിടല പയപ്പോഗങ്ങളറില് സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുയം ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറിക 286

പന്മേല്  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  മറുപടെറികള്  തൃപറികരമല്ലപ്പോതറിരുനതറിനെപ്പോല്  ആയതട  സയംബനറിചട

സമറിതറി  9-10-2019-ടല പയപ്പോഗതറില് ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരറില് നെറിനട  ടതളറിടവടുപട

നെടെതറി.

1.4  ററിപപപ്പോർടറിടല  26,  45,  95,  132,  204,  209,  230,  278,  286,  313,  389,

390 എനസ്വീ  ഖണറികകളറിടല  ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നെടെപടെറി

പസ്റ്റേറടടമന്റുകള് പരറിഗണറിച സമറിതറി ഇവ സയംബനറിച മറുപടെറി തൃപറികരമല്ലപ്പോതതറിനെപ്പോല്

അധറികവറിവരയം  ആരപ്പോഞ.   എനപ്പോല്  ആയതറിനുള്ള  മറുപടെറി  നെപ്പോളറിതുവടര  ലഭറിചറിടറില്ല.

സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  സസസ്വീകരറിച  നെടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്,  മറുപടെറി  പരറിഗണനെപ്പോ

പയപ്പോഗങ്ങളറില് സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരങ്ങള് എനറിവയട  യഥപ്പോസമയയം മറുപടെറി

നെല്കുനതറിനെട വകുപറിടന്റെ ഭപ്പോഗത്തു നെറിന്നുണപ്പോകുന കപ്പോലതപ്പോമസയം സമറിതറിയുടടെ സുഗമമപ്പോയ

പ്രവര്തനെതറിനെട  തടെസയം  സൃഷറിക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനെസറിലപ്പോക്കുന്നു.   വകുപറിടന്റെ

ഭപ്പോഗത്തുനെറിന്നുള്ള  ഇതരയം  നെടെപടെറിയറില്  സമറിതറി  കടുത  അതൃപറി

പരഖടപടുത്തുനപതപ്പോടടെപ്പോപയം സമറിതറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിടല ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് കപ്പോലവറിളയംബയം

കൂടെപ്പോടത  മറുപടെറികള്  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനെട  കര്ശനെ  നെറിര്പദ്ദേശയം  നെല്കുനതറിനുയം  സമറിതറി

നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.  
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1.5   സമറിതറി ററിപപപ്പോർടറിടല ശറിപപ്പോർശകള്, ശറിപപ്പോർശയറിപന്മേല് ലഭറിച മറുപടെറി, പകരള
സയംസ്ഥപ്പോനെ  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ  സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട,  തുടെർ  ശറിപപ്പോ ർശ  എനറിവ
അദദപ്പോയയം II-ല് പചേ ർതറിരറിക്കുന്നു.

1.6   സർക്കപ്പോരറില് നെറിന്നുയം ലഭറിച മറുപടെറിയുടടെയുയം പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട
ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപറിടന്റെയുയം അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില് അനെന്തരനെടെപടെറികള്
തുടെപരണതറില്ല  എനട  സമറിതറി  തസ്വീരുമപ്പോനെറിച  ശറിപപ്പോർശകള്  അദദപ്പോയയം  III-ല്
പചേർതറിരറിക്കുന്നു.

1.7   സമറിതറി  ററിപപപ്പോർടറിടല  ശറിപപ്പോർശയറിപന്മേല്  നെപ്പോളറിതുവടര  സർക്കപ്പോർ  മറുപടെറി
ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത ശറിപപ്പോർശകള് അദദപ്പോയയം IV-ല് പചേർതറിരറിക്കുന്നു.

1.8 സമറിതറി 2008-ല് സമർപറിച ടെറി ററിപപപ്പോർടറിടല അവപശഷറിക്കുന ശറിപപ്പോർശകളറില്
നെപ്പോളറിതുവടര  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതതറില്  സമറിതറി  കടുത  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന
പതപ്പോടടെപ്പോപയം  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേല്  സസസ്വീകരറിച  നെടെപടെറി  സയംബനറിച  ററിപപപ്പോർടട
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

അദദപ്പോയയം   II  

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശകളുയം, സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറികളുയം
ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള മറുപടെറി തൃപറികരമല്ലപ്പോതതറിനെപ്പോല് 

സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരങ്ങളുയം 
തുടെര്ശറിപപ്പോര് ശകളുയം

ഖണറിക നെമ്പര് 26

ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.1    ടകടറിടെ  വപ്പോടെക  ടതറപ്പോയറി  നെറിര്ണ്ണയറിചതുമൂലയം  പഞപ്പോയതറിനെട  നെഷയംവന
17,238  രൂപയറില്  10,020  രൂപ  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ടസക്രടററിയറില്  നെറിന്നുയം
ജനെപ്രതറിനെറിധറികളറില് നെറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കറി  പ ഞപ്പോയതട ഫണറില് ഒടുക്കറിടയന്നുയം ബപ്പോക്കറി
തുക  31-3-2006-നെട  മുമ്പട  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  നെടെപടെറി   സസസ്വീകരറിചറിട്ടുടണന്നുമപ്പോണട  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചേയറിട്ടുള്ളതട. എനപ്പോല് തുക  തറിരറിചടെചതറിടന്റെ പരഖകടളപ്പോന്നുയം തടന ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.
കൂടെപ്പോടത  പലറിശ  അടെചതപ്പോയുയം  ററിപപപ്പോര്ടറില്  സൂചേറിപറിചറിടറില്ല.  ആയതറിനെപ്പോല്  ടകടറിടെ  വപ്പോടെക
ടതറപ്പോയറി നെറിര്ണ്ണയറിചതുമൂലയം പഞപ്പോയതറിനെട നെഷയം വന  17,238  രൂപയുപടെയുയം അതറിപന്മേലുള്ള
പലറിശയുപടെയുയം  തറിരറിചടെവട  സയംബനറിച  രസസ്വീതുകളുടടെ  പകര്പ്പുകള്  സഹറിതയം  ടസക്രടററിയുയം
ജനെപ്രതറിനെറിധറികള്  ഓപരപ്പോരുതരുയം  അടെച  തുക  സയംബനറിച  വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സമറിതറിക്കട ലഭദമപ്പോക്കണടമനട സമറിതറി ശുപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.1.2  പഞപ്പോയതറിനെട  നെഷയം  വന  ₹  17,238  ബനടപട  ടസക്രടററി,  ടമമ്പര്മപ്പോര്
എനറിവരറില് നെറിന്നുയം ചുവടടെ പചേര്ക്കുയം പ്രകപ്പോരയം ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ക്രമ
നെമ്പര്

അയംഗതറിടന്റെ പപരട അടെച
തുക

രസസ്വീതട നെമ്പര് തസ്വീയതറി

1 എയം. എയം. മപ്പോര്പക്കപ്പോസട 524
700
500

30/44101/08/02/2006
3/441118/07/06/2006
59/44107/16/03/2006

2 ടക. പറി. സുകുമപ്പോരന് 438
438
438
438

18/44101/04/02/2006
87/44105/03/03/2006
31/44113/07/04/2006
3/44117/04/05/2006

3 സറി. ടക. വര്ഗസ്വീസട 1,724 93/9358/30/08/2005

4 ടനെചറി തമ്പറി 1,724 94/9358/30/08/2005

5 എയം. വറി. മപ്പോതത 1,724 1/44101/01/02/2006

6 അമറിണറി പക്കൗപലപ്പോസട 1,724 10/44101/03/02/2006

7 പമരറി പജപ്പോയട 1,724 29/24009/29/09/2007

8 പജപ്പോര്ജട വറി. വറി. 1,724 99/44117/06/06/2006

9 അമറിണറി പകശവന് 1,724 25/44121/23/08/2006

10 പബബറി കമലയം (ടസക്രടററി) 1,724 14/9363/31/10/2005

എങറിലുയം   18-ാാമതട   ററിപപപ്പോര്ടറില്  നെറിര്പദ്ദേശറിച  പ്രകപ്പോരയം  പലറിശ  അടെയണടമനട
പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി പനെപ്പോടസ്വീസട നെല്കറിയതറിടനെ തുടെര്നട ബനടപട ടമമ്പര്മപ്പോര് പലറിശ
ഒഴറിവപ്പോക്കറി  തരുനതറിനെട  പഞപ്പോയതട  കമറിററിയട  അപപക്ഷ  നെല്കുകയുയം  ആയതട
പഞപ്പോയതട കമറിററി പരറിഗണറിക്കുകയുയം ടചേയ.  മുന് കമറിററി കരുതറിക്കൂടറി പഞപ്പോയതറിനെട
നെഷയം  വരുത്തുവപ്പോന്  പവണറി  എടുത  തസ്വീരുമപ്പോനെമപ്പോയറിരുനറില്ല  എനട   കമറിററിയട
പബപ്പോധദടപടറിട്ടുള്ളതുയം,  പ്രപ്പോയപ്പോധറികദയം  മൂലയം  പലവറിധ  കഷതകളുയം   അനുഭവറിക്കുന  മുന്
ടമമ്പര്മപ്പോരറില്  നെറിന്നുയം  പറിഴ  പലറിശ  ഈടെപ്പോക്കുനതട  ഒഴറിവപ്പോക്കറി  തരുനതറിനെട
സര്ക്കപ്പോരറിപനെപ്പോടുയം,  പലപ്പോക്കല് ഫണട  അക്കക്കൗണസട കമറിററിപയപ്പോടുയം  അഭദര്തറിച ടകപ്പോണട
6-9-2008-ടല  VIII  (5)-ാം  നെമ്പര്  പ്രകപ്പോരയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  തസ്വീരുമപ്പോനെറിചറിട്ടുണട.
ടെറി  തസ്വീരുമപ്പോനെതറിടന്റെ  പകര്പ്പുയം  ബനടപട  പരഖകളുയം  നെറിയമസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയട
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എറണപ്പോകുളയം പഞപ്പോയതട അസറിസ്റ്റേന്റെട ഡയറക്ടറുടടെ 30-12-2008 -ടല പറി.എ 3-645/2005
നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം സമര്പറിചറിട്ടുണട എന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.1.3  പൂത്തൃക്ക പഞപ്പോയതറിടല പകപ്പോലപഞരറി ബസ് സ്റ്റേപ്പോന്റെറിടല  പഞപ്പോയതട വക
ടകടറിടെതറിടല  9  മുററികളുയം   മപ്പോര്ക്കറയം  യഥപ്പോസമയയം  പലലയം  ടചേയ   ടകപ്പോടുക്കപ്പോതറിരുനതറിനെപ്പോല്
1997-98, 1998-99 വര്ഷങ്ങളറില് വപ്പോടെകയറിനെതറില് 23,324 രൂപ നെഷയം സയംഭവറിചറിട്ടുണട
എനട  1997-98  വര്ഷടത പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറിലുയം  (ഖണറിക  27) 1999-ടല
സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിലുയം   പരപ്പോമര്ശറിചറിരുന്നു.  തുടെര്നട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട
അക്കക്കൗണടസട കമറിററിയുടടെ 18-ാംമതട  ററിപപപ്പോര്ടറില് (ഖണറിക 26) പലറിശ സഹറിതയം  ഈ
തുക   ഉതരവപ്പോദറികളറില്  നെറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന്  നെറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന്നു.  1-8-2002-ടല
14467/പറി./43 നെമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകപ്പോരയം ടെറി തുക 17238 രൂപയപ്പോയറി തപദ്ദേശസസയയംഭരണ
വകുപട ടസക്രടററി കുറച ടകപ്പോടുതറിരുന്നു. 

തുടെര്നട  അനടത  പഞപ്പോയതട  ഭരണസമറിതറിയയംഗങ്ങളുടടെയുയം  പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററിയുടടെയുയം  പക്കല്  നെറിനട  17238  രൂപ  ഈടെപ്പോക്കറിയറിരുന്നു.  എനപ്പോല്  പലറിശ
ഈടെപ്പോക്കറിയറില്ല.  പൂത്തൃക്ക  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ  നെടെപടെറി   വറിശദസ്വീകരണ  പതറികയറില്
വറിശദസ്വീകരറിചറിരറിക്കുന  വസ്തുതകള്  ബനടപട  ഫയലുകള്   രജറിസ്റ്റേറുകള്  എനറിവ
പരറിപശപ്പോധറിചട  പബപ്പോദദടപട്ടു.  ബപ്പോദദത  17238  രൂപയപ്പോയറി  പുനെ:നെറിര്ണ്ണയറിചതുപ്രകപ്പോരയം
പ്രസ്തുത  തുക  9  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതയംഗങ്ങളുയം  ടസക്രടററിയുയം  8/2005  മുതല്  09/2007
വടരയുള്ള  കപ്പോലയളവറില് അടെചറിട്ടുണട. 17238-രൂ പയുടടെ പലറിശയപ്പോയറി  1-8-2002  മുതല്
12%  പലറിശ  നെറിരക്കറില്  അടെയ്ക്കുവപ്പോന്  പഞപ്പോയതട  നെല്കറിയ  31-5-2013  ടല  ഡറിമപ്പോന്റെട
പനെപ്പോടസ്വീസട  പ്രകപ്പോരയം  6/2013  ലുയം  7/2013 ലുമപ്പോയറി  5460  രൂപ  അടെചറിട്ടുണട.  മരണടപട്ടു
പപപ്പോയറിട്ടുള്ള  ശസ്വീ.  എയം.  വറി.  മപ്പോതത,  ശസ്വീ.  വറി.  വറി.  പജപ്പോര്ജട എനറിവര് ഒഴറിടകയുള്ള മുന്
പഞപ്പോയതയംഗങ്ങള്  മുന്  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  എനറിവരറില്  നെറിന്നുമപ്പോണട  പലറിശ
തപ്പോടഴപറയുയം പ്രകപ്പോരയം ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട:-

നെമ്പര് പപരട തുക രസസ്വീതട നെമ്പര്/ തസ്വീയതറി

1 എയം. എയം. മപ്പോര്പക്കപ്പോസട 764 11303100843/01-7-2013

2 ടക. പറി. സുകുമപ്പോരന് 749 11303100844/01-7-2013

3 സറി. ടക. വര്ഗസ്വീസട 638 11303100845/01-7-2013

4 ടനെചറി തമ്പറി 638 11303100700/14-6-2013
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5 അമറിണറി പക്കൗപലപ്പോസട 726 11303100692/13-6-2013

6 പമരറി പജപ്പോയട 655 11303100773/20-6-2013

7 അമറിണറി പകശവന് 634 11303100715/17-6-2013

8 പബബറി കമലയം (മുന് ടസക്രടററി) 656 11303100738/18-6-2013

ആടക 5,460

 ഈ  അടെവട  വറിവരങ്ങള്  രസസ്വീതുകളുടടെ  അസലുകളുയം   സപ്പോയംഖദ  അക്കക്കൗണറിയംഗട
സയംവറിധപ്പോനെയം പ്രകപ്പോരമുള്ള പഡ ബുക്കുയം പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോദദടപട്ടു. 

6-8-2008-ല്  പലറിശ  ഒഴറിവപ്പോക്കറിതരണടമനട  മുന്  പഞപ്പോയതട   ടമമ്പര്മപ്പോര്
സര്ക്കപ്പോരറിപനെപ്പോടെട  അഭദര്തറിചറിരുന്നുടവങറിലുയം  അനുകൂലമപ്പോയ  തസ്വീരുമപ്പോനെയം  ഉണപ്പോയറില്ല.
തുടെര്നട  ബഹ.  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപട  ടസക്രടററി  17,238  രൂപയപ്പോക്കറി തുക കുറചട  
1-8-2002   മുതല് ഓപരപ്പോരുതരുയം  തുക  അടെവപ്പോക്കറിയ തസ്വീയതറി  വടര  12%  നെറിരക്കറില്
പലറിശ ഈടെപ്പോക്കൂവപ്പോനുയം മുന് ടമമ്പര്മപ്പോരറില് ഇതറിനെകയം മരറിച പപപ്പോയറിട്ടുള്ള  2  അയംഗങ്ങടള
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനെട അക്കക്കൗണസട കമറിററിപയപ്പോടെട അഭദര്ത റിക്കുനതറിനുയം 31-5-2013-നെട 2-ാം
നെമ്പര് തസ്വീരുമപ്പോനെ പ്രകപ്പോരയം പഞപ്പോയതട കമറിററി നെറിശ്ചയറിച.  

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.4  മുന്  ടമമ്പര്മപ്പോരറില്  മരറിച  പപപ്പോയവടര  ബപ്പോധദതയറില്  നെറിനട
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനുയം മറള്ളവരറില് നെറിനട തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനുയം ആവശദമപ്പോയ നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 

 ഖണറിക നെമ്പര് 45

ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.1  പഞപ്പോയതപ്പോഫസ്വീസട  നെറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി  ബനടപടട  ടചേലവറിലധറികയം  തുക
പറിന്വലറിക്കുകയുയം  44,286  രൂപ  അനെധറികൃതമപ്പോയറി   കകവശയം  സൂക്ഷറിക്കുകയുയം   ടചേയ
പപപ്പോതപ്പോനെറിക്കപ്പോടെട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട മുന് ടസക്രടററി ശസ്വീ.  എ.  സറി.  പജപ്പോസഫറിടന്റെ നെടെപടെറി
ക്രമവറിരുദമപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നു.  ഇതട  സയംബനറിച  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശതറിനെട വദക്തമപ്പോയ മറുപടെറി ശസ്വീ. എ. സറി. പജപ്പോസഫട നെല്കറിയറിടറില്ല എനട സമറിതറി
മനെസറിലപ്പോക്കുന്നു.  വദക്തമപ്പോയ  കണക്കുകളുയം  പരഖകളുയം  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോത  സപ്പോഹചേരദതറില്
പമല്പറഞ്ഞ തുക മടറപ്പോരു നെറിര്മപ്പോണ പ്രവര്തനെതറില് വകടകപ്പോള്ളറിച എന വപ്പോദയം കമറിററി
മുഖവറിലയ്ടക്കടുക്കുനറില്ല.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി
2.2.2 പപപ്പോതപ്പോനെറിക്കപ്പോടെട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ 1997-98 വര്ഷടത പലപ്പോക്കല് ഫണട

ആഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  ഖണറിക  28  പ്രകപ്പോരയം  പഞപ്പോയതട  പനെരറിടട  നെടെതറിയ
പ്രവൃതറികള്ക്കപ്പോയറി  1,65,419  രൂപ പദതറി വറിഹറിതതറില് നെറിനട  പറിന്വലറിചറിട്ടുണട.  ടെറി
തുകയറില്  പഞപ്പോയതട  ആഫസ്വീസട  ടകടറിടെ  നെറിര്മപ്പോണയം  ഒഴറിടക  ആയുര്പവദപ്പോശുപതറി
ചുറമതറില്  നെറിര്മപ്പോണയം,  ഏനെപ്പോദറി  പപ്പോടെപശഖരയം,  ടവടറിതറ  പപ്പോടെപശഖരയം  എനസ്വീ
പ്രവൃതറികള്ക്കപ്പോയറി  121130  രൂപ  ടചേലവഴറിചറിട്ടുണട.  ബപ്പോക്കറിയുള്ള  44,289  രൂപയപ്പോണട
ടചേലവട  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോതതറിനെപ്പോല്  ആഡറിററില്  നെറിരപ്പോകരറിചറിരറിക്കുനതട.
പഞപ്പോയതട  ആഫസ്വീസട  ടകടറിടെ  നെറിര്മപ്പോണയം  1997-98-ല്  ആരയംഭറിചതട  1998-99
വര്ഷതറിലപ്പോണട പൂര്തസ്വീകരറിചതട. 1998-99 വര്ഷടത ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ഖണറിക 20
പ്രകപ്പോരയം ഈ പ്രവൃതറിക്കട ആടക  7,88,024  രൂപ ടചേലവഴറിചതപ്പോയുയം ഇതറില്  1997-98
വര്ഷതറില് ടചേലവഴറിച 37,998 രൂപയുയം (ഇഷറിക വപ്പോങ്ങുനതറിനെട  33,750 രൂപ, പലബര്
ചേപ്പോര്ജട  4,248  രൂപ)  ഉള്ടപടറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം  കപ്പോണുന്നു.  1997-98  ല്  ടെറി  പ്രവൃതറിക്കട
പമല്പറഞ്ഞ 37998 രൂപ മപ്പോതപമ ടചേലവഴറിചറിരുന്നുള. ബപ്പോക്കറി തുക 7,50,026 രൂപയുയം
1998-1999 ലപ്പോണട  ടചേലവഴറിചതട.  ടെറി  ഖണറിക പ്രകപ്പോരയം  പഞപ്പോയതട  ആഫസ്വീസട  ടകടറിടെ
നെറിര്മപ്പോണതറിനെട  അധറികയം  നെല്കറിയ  തുകയറിനെതറില്   1,34,516  രൂപ  ആഡറിററില്
നെറിരപ്പോകരറിചറിട്ടുണട. 

1997-98  ല്  പഞപ്പോയതട  ആഫസ്വീസട  ടകടറിടെ  നെറിര്മപ്പോണതറിനെട  ടചേലവഴറിക്കുകയുയം
എനപ്പോല്  പരഖകള്  ഇല്ലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  ആഡറിററില്  നെറിരപ്പോകരറിക്കുകയുയം  ടചേയ  44289
രൂപയറില്  37,998  രൂപ  1998-99  വര്ഷയം  ടകടറിടെ  നെറിര്മപ്പോണ ടചേലവറില് ഉള്ടപടുതറി
വസ്വീണയം  നെറിരപ്പോകരറിചതപ്പോയറി  1998-99  വര്ഷടത  ആഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  കപ്പോണുന്നു.
അതപ്പോയതട  ഒപര  ടചേലവട  തുക  1997-98  വര്ഷതറിലുയം  1998-99  വര്ഷതറിലുയം
നെറിരപ്പോകരറിചറിരറിക്കുന്നു.  ഇതട  ആഡറിററിനെട  യപ്പോദൃശ്ചറികമപ്പോയറി  സയംബനറിച  പറിശകപ്പോണട
എനതറിനെപ്പോല് 37998 രൂപ 1998-99 വര്ഷടത ആഡറിറട നെറിരപ്പോകരണമപ്പോയറി കണക്കപ്പോക്കറി
ടെറി തുക 1997-98 വര്ഷതറില് നെറിരപ്പോകരറിച 44,289 രൂപയറില് നെറിനട കുറവ ടചേയട 1997-98
വര്ഷടത  യഥപ്പോര്ത  നെറിരപ്പോകരണത്തുക  6,291  രൂപ  എനട  തറിടടപടുതറി  ടെറി  തുക
ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  സറി.  അലകപ്പോണററില്  നെറിനട  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  ഗപ്പോമ
പഞപ്പോയതറിനെട നെറിര്പദ്ദേശയം നെല്കറിയറിട്ടുണട. 

ഗപ്പോമ  പഞപ്പോയതട മുന് ടസക്ര ടററി   ശസ്വീ.  എ.  സറി.  പജപ്പോസഫപ്പോണട  ഇക്കപ്പോരദതറില്
ഉതരവപ്പോദറിടയനപ്പോണട  നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  46-ാം  ഖണറികയറില്
സൂചേറിപറിചറിരുനതട.  എനപ്പോല്  പലപ്പോക്കല് ഫണട ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  20-6-2006-ടല
L.F.E (P) 1148/98  നെമ്പര് പുനെനഃററിപപപ്പോര്ടറില് ഖണറിക  28  പ്രകപ്പോരയം നെറിരപ്പോകരറിച തുകയട
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യഥപ്പോര്തതറില്  ഉതവപ്പോദറി  ശസ്വീ.  സറി.  അലകപ്പോണര്  ആണട  എന്നു  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ളതറിനെപ്പോല്
ടെറിയപ്പോടനെതറിടര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചറിരറിക്കുനതട.  8-6-2009  ടല  സറി-101/09
നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  റവനെത  ററിക്കവററിക്കപ്പോയറി  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട  ററികസറിസഷന്
നെല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിട്ടുണട. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.2.3  1997-98  വര്ഷടത  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  ഖണറിക  28
പ്രകപ്പോരയം നെറിരപ്പോകരണത്തുക  44,289  രൂപയപ്പോയറിരുന്നു.  ടെറി  തുകയറില്  1998-99  വര്ഷടത
പഞപ്പോയതട ഓഫസ്വീസട ടകടറിടെ നെറിര്മപ്പോണ ടചേലവറിലുള്ടപടുതറി ആ വര്ഷയം 37,998 രൂപ
വസ്വീണയം  നെറിരപ്പോകരറിചതട,  കറിഴറിചട  6291  രൂപ  പലറിശ  സഹറിതയം  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെപ്പോയറി
8-6-2009 റവനെത  ററിക്കവററിക്കപ്പോയറി  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട  പപപ്പോതപ്പോനെറിക്കപ്പോടെട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
ടസക്രടററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചേയറിട്ടുണട.  3-3-2011-ല്  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്  ആവശദടപട  അധറിക
വറിവരങ്ങള് സമര്പറിചറിട്ടുണട. തുടെര്നെടെപടെറികള് നെടെക്കുന്നു. 

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.4  പഞപ്പോയതട  ഓഫസ്വീസട  നെറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി  ബനടപടട  ടചേലവറിലധറികയം
തുക  പറിന്വലറിക്കുകയുയം  കകവശയം  സൂക്ഷറിക്കുകയുയം  ടചേയ  പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററിടക്കതറിടരയുള്ള  റവനെത  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള്  തസരറിതടപടുതറി,  തുക
ഈടെപ്പോക്കറി ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിക്കണടമനട സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

 ഖണറിക നെമ്പര് 95

ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.1   പകപ്പോടെതറിയറില്  നെറിലവറിലുള്ള പകസട  എതയുയം  ടപടടന്നു തസ്വീര്പപ്പോക്കുനതറിനു
പവണറി  നെടെപടെറികള്  കകടക്കപ്പോള്ളണടമന്നുയം  പകപ്പോടെതറി  വറിധറിയനുസരറിചള്ള  നെടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിചട വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറിക്കട ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശുപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.3.2  മുടെറിക്കല്  ലറിഫട  ഇററിപഗഷന്  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട  ക്രമപക്കടുകള്ക്കട
ടപരുമ്പപ്പോവൂര് ജുഡസ്വീഷദല് ഫസ്റ്റേട കപ്പോസട മജറിപസ്ട്രേറട പകപ്പോടെതറിയറില് നെറിലനെറിനറിരുന സറി. സറി.
420/2000-ാം നെമ്പര് പകസട വറിധറി  ആയറിട്ടുള്ളതുയം വറിധറിനെദപ്പോയതറിടന്റെ പകര്പട ടസക്രടററി
22-12-08-ല് ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.  ആയതട  പ്രകപ്പോരയം ഒനപ്പോയം പ്രതറിയുയം  വര്ക്കറിടന്റെ
കണ്വസ്വീനെറുമപ്പോയ ശസ്വീ.  അസസ്വീസറിടനെ ടവറുടത വറിട്ടുടകപ്പോണയം രണപ്പോയം പ്രതറിയുയം ഗുണപഭപ്പോക
സമറിതറി അയംഗവമപ്പോയ ശസ്വീ. അബപ്പോസറിടനെ കുറക്കപ്പോരനെപ്പോടണനട കണടടകപ്പോണയം ടെറിയപ്പോനെട രണട
വര്ഷടത തടെവയം 2000  രൂപ പറിഴയുയം പറിഴ ഒടുക്കറിയറില്ലപ്പോടയങറില് 6 മപ്പോസയം കൂടെറി തടെവയം
വറിധറിചട ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട.
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പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷമ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

 2.3.3   ഈ വറിഷയയം സയംബനറിച കൂടുതല് വറിവരങ്ങള് പഞപ്പോയതറില് നെറിന്നുയം
ലഭദമപ്പോയറിടറില്ല.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

 2.3.4  നെഷതറിനുതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഗുണപഭപ്പോകസമറിതറിഅയംഗടത  ശറിക്ഷറിചടകപ്പോണട
2008-ല്  പുറടപടുവറിച  പകപ്പോടെതറിവറിധറിടക്കതറിടര   ടെറിയപ്പോന്  കഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്
അപസ്വീല്  ടകപ്പോടുത  തസ്വീയതറിയുയം  പകസറില്  പ ഞപ്പോയതറിനുപവണറി  ഹപ്പോജരപ്പോകുന
അഭറിഭപ്പോഷകന്  ശരറിയപ്പോയ  രസ്വീതറിയറിലപ്പോപണപ്പോ  പകസട  കകകപ്പോരദയം  ടചേയ്യുനടതന്നുയം
പ്രസ്തുത പകസറിടന്റെ ഇപപപ്പോഴടത സ്ഥറിതറിടയന്തപ്പോടണന്നുയം വറിശദമപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധറിചട
അററിയറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

2.3.5  പ്രസസ്തുത പകസുമപ്പോയറി  ബനടപടട  പ ഞപ്പോയതട അധറികൃതര് യഥപ്പോസമയയം
ടചേപയ്യേണ കപ്പോരദങ്ങള് ടചേയറിട്ടുപണപ്പോടയനട  പരറിപശപ്പോധറിക്കുവപ്പോനുയം ഇതട  സയംബനറിചട
സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  ഭപ്പോഗത്തുനെറിന്നു  സസസ്വീകരറിച  നെടെപടെറി  സയംബനറിചയം  പകസട
നെടെതറിപ്പുമപ്പോയറി  ബനടപടട  വസ്വീഴ്ച  സയംഭവറിചറിട്ടുടണങറില്  ആയതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറി
കളപ്പോയവര്ടക്കതറിടര  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  15 ദറിവസതറിനുള്ളറില്  ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പറിക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

 ഖണറിക നെമ്പര് 132

ശറിപപ്പോര്ശ

2.4.1  സര്ചേപ്പോര്ജട  പനെപ്പോടസ്വീസറിടനെതറിടര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  മുന്  ടസക്രടററി    ശസ്വീ.
സറിദപ്പോര്തന്  സമര്പറിച  പകസട  തസ്വീര്പപ്പോക്കുനതറിനെട  ആവശദമപ്പോയ  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോനുയം  പകപ്പോടെതറി  വറിധറിയുടടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്  തുടെര്നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചട
സമറിതറിക്കട ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ശുപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.4.2  ബഹ.  എറണപ്പോകുളയം  അഡസ്വീഷണല്  ജറില്ലപ്പോ  പകപ്പോടെതറി   ടമമ്പര്മപ്പോര്  ഫയല്
ടചേയറിരുന   ഒ.  പറി.  245/2004 നെമ്പര്  പകസട  തള്ളറികളഞ്ഞട  22,222  രൂപ  വസ്വീതയം
അടെയണടമനട  ഉതരവപ്പോയ  സപ്പോഹചേരദതറില്  ടെറി  വറിധറിടക്കതറിടര  ബഹ.  പകരള
കഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് ടെറി ടമമ്പര്മപ്പോര്  508/2010  നെമ്പരപ്പോയറി സറിവറില് ററിവറിഷന് ടപറസ്വീഷന്
ഫയല് ടചേയ്യുകയുണപ്പോയറി.  ടപറസ്വീഷപന്മേലുള്ള  22-9-2010-ടല ടഎ.  എ  2413/2010  നെമ്പര്
ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം ടപറസ്വീഷന് ഫയലറില് സൂക്ഷറിക്കുനതറിപലക്കപ്പോയറി ₹22,222 യുടടെ പകുതറി
തുക  വസ്വീതയം  6  ടമമ്പര്മപ്പോര്  കൂടെറി  ₹66,666  രൂപ  തറിരുവപ്പോങ്കുളയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്
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അടെചറിട്ടുണട.  508/2010  നെമ്പര് ററിവറിഷന് ടപറസ്വീഷന് ബഹ.  പകരള കഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്
തസ്വീര്പപ്പോകപ്പോടത  തുടെരുകയപ്പോണട.  തറിരുവപ്പോങ്കുളയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  നെറിലവറില്  തൃപ്പൂണറിത്തുറ
നെഗരസഭയുടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോണട എന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷമ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.4.3  നെഷതറിനുതരവപ്പോദറികളപ്പോയ  നെഗരസഭപ്പോ  അയംഗങ്ങള്  ബഹ.  പകരളപ്പോ
കഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  സമര്പറിച  ററിവറിഷന്  ടപറസ്വീഷന്  തസ്വീര്പപ്പോകപ്പോടത  നെറിലനെറില്ക്കുനതറിനെപ്പോല് 
തുടെര് നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിടറില്ല. 

23-12-2014    തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറി പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം  .

2.4.4   ബഹ.  പകരളപ്പോ  കഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  സമര്പറിച  ററിവറിഷന്  ടപറസ്വീഷന്
വറിധറിയപ്പോകുന  മുറയട  അതറിനെനുസരറിചള്ള  നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കണടമനട  സമറിതറി
നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിന്നുയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം

2.4.5  തറിരുവപ്പോങ്കുളയം  ഗപ്പോമ  പഞപ്പോയതട  നെറിലവറില്  തൃപ്പൂണറിത്തുറ  നെഗരസഭയുടടെ
ഭപ്പോഗമപ്പോണട.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  ആവശദടപട  അധറികവറിവരങ്ങള്
സയംബനറിചട തൃപ്പൂണറിത്തുറ നെഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിയട അററിയറിപട നെല്കറിയറിട്ടുടണന വറിവരയം
പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

അധറികവറിവരതറിന് പമല് പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷമ
പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട  .

2.4.6  അധറികയം  നെല്കറിയ  2  ലക്ഷയം  രൂപ  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി,  എടട
പഞപ്പോയതയംഗങ്ങള്  എനറിവരറില്  നെറിന്നുയം   തുലദമപ്പോയറി  (22,222  രൂപ  വസ്വീതയം)
ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട  സര്ചപ്പോര്ജട  ശുപപ്പോര്ശ  ടചേയറിരുന്നു.  ഇതറിടനെതറിരപ്പോയറി   പഞപ്പോയതയംഗങ്ങളപ്പോയ
സറി. കപ്പോര്തറിപകയന്, ഇ. വറി. തങപന്, ബപ്പോബു പജപ്പോര്ജട, ടക. എയം. പജപ്പോയറി, തറിപലപ്പോതമ
സുപരഷട,  സതദഭപ്പോമ രപ്പോധപ്പോകൃഷ്ണന്,  ടക.  ടെറി.  തങപന്,  എനറിവര് (8  പഞപ്പോയതയംഗങ്ങളറില്
പപപ്പോള്സണ് പജപ്പോസഫട എന അയംഗയം മരണമടെഞ.  ടഎ. പറി. നെയം.245/04 നെമ്പര് ആയറി
ജറില്ലപ്പോ  പകപ്പോടെതറിയറില്  പകസട  ഫയല് ടചേയ.  എനപ്പോല് ജറില്ലപ്പോ  പകപ്പോടെതറി  20-7-2010-ടല
ഉതരവറില് പഞപ്പോയതയംഗങ്ങള്ക്കട എതറിരപ്പോയറി  വറിധറി പ്രഖദപ്പോപറിചട പകസട തസ്വീര്പപ്പോക്കറി. 

ജറില്ലപ്പോ പകപ്പോടെതറി വറിധറിടക്കതറിടര  6 അയംഗങ്ങള് (സറി. കപ്പോര്തറിപകയന് മരണമടെഞ)
പകരള   കഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  508/2010  നെമ്പര്  ആയറി  സറിവറില്  ററിവറിഷന്  ടപറസ്വീഷന്
ഫയല് ടചേയ.  ടെറി  പകസറിടല  29-9-2010 -ടല  ടഎ.എ.2413/10  നെമ്പര് കഹപക്കപ്പോടെതറി
ഉതരവറില്  22,222 രൂപയുടടെ പകുതറി അതപ്പോയതട 11,111 രൂപ വസ്വീതയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്
ഒടുക്കുവപ്പോന് 6 അയംഗങ്ങപളപ്പോടുയം ആവശദടപട്ടു. ഇതറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില് ആടക 66,666
രൂപ 6 അയംഗങ്ങള് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില് ഒടുക്കറി.

1561/2021
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നെഗരസഭയറില്  ലഭദമപ്പോയ  പരഖകള്  പ്രകപ്പോരയം  പ്രസ്തുത  പകസറിടന്റെ  അന്തറിമവറിധറി

പുറടപടുവറിചറിടറില്ല.  “ബഹ.  കഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  ഫയല്  ടചേയ  പകസട   കക്ഷറികള്ക്കട

അനുകൂലമപ്പോയറി വറിധറിയപ്പോയറിട്ടുള്ളതുയം, വറിധറി പ്രകപ്പോരയം പകസറില് തസ്വീര്പ്പു കല്പറിക്കുനതറിനെപ്പോയറി

ജറില്ലപ്പോ പകപ്പോടെതറിയറിപലക്കട റഫര് ടചേയറിട്ടുള്ളതുയം  പകസട വറിചേപ്പോരണ തുടെര്ന്നു വനതുമപ്പോയപ്പോണട

ബനടപട  കക്ഷറികള്  പനെരറില്  അററിയറിചറിട്ടുള്ളതട.  പകസറില്  പകപ്പോടെതറി  വറിധറി

തസ്വീര്പപ്പോയപശഷയം മപ്പോതപമ തുടെര് നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുകയുള”എനട

പരഖടപടുതറി,  23-2-2015 ല്  നെഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററി  ജറില്ലപ്പോ  ടപര്പഫപ്പോമന്സട  ഓഡറിറട

ഓഫസ്വീസര്ക്കട  അയച  കതറിടന്റെ  പകര്പട  ഫയലറില്  സൂക്ഷറിചറിട്ടുണട.  ബനടപട

കക്ഷറികളുമപ്പോയറി പനെരറില് സയംസപ്പോരറിചതറില് നെറിന്നുയം നെപ്പോളറിതുവടര പകസട തസ്വീര്പപ്പോക്കറിയറിടറില്ല

എന വറിവരമപ്പോണട അററിയുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞതട.

എനപ്പോല്  നെഷതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയറി  പരപ്പോമര്ശറിക്കടപടുന  അനടത

ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററി ശസ്വീ.  സറിദപ്പോര്തന്,  സര്ചേപ്പോര്ജറിടനെതറിരപ്പോയറി പകപ്പോടെതറിയറില്

പകസട  ഫയല്  ടചേയതപ്പോയറി  ടതളറിയറിക്കുന  യപ്പോടതപ്പോരു  പരഖകളുയം  നെഗരസഭയറില്  ഇല്ല.

ടെറിയപ്പോന് തുക അടെചതപ്പോയുയം കപ്പോണുനറില്ല. 

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.4.7  നെഷതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  അനടത  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയുടടെ

പപരറില് തുടെര്നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോന് സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.

ഖണറിക നെമ്പര് 204, 209

ശറിപപ്പോര്ശ

2.5.1  മഞ്ഞപ്ര  ഗപ്പോമപ ഞപ്പോയതട  മുന്  ടസക്രടററിയപ്പോയ  ശസ്വീ.  ബപ്പോലകൃഷ്ണന്

ടകപ്പോല്ലറിപശ്ശേരറിടക്കതറിടര  പഞപ്പോയതട  സസസ്വീകരറിച  നെടെപടെറി  തസരറിതടപടുതണടമന്നുയം

സര്ചേപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കററിനെപ്പോയറി  കപ്പോതറിരറിക്കപ്പോടത  ഓഡറിററില്  ചൂണറിക്കപ്പോണറിക്കടപട

ബപ്പോദദതകള്  അപദ്ദേഹതറില്  നെറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട  റവനെത  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി

സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം  ഇതട സയംബനറിചട സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറികളുടടെ വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം

ലഭദമപ്പോക്കണടമനട  സമറിതറി  നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.  കണ്വസ്വീനെററില്  നെറിന്നുയം   തുക   പലറിശ

സഹറിതയം ഈടെപ്പോക്കറി ബനടപട പരഖകള് ഉള്ടപടടെ ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.5.2 നെഷ് പടെപ്പോതരവപ്പോദറിയപ്പോയ മുന് ടസക്രടററി, ശസ്വീ. ബപ്പോലകൃഷ്ണന് ടകപ്പോല്ലറിപശ്ശേരറിയറില്
നെറിന്നുയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട  14-7-2009-ടല  2-ാം  നെമ്പര്  പഞപ്പോയതട  കമറിററി
തസ്വീരുമപ്പോനെപ്രകപ്പോരയം   റവനെത  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനെട  ടസക്രടററിടയ
ചുമതലടപടുത്തുകയുയം റവനെത ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനെട  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ
കളക്ടര്ക്കട  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  സമര്പറിക്കുകയുയം  ടചേയ.  എനപ്പോല്  കുടെറിശ്ശേറിക  തുക
ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.യറില് നെറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചതപ്പോയറി അററിഞ്ഞതറിടനെ
തുടെര്നട  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്  10-1-2011  ടല    ബറി11-206/2010/ടക  ഡറിസട.  നെമ്പര്  കതട
പ്രകപ്പോരയം  റവനെത  ററിക്കവററി  അപപക്ഷ  മടെക്കറി  അയചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  എനപ്പോല്
ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.യറില്  നെറിന്നുയം  പരമപ്പോവധറി  ലഭറിക്കുന  തുക  1,33,676  രൂപ
മപ്പോതമപ്പോയതറിനെപ്പോലുയം  ടെറി  തുക   നെപ്പോളറിതുവടര  ലഭറിക്കപ്പോതതറിനെപ്പോലുയം  റവനെത  ററിക്കവററി
നെടെപടെറിയറിലൂടടെ  ₹7,20,898.50  ഈടെപ്പോക്കണടമനട  കപ്പോണറിചട  13-6-2012-ല്  വസ്വീണയം
ജറില്ലപ്പോകളക്ടര്ക്കട  അപപക്ഷ  സമര്പറിടചങറിലുയം  ഓണ്കലന്  വഴറി  മപ്പോതപമ  അപപക്ഷ
സസസ്വീകരറിക്കുകയുളടവനട  അററിയറിചതറിടനെ  തുടെര്നട  7-10-2012-ല്  റവനെത  ററിക്കവററി
നെടെപടെറി തുടെര്നട വരുന്നു എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

2.5.3  വള്ളറിക്കപ്പോപതപ്പോടെട  -  പകപ്പോഴറിക്കുളയം  പതപ്പോടെട  കസഡട   ടകടല്  പ്രവൃതറിയുടടെ
കണ്വസ്വീനെര്ക്കട എതറിരപ്പോയറി റവനെത ററിക്കവററി നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചടവങറിലുയം പലപ്പോക്കല് ഫണട
ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ  17-7-2008-ടല  LFE(P4)-1100/2008  നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം ടെറി
പ്രവൃതറിയുടടെ  നെഷമപ്പോയ   ₹7,20,898.50   ടസക്രടററിയറിലുയം,  ₹15,500  പ്രസറിഡന്റെറിലുയം
ചുമതലടപടുതറിയറിട്ടുള്ളതറിനെപ്പോല് കണ്വസ്വീനെര്ടക്കതറിടര നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചറിടറില്ല. 

പലപ്പോക്കല് ഫണട  ആഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  2000-01  വര്ഷടത സമപ്പോഹൃത ആഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട  ഖണറിക  IV.  57  (ഡറി)  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ള  നെറിരപ്പോകരറിചറിട്ടുള്ള   തുക  കൂടെറി
ഉള്ടപടുതറിയപ്പോണട  പമല്  ഖണറികയറില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ള  റവനെത  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ളതട എന വറിവരവയം  പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷമ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.5.4 റവനെത ററിക്കവററി നെടെപടെറിയറിലൂടടെ ഇതുവടര തുക ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിചറിടറില്ല.
നെടെപടെറികള് തുടെര്ന്നു വരുന്നു. 

23-12-2014   തസ്വീയതറിയറിടല പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം 

2.5.5  റവനെത ററിക്കവററി നെടെപടെറികള് തസരറിതടപടുതണടമന്നുയം തതട സയംബനമപ്പോയ
ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നുയം സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.   
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സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിന്നുയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം

2.5.6   എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്
ആഫസ്വീസറിടല  17-7-2008-ടല  LFE(P4)  1100/08  നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  ശസ്വീ.  ബപ്പോലകൃഷ്ണന്
ടകപ്പോല്ലറിപശ്ശേരറിയറില്  നെറിന്നുയം  പഞപ്പോയതറിനെട  ഉണപ്പോയ  7,36,398.50  രൂപയുടടെ  നെഷയം
ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെപ്പോണട  നെറിര്പദ്ദേശയം  നെല്കറിയറിരുനതട.  ഗപ്പോമ  പഞപ്പോയതട  പ്രസറിഡന്റെട
വരുതറിയ നെഷമപ്പോയ 15,500  രൂപ കറിഴറിചട  7,20,898.50  രൂപയപ്പോണട ടെറിയപ്പോനെറില് നെറിന്നുയം
ഈടെപ്പോപക്കണതട.  ടെറിയപ്പോടന്റെ ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.യറില് നെറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കപ്പോവന പരമപ്പോവധറി തുക
1,33,676 രൂപ മപ്പോതമപ്പോയതറിനെപ്പോലുയം, ടെറിയപ്പോടനെതറിടരയുള്ള അചടെക്ക നെടെപടെറികള് പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി
തസ്വീര്പപ്പോക്കപ്പോതതറിനെപ്പോല്,  ടഡതട  കയം  ററിടയര്ടമന്റെട  ഗപ്പോറവറിററിയടെക്കമുള്ള  ടപന്ഷന്
ആനുകൂലദങ്ങള്  നെല്കപ്പോന്  കഴറിഞ്ഞറിടറിടല്ലനട  കണ്ണൂര്  ജറില്ല-പഞപ്പോയതട  ടഡപപ്യൂടറി
ഡയറക്ടറുടടെ  ആഫസ്വീസറില് നെറിന്നുയം   അററിയറിചതറിനെപ്പോലുയം,  7,20,898.50  രൂപ  മുഴുവനെപ്പോയുയം
റവനെത ററിക്കവററി നെടെപടെറിയറിലൂടടെ ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെപ്പോണട ററികസറിസറിഷന് നെല്കറിയറിരുനതട. 

ശസ്വീ.  ബപ്പോലകൃഷ്ണന്  ടകപ്പോല്ലറിപശ്ശേരറി  തപ്പോമസറിചറിരുന  ഇടെപള്ളറി  സക്കൗതട  വറിപല്ലജട
പരറിധറിയറില്  നെറിന്നുയം  വപ്പോഴക്കപ്പോല  വറിപല്ലജട  പരറിധറിയറില്പലയട  തപ്പോമസയം  മപ്പോററിയതറിനെപ്പോല്,
റവനെത ററിക്കവററി നെടെപടെറിയറിലൂടടെ ഈടെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള സപ്പോദദത പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനെപ്പോയറി
വപ്പോഴക്കപ്പോല  വറിപല്ലജട  ആഫസ്വീസടറ  ചുമതലടപടുതറിയതപ്പോയറി  കണയന്നൂര്  തഹസറില്ദപ്പോര്
അററിയറിചറിരുന്നു. ടെറിയപ്പോടന്റെ വറിലപ്പോസയം കടണതപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറിടറില്ലപ്പോടയനപ്പോണട 16-10-2014
തസ്വീയതറിയറിടല   പഫപ്പോണ്  സപന്ദേശതറില്  വപ്പോഴക്കപ്പോല  വറിപല്ലജട  ആഫസ്വീസറില്  നെറിന്നുയം
അററിയറിചറിട്ടുള്ളതട.  അതറിനുപശഷയം റവനെത ററിക്കവററി നെടെപടെറികള് തസരറിതടപടുതണടമനട
ആവശദടപടട  വപ്പോഴക്കപ്പോല  വറിപല്ലജട  ആഫസ്വീസര്ക്കട  കതട  നെല്കറിയറിരുന്നു.  10-3-2015
തസ്വീയതറിയറില് വറിപല്ലജട ആഫസ്വീസടറ വറിളറിചട  അപനെസഷറിചതറില് നെറിന്നുയം ശസ്വീ.  ബപ്പോലകൃഷ്ണന്
ടകപ്പോല്ലറിപശ്ശേരറിയുടടെ വറിലപ്പോസയം ഇനെറിയുയം കടണതപ്പോന് കഴറിയപ്പോതതറിനെപ്പോല് നെടെപടെറികടളപ്പോന്നുയം
സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറിടറില്ല എന്നുള്ള വറിവരമപ്പോണട അററിയറിചറിട്ടുള്ളടതനട പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

അധറികവറിവരതറിന് പമല് പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷമ
പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട  .

2.5.7 1997-98  ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറിടല  25, 48(3), 51, 52  എനസ്വീ ഖണറികകളറില്
ഉള്ടപട പരപ്പോമര്ശങ്ങള് പ്രകപ്പോരയം  5,14,098  രൂപയപ്പോണട  ശസ്വീ.  ബപ്പോലകൃഷ്ണന് ടകപ്പോല്ലറിപശ്ശേരറിടയന
മുന്  ടസക്രടററിടക്കതറിടര  നെഷബപ്പോധദതയപ്പോയറി  ചുമതറിയറിരറിക്കുനതട.  ഇതറില്  തടന
1,00,000  രൂപ (ഖണറിക 52) അനടത കൃഷറി ഓഫസ്വീസര്  കണ്വസ്വീനെര് വഴറി നെടെതറിയ
പ്രവൃതറിയറില്  ഉണപ്പോയ  നെഷമപ്പോയതറിനെപ്പോല്  ടെറി  തുക  ബനടപട  കണ്വസ്വീനെററില്  നെറിന്നുയം
ഈടെപ്പോക്കപ്പോനെപ്പോണട 18-ാംമതട സമറിതറി  ററിപപപ്പോര്ടറിടല ഖണറിക 209 ല് നെറിര്പദ്ദേശറിചറിരറിക്കുനതട. 
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അതപ്പോയതട,

ഖണറിക 25      -      16,300

ഖണറിക 48(3)  -   3,80,250

ഖണറിക  51      -      17,548

ആടക              -   4,14,098

 ₹4,14,098  ശസ്വീ.  ബപ്പോലകൃഷ്ണന്  ടകപ്പോല്ലറിപശ്ശേരറിയറില്  നെറിന്നുയം  ആര്.  ആര്.  മുപഖനെ
ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനുയം, ഖണറിക 52 പ്രകപ്പോരമുള്ള 1,00,000 രൂപ വള്ളറിക്കപ്പോപതപ്പോടെട - പകപ്പോഴറിക്കുളയം
പതപ്പോടെട  കസഡട  ടകടല്  എന  പ്രവൃതറി  ടചേയ  കണ്വസ്വീനെററില്  നെറിന്നുയം
ഈടെപ്പോക്കണടമന്നുമപ്പോണട  18-ാംമതട സമറിതറി ററിപപപ്പോര്ടറിടല ഖണറികകള് യഥപ്പോക്രമയം  204,
209 എനറിവ പ്രകപ്പോരയം സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിചറിരറിക്കുനതട. 

എനപ്പോല്  സയംസ്ഥപ്പോനെ  ഓഡറിറട  വകുപട  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ  കപ്പോരദപ്പോലയതറിടല
17-7-2008-ടല എല്. എഫട.  ഇ. (പറി.4)1100/2008 നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം 7,36,398.50
രൂപയപ്പോണട  (ഖണറിക  21  മുതല്  70  വടര  വറിവറിധ  ഖണറികകളറിലപ്പോയറി)  ബപ്പോദദത
നെറിര്ണ്ണയറിചതട  എനതറിനെപ്പോല്  അതറില്  അനടത  പഞപ്പോയതട  പ്രസറിഡന്റെറിടന്റെ  പപരട
ഉണപ്പോയറിരുന   15,500 രുപ കറിഴറിചട  7,20,898.50 രൂപയട ബപ്പോദദത ചുമതറി ആര്.ആര്.
നെടെപടെറികളറിലൂടടെ  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട  14-7-2009-ടല  2ാം  നെമ്പര്  പഞപ്പോയതട  കമറിററി
പ്രകപ്പോരയം  തസ്വീരുമപ്പോനെറിക്കുകയുയം,  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനെട  
15-12-2009-ടല  എ-585/2001  നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട
ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിക്കുകയുയം ടചേയറിരുന്നു. 

തുടെര്നട  നെടെന  നെറിയമസഭ  അക്കക്കൗണസട  കമറിററിയറില്  ഖണറിക  25,  48(3),  51
എനറിവ  പ്രകപ്പോരമുള്ള  നെഷതറിനെട  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന  ശസ്വീ.  ബപ്പോലകൃഷ്ണന്  ടകപ്പോല്ലറിപശ്ശേരറിയറില്
നെറിന്നുയം,  ബപ്പോക്കറി  1,00,000  രൂപ  (ഖണറിക 52)  കണ്വസ്വീനെററില് നെറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട
നെറിര്പദ്ദേശറിക്കടപടതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്,  ശസ്വീ  ബപ്പോലകൃഷ്ണടന്റെ  ഡറി.  സറി.  ആര്.ജറി
തുകയറില്  നെറിന്നുയം  ടെറി  നെഷയം  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന്  ആവശദടപടട  20-8-2010  ല്  പഞപ്പോയതട
ഡയറക്ടര് ഡറി.2-20774/2005 ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം കണ്ണൂര് ജറില്ലപ്പോ ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടര് ഓഫട
പഞപ്പോയതറിടനെ ചുമതലടപടുതറി. 

ഈ വറിവരയം എറണപ്പോകുളയം ജറില്ലപ്പോ കളക്ടടറ അററിയറിചതറിടനെത്തുടെര്നട 10-1-2011-ടല
ബറി11-206/10/ടക. ഡറിസട. കതട മുപഖനെ റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി  അപപക്ഷ  കളക്ടര് മടെക്കറി. 

കണ്ണൂര് ജറില്ലയറിടല ടചേങ്ങളപ്പോയറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയപ്പോയ  30-6-2006-ല്
വറിരമറിച  ശസ്വീ.  ബപ്പോലകൃഷ്ണന്  ടകപ്പോല്ലറിപശ്ശേരറിയുടടെ  പപരറില്  വകുപ്പുതല  അപനെസഷണയം
പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോതതറിനെപ്പോല് തപ്പോല്കപ്പോലറിക ടപന്ഷന് ആണട അനുവദറിചറിരുനതട.  ടെറിയപ്പോടന്റെ
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ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.  തുക  കണക്കപ്പോക്കറിയപപപ്പോള്  ടെറിയപ്പോനെട  1,33,676  രൂപ  മപ്പോതപമ
ലഭറിക്കുകയുള  എനട  പബപ്പോദദടപടതറിനെപ്പോല്  മഞ്ഞപ്ര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  ടെറിയപ്പോന്
ബപ്പോദദതയുണപ്പോക്കറിയ  5,14,098  രൂപയറില് ഡറി.  സറി.ആര്.ജറി കറിഴറിചട ബപ്പോക്കറി തുക ആര്.
ആര്.  നെടെപടെറി   വഴറി  മപ്പോതപമ  ഈടെപ്പോക്കപ്പോനെപ്പോവൂ  എനട  പബപ്പോദദടപടട  മഞ്ഞപ്ര
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററി  17-10-2012-ല് പമല്പറഞ്ഞ  7,20,898.50  രൂപയ്ക്കുയം വസ്വീണയം
ഓണ്കലന് വഴറി ആര്.ആര്.  നെടെപടെറിക്കട കളക്ടര്ക്കട അപപക്ഷ നെല്കറി.  ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.
തുക 1,33,676 രൂപ പഞപ്പോയതറിനെട ലഭദമപ്പോകുകയപ്പോടണങറില് ആയതട  കറിഴറിചട ആര്.ആര്.
നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചപ്പോല് മതറിടയന്നുയം പഞപ്പോയതട കണയന്നൂര് തഹസസ്വീല്ദപ്പോടര അററിയറിച.

എനപ്പോല് ടെറിയപ്പോടന്റെ പമല്വറിലപ്പോസയം കൃതദമല്ല എനട കപ്പോണറിചട  ആര്.  ആര്.  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കുനതറില്  പ്രപ്പോപയപ്പോഗറിക  ബുദറിമുടട  കപ്പോണറിചട   തഹസസ്വീല്ദപ്പോര്  പഞപ്പോയതറിടനെ
അററിയറിക്കുകയുയം കൃതദമപ്പോയ പമല്വറിലപ്പോസയം ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം ടചേയ. 

ഇതറിനെറിടെയറില്  14-10-2015-ല്  എ 2-119/2005(1)   ഉതരവറിലൂടടെ  കണ്ണൂര്  ജറില്ല
ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടര് ഓഫട പഞപ്പോയതട,  ശസ്വീ.  ബപ്പോലകൃഷ്ണന്  ടകപ്പോല്ലറിപശ്ശേരറിയുടടെ ഡറി.  സറി.
ആര്. ജറി. ഉള്ടപടടെയുള്ള  ടപന്ഷന് ആനുകൂലദങ്ങള് ടെറിയപ്പോള്ക്കട നെല്കുവപ്പോന് ഉതരവപ്പോകുകയുയം
ടെറിയപ്പോടന്റെ ആടക ഡറി.സറി.ആര്.ജറി തുകയപ്പോയ 1,33,676 രൂപ മഞ്ഞപ്ര ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനെട
ലഭറിക്കപ്പോനുണപ്പോയറിരുന  ബപ്പോദദത  തുകയറിപലക്കട  വകയറിരുതറി,  ടെറി  തുക  മഞ്ഞപ്ര
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ  അങമപ്പോലറി  സബട  ട്രഷററിയറിലുള്ള  തനെതട  ഫണട  അക്കക്കൗണപ്പോയ
ടസ്പെഷദല് ടെറി.എസട.ബറി.12-ല് വരവട ടവക്കുനതറിനുയം ഉതരവപ്പോയറി. 

എനപ്പോല് ഈ തുക പ്രപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധനെ നെടെതറിയ  3-10-2016  വടരയുയം ഈ
അക്കക്കൗണറില് വനറിടറില്ല. 

നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ശസ്വീ.  ബപ്പോലകൃഷ്ണന്  ടകപ്പോല്ലറിപശ്ശേരറിയുടടെ  പപരറില്
ഖണറിക 25, 48(3), 51 എനസ്വീ ഖണറികകളറില് നെഷയം പരപ്പോമര്ശറിചറിരുന 4,14,098 രൂപയ്ക്കു
മപ്പോതപമ  ബപ്പോധദത  ചുമതറിയറിരുന്നുള.  ബപ്പോക്കറി  ഖണറിക  52  പ്രകപ്പോരയം  നെഷത്തുകയപ്പോയ
1,00,000 രൂപ പ്രവൃതറി നെടെതറിയ കണ്വസ്വീനെറുടടെ പപരറിലപ്പോണട ചുമതറിയതട. 

പമല്പറഞ്ഞ  4,14,098  രൂപയറില് ശസ്വീ.  ബപ്പോലകൃഷ്ണടന്റെ ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.  തുകയപ്പോയ
1,33,676 കറിഴറിചട ബപ്പോക്കറി തുക 2,80,422 രൂപ മപ്പോതമപ്പോണട ഇനെറി ടെറിയപ്പോനെറില് നെറിന്നുയം ആര്.
ആര്.  നെടെപടെറി  വഴറി  ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ളതട.  1,00,000  രൂപ  കണ്വസ്വീനെററില്  നെറിനപ്പോണട
ഈടെപ്പോപക്കണതട. 

എനപ്പോല്  ആ  ഒരു  ലക്ഷയം  രൂപയുയം  ശസ്വീ.  ബപ്പോലകൃഷ്ണടന്റെ  നെഷബപ്പോധദതയറില്
ടപടുതറിയപ്പോണട  പഞപ്പോയതട  17-10-2012-ല്  ആര്.ആര്  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  കളക്ടര്ക്കട
നെല്കറിയറിരറിക്കുനതട. ഈ കപ്പോരണയം ചൂണറിക്കപ്പോണറിചട ഉതരവപ്പോദടപട കണ്വസ്വീനെററില് നെറിനട
ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് പഞപ്പോയതട നെപ്പോളറിതുവടര യപ്പോടതപ്പോരു നെടെപടെറിയുയം സസസ്വീകരറിചറിടറില്ല. 



15

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.5.8  പ്രസസ്തുത തുക അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ഈടെപ്പോക്കറി ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്യുനതറിനുയം തുക
ഈടെപ്പോക്കുനതറില്  വസ്വീഴ്ച  വരുതറിയ  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരുടടെ  പപരറില്  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.  

 ഖണറിക നെമ്പര് 230

ശറിപപ്പോര്ശ

2.6.1  ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനു   വറിപധയമപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥടര തടന ഓഡറിററിപന്മേലുള്ള

തുടെര്നെടെപടെറി  പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനെട  ചുമതലടപടുത്തുന  രസ്വീതറി  ശരറിയടല്ലന്നുയം  അവടര

അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സ്ഥലയം മപ്പോറണടമന്നുയം സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. ഇക്കപ്പോരദതറില് 2004-06-ടല

പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററിയുടടെ 22-ാംമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടല 17-ാംമതട ശറിപപ്പോര്ശ

സമറിതറി വസ്വീണയം ആവര്തറിക്കുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.6.2  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനെട  വറിപധയമപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥടര  തടന  ഓഡറിററിനെട

പമലുള്ള തുടെര്നെടെപടെറി പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനെട ചുമതലടപടുത്തുന രസ്വീതറി ശരറിയടല്ലന ബഹ.

നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  നെറിര്പദ്ദേശതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനെട

വറിപധയരപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥടര  ഓഡറിററിപന്മേലുള്ള  തുടെര്നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുനതറില്

നെറിന്നുയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്നുള്ള വറിവരയം സമര്പറിക്കുന്നു.  

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷമ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.6.3  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനെട  വറിപധയരപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥടര  തടന

ഓഡറിററിപന്മേലുള്ള തുടെര്നെടെപടെറി  പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനെട  ചുമതലടപടുത്തുന  രസ്വീതറി

ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുപണപ്പോ എനതട സയംബനറിച വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് ആവശദടപടട 22-6-2018

തസ്വീയതറിയറില്  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറ്ക്ടര്ക്കുയം,  1-8-2018-ല്

എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടര്ക്കുയം  കത്തുകള്  അയചറിരുന്നുടവങറിലുയം 

ടെറി വറിഷയയം സയംബനറിചട നെപ്പോളറിതുവടര മറുപടെറി ലഭറിചറിടറില്ല.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.6.4  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനെട  വറിപധയരപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥടരതടന

ഓഡറിററിപന്മേലുള്ള  തുടെര്  നെടെപടെറി  പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനെട  ചുമതലടപടുത്തുന  രസ്വീതറി
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ശരറിയടല്ലന്നുയം അവടര അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സ്ഥലയംമപ്പോറണടമന്നുയം സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന്നു.

സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശയം നെടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനുള്ള കര് ശനെ നെറിര്പദ്ദേശയം സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിന്നുയം

പുറടപടുവറിചറിട്ടുപണപ്പോ  എനതട  സയംബനറിച  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറിയട

ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപറിപനെപ്പോടെട ആവശദടപടെപ്പോന്  സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

ഖണറിക നെമ്പര് 278

ശറിപപ്പോര്ശ

2.7.1  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ   പുനെനഃപരറിപശപ്പോധനെപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്  അനുവദനെസ്വീയമപ്പോയതറിലുയം  കൂടുതലപ്പോയറി   ടചേലവപ്പോക്കറിയ  23,207  രൂപ
ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ മുന്  ടസക്രടററി  ശസ്വീമതറി  എയം.  ശങരറിയറില്  നെറിന്നുയം   ഈടെപ്പോക്കറി  പരഖകള്
സഹറിതയം  ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശുപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.7.2  പ്രസ്തുത തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട റവനെത ററിക്കവററി നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനെപ്പോയറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയുടടെ  9-9-2008-ടല  എ 3-418/05 നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  ജറില്ലപ്പോ
കളക്ടപറപ്പോടെട  അപപക്ഷറിക്കുകയുയം  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര് റവനെത  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുകയുയം
ടചേയ.  എനപ്പോല് പ്രസ്തുത റവനെത ററിക്കവററി നെടെപടെറിടക്കതറിടര ശസ്വീമതറി എയം.  ശങരറി ബഹ.
പകരള കഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  WP(C)  7441/09  നെമ്പര് പകസട  ഫയല് ടചേയറിരുന്നു.  ഇതട
പ്രകപ്പോരയം  11-3-2009,  18-6-2009,  20-7-2009  തസ്വീയതറികളറില്  പകപ്പോടെതറി  ഇടെക്കപ്പോല
ഉതരവകള്  പുറടപടുവറിചറിരുന്നു.  ഇതറില്  20-7-2009-ടല  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  റവനെപ്യൂ
ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  പസ്റ്റേ  ടചേയറിരറിക്കുകയപ്പോണട.  പകപ്പോടെതറിയുടടെ  പരറിഗണനെയറില്  ഇരറിക്കുന
പ്രസസ്തുത പകസറിടന്റെ അന്തറിമ ഉതരവറിനെട വറിപധയമപ്പോയറി തുടെര് നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുനതപ്പോണട
എന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷമ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.7.3 ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ ടസക്രടററി ശസ്വീമതറി എയം. ശങരറിടക്കതറിടര റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി
നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചറിരുന്നുടവങറിലുയം ടെറിയപ്പോരറി ഇതറിടനെതറിടര ബഹ. പകരളപ്പോ കഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്
സമര്പറിച ററിടട ടപറസ്വീഷപന്മേല് 20-7-2009-നെട  പകപ്പോടെതറി റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറികള് പസ്റ്റേ
ടചേയറിരറിക്കുകയപ്പോണട. 

23-12-2014   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറി പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

2.7.4  കഹപക്കപ്പോടെതറിയറിലുള്ള  ററിടട  ടപറസ്വീഷടന്റെ  വറിധറിയുടടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്
നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 
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സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിന്നുയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം

2.7.5  പ്രസ്തുത  തുക  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട  റവനെത  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചറിരുന്നുടവങറിലുയം  ശസ്വീമതറി.  എയം.  ശങരറി,  പ്രസ്തുത  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറിക്കട
എതറിടര  ബഹ.  പകരള  കഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  WP(C)  744/09   നെമ്പര്  പകസട  ഫയല്
ടചേയറിരുന്നു.  ഇതട  പ്രകപ്പോരയം  11-3-2009,  19-3-2009,  18-6-2009,  20-7-2009
തസ്വീയതറികളറില് പകപ്പോടെതറി   ഇടെക്കപ്പോല ഉതരവകള് പുറടപടുവറിചറിരുന്നു.  ഇതറില്  20-7-2009-ടല
ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം മടറപ്പോരു ഉതരവട ഉണപ്പോകുനതുവടര റവനെത ററിക്കവററി നെടെപടെറികള് പസ്റ്റേ
ടചേയറിരറിക്കുകയപ്പോണട. നെപ്പോളറിതുവടര മറട ഉതരവകടളപ്പോന്നുയം ലഭറിചറിടറില്ല എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

അധറികവറിവരതറില് പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷമ
പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.7.6 പദതറി ആസൂതണതറിനെട അനുവദനെസ്വീയമപ്പോയതറിലുയം കൂടുതല് തുക ടചേലവപ്പോക്കറി
എന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  മുന്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  എയം.  ശങരറിയറില്
നെറിന്നുയം  23,207  രൂപ ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമ റിററി  ശുപപ്പോര്ശ
ടചേയറിരുന്നു. 

പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ കളക്ടര് മുഖപ്പോന്തറിരയം പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  തഹസറില്ദപ്പോര് ആര്.  ആര്.
നെടെപടെറികള്  ആരയംഭറിചറിരുന്നു.  ശസ്വീമതറി.  എയം.  ശങരറി  ഈ  നെടെപടെറിടക്കതറിടര
WP(C)744/2009-എ ആയറി പകസട ഫയല് ടചേയ്യുകയുയം, തുടെര്നട 11-3-2009, 19-3-2009,
18-6-2009,  20-7-2009  എനസ്വീ  തസ്വീയതറികളറിടല  ഉതരവകള്  പ്രകപ്പോരയം  പസ്റ്റേ  ഓര്ഡര്
വപ്പോങ്ങുകയുയം ടചേയറിട്ടുണട. 20-7-2009  ടല പകപ്പോടെതറി വറിധറിപ്രകപ്പോരയം  എതറിര് സതദവപ്പോങ്മൂലയം
സമര്പറിച പശഷയം പകസട വസ്വീണയം പരറിഗണറിക്കുനതപ്പോടണനട പകപ്പോടെതറി ഉതരവണട.  എനപ്പോല്
തുടെര്നട ഒരു നെടെപടെറിയുയം കകടക്കപ്പോണറിടറില്ലപ്പോതതറിനെപ്പോല് പസ്റ്റേ നെറിലനെറില്ക്കുന്നു. 

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.7.7  പ്രസ്തുത  പകസറിപന്മേലുള്ള  പകപ്പോടെതറി  വറിധറിയുടടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില് തുടെര്
നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 

ഖണറിക നെമ്പര് 286

ശറിപപ്പോര്ശ 

2.8.1  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  സയംബനറിചട  സമറിതറി  നെറിര്പദ്ദേശപ്പോനുസരണയം  പലപ്പോക്കല്
ഫണട  ഓഡറിറട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനെ  നെടെതറി   ലഭദമപ്പോക്കറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറില്  മണ്ണു  ഫറില്ലറിയംഗട  അളവ   പുസകതറില്  458.201  ഘ.  മസ്വീ  എന്നുയം  അന്തറിമ
ബറില്ലറില്  1041.658  ഘ.  മസ്വീ  എന്നുമപ്പോണട  പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുനടതന്നുയം  പ്രപ്പോപദശറിക
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പരറിപശപ്പോധനെപ്പോ  സമയതട  കഫനെല്  ലവല്  അളവറിനെട  ആധപ്പോരമപ്പോയ  പരഖകള്
ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടല്ലന്നുമപ്പോണട  അററിയറിചറിരുനതട.  എനപ്പോല്  തുടെര്നട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറില്
പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറി  അളവകള്  പബപ്പോധദടപടതറിനെപ്പോല്  ഓഡറിറട  തടെസയം
പറിന്വലറിക്കുടനനപ്പോണട  അററിയറിചറിട്ടുള്ളതട.  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനെപ്പോ  സമയതട
എന്തുടകപ്പോണപ്പോണട പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോതറിരുനതട എന്നുയം  ഇപതക്കുററിചട വറിശദസ്വീകരറിക്കുനതറിനെട
ടസക്രടററിടയയുയം   ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  എഞറിനെസ്വീയടറയുയം  പനെരറിടട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കണടമനട
പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപധറികൃതര്   ആവശദടപടറിരുന്നുടവങറിലുയം  ആരുയം
ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോതറിരുനതുയം  ആദദയം  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതറിരുന ററിപപപ്പോര്ടട  പറിനസ്വീടെട  ലഭദമപ്പോക്കറിയതറില്
നെറിന്നുയം  പ്രസസ്തുത  പരഖകള്  വറിശസപ്പോസപയപ്പോഗദമപ്പോപണപ്പോടയനട  സയംശയറിപക്കണറിയറിരറിക്കുന്നു
എന്നുയം  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നു.  അതുടകപ്പോണട  തടന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോടമന
പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  നെറിഗമനെതറിപന്മേല്  പുനെരപനെസഷണയം
ആവശദമപ്പോടണന്നുയം  സമറിതറി  കരുതുന്നു.  ആയതറിനെപ്പോന്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം
സയംബനറിചയം  പരറിപശപ്പോധനെയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയ  ഫയലുകടളക്കററിചയം   വറിശദമപ്പോയ
അപനെസഷണയം  നെടെതറി  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടര്  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കണടമനട  സമറിതറി  ശുപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുന്നു.  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയ  പരഖകള്  വറിശസസനെസ്വീയമടല്ലങറില്
നെറിജസ്ഥറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോടത ററിപപപ്പോര്ടട തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കറിയ ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസ്ഥടനെതറിടര
നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം വദപ്പോജപരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയ പഞപ്പോയതട ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്ടക്കതറിടര
വകുപ്പുതല നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം   നെഷടപട  തുക  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  എഞറിനെസ്വീയര്
ശസ്വീ.  രപ്പോജപഗപ്പോപപ്പോല്,  കണ്വസ്വീനെര് ശസ്വീ.  എയം.  ടക.  കുമപ്പോരന്  എനറിവരറില് നെറിന്നുയം പറിഴപലറിശ
സഹറിതയം ഈടെപ്പോക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശുപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.8.2  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ആഡറിറട  വകുപറിടന്റെ  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനെയട  പശഷയം
പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ആഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  22/04/2010-ടല  എല്.എഫട.18219/ടസ്പെ.
ടസല്(എസട.സറി)  3108  നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  ടെറി  പ്രവൃതറിയുടടെ  അസറി.
എഞറിനെസ്വീയറപ്പോയറിരുന ശസ്വീ.  ജറി.  രപ്പോജപഗപ്പോപപ്പോല് എനയപ്പോടള  സര്ചേപ്പോര്ജട നെടെപടെറിയറില്
നെറിന്നുയം   ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  പ്രസ്തുത  പവലയുടടെ  നെറിരക്കട  നെറിശ്ചയറിചതുയം  സപ്പോപങതറികപ്പോനുമതറി
നെല്കറിയതുയം അസറി. എകറി. എഞറിനെസ്വീയര്, പറി.ഡബപ്യൂ.ഡറി  ബറില്ഡറിയംഗട സബട ഡറിവറിഷന്
ആലുവ, ആടണന്നുയം ടെറിയപ്പോടനെതറിടര  നെടെപടെറി എടുക്കണടമന്നുയം പലപ്പോക്കല്  ഫണട ടഡപപ്യൂടറി
ഡയറക്ടറുടടെ  24-5-2010-ടല  ടഎ.പറി.ഇ  (പറി4)540/10  നെമ്പര്  കതട  ലഭറിചറിട്ടുള്ളതുയം
ടെറിയപ്പോനെറില് നെറിന്നുയം  തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട  ടെറിയപ്പോടന്റെ സ്ഥറിരമപ്പോയ പമല്വറിലപ്പോസയം ലഭറിക്കുനതറിനെട
അസറി.  എകറി.  എഞറിനെസ്വീയര്,  പറി.ഡബപ്യൂ.ഡറി   ബറില്ഡറിയംഗട  സബട  ഡറിവറിഷന്  ആലുവ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയുടടെ 30-10-12, 13-3-13 എനസ്വീ തസ്വീയതറികളറിടല സറി1-5230/12
നെമ്പര് കത്തുകള് നെല്കറിയറിരുടനങറിലുയം  നെപ്പോളറിതുവടര മറുപടെറി  ലഭറിചറിടറില്ല എന വറിവരയം
പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.
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   പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.8.3  തുക  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  നെപ്പോളറിതുവടര  ഫലപ്രദമപ്പോയ
നെടെപടെറിടയപ്പോന്നുയം സസസ്വീകരറിചറിടറില്ല. 

23-12-2014   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

2.8.4 തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട നെപ്പോളറിതുവടര ഫലപ്രദമപ്പോയ നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതതറില്
അതൃപറി  പരഖടപടുതറിയ  സമറിതറി  അതറിനുള്ള  കപ്പോരണയം  ആരപ്പോയുവപ്പോനുയം  തുക
ഈടെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള നെടെപടെറികള് തസരറിതടപടുത്തുവപ്പോനുയം നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിന്നുയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം

2.8.5  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ആഡറിറട  വകുപറിടന്റെ  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനെയട  പശഷയം
പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ആഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  22-4-2010-ടല  എല്.എഫട.18219/
എസട.പറി.ടസല്(എസട.സറി.)  3108  നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  ടെറി  പ്രവൃതറിയുടടെ  അസറി.
എഞറിനെസ്വീയറപ്പോയറിരുന  ശസ്വീ.  ജറി.  രപ്പോജപഗപ്പോപപ്പോല്  എനയപ്പോടള  സര്ചേപ്പോര്ജട  നെടെപടെറിയറില്
നെറിന്നുയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  പ്രസ്തുത പവലയുടടെ നെറിരക്കട നെറിശ്ചയറിചതുയം സപ്പോപങതറികപ്പോനുമതറി
നെല്കറിയതുയം അസറി.  എകറി.  എഞറിനെസ്വീയര്,  പറി.ഡബത.ഡറി.  ബറിള്ഡറിയംഗട സബട ഡറിവറിഷന്
ആലുവ  ആടണന്നുയം  ടെറിയപ്പോടനെതറിടര  നെടെപടെറി  എടുക്കണടമനട  ജറില്ലപ്പോ  പലപ്പോക്കല്  ഫണട
ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  24-5-2010-ടല  എല്.എഫട.ഇ.(പറി4)540/10  നെമ്പര്  കതട
ലഭറിചറിട്ടുള്ളതുയം  ടെറിയപ്പോനെറില്  നെറിന്നുയം  ടെറി  തുക  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട  ടെറിയപ്പോടന്റെ  സ്ഥറിരമപ്പോയ
പമല്വറിലപ്പോസയം ലഭറിക്കുനതറിനെട അസറി. എകറി. എഞറിനെസ്വീയര്,  പറി.ഡബത.ഡറി. ബറിള്ഡറിയംഗട
സബട  ഡറിവറിഷന് ആലുവയട  30-10-2012,  13-3-2013  തസ്വീയതറികളറില് സറി1-5230/2012
നെമ്പര് കത്തുകള് പ്രകപ്പോരയം  ആവശദടപടടങറിലുയം  മറുപടെറി  ലഭറിചറിരുനറില്ല.   14-6-2013-ല്
വസ്വീണയം  കതട  നെല്കറിയതറിടനെ  തുടെര്നട  22-6-2013-ല്  പമല്വറിലപ്പോസയം  ലഭറിക്കുകയുയം
65,018  രൂപ 18% പലറിശയടെക്കയം പഞപ്പോയതറില് അടെക്കുനതറിനെട  24-6-2013-ല് ടെറിയപ്പോനെട
കതട നെല്കുകയുയം റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറികള്ക്കപ്പോയറി യൂസര് ടനെയറിമുയം പപ്പോസട പവര്ഡയം
ലഭറിക്കുനതറിനെപ്പോയറി  ബഹ.  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട  കതട  നെല്കറിയറിട്ടുണട  എന്നുള്ള  വറിവരവയം
അററിയറിചടകപ്പോളന്നു.

അധറികവറിവരതറിപന്മേല് പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട  
ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.8.6  സയംസ്ഥപ്പോനെ  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  22-4-2010-ടല  കതറിടല
നെറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  പമല്  പ്രവൃതറിയുടടെ  അസറി.  എഞറിനെസ്വീയറപ്പോയറിരുന  ശസ്വീ.  രപ്പോജപഗപ്പോപപ്പോല്
എനയപ്പോടള  സര്ചേപ്പോര്ജട  നെടെപടെറിയറില് നെറിന്നുയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറി.   പകരയം  പ്രസ്തുത പവലയുടടെ
നെറിരക്കട  നെറിശ്ചയറിചട  സപ്പോപങതറികപ്പോനുമതറി  നെല്കറിയ  അസറി.എകറി.  എഞറിനെസ്വീയര്,
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പറി.ഡബത.ഡറി.  ബറിള്ഡറിയംഗട സബട ഡറിവറിഷന് ആലുവ,  ശസ്വീ.  പറി.  ആര്.  വറിജയന് ബപ്പോബു,
69  ഗക്കൗരസ്വീശയം,  പടയം,  തറിരുവനെന്തപുരയം  എനയപ്പോളപ്പോണട  നെഷതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറി  എനട
കടണതറിയറിട്ടുണട.   ടെറിയപ്പോടനെതറിടര  ആര്.ആര്.  നെടെപടെറികള്  കകടക്കപ്പോളനതറിനെപ്പോയറി
എറണപ്പോകുളയം  ടഡപപ്യൂടറി  കളക്ടര്,  ആര്.ആര്.ല്  നെറിന്നുയം  Login  ID,  Password  എനറിവ
ലഭറിക്കുനതറിനെപ്പോയറി 22-7-2016-ല് അപപക്ഷ നെല്കറി. 27-7-2016  Login ID, Password
എനറിവ ലഭറിടചങറിലുയം  Upload  ടചേയ്യുനതറിനെട  കഴറിഞ്ഞറില്ല.   വസ്വീണയം  1-9-2016-നെട  മുമ്പട
Login ID ക്കപ്പോയറി അപപക്ഷ നെല്കറിടയങറിലുയം ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് തറിരുവനെന്തപുരയം
ജറില്ലയറിടല  തപ്പോമസക്കപ്പോരനെപ്പോയതറിനെപ്പോല്  ടഡപപ്യൂടറി  കളക്ടര്,  ആര്.ആര്.  തറിരുവനെന്തപുരവമപ്പോയറി
ബനടപടുവപ്പോന്  നെറിര്പദ്ദേശയം  ലഭറിച.   പമല്  വറിവരറിച  നെടെപടെറികള്  മപ്പോതമപ്പോണട  നെഷയം
ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെപ്പോയറി കകടക്കപ്പോണറിരറിക്കുനതട. 

സമറിതറിയുടടെ  ശുപപ്പോര്ശയറില്  നെഷടപട  തുക  എഞറിനെസ്വീയര്  ശസ്വീ.  രപ്പോജപഗപ്പോപപ്പോല്,
കണ്വസ്വീനെര്,  ശസ്വീ.  എ.  ടക.  കുമപ്പോരന്  എനറിവരറില്  നെറിന്നുയം  പറിഴപലറിശ  സഹറിതയം
ഈടെപ്പോക്കണടമനട  വദക്തമപ്പോയറി  പറഞ്ഞറിട്ടുടണങറിലുയം  ശസ്വീ.  എയം.  ടക.  കുമപ്പോരനുമപ്പോയറി  പഞപ്പോയതട
കതറിടെപപ്പോടുകള് നെടെത്തുകപയപ്പോ, ആര്. ആര്. നെടെപടെറികള് കകടക്കപ്പോളകപയപ്പോ ടചേയടറില്ല. 

19-9-2018   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

2.8.7  തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള നെടെപടെറികള് തസരറിതടപടുതറി ററിപപപ്പോര്ടട  3  മപ്പോസതറിനുള്ളറില്
സമര്പറിക്കുവപ്പോനുയം  അല്ലപ്പോതപക്ഷയം  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരറില്  നെറിന്നുയം  ടതളറിടവടുപട
നെടെതപ്പോനുയം നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

9-10-2019   തസ്വീയതറിയറിടല ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗയം

2.8.8.  പ്രസ്തുത  വറിഷയതറിപന്മേലുള്ള സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശപ്രകപ്പോരയം  മൂനട  മപ്പോസതറിനുള്ളറില്
തുക ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള നെടെപടെറി തസരറിതടപടുതറി ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിക്കണടമന സമറിതറിയുടടെ
നെറിര്പദ്ദേശയം  പപ്പോലറിക്കപ്പോതതറിനെട  കപ്പോരണടമടന്തനട  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്  തറിരുവനെന്തപുരയം  ജറില്ലയറിടല  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥനെപ്പോയതറിനെപ്പോല്  ടെറിയപ്പോടനെതറിടര
റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  പ്രകപ്പോരയം  തുക  ഇക്കൗടെപ്പോക്കുനതറിനെട  തറിരുവനെന്തപുരയം  ജറില്ലപ്പോകളക്ടര്ക്കട
അപപക്ഷ  നെല്കറിയറിരുടനന്നുയം  ആര്.ആര്.  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമനട  ആവശദടപടട
നെല്കറിയറിരറിക്കുന  പമല്വറിലപ്പോസയം  അനുസരറിചട  ആടള  കടണതപ്പോന്  സപ്പോധറിചറിടറിടല്ലന
മറുപടെറിയപ്പോണട  കളക്ടപറററില്  നെറിന്നുയം  ലഭറിചടതന്നുയം  വസ്വീണയം  ശരറിയപ്പോയ  പമല്വറിലപ്പോസവയം
ടെറിയപ്പോന്  ടപന്ഷന്  വപ്പോങ്ങുന  ട്രഷററിയുടടെ  വറിവരവയം  സയംബനറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട
നെല്കണടമനപ്പോവശദടപടട ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട വകുപറിനെട കതട നെല്കുകയുയം ടചേയറിട്ടുടണന്നുയം,
ടസക്രടററി കവറിയൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട മറുപടെറി നെല്കറി.

സര്ക്കപ്പോര്  സര്വസ്വീസറില്  നെറിന്നുയം  വറിരമറിചട  ട്രഷററിവഴറി  മപ്പോസയംപതപ്പോറുയം  ടപന്ഷന്
ടടകപറകയുയം  ജസ്വീവറിചറിരറിക്കുകയുയം  ടചേയ്യുന ആളറിടനെ  കടണതപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുനറിടല്ലനട
പറയുനതട  ശരറിയടല്ലന്നുയം  ഇതരയം  മറുപടെറികള്  സമറിതറിക്കട  അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോന്
കഴറിയറിടല്ലന്നുയം സമറിതറി അററിയറിച.
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പ്രസ്തുത വറിഷയയം സയംബനറിചട  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപറിടന്റെ അഭറിപ്രപ്പോയടമന്തപ്പോടണനട
സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനെട  ടപന്ഷന്  ടടകപറന  ഒരപ്പോള്  എല്ലപ്പോ  വര്ഷവയം  ടടലഫട
സര്ടറിഫറിക്കറട ഹപ്പോജരപ്പോപക്കണതപ്പോടണന്നുയം,  റവനെപ്യൂ വകുപറില് നെറിന്നുയം ലഭദമപ്പോക്കറിയ മറുപടെറി
തൃപറികരമടല്ലനട  പ്രപ്പോഥമറിക  പയപ്പോഗതറില്  പറഞ്ഞറിരറിന്നുടവന്നുയം  9-10-2019-ടല  പയപ്പോഗതറിനു
മുമ്പട ടെറി വദക്തറിടയ സയംബനറിച വദക്തമപ്പോയ വറിവരയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്യേണടമന്നുയം നെറിര്പദ്ദേശയം
നെല്കറിയറിരുടനന്നുയം അഡസ്വീഷണല്  ടസക്രടററി തപദ്ദേശസസയയം ഭരണ വകുപട വദക്തമപ്പോക്കറി.

2019  ജനുവരറിയറില്  ടെറിയപ്പോടനെ  കടണതപ്പോന്  കഴറിഞ്ഞറിടല്ലന  മറുപടെറി
ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെറിനെട ലഭറിചറിട്ടുയം അതറിടനെ സയംബനറിചട ഒരു അപനെസഷണവയം പഞപ്പോയതറിടന്റെ
ഭപ്പോഗതട നെറിന്നുയം ഉണപ്പോകപ്പോതതറിലുയം സമറിതറിപയപ്പോഗയം സയംബനറിച അററിയറിപട  ലഭറിചതറിനു
പശഷയം  മപ്പോതയം  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥടന്റെ  ടപന്ഷന്  ട്രഷററി  സയംബനറിച
വറിശദപ്പോയംശയം ആവശദടപട നെടെപടെറിയറിലുയം സമറിതറി അതൃപറി പരഖടപടുതറി.  

ടെറിയപ്പോന് ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട വകുപറില് നെറിന്നുയം വറിരമറിച ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് ആയതറിനെപ്പോല് ആ
ഓഫസ്വീസറില് നെറിന്നുയം ലഭറിച അഡ്രസറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറിലപ്പോണട റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചറിരുനടതന്നുയം  എനപ്പോല്  ആ  ഓഫസ്വീസട  വഴറി  തടന  കൃതദമപ്പോയ  അഡ്രസയം
ടപന്ഷന്  പറന  ട്രഷററിയുയം  അപനെസഷറിചട  കണപറിടെറിചട   ആടള  കടണത്തുനതറിനുള്ള
നെറിര്പദ്ദേശമപ്പോണട നെല്കറിയറിരുനടതന്നുയം എറണപ്പോകുളയം പഞപ്പോയതട അസറിസ്റ്റേന്റെട ഡയറകട്ര്
അററിയറിച.

സമറിതറിയുടടെ തുടെര്നെറിര്പദ്ദേശയം

2.8.9  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥടനെ  കടണതറി  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചട രണപ്പോഴ്ചയകയം  ററിപപപ്പോര്ടട നെല്കപ്പോന് സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിന്നുയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം

2.8.10  കപ്പോഞ്ഞൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട   

പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണട കമറിററി(2006-2008)-ാംമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടല ഖണറിക
നെമ്പര്  286  പ്രകപ്പോരയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശപ്രകപ്പോരമുള്ള തുക അടെയ്ക്കുവപ്പോന് ആവശദടപട്ടുടകപ്പോണട
അസറി. എകറികപ്യൂടസ്വീവട എഞറിനെസ്വീയര് ശസ്വീ. പറി. ആര്. വറിജയന് ബപ്പോബു, കണ്വസ്വീനെര്  ശസ്വീ. എ. ടക.
കുമപ്പോരന് എനറിവര്ക്കട  24-6-2013, 16-12-2013, 10-3-2015  എനസ്വീ തസ്വീയതറികളറില് കതട
നെല്കറിയറിരുന്നു. എനപ്പോല് ടെറി കത്തുകള് എല്ലപ്പോയം തടന കകപറപ്പോടത തറിരറിടക വരറികയപ്പോണട
ഉണപ്പോയതട.  ഇതറില് ശസ്വീ. എ. ടക. കുമപ്പോരന് 25-8-2007 തസ്വീയതറിയറില് മരണടപടറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി ഈ
ഓഫസ്വീസറില്  രജറിസ്റ്റേര്  ടചേയറിട്ടുള്ള  വറിവരയം  അങ്ങയുടടെ  അററിവറിപലക്കപ്പോയറി  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചേയടകപ്പോളന്നു.  കൂടെപ്പോടത അസറി.  എകറികപ്യൂടസ്വീവട എഞറിനെസ്വീയര് ശസ്വീ.  പറി.  ആര്.  വറിജയന് ബപ്പോബു
എനറിവരുടടെ  പപരറില്  ഓണ്കലന്  റവനെത  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനെട
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ബഹ. ജറില്ലപ്പോ കളക്ടര്, എറണപ്പോകുളയം അവര്കള്ക്കട കതട നെല്കറിടയങറിലുയം ടെറി വദക്തറി  2002
വര്ഷയം  സര്വസ്വീസറില്  നെറിന്നുയം  ററിടയര്  ടചേയറിട്ടുള്ളതറിനെപ്പോലുയം  തറിരുവനെന്തപുരയം  ജറില്ലയറില്
തപ്പോമസയം  ആയതറിനെപ്പോലുയം  പലറിശ  സഹറിതയം  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികളറിലൂടടെ  തുക
ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട തറിരുവനെന്തപുരയം ജറില്ലപ്പോ കളക്ടര്ക്കട 13-11-2018 തസ്വീയതറിയറില് ഓണ്കലന്
ററികസസറിഷന്  നെല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   നെപ്പോളറിതുവടര  നെടെപടെറി  ഒന്നുയം  സസസ്വീകരറിചതപ്പോയറി
അററിവറില്ലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  25-9-2019  തസ്വീയതറിയറില്  ഓര്മമക്കുററിപട  അയക്കുകയുയം  ടചേയ.
എനപ്പോല് ശസ്വീ.  പറി.  ആര്.  വറിജയന് ബപ്പോബുവറിടന്റെ പമല്വറിലപ്പോസയം ടതറപ്പോയതറിനെപ്പോല് റവനെത
ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കപ്പോടത  ററിജക്ടട  ടചേയതപ്പോയറി  തറിരുവനെന്തപുരയം
കളക്ടപറററില് നെറിന്നുയം  അററിയറിചറിട്ടുണട.   തുടെര്നട  ടെറിയപ്പോളുടടെ  പമല്വറിലപ്പോസയം  ലഭദമപ്പോക്കറിയ
അസറി.  എകറി.  എഞറിനെസ്വീയര്,  ടപപ്പോതുമരപ്പോമതട  വകുപട,  ടകടറിടെഉപവറിഭപ്പോഗയം,  ആലുവയട  ടെറി
വറിവരയം കപ്പോണറിചട  ശരറിയപ്പോയ പമല്വറിലപ്പോസയം ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനെട  28-9-2019  തസ്വീയതറിയറില്
കതട നെല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.8.11 അസറി. എകറികപ്യൂടസ്വീവട എഞറിനെസ്വീയറപ്പോയ ശസ്വീ. പറി. ആര്. വറിജയന് ബപ്പോബുവറിടന്റെ
ടപന്ഷന് പപയ്ടമന്റെട ഓര്ഡര് വറിവരങ്ങള് ലഭദമപ്പോയറിട്ടുടണന്നുയം കൃതദമപ്പോയ പമല്വറിലപ്പോസയം
ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനെട  ട്രഷററി  ഓഫസ്വീസര്ക്കട  10-10-2019-ല്  കതട  നെല്കറിയറിട്ടുടണന്നുയം
ടസക്രടററി അററിയറിച. 

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.8.12  അസറിസ്റ്റേന്റെട  എകറികപ്യൂടസ്വീവട  എഞറിനെസ്വീയററില്  നെറിന്നുയം  തുക  തറിരറിച
പറിടെറിക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 

ഖണറിക നെമ്പര് 313

ശറിപപ്പോര്ശ

2.9.1  പകസട  തസ്വീര്പപ്പോക്കുനതറിനെട  അടെറിയന്തറിര  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുന്നു.   പകപ്പോടെതറി  നെറിര്പദ്ദേശ  പ്രകപ്പോരയം  തുടെര്നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

2.9.2  കരുമപ്പോല്ലൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ  1997-98  വര്ഷതറിടല ആ ഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട
ഖണറിക  26  (എ)  പ്രകപ്പോരമുള്ള  പരപ്പോമര്ശമപ്പോണട  നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  22-6-2005
തസ്വീയതറിയറില്  ടതളറിടവടുപട  നെടെനതട.   കരുമപ്പോല്ലൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  ടപരറിയപ്പോര്
പുഴയറിടല മണല് പശഖരറിചട വറിപണനെയം നെടെത്തുനതറിനെട ജറില്ലപ്പോ കളക്ടറുടടെ 23-4-1997-ടല
പയപ്പോഗതസ്വീരുമപ്പോനെപ്രകപ്പോരയം  ഒരു  പലപ്പോഡട  മണലറിനെട  400  രൂപയറില്  കൂടെപ്പോത  തുക
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ഈടെപ്പോക്കുനതറിനുയം അതറില്  300  രൂപ ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുയം ബപ്പോക്കറിയുള്ള  100  രൂപയറില്
75  രൂപ  പഞപ്പോയതറിനുയം  25  രൂപ  മണല്  പറപ്പോയല്ററിയപ്പോയുയം  നെറിശ്ചയറിച.  എനപ്പോല്
പഞപ്പോയതട കമറിററിയുടടെ  13-5-97-ടല  1-ാം നെമ്പര് തസ്വീരുമപ്പോനെ പ്രകപ്പോരയം മണലറിടന്റെ വറില
പലപ്പോഡറിനെട  400  രൂപയട പകരയം  520  രൂപ വപ്പോങ്ങുനതറിനുയം ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കട  400  രൂപ
ടകപ്പോടുക്കപ്പോനുയം  120  രൂപ  പഞപ്പോയതട  വറിഹറിതവയം  പറപ്പോയല്ററിയുമപ്പോയറി  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനുയം
തസ്വീരുമപ്പോനെറിച.   അതപ്പോയതട  ഒരു  പലപ്പോററി  മണല്  വറില്ക്കുപമ്പപ്പോള്  പഞപ്പോയതറിനുയം
പറപ്പോയല്ററിയപ്പോയറി സര്ക്കപ്പോരറിനുയം കൂടെറി ലഭറിപക്കണ 130 രൂപയറില് (മണല് വറിലയുടടെ 25%)
10 രൂപ കറിഴറിവട അനുവദറിക്കുകയുയം ടെറി  10 രൂപ ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറിക്കട അധറികമപ്പോയറി നെല്കുകയുയം
ടചേയ.  ആയതട പ്രകപ്പോരയം ഒരു പലപ്പോററി മണല് വറില്ക്കുപമ്പപ്പോള് പഞപ്പോയതറിനെട 7.50 രൂപയുയം
പറപ്പോയല്ററിയറിനെതറില് സര്ക്കപ്പോരറിനെട 2.50 രൂപയുയം നെഷയം സയംഭവറിചതട അനുസരറിചട വറിവറിധ
കടെവകളറിടല  മണല്  വറില്പനെയറിനെതറില്  പഞപ്പോയതറിനെട  2,07,407.25  രൂപയുയം
പറപ്പോയററിയറിനെതറില് സര്ക്കപ്പോരറിനെട 69,135.75 രൂപയുയം ഉള്ടപടടെ ടമപ്പോതയം 2,76,543 രൂപ
നെഷയം ഉണപ്പോയറിടയനപ്പോണട ആഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം.  എനപ്പോല് ജറില്ലപ്പോ കളക്ടര് നെറിശ്ചയറിച ഒരു
പലപ്പോഡട  മണലറിനെട  400  രൂപയട  പകരയം  520  രൂപ  നെറിശ്ചയറിചതട  വഴറി  കൂടുതല്  തുക
പഞപ്പോയതറിനുയം സര്ക്കപ്പോരറിനുയം ലഭറിക്കുന്നു എനട കണക്കപ്പോക്കറിയപ്പോണട പഞപ്പോയതട കമറിററി
13-5-97-ല് 1-ാം നെമ്പര് പ്രകപ്പോരയം തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുതറിരുനതട. 

പലപ്പോക്കല് ഫണട ആഡറിറട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  28-7-2005-ടല എല്.എഫട.ഇ.
(പറി  6)  1585/2003-ാം നെമ്പര് കതട  പ്രകപ്പോരയം ഖണറിക  26(എ)പന്മേലുള്ള പുനെരഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപട
തപ്പോടഴ ടകപ്പോടുക്കുന്നു. 

“മണലറിടന്റെ  വറിലയുടടെ  25%  തുക  പഞപ്പോയതട  വറിഹറിതവയം  പറപ്പോയല്ററിയുമപ്പോയറി
പറിരറിക്കുനതറിനെട  പകരയം  ഇതറില്  നെറിന്നുയം  10  രൂപ  വസ്വീതയം  കറിഴറിവട  അനുവദറിചതറിലൂടടെ
പഞപ്പോയതറിനുയം സര്ക്കപ്പോരറിനുയം നെഷമപ്പോയ  2,76,543  രൂപ ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയവരറില് നെറിന്നുയം
ഈടെപ്പോപക്കണതപ്പോണട.  ജറില്ലപ്പോ കളക്ടറുടടെ ഉതരവട പപ്പോലറിക്കുവപ്പോന് പഞപ്പോയതട ബപ്പോദദസ്ഥനെപ്പോണട.
ഇതറില് നെറിന്നുയം വദതറിചേലറിചട പഞപ്പോയതട വറിഹറിതതറിനുയം പറപ്പോയല്ററിയ്ക്കുയം കറിഴറിവട നെല്കറിയ
പഞപ്പോയതട  നെടെപടെറി  അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോനെപ്പോവനതല്ല.   പഞപ്പോയതട  കമറിററിയുടടെ  ടതറപ്പോയ
തസ്വീരുമപ്പോനെയം മൂലമപ്പോണട പഞപ്പോയതറിനെട നെഷയം ഉണപ്പോയടതങറില് ഈ തസ്വീരുമപ്പോനെടതക്കുററിചട
വറിപയപ്പോജനെക്കുററിപട  എഴുതറിയ  അയംഗങ്ങടള  ഒഴറിവപ്പോക്കറി  മറട  എല്ലപ്പോ  അയംഗങ്ങളറില്  നെറിന്നുയം
ടസക്രടററിയറില് നെറിന്നുയം നെഷമപ്പോയ തുക തുലദമപ്പോയറി വസ്വീതറിചട ഈടെപ്പോപക്കണതപ്പോണട. ”

ടതളറിടവടുപട  നെടെന  പവളയറില്  കരുമപ്പോല്ലൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ  1997-98
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷടത ആഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ പകര്പട  ബനടപട ടസക്രടററിമപ്പോരപ്പോയ
ശസ്വീ.  ടക.  എ.  പജപ്പോസഫട,  ശസ്വീമതറി.  ഫപ്പോതറിമപ്പോ  ബസ്വീവറി  എനറിവര്ക്കട  അയച
ടകപ്പോടുതറിട്ടുള്ളതുയം  അവര്  നെല്കറിയ  മറുപടെറി  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ആഡറിറട  ടഡപപ്യൂടറി
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ഡയറക്ടര്ക്കട  നെല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം  ശസ്വീ.  ടക.  എ.  പജപ്പോസഫട  ഇതട  സയംബനറിചട
എറണപ്പോകുളയം അഡസ്വീഷണല് ടസഷന്സട പകപ്പോടെതറിയറില് O.P.167/2002 നെമ്പറപ്പോയറി പകസട
ഫയല്  ടചേയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിടയ
അററിയറിചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട. 

പഞപ്പോയതറില്  നെറിന്നുയം  തുടെര്നട  ലഭറിച  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറില്  പകസട  നെടെന്നുവരുനതപ്പോയപ്പോണട
അററിയറിചറിരുനതട.   ആയതറിനെപ്പോല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  തുക  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചറിരുനറില്ല.   എനപ്പോല്  13-10-2008-ടല  എ-652/03  നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം
പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി നെല്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടറില് സമറിതറിയുടടെ പരറിഗണനെയറില് ഉള്ള 1997-98-ടല
ആഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  പപ്പോര  26(എ)  പ്രകപ്പോരമുള്ള നെഷതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറി  മുന് ടസക്രടററി  
ശസ്വീ. ടക. എ. പജപ്പോസഫട അടല്ലനസ്തുയം ടെറി ഖണറിക സയംബനറിച പകസട നെറിലവറില് ഇടല്ലന്നുയം
മുമ്പട  പഞപ്പോയതറില്  നെറിന്നുയം  നെല്കറിയ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  ടതറപ്പോയറിരുന്നുടവന്നുയം  ടെറി
ഖണറികയറിടല നെഷതറിനെട ഉതരവപ്പോദറി ശസ്വീമതറി ഫപ്പോതറിമപ്പോ ബസ്വീവറി ആടണന്നുയം ററിപപപ്പോര്ടട
ടചേയറിട്ടുണട. ശസ്വീ. പജപ്പോസഫറിടനെതറിരപ്പോയ പകസട 1996-97 ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട പ്രകപ്പോരമപ്പോടണന്നുയം ടെറി
പകസട  തള്ളറിപപപ്പോയതറിനെപ്പോല്  തുക  ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചതപ്പോയുയം  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചേയറിട്ടുണട. 

നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  22-6-2005-ടല  ടതളറിടവടുപട  തുടെങ്ങറിയതു  മുതല്
ടസക്രടററി  നെല്കറിയതട  പകസട  നെറിലവറിലുണട  എന്നുള്ള  ടതറപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  ആയറിരുന്നു.
പകസറിപന്മേലുള്ള തുടെര്നെടെപടെറിയപ്പോയറിരുന്നു പറിനസ്വീടെട 13-10-2008 വടര പഞപ്പോയതറില് നെറിന്നുയം
ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിരുനതട. 

നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  പരപ്പോമര്ശ  ഖണറികയപ്പോയ  97-98  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ആഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ഖണറിക(എ)  പ്രകപ്പോരയം  സര്ക്കപ്പോരറിനുയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനുയം  സപ്പോമ്പതറിക
നെഷയം  വരുതറിയ  പഞപ്പോയതട  തസ്വീരുമപ്പോനെയം  കകടക്കപ്പോണ 13-5-1997-ല്
ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന  ശസ്വീ.  ടക.  എ.  പജപ്പോസഫയം,  18-9-1997  മുതല്  30-6-1998  വടര
ടസക്രടററി  ആയറിരുന  ശസ്വീമതറി  ഫപ്പോതറിമബസ്വീവറിയുയം  പഞപ്പോയതട  കമറിററി  അയംഗങ്ങളുയം
നെഷതറിനുതരവപ്പോദറികളപ്പോടണനട  കപ്പോണുനതറിനെപ്പോല്  പഞപ്പോയതറിനെട  നെഷയം  വന  തുക
ടെറിയപ്പോളുകളറില് നെറിന്നുയം തുലദമപ്പോയ ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട  പഞപ്പോയതട ടസക്രടററിക്കട നെറിര്പദ്ദേശയം
നെല്കറിയറിട്ടുണട. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.9.3  ഖണറികയറിടല പരപ്പോമര്ശയം സയംബനറിചട  പകസട നെറിലവറിലുടണനട ടതറപ്പോയറി
ററിപപപ്പോര്ടട  ടചേയതപ്പോടണന്നുയം പഞപ്പോയതറിനുയം സര്ക്കപ്പോരറിനുയം നെഷയം വന  2,76,543  രൂപ
ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിമപ്പോരറില്നെറിന്നുയം  പഞപ്പോയതട  കമറിററി
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അയംഗങ്ങളറില്  നെറിന്നുയം  തുലദമപ്പോയറി  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട  നെറിര്പദ്ദേശറിചറിട്ടുടണന്നുയം  കപ്പോണുന്നു.
എനപ്പോല്  തുക  ഈടെപ്പോക്കറിയ  വറിവരയം  ഇതുവടര  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  ഇക്കപ്പോരദതറില്
തുടെര്നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കപ്പോവനതപ്പോടണനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 

3-7-2013   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

2.9.4  സര്ക്കപ്പോരറിനുയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനുയം നെഷയം വന 2,76,543  രൂപ ഉതരവപ്പോദറി
കളപ്പോയവരറില് നെറിനട ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചട ററിപപപ്പോര്ടട നെല്കണടമനട സമറിതറി
നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിന്നുയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം

2.9.5  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി(2006-2008)യുടടെ  പതറിടനെടപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉള്ടപട  കരുമപ്പോലൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടനെ  സയംബനറിച  ഖണറിക  313-പന്മേലുള്ള
നെടെപടെറി  വറിശദസ്വീകരണ  പതറിക  3-7-2013-ടല  നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  പയപ്പോഗയം
പരറിഗണറിക്കുകയുയം ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിലുള്ടപട തുക ഈടെപ്പോക്കപ്പോന് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി
ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്യേപ്പോന് നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം ടചേയ.  ടെറി അധറിക വറിവരങ്ങള്ക്കട ബപ്പോദദത തുക
ഈടെപ്പോക്കുനതറിടനെതറിടര  പസ്റ്റേ  നെറിലവറിലുടണങറില്  ആയതട  നെസ്വീക്കുനതറിനെട  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനുയം  മുന്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  അയംഗങ്ങള്  സമര്പറിച  അപപക്ഷയുയം  മുന്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററി ശസ്വീമതറി ഫപ്പോതറിമപ്പോബസ്വീവറി  സമര്പറിച അപപക്ഷയുയം പലപ്പോക്കല്
ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  പുനെരഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്  പരറിപശപ്പോധറിചട
ബപ്പോദദത നെറിശ്ചയറിചതറില് അപപ്പോകതകളുടണങറില് ആയതട പുതുക്കറി നെറിശ്ചയറിചട ബപ്പോദദത
തുക ഉതരവപ്പോദറികളറില് നെറിന്നുയം അടെറിയന്തറിരമപ്പോയറി ഈടെപ്പോക്കറി വറിവരയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്യേപ്പോന്
പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടര്,  എറണപ്പോകുളയം  പഞപ്പോയതട അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടര്ക്കട  നെറിര്പദ്ദേശയം
നെല്കറിയറിട്ടുടണനപ്പോണട  സര്ക്കപ്പോര്  മറുപടെറി  നെല്കറിയതട.   പ്രസ്തുത  നെറിര്പദ്ദേശതറിടന്റെ
ടവളറിചതറില്  എറണപ്പോകളയം  പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടര്  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.   എറണപ്പോകുളയം  പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടര്  ലഭദമപ്പോക്കറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ പ്രസക്ത ഭപ്പോഗയം ചുവടടെ പചേര്ക്കുന്നു. 

29-6-1993-ല് പകരള സര്ക്കപ്പോര് പുറടപടുവറിച G.O.(P)5-132-1993/LAD നെമ്പര്
ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  റവനെപ്യൂ  വകുപറിടന്റെ  പരറിധറിയറില്  വരുന  ടപരറിയപ്പോര്  നെദറിയുടടെ
എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലയറിടല  നെദസ്വീഭപ്പോഗങ്ങളറില്  നെറിന്നുയം  മണല്  പശഖരറിചട  വറിപണനെയം
നെടെത്തുനതട സയംബനറിചട 23-4-1997-ല് എറണപ്പോകുളയം കളക്ടപറററില് നെടെന പയപ്പോഗതറിടല
3-10  നെമ്പര്  തസ്വീരുമപ്പോനെ  പ്രകപ്പോരയം  കടെവകളറില്  നെറിന്നുയം  പശഖരറിക്കുന  5  ടെണ്  വരുന
പലപ്പോഡറിനെട  400  രൂപയറില്  കവറിയപ്പോടത  വറില്പനെ  നെടെതപ്പോനെപ്പോണട  നെറിര്പദ്ദേശറിചതട.
ടെറി  തുകയറില്  300  രൂപ  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുയം,  75  രൂപ  പഞപ്പോയതറിനുയം  25  രൂപ
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സര്ക്കപ്പോരറിനെട  പറപ്പോയല്ററിയപ്പോയറി  നെല്കണടമനട  നെറിശ്ചയറിച.   ഇതനുസരറിചട  പലപ്പോഡറിടന്റെ
75%  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറി  വറിഹറിതവയം  25%  പഞപ്പോയതട  വറിഹറിതവയം  25%  സര്ക്കപ്പോരറിനെട
പറപ്പോയല്ററിയുമപ്പോയപ്പോണട  നെല്പകണതട.   എനപ്പോല് പഞപ്പോയതറില് ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുടടെ കൂലറി
സയംബനറിചട  തര്ക്കമുണപ്പോയ  പ്രപതദക  സപ്പോഹചേരദതറില്  കളക്ടര്  നെറിശ്ചയറിച  നെറിരക്കട
മററികടെനട 13-5-1997-ടല കരുമപ്പോലൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തു കമറിററിയുടടെ 1-10 നെമ്പര് തസ്വീരുമപ്പോനെ
പ്രകപ്പോരയം  (കളക്ടറുടടെ  തസ്വീരുമപ്പോനെ  പയപ്പോഗയം  നെടെനതറിനെട  പകവലയം  20  ദറിവസയം  കഴറിഞ്ഞട)
മണലറിടന്റെ വറില വര്ദറിപറിചട  പലപ്പോടഡപ്പോനറിനെട  520  രൂപ നെറിശ്ചയറിക്കുകയുയം ഇതറില്  400
രൂപ  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കുയം  90  രൂപ  പഞപ്പോയതറിനുയം  30  രൂപ  സര്ക്കപ്പോരറിനുയം  എന
രസ്വീതറിയറില് വറിഹറിതയം നെറിശ്ചയറിചട ഈടെപ്പോക്കപ്പോന് നെറിശ്ചയറിക്കുകയുയം ടചേയ.  കളക്ടര് നെറിശ്ചയറിച
ശതമപ്പോനെക്കണക്കട അപതപടെറി പപ്പോലറിക്കപ്പോതറിരുനതു മൂലയം പഞപ്പോയതറിനുയം സര്ക്കപ്പോരറിനുയം കൂടെറി
10  രൂപയുടടെ നെഷയം ഒരു പലപ്പോഡറിനെട  വന്നു എന ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം ശരറിയപ്പോടണങറിലുയം
ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്  നെറിശ്ചയറിച  നെറിരക്കട  മററികടെനട  മണലറിടന്റെ  വറില  വര്ദറിപറിചതുമൂലയം
പഞപ്പോയതറിനുയം  സര്ക്കപ്പോരറിനുയം  കൂടെറി  കളക്ടര്  നെറിശ്ചയറിച  വറില  ഈടെപ്പോക്കറിയപ്പോല്
കറിട്ടുമപ്പോയറിരുനതറിപനെക്കപ്പോള്  5,53,086  രൂപ  അധറികയം  ലഭറിചതറിനെപ്പോലുയം,  പഞപ്പോയതറിനെട
മണലറിനെട  തുക  പുതുക്കറി  നെറിശ്ചയറിചട  തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുത  കപ്പോലയളവറിടല  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.
ടക.എ.  പജപ്പോസഫട  ററിടയര്  ടചേയ്ടതങറിലുയം  ടെറിയപ്പോനെട  പഞപ്പോയതറില്  നെറിന്നു  ബപ്പോദദതപ്പോ
രഹറിത സര്ടറിഫറിക്കറട നെല്കറിയറിടറില്ല. 

സടസ്പെന്ഷനെറിലറിരറിടക്ക ററിടയര് ടചേയ ടെറിയപ്പോള്ക്കട  ഗപ്പോറവറിററിപയപ്പോ  മറട  ററിടയര്ടമന്റെട
ആനുകൂലദങ്ങപളപ്പോ  ലഭറിചറിടറില്ലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  വളടര  പ്രയപ്പോസടപടട  ജസ്വീവറിതയം  കഴറിച
കൂട്ടുനതറിനെപ്പോലുയം,  പഞപ്പോയതട  കമറിററി  തസ്വീരുമപ്പോനെതറില്  പങപ്പോളറികളപ്പോയ  പഞപ്പോയതട  കമറിററി
അയംഗങ്ങളറില്  രണട  പപര്  ഇതറിനെകയം  മരണടപടറിട്ടുള്ളതുയം  വറിവറിധ  നെറിലവപ്പോരങ്ങളറിലുള്ള
പഞപ്പോയതട ജനെപ്രതറിനെറിധറികള് ഇതരയം കപ്പോരദതറില് പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം പബപ്പോധവപ്പോന്മേപ്പോരപ്പോയറിരറിക്കുകയറില്ല
എനതു  കണക്കറിടലടുത്തുയം  ഒരു  ടതപ്പോഴറില്  പ്രശ്നവയം  തര്ക്കവയം  പരറിഹരറിക്കുനതറിനെട
കകടക്കപ്പോണ  ഒരു  തസ്വീരുമപ്പോനെതറിടന്റെ  പപരറില്  അവര്ക്കപ്പോര്ക്കുയം  ഒരു  സസപ്പോര്ത  ലപ്പോഭവയം
ഉണപ്പോയറിടറിടല്ലനസ്തുള്ള വസ്തുത കണക്കറിടലടുത്തുയം ആഡറിറട  തടെസയം  മപ്പോനുഷറിക പരറിഗണനെ
വചട ഒഴറിവപ്പോക്കണടമനപ്പോണട പഞപ്പോയതട അസറിസ്റ്റേന്റെട ഡയറക്ടര് ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയറിട്ടുള്ളതട. 

ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  നെറിര്പദ്ദേശറിച  മണലറിടന്റെ  വറില  വര്ദറിപറിചതട
ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുടടെ  കൂലറി  തര്ക്കയം  പരറിഹരറിക്കുനതറിടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയപ്പോണട.   വര്ദറിപറിച  തുകയറില്
കളക്ടര്  നെറിര്പദ്ദേശറിച  ശതമപ്പോനെക്കണക്കട  പപ്പോലറിക്കപ്പോതറിരുനതട  വഴറി  ടപപ്പോതു  ഖജനെപ്പോവറിനെട
പലപ്പോടഡപ്പോനറിനെട  കുറവ  വന  10  രൂപ  യഥപ്പോര്തതറില്  അധറികയം  ലഭറിചതട  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കട
കൂലറിയറിനെതറിലപ്പോടണനതു കണക്കറിടലടുപക്കണതപ്പോണട.   ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുടടെ കൂലറി തര്ക്കയം
പരറിഹരറിക്കുനതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  വരുതറിയ  മണലറിടന്റെ  വറില  വര്ദനെവ  മൂലയം
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യഥപ്പോര്തതറില് കളക്ടര് നെറിശ്ചയറിച വറില ഈടെപ്പോക്കറിയറിരുടനങറില് ടപപ്പോതു ഖജനെപ്പോവറിനെട
ലഭറിക്കുമപ്പോയറിരുനതറിലുയം 5,53,086 രൂപ അധറികയം ലഭറിച എന വസ്തുത കണക്കറിടലടുതപ്പോല്
പഞപ്പോയതറിനുയം സര്ക്കപ്പോരറിനുയം നെഷയം വന്നു എന ഓഡറിറട കടണതല് വസ്തുതപ്പോപരമപ്പോയറി
കരുതപ്പോനെപ്പോവറില്ല.   പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടറുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടനുസരറിചട  ആഡറിറട
ചൂണറിക്കപ്പോണറിച  നെഷതറിനെട  അക്കപ്പോലതട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയപ്പോയറി  ചുമതല
വഹറിചറിരുന ശസ്വീ. ടക. എ. പജപ്പോസഫട ആണട ഉതരവപ്പോദറിടയന്നുയം ടെറിയപ്പോള്ക്കട ററിടയര്ടമന്റെട
ആനുകൂലദങ്ങള് നെല്കറിയറിടറിടല്ലന്നുയം, 18-9-1987-ല് ചുമതലപയറ ശസ്വീമതറി ടക. ഫപ്പോതറിമപ്പോ
ബസ്വീവറി ടെറി നെഷതറിനെട ഉതരവപ്പോദറിയടല്ലന്നുയം വദക്തമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട. 

ആഡറിറട  ചൂണറിക്കപ്പോണറിച  പ്രകപ്പോരയം  നെഷയം  സയംഭവറിചറിടറിടല്ലന്നുയം  ആയതറിനെപ്പോല്
ഓഡറിററിടന്റെ തസ്വീരുമപ്പോനെയം പുനെനഃപരറിപശപ്പോധറിചട  ഉതരവണപ്പോകണടമന ആവശദവയം കൂടെപ്പോടത
ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശടത തുടെര്നട സടസ്പെന്ഷനെറിലറിരറിടക്ക ററിടയര് ടചേയ ശസ്വീ.  പജപ്പോസഫറിനെട
ഇതുവടര  ററിടയര്ടമന്റെട  ആനുകൂലദങ്ങള്  നെല്കറിയറിടറില്ലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  ഇക്കപ്പോരദതറില്
അടെറിയന്തര  തസ്വീരുമപ്പോനെമപ്പോകണടമന്നുള്ള ആവശദവയം  നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  ശദയറില്
ടപടുതപ്പോവനതപ്പോണട. 

അധറികവറിവരതറിപന്മേല് പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട  
ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.9.6  കരുമപ്പോലൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല  മണല്  വറിപണനെവമപ്പോയറി  ബനടപടട  
7-12-2013-ടല എല്.എഫട.ഇ.(പറി.ജറി)1846/13 നെമ്പര് കത്തു മുപഖനെ 2,76,543 രൂപയുടടെ
നെപഷപ്പോതരവപ്പോദറിതസതറില് നെറിനട അനടത ടസക്രടററി ശസ്വീമതറി ടക. ഫപ്പോതറിമ ബസ്വീവറിടയ
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയറിരുന്നു.   കളക്ടര്  നെറിശ്ചയറിച  മണല്  വറിലയറില്  നെറിന്നുയം,
ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കട ടകപ്പോടുപക്കണ കൂലറി വര്ദറിപറിചതുമൂലയം പഞപ്പോയതറിപലക്കുയം സര്ക്കപ്പോരറിപലക്കുയം
അടെപക്കണന വറിഹറിതതറില് കുറവട  വന്നു എന ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനെട  ഇടെയപ്പോക്കറിയ
പഞപ്പോയതട  ഭരണസമറിതറി  തസ്വീരുമപ്പോനെയം  (13-5-1997)  എടുത  കപ്പോലയളവറിടല
ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന ശസ്വീ.  ടക.  എ.  പജപ്പോസഫട എനയപ്പോളുയം അനടത ഭരണസമറിതറിയയംഗങ്ങളുയം
ആണട ടെറി നെഷതറിനുതരവപ്പോദറിടയനട അററിയറിചറിരുന്നു. 

ഇതറിടനെ  സയംബനറിചട  എറണപ്പോകുളയം  പഞപ്പോയതട  ടപര്പഫപ്പോമന്സട  ഓഡറിറട
ഓഫസ്വീസര്  (അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടര്  ഓഫട  പഞപ്പോയതടസട)  നെല്കറിയ  പരറിപശപ്പോധനെപ്പോ
ററിപപപ്പോര്ടറില്  പറപ്പോയല്ററിയറിനെതറില്  സര്ക്കപ്പോരറിനുയം  പഞപ്പോയതട  വറിഹറിതയറിനെതറില്
പഞപ്പോയതറിനുയം നെഷയം സയംഭവറിചറിട്ടുടണന ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ശരറിവയ്ക്കുന്നുണട.  എങറിലുയം
കളക്ടര്  നെറിശ്ചയറിച  മണല്  വറിലയപ്പോയ  400  രൂപടയനതട  520  രൂപയപ്പോയറി
വര്ദറിപറിചതുമൂലയം  പറപ്പോയല്ററിയറിനെതറില്  പലപ്പോടഡപ്പോനറിനെട  5  രൂപയുയം  പഞപ്പോയതട
വറിഹറിതമറിനെതറില്  15  രൂപയുയം  അധറികവരുമപ്പോനെയം  ഉണപ്പോയറിട്ടുടണന്നുയം  മണല്ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികളുടടെ
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കൂലറിപ്രശ്നവയം  ടതപ്പോഴറില്  പ്രശ്നവയംമൂലമപ്പോണട.   കളക്ടര്  നെറിശ്ചയറിചറിരറിക്കുന  തുകപയക്കപ്പോള്
കൂടുതല്  നെറിരക്കട  നെറിശ്ചയറിചടതന്നുയം  ഇതുമൂലയം  സര്ക്കപ്പോരറിപനെപ്പോ  പഞപ്പോയതറിപനെപ്പോ  നെഷയം
ഉണപ്പോയറിടറില്ലപ്പോടയന്നുമപ്പോണട ററിപപപ്പോര്ടറില് പറയുനതട.  ഇതട ശരറിയല്ല.  വറിലയുടടെ/വറില്പനെയുടടെ
ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയ  നെറിശ്ചറിതശതമപ്പോനെയം തുക  തടന  പഞപ്പോയതട  വറിഹറിതമപ്പോയുയം  സര്ക്കപ്പോര്
വറിഹറിതമപ്പോയുയം ഈടെപ്പോപക്കണതപ്പോയറിരുന്നു. 

കളക്ടര്  നെറിശ്ചയറിച  വറിലയുടടെ  ശതമപ്പോനെനെറിരക്കട  പ്രകപ്പോരയം  കണക്കപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള്,
തപ്പോടഴപറയുയം പ്രകപ്പോരയം നെഷയം സയംഭവറിചതപ്പോയറി കപ്പോണപ്പോയം.

മണല് വറില 75% തുക
ടതപ്പോഴറില് കൂലറി

ബപ്പോക്കറിവരുന തുകയുടടെ

75%
പഞപ്പോയ
തറിടന്റെ
തനെതു

വരുമപ്പോനെയം

25%
സര്ക്കപ്പോരറി
പലക്കുള്ള
പറപ്പോയല്ററി

23-4-1997-ല്  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്
നെറിശ്ചയറിച നെറിരക്കട

400 300 75 25

13-5-1997-ടല  പഞപ്പോയതട
കമറിററി  തസ്വീരുമപ്പോനെപ്രകപ്പോരമുള്ള
നെറിരക്കട 

520 400 90 30

കളക്ടര്  നെറിശ്ചയറിച  പ്രകപ്പോരയം
ശതമപ്പോനെക്കണക്കട
പപ്പോലറിചറിരുന്നുടവങറില്,
പഞപ്പോയതറിനെട ലഭദമപ്പോകുനതട

520 390 130 x 75

100

=97.50

130 x 25

100

=32.50

കളക്ടര്  നെറിശ്ചയറിച  പ്രകപ്പോരയം
ശതമപ്പോനെക്കണക്കട  പപ്പോലറിക്കപ്പോടത
വനതറിനെപ്പോല്  പഞപ്പോയതറിനുയം
സര്ക്കപ്പോരറിനുയം ഉണപ്പോയ നെഷയം

7.50 2.50

ഇപ്രകപ്പോരയം  പലപ്പോടഡപ്പോനറിനെട  7.50  രൂപ  പഞപ്പോയതറിനുയം  2.50  രൂപ  പറപ്പോയല്ററി
യറിനെതറില് സര്ക്കപ്പോരറിനുയം നെഷയം സയംഭവറിച എനതട വസ്തുതയപ്പോണട.
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ഇതനുസരറിചട 1997-98-ല് ആടക നെടെതറിയ മണല് വറിപണനെതറില് ജറില്ലപ്പോ കളക്ടര്
നെറിശ്ചയറിച നെറിരക്കറിടനെ മററികടെനട  പഞപ്പോയതട ഭരണസമറിതറി  നെറിരക്കട  നെറിശ്ചയറിചപപപ്പോള്
ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറിക്കട  കൂലറിയറിനെതറില്  10  രൂപ  കൂടുതല്  കറിടറിടയങറിലുയം  പഞപ്പോയതറിനുയം
സര്ക്കപ്പോരറിനുയം  യഥപ്പോക്രമയം  7.50,   2.50  പ്രകപ്പോരയം  നെഷയം  സയംഭവറിച.  
       അതപ്പോയതട,

പഞപ്പോയതറിടന്റെ
മണല്

കടെവകളറില്
നെറിന്നുള്ള ആടക

വരുമപ്പോനെയം

അതറിടന്റെ 75%
തുക ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറി

വറിഹറിതയം 

ബപ്പോക്കറി വരുന
തുക

അതറിടന്റെ 75%
പഞപ്പോയതറിടന്റെ
തനെതുവരുമപ്പോനെയം

25%
പറപ്പോയല്ററി

17506786 13130089.50 4376696.50 3282522.38 1094174.13

കൃതദമപ്പോയ അനുപപ്പോതയം പപ്പോലറിചറിരുന്നുടവങറില് പഞപ്പോയതട
വറിഹറിതയം പറപ്പോയല്ററിയറിനെങ്ങളറില് ആടക 
കറിപടണറിയറിരുന തുക

3282522.00+

1094174.00

4376696.00

എനപ്പോല് പഞപ്പോയതട വറിഹറിതയം, പറപ്പോയല്ററി എനസ്വീ ഇനെങ്ങളറില് 
യഥപ്പോര്തതറില് ലഭറിചതട

4100153.00

കുറവട 276543.00

അതപ്പോയതട,  പഞപ്പോയതട  വറിഹറിതമറിനെതറില്  (75%)  2,07,407  രൂപയുയം,
പറപ്പോയല്ററിയറിനെതറില്  (25%) 69,136  രൂപയുയം കുറവട വന്നു.  ഇപ്രകപ്പോരയം ആടക നെഷയം
വന തുകയപ്പോണട 2,76,543 രൂപ.  ഇതരതറിലുള്ള നെഷതറിനെട ആധപ്പോരമപ്പോയ പഞപ്പോയതട
കമറിററി  തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുത  പയപ്പോഗതറില്  പടങടുത  കമറിററിയയംഗങ്ങളറില്  നെറിന്നുയം,
അനടത  ടസക്രടററിയറില്നെറിന്നുയം  നെഷത്തുക  ഈടെപ്പോക്കണടമനപ്പോണട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട
ഓഡറിററിടന്റെ ശറിപപ്പോര്ശ. 

28-7-2005-ല്  പുറടപടുവറിച  പുനെനഃററിപപപ്പോര്ടറിലുയം  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടറുടടെ  ഉതരവറിനെട
വറിരുദമപ്പോയറി കറിഴറിവനുവദറിചതുമൂലയം ഉണപ്പോയ 2,76,543 രൂപയുടടെ നെഷയം ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ
ടസക്രടററിയറില്നെറിന്നുയം,  പഞപ്പോയതട  അയംഗങ്ങളറില്  നെറിന്നുയം  തുലദമപ്പോയറി
ഈടെപ്പോക്കണടമനപ്പോണട നെറിര്പദ്ദേശറിചതട.
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ഈ  വസ്തുതകള്  ജറില്ലപ്പോ  ടപര്പഫപ്പോമന്സട  ഓഡറിറട  ഓഫസ്വീസറുടടെ  2-1-2014-ടല
അപനെസഷണ ററിപപപ്പോര്ടറിലുയം ശരറിവയ്ക്കുന്നുണട. ഈ നെഷതറിനെട കപ്പോരണമപ്പോയ തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുത
പഞപ്പോയതട ഭരണസമറിതറി പയപ്പോഗതറില് പടങടുത വറിപയപ്പോജനെക്കുററിപട പരഖടപടുതപ്പോത
പഞപ്പോയതയംഗങ്ങളുയം  അനടത  ടസക്രടററിയുയം  ഈ  തുക  തറിരറിടക  അടെയണടമനട
28-7-2005-ല്  പുറടപടുവറിച  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  പുനെര്ററിപപപ്പോര്ടറില്
പരപ്പോമര്ശമുണപ്പോയതറിടനെത്തുടെര്നട മണല് വറിപണനെതറില് കളക്ടര് നെറിശ്ചയറിച അനുപപ്പോതയം
പപ്പോലറിക്കപ്പോതതുമൂലയം പഞപ്പോയതറിനുയം സര്ക്കപ്പോരറിനുയം ഉണപ്പോയ നെഷതറിനുതരവപ്പോദറികളപ്പോയ
പഞപ്പോയതയംഗങ്ങളറില്  നെറിന്നുയം  ടസക്രടററിയറില്  നെറിന്നുയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന്  10-5-2010-ടല
6-ാം നെമ്പര് തസ്വീരുമപ്പോനെപ്രകപ്പോരയം അനടത ഭരണസമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനെറിക്കുകയുയം ആയതറിടന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്  17-5-2010-നെട  ടസക്രടററി  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയവര്ക്കട  പനെപ്പോടസ്വീസട
അയയ്ക്കുകയുയം  ടചേയറിരുന്നു.  ഈ  പനെപ്പോടസ്വീസറിനുയം  തസ്വീരുമപ്പോനെതറിനുടമതറിടര  13-5-1997-ടല
കമറിററിയറില്  പടങടുത  12  അയംഗങ്ങളറില്  10  പപര്  പചേര്നട  (രണട  അയംഗങ്ങള്
മരറിചപപപ്പോയറി)  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  ടസക്രടററിക്കട  അപസ്വീല്  നെല്കറിയറിരുന്നു.   എനപ്പോല്  
5-8-2011-ടല  60852/ഇഎയം.2/10/ത.സസ.ഭ.വ.  കതട  പ്രകപ്പോരയം  പഞപ്പോയതട  നെറിയമപ്പോനുസരണയം
നെഷയം  ഈടെപ്പോക്കുനതറിടനെതറിടര  സര്ക്കപ്പോര്  ഇടെടപടുനറില്ല  എനട  വദക്തമപ്പോക്കറി  മറുപടെറി
നെല്കറിയറിരുന്നു. 

തുടെര്നട  അനടത പഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന ശസ്വീ.  ടക.  എ.  പജപ്പോസഫറിടനെതറിടര
റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറികള് ആരയംഭറിക്കുകയുയം അതറിടനെതറിടര ടെറിയപ്പോന് wp(c)/29134/2011
നെമ്പര്  ആയറി  ബഹമപ്പോനെടപട  പകരള  കഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  ററിടട  ടപറസ്വീഷന്  ഫയല്
ടചേയ്യുകയുമുണപ്പോയറി.  ടെറി  പകസറില്  2-11-2011-ല് ഉണപ്പോയ തപ്പോല്ക്കപ്പോലറിക വറിധറിയറില് ഒരു
മപ്പോസതറിനെകയം ശസ്വീ. ടക. എ. പജപ്പോസഫട 2,50,000 രൂപ അടെയ്ക്കുവപ്പോന് ഉതരവപ്പോയറിരുന്നു. 

അതനുസരറിചട, ടെറിയപ്പോള് 26-11-2011-ല് ഡറി.ഡറി. നെമ്പര് 033858 പ്രകപ്പോരയം 2,50,000
രൂപ കണയന്നൂര് തഹസറില്ദപ്പോര് പക്കല് അടെയ്ക്കുകയുയം ടെറി തുക തഹസറില്ദപ്പോര് കരുമപ്പോലൂര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററിക്കട കകമപ്പോറുകയുയം 5-1-2012-ല് 1110140001 രസസ്വീതട പ്രകപ്പോരയം
പഞപ്പോയതറില് വരവട വയ്ക്കുകയുയം, പഞപ്പോയതറിടന്റെ തനെതട ഫണട അക്കക്കൗണപ്പോയ കരുമപ്പോലൂര്
സര്വസ്വീസട  പകപ്പോ-ഓപപററസ്വീവട  ബപ്പോങറിടന്റെ  എസട.ബറി.  അക്കക്കൗണട  നെമ്പര്  513-ല്  11-1-2012-ല്
നെറിപക്ഷപറിക്കുകയുയം ടചേയറിട്ടുണട. 

തുടെര്നട  26-8-2014-ല്  ഈ  ടപറസ്വീഷനെറില്  അന്തറിമവറിധറി  പുറടപടുവറിചടകപ്പോണട

ബഹമപ്പോനെടപട പകരള കഹപക്കപ്പോടെതറി ഉതരവപ്പോയറി.  ഈ ഉതരവറില്,  ശസ്വീ.  ടക.  എ.  പജപ്പോസഫട

(മുന് ടസക്രടററി),  പഞപ്പോയതറിനെട  സയംഭവറിച നെഷതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ  14  പപരറില്

ഒരപ്പോള്  മപ്പോതമപ്പോടണന്നുയം  അതറിനെപ്പോല്  അപദ്ദേഹതറിനെട  നെഷത്തുകയുടടെ  1/14  മപ്പോതപമ

ഉതരവപ്പോദറിതസയം  ഉളടവന്നുയം  ആയതറിനെപ്പോല്  ഈ  1/14  ഭപ്പോഗയം  തുക  5-3-2011  മുതല്
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26-11-2011  വടരയുള്ള  പലറിശസഹറിതയം  ടെറിയപ്പോള്  ആടക  അടെച  2,50,000  രൂപയറില്

തടറിക്കറിഴറിചട  ബപ്പോക്കറി തുക തറിരറിടക നെല്കുവപ്പോന് തഹസറില്ദപ്പോര്  (ആര്.ആര്)  കണയന്നൂര്-പനെപ്പോടെട

പകപ്പോടെതറി  നെറിര്പദ്ദേശറിചറിട്ടുണട.   ആടക  നെഷയം  വന  തുക  14  ഉതരവപ്പോദറികളറില്  നെറിന്നുയം

തുലദമപ്പോയറി  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന്  പഞപ്പോയതട  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിപക്കണതപ്പോയറിരുന്നുടവന്നുയം

പകപ്പോടെതറി നെറിരസ്വീക്ഷറിചറിട്ടുണട.

ഓഡറിറട കപ്പോലയളവറില് നെപഷപ്പോതരവപ്പോദറിതസയം ചുമതറിയറിരുന രണട ടസക്രടററിമപ്പോരറില്,

ഒരപ്പോളപ്പോയറിരുന  ശസ്വീമതറി  ടക.  ഫപ്പോതറിമബസ്വീവറി,  സര്ക്കപ്പോരറില്  നെല്കറിയ  അപപക്ഷയുടടെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്, സര്ക്കപ്പോര് നെറിര്പദ്ദേശ പ്രകപ്പോരയം ഈ ഓഫസ്വീസട പരറിപശപ്പോധനെ നെടെത്തുകയുയം

നെഷതറിനെട  കപ്പോരണമപ്പോയ  തസ്വീരുമപ്പോനെയം  എടുത  കപ്പോലയളവറില്  കരുമപ്പോലൂരറില്  പജപ്പോലറി

ടചേയറിരുനറില്ലപ്പോടയന  കപ്പോരണതപ്പോല്  ടെറിയപ്പോടള  നെപഷപ്പോതരവപ്പോദറിതസതറില് നെറിനട

ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോടണനട  7-12-2013-ടല  എല്.എഫട.ഇ.(പറി.ജറി)1846/13  നെമ്പര് കതട

പ്രകപ്പോരയം  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയറിരുന്നു.   ഈ  പകസറില്  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്

കക്ഷറിയല്ല എനതുയം നെറിയമസഭപ്പോസമറിതറിയുടടെ ശദയറില്ടപടുത്തുന്നു. 

19-8-2015   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

2.9.7 പ്രസ്തുത ഖണറികയറിടല ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോരറില്നെറിന്നുയം ലഭറിച മറുപടെറി

സമറിതറി  അയംഗസ്വീകരറിക്കുന്നു.   ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശടത  തുടെര്നട  സടസ്പെന്ഷനെറിലറിരറിടക്ക

വറിരമറിച  ശസ്വീ.  ടക.  എ.  പജപ്പോസഫറിനെട  ഇതുവടര  ടപന്ഷന്  ആനുകൂലദങ്ങള്

നെല്കറിയറിടറില്ലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  ഇക്കപ്പോരദതറില്  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുക്കണടമനട

ബനടപട വകുപറിപനെപ്പോടെട സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിന്നുയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം

2.9.8 ശസ്വീ. ടക. എ. പജപ്പോസഫറിടനെതറിടര CC66/2011 നെമ്പരപ്പോയറി തൃശ്ശൂര് വറിജറിലന്സട

പകപ്പോടെതറിയറില് ഒരു വറിജറിലന്സട പകസട വറിചേപ്പോരണയറിലപ്പോടണന്നുയം ടെറിയപ്പോടന്റെ സടസ്പെന്ഷന്

കപ്പോലയം ക്രമവല്ക്കരറിചറിടറിടല്ലന്നുയം പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടര് ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്യുന്നു.  വറിജറിലന്സട

പകസട  നെറിലനെറില്ക്കുനതുയം  ടെറിയപ്പോടന്റെ  സടസ്പെന്ഷന്  കപ്പോലയളവട  ക്രമവത്കരറിചറിടറില്ലപ്പോതതുമപ്പോണട

ശസ്വീ.  ടക.  എ.  പജപ്പോസഫറിടന്റെ  ടപന്ഷന്  ആനുകൂലദങ്ങള്  അനുവദറിക്കുനതറിനുള്ള

തടെസങ്ങളപ്പോയറി  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടര്  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചേയ്യുനതട.   കൂടെപ്പോടത  അററിയറിപ്പുകള്

നെല്കറിയറിട്ടുയം  ടെറിയപ്പോന്  നെപ്പോളറിതുവടരയപ്പോയുയം  ടപന്ഷന്  അപപക്ഷ  സമര്പറിചറിടറിടല്ലന്നുയം

ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്യുന്നു. 
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അധറികവറിവരതറിപന്മേല് പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട  
ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.9.9  കരുമപ്പോലൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  1997-98  വര്ഷതറിടല മണല് വറിപണനെയം
നെടെതറിയതറില്  2,76,543  രൂപ  പഞപ്പോയതറിനെട  നെഷയം  സയംഭവറിചതട  സയംബനറിച
പരപ്പോമര്ശമപ്പോണറിതട.   26-11-2011-ല്  പറവൂര്  തഹസറില്ദപ്പോര്  (റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി)  മുപഖനെ
ശസ്വീ.  ടക.  എ.  പജപ്പോസഫട  2,50,000  രൂപ  പഞപ്പോയതറില്  ഒടുക്കറിയതറിനെപ്പോല്  മണല്
വറിപണനെയം  സയംബനറിചട  ശസ്വീ.  ടക.  എ.  പജപ്പോസഫറിടന്റെ  പപരറില്  കരുമപ്പോലൂര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  ബപ്പോധദതയറില്ല.  ശസ്വീ.  പജപ്പോസഫട  18-9-1997-ല്  ചൂര്ണ്ണറിക്കര
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിപലക്കട സ്ഥലയം മപ്പോററിപപപ്പോയതറിനുപശഷമപ്പോണട ടെറിയപ്പോടനെതറിടര വറിജറിലന്സട
പകസട ഉണപ്പോയതട.  ശസ്വീ. പജപ്പോസഫട ഏതട പഞപ്പോയതറില് നെറിനപ്പോണട ററിടയര് ടചേയടതന്നുള്ള
വറിവരവയം അപദ്ദേഹയം ടപന്ഷന് ആനുകൂലദങ്ങള്ക്കുള്ള അപപക്ഷ സമര്പറിചറിട്ടുപണപ്പോ എന്നുള്ള
വറിവരവയം കരുമപ്പോലൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില് നെടെതറിയ പ്രപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധനെയറില് ലഭദമപ്പോയറില്ല.
ശസ്വീ.  ടക.  എ.  പജപ്പോസഫറിടന്റെ  സടസ്പെന്ഷന്  കപ്പോലയളവട  ക്രമവല്ക്കരറിചതറിടന്റെയുയം ടപന്ഷന്
അനുവദറിക്കുനതറിടന്റെ  തല്സ്ഥറിതറി  അററിയറിക്കുവപ്പോനുയം  29-11-2016-ടല  ടക.എസട.എ.-
ഇ.ടക.എയം.(പറി.ജറി)1765/16  നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം പഞപ്പോയതട ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടപറപ്പോടെട
ആവശദടപടടങറിലുയം ഇതുസയംബനറിച വറിവരങ്ങള് ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല. 

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.9.10 പ്രസ്തുത  വറിഷയതറിടന്റെ  നെറിലവറിടല  സ്ഥറിതറി  സയംബനറിചട

ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

ഖണറിക നെമ്പര് 389, 390

ശറിപപ്പോര്ശ

2.10.1 തപദ്ദേശസസയയംഭരണ സ്ഥപ്പോപനെങ്ങടള സയംബനറിച വറിജറിലന്സട അപനെസഷണയം

പലപപപ്പോഴുയം അനെന്തമപ്പോയറി നെസ്വീണപപപ്പോകുനതപ്പോയറി സമറിതറി മനെസറിലപ്പോക്കുന്നു.  അതുടകപ്പോണതടന

വറിജറിലന്സട  അപനെസഷണയം  പലപപപ്പോഴുയം  കുറക്കപ്പോടര  കടണതറി  ശറിക്ഷറിക്കുനതറിലുപരറി

അവര്ക്കട രക്ഷടപടെപ്പോനുള്ള പഴുതപ്പോയറി മപ്പോറുനതപ്പോയറി സയംശയറിക്കുന്നു.  വറിജറിലന്സട അപനെസഷണയം

ഫലപ്രദമപ്പോകപ്പോടത പപപ്പോകുനതറില് സമറിതറി കടുത അതൃപറി പരഖടപടുത്തുനതറിപനെപ്പോടടെപ്പോപയം

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപന്മേല്  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  പരറിപശപ്പോധനെ  നെടെതറി

സര്ചേപ്പോര്ജട  നെടെപടെറികള്  സമയബനറിതമപ്പോയറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതപ്പോയറിരറിക്കുയം  കൂടുതല്

ഫലപ്രദടമനട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു. 
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2.10.2  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ സ്ഥപ്പോപനെങ്ങടള സയംബനറിചട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളുമപ്പോയറി
ബനടപടട  നെറിലവറില്  വറിജറിലന്സട  അപനെസഷണയം  നെടെക്കുന  എല്ലപ്പോ  പകസകളുപടെയുയം
വറിശദവറിവരങ്ങള്,  ബനടപട തപദ്ദേശസസയയംഭരണ സ്ഥപ്പോപനെയം വറിജറിലന്സറിപലക്കട പകസട
കകമപ്പോററിയ  തസ്വീയതറി,  അപനെസഷണയം  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ  വകുപട,  അപനെസഷണതറിടന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനെയം,  അപനെസഷണ പുപരപ്പോഗതറി,  അപനെസഷണ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്, അപനെസഷണതറിടന്റെ
ഇപപപ്പോഴടതയവസ്ഥ  അടെങ്ങറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട  വറിജറിലന്സട  വകുപട  സമറിതറിക്കട
ലഭദമപ്പോക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി 

2.10.3  മറവകുപ്പുകളറില്നെറിന്നുയം  വറിജറിലന്സട  അപനെസഷണതറിനെപ്പോയറി  പകസുകള്
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയട  ലഭറിക്കുപമ്പപ്പോഴുണപ്പോകുന കപ്പോലതപ്പോമസയം,  വറിജറിലന്സട  അപനെസഷണതറിനെട
ഉതരവപ്പോയപശഷയം  സയംശയറിക്കടപടുന  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരുടടെ  ടമപ്പോഴറി  പരഖടപടുതല്,
സപ്പോക്ഷറികളുടടെ  ടമപ്പോഴറി  പരഖടപടുതല്,  സയംസ്ഥപ്പോനെതറിനെട  പുറതട  നെടെപതണറി  വരുന
അപനെസഷണങ്ങള്  തുടെങ്ങറിയ  കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്  വറിജറിലന്സട  അപനെസഷണതറിനെട
കപ്പോലതപ്പോമസയം പനെരറിടെപ്പോറുണട.   എനറിരുനപ്പോലുയം കുറക്കപ്പോടര നെറിയമതറിടന്റെ പരറിധറിക്കുള്ളറില്
ടകപ്പോണവനട  നെടെപടെറി  എടുക്കുനതറിനെട  വറിജറിലന്സട  ആന്ഡട  ആന്റെറി  കറപ്ഷന്  ബപ്യൂപറപ്പോ
പരമപ്പോവധറി ശമറിക്കുന്നുണട. 

2.10.4 ററിപപപ്പോര്ടട അനുബനമപ്പോയറി ഉള്ളടെക്കയം ടചേയറിട്ടുണട (അനുബനയം II) .

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

2.10.5  വറിജറിലന്സട  പകസുകള്  അനെന്തമപ്പോയറി  നെസ്വീണപപപ്പോകുന  സ്ഥറിതറി  വറിപശഷയം
നെറിലവറിലുണട.  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ സ്ഥപ്പോപനെങ്ങളറിടല ക്രമപക്കടുകളറിപന്മേലുളള വറിജറിലന്സട
അപനെസഷണയം  തസരറിതടപടുത്തുനതറിനുള്ള  നെടെപടെറികള്  ഉണപ്പോകുവപ്പോന്  വറിജറിലന്സറിനെട
നെറിര്പദ്ദേശയം നെല്കപ്പോവനതപ്പോണട. 

തുക  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന്  വറിജറിലന്സട  വകുപട  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയറിട്ടുയം  തുടെര്നെടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിക്കുനതറില് വസ്വീഴ്ച വരുത്തുന തപദ്ദേശസസയയംഭരണ സ്ഥപ്പോപനെങ്ങള്ടക്കതറിടര നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കപ്പോവനതപ്പോണട. 

2.10.6  പരറിപശപ്പോധനെപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട അനുബനമപ്പോയറി ഉള്ളടെക്കയം ടചേയ്യുന്നു. 

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.10.7 തുക ഈടെപ്പോക്കപ്പോന് വറിജറിലന്സട വകുപട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയറിട്ടുയം തുടെര്നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കുനതറില്  വസ്വീഴ്ച  വരുത്തുന  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനെങ്ങള്ടക്കതറിടര
നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.

1561/2021
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   അദദപ്പോയയം   III  

സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ/സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്
അനെന്തര നെടെപടെറി തുടെപരണതറില്ല എനട സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനെറിച ശറിപപ്പോര്ശകളുയം അവയട
സര്ക്കപ്പോരറില്നെറിന്നുയം ലഭറിച മറുപടെറികളുയം. 

ഖണറിക നെമ്പര് 7

ശറിപപ്പോര്ശ

3.1.1  2002  ജനുവരറി  മപ്പോസതറില്  2,23,510  രൂപയ്ക്കുള്ള സര്ചേപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട
ലഭറിചറിട്ടുയം  മൂനട  വര്ഷങ്ങള്ക്കട  പശഷയം  അതപ്പോയതട  1-2-2005-നെട  മപ്പോതമപ്പോണട  പപ്പോലക്കുഴ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട മുന് ടസക്രടററി ശസ്വീ. എ. പസപ്പോമന് ഇതുസയംബനറിചട പ്രതറികരറിചറിട്ടുള്ളതട.
പഞപ്പോയതട  ഫണറില്  നെറിന്നുയം  നെഷയം  വരുതറിയ  തുക  തറിരറിടക  നെല്കറിയറിടറില്ല
എന്നുമപ്പോതമല്ല  1997-ല്  ഓഡറിററില്  ചൂണറിക്കപ്പോണറിക്കടപട  സപ്പോമ്പതറിക  ക്രമപക്കടെട
പരറിഹരറിക്കുനതറിനെട  ടെറിയപ്പോടന്റെ  ഭപ്പോഗത്തുനെറിന്നുയം  യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ  നെടെപടെറിയുയം  ഉണപ്പോയറിടറില്ല
എനതട  വളടര  അധറികയം  ഗുരുതരവയം  അടെറിയന്തര  ശദ  ടചേലുപതണതുമപ്പോയ
വസ്തുതയപ്പോടണനട  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോട്ടുന്നു.   സര്ചേപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കററില്  സൂചേറിപറിചറിരറിക്കുന
സമയപരറിധറിയ്ക്കുള്ളറില് നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനെട ബനടപട പഞപ്പോയതറിടന്റെ ഭപ്പോഗത്തുയം
ഗുരുതരമപ്പോയ അനെപ്പോസ്ഥ ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നു.  സര്ചേപ്പോര്ജട  തുക
സയംബനറിചട  ശസ്വീ.  എ.  പസപ്പോമന് യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ തര്ക്കങ്ങളുയം ഉനയറിക്കപ്പോത സപ്പോഹചേരദതറില്
ടെറി  തുക  എതയുയംപവഗയം  പഞപ്പോയതട  ഫണറില്  തറിരറിടക  അടെപറിയ്പക്കണതട
പഞപ്പോയതറിടന്റെ  ബപ്പോദദതയപ്പോയറിരുന്നു  എന്നുയം  ഇക്കപ്പോരദതറില്  യപ്പോടതപ്പോരു  നെടെപടെറിയുയം
സസസ്വീകരറിക്കപ്പോടത  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികളറിപലക്കട  കപ്പോരദങ്ങള്  വലറിചറിഴചതറില്
ശസ്വീ.  പസപ്പോമടന്റെ പറിന്ഗപ്പോമറികളപ്പോയ പഞപ്പോയതട ടസക്രടററിമപ്പോര് ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോണട എന്നുയം
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നു.  ആയതറിനെപ്പോല് അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള്
തസരറിതടപടുതറി  ശസ്വീ.  പസപ്പോമനെറില്  നെറിന്നുയം  പഞപ്പോയതറിനെട  നെഷടപട  തുക
ഈടെപ്പോക്കണടമന്നുയം  പ്രസ്തുത  തുക  ഈടെപ്പോക്കറി  വറിവരയം  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കണടമന്നുയം
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.  ശസ്വീ.  പസപ്പോമനെറില് നെറിന്നുയം സര്ചേപ്പോര്ജട തുക യഥപ്പോസമയയം
ഈടെപ്പോക്കുനതറില്  വസ്വീഴ്ച  വരുതറിയ  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിമപ്പോര്ടക്കതറിടരയുയം  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം ആയതറിടന്റെ വറിശദവറിവരയം സമറിതറിടയ അററിയറിക്കണടമന്നുയം സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.1.2  മുന് ടസക്രടററി,  ശസ്വീ.  എ.  പസപ്പോമനെറില് നെറിന്നുയം ഈടെപ്പോപക്കണ  2,23,510  രൂപ
റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചട മൂവപ്പോറപുഴ തഹസറില്ദപ്പോര് ഈടെപ്പോക്കറി തപ്പോടഴ പറയുന
രസസ്വീതുകള് പ്രകപ്പോരയം പഞപ്പോയതറില് ഒടുക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോടണന വറിവരയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്യുന്നു:
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₹7450 Rt.No.87/20960 dated 31-7-2006

₹7450 Rt.No.01/397788 dated 9-8-2006

₹7450 Rt.No.02/397788 dated 9-8-2006

₹7450 Rt.No.64/397788 dated 15-9-2006

₹7450 Rt.No.49/397780 dated 6-11-2006

₹7450 Rt.No.63/397780 dated 13-11-2006

₹7450 Rt.No.18/397788 dated 3-1-2007

₹7450 Rt.No.90/397796 dated 7-2-2007

₹7450 Rt.No.91/397796 dated  7-2-2007

₹7450 Rt.No.15/11493 dated 19-3-2007

₹7450 Rt.No.55/11494 dated  26-4-2007

₹7450 Rt.No.16/11495 dated  29-5-2007

₹7450 Rt.No.70/11495 dated  22-6-2007

₹7450 Rt.No.03/11496 dated 18-7-2007

₹7450 Rt.No.06/2023 dated 14-8-2007

₹7450 Rt.No.34/83979 dated 18-9-2007

₹7450 Rt.No.83/83048 dated 28-12-2007

₹22350 Rt.No.20/99015 dated 12-3-2008

₹22377 Rt.No.71/94021 dated 29-4-2008

₹22410 Rt.No.25/94029 dated 17-11-2008

₹29845 Rt.No.28/29765 dated 20-6-2009
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മുന്  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  എ.  പസപ്പോമനെറില്  നെറിന്നുയം  സര്ചേപ്പോര്ജട  തുക  യഥപ്പോസമയയം

ഈടെപ്പോക്കപ്പോതറിരുനതട  സയംബനറിചട  പപ്പോലക്കുഴ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  മുന്  ടഹഡട  കപ്പോര്ക്കട

ശസ്വീ.  ജസ്വീന്  മപ്പോതപ്യൂസറിടന്റെയുയം,  മുന്  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  ടക.  എയം.  പതപ്പോമസറിടന്റെയുയം,

മുന്  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  എ.  എ.  കുരദടന്റെയുയം  വറിശദസ്വീകരണയം  വപ്പോങ്ങറിയറിരുന്നു.   അതറില്,

ശസ്വീ.  പസപ്പോമടന്റെ  പപരറിലുള്ള  സര്ചേപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  സയംബനറിച  പരഖകടളപ്പോന്നുയം

പപ്പോലക്കുഴ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ആഫസ്വീസറിടല  പരഖകളറില്  നെറിന്നുയം  ലഭദമപ്പോയറിരുനറിടല്ലന്നുയം

ശസ്വീ.  പസപ്പോമനുമപ്പോയറി  ബനടപട ഫയലുകള് എറണപ്പോകുളയം വറിജറിലന്സട  ആഫസ്വീസറിലപ്പോടണനപ്പോണട

മനെസറിലപ്പോക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിചതട  എന്നുയം  പലപ്രപ്പോവശദയം  ഇക്കപ്പോരദവമപ്പോയറി  ബനടപടട

എറണപ്പോകുളയം  വറിജറിലന്സട  ആഫസ്വീസറില്  പപപ്പോടയങറിലുയം  പരഖകള്  ലഭറിചറിടല്ലന്നുയം  മുന്

ടസക്രടററി ശസ്വീ. എ. പസപ്പോമനെറില് നെറിനട തടന ടെറി സര്ചേപ്പോര്ജട സര്ടറിഫറിക്കററിടന്റെ പകര്പട

വപ്പോങ്ങറി  സര്ചേപ്പോര്ജട  പ്രകപ്പോരമുള്ള  തുക  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  ഒടുക്കുനതറിനെട  ടെറിയപ്പോനെട

31-12-2004-ല്  പനെപ്പോടസ്വീസട  നെല്കുകയുയം  9-2-2005-ല്  പ്രസ്തുത  പനെപ്പോടസ്വീസറിനെട

ശസ്വീ.  എ.  പസപ്പോമന് മറുപടെറി  നെല്കുകയുയം ടചേയടവന്നുയം അതറിനുപശഷയം ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടപറപ്പോടെട

റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറിക്കപ്പോയറി  അപപക്ഷറിക്കുകയുയം  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടറുടടെ  17-2-2006-ടല

ബറി16-62173/05  നെമ്പര്  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനെപ്പോയറി

മൂവപ്പോറപുഴ തഹസറില്ദപ്പോടര ചുമതലടപടുതറിയതപ്പോയുമപ്പോണട പബപ്പോധറിപറിചറിട്ടുള്ളതട. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കററിപട

3.1.3  പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ഡയറക്ടറുടടെ 25-1-2002-ടല എല്.എഫട.867/ടസ്പെ.

ടസല്/എസട.സറി2/2002  നെമ്പര് സര്ചേപ്പോര്ജട  പനെപ്പോടസ്വീസട  പ്രകപ്പോരയം  1996-97  വര്ഷടത

ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  വറിവറിധ  ഖണറികകളറിടല  2,23,510  രൂപയുടടെ  നെഷയം

ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട  പപ്പോലക്കുഴ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  28-6-2005-ല്  അയച  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി

ഡറിമപ്പോന്റെട  പനെപ്പോടസ്വീസറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില് നെഷതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ മുന് ടസക്രടററി

ശസ്വീ. എ. പസപ്പോമനെറില് നെറിനട ഡറിമപ്പോന്റെട പനെപ്പോടസ്വീസട ഫസ്വീസട, റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെതറിപട ടചേലവട

എനറിവ  ഉള്ടപടടെ  2,23,632  രൂപ  മൂവപ്പോറപുഴ  തഹസറില്ദപ്പോര്  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി

നെടെപടെറിയറിലൂടടെ ഈടെപ്പോക്കറി തപ്പോടഴപറയുയം പ്രകപ്പോരയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില് അടെചറിട്ടുണട:
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രസസ്വീതട നെമ്പര് തസ്വീയതറി അടെച തുക (രൂപ)

87/20960 31-7-2006 7450

01/397788 9-8-2006 7450

02/397788 9-8-2006 7450

64/397788 15-9-2006 7450

49/397780 6-11-2006 7450

63/397780 13-11-2006 7450

18/397788 3-1-2007 7450

90/397796 7-2-2007 7450

91/397796 7-2-2007 7450

15/11493 19-3-2007 7450

55/11494 26-4-2007 7450

16/11495 29-5-2007 7450

70/11495 22-6-2007 7450

03/11496 18-7-2007 7450

92/11496 20-8-2007 7450

34/83039 18-9-2007 7450

83/83048 28-12-2007 7450

20/94015 12-3-2008 22350

71/94021 29-4-2008 22377

25/94029 15-11-2008 22410

28/29765 20-6-2009 29845

ആടക അടെച തുക 223632

പമല്പറഞ്ഞ പ്രകപ്പോരയം 2,23,632 രൂപ അടെച വറിവരയം രസസ്വീതുകളുടടെ അസലുകള് 
പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോധദടപട്ടു
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ഖണറിക നെമ്പര് 11

ശറിപപ്പോര്ശ

3.2.1  ഗപ്പോമവറികസനെ  പബപ്പോര്ഡറില്  നെറിന്നുയം  എടുത  വപ്പോയ്പയുടടെ  തറിരറിചടെവട
യഥപ്പോസമയയം  നെടെതപ്പോതതുമൂലയം  പപ്പോലക്കുഴ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  പറിഴയുയം  പറിഴപലറിശയുമപ്പോയറി
8,744  രൂപ  അടെയ്പക്കണറിവനതട  പഞപ്പോയതട  കമറിററിയുടടെയുയം  സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട
കമറിററിയുടടെയുയം  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയുടടെയുയം  വസ്വീഴ്ചമൂലമപ്പോണട  എനട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന്നു.   ഇതുസയംബനറിച  ഗപ്പോമവറികസനെ  പബപ്പോര്ഡമപ്പോയുള്ള  തര്ക്ക  പരറിഹപ്പോരതറിനെട
ചുമതലടപടുതടപട  സ്റ്റേപ്പോന്റെറിയംഗട  കമറിററി  ടചേയര്മപ്പോനെട  അസക്കൗകരദയം  ഉണപ്പോയതപ്പോയപ്പോണട
കപ്പോലതപ്പോമസതറിനെട കപ്പോരണയം എനട പഞപ്പോയതറിടന്റെ വപ്പോദയം സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുനറില്ല.
മടറപ്പോരപ്പോടള  ഉടെന്തടന  ചുമതലടപടുതറി  നെടെപടെറി  തസരറിതടപടുത്തുവപ്പോന്  പഞപ്പോയത്തു
കമറിററി ശുഷപ്പോന്തറി കപ്പോപടണതപ്പോയറിരുന്നുടവന്നുയം ഇതുസയംബനറിചള്ള നെടെപടെറി പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററിയുടടെ  ഭപ്പോഗത്തു  നെറിന്നുയം  ഉണപ്പോപകണതപ്പോയറിരുന്നുടവന്നുയം  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോണറിക്കുന്നു.
ആയതറിനെപ്പോല് വപ്പോയ്പ തറിരറിചടെവറില് ഉണപ്പോയ കപ്പോലതപ്പോമസയംമൂലയം  നെല്പകണറിവന പറിഴയുയം
പറിഴപലറിശയുമപ്പോയ  8,744  രൂപ  തുലദമപ്പോയ  അനടത  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  കമറിററി
അയംഗങ്ങളറില്നെറിന്നുയം,  പഞപ്പോയത്തു  ടസക്രടററിയറില്  നെറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.  തുക ഈടെപ്പോക്കറി വറിവരയം സമറിതറിടയ അററിയറിപക്കണതപ്പോണട. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.2.2  പറിഴപലറിശ  ₹8,744  ഈടെപ്പോപക്കണതറില്  ₹972  വസ്വീതയം  ടമമ്പര്മപ്പോരപ്പോയ
ശസ്വീ. ഉല്ലപ്പോസട പതപ്പോമസുയം ശസ്വീമതറി ജയറിനെമ പജപ്പോര്ജയം, ശസ്വീ. വക്കചനുയം യഥപ്പോക്രമയം രസസ്വീതട
നെമ്പര്  67/69023  തസ്വീയതറി  14-9-2010,  68/69023  തസ്വീയതറി  14-9-2010,  77/69024
തസ്വീയതറി 29-9-2010 പ്രകപ്പോരയം അടെചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  മുന് ടമമ്പര്മപ്പോരപ്പോയറിരുന എയം. മപ്പോതപ്യൂവയം,
വറി.  ടജ.  എബ്രഹപ്പോമുയം  മരണടപടട  പപപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   ബപ്പോക്കറിയുള്ള മൂനട  മുന് കമറിററി
ടമമ്പര്മപ്പോര്ക്കട  തുക അടെയ്ക്കുനതറിനെപ്പോയറി  20-8-2009  തസ്വീയതറിയറില്  A1-789/2009  നെമ്പര്
പ്രകപ്പോരയം  കതട  നെല്കറിടയങറിലുയം  ടമമ്പര്മപ്പോര്ക്കുള്ള  കതട  കകപറപ്പോടത  മടെങ്ങറി
വരുകയപ്പോണുണപ്പോയതട.  ടെറി  ടമമ്പര്മപ്പോര്  ബപ്പോദദതപ്പോ  തുക  ടസക്രടററിയറില്  നെറിനപ്പോണട
ഈടെപ്പോപക്കണടതനട കപ്പോണറിചട 29-9-2009 തസ്വീയതറിയറില് കതട നെല്കറിയറിരുന്നു.  എനപ്പോല്
പഞപ്പോയതട കമറിററി ഇതറിപന്മേല് തസ്വീരുമപ്പോനെടമപ്പോന്നുയം എടുതറില്ല.  

1996-97  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  ഖണറിക  31  പ്രകപ്പോരമപ്പോണട  8744  രൂപ
നെറിരപ്പോകരറിചറിരറിക്കുനതട.  ടെറി ഖണറികകൂടെറി ഉള്ടപട തുകയപ്പോണട പമല് ഖണറിക പ്രകപ്പോരമുള്ള
സര്ചേപ്പോര്ജട സര്ടറിഫറിക്കറട ആയറിട്ടുള്ളതട.  പ്രസ്തുത തുക മുന് ടസക്രടററി ശസ്വീ. എ. പസപ്പോമനെറില് നെറിന്നുയം
പമല്  ഖണറികയറില്  വറിവരറിചതട  പ്രകപ്പോരയം  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറിയറിലൂടടെ
ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട എന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.
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   പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.2.3   ആര്.ഡറി.ബറി.  വപ്പോയ്പപ്പോ  തറിരറിചടെവറില്  ഉണപ്പോയ  കപ്പോലതപ്പോമസയംമൂലയം  നെല്പകണറി  വന
പറിഴയുയം  പറിഴപലറിശയുമപ്പോയറി  8,744  രൂപ  അനടത  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  കമറിററി
അയംഗങ്ങളറില്  നെറിന്നുയം  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയറില്  നെറിന്നുയം   തുലദമപ്പോയറി
ഇക്കൗടെപ്പോക്കണടമനപ്പോണട  ബഹ.  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയതട.  ഇക്കൗ തുകയറില്  972  രൂപ
വസ്വീതയം അനടത ടമമ്പര്മപ്പോരപ്പോയ ശസ്വീ.  ഉല്ലപ്പോസട  പതപ്പോമസട,  ശസ്വീമതറി ജയറിനെമ പജപ്പോര്ജട,
ശസ്വീ. വക്കചന് എനറിവര് തപ്പോടഴപറയുനവറിധയം യഥപ്പോക്രമയം അടെചറിട്ടുണട:

രസസ്വീതട നെമ്പര് തസ്വീയതറി അടെച തുക  (രൂപ)

67/6923 14-9-2010 972

68/6923 14-9-2010 972

77/69024 29-9-2010 972

ആടക 2,916

ആ  കപ്പോലഘടതറിടല  പഞപ്പോയതട  ടമമ്പര്മപ്പോരപ്പോയറിരുന  ശസ്വീ.  എയം.മപ്പോതതവയം
ശസ്വീ. വറി.ടജ. എബ്രഹപ്പോമുയം മരറിചപപപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

സര്ചപ്പോര്ജട സര്ടറിഫറിക്കറട പ്രകപ്പോരയം നെറിശ്ചയറിച  2,23,510  രൂപയറില്  8,744  രൂപ
ആര്.ഡറി.ബറി.  പലപ്പോണറിടന്റെ  പറിഴപലറിശയുയം  ബപ്പോക്കറി  2,14,766  രൂപ  മറട  ടചേലവകളറിടല
നെറിരപ്പോകരണവമപ്പോണട.  ഇതുള്ടപടടെ 2,23,632 രൂപയുയം മുന്ടസക്രടററി ശസ്വീ. എ. പസപ്പോമനെറില്
നെറിന്നുയം 7/2006 മുതല് 6/2009 വടരയുള്ള കപ്പോലയളവറില് റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറികളറിലൂടടെ
ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട. ഇതട  പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോദദടപടറിട്ടുണട.

തപ്പോടഴപറയുന രസ്വീതറിയറിലപ്പോണട നെഷയം കണക്കപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുനതട:

ഖണറിക നെമ്പര് തുക (രൂപ)

28 5575

29 127832

30 46173

31 8744

33 (ബറി) 6300



40

33(സറി) 5500

33 (ഡറി) 8750

33(ഇ) 1524

33(എഫട) 4150

33(ജറി) 5000

46(എ) 3962

ആടക 223510

 ഇതറില് ഖണറിക 31 പ്രകപ്പോരമുള്ള 8,744 രൂപയപ്പോണട ബഹ. അക്കക്കൗണടസട കമറിററി
18-ാംമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ഖണറിക  11-ല്  പരപ്പോമര്ശറിചറിരറിക്കുനതട.  മുന്  ടസക്രടററി
ശസ്വീ.  എ.  പസപ്പോമനെറില്  നെറിനട  2,23,632  രൂപ  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറിയറിലൂടടെ
ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയതറില്  പമല്പറഞ്ഞ   8,744  രൂപയുയം  ഉള്ടപടറിട്ടുണട.  ആയതറിനെപ്പോല്  ഇക്കൗ
ഖണറികയറില്  നെഷമപ്പോയറി  പറഞ്ഞറിരറിക്കുന  മുഴുവന്  തുകയുയം  ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട  എനതുയം
പരറിപശപ്പോധനെയറില് പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര് 15

ശറിപപ്പോര്ശ

3.3.1   ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയ പലപ്പോക്കല് ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  നെടെപടെറി
സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിച.

ഖണറിക നെമ്പര് 36

ശറിപപ്പോര്ശ

3.4.1  സമറിതറി  നെറിര്പദ്ദേശമനുസരറിചട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിനെട  പരഖകള്
ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതറിരുന  അനടത  പഞപ്പോയതട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  എയം.പറി.  രപ്പോപജന്ദ്രടന്റെ  നെടെപടെറി
അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോനെപ്പോവറിടല്ലന്നുയം  ആയതറിനെപ്പോല്  ശസ്വീ.  എയം.  പറി.  രപ്പോപജന്ദ്രടനെതറിടര  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
വകുപ്പുതല ശറിക്ഷപ്പോ നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം ബനടപട പരഖകള് പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട
വകുപറിനെട അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.4.2  പഞപ്പോയതട ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടര് ആയറിരുന ശസ്വീ.  എയം.പറി.  രപ്പോജന്  31-8-2005-ല്
പഞപ്പോയതട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടറപ്പോയറി  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലയറില്  നെറിന്നുയം  ററിടയര്  ടചേയറിട്ടുണട.
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നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  നെറിര്പദ്ദേശപ്പോനുസരണയം  ഫയല്  നെല്കുനതറിനെട  പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററിപയപ്പോടെട  25-6-2005-ല്  പഞപ്പോയതട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  ആഫസ്വീസറില്  നെറിന്നുയം
നെറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന്നു.  തുടെര്നട ഫയല് ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതറിരുനതറിനെപ്പോല്  25-12-2005, 14-2-2006  എനസ്വീ
തസ്വീയതറികളറില് വസ്വീണയം നെറിര്പദ്ദേശയം നെല്കുകയുയം  25-3-2006-ടല സറി1-91/2005-ാം  നെമ്പര് കതട
പ്രകപ്പോരയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്ക്കട  ഫയലുകള്  സമര്പറിചതപ്പോയുയം  ടസക്രടററി
ററിപപപ്പോര്ടട  ടചേയറിട്ടുണട.  ആയതറിനെപ്പോല്  മനെനഃപൂര്വമപ്പോയ  കപ്പോലതപ്പോമസയം  ഇക്കൗ  ഒപ്പോഫസ്വീസറില്  നെറിന്നുയം
വരുതറിയറിടറില്ല എനട സവറിനെയയം അററിയറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.4.3 ശസ്വീ. എയം. പറി. രപ്പോജന് 31-8-2005-ല് പസവനെതറില് നെറിനട വറിരമറിചതപ്പോണട. ടെറിയപ്പോളുടടെ
ഭപ്പോഗത്തുനെറിന്നുയം മനെനഃപൂര്വമപ്പോയ വസ്വീഴ്ച ഉണപ്പോകപ്പോതതറിനെപ്പോല് ടെറിയപ്പോടള വകുപ്പുതല നെടെപടെറികളറില് നെറിനട
ഒഴറിവപ്പോക്കണടമനട  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടര്ക്കട  അപപക്ഷ  നെല്കറിയതറിപന്മേല്  നെടെപടെറിടയപ്പോന്നുയം
ഉണപ്പോയറിടറില്ല എനപ്പോണട ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിട്ടുള്ളതട. 

ഖണറിക നെമ്പര് 37, 38

ശറിപപ്പോര്ശ

3.5.1   ജറില്ലപ്പോ ടപര്പഫപ്പോടമന്സട ഓഡറിറട  ഒപ്പോഫറിസര് ലഭദമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടറില് നെഷയം വന
19,342  രൂപയറില്  2,413  രൂപ  ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്നുയം  ബപ്പോക്കറി  തുക  ഇക്കൗടെപ്പോക്കുവപ്പോന്  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കുനതപ്പോടണന്നുമപ്പോണററിയറിചറിട്ടുള്ളതട.  തുക  ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയടതനപ്പോടണന്നുയം  ആരറില്  നെറിടനല്ലപ്പോയം
എങ്ങടനെ  തുക  ഇക്കൗടെപ്പോക്കറി  എനറിവ  സയംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടറില്  സൂചേറിപറിചറിടറില്ല.  ഓഡറിററില്
ചൂണറിക്കപ്പോണറിക്കുന  നെഷയം  സമയബനറിതമപ്പോയറി  ഇക്കൗടെപ്പോക്കുവപ്പോന്  പഞപ്പോയതട  വകുപധറികൃതര്
യപ്പോടതപ്പോരു നെടെപടെറിയുയം സസസ്വീകരറിക്കുനറിടല്ലനപ്പോണട സമറിതറി മനെസറിലപ്പോക്കുനതട. 

3.5.2  ആയതറിനെപ്പോല് നെഷമപ്പോയറി കണക്കപ്പോക്കറിയ 19,342 രൂപയറില് 2,413 രൂപ ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയതട
കഴറിചട ബപ്പോക്കറി തുക അടെറിയന്തരമപ്പോയറി പലറിശസഹറിതയം ഇക്കൗടെപ്പോക്കറി ബനടപട പരഖകള് സഹറിതയം
മൂനട  മപ്പോസതറിനുള്ളറില്  സമറിതറിക്കട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നുയം  അല്ലപ്പോതപക്ഷയം  നെഷയം
ഇക്കൗടെപ്പോക്കുനതറിനെട ഉതരവപ്പോദടപട ഉപദദപ്പോഗസ്ഥടന്റെ ബപ്പോധദതയപ്പോയറി അതട കണക്കപ്പോക്കറി പറിഴപലറിശ
സഹറിതയം ടെറിയപ്പോനെറില് നെറിന്നുയം ഇക്കൗടെപ്പോക്കറി ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 

6-5-2009-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനെയം

3.5.3 പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം സയംബനറിചട പപപ്പോതപ്പോനെറിക്കപ്പോടെട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല മുന്
പഞപ്പോയതട ഭരണസമറിതറി അയംഗങ്ങള് സമര്പറിച ഹര്ജറി പരറിഗണറിച സമറിതറി,  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ
implementing officer,  ബനടപട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയപ്പോടണനട സമറിതറിക്കട പബപ്പോധദടപട
സപ്പോഹചേരദതറില് അപദ്ദേഹതറിടനെതറിടര  liability  fix  ടചേയട  തുക ഇക്കൗടെപ്പോക്കണടമനട   അനെദഥ
ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയ തുക തറിരറിടക നെല്കണടമന്നുയം നെറിര്പദ്ദേശറിച. 

1561/2021
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.5.4 നെഷമപ്പോയറി കണക്കപ്പോക്കറിയ  19,342 രൂപയറില്  2,413 രൂപ ശസ്വീ. എയം എയം. മതപ്പോയറി
എന  ടമമ്പററില്  നെറിന്നുയം  3-9-2005  തസ്വീയതറിയറില്  84/8766-ാം  നെമ്പര്  രസസ്വീതട  പ്രകപ്പോരയം
ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  എനപ്പോല്  നെറിയമസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുടടെ  15-6-2009-ടല  5903/എല്.എഫട.
എ.സറി.ബറി1/08/ടലജറി.  നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  പററട  പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട  ലയംഘറിച  എനതപ്പോണട
ഗുരുതരമപ്പോയറിട്ടുള്ള പ്രശ്നടമന്നുയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനെട ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ള നെഷയം പഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയറില്
നെറിന്നുയം ഇക്കൗടെപ്പോക്കണടമന്നുയം ആയതറിനെട  ഘടെകവറിരുദമപ്പോയറി  ഭരണസമറിതറി  അയംഗങ്ങളറില്  നെറിനട  തുക
ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയതട തറിരറിടക നെല്കണടമന്നുയം നെറിയമസഭപ്പോ സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിചറിട്ടുണട. ആയതട പ്രകപ്പോരയം
6-8-2009-ല് ശസ്വീ.  എയം.  എയം.  മതപ്പോയറിക്കട  56447  നെമ്പര് ടചേക്കട പ്രകപ്പോരയം  ₹ 2,413  തറിരറിടക
നെല്കറിയറിട്ടുണട.

പപപ്പോതപ്പോനെറിക്കപ്പോടെട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയുടടെ  7-10-2009-ടല സറി-535/2009  നെമ്പര്
കതട പ്രകപ്പോരയം ₹ 19,343 ഇക്കൗടെപ്പോക്കുനതറിനെട ജറില്ലപ്പോ കളക്ടര്ക്കട റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെത്തുനതറിനുള്ള
അപപക്ഷ  സമര്പറിചറിരുന്നു.  എനപ്പോല്  സര്ചപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറില്ല  എന
കപ്പോരണതപ്പോല് അഭദര്തനെ ജറില്ലപ്പോ കളക്ടര് 14-3-2012-നെട തറിരറിചട അയചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. സര്ചപ്പോര്ജട
ടചേയറിടല്ലങറിലുയം  നെഷയം ഇക്കൗടെപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോണട  എനതട  സയംബനറിച  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടറുടടെ  
18-1-2007-ടല എചട1-13880/2006  നെമ്പര് സര്ക്കുലററിടന്റെ  പകപ്പോപറി  സഹറിതയം റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി
തുടെരുവപ്പോന്  ആവശദടപട്ടുടകപ്പോണട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയുടടെ  24-9-2012-ടല
സറി1/2327/2012 നെമ്പര് കതട ജറില്ലപ്പോ കളക്ടര്ക്കട സമര്പറിചറിട്ടുണട. ജറില്ലപ്പോ കളക്ടറുടടെ 30-11-2012 -ടല
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയുടടെ  ബറി11-32439/2009  നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം   സര്ചപ്പോര്ജട
ആയറിട്ടുള്ള പകസകളറില് മപ്പോതപമ നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനെട  സപ്പോധറിക്കൂ എനട അററിയറിചറിട്ടുണട.
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയുടടെ 7-10-2012-ടല സറി-5932/2011 നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം പലപ്പോക്കല്
ഫണട  ഡയറക്ടര്ക്കട  സര്ചപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കററിടന്റെ  പകര്പറിനെപ്പോയറി  അപപക്ഷ  സമര്പറിചറിട്ടുണട.
ഓര്മക്കുററിപട അയചറിട്ടുണട എന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.5.5  പഞപ്പോയതറിനെട സയംഭവറിച നെഷയം  19,342  രൂപയറില്  2,413  രൂപ മുന് പഞപ്പോയതട
പ്രസറിഡന്റെപ്പോയറിരുന  ശസ്വീ.  എയം.എയം.  മതപ്പോയറിയറില്  നെറിനട  ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയതട  ശരറിയടല്ലന്നുയം
നെപഷപ്പോതരവപ്പോദറിതയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിക്കപ്പോയതറിനെപ്പോല്  ആയതട  പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററിയറില്നെറിന്നു  തടന  ഇക്കൗടെപ്പോക്കണടമന്നുയം  നെറിയമസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുടടെ  നെറിര്പദ്ദേശയം
ലഭറിചതറിനെപ്പോല് ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയ  2413  രൂപ  6-8-2003-ല് അപദ്ദേഹതറിനെട തറിരറിടക നെല്കറി.  തുടെര്നട
19,342 രൂപ മുന് ടസക്രടററി ശസ്വീ. സറി. അലകപ്പോണററില് നെറിനട ഇക്കൗടെപ്പോക്കുവപ്പോനെപ്പോയറി റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി
നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനെപ്പോയറി  7-10-2003-ല്  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട  പഞപ്പോയതട
അപപക്ഷ  നെല്കറിയറിരുന്നുടവങറിലുയം  മതറിയപ്പോയ  പരഖകളുടടെ  അഭപ്പോവതപ്പോല്  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്  
14-3-2012-നെട  അപപക്ഷ  തറിരറിചയച.  തുടെര്നട  29-6-2013-നെട  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറിക്കുള്ള
അപപക്ഷ ഓണ്ടടലനെപ്പോയറി കളക്ടര്ക്കട വസ്വീണയം പഞപ്പോയതട സമര്പറിചറിട്ടുണട.
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23-12-2014   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറി പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

3.5.6  ബഹ.  പകരള  അഡറിനെറിപസ്ട്രേറസ്വീവട  ടടട്രബപ്യൂണല്  OA2706/13  നെമ്പര്  പകസറില്
20-12-2013-ല് പുറടപടുവറിച വറിധറിനെദപ്പോയയം നെടെപപ്പോക്കറി ററിപപപ്പോര്ടട നെല്കുനതറിനെട നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിന്നുയം ലഭറിച അധറിക വറിവരയം

3.5.7   തുക  ഇക്കൗടെപ്പോക്കുനതറിനെട  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്  ജപറി  നെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചതറിടനെതറിടര
ശസ്വീ. സറി. അലകപ്പോണര് ബഹ. പകരള അഡറിനെറിപസ്ട്രേറസ്വീവറില് നെറിന്നുയം പസ്റ്റേ സമ്പപ്പോദറിക്കുകയുയം തുടെര്നട
ടടട്രബപ്യൂണല്  വറിധറി  പ്രകപ്പോരയം  തപദ്ദേശ  സസയയംഭരണ  വകുപട  11-6-2014  തസ്വീയതറിയറില്
1492/14/തസസഭവ.  നെമ്പര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം ശസ്വീ.  സറി.  അലകപ്പോണററില് നെറിന്നുയം ബപ്പോധദതയപ്പോയറി
ചുമതടപട തുക ഒടുക്കുനതറില് നെറിന്നുയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട എന വറിവരയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്യുന്നു.

അധറിക വറിവരതറിപന്മേല് പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.5.8   തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപറിടന്റെ  11-6-2014-ടല ജറി.  ഒ.  (ആര്.ടെറി.)1492/14  നെമ്പര്
ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം ശസ്വീ. സറി. അലകപ്പോണടറ തുക അടെയ്ക്കുനതറില് നെറിന്നുയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നെമ്പര് 39

ശറിപപ്പോര്ശ

3.6.1  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപന്മേല് സമയബനറിതമപ്പോയറി  തുടെര്നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതതട
സയംബനറിചട  വകുപ്പുതല  അപനെസഷണയം  നെടെതറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.6.2  ആഡറിററിപന്മേലുള്ള തുടെര് നെടെപടെറി സയംബനറിചട പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടറുടടെ 18-1-2007-ടല
എചട  1-13880/06  നെമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകപ്പോരയം  എല്ലപ്പോ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിമപ്പോര്ക്കുയം
ടപര്പഫപ്പോടമന്സട  ആഡറിറട  സൂപര്ടടവസര്മപ്പോര്ക്കുയം പഞപ്പോയതട അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടര്മപ്പോര്ക്കുയം,
പഞപ്പോയതട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്മപ്പോര്ക്കുയം  നെറിര്പദ്ദേശയം  നെല്കറിയറിട്ടുണട.  ജറില്ലപ്പോതല  ഓഡറിറട
പമപ്പോണറിറററിയംഗട  സമറിതറിയുടടെ  രൂപസ്വീകരണതറിനുപശഷയം,  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപന്മേല്
സമയബനറിതമപ്പോയറി  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോന്  കഴറിയുന്നുടണന  വറിവരവയം  പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.
ആഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേലുള്ള  നെടെപടെറി  തസരറിതടപടുത്തുനതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  പഞപ്പോയതട
ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്,  പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടര്,  ടപര്പഫപ്പോടമന്സട  ആഡറിറട
സൂപര്ടടവസര്മപ്പോര്  എനറിവരുടടെ  പയപ്പോഗയം  വറിളറിക്കുനതറിനെട  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടര്
തസ്വീരുമപ്പോനെറിചറിട്ടുള്ളതുയം  ആദദഘടമപ്പോയറി  27-5-2013-ല്  തറിരുവനെന്തപുരയം,  ടകപ്പോല്ലയം  ജറില്ലകളുടടെ
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പയപ്പോഗയം പചേരുകയുയം ടചേയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  പ്രസസ്തുത പയപ്പോഗതറില് ആഡറിറട  പരപ്പോമര്ശ വറിഷയതറില്
സമയബനറിതമപ്പോയറി  തുടെര്  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനെട  എല്ലപ്പോ  ടപര്പഫപ്പോര്ടമന്സട  ഓഡറിറട
സൂപര്ടടവസര്മപ്പോര്ക്കുയം  ഒരറിക്കല്ക്കൂടെറി  നെറിര്പദ്ദേശയം  നെല്കറിയറിട്ടുണട.  എല്ലപ്പോ  ജറില്ലകളറിലുയം  ഇക്കൗ
വറിഷയതറില് ഉക്കൗര്ജറിത ശമങ്ങള് നെടെന്നുവരുന്നുണട. 

ഓഡറിറട  തടെസങ്ങള്  തസ്വീര്പപ്പോക്കുനതറിപലയപ്പോയറി  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്  അധദക്ഷനെപ്പോയറി
രൂപസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ള ജറില്ലപ്പോ ഒപ്പോഡറിറട  പമപ്പോണറിറററിയംഗട  കമറിററിയുടടെ പ്രവര്തനെയം വളടര ഫലപ്രദമപ്പോയറി
നെടെന്നുവരുന്നുണട എന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.6.3   ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിപന്മേലുള്ള തുടെര് നെടെപടെറി തസരറിതടപടുത്തുവപ്പോന് രൂപസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ള
ജറില്ലപ്പോ കളക്ടറുടടെ അദദക്ഷതയറിലുള്ള ഓഡറിറട  പമപ്പോണറിറററിയംഗട  സമറിതറി ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിടല
പരപ്പോമര്ശങ്ങളറില്,  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരുടടെയുയം  സ്ഥപ്പോപനെങ്ങളുടടെയുയം  മറുപടെറികള്
സമയബനറിതമപ്പോയുയം  കൃതദതപയപ്പോടടെയുയം  നെല്കുവപ്പോന്  പഞപ്പോയതട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്,
പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടര്,  ബനടപട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിമപ്പോര്  എനറിവര്ക്കട
നെറിര്പദ്ദേശങ്ങള് നെല്കറിയറിട്ടുണട എനട അററിയറിക്കുന്നു. 
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.7.1 20-1-2006-ടല സര്ചപ്പോര്ജട ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  അനുസരറിചട തുക ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിപയപ്പോ എന്നുയം
ആയതറിടന്റെ വറിശദവറിവരങ്ങളുയം സമറിതറിക്കട ലഭദമപ്പോക്കണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.7.2  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  20-1-2006-ടല  എല്.എഫട.ഇ(പറി1)
1148/98  നെമ്പര് പ്രകപ്പോരമുള്ള പുനെര്ററിപപപ്പോര്ടറില് ടെറി ഖണറിക സയംബനറിചട പഞപ്പോയതട പനെരറിടട
നെടെതറിയ  മരപ്പോമതട  പണറികള്ക്കട  പവണറി  ടചേലവറിലധറികയം  തുക  (₹ 44,286.50)  പറിന്വലറിചട
പദതറി  ഫണറില്  ഉടെന്  തറിരറിടക  അടെവട  വരുതറിയറിടറില്ലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  ടസക്രടററി
ശസ്വീ.  സറി.  അലകപ്പോണര്ടക്കതറിടരയപ്പോണട  സര്ചപ്പോര്ജട  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിപക്കണടതനപ്പോണട
അററിയറിചറിട്ടുള്ളതട.  44,286.50  രൂപയറില് പഞപ്പോയതട ഓഫസ്വീസട  ടകടറിടെതറിനെട  ടചേലവപ്പോയറിട്ടുള്ള
37,998  രൂപ  കഴറിചട  ബപ്പോക്കറി  തുകയപ്പോയ  6,288.50  രൂപ  പലറിശ  സഹറിതയം  ഇക്കൗടെപ്പോക്കുനതറിനെട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയുടടെ  8-6-2009-ടല  സറി-101/2009  നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  റവനെപ്യൂ
ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള്ക്കപ്പോയറി  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട   അപപക്ഷ  സമര്പറിചറിരുന്നു.  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്
ആവശദടപട അധറിക വറിവരങ്ങള് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയുടടെ  3-3-2011 -ടല സറി-5932/11
നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം സമര്പറിചറിട്ടുണട.  എനപ്പോല് ജറില്ലപ്പോ കളക്ടര് സര്ചപ്പോര്ജട സര്ടറിഫറിക്കററിടന്റെ
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പകര്പട  ആവശദടപടുകയുണപ്പോയറി.  സര്ചപ്പോര്ജട  ടചേയറിടല്ലങറിലുയം  നെഷയം  ഇക്കൗടെപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോണട
എനതട  സയംബനറിചട  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടറുടടെ  18-1-2007-ടല  എചട1-13880/06  നെമ്പര്
സര്ക്കുലററിടന്റെ   പകപ്പോപറി  സഹറിതയം  ഗമപ്പോപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയുടടെ  24-9-2012-ടല  സറി1-
2327/12 നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം ജറില്ലപ്പോ കളക്ടര്ക്കട മറുപടെറി നെല്കറിടയങറിലുയം ജറില്ലപ്പോ കളക്ടറുടടെ 30-11-
2012-ടല  ബറി11-32439/2009 നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  സര്ചേപ്പോര്ജട  ആയറിട്ടുള്ള  പകസകളറില്
മപ്പോതപമ നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനെട  സപ്പോധറിക്കൂ എനട അററിയറിചറിട്ടുണട.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയുടടെ
17-10-2012-ടല സറി-5932/11  നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഡയറക്ടര്ക്കട സര്ചപ്പോര്ജട
സര്ടറിഫറിക്കററിടന്റെ  പകര്പറിനെപ്പോയറി  അപപക്ഷ  സമര്പറിചറിട്ടുണട.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയുടടെ
10-6-2013-ടല സറി-5932/11 നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഡയറക്ടര്ക്കട ഓര്മക്കുററിപട
അയചറിട്ടുണട എന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.7.3 പഞപ്പോയതട പനെരറിടട നെടെതറിയ മരപ്പോമതട പണറികള്ക്കുപവണറി പറിന്വലറിച 44,286.50
രൂപയറില് പഞപ്പോയതട ഒപ്പോഫസ്വീസട ടകടറിടെതറിനെട ടചേലവപ്പോയ 37,998  രൂപ കഴറിചട  6,288.50  രൂപ
പലറിശ  സഹറിതയം  ഇക്കൗടെപ്പോക്കുനതറിനെട  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള്   സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനെപ്പോയറി
8-6-2009 -ല് ജറില്ലപ്പോ കളക്ടര്ക്കട പഞപ്പോയതട അപപക്ഷ സമര്പറിചറിരുന്നു.  എനപ്പോല് സര്ചപ്പോര്ജട
സര്ടറിഫറിക്കററിടന്റെ  പകപ്പോപറി  ലഭദമപ്പോക്കണയം  എനപ്പോവശദടപട്ടുടകപ്പോണട  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്  അപപക്ഷ
തറിരറിചയച.  സര്ചപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  പുറടപടുവറിചറിടല്ലങറിലുയം  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിക്കപ്പോവനതപ്പോടണന പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടറുടടെ  18-1-2007-ടല എചട.1/13880/06  നെമ്പര്
സര്ക്കുലര്  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടറുടടെ  ശദയറില്ടപടുതറിടയങറിലുയം  നെപ്പോളറിതുവടര  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി
നെടെപടെറികള് പൂര്തസ്വീകരറിചറിടറില്ല. 

23-12-2014   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറി പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

3.7.4   ബഹ.  പകരള  അഡറിനെറിപസ്ട്രേറസ്വീവട  ടടട്രബപ്യൂണല്  OA2706/13  നെമ്പര്  പകസറില്
പുറടപടുവറിച വറിധറിനെദപ്പോയയം നെടെപപ്പോക്കറി ററിപപപ്പോര്ടട നെല്കുവപ്പോന് സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോരറില്നെറിന്നുയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം

3.7.5  ശസ്വീ.  സറി.  അലകപ്പോണററില്  നെറിന്നുയം  തുക  ഇക്കൗടെപ്പോക്കുനതറിനെട  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്  ജപറി
നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചതറിടനെതറിടര  ശസ്വീ.  സറി.  അലകപ്പോണര് ബഹ.  പകരള അഡറിനെറിപസ്ട്രേറസ്വീവറില്
നെറിന്നുയം പസ്റ്റേ സമ്പപ്പോദറിക്കുകയുയം തുടെര്നട   ടടട്രബപ്യൂണല് വറിധറി പ്രകപ്പോരയം തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപട
11-6-2014  തസ്വീയതറിയറില് 1492/14/തസസഭവ. നെമ്പര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം ശസ്വീ.  സറി.  അലകപ്പോണററില്
നെറിന്നുയം ഓഡറിറട  നെറിരപ്പോകരറിച  6,289  രൂപയുയം ആയതറിനെട  1-6-1998  മുതല് പലറിശയുയം  സഹറിതയം
ഇക്കൗടെപ്പോക്കുനതറിനെട ഉതരവപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  പലറിശ ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനെപ്പോയറി ശസ്വീ.  സറി.  അലകപ്പോണര്
ബഹ.  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപട  മനറിക്കട  നെറിപവദനെയം സമര്പറിക്കുകയുയം ആയതട  പരറിഗണറിചട  
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9-12-2014-ടല  3260/14   തസസഭവ  നെമ്പര്  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  ശസ്വീ.  അലകപ്പോണററില്  നെറിന്നുയം
നെറിരപ്പോകരറിചട  6,289  രൂപ  മപ്പോതയം  ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയപ്പോല്  മതറിടയന്നുയം  പലറിശ  ഇക്കൗടെപ്പോപക്കണതറിടല്ലന്നുയം
ഉതരവപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആയതട പ്രകപ്പോരയം ശസ്വീ.  അലകപ്പോണര് കുനത്തുനെപ്പോടെട തപ്പോലൂക്കറില്  9-1-2015-ല്
6289  രൂപ അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതുയം  9-1-2015-ടല  542199  നെമ്പര് ഡറിമപ്പോന്റെട  ഡ്രപ്പോഫട പ്രകപ്പോരയം ഇക്കൗ
തുക  പപപ്പോതപ്പോനെറിക്കപ്പോടെട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  വരവടവചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട  എന  വറിവരയം
പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

അധറികവറിവരതറിപന്മേല് പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.7.6   തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപറിടന്റെ  11-6-2014-ടല ജറി.ഒ. (ആര്.ടെറി) 1492/14  നെമ്പര്
ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം  6,289  രൂപയുയം ആയതറിനെട  1-6-1998  മുതലുള്ള പലറിശയുയം ഇക്കൗടെപ്പോക്കണടമനട
നെറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന്നു.  എനപ്പോല്  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  വകുപറിടന്റെ  9-12-2014  ടല  ജറി.ഒ.  (ആര്.ടെറി)
3260/2014   നെമ്പര്  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  പലറിശ  ഒഴറിവപ്പോക്കറി  നെല്കറിയതപ്പോയറി  15-1-2015-ടല
ഇ 3-3930/2011  നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  പഞപ്പോയതട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്,  എറണപ്പോകുളയം,
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടനെ  അററിയറിചറിട്ടുണട.  6,289  രൂപ  മപ്പോതയം  ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയപ്പോല്  മതറിടയന്നുയം,  തുക
ഇക്കൗടെപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചേയ്യേണടമന്നുയം  കതറില്  നെറിര്പദ്ദേശറിചറിട്ടുണട.  9-12-2014-ടല  ഉതരവട
പഞപ്പോയതറില് ലഭദമപ്പോയറിടറില്ല. 

26-2-2015-ടല ഡറി.ഡറി.  നെമ്പര്  542199  പ്രകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോയ  6,289  രൂപ രസസ്വീതട  നെമ്പര്
11403400016/3-2-2015  പ്രകപ്പോരയം  പഞപ്പോയതറില്  വരവട  വചറിട്ടുണട.  (കുനത്തുനെപ്പോടെട  തപ്പോലൂക്കട
ഓഫസ്വീസറിടല ആര്.ആര്. 2013/5227/7 തസ്വീയതറി  1-1-2013  നെമ്പര് ആര്.ആര്.  നെടെപടെറി  പ്രകപ്പോരയം  
9-1-2015-ല്  ററിക്കവററി  നെടെതറിയ  തുകയപ്പോണട   6289  രൂപ)  ഡറി.ഡറി.  മുഖപ്പോന്തരയം  പഞപ്പോയതട
ഓഫസ്വീസറില് ലഭദമപ്പോക്കറിയതട. 
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.8.1 ഓഡറിറട തടെസയം നെറിലനെറില്ടക്ക അതട പരറിഹരറിക്കുനതറിനെട മുന്പട സര്വസ്വീസറില് നെറിന്നുയം
വറിരമറിക്കുന  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥനെട  ബപ്പോധദതപ്പോരഹറിത  സര്ടറിഫറിക്കറട  നെല്കുകയുയം  ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.
ഉള്ടപടടെയുള്ള   ടപന്ഷന്  ടടകപറവപ്പോന്  അനുമതറി  നെല്കുകയുയം  ടചേയ്യുന  പ്രവണത
അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോവനതല്ല  എനട  സമറിതറി  നെറിരസ്വീക്ഷറിക്കുന്നു.  പഞപ്പോയതറിനുണപ്പോകുന  നെഷയം
തറിരറിചപറിടെറിക്കപ്പോടത നെഷതറിനുതരവപ്പോദറിടയനട ചൂണറിക്കപ്പോണറിക്കടപടുന ഉപദദപ്പോഗസ്ഥടനെ സര്വ
ആനുകൂലദങ്ങളുയം  നെല്കറി  വറിരമറിക്കപ്പോനെനുവദറിക്കുനതട  ഇപ്രകപ്പോരയം  ക്രമപക്കടുകളുയം  ക്രമവറിരുദമപ്പോയ
പ്രവര്തനെങ്ങളുയം  ടചേയ്യുനവര്ക്കട  പപ്രപ്പോതപ്പോഹനെമപ്പോകുയം  എനട  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോണറിക്കുന്നു.
ആയതറിനെപ്പോല് ഓഡറിറട  തടെസങ്ങള് ഉനയറിച കഴറിഞ്ഞപ്പോല് അവ പരറിഹരറിചതറിനുപശഷയം മപ്പോതപമ
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ബപ്പോദദതപ്പോരഹറിത  സര്ടറിഫറിക്കറകള്  നെല്കപ്പോന്  പപ്പോടുള്ളൂ  എനട  എല്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട
രപ്പോജട/നെഗരപപ്പോലറിക  സ്ഥപ്പോപനെങ്ങള്ക്കുയം  സര്ക്കപ്പോര്തലതറില്  നെറിര്പദ്ദേശയം  നെല്കണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.8.2   സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം എല്ലപ്പോ പഞപ്പോയതട രപ്പോജട/നെഗരപപ്പോലറിക സ്ഥപ്പോപനെങ്ങള്ക്കുയം
1-7-2013-ടല 52348/AB3/08 നെമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകപ്പോരയം നെറിര്പദ്ദേശയം നെല്കറിയറിട്ടുണട. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.8.3  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  (എബറി)  വകുപറിടന്റെ  1-7-2013-ടല  52348/എബറി3/08/തസസഭവ.
നെമ്പര് സര്ക്കുലര് നെറിര്പദ്ദേശയം പപ്പോലറിക്കുയം എനട ഉറപട വരുത്തുനതപ്പോണട  എനട അററിയറിക്കുന്നു. 

23-12-2014   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

3.8.4  “ടപന്ഷന്  ആനുകൂലദങ്ങള്  ലഭറിക്കുനതറിനെട  കപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോകുന  സപ്പോഹചേരദയം
നെസ്വീതറി  നെറിപഷധമപ്പോടണന  കപ്പോഴ്ചപപ്പോടെറില്  ഒരു  ഇന്ഡമ് നെറിററി  പബപ്പോണറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്
തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനെങ്ങളറില്  നെറിന്നുയം  വറിരമറിക്കുന  ജസ്വീവനെക്കപ്പോര്ക്കട  ബപ്പോദദതപ്പോ  രഹറിത
സപ്പോക്ഷദപതയം  നെല്കപ്പോവനതപ്പോണട,”എന  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  നെറിര്പദ്ദേശയം
നെറിലവറിലുള്ള  സര്വസ്വീസട  നെറിയമങ്ങള്ക്കട  വറിരുദമപ്പോകപ്പോതവറിധയം  നെടെപപ്പോക്കണടമനട  സമറിതറി
നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

സര്ക്കപ്പോരറില് നെറിന്നുയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം

3.8.5   ഇക്കൗ  വറിഷയവമപ്പോയറി  ബനടപടട  സര്ക്കപ്പോര്തലതറില്  11-2-2015  തസ്വീയതറിയറിടല
5667/AB.1/13  നെമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകപ്പോരയം നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട. 

അധറികവറിവരതറിപന്മേല് പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.8.6  തപദ്ദേശസ്ഥപ്പോപനെങ്ങളറിടല  ഓഡറിററില്  കടണത്തുന  ധനെനെഷങ്ങള്
ഇക്കൗടെപ്പോക്കപ്പോനെപ്പോവശദമപ്പോയ നെറിര്പദ്ദേശങ്ങള് തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപറിടന്റെ  11-2-2015  തസ്വീയതറിയറിടല
5667/AB.1/13  തസസഭവ.  നെമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകപ്പോരയം പുറടപടുവറിചറിട്ടുണട.  ആയതറില് ടപന്ഷന്
ആകുന പവളയറില് ഓഡറിറട   കഴറിഞ്ഞറിടറില്ലപ്പോതപക്ഷയം ബപ്പോധദതപ്പോരഹറിത സര്ടറിഫറിക്കററിടനെപ്പോപയം
ഇന്ഡടമനെറിററി  പബപ്പോണറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്  ടപന്ഷന്  ആനുകൂലദങ്ങള്  അനുവദറിക്കപ്പോവ
നതപ്പോടണനട നെറിര്പദ്ദേശറിചറിട്ടുണട.  പ്രസ്തുത സര്ക്കുലര് എറണപ്പോകുളയം ജറില്ലപ്പോപഞപ്പോയതട അസറിസ്റ്റേന്റെട
ഡയറക്ടര്  ജറില്ലയറിടല  എല്ലപ്പോ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിമപ്പോര്ക്കുയം  അയയ്ക്കുകയുയം,  വറിരമറിക്കുന
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്ക്കട  വറിരമറിക്കല്  ആനുകൂലദയം  നെല്കുനതറിനുള്ള  നെടെപടെറികള്  പ്രസ്തുത  സര്ക്കുലര്
പ്രകപ്പോരയം സസസ്വീകരറിക്കുകയുയം ടചേയ്യുന്നുടണനട അററിയറിചറിട്ടുണട.
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ഖണറിക നെമ്പര് 52

ശറിപപ്പോര്ശ

3.9.1  80,000  രൂപ  അടെങല്  പ്രതസ്വീക്ഷറിച  ഒരു  പപ്രപ്പോജക്ടറിനെട  29,409  രൂപ  മപ്പോതപമ
ടചേലവപ്പോയുള  എന  പരറിഗണനെയറില്  ഗുണപഭപ്പോക  വറിഹറിതയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട  പഞപ്പോയതട
ഡയറക്ടര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുന്നു. 

ഖണറിക നെമ്പര് 73, 74

ശറിപപ്പോര്ശ

3.10.1   പതക്കറിന് ടടത വറിതരണ പദതറിയുമപ്പോയറി ബനടപട തുക പറിന്വലറിചതട മുന് കൃഷറി
ഓഫസ്വീസര് ശസ്വീ.  ടക.  പറി.  സതസ്വീഷട   കുമപ്പോറപ്പോകയപ്പോല്  ഓഡറിററില്  തടെസടപടുതറിയ തുക  പലറിശ
സഹറിതയം  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  മുന്  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസറുടടെ  വദക്തറിഗത  ബപ്പോദദതയപ്പോയറി  നെറിശ്ചയറിചട
ടെറിയപ്പോനെറില്  നെറിന്നുയം  കൃഷറി  വകുപട  ഇക്കൗടെപ്പോക്കറി  പഞപ്പോയതട  ഫണറിപലയട  അടെയണടമന്നുയം  ഇതു
സയംബനറിച അന്തറിമ ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറിക്കട ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.

3.10.2 ഓഡറിറട തടെസയം പരറിഹരറിക്കുനതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ നെറിര്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസ്ഥനുയം
മുന്  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസറുമപ്പോയറിരുന  ശസ്വീ.  ടക.  പറി.  സതസ്വീഷട കുമപ്പോര്  യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ  നെടെപടെറിയുയം
ടടകടക്കപ്പോണറിടറില്ല  എന്നുമപ്പോതമല്ല  തടന്റെ  വസ്വീഴ്ചമൂലയം  ഉണപ്പോയ  നെഷയം  മടറപ്പോരു  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥനെറില്
ചുമതടപടുനതട  മനെസറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുയം  വളടര  തനപൂര്വയം  ഒഴറിഞമപ്പോറുനതപ്പോയപ്പോണട  സമറിതറി
മനെസറിലപ്പോക്കുനതട.  ആയതറിനെപ്പോല്  ഓഡറിറട  തടെസയം  പരറിഹരറിക്കുനതറിനെട  ആവശദമപ്പോയ  പരഖകള്
ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോടത ഉതരവപ്പോദറിതസതറില് നെറിന്നുയം ഒഴറിഞമപ്പോററി വളടര ലപ്പോഘവ ബുദറിപയപ്പോടടെ ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശടത  തള്ളറിക്കളഞ്ഞ  ശസ്വീ.  ടക.  പറി.  സതസ്വീഷട  കുമപ്പോററിടനെതറിടര  വകുപ്പുതല  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.10.3 എറണപ്പോകുളയം പഞപ്പോയതട ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ 6-10-2008-ടല പറി.എ 3-645/05
നെമ്പര്  കതറിലൂടടെയുയം  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടറുടടെ  17-7-2009  ടലയുയം  14-12-2009-ടലയുയം
എയം1-24680/08 നെമ്പര് കത്തുകളറിലൂടടെയുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കപ്പോന്
കൃഷറി വകുപട  ഡയറക്ടപറപ്പോടെട ആവശദടപടറിരുന്നു.

പതക്കറിന് ടടത വറിതരണയം പദതറിയുമപ്പോയറി ബനടപട മുന് കൃഷറി ഓഫസ്വീസര്, ശസ്വീ. ടക. പറി. സതസ്വീഷട
കുമപ്പോററില് നെറിന്നുയം സര്ക്കപ്പോരറിനെട നെഷടപട  ₹ 19,500 മൂനട തവണകളപ്പോയറി നെവയംബര് 2012 മുതലുള്ള
അപദ്ദേഹതറിടന്റെ  ശമ്പളതറില്  നെറിന്നുയം  തറിരറിചട  പറിടെറിക്കുവപ്പോന്  കൃഷറി  ഡയറക്ടറുടടെ
5-10-2012-ടല എസട.വറി.സറി.(2)  49774/2008 നെമ്പര് പ്രകപ്പോരയം  ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട.  ടെറി  ഉതരവട
പ്രകപ്പോരയം ഇപപപ്പോള് കൃഷറി അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടറപ്പോയറി  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  കുന്നുപമല് എന സ്ഥലതട
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പജപ്പോലറി ടചേയ്യുന ശസ്വീ. ടക. പറി. സതസ്വീഷ്കുമപ്പോററില് നെറിന്നുയം 19,500 രൂപ 18% പലറിശപയപ്പോടുകൂടെറി മൂനട
ഗഡക്കളപ്പോയറി  പഞപ്പോയതറില്  ഒടുക്കുനതറിനെപ്പോയറി  ടെറിയപ്പോനെട  രജറി.എ.ഡറി.യപ്പോയറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
ടസക്രടററി  16-5-2013  ടല  -എ 159/2007  നെമ്പര് കതട  അയചറിരുന്നു.  എനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  തുക
നെപ്പോളറിതുവടര പഞപ്പോയതട ഫണറില് വരവട വനറിടറില്ല.

ശസ്വീ.  പറി.  ടക.  സതസ്വീഷ്കുമപ്പോര് ടസല്ഫട പഡ്രപ്പോയറിയംഗട ഓഫസ്വീസര് ആയതറിനെപ്പോല് എ.  ജറി.  വഴറി
ററിക്കവററി നെടെത്തുവപ്പോന് കൃഷറി വകുപട നെടെപടെറി ആരയംഭറിചറിട്ടുടണനട അററിയുവപ്പോന് കഴറിഞ. എനപ്പോല്
കൃഷറി വകുപട ഡയറക്ടററില് നെറിന്നുയം പ്രസ്തുത വറിവരയം സയംബനറിച അററിയറിപ്പുകടളപ്പോന്നുയം നെപ്പോളറിതുവടര
ലഭദമപ്പോയറിടറില്ല എന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

എറണപ്പോകുളയം പഞപ്പോയതട ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ 6-10-2008-ടല പറി.എ 3-645/05 നെമ്പര്
കതറിലൂടടെയുയം  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടറുടടെ  17-7-2009-ടലയുയം  14-12-2009-ടലയുയം
എയം1-24680/08 നെമ്പര് കത്തുകളറിലൂടടെയുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കപ്പോന്
കൃഷറി വകുപട ഡയറക്ടപറപ്പോടെട ആവശദടപടറിരുന്നു. 

എനപ്പോല്  മുന്  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസര്  ടക.  പറി.  സതസ്വീഷ്കുമപ്പോററിടനെതറിടര  അചടെക്ക  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചതട സയംബനറിചട കൃഷറി വകുപട ഡയറക്ടററില് നെറിന്നുയം പരഖപ്പോമൂലമുള്ള അററിയറിപ്പുകടളപ്പോന്നുയം
നെപ്പോളറിതുവടര ലഭദമപ്പോയറിടറില്ല എന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.  

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.10.4 പതക്കറിൻ കത വറിതരണയം പദതറിയറിൽ നെഷടപട 19,500 രൂപ ബനടപട
മുൻ കൃഷറി ഓഫസ്വീസര് ശസ്വീ. ടക. പറി. സതസ്വീഷ് കുമപ്പോററിൽ നെറിനട മൂനട തവണകളപ്പോയറി നെവയംബര്
2012  മുതലുള്ള അപദ്ദേഹതറിടന്റെ ശമ്പളതറിൽ  നെറിനട  പറിടെറിചട  അടെയ്ക്കുവപ്പോൻ  5-10-2012-ൽ
കൃഷറി  ഡയറക്ടര്  ഉതരവപ്പോകുകയുയം  ഇതനുസരറിചട,  ടെറി  തുക  18%  പലറിശപയപ്പോടുകൂടെറി,
പഞപ്പോയതറിൽ ഒടുക്കുനതറിനെപ്പോയറി, ഇപപപ്പോള് കൃഷറി അസറിസ്റ്റേന്റെട ഡയറക്ടറപ്പോയറി പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട
പജപ്പോലറി  ടചേയ്യുന  ശസ്വീ.  ടക.  പറി.  സതസ്വീഷ് കുമപ്പോററിനെട  16-5-2013-ൽ  മൂക്കന്നൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
ടസക്രടററി  രജറിപസ്ട്രേഡട  കതട  അയചറിരുന്നു.  എനപ്പോൽ  നെപ്പോളറിതുവടര  പ്രസ്തുത  തുക
പഞപ്പോയതട ഫണറിൽ വരവട വനറിടറില്ല. 

3.10.5 കൃഷറി ഓഫസ്വീസര് ശസ്വീ. ടക. പറി. സതസ്വീഷ് കുമപ്പോററിടനെതറിടര വകുപ്പുതല നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോൻ  ബഹമപ്പോനെടപട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയറിരുന്നുടവങറിലുയം  നെപ്പോളറിതുവടര
നെടെപടെറികടളപ്പോന്നുയംതടന സസസ്വീകരറിചറിടറില്ല. 

23-12-2014   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറി പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

3.10.6  പതക്കറിൻ  കത  വറിതരണവമപ്പോയറി  ബനടപടട  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസര്
ശസ്വീ.  ടക.  പറി.  സതസ്വീഷ് കുമപ്പോററിൽ  നെറിന്നുയം  സര്ക്കപ്പോരറിനെട  നെഷമപ്പോയ തുക പലറിശസഹറിതയം
ഈടെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം ടെറിയപ്പോടനെതറിടര വകുപ്പുതല നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

1561/2021
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   സര്ക്കപ്പോരറിൽ നെറിന്നുയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം  

3.10.7 മൂക്കന്നൂര് കൃഷറി ഭവനെറിടല പതക്കറിൻ കത വറിതരണവമപ്പോയറി ബനടപട്ടു നെടെന
ക്രമപക്കടെറിൽ, സര്ക്കപ്പോരറിനെട നെഷമപ്പോയ 19,500 രൂപ 18% പലറിശ സഹറിതയം (ആടക 72,150
രൂപ)  മുൻ  കൃഷറി  ആഫസ്വീസര്  ശസ്വീ.  ടക.  പറി.  സതസ്വീഷ് കുമപ്പോററിടന്റെ  ശമ്പളതറിൽ  നെറിന്നുയം
ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട. 

അധറികവറിവരതറിപന്മേൽ പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.10.8  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ  നെഷമപ്പോയറി ചൂണറിക്കപ്പോടറിയ  19,500  രൂപയുയം,  06/1998  മുതൽ
06/2013 വടര (15 വര്ഷയം)യുള്ള 18% പലറിശ 52,650 രൂപയുയം ഉള്ടപടടെ 72,150 രൂപ 11/2013
മുതൽ  08/2014  വടര  10  ഗഡക്കളപ്പോയറി  (7215  രൂപ വസ്വീതയം)  ശസ്വീ.  ടക.  പറി.  സതസ്വീഷ് കുമപ്പോററിടന്റെ
ശമ്പളതറിൽ  നെറിനട  തറിരറിടക  പറിടെറിചട  0401-00-800-83  എന  ട്രഷററി  ടഹഡറിൽ  അടെചറിട്ടുണട.
ശസ്വീ.  ടക.  പറി. സതസ്വീഷ് കുമപ്പോര്  ഇപപപ്പോള്  കൃഷറി  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടര്  ആയറി  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട
ജറില്ലയറിടല  കുന്നുമൽ  എന  സ്ഥലതപ്പോണട  പജപ്പോലറി  പനെപ്പോക്കുനതട  എനതറിനെപ്പോൽ  ടെറി  തുക
ടതപ്പോടറിൽപപ്പോലയം സബട ട്രഷററിയറിൽ ആണട അടെചറിട്ടുള്ളതട.  ഈ തുക മുക്കന്നൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനെട
കകമപ്പോററിയറിടറില്ല.  പ്രസ്തുത തുക മുക്കന്നൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനെട  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോനുള്ള തുടെര്നെടെപടെറികള്
ബനടപട അധറികപ്പോരറികള് കകടക്കപ്പോപള്ളണതപ്പോണട.  
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.11.1  ഓഡറിറട  തടെസതറിടനെതറിടര  സമറിതറി  പയപ്പോഗതറിൽ  നെൽകറിയ  ടതളറിവറിടന്റെ
വപ്പോസവ സ്ഥറിതറി മനെസറിലപ്പോക്കുനതറിനെട ബനടപട ഫയലുകള് ഓഡറിററിടന്റെ പുനെനഃപരറിപശപ്പോധനെയപ്പോയറി
സമര്പറിക്കുനതറിനെട സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിചറിട്ടുയം ആയതട ഓഡറിററിടന്റെ പരറിപശപ്പോധനെയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോതറിരുന
അനടത  മുക്കന്നൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  പറി.  ജറി.  മപനെപ്പോഹരടനെതറിടര നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചട ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി 

3.11.2  ഫയലുകള്  പരറിപശപ്പോധനെയപ്പോയറി  സമര്പറിക്കുനതറിനെട  വസ്വീഴ്ച  വരുതറി  എനട

സമറിതറി നെറിരസ്വീക്ഷറിച ശസ്വീ.  പറി.  ജറി.  മപനെപ്പോഹരൻ വറിശദസ്വീകരണയം സമര്പറിചറിട്ടുണട.  സമറിതറി

നെറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  11-8-2005-ൽ  ടെറി  ഫയലുമപ്പോയറി  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട

ഓഡറിറട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  ആഫസ്വീസറിൽ  എതറിയപപപ്പോള്,  അനട  ഓഫസ്വീസറിൽ

ഉണപ്പോയറിരുന  ടസക്ഷൻ  കപ്പോര്ക്കട  ഇതുസയംബനറിചട  ആ  ആഫസ്വീസറിനെട  നെറിര്പദ്ദേശടമപ്പോന്നുയം
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ലഭറിചറിടറില്ല എന കപ്പോരണയം പറഞ്ഞട ഫയൽ  വപ്പോങ്ങുകയുണപ്പോയറില്ല എന്നുയം  25-5-2006-ൽ

ഫയൽ  വസ്വീണയം  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട  ഓഡറിറട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്ക്കട

സമര്പറിചട  പരറിപശപ്പോധറിചറിട്ടുടണന്നുയം  പരറിപശപ്പോധനെയ്ക്കുപശഷയം  16-6-2006-ൽ  ഫയൽ  തറിരറിടക

ലഭറിചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോടണന്നുയം മുൻ ടസക്രടററി ശസ്വീ.  പറി.  ജറി.  മപനെപ്പോഹരടന്റെ വറിശദസ്വീകരണതറിൽ

പബപ്പോധറിപറിചറിട്ടുണട.  

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.11.3  പരപ്പോമര്ശയം സയംബനറിച ഫയലുകള്  06/2006-ൽ പലപ്പോക്കൽ ഫണട ഓഡറിറട

ഓഫസ്വീസറിൽ  പരറിപശപ്പോധനെയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്നുയം  ആയതട  സയംബനറിചണപ്പോയ

കപ്പോലതപ്പോമസയം  മപ്പോപപ്പോക്കണടമന്നുയം  അപപക്ഷറിചടകപ്പോണട  അനട  ടസക്രടററിയുടടെ  ചേപ്പോര്ജട

വഹറിചറിരുന ശസ്വീ. പറി. ജറി. മപനെപ്പോഹരൻ 5-12-2008-ൽ പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടര് വഴറി കതട

നെൽകറിയറിട്ടുണട. 
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.12.1   ജറില്ലപ്പോ  ടപര്പഫപ്പോമൻസട  ഓഡറിറട  ഓഫസ്വീസറുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ  ഫയലുകള്

പലപ്പോക്കൽ  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിനെട  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതതുസയംബനറിച  വറിശദസ്വീകരണവയം

ഓഡറിററിപന്മേൽ  സസസ്വീകരറിച  തുടെര്  നെടെപടെറിയുയം  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചേയ്യുനതറിനെട  ടസക്രടററിക്കട

നെറിര്പദ്ദേശയം നെൽകറിയറിട്ടുടണനപ്പോണട അററിയറിചറിരുനതട. ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട വനട വര്ഷങ്ങള്

കഴറിഞ്ഞറിട്ടുയം  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതറിരറിക്കുകയുയം  സമറിതറി  ടതളറിടവടുപട  നെടെതറി

അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ  നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം  ടചേയറിട്ടുയം  അതറിപന്മേൽ

തുടെര്നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോൻ  തയ്യേപ്പോറപ്പോകപ്പോതതറിൽ  നെറിന്നുയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളുടടെ

തുടെര്നെടെപടെറി  പരറിപശപ്പോധറിപക്കണറിയറിരുന  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടര്  നെറിരുതരവപ്പോദപരമപ്പോയറിടപ്പോണട

ടപരുമപ്പോററിയറിട്ടുള്ളടതനട  സമറിതറി  മനെസറിലപ്പോക്കുന്നു.  ആയതറിനെപ്പോൽ  ഓഡറിററിപന്മേൽ

തുടെര്നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിടല  കപ്പോലതപ്പോമസയം  സയംബനറിചട  അനടത  പഞപ്പോയതട

അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടററിൽ നെറിന്നുയം വറിശദസ്വീകരണയം ലഭദമപ്പോക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.12.2  അനടത  പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടര്  ആയറിരുന  ശസ്വീമതറി

ഫറിപലപ്പോമറിനെ ടചേററിയപ്പോപനെപ്പോടെട നെറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ നെറിര്പദ്ദേശപ്പോനുസരണയം വറിശദസ്വീകരണയം

ആവശദടപടുകയുയം  ടെറിയപ്പോള് വറിശദസ്വീകരണയം ലഭദമപ്പോക്കുകയുയം ടചേയറിട്ടുണട.  
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പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.12.3  തുടെര്നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിൽ  കപ്പോലതപ്പോമസയം വരുതറിയതറിനെട  അനടത
പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടറപ്പോയറിരുന  ശസ്വീമതറി  ഫറിപലപ്പോമറിനെ  ടചേററിയപ്പോപനെപ്പോടെട
വറിശദസ്വീകരണയം പതടെണടമനട ബഹ. സമറിതറി ആവശദടപടറിരുന്നു. 21-6-2005-ടല സമറിതറി
നെറിര്പദ്ദേശയം അനുസരറിചട 06/2005-ൽ തടന ബനടപട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററിപയപ്പോടെട
വറിശദസ്വീകരണയം  പതടെറിയറിട്ടുടണന്നുയം  പറിനസ്വീടെട  തപ്പോൻ  പകപ്പോടയയം  ജറില്ലയറിപലക്കട  സ്ഥലയം
മപ്പോററിപപപ്പോയതറിനെപ്പോൽ തുടെര് നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോനെപ്പോയറില്ല എന്നുയം ശസ്വീമതറി ഫറിപലപ്പോമറിനെ
ടചേററിയപ്പോൻ  വറിശദസ്വീകരണയം  നെൽകറിയറിട്ടുണട.  ഈ  വറിശദസ്വീകരണയം  17-3-2009-ൽ  പഞപ്പോയതട
ഡയറക്ടര്ക്കട അയചറിട്ടുടണന്നുയം അററിയറിക്കുന്നു.  
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.13.1  പററട  പകപ്പോൺട്രപ്പോക്ടട  നെറിരക്കട  ലയംഘറിചടകപ്പോണട  വപ്പോങ്ങറിയ  തുക  പറിഴപലറിശ
സഹറിതയം  ഈടെപ്പോക്കറി  പരഖകള്  സഹറിതയം  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.13.2   നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  18-ാംമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  നെറിര്പദ്ദേശങ്ങള്ക്കട
അനുസൃതമപ്പോയറി പലപ്പോക്കൽ ഫണട ഡയറക്ടര് 1-11-2008-ടല എൽ.എഫട. 3500/ടസ്പെ.ടസൽ/
എസട.സറി3/2006 നെമ്പര് പ്രകപ്പോരയം സര്ചേപ്പോര്ജട സര്ടറിഫറിക്കറട പുറടപടുവറിചറിരുന്നു. ആയതട
പ്രകപ്പോരയം  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള്ക്കപ്പോയറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയുടടെ  5-2-2009-ടല
എ-159/2007 നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം ജറില്ലപ്പോ കളക്ടര്ക്കട അപപക്ഷ സമര്പറിചറിരുന്നു. ജറില്ലപ്പോ
കളക്ടറുടടെ 11-3-2009-ടല ബറി11-9070/2009 നെമ്പര് കതറിലൂടടെ ആവശദടപട വറിവരങ്ങള്
8-4-2009-ടല  എ-159/2007  നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി
നെൽകറിയറിരുന്നു. തുടെര്നട ജറില്ലപ്പോ കളക്ടര് 14-10-2009-ടല ബറി11-9070/2009 നെമ്പര് കതട
പ്രകപ്പോരയം  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  നെടെത്തുവപ്പോൻ  മൂവപ്പോറപുഴ  തഹസറിൽദപ്പോടര
ചുമതലടപടുത്തുകയുയം  ടചേയറിട്ടുണട.  ശസ്വീ.  ടക.  എൻ.  നെപ്പോരപ്പോയണൻ  ബപ്പോധദത  തുക
അടെയപ്പോതതറിനെപ്പോലുയം  റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറി പ്രകപ്പോരയം തുക ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോൻ മറട മപ്പോര്ഗങ്ങള്
ഇല്ലപ്പോതതറിനെപ്പോലുയം  ടെറിയപ്പോടന്റെ  ശമ്പള  സര്ടറിഫറിക്കറട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ  ഇടുക്കറി  പഞപ്പോയതട
ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടപറപ്പോടെട  ആവശദടപടറിരുന്നുടവങറിലുയം  അവസപ്പോനെ ശമ്പള സപ്പോക്ഷദപതവയം
പസവനെപുസകവയം  പകപ്പോടയയം  ജറില്ലയറിടല  മസ്വീനെചറിൽ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിൽ  നെറിന്നുയം
ലഭദമപ്പോയറിടറില്ല  എന  വറിവരമപ്പോണട  ഇടുക്കറി  പഞപ്പോയതട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടററിൽ  നെറിനട
അററിയുവപ്പോൻ  കഴറിഞ്ഞടതനട  7-2-2012-ടല  ബറി9-9534/2009  നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം
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മൂവപ്പോറപുഴ തഹസറിൽദപ്പോര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററിടയ അററിയറിചറിരുന്നു. 20-10-2012-ടല
എ-159/2007  നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറിയുടടെ നെറിലവറിടല സ്ഥറിതറി
അററിയറിക്കുവപ്പോൻ  മൂവപ്പോറപുഴ  തഹസറിൽദപ്പോപരപ്പോടെട  ആവശദടപടറിരുന്നുടവങറിലുയം  മറുപടെറിടയപ്പോന്നുയം
നെപ്പോളറിതുവടര ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിൽ ലഭറിചറിടറില്ല എന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട 

3.13.3  1-11-2008-ടല  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്  പുറടപടുവറിച
സര്ചേപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കററിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറിൽ  5-2-2009-ൽ  തുക
ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെപ്പോയറി  05/2009-ൽ  റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനെപ്പോയറി
ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട  അപപക്ഷ  സമര്പറിചറിട്ടുണട.  ഇതനുസരറിചട  അനടത  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന
ശസ്വീ. ടക. എൻ.  നെപ്പോരപ്പോയണനെറിൽ നെറിനട ബപ്പോദദത തുക റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറികളറിലൂടടെ
ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോൻ  ടെറിയപ്പോടന്റെ  ശമ്പള  സര്ടറിഫറിക്കറട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ  ഇടുക്കറി  പഞപ്പോയതട
ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടപറപ്പോടെട മൂവപ്പോറപുഴ തഹസസ്വീൽദപ്പോര് ആവശദടപടറിരുന്നുടവങറിലുയം അവസപ്പോനെ
ശമ്പള  സര്ടറിഫറിക്കറയം  പസവനെപുസകവയം  ടെറിയപ്പോൻ  അവസപ്പോനെയം  പജപ്പോലറി  ടചേയറിരുന
മസ്വീനെചറിൽ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിൽ നെറിനട ലഭദമപ്പോയറില്ല എനപ്പോണട ഇടുക്കറി പഞപ്പോയതട ടഡപപ്യൂടറി
ഡയറക്ടര് മറുപടെറി നെൽകറിയതട.   റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറിയുടടെ നെറിലവറിടല സ്ഥറിതറിടയപററി
ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്യുവപ്പോൻ മൂവപ്പോറപുഴ തഹസറിൽദപ്പോപരപ്പോടെട മൂക്കന്നൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററി
4-10-2013-ൽ ആവശദടപട്ടുടവങറിലുയം മറുപടെറി ലഭദമപ്പോയറിടറില്ല. 

23-12-2014   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

3.13.4 റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറികള് തസരറിതടപടുത്തുവപ്പോൻ സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോരറിൽ നെറിന്നുയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം

3.13.5  ശസ്വീ.  ടക.  എൻ.  നെപ്പോരപ്പോയണൻ  ബപ്പോദദത തുക അടെയപ്പോതതറിനെപ്പോലുയം,  റവനെപ്യൂ
ററിക്കവററി നെടെപടെറി പ്രകപ്പോരയം തുക ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോൻ മറട മപ്പോര്ഗങ്ങള് ഇല്ലപ്പോതതറിനെപ്പോലുയം ടെറിയപ്പോടന്റെ
ശമ്പള  സര്ടറിഫറിക്കറട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ  ഇടുക്കറി  പഞപ്പോയതട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടപറപ്പോടെട
ആവശദടപടറിരുന്നുടവങറിലുയം  അവസപ്പോനെ  ശമ്പള  സപ്പോക്ഷദപതവയം  പസവനെപുസകവയം
പകപ്പോടയയം  ജറില്ലയറിടല  മസ്വീനെചറിൽ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിൽ  നെറിന്നുയം  ലഭദമപ്പോയറിടറില്ല  എന
വറിവരമപ്പോണട  ഇടുക്കറി  പഞപ്പോയതട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടററിൽ  നെറിനട  അററിയുവപ്പോൻ
കഴറിഞ്ഞടതനട  7-2-2012-ടല  ബറി9-9534/2009  നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  മൂവപ്പോറപുഴ
തഹസറിൽദപ്പോര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിടയ  അററിയറിചറിരുന്നു.  20-10-2012-ടല
എ-159/2007  നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  ററിക്കവററി  നെടെപടെറിയുടടെ  നെറിലവറിടല  സ്ഥറിതറി
അററിയറിക്കുവപ്പോൻ  മൂവപ്പോറപുഴ  തഹസറിൽദപ്പോപരപ്പോടെട  ആവശദടപടതു  പ്രകപ്പോരയം  ടെറിയപ്പോൻ
22-12-2012-ടല  കതട  പ്രകപ്പോരയം  കുടെറിശ്ശേറിക  തുക  സര്വസ്വീസട  ആനുകൂലദതറിൽ  നെറിന്നുയം
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ഈടെപ്പോക്കറിതരണടമനട  കപ്പോണറിചട  ഇടുക്കറി  പഞപ്പോയതട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്ക്കട  കതട
നെൽകറിയറിട്ടുടണന്നുയം  ആയതറിനെട  നെപ്പോളറിതുവടര  മറുപടെറിടയപ്പോന്നുയം  ലഭറിചറിടറിടല്ലന്നുയം   ഈ
ആഫസ്വീസറിപലയട  അററിയറിചറിരുന്നു.  വസ്വീണയം  മൂക്കന്നൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിൽ  നെറിന്നുയം
4-10-2013-ടല എ-157/2007  നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം  റവനെപ്യൂ ററിക്കവററിയുടടെ നെറിലവറിടല
സ്ഥറിതറി  ആരപ്പോയുനതറിനെട  രജറിപസ്റ്റേര് ഡട  കതട  അയചറിരുന്നു.  ആയതറിടന്റെ  മറുപടെറിയപ്പോയറി
6-11-2013  തസ്വീയതറിയറിടല കതട  പ്രകപ്പോരയം  ഇടുക്കറി  പഞപ്പോയതട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്ക്കട
കുടെറിശ്ശേറികയുയം മറട ടചേലവകളുയം ശസ്വീ. ടക. എൻ. നെപ്പോരപ്പോയണടന്റെ സര്വസ്വീസട ആനുകൂലദങ്ങളറിൽ
നെറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട  ഉതരവട  നെൽകുനതറിനെട  പവണറി  ബഹ.  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ
കളക്ടര്ക്കട  കതട  അയചറിട്ടുടണന  വറിവരയം  മൂക്കന്നൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിൽ  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചേയറിട്ടുണട എന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

അധറികവറിവരതറിപന്മേൽ പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.13.6  മൂക്കന്നൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  1997-98  വര്ഷതറിൽ  നെറിര്വഹണയം നെടെതറിയ
തയ്യേൽ  പരറിശസ്വീലനെവയം  തയ്യേൽ  ടമഷസ്വീൻ  വറിതരണവയം  എന  പപ്രപ്പോജക്ടറിൽ  ഉള്ടപടുതറി
തയ്യേൽ ടമഷസ്വീൻ വപ്പോങ്ങറിയപപപ്പോള്, പററട പകപ്പോൺട്രപ്പോക്ടട നെറിരക്കട അധറികരറിചതറിനെപ്പോൽ അധറികയം
ടചേലവഴറിച 9,220  രൂപ പറിഴപലറിശ സഹറിതയം,  ടചേലവറിനുതരവപ്പോദറിയപ്പോയ മുൻ ടസക്രടററി
ശസ്വീ.  ടക.  എൻ.  നെപ്പോരപ്പോയണനെറിൽ  നെറിനട  ഈടെപ്പോക്കണടമനട  നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  18-ാം
ററിപപപ്പോര്ടറിൽ നെറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന്നു. പ്രസ്തുത നെറിര്പദ്ദേശതറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറിൽ പഞപ്പോയതട
നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചതറിടനെത്തുടെര്നട  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെത്തുവപ്പോൻ  മൂവപ്പോറപുഴ
തഹസറിൽദപ്പോടര  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്  ചുമതലടപടുതറിയറിരുന്നു.  എനപ്പോൽ
ശസ്വീ.  നെപ്പോരപ്പോയണടന്റെ പപരറിൽ  സ്ഥപ്പോവര ജയംഗമ സസത്തുക്കളറിടല്ലന്നുയം ടെറിയപ്പോൻ പറിതപ്പോമഹടന്റെ
പപരറിലുള്ള ജസ്വീര്ണ്ണപ്പോവസ്ഥയറിലുള്ള വസ്വീടറിലപ്പോണട തപ്പോമസറിക്കുനടതന്നുയം ബന്ധുമറിതപ്പോദറികളുടടെ
സപ്പോമ്പതറിക  സഹപ്പോയതറിൽ  ഉപജസ്വീവനെയം  കഴറിചവരുകയപ്പോടണന്നുയം  അതറിനെപ്പോൽ  തുക
ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോൻ  നെറിര്വപ്പോഹമറിടല്ലന്നുയം  കപ്പോണറിചട  മൂവപ്പോറപുഴ  തഹസറിൽദപ്പോര്  ടെറിയപ്പോടന്റെ
പപരറിലുള്ള റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറികള് അവസപ്പോനെറിപറിചട  17-3-2015-ൽ  പഞപ്പോയതറിനെട
കതട നെൽകുകയുണപ്പോയറി.

ശസ്വീ.  ടക.  എൻ.  നെപ്പോരപ്പോയണൻ  31-3-2015-ൽ  ഇടുക്കറി  ജറില്ലയറിടല  ടകപ്പോനതടെറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിൽ  നെറിന്നുയം  ജൂനെറിയര് സൂപ്രണട  തസറികയറിൽ  ററിടയര് ടചേയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.
ടെറിയപ്പോടന്റെ  ടപൻഷൻ  ആനുകൂലദതറിൽനെറിന്നുയം  പമൽപറഞ്ഞ  ഖണറിക  പ്രകപ്പോരമുള്ള  തുക
ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട മൂവപ്പോറപുഴ തഹസറിൽദപ്പോര് 22-12-2012-ൽ ഇടുക്കറി പഞപ്പോയതട ടഡപപ്യൂടറി
ഡയറക്ടര്ക്കട കതട അയചറിരുന്നു.  കൂടെപ്പോടത മൂക്കന്നൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിൽ  പജപ്പോലറി ടചേയ
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കപ്പോലയളവറിടല  മുഴുവൻ  ബപ്പോധദത  തുകയുയം  (₹12,26,251)  ടപൻഷൻ  ആനുകൂലദതറിൽ
നെറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കറി  നെൽകുനതറിനെട  മൂക്കന്നൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  ടകപ്പോനതടെറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിക്കട  23-11-2015-ൽ  ശസ്വീ.  നെപ്പോരപ്പോയണടന്റെ  ബപ്പോധദതപ്പോ
സര്ടറിഫറിക്കറട  അയചനെൽകറിയറിരുന്നു.  എനപ്പോൽ  നെപ്പോളറിതുവടര  ടെറിയപ്പോടന്റെ  ടപൻഷൻ
ആനുകൂലദങ്ങള്  പപ്പോസപ്പോയറി  വനതപ്പോയറി  മൂക്കന്നൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിൽനെറിന്നുയം  വറിവരയം
ലഭറിചറിടറില്ല. 

ഖണറിക നെമ്പര് 87

ശറിപപ്പോര്ശ

3.14.1  ഓഡ റിറട  തടെസയം  പരറിഹരറിക്കടപടതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനെസറിലപ്പോക്കുന്നു.

ആയതറിനെപ്പോൽ  ഈ  വറിഷതറിൽ  തുടെര്നെടെപടെറികള്  ആവശദമറില്ല  എനട  സമറിതറി

വറിലയറിരുത്തുന്നു.

ഖണറിക നെമ്പര് 92

ശറിപപ്പോര്ശ

3.15.1  സര്ചേപ്പോര്ജട  പനെപ്പോടസ്വീസറിപന്മേൽ  പകപ്പോടെതറിയറില്  നെറിലനെറിൽക്കുന  പകസട

അടെറിയന്തരമപ്പോയറി തസ്വീര്പപ്പോക്കുനതറിനുള്ള നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം പകപ്പോടെതറിവറിധറിയുടടെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറിൽ  തുടെര്നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കണടമന്നുയം  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി 

3.15.2  വനെറിതപ്പോ ടതപ്പോഴറിൽദപ്പോനെ പദതറി നെടെതറിപട  അപപ്പോകതകള്മൂലയം  (നെറിയമസഭപ്പോ

സമറിതറിയുടടെ പരറിഗണനെയറിൽ  ഉള്ളതട)  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനെട നെഷയം വന  1,070  രൂപയുയം

മറട ഖണറികകള് പ്രകപ്പോരയം  (നെറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ പരറിഗണനെയറിൽ ഇല്ലപ്പോതവ) നെഷയം

വന  തുകയുയം  ഉള്ടപടടെ  1,06,397  രുപയുടടെ  നെഷതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ

ടസക്രടററിടക്കതറിടര  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട  ആഡറിറട  വകുപട  സര്ചപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട

പുറടപടുവറിക്കുകയുയം  ആയതറിടനെതറിടര  ടെറിയപ്പോൻ  ജറില്ലപ്പോ  പകപ്പോടെതറിയറിൽ  O.P  82/03,  O.P

83/03  നെമ്പര്  പകസകള്  ഫയൽ  ടചേയ്യുകയുയം  സര്ചേപ്പോര്ജട  പനെപ്പോടസ്വീസുയം  സര്ചേപ്പോര്ജട

സര്ടറിഫറിക്കറയം  നെറിശ്ചറിത  സമയപരറിധറിക്കുള്ളറിലല്ല  പുറടപടുവറിചറിട്ടുള്ളടതനതറിനെപ്പോൽ

നെറിയമവറിരുദമപ്പോയ ടെറി സര്ചേപ്പോര്ജട സര്ടറിഫറിക്കറട 15-10-2007-ടല വറിധറി പ്രകപ്പോരയം ബഹ.

പകപ്പോടെതറി തള്ളറിക്കളയുകയുയം ടചേയ. 
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പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.15.3  നെഷയം ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട പുറടപടുവറിച സര്ചേപ്പോര്ജട സര്ടറിഫറിക്കറട നെറിശ്ചറിത
സമയപരറിധറിക്കുള്ളറിലല്ല  എന  കപ്പോരണതപ്പോൽ  ബഹ.  പകപ്പോടെതറി  റദ്ദേട  ടചേയതറിനെപ്പോൽ
തുടെര്നെടെപടെറി പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികമല്ല. 
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.16.1  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട  ആഡറിറട  വകുപട  സര്ചേപ്പോര്ജട  നെടെപടെറികടളപ്പോഴറിവപ്പോക്കറിയതട
സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുന്നു. 
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.17.1   പദതറി  ഏടറടുത  കൺവസ്വീനെററിൽനെറിന്നുയം  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  വഴറി  തുക
ഈടെപ്പോക്കറി  വറിവരയം  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കുവപ്പോനുയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ബനടപട
ടസക്രടററിടയ  അററിയറിക്കപ്പോതറിരുനതട  സയംബനറിചട  ടസക്രടററിമപ്പോരറിൽ  നെറിന്നുയം
വറിശദസ്വീകരണയം ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം ബനടപട പഞപ്പോയതട ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടര്ക്കട സമറിതറി
നെറിര്പദ്ദേശയം  നെൽകറിയറിരുന്നു.  എനപ്പോൽ  ഇതട  സയംബനറിചട  നെപ്പോളറിതുവടര  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ലപ്പോത സപ്പോഹചേരദതറിൽ  സമറിതറി  നെറിര്പദ്ദേശയം  നെടെപപ്പോക്കപ്പോൻ  കപ്പോലതപ്പോമസയം
വരുതറിയതറിനുള്ള വറിശദസ്വീകരണവയം ഇക്കപ്പോരദതറിൽ നെപ്പോളറിതുവടര സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറികളുയം
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.17.2  നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  നെറിര്പദ്ദേശപ്പോനുസരണയം  പദതറി  ഏടറടുത
കൺവസ്വീനെററിൽ നെറിന്നുയം തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെപ്പോയറി 11-7-2005-ൽ റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറി
ഡറിമപ്പോന്റെട പനെപ്പോടസ്വീസട കൺവസ്വീനെര്ക്കട,  പനെരറിടട നെൽകറിടയങറിലുയം ഏഴട വര്ഷയം വടര ആഡറിറട
തടെസയം സയംബനറിചട യപ്പോടതപ്പോരു വറിവരവയം ടെറിയപ്പോടനെ അററിയറിചറിടറില്ല എന്നുയം മൂനട വര്ഷയം
കഴറിഞ്ഞതറിനെപ്പോൽ ലറിമറിപറഷൻ ആക്ടട ടപ്രപ്പോവറിഷൻ പ്രകപ്പോരയം തുക അടെയപ്പോൻ ബപ്പോധദസ്ഥനെല്ല
എനട  കപ്പോണറിചട  3-8-2005-ൽ  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിടയ  അററിയറിചറിരുന്നു.  പലപ്പോക്കൽ
ഫണട ആഡറിറട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  24-2-2005-ടല എൽ.എഫട.ഇ-പറി1-1657/1999
പ്രകപ്പോരമുള്ള പുനെര്ററിപപപ്പോര്ടറിൽ  ഖണറിക  33  പ്രകപ്പോരമുള്ള മറില്ലുപടെറി  -  പറപ്പോടട  പറപ്പോഡറിടന്റെ
ടെപ്പോററിയംഗട  പവലയറിൽ  സപ്പോധനെങ്ങള്  വപ്പോങ്ങറിയ  ഇനെതറിൽ  അധറികയം  നെൽകറിയ  ₹17,215
നെഷതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  ഫറിലറിപട  മപ്പോതതവറിൽ  നെറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കറി
പഞപ്പോയതട  ഫണറിൽ  വരവട  വയ്ക്കുനതറിനെട  23-1-2006-ൽ  ടെറിയപ്പോടന്റെ  പപരറിൽ  പനെപ്പോടസ്വീസട
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നെൽകറിടയങറിലുയം ടെറിയപ്പോൻ തുക ഒടുക്കറിയറില്ല. ടെറിയപ്പോൻ എറണപ്പോകുളയം ജറില്ലയറിടല പചേന്ദേമയംഗലയം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയപ്പോയറി  പജപ്പോലറി  പനെപ്പോക്കറി  വരടവ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
ടസക്രടററിയുടടെ  5-9-2008-ടല  സറി-452/2008  നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  ടെറിയപ്പോടന്റെ
ശമ്പളതറിൽ  നെറിന്നുയം  പലറിശ  ഉള്ടപടടെ  ₹  42,556  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെപ്പോയറി  എറണപ്പോകുളയം
പഞപ്പോയതട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടപറപ്പോടെട  അപപക്ഷറിചറിരുന്നു.  ആയതട  പ്രകപ്പോരയം  ടെറിയപ്പോടന്റെ
ശമ്പളതറിൽ  നെറിന്നുയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെപ്പോയറി  ടപര്പഫപ്പോമൻസട  ആഡറിറട
സൂപര്കവസര്ക്കട  25-10-2008-ൽ കതട നെൽകറി.  എനപ്പോൽ  ഒപക്ടപ്പോബര് മപ്പോസയംവടരയുള്ള
ശമ്പള  ബറിൽ  മപ്പോതപമ  ടെറിയപ്പോൻ  സമര്പറിചറിട്ടുള്ളൂ  എന്നുയം  തുടെര്നട  ശമ്പള  ബറിൽ
സമര്പറിക്കപ്പോതതറിനെപ്പോൽ  തുക  ഈടെപ്പോക്കപ്പോൻ  കഴറിഞ്ഞറിരുനറില്ല  എനട  ടപര്പഫപ്പോമൻസട
ഓഡറിറട  സൂപര്കവസര്  5-1-2009-ൽ  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചേയറിട്ടുണട.  ടെറിയപ്പോൻ  30-11-2012-ൽ
പസവനെതറിൽ നെറിന്നുയം വറിരമറിചറിട്ടുണട എന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

ആഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ബനടപട ടസക്രടററിടയ അററിയറിക്കപ്പോതറിരുനതട സയംബനറിചട
കസ്വീരയംപപ്പോറ  ടസക്രടററിമപ്പോരപ്പോയറിരുന  ശസ്വീ.  വറി.  എൻ.  ചേന്ദ്രൻ,  ശസ്വീമതറി  ടക.  ടക.  ചേന്ദ്രറികപ്പോപദവറി,
ശസ്വീ.  എ.  എയം.  പജപ്പോണറി,  ശസ്വീമതറി  ടെറിയംബറിള്  മപ്പോഗറി,  ശസ്വീമതറി  വറിജയലക്ഷ്മറി  കുഞ്ഞമ,
ശസ്വീ. അബ് ദുള് സമദട, ശസ്വീ. എ. പറി. പക്കൗപലപ്പോസട എനറിവര് വറിശദസ്വീകരണയം സമര്പറിചറിട്ടുണട.
അതറിൽ  ശസ്വീ.  വറി.  എയം.  ചേന്ദ്രൻ  കസ്വീരയംപപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന
കപ്പോലയളവറിലപ്പോണട  1997-98-ടല  ആഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിൽ  ലഭറിക്കുനതട.
പ്രസ്തുത കപ്പോലയളവറിൽ പഞപ്പോയതട ടതരടഞ്ഞടുപട സയംബനറിച അടെറിയന്തര പജപ്പോലറികളറിൽ
(വപ്പോര്ഡട വറിഭജനെയം, പവപ്പോടര് പടറികയറിൽ പപരട പചേര്ക്കൽ, നെസ്വീക്കയം ടചേയ്യേൽ, അന്തറിമ പവപ്പോടര്
പടറിക തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കൽ മുതലപ്പോയവ)  ശദ പതറിപറിചതറിനെപ്പോൽ പ്രസ്തുത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറിടല
പരപ്പോമര്ശയം യഥപ്പോസമയയം ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ ടസക്രടററിടയ അററിയറിക്കപ്പോൻ കഴറിഞ്ഞറിരുനറില്ല
എന്നുയം  ആയതട  മപ്പോപപ്പോക്കണടമന്നുയം  ടെറിയപ്പോൻ  സമര്പറിചറിട്ടുള്ള  വറിശദസ്വീകരണതറിൽ
അപപക്ഷറിചറിട്ടുണട എന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.17.3  കസ്വീരമ്പപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല  മറില്ലുപടെറി-പറപ്പോടട  പറപ്പോഡറിടന്റെ  ടെപ്പോററിയംഗട
പണറിക്കുപവണറി  വറിവറിധ  സപ്പോധനെങ്ങള്  വറിതരണയം  ടചേയ്യുനതറിൽ  കൺവസ്വീനെറപ്പോയ
ശസ്വീ.  പറി.  എൻ.  ബറിനു  എനയപ്പോള്ക്കട  അധറികയം  നെൽകറിയ  17,215  രൂപ  അനടത
ടസക്രടററിയറിൽ നെറിനട തറിരറിടക ഈടെപ്പോക്കണയം എനതപ്പോയറിരുന്നു ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം.  ഇതട
സയംബനറിചട  സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന ശസ്വീ.  ഫറിലറിപട  മപ്പോതതവറിൽ
നെറിനട തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട നെറിലവറിടല ടസക്രടററി  23-1-2006-ൽ ആര്.ആര്.  പനെപ്പോടസ്വീസട
നെൽകറിടയങറിലുയം ശസ്വീ.  ഫറിലറിപട മപ്പോതത തുക അടെചറിടറില്ല.  തുടെര്നട  25-10-2008-ൽ പലറിശ
ഉള്ടപടടെ 42,556 രൂപ ടെറിയപ്പോടന്റെ ശമ്പളതറിൽ നെറിനട ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട ടപര്പഫപ്പോമന്സട
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ഓഡറിറട  സൂപര്കവസര്ക്കട  കതട  നെൽകറി.  എനപ്പോൽ  5-1-2009  വടരയുയം  ഈ  തുക
ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിചറില്ല.  (30-11-2012-ൽ  ശസ്വീ.  ഫറിലറിപട  മപ്പോതത  സര്വസ്വീസറിൽ  നെറിനട
വറിരമറിച.)  തുടെര്നട  ശസ്വീ.  ഫറിലറിപട  മപ്പോതത  ബഹ.  പകരളപ്പോ  കഹപക്കപ്പോടെതറിയറിൽ
ഡബപ്യൂ.പറി(സറി.)  നെമ്പര്  37800/2008  ആയറി  പകസട  ഫയൽ  ടചേയ.  ടെറി  പകസറിപന്മേൽ  
10-6-2010-ൽ  പുറടപടുവറിച  വറിധറിനെദപ്പോയതറിൽ,  പ്രവൃതറി  ടചേയ  കൺവസ്വീനെററിൽ  നെറിനട
ആര്.ആര്.  നെടെപടെറി മുഖപ്പോന്തരയം തുക ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനുയം അതട സപ്പോധദമപ്പോകപ്പോതപക്ഷയം മപ്പോതയം
ശസ്വീ. ഫറിലറിപട മപ്പോതതവറിൽ നെറിനട തുക ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനുമപ്പോണട നെറിര്പദ്ദേശറിചറിരറിക്കുനതട. ആയതട
പ്രകപ്പോരയം കൺവസ്വീനെര്ടക്കതറിടര ആര്.ആര്.  നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോൻ ബഹ.  എറണപ്പോകുളയം
ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടപറപ്പോടെട  പഞപ്പോയതട  ഭരണ  സമറിതറി  27-9-2013-ടല  തസ്വീരുമപ്പോനെ  പ്രകപ്പോരയം
അഭദര്തറിചറിട്ടുണട.  ആര്.ആര്.  നെടെപടെറികളറിൽ  കപ്പോലതപ്പോമസയം  വനതറിനുള്ള  വറിശദസ്വീകരണങ്ങള്
ഈ  കപ്പോലയളവറിൽ  കസ്വീരമ്പപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിമപ്പോരപ്പോയറിരുന  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്
പഞപ്പോയതട ഡ യറക്ടര്ക്കട സമര്പറിചറിട്ടുണട. 

23-12-2014   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറി പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

3.17.4  ഡബപ്യൂ.പറി(സറി)  നെമ്പര്  37800/2008  പകസറിപന്മേൽ  ബഹ.  പകരള
കഹപക്കപ്പോടെതറി  10-6-2010-ൽ  പുറടപടുവറിച  വറിധറിനെദപ്പോയമനുസരറിചള്ള  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോരറിൽ നെറിന്നുയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം

3.17.5  ഡബപ്യൂ.പറി(സറി)  നെമ്പര്  37800/2008  പകസറിപന്മേൽ  ബഹ.  പകരള
കഹപക്കപ്പോടെതറി  10-6-2010-ൽ  പുറടപടുവറിച  വറിധറിനെദപ്പോയമനുസരറിചട  കസ്വീരയംപപ്പോറ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല മറില്ലുപടെറി  -  പറപ്പോടട പറപ്പോഡട എന വര്ക്കറിടന്റെ കൺവസ്വീനെര് ശസ്വീ.  ബറിനു
പപ്പോക്കറിതടെയം, എന വദക്തറിയ്ടക്കതറിടര റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ളതുയം
ആയതറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറിൽ  ആദദഗഡവപ്പോയറി  19,570  രൂപ  (ഡറിമപ്പോന്റെട  ഡ്രപ്പോഫട  നെമ്പര്
799120 തസ്വീയതറി 20-6-2014, പകപ്പോതമയംഗലയം എസട.ബറി.ടെറി.) പകപ്പോതമയംഗലയം തഹസസ്വീൽദപ്പോര്
ററിക്കവററി  നെടെതറിയറിട്ടുള്ളതുയം  ടെറി  തുക  10-7-2014  തസ്വീയതറിയറിൽ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
അക്കക്കൗണറിൽ വരവട വനറിട്ടുള്ളതുമപ്പോടണന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

അധറികവറിവരതറിപന്മേൽ പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.17.6  കസ്വീരമ്പപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ  1997-98  വര്ഷടത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട
ഖണറിക  33-ൽ  മറില്ലുപടെറി-പറപ്പോടട   പറപ്പോഡറിടന്റെ  ടെപ്പോററിയംഗട  പണറിക്കട  പവണറി  വറിവറിധ
സപ്പോധനെങ്ങള്  വപ്പോങ്ങറിയ  വകയറിൽ  17,215  രൂപ  ശസ്വീ.  പറി.എൻ.  ബറിനു,  പപ്പോക്കറിതടെയം,
കസ്വീരമ്പപ്പോറ എനയപ്പോള്ക്കട അധറികയം നെൽകറിയറിട്ടുണട. ആയതട സയംബനറിചട പലപ്പോക്കൽ ഫണട
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അക്കക്കൗണടസട കമറിററി റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി വഴറി തുക കൺവസ്വീനെറപ്പോയ ശസ്വീ.  പറി.  എൻ.  ബറിനു,
പപ്പോക്കറിതടെയം,  കസ്വീരമ്പപ്പോറയറിൽ  നെറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോൻ  നെറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന്നു.  ഡബത.പറി(സറി)
നെയം. 37800/2008  പ്രകപ്പോരയം പകരള കഹപക്കപ്പോടെതറിയറിൽ  പകസട നെറിലവറിലുണപ്പോയറിരുനതുയം
10-6-2010-ടല  വറിധറിനെദപ്പോയപ്രകപ്പോരയം  കസ്വീരമ്പപ്പോറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല  മറില്ലുപടെറി  -  പറപ്പോടട
പറപ്പോഡട  എന  വര്ക്കറിടന്റെ  കൺവസ്വീനെര്  ശസ്വീ.  ബറിനു  പപ്പോക്കറിതടെയം  എനയപ്പോളറിൽ  നെറിന്നുയം
റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.  ആയതട പ്രകപ്പോരയം  19,570  രൂപ  (ഡറി.ഡറി.
നെയം.  799120  തസ്വീയതറി  20-6-2014,  എസട.ബറി.ടെറി.  പകപ്പോതമയംഗലയം)  പകപ്പോതമയംഗലയം
തഹസസ്വീൽദപ്പോര്  ററിക്കവററി  നെടെതറിയറിട്ടുള്ളതുയം,  4-7-2014  തസ്വീയതറിയറിടല  രസസ്വീതട  നെമ്പര്
11402100461/04.10.2014 പ്രകപ്പോരയം പഞപ്പോയതട ഫണറിൽ അടെചറിട്ടുമുണട. 

കസ്വീരമ്പപ്പോറ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി രജറിസ്റ്റേര് പ്രകപ്പോരയം പരഖടപടുതറിയ
അടെയ്പക്കണ തുകയുടടെ വറിവരയം ചുവടടെ പചേര്ക്കുന്നു :-

     അടെയ്പക്കണ വദക്തറിയുടടെ പപരട -     ശസ്വീ. പറി. എയം. ബറിനു (കൺവസ്വീനെര്) 
പപ്പോക്കറിതടെയം, കസ്വീരമ്പപ്പോറ

അടെയ്പക്കണ തുക - ₹ 17,125

1997-98 മുതൽ 2013-14 നെവയംബര്

മപ്പോസയം വടര 18% പലറിശ - ₹51,383

പനെപ്പോടസ്വീസട ഫസ്വീസട - ₹35

ആടക = ₹68,543

20-6-2014-ൽ അടെചതട - ₹19,570 

തുക അടെചതട സയംബനറിച പരഖകള് പ്രപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധനെയറിൽ പബപ്പോധദടപട്ടു.  

ഖണറിക നെമ്പര് 120

ശറിപപ്പോര്ശ

3.18.1  1-6-1999-ടല പഞപ്പോയതട തസ്വീരുമപ്പോനെയം 2 പ്രകപ്പോരയം കുടെറിടവള്ള പദതറിയപ്പോയറി
3000 മസ്വീറര് കപപട വപ്പോങ്ങുനതറിനെട മപ്പോതമപ്പോണട അനുമതറി നെൽകറിയടതനറിരറിടക്ക ആരുടടെ
അനുവപ്പോദവയം  അനുമതറിയുയം  അനുസരറിചപ്പോണട  3500  മസ്വീറര്  കപപറിനുള്ള  കസപടഷൻ
ക്ഷണറിക്കുകയുയം,  വപ്പോങ്ങുകയുയം  ടചേയ ടതടതന്നുള്ളതട  വദക്തമപ്പോക്കടപപടെണ  വസ്തുതതയപ്പോടണനട
സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോണറിക്കുന്നു.  പഞപ്പോയതട  പസ്റ്റേപ്പോക്കട  രജറിസ്റ്റേററിൽ  ഇതട  സയംബനറിച
തറിരുതലുകള്  വരുതറിയതട  സയംശയമുളവപ്പോക്കുന്നു.  അധറികമപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  500  മസ്വീറര്



60

കപപറിനെട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  എകറികപ്യൂടസ്വീവട  എഞറിനെസ്വീയര്  തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കറിയ  എസ്റ്റേറിപമറയം
ടമമ്പര്മപ്പോരുടടെ  കകപറട  രസസ്വീതുയം  ഓഡറിററിനെട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോൻ  കഴറിഞ്ഞറിടറില്ല  എനതുയം
ദുരൂഹത  വര്ദറിപറിക്കുന്നു.  ആയതറിനെപ്പോൽ  പകപ്പോട്ടുവള്ളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിൽ  1997-98
വര്ഷതറിൽ  നെടെപറിലപ്പോക്കറിയ  കുടെറിടവള്ള  പദതറിപയപ്പോടെനുബനറിചള്ള  കപപട  കലൻ
സ്ഥപ്പോപറിക്കലറിടനെക്കുററിചട  വറിശദമപ്പോയ  അപനെസഷണയം  നെടെതറി  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറിക്കട
ലഭദമപ്പോക്കണടമനട നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി 

3.18.2  കുടെറിടവള്ള  പദതറിപയപ്പോടെനുബനറിചള്ള  കപപട  കലൻ  സ്ഥപ്പോപറിക്കലറിടനെക്കുററിചട
നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  നെറിര്പദ്ദേശ  പ്രകപ്പോരയം  വറിശദമപ്പോയറി  അപനെസഷണയം  നെടെതറി  ഈ
ആഫസ്വീസറിടല  13-7-2005-ടല  പറി.എ 3-645/05  നെമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  നെറിയമസഭപ്പോ
സമറിതറിയട  സമര്പറിക്കുകയുയം  ഉതരവട  ലഭറിക്കപ്പോതതറിനെപ്പോൽ  3-5-2008-ൽ  വസ്വീണയം
ഉതരവറിനെപ്പോയറി  നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിപയപ്പോടെട  അപപക്ഷറിക്കുകയുയം  ടചേയറിരുന്നു.  എനപ്പോൽ
നെറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ 18-ാംമതട ററിപപപ്പോര്ടറിൽ ഖണറിക 121-ൽ പഞപ്പോയതട ടഡപപ്യൂടറി
ഡയറക്ടര് ലഭദമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം  നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിചതപ്പോയറി  കപ്പോണുന്നു.
ആയതറിനെപ്പോൽ വസ്വീണയം വറിശദമപ്പോയ അപനെസഷണയം നെടെതറി ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനെപ്പോണട
നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  നെറിര്പദ്ദേശറിചറിരറിക്കുനതട.  ആയതട  പ്രകപ്പോരയം  വസ്വീണയം  അപനെസഷണയം
നെടെതറി 1-1-2009-ടല പറി.എ 3-645/05-ാം നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം അപനെസഷണ ററിപപപ്പോര്ടട
നെറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയട സമര്പറിചറിട്ടുണട. അപനെസഷണ ററിപപപ്പോര്ടട ചുവടടെ ടകപ്പോടുക്കുന്നു : 

പകപ്പോട്ടുവള്ളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ  1997-98  വര്ഷടത  ജനെകസ്വീയപ്പോസൂതണ
പദതറിയറിൽടപടുതറി  3500  മസ്വീറര്  കപപട  കലൻ  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനെപ്പോണട  പപ്രപ്പോജക്ടട
വറിഭപ്പോവനെയം  ടചേയറിരുനതട.  പപ്രപ്പോജക്ടറിനെട  ഡറി.പറി.സറി.യുടടെ  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം  സയംബനറിച
പരഖകള്  ഫയലറിൽ  നെറിന്നുയം  ലഭറിചറിടറില്ല.  28-11-2008-നെട  പനെരറിടട  പരറിപശപ്പോധറിചറിട്ടുയം
ലഭറിചറിടറില്ല.  19-6-1998-ടല  2-ാം  നെമ്പര്  തസ്വീരുമപ്പോനെപ്രകപ്പോരയം  3000  മസ്വീറര്  കപപ്പുയം  മറട
അനുബന സപ്പോധനെങ്ങളുയം വപ്പോങ്ങപ്പോനെപ്പോണട തസ്വീരുമപ്പോനെറിചറിരുനടതങറിലുയം 19-6-1998-ടല സറി2-
217/96-ാം നെമ്പര് പനെപ്പോടസ്വീസട പ്രകപ്പോരയം പദശപ്പോഭറിമപ്പോനെറി പതതറിൽ 3500 മസ്വീറര് വപ്പോങ്ങപ്പോനെപ്പോണട
കസപടഷൻ  ക്ഷണറിചറിരറിക്കുനതട.  എനപ്പോൽ  അസറിസ്റ്റേന്റെട  എകറികപ്യൂടസ്വീവട  എഞറിനെസ്വീയര്
തയ്യേപ്പോറപ്പോക്കറി  നെൽകറിയ  എസ്റ്റേറിപമറട  പ്രകപ്പോരമുള്ള  സപ്പോധനെങ്ങള്  കസപടഷൻ  ക്ഷണറിചട
വപ്പോങ്ങപ്പോനെപ്പോണട  19-6-1998-ൽ  പഞപ്പോയതട തസ്വീരുമപ്പോനെയം എടുതറിട്ടുള്ളതുയം ആയതട  പ്രകപ്പോരയം
3000  മസ്വീറര്  കപപട  മപ്പോതപമ  ആവശദമുള്ളൂ  എന്നുയം  കപ്പോണുന്നു.  യഥപ്പോര്തതറിൽ  3000
മസ്വീറററിനെട  പകരയം പപ്രപ്പോജക്ടറിൽ  വറിഭപ്പോവനെ ടചേയ  3500  മസ്വീറര് വപ്പോങ്ങുകയുയം ടചേയ.  എനപ്പോൽ
30-11-1998-ടല  16-ാം നെമ്പര് തസ്വീരുമപ്പോനെ പ്രകപ്പോരയം അധറികയം  വപ്പോങ്ങറിയ  500  മസ്വീറര് കപപട
എകടറൻഷൻ  ഉള്ള  സൂപര്വറിഷൻ  ചേപ്പോര്ജട  അററിയറിക്കുനതറിനെട പറവൂര്  അസറിസ്റ്റേന്റെട
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എകറികപ്യൂടസ്വീവട  എഞറിനെസ്വീയപറപ്പോടെട  (ടക.ഡബപ്യൂ.എ.)  അഭദര്തറിചടകപ്പോണട തസ്വീരുമപ്പോനെറിചറിട്ടുണട.
എനപ്പോൽ  തുടെര്നട  പറവൂര്  അസറിസ്റ്റേന്റെട  എകറികപ്യൂടസ്വീവട  എഞറിനെസ്വീയററിൽ  നെറിന്നുയം  ഇതു
സയംബനറിച എടന്തങറിലുയം പരഖ ലഭറിചതപ്പോയറി കപ്പോണുനറില്ല. 3500  മസ്വീറര് കപപ്പുയം വറിവറിധ
വപ്പോര്ഡകളറിലപ്പോയറി വറിതരണയം ടചേയതട സയംബനറിചട പഞപ്പോയതട ടമമ്പര്മപ്പോര് ഒപറിട പരഖ
ലഭദമപ്പോയറിട്ടുണട.  പസ്റ്റേപ്പോക്കട  രജറിസ്റ്റേററിൽ  3000  മസ്വീറര്  എന്നുള്ളതട  തറിരുതറി  3500  മസ്വീറര്
ആക്കറിയറിട്ടുടണങറിലുയം  യഥപ്പോര്തതറിൽ  3500  മസ്വീറര്  വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുണട.  ആയതട  സര്ക്കപ്പോര്
അയംഗസ്വീകൃത സ്ഥപ്പോപനെമപ്പോയ ടറയ്ഡ്പകപ്പോയുടടെ ബറില്ലറിൽ നെറിന്നുയം വദക്തമപ്പോണട.  ആയതറിനെപ്പോൽ
പസ്റ്റേപ്പോക്കട  രജറിസ്റ്റേററിൽ  വന  3500  മസ്വീറര്  എനട  തറിരുതറി  എഴുതറിയതട  ഒരു  കററിക്കൽ
മറിപസ്റ്റേക്കട ആയറി കണക്കപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോണട. 3000 മസ്വീറററിനെട പകരയം പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി
പപ്രപ്പോജക്ടറിൽ  വറിഭപ്പോവനെ ടചേയ  3500  മസ്വീറര് കപപറിനെട കസപടഷൻ  ക്ഷണറിക്കുകയുയം ആയതട
പഞപ്പോയതട  കമറിററിയുടടെ  ശദയറിൽടപടുത്തുകയുയം  പഞപ്പോയതട  കമറിററി  500  മസ്വീറററിനെട
അധറികമപ്പോയറി  സൂപര്വറിഷൻ  ചേപ്പോര്ജറിനെപ്പോയറി  അസറിസ്റ്റേന്റെട  എകറികപ്യൂടസ്വീവട  എഞറിനെസ്വീയപറപ്പോടെട
ആവശദടപടുകയുയം എനപ്പോൽ തുടെര്നട അസറിസ്റ്റേന്റെട എകറികപ്യൂടസ്വീവട എഞറിനെസ്വീയററിൽ നെറിന്നുയം ടെറി
പരഖ ലഭദമപ്പോക്കറി ഫയലറിൽ  സൂക്ഷറിക്കപ്പോതറിരറിക്കുകയുമപ്പോണട ടചേയറിരറിക്കുനടതനട കപ്പോണുന്നു.
1997-98 വര്ഷതറിൽ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ഏടറടുത ടെറി പപ്രപ്പോജക്ടട പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി
സൂപര്വറിഷൻ നെടെതറിയപ്പോണട നെടെപറിലപ്പോക്കറിയതട.  സൂപര്വറിഷൻ ചേപ്പോര്ജട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററിക്കട  നെൽകറിയതപ്പോയറി  പരഖകളറിൽ  വദക്തമപ്പോണട.  1-ാം  ഘട
ജനെകസ്വീയപ്പോസൂതണ പദതറിയുടടെ ആദദ വര്ഷങ്ങളറിൽ പഞപ്പോയതറിൽ എഞറിനെസ്വീയര്മപ്പോരുടടെ
പസവനെയം  നെല്ലരസ്വീതറിയറിൽ  ലഭറിക്കപ്പോതറിരുനതുയം,  പദതറി  നെടെതറിപറിൽ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിനെട
ഉണപ്പോയറിരുന പരറിചേയക്കുറവയം  മൂലമപ്പോണട  പദതറി  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം  പനെടുനതറിൽ
നെടെപടെറിക്രമങ്ങള്  ശരറിയപ്പോയറി  പപ്പോലറിക്കപ്പോൻ  കഴറിയപ്പോതറിരുനതുയം  പദതറി  നെടെതറിപറിൽ
പപ്പോകപറിഴകള്  സയംഭവറിക്കുനതറിനെട  ഇടെയപ്പോയതുയം.  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററിയറിൽ  നെറിനട
യൂടറികലപസഷൻ  സയംബനറിച  പരഖകള്  ഫയലറിൽ  സൂക്ഷറിചറിരുടനങറിൽ  കപപറിടന്റെ
യഥപ്പോര്ത  ഉപപയപ്പോഗയം  അററിയുനതറിനെട  കഴറിയുമപ്പോയറിരുന്നു.  ടെറി  പപ്രപ്പോജക്ടട  നെടെപറിലപ്പോക്കറിയ
ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  വറി.  എ.  പതപ്പോമസട  ഇപപപ്പോള്  തൃശൂര്  ജറില്ലയറിടല  മപ്പോള  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട
ടസക്രടററിയപ്പോണട.  

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.18.3  പപ്രപ്പോജക്ടറിനെട  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം  വപ്പോങ്ങറിയറിരുനറില്ല  എനതട  സര്ക്കപ്പോര്
നെറിര്പദ്ദേശങ്ങളറിടല ലയംഘനെമപ്പോയറി നെറിലനെറിൽക്കുന്നു.  പപ്രപ്പോജക്ടറിൽ  ഇല്ലപ്പോടതയുയം പഞപ്പോയതട
ഭരണസമറിതറി  തസ്വീരുമപ്പോനെയം  ഇല്ലപ്പോടതയുയം  അധറികമപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  500  മസ്വീറര്  കപപട  ഈ
പദതറിയപ്പോയറി തടന വറിനെറിപയപ്പോഗറിച എനട (ആടക 3500 മസ്വീറര്) ടതളറിയറിക്കുന പരഖകള്
ഒന്നുയം ഇല്ലപ്പോതതറിനെപ്പോൽ പരപ്പോമര്ശയം നെറിലനെറിൽക്കുന്നു.
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3.19.1  ഭപ്പോവറിയറിൽ  പഞപ്പോയതറിൽ  വപ്പോങ്ങലുകളുയം  വറിതരണവയം  സയംബനറിച
രജറിസ്റ്റേറുകള്  കൃതദമപ്പോയറി  സൂക്ഷറിക്കണടമന്നുയം  ഇതറിൽ  വരുത്തുന  പറിഴവകള്ക്കട  ഇവ
കകകപ്പോരദയം  ടചേയ്യുന  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയറിരറിക്കുടമന്നുയം  സമറിതറി  നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.
ബള്ബുകളുയം ടെപ്യൂബട  കലറകളുയം ഇനെയംതറിരറിചട  പസ്റ്റേപ്പോക്കട രജറിസ്റ്റേററിൽ  ഉള്ടപടുതണടമന്നുയം
വറിതരണ സമയതട ഏടതല്ലപ്പോയം വപ്പോര്ഡറിപലക്കട എത എണ്ണയം വസ്വീതയം,  വറിതരണ തസ്വീയതറി,
കകപറന  ആളറിടന്റെ  പപരുയം  ഒപ്പുയം,  വറിതരണയം  ടചേയ  സപ്പോധനെങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  ഉപപയപ്പോഗറിച
എനതറിനെട  കകപററിയ വദക്തറിയറിൽ  നെറിന്നുയം സര്ടറിഫറിക്കറയം വപ്പോങ്ങറി സൂക്ഷറിക്കണടമന്നുയം
ഓഡറിററിടന്റെ പരറിപശപ്പോധനെയട വറിപധയമപ്പോക്കണടമന്നുയം സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി 

3.19.2  ടവപങ്ങപ്പോല  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിൽ  നെറിലവറിൽ  ടെറി  വറിഷയയം  സയംബനറിച
രജറിസ്റ്റേറുകള്  കൃതദമപ്പോയറി  സൂക്ഷറിചവരുന്നുണട.  2012-13  വര്ഷയം  മുതൽ  ടവപങ്ങപ്പോല
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിൽ  എ.എയം.സറി.  പ്രകപ്പോരമപ്പോണട  ടതരുവട  വറിളക്കുകളുടടെ  ടമയറിന്റെനെൻസട
ടചേയ്യുനതട എന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.19.3 ടവപങ്ങപ്പോല ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടനെ സയംബനറിച പരപ്പോമര്ശയം ബഹ. നെറിയമസഭപ്പോ
സമറിതറിയറിൽ  തസ്വീര്പപ്പോക്കറിയതപ്പോണട.  നെറിലവറിൽ  ടതരുവട  വറിളക്കുകളുടടെ  ടമയറിന്റെനെൻസട
നെടെത്തുനതട  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  (ഡറി.എ.)  വകുപറിടന്റെ  15-9-2011-ടല  3055/ഡറി.എ 3/2011/
ത.സസ.ഭ.വ. നെമ്പര്  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  ടടെൻഡററിയംഗട  വഴറി  ആനുവൽ  ടമയറിന്റെനെൻസട
പകപ്പോൺട്രപ്പോക്ടറിലൂടടെയപ്പോണട. 
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.20.1 പറപ്പോഡട പണറിയറിൽ വരുതറിയ പഭദഗതറിക്കട സര്ക്കപ്പോരറിൽനെറിന്നുയം സപ്പോധൂകരണയം
വപ്പോങ്ങറി ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.20.2  1997-98 വര്ഷടത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ഖണറിക 40 പ്രകപ്പോരമുള്ള 'പരപ്പോമര്ശതറിനെട '
തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  (എ.ബറി.)  വകുപറിടന്റെ  5-8-2009-ടല  ജറി.ഒ.  (ആര്.ററി.)  നെമ്പര്  1994/2009/
ത.സസ.ഭ.വ. നെമ്പര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം സപ്പോധൂകരണയം ലഭറിചട ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട. 
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3.20.3  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  (എ.ബറി.)  വകുപറിടന്റെ  5-8-2009-ടല  ജറി.ഒ(ആര്.ടെറി.)
നെമ്പര്  1994/2009/ത.സസ.ഭ.വ.  നെമ്പര്  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  സപ്പോധൂകരണയം  ലഭറിചറിട്ടുണട.
പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോണട. 
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.21.1  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട  ഓഡറിററിടന്റെ  പുനെനഃപരറിപശപ്പോധനെ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറിൽ  ബദനെറികുരറിശട-ആശപ്പോരറിപമപ്പോളയം  പറപ്പോഡട  ടെപ്പോററിയംഗട,  പപ്പോലപ്പോയറിക്കുനട  -
തൃപക്കപപ്പോടെയം പറപ്പോഡട ടമറലറിയംഗട , നെടുതല ഹരറിജൻ പകപ്പോളനെറി പറപ്പോഡട ടമറലറിയംഗട, ടപരുമപ്പോനെറി
സ്കൂള്  ഗക്കൗണട  പുരുദപ്പോരണയം  എനസ്വീ  നെറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃതറികളറിലപ്പോയറി  പഞപ്പോയതറിനെട
നെഷടപടതപ്പോയറി പലപ്പോക്കൽ  ഫണട ഓഡറിറട  വകുപട കടണതറിയ യഥപ്പോക്രമയം  16,969  രൂപ
17,623  രൂപ  7,986  രൂപ  7,179  രൂപ  എനറിവ  ഉള്ടപടടെ  ആടക  49,757  രൂപ
ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ എഞറിനെസ്വീയര്  ശസ്വീ.  ടെറി.  എയം.  ബഹനെപ്പോനെറിൽ  നെറിന്നുയം  പലറിശ സഹറിതയം
ഈടെപ്പോക്കറി  ബനടപട  പരഖകള്  ഉള്ടപടടെ  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ  സമറിതറി
നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.21.2   നെഷതറിനുതരവപ്പോദറിയപ്പോയ അസറിസ്റ്റേന്റെട  എ ഞറിനെസ്വീയര് ശസ്വീ.  ററി.  എയം.  ബഹനെപ്പോനെറിൽ
നെറിന്നുയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെപ്പോയറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയുടടെ  5-12-2007-ടല
സറി-155/2005  നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി  നെടെപടെറിയപ്പോയറി  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട
അപപക്ഷ  സമര്പറിക്കുകയുയം  അപ്രകപ്പോരയം  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള്  ആരയംഭറിക്കുകയുയം
ടചേയ. അതറിടനെതറിടര ടെറിയപ്പോൻ ടപരുമ്പപ്പോവൂര് മുൻസറിഫട പകപ്പോടെതറിയറിൽ ഒ.എസട. 364/2008
നെമ്പരപ്പോയറി പകസട ഫയൽ ടചേയറിട്ടുള്ളതുയം പ്രസ്തുത പകസട  4-6-2011-നെട വറിധറിയപ്പോയറിട്ടുള്ളതുയം,
റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  അനെദപ്പോയമപ്പോടണനട  കടണതറിയറിട്ടുള്ളതുയം  ആയതട
നെടെപറിലപ്പോക്കുനതട  ബഹ. പകപ്പോടെതറി വറിലക്കറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.21.3  റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറികള്ടക്കതറിടര,  നെപഷപ്പോതരവപ്പോദറിതയം ചുമതടപട
അസറിസ്റ്റേന്റെട എ ഞറിനെസ്വീയര് ശസ്വീ. ടെറി. എയം. ബഹനെപ്പോൻ ടപരുമ്പപ്പോവൂര് മുൻസറിഫട പകപ്പോടെതറിയറിൽ
ഫയൽ  ടചേയ  ഒ.എസട.  364/2008  നെമ്പര്  പകസറിപന്മേലുള്ള  4-2-2011-ടല  വറിധറിനെദപ്പോയമനുസരറിചട
റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  അനെദപ്പോയമപ്പോടണനട  പകപ്പോടെതറി  വറിധറിക്കുകയുയം  ഇതറിടന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറിൽ തുടെര് നെടെപടെറികള് അവസപ്പോനെറിപറിക്കുകയുയം ടചേയ.
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ശറിപപ്പോര്ശ 

3.22.1  ഓഡറിററിൽ  നെറിരപ്പോകരറിച  തുക  ബനടപട  എഞറിനെസ്വീയററിൽ  നെറിനട
സമയബനറിതമപ്പോയറി  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിക്കട  ആവശദമപ്പോയ
മപ്പോര്ഗനെറിര്പദ്ദേശങ്ങള് നെൽകറി പമൽപനെപ്പോടയം വഹറിക്കുവപ്പോൻ പഞപ്പോയതട ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടടറ
ചുമതലടപടുതണടമന്നുയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കുനതറിൽ  വസ്വീഴ്ച  വരുതറിയപ്പോൽ  ടെറി  തുക  പ്രസ്തുത
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരുടടെ  ബപ്പോദദതയപ്പോയറി  നെറിശ്ചയറിചട  അവരറിൽ  നെറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കണടമന്നുയം
പഞപ്പോയതട  ഭരണ  വകുപട  ഇതട  സയംബനറിച  നെറിര്പദ്ദേശയം  ബനടപട  പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററിക്കുയം ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടര്ക്കുയം നെൽകണടമന്നുയം സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.22.2 നെഷതറിനുതരവപ്പോദറിയപ്പോയ അസറിസ്റ്റേന്റെട എഞറിനെസ്വീയര് ശസ്വീ.  ററി.  എയം.  ബഹനെപ്പോനെറിൽ
നെറിന്നുയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെപ്പോയറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയുടടെ  5-12-2007-ടല
സറി-155/2005  നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി  നെടെപടെറിയപ്പോയറി  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട
അപപക്ഷ  സമര്പറിക്കുകയുയം  അപ്രകപ്പോരയം  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള്  ആരയംഭറിക്കുകയുയം
ടചേയ. അതറിടനെതറിടര ടെറിയപ്പോൻ ടപരുമ്പപ്പോവൂര് മുൻസറിഫട പകപ്പോടെതറിയറിൽ ഒ.എസട. 364/2008
നെമ്പരപ്പോയറി പകസട ഫയൽ ടചേയറിട്ടുള്ളതുയം പ്രസ്തുത പകസട  4-2-2011-നെട വറിധറിയപ്പോയറിട്ടുള്ളതുയം,
റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  അനെദപ്പോയമപ്പോടണനട  കടണതറിയറിട്ടുള്ളതുയം  ആയതട
നെടെപറിലപ്പോക്കുനതട ബഹ. പകപ്പോടെതറി വറിലക്കറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.22.3  റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറികള്ടക്കതറിടര നെപഷപ്പോതരവപ്പോദറിതയം ചുമതടപട
അസറിസ്റ്റേന്റെട എ ഞറിനെസ്വീയര് ശസ്വീ. ടെറി.  എയം. ബഹനെപ്പോൻ ടപരുമ്പപ്പോവൂര് മുൻസറിഫട പകപ്പോടെതറിയറിൽ
ഫയൽ  ടചേയ  ഒ.എസട.  364/2008  നെമ്പര്  പകസറിപന്മേലുള്ള  4-2-2011-ടല
വറിധറിനെദപ്പോയമനുസരറിചട  റവനെപ്യൂ  ററിക്കവററി  നെടെപടെറി  അനെദപ്പോയമപ്പോടണനട  പകപ്പോടെതറി  വറിധറിക്കുകയുയം
ഇതറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറിൽ തുടെര് നെടെപടെറികള് അവസപ്പോനെറിപറിക്കുകയുയം ടചേയ. 

ഖണറിക നെമ്പര് 161

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.23.1  കുഴുപള്ളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  മറിനെറി  ഡയററി  യൂണറിറട  സ്ഥപ്പോപറിക്കുന  പദതറി
നെടെതറിപ്പുമപ്പോയറി  ബനടപടട  സര്ക്കപ്പോരറിപലക്കട  സമര്പറിച  അപപക്ഷയറിപന്മേൽ  അടെറിയന്തര
തസ്വീരുമപ്പോനെയം കകടക്കപ്പോള്ളണടമനട സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. തസ്വീരുമപ്പോനെയം ലഭദമപ്പോകുന മുറയട
അനെന്തര നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിപനെപ്പോടെട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.
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3.23.2  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ 3-11-2011-ടല ജറി.ഒ.(ആര്.ടെറി.)  നെമ്പര് 2555/2011/  ത.സസ.ഭ.വ.
നെമ്പര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം പഞപ്പോയതട ടചേയ്യേറിപറിച തുകയട സര്ക്കപ്പോര് സപ്പോധൂകരണയം നെൽകറി
ഉതരവട പുറടപടുവറിചറിട്ടുണട എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.23.3   കുഴുപറിള്ളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിൽ  മറിനെറി  ഡയററി  യൂണറിറട  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതട
സയംബനറിച  പരമപ്പോര്ശതറിപന്മേൽ,  3-11-2011-ടല  ജറി.ഒ.(ആര്.ടെറി.)  നെമ്പര്
2555/2011/ത.സസ.ഭ.വ. നെമ്പര് സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം സപ്പോധൂകരണയം നെൽകറിയറിട്ടുണട. 

ഖണറിക നെമ്പര് 166

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.24.1  പ ദതറി  നെടെതറിപറിടന്റെ  സപ്പോധൂകരണതറിനെപ്പോയറി  സര്ക്കപ്പോരറിനെട  അപപക്ഷ
നെൽകറിയ  സപ്പോഹചേരദതറിൽ  സര്ക്കപ്പോരറിൽ  നെറിന്നുയം  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം  പനെടെറി  ടചേലവട
സപ്പോധൂകരറിക്കുനതറിനെട നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 
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3.24.2 സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  3-11-2011-ടല  ജറി.ഒ.(ആര്.ടെറി.)  നെമ്പര്  2555/2011/
ത.സസ.ഭ.വ.  നെമ്പര്  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  പഞപ്പോയതട  ടചേയ്യേറിപറിച  തുകയട  സര്ക്കപ്പോര്
സപ്പോധൂകരണയം നെൽകറി ഉതരവട പുറടപടുവറിചറിട്ടുണട എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.24.3   കുഴുപറിള്ളറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിൽ  മറിനെറി  ഡയററി  യൂണറിറട  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതട
സയംബനറിച  പരമപ്പോര്ശതറിപന്മേൽ,  3-11-2011-ടല  ജറി.ഒ.(ആര്.ടെറി.)  നെമ്പര്  2555/2011/
ത.സസ.ഭ.വ. നെമ്പര് സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം സപ്പോധൂകരണയം നെൽകറിയറിട്ടുണട. 

ഖണറിക നെമ്പര് 186

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.25.1  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി ബനടപടട ശസ്വീ.  വറി.  എ.  പദവരപ്പോജനെറിൽ  നെറിന്നുയം
ഈടെപ്പോപക്കണ  8,136  രൂപയറിൽ  5,235  രൂപ ടെറിയപ്പോൻ  അടെച തസ്വീര്തതപ്പോയറി പഞപ്പോയതട
അധറികൃതര് അററിയറിചറിട്ടുണട. എനപ്പോൽ ഈ തുകയട പലറിശ ഈടെപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി കപ്പോണുനറില്ല.
ആയതറിനെപ്പോൽ  ശസ്വീ.  വറി.  എ.  പദവരപ്പോജൻ  അടെചതസ്വീര്തട  5,235  രൂപയ്ക്കുള്ള  പലറിശയുയം
ബപ്പോക്കറി  അടെയപ്പോനുള്ള  2,901  രൂപയുയം  (പലറിശയുള്ടപടടെ)  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ഈടെപ്പോക്കറി
പരഖകള് സഹറിതയം വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നെറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

1561/2021



66

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.25.2  നെറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ ടതളറിടവടുപറിടല നെറിര്പദ്ദേശപ്പോനുസരണയം പലപ്പോക്കൽ
ഫണട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്ക്കട  ഫയൽ  പരറിപശപ്പോധനെയട  നെൽകുകയുയം  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട
ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ 1-8-2005-ടല എൽ.എഫട.ഇ (പറി6) 656/04 നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം
അധറികമപ്പോയറി  ബറിറടമൻ  വപ്പോങ്ങറിയ  ഇനെതറിൽ  കൂടുതൽ  ടചേലവപ്പോയ  5,235  രൂപ
ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  എഞറിനെസ്വീയററിൽ  നെറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കപ്പോൻ  നെറിര്പദ്ദേശറിക്കപ്പോവനതപ്പോടണന
ശറിപപ്പോര്ശ നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയ്ക്കുള്ള മറുപടെറിയറിൽ  നെൽകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട
ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  അററിയറിചതപ്പോയറി  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  18-11-2005-ടല  എ 3-
325/00 നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിരുന്നു. തുടെര്നട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററി
5,235  രൂപ  ഈടെപ്പോക്കപ്പോൻ  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  എഞറിനെസ്വീയര്ക്കട  ആര്.ആര്.  പനെപ്പോടസ്വീസട
നെൽകുകയുയം തുക ഗഡക്കളപ്പോയറി  അനുവദറിക്കുനതറിനെട  ടെറിയപ്പോൻ  പഞപ്പോയതട  കമറിററിപയപ്പോടെട
അപപക്ഷറിക്കുകയുയം  പഞപ്പോയതട  കമറിററി  5  ഗഡക്കളപ്പോയറി  അടെയ്ക്കുനതറിനെട  അനുവപ്പോദയം
നെൽകുകയുയം  ടചേയറിരുന്നു.  ആടക  5,235  രൂപയുയം  പനെപ്പോടസ്വീസട  ചേപ്പോര്ജപ്പോയ  26  രൂപയുയം
ഉള്ടപടടെ  5,261  രൂപ ടെറിയപ്പോനെറിൽ  നെറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  ടസക്രടററി  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചേയറിരുന്നു.

നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  ടതളറിടവടുപട  പവളയറിലുയം  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട  ആഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറിലുയം  പലറിശ  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട  നെറിര്പദ്ദേശമുണപ്പോയറിരുനറില്ല.  ആയതറിനെപ്പോൽ
ടെറിയപ്പോനെറിൽ നെറിന്നുയം പലറിശ ഈടെപ്പോക്കറിയറിരുനറില്ല.  എനപ്പോൽ  18-ാംമതട ററിപപപ്പോര്ടറിൽ  5,235
രൂപയുടടെ  പലറിശയുയം  ബപ്പോക്കറി  അടെയപ്പോനുള്ള  2,901  രൂപയുയം  (പലറിശ  ഉള്ടപടടെ)
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ഈടെപ്പോക്കറി പരഖകള് സഹറിതയം ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കപ്പോൻ നെറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന്നു.
ടെപ്പോററിടന്റെ  വറില  5,000  രൂപ  നെറിരക്കറിൽ  നെൽകുനതറിനെട  പകരയം  6,000  രൂപ  നെറിരക്കറിൽ
നെൽകറിയ ഇനെതറിലപ്പോണട  2,901  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ടചേലവഴറിചറിരറിക്കുനതട.  നെറിയമസഭപ്പോ
സമറിതറിയുടടെ  18-ാംമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടല നെറിര്പദ്ദേശ പ്രകപ്പോരയം എഞറിനെസ്വീയര് ശസ്വീ.  പദവരപ്പോജനെട
ബപ്പോക്കറി  തുകയുയം  പലറിശയുയം  ഒടുക്കുനതറിനെട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  പനെപ്പോടസ്വീസട
നെൽകറിയതറിടനെ  തുടെര്നട  ടെറിയപ്പോൻ  പലറിശയറിൽ  നെറിന്നുയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോൻ  അപപക്ഷറിക്കുകയുയം
അധറികയം  നെൽകറിയ  2,901  രൂപയട  ബനടപട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയപ്പോണട
ഉതരവപ്പോദറിടയനട അററിയറിക്കുകയുയം ടചേയറിരുന്നു.

പഞപ്പോയതട  കമറിററി  ടെറിയപ്പോടന്റെ  അപപക്ഷ  അനുഭപ്പോവപൂര്വയം  പരറിഗണറിക്കുകയുയം
12-1-2009-ടല  1-ാം നെമ്പര് തസ്വീരുമപ്പോനെപ്രകപ്പോരയം  ആഡറിറട  ഖണറിക  40  പ്രകപ്പോരയം  പറപ്പോഡട
ടെപ്പോററിയംഗറിടന്റെ പ്രവൃതറിയട അധറികമപ്പോയറി വറിനെറിപയപ്പോഗറിച 872.46 കറിപലപ്പോ ഗപ്പോയം ടെപ്പോററിനെട ടെണ്ണറിനെട
6,000  രൂപ നെറിരക്കറിൽ  5,235  രൂപ ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ എഞറിനെസ്വീയര് ഒടുക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം
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തുക ഈടെപ്പോക്കപ്പോൻ നെറിര്പദ്ദേശറിചപപപ്പോള് പലറിശ ഒടുക്കപ്പോൻ  നെറിര്പദ്ദേശറിചറിടറില്ലപ്പോതതുയം ആഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറിലുയം  പലറിശ  അടെയപ്പോൻ  നെറിര്പദ്ദേശറിചറിടറില്ലപ്പോതതുയം  ആയതറിനെപ്പോൽ  പലറിശ
ഒഴറിവപ്പോക്കണടമന ടെറിയപ്പോടന്റെ അപപക്ഷ അനുഭപ്പോവപൂര്വയം പരറിഗണറിചടകപ്പോണട പലറിശയറിൽ
നെറിന്നുയം  ടെറിയപ്പോടനെ  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനെപ്പോയറി  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിപയപ്പോടെട
അഭദര്തറിചട  തസ്വീരുമപ്പോനെറിക്കുകയുയം  ടചേയ.  കൂടെപ്പോടത  അധറികയം  നെൽകറിയ  2,901  രൂപ
സയംബനറിചട പഞപ്പോയതട കമറിററിയുടടെ  12-1-2009-ടല  1-ാം നെമ്പര് തസ്വീരുമപ്പോനെയം ഇപ്രകപ്പോരമപ്പോണട.
“P.W.D.  നെറിരക്കറിൽ  ടെപ്പോര് ടെണ്ണറിനെട  4331.35  രൂപ പ്രകപ്പോരയം ടെറി പ്രവൃതറിയട  68,000  രൂപയപ്പോണട
ടമപ്പോതയം അടെങൽ.  എനപ്പോൽ പ്രപ്പോപദശറിക നെറിരക്കറിൽ ടെപ്പോററിനെട ടെണ്ണറിനെട  6,000  രൂപ നെറിരക്കട
പ്രകപ്പോരയം  ടെറി  പ്രവൃതറിയട  ഒടപ്പോടക  അടെങൽ  1,00,000  രൂപയപ്പോണട  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട
ആഫസ്വീസര്  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം  നെൽകറിയറിട്ടുള്ളതട.  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  ആഫസ്വീസറുടടെ  അപത
ഉതരവറിൽ  തടന  എടുത്തുപറഞ്ഞറിട്ടുള്ളതു  പ്രകപ്പോരയം  ടെപ്പോററിടന്റെ  വറില   ടെണ്ണറിനെട  5,000
രൂപയപ്പോയറി  നെറിജടപടുതറിയറിരറിക്കുന്നു എന പരപ്പോമര്ശയം  യഥപ്പോര്തതറിൽ  6,000  രൂപയട
പകരയം  5,000  രൂപ  എനട  ടതറപ്പോയറി  കടെപട  ടചേയ്യേടപടതുമൂലമപ്പോടണനട  പവണയം
അനുമപ്പോനെറിക്കപ്പോൻ.  കപ്പോരണയം ടെണ്ണറിനെട  5,000  രൂപ  നെറിരക്കറിലപ്പോടണങറിൽ  ടെറി  പ്രവൃതറിയുടടെ
പ്രപ്പോപദശറിക  നെറിരക്കുകള്  പ്രകപ്പോരമുള്ള  ഒടപ്പോടക  അടെങൽ  1,00,000  രൂപയറിൽ  തപ്പോടഴയപ്പോയറിരുന്നു
വപരണറിയറിരുനതട.  എനപ്പോൽ  ഒടപ്പോടക  അടെങൽ  1,00,000  രൂപയട  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം
നെൽകറിയതുയം ടെപ്പോററിടന്റെ വറില ടെണ്ണറിനെട  6000  രൂപ എനതറിനെട പകരയം ടെണ്ണറിനെട  5,000  രൂപ
എനട നെറിജടപടുത്തുനതുയം തമറിൽ  ടപപ്പോരുതടപടുനറില്ല എനട കപ്പോണപ്പോവനതപ്പോണട.  പമൽ
സപ്പോഹചേരദതറിൽ  ഒടപ്പോടക  അടെങൽ  1,00,000  രൂപയട  ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  ആഫസ്വീസര്
അയംഗസ്വീകപ്പോരയം നെൽകറിയതട പരറിഗണറിചട  ടെപ്പോററിടന്റെ വറില ടെണ്ണറിനെട  6,000  രൂപ കണക്കപ്പോക്കറി
അധറികയം നെറിരക്കട സയംബനറിച ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിക്കറിട്ടുനതറിനെട ബഹമപ്പോനെടപട
നെറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിപയപ്പോടെട അഭദര്തറിക്കുവപ്പോൻ തസ്വീരുമപ്പോനെറിച. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.25.3 ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറിടല ഖണറിക പ്രകപ്പോരയം നെഷയം കണക്കപ്പോക്കറിയറിരുന 5,235 രൂപയുയം
പനെപ്പോടസ്വീസട  ചേപ്പോര്ജട  തുകയപ്പോയ  26  രൂപയുയം  കൂടെറി  ഉള്ടപടടെ  5,261  രൂപ  പഞപ്പോയതട  ഫണറിൽ
അടെചറിട്ടുണട.  എനപ്പോൽ  സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ  ചൂണറിക്കപ്പോണറിചതു  പ്രകപ്പോരയം  2,901.54  രൂപയുയം
അതറിടന്റെ പലറിശയുയം ശസ്വീ. പദവരപ്പോജൻ അടെചറിടറില്ല. 

ഖണറിക നെമ്പർ 195

ശറിപപ്പോർശ

3.26.1  ഇടെവടയം  പപ്പോറക്കപ്പോടവളറി  പറപ്പോഡട  നെറിർമപ്പോണവമപ്പോയുയം  പഷപ്പോപറിയംഗട  പകപ്പോയംപകട
നെറിർമപ്പോണവമപ്പോയറി ബനടപടട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപട പുറടപടുവറിച സർചേപ്പോർജട
നെടെപടെറികളറിപന്മേല്  സമയബനറിതമപ്പോയറി  തുടെർനെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  പരഖകള്  സഹറിതയം
ററിപപപ്പോർടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു.
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പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെക്കുററിപട

3.26.2  ആമ്പല്ലൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല  1998-99 വര്ഷടത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട
ഖണറിക  38  (ഇടെവടയം-പപ്പോറയപ്പോടവളറിപറപ്പോഡട  ഉദപ്പോരണയം  1997-98 സ്പെറില്  ഓവര്  പദതറി)
പ്രകപ്പോരയം  84,747  രൂപ  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  എ.  ബറി.  പഗപ്പോവറിന്ദേന്കുടറി  നെപ്പോയരറില്  നെറിന്നുയം
ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയറിരുന്നു.  ഇക്കൗ  പരപ്പോമര്ശയം  2000-2001  വര്ഷടത  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉള്ടപടുതറിയറിട്ടുള്ളതുയം  ബഹ.  പകരള  നെറിയമസഭപ്പോ  പലപ്പോക്കല്  ഫണട
അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  22-6-2005-ടല  പയപ്പോഗതറില്  ടെറി  പരപ്പോമര്ശയം  സയംബനറിചട
പ്രപ്പോപദശറികമപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധനെ  നെടെതറി  ററിപപപ്പോര്ടട  നെല്കുവപ്പോന്  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ
പഞപ്പോയതട ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടപറപ്പോടെട ആവശദടപടറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട. ഇതട പ്രകപ്പോരയം പറപ്പോഡറിടന്റെ
യഥപ്പോര്ത  നെസ്വീളയം  അളവട  പുസകതറില്  പരഖടപടുതറിയറിരറിക്കുനതട  തടനയപ്പോടണനട
ടെറിയപ്പോടന്റെ 25-7-2005-ടല  PM 2645/5-ാം നെമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിട്ടുണട.
ഇക്കൗ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്  സര്ചേപ്പോര്ജട  നെടെപടെറി  തുടെപരണതറില്ലപ്പോടയനട
അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന്നു. (10-6-2009-ടല LF9248/ Special Cell G2/2009-ാം നെമ്പര് കതട )

9-2-2010-  ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനെയം 

3.26.3  10-6-2009-ടല  LF  9248/Special  Cell  G2/2009-ാം  നെമ്പര്  കതട
പ്രകപ്പോരമുള്ള  വറിശദസ്വീകരണതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്  ഇടെവടയം-പപ്പോറയപ്പോടവളറി  പറപ്പോഡട
ഉദപ്പോരണയം എന ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനെറിച. 

12-2-2013-  ടല കത്തു പ്രകപ്പോരയം ലഭറിച സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറി

3.26.4  ആമ്പല്ലൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ  1998-99  വര്ഷടത  പലപ്പോക്കല്  ഫണട
ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ഖണറിക  39.3  പ്രകപ്പോരയം  27,235  രൂപയുടടെ  ടചേലവട  ഓഡറിറട
നെറിരപ്പോകരറിചറിരുന്നു. ആമ്പല്ലൂര് മപ്പോര്ക്കറട പഷപ്പോപറിയംഗട പകപ്പോയംപകട നെറിര്മപ്പോണയം നെറിര്വഹറിചതറില്
മസ്റ്റേര്  പറപ്പോള്  ക്രമപ്രകപ്പോരയം  പരറിപപ്പോലറിചറിടറില്ല  എന  കപ്പോരണതപ്പോലപ്പോണട  ടെറി  നെറിരപ്പോകരണയം
നെടെനതട. ഓഡറിറട നെറിരപ്പോകരറിച തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട സര്ചപ്പോര്ജട പനെപ്പോടസ്വീസട അയചതറിടനെ
തുടെര്നട  ബനടപട  വദക്തറി  4-1-2003-ല്  ഓഡറിററിനെട  നെല്കറിയ  മറുപടെറി  പ്രപ്പോപദശറിക
പരറിപശപ്പോധനെയയക്കുകയുയം  പരറിപശപ്പോധനെയുടടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്
സര്ചേപ്പോര്ജട സര്ടറിഫറിക്കററില് നെറിന്നുയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിരുനതപ്പോയറി പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട
ഡയറക്ടര് വദക്തമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  2000-01 -ടല സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേല്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  നെല്കറിയ മറുപടെറിയറില് ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനെട  വറിപധയമപ്പോയ  27,235  രൂപ
സര്ചേപ്പോര്ജട നെടെപടെറിയറില് നെറിന്നുയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന മറുപടെറിയറില് ആയതട  പലപ്പോക്കല്
ഫണട  വകുപറിനെട  പററിയ  പറിശകപ്പോടണന്നുയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടറിടല്ലന്നുയം ഓഡറിറട
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അററിയറിചതറിടനെ തുടെര്നട  സമറിതറിയുടടെ നെറിര്പദ്ദേശപ്പോനുസരണയം  (LFAC 18th Report,  Para
190)  പുറടപടുവറിച  സപറിടമന്റെററി  ചേപ്പോര്ജറിടനെതറിടരയപ്പോണട  ഹര്ജറി  സമര്പറിചറിട്ടുള്ളതട.
വസ്തുതകള്  പരറിപശപ്പോധറിചതറില്  ഓഡറിറട  വകുപട  സമറിതറിടയ  ശരറിയപ്പോയ  വറിവരങ്ങള്
ധരറിപറിക്കുനതറില്  വന  പറിഴവപ്പോണട  ഇതരതറില്  സര്ചേപ്പോര്ജട  നെടെപടെറിക്കറിടെയപ്പോക്കറിയടതനട
കപ്പോണുന്നു. ആയതറിനെപ്പോല് സൂചേനെ ഒനറിടല അപപക്ഷ അനുഭപ്പോവപൂര്വയം പരറിഗണറിക്കുനതറിനുയം
22-6-2005-ടല സമറിതറിയുടടെ തസ്വീരുമപ്പോനെയം പുനെനഃപരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനുയം അഭദര്തറിക്കുന്നു. 

6-7-2013-  ടല കതട മുപഖനെ ലഭദമപ്പോക്കറിയ സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ററിപപപ്പോര്ടട

3.26.5  ആമ്പല്ലൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന്റെ 1998-99 വര്ഷടത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറിടല
ഖണറിക 31, 33, 34, 35 (1), 39 (3), 44 എനറിവടയ സയംബനറിചട എറണപ്പോകുളയം ജറില്ലപ്പോ
ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  3-10-2002-ല്  എല്.എഫട.ഇ.  (പറി4)1632/2001  ഡയറക്ടറുടടെ
ഓഫസ്വീസറിപലയട സര്ചേപ്പോര്ജട ശറിപപ്പോര്ശ അയച.  തുടെര്നട എല്.എഫട .16657/ ടസ്പെ.ടസല്/
എസട.സറി.2/2002 തസ്വീയതറി:28-10-2002 പ്രകപ്പോരയം ശസ്വീ. പഗപ്പോവറിന്ദേന്കുടറി നെപ്പോയര്ക്കട അയച
48,353  രൂപയ്ക്കുള്ള  സര്ചേപ്പോര്ജട  പനെപ്പോടസ്വീസട  30-11-2002-ല്  അപദ്ദേഹയം  കകപററി.   ശസ്വീ.
പഗപ്പോവറിന്ദേന്കുടറി  നെപ്പോയരറില്  നെറിന്നുയം  ലഭറിച  മറുപടെറി  എല്.എഫട.16657/ടസ്പെ.ടസല്/
എസട.സറി.2/02  തസ്വീയതറി:  29-1-2003  പ്രകപ്പോരയം  പരറിപശപ്പോധനെയപ്പോയറി  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ
ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടര്ക്കട അയച.  അപദ്ദേഹതറിടന്റെ പരറിപശപ്പോധനെപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്
31,  33,  35(1),  39(3)  എനസ്വീ  ഖണറികകളറിടല  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  ഒഴറിവപ്പോക്കറി.   തുടെര്നട  ഖണറിക
34, 44 എനറിവയട 16,565 രൂപയുടടെ സര്ചേപ്പോര്ജട സര്ടറിഫറിക്കറട 10-4-2003-ടല എല്.എഫട.
16657/ടസ്പെ.ടസല്/എസട.സറി.2/2002  പുറടപടുവറിചതട  30-4-2003-ല് ശസ്വീ.  പഗപ്പോവറിന്ദേന്കുടറി  നെപ്പോയര്
കകപറകയുയം  അതറിടനെതറിടര  പകപ്പോടെതറിടയ  സമസ്വീപറിക്കുകയുയം  ടചേയ.   ഒ.പറി.(ഇ.എഫട.)
148/2003-ടല  14-3-2008-ടല  വറിധറി  പ്രകപ്പോരയം  പ്രസ്തുത  സര്ചേപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട
സമയപരറിധറി പപ്പോലറിചറില്ല എന കപ്പോരണതപ്പോല് ബഹ. എറണപ്പോകുളയം ജറില്ലപ്പോ പകപ്പോടെതറി റദ്ദേപ്പോക്കറി. 

“പഷപ്പോപറിയംഗട  പകപ്പോയംപകട  പണറി  27,235  രൂപയുടടെ  ടചേലവറിനെട  പരഖയറില്ല”എന
1998-99  വര്ഷടത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  39(3)  ഖണറിക  2000-01  വര്ഷടത
സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറില് ഖണറിക  IV 56 (b)  ആയുയം നെറിയമസഭപ്പോ സമറിതറി  (2006-2008)-യുടടെ
18-ാംമതട ററിപപപ്പോര്ടറില് ഖണറിക 195 ആയുയം ഉള്ടപടുതറിയറിരുന്നു. 

സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്ടപടറിരുന പ്രസ്തുത വറിഷയയം ഖണറിക  39  (3)  സമറിതറിയുടടെ
അനുമതറിയറില്ലപ്പോടത ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതറില് പഖദയം പ്രകടെറിപറിക്കുന്നു.  നെറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ
ശദയറില്ടപടതറിടനെ  തുടെര്നട  പുതറിയ  സര്ചേപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  അയയപ്പോന്  22-6-2005-ടല
സമറിതറിപയപ്പോഗയം  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ.   ഇതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്  ശസ്വീ.  പഗപ്പോവറിന്ദേന്കുടറി  നെപ്പോയര്ക്കട
ഖണറിക  39  (3)പന്മേല്  29-6-2005-നെട  വസ്വീണയം  എല്.എഫട.16657/ടസ്പെ.ടസല്/  എസട.സറി.2/02
പ്രകപ്പോരയം സപറിടമന്റെററി സര്ചേപ്പോര്ജട സര്ടറിഫറിക്കറട അയച.  പ്രസ്തുത സര്ടറിഫറിക്കറട അപദ്ദേഹയം
കകപററിയതപ്പോയറി പരഖയറില്ല.
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സപറിടമന്റെററി  സര്ചേപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  ബഹ.  പകപ്പോടെതറിയറില്  പചേപ്പോദദയം
ടചേയ്യേടപടറിടറില്ലപ്പോതതറിനെപ്പോലുയം  ഇതനുസരറിചള്ള  തുക  അടെവപ്പോക്കറിയറിടറില്ലപ്പോതതറിനെപ്പോലുമപ്പോണട
ടെറിയപ്പോടനെതറിടരയുള്ള റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി  നെടെപടെറികള് തുടെരുനതട.   ഈ വറിഷയയം ഇപപപ്പോഴുയം
നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  പരറിഗണനെയറിലറിരറിക്കുനതപ്പോയതറിനെപ്പോല് സമറിതറിയുടടെ  ഉതവറിനു
വറിപധയമപ്പോയറിടപ്പോയറിരറിക്കുയം തുടെര്നെടെപടെറി എനട അററിയറിക്കുന്നു. 

30-10-2013-  ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനെയം

ഓഡറിറട  വറിയംഗറിനെട  പറിശകട  പററിയതറിനെപ്പോല്  തുടെര്നെടെപടെറികള്  അവസപ്പോനെറിപറിക്കപ്പോന്
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യേപ്പോന് തസ്വീരുമപ്പോനെറിച. 

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.26.6  ആമ്പല്ലൂർ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല  ഇടെവടയം-പപ്പോറക്കടവളറി  പറപ്പോഡട  നെറിർമപ്പോണവമപ്പോയുയം
പഷപ്പോപറിയംഗട  പകപ്പോയംപകട  നെറിർമപ്പോണവമപ്പോയുയം ബനടപട  29-6-2005-ടല പലപ്പോക്കല് ഫണട
ആഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ എല്.എഫട.16657/  ടസ്പെ.ടസല്/എസട.സറി.2/ 2002  നെമ്പർ
സപറിടമന്റെററി  ചേപ്പോർജട സർടറിഫറിക്കററില് 1998-99-ടല ഖണറിക 39(3)-ല് പരപ്പോമർശറിചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോയ
₹  27,235 യുടടെ  ബപ്പോധദതപ്പോ  തുക  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  മുന്  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  പറി.ബറി.
പഗപ്പോവറിന്ദേന്കുടറി നെപ്പോയരറില് നെറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെപ്പോയറി  25-6-2011-ല് റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി
നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനെട  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടർക്കട  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമർപറിചറിരുന്നു.
ടെറി  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിപന്മേല്  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടർ  വറിചേപ്പോരണ  നെടെതറിയപപപ്പോള്  ശസ്വീ.  പറി.ബറി.
പഗപ്പോവറിന്ദേന്കുടറി  നെപ്പോയടര  പനെരറില്  പകള്ക്കപ്പോടതയപ്പോണട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട
നെടെപടെറികള് പൂർതറിയപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളടതനട ടെറിയപ്പോന് പബപ്പോധറിപറിക്കുകയുയം നെറിയമസഭ സമറിതറി
മുമ്പപ്പോടക  സമർപറിച  അപപക്ഷയുടടെ  പകർപട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുകയുയം  ടചേയ.   ടെറി  അപപക്ഷയറിപന്മേല്
പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി ടചേയർമപ്പോന് മുമ്പപ്പോടക സമർപറിച അപപക്ഷയുടടെ
പകർപട ഹപ്പോജരപ്പോക്കുകയുയം ടചേയ,  ടെറി  അപപക്ഷയറിപന്മേല് പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട
കമറിററി തസ്വീരുമപ്പോനെടമടുപക്കണതുള്ളതറിനെപ്പോല് റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറി തുടെപരണതറില്ല എനട
തസ്വീരുമപ്പോനെറിചട  20-9-2012-ടല  ടക.ഡറി.സട.  42907/2011/ബറി1  നെമ്പ ർ  കതട  പ്രകപ്പോരയം
എറണപ്പോകുളയം ജറില്ലപ്പോ കളക്ടർ ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് തറിരറിചയചറിട്ടുള്ള വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.26.7  നെറിയമസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുടടെ  30-11-2013-ടല  4377/എല്.എഫട.
എ.സറി.ബറി1/2008/നെറി.ടസ.  നെമ്പർ കതട പ്രകപ്പോരയം ഈ പരപ്പോമർശയം നെറിയമസഭപ്പോ സമറിതറി
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതപ്പോണട എനട അററിയറിക്കുന്നു. 
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3.27.1  പഞപ്പോയതട  കമറിററിയുടടെ  ശറിപപ്പോർശയുടടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്  ഓഡറിറട
ഖണറികയറിപന്മേലുള്ള തുടെർനെടെപടെറികള് ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.27.2  ബഹ.  നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  ഓഡറിറട  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ള  വറിവരയം
എറണപ്പോകുളയം  പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടറുടടെ  1-11-2016  തസ്വീയതറിയറിടല
പറി.എ.3-645(15/05)നെമ്പർ കതട പ്രകപ്പോരയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടനെ അററിയറിചറിട്ടുടണന്നുള്ള
വറിവരയം സമർപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.27.3  ബഹ.  നെറിയമസഭപ്പോസമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോർശ  പ്രകപ്പോരയം  ഓഡറിറട  തടെസയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ള  വറിവരയം  പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടർ  ഓഫസ്വീസറില്  നെറിന്നുയം
1-11-2016  തസ്വീയതറിയറിടല  പറി.എ.  3-645(15/05)  നെമ്പർ  കതട  മുപഖനെയുയം  വകുപറിടന്റെ
1-8-2018 ടല  ടക.എസട.എ.ഇ.ടക.എയം.(പറി.ജറി.)1289/18 നെമ്പർ  നെടെപടെറിക്രമയം  മുപഖനെയുയം
കറുകുററി ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററിടയ അററിയറിചറിട്ടുണട. 
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3.28.1  പപ്പോണറ  എന  ഹരറിജന്  പകപ്പോളനെറിയറില്  സ്ഥപ്പോപറിചറിട്ടുള്ള  പമ്പട  ടസററിടന്റെ
പ്രവർതനെയം  കവദതതറി  ചേപ്പോർജട  കുടെറിശ്ശേറിക  മൂലയം  കവദതതറി  വറിപച്ഛേദറിചതറിനെപ്പോല്
മുടെങ്ങറിയറിരറിക്കുകയപ്പോടണനട  സമറിതറി  മനെസറിലപ്പോക്കുന്നു.   അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  കവദതതറി  ചേപ്പോർജട
കുടെറിശ്ശേറിക  അടെചട  തസ്വീർതട  പമ്പട  ടസറട  പ്രവർതറിപറിക്കുനതറിനെട  പവണ  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം  ഇതട  സയംബനറിചളള  ററിപപപ്പോ ർടട  സമറിതറിയട  സമർപറിക്കണടമന്നുയം
സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.28.2  പപ്പോണറ  എന  ഹരറിജന്  പകപ്പോളനെറിയറില്  സ്ഥപ്പോപറിചറിട്ടുള്ള  പമ്പട  ടസററിടന്റെ
പ്രവർതനെയം  പുനെനഃസ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനെട  പവണറി  ടക.എസട.ഇ.ബറി.-യുമപ്പോയറി  ബനപടട
ശമങ്ങള് നെടെതറിടയങറിലുയം നെടെപറിലപ്പോക്കപ്പോന് കഴറിയപ്പോത സ്ഥറിതറിയപ്പോണട പകപ്പോളനെറി നെറിവപ്പോസറികള്ക്കട
പ്രപയപ്പോജനെയം  ലഭറിക്കപ്പോടത  പകപ്പോളനെറിയട  പുറത്തുള്ള  പറമ്പുകളറിപലയട  ടവള്ളയം
ടകപ്പോണപപപ്പോകുനതറിനെട  നെറിർമറിച  ജലപസചേനെ  പദതറിയുടടെ  പപരറില്  സയംഘർഷങ്ങള്
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ഉണപ്പോയതറിനെപ്പോലുയം  പമപ്പോപടപ്പോർ  കതറിപപപ്പോയതറിനെപ്പോലുയം  കപപ്പുകള്  സ്ഥപ്പോപറിചറിരറിക്കുന
സ്ഥലങ്ങളറില്  വസ്വീടുകള് നെറിർമറിചതറിനെപ്പോലുയം  പ്രവർതനെയം നെറിലചട  പപപ്പോവകയുയം  കവദതതറി
ബനയം വറിപച്ഛേദറിക്കടപടുകയപ്പോണട ഉണപ്പോയതട.

പദതറി  പുനെസ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനെട  പഞപ്പോയതട  ചുമതലടപടുതറിയ  സബട  കമറിററി
സപ്പോധദതകള്  അപനെസഷറിക്കുകയുയം  ചേറില  ശമങ്ങള്  നെടെത്തുകയുയം  ടചേയറിരുന്നു.
18-12-2008-ടല  V(2)-ാംനെമ്പർ തസ്വീരുമപ്പോനെ  പ്രകപ്പോരയം  ചുമതലടപടുതറിയ  സബട  കമറിററി
19-1-2009-ല്  സമർപറിച  ററിപപപ്പോർടറില്  പദതറി  പുനെർ  പ്രപ്പോവർതറികമപ്പോക്കപ്പോന്  കഴറിയറില്ല
എനപ്പോണട  ററിപപപ്പോർടട  ടചേയതട  ഈ  ററിപപപ്പോർടട  19-1-2009-ടല  V(2)-ാം  നെമ്പർ
തസ്വീരുമപ്പോനെപ്രകപ്പോരയം  പഞപ്പോയതട  കമറിററി  അയംഗസ്വീകരറിക്കുകയുയം  ടചേയറിട്ടുണട.  ടെറി  പകപ്പോളനെറി
നെറിവപ്പോസറികളുടടെ കുടെറിടവള്ളതറിനു പവണറി മപ്പോതയം മടറപ്പോരു പദതറി പപ്രപ്പോജക്ടറില് ഉള്ടപടുതറി
ആയതട  2013 പമയട  മപ്പോസയം  പൂർതസ്വീകരറിചട  കമസ്വീഷന്  ടചേയറിട്ടുണട  എന  വറിവരവയം
പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.  

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.28.3  കറുകുററി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല  പപ്പോണറ  ഹരറിജന്  പകപ്പോളനെറിയറില്  എടട
വർഷങ്ങള്ക്കട മുമ്പട സ്ഥപ്പോപറിച പപ്പോണറ എസട.സറി.  ഹരറിജന് പകപ്പോളനെറി ലറിഫട ഇററിപഗഷന്
സസ്വീയം  4  മപ്പോസയം മപ്പോതയം പ്രവർതറിചതറിനു പശഷയം കവദതതറി ചേപ്പോർജട ഒടുക്കുനതറില് വസ്വീഴ്ച
വരുതറിയതറിടനെത്തുടെർനട കവദതതറി പബപ്പോർഡട കണക്ഷന്  വറിപച്ഛേദറിച.   ഇതറിടനെത്തുടെർനട
പമ്പടടസററിടന്റെ പ്രവർതനെയം സയംഭനെപ്പോവസ്ഥയറിലപ്പോവകയുയം ടെറി പദതറി നെറിലച പപപ്പോവകയുമപ്പോണുണപ്പോയതട.
പദതറി  പുനെനഃസ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനു  സപ്പോധദതകള്  പതടെറി  പഞപ്പോയതട  18-12-2008-ല്
നെറിപയപ്പോഗറിച സബട കമറിററി  19-1-2009-ല് സമർപറിചട ററിപപപ്പോർടറില്  5  ടസന്റെട മപ്പോതയം ഭൂമറി
കകവശമുള്ള പടറികജപ്പോതറിക്കപ്പോർ തപ്പോമസറിക്കുന ഈ പകപ്പോളനെറിയട ഈ ഇററിപഗഷന് പദതറി
ടകപ്പോണട പ്രപയപ്പോജനെയം ലഭറിക്കറില്ല എനതട ടകപ്പോണട ഗുണപഭപ്പോക വറിഹറിതയം പറിരറിക്കുവപ്പോപനെപ്പോ
കറന്റെട  ചേപ്പോർജട  അടെയ്ക്കുവപ്പോപനെപ്പോ  പകപ്പോളനെറിക്കപ്പോർക്കട  യപ്പോടതപ്പോരു  തപ്പോല്പരദവയം  ഇല്ല  എന്നുയം
പദതറിക്കു പവണറി കപപ്പുകള് സ്ഥപ്പോപറിചറിരുന സ്ഥലങ്ങളറില് വസ്വീടുകള് നെറിർമറിക്കുകയുയം
ഭൂരറിഭപ്പോഗയം  കപപ്പുകള്  നെശറിചപപപ്പോയതറിനെപ്പോലുയം  പദതറി  പുനെരുദരറിപക്കണതറില്ല  എനട
അഭറിപ്രപ്പോയടപടറിട്ടുണട. 19-1-2009-ടല  പഞപ്പോയതട  കമറിററി,  സബട  കമറിററിയുടടെ  ഈ
അഭറിപ്രപ്പോയയം അയംഗസ്വീകരറിക്കുകയുയം പകപ്പോളനെറി നെറിവപ്പോസറികള്ക്കട പവണറി ഒരു പുതറിയ കുടെറിടവള്ള
പദതറി  ആവറിഷരറിക്കുവപ്പോന്  തസ്വീരുമപ്പോനെറിക്കുകയുയം  ടചേയ.   അതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്
2008-09  വപ്പോർഷറിക  പദതറിയറില്  219-ാം  നെമ്പ ർ  പപ്രപ്പോജക്ടപ്പോയറി  'പപ്പോണറ'  എസട.സറി.,
പകപ്പോളനെറി കുടെറിടവള്ള പദതറി പൂർതസ്വീകരണയം എന പദതറി 1,00,000 രൂപ അടെങല് തുക
വക  ടകപ്പോള്ളറിചട ആവറിഷരറിചട നെടെപപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.
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പുതറിയ  പപ്രപ്പോജക്ടറില്  നെറിലവറിലുള്ള  പഞപ്പോയതട  കറിണററില്  നെറിനട  ടവള്ളയം
ഓവർടഹഡട ടെപ്പോങറില് സമപ്പോഹരറിചട  500  മസ്വീറർ നെസ്വീളതറില് കപപട കലന് സ്ഥപ്പോപറിചട  40
പടറികജപ്പോതറി വറിഭപ്പോഗതറില്ടപട കുടുയംബങ്ങളുയം 12 ജനെറല് വറിഭപ്പോഗതറില്ടപട കുടുയംബങ്ങളുയം
ഉള്ടപട  പകപ്പോളനെറിയറില്  കുടെറിടവള്ളയം  വറിതരണയം  ടചേയ്യേപ്പോനെപ്പോണട  ലക്ഷദമറിടറിരറിക്കുനതട.
ഇതനുസരറിചട  പകപ്പോളനെറിയറില്  ഒരു  പുതറിയ  ഓവർടഹഡട  ടെപ്പോങട  (5000  ലറിറർ)
സ്ഥപ്പോപറിചറിട്ടുണട.  തുടെർനട പപ്രപ്പോജക്ടട നെമ്പർ എസട. 0115/12  ആയറി പകപ്പോളനെറിയറില് വറിവറിധ
വസ്വീടുകളറിപലക്കട  കപപട  കലനുകള്  സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള  പദതറിയുയം  (ടചേലവട  തുക
65,637)1.5 എചട.പറി. പമപ്പോപടപ്പോർ സ്ഥപ്പോപറിചട ഇലകറിഫറിപക്കഷന് നെടെത്തുവപ്പോനുള്ള പദതറിയുയം
(ടചേലവട തുക 15,143 രൂപ) നെടെപപ്പോക്കറി.

ഈ പപ്രപ്പോജക്ടുകള് പൂർതറിയപ്പോക്കറി  പപ്പോണറ  എസട.സറി.  പകപ്പോളനെറിയറില് കുടെറിടവള്ള
വറിതരണ പദതറി 2013 പമയട മപ്പോസതറില് കമസ്വീഷന് ടചേയറിട്ടുണട. 

പമല്  പറഞ്ഞ  പദതറികള്  ഖണറികയറില്  പരപ്പോമർശറിക്കുന  പപ്പോണറ  എസട.സറി.
പകപ്പോളനെറി  ലറിഫട ഇററിപഗഷന് പദതറിയുടടെ തുടെർചയല്ല.  ആ പദതറി പുനെനഃസ്ഥപ്പോപറിക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധദമല്ല എന്നുയം അതട പകപ്പോളനെറി നെറിവപ്പോസറികള്ക്കട ഉപകപ്പോരപ്രദമല്ല എനതു ടകപ്പോണയം ടെറി
പദതറി  ഉപപക്ഷറിക്കുകയപ്പോയറിരുന്നു.  പുതറിയ  കുടെറിടവള്ള  പദതറി  നെടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോന്
19-1-2009-ടല പഞപ്പോയതട കമറിററിയുടടെ തസ്വീരുമപ്പോനെ പ്രകപ്പോരയം ആവറിഷരറിചട നെടെപറിലപ്പോക്കറി
കുടെറിടവള്ള വറിതരണ പദതറിയപ്പോണട  2013  പമയട മപ്പോസതറില് പൂർണ്ണപതപ്പോതറില് കമസ്വീഷന്
ടചേയട ഇപപപ്പോള് പ്രവർതറിചടകപ്പോണറിരറിക്കുനതട. 

ഖണറിക നെമ്പർ 220

ശറിപപ്പോർശ

3.29.1  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിററിടന്റെ  പുനെനഃപരറിപശപ്പോധനെയറില്  തസ്വീർപപ്പോക്കറിയതട
സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുന്നു.

ഖണറിക നെമ്പർ 228

ശറിപപ്പോർശ

3.30.1  മുളവകപ്പോടെട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  മുന്  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  പറി.ടക.  പ്രഭപ്പോകരടനെ
എ.ഡറി.പറി.  ഓഫസ്വീസറില്  നെറിന്നുയം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  സ്ഥലയം  മപ്പോറവപ്പോനുയം  ടെറിയപ്പോടനെതറിടര
വകുപ്പുതല  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  15  ദറിവസതറിനുള്ളറില്  ററിപപപ്പോർടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം
അനടത  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടപറപ്പോടെട  22-6-2005-ടല  സമറിതറി  പയപ്പോഗതറില്
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ആവശദടപടറിരുന്നു.   പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോർടട  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിടനെ  തുടെർനട  നെടെപടെറി  ററിപപപ്പോർടട
ആവശദടപടുകയുയം  ആയതറിനെട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  മറുപടെറിയറില്  സയംസ്ഥപ്പോനെ  ടതരടഞ്ഞടുപട
പ്രഖദപ്പോപറിചതറിനെപ്പോല്  ടെറിയപ്പോടനെ  സ്ഥലയം  മപ്പോററിയറിടറിടല്ലന്നുയം  ടെറിയപ്പോന്  30-4 -2006-ല്
സർവസ്വീസറില് നെറിന്നുയം വറിരമറിചതപ്പോയുയം  എനപ്പോല് ടെറിയപ്പോനെട  കുറപതയം നെലറിയറിട്ടുടണന്നുമപ്പോണട
അററിയറിചറിട്ടുള്ളതട.  ശസ്വീ.  പറി.ടക.  പ്രഭപ്പോകരൻ ററിടയർ ടചേയ്യുനതുവടര ടെറിയപ്പോടനെതറിടരയുള്ള
നെടെപടെറി  കവകറിചട  ടെറിയപ്പോന്  രക്ഷടപടെപ്പോനുള്ള  പഴുതുകള്  പബപ്പോധപൂർവയം  ഒരുക്കറിടക്കപ്പോടുക്കുകയുയം
ടചേയതപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നു.  ആയതറിനെപ്പോല്  സമറിതറി  നെറിർപദ്ദേശയം  നെടെപറിലപ്പോക്കുനതറില്
കപ്പോലതപ്പോമസയം  വരുതറിയ  അനടത  പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടർ,  ടഡപപ്യൂടറി
ഡയറക്ടർ,  പഞപ്പോയതട വകുപറിടല മറപദദപ്പോഗസ്ഥർ എനറിവർടക്കതറിടര അചടെക്ക നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചട  പരഖകള്  സഹറിതയം  ററിപപപ്പോർടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം  അനടത  പഞപ്പോയതട
ഡയറക്ടററില്  നെറിന്നുയം  ഇതു  സയംബനറിചട  വറിശദസ്വീകരണയം  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം  സമറിതറി
നെറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു.   ഭപ്പോവറിയറില്  സമറിതറി  നെറി ർപദ്ദേശങ്ങളറിപന്മേല്  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചട  ററിപപപ്പോർടട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിരറിക്കണടമനട  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടർക്കട  കർശനെ
നെറിർപദ്ദേശയം നെല്കണടമന്നുയം ആയതറിടന്റെ പകർപട സമറിതറിയട ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നുയം ശറിപപ്പോർശ
ടചേയ്യുന്നു.   സർചേപ്പോർജറിപന്മേലുള്ള  പകസട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  തസ്വീർപപ്പോക്കുനതറിനെട  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോനുയം  പകസറിടന്റെ  തസ്വീരുമപ്പോനെമനുസരറിചട  തുടെർ  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  ററിപപപ്പോർടട
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.30.2  അനടത  പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടർ  ശസ്വീമതറി  ഫറിപലപ്പോമറിനെ
ടചേററിയപ്പോനുയം  പഞപ്പോയതട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടർ  ശസ്വീ.എയം.പറി.  രപ്പോജനുയം  യഥപ്പോക്രമയം
30-11-2005,  31-8-2005  എനസ്വീ തസ്വീയതറികളറില് സർവസ്വീസറില് നെറിന്നുയം വറിരമറിച.  ഓഡറിറട
പരപ്പോമർശതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.പറി.ടക.  പ്രഭപ്പോകരന്  ഉപദദപ്പോഗകയറയം
ലഭറിചട  സസ്വീനെറിയർ  സൂപ്രണപ്പോയറി  എറണപ്പോകുളയം  പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടർ
ആഫസ്വീസറില്  നെറിനട  30-4-2006-ല്  വറിരമറിച.   നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  പരപ്പോമർശ
ഖണറികകള്  ഉള്ടപടുന സർചേപ്പോർജട  സർടറിഫറിക്കററിടനെതറിടര  ടെറിയപ്പോന്  എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ
പകപ്പോടെതറിയറില്  ഒ.പറി.നെയം.  118/03-ാം നെമ്പരപ്പോയറി  പകസട  ഫയല്  ടചേയ്യുകയുയം,  പകപ്പോടെതറിയുടടെ
16-10-2007-ടല  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  ടെറി  സർചേപ്പോർജട  സർടറിഫറിക്കറട  റദ്ദേട  ടചേയ്യുകയുയം
ടചേയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.   ശസ്വീ.  പറി.ടക.  പ്രഭപ്പോകരടനെതറിടര  നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുനതറിടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
പ ഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടർ  10-3-2006-ടല  ഡറി2-7421/06-ാം  കുറപ്പോപരപ്പോപണ  ടമപമപ്പോ  നെല്കുകയുയം
സർചേപ്പോർജട സർടറിഫറിക്കറട  പകപ്പോടെതറി റദ്ദു  ടചേയ സപ്പോഹചേരദതറില്  15-1-2008 ടല ഡറി2/746/06
നെമ്പർ ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം അചടെക്ക നെടെപടെറി തസ്വീർപപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. 
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3.30.3 ശസ്വീ. പറി.ടക. പ്രഭപ്പോകരടനെതറിടര നെറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ പരപ്പോമർശതറിനുയം,
വകപ്പുതല ശറിപപ്പോർശയറിപന്മേലുയം നെടെതറിയ അപനെസഷണററിപപപ്പോർടട പഞപ്പോയതട ഡയക്ടർക്കട
സമർപറിചറിരുന്നു. ടെറിയപ്പോന് 30-4-2006-ല് സസ്വീനെറിയർ സൂപ്രണപ്പോയറി വറിരമറിച.  ടെറിയപ്പോടനെതറിടര
സർചേപ്പോർജട സർടറിഫറിക്കററിടനെതറിടര ടെറിയപ്പോന് ഒ.പറി.118/03-ാം നെമ്പറപ്പോയറി പകസട ഫയല്
ടചേയ്യുകയുയം,  16-10-2017-ടല ഉതരവനുസരറിചട പകപ്പോടെതറി സർചേപ്പോർജട സർടറിഫറിക്കറട റദ്ദു
ടചേയ്യുകയുയം ടചേയ.  നെറിയമസഭപ്പോ സമറിതറി വകുപ്പുതലനെടെപടെറിക്കട ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്ടതങറിലുയം
പകപ്പോടെതറിവറിധറി  ടെറിയപ്പോനെട  അനുകൂലമപ്പോയതറിനെപ്പോല്  15-1-2008-ടല  ഡറി2-746/06  നെമ്പർ
ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടർ  അചടെക്കനെടെപടെറി  തസ്വീർപപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.
പരപ്പോമർശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോണട.

ഖണറിക നെമ്പർ 229

ശറിപപ്പോർശ

3.31.1  സർചേപ്പോർജട  നെടെപടെറിവഴറി  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശതറില്  ചൂണറിക്കപ്പോണറിച  നെഷയം
നെറികതടപടുക  മപ്പോതടമ  ടചേയ്യുന്നുള്ളൂ.   സപ്പോമ്പതറിക  ക്രമപക്കടെട  ക്രമസ്വീകരറിക്കടപടുടമനതറിലുപരറി
കുറയം ടചേയതറിനുള്ള മതറിയപ്പോയ ശറിക്ഷ ലഭറിക്കുനറില്ല.   ആയതറിനെപ്പോല് ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശവമപ്പോയറി
ബനടപട സർചേപ്പോർജറിപന്മേല് തുടെർനെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുനതറിടനെപ്പോപയം വകുപ്പുതല അചടെക്ക
നെടെപടെറിയുയം സസസ്വീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.31.2  ഓഡറിറട  പരപ്പോമപ്പോർശ  ഖണറികകള്  ഉള്ടപടുന  സർചേപ്പോർജട  നെടെപടെറിയ്ടക്കതറിടര

ശസ്വീ.  പറി.ടക.  പ്രഭപ്പോകരന് എറണപ്പോകുളയം  ജറില്ലപ്പോ  പകപ്പോടെതറിയറില് ഒ.പറി.118/2003  ല് നെമ്പർ

പകസട  ഫയല്  ടചേയ്യുകയുയം,  16-10-2007-ടല  ഉതരവട  അനുസരറിചട  സർചേപ്പോർജട

സർടറിഫറിക്കറട  റദ്ദേട  ടചേയ്യുകയുയം  ടചേയറിട്ടുണട.  ശസ്വീ.  പറി.ടക.  പ്രഭപ്പോകരടനെതറിടര  അചടെക്ക

നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടർ  10-3-2006 ഡറി2

7421/2006 നെമ്പരപ്പോയറി  കുറപ്പോപരപ്പോപണ  ടമപമപ്പോ  നെല്കറിയറിരുന്നുടവങറിലുയം  സർചേപ്പോർജട

സർടറിഫറിക്കറട  പകസട  തസ്വീർപപ്പോക്കറിയ സഹചേരദതറില്  15-1-2008-ടല  ഡറി2-7421/2006

നെമ്പർ ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടർ  അചടെക്ക നെടെപടെറി  അവസപ്പോനെറിപറിചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട

ടെറിയപ്പോന്  30-1-2006-ല്  എറണപ്പോകുളയം  പഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടർ  ആഫസ്വീസറില്

നെറിന്നുയം  സസ്വീനെറിയർ  സൂപ്രണട  തസറികയറില്  വറിരമറിചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട  എന  വറിവരയം

പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 
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3.31.3  ഈ  ഖണറികയറില്  പരപ്പോമർശറിചറിരറിക്കുന  നെഷതറിനുതരവപ്പോദറിയപ്പോയ

ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന്  ശസ്വീ.  പറി.ടക.  പ്രഭപ്പോകരന്  സർചേപ്പോർജട  നെടെപടെറിടക്കതറിടര  എറണപ്പോകുളയം

ജറില്ലപ്പോ പകപ്പോടെതറിയറില് ഒ.പറി.118/2003  നെമ്പർ പകസട ഫയല് ടചേയറിരുന്നു.  ഈ പകസറില്

16-10-2007-ല് പുറടപടുവറിച വറിധറി അനുസരറിചട  3-2-2003-ല് പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട

ഡയറക്ടർ  പുറടപടുവറിച  15489/ടസ്പെ.ടസല്.(എസട.സറി.3)01  നെമ്പർ  സർചേപ്പോർജട

സർടറിഫറിക്കറട റദ്ദേപ്പോക്കടപട്ടു. 

ശസ്വീ.  പറി.ടക.  പ്രഭപ്പോകരനെട  എതറിടര  വകുപ്പുതല  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിടന്റെ

ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  10-3-2006-ല്  ടെറിയപ്പോനെട  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടർ  കുറപ്പോപരപ്പോപണ  ടമപമപ്പോ

നെല്കറിയറിരുന്നു.  എനപ്പോല് ഖണറിക സയംബനറിച സർചേപ്പോർജട സർടറിഫറിക്കറട പകപ്പോടെതറി റദ്ദേട

ടചേയ  സപ്പോഹചേരദതറില്  15-1-2008-ല്  ശസ്വീ.പറി.ടക.  പ്രഭപ്പോകരനെട  എതറിരപ്പോയ  വകുപ്പുതല

നെടെപടെറി പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടർ അവസപ്പോനെറിപറിച.   ടെറിയപ്പോന് 30-1-2006-ല് പസവനെതറില്

നെറിന്നുയം വറിരമറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. 

ഖണറിക നെമ്പർ 234

ശറിപപ്പോർശ

3.32.1 സമറിതറി നെറിർപദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം നെടെതറിയ പുനെനഃപരറിപശപ്പോധനെയറില് തുടെർനെടെപടെറികള്

ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതട സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുന്നു. 

ഖണറിക നെമ്പർ 253

ശറിപപ്പോർശ

3.33.1  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടറുയം  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  മുപഖനെ പലപ്പോക്കല് ഫണട

ഓഡറിറട വകുപ്പുയം ആവശദടപടറിട്ടുയം പള്ളറിപ്പുറയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട മുന് ടസക്രടററി ശസ്വീ. ടക.വറി.

രവറി  ഫയലറിടല  പരഖ  കപ്പോണപ്പോതപ്പോയതു  സയംബനറിച  വറിശദസ്വീകരണയം  നെല്കപ്പോന്

കൂടപ്പോക്കപ്പോതതട  ഗുരുതരമപ്പോയ  സയംഗതറിയപ്പോടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നു.   മതറിയപ്പോയ

പരഖകള് സൂക്ഷറിക്കുനതറിനുയം,  ടപപ്പോതുധനെവറിനെറിപയപ്പോഗയം സയംബനറിച ഫയലുകള് കൃതദമപ്പോയറി

സൂക്ഷറിക്കുനതറിലുയം  വസ്വീഴ്ച  വരുത്തുകയുയം  ഇതട  സയംബനറിച  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശതറിപന്മേല്

മക്കൗനെയം  പപ്പോലറിക്കുകയുയം  ടചേയ  ശസ്വീ.  രവറിയ്ടക്കതറിടര  വകുപ്പുതല  ശറിക്ഷപ്പോ  നെടെപടെറി

സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം  ഇതു  സയംബനറിച  വറിശദസ്വീകരണയം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  സമറിതറിക്കട

ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നുയം സമറിതറി നെറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു. 
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സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.33.2  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2006-2008)-യുടടെ  18-ാംമതട
ററിപപപ്പോർടട  നെറിയമസഭയറില്  സമർപറിചതട  2008  ജൂണ്  മപ്പോസയം  26-ാം  തസ്വീയതറിയപ്പോണട
എനപ്പോല് ടെറി പദതറി നെടെപറിലപ്പോക്കറിയ 1997-98 വർഷതറില് പള്ളറിപ്പുറയം ഗപ്പോമ പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന  ശസ്വീ  രവറി.  ടക.വറി.  28-2-2001-ല്  ടസക്രടററി  തസറികയറില്
സർവസ്വീസറില്  നെറിന്നുയം  വറിരമറിച.   ആയതറിനെപ്പോല്  ടെറിയപ്പോടനെതറിടര  അചടെക്ക  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കപ്പോന്  കഴറിഞ്ഞറിടറില്ല എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.33.3  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശറിത  കപ്പോലപ്പോവധറിയറില്  (1997-98)  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന 
ശസ്വീ. രവറി. ടക.വറി. 28-2-2001-ല് സർവസ്വീസറില് നെറിനട വറിരമറിചതറിനെപ്പോല് ടെറിയപ്പോടനെതറിടര വകുപ്പുതല
നെടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറിടറില്ല എനപ്പോണട  എറണപ്പോകുളയം ജറില്ലപ്പോ  പഞപ്പോയതട
ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടർ അററിയറിചറിരറിക്കുനതട. 

ഖണറിക നെമ്പർ 254

ശറിപപ്പോർശ

3.34.1  ഫയലറിടല  പരഖ  കപ്പോണപ്പോതതട  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോവറിടന്റെ  കുറമല്ലപ്പോതതുടകപ്പോണയം
സഹപ്പോയധനെയം  വപ്പോങ്ങറി  നെല്ലരസ്വീതറിയറില്  പദതറി  നെടെത്തുക  ഉണപ്പോയറി  എന  ററിപപപ്പോർടറിടന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറിലുയം  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോവറിടനെ  പദതറി  പണയം  തറിരറിടക  ഈടെപ്പോക്കറി  കൂടുതല്
ബുദറിമുടറിക്കുനതട ആശപ്പോസദമല്ല എന്നുയം സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന്നു. 

ഖണറിക നെമ്പർ 294

ശറിപപ്പോർശ

3.35.1 പ്രസ്തുത പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട  കപ്പോലടെറി  മുന് കൃഷറി വകുപട  അസറിസ്റ്റേന്റെട
ഡയറക്ടർ  ശസ്വീ.  പസവദർ,  മുന്കൃഷറി  വകുപട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  എകറികപ്യൂടസ്വീവട  എഞറിനെസ്വീയർ
എനറിവർടക്കതറിടര സപ്പോമ്പതറിക ക്രമപക്കടെട നെടെതറിയതറിനെട വകുപ്പുതല നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചട
പരഖകള് സഹറിതയം ററിപപപ്പോർടട ലഭദമപ്പോക്കണടമനട കൃഷറി വകുപറിപനെപ്പോടെട സമറിതറി നെറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.35.2  മപ്പോണറികദമയംഗലയം  തുറ  വറികസനെതറില്  ക്രമപക്കടുകള്  എന  ഓഡറിറട
പരപ്പോമർശതറിപന്മേല്  ബഹ.നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോർശയുടടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്
കുറപ്പോപരപ്പോപണ  വറിപധയരപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥർടക്കതറിടര  വകുപ്പുതല  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചതട
സയംബനറിചട കൃഷറി ഡയറക്ടറുടടെ 4-2-2005 തസ്വീയതറിയറിടല എസട.വറി.സറി.(2)28691/2003,
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നെമ്പർ  കത്തുയം  ടെറി  വറിഷയതറിപന്മേല്  വറിജറിലന്സട  &  ആന്റെറി  കറപ്ഷന്  ബപ്യൂപറപ്പോ
അപനെസഷണയം നെടെതറി എല്.ആർ.നെമ്പർ ഇ 7/വറിഇ 6/99(സറി.ആർ.ഒ) 11724/99  തസ്വീയതറി
18-3-2003  പ്രകപ്പോരയം  സമർപറിച  ററിപപപ്പോർട്ടുയം  പരറിഗണറിചട  സർക്കപ്പോർ  ജറി.ഒ.
(ആർ.ടെറി)1138/2005/എ.ഡറി.  തസ്വീയതറി  2-8-2005  നെമ്പർ  ഉതരവട  പുറടപടുവറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.
ടെറി  ഉതരവറില്  കുറപ്പോപരപ്പോപണ  വറിപധയരപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥർ  സർക്കപ്പോരറിടന്റെ  ധനെയം
ദുർവറിനെറിപയപ്പോഗയം ടചേയറിടറിടല്ലന്നുയം സപ്പോമ്പതറിക നെഷയം വരുതറിയറിടറിടല്ലന്നുയം കടണതറി ടെറി
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥർടക്കതറിടരയുള്ള  അചടെക്ക  നെടെപടെറികള്  തപ്പോക്കസ്വീതട  നെല്കറി
അവസപ്പോനെറിപറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോടണനട പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.35.3  മപ്പോണറികദമയംഗലയം  തുറ  വറികസനെയം  എന  പദതറിയുടടെ  നെറിർവഹണതറിടല
അപപ്പോകതകള്ക്കുതരവപ്പോദറിയപ്പോയ കൃഷറി വകുപട മുന് അസറിസ്റ്റേന്റെട ഡയറക്ടർ ശസ്വീ.  പസവദർ,
കൃഷറി  വകുപട  മുന്  അസറിസ്റ്റേന്റെട  എകറികപ്യൂടസ്വീവട  എഞറിനെസ്വീയർ  ശസ്വീ.പറി.എയം.  സററിയ
എനറിവർടക്കതറിടര  വകുപ്പുതല  അപനെസഷണയം  നെടെതറിയതറിന്  പ്രകപ്പോരയം  2-8-2005-ടല
ജറി.ഒ.  (ആർ.ടെറി)നെമ്പര്  1138/05/എ.ഡറി.  ഉതരവട  അനുസരറിചട  സർക്കപ്പോർ  പമല്പറഞ്ഞവർക്കട
തപ്പോക്കസ്വീതട നെലറി നെടെപടെറി അവസപ്പോനെറിപറിച. 

ഖണറിക നെമ്പർ 295

ശറിപപ്പോർശ

3.36.1 സമറിതറി നെറിർപദ്ദേശതറിപന്മേല് അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ററിപപപ്പോർടട ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടല്ലങറില് കൃഷറി
വകുപറിടല  ഉതരവപ്പോദടപട  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരറില്  നെറിന്നുയം  വറിശദസ്വീകരണയം  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം
സമറിതറി നെറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.36.2  മപ്പോണറികദമയംഗലയം  തുറ  വറികസനെതറില്  ക്രമപക്കടുകള്  എന  ആഡറിറട
പരപ്പോമർശതറിപന്മേല്  ബഹ.  നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോർശയുടടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്
കുറപ്പോപരപ്പോപണ  വറിപധയനെപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥർടക്കതറിടര  വകുപ്പുതല  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചതട
സയംബനറിചട കൃഷറി ഡയറക്ടറുടടെ 4-2-2005 തസ്വീയതറിയറിടല എസട.വറി.സറി. (2)28691/2003
നെമ്പർ  കത്തുയം  ടെറി  വറിഷയതറിപന്മേല്  വറിജറിലന്സട  &  ആന്റെറി  കറപ്ഷന്  ബപ്യൂപറപ്പോ
അപനെസഷണയം  നെടെതറി  എല്.ആർ.നെമ്പർ ഇ 7(വറിഇ 6/99/സറി.ആർ.ഒ)11724/99  തസ്വീയതറി
18-3-2003   പ്രകപ്പോരയം  സമർപറിച  ററിപപപ്പോർട്ടുയം  പരറിഗണറിചട  സർക്കപ്പോർ  ജറി.ഒ.(ആർ.ടെറി)
1138/2005/എ.ഡറി.  തസ്വീയതറി  2-8-2005  നെമ്പർ  ഉതരവട  പുറടപടുവറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.
ടെറി  ഉതരവറില്  കുറപ്പോപരപ്പോപണ  വറിപധയരപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥർ  സർക്കപ്പോരറിടന്റെ  ധനെയം
ദുർവറിനെറിപയപ്പോഗയം  ടചേയറിടറിടല്ലന്നുയം സർക്കപ്പോരറിനെട  സപ്പോമ്പതറിക നെഷയം  വരുതറിയറിടറിടല്ലന്നുയം
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കടണതറി.   ടെറി  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥർടക്കതറിടരയുള്ള  അചടെക്ക  നെടെപടെറികള്  തപ്പോക്കസ്വീതട  നെല്കറി
അവസപ്പോനെറിപറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോടണനട പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കു  ററിപട

3.36.3  മപ്പോണറികദമയംഗലയം  തുറ  വറികസനെയം  എന  പദതറിയുടടെ  നെറിർവഹണതറിടല
അപപ്പോകതകള്ക്കുതരവപ്പോദറിയപ്പോയ കൃഷറി വകുപട മുന് അസറിസ്റ്റേന്റെട ഡയറക്ടർ ശസ്വീ.  പസവദർ,
കൃഷറി  വകുപട  മുന്  അസറിസ്റ്റേന്റെട  എകറികപ്യൂടസ്വീവട  എഞറിനെസ്വീയർ  ശസ്വീ.  പറി.എയം.  സററിയ
എനറിവർടക്കതറിടര  വകുപ്പുതല  അപനെസഷണയം  നെടെതറിയതറിന്  പ്രകപ്പോരയം  2-8-2005 ടല
ജറി.ഒ.  (ആർ.ടെറി.)നെമ്പര്  1138/05/എ.സറി.  ഉതരവട  അനുസരറിചട  സർക്കർ  പമല്പറഞ്ഞവർക്കട
തപ്പോക്കസ്വീതട നെല്കറി നെടെപടെറി അവസപ്പോനെറിപറിച. 

ഖണറിക നെമ്പർ 296

ശറിപപ്പോർശ

3.37.1  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട  6-1-1996-ല്  വറിജറിലന്സട  പകസട
തുടെങ്ങറിടയനപ്പോണട  സമറിതറി  മനെസറിലപ്പോക്കുനതട.  എനപ്പോല്  അപനെസഷണയം  പൂർതറിയപ്പോക്കറി
കുറക്കപ്പോർടക്കതറിടര  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോപനെപ്പോ  അപനെസഷണയം  സയംബനറിചട  ററിപപപ്പോർടട
പഞപ്പോയതറിനെട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോപനെപ്പോ  വറിജറിലന്സട  അധറികൃതർ  തയ്യേപ്പോറപ്പോയറിടറിടല്ലന്നുള്ളതറില്
നെറിന്നുയം പ്രസ്തുത അപനെസഷണതറിടന്റെ വറിശസപ്പോസദത സയംബനറിചട സമറിതറിക്കട ആശങയുണട.
ആയതറിനെപ്പോല്  അപനെസഷണയം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  പൂർതറിയപ്പോക്കറി  കുറക്കപ്പോർടക്കതറിടര  കുറപതയം
സമർപറിക്കുവപ്പോനുയം  കപ്പോലതപ്പോമസയം  സയംബനറിചട  വകുപ്പുതല  അപനെസഷണയം  നെടെതറി
കപ്പോലതപ്പോമസതറിടന്റെ  കപ്പോരണവയം  അതറിനു  കപ്പോരണക്കപ്പോരപ്പോയവർടക്കതറിടര  നെടെപടെറിയുയം
സസസ്വീകരറിചട ററിപപപ്പോർടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് വറിജറിലന്സട വകുപറിപനെപ്പോടെട സമറിതറി നെറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.37.2  മപ്പോണറികദമയംഗലയം  തുറ  വറികസനെതറില്  ക്രമപക്കടുകള്  എന  ഓഡറിറട

പരപ്പോമർശതറിപന്മേല്  ബഹ.  നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോർശയുടടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്

കുറപ്പോപരപ്പോപണ  വറിപധയനെപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥർടക്കതറിടര  വകുപ്പുതല  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചതട

സയംബനറിചട കൃഷറി ഡയറക്ടറുടടെ 4-2-2005 തസ്വീയതറിയറിടല എസട.വറി.സറി. (2)28691/2003

നെമ്പർ  കത്തുയം  ടെറി  വറിഷയതറിപന്മേല്  വറിജറിലന്സട  &  ആന്റെറി  കറപ്ഷന്  ബപ്യൂപറപ്പോ

അപനെസഷണയം നെടെതറി എല്.ആർ.നെമ്പർ ഇ 7(വറിഇ 6/99/സറി.ആർ.ഒ.)11724/99  തസ്വീയതറി

18-3-2003   പ്രകപ്പോരയം  സമർപറിച  ററിപപപ്പോർട്ടുയം  പരറിഗണറിചട  സർക്കപ്പോർ  ജറി.ഒ.(ആർ.ടെറി.)

1138/2005/എ.ഡറി.  തസ്വീയതറി  2-8-2005  നെമ്പർ  ഉതരവട  പുറടപടുവറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

ടെറി  ഉതരവറില്  കുറപ്പോപരപ്പോപണ  വറിപധയരപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥർ  സർക്കപ്പോരറിടന്റെ  ധനെയം
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ദുർവറിനെറിപയപ്പോഗയം  ടചേയറിടറിടല്ലന്നുയം സർക്കപ്പോരറിനെട  സപ്പോമ്പതറിക നെഷയം  വരുതറിയറിടറിടല്ലന്നുയം

കടണതറി.  ടെറി  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥർടക്കതറിടരയുള്ള  അചടെക്ക  നെടെപടെറികള്  തപ്പോക്കസ്വീതട  നെല്കറി

അവസപ്പോനെറിപറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോടണനട പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കു  ററിപട  

3.37.3  മപ്പോണറികദമയംഗലയം  തുറ  വറികസനെയം  എന  പദതറിയുടടെ  നെറിർവഹണതറിടല
അപകപ്പോതകള്ക്കുതരവപ്പോദറിയപ്പോയ കൃഷറി വകുപട മുന് അസറിസ്റ്റേന്റെട ഡയറക്ടർ ശസ്വീ.  പസവദർ,
കൃഷറി  വകുപട  മുന്  അസറിസ്റ്റേന്റെട  എകറികപ്യൂടസ്വീവട  എഞറിനെസ്വീയർ  ശസ്വീ.  പറി.എയം.  സററിയ
എനറിവർടക്കതറിടര  വകുപ്പുതല  അപനെസഷണയം  നെടെതറിയതറിന്  പ്രകപ്പോരയം  2-8-2005-ടല
ജറി.ഒ.  (ആർ.ടെറി.)നെമ്പര്  1138/05/എ.ഡറി.  ഉതരവട  അനുസരറിചട  സർക്കപ്പോർ  പമല്പറഞ്ഞവർക്കട
തപ്പോക്കസ്വീതട നെല്കറി നെടെപടെറി അവസപ്പോനെറിപറിച. 

ഖണറിക നെമ്പർ 324, 325, 331

ശറിപപ്പോർശ

3.38.1  ഓഡറിറട   പരപ്പോമർശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറികറിട്ടുനതറിനെട  സർക്കപ്പോരറിടനെ  സമസ്വീപറിചറിട്ടുപണപ്പോ
ടയനതട സയംബനറിചയം ഉടണങറില് അതറിടന്റെ ഇപപപ്പോഴടത അവസ്ഥ സയംബനറിചള്ള വറിശദമപ്പോയ
ററിപപപ്പോർടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

3.38.2  ഓഡറിറട   പരപ്പോമർശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടല്ലങറില്  പ്രസ്തുത  തുക  പലറിശയടെക്കയം
ശസ്വീമതറി  എമറിപപപ്പോളറില്  നെറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കറി  പരഖകള്  സഹറിതയം  ററിപപപ്പോർടട  ലഭദമപ്പോക്കണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

3.38.3  സർക്കപ്പോരറില് നെറിനട സപ്പോധൂകരണയം വപ്പോങ്ങുനതറിനുള്ള നെടെപടെറി തസരറിതടപടുത്തുവപ്പോനുയം
ററിപപപ്പോർടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.38.4  സർക്കപ്പോരറിടന്റെ  27-10-2011  തസ്വീയതറിയറിടല  ജറി.ഒ.(ആർ.ടെറി.)നെമ്പർ
2469/2011/തസസഭവ നെമ്പർ ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം പഞപ്പോയതട ഫണറില് നെറിന്നുയം ടചേലവഴറിച
₹ 19,138  യ്ക്കുയം ₹ 80,000 യ്ക്കുയം സർക്കപ്പോർ സപ്പോധൂകരണയം നെല്കറി ഉതരവട പുറപടുവറിചറിട്ടുണട
എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.38.5  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോർടറില്  പരപ്പോമർശറിച  ടചേലവട  തുകയട  27-10-2011
തസ്വീയതറിയറിടല ജറി.ഒ.(ആർ.ടെറി.)  നെമ്പർ 2469/2011/തസസഭവ.  ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം സർക്കപ്പോർ
സപ്പോധൂകരണയം നെല്കറിയറിട്ടുണട.
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 ഖണറിക നെമ്പർ 339, 348,358

ശറിപപ്പോർശ

3.39.1  സർക്കപ്പോരറില്  നെറിനട  സപ്പോധൂകരണയം  ലഭറിക്കുന  മുറയട  തുടെർ  നെടെപടെറി
കടളപ്പോഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

3.39.2  പദതറിക്കട  സർക്കപ്പോരറില് നെറിന്നുയം  സപ്പോധൂകരണയം  വപ്പോങ്ങുനതറിനെട  അടെറിയന്തര
നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോനുയം  സപ്പോധൂകരണയം  ലഭറിക്കുന  മുറയട  തുടെർനെടെപടെറികള്
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

3.39.3 സർക്കപ്പോരറില് നെറിന്നുയം സപ്പോധൂകരണയം ലഭദമപ്പോക്കറി ററിപപപ്പോർടട സമർപറിക്കണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി 

3.39.4 സർക്കപ്പോരറിടന്റെ 18-10-2006-ടല ജറി.ഒ. (ആർ.ററി.) 2584/2006/തസസഭവ. നെമ്പർ
ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  സപ്പോധൂകരണയം  ലഭറിചറിട്ടുള്ളതുയം  ടെറി  ആഡറിറട  തടെസയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട. 

3.39.5  സർക്കപ്പോരറിടന്റെ  9-1-2009-ടല ജറി.ഒ. (ആർ.ററി.)  81/2009/തസസഭവ.  നെമ്പർ ഉതരവട
പ്രകപ്പോരയം സപ്പോധൂകരണയം ലഭറിചറിട്ടുള്ളതുയം ടെറി ആഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട. 

3.39.6 സർക്കപ്പോരറിടന്റെ 18-10-2006 ടല ജറി.ഒ. (ആർ.ററി.) 2584/2006/തസസഭവ. നെമ്പർ
ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം സപ്പോധൂകരണയം ലഭറിചറിട്ടുള്ളതുയം ടെറി ആഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.39.7  സർക്കപ്പോരറില്  നെറിന്നുയം  സപ്പോധൂകരണയം  ലഭറിചതറിനെപ്പോല്  പരപ്പോമർശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോണട. 

ഖണറിക നെമ്പർ   369  

3.40.1  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശയം  സയംബനറിചട  സർക്കപ്പോരറില്  നെറിന്നുയം  സപ്പോധൂകരണയം
വപ്പോങ്ങുവപ്പോനുയം  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഫയലുയം  പരഖകളുയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട
വകുപറിടന്റെ  പരറിപശപ്പോധനെയപ്പോയറി  നെല്കുവപ്പോനുയം  സമറിതറി  നെറിർപദ്ദേശറിചറിരുടനങറിലുയം  ആയതട
ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറിടല്ലനട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടർ  ററിപപപ്പോർടട  ടചേയ  സപ്പോഹചേരദതറില്
അനടത ആരക്കുഴ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  പജപ്പോസഫട  ടസബപ്പോസ്റ്റേദടനെതറിടര
വകുപ്പുതല  ശറിക്ഷപ്പോനെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം  സമറിതറി  നെറിർപദ്ദേശപ്രകപ്പോരമുള്ള  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചട ററിപപപ്പോർടട ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു.

1561/2021
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സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.40.2  മുന്  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  പജപ്പോസഫട  ടസബപ്പോസ്റ്റേദന്  എതറിടര  പഞപ്പോയതട
ഡയറക്ടറുടടെ  18-4-2012-ടല  ഡറി2-33257/2011  നെമ്പർ  കുറപ്പോപരപ്പോപണ  ടമപമപ്പോ  നെല്കറി
ആരയംഭറിചറിട്ടുള്ള  അചടെക്ക  നെടെപടെറി  ടെറിയപ്പോടന്റെ  രണട  വപ്പോർഷറിക  ശമ്പളവർദനെവട  സഞറിത
ഫലപതപ്പോടടെയല്ലപ്പോടത  തടെഞടകപ്പോണട  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടറുടടെ  7-12-2012-ടല
ഡറി 2-33257/2011 നെമ്പർ ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം തസ്വീർപപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.40.3  മുന് ടസക്രടററി  ശസ്വീ  പജപ്പോസഫട  ടസബപ്പോസ്റ്റേദനെട  18-4-2012-ല് പഞപ്പോയതട
ഡയറക്ടർ കുറപ്പോപരപ്പോപണ ടമപമപ്പോ നെല്കറിയറിട്ടുണട.  ആയതറിനെട ടെറിയപ്പോന് നെല്കറിയ മറുപടെറി
തൃപറികരമല്ലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  2  വപ്പോർഷറിക ഇന്ക്രറിടമന്റുകള് സഞറിത ഫലപതപ്പോടടെയല്ലപ്പോടത
തടെയുനതറിനെട  തസ്വീരുമപ്പോനെറിച.  ഈ  തസ്വീരുമപ്പോനെയം  സ്ഥറിരപടുതപ്പോതറിരറിക്കുനതറിനെട  കപ്പോരണയം
വല്ലതുമുടണങറില്  പബപ്പോധറിപറിക്കുവപ്പോന്  17-8-2012-ല്  ശസ്വീ.  പജപ്പോസഫട  ടസബപ്പോസ്റ്റേദനെട
പനെപ്പോടസ്വീസട  നെല്കറി.  ഇതറിനെട  നെല്കറിയ  മറുപടെറിയുയം  തൃപറികരമല്ലപ്പോതതറിനെപ്പോല്  17-12-2012-ല്
ശസ്വീ.  പജപ്പോസഫട  ടസബപ്പോസ്റ്റേദനെട  എതറിടരയുള്ള  ശറിക്ഷപ്പോ  നെടെപടെറി  സ്ഥറിരടപടുതറി  അചടെക്ക
നെടെപടെറി തസ്വീർപപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട. 

ഖണറിക നെമ്പർ 370

ശറിപപ്പോർശ

3.41.1  സർചേപ്പോർജട നെടെപടെറികള് സമയബനറിതമപ്പോയറി പൂർതസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.41.2 ആരക്കുഴ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട മുന് ടസക്രടററി ശസ്വീമതറി ററി.എയം. രപ്പോധപ്പോമണറിയട എതറിടര
പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓ ഡറിറട വകപട 22-5-2008-ല് പുറടപടുവറിച LF-2833/ spl.Cell/S.C.3/2006
നെമ്പർ  സർചേപ്പോർജട  സർടറിഫറിക്കറട  ബഹ.  ജറില്ലപ്പോപക്കപ്പോടെതറിയറിടല ഒ.പറി.  (പലപ്പോക്കല്  ഫണട
ഓഡറിറട) 847/2008-ടന്റെ 18-11-2008-ടല വറിധറിപ്രകപ്പോരയം റദ്ദേട ടചേയട ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട എന
വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.41.3  മുന് ടസക്രടററി  ശസ്വീമതറി  ടെറി.  എയം.  രപ്പോധമണറിയട  എതറിടര  പലപ്പോക്കല് ഫണട
ഓഡറിറട വകുപട 22-5-2008-ല് പുറടപടുവറിച സർചേപ്പോർജട സർടറിഫറിക്കററിടനെതറിടര ടെറിയപ്പോരറി
ബഹ.  ജറില്ല  പകപ്പോടെതറിയറില്  പകസട  ഫയല്  ടചേയറിരുന്നു.  (ഒ.പറി.നെമ്പർ  എല്.എഫട.എ.847/2008)
18-11-2008-ല്),  ഈ സർചേപ്പോർജട നെടെപടെറി ബഹ ജറില്ലപ്പോ പകപ്പോടെതറി റദ്ദേട ടചേയറിട്ടുണട.
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 ഖണറിക നെമ്പർ 374, 379

ശറിപപ്പോർശ

3.42.1  സപ്പോമ്പതറിക ക്രമപക്കടുകള് ആപരപ്പോപറിക്കടപട ടസക്രടററി ശസ്വീമതറി ടെറി.എയം. രപ്പോധപ്പോമണറി
പകപ്പോടെതറിയറില്  ഫയല്  ടചേയറിരറിക്കുന  പകസട  സയംബനറിച  പരഖകള്  ഓഡറിററിപനെപ്പോ
സമറിതറിപക്കപ്പോ  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോത  സപ്പോഹചേരദതറില്  ടെറിയപ്പോള്ടക്കതറിടര  വകുപ്പുതല  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറികളുടടെ വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോർടട ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നുയം
സമറിതറി നെറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

3.42.2  പകപ്പോടെതറിവറിധറിയുടടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്  ഇതട  സയംബനറിച  നെടെപടെറികള്
കകടക്കപ്പോളനതറിനെട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.42.3  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ ടസക്രടററി  ശസ്വീമതറി  ടെറി.എയം.  രപ്പോധപ്പോമണറി  എന്.എല്.സറി.
കറിടപ്പോതതട സയംബനറിചട ആയറിരുന്നു കഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  W.P.(C)No. 5284/04  നെമ്പർ
പ്രകപ്പോരയം പകസട ഫയല് ടചേയറിരുനതട, ടെറി പകസറിടന്റെ വറിധറി പ്രകപ്പോരയം പഞപ്പോയതട ടഡപപ്യൂടറി
ഡയറക്ടർ  ടെറിയപ്പോടളയുയം  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിടയയുയം  പനെരറില്  പകടട  തസ്വീരുമപ്പോനെയം
എടുതറിട്ടുള്ളതുയം ആയതട പ്രകപ്പോരയം ടെറിയപ്പോള്ക്കട ഗപ്പോറവറിററി അനുവദറിചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട. 

നെറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  പരറിഗണനെയറില്  വന  1997-1998  പലപ്പോക്കല്  ഫണട
ഒപ്പോഡറിറട  ററിപപപ്പോർടട  ഖണറിക  48,  46  എനറിവ  സയംബനറിചട  സപ്പോധൂകരണതറിനെപ്പോയറി
സർക്കപ്പോരറിപനെപ്പോടെട  അപപക്ഷറിചറിരുന്നുടവങറിലുയം  സർക്കപ്പോരറിടന്റെ  18-1-2008-ടല  71268/
എ.ബറി1/07/തസസഭവ.  നെമ്പർ കതട പ്രകപ്പോരയം  ടെറി  പരപ്പോമർശയം  നെറിലനെറില്ക്കുനതപ്പോടണന്നുയം
പഞപ്പോയതറിനെട  സയംഭവറിച  നെഷയം  ഉതരവപ്പോദറികളറില്  നെറിന്നുയം  ഈടെപ്പോപക്കണതപ്പോടണന്നുയം
നെറിർപദ്ദേശറിചറിരുന്നു.   ആയതട  പ്രകപ്പോരയം  ഈ  ആഫസ്വീസറില്  നെറിന്നുയം  14-2-2008-ല്  തുക
ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെപ്പോയറി  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിപയപ്പോടെട  നെറിർപദ്ദേശറിചറിരുന്നു.  എനപ്പോല്
ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  പറി.എയം.  രപ്പോധപ്പോമണറി  ടെറി  ഖണറിക  ഉള്ടപട
സർചേപ്പോർജറിടനെതറിടര എറണപ്പോകുളയം ജറില്ലപ്പോ പകപ്പോടെതറിയറില് ഒ.പറി.  നെമ്പര് 847/08  പ്രകപ്പോരയം
പകസട  ഫയല് ടചേയ്യുകയുയം ജറില്ലപ്പോ  പകപ്പോടെതറിയുടടെ  18-11-2008-ടല ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  ടെറി
സർചേപ്പോർജട സർടറിഫറിക്കറട റദ്ദേപ്പോക്കുകയുയം ടചേയറിട്ടുണട. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.42.4  ശസ്വീമതറി  ടെറി.എയം.  രപ്പോധപ്പോമണറി  31-12-2002-ല്  പസവനെതറില്  നെറിന്നുയം
വറിരമറിച.  ടെറിയപ്പോളറിടനെതറിടര  പലപ്പോക്കല് ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  പുറടപടുവറിച സർചപ്പോർജട
സർടറിഫറിക്കററിടനെതറിരപ്പോയറി  ബഹ.  കഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  ഫയല്  ടചേയ  പകസറില്
സർചേപ്പോർജട സർടറിഫറിക്കറട പകപ്പോടെതറി റദ്ദേട ടചേയറിട്ടുണട.

ഈ സപ്പോഹചേരദതറില് തുടെർനെടെപടെറി പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികമല്ലപ്പോതപ്പോയറിരറിക്കുന്നു.
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ഖണറിക നെമ്പർ 385

ശറിപപ്പോർശ

3.43.1  സർചേപ്പോർജട  നെടെപടെറികള്  പൂർതറിയപ്പോക്കറി  തുക  ഈടെപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോർടട
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.43.2 ആരക്കുഴ ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട മുന് ടസക്രടററി ശസ്വീമതറി ററി.എയം. രപ്പോധപ്പോമണറിയട എതറിടര
പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓ ഡറിറട വകുപട 22-5-2008-ല് പുറടപടുവറിച LF-2833/ spl.Cell/S.C.3/2006
നെമ്പർ  സർചേപ്പോർജട  സർടറിഫറിക്കറട  ബഹ.  ജറില്ലപ്പോപകപ്പോടെതറിയറിടല ഒ.പറി.  (പലപ്പോക്കല്  ഫണട
ഓഡറിറട) 847/2008-ടന്റെ 18-11-2008-ടല വറിധറിപ്രകപ്പോരയം റദ്ദേട ടചേയട ഉതവപ്പോയറിട്ടുണട എന
വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസ്ഥപ്പോനെ ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനെപ്പോക്കുററിപട

3.43.3  മുന് ടസക്രടററി  ശസ്വീമതറി  ടെറി.എയം.  രപ്പോധപ്പോമണറിയട  എതറിടര  പലപ്പോക്കല് ഫണട
ഓഡറിറട വകുപട 22-5-2008-ല് പുറടപടുവറിച സർചേപ്പോർജട സർടറിഫറിക്കററിടനെതറിടര ടെറിയപ്പോന്
ബഹ.  ജറില്ലപ്പോ  പകപ്പോടെതറിയറില്  പകസട  ഫയല്  ടചേയറിരുന്നു.  (ഒ.പറി.നെമ്പർ
എല്.എഫട.എ.847/2008)  18-11-2008-ല്,  ഈ  സർചേപ്പോർജട  നെടെപടെറി  ബഹ.  ജറില്ലപ്പോ
പകപ്പോടെതറി റദ്ദേട ടചേയറിട്ടുണട. 

ഖണറിക നെമ്പർ   386, 387, 388  

3.44.1  പഞപ്പോയതട  രപ്പോജട  ആക്ടറില്,  സർചേപ്പോർജട  സർടറിഫറിക്കറട  കകപററിയ
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് സർടറിഫറിക്കറട അനുസരറിചറിട്ടുള്ള തുക അടെയപ്പോതറിരറിക്കുന സപ്പോഹചേരദതറില്
അപദ്ദേഹതറില് നെറിന്നുയം ഭൂനെറികുതറി ഈടെപ്പോക്കുന വറിധതറില് റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറികളറില്
കൂടടെ തുക ഈടെപ്പോക്കപ്പോനെപ്പോണട വദവസ്ഥ ടചേയ്യുനതട.  റവനെപ്യൂ ററിക്കവററി നെടെപടെറികളറില് കൂടടെ
തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട  വളടരയധറികയം കപ്പോലതപ്പോമസയം ഉണപ്പോകുടമനതറിനെപ്പോല് സർവസ്വീസറില്
ഉള്ള  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരുടടെ  പക്കല്  നെറിന്നുയം  പഞപ്പോയതറിപനെപ്പോ  മുനെറിസറിപപ്പോലറിററിപക്കപ്പോ
സപ്പോമ്പതറിക ക്രമപക്കടുകളുയം തറിരറിമററികളുയം അപഹരണവയംമൂലയം അവർ വരുത്തുന നെഷങ്ങള്
പഭദഗതറി വരുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

3.44.2  പഞപ്പോയത്തുകളറില് നെറിർവഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസ്ഥനെപ്പോയറി നെറിയമറിക്കടപടുന വറിവറിധ
വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥന്മേപ്പോ ർ  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശതറിനെട  യഥപ്പോസമയതട  മറുപടെറി  നെല്കുവപ്പോപനെപ്പോ
ഫയലുകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോപനെപ്പോ തയ്യേപ്പോറപ്പോകുനറിടല്ലന്നുയം അതുടകപ്പോണട തടന ഓഡറിറട തടെസങ്ങള്
പലപപപ്പോഴുയം  വർഷങ്ങപളപ്പോളയം  തസ്വീർപപ്പോകപ്പോടതയറിരറിക്കുനതപ്പോയുയം സമറിതറി  മനെസറിലപ്പോക്കുന്നു.
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ആയതറിനെപ്പോല് നെറിർവഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസ്ഥരപ്പോയറി നെറിയമറിക്കടപടുന വറിവറിധ വകുപ്പുപദദപ്പോഗസ്ഥന്മപ്പോർ
സ്ഥലയം  മപ്പോറടപടപ്പോലുയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശങ്ങള്ക്കട  സമയബനറിതമപ്പോയറി  മറുപടെറി  നെല്കറി
ഓഡറിറട  തടെസങ്ങള്  ഒഴറിവപ്പോപക്കണതപ്പോടണന്നുയം,  അല്ലപ്പോതപക്ഷയം  പഞപ്പോയതറിനെട  നെഷയം
വന  തുക  കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളറില്  സർക്കപ്പോർ  നെറിർപദ്ദേശറിക്കുന  പലറിശ  സഹറിതയം  പ്രസ്തുത
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരുടടെ വദക്തറിഗത  ബപ്പോധദതയപ്പോയറി  നെറിശ്ചയറിചട  പഞപ്പോയതട  ഭരണ  വകുപട
അതപ്പോതു  വകുപ്പുകടള  അററിയറിക്കണടമന്നുയം  ആയതറിപന്മേല്  സമയബനറിതമപ്പോയറി  നെടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചട  ബനടപട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  നെഷയം  നെറികപതണതപ്പോടണന്നുയം  സമറിതറി
നെറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു.   കൂടെപ്പോടത  ഓഡറിററിനെട  മറുപടെറി  നെല്കുനതറില്  വസ്വീഴ്ച  വരുത്തുന
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥർടക്കതറിടര വകുപ്പുതല നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം സമറിതറി നെറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു.

3.44.3 ഓഡറിറട പരപ്പോമർശങ്ങളറിപന്മേല് തുടെർനെടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുനതറില് പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററിമപ്പോരുയം  തുടെർനെടെപടെറികളുടടെ  പുപരപ്പോഗതറി  വറിലയറിരുത്തുനതറിനുയം  ആവശദമപ്പോയ
നെറിർപദ്ദേശങ്ങള് നെല്കുനതറിനുയം പഞപ്പോയതട അസറിസ്റ്റേന്റെട ഡയറക്ടറുയം ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടറുയം
പവണത  ശുഷപ്പോന്തറി  കപ്പോട്ടുനറിടല്ലനപ്പോണട  സമറിതറി  മനെസറിലപ്പോക്കുനതട.   ആയതറിനെപ്പോല്
ഓഡറിററിപന്മേല്  തുടെർനെടെപടെറി  സമയബനറിതമപ്പോയറി  പൂർതറിയപ്പോക്കറി  പരപ്പോമർശയം
തസ്വീർപപ്പോക്കുനതറിനെപ്പോവശദമപ്പോയ  നെറിർപദ്ദേശയം  വകുപ്പുതലതറില്  നെല്കണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നെടെപടെറി

3.44.4  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്ക്കട  ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ള  നെഷതറിനെട  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ

ഉപദദപ്പോഗസ്ഥർ  സർവസ്വീസറില്  നെറിനട  വറിരമറിക്കുനതറിനെട  മുമ്പട  ഗപ്പോമ  പഞപ്പോയത്തുകള്

ആവശദടപടുന പകസകളറില് വകുപ്പുതല നെടെപടെറികളുടടെ തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട  ഇപപപ്പോള്

തടന നെടെപടെറി സസസ്വീകരറിചട വരുന്നുണട. 

3.44.5  ഖണറികയറിടല  നെറിർപദ്ദേശ  പ്രകപ്പോരയം  ആഡറിറട  ററിപപപ്പോർട്ടുകള്ക്കട

സമയബനറിതമപ്പോയറി മറുപടെറി നെല്കുനതറിനുയം പഞപ്പോയത്തുകള്ക്കുണപ്പോകുന നെഷയം ബനടപടവരറില്

നെറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട യപ്പോടതപ്പോരു അലയംഭപ്പോവവയം കപ്പോണറിക്കരുടതന്നുമപ്പോവശദടപട്ടുടകപ്പോണട

നെറിർപദ്ദേശയം നെല്കറിയറിട്ടുണട. 

3.44.6  ആഡറിറട  പരപ്പോമർശങ്ങളറില്  തുടെർനെടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്ക്കട

ഉണപ്പോകുന  നെഷയം  യഥപ്പോസമയയം  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനെട  സതസര  ശദ  ടചേലുതണടമന്നുയം

ആഡറിറട  തടെസങ്ങള്  യഥപ്പോസമയയം  പരറിഹരറിക്കുനതറിനെട  നെടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം

ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട ടസക്രടററിമപ്പോർക്കട നെറിർപദ്ദേശയം നെല്കറിയറിട്ടുണട. 
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അദദപ്പോയയം   IV  

സമറിതറി ററിപപപ്പോർടറിടല ശറിപപ്പോർശയറിപന്മേല് നെപ്പോളറിതുവടര സർക്കപ്പോർ മറുപടെറി
ലഭറിക്കപ്പോത ശറിപപ്പോർശകള് 

ഖണറിക നെമ്പർ 20

ശറിപപ്പോർശ

4.1പഞപ്പോയതറില് നെറിന്നുയം ലഭറിച വറിശദസ്വീകരണയം സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത
വറിശദസ്വീകരണതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്  ഓഡറിറട  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നെറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു.

ഖണറിക നെമ്പർ 58

ശറിപപ്പോർശ

4.2.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  ററിപപപ്പോർടറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്
ഓഡറിറട ഖണറിക ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി നെറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു.

ഖണറിക നെമ്പർ 64

ശറിപപ്പോർശ

4.3  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിററിടന്റെ  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനെപ്പോ  ററിപപപ്പോർടറിടന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്  ഇതട  സയംബനറിച  നെടെപടെറികള്  അവസപ്പോനെറിപറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നെറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു.

ഖണറിക നെമ്പർ 68

ശറിപപ്പോ ർശ

4.4  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  ശറിപപ്പോർശയുടടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്

തുടെർനെടെപടെറികള്   അവസപ്പോനെറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

ഖണറിക നെമ്പർ 90

ശറിപപ്പോർശ

4.5  സർചേപ്പോർജട  നെടെപടെറികള്  ഒഴറിവപ്പോക്കറിടയനററിയറിച  സപ്പോഹചേരദതറില്

തുടെർനെടെപടെറികള് അവസപ്പോനെറിപറിക്കുനതറിനെട സമറിതറി നെറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു. 
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 ഖണറിക നെമ്പർ 103

ശറിപപ്പോർശ

4.6  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  പുനെനഃപരറിപശപ്പോധനെപ്പോ  ററിപപപ്പോ ർടറിടന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില് തുടെർനെടെപടെറികള്   ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

ഖണറിക നെമ്പർ 110

ശറിപപ്പോർശ

4.7  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ആഡറിററിടന്റെ  പുനെനഃപരറിപശപ്പോധനെപ്പോ  ററിപപപ്പോ ർടറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്
തുടെർനെടെപടെറികള്   ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

ഖണറിക നെമ്പർ 123

ശറിപപ്പോർശ

4.8  ഓഡറിറട  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോടമന  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ
ശറിപപ്പോർശ  സമറിതറി  അയംഗസ്വീകരറിചട   തുടെർനെടെപടെറികള്  അവസപ്പോനെറിപറിക്കുവപ്പോന്  ശറിപപ്പോർശ
ടചേയ്യുന്നു.

ഖണറികനെമ്പർ 128

ശറിപപ്പോർശ

4.9  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  പുനെനഃപരറിപശപ്പോധനെപ്പോ  ററിപപപ്പോ ർടറിടന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില് തുടെർനെടെപടെറികള്   അവസപ്പോനെറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു.

ഖണറിക നെമ്പർ 136

ശറിപപ്പോർശ 

4.10  ടതരുവവറിളക്കുകളുടടെ  അറകുറപണറിപയപ്പോടെനുബനറിച  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

വപ്പോങ്ങറിയ ബള്ബുകളുയം, ടെപ്യൂബട കലറകളുയം പസ്റ്റേപ്പോക്കട രജറിസ്റ്റേററില് യഥപ്പോസമയയം ഉള്ടപടുത്തുനതറിലുയം

വറിനെറിപയപ്പോഗയം സയംബനറിച പരഖകള് സൂക്ഷറിക്കുനതറിലുയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട മുന് ടസക്രടററി

വസ്വീഴ്ച വരുതറിയറിട്ടുടണന്നുയം സമറിതറി ചൂണറിക്കപ്പോട്ടുന്നു. 

ടപപ്പോതുധനെയം  ടചേലവഴറിക്കുപമ്പപ്പോള്  മപ്പോനെദണമനുസരറിചയം  നെടെപടെറിക്രമങ്ങള്  പപ്പോലറിചടകപ്പോണയം

അതദന്തയം  സൂക്ഷ്മതപയപ്പോടടെ  മപ്പോതയം  ടചേലവഴറിക്കണടമന  വസ്തുത  വറിസ്മരറിക്കടപടതപ്പോയറി സമറിതറി

മനെസറിലപ്പോക്കുന്നു. ഇതറിപന്മേല് നെടെപടെറി അവസപ്പോനെറിപറിക്കപ്പോവനതപ്പോടണനട  സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു.
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 ഖണറിക നെമ്പർ 172

ശറിപപ്പോർശ

4.11  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  പുനെനഃപരറിപശപ്പോധനെപ്പോ  ററിപപപ്പോ ർടറിടന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില് തുടെർനെടെപടെറികള്   അവസപ്പോനെറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു.

ഖണറിക നെമ്പർ 245

ശറിപപ്പോർശ

4.12  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ   ററിപപപ്പോ ർടറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്
ഓഡറിറട ഖണറിക ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നെറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

ഖണറിക നെമ്പർ 259

ശറിപപ്പോർശ

4.13  ടകടറിടെ  നെറിർമപ്പോണ  ഫസ്വീസറിനെതറില്  കുറവവന  തുക  തറിരറിചപറിടെറിചതപ്പോയറി
പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടർ അററിയറിച സപ്പോഹചേരദതറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട
പരപ്പോമർശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

ഖണറിക നെമ്പർ 271

ശറിപപ്പോർശ

4.14  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  പുനെനഃപരറിപശപ്പോധനെപ്പോ  ററിപപപ്പോ ർടറിടന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില് തുടെർനെടെപടെറികള്   അവസപ്പോനെറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു.

ഖണറിക നെമ്പർ 303

ശറിപപ്പോർശ

4.15 പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  പുനെനഃപരറിപശപ്പോധനെപ്പോ

ററിപപപ്പോ ർടറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില് തുടെർനെടെപടെറികളവസപ്പോനെറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി  ശറിപപ്പോർശ

ടചേയ്യുന്നു. 

ഖണറിക നെമ്പർ 319

ശറിപപ്പോർശ

4.16 പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിററിടന്റെ പുനെനഃപരറിപശപ്പോധനെപ്പോ ററിപപപ്പോ ർടറിടന്റെ ടവളറിചതറില്

തുടെർനെടെപടെറികള്   അവസപ്പോനെറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു.
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 ഖണറിക നെമ്പർ 353

ശറിപപ്പോർശ

4.17  പുനെനഃപരറിപശപ്പോധനെപ്പോ  ററിപപപ്പോ ർടറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്  തുടെർനെടെപടെറികള്
അവസപ്പോനെറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

ഖണറികനെമ്പർ 363

ശറിപപ്പോർശ

4.18  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  ശറിപപ്പോർശയുടടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനെതറില്
തുടെർനെടെപടെറികള്   ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന്നു. 

                                                                        ടെറി. പറി. രപ്പോമകൃഷ്ണന്,
തറിരുവനെന്തപുരയം,  അദദക്ഷന്,
2021 ആഗസ്റ്റേട 10. പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി.

1561/2021



അനുബനന

പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങള/തുടര്ശനിപധാര്ശകള

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
സധാപനന/വകുപ്പെപ

നനിഗമനങള/തുടര്ശനിപധാര്ശകള

1 2 3 4

1 2.1.4 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന മുന്  പമമ്പര്മധാരനില്  മരനിച്ചു  ദപധായവപര
ബധാധധ്യതയനില്  നനിനപ  ഒഴനിവധാക്കുനതനിനുന
മറ്റുള്ളവരനില്  നനിനപ  തുക  ഈടധാക്കുനതനിനുന
ആവശധ്യമധായ  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിക്കണപമനപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

2 2.2.4 ” പഞധായതപ  ഓഫസ്വീസപ  നനിര്മധാണവുമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ  പചെലവനിലധനികന  തുക
പനിന്വലനിക്കുകയന  കകവശന  സൂകനിക്കുകയന
പചെയ്ത  പഞധായതപ  പസക്രട്ടറനിപക്കതനിപരയള്ള
റവനന്യൂ  റനിക്കവറനി  നടപടനികള  തസ്വരനിതപപ്പെടുതനി,
തുക  ഈടധാക്കനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സമര്പ്പെനിക്കണപമനപ
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

3 2.3.4 ” നഷ്ടതനിനുതരവധാദനിയധായ  ഗുണദഭധാക്തൃസമനിതനി
അനഗപത  ശനികനിച്ചുപകധാണപ  2008-ല്
പുറപപ്പെടുവനിച്ച  ദകധാടതനിവനിധനിപക്കതനിപര   ടനിയധാന്
കഹൈദക്കധാടതനിയനില് അപ്പെസ്വീല് പകധാടുത തസ്വീയതനിയന
ദകസനില്  പ ഞധായതനിനുദവണനി  ഹൈധാജരധാകുന
അഭനിഭധാഷകന് ശരനിയധായ രസ്വീതനിയനിലധാദണധാ ദകസപ
കകകധാരധ്യന പചെയ്യുനപതനന  പ്രസ്തുത ദകസനിപന
ഇദപ്പെധാഴപത സനിതനിപയനധാപണനന വനിശദമധായനി
പരനിദശധാധനിച്ചപ  അറനിയനിക്കുവധാന്  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

4 2.3.5 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന പ്രസസ്തുത  ദകസ്സുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  പ ഞധായതപ
അധനികൃതര്  യഥധാസമയന  പചെദയ്യേണ  കധാരധ്യങള
പചെയ്തനിട്ടുദണധാപയനപ  പരനിദശധാധനിക്കുവധാനുന  ഇതപ
സനബനനിച്ചപ  സര്ക്കധാരനിപന  ഭധാഗത്തുനനിനപ
സസ്വസ്വീകരനിച്ച നടപടനി  സനബനനിച്ചുന ദകസപ നടതനിപ
മധായനി ബനപപ്പെട്ടപ  വസ്വീഴ്ച  സനഭവനിച്ചനിട്ടുപണങനില്
ആയതനിനപ  ഉതരവധാദനികളധായവര്പക്കതനിപര
നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിച്ചപ  15  ദനിവസതനിനുള്ളനില്
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സമര്പ്പെനിക്കുവധാനുന  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന
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1 2 3 4

5 2.4.7 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന നഷ്ടതനിനപ  ഉതരവധാദനിയധായ  അനപത
ഗധാമപഞധായതപ  പസക്രട്ടറനിയപട  ദപരനില്
തുടര്നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിക്കധാന് സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന

6 2.5.8 ” പ്രസ്തുത  തുക  അടനിയനരമധായനി  ഈടധാക്കനി
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  പചെയ്യുനതനിനുന തുക ഈടധാക്കുനതനില്
വസ്വീഴ്ച  വരുതനിയ  ബനപപ്പെട്ട  ഉദദധ്യധാഗസരുപട
ദപരനില്  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിക്കധാനുന  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന 

7 2.6.4 ” ഓഡനിറപ  പരധാമര്ശതനിനപ  വനിദധയരധായ
ഉദദധ്യധാഗസപരതപന  ഓഡനിറനിദന്മേലുള്ള  തുടര്
നടപടനി  പരനിദശധാധനിക്കുനതനിനപ  ചുമതലപപ്പെടുത്തുന
രസ്വീതനി  ശരനിയപല്ലെനന  അവപര  അടനിയനരമധായനി
സലനമധാറണപമനന സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിച്ചനിരുന.
സമനിതനി  നനിര്ദദ്ദേശന  നടപ്പെനിലധാക്കുനതനിനുള്ള
കര് ശന  നനിര്ദദ്ദേശന  സര്ക്കധാരനില്  നനിനന
പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുദണധാ  എനതപ  സനബനനിച്ച
വനിശദമധായ റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സമനിതനിയപ  ലഭധ്യമധാക്കുവധാന്
തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  വകുപ്പെനിദനധാടപ  ആവശധ്യപപ്പെടധാന്
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

8 2.7.7 ” പ്രസ്തുത  ദകസനിദന്മേലുള്ള  ദകധാടതനി  വനിധനിയപട
അടനിസധാനതനില്  തുടര്  നടപടനികള
സസ്വസ്വീകരനിക്കധാന് സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

9 2.8.12 ” അസനിസ്റ്റനപ  എകനികന്യൂട്ടസ്വീവപ  എഞനിനസ്വീയറനില്
നനിനന  തുക  തനിരനിച്ചപ  പനിടനിക്കധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

10 2.9.10 ” പ്രസ്തുത  വനിഷയതനിപന  നനിലവനിപല  സനിതനി
സനബനനിച്ചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭധ്യമധാക്കുവധാന് സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

11 2.10.7 ” തുക ഈടധാക്കധാന് വനിജനിലന്സപ വകുപ്പെപ ശനിപധാര്ശ
പചെയ്തനിട്ടുന  തുടര്നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിക്കുനതനില്  വസ്വീഴ്ച
വരുത്തുന  തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  സധാപന
ങളപക്കതനിപര  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിക്കുവധാന്
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന
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1 2 3 4

12 4.1 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന പഞധായതനില്  നനിനന  ലഭനിച്ച  വനിശദസ്വീകരണന
സമനിതനി അനഗസ്വീകരനിക്കുന. പ്രസ്തുത വനിശദസ്വീകരണ-
തനിപന  അടനിസധാനതനില്  ഓഡനിറപ  തടസന
ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി നനിർദദ്ദേശനിക്കുന.

13 4.2 ” ദലധാക്കല്  ഫണപ  ഓഡനിറപ  ഡയറക്ടറുപട
റനിദപ്പെധാർട്ടനിപന  അടനിസധാനതനില്  ഓഡനിറപ
ഖണനിക ഒഴനിവധാക്കധാന് സമനിതനി നനിർദദ്ദേശനിക്കുന.

14 4.3 ” ദലധാക്കല്  ഫണപ  ഓഡനിറനിപന  പ്രധാദദശനിക
പരനിദശധാധനധാ  റനിദപ്പെധാർട്ടനിപന  അടനിസധാനതനില്
ഇതപ  സനബനനിച്ച  നടപടനികള
അവസധാനനിപ്പെനിക്കുവധാന് സമനിതനി നനിർദദ്ദേശനിക്കുന.

15 4.4 ” ദലധാക്കല് ഫണപ ഓഡനിറപ ഡയറക്ടറുപട ശനിപധാർശ
യപട  അടനിസധാനതനില്  തുടർനടപടനികള
അവസധാനനിപ്പെനിക്കുവധാന്  സമനിതനി  ശനിപധാർശ
പചെയ്യുന

16 4.5 ” സർചെധാർജപ  നടപടനികള  ഒഴനിവധാക്കനിപയനറനിയനിച്ച
സധാഹൈചെരധ്യതനില്  തുടർ  നടപടനികള
അവസധാനനിപ്പെനിക്കുനതനിനപ സമനിതനി നനിർദദ്ദേശനിക്കുന.

17 4.6 ” ദലധാക്കല്  ഫണപ  ഓഡനിറപ  ഡയറക്ടറുപട
പുനനഃപരനിദശധാധനധാ  റനിദപ്പെധാ ർട്ടനിപന  അടനിസധാന-
തനില് തുടർനടപടനികള ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി
ശനിപധാർശ പചെയ്യുന.

18 4.7 ” ദലധാക്കല് ഫണപ ആഡനിറനിപന പുനനഃപരനിദശധാധനധാ
റനിദപ്പെധാ ർട്ടനിപന അടനിസധാനതനില് തുടർനടപടനികള
ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി ശനിപധാർശ പചെയ്യുന.

19 4.8 ” ഓഡനിറപ  തടസന  ഒഴനിവധാക്കധാപമന  ദലധാക്കല്
ഫണപ  ഓഡനിറപ  ഡയറക്ടറുപട  ശനിപധാർശ സമനിതനി
അനഗസ്വീകരനിച്ചപ തുടർനടപടനികള അവസധാനനിപ്പെനിക്കുവധാന്
ശനിപധാർശ പചെയ്യുന.

20 4.9 ” ദലധാക്കല്  ഫണപ  ഓഡനിറപ  ഡയറക്ടറുപട
പുനനഃപരനിദശധാധനധാ റനിദപ്പെധാ ർട്ടനിപന അടനിസധാനതനില്
തുടർനടപടനികള  അവസധാനനിപ്പെനിക്കുവധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാർശ പചെയ്യുന.
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21 4.10 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന പതരുവുവനിളക്കുകളുപട  അറകുറപ്പെണനിദയധാടനുബനനിച്ചപ
ഗധാമപഞധായതപ  വധാങനിയ  ബളബുകളുന,  ടന്യൂബപ
കലറ്റുകളുന  ദസ്റ്റധാക്കപ  രജനിസ്റ്ററനില്  യഥധാസമയന
ഉളപപ്പെടുത്തുനതനിലുന  വനിനനിദയധാഗന  സനബനനിച്ച
ദരഖകള  സൂകനിക്കുനതനിലുന  ഗധാമപഞധായതപ
മുന്  പസക്രട്ടറനി  വസ്വീഴ്ച  വരുതനിയനിട്ടുപണനന
സമനിതനി ചൂണനിക്കധാട്ടുന. 

പപധാതുധനന  പചെലവഴനിക്കുദമ്പധാള  മധാനദണ
മനുസരനിച്ചുന  നടപടനിക്രമങള  പധാലനിച്ചു  പകധാണന
അതധ്യനന സൂക്ഷ്മതദയധാപട മധാതന പചെലവഴനിക്കണ
പമന  വസ്തുത  വനിസ്മരനിക്കപപ്പെട്ടതധായനി  സമനിതനി
മനസനിലധാക്കുന. ഇതനിദന്മേല് നടപടനി അവസധാനനി-
പ്പെനിക്കധാവുനതധാപണനപ  സമനിതനി  ശനിപധാർശ
പചെയ്യുന.

22 4.11 ” ദലധാക്കല്  ഫണപ  ഓഡനിറപ  ഡയറക്ടറുപട
പുനനഃപരനിദശധാധനധാ  റനിദപ്പെധാ ർട്ടനിപന  അടനിസധാന-
തനില് തുടർനടപടനികള   അവസധാനനിപ്പെനിക്കുവധാന്
സമനിതനി ശനിപധാർശ പചെയ്യുന.

23 4.12 ” ദലധാക്കല്  ഫണപ  ഓഡനിറപ  ഡയറക്ടറുപട
റനിദപ്പെധാ ർട്ടനിപന അടനിസധാനതനില് ഓഡനിറപ ഖണനിക
ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി നനിർദദ്ദേശനിക്കുന.

24 4.13 ” പകട്ടനിട  നനിർമധാണ  ഫസ്വീസനിനതനില്  കുറവുവന
തുക  തനിരനിച്ചുപനിടനിച്ചതധായനി  ദലധാക്കല്  ഫണപ
ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ  ഡയറക്ടർ  അറനിയനിച്ച
സധാഹൈചെരധ്യതനില്  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  പരധാമർശന
ഒഴനിവധാക്കധാന് സമനിതനി ശനിപധാർശ പചെയ്യുന.

25 4.14 ” ദലധാക്കല്  ഫണപ  ഓഡനിറപ  ഡയറക്ടറുപട
പുനനഃപരനിദശധാധനധാ  റനിദപ്പെധാ ർട്ടനിപന  അടനിസധാന
തനില് തുടർനടപടനികള   അവസധാനനിപ്പെനിക്കുവധാന്
സമനിതനി ശനിപധാർശ പചെയ്യുന.
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26 4.15 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന ദലധാക്കല്  ഫണപ  ഓഡനിറപ  ഡയറക്ടറുപട
പുനനഃപരനിദശധാധനധാ  റനിദപ്പെധാ ർട്ടനിപന  അടനിസധാന-
തനില്  തുടർനടപടനികളവസധാനനിപ്പെനിക്കുവധാന്
സമനിതനി ശനിപധാർശ പചെയ്യുന.

27 4.16 ” ദലധാക്കല് ഫണപ ഓഡനിറനിപന പുനനഃപരനിദശധാധനധാ
റനിദപ്പെധാ ർട്ടനിപന  പവളനിച്ചതനില്   തുടർനടപടനികള
അവസധാനനിപ്പെനിക്കുവധാന്  സമനിതനി  ശനിപധാർശ
പചെയ്യുന.

28 4.17 ” പുനനഃപരനിദശധാധനധാ  റനിദപ്പെധാ ർട്ടനിപന  അടനിസധാന-
തനില്  തുടർനടപടനികള  അവസധാനനിപ്പെനിക്കുവധാന്
സമനിതനി ശനിപധാർശ പചെയ്യുന.

29 4.18 ” ദലധാക്കല്  ഫണപ  ഓഡനിറപ  ഡയറക്ടറുപട
ശനിപധാർശയപട  അടനിസധാനതനില്  തുടർ
നടപടനികള   ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി ശനിപധാർശ
പചെയ്യുന.


