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മുഖവുര

കലഭാക്കല്  ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനിയുസടെ  അദദ്ധ്യക്ഷനഭായ  ഞഭാന്,  സമനിതനിയുസടെ
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം സമനിതനി (2019-2021) യുസടെ 78- ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.
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ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സന്വേതീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേള്  അടെനിസഭാനമഭാക്കനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.
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ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  നടെപടെനികേളസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്  സമനിതനിക്കറ
ആവശദ്ധ്യമഭായ സഹഭായങ്ങള് നല്കേനിയ സന്റിംസഭാന ഓഡെനിററ  വകുപറ  ഡെയറക്ടകറഭാടെറ  സമനിതനിക്കുള്ള
നനനി കരഖസപടുത്തുന.
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ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   I

1.1  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി (2009-2011)യുടടെ ഇരുപതറിരണപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  (കണ്ണൂര്  ജറില്ലയറിടല  പബപ്പോക്കട  പ ഞപ്പോയത്തുകടളെ  സയംബനറിചട)
ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികളുള്ടപടതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോര്ടട.

1.2  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി (2009-2011)യുടടെ ഇരുപതറിരണപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടട 2009 ജൂലല മപ്പോസയം 6-ാം തസ്വീയതറി സഭയറില് സമര്പറിച.  പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറില്
ആടക 13 ശറിപപ്പോര്ശകളെപ്പോണുള്ളതട.

1.3  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശ  ഖണറികകളെറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  25-9-2013,  22-1-2020  എനസ്വീ  തസ്വീയതറികളെറിടല  പയപ്പോഗങ്ങളെറില്  സമറിതറി
പരറിഗണറിക്കുകയുയം  ശറിപപ്പോര്ശ  ഖണറിക  23,  32,  80,  84  എനറിവയറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്
ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി  പസ്റ്റേറട ടമന്റുകള്  പരറിഗണറിച  സമറിതറി  ഇവ  സയംബനറിച  മറുപടെറി
തൃപറികരമല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല്  അധറികവറിവരയം  ആരപ്പോഞ.   എനപ്പോല്  ആയതറിനുള്ള  മറുപടെറി
നപ്പോളെറിതുവടര  ലഭറിചറിടറില്ല.   ഖണറിക  45,  73  എനറിവ  സയംബനറിചട  തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ
നല്കുവപ്പോന് സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

1.4 സമറിതറി ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശ, ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേല് ലഭറിച സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറി,
പകരളെ  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട,
തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ എനറിവ അദദപ്പോയയം II-ല് പചേര്തറിരറിക്കുന.

1.5  സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറിയുടടെയുയം പകരളെ സയംസപ്പോന ഓ ഡറിറട വകുപട
ഡയറക്ടറുടടെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപറിടന്റെയുയം  അടെറിസപ്പോനതറില്  അനന്തരനടെപടെറികള്
തുടെപരണതറില്ല  എന  തസ്വീരുമപ്പോനറിച  ശറിപപ്പോര്ശകളുയം  ആയതറിപന്മേല്  ലഭറിച  മറുപടെറികളുയം
അദദപ്പോയയം III-ല് പചേര്തറിരറിക്കുന.

അദദപ്പോയയം   II

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശകളുയം സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികളുയം
ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേലുള്ള മറുപടെറി തൃപറികരമല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല് സമറിതറി ആരപ്പോഞ

അധറികവറിവരങ്ങളുയം തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശകളുയം

ഖണറിക നമ്പര്   23

ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.1  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  ഫണട  ഉപപയപ്പോഗറിചട  വപ്പോങ്ങറിയ  ചേര്ക്കകള്
പബപ്പോക്കറിടന്റെ അസറട രജറിസ്റ്റേററില് ഉള്ടപടുതണടമനയം ഇതു സയംബനറിച സര്ടറിഫറിക്കറട
ഖപ്പോദറി  പകന്ദ്രതറില്  നറിനയം  വപ്പോങ്ങറി  സൂകറിക്കണടമനയം  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
262/2021.
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അതുപപപ്പോടലതടന  ചേര്ക്കകള്  വപ്പോങ്ങറിയതറിടന്റെ  ആടക  ബറില്  തുകയപ്പോയ  5,51,579
രൂപയറില്  3,00,000  രൂപയ്ക്കുള്ള  ബറില്ലു  മപ്പോത്രപമ  ഫയലറില്  ലഭദമപ്പോയുള്ളൂ  എന  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  5,25,000  രൂപ  നല്കറിയതറില്  ബപ്പോക്കറി  2,25,000  രൂപയുടടെ
വറിനറിപയപ്പോഗയം  സയംബനറിചള്ള  പരഖകള്  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറില്  ലഭദമല്ല  എനതുയം
ഗക്കൗരവമപ്പോയ വസ്തുതയപ്പോണട.  ആകയപ്പോല് ഈ പദതറി നടെതറിപ്പു സയംബനറിചട വകുപ്പുതല
അപനസഷണയം നടെതറി,  ഖപ്പോദറി പകന്ദ്രതറിടന്റെയുയം പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിടലയുയം ഫയലുകള്
പരറിപശപ്പോധറിചട  സമറിതറിക്കട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കണടമനട  സമറിതറി  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ
വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദടപടുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.1.2  കണ്ണൂര്  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ടഡവലപ്ടമന്റെട  കമസ്വീഷണര്  (പറി.എ.)ടടെ  അപനസഷണ
ററിപപപ്പോര്ടട അനുബനമപ്പോയറി ടകപ്പോടുതറിരറിക്കുന. (അനുബനയം II)

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.1.3  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി ശറിപപ്പോര്ശയറില്  100%  സബ്സറിഡറി
നല്കറിയ  നടെപടെറി  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  വറിപധയമപ്പോപക്കണതപ്പോടണനയം  അധറിക  ടചേലവറിനട
ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയവര്ടക്കതറിടര  ബപ്പോധദത  നറിര്ണ്ണയറിചട  തുക  ഈടെപ്പോക്കണടമനയം
പറഞറിരുനടവങറിലുയം അതട നടെപറില് വരുതറിയറിടറില്ല.  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശയറില് പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട പപ്പോന് ഫണറില് നറിനയം  100%  സബ്സറിഡറി നല്കറി വപ്പോങ്ങറിയ സപ്പോധനങ്ങള്
പബപ്പോക്കറിടന്റെ അസറട രജറിസ്റ്റേററില് ഉള്ടപടുതണടമനയം ഇതു സയംബനറിചട സര്ടറിഫറിക്കറട
ഖപ്പോദറി  പകന്ദ്രതറില്  നറിനയം  വപ്പോങ്ങറി  സൂകറിക്കണടമനയം  നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന.  ആയതട
പപ്പോലറിക്കടപടറിടറില്ല.  സപ്പോധനങ്ങള് പബപ്പോക്കറിടന്റെ പസ്റ്റേപ്പോക്കട രജറിസ്റ്റേററില് ഉള്ടപടുതണടമന
നറിര്പദ്ദേശവയം  പപ്പോലറിക്കടപടറിടറില്ല.  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ടഡവലപ്ടമന്റെട  കമസ്വീഷണര്  നടെതറിയ
അപനസഷണ ററിപപപ്പോര്ടറില് പമല് വറിവരങ്ങള് സയംബനറിചട പരപ്പോമര്ശറിചതപ്പോയറി കപ്പോണുനറില്ല.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.4 പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട പപ്പോന്ഫണറില് നറിനയം 100% സബ്സറിഡറി നല്കറി
വപ്പോങ്ങറിയ  സപ്പോധനങ്ങള്  പബപ്പോക്കറിടന്റെ  അസറട  രജറിസ്റ്റേററില്  ഉള്ടപടുത്തുകയുയം,  അതു
സയംബനറിച  സര്ടറിഫറിക്കറട  ഖപ്പോദറി  പകന്ദ്രതറില്  നറിന  വപ്പോങ്ങറി  സൂകറിക്കുകയുയം,
സപ്പോധനങ്ങള്  പബപ്പോക്കറിടന്റെ  പസ്റ്റേപ്പോക്കട  രജറിസ്റ്റേററില്  ഉള്ടപടുത്തുകയുയം,  100%
സബ്സറിഡറി  നല്കറിയ  നടെപടെറി  പരറിപശപ്പോധനപ്പോവറിപധയമപ്പോക്കറി  അധറികടചലവറിനട
ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയവരറില്  നറിന  തുക  ഈടെപ്പോക്കുകയുയം  ടചേയ്തതട  സയംബനറിച
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  ഉള്ടപടുതറിയ  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.
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2.2.1 നബപ്പോര്ഡട സസ്വീയം പ്രകപ്പോരയം നടെതറിയ മൂനപ്പോയം പസ്വീടെറിക-വടറിപ്രയം പറപ്പോഡു പണറിയറില്
5.6%  വറില്പന  നറികുതറിയുയം  15%  സര്ചേപ്പോര്ജയം  ഈടെപ്പോക്കണടമനറിരറിടക്ക  പുതുക്കറിയ
സപ്പോപങതറികപ്പോനുമതറിയറിലുയം  ബറില്  തുക  കണക്കപ്പോക്കുനതറിലുയം  2.1%  നറിരക്കറില്  മപ്പോത്രയം
വറില്പന  നറികുതറി  കണക്കപ്പോക്കറിയതട  എന്തടെറിസപ്പോനതറിലപ്പോടണനട  പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുയം
നറിലവറിലുള്ള നറിരക്കറില് വറില്പന നറികുതറി ഈടെപ്പോക്കുനതറിനുപവണ നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുകയുയം
ടചേയ്യണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന. വറില്പന നറികുതറി ഈടെപ്പോക്കറിയതട സയംബനറിച
വറിശദ വറിവരങ്ങള് സമറിതറിക്കട നല്കണടമനയം സമറിതറി ആവശദടപടുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.2.2  പപ്രപ്പോജക്ടട  എസ്റ്റേറിപമററില്  ടെപ്പോകട  ടപ്രപ്പോവറിഷന്  ഇനതറില്  2.1%  വറില്പന
നറികുതറിയുയം  1%  നറിര്മപ്പോണടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറി  പകമനറിധറി  വറിഹറിതവയം  ഉള്ടപടുത്തുകയുയം
ആയതറിനട ജറില്ലപ്പോ ആസൂത്രണസമറിതറിയുടടെ അയംഗസ്വീകപ്പോരവയം സപ്പോപങതറികപ്പോനുമതറിയുയം ലഭറിചറിരുനതപ്പോയുയം
ആയതറിനപ്പോലപ്പോണട  2.1%  നറികുതറി  കണക്കപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട  എനയം  ജനകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ
പദതറിയറില്  ഉള്ടപടുത്തുനതുടകപ്പോണപ്പോണട  ടെപ്പോകട  ടപ്രപ്പോവറിഷൻ  ഉള്ടപടുതറിയടതനയം
കണ്വസ്വീനര്ക്കട  ഇതുവടര  ലഫനല്  ബറില്  തുക  നല്കറിയറിടറില്ലപ്പോടയനയം  വറില്പന
നറികുതറിയുയം  15%  സര്ചേപ്പോര്ജയം ഒടുക്കുനതറിനട പവണറി പ്രവൃതറി കണ്വസ്വീനര്ക്കട പരഖപ്പോമൂലയം
നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിട്ടുടണനയം കൂത്തുപറമ്പട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചേയ്തറിട്ടുണട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.2.3  നബപ്പോര്ഡട സസ്വീയം പ്രകപ്പോരയം നടെതറിയ മൂനപ്പോയംപസ്വീടെറിക-വടറിപ്രയം പറപ്പോഡുപണറിയുടടെ
കണ്വസ്വീനര്ക്കട  ഇതുവടര  ലഫനല്  ബറില്  തുക  നല്കറിയറിടറിടല്ലനട  പരറിപശപ്പോധനയറില്
പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട.  ആടക  49,13,253  രൂപയുടടെ പ്രവൃതറി നടെതറിയതറില് പപ്പോര്ടടബറില്,
ടെപ്പോററിടന്റെയുയം ടെപ്പോര് ബപ്പോരലറിടന്റെയുയം വറില,  ഇലകറികട  പപപ്പോസ്റ്റേട മപ്പോററിടവക്കല് എനറിവ കഴറിചട
2,69,362  രൂപ നല്കുവപ്പോന് ബപ്പോക്കറിയുണട.  എനപ്പോല് ഇതുവടരയപ്പോയറി വറില്പന നറികുതറി,
വറില്പന നറികുതറി  സര്ചേപ്പോര്ജട,  നറിര്മപ്പോണ ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറി  പകമനറിധറി  വറിഹറിതയം  എനറിവ
പപ്പോര്ടട  ബറില്ലുകളെറില്  നറിനയം  ഈടെപ്പോക്കറി  ഒടുക്കറിയതപ്പോയറി  കപ്പോണുനറില്ല.   5.6%  വറില്പന
നറികുതറിയുയം  15%  സര്ചേപ്പോര്ജയം,  1%  നറിര്മപ്പോണടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറി  പകമനറിധറിയുയം  ടസപകസര്ഡട
അഡസപ്പോന്സപ്പോയറി അനുവദറിച 2,50,000 രൂപയുടടെ 7/99 മുതല് 18-3-2011 വടരയുള്ള 18%
പലറിശയുയം  തറിരറിചടെക്കുനതറിനട  പവണറി  കണ്വസ്വീനര്ക്കട  24-11-2011-നട  കതട
നല്കറിയറിട്ടുണട.  മറട തുടെര് നടെപടെറികള് ഒനയം തടന സസസ്വീകരറിചറിടറില്ല.



4

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.4  വറില്പന  നറികുതറി,  വറില്പന  നറികുതറി  സര്ചേപ്പോര്ജട,  നറിര്മപ്പോണ
ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറി  പകമനറിധറി  എനറിവയറിപലയട  പപ്പോര്ടട  ബറില്ലുകളെറില്  നറിനയം  തുക
ഈടെപ്പോക്കറി  ഒടുക്കുനതറിനുയം,  ടസപകസര്ഡട  അഡസപ്പോന്സപ്പോയറി  അനുവദറിച  2,50,000
രൂപയുടടെ  7/99  മുതല് 18-3-2011  വടരയുള്ള പലറിശയുയം തറിരറിചടെയ്ക്കുനതറിനുയം പവണറി
കണ്വസ്വീനര്ക്കട  24-11-2011-നട  നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിരുടനങറിലുയം  തുടെര് നടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിചറിടല്ലനള്ള  ഓഡറിററിടന്റെ  അഭറിപ്രപ്പോയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഇതു
സയംബനറിചട വറിശദമപ്പോയ മറുപടെറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

ഖണറിക നമ്പര്   45

ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.1  ഇരറിടറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറില്  ഹപ്പോചററി  സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ
പദതറിപണയം  ടചേലവടചേയ്തതറിടന്റെ  വക്കൗചറുകപളെപ്പോ  രസസ്വീതുകപളെപ്പോ  ഇതു  സയംബനറിച  മറട
പരഖകപളെപ്പോ  ഫയപലപ്പോ  പദതറി  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസനപ്പോയ  സസ്വീനറിയര്  ടവറററിനററി
സര്ജന് ശസ്വീ.  എ.  ജറി.  രവസ്വീന്ദ്രന് ഓഡറിററിനട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറില്ല എനതു വളെടര ഗക്കൗരവമപ്പോയ
ഒരു സയംഗതറിയപ്പോയറി  സമറിതറി കപ്പോണുന.  പവണ പരഖകള് ഓഡറിററിനു ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോതതട
സ്റ്റേപ്പോററ്റ്യൂടററി ഓഡറിററിടന തടെസടപടുത്തുന പ്രവര്തറിയപ്പോടണനയം ഇതട  LFA Act  പ്രകപ്പോരയം
പപ്രപ്പോസറികറ്റ്യൂഷന് നടെപടെറി അര്ഹറിക്കുന കുറമപ്പോടണനയം സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ പ്രസക്ത ഭപ്പോഗങ്ങള് ലകപററിയറിട്ടുയം ആയതറിനട മറുപടെറി നല്കുനതറില്പപപ്പോലുയം
തറികഞ അനപ്പോസ കപ്പോണറിക്കുനതറില് നറിനയം ടവറററിനററി സര്ജടന്റെ ഭപ്പോഗതട ഗുരുതരമപ്പോയ
വസ്വീഴ്ചയുയം  സപ്പോമ്പതറിക  ക്രമപക്കടുയം  നടെനറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  അനുമപ്പോനറിക്കപ്പോയം.   ആയതറിനപ്പോല്
സസ്വീനറിയര്  ടവറററിനററി  സര്ജനപ്പോയ  ശസ്വീ.  എ.  ജറി.  രവസ്വീന്ദ്രടനതറിടര  സപ്പോമ്പതറിക
ക്രമപക്കടുകള്ക്കട ക്രറിമറിനല് നടെപടെറിയുയം,  ഓഡറിററിനട പരഖകള് സമര്പറിക്കപ്പോതതറിനട  LFA
Act  പ്രകപ്പോരവയം,  ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറിനട മറുപടെറി നല്കപ്പോതതറിനട വകുപ്പുതലതറിലുയം നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചട സമറിതറിടയ അററിയറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.3.2.  1999-2000  വര്ഷടത പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിററില് പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോത
ടവറററിനററി സര്ജനപ്പോയ ശസ്വീ. എ. ജറി. രവസ്വീന്ദ്രനറില് നറിനട 2,94,251 രൂപ ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട
സര്ചേപ്പോര്ജട  പനപ്പോടസ്വീസട  അയചറിട്ടുടണനയം  എനപ്പോല്  ടെറിയപ്പോന്  സര്വ്വസ്വീസറിലറിരറിടക്ക
മരണമടെഞ സപ്പോഹചേരദതറില് പമല് തുക ടെറിയപ്പോടന്റെ ടപന്ഷനററി ടബനറിഫറിററില് നറിനട
പറിടെറിക്കുനതറിനട  അനറിമല്  ഹസ്ബന്റെററി  ഡയറക്ടര്ക്കട  കതട  അയചറിട്ടുടണനയം  ഇരറിടറി
പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്തറിട്ടുണട.
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2.3.3  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ  നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസന്  ടവറററിനററി  സര്ജന്
ശസ്വീ.  എ.  ജറി.  രവസ്വീന്ദ്രന്  സര്വ്വസ്വീസറിലറിരറിടക്ക  മരണടപടതറിനപ്പോല്  നഷ്ടമപ്പോയ  തുക
2,94,251  രൂപ ടെറിയപ്പോടന്റെ  ടപന്ഷന് ടബനറിഫറിററില്  നറിനയം  പറിടെറിക്കുനതറിനട  അനറിമല്
ഹസ്ബന്റെററി  ഡയറക്ടര്ക്കട  അയച  കതട  പരറിപശപ്പോധനയട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  ഇരറിടറി
പമഖലയറില് 6-8-2012-നട ഉണപ്പോയ ടവള്ളടപപ്പോക്കതറില് ഫയലുകളുയം രജറിസ്റ്റേറുകളുയം നശറിച
പപപ്പോയറിരുന എനട പരഖപ്പോമൂലയം അററിയറിചറിട്ടുണട. 

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.4  പഞപ്പോയതറിനട  നഷ്ടമപ്പോയ  തുക  ഉതരവപ്പോദറിയപ്പോയ
നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസടന്റെ  ടപന്ഷന്  ടബനറിഫറിററില്നറിനയം  ഈടെപ്പോക്കറിയതട
സയംബനറിച വറിശദവറിവരയം അററിയറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

ഖണറിക നമ്പര്   73

ശറിപപ്പോര്ശ

2.4.1  ടകപ്പോളെന്ത എ.എല്.പറി.  സ്കൂള് പടറികജപ്പോതറി പകപ്പോളെനറി പറപ്പോഡറിടന്റെ പണറിയപ്പോയറി
നല്കറിയ  48  ബപ്പോരല്  ടെപ്പോററില്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കപ്പോടത  ബപ്പോക്കറി  വന  14  ബപ്പോരല്  ടെപ്പോററിടന്റെ
വറിലയപ്പോയ  23,464  രൂപ  ബനടപട  കണ്വസ്വീനറപ്പോയ  ശസ്വീ.  ജനപ്പോര്ദ്ദേനനറില്  നറിനയം
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  പലറിശ  സഹറിതയം  ഈടെപ്പോക്കറി  പഞപ്പോയത്തു  ഫണറില്  മുതല്കൂടണടമനയം
ഇക്കപ്പോരദതറില് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറിയുടടെ  വറിശദവറിവരയം  സമറിതറിടയ അററിയറിക്കണടമനയം
സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുന.  ആവശദതറില്കൂടുതല്  ടെപ്പോര്  നല്കുകയുയം  പ്രവൃതറി
പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയപശഷയം  ബപ്പോക്കറി  വന  ടെപ്പോര്  പ ഞപ്പോയതറിപലയട  തറിരറിടക
എടുക്കപ്പോതറിരറിക്കുകയുയം  ടചേയ്ത  ഉപദദപ്പോഗസടന്റെ  പപരറില്  കര്ശന  വകുപ്പുതല  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.4.2  ഓഡറിററില്  തടെസടപടുതറിയ  തുകയപ്പോയ  23,449  രൂപ  അനടത
ടസക്രടററിയപ്പോയ ശസ്വീ.  എന്  വപ്പോസുപദവന്  മപ്പോപവലറിക്കര  ട്രഷററിയറില്  29-8-2008-ല്  187
നമ്പര്  ടചേല്ലപ്പോന്  പ്രകപ്പോരയം  അടെറിചറിട്ടുടണനട  ഇരറിക്കൂര്  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി
ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്തറിട്ടുണട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.4.3  ഓഡറിററില് നഷ്ടമപ്പോയറി  കപ്പോണറിച  23,464  രൂപ അനടത ടസക്രടററിയപ്പോയറി
ശസ്വീ.  എന്.  വപ്പോസുപദവന്,  മപ്പോപവലറിക്കര  ട്രഷററിയറില്  ഒടുക്കറിയതട  പരറിപശപ്പോധറിചട
പബപ്പോദദടപടറിട്ടുണട.  എനപ്പോല് പലറിശ ഇതുവടരയപ്പോയറി ഈടെപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി കപ്പോണുനറില്ല.
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2.4.4 ഓഡറിററില് നഷ്ടമപ്പോയറി കപ്പോണറിച തുകയുടടെ പലറിശ ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

ഖണറിക നമ്പര്   80
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2.5.1  ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിയ്ക്കുള്ള  ടചേലവകള്  സയംബനറിച  ഫയലുകളെറിപന്മേല്
പുനനഃപരറിപശപ്പോധന  നടെതറി  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  നല്കറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറില്
ഇന്പവപ്പോയ്സട പ്രകപ്പോരയം കയററിറക്കുകൂലറി കൂടെപ്പോടത 1,05,810.70  രൂപയുയം  8  ബപ്പോരല് ടെപ്പോററിനട
10,993  രൂപയുമപ്പോണട  ഓഡറിറട  വകുപട  കണക്കപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട.   എനപ്പോല്  ബനടപട
കരപ്പോറുകപ്പോരുടടെ  പക്കല് നറിനയം  യഥപ്പോക്രമയം  77  ബപ്പോരല് ടെപ്പോററിനട  64,865  രൂപയുയം  6,739
രൂപയുയം  മപ്പോത്രമപ്പോണട  ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  കപ്പോണുനതട.  ഇന്പവപ്പോയ്സട  പ്രകപ്പോരമല്ലപ്പോടത
എസ്റ്റേറിപമറട  പ്രകപ്പോരമുള്ള ടെപ്പോററിടന്റെ  വറില  ഈടെപ്പോക്കുകമൂലയം  യഥപ്പോക്രമയം  40,945.70  രൂപയുയം
4,254 രൂപയുയം കുറവപ്പോയപ്പോണട ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളടതനട സമറിതറി കരുതുന.  ഇതു കൂടെപ്പോടത 85
വസ്വീപകളുടടെ വറിലയപ്പോയ  8,500  രൂപയുയം അതറിപന്മേലുള്ള  10%  നറികുതറിയപ്പോയ  850  രൂപയുയം
ഈടെപ്പോപക്കണതുണട.  ആയതറിനപ്പോല്  പബപ്പോക്കു  പഞപ്പോയതറിനുള്ള  യഥപ്പോര്ത്ഥ  നഷ്ടയം
കണക്കപ്പോക്കറി  ആയതട  ബനടപട  കരപ്പോറുകപ്പോരറില്  നറിനട  ഈടെപ്പോക്കണടമനയം  ഇതു
സയംബനറിച വറിശദവറിവരയം സമറിതറിടയ അററിയറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.5.2  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിടല  പൂപറമ്പട  കൂടക്കുളെയം  ടവമ്പൂവ  പ്രവൃതറികളുടടെ
കണ്വസ്വീനറപ്പോയ  ശസ്വീ.  രപ്പോഘവന്  ടക.യുടടെ  പപരറില്  1-10-2013-നട  പബപ്പോക്കട  ഓഫസ്വീസറില്
നറിനയം റവനറ്റ്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറിയട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്തറിരുന.  എനപ്പോല് റവനറ്റ്യൂ ററിക്കവററിയ്ക്കുള്ള
പനപ്പോടസ്വീസട  ലഭറിചയുടെന്  അപദ്ദേഹയം  ഈ  നടെപടെറിയറില്  നറിനയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി
ലഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  നറിനയം  പസ്റ്റേ   വപ്പോങ്ങുകയുയം  മുഖദമനറിയട  നറിപവദനയം  അയയ്ക്കുകയുയം
ടചേയ്തറിട്ടുണട.  ഈ സപ്പോഹചേരദതറില് ഇപദ്ദേഹതറില് നറിനയം തുക ഇതുവടര റവനറ്റ്യൂ ററിക്കവററി
പ്രകപ്പോരയം  തറിരറിച  പറിടെറിചറിടറില്ല.   തറിരറിചപറിടെറിപക്കണ തുക  49,415  രൂപയുയം  18.5%  പറിഴ
പലറിശയുയം.

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിടല  ചേപ്പോപക്കടെവട  ഏറ്റുപപ്പോറ  പറപ്പോഡറിടന്റെ  കണ്വസ്വീനറപ്പോയ
ശസ്വീ. അബ്രഹപ്പോയം പതപ്പോണക്കര എനവരറില് നറിനയം റവനറ്റ്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറി പ്രകപ്പോരയം 5,134
രൂപ  തളെറിപറമ്പട  തഹസറില്ദപ്പോര്  തറിരറിച  പറിടെറിക്കുകയുയം,  ആയതട  ഇ 2-5184/13  നമ്പര്
പ്രകപ്പോരമുള്ള  22-2-2015-ടല  കതട  പ്രകപ്പോരയം  ഡറി.ഡറി.  ആയറി  പബപ്പോക്കട  ഓഫസ്വീസറില്
അയചതരറികയുയം  ടചേയ്തറിട്ടുടണനട  ഇരറിക്കൂര്  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചേയ്തറിട്ടുണട.
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പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.5.3 പൂപറമ്പട കൂടക്കുളെയം ടവമ്പൂവ പ്രവൃതറികളുടടെ കണ്വസ്വീനറപ്പോയ ശസ്വീ.രപ്പോഘവന് ടക.
എനവര്  റവനറ്റ്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികളെറില്  നറിനട  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  ബഹ.  ലഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്
WP(C) No.352/2014 ആയറി നലറിയ ടപറസ്വീഷനട  3-1-2014-നട പുറടപടുവറിച വറിധറിയറില്
ഒരു മപ്പോസപതയട പസ്റ്റേ അനുവദറിചറിട്ടുണട.  ആയതറിനു പശഷയം നപ്പോളെറിതു വടര കരപ്പോറുകപ്പോരനറില്
നറിനയം നഷ്ടത്തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള തുടെര്നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചറിടറില്ല. ചേപ്പോപക്കടെവട ഏറ്റുപപ്പോറ
പറപ്പോ ഡറിടന്റെ  കണ്വസ്വീനറപ്പോയ  ശസ്വീ.  അബ്രഹപ്പോയം  പതപ്പോണക്കര  എനവരറില്  നറിനയം  റവനറ്റ്യൂ
ററിക്കവററി നടെപടെറികള് പ്രകപ്പോരയം ₹5,134 ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.5.4  പൂപറമ്പട-കൂടക്കുളെയം-ടവമ്പൂവ  പ്രവൃതറികളുടടെ  കണ്വസ്വീനറപ്പോയ  ശസ്വീ.  ടക.  രപ്പോഘവനട
ലഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  നറിനയം  അനുവദറിചറിട്ടുള്ള  പസ്റ്റേ  ടവപക്കറട  ടചേയ്യപ്പോനുള്ള  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം ആയതറിടന്റെ വറിശദപ്പോയംശയം ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

ഖണറിക നമ്പര്   84

ശറിപപ്പോര്ശ

2.6.1  സലമുള്ടപടടെ  പലബര്  പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട  ടസപ്പോലസററിയുടടെ  മുഴുവന്  സസത്തുയം
ആര്ജറിക്കുനതറിനട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  പപ്പോന്  ഫണറില്  നറിനള്ള  തുകയപ്പോണട
വറിനറിപയപ്പോഗറിചടതനയം  ഇപ്രകപ്പോരയം  അസറട  ക്രറിപയഷനട  പപ്പോന്  ഫണട  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതട
ചേടവറിരുദമപ്പോടണനയം  വറിലയറിരുതറിയ  സമറിതറി  ചേടവറിരുദമപ്പോയറി  പപ്പോന്  ഫണട
വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതട  ക്രമ  വറിരുദമപ്പോടണനട  പഞപ്പോയത്തു  കക്കൗണ്സറിലറിടന
ഉപപദശറിപക്കണറിയറിരുന  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  അപ്രകപ്പോരയം  ടചേയ്യുനതറില്  വസ്വീഴ്ച
വരുതറിയറിട്ടുപണപ്പോടയനയം, ഇക്കപ്പോരദതറില് ടസക്രടററി അപദ്ദേഹതറിടന്റെ വറിപയപ്പോജനക്കുററിപട ഫയലറില്
പരഖടപടുതറിയറിട്ടുപണപ്പോടയനട  പരറിപശപ്പോധറിക്കണടമനയം,  ഇക്കപ്പോരദതറില്  ടസക്രടററിയുടടെ
ഭപ്പോഗതട  വസ്വീഴ്ച  വനറിട്ടുടണങറില് ടെറിയപ്പോടനതറിടര  വകുപ്പുതല നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.  പപ്പോന് ഫണറില് നറിനയം ടചേലവപ്പോക്കറിയ തുക പഞപ്പോയതറിടന്റെ
തനതു  ഫണറില്  നറിനട  തറിരറിചടെയ്ക്കുകപയപ്പോ  അടല്ലങറില്  സര്ക്കപ്പോരറില്  നറിനയം  സപ്പോധൂകരണയം
വപ്പോങ്ങുകപയപ്പോ ടചേയ്യണടമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.6.2  എടെക്കപ്പോടെട പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറിടല ടപരളെപശ്ശേരറി ഗപ്പോപഞപ്പോയതറില് പലബര്
പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട  ടസപ്പോലസററി  രൂപസ്വീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  1999-2000  സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷതറില്  പപ്പോന്  പദതറി  വറിഹറിതമപ്പോയറി  7,25,000  രൂപ  വകയറിരുതറിയ  31  എന
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പപ്രപ്പോജക്ടറില് നറിനയം ആടക 5,19,918 രൂപയറില് 5 ലകയം രൂപ പപ്പോന് ഫണട ടചേലവഴറിചതട
പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വറിഭപ്പോഗയം  തടെസടപടുതറിയറിരുന.  പ്രസ്തുത  ഖണറികയറില്
പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററിയുടടെ 2009-2011-ടല 22-ാാമതട ററിപപപ്പോര്ടട പ്രകപ്പോരയം
അനടത ടസക്രടററിക്കട പദതറി നടെതറിപ്പുമപ്പോയറി ബനടപടട വസ്വീഴ്ച വരുതറിയറിട്ടുടണങറില്
ടെറിയപ്പോടനതറിടര  വകുപ്പുതല  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമനയം  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്തറിരുന.
പമല്  പരപ്പോമര്ശ  ററിപപപ്പോര്ടറിനട  മുമ്പട  അതപ്പോയതട  31-12-2002-ല്  അനടത  ടസക്രടററി
ശസ്വീ. പഗപ്പോപപ്പോലന് പറി. ഇ. പസവനതറില് നറിനയം വറിരമറിചതറിനപ്പോല് തുടെര് നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന്
കഴറിഞറിടറില്ല എനയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്തറിരുന.

പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം  പപ്പോന്  ഫണറില്
നറിനയം ടചേലവഴറിച തുക പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറിടന്റെ തനതു ഫണട അക്കക്കൗണറില് നറിനയം
തറിരറിചടെക്കപ്പോന്  നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന.   എനപ്പോല്  തനതു  ഫണട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറില്
ലഭദമല്ലപ്പോതതറിനപ്പോലുയം ജനറല് പര്പസട ഫണട പരറിമറിതമപ്പോയതറിനപ്പോലുയം ടെറി വറിഷയയം പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട  ഭരണ  സമറിതറി  പ്രപതദകയം  ചേര്ച  ടചേയ്യുകയുയം  ഭരണ  സമറിതറിയുടടെ
നറിര്പദ്ദേശപ്പോനുസരണയം  പ്രസ്തുത  പലബര്  പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട  ടസപ്പോലസററിയുടടെ  പ്രവര്തനടത
കുററിചട  അപനസഷറിക്കുനതറിനട  ഒരു  സബട  കമറിററിടയ  ചുമതലടപടുത്തുകയുയം,  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട പ്രസറിഡന്റെട അദദകനപ്പോയ സബട കമറിററിടയ ചുമതലടപടെത്തുകയുയം പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട  പ്രസറിഡന്റെട  അദദകനപ്പോയ  സബട  കമറിററി  26-6-2013-നട  പമല്  പലബര്
പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട  ടസപ്പോലസററി  സന്ദര്ശറിക്കുകയുയം,  ടെറി  സപ്പോപനയം  ഇപപപ്പോഴുയം
പ്രവര്തറിക്കുനടണനയം,  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  ധനസഹപ്പോയതപ്പോല്  ആര്ജറിച
സസത്തുവകകള്  സപ്പോപനതറില്  തടന  കടണതറിയറിരുനതപ്പോയുയം,  സപ്പോപനതറിടന്റെ
കസ്വീഴറില്  ടതപ്പോഴറില്  ടചേയ്യുന  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികളുടടെ  പകമയം  പരറിഗണറിചട  മറട  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കുനതറില് നറിനയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിതരണടമനട അനട അപനസഷണയം നടെതറിയ സബട
കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്തറിരുന.  പമല്  സപ്പോപനതറിടന്റെ  ആടക  ആസറിയുടടെ  മൂലദയം
ഇപപപ്പോഴടത  നറിരക്കനുസരറിചട  17,95,469  രൂപ  ലഭറിക്കപ്പോന്  സപ്പോധദതയുടണനട
വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതട ടസപ്പോലസററി പ്രസറിഡന്റുയം, ടസക്രടററിയുയം ഒപട ടവച നറിലവറിടല
സപ്പോപനതറിടന്റെ ആസറിയറില് നറിനയം വദക്തമപ്പോണട.

ടെറി  സപ്പോപനതറിനട നല്കറിയ പപ്പോന് ഫണട യഥപ്പോവറിധറി പപ്രപ്പോജക്ടട വറിഭപ്പോവനയം ടചേയ്തട
കപ്പോരദങ്ങള്ക്കട  പവണറി  ഉപപയപ്പോഗറിചറിട്ടുണട.  ടചേലവഴറിച  തുക  ടസപ്പോലസററിയുടടെ
ആസറിയപ്പോയറി ഇപപപ്പോഴുയം നറിലവറിലുണട.  നറിരക്കനുസരറിചട ടചേലവഴറിച തുകപയക്കപ്പോള് ആസറി
മൂലദതറില് വര്ദനവട  വനറിട്ടുണട  എനട  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചേയ്തട  ടകപ്പോള്ളുന.  അതറിനപ്പോല്  ബഹ.
നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറി ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കണടമനട അപപകറിക്കുന.
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പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.6.3  24-10-2019-നട  നടെതറിയ  സലപരറിപശപ്പോധനയറില്  പലബര്  പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട
ടസപ്പോലസററിയുപടെതപ്പോയറി  ഒരു  ടകടറിടെയം  ടപരളെപശ്ശേരറിയറില്  സറിതറി  ടചേയ്യുനതപ്പോയറി
കടണതറി.  എനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  ടകടറിടെതറില്  ഈ  പപരറിലുള്ള  ടസപ്പോലസററി  ഇപപപ്പോള്
പ്രവര്തറിക്കുനറില്ല.  മപ്പോസ വപ്പോടെക അടെറിസപ്പോനതറില് ഒരു ടൂ വസ്വീലര് വര്ക്കട പഷപ്പോപപ്പോണട ഇപപപ്പോള് ഈ
ടകടറിടെതറില് പ്രവര്തറിക്കുനതട. ടകടറിടെതറിടന്റെ മുന്വശതട മരപ്പോമതട പ്രവൃതറികള്ക്കുപപയപ്പോഗറിക്കുന
പകപ്പോണ്ക്രസ്വീറട  മറികര്  തുടെങ്ങറിയ  ഉപരണങ്ങള്  തുരുടമ്പടുത്തു  നശറിച  നറിലയറില്  സറിതറി
ടചേയ്യുനണട. ടസപ്പോലസററിക്കട മറട ഓഫസ്വീപസപ്പോ ജസ്വീവനക്കപ്പോപരപ്പോ ഇല്ല.  ഇപപപ്പോള് എടന്തങറിലുയം
മരപ്പോമതട പ്രവൃതറികള് ഈ സയംഘയം ഏടറടുത്തു നടെത്തുനതപ്പോയറി അററിയപ്പോന് കഴറിഞറിടറില്ല.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.6.4  പലബര് പകപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട  ടസപ്പോലസററിയുടടെ  ലകവശമുള്ള സലയം പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതറിടന്റെ  ആസറിയറില്  ഉള്ടപടുതപ്പോനുള്ള  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

അദദപ്പോയയം   III

സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ/സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനതറില് അനന്തര നടെപടെറി തുടെപരണതറില്ല എനട സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച

ശറിപപ്പോര്ശകളുയം അവയട സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറികളുയം

ഖണറിക നമ്പര്   21

ശറിപപ്പോര്ശ

3.1.1  ഇപ്രകപ്പോരയം  100%  സബ്സറിഡറി  നല്കറിയതറിനട  ഗവണ്ടമന്റെറില്  നറിനയം
സപ്പോധൂകരണയം വപ്പോങ്ങറിയറിടറിടല്ലങറില് ഗവണ്ടമന്റെട ഉതരവട ലയംഘറിചട സബ്സറിഡറി നല്കപ്പോന്
തസ്വീരുമപ്പോനറിച  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തു  സമറിതറിയുടടെയുയം  പഞപ്പോയത്തു  ടസക്രടററിയുടടെയുയം
പപരറില് ഉതരവപ്പോദറിതസയം നറിശ്ചയറിചട പമലറില് ഇപ്രകപ്പോരയം ആവര്തറിക്കരുടതനട നറിര്പദ്ദേശയം
നല്കുകയുയം ടചേയ്യണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.1.2  പമല്  പപ്രപ്പോജക്ടട  നടെപറിലപ്പോക്കറിയതുവഴറി  കൂത്തുപറമ്പട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട
പരറിധറിയറിലുള്ള ഖപ്പോദറി  ടനയട  പകന്ദ്രങ്ങള്ക്കട ആവശദമപ്പോയ  8  സറിന്റെല് ചേര്ക്കകള് വപ്പോങ്ങറി
നല്കറിയ വകയറില് ടെറി പകന്ദ്രതറിടന്റെ ആസറികള് വര്ദറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിച എനയം പ്രസ്തുത
യൂണറിറ്റുകള് നല്ല നറിലയറില് പ്രവര്തറിചട  ടനയട  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കട വരുമപ്പോന വര്ദനവട

262/2021.
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ഉണപ്പോയറിട്ടുടണനയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ഭരണ  സമറിതറിക്കട  പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട.
ആയതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്ത
പ്രകപ്പോരയം  100%  സബ്സറിഡറി  നല്കറിയതറിനട  ഗവണ്ടമന്റെറില്  നറിനയം  സപ്പോധൂകരണയം
ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനു  പവണറി  കൂത്തുപറമ്പട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  തസ്വീരുമപ്പോനടമടുക്കുകയുയം
കളെക്ടറുടടെ  അദദകതയറില്  പചേര്ന  ഓഡറിറട  പമപ്പോണറിറററിയംഗട  കമറിററി  സര്ക്കപ്പോരറിപലയട
സപ്പോധൂകരണതറിനട  അപപകറിക്കുനതറിനട  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുകയുയം  ടചേയ്തറിട്ടുണട.
ഗപ്പോമവറികസന  കമസ്വീഷണര്  മുപഖന  അപപകലഭറിക്കുന  പകയം  സര്ക്കപ്പോര്,  ഉചേറിതമപ്പോയ
തസ്വീരുമപ്പോനയം ലകടക്കപ്പോളെളുനതപ്പോണട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.1.3 സര്ക്കപ്പോര് സപ്പോധൂകരണയം ലഭറിക്കുനതറിനട 23-10-2018-ടല നമ്പര് ബറി.480/2011
കതട  പ്രകപ്പോരയം  ഗപ്പോമവറികസന  കമസ്വീഷണര്  മുപഖന  സര്ക്കപ്പോരറിപലക്കട  അപപക
സമര്പറിചറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര്   22

ശറിപപ്പോര്ശ

3.2.1  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  പപ്പോന് ഫണറില് നറിനയം  100%  സബ്സറിഡറി  നല്കറി
വപ്പോങ്ങറിയ സപ്പോധനങ്ങള് പബപ്പോക്കറിടന്റെ പസ്റ്റേപ്പോക്കട രജറിസ്റ്റേററില് ഉള്ടപടുത്തുകപയപ്പോ സപ്പോധനങ്ങള്
വപ്പോങ്ങറിയതറിടന്റെ  രസസ്വീതട  പബപ്പോക്കറില്  സൂകറിക്കുകപയപ്പോ  ടചേയ്തറിടറിടല്ലനതട  സയംഗതറികളുടടെ
ഗക്കൗരവയം വര്ദറിപറിക്കുന. പദതറി നടെതറിപ്പു പരറിപശപ്പോധറിചപ്പോല് പബപ്പോക്കറിടന്റെ പപ്പോന് ഫണറില്
നറിനയം പണയം ഖപ്പോദറി  പകന്ദ്രതറിനു സയംഭപ്പോവനയപ്പോയറി  നല്കുകയുയം  അതുപപയപ്പോഗറിചട  ഖപ്പോദറി
പകന്ദ്രയം തങ്ങള്ക്കപ്പോവശദമപ്പോയ നവസ്വീകരണ പ്രവൃതറികള് നറിര്വ്വഹറിക്കുകയപ്പോയറിരുന ടവനയം
മനസറിലപ്പോകുയം.  പബപ്പോക്കറിടന്റെ  പദതറിയനുസരറിചട  നവസ്വീകരണതറിനുപദ്ദേശറിചറിരുന
പകപ്പോടപയപ്പോടെറി പകന്ദ്രതറിനുപവണറി വപ്പോങ്ങറിയ 25 ചേര്ക്കകള് അവര്ക്കു നല്കപ്പോടത പപ്രപ്പോജക്ടട
ററിപപപ്പോര്ടറില് വറിഭപ്പോവനയം ടചേയ്തതറിനു വറിരുദമപ്പോയറി  ഖപ്പോദറി  പകന്ദ്ര ഡയറക്ടര് അവ കണ്ണവയം
പകന്ദ്രതറിനു  ലകമപ്പോററി  എന  വസ്തുത  പരറിഗണറിക്കുപമ്പപ്പോള്  പപ്രപ്പോജക്ടട  തടന
ഫലപ്രപ്പോപറിയറിടലതറിയറിടല്ലന പവണയം കരുതപ്പോന്.  ആയതറിനപ്പോല് പപ്രപ്പോജക്ടട  ററിപപപ്പോര്ടറില്
നറിനയം  വദതറിചേലറിചട  കണ്ണവയം  പകന്ദ്രതറിനട  ചേര്ക്കകള്  നല്കപ്പോനുള്ള  തസ്വീരുമപ്പോനതറിനട
സപ്പോധൂകരണയം  നല്കറിയറിരുപനപ്പോ  എനതു  സയംബനറിചട  സമറിതറിക്കട  വറിശദസ്വീകരണയം
നല്കണടമനട  സമറിതറി  ആവശദടപടുന.  സപ്പോധൂകരണയം  നല്കറിയറിടറിടല്ലങറില്  കണ്ണവയം
പകന്ദ്രതറിനട നല്കറിയ ചേര്ക്കകളുടടെ വറില പയ്യനന്നൂര് ഖപ്പോദറി പകന്ദ്രതറില് നറിനയം തറിരറിടക
ഈടെപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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3.2.2  മപ്പോനപന്തരറി,  ടകപ്പോടറിപയപ്പോടെറി  കൂരപ്പോറ  പകന്ദ്രങ്ങളെറിലപ്പോണട  ചേര്ക്കകള്  ആദദയം
നല്കറിയറിരുനടതങറിലുയം കൂതട പറമ്പട പബപ്പോക്കറിടലതടന മറട നൂല്നൂല്പട പകന്ദ്രങ്ങളെറിടല
ആവശദയം പരറിഗണറിചട ഏതപ്പോനുയം ചേര്ക്കകള് മറട  യൂണറിറ്റുകളെറിപലയട ട്രപ്പോന്സ്ഫര് ടചേയ്തറിട്ടുണട.
ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള് വറിട്ടുപപപ്പോകുപമ്പപ്പോള് ഒഴറിവട വരുന ചേര്ക്കകള് ഇപ്രകപ്പോരയം മറട യൂണറിറ്റുകള്ക്കട
നല്കപ്പോറുണട.  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  ലഭറിച  ചേര്ക്കകള്  കൂത്തുപറമ്പട  പബപ്പോക്കറിലുള്ള  ഖപ്പോദറി
നൂല്നൂല്പട  പകന്ദ്രങ്ങളെറില്  മപ്പോത്രമപ്പോണട ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതട  എനട ഡയറക്ടര്,  പയ്യന്നൂര്
ഖപ്പോദറി  പകന്ദ്രയം  1-2-2005-ടല ആര്-125/സസ്വീയം/99-2000  കതട  പ്രകപ്പോരയം  അററിയറിചറിട്ടുണട.
കൂത്തുപറമ്പട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  പരറിധറിയറിലുള്ള  ഖപ്പോദറി  ടനയട  പകന്ദ്രങ്ങള്ക്കട
ആവശദമപ്പോയ  8  സറിന്റെല്  ചേര്ക്കകള്  വപ്പോങ്ങറി  നല്കറിയ  വകയറില്  ടെറി  പകന്ദ്രതറിടന്റെ
ആസറികള്  വര്ദറിപറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിച  എനയം  പ്രസ്തുത  യൂണറിറ്റുകള്  നല്ല  നറിലയറില്
പ്രവര്തറിചട ടനയട ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കട വരുമപ്പോന വര്ദനവട ഉണപ്പോയറിട്ടുടണനയം പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട ഭരണ സമറിതറിക്കട  പബപ്പോധദടപടതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് പലപ്പോക്കല് ഫണട
അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്ത  പ്രകപ്പോരയം  100%  സബ്സറിഡറി  നല്കറിയതറിനട
ഗവണ്ടമന്റെറില്  നറിനയം  സപ്പോധൂകരണയം  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനു  പവണറി  കൂത്തുപറമ്പട  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട ഭരണസമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനടമടുതറിട്ടുണട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.2.3  സര്ക്കപ്പോര്  സപ്പോധൂകരണയം  ലഭറിക്കുനതറിനട  23-10-2018-ടല  നമ്പര്
ബറി-480/2011  കതട  പ്രകപ്പോരയം  ഗപ്പോമവറികസന  കമസ്വീഷണര്  മുപഖന  സര്ക്കപ്പോരറിപലയട
അപപക സമര്പറിചറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര്   32 (a)

ശറിപപ്പോര്ശ

3.3.1  ടെറി  പദതറിക്കപ്പോയറി  കണ്വസ്വീനര്ക്കട  നല്കറിയ  ടസപകസര്ഡട  അഡസപ്പോന്സപ്പോയ
2,50,000  രൂപ  അന്തറിമ  ബറില്ലറില്  നറിനയം  കുറവ  ടചേയ്തറിട്ടുപണപ്പോടയനയം  സമറിതറിടയ
അററിയറിക്കണടമനട  സമറിതറി  ആവശദടപടുന.  ടസപകസര്ഡട  അഡസപ്പോന്സപ്പോയറി  നല്കറിയ
2,50,000  രൂപ  ഉപപയപ്പോഗറിചപ്പോണട  പണറിക്കപ്പോയുള്ള  സപ്പോധന  സപ്പോമഗറികള്
വപ്പോങ്ങറിയടതനതറിനപ്പോലുയം  ഈ  സപ്പോധനങ്ങള്  ഉപപയപ്പോഗറിച  നടെതറിയ  പ്രവൃതറി
മൂലദനറിര്ണ്ണയയം  നടെതറിയപ്പോണട  പപ്പോര്ടട  ബറില്  അനുവദറിചറിട്ടുള്ളതട  എനതറിനപ്പോലുയം
ടസപകസര്ഡട  അഡസപ്പോന്സട  നല്കറിയ  7/99  മുതല്  പ്രവൃതറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി
എഞറിനസ്വീയര് സപ്പോകദടപടുതറി അവസപ്പോന ബറില് തയ്യപ്പോറപ്പോക്കുന തസ്വീയതറി  വടര  പ്രസ്തുത
തുകയ്ക്കുള്ള പലറിശ കണക്കപ്പോക്കറി കണ്വസ്വീനററില് നറിനയം ഈടെപ്പോക്കറി വറിശദവറിവരയം സമറിതറിടയ
അററിയറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.
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3.3.2  നബപ്പോര്ഡട  സസ്വീയം  പ്രകപ്പോരയം  ഏടറടുതറിരുന  മൂനപ്പോയംപസ്വീടെറിക  വടറിപ്രയം
മപ്പോണറിപക്കപ്പോതട  കപണരറി  പറപ്പോഡട  പ്രവൃതറി  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  കമറിററി  മുപഖനയപ്പോണട
നടെപറിലപ്പോക്കറിയതട.  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  കമറിററി  കണ്വസ്വീനര്ക്കട  ടമപ്പോബറിലലപസഷന്
അഡസപ്പോന്സപ്പോയ  50,000  രൂപയുയം  ടസപകസര്ഡട  അഡസപ്പോന്സപ്പോയ  2,00,000  രൂപയുയം
അനുവദറിചറിരുന.  കൂത്തുപറമ്പട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  21-6-2010-ടല  35/2018-19
നമ്പര്  തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം  ശസ്വീ.  ടക.  സഹപദവന്,  മൂനപ്പോയംപസ്വീടെറിക  വടറിപ്രയം  പറപ്പോഡട
പ്രവൃതറിയുടടെ കണ്വസ്വീനര്ക്കട ജനറല് പര്പസട ഗപ്പോന്റെറില് നറിനയം തുക അനുവദറിചറിട്ടുണട.
ആയതറില്  നറിനയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശ  പ്രകപ്പോരമുളെളെ  78,750  രൂപ  പലറിശയറിനതറില്
ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.   പമല്  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശ  പ്രകപ്പോരമുള്ള  തുക  കണ്വസ്വീനററില്  നറിനയം
ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലുയം  ഇതു  മുപഖന  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിനട സപ്പോമ്പതറിക  നഷ്ടടമപ്പോനയം
ഉണപ്പോയറിടറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോലുയം ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറിക ഒഴറിവപ്പോക്കറിതരണടമനട അപപകറിക്കുന.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.3.3  കൂത്തുപറമ്പട  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  26-6-2018-ടല  35/2018-19  നമ്പര്
തസ്വീരുമപ്പോനതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  മൂനപ്പോയംപസ്വീടെറിക  വടറിപ്രയം  പറപ്പോഡട  പ്രവൃതറിയുടടെ
കണ്വസ്വീനറപ്പോയ  ശസ്വീ.  ടക.  സഹപദവന്  എനവര്ക്കട  ടചേക്കട  നമ്പര്  803860  തസ്വീയതറി
31-7-2018 പ്രകപ്പോരയം ₹ 1,31,270 അനുവദറിക്കുപമ്പപ്പോള് ടസപകസര്ഡട അഡസപ്പോന്സട തുകയപ്പോയ
₹ 2,50,000-തറിടന്റെ 7/99  മുതല് 18-3-2001  വടരയുളെളെ പലറിശ യറിനതറില് ₹  78,750
കുറവവരുതറിയപ്പോണട പ്രസ്തുത തുക നല്കറിയറിട്ടുള്ളതട.

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നടെപപ്പോക്കറിയ സപ്പോഹചേരദതറില് പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോണട.

ഖണറിക നമ്പര്   44

ശറിപപ്പോര്ശ

3.4.1  പപ്രപ്പോജക്ടട  നടെപപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  സസ്വീഡട  മണറി  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസനട
പണമപ്പോയറി നല്കറിയ ഇരറിടറി പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറിടന്റെ നടെപടെറി ചേടങ്ങള്ക്കുയം നറിലവറിലുള്ള
മപ്പോനദണങ്ങള്ക്കുയം  വറിരുദമപ്പോടണനട  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോട്ടുന.  ഇപ്രകപ്പോരയം  പദതറിപണയം
കദപ്പോഷപ്പോയറി നല്കുകമൂലയം നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസനട യപഥഷ്ടയം ദുരുപപയപ്പോഗയം ടചേയ്യുനതറിനട
വഴറിടയപ്പോരുക്കുകയുയം  സര്ക്കപ്പോര്  പണയം എല്ലപ്പോ  മപ്പോനദണങ്ങളുയം കപ്പോററില്പറതറി ലകവശയം
വചട അനുഭവറിക്കുനതറിനട അവസരയം സൃഷ്ടറിചടകപ്പോടുക്കുകയുമപ്പോണട ഉണപ്പോയതട.  ആയതറിനപ്പോല്
പദതറി  പണയം  പമലറില്  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോര്ക്കട  കദപ്പോഷപ്പോയറി  നല്കരുടതനയം
ടചേക്കപ്പോയറി  മപ്പോത്രപമ  നല്കപ്പോവടയനയം  ടെറി  തുക  ട്രഷററിയറിപലപ്പോ  ബപ്പോങറിപലപ്പോ  നറിപകപറിചട
ആവശദപ്പോനുസരണയം വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കണടമനയം  ദസ്വീര്ഘകപ്പോലയം  പണയം  ലകവശയം  വയപ്പോന്
അനുവദറിക്കരുടതനട കര്ശന നറിര്പദ്ദേശയം നല്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.4.2  സര്ക്കപ്പോര്  പുറടപടുവറിചറിട്ടുള്ള  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്ക്കനുസൃതമപ്പോയറി  മപ്പോത്രടമ
നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസര്ക്കട പദതറി നറിര്വ്വഹണതറിനുള്ള പണയം അനുവദറിക്കപ്പോവൂ എനയം
ആവശദതറിലധറികമപ്പോയറി  തുക  പറിന്വലറിപക്കണ  സപ്പോഹചേരദയം  ഉണപ്പോവകയപ്പോടണങറില്
ഇപ്രകപ്പോരയം  അധറികയം  പറിന്വലറിക്കുന  തുക  ട്രഷററിയറില്  ഉടെന്തടന  തറിരറിചടെപക്കണ
തപ്പോടണനയം  കര്ശനമപ്പോയറി  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിടകപ്പോണട  സര്ക്കപ്പോര്  7-7-2011-ടല
28691/എസറി2/08/ത.സസ.ഭ.വ. നമ്പരപ്പോയറി സര്ക്കുലര് നറിര്പദ്ദേശയം പുറടപടുവറിചറിട്ടുണട.

3.4.3  ഈ  ശറിപപ്പോര്ശ  ഇരറിടറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ടസക്രടററി  നടെപറിലപ്പോക്കറി
യറിട്ടുടണനട ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്തറിട്ടുണട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.4.4 ശറിപപ്പോര്ശ നടെപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  മറുപടെറി അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോവനതപ്പോണട.

ഖണറിക നമ്പര്   57

ശറിപപ്പോര്ശ

3.5.1  പപ്പോയയം  പപപ്പോസ്റ്റേട  ഓഫസ്വീസട-ഞണയംകണ്ണറി  പറപ്പോഡട  പ്രവൃതറിക്കട  അധറികമപ്പോയറി
ടചേലവഴറിച  തുക  പറിനസ്വീടുള്ള  വര്ഷടത  പദതറി  വറിഹറിതതറില്  നറിനയം
വകടകപ്പോളെളെറിക്കുകയുയം  പണറി  പൂര്തസ്വീകരറിക്കുകയുയം  ടചേയ്ത  സപ്പോഹചേരദതറില്
അനധറികൃതമപ്പോയറി  അധറിക  തുക  ടചേലവഴറിചതറിപന്മേല്  പമല്നടെപടെറി  അവസപ്പോനറിപറി
ക്കപ്പോവനതപ്പോടണനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയ്യുന.  എനപ്പോല്  അധറികരറിച  ടചേലവറിനട
സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ  സപ്പോധൂകരണയം  വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുടണനപ്പോണട  ഇരറിടറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട
ബറി.ഡറി.ഒ.  സമറിതറിടയ അററിയറിചതട.   എനപ്പോല് ഓഡറിററിടന്റെ പരറിപശപ്പോധനയറില്  അധറിക
ടചേലവറിനട സപ്പോധൂകരണയം വപ്പോങ്ങറിയറിടറിടല്ലനട കടണതറിയ സപ്പോഹചേരദതറില് സമറിതറിക്കട ടതറപ്പോയ
വറിവരയം നല്കറിയ ഇരറിടറി പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി    ശസ്വീ. സറി. നപ്പോരപ്പോയണടനതറിടര
നടെപടെറി സസസ്വീകരറിചട സമറിതറിടയ വറിവരയം അററിയറിക്കണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.5.2  വര്ഷയം  2002-03,  ഓഡറിറട  ഖണറിക  നമ്പര്  VII  13(ii)  (ഇരറിടറി  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട)  സയംബനറിചട  പപ്രപ്പോജക്ടറില്  പറഞതറിപനക്കപ്പോള്  അധറിക  തുക
ടചേലവപ്പോക്കറിയതറിനട  ഗവണ്ടമന്റെറിടന്റെ  സപ്പോധൂകരണയം  വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുടണങറില്  ആയതറിടന്റെ
പരഖയുയം  പകര്പ്പുയം  സമറിതറിക്കട  ലഭദമപ്പോക്കണടമനട  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  തുടെര്നട
നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  സപ്പോധൂകരണയം
പതടുനതറിനപ്പോയറി ഇരറിടറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട,  സര്ക്കപ്പോരറിനട  അപപക സമര്പറിക്കുകയുയം
2-4-2009-ടല സ.ഉ (സപ്പോധപ്പോ) നമ്പര് 853/09/ത.സസ.ഭ.വ. നമ്പര് ഉതരവട പ്രകപ്പോരയം ഇരറിടറി
പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറിടന്റെ നടെപടെറി സപ്പോധൂകരറിചട ഉതരവപ്പോകുകയുയം ടചേയ്തറിട്ടുണട.
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കൂടെപ്പോടത  സപ്പോധൂകരണയം  ലഭറിചറിരുനടവനട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിച  ടസക്രടററി
ശസ്വീ.  നപ്പോരപ്പോയണന്  31-3-2010-നട സര്വ്വസ്വീസറില് നറിനയം വറിരമറിചറിട്ടുണട. 6-8-2012-ല് ഇരറിടറി
പമഖലയറിലുണപ്പോയ ശക്തമപ്പോയ ടവള്ളടപപ്പോക്കതറില് ഇരറിടറി പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറില് ടവള്ളയം
കയററി  പദതറി  സയംബനറിചട  ഫയലുകള്  നശറിചപപപ്പോയറിട്ടുടണനള്ള  വറിവരവയം
സമര്പറിചറിരുന.  പമല്  വസ്തുതകള്  പരറിഗണറിചയം  സപ്പോധൂകരണ  ഉതരവട  പരറിഗണറിചയം
തുടെര്നടെപടെറി ഒഴറിവപ്പോക്കണടമനട അപപകറിക്കുന.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.5.3  സ.ഉ  (സപ്പോധപ്പോ.)  നമ്പര്  853/09/ത.സസ.ഭ.വ./തറിരുവനന്തപുരയം  2-4-2009
ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  ഇരറിടറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിടന്റെ  നടെപടെറി  സപ്പോധൂകരറിചട  ഉതരവട
പുറടപടുവറിചറിട്ടുണട.

സര്ക്കപ്പോര്  സപ്പോധൂകരണയം  സയംബനറിച  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  യഥപ്പോസമയയം  ഓഡറിററിനട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോതതട മൂലമപ്പോണട ഇപ്രകപ്പോരയം സയംഭവറിചതട.

സര്ക്കപ്പോര് സപ്പോധൂകരണയം ലഭറിച സപ്പോഹചേരദതറില് പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവനതപ്പോണട.
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3.6.1  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപറിടന്റെ  പമല്പറഞ ഉതരവട  തളെറിപറമ്പട  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട കര്ശനമപ്പോയറി പപ്പോലറിക്കണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  ഇതു സയംബനറിചട
സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി സമറിതറിടയ അററിയറിക്കണടമനയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.6.2  സ.ഉ  (സപ്പോധപ്പോ.)നമ്പര്  1250/09  ത.സസ.ഭ.വ.  തസ്വീയതറി  28-5-2009  ഉതരവട
പ്രകപ്പോരയം  2009-10  വര്ഷതറില്  47-ാം നമ്പരപ്പോയറി പപ്രപ്പോജക്ടട തയ്യപ്പോറപ്പോക്കുകയുയം ആയതറിനട
541/2009/ഡറി.പറി.സറി/ഡറി.പറി.ഒ/ടക.എന്.ആര്.  തസ്വീയതറി  31-3-2009  പ്രകപ്പോരയം
അയംഗസ്വീകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കുകയുയം അപ്രകപ്പോരയം ജനറല് പര്പസട ഗപ്പോന്റെറില് നറിനയം  31178  രൂപ
പറിന്വലറിചട  പപ്പോന്  ഫണറില്  നറിപകപറിക്കുകയുയം  പ്രസ്തുത  തുക  ഓഫസ്വീസട
കമ്പറ്റ്യൂടര്വല്ക്കരണതറിനപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുകയുയം  ടചേയ്തറിട്ടുടണനട  തളെറിപറമ്പട  പബപ്പോക്കട
പഞപ്പോയതട ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്തറിട്ടുണട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂകമ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.6.3  തനതട  ഫണറില് നറിനയം ടചേലവഴറിപക്കണ തുകകള് പദതറി വറിഹറിതതറില്
നറിനയം ടചേലവഴറിചതറിനട  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നമ്പര്  120/09  ത.സസ.ഭ.വ.  തസ്വീയതറി  28-6-2009
ഉതരവട  പ്രകപ്പോരയം  സപ്പോധൂകരണയം  ലഭറിക്കുകയുയം  2009-10  വര്ഷടത വപ്പോര്ഷറിക പദതറി
തയ്യപ്പോറപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള് ജനറല് പര്പസട ഫണറില് നറിനയം  31178  രൂപ വപ്പോര്ഷറിക പദതറിക്കട
പവണറി  വകയറിരുത്തുവപ്പോന്  ആവശദടപടറിരുനതട  പ്രകപ്പോരയം  24-3-2010-നട  പമല്  തുക
ജനറല് പര്പസട ഗപ്പോന്റെറില് നറിനയം പറിന്വലറിചട പപ്പോന് ഫണറില് നറിപകപറിക്കുകയുയം പ്രസ്തുത
തുക  ഓഫസ്വീസട  കമ്പറ്റ്യൂടര്വത്ക്കരണതറിനട  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുകയുയം  ടചേയ്തറിട്ടുടണനട
പരറിപശപ്പോധനയറില് പബപ്പോദദടപടറിട്ടുണട.
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3.7.1  ശറിവപുരയം  മഹപ്പോപദവ  കുളെയം  സയംരകണയം  എന  പപ്രപ്പോജക്ടുടകപ്പോണട
ടപപ്പോതുജനങ്ങള്ക്കട  പവണത്ര  പ്രപയപ്പോജനയം  ലഭറിചറിടറിടല്ലനയം  പപ്രപ്പോജക്ടട  ററിപപപ്പോര്ടറില്
വറിഭപ്പോവനയം  ടചേയ്തറിരറിക്കുന  പ്രകപ്പോരയം  ഈ  കുളെയം  നസ്വീന്തലറിനുയം,  മതദയം  വളെര്ത്തുനതറിനുയം,
ജലപസചേനതറിനുയം  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനറിടല്ലനയം  പപ്പോയല്  വനട  മൂടെറിക്കറിടെക്കുന  കുളെയം
പകത്രക്കുളെമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഒരു  വറിഭപ്പോഗയം  ജനങ്ങള്  കുളെറിക്കുനതറിനു  മപ്പോത്രമപ്പോണട
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനടതനയം  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  തടനയുമല്ല  കുളെയം  സയംരകറിചതട
സയംബനറിപചപ്പോ പണറി ടചേയ്തതു സയംബനറിപചപ്പോ പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതറിടന്റെ പബപ്പോര്പഡപ്പോ മറട
യപ്പോടതപ്പോരു ടതളെറിവയം കുളെതറിടന്റെ പരറിസരത്തു സപ്പോപറിചറിടറില്ല എനയം മററിചട പകത്രഭരണ
സമറിതറി  വക  പബപ്പോര്ഡപ്പോണട  കുളെതറിടന്റെ  പപ്പോര്ശസഭറിതറിയറില്  പ്രദര്ശറിപറിചറിരറിക്കുനതട
എനതറിനപ്പോല്  ടചേലവട  കപ്പോണറിചറിട്ടുടണങറിലുയം  പണറി  ആരപ്പോണട  യഥപ്പോര്ത്ഥതറില്
നടെതറിയറിരറിക്കുനതട എനട അവദക്തമപ്പോടണനയം സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോണറിക്കുന. ടപപ്പോതുധനയം
ഇപ്രകപ്പോരയം മപ്പോനദണമറില്ലപ്പോടത പ്രപയപ്പോജനരഹറിതമപ്പോയ ആവശദങ്ങള്ക്കട വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതട
ആശപ്പോസദമടല്ലനയം  പമലറില്  ഇതരയം  പ്രവര്തറികള്  ആവര്തറിക്കരുടതനയം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ഏടറടുത്തു  നടെത്തുന  പണറികടളെ  സയംബനറിച
വറിവരങ്ങള്  അടെങ്ങറിയ  പബപ്പോര്ഡട  പണറിസലതട  സപ്പോപറിക്കുനതറിനട  ജപ്പോഗത
ഉണപ്പോകണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.7.2  ടപപ്പോതുധനയം  ഗവണ്ടമന്റെട  മപ്പോനദണതറിനനുസരറിചട  മപ്പോത്രപമ  ഇപപപ്പോള്
ടചേലവഴറിക്കുനള്ളൂടവനയം മപ്പോനദണങ്ങള്ക്കനുസൃതമല്ലപ്പോത പദതറികള് ഒനയം ഏടറടുതട
നടെപറിലപ്പോക്കുനറില്ലപ്പോടയനയം  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട  ഏടറടുതട  നടെപറിലപ്പോക്കുന
പ്രവൃതറികളുടടെ സലതട പ്രവൃതറികളുടടെ വറിശദവറിവരങ്ങളെടെങ്ങറിയ പബപ്പോര്ഡുകള് ഇപപപ്പോള്
പണറി തുടെങ്ങുന സമയതട തടന സപ്പോപറിക്കുനടണനയം പപരപ്പോവൂര് പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട
ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്തറിട്ടുണട.

പകരളെ സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.7.3 സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് നടെപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  മറുപടെറി അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോവനതപ്പോണട.

ടക. സുപരഷട കുറുപട,
തറിരുവനന്തപുരയം, അദദകന്,
2021 ജനുവരറി 21. പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി.
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അനുബനന്ധം   I

പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങള/തുടർശനിപധാർശകള

ക്രമ
നമ്പർ

ഖണനിക
നമ്പർ

ബനപപ്പെട്ട
സധാപനന്ധം/വകുപ്പെപ

നനിഗമനങ്ങള/തുടർശനിപധാർശകള

1 2 3 4

1 2.1.4 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം ദബധാകപ  പഞധായതപ  പധാന്ഫണനില്  നനിനന്ധം
100%  സബ്സനിഡനി  നല്കനി  വധാങ്ങനിയ
സധാധനങ്ങള ദബധാകനിപന്റെ അസറപ  രജനിസ്റ്ററനില്
ഉളപപ്പെടുത്തുകയന്ധം,  അതു  സന്ധംബനനിച
സര്ട്ടനിഫനികറപ ഖധാദനി ദകന്ദ്രതനില് നനിനവധാങ്ങനി
സൂകനിക്കുകയന്ധം,  സധാധനങ്ങള  ദബധാകനിപന്റെ
ദസ്റ്റധാകപ  രജനിസ്റ്ററനില്  ഉളപപ്പെടുത്തുകയന്ധം,
100%  സബ്സനിഡനി  നല്കനിയ  നടപടനി
പരനിദശധാധനധാവനിദധയമധാകനി അധനികപചലവനിനപ
ഉതരവധാദനിയധായവരനില്  നനിന  തുക
ഈടധാക്കുകയന്ധം  പചെയ്തതു  സന്ധംബനനിച
വനിശദധാന്ധംശങ്ങള  ഉളപപ്പെടുതനിയ  വനിശദമധായ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  നല്കുവധാന്  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന

2 2.2.4 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം വനില്പ്പെന  നനികുതനി,  വനില്പ്പെന  നനികുതനി
സര്ചെധാര്ജപ,  നനിര്മധാണ  പതധാഴനിലധാളനി
ദകമനനിധനി  എനനിവയനിദലയപ  പധാര്ട്ടപ
ബനില്ലുകളനില്  നനിനന്ധം  തുക  ഈടധാകനി
ഒടുക്കുനതനിനുന്ധം,  പസദകസ്വര്ഡപ  അഡസ്വധാന്സധായനി
അനുവദനിച  2,50,000  രൂപയപട  7/99  മുതല്
18-3-2011  വപരയള്ള  പലനിശയന്ധം
തനിരനിചടയ്ക്കുനതനിനുന്ധം  ദവണനി  കണ്വവീനര്കപ
24-11-2011-നപ നനിര്ദദ്ദേശന്ധം നല്കനിയനിരുപനങനിലന്ധം
തുടര്  നടപടനികള  സസ്വവീകരനിചനിപല്ലെനള്ള
ഓഡനിറനിപന്റെ അഭനിപ്രധായതനിപന്റെ അടനിസധാനതനില്
ഇതു  സന്ധംബനനിചപ  വനിശദമധായ  മറുപടനി
ലഭഭ്യമധാക്കുവധാന് സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന
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3. 2.3.4 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം പഞധായതനിനപ  നഷ്ടമധായ  തുക  ഉതരവധാദനിയധായ
നനിര്വ്വഹദണധാദദഭ്യധാഗസപന്റെ  പപന്ഷന്
പബനനിഫനിറനില്നനിനന്ധം ഈടധാകനിയതപ സന്ധംബനനിച
വനിശദവനിവരന്ധം  അറനിയനിക്കുവധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

4. 2.4.4 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം ഓഡനിറനില്  നഷ്ടമധായനി  കധാണനിച  തുകയപട
പലനിശ  ഈടധാക്കുവധാന് നടപടനി  സസ്വവീകരനിചപ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  നല്കുവധാന്  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന

5 2.5.4 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം പൂപ്പെറമ്പപ-കൂട്ടക്കുളന്ധം-പവമ്പൂവ പ്രവൃതനികളുപട
കണ്വവീനറധായ  ശവീ.  പക.  രധാഘവനപ
ഹഹദകധാടതനിയനില്  നനിനന്ധം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ദസ്റ്റ
പവദകറപ  പചെയധാനുള്ള  നടപടനി  സസ്വവീകരനികണപമനന്ധം
ആയതനിപന്റെ  വനിശദധാന്ധംശന്ധം  ലഭഭ്യമധാകണപമനന്ധം
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

6 2.6.4 തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണന്ധം ദലബര്  ദകധാണ്ടധാകപ  പസധാഹസറനിയപട
ഹകവശമുള്ള സലന്ധം ദബധാകപ പഞധായതനിപന്റെ
ആസനിയനില്  ഉളപപ്പെടുതധാനുള്ള  നടപടനി
സസ്വവീകരനികണപമനപ  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന

262/2021.


