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മുഖവുര

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

കലഭാക്കല്  ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനി  (2010-11)യുസടെ  29-ാാമതറ  റനികപഭാർട്ടേനിസല
(കലഭാക്കല്  ഫണറ  ഓഡനിററ  ഡയറക്ടറുസടെ  1999  വർഷസത  സമഭാഹൃത  റനികപഭാർട്ടേനില്
ഉളസപട്ടേനിട്ടുള്ള  വനിശഭാലസകേഭാച്ചനി   വനികേസന  അകതഭാറനിറനിയുസടെ  ജവഹർലഭാല്  സനഹ്റു
അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  കസഡനിയതനിസന  നനിർമഭാണന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ഓഡനിററ  ഖണനികേയുസടെയുന്റിം
സമനിതനിയുസടെ  ആവശദ്ധ്യഭാനുസരണന്റിം  കലഭാക്കല്  ഫണറ  ഓഡനിററ  വകുപറ  തയഭാറഭാക്കനിയ
സസ്പെഷദ്ധ്യല്  ഓഡനിററ  റനികപഭാർട്ടേനിസനയുന്റിം  പരനികശഭാധനയുസടെ  അടെനിസഭാനതനില്
തയഭാറഭാക്കനിയതറ) ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള അടെനിസഭാനമഭാക്കനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

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

ശനിപഭാര്ശ  ഖണനികേകേളനികന്മേലുള്ള സര്ക്കഭാര്  നടെപടെനികേളുസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്
സമനിതനിക്കറ  ആവശദ്ധ്യമഭായ  സഹഭായങ്ങള  നല്കേനിയ  സന്റിംസഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ
ഡയറക്ടകറഭാടെറ സമനിതനിക്കുള്ള നനനി കരഖസപടുത്തുന.

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



ററിപപപ്പോർടട

അദദപ്പോയയം   I

1.1. പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി (2010-11)യുടടെ 29-ാാമതട ററിപപപ്പോർടറിടല
(പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  1999  വർഷടത്തെ  സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോർടറില്
ഉള്ടപടറിട്ടുള്ള  വറിശപ്പോലടകപ്പോചറി  വറികസന  അപതപ്പോററിററിയുടടെ  ജവഹർലപ്പോല്  ടനഹ്റു
അനപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  പസ്റ്റേഡറിയത്തെറിടന്റെ  നറിർമപ്പോണയം  സയംബനറിച  ഓഡറിറട  ഖണറികയുടടെയുയം
സമറിതറിയുടടെ ആവശദപ്പോനുസരണയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപട തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ ടസ്പെഷദല്
ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോർടറിടന്റെയുയം  പരറിപശപ്പോധനയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയതട)
ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേല് സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികളുള്ടക്കപ്പോള്ളുന്നതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോർടട.

1.2 .  പലപ്പോക്കല് ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2010-11)യുടടെ  29-ാാമതട  ററിപപപ്പോർടട
2010  ഡറിസയംബര്  മപ്പോസയം  28-ാം  തസ്വീയതറി  സഭയറില്  സമർപറിച.  ററിപപപ്പോർടറില്  ആടക
13  ശറിപപ്പോർശകളപ്പോണുണപ്പോയറിരുന്നതട.  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേല്  ലഭദമപ്പോയ  സർക്കപ്പോർ
മറുപടെറി,  പകരള  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട
എന്നറിവ 1-1-2020 തസ്വീയതറിയറിടല സമറിതറിപയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകയുണപ്പോയറി.

1.3.  സമറിതറി  ററിപപപ്പോർടറിടല  ശറിപപ്പോർശ,  ശറിപപ്പോർശയറിപന്മേല്  ലഭറിച  മറുപടെറി,  പകരള
സയംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട,  സമറിതറിയുടടെ  തുടെർ
ശറിപപ്പോർശ എന്നറിവ അദദപ്പോയയം II-ല്  ഉള്ടക്കപ്പോള്ളറിചറിരറിക്കുന.

1.4. സർക്കപ്പോരറില് നറിനയം ലഭറിച മറുപടെറികളുപടെയുയം പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട
ഡയറക്ടറുടടെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപറിടന്റെയുയം  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  അനനര  നടെപടെറി
തുടെപരണതറില്ല  എന്നട  തസ്വീരുമപ്പോനറിച  ശറിപപ്പോർശകളുയം  ആയതറിപന്മേല്  ലഭറിച  മറുപടെറികളുയം
അദദപ്പോയയം III-ല് പചേർത്തെറിരറിക്കുന.

അദദപ്പോയയം   II

2.1 സമറിതറി ശറിപപ്പോ ർശകളുയം സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറികളുയം തുടെർശറിപപ്പോർശകളുയം.

ഖണറിക നമ്പർ   87

ശറിപപ്പോർശ 

2.1.1  ജവഹർലപ്പോല്  ടനഹ്റു  അനപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  പസ്റ്റേഡറിയയം  ജറി.സറി.ഡറി.എ.
നറിർമറിചറിരറിക്കുന്നതട  സപ്പോപങ്കേതറികപ്പോനുമതറി  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോടതയപ്പോടണന്നട  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  ജറി.സറി.ഡറി.എ.-യുടടെ  സപ്പോപങ്കേതറിക  വറിഭപ്പോഗയം  നപ്പോളറിതുവടരയുയം  ഈ
പസ്റ്റേഡറിയത്തെറിടന്റെ  നറിർമപ്പോണ  പ്രവൃത്തെറികളുടടെ  എസ്റ്റേറിപമറട  സപ്പോപങ്കേതറിക  പരറിപശപ്പോധനയട
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വറിപധയമപ്പോക്കുകപയപ്പോ  ആയതറിടന്റെ  സപ്പോപങ്കേതറിക  അനുമതറി  നല്കുകപയപ്പോ  ടചേയറിടറില്ല.
പസ്റ്റേഡറിയയം  നറിർമപ്പോണത്തെറില്  ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ള  സപ്പോപങ്കേതറിക  തകരപ്പോറുയം  പപപ്പോരപ്പോയ്മകളുയം
അപപ്പോകതകളുയം പണറിയറില് ഇടെയറിടടെ സപ്പോരമപ്പോയ മപ്പോറങ്ങള് വരുത്തുന്നതറിനട  സയംഗതറിയപ്പോയതുയം
എസ്റ്റേറിപമറട  സപ്പോപങ്കേതറിക  പരറിപശപ്പോധനയട  വറിപധയമപ്പോക്കപ്പോത്തെതുമൂലമപ്പോടണന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  സപ്പോപങ്കേതറിക  അനുമതറി  എന്നപ്പോല്  സപ്പോപങ്കേതറിക  വറിദഗ്ദ്ധടന്റെ  ടവറുയം  ഒരു
പരറിപശപ്പോധനയല്ല  പനടരമററിചട  നറിർദറിഷ്ട  പദതറി  ഘടെനപ്പോപരമപ്പോയറി  ശക്തവയം
സുരകറിതവമപ്പോടണനയം  എസ്റ്റേറിപമറട  പവണത്ര  വറിശദപ്പോയംശങ്ങളുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
സൂക്ഷ്മമപ്പോയറി  കണക്കപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോടണനമുള്ള  ഗുണപമന്മേ  ഉറപ്പുനല്കുന്ന  സപ്പോകദപത്ര
മപ്പോടണനള്ള ഓഡറിറട  നറിരസ്വീകണയം  ശ്രപദയമപ്പോണട.  സപ്പോപങ്കേതറികമപ്പോയ  പല  തകരപ്പോറുകളുയം
പപപ്പോരപ്പോയ്മകളുയം  ഈ  പപ്രപ്പോജക്ടറിടന്റെ  പണറിയറിലുടെനസ്വീളയം  ദൃശദമപ്പോണട.  ഇപ്രകപ്പോരയം
സപ്പോപങ്കേതറികപ്പോനുമതറി  കൂടെപ്പോടത  പപ്രപ്പോജക്ടട  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ  ജറി.സറി.ഡറി.എ.-യുടടെ  പ്രവൃത്തെറി
ക്രമരഹറിതവയം  നറിലവറിലുള്ള  ചേടങ്ങള്ക്കട  വറിരുദവമപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോട്ടുന.
തപദശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  പമലറില്  ഇത്തെരയം  നടെപടെറികള്
ആവർത്തെറിക്കപ്പോതറിരറിക്കുന്നതറിനുപവണ കർശന മപ്പോർഗ്ഗനറിർപദശങ്ങള് പുറടപടുവറിക്കണടമനയം
സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന.
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2.1.2  സപ്പോപങ്കേതറികപ്പോനുമതറി  ലഭദമപ്പോകപ്പോടത  പസ്റ്റേഡറിയയം  നറിർമപ്പോണയം  നടെത്തെറി
പൂർത്തെറിയപ്പോക്കറിയതട  ശരറിയപ്പോയ  നടെപടെറിയല്ല.  എന്നപ്പോല്  ജറി.സറി.ഡറി.എ.-യുടടെ  പരറിചേയ
സമ്പന്നരപ്പോയ  സപ്പോപങ്കേതറിക  വറിദഗ്ദ്ധരപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  പമല്പനപ്പോടത്തെറിലപ്പോണട
പസ്റ്റേഡറിയയം  നറിർമപ്പോണയം  പൂർത്തെസ്വീകരറിചറിട്ടുള്ളതട.  ഈ  പസ്റ്റേഡറിയത്തെറില്  പല  അനപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര
ടൂർണടമന്റുകളുയം  നടെന്നട  വരുനണട.  ഒരു  ബൃഹത്തെപ്പോയ  പപ്രപ്പോജക്ടട  നടെപപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള്
പപ്രപ്പോജക്ടറിടന്റെ  തൃപറികരമപ്പോയ  പൂർത്തെസ്വീകരണത്തെറിനട  അടെങ്കേലറില്  പല  വദതറിയപ്പോനങ്ങളുയം
ഉണപ്പോവകടയന്നതട  സസപ്പോഭപ്പോവറികമപ്പോണട.  ആയതട  സപ്പോപങ്കേതറികപ്പോനുമതറി  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത്തെതു
ടകപ്പോണട സയംഭവറിചതപ്പോടണന്ന ഓഡറിററിടന്റെ വപ്പോദയം ശരറിയല്ല.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ കുററിപട

2.1.3  എസ്റ്റേറിപമറട  സപ്പോപങ്കേതറിക  പരറിപശപ്പോധനയട  വറിപധയമപ്പോക്കപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്
പണറിക്കറിടെയറില് സപ്പോരമപ്പോയ മപ്പോറങ്ങള് പപപ്പോലുയം വരുത്തുകയുണപ്പോടയന്നട പബപ്പോദദടപടറിട്ടുണട.
സപ്പോപങ്കേതറികപ്പോനുമതറി  ലഭറിക്കപ്പോടതയപ്പോണട  പസ്റ്റേഡറിയയം  നറിർമപ്പോണയം  നടെത്തെറിയടതന്നട
ജറി.സറി.ഡറി.എ.  അയംഗസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല്  ഇതുമൂലമുണപ്പോയ  അപപ്പോകതകളുയം  അടെങ്കേല്
വദതറിയപ്പോനവയം  സസപ്പോഭപ്പോവറികമപ്പോടണന്ന  വപ്പോദയം  അയംഗസ്വീകരറിക്കത്തെക്കതല്ല.  ഇപ്രകപ്പോരയം
ചേടവറിരുദമപ്പോയറി പപ്രപ്പോജക്ടുകള് തപദശസസയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് നടെപപ്പോക്കുന്നറില്ല എനയം
ഇത്തെരയം  നടെപടെറികള്  ആവർത്തെറിക്കുന്നറില്ല  എനറപപ്പോക്കുന്നതറിനുയം  പവണ  മപ്പോർഗ്ഗ
നറിർപദശങ്ങള് പുറടപടുവറിചതപ്പോയറി കപ്പോണുന്നറില്ല.
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2.1.4  സപ്പോപങ്കേതറികപ്പോനുമതറി  കൂടെപ്പോടത  ജറി.സറി.ഡറി.എ.  പപ്രപ്പോജക്ടട  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ
നടെപടെറി  ക്രമരഹറിതവയം  നറിലവറിലുള്ള  ചേടങ്ങള്ക്കട  വറിരുദവമപ്പോയതറിനപ്പോല്
തപദശസസയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  ഇത്തെരയം  നടെപടെറികള്  ആവർത്തെറിക്കപ്പോതറിരറിക്കപ്പോന
ആവശദമപ്പോയ മപ്പോർഗ്ഗനറിർപദശങ്ങള് അടെറിയനരമപ്പോയറി  പുറടപടുവറിക്കണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോ ർശ ടചേയ്യുന.

ഖണറിക നമ്പർ   90

ശറിപപ്പോർശ

2.2.1  1996-ല്  പണറി  പൂർത്തെസ്വീകരറിചട  ഉദ്ഘപ്പോടെനയം  ടചേയടപട  പസ്റ്റേഡറിയത്തെറിടന്റെ
ഫഫനല് ബറില് നപ്പോളറിതുവടരയുയം ടസററില് ടചേയറിടറില്ല എന്ന വസ്തുത വളടര ഗക്കൗരവതരമപ്പോയ
ഒരു വസ്തുതയപ്പോണട.
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2.2.2  പസ്റ്റേഡറിയത്തെറിടന്റെ  പ്രവൃത്തെറി  31-5-1996-ല്  പൂർത്തെസ്വീകരറിക്കുകയുയം  ബറിലടല
15-10-1997-ല് പരറിപശപ്പോധനയട സമർപറിക്കുകയുയം ടചേയ്തുടവങ്കേറിലുയം 11-4-1999-ല് പസ്റ്റേഡറിയയം
സയംബനറിചട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശമുണപ്പോയതറിനപ്പോല്  ആയതട  തസ്വീർപപ്പോക്കറിയറിടട  ബറിലടല
നല്കുന്നതറിനട  അപതപ്പോററിററി  ടസക്രടററി  ഉത്തെരവപ്പോയറി.  പറിന്നസ്വീടെട  എഗറിടമന്റെട  വറിജറിലനസട
വകുപട ആവശദടപടതറിടന തുടെർന്നട 2001-ല് ഫയലുകള് ടെറി വകുപറിനട നല്കുകയുയം 2003,
ടസപ്റയംബററില് ആണട വറിജറിലനസട ടകപ്പോണ്ടുപപപ്പോയ ഫയലുകള് തറിരറിടക അപതപ്പോററിററിയറില്
ഏല്പറിചതട.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറുടടെ  ഓഡറിറട  കഴറിഞട  ടപയ് ടമന്റെട
നല്കപ്പോവന്നതപ്പോണട  എന്നട  2008,  പമയട-ല്  ഉത്തെരവപ്പോകുകയുണപ്പോയറി.   പലപ്പോക്കല്  ഫണട
ഓഡറിറട  ബറില്ലറില്  ചേറില  അപപ്പോകതകള്  കണതറിനപ്പോല്  ആയതട  കൂടെറി  ടറക്ടറിഫഫ  ടചേയ
പശഷമപ്പോണട  2009,  ജൂഫലയറില്  ബറിലടല  ധനകപ്പോരദ  വറിഭപ്പോഗത്തെറിപലക്കട  നല്കറിയതട.
പമല്  വറിവരറിച  കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്  പസ്റ്റേഡറിയയം  പപപ്പോലുള്ള  ബൃഹതട  സയംരയംഭങ്ങളുടടെ  ബറിലടല
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  മുമ്പപ്പോയറി  ററിക്കവറസ്വീസട  സയംബനറിചട  വദക്തമപ്പോയ  അഭറിപ്രപ്പോയയം  ലഭറിചട
ഓഡറിറട  പരപ്പോമർശറിച  തറിരുത്തെലുകള്  യഥപ്പോസമയയം  വരുപത്തെണതറിനപ്പോലപ്പോണട
തപ്പോമസമുണപ്പോയതട  എനയം പസ്റ്റേഡറിയത്തെറിടന്റെ ഇലകട ടറിക്കല് പ്രവൃത്തെറികള് ടമ.ഹപ്പോരറിസണ
മലയപ്പോളത്തെറിടനയപ്പോണട എചട.എസട.സറി.എല്. ഏല്പറിചറിരുന്നതട. 1999-ല് ടമ.ഹപ്പോരറിസണ
എചട.എസട.സറി.എല്.-നട  എതറിടര  പപയ് ടമന്റെട  സയംബനറിച  പകസട  ഫയല്  ടചേയ്യുകയുയം
ജറി.സറി.ഡറി.എ.-ടയ കകറി പചേ ർക്കുകയുമുണപ്പോയറി.   പ്രസ്തുത പകസട  നപ്പോളറിതുവടര ടസററില്
ടചേയപ്പോത്തെതറിനപ്പോലപ്പോണട അപതപ്പോററിററിക്കട ഫഫനല് ബറില് ടസററില് ടചേയപ്പോനപ്പോവപ്പോത്തെതട.



4

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ കുററിപട

2.2.3  പസ്റ്റേഡറിയയം  നറിർമപ്പോണത്തെറിടന്റെ  ഫഫനല്  ബറില്   നപ്പോളറിതുവടര  ടസററില്
ടചേയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി കപ്പോണുന്നറില്ല.

ഖണറിക നമ്പർ   91

ശറിപപ്പോർശ

2.3.1 പണറിതസ്വീർന്നട ഉദ്ഘപ്പോടെനവയം കഴറിഞട 13 വർഷയം പറിന്നറിടറിട്ടുയം ഫഫനല് ബറില്
ടസററില്  ടചേയപ്പോത്തെതട  മനനഃപൂർവ്വമപ്പോടണനയം,  കരപ്പോറുകപ്പോർക്കട  അധറിക  പപയ് ടമന്റെട
നടെത്തെറിയറിട്ടുടണനയം അവസപ്പോന ബറില് അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോടത ഇടെക്കപ്പോല ടപയ്ടമന്റുകളപ്പോയറി
കരപ്പോറുകപ്പോർക്കട  5  പകപ്പോടെറി  രൂപയറിലധറികയം  4/99 വടര  നല്കുകയുയം  പറിന്നസ്വീടെട  ഫയല്
നറിദപ്പോവസയറിലപ്പോക്കുകയുയം  ടചേയതട  ഈ  വസ്തുത  മറചപറിടെറിക്കപ്പോനപ്പോടണനയം  സമറിതറി
സയംശയറിക്കുന,  കരപ്പോറുകപ്പോരനറില് നറിനയം ജറി.സറി.ഡറി.എ.  പകമനറിധറി വറിഹറിതയം,  അധറിക
പപയ് ടമന്റെട എന്നസ്വീയറിനത്തെറില് തുക ഈടെപ്പോക്കപ്പോനുടണന്നറിരറിടക്ക റസ്വീടടെനഷന തുകയപ്പോയ ഒരു
പകപ്പോടെറി  രൂപ  വറിട്ടു  ടകപ്പോടുത്തെതട  നദപ്പോയസ്വീകരറിക്കത്തെക്ക  നടെപടെറിയടല്ലന്നട  സമറിതറി
ചൂണറിക്കപ്പോട്ടുന.

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.3.2   ജവഹർലപ്പോല്  ടനഹ്റു  പസ്റ്റേഡറിയത്തെറിനട  പവണറി  ശറില്പ  വറിദഗ് ദരപ്പോയ
മദപ്പോസറിടല  സറി.ആർ.  നപ്പോരപ്പോയണ റപ്പോവ  അപസപ്പോസറിപയറടസട  ആണട  പപ്രപ്പോജക്ടട  ററിപപപ്പോർടട
തയപ്പോറപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതട.   ബറില്ലുകളറില്  ആർക്കറിടടെകറിടന്റെ  സർടറിഫറിപക്കഷന  പവണടമന്നട
3-8-1998-ല്  നറിഷ്കർഷറിചറിട്ടുണട.  virtual  completion  date  finalise  ടചേയ
സപ്പോഹചേരദത്തെറില് ആർക്കറിടടെകറിടന്റെ സർടറിഫറിപക്കഷടന്റെ പുറത്തെട  50%  ററിടറനഷന തുക
നല്കപ്പോടമന്നട  3-8-1998-ല് അഭറിപ്രപ്പോയടപടറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. ആയതറിന പ്രകപ്പോരയം ആവശദമപ്പോയ
സപ്പോകദടപടുത്തെലറിനട  7-8-1998-നട  ആർക്കറിടടെകറിനട  കത്തെട  നല്കുകയുണപ്പോയറിടയനയം
എന്നപ്പോല്  9-5-2008-ല്  ഫഫനല്  ബറില്ലറില്  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ  ററിക്കവറസ്വീസറില്  ററിടറനഷന
തുക ബറില്ലറിപനപ്പോടടെപ്പോപയം നല്കറിയറിടറില്ല എന്നട അപതപ്പോററിററി അററിയറിചറിരറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ കുററിപട

2.3.3  ഫഫനല് ബറില് ടസററില്ടമന്റെട  നടെത്തെപ്പോനറിരറിടക്ക  9-5-2008-ല് ഫഫനല്
ബറില്ലറില് തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ ററിക്കവറസ്വീസറില് ററിടറനഷന തുക ബറില്ലറിപനപ്പോടടെപ്പോപയം നല്കറിയറിടറില്ല
എന്നതറിനട അടെറിസപ്പോനമപ്പോയ പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറില്ല.
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ശറിപപ്പോർശ ഖണറിക 90, 91 എന്നറിവയറിപന്മേലുള്ള തുടെർശറിപപ്പോർശ

2.3.4  പസ്റ്റേഡറിയയം  നറിർമപ്പോണത്തെറിടന്റെ  ഫഫനല്  ബറില്  ടസററില്
ടചേയ്യുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന.

ഖണറിക നമ്പർ   93

ശറിപപ്പോർശ

2.4.1 സയംസപ്പോന  വറിജറിലനസട  വകുപറിടന്റെയുയം  ചേസ്വീഫട  ടടെകറിക്കല്  എകപ്പോമറിനറുടടെയുയം
അപനസഷണ  ററിപപപ്പോർട്ടുകള്  പ്രകപ്പോരയം  സസ്വീററിയംഗട  എലടമന്റുകളുടടെ  നറിർമപ്പോണത്തെറിലുണപ്പോയ
വദതറിയപ്പോനത്തെറിനുയം,  അധറികടചേലവറിനുയം  ശറില്പവറിദഗ് ദനപ്പോണട  ഉത്തെരവപ്പോദറിടയന്നട  കടണത്തെറിയറിട്ടുണട.
സസ്വീററിയംഗട എലടമന്റുകളുടടെ ഡറിഫസനറില് മപ്പോറയം വരുത്തെറിയതുമൂലമുണപ്പോയ അധറികടചലവപ്പോയ
19,73,664.83  രൂപ  ശറില്പവറിദഗ്ദ്ധനറില്  നറിനയം  ഈടെപ്പോക്കണടമന്നട  ചേസ്വീഫട  ടടെകറിക്കല്
എകപ്പോമറിനറുടടെ  ശറിപപ്പോർശ  സമറിതറി  അയംഗസ്വീകരറിക്കുകയുയം  ആയതട  എത്രയുയം  ടപടടന്നട
ഈടെപ്പോക്കുകയുയം ടചേയണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന.

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.4.2  സസ്വീററിയംഗട  എലടമന്റെട   വദതറിയപ്പോനയം  വരുത്തെറിയതറിനപ്പോല്  ആയതറിടന്റെ  നഷ്ടയം
ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  അപതപ്പോററിററി   ശറില്പ  വറിദഗ് ദനപ്പോയ  ടമ.സറി.ആർ.  നപ്പോരപ്പോയണറപ്പോവവറിനട
കത്തെട  നല്കുകയുയം  തുക  അടെക്കപ്പോത്തെ  സപ്പോഹചേരദത്തെറില്  റവനന്യൂ  ററിക്കവററിയറിലൂടടെ  തുക
ഈടെപ്പോക്കുടമന്നട  സൂചേറിപറിചട  കത്തെട  നല്കുകയുണപ്പോയറി.  ടമ.സറി.ആർ.  നപ്പോരപ്പോയണറപ്പോവ  ബഹ.
ഫഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  WP(C)  31746/2011  പകസട  ബഹ.  ഫഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  ഫയല്
ടചേയ്യുകയുണപ്പോയറി.  ടെറി  പകസട  ബഹ.  ഫഹപക്കപ്പോടെതറിയുടടെ  പരറിഗണനയറിലപ്പോണട.  ആയതട
തസ്വീർപപ്പോക്കുന്നമുറയട  തുടെർനടെപടെറി  സസസ്വീകരറിക്കുന്നതപ്പോണട  എന്നട  അപതപ്പോററിററി
അററിയറിചറിരറിക്കുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ കുററിപട

2.4.3  സസ്വീററിയംഗട  എലടമന്റുകളുടടെ  ഡറിഫസനറില്  മപ്പോറയം  വരുത്തെറിയതുമൂലയം
ഉണപ്പോയ അധറികടചലവട  ശറില്പവറിദഗ്ദ്ധനറില് നറിനയം ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിടനതറിടര ടമ.സറി.ആർ.
നപ്പോരപ്പോയണറപ്പോവ  ഫഹപക്കപ്പോടെതറിയറില്  WP(C)31746/2011  നമ്പർ  പകസട  ഫയല്
ടചേയറിരറിക്കുന്നതപ്പോയറി കപ്പോണുന.

തുടെർശറിപപ്പോർശ

2.4.4  പകസറിടന്റെ വറിധറിക്കനുസരറിചട തുടെർനടെപടെറി സസസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി
നറിർപദശറിക്കുന.
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ഖണറിക നമ്പർ   94

ശറിപപ്പോർശ

2.5.1  പറി.ഡബന്യൂ.ഡറി.  ടഷഡന്യൂള് പറററിനട ബപ്പോധകമപ്പോയറിട്ടുള്ള ഇനങ്ങള്ക്കട മപ്പോത്രമപ്പോണട
ടടെണർ  എകസട  അനുവദനസ്വീയമപ്പോയറിട്ടുള്ളതട.  കപമ്പപ്പോള  നറിരക്കുകള്ക്കട  ടടെണർ  എകസട
അനുവദനസ്വീയമടല്ലന്നട  പകരള  പറി.ഡബന്യൂ.ഡറി.  ചേസ്വീഫട  എഞറിനസ്വീയറുടടെ  1989-ടല
സർക്കുലററില്  വദക്തമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല്  എക ടസ് പപ്പോനഷന  പജപ്പോയറിന്റുകളറില്
വപ്പോടർപ്രൂഫറിയംഗട  നടെത്തെറിയതറിനട  കപമ്പപ്പോള  നറിരപക്കപ്പോ  ലപ്പോപയം  തുകകപളപ്പോ  ആണട
അനുവദറിചടതനയം  10  ലകയം  രൂപ  അടെങ്കേല്  വന്ന  പമല്പറഞ  പവലയട  85%  ടടെണർ
എകസട അനുവദറിചതപ്പോയറി ആഡറിറട ചൂണറിക്കപ്പോണറിചറിരറിക്കുന.  ക്രമവറിരുദമപ്പോയറി ഇപ്രകപ്പോരയം
ടടെണർ എകസട  അനുവദറിക്കുകവഴറി  54,484  രൂപ ജറി.സറി.ഡറി.എ.-ക്കട  നഷ്ടമുണപ്പോയതറിനട
കപ്പോരണക്കപ്പോരപ്പോയറി ഓഡറിറട കടണത്തെറിയ അന്നടത്തെ ചേസ്വീഫട എഞറിനസ്വീയർ ശ്രസ്വീ. എന.എസട.
സുധറി, സൂപ്രണറിയംഗട എഞറിനസ്വീയർ ശ്രസ്വീമതറി ടക. സരള എന്നറിവരറില് നറിനയം പമല്പറഞ തുക
ഈടെക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന.

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.5.2  ഓഡറിററില്  പരപ്പോമർശറിചറിരറിക്കുന്ന മപ്പോർക്കറട  പററയം  പ്രവൃത്തെറിയുടടെ  ഒററിജറിനല്
എസ്റ്റേറിപമററില്  ഉള്ടപടുത്തെറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   ഈ ഇനങ്ങള് അധറിക  ഇനങ്ങളല്ല.  ടടെണർ
നല്കുന്നതറിനട  മുമ്പുള്ള  യഥപ്പോർത്ഥ  അടെങ്കേലറിടല  ഇനങ്ങളപ്പോണട.  യഥപ്പോർത്ഥ  അടെങ്കേലറിടല
ഇനങ്ങള്ക്കട  ടടെണർ  വദതറിയപ്പോനങ്ങള്  ബപ്പോധകമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ടടെണർ  എകസട
കണക്കപ്പോക്കറി  ബറില്  തുക  നറിശ്ചയറിചതട  ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  വകുപറിടല  ചേടങ്ങള്ക്കുയം
വദവസകള്ക്കുയം  അനുസൃതമപ്പോയപ്പോണട.  ഒററിജറിനല്  എഗറിടമന്റെറില്  ഉള്ടപടെപ്പോത്തെ  അധറിക
ഇനങ്ങള്ക്കട  കപമ്പപ്പോള  നറിരക്കട  നല്കുപമ്പപ്പോള്  മപ്പോത്രമപ്പോണട  കപമ്പപ്പോള  നറിരക്കറിലുള്ള
സപ്പോധനങ്ങള്ക്കട  ടടെണർ  വദതറിയപ്പോനങ്ങള്  നല്കപ്പോതറിരറിക്കുന്നതട  എന്നപ്പോണട  അപതപ്പോററിററി
ററിപപപ്പോർടട ടചേയറിട്ടുള്ളതട.

സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ കുററിപട

2.5.3  PWD  ചേസ്വീഫട  എ ഞറിനസ്വീയറുടടെ  (BCLW)  6-11-1992-ടല  72167/89  നമ്പർ
കത്തെട  പ്രകപ്പോരയം  കപമ്പപ്പോള  നറിരക്കറിനട  ടടെണർ എകസട  അനുവദനസ്വീയമല്ല.  എകടപപ്പോനഷന
പജപ്പോയറിന്റുകളറില്  വപ്പോടർ  പ്രൂഫറിയംഗട  എന്ന  പ്രവൃത്തെറി  ഒററിജറിനല്  എസ്റ്റേറിപമററില്
ഉള്ടപടുത്തെറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  അധറിക  ഇനങ്ങളല്ല  എനയം  എഗറിടമന്റെറില്  ഉള്ടപടെപ്പോത്തെ
അധറിക ഇനങ്ങള്ക്കട  കപമ്പപ്പോള നറിരക്കട നല്കുപമ്പപ്പോള് മപ്പോത്രമപ്പോണട കപമ്പപ്പോളനറിരക്കറിലുള്ള
സപ്പോധനങ്ങള്ക്കട  ടടെണർ  വദതറിയപ്പോനങ്ങള്  നല്കപ്പോതറിരറിക്കുന്നടതനമുള്ള  മറുപടെറി
അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോവന്നതല്ല. 54,484 രൂപയുടടെ നഷ്ടയം ഈടെപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.
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തുടെർ ശറിപപ്പോർശ

2.5.4  ടടെണർ  എകസട  അനുവദറിചതറിലുണപ്പോയ  നഷ്ടത്തുക  ഈടെപ്പോക്കണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന.

ഖണറിക നമ്പർ   95

ശറിപപ്പോർശ

2.6.1  ഫപലുകളുടടെ  ബലവയം  ഉറപ്പുയം  പരറിപശപ്പോധറിപക്കണറിയറിരുന്നതട  എചട.എസട.
സറി.എല്.  ആടണന്നറിരറിടക്ക ജറി.സറി.ഡറി.എ.  പനരറിടട ഇതട പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനട മടറപ്പോരു
ഏജനസറിടയ  53,000 രൂപ  ടചേലവടചേയട  നറിപയപ്പോഗറിചതട  അനപ്പോവശദമപ്പോയറിരുനടവനയം
ഇപ്രകപ്പോരയം നടെത്തെറിയ ടടെസ്റ്റേറിടന്റെ ററിസള്ടട പപപ്പോലുയം വപ്പോങ്ങപ്പോടത പണയം നല്കറിയതട ശരറിയപ്പോയ
നടെപടെറി  അടല്ലനയം,  ഈ  പ്രവൃത്തെറി  ജറി.സറി.ഡറി.എ.  ടചേയർമപ്പോടന്റെ  ഉത്തെരവപ്പോദറിതസത്തെറില്
ടചേയതപ്പോകയപ്പോല്  ഈ  തുക  അന്നടത്തെ  ടചേയർമപ്പോന   ശ്രസ്വീ.  പജപ്പോസഫട  പതപ്പോമസട
ഐ.പറി.എസട.-ല് നറിനയം ഈടെപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന.

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.6.2  40  മസ്വീറർ  തപ്പോഴ്ചയുള്ള  2071  ഫപലുകള്  ഉള്ടപട  ഒരു  പമജർ  നറിർമപ്പോണ
പദതറിയറില്  നറിർമറിക്കടപട  ഫപലുകളുടടെ  സസഭപ്പോവവയം  ബലവയം  പരറിപശപ്പോധറിചട
തറിടടപടുപത്തെണറിവരുടമന്നട  മനസറിലപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട  പരമ്പരപ്പോഗത  രസ്വീതറിയറില്  നറിനയം
വദതദസ്തമപ്പോയറി കമ്പന്യൂടർവല്ക്കരറിചട ഒരു നൂതന പരറിപശപ്പോധനപ്പോ രസ്വീതറി ഫപല് ഫഡനപ്പോമറികട
ഇനദ എന്ന ഒരു സപ്പോപനയം ജറി.സറി.ഡറി.എ.  ടചേയർമപ്പോടന്റെ മുന്നറില് പരറിചേയടപടുത്തുകയുയം
പ്രസ്തുത  രസ്വീതറിയുടടെ  ഗുണങ്ങടളക്കുററിചട  ടെറി  സപ്പോപനയം  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയ  വറിവറിധ
സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  സപ്പോകദപത്രങ്ങളുടടെ  ടവളറിചത്തെറില്  ചേറിനറിചട,  ഫപല്  നറിർമറിക്കുന്ന
കരപ്പോറുകപ്പോരന തടന്ന ടചേയ്യുന്ന പരമ്പരപ്പോഗത ഫപല് ടടെസ്റ്റേറിനട പുറടമ സസതന്ത്രമപ്പോയ മടറപ്പോരു
ഏജനസറിടയടക്കപ്പോണടകൂടെറി  പരറിപശപ്പോധറിപറിക്കുന്നതട  നന്നപ്പോയറിരറിക്കുയം  എന്നട
മനസറിലപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട  ചേസ്വീഫട  എഞറിനസ്വീയർ,  ആർക്കറിടടെകട  എഞറിനസ്വീയററിയംഗട
ഉപപദശകസമറിതറി,  ടസക്രടററി  എന്നറിവരുമപ്പോയറി  വറിഷയയം  ചേർച  ടചേയ്യുകയുയം  ടചേയ്തു.
ടെറി സപ്പോപനത്തെറിടന്റെ ടപ്രപ്പോപപപ്പോസ ല് പരറിഗണറിചട ടകപ്പോണട അവടര ഒരു ടഡപമപ്പോണപസ്ട്രേഷനട
കണറിചതറിന  പ്രകപ്പോരയം  ജറി.സറി.ഡറി.എ.  പകപ്പോണഫറനസട  ഹപ്പോളറില്  വചട  നടെത്തെറിയ
ടഡപമപ്പോണപസ്ട്രേഷനറിടല  ടപർപഫപ്പോമനസട  വറിലയറിരുത്തെറി  ടെറി  സപ്പോപനത്തെറിടന്റെ
കസപടഷനറിടല  നറിരക്കുകള്  ടനപഗപ്പോസറിപയഷന  വഴറി  കുറപറിക്കുകയുയം  എകറികന്യൂടസ്വീവട
കമറിററിയുടടെ അയംഗസ്വീകപ്പോരത്തെറിനട വറിപധയമപ്പോയറി 200 ഫപലുകളറില് പലപ്പോ-ടസ്ട്രേയറിന ഇന്റെഗറിററി
ടടെസ്റ്റേട നടെത്തെപ്പോനുയം 20 ഫപലുകളറില് ഫഹ-ടസ്കെയറില് ടടെസ്റ്റേട നടെത്തുവപ്പോനുമപ്പോയറി  6.5  ലകയം
രൂപക്കുള്ള പണറികളുടടെ വർക്കട ഓർഡർ നല്കുകയുയം ടചേയ്തു.  ഈ കമ്പനറിക്കട എകറികന്യൂടസ്വീവട
കമറിററിയുടടെ  34/94-95  നമ്പർ  തസ്വീരുമപ്പോന  പ്രകപ്പോരയം  ലഭറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  അതറിനപ്രകപ്പോരയം
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പ്രപ്പോഥമറികമപ്പോയറി  രണട  ഫപലുകളറില്  പലപ്പോ-ടസ്ട്രേയറിന  ഇന്റെഗറിററി  ടടെസ്റ്റേട  നടെത്തുകയുയം  ഒരു
ഫപലറില് ഫഹ-ടസ്ട്രേയറിന ടടെസ്റ്റേട  നടെത്തുകയുയം ടചേയ്തു.  ടടെസ്റ്റേട  ടചേയ ഫപലുകളുടടെ ടടെസ്റ്റേട
ററിസള്ടട  പമപ്പോനറിറററിടല സറിഗ്നലറിലൂടടെ  മനസറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതുയം  ഈ ഫപലുകളുടടെ ടടെസ്റ്റേട
ററിസള്ടട  പരമ്പരപ്പോഗത  രസ്വീതറിയറില്  ടടെസ്റ്റേട  ടചേയ  മറ  ഫപലുകളുടടെ  ററിസള്ട്ടുമപ്പോയറി  ഒത്തു
പചേരുന്നതപ്പോടണനയം ആകയപ്പോല് ഈ ടടെസ്റ്റേട മുപഖന,  ടടെസ്റ്റേട ടചേയ ഫപലുകളുടടെ ഇന്റെഗറിററി
മനസറിലപ്പോക്കപ്പോന സപ്പോധറിചതുവഴറി ജറി.സറി.ഡറി.എ.-ക്കട പനടമുണപ്പോയറിട്ടുണട. മൂന്നട ഫപലുകളറില്
ടടെസ്റ്റേട നടെത്തെറിടയങ്കേറിലുയം 1994 ജൂണമപ്പോസത്തെറില് വർക്കട ഓർഡർ നലറിയറിട്ടുയം ടസപ്റയംബർ
അവസപ്പോന  വപ്പോരത്തെറില്  പപപ്പോലുയം  എഗറിടമന്റെട  വചട  പവല  തുടെരുവപ്പോന  ശ്രമറിക്കപ്പോതറിരുന്ന
സപ്പോഹചേരദത്തെറിലുയം ഈ കപ്പോലയളവകളറില് ഫപലുകളുടടെ നറിർമപ്പോണയം ടടെസ്റ്റുകള് ഉള്ടപടടെ
ഏകപദശയം തസ്വീരപ്പോറപ്പോയ വർക്കുകള് ഫപല് കദപ്പോപട,  പറിനട  ബസ്വീയം  എന്നറിവയുടടെ പണറികള്
മുടെക്കമറില്ലപ്പോടത  നടെത്തെറിടക്കപ്പോണറിരുന്നതറിനപ്പോലുയം,  ഫവകറിയ  പവളയറില്  ഇനറിയുയം
പ്രസ്തുത  ടടെസ്റ്റുകള്  നടെപത്തെണതറില്ലപ്പോടയനയം  ടചേയ  പണറികള്ക്കട  പ്രതറിഫലയം  നല്കറി
ടകപ്പോണട  ടെറി  സപ്പോപനടത്തെ ഈ  പ്രവൃത്തെറിയറില്  നറിന്നട  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട
തസ്വീരുമപ്പോനറിക്കുകയുമപ്പോണുണപ്പോയതട.  ടചേയ ഫപല് ടടെസ്റ്റുകളുടടെ ചേപ്പോർജപ്പോയ 18,000  രൂപയുയം
ടമപ്പോബറിഫലപസഷന  ചേപ്പോർജറിനത്തെറില്  35,000 രൂപയുയം  പചേർത്തെട  53,000  രൂപയപ്പോണട
നല്കറിയറിട്ടുള്ളതട.  ടമപ്പോബറിഫലപസഷന  ചേപ്പോർജട  ചേസ്വീഫട  എഞറിനസ്വീയർ  വറിലയറിരുത്തെറി
നദപ്പോയസ്വീകരറിചറിട്ടുണട.

സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ കുററിപട

2.6.3  2071  ഫപലുകള്  ഉള്ടപട  ഒരു  നറിർമപ്പോണ  പ്രവൃത്തെറിയറില്  ഫപലുകളുടടെ
സസഭപ്പോവവയം ബലവയം പരറിപശപ്പോധറിചട തറിടടപടുത്തുന്നതറിനട പരമ്പരപ്പോഗത മപ്പോർഗ്ഗത്തെറിനട പുറടമ
നൂതന  സപ്പോപങ്കേതറിക  വറിദദ  ഉപപയപ്പോഗറിച  എന്നപ്പോണട  മറുപടെറി  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുന്നതട.
എന്നപ്പോല്  200  ഫപലുകളറില്  Low Strain Integrity Test  ഉയം  20  എണ്ണത്തെറില്  High Strain
Test-ഉയം നടെത്തുവപ്പോന നറിശ്ചയറിചറിടട  കുറവട  എണ്ണത്തെറില് മപ്പോത്രയം  നടെത്തെറിയതുയം,  ഏജനസറി
കരപ്പോർ  ടവചട  പവല നടെത്തെറിയറിടറില്ല  എന്നതുയം  ജറി.സറി.ഡറി.എ.-യുടടെ  വസ്വീഴ്ചയപ്പോണട.  സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ പ്രകപ്പോരമുള്ള 53,000 രൂപ ഈടെപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.

തുടെർശറിപപ്പോർശ

2.6.4  നപഷ്ടപ്പോത്തെരവപ്പോദറിയറില്  നറിനയം  തുക  ഈടെപ്പോക്കണടമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന.

ഖണറിക നമ്പർ   99

ശറിപപ്പോർശ

2.7.1  ഈ പദതറിക്കപ്പോയറി ജറി.സറി.ഡറി.എ.  ടചേലവഴറിച ടമപ്പോത്തെയം തുക സയംബനറിചയം
ഇതുവടരയുയം കണക്കപ്പോക്കറിയറിടറില്ല. ജറി.സറി.ഡറി.എ. ജല അപതപ്പോററിററിയറില് നറിനയം ഏടറടുത്തെ
സലത്തെറിടന്റെ  വറില,  പസ്റ്റേഡറിയത്തെറിനപ്പോയറി  ടപപ്പോനയം  വറിലയട  അധറികമപ്പോയറി  ഏടറടുത്തെ
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സലവറില, ശറില്പവറിദഗ്ദ്ധനുള്ടപടടെ പസ്റ്റേഡറിയയം നറിർമപ്പോണത്തെറിനപ്പോയറി ടചേലവഴറിച ടമപ്പോത്തെയം
തുക,  ജല  അപതപ്പോററിററിക്കട  പകരയം  നല്കറിയ  ഭൂമറിയുടടെ  വറില,  അവർക്കപ്പോയറി  നടെത്തെറിയ
നറിർമപ്പോണ പ്രവർത്തെനങ്ങളുടടെ ടചേലവട, ബപ്പോങ്കേട പലറിശ, ഡറിബഞറുകള്ക്കട നല്പകണറിവന്ന
പലറിശ,  തുടെങ്ങറിയ പസ്റ്റേഡറിയവമപ്പോയറി  ബനടപട  എല്ലപ്പോ  പണറികളുപടെയുയം  ആടക ടചേലവട
കണക്കപ്പോക്കറിയപ്പോല്  മപ്പോത്രപമ  പസ്റ്റേഡറിയത്തെറിടന്റെ  ടമപ്പോത്തെയം  ബപ്പോദദത  തറിടടപടുത്തെപ്പോനപ്പോകൂ.
പമല്പറഞ  എല്ലപ്പോ  ടചേലവകളുയം  തറിടടപടുപത്തെണതട  ആവശദമപ്പോണട.   ആയതറിനപ്പോല്
ജവഹർലപ്പോല് ടനഹ്റു ഇന്റെർ നപ്പോഷണല് പസ്റ്റേഡറിയയം നറിർമപ്പോണയം സയംബനറിചട സമഗമപ്പോയ
അപനസഷണയം സർക്കപ്പോർ തലത്തെറില് നടെത്തെറിക്കണടമന്നട ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന.

സർക്കപ്പോർ സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

2.7.2  പകരള  വപ്പോടർ  അപതപ്പോററിററിയറില്  നറിനയം  ഏടറടുത്തെ  പപ്പോലപ്പോരറിവടടത്തെ  20
ഏക്കർ  ഭൂമറിക്കട  പകരയം  തുലദവറിസ്തസ്വീർണ്ണമുള്ള  ഭൂമറി  മരടെറില്  വപ്പോടർ  അപതപ്പോററിററിക്കട
നല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  രണട  ഭൂമറിയുടടെയുയം  വറിലയറിലുള്ള  വദതദപ്പോസയം  സയംബനറിചട
ജറി.സറി.ഡറി.എ.-യുയം പകരള വപ്പോടർ അപതപ്പോററിററിയുമപ്പോയറി തർക്കയം നറിലനറില്ക്കുനണട.

2.7.3 ജവഹർലപ്പോല് ടനഹ്റു അനപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര പസ്റ്റേഡറിയയം നറിർമപ്പോണവമപ്പോയറി ബനടപട
30  പകപ്പോടെറി  രൂപ  G.O.(MS)  No.  30/94/LAR  തസ്വീയതറി  11-2-1994  പ്രകപ്പോരയം  ടമപസഴട.
സറിനഡറിപക്കറട  ബപ്പോങ്കേറില്  നറിനയം  ഡറിബഞർ  പലപ്പോണ  എടുത്തെറിട്ടുള്ളതുയം  ആയതറിടന്റെ
പലറിശയറിനത്തെറില്  31-12-2004  വടര  24,04,80,437  രൂപ  അപതപ്പോററിററി
അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.  ശറില്പ  വറിദഗ്  ദനുള്ടപടടെ  പസ്റ്റേഡറിയയം  നറിർമപ്പോണത്തെറിനപ്പോയറി
ടചേലവഴറിച  ടമപ്പോത്തെയം  തുക  63,42,13,863  രൂപയപ്പോണട.  ടപപ്പോനയംവറില  നടെപടെറി  പ്രകപ്പോരയം
ഏടറടുത്തെ  സലത്തെറിനപ്പോയറി  ആടക  37,06,601 രൂപ  ടചേലവപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   കൂടെപ്പോടത
പസ്റ്റേഡറിയയം നറിർമപ്പോണത്തെറിനട ഏടറടുത്തെ സലയം സയംബനറിചട 8 എല്.എ.ആർ. പകസുകള്
ഉള്ളതറിനട ആടക 28,46,837 രൂപ ടചേലവപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോടണന്നട അററിയറിക്കുന.

സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ കുററിപട

2.7.4  പസ്റ്റേഡറിയവമപ്പോയറി  ബനടപട  30  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഡറിബഞർ  പലപ്പോണ
എടുത്തെതറിടന്റെയുയം, ആയതറിടന്റെ പലറിശ ഇനത്തെറില് 31-12-2004 വടര 24,04,80,437 രൂപ
അടെവപ്പോക്കറിയതപ്പോയുയം  പസ്റ്റേഡറിയയം  നറിർമപ്പോണത്തെറിടന്റെ  ആടക  ടചേലവട,  സലപമടറടുപറിടന്റെ
ടചേലവട  എന്നറിവ ജറി.സറി.ഡറി.എ.  വറിവരറിക്കുനടവങ്കേറിലുയം,  സമറിതറിയുടടെ  നറിർപദശപ്രകപ്പോരയം
ജറി.സറി.ഡറി.എ.  ഈ  പദതറിക്കപ്പോയറി  ടചേലവഴറിച  ടമപ്പോത്തെയം  തുക  കണക്കപ്പോക്കറി
പബപ്പോധറിപറിചറിടറില്ല.  സമറിതറിയുടടെ  നറിർപദശപ്പോനുസരണയം,  ഈയറിനത്തെറിടല  ആടക  വരവയം
ആടക  ടചേലവയം  തറിടടപടുത്തെറി  വദക്തമപ്പോയ  കണക്കട  തയപ്പോറപ്പോപക്കണതുണട.  ഇതട
സയംബനറിച സമഗ അപനസഷണത്തെറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയതട നടെപപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.

1584/2021.
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തുടെർശറിപപ്പോർശ

2.7.5  ജറി.സറി.ഡറി.എ.  പ്രസ്തുത  പദതറിക്കപ്പോയറി  ടചേലവഴറിച  ആടക  തുക
കണക്കപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോ ർടട  ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുയം  ഈ  വറിഷയയം  സയംബനറിച   സമഗ
അപനസഷണയം നടെത്തുന്നതറിനുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയ്യുന.

അദദപ്പോയയം    III

സർക്കപ്പോരറില്  നറിനള്ള  മറുപടെറിയുടടെയുയം  പകരള  സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട
ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപറിടന്റെയുയം അടെറിസപ്പോനത്തെറില് അനനര നടെപടെറികള്
തുടെപരണതറിടല്ലന്നട  തസ്വീരുമപ്പോനറിച  ശറിപപ്പോർശകളുയം  അവയട  സർക്കപ്പോരറില്  നറിനയം  ലഭറിച
മറുപടെറികളുയം.

ഖണറിക നമ്പർ   88 

ശറിപപ്പോർശ

3.1  1993  ടഫബ്രുവരറി  14-ാം  തസ്വീയതറി  സപനപ്പോഷട  പടപ്പോഫറി  ഫുട്പബപ്പോള്  മത്സരയം
തപ്പോത്ക്കപ്പോലറികമപ്പോയറി  നറിർമറിച  പസ്റ്റേഡറിയത്തെറില്  ഉദ്ഘപ്പോടെനയം  ടചേയപവ  അന്നടത്തെ
മുഖദമന്ത്രറി  ടകപ്പോചറി  നഗരത്തെറിനട  നല്കറിയ  വപ്പോഗപ്പോനമപ്പോയറിരുന  അനപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര
നറിലവപ്പോരത്തെറിലുള്ള പസ്റ്റേഡറിയയം എന്നതട.  എന്നപ്പോല് പസ്റ്റേഡറിയയം ആ രട,  എവറിടടെ നറിർമറിക്കുയം
എന്നതട സയംബനറിചട  നയപരമപ്പോയ തസ്വീരുമപ്പോനയം സർക്കപ്പോർ ഫകടകപ്പോള്ളുന്നതറിനുമുമ്പുതടന്ന
പദതറി  പ്രഖദപ്പോപനയം  വന്നട  13  ദറിവസത്തെറിനുള്ളറില്  അതപ്പോയതട  27-2-1993-ല്  തങ്ങള്
നറിർവ്വഹറിചടകപ്പോള്ളപ്പോയം  എന്ന  തസ്വീരുമപ്പോനയം  ജറി.സറി.ഡറി.എ.  കക്കൗണസറില്  ഫകടക്കപ്പോണതട
ഇത്രയുയം  ഭസ്വീമമപ്പോയ  ഒരു  നറിർമപ്പോണ  പ്രവൃത്തെറി  ഏടറടുത്തെപ്പോല്  അപതപ്പോററിററിക്കുണപ്പോകുന്ന
ബപ്പോദദത പവണത്ര മനസറിലപ്പോക്കപ്പോടതയപ്പോടണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  വളടരയധറികയം
സപ്പോമ്പത്തെറിക ബപ്പോദദതയുള്ളതുയം അതറിപലടറ സപ്പോപങ്കേതറിക ഫവദഗ്ദ്ധദയം ആവശദവമപ്പോയറിരുന്ന
ഒരു  പദതറി  സപ്പോമ്പത്തെറിക  പരറിമറിതറിപയപ്പോ  സപ്പോപങ്കേതറിക  പരറിജപ്പോനക്കുറപവപ്പോ
പരറിഗണറിക്കപ്പോടത ഏടറടുത്തുനടെത്തുകമൂലയം ജറി.സറി.ഡറി.എ.  കടെടക്കണറിയറില് അകടപടുകയുയം
സപ്പോപങ്കേതറിക പരറിചേയക്കുറവട പ്രകടെമപ്പോകത്തെക്കവണ്ണയം നറിർമപ്പോണ പ്രവൃത്തെറികളറില് ഉടെനസ്വീളയം
അപപ്പോകതകളുയം  ഫവകലദങ്ങളുയം  ഉണപ്പോവകയുയം  ടചേയ്തു.   പസ്റ്റേഡറിയയം  നറിർമപ്പോണത്തെറിടന്റെ
ആദദഘടങ്ങളറില്  പരറിപശപ്പോധറിചപ്പോല്  ജറി.സറി.ഡറി.എ.  ഈ  പദതറി  ഏടറടുത്തെട
നടെത്തുന്നതറില് അനപ്പോവശദധൃതറിയുയം അമറിതപ്പോപവശവയം കപ്പോണറിചതപ്പോയറി മനസറിലപ്പോകുയം.

(1) 14-2-1993-ല്  നടെത്തെറിയ  പ്രഖദപ്പോപനത്തെറിടന്റെ  ടവളറിചത്തെറില്  27-2-1993-ല്
തടന്ന അതപ്പോയതട 13 ദറിവസങ്ങള്ക്കുള്ളറില് തടന്ന ഈ പദതറി ഏടറടുത്തെട നടെത്തെണടമന്നട
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ജറി.സറി.ഡറി.എ.  എകറികന്യൂടസ്വീവട  കക്കൗണസറില് തസ്വീരുമപ്പോനയം ഫകടക്കപ്പോള്ളുന.  പദതറിപ്രകപ്പോരയം
എവറിടടെ, ആരുടടെ പനതൃതസത്തെറില് നടെപപ്പോക്കണടമന്നതട സയംബനറിചട സർക്കപ്പോർ തലത്തെറില്
തസ്വീരുമപ്പോനയം  എടുക്കുന്നതറിനുമുമ്പുതടന്ന  ദ്രുതഗതറിയറില്  കക്കൗണസറില്  തസ്വീരുമപ്പോനയം
എടുക്കുകയപ്പോണുണപ്പോയതട.   ഈ തസ്വീരുമപ്പോനയം  6-3-1993-ല് പചേർന്ന ജനറല് കക്കൗണസറില്
പയപ്പോഗയം  അയംഗസ്വീകരറിച.   പസ്റ്റേഡറിയയം  പണറിയുടടെ  മുഴുവന  ചുമതലയുയം  ജറി.സറി.ഡറി.എ.
ടചേയർമപ്പോടന ജനറല് കക്കൗണസറില് ഏല്പറിക്കുകയുയം ടചേയ്തു.

(2)  പസ്റ്റേഡറിയയം  നറിർമപ്പോണത്തെറിനട  ആവശദത്തെറിനട  വറിസ്തസ്വീർണ്ണമുപണപ്പോ,  ഭൂമറി
അനുപയപ്പോജദമപ്പോപണപ്പോ  എന്നസ്വീ  വസ്തുതകള്  പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോടത,  ഭൂമറി  ഏടറടുക്കുപമ്പപ്പോള്
പപ്പോലറിക്കടപപടെണ  വദവസകള്  പപ്പോലറിക്കപ്പോടത,  സലവറില  നറിർണ്ണയയം  നടെത്തെപ്പോടത
ധൃതറിപറിടെറിചട  ജലഅപതപ്പോററിററിയുടടെ  കലൂരറിലുള്ള  24  ഏക്കർ  ഭൂമറി  ഏടറടുക്കുന.   ഭൂമറി
ഏടറടുത്തെപശഷയം  ആ  സലത്തെറിനട  ആവശദത്തെറിനട  വറിസ്തസ്വീർണ്ണമറില്ല  എനകണതറിനപ്പോല്
സമസ്വീപപ്രപദശടത്തെ  19  ഏക്കർ  ഭൂമറി  കൂടടെ  ഏടറടുക്കുന്നതറിനട  13-5-1993-ടല
ഉത്തെരവപ്രകപ്പോരയം തസ്വീരുമപ്പോനറിക്കന. ഭൂമറിയുടടെ പ്രകൃതറിടയ സയംബനറിചട ജറി.സറി.ഡറി.എ.-യുടടെ
വറിശദസ്വീകരണയം ഇപ്രകപ്പോരമപ്പോണട.  ടചേളറിക്കുണപ്പോയറി ടവള്ളയം ടകടറിക്കറിടെന്നറിരുന്ന പ്രപദശമപ്പോണട
ഈ  പദതറി  പ്രപദശടത്തെ  കൂടുതല്  ഭപ്പോഗവയം.  ഈ  ടചേളറിക്കുണറിലൂടടെ  ഫപലറിയംഗറിടന്റെ
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള്  മനസറിലപ്പോക്കുവപ്പോന  ഉപദദപ്പോഗസന  ടജ.സറി.ബറി.യുടടെ  ബക്കററില്
കയററിയപ്പോണട  പപപ്പോയറിരുന്നതട.  ഈ  വറിശദസ്വീകരണത്തെറില്  നറിനതടന്ന  പദതറി
പ്രപദശത്തെറിടന്റെ ഏകപദശരൂപയം ലഭറിക്കുന്നതപ്പോണട.

(3)  ഈ പദതറി ഏടറടുത്തെട നടെത്തുന്നതറിനട ജറി.സറി.ഡറി.എ.-യട ആവശദമപ്പോയ ഫണട
ലഭദമല്ലപ്പോയറിരുന.  സപ്പോമ്പത്തെറികപശഷറി  ഉടണന്നട  കപ്പോണറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പപ്രപ്പോജക്ടട
ററിപപപ്പോർടറില്  കപ്പോണറിചറിരുന്ന  ധനപ്പോഗമമപ്പോർഗ്ഗങ്ങള്  അയഥപ്പോർത്ഥദവയം  ടപരുപറിച
കപ്പോണറിക്കടപടവയുമപ്പോണട.  പപ്രപ്പോജക്ടട  ററിപപപ്പോർടറില്  കപ്പോണറിചറിരുന്ന  പല  വരുമപ്പോനവയം
ലഭറിക്കുകയുണപ്പോയറില്ല.

(4) ശറില്പ  വറിദഗടന  ടതരടഞടുത്തെതുയം  കരപ്പോറുകപ്പോരടന  ടതരടഞടുത്തെതുയം
ആരുടടെടയപ്പോടക്കപയപ്പോ  തപ്പോല്പരദമനുസരറിചപ്പോയറിരുനടയന്നട  പരഖകള്  പരറിപശപ്പോധറിചപ്പോല്
വദക്തമപ്പോകുയം

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.1.1  ഇത്രയുയം  ഭസ്വീമമപ്പോയ  തുക  ടചേലവപ്പോക്കറി  ഒരു  ബൃഹത്തെപ്പോയ  പദതറി
നടെപപ്പോക്കറിടയങ്കേറിലുയം വളടര കുറചട വരുമപ്പോനപമ ലഭദമപ്പോകുനള്ളൂടവന്നതറിനപ്പോല് സപ്പോമ്പത്തെറിക
ബപ്പോധദതയുണപ്പോകുടമന്നതട  സസപ്പോഭപ്പോവറികമപ്പോണട.  എന്നറിരുന്നപ്പോലുയം  പകരളടത്തെ
സയംബനറിചറിടെപത്തെപ്പോളയം  അനപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  നറിലവപ്പോരമുള്ള  പസ്റ്റേഡറിയയം  നറിലവറില്  വന്നതട
സസപ്പോഗതപ്പോര്ഹമപ്പോണട.
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സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ കുററിപട

3.1.2  ജവഹര്ലപ്പോല്  ടനഹ്റു  അനപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  പസ്റ്റേഡറിയയം  പപപ്പോടല  ബൃഹത്തെപ്പോയ  ഒരു
പദതറി ഏടറടുത്തെപ്പോല് അപതപ്പോററിററിക്കുണപ്പോകുന്ന ബപ്പോദദത മനസറിലപ്പോക്കപ്പോടതയുയം സര്ക്കപ്പോര്
തലത്തെറില്  തസ്വീരുമപ്പോനയം  ഏടറടുക്കുന്നതറിനട  മുമ്പുതടന്ന  ദ്രുതഗതറിയറില്  ഈ  പദതറി
നടെപപ്പോക്കുന്നതറിനട  കക്കൗണസറില്  തസ്വീരുമപ്പോനയം  എടുടത്തെനയം  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോടറിയറിരുന.
പസ്റ്റേഡറിയയം  നറിര്മപ്പോണത്തെറിനട  ആവശദമപ്പോയ  സലയം  ഫകവശമുപണപ്പോ  എന്നട  പപപ്പോലുയം
തറിടമറില്ലപ്പോടതയുയം,  ആവശദമപ്പോയ  സപ്പോമ്പത്തെറിക  പശഷറിയറില്ലപ്പോടതയുമപ്പോണട  പദതറി
നടെപപ്പോക്കറിയതട  എനയം,  പദതറി  നടെത്തെറിപറിനപ്പോയറി  ശറില്പവറിദഗ്ദ്ധടന
ടതരടഞടുത്തെതറിലുള്ളവയയം ജറി.സറി.ഡറി.എ. വദക്തമപ്പോയ മറുപടെറി ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല. 
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3.2  പദതറി  പ്രപദശയം  ടവള്ളടക്കട്ടുള്ള  ചേതുപ്പു  നറിലമപ്പോയറിരുന  എന്ന  വസ്തുത
ജറി.സറി.ഡറി.എ.  തടന്ന  അയംഗസ്വീകരറിച  വസ്തുതയപ്പോണട.  എന്നപ്പോല്  എസ്റ്റേറിപമറട
തയപ്പോറപ്പോക്കറിയപപപ്പോള് ശറില്പവറിദഗ്ദ്ധന ഈ വസ്തുത കണക്കറിടലടുക്കപ്പോതറിരുന്നതറിടന്റെ അനനര
ഫലമപ്പോണട ഗക്കൗണട ടലവല് എസ്റ്റേറിപമററില് കപ്പോണറിചറിരുന്നതറിടനക്കപ്പോള് 1  മസ്വീറര് കൂടുതലപ്പോയറി
ഉയര്പത്തെണറിവന്നതട.   സപ്പോപങ്കേതറിക വറിഭപ്പോഗത്തെറിടന്റെ പരറിപശപ്പോധനയയം അയംഗസ്വീകപ്പോരത്തെറിനുയം
എസ്റ്റേറിപമറട  നല്കറിയറിരുനടവങ്കേറില്  ഇക്കപ്പോരദയം  അവര്തടന്ന  ചൂണറിക്കപ്പോണറിക്കുകയുയം
നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെനത്തെറിനറിടടെ  അധറികടചലവട  ഉണപ്പോകപ്പോടതയുയം  അധറികപവല
ഉണപ്പോകപ്പോടതയുയം എസ്റ്റേറിപമററില് പവണതപ്പോയ മപ്പോറങ്ങള് അവര് നറിര്പദശറിക്കുമപ്പോയറിരുനടവന്നട
സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോട്ടുന.   ഇപ്രകപ്പോരയം  1  മസ്വീറര്  ഗക്കൗണട  ടലവല്  ഉയര്ത്തെറിയതുമൂലമപ്പോണട
മണ്ണുനറിറചട  ഉരുടറി  ഉറപറിച  സലയം  പറിന്നസ്വീടെട  കുഴറിചമപ്പോപറണതപ്പോയറി  വന്നതുയം  ഇതറിനപ്പോയറി
12,58,376 രൂപ അധറികമപ്പോയറി ടചേലവപ്പോയതുയം.  ഗക്കൗണട ടലവല് ഉയര്ത്തെറിയതുമൂലയം വപ്പോനയം
തസ്വീര്ക്കല്,  കളറിസത്തെട മണ്ണുനറിറചതട,  പറിനതട  ബസ്വീമറിടന്റെ ടസകനട നസ്വീളയം കൂടല്,  എല്ലപ്പോ
പക്രപ്പോസ്പഹപ്പോളുകള്ക്കുയം  പറിനതട  ബസ്വീയം  നല്കറിയതട  എന്നസ്വീ  പ്രവൃത്തെറികടളല്ലപ്പോയം  തടന്ന
ടചേപയണറിവന്നതുയം അതറിനപ്പോയറി  19,51,073  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ടചേലവപ്പോപക്കണറിവന്നതുയം.
സ്ട്രേക്ചേറല്  ഡറിഫസനറില്  തടന്ന  മപ്പോറയം  വരുപത്തെണതപ്പോയ  ഒരു  സറിതറിവറിപശഷയം
സയംജപ്പോതമപ്പോയതട  ശറില്പവറിദഗ്ദ്ധടന്റെ  പറിഴവമൂലവയം  സപ്പോപങ്കേതറിക  പരറിപശപ്പോധനയുടടെ
അഭപ്പോവവമപ്പോടണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ഈ രണട പ്രവൃത്തെറികളറിലുയം ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ള
യഥപ്പോക്രമയം  12,58,367  രൂപയുടടെയുയം  19,51,073  രൂപയുടടെയുയം  അധറികടചേലവറിനട
ശറില്പവറിദഗ്ദ്ധനപ്പോയ  നപ്പോരപ്പോയണ  റപ്പോവ  &  അപസപ്പോസറിപയറടസറിടന്റെയുയം  ചേസ്വീഫട  എഞറിനസ്വീയര്
ആയറിരുന്ന  ശ്രസ്വീ.  എന.  എസട.  സുധറിയുടടെയുയം  പങ്കേട  അപനസഷണവറിപധയമപ്പോപക്കണതുയം
ബപ്പോദദത ചുമപത്തെണതുമപ്പോടണന്നട സമറിതറി കരുതുന.
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3.2.1  ജവഹര്ലപ്പോല്  ടനഹ്റു  അനപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  പസ്റ്റേഡറിയയം  സമയബനറിതമപ്പോയറി
പൂര്ത്തെസ്വീകരറിപക്കണ  ഒരു  ബൃഹതട  സയംരയംഭമപ്പോയറിരുന.  പ്രവൃത്തെറി  നടെക്കുന്ന  പവളയറില്
പതപ്പോരപ്പോടതയുള്ള  കപ്പോലവര്ഷമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പ്രവൃത്തെറികള്  പവണവറിധയം  മുപന്നപ്പോടട
ടകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുന്നതറിനട  പലവറിധ  ബുദറിമുട്ടുകളുയം  ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  പസ്റ്റേഡറിയയം
പണറിയപ്പോനുപദശറിചറിരുന്ന  സലത്തെറിടന്റെ  നറിരപട  ഇപപപ്പോഴുള്ളതറിപനക്കപ്പോള്  1  മസ്വീറര്
തപ്പോടഴയപ്പോയറിടപ്പോയറിരുന നറിശ്ചയറിചറിരുന്നതട. എന്നപ്പോല് പറിന്നസ്വീടെട ഫപല് കദപ്പോപട നറിര്മപ്പോണയം
തുടെങ്ങുന്നതറിനട  മുമ്പട  തടന്ന  ടവള്ളടക്കടട  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനുയം  നറിലവറിലുള്ള  പറപ്പോഡറിടന്റെ
നറിരപറിപനക്കപ്പോള്  പദതറി  പ്രപദശയം  ഉയര്ന്നട  നറില്പക്കണതട  അനറിവപ്പോരദമപ്പോയതറിനപ്പോലുയം,
പ്രവൃത്തെറിയുടടെ  പവഗയം  കുറക്കപ്പോടത  ടമറസ്വീരറിയല്സട  &  പലബര്  ടപ്പോനപസ്പെപ്പോര്പടഷന
സപ്പോധദമപ്പോകുന്നതറിനപ്പോയുയം, ശറില്പ വറിദഗ്ദ്ധടന്റെ നറിര്പദശ പ്രകപ്പോരയം പദതറി പ്രപദശയം 1 മസ്വീറര് കൂടെറി
ഗപ്പോവല് ഉപപയപ്പോഗറിചട  ഉയര്ത്തുകയപ്പോയറിരുന. 1995-ടല ജവഹര്ലപ്പോല് ടനഹ്റു പവള്ഡട
കപട ടൂര്ണ്ണടമന്റെട പസ്റ്റേഡറിയത്തെറില് നടെപക്കണതറിനപ്പോല് കുറഞ ഭക്കൗതറിക സക്കൗകരദങ്ങപളപ്പോടെട
കൂടെറി പസ്റ്റേഡറിയയം പ്രവൃത്തെറി 1995 ജനുവരറിക്കട മുനപപ്പോയറി പൂര്ത്തെസ്വീകരറിക്കണടമന്നട അപതപ്പോററിററി
തസ്വീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറിരുന.

3.2.2  പദതറി  പ്രപദശയം  ടവള്ളടക്കട്ടുള്ള  ചേതുപ്പുനറിലമപ്പോയപ്പോലുയം  നൂതന  സപ്പോപങ്കേതറിക
വറിദദ  ഉപപയപ്പോഗറിചട  പപ്രപ്പോജക്ടുകള് നടെപപ്പോക്കപ്പോവന്നതപ്പോണട.  പല സലങ്ങളറിലുയം  ഇപ്രകപ്പോരയം
പപ്രപ്പോജക്ടുകള്  നടെപപ്പോക്കുനണട.  ജറി.സറി.ഡറി.എ.  നറിര്മറിച  ജവഹര്ലപ്പോല്  ടനഹ്റു
പസ്റ്റേഡറിയത്തെറിടന്റെ  കപ്പോരദത്തെറില്  ചേതുപ്പു  നറിലടമന്ന  കപ്പോരദയം  കണക്കറിടലടുക്കപ്പോടത  ഡറിഫസന
ടചേയതുടകപ്പോണപ്പോണട ഗക്കൗണട ടലവല് ഒരു മസ്വീറര് ഉയര്പത്തെണറിവന്നടതന്നപ്പോണട ഓഡറിററിടന്റെ
പരപ്പോമര്ശയം.   എന്നപ്പോല്  ഫസറട  കണസ്വീഷന  പ്രകപ്പോരയം  ഗക്കൗണട  ടലവല്  ഉയര്ത്തുന്നതട
അനറിവപ്പോരദമപ്പോയപ്പോല്  ആയവ  ടചേയപ്പോവന്നതപ്പോടണന്നട  തപദശസസയയംഭരണ  വകുപട  ചേസ്വീഫട
എഞറിനസ്വീയറുയം ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന  ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോക്കുററിപട

3.2.3  പദതറി  പ്രപദശത്തെറിടന്റെ  പ്രപതദകത  കണക്കറിടലടുക്കപ്പോടതയുയം  സപ്പോപങ്കേതറിക
പരറിപശപ്പോധനക്കട വറിപധയമപ്പോക്കപ്പോടതയുയം പദതറി നടെപപ്പോക്കുക വഴറി സ്ട്രേക്ചറല് ഡറിഫസനറില്
തടന്ന  മപ്പോറയം  വരുപത്തെണറി  വന്നതുമൂലയം  അധറികടചലവട  വന്ന  12,58,367  രൂപ,
19,51,073  രൂപ  എന്നറിവ  യഥപ്പോക്രമയം  ശറില്പവറിദഗ്ദ്ധടന്റെയുയം  ചേസ്വീഫട  എഞറിനസ്വീയറുടടെയുയം
ബപ്പോദദതയപ്പോയറി  സമറിതറി  നറിര്ണ്ണയറിചറിരുന.  മപ്പോത്രമല്ല,  ടെറി  വദക്തറിയുടടെ  പങ്കേട
അപനസഷണവറിപധയമപ്പോപക്കണതപ്പോടണനയം നറിര്പദശറിചറിരുടന്നങ്കേറിലുയം ഇപ്രകപ്പോരയം ടചേയറിടറില്ല.
ഫസറട കണസ്വീഷന പ്രകപ്പോരയം ഗക്കൗണട ടലവല് ഉയര്ത്തുന്നതട അനറിവപ്പോരദമപ്പോകയപ്പോല് ആയവ
ടചേയപ്പോവന്നതപ്പോടണന്നട  തപദശസസയയംഭരണ വകുപട  ചേസ്വീഫട  എഞറിനസ്വീയര് ററിപപപ്പോര്ടട  ടചേയ്തു
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എന്നപ്പോണട  ജറി.സറി.ഡറി.എ.-യുടടെ  മറുപടെറി.  ടവള്ളടക്കട്ടുള്ള  ചേതുപ്പു  നറിലത്തെട  ഈ  ബൃഹദട
പദതറി  വറിഭപ്പോവനയം  ടചേയപപപ്പോള്ത്തെടന്ന,  പ്രപ്പോഥമറികമപ്പോയറി  ഫസറട  കണസ്വീഷന
വറിലയറിരുത്തെറിയറിരുന്നറില്ല  എന്നതട  ഇതറില്  നറിനയം  വദക്തമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  സമറിതറി
നറിര്പദശപ്രകപ്പോരമുള്ള ബപ്പോദദത ഈടെപ്പോപക്കണതുണട.
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3.3 സസസ്വീപവജട  ടസ്വീറടടമന്റെട  പപ്പോന്റെറിടന്റെ  നറിര്മപ്പോണടചലവറിനപ്പോയറി  കരപ്പോററില്
കപ്പോണറിചറിരുന്ന  ലയംപയം  തുക  യഥപ്പോര്ത്ഥത്തെറില്  ആവശദമപ്പോയറിരുന്നതറിപനക്കപ്പോള്
ഇരടറിയപ്പോടണനയം,  ഈ പ്രവൃത്തെറിക്കട വറിശദമപ്പോയ എസ്റ്റേറിപമറട തയപ്പോറപ്പോക്കറിയറിടറിടല്ലനയം ഇതട
സയംബനറിചട  യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ  ഇവപ്പോലുപവഷനുയം  ഇതുവടര  നടെത്തെറിയറിടറിടല്ലനയം  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കറി.  സസസ്വീപവജട  പപ്പോന്റെട  നറിര്മപ്പോണത്തെറില്  ഫനപുണദമുള്ളതട  ജല
അപതപ്പോററിററിക്കപ്പോകയപ്പോല്  അവടരടക്കപ്പോണട  ഇവപ്പോലല്യുപവഷന  നടെത്തെറി  അധറികമപ്പോയറി
കരപ്പോറുകപ്പോരനട  നല്കറിയ  തുക  ഇതറിനുത്തെരവപ്പോദറികളപ്പോയവരറില്  നറിന്നട  ഈടെപ്പോക്കണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.3.1  ടകപ്പോചറി  ജവഹര്ലപ്പോല്  ടനഹ്റു  പസ്റ്റേഡറിയത്തെറിടല  ടടെണര്  ടഷഡന്യൂളറില്
പസ്റ്റേഡറിയത്തെറിപലക്കപ്പോവശദമപ്പോയ മലറിനജല സയംസ്കെരണ പപ്പോന്റെറിടന്റെ പജപ്പോലറികള്ക്കട കരപ്പോറുകപ്പോര്
തടന്ന  സറിസ്റ്റേയം  രൂപകല്പന  ടചേയട  സമര്പറിചട  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം  പനപടെണതപ്പോടണന്നട
നറിഷ്കര്ഷറിചറിരുന.  ഈ  സറിസ്റ്റേത്തെറില്  ഉള്ടപട  സറിവറില്,  ടമക്കപ്പോനറിക്കല്,  ഇലകറിക്കല്
പണറികള്ക്കട ഓപരപ്പോ വറിഭപ്പോഗത്തെറിനുയം എത്ര തുക പവണറി വരുടമന്നട ടടെണററില് പ്രപതദകയം
പരഖടപടുപത്തെണതപ്പോയറിരുന.   ഇതനുസരറിചട  എഗറിടമന്റെറിലുയം  ഈ  ഇനയം  പജപ്പോലറികള്ക്കട
ഓപരപ്പോന്നറിനുയം  ടമപ്പോത്തെമപ്പോയറിടപ്പോണട  പററട  ഉള്ടപടുത്തെറിയറിരുന്നതട.  ആയതറിനപ്പോലപ്പോണട  ഈ
പണറികളുടടെ  ബറില്ലറിലുയം  ഓപരപ്പോ  ഇനത്തെറിനുയം  ടമപ്പോത്തെമപ്പോയറി  തുക  പരഖടപടുത്തെറിയറിരുന്നതട.
മലറിനജല  സയംസ്കെരണ  പപ്പോന്റെട  രൂപ  കല്പന  ടചേയട  കരപ്പോറുകപ്പോരന  ആര്ക്കറിടടെകറിടന്റെ
അയംഗസ്വീകപ്പോരത്തെറിനട  സമര്പറിക്കുകയുയം  ആര്ക്കറിടടെകട  നറിര്പദശറിച  പ്രകപ്പോരമുള്ള  മപ്പോറങ്ങള്
ഉള്ടക്കപ്പോള്ളറിചട സമര്പറിച ഡറിഫസന, ആര്ക്കറിടടെകട പരറിപശപ്പോധറിചട അയംഗസ്വീകരറിചതുമപ്പോണട.
ഇതറിലുള്ടപട  ടെപ്പോങ്കുകളുപടെയുയം  മറയം  ഫക്കൗപണഷന  ഡറിഫസന,  ഐ.ഐ.ററി.  ടചേഫന്ന
സപ്പോപനത്തെറിടന്റെ  പരറിപശപ്പോധനയട   പശഷമുള്ള  ശറിപപ്പോര്ശപയപ്പോടുകൂടെറിയപ്പോണട  ആര്ക്കറിടടെകട
അയംഗസ്വീകരറിചറിരുന്നതട.  ഇതറിനുപശഷയം  ഈ  സറിസ്റ്റേയം  പകരള  മലറിനസ്വീകരണ  നറിയന്ത്രണ
പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ അയംഗസ്വീകപ്പോരത്തെറിനട  സമര്പറിച.  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണട കമറിററിയുടടെ
നറിര്പദശപ്രകപ്പോരയം  14-7-2011-ല് ചേസ്വീഫട എഞറിനസ്വീയര് പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിക്കട കത്തെട
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നല്കറിയറിരുന്നതുമപ്പോണട.  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി  അടുടത്തെങ്ങുയം  മലറിനജല  സയംസ്കെരണ
പപ്പോന്റെറിടന്റെ  പ്രവൃത്തെറി  ടചേയറിടറില്ല  എന്നട  അററിയറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  ഈ  സറിസ്റ്റേയം  പകരള
മലറിനസ്വീകരണ നറിയന്ത്രണ പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ അയംഗസ്വീകപ്പോരത്തെറിനട സമര്പറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  സസ്വീനറിയര്
എനവപയപ്പോണടമന്റെല്  എഞറിനസ്വീയര്  പകരള  ടപപ്പോലന്യൂഷന  കണപടപ്പോള്  പബപ്പോര്ഡട
27-5-1995-ടല പറി.സറി.സറി./സറി.എചട.എന./എ.ഇ./100/95  പ്രകപ്പോരയം സസസ്വീപവജട ടസ്വീറടടമന്റെട
പപ്പോന്റെറിടന്റെ പപ്പോനുയം/സ്കെസ്വീമുയം  പരറിപശപ്പോധറിചതറില് അവ ആവശദത്തെറിനട  അനുസൃതമപ്പോണട  എന്നട
അററിയറിക്കുകയുയം അതറിനുപശഷയം ടഡപന്യൂടറി ചേസ്വീഫട ഇലകറിക്കല് ഇനടസ്പെക്ടര് എറണപ്പോകുളയം
19-11-1997-ടല ടെറി-1/2768/96/ഇ.ഐ.ഇ.  ഉത്തെരവട പ്രകപ്പോരയം പപ്പോന്റെട പ്രവര്ത്തെറിക്കുവപ്പോനുള്ള
അനുവപ്പോദയം  നല്കറി.  ഇതനുസരറിചട  ഈ  സസസ്വീപവജട  ടസ്വീറടടമന്റെട  പപ്പോന്റെട  പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി
പ്രവര്ത്തെനസജമപ്പോക്കറി  തൃപറികരമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തെറിച  തുടെങ്ങറി.  പമല്  വറിവരറിച
കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല് പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി മപ്പോലറിനദ സയംസ്കെരണ പപ്പോന്റെറിടന്റെ പ്രവൃത്തെറി ടചേയട
പരറിചേയമറില്ലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് പകരള ടപപ്പോലന്യൂഷന കണപടപ്പോള് പബപ്പോര്ഡട,  ചേസ്വീഫട ഇലകറിക്കല്
ഇനസ്പെക്ടപററട  എന്നറിവരുടടെ  അയംഗസ്വീകപ്പോരപത്തെപ്പോടടെ  ടെറി  പ്രവൃത്തെറി  പൂര്ത്തെസ്വീകരറിചട
പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

പകരള സയംസപ്പോന   ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ കുററിപട

3.3.2  സസസ്വീപവജട ടസ്വീറടടമന്റെട പപ്പോന്റെട നറിര്മപ്പോണയം കരപ്പോര് പ്രകപ്പോരയം നറിര്വ്വഹറിചതട  I.I.T.
Chennai-യുടടെ  പരറിപശപ്പോധനയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലുയം,  പകരള  ടപപ്പോലന്യൂഷന  കണപടപ്പോള്
പബപ്പോര്ഡട, ഇലകറിക്കള് ഇനടസ്പെക്ടപററട എന്നറിവയുടടെ അയംഗസ്വീകപ്പോരപത്തെപ്പോടടെയുയം ആണട എന്നട
ജറി.സറി.ഡറി.എ. മറുപടെറി നല്കറി.  ടെറി പപ്പോന്റെട നറിലവറില് പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോടണന്നട ഓഡറിററിനട
പബപ്പോദദടപടറിട്ടുണട.
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3.4  പസ്റ്റേഡറിയയം  നറിര്മപ്പോണത്തെറിനപ്പോയറി  പകപ്പോണടപ്പോക്ടടറ  ടതരടഞടുത്തെതറിലുയം
പപ്പോകപറിഴകള്  ഉണപ്പോയതപ്പോയറി  കപ്പോണപ്പോന  സപ്പോധറിക്കുയം.   ടടെനഡര്  സമര്പറിചറിരുന്ന
എല്.&ടെറി.,  എചട.എസട.സറി.എന.  തുടെങ്ങറിയവരറില്  പസ്റ്റേഡറിയയം  നറിര്മപ്പോണരയംഗത്തെട
പരറിചേയവയം  സപ്പോപങ്കേതറിക  ഫവദഗ്ദ്ധദവയം  ഉണപ്പോയറിരുന്ന  എല്.&ടെറി.-ക്കട  കരപ്പോര്
നല്കറിയറിരുടന്നങ്കേറില്  ശറില്പ  വറിദഗ്ദ്ധടന  നറിയമറിപക്കണറി  വരുമപ്പോയറിരുന്നറില്ല,  കൂടെപ്പോടത
ഇപപപ്പോഴപത്തെതറിലുയം  മറികപവപ്പോടടെയുയം  ഏകപദശയം  6  പകപ്പോടെറിയറില്പരയം  രൂപയുടടെ
ലപ്പോഭപത്തെപ്പോടടെയുയം  പപ്രപ്പോജക്ടട  നടെപപ്പോക്കുവപ്പോന  സപ്പോധറിക്കുമപ്പോയറിരുനടവന്നട  ടതളറിടവടുപട
പവളയറില് സമറിതറിയറില് ടവളറിവപ്പോക്കടപട്ടു.  എല്.&ടെറി.-യുമപ്പോയുയം ചേര്ചകള് നടെത്തെണടമന്ന
എഞറിനസ്വീയററിയംഗട വറിഭപ്പോഗത്തെറിടന്റെ ശറിപപ്പോര്ശ മററികടെന്നപ്പോണട എചട.എസട.സറി.എല്.-നട കരപ്പോര്
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നല്കറിയറിട്ടുള്ളതട.  ജറി.സറി.ഡറി.എ.  നറിരത്തെറിയ  കപ്പോരണങ്ങള്  എന്തുതടന്നയപ്പോയപ്പോലുയം
പസ്റ്റേഡറിയയം നറിര്മപ്പോണത്തെറിനപ്പോയറി പകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോരറില് നറിനയം യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ സപ്പോമ്പത്തെറിക
സഹപ്പോയവയം  ലഭദമപ്പോകപ്പോതറിരുന്ന  സപ്പോഹചേരദത്തെറില്  എചട.എസട.സറി.എല്.-നട  കരപ്പോര്
ടകപ്പോടുക്കുന്നതപ്പോണട  സുരകറിതടമന്ന  ജറി.സറി.ഡറി.എ.-യുടടെ വപ്പോദഗതറിയറില്  സമറിതറിക്കട
സയംശയമുണട.  എല്. & ടെറി.-യുമപ്പോയുയം ഇപത പപപ്പോടല ചേര്ച നടെത്തെറിയറിരുന്നപശഷമപ്പോയറിരുന
എചട.എസട.സറി.എല്.-നട  നല്കറിയടതങ്കേറില്  കുടറക്കൂടെറി  വറിശസപ്പോസദത  ഉണപ്പോകുമപ്പോയറിരുന
എനയം സമറിതറി ചൂണറിക്കപ്പോട്ടുന.

ശറിപപ്പോര്ശ

3.4.1  പസ്റ്റേഡറിയയം  നറിര്മപ്പോണയം  എചട.എസട.സറി.എല്.-നട  നല്കുന്നതറിനുപവണറി
എചട.എസട.സറി.എല്.  പകന്ദ്ര  ഗവണടമന്റെട സപ്പോപനമപ്പോടണനയം ജറി.സറി.ഡറി.എ.  പപപ്പോലുള്ള
സര്ക്കപ്പോര്  സപ്പോപനത്തെറിനട  സ്റ്റേപ്പോറന്യൂടററി  ഓഡറിറട  നറിലവറിലുള്ളതറിനപ്പോല്  സസകപ്പോരദ
സപ്പോപനത്തെറിനട  ടടെനഡര്  നല്കുന്നതട  അഭറികപ്പോമദമടല്ലനമപ്പോണട  ടചേയര്മപ്പോന  പബപ്പോര്ഡട
പയപ്പോഗത്തെറില്  ടവളറിടപടുത്തെറിയതട.  എന്നപ്പോല്  ടടെണര്  നല്കുന്ന  കപ്പോരദത്തെറില്  കപ്പോണറിച
ശുഷ് കപ്പോനറി  പദതറി  നടെപപ്പോക്കുന്നതറില്  ഒരു  സര്ക്കപ്പോര്  സപ്പോപനയം  നടെപത്തെണ
അടെറിസപ്പോനപരമപ്പോയ  നടെപടെറി  ചേടങ്ങള്  നഗ്നമപ്പോയറി  ലയംഘറിചതപ്പോയറിടപ്പോണട  സമറിതറിക്കട
മനസറിലപ്പോക്കപ്പോന  കഴറിഞതട.  പദതറിക്കട  സപ്പോപങ്കേതറിക  അനുമതറി  ലഭറിചറിടറില്ല.
എചട.എസട.സറി.എല്.-ടന്റെ പ്രവര്ത്തെന ചേരറിത്രയം, സപ്പോമ്പത്തെറിക ഭദത എന്നറിവ സയംബനറിചട
നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളറില്  പ്രപയപ്പോഗറിക  ജപ്പോനമുള്ള   എഞറിനസ്വീയററിയംഗട  കമറിററി
ററിപപപ്പോര്ടറിടനപപപ്പോലുയം  അവഗണറിച  ടകപ്പോണപ്പോണട  സപ്പോപങ്കേതറിക  നറിര്മപ്പോണ പമഖലയുമപ്പോയറി
യപ്പോടതപ്പോരു  ബനവമറില്ലപ്പോത്തെ  ടചേയര്മപ്പോന  തസ്വീരുമപ്പോനങ്ങള്  അടെറിപചല്പറിചതട.   ഇതട
പദവറിയുടടെ  ദുരുപപയപ്പോഗയം  മപ്പോത്രമല്ല  തനമൂലയം  സപ്പോപനത്തെറിനട  ഭസ്വീമമപ്പോയ  ബപ്പോദദതയുയം
വരുത്തെറിതസ്വീര്ക്കുകയപ്പോണുണപ്പോയതട.

ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറിക   96,97   എന്നറിവയറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.4.2  പപ്രപ്പോജക്ടട  വര്ക്കറില്  തപ്പോത്പരദമുള്ള  എല്ലപ്പോ  കരപ്പോറുകപ്പോര്ക്കുയം  അവസരയം
നല്കുവപ്പോനുയം  അതുവഴറി  ടടെണററിനട  കൂടുതല്  മത്സരസസഭപ്പോവമുണപ്പോക്കറി  ടടെണര്  തുക
കുറക്കുന്നതറിനുയം  പവണറിയപ്പോണട  പ്രസ്വീകസപ്പോളറിഫറിപക്കഷന ഇല്ലപ്പോടതയുയം  ടടെണര് കണറിക്കപ്പോന
അപതപ്പോററിററി  തസ്വീരുമപ്പോനറിചതട.  യൂണറിടടെകട  നല്കറിയ ടടെണററില് നറിരക്കുകള് അക്കത്തെറിലുയം
അകരത്തെറിലുയം പരഖടപടുത്തെറിയതറില് വദതറിയപ്പോനങ്ങള് കണതറിനപ്പോല്,  ടടെണര് വദവസകള്
അനുസരറിചട  അകരത്തെറില്  പരഖടപടുത്തെറിയ  തുക  സസസ്വീകരറിക്കുകയപ്പോണുണപ്പോയതട.
ആ തുകകള് കൂട്ടുപമ്പപ്പോള് അവരുടടെ തുക കൂടുതലപ്പോവകയുയം അപ്രകപ്പോരയം എചട.എസട.സറി.എല്.
കസപ്പോടട  ടചേയ തുകയപ്പോണട കുറഞ നറിരക്കപ്പോയറി കണതട.   പകരള ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട മപ്പോനസല്
അനുസരറിചട ഏറവയം കുറഞ നറിരക്കട കസപ്പോടട ടചേയ കരപ്പോറുകപ്പോരനുമപ്പോയറിടപ്പോണട കൂടെറിയപ്പോപലപ്പോചേന
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നടെപത്തെണതട.  ടടെണര് തുറന്നതറിനു പശഷയം വദതദസ്ത നറിരക്കുകള് കസപ്പോടട ടചേയ കരപ്പോറുകപ്പോടര
ഒരുമറിചട  കൂടെറിയപ്പോപലപ്പോചേനക്കു  കണറിചടകപ്പോണട  നറിരക്കുകളറിപന്മേല്  മത്സരറിപറിക്കുന്നതട
ടടെണററിടന്റെ  സസഭപ്പോവയം  തടന്ന  മപ്പോററിമററിക്കുകയുയം  നറിയമപരമപ്പോയറി  നറിലനറില്ക്കപ്പോത്തെ
നടെപടെറിയപ്പോവകയുയം,  നറിയമപരമപ്പോയ  പകസുകള്ക്കട  വഴറിടവക്കുടമനള്ളതട  ടകപ്പോണട,
ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  ചേടങ്ങളുയം  ടടെണര്  ചേടങ്ങളുയം  അനുസരറിചട  പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കപ്പോന  അപതപ്പോററിററി
നറിര്ബനറിതമപ്പോവകയപ്പോണുണപ്പോയതട.  മപ്പോത്രമല്ല എചട.എസട.സറി.എല്.  ഒരു പകന്ദ്ര  സര്ക്കപ്പോര്
സപ്പോപനമപ്പോയതട ടകപ്പോണട 10% ഫപ്രസട പ്രറിഫറനസറിനട അവര് അര്ഹരുമപ്പോയറിരുന.  ഈ
ഫപ്രസട ഡറിഫറനസറില് ഉള്ടപടെപ്പോടത തടന്ന അവരുമപ്പോയറി കൂടെറിയപ്പോപലപ്പോചേന വഴറി  4.75%
ററിപബറട  സമതറിപറിക്കപ്പോനുയം  സപ്പോധറിചറിട്ടുണട.  10%  ഫപ്രസട  ഡറിഫറൻസട  ബപ്പോധകമപ്പോക്കറി
ടകപ്പോണ്ടുപപപ്പോലുയം  ടെറി  കമ്പനറിക്കട  കരപ്പോര്  നല്കണടമന്നട  കപ്പോണറിചട  ടകപ്പോണട  പകന്ദ്ര
മന്ത്രപ്പോലയത്തെറില് നറിനയം ശറിപപ്പോര്ശ കത്തെട ലഭറിചറിരുന.  ജറി.സറി.ഡറി.എ.-യുയം ഒരു സര്ക്കപ്പോര്
നറിയന്ത്രണത്തെറിലുള്ള  സപ്പോപനമപ്പോകയപ്പോല്  കൃതദ  നറിര്വ്വഹണത്തെറിലുയം  കണക്കുകളുടടെ
കൃതദതയറിലുയം സസകപ്പോരദ സപ്പോപനപത്തെക്കപ്പോള് ടമചടപടതട സര്ക്കപ്പോര് സപ്പോപനമപ്പോയറിരറിക്കുയം
എന്നതറിനപ്പോലുയം  ഇതു  മുപഖനയുള്ള  ഏതു  തരത്തെറിലുള്ള  ടമചവയം  കൂടുതല്  അര്ഹറിക്കുന്നതട
സര്ക്കപ്പോര്  സപ്പോപനയം  തടന്നയപ്പോടണനള്ള  പരറിഗണനയറിലുമപ്പോണട  23-2-1994-ല്
അന്നടത്തെ  പകരള  മുഖദമന്ത്രറി,  ഫറിനപ്പോനസട  മന്ത്രറി,  പസ്പെപ്പോർട്സട  മന്ത്രറി,  പപ്പോര്ലടമന്റെട,
നറിയമസഭപ്പോയംഗങ്ങള്,  മറ  വറിദഗ്ദ്ധനമപ്പോര്  എന്നറിവരടെങ്ങുന്ന  മപ്പോപനജ് ടമന്റെട  പബപ്പോര്ഡട  ടെറി
പസ്റ്റേഡറിയത്തെറിടന്റെ  നറിര്മപ്പോണത്തെറിനപ്പോയുള്ള  എചട.എസട.സറി.എല്.-ടന്റെ  ടടെണര്
അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോന ജറി.സറി.ഡറി.എ. തസ്വീരുമപ്പോനറിക്കുകയപ്പോയറിരുന.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ കുററിപട

3.4.3  പകരളത്തെറിടല  ആദദടത്തെ  അനപ്പോരപ്പോഷ്ട്ര  പസ്റ്റേഡറിയയം  നറിര്മപ്പോണത്തെറിനട
പരറിചേയസമ്പന്നരപ്പോയ  കരപ്പോറുകപ്പോടര  ലഭറിക്കുവപ്പോന  പവണ  അളവപകപ്പോലപ്പോയ
പ്രസ്വീകസപ്പോളറിഫറിപക്കഷന  ഒഴറിവപ്പോക്കറി  ടടെണര്  കണറിചതട  കൂടുതല്  മത്സരത്തെറിനട
പവണറിയപ്പോടണന്ന വപ്പോദയം സസസ്വീകപ്പോരദമല്ല.  പരറിചേയ സമ്പത്തുയം ഫവദഗ്ദ്ധദവയം ഉള്ള എല്. &  ടെറി.
പപപ്പോലുള്ള കമ്പനറിടയ ടതരടഞടുക്കുക വഴറി പണറി കൂടുതല് മറികപവപ്പോടടെയുയം ലപ്പോഭത്തെറിലുയം
നറിര്വ്വഹറിക്കുവപ്പോന കഴറിയുമപ്പോയറിരുന എന്ന സമറിതറിയുടടെ നറിരസ്വീകണത്തെറിനട വസ്തുനറിഷ്ഠമപ്പോയ
വറിശദസ്വീകരണയം നല്കുവപ്പോന ജറി.സറി.ഡറി.എ.ക്കട കഴറിഞറിടറില്ല.  ഏറവയം കുറഞ നറിരക്കറിനട
മപ്പോത്രപമ  പരറിഗണന നല്കപ്പോവൂ  എന്നട  ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  മപ്പോനസല്  നറിഷ്കര്ഷറിക്കുന്നതട  ചേറില
ഇളവകപളപ്പോടടെയപ്പോണട.  ടടെണര് തുറന്ന പശഷയം വറിവറിധ നറിരക്കട  കസപ്പോടട  ടചേയ കരപ്പോറുകപ്പോടര
ഒരുമറിചട  ചേര്ചക്കട  വറിളറിക്കപ്പോത്തെതട  നറിയമപരമല്ല  എന്ന  മറുപടെറി  തന്നറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല്,
സപ്പോപനത്തെറിടന്റെ സപ്പോമ്പത്തെറിക തപ്പോല്പരദയം മുനനറിര്ത്തെറി ഓപരപ്പോ സപ്പോപനവമപ്പോയറി പ്രപതദകയം
ചേര്ചയട  തയപ്പോറപ്പോയറില്ല  എന്നതുയം  അപപ്പോകതയപ്പോണട.  H.S.C.L.-നട  ഫപ്രസട  പ്രറിഫറനസട

1584/2021.
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ഉടണനയം പകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോരറില്നറിന്നട ശറിപപ്പോര്ശ കത്തെട ലഭറിചറിരുനടവനയം ജറി.സറി.ഡറി.എ.
അവകപ്പോശടപടുന.  പകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോരറില്  നറിനയം  യപ്പോടതപ്പോരു  സപ്പോമ്പത്തെറിക  സഹപ്പോയവയം
ലഭദമപ്പോകപ്പോത്തെ  സപ്പോഹചേരദത്തെറില്,   H.S.C.L.-നട  കരപ്പോര്  ടകപ്പോടുക്കുന്നതപ്പോണട  സുരകറിതയം
എന്ന വപ്പോദഗതറിയറില് സമറിതറി ഉന്നയറിച സയംശയത്തെറിനട  വദക്തമപ്പോയ മറുപടെറി ലഭദമല്ല.

3.4.4 നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങടളപററി പ്രപ്പോപയപ്പോഗറിക ജപ്പോനമുള്ള എഞറിനസ്വീയററിയംഗട
വറിഭപ്പോഗത്തെറിടന്റെ  ററിപപപ്പോര്ടട  പപപ്പോലുയം  അവഗണറിചട,  ജറി.സറി.ഡറി.എ.-യുടടെ  തപ്പോല്പരദങ്ങള്
കണക്കറിടലടുക്കപ്പോടത ടചേയര്മപ്പോന തസ്വീരുമപ്പോനങ്ങള് അടെറിപചല്പറിച എന്ന നറിരസ്വീകണത്തെറിനട
വറിശദസ്വീകരണയം നല്കറിയറിടറില്ല.

ഖണറിക നമ്പര്   98

ശറിപപ്പോര്ശ

3.5 ജവഹര്ലപ്പോല്  ടനഹ്റു  പസ്റ്റേഡറിയയം  നറിര്മപ്പോണത്തെറിനട  സപ്പോപങ്കേതറികപ്പോനുമതറി
ലഭദമപ്പോക്കറിയറില്ല  എന്ന  വസ്തുതയുയം  പറിന്നസ്വീടെട  എസ്റ്റേറിപമററിടല  ഭൂരറിപകയം  ഇനങ്ങള്ക്കുയം
പഭദഗതറി വരുത്തെറി ടചേലവകൂടെറിയ ഇനങ്ങളപ്പോയറി മപ്പോററി പകപ്പോണടപ്പോക്ടര്ക്കട അധറിക തുക നല്കറി
എന്നതുയം കൂടറിവപ്പോയറിക്കുപമ്പപ്പോള് ജറി.സറി.ഡറി.എ.-യുടടെ തപ്പോല്പരദയം സയംരകറിക്കുന്നതറിപനക്കപ്പോള്
സസനയം  മപനപ്പോധര്മയം  അനുസരറിചട  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നതറിനപ്പോണട  മുനതൂക്കയം
നല്കറിയറിരറിക്കുന്നടതനയം  ഇഷ്ടപ്പോനുസരണയം  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളറില്  മപ്പോറയം
വരുത്തുന്നതറിനട പവണറി തടന്നയപ്പോണട സപ്പോപങ്കേതറികപ്പോനുമതറി ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത്തെടതനയം സമറിതറി
സയംശയറിക്കുന.  പദതറി  നറിര്വ്വഹണത്തെറിനപ്പോയറി  പകപ്പോണടപ്പോക്ടടറ  ടതരടഞടുത്തെതറിലുയം
ദുരൂഹതയുണട.   ഫഫനല്  ബറില്  തയപ്പോറപ്പോക്കറി  പപ്പോസപ്പോക്കറി  ടസററില്  ടചേയപ്പോത്തെതുയം
മനനഃപൂര്വ്വമപ്പോടണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  കൂടെപ്പോടത നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങളറിടല
അപപ്പോകതകളുയം  കൂടടെക്കൂടടെ  ഡറിഫസനറില്  വരുത്തെറിയ  മപ്പോറങ്ങളുയം  ശറില്പവറിദഗ്ദ്ധടന്റെ
ഫവദഗ്ദ്ധദടത്തെക്കുററിചയം സയംശയയം ജനറിപറിക്കുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസസ്വീകരറിച നടെപടെറി

3.5.1. 1994  ഏപ്രറില്  17-നപ്പോണട പസ്റ്റേഡറിയത്തെറിടന്റെ പണറി ആരയംഭറിചതട. 34  ഏക്കര്
സലത്തെപ്പോണട ടെറി പപ്രപ്പോജക്ടട നറിലടകപ്പോള്ളുന്നതട. 1500 കപ്പോറുകള്ക്കുയം 150 ബസ്സുകള്ക്കുയം 1000
ഇരുചേക്രവപ്പോഹനങ്ങള്ക്കുയം പപ്പോര്ക്കട  ടചേയപ്പോന പറന്ന പ്രകപ്പോരമപ്പോണട  ടെറി  പപ്രപ്പോജക്ടട  കയംപസ്വീറട
ടചേയതട.  ടചേളറിക്കുണപ്പോയറി ടവള്ളയം ടകടറി കറിടെന്നറിരുന്ന ടെറി പ്രപദശത്തെട  665  ദറിവസങ്ങള്
ടകപ്പോണപ്പോണട  അനര്പദശസ്വീയ  നറിലവപ്പോരത്തെറില്  പസ്റ്റേഡറിയയം  പൂര്ത്തെസ്വീകരറിചതട.  എല്ലപ്പോവറിധ
സ്ട്രേക്ചറല്  ഡസ്വീറയറില്സട  ഐ.ഐ.ടെറി.  മദപ്പോസറിടന്റെ  ഡറിഫസന  പ്രകപ്പോരമുള്ളതുയം  ആയവ
ശറില്പവറിദഗ്ദ്ധന  പരറിപശപ്പോധറിചതുമപ്പോണട.  അപ്രകപ്പോരയം  പൂര്ത്തെസ്വീകരറിച  പജപ്പോലറികള്ക്കപ്പോണട
പപയ്ടമന്റെട  നല്കറിയറിട്ടുള്ളതട.  ടെറി  പസ്റ്റേഡറിയയം  പപ്രപ്പോജക്ടറിനട  പമല്ക്കൂര  ഉള്ടപടടെ
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73.32 പകപ്പോടെറി രൂപയപ്പോണട എസ്റ്റേറിപമറട തുകയുള്ളതട. അതറില് 8.27 പകപ്പോടെറി രൂപ പമല്ക്കൂരക്കട
പവണറിയപ്പോയറിരുന  ഫഫനല്  ബറിലടല  പ്രകപ്പോരയം  62.58  പകപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ  പണറിയപ്പോണട
ടചേയറിട്ടുള്ളതട.  എസ്റ്റേറിപമറട  തുകയകത്തുനറിന്നട  തടന്ന  സമയബനറിതമപ്പോയറി  തസ്വീര്ത്തെ
പദതറിയപ്പോണട. ടടെണര് വദവസ അനുസരറിചട ഏറവയം കുറഞ നറിരക്കട കസപ്പോടട ടചേയറിരുന്നതട
പകന്ദ്രടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ  സപ്പോപനമപ്പോയ  എചട.എസട.സറി.എല്.  ആണട.  പകന്ദ്ര  സര്ക്കപ്പോര്
ഉത്തെരവറിനപ്രകപ്പോരയം 10% വടര നറിരക്കറില് മറട സസകപ്പോരദ സപ്പോപനങ്ങടളക്കപ്പോള് കൂടുതലപ്പോയറി
കസപ്പോടട ടചേയപ്പോല്പപപ്പോലുയം ടടെണര് ടകപ്പോടുക്കുവപ്പോന ബപ്പോദദസരുമപ്പോണട.  ടടെണര് ടെപ്പോബുപലഷന
അനുസരറിചട  ഏറവയം  കുറഞ  നറിരക്കട  കസപ്പോടട  ടചേയതപ്പോയറി  കപ്പോണുന്ന  യൂണറിടടെകട  എന്ന
കമ്പനറിയുടടെ  അകരത്തെറിലുയം  അക്കത്തെറിലുമുള്ള  നറിരക്കുകള്  തമറില്  ടപപ്പോരുത്തെപക്കടെട
ഉണപ്പോയതറിനപ്പോല്  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനയറില്  71.77  പകപ്പോടെറി  അക്കത്തെറില്
പരഖടപടുത്തെറിയറിരറിക്കുന്നതട,  അകരത്തെറില്  പരഖടപടുത്തെറിയതട  77.37  പകപ്പോടെറി  എന്നട
കടണത്തുകയുയം ടടെണർ വദവസ അനുസരറിചട അകരത്തെറില് പരഖടപടുത്തെറിയ തുകയപ്പോണട
(77.37  പകപ്പോടെറി)  പരറിഗണറിപക്കണതട.  കൂടെപ്പോടത  യൂണറിടടെകട  ഒരു  സസകപ്പോരദസപ്പോപനവയം
എചട.എസട.സറി.എല്. ഒരു ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ സപ്പോപനവയം ആണട.

3.5.2.  ജറി.സറി.ഡറി.എ.-യുയം  സര്ക്കപ്പോര്  നറിയന്ത്രണത്തെറിലുള്ള  സപ്പോപനമപ്പോകയപ്പോല്
കൃതദനറിര്വ്വഹണത്തെറിലുയം  കണക്കുകളുടടെ  കൃതദതയറിലുയം  സസകപ്പോരദസപ്പോപനങ്ങടളക്കപ്പോള്
ടമചടപടതപ്പോയറിരറിക്കുയം  എന്നതറിനപ്പോലുയം  ഇതുമുപഖനയുള്ള  എതട  തരത്തെറിലുള്ള  ടമചവയം
കൂടുതല്  അര്ഹറിക്കുന്നതട  പകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോര്  സപ്പോപനമപ്പോയ  എചട.എസട.സറി.എല്.
തടന്നയപ്പോണട.

3.5.3.  23-2-94-ല് അന്നടത്തെ മുഖദമന്ത്രറി ബഹമപ്പോനടപട ശ്രസ്വീ. ടക. കരുണപ്പോകരടന്റെ
ഔപദദപ്പോഗറിക  പചേയംബററില്  കൂടെറിയ  പബപ്പോര്ഡട  ഓഫട  മപ്പോപനജ് ടമന്റെട  എടുത്തെ
തസ്വീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരമപ്പോണട  എചട.എസട.സറി.എല്.-നട  കരപ്പോര്  ഉറപറിചതുയം.   ഓപരപ്പോ  സ്ട്രേക്ചറല്
എലടമന്റെറിനുയം  പ്രബലത്തെറിടന്റെ  പതപ്പോതട  നറിശ്ചയറിക്കുന്നതട  അതപ്പോതട  എലടമന്റെറിടന്റെ
പ്രപതദകതയുയം  ആവശദകതയുയം  അനുസരറിചറിടപ്പോണട.  ഒരു  പ്രബലറിത  പകപ്പോണക്രസ്വീറട
ഇനത്തെറിനട പ്രബലനയം  6 kg  എപന്നപ്പോ  42  kg  എപന്നപ്പോ കൃതദമപ്പോയറി നറിര്വ്വഹറിചറിട്ടുള്ളതല്ല.
എന്നപ്പോലുയം അടെങ്കേല് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്ന പവളയറില് (സ്ട്രേക്ചറല് ഡറിഫസന കറിട്ടുന്നതറിനട മുനപട)
പകപ്പോണക്രസ്വീററിനട  അനുപപ്പോതറികമപ്പോയറി  തമ്പട  റൂള്  അനുസരറിചപ്പോണട  മറിനറിമയം  പ്രബലനയം
ശതമപ്പോനയം  നറിരക്കറില്  ഉള്ടപടുത്തുകയുയം  പ്രവൃത്തെറി  ടചേയ്യുന്ന  പവളയറില്  ടെറി  ഇനത്തെറിനട
ആവശദമപ്പോയ ഡറിഫസന പ്രകപ്പോരയം  പ്രബലനയം നല്കുപമ്പപ്പോള് അടെങ്കേല് നറിരക്കറില് നറിന്നട
വദതറിയപ്പോനയം സയംഭവറിക്കുന്നതുയം സപ്പോധപ്പോരണമപ്പോണട.  പമല് വറിവരറിച വദതറിയപ്പോനങ്ങള് ടചേയതട
ഡറിഫസന കണസള്ടന്റെപ്പോയ ടമ.ഐ.ഐ.ടെറി., ടചേഫന്ന സപ്പോകദടപടുത്തെറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോണട.
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3.5.4  ഒററിജറിനല്  എസ്റ്റേറിപമററില്  പ്രസ്വീകപ്പോസ്റ്റേട  സസ്വീററിയംഗട  എലറിടമന്റെട  ആണട
ഉള്ടപടുത്തെറിയറിരുന്നതട.  പ്രസ്വീകപ്പോസ്റ്റേട സസ്വീററിയംഗട എലറിടമന്റെട  28  ദറിവസത്തെറിനുപശഷയം മപ്പോത്രപമ
മപ്പോററി  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട  കഴറിയുകയുള്ളൂ.  ഈ  പ്രവൃത്തെറി  ടചേയ്യുന്നതറിനട  ചുരുങ്ങറിയതട
12  ഏക്കര് സലയം പവണറി വരുയം.  പ്രസ്തുത സപ്പോഹചേരദത്തെറിലപ്പോണട പ്രസ്വീകപ്പോസ്റ്റേട-പ്രസ്വീ സ്ട്രേസ്ഡട
രസ്വീതറിയറില്  സസ്വീററിയംഗട  എലടമന്റെട  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട  ആര്ക്കറിടടെക്ടട  നറിര്പദശറിചതട.
പ്രസ്വീ  ടസ്ട്രേസ്ഡട  പ്രസ്വീ-കപ്പോസ്റ്റേട  സസ്വീററിയംഗട  എലറിടമന്റെറിടന്റെ  നറിര്മപ്പോണത്തെറിനട  ഒരു  എലടമന്റെട
ഉണപ്പോക്കുന്നതറിനട  24  മണറിക്കൂര് മതറി എനയം അതറിനട പശഷയം എടുത്തുമപ്പോററി സപ്പോപറിക്കപ്പോന
കഴറിയുയം  എന്നതുമൂലയം  സലപരറിമറിതറി  ഒഴറിവപ്പോക്കുകയുയം  വളടര  പവഗത്തെറില്  പജപ്പോലറി
പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കപ്പോന സപ്പോധറിക്കുകയുയം ടചേയ്തു. പ്രസ്വീ-കപ്പോസ്റ്റേട രസ്വീതറിയപ്പോണട അവലയംബറിചറിരുന്നടതങ്കേറില് ഇപത
പജപ്പോലറി  പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട  ഏകപദശയം  2  വര്ഷടമങ്കേറിലുയം  പവണറി  വരുകയുയം
പസ്റ്റേഡറിയത്തെറിടന്റെ  നറിർമപ്പോണടചലവട   എസ്റ്റേറിപമററിനുയം  വളടരയധറികയം  ഉയരുകയുയം
ടചേയ്പതക്കപ്പോയം.  പസ്റ്റേഡറിയത്തെറിടന്റെ  ഇലകറിക്കല്  പ്രവൃത്തെറികള്  ടമ.ഹപ്പോരറിസണ
മലയപ്പോളത്തെറിടനയപ്പോണട  എചട.എസട.സറി.എല്.  ഏല്പറിചറിരുന്നതട.  1999-ല്  ടമ.ഹപ്പോരറിസണ
എചട.എസട.സറി.എല്.-നട  എതറിടര  പപയ് ടമന്റെട  സയംബനറിചട  പകസട  ഫയല് ടചേയ്യുകയുയം
ജറി.സറി.ഡറി.എ.-ടയ  കകറി  പചേര്ക്കുകയുമുണപ്പോയറി.  ടെറി  പകസട  ടസററില്  ടചേയപ്പോത്തെതറിനപ്പോലപ്പോണട
ഫഫനല് ബറില് ടസററില് ടചേയപ്പോത്തെ സപ്പോഹചേരദയം നറിലനറില്ക്കുന്നതട.

പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനപ്പോ കുററിപട

3.5.5  പദതറിക്കട സപ്പോപങ്കേതറികപ്പോനുമതറി ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  സ്ട്രേക്ചറല് ഡസ്വീടറയറില്സട
I.I.T. Chennai-യുടടെ ഡറിഫസന പ്രകപ്പോരമപ്പോടണന്നട അവകപ്പോശടപടുന. ജറി.സറി.ഡറി.എ.-യുടടെ
സ്ട്രേക്ചറല് ഡറിഫസന  I.I.T.  അയംഗസ്വീകരറിചറിരുപന്നപ്പോ എന്നട വദക്തമപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.  പ്രവൃത്തെറി
നടെക്കുന്ന  പവളയറില്  ആവശദപ്പോനുസരണയം  Reinforcement-ല്  വദതദപ്പോസയം  വരുത്തെറിയതട
I.I.T.  സപ്പോകദടപടുത്തെറി  എനയം  വറിശദസ്വീകരറിക്കുന.  പ്രസ്വീ-കപ്പോസ്റ്റേട-പ്രസ്വീ  സ്ട്രേസ്ഡട  സസ്വീററിയംഗട
എലറിടമന്റെടസട  ഉപപയപ്പോഗറിചതട  അയംഗസ്വീകരറിക്കപ്പോവന്നതപ്പോടണങ്കേറിലുയം ഈയറിനയം എസ്റ്റേറിപമററില്
ആദദയം തടന്ന ദസ്വീര്ഘവസ്വീകണപത്തെപ്പോടടെ ഉള്ടപടുത്തെറിയറിരുന്നറില്ല. ഫഫനല് ബറില് ടസററില്
ടചേയ്യുന്നതറിനട  ആവശദമപ്പോയ  നടെപടെറികള്  സസസ്വീകരറിക്കുന്നറില്ല.  സമറിതറിയുടടെ  സയംശയങ്ങള്
ദൂരസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ മറുപടെറി ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല.

ടെറി. പറി. രപ്പോമകൃഷ്ണന,
തറിരുവനനപുരയം, അദദകന,
2021, ആഗസ്റ്റേട 10. പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി.
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അനുബനന

പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങള/തുടര് ശനിപധാര്ശകള

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
സധാപനന/വകുപ്പെപ നനിഗമനങ്ങള/തുടര്ശനിപധാര്ശകള

1 2.1.4 വനിശധാലപകധാചനി
വനികസന അതതധാറനിറനി/

തതദ്ദേശസസ്വയനഭരണ
വകുപ്പെപ

സധാതങ്കേതനികധാനുമതനി  കൂടധാപത  ജനി.സനി.ഡനി.എ.
തപ്രധാജകപ  നടപ്പെനിലധാകനിയ നടപടനി
ക്രമരഹനിതവന  നനിലവനിലുള്ള  ചട്ടങ്ങളകപ
വനിരുദ്ധവമധായതനിനധാല്  തതദ്ദേശസസ്വയന  ഭരണ
സധാപനങ്ങള  ഇത്തരന  നടപടനികള
ആവർത്തനികധാതനിരനികധാന്  ആവശശ്യമധായ
മധാർഗ്ഗനനിർതദ്ദേശങ്ങള  അടനിയന്തരമധായനി
പുറപപ്പെടുവനികണപമനപ  സമനിതനി  ശനിപധാ ർശ
പചയ്യുന.

2 2.3.4 ,, തസ്റ്റേഡനിയന  നനിർമധാണത്തനിപന്റെ  ഫഫൈനല്
ബനില്  പസറനില്  പചയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വസ്വീകരനികണപമനപ  സമനിതനി  ശനിപധാർശ
പചയ്യുന.

3 2.4.4 ,, തകസനിപന്റെ  വനിധനികനുസരനിചപ  തുടർനടപടനി
സസ്വസ്വീകരനികണപമനപ സമനിതനി നനിർതദ്ദേശനിക്കുന.

4 2.5.4 ,, പടണ്ടർ  എക്സസപ  അനുവദനിചതനിലുണ്ടധായ
നഷ്ടത്തുക  ഈടധാകണപമനപ  സമനിതനി
ശനിപധാർശ പചയ്യുന.

5 2.6.4 ,, നതഷ്ടധാത്തരവധാദനിയനില്  നനിനന  തുക
ഈടധാകണപമനപ  സമനിതനി  ശനിപധാർശ
പചയ്യുന.

6 2.7.5 ,, ജനി.സനി.ഡനി.എ.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനികധായനി
പചലവഴനിച  ആപക  തുക  കണകധാകനി
റനിതപ്പെധാ ർട്ടപ  ലഭശ്യമധാക്കുനതനിനുന  ഈ  വനിഷയന
സനബനനിച  സമഗ്ര  അതനസ്വഷണന
നടത്തുനതനിനുന സമനിതനി ശനിപധാർശ പചയ്യുന.


