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മുഖവുര

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

കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി  (2009-2011)യുസടെ  25-ാാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല
(സന്റിംസഭാന ഭവന നനിര്മഭാണ കബഭാര്ഡനിസന സന്റിംബനനിച്ചറ) ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാര്
സശ്വതീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള അടെനിസഭാനമഭാക്കനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

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

ശനിപഭാര്ശ  ഖണനികേകേളനികന്മേലുള സര്ക്കഭാര്  നടെപടെനികേളസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്
സമനിതനിക്കറ  ആവശദ്ധ്യമഭായ  സഹഭായങ്ങള  നല്കേനിയ  സന്റിംസഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ
ഡയറക്ടകറഭാടെറ സമനിതനിക്കുള നനനി കരഖസപടുത്തുന.

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



ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   I

1.1  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2009-2011)യുടടെ  25-ാാമതട
ററിപപപ്പോർടറിടല  (സയംസപ്പോന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറിടന  സയംബനറിചട)
ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേല് സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികള് അടെങ്ങുന്നതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോർടട.

1.2  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി  (2009-2011)യുടടെ  25-ാാമതട ററിപപപ്പോർടട
2010 മപ്പോര്ചട മപ്പോസയം 11-ാം തസ്വീയതറി സഭയറില് സമർപറിച.  പ്രസ്തുത   ററിപപപ്പോർടറില് ആടക
30 ശറിപപ്പോർശകളപ്പോണുള്ളതട.  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറി  സയംബനറിചട
സര്ക്കപ്പോര്/സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപറില്  നറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറി 14-1-15, 13-1-16, 19-12-18,
18-9-19  എന്നസ്വീ  തസ്വീയതറികളറിടല  പയപ്പോഗങ്ങളറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുയം
തൃപറികരമലപ്പോത്ത  മറുപടെറികളറിപന്മേല്  9-10-19-നട  ടതളറിടവടുപട  നടെത്തുകയുയം  അധറിക
വറിവരങ്ങള് ആരപ്പോയുകയുയം തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശകള് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം ടചെയ.

1.3 ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശ, ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറി,
സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടററില്  നറിന്നു  ലഭറിച  സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട,
തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ എന്നറിവ അദദപ്പോയയം II-ല് പചെര്ത്തറിരറിക്കുന്നു.

1.4  സര്ക്കപ്പോരറില്/സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടററില് നറിന്നു ലഭറിച മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  അനന്തര  നടെപടെറി  തുടെപരണതറിടലന്നട  സമറിതറി  തസ്വീരുമപ്പോനറിച
ശറിപപ്പോര്ശകളയം ആയതറിപന്മേല് ലഭറിച മറുപടെറികളയം അദദപ്പോയയം III-ല് പചെര്ത്തറിരറിക്കുന്നു.

അദദപ്പോയയം   II

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശകളയം സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറിയുയം ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള
മറുപടെറി തൃപറികരമലപ്പോത്തതറിനപ്പോല് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരങ്ങളയം

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശകളയം

ഖണറിക നമ്പര്   70,70

ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.1  17,42,392  രൂപ  വറിലയുള്ള  ഒരു  ഉപകരണയം  ഇന്സപ്പോള്  ടചെയ്യുന്നതറിപനപ്പോ
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോക്കുന്നതറിപനപ്പോ പവണ അടെറിസപ്പോന സക്കൗകരദങ്ങള് ഒരുക്കപ്പോടത  പര്പചസട
മപ്പോതയം  നടെത്തറിയതട  ഒരു  തരത്തറിലുയം  നദപ്പോയസ്വീകരറിക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയറിടലന്നുയം മപ്പോതമല
യന്ത്രങ്ങള്  സപ്പോപറിചട  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമപ്പോക്കറിയതറിനുപശഷയം  മപ്പോതപമ  വറില  നല്കപ്പോന്
പപ്പോടുള്ളൂ എന്ന വദവസ ഇവറിടടെ ലയംഘറിചറിരറിക്കുകയപ്പോടണന്നുയം സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപട.
ടമയറിന്റനന്സറിടന്റ  ഫയല്  ഓഡറിററിനട  ആവശദടപടറിടയം  നല്കപ്പോത്തതട  സയംശയത്തറിനട
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ഇടെവരുത്തുന്നുടയന്ന  വസ്തുത  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോടറി.  ടകപ്പോചറി  യൂണറിററില്  1998-ലുയം
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  യൂണറിററില്  2001-ലുമപ്പോണട  യന്ത്രങ്ങള്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോക്കറിയടതന്നുയം
ഇതയുയം  കപ്പോലയം  പ്രവര്ത്തറിക്കപ്പോടത  സൂക്ഷറിചറിരുന്ന  യന്ത്രങ്ങള്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമ
മപ്പോക്കറിയപപപ്പോള്  ടമയറിന്റനന്ടസപ്പോന്നുയം  നടെന്നറിടറിടലന്നതട  വറിശസസനസ്വീയമടലന്നുയം  സമറിതറി
വദക്തമപ്പോക്കറി.

2.1.2 ഇതയുയം  വറിലപറിടെറിപ്പുള്ള  യന്ത്രങ്ങള്  യപ്പോടതപ്പോരു  അടെറിസപ്പോന  സക്കൗകരദങ്ങളയം
ഏര്ടപടുത്തപ്പോടത പര്പചസട ടചെയട പബപ്പോര്ഡറിനട സപ്പോമ്പത്തറികമപ്പോയ വന് നഷ്ടമുണപ്പോക്കുകയുയം
എഗറിടമന്റട   വദവസകള്  ലയംഘറിചടകപ്പോണട  പപയ്ടമന്റട  നടെത്തുകയുയം   ടചെയതറിനട
ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസര്  ആരപ്പോടണന്നട  കണ്ടു  പറിടെറിചട  അപദ്ദേഹത്തറില്  നറിന്നുയം
വറിശദസ്വീകരണയം വപ്പോങ്ങറി കുറക്കപ്പോരടനന്നു കടണത്തറിയപ്പോല് ടെറിയപ്പോടനതറിടര  കര്ശന ശറിക്ഷപ്പോ
നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന്നു.  കൂടെപ്പോടത  ടമയറിന്റനന്സറിനു
പവണറി  എത രൂപ ടചെലവപ്പോയറി എന്നുയം ഏതു വര്ഷമപ്പോണട ടമയറിന്റനന്സട നടെത്തറിയടതന്നുയം
ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയ്യണടമന്നുയം  സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.1.3  യന്ത്രസപ്പോമഗറികള്  സപ്പോപറിക്കുന്ന  പവളയറില്  ശസ്വീ.  ടക.  ഇ.  പതപ്പോമസട,
ശസ്വീ.  വറി.  എസട.  പജദപ്പോതറി  കുമപ്പോരന്  നപ്പോയര്,   ശസ്വീ.  പറി.  ടക.  അയ്യപന്  എന്നറിവരപ്പോണട
യഥപ്പോക്രമയം  തറിരുവനന്തപുരയം,  ടകപ്പോചറി,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  എന്നസ്വീ  യൂണറിറട  ഓഫസ്വീസുകളറില്
റസ്വീജറിയണല് എഞറിനസ്വീയര്മപ്പോരപ്പോയറി  പസവനയം  അനുഷറിചറിരുന്നതട.  ഇതറില് ശസ്വീ.  ടക.  ഇ.
പതപ്പോമസട,  ശസ്വീ.  പറി.  ടക.  അയ്യപന് എന്നറിവര് ടപന്ഷനപ്പോയപശഷയം മരറിചപപപ്പോയവരപ്പോണട.
ശസ്വീ. വറി.  എസട.  പജദപ്പോതറി  കുമപ്പോരന് നപ്പോയര് 30-9-2000-ല് പബപ്പോര്ഡട സര്വസ്വീസറില് നറിന്നട
വറിരമറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  എന്നറിരുന്നപ്പോലുയം  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  പരപ്പോതറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  നടെപടെറികള്  എടുക്കുന്നതറിനട  മുമ്പപ്പോയറി  അപദ്ദേഹത്തറിനട  പനപ്പോടസ്വീസട
നല്കറിയറിടണട.  മറുപടെറി ലഭറിചപശഷയം അനന്തര നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കുന്നതുയം പലപ്പോക്കല്
ഫണട ഓഡറിററിടന അററിയറിക്കുന്നതുമപ്പോണട.

പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട,  തറിരുവനന്തപുരയം  റസ്വീജറിയണുകളറില്  യന്ത്രസപ്പോമഗറികള്
സപ്പോപറിചതറിനുപശഷയം യപ്പോടതപ്പോരു ടമയറിന്റനന്സട ടചെലവുകളയം വന്നറിടറില  എന്നപ്പോണട ചെസ്വീഫട
എഞറിനസ്വീയര്  അററിയറിചറിടള്ളതട.  എന്നപ്പോല്  19-10-95-ല്  സപപ്ലൈ  ടചെയ  ഇലപകപ്പോണറികട
ബപ്പോലന്സറിടന്റ  പകടുപപ്പോടുതസ്വീര്ക്കപ്പോന്  2000  രൂപ  1999-2000-ത്തറിലുയം  ഉപകരണങ്ങള്
സര്വസ്വീസട  ടചെയ്യുന്നതറിനട  3000  രൂപയുയം  ടചെലവപ്പോക്കറിയറിടണട.  മറ്റു  ടചെലവുകടളപ്പോന്നുയം
ഉണപ്പോയറിടറില.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.1.4 യന്ത്ര സപ്പോമഗറികള് യഥപ്പോ സമയയം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോക്കപ്പോത്തതുമൂലയം വന് നഷ്ടയം
എന്ന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിപന്മേല്  യന്ത്രസപ്പോമഗറികളടടെ  ടമയറിന്റനന്സട  ഫയപലപ്പോ  ഇതു
സയംബനറിചട യപ്പോടതപ്പോരു പരഖകപളപ്പോ പരറിപശപ്പോധനയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.
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14-1-2015-ടല പയപ്പോഗയം ആവശദടപട അധറിക വറിവരയം

2.1.5  യന്ത്രസപ്പോമഗറികളടടെ  ടമയറിന്റനന്സട  സയംബനറിച  എലപ്പോ  പരഖകളയം
15 ദറിവസത്തറിനകയം ഓഡറിറട വകുപറിനട ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപട.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.1.6  പലപ്പോക്കല് ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2014-2016)യുടടെ  14-1-2015-ടല
പയപ്പോഗയം  ആരപ്പോഞ്ഞ  അധറിക  വറിവരത്തറിപന്മേല്  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നുയം  ലഭറിച  മറുപടെറി
തൃപറികരമലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  വദക്തമപ്പോയ  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  ആവശദടപടറിടടണന്നുയം
പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നുയം   മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കറി,  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയട  ററിപപപ്പോര്ടട  എതയുയം
ടപടടന്നട നല്കുന്നതപ്പോടണന്നുയം അററിയറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.1.7  യന്ത്രസപ്പോമഗറികളടടെ  ടമയറിന്റനന്സട  സയംബനറിചട  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയട
ററിപപപ്പോര്ടട നല്കുന്നതറിനു പവണറി  എറണപ്പോകുളയം പമഖലപ്പോ ഓഫസ്വീസറില് നടെത്തറിയ പ്രപ്പോപദശറിക
പരറിപശപ്പോധനയറില് ബനടപട ഫയല് ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

യന്ത്രസപ്പോമഗറികളടടെ  ടമയറിന്റനന്സട  സയംബനറിചട  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  റസ്വീജറിയണല്
ഓഫസ്വീസറില്  നറിന്നുയം   ബനടപട  ഫയല്  പരറിപശപ്പോധനയട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.  എന്നപ്പോല്
ലഭദമപ്പോക്കറിയ  ഫയല്  പ്രകപ്പോരയം  സറിടമന്റട,  സസ്വീല്  ടടെസറിയംഗട  യന്ത്രങ്ങള്  എന്നറിവ
സപ്പോപറിചതറിനു  പശഷയം  അറകുറപണറികള്ക്കപ്പോയറി  തുകടയപ്പോന്നുയം  ടചെലവപ്പോയറിടറില  എന്നുയം
ഇലകറിസറിററി ചെപ്പോര്ജ്ജട  (4,068  രൂപ), CLR  വപ്പോചടമപ്പോന് നറിയമനയം  (84,309 രൂപ),  കറിണര്
കുഴറിക്കല്  (5,100 രൂപ)  എന്നറിവയപ്പോയറി  ആടക  93,557  രൂപ  ടചെലവപ്പോയറിടണട  എന്നുയം
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട റസ്വീജറിയണല് എഞറിനസ്വീയര് ഓഫസ്വീസറില് നറിന്നുയം അററിയറിചറിടണട.

യന്ത്രസപ്പോമഗറികള്  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുള്ള  ഉത്തരവട  നല്കറിയതട  ടക.എസട.എചട.ബറി.
ചെസ്വീഫട എഞറിനസ്വീയറുടടെ ഓഫസ്വീസറില് നറിന്നുമപ്പോണട.  ഇതട പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോകുന്ന മുറയട തുക
നല്കുന്നതറിനുള്ള ചുമതല റസ്വീ ജറിയണല് എ ഞറിനസ്വീയര്ക്കട ആയറിരുന്നു. ടടെസറിയംഗട ലപ്പോബുകള്
നറിലനറിര്ത്തുന്നതറിടന്റ  സപ്പോധദതയുയം  ഇതറിപന്മേല് പബപ്പോര്ഡറിനട  പ്രതസ്വീക്ഷറിക്കപ്പോവുന്ന പസവന
സക്കൗകരദങ്ങളയം  സപ്പോമ്പത്തറിക  ലപ്പോഭവുയം   കണക്കറിടലടുത്തട  റസ്വീജറിയണല്  ടമറസ്വീരറിയല്
ടടെസറിയംഗട  ലപ്പോബട  നറിര്ത്തലപ്പോക്കുന്നതറിനുയം,  ടമഷറിനററികള്  dispose  ടചെയുന്നതറിനുയം
തസ്വീരുമപ്പോനടമടുക്കണടമന്നട  റസ്വീജറിയണല്  എഞറിനസ്വീയര്  പമലധറികപ്പോരറികപളപ്പോടെട
അപപക്ഷറിചറിടണട. തുടെര്നടെപടെറി വറിവരങ്ങടളപ്പോന്നുയം ലഭദമല. 

13-1-2016-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

2.1.8  പകരള  സയംസപ്പോന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  ബനടപട  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  14-1-2015-ടല സമറിതറി പയപ്പോഗയം ആവശദടപട അധറിക
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വറിവരങ്ങള്ക്കട  സമര്പറിച  ഇടെക്കപ്പോല മറുപടെറിയറിപന്മേല് അന്തറിമ മറുപടെറി   എതയുയം പവഗയം
സമര്പറിക്കപ്പോടമന്ന ഭവന നറിര്മപ്പോണ വകുപറിടന്റ കത്തട മുന്നറിര്ത്തറി ആയതട ലഭറിചതറിനു
പശഷയം പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോനുയം വദക്തമപ്പോയ മറുപടെറി  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  ഭവന
നറിര്മപ്പോണ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദടപടെപ്പോനുയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

14-1-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട 
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നു ലഭറിച മറുപടെറി

2.1.9 സയംസപ്പോന ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിടന്റ തറിരുവനന്തപുരയം, ടകപ്പോചറി, പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട
പമഖലകളറില് യന്ത്രസപ്പോമഗറികള് വപ്പോങ്ങറിയതട സയംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട ചുവടടെ പചെര്ക്കുന്നു.

തറിരുവനന്തപുരയം:-   തറിരുവനന്തപുരയം  അമ്പലനഗര്  പസപ്പോററിപലയട  സറിടമന്റട,  സസ്വീല്
ടടെസറിയംഗട  ടമഷസ്വീനുകള്  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  28-7-1994-ല്  ടടെന്ഡര്
പനപ്പോടറിഫറിപക്കഷനറിലൂടടെ ടടെന്ഡര് ക്ഷണറിക്കുകയുയം 18-10-1994-ല് ടെറി സപ്പോപനയം സറിടമന്റട,
സസ്വീല് ടടെസറിയംഗട  ടമഷസ്വീനുകള്ക്കപ്പോയറി പ്രപതദകയം കസപടഷനുകള്  സമര്പറിക്കുകയുയം ടചെയ.
10-2-95-ല് സറിമന്റട & സസ്വീല് ടടെസറിയംഗട ടമഷസ്വീനുകള്ക്കപ്പോയറി  M/S.Integrated Instruments
&  Services,   Thekkenath  Building,  Thoundayil  Lane,  Ernakulam-ത്തറിനട  ചെസ്വീഫട
എഞറിനസ്വീയര് Supply  order നല്കുകയുയം, 16-5-1995-ല് കരപ്പോററില് ഏര്ടപടുകയുയം ടചെയ.
പ്രസ്തുത  സപ്പോപനയം  30-5-1995-ല്  FSA/95039-നമ്പരപ്പോയറി സസ്വീല് ടടെസറിയംഗട  ടമഷസ്വീനുയം.
11-9-1995-ല് 128/95-96 039-Invoice നമ്പരപ്പോയറി സറിടമന്റട ടടെസറിയംഗട ടമഷസ്വീനുയം  സപപ്ലൈ
ടചെയറിരുടന്നങറിലുയം  ടമഷസ്വീനുകള്  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുള്ള  അടെറിസപ്പോന  സക്കൗകരദങ്ങള്
ഒരുക്കറിയറിരുന്നറില.  ആയതറിനപ്പോല്  ടമഷസ്വീനുകള്  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുള്ള  അടെറിസപ്പോന
സക്കൗകരദങ്ങള്  ഒരുക്കറി  ടമഷസ്വീനുകള്  പ്രവര്ത്തറിപറിച  കപ്പോണറിക്കുവപ്പോന്  പ്രസ്തുത
സപ്പോപനപത്തപ്പോടെട 8-4-1999-ല് ചെസ്വീഫട എഞറിനസ്വീയര് ആവശദടപടുകയുയം ടമഷസ്വീന് സര്വസ്വീസട
ടചെയ്യുന്നതറിനപ്പോയറി  3000 രൂപ  അന്നടത്ത  തറിരുവനന്തപുരയം  പമഖല  എഞറിനസ്വീയറുടടെ
അനുമതറിപയപ്പോടു കൂടെറി എകറികക്യൂടസ്വീവട എഞറിനസ്വീയര് നല്കുകയുമപ്പോണട ടചെയതട.

ടകപ്പോചറി:-  ടകപ്പോചറി  പമഖലപ്പോ  പസപ്പോററിപലയട  സറിമന്റട,  സസ്വീല്  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  യന്ത്ര
സപ്പോമഗറികള്ക്കുപവണറി  3,59,362 രൂപ പബപ്പോര്ഡറിനട ടചെലവപ്പോകുകയുയം തപ്പോല്ക്കപ്പോലറികമപ്പോയറി
റവനക്യൂ  ടെവര് പസററില് ഉറപറിചട പകപ്പോണ്ക്രസ്വീറട ടടെസറിയംഗട ടമഷസ്വീന് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമപ്പോക്കറിയ
വകയറില്  2,12,294 രൂപ ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിനട  വരവുണപ്പോകുകയുയം  ടചെയറിടണട.
സറിമന്റട ടടെസറിയംഗട എകസറിപ് ടമന്ററിടന്റ  ടമയറിന്റനന്സറിടന്റ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  1996-97-ല്  5,250
രൂപ  ഒരു  പവപ്പോള്പടജട  ടസബറിപലസര്  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനുയം,  1999-2000-ല്  2000 രൂപ
ഇലപകപ്പോണറികട  ബപ്പോലന്സട  നന്നപ്പോക്കുന്നതറിനുയം  സപ്പോപനത്തറിനട  ടചെലവപ്പോയറിടടണങറിലുയം,
പ്രസ്തുത  തുക  ടചെലവഴറിചതറിടന്റ  പരഖകള്  സയംസപ്പോന  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറില്
ലഭദമല എന്നപ്പോണട പബപ്പോര്ഡട അധറികൃതര് അററിയറിചറിടണട.
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പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട:-  ടമഷറിനററികള്  സപ്പോപറിചതറിനുപശഷയം  അറകുറപണറികള്ക്കപ്പോയറി
തുകടയപ്പോന്നുയം   സപ്പോപനയം ടചെലവപ്പോക്കറിയറിടറില.  എന്നപ്പോല്  ഇലകറിസറിററി  ചെപ്പോര്ജ്ജറിനത്തറില്
4068 രൂപയുയം കറിണര് കുഴറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  5100 രൂപയുയം അടെക്കയം ടമപ്പോത്തയം 93,557 രൂപ
മുമ്പട  ടചെലവട  വന്നറിടണട.  മറ്റു  ടചെലവുകടളപ്പോന്നുയം  അതറിനുപശഷയം   വന്നറിടറില.  
29-4-2010-ടല പബപ്പോര്ഡട പയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനത്തറിടന്റ അടെറിസപ്പോനത്തറില് യന്ത്രസപ്പോമഗറികളയം
ഉപകരണങ്ങളയം  പലല  വദവസയറില്   ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചടവങറിലുയം
പലലത്തുക  വളടര  കുറവപ്പോയതു  കപ്പോരണയം  പലല  വറില്പന  നടെന്നറില.  പറിന്നസ്വീടെട  വറിവറിധ
എഞറിനസ്വീയററിയംഗട,  പപപ്പോളറിടടെകറിക്കട പ്രറിന്സറിപല്മപ്പോടര സമസ്വീപറിചറിരുന്നുടവങറിലുയം,  പ്രസ്തുത
സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  ഈ  ഉപകരണങ്ങള്  ആവശദമറില  എന്നററിയറിക്കുകയുണപ്പോയറി.
യന്ത്രസപ്പോമഗറികളടടെ  ഇപപപ്പോഴടത്ത  സറിതറി  നറിര്ണ്ണയറിചട  സര്പവ  ററിപപപ്പോര്ടട  തയ്യപ്പോറപ്പോക്കറി
പലല  വറില്പന  നടെത്തപ്പോനുള്ള  നടെപടെറികള്  സയംസപ്പോന  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറില്
സസസ്വീകരറിചട  വരുന്നു.  പമല്  വറിവരങ്ങള്  സയംസപ്പോന  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  ഓഡറിറട
വകുപറിടന അററിയറിചറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.1.10  കുറക്കപ്പോരപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര  യപ്പോടതപ്പോരു  ശറിക്ഷപ്പോനടെപടെറികളയം
നപ്പോളറിതുവടര സസസ്വീകരറിചറിടറില. കുറക്കപ്പോരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസരറില് രണട  പപര് മരണടപടതപ്പോയറി
അററിയറിചറിടണട.  (ശസ്വീ.  ടക.  ഇ.  പതപ്പോമസട,  തറിരുവനന്തപുരയം  യൂണറിറട,  ശസ്വീ.  പറി.  ടക.
അയ്യപന്,  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട യൂണറിറട).  മരണടപടവരുടടെ ടഡത്തട സര്ടറിഫറിക്കററിടന്റ പകര്പട
പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.  കുറക്കപ്പോരറില്  ജസ്വീവറിചറിരറിക്കുന്ന  ഉപദദപ്പോഗസന്  ശസ്വീ.
പജദപ്പോതറികുമപ്പോരന്  നപ്പോയര്  (ടകപ്പോചറിന്  യൂണറിറട)  മപ്പോതമപ്പോണട.  ടെറിയപ്പോനട  ഇതു  സയംബനറിചട
പനപ്പോടസ്വീസട  നല്കറിയതപ്പോയറി അററിയറിചറിടടണങറിലുയം,  ആയതറിടന്റ പരഖകള് പരറിപശപ്പോധനയട
ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

തറിരുവനന്തപുരയം:- സറിമന്റട  &  സസ്വീല്  ടടെസറിയംഗട  ടമഷസ്വീനുകളമപ്പോയറി  ബനടപട
ഫയലുകടളപ്പോന്നുയം  ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.  പ്രസ്തുത  ടമഷസ്വീനുകളടടെ  സര്വസ്വീസട
ചെപ്പോര്ജ്ജട ഇനത്തറില്  M/s Intergrated instruments & Services, Thekkanath Building,
Thoundayil Lane, Ernakulam  എന്ന സപ്പോപനത്തറിനട  3000  രൂപ സര്വസ്വീസട ചെപ്പോര്ജ്ജട
ഇനത്തറില്  നല്കറിയ  ടചെക്കറിടന്റ  വറിവരങ്ങളടെങ്ങറിയ  ടചെക്കട  ടമപമപ്പോ  രജറിസററിടല
ബനടപട പപജറിടന്റ പഫപ്പോപടപ്പോപകപ്പോപറി മപ്പോതമപ്പോണട പരറിപശപ്പോധനയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയതട.

ടകപ്പോചറി:- സറിമന്റട & സസ്വീല് ടടെസറിയംഗട ടമഷസ്വീനുകളമപ്പോയറി ബനടപട ഫയലുകടളപ്പോന്നുയം
ഓഡറിററിനട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.  മറുപടെറിയറില് പറയുന്ന ടചെലവുകള് സയംബനറിച പരഖകള്
പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോന്  15-6-2020-ല് ഓഡറിറട എന്കസയററി/പലപ്പോക്കല് ഫണട
അക്കക്കൗണസട  കമറിററി/2020  പ്രകപ്പോരയം  ആവശദടപടുകയുയം  17-6-2020-ല്  ചെസ്വീഫട
എഞറിനസ്വീയറുമപ്പോയുള്ള  പനരറിടള്ള  കൂടെറിക്കപ്പോഴ്ചയറില്  പബപ്പോധദടപടുത്തുകയുയം  ടചെയടവങറിലുയം
പരഖകള് പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.
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പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട:-  സറിമന്റട  &  സസ്വീല്  ടടെസറിയംഗട  ടമഷസ്വീനുകളമപ്പോയറി  ബനടപട
ഫയലുകടളപ്പോന്നുയം  ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.  മറുപടെറിയറില്  പറയുന്ന  ടചെലവുകള്
സയംബനറിച  പരഖകള്  പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോന്  15-6-2020-ല്  ഓഡറിറട
എന്കസയററി/പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണസട  കമറിററി/2020  പ്രകപ്പോരയം  ആവശദടപടുകയുയം
17-6-2020-ല് ചെസ്വീഫട എഞറിനസ്വീയറുമപ്പോയുള്ള പനരറിടള്ള കൂടെറിക്കപ്പോഴ്ചയറില് പബപ്പോധദടപടുത്തുകയുയം
ടചെയടവങറിലുയം  പരഖകള്  പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.  29-4-2010-ടല
പബപ്പോര്ഡട  പയപ്പോഗ  തസ്വീരുമപ്പോനത്തറിടന്റ  അടെറിസപ്പോനത്തറിടന്റ  യന്ത്രസപ്പോമഗറികളയം
ഉപകരണങ്ങളയം  പലല  വദവസയറില്  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്  പബപ്പോര്ഡട  പയപ്പോഗത്തറില്  ഇനയം
26 ആയറി തസ്വീരുമപ്പോനറിചടവങറിലുയം നപ്പോളറിതുവടര യന്ത്ര സപ്പോമഗറികള് വറിറഴറിചറിടറില.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.11  യന്ത്ര സപ്പോമഗറികളടടെ ടമയറിന്റനന്സട സയംബനറിച എലപ്പോ പരഖകളയം  15
ദറിവസത്തറിനകയം  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കണടമന്നട  സമറിതറി
ആവശദടപടറിരുന്നറിടയം പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന്നതറില് ഭവന നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിടന്റ
ഭപ്പോഗത്തു  നറിന്നുണപ്പോയറിരറിക്കുന്ന വസ്വീഴ്ചയറില്  സമറിതറി  കടുത്ത അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന്നു.
പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബനടപട  എലപ്പോ  പരഖകളയം   രണപ്പോഴ്ചയ്ക്കുള്ളറില്
ഓഡറിറട  വകുപറിനട  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  ആവശദടപടുന്നു.  അപതപ്പോടടെപ്പോപയം
കുറക്കപ്പോടരന്നട കടണത്തറിയ ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി സയംബനറിച
വറിശദപ്പോയംശങ്ങളയം ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപടുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര്   76

ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.1  കമ്പനറിയുടടെ വസ്വീഴ്ചമൂലയം പബപ്പോര്ഡറിനുണപ്പോയ 76,440 രൂപയുയം മുന്കൂര് നല്കറിയ
8,07,720 രൂപയുയം 7-7-2005 മുതല് സറിമന്റട സപപ്ലൈ ടചെയ തസ്വീയതറി വടരയുള്ള പലറിശയുയം
കമ്പനറിയറില്  നറിന്നട  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  എകറികക്യൂഷന്  ടപറസ്വീഷന്  214/07  in  OS
424/02  നമ്പരപ്പോയറി  30-10-2007-ല് പകപ്പോടെതറി മുന്പപ്പോടക ഫയല് ടചെയറിടള്ള പകസറിടന്റ
നടെപടെറി  തസരറിതടപടുത്തറി  തുക  ഈടെപ്പോക്കറി  പ്രസ്തുത  വറിവരയം  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കുകയുയം
ടചെയ്യണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.2.2  ഇതുസയംബനറിചള്ള  പകസട  ഇനറിയുയം  വറിധറിയപ്പോയറിടറില.  EP  194/2008
നക്യൂഡല്ഹറിയറിടല തസ്വീസട ഹസപ്പോര് പകപ്പോടെതറിയറില് 7-10-2011 പലയ്ക്കുയം CCI ഫയല് ടചെയ IA
1654/10  പകസട  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  സബ്പകപ്പോടെതറിയറില്  3-9-2011 ല്  പപപ്പോസട
ടചെയറിരറിക്കുകയപ്പോണട.
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പകസ്സുകള്  തസരറിതടപടുത്തറി  പബപ്പോര്ഡറിനട  ലഭറിക്കപ്പോനുള്ള  തുക  പലറിശ  സഹറിതയം
ഈടെപ്പോക്കപ്പോനപ്പോവശദമപ്പോയ  നടെപടെറി  പകടക്കപ്പോള്ളുവപ്പോന്  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോ ടെട  പമഖലപ്പോ
എഞറിനസ്വീയപറപ്പോടെട ആവശദടപടറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.2.3  സറിമന്റട  പകപ്പോര്പപറഷനറില് നറിന്നുയം സറിമന്റട  കറിടന്നതറില് വന്ന കപ്പോലതപ്പോമസയം
മൂലമുണപ്പോയ  നഷ്ടയം   സയംബനറിചട  പകപ്പോടെതറിയറില്  പകസട  നറിലനറില്ക്കുന്നു.  ഈ  പകസട
ഇനറിയുയം വറിധറിയപ്പോയറിടറില എന്നപ്പോണട പബപ്പോര്ഡട അധറികൃതര് അററിയറിചറിടള്ളതട.

14-1-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറിക വറിവരയം

2.2.4  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിപന്മേലുള്ള  പകസറിടന്റ  ഇപപപ്പോഴടത്ത  സറിതറി
സയംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറി ആവശദടപട.

14-1-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറില് ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നു ലഭറിച മറുപടെറി

2.2.5  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  14-1-2015 ടല  പയപ്പോഗയം
ആരപ്പോഞ്ഞ  അധറിക  വറിവരത്തറിപന്മേല്  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നുയം  ലഭറിച  മറുപടെറി
തൃപറികരമലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  വദക്തമപ്പോയ  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  ആവശദടപടറിടണട.
പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നുയം  മറുപടെറി   ലഭദമപ്പോക്കറി  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയട  ററിപപപ്പോര്ടട  എതയുയം
ടപടടന്നട നല്കുന്നതപ്പോടണന്നട അററിയറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.2.6  സറിക്കട  ഇന്ഡസ് ടറിയല് കമ്പനസ്വീസട ആക്ടട  1985-ടല വദവസകള് പ്രകപ്പോരയം
സറിടമന്റട പകപ്പോര്പപറഷന് ഓഫട ഇന്തദ ലറിമറിറഡട ഒരു സറിക്കട യൂണറിറപ്പോയറി പ്രഖദപ്പോപറിക്കടപട
വറിവരയം  ബഹുമപ്പോനടപട  പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  സബട  പകപ്പോടെതറിയറില്   CCI  Ltd  അററിചറിടണട.
27-8-2014-ടല  പബപ്പോര്ഡട  തസ്വീരുമപ്പോന  പ്രകപ്പോരയം  (ഇനയം  13)  ഇത്തരയം  വറിഷയങ്ങളറില്
തസ്വീരുമപ്പോനടമടുപക്കണ  BIFR (പബപ്പോര്ഡട പഫപ്പോര് ഇന്ഡസറിയല്  ആന്റട ഫറിനപ്പോന്ഷദല് റസ്വീ
കണ്സക്ഷന്)  മുമ്പപ്പോടക  പരപ്പോതറി  സമര്പറിക്കപ്പോന്  നടെപടെറിയപ്പോയറിടണട  എന്നട
അററിയറിചറിടടണങറിലുയം തുടെര്നടെപടെറി വറിവരങ്ങള് ലഭദമല.

13-1-2016-ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

2.2.7  പകരള  സയംസപ്പോന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  ബനടപട  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  അധറിക  വറിവരങ്ങള്ക്കട  സമര്പറിച  ഇടെക്കപ്പോല
മറുപടെറിയറിപന്മേല്  അന്തറിമ  മറുപടെറി  എതയുയം  പവഗയം  സമര്പറിക്കപ്പോടമന്ന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ
വകുപറിടന്റ കത്തട മുന്നറിര്ത്തറി ആയതട ലഭറിചതറിനുപശഷയം പരറിപശപ്പോധറിക്കുവപ്പോനുയം വദക്തമപ്പോയ
മറുപടെറി അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് ഭവന നറിര്മപ്പോണ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദടപടെപ്പോനുയം
തസ്വീരുമപ്പോനറിച.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികള്

2.2.8  സയംസപ്പോന ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിനട ടമ.  സറിമന്റട പകപ്പോര്പപറഷന് ഓഫട
ഇന്തദ ലറിമറിറഡറില് നറിന്നുയം ലഭറിക്കപ്പോനുള്ള തുക (സറിമന്റട സപപ്ലൈ ടചെയ്യുന്നതറിനട ടമ. സറിമന്റട
പകപ്പോര്പപറഷന് ഓഫട  ഇന്തദക്കട  പബപ്പോര്ഡട  അധറികമപ്പോയറി  നല്കറിയ  17,993  രൂപയുയം  ടെറി
തുകയട  5-12-2016  മുതലുള്ള പലറിശയുയം,  മറട  കമ്പനറികളറില് നറിന്നുയം പബപ്പോര്ഡറിനട സറിമന്റട
വപ്പോപങ്ങണറി  വന്നപപപ്പോള്  ടചെലവപ്പോയ  95,471  രൂപയുയം  ടെറി   തുകയുടടെ  18-8-95  മുതലുള്ള
പലറിശയുയം)  Board  for  Industrial  Financial  Reconstruction  മുപഖന
പനടെറിടയടുക്കുന്നതറിനട 27-8-14-ടല പബപ്പോര്ഡട പയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനമനുസരറിചട അഡസ. സറി.എയം
ജയകുമപ്പോററിടന  (45,  ബപ്പോങട  എന്പക്ലേവട,  ലക്ഷ്മറി  നഗര്,  ഡല്ഹറി)  വറിഷയത്തറില്  പകസട
ഫയല്  ടചെയതട  സയംബനറിച  വറിവരങ്ങള്  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതറിരുന്നതറിനപ്പോല്  18-6-2016,
21-5-18,  19-7-2018  എന്നസ്വീ തസ്വീയതറികളറില് പകസറിടന്റ സറിതറി  വറിവരയം  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
അഡസ.  ജയകുമപ്പോററിനട  കത്തയചറിരുന്നുടവങറിലുയം,  നപ്പോളറിതുവടര  യപ്പോടതപ്പോരു  മറുപടെറിയുയം
ലഭദമപ്പോയറിടറില  എന്നട  ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട  ടസക്രടററി  അററിയറിചറിടണട.  സയംസപ്പോന
ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറിടന്റ  ററിപപപ്പോര്ടട  പ്രകപ്പോരയം  30-11-2018  വടര  ടമ.  സറിമന്റട
പകപ്പോര്പപറഷനറില് നറിന്നുയം 4,93,800 രൂപ പബപ്പോര്ഡറിനട ലഭറിക്കപ്പോനുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.2.9  പകസറിടല  നറിലവറിടല  സറിതറി  സയംബനറിച  വറിവരങ്ങപളപ്പോ,  ടമ.  സറിമന്റട
പകപ്പോര്പപറഷനറില് നറിന്നു ലഭറിക്കുവപ്പോനുള്ള തുക സയംസപ്പോന ഭവന  നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിനട
തറിരറിടക ലഭറിചറിടപണപ്പോ എന്ന വറിവരപമപ്പോ ഓഡറിററിനട പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോന് സപ്പോധറിചറിടറില.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.10. സയംസപ്പോന ഭവന നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിനട ടമ. സറിമന്റട പകപ്പോര്പപറഷന്
ഓഫട  ഇന്തദ  ലറിമറിറഡറില്  നറിന്നുയം  ലഭറിപക്കണ  തുക  പനടെറിടയടുക്കുന്നതറിനട  ഫയല്
ടചെയ  പകസുമപ്പോയറി  ബനടപട  വറിശദവറിവരങ്ങള്  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിനട
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപടുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര്   83

ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.1.  ഫപ്പോറ്റുകള്,  കടെമുററികള്,  ഓഫസ്വീസട  ടകടറിടെങ്ങള്  എന്നറിവയട  പവക്കൻസറി
ടറമറിഷനട  പവണറി  നറിശറിത  സമയത്തട  അപപക്ഷ  ടകപ്പോടുക്കപ്പോടത  പബപ്പോര്ഡറിനട  നഷ്ടയം
വരുത്തുന്നതറിനട  കപ്പോരണക്കപ്പോരനപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസനറില്  നറിന്നുയം  പ്രസ്തുത  തുക
ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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2.3.2  23-4-1996  മുതല്  4-1-1999  വടരയുള്ള കപ്പോലയളവറില് ടകപ്പോലയം  ഡറിവറിഷന്
ഓഫസ്വീസറില് പമല് പജപ്പോലറിയുമപ്പോയറി ബനടപടട പസവനയം അനുഷറിച ജസ്വീവനക്കപ്പോരുടടെ ലറിസട
തയ്യപ്പോറപ്പോക്കറി,  അനന്തര  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പബപ്പോര്ഡറിടന്റ
പകപ്പോണ്ഫറിഡന്ഷദല് വറിഭപ്പോഗത്തറില് നല്കറിയറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധപ്പോക്കുററിപട

2.3.3  നഗരസഭയട,  സസത്തു  നറികുതറി  പവക്കന്സറി  ടറമറിഷനട  അപപക്ഷ
നല്കപ്പോതറിരുന്നതുമൂലമുള്ള  നഷ്ടയം  എന്ന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിപന്മേല്  പബപ്പോര്ഡട  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിചവരുന്നതപ്പോയറി അററിയറിചറിടണട.

14-1-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

2.3.4  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തറിപന്മേല് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി സയംബനറിച വറിശദ
വറിവരയം സമറിതറി ആവശദടപട.

14-1-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നുയം ലഭറിച മറുപടെറി

2.3.5  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  14-1-2015-ടല  പയപ്പോഗയം
ആരപ്പോഞ്ഞ  അധറിക  വറിവരത്തറിപന്മേല്  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നു  ലഭറിച  മറുപടെറി
തൃപറികരമലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  വദക്തമപ്പോയ  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  ആവശദടപടറിടണട.
പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നുയം  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കറി  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയട  ററിപപപ്പോര്ടട  എതയുയം
ടപടടന്നട നല്കുന്നതപ്പോടണന്നട അററിയറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധപ്പോക്കുററിപട

2.3.6 നപഷ്ടപ്പോത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയറി ശസ്വീ. ടക. മപനപ്പോഹരന്, എകറികക്യൂടസ്വീവട എഞറിനസ്വീയര്,
ആര് വറിശസനപ്പോഥന്,  ടഹഡട  ഡപ്പോഫടസ് മപ്പോന്,  ശസ്വീമതറി ജറി.  ശശറിപ്രഭ,  ശസ്വീ.  സറി.  ശങരന്,
 ഡപ്പോഫടസ് മപ്പോന്മേപ്പോര് എന്നസ്വീ ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ പപരുകള് Q/DB/6214/11 തസ്വീയതറി 30-6-2014
നമ്പര്  കത്തട  മുപഖന  അഡസ്വീഷണല്  ടസക്രടററിടയ  അററിയറിചറിടണട.   ഇവര്ക്കു  പുറടമ
ശസ്വീ.  ടക.  ജറി.  ബപ്പോബു,  ശസ്വീ.  പബബറി,  ശസ്വീ.  അനറില്കുമപ്പോര് സറി.  എന്,  ഓവര്സറിയര്മപ്പോര്,
ശസ്വീമതറി എസട. സുശസ്വീല, അസറിസന്റട എഞറിനസ്വീയര്, ശസ്വീ. രപ്പോജന്, അസറിസന്റട എകറികക്യൂടസ്വീവട
എഞറിനസ്വീയര് എന്നറിവരുയം ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോടണന്നട  Q/DB/6214/11  തസ്വീയതറി  24-7-2014
കത്തറില്  അഡസ്വീഷണല്  ടസക്രടററിക്കട  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയറിടടണങറിലുയം  ഇക്കപ്പോരദത്തറില്
യപ്പോടതപ്പോരു നടെപടെറിയുയം സസസ്വീകരറിചതപ്പോയറി കപ്പോണുന്നറില.
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13-1-2016-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

2.3.7  പകരള  സയംസപ്പോന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  ബനടപട  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  14-1-2015-ടല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  ആവശദടപട  അധറിക
വറിവരങ്ങള്ക്കട  സമര്പറിച  ഇടെക്കപ്പോല  മറുപടെറിയറിപന്മേല്  അന്തറിമ  മറുപടെറി  എതയുയം  പവഗയം
സമര്പറിക്കപ്പോടമന്ന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  വകുപറിടന്റ  കത്തട  മുന്നറിര്ത്തറി  ആയതട
ലഭറിചതറിനുപശഷയം പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോനുയം വദക്തമപ്പോയ മറുപടെറി അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
ഭവന നറിര്മപ്പോണ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദടപടെപ്പോനുയം തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.3.8  3-12-2014-ടല  CW9384/Ad3(a)/2011/Vig.  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം
ചെറിന്നക്കടെ ഓഫസ്വീസട കയം പഷപ്പോപറിയംഗട  പകപ്പോയംപ്ലൈകറിലുയം,  ഫപ്പോററിലുയം,  വപ്പോടെകയ്ക്കു  ടകപ്പോടുക്കപ്പോടതയുയം,
അപലപ്പോടട  ടചെയ്യപ്പോടതയുണപ്പോയറിരുന്ന  കടെമുററികള്/ഫപ്പോറ്റുകള്/ഓഫസ്വീസട ടകടറിടെങ്ങള്  എന്നറിവയട
അനുവദനസ്വീയമപ്പോയ നറികുതറിയറിളവറിനട നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട സമയത്തട അപപക്ഷ നല്കപ്പോതറിരുന്നതുമൂലയം
പബപ്പോര്ഡറിനുണപ്പോയ  ബപ്പോധദത,  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിടന്റ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  കണക്കപ്പോക്കറി
ആയതറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയവരറില് നറിന്നുയം  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരയം  ഈടെപ്പോക്കപ്പോനപ്പോയറി  പ്രസ്തുത
കപ്പോലയളവറില്  DB  ടസക്ഷനറിലുയം  പസററിലുയം പജപ്പോലറി  പനപ്പോക്കറിയറിരുന്നവരുടടെ വറിവരങ്ങള്
പശഖരറിക്കുന്നതറിനട ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറില് നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിച വരുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധപ്പോക്കുററിപട

2.3.9  നപഷ്ടപ്പോത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  പപരുവറിവരയം  30-6-2014,
24-7-2014  എന്നസ്വീ  തസ്വീയതറികളറിടല  Q/DB/6214/11-ാം  നമ്പര്  കത്തുകള്  പ്രകപ്പോരയം
അഡസ്വീഷണല്  ടസക്രടററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചെയറിരുന്നുടവങറിലുയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കറിയറിടറില.
വറിശദമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട ആവശദടപടടകപ്പോണട 3-12-2014-ല് 84/Ad3(a)/11/VIG. നമ്പരപ്പോയറി
ഒരു  കത്തട  ടകപ്പോലയം  ഡറിവറിഷന്  എകറികക്യൂടസ്വീവട  എഞറിനസ്വീയര്ക്കട  അയചറിടണട.
നഷ്ട പരറിഹപ്പോരയം പബപ്പോര്ഡട  ഈടെപ്പോക്കറിയതട  സയംബനറിചട  പരഖകടളപ്പോന്നുയം പരറിപശപ്പോധനയട
ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

14-1-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറിക വറിവരത്തറിനട
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നുയം ലഭറിച മറുപടെറി

2.3.10  ടകപ്പോലയം  ചെറിന്നക്കടെ  റസറിഡന്ഷദല്  കയം  ടകപ്പോപമഴ് സദല്  പകപ്പോയംപ്ലൈകട
പദതറിയറിടല  ഫപ്പോറ്റുകള്,  കടെമുററികള്,  ഓഫസ്വീസട  സലങ്ങള്  എന്നറിവയട  പവക്കന്സറി
ടറമറിഷനുപവണറി  നറിശറിത  സമയത്തട  അപപക്ഷ  ടകപ്പോടുക്കപ്പോടത  പബപ്പോര്ഡറിനട  നഷ്ടയം
വരുത്തറിയതറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നറിന്നട  നഷ്ടയം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതട
സയംബനറിചട  വറിജറിലന്സട  ഓഫസ്വീസര്  അപനസഷണയം  നടെത്തറി  2-7-2019-ല്  പബപ്പോര്ഡട
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ടസക്രടററിയട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  പ്രകപ്പോരയം
6 ഉപദദപ്പോഗസര് പബപ്പോര്ഡറിനുണപ്പോയ നഷ്ടത്തറിനട കപ്പോരണക്കപ്പോരപ്പോടണന്നട കടണത്തറിയറിടണട.
(ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  പപരു  വറിവരങ്ങളയം  ടെറി  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നറിന്നട  ഈടെപ്പോപക്കണ  തുക
സയംബനറിച വറിവരവുയം ചുവടടെ പചെര്ത്തറിടണട ).  ഇവരറില് ശസ്വീ. മപനപ്പോഹരന്, ശസ്വീമതറി സറി.
തുളസറി  എന്നറിവര്  മരണടപടപപപ്പോയറിടള്ളതുയം  അവപശഷറിക്കുന്ന  ഉപദദപ്പോഗസര്
ഇതറിപനപ്പോടെകയം  സര്വസ്വീസറില്  നറിന്നട  വറിരമറിചറിടള്ളതുമപ്പോണട.  നറിലവറില്  വറിരമറിച
ഉപദദപ്പോഗസരുമപ്പോയറി ഒരു master-servant relationship പബപ്പോര്ഡറിനട ഇലപ്പോത്തതറിനപ്പോല് തുക
ഈടെപ്പോക്കപ്പോന്  നറിയമപരമപ്പോയറി  വദവസയറില  എന്നപ്പോണട  സയംസപ്പോന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ
പബപ്പോര്ഡട ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചെയറിടള്ളതട.

ക്രമ
നമ്പര്

പപരട തസറിക തുക (രൂപയറില്)

1 ശസ്വീ. മപനപ്പോഹരന് എകറികക്യൂടസ്വീവട
എഞറിനസ്വീയര്

44590

2 ശസ്വീ. എയം. കൃഷ്ണന് എകറികക്യൂടസ്വീവട
എഞറിനസ്വീയര്

8917

3 ശസ്വീ. നസ്വീലകണ്ഠന് നപ്പോയര് അക്കക്കൗണടസട
ഓഫസ്വീസര്

35672

4 ശസ്വീമതറി സറി. തുളസറി അക്കക്കൗണടസട
ഓഫസ്വീസര്

35672

5 ശസ്വീ. ടക. അപശപ്പോകട കുമപ്പോര് അക്കക്കൗണടസട
ഓഫസ്വീസര്

23782

6 ശസ്വീ. എന്. രവസ്വീന്ദ്രന് പറിള്ള അക്കക്കൗണടസട
ഓഫസ്വീസര്

11889

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.3.11  ടകപ്പോലയം  ചെറിന്നക്കടെ  റസറിഡന്ഷദല്  കയം  ടകപ്പോപമഴ് സദല്  പകപ്പോയംപ്ലൈകട
പദതറിയറിടല  ഫപ്പോറ്റുകള്,  കടെമുററികള്,  ഓഫസ്വീസട  സലങ്ങള്  എന്നറിവയട  പവക്കന്സറി
ടറമറിഷനുപവണറി  നറിശറിത  സമയത്തട  അപപക്ഷ  ടകപ്പോടുക്കപ്പോടത  പബപ്പോര്ഡറിനട  നഷ്ടയം
വരുത്തറിയതറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നറിന്നട  നഷ്ടയം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതട
സയംബനറിചട  വറിജറിലന്സട  ഓഫസ്വീസര്  അപനസഷണയം  നടെത്തറി  2-7-2019-ല്  പബപ്പോര്ഡട
ടസക്രടററിയട ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറില് അന്തറിമ തസ്വീരുമപ്പോനയം
എടുക്കപ്പോന്  വറിജറിലന്സട  ഉപദദപ്പോഗസന്  പബപ്പോര്ഡറിപനപ്പോടെട  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയറിരുന്നുടവങറിലുയം
നപ്പോളറിതുവടരയപ്പോയറി  അതറിപന്മേല്  പബപ്പോര്ഡട  തസ്വീരുമപ്പോനയം  എടുക്കുകപയപ്പോ  ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസരറില് നറിന്നുയം നഷ്ടയം ഈടെപ്പോക്കുകപയപ്പോ ടചെയറിടറില.
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തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.3.12  വറിജറിലന്സട  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചട
അന്തറിമ ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപടുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര്   102

ശറിപപ്പോര്ശ

2.4.1  വപ്പോയപ്പോ തുക തറിരറിചടെയപ്പോനുള്ള  36  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളറില് നറിന്നുയം  31.93  ലക്ഷയം
രൂപ പറിരറിഞ്ഞുകറിടപ്പോനുടണന്നട സമറിതറിക്കട  പബപ്പോദദടപടറിടണട.   ടെറി  തുക എതയുയം  പവഗയം
തറിരറിചടെപറിക്കുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.4.2  ഈ  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  107  എയം.എല്.എ.-മപ്പോര്ക്കട  വപ്പോയപ്പോ  സഹപ്പോയയം
നല്കറിയറിരുന്നു.  ഇതറില്  91  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്  അവരുടടെ  വപ്പോയപ്പോ  കണക്കുകള്
തസ്വീര്പപ്പോക്കറിയറിടണട.  അവപശഷറിക്കുന്ന  16  എയം.എല്.എ./എയം.പറി.-മപ്പോരറില്  നറിന്നുയം
30-6-2011-ടല കണക്കുപ്രകപ്പോരയം  35.81  ലക്ഷയം രൂപ പറിരറിഞ്ഞു കറിടപ്പോനുണട.  രജറിപസര്ഡട
പനപ്പോടസ്വീസുകള്  മുപഖനയുയം  പനരറിലുയം  ടെറി  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കടള  കുടെറിശറിക  വറിവരയം
അററിയറിക്കുന്നുണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.4.3  എയം.പറി./എയം.എല്.എ.മപ്പോര്ക്കുള്ള ഭവന നറിര്മപ്പോണ പദതറി പ്രകപ്പോരയം പലപ്പോണ്
ഫയലുകളറില്  തസ്വീര്പപ്പോക്കപ്പോന്  അവപശഷറിക്കുന്ന  16  പപരറില്  നറിന്നുയം  30-6-2011  വടര
35.81 ലക്ഷയം രൂപ ഇനറിയുയം പറിരറിഞ്ഞു കറിടപ്പോനുടണന്നട പബപ്പോര്ഡട മറുപടെറി നല്കുകയുണപ്പോയറി.
തുടെര് നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിച വരുന്നു.

14-1-2015-ടല സമറിതറി പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

2.4.4  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തറിപന്മേല്  സസസ്വീകരറിചവരുന്ന  നടെപടെറികളടടെ
നറിലവറിടല സറിതറി സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞു.

14-1-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറിക വറിവരത്തറിനട
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നുയം ലഭറിച മറുപടെറി

2.4.5  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  14-1-2015-ടല  പയപ്പോഗയം
ആരപ്പോഞ്ഞ  അധറിക  വറിവരത്തറിപന്മേല്  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നു  ലഭറിച  മറുപടെറി
തൃപറികരമലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  വദക്തമപ്പോയ  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  ആവശദടപടറിടണട.
പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നുയം  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കറി  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയട  ററിപപപ്പോര്ടട  എതയുയം
ടപടടന്നട നല്കുന്നതപ്പോടണന്നട അററിയറിക്കുന്നു.
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2.4.6  31-1-2015-ടല  പസറടടമന്റട  പ്രകപ്പോരയം  8  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളറില്  നറിന്നുയം
എയം.പറി./എയം.എല്.എ.-മപ്പോര്ക്കുള്ള  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പദതറിയറില്  32,31,352  രൂപ
പറിരറിഞ്ഞുകറിടപ്പോനുണട.  പ്രസ്തുത തുക തറിരറിചപറിടെറിക്കുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിടറില.

13-1-2016-ടല പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

2.4.7  പകരള  സയംസപ്പോന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  ബനടപട  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  14-1-2015-ടല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  ആവശദടപട  അധറിക
വറിവരങ്ങള്ക്കട  സമര്പറിച  ഇടെക്കപ്പോല  മറുപടെറിയറിപന്മേല്  അന്തറിമ  മറുപടെറി  എതയുയം  പവഗയം
സമര്പറിക്കപ്പോടമന്ന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  വകുപറിടന്റ  കത്തട  മുന്നറിര്ത്തറി  ആയതട
ലഭറിചതറിനുപശഷയം പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോനുയം വദക്തമപ്പോയ മറുപടെറി അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
ഭവന നറിര്മപ്പോണ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദടപടെപ്പോനുയം സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

കൂടെപ്പോടത  ഖണറിക  102-ടല  അധറിക  വറിവരത്തറിപന്മേല്  ഓഡറിറട  വകുപട  സമര്പറിച
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടറില് പരപ്പോമര്ശറിചറിടള്ള എയം.പറി./എയം.എല്.എ.-മപ്പോര്ക്കുള്ള ഭവന
നറിര്മപ്പോണ പദതറിയറില് പറിരറിഞ്ഞട കറിടപ്പോനുള്ള തുക ഏടതപ്പോടക്ക എയം.പറി./എയം.എല്.എ.-
മപ്പോരറില് നറിന്നപ്പോടണന്നതട സയംബനറിചട പപരട സഹറിതമുള്ള വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം
സമറിതറി ആവശദടപട.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.4.8  സയംസപ്പോന  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിലവറിലുണപ്പോയറിരുന്ന
എയം.പറി./എയം.എല്.എ.-മപ്പോര്ക്കുള്ള ഭവന നറിര്മപ്പോണ വപ്പോയപ്പോ പദതറി പ്രകപ്പോരയം നപ്പോളറിതുവടര
വപ്പോയ ലഭറിച  107  എയം.എല്.എ/എയം.പറി-മപ്പോരറില്  98  പപര് പബപ്പോര്ഡറിലടെയ്ക്കുവപ്പോനുള്ള മുഴുവന്
തുകയുയം ഒടുക്കറി വപ്പോയപ്പോ അക്കക്കൗണട പക്ലേപ്പോസട ടചെയറിടണട.  കൂടെപ്പോടത, ശസ്വീ. ടക. ടക. പതപ്പോമസട,
എകട-എയം.എല്.എ.  എടുത്ത  വപ്പോയ  എഴുതറിത്തള്ളറി  സര്ക്കപ്പോര്  ഉത്തരവപ്പോയറിടണട.
പ്രസ്തുത പദതറി പ്രകപ്പോരയം  വപ്പോയടയടുത്തട  തറിരറിചടെയപ്പോനപ്പോയറി  അവപശഷറിക്കുന്ന  8  പപരറില്
നറിന്നുയം  31-1-2015-ടല  കണക്കട  പ്രകപ്പോരയം  32,31,410  രൂപ  പറിരറിഞ്ഞു  കറിടപ്പോനുണട.
സയംസപ്പോന ഭവന നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറില് നറിലവറിലുണപ്പോയറിരുന്ന ഒറത്തവണ തസ്വീര്പപ്പോക്കല്
പദതറിയുടടെ  കപ്പോലപ്പോവധറി  3-11-2017-ടല  സ.ഉ.(പക)  നമ്പര്  20/2017/ഭവനയം
ഉത്തരവറിലൂടടെ  31-3-2018  വടര ദസ്വീര്ഘറിപറിച നല്കറിയതറിടന്റ അടെറിസപ്പോനത്തറില് ബപ്പോക്കറി
തുക  തറിരറിച  പറിടെറിക്കുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറികള്  പബപ്പോര്ഡറില്  സസസ്വീകരറിച  വരുന്നുണട.
(26-6-2018-ടല കത്തട പ്രകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയതട).



14

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.4.9  31-1-2015-ടല  കണക്കുകള്  പ്രകപ്പോരയം  8  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളറില്  നറിന്നപ്പോയറി

32,31,352  രൂപ  പറിരറിഞ്ഞുകറിടപ്പോനുണപ്പോയറിരുന്നു.  എന്നപ്പോല്  30-4-2018-ടല  കണക്കുകള്

പ്രകപ്പോരയം ഇനറി  5  പലപ്പോണ് ഫയലുകളപ്പോണട പക്ലേപ്പോസട ടചെയ്യപ്പോന് അവപശഷറിക്കുന്നതട.  പ്രസ്തുത

ഫയലുകള് പ്രകപ്പോരയം അവപശഷറിക്കുന്ന തുക 24,63,805 രൂപയപ്പോണട.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.4.10  സയംസപ്പോന ഭവന നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിനട   എയം.എല്.എ./എയം.പറി.-മപ്പോര്ക്കുള്ള

ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പദതറിയറില്  നറിലവറിലുള്ള  വപ്പോയപ്പോ  കുടെറിശറിക  വരുത്തറിയ

എയം.പറി./എയം.എല്.എ.-മപ്പോരുടടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങളയം, തുകയുയം ചുവടടെ പചെര്ക്കുന്നു. (20-3-2019-ടല

കത്തട പ്രകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയതട)

ക്രമ

നമ്പര്

പപരട വപ്പോയപ്പോ നമ്പര് വപ്പോയപ്പോ തുക 30-9-2018-ടല

കുടെറിശറിക (രൂപ)

തറിരുവനന്തപുരയം

1 ശസ്വീ. കുമപ്പോരന് പറി. ടക. L5/M/101/98 300000 1026746

2 ശസ്വീ. ശരത്ചെന്ദ്ര പ്രസപ്പോദട L5/M/82/95 300000 1108315

ടകപ്പോലയം

3 ശസ്വീ. എഴുപകപ്പോണ്

നപ്പോരപ്പോയണന്

L5/M5/2003 300000 കുടെറിശറിക ഇല

കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട

4 ശസ്വീ. കുമപ്പോരന് എയം. L5/M/1/103 300000 513542

5 ശസ്വീ. സതസ്വീഷട ചെന്ദ്രന് L5/M/6/05 300000 351675

   ആടക 1500000 3000278

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.4.11  ശസ്വീ. കുമപ്പോരന് പറി. ടക. 31-1-2019-ടല 257134-ാം നമ്പര് രസസ്വീതട പ്രകപ്പോരയം

5,73,784 രൂപ തറിരറിടക അടെചറിടണട.
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തുടെര്ശറിപപ്പോ ര്ശ

2.4.12  കുടെറിശറിക  തുക  പറിരറിടചടുക്കുവപ്പോനുള്ള  നടെപടെറി  തസരറിതടപടുത്തറി  തുക
ഈടെപ്പോക്കറി അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപടുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര്   119, 120, 121

ശറിപപ്പോര്ശ

2.5.1 സപ്പോമൂഹറികവുയം പപ്പോരറിസറിതറികവുയം  കപ്പോര്ഷറികവുമപ്പോയ പ്രതദപ്പോഘപ്പോതങ്ങടള പഠന
വറിപധയമപ്പോക്കപ്പോടതയപ്പോണട തൃപ്പൂണറിത്തുറ ഉപഗഹ നഗര പദതറി നടെപപ്പോക്കുന്നതറിനട  പകരള
ഹക്കൗസറിയംഗട  പബപ്പോര്ഡട  തസ്വീരുമപ്പോനറിചടതന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നു.  സപ്പോമ്പത്തറിക
പരപ്പോധസ്വീനതമൂലയം  ബുദറിമുടനുഭവറിക്കുന്ന  ഹക്കൗസറിയംഗട  പബപ്പോര്ഡറിനട  ഫലത്തറില്  പ്രസ്തുത
പദതറിമൂലയം 1,66,45,437 രൂപയുടടെ നഷ്ടമപ്പോണട സയംഭവറിചറിടള്ളതട.  വസ്തുനറിഷമപ്പോയ പഠനയം
നടെത്തുകയുയം  ഏടറടുക്കുന്ന  സലടത്ത  പഞപ്പോയത്തുകളമപ്പോയറി  ആപലപ്പോചെറിക്കുകയുയം
ടചെയറിരുന്നുടവങറില്  പബപ്പോര്ഡറിനുണപ്പോയ  ഭസ്വീമമപ്പോയ  നഷ്ടയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോമപ്പോയറിരുന്നുടവന്നട
സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന്നു.

2.5.2  18-4-2000-ടല  പബപ്പോര്ഡട  തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം  പ്രസ്തുത  പദതറി
ഉപപക്ഷറിചപപപ്പോള്,  ഈ പദതറിയറിന് കസ്വീഴറില് രൂപസ്വീകരറിച ലപ്പോന്റട  അകസറിസറിഷന് യൂണറിറട
നറിര്ത്തലപ്പോക്കപ്പോന്  ആവശദടപടടകപ്പോണട  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  ടസക്രടററി
16-5-2000-ല്  ഗവണ്ടമന്ററിപനപ്പോടെട  ആവശദടപടറിരുന്നു.  എന്നപ്പോല്  ഈ  യൂണറിറട
നറിര്ത്തലപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണ്ടുള്ള  ഉത്തരവട  3-3-2001-ല്  മപ്പോതമപ്പോണട  ഗവണ്ടമന്റട
പുറടപടുവറിചതപ്പോയറി  കപ്പോണുന്നതട.   1996-ല്  ലപ്പോന്റട  അകസറിസറിഷന്  നടെപടെറികള്  പസ
ടചെയപപപ്പോള്  തടന്ന  75  ജസ്വീവനക്കപ്പോരറില്  16  പപര്  ഒഴറിടക  ബപ്പോക്കറി  ജസ്വീവനക്കപ്പോടര  മറ്റു
ഓഫസ്വീസുകളറിപലക്കട  വര്ക്കറിയംഗട  അപറഞ്ചുടമന്ററില്  നറിയമറിചറിടള്ളതപ്പോയറി  പറയുന്നുണട.
എന്നപ്പോല്  ജസ്വീവനക്കപ്പോടര  മപ്പോററി  നറിയമറിചതറിനുപശഷവുയം  അവര്ക്കട  നല്കറിയ  പവതനയം
പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കറിയതപ്പോയപ്പോണട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നതട.  ആയതറിനപ്പോല്
ജസ്വീവനക്കപ്പോടര മപ്പോററി  നറിയമറിചതു മുതല് എല്.എ.  യൂണറിററിടന്റ എസപ്പോബറിടഷ്മെന്റട  ചെപ്പോര്ജ്ജട
കണക്കപ്പോക്കറി  ആയതട  പബപ്പോര്ഡറിടന്റ  ബപ്പോദദതയറില്  നറിന്നട  ഒഴറിവപ്പോക്കണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

2.5.3  1-11-1995  മുതല്  15-3-2001  വടര  എസപ്പോബറിടഷ്മെന്റട  ചെപ്പോര്ജ്ജറിനത്തറില്
1,69,72,674  രൂപ  ടചെലവപ്പോയറിടടണന്നററിയറിചറിടള്ളതലപ്പോടത  ഇനയം  തറിരറിചള്ള  കണക്കട
ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറിടലന്നുയം  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപട.  കൂടെപ്പോടത  പദതറിക്കപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ
60  ടസന്റട  സലത്തറിടന്റ  സറിതറി  എന്തപ്പോടണന്നട  വദക്തമപ്പോക്കറിയറിടറിലപ്പോത്തതുമപ്പോകുന്നു.
പദതറിക്കുപവണറി ഏടറടുത്ത 60 ടസന്റട സലത്തറിടന്റ നറിലവറിലുള്ള സറിതറി എന്തപ്പോടണന്നട
അററിയറിക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.5.4  1-11-1995  മുതല്  15-3-2001  വടര  എസപ്പോബറിഷ് ടമന്റട  ചെപ്പോര്ജ്ജറിനത്തറില്
ടചെലവപ്പോയ  1,69,72,674  രൂപയുടടെ  ഇനയം  തറിരറിചള്ള  വറിവരങ്ങള്  അററിയറിക്കണടമന്നട
അപപക്ഷറിചടകപ്പോണട  പബപ്പോര്ഡട  ടസക്രടററി  ടഡപക്യൂടറി  കളക്ടര്  (LA)  എറണപ്പോകുളത്തറിനുയം
ടഡപക്യൂടറി  തഹസറില്ദപ്പോര്  (RR)  എറണപ്പോകുളത്തറിനുയം  കത്തട  അയചടവങറിലുയം  മറുപടെറി
ഇതുവടര ലഭറിചറിടറില.

ഈ പദതറിയ്ക്കുപവണറിയുള്ള 60 ടസന്റട സലയം പബപ്പോര്ഡറിടന്റ പപരറില് വപ്പോങ്ങറിയറിടറില.
Advance  Possession  എടുത്തറിടപ്പോണട  പദതറി  നടെപപ്പോക്കപ്പോന്  തുടെങ്ങറിയതട.  Award  തുക
പപ്പോസപ്പോക്കറിയറിടറില എന്ന വറിവരയം കൂടെറി അററിയറിചടകപ്പോള്ളുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.5.5  തൃപ്പൂണറിത്തുറ  ഉപഗഹ  നഗരപദതറിടയ  സയംബനറിചള്ള  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശത്തറിപന്മേല്  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച  പ്രകപ്പോരയം  എസപ്പോബറിഷ് ടമന്റട
ചെപ്പോര്ജ്ജറിനത്തറില്  ടചെലവപ്പോയ  1,69,72,674  രൂപയുടടെ  ഇനയം  തറിരറിചള്ള  വറിവരങ്ങള്
അററിയറിക്കണടമന്നട  ആവശദടപടടകപ്പോണട  പബപ്പോര്ഡട  ടസക്രടററി  ടഡപക്യൂടറി  കളക്ടര്  (LA)
എറണപ്പോകുളത്തറിനുയം, ടഡപക്യൂടറി തഹസറില്ദപ്പോര് (RR) എറണപ്പോകുളത്തറിനുയം അയച കത്തറിടന്റ
പകര്പട  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടണട.  പദതറിയ്ക്കുപവണറി  ഏടറടുത്ത  60  ടസന്റട
സലയം  പബപ്പോര്ഡറിനട  ടടകമപ്പോറുകപയപ്പോ  അവപ്പോര്ഡട  തുക  പപ്പോസപ്പോക്കുകപയപ്പോ  ടചെയറിടറില
എന്നററിയറിചടകപ്പോണ്ടുള്ള എറണപ്പോകുളയം ഡറിവറിഷന് എകറികക്യൂടസ്വീവട എഞറിനസ്വീയറുടടെ കത്തറിടന്റ
പകര്പ്പുയം  ടസ്പെഷദല്  ടഡപക്യൂടറി  കളക്ടറുടടെ  കത്തറിടന്റ  പകര്പ്പുയം  പരറിപശപ്പോധനയട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടണട.  എസപ്പോബറിഷ് ടമന്റട  ചെപ്പോര്ജ്ജറിനത്തറില്  ടചെലവപ്പോയ  1,69,72,674
രൂപയുടടെ വറിവരങ്ങള് ഇപപപ്പോഴുയം പരറിപശപ്പോധനയട ലഭറിചറിടറില.

14-1-2015-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

2.5.6  തൃപ്പൂണറിത്തുറ  ഉപഗഹ  നഗരപദതറിയുടടെ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്,  കണക്കുകള്,
ടചെലവറിടന്റ  വറിവരങ്ങള്,  എന്നറിവ  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റ  പരറിപശപ്പോധനയട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോനപ്പോവശദടപടെപ്പോനുയം അവ ലഭദമപ്പോയതറിനുപശഷയം ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസരറില്
നറിന്നുയം ടതളറിടവടുപട നടെത്തപ്പോനുയം സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

14-1-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറിക വറിവരത്തറിനട
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നുയം ലഭറിച മറുപടെറി

2.5.7  പലപ്പോക്കല് ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2014-2016)യുടടെ  14-1-2015-ടല
പയപ്പോഗത്തറില്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞ  അധറികവറിവരത്തറിപന്മേല്  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നു  ലഭറിച
മറുപടെറി  തൃപറികരമലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  വദക്തമപ്പോയ  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
ആവശദടപടറിടടണന്നുയം പബപ്പോര്ഡറില് നറിന്നുയം മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കറി,  നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയട
ററിപപപ്പോര്ടട എതയുയം ടപടടന്നട നല്കുന്നതപ്പോടണന്നുയം അററിയറിക്കുന്നു.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.5.8  തൃപ്പൂണറിത്തുറ  ഉപഗഹ  നഗര  പദതറിയുടടെ  ടചെലവട  പരഖകള്  ഓഡറിററിനട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.

13-1-2016-ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

2.5.9  പകരള  സയംസപ്പോന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  ബനടപട  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  14-1-2015-ടല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  ആവശദടപട  അധറിക
വറിവരങ്ങള്ക്കട  സമര്പറിച  ഇടെക്കപ്പോല  മറുപടെറിയറിപന്മേല്  അന്തറിമ  മറുപടെറി  എതയുയം  പവഗയം
സമര്പറിക്കപ്പോടമന്ന ഭവന നറിര്മപ്പോണ വകുപറിടന്റ കത്തട മുന്നറിര്ത്തറി ആയതട ലഭറിചതറിനു
പശഷയം  പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോനുയം  വദക്തമപ്പോയ  മറുപടെറി  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  ഭവന
നറിര്മപ്പോണ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദടപടെപ്പോനുയം സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.5.10  തൃപ്പൂണറിത്തുറ  ഉപഗഹ  നഗര  പദതറിയുടടെ  എസപ്പോബറിഷ് ടമന്റട
ചെപ്പോര്ജ്ജറിനത്തറില്  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നുയം  അധറികമപ്പോയറി  ഈടെപ്പോക്കറിയ
57,07,022  രൂപ  പബപ്പോര്ഡറിനട  തറിരറിടക  നല്കപ്പോന്  എറണപ്പോകുളയം  ജറിലപ്പോ  കളക്ടപറപ്പോടെട
27-7-2017-ടല  എചട.എസട.ജറി/ബറി1/14/2015-എചട.എസട.ജറി.  നമ്പര്  കത്തറിലൂടടെ
ആവശദടപടറിരുടന്നങറിലുയം പ്രസ്തുത തുക പബപ്പോര്ഡറിനട ലഭദമപ്പോയറിടറില.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.5.11  തൃപ്പൂണ്ണറിത്തുറ  ഉപഗഹ  നഗര  പദതറിയുടടെ  ടചെലവറിടന്റ  വറിവരങ്ങള്
പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.  എന്നപ്പോല്  തൃപ്പുണറിത്തുറ   ഉപഗഹ
നഗരപദതറിയുടടെ  എസപ്പോബറിഷ് ടമന്റട  ചെപ്പോര്ജ്ജറിനത്തറില്  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറില്
നറിന്നുയം  അധറികമപ്പോയറി  ഈടെപ്പോക്കറിയ  57,07,022  രൂപ  പബപ്പോര്ഡറിനട  തറിരറിടക  നല്കപ്പോന്
എറണപ്പോകുളയം ജറിലപ്പോ കളക്ടപറപ്പോടെട 27-7-2017-ടല എചട.എസട.ജറി/ബറി1/14/2015-എചട.എസട.ജറി.
നമ്പര് കത്തറിലൂടടെ ആവശദടപടറിടള്ളതപ്പോയറി പബപ്പോധദടപട. നപ്പോളറിതുവടരയപ്പോയറി തുക ലഭറിചറിടറില.

19-12-2018-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

2.5.12  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശ  ഖണറിക  സയംബനറിചട  സര്ക്കപ്പോര്  സമര്പറിച  മറുപടെറി
പരറിഗണറിച  സമറിതറി  തൃപ്പൂണ്ണറിത്തുറ  ഉപഗഹ  നഗര  പദതറിയുടടെ  എസപ്പോബറിഷ് ടമന്റട
ചെപ്പോര്ജ്ജറിനത്തറില്  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നുയം  അധറികമപ്പോയറി  ഈടെപ്പോക്കറിയ
57,07,022  രൂപ  തറിരറിടക  നല്കുവപ്പോന്  എറണപ്പോകുളയം  ജറിലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട  നറിര്പദ്ദേശയം
നല്കുവപ്പോന് തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യപ്പോന്  തസ്വീരുമപ്പോനറിച.
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തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.5.13  തൃപ്പൂണ്ണറിത്തുറ  ഉപഗഹ  നഗര  പദതറിയുടടെ  എസപ്പോബറിഷ് ടമന്റട
ചെപ്പോര്ജ്ജറിനത്തറില്  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നുയം  അധറികമപ്പോയറി  ഈടെപ്പോക്കറിയ
57,07,022  രൂപ  തറിരറിടക  നല്കുവപ്പോന്  എറണപ്പോകുളയം  ജറിലപ്പോ  കളക്ടര്ക്കട  നറിര്പദ്ദേശയം
നല്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര്   147, 148

2.6.1  ഷടററിയംഗട  ടമറസ്വീരറിയല്സറിടന്റ  വപ്പോടെക  നറിശയറിക്കുന്നതറിനപ്പോയുള്ള  ഉത്തരവട
ഓഡറിറട പരറിപശപ്പോധറിചതപ്പോയറി സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന്നു. എന്നറിരുന്നപ്പോലുയം ചെസ്വീഫട എഞറിനസ്വീയര്
അയംഗസ്വീകരറിചട  ഇറക്കറിയ  ഉത്തരവട  എകറികക്യൂടസ്വീവട  എഞറിനസ്വീയര്  ററിടടവസട  ടചെയതട
ശരറിയപ്പോയ  നടെപടെറിയടലന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നു.  ഇപ്രകപ്പോരയം  മപ്പോറയം  വരുത്തറി
ഉത്തരവറിറക്കപ്പോനുണപ്പോയ കപ്പോരണയം അററിയറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

2.6.2  ആദദ  കരപ്പോറുകപ്പോരറില്  നറിന്നുയം  25-10-1995  മുതല്  15-5-1996  വടരയുള്ള
7  മപ്പോസക്കപ്പോലടത്ത  വപ്പോടെക  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന്  വസ്വീഴ്ചവരുത്തറിയതട  എന്തു  ടകപ്പോണപ്പോടണന്നട,
സമറിതറിടയ അററിയറിക്കുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപയം ഇപ്രകപ്പോരയം വപ്പോടെക ഈടെപ്പോക്കുന്നതറില് വസ്വീഴ്ചവരുത്തറിയ
ഉപദദപ്പോഗസന് ആരപ്പോടണന്നട സമറിതറിടയ അററിയറിക്കണടമന്നുയം ടെറി  ഉപദദപ്പോഗസനറില് നറിന്നുയം
ബപ്പോദദത തുക ഈടെപ്പോക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.6.3  പകരള  ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തട  പകപ്പോഡട  316  പ്രകപ്പോരയം  ഷടററിയംഗട  ടമറസ്വീരറിയല്സട
"Tools,  Plants & machinery” -യുടടെ ഗണത്തറില്ടപടുത്തപ്പോടമന്ന അനുമപ്പോനത്തറില് പമഖലപ്പോ
എഞറിനസ്വീയര് ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല് സമര്പറിചതറിടന്റ അടെറിസപ്പോനത്തറിലപ്പോണട 15-1-1998-ല് ചെസ്വീഫട
എഞറിനസ്വീയര്  വപ്പോടെക  അയംഗസ്വീകരറിചട  നല്കറിയതട.  എന്നപ്പോല്  കൂടുതല്  പരറിപശപ്പോധനയറില്
ഷടററിയംഗട  സപ്പോധനങ്ങടള  "tools,  Plants  &  machinery”-യുടടെ  ഗണത്തറില്
ടപടുത്തപ്പോനപ്പോവുകയറിടലന്നു  മനസറിലപ്പോയറി.  നറിരന്തരമപ്പോയ ഉപപയപ്പോഗയം  കപ്പോരണയം  പരമപ്പോവധറി
6  വര്ഷക്കപ്പോലയം  ഉപപയപ്പോഗറിക്കപ്പോന്  കഴറിയുന്ന  പമ്പട,  air  compressor  തുടെങ്ങറിയ
സപ്പോധനങ്ങളപ്പോണട ഈ ഗണത്തറില് വരുന്നടതന്നുയം ശരറിയപ്പോയ രസ്വീതറിയറില് ഉപപയപ്പോഗറിചപ്പോല്
ദസ്വീര്ഘകപ്പോലയം  ഉപപയപ്പോഗറിക്കപ്പോന്  കഴറിയുന്ന  ഷടററിയംഗട  സപ്പോധനങ്ങള്  ഈ  ഗണത്തറില്
ഉള്ടപടുത്തപ്പോനപ്പോവുന്നതടലന്നട  പബപ്പോദദടപടുകയുമുണപ്പോയറി.  ആയതറിനപ്പോല്  PWD  പകപ്പോഡട
അനുശപ്പോസറിക്കുയം പ്രകപ്പോരയം ഷടററിയംഗട സപ്പോധനങ്ങളടടെ വപ്പോടെക നറിശയറിക്കപ്പോന് കഴറിയുകയറില.
കരപ്പോറുകപ്പോരന്  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  വച  കരപ്പോര്  ഉടെമ്പടെറിയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറിടള്ള  അയംഗസ്വീകരറിച
ടഎറത്തറില്  പചെര്ത്തറിടള്ള  അപത  വപ്പോടെക  നറിരക്കട  (ടെറിയപ്പോനട  അയംഗസ്വീകരറിച  നല്കറിയ
ദര്ഘപ്പോസട  വര്ദനയടെക്കയം)  പബപ്പോര്ഡട  നല്കറിയ  ഷടററിയംഗട  ടമറസ്വീരറിയല്സറിനട
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ഈടെപ്പോക്കുന്നതപ്പോണട  നദപ്പോയവുയം  ശരറിയുടമന്നട  ചെസ്വീഫട  എഞറിനസ്വീയര്ക്കു  പബപ്പോദദടപടതറിടന്റ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  വപ്പോടെക  പുനര്  നറിര്ണ്ണയയം  ടചെയ്യപ്പോന്  30-5-2000-ടല  കത്തു പ്രകപ്പോരയം
ചെസ്വീഫട  എഞറിനസ്വീയര്  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിയതറിടന്റ  അടെറിസപ്പോനത്തറിലപ്പോണട  clause  5  of
specification Part I of General of NIT condition പ്രകപ്പോരയം എകറികക്യൂടസ്വീവട എഞറിനസ്വീയര്
വപ്പോടെക പുനര് നറിര്ണ്ണയറിചട നല്കറിയതട.  വപ്പോടെക പുതുക്കറി നറിശയറിക്കപ്പോന് ചെസ്വീഫട എഞറിനസ്വീയറുടടെ
അയംഗസ്വീകപ്പോരയം ലഭറിചതറിനു പശഷയം മപ്പോതമപ്പോണട എകറികക്യൂടസ്വീവട എഞറിനസ്വീയര് വപ്പോടെക പുനര് നറിര്ണ്ണയയം
ടചെയ നല്കറിയതട.

കരപ്പോറുകപ്പോരനട  CC IX(CPT)-ടല ബറിലറില്  16-1-96-നട ടകപ്പോടുത്ത തുകയറില് നറിന്നുയം
പമല്പടെറി  സപ്പോധനസപ്പോമഗറികള്  ടടസററില്  ടകപ്പോണ്ടുവന്നതറിടന്റ  പപരറില്  2000  രൂപ
ററിക്കവററി ടചെയറിടണട.  ഇതറിനു പശഷയം കരപ്പോറുകപ്പോരന് ടചെയ പജപ്പോലറിയുടടെ പുപരപ്പോഗതറി വളടര
പമപ്പോശമപ്പോയതറിനപ്പോല്  വര്ക്കട  ടെറിയപ്പോടന്റ  നപഷ്ടപ്പോത്തരവപ്പോദറിതസത്തറില്  റദ്ദേപ്പോക്കുകയുയം  പറിന്നസ്വീടെട
കരപ്പോറുകപ്പോരടന്റ  വറിടുതല്  ബറില്  തയ്യപ്പോറപ്പോക്കറിയപപപ്പോള്,  ഷടററിയംഗട  ടമറസ്വീരറിയല്സറിടന്റ
25-10-95  മുതല്  15-5-96  വടരയുള്ള  കപ്പോലയളവറിടല  വപ്പോടെകയറിനത്തറില്  46,685  രൂപ
കരപ്പോറുകപ്പോരടന്റ Liability ആയറി പചെര്ത്തറിടണട.

ഷടററിയംഗട  ടമറസ്വീരറിയല്സറിടന്റ വപ്പോടെകയപ്പോയ  46,685  രൂപ ഉള്ടപടടെ വരുന്ന ആടക
Liability 29,08,012 രൂപയപ്പോണട. ഈ തുകയുയം പലറിശയുയം കരപ്പോര് നറിയമമനുസരറിചട റവനക്യൂ
ററിക്കവററി  നടെപടെറിയറിലൂടടെ  കരപ്പോറുകപ്പോരനറില്  നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുള്ള  നടെപടെറി
പുപരപ്പോഗതറിയറിലപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.6.4  പത പ്രവര്ത്തകര്ക്കുള്ള ഭവന നറിര്മപ്പോണ പദതറി സയംബനറിചള്ള ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശത്തറിപന്മേല്  പബപ്പോര്ഡട  സമര്പറിച  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  നടെത്തറിയ
പ്രപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധനപ്പോപവളയറില് ഷടററിയംഗട ടമറസ്വീരറിയല്സറിടന്റ വപ്പോടെക പുനര് നറിര്ണ്ണയയം
ടചെയ്യപ്പോന് ചെസ്വീഫട എഞറിനസ്വീയര് അനുവപ്പോദയം നല്കറി എന്നററിയറിചടകപ്പോണ്ടുള്ള 30-5-2000-ടല
കത്തട  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.  ഷടററിയംഗട  ടമറസ്വീരറിയല്സറിടന്റ  വപ്പോടെകയപ്പോയ
46,685  രൂപ  ഉള്ടപടടെയുള്ള  ആടക  തുകയപ്പോയ  29,08,012  രൂപയുയം  പലറിശയുയം
ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറികള് പുപരപ്പോഗതറിയറിലപ്പോടണന്നപ്പോണട പബപ്പോര്ഡട അററിയറിചറിടള്ളതട.

14-1-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമതറി ആവശദടപട അധറിക വറിവരയം

2.6.5  കരപ്പോറുകപ്പോരറില്  നറിന്നുയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറിയുടടെ
നറിലവറിടല സറിതറി സയംബനറിചട 15 ദറിവസത്തറിനകയം ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നുയം 1996
വടരയുള്ള വപ്പോടെക ഈടെപ്പോക്കുന്നതറില് വസ്വീഴ്ചവരുത്തറിയ ഉപദദപ്പോഗസന് ആരപ്പോടണന്നുള്ള വറിവരയം
ഓഡറിററിടന അററിയറിക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ആവശദടപട.
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14-10-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറിക വറിവരത്തറിനട
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നുയം ലഭറിച മറുപടെറി

2.6.6  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  14-1-2015-ടല
അധറികവറിവരത്തറിപന്മേല്  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നുയം  ലഭറിച  മറുപടെറി  തൃപറികരമലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്
വദക്തമപ്പോയ  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  ആവശദടപടറിടണട.   പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നുയം  മറുപടെറി
ലഭദമപ്പോക്കറി  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയട  എതയുയം   ടപടടന്നട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുന്നതപ്പോടണന്നട
അററിയറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.6.7  പബപ്പോര്ഡട  നല്കറിയ  മറുപടെറി  തൃപറികരമല.  കരപ്പോറുകപ്പോരനറില്  നറിന്നുയം  തുക
ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റ  വറിവരവുയം  വപ്പോടെക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  വസ്വീഴ്ചവരുത്തറിയ  ഉപദദപ്പോഗസടന്റ
പപരു വറിവരവുയം ഓഡറിററിനട ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

13-1-2016-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

2.6.8  പകരള  സയംസപ്പോന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  ബനടപട  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  14-1-2015-ടല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  ആവശദടപട  അധറിക
വറിവരങ്ങള്ക്കട  സമര്പറിച  ഇടെക്കപ്പോല  മറുപടെറിയറിപന്മേല്  അന്തറിമ  മറുപടെറി  എതയുയം  പവഗയം
സമര്പറിക്കപ്പോടമന്ന ഭവന നറിര്മപ്പോണ വകുപറിടന്റ കത്തട മുന്നറിര്ത്തറി ആയതട ലഭറിചതറിനു
പശഷയം  പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോനുയം  വദക്തമപ്പോയ  മറുപടെറി  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  ഭവന
നറിര്മപ്പോണ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദടപടെപ്പോനുയം സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.6.9  ഷടററിയംഗട  ടമറസ്വീരറിയല്സറിടന്റ  വപ്പോടെക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  ഉത്തരവട  ചെസ്വീഫട
എഞറിനസ്വീയര്  ഇറക്കറിയറിരുന്നുടവങറിലുയം  25-5-2000-ടല  പമഖലപ്പോ  എഞറിനസ്വീയറുടടെ
RE/DB/D3/4617/D1/81  നമ്പര് കത്തറിടന്റ അടെറിസപ്പോനത്തറില്, Specification Part 1 of
General  of  NIT  Clause  5  പ്രകപ്പോരയം  Rent  Revise  ടചെയ്യുന്നതറിനട  എകറികക്യൂടസ്വീവട
എഞറിനസ്വീയര്ക്കട അനുമതറി നല്കറിയതപ്പോയറി പബപ്പോര്ഡട അററിയറിചറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.6.10  കരപ്പോറുകപ്പോരറില്  നറിന്നുയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റ  വറിവരവുയം  വപ്പോടെക
ഈടെപ്പോക്കുന്നതറില്  വസ്വീഴ്ചവരുത്തറിയ  ഉപദദപ്പോഗസന്  ആരപ്പോടണന്നുള്ള  വറിവരവുയം
ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

19-12-2018-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

2.6.11  പ്രസസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറികകള് സയംബനറിച മറുപടെറി പരറിഗണറിച സമറിതറി
ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട അധറികൃതരറില് നറിന്നുയം ടതളറിടവടുപട നടെത്തപ്പോന് തസ്വീരുമപ്പോനറിച.
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9-10-2019-ടല ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗത്തറില് സര്ക്കപ്പോര് 
സമറിതറി മുമ്പപ്പോടക നല്കറിയ മറുപടെറി

2.6.12  പ്രസസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശ  ഖണറികകളറിപന്മേലുള്ള  നടെപടെറി  സയംബനറിചട
ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറിടന്റ  വറിശദസ്വീകരണയം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞു.  പ്രസ്തുത
ശറിപപ്പോര്ശകളമപ്പോയറി  ബനടപടട  ആദദ  കരപ്പോറുകപ്പോരനറില്  നറിന്നുയം  30-12-1997  മുതല്
ബപ്പോധദത  കണക്കപ്പോക്കറി  ആടക  29  ലക്ഷയം  രൂപ  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന്  പനപ്പോടസ്വീസട
നല്കറിയറിരുന്നുടവന്നുയം  തുടെര്ന്നട  1998,  1999,  2009  എന്നസ്വീ  വര്ഷങ്ങളറിലുയം  പനപ്പോടസ്വീസട
നല്കറിയറിരുന്നുടവങറിലുയം  കരപ്പോറുകപ്പോരന്  കുറചകപ്പോലയം  ജയറിലറിലുയം  തുടെര്ന്നട
അസുഖബപ്പോധറിതനുയം  ആയറിരുന്നതറിനപ്പോലുയം  ടെറി  തുക ഇളവട  ടചെയട  നല്കണടമന്നട  ടെറിയപ്പോന്
2012-ല് അപപക്ഷ സമര്പറിചറിരുന്നുടവന്നുയം 31-12-2013-ടല കണക്കുപ്രകപ്പോരയം 87,18,000
രൂപയുടടെ  ബപ്പോധദതയപ്പോണട  ടെറിയപ്പോടന്റ  പപരറിലുണപ്പോയറിരുന്നടതന്നുയം  ടെറിയപ്പോന്  സര്ക്കപ്പോരറിനട
നല്കറിയ അപപക്ഷയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  1-1-2014-ടല ഉത്തരവുപ്രകപ്പോരയം  31  ലക്ഷയം രൂപ
ഒറത്തവണയപ്പോയറി അടെചട  തസ്വീര്പപ്പോക്കുവപ്പോന്  ഉത്തരവപ്പോകുകയുണപ്പോയറി  എന്നുയം  അതു  പ്രകപ്പോരയം
2014-ല്  31,35,113  രൂപ  അടെചട  വറിഷയയം  തസ്വീര്പപ്പോക്കറിയറിടടണന്നുയം  സയംസപ്പോന  ഭവന
നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട ടസക്രടററി-ഇന്-ചെപ്പോര്ജട സമറിതറി മുമ്പപ്പോടക അററിയറിച.

9-10-2019-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

2.6.13 2014-ല് അവസപ്പോനറിച വറിഷയയം അഞട വര്ഷങ്ങള്ക്കു പശഷമപ്പോണട സമറിതറി
മുമ്പപ്പോടക  അററിയറിക്കുന്നടതന്നട  നറിരസ്വീക്ഷറിച  സമറിതറി  കൃതദസമയത്തട  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക
വറിവരങ്ങള്  നല്കപ്പോത്തതറില്  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തറി.  പതപ്രവര്ത്തകര്ക്കുള്ള  ഭവന
നറിര്മപ്പോണ  പദതറി  സയംബനറിച  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  തസ്വീര്പപ്പോക്കറിയതട  സയംബനറിച
ററിപപപ്പോര്ടട ഭരണ വകുപറിനട സമര്പറിക്കുന്നതറിനുയം ഭരണ വകുപട ആയതട സയംസപ്പോന ഓഡറിറട
വകുപട മുപഖന സമറിതറിയട ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ആവശദടപട.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.6.14 2014-ല്  അവസപ്പോനറിച  വറിഷയയം  അഞട  വര്ഷങ്ങള്ക്കു  പശഷയം
മപ്പോതമപ്പോണട  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക  അററിയറിക്കുന്നതട.  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക  വറിവരങ്ങള്
യഥപ്പോസമയയം  നല്കപ്പോത്ത നടെപടെറിയറില് സമറിതറി അതൃപറി പരഖടപടുത്തുന്നു.

2.6.15 പതപ്രവര്ത്തകര്ക്കുള്ള ഭവന നറിര്മപ്പോണ പദതറി സയംബനറിച ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശയം  തസ്വീര്പപ്പോക്കറിയതട  സയംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  ഭരണ  വകുപറിനട
സമര്പറിക്കുന്നതറിനുയം  ആയതട  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  മുപഖന  സമറിതറിയട
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം സമറിതറി ആവശദടപടുന്നു.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2.7.1  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  ഏടറടുത്ത  പമതറി  ഭവന  പദതറിയുടടെ
നടെത്തറിപ്പുകളമപ്പോയറി  ബനടപടണപ്പോയ  ക്രമപക്കടുകളറിപന്മേല്  വറിവറിധ  ഏജന്സറികള്
അപനസഷണയം  നടെത്തറിയതറിടന്റ  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കണടമന്നട  സമറിതറി  ആവശദടപടറിടയം
ആയതട ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല് ഇതു സയംബനറിച എലപ്പോ വറിവരങ്ങളയം ഓഡറിറട
വകുപറിനട പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി ഹപ്പോജരപ്പോക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.7.2  പമതറി  ഭവന പദതറി  സയംബനറിചട  ധന്  &  Co.,  അക്കക്കൗണന്റട  ജനറല്,
ഫറിനപ്പോന്സട ഇന്ടസ്പെക്ഷന് വറിയംഗട എന്നറിവര് നടെത്തറിയ ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടകളടടെ പകര്പട
17-1-2011-ടല കത്തട പ്രകപ്പോരയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ടഡപക്യൂടറി ഡയറക്ടര്ക്കട സമര്പറിചറിടണട.
കൂടെപ്പോടത പബപ്പോര്ഡറിടന്റ ടഹഡപ്പോഫസ്വീസറിലുയം പരറിപശപ്പോധനയട ലഭദമപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധപ്പോക്കുററിപട

2.7.3  പമതറി  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പദതറി  സയംബനറിച  ധന്  &  പകപ്പോ.,  എ.ജറി,
ഫറിനപ്പോന്സട ഇന്ടസ്പെക്ഷന് വറിയംഗട എന്നറിവര് നടെത്തറിയ ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടകളടടെ പകര്പട
പരറിപശപ്പോധനയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടണട.  ററിപപപ്പോര്ടകള് പരറിപശപ്പോധറിച വരുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.7.4  പമതറി ഭവന നറിര്മപ്പോണ പദതറി സയംബനറിച ധന് & പകപ്പോ.,  അക്കക്കൗണന്റട
ജനറല് ഫറിനപ്പോന്സട ഇന്ടസ്പെക്ഷന് വറിയംഗട  എന്നറിവര് നടെത്തറിയ ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടകളടടെ
പകര്പട  17-1-2011-ടല കത്തട പ്രകപ്പോരയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ടഡപക്യൂടറി ഡയറക്ടര്ക്കട
സമര്പറിചറിടണട.  കൂടെപ്പോടത  പബപ്പോര്ഡറിടന്റ  ടഹഡപ്പോഫസ്വീസറിലുയം  പരറിപശപ്പോധനയട  ലഭദമപ്പോണട.
(22-4-2014-ടല കത്തട പ്രകപ്പോരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയതട)

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധപ്പോക്കുററിപട

2.7.5  പമതറി  ഭവന പദതറി  സയംബനറിചട  ധന്  & Co.,  അക്കക്കൗണന്റട  ജനറല്,
ഫറിനപ്പോന്സട ഇന്ടസ്പെക്ഷന് വറിയംഗട എന്നറിവര് നടെത്തറിയ ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടകളടടെ പകര്പട
പലപ്പോക്കല്  ഫണട  സസ്വീനറിയര്  ടഡപക്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  ഓഫസ്വീസറില്  ലഭറിചറിടണട.  ആയതട
പരറിപശപ്പോധറിച വരുന്നു.  കൂടെപ്പോടത  ധന്  & Co.-യുടടെ  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റയടെറിസപ്പോനത്തറില്
(1) അടെറിസപ്പോന പരഖകളറിലപ്പോടത വപ്പോയ അനുവദറിക്കുക  (2)  ടതറപ്പോയ പസജട സര്ടറിഫറിക്കറട
നല്കുക(3)  വപ്പോയ നല്കറിയ പരഖകള് ഓഫസ്വീസറില് സൂക്ഷറിക്കപ്പോതറിരറിക്കുക(4)  അനര്ഹര്ക്കട
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വപ്പോയ അനുവദറിക്കുക(5)  ടചെക്കുകളറില് കൃതറിമയം കപ്പോണറിക്കുക(6)  പണപ്പോപഹരണയം നടെത്തുക
എന്നസ്വീ ആറട  വറിഷയങ്ങള് സയംസപ്പോന  VACB യുടടെ ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭറിക്കുന്ന മുറയട  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിച വരുന്നതപ്പോയറി 6-12-2011-ടല IAD/LF/CAR/2002-2005 വറിഷയങ്ങള് നമ്പര്
കത്തട പ്രകപ്പോരയം പബപ്പോര്ഡട ടഡപക്യൂടറി ടസക്രടററി (IAD) പ്രകപ്പോരയം അററിയറിചറിടണട.

14-1-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

2.7.6  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശയുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ലഭറിചറിടള്ള
ററിപപപ്പോര്ടകള്  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധറിചട  വറിശദപ്പോയംശയം  നല്കണടമന്നട  പലപ്പോക്കല്
ഫണട ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടപറപ്പോടെട സമറിതറി ആവശദടപട.

14-1-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട 
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നുയം ലഭറിച മറുപടെറി

2.7.7  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  14-1-2015-ടല  പയപ്പോഗയം
ആരപ്പോഞ്ഞ  അധറിക  വറിവരത്തറിപന്മേല്  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നു  ലഭറിച  മറുപടെറി
തൃപറികരമലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  വദക്തമപ്പോയ  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  ആവശദടപടറിടണട.
പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നുയം  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കറി  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയട  ററിപപപ്പോര്ടട  എതയുയം
ടപടടന്നട നല്കുന്നതപ്പോടണന്നട അററിയറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടററില് നറിന്നുയം ലഭറിച സൂക്ഷട മ
പരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.7.8  അക്കക്കൗണന്റട  ജനറലറിടന്റ  28-10-2013-ടല  SGS  II(HQ)III/1/8-3196/231
നമ്പര് ററിവക്യൂ ററിപപപ്പോര്ടറില് പമതറി ഭവന പദതറിയുടടെ നടെത്തറിപ്പുമപ്പോയറി ബനടപടണപ്പോയ
പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട.  ഫറിനപ്പോന്സട  ഇന്ടസ്പെക്ഷന്  വറിയംഗറിടന്റയുയം  ധന്  ആന്റട
കമ്പനറിയുടടെയുയം കടണത്തലുകള്ക്കട തുടെര്നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചതട സയംബനറിച പരഖകള്
ഓഡറിററിനട ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

13-1-2016-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

2.7.9  പകരള  സയംസപ്പോന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  ബനടപട  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  14-1-2015-ടല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  ആവശദടപട  അധറിക
വറിവരങ്ങള്ക്കട  സമര്പറിച  ഇടെക്കപ്പോല  മറുപടെറിയറിപന്മേല്  അന്തറിമ  മറുപടെറി  എതയുയം  പവഗയം
സമര്പറിക്കപ്പോടമന്ന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  വകുപറിടന്റ  കത്തട  മുന്നറിര്ത്തറി  ആയതട
ലഭറിചതറിനുപശഷയം പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോനുയം വദക്തമപ്പോയ മറുപടെറി അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
ഭവന നറിര്മപ്പോണ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദടപടെപ്പോനുയം തസ്വീരുമപ്പോനറിച.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.7.10  അക്കക്കൗണന്റട ജനറലറിടന്റ  28-10-2013-ടല  SGS II(HQ)III/1/8-3196/231
നമ്പര് ററിവക്യൂ ററിപപപ്പോര്ടറില് പമതറി ഭവന പദതറിയുടടെ നടെത്തറിപ്പുമപ്പോയറി ബനടപടണപ്പോയ
പരപ്പോമര്ശയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട.  ഫറിനപ്പോന്സട  ഇന്ടസ്പെക്ഷന്  വറിയംഗറിടന്റയുയം  ധന്  ആന്റട
കമ്പനറിയുടടെയുയം കടണത്തലുകള്ക്കട തുടെര്നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചതട സയംബനറിച പരഖകള്
ഓഡറിററിനട ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.7.11  ഫറിനപ്പോന്സട  ഇന്ടസ്പെക്ഷന്  വറിയംഗറിടന്റയുയം  ധന്  ആന്റട  കമ്പനറിയുടടെയുയം
അക്കക്കൗണന്റട  ജനറല്  എന്നറിവരുടടെ കടണത്തലുകള്ക്കട  തുടെര്നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിചതട
സയംബനറിച പരഖകള് ഓഡറിറട വകുപറിനട ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര്   166

ശറിപപ്പോര്ശ

2.8.1  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  പല  പദതറികള്ക്കപ്പോയറി  വപ്പോയപ്പോയറിനത്തറില്
നല്കറിയ തുകയറില് 30-9-2007-ടല ഡറി.സറി.ബറി. പസറടടമന്റട പ്രകപ്പോരയം 141.19 പകപ്പോടെറി രൂപ
പറിരറിഞ്ഞുകറിടപ്പോനുടണന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഇനത്തറില് പറിരറിഞ്ഞുകറിടപ്പോനുള്ള
തുക  പറിരറിടചടുക്കുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറി  തസരറിതടപടുത്തറി  വറിവരയം  സമറിതറിടയ
അററിയറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.8.2 പബപ്പോര്ഡറിനട ലഭറിപക്കണ്ടുന്ന കുടെറിശറിക തുകകള് ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട 1976 മുതല്
റവനക്യൂ  ററിക്കവററി  ആക്ടട  ബപ്പോധകമപ്പോക്കറി,  ജറിലപ്പോ  കളക്ടര്മപ്പോര്  മുഖപ്പോന്തറിരയം  നടെപടെറി
ആരയംഭറിചടവങറിലുയം  ഫലപ്രദമപ്പോയറി  നടെപപ്പോക്കപ്പോന്  കഴറിഞ്ഞറിരുന്നറില.  ആയതറിനപ്പോല് പകരള
റവനക്യൂ ററിക്കവററി ആകറിടല 'കളക്ടറുടടെ'  ചുമതല പബപ്പോര്ഡറിടല ചെസ്വീഫട റവനക്യൂ ഓഫസ്വീസര്ക്കട
നല്കറി  2004  മപ്പോര്ചട  മപ്പോസത്തറില്  സര്ക്കപ്പോര്  ഉത്തരവട  പുറടപടുവറിച.  എന്നപ്പോല്
സഹപ്പോയറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ടഡപക്യൂടറി തഹസറില്ദപ്പോര്മപ്പോടര നറിയമറിചകറിടപ്പോഞ്ഞതറിനപ്പോല് നടെപടെറി
ഊര്ജ്ജറിതടപടുത്തപ്പോനപ്പോയറില.  കുടെറിശറിക  ക്രമപ്പോതസ്വീതമപ്പോയറി  വര്ദറിക്കുകയുയം,  പബപ്പോര്ഡട
കടെടക്കണറിയറില്ടപടുകയുയം  ടചെയപതപ്പോടടെ,  2007-ല്  പബപ്പോര്ഡട  ജസ്വീവനക്കപ്പോര്ക്കട  റവനക്യൂ
ററിക്കവററി ആകറിടല 'ഓതപറസ്ഡട ഓഫസ്വീസര്മപ്പോരുടടെ' അധറികപ്പോരയം നല്കറിടക്കപ്പോണട, ചെസ്വീഫട
റവനക്യൂ  ഓഫസ്വീസറുടടെ  പനതൃതസത്തറില്  റവനക്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറി  ഊര്ജ്ജറിതടപടുത്തറി.
ജസ്വീവനക്കപ്പോര് പനരറിടട  ഡറിമപ്പോന്റട  പനപ്പോടസ്വീസട  നടെത്തുക,  സപ്പോവര വസ്തു ജപറി ടചെയ്യുക,  പലലയം



25

നടെത്തുക തുടെങ്ങറിയ നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചപതപ്പോടടെ കുടെറിശറിക പറിരറിവട ടമചടപടുത്തപ്പോനപ്പോയറി.
കഴറിഞ്ഞ വര്ഷങ്ങളറില് റവനക്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറിയറിലൂടടെ മപ്പോതയം പറിരറിടചടുക്കപ്പോന് കഴറിഞ്ഞ
കുടെറിശറിക വറിവരയം ചുവടടെ പചെര്ക്കുന്നു:

2007-2008 2906.90 ലക്ഷയം

2008-2009 2380.29 ലക്ഷയം

2009-2010 2723.34 ലക്ഷയം 

2010-2011 2461.85 ലക്ഷയം

10472.38 ലക്ഷയം

2011-2012
(ജൂണ് വടര)

   949.68 ലക്ഷയം

        ആടക 11422.06 ലക്ഷയം

ഒറത്തവണ  തസ്വീര്പപ്പോക്കല്  ആനുകൂലദയം  റവനക്യൂ  ററിക്കവററി  പകസുകള്ക്കുയം
ബപ്പോധകമപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്  ആനുകൂലദയം  കഴറിചള്ള  തുകയപ്പോണട  പമല്ക്കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്നതട.
സര്ക്കപ്പോര് എഴുതറിത്തള്ളറിയ വപ്പോയകളടടെ കണക്കുയം പമല് കപ്പോണറിചതറില്ടപടുന്നറില.

റവനക്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറി  ശക്തറിടപടുത്തറിയതറിടന്റ  ഫലമപ്പോയറി  നപ്പോലപ്പോയറിരപത്തപ്പോളയം
കുടെറിശറിക ഫയലുകള് തസ്വീര്പപ്പോക്കപ്പോനപ്പോയറിടണട.   ബപ്പോക്കറി അയ്യപ്പോയറിരപത്തപ്പോളയം ഫയലുകളറില്
നടെപടെറി  തുടെര്ന്നുവരുന്നു.  കൂടെപ്പോടത കളക്ഷന് പഡവട  നടെത്തറി കുടെറിശറികക്കപ്പോടര പനരറില്
കണ്ടുയം  എലപ്പോ  ജറിലകളറിലുയം  ജറിലപ്പോ  അദപ്പോലത്തുകള്  നടെത്തറിയുയം  ററിക്കവററി  നടെപടെറികള്
തസരറിതടപടുത്തുകയുണപ്പോയറി.   പമല്  നടെപടെറികളറിലൂടടെ  കുടെറിശറിക  പറിരറിവട  ഗണദമപ്പോയറി
വര്ദറിക്കുകയുയം  30-4-2011-ടല കണക്കുപ്രകപ്പോരയം കുടെറിശറികയപ്പോയറി ലഭറിപക്കണ തുക  53.74
പകപ്പോടെറി രൂപയപ്പോയറി കുറയുകയുയം ടചെയറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.8.3  2007-08  സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയം മുതല്  2011  ജൂണ് വടര റവനക്യൂ  ററിക്കവററി
നടെപടെറികളറിലൂടടെ  141.19  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പറിരറിഞ്ഞുകറിടപ്പോനുള്ളതറില്  114.22  പകപ്പോടെറി  രൂപ
പറിരറിടചടുത്തതപ്പോയറി പബപ്പോര്ഡട അററിയറിചറിടണട. 31-7-2011-ടല കണക്കട പ്രകപ്പോരയം കുടെറിശറിക
തുക  51.18  പകപ്പോടെറി  രൂപയപ്പോയറി  കുറഞ്ഞറിടടണന്നുയം  അററിയറിചറിടണട.  31-7-2011-ടല
ഡറി.സറി.ബറി  പതറിക  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടണട.  തുടെര്നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിച
വരുന്നതപ്പോയറി അററിയറിചറിടണട.
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14-1-2015-ടല സമറിതറി പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

2.8.4 പ്രസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് 31-7-2011-നട പശഷമുള്ള നടെപടെറിയുടടെ പുപരപ്പോഗതറി,
ഈടെപ്പോക്കപ്പോന് അവപശഷറിക്കുന്ന തുകയുടടെ വറിശദപ്പോയംശയം, ഇതുവടര ഈടെപ്പോക്കറിയ തുക എന്നറിവ
സയംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറിയട  നല്കണടമന്നുയം  ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയവരുടടെ  പപരറില്
ബപ്പോധദത ചുമത്തണടമന്നുയം സമറിതറി ആവശദടപട.

14-1-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നുയം ലഭറിച മറുപടെറി

2.8.5  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററിയുടടെ  14-1-2015-ടല  പയപ്പോഗയം
ആരപ്പോഞ്ഞ  അധറിക  വറിവരത്തറിപന്മേല്  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നു  ലഭറിച  മറുപടെറി
തൃപറികരമലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  വദക്തമപ്പോയ  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  ആവശദടപടറിടണട.
പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നുയം  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കറി  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയട  ററിപപപ്പോര്ടട  എതയുയം
ടപടടന്നട നല്കുന്നതപ്പോടണന്നട അററിയറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.8.6  വറിവറിധ  വപ്പോയപ്പോ  പദതറികളറില്  പബപ്പോര്ഡറിനട  പറിരറിഞ്ഞുകറിടപ്പോനുള്ള  തുകയറില്
4/2011  മുതല്  31-3-2015  വടര  OTS  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  65.88  പകപ്പോടെറി  രൂപ
പറിരറിടചടുത്തറിടണട. ബപ്പോക്കറി പറിരറിഞ്ഞുകറിടപ്പോനുള്ള തുകയുടടെ വറിവരയം ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

ഉത്തരവപ്പോദറികള്ടക്കതറിടര  ടറപസ്പെപ്പോണ്സറിബറിലറിററി  ഫറികട  ടചെയട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

13-1-2016-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

2.8.7  പകരള  സയംസപ്പോന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  ബനടപട  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  14-1-2015-ടല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  ആവശദടപട  അധറിക
വറിവരങ്ങള്ക്കട  സമര്പറിച  ഇടെക്കപ്പോല  മറുപടെറിയറിപന്മേല്  അന്തറിമ  മറുപടെറി  എതയുയം  പവഗയം
സമര്പറിക്കപ്പോടമന്ന  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  വകുപറിടന്റ  കത്തട  മുന്നറിര്ത്തറി  ആയതട
ലഭറിചതറിനുപശഷയം പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോനുയം വദക്തമപ്പോയ മറുപടെറി അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
ഭവന നറിര്മപ്പോണ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദടപടെപ്പോനുയം തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.8.8  31-7-2017  വടര  11259  വപ്പോയപ്പോ  കുടെറിശറികക്കപ്പോര്ടക്കതറിടര  റവനക്യൂ  ററിക്കവററി
നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചറിടണട.  ടസ്പെഷദല്  ടഡപക്യൂടറി  കളക്ടര്  മുപഖന  ആര്.  ആര്.
നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിച  2327  പകസുകളയം  ജറിലപ്പോ  കളക്ടര്  മുപഖന  181  പകസുകളയം
ഉള്ടപടടെ ആടക  2508  പകസുകളപ്പോണട പബപ്പോര്ഡറില് അവപശഷറിക്കുന്നതട. 3-11-2017-ടല



27

സ.ഉ.(പക) 20/2017/ഭവനയം ഉത്തരവറിലൂടടെ ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിടന്റ ഒറത്തവണ
തസ്വീര്പപ്പോക്കല് പദതറി  31-3-2018  വടര ദസ്വീര്ഘറിപറിച നല്കറിയറിടണട. 2011  മുതല് റവനക്യൂ
ററിക്കവററി നടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിടള്ള പകസുകളറില് പറിരറിഞ്ഞുകറിടറിയ തുകയുടടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്
അനുബനമപ്പോയറി പചെര്ത്തറിടണട. (അനുബനയം III)

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.8.9  ടസ്പെഷദല് ടഡപക്യൂടറി  കളക്ടര് മുപഖന ആര്.ആര്.  നടെപടെറി  സസസ്വീകരറിച  2327
പകസുകളയം ജറിലപ്പോ കളക്ടര് മുപഖന 181  പകസ്സുകളയം ഉള്ടപടടെ ആടക 2508  പകസുകളപ്പോണട
പബപ്പോര്ഡറില്  അവപശഷറിക്കുന്നതട.  3-11-2017-ടല  സ.ഉ.(പക)  20/2017/ഭവനയം
ഉത്തരവറിലൂടടെ ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിടന്റ ഒറത്തവണ തസ്വീര്പപ്പോക്കല് പദതറി 31-3-2018
വടര ദസ്വീര്ഘറിപറിച നല്കറിയറിടണട. 2011  മുതല് റവനക്യൂ ററിക്കവററി നടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിടള്ള
പകസുകളറില് പറിരറിഞ്ഞുകറിടറിയ തുകയുടടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് പരറിപശപ്പോധറിച പബപ്പോധദടപട.

19-12-2018-ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

2.8.10  പ്രസ്തുത  മറുപടെറി  പരറിഗണറിച  സമറിതറി  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട
അധറികൃതരറിൽ നറിന്നുയം ടതളറിടവടുപട നടെത്തപ്പോൻ തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

9-10-2019-ടല ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗത്തറിൽ സര്ക്കപ്പോര് സമറിതറി
മുമ്പപ്പോടക നൽകറിയ മറുപടെറി

2.8.11  വപ്പോയപ്പോത്തുക  പറിരറിടചടുക്കുന്നതറിനട  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  സസസ്വീകരറിച
നടെപടെറികടളപററി സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട കുടെറിശറികത്തുക തറിരറിചപറിടെറിക്കുവപ്പോൻ 7-2-2004
മുതൽ  ഒറത്തവണ  തസ്വീര്പപ്പോക്കൽ  പദതറിയുയം  റവനക്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറികളയം
ആരയംഭറിചറിരുന്നുടവന്നുയം  31-3-2018-ൽ  ഒറത്തവണ  തസ്വീര്പപ്പോക്കൽ  പദതറിയുടടെ
നടെപടെറിക്രമങ്ങള് അവസപ്പോനറിചടവന്നുയം അതറിനുപശഷയം 19-7-2018-ടല സര്ക്കപ്പോര് ഉത്തരവട
പ്രകപ്പോരയം  അദപ്പോലത്തട  നടെത്തറിടക്കപ്പോണറിരറിക്കുകയപ്പോണട  എന്നുയം  അതുപ്രകപ്പോരയം  79  പകപ്പോടെറി
രൂപയുടടെ  കുടെറിശറികയുടണന്നട  കടണത്തറിയറിടടണന്നുയം  അദപ്പോലത്തട  നടെപടെറികള്
പൂര്ണ്ണമപ്പോയതറിനട  പശഷയം  മപ്പോതപമ  കുടെറിശറിക  തുക  കൃതദമപ്പോയറി  കണക്കപ്പോക്കുവപ്പോൻ
സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂടവന്നുയം  ഇനറി  രണട  ജറിലകളറിൽ  കൂടെറി  അദപ്പോലത്തട  സയംഘടെറിപറിക്കുവപ്പോൻ
ബപ്പോക്കറിയുടണന്നുയം സയംസപ്പോന ഭവന നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട ടസക്രടററി-ഇൻ-ചെപ്പോര്ജട സമറിതറി
മുമ്പപ്പോടക മറുപടെറി നൽകറി.  അദപ്പോലത്തട നടെന്നുടകപ്പോണറിരറിക്കുന്ന വറിവരയം ഓഡറിറട വകുപറിടന
അററിയറിചറിരുന്നുപവപ്പോ  എന്ന  സമറിതറിയുടടെ  പചെപ്പോദദത്തറിനട  അററിയറിചറിടറില  എന്നുയം  ഭവന
നറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട ടസക്രടററി-ഇൻ-ചെപ്പോര്ജട  സമറിതറി മുമ്പപ്പോടക അററിയറിച.

9-10-2019-ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

2.8.12  വപ്പോയപ്പോത്തുക  തറിരറിചപറിടെറിക്കുന്ന  വറിഷയത്തറിപന്മേൽ  അദപ്പോലത്തട
നടെക്കുന്നുടണന്ന ററിപപപ്പോര്ടട ഭരണ വകുപറിനുയം ആയതട ഓഡറിറട വകുപട മുപഖന സമറിതറിയട
സമര്പറിക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ആവശദടപട.
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തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.8.13  വപ്പോയപ്പോത്തുക  തറിരറിചപറിടെറിക്കുന്നതറിനുള്ള  അദപ്പോലത്തട  സയംബനറിച
വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  ഭരണ  വകുപറിനുയം  ഭരണ  വകുപട  ആയതട  ഓഡറിറട  മുപഖന
സമറിതറിയ്ക്കുയം  ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നട  സമറിതറി  ആവശദടപടുന്നു.  അപതപ്പോടടെപ്പോപയം  കുടെറിശറിക
തുക  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  പറിരറിടചടുത്തട  അന്തറിമ  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുയം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര്   192

ശറിപപ്പോര്ശ

2.9.1  ഗവൺടമന്റട  വറിവറിധ  സബ്സറിഡറിയറിനങ്ങളറിലപ്പോയറി  ഹക്കൗസറിയംഗട  പബപ്പോര്ഡറിനട
നൽകപ്പോനുള്ള  115  പകപ്പോടെറി രൂപയറിൽ നറിന്നട,  പബപ്പോര്ഡട  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട
നൽകപ്പോനുള്ള  21.84  പകപ്പോടെറി  രൂപ  കുറവുടചെയട  ടെറി  തുക  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ വകുപട  വഴറി
പനരറിടട  ബനടപട  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  നൽകണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.9.2  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  ആനസറിററി  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  അടെച
തുകയറിൽ  പദതറി  സഹപ്പോയയം  നൽകപ്പോൻ  കഴറിയപ്പോത്ത  പകസുകളറിൽ  ടെറി  തുക  തറിരറിച
നൽകുന്നതറിനട  പബപ്പോര്ഡറിനട  സര്ക്കപ്പോരറിൽനറിന്നുയം  ലഭറിപക്കണ്ടുന്ന തുക  ലഭറിചപ്പോൽ  മപ്പോതപമ
സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂ.  എന്നപ്പോൽ  സര്ക്കപ്പോരറിൽ  നറിന്നുയം  ഇതറിനപ്പോയറി  തുകടയപ്പോന്നുയം  അനുവദറിച
നൽകറിയറിടറില.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.9.3  തപദ്ദേശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  ആനസറിററി  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  അടെച
തുകയറിൽ  പദതറി  സഹപ്പോയയം  നൽകപ്പോൻ  കഴറിയപ്പോത്ത  പകസുകളറിൽ  ടെറി  തുക
തറിരറിചനൽകുന്നതറിനട  പബപ്പോര്ഡറിനട  സര്ക്കപ്പോരറിൽനറിന്നുയം  ലഭറിപക്കണ്ടുന്ന  തുക  ലഭറിചപ്പോൽ
മപ്പോതപമ  കഴറിയുകയുള്ളൂ  എന്നപ്പോണട  പബപ്പോര്ഡട  അററിയറിചറിടള്ളതട.  സര്ക്കപ്പോരറിൽനറിന്നുയം
സബ്സറിഡറിയറിനത്തറിൽ തുക ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോൽ പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവുന്നതല.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.9.4  സര്ക്കപ്പോരറിൽനറിന്നുയം  സബ്സറിഡറിയറിനത്തറിൽ  പബപ്പോര്ഡറിനട  ലഭറിപക്കണ
തുക എതയുയംപവഗയം അനുവദറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര്   199

ശറിപപ്പോര്ശ

2.10.1  പമതറി  ഭവനപദതറി  പ്രകപ്പോരയം  വപ്പോയ  ലഭറിക്കുന്നതറിനട  അപപക്ഷ നൽകറിയ
ശസ്വീമതറി  ഗക്കൗരറിക്കുടറിയട  വപ്പോയ ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടലന്നു മപ്പോതമല  4500  രൂപ  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരയം
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നൽപകണറിവന്നതട ഹക്കൗസറിയംഗട പബപ്പോര്ഡറിടന്റ ഭപ്പോഗത്തുനറിന്നുണപ്പോയ കടുത്ത അനപ്പോസയപ്പോയറി
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നു.  ഇതറിപന്മേൽ  ഉപപഭപ്പോക്തൃ  തര്ക്ക  പരറിഹപ്പോര  പകപ്പോടെതറി  മുമ്പപ്പോടക
പകസട  വപ്പോദറിക്കുന്നതറിനട  നറിയുക്തനപ്പോയ  അഡസ.  എയം.  പറി.  വര്ഗസ്വീസട  പകപ്പോടെതറി  മുമ്പപ്പോടക
ഹപ്പോജരപ്പോയറി പകസട വപ്പോദറിക്കുന്നതറിൽ വസ്വീഴ്ച വരുത്തറിയതു കൂടെപ്പോടത ഇതു സയംബനറിച എലപ്പോ
പരഖകളയം  നഷ്ടടപടുത്തുക  കൂടെറി  ടചെയതട  തറികചയം  ഗക്കൗരവതരമപ്പോയ  സയംഗതറിയപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോൽ  അഡസ.  എയം.  പറി.  വര്ഗസ്വീസറിൽ  നറിന്നുയം  പ്രസ്തുത  തുകയുയം  പലറിശയുയം
ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന്നു.  കൂടെപ്പോടത  ഇപദ്ദേഹത്തറിടനതറിടര  ബപ്പോര്
കക്കൗൺസറിലറിൽ പരപ്പോതറി നൽകണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.10.2  ശസ്വീമതറി  ഗക്കൗരറിക്കുടറിയുടടെ  (വപ്പോയപ്പോ  നമ്പര്  KM/926/EWS/96)  ഫയൽ
പബപ്പോര്ഡറിടന്റ പപ്പോനൽ അഡസപക്കറപ്പോയറിരുന്ന ശസ്വീ. എയം. പറി. വര്ഗസ്വീസറിൽ നറിന്നുയം നഷ്ടടപട
സപ്പോഹചെരദത്തറിൽ പബപ്പോര്ഡറിടന്റ നഷ്ടമപ്പോയ  4500  രൂപ പലറിശ സഹറിതയം അടെയണടമന്നട
അഡസപക്കറട  ശസ്വീ.  എയം.  പറി.  വര്ഗസ്വീസറിപനപ്പോടെട  ആവശദടപടുകയുയം  എന്നപ്പോൽ ടെറിയപ്പോൻ തുക
അടെയപ്പോത്തതറിനപ്പോൽ ഇപദ്ദേഹത്തറിടനതറിടര നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കപ്പോൻ ബപ്പോര് കക്കൗൺസറിലറിപനപ്പോടെട
ആവശദടപടറിടണട. ഇക്കപ്പോരദത്തറിൽ തുടെര് നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കപ്പോൻ പബപ്പോര്ഡറിടന്റ സപ്പോന്ററിയംഗട
കക്കൗൺസറിലറിനട നറിര്പദ്ദേശയം നൽകറിയറിടണട. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട 

2.10.3  ശസ്വീമതറി  ഗക്കൗരറിക്കുടറിയുടടെ  പ്രമപ്പോണങ്ങള്  അടെങ്ങറിയ  വപ്പോയപ്പോ  ഫയൽ
പബപ്പോര്ഡറിടന്റ  പപ്പോനൽ  അഡസപക്കറട  ആയറിരുന്ന  ശസ്വീ.  എയം.  പറി.  വര്ഗസ്വീസറിൽ  നറിന്നുയം
നഷ്ടമപ്പോയതറിനപ്പോൽ  പബപ്പോര്ഡട  ശസ്വീമതറി  ഗക്കൗരറിക്കുടറിയട  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരമപ്പോയറി  നൽപകണറി
വരുന്ന  4,500  രൂപ  പലറിശ  സഹറിതയം  ശസ്വീ.  വര്ഗസ്വീസറിൽ  നറിന്നുയം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള
നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിചവരുന്നതപ്പോയറി ഓഡറിററിടന അററിയറിചറിടണട. 

14-1-2015-ടല സമറിതറി പയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

2.10.4  എതയുയംപവഗയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട  നൽകണടമന്നട  സമറിതറി
ആവശദടപട.

14-1-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറിൽ സമറിതറി ആവശദടപട അധറിക വറിവരത്തറിനട
സര്ക്കപ്പോരറിൽനറിന്നുയം ലഭറിച മറുപടെറി 

2.10.5 പലപ്പോക്കൽ ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററിയുടടെ 14-1-2015-ടല പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ
അധറികവറിവരത്തറിപന്മേൽ  പബപ്പോര്ഡറിൽനറിന്നുയം  ലഭറിച  മറുപടെറി  തൃപറികരമലപ്പോത്തതറിനപ്പോൽ
വദക്തമപ്പോയ  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ  ആവശദടപടറിടണട.  പബപ്പോര്ഡറിൽ  നറിന്നുയം  മറുപടെറി
ലഭദമപ്പോക്കറി  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയട   എതയുയം  ടപടടന്നട  ററിപപപ്പോര്ടടനൽകുന്നതപ്പോടണന്നട
അററിയറിക്കുന്നു.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.10.6 തുക ഈടെപ്പോക്കറിയറിടറില.

13-1-2016-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

2.10.7  പകരള  സയംസപ്പോന  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  ബനടപട  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേൽ  14-1-2015-ടല  സമറിതറി  പയപ്പോഗയം  ആവശദടപട
അധറികവറിവരങ്ങള് സയംബനറിച  സമര്പറിച  ഇടെക്കപ്പോല മറുപടെറിയറിപന്മേൽ അന്തറിമ  മറുപടെറി
എതയുയംപവഗയം സമര്പറിക്കപ്പോടമന്ന ഭവനനറിര്മപ്പോണ വകുപറിടന്റ കത്തട മുൻനറിര്ത്തറി ആയതട
ലഭറിചതറിനുപശഷയം  പരറിപശപ്പോധറിക്കുവപ്പോനുയം  വദക്തമപ്പോയ  മറുപടെറി  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ ഭവന നറിര്മപ്പോണ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദടപടെപ്പോനുയം തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി 

2.10.8  ശസ്വീമതറി  ഗക്കൗരറിക്കുടറിയുടടെ  (വപ്പോയപ്പോ  നമ്പര്  KM/926/EWS/96)  ഫയൽ
ഉള്ടപടടെ  6  ഫയലുകള് ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിടന്റ പകപ്പോന്നറി ബപ്പോഞട  ഓഫസ്വീസറിൽ
നറിന്നട  അന്നടത്ത  പപ്പോനൽ  അഡസപക്കറപ്പോയറിരുന്ന  ശസ്വീ.  എയം.  പറി.  വര്ഗസ്വീസറിനട  നറിയമ
പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  നൽകറിയറിരുന്നു.  എന്നപ്പോൽ,  27-1-1998-ൽ  ഈ  ഫയൽ  ഒഴറിചള്ള 5
ഫയലുകള് മപ്പോതപമ ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിനട  തറിരറിടക ലഭറിചറിടള്ളൂടവന്നട പബപ്പോര്ഡട
ടസക്രടററി  അററിയറിചറിടണട.  ഫയൽ  നഷ്ടടപട  സപ്പോഹചെരദത്തറിൽ  പബപ്പോര്ഡറിനട  നഷ്ടമപ്പോയ
4500  രൂപ പലറിശ സഹറിതയം അടെയണടമന്നട ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട  ടസക്രടററി ശസ്വീ.
എയം. പറി. വര്ഗസ്വീസറിടന അററിയറിചറിരുടന്നങറിലുയം തുക ഇതുവടര തറിരറിചടെചറിടറില.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

2.10.9  നഷ്ടപരറിഹപ്പോര  തുകയപ്പോയ  4500  രൂപ  പലറിശ  സഹറിതയം  അഡസപക്കറട
ശസ്വീ.  എയം.  പറി.  വര്ഗസ്വീസറിൽ നറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കണടമന്ന സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശയം  ഇതുവടരയുയം
നടെപപ്പോക്കറിയറിടറില.

19-12-2018-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

2.10.10  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശ  ഖണറിക  സയംബനറിച  മറുപടെറി  പരറിഗണറിച  സമറിതറി
ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട അധറികൃതരറിൽ നറിന്നുയം ടതളറിടവടുപട നടെത്തപ്പോൻ തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

9-10-2019-ടല ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗത്തറിൽ സര്ക്കപ്പോര് സമറിതറി 
മുമ്പപ്പോടക നൽകറിയ മറുപടെറി

2.10.11  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറിടന്റ  അനപ്പോസമൂലയം  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരയം
നൽപകണറിവന്നതുമപ്പോയറി ബനടപട പരപ്പോമര്ശയം സയംബനറിച നറിലവറിടല സറിതറി സമറിതറി
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ആരപ്പോയുകയുയം  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരയം  നൽപകണറി  വന്നതുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ഉപപഭപ്പോക്തൃ
തര്ക്കപരറിഹപ്പോര  പകപ്പോടെതറി  മുമ്പപ്പോടക  പകസട  വപ്പോദറിച  അഡസപക്കററിടനതറിടര  പനപ്പോടസ്വീസട
അയയ്ക്കുകയുയം ബപ്പോര് കക്കൗൺസറിലറിൽ പരപ്പോതറി നൽകുകയുയം ടചെയറിടടണന്നുയം തുടെര്നടെപടെറികള്
നടെന്നുടകപ്പോണറിരറിക്കുകയപ്പോടണന്നുയം  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരമപ്പോയറി  നൽകറിയ  4500  രൂപ
അഡസപക്കററിൽ നറിന്നുയം തറിരറിചപറിടെറിക്കപ്പോൻ സപ്പോധറിചറിടറിടലന്നുയം സയംസപ്പോന ഭവനനറിര്മപ്പോണ
പബപ്പോര്ഡട ടസക്രടററി-ഇൻ-ചെപ്പോര്ജട സമറിതറി മുമ്പപ്പോടക മറുപടെറി നൽകറി.

9-10-2019-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

2.10.12  ബപ്പോര്  കക്കൗൺസറിൽ  പരപ്പോതറി  തസ്വീര്പപ്പോക്കുന്നതറിടന്റ  അടെറിസപ്പോനത്തറിൽ
തുടെര്നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.10.13  ബപ്പോര്  കക്കൗൺസറിൽ  പരപ്പോതറി  തസ്വീര്പപ്പോക്കുന്നതറിടന്റ  അടെറിസപ്പോനത്തറിൽ
തുടെര്നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

അദദപ്പോയയം   III

സര്ക്കപ്പോരറിടന്റ/സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തറിൽ അനന്തര നടെപടെറി തുടെപരണതറില എന്നട സമറിതറി

തസ്വീരുമപ്പോനറിച ശറിപപ്പോര്ശകളയം ആയതറിപന്മേൽ ലഭറിച മറുപടെറികളയം

ഖണറിക നമ്പര്   10

ശറിപപ്പോര്ശ

3.1.1  പബപ്പോര്ഡറിടന്റ  പദതറി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളടടെ  സുഗമമപ്പോയ  നടെത്തറിപറിനുയം
സപ്പോമ്പത്തറികകപ്പോരദങ്ങള്ക്കുയം മുൻഗണന നൽകുന്നതറിനുള്ള പബപ്പോര്ഡട  തസ്വീരുമപ്പോനമനുസരറിചട
പുതുക്കറിയ നറിപക്ഷപങ്ങള്ക്കുയം നടെപടെറിക്രമങ്ങള്ക്കുയം  21-3-2005-ടല ജറി.ഒ.  (എയം.എസട.)
നയം.  12/2005/ഹക്കൗസറിയംഗട  നമ്പര്  ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരയം  ഗവൺടമന്ററിടന്റ  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം
ലഭറിചറിടടണന്നട  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  അററിയറിച  സപ്പോഹചെരദത്തറിലുയം  ഓഡറിറട
ചൂണറിക്കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്ന  പ്രകപ്പോരയം  സപ്പോമ്പത്തറിക  നഷ്ടയം  ഉണപ്പോയറിടറില  എന്നട
വദക്തമപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവുന്നതപ്പോടണന്നട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.1.2  ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട  ഓഡറിറട  ടഡപക്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  (ഹയര് പഗഡട)
7-8-2010-ടല  എൽ.എഫട.എചട.ബറി.എ 11/549/2010  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട.
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ഖണറിക നമ്പര്   22

ശറിപപ്പോര്ശ

3.2.1  പകരള  സയംസപ്പോന  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  പകന്ദ്ര-സയംസപ്പോന
സര്ക്കപ്പോരറിപലക്കട നൽകപ്പോനുള്ള കുടെറിശറികയറിനത്തറിൽ  1,45,68,678  രൂപ  3  തവണകളപ്പോയറി
അടെചറിടടണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.  വറിൽപന  നറികുതറിയറിനത്തറിൽ  2005-06 ടല
കണക്കുപ്രകപ്പോരയം  3,49,467  രൂപയുയം  ഇൻകയംടെപ്പോകട  ഇനത്തറിൽ  1,90,583  രൂപയുയം
കുടെറിശറികയപ്പോയറി കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന്നതട കുടെറിശറികയടലന്നുയം പബപ്പോര്ഡറിനട ഇതയുയം തുക തടന്ന
റസ്വീഫണട  ടചെയകറിപടണതപ്പോടണന്നുയം  സമറിതറിയറിൽ  വദക്തമപ്പോക്കടപട  സപ്പോഹചെരദത്തറിലുയം
വപ്പോയകളറിപന്മേലുള്ള പലറിശയറിനത്തറിൽ  3/2007-ടല തപ്പോൽക്കപ്പോലറിക കണക്കുകള് പ്രകപ്പോരയം
35,44,08,617  രൂപ  കുടെറിശറികയുള്ളതപ്പോയുയം  കടുത്ത  സപ്പോമ്പത്തറിക  പ്രതറിസനറിയറിൽ
ആയറിരറിക്കുന്നതറിനപ്പോൽ  പ്രസ്തുത  കുടെറിശറിക  തുക  സര്ക്കപ്പോരറിടന്റ  സഹപ്പോയയം  കൂടെപ്പോടത
അടെചതസ്വീര്ക്കുവപ്പോൻ സപ്പോധറിക്കയറിടലന്നുയം പബപ്പോര്ഡട  അററിയറിചറിരറിക്കുന്ന സപ്പോഹചെരദത്തറിലുയം
ഇതു  സയംബനറിച  ഒരു  പരഖയുയം  ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോത്ത  സപ്പോഹചെരദത്തറിലുയം  ഇതട
സയംബനറിച  എലപ്പോ  പരഖകളയം  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കണടമന്നട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.  കുടെറിശറികയറിനത്തറിൽ  പറിരറിഞ്ഞുകറിടപ്പോനുള്ള  തുക  എതയുയം  ടപടടന്നട
പറിരറിടചടുക്കുന്നതറിനട നടെപടെറികള് സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി 

3.2.2  സമറിതറിയറിൽ  വദക്തമപ്പോക്കറിയതു  പപപ്പോടല  പകന്ദ്ര-സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോരറിപലയട
അടെച  തുകയുടടെ  വറിവരങ്ങള്  ടഹഡട  ഓഫസ്വീസറിൽ  പരറിപശപ്പോധനയട  ലഭദമപ്പോണട.
സര്ക്കപ്പോരറിപലയട  നൽകപ്പോനുള്ള കുടെറിശറിക തുക  20-5-2009-ടല ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരയം  30.53
പകപ്പോടെറി  രൂപ  മുതലറിലുയം  6.76  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പലറിശയറിനത്തറിലുയം  തടറിക്കറിഴറിചറിടണട.
ഉത്തരവറിടന്റ പകര്പ്പുയം,  പബപ്പോര്ഡട  സര്ക്കപ്പോരറിപലയട  അയച ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറിടന്റ പകര്പ്പുയം
ടഹഡട ഓഫസ്വീസറിൽ പരറിപശപ്പോധനയട ലഭദമപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.2.3  ഗവൺടമന്റട പലപ്പോൺ (മുതൽ, പലറിശ), ഗദപ്പോരണറി, കമസ്വീഷൻ, ഓഡറിറട ഫസ്വീസട
തുടെങ്ങറിയ  ഇനങ്ങളറിൽ  പബപ്പോര്ഡട  സര്ക്കപ്പോരറിപലയട  അടെയ്ക്കുവപ്പോനുള്ള  തുക  20-5-2009-ടല
ജറി.ഒ.(എയം.എസട.)  നയം.  21/2009/ഭവനയം  നമ്പര്  ഉത്തരവറിലൂടടെ  തടറിക്കറിഴറിചറിടണട  എന്നട
അററിയറിചറിടണട.  എന്നപ്പോൽ  ഇതുസയംബനറിച  Adjustment  details  ഒന്നുയംതടന്ന
പരറിപശപ്പോധനയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില. 

14-1-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറിൽ സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

3.2.4  സയംസപ്പോന  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  സര്ക്കപ്പോരറിപലയട  അടെയപ്പോനുള്ള  തുക
തടറിക്കറിഴറിചതറിടന്റ പരഖകള് ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോനുയം ഓഡറിറട  വകുപട  അവ
പരറിപശപ്പോധറിചട മറുപടെറി നൽകുവപ്പോനുയം സമറിതറി ആവശദടപട. 
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14-1-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറിൽ സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരത്തറിനട 
സര്ക്കപ്പോരറിൽ നറിന്നുയം ലഭറിച മറുപടെറി

3.2.5  പലപ്പോക്കൽ ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2014-2016)യുടടെ  14-1-2015-ടല
പയപ്പോഗത്തറിൽ  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞ  അധറികവറിവരത്തറിപന്മേൽ  പബപ്പോര്ഡറിൽ  നറിന്നുയം  ലഭറിച
മറുപടെറി  തൃപറികരമലപ്പോത്തതറിനപ്പോൽ വദക്തമപ്പോയ മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ ആവശദടപടറിടടണന്നുയം
പബപ്പോര്ഡറിൽനറിന്നുയം  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കറി  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയട  എതയുയം  ടപടടന്നട
ററിപപപ്പോര്ടട നൽകുന്നതപ്പോടണന്നുയം അററിയറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.2.6  20-5-2009-ടല  G.O.  (MS) No.21/2009/Hsg  അനുസരറിചട  ദുര്ബലവറിഭപ്പോഗക്കപ്പോര്ക്കുള്ള
വപ്പോയ  എഴുതറിത്തള്ളുന്ന  വകയറിൽ  വരുന്ന  ആടക  തുകയപ്പോയ  171.60  പകപ്പോടെറി  രൂപയറിൽ
നറിന്നുയം 100.36 പകപ്പോടെറി രൂപ ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട സര്ക്കപ്പോരറിപലയട അടെയ്പക്കണ്ടുന്ന
ഗവൺടമന്റട  പലപ്പോൺ  മുതൽ,  വപ്പോയപ്പോ  പലറിശ,  ഓഡറിറട  ഫസ്വീ,  മപറൻ പഡവട,  ആക്കുളയം
തുടെങ്ങറിയ  ഭൂമറിയുടടെ  വറില  എന്നറിവയറിൽ  അഡ്ജസട  ടചെയ്യപ്പോൻ  (Book  adjustment)
അനുവപ്പോദയം നൽകറിയറിടണട.

ആയതനുസരറിചട  തപ്പോടഴ  പ്രതറിപപ്പോദറിചറിരറിക്കുന്ന  രസ്വീതറിയറിൽ  Book  adjustment
നടെത്തറിയതറിടന്റ  പരഖകള്  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുകയുയം,  ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിചട
പബപ്പോധദടപടുകയുയം ടചെയറിടണട.

ക്രമടപടുത്തറിയ വറിവരയം ക്രമടപടുത്തറിയ തുക

മപറൻ പഡവട 52,09,00,000

ആക്കുളയം 4,18,00,000

ഗവൺടമന്റട പലപ്പോൺ മുതൽ 30,53,75,020

ഗവൺടമന്റട പലപ്പോൺ പലറിശ 5,69,24,980

                                      ആടക 92,50,00,000

1-11-2010-ൽ എൽ.എഫട.എചട.ബറി11/249/2008 നമ്പരപ്പോയറി പുറടപടുവറിച 2008-09
ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  ഭപ്പോഗയം-1  ഖണറിക  17  പ്രകപ്പോരയം  9,43,77,364  രൂപ  ഓഡറിറട  ഫസ്വീ
ഇനത്തറിൽ  കുടെറിശറിക  ഉണട.  എന്നപ്പോൽ  അഡ്ജസട  ടചെയതറിടന്റ  യപ്പോടതപ്പോരു  പരഖയുയം
ഓഡറിററിനട ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

13-1-2016-ടല പയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

3.2.7  പകരള  സയംസപ്പോന  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  ബനടപട  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേൽ  14-1-2015-ടല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  ആവശദടപട
അധറികവറിവരങ്ങള്ക്കട  സമര്പറിച  ഇടെക്കപ്പോല  മറുപടെറിയറിപന്മേൽ  അന്തറിമ  മറുപടെറി
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എതയുയംപവഗയം സമര്പറിക്കപ്പോടമന്ന ഭവനനറിര്മപ്പോണ വകുപറിടന്റ കത്തട മുൻനറിര്ത്തറി ആയതട
ലഭറിചതറിനുപശഷയം പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോനുയം വദക്തമപ്പോയ മറുപടെറി അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോൻ
ഭവനനറിര്മപ്പോണ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദടപടെപ്പോനുയം സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.2.8  സയംസപ്പോന  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  സര്ക്കപ്പോരറിപലയട  അടെയപ്പോനുള്ള  തുക
തടറിക്കറിഴറിചതറിടന്റ  പരഖകള്  പലപ്പോക്കൽ  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ഭവനനറിര്മപ്പോണ
പബപ്പോര്ഡട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടണട.  സയംസപ്പോന  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡട  സര്ക്കപ്പോരറിപലയട
അടെയപ്പോനുള്ള  തുക  20-5-2009-ടല  സ.ഉ.(എയം.എസട.)  നമ്പര്  21/2009/ഭവനയം  നമ്പര്
സര്ക്കപ്പോര് ഉത്തരവറിടന്റ അടെറിസപ്പോനത്തറിൽ 31-10-2010-ൽ ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡറിടന്റ
അക്കക്കൗണറിൽ അഡ്ജസട ടചെയ്യുകയുയം ടചെയറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറൂടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.2.9  സയംസപ്പോന  ഭവനനറിർമപ്പോണ  പബപ്പോർഡട  സർക്കപ്പോരറിപലയട  അടെയപ്പോനുള്ള  തുക
20-5-2009-ടല  സ.ഉ.(എയം.എസട.)21/2009/ഭവനയം  നമ്പർ  സർക്കപ്പോർ  ഉത്തരവറിടന്റ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  മുതലറിനത്തറിടല  30,53,75,020  രൂപയുയം  പലറിശയുയം  31-3-2010-ല്
ഭവനനറിർമപ്പോണ  പബപ്പോർഡറിടന്റ  അക്കക്കൗണറില്  അഡ്ജസട  ടചെയതട  പരറിപശപ്പോധറിചട
പബപ്പോധദടപട.

ഖണറിക നമ്പർ   25

ശറിപപ്പോർശ

3.3.1  വറിവറിധ ഭവനനറിർമപ്പോണ പദതറികള്ക്കപ്പോയറി മരഉരുപടെറികള് സപപ്ലൈ ടചെയതട
എസട.എസട.ഐ.  രജറിപസർഡട  സപ്പോപനമപ്പോടണന്നുയം  ടടെന്ഡർ  പ്രകപ്പോരയം  അടെച  തുക
എലപ്പോ  നറികുതറികളയം  ഉള്ടപടടെയപ്പോയറിരുടന്നന്നുയം  വറില്പന  നറികുതറി  പ്രപതദകയം
ഈടെക്കറിയറിരുന്നറിടലന്നസ്തുമുള്ള  വറിശദസ്വീകരണത്തറിപന്മേല്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറൂടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.3.2  ഭവനനറിർമപ്പോണ പബപ്പോർഡട  ഓഡറിറട  ടഡപക്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  (ഹയർ പഗഡട)
7-8-2010 ടല  എല്.എഫട.എചട.ബറി.എ 11/549/2010  നമ്പർ കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  പരപ്പോമർശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട. 

ഖണറിക നമ്പർ   31

ശറിപപ്പോർശ

3.4.1 ഹക്കൗസറിയംഗട  പബപ്പോർഡറിടല പരഖകള് പരറിപശപ്പോധറിചതറില് പ്രസക്ത കപ്പോലയളവറിടല
Day  Book,  Cash  Book,  Loan  Repayment  Register,  മൂന്നട  പലപ്പോണ്  ഫയലുകള്,
കപ്പോർടഡക്സുകള്,  ഹക്കൗസറിയംഗട  പബപ്പോർഡറിടല  ബനടപട  ഫയലുകള്  എന്നറിവ  പരഖകള്
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പ്രകപ്പോരയം  വദക്തറിഗത  പലപ്പോണ്  അക്കക്കൗണ്ടുകളറില്  പ്രസ്തുത  ദറിവസയം  ടെറി  തുക  വരവട
വചറിടടണന്നട  സമറിതറിയട  പബപ്പോധദടപടതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറൂടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.4.2  ഭവന നറിർമപ്പോണ പബപ്പോർഡട ഓഡറിറട ടഡപക്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ  (ഹയർ പഗഡട)
7-8-2010-ടല എല്.എഫട.എചട.ബറി.എ.11/549/2010  നമ്പർ കത്തട പ്രകപ്പോരയം  പരപ്പോമർശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട.

ഖണറിക നമ്പർ   37

ശറിപപ്പോർശ

3.5.1 കരപ്പോറുകപ്പോരന് തറിരറിടക നല്കപ്പോനുള്ള തുക മുഴുവനുയം ഈടെപ്പോക്കപ്പോടതയുയം പ്രപദശറിക
പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തപ്പോടതയുയം  സമറിതറിയുടടെ  തസ്വീരുമപ്പോനമറിലപ്പോടതയുയം  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമർശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കറിടലന്നട  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോടറി.  രണര  വർഷമപ്പോയറിടയം  പ്രപ്പോപദശറിക
പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തപ്പോത്തതട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റ  ഭപ്പോഗത്തു  നറിന്നുള്ള
അനപ്പോസയപ്പോടണന്നുയം  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപട.  പബപ്പോർഡറിനട  നഷ്ടമപ്പോയ  1,70,000
രൂപയുടടെ  മുന്കൂർ  തുകയുയം  പലറിശയുയം  തറിരറിടക  പറിടെറിചതു  സയംബനറിചട  പരറിപശപ്പോധറിചട
പബപ്പോധദടപടതറിനു  പശഷയം  ആയതട  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കണടമന്നട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട
ഓഡറിറട വകുപറിപനപ്പോടുയം സമറിതറി  നറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.5.2   ടെറി   1,70,000  രൂപ പകപ്പോണ്ടപ്പോക്ടററില് നറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കറിയതട  സയംബനറിച
പരഖ പരറിപശപ്പോധനയട ലഭദമപ്പോണട. ടെറി തുകയുടടെ പലറിശ 20-7-1998-ടല HBO-738/Ad2(a)/
3367/98 നമ്പർ ഉത്തരവട പ്രകപ്പോരയം ശസ്വീ. M. E. Muhammed, retired Exe. Engineer-ടടെ
DCRG  യറില് നറിന്നുയം പൂർണ്ണമപ്പോയുയം ഈടെപ്പോക്കറിയറിടണട. 31-10-2007-ടല  AA4/9267/99/
Pension/Gel നടെപടെറി  തസ്വീർപറിടന്റ  പകർപട  ഈ  ഓഫസ്വീസറിടല  17-1-2011-ടല  കത്തട
പ്രകപ്പോരയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ടഡപക്യൂടറി ഡയറക്ടർക്കട സമർപറിചറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറൂടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.5.3  പ്രപ്പോപദശറിക പരറിപശപ്പോധനപ്പോപവളയറില് ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയ പരഖകള് പ്രകപ്പോരയം മുന്കൂർ

തുകയപ്പോയ  1,70.000  രൂപയുടടെ  പലറിശയപ്പോയ  1,00,793  രൂപ  ശസ്വീ.  എയം.  ഇ.  മുഹമദട,

എകറികക്യൂടസ്വീവട എഞറിനസ്വീയറുടടെ ഡറി.സറി.ആർ.ജറി.യറില് നറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  Pension

Payment  Register-ല്  പരഖടപടുത്തറിയറിടണട.  എന്നപ്പോല്  17-4-2008-ടല  പബപ്പോർഡട

ടസക്രടററിയുടടെ  ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരയം  ശസ്വീ.  എയം.  ഇ.  മുഹമദട  ഉള്ടപടടെ  6  പപർ
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കുറക്കപ്പോരപ്പോടണന്നട  കടണത്തറിയതറിടന  തുർന്നട  6  പപരറില്  നറിന്നുയം  തുലദമപ്പോയറി  ടെറി  തുക

ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന്  തസ്വീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം  1,00,793  രൂപയറില്  നറിന്നട  16,799  രൂപ  കറിഴറിചട

89,994  രൂപ ശസ്വീ.  എയം.  ഇ.  മുഹമദറിനട  ററിലസ്വീസട ടചെയതപ്പോയറി പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  ഡറിവറിഷന്

എകറികക്യൂടസ്വീവട  എഞറിനസ്വീയർ അററിയറിചറിടണട.   ഉത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയ മറട  5  പപരറില് നറിന്നുയം

16,799  രൂപ  വസ്വീതയം  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റ  പരഖകള്  ഒന്നുയം  തടന്ന  പരറിപശപ്പോധനയട

ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിടറില. 

14-1-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം 

3.5.4  കറക്കപ്പോരപ്പോയ അഞട  പപരറില് നറിന്നുയം  തുക ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  എന്തു നടെപടെറി

സസസ്വീകരറിചടവന്നുയം നടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിടറിടലങറില് അതറിടന്റ കപ്പോരണടമന്തപ്പോടണന്നുയം പ്രസ്തുത

ഓഡറിറട പരപ്പോമർശയം സയംബനറിചട നറിലവറിടല സറിതറി എന്തപ്പോടണന്നുമുള്ള വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്

സമറിതറി ആവശദടപട. 

14-1-2015-ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറിക വറിവരത്തറിനട 

സർക്കപ്പോരറില് നറിന്നുയം ലഭറിച മറുപടെറി 

3.5.5  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2014-2016)യുടടെ  14-1-2015-ടല

പയപ്പോഗത്തറില്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞ  അധറിക  വറിവരത്തറിപന്മേല്  പബപ്പോർഡറില്  നറിന്നുയം

ലഭറിച  മറുപടെറി  തൃപറികരമലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  വദക്തമപ്പോയ  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്

ആവശദടപടറിടടണന്നുയം പബപ്പോർഡറില് നറിന്നുയം  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കറി  നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയട

എതയുയം ടപടടന്നട നല്കുന്നതപ്പോടണന്നുയം അററിയറിക്കുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.5.6 നപഷ്ടപ്പോത്തരവപ്പോദറികളപ്പോയ അഞട പപരറില് നറിന്നപ്പോയറി 16,799 രൂപ വസ്വീതയം ആടക

83,995 തറിരറിടക ഈടെപ്പോക്കറിയതട പരറിപശപ്പോധറിചട പബപ്പോധദടപടറിടണട.

13-1-2016-ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ തസ്വീരുമപ്പോനയം

3.5.7  പകരള  സയംസപ്പോന  ഭവനനറിർമപ്പോണ  പബപ്പോർഡുമപ്പോയറി  ബനടപട  പ്രസ്തുത

ററിപപപ്പോർടറിടല  ശറിപപ്പോർശയറിപന്മേല്  14-1-2015-ടല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  ആവശദടപട  അധറിക

വറിവരങ്ങള്ക്കട  സമർപറിച  ഇടെക്കപ്പോല  മറുപടെറിയറിപന്മേല്  അന്തറിമ  മറുപടെറി  എതയുയം  പവഗയം

സമർപറിക്കപ്പോടമന്ന  ഭവനനറിർമപ്പോണ  വകുപറിടന്റ  കത്തട  മുന്നറിർത്തറി  ആയതട  ലഭറിചതറിനു

പശഷയം  പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോനുയം  വദക്തമപ്പോയ  മറുപടെറി  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  ഭവന

നറിർമപ്പോണ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദടപടെപ്പോനുയം സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച.
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സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.5.8  സയംസപ്പോന  ഭവനനറിർമപ്പോണ  പബപ്പോർഡറില്  നറിന്നുയം  വറിരമറിച  അക്കക്കൗണടസട
ഓഫസ്വീസർ ശസ്വീ. എ.ഡറി. ശശറികുമപ്പോററില് നറിന്നുയം 16,799 രൂപയുയം റസ്വീജറിയണല് എ ഞറിനസ്വീയർ
ശസ്വീ.  പറി.ടക.  മുഹമദട  ബഷസ്വീററില്  നറിന്നുയം  16,799  രൂപയുയം  അസറി.എകറികക്യൂടസ്വീവട
എഞറിനസ്വീയറപ്പോയ ശസ്വീമതറി ടക.  പതപ്പോവതറിയറില് നറിന്നുയം  16,799  രൂപയുയം അഡസ്വീഷണല്
ടസക്രടററി ശസ്വീമതറി ടക. ലതയറില് നറിന്നുയം 16,799 രൂപയുയം അക്കക്കൗണടസട ഓഫസ്വീസർ ശസ്വീ.
പറി. വറിജയന് നപ്പോയരറില് നറിന്നുയം 16,799 രൂപയുയം നടെപടെറിക്രമയം പപ്പോലറിചട പബപ്പോർഡട തറിരറിചട
പറിടെറിചറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറൂടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.5.9  സയംസപ്പോന  ഭവനനറിർമപ്പോണ  പബപ്പോർഡറില്  നറിന്നുയം  വറിരമറിച  അക്കക്കൗണടസട
ഓഫസ്വീസർ ശസ്വീ.  എ.ഡറി.  ശശറികുമപ്പോർ,  റസ്വീജറിയണല് എ ഞറിനസ്വീയർ ശസ്വീ.  പറി.  ടക.  മുഹമദട ബഷസ്വീർ,
അസറിസന്റട  എകറികക്യൂടസ്വീവട  എഞറിനസ്വീയർ  ശസ്വീമതറി  ടക.  പതപ്പോവതറി,  അഡസ്വീഷണല്
ടസക്രടററി  ശസ്വീമതറി  ടക.  ലത,  അക്കക്കൗണടസട  ഓഫസ്വീസർ,  ശസ്വീ.  പറി.  വറിജയന്  നപ്പോയർ
എന്നറിവരറില്  നറിന്നുയം  16,799  രൂപ  വസ്വീതയം  നടെപടെറിക്രമയം  പപ്പോലറിചട  പബപ്പോർഡട  തറിരറിച
പറിടെറിചറിടള്ളതപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധറിച പബപ്പോധദടപട.

ഖണറിക നമ്പർ   44

ശറിപപ്പോർശ

3.6.1  പണറി  മുഴുവന്  പൂർത്തറിയപ്പോക്കപ്പോടത  പഫനല്  ബറില്  തുക  ടകപ്പോടുത്തതട
ചെടവറിരുദമപ്പോടണന്ന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശത്തറിപന്മേല്  വദക്തമപ്പോയ  വറിശദസ്വീകരണയം  നല്കറി
ഓഡറിറട  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനു  പവണ  നടെപടെറി  ഭവനനറിർമപ്പോണ  പബപ്പോ ർഡട
സസസ്വീകരറിപക്കണതപ്പോയറിരുന്നുടവന്നുയം ഇതട  1999-ടല ററിപപപ്പോർടപ്പോടണന്നുയം ഇതറിനു ഒരു കത്തട
ടകപ്പോടുത്തുടവന്നലപ്പോടത  പരറിപശപ്പോധനയ്ക്കുള്ള  അവസരയം  ടകപ്പോടുത്തറിടറിടലന്നുയം  പരഖകള്
ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറിടലന്നുയം സമറിതറി ചൂണറിക്കപ്പോടറി.  എസറിപമറട പ്രകപ്പോരയം പണറി പൂർത്തറിയപ്പോക്കപ്പോന്
പറപ്പോത്ത സപ്പോഹചെരദയം  ഉണപ്പോയതറിനപ്പോലപ്പോണട  പപയ്ടമന്റട  നടെത്തറിയടതന്ന ഭവനനറിർമപ്പോണ
പബപ്പോർഡറിടന്റ വറിശദസ്വീകരണയം ഒമ്പതു വർഷയം കഴറിഞ്ഞറിടയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപട
പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോതറിരുന്നതട  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റ  വസ്വീഴ്ചയപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നു.
പമലറില് ഇത്തരയം നടെപടെറികള് ആവർത്തറിക്കരുടതന്നട സമറിതറി ആവശദടപടുന്നു. 

സമറിതറി  നറിർപദ്ദേശത്തറിപന്മേല്  ലഭറിച  പബപ്പോർഡറിടന്റയുയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട
വകുപറിടന്റയുയം ററിപപപ്പോർടറിടന്റ അടെറിസപ്പോനത്തറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട
സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു. 
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറൂടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.6.2  ഭവനനറിർമപ്പോണ പബപ്പോർഡട  ഓഡറിറട  ടഡപക്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  (ഹയ   ർ  പഗഡട)
7-8-2010-ടല എല്.എഫട.എചട.ബറി.എ 11/549/2010  നമ്പർ കത്തട പ്രകപ്പോരയം  പരപ്പോമർശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട.

ഖ  ണറിക നമ്പർ   50

ശറിപപ്പോർശ

3.7.1  ടകപ്പോലയം  ചെറിന്നക്കടെ  ഭവന  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  പൂർത്തസ്വീകരറിച  24  ഫപ്പോറ്റുകളറില്
17  ഫപ്പോറ്റുകള്  ആവശദമനുസരറിചട  വറില്പന  നടെത്തുകയുയം  വറിറഴറിയപ്പോടത  കറിടെക്കുന്ന
ആസറികള് പലല  വറില്പനയറിലൂടടെ  വറിറഴറിക്കണടമന്നുള്ള  16-6-2003-ടല  ജറി.ഒ.
(എയം.എസട.)23/  2003/ഭവനയം. നമ്പർ ഉത്തരവട  പ്രകപ്പോരയം  ബപ്പോക്കറി  7  എണ്ണയം  2004-ല് പലല
വറില്പന നടെത്തറിടയന്നു പരറിപശപ്പോധനയറില് ഓഡറിറട വകുപറിനട പബപ്പോധദടപടടന്നററിയറിചതറിടന്റ
അടെറിസപ്പോനത്തറില് പ്രസ്തുത പരപ്പോമർശയം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു.  കൂടെപ്പോടത
ഓപരപ്പോ  പ്രപദശടത്തയുയം  ആവശദകത  മനസറിലപ്പോക്കറി  പപ്പോർപറിടെയം  വച  ടകപ്പോടുക്കണടമന്നുയം
സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറൂടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.7.2  ഭവനനറിർമപ്പോണ പബപ്പോർഡട  ഓഡറിറട  ടഡപക്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  (ഹയ   ർ  പഗഡട)
7-8-2010-ടല എല്.എഫട.എചട.ബറി.എ 11/549/2010  നമ്പർ കത്തട പ്രകപ്പോരയം  പരപ്പോമർശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട.

ഖണറിക നമ്പർ   54

ശറിപപ്പോർശ

3.8.1 ഭവനനറിർമപ്പോണ  പബപ്പോർഡട  ടസക്രടററിയുടടെ  വറിശദസ്വീകരണത്തറിടന്റ  അടെറിസപ്പോനത്തറിലുയം
പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപറിടന്റ ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റ അടെറിസപ്പോനത്തറിലുയം പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടെസയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറൂടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.8.2  ഭവനനറിർമപ്പോണ പബപ്പോർഡട  ഓഡറിറട  ടഡപക്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  (ഹയ   ർ പഗഡട)
7-8-2010 ടല  എല്.എഫട.എചട.ബറി.എ 11/549/2010  നമ്പർ കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  പരപ്പോമർശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട.

ഖണറിക നമ്പർ   59

ശറിപപ്പോർശ

3.9.1  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  ററിപപപ്പോർടറിടന്റ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്
പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവുന്നതപ്പോണട.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറൂടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.9.2 ഭവനനറിർമപ്പോണ പബപ്പോർഡട  ഓഡറിറട  ടഡപക്യൂടറി  ഡയറക്ടറുടടെ  (ഹയ   ർ  പഗഡട)
7-8-2010-ടല എല്.എഫട.എചട.ബറി.എ 11/549/2010  നമ്പർ കത്തട പ്രകപ്പോരയം  പരപ്പോമർശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട.

ഖണറിക നമ്പർ   89

ശറിപപ്പോർശ

3.10.1  പബപ്പോർഡറിടന്റ വറിശദ വറിവരയം ലഭദമപ്പോയതറിടന്റ അടെറിസപ്പോനത്തറിലുയം പലപ്പോക്കല്
ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  വറിശദസ്വീകരണത്തറിടന്റ അടെറിസപ്പോനത്തറിലുയം  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട
തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു. 

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറൂടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.10.2  ഭവനനറിർമപ്പോണ പബപ്പോർഡട ഓഡറിറട ടഡപക്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ  (ഹയ   ർ പഗഡട)
7-8-2010-ടല എല്.എഫട.എചട.ബറി.എ 11/549/2010  നമ്പർ കത്തട പ്രകപ്പോരയം  പരപ്പോമർശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട.

ഖണറിക നമ്പർ   95

ശറിപപ്പോർശ

3.11.1  പണപ്പോപഹരണയം  പപപ്പോലുള്ള  പകസ്സുകളറില്  തുക  തറിരറിചടെചതുടകപ്പോണ്ടുമപ്പോതയം
നടെപടെറി  പൂർത്തറിയപ്പോകുന്നറിടലന്നുയം  ഇത്തരയം  പകസുകളറില്  വകുപ്പുതല  നടെപടെറി
സസസ്വീകരറിപക്കണതപ്പോടണന്നുയം   സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപട.   പണപ്പോപഹരണയം  ക്രറിമറിനല്
കുറമപ്പോടണന്നുയം സമറിതറി വദക്തമപ്പോക്കറി.  ശസ്വീ. ടക.എയം. മപ്പോതക്യൂവറിടന വകുപ്പുതല നടെപടെറി എന്ന
നറിലയറില് സടസ്പെന്റട ടചെയ്യുകയുയം സർവസ്വീസറില് ജൂനറിയർപമപ്പോസട ആയറി തരയംതപ്പോഴ് ത്തുകയുയം
സടസ്പെന്ഷന് കപ്പോലയളവട സർവസ്വീസട കപ്പോലയളവറില് ഡക്യൂടറിയപ്പോയറി പരറിഗണറിക്കുന്നതടലന്നുയം
അററിയറിചതലപ്പോടത  ടെറിയപ്പോടന്റ  സർവസ്വീസട  ബുക്കട  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.
ആയതറിനപ്പോല് സർവസ്വീസട ബുക്കട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറി അതറിപന്മേലുള്ള നടെപടെറികള് പൂർത്തറിയപ്പോക്കറിപയപ്പോ
എന്നട  പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനട  സർവസ്വീസട  ബുക്കട  പലപ്പോക്കല് ഫണട  ആഡറിറട  ഡയറക്ടർക്കട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കണടമന്നുയം സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു. ആപരപ്പോപണ വറിപധയനപ്പോയ ശസ്വീ. ടക. എയം മപ്പോതത
86,332  രൂപയുയം  പലറിശയപ്പോയ  33,578  രൂപയുയം  തറിരറിചടെച  എന്നട
ടതളറിയറിക്കുന്നതറിപലയപ്പോവശദമപ്പോയ  ഡറി.ഡറി.പയപ്പോ  രസസ്വീതുകപളപ്പോ  ഒന്നുയം  തടന്ന
പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  പബപ്പോർഡട,  ആഡറിററിനട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില  എന്നട  ഓഡറിറട  വകുപ്പുയം
30-1-2006-ടല  എല്.എഫട.എചട.ബറി.എ.11/61/2006  നമ്പർ  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം  പലപ്പോക്കല്
ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  ഓഡറിറട  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട  എന്നുയം  പറയുന്നതറിടല
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പവരുദദയം  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോടന്നു.   രസസ്വീതുകപളപ്പോ  മറ്റു  പരഖകപളപ്പോ  ഇലപ്പോടത  ഓഡറിറട
പരപ്പോമർശയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  കത്തട  നല്കറിയതട
എപ്രകപ്പോരമപ്പോടണന്നട  സമറിതറിക്കട  മനസറിലപ്പോകുന്നറില.   സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോർടകളറില്
ഉള്ടക്കപ്പോള്ളറിചട  നറിയമസഭ  മുമ്പപ്പോടക  സമർപറിക്കടപടുന്ന  ഇത്തരയം  ഗുരുതരമപ്പോയ  ഓഡറിറട
പരപ്പോമർശങ്ങള്  സമറിതറിയുടടെ  പരറിപശപ്പോധനയട  മുമ്പട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിനട
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്  അധറികപ്പോരമറിടലന്നുയം  ഓഡറിറട  വകുപട  ഇക്കപ്പോരദയം  പ്രപതദകയം
ശദറിക്കണടമന്നുയം  അതനുസരറിചട  പ്രപ്പോപദശറിക  ഓഡറിറട  വറിഭപ്പോഗങ്ങള്ക്കട  നറിർപദ്ദേശയം
നല്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു.  കൂടെപ്പോടത പണയം തറിരറിടക അടെച എന്നതട
ഉറപപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  പരഖകള്  ഓഡറിറട  വകുപറിടന  കപ്പോണറിചട
പബപ്പോധദടപടുത്തണടമന്നുയം  അതു  സയംബനറിച  ററിപപപ്പോർടട  ഓഡറിറട  വകുപട  സമറിതറിക്കട
സമർപറിക്കണടമന്നുയം സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു.

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.11.2 ശസ്വീ. ടക.എയം. മപ്പോതത പബപ്പോർഡറിപലയട അടെച 86,332 രൂപയുടടെയുയം (D.D. NO.
841732 dtd.  5-2-2002)  2-3-2002-ടല രസസ്വീതട  പ്രകപ്പോരയം അടെച  33,578  രൂപയുടടെയുയം
പരഖകള്  ടഹഡപ്പോഫസ്വീസറില്  പരറിപശപ്പോധനയട  ലഭദമപ്പോണട.  പണപ്പോപഹരണയം  സയംബനറിചട
വയനപ്പോടെട ടഡപക്യൂടറി സൂപ്രണട ഓഫട പപപ്പോലസ്വീസട VC 16/2002 നമ്പരപ്പോയറി എടുത്ത പകസറില്
പകപ്പോഴറിപക്കപ്പോടെട  എന്കസയററി  കമസ്വീഷണർ  &  ടസ്പെഷദല്  ജഡ്ജട  30-11-2010-ടല
CC 56/2003  നമ്പരപ്പോയറി വറിധറിയപ്പോകുകയുയം ശസ്വീ.  ടക.  എയം.  മപ്പോതതവറിടന  4  വർഷ കഠറിന
തടെവറിനുയം  4000  രൂപ പറിഴ ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുയം ഉത്തരവപ്പോകുകയുയം ടചെയ.  പ്രസ്തുത ശറിക്ഷയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  10-1-2011-ടല  HBO  No.8/2011/CW15718/Ad3(a)/2001/Vig.
ഉത്തരവട പ്രകപ്പോരയം ശസ്വീ. ടക. എയം. മപ്പോതതവറിടന സർവസ്വീസറില് നറിന്നുയം നസ്വീക്കയം ടചെയറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറൂടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.11.3  വയനപ്പോടെട  ഡറിവറിഷന്  ഓഫസ്വീസറിടല  പണപ്പോപഹരണയം  എന്ന  ഓഡറിറട
പരപ്പോമർശത്തറിപന്മേല്  ആപരപ്പോപണ  വറിപധനപ്പോയ  ശസ്വീ.  ടക.എയം.  മപ്പോതത  86,332  രൂപ
7-2-2002-ടല  64794-ാം  നമ്പർ  രസസ്വീതട  പ്രകപ്പോരവുയം  33,578  രൂപ  2-3-2002-ടല
64810-ാംനമ്പർ  രസസ്വീതട  പ്രകപ്പോരവുയം  ഒടുക്കറിയതട  പരറിപശപ്പോധറിച.  തുക  ബപ്പോങറില്
ഒടുക്കറിയതറിടന്റ വറിവരങ്ങള് അടെങ്ങറിയ ബപ്പോങട  പപ്പോസട  ഷസ്വീററിടന്റ പകർപട  പരറിപശപ്പോധനയട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടണട. പണപ്പോപഹരണയം സയംബനറിച പകസറില് ശസ്വീ. ടക.എയം. മപ്പോതതവറിടന 4
വർഷയം  കഠറിന  തടെവറിനുയം  4,000  രൂപ  പറിഴ  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോനുയം  ശറിക്ഷറിക്കുകയുയം  പ്രസ്തുത
ശറിക്ഷയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  ശസ്വീ.  ടക.  എയം.  മപ്പോതതവറിടന സർവസ്വീസറില്  നറിന്നട  നസ്വീക്കയം
ടചെയറിടടണന്നുയം  പബപ്പോ ർഡട  ഓഡറിററിടന  അററിയറിചറിടണട.   ശസ്വീ.  ടക.  എയം.  മപ്പോതതവറിടന്റ
പസവന പുസകയം പരറിപശപ്പോധനയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില. ഓഡറിറട പരപ്പോമർശയം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട
സമറിതറിപയപ്പോടെട ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യപ്പോവുന്നതപ്പോണട.
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ഖണറിക നമ്പർ   105

ശറിപപ്പോർശ

3.12.1  പബപ്പോർഡറിടന്റ  വറിശദസ്വീകരണത്തറിടന്റ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  ഓഡറിറട  തടെസയം
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോവുന്നതപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറൂടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.12.2  ഭവനനറിർമപ്പോണ പബപ്പോർഡട ഓഡറിറട ടഡപക്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ  (ഹയ   ർ പഗഡട)
7-8-2010-ടല എല്.എഫട.എചട.ബറി.എ 11/549/2010  നമ്പർ കത്തട പ്രകപ്പോരയം  പരപ്പോമർശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട.

ഖണറിക നമ്പർ   132

ശറിപപ്പോർശ

3.13.1  പത്തനയംതറിട  ജറിലയറില്  വസ്വീടവപ്പോടെക  ഇനത്തറിലുയം  ഹറില്ടപ്പോകട  ബത്ത
ഇനത്തറിലുയം  അധറികമപ്പോയറി  നല്കറിയ  തുകയറില്  59,399  രൂപയുയം  പലറിശയുയം
തറിരറിചപറിടെറിചതപ്പോയുയം  വയനപ്പോടെട  ഓഫസ്വീസറില്  ടെറി  ഇനങ്ങളറില്  അധറികമപ്പോയറി  നല്കറിയ
16,295  രൂപയുയം  ബനടപട  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നറിന്നട  തറിരറിചപറിടെറിചതപ്പോയുയം  പകപ്പോടയയം
ജറിലയറില്  3794, 1890  രൂപയുയം തറിരറിചപറിടെറിചതപ്പോയുയം കൂടെപ്പോടത ററിടപയർഡട എകറികക്യൂടസ്വീവട
എഞറിനസ്വീയർ  ശസ്വീ.  പജപ്പോസഫട  സ്കററിയ,  ശസ്വീ.  രപ്പോപജന്ദ്രന്  എന്നറിവർക്കട  അധറികമപ്പോയറി
നല്കറിയ തുകയുയം,  കണ്ണൂർ ഡറിവറിഷന് ഓഫസ്വീസറില് വസ്വീടവപ്പോടെക ഇനത്തറില് അധറികമപ്പോയറി
നല്കറിയ  64,082  രൂപയുയം  തറിരറിചട  പബപ്പോർഡട  ഫണറില്  അടെചതപ്പോയുയം  സമറിതറിടയ
അററിയറിക്കുകയുണപ്പോയറി. എന്നപ്പോല് ഇനറിയുയം കുറച പപരുടടെ കയ്യറില് നറിന്നുയം തുക പൂർണ്ണമപ്പോയുയം
തറിരറിചട പറിടെറിചറിടറിടലന്നുയം കണ്ണൂർ ജറിലയറിടല  Excess, HRA, HTA  തറിരറിചപറിടെറിചതറിടന്റ
വക്കൗചറുകള്  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറിടലന്നുയം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.
ആയതറിനപ്പോല് അധറികമപ്പോയറി നല്കറിയ തുക പൂർണ്ണമപ്പോയുയം തറിരറിടക പറിടെറിക്കണടമന്നുയം ഇതു
സയംബനറിചട പരഖകള് പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി ഓഡറിറട വകുപറിനട ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നുയം ആയതു
പരറിപശപ്പോധറിചട  ഓഡറിറട  വകുപട  സമറിതറിക്കട  മറുപടെറി  നല്കണടമന്നുയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോർശ
ടചെയ്യുന്നു.

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.13.2  പത്തനയംതറിട,  വയനപ്പോടെട,  പകപ്പോടയയം കണ്ണൂർ എന്നസ്വീ ഓഫസ്വീസുകളറില് അധറികയം
നല്കറിയ  ബത്ത  പൂർണ്ണമപ്പോയുയം  തറിരറിചപറിടെറിചതപ്പോയറി  ബനടപട  എകറികക്യൂടസ്വീവട
എഞറിനസ്വീയർമപ്പോർ  അററിയറിചറിടണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇതു  സയംബനറിചള്ള  പരഖകള്
പരറിപശപ്പോധനയട ലഭദമപ്പോണട.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറൂടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.13.3  കണ്ണൂർ  ഡറിവറിഷന്  ഓഫസ്വീസറില്  വസ്വീടവപ്പോടെകയറിനത്തറില്  ജസ്വീവനക്കപ്പോർ
അധറികമപ്പോയറി  പകപററിയ തുകയറില് ക്രമ നമ്പർ  1  മുതല്  18  വടരയുള്ള ജസ്വീവനക്കപ്പോരറില്
നറിന്നുയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റ  പജർണല്  വക്കൗചററിടന്റ  പകർപട  ഓഡറിററിനട
ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടണട.  ടപ്രപ്പോവറിഷണല് ജസ്വീവനക്കപ്പോരറില് നറിന്നുയം തുക ഈടെപ്പോക്കറിയ പരഖകളടടെ
അറസട ടചെയ പകർപ്പുകള് പരറിപശപ്പോധനയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടണട.  ജസ്വീവനക്കപ്പോർ അധറികമപ്പോയറി
പകപററിയ  തുകകള്  പബപ്പോർഡട  തറിരറിടക  ഈടെപ്പോക്കറിയറിടണട.   ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിപയപ്പോടെട ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യപ്പോവുന്നതപ്പോണട. 

ഖണറിക നമ്പര്   172, 173

ശറിപപ്പോര്ശ

3.14.1  ടകപ്പോലയം ഡറിവറിഷനറില് രസസ്വീതട  പരറിപശപ്പോധനയറില് തറിരറിമററി നടെത്തറിയതറില്
ആപരപ്പോപണ വറിപധയരപ്പോയ ശസ്വീ.  തുളസസ്വീധരനുയം ശസ്വീമതറി എയം.  ആര്.  രപ്പോധപ്പോമണറി അമയുയം
അപഹരറിചതപ്പോയറി  ഓഡറിറട  കടണത്തറിയ  തുക  പലറിശ  സഹറിതയം  ഈടെപ്പോക്കറിടയന്നട
അററിയറിചതലപ്പോടത ആയതറിടന്റ പരഖകള് ഒന്നുയം തടന്ന ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല്
ഇതു സയംബനറിച പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കണടമന്നട സമറിതറി ആവശദടപടുന്നു.

3.14.2  പറിരറിടചടുത്ത തുകയറില് ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി ബപ്പോങറില് അടെചതറിനുപശഷയം കപ്പോരണയം
കൂടെപ്പോടത  തുടെര്ചയപ്പോയറി  പ്രതറിദറിനയം  2,00,000  രൂപയട  മുകളറില്  വരുന്ന  ഭസ്വീമമപ്പോയ  തുക
പകവശയം  വചറിരുന്നതപ്പോയുയം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.   തപലദറിവസടത്ത  വരവട  തുക
അടുത്ത പ്രവൃത്തറി ദറിവസയം തടന്ന ബപ്പോങറില് അടെചറിരറിക്കണയം എന്ന നറിയമയം നറിലനറില്ടക്ക
ഇപ്രകപ്പോരമുള്ള പ്രവര്ത്തനയം നടെത്തറിയതട വളടര ഗുരുതരമപ്പോയ കുറകൃതദമപ്പോടണന്നട സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന്നു.  ഇപ്രകപ്പോരയം തപ്പോല്ക്കപ്പോലറിക സപ്പോമ്പത്തറിക തറിരറിമററി നടെത്തറിയവര്ടക്കതറിടര
വകുപ്പുതല നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം ആയതു സയംബനറിച വറിശദവറിവരയം സമറിതറിടയ
അററിയറിക്കണടമന്നുയം ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.14.3  ശസ്വീ.  തുളസസ്വീധരനുയം  ശസ്വീമതറി  രപ്പോധപ്പോമണറിയുയം  തുക  പലറിശ  സഹറിതയം
ഒടുക്കറിയതറിടന്റ പരഖകളടടെ പകര്പട  17-1-2011  ടല കത്തറിപനപ്പോടടെപ്പോപയം പലപ്പോക്കല് ഫണട
ടഡപക്യൂടറി  ഡയറക്ടര്ക്കട  അയചറിടണട.  എന്നറിരുന്നപ്പോലുയം  ടഹഡപ്പോഫസ്വീസറില്  അവ
പരറിപശപ്പോധനയട ലഭദമപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.14.4 ശസ്വീമതറി രപ്പോധപ്പോമണറിയമ UDC യറില് നറിന്നുയം ശസ്വീ. എല്. തുളസസ്വീധരനറില് നറിന്നുയം ചുവടടെ
പചെര്ക്കുന്ന രസസ്വീതുകള് പ്രകപ്പോരയം തുക ഈടെപ്പോക്കറിയറിടണട:
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ശസ്വീമതറി രപ്പോധപ്പോമണറിയമ UDC, രസസ്വീതട നമ്പര് 11961/24-2-03    – 27,000 രൂപ

  രസസ്വീതട നമ്പര് 11956/22-2-03 – 23,000 രൂപ

  രസസ്വീതട നമ്പര് 11974/25-2-03  -     3,183 രൂപ 

   ആടക         -   53,183 രൂപ 

ശസ്വീ. തുളസസ്വീധരന്  രസസ്വീതട നമ്പര് 11975/26-2-03    -  34,144 രൂപ 

കൂടെപ്പോടത ശസ്വീമതറി രപ്പോധപ്പോമണറിയമയറില് നറിന്നുയം പലറിശയറിനത്തറില് 20,773  രൂപയുയം
ശസ്വീ.  തുളസസ്വീധരനറില്  നറിന്നട  പലറിശയറിനത്തറില്  14,150  രൂപയുയം  ഈടെപ്പോക്കറിയതറിടന്റ
പരഖകളയം  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടണട.   തപ്പോല്ക്കപ്പോലറിക  സപ്പോമ്പത്തറിക  തറിരറിമററി
നടെത്തറിയവര്ടക്കതറിടര  വകുപ്പുതല  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചതറിടന്റ  ഉത്തരവുകള്
പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടണട.   ഓഡറിറട  തടെസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട  സമറിതറിപയപ്പോടെട
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യപ്പോവുന്നതപ്പോണട.

ഖണറിക നമ്പര്   178

ശറിപപ്പോര്ശ

3.15.1 30-9-2007-ടല ടറന്റട ഡറി.സറി.ബറി. പസറടടമന്റട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയതറിനപ്പോലുയം ഭവന
നറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡറിടന്റ  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറിലുയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട
വകുപറിടന്റ ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റ അടെറിസപ്പോനത്തറിലുയം ഓഡറിറട തടെസയം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.15.2  ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട ഓഡറിറട ടഡപക്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ  (ഹയര് പഗഡട)
7-8-2010-ടല എല്.എഫട.എചട.ബറി.എ 11/549/2010  നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരയം  പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട.

ഖണറിക നമ്പര്   186

ശറിപപ്പോര്ശ

3.16.1  ശസ്വീമതറി  നബസ്വീസയട  വപ്പോയയപ്പോയറി  നല്കറിയ  19,000  രൂപ  17-9-2002-ല്
രസസ്വീതട  നമ്പര്  940589  പ്രകപ്പോരവുയം  പറിഴപലറിശയറിനത്തറില്  6495  രൂപ  25-9-2002-ല്
രസസ്വീതട നമ്പര്  940608  പ്രകപ്പോരവുയം തറിരറിചടെചറിടടണന്നട അററിയറിചറിടള്ളതലപ്പോടത ആയതട
ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇതു  സയംബനറിച  എലപ്പോ  പരഖകളയം
പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിററിനട ഹപ്പോജരപ്പോക്കണടമന്നുയം പരഖകള് പരറിപശപ്പോധറിചട ആഡറിറട വകുപട
സമറിതറിക്കട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കണടമന്നുയം ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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3.16.2 ശസ്വീമതറി നബസ്വീസ വപ്പോയത്തുകയുയം പറിഴപലറിശയുയം തറിരറിചടെചതട സയംബനറിചള്ള
പരഖകള്  വറിജറിലന്സട  ആന്റട  ആന്ററി  കറപ്ഷന്  ബക്യൂപറപ്പോ,  പപ്പോലക്കപ്പോടെറിനട
നല്കറിയതപ്പോയറിടപ്പോണട  എകറികക്യൂടസ്വീവട  എഞറിനസ്വീയര്  അററിയറിചറിടള്ളതട.  വറിജറിലന്സട
ഓഫസ്വീസറില് നറിന്നുയം രസസ്വീതട  ബുക്കറിടന്റ പകര്പട  എടുക്കുന്നതറിനട  പപ്പോലക്കപ്പോടെട  ഓഫസ്വീസറില്
നറിന്നുയം  അപപക്ഷറിചറിരുന്നു  എങറിലുയം  രസസ്വീതട  ബുക്കട  ലഭറിക്കുകയുണപ്പോയറില.  എന്നപ്പോല്
ശസ്വീമതറി  നബസ്വീസ  17-9-2002-ല്  അടെച  19,000  രൂപയുയം  25-9-2002-ല്  അടെച
6495  രൂപയുയം  ബപ്പോങറില്  അടെചതറിടന്റ  പരഖകളയം  പ്രസ്തുത  ദറിവസങ്ങളറിടല  കദപ്പോഷട
ബുക്കറിടന്റ ബനടപട പപജറിടന്റ പകര്പ്പുയം പരറിപശപ്പോധനയട ടഹഡപ്പോഫസ്വീസറില് ലഭദമപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.16.3  മണ്ണപ്പോര്ക്കപ്പോടെട  ബപ്പോഞട  ഓഫസ്വീസട  പമതറി  ഭവന പദതറി കൃതറിമപരഖ ചെമചട
വപ്പോയ എന്ന ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തറിപന്മേല് ശസ്വീമതറി നബസ്വീസ വപ്പോയത്തുകയുയം പറിഴപലറിശയുയം
തറിരറിചടെചതട  സയംബനറിച  വറിവരങ്ങള്  അടെങ്ങറിയ  കദപ്പോഷട  ബുക്കറിടന്റ  പകര്പ്പുയം  ബപ്പോങട
സറിപറിടന്റ  പകര്പ്പുയം  പരറിപശപ്പോധനയട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടണട.   ആയതു  പ്രകപ്പോരയം  വപ്പോയപ്പോ
തുകയപ്പോയ 19,000 രൂപയുയം പറിഴപലറിശയപ്പോയ 6,495 രൂപയുയം ഒടുക്കറിയറിടണട.  രസസ്വീതുകളടടെ
ഡക്യൂപ്ലൈറിപക്കറട  പകപ്പോപറികള്  വറിജറിലന്സട  &  ആന്ററി  കറപ്ഷന്  ബക്യൂപറപ്പോ  പപ്പോലക്കപ്പോടെറിനട
പരറിപശപ്പോധനയട  നല്കറിയതപ്പോയറി  അററിയറിചറിടണട.  അതറിനപ്പോല്  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറിപയപ്പോടെട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യപ്പോവുന്നതപ്പോണട.
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3.17.1  ടകപ്പോലയം  ഡറിവറിഷന്  ഓഫസ്വീസറില്  ശമ്പള  പരറിഷ്ക്കരണത്തറില്  വസ്വീടവപ്പോടെക,
നഗരബത്ത ഇനത്തറില് അധറികമപ്പോയറി നല്കറിയ 92,238 രൂപയുയം പത്തനയംതറിട ഡറിവറിഷന്
ഓഫസ്വീസറിടല ജസ്വീവനക്കപ്പോരുടടെ എചട.ആര്.എ.  കണക്കപ്പോക്കറി പറി.എഫട.-പലയട അധറികമപ്പോയറി
ടക്രഡറിറട  ടചെയ  59,399  രൂപയുയം  പലറിശയുയം  തറിരറിചപറിടെറിചട  പബപ്പോര്ഡട  അക്കക്കൗണറില്
വകടകപ്പോള്ളറിക്കുന്നതറിനട  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിചറിടണട  എന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.
എന്നപ്പോല് ടകപ്പോലയം ഡറിവറിഷന്,  പത്തനപ്പോപുരയം ബപ്പോഞട,  കരുനപ്പോഗപള്ളറി ബപ്പോഞട,  ആലപ്പുഴ
ഡറിവറിഷന്, പത്തനയംതറിട ഡറിവറിഷന്, പകപ്പോന്നറി ബപ്പോഞട, ടഹഡട ഓഫസ്വീസട, തറിരുവനന്തപുരയം
എന്നസ്വീ ഓഫസ്വീസുകളറിടല ജസ്വീവനക്കപ്പോര്ക്കട അധറികമപ്പോയറി നല്കറിയ വസ്വീടവപ്പോടെക,  നഗരബത്ത
എന്നറിവ  തറിരറിചപറിടെറിചതറിടന്റ  പരഖകള്  പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറിടലന്നട
സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.  ആയതറിനപ്പോല് പമല്പറഞ്ഞ ഡറിവറിഷനുകളറിടല/ബപ്പോഞ്ചുകളറിടല
ജസ്വീവനക്കപ്പോരറില്  നറിന്നട  അവര്ക്കട  അധറികമപ്പോയറി  നല്കറിയ  വസ്വീടവപ്പോടെക,  നഗരബത്ത  ഇവ
തറിരറിചപറിടെറിക്കുന്നതറിനുയം  തറിരറിടക  ഈടെപ്പോക്കറിയതട  സയംബനറിച  വറിവരയം  ഓഡറിററിനട
ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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3.17.2 അധറിക നറിരക്കറില് നല്കറിയ വസ്വീടവപ്പോടെക, നഗരബത്ത തുടെങ്ങറിയവ പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം
തറിരറിചപറിടെറിചറിടള്ളതപ്പോയപ്പോണട  എകറികക്യൂടസ്വീവട  എഞറിനസ്വീയര്മപ്പോര് അററിയറിചറിടള്ളതട.  ടകപ്പോലയം,  പത്തനപ്പോപുരയം,
കരുനപ്പോഗപള്ളറി  എന്നസ്വീ  ഓഫസ്വീസുകളറിടല  പരഖകള്  ടഹ ഡപ്പോഫസ്വീസറില്  പരറിപശപ്പോധനയട  ലഭദമപ്പോണട.
മറ്റുള്ളവ അതപ്പോതട ഓഫസ്വീസുകളറില് പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി ക്രമസ്വീകരറിച വചറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.17.3 ടകപ്പോലയം ഡറിവറിഷന് ഓഫസ്വീസറില് (ടകപ്പോലയം ഡറിവറിഷന് പത്തനപ്പോപുരയം ബപ്പോഞട,
കരുനപ്പോഗപള്ളറി ബപ്പോഞട, ആലപ്പുഴ ഡറിവറിഷന്, പത്തനയംതറിട ഡറിവറിഷന്, രപ്പോമങരറി ബപ്പോഞട
തുടെങ്ങറിയ  ഓഫസ്വീസറിടല  ജസ്വീവനക്കപ്പോര്ക്കട)  അധറിക  നറിരക്കറില്  നല്കറിയ  വസ്വീടവപ്പോടെക/
നഗരബത്ത തറിരറിചപറിടെറിചതറിടന്റ പരഖകള് പരറിപശപ്പോധനയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടണട.  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറിപയപ്പോടെട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യപ്പോവുന്നതപ്പോണട.
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3.18.1  ഇരുമ്പട കമ്പറിയുടടെ വറിലയറിനത്തറില് നഷ്ടമപ്പോയ  27,884  രൂപ  2004-ല് ബനടപടവരറില്
നറിന്നട  ഈടെപ്പോക്കറിയറിടടണന്ന  ഹക്കൗസറിയംഗട  പബപ്പോര്ഡട  ടസക്രടററിയുടടെ  വറിശദസ്വീകരണത്തറിടന്റ
അടെറിസപ്പോനത്തറില് പ്രസസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.18.2  ഭവനനറിര്മപ്പോണ പബപ്പോര്ഡട ഓഡറിറട  ടഡപക്യൂടറി ഡയറക്ടറുടടെ  (ഹയര് പഗഡട)
7-8-2010-ടല  എല്.എഫട.എ.എചട.ബറി.എ.11/549/2010  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരയം
പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട.
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3.19.1  കടപന ഡറിവറിഷനറിടല വറിവറിധ ആവശദങ്ങള്ക്കപ്പോയറി മുന്കൂറപ്പോയറി നല്കറിയ
2,02,300  രൂപ  ശസ്വീ.  കറുപചപ്പോമറി,  അസറിസന്റട  എകറികക്യൂടസ്വീവട  എഞറിനസ്വീയര്  നറിര്മപ്പോണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  മുന്കൂറപ്പോയറി  എടുത്ത  തുകയറില്,  10,71,558  രൂപ
തടറിക്കറിഴറിചറിടടണന്നട  അററിയറിചറിടള്ളതലപ്പോടത  ഇതു  സയംബനറിച  പരഖപയപ്പോ
തടറിക്കറിഴറിചതറിടന്റപയപ്പോ തറിരറിചടെചതറിടന്റപയപ്പോ പരഖകള് ഓഡറിററിനട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറിടലന്നട
സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.  ആയതറിനപ്പോല്  മുന്കൂര്  തുകകള്  തറിരറിചടെചതറിടന്റയുയം
തടറിക്കറിഴറിചതറിടന്റയുയം  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കണടമന്നുയം  ബപ്പോക്കറി  തുക  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട
നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.19.2 തപ്പോടഴപറയുന്ന ഉപദദപ്പോഗസരറില് നറിന്നുയം ഇനറിയുയം തറിരറിചടെയപ്പോത്ത മുന്കൂറുകള്
തറിരറിചപറിടെറിക്കപ്പോന് ഉത്തരവപ്പോയറിടണട.

1. ശസ്വീ. ടക. കറുപചപ്പോമറി, എകറികക്യൂടസ്വീവട എഞറിനസ്വീയര്, പപ്പോലക്കപ്പോടെട

2. ശസ്വീ. വറി.ടജ. പഗപ്പോപന്, അക്കക്കൗണടസട ഓഫസ്വീസര്, എറണപ്പോകുളയം

പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നുയം  ടപന്ഷന്  പററിയ  തപ്പോടഴപറയുന്ന  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നറിന്നുയം
മുന്കൂറുകള്/തടറിക്കറിഴറിക്കപ്പോത്ത തുകകള് അവരുടടെ ബപ്പോദദതയപ്പോയറി കണക്കപ്പോക്കറി ടപന്ഷന്
ആനുകൂലദങ്ങളറില് നറിന്നുയം ഈടെപ്പോക്കപ്പോന് നടെപടെറി സസസ്വീകരറിചറിടണട.

1. ശസ്വീ. ആര്. ഈശസരപറിള്ള, AEE (Retd)

2. ശസ്വീ. എ.ഡറി ശശറികുമപ്പോര്, A.O (Retd)

3. ശസ്വീ. അബ്ദുള് റഷസ്വീദട, E.E (Expired)

ബപ്പോക്കറി  എലപ്പോ  മുന്കൂറുകളയം  തടറിക്കറിഴറിക്കുകപയപ്പോ,  തറിരറിചടെയ്ക്കുകപയപ്പോ
ടചെയറിടടണന്നപ്പോണട എകറികക്യൂടസ്വീവട എഞറിനസ്വീയര് അററിയറിചറിടള്ളതട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.19.3  കടപന  ഡറിവറിഷന്  തടറിക്കറിഴറിക്കുകപയപ്പോ  തറിരറിചടെയ്ക്കുകപയപ്പോ  ടചെയ്യപ്പോത്ത
മുന്കൂറുകള്  എന്ന  ഓഡറിറട  ഖണറികയറിപന്മേല്  മുന്കൂറുകള്  തറിരറിചപറിടെറിക്കപ്പോന്  പവണ
നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിച  വരുന്നതപ്പോയറി  പബപ്പോര്ഡട  അററിയറിചറിടണട.  എന്നപ്പോല്  ഇതു
സയംബനറിച പരഖകള് ഒന്നുയം തടന്ന പരറിപശപ്പോധനയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില.

14-1-2015-ടല സമറിതറി പയപ്പോഗയം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരയം

3.19.4  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  പബപ്പോര്ഡട  സസസ്വീകരറിച  നടെപടെറി  സയംബനറിച
പരഖകള് ഓഡറിററിനട മുമ്പപ്പോടക ഹപ്പോജരപ്പോക്കറി പബപ്പോധദടപടുത്തണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

14-1-2015-ടല  പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആവശദടപട അധറിക വറിവരത്തറിനട
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നുയം ലഭറിച മറുപടെറി

3.19.5  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി  (2014-2016)യുടടെ  14-1-2015-ടല
പയപ്പോഗത്തറില്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞ  അധറിക  വറിവരത്തറിപന്മേല്  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിന്നുയം
ലഭറിച  മറുപടെറി  തൃപറികരമലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  വദക്തമപ്പോയ  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
ആവശദടപടറിടടണന്നുയം പബപ്പോര്ഡറില് നറിന്നുയം മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കറി,  നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിയട
ററിപപപ്പോര്ടട എതയുയം ടപടടന്നട നല്കുന്നതപ്പോടണന്നുയം അററിയറിക്കുന്നു.
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പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.19.6  ശസ്വീ.  ആര്.  ഈശസരപറിള്ള, AEE (Retd) (മുന്കൂര്  30,000),  ശസ്വീ.  എ.  ഡറി.
ശശറികുമപ്പോര്, A.O (Retd) (മുന്കൂര് 2500) എന്നറിവരുപടെടതപ്പോഴറിടകയുള്ള എലപ്പോ മുന്കൂറുകളയം
ക്രമസ്വീകരറിചറിടണട.  പമല്പറഞ്ഞ  രണട  പപരുപടെയുയം  ടപന്ഷന്  ടബനറിഫറിററില്  നറിന്നുയം
പ്രസ്തുത  തുകകള് തടെഞ്ഞുവചറിടണട.

13-1-2016-ടല സമറിതറി പയപ്പോഗതസ്വീരുമപ്പോനയം

3.19.7  പകരള  സയംസപ്പോന  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  ബനടപട  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  14-1-2015-ടല  സമറിതറിപയപ്പോഗയം  ആവശദടപട
അധറികവറിവരങ്ങള്ക്കട  സമര്പറിച  ഇടെക്കപ്പോല  മറുപടെറിയറിപന്മേല്  അന്തറിമ  മറുപടെറി  എതയുയം
പവഗയം  സമര്പറിക്കപ്പോടമന്ന  ഭവനനറിര്മപ്പോണ  വകുപറിടന്റ  കത്തട  മുന്നറിര്ത്തറി  ആയതട
ലഭറിചതറിനുപശഷയം പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോനുയം വദക്തമപ്പോയ മറുപടെറി അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
ഭവനനറിര്മപ്പോണ വകുപറിപനപ്പോടെട ആവശദടപടെപ്പോനുയം സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.19.8  ശസ്വീ.  ടക.  കറുപചപ്പോമറി,  എകറികക്യൂടസ്വീവട  എഞറിനസ്വീയര്  പകപററിയറിടള്ള
മുന്കൂറുകള്  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ടക.എസട.എ.എസട.എചട.ബറി.എ.7/748/2015
തസ്വീയതറി 1-1-2016 പ്രകപ്പോരയം ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിടണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷട മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.19.9 ശസ്വീ.  ഈശസരപറിള്ള, AEE (ററിട.) (30,000 രൂപ), ശസ്വീ. എ.ഡറി ശശറികുമപ്പോര്,
A.O (ററിട.) (2500 രൂപ) ഒഴറിടകയുള്ള എലപ്പോ മുന്കൂറുകളയം ക്രമസ്വീകരറിചറിടണട. പമല്വറിവരറിച
രണട പപരുപടെയുയം ടപന്ഷന് ആനുകൂലദങ്ങളറില്  നറിന്നുയം തുക ഈടെപ്പോക്കറിയറിടണട.

ഖണറിക നമ്പര്   221

ശറിപപ്പോര്ശ

3.20.1 സക്ചറല് ഡറിപസന് സര്ടറിപഫ ടചെയ്യുന്നതറിനട ടക.സറി.  അലകപ്പോണര്ക്കട
നല്കറിയ ഫസ്വീസട,  പപ്രപ്പോജക്ടറിടന്റ ആര്ക്കറിടടെക്ടപ്പോയ  M/s.  പസപ്പോണറി മത്തപ്പോയറി ലപ്പോലറിചന്  &
അപസപ്പോസറിപയറടസറില് നറിന്നട ഈടെപ്പോക്കണടമന്ന എഗറിടമന്റട വദവസ പപ്പോലറിക്കപ്പോത്തതറിലുയം
ഹക്കൗസറിയംഗട പബപ്പോര്ഡറിനട ആര്ക്കറിടടെക്ടട ഉണപ്പോയറിരറിടക്ക പവടറപ്പോരു കണ്സള്ടന്സറിടയ വചട
പബപ്പോര്ഡറിനട  നഷ്ടമുണപ്പോക്കറിയതറിലുയം  ഹക്കൗസറിയംഗട  പബപ്പോര്ഡറിടന്റ  നടെപടെറിയറില്  സമറിതറി
അതൃപറി  പരഖടപടുത്തറി.  ഒരു  വര്ഷടത്ത  കണ്സള്ടന്സറി  ഫസ്വീസപ്പോയ  ഒരു  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ടകപ്പോടുത്തറിരറിക്കുന്നതറില്  സമറിതറി  അതറിയപ്പോയ  ഉത്കണ്ഠ  പരഖടപടുത്തറി.  പബപ്പോര്ഡറിടന്റ
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ഇത്തരയം  നടെപടെറി  വന്  സപ്പോമ്പത്തറികബപ്പോദദതയപ്പോണട  വരുത്തറിയറിരറിക്കുന്നടതന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തറി.  ആയതറിനപ്പോല്  ശസ്വീ.  ടക.  സറി.  അലകപ്പോണര്ക്കട നല്കറിയ  ഫസ്വീസട
പപ്രപ്പോജക്ടറിടന്റ  ആര്ക്കറിടടെക്ടറില്  നറിന്നട  ഈടെപ്പോക്കണടമന്ന  വദവസ  പ്രകപ്പോരയം
ആര്ക്കറിടടെക്ടപ്പോയ  M/s.  പസപ്പോണറി  മത്തപ്പോയറി  ലപ്പോലറിചന്  &  അപസപ്പോസറിപയറടസറില്  നറിന്നട
ഈടെപ്പോക്കണടമന്നുയം കണ്സള്ടന്സറി കരപ്പോററിടന്റ പകര്പ്പുയം ശസ്വീ.  ടക.സറി.  അലകപ്പോണര്ക്കട
പപ്പോര്ടട  പപയ്ടമന്റട  നടെത്തറിയടതന്തറിനട  എന്നു  ടതളറിയറിക്കുന്ന  പരഖകളയം  ഓഡറിററിനട
ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.20.2  M/s.  പസപ്പോണറി  മത്തപ്പോയറി  ലപ്പോലറിചന്  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി  എഗറിടമന്റട  വചതട
2-5-1994-ല്  ആണട.  30-12-1996-ല്  കൂടെറിയ  പബപ്പോര്ഡട  പയപ്പോഗമപ്പോണട  സക്ചറല്
ഡറിപസന്  സര്ടറിപഫ  ടചെയ  നല്കുന്നതറിനട  ശസ്വീ.  ടക.  സറി.  അലകപ്പോണര്ക്കട
കണ്സള്ടന്സറി  ഫസ്വീസപ്പോയറി  സറിവറില്  വര്ക്കറിടന്റ  0.2%  നല്കുവപ്പോന്  തസ്വീരുമപ്പോനറിചതട.
M/s.  പസപ്പോണറി  മത്തപ്പോയറി  ലപ്പോലറിചനുമപ്പോയറി  എഗറിടമന്റട  വയ്ക്കുപമ്പപ്പോള്  ശസ്വീ.  ടക.  സറി.
അലകപ്പോണടറ  സക്ചറല്  ഡറിപസന്  സര്ടറിപഫ  ടചെയ  നല്കുവപ്പോന്
നറിയമറിചറിടറിലപ്പോയറിരുന്നു.  ശസ്വീ.  ടക.  സറി.  അലകപ്പോണര്  3rd Floor  Roof  വടരയുള്ള
സക്ചറല്  ഡറിപസനുയം  മടറലപ്പോ  പഫപ്പോററിപലയ്ക്കുമുള്ള  Column-ടന്റ  ഡറിപസനുയം
പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കറിയതറിനപ്പോലപ്പോണട  പപ്പോര്ടട  പപയ്ടമന്റട  (60%)  ആദദയം  നല്കറിയതട.  Balance
Payment  പറിന്നസ്വീടെട നല്കുകയുമുണപ്പോയറി. 30-12-1996 ടലയുയം 11-8-1999  ടലയുയം പബപ്പോര്ഡട
തസ്വീരുമപ്പോന  പ്രകപ്പോരമപ്പോണട  ശസ്വീ.  ടക.  സറി.  അലകപ്പോണര്ക്കട  പപയ്ടമന്റട  നല്കറിയതട.
ടെറി  പബപ്പോര്ഡട  തസ്വീരുമപ്പോനങ്ങളടടെയുയം  M/s.  പസപ്പോണറി  മത്തപ്പോയറി  ലപ്പോലറിചന്  പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി
എഗറിടമന്റട വചതറിടന്റയുയം,  ശസ്വീ.  ടക.സറി.  അലകപ്പോണര്ക്കട പപയ്ടമന്റട നല്കറിയതറിടന്റയുയം
പകര്പ്പുകള് പരറിപശപ്പോധനയട ടഹഡപ്പോഫസ്വീസറില് ലഭദമപ്പോണട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.20.3 M/s.  പസപ്പോണറി മത്തപ്പോയറി ലപ്പോലറിചന് പബപ്പോര്ഡുമപ്പോയറി എഗറിടമന്റട  വചതറിടന്റ
പകര്പ്പുയം,  ശസ്വീ.  ടക.സറി.  അലകപ്പോണര്ക്കട  പപയ്ടമന്റട  നല്കറിയതറിടന്റ  പരഖകളയം
പരറിപശപ്പോധനയട ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടണട.  ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറിപയപ്പോടെട
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യപ്പോവുന്നതപ്പോണട.

ടെറി. പറി. രപ്പോമകൃഷ്ണന്,
തറിരുവനന്തപുരയം, അദദക്ഷന്,
2021 ആഗസട 10. പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി.
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അനുബനന്ധം   I

പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങള/തുടര്ശനിപധാര്ശകള

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
സധാപനന്ധം/വകുപ്പെപ

നനിഗമനങ്ങള/തുടര്ശനിപധാര്ശകള

1 2 3 4

1 2.1.11 ഭവനനനിര്മധാണന്ധം യന്ത്രസധാമഗനികളുപട  പമയനിന്റനന്സപ
സന്ധംബനനിച്ച  എലധാ  രരേഖകളുന്ധം  15
ദനിവസതനിനകന്ധം  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ
ഹധാജരേധാക്കണപമനപ  സമനിതനി  ആവശശ്യപപ്പെട്ടനി
രുനനിടന്ധം രരേഖകള ഹധാജരേധാക്കുനതനില് ഭവന
നനിര്മധാണ  രബധാര്ഡനിപന്റ  ഭധാഗത
നനിന്നുണധായനിരേനിക്കുന  വവീഴ്ചയനില്  സമനിതനി
കടുത  അതൃപനി  രരേഖപപ്പെടുതന്നു.  പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ പരേധാമര്ശവുമധായനി ബനപപ്പെട്ട എലധാ
രരേഖകളുന്ധം   രേണധാഴ്ചയ്ക്കുളനില്  ഓഡനിറപ
വകുപ്പെനിനപ  സമര്പ്പെനിക്കുവധാന്  സമനിതനി
ആവശശ്യപപ്പെടുന്നു.  അരതധാപടധാപ്പെന്ധം കുറക്കധാപരേനപ
കപണതനിയ  ഉരദശ്യധാഗസര്പക്കതനിപരേ
സസവീകരേനിച്ച  നടപടനി  സന്ധംബനനിച്ച
വനിശദധാന്ധംശങ്ങളുന്ധം  ലഭശ്യമധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
ആവശശ്യപപ്പെടുന്നു.

2 2.2.10 ഭവനനനിര്മധാണന്ധം സന്ധംസധാന  ഭവനനനിര്മധാണ  രബധാര്ഡനിനപ
പമ.സനിമന്റപ  രകധാര്പ്പെരറേഷന് ഓഫപ  ഇനശ്യ
ലനിമനിറഡനില്  നനിന്നുന്ധം  ലഭനിരക്കണ  തുക
രനടനിപയടുക്കുനതനിനപ  ഫയല്  പചെയ
രകസുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  വനിശദവനിവരേങ്ങള
സന്ധംസധാന  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ
അടനിയനരേമധായനി  ലഭശ്യമധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
ആവശശ്യപപ്പെടുന്നു.

3 2.3.12 ഭവനനനിര്മധാണന്ധം വനിജനിലന്സപ  റേനിരപ്പെധാര്ട്ടനിപന്റ  അടനിസധാന
തനില്  നടപടനി  സസവീകരേനിച്ചപ  അനനിമ
റേനിരപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭശ്യമധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
ആവശശ്യപപ്പെടുന്നു.

4 2.4.12 ഭവനനനിര്മധാണന്ധം കുടനിശനിക തുക പനിരേനിപച്ചടുക്കുവധാനുള നടപടനി
തസരേനിതപപ്പെടുതനി  തുക  ഈടധാക്കനി
അടനിയനരേമധായനി  റേനിരപ്പെധാര്ട്ടപ  ലഭശ്യമധാക്കുവധാന്
സമനിതനി ആവശശ്യപപ്പെടുന്നു.
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5 2.5.13 ഭവനനനിര്മധാണന്ധം,
റേവനന

തൃപ്പൂണനിതറേ  ഉപഗഹ  നഗരേ  പദ്ധതനിയുപട
എസധാബനിഷ് പമന്റപ  ചെധാര്ജനിനതനില്  ഭവന
നനിര്മധാണ  രബധാര്ഡനില്  നനിന്നുന്ധം
അധനികമധായനി ഈടധാക്കനിയ 57,07,022 രൂപ
തനിരേനിപക  നല്കുവധാന്  എറേണധാകുളന്ധം  ജനിലധാ
കളക്ടര്ക്കപ  നനിര്രദ്ദേശന്ധം  നല്കുവധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന്നു.

6 2.6.14 ഭവനനനിര്മധാണന്ധം 2014-ല്  അവസധാനനിച്ച  വനിഷയന്ധം  അഞപ
വര്ഷങ്ങളക്കുരശഷന്ധം  മധാത്രമധാണപ  സമനിതനി
മുമ്പധാപക അറേനിയനിക്കുനതപ. സമനിതനി മുമ്പധാപക
വനിവരേങ്ങള  യഥധാസമയന്ധം  നല്കധാത
നടപടനിയനില് സമനിതനി അതൃപനി രരേഖപപ്പെടുതന്നു.

7 2.6.15 ഭവനനനിര്മധാണന്ധം പത്രപ്രവര്തകര്ക്കുള  ഭവന  നനിര്മധാണ
പദ്ധതനി  സന്ധംബനനിച്ച  ഓഡനിറപ  പരേധാമര്ശന്ധം
തവീര്പ്പെധാക്കനിയതപ  സന്ധംബനനിച്ച  റേനിരപ്പെധാര്ട്ടപ
ഭരേണ  വകുപ്പെനിനപ  സമര്പ്പെനിക്കുനതനിനുന്ധം
ആയതപ സന്ധംസധാന ഓഡനിറപ വകുപ്പെപ മുരഖന
സമനിതനിയപ  ലഭശ്യമധാക്കുവധാനുന്ധം  സമനിതനി
ആവശശ്യപപ്പെടുന്നു.

8 2.7.11 ഭവനനനിര്മധാണന്ധം ഫനിനധാന്സപ ഇന്പസ്പെക്ഷന് വനിന്ധംഗനിപന്റയുന്ധം ധന്
ആന്റപ  കമ്പനനിയുപടയുന്ധം  അക്കക്കൗണന്റപ  ജനറേല്
എനനിവരുപട കപണതലുകളക്കപ
തുടര്നടപടനി  സസവീകരേനിച്ചതപ  സന്ധംബനനിച്ച
രരേഖകള ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനിനപ ഹധാജരേധാക്കുവധാന്
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന്നു.

9 2.8.13 ഭവനനനിര്മധാണന്ധം വധായധാതക  തനിരേനിച്ചുപനിടനിക്കുനതനിനുള
അദധാലതപ  സന്ധംബനനിച്ച  വനിശദമധായ
റേനിരപ്പെധാര്ട്ടപ  ഭരേണ  വകുപ്പെനിനുന്ധം  ഭരേണ  വകുപ്പെപ
ആയതപ  ഓഡനിറപ  മുരഖന  സമനിതനിയ്ക്കുന്ധം
ലഭശ്യമധാക്കണപമനപ  സമനിതനി  ആവശശ്യപപ്പെടുന്നു.
അരതധാപടധാപ്പെന്ധം  കുടനിശനിക  തുക  അടനിയനരേ
മധായനി  പനിരേനിപച്ചടുതപ  അനനിമ  റേനിരപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭശ്യമധാക്കുവധാനുന്ധം സമനിതനി നനിര്രദ്ദേശനിക്കുന്നു.

10 2.9.4 ഭവനനനിര്മധാണന്ധം സര്ക്കധാരേനിൽനനിന്നുന്ധം സബ്സനിഡനിയനിനതനിൽ
രബധാര്ഡനിനപ  ലഭനിരക്കണ  തുക  എത്രയുന്ധം
രവഗന്ധം  അനുവദനിക്കണപമനപ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന്നു.

11 2.10.13 ഭവനനനിര്മധാണന്ധം ബധാര് കക്കൗൺസനിൽ പരേധാതനി തവീര്പ്പെധാക്കുനതനിപന്റ
അടനിസധാനതനിൽ തുടര്നടപടനി  സസവീകരേനി
ക്കുവധാൻ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന്നു.
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