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ററിപപപ്പോർടട
അദദപ്പോയയം   I

1.1.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2011-2014)-യുടടെ  ഒനപ്പോമതട
ററിപപപ്പോർടറിടല  (ടകപ്പോലയം  ജറിലയറിടല  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകടളെ  സയംബനറിചട)
ശറിപപ്പോർശകളെറിപന്മേല് സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികളുള്ടപടതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോർടട.

1.2 പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി (2011-2014)-യുടടെ ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോർടട
2012 മപ്പോര്ചട മപ്പോസയം 21-ാം തസ്വീയതറി സഭയറില് സമർപറിച.  പ്രസ്തുത   ററിപപപ്പോർടറില് ആടക
18  ശറിപപ്പോർശകളെപ്പോണുള്ളതട.   ഇവയറില്  ശറിപപ്പോര്ശ  ഖണറിക  6,  16,  35,  38,  58,  74
എനറിവയറിപന്മേല് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് നപ്പോളെറിതുവടര ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

1.3  ററിപപപ്പോർടറിടല  ശറിപപ്പോർശ  ഖണറികകളെറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  30-9-2014,  27-12-2017  എനസ്വീ തസ്വീയതറികളെറിടല പയപ്പോഗങ്ങളെറില് സമറിതറി
പരറിഗണറിക്കുകയുയം  ശറിപപ്പോര്ശ  ഖണറിക  20,  13  എനറിവയറിപന്മേല്  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  മറുപടെറി
തൃപറികരമലപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോല്  ഇവ  സയംബനറിചട   യഥപ്പോക്രമയം  22-9-2015,  10-1-2019
എനസ്വീ  തസ്വീയതറികളെറിടല  പയപ്പോഗങ്ങളെറില്  സമറിതറി  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരറില്  നറിനട
ടതളെറിടവടുപട നടെത്തുകയുയം ടചെയ.

1.4 ററിപപപ്പോർടറിടല  13,  20,  47,  51,  61,  71  എനസ്വീ  ഖണറികകളെറിടല
ശറിപപ്പോർശകളെറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര് ലഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി പസ്റ്റേറടടമന്റുകള് പരറിഗണറിച സമറിതറി
ഇവ സയംബനറിച മറുപടെറി തൃപറികരമലപ്പോത്തതറിനപ്പോല് അധറികവറിവരയം ആരപ്പോഞ.  എനപ്പോല്
ആയതറിനുള്ള  മറുപടെറി  നപ്പോളെറിതുവടര  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേല്
സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്,  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞ  അധറിക  വറിവരങ്ങള്  എനറിവയട
യഥപ്പോസമയയം  മറുപടെറി  നല്കുനതറിനട  വകുപറിടന്റെ  ഭപ്പോഗത്തു  നറിന്നുണപ്പോകുന  കപ്പോലതപ്പോമസയം
സമറിതറിയുടടെ  സുഗമമപ്പോയ  പ്രവര്ത്തനത്തറിനട  തടെസയം  സൃഷറിക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന്നു.  വകുപറിടന്റെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിന്നുള്ള  ഇത്തരയം  നടെപടെറിയറില്  സമറിതറി  കടുത്ത
അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുനപതപ്പോടടെപ്പോപയം  സമറിതറി  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളെറിടല  ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേല്
കപ്പോലവറിളെയംബയം  കൂടെപ്പോടത  മറുപടെറികള്  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനട   ബനടപട  വകുപറിനട  കര്ശന
നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കുനതറിനുയം  2012-ല്  സമർപറിച  ടെറി  ററിപപപ്പോർടറിടല  ഇനറിയുയം  മറുപടെറി
ലഭദമപ്പോക്കപ്പോന്  അവപശഷറിക്കുന  ശറിപപ്പോർശകളെറിപന്മേല്  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറി  സയംബനറിച
ററിപപപ്പോർടട അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം  സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.  

1.5  സമറിതറി  ററിപപപ്പോർടറിടല  ശറിപപ്പോർശകള്,  ശറിപപ്പോർശയറിപന്മേല്  ലഭറിച  മറുപടെറി,
പകരളെ  സയംസ്ഥപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട,  തുടെർശറിപപ്പോ ർശ
എനറിവ അദദപ്പോയയം II-ല് പചെ ർത്തറിരറിക്കുന്നു.

263/2021.



2

1.6 സർക്കപ്പോരറില് നറിന്നുയം ലഭറിച മറുപടെറിയുടടെയുയം പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട
ഡയറക്ടറുടടെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോകുററിപറിടന്റെയുയം  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറില്  അനന്തരനടെപടെറികള്
തുടെപരണതറില  എനട  സമറിതറി  തസ്വീരുമപ്പോനറിച  ശറിപപ്പോർശകളുയം  ആയതറിപന്മേല്  ലഭറിച
മറുപടെറികളുയം അദദപ്പോയയം III-ല് പചെർത്തറിരറിക്കുന്നു.

1.7 സമറിതറി  ററിപപപ്പോർടറിടല  ശറിപപ്പോർശയറിപന്മേല്  നപ്പോളെറിതുവടര  സർക്കപ്പോർ  മറുപടെറി
ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത്ത ശറിപപ്പോർശകള് അദദപ്പോയയം IV-ല് പചെർത്തറിരറിക്കുന്നു.

അദദപ്പോയയം   II

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോർശകളുയം, സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികളുയം പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന
ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപ്പുകളുയം

ശറിപപ്പോർശകളെറിപന്മേലുള്ള മറുപടെറി  തൃപറികരമലപ്പോത്തതറിനപ്പോല് 
സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരങ്ങളുയം 

തുടെർ ശറിപപ്പോർശകളുയം

ഖണറിക   13

ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.1  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഫയല്,  തുക  വറിനറിപയപ്പോഗറിചതട
സയംബനറിച  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്,  വറിനറിപയപ്പോഗ  സര്ടറിഫറിക്കറട  എനറിവ  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
സമറിതറിയറില് ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോന് 18-6-2008-ല് പചെര്ന ടതളെറിടവടുപട പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം അതനുസരറിചട  ബനടപട ഫയലുകള് നറിയമസഭപ്പോ  ടസക്രപടററിയററിനട
അയചതരണടമനട  22-9-2008-ടല  കത്തുപ്രകപ്പോരയം  ആവശദടപടുകയുയം  ടചെയറിരുന്നു.
എനപ്പോല് നപ്പോളെറിതുവടര ബനടപട ഫയല് സമറിതറിയുടടെ പരറിപശപ്പോധനയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കുകപയപ്പോ
ഇതട  സയംബനറിചട  യപ്പോടതപ്പോരു  അധറികവറിവരവുയം  നല്കുകപയപ്പോ  ടചെയപ്പോതറിരുനതട
സമറിതറിപയപ്പോടുള്ള  അനപ്പോദരവപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നു.  ഫയലുകളുയം
അനുബനപരഖകളുയം  സമറിതറിക്കു  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനതറില്  വസ്വീഴ്ച  വരുത്തറിയതട
മനനഃപൂര്വ്വമപ്പോടണനട   സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നു.  കപ്പോലവര്ഷത്തറിലുയം  കപ്പോമകപ്പോലത്തുയം
ദുരറിതമനുഭവറിക്കുന മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കട ഇതര ടതപ്പോഴറില് പമഖലകളെറില് പരറിശസ്വീലനയം
നല്കറി  പുതറിയ  വരുമപ്പോനമപ്പോര്ഗയം  കടണത്തുനതറിനട  പ്രപ്പോപരപ്പോക്കുനതറിനുപവണറി
പഞപ്പോയത്തറിടന്റെ പമല്പനപ്പോടത്തറില് പദതറികള് രൂപസ്വീകരറിച നടെപപ്പോക്കുനതറിനുട  നല്കറിയ
തുക  യപ്പോടതപ്പോരു  നറിബനനകപളെപ്പോ  ഉപപ്പോധറികപളെപ്പോ  ഇലപ്പോടത  വനറിതപ്പോ  വറികസന
പകപ്പോര്പപറഷനു ടടകമപ്പോറുകയുയം ഓഡറിറട തടെസമുണപ്പോയറിട്ടുയം അതു പരറിഹരറിക്കപ്പോടത സമറിതറി
പയപ്പോഗയം  നടെക്കുനതുവടര  വറിനറിപയപ്പോഗ  സര്ടറിഫറിക്കറട  വപ്പോങ്ങപ്പോടതയുയം  പദതറി  പണ
വറിനറിപയപ്പോഗത്തറില്  നസ്വീണകര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  തറികഞ്ഞ  അലയംഭപ്പോവമപ്പോണട
കപ്പോണറിചറിരറിക്കുനടതനട  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോട്ടുന്നു.   സമറിതറിപയപ്പോഗത്തറിടന്റെ  തപലദറിവസയം
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മപ്പോത്രമപ്പോണട  വറിനറിപയപ്പോഗ  സര്ടറിഫറിക്കറട  വപ്പോങ്ങറിയടതന  വസ്തുത  കണക്കറിടലടുത്തപ്പോല്
സര്ടറിഫറിക്കററിടന്റെ  വറിശസപ്പോസദത  തടന  സയംശയറിക്കടപപടെണറിയറിരറിക്കുന്നു.  ആയതറിനപ്പോല്
മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കട ഇതര പമഖലകളെറില് ടതപ്പോഴറില് പരറിശസ്വീലനയം നല്കുനതറിനപ്പോയറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന്റെ P.D. അക്കക്കൗണറില് മതദവകുപ്പു നറിപകപറിച മൂന്നു ലകയം രൂപയുടടെ
വറിനറിപയപ്പോഗയം സയംബനറിചട സമഗമപ്പോയ ഒരു അപനസഷണയം നടെത്തറി ആയതറിടന്റെ ററിപപപ്പോര്ടട
സമറിതറിക്കട നല്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

പദതറി സയംബനറിച ഫയലുയം അനുബന പരഖകളുയം സമറിതറിക്കട ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനതറില്
വസ്വീഴ്ച  വരുത്തറിയ  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്ടക്കതറിടര  കര്ശന  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട  സമറിതറിക്കട
ആയതറിടന്റെ ററിപപപ്പോര്ടട നല്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി 

2.1.2 പരപ്പോമര്ശ വറിഷയയം സയംബനറിചട ടകപ്പോലയം പഞപ്പോയത്തട അസറിസ്റ്റേന്റെട ഡയറക്ടര്
നസ്വീണകര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില് പനരറിടട  അപനസഷണയം നടെത്തറിയറിരുന്നു.  മതദ വകുപറില്
നറിന്നുയം വനറിതപ്പോ മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കട ഇതര ടതപ്പോഴറിലവസരങ്ങള് സൃഷറിക്കുനതറിനട
സയംസ്ഥപ്പോനപ്പോവറിഷ്കൃത പദതറിയുടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  3,00,000  രൂപ അനുവദറിചതട  18-3-2000-ല്
പഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  ജനറല്  പറി.ഡറി.  അക്കക്കൗണറില്  നറിപകപറിക്കുകയുണപ്പോയറി.   ടകപ്പോലയം
ഫറിഷറസ്വീസട ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ  5-6-2008  തസ്വീയതറിയറിടല  (തസ്വീയതറി ടതറപ്പോയറിടപ്പോപണപ്പോ
പരഖപടുത്തറിയടതനട  സയംശയറിക്കുന്നു)  H/301/2000  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ടെറി  തുക
സയംസ്ഥപ്പോന  വനറിതപ്പോ  പകപ്പോര്പപറഷനട  ടചെക്കപ്പോയറി  നല്കുവപ്പോനുയം  31-3-2000-നകയം
ലപ്പോപപ്പോക്കപ്പോടത ടചെക്കട നല്കറി വറിവരയം അററിയറിക്കുവപ്പോനുയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററിപയപ്പോടെട
ആവശദടപടതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറിലപ്പോണട  ടസക്രടററി  ടെറി  തുക  വനറിതപ്പോ  വറികസന
പകപ്പോര്പപറഷനട  നല്കറിയടതനട  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു  എന്നുയം  മതദവകുപറില്  നറിന്നുയം
അനുവദറിച  ബറി  ഫണട  ഉപപയപ്പോഗറിചട  25  മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കട  ആയറി  ടതപ്പോഴറില്
പരറിശസ്വീലനയം  ലഭദമപ്പോക്കറിയതപ്പോയുയം  ഒരു  യൂണറിറട  സ്ഥപ്പോപറിചതപ്പോയുയം  വനറിതപ്പോ  വറികസന
പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ  2-6-2008-ടല  കത്തറില്  നറിന്നുയം  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു  എന്നുയം  എനപ്പോല്
ടെറി  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളുടടെ  ലറിസയം  ഇതറിപലയപ്പോയറി  രൂപസ്വീകരറിച  യൂണറിററിടന്റെ  പ്രവര്ത്തനയം
സയംബനറിച  പരഖകളുയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  ഫയലറില്  സൂകറിചറിടറില.   ആയതറിനപ്പോല്
ടെറി തുകയുടടെ വറിനറിപയപ്പോഗയം സയംബനറിചട അപനസഷണയം നടെത്തുനതറിപലയട പ്രസ്തുത പരഖകള്
വനറിതപ്പോ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷനറില്  നറിന്നുയം  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനട  നറിരവധറി  തവണ
എയം.ഡറി.ക്കട രജറിസ് പട്രേഡട കത്തട നല്കറിടയങറിലുയം മറുപടെറി ലഭറിചറിടറില.  വനറിതപ്പോ വറികസന
പകപ്പോര്പപറഷന്  അധറികപ്പോരറികളുടടെ  ഭപ്പോഗത്തട  നറിന്നുള്ള  നറിസഹകരണയംമൂലയം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട, വനറിതപ്പോ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷനട കകമപ്പോററിയ തുകയുടടെ വറിനറിപയപ്പോഗയം
സയംബനറിചട  അപനസഷണയം  നടെത്തുനതറിനട  കഴറിഞ്ഞറിലപ്പോടയന്നുയം  ടകപ്പോലയം  പഞപ്പോയത്തട
അസറിസ്റ്റേന്റെട ഡയറക്ടര് അററിയറിചറിട്ടുണട.
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പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന വനറിതപ്പോ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷനറില് നറിന്നുയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനട
നല്കറിയ  2-6-2008-ടല  യൂടറികലപസഷന്  സര്ടറിഫറിക്കററില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന്റെ
വറിഹറിതമപ്പോയറി 3,00,000 രൂപ 23-6-2000-ല് ലഭറിച എനട സപ്പോകദടപടുത്തറിയറിരറിക്കുന്നു.
ടെറി  കപ്പോലയളെവറിടല  ട്രേഷററി  ടചെക്കറിടന്റെ  കക്കൗണര്  പഫപ്പോയറില്  പരറിപശപ്പോധറിചതറില്  നറിന്നുയം
9-10-2000  തസ്വീയതറിയറിടല  700049  നമ്പര്  ടചെക്കട  മുപഖനയപ്പോണട  പ്രസ്തുത  തുക
സ്ഥപ്പോപനത്തറിനട നല്കറിയടതന്നുയം കപ്പോണുന്നു. എനപ്പോല് 11-12-2000-ടല സറി4-1072/2002
നമ്പര്  കത്തട  മുപഖന  ഫറിഷറസ്വീസട  വകുപറിനട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  നറിന്നുയം  നല്കറിയ
യൂടറികലപസഷന്  സര്ടറിഫറിക്കററില്  30-5-2000-ടല  700039  നമ്പര്  ടചെക്കട  മുപഖന
ടെറി  തുക വനറിതപ്പോ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷനട നല്കറിയതപ്പോയറി സപ്പോകദടപടുത്തറിയറിരറിക്കുന്നു
എന്നുയം  തസ്വീയതറിയറിലുയം  ടചെക്കറിടന്റെ  നമ്പരറിലുയം  വദതദപ്പോസയം  കപ്പോണുന്നുണട  എന  വറിവരവുയം
ടകപ്പോലയം പഞപ്പോയത്തട അസറിസ്റ്റേന്റെട ഡയറക്ടര് ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിട്ടുണട.

പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2011-2014)യുടടെ  1-ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടറില്
നസ്വീണകര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കട ഇതര ടതപ്പോഴറില് പമഖലകളെറില്
പരറിശസ്വീലനയം നല്കുനതറിനുള്ള ഫണട യപ്പോടതപ്പോരു ഉപപ്പോധറികപളെപ്പോ, നറിബനനകപളെപ്പോ കൂടെപ്പോടത
വനറിതപ്പോ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷനട  കകമപ്പോററിയതട  സയംബനറിച  ഫയലുകളുയം
അനുബനപരഖകളുയം  സമറിതറിക്കട  മുമ്പപ്പോടക  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനതറില്  വസ്വീഴ്ച  വരുത്തറിയ
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്ടക്കതറിടര  കര്ശന  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിചതറിടന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറില് മുന് ടസക്രടററിമപ്പോരപ്പോയ ശസ്വീ.  സറി.  കവ.  പജപ്പോസട,  ശസ്വീ.  ആര്.  പഗപ്പോപകുമപ്പോര്,
ശസ്വീ.  എഫട.  അലകട,  ശസ്വീ.  എയം.  അഷറഫുദ്ദേസ്വീന്  എനറിവര്ടക്കതറിടര  അചടെക്ക  നടെപടെറി
ആരയംഭറിക്കുനതറിനട  മുപനപ്പോടെറിയപ്പോയറി  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടറുടടെ  11-1-2013-ടല
ഡറി6-14193/12  നമ്പരപ്പോയറി വറിശദസ്വീകരണയം ആവശദടപടുകയുയം ടെറി  വറിശദസ്വീകരണത്തറിപന്മേല്
പ്രസ്തുത ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര് സമര്പറിച മറുപടെറി അഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപറിനപ്പോയറി ടകപ്പോലയം പഞപ്പോയത്തട
ടഡപപ്യൂടറി ഡയറക്ടര്ക്കട അയച നല്കുകയുയം ടചെയറിട്ടുണട എന വറിവരവുയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.1.3  മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളെറി  വനറിതകള്ക്കട  ഇതര  പമഖലകള്ക്കട  ടതപ്പോഴറില്
പരറിശസ്വീലനയം  നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  ജനറല്  പറി.ഡറി.  അക്കക്കൗണറില്
മതദവകുപട നറിപകപറിച ₹ 3,00,000, 9-10-2000-ടല ടചെക്കട നമ്പര് 700049 പ്രകപ്പോരയം
പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന വനറിതപ്പോ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷനട കകമപ്പോററിയതപ്പോയറി ജനറല് പറി.ഡറി.
കദപ്പോഷട ബുക്കറില് നറിന്നുയം വദകമപ്പോവുന്നു.

"പകരളെ  സയംസ്ഥപ്പോന  വനറിതപ്പോ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്  മുപഖന  സയംസ്ഥപ്പോന
ഫറിഷറസ്വീസട വകുപറിടന്റെ ധനസഹപ്പോയപത്തപ്പോടടെ നടെപറിലപ്പോക്കറിയ ഫറിഷറസ്വീസട പദതറി പ്രകപ്പോരയം
നസ്വീണകര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  വറിഹറിതമപ്പോയറി  ₹  3,00,000,  23-6-2000-ല്  ലഭറിച.



5

ഈ  തുകയുയം  ഫറിഷറസ്വീസട  വകുപറില്  നറിന്നുയം  ലഭറിച  തുകയുയം  ഉപപയപ്പോഗറിചട  നസ്വീണകര
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല  25  മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളെറി  വനറിതകള്ക്കട  വറിവറിധതരയം
ഭകദഉല്പനങ്ങള്  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുനതറില്  പരറിശസ്വീലനയം  നല്കുകയുയം  ഇതറിനട
ആവശദമപ്പോയ യൂണറിറട സ്ഥപ്പോപറിക്കുകയുയം ടചെയ" എനട പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന വനറിതപ്പോ വറികസന
പകപ്പോര്പപറഷന് മപ്പോപനജറിയംഗട ഡയറക്ടര് 2-6-2008-ടല KSWDC/M(P)/FD/KLM&ALPY/04
നമ്പര് കത്തറിനട  അനുബനമപ്പോയറി നല്കറിയ സപ്പോകദപത്രത്തറില് വദകമപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുന്നു.
9-10-2000-ടല ടചെക്കട നമ്പര്  700049  പ്രകപ്പോരയം നല്കറിയ തുക  23-6-2000-ല് ലഭറിച
എന സപ്പോകദപത്രത്തറിടല പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശയം വസ്തുതപ്പോ വറിരുദമപ്പോണട.

നസ്വീണകര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  2000-2001-ടല  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകളെറിപന്മേലുള്ള
ഓഡറിറട  27-12-2001-ല്  പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറി  29-4-2002-ല്  പുറടപടുവറിച  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറില് ഖണറിക 3(22) ആയറി ഉള്ടപടുത്തറിയറിരറിക്കുന ജനറല് ബറി വറിഭപ്പോഗയം ഫണട -
മതദ വകുപട പറി.ഡറി. അക്കക്കൗണറില് നറിപകപറിച തുക വനറിതപ്പോ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷനട
കകമപ്പോററിയതട  എന  പരപ്പോമര്ശത്തറിപന്മേല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  യപ്പോടതപ്പോരു  നടെപടെറിയുയം
സസസ്വീകരറിചറിരുനറില.  പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശയം  2002-03-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്
ഉള്ടപടുത്തറിയതറിടന  തുടെര്നട  ബഹുമപ്പോനടപട  പകരളെ  നറിയമസഭപ്പോ  പലപ്പോക്കല്  ഫണട
അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി,  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേല്  നടെത്തുന  പരറിപശപ്പോധനയട
മുപനപ്പോടെറിയപ്പോയറി  നപ്യൂനതപ്പോ  പരറിഹരണത്തറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  12-7-2007  മുതല്  മപ്പോത്രമപ്പോണട
പ്രസസ്തുത തുകയുടടെ വറിനറിപയപ്പോഗ വറിവരങ്ങള് വനറിതപ്പോ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷനറില് നറിന്നുയം
പതടെറിയതട  എനട  ഫയലറില്  നറിന്നുയം  വദകമപ്പോവുന്നു.   12-7-2007,  24-3-2008  എനസ്വീ
തസ്വീയതറികളെറിടല  സറി1/500/06  നമ്പര്  കത്തുകള്ക്കട  വനറിതപ്പോ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്
നടെപടെറി നല്കറിയറിടറിലപ്പോടയങറിലുയം "2008 ജൂണ് മപ്പോസയം 18-ാം തസ്വീയതറി പചെരുന നറിയമസഭപ്പോ
അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  മുമ്പപ്പോടക  വറിനറിപയപ്പോഗ  സപ്പോകദപത്രയം  ഹപ്പോജരപ്പോപക്കണതുണട”എനട
വദകമപ്പോക്കറി  27-5-2008-ല്  നല്കറിയ  പമല്  നമ്പര്  കത്തറിനട  നല്കറിയ  മറുപടെറിയുടടെ
അനുബനമപ്പോയപ്പോണട  വസ്തുതപ്പോ  വറിരുദമപ്പോയ  വറിവരങ്ങള്  അടെങ്ങുന  സപ്പോകദപത്രയം
ഉള്ടപടുത്തറിയറിരറിക്കുനതട.

സപ്പോകദപത്രത്തറില്  വദകമപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുന  പ്രകപ്പോരയം  25  മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളെറി
വനറിതകള്ക്കട  ടതപ്പോഴറില്  പരറിശസ്വീലനയം  നല്കല്,  യൂണറിറട  സ്ഥപ്പോപറിക്കല്,  യൂണറിററിടന്റെ
നറിലവറിലുള്ള  അവസ്ഥ  എനറിവയറിപന്മേല്  വറിശദസ്വീകരണയം  പതടെറി  9-7-2012,  30-7-2012
തസ്വീയതറികളെറില് നല്കറിയ കത്തുകള്ക്കട വനറിതപ്പോ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന്  7-8-2012-ല്
നല്കറിയ  KSWDC/M(P)/FP/KA/99  നമ്പര്  മറുപടെറിയറില്  പദതറി  നറിര്വ്വഹണ
ടചെലവുകള്ക്കപ്പോയറി  വനറിതപ്പോ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷനുമപ്പോയുയം  മതദവകുപ്പുമപ്പോയുയം  കൂടെറി
ആപലപ്പോചെറിചട  ട്രേഷററിയറില്  നറിന്നുയം  തുക  പറിന്വലറിക്കുനതറിനട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
ടസക്രടററിമപ്പോടര  ചുമതലടപടുത്തറിയറിട്ടുടണന്നുയം  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കടളെ ടതരടഞ്ഞടുക്കുനതറിനുയം
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യൂണറിറട  പ്രവര്ത്തറിപറിക്കുനതറിനുയം  ആവശദമപ്പോയ  ടകടറിടെയം  കടണത്തുനതറിനുയം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  പ്രസറിഡന്റെറിടന  ചുമതലടപടുത്തറിയറിട്ടുടണന്നുയം  ആയതറിനപ്പോല്  നസ്വീണകര
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ  പദതറിയുടടെ  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളുടടെ  ലറിസ്റ്റേട,  വനറിതപ്പോ
വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ  കകവശമുള്ള  ലറിസമപ്പോയറി  ടപപ്പോരുത്തടപടുത്തുനതറിപലയട
അയചടകപ്പോടുക്കണടമന്നുയം വദകമപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുന്നു.

നസ്വീണകര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല 25  മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളെറി വനറിതകള്ക്കട വറിവറിധതരയം
ഭകദഉല്പനങ്ങള് ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുനതറില് പരറിശസ്വീലനയം നല്കുകയുയം ഇതറിനട  ആവശദമപ്പോയ
യൂണറിറട  സ്ഥപ്പോപറിക്കുകയുയം  ടചെയ  എന  വനറിതപ്പോ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്
2-6-2008-നട  നല്കറിയ വറിനറിപയപ്പോഗ സപ്പോകദപത്രത്തറിടല ധനവറിനറിപയപ്പോഗയം  സയംബനമപ്പോയ
വറിശദസ്വീകരണയം  വസ്തുതപ്പോ  വറിരുദമപ്പോടണന്നുയം  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിടയ  ടതററിദരറിപറിക്കുവപ്പോന്
പവണറിയുള്ളതപ്പോയറിരുന്നുടവന്നുയം പമല് സൂചെന കത്തറില് നറിന്നുയം വദകമപ്പോവുന്നു.

സയംസ്ഥപ്പോന വനറിതപ്പോ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന് ടകപ്പോലയം ജറിലപ്പോ ഫറിഷറസ്വീസട  ടഡപപ്യൂടറി
ഡയറക്ടര്ക്കട  നല്കറിയ  9-3-2000-ടല ടക.എസട.ഡബപ്യൂ.ഡറി.ഡറി./ബറി3/എഫട.പറി.(ടക.എ.)99/367
നമ്പര് കത്തറില് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുടടെ സഹകരണപത്തപ്പോടടെ പദതറി നടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോനുള്ള
നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട  എന്നുയം  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കടളെ  കടണത്തറി  കഴറിഞ  എന്നുയം
പ്രപ്പോഥമറിക സയംഘങ്ങളുടടെ രജറിപസ്ട്രേഷന്  2010  മപ്പോര്ചട  10-നട  നടെത്തുടമന്നുയം ആയതറിനപ്പോല്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്ക്കട  മതദവകുപട  അനുവദറിച  ഫണട  വനറിതപ്പോ  വറികസന
പകപ്പോര്പപറഷനട  കകമപ്പോറുനതറിനുള്ള  അടെറിയന്തര  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം
നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന്നു.  പദതറി നറിര്വ്വഹണത്തറിനുള്ള യപ്പോടതപ്പോരു നടെപടെറികളുയം സസസ്വീകരറിക്കപ്പോടത
ഫണട കകമപ്പോററിക്കറിട്ടുനതറിനട പവണറി മപ്പോത്രമപ്പോണട വനറിതപ്പോ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷന് ഈ
നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയടതനട പരഖകളെറില് നറിന്നുയം വദകമപ്പോവുന്നു.

ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  ടതരടഞ്ഞടുപട  നടെത്തുനതറിനട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  പ്രസറിഡന്റെട
ടചെയര്മപ്പോനപ്പോയുയം മതദവകുപറിടന്റെയുയം വനറിതപ്പോ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷടന്റെയുയം അയംഗങ്ങള്
പ്രതറിനറിധറികളുമപ്പോയുള്ള ഒരു സമറിതറിയപ്പോയറിരറിക്കുടമന്നുയം ടസപ്പോകസററി രജറിസ് പട്രേഷനുപവണറി
ടതരടഞ്ഞടുക്കടപട അയംഗങ്ങളുടടെ പയപ്പോഗയം  10-3-2000-ല് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില് കൂടുവപ്പോന്
തസ്വീരുമപ്പോനറിചടവന്നുയം  ടസപ്പോകസററി  രജറിസ്റ്റേര്  ടചെയതറിനുപശഷയം  ഉല്പപ്പോദന  യൂണറിറട
ആരയംഭറിക്കുനതറിനട  ആവശദമപ്പോയ  ടകടറിടെ  സക്കൗകരദയം  കടണത്തുവപ്പോന്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
പ്രസറിഡന്റെറിടന  ചുമതലടപടുത്തറിടയന്നുയം  ഭകദസയംസ്കരണ  വറിപണന  പദതറി  നടെത്തറിപട
സയംബനറിചട  18-2-2000-ല്  പചെര് ന  പയപ്പോഗത്തറിടന്റെ  മറിനറിടടസറില്  വദകമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.
എനപ്പോല് ഇത്തരയം നടെപടെറികള് സയംബനമപ്പോയ യപ്പോടതപ്പോരു പരഖകളുയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്
ഇലപ്പോടയന്നുയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  കമറിററികളുടടെ  മറിനറിടടസറില്  ഇത്തരയം  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്
ഇലപ്പോടയന്നുയം  ഓഡറിറട  എന്കസയററി  നമ്പര്  2 നുള്ള  (7-11-2013)  മറുപടെറിയറില്
വദകമപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുന്നു.
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ഭകദസയംസ്കരണ  വറിപണന  പദതറിയപ്പോയറി  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ  പപ്രപ്പോജകട  പ്രകപ്പോരയം  ഒരു
യൂണറിററില്  നറിന്നുള്ള ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  വറിഹറിതയം  12,500  രൂപയുയം  യൂണറിറട  ഒനറിനട  വനറിതപ്പോ
വറികസന പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ വറിഹറിതയം  48,000  രൂപയുയം മതദ വകുപറില് നറിന്നുള്ള ഗപ്പോന്റെട
3,00,000  രൂപയുമപ്പോണട.   എനപ്പോല്  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  വറിഹറിതയം  പശഖരറിചതപ്പോപയപ്പോ,  വനറിതപ്പോ
വറികസന പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ വറിഹറിതയം പപ്രപ്പോജകറിനപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിചതപ്പോപയപ്പോ പപ്രപ്പോജകറില്
വറിഭപ്പോവനയം  ടചെയറിരുന  പ്രകപ്പോരയം  യൂണറിററിടല  അയംഗങ്ങള്ക്കട  ഭകദസയംസ്കരണത്തറില്
പരറിശസ്വീലനയം നല്കറിയതപ്പോപയപ്പോ വദകമപ്പോക്കുന യപ്പോടതപ്പോരു പരഖകളുയം ഫയലറില് ഇല.

മതദവകുപറിടന്റെ  ധനസഹപ്പോയപത്തപ്പോടടെയുയം  വനറിതപ്പോ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷടന്റെ
സഹകരണപത്തപ്പോടടെയുയം നസ്വീണകര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില് നടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിചറിരുന
വനറിതപ്പോ  ടതപ്പോഴറില്ദപ്പോന  പദതറിയപ്പോയറി  മതദവകുപറില്  നറിന്നുയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിനട
ലഭദമപ്പോയ  ₹  3,00,000  വനറിതപ്പോ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷനട  കകമപ്പോററിടയങറിലുയം  പ്രസ്തുത
പപ്രപ്പോജകറിപലയട  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കടളെ  ടതരടഞ്ഞടുക്കുകപയപ്പോ  യൂണറിറട  രൂപസ്വീകരറിക്കുകപയപ്പോ
പദതറി  നറിര്വ്വഹണയം  നടെത്തുകപയപ്പോ  ടചെയറിടറിടലനട  പരഖകളുടടെ  പരറിപശപ്പോധനയറില്
വദകമപ്പോവുന്നു.  പ്രസ്തുത  തുക  പകരളെ  സയംസ്ഥപ്പോന  വനറിതപ്പോ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷനറില്
നറിന്നുയം തറിരറിടക ഈടെപ്പോക്കറി സഞറിത നറിധറിയറില് ഒടുപക്കണതപ്പോയുണട.

മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളെറി  വനറിതകള്ക്കട  ഇതര  ടതപ്പോഴറിലുകള്  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനുള്ള
പദതറിയട  30-10-1999-ടല ജറി.  ഒ. (ആര്ടെറി.)  നമ്പര് 534/99/എഫട. &  പറി.ഡറി.  ഉത്തരവട
പ്രകപ്പോരമപ്പോണട സര്ക്കപ്പോര് അനുമതറി നല്കറിയതട എനട പരഖകളെറില് നറിന്നുയം വദകമപ്പോവുന്നു.
പ്രസസ്തുത  ഉത്തരവട  പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.   ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്
സൂചെറിപറിക്കുന  22-11-1997-ടല സ.  ഉ. (കക.)  നമ്പര്  41/97/മ.തു.വ.  ഉത്തരവറില് മതദ
വകുപറില്  നറിനട  പഞപ്പോയത്തട  രപ്പോജട  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  പദതറി  നടെത്തറിപട  കകമപ്പോറയം
ടചെയതട  സയംബനറിച  മപ്പോര്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളെപ്പോണട  വദകമപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട.  പ്രസ്തുത
മപ്പോര്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളെറില് വദതദസ ടതപ്പോഴറില് അവസരങ്ങളുയം ടതപ്പോഴറില് പരറിശസ്വീലനവുയം എന
ശസ്വീര്ഷകയം  ഉള്ടപടുത്തറിയറിട്ടുടണങറിലുയം  ആയതറില്  നറിര്മറിതറി  പകന്ദ്രത്തറിടന്റെ
പമല്പനപ്പോടത്തറില്  പരറിശസ്വീലനയം  നല്കുനതട  സയംബനമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളെപ്പോണട
ഉള്ടപടുത്തറിയറിരറിക്കുനതട.  വനറിതപ്പോ മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കട ഇതര ടതപ്പോഴറില് ലഭദമപ്പോക്കുനതട
സയംബനമപ്പോയറി  31-10-1999-ടല  ജറി.  ഒ.  (ആര്ടെറി.)   നമ്പര്  534/99/എഫട.  &  പറി.  ഡറി.
ഉത്തരവുയം ബനടപട പരഖകളുയം പരറിപശപ്പോധനയട ലഭറിചറില.

പദതറി  സയംബനറിച  ഫയലുകളുയം  അനുബന  പരഖകളുയം  സമറിതറിയട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനതറില്  വസ്വീഴ്ച  വരുത്തറിയ  ടസക്രടററിമപ്പോര്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി  എടുപക്കണതട
പഞപ്പോയത്തട  ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  ആടണനട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  മറുപടെറി
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നല്കറിയറിട്ടുണട.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  നറിലവറില്  ടസക്രടററിയപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തറിക്കുന
ശസ്വീ.  എഫട. അലകറിനട 11-1-2013-ടല ഡറി6/14193/12 നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം പഞപ്പോയത്തട
ഡയറക്ടര്  കപ്പോരണയം  കപ്പോണറിക്കല്  പനപ്പോടസ്വീസട  നല്കറിയതപ്പോയുയം  പദതറി  നടെത്തറിപട
പവളെയറിപലപ്പോ, പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററിയുടടെ ടതളെറിടവടുപട പവളെയറിപലപ്പോ തപ്പോന്
നസ്വീണകര  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  ടസക്രടററി  ആയറിരുനറിലപ്പോടയനട  വദകമപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണയം
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിപന്മേല്  സസസ്വീകരറിച  തുടെര്നടെപടെറികള്  വറിശദസ്വീകരറിചടകപ്പോണയം
ശസ്വീ.  എഫട.  അലകട  മറുപടെറി  നലറിയതപ്പോയുയം  ഫയല്  പരറിപശപ്പോധനയറില്  വദകമപ്പോവുന്നു.
ഫയലുകളുയം  പരഖകളുയം  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനതറില്  വസ്വീഴ്ച  വരുത്തറിയ  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്ടക്കതറിടര
നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചതപ്പോയറി കപ്പോണുനറില.

30-9-2014   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

2.1.4  പദതറിക്കപ്പോയറി  വനറിതപ്പോ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷനട  കകമപ്പോററിയ  തുകയപ്പോയ
3 ലകയം രൂപ പലറിശസഹറിതയം തറിരറിടക ഈടെപ്പോക്കപ്പോന് നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുക.

അധറികവറിവരത്തറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി 

2.1.5  സമറിതറിപയപ്പോഗ  നറിര്പദ്ദേശ  പ്രകപ്പോരയം  3,00,000  രൂപയുയം  നപ്പോളെറിതുവടരയുള്ള
പലറിശയുയം  തറിരറിടക  നല്കണടമനട  ആവശദടപടട  വനറിത  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്
മപ്പോപനജറിയംഗട  ഡയറക്ടര്ക്കട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  23-12-2014-നട  സറി2.110/14-ാം
നമ്പര്  കത്തട  നല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം  അലപ്പോത്തപകയം  റവനപ്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിക്കുടമന്നുയം  അററിയറിചറിരുന്നു.  എനപ്പോല്  വനറിതപ്പോ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷനറില്
നറിന്നുയം  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോകപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോല്  24-2-2015-ല്  ആര്.ആര്/2015/4017/1-ാം
നമ്പര്  ആയറി  ഓണ്കലന്  റവനപ്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.  ഈ
വറിഷയത്തറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  തര്ക്കയം  നറിലനറില്ക്കുനതറിനപ്പോല്  ഈ  വറിഷയയം
അന്തറിമ തസ്വീര്പറിനപ്പോയറി സര്ക്കപ്പോരറിപലയട സമര്പറിപക്കണതപ്പോയറിട്ടുടണന്നുയം ആയതറിനപ്പോല് ഈ
വറിഷയത്തറില്  സര്ക്കപ്പോര്  ഇടെടപടട  തസ്വീരുമപ്പോനയം  എടുക്കുനതുവടര  ആര്.ആര്.  നടെപടെറി
നറിര്ത്തറി വയപ്പോന് അഭദര്തറിചടകപ്പോണട ടക.എസട.ഡബപ്യൂ.ഡറി.സറി.  മപ്പോപനജറിയംഗട  ഡയറക്ടര്,
തഹസസ്വീല്ദപ്പോര്  (ആര്.ആര്.)-നട  8-7-2015-ടല  എയം.പറി./എഫട.പറി./ടക.എ/99 നമ്പര് കത്തട
നല്കറിയറിട്ടുണട.

അധറികവറിവരത്തറിപന്മേല്  പകരളെ  സയംസ്ഥപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.1.6 പദതറിയപ്പോയറി വനറിതപ്പോ വറികസന പകപ്പോര്പപറഷനട നല്കറിയറിരുന 3 ലകയം രൂപ
പലറിശ  സഹറിതയം  ഈടെപ്പോക്കപ്പോനപ്പോണട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിരുനതട.  ആയതറിടന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറില് 23-12-2014-ടല സറി.2.110/14 നമ്പര് കത്തു പ്രകപ്പോരയം 3 ലകയം രൂപയുയം
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നപ്പോളെറിതുവടരയുള്ള  പലറിശയുയം  തറിരറിടക  നല്കണടമന്നുയം  അലപ്പോത്തപകയം  ആര്.ആര്.
നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതപ്പോടണന്നുയം  പഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  മപ്പോപനജറിയംഗട  ഡയറക്ടടറ
അററിയറിചറിട്ടുണട.  ഇപത  തുടെര്നട  10-2-2015-ല്  വനറിതപ്പോ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്
ടക.എസട.ഡബപ്യൂ.ഡറി.സറി./M(P)/FP/ടക.എ.199/384-ാം  നമ്പര്  പ്രകപ്പോരയം  ലഭദമപ്പോക്കറിയ
മറുപടെറിയറില്  ടെറി  തുക  പഞപ്പോയത്തറിടല  25  മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കട  വറിവറിധതരയം
ഉല്പനങ്ങള് ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുനതറിനട പരറിശസ്വീലനയം നല്കപ്പോനുയം യൂണറിറട സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനട
വറിനറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുടണന്നുയം പഞപ്പോയത്തറില് നറിന്നുയം ലഭറിച ഗുണപഭപ്പോക്തൃ പടറിക അനുസരറിചട
തുക  കകമപ്പോററിയടതന്നുയം  വറിനറിപയപ്പോഗ  സര്ടറിഫറിക്കറട  നല്കറിയതറിനപ്പോല്  പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കണടമന്നുയം  അററിയറിചറിട്ടുണട.  എനപ്പോല്  പരറിശസ്വീലനയം  നല്കറിയതറിടന്റെ  വറിവരപമപ്പോ
യൂണറിറട സ്ഥപ്പോപറിചതറിടന്റെ പരഖകപളെപ്പോ, ഗുണപഭപ്പോക്തൃ ലറിസ് പറപ്പോ പഞപ്പോയത്തട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറില.  ഈ
ഓഫസ്വീസറില്  ആയതട  ലഭദമല  എന  മറുപടെറിയപ്പോണട  12-4-2016-ടല  എന്.1/57/16  പ്രകപ്പോരയം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  അററിയറിചറിട്ടുള്ളതട.  ആര്.ആര്.  നടെപടെറിയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  തുക
തറിരറിചടെയ്ക്കുനതറിനട  24-2-2015-ല്  ആര്.ആര്.  2015/4017/1-ാം  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം
പഞപ്പോയത്തട  ഓണ്കലനപ്പോയറി  മപ്പോപനജറിയംഗട  ഡയറക്ടപറപ്പോടെട  ആവശദടപടറിട്ടുണട.  ഇതട  തുടെര്നട
ആര്.ആര്. നടെപടെറി നറിര്ത്തറിവയപ്പോന് അഭദര്തറിചടകപ്പോണട ടക.എസട.ഡബപ്യൂ.ഡറി.സറി. മപ്പോപനജറിയംഗട
ഡയറക്ടര്,  എയം.പറി./എഫട.പറി./ടക.എ.99  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  തഹസസ്വീല്ദപ്പോര്
(ആര്.ആര്.)പനപ്പോടെട ആഭദര്തറിചറിരുന്നു.

പമല്  കത്തറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറില്  തഹസസ്വീല്ദപ്പോര്  (ആര്.ആര്.)  16-7-2015-ടല
എയം.1-8558/15  കത്തു പ്രകപ്പോരയം പഞപ്പോയത്തു ടസക്രടററിയുടടെ അഭറിപ്രപ്പോയയം അററിയറിക്കുവപ്പോന്
ആവശദടപടറിരുന്നു  എങറിലുയം  ഇതറിപന്മേല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  നപ്പോളെറിതുവടര  യപ്പോടതപ്പോരു
തുടെര്നടെപടെറിയുയം സസസ്വീകരറിചറിടറില.

27-12-2017   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

2.1.7  തഹസറില്ദപ്പോരുടടെ  കത്തറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറില് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട നപ്പോളെറിതുവടര
യപ്പോടതപ്പോരു  തുടെര്നടെപടെറികളുയം  സസസ്വീകരറിചറിടറില  എനതറിനപ്പോലുയം  യപ്പോടതപ്പോരു  പരഖകളുയം
ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോലുയം പ്രസ്തുത വറിഷയയം സയംബനറിചട ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരറില് നറിനട
ടതളെറിടവടുപട നടെത്തുവപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിച.

10-1-2019   തസ്വീയതറിയറിടല ടതളെറിടവടുപട പയപ്പോഗയം

2.1.8   ടെറി  വറിഷയയം സയംബനറിചട,  സമറിതറി  ടതളെറിടവടുപട  പയപ്പോഗത്തറില് ഹപ്പോജരപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരറില് നറിന്നുയം വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് ആരപ്പോയുകയുയം കുടറികളെറില് നറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കറിയ
തുക എന്തു ടചെയടവന്നുയം അപനസഷറിച.  ആയതറിനട  ഇതു സയംബനറിചട  ഈടെപ്പോക്കറിയ തുക
പരറിശസ്വീലനയം  നടെത്തറിയ  സ്ഥപ്പോപനത്തറിനട  നല്കറിടയനപ്പോണട  ഫയലറില്  കപ്പോണുനടതനട
ടസക്രടററി, നസ്വീണകര ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട മറുപടെറി നല്കറി.

263/2021.
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25  മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കട  വറിവധതരയം  ഉല്പനങ്ങള്  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുനതറിനട
പരറിശസ്വീലനയം  നല്കറിയതറിടന്റെയുയം  യൂണറിറട  സ്ഥപ്പോപറിചതറിടന്റെയുയം  ഒററിജറിനല്  പരഖകള്
നറിലവറിലുപണപ്പോടയനട  പരറിപശപ്പോധറിപക്കണതപ്പോടണന്നുയം,  വനറിത വറികസന പകപ്പോര്പപറഷനപ്പോണട
പരഖകളുടടെ ഒററിജറിനല് സൂകറിപക്കണടതന്നുയം,  അതറിടന്റെ പകര്പപ്പോയറിരറിക്കുയം പഞപ്പോയത്തറിനുയം
സമറിതറിക്കുയം  ലഭറിചറിരറിക്കുനടതന്നുയം,  വനറിതപ്പോ  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്  മുപഖനയപ്പോണട
പദതറി  നറിര്വ്വഹണത്തറിനുള്ള  തുക  കകമപ്പോററിയറിരറിക്കുനടതന്നുയം  നറിരസ്വീകറിച  സമറിതറി
ഒററിജറിനല്  പരഖകള്  വനറിത  വറികസന  പകപ്പോര്പപറഷനറില്  നറിന്നുയം  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ.  

തുടെർശറിപപ്പോർശ

2.1.9  25  മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കട  വറിവറിധതരയം  ഉല്പനങ്ങള്
ഉത്പപ്പോദറിപറിക്കുനതറിനട പരറിശസ്വീലനയം  നല്കറിയതട,  യൂണറിറട  സ്ഥപ്പോപറിചതട  എനറിവ
സയംബനറിച  ഒററിജറിനല്  പരഖകള്  വനറിതപ്പോ  വറികസന  പകപ്പോർപപറഷനറില്  നറിന്നുയം
ലഭദമപ്പോക്കറി  ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിചട   ററിപപപ്പോർടട  നല്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോർശ
ടചെയ്യുന്നു.

ഖണറിക നമ്പർ   20

ശറിപപ്പോർശ

2.2.1   സസന്തമപ്പോയറി  കക്കൂസുകള്  നറിർമറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  51  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട
വദകറിഗത  ആനുകൂലദങ്ങള്  നല്കറിയതട  സയംബനറിച  കൃതദമപ്പോയ  പരഖകള്  ഓഡറിറട
വകുപറിടന്റെ  പരറിപശപ്പോധനയട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ലഭദമപ്പോക്കുക.  കൂടെപ്പോടത  8/2000  വടര
പൂർത്തസ്വീകരറിച  792  കക്കൂസുകളെറില്  258  കക്കൂസുകളുടടെ  നറിർമപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബനടപടട
ഓഡറിറട  വകുപട  ആവശദടപടറിരുന  വക്കൗചറുകള്  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ  പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി
ഹപ്പോജരപ്പോക്കുക.  കൂടെപ്പോടത  ഒരു  പദതറിയറിടല  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട  തടന  മടറപ്പോരു
പദതറിയറില്  അപത  ആവശദത്തറിനട  പറിടനയുയം  പണയം  നല്കറിയറിരറിക്കുനതറിടന്റെ
സപ്പോഹചെരദടത്തയുയം  പപ്രപ്പോജക്ടറിടല  മപ്പോനദണങ്ങള്ക്കുയം  നറിർപദ്ദേശങ്ങള്ക്കുയം  വറിരുദമപ്പോയറി
പണറി ടചെയറിരറിക്കുനതറിടന സയംബനറിചമുള്ള വറിശദസ്വീകരണയം ഓഡറിറട വകുപറിനട നല്കുക.
ഓഡറിറട  വകുപട  ആയതു  പരറിപശപ്പോധറിചട  സമറിതറിക്കട  ററിപപപ്പോർടട  നല്കണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു.

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.2.2  1998-99-ടല  സമ്പൂർണ്ണ  ശുചെറിതസവുമപ്പോയറി  ബനടപട  എലപ്പോ  ഫയലുകളുയം
രജറിസ്റ്റേറുകളുയം  പരഖകളുയം  5-8-2008-നട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ടകപ്പോലയം  ജറിലപ്പോ
ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടർ,  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ഓഫസ്വീസറിടലത്തറി  പബപ്പോധദടപടറിട്ടുള്ളതപ്പോടണനട
10-9-2012-ടല  എ 1-2455/12-ാം  നമ്പർ  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ആലപപ്പോടെട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
ടസക്രടററി ററിപപപ്പോർടട ടചെയറിട്ടുണട എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.
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പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.2.3   1998-99-ടല  സമ്പൂർണ്ണ  ശുചെറിതസവുമപ്പോയറി  ബനടപട  എലപ്പോ  ഫയലുകളുയം
രജറിസ്റ്റേറുകളുയം  പരഖകളുയം  5-8-2008-ല്  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ടകപ്പോലയം  ജറിലപ്പോ
ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടർക്കട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറി  എന  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറി  ശരറിയല;
പരറിപശപ്പോധറിക്കുവപ്പോന്  ലഭറിക്കപ്പോത്ത  ഫയലുകളുടടെ  വറിവരങ്ങളെപ്പോണട  സമറിതറിയുടടെ
നറിർപദ്ദേശത്തറില്  പ്രതറിപപ്പോദറിക്കുനതട.  51  കക്കൂസുകള്  നറിർമറിചതറിടന്റെ  പരഖകള്,
08/2000 വടര പുർത്തസ്വീകരറിച 792 കക്കൂസുകളെറില് 258 എണ്ണത്തറിടന്റെ വക്കൗചറുകള് എനറിവ
ഇനറിയുയം  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.  കൂടെപ്പോടത  പപ്രപ്പോജക്ടട  മപ്പോനദണങ്ങള്ക്കട  വറിരുദമപ്പോയറി  ഒരു
പദതറിയറിടല ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട മടറപ്പോരു പദതറിയറില് അപത ആവശദത്തറിനട  വസ്വീണയം
തുക  നല്കറിയതറിനുയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  അധറികപ്പോരറികള്  വറിശദസ്വീകരണയം  നല്കറിയറിടറില
എനട പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

30-9-2014   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

2.2.4  സമ്പൂർണ്ണ  ശുചെറിതസവുമപ്പോയറി  ബനടപട  പരഖകടളെലപ്പോയം  ഓഡറിററിനട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിടയന ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററിയുടടെ മറുപടെറി ശരറിയടലനട പലപ്പോക്കല് ഫണട
ഓഡറിറട വകുപട വദകമപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് ആലപപ്പോടെട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററിടയയുയം
ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥടരയുയം  നറിന്നുയം  ടതളെറിടവടുപറിനട  വറിളെറിക്കണടമനട  സമറിതറി
നറിർപദ്ദേശറിച.

22-9-2015   തസ്വീയതറിയറിടല ടതളെറിടവടുപട പയപ്പോഗയം

2.2.5 സുനപ്പോമറിമൂലയം തകർനതറിടനത്തുടെര്നട പുനർ നറിർമറിക്കടപട 2970 വസ്വീടുകളെറില്
കക്കൂസുകള് നറിർമറിചറിട്ടുടണന്നുയം, നറിലവറില് എലപ്പോ വസ്വീടുകളെറിലുയം കക്കൂസുകളുടണന്നുയം അവ
1998-99-ല്  സമ്പൂർണ്ണ  ശുചെറിതസവുമപ്പോയറി  ബനടപടട  നറിർമറിചവയപ്പോപണപ്പോടയനട
ഉറപപ്പോക്കപ്പോന്  കഴറിയറിടലന്നുയം  ആലപപ്പോടെട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  അററിയറിച.
ററിപപപ്പോർടറില്  51  പപർക്കട  ആനുകൂലദവുയം  ധനസഹപ്പോയവുയം  നല്കറിയതറിടനക്കുററിചപ്പോണട
പരപ്പോമർശടമന്നുയം,  വക്കൗചറുകള്  ഹപ്പോ ജരപ്പോക്കറിയറിലപ്പോടയന  പരപ്പോമർശമറിടലന്നുയം,  മററിചട
അതുകണട പബപ്പോദദടപട്ടുടവന്നുള്ള പരപ്പോമർശമുടണന്നുയം, ടസക്രടററി കൂടറിപചർത്തു.

08/2000  വടര  പൂ ർത്തസ്വീകരറിച  792  കക്കൂസുകളെറില്  258  എണ്ണത്തറിടന്റെയുയം
വക്കൗചറുകള്  ഇതുവടര  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത്തതറിടന്റെ  കപ്പോരണയം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
5-8-2008-ല് പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വറിഭപ്പോഗയം പരറിപശപ്പോധന നടെത്തറിടയനപ്പോണട ഓഫസ്വീസട
പരഖകളെറില്  കപ്പോണുനടതന്നുയം,  പദതറി  നടെപറിലപ്പോക്കുനപതപ്പോടടെപ്പോപയം  തടന  2000  രൂപ
ക്രമത്തറില്  51  വദകറികള്ക്കട  കക്കൂസട  നറിർമപ്പോണത്തറിനട  ധനസഹപ്പോയയം  നല്കറിയതപ്പോയറി
കപ്പോണുന്നുടവന്നുയം  ആയതട  തസ്വീർചയപ്പോയുയം  വക്കൗചർ  കണട  പബപ്പോധദടപടറിടപ്പോയറിരറിക്കുടമന്നുയം
അപദ്ദേഹയം വദകമപ്പോക്കറി. 
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പത്തുപപർക്കട  ഒപര  ആവശദത്തറിനട  രണതവണ  ആനുകൂലദയം  നല്കറിയതറിടല

അപപ്പോകത  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോടറിയപപപ്പോള്  ആവർത്തറിചട  ആനുകൂലദയം  നലറിയറിട്ടുടണങറില്

അതട ടതറപ്പോടണനട പഞപ്പോയത്തട അസറിസ്റ്റേന്റെട ഡയറക്ടർ സൂചെറിപറിച.

ഒപര  ആവശദത്തറിനട  ഒനറിലധറികയം  ആളുകള്ക്കട  ധനസഹപ്പോയയം  ടകപ്പോടുത്തറിട്ടുപണപ്പോ

ടയന  കപ്പോരദയം  പരറിപശപ്പോധറിക്കണടമന്നുയം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശത്തറിപന്മേല്  വകുപട  ഒന്നുകൂടെറി

പരറിപശപ്പോധറിചട ററിപപപ്പോ ർടട നല്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ. 

തുടെർശറിപപ്പോർശ

2.2.6  ഒപര  ആവശദത്തറിനട  ഒനറിലധറികയം  തവണ  ഒപര  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിനു

ധനസഹപ്പോയയം നല്കറിയറിട്ടുപണപ്പോ എന്നു പരറിപശപ്പോധറിചട ററിപപപ്പോർടട നല്കുവപ്പോന് സമറിതറി

ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു.

ഖണറിക   47 

ശറിപപ്പോർശ

2.3.1   യു.ഡറി.  കപ്പോർക്കപ്പോയ  ശസ്വീ.  ടക.  പഗപ്പോപറിനപ്പോഥന്നപ്പോയടര  പണപ്പോപഹരണയം

നടെത്തറിയതറിനട  28-5-2002-ല്  സർവ്വസ്വീസറില്  നറിന്നുയം  സസ് ടപന്റെട  ടചെയ്യുകയുയം  ടെറിയപ്പോന്

സർവ്വസ്വീസറില്  നറിന്നുയം  31-5-2002-നട  ടപന്ഷന്  പററി  പറിരറിയുകയുയം  ടചെയറിടട  8  വർഷയം

പറിനറിടറിട്ടുയം  നപ്പോളെറിതുവടര  ഇതു  സയംബനറിചട  വറിജറിലന്സട  പകസട  തസ്വീർപപ്പോക്കുകപയപ്പോ

പഞപ്പോയത്തറില്  നറിന്നുയം  അപഹരറിക്കടപട  തുക  വസ്വീടണടുക്കുകപയപ്പോ  ടചെയറിടറിടലനതട  വളെടര

ഗക്കൗരവതരമപ്പോയ  ഒരു  സയംഗതറിയപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നു.  തടന്റെ  ടപന്ഷന്

ആനുകൂലദങ്ങളെറില് നറിന്നുയം പഞപ്പോയത്തറിനുണപ്പോയ നഷയം പലറിശ സഹറിതയം ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട

കുറവപ്പോളെറിയപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് പരഖപ്പോമൂലയം സമതപത്രയം നല്കറിയറിട്ടുയം ആയതട വറിജറിലന്സട

പകസട നറിലവറിലുടണന ഒഴറിവുകഴറിവു പറഞ്ഞട ഈടെപ്പോക്കപ്പോതറിരറിക്കുനതട ഒട്ടുയം ആശപ്പോസദമപ്പോയ

നടെപടെറിയല.  ആയതറിനപ്പോല് ശസ്വീ.  പഗപ്പോപറിനപ്പോഥന്നപ്പോയരറില് നറിന്നുയം പഞപ്പോയത്തറിനുണപ്പോയ

നഷയം  പലറിശസഹറിതയം  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ഈടെപ്പോക്കണടമന്നുയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കറി  ആയതട

സയംബനറിച ററിപപപ്പോർടട സമറിതറിക്കട സമർപറിക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു.

പണപ്പോപഹരണവുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ശസ്വീ.  ടക.  പഗപ്പോപറിനപ്പോഥന്നപ്പോയരുടടെ

ഡറി.സറി.ആർ.ജറി.യറിടല തുക പൂർണ്ണമപ്പോയുയം ഈടെപ്പോക്കുനതറിനുയം ബപ്പോക്കറി ഈടെപ്പോപക്കണ തുക

ആർ.ആർ.  നടെപടെറിയറിലൂടടെ  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ഈടെപ്പോക്കറി  സമറിതറിയറില്  ററിപപപ്പോർടട

ടചെയ്യുനതറിനുയം സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു. 
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സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.3.2   ശസ്വീ.  പഗപ്പോപറിനപ്പോഥന്നപ്പോയരറില്  നറിന്നുയം  പലറിശ  ഈടെക്കുനതറിനപ്പോയറി
ആർ.ആർ.  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ജറിലപ്പോ കളെക്ടർക്കട അപപക നല്കറിയറിരുന്നു.
ടെറിയപ്പോന് ബഹുമപ്പോനടപട പകരളെ കഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് പമല് വറിഷയത്തറിനട  പകസട  ഫയല്
ടചെയറിരുന്നു.  ബഹുമപ്പോനടപട കഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ WP(C) 12591/08-ാം നമ്പർ പകസറില്
25-11-2008-ല് പുറടപടുവറിച  വറിധറിനദപ്പോയ  പ്രകപ്പോരയം  ടെറിയപ്പോടന്റെ  ബപ്പോധദതയപ്പോയറി  പകസറില്
നറിജടപടുത്തറിയ  തുക  1,20,230  രൂപയപ്പോണട.  ടെറിയപ്പോന്റെ  ഡറി.സറി.ആർ.ജറി.  തുകയപ്പോയ
109888  ഈടെപ്പോക്കുകയുയം,  ബപ്പോക്കറി തുകയപ്പോയ  10342  രൂപ  13-3-2009-ടല  33297/72-ാം
നമ്പർ  രസസ്വീതട  പ്രകപ്പോരയം  ടെറിയപ്പോന്  പഞപ്പോയത്തറില്  ഒടുക്കട  വരുത്തറിയറിട്ടുണട.
ശസ്വീ.  പഗപ്പോപറിനപ്പോഥന്നപ്പോയരുടടെ  ബപ്പോധദതയപ്പോയറി  നറിജടപടുത്തറിയ  തുകയലപ്പോടത  മടറപ്പോന്നുയം
ടെറിയപ്പോനറില്  നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോപക്കണതറിടലനട  ബഹുമപ്പോനടപട  കഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ
വറിധറിനദപ്പോയത്തറില്  ഉള്ളതറിനപ്പോലപ്പോണട  ടെറിയപ്പോനറില്നറിന്നുയം  പലറിശ  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  തുടെർ
നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കപ്പോതറിരുനതട എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിചട ടകപ്പോള്ളുന്നു.

പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.3.3  ശസ്വീ.  പഗപ്പോപറിനപ്പോഥന്നപ്പോയരറില് നറിന്നുയം പലറിശ തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട റവനപ്യൂ
ററിക്കവററി  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ജറിലപ്പോ  കളെക്ടർക്കട  അപപക  നല്കറിയറിരുന്നു.
ടെറിയപ്പോന് പമല് വറിഷയത്തറിനട ബഹുമപ്പോനടപട കഹപക്കപ്പോടെതറിയറില് പകസട ഫയല് ടചെയ്യുകയുയം
ടെറി  പകസറിടന്റെ  (WP(C)12591/08)  25-11-2008-ല്  പുറടപടുവറിച  വറിധറിനദപ്പോയത്തറില്
ബപ്പോധദതയപ്പോയറി 1,20,230 രൂപ നറിജടപടുത്തുകയുയം ടചെയറിട്ടുണട.  ടെറിയപ്പോടന്റെ ഡറി.സറി.ആർ.ജറി.
തുകയറില്  നറിന്നുയം  1,09,888  രൂപ  ഈടെപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  ശറിപപ്പോർശകളെറിപന്മേല്  സസസ്വീകരറിച
നടെപടെറിയറില്  പറയുന്നുടണങറിലുയം  ആയതട   സയംബനറിചട   എന്കസയററിയട  മറുപടെറിയപ്പോയറി
ഡറി.സറി.ആർ.ജറി.യറില് നറിനട ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് നറിർപദ്ദേശറിചറിരുന 1,09,888 രൂപ പഞപ്പോയത്തട
ടഡപപ്യൂടറി  ഡയറക്ടർ  ഈടെപ്പോക്കറി  പഞപ്പോയത്തട  അക്കക്കൗണറിപലയട  ഒടുക്കുവരുത്തുനതറിപലയട
കത്തട നല്കറിടയങറിലുയം ടെറി  തുക അക്കക്കൗണറില് വരവട വനറിടറില എനട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
ടസക്രടററി അററിയറിചറിട്ടുണട.  ബപ്പോക്കറി തുകയപ്പോയ  10,342  രൂപ  13-3-2009 33297/-72-ാം
നമ്പർ രസസ്വീതട പ്രകപ്പോരയം ടെറിയപ്പോടന്റെ ടടെർമറിനല് സറണററില് നറിന്നുയം പഞപ്പോയത്തട ഫണറില്
ഒടുക്കട  വരുത്തറിയറിട്ടുണട.  ആയതട  16-3-2009-ല്  തനതട  ഫണട  അക്കക്കൗണറില്  വരവട
വനറിട്ടുണട.  ബപ്പോധദതയപ്പോയറി നറിശ്ചയറിചറിട്ടുള്ള തുകയറില് 10,342 രൂപ മപ്പോത്രടമ പഞപ്പോയത്തട
ഫണറില് വരവട വനറിട്ടുള്ളുടവന വറിവരയം തുടെർനപടെറികള്ക്കപ്പോയറി അററിയറിചടകപ്പോള്ളുന്നു.

തുടെർശറിപപ്പോർശ

2.3.4   ശസ്വീ.  ടക.  പഗപ്പോപറിനപ്പോഥന്നപ്പോയരറില്  നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കറിയ  തുക
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ഗപ്പോമപ ഞപ്പോയത്തറിനട  കകമപ്പോറുവപ്പോനുയം  പ്രസ്തുത  വറിവരയം  സമറിതറിടയ
അററിയറിക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു.
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ഖണറിക നമ്പർ   51

ശറിപപ്പോർശ

2.4.1   ഉല്പപ്പോദക  പബപ്പോണസട  വറിതരണയം  സയംബനറിചട,വറിതരണത്തറിടന്റെ  കൃതദത
പൂർണ്ണമപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനപ്പോയറി,  വദകമപ്പോയ  പരഖകള്  ഓഡറിറട  വകുപറിനട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനതറിനുയം  പപ്പോടെപശഖര  സമറിതറി  ടസക്രടററിയുടടെ  കകവശമുള്ള  പരഖകള്
കടണത്തറി  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  സമർപറിക്കുനതറിനുമുള്ള  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുനതറിനുയം
സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു.

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.4.2.   പമല്  പരപ്പോമർശ  വറിഷയമപ്പോയ  ഉലപ്പോദക  പബപ്പോണസട  വറിതരണവുമപ്പോയറി
ബനടപടട  പ്രപദശറിക  അപനസഷണയം  നടെത്തറിയതറിലുയം  ലഭദമപ്പോയ  പരഖകളുടടെ
പരറിപശപ്പോധനപ്പോടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറിലുയം പബപ്പോണസട വറിതരണയം കൃതദമപ്പോയറി നടെത്തറിയറിട്ടുള്ളതുയം തുക
പൂർണ്ണമപ്പോയറി  ടെറി  പദതറിക്കട  വറിനറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുടണന്നുയം  പഞപ്പോയത്തറിപനപ്പോ  സർക്കപ്പോരറിപനപ്പോ
യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ  ധന  നഷവുയം  സയംഭവറിചറിടറിലപ്പോടയന്നുയം തുകകള്  വറിതരണയം  ടചെയതറിടന്റെ
പരഖകള് അക്കപ്പോലയളെവറില് ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിരുന്നുടവന്നുയം എനപ്പോല് പഞപ്പോയത്തട വറിഭജനവുയം
ഓഫസ്വീസട  മപ്പോറവുമപ്പോയറി  ബനടപട  അവസരത്തറില്  പരഖകള്  നഷടപടറിട്ടുള്ളതപ്പോടണന്നുയം
24-9-2007-ല്  കൂടെറിയ  13(2)  തസ്വീരുമപ്പോന  പ്രകപ്പോരയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  കമറിററിക്കട
പബപ്പോധദടപടറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  സമറിതറിയുടടെ നറിർപദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം തുടെർനടെപടെറികള്ക്കപ്പോയറി ആയതട
സയംബനറിചട  ററിപപപ്പോർടറിനപ്പോയറി  കൃഷറി  ആഫസ്വീസപറപ്പോടെട  ആവശദടപടടങറിലുയം  1996-97-ടല
ടെറി വറിഷയവുമപ്പോയറി ബനടപട ഫയലുകള് ആഫസ്വീസറില് ലഭദമല എന മറുപടെറിയപ്പോണട ലഭറിചതട.
ആ  കപ്പോലയളെവറിടല  കൃഷറി  ആഫസ്വീസറുടടെ  ചുമതലയുള്ള  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥടന്റെ  പപരുവറിവരവുയം
പരഖകളുയം ആഡറിറട അധറികപ്പോരറികള്ക്കട പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി സമർപറിക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിക്കണടമനട  കപ്പോണറിചട   പഞപ്പോയത്തട അസറിസ്റ്റേന്റെട ഡയറക്ടർ ഓഫസ്വീസറില്  നറിന്നുയം
9-10-2013-നട  പ്രറിന്സറിപല് അഗറിക്കള്ചറല് ആഫസ്വീസർക്കട കത്തട നല്കറിയറിട്ടുണട. കൂടെപ്പോടത
16-4-2014-നട ഓർമക്കുററിപ്പുയം നല്കറിയറിട്ടുണട. പമല് വറിഷയയം സയംബനറിചട അപനസഷണയം
നടെത്തറി  ററിപപപ്പോർടട  സമർപറിക്കുനതറിനട  ചെപ്പോത്തന്നൂർ  ടപർപഫപ്പോമന്സട
ആഡറിറട  സൂപ ർകവസർക്കട  നറിർപദ്ദേശയം  നല്കറിയതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറില്  ചെപ്പോത്തന്നൂർ
ടപർപഫപ്പോമന്സട ആഡറിറട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ അപനസഷണ ററിപപപ്പോർടറില് പരഖകള് നഷടപടതട
സയംബനറിച പഞപ്പോയത്തറിടന്റെ വറിശദസ്വീകരണയം ശരറിയപ്പോടണനട കപ്പോണപ്പോയം.

പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.4.3  ഉലപ്പോദക  പബപ്പോണസട  വറിതരണയം  കൃതദമപ്പോയറി  നടെത്തറിയറിട്ടുടണന്നുയം  തുക
പൂർണ്ണമപ്പോയറി പമല് പദതറിക്കട വറിനറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുടണന്നുയം എനതട സയംബനറിചട പഞപ്പോയത്തട
കമറിററി തസ്വീരുമപ്പോനടമടുത്തറിട്ടുടണങറിലുയം  (24-9-2007-ടല  13(2)-ാം തസ്വീരുമപ്പോനയം)  വറിതരണ
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വറിനറിപയപ്പോഗയം  സയംബനറിച  യപ്പോടതപ്പോരു  പരഖകളുയം  പഞപ്പോയത്തറില്  സൂകറിചറിടറില.
സമറിതറിയുടടെ നറിർപദ്ദേശ പ്രകപ്പോരയം, തുടെർ നടെപടെറികള്ക്കപ്പോയറി 22-6-2012-ല് കൃഷറി ഓഫസ്വീസപറപ്പോടെട
ററിപപപ്പോർടട  ആവശദടപടടങറിലുയം  ബനടപട  പരഖകള്  അടെങ്ങുന  ഫയലുകള്
അപനസഷണത്തറില്  ലഭദമപ്പോയറിടറില  എനപ്പോണട  22-6-2012-ല്  കൃഷറി  ഓഫസ്വീസർ  മറുപടെറി
നല്കറിയറിട്ടുള്ളതട. 9-10-2013, 16-4-2014 എനസ്വീ തസ്വീയതറികളെറില് പഞപ്പോയത്തട അസറിസ്റ്റേന്റെട
ഡയറക്ടർ  ഓഫസ്വീസറില്  നറിനട  പ്രറിന്സറിപല്  അഗറികള്ചർ  ഓഫസ്വീസർക്കട  നല്കറിയ
കത്തുകളുടടെ  പകർപ്പുയം  ഉലപ്പോദക  പബപ്പോണസട  വറിതരണത്തറിടന്റെ  നറിർവ്വഹണവുമപ്പോയറി
ബനടപട  ഫയലുകളുയം  പഞപ്പോയത്തട  ഓഫസ്വീസറില്  ലഭദമല  എനട  ഇപപപ്പോഴടത്ത
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  6-7-2015-ല്  അററിയറിചറിട്ടുണട.   പ്രസ്തുത  സപ്പോഹചെരദത്തറില്
ഉലപ്പോദക  പബപ്പോണസട  വറിതരണയം  സയംബനറിചട  വറിതരണത്തറിടന്റെ  കൃതദത
പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  യപ്പോടതപ്പോരു  പരഖകളുയം  പഞപ്പോയത്തറില്  സൂകറിചറിടറില  എനട
ററിപപപ്പോർടട ടചെയ്യുന്നു.

തുടെർശറിപപ്പോർശ

2.4.4  പരഖകള്  നഷടപടെപ്പോതറിരറിക്കപ്പോന്  ജപ്പോഗത  പുലർത്തുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു.

ഖണറിക നമ്പർ   61

ശറിപപ്പോർശ

2.5.1   പകപ്പോടെതറി പസ്റ്റേ നറിലവറിലുടണങറില് ആയതട അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ടവപക്കറട ടചെയട
ഓഡറിറട  ഖണറിക  പ്രകപ്പോരയം  നറിരപ്പോകരറിചറിട്ടുള്ള  നറിയമവറിരുദമപ്പോയറി  മുന്കൂർ  നല്കറിയ
തുകയപ്പോയ  3,17,000  രൂപയുയം  അതറിടന്റെ  പലറിശയുയം  കണ്വസ്വീനററില്  നറിനട  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള
ആർ.ആർ.നടെപടെറി  തസരറിതടപടുത്തറി  തുക  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ  വറിശദവറിവരയം  ഒരു
മപ്പോസത്തറിനകയം സമറിതറിടയ അററിയറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി 

2.5.2  അമ്പലത്തുയംകപ്പോല-ഈലറിപയപ്പോടെട  പറപ്പോഡട  പുനരുദപ്പോരണ  പജപ്പോലറിയട
കണ്വസ്വീനര്ക്കട മുന്കൂര് നല്കറിയ തുക ഈടെപ്പോക്കുനതട സയംബനറിചട ബഹുമപ്പോനടപട പകരളെ
കഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ  WP(C)  14607/2008  നമ്പര്  പകസറിനട  വക്കപ്പോലത്തട  നല്കുകയുയം
കക്കൗണര് അഫറിഡവറിറട സമര്പറിചറിട്ടുടണന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.5.3  അമ്പലത്തുയംകപ്പോല-ഈലറിപയപ്പോടെട  പറപ്പോഡട  പുനരുദപ്പോരണ  പജപ്പോലറിയട
കണ്വസ്വീനര്ക്കട മുന്കൂര് നല്കറിയ തുക ഈടെപ്പോക്കുനതട സയംബനറിചട ബഹുമപ്പോനടപട പകരളെ
കഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ  WP(C) 14607/2008  നമ്പര് പകസറിനട വക്കപ്പോലത്തട നല്കറിയറിട്ടുണട.
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ഇതറിടനതറിടര  കണ്വസ്വീനര്  പസ്റ്റേ  വപ്പോങ്ങുകയുണപ്പോയറി.  എനപ്പോല്  നപ്പോളെറിതുവടര  പസ്റ്റേ
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്  പഞപ്പോയത്തട  അധറികൃതര്  യപ്പോടതപ്പോരു  ശമവുയം  നടെത്തറിയതപ്പോയറി
പബപ്പോദദടപടറിടറില.  പസ്റ്റേറ്റുടമന്റെട  ഓഫട  ഫപ്പോക്ടടസട  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ  കരടെട  മപ്പോത്രമപ്പോണട
ഫയലറില് ഉള്ളതട.  ഇതട പകപ്പോടെതറിയറില് സമര്പറിചതട സയംബനറിചള്ള യപ്പോടതപ്പോരു വറിവരവുയം
പരറിപശപ്പോധയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോന് അധറികൃതര്ക്കട കഴറിഞ്ഞറിടറില എന വറിവരയം അററിയറിക്കുന്നു.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.5.4   പ്രസ്തുത  വറിഷയയം  സയംബനറിചട  പമല്നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കപ്പോത്തതറിടന്റെ
കപ്പോരണയം  15  ദറിവസത്തറിനകയം  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കുവപ്പോനുയം  എതറിര്സതദവപ്പോങ്മൂലയം
ഇപതവടര സമര്പറിചറിടറിടലങറില് ആയതട അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സമര്പറിക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര്   71

ശറിപപ്പോര്ശ

2.6.1  ജനകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ  ചെടങ്ങള്ക്കട  വറിരുദമപ്പോയറി  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറിയറില്
അയംഗങ്ങളെലപ്പോത്തവടര  കണ്വസ്വീനര്മപ്പോരപ്പോയറി  നറിയമറിചടവന  പരപ്പോമര്ശത്തറില്,  പചെത്തടെറി
ലകയം  വസ്വീടെട  പകപ്പോളെനറി  അയംഗന്വപ്പോടെറി  ടകടറിടെത്തറിടന്റെ  നറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബനടപടട
കണ്വസ്വീനര്  ശസ്വീ.  ടറജറി  പജപ്പോണ്  തറിരറിചടെയ്പക്കണതപ്പോയ  12,500  രൂപയുയം  ആയതറിനട
നപ്പോളെറിതുവടരയുള്ള  പലറിശ  (12%  നറിരക്കറില്)-യുയം  ആര്.  ആര്.  നടെപടെറിയറിലൂടടെ
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ഈടെപ്പോക്കറി, വറിവരയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി 

2.6.2  അങണവപ്പോടെറി  ടകടറിടെത്തറിടന്റെ  അഡസപ്പോന്സട  തുകയപ്പോയ  12,500  രൂപയുയം

18% പലറിശ സഹറിതയം ശസ്വീ. ടറജറി പജപ്പോണറില് നറിന്നുയം റവനപ്യൂ ററിക്കവററിയറിലൂടടെ ഈടെപ്പോക്കറി

നല്കുനതറിനപ്പോയറി  ബഹു.  ജറിലപ്പോകളെക്ടര്  മുപഖന  റവനപ്യൂ  ററിക്കവററി  പനപ്പോടസ്വീസട

നടെത്തറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  എനപ്പോല്  ടെറിയപ്പോന്  30-9-2010-ല്  ജറിലപ്പോ  കളെക്ടര്,  ടസക്രടററി

എനറിവര് മുമ്പപ്പോടക റവനപ്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറികള് പറിന്വലറിക്കണടമനട കപ്പോണറിചട ഹര്ജറി

സമര്പറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  ഹര്ജറിയറിപന്മേല്  29-1-2011-ല്  എ 7-7761/11-ാം  നമ്പരപ്പോയറി

ടസക്രടററി  സമര്പറിച ററിപപപ്പോര്ടറില് റവനപ്യൂ ററിക്കവററി  നടെപടെറി  നറിര്ത്തറിവയപ്പോന് ടഡപപ്യൂടറി

കളെക്ടപറപ്പോടെട  ആവശദടപടറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ടെറി  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ടെറിയപ്പോന്  ടചെയ  പ്രവൃത്തറിയുടടെ

വപ്പോലപ്യൂപവഷന്  എടുത്തട  ടെറി  തുക  അഡസപ്പോന്സട  കകപററിയ  തുകയറില്  ക്രമടപടുത്തറി

ബപ്പോദദതയറില്  നറിന്നുയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  ടസക്രടററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയറിട്ടുള്ളതുയം,

അതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറില്  റവനപ്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറി  നറിര്ത്തറിവചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.
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എനപ്പോല്  16-8-2012-ടല  രണപ്പോയം  നമ്പര് തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം  പഞപ്പോയത്തട  കമറിററി  ചെര്ച

ടചെയട  ടെറിയപ്പോടനതറിടര  റവനപ്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്  തുടെരുനതറിനട  ജറിലപ്പോ  കളെക്ടപറപ്പോടെട

ആവശദടപടുനതറിനട തസ്വീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുള്ളതുയം, ആയതറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറില് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട

ടസക്രടററിയുടടെ 24-8-2012-ടല എ 7-7761/11-ാം നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം ജറിലപ്പോ കളെക്ടര്ക്കട

റവനപ്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറിക്കപ്പോയറി അപപക സമര്പറിചറിട്ടുണട.   ഇപപപ്പോള് പമലറില വറിപലജട

ഓഫസ്വീസറില്  അപനസഷറിചതറില്  റവനന്യു  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്  ആരയംഭറിചറിടറില  എന്നുയം

ശസ്വീ.  ടറജറി  പജപ്പോണ്  തപ്പോലൂക്കട  ലസ്വീഗല്  സര്വ്വസ്വീസട  അപതപ്പോററിററി  മുമ്പപ്പോടക  ഒരു  പരപ്പോതറി

സമര്പറിചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോടണന  വറിവരയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  24-6-2013-ടല

എ 7-7761/11-ാം നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം അററിയറിചറിട്ടുണട എന വറിവരവുയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.6.3  പചെത്തടെറി ലകയംവസ്വീടെട പകപ്പോളെനറി അയംഗന്വപ്പോടെറി ടകടറിടെത്തറിടന്റെ നറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി

ബനടപടട  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയ  പരഖകളെറില്  19-11-2003-ല്

₹ 18,000 (12,500 + 5,500) (1-4-2000  മുതല്  30-11-2003  വടരയുള്ള  12%  പലറിശ)

ശസ്വീ.  ടറജറി  പജപ്പോണ്  തറിരറിടക  അടെചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  ഒരു  രസസ്വീതറിടന്റെ  19-11-2003  പകര്പട

ലഭദമപ്പോക്കുകയുണപ്പോടയങറിലുയം  രസസ്വീതറിടന്റെ  ഒററിജറിനല്  പരറിപശപ്പോധനയട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  മുമ്പപ്പോടക  പഞപ്പോയത്തറില്  നറിന്നുയം

നല്കറിയറിരറിക്കുന  അധറിക  വറിവരങ്ങള്  എലപ്പോയം  തടന  ടചെങ്ങമനപ്പോടെട  ബറി  വപ്പോര്ഡറില്

44-ാം  നമ്പര്  അയംഗന്വപ്പോടെറി  ടകടറിടെത്തറിനട  നല്കറിയ  അഡസപ്പോന്സട  തുകയപ്പോയ

₹ 12,500  ഈടെപ്പോക്കുനതട സയംബനറിചപ്പോണട എന്നുള്ളതട പരറിപശപ്പോധനയറില് പബപ്പോദദടപട്ടു.

29-1-2011-ടല  എ 7/7761/2011-ാം  നമ്പര്  കത്തറില്  44-ാം  നമ്പര്  അങണവപ്പോടെറി

ടകടറിടെത്തറിടന്റെ നറിര്മപ്പോണ അളെവട പരഖടപടുത്തറിയ എയം. ബുക്കട പരറിപശപ്പോധനയട ലഭദമടലന്നുയം

എനപ്പോല്  ശസ്വീ.  ടറജറിപജപ്പോണ്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയ  എയം.  ബുക്കട  നമ്പര്  II/2000-01-ടന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറില് ടെറിയപ്പോന്  25-4-2000  വടര  13,663  രൂപയുടടെ  പ്രവൃത്തറി ടചെയതറിടന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറില് അഡസപ്പോന്സപ്പോയറി കകപററിയ ₹ 12,500 ടെറി എയം. ബുക്കറില് നറിന്നുയം കുറവട

ടചെയട  റവനപ്യൂ ററിക്കവററി  നടെപടെറി  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് ടഡപപ്യൂടറി  കളെക്ടര്  (ആര്.  ആര്.)-പനപ്പോടെട

ടസക്രടററി  അപപകറിചറിട്ടുണട.  ഇതറിനുപശഷയം  ശസ്വീ.  ടറജറിപജപ്പോണറിടന  റവനപ്യൂ  ററിക്കവററി

നടെപടെറികളെറില്  നറിനട  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയ  ടഡപപ്യൂടറി  കളെക്ടററിടന്റെ  ഉത്തരവട  പരറിപശപ്പോധനയട

ലഭദമപ്പോക്കറിയറില.  ആയതറിനപ്പോല് ടെറി കത്തറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറില് ടെറിയപ്പോടന റവനപ്യൂ ററിക്കവററി

നടെപടെറികളെറില് നറിനട ഒഴറിവപ്പോക്കറി എന നറിഗമനത്തറില് എത്തുവപ്പോന് കഴറിയുകയറില.

263/2021.
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16-8-2012-ടല  അജണ  നമ്പര്  II  പ്രകപ്പോരയം  പഞപ്പോയത്തട  കമറിററി  ടെറിയപ്പോടനതറിടര
റവനപ്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറി തുടെരുനതറിനട ജറിലപ്പോ കളെക്ടപറപ്പോടെട ആവശദടപടുവപ്പോന് തസ്വീരുമപ്പോനറിച.
നറിയമസഭയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയ  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ
തുടെര്നടെപടെറികള്ക്കട  വറിരുദമപ്പോയറി  ടസക്രടററി  കത്തട  നല്കറിയതട  നറിയമപരമപ്പോയറി
നറിലനറില്ക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  റവനപ്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറി  തുടെരുവപ്പോന്  പഞപ്പോയത്തട  കമറിററി
തസ്വീരുമപ്പോനറിച. ആയതറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറില് 24-8-2012-ടല എ 7/7761/2011-ാം നമ്പര്
കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ജറിലപ്പോ  കളെക്ടര്ക്കട  റവനപ്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്ക്കപ്പോയറി  കത്തട
സമര്പറിചറിട്ടുണട.  പമലറില വറിപലജട ഓഫസ്വീസറില് നറിന്നുയം റവനപ്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറികള് ഒന്നുയം
ആരയംഭറിചറിടറില  എന്നുയം  ശസ്വീ.  ടറജറി  പജപ്പോണ്  തപ്പോലൂക്കട  ലസ്വീഗല്  സര്വ്വസ്വീസട  അപതപ്പോററിററി
മുമ്പപ്പോടക  പരപ്പോതറി  സമര്പറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം  24-6-2013-ടല  എ 7/7761/2013-ാം  നമ്പര്
കത്തറില്  ടസക്രടററി  പഞപ്പോയത്തട  അസറിസ്റ്റേന്റെട  ഡയറക്ടടറ  അററിയറിചറിട്ടുണട.  എനപ്പോല്
ഇതറിടന  തുടെർനട  മറട  നടെപടെറികള്  ഒന്നുയം  തടന  സസസ്വീകരറിചറിടറില  എന  വറിവരയം
അററിയറിക്കുന്നു.

30-9-2014   തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറി പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

2.6.4.  അങണവപ്പോടെറി  ടകടറിടെനറിര്മപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബനടപടട  മുന്കൂറപ്പോയറി
12,500  രൂപ കകപറ്റുകയുയം  13,663  രൂപയുടടെ പ്രവൃത്തറി ടചെയ്യുകയുയം ടചെയ എന കപ്പോരദയം
പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനുയം  ആയതട  ശരറിയപ്പോടണനട  പബപ്പോധദടപടുന  പകയം  ഇതറിപന്മേലുള്ള
അനന്തര നടെപടെറി അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോനുയം നറിർപദ്ദേശറിച.

അധറിക വറിവരത്തറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി 

2.6.5   ടചെങ്ങമനപ്പോടെട ബറി വപ്പോര്ഡറില് നടെപപ്പോക്കറിയ 44-ാം നമ്പര് അങണവപ്പോടെറി ടകടറിടെ
നറിര്മപ്പോണയം  എന  പ്രവൃത്തറിയുടടെ  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറി  കണ്വസ്വീനറപ്പോയറി  ടചെങ്ങമനപ്പോടെട
ടകപ്പോചഴറികത്തട  ലക്കൗപപ്പോലസറില്  ശസ്വീ.  ടറജറി  പജപ്പോണറിടന  ടതരടഞ്ഞടുക്കുകയുയം
ടെറി  പ്രവൃത്തറിയുടടെ  നറിര്വ്വഹണത്തറിനപ്പോയറി  ശസ്വീ.  ടറജറി  പജപ്പോണ്  12,500  രൂപ
ടമപ്പോബറികലപസഷന്  അഡസപ്പോന്സട  30-3-2000  തസ്വീയതറിയറില്  പഞപ്പോയത്തറില്  നറിനട
കകപറ്റുകയുമുണപ്പോയറി.  എനപ്പോല്  പ്രവൃത്തറി  പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കുകപയപ്പോ  അഡസപ്പോന്സപ്പോയറി
കകപററിയ തുക തറിരറിചടെക്കുകപയപ്പോ ടചെയപ്പോത്തതറിനപ്പോല് 16-8-2012 തസ്വീയതറിയറിടല II നമ്പര്
തസ്വീരുമപ്പോന  പ്രകപ്പോരയം  ശസ്വീ.  ടറജറി  പജപ്പോണറില്  നറിനട  ആര്.  ആര്.  നടെപടെറിയറിലൂടടെ
തുകയസ്വീടെപ്പോക്കപ്പോന്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  തസ്വീരുമപ്പോനറിചട  ടകപ്പോലയം  ജറിലപ്പോ  കളെക്ടര്ക്കട  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയറിരുന്നു.  തുടെര്നട  ശസ്വീ.  ടറജറി  പജപ്പോണ്  ടകപ്പോടപ്പോരക്കര  തപ്പോലൂക്കട  ലസ്വീഗല്  സര്വ്വസ്വീസസട
അപതപ്പോററിററി  മുമ്പപ്പോടക  പറി.എല്.പറി.22/13  നമ്പരപ്പോയറി  ഹര്ജറി  സമര്പറിചതറിനപ്പോല്
റവനപ്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറികള് തപ്പോലപ്പോലറികമപ്പോയറി നറിര്ത്തറി വചതപ്പോയറി ടകപ്പോടപ്പോരക്കര തപ്പോലൂക്കട
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ഓഫസ്വീസറില്  നറിനട  അററിയപ്പോന്  കഴറിഞ.  ടെറി  ഹര്ജറി  സയംബനറിചട  തപ്പോലൂക്കട  ലസ്വീഗല്
സര്വ്വസ്വീസസട  അപതപ്പോററിററി  ആഫസ്വീസറില്  അപനസഷറിചപപപ്പോള്  പകസറിടല  കകറികള്
ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോത്തതു ടകപ്പോണട പകസട പകപ്പോസട ടചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ഈ വറിഷയയം സയംബനറിച
രജറിസ്റ്റേററിടന്റെ  പകപ്പോപറി  ഓഫസ്വീസറില്  ലഭറിചതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറില്  ടെറി  വറിഷയയം
21-2-2015-ല് കൂടെറിയ പഞപ്പോയത്തട കമറിററി വറിശദമപ്പോയറി ചെര്ച ടചെയ.  ശസ്വീ. ടറജറി പജപ്പോണ്
പഞപ്പോയത്തറില് അടെപക്കണതപ്പോയ തുക റവനപ്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറിയറിലൂടടെ ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട
കളെക്ടപറപ്പോടുയം,  തഹസസ്വീല്ദപ്പോപരപ്പോടുയം  അഭദര്തറിച  തസ്വീരുമപ്പോനറിച.  ആയതട  പ്രകപ്പോരയം  റവനപ്യൂ
ററിക്കവററിക്കട ആവശദമപ്പോയ നടെപടെറികള് ഈ ഓഫസ്വീസുകളെറില് നറിനട പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറി പമലറില
വറിപലജട ആഫസ്വീസടറ ററിക്കവററി ടചെയട തുക ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട ചുമതലടപടുത്തുകയുണപ്പോയറി.
ടകപ്പോടപ്പോരക്കര തപ്പോലൂക്കട ആഫസ്വീസറില് പനരറിടട അപനസഷറിചതറില് പമലറില വറിപലജട ആഫസ്വീസര്ക്കട
വസ്വീണയം  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിയറിട്ടുടണന്നുയം  തുക  ഉടെന്  തടന  ഈടെപ്പോക്കുനതപ്പോടണന്നുയം
അററിയപ്പോന് കഴറിഞ എന്നുള്ള വറിവരയം ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന്നു.

അധറികവറിവരത്തറിപന്മേല് പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ 
സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.6.6  ടചെങ്ങമനപ്പോടെട ബറി വപ്പോര്ഡറിടല 44-ാം നമ്പര് അങണവപ്പോടെറി ടകടറിടെ നറിര്മപ്പോണയം
എന  പ്രവൃത്തറിയുടടെ  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറി  കണ്വസ്വീനറപ്പോയ  ശസ്വീ.  ടറജറി  പജപ്പോണ് 3-3-2000-ല്
ടമപ്പോബറികലപസഷന് അഡസപ്പോന്സട ഇനത്തറില്  12,500  രൂപ കകപററിയറിട്ടുണട.  എനപ്പോല്
പ്രവൃത്തറി  പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കുകപയപ്പോ  അഡസപ്പോന്സപ്പോയറി  കകപററിയ  തുക  തറിരറിചടെയ്ക്കുകപയപ്പോ
ടചെയപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  16-8-2012  തസ്വീയതറിയറിടല  11-ാം  നമ്പര്  തസ്വീരുമപ്പോന  പ്രകപ്പോരയം
ശസ്വീ.  ടറജറി പജപ്പോണറില് നറിനട ആര്.ആര്.  നടെപടെറിയറിലൂടടെ തുക ഈടെപ്പോക്കപ്പോന് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
തസ്വീരുമപ്പോനറിചതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറില്  ആയതട  ജറിലപ്പോ  കളെക്ടര്ക്കട  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിട്ടുണട.
തുടെര്നട  ശസ്വീ.  ടറജറി  പജപ്പോണ് ടകപ്പോടപ്പോരക്കര തപ്പോലൂക്കട  ലസ്വീഗല് സര്വ്വസ്വീസസട  അപതപ്പോററിററിയറില്
പറി.എല്.പറി.22/13  നമ്പരപ്പോയറി  ഹര്ജറി  സമര്പറിചറിരുടനങറിലുയം, പകസറിടല  കകറികള്
ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോതറിരുനതു ടകപ്പോണട പകസട പകപ്പോസട ടചെയറിട്ടുണട.  വസ്വീണയം 21-2-2015-ടല കമറിററി
തസ്വീരുമപ്പോനത്തറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറില്  റവനപ്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികളെറിലൂടടെ  തുക
ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  കളെക്ടപറപ്പോടുയം  തഹസസ്വീല്ദപ്പോപരപ്പോടുയം  അഭദര്തറിചട  തസ്വീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുണട.
ആയതട പ്രകപ്പോരയം റവനപ്യൂ ററിക്കവററിക്കട ആവശദമപ്പോയ നടെപടെറികള് പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറി തുക ററിക്കവററി
ടചെയട ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട പമലറില വറിപലജട ഓഫസ്വീസടറ ചുമതലടപടുത്തുകയുണപ്പോയറി.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.6.7 റവനപ്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറികള് തസരറിതടപടുത്തറി തുക ഈടെപ്പോക്കറി ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പറിക്കുവപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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അദദപ്പോയയം   III

സര്ക്കപ്പോരറിടന്റെ/സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ അനന്തര നടെപടെറി തുടെപരണതറില എനട സമറിതറി

തസ്വീരുമപ്പോനറിച ശറിപപ്പോര്ശകളുയം അവയട സര്ക്കപ്പോരറിൽ നറിന്നുയം 
ലഭറിച മറുപടെറികളുയം

ഖണറിക നമ്പര്   3

ശറിപപ്പോര്ശ

3.1.1  ടമപ്പോബറികലപസഷൻ അഡസപ്പോൻസപ്പോയറി യഥപ്പോക്രമയം 15,000 രൂപ 31-3-1999-ലുയം
10,000  രൂപ  24-3-2000-ത്തറിലുയം  കൺവസ്വീനര്മപ്പോര്ക്കട  നൽകറിടയങറിലുയം  പണറി
ആരയംഭറിക്കുകപയപ്പോ  പൂര്ത്തസ്വീകരറിക്കുകപയപ്പോ  ടചെയപ്പോത്തതുമൂലയം  യഥപ്പോക്രമയം  19-3-2000-ലുയം
24-9-2002-ലുയം മപ്പോത്രമപ്പോണട ടെറി തുക തറിരറിടക ഈടെപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുനതട. സപ്പോധപ്പോരണ പലറിശ
നറിരക്കറിൽ  12%  പലറിശ  കണക്കപ്പോക്കറിയപ്പോൽ  ഒരു വര്ഷയം  25,000  രൂപയട  3,000  രൂപ
നറിരക്കറിൽ  പലറിശ  ഈടെപ്പോപക്കണതപ്പോണട.  എനപ്പോൽ  3  വര്ഷക്കപ്പോലത്തറിനുപശഷയം  തുക
തറിരറിടക  ഈടെപ്പോക്കറിയപപപ്പോള്  പലറിശയറിനത്തറിൽ  ടവറുയം  ആയറിരത്തറി  ഒരുനൂററി
നപ്പോൽപത്തറിനപ്പോലട  രൂപ  മപ്പോത്രപമ  ഈടെപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  കപ്പോണുന്നുള.  ആയതറിനപ്പോൽ  പലറിശ
12% സപ്പോധപ്പോരണ നറിരക്കറിൽ കണക്കപ്പോക്കറി ബപ്പോക്കറി പലറിശ ഇനത്തറിൽ ഈടെപ്പോപക്കണ തുക
കൂടെറി കൺവസ്വീനര്മപ്പോരറിൽ നറിന്നുയം അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ഈടെപ്പോക്കണടമന്നുയം ഇതട  സയംബനറിച
ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറിക്കട നൽകണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.1.2  കൺവസ്വീനറപ്പോയറിരുന  ശസ്വീ.  പഗപ്പോപപ്പോലകൃഷ്ണൻ  പലറിശയറിനത്തറിൽ  ഒടുക്കു
വരുത്തറിയറിട്ടുള്ള  6,295  രൂപ  4-9-2012-ടല  46/23605  നമ്പര്  രസസ്വീതട  പ്രകപ്പോരയം
പഞപ്പോയത്തറിൽ  ഒടുക്കട  വരുത്തറിയറിട്ടുടണന്നുയം  ശസ്വീ.  എയം.  എസട.  ലുമുയംബ  എന
കൺവസ്വീനററിൽ  നറിന്നുയം  19-3-2002-ൽ  റവനപ്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറി  പ്രകപ്പോരയം
പലറിശയറിനത്തറിൽ  1,139  രൂപ  ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതുയം  അവപശഷറിക്കുന  തുകയപ്പോയ
1,261  രൂപ  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചവരുനതപ്പോയറി  24-6-2013-ടല
എ 1-2862/12-ാം  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ടസക്രടററി  അററിയറിചറിട്ടുണട  എന  വറിവരയം
പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.1.3  കൺവസ്വീനറപ്പോയറിരുന  ശസ്വീ.  പഗപ്പോപപ്പോലകൃഷ്ണൻ  പലറിശയറിനത്തറിൽ  ഒടുക്കു
വരുത്തറിയറിട്ടുള്ള  6,295  രൂപ  4-9-2012-ടല  46/23605  നമ്പര് രസസ്വീതട  പ്രകപ്പോരയം  ഒടുക്കട
വരുത്തറിയറിട്ടുണട എന്നുള്ള വറിവരയം പരറിപശപ്പോധനയറിൽ പബപ്പോധദടപട്ടു.
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ശസ്വീ. എയം. എസട. ലുമുയംബ മുനപമൺ എന കൺവസ്വീനററിൽ നറിന്നുയം 19-3-2002-ൽ റവനപ്യൂ
ററിക്കവററി  നടെപടെറി  പ്രകപ്പോരയം  പലറിശയറിനത്തറിൽ  1,139  രൂപ  ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതുയം
അവപശഷറിക്കുന തുകയപ്പോയ 1,261 രൂപ ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട നടെപടെറി സസസ്വീകരറിചവരുനതപ്പോയറി
24-6-2013-ടല എ 1-2862/13-ാം നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം ടസക്രടററി അററിയറിചറിട്ടുടണങറിലുയം
തുക ഈടെപ്പോക്കറിയതട സയംബനറിക്കുന വറിവരങ്ങള് ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില. 

30-9-2014   തസ്വീയതറിയറിടല പയപ്പോഗത്തറിൽ സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

3.1.4 ശസ്വീ. എയം. എസട. ലുമുയംബ മുനപമൺ എന കൺവസ്വീനററിൽ നറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കപ്പോൻ
ബപ്പോക്കറിയുള്ള 1,261 രൂപകൂടെറി ഈടെപ്പോക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറി തസരറിതടപടുത്തുക.

അധറികവറിവരത്തറിപന്മേൽ സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി 

3.1.5  ടവളെറിയയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല  "പമപലപ്പുര  പറകുന്നു  പറപ്പോഡട  പണറി”
പൂര്ത്തസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  എനപ്പോൽ  പണറിക്കട  ടമപ്പോബറികലപസഷൻ  അഡസപ്പോൻസപ്പോയ
10,000  രൂപ  നൽകറിയതറിൽ  11,139  രൂപ  കൺവസ്വീനറപ്പോയ  ശസ്വീ.  എയം.  എസട.  ലുമുയംബ
കളെസ്വീലഴറികത്തട  വസ്വീടെട,  ടവളെറിയയം  എനയപ്പോളെറിടന്റെ  കകവശത്തു  നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.
1,261  രൂപ  പലറിശയറിനത്തറിലപ്പോണട  ഒടുക്കുവരുത്തുവപ്പോനുള്ളതട.  ആയതറിനപ്പോൽ  ടെറി  പണറി
പൂര്ത്തസ്വീകരറിക്കുകയുയം അഡസപ്പോൻസപ്പോയറി കകപററിയ 11,139 രൂപ ഒടുക്കട വരുത്തറിയതറിനപ്പോലുയം
ടെറി  പലറിശ  ഒഴറിവപ്പോക്കണടമനട  അഭദര്തറിചടകപ്പോണട  13-1-2015-ടല  IV  (8)-ാം  നമ്പര്
തസ്വീരുമപ്പോനയം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട കമറിററി കകടക്കപ്പോണ വറിവരയം ഇതറിനപ്പോൽ ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന്നു.

അധറികവറിവരത്തറിപന്മേൽ പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ 
സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.1.6  ടവളെറിയയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല  പമപലപ്പുര  പറകുനട  പറപ്പോഡട  പണറി
പൂര്ത്തസ്വീകരറിചതു  സയംബനറിച  അസറിസ്റ്റേന്റെട  എഞറിനസ്വീയറുടടെ  സപ്പോകദപത്രയം  ടസക്രടററി
ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  സപ്പോധപ്പോരണ പലറിശ നറിരക്കറിൽ  12%  പലറിശ കണക്കപ്പോക്കറിയപ്പോൽ ഒരു
വര്ഷയം 25,000 രൂപയട 3,000 രൂപ നറിരക്കറിൽ പലറിശ ഈടെപ്പോപക്കണതപ്പോണട എനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയറിട്ടുണപ്പോയറിരുടനങറിലുയം പലറിശയറിനത്തറിൽ  1,144 (1,139+5)  രൂപ മപ്പോത്രപമ
ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുള. (ടചെക്കട നമ്പര്  210534,  തസ്വീയതറി  19-3-2002,  ടചെക്കട നമ്പര്  26630,
തസ്വീയതറി  21-9-2002).  പണറി പൂര്ത്തസ്വീകരറിചതറിനപ്പോൽ പലറിശ ഒഴറിവപ്പോക്കണടമന കമറിററി
തസ്വീരുമപ്പോനയം മപ്പോത്രമപ്പോണട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട.

ഖണറിക നമ്പര്   10

ശറിപപ്പോര്ശ

3.2.1  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ആര്.ആര്.  നടെപടെറിയറിലൂടടെ
ഈടെപ്പോപക്കണ ബപ്പോക്കറി തുക ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണങറിൽ ആയതറിടന്റെ വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം,
അലപ്പോത്തപകയം  ടെറി  തുക  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ഈടെപ്പോക്കറി  പ്രസ്തുത  വറിവരയം  സമറിതറിടയ
അററിയറിക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.



22

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി 

3.2.2  ടതന്മേല  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  1998-99  വര്ഷടത്ത  ജനകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ
പദതറിയറിൽ  ടതന്മേല  മപ്പോര്ക്കറട  ഉദപ്പോരണയം  എന പ്രവൃത്തറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട പ്രകപ്പോരയം നറിരപ്പോകരറിച തുകയുയം പലറിശയുയം പചെര്ത്തട 34,545 രൂപ കൺവസ്വീനറപ്പോയ
പറി.  പജപ്പോൺ  എനയപ്പോളെറിൽ  നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  റവനപ്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറി
കകടക്കപ്പോള്ളുകയുയം  21-12-2007-ടല  RR/6785/M  (റവനപ്യൂ)  നമ്പര്  ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരയം
30-1-2008  മുതൽ  8-4-2010  വടര  25  തവണകളെപ്പോയറി  1,386  രൂപ വസ്വീതയം  34,650  രൂപ
പഞപ്പോയത്തറിൽ ഒടുക്കട വരുത്തറിയറിട്ടുണട. 

പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.2.3   1998-99  വര്ഷടത്ത  ജനകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറിയറിൽ  ടതന്മേല  മപ്പോര്ക്കറട
ഉദപ്പോരണയം എന പ്രവൃത്തറിയുമപ്പോയറി  ബനടപട ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  പ്രകപ്പോരയം  നറിരപ്പോകരറിച
തുകയുയം  പലറിശയുയം  പചെര്ത്തട  34,650  രൂപ  25  തവണകളെപ്പോയറി  1,386  രൂപ  വസ്വീതയം
പഞപ്പോയത്തറിൽ ഒടുക്കട വരുത്തറിയതറിടന്റെ പരഖകള് പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോധദടപട്ടു.

ഖണറിക നമ്പര്   25

ശറിപപ്പോര്ശ

3.3.1  ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തറിടല വറിവറിധ പ്രവൃത്തറികളുമപ്പോയറി ബനടപട ഫയലുകള്,
വപ്പോലന്യുപവഷൻ സര്ടറിഫറിക്കറ്റുകള്,  ബനടപട രജറിസ്റ്റേറുകള് എനറിവ ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ
പരറിപശപ്പോധനയട  ലഭദമപ്പോക്കുകയുയം,  ഓഡറിറട  വകുപട  ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിചട  രണട
മപ്പോസത്തറിനകയം ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.3.2  പമൽ ഖണറിക സയംബനറിചട വറിപലജട എകടറൻഷൻ ഓഫസ്വീസര് ശസ്വീ. ശസ്വീകുമപ്പോരൻ
നപ്പോയര് നൽകറിയ വറിശദസ്വീകരണയം ചുവടടെ പചെര്ക്കുന്നു:

1998-99,  1999-2000  വര്ഷങ്ങളെറിടല  ജനകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറികളെറിൽ
ഉള്ടപടുത്തറി  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം  വപ്പോങ്ങറിയ  പദതറികളെപ്പോയ  ഭവന  നറിര്മപ്പോണയം/കറിണര്
നറിര്മപ്പോണയം,  കക്കൂസട  നറിര്മപ്പോണയം  എനറിവയറിൽ  26  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്  ഓഡറിറട
സമയത്തട പണറി പൂര്ത്തസ്വീകരറിചറിരുനറില എന്നുയം, 2004 വര്ഷപത്തപ്പോടടെ ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്
എലപ്പോവരുയം  പണറി  പൂര്ത്തസ്വീകരറിചറിട്ടുടണന്നുയം  പഞപ്പോയത്തറിടല  ഓവര്സസ്വീയര്  ആയറിരുന
ശസ്വീ. ടജ. സുനറിൽ 3-11-2008-ൽ പ്രസ്തുത 26 പണറികളുടടെയുയം വപ്പോലന്യുപവഷൻ സര്ടറിഫറിക്കറട
നൽകുകയുയം ബനടപട വറിപലജട എകടറൻഷൻ ഓഫസ്വീസര് പൂര്ത്തസ്വീകരണ സര്ടറിഫറിക്കറ്റുയം
നൽകുകയുണപ്പോയറി.
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എനപ്പോൽ  പപ്രപ്പോജക്ടുകടളെ  സയംബനറിച  വറിവറിധ  പരഖകളുയം  രജറിസ്റ്റേറുകളുയം
പരറിപശപ്പോധറിചതറിൽ പഞപ്പോയത്തട ഓവര്സറിയര് 3-11-2008-ൽ നൽകറിയറിട്ടുള്ള വപ്പോലന്യുപവഷൻ
സര്ടറിഫറിക്കററിൽ അപദ്ദേഹത്തറിടന്റെ പപരട, സസ്വീൽ, ഓഫസ്വീസട സസ്വീൽ എനറിവ പതറിചറിരുനറില.
തുടെര്നട  15-11-2013-ൽ ശസ്വീ.  ശസ്വീകുമപ്പോരൻ നപ്പോയര് പഞപ്പോയത്തട  ഓവര്സസ്വീയറുടടെ  സസ്വീൽ,
ഓഫസ്വീസ്  സസ്വീൽ, എനറിവ പതറിപറിചറിട്ടുള്ള വപ്പോലന്യുപവഷൻ സര്ടറിഫറിക്കറട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട
എനട അററിയറിക്കുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര്   28

ശറിപപ്പോര്ശ

3.4.1  കപ്പോഞ്ഞറിവയൽ-തപ്പോനറിമൂടെട  പറപ്പോഡട  പണറിക്കപ്പോയറി  ഇറക്കറിയ  ടെപ്പോര്
ഉപപയപ്പോഗറിക്കപ്പോത്തതുമൂലയം  ഓഡറിററിൽ  നറിരപ്പോകരറിച  40,974  രൂപ  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ
മുൻ  ടസക്രടററി  ശസ്വീ.  എയം.  കമറുദ്ദേസ്വീനറിൽ  നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കറി  സമറിതറിക്കട  ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.4.2  പരപ്പോമര്ശ പ്രകപ്പോരമുള്ള തുക 27-11-2008 തസ്വീയതറിയറിടല 60/10734-ാം നമ്പര്
രസസ്വീത്പ്രകപ്പോരയം ശസ്വീ. കമറുദ്ദേസ്വീനറിൽ നറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുടണന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.
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3.4.3  കപ്പോഞ്ഞറിവയൽ-തപ്പോനറിമൂടെട  പറപ്പോഡട  പണറിക്കപ്പോയറി  ഇറക്കറിയ  ടെപ്പോര്
ഉപപയപ്പോഗറിക്കപ്പോത്തതുമൂലയം  ഓഡറിററിൽ  നറിരപ്പോകരറിച  40,974  രൂപ  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  മുൻ
ടസക്രടററി ശസ്വീ. എയം. കമറുദ്ദേസ്വീനറിൽ നറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കറി സമറിതറിക്കട ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയണടമനട
നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം ശസ്വീ.  എയം.  കമറുദ്ദേസ്വീനറിൽ നറിന്നുയം  41,028  രൂപ
(ടചെക്കട  നമ്പര്  39940  തസ്വീയതറി  10-11-2008)  രസസ്വീതട  നമ്പര്  60/10734  തസ്വീയതറി
27-11-2008  പ്രകപ്പോരയം ഈടെപ്പോക്കറിയതട ഏരൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടന്റെ തനതട അക്കക്കൗണറിൽ
(അക്കക്കൗണട നമ്പര്  4630,  ഏരൂര് സര്വ്വസ്വീസട  പകപ്പോ-ഓപപററസ്വീവട  ബപ്പോങട)  12-12-2008-ൽ
ഒടുക്കട വരുത്തറിയറിട്ടുടണന്നുള്ള വറിവരയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന്നു.
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3.5.1   ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബനടപട  കപ്പോലയളെവറിടല  മറിനറിടടസട  ബുക്കട
ഓഡറിറട  വകുപട  പരറിപശപ്പോധറിചട  5  ടെറി.  വറി.  ടസറ്റുകള്  അധറികയം  വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയുള്ള
തസ്വീരുമപ്പോനയം  ഉണപ്പോയറിരുപനപ്പോ  എന  വസ്തുത  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കുക.  അപ്രകപ്പോരയം
പഞപ്പോയത്തട തസ്വീരുമപ്പോനമറിലപ്പോയറിരുടനങറിൽ കമറിററി തസ്വീരുമപ്പോനമറിലപ്പോടത പഞപ്പോയത്തട ഫണട
ഉപപയപ്പോഗറിചട  അധറികയം  വപ്പോങ്ങറിയ  5  ടെറി.  വറി.  ടസറ്റുകളുടടെ  വറിലയുയം  ആയതറിടന്റെ
നപ്പോളെറിതുവടരയുള്ള പലറിശയുയം (12% നറിരക്കറിൽ) ഉള്ടപടടെയുള്ള തുക കണക്കപ്പോക്കറി പ്രസ്തുത
തുക  പരപ്പോമര്ശവറിപധയനപ്പോയ  ടസക്രടററിയറിൽ  നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ  ററിപപപ്പോര്ടട
സമറിതറിക്കട ലഭദമപ്പോക്കുക.
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3.5.2  പരപ്പോമര്ശയം  സയംബനറിച  തസ്വീരുമപ്പോനമടെങ്ങുന  മറിനറിടടസട  ബുക്കട,  മടറപ്പോരു
പകസുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ടകപ്പോടപ്പോരക്കര  പകപ്പോടെതറിയറിലപ്പോണട.  നപ്പോളെറിതുവടര  മറിനറിടടസട  ബുക്കട
തറിരറിടക  ലഭദമപ്പോയറിടറിലപ്പോടയനട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  ടസക്രടററി  21-6-2013-ടല
എ 3-6340/12-ാം നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം അററിയറിചറിട്ടുടണന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.
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3.5.3  1998-99  വര്ഷടത്ത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ  ഉള്ടപടറിട്ടുള്ള  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശമപ്പോയ  5  ടെറി.വറി.  ടസറ്റുകള്  അധറികയം  വപ്പോങ്ങുനതറിനുള്ള  തസ്വീരുമപ്പോനയം
ഉണപ്പോയറിരുന്നുപവപ്പോ എന വസ്തുത പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനപ്പോയറി പ്രസ്തുത തസ്വീരുമപ്പോനയം അടെങ്ങുന
മറിനറിടടസട  ബുക്കട  വറി.  സറി.7/2000-ാം  നമ്പര്  പകസുമപ്പോയറി  ബനടപടട  വറിജറിലൻസട  &
ആന്റെറി കറപ്ഷൻ ബപ്യൂപറപ്പോ,  ടകപ്പോലയം പകപ്പോടെതറിയറിൽ ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി പഞപ്പോയത്തറിൽ
നറിന്നുയം  കകപററിയറിട്ടുള്ളതപ്പോടണന്നുയം  നപ്പോളെറിതുവടര  തറിരറിടക  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില  എന്നുള്ള
വറിവരമപ്പോണട ലഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട.
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3.6.1  ശസ്വീ.  ഡപ്പോനറിപയൽ  വര്ഗസ്വീസട  കൺവസ്വീനറപ്പോയറി  നറിര്വ്വഹറിച  പ്രവൃത്തറിയുടടെ
മൂലദനറിര്ണ്ണയയം  ഓഡറിറട  വകുപട  പരറിപശപ്പോധറിചട  പബപ്പോധദടപടതപ്പോയറി  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയറിരറിക്കുനതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ  ടെറിയപ്പോടനതറിടരയുള്ള  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട
സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന്നു.  ശസ്വീ.  പഗപ്പോപറിനപ്പോഥപറിള്ള,  ശസ്വീ.  സതസ്വീഷ് കുമപ്പോര്  എനസ്വീ
കൺവസ്വീനര്മപ്പോരറിൽ  നറിനട  ബപ്പോദദത  തുക  ആര്.ആര്.  നടെപടെറിയറിലൂടടെ  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
ഈടെപ്പോക്കറി സമറിതറിക്കട ററിപപപ്പോര്ടട നൽകുവപ്പോനുയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.
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3.6.2  ശസ്വീ.  പഗപ്പോപറിനപ്പോഥൻപറിള്ളയറിൽ  നറിന്നുയം  28,301  രൂപ  9-7-2010-ടല
53/43001-ാം നമ്പര് രസസ്വീതട  പ്രകപ്പോരവുയം ശസ്വീ.  സതസ്വീഷ് കുമപ്പോററിൽ നറിന്നുയം  1,02,931  രൂപ
26-7-2011-ടല 86/29915-ാം നമ്പര് രസസ്വീതട പ്രകപ്പോരവുയം റവനപ്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറിയറിലൂടടെ
ഈടെപ്പോക്കറി പഞപ്പോയത്തട ഫണറിൽ ഒ ടുക്കട വരുത്തറിയറിട്ടുടണന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.6.3   തലവൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  1999-2000  വര്ഷടത്ത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട
ഖണറിക 28-ൽ  ഉള്ടപട  കൺവസ്വീനര്  ശസ്വീ.  പഗപ്പോപറിനപ്പോഥൻപറിള്ളയറിൽ  നറിന്നുയം
9-7-2010-ടല  53/43001-ാം നമ്പര് രസസ്വീതട  പ്രകപ്പോരവുയം  ശസ്വീ.  സതസ്വീഷ് കുമപ്പോററിൽ നറിന്നുയം
1,02,931 രൂപ 26-7-2011-ടല 86/29915-ാം നമ്പര് രസസ്വീതട പ്രകപ്പോരവുയം  റവനപ്യൂ ററിക്കവററി
നടെപടെറിയറിലൂടടെ  ഈടെപ്പോക്കറി  പഞപ്പോയത്തട  ഫണറിൽ  ഒടുക്കട  വരുത്തറിയറിട്ടുള്ളതട
പരറിപശപ്പോധനയറിൽ പബപ്പോധദടപടറിട്ടുണട എന വറിവരയം അററിയറിക്കുന്നു.
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3.7.1  കുളെങ്ങളുടടെ  പുനരുദപ്പോരണയം  7.03  ലകയം  രൂപ  പപ്പോഴ് ടചെലവട  എന
പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി ബനടപട ബറിൽ,  എയം.  ബുക്കട,  മറട  അനുബന പരഖകള് എനറിവയുയം
നപ്പോട്ടുകപ്പോരുടടെ തടെസയംമൂലയം  പപ്രപ്പോജക്ടട  പൂര്ത്തസ്വീകരറിക്കുവപ്പോൻ സപ്പോധറിചറില എന പഞപ്പോയത്തട
കമറിററി  തസ്വീരുമപ്പോനവുയം അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ഓഡറിറട  വകുപറിടന പബപ്പോധദടപടുത്തുക.  ഓഡറിറട
വകുപട ആയതട പരറിപശപ്പോധറിചട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോടമങറിൽ ആയതട സമറിതറിക്കട ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയ്യുക.
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3.7.2   1997-98 ൽ നടെപറിലപ്പോക്കറിയ "കുളെങ്ങളുടടെ പുനരുദപ്പോരണയം”എന പപ്രപ്പോജക്ടട
പപ്പോര്ടട ബറിൽ നൽകറി പണറി പപ്പോതറിവഴറിയറിൽ ഉപപകറിച എന ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തറിടന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ പഞപ്പോയത്തട കമറിററി നടെത്തറിയ അപനസഷണത്തറിൽ പദതറിയട  രണട
ഘടങ്ങള്  ഉണപ്പോയറിരുടനന്നുയം  ആദദഘടത്തറിൽ  കുളെങ്ങള്  കസഡട  ടകടറി
സയംരകറിചറിട്ടുടണന്നുയം   മുടെക്കറിയ  പണത്തറിനട  പ്രപയപ്പോജനയം  ലഭറിചറിട്ടുടണന്നുയം  രണപ്പോയം
ഘടത്തറിൽ  കുളെങ്ങളെറിൽ  നറിന്നുള്ള  ലസ്വീഡറിയംഗട  ചെപ്പോനലുകള്  കടെന്നുപപപ്പോകുന  സ്ഥലത്തറിടന്റെ
ഉടെമസ്ഥര്  തടെസവപ്പോദയം  ഉനയറിചതറിനപ്പോൽ  രണപ്പോയംഘട  പണറിക്കട  നൽകറിയ
ടമപ്പോബറികലപസഷൻ അഡസപ്പോൻസട തറിരറിടക ഈടെപ്പോക്കുകയുയം ടചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. സമറിതറിയുടടെ
നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  പരഖകള്  ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനതറിനട  എൽ.എസട.ജറി.ഡറി.
എഞറിനസ്വീയപറപ്പോടെട  ഫയലുകള്  ആവശദടപടടങറിലുയം  ടെറി  കപ്പോലയളെവറിടല  പരപ്പോമര്ശത്തറിടന്റെ
വറിവരങ്ങള് ലഭദമല എന മറുപടെറിയപ്പോണട നൽകറിയറിരുനതട.

പരഖകളുടടെ  അഭപ്പോവത്തറിലുയം  പദതറികള്  നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനട  ടചെലവഴറിച  തുക
പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കടപടറിട്ടുടണന്നുയം  ധനനഷയം  ഉണപ്പോയറിടറിടലന്നുമുള്ള
24-9-2007-ടല XIII (1), XIII (2) നമ്പര് തസ്വീരുമപ്പോനത്തറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറിലുയം ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനുള്ള തുടെര് നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമനട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട
കമറിററി അഭദര്തറിചതറിടനത്തുടെര്നട പമൽ വറിഷയയം സയംബനറിചട അപനസഷണയം നടെത്തറി
ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുനതറിനട  ചെപ്പോത്തന്നൂര്  ടപര്പഫപ്പോമൻസട  ഓഡറിറട  സൂപര്കവസര്ക്കട
നറിര്പദ്ദേശയം  നൽകറിയതറിടന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ  ചെപ്പോത്തന്നൂര്  ടപര്പഫപ്പോമൻസട  ഓഡറിറട
സൂപര്കവസര്  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ  പരഖകള്  നഷടപടതട
സയംബനറിച പഞപ്പോയത്തറിടന്റെ വറിശദസ്വീകരണയം ശരറിയപ്പോടണനട കപ്പോണപ്പോയം.

പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.7.3  1997-98  സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷത്തറിൽ  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ  "കുളെങ്ങളുടടെ
പുനരുദപ്പോരണയം”എന പപ്രപ്പോജക്ടറിടന്റെ നറിര്വ്വഹണവുമപ്പോയറി ബനടപട ഫയലുകളുയം, പ്രസ്തുത
പപ്രപ്പോജക്ടറിടന്റെ രണപ്പോയംഘടയം പണറിയട നൽകറിയ  ടമപ്പോബറികലപസഷൻ അഡസപ്പോൻസട തറിരറിടക

263/2021.
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ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ  പരഖകളുയം  പഞപ്പോയത്തറിൽ  ലഭദമല  എന  വറിവരയം,  എൻകസയററിക്കട
മറുപടെറിയപ്പോയറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി 6-7-2015-ൽ അററിയറിചറിട്ടുണട. എനപ്പോൽ പരഖകളുടടെ
അഭപ്പോവത്തറിലുയം പദതറി തുക പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി ടചെലവഴറിചറിട്ടുണട എനതു സയംബനറിചട പഞപ്പോയത്തട
കമറിററി തസ്വീരുമപ്പോനടമടുത്തറിട്ടുണട [24-9-2007-ടല 13 (1)-ാം തസ്വീരുമപ്പോനയം]. പരഖകള് ഓഡറിററിനട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനതറിനട  31-5-2012-ൽ  എൽ.എസട.ജറി.ഡറി.  എഞറിനസ്വീയപറപ്പോടെട  ഫയലുകള്
ആവശദടപടറിരുടനങറിലുയം ഇതട സയംബനറിചട വറിവരങ്ങള് ഓഫസ്വീസറിൽ ലഭദമല എനപ്പോണട
31-5-2012-ൽ  എഞറിനസ്വീയര്  മറുപടെറി  നൽകറിയറിട്ടുള്ളതട.  പ്രസ്തുത  സപ്പോഹചെരദത്തറിൽ
കുളെങ്ങളുടടെ  പുനരുദപ്പോരണയം  എന  പപ്രപ്പോജക്ടറിടന്റെ  നറിര്വ്വഹണവുമപ്പോയറി  ബനടപട
ഫയലുകപളെപ്പോ,  ടമപ്പോബറികലപസഷൻ അഡസപ്പോൻസട  തറിരറിടക  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റെ പരഖകപളെപ്പോ
പഞപ്പോയത്തറിൽ ലഭദമല എന വറിവരയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യുന്നു.
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ശറിപപ്പോര്ശ 

3.8.1  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  പടറികജപ്പോതറി  ആവപ്പോസ  പകന്ദ്രങ്ങളെറിൽ  സ്ഥപ്പോപറിക്കപ്പോൻ
അവപശഷറിക്കുന അഞട  ടെറി.  വറി.  ടസറ്റുകള് ഫസ്വീസറിബറിലറിററി  സര്ടറിഫറിക്കറട  ലഭദമപ്പോകുന
മുറയട ടെറി പകന്ദ്രങ്ങളെറിൽ അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സ്ഥപ്പോപറിചട പ്രസ്തുത വറിവരയം സമറിതറിയറിൽ ററിപപപ്പോര്ടട
ടചെയ്യുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.8.2  പടറികജപ്പോതറി  ആവപ്പോസ  പകന്ദ്രങ്ങളെറിൽ  സ്ഥപ്പോപറിക്കുവപ്പോൻ  അവപശഷറിക്കുന
5  ടെറി.  വറി.  ടസറ്റുകളെറിൽ  ഒടരണ്ണയം  കപ്പോരുപവലറിൽ  പപ്പോക്കപ്പോടെട  പകപ്പോളെനറിയറിലുയം  ഒടരണ്ണയം
കപ്പോക്കടക്കപ്പോട്ടൂര്  പടറികജപ്പോതറി  പകപ്പോളെനറി  കലബ്രററിയറിലുയം  ഒടരണ്ണയം  അമ്പലത്തുയംകപ്പോല
വപ്പോര്ഡറിടല  അപര  കബറിലുയം  ഒടരണ്ണയം  പരുത്തുയംപപ്പോറ  വപ്പോര്ഡറിൽ  പുത്തൻനടെ  ഭപ്പോഗത്തുയം
ഒടരണ്ണയം  9-ാം  വപ്പോര്ഡറിൽ  ടകപ്പോചപ്പോഞ്ഞറിലറി  മൂടറിൽ  പടറികജപ്പോതറി  പഹപ്പോസ്റ്റേലറിലുയം
സ്ഥപ്പോപറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോടണനട  19-6-2013-ടല  ഇ 1-2379/13-ാം  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിട്ടുടണന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.8.3  എഴുപകപ്പോൺ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല  പ ടറികജപ്പോതറി  ആവപ്പോസ  പകന്ദ്രങ്ങളെറിൽ
സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനട  വപ്പോങ്ങറിയ  ടെറി.വറി.കളെറിൽ  അവപശഷറിക്കുനതട  5  എണ്ണയം  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ
സൂചെറിപറിചറിട്ടുള്ളതുപപപ്പോടല  കപ്പോരുപവലറിൽ  പപ്പോക്കപ്പോടെട  പകപ്പോളെനറി,  കപ്പോക്കടകപ്പോട്ടൂര്  പടറികജപ്പോതറി
പകപ്പോളെനറി  കലബ്രററി,  അമ്പലത്തുയംകപ്പോല  അപര  കബട,  പരുത്തുയംപപ്പോറ  പുത്തൻനടെ  ഭപ്പോഗയം,
ഒമ്പതപ്പോയം  വപ്പോര്ഡറിൽ  ടകപ്പോചപ്പോഞ്ഞറിലറിമൂടറിൽ  പടറികജപ്പോതറി  പഹപ്പോസ്റ്റേൽ  എനറിവറിടെങ്ങളെറിൽ
സ്ഥപ്പോപറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  പനരറിടട  നടെത്തറിയ  പരറിപശപ്പോധനയറിൽ  പബപ്പോധദടപട്ടു.  എനപ്പോൽ
കപ്പോലപഴക്കത്തപ്പോൽ  ഭൂരറിഭപ്പോഗയം  ടെറി.  വറി.  ടസറ്റുകളുയം  ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയറി
കഴറിഞ്ഞറിട്ടുടണന്നുള്ള വറിവരവുയംകൂടെറി അററിയറിക്കുന്നു.
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.9.1  കമ്പപ്യൂടര്  പരറിശസ്വീലനത്തറിനപ്പോയറി  ടതരടഞ്ഞടുത്ത പടറികജപ്പോതറി  വനറിതകള്ക്കട
പരറിശസ്വീലനയം  നൽകുനതറിനുള്ള  സതസര  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചട  ആയതറിപലക്കപ്പോയറി  ഒരു
മപ്പോസ്റ്റേര് ടട്രേയറിനടറ അടെറിയന്തരമപ്പോയറി നറിയമറിചട  ഇക്കപ്പോരദത്തറിൽ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികളുടടെ
പുപരപ്പോഗതറി വറിശദമപ്പോയറി സമറിതറിക്കട ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി 

3.9.2 ജനകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടടെ ആരയംഭഘടമപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോൽ കമ്പപ്യൂടര്
പരറിശസ്വീലനത്തറിനട  സപ്പോധപ്പോരണക്കപ്പോര്ക്കട  തപ്പോലരദയം  കുറവപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോലുയം  പരറിശസ്വീലനയം
നൽകുനതറിനട  പയപ്പോഗദരപ്പോയ  മപ്പോസ്റ്റേര്  ടട്രേയറിനര്മപ്പോടര  കറിടപ്പോതറിരുനതുമപ്പോണട  പദതറി
നടെപപ്പോക്കപ്പോൻ  കഴറിയപ്പോടത  പപപ്പോയതട.  2010-11  വടര  സറിൽ  ഓവറപ്പോയറി  പദതറി
തുടെര്ടനങറിലുയം  നറിര്വ്വഹണയം  നടെത്തപ്പോൻ  കഴറിഞ്ഞറില.  2011-ൽ  'പദതറി  മപ്പോര്ഗപരഖ'
പ്രകപ്പോരയം  പരറിശസ്വീലന  പദതറികള്ക്കട  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം  ലഭറിക്കണടമങറിൽ  പരറിശസ്വീലനത്തറിനട
പശഷയം  പരറിശസ്വീലനയം  ലഭറിച  വറിഷയത്തറിൽ  ടതപ്പോഴറിൽ ഉറപട  വരുത്തണടമന നറിര്പദ്ദേശയം
പരറിഗണറിചട  ഈ  പദതറി  തുടെപരണതറിടലനട  9-10-2012-ടല  08(1)-ാം  നമ്പര്
തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം പഞപ്പോയത്തട സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുണട എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറിചട
പടറികജപ്പോതറിക്കപ്പോര്ക്കട  കമ്പപ്യൂടര്  പരറിശസ്വീലനയം  നൽകുവപ്പോനുയം  ടതപ്പോഴറിൽ  സപ്പോദദത
ഉറപപ്പോക്കപ്പോനുയം കഴറിയുന തരത്തറിലുള്ള പദതറിക്കട 12-ാം പഞവതര പദതറിയറിൽ പുതറിയ
പപ്രപ്പോജക്ടറിനട രൂപയം നൽകറി നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിപലക്കപ്പോയറി ഗപ്പോമസഭകളുടടെ അയംഗസ്വീകപ്പോരത്തറിനട
സമര്പറിക്കുവപ്പോനുയം 9-10-2012-ടല 8(1)-ാം നമ്പര് തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം പഞപ്പോയത്തട കമറിററി
തസ്വീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുണട എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.9.3  പന്ത്രണപ്പോയം  പഞവതര  പദതറിയറിൽ  പുതറിയ  പപ്രപ്പോജക്ടട  ഉള്ടപടുത്തറി
നടെപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുപണപ്പോ  എന്നുള്ള  വറിവരയം  തുടെര്വര്ഷങ്ങളെറിൽ  നറിരസ്വീകണ
വറിപധയമപ്പോക്കുനതപ്പോണട എന വറിവരയം അററിയറിക്കുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര്   77

ശറിപപ്പോര്ശ

3.10.1  രസസ്വീതട  പറിരറിവട  തുക  പഞപ്പോയത്തട  ഫണറിൽ  ഒടുക്കറിയറിടറില  എന
പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബനടപട  വറിജറിലൻസട  പകസറിടന്റെ  അന്തറിമ  തസ്വീര്പട  സമറിതറിക്കട
ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി 

3.10.2 പരപ്പോമര്ശ വറിഷയയം സയംബനറിചട 20-7-2002-ടല 6654/ഡറി3/2002/വറി.ജറി.
നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ഉത്തരവപ്പോയ  വറിജറിലൻസട  അപനസഷണയം
(വറി.ഇ 38/2002/ടക.എൽ.എയം.)  പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറി.  യു.ഡറി.  കര്ക്കട  ശസ്വീ.  രപ്പോജമയ്ടക്കതറിടര
നടെപടെറികള് ഒന്നുയം ആവശദമറിലപ്പോടയന ശറിപപ്പോര്ശ സഹറിതയം ററിപപപ്പോര്ടട  26-10-2008-ൽ
സര്ക്കപ്പോരറിപലക്കട  അയചടകപ്പോടുക്കുകയുയം  ആയതട  അനന്തര  നടെപടെറികള്ക്കപ്പോയറി
18-12-2008-ടല  10716/ഡറി3/2008/വറി.ജറി.  കത്തട പ്രകപ്പോരയം തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപറിനട
നൽകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുയം  5-2-2011-ടല ഇ 2(വറിഇ-38/02/ടകപ്പോലയം)  28953/02  നമ്പര് കത്തട
പ്രകപ്പോരയം  വറിജറിലൻസട  ആന്റെട  ആന്റെറി  കറപ്ഷൻ  ബപ്യൂപറപ്പോ  ഡയറക്ടര്  അററിയറിചറിരുന്നു.
ശസ്വീമതറി രപ്പോജമയ്ടക്കതറിടര വറിജറിലൻസട പകസറിപന്മേൽ തുടെര് നടെപടെറി ആവശദമറിലപ്പോടയനട
അററിയറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോൽ  ടെറിയപ്പോള്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടറുടടെ
17-2-2011-ടല ഡറി7-18511/02 ഉത്തരവട പ്രകപ്പോരയം തസ്വീര്പപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

പപ്യൂൺ  ശസ്വീമതറി  സുകുമപ്പോരറിയ്ടക്കതറിടര  പൂയപള്ളറി  പപപ്പോലസ്വീസട  പസ്റ്റേഷനറിൽ
158-02-ാം  കക്രയം  നമ്പരപ്പോയറി  പകസട  രജറിസ്റ്റേര്  ടചെയറിട്ടുള്ളതപ്പോടണന്നുയം  അപനസഷണയം
പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറി  ചെപ്പോര്ജട  ഷസ്വീറട  18-4-2004-ൽ  ബഹു.  ഫസ്റ്റേട  കപ്പോസട  മജറിപസ്ട്രേറട  II,
ടകപ്പോടപ്പോരക്കര  മുമ്പപ്പോടക  സമര്പറിചറിട്ടുണട  എന്നുയം  ആയതറിനപ്പോൽ  ടെറിയപ്പോളുടടെ  വറിഷയയം
സയംബനറിചട  നടെപടെറികള്  ആവശദമറിലപ്പോടയനട  വറിജറിലൻസട  ഡയറക്ടര്
അററിയറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി ടകപ്പോലയം പഞപ്പോയത്തട അസറിസ്റ്റേന്റെട ഡയറക്ടര് ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയറിട്ടുണട.
17-9-2011-ടല  CC  നമ്പര്  157/2004  പകസറിടന്റെ  ജഡ്ജ് ടമന്റെട  പ്രകപ്പോരയം
ശസ്വീമതറി സുകുമപ്പോരറിടയ കുറവറിമുകയപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട എന വറിവരയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പകരളെ സയംസ്ഥപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

3.10.3   മറുപടെറിയറിൽ  സൂചെറിപറിചറിരറിക്കുന  വറിവരങ്ങള്  അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോവുനതപ്പോണട
എന വറിവരയം അററിയറിക്കുന്നു.

അദദപ്പോയയം   IV

സമറിതറി ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേൽ നപ്പോളെറിതുവടര സര്ക്കപ്പോര് 
മറുപടെറി ലഭറിക്കപ്പോത്ത ശറിപപ്പോര്ശകള്

ഖണറിക നമ്പര്   6

ശറിപപ്പോര്ശ

4.1.1  ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി ബനടപടട ശസ്വീ. ററി. എയം. കസനുദ്ദേസ്വീൻ റപ്പോവുത്തററിടന്റെ
പപരറിൽ പലപ്പോക്കല് ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  ഇഷപ്യൂ ടചെയറിരുന സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട
അനുസരറിചള്ള തുക  (6,000  രൂപ)  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിനപ്പോൽ പ്രസ്തുത തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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4.1.2   എനപ്പോൽ  ടെറി  ഓഡറിറട  ഖണറിക  പ്രകപ്പോരയം  തടന  നറിരപ്പോകരറിചറിട്ടുള്ള

13,462 രൂപയുടടെ ടചെലവട എപ്രകപ്പോരയം ക്രമസ്വീകരറിച എനതറിടന്റെ വറിശദമപ്പോയ പരറിപശപ്പോധനപ്പോ

ററിപപപ്പോര്ടട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ  ഓഡറിറട  വകുപറിപനപ്പോടെട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ടചെയ്യുന്നു.

4.1.3  പകരപളെപ്പോതവത്തറിനട  ഇപപപ്പോള്  അനുവദറിചവരുന  തുക  തസ്വീടര

അപരദപ്പോപമപ്പോടണനട  സമറിതറി  നറിരസ്വീകറിച.  പകരപളെപ്പോതവയം  കപ്പോയറികകമതപ്പോ  വറികസനയം,

സര്ഗപ്രതറിഭപ്പോ വറികസനയം എനറിവയട സഹപ്പോയകരമപ്പോയതുടകപ്പോണതടന പകരപളെപ്പോതവടത്ത

ഒരു ടഡവലപ്ടമന്റെൽ ആക്ടറിവറിററിയപ്പോയറി കണക്കപ്പോക്കറി പഞപ്പോയത്തുകളുടടെ പപ്പോൻ ഫണറിൽ

നറിന്നുകൂടെറി  പണയം അനുവദറിക്കുനകപ്പോരദയം  പരറിഗണറിക്കണടമനട  സര്ക്കപ്പോരറിപനപ്പോടെട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര്   16

ശറിപപ്പോര്ശ

4.2   ടപപ്പോനപ്പോറമുക്കട  കപ്പോയൽവപ്പോരയം  പറപ്പോഡറിടന്റെ  ടമയറിന്റെനൻസുമപ്പോയറി  ബനടപടട

പണറി  പൂര്ത്തസ്വീകരറിചതട  സയംബനറിചട  'കയംപസ്വീഷൻ  സര്ടറിഫറിക്കറട'  പബപ്പോക്കട  അസറിസ്റ്റേന്റെട

എഞറിനസ്വീയററിൽ  നറിന്നുയം  ലഭദമപ്പോയതപ്പോയുയം  ആയതട  ഓഡറിറട  വകുപറിടന

പബപ്പോധദടപടുത്തറിയറിട്ടുടണന്നുയം ടസക്രടററി വറിശദസ്വീകരറിചതറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ പ്രസ്തുത

ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.
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4.3  മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളെറി  ഭവന-പദതറി  പഞപ്പോയത്തട  കമറിററി  അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോത്തവര്ക്കട

ആനുകൂലദയം  നൽകറി  എന  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബനടപടട,  ഗപ്പോമസഭ  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളുടടെ  ലറിസ്റ്റേറിൽ  നറിന്നുയം  രണപപടര  ടതരടഞ്ഞടുക്കുകയുയം  അവര്ക്കട

ആനുകൂലദയം നൽകുകയപ്പോണുണപ്പോയടതന്നുയം ടെറി വസ്തുതകളുടടെ പരഖകള് ഫയലറിലുടണന്നുമുള്ള

പഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  വറിശദസ്വീകരണയം  സമറിതറി  മുഖവറിലയ്ടക്കടുക്കുകയുയം  ഓഡറിറട  ഖണറിക

പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിററിടന്റെ  പരറിപശപ്പോധനയ്ക്കുപശഷയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  ശറിപപ്പോര്ശ

ടചെയ്യുകയുയം ടചെയ്യുന്നു.
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4.4  ടപപ്പോതുധനയം  ടചെലവപ്പോക്കറി  ഒരു  പദതറി  നടെപപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള്  അതറിടന്റെ

പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികതടയക്കുററിചയം  പ്രപയപ്പോജനടത്തക്കുററിചയം  അതറിൽ  നറിന്നുള്ള  വരുമപ്പോനയം

സയംബനറിചയം  വറിശദമപ്പോയ  പഠനയം  നടെത്തറി  ഒരു  മറിനറിമയം  പപ്രപ്പോജക ടടടെങറിലുയം

തയപ്പോറപ്പോപക്കണറിയറിരുന്നുടവനട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.  എനറിരുനപ്പോലുയം  ഈ  പദതറി

നടെപറിലപ്പോക്കറിയതറിടല  ഉപദ്ദേശശുദറി  കണക്കറിടലടുത്തട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോൻ

നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം ടചെയ്യുന്നു.
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4.5  പ്രവര്ത്തനരഹറിതമപ്പോയ  ട്രേപ്പോക്ടര്  പകടുപപ്പോടുകള്  തസ്വീര്ത്തട  പ്രവര്ത്തനകമമപ്പോക്കറി

മണറിക്കൂററിനട  350  രൂപ നറിരക്കറിൽ ഓടെറിക്കുന്നുണട എന വസ്തുതയുടടെ അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറിലുയം

കഡ്രൈവറുടടെയുയം  ഡസ്വീസലറിടന്റെയുയം  ടചെലവട  കഴറിചട  നഷമറിലപ്പോടത  പ്രവര്ത്തറിക്കുന്നു  എന

വസ്തുതയുടടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറിലുയം  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  സമറിതറി

നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.
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4.6  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവന  പദതറിയപ്പോയറി  ഹഡ്പകപ്പോയറിൽ  നറിനട  യഥപ്പോസമയയം

ധനസഹപ്പോയയം  ലഭറിക്കപ്പോടത  വന  സപ്പോഹചെരദത്തറിൽ  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ

വറിഹറിതയം  തറിരറിടക  ടകപ്പോടുത്ത  തുകയട  സര്ക്കപ്പോര്  സപ്പോധൂകരണയം  ലഭദമപ്പോയതറിടന്റെ

അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

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

പ്രധപ്പോനടപട നറിഗമനങ്ങള്/തുടെർശറിപപ്പോർശകള്

ക്രമ
നമ്പർ

ഖണറിക
നമ്പർ

ബനടപട
സ്ഥപ്പോപനയം/വകുപട

നറിഗമനങ്ങള്/തുടെർശറിപപ്പോർശകള്

1 2 3 4

1 2.1.9 തപദ്ദേശസസയയംഭരണയം 25 മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കട  വറിവറിധതരയം
ഉല്പനങ്ങള്  ഉത്പപ്പോദറിപറിക്കുനതറിനട  പരറിശസ്വീലനയം
നല്കറിയതട,  യൂണറിറട  സ്ഥപ്പോപറിചതട  എനറിവ
സയംബനറിച  ഒററിജറിനല്  പരഖകള്  വനറിതപ്പോ
വറികസന  പകപ്പോർപപറഷനറില്  നറിന്നുയം
ലഭദമപ്പോക്കറി  ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിചട   ററിപപപ്പോർടട
നല്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു

2 2.2.6 തപദ്ദേശസസയയംഭരണയം  ഒപര ആവശദത്തറിനട ഒനറിലധറികയം തവണ ഒപര
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോവറിനു  ധനസഹപ്പോയയം  നല്കറിയറിട്ടുപണപ്പോ
എന്നു  പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോർടട  നല്കുവപ്പോന്
സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു

3 2.3.4 തപദ്ദേശസസയയംഭരണയം ശസ്വീ.  ടക.  പഗപ്പോപറിനപ്പോഥന്നപ്പോയരറില്  നറിന്നുയം
ഈടെപ്പോക്കറിയ  തുക  അടെറിയന്തറിരമപ്പോയറി
ഗപ്പോമപ ഞപ്പോയത്തറിനട കകമപ്പോറുവപ്പോനുയം  പ്രസ്തുത
വറിവരയം  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കുനതറിനുള്ള
നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോനുയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോർശ
ടചെയ്യുന്നു

4 2.4.4 തപദ്ദേശസസയയംഭരണയം പരഖകള്  നഷടപടെപ്പോതറിരറിക്കപ്പോന്  ജപ്പോഗത
പുലർത്തുവപ്പോന് സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു

5 2.5.4 തപദ്ദേശസസയയംഭരണയം പ്രസ്തുത  വറിഷയയം  സയംബനറിചട  പമല്നടെപടെറികള്
സസസ്വീകരറിക്കപ്പോത്തതറിടന്റെ കപ്പോരണയം 15 ദറിവസത്തറിനകയം
സമറിതറിടയ അററിയറിക്കുവപ്പോനുയം എതറിര്സതദവപ്പോങ്മൂലയം
ഇപതവടര  സമര്പറിചറിടറിടലങറില് ആയതട
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  സമര്പറിക്കുവപ്പോനുയം  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു

6 2.6.7 തപദ്ദേശസസയയംഭരണയം റവനപ്യൂ ററിക്കവററി  നടെപടെറികള് തസരറിതടപടുത്തറി
തുക  ഈടെപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു
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1 2 3 4

7 4.1.1,
4.1.2.
4.1.3,

തപദ്ദേശസസയയംഭരണയം ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി ബനടപടട ശസ്വീ. ററി. എയം.
കസനുദസ്വീൻ  റപ്പോവുത്തററിടന്റെ  പപരറിൽ പലപ്പോക്കല്
ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  ഇഷപ്യൂ  ടചെയറിരുന
സര്ചെപ്പോര്ജട  സര്ടറിഫറിക്കറട  അനുസരറിചള്ള തുക
(6,000  രൂപ)  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിനപ്പോൽ  പ്രസ്തുത
തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന്നു

എനപ്പോൽ ടെറി ഓഡറിറട ഖണറിക പ്രകപ്പോരയം തടന
നറിരപ്പോകരറിചറിട്ടുള്ള  13,462  രൂപയുടടെ  ടചെലവട
എപ്രകപ്പോരയം ക്രമസ്വീകരറിച എനതറിടന്റെ വറിശദമപ്പോയ
പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടട  അടെറിയന്തറിരമപ്പോയറി
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ ഓഡറിറട  വകുപറിപനപ്പോടെട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു

പകരപളെപ്പോതവത്തറിനട  ഇപപപ്പോള്  അനുവദറിചവരുന
തുക  തസ്വീടര  അപരദപ്പോപമപ്പോടണനട  സമറിതറി
നറിരസ്വീകറിച.  പകരപളെപ്പോതവയം  കപ്പോയറികകമതപ്പോ
വറികസനയം,  സര്ഗപ്രതറിഭപ്പോ  വറികസനയം എനറിവയട
സഹപ്പോയകരമപ്പോയതുടകപ്പോണതടന പകരപളെപ്പോതവടത്ത
ഒരു  ടഡവലപ്ടമന്റെൽ  ആക്ടറിവറിററിയപ്പോയറി
കണക്കപ്പോക്കറി പഞപ്പോയത്തുകളുടടെ പപ്പോൻ ഫണറിൽ
നറിന്നുകൂടെറി  പണയം  അനുവദറിക്കുനകപ്പോരദയം
പരറിഗണറിക്കണടമനട സര്ക്കപ്പോരറിപനപ്പോടെട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു

8 4.2 തപദ്ദേശസസയയംഭരണയം ടപപ്പോനപ്പോറമുക്കട  കപ്പോയൽവപ്പോരയം  പറപ്പോഡറിടന്റെ
ടമയറിന്റെനൻസുമപ്പോയറി  ബനടപടട  പണറി
പൂര്ത്തസ്വീകരറിചതട  സയംബനറിചട  'കയംപസ്വീഷൻ
സര്ടറിഫറിക്കറട' പബപ്പോക്കട അസറിസ്റ്റേന്റെട എഞറിനസ്വീയററിൽ
നറിന്നുയം  ലഭദമപ്പോയതപ്പോയുയം  ആയതട  ഓഡറിറട
വകുപറിടന പബപ്പോധദടപടുത്തറിയറിട്ടുടണന്നുയം ടസക്രടററി
വറിശദസ്വീകരറിചതറിടന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു
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9 4.3 തപദ്ദേശസസയയംഭരണയം മതദടത്തപ്പോഴറിലപ്പോളെറി  ഭവന-പദതറി  പഞപ്പോയത്തട
കമറിററി  അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോത്തവര്ക്കട  ആനുകൂലദയം
നൽകറി എന പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി ബനടപടട, ഗപ്പോമസഭ
തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളുടടെ ലറിസ്റ്റേറിൽ നറിന്നുയം
രണപപടര  ടതരടഞ്ഞടുക്കുകയുയം  അവര്ക്കട
ആനുകൂലദയം  നൽകുകയപ്പോണുണപ്പോയടതന്നുയം ടെറി
വസ്തുതകളുടടെ  പരഖകള്  ഫയലറിലുടണന്നുമുള്ള
പഞപ്പോയത്തറിടന്റെ  വറിശദസ്വീകരണയം  സമറിതറി
മുഖവറിലയ്ടക്കടുക്കുകയുയം  ഓഡറിറട  ഖണറിക
പലപ്പോക്കല് ഫണട  ഓഡറിററിടന്റെ
പരറിപശപ്പോധനയ്ക്കുപശഷയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുകയുയം ടചെയ്യുന്നു

10 4.4 തപദ്ദേശസസയയംഭരണയം ടപപ്പോതുധനയം  ടചെലവപ്പോക്കറി  ഒരു  പദതറി
നടെപപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള് അതറിടന്റെ പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികതടയക്കുററിചയം
പ്രപയപ്പോജനടത്തക്കുററിചയം  അതറിൽ  നറിന്നുള്ള
വരുമപ്പോനയം  സയംബനറിചയം  വറിശദമപ്പോയ  പഠനയം
നടെത്തറി  ഒരു  മറിനറിമയം  പപ്രപ്പോജക ടടടെങറിലുയം
തയപ്പോറപ്പോപക്കണറിയറിരുന്നുടവനട  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.  എനറിരുനപ്പോലുയം  ഈ  പദതറി
നടെപറിലപ്പോക്കറിയതറിടല ഉപദ്ദേശ ശുദറി കണക്കറിടലടുത്തട
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോൻ
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം ടചെയ്യുന്നു

11 4.5 തപദ്ദേശസസയയംഭരണയം പ്രവര്ത്തനരഹറിതമപ്പോയ  ട്രേപ്പോക്ടര്  പകടുപപ്പോടുകള്
തസ്വീര്ത്തട  പ്രവര്ത്തനകമമപ്പോക്കറി  മണറിക്കൂററിനട
350  രൂപ  നറിരക്കറിൽ  ഓടെറിക്കുന്നുണട  എന
വസ്തുതയുടടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറിലുയം  കഡ്രൈവറുടടെയുയം
ഡസ്വീസലറിടന്റെയുയം  ടചെലവട  കഴറിചട  നഷമറിലപ്പോടത
പ്രവര്ത്തറിക്കുന്നു  എന  വസ്തുതയുടടെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറിലുയം പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു

12 4.6 തപദ്ദേശസസയയംഭരണയം സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന പദതറിയപ്പോയറി ഹഡ്പകപ്പോയറിൽ
നറിനട യഥപ്പോസമയയം ധനസഹപ്പോയയം ലഭറിക്കപ്പോടത
വന  സപ്പോഹചെരദത്തറിൽ  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കള്ക്കട
ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  വറിഹറിതയം  തറിരറിടക  ടകപ്പോടുത്ത
തുകയട സര്ക്കപ്പോര് സപ്പോധൂകരണയം ലഭദമപ്പോയതറിടന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനത്തറിൽ  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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