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മുഖവുര

കലഭാക്കല്  ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനിയുസടെ  അദദ്ധ്യക്ഷനഭായ  ഞഭാന്,  സമനിതനിയുസടെ
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം സമനിതനി (2019-2021) യുസടെ 61- ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി  (2006-2008)യുസടെ പതനിനഭാലഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല
(വയനഭാടെറ,  കേണ ണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡറ  ജനില്ലകേളനിസല  കബഭാക്കറ  പഞഭായത്തുകേസള  സന്റിംബനനിച്ചറ)
ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേള  അടെനിസഭാനമഭാക്കനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2020  ഒകകഭാബര് മഭാസന്റിം  14-ാ തതീയതനി  കചര്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

ശനിപഭാര്ശ  ഖണനികേകേളനികന്മേലുള  സര്ക്കഭാര്  നടെപടെനികേളസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്
സമനിതനിക്കറ  ആവശദ്ധ്യമഭായ  സഹഭായങ്ങള  നല്കേനിയ  സന്റിംസഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ  ഡയറകകറഭാടെറ
സമനിതനിക്കുളള നനനി കരഖസപടുത്തുന.

സകേ. സുകരഷറ കുറുപറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക്ഷന്,
2021 ജനുവരനി 13. കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി.
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ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   I

1.1 പലപ്പോക്കൽ ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി (2006-2008)യുടടെ 14- ാാമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടല
(വയനപ്പോടെട,  കണ ണ്ണൂര്,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട ജറില്ലകളറിടല പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തുകടള സയംബനറിചട)
ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേൽ സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികള് അടെങ്ങുന്നതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോര്ടട.

1.2 പലപ്പോക്കൽ ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി  (2006-2008)യുടടെ 14-ാാമതട ററിപപപ്പോര്ടട
2007  മപ്പോര്ചട  മപ്പോസയം  21-ാം  തസ്വീയതറി  സഭയറിൽ  സമര്പറിച.  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ  ആടക
33 ശറിപപ്പോര്ശകളപ്പോണുള്ളതട. എല്ലപ്പോ ശറിപപ്പോര്ശകള്കയം മറുപടെറി ലഭറിചറിട്ടുണട.

1.3  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശകളറിൽ  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറി  സയംബനറിച  സര്ക്കപ്പോര്
മറുപടെറികള്  സമറിതറി(2006-2008)യുടടെ  7-5-2008  തസ്വീയതറിയറിടല  പയപ്പോഗതറിലയം
സമറിതറി(2014-2016)യുടടെ  20-5-2015  തസ്വീയതറിയറിടല  പയപ്പോഗതറിലയം  സമറിതറി
(2016-2019)യുടടെ  12-10-2017,  17-10-2018  എന്നസ്വീ  തസ്വീയതറികളറിടല  പയപ്പോഗങ്ങളറിലയം
സമറിതറി  (2019-2021)യുടടെ  18-9-2019  തസ്വീയതറിയറിടല  പയപ്പോഗതറിലയം
പരറിഗണറികകയുണപ്പോയറി.

1.4  ററിപപപ്പോര്ടറിടല 41, 65, 66 എന്നസ്വീ ഖണറികകളറിടല ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേൽ ലഭറിച
മറുപടെറി  തൃപറികരമല്ലപ്പോതതറിനപ്പോൽ  അതട  സയംബനറിചട   അധറികവറിവരയം  ആരപ്പോയുകയുയം
ഖണറിക  22  സയംബനറിചട  തുടെര്നറിര്പദ്ദേശവയം സമറിതറി നൽകറിയറിരുന.  എന്നപ്പോൽ സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം സയംബനറിച മറുപടെറി നപ്പോളറിതുവടര ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.

1.5  സമറിതറി  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശ,  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേൽ  ലഭറിച  മറുപടെറി,  പകരള
സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനകററിപട,  തുടെര്  ശറിപപ്പോര്ശ  എന്നറിവ
അദദപ്പോയയം II-ൽ പചേര്തറിരറികന.

1.6  സര്ക്കപ്പോരറിൽ  നറിനയം  ലഭറിച  മറുപടെറിയുടടെയുയം  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപറിടന്റെയുയം  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  അനന്തര  നടെപടെറികള്
തുടെപരണതറില്ല  എന്നട  തസ്വീരുമപ്പോനറിച  ശറിപപ്പോര്ശകളയം  ആയതറിപന്മേൽ  ലഭറിച  മറുപടെറികളയം
അദദപ്പോയയം III-ൽ പചേര്തറിരറികന.

അദദപ്പോയയം   II

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശകളയം സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികളയം
ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലള്ള മറുപടെറി തൃപറികരമല്ലപ്പോതതറിനപ്പോൽ സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ

അധറികവറിവരങ്ങളയം തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശകളയം

ഖണറിക നമ്പര്   22

ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.1  പദതറി  നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസരപ്പോയറി  നറിയമറിക്കടപടുന്ന  കൃഷറിവകുപട
ഉപദദപ്പോഗസര്  പദതറി  നറിര്വ്വഹണതറിനട  പശഷയം  ഫയലകളയം  ബനടപട  പരഖകളയം
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പഞപ്പോയത്തുകള്ക്കട  നൽകപ്പോതറിരറികക,  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശമുണപ്പോയപ്പോൽ  കൃതദസമയതട
മറുപടെറി  നൽകപ്പോതറിരറികക,  പഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  സഹകരറിക്കപ്പോതറിരറികക  എന്നറിങ്ങടന
ഔപദദപ്പോഗറിക  കൃതദനറിര്വ്വഹണതറിൽ  ഗുരുതരമപ്പോയ  വസ്വീഴ്ച  വരുത്തുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോകന.  പദതറി നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസരപ്പോയറിരുന്ന കൃഷറി വകുപട ഉപദദപ്പോഗസര്
സലയംമപ്പോററി  പപപ്പോകുപമ്പപ്പോള്  എവറിപടെക്കപ്പോണട  അവര്  മപ്പോറടപടതട  എന്ന  വറിവരയം  പപപ്പോലയം
പഞപ്പോയതട  അധറികൃതര്  അററിയപ്പോററില്ലപ്പോടയനയം  സമറിതറി  അനുമപ്പോനറികന.  ആയതറിനപ്പോൽ
പദതറി  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസരപ്പോയറി  നറിയമറിക്കടപടുന്ന  ഉപദദപ്പോഗസര്  പദതറി
പൂര്തറിയപ്പോയപ്പോലടെൻ  തടന്നപയപ്പോ  അടല്ലങറിൽ  പ്രസ്തുത  ഉപദദപ്പോഗസനട  സലയംമപ്പോറയം
ലഭറിചപ്പോലടെടനപയപ്പോ പദതറിയുമപ്പോയറി ബനടപട പരഖകളയം ഫയലയം ബനടപട പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററിക്കട  കകമപ്പോറണടമനയം  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസടര  വറിടുതൽ  ടചേയ്യുന്നതട
ബനടപട  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപന  സമറിതറി  അദദക്ഷടന്റെ  അനുമതറിപയപ്പോടുകൂടെറി
ആയറിരറിക്കണടമനയം  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറികന.  കൂടെപ്പോടത  പദതറി  സയംബനറിചണപ്പോകുന്ന
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്ക്കട  കൃതദമപ്പോയറി  മറുപടെറി  നൽകണടമനയം  മറുപടെറി  നൽകുവപ്പോൻ
കൂടപ്പോക്കപ്പോത  ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര  വകുപ്പുതല  നടെപടെറി  കകടക്കപ്പോള്ളുവപ്പോൻ  ബനടപട
വകുപറിനട  നറിര്പദ്ദേശയം  നൽകണടമനയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുന.
നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസര്  സലയം  മപ്പോറുപമ്പപ്പോള്  ബനടപട  പഞപ്പോയതറിടന  പുതറിയ
പജപ്പോലറിസലയം നറിര്ബനമപ്പോയുയം അററിയറിചറിരറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.1.2  4-6-2012-ടല  4393/എ.സറി2/12/ത.സസ.ഭ.വ.  നമ്പര്  സര്കലര്  പ്രകപ്പോരയം
സര്ക്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശയം  പുറടപടുവറികകയുയം  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസരുടടെ  ശ്രദയറിൽടപടു
ത്തുന്നതറിനപ്പോയറി എല്ലപ്പോ വകുപട അദദക്ഷന്മേപ്പോര്കയം നറിര്പദ്ദേശയം നൽകുകയുയം ടചേയതറിട്ടുണട.

2.1.3  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിടല  പദതറി  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസര്
പപ്പോലറിപക്കണ നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് സയംബനറിചട കൃഷറി ഡയറക്ടര്  2-4-2013-ടല എസട.വറി.സറി.
(4) 61808/07 നമ്പരപ്പോയറി സര്കലര് പുറടപടുവറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

2.1.4  ബഹ.  സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശ  പ്രകപ്പോരയം  4-6-2012-ടല  സര്കലര്  നമ്പര്
4393/എ.സറി2/12/ത.സസ.ഭ.വ.  പുറടപടുവറിടചങറിലയം  ഉപദദപ്പോഗസര്  സലയംമപ്പോററി
പപപ്പോകുപമ്പപ്പോള്  കകമപ്പോററിയ  ഫയലകളടടെയുയം  രജറിസ്റ്ററുകളടടെയുയം  പരഖകളടടെയുയം  ലറിസ്റ്റട
ബനടപട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററിക്കട നൽപകണതുയം നറിര്വ്വഹണ ഉപദദപ്പോഗസടര വറിടുതൽ
ടചേയ്യുന്നതട  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  വകുപട  സപ്പോപനതറിടന്റെ  അദദക്ഷടന്റെ
അനുമതറിപയപ്പോടുകൂടെറിയപ്പോയറിരറിക്കണടമന്ന  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  പപ്പോലറിക്കടപടറിടറില്ല.  ഇപ്രകപ്പോരമുള്ള
യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ പരഖകളയം മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറിൽ സൂക്ഷറിചറിടറില്ല.
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സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശയം

2.1.5  പ്രസ്തുത  ഖണറികയറിപന്മേലള്ള  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശവയം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശമനുസരറിചട  പുറടപടുവറിച  സര്കലററിടല  ഉതരവയം  കര്ശനമപ്പോയറി
പപ്പോലറികനടണന്നട  ഉറപ്പുവരുതണടമന്നട  കൃഷറി/തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  വകുപ്പുകപളപ്പോടെട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന.

ഖണറിക നമ്പര്   41

ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.1  പമൽ  പരപ്പോമര്ശതറിൽ  ഉള്ടപടറിട്ടുള്ള  പദതറികളറിൽ  പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോതവയുടടെ
ഇപപപ്പോഴടത അവസ സയംബനറിച വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോകവപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുന.  പൂര്തറിയപ്പോകപ്പോത  പ്രവൃതറികള്ക്കട  നൽകറിയ  തുക  പലറിശസഹറിതയം  റവനന
ററിക്കവററി നടെതറി തുക ഈടെപ്പോക്കറി വറിവരയം സമറിതറിടയ അററിയറിപക്കണതുമപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ പരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട

2.2.2  ഖണറികയറിൽ  പരപ്പോമര്ശറിച  27  പ്രവൃതറികളറിൽ  23  പ്രവൃതറികളയം
പൂര്തസ്വീകരറിച.  പൂര്തസ്വീകരറിക്കപ്പോത  4  പ്രവൃതറികളറിൽ  3  പ്രവൃതറികള്ക്കട ടകപ്പോടുത തുക
തറിരറിചപറിടെറികന്നതറിനട റവനന ററിക്കവററി നടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട  (പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററിയുടടെ 13-6-2005-ടല സറി/963/03 നമ്പര് കതട).

പൂര്തസ്വീകരറിക്കപ്പോത പ്രവൃതറികള് :

1. ടചേന്നമ്പപ്പോടെറി കുററിചേദ പകപ്പോളനറി കുടെറിടവള്ളയം - ആര്. ആര്. നടെപടെറി സസസ്വീകരറിച.

2. ജറി.എൽ.പറി. സ്കൂള് ടവള്ളമുണ, കുടെറിടവള്ളയം - നടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിടറില്ല.

3. കള്ളയംടവടറി അയംഗനവപ്പോടെറി - ആര്. ആര്. നടെപടെറി സസസ്വീകരറിച.

4. ടതപ്പോടുവയൽ കുററിചേദ പകപ്പോളനറി കറിണര് - ആര്. ആര്. നടെപടെറി സസസ്വീകരറിച.

7-5-2008   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറി പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

2.2.3  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേൽ  ബനടപട  വകുപറിൽ  നറിനയം  അന്തറിമ
നടെപടെറികററിപട ആവശദടപടെപ്പോന് സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

സര്ക്കപ്പോരറിൽ നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി

2.2.4  പൂര്തസ്വീകരറിക്കപ്പോൻ  ബപ്പോക്കറിയുള്ള  രണട  പ്രവൃതറികളപ്പോയ  ടചേന്നമ്പപ്പോടെറി  കുററിചേദ
പകപ്പോളനറി  കുടെറിടവള്ള  പദതറി,  അണമലകന്നട  കറിണര്  പ്രവൃതറി  എന്നറിവ
പൂര്തസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  പമൽസപ്പോഹചേരദതറിൽ ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിതരണ
ടമന്നട അപപക്ഷറികന.
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അധറികവറിവരതറിപന്മേല് പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

2.2.5  ടചേന്നമ്പപ്പോടെറി  കുററിചേദപകപ്പോളനറി  കുടെറിടവള്ള  പദതറി,  അണമലകന്നട  കറിണര്
പ്രവൃതറി എന്നറിവയുടടെ ഫയലകള് പരറിപശപ്പോധനയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല എന്നട അററിയറികന.

12-10-2017   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറി പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

2.2.6  ടചേന്നമ്പപ്പോടെറി  കുററിചേദ  പകപ്പോളനറി  കുടെറിടവള്ള പദതറി,  അണമലകന്നട കറിണര്
പ്രവ വൃതറി  സയംബനറിച  ഫയലകള്  ഒരു  മപ്പോസതറിനകയം  പകരള  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട
വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകന്നതറിനുയം  നൽകപ്പോതപക്ഷയം  ടതളറിടവടുപട  നടെത്തുവപ്പോനുയം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച.

സര്ക്കപ്പോരറിൽനറിനയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം

2.2.7 പനമരയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല ടചേന്നമ്പപ്പോടെറി കുററിചേദ പകപ്പോളനറിയറിൽ പമപ്പോപടപ്പോര്,
പമ്പട  ടസറട  സപ്പോപറിക്കൽ  പ്രവൃതറിയുടടെ  ഫയൽ  9-8-2018-നട  ജറില്ലപ്പോ  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട
ഓഡറിറട ഓഫസ്വീസര്ക്കട കകമപ്പോററിയറിട്ടുണട.

തറിരുടനല്ലറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല  അണമലകന്നട  കറിണര്  പ്രവൃതറിയുടടെ  ഫയൽ
ഉടെടന ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകന്നതപ്പോടണനയം പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട
ടചേയറിട്ടുണട.

അധറികവറിവരതറിപന്മേല് പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടര് ലഭദമപ്പോക്കറിയ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

2.2.8 1998-99  വര്ഷടത  8  മരപ്പോമതട പ്രവൃതറികളയം  1999-2000  വര്ഷടത  27
മരപ്പോമതട പ്രവൃതറികളയം മുൻകൂര് കകപററിയറിട്ടുയം  പൂര്തസ്വീകരറിചറിടറില്ല എന്നതപ്പോണട ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശയം.  പ്രസ്തുത  35  പദതറികളറിൽ ഒന്നപ്പോയ ടചേന്നമ്പപ്പോടെറി കുററിചേദ പകപ്പോളനറി കുടെറിടവള്ള
വറിതരണയം എന്ന പദതറിയുടടെ ഫയൽ മപ്പോത്രമപ്പോണട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട.  ടെറി  പദതറിയുടടെ
എയം.ബുക്കട,  പമപ്പോണറിടററിയംഗട ററിപപപ്പോര്ടട,  ബറിൽ പകര്പട എന്നറിവ ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  ഫയൽ
പരറിപശപ്പോധറിചതറിൽ 1,12,000 രൂപ കൺവസ്വീനര്ക്കട നൽകുകയുയം അത്രയുയം തടന്ന രൂപയുടടെ
പ്രവൃതറി  നടെന്നതപ്പോയറി  കപ്പോണറികന്ന  അസറിസ്റ്റന്റെട  എഞറിനസ്വീയറുടടെ  വപ്പോലനപവഷൻ
സര്ടറിഫറിക്കറയം  കപ്പോണപ്പോൻ  സപ്പോധറിച.  12-10-2018-ൽ  നടെതറിയ  സലപരറിപശപ്പോധനയറിൽ  ടെറി
പദതറി നറിലവറിൽ തൃപറികരമപ്പോയറി പ്രവര്തറികന്നതപ്പോയറി കപ്പോണുന.

തറിരുടനല്ലറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല  അണമലകന്നട  കറിണര്  പ്രവൃതറിയുടടെ  ഫയൽ
ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകന്നതപ്പോണട  എന്നട  അധറികവറിവരതറിൽ  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട
പറഞ്ഞറിട്ടുടണങറിലയം  നപ്പോളറിതുവടര  ആയതട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  ഫയലകളയം  അനുബന
പരഖകളയം  ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോതതറിടനത്തുടെര്ന്നട  35  പദതറികളടടെ  14,96,552
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രൂപയപ്പോണട ഓഡറിററിൽ തടെസടപടുതറിയറിരുന്നതട.  അവയറിൽ  1,12,000  രൂപ ടചേലവഴറിചട
നടെപപ്പോക്കറിയ  ഒരു  പദതറിയുടടെ  ഫയൽ  മപ്പോത്രമപ്പോണട  സമറിതറി  ഇടെടപടെലറിടനത്തുടെര്ന്നട
ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട.  അവപശഷറികന്ന  13,84,552  രൂപ  ടചേലവഴറിചതപ്പോയറി
പറയുന്ന മറട 34 പദതറികളടടെ ഫയൽ നപ്പോളറിതുവടര ഓഡറിററിനട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.

17-10-2018-  ടല ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗയം

2.2.9  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  പകപ്പോളനറികളറിൽ  എത്ര  കറിണറുകള്
നറിര്മറിക്കപ്പോനപ്പോണുപദ്ദേശറിചറിരുന്നടതന്നട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  ടചേന്നമ്പപ്പോടെറി  എന്ന
സലതട ഒരു കറിണററിൽ പമപ്പോപടപ്പോര്,  പമ്പടടസറട,  പമ്പടഹക്കൗസട എന്നറിവ സപ്പോപറിക്കപ്പോനപ്പോണട
1998-99  വര്ഷതറിൽ  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ  പപ്രപ്പോജക്ടുടകപ്പോണട  ഉപദ്ദേശറിചറിരുന്നടതനയം
ടചേന്നമ്പപ്പോടെറി  കുററിചേദ  പകപ്പോളനറി  കുടെറിടവള്ള  പദതറി,  അണമലകന്നട  കറിണര്  പ്രവൃതറി
എന്നറിവ പൂര്തസ്വീകരറിചറിട്ടുടണനയം വയനപ്പോടെട  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട,  ടഹഡട
കപ്പോര്ക്കട മറുപടെറി നൽകറി.

ടെറി  പ്രവൃതറി  പൂര്തസ്വീകരറിചതറിടന്റെ  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുപണപ്പോടയന്നട  സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  ടചേന്നമ്പപ്പോടെറി  കുടെറിടവള്ള  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട  ററിപപപ്പോര്ടട
നൽകറിയറിട്ടുടണനയം  അണമലകന്നട   കറിണര്  പ്രവൃതറി  പൂര്തസ്വീകരറിചതട  സയംബനറിചട
ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോയറിടറിടല്ലനയം,  ഫറിസറിക്കൽ  ടവരറിഫറിപക്കഷൻ  നടെതപ്പോവന്നതപ്പോടണനയം
ജനകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറിയുടടെ  ആരയംഭ  ഘടതറിൽ  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  പനരറിടട
നടെതറിയ  പപ്രപ്പോജക്ടട  ആടണനയം  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട,  ടഹഡട  കപ്പോര്ക്കട
മറുപടെറി നൽകറി.

17-10-2018-  ടല പയപ്പോഗതറിൽ സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

2.2.10  അണമലകന്നട കറിണര് പ്രവൃതറി പൂര്തസ്വീകരറിചതു സയംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട
സര്ക്കപ്പോരറിനുയം ഓഡറിറട വകുപറിനുയം എത്രയുയം പവഗയം സമര്പറികവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

സര്ക്കപ്പോരറിൽ നറിനയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം

2.2.11  പനമരയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല ടചേന്നമ്പപ്പോടെറി കുററിചേദ പകപ്പോളനറിയറിൽ പമപ്പോപടപ്പോര്,
പമ്പട  ടസറട  സപ്പോപറിക്കൽ പ്രവൃതറിയുടടെ ഫയൽ  13-8-2018-നട  ജറില്ലപ്പോ  പലപ്പോക്കൽ ഫണട
ഓഡറിറട ഓഫസ്വീസറിൽ ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്നട പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട
ടചേയറിട്ടുണട.

അധറികവറിവരതറിപന്മേൽ പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടര് ലഭദമപ്പോക്കറിയ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

2.2.12  പമൽ  പരപ്പോമര്ശതറിൽ  1998-99  വര്ഷടത  8  മരപ്പോമതട  പ്രവൃതറികളയം
1999-2000  വര്ഷടത  27  മരപ്പോമതട  പ്രവൃതറികളയം  മുൻകൂര്  കകപററിയറിട്ടുയം



6

പൂര്തസ്വീകരറിചറില്ല എന്നപ്പോണട  സൂചേറിപറിചറിട്ടുള്ളതട.  ഇതറിൽ ഒരു പ്രവൃതറിയപ്പോയ ടചേന്നമ്പപ്പോടെറി
കുററിചേദ പകപ്പോളനറി കുടെറിടവള്ള വറിതരണയം എന്ന പദതറിയുടടെ ഫയൽ ഇപപപ്പോള് ഓഡറിററിനട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട. ഫയൽ പരറിപശപ്പോധറിചതറിൽ 1,12,000 രൂപ വറിവറിധ തസ്വീയതറികളറിലപ്പോയറി
കൺവസ്വീനര്  കകപററിയറിട്ടുണട.  ഫയലറിൽ  അസറിസ്റ്റന്റെട  എഞറിനസ്വീയര്  29-3-2000-നട
നൽകറിയ  1,12,000  രൂപയുടടെ  വപ്പോപലസഷൻ  സര്ടറിഫറിക്കറട  ഉണട.  എന്നപ്പോൽ  പ്രവൃതറി
പൂര്തസ്വീകരറിചട  അളവകള്  പരഖടപടുതറിയ  അളവട  പുസ്തകപമപ്പോ,  ബറിൽ  പകര്പപപ്പോ,
പമപ്പോണറിറററിയംഗട  ററിപപപ്പോര്പടപ്പോ  ഫയലറിൽ  ഇല്ല.  12-10-2018-നട  ടചേന്നമ്പപ്പോടെറി  കുററിചേദ
പകപ്പോളനറിയറിൽ സല പരറിപശപ്പോധന നടെതറിയതറിൽ പമ്പട  ഹക്കൗസട,  വപ്പോടര്  ടെപ്പോങട,  കപപട
കലൻ,  പമപ്പോപടപ്പോര് സപ്പോപറിക്കൽ എന്നസ്വീ പ്രവൃതറികള് നടെന്നറിട്ടുണട എന്നട പബപ്പോധദടപട്ടു.
കൂടെപ്പോടത നറിലവറിൽ കുടെറിടവള്ള വറിതരണയം നല്ല രസ്വീതറിയറിൽ നടെകന്നതപ്പോയുയം 10 കുടുയംബങ്ങള്
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളപ്പോയുള്ളതപ്പോയുയം പബപ്പോധദടപട്ടു.

അണമലകന്നട  കറിണര്  പ്രവൃതറി  പൂര്തസ്വീകരറിചതപ്പോയറി  അററിയറിചട  പഫപ്പോപടപ്പോ
ഓഡറിററിനട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണങറിലയം ബനടപട ഫയൽ ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.

തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.13 അണമലകന്നട കറിണര് നറിര്മപ്പോണ പ്രവൃതറിയുമപ്പോയറി ബനടപട ഫയൽ
ഓഡറിറട വകുപറിനട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറി ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്യുന്നതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന.

ഖണറിക നമ്പര്   65, 66

ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.1  പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തുകള് വദകറിഗത ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കപ്പോയറി സപ്പോധനങ്ങള്
വപ്പോങ്ങറി  നൽകുപമ്പപ്പോള്  അവ  സയംബനറിച  പസ്റ്റപ്പോക്കട  രജറിസ്റ്റര്,  സപ്പോധനയം  വപ്പോങ്ങറിയതറിടന്റെ
നടെപടെറിക്രമങ്ങള്,  രസസ്വീതട,  വറിതരണയം  ടചേയതതട  സയംബനറിച  രജറിസ്റ്റര്,  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളടടെ
ലറിസ്റ്റട,  കകപറട  രസസ്വീതട  എന്നറിവ  കൃതദമപ്പോയറി  തയപ്പോറപ്പോക്കറി  സൂക്ഷറിചറിരറിക്കണടമനയം
ഓഡറിററിനട  ഇവ  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറി  പബപ്പോധദടപടുതണടമനയം  പല ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിലയം
ചൂണറിക്കപ്പോണറിചറിട്ടുയം  പല  ഉപദദപ്പോഗസരുയം  അതട  പപ്പോലറിക്കപ്പോൻ  കൂടപ്പോക്കപ്പോടത  ഇതറിനട
വറിരുദമപ്പോയറി  പ്രവര്തറികകയുയം  മതറിയപ്പോയ  പരഖകള്  സൂക്ഷറിക്കപ്പോടത  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശതറിനറിടെയപ്പോകകയുയം ടചേയ്യുന.  നറിരുതരവപ്പോദപരമപ്പോയറി  പ്രവര്തറികന്ന ഇതരയം
ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര വകുപ്പുതല നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

2.3.2  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  പശഷയം  ബനടപട  പരഖ  കൃത്രറിമമപ്പോയറി  ഉണപ്പോക്കറിയ
ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര  ഔപദദപ്പോഗറിക  പരഖകളറിൽ  കൃത്രറിമയം  കപ്പോണറിചതറിനട  ശറിക്ഷപ്പോ
നടെപടെറികള് കകടക്കപ്പോള്ളണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.3.3  സറി.എഫട.എൽ.  ലപ്പോമ്പുകളടടെ ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കടള നറിര്ണയറിചതുയം ലപ്പോമ്പുകള്
പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറിൽ നറിന്നട ഏറവപ്പോങ്ങറി വറിതരണയം ടചേയതുയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളപ്പോണട.
ആയതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ ചേറില പഞപ്പോയത്തുകള് ലഭദമപ്പോക്കറിയ ഗുണപഭപ്പോക്തൃ ലറിസ്റ്റട,
കകപറട  രസസ്വീതട  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  സമയതട  ഫയലറിൽ  ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില്ല.
ലപ്പോമ്പുകള്  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട  വറിതരണയം  ടചേയ്തു  എന്നട  പബപ്പോധദമപ്പോയതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറിലപ്പോണട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറിൽ  സൂക്ഷറിട്ടുള്ള  പ്രസ്തുത  പരഖകള്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിമപ്പോരറിൽ  നറിന്നട  വപ്പോങ്ങറിചട  ഫയലറിൽ  സൂക്ഷറിചതട.  ഫയലകള്
പൂര്തസ്വീകരറിക്കപ്പോനുയം ഓഡറിററിനട  സമര്പറിക്കപ്പോനുയം പവണറിയപ്പോണട  പരഖകള് വപ്പോങ്ങറിചടതനയം
അവ  കൃത്രറിമമപ്പോയറി  ഉണപ്പോക്കറിയതട  അടല്ലനയം  പബപ്പോധറിപറികന. ആയതറിനപ്പോൽ
ഉപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോര്ടക്കതറിടര  ശറിക്ഷപ്പോനടെപടെറികള്  കകടക്കപ്പോള്ളരുടതന്നട  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി അപപക്ഷറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

2.3.4  നറിരുതരവപ്പോദപരമപ്പോയറി  പ്രവര്തറികന്ന ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര  വകുപ്പുതല
നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണയം  എന്ന  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  നടെപപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.
പപ്രപ്പോജക്ടുകള്  നടെപറിലപ്പോകപമ്പപ്പോള്  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  ലറിസ്റ്റട,  സപ്പോധനയം  വപ്പോങ്ങറിയതറിടന്റെ
നടെപടെറിക്രമങ്ങള്, രസസ്വീതട,  രജറിസ്റ്ററുകള്, കകപറട രസസ്വീതട എന്നറിവ ഇപപപ്പോള് യഥപ്പോസമയയം
തടന്ന  സൂക്ഷറികനടണനയം  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  കൃതദമപ്പോയറി  പപ്പോലറികനടണനയം
തലപശ്ശേരറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  2-2-2019-ടല  ഡറി/35/2011  നമ്പര്  കതട
പ്രകപ്പോരയം അററിയറിചറിട്ടുണട.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.5  നറിരുതരവപ്പോദപരമപ്പോയറി  പ്രവര്തറികന്ന  ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര
വകുപ്പുതല നടെപടെറി സസസ്വീകരറികന്നതറിനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നടെപറിലപ്പോക്കപ്പോതതട  സയംബനറിചട
വറിശദസ്വീകരണയം ആവശദടപടുന്നതറിനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി നടെപറിലപ്പോക്കറി
ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്യുന്നതറിനുയം സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയന.

അദദപ്പോയയം  -III

സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ/പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനതറിൽ അനന്തര നടെപടെറികള് തുടെപരണതറില്ല എന്നട തസ്വീരുമപ്പോനറിച

ശറിപപ്പോര്ശകളയം അവയട സര്ക്കപ്പോരറിൽ/സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട
ഡയറക്ടററിൽ നറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറികളയം

ഖണറിക നമ്പര്   5, 6, 7, 8

ശറിപപ്പോര്ശ

3.1.1  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തുകടള  സയംബനറിച  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിപന്മേൽ  തുടെര്
നടെപടെറി സസസ്വീകരറികന്നതറിൽ പലപപപ്പോഴയം അക്ഷന്തവദമപ്പോയ കപ്പോലതപ്പോമസയം ഉണപ്പോകുന്നതപ്പോയുയം
ഇതറിനപ്പോൽ  തടന്ന  പലപപപ്പോഴയം  കുറക്കപ്പോരപ്പോയവര്  ശറിക്ഷറിക്കടപടെപ്പോടത  രക്ഷടപടുന്നതപ്പോയുയം
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ഇതുവഴറി പഞപ്പോയത്തുകള്ക്കട വൻ ധനനഷയം ഉണപ്പോകുന്നതപ്പോയുയം സമറിതറി മനസറിലപ്പോകന.
ആയതറിനപ്പോൽ ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് ലഭറിചട ഒരു വര്ഷതറിനുള്ളറിൽ അതറിപന്മേലള്ള തുടെര്
നടെപടെറികള്  പൂര്തസ്വീകരറികന്നതറിനപ്പോയറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  കൃതദമപ്പോയ
നടെപടെറിടയടുകനടണന്നട ഗപ്പോമവറികസന കമസ്വീഷണര് ഉറപ്പുവരുതണടമനയം ഇതറിനപ്പോയറി
ഒരു  പമൽപനപ്പോട  സമറിതറിടയ  ചുമതലടപടുതണടമനയം  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറികന.
ഓഡറിററിപന്മേലള്ള  തുടെര്  നടെപടെറി  നറിശറിത  സമയതറിനുള്ളറിൽ  സസസ്വീകരറികന്നതറിനട  വസ്വീഴ്ച
വരുത്തുന്നതറിലൂടടെ  കുറക്കപ്പോര്  രക്ഷടപടെപ്പോൻ  ഇടെയപ്പോയപ്പോൽ  അതറിനറിടെയപ്പോക്കറിയ
ഉപദദപ്പോഗസരറിൽ  നറിനയം  പ്രസ്തുത  നഷയം  പലറിശ  സഹറിതയം  ഈടെപ്പോക്കണടമനയം
അവര്ടക്കതറിടര  വകുപ്പുതലതറിൽ  അചടെക്ക  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറികന.

3.1.2  5-10-2004-ൽ  പചേര്ന്ന  സമറിതറിയുടടെ  ടതളറിടവടുപട  പയപ്പോഗതറിൽ
കരപ്പോറുകപ്പോരനറിൽ നറിനയം അധറികയം നൽകറിയ തുക തറിരറിചടെപറിചട 20-10-2004-നട മുൻപപ്പോയറി
രസസ്വീതട ഓഡറിറട  വകുപറിനട നൽകപ്പോടമന്നട മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ബറി.ഡറി.ഒ.-
ഇൻ-ചേപ്പോര്ജട   ശ്രസ്വീ.  ഇ.  പറി.  കുഞ്ഞറിരപ്പോമൻ  ഉറപ്പുനൽകറിടയങറിലയം  ഇതുവടരയുയം  ഇതട
സയംബനറിചട മറുപടെറി സമറിതറിക്കട ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതതട സമറിതറിപയപ്പോടുള്ള അനപ്പോദരവപ്പോയറി സമറിതറി
കണക്കപ്പോകന. പ്രസ്തസ്തുത  തുക  തറിരറിചടെചപവപ്പോടയന്നതട  സയംബനറിചയം  അതറിടന്റെ
ഇപപപ്പോഴടത അവസ സയംബനറിചമുള്ള ററിപപപ്പോര്ടട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന.

3.1.3  ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധനയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  സമറിതറി  നടെത്തുന്ന  ടതളറിടവടുപട
പവളയറിൽ ഓഡറിററിപന്മേൽ തുടെര് നടെപടെറി സസസ്വീകരറികന്നതട സയംബനറിചട ബനടപട പബപ്പോക്കട
ടസക്രടററിമപ്പോര് സമറിതറിക്കട നൽകുന്ന ഉറപ്പുകള് പപ്പോലറിചട കപ്പോണുന്നറില്ല.

3.1.4 സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശയം പപ്പോലറികന്നതറിനുയം സമറിതറിയറിൽ ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസര്
നൽകുന്ന  ഉറപ്പുകള്  പപ്പോലറികന്നതറിനുയം  വകുപട  തലതറിൽ  ആവശദമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശയം
നൽകണടമനയം ആയതറിനട  വസ്വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര വകുപ്പുതല നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.1.5  1997-98  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിൽ  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ  പനമരയം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടല  പതപ്പോട്ടുമുക്കട  ടചേക്കട  ഡപ്പോയം  ജലപസചേന  കനപ്പോൽ  നറിര്മപ്പോണ
പ്രവൃതറിയുടടെ കഫനൽ ബറിൽ പ്രകപ്പോരയം കൺവസ്വീനര് ശ്രസ്വീ.  വറി.  തപ്പോജുദ്ദേസ്വീനട  അധറികമപ്പോയറി
നൽകറിടയന്നട ഓഡറിററിൽ കടണതറിയ 4,888 രൂപ റവനന ററിക്കവററി നടെപടെറികള് പ്രകപ്പോരയം
പലറിശ  ഉള്ടപടടെ  ഈടെപ്പോകവപ്പോൻ  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  ടെറിയപ്പോള്
പലറിശ  ഉള്ടപടടെ  6,751  രൂപ  ഈ  ഓഫസ്വീസറിൽ  അടെയ്ക്കുകയുയം,  ടെറി  തുക  30-3-2010-ൽ
പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയുടടെ പപരറിലള്ള പഞപ്പോബട നപ്പോഷണൽ ബപ്പോങട മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി
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ശപ്പോഖയറിടല  2879000100009859  എന്ന അക്കക്കൗണറിൽ നറിപക്ഷപറികകയുയം ടചേയറിട്ടുണട.
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേൽ സമയബനറിതമപ്പോയറി നടെപടെറി പൂര്തറിയപ്പോകനടവന്നട ഉറപട
വരുതപ്പോൻ  ഗപ്പോമവറികസന  കമസ്വീഷണര്  തലതറിൽ  ഒരു  പമൽപനപ്പോട  സമറിതറിടയ
നറിപയപ്പോഗറിക്കപ്പോൻ സര്ക്കപ്പോര് നറിര്പദ്ദേശയം നൽകറിയറിട്ടുണട.  ബഹമപ്പോനടപട സമറിതറി മുൻപപ്പോടക
നൽകുന്ന  വറിവറിധ  ഉറപ്പുകളറിപന്മേൽ  തുടെര്  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറികനടവന്നട  ഉറപട
വരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി,  ഓപരപ്പോ  സമറിതറി  പയപ്പോഗതറിനട  പശഷവയം  അതരയം  ഉറപ്പുകളടടെയുയം
സമറിതറി  നൽകുന്ന  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളടടെയുയം  അടെറിസപ്പോനതറിൽ  ബനടപട  സപ്പോപന
പമധപ്പോവറികള്കയം വകുപട പമധപ്പോവറികള്കയം സര്ക്കപ്പോര് തലതറിൽ കര്ശന നറിര്പദ്ദേശയം നൽകറി
വരുനണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.1.6  പതപ്പോട്ടുമുക്കട  ടചേക്കട  ഡപ്പോയം  ജലപസചേന  കനപ്പോൽ  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവൃതറിയുടടെ
കഫനൽ ബറിൽ പ്രകപ്പോരയം കൺവസ്വീനര് ശ്രസ്വീ.  വറി.  തപ്പോജുദ്ദേസ്വീനട  അധറികമപ്പോയറി നൽകറിടയന്നട
ഓഡറിററിൽ  കടണതറിയ  4,888  രൂപ  റവനന  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്  പ്രകപ്പോരയം  പലറിശ
ഉള്ടപടടെ 6,751 രൂപ പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ഓഫസ്വീസറിൽ അടെയ്ക്കുകയുയം ടെറി തുക 30-3-2010-ൽ
പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട   ടസക്രടററിയുടടെ  പപരറിലള്ള  പഞപ്പോബട  നപ്പോഷണൽ  ബപ്പോങട
മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി ശപ്പോഖയറിടല  2879000100009859  എന്ന അക്കക്കൗണറിൽ നറിപക്ഷപറികകയുയം
ടചേയറിട്ടുണട. തുക സര്ക്കപ്പോരറിപലക്കട അടെചറിടറില്ല.

ഖണറിക നമ്പര്   12, 13

ശറിപപ്പോര്ശ

3.2.1 4-10-1999-നട പുറടപടുവറിച ഓഡറിററിടല പരപ്പോമര്ശങ്ങളടടെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ
ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന ശ്രസ്വീ.  സുധപ്പോകരൻ പറിള്ള അധറികമപ്പോയറി ടചേലവട ടചേയ  12,500  രൂപ
തറിരറിചപറിടെറിക്കപ്പോൻ യപ്പോടതപ്പോരു നടെപടെറിയുയം സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതറിരുന്നതട ബനടപട അധറികൃതരുടടെ
ഭപ്പോഗത്തുനറിനണപ്പോയ  ഗുരുതരമപ്പോയ  കൃതദവറിപലപ്പോപമപ്പോടണനയം  5-10-2004-ടല സമറിതറി
പയപ്പോഗതറിനട മറുപടെറി നൽകുന്നതറിനട പവണറി മപ്പോത്രമപ്പോണട  16-9-2004-ൽ ഒരു അപനസഷണ
കമറിററിടയ നറിപയപ്പോഗറിചടതനയം സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.

3.2.2  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  പ്രസ്തസ്തുത  ഭൂമറി  ഇടെപപ്പോടുമപ്പോയറി  ബനടപടട  നടെത്തുന്ന
അപനസഷണതറിടന്റെ  വറിശദവറിവരങ്ങളയം  ഇപപപ്പോഴടത  അവസയുമടെങ്ങുന്ന  വറിശദമപ്പോയ
ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോകവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.2.3  ശ്രസ്വീ.  എൻ.  സുധപ്പോകരൻ  പറിള്ള  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരറിടക്ക  പടറികവര്ഗ്ഗ
പുനരധറിവപ്പോസ  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  1996-97-ൽ  ടസന്റെട  ഒന്നറിനട  2500  രൂപ  നറിരക്കറിൽ
ശ്രസ്വീ.  എലഞ്ഞറിമറതറിൽ  പജപ്പോസഫട  എന്നയപ്പോളടടെ  പക്കൽ  നറിനയം  വപ്പോങ്ങറിയ  ഒപരക്കര്

222/2021.
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സലയം,  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ഭരണസമറിതറി  21-3-1997-ടല  21/97  (2)  നമ്പര്
തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം ടതരടഞ്ഞടുത  20  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട  5  ടസന്റെട  വസ്വീതയം  വസ്വീതറിചട
ആധപ്പോരയം നടെതറി നൽകറിയറിട്ടുണട എനയം പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി അററിയറിചറിട്ടുണട.
പപരട,  വയസട,  ആധപ്പോരയം  രജറിസ്റ്റര്  ടചേയ  നമ്പര്,  തസ്വീയതറി,  പഞപ്പോയതട  അയംഗസ്വീകരറിച
ഗുണപഭപ്പോക്തൃ ലറിസ്റ്ററിടല ക്രമനമ്പര് എന്ന ക്രമതറിൽ ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളടടെ വറിവരങ്ങള് ചുവടടെ
നൽകുന.

1. ടവളറിചറി, W/o ടചേപ്പോററിയൻ, 49, 1126, 29-3-1997 (17)

2. പശഖരൻ, S/o ചേപ്പോതൻ, 38, 1127, 29-3-1997 (20)

3. രപ്പോജൻ, S/o ടനല്ലറി, 38, 1128, 29-3-1997 (29)

4. മുരളറി, S/o പപ്പോക്കൻ, 45, 1129, 29-3-1997 (21)

5. രപ്പോജൻ, S/o മപ്പോതൻ, 32, 1130, 29-3-1997 (23)

6. ചേന്ദ്രൻ, S/o ടവള്ളറി, 27, 1131, 29-3-1997 (27)

7. ഗസ്വീത, D/o ചേപ്പോതൻ, 28, 1132, 29-3-1997 (30)

8. മപ്പോരൻ, S/o ടവള്ളറി, 40, 1133, 29-3-1997 (28)

9. പചേപ്പോമൻ, S/o ടവള്ളറി, 48, 1134, 29-3-1997 (16)

10. ചുണ, W/o ചേപ്പോമൻ, 50, 1135, 29-3-1997 (14)

11. ടവള്ളറി, S/o കറപൻ, 65, 1136, 29-3-1997 (13)

12. ചേന്ദ്രൻ, S/o പയപ്പോഗറി, 35, 1137, 29-3-1997 (26)

13. കുടൻ, S/o മപ്പോതൻ, 45, 1138, 29-3-1997 (15)

14. കറപൻ, S/o ടചേപ്പോടൻ, 51, 1139, 29-3-1997 (19)

15. ഒടുക്കൻ, S/o ടവളറിയൻ, 44, 1140, 29-3-1997 (18)

16. പയപ്പോഗറി, S/o ടവളറിയൻ, 42, 1141, 29-3-1997 (25)

17. സജറി, S/o മപ്പോതൻ, 28, 1142, 29-3-1997 (24)

18. പസപ്പോമൻ, S/o പയപ്പോഗറി, 35, 1143, 29-3-1997 (22)

19. നളറിനറി, D/o ലക്ഷ്മറി, 30, 1144, 29-3-1997 (31)

20. ജപ്പോനു, D/o ടവള്ളറി, 32, 1145, 29-3-1997 (32)
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3.2.4 രജറിസ്റ്റര് ടചേയ ഒരു ആധപ്പോരയം ഓഡറിറട പവളയറിൽ പരറിപശപ്പോധനയട ലഭദമപ്പോക്കപ്പോൻ
വറിട്ടുപപപ്പോയ സപ്പോഹചേരദതറിൽ 19 പപര്ക്കട മപ്പോത്രമപ്പോണട 5 ടസന്റെട വസ്വീതയം ഭൂമറി നൽകറിയടതന്ന
തരതറിൽ  ഓഡറിററിൽ  പരപ്പോമര്ശമുണപ്പോയടതന്നട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി
അററിയറിചറിട്ടുണട.

3.2.5  ഓ ഡറിറട പവളയറിൽ ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോൻ കഴറിയപ്പോതറിരുന്ന ഒരു പ്രമപ്പോണയം ടറപക്കപ്പോര്ഡട
റൂമറിൽ നറിനയം കടണടുക്കപ്പോൻ കഴറിഞ്ഞറിട്ടുണട. പമൽ പരപ്പോമര്ശറിച 20 ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്കയം
രജറിസ്റ്റര് ടചേയട നൽകറിയ പ്രമപ്പോണതറിടന്റെ അസലകള് പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട  ഓഫസ്വീസറിൽ
പരറിപശപ്പോധനയട ലഭദമപ്പോടണനയം പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി അററിയറിചറിട്ടുണട.

3.2.6  ഈ  സപ്പോഹചേരദതറിൽ  ശ്രസ്വീ.  സുധപ്പോകരൻ  പറിള്ളയറിൽ  നറിനയം  ഓഡറിററിൽ
നറിര്പദ്ദേശറിചതുപപപ്പോടല  5  ടസന്റെട  ഭൂമറിയുടടെ  വറില  12,500  രൂപ ഈടെപ്പോപക്കണതറില്ല എന്നട
പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി  അററിയറിചറിട്ടുണട.

3.2.7  ശ്രസ്വീ.  സുധപ്പോകരൻ  പറിള്ള  നടെതറിയ  സലമറിടെപപ്പോടുകടള  സയംബനറിചട
അപനസഷറികവപ്പോൻ  മുൻപട  നറിപയപ്പോഗറിക്കടപട  സമറിതറി  പ്രപ്പോഥമറികപ്പോപനസഷണയം
നടെതറിയതല്ലപ്പോടത  അപനസഷണ  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറികകയുണപ്പോയറില്ല  എനയം  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി അററിയറിചറിട്ടുണട.

3.2.8  ബഹ.  നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭറിചതറിനട  പശഷയം ടെറി  വറിഷയയം
പബപ്പോക്കട ഭരണസമറിതറി ചേര്ച ടചേയ്യുകയുയം പുതറിടയപ്പോരു അഞയംഗ അപനസഷണ സമറിതറിടയ
നറിപയപ്പോഗറികകയുമുണപ്പോയറി.  അപനസഷണ  സമറിതറി  അതറിടന്റെ  ററിപപപ്പോര്ടട  13-3-2008-ൽ
സമര്പറിചറിട്ടുണട. 

3.2.9  ശ്രസ്വീ.  സുധപ്പോകരൻ  പറിള്ള  നടെതറിയ  സലയം  വപ്പോങ്ങലകളറിൽ  അഴറിമതറിപയപ്പോ,
ധനദുര്വറിനറിപയപ്പോഗപമപ്പോ  നടെന്നറിടറില്ല  എനയം  എന്നപ്പോൽ  ഭരണപരമപ്പോയ  ചേറില  വസ്വീഴ്ചകള്
സയംഭവറിചറിട്ടുടണനയം  എങറിൽപപപ്പോലയം  സര്ക്കപ്പോരറിനട  ധനനഷടമപ്പോനയം  ഉണപ്പോയറിടറില്ല
എനമപ്പോണട  അപനസഷണ  സമറിതറിയുടടെ  കടണതൽ  എനയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററി അററിയറിചറിട്ടുണട.

3.2.10  ജനകസ്വീയപ്പോസൂത്രണതറിടന്റെ  ആരയംഭഘടതറിലണപ്പോയറിരുന്ന  പദതറി
നടെതറിപറിടന സയംബനറിച ധപ്പോരണപ്പോപറിശകുകള്, സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം അവസപ്പോനറിക്കപ്പോറപ്പോയ
പവളയറിൽ പദതറി പണയം ലപ്പോപപ്പോയറി പപപ്പോകപ്പോടത പരമപ്പോവധറി വറിനറിപയപ്പോഗറികവപ്പോനുള്ള ശ്രമയം
എന്നസ്വീ  വശങ്ങള്  പരറിഗണറിക്കടപപടെണതുടണന്നപ്പോണട  സമറിതറിയുടടെ  വറിലയറിരുതൽ.
രശസ്വീതറികളറിൽ  തസ്വീയതറി  ഇടെപ്പോതറിരുന്നതട  മനനഃപൂര്വ്വമടല്ലനയം,  എഴതട  ഫസ്വീസുയം  മുദ്രപത്ര
വറിലയുയം  രജറിപസ്ട്രേഷൻ  ഫസ്വീസുയം  ടചേക്കട  മുപഖന  നൽകപ്പോൻ  പ്രപ്പോപയപ്പോഗറിക  വറിഷമതകള്
ഉണപ്പോയറിരുനടവനയം  സലമുടെമകള്ക്കട  സല  വറില  മുഴവൻ  സബട  രജറിസ്ട്രേപ്പോര്
മുമ്പപ്പോടക  നൽകറിയറിട്ടുടണനമുള്ള  ശ്രസ്വീ.  സുധപ്പോകരൻ  പറിള്ളയുടടെ  വപ്പോദങ്ങള്
അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോവന്നവയപ്പോടണനയം അപനസഷണ സമറിതറി വറിലയറിരുതറിടയന്നപ്പോണട പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി അററിയറിചറിട്ടുള്ളതട.
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3.2.11  ടസക്രടററി അലയം കൂടെറി ശ്രദ കപ്പോണറിചറിരുനടവങറിൽ സല വറില ടസൽഫട
ടചേക്കട  പ്രകപ്പോരയം  പറിൻവലറിച  നടെപടെറി  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോമപ്പോയറിരുനടവന്നപ്പോണട  അപനസഷണ
സമറിതറിയുടടെ നറിഗമനയം എനയം പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി അററിയറിചറിട്ടുണട.

3.2.12  നപ്പോലട  സലമറിടെപപ്പോടുകളറിലയം  മുഴവൻ  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്കയം  സലയം
ലഭറിചറിട്ടുടണനയം,  ഇടെപപ്പോടുകളറിൽ  സര്ക്കപ്പോരറിനട  സപ്പോമ്പതറിക  നഷടമപ്പോനയം  ഉണപ്പോകപ്പോത
സപ്പോഹചേരദതറിൽ  ശ്രസ്വീ.  സുധപ്പോകരൻ  പറിള്ളയ്ടക്കതറിടര  നടെപടെറികള്  ആവശദമറിടല്ലനമപ്പോയറിരുന
അപനസഷണ സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശടയനയം പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി അററിയറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.2.13  ശ്രസ്വീ.  എലഞ്ഞറിമറതറിൽ പജപ്പോസഫട  എന്ന വദകറിയറിൽ നറിനയം  1  ഏക്കര്
സലയം ടസന്റെട ഒന്നറിനട  2500  രൂപ നറിരക്കറിൽ 20  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട  5  ടസന്റെട വസ്വീതയം
വസ്വീതറിചട  നൽകുന്നതറിനപ്പോയറിരുന വക്കൗചര് നമ്പര്  254/29.3.97  പ്രകപ്പോരയം  2,84,500  രൂപ
പറിൻവലറിചട ടചേലവഴറിചതട. 1995-96 മുതൽ 1998-99 വടരയുള്ള ടചേലവറിനങ്ങളടടെ ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറിൽ  [എൽ.എഫട.(ഡബബ)  പറി4-542/99  തസ്വീയതറി  4-10-1999]  19  ആധപ്പോരങ്ങള്
മപ്പോത്രമപ്പോണട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട. പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട സമര്പറിച നടെപടെറി വറിശദസ്വീകരണ
പത്രറികയറിൽ  കുറവട  വന്ന  പ്രമപ്പോണങ്ങള്  ടറപക്കപ്പോര്ഡട  റൂമറിൽ  നറിനയം  കണ്ടുകറിടറിടയനയം
പരറിപശപ്പോധനയട  ലഭദമപ്പോടണന്നട  അററിയറിടചങറിലയം  3-10-2013-നട  നടെതറിയ  പ്രപ്പോപദശറിക
പരറിപശപ്പോധനയറിൽ ഇതു കപ്പോണറിചതരപ്പോന് സപ്പോധറിചറില്ല.  പരറിപശപ്പോധനയറില്  17  പ്രമപ്പോണങ്ങള്
മപ്പോത്രമപ്പോണട കണതട. ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത പ്രമപ്പോണങ്ങളടടെ വറിവരയം ചുവടടെ ടകപ്പോടുകന:

ക്രമ നമ്പര് ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിടന്റെ പപരട ആധപ്പോരയം നമ്പര്

1 ചേന്ദ്രൻ S/o ടവള്ളറി 1131

2 പയപ്പോഗറി S/o ടവളറിയൻ 1141

3 സജറി S/o മപ്പോതൻ 1142

ആയതറിനപ്പോൽ ശ്രസ്വീ. സുധപ്പോകരൻ പറിള്ളയറിൽ നറിനയം 5 ടസന്റെട ഭൂമറിയുടടെ വറില 12,500
രൂപ  ഈടെപ്പോപക്കണതറില്ല  എന്ന  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയുടടെ  വപ്പോദയം  ശരറിയല്ല.
ഫയലകളയം  പരഖകളയം  ഓഡറിററിനട/പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോകന്നതറിനട  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട വസ്വീഴ്ച വരുതറിയറിട്ടുടണനയം ബഹ. സമറിതറിടയ അററിയറികന.

3.2.14  ശ്രസ്വീ.  സുധപ്പോകരൻ  പറിള്ള  നടെതറിയ  സലമറിടെപപ്പോടുകള്  സയംബനറിചട
അപനസഷണതറിനപ്പോയറി 5 അയംഗ സമറിതറിടയ നറിപയപ്പോഗറികകയുണപ്പോയറി. ശ്രസ്വീമതറി ടക. അമ,
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പ്രസറിഡന്റെട, ശ്രസ്വീ. എ. ടക. രപ്പോമുണറി നപ്പോയര്, വറികസനകപ്പോരദ സ്റ്റപ്പോന്റെറിയംഗട കമറിററി ടചേയര്മപ്പോൻ,
ശ്രസ്വീ.  ടക.  എസട.  സഹപദവൻ,  പക്ഷമകപ്പോരദ  സ്റ്റപ്പോന്റെറിയംഗട  കമറിററി  ടചേയര്മപ്പോൻ,  ശ്രസ്വീമതറി
സറിൽവറി  പതപ്പോമസട,  ടമമ്പര്,  ശ്രസ്വീ.  എ.  ഈശസരൻ,  ടസക്രടററി  എന്നറിവരപ്പോയറിരുന
അപനസഷണ  സമറിതറി  അയംഗങ്ങള്.  അപനസഷണ  സമറിതറിയറിൽ  പുറപമ  നറിനള്ള
വദകറി/വദകറികള് ഉള്ടപടുതറിയറിടറില്ല.  അപനസഷണ സമറിതറി  13-3-2008-നട  ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പറിചറിട്ടുണട.  അപനസഷണ  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  സലമറിടെപപ്പോടുകളറിൽ
ധനദുര്വറിനറിപയപ്പോഗയം, സര്ക്കപ്പോര് ധനനഷയം എന്നറിവ സയംഭവറിചറിടറില്ല എന്നട വദകമപ്പോയറിട്ടുണട.
സമറിതറി  ററിപപപ്പോര്ടട  പ്രകപ്പോരയം  പറിന്നസ്വീടെട  യപ്പോടതപ്പോരു  നടെപടെറികളയം  എടുതതപ്പോയറി  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതറിടന്റെ പരഖയറിലറില്ല.

ഖണറിക നമ്പര്   16, 17

ശറിപപ്പോര്ശ

3.3.1  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തുകളമപ്പോയറി  ബനടപട  പദതറികള്ക്കപ്പോയറി
ആവശദതറിപലടറ  തുക  പറിൻവലറികന്നതപ്പോയുയം  പറിൻവലറികന്ന  തുക  ബനടപട
ഉപദദപ്പോഗസര്  ട്രഷററിയറിൽ  നറിപക്ഷപറിക്കപ്പോടത  കകവശയം  സൂക്ഷറികന്നതപ്പോയുയം  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോകന.  ഇതട  ധന  ദുര്വറിനറിപയപ്പോഗവയം  ബനടപട  നറിയമങ്ങള്ടക്കതറിരുയം
ആകയപ്പോൽ  ഇതപ്പോവര്തറിക്കപ്പോതറിരറിക്കപ്പോൻ  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറികന.

3.3.2  പദതറികള്ക്കപ്പോയറി പറിൻവലറികന്ന മുൻകൂര് തുകയറിൽ നറിനള്ള ടചേലവകളടടെ
പരഖകളയം  ടചേലവപ്പോകപ്പോടത  വരുന്ന  തുക  സയംബനറിച  വറിശദപ്പോയംശങ്ങളയം  ബനടപട
നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസര്  കൃതദമപ്പോയറി  എഴതറി  സൂക്ഷറിപക്കണതുയം  ബപ്പോക്കറിവരുന്ന  തുക
കകവശയം  സൂക്ഷറിക്കപ്പോടത  ട്രഷററിയറിൽ  നറിപക്ഷപറിചട  പലറിശയറിനതറിലള്ള  നഷയം
ഒഴറിവപ്പോക്കണടമനയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുന.  ഇതറിനട  വസ്വീഴ്ചവരുത്തുന്ന
ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര  പണപ്പോപഹരണതറിനട  പകടസടുതട  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.3.3  പദതറി  നടെതറിപറിടന  സയംബനറിച  മതറിയപ്പോയ  ധപ്പോരണയറില്ലപ്പോയ്മ  നറിമറിതയം
അന്നടത മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയുടടെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനണപ്പോയ ഒരു
വസ്വീഴ്ചയപ്പോയറിരുന  മറിചയംവന്ന  23,700  രൂപ  തറിരറിചടെയപ്പോടത  സൂക്ഷറിച  നടെപടെറി.
പറിന്നസ്വീടടെപ്പോരറിക്കലയം  ഇതരടമപ്പോരുനടെപടെറി  പദതറി  നടെതറിപറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
ടസക്രടററിമപ്പോരുടടെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനയം  ഉണപ്പോയറിടറില്ല  എന്നട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി
അററിയറിചറിട്ടുണട.



14

3.3.4  ജനകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറിയുടടെ  മപ്പോര്ഗ്ഗ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്കയം  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ
ധനവറിനറിപയപ്പോഗ  ചേടങ്ങള്കയം  അനുസൃതമപ്പോയപ്പോണട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ
ധനവറിനറിപയപ്പോഗയം  നടെനവരുന്നടതന്നട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  അററിയറിചറിട്ടുണട.
2004-ൽ  ബറിൽ  സമ്പ്രദപ്പോയയം  നറിലവറിൽ  വന്നതറിടനത്തുടെര്ന്നട  പദതറി  ആവശദപ്പോര്തയം
മുൻകൂര് തുക ട്രഷററിയറിൽ നറിനയം പറിൻവലറിക്കപ്പോൻ കഴറിയറില്ല.  മപ്പോത്രമല്ല ട്രഷററിയറിൽ നറിനയം
പറിൻവലറികന്ന തുക ടരപ്പോക്കയം പണമപ്പോയറി നൽകപ്പോൻ നറിയമയം അനുവദറികനമറില്ല. ഇപപപ്പോള്
ടചേക്കട/ഡപ്പോഫട പ്രകപ്പോരയം മപ്പോത്രമപ്പോണട പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറിടന്റെ എല്ലപ്പോ ധനവറിനറിപയപ്പോഗങ്ങളയം
നടെതറി വരുന്നതട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.3.5  അധറികമപ്പോയറി  പറിൻവലറിച  23,700  രൂപ  2-12-1998-നട  പപ്പോൻ  ഫണറിൽ
തറിരറിചടെവട  നടെതറിയറിട്ടുണട.  അധറികമപ്പോയറി  പറിൻവലറികന്ന തുക കകവശയം  സൂക്ഷറികന്ന
നടെപടെറി ആവര്തറിക്കപ്പോതറിരറിക്കപ്പോൻ നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്ന ബഹ. സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശയം
അപ്രകപ്പോരയം പപ്പോലറികന്നതപ്പോടണന്നട ടസക്രടററി അററിയറിച.

3.3.6  നറിലവറിൽ  ടചേക്കട/ഡപ്പോഫട  പ്രകപ്പോരമപ്പോണട  പണമറിടെപപ്പോടുകള്  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതറിൽ നറിര്വ്വഹറികന്നതട.   പദതറി മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്കയം ബറിൽ സമ്പ്രദപ്പോയയം
അനുസരറിചയം  മപ്പോത്രമപ്പോണട  പണമറിടെപപ്പോടുകള് നടെത്തുന്നതപ്പോടണനയം പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട
അററിയറിചതറിൽ  തുടെര്  വര്ഷങ്ങളറിടല  ഓഡറിറട  പവളയറിൽ  പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചേയ്യുന്നതുമപ്പോണട.

ഖണറിക നമ്പര്   23, 24, 25

ശറിപപ്പോര്ശ

3.4.1  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിടല പ്രസ്തുത  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട
ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനട മറുപടെറി നൽകുവപ്പോൻ തയപ്പോറപ്പോകപ്പോതറിരുന്ന കൃഷറിവകുപട അസറിസ്റ്റന്റെട
ഡയറക്ടര്ടക്കതറിടര  വകുപ്പുതല  അചടെക്ക  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറികവപ്പോനുയം  പപ്രപ്പോജക്ടറിൽ
നറിര്പദ്ദേശറിക്കടപട  പ്രകപ്പോരയം  പദതറി  നടെപപ്പോക്കപ്പോതതുമൂലയം  പഞപ്പോയതറിനുണപ്പോയ  നഷയം
കൃഷറിവകുപട  അസറിസ്റ്റന്റെട  ഡയറക്ടററിൽ  നറിനയം  ഈടെപ്പോക്കറി  പഞപ്പോയതറിനട  നൽകപ്പോൻ
കൃഷറിവകുപട  അടെറിയന്തര  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം  ഇതട  സയംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

3.4.2  ബനടപട  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസടറ  സയംബനറിച  വറിശദവറിവരയം  ഒരപ്പോഴ്ചയ്ക്കുള്ളറിൽ
അററിയറിക്കപ്പോടമന്നട സമറിതറിയുടടെ  5-10-2004-ടല ടതളറിടവടുപറിൽ മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി ബറി.ഡറി.ഒ.
ഉറപ്പുനൽകറിടയങറിലയം  നപ്പോളറിതുവടരയുയം  പ്രസ്തുത  വറിവരയം  സമറിതറിക്കട  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതതറിൽ
സമറിതറി അതൃപറി പരഖടപടുത്തുന.
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3.4.3  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശമുണപ്പോയറിട്ടുയം  കൃഷറി  വകുപട  ഉപദദപ്പോഗസടനതറിടര  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറികവപ്പോൻ  തയപ്പോറപ്പോകപ്പോതറിരുന്ന  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  അധറികൃതരുടടെ
നറിരുതരവപ്പോദപരമപ്പോയ  നടെപടെറി  അപലപനസ്വീയമപ്പോണട.  ഇതട  സമറിതറി  ഗക്കൗരവമപ്പോയറി
കപ്പോണുനടവനയം ഇതറിനുതരവപ്പോദറികളപ്പോയ ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടരയുയം നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചട ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോകവപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.4.4  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  2006-2008-ൽ  കടണതറിയ
സപ്പോമ്പതറിക  ക്രമപക്കടുമപ്പോയറി  ബനടപടട  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  കൃഷറി  അസറിസ്റ്റന്റെട
ഡയറക്ടറപ്പോയറിരുന്ന  ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോൺ  വറിത്സണ്  31-12-2007-ൽ  ററിടയര്  ടചേയ
സപ്പോഹചേരദതറിൽ,  ടെറിയപ്പോടന്റെ  ബപ്പോദദതയപ്പോയറി  നറിശയറിച  തുകയപ്പോയ  ഒരു  ലക്ഷയം  രൂപ
ടെറിയപ്പോടന്റെ  ടപൻഷൻ  ആനുകൂലദങ്ങളറിൽ  നറിനയം  ഈടെപ്പോകവപ്പോൻ  അക്കക്കൗണന്റെട  ജനറൽ
(എ&ഇ)പയപ്പോടെട  ആവശദടപടറിട്ടുണട.  ടെറിയപ്പോൻ  ററിടയര്  ടചേയതറിനപ്പോൽ  വകുപ്പുതല  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറികവപ്പോൻ നറിര്വ്വപ്പോഹമറില്ല.

3.4.5  പപ്രപ്പോജക്ടട  ഫയലയം  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസടന്റെ  വറിശദസ്വീകരണവയം  ടെറിയപ്പോൻ
പജപ്പോലറി ടചേയ്യുന്ന ഓഫസ്വീസറിടന്റെ വറിലപ്പോസവയം നറിരന്തരമപ്പോയറി ആവശദടപടറിട്ടുയം 13-9-2006-ൽ മപ്പോത്രമപ്പോണട
നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസടന്റെ  പമൽവറിലപ്പോസയം  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  കൃഷറി  അസറിസ്റ്റന്റെട  ഡയറക്ടര്
ലഭദമപ്പോക്കറിയതട.  തുടെര്ന്നട ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോൺ വറിത്സണറിൽ നറിനയം വറിശദസ്വീകരണയം ആവശദടപടട
പലതവണ കതയയ്ക്കുകയുണപ്പോടയങറിലയം ടെറിയപ്പോൻ വറിരമറിച പശഷയം 2-1-2009-ൽ മപ്പോത്രമപ്പോണട
ഒരു വറിശദസ്വീകരണയം ടെറിയപ്പോനറിൽ നറിനയം ലഭറികന്നടതനയം പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി
അററിയറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.4.6  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  കൃഷറി  അസറിസ്റ്റന്റെട  ഡയറക്ടറപ്പോയറിരുന്ന ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോൺ  വറിത്സണ്
31-12-2007-ൽ ററിടയര് ടചേയ്തു.  ടെറിയപ്പോനട  1,00,216  രൂപ ബപ്പോദദത നറിശയറിചട  ബപ്പോദദതപ്പോ
സര്ടറിഫറിക്കറട  24-9-2010-നട  നൽകറി.  ടെറി  തുക  ടെറിയപ്പോടന്റെ  ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.യറിൽനറിനയം
ഈടെപ്പോകന്നതറിനപ്പോയറി പുനലൂര് സബ്ട്രഷററി ഓഫസ്വീസര്ക്കട കൃഷറി ഡയറക്ടറുടടെ 20-6-2012-ടല
ഓഡറിറട  1(1)78339/07  പ്രകപ്പോരയം  അററിയറിച.  ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.യറിൽ  നറിനയം  തുക
ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെയുയം  പറിന്നസ്വീടെട  തുടെര്നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചതറിടന്റെയുയം  വറിവരയം  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതറിടന്റെ ഫയലകളറിൽ നറിനയം ലഭദമല്ല.

3.4.7  ഖണറികയറിടല പരപ്പോമര്ശതറിനട  വറിപധയമപ്പോയ കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട  ഡയറക്ടര്
ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോൺ  വറിത്സണറിൽ  നറിനയം  2-1-2009-ൽ  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിനട  വറിശദമപ്പോയ
മറുപടെറി ലഭറിച. ടെറിയപ്പോൻ  പസവനതറിൽ  നറിന്നട  വറിരമറിചതറിനട  പശഷമപ്പോണട  ഓഡറിററിനുള്ള
മറുപടെറി തയപ്പോറപ്പോക്കറി അയചറിട്ടുള്ളതട.
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3.4.8  പദതറി  നറിര്വ്വഹണ  സമയതട  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  കൃഷറി  അസറിസ്റ്റന്റെട
ഡയറക്ടറപ്പോയറിരുന്ന ശ്രസ്വീ. പജപ്പോൺ വറിത്സണറിടന്റെ ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിനുള്ള വറിശദസ്വീകരണയം
പരറിഗണറികകയുയം  1-2-2008-ൽ  കതട  നമ്പര്  1205/07(2)  പ്രകപ്പോരയം  വകുപ്പുതല
നടെപടെറിടയടുക്കപ്പോൻ  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  പ്രറിൻസറിപൽ  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസര്ക്കട
കതട അയചട ആവശദടപടടങറിലയം യപ്പോടതപ്പോരു വറിവരവയം ലഭറിചറിടറില്ല.  ടെറിയപ്പോൻ പസവനതറിൽ  നറിനയം
വറിരമറിചതറിനപ്പോൽ 1,00,216 രൂപയുടടെ ബപ്പോദദത തറിടടപടുതറി 24-9-2010-ടല ഇ-1205/10
കതട  പ്രകപ്പോരയം  ബപ്പോദദതപ്പോ  സര്ടറിഫറിക്കറട  പ്രറിൻസറിപൽ  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസര്ക്കട  അയചട
ടകപ്പോടുതറിട്ടുണട.  കൃഷറി  ഡയറക്ടറുടടെ  ഓഡറിറട  1(1)/78339/2007  തസ്വീയതറി  20-6-2012-ടല കതട പ്രകപ്പോരയം
ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോൺ  വറിത്സണറിടന്റെ  ബപ്പോദദതയപ്പോയറി  ഉള്ടപടുതറിയ  തുക  ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.യറിൽ  നറിനയം
ഈടെപ്പോകന്നതറിനപ്പോയറി  പുനലൂര്  സബട  ട്രഷററി  ഓഫസ്വീസടറ  ചുമതലടപടുതറിയറിട്ടുടണന്നട  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതറിടന അററിയറിചറിട്ടുണട.  പറിന്നസ്വീടുള്ള തുടെര്  നടെപടെറികളടടെ വറിവരയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിൽ
ലഭദമല്ല.

20-5-2015   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

3.4.9  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേൽ  കൃഷറി  അസറിസ്റ്റന്റെട  ഡയറക്ടര്
ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോൺ  വറിത്സണറിൽ  നറിനയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ  പരഖകള്  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട
ഓഡറിററിനട സമര്പറിക്കണടമന്നട ബനടപട വകുപറിപനപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിച.

സര്ക്കപ്പോരറിൽ നറിനയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം

3.4.10  1998-99  വര്ഷടത  പദതറിയറിൽ  ഉള്ടപ ടുതറി  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ
ഔഷധസസദകൃഷറി എന്ന പപ്രപ്പോജക്ടറിടന്റെ നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസനപ്പോയ മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി കൃഷറി
ഡയറക്ടര്  ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോൺ  വറിത്സൺ,  31-12-2007-ൽ  സര്വ്വസ്വീസറിൽ  നറിനയം  വറിരമറിച
സപ്പോഹചേരദതറിൽ  ടെറിയപ്പോടന്റെ  ബപ്പോദദതയപ്പോയ  1  ലക്ഷയം  രൂപ  ടെറിയപ്പോടന്റെ  ടപൻഷൻ
ആനുകൂലദങ്ങളറിൽ നറിനയം ററിക്കവററി നടെത്തുന്നതറിനട അക്കക്കൗണന്റെട ജനറൽ (എ&ഇ)പയപ്പോടെട
ഡയറക്ടര്,  കൃഷറി  വകുപട,  തറിരുവനന്തപുരയം ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയറിട്ടുടണന്ന വറിവരയം  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചേയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.4.11  ബപ്പോദദതയപ്പോയ  തുക  ഈ  ടപൻഷൻ  ആനുകൂലദങ്ങളറിൽ  നറിനയം  ററിക്കവററി
നടെത്തുന്നതറിനട  കൃഷറി  വകുപട  ഡയറക്ടര്  അക്കക്കൗണന്റെട  ജനറൽ  (എ&ഇ)ക്കട  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയതറിടന്റെ വറിവരങ്ങള് പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറിൽ ലഭദമല്ല എന്ന വറിവരയം അററിയറികന.

12-10-2017   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറി പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

3.4.12  ബപ്പോദദത  തുക ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോൺ  വറിത്സണറിടന്റെ  ടപൻഷൻ ആനുകൂലദങ്ങളറിൽ
നറിനയം  ററിക്കവററി  നടെതറി  ഒരു  മപ്പോസതറിനകയം  ററിപപപ്പോര്ടട  പകരള  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട
വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകവപ്പോനുയം  അല്ലപ്പോതപക്ഷയം  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസരറിൽ  നറിനയം
ടതളറിടവടുപട  നടെത്തുന്നതപ്പോടണനമുള്ള വറിവരയം  ബനടപട വകുപറിടന അററിയറികവപ്പോനുയം
നറിര്പദ്ദേശറിച.
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സര്ക്കപ്പോരറിൽ നറിനയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം

3.4.13  1998-99  വര്ഷയം  പചക്കററി,  ഔഷധസസദ  കൃഷറി  വദപ്പോപനയം,  കപമ്പപ്പോസ്റ്റട
നറിര്മപ്പോണയം  എന്നറിവയട  പവണറി  പപ്രപ്പോജക്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കറി  നടെപറിലപ്പോകന്നതറിനട  മുൻ  കൃഷറി
ഓഫസ്വീസര്  ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോൺ  വറിത്സൺ-ടന  ചുമതലടപടുതറിയറിരുന.  പ്രസ്തുത  പപ്രപ്പോജക്ടട
നടെതറിപട  സയംബനറിചട  ഓഡറിറട  വറിഭപ്പോഗയം തടെസടപടുതറിയ ഒരു ലക്ഷയം രൂപ ററിക്കവററി
നടെതറിയതട  സയംബനറിചട  വറിശദമപ്പോയ  മറുപടെറി  ഹപ്പോജരപ്പോക്കണടമന്നട  ആവശദടപടട
28-7-2018,  5-10-2018  എന്നസ്വീ  തസ്വീയതറികളറിൽ  കൃഷറി  അസറിസ്റ്റന്റെട  ഡയറക്ടര്ക്കട  കതട
നൽകറിയറിരുടന്നങറിലയം,  ടെറി  വറിഷയവമപ്പോയറി ബനടപട നടെപടെറികളടടെ നറിലവറിടല സറിതറി
അററിയുന്നതറിനപ്പോയറി കൃഷറി ഡയറക്ടപറപ്പോടെട ആവശദടപടറിട്ടുടണന്ന മറുപടെറിയപ്പോണട ലഭറിചതട.

അധറികവറിവരതറിപന്മേലള്ള പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.4.14 മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറിൽ 12-10-2018-നട നടെതറിയ പ്രപ്പോപദശറിക
പരറിപശപ്പോധനയറിൽ ടെറി ബപ്പോദദത ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോൺ വറിത്സണറിടന്റെ ടപൻഷൻ ആനുകൂലദങ്ങളറിൽ
നറിനയം  ഈടെപ്പോക്കറിയതട  സയംബനറിച  യപ്പോടതപ്പോരു  പരഖയുയം  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതറിൽ ലഭദമല്ല.

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ, 12-10-2017-ടല സമറിതറി പയപ്പോഗതറിടന്റെ തുടെര്നറിര്പദ്ദേശയം എന്നറിവ
പപ്പോലറിചതപ്പോയറി കപ്പോണുന്നറില്ല.

17-10-2018   തസ്വീയതറിയറിടല ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗയം

3.4.15  ഔഷധസസദ കൃഷറി പപ്രപ്പോജക്ടട നടെതറിപ്പുമപ്പോയറി ബനടപട്ടുണപ്പോയ ബപ്പോദദത
തുക  ബനടപടവരറിൽ  നറിനയം  ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുപണപ്പോടയന്നട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
22-2-2016-ൽ  പപ്രപ്പോജക്ടട  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസനപ്പോയ മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  കൃഷറി  അസറിസ്റ്റന്റെട
ഡയറക്ടര്  ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോൺ  വറിത്സണറിടന്റെ  പപരറിൽ  ഉണപ്പോയറിരുന്ന  ബപ്പോദദത  തുകയപ്പോയ
ഒരു ലക്ഷയം രൂപ ആര്.ആര്. നടെപടെറിയറിലൂടടെ ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്നട കൃഷറിവകുപട, സസ്വീനറിയര്
ഫറിനപ്പോൻസട  ഓഫസ്വീസര്  മറുപടെറി  നൽകറി.  തുക  ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന്ന  മറുപടെറി  ഇതുവടര
സര്ക്കപ്പോരറിൽ  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറിടല്ലനയം,  കൃഷറിവകുപറിൽ  നറിനള്ള  മറുപടെറി
സമയബനറിതമപ്പോയറി ലഭറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോലപ്പോണട ഈ വറിഷയയം ഇത്രയുയം നസ്വീണ്ടുപപപ്പോയടതനയം
തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപട,  പസ്റ്ററട ടപര്പഫപ്പോമൻസട ഓഡറിറട ഓഫസ്വീസര്  &  അഡസ്വീഷണൽ
ടസക്രടററി  അററിയറിച.  പദതറി  നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയറിരുന്ന  ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോൺ
വറിത്സണറിടന്റെ  പപരറിലള്ള  ബപ്പോദദത  തുക  ഈടെപ്പോക്കറിയതട  സയംബനറിച  വറിശദവറിവരയം
സര്ക്കപ്പോരറിനുയം പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറിനുയം ലഭദമപ്പോകവപ്പോൻ സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.

സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

3.4.16  പദതറി  നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയറിരുന്ന  ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോൺ  വറിത്സണറിടന്റെ
പപരറിലള്ള ബപ്പോദദത തുക ഈടെപ്പോക്കറിയതട സയംബനറിച വറിശദവറിവരയം സര്ക്കപ്പോരറിനുയം പകരള
സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറിനുയം ലഭദമപ്പോകന്നതറിനട നറിര്പദ്ദേശറിച.

222/2021.
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തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപട

3.4.17 1998-99  വര്ഷടത പദതറി പ്രകപ്പോരയം നടെപറിലപ്പോക്കറിയ ഔഷധസസദ കൃഷറി
എന്ന പപ്രപ്പോജക്ടട അയംഗസ്വീകൃത പദതറിയറിൽ നറിനയം വഴറിമപ്പോററി ടചേലവട ടചേയ്തുടവന്ന ഓഡറിറട
കടണതറിയ  10,00,000  രൂപയറിൽ  ഇയംപറിടമന്റെറിങട  ഓഫസ്വീസര്  ആയ  ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോൺ
വറിത്സൺ  മറുപടെറി  നൽകപ്പോതറിരുന്ന  സപ്പോഹചേരദതറിൽ  ടെറിയപ്പോടന്റെ  പപരറിൽ  7,15,859  രൂപ
ബപ്പോദദതയപ്പോയറി  തറിടടപടുതറിയറിരുന.  ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോൺ  വറിത്സൺ  31-12-2007-നട
സര്വ്വസ്വീസറിൽ  നറിന്നട  വറിരമറിചതറിനപ്പോൽ  ടെറിയപ്പോള്ക്കട  7,15,859  രൂപയുടടെ  ബപ്പോദദതയറിൽ
ഡറി.സറി.ആര്.ജറി. തുകയപ്പോയ 3,11,850 രൂപ അഡ്ജസ്റ്റട ടചേയട ബപ്പോക്കറി തുകയപ്പോയ 4,04,009
രൂപ  ആര്.  ആര്.  മുപഖന  ഈടെപ്പോകന്നതറിനട  ടകപ്പോല്ലയം  ജറില്ലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട  അപപക്ഷ
നൽകറിയറിട്ടുണട.  ആയതറിടന്റെ  നറിലവറിടല  സറിതറി  അററിയുന്നതറിനപ്പോയറി  28-7-2018-നട
മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  കൃഷറി  അസറിസ്റ്റന്റെട  ഡയറക്ടര്ക്കട  കതയചറിട്ടുടണന്നട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിട്ടുണട.

കപ്പോര്ഷറിക വറികസന കര്ഷകപക്ഷമ വകുപട

3.4.18  31-12-2007-ൽ പസവനതറിൽ നറിനയം വറിരമറിച കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട ഡയറക്ടര്
ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോൺ  വറിത്സണറിടന്റെ  പപരറിൽ  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിൽ  നറിനയം
ററിപപപ്പോര്ടട  ടചേയ  1,00,000  രൂപയുടടെ  ബപ്പോദദത ഉള്ടപടടെ ആടക  7,15,859  രൂപയുടടെ
അന്തറിമ  ബപ്പോദദതപ്പോപത്രയം  7-5-2011-ൽ  കപ്പോര്ഷറിക  വറികസന  കര്ഷകപക്ഷമ  വകുപട
ഡയറക്ടറുടടെ  കപ്പോരദപ്പോലയതറിൽ  നറിനയം  പുനലൂര്  സബട  ട്രഷററി  ആഫസ്വീസര്ക്കട
നൽകറിയറിട്ടുണട.  ടെറിയപ്പോടന്റെ  ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.  തുകയപ്പോയ  3,11,850  രൂപ  ബപ്പോദദതയറിൽ
കുറവടചേയപശഷയം പശഷറിച ബപ്പോദദതപ്പോ തുകയപ്പോയ 4,04,009 രൂപ ടെറിയപ്പോൻ സര്ക്കപ്പോരറിപലയട
ഒടുക്കറിയറിട്ടുണട. തുക ടകപ്പോല്ലയം ജറില്ലപ്പോ ട്രഷററിയറിൽ അടെച വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് ചുവടടെ പചേര്കന:

ചേലപ്പോൻ നമ്പര് തസ്വീയതറി തുക

1 2 3

133 23-6-2014 1,77,867

100 23-8-2014 28,280

465 4-10-2014 28,377

60 12-12-2014 28,377
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1 2 3

383 12-2-2015 28,377

573 30-3-2015 28,377

97 9-7-2015 28,377

18 18-11-2015 28,377

176 22-2-2016 28,386

    ആടക 4,04,795

അധറികവറിവരതറിപന്മേൽ പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.4.19  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിൽ  5-1-2019-നട  പനരറിടട  പരറിപശപ്പോധന
നടെതറിയതറിൽ,  ബപ്പോദദത തുക ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോൺ വറിത്സൺ-ടന്റെ ടപൻഷൻ ആനുകൂലദങ്ങളറിൽ
നറിനയം ററിക്കവററി  നടെതറിയതട  സയംബനറിച യപ്പോടതപ്പോരു പരഖകളയം മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതറിൽ ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില്ല.

എന്നപ്പോൽ  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2006-2008)യുടടെ  14-ാാമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ഖണറിക  23-ൽ  സൂചേറിപറിച,  ഔഷധസസദ  കൃഷറി  വദപ്പോപനയം  കപമ്പപ്പോസ്റ്റട
നറിര്മപ്പോണയം എന്ന പപ്രപ്പോജക്ടറിൽ നഷയം വന്ന 1,00,000 രൂപയുയം പലറിശയുയം റവനന ററിക്കവററി
മുഖപ്പോന്തരയം ടകപ്പോല്ലയം ജറില്ലയറിടല പതനപ്പോപുരയം തപ്പോലൂക്കട, വറിളകടെറി വറിപല്ലജറിൽ 20-3-2014-നട
(ബുക്കട  നമ്പര്-13129,  രസസ്വീതട  നമ്പര്-1312864,  തുക  1,27,756)  ഒടുക്കറിയറിട്ടുടണന്നട
പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി  അററിയറികകുയുയം രശസ്വീതറിടന്റെ പകര്പട  ഹപ്പോജരപ്പോകകയുയം
ടചേയറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോൽ  അസൽ  രശസ്വീതറി  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  കൂടെപ്പോടത
ഈടെപ്പോക്കറിയ തുക നപ്പോളറിതുവടരയുയം പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട അക്കക്കൗണറിൽ വരവട വന്നറിടറില്ല.

ഖണറിക നമ്പര്   29

ശറിപപ്പോര്ശ

3.5.1  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തുകള്  പദതറികള്  ആവറിഷ്കരറിചട  നടെപപ്പോകപമ്പപ്പോള്  പദതറിയുടടെ
ഉപദ്ദേശദലക്ഷദങ്ങളയം പദതറി രൂപപരഖയുയം വറിശദമപ്പോയറി പ്രതറിപപ്പോദറിചറിരറിപക്കണതപ്പോണട.  ഒരു
പദതറി പൂര്തസ്വീകരറിചകഴറിഞ്ഞപ്പോൽ അതുമപ്പോയറി  ബനടപട ഫയലയം മറനുബനപരഖകളയം
കൃതദമപ്പോയറി  സൂക്ഷറിപക്കണതുയം  അവ  ഓഡറിററിനട  കൃതദമപ്പോയറി  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറി  ഓഡറിറട
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പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോൻ  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിപക്കണതുയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററിമപ്പോരുടടെ ചുമതലയപ്പോണട.  ഓഡറിററിടന്റെ പരറിപശപ്പോധനപ്പോപവളയറിൽ ഉന്നയറിക്കടപടുന്ന
സയംശയങ്ങള്ക്കട  പരഖകള്  സഹറിതയം  കൃതദമപ്പോയ  മറുപടെറി  നൽകറിയപ്പോൽ
ഒഴറിവപ്പോക്കടപടെപ്പോവന്നതപ്പോണട  മറിക്ക  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളയം.  ക്രമമപ്പോയുയം  ചേറിടയപ്പോയുമുള്ള
പ്രവര്തനകശലറി  പറിന്തുടെരുന്നതറിൽ  ബനടപട  ടസക്രടററിമപ്പോരുടടെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനണപ്പോകുന്ന
അലയംഭപ്പോവമപ്പോണട മറിക്ക ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശങ്ങള്കയം കപ്പോരണമപ്പോകുന്നടതനയം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.5.2  ക്രമമപ്പോയുയം  ചേറിടയപ്പോയുമുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളറിലൂടടെ  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോനുള്ള  നടെപടെറികള്  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  സസസ്വീകരറിചറിട്ടുടണന്നട
പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട  അററിയറിചറിട്ടുണട.

അതറിയയംപകപ്പോടെട  ജലപസചേന  കറിണര്,  എടെതറിൽ  അടെറിയ  പകപ്പോളനറി  ജലപസചേന
കറിണര്  എന്നസ്വീ  പ്രവൃതറികള്ക്കട  എസ്റ്ററിപമറട  നറിരക്കറിപനക്കപ്പോള്  25%  അധറികരറിച  തുക
നൽകറിയ പഞപ്പോയതറിടന്റെ നടെപടെറി  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  3203/08/ത.സസ.ഭ.വ.  തസ്വീയതറി
27-8-2008 പ്രകപ്പോരയം സപ്പോധൂകരറിചട സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവപ്പോയറിട്ടുടണനയം പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററി അററിയറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.5.3  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  നടെപടെറി  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവട  (സപ്പോധപ്പോ)  3203/08/ത.സസ.ഭ.വ.
തസ്വീയതറി  27-8-2008  പ്രകപ്പോരയം സപ്പോധൂകരറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോൽ പരപ്പോമര്ശയം ബഹ.  സമറിതറിയുടടെ
അഭറിപ്രപ്പോയതറിനട വറിപധയമപ്പോയറി ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവന്നതപ്പോടണന്നട ഓഡറിറട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

ഖണറിക നമ്പര്   30

ശറിപപ്പോര്ശ

3.6.1  കൃതദമപ്പോയ  പരഖകള്  ഓഡറിററിനട  യഥപ്പോസമയയം  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോടത  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശങ്ങള്ക്കട  ഇടെവരുത്തുന്ന  ടസക്രടററിമപ്പോര്ടക്കതറിടര  വകുപ്പുതല  അചടെക്ക  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുന.  കൂടെപ്പോടത  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതറിടന്റെ പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിടന്റെ ഇപപപ്പോഴടത അവസ സയംബനറിച
വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറിൽ നറിനയം ലഭറിച പരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട

3.6.2  അധറിക  നറിരക്കട  നൽകറിയതറിനട  സര്ക്കപ്പോരറിൽ  നറിനയം  സപ്പോധൂകരണയം
ലഭദമപ്പോയറിടറില്ല. ആയതറിനപ്പോൽ പരപ്പോമര്ശയം നറിലനറിൽകന.
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7-5-2008   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറി പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

3.6.3  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേൽ  ബനടപട  വകുപറിൽ  നറിനയം  അന്തറിമ

നടെപടെറികററിപട ആവശദടപടെപ്പോൻ സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

സര്ക്കപ്പോരറിൽ നറിനയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം

3.6.4 ഓഡറിററിനട യഥപ്പോസമയയം പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോടത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശങ്ങള്ക്കട

ഇടെവരുത്തുന്ന  ടസക്രടററിമപ്പോര്ടക്കതറിടര  അചടെക്ക  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറികന്നതപ്പോണട.

പറി.ഡബന.ഡറി.  നറിരകകള്  പുത സ്തുക്കറി  നറിശയറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോൽ  പലപ്പോക്കൽ  നറിരക്കറിൽ

നൽകുന്നതറിനട,  കുടെറിടവള്ള  കറിണറുകള്ക്കട  എസ്റ്ററിപമറട  നറിരക്കറിപനക്കപ്പോള്  10%വയം,

ജലപസചേനതറിനട  25%  വയം അധറികരറിച നറിരക്കറിൽ തുക നൽകപ്പോടമന്ന  23-1-1998-ടല

218/98/എൽ.എ.ഡറി.  നമ്പര്  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവറിടന്റെ  ടവളറിചതറിൽ  കുടെറിടവള്ള

കറിണറുകള്ക്കട 10%വയം ജലപസചേന പപ്രപ്പോജക്ടുകള്ക്കട എസ്റ്ററിപമറട നറിരക്കറിപനക്കള് 25%വയം

അധറികരറിച  നറിരക്കറിൽ  തുക  നൽകപ്പോൻ  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ഭരണസമറിതറി

തസ്വീരുമപ്പോനടമടുതതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിലപ്പോണട  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ

1998-99  വപ്പോര്ഷറിക പദതറിയറിൽ അതറിയയംപകപ്പോടെട  ജലപസചേന കറിണര് നറിര്മപ്പോണയം,  എടെതറിൽ

അടെറിയപകപ്പോളനറി ജലപസചേന പദതറി എന്നസ്വീ പ്രവൃതറികള്ക്കട എസ്റ്ററിപമറട നറിരക്കറിപനക്കപ്പോള്

അധറികരറിച തുക നൽകറിയതട.  സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം എസ്റ്ററിപമറട നറിരക്കറിപനക്കപ്പോള്

25% അധറികരറിച നറിരക്കട നൽകറിയ പഞപ്പോയതറിടന്റെ നടെപടെറി സപ്പോധൂകരറിചട സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ) നമ്പര്

3203/08/ത.സസ.ഭ.വ. തസ്വീയതറി 27-8-2008 ഉതരവപ്പോയറിട്ടുണട.

അധറികവറിവരതറിപന്മേൽ പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ

സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.6.5  ബഹ.  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിചട  കൃതദമപ്പോയ  പരഖകള്  ഓഡറിററിനട

യഥപ്പോസമയയം  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോടത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്ക്കട  ഇടെവരുത്തുന്ന

ടസക്രടററിമപ്പോര്ടക്കതറിടര വകുപ്പുതല അചടെക്ക നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചതറിടന്റെ യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ

പരഖകളയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിൽ  ലഭദമല്ല.  മരപ്പോമതട  പണറികള്ക്കട  അധറിക  നറിരക്കട

നൽകറിയതറിനപ്പോൽ പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറിനട നഷയം  20,848  രൂപ എന്ന പരപ്പോമര്ശതറിനട,

ജലപസചേന കറിണററിനുള്ള 25% വര്ദനവട അനുവദറിച പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറിടന്റെ നടെപടെറി

സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  3203/08/ത.സസ.ഭ.വ.  തസ്വീയതറി  27-8-2008  പ്രകപ്പോരയം

സപ്പോധൂകരറിചറിട്ടുണട.  ഉതരവറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറിൽ പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവന്നതപ്പോടണന്നട

ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.
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3.7.1 മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറിടന സയംബനറിച ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിൽ
ഒന്നറിനുപപപ്പോലയം  കൃതദമപ്പോയ  മറുപടെറി  നൽകുവപ്പോപനപ്പോ  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോകവപ്പോപനപ്പോ
തയപ്പോറപ്പോയറിടറില്ലപ്പോടയന്നതറിൽ  നറിനയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതധറികൃതര്  കുറക്കപ്പോരപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസടര  സഹപ്പോയറികന്ന  നറിലപപ്പോടെപ്പോണട  സസസ്വീകരറികന്നടതന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോൽ  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബനടപടട
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിൽ  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര  വകുപ്പുതലതറിൽ
അചടെക്ക  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുന.  പ്രസ്തുത  നടെപടെറി
കവകറിയപ്പോൽ  ആയതറിനുതരവപ്പോദറികളപ്പോകുന്ന  ഗപ്പോമവറികസന  വകുപറിടല  ബനടപട
ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടരയുയം  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം  ഇതട  സയംബനറിചട
കകടക്കപ്പോണ നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ഒരു മപ്പോസതറിനുള്ളറിൽ സമറിതറിക്കട  ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.7.2  പടറികവര്ഗ്ഗ  പകപ്പോളനറികളറിൽ  ടടെലറിവറിഷൻ  സപ്പോപറിചതുമപ്പോയറി  ബനടപട
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേൽ  വറിശദസ്വീകരണയം  ആവശദടപട്ടുയം  നറിരന്തരയം  കത്തുകള്
എഴതറിയതറിപന്മേൽ  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  ടെറി.ഇ.ഒ.  സമര്പറിച  മറുപടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ഇതുസഹറിതയം
സമര്പറിചടകപ്പോള്ളുന.  ഈ  പദതറി  നറിര്വ്വഹണ  സമയതട  മുഴവൻ  പകപ്പോളനറികളറിലയം
ടടെലറിവറിഷനുയം  അനുബന  ഉപകരണങ്ങളയം  സപ്പോപറിചട  പദതറി  പൂര്ണമപ്പോയുയം
നടെപറിലപ്പോക്കറിയറിരുന്നതപ്പോയറി  കട്രബൽ  എകടറൻഷൻ  ഓഫസ്വീസര്  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചേയറിട്ടുണട.
പദതറി  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ  മുൻ  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  കട്രബൽ  എകടറൻഷൻ  ഓഫസ്വീസര്
ശ്രസ്വീ. പറി. ടക. പവണു മരണടപട്ടുപപപ്പോയതപ്പോയറി അററിയറിചറിരറികന. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.7.3  ബഹ.  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിചട  ഉതരവപ്പോദറികളപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ വകുപ്പുതല നടെപടെറികളയം സസസ്വീകരറിചതപ്പോയറി പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതറിടന്റെ  പരഖകളറില്ല.  ടതരടഞ്ഞടുക്കടപട  പകപ്പോളനറികളറിടലല്ലപ്പോയം  ടെറി.വറി.
സപ്പോപറിചറിരുന്നതപ്പോയുയം  ഇവ  ഏകപദശയം  3  വര്ഷക്കപ്പോലയം  പ്രവര്തനസജമപ്പോയറിരുടന്നനയം
കട്രബൽ എകടറൻഷൻ ഓഫസ്വീസര് അററിയറിചറിട്ടുണട. എന്നപ്പോൽ ഈ ററിപപപ്പോര്ടട സയംബനറിചട
യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ തുടെര് നടെപടെറികളയം പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട സസസ്വീകരറിചതപ്പോയറി പരഖകളറില്ല.
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3.8.1  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തുകടള  സയംബനറിച  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളയം
അതറിപന്മേലള്ള  തുടെര്  നടെപടെറികളയം  പരറിപശപ്പോധറികന്നതറിനുയം  വസ്വീഴ്ചവരുത്തുന്ന
ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറികന്നതറിനുയം  ജറില്ലപ്പോതലതറിലയം  സയംസപ്പോന
തലതറിലയം  നറിരസ്വീക്ഷണ  സമറിതറികള്  രൂപസ്വീകരറിക്കണടമനയം  ഈ  സമറിതറികള്  വകുപട
അധറികൃതര്കയം  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിനുയം  ഇതു  സയംബനറിചട
പസ്വീരറിപയപ്പോഡറിക്കലപ്പോയറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.8.2  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തുകടള  സയംബനറിച  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളയം  അതറിപന്മേലള്ള
തുടെര്നടെപടെറികളയം പരറിപശപ്പോധറികന്നതറിനുയം വസ്വീഴ്ചവരുത്തുന്ന ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര നടെപടെറി
സസസ്വീകരറികന്നതറിനുയം  ജറില്ലപ്പോതലതറിലയം  സയംസപ്പോനതലതറിലയം  നറിരസ്വീക്ഷണ  സമറിതറികള്
രൂപസ്വീകരറിക്കണടമനയം ഈ സമറിതറികള് വകുപട അധറികൃതര്കയം പലപ്പോക്കൽ ഫണട ഓഡറിറട
വകുപറിനുയം ഇതു സയംബനറിചട പസ്വീരറിപയപ്പോഡറിക്കലപ്പോയറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് ലഭദമപ്പോക്കണടമനമുള്ള
സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശതറിനട  4-8-2007-ടല  G.O.(Rt)  No.  2121/07/LSGD  നമ്പരപ്പോയറി
സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവട പുറടപടുവറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.8.3  ബഹ.  സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശ  പ്രകപ്പോരയം  നറിരസ്വീക്ഷണ  സമറിതറികള്
രൂപസ്വീകരറികന്നതറിനുള്ള സര്ക്കപ്പോര് ഉതരവട നമ്പര്  2121/07/LSGD  തസ്വീയതറി  4-8-2007
പുറടപടുവറിചറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര്   37

ശറിപപ്പോര്ശ

3.9.1 പദതറി സയംബനറിച ഫയലകള് രണപ്പോഴ്ചകള്ളറില് സമറിതറിക്കട ലഭദമപ്പോക്കപ്പോടമന്നട
5-10-2004-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗതറില് മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി ടെറി.ഇ.ഒ.-സസ്വീനറിയര് സൂപ്രണട സമറിതറിക്കട
ഉറപ്പു  നല്കറിടയങറിലയം  നപ്പോളറിതുവടരയുയം  പ്രസ്തുത  ഫയലകള്  ലഭദമപ്പോകകപയപ്പോ  ഇതു
സയംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോകകപയപ്പോ  ടചേയറിടറില്ല.  ഈ സപ്പോഹചേരദതറില് സമറിതറിക്കട
നല്കറിയ ഉറപ്പു പപ്പോലറിക്കപ്പോത പ്രസ്തുത ഉപദദപ്പോഗസടനതറിടര ഭരണ വകുപട കര്ശന നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ആവശദടപടുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.9.2  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  1998-99  വര്ഷടത  വപ്പോര്ഷറിക
പദതറിയറില്  ഉള്ടപടുതറി  1,75,000  രൂപ  വകയറിരുതറി  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ  'പടറികവര്ഗ്ഗ
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പകപ്പോളനറികളറില്  ടടെലറിവറിഷന്  സപ്പോപറിക്കല്'  എന്ന  പപ്രപ്പോജക്ടറിടന്റെ  നറിര്വ്വഹണ
ഉപദദപ്പോഗസന്  കട്രബല്  എകടറന്ഷന്  ഓഫസ്വീസറപ്പോയറിരുന.  കട്രബല്  ടഡവലപ്ടമന്റെട
ഓഫസ്വീസറിടല  സസ്വീനറിയര്  സൂപ്രണറിടനതറിടര  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറികളടടെ  വറിവരങ്ങള്
ലഭദമപ്പോകന്നതറിനട  കട്രബല്  ടഡവലപ്ടമന്റെട  ഓഫസ്വീസര്ക്കട  ടസക്രടററി  കതട
അയചറിട്ടുടണന്ന വറിവരയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.9.3  21-6-2012,  4-12-2014  എന്നസ്വീ  തറിയതറികളറിൽ  ഇ-1205/07  നമ്പരപ്പോയറി
പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  കട്രബല്  ടഡവലപ് ടമന്റെട  ഓഫസ്വീസര്ക്കട
കതയചറിട്ടുടണങറിലയം ഇതുവടര മറുപടെറിടയപ്പോനയം ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല എന്നട അററിയറികന.

12-10-2017   സമറിതറിപയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

3.9.4  കട്രബല്  ടഡവലപ്ടമന്റെട  ഓഫസ്വീസറിടല  സസ്വീനറിയര്  സൂപ്രണറിടനതറിടര
സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറികളടടെ  ററിപപപ്പോര്ടട  ഒരു  മപ്പോസതറിനകയം  പകരള  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട
വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോകവപ്പോനുയം  നല്കപ്പോതപക്ഷയം  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസരറില്നറിന്നട
ടതളറിടവടുപട നടെത്തുവപ്പോനുയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച. 

സര്ക്കപ്പോരറില്നറിനയം ലഭറിച അധറികവറിവരയം

3.9.5 സസ്വീനറിയര് സൂപ്രണറിടനതറിടര സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികള് സയംബനറിചട വദകമപ്പോയ
മറുപടെറി  കട്രബല്  ടഡവലപ്ടമന്റെട  ഓഫസ്വീസറുടടെ  പക്കല്നറിനയം  ഇതുവടരയുയം
ലഭദമപ്പോയറിടറിടല്ലന്നട പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിട്ടുണട.

അധറികവറിവരതറിപന്മേലള്ള പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.9.6  12-10-2018-ല്  നടെതറിയ  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധനയറില്  സസ്വീനറിയര്
സൂപ്രണറിടനതറിടര  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശപ്രകപ്പോരമുള്ള  അചടെക്ക  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചതറിടന്റെ
യപ്പോടതപ്പോരു വറിവരങ്ങളയം പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറില് ലഭദമടല്ലന്നട പബപ്പോധദടപട്ടു.

17-10-2018-  ടല ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗയം

3.9.7  1,75,000  രൂപ  വകയറിരുതറി  പടറികവര്ഗ്ഗ  പകപ്പോളനറികളറില്  ടടെലറിവറിഷന്
സപ്പോപറിക്കല്  എന്ന  പദതറി  നടെപറിലപ്പോക്കറിയതപ്പോരപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,
നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയ  കട്രബല്  എകടറന്ഷന്  ഓഫസ്വീസര്  മരണടപടടനയം
അപദ്ദേഹതറിടന്റെ  മരണ  സര്ടറിഫറിക്കറട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണനയം  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതറിടന്റെ  പപ്രപ്പോജക്ടട  സയംബനറിച  ഫയലകള്  രണപ്പോഴ്ചയ്ക്കുള്ളറില്  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോടമന്നട
സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക  ഉറപ്പുനല്കറിയ  ഉപദദപ്പോഗസടന്റെ  പപരുയം  വറിവരവയം  അററിയറിക്കപ്പോന്
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ആവശദടപടുകയുയം  ടചേയ്തുടവനയം  കട്രബല്  ടഡവലപ് ടമന്റെട  ഓഫസ്വീസറില്  സസ്വീനറിയര്
സൂപ്രണട  എന്ന  തസ്തറികയറിടല്ലന്നവറിവരയം  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിടന
അററിയറിചറിട്ടുടണനയം  കൂടെപ്പോടത  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഫയലകടളപ്പോനയം  കട്രബല്
ടഡവലപ് ടമന്റെട  ഓഫസ്വീസറില്  ലഭദമടല്ലനയം  ടതളറിടവടുപട  പയപ്പോഗതറില്  ഹപ്പോജരപ്പോയ
മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി കട്രബല് ടഡവലപ്ടമന്റെട ഓഫസ്വീസര് സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച.

3.9.8  കട്രബല്  എകടറന്ഷന്  ഓഫസ്വീസര്  എന്നതട  സസ്വീനറിയര്  സൂപ്രണട  എന്നട
ടതറപ്പോയറി പരഖടപടുതറിയതപ്പോടണനയം അപദ്ദേഹയം മരണടപട്ടുടവന്നട കട്രബല് എകടറന്ഷന്
ഓഫസ്വീസര്ക്കട  അററിയപ്പോവന്നതപ്പോടണനയം  വറിലയറിരുതറിയ  സമറിതറി  സമറിതറിടയ
ടതററിദരറിപറികന്ന  വറിധതറില്  കട്രബല്  ടഡവലപ് ടമന്റെട  ഓഫസ്വീസര്  സയംസപ്പോരറിചതറിനട
അതൃപറി പരഖടപടുതറി.

3.9.9  ജനകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറിയുടടെ  പ്രപ്പോരയംഭകപ്പോലതട  നടെപപ്പോക്കറിയ  ഈ
പപ്രപ്പോജക്ടറിടന  സയംബനറിചട  തസ്വീരുമപ്പോനടമടുപക്കണതട  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതപ്പോടണനയം  ഇതുമപ്പോയറി  ബനടപട  പരഖകള് പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിലണപ്പോകുടമനയം
തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപട,  അഡസ്വീഷണല് ടസക്രടററി  &  പസ്റ്ററട ടപര്പഫപ്പോമന്സട ഓഡറിറട
ഓഫസ്വീസര് മറുപടെറി നല്കറി.   പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറില് പരഖയുടടെ പഫപ്പോപടപ്പോപകപ്പോപറിയുടണനയം
ആയതട  ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണനയം  മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട  ഉപദദപ്പോഗസൻ മറുപടെറി നലറി.

3.9.10  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശറിചറിരറികന്നതുപപപ്പോടല  തുക  ടചേലവഴറിചട  ടടെലറിവറിഷന്
വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുപണപ്പോടയന്നട സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട വപ്പോങ്ങറിയ രസ്വീതറി സയംബനറിചപ്പോണട ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശറിചറിരറികന്നടതനയം  മപ്പോര്ചട  അവസപ്പോനപതപ്പോടുകൂടെറിയപ്പോണട  ഈ  പപ്രപ്പോജക്ടട
നടെപപ്പോക്കപ്പോനപ്പോരയംഭറിചടതനയം  അതുടകപ്പോണട  ടടെണര്  നടെപടെറികളറിപലയട  കടെക്കപ്പോപനപ്പോ
കസപടഷന്  ക്ഷണറിക്കപ്പോപനപ്പോയുള്ള  സമയയം  ലഭറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്  പകപ്പോ-ഓപപററസ്വീവട
ടസപ്പോകസററിയറില്നറിനയം വപ്പോങ്ങുകയപ്പോണുണപ്പോയടതനയം മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട
ഉപദദപ്പോഗസൻ  മറുപടെറി  നല്കറി.   നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസന്  മരണടപട്ടുപപപ്പോയ
സപ്പോഹചേരദതറില് ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

സര്ക്കപ്പോരറിൽ നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറി

3.9.11  ഈ പദതറി നറിര്വ്വഹണസമയതട മുഴവന് പകപ്പോളനറികളറിലയം ടടെലറിവറിഷനുയം
അനുബന  ഉപകരണങ്ങളയം  സപ്പോപറിചട  പദതറി  വറിഭപ്പോവനയം  ടചേയ  ഉപദ്ദേശലക്ഷദങ്ങള്
സഫലസ്വീകരറിക്കടപടറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   ടടെണര് വറിളറികന്നതറിനട  തുക വകയറിരുതപ്പോതതറിനപ്പോലയം,
പപ്രപ്പോജക്ടട  കസപടഷന്  വറിളറിക്കപ്പോന്  കഴറിയപ്പോതതറിനപ്പോലമപ്പോണട  സഹകരണ  പസ്റ്റപ്പോററില്നറിന്നട
സപ്പോധനങ്ങള്  വപ്പോങ്ങറിയടതന്നട  ഫയലറില്  വദകമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  നറിര്വ്വഹണ
ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയ മുന് ടെറി. ഇ. ഒ. ശ്രസ്വീ. പറി. ടക. പവണു ഇപപപ്പോള് ജസ്വീവറിചറിരറിപറില്ല.

222/2021.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.9.12 മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറില്  7-2-2019-നട  പനരറിടട  പരറിപശപ്പോധന
നടെതറിയതറില്,  സസ്വീനറിയര്  സൂപ്രണറിടനതറിടര  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചതറിടന്റെ യപ്പോടതപ്പോരു
വറിവരങ്ങളയം മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറില് ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില്ല.  മുന് ടെറി.ഇ.ഒ.  ശ്രസ്വീ.
പറി.ടക.  പവണു  ആയറിരുന  പദതറിയുടടെ  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസന്  എനയം  ഇപദ്ദേഹയം
ഇപപപ്പോള്  ജസ്വീവറിചറിരറിപറില്ല  എനയം  അററിയറിചറിട്ടുണട.  ടടെലറിവറിഷന്  ലഭറിച  എനയം
പ്രവര്തനക്ഷമമപ്പോണട  എനയം  ഊരുമൂപന്മപ്പോര്  നല്കറിയ  കതട  ഓഡറിററിനട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര്   46

ശറിപപ്പോര്ശ

3.10.1  ചുള്ളറിപയപ്പോടെട  കഴമ്പറില്കര  കപ്പോടറിമൂല  പറപ്പോഡട  പണറി  തൃപറികരമപ്പോയറി
പൂര്തസ്വീകരറിടചങറിലയം പപ്പോര്ശസഭറിതറി പല സലത്തുയം ഇളകറി കറിടെകന്നതറിനപ്പോല് പറപ്പോഡറിടന്റെ
പപ്പോര്ശസഭറിതറി  നറിര്മറിചട  പറപ്പോഡട  ഗതപ്പോഗത  പയപ്പോഗദമപ്പോകന്നതറിനട  ആവശദമപ്പോയ
പ്രവൃതറികള് അടെറിയന്തരമപ്പോയറി നടെപപ്പോക്കണടമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.10.2  ടെറി  പ്രവൃ തറി  2010-11  പദതറിയറില് ഉള്ടപടുതറി  ഏടറടുകകയുയം സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച  പ്രകപ്പോരയം  പറപ്പോഡറിടന്റെ  പപ്പോര്ശസഭറിതറി  പുതുക്കറി  പണറിതട  ഗതപ്പോഗത
പയപ്പോഗദമപ്പോകകയുയം ടചേയറിട്ടുടണന്ന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിചടകപ്പോള്ളുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.10.3  പറപ്പോഡറിടന്റെ  പപ്പോര്ശസഭറിതറി  നറിര്മറിചട  ഗതപ്പോഗതപയപ്പോഗദമപ്പോകന്നതറിനപ്പോയറി
2010-11  പദതറിയറില്  ഉള്ടപടുതറി  പൂര്തസ്വീകരറിചറിട്ടുടണന്നട  നടെപടെറി  വറിശദസ്വീകരണ
പത്രറികയറില്  അററിയറിചറിട്ടുടണങറിലയം  ചേറിള്ളറിപയപ്പോടെട-കഴമ്പറിന്കര-പകപ്പോളറിമൂല  പറപ്പോഡട
പുനരുദപ്പോരണയം  സയംബനറിച  ഫയല്  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  സമറിതറിയട
സമര്പറിച  മറുപടെറിയറില്  2010-11-ല്  ടെറി  പ്രവൃ തറിയ്ക്കുപവണറി  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ  പപ്രപ്പോജക്ടട
വറിവരയം,  ഫണട,  എസ്റ്ററിപമറട,  ടചേലവട  എന്നസ്വീ  വറിവരങ്ങള്  ഉള്ടപടുതപ്പോതതറിനപ്പോലയം
ഫയലകള്  കടണത്തുന്നതറിനുയം  കഴറിഞ്ഞറിടറില്ലപ്പോടയന്നട  പരറിപശപ്പോധനപ്പോപവളയറില്  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട അററിയറിച.

ഖണറിക നമ്പര്   47

ശറിപപ്പോര്ശ

3.11.1  ചേറിങ്ങവല്ലയം മറിനറിവപ്പോടര് സകപ സസ്വീമറില് ഉള്ടപടുതറി നറിര്മറിച കറിണററില്
സമസ്വീപസ  കുടുയംബങ്ങള്ക്കട  കുടെറിടവള്ളയം  നല്കുവപ്പോനപ്പോയറി  സപ്പോപറിച  കപപ്പുകലന്
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ആവശദമപ്പോയ  മുന്കരുതലകള്  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോടത  സപ്പോപറിചതറിനപ്പോല്  ടപപ്പോടറിപപപ്പോടയനയം
ഇപപപ്പോള് പ്രസ്തുത കുടുയംബങ്ങള്ക്കട പദതറിയുടടെ പ്രപയപ്പോജനയം ലഭറികന്നറില്ലപ്പോടയനയം സമറിതറി
മനസറിലപ്പോകന.   ആയതറിനപ്പോല് കുന്നറിന്മുകളറിലള്ള ടെപ്പോങറില്നറിനയം  തപ്പോപഴപ്പോട്ടുള്ള  വദതദസ്ത
കണക്ഷനുകളറിപലക്കട  ജലതറിടന്റെ  സമര്ദ്ദേയം  തപ്പോങ്ങതക്ക  രസ്വീതറിയറില്  കപപട  കലന് സപ്പോപറിചട
കുടെറിടവള്ളയം  എതറികവപ്പോന്  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം  ഇതറിപലക്കപ്പോയറി  വപ്പോടര്
അപതപ്പോററിററിയുടടെ  കവദഗദവയം  പസവനവയം  പ്രപയപ്പോജനടപടുതണടമനയം  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുന.  ശരറിയപ്പോയ  ആസൂത്രണമറില്ലപ്പോടത  ടചേയതറിനപ്പോലപ്പോണട  പദതറി
തകരപ്പോററിലപ്പോയടതനയം  ആയതറിനപ്പോല്  ഇതരയം  പദതറികള്  സപ്പോപങതറിക  വറിദഗ്ധരുടടെ
സഹപ്പോയപതപ്പോടടെയുയം  പദതറിടയകററിചട  പൂര്ണമപ്പോയറി  ആസൂത്രണയം  നടെതറിയുയം  മപ്പോത്രപമ
നടെപപ്പോക്കപ്പോവൂ എനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.11.2 2010-11  വര്ഷതറില്  6  ലക്ഷയം രൂപ അടെങലറില് ഒരു പദതറി പ ടറികവര്ഗ്ഗ
ഘടെകതറില് വകയറിരുതറി ഈ കുടെറിടവള്ള പദതറിയുടടെ കുടെറിടവള്ള വറിതരണതറിനപ്പോയറി
തയപ്പോറപ്പോക്കറിയറിരുന.  എന്നപ്പോല്  ടെറി  വറിഭപ്പോഗതറില്  മതറിയപ്പോയ  എണയം  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്
ലഭദമല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഫസ്വീസറിബറിലറിററി  സര്ടറിഫറിക്കറട  കറിടപ്പോടത  വരറികയുയം  പദതറി
വറിഭപ്പോവനയംടചേയ രസ്വീതറിയറില് പൂര്തസ്വീകരറിക്കപ്പോന് പ്രസ്തുത വര്ഷയം സപ്പോധറിചറിരുനമറില്ല.  നടെപ്പു
വര്ഷയം  ടപപ്പോതു  വറിഭപ്പോഗതറില്  ഉള്ടപടുതറി  ഈ  പദതറി  പൂര്തസ്വീകരറികന്നതറിനുള്ള
നടെപടെറികള് പുപരപ്പോഗമറിചവരുന. ഈ സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറിനുള്ളറില് തടന്ന സമറിതറിയുടടെ
ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയുടടെ കവദഗദവയം പസവനവയം പ്രപയപ്പോജനടപടുതറി
ശരറിയപ്പോയ  ആസൂത്രണപതപ്പോടടെ  ഈ  കുടെറിടവള്ള  വറിതരണ  പദതറി
പൂര്തസ്വീകരറികന്നതപ്പോടണനയം പബപ്പോധറിപറിചടകപ്പോള്ളുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.11.3  നറിലവറില് പദതറി  ഏടറടുതട  നടെത്തുന്നതറിനട  യപ്പോടതപ്പോരു വറിധ  നടെപടെറിയുയം
സസസ്വീകരറിചതപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധനയറില് കണറില്ല.

ഖണറിക നമ്പര്   48, 49, 50

ശറിപപ്പോര്ശ

3.12.1 ചേപണപ്പോത്തുടകപ്പോല്ലറി വപ്പോടര് സകപ പദതറിയറില് ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളടടെ വസ്വീടുകള് ,
പദതറിയപ്പോയറി നറിര്മറിച കറിണററില് നറിനയം അകടലയപ്പോയതറിനപ്പോല് ടവള്ളയം പകപ്പോരറിടയടുതട
ടകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുന്നതറിനട  ബുദറിമുടപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോകന.  ആയതറിനപ്പോല്
പദതറിയറില് നറിര്പദ്ദേശറിച മറട പ്രവ വൃതറികള് കൂടെറി ഉള്ടപടുതറി ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള് ഇപപപ്പോള്
പനരറിടുന്ന  ബുദറിമുടട  പരറിഹരറികന്നതറിനുയം  ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോകന്നതറിനുയം  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.



28

3.12.2  മറ പ്രവൃതറികള് തൃപറികരമപ്പോയറി പൂര്തസ്വീകരറിചതപ്പോയുയം സമറിതറി മനസറിലപ്പോകന. പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയത്തുകള് ഏടറടുകന്ന പദതറികള് ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട വളടര പ്രപയപ്പോജനപ്രദവയം
ടചേലവ  കുറവള്ളതുയം  ആയറിരറികവപ്പോന്  പ്രപതദകയം  ശ്രദറിക്കണടമനയം  പൂര്തസ്വീകരറിച
പദതറികള്  കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളറില്  അറകുറപണറി  നടെതറി  പരറിപപ്പോലറികവപ്പോന്  ജപ്പോഗത
പുലര്തണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

3.12.3  പ്രസ്തസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവന്നതപ്പോടണന്നട സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.12.4 2006-07 വര്ഷതറില് പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട 2,20,000 രൂപ വകയറിരുതറി
വപ്പോടര്  ടെപ്പോങട, പമ്പട ഹക്കൗസട, കപപട കലന്, ടപപ്പോതുടെപ്പോപട എന്നസ്വീ പ്രവൃതറികള് 30-8-2007-നട
പൂര്തറിയപ്പോക്കറി  പ്രവര്തന  ക്ഷമമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട  എന്ന  വറിവരയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററി അററിയറിചറിട്ടുണട.

3.12.5  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തുകള്  ഏടറടുകന്ന  പ്രവൃതറികള്  കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളറി ല്
അറകുറപണറി നടെതറി പരറിപപ്പോലറികന്നതറിനപ്പോയറി പ്രപതദക പ്രപ്പോധപ്പോനദയം നല്കുന്നതപ്പോടണനയം
തുടെര്നയം  ആയതട  പരറിപപ്പോലറികന്നതപ്പോടണനയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി
അററിയറിചറിട്ടുണട.

3.12.6  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവന്നതപ്പോടണന്ന ബഹ.  സമറിതറിയുടടെ
ശറിപപ്പോര്ശ  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ടഡപനടറി  ഡയറക്ടര്ക്കട  5-2-2008-നട
അയചടകപ്പോടുതറിട്ടുടണന്നട പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി അററിയറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.12.7  ചേപണപ്പോതട ടകപ്പോല്ലറി വപ്പോടര് സകപ സസ്വീയം മറട  അനുബന പ്രവൃതറികള്കൂടെറി
നടെതറി  30-8-2007-നട  പൂര്തറിയപ്പോക്കറി  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട  ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോക്കറിയറിട്ടു
ടണന്നട  അററിയറിചറിട്ടുടണങറിലയം  ഈ  പ്രവൃതറിയുടടെ  ഫയലകള്  പരറിപശപ്പോധനയട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  5-10-2013-നട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറില്  പ്രപ്പോപദശറിക  പരറിപശപ്പോധന
നടെതറിയ  പവളയറില്  ഫയലകള്  ലഭദമപ്പോകന്നതറിനട  അപനസഷണകററിപട  നല്കുകയുയം
ഫയലകള് ലഭദമപ്പോകന്നതപ്പോടണനയം അററിയറിടചങറിലയം  പരഖകള് യഥപ്പോസമയയം നല്കപ്പോന്
പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട അധറികൃതര്ക്കട സപ്പോധറിചറിടറില്ലപ്പോടയന്നററിയറികന.

3.12.8  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോകന്നതപ്പോടണന്നട
അററിയറികന.

ഖണറിക നമ്പര്   58, 59, 60

ശറിപപ്പോര്ശ

3.13.1  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തുകള്  ഒരു പദതറി  നടെപപ്പോക്കപ്പോനപ്പോയറി  ആപലപ്പോചേറികപമ്പപ്പോള്
ആ  പദതറിടകപ്പോണ്ടുണപ്പോകുന്ന  പനടങ്ങപളയുയം  പകപ്പോടങ്ങപളയുയം  കുററിചട  ബനടപട
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ഉപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോര്  കക്കൗണ്സറിലറിനട  പൂര്ണമപ്പോയ  വറിവരയം  നല്കറിയറിരറിക്കണടമനയം
പദതറികള്  സമയബനറിതമപ്പോയറി  പൂര്തസ്വീകരറികവപ്പോന്  പ്രപതദകയം  ശ്രദപതറിപറിക്കണ
ടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

3.13.2  കപ്പോര്ഷറിക  പദതറികള്  നടെപപ്പോകപമ്പപ്പോള്  അതപ്പോതു  കപ്പോര്ഷറിക  വറിളകളടടെ
സസ്വീസണറില്  തുടെങ്ങപ്പോവന്ന  തരതറില്  ആസൂത്രണയം  ടചേപയണതപ്പോടണനയം
അങ്ങടനയല്ലപ്പോടത  തുടെങ്ങുന്ന  പദതറികള്ടകപ്പോണട  ഉപദ്ദേശറികന്ന  പ്രപയപ്പോജനയം  ലഭറിക്കറില്ലപ്പോ
എന്നതറിനട ഉതമ ഉദപ്പോഹരണമപ്പോണട ഈ പദതറിടയനയം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.

3.13.3  കപ്പോര്ഷറിക  പദതറി  നടെപപ്പോകപമ്പപ്പോള്  പ്രസ്തുത  പദതറിക്കപ്പോവശദമപ്പോയ
വറിതറിനങ്ങളയം കതകളയം പദതറിയുടടെ സമസ്വീപപ്രപദശത്തുതടന്നയുള്ള സര്ക്കപ്പോര് അയംഗസ്വീകൃത
കപ്പോര്ഷറിക  ഏജന്സറികളറില്നറിനയം  പശഖരറിക്കണടമനയം  ഇതുമപ്പോയറി  ബനടപടട
നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസരപ്പോയറി  നറിപയപ്പോഗറികന്ന  കൃഷറി  വകുപട  ഉപദദപ്പോഗസടരക്കൂടെറി
ഉള്ടപടുതറി പവണയം പദതറി തയപ്പോറപ്പോപക്കണടതനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.13.4  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണസട കമറിററിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് തുടെര്ന്നറിപങ്ങപ്പോടട
നടെപറിലപ്പോകന്നതറിനപ്പോയറി  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോന്  23-6-2007-ടല  278/2007-ാം
നമ്പര്  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  പയപ്പോഗതസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം  ബനടപടവര്ക്കട  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതറിടല  26-6-2007-ടല  880/04-ാം  നമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരയം  ഉതരവട
നല്കറിയറിട്ടുടണനയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  അററിയറിചറിട്ടുണട.  തുടെര്ന്നറിപങ്ങപ്പോടട
വറിശദമപ്പോയ  ചേര്ചകള്കപശഷയം  മപ്പോത്രപമ  ഇതരതറിലള്ള  പപ്രപ്പോജക്ടുകള്
നടെപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളൂ എന്ന വസ്തുത പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി പബപ്പോധറിപറിചറിട്ടുണട.

3.13.5  കപ്പോര്ഷറിക  പപ്രപ്പോജക്ടുകള്  നടെപറിലപ്പോകപമ്പപ്പോള്  ഉണപ്പോകുന്ന  പപപ്പോരപ്പോയ്മകള്
പരറിഹരറിചടകപ്പോണട  മപ്പോത്രമപ്പോണട  പറിന്നസ്വീടെട  പദതറികള് നടെപറിലപ്പോക്കറിയതട  എന്നട തലപശ്ശേരറി
പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി  അററിയറിചറിട്ടുണട.  അതുടകപ്പോണ്ടുതടന്ന ഇതരയം വസ്വീഴ്ചകള്
പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറില്  ആവര്തറിചറിടറിടല്ലനയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി
അററിയറിചറിട്ടുണട.

3.13.6  സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  കര്ശനമപ്പോയറി  പപ്പോലറിക്കടപടുന്നതറിനപ്പോയറി
വദകമപ്പോയ നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് തലപശ്ശേരറി പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറിടല നറിര്വ്വഹണ ഉപദദപ്പോഗസനട
നല്കറിയറിട്ടുണട എന്ന വറിവരയം പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി പബപ്പോധറിപറിചറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.13.7 പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് പപ്പോലറികന്നതറിനട
നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോന്  23-6-2007-ടല  278/2007-ാം  നമ്പര്  പ്രകപ്പോരയം  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട തസ്വീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുണട.  ആയതട കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട ഡയറക്ടടറ  26-6-2007-ടല
880/04 നമ്പര് കതട പ്രകപ്പോരയം അററിയറിചതുയം പരറിപശപ്പോധനയറില് പബപ്പോധദമപ്പോയറിട്ടുണട.
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3.13.8  കപ്പോര്ഷറിക  പദതറികള്  നടെപപ്പോകപമ്പപ്പോള്  ഇതരയം അപപ്പോകതകള്  തുടെര്നള്ള
വര്ഷങ്ങളറില് ആവര്തറിചവരുന്നറില്ല എന്ന കപ്പോരദയം പരറിപശപ്പോധനയറില് പബപ്പോധദമപ്പോയറിട്ടുണട.

3.13.9  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശയം  പപ്പോലറികന്നതറിനട
നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയ  കൃഷറി  അസറി.ഡയറക്ടര്ക്കട  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിയ  കപ്പോരദയം
പരറിപശപ്പോധനയറില് പബപ്പോധദമപ്പോയറിട്ടുണട.
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3.14.1  പദതറികള്ക്കപ്പോയറി  കണ്വസ്വീനര്ക്കട  മുന്കൂര്  നല്കുപമ്പപ്പോള്  പപ്പോര്ടട  ബറില്ലറില്
പ്രസ്തുത മുന്കൂര് കുറചതറിനുപശഷയം മപ്പോത്രപമ ബറില് പപ്പോസപ്പോക്കപ്പോവൂ എനയം ഇക്കപ്പോരദതറില് വസ്വീഴ്ച
വരുത്തുന്ന ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട എതറിടര സപ്പോമ്പതറിക ക്രമപക്കടുകള് നടെതറിയതറിനട ശറിക്ഷപ്പോ
നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിപക്കണതപ്പോടണന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.14.2  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിനട
2,50,000  രൂപയുടടെ  നഷമുണപ്പോയറി  എനയം  ആയതട  പലറിശയുള്ടപടടെ
ഉതരവപ്പോദറികളറില്നറിനയം  ഈടെപ്പോക്കണയം  എന്ന  നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  കമറിററി
കണ്വസ്വീനര് ശ്രസ്വീ.പറി.  സഹപദവനറില്നറിനയം തുക ഈടെപ്പോകന്നതറിനട ആവശദമപ്പോയ നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചറിരുന.  എന്നപ്പോല് അന്തറിമ ബറില്തുക അനുവദറിചട  തരണടമന്നട  ആവശദടപടട
കണ്വസ്വീനര് കൂത്തുപറമ്പട മുനറി സറിഫട പകപ്പോടെതറി മുമ്പപ്പോടക ഒ.എസട.329/14  പ്രകപ്പോരയം പകസട
ഫയല്  ടചേയറിരുന.   പകപ്പോടെതറി  വറിധറി  പ്രകപ്പോരയം  ടെറിയപ്പോനട  അനുകൂലമപ്പോയറി  1,67,183  രൂപ
അനുവദറികന്നതറിനപ്പോയറി വറിധറിയപ്പോകുകയുയം ടചേയറിട്ടുണട.  വറിധറി സയംബനറിച വറിവരയം തപ്പോടഴ പചേര്കന:

1) കണ്വസ്വീനര്ക്കട അനുവദറിപക്കണ തുക 1,67,183

2) പകപ്പോടെതറി ടചേലവട (plaintiff cost) 39,232

3) പകപ്പോടെതറി ടചേലവട (defendants cost) 3,605

4) പലറിശ 36,262

ആടക 2,46,282 രൂപ

3.14.3  കൂത്തുപറമ്പട പബപ്പോക്കട പ ഞപ്പോയതറിടന്റെ  21-6-2018-ടല  35/2018-19  നമ്പര്
തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം  ശ്രസ്വീ.  ടക.  സഹപദവന്,  മൂന്നപ്പോയംപസ്വീടെറിക  വടറിപ്രയം  പറപ്പോഡട  പ്രവൃതറിയുടടെ
കണ്വസ്വീനര്ക്കട  ജനറല്  പര്പസട  ഗപ്പോന്റെറില്  നറിനയം  തുക  അനുവദറികന്നതറിനട ടസക്രടററിടയ
ചുമതലടപടുതറി പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ഭരണസമറിതറി ഏകകണ്ഠമപ്പോയറി തസ്വീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുണട.
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തുക അനുവദറിചതട സയംബനറിച വറിവരയം തപ്പോടഴ പചേര്കന:

1) ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശപ്രകപ്പോരമുള്ള  2,50,000  രൂപയുടടെ  7/99  മുതല്  18-3-2011
വടരയുള്ള 18% പലറിശ - 78,750

2) പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം  കണ്വസ്വീനര്ക്കട  അനുവദറിച  പലറിശ
ഒഴറിവപ്പോകന്നതട - 36,262

3) കണ്വസ്വീനര്ക്കട അനുവദനസ്വീയമപ്പോയ തുക-2,46,282-78,750-36,262=1,31,270/-

ആയതട  പ്രകപ്പോരയം  ശ്രസ്വീ.  പറി.  സഹപദവന്,  കണ്വസ്വീനര്ക്കട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശ
പ്രകപ്പോരമുള്ള  78,750  രൂപ  പലറിശയറിനതറില്  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിനട  പശഷയം,  കൂത്തുപറമ്പട
പബപ്പോക്കട  ഓഫസ്വീസറിടല  30-7-2018-ടല  സറി-787/18  നമ്പര്  ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  തുക
അനുവദറിചറിട്ടുണട.  ഇതുമുപഖന  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിനട  സപ്പോമ്പതറിക  നഷടമപ്പോനയം
ഉണപ്പോയറിടറില്ല.  ടെറി  സപ്പോഹചേരദതറില്  പമല്  ഖണറിക  ഒഴറിവപ്പോക്കറിതരണടമന്നട
അപപക്ഷറികന.

3.14.4  ടെറി കപ്പോലയളവറിലണപ്പോയറിരുന്ന ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോസഫട മപ്പോതബ,  ശ്രസ്വീ.  പറി.  ടക.  സുദന്
എന്നസ്വീ പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിമപ്പോര്  വറിരമറിചതപ്പോയറി  ഗപ്പോമവറികസന കമസ്വീഷണര്
ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.14.5  ബഹ.  കൂത്തുപറമ്പട  മുന്സറിഫട  പകപ്പോടെതറി  28-7-2017-നട  പുറടപടുവറിച
O.S.No.329/14  നമ്പര് വറിധറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില് കൂത്തുപറമ്പട പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട
21-6-2018-ടല  35/18-19  നമ്പര്  ഭരണസമറിതറി  തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം  1,31,270  രൂപ
കണ്വസ്വീനര്ക്കട അനുവദറിചറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര്   72
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3.15.1  പ്രസ്തുത  ഓഡ റിറട  പരപ്പോമര്ശതറിടന്റെ  ഇപപപ്പോഴടത  അവസ  സയംബനറിച
വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.15.2  കൂത്തുപറമ്പട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  1999-2000  വര്ഷടത  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ഖണറിക  33-ല്  പരപ്പോമര്ശറിച  പപ്പോര്ടട  ബറില്  തുക  അധറികയം  നല്കറിയതട
സയംബനറിചട  ഇപപപ്പോഴടത  അവസ  വറിശദമപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധറിചതറില്  ഖണറികയറില്
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പരപ്പോമര്ശറിച പ്രവൃതറിയുടടെ അവസപ്പോനപ്രവൃതറി മൂലദയം 49,13,253 രൂപയപ്പോടണനയം ഇതറില്
ടെപ്പോററിടന്റെ വറില,  നറികുതറികള്,  ഇലകറികട  പപപ്പോസ്റ്റുകള് മപ്പോറപ്പോനുള്ള ടചേലവട എന്നറിവ ഒഴറിടക
കണ്വസ്വീനര്ക്കട  അനുവദറിക്കപ്പോവന്ന  തുക  43,14,872  രൂപയപ്പോടണനയം  കപ്പോണുന.
കണ്വസ്വീനര്ക്കട  41,47,689  രൂപയപ്പോണട  ആടക  അനുവദറിചറിട്ടുള്ളതട.   എന്നപ്പോല്  അന്തറിമ
ബറില്തുക ഇതുവടര കണ്വസ്വീനര്ക്കട നല്കറിയറിടറില്ല എന്നട പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി
അററിയറിചറിട്ടുണട.    ഈ  സപ്പോഹചേരദതറില്  പമല്  പ്രവൃതറിക്കട  അവസപ്പോന  പ്രവൃതറി  മൂലദപ്രകപ്പോരയം
അര്ഹമപ്പോയതറില് അധറികമപ്പോയറി തുക നല്കറിയറിടറില്ല എന്നട ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്തുടകപ്പോള്ളുന.
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3.16.1  കണ്വസ്വീനര്ക്കട  നല്കറിയ  തുക  അന്തറിമബറില്ലറില്  ക്രമടപടുതറിയറിട്ടുള്ളതറി
നപ്പോലയം,  പ്രസ്തുത  പറപ്പോ ഡുപണറി  പൂര്തസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോകന്നതപ്പോടണന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.16.2  ബഹമപ്പോനടപട  സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശപ്പോനുസരണയം  7-9-2007-ടല
എല്.എഫട.ഡറി4/1638/07 പ്രകപ്പോരയം ഓ ഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര്   80
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3.17.1  ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശങ്ങള്ക്കട മറുപടെറി നല്കുന്നതറില് പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറിടല
ഉപദദപ്പോഗസന്മപ്പോര്  നറിരുതരവപ്പോദപരമപ്പോയറിടപ്പോണട  ടപരുമപ്പോറുന്നതട.  ഇതരയം  പ്രവണതകള്
അനുവദറികവപ്പോന്  പപ്പോടെറില്ലപ്പോടയന  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.  കപ്പോഞ്ഞങ്ങപ്പോടെട  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതറില്  പരപ്പോമര്ശ  വറിപധയമപ്പോയ  കപ്പോലയളവറില്  പജപ്പോലറി  ടചേയറിരുന്ന  ബനടപട
ഉപദദപ്പോഗസരറില് നറിനയം വറിശദസ്വീകരണയം ആവശദടപടെണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.17.2  അക്കപ്പോലതട  പജപ്പോലറി  ടചേയറിരുന്ന  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയപ്പോയ
ശ്രസ്വീ.  ടെറി.  എ.  ഭപ്പോസരന്,  ജൂനറിയര്  സൂപ്രണപ്പോയ  ശ്രസ്വീമതറി  എയം.  വറി.  പമരറി  എന്നറിവര്
വര്ഷങ്ങള്ക്കട മുന്പട തടന്ന സര്വ്വസ്വീസറില് നറിന്നട ററിടയര് ടചേയവരപ്പോണട.  ഇവരറില് നറിന്നട
വറിശദസ്വീകരണയം വപ്പോങ്ങുന്നതറിനട  കത്തുകള് അയചറിരുന.  ജൂനറിയര് സൂപ്രണപ്പോയ ശ്രസ്വീമതറി
എയം.വറി.  പമരറി  വറിശദസ്വീകരണയം  നല്കറിയതട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  എടുത  തസ്വീരുമപ്പോന
പ്രകപ്പോരവയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരവമപ്പോണട  പ്രവൃതറികള്
സയംബനറിച ഫയലകള് കകകപ്പോരദയം ടചേയറിരുന്നതട എന്നപ്പോണട.
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പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന ശ്രസ്വീ.  ടെറി.  എ.  ഭപ്പോസരന്  17-4-2004-നട

ഹരറിപപ്പോടെട പബപ്പോക്കറില് നറിനയം സലയം മപ്പോററിപപപ്പോടയനയം ഇപപപ്പോള് ടെറിയപ്പോന് ജസ്വീവറിചറിരറിപറില്ല

എനയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.17.3  പരപ്പോമര്ശറിത  കപ്പോലയളവറില്  പജപ്പോലറി  ടചേയറിരുന്ന  ജൂനറിയര്  സൂപ്രണപ്പോയ

ശ്രസ്വീമതറി  എയം.  വറി.  പമരറി  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  വറിശദസ്വീകരണയം

നല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ആയതട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  അധറികൃതര്  പരറിപശപ്പോധനയട

ലഭദമപ്പോകകയുണപ്പോയറി.  മുന്പബപ്പോക്കട  പ ഞപ്പോയതട  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന  ശ്രസ്വീ.  ടെറി.  വറി.

ഭപ്പോസ് കരന്  മരണടപടതപ്പോയറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  അധറികൃതര്  നല്കറിയ  മറുപടെറിയറില്

സൂചേറിപറിചറിട്ടുണട.  സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  അധറികൃതര്

തുടെര്നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചതപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധനയറില്  പബപ്പോധദടപടുകയുണപ്പോയറി.

ആയതറിനപ്പോല് ഇതുമപ്പോയറി ബനടപട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവന്നതപ്പോണട.

ഖണറിക നമ്പര്   85

ശറിപപ്പോര്ശ

3.18.1  കവദബത  പബപ്പോര്ഡട  പപപ്പോലള്ള  സപ്പോപനങ്ങളമപ്പോയറി  ബനടപടട  ടഡപപപ്പോസറിറട

വര്കകള് ടചേയ്യുപമ്പപ്പോള് പ്രസ്തുത പണറികള് പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയപ്പോലടെന് ബനടപട ടസക്രടററി  പനരറിടട

സല  പരറിപശപ്പോധന  നടെതറി  പണറി  തൃപറികരമപ്പോയറി  പൂര്തസ്വീകരറിചറിട്ടുപണപ്പോടയന്നട

പരറിപശപ്പോധറിചട  ഉറപ്പു വരുതണടമനയം ഇതു സയംബനറിചട  ബനടപട വകുപറില് നറിനയം

പൂര്തസ്വീകരണ സര്ടറിഫറിക്കറട വപ്പോങ്ങറി സൂക്ഷറിക്കണടമനയം ഓഡറിറട പരറിപശപ്പോധനപ്പോപവളയറില് പലപ്പോക്കല്

ഫണട ഓഡറിറട വകുപറിടന പബപ്പോധദടപടുതണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.18.2  ഓഡറിറട  ഖണറികകളറില്  പറഞ്ഞ  കവദബതസ്വീകരണ  പപ്രപ്പോജക്ടുകളമപ്പോയറി

ബനടപട  മുഴവന്  പ്രവൃതറികളയം  ഇലകറിസറിററി  പബപ്പോര്ഡട  എഞറിനസ്വീയറുടമപ്പോതട

ടസക്രടററി  സന്ദര്ശറിചട  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതറികള്  പൂര്തസ്വീകരറിചതു  സയംബനറിച  പസ്റ്ററടടമന്റെട

16-10-2004-ടല ഇ.1225/04  കതട പ്രകപ്പോരയം കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട പലപ്പോക്കല് ഫണട ടഡപനടറി

ഡയറക്ടര്ക്കട സമര്പറിചറിട്ടുണട.   പമലറിലയം നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ പ്രകപ്പോരയം

പ്രവര്തറികന്നതപ്പോടണനയം കപ്പോഞ്ഞങ്ങപ്പോടെട പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി അററിയറിചറിട്ടുണട.

222/2021.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകററിപട

3.18.3  ഖണറികയറില്  2  മുതല്  6  വടര  ക്രമനമ്പറുകളപ്പോയറി  സൂചേറിപറിചറിട്ടുള്ള
ടഡപപപ്പോസറിറട  പ്രവൃതറികള്  എല്ലപ്പോയംതടന്ന  1998-1999,  1999-2000  വര്ഷങ്ങളറില്
പൂര്തസ്വീകരറിചട  വറിനറിപയപ്പോഗ സപ്പോക്ഷദപത്രയം  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതുയം  ആയതട
പരറിപശപ്പോധറിചറിട്ടുള്ളതുയം  ആണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ടെറി  ഖണറികയറില്  പരപ്പോമര്ശറിചറിട്ടുള്ള
പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവന്നതപ്പോടണന്നട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

ടക. സുപരഷട കുറുപട,
തറിരുവനന്തപുരയം, അദദക്ഷന്,
2021 ജനുവരറി 13. പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി.
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അനുബനന

പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങള/തുടര് ശനിപധാര്ശകള

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
സധാപനന/

വകുപ്പെപ
നനിഗമനങ്ങള/തുടര്ശനിപധാര്ശകള

1 2.1.5 കൃഷനി
തദദ്ദേശ

സസ്വയനഭരണ
വകുപ്പെപ

പ്രസ്തുത  ഖണനികയനിദന്മേലുള്ള  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശവന  സമനിതനി  നനിര്ദദ്ദേശമനുസരനിചപ
പുറപപ്പെടുവനിച  സര്ക്കുലറനിപല  ഉത്തരവന
കര്ശനമധായനി  പധാലനിക്കുന്നുപണ്ടെനപ  ഉറപ
വരുത്തണപമനപ  കൃഷനി/തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണ
വകുപകദളധാടപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന്നു

2 2.2.13 തദദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണ

വകുപ്പെപ

അണമലക്കുനപ  കനിണര്  നനിര്മധാണ
പ്രവൃത്തനിയുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  ഫയൽ
ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ  ഹധാജരധാകനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
പചെയ്യുനതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന്നു

3 2.3.5 '' നനിരുത്തരവധാദപരമധായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ഉദദദധാഗസര്പകതനിപര  വകുപതല  നടപടനി
സസ്വസ്വീകരനിക്കുനതനിനുന  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
നടപ്പെനിലധാകധാത്തതപ സനബനനിചപ  വനിശദസ്വീകരണന
ആവശദപപ്പെടുനതനിനുന  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
അടനിയന്തരമധായനി  നടപ്പെനിലധാകനി  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
പചെയ്യുനതനിനുന സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ പചെയ്യന്നു


