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ററിപപപ്പോര്ടട

   അദദപ്പോയയം    I 

1.1 പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2006-2008)-യുടടെ   അഞപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  (മലപ്പുറയം  ജറില്ലയറിടല  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകടളെ  സയംബനറിചട)  ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേല്
സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികള് അടെങ്ങുന്നതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോര്ടട.

1.2  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട   കമറിററി  (2006-2008)-യുടടെ  അഞപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടട 2007 മപ്പോര്ചട മപ്പോസയം 13-ാം തസ്വീയതറി സഭയറില് സമര്പറിച.  പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറില്
ആടക 31  ശറിപപ്പോര്ശകളെപ്പോണുള്ളതട.  ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേല് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി സയംബനറിച
സര്ക്കപ്പോര്  മറുപടെറികളയം  ഇവയറിപന്മേലുള്ള  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  സൂക
പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപ്പുകളയം  6-8-2008,  24-12-2008,  10-11-2009,  8-12-2009,
5-11-2012,  22-9-2015,  18-9-2019  എന്നസ്വീ  തസ്വീയതറികളെറിടല  പയപ്പോഗങ്ങളെറില്  സമറിതറി
പരറിഗണറിക്കുകയുയം തൃപറികരമല്ലപ്പോത്ത മറുപടെറികളെറിപന്മേല് അധറിക വറിവരങ്ങള് ആരപ്പോയുകയുയം
തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശ നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം ടചെയ.

1.3 ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശ, ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോരറില്  നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി,
സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടററില്  നറിന്നട  ലഭറിച  സൂക  പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട,
സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം,  അവയട  സര്ക്കപ്പോരറില്/  സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട  വകുപട
ഡയറക്ടററില് നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി, തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ എന്നറിവ അദദപ്പോയയം II-ല് പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

1.4സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നട  ലഭറിച  മറുപടെറിയുടടെയുയം  ആയതറിപന്മേല് സയംസപ്പോന ഓഡറിറട
വകുപട ഡയറക്ടററില് നറിനയം ലഭറിച സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപറിടന്റെയുയം അടെറിസപ്പോനത്തറില്
അനന്തര നടെപടെറി  തുടെപരണതറിടല്ലന്നട  സമറിതറി,  തസ്വീരുമപ്പോനറിച ശറിപപ്പോര്ശകളയം   അവയ്ക്കുള്ള
മറുപടെറികളയം   അദദപ്പോയയം  III-ല്   പചെര്ത്തറിരറിക്കുന.

അദദപ്പോയയം    II 

സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുയം  സര്ക്കപ്പോര്  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറിയുയം
ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള  മറുപടെറി  തൃപറികരമല്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞ  അധറിക
വറിവരവയം തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശയുയം.

ഖണറിക നമ്പര് 106

ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.1  മരപ്പോമത്തട  പവലകളെറില്  അധറിക  നറിരക്കട  നല്കറിയതറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറികളെപ്പോയ
ഓവര്സറിയര് ശസ്വീ. ടക. അബ, ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന ശസ്വീ. എന.ടക. മുഹമദട സസനുദ്ദേസ്വീന
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എന്നറിവര്ടക്കതറിടര പലപ്പോക്കല് ഫണട ആഡറിറട  ഡയറക്ടര് അടെറിയന്തര സര്ചെപ്പോര്ജട നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.   തുക തറിരറിചപറിടെറിചതറിടന്റെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്
സമറിതറിടയ അററിയറിക്കണടമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.1.2  മരപ്പോമത്തട  പവലകളെറില്  അധറിക  നറിരക്കട  നല്കറിയതറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറിടയന്നട
ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  കടണത്തറിയ  ഓവര്സറിയര്  ശസ്വീ.  ടക.  അബവറിടന്റെ  പപരറിലുള്ള
സര്ചെപ്പോര്ജട  നടെപടെറിയറില് നറിനയം ടെറിയപ്പോന സമര്പറിച വറിശദസ്വീകരണത്തറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തറില്
പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ   6-9-2007-ടല  എല്.എഫട.11512/ടസ.ടസല്/
എസട.സറി.5/04 നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം ടെറിയപ്പോടന ഒഴറിവപ്പോക്കുകയുയം വകുപ്പുതല നടെപടെറികള്ക്കട
ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുകയുയം  ടചെയറിരുന.  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടറുടടെ  22-10-2008-ടല
എയം1-21609/07  നമ്പര്   കത്തട  പ്രകപ്പോരയം   പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ഖണറിക  106,  111  പ്രകപ്പോരമുള്ള  നഷ്ട  തുക  പലറിശ  സഹറിതയം
ഉത്തരവപ്പോദറികളെപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസരപ്പോയ ശസ്വീ.ടക. അബ, ശസ്വീ.എന.ടക. മുഹമദട സസനുദ്ദേസ്വീന
എന്നറിവരറില് നറിനയം  ആര്.ആര്./ജപറി  അടെക്കമുള്ള നടെപടെറിയറിലൂടടെ  ഈടെപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയ്യുന്നതറിനട  നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന.   ആയതറിടന്റെ   അടെറിസപ്പോനത്തറില്  നഷ്ട  തുക
അടെവപ്പോക്കുന്നതറിനട  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസനമപ്പോപരപ്പോടെട  14-11-2008-ടല    സറി1-1632/05 നമ്പര്
കത്തട പ്രകപ്പോരയം ആവശദടപടറിരുന.

പ്രസ്തുത കത്തറിനട  ശസ്വീ.  എന.  ടക.  മുഹമദട  സസനുദ്ദേസ്വീന നല്കറിയ മറുപടെറിയറില്  1997-98
വര്ഷടത്ത  ഓ ഡറിറട   ററിപപപ്പോര്ടട   ഖണറിക  44,45  പ്രകപ്പോരമുള്ള   ബപ്പോദദത  അന്നടത്ത
പഞപ്പോയത്തട  ഓവര്സറിയറപ്പോയറിരുന്ന  ശസ്വീ.  അബവറിടന്റെ  പപരറില്  പരഖടപടുത്തറിയറിട്ടുള്ള
തപ്പോയറിരുനടവനയം പഞപ്പോയത്തട പനരറിടട നടെത്തറിയ പ്രവൃത്തറികളടടെ  മസ്റ്റര് പറപ്പോള് തയപ്പോറപ്പോക്കറി
ഒപ്പു  ടവചറിട്ടുള്ളതുയം  സപ്പോധന  സപ്പോമഗറികള്  വപ്പോങ്ങറിയതട   സപ്പോകദടപടുത്തറിയറിട്ടുള്ളതുയം  ശസ്വീ.  അബ
തടന്നയപ്പോടണനയം ഈ  പ്രവൃത്തറി  പലപ്പോക്കല്  വര്കട  എഞറിനസ്വീയററിയംഗട  വറിഭപ്പോഗയം  നറിലമ്പൂര്
അസറിസ്റ്റന്റെട എഞറിനസ്വീയര്, ഓവര്സറിയര് എന്നറിവരുടടെ പമല്പനപ്പോടത്തറിലപ്പോണട നടെന്നറിട്ടുള്ളതട
എനയം  അററിയറിചറിട്ടുണട.  ഈ  ബപ്പോദദത  സയംബനറിചട  തപന്നപ്പോടെട  വറിശദസ്വീകരണയം
ആവശദടപടറിടറിടല്ലന്നനയം  ഈ   ബപ്പോദദതയുടടെ  കപ്പോരദത്തറില്  പമല്പനപ്പോടയം  വഹറിച
എഞറിനസ്വീയറുടടെയുയം   ഓവര്സറിയറുടടെയുയം  വറിശദസ്വീകരണയം വപ്പോങ്ങറിപക്കണതപ്പോടണനയം പമല്
ബപ്പോദദതയട പൂര്ണ്ണ ഉത്തരവപ്പോദറിതസയം പഞപ്പോയത്തട ഓവര്സറിയര് ശസ്വീ. ടക. അബ, പലപ്പോക്കല്
വര്കട അസറിസ്റ്റന്റെട എഞറിനസ്വീയര്, ഓവര്സറിയര് എന്നറിവര്ക്കപ്പോടണനയം അററിയറിചറിട്ടുണട.

പഞപ്പോയത്തട  ഓവര്സറിയര്  ശസ്വീ.  ടക.  അബ,  ബഹ.  പകരളെ  സഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്
നറിനയം WP(C) No.35339/2008 പ്രകപ്പോരയം  പസ്റ്റ വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുണട.  ആയതറിനട 25-8-09 നട
ബഹ.  പകരളെ സഹപക്കപ്പോടെതറി മുമ്പപ്പോടക കക്കൗണര് പബപ്പോധറിപറിചറിട്ടുമുണട.  ഇതുവടരയുയം ഈ
പകസറില് തസ്വീര്പട കല്പറിചറിടറില്ല.
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   പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ  സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.1.3  പഞപ്പോയത്തട  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറികള്  പരറിപശപ്പോധറിചട  പബപ്പോദദടപട്ടു.   ഇതട
സയംബനറിചട  ബഹ. സഹപക്കപ്പോടെതറി മുനപപ്പോടക പകസട നറിലവറിലുള്ളതുമപ്പോണട. 

5-11-2012-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

2.1.4  സര്ചെപ്പോര്ജട  നടെപടെറി   ഒഴറിവപ്പോക്കറി  കറിട്ടുന്നതറിനപ്പോയറി  കുറപ്പോപരപ്പോപറിതനപ്പോയ
ഓവര്സറിയര് ഓഡറിറട  വകുപറില് നല്കറിയ വറിശദസ്വീകരണടമന്തപ്പോടണന്നട  സമറിതറിടയ ഒരു
മപ്പോസത്തറിനുള്ളറില്  അററിയറിക്കണടമന്നട  ഓഡറിറട   വകുപറിപനപ്പോടുയം  ശസ്വീ.  ടക.  അബ,
ടെറിയപ്പോടനതറിടരയുള്ള  വകുപ്പുതല  നടെപടെറിടക്കതറിടര  ബഹ.  സഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  ഫയല്
ടചെയറിട്ടുളെളെ  പകസറിടന്റെ  ഇപപപ്പോഴടത്ത  അവസ  സയംബനറിച  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  ഒരു
മപ്പോസത്തറിനകയം നല്കണടമന്നട തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപറിപനപ്പോടുയം സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.

5-11-2012-  ടല  പയപ്പോഗത്തറില്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞ  അധറിക  വറിവരത്തറിനട  പകരളെ
സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടററില് നറിന്നട ലഭറിച വറിശദസ്വീകരണയം

2.1.5  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2006-2008)  യുടടെ  5-ാാമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ഖണറിക  106  നറിലമ്പൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  1997-1998   വര്ഷടത്ത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറില് ഖണറിക  44-ആയറി ഉള്ടപടറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല
ഖണറിക  34,  35,   36(1)(2),  37,  38,  39,  44,  45,  46,  48  എന്നറിവയറിടല  2,14,214  രൂപയുടടെ
നഷ്ടത്തറിനുത്തരവപ്പോദറി ഓവര്സറിയര് ശസ്വീ.  അബ ആണട.  പ്രസ്തുത നഷ്ടയം ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട
27-7-2005-ല് ശസ്വീ. അബവറിനട സര്ചെപ്പോര്ജട പനപ്പോടസ്വീസട അയചറിരുന. 

ഖണറിക  35,  36,  44  എന്നറിവയറിടല  അപപ്പോകതകള്  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനട
26-3-2005/28-4-2005-ടല എല്.എഫട.എയം. 13/71/01  പ്രകപ്പോരയം  ശുദറിപതയം പുറടപടുവറിക്കുകയുയം
ടചെയറിട്ടുണട.

ഖണറിക  44-ടല നഷ്ടത്തുകയപ്പോയ 74,668  രൂയറില്  27,028  രൂപ  30-11-2005-ടല
11/55693 രസസ്വീതട പ്രകപ്പോരയം അടെവപ്പോക്കറിയതറിനപ്പോല് 27-7-2005-ടല  എല്.എഫട.11512/  ടസ.ടസല്/
എസട.സറി5/04  പ്രകപ്പോരയം  24-3-2006-ല് സര്ചെപ്പോര്ജട  പനപ്പോടസ്വീസട പുതുക്കറി പുറടപടുവറിച.  ഇതറിനട
26-5-2006-ല് ശസ്വീ. അബ മറുപടെറി ലഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  

എന്നപ്പോല്  1997-98  വര്ഷടത്ത  നറിലമ്പൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  ഖണറിക  36-ല്
പ്രപ്പോപദശറിക നറിരക്കറില് അര്ഹമപ്പോയ കൂലറിയുയം അതറിടന്റെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങളെറില് പരഖടപടുത്തറിയ
കൂലറിയുയം വദതദസ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഈ ഖണറികയറിപന്മേല്  29-11-2006-ടല എല്.എഫട.എയം.
5/1739/06 പ്രകപ്പോരയം ശുദറിപതയം പുറടപടുവറിച.
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സര്ചെപ്പോര്ജട  പനപ്പോടസ്വീസട  അയചതറിനുപശഷയം  ശുദറിപതയം  പുറടപടുവറിചതറിനപ്പോലുയം
സര്ചെപ്പോര്ജട നടെപടെറികള് സമയബനറിതമപ്പോയറി പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറിയറിടല്ലങറില്  നറിയമപരമപ്പോയറി
നറിലനറില്ക്കുകയറില്ല  എന്നതറിനപ്പോലുയം  ആണട  സര്ചെപ്പോര്ജട  നടെപടെറിയറില്  നറിനയം  ശസ്വീ.
അബവറിടന  ഒഴറിവപ്പോക്കറി  വകുപ്പുതല  നടെപടെറിയറിലൂടടെ  നഷ്ടയം  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയടതനയം അററിയറിക്കുന.  സമറിതറി ആവശദടപടതു പ്രകപ്പോരയം  ശസ്വീ. അബവറിടന്റെ  26-5-2006-ടല
വറിശദസ്വീകരണയം,  28-4-2005,  29-11-2006  എന്നസ്വീ  തസ്വീയതറികളെറിടല  ശുദറിപതങ്ങള്
എന്നറിവയുടടെ പകര്പ്പുകള് എന്നറിവ ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം അയയ്ക്കുന.

5-11-2012-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട സര്ക്കപ്പോരറില്
നറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറി

2.1.6 ബഹ. നറിയമസഭപ്പോസമറിതറി (2006-08)  യുടടെ 5- ാാമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടല  106, 111
എന്നസ്വീ  ഖണറികകളെറിടല  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറികളെറിപന്മേല്  പഞപ്പോയത്തട
ഓവര്സറിയര് ശസ്വീ.  ടക.  അബ ബഹ.  പകരളെ സഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് ഫയല് ടചെയ ഡബബ.പറി.(സറി)
35339/04  നമ്പര്  പകസറിപന്മേല്  ബഹ.  സഹപക്കപ്പോടെതറി  അന്തറിമവറിധറി  പുറടപടുവറിചറിടറില്ല
എന്ന വറിവരയം അഡസപക്കറട മുഖപ്പോന്തരയം അററിയുവപ്പോന സപ്പോധറിചറിട്ടുടണന്നട നറിലമ്പൂര് നഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററി  9-6-2011-ടല  ജറി4-8988/11  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയറിരുന.
ടെറി  പകസറിടന്റെ നറിലവറിടല അവസ ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയ്യുന്നതറിനട   പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടറുടടെ
27-1-2017-ടല  എയം  1-21609/07  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം   ആവശദടപടപപപ്പോള്  ഇതു
സയംബനറിച  ഫയലുകള്  നഗരസഭയട  സകമപ്പോററിയതുമപ്പോയറി  ബനടപട  പരഖകള്
ഒനയംതടന്ന  പഞപ്പോയത്തട  ടഡപബടറി  ഡയറക്ടര്  ഓഫസ്വീസറിപലപ്പോ,  പ ഞപ്പോയത്തട  അസറിസ്റ്റന്റെട
ഡയറക്ടര് ഓഫസ്വീസറിപലപ്പോ ലഭദമല്ലപ്പോടയന്നട മലപ്പുറയം പഞപ്പോയത്തട അസറിസ്റ്റന്റെട ഡയറക്ടറുടടെ
2-3-2017  ടല എ 4-19369/14  നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം മലപ്പുറയം പഞപ്പോയത്തട അസറിസ്റ്റന്റെട
ഡയറക്ടര് ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിട്ടുള്ളടതന്ന വറിവരവയം സമര്പറിക്കുന. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.1.7  ശസ്വീ.  ടക.  അബ,  ടെറിയപ്പോടനതറിടരയുള്ള വകുപ്പുതല നടെപടെറിടക്കതറിടര  ബഹ.
സഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  ഫയല്  ടചെയറിട്ടുള്ള  പകസട  [WP(C)35339/2008]  ടപ്പോനപസ്ഫേര്ഡട
ആപറിപക്കഷന നമ്പര് പ്രകപ്പോരയം (898/13) ബഹ. പകരളെ അഡറിനറിപസ്ട്രേറസ്വീവട സടബബണലറില്
പകസപ്പോയറി  നറിലനറില്ക്കുന  എന്നട  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനപ്പോപവളെയറില്  നഗരസഭപ്പോ
അധറികൃതര് അററിയറിചറിട്ടുണട.  (ജറി5-19756/18 തസ്വീയതറി, 12-4-2019 കത്തട മുപഖന) 

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.8 കുറക്കപ്പോരടനതറിടരയുള്ള  വകുപ്പുതല  നടെപടെറിടക്കതറിടര  ബഹ.  പകരളെ
അഡറിനറിപസ്ട്രേറസ്വീവട  സടബബണലറില്  നറിലനറില്ക്കുന്ന  പകസറിടന്റെ  വറിധറിയനുസരറിചട
തുടെര്നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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അദദപ്പോയയം   III

സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ/പകരളെ  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  അനന്തര  നടെപടെറി  തുടെപരണതറിടല്ലന്നട  സമറിതറി  തസ്വീരുമപ്പോനറിച
ശറിപപ്പോര്ശകളയം അവയ്ക്കുള്ള മറുപടെറികളയം 

 ഖണറിക നമ്പര് 4

 ശറിപപ്പോര്ശ

3.1. ആനക്കയയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില് ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തട പജപ്പോലറികള്ക്കട ആവശദത്തറില്
കവറിഞ്ഞട സപ്പോധനങ്ങള് വപ്പോങ്ങറിയതറിനട  അധറിക വറില നല്കറിയതട സയംബനറിച ആഡറിറട
പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയ മലപ്പുറയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ആഡറിറട ടഡപബടറി ഡയറക്ടറുടടെ നടെപടെറി
സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര് 8

 ശറിപപ്പോര്ശ 

3.2.1  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവര്ഗ്ഗ  വറിഭപ്പോഗത്തറില്ടപട  വറിദദപ്പോര്തറികള്ക്കപ്പോയറി
യൂണറിപഫപ്പോയം നല്കുന്ന പപ്രപ്പോജക്ടറില് അധറിക നറിരക്കട നല്കറിയതുമൂലയം പഞപ്പോയത്തറിനുണപ്പോയ
68,262  രൂപയുടടെ  നഷ്ടയം  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  അന്നടത്ത  ടസക്രടററി
ശസ്വീമതറി സപരപ്പോജറിനറിയമയറില് നറിന്നട ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറികള്
തസരറിതടപടുത്തണടമനയം തുക ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് സയംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കണടമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.2.2  17-12-2005-ടല  എ.4-652/05  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  റവനബ  ററിക്കവററി
നടെപടെറികള്ക്കപ്പോയറി മലപ്പുറയം ജറില്ലപ്പോ കലക്ടര്ക്കട അപപക നല്കറിയറിരുന.  റവനബ ററിക്കവററി
നടെപടെറികള്ടക്കതറിടര  ശസ്വീമതറി  സപരപ്പോജറിനറി  അമ  ബഹമപ്പോനടപട  സഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്
ഡബബ.പറി. (സറി) 6650/06 നമ്പറപ്പോയറി ററിടട ഫയല് ടചെയതറില് പകസട തസ്വീര്പപ്പോകുന്നതട വടര
റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറികള് പസ്റ്റ ടചെയട ഉത്തരവപ്പോയറിട്ടുണട.

    പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.2.3  ബഹ.  പകരളെ സഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ  15-3-2006-ടല  ഉത്തരവപ്രകപ്പോരയം പകസറില്
തസ്വീര്പപ്പോകുന്നതുവടര  തുടെര്  നടെപടെറികള്  പസ്റ്റ  ടചെയറിട്ടുണട.   എല്.എഫട./എ.4/534/06
തസ്വീയതറി, 14-8-2008  കത്തട പ്രകപ്പോരയം വറിശദമപ്പോയ വസ്തുതപ്പോ വറിവരണ പതറിക പകപ്പോടെതറിയട
സമര്പറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  എതറിര്  സതദവപ്പോങ്മൂലയം  22-9-2008-നട  ഫയല്
ടചെയറിട്ടുണട.  പകസറില് പകപ്പോടെതറി വറിധറി ആയറിടറില്ല.
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10-11-2009   ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ  അധറിക വറിവരയം

3.2.4  പകപ്പോടെതറിയുടടെ പരറിഗണനയറിലുള്ള പകസറിടന്റെ ഇപപപ്പോഴടത്ത സറിതറി എന്തപ്പോടണന്നട
ആരപ്പോയുന്നതറിനുയം  പകപ്പോടെതറി  വറിധറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  തുടെര്നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

10-11-2009-  ടല  പയപ്പോഗത്തറില്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞ  അധറിക  വറിവരത്തറിനട
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറി

3.2.5  ബഹ.  പകരളെ സഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് ശസ്വീമതറി  സപരപ്പോജറിനറി  അമ  (മുന ടസക്രടററി,
എടെപപ്പോള് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട)  ഫയല് ടചെയ പകസട നപ്പോളെറിതുവടര തസ്വീര്പപ്പോക്കറിയറിടറില്ല എന്നട
എടെപപ്പോള് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി 4-6-2013-ടല എ 1-2971/13 നമ്പര് കത്തു പ്രകപ്പോരയം
അററിയറിച.  പകസട തസ്വീര്പപ്പോക്കുന്ന മുറയട  പകപ്പോടെതറി വറിധറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തറില് നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കപ്പോന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയട  23-7-2013-ടല  21699/എബറി2/10/ത.സസ.ഭ.വ.
നമ്പര് കത്തുമുപഖന നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിട്ടുണട. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.2.6 ശസ്വീമതറി സപരപ്പോജറിനറി അമ ബഹ. പകരളെ സഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് ഫയല് ടചെയ
ഡബബ.പറി.(സറി)  6650/2006  നമ്പര്  പകസട  20-2-2014-നട  ബഹ.  പകപ്പോടെതറിയുടടെ
പരറിഗണനയട  വന്നതപ്പോയുയം  പകസട   അഡറിനറിപസ്ട്രേറസ്വീവട  ടറിബബണലറിപലക്കട  മപ്പോററിയതപ്പോയറി
അഡസ.ജനറലറിടന്റെ  29-5-2014-ടല  G3-WP(C)  6650/06 നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം
അററിയറിചറിട്ടുടണന്ന വറിവരയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയടകപ്പോള്ളുന.

22-9-2015-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

3.2.7  പ്രസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള പകപ്പോടെതറി നടെപടെറികള് തസരറിതടപടുത്തണടമന്നട
സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.

22-9-2015-  ടല  പയപ്പോഗത്തറില്  സമറിതറി  ആവശദടപട  അധറിക  വറിവരത്തറിനട
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറി

3.2.8  എടെപപ്പോള്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല  1997/98  വര്ഷടത്ത  പദതറിയറില്
ഉള്ടപടുത്തറി പടറികജപ്പോതറി-പടറികവര്ഗ്ഗ വറിഭപ്പോഗത്തറില്ടപട  സ്കൂള് കുടറികള്ക്കട  29-6-1998
തസ്വീയതറിയറിടല  260/98-99  നമ്പര്  വക്കൗചര്  പ്രകപ്പോരയം  68,262  രൂപയട  യൂണറിപഫപ്പോയം
വറിതരണയം ടചെയറിരുന.   അതറിടനതറിടര പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  വറിഭപ്പോഗയം സര്ചെപ്പോര്ജട
ടചെയ്യുകയുയം  തുടെര്ന്നട  റവനബ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്  ആരയംഭറിക്കുകയുയം  ടചെയറിരുന.
ആയതറിടനതറിടര ടെറിയപ്പോരറി നല്കറിയ ഹര്ജറി 22-3-2018 -നട പകപ്പോടെതറി  തളെളെറിയറിട്ടുണട.
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തുടെര്ന്നട  ടെറിയപ്പോരറിയറില്  നറിന്നട  21-7-2018-നട  68,262   രൂപ   ഈടെപ്പോക്കറി

118060103438 നമ്പര് രസസ്വീതപ്പോയറി വരവട വചറിട്ടുള്ള വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.2.9 നഷ്ട തുകയപ്പോയ 68,262 രൂപ 21-7-2018-ടല 118060103438 നമ്പര് രസസ്വീതട

പ്രകപ്പോരയം ശസ്വീമതറി സപരപ്പോജറിനറി അമയറില് നറിന്നട ഈടെപ്പോക്കറി പഞപ്പോയത്തട ഫണറില് വരവട

വചറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര് 10

ശറിപപ്പോര്ശ

3.3 ദുര്ബ്ബല  വറിഭപ്പോഗങ്ങള്ക്കുളെളെ  വസ്വീടെട  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി  ബനടപട  ഒപ്പോഡറിറട

പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുന.

 ഖണറിക നമ്പര് 15

ശറിപപ്പോര്ശ

3.4.1  ബസട  ടവയറിററിയംഗട  ടഷഡട  നറിര്മപ്പോണത്തറിനട  വദപ്പോജ  മസ്റ്റര്പറപ്പോള്  ഉണപ്പോക്കറി

ടചെലവപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  കപ്പോണറിചറിട്ടുള്ള  3,909  രൂപ  ഉള്ടപടടെയപ്പോപണപ്പോ  16,181  രൂപ

ശസ്വീ  ടക.  പറി.  രപ്പോമകൃഷ്ണനറില്  നറിന്നട  ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളടതന്നട  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടറുടടെ

ററിപപപ്പോര്ടറില് വദക്തമപ്പോക്കറിയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല് അക്കപ്പോരദയം കൂടെറി വദക്തമപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണ്ടുള്ള പസ്റ്ററടടമന്റെട

നല്കണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.4.2  ശസ്വീ.  ടക.  പറി.  രപ്പോമകൃഷ്ണനറില് നറിനയം ഈടെപ്പോക്കറിയ  16,181  രൂപയറില് പ്രസ്തുത

3,909 രൂപയുയം ഉള്ടപടറിട്ടുണട എന്ന വറിവരയം അററിയറിചടകപ്പോള്ളുന. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.4.3  ശസ്വീ.  ടക.  പറി.  രപ്പോമകൃഷ്ണനറില് നറിന്നട ഈടെപ്പോക്കറിയ  16,181  രൂപയറില് പ്രസ്തുത

3,909  രൂപയുയം  ഉള്ടപടറിട്ടുണട.   ടവടത്തൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  97-98  ഓഡറിറട

ററിപപപ്പോര്ടറിലുള്ടപട  തപ്പോടഴ  പറയുന്ന ഖണറികകള്  പ്രകപ്പോരമപ്പോണട  നഷ്ടത്തുകയപ്പോയ  16,181

രൂപ അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട. (റസസ്വീപ്റട 15963/74/20-12-2005)
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ഖ. 36(1) 825
36(2) 324
38 165
40 3909
43 8738
44 2220

-------
ആടക          16181
                    =====

ഖണറിക നമ്പര് 17

ശറിപപ്പോര്ശ

3.5.1.   ചങയം-കല്ലപ്പോഞറിറ   പറപ്പോഡട  പ്രവൃത്തറിയറില്  മൂലദ  നറിര്ണ്ണയത്തറില്  കൂടുതലപ്പോയറി
ടചെലവഴറിച  8,738  രൂപ കൂടെറി ഉള്ടപടുത്തറിയപ്പോപണപ്പോ ശസ്വീ.  ടക.  പറി.  രപ്പോമകൃഷ്ണനറില് നറിന്നട
16,181   രൂപ തറിരറിചപറിടെറിചറിട്ടുള്ളടതന്നട  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടറുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  (നമ്പര്
എചട  5/35992/05 തസ്വീയതറി  3-3-2006)  വറിശദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല് അക്കപ്പോരദയം കൂടെറി
വദക്തമപ്പോക്കറി ഇനയം തറിരറിചട പസ്റ്ററടടമന്റെട ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.5.2  ശസ്വീ.  ടക. പറി.  രപ്പോമകൃഷ്ണനറില് നറിനയം ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയ 16,181  രൂപയറില് പ്രസ്തുത
8,738  രൂപയുയം ഉള്ടപടറിട്ടുണട.  അധറികയം നല്കറിയ തുക  8,738  രൂപയപ്പോണട.  സമറിതറിയുടടെ
ററിപപപ്പോര്ടറില്  ആയതട  ചെറില  ഭപ്പോഗങ്ങളെറില്   8,758  രൂപടയന്നട  പരഖടപടുത്തറിയ  വറിവരയം
ശദയറില്ടപടുത്തറിടക്കപ്പോള്ളുന.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.5.3  ശസ്വീ.  ടക. പറി.  രപ്പോമകൃഷ്ണനറില് നറിനയം ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയ 16181  രൂപയറില് പ്രസ്തുത
8,738   രൂപയുയം  ഉള്ടപടറിട്ടുണട.  ടവടത്തൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  1997-98  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്ടപട തപ്പോടഴപറയുന്ന ഖണറികകള് പ്രകപ്പോരമപ്പോണട നഷ്ടത്തുകയപ്പോയ  16,181
രൂപ അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട.  (രസസ്വീതട 15963/74/20-12-2005)

ഖണറിക 36(1) 825

             36 (2) 324

       38 165
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1 2

40 3909

43 8738

44 2220

ആടക 16181

 ഖണറിക നമ്പര് 21

ശറിപപ്പോര്ശ

3.6  പമല് പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയ പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ഡയറക്ടറുടടെ നടെപടെറി
സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര് 28

ശറിപപ്പോര്ശ

3.7.1  ശസ്വീ. പറി. ചെന്ദ്രപശഖരടനതറിടര സസസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ള റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറികള്
തസരറിതടപടുത്തണടമനയം തുക  തറിരറിചപറിടെറിചതട  സയംബനറിച  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്
ഉള്ടപടുത്തറിടക്കപ്പോണ്ടുള്ള ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറിക്കട ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.7.2  1997-98  ഒപ്പോഡറിറട   ററിപപപ്പോര്ടട  പപ്പോര  3 (48)  ടെപ്പോര്-കപ്പോലറി ബപ്പോരലറിടന്റെ വറില
ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയതറില് നഷ്ടയം 8,800  രൂപ ശസ്വീ.  പറി.  ചെന്ദ്രപശഖരനറില് നറിനയം റവനബ ററിക്കവററി
പ്രകപ്പോരയം  8,800  രൂപയുയം പലറിശയുയം ഉള്ടപടടെ  12,994  രൂപ തപ്പോടഴ പറയുയം പ്രകപ്പോരയം  4
ഗഡുക്കളെപ്പോയറി ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട എന്ന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന.

രശസ്വീതറി നമ്പര് തസ്വീയതറി സയംഖദ

1. 29843/54 12-5-2006 6496

2. 29846/20 17-6-2006 2166

3. 29846/58 12-7-2006 2166

4. 29846/89 22-7-2006 2166

ആടക  12994

235/2021.
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പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.7.3    1997-98  ഓഡറിറട   ററിപപപ്പോര്ടട  ഖ.  3(48),  ടെപ്പോര്  80  കപ്പോലറിബപ്പോരല് വറില  8,800  രൂപ
(80 x110)  പലറിശയടെക്കയം  12,994  രൂപ ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ ശസ്വീ.  പ്രദസ്വീപട ചെന്ദ്രപശഖരന, S/o  അയപന,
ടനടുവ എന്നവരറില് നറിനയം റവനബ ററിക്കവററി വഴറി  തപ്പോടഴപറയുയം പ്രകപ്പോരയം  4  ഗഡുക്കളെപ്പോയറി ഇക്കൗടെപ്പോക്കറി
പഞപ്പോയത്തട ഫണറിപലയട  അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

രശസ്വീതറി നമ്പര് തസ്വീയതറി സയംഖദ

1. 29843/54 12-5-2006 6496

2. 29846/20 17-6-2006 2166

3. 29846/58 12-7-2006 2166

4. 29846/89 22-7-2006 2166

ആടക  12994 രൂപ

 ഖണറിക നമ്പര് 32

ശറിപപ്പോര്ശ

3.8.1  ശസ്വീ.  ടക.  ടെറി  അയപനട  എതറിടരയുള്ള സര്ചെപ്പോര്ജട  നടെപടെറികള് തസരറിതടപടുത്തണടമനയം
തുക  തറിരറിചപറിടെറിചതറിടന്റെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കണടമനയം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.8.2   പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്  12-2-2008-ടല  എല്.എഫട./7741/ടസ.ടസല്/
എസട.സറി.3/  എസട.സറി.5/2000 നമ്പര് പ്രകപ്പോരയം 19334  രൂപയുടടെ സര്ചെപ്പോര്ജട പനപ്പോടസ്വീസട ശസ്വീ.  ടക. ടെറി.
അയപനട നല്കറിയറിട്ടുണട.  ഇതു പ്രകപ്പോരയം  21-8-2008-ടല എ 327/2007  നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം റവനബ
ററിക്കവററി നടെപടെറി വഴറി നഷ്ടത്തുക ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ജറില്ലപ്പോ കളെക്ടര്ക്കട അപപക സമര്പറിചറിട്ടുടണന്ന
വറിവരയം അററിയറിചടകപ്പോള്ളുന.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.8.3   21-8-2008-ടല എ 327/07 നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം  (നമ്പര്.ബറി2-278/07/21-8-2008  എന്ന
നമ്പരപ്പോണട ഫയലറില് ഉള്ളതട) റവനബ ററിക്കവററി വഴറി നഷ്ടത്തുക ഇക്കൗടെപ്പോക്കപ്പോന പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട ജറില്ലപ്പോ കളെക്ടര്ക്കട
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അപപക  നല്കറിയതറിപന്മേല്  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറികള്  പരറിപശപ്പോധറിച.  ഇക്കപ്പോരദത്തറില്  അനന്തര
നടെപടെറികടളെപ്പോനയം  തടന്ന  എടുത്തതപ്പോയറി  ഫയലറില്  കപ്പോണുന്നറില്ല.  റവനബ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്
തുടെങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി ജറില്ലപ്പോ കളെക്ടര് ബനടപട തഹസറില്ദപ്പോര്ക്കട  കത്തട ടടകമപ്പോററിയതറിടന്റെ വറിവരയം പപപ്പോലുയം
ലഭദമപ്പോയറിടറിടല്ലന്നട ടസക്രടററി പബപ്പോധറിപറിച. നഷ്ടത്തുക ഇക്കൗടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ വറിവരവയം ഫയലറില് ലഭദമല്ല.

10-11-2009 -  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

3.8.4  വഴറിക്കടെവട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല മുന ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന ശസ്വീ. ടക. ടെറി. അയപടനതറിടരയുള്ള
സര്ചെപ്പോര്ജട  നടെപടെറികള്  തസരറിതടപടുത്തണടമന്ന  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുള്ളപപപ്പോള്  ടെറിയപ്പോടനതറിടര
ആര്.ആര്.  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചതറിടന്റെ  കപ്പോരണടമന്തപ്പോടണനയം  ടെറിയപ്പോന  ഇപപപ്പോള്  സര്വസ്വീസറില്
ഉപണപ്പോടയനയം  ആര്.ആര്.  നടെപടെറിയട  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയതപ്പോരപ്പോടണനയം  സര്ചെപ്പോര്ജട  നടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതറിരുന്നടതന്തു ടകപ്പോണപ്പോടണനയം  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപറിപനപ്പോടെട സമറിതറി ആരപ്പോഞ.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.8.5   തണ്ണറിക്കടെവട-മുരറിങ്ങമുണ  കനപ്പോല്  പണറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട  ക്രമപക്കടെറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ
ടസക്രടററിടക്കതറിടര സര്ചെപ്പോര്ജട  നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കപ്പോടത റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറികള്ക്കട ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയതട  അന്നടത്ത  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന  ശസ്വീ.  പറി.  ടക.  ഹരറിദപ്പോസട  ആയറിരുന.  മലപ്പുറയം
പഞപ്പോയത്തട ടഡപബടറി ഡയറക്ടറുടടെ പകപ്പോണ്ഫറനസട നറിര്പദ്ദേശടത്ത തുടെര്ന്നപ്പോണട പമല് നടെപടെറി സസസ്വീകരറിചതട
എന്നപ്പോണട അന്നടത്ത ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന ശസ്വീ.  പറി.  ടക.  ഹരറിദപ്പോസട വപ്പോക്കപ്പോല് അററിയറിചതട.  സര്ചെപ്പോര്ജട
നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കപ്പോടത റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചതറിടന്റെ കപ്പോരണങ്ങള് കപ്പോണറിക്കുന്ന പരഖകള്
ഒനയം ഓഫസ്വീസറില് പരറിപശപ്പോധനയറില് കപ്പോണുന്നറില്ല.

ടെറിയപ്പോള് പകരളെ റൂറല് എയംപപപ്പോയ്ടമന്റെട ടവല്ഫയര് ടസപ്പോടടസററി  (KREWS)  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരറിടക്ക
31-3-2008-ല് ററിടയര്  ടചെയട പപപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.8.6   പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2006-2008)-യുടടെ  അഞപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല
ഖണറിക  32  ആയറി  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ളതട  വഴറിക്കടെവട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  1999  വര്ഷടത്ത  സമപ്പോഹൃത
ററിപപപ്പോര്ടട  ഖണറിക  III  38  (a)  ആണട  “ഉപപ്പോധറി  രഹറിത  ഫണട-ബസട  സ്റ്റപ്പോന്റെട  അഭറിവൃദറിടപടുത്തല്  -
അപപ്പോകതകള്”.  എന്നപ്പോല് തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപറില് നറിന്നട  അയച തന്ന അധറിക വറിവരങ്ങള്ക്കുള്ള
മറുപടെറിയറില്  ഖണറിക  32  ആയറി  പരപ്പോമര്ശറിചറിരറിക്കുന്നതട  തണ്ണറിക്കടെവട-മുരറിങ്ങമുണ  കനപ്പോല്  പണറിടയ
സയംബനറിചപ്പോണട. ഖണറിക 32 പ്രകപ്പോരമുള്ള നഷ്ടത്തറിനട ഉത്തരവപ്പോദറി മുന ടസക്രടററി ശസ്വീ.ടക.ടെറി.അയപനപ്പോണട.
നഷ്ടയം  ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  17-1-2006-ടല  എല്.എഫട.7741/ടസ.ടസ/  എസട.സറി3/എസട.സറി.5/2000 നമ്പരപ്പോയറി
ശസ്വീ.  ടക.  ടെറി.  അയപടന്റെ പപരറില്  22,750  രൂപയുടടെ സര്ചെപ്പോര്ജട പനപ്പോടസ്വീസട പുറടപടുവറിചറിരുന.  സര്ചെപ്പോര്ജട
പനപ്പോടസ്വീസറിനട  ശസ്വീ.  അയപന  സമര്പറിച  മറുപടെറി  പരറിപശപ്പോധറിചട  ടെറിയപ്പോടന്റെ  പപരറിലുള്ള  ബപ്പോദദത  19,334
രൂപയപ്പോയറി  കുറവട  ടചെയ്യുകയുയം  തുക  ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  11-2-2008/12-2-2008-ടല  എല്.എഫട.7741/ടസ.
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ടസല്/എസട.സറി.3/എസട.സറി./2000  പ്രകപ്പോരയം  സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  പുറടപടുവറിചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.
സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കററിടനതറിടര  ശസ്വീ.  അയപന  ബഹ.  പകപ്പോടെതറിടയ  സമസ്വീപറിചറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോലുയം
19,334  രൂപ തറിരറിചടെവപ്പോക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോലുയം ശസ്വീ.  അയപനറില്  നറിനയം  19,334  രൂപ റവനബ ററിക്കവററി വഴറി
ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനട   ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി  21-8-2008-നട  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ  കളെക്ടര്ക്കട  അപപക
നല്കറിയറിട്ടുണട.  സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കററിടനതറിടര  ടെറിയപ്പോന  ബഹ.  പകപ്പോടെതറിടയ  സമസ്വീപറിക്കുകപയപ്പോ  തുക
അടെവപ്പോക്കുകപയപ്പോ  ടചെയപ്പോത്ത  സറിതറിക്കട  നഷ്ടയം  ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  റവനബ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിചതറില് അപപ്പോകതയറിടല്ലന്നട ബഹ. സമറിതറിടയ അററിയറിചടകപ്പോള്ളുന. സര്ക്കപ്പോര് ഉത്തരവട എയം. എസട.
നമ്പര്  95/2005/ജറി.എ.ഡറി.  1-4-2005  പ്രകപ്പോരയം  പഞപ്പോയത്തറിനട  നഷ്ടമപ്പോയ തുക ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  റവനബ
ററിക്കവററി നടെപടെറികള് ടടകടക്കപ്പോള്ളപ്പോവന്നതപ്പോടണന്നട വദക്തമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

22-9-2015-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

3.8.7  പ്രസ്തനത  വറിഷയത്തറിടന്റെ  നറിലവറിടല  സറിതറി  സയംബനറിചട  ഒരു  ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളറില്  ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.

22-9-2015 -  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറി

3.8.8   ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  ടക.  ടെറി.  അയപടന്റെ  പപരറില് പലപ്പോക്കല് ഫണട  ഓഡറിറട
ഡയറക്ടര്  12-2-2008-ടല  എല്.എഫട.7741/ടസ.ടസല്/എസട.സറി.5/എസട.സറി./2000  പ്രകപ്പോരയം  19,334
രൂപയുടടെ  സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  പുറടപടുവറിചറിരുന.  ടെറിയപ്പോന  ക്രൂസറില്  നറിന്നട  31-3-2008-നട
വറിരമറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി  2006-2008-യുടടെ നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  4,835  രൂപ നപ്പോലപ്പോയം
ഗഡു,  ആടക  19,334  രൂപ മുന പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി ശസ്വീ.  ടക.  ടെറി.  അയപനറില് നറിനയം പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട
തഹസറില്ദപ്പോര് (ആര്. ആര്.) റവനബ ററിക്കവററി മുപഖന ഇക്കൗടെപ്പോക്കറി (11-9-2018 തസ്വീയതറിയറിടല 596656 നമ്പര്
ഡറി.  ഡറി.  പ്രകപ്പോരയം)  25-10-2018  തസ്വീയതറിയറില്  118220400011  നമ്പര്  രസസ്വീതട  പ്രകപ്പോരയം  വഴറിക്കടെവട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില് അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ള വറിവരയം ടസക്രടററി അററിയറിചറിട്ടുള്ളതട പബപ്പോധറിപറിക്കുന.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.8.9   നഷ്ട തുക  19,334  രൂപ ആര്.  ആര്.  നടെപടെറികളെറിലൂടടെ ശസ്വീ.  അയപനറില് നറിന്നട ഇക്കൗടെപ്പോക്കറി
ചവടടെ പചെര്ത്ത രസസ്വീതുകള് പ്രകപ്പോരയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില് അടെവപ്പോക്കറിയതട പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോദദടപട്ടു.

118220400007/3-8-2018   ₹ 4833

118220400001/7-7-2018   ₹ 4833

118220400010/18-9-2018   ₹ 4833

1182204000011/25-10-2018   ₹ 4835

ആടക ₹ 19,334
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ഖണറിക നമ്പര് 37

ശറിപപ്പോര്ശ

3.9.1  ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവന്നതപ്പോടണന്ന പലപ്പോക്കല് ഫണട ആഡറിറട ഡയറക്ടറുടടെ നറിര്പദ്ദേശയം
സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുന.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.9.2  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഒപ്പോഡറിറട  ടഡപബടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  (മലപ്പുറയം)  5-9-2007-ടല
എല്.എഫട.എയം13/1684/07 നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ള  വറിവരയം
അററിയറിചറിരറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര് 39

ശറിപപ്പോര്ശ

3.10.1  ആനമററി  പഫപ്പോറസ്റ്റട  പറപ്പോഡട  അഭറിവൃദറിടപടുത്തല്  പ്രവൃത്തറിക്കട  90,000
രൂപയുടടെ  മൂലദനറിര്ണ്ണയമപ്പോണട  നടെത്തറിയറിട്ടുള്ളടതങറിലുയം  1,02,794  രൂപ  ഗുണപഭപ്പോക
സമറിതറി  ടചെലവഴറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക  വരുന്നറിടല്ലന്നട  പരറിപശപ്പോധനയറില്
പബപ്പോദദടപടതപ്പോയറി  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഒപ്പോഡറിറട  ഡയറക്ടര്  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയറിട്ടുള്ള
സപ്പോഹചെരദത്തറില്  (16-2-200-ടല  എല്.എഫട.20819/ടസ.ടസല്  ജറി1/05 നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം)  പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.10.2  പലപ്പോക്കല്  ഫണട ഓഡറിറട ടഡപബടറി ഡയറക്ടറുടടെ  (മലപ്പുറയം) 5-9-2007-ടല
എല്.എഫട./എയം13/1684/07   നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ള വറിവരയം
അററിയറിചറിരറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര്  45

ശറിപപ്പോര്ശ

3.11.1   തണ്ണറിക്കടെവട-മുരറിങ്ങമുണ  കനപ്പോല്  പണറിക്കട  അധറികമപ്പോയറി  നല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  പലപ്പോക്കല്  ഫണട
ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  പുനനഃപരറിപശപ്പോധന  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ചൂണറിക്കപ്പോണറിചറിട്ടുള്ള  33,320  രൂപ,  അധറികയം  ടചെലവകള്
വരുത്തറിയതറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയറില്  നറിനയം  മറട  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നറിനയം
തറിരറിചപറിടെറിക്കണടമനയം തറിരറിചടെവറിടന്റെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് സമറിതറിടയ അററിയറിക്കണടമനയം നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.11.2   21-8-2008-ടല  എ 327/2007  നമ്പര് കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  റവനബ  ററിക്കവററി  നടെപടെറി  വഴറി  നഷ്ടത്തുക
ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ജറില്ലപ്പോ കളെക്ടര്ക്കട അപപക സമര്പറിചറിട്ടുടണന്ന വറിവരയം അററിയറിചടകപ്പോള്ളുന.
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പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.11.3 തണ്ണറിക്കടെവട-മുരറിങ്ങപ്പോമുണ കനപ്പോല് പണറിക്കട അധറികയം നല്കറിയ 33,320 രൂപ
21-8-2008-ടല എ 327/07 നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം (നമ്പര് ബറി2.278/07/21-8-2008 എന്ന
നമ്പരപ്പോണട ഫയലറിലുള്ളതട)  റവനബ ററിക്കവററി വഴറി ഇക്കൗടെപ്പോക്കപ്പോന മലപ്പുറയം ജറില്ലപ്പോ കളെക്ടര്ക്കട
അപപക നല്കറിയതറിപന്മേല് സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറികള് പരറിപശപ്പോധറിച.

ഖണറികയറിടല നഷ്ടത്തറിനുത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ ശസ്വീ. പറി.  വറിജയന തപ്പോടഴ പറയുന്നവര്ടക്കതറിരപ്പോയറി
ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് പകസട ഫയല് ടചെയറിട്ടുണട.  പകസട നമ്പര് ഡബബ.  പറി. (സറി)  നമ്പര്
5437/2009(7).

1. ടസക്രടററി, വഴറിക്കടെവട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട

2. ടഡപബടറി തഹസറില്ദപ്പോര് (ആര്.ആര്.), ഏറനപ്പോടെട തപ്പോലൂക്കട  ഓഫസ്വീസട

3. ഡയറക്ടര്, പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട,  തറിരുവനന്തപുരയം

4. ടഡപബടറി ഡയറക്ടര്, പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട , മലപ്പുറയം

പമല്  പകസ്സുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ബഹ.  ടടഹപക്കപ്പോടെതറി  18-2-2009  വടര
തപ്പോല്ക്കപ്പോലറിക  പസ്റ്റ  അനുവദറിക്കുകയുയം  പറിന്നസ്വീടെട  19-3-2009-നട  പകസറിടന്റെ  വപ്പോദയം  പകട
പശഷയം  18-2-2009  മുതല്  വസ്വീണ്ടുയം  ഒരുത്തരവണപ്പോകുന്നതുവടര  പസ്റ്റ  അനുവദറിക്കുകയുയം
ടചെയറിട്ടുണട.

10-11-2009-   ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

3.11.4   വഴറിക്കടെവട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല  തണ്ണറിക്കടെവട-മുരറിങ്ങപ്പോമുണ  കനപ്പോല്
പണറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട  ക്രമപക്കടെറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയ്ടക്കതറിടര
സര്ചെപ്പോര്ജട നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോടത  ആര്.ആര്.  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചടതന്തു
ടകപ്പോണപ്പോടണന്നട സമറിതറി ആരപ്പോഞ. 

10-11-2009-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട സര്ക്കപ്പോരറില്
നറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറി

3.11.5   തണ്ണറിക്കടെവട-മുരറിങ്ങപ്പോമുണ  കനപ്പോല്  പണറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട  ക്രമപക്കടെറിനട
ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ടസക്രടററിടക്കതറിടര  സര്ചെപ്പോര്ജട  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോടത  റവനബ
ററിക്കവററി നടെപടെറികള്ക്കട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയതട മുന പഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി ശസ്വീ.  പറി.  ടക.
ഹരറിദപ്പോസനപ്പോയറിരുന.  ബഹ.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  30-9-2010-ടല
എല്.എഫട.16203/ടസ.ടസല്/എസട.സറി./06/04 നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം ചെപ്പോര്ജട/ സര്ചെപ്പോര്ജട
നടെപടെറികള്ടക്കതറിടര  പകപ്പോടെതറികളെറില്  പകസട  ഇല്ലപ്പോത്തവയറില്  ചെപ്പോര്ജട/  സര്ചെപ്പോര്ജട  തുക
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ആനുകൂലദങ്ങളെറില്  നറിന്നട  ഇക്കൗടെപ്പോക്കുകപയപ്പോ  അല്ലപ്പോത്തപകയം  റവനബ  ററിക്കവററി
സസസ്വീകരറിക്കുകപയപ്പോ ടചെയ്യുവപ്പോനുയം ആയതട സയംബനറിച വറിവരയം പലപ്പോക്കല് ഫണട വകുപറിടന
അററിയറിക്കുവപ്പോനുയം നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന.  കൂടെപ്പോടത റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചതട
ബഹ.  പഞപ്പോയത്തട  ടഡപബടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  പകപ്പോണ്ഫറനസറില്  നറിര്പദ്ദേശയം
നല്കറിയതനുസരറിചപ്പോയറിരുടന്നനയം ശസ്വീ. പറി. ടക. ഹരറിദപ്പോസന വപ്പോക്കപ്പോല് അററിയറിചറിട്ടുണട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.11.6  തണ്ണറിക്കടെവട-മുരറിങ്ങമുണ  കനപ്പോല്  പണറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട  ക്രമപക്കടെറിനട
ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയറിരുന്നതട  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  പറി.  വറിജയന  ആണട.   പമല്
ഖണറിക  പ്രകപ്പോരമുള്ള  നഷ്ടയം  39,604  രൂപ  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  4-5-2000-ടല
എല്.എഫട.7741/ടസ.ടസല്.[എസട.സറി.1/2000(4)]  പ്രകപ്പോരയം  സര്ചെപ്പോര്ജട  പനപ്പോടസ്വീസട
പുറടപടുവറിചറിട്ടുണട.

സര്ചെപ്പോര്ജട സര്ടറിഫറിക്കറട പുറടപടുവറിചറിടറില്ല.  പുനനഃപരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട പ്രകപ്പോരയം
ഖണറിക  നഷ്ടയം  33,320  രൂപ  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  മലപ്പുറയം  ജറില്ലപ്പോ  കളെക്ടര്ക്കട  അപപക
നല്കറിയറിട്ടുണട.  ശസ്വീ.  വറിജയന റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറികള്ടക്കതറിടര ബഹ. സഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്
WP(C)54307/09 നമ്പര് പകസട ഫയല് ടചെയ്യുകയുയം റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറികള് ബഹ.
സഹപക്കപ്പോടെതറി  പസ്റ്റ  ടചെയറിട്ടുമുണട.   ടെറിയപ്പോടന്റെ  പമല്  സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട
പുറടപടുവറിചറിടറില്ല. സര്ചെപ്പോര്ജട സര്ടറിഫറിക്കറട പുറടപടുവറിക്കുന്നതറിനട മുമ്പട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
തലത്തറില് റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചതട  പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  വകുപട
നറിര്പദ്ദേശറിച പ്രകപ്പോരമല്ല എന്ന വറിവരയം സമറിതറിടയ അററിയറിച ടകപ്പോള്ളുന.

22-9-2015-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

3.11.7  പ്രസ്തനത  പരപ്പോമര്ശയം  സയംബനറിച  പകസറിടന്റെ  നറിലവറിടല  സറിതറി
എന്തപ്പോടണന്നട അററിയറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.

22-9-2015-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട സര്ക്കപ്പോരറില്
നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി

3.11.8   വഴറിക്കടെവട   ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല  1997-98  കപ്പോലയളെവറിടല  വപ്പോര്ഷറിക
ഓഡറിററിടല ക്രമപക്കടെറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറി  പ്രസ്തുത  കപ്പോലയളെവറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന  ശസ്വീ.  പറി.  വറിജയന  എന്നവരപ്പോടണന്ന  പലപ്പോക്കല്  ഫണട
വറിഭപ്പോഗത്തറിടന്റെ കടണത്തലറിടന തുടെര്ന്നട  ശസ്വീ.  പറി.  വറിജയന പഞപ്പോയത്തറിനട  നല്കറിയ
മറുപടെറി  12-6-2000  തസ്വീയതറിയറില്  നടെന്ന  പഞപ്പോയത്തട  പയപ്പോഗത്തറില്  ചെര്ച  ടചെയട
വറിശദമപ്പോയ  തസ്വീരുമപ്പോനയം  6-ാം  നമ്പര്  പ്രകപ്പോരയം  സകടക്കപ്പോണറിരറിക്കുന.   ആയതറില്
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ശസ്വീ.  പറി.  വറിജയന  സമര്പറിച  മറുപടെറി  സസയയം  വറിശദസ്വീകരണ  സസഭപ്പോവമുള്ളതുയം
യപ്പോഥപ്പോര്തദവമപ്പോടണനയം  ഇപദ്ദേഹയം  ടചെയപ്പോത്ത  പ്രവൃത്തറികള്ക്കട  പണയം  നല്കുകപയപ്പോ,
കൂടുതല്  പണയം  നല്കുകപയപ്പോ,  ധനദുര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  നടെത്തുകപയപ്പോ,  ധനപ്പോപഹരണയം
നടെത്തുകപയപ്പോ  ടചെയതപ്പോയറി  പഞപ്പോയത്തട  കരുതുന്നറില്ല എനയം  ജനകസ്വീയപ്പോസൂതണ പദതറി
പ്രകപ്പോരയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ പ്രവൃത്തറികള്ക്കട  എഞറിനസ്വീയര്  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ
സഫനല്  ബറില്  തുകപയക്കപ്പോള്  കൂടുതല്  തുകക്കുള്ള  പ്രവൃത്തറി  നടെത്തറിയറിട്ടുടണന
കമറിററിക്കട  പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട  എനയം  ആയതറിനപ്പോല്  തടന്ന  ഓഡറിററിടല  പരപ്പോമര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള യപ്പോടതപ്പോരു നഷ്ടവയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിപനപ്പോ സര്ക്കപ്പോരറിപനപ്പോ സയംഭവറിചറിടറിടല്ലനയം
പ ഞപ്പോയത്തട  കമറിററി  വറിലയറിരുത്തറിയറിരുന.   ആയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  പ്രസ്തുത
കപ്പോലയളെവറിടല ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന ശസ്വീ. പറി. വറിജയടനതറിടര അചടെക്ക
നടെപടെറികടളെപ്പോനയം  സസസ്വീകരറിചറിടറില്ല.   പമല്  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  2006-2008  കപ്പോലയളെവറിടല
സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിററില്  ഉള്ടപട്ടു  വരുന്നതറിനു  മുമ്പട  2004  ഡറിസയംബര്  31-നട
ശസ്വീ. പറി. വറിജയന പസവനത്തറില് നറിനയം വറിരമറിക്കുകയുയം ടചെയറിരറിക്കുന.

ബഹ.(നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറി)  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശ
പ്രകപ്പോരയം ശസ്വീ. പറി. വറിജയനറില് നറിനയം 33,320 രൂപ റവനബ ററിക്കവററിമൂലയം ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള
ശമയം  2009-ല്  ബഹ.  പകരളെ  സഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ  പസ്റ്റ  ഉത്തരവപ്രകപ്പോരയം  നറിര്ത്തറി
വയ്പക്കണറി വരുകയുയം തുടെര്ന്നട പകസട ബഹ. പകരളെ അഡറിനറിപസ്ട്രേറസ്വീവട ടറിബബണലറിപലക്കട
മപ്പോറ്റുകയുയം  25-1-2018-നട  വചറിരുന്ന  ഹറിയററിയംഗട  ടറിബബണലറിടന്റെ  സമയപരറിമറിതറിമൂലയം
നടെന്നറിടറിടല്ലനയം  സവറിനയയം  പബപ്പോധറിപറിക്കുന.   പകസട  നടെപടെറികള്  തസരറിതടപടുത്തപ്പോന
പഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  അഭറിഭപ്പോഷകപനപ്പോടെട   എ 3-4123/18  തസ്വീയതറി  7-6-2018  കത്തട  മുപഖന
പഞപ്പോയത്തട ആവശദടപടറിട്ടുണട എന്ന വറിവരവയം പബപ്പോധറിപറിചടകപ്പോള്ളുന.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.11.9  നഷ്ടത്തുക  33,320  രൂപ ആര്.ആര്.  നടെപടെറികളെറിലൂടടെ ശസ്വീ.  പറി.  വറിജയനറില്
നറിന്നട  ഈടെപ്പോക്കറി  7-7-2018-ടല  118220400002  നമ്പര്  രസസ്വീതട  പ്രകപ്പോരയം  ഗപ്പോമ
പഞപ്പോയത്തറില് അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട. 

ഖണറിക നമ്പര് 47

ശറിപപ്പോര്ശ

3.12   നറിര്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസയുടടെ  വറിശദസ്വീകരണത്തറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്
ഓഡറിറട   തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയ പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ നടെപടെറി  സമറിതറി
അയംഗസ്വീകരറിക്കുന.
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3.13.1  പമ്പട  ടസറ്റുകള് ടറയ്ഡ്പകപ്പോയറില് നറിന്നപ്പോണട  വപ്പോങ്ങറിയടതന്നട  നറിര്വഹണ
ഉപദദപ്പോഗസന  അററിയറിക്കുകയുയം  സസകപ്പോരദ  സപ്പോപനത്തറില്  നറിന്നപ്പോണട  വപ്പോങ്ങറിയടതന്നട
പലപ്പോക്കല് ഫണട ആഡറിറട ഡയറക്ടര് ററിപപപ്പോര്ടട നല്കുകയുയം ടചെയറിട്ടുള്ള സപ്പോഹചെരദത്തറില്
ആഡറിറട  തടെസടപടുത്തറിയ  20,500  രൂപ  കദപ്പോഷട  ഡറിസ്പബഴട  ടചെയ കൃഷറി  ഓഫസ്വീസര്
ശസ്വീ.  പ്രകപ്പോശട  പുത്തന  മഠത്തറില്,  അന്നടത്ത  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  എ.  രപ്പോമചെന്ദ്രന
എന്നറിവരറില് നറിന്നട ഈടെപ്പോക്കപ്പോന നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

6-8-2008-  ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

3.13.2  ബപ്പോദദതയറില്  നറിനയം  ഒഴറിവപ്പോക്കണടമന്ന  ശസ്വീ.  പ്രകപ്പോശട  പുത്തന
മഠത്തറിലറിടന്റെ അപപക പരറിഗണറിച പയപ്പോഗയം പരപ്പോതറി പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപറിനട
അയചടകപ്പോടുത്തട, വസ്തുതകള് പരറിപശപ്പോധറിചട ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന ആവശദടപട്ടു.

6-8-2008-  ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട
ഡയറക്ടററില് നറിന്നട ലഭറിച ററിപപപ്പോര്ടട

3.13.3   പകപ്പോടക്കല് കൃഷറി  ഓഫസ്വീസര് ശസ്വീ.  പ്രകപ്പോശട  പുത്തനമഠത്തറില് സമര്പറിച
അപപക പരറിപശപ്പോധറിചട തപ്പോടഴപറയുയം പ്രകപ്പോരയം ററിപപപ്പോര്ട്ടു ടചെയടകപ്പോള്ളുന:

1997-98  വര്ഷത്തറില്  ടതങ്ങുകൃഷറി  വറികസന  പദതറിയറില്  ഉള്ടപടുത്തറി  എടട
പമ്പുടസറട വറിതരണയം ടചെയതട സയംബനറിച ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തറിനട നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറി
മുമ്പപ്പോടക  പമ്പുടസറ്റുകള്  വപ്പോങ്ങറിയതട  ഗവണ്ടമന്റെട  ഏജനസറിയറില്  നറിന്നപ്പോണട'  എന്നട
നറിര്വഹണ ഉപദദപ്പോഗസന ടതറപ്പോയ വറിശദസ്വീകരണയം നല്കറിയതറിനപ്പോല് നഷ്ടയം വന്ന തുക
തറിരറിചടെയപ്പോന  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിയറിട്ടുണട.   പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശയം
പരറിപശപ്പോധന നടെത്തറി കൃഷറി  ഓഫസ്വീസറുടടെ  വറിശദസ്വീകരണയം പരറിഗണറിചട  ഓഡറിറട  തടെസയം
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവന്നതപ്പോടണന്നട ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിരുന.  കൂടെപ്പോടത ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള് പമ്പുടസറട
വപ്പോങ്ങറിയതറിടന്റെ  ബറിലടല,  മറട  പരഖകള്  എന്നറിവയുയം  പരറിപശപ്പോധനയട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.
നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിക്കട  ടതറപ്പോയ  വറിശദസ്വീകരണയം  നല്കപ്പോന  ഇടെയപ്പോയതട  ഓര്മപറിശകു
മൂലമപ്പോണട  എന്ന  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസറുടടെ  വറിശദസ്വീകരണയം  അയംഗസ്വീകരറിചട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം
സയംബനറിച തുടെര് നടെപടെറികള് ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവന്നതപ്പോണട. 

കൂടെപ്പോടത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  പ്രകപ്പോരയം  പമല്  കപ്പോലയളെവറില്  ശസ്വീ.  പറി.  പസപ്പോമസുന്ദരന
(1-4-1997 മുതല് 2-8-1997 വടര, 12-8-1997 മുതല് 30-6-1998 വടര) ശസ്വീ. സറി. പവലപ്പോയുധന,
ജൂനറിയര് സൂപ്രണട,  അധറികയം ചമതല  (3-8-1997  മുതല്  11-8-1997  വടര)  എന്നറിവരപ്പോണട
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ടസക്രടററിയുടടെ ചമതല വഹറിചറിരുന്നതട എന്ന വറിവരവയം അററിയറിചടകപ്പോള്ളുന.  എന്നപ്പോല്
നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ടതറപ്പോയറി  ശസ്വീ.  എ.  രപ്പോമചെന്ദ്രന  എന്നയപ്പോടളെയപ്പോണട
ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയറി നറിജടപടുത്തറിക്കപ്പോണുന്നതട, എന്ന വറിവരവയം അററിയറിചടകപ്പോള്ളുന.

ഖണറിക നമ്പര് 53
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3.14 പകപ്പോടയല് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന്റെ നടെപടെറി സദുപദ്ദേശദപത്തപ്പോടടെ സകടക്കപ്പോണതപ്പോടണന്നട
പബപ്പോദദടപടതറിനപ്പോല്  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയ  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ
നടെപടെറി സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുന. 
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3.15.1   സര്ചെപ്പോര്ജട  നടെപടെറി  പ്രകപ്പോരമുള്ള  38,261  രൂപ  ശസ്വീ.  തങസസപ്പോമറിയുടടെ
ഗപ്പോറ്റുവറിററിയറില് നറിന്നട തറിരറിചപറിടെറിചറിട്ടുപണപ്പോടയനയം തറിരറിചപറിടെറിചറിട്ടുടണങറില് ആയതറിടന്റെ
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.15.2   ശസ്വീ.  തങസസപ്പോമറി,  ററിടപയര്ഡട  ടസഷദല്  പഗഡട  ടസക്രടററിയുടടെ
ഗപ്പോറ്റുവറിററിയറില് നറിനയം 38,261 രൂപ ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട 23-4-2006-ടല ടജ. എസട.83/06
നമ്പര്  ബപ്പോദദതപ്പോ  സര്ടറിഫറിക്കറട  പുലപ്പോമപന്തപ്പോള്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ഓഫസ്വീസറില്  നറിനയം
മലപ്പുറയം  പഞപ്പോയത്തട  ടഡപബടറി  ഡയറക്ടര്ക്കട  നല്കറി.   എന്നപ്പോല്  ടെറിയപ്പോന  ററിടയര്
ടചെയതറിനട  മൂന്നട  വര്ഷയം  മുമ്പുള്ള  ബപ്പോദദത  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടറുടടെ  1-3-2007-ടല
എചട1-4528/07  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകപ്പോരയം  ഗപ്പോറ്റുവറിററിയറില്  നറിനയം  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന
കഴറിയറിടല്ലനയം,  റവനബ  ററിക്കവററി  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം  പഞപ്പോയത്തട  ടഡപബടറി
ഡയറക്ടറുടടെ  17-9-2007-ടല  ഡറി7/7740/04(2)  നമ്പര് കത്തറില്  നറിര്പദ്ദേശറിച  പ്രകപ്പോരയം
സയംഖദ  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  തറിരുവനന്തപുരയം  ജറില്ലപ്പോ  കളെക്ടപറപ്പോടെട  19-4-2008-നട
എ 4-598/07 നമ്പര് കത്തട മുപഖന പഫപ്പോറയം 24-ല് അപപകറിച.  തറിരുവനന്തപുരയം ജറില്ലപ്പോ
കളെക്ടര് റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ടനയപ്പോററിനകര തഹസറില്ദപ്പോടര
ചമതലടപടുത്തറിയതപ്പോയറി  14-5-2008-ടല  ആര്.9.32618/08  ഡറി.ഡറിസട.  നമ്പര്  കത്തട
മുപഖന  അററിയറിച.   റവനബ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്  നടെത്തറിയതട  സയംബനറിച  വറിവരയം
ആരപ്പോഞ്ഞട ടനയപ്പോററിനകര തഹസറില്ദപ്പോപരപ്പോടെട പുലപ്പോമപന്തപ്പോള് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ആഫസ്വീസറില്
നറിനയം 20-10-2009-ലുയം  24-11-2009-ലുയം കത്തട അയചടവങറിലുയം മറുപടെറി ലഭറിചറില്ല.  ഈ
വറിവരയം 4-1-2010-ല് സര്ക്കപ്പോരറില് ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ. 16-1-2010-ടല 27780/ എബറി2/08/
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ത.സസ.ഭ.വ.  നമ്പര്  കത്തറിടല  നറിര്പദ്ദേശ  പ്രകപ്പോരയം  പുലപ്പോമപന്തപ്പോള്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല
ജസ്വീവനക്കപ്പോരടന  പനരറിടട  ടനയപ്പോററിനകര  റവനബ  ററിക്കവററി   തഹസറില്ദപ്പോര്  ആഫസ്വീസറില്
അയച.  റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറികളടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി 7, 34 വകുപ്പുകള് പ്രകപ്പോരമുള്ള ഡറിമപ്പോന്റെട
പനപ്പോടസ്വീസുകള് വറിഴറിഞ്ഞയം വറിപല്ലജട ആഫസ്വീസര് മുപഖന നല്കുകയുയം ആയതട ശസ്വീ. തങസസപ്പോമറി
2-7-2008-ല് സകപററിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   ടെറി  വദക്തറിയുടടെ  പപരറില് വറിഴറിഞ്ഞയം വറിപല്ലജറില്
25772 നമ്പര് തണപപര് പ്രകപ്പോരയം റസ്വീസര്പവ 680/10-ല് 06.40 ആര് വസ്തു ഉണപ്പോയറിരുന.
ടെറി വസ്തു 2007-ല് ടെറിയപ്പോടന്റെ മകന ശസ്വീ. രപ്പോജസ്വീവ്കുമപ്പോര് പപരറില് സകമപ്പോറയം ടചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.
കുടെറിശറിക കകറി പപരറില് സപ്പോവര ജയംഗമ സസത്തുക്കളെറില്ലപ്പോത്ത സപ്പോഹചെരദത്തറില് റവനബ
ററിക്കവററി നറിയമയം  65-ാം വകുപട പ്രകപ്പോരയം ശസ്വീ.  തങസസപ്പോമറിയ്ടക്കതറിടര അറസ്റ്റട വപ്പോറണട
പുറടപടുവറിക്കുന്ന  നടെപടെറിക്കപ്പോയറി  തറിരുവനന്തപുരയം  ജറില്ലപ്പോ  കളെക്ടര്ക്കട  ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പറിക്കുന്നതപ്പോടണന്നട  ടനയപ്പോററിനകര  തഹസറില്ദപ്പോര്  6-2-2010-ടല  ഡറി.6-4064/08
നമ്പര് കത്തു മുപഖന പുലപ്പോമപന്തപ്പോള് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററിടയ അററിയറിചറിട്ടുണട. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.15.3  1997-98  വര്ഷടത്ത ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  26,  27,  31,  32,  34  എന്നസ്വീ
ഖണറികകളെറില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിരുന്ന  നഷ്ട  തുകയപ്പോയ  38,261  രൂപ  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയ ശസ്വീ.  വറി.  തങസസപ്പോമറിയുടടെ  (ററിടപയര്ഡട  ടസഷദല് പഗഡട  ടസക്രടററി)
ഗപ്പോറ്റുവറിററിയറില്  നറിന്നട  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  ടജ.എസട.83/06  തസ്വീയതറി  23-4-2006  നമ്പര്
ബപ്പോദദതപ്പോ സര്ടറിഫറിക്കറട  മലപ്പുറയം പഞപ്പോയത്തട ടഡപബടറി ഡയറക്ടര്ക്കട നല്കറിയറിരുന.
എന്നപ്പോല് പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടറുടടെ എചട1-4528/07 തസ്വീയതറി 1-3-2007 നമ്പര് സര്ക്കുലര്
പ്രകപ്പോരയം  ജസ്വീവനക്കപ്പോര്  ററിടയര്  ടചെയ്യുന്നതറിനട  ടതപ്പോട്ടുമുമ്പുള്ള  3  വര്ഷങ്ങളെറിലുണപ്പോയറിട്ടുള്ള
ബപ്പോദദതകള് മപ്പോതപമ ടപനഷന ആനുകൂലദങ്ങളെറില് നറിന്നട വസൂലപ്പോക്കപ്പോന കഴറിയുകയുള
എനയം, ശസ്വീ. തങസസപ്പോമറിയുടടെ ബപ്പോദദത 1997-98 വര്ഷപത്തതപ്പോയതറിനപ്പോല് ഗപ്പോറ്റുവറിററിയറില്
നറിന്നട  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന  കഴറിയറിടല്ലനയം  ആയതട  റവനബ  ററിക്കവററി  വഴറി  ഈടെപ്പോക്കണടമനയം
പഞപ്പോയത്തട ടഡപബടറി  ഡയറക്ടര് ഡറി1-6609/07(4)  തസ്വീയതറി  13-9-2007  നമ്പര് കത്തട
മുപഖന  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയപ്പോണട  ടചെയതട.  ശസ്വീ.  വറി.  തങസസപ്പോമറി  31-5-2005-നപ്പോണട
സര്വസ്വീസറില് നറിന്നട ററിടയര് ടചെയതട. 

തുടെര്ന്നട ടെറി തുക റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറി വഴറി ഈടെപ്പോക്കണടമന്നട തറിരുവനന്തപുരയം
ജറില്ലപ്പോ  കളെക്ടപറപ്പോടെട  19-4-2008-ടല  എ 4-598/07  നമ്പര് കത്തട  മുപഖന  പഫപ്പോറയം  24-ല്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  അപപകറിക്കുകയുയം,  തറിരുവനന്തപുരയം  ജറില്ലപ്പോ  കളെക്ടര്,  റവനബ  ററിക്കവററി
നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ടനയപ്പോററിനകര തഹസറില്ദപ്പോടര ചമതലടപടുത്തറിയതപ്പോയറി
14-5-2008-ടല  ആര്9/32618/08/ഡറി.ഡറി.എസട.  നമ്പര്  കത്തട  മുപഖന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന
അററിയറിക്കുകയുയം ടചെയ.
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റവനബ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികളടടെ  തുടെര്  വറിവരങ്ങള്  ആരപ്പോഞടകപ്പോണട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  20-10-2009-ലുയം  24-11-2009-ലുയം  എ 4-598/07  നമ്പര്  ആയറി
ടനയപ്പോററിനകര  തഹസറില്ദപ്പോര്ക്കട  കത്തട  അയചറിരുനടവങറിലുയം  മറുപടെറിടയപ്പോനയം
ലഭറിക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  ഇക്കപ്പോരദയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  തറിരുവനന്തപുരയം  ജറില്ലപ്പോ  കളെക്ടടറയുയം
തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപറിടനയുയം അററിയറിചതറിടന തുടെര്ന്നട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ഓഫസ്വീസറില്
നറിനയം ഒരപ്പോടളെ ടനയപ്പോററിനകര തപ്പോലൂക്കട ഓഫസ്വീസറിപലക്കട അയചട വറിവരങ്ങള് പശഖരറിക്കപ്പോന
15-1-10-ടല 27780/എബറി2/08/ത.സസ.ഭ.വ. നമ്പര് കത്തറിലൂടടെ തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപട
ടസക്രടററി  നറിര്പദ്ദേശറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  പഞപ്പോയത്തറിടല  ഒരു  ജസ്വീവനക്കപ്പോരടന
ടനയപ്പോററിനകര  (റവനബ  ററിക്കവററി)  തഹസറില്ദപ്പോര്  ഓഫസ്വീസറിപലക്കട  അയചട  പനരറിടട
വറിവരപശഖരണയം നടെത്തറിയതറില് നറിനയം റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറികളടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി 7, 34
വകുപ്പുകള്  പ്രകപ്പോരമുള്ള  ഡറിമപ്പോന്റെട  പനപ്പോടസ്വീസുകള്  വറിഴറിഞ്ഞയം  വറിപല്ലജട  ഓഫസ്വീസട  മുപഖന
നല്കറിയതട  ശസ്വീ.  തങസസപ്പോമറി  2-7-2008-ല്  സകപററി.   ടെറിയപ്പോളടടെ  പപരറില്  വറിഴറിഞ്ഞയം
വറിപല്ലജറില്  25772  നമ്പര് തണപപര് പ്രകപ്പോരയം റസ്വീസര്പവ  680/10-ല് ഉണപ്പോയറിരുന്ന  6.40
ആര് വസ്തു 2007-ല് മകന ശസ്വീ. രപ്പോജസ്വീവ്കുമപ്പോററിടന്റെ പപരറിപലക്കട സകമപ്പോറയം ടചെയതറിനപ്പോലുയം,
ടെറിയപ്പോടന്റെ  പപരറില്  മറട  സപ്പോവര  ജയംഗമ  സസത്തുക്കളെറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോലുയം  റവനബ  ററിക്കവററി
നറിയമയം   65-ാം  വകുപട  ടെറിയപ്പോടനതറിടര  പ്രപയപ്പോഗറിചട  അറസ്റ്റട  വപ്പോറണട  പുറടപടുവറിക്കുന്ന
നടെപടെറിക്കപ്പോയറി  ജറില്ലപ്പോ  കളെക്ടര്ക്കട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുന്നതപ്പോടണനയം  6-2-2010-ടല
ഡറി.6-4064/08  നമ്പര് കത്തട മുപഖന ടനയപ്പോററിനകര തഹസറില്ദപ്പോര്  (റവനബ ററിക്കവററി)
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന  അററിയറിചറിട്ടുണട.  ഇതറിനുപശഷയം ഈ വറിഷയത്തറിലുള്ള പുപരപ്പോഗതറി
സയംബനറിച വറിവരങ്ങപളെപ്പോ പരഖകപളെപ്പോ ലഭദമല്ല എന്ന വറിവരയം അനന്തര നടെപടെറികള്ക്കപ്പോയറി
അററിയറിക്കുന.  

5-11-2012-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

3.15.4 കുറപ്പോപരപ്പോപറിതനപ്പോയ ററിട. ടസഷദല് പഗഡട ടസക്രടററിയപ്പോയ  ശസ്വീ. തങസസപ്പോമറിയ്ടക്കതറിടരയുള്ള
റവനബ  ററിക്കവററി  നടെപടെറി  തുടെരുന്നതറില്  എന്തപ്പോണട  തടെസടമന്നട  പരറിപശപ്പോധറിചട  ഒരു
മപ്പോസത്തറിനകയം ററിപപപ്പോര്ടട നല്കുന്നതറിനുയം റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറി സയംബനറിച കൃതദമപ്പോയ
വറിവരങ്ങള്  സമറിതറിയട  സമര്പറിച  മറുപടെറിയറില്  ഉള്ടക്കപ്പോള്ളറിക്കപ്പോതറിരുന്നതറിനട
ഉത്തരവപ്പോദറികളെപ്പോടരന്നട കടണത്തറി ററിപപപ്പോര്ടട നല്കുന്നതറിനുയം സമറിതറി ആവശദടപട്ടു. 

5-11-2012-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട സര്ക്കപ്പോരറില്
നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി

3.15.5   ശസ്വീ.  വറി.  തങസസപ്പോമറിയുടടെ  പപരറിലുള്ള  റവനബ  ററിക്കവററി  സയംബനറിച  7
കത്തുകള്  (20-10-2007, 24-11-2009,  4-1-2010,  3-2-2010,  24-10-2010,  3-3-2011,
26-5-2012  എന്നസ്വീ  തസ്വീയതറികളെറിടല  എ 4-598/07  നമ്പര്  കത്തുകള്)  ടനയപ്പോററിനകര
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തഹസറില്ദപ്പോര്ക്കട  നല്കറിയറിരുടന്നങറിലുയം  മറുപടെറി  ലഭറിചറിരുന്നറില്ല.   ജൂനറിയര്  സൂപ്രണട
പനരറിടട ഹപ്പോജരപ്പോയറി നല്കറിയ കത്തറിനുള്ള മറുപടെറിയറിലപ്പോണട ടെറിയപ്പോടന്റെ പപരറില് സസത്തുക്കളെറില്ല
എന്ന  മറുപടെറി  ലഭറിചറിട്ടുള്ളതട.   ശസ്വീ.  വറി.  തങസസപ്പോമറി  മരണടപട  വറിവരയം  പറിന്നസ്വീടെട മപ്പോതയം
അററിഞ്ഞതറിനപ്പോലപ്പോണട  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക  സമര്പറിച  മറുപടെറിയറില്  ഉള്ടക്കപ്പോള്ളറിക്കപ്പോതറിരുന്നടതനയം
പബപ്പോധറിപറിചടകപ്പോള്ളുന.  മറുപടെറി  സമര്പറിച  കപ്പോലയളെവറില് പസവനമനുഷറിചറിരുന്ന ടസക്രടററി
ശസ്വീ.  ടക.  സറിദ്ദേറിഖട  (22-4-2010  മുതല്  7-3-2014-വടര)  ആടണനയം മലപ്പുറയം പഞപ്പോയത്തട
അസറിസ്റ്റന്റെട ഡയറക്ടര് ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിട്ടുള്ള വറിവരയം സമര്പറിക്കുന. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.15.6  റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറികള് സയംബനറിചട കൃതദമപ്പോയ വറിവരങ്ങള് സമര്പറിച
മറുപടെറിയറില് ഉള്ടക്കപ്പോള്ളറിക്കപ്പോതറിരുന്നതട പ്രസ്തുത കപ്പോലയളെവറിടല ടസക്രടററിയപ്പോയ  ശസ്വീ. ടക. സറിദ്ദേറിഖട
ആടണനള്ളതട പബപ്പോദദടപട്ടു.

ശസ്വീ.  തങസസപ്പോമറിയുടടെ  പപരറിലുള്ള  1,26,999  (38,261+പലറിശ  88,738)  രൂപയുടടെ
ബപ്പോദദത റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറികളെറിലൂടടെ ചവടടെ പചെര്ത്ത പ്രകപ്പോരയം ഗപ്പോമ പഞപ്പോയത്തറില്
അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട :

11605400001/11-4-2016 ₹40,000

11605400002/11-4-2016 ₹10,800

11605400003/30-4-2016 ₹9,530

11605400008/7-6-2016 ₹9,530

11605400009/30-6-2016 ₹9,530

11605400011/12-8-2016 ₹9,530

11605400024/28-9-2016 ₹9,530

11605400027/10-11-2016 ₹9,530

11605400028/29-11-2016 ₹9,530

11605400029/29-11-2016 ₹9,530

                     ആടക ₹1,27,040
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ഖണറിക നമ്പര് 60

ശറിപപ്പോര്ശ

3.16   കുറുവ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററിയുയം  മലപ്പുറയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട

ടഡപബടറി ഡയറക്ടറുയം നല്കറിയ വറിശദസ്വീകരണയം തൃപറികരമപ്പോടണന്നട പബപ്പോദദടപടതറിനപ്പോല്,

പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയ  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  നടെപടെറി  സമറിതറി

അയംഗസ്വീകരറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര് 65

ശറിപപ്പോര്ശ

3.17.1   പജപ്പോലറി  വറിഭജന ഉത്തരവട  സയംബനമപ്പോയ പരഖകടളെപ്പോനയം പരറിപശപ്പോധനയട

സമര്പറിചറിടറിടല്ലന്നട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയറിട്ടുള്ള

സപ്പോഹചെരദത്തറില് വറിപനപ്പോദ നറികുതറി, അധറിക വറിപനപ്പോദ നറികുതറി ഇനങ്ങളെറിലുണപ്പോയ 55,370

രൂപയുടടെ  വരുമപ്പോനനഷ്ടയം  അന്നടത്ത  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന  ശസ്വീ.  സുകുമപ്പോരന,  ജൂനറിയര്

സൂപ്രണട ശസ്വീ.  ശസ്വീധരനനപ്പോയര്,  യു.ഡറി.ക്ലര്ക്കട ശസ്വീ.  രപ്പോജപഗപ്പോപപ്പോലന എന്നറിവരറില് നറിന്നട

തുലദമപ്പോയറി  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടര്  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം  തുക

തറിരറിചടെചതറിടന്റെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കണടമനയം  സമറിതറി

നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി 

3.17.2  ആര്.ആര്.  നടെപടെറികള്ക്കപ്പോയറി മലപ്പുറയം ജറില്ലപ്പോ കളെക്ടര്ക്കട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട

അപപകറിചറിരുന.  തുക ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട ടപപ്പോന്നപ്പോനറി, തറിരൂരങ്ങപ്പോടെറി, ഏറനപ്പോടെട തഹസറില്ദപ്പോര്മപ്പോര്ക്കട

ജറില്ലപ്പോ കളെക്ടര് നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല് ശസ്വീ.  സുകുമപ്പോരനുയം,  ശസ്വീ.  ശസ്വീധരന നപ്പോയരുയം

സഹപക്കപ്പോടെതറില് ഡബബ.പറി.(സറി)1480/08 നമ്പരപ്പോയറി ററിടട ടപറസ്വീഷന സമര്പറിചറിട്ടുണട. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.17.3  റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറിടക്കതറിടര ശസ്വീ.  സുകുമപ്പോരനുയം,  ശസ്വീ.  ശസ്വീധരന നപ്പോയരുയം

ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  ഫയല്  ടചെയ  ഡബബ.പറി.(സറി)  1480/08  നമ്പര്  പകസറില്,  പഞപ്പോയത്തട

ഡയറക്ടര്  8-1-2009-ടല എയം3/24005/08  നമ്പര് കത്തറിലൂടടെ വസ്തൂത വറിവരണ പതറിക

ആവശദടപടതനുസരറിചട  2-2-09-ടല  എ 1-1307/08  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  വസ്തുതപ്പോ

വറിവരണ പതറിക സമര്പറിചറിട്ടുണട. മറട നടെപടെറികടളെപ്പോനയം ഇക്കപ്പോരദത്തറില് ഉണപ്പോയറിടറില്ല.
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10-11-2009-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം 

3.17.4  വടക്കുളെയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  വറിപനപ്പോദ  നറികുതറി  പറിരറിടചടുത്തതറില്
കുറവണപ്പോയതട  സയംബനറിച  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവമപ്പോയറി  ബനടപട  ശറിപപ്പോര്ശയറില്
ഉത്തരവപ്പോദറികളെപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസരറില് നറിനയം നഷ്ടയം ഈടെപ്പോക്കണടമന്ന നറിര്പദ്ദേശത്തറിപന്മേല്
സര്ചെപ്പോര്ജട  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോടത  ആര്.ആര്.  നടെപടെറികള്  ആരയംഭറിചതറിടന്റെ
കപ്പോരണടമന്തപ്പോടണന്നട സമറിതറി ആരപ്പോഞ. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി 

3.17.5  ബഹമപ്പോനടപട പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററിയുടടെ  (2006-2008) 5-ാാമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  65-ാം  ഖണറിക  നറിര്പദ്ദേശമനുസരറിചട  നഷ്ടത്തറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറികളെപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസരറില് നറിനയം സയംഖദ ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിരുന.
എന്നപ്പോല് റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറിടക്കതറിടര മുന ടസക്രടററി ശസ്വീ.  സുകുമപ്പോരനുയം ജൂനറിയര്
സൂപ്രണട ശസ്വീ.  ശസ്വീധരനനപ്പോയരുയം ബഹ.  പകരളെ ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  WP(C)1480/2008
നമ്പരപ്പോയറി  അനദപ്പോയയം  ഫയല്  ടചെയറിട്ടുണട.  അതറിടന  തുടെര്ന്നട  ഏറനപ്പോടെട  തപ്പോലൂക്കട
ഓഫസ്വീസറുടടെ  17-7-2011-ടല  R  5440/PAN/10 -11  നമ്പര്  കത്തുപ്രകപ്പോരയം  അററിയറിചതനുസരറിചട
ശസ്വീ.  സുകുമപ്പോരനട  റവനബ  ററിക്കവററിടക്കതറിടര  പസ്റ്റ  ലഭറിചറിട്ടുണട.  ടപപ്പോന്നപ്പോനറി  തപ്പോലൂക്കട
ഓഫസ്വീസറുടടെ 26-4-2011-ടല E 2/294/2008 നമ്പര് കത്തുപ്രകപ്പോരയം ശസ്വീ.രപ്പോജപഗപ്പോപപ്പോലനറില് നറിനയം
ററിക്കവററി  തുക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ  മപ്പോര്ഗ്ഗവയം  ഇടല്ലനയം  അററിയറിചറിട്ടുണട.
ബഹ.  ടടഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് സമര്പറിച അനദപ്പോയത്തറിടനതറിടര  17-1-2014  തസ്വീയതറിയറില്
പഞപ്പോയത്തട  കക്കൗണര്  അഫറിഡവറിറട  ഫയല്  ടചെയതപ്പോയുയം  പബപ്പോധറിപറിക്കുന.  പകസറില്
പരപ്പോതറിക്കപ്പോരപ്പോയ  സറി.ടക.  സുകുമപ്പോരന,  പറി.  ശസ്വീധരന  നപ്പോയര്  എന്നറിവര്ക്കട  എതറിരപ്പോയ
റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറികള് റദ്ദേപ്പോക്കപ്പോന ഉത്തരവറിടട പരപ്പോതറിക്കപ്പോര്ക്കട അനുകൂലമപ്പോയറി പകസട
വറിധറിയപ്പോയ വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.17.6   നഷ്ടത്തുക  55,370  രൂപ  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിടനതറിടര  ഉത്തരവപ്പോദറികളെപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസര്  ശസ്വീ. സുകുമപ്പോരനുയം, ശസ്വീ. ശസ്വീധരന നപ്പോയരുയം ബഹ.ടടഹപക്കപ്പോടെതറിടയ സമസ്വീപറിചറിരുന.
പരപ്പോതറിക്കപ്പോര്ക്കട അനുകൂലമപ്പോയറി ടടഹപക്കപ്പോടെതറി വറിധറി പ്രഖദപ്പോപറിചപതപ്പോടടെപ്പോപയം ഇവര്ടക്കതറിടരയുള്ള
ഡറിമപ്പോന്റെട  പനപ്പോടസ്വീസുകളയം,  റവനബ  ററിക്കവററി  പനപ്പോടസ്വീസുകളയം  അസറിരടപടുത്തുകയുയം
ടചെയറിട്ടുണട.  പകസറില് അപസ്വീലറിനട സപ്പോധദത ഇല്ലപ്പോടയന്നട നറിയപമപ്പോപപദശയം ലഭറിചതറിനപ്പോല്
റവനബ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്  അവസപ്പോനറിപറിചട  ബഹ.  ജറില്ലപ്പോ  കളെക്ടര്  ററികസറിസറിഷന
പഞപ്പോയത്തറിപലയട തറിരറിടക നല്കറിയറിട്ടുണട. നപഷ്ടപ്പോത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ ശസ്വീ. രപ്പോജപഗപ്പോപപ്പോലനറില് നറിനയം
ററിക്കവററി  തുക  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന  മപ്പോര്ഗ്ഗമറിടല്ലന്നട  തപ്പോലൂക്കട  ഓഫസ്വീസര്  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയറിട്ടുണട.
പമല് വറിവരങ്ങള് പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോദദടപടറിട്ടുണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ 

3.18.1  ടടവദദ്യുതറി  പബപ്പോര്ഡട  ആവശദടപടെപ്പോടത  പബപ്പോര്ഡറില്  മുനകൂറപ്പോയറി
പണമടെചതുമൂലയം  പഞപ്പോയത്തറിനട  നഷ്ടടപട  10,502  രൂപ  നപ്പോളെറിതുവടരയുയം  തറിരറിച
ലഭറിചറിടറില്ലപ്പോത്ത  സപ്പോഹചെരദത്തറില്  ഇതറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  അന്നടത്ത  ടസക്രടററി
ശസ്വീ.ഒ.പറി.  ഉണ്ണറിപമപനപ്പോനട  സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  നല്കുന്നതറിനട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട
ആഡറിറട  ഡയറക്ടര്  അടെറിയന്തരനടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം  തുക  തറിരറിചപറിടെറിചതറിടന്റെ
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി 

3.18.2  റവനബ ററിക്കവററി നടെപടെറികള്ക്കപ്പോയറി  10-2-2008  പപ്പോലക്കപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ കളെക്ടര്ക്കട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട അപപക സമര്പറിചറിട്ടുണട. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.18.3  ശസ്വീ.  ഉണ്ണറിപമപനപ്പോനറില് നറിനയം  10,502  രൂപ ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  റവനബ
ററിക്കവററി നടെപടെറിടയടുക്കുന്നതറിനുപവണറി 15-2-2008-ടല എ 1-630/07 നമ്പര് കത്തറിലൂടടെ
പപ്പോലക്കപ്പോടെട  ജറില്ലപ്പോ  കളെക്ടപറപ്പോടെട  അപപകറിചറിരുന.  ഇപതപ്പോടെനുബനറിചട  ടെറിയപ്പോന  10,502   രൂപ
ഒറപപ്പോലയം  തപ്പോലൂക്കട  ഓഫസ്വീസറില്  അടെവപ്പോക്കുകയുയം  തഹസറില്ദപ്പോര്  ടെറി  തുക  ഡറി.ഡറി.നമ്പര്
312106/29-10-2008 പ്രകപ്പോരയം വടയംകുളെയം പഞപ്പോയത്തറിനട ടടകമപ്പോററിയറിട്ടുണട. (ടലറര് നമ്പര്
ആര്.5/20886/08/09/400  തസ്വീയതറി  5-11-2008)  രശസ്വീതട  നമ്പര്  10745/25/14-11-2008
പ്രകപ്പോരയം 10,502 രൂപ പഞപ്പോയത്തട അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര് 75

ശറിപപ്പോര്ശ

3.19.1   കുടെറിശറിക  തുക മുഴുവന ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  മലപ്പുറയം  പലപ്പോക്കല് ഫണട
ആഡറിറട  ടഡപബടറി  ഡയറക്ടര്  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയറിട്ടുള്ള  സപ്പോഹചെരദത്തറില്  പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.19.2  പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ടഡപബടറി ഡയറക്ടറുടടെ (മലപ്പുറയം) 5-9-2007-ടല
എല്.എഫട/എയം.13/1684/07  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയ
വറിവരയം അററിയറിചറിരറിക്കുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.20.1  പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കണടമന്ന മലപ്പുറയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ടഡപബടറി
ഡയറക്ടറുടടെ ശറിപപ്പോര്ശ സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുന. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.20.2  ഈഴത്തറിരുത്തറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  98-99  വര്ഷടത്ത  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല ഖണറിക 31(എ) പ്രകപ്പോരമുള്ള ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം 4-1-2006-നട ബനടപട
ഫയലുകളയം പരഖകളയം പരറിപശപ്പോധറിചതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തറില് ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി അററിയറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര് 84

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.21.1   പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോടമന്ന മലപ്പുറയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓ ഡറിറട  ടഡപബടറി
ഡയറക്ടറുടടെ ശറിപപ്പോര്ശ അയംഗസ്വീകരറിചട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.21.2  പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ടഡപബടറി ഡയറക്ടറുടടെ (മലപ്പുറയം) 5-9-2007-ടല
എല്.എഫട/എയം.13/1684/07 നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറി അററിയറിചറിരറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര് 86

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.22  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയ  മലപ്പുറയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓ ഡറിറട  ടഡപബടറി
ഡയറക്ടറുടടെ നടെപടെറി സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുന. 

ഖണറിക നമ്പര് 88

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.23.1  അധറികയം  നല്കറിയ  തുക  പഞപ്പോയത്തട  ഫണറിപലയട  തറിരറിചടെചറിട്ടുടണന്നററി
യറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.23.2  പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  ടഡപബടറി  ഡയറക്ടര്  (മലപ്പുറയം)-ടടെ  5-9-2007-ടല എല്.
എഫട./എയം.13/1684/07 നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറി അററിയറിചറിരറിക്കുന.

235/2021.
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ഖണറിക നമ്പര് 90

ശറിപപ്പോര്ശ

3.24    തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുന. 

ഖണറിക നമ്പര് 94

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.25.1 ഗുണപഭപ്പോക വറിഹറിതയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന പഞപ്പോയത്തട കമറിററി തസ്വീരുമപ്പോനറിചറിരുന
ടവനയം സര്ക്കപ്പോര്  ഉത്തരവറില് നറിഷ്കര്ഷറിച തുകയ്ക്കുള്ളറില് മപ്പോതപമ  എസ്റ്ററിപമറട  തുകയറില്
നറിന്നട  അധറികയം  തുക ടചെലവഴറിചറിട്ടുളടവനമുള്ള വളെപ്പോപഞരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററിയുടടെ
വറിശദസ്വീകരണയം  തൃപറികരമപ്പോടണന്നട  കപ്പോണുന്നതറിനപ്പോല്  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.25.2 പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ടഡപബടറി ഡയറക്ടര് (മലപ്പുറയം)-ടടെ 5-9-2007-ടല
എല്.എഫട./എയം.13/1684/07  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറി
അററിയറിചറിരറിക്കുന. 
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ശറിപപ്പോര്ശ 

3.26.1  വറിപനപ്പോദ  നറികുതറി  പറിരറിവട  കണക്കപ്പോക്കറിയതറില്  ടതററിടല്ലനയം  ഈയറിനത്തറില്
നറിലമ്പൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനട നഷ്ടയം സയംഭവറിചറിടറിടല്ലനയം മലപ്പുറയം പഞപ്പോയത്തട അസറിസ്റ്റന്റെട
ഡയറക്ടര്,  ടഡപബടറി ഡയറക്ടര്,  പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ടഡപബടറി ഡയറക്ടര് എന്നറിവര്
നടെത്തറിയ  സയംയുക്ത  പരറിപശപ്പോധനയറില്  പബപ്പോദദടപടറിട്ടുടണന്നട  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോടമന്നട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം ഈ പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.26.2 പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ടഡപബടറി  ഡയറക്ടര്  (മലപ്പുറയം)-ടടെ
5-9-2007-ടല എല്.എഫട./എയം.13/1684/07  നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറി അററിയറിചറിരറിക്കുന. 
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.27.1 ടമറസ്വീരറിയല്സറിനട  അധറിക  വറില  നല്കറിയ  ഇനത്തറിലുള്ള  നഷ്ടയം
പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനയറില്  2,283  രൂപയപ്പോയറി  മപ്പോറയം  വരുത്തറി  തുക  ഈടെപ്പോക്കപ്പോന
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പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  അധറിക  തുക
നല്കറിയതറിനുത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസര്  ആടരല്ലപ്പോമപ്പോടണന്നട  കടണത്തറി  അവരറില്
നറിന്നട തുക ഈടെപ്പോക്കപ്പോന നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി  

3.27.2 നഷ്ടത്തുക 2,283  രൂപ (രണപ്പോയറിരത്തറി ഇരുന്നൂററി എണ്പത്തറി മൂന്നട രൂപ മപ്പോതയം)
രസസ്വീതട നമ്പര് 4972/63 തസ്വീയതറി 24-11-2008 പ്രകപ്പോരയം ഓവര്സസ്വീയര് ശസ്വീ. ടക. അബ നറിലമ്പൂര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തപ്പോഫസ്വീസറില് അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.27.3  നഷ്ടത്തുക  2,283  രൂപ  രസസ്വീതട  നമ്പര്  4972/63  തസ്വീയതറി  24-11-2008
പ്രകപ്പോരയം പഞപ്പോയത്തപ്പോഫസ്വീസറില് അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട. 

ഖണറിക നമ്പര് 113

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.28.1  വദക്തറിഗത  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കടളെ  ടതടരടഞ്ഞടുത്തുടകപ്പോണ്ടുള്ള  പഞപ്പോയത്തട
തസ്വീരുമപ്പോനയം  പരറിപശപ്പോധറിചതറില്  ആനുകൂലദയം  ടടകപററിയവടരല്ലപ്പോയം  പഞപ്പോയത്തട
തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം  ടതരടഞ്ഞടുക്കടപടവരപ്പോയതറിനപ്പോല്  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവന്നതപ്പോടണന്നട
പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  (16-2-2006-ടല
എല്.എഫട.20819/ടസ.ടസല്.ജറി2/05  നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം)  പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.28.2 പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ടഡപബടറി ഡയറക്ടര് (മലപ്പുറയം)-ടടെ 5-9-2007-ടല
എല്.എഫട.എയം.13/1684/07  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറി
അററിയറിചറിരറിക്കുന. 

ഖണറിക നമ്പര് 118

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.29.1  പഞപ്പോയത്തട  പ്രസറിഡന്റെട  ഒപറിടട  നല്കറിയ  ലറിസ്റ്റട  പരറിപശപ്പോധറിചട
പബപ്പോദദടപട്ടുടവന്നട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപട അററിയറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  
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പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.29.2 പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ടഡപബടറി ഡയറക്ടര് (മലപ്പുറയം)-ടടെ 5-9-2007-ടല
എല്.എഫട.എയം.13/1684/07  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറി
അററിയറിചറിരറിക്കുന. 

ഖണറിക നമ്പര് 120

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.30.1  മമ്പപ്പോടെട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല  പ്രധപ്പോനടപട  16  സലങ്ങളെറില്  പസപ്പോഡറിയയം
പവപര്  ലപ്പോമ്പുകള്  സപ്പോപറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഫയല്,  കസപടഷന  എന്നറിവ
പരറിപശപ്പോധറിചട ലപ്പോമ്പട സപ്പോപറിചതപ്പോയറി പബപ്പോദദടപട്ടുടവന്നട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓ ഡറിറട വകുപട
അററിയറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  (പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  16-2-2006-ടല
എല്.എഫട.20819/ടസ.ടസല്(ജറി2)/2005  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം)  പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.30.2 പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ടഡപബടറി ഡയറക്ടര് (മലപ്പുറയം)-ടടെ 5-9-2007-ടല
എല്.എഫട.എയം.13/1684/07  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറി
അററിയറിചറിരറിക്കുന.  

ടക. സുപരഷട കുറുപട,

തറിരുവനന്തപുരയം, അദദകന,
2021 ജനുവരറി 13. പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി.
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   അനുബനയം

പ്രധപ്പോനടപട നറിഗമനങ്ങള്/തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശകള്

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണറിക
നമ്പര്

ബനടപട
സപ്പോപനയം/വകുപട

നറിഗമനങ്ങള്/ തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശകള്

1 2 3 4

1 2.1.8 തപദ്ദേശസസയയംഭരണയം കുറക്കപ്പോരടനതറിടരയുളെളെ വകുപ്പുതല നടെപടെറിയ്ടക്കതറിടര
ബഹ.  പകരളെ  അഡറിനറിപസ്ട്രേറസ്വീവട  ടടടബബണലറില്
നറിലനറില്ക്കുന്ന  പകസറിടന്റെ  വറിധറിയനുസരറിചട
തുടെര്നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.


