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മുഖവുര

കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലഭാസുകേള് സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി (2021-2023)-യുസട അദഭ്യക്ഷനഭായ

ഞഭാന്,  സമനിതനി  അധനികേഭാരസപടുതനിയതനുസരനിച്ചറ  സമനിതനിയുസട  രണഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ

സമര്പനിക്കുന.

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2022  സഫബ്രുവരനി  21-ാ തതീയതനി  കചേര്ന  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം

അന്റിംഗതീകേരനിച.

  പനി. സനി. വനിഷ്ണുനഭാഥറ, 
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദഭ്യക്ഷന്,
2022 മഭാര്ച്ചറ  14. കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലഭാസുകേള്
 സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി.



ആമുഖന്റിം

കകേരള നനിയസഭയുസട ചേട്ടേന്റിം 166  പകേഭാരന്റിം സഭയുസട കമശപ്പുറത്തുവയ്കകണ കരഖകേള്
നനിശ്ചയനികസപട്ടേ  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്  തസന  സഭയനില്  സമര്പനിക്കുനകണഭാസയന
കേഭാരഭ്യന്റിം പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി ഒന്പതഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭയുസട ചേട്ടേങ്ങള് സന്റിംബനനിച്ച
സമനിതനിയുസട  മൂനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശയുസട  അടനിസഭാനതനില്  1995  ഏഏ്രപനില്
28-ാ  തതീയതനി  കമശപ്പുറത്തുവച്ച  കേടലഭാസുകേള്  സന്റിംബനനിച്ച  സമനിതനി  രൂപതീകൃതമഭായനി.
കരഖകേള്  സമര്പനിക്കുനതനില്  അസഭാധഭാരണമഭായ  കേഭാലതഭാമസന്റിം  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ,
ഉസണങനില്  അതനിനറ  കേഭാരണന്റിം  വനിശദതീകേരനിക്കുനതനിസന  കസ്റ്റററസമനറ  സമര്പനിച്ചനിട്ടുകണഭാ,
കേഭാരണങ്ങള്  നഭ്യഭായതീകേരനികതകതഭാകണഭാ  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരഭ്യങ്ങള്  സമനിതനി
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുന്റിം  നഭ്യഭായതീകേരനികഭാന്  കേഴനിയഭാതവയറ  വനിശദതീകേരണന്റിം  കചേഭാദനിക്കുകേയുന്റിം
ആവശഭ്യമഭായ ഘട്ടേങ്ങളനില് സതളനിസവടുപറ നടത്തുകേയുന്റിം സചേയ്തുവരുന.

ഭരണഘടനഭാദതമഭായ  നടപടനിയുസട  ഭഭാഗമഭായനി  കരഖകേള്  യഥഭാസമയന്റിം  സഭയനില്
സമര്പനികണസമനള്ള  കമശപ്പുറത്തുവച്ച  കേടലഭാസുകേള്  സന്റിംബനനിചള്ള  സമനിതനിയുസട
ശനിപഭാര്ശയുസട  അടനിസഭാനതനില്  സര്കഭാര്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  ആവശഭ്യമഭായ
ഉതരവുകേളുന്റിം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം പുറസപടുവനിച്ചനിട്ടുണങനിലുന്റിം ചേനില ഭരണവകുപ്പുകേള് ആയതറ
പഭാലനിക്കുനതനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തുനതഭായനി  സമനിതനി  കേസണതനിയനിട്ടുണറ.  സഭാപനങ്ങളുസട
കേണക്കുകേളുന്റിം  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുന്റിം  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്തതീകേരനിച്ചറ  സമര്പനികഭാസത
വരുകമഭാള് പസസ്തുത സഭാപനതനില് സര്കഭാര് മുതല്മുടകനിയതനിസന ഉകദ്ദേശഭ്യലക്ഷഭ്യങ്ങള്
കനടുവഭാനഭാകയഭാ  എനന്റിം  നനികക്ഷപങ്ങളുന്റിം  സചേലവുകേളുന്റിം  ശരനിയഭായനി
കേണകനില്സപടുതനിയനിരുകനഭാ  എനന്റിം  വനിലയനിരുത്തുനതനിനറ  കേഴനിയഭാസത  വരുന്റിം.  സപഭാതു
ഖജനഭാവനില് നനിനള്ള പണന്റിം ഫലപദമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനകണഭാസയനറ  സമൂഹസത
കബഭാധഭ്യപടുതഭാന്  നനിയമപരമഭായുന്റിം  ധഭാര്മനികേമഭായുന്റിം  ബഭാധഭ്യതയുള്ള  സഭാപനങ്ങള്
അവയുസട വഭാര്ഷനികേ കേണക്കുകേള് യഥഭാസമയന്റിം സഭയനില് സമര്പനികഭാതതറ ജനഭാധനിപതഭ്യ
വഭ്യവസനിതനിയനില് അഭനിലഷണതീയമഭായ നടപടനിയഭായനി സമനിതനി വതീക്ഷനിക്കുനനില.

ഗവണ്സമന്ററ  പുറസപടുവനിക്കുന  വനിജഭാപനങ്ങള്,  ചേട്ടേങ്ങള്,  ഉപചേട്ടേങ്ങള്,
സപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുസട  വഭാര്ഷനികേ/ഭരണ/ഓഡനിറററനികപഭാര്ട്ടുകേള്  തുടങ്ങനിയവ
സന്റിംബനനിച്ച  വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള്  യഥഭാസമയന്റിം  അറനിയുവഭാന്  സഭയറ  അവകേഭാശമുണറ.   ഇതറ
സന്റിംബനനിച്ച  കരഖകേള്  യഥഭാസമയന്റിം  കമശപ്പുറതറ  വയണസമനറ  നനിയമന്റിം
അനുശഭാസനിക്കുനസണങനിലുന്റിം  വകുപ്പുകേള്  യഥഭാസമയന്റിം  അവ  നല്കേഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ
നല്കുനതനില്  വതീഴ്ചവരുത്തുകേകയഭാ  സചേയഭാറുണറ.  സഭാപനങ്ങളുസട  സര്കഭാര്
മുതല്മുടകനിസന്റ  കേണക്കുകേള്  സൂക്ഷനികലുന്റിം  വനിനനികയഭാഗവുന്റിം  സന്റിംസഭാന  നനിയമസഭ
നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിസന്റ ഭഭാഗമഭായനിട്ടേഭാണറ സഭാപനങ്ങളുസട വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ട്ടുകേളുന്റിം ഓഡനിററ



റനികപഭാര്ട്ടുകേളുന്റിം  അതതറ  സഭാമതനികേ  വര്ഷന്റിം  അവസഭാനനിച്ചറ  ഒന്പതറ  മഭാസതനിനകേവുന്റിം
റഗുകലഷനുകേള്,  ചേട്ടേങ്ങള്,  ഉപചേട്ടേങ്ങള്,  സസബകലഭാകേള്  എനനിവ  പസനിദതീകേനിച്ചറ  രണ
മഭാസതനിനകേവുന്റിം  സഭയനില്  സമര്പനികണസമനറ  കകേരള  നനിയമസഭയുസട  നടപടനിക്രമവുന്റിം
കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവുന്റിം സന്റിംബനനിച്ച ചേട്ടേങ്ങളനിസല ചേട്ടേ ന്റിം166-ല് നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിട്ടുള്ളതറ.

വഭാര്ഷനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  മഭാതന്റിം  സമര്പനികകണ  സഭാപനങ്ങള്  ആയതറ
സഭാമതനികേവര്ഷന്റിം  അവസഭാനനിച്ചറ  6  മഭാസതനിനകേന്റിം  ലഭഭ്യമഭാകണന്റിം.  കേഭാലവനിളന്റിംബന്റിം
വരുതനിയഭാല് ബനസപട്ടേ വകുപ്പുസ്തുമനനി സഭാക്ഷഭ്യസപടുതനിയ കേഭാലതഭാമസപതനികേ സഹനിതന്റിം
ഒരു  മഭാസതനിനുള്ളനികലഭാ  അസലങനില്  സതഭാട്ടേടുത  സഭഭാ  സകമളനതനികലഭാ  സഭയനില്
സമര്പനികണസമനറ  ചേട്ടേന്റിം  വഭ്യവസ  സചേയ്യുന.   നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്
കേടലഭാസുകേള്  കമശപ്പുറത്തുവയഭാന്  ബഭാധഭ്യസരഭായ  ഭരണ  വകുപ്പുകേള്  അവ
സമയബനനിതമഭായനി ലഭഭ്യമഭാകഭാന് ശുഷ്കഭാന്തനി കേഭാണനികകണതനിസന്റ ആവശഭ്യകേത സമനിതനി
സഗനൗരവന്റിം  വതീക്ഷനിക്കുന.   സമനിതനിയുസട  ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ  ഇടസപടലുകേളനിലൂസടയുന്റിം
ജഭാഗരൂകേമഭായ  പവര്തനതനിലൂസടയുന്റിം  വനിവനിധ  സര്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനില്  വഭ്യക്തമഭായ
സസഭാധതീനന്റിം  സചേലുത്തുനതനിനുന്റിം  കുടനിശനികേയഭായ  ഒകട്ടേസറ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള്  സഭയനില്
സമര്പനിക്കുനതനിനുന്റിം  സഭാധനിച്ചനിട്ടുണറ.   സഭാപനങ്ങള്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള്  സമര്പനിക്കുനതനില്
പുകരഭാഗതനി വനനിട്ടുസണങനിലുന്റിം സമയബനനിതമഭായനി സമര്പനിക്കുനതനില് ഇനനിയുന്റിം പൂര്ണത
സസകേവരനിച്ചനിട്ടേനില.

റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുനതനില്  ഏസറ  കുടനിശനികേയുണഭായനിരുന  വകുപഭാണറ
സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപറ  എനതറ  ശദയനില്സപട്ടേ  സമനിതനി,  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പണതനിസല
കുടനിശനികേ തതീര്പഭാക്കുനതനിനുന്റിം പസ്തുത വനിഷയതനിസന ഗനൗരവന്റിം കബഭാധഭ്യസപടുത്തുനതനിനുന്റിം
കവണനി  സപഭാതുമരഭാമതറ  വകുപനിന്  കേതീഴനിലുള്ള  സഭാപന  കമധഭാവനികേസളയുന്റിം  ബനസപട്ടേ
വകുപറ സസക്രട്ടേറനിസയയുന്റിം വനിളനിചവരുതനി വനിശദതീകേരണന്റിം ആരഭായുവഭാന് തതീരുമഭാനനിച്ചതനിസന
അടനിസഭാനതനില്  22-12-2021-നറ  ഒരു  സതളനിസവടുപറ  നടത്തുകേയുണഭായനി.  പസ്തുത
സതളനിസവടുപനിസന അടനിസഭാനതനില് സമനിതനി എതനികച്ചര്ന നനിഗമനങ്ങളുന്റിം ടകേസകഭാണ
തതീരുമഭാനങ്ങളുന്റിം വകുപനിനറ നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്റിം ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം അടങ്ങനിയതഭാണറ ഈ
റനികപഭാര്ട്ടേറ.



ററിപപപ്പോര്ടട

സസംസപ്പോനതത്തെ  മരപ്പോമത്തെട  പജപ്പോലറികള്  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്ന  സുപ്രധപ്പോന  വകുപപ്പോണട

തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട.  സസംസപ്പോനതത്തെ  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വറികസനത്തെറിനട  പപ്രരകശകറികളപ്പോയറി

നറിലതകപ്പോള്ളുന്ന  പറപ്പോഡുകളുപടേയസം  പപ്പോലങ്ങളുപടേയസം  വറികസനസം  സപ്പോധധ്യമപ്പോക്കുന്നതറിലൂതടേ

സര്കപ്പോരറിനസം  ജനങ്ങള്ക്കുസം  നറിസ്തുലമപ്പോയ പസവനമപ്പോണട   പ്രസ്തുത  വകുപട  നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതട.

സസംസപ്പോനതത്തെ  പ്രധപ്പോനതപട  പറപ്പോഡുകളുതടേ  പുനര്നറിര്മപ്പോണവസം  ആധുനറികവത്കരണവസം

ഒഴറിച്ചുകൂടേപ്പോനപ്പോവപ്പോത്തെതപ്പോയറി  മപ്പോററികഴറിഞറിരറിക്കുന.  പദേശശീയതലത്തെറില പ്രധപ്പോന  നഗരങ്ങള്

സൂപര് ഹഹപവ പകപ്പോററിപഡപ്പോറുകള് മുഖപ്പോന്തരസം ബനറിപറികതപടുന്ന സപ്പോഹചരധ്യത്തെറില, അതറിതന

തുടേര്ച്ചയപ്പോയ സപ്പോമ്പത്തെറിക വളര്ച്ചയതടേ ഭപ്പോഗമപ്പോകുന്നതറിനട പകരളത്തെറിനട സസ്വന്തമപ്പോയറി നപ്പോഷണല

ഹഹപവ-ലറിങട പറപ്പോഡുകള് വറികസറിപറികപ്പോനസം തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട വകുപറിനട കഴറിഞറിട്ടുള്ളതട ഏതറ

പ്രശസംസനശീയസം  തതന്നയപ്പോണട.  പറപ്പോഡുകള്  വറികസറിക്കുന്നതറിലൂതടേ  ഗപ്പോമങ്ങളുസം  ഗപ്പോമങ്ങള്

വറികസറിക്കുന്നതറിലൂതടേ നഗരങ്ങളുസം നഗരങ്ങൾ വറികസറിക്കുപമ്പപ്പോൾ സസംസപ്പോനവസം സസംസപ്പോനങ്ങൾ

വറികസറിക്കുന്നതറിലൂതടേ  രപ്പോജധ്യവസം വറികസറിക്കുന. ആയതറിനപ്പോല നമ്മുതടേ രപ്പോജധ്യത്തെറിതന വളര്ച്ചയട

സുപ്രധപ്പോന പങട  തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട വകുപട  വഹറിക്കുനതണ്ടെന്നട നറിസസംശയസം പറയപ്പോസം.

2.  പറപ്പോഡട  ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചര് കമ്പനറി പകരള  ലറിമറിറ്റഡട (RICK LTD), പകരള റപ്പോപറിഡട

ടപ്പോന്സറിറ്റട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമറിറ്റഡട  (KRTL),  ആശസ്വപ്പോസട  പബറികട  അമറിനറിറ്റശീസട  പകരള

ലറിമറിറ്റഡട,   പ്രതശീകപ്പോ ബസട തഷലപടഴട  പകരള ലറിമറിറ്റഡട,  പകരള പറപ്പോഡട  ഫണ്ടെട  പബപ്പോര്ഡട,

പറപ്പോഡ്സട  ആനട  ബറിഡ്ജസട  തഡവലപടതമനട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഒപ്പോഫട  പകരള  ലറിമറിറ്റഡട,

പകരള  പസ്റ്റേറ്റട  കണ്സ്ട്രകന്  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമറിറ്റഡട  എന്നശീ  സപ്പോപനങ്ങൾ   കമ്പനശീസട

ആകട  പ്രകപ്പോരസം  തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  വകുപറിന്  കശീഴറില  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന.  നറിലവറില  അഞട

ചശീഫട  എഞറിനശീയര്മപ്പോരസം  21  സൂപ്രണ്ടെറിസംഗട  എഞറിനശീയര്മപ്പോരസം  74  എകട സറികക്യൂടശീവട

എഞറിനശീയര്മപ്പോരസം  311  അസറിസ്റ്റേനട  എകട സറികക്യൂടശീവട  എഞറിനശീയര്മപ്പോരസം  969  അസറിസ്റ്റേനട

എഞറിനശീയര്മപ്പോരസം  മറ്റട   വറിഭപ്പോഗസം  ജശീവനകപ്പോരമുള്ള   ബൃഹത്തെപ്പോയ   വകുപറിനട  കശീഴറിലുള്ള

പറപ്പോഡുകളുതടേ  ആതക നശീളസം 33593 കറി.മശീ ആണട

 3.  സര്കപ്പോരറില നറിനസം 50 ലകസം രൂപയറിലധറികസം ഗപ്പോനട ഹകപറ്റുന്ന  തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട

വകുപറിനട  കശീഴറിലുള്ള പ്രസ്തുത സപ്പോപനങ്ങള് നറിലവറിതല ചടമനസരറിച്ചട അതതട സപ്പോമ്പത്തെറിക

വര്ഷതത്തെ  വപ്പോര്ഷറിക/ആഡറിറ്റട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷസം  കഴറിഞട  വരന്ന

ഡറിസസംബര്  31-നകസം നറിയമസഭയറില സമര്പറികപ്പോന് ബപ്പോധധ്യസമപ്പോണട.  എന്നപ്പോല പ്രതറിവര്ഷ

397/2022.
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വരവട/തചലവട  കണക്കുകള്  ആഡറിറ്റട  തചയ്യുന്നതറിലുസം  സഭയറില  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്

സമയബനറിതമപ്പോയറി  ലഭധ്യമപ്പോക്കുന്നതറിലുസം  തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  വകുപട  നറിതപ്പോന്ത  ജപ്പോഗത

പുലര്ത്തെറിയറിരന്നറില്ല എന്നതട വളതര ഗഗൗരവമുള്ള വറിഷയമപ്പോണട.   ഏതറ വര്ഷതത്തെ കുടേറിശറിക

ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളപ്പോണട  തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  വകുപറിനട  കശീഴറിലുള്ള  ഭൂരറിഭപ്പോഗസം  സപ്പോപനങ്ങളുസം

ലഭധ്യമപ്പോകപ്പോനള്ളതട എന്നതട വറിഷയത്തെറിതന ഗഗൗരവസം വര്ദറിപറിക്കുന. 2001-ല സപ്പോപറിതമപ്പോയ

പകരള പറപ്പോഡട ഫണ്ടെട  പബപ്പോര്ഡട  നപ്പോളറിതുവതര ററിപപപ്പോര്ട്ടുകതളപ്പോനസം ലഭധ്യമപ്പോകപ്പോത്തെതട വകുപറിതന

ഭപ്പോഗത്തുള്ള വശീഴ്ചയപ്പോയസം നറിയമസഭപയപ്പോടുള്ള അനപ്പോദേരവപ്പോയസം  സമറിതറി വറിലയറിരത്തുന.

4. തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട വകുപറിതന കശീഴറില സര്കപ്പോര് ധനസഹപ്പോയസം നല്കുന്ന  സപ്പോപനങ്ങളുതടേ
ലറിസ്റ്റേട ചുവതടേ പചര്ക്കുന:

1.  പറപ്പോഡട  ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചര് കമ്പനറി പകരള  ലറിമറിറ്റഡട (RICK LTD)

2. പകരള റപ്പോപറിഡട ടപ്പോന്സറിറ്റട പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറ്റഡട(KRTL)

3. ആശസ്വപ്പോസട പബറികട അമറിനറിറ്റശീസട പകരള ലറിമറിറ്റഡട  

4. പ്രതശീകപ്പോ ബസട തഷലപടഴട പകരള ലറിമറിറ്റഡട

5. പകരള പറപ്പോഡട ഫണ്ടെട     പബപ്പോര്ഡട

6. പറപ്പോഡ്സട ആനട ബറിഡ്ജസട തഡവലപടതമനട പകപ്പോര്പപറഷന് ഒപ്പോഫട പകരള ലറിമറിറ്റഡട

7.  പകരള പസ്റ്റേറ്റട കണ്സ്ട്രകന് പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറ്റഡട

 22-12-2021 വതര കുടേറിശറികയപ്പോയറിട്ടുള്ള പരഖകളുതടേ പടറിക ചുവതടേ പചര്ക്കുന:

സപ്പോപനസം അവസപ്പോനസം സഭയറില
സമര്പറിച്ചതട/സമര്പറിച്ച

തശീയതറി

കുടേറിശറിക ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്
(വപ്പോര്ഷറിക/ആഡറിറ്റട)

(1) (2) (3) 

പറപ്പോഡട  ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചര്
കമ്പനറി പകരള  ലറിമറിറ്റഡട

(RICK LTD)

2013-14-തല വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട 4-7-2019-നട
സഭയറില      സമര്പറിച്ചു.

2014-15  മുതലുള്ള   വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  കുടേറിശറികയപ്പോണട.
ആഡറിറ്റട  ററിപപപ്പോര്ടട  നപ്പോളറിതുവതര
ലഭധ്യമപ്പോകറിയറിടറില്ല.

പകരള റപ്പോപറിഡട ടപ്പോന്സറിറ്റട
പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറ്റഡട

(KRTL)

2013-14-തല വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട 1-12-2015-നട

സഭയറില        സമര്പറിച്ചു. 

2014-15  മുതലുള്ള   വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  കുടേറിശറികയപ്പോണട.
ആഡറിറ്റട  ററിപപപ്പോര്ടട  നപ്പോളറിതുവതര
ലഭധ്യമപ്പോകറിയറിടറില്ല.
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(1) (2)  (3)

ആശസ്വപ്പോസട പബറികട
അമറിനറിറ്റശീസട പകരള

ലറിമറിറ്റഡട  

2015-16-തല വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട 30-1-2018-നട

സഭയറില  സമര്പറിച്ചു

2016-17  മുതലുള്ള   വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  കുടേറിശറികയപ്പോണട.
ആഡറിറ്റട  ററിപപപ്പോര്ടട  നപ്പോളറിതുവതര
ലഭധ്യമപ്പോകറിയറിടറില്ല.

പ്രതശീകപ്പോ ബസട
തഷലപടഴട പകരള

ലറിമറിറ്റഡട

2015-16-തല വപ്പോര്ഷറിക
കണക്കുകള് 8-8-2017-നട

സഭയറില   സമര്പറിച്ചു

2016-17  മുതലുള്ള  വപ്പോര്ഷറിക
കണക്കുകളുസം  2013-14  മുതലുള്ള
വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുസം  കുടേറിശറിക
യപ്പോണട.ആഡറിറ്റട  ററിപപപ്പോര്ടട
നപ്പോളറിതുവതര ലഭധ്യമപ്പോകറിയറിടറില്ല.

പകരള പറപ്പോഡട ഫണ്ടെട
പബപ്പോര്ഡട

നപ്പോളറിതുവതര
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകതളപ്പോനസം

സഭയറില
സമര്പറിച്ചറിടറില്ല

2001-ല  രൂപശീകൃതമപ്പോയ  പ്രസ്തുത
സപ്പോപനത്തെറിതന  വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  ആഡറിറ്റട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം
സഭയറില  സമര്പറികപ്പോന്
ലഭധ്യമപ്പോകറിയറിടറില്ല.

പറപ്പോഡ്സട ആനട
ബറിഡ്ജസട

തഡവലപടതമനട
പകപ്പോര്പപറഷന് ഒപ്പോഫട

പകരള ലറിമറിറ്റഡട

2018-19 -തല വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോർട്ടുസം കണക്കുകളുസം  
1-6-2021-നട സഭയറില

സമര്പറിച്ചു

2019-20,  2020-21  എന്നശീ  രണ്ടെട
വര്ഷതത്തെ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്
കുടേറിശറികയപ്പോണട

പകരള പസ്റ്റേറ്റട
കണ്സ്ട്രകന്

പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറ്റഡട

2018-19-തല വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ടട 17-11-2021-നട
സഭയറില     സമര്പറിച്ചു

2019-20,  2020-21   എന്നശീ  രണ്ടെട
വര്ഷതത്തെ   വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  കുടേറിശറികയപ്പോണട.
ആഡറിറ്റട ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് നപ്പോളറിതുവതര
ലഭധ്യമപ്പോകറിയറിടറില്ല.

5.  സപ്പോപനങ്ങളുതടേ പ്രവര്ത്തെന പുപരപ്പോഗതറിയതടേ ദൃഷപ്പോന്തങ്ങളപ്പോകുന്ന വപ്പോര്ഷറിക/ആഡറിറ്റട
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  സമയബനറിതമപ്പോയറി  സഭയറില  സമര്പറിച്ചപ്പോല  മപ്പോത്രപമ  സപ്പോപന  പുപരപ്പോഗതറി
വറിലയറിരത്തെപ്പോനസം  ഫണ്ടെട  വറിനറിപയപ്പോഗത്തെറിതല  ക്രമപകടുകള്  കതണ്ടെത്തെപ്പോനസം  തുടേര്നടേപടേറികള്
സസ്വശീകരറികപ്പോനസം  കഴറിയകയള.  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  കുടേറിശറിക  വരത്തുന്നതുമൂലസം  പ്രസ്തുത
സപ്പോപനങ്ങളുതടേ  പ്രവര്ത്തെന  പുപരപ്പോഗതറി മനസറിലപ്പോകപ്പോന് കഴറിയറില്ല. തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട വകുപറിന
കശീഴറില  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്ന  ഭൂരറിഭപ്പോഗസം  സപ്പോപനങ്ങളുസം  സസംസപ്പോന  ഖജനപ്പോവറില  നറിന്നപ്പോണട
സപ്പോമ്പത്തെറിക സഹപ്പോയസം  ഹകപറ്റുന്നതതന്ന വസ്തുത കണകറിതലടുത്തെപ്പോല പമല സപ്പോപനങ്ങള്
സമയബനറിതമപ്പോയറി ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിപകണ്ടെതറിതന  ആവശധ്യകത പബപ്പോധധ്യതപടുന്നതപ്പോണട.
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6. പകരള നറിയമസഭയതടേ നടേപടേറിക്രമവസം കപ്പോരധ്യനറിര്വ്വഹണവസം സസംബനറിച്ച ചടങ്ങളറിതല
ചടസം  166  പ്രകപ്പോരമുള്ള  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടട,  ഓഡറിറ്റട  ററിപപപ്പോര്ടട,   തറഗുപലഷന്,  ചടങ്ങൾ,
ഉപചടങ്ങൾ,  ഹബപലപ്പോകൾ  തുടേങ്ങറിയ  കടേലപ്പോസുകള്  നറിഷ്കര്ഷറിച്ച  സമയപരറിധറിക്കുള്ളറില
സഭയറില സമര്പറികണതമന്നട വധ്യവസ തചയറിട്ടുതണ്ടെനസം അകപ്പോരധ്യത്തെറില വറിവറിധ വകുപ്പുകളുസം
സപ്പോപനങ്ങളുസം  വശീഴ്ച  വരത്തെറിയതറിനപ്പോല  എത്രയസംപവഗസം  കുടേറിശറിക  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്
സമര്പറികണതമന്നട ബഹുമപ്പോനതപട സശീകര് റൂള് തചയതറിതനയസം ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് സമര്പറികപ്പോന്
വളതരയധറികസം കപ്പോലതപ്പോമസസം വരത്തെറിയ സപ്പോപനങ്ങളറില നറിന്നട തതളറിതവടുപട നടേത്തെണതമന്നട
തശീരമപ്പോനറിച്ചതറിതനയസം,  ബനതപട  ഉപദേധ്യപ്പോഗസതര  പ്രസ്തുത  വറിഷയത്തെറിതന  ഗഗൗരവസം
പബപ്പോധധ്യതപടുത്തുന്നതറിനപവണ്ടെറി തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട വകുപറിതനകശീഴറിലുള്ള വറിവറിധ തപപ്പോതുപമഖലപ്പോ/
സസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുതടേ കുടേറിശറിക ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്,  കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറികയറിപന്മേല സമറിതറി
ആരപ്പോഞ  അധറിക  വറിവരസം  എന്നറിവ  സസംബനറിച്ചട   തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട   വകുപട  തസക്രടററി,
സപ്പോപനപമധപ്പോവറികള്  എന്നറിവരറില  നറിനസം  22-12-2021-നട  സമറിതറി  തതളറിതവടുപട
നടേത്തുകയണ്ടെപ്പോയറി.                   

1. പറപ്പോഡട  ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചര് കമ്പനറി പകരള ലറിമറിറ്റ ഡട (RICK Ltd.)

7. സസംസപ്പോനതത്തെ നറിലവറിലുള്ള പറപ്പോഡുകൾ നവശീകരറിക്കുന്നതറിനസം പരറിപപ്പോലറിക്കുന്നതറിനസം
പുതറിയ പറപ്പോഡുകൾ നറിര്മറിക്കുന്നതറിനസം  പവണ്ടെറി തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  വകുപറിനട  കശീഴറില  2012-ല
രൂപശീകൃതമപ്പോയ സപ്പോപനമപ്പോണട  പറപ്പോഡട  ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചര് കമ്പനറി പകരള ലറിമറിറ്റ ഡട  (RICK Ltd.).
സസംസപ്പോനതത്തെ  പ്രധപ്പോന  ജറില്ലപ്പോ  പറപ്പോഡുകള്,  സസംസപ്പോന  ഹഹപവ  പറപ്പോഡുകൾ  എന്നറിവയതടേ
വറികസനത്തെറിനസം  ആധുനറികവലകരണത്തെറിനസം  പ്രസ്തുത  സപ്പോപനസം  വഹറിക്കുന്ന  പങട  വളതര
വലുതപ്പോണട.  1956-തല  കമ്പനശീസട  ആകട  പ്രകപ്പോരസം  രൂപശീകൃതമപ്പോയ   പറപ്പോഡട  ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചര്
കമ്പനറി പകരള ലറിമറിറ്റ ഡട അതതട വര്ഷതത്തെ വപ്പോര്ഷറിക/ആഡറിറ്റട ററിപപപ്പോര്ട്ടുകൾ അടുത്തെ വര്ഷസം
ഡറിസസംബര് 31-നകസം സഭയറില സമര്പറിപകണ്ടെതപ്പോണട.  പ്രസ്തുത സപ്പോപനത്തെറിതന 2013-14-തല
വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടട  4-7-2019-നട  സഭയറില  സമര്പറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട.  2014-15  മുതലുള്ള  ഏഴട
വര്ഷതത്തെ വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് കുടേറിശറികയപ്പോണട. നപ്പോളറിതുവതരയപ്പോയറി ആഡറിറ്റട ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്
ലഭധ്യമപ്പോകറിയറിടറില്ല. 

8.  സറി.  ആന്ഡട  എ.  ജറി.  നറിയമറിച്ച  സ്റ്റേപ്പോറ്റക്യൂടററി  ഓഡറിറ്ററുതടേ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം ഓഡറിറ്റട
പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കുന്നതറിലുണ്ടെപ്പോയ കപ്പോലതപ്പോമസമപ്പോണട   ററിപപപ്പോര്ടട  കുടേറിശറികയപ്പോകപ്പോന്  കപ്പോരണതമനസം
ഇപനണല  ഓഡറിറ്റതറ  നറിയമറിച്ചറിട്ടുതണ്ടെനസം  2019-2020  വതരയള്ള  ഇപനണല  ഓഡറിറ്ററിസംഗട
പൂര്ത്തെശീകരറിക്കുകയസം  2014-15-തല  സ്റ്റേപ്പോറ്റക്യൂടററി  ഓഡറിറ്റട  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറി  ആനസ്വല  ജനറല
പബപ്പോഡറി  മശീറ്ററിസംഗറില  പപ്പോസപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  സമര്പറിച്ചറിട്ടുതണ്ടെനസം  2015-16-തല   സ്റ്റേപ്പോറ്റക്യൂടററി
ഓഡറിറ്ററിസംഗട പൂര്ത്തെറിയപ്പോയറിട്ടുതണ്ടെങറിലുസം ററിപപപ്പോര്ടട ലഭധ്യമപ്പോയറിടറിതല്ലനസം 2016-17-തല ഇപനണല



5

ഒപ്പോഡറിറ്റട   ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിച്ചറിട്ടുതണ്ടെങറിലുസം  എ.ജറി-യതടേ  കമനടസട  സര്ടറിഫറികറ്റട
ലഭധ്യമപ്പോയറിടറിതല്ലനസം  പറപ്പോഡട ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചര് കമ്പനറി പകരള ലറിമറിറ്റഡട  മപ്പോപനജറിസംഗട  ഡയറകര്
തതളറിതവടുപട പവളയറില സമറിതറിതയ അററിയറിച്ചറിരന.

9.  2014-15  മുതലുള്ള  7  വര്ഷതത്തെ  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  കുടേറിശറികയപ്പോതണന്നട

പറഞപ്പോല  ആയതട  സപ്പോപനത്തെറിതന  വളതര  ഗുരതരമപ്പോയ  വശീഴ്ചയപ്പോതണനസം  പത്തെട  വര്ഷസം

കഴറിഞതറിനപശഷസം  കണക്കുകള് പരറിപശപ്പോധറിച്ചറിടട   കപ്പോരധ്യമറിതല്ലനസം യഥപ്പോസമയസം കണക്കുകള്

ലഭധ്യമപ്പോയപ്പോല മപ്പോത്രപമ പ്രപയപ്പോജനമുണ്ടെപ്പോകുകയളതവനസം അഭറിപ്രപ്പോയതപട സമറിതറി,    തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട

പ്രറിന്സറിപല  തസക്രടററി  സറി.  ആന്ഡട  എ.ജറി.-യമപ്പോയറി  പകപ്പോ-ഓര്ഡറിപനഷനണ്ടെപ്പോകറി 

കുടേറിശറിക  ററിപപപ്പോര്ടറിതന  കപ്പോരധ്യത്തെറില  പരറിഹപ്പോരമുണ്ടെപ്പോകണതമന്നട  തതളറിതവടുപട  പവളയറില

നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയസം തചയറിരന.

10. വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടറിപനപ്പോതടേപ്പോപസം ഓഡറിറ്റട ററിപപപ്പോര്ടട കൂടേറി ഉള്തപടുത്തെറിയറിട്ടുതണ്ടെങറില

ററിപപപ്പോര്ടറിതന  പുറസംചടയറില  അതുകൂടേറി  പരഖതപടുത്തെണതമനസം  അതല്ലങറില  പ്രസ്തുത

സപ്പോപനത്തെറിതന ഓഡറിറ്റട ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭധ്യമപ്പോകറിയറിടറിതല്ലനള്ള വറിവരമപ്പോകുസം സഭപ്പോ പരഖകളറില

പരഖതപടുത്തുന്നതതന്നട   ചൂണ്ടെറികപ്പോണറിച്ച  സമറിതറി, സ്റ്റേപ്പോറ്റക്യൂടററി  ഓഡറിറ്ററിനപ്പോയറി  നലകറിയറിട്ടുള്ള

2016-17 വതരയള്ള  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  മൂന്നട  മപ്പോസത്തെറിനകവസം  ബപ്പോകറിയള്ളവ  അടുത്തെ

മൂനമപ്പോസത്തെറിനകവസം  ലഭധ്യമപ്പോകണതമന്ന  നറിര്പദ്ദേശവസം തദേവസരത്തെറില നലകറിയറിരന. 

11.  പറപ്പോഡട  ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രക്ചര് കമ്പനറി പകരള ലറിമറിറ്റ ഡറിതന   2014-15   മുതലുള്ള കുടേറിശറിക  

ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്    6    മപ്പോസത്തെറിനകസം  ലഭധ്യമപ്പോകപ്പോനസം  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുതടേ  പുറസംചടയറില    "  വപ്പോര്ഷറിക  

ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  ഓഡറിറ്റട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  "    എന്നട  പരഖതപടുത്തെണതമന്നട   സപ്പോപനത്തെറിനട   നറിര്പദ്ദേശസം  

നലകപ്പോനസം  വകുപറിപനപ്പോടേട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .  

2.  പകരള റപ്പോപറിഡട ടപ്പോന്സറിറ്റട  പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറ്റഡട (KRTL)

12.  തറിരവനന്തപുരസം,  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടേട  എന്നശീ  നഗരങ്ങളറിതല  ഗതപ്പോഗതക്കുരക്കുകൾകട

പരറിഹപ്പോരമപ്പോയറി  അനപയപ്പോജധ്യമപ്പോയ  മപ്പോസട  റപ്പോപറി ഡട  ടപ്പോന്സറിറ്റട  സറിസ്റ്റേസം  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട

2012-ല രൂപശീകൃതമപ്പോയ സര്കപ്പോര് കമ്പനറിയപ്പോണട പകരള റപ്പോപറിഡട ടപ്പോന്സറിറ്റട  പകപ്പോര്പപറഷന്

ലറിമറിറ്റഡട  (KRTL). 1956-തല കമ്പനശീസട ആകട പ്രകപ്പോരസം രൂപശീകൃതമപ്പോയ  പ്രസ്തുത സപ്പോപനസം

അതതട  വര്ഷതത്തെ വപ്പോര്ഷറിക/ആഡറിറ്റട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകൾ അടുത്തെ വര്ഷസം  ഡറിസസംബര്  31-നകസം

സഭയറില സമര്പറിപകണ്ടെതപ്പോണട.   പകരള  റപ്പോപറിഡട  ടപ്പോന്സറിറ്റട  പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറ്റഡറിതന

2013-14-തല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട 1-12-2015-നട സഭയറില  സമര്പറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട. 2014-15 മുതലുള്ള

7 വര്ഷതത്തെ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് കുടേറിശറികയപ്പോണട.ആഡറിറ്റട ററിപപപ്പോര്ടട നപ്പോളറിതുവതര ലഭധ്യമപ്പോകറിയറിടറില്ല.
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13.  പകരള റപ്പോപറിഡട ടപ്പോന്സറിറ്റട  പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറ്റഡറിതന  2015-16  മുതല 2017-18
വതരയള്ള  ഓഡറിറ്റട  പനരതത്തെതതന്ന  പൂര്ത്തെറിയപ്പോതയങറിലുസം 2015-16 മുതല 2017-18 വതരയള്ള
വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  അച്ചടേറിച്ചട  ലഭധ്യമപ്പോക്കുന്നതറില  കപ്പോലവറിളസംബസം  സസംഭവറിച്ചറിട്ടുതണ്ടെനസം
പ്രസ്തുത   മൂന്നട  വര്ഷതത്തെ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്   വകുപറിനട  സമര്പറിച്ചറിട്ടുതണ്ടെനസം   ബപ്പോകറിയള്ള
കുടേറിശറിക ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് സമര്പറിക്കുന്നതറിനട ഒര കര്മപദതറി തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുതണ്ടെനസം പകരള
റപ്പോപറിഡട  ടപ്പോന്സറിറ്റട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമറിറ്റഡറിതന  ചശീഫട  ജനറല  മപ്പോപനജര്  തതളറിതവടുപട
പവളയറിൽ  സമറിതറിതയ  അററിയറിച്ചറിരന.  ആവശധ്യത്തെറിനട  ജശീവനകപ്പോരറില്ലപ്പോത്തെ  പ്രശസം
പരറിഹരറിച്ചറിട്ടുതണ്ടെനസം ഇനറി രണ്ടെട  പബപ്പോര്ഡട  മശീറ്ററിസംഗുകള് കൂപടേണ്ടെതപ്പോയറിട്ടുതണ്ടെനസം ആദേധ്യതത്തെ
പബപ്പോര്ഡട  മശീറ്ററിസംഗറില  കണകട  അസംഗശീകരറിക്കുകയസം  അതുകഴറിഞട  സ്റ്റേപ്പോറ്റക്യൂടററി  ഓഡറിറ്ററിസംഗട
പൂര്ത്തെറിയപ്പോയപശഷസം  അവരതടേ  കമനടപസപ്പോടുകൂടേറി  രണ്ടെപ്പോമതത്തെ  പബപ്പോര്ഡട  മശീറ്ററിസംഗറില
പപ്പോസപ്പോക്കുകയസം പവണതമന്നതറിനപ്പോല  രണ്ടെട പബപ്പോര്ഡട മശീറ്ററിസംഗുകള്ക്കുള്ള സമയസം  കറിടറിയപ്പോല
2021  വതരയള്ള  എല്ലപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുസം  2022  പമയട  മപ്പോസത്തെറിനള്ളറില  ലഭധ്യമപ്പോകപ്പോനപ്പോണട
തശീരമപ്പോനറിച്ചറിരറിക്കുന്നതതനസം  സപ്പോപനത്തെറിതന  ചശീഫട  ജനറല മപ്പോപനജര്  തദേവസരത്തെറില
സമറിതറിതയ അററിയറിച്ചറിരന.

14.   ഡറിജറിറ്റല സസംവറിധപ്പോനമപ്പോയതുതകപ്പോണ്ടെട ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുതടേ രണ്ടെട  ഹപ്പോര്ഡട  പകപ്പോപറികള്
നറിയമസഭയറില നലകറിയപ്പോല മതറിതയനസം പഴയതുപപപ്പോതല 150 പകപ്പോപറിയതടേ ആവശധ്യമറിതല്ലനസം
ആയതറിനപ്പോല ററിപപപ്പോര്ടട  അച്ചടേറിച്ചു ലഭധ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള കപ്പോലതപ്പോമസസം കുറയപ്പോന് കഴറിയതമന്നട
സമറിതറി തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട വകുപട  അഡശീഷണല തസക്രടററിതയ അററിയറിക്കുകയസം  2022  പമയട
മപ്പോസത്തെറിനള്ളറില  സപ്പോപനത്തെറിതന  ഇതുവതരയള്ള  കുടേറിശറിക  തശീര്കണതമന്ന  നറിര്പദ്ദേശസം
നലകുകയസം തചയറിരന.

15.  പകരള  റപ്പോപറിഡട  ടപ്പോന്സറിറ്റട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമറിറ്റഡറിതന    2014-15    മുതലുള്ള  
7    വര്ഷതത്തെ  കുടേറിശറിക ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്    2022    പമയട    31-  നകസം  ലഭധ്യമപ്പോകപ്പോനസം ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുതടേ  
പുറസംചടയറില    "  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  ഓഡറിറ്റട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  "    എന്നട  പരഖതപടുത്തെണതമന്നട  
സപ്പോപനത്തെറിനട   നറിര്പദ്ദേശസം നലകപ്പോനസം  വകുപറിപനപ്പോടേട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .              

3.  ആശസ്വപ്പോസട പബറികട അമറിനറിറ്റശീസട  പകരള ലറിമറിറ്റഡട

16.  തപപ്പോതു ശഗൗചപ്പോലയങ്ങതള കുററിച്ചട  നറിലവറിലുള്ള ധപ്പോരണ മപ്പോറ്റപ്പോനതകുന്ന വറിധത്തെറില
ഭസംഗറിയപ്പോയ രൂപകലപനയറില കൃതധ്യമപ്പോയ പരറിപപ്പോലനസം ഉറപ്പുവരത്തെറി ദേശീര്ഘദൂര യപ്പോത്രകപ്പോര്കട
പ്രപതധ്യകറിച്ചട സശീകൾക്കുസം വറിപനപ്പോദേ സഞപ്പോരറികൾക്കുസം ഉപപയപ്പോഗപ്രദേമപ്പോയ രശീതറിയറില പടേപ്പോയട തലറ്റട
സസംവറിധപ്പോനസം  ഒരക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  2013-ല  സര്കപ്പോര്  കമ്പനറിയപ്പോയ  ആശസ്വപ്പോസട  പബറികട
അമറിനറിറ്റശീസട  പകരള  ലറിമറിറ്റഡട  രൂപശീകൃതമപ്പോയറി.  തപപ്പോതു  ശഗൗചപ്പോലയത്തെറിനട  പുറപമ
ലഘുഭകണശപ്പോല,  എ.റ്ററി.എസം.,  വറിശ്രമ  സഗൗകരധ്യസം,  പൂപന്തപ്പോടസം  എന്നറിവ  ഉൾതപടുന്ന പബറികട
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അമറിനറിറ്ററി തസനര് സപ്പോപറിച്ചട പരറിപപ്പോലറിക്കുന്നതപ്പോണട സപ്പോപനത്തെറിതന പ്രധപ്പോന ഉപദ്ദേശധ്യലകധ്യസം.
1956-തല കമ്പനശീസട ആകട പ്രകപ്പോരസം രൂപശീകൃതമപ്പോയ  പ്രസ്തുത സപ്പോപനസം  അതതട വര്ഷതത്തെ
വപ്പോര്ഷറിക/ആഡറിറ്റട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകൾ  അടുത്തെ  വര്ഷസം  ഡറിസസംബര്  31-നകസം  സഭയറില
സമര്പറിപകണ്ടെതപ്പോണട.  ആശസ്വപ്പോസട പബറികട അമറിനറിറ്റശീസട  പകരള ലറിമറിറ്റഡറിതന  2015-16-തല
വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടട  30-1-2018-നട  സഭയറില   സമര്പറിച്ചു.  2016-17  മുതലുള്ള   വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് കുടേറിശറികയപ്പോണട. ആഡറിറ്റട ററിപപപ്പോര്ടട നപ്പോളറിതുവതര ലഭധ്യമപ്പോകറിയറിടറില്ല.

17.   പ്രസ്തുത  സപ്പോപനസം  പ്രവര്ത്തെനസം  നറിര്ത്തെലപ്പോകപ്പോനള്ള  തശീരമപ്പോനത്തെറിലപ്പോതണനസം
സറി.ആനട  എജറി  നറിയമറിച്ച  ഒപ്പോഡറിറ്ററുതടേ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനള്ള  കപ്പോലതപ്പോമസമപ്പോണട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്
കുടേറിശറികയപ്പോകപ്പോന് കപ്പോരണതമനസം     തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട അഡശീഷണല തസക്രടററി തതളറിതവടുപട
പവളയറില  സമറിതറിതയ  അററിയറിക്കുകയസം  2018-2019  വതരയള്ള  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുതടേ
സ്റ്റേപ്പോറ്റക്യൂടററി  ഓഡറിറ്റട    പൂര്ത്തെറിയപ്പോയറികഴറിതഞനസം  2022  മപ്പോര്ച്ചട  മപ്പോസത്തെറിനകസം  2016-17
മുതലുള്ള കുടേറിശറിക വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് സഭയറില സമര്പറികപ്പോന് ലഭധ്യമപ്പോകപ്പോതമന്നട  പബറികട
അമറിനറിറ്റശീസട  പകരള ലറിമറിറ്റഡറിതന അകഗൗണ്ടെനസം സമറിതറിതയ അററിയറിച്ചറിരന. 

18.  ആശസ്വപ്പോസട പബറികട അമറിനറിറ്റശീസട  പകരള ലറിമറിറ്റഡറിതന 2016-17 മുതലുള്ള വപ്പോര്ഷറിക
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് കുടേറിശറികയപ്പോതണനസം , എന്നപ്പോല  തപപ്പോതു പചപ്പോദേധ്യപ്പോവലറിയട നലകറിയ മറുപടേറിയറില
2016-17-തല ററിപപപ്പോര്ടട  നലകറിയറിട്ടുതണ്ടെന്നട വധ്യകമപ്പോക്കുനതവങറിലുസം ആയതട  സമറിതറി വറിഭപ്പോഗസം
സസ്വശീകരറിച്ചതപ്പോയറിട്ടുള്ള  പരഖകതളപ്പോനമറിതല്ലന്നട സമറിതറി ചൂണ്ടെറികപ്പോണറിക്കുകയസം വകുപറില നറിനസം
ററിപപപ്പോര്ടട  നലകുപമ്പപ്പോൾ  തഡസപ്പോച്ചട  രജറിസ്റ്റേററില  പ്രസ്തുത  വറിവരസം  പരഖതപടുത്തെറി  സശീല
പതറികപ്പോറുതണ്ടെനസം  2016-17-തല  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടട  സസംബനറിച്ച  വറിവരസം
പരറിപശപ്പോധറികണതമനസം  2016-17  മുതലുള്ള  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  2022  മപ്പോര്ച്ചട
മപ്പോസത്തെറിനകസം സഭയറില സമര്പറികപ്പോൻ അടേറിയന്തര നടേപടേറി സസ്വശീകരറികപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശസം
നലകുകയസം തചയറിരന.

19.  ആശസ്വപ്പോസട  പബറികട  അമറിനറിറ്റശീസട   പകരള  ലറിമറിറ്റഡറിതന    2016-17    മുതലുള്ള  
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്    2022    മപ്പോര്ച്ചട     31-  നകസം     ലഭധ്യമപ്പോകപ്പോനസം     ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുതടേ  പുറസംചടയറില  
"  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  ഓഡറിറ്റട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  "    എന്നട  പരഖതപടുത്തെണതമന്നട   സപ്പോപനത്തെറിനട  
നറിര്പദ്ദേശസം നലകപ്പോനസം   സഭയറില സമര്പറികപ്പോന് ലഭധ്യമപ്പോക്കുന്ന പരഖകള്  സമറിതറി വറിഭപ്പോഗത്തെറിനട
ലഭധ്യമപ്പോയറിട്ടുതണ്ടെന്നട ഉറപട വരത്തെപ്പോനസം വകുപറിപനപ്പോടേട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .  

4. പ്രതശീകപ്പോ ബസട തഷലപടഴട പകരള ലറിമറിറ്റഡട

20.  സസംസപ്പോനതത്തെ അസംഗശീകൃത ബസട പസ്റ്റേപ്പോപ്പുകളറില ,  ആധുനറിക രശീതറിയറിലുള്ള ബസട
തഷലറ്റര് നറിര്മറിക്കുന്നതറിനസം വറിപുലശീകരറിക്കുന്നതറിനസം പരറിപപ്പോലറിക്കുന്നതറിനമുള്ള ഒര പനപ്പോഡല
ഏജന്സറിയപ്പോയറി പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  2013-ല സര്കപ്പോര് കമ്പനറിയപ്പോയറി  പ്രതശീകപ്പോ ബസട
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തഷലപടഴട  പകരള ലറിമറിറ്റഡട  രൂപശീകരറിച്ചു.  പ്രസ്തുത സപ്പോപനത്തെറിതന 2015-16-തല വപ്പോര്ഷറിക
കണക്കുകള്  8-8-2017-നട  സഭയറില  സമര്പറിച്ചു.  2016-17  മുതലുള്ള  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്
കുടേറിശറികയപ്പോണട. ആഡറിറ്റട ററിപപപ്പോര്ടട നപ്പോളറിതുവതര ലഭധ്യമപ്പോകറിയറിടറില്ല.

21.  പ്രതശീകപ്പോ  ബസട  തഷലപടഴട  പകരള  ലറിമറിറ്റഡറിതന  പ്രവര്ത്തെനസം
അവസപ്പോനറിപറിക്കുന്നതറിനള്ള തശീരമപ്പോനത്തെറിലപ്പോതണനസം 2018-19-തല വപ്പോര്ഷറിക   ററിപപപ്പോര്ടറിതന
സ്റ്റേപ്പോറ്റക്യൂടററി ഓഡറിറ്റട പൂര്ത്തെറിയപ്പോയറികഴറിഞട പബപ്പോര്ഡറിതന അസംഗശീകപ്പോരത്തെറിനട സമര്പറിച്ചപശഷസം
എ.ജറി.-യതടേ  കണ്കറന്സറിനട  അയയ്പകണ്ടെതുതണ്ടെനസം  2019-20-തല  ഇപനണല  ഓഡറിറ്റട
പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറി  സ്റ്റേപ്പോറ്റക്യൂടററി  ഓഡറിറ്ററിനട  സമര്പറിച്ചറിട്ടുതണ്ടെനസം  2020-21  വര്ഷതത്തെ ഇപനണല
ഓഡറിറ്റട  നടേനതകപ്പോണ്ടെറിരറിക്കുകയപ്പോതണനസം തതളറിതവടുപട  പവളയറില പ്രസ്തുത സപ്പോപനത്തെറിതല
അകഗൗണ്ടെനട സമറിതറിയറില അററിയറിക്കുകയസം  2022  ജൂണ് മപ്പോസത്തെറിനകസം  മുഴുവന്  കുടേറിശറിക
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുസം  ലഭധ്യമപ്പോകപ്പോതമന്നട  സമറിതറിയട  ഉറപട  നലകുകയസം  തചയറിരന.  എ.ജറി.-യറിതല
നടേപടേറിക്രമങ്ങള്  പവഗത്തെറിലപ്പോകപ്പോന്  വകുപറിലനറിനസം  അടേറിയന്തരമപ്പോയറി  ഇടേതപടേലുകള്
ഉണ്ടെപ്പോകണതമനസം  2022  ജുണ്  മപ്പോസത്തെറിനകസം  കുടേറിശറികയപ്പോയള്ള  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  സഭയറില
സമര്പറിക്കുന്നതറിനട  ലഭധ്യമപ്പോകണതമനസം  തദേവസരത്തെറില  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയസം
തചയറിരന.

22.   പ്രതശീകപ്പോ ബസട തഷലപടഴട പകരള ലറിമറിറ്റഡറിതന   2016-17   മുതലുള്ള   ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്
2022    ജുണ്    30-  നകസം   ലഭധ്യമപ്പോകപ്പോനസം    ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുതടേ പുറസംചടയറില    "  വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം
ഓഡറിറ്റട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  "    എന്നട  പരഖതപടുത്തെണതമന്നട   സപ്പോപനത്തെറിനട  നറിര്പദ്ദേശസം  നലകപ്പോനസം
സഭയറില സമര്പറികപ്പോന് ലഭധ്യമപ്പോക്കുന്ന പരഖകള്  സമറിതറി  വറിഭപ്പോഗത്തെറിനട  ലഭധ്യമപ്പോയറിട്ടുതണ്ടെന്നട
ഉറപട വരത്തെപ്പോനസം വകുപറിപനപ്പോടേട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .

5. പകരള പറപ്പോഡട ഫണ്ടെട പബപ്പോര്ഡട

23.  പകരള  പറപ്പോഡട  ഫണ്ടെട  ആകട  പ്രകപ്പോരസം  പറപ്പോഡട  വറികസനത്തെറിനപ്പോയറി  2001-ല
രൂപശീകൃതമപ്പോയ തപപ്പോതുപമഖലപ്പോ സപ്പോപനമപ്പോണട പകരള പറപ്പോഡട ഫണ്ടെട പബപ്പോര്ഡട. തപപ്പോതു-സസ്വകപ്പോരധ്യ
പങപ്പോളറിത്തെപത്തെപ്പോതടേ  നഗരപപ്പോതകൾ  വറികസറിപറിക്കുക,  പ്രധപ്പോനതപട  പപ്പോതകളുസം
അനബനസഗൗകരധ്യങ്ങളുസം  വറികസറിപറിക്കുന്നതറിനള്ള  സപ്പോമ്പത്തെറിക  സഹപ്പോയസം  നലകുക,
സപ്പോധധ്യതപ്പോ  പഠനങ്ങൾ,  വറിശദേമപ്പോയ  പദതറി  രൂപപരഖകൾ,  ഇന്തവസ്റ്റേറിപഗഷന് ററിപപപ്പോര്ട്ടുകൾ
തുടേങ്ങറിയവ  (രൂപപരഖകൾ)  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനസം  നൂതന  സപ്പോപങതറികവറിദേധ്യകളുതടേ
സഹപ്പോയപത്തെപ്പോതടേ  പദതറികൾ  നടേപറിലപ്പോക്കുക  തുടേങ്ങറിയവയപ്പോണട  പകരള  പറപ്പോഡട  ഫണ്ടെട
പബപ്പോര്ഡറിതന  പ്രധപ്പോന  ഉപദ്ദേശലകധ്യങ്ങള് .  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  ആഡറിറ്റട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം
നറിയമസഭയറില  സമര്പറികണതമന്നട  2001-തല   പകരള പറപ്പോഡട ഫണ്ടെട ആകറിൽ വധ്യവസ
തചയറിട്ടുതണ്ടെങറിലുസം പ്രസ്തുത സപ്പോപനസം നപ്പോളറിതുവതര വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം ആഡറിറ്റട ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം
സഭയറില സമര്പറികപ്പോന് ലഭധ്യമപ്പോകറിയറിടറില്ല.
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24.  2001-തല  പകരള പറപ്പോഡട ഫണ്ടെട ആകറിതല  27(1),  27(2)  എന്നശീ വകുപ്പുകളറില

പകരള പറപ്പോഡട ഫണ്ടെട പബപ്പോര്ഡറിതന  വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട സഭയറില സമര്പറിക്കുന്നതറിതന കുററിച്ചട

തപ്പോതഴ പറയസം പ്രകപ്പോരസം  പ്രതറിപപ്പോദേറിച്ചറിരറിക്കുന:

27(1)  “The Board shall during each financial year prepare in such form and at

such time as may be provided by regulations, an annul report giving a true and full

account of its activities in the previous financial year and copies of such report shall be

forwarded to the State Government.

   (2) The State Government shall cause every such report to be laid before the

State Legislature as soon as may be after the receipt of the same.”

2001-തല   പകരള പറപ്പോഡട ഫണ്ടെട ആകറിതല  7(1),  7(2), 7(3)  എന്നശീ വകുപ്പുകളറില

പകരള പറപ്പോഡട ഫണ്ടെട പബപ്പോര്ഡറിതന  ആഡറിറ്റട ററിപപപ്പോര്ടട സഭയറില സമര്പറിക്കുന്നതറിതന കുററിച്ചട

തപ്പോതഴ പറയസം പ്രകപ്പോരസം  പ്രതറിപപ്പോദേറിച്ചറിരറിക്കുന.

 “7 (1) The Board shall cause to be maintained such books of accounts and other

books in relation to its  accounts and prepare an annual statement  of accounts  and

balance sheet in such form and in such manner as may be specified in the regulations.

(2) The accounts of the Board shall be audited by such auditor appointed by

the Board with the permission of the Government.

(3) The accounts of the Board as certified by the auditor together with the

audit report thereon shall be forwarded annually to the Government and it shall cause

the same to be laid annually before the Legislative Assembly.”

25. പകരള പറപ്പോഡട ഫണ്ടെട പബപ്പോര്ഡട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകതളപ്പോനസം സഭയറില സമര്പറികപ്പോത്തെതറില

സമറിതറി  അതൃപറി പരഖതപടുത്തുകയസം നറിയമസഭയറില ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിക്കുന്നതട സസംബനറിച്ചട

ചശീഫട  തസക്രടററി  തലത്തെറില  വകുപ്പുതലവന്മേപ്പോരതടേ  പയപ്പോഗങ്ങള്  രപണ്ടെപ്പോ  മൂപന്നപ്പോ  തവണ

വറിളറിച്ചുപചര്ത്തെറിട്ടുതണ്ടെനസം  തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട വകുപറിതന പ്രതറിനറിധറികളുസം  പ്രസ്തുത പയപ്പോഗങ്ങളറില

പതങടുത്തെറിട്ടുതണ്ടെനസം  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  യഥപ്പോസമയസം  സമര്പറികപ്പോത്തെ  സപ്പോപനങ്ങള്കട

സര്കപ്പോര്   ധനസഹപ്പോയസം  നലകുന്നതട  നറിര്ത്തെലപ്പോകണതമന്ന  തശീരമപ്പോനവസം  സര്കപ്പോര്

തതകതകപ്പോണ്ടെറിട്ടുതണ്ടെനസം  തതളറിതവടുപട  പവളയറില   സമറിതറി  വകുപറിതന  ഒപ്പോര്മറിപറിക്കുകയസം

പ്രസ്തുത സപ്പോപനത്തെറിതന പസവനങ്ങളറില അത തൃപറി പരഖതപടുത്തുകയസം തചയറിരന.

397/2022.



10

26.  വകുപറിനട  ലഭധ്യമപ്പോയ   2013-14  മുതല  2015-16  വതരയള്ള  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടട

വകുപ്പുമനറികട  സര്ക്കുപലറ്റട  തചയ്തുതവങറിലുസം  പ്രസ്തുത  സപ്പോപനത്തെറിതന  പ്രവര്ത്തെനതത്തെ

സസംബനറിച്ചട  പരറിപശപ്പോധന  നടേത്തെറിയപശഷസം  ററിപപപ്പോര്ടട  സഭയറില  സമര്പറികപ്പോതമന്നട

തശീരമപ്പോനറിക്കുകയസം  ആയതറിതന  അടേറിസപ്പോനത്തെറില  തഡപക്യൂടറി  ചശീഫട  എഞറിനശീയതറ

പരറിപശപ്പോധനയട  നറിപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുതണ്ടെങറിലുസം  ചശീഫട  എഞറിനറിയറുതടേ  എന്കസ്വയററി  ററിപപപ്പോര്ടട

നപ്പോളറിതുവതര  ഗവണ്തമനറില  ലഭധ്യമപ്പോകുകപയപ്പോ  അതറില  തുടേര്നടേപടേറി  ഉണ്ടെപ്പോകുകപയപ്പോ

തചയറിടറിതല്ലന്നട  തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട അഡശീഷണല തസക്രടററി  തതളറിതവടുപട പവളയറില സമറിതറിതയ

പബപ്പോധറിപറിച്ചറിരന. 

27.  നറിയമസഭ പപ്പോസപ്പോകറിയ ഒര ആകറിതന അടേറിസപ്പോനത്തെറില രൂപശീകരറികതപട പകരള

പറപ്പോഡട  ഫണ്ടെട  പബപ്പോര്ഡറിതന  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടട,  ഓഡറിറ്റട  ററിപപപ്പോര്ടട  തുടേങ്ങറിയവ

സമയബനറിതമപ്പോയറി  സഭയറില  സമര്പറികണതമന്ന  കപ്പോരധ്യത്തെറില  തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട   വകുപട

വളതര  ഗഗൗരവപത്തെപ്പോതടേയള്ള  സമശീപനസം  സസ്വശീകരറിപകണ്ടെതപ്പോതണനസം  സര്കപ്പോര്  തലത്തെറില

ആവശധ്യമപ്പോയ തശീരമപ്പോനതമടുപകണ്ടെതുതണ്ടെനസം  സമറിതറി നറിരശീകറിച്ചു .

28.   പകരള  പറപ്പോഡട  ഫണ്ടെട  പബപ്പോര്ഡറിതന     2013-14    മുതലുള്ള  വപ്പോര്ഷറിക  /  ആഡറിറ്റട  

ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  അടേറിയന്തരമപ്പോയറി  സഭയറില  സമര്പറികപ്പോനള്ള  നടേപടേറി  സസ്വശീകരറികപ്പോന്

വകുപറിപനപ്പോടേട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .       

6.  പറപ്പോഡ്സട  ആനട  ബറിഡ്ജസട  തഡവലപ്തമനട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഓഫട  പകരള

ലറിമറിറ്റഡട (RBDCK) 

29.  സര്കപ്പോരറിതന തപപ്പോതുഗതപ്പോഗത സഗൗകരധ്യങ്ങള് വറികസറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  1999-ല

രൂപശീകൃതമപ്പോയ തപപ്പോതുപമഖലപ്പോ സപ്പോപനമപ്പോണട  പറപ്പോഡ്സട ആനട ബറിഡ്ജസട തഡവലപ്തമനട

പകപ്പോര്പപറഷന്  ഓഫട  പകരള  ലറിമറിറ്റഡട (RBDCK).  1956-തല  കമ്പനശീസട  ആകട  പ്രകപ്പോരസം

രൂപശീകൃതമപ്പോയ  പ്രസ്തുത  സപ്പോപനസം  വപ്പോര്ഷറിക/ആഡറിറ്റട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകൾ  നറിയമസഭയറില

സമര്പറികപ്പോന് ബപ്പോധധ്യസമപ്പോണട.  പറപ്പോഡ്സട ആനട ബറിഡ്ജസട തഡവലപ്തമനട പകപ്പോര്പപറഷന്

ഓഫട പകരള ലറിമറിറ്റഡറിതന  2018-19-തല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോർട്ടുസം കണക്കുകളുസം  1-6 -2021-നട

സഭയറില   സമര്പറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട. 2019-20 മുതലുള്ള 2 വര്ഷതത്തെ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകൾ കുടേറിശറികയപ്പോണട.

30.  പ്രസ്തുത  സപ്പോപനത്തെറിതന  2009-10-തല  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേല  ലഭധ്യമപ്പോകറിയ

കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറികയറിതല വറിശദേശീകരണത്തെറില,  "സപറിതമനററി ഓഡറിറ്റട  പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കുവപ്പോനസം
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അകഗൗണ്ടെനട ജനറലറിതന അഭറിപ്രപ്പോയസം ലഭറിക്കുവപ്പോനസം  രണ്ടുമപ്പോസപത്തെപ്പോളസം കപ്പോലതപ്പോമസമുണ്ടെപ്പോയറി,

പ്രസ്തുത  കണക്കുകള്  കമ്പനറിയതടേ  വപ്പോര്ഷറിക  തപപ്പോതുപയപ്പോഗത്തെറിലവച്ചട  പപ്പോസപ്പോക്കുന്നതറിനട

തചയര്മപ്പോതനയസം  മറ്റട  അസംഗങ്ങളുതടേയസം  സഗൗകരധ്യമനസരറിച്ചുള്ള  തശീയതറി  ലഭധ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനട

വശീണ്ടുസം  2011  വതര കപ്പോത്തെറിരറിപകണ്ടെറി വന"  എന്നട സൂചറിപറിക്കുകയസം പ്രസ്തുത വറിശദേശീകരണസം

തൃപറികരമതല്ലന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരത്തുകയസം  തചയറിരനതവനസം  ഇതുസസംബനറിച്ചട  2014-ല

ലഭധ്യമപ്പോകറിയ മറുപടേറിയറിൽ,  പമലസൂചറിപറിച്ച പ്രസപ്പോവന കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറികയറില വനപപപ്പോയതറില

കമപ്പോപണസം  നടേത്തെറിതയങറിലുസം  കപ്പോലതപ്പോമസസം  സസംഭവറിച്ചതട  എന്തുതകപ്പോണ്ടെപ്പോതണന്നതറിനട

തൃപറികരമപ്പോയ വറിശദേശീകരണസം നലകറിയറിരന്നറിതല്ലനസം ആദേധ്യതത്തെ മറുപടേറിയറില ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്

പപ്പോടേറില്ലപ്പോത്തെ  വപ്പോചകങ്ങള്  കടേനകൂടേറിതയങറില,  രണ്ടെപ്പോമതത്തെ  മറുപടേറിയറില  കപ്പോലതപ്പോമസസം

സസംബനറിച്ച  കപ്പോരധ്യങ്ങള്  സൂചറിപറികപ്പോതത  പഖദേപ്രകടേനസം  മപ്പോത്രപമ  ഉണ്ടെപ്പോയറിരനളതവനസം

അകപ്പോരണത്തെപ്പോലപ്പോണട  പറപ്പോഡ്സട  ആനട  ബറിഡ്ജസട  തഡവലപ്തമനട  പകപ്പോര്പപറഷന്

ഓഫട  പകരള  ലറിമറിറ്റഡറിതന  തതളറിതവടുപറിനട  വറിളറിപകണ്ടെറി  വന്നതതന്നട  സമറിതറി

അഭറിപ്രപ്പോയതപടുകയണ്ടെപ്പോയറി.

31.  പ്രസ്തുത  വറിശദേശീകരണസം  2011-ല  നലകറിയതപ്പോതണനസം  സപറിതമനററി  ഓഡറിറ്ററില

അകഗൗണ്ടെനട  ജനറലറിതന  കമനകള്  ലഭധ്യമപ്പോകപ്പോന്  2010  ഡറിസസംബര്  8-ാം  തശീയതറി  വതര

കപ്പോത്തെറിരറിപകണ്ടെറിവതന്നനസം  പബപ്പോര്ഡട പയപ്പോഗസം വറിളറിച്ചുപചര്കപ്പോന് 21 ദേറിവസസം മുന്പട പനപ്പോടശീസട

നലകണതമന്ന ചടമുള്ളതറിനപ്പോല പ്രസസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറിതന അസംഗശീകപ്പോരത്തെറിനപ്പോയറി പബപ്പോര്ഡട പയപ്പോഗസം

പചരന്നതറിലുസം കപ്പോലതപ്പോമസസം സസംഭവറിച്ചറിട്ടുതണ്ടെനസം അതറിനപശഷസം അത്തെരത്തെറിലുള്ള ഒര പറിഴവട

ആവര്ത്തെറിച്ചറിടറിതല്ലനസം  സപ്പോപനങ്ങളുതടേ  ചുമതലതപട  ഓഡറിറ്റര്മപ്പോര്  കണക്കുകള്

യഥപ്പോസമയസംതതന്ന  ഓഡറിറ്റുതചയട  നലകുനതണ്ടെങറിലുസം   അകഗൗണ്ടെനട  ജനറല  ഓഫശീസറില

നറിനസം എസംപപ്പോനലഡട ഓഡറിറ്റര്മപ്പോതര നറിയമറിച്ചുതകപ്പോണ്ടെട തചപയണ്ടെ സപറിതമനററി ഓഡറിറ്ററിസംഗറില

വരന്ന  കപ്പോലതപ്പോമസമപ്പോണുണ്ടെപ്പോകുന്നതതനസം  അടുത്തെ  വര്ഷസംമുതല  ശരറിയപ്പോയ  രൂപത്തെറില

സമയബനറിതമപ്പോയറി  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  സമര്പറിക്കുന്നതപ്പോതണനസം   പ്രസ്തുത  സപ്പോപനത്തെറിതന

മപ്പോപനജറിസംഗട  ഡയറകര്  സമറിതറിതയ  അററിയറിക്കുകയസം  2009-10  വര്ഷതത്തെ  വപ്പോര്ഷറിക

ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേലുള്ള കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറികയറില പമലസൂചറിപറിച്ച പറിഴവകള് തറിരത്തെറി ശരറിയപ്പോയ

രൂപത്തെറില സമര്പറിക്കുന്നതറിനള്ള നടേപടേറി സസ്വശീകരറികണതമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരന.

32.  പറപ്പോഡ്സട  ആനട  ബറിഡ്ജസട  തഡവലപ്തമനട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഓഫട  പകരള

ലറിമറിറ്റഡറിതന 2019-20, 2020-21 എന്നശീ 2 വര്ഷതത്തെ കുടേറിശറികയള്ള വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്
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സമര്പറികപ്പോനള്ള  നടേപടേറികള് പൂര്ത്തെറിയപ്പോയറിട്ടുതണ്ടെനസം അടുത്തെ ദേറിവസസംതതന്ന ററിപപപ്പോര്ടറിതന

ഓണ്തതലന് പകപ്പോപറിയസം രണ്ടെപ്പോഴ്ചക്കുള്ളറില അച്ചടേറിച്ച പകപ്പോപറികളുസം സമര്പറികപ്പോതമനസം  2021-22

കപ്പോലയളവറിതല സ്റ്റേപ്പോറ്റക്യൂടററി  ഓഡറിറ്റട  നടേത്തെപ്പോനതണ്ടെനസം   സപറിതമനററി  ഓഡറിറ്ററിതല  കമനകള്

വറിശകലനസം  തചയപശഷസം  വളതര  തപതടനതതന്ന  സഭയറില  സമര്പറികപ്പോതമനസം  പറപ്പോഡ്സട

ആനട ബറിഡ്ജസട തഡവലപ്തമനട പകപ്പോര്പപറഷന് ഓഫട പകരള  ലറിമറിറ്റഡട  മപ്പോപനജറിസംഗട 

ഡയറകര്  തതളറിതവടുപട പവളയറില സമറിതറിയട ഉറപട നലകറിയറിരന. 

33.  സമറിതറിയട  നലകറിയ ഉറപറിന്പ്രകപ്പോരസം സപ്പോപനത്തെറിതന    2019-20-  തല വപ്പോര്ഷറിക  

ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  കണക്കുകളുസം  സഭയറില  സമര്പറികപ്പോന്  ലഭധ്യമപ്പോകറിയ  നടേപടേറിതയ

അഭറിനനറിക്കുന്നതറിപനപ്പോതടേപ്പോപസം   2020-21-  തല കുടേറിശറികയള്ള ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം   2009-10-  തല വപ്പോര്ഷറിക  

ററിപപപ്പോര്ടറിതന കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറികയറിപന്മേലുള്ള വറിശദേശീകരണവസം അടേറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭധ്യമപ്പോകപ്പോനസം

സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .  

7. പകരള പസ്റ്റേറ്റട കണ്സ്ട്രകന് പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറ്റഡട

34.  സര്കപ്പോരറിതന  നറിര്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെറികളുതടേ  പമലപനപ്പോടസം,  നറിര്വ്വഹണസം,

കണ്സൾടന്സറി   തുടേങ്ങറിയ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങൾകപ്പോയറി  1975-ല  രൂപശീകരറിച്ച  തപപ്പോതുപമഖലപ്പോ

സപ്പോപനമപ്പോണട  പകരള  പസ്റ്റേറ്റട  കണ്സ്ട്രകന്  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമറിറ്റഡട.  പകരള  പസ്റ്റേറ്റട

കണ്സ്ട്രകന് പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറ്റഡറിതന 2018-19-തല വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടട  17-11-2021-നട

സഭയറില  സമര്പറിച്ചറിട്ടുണ്ടെട.  2019-20  മുതലുള്ള   രണ്ടുവര്ഷതത്തെ  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്

കുടേറിശറികയപ്പോണട.  കമ്പനശീസട  ആകട പ്രകപ്പോരസം  രൂപശീകൃതമപ്പോയ  പ്രസ്തുത  സപ്പോപനസം  ആഡറിറ്റട

ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് നപ്പോളറിതുവതര ലഭധ്യമപ്പോകറിയറിടറില്ല.

35.   2019 -20  വര്ഷതത്തെ  ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോകപ്പോനള്ള  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  അവസപ്പോന

ഘടത്തെറിലപ്പോണുള്ളതതനസം  ററിപപപ്പോര്ടട  പൂര്ത്തെറിയപ്പോയപശഷസം  പബപ്പോര്ഡട  പയപ്പോഗത്തെറില  വച്ചട

അസംഗശീകപ്പോരസം  വപ്പോങ്ങറി,  എ.ജറി.-യതടേ   അസംഗശീകപ്പോരവസം   സപ്പോപനത്തെറിതന ഖണറിക  തറിരറിച്ചുള്ള

മറുപടേറിയസം സ്റ്റേപ്പോറ്റക്യൂടററി ഓഡറിറ്ററുതടേ മറുപടേറിയസം ലഭധ്യമപ്പോയപശഷസം വപ്പോര്ഷറിക തപപ്പോതുപയപ്പോഗത്തെറിതന

അസംഗശീകപ്പോരവസം  ലഭധ്യമപ്പോപകണ്ടെതറിനപ്പോല  ഇഗൗ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്കപ്പോയറി  ആറുമപ്പോസകപ്പോലയളവട

ആവശധ്യമപ്പോയറി  വരതമനസം  2020-21  വര്ഷതത്തെ  തപ്രപ്പോവറിഷണല  ഫറിനപ്പോന്ഷധ്യല  പസ്റ്റേറ്റടതമനട

തയപ്പോറപ്പോകറികഴറിഞറിട്ടുതണ്ടെനസം  2020-21  വര്ഷതത്തെ  സ്റ്റേപ്പോറ്റക്യൂടററി  ഓഡറിറ്ററിതന  പ്രവര്ത്തെനസം

ഉടേന്തതന്ന  ആരസംഭറിക്കുതമനസം  പകരള  പസ്റ്റേറ്റട  കണ്സ്ട്രകന്  പകപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമറിറ്റഡറിതന
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ഫറിനപ്പോന്സട മപ്പോപനജര്  തതളറിതവടുപട പവളയറില സമറിതറിയറില പബപ്പോധറിപറിച്ചറിരന. പകരള പസ്റ്റേറ്റട

കണ്സ്ട്രകന് പകപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറ്റഡറിതന     2019-20   മുതലുള്ള     2   വര്ഷതത്തെ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  

6    മപ്പോസത്തെറിനകസം    സഭയറില  സമര്പറികപ്പോന്    ലഭധ്യമപ്പോകണതമന്നട     വകുപറിപനപ്പോടേട  സമറിതറി  

നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .  

36.  സര്കപ്പോര്  പുറതപടുവറിക്കുന്ന  വറിജപ്പോപനങ്ങൾ,  ചടങ്ങള്,  ഉപചടങ്ങൾ,

തപപ്പോതുപമഖലപ്പോ സപ്പോപനങ്ങളുതടേ വപ്പോര്ഷറിക/ഭരണ/ആഡറിറ്റട ററിപപപ്പോര്ട്ടുകൾ സമയബനറിതമപ്പോയറി

അതതട  നറിയമങ്ങളറില  നറിഷ്കര്ഷറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  പ്രകപ്പോരപമപ്പോ,  നറിയമസഭപ്പോ  ചടസം  166  പ്രകപ്പോരപമപ്പോ

സഭയതടേ പമശപ്പുറത്തുവയ്പകണ്ടെതപ്പോണട.  തപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട വകുപറിതന കശീഴറിലുള്ള സപ്പോപനങ്ങൾ

ചടപ്രകപ്പോരസം സഭയതടേ പമശപ്പുറത്തുവയ്പകണ്ടെ വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുസം ആഡറിറ്റട ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുസം

യഥപ്പോസമയസം  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിലുസം  സഭയതടേ  പമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നതറിലുസം  ഗുരതരമപ്പോയ  വശീഴ്ച

വരത്തെറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി സമറിതറി നറിരശീകറിക്കുന.

37.  വര്ഷങ്ങൾ  പറിന്നറിടതറിന  പശഷസം  സപ്പോപനങ്ങളുതടേ  കണക്കുകളുസം  അവയതടേ

പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുസം പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതുതകപ്പോണ്ടെട  പ്രപയപ്പോജനമറിതല്ലന്നട മപ്പോത്രമല്ല , സപ്പോപനങ്ങളുതടേ

പ്രവര്ത്തെന  പുപരപ്പോഗതറി/നഷസം  യഥപ്പോസമയസം  മനസറിലപ്പോകപ്പോന് സഭയ്ക്കുസം,  ജനപ്രതറിനറിധറികൾക്കുസം

സര്കപ്പോരറിനസം ജനങ്ങള്ക്കുസം സപ്പോധധ്യമപ്പോകപ്പോതത വരതമനസം സമറിതറി നറിരശീകറിക്കുന. പമലപറഞ

വസ്തുതകളുതടേ അടേറിസപ്പോനത്തെറില സമറിതറി തപ്പോതഴപറയന്ന തപപ്പോതുവപ്പോയ ശറിപപ്പോര്ശകൾ നലകുന:

1.  സ്റ്റേപ്പോറ്റക്യൂടററി  ഒപ്പോഡറിറ്റര്മപ്പോരതടേ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം  ആഡറിറ്റട  പൂര്ത്തെശീകരറിക്കുന്നതറില

കപ്പോലതപ്പോമസസം  ഉണ്ടെപ്പോകുന്നതുസം  ററിപപപ്പോര്ടട  അച്ചടേറിച്ചട  ലഭധ്യമപ്പോക്കുന്നതറില  കപ്പോലതപ്പോമസസം

ഉണ്ടെപ്പോകുന്നതപ്പോയസം  തതളറിതവടുപട  പവളയറില  ബനതപട  ഉപദേധ്യപ്പോഗസര്  തതളറിവട

നലകുകയണ്ടെപ്പോയറി.  ആയതറിനട പരറിഹപ്പോരസം കപ്പോണുന്നതറിനട വകുപറിതന ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം കൃതധ്യമപ്പോയ

ഇടേതപടേലുകൾ  ഉണ്ടെപ്പോയതപ്പോയറി  സമറിതറിയട  മനസറിലപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചറില്ല.  സ്റ്റേപ്പോറ്റക്യൂടററി  ഒപ്പോഡറിറ്റട

പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കുന്നതറില   ഉണ്ടെപ്പോകുന്ന  കപ്പോലതപ്പോമസസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ചശീഫട  തസക്രടററി

തലത്തെറില  അകഗൗണ്ടെനട  ജനറലുമപ്പോയറി  ഒര  പകപ്പോര്ഡറിപനഷന്  ഉണ്ടെപ്പോക്കുന്നതട

ഉചറിതമപ്പോയറിരറിക്കുതമന്നട  സമറിതറി  കരതുന.  ആയതറിനപ്പോല  അകഗൗണ്ടെനട  ജനറലുമപ്പോയറി

സഹകരറിച്ചട   സ്റ്റേപ്പോറ്റക്യൂടററി  ഒപ്പോഡറിറ്റട  സമയബനറിതമപ്പോയറി  പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള  നടേപടേറി

സസ്വശീകരറികണതമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന  .  
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2.  ഭൂരറിഭപ്പോഗസം  വപ്പോര്ഷറിക  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിലുസം  ആഡറിറ്റട  ററിപപപ്പോര്ടട  ഉൾതപടറിട്ടുതണ്ടെന്ന

വസ്തുത  നറിരശീകറിച്ച  സമറിതറി,  നറിയമസഭയറില  സമര്പറിപകണ്ടെ  ററിപപപ്പോര്ടറിതന  പുറസംചടയറില

"  വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം ആഡറിറ്റട ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  "   എന്നട പരഖതപടുത്തെണതമന്നട    സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ  

തചയ്യുന  .  

3.  കുടേറിശറിക  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകപളപ്പോതടേപ്പോപസം  ലഭധ്യമപ്പോക്കുന്ന  കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക  ധനകപ്പോരധ്യ

വകുപറിതന    21-12-2013-  തല    105/2013/  ധന  .    നമ്പര് സര്ക്കുലർ    (  അനബനസം    1)    മപ്പോതൃകയറിലപ്പോ  

യറിരറികണതമന്നട  വകപറിപനപ്പോടേട സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന  .  

4.  കടേലപ്പോസുകള് പമശപ്പുറത്തെട വയ്ക്കുന്നതട സസംബനറിച്ച ചടങ്ങളുസം മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളുസം

ഉള്തപടുത്തെറിതകപ്പോണ്ടുള്ള സമറിതറി    (2019-2021)-  യതടേ  മൂന്നപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിതല നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുസം  

ശറിപപ്പോര്ശകളുസം നടേപറില വരത്തെറി പരഖകള് സമയബനറിതമപ്പോയറി സഭയറില സമര്പറിക്കുന്നതറിനട

ബനതപട  സപ്പോപനപമധപ്പോവറികള്കട  വകുപട  തസക്രടററി  നറിര്പദ്ദേശസം  നലകണതമന്നട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ തചയ്യുന  .   സമറിതറി  (2019-2021)-യതടേ മൂന്നപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിതന അടേറിസപ്പോനത്തെറില

ധനകപ്പോരധ്യ (പറി.എ.സറി.ബറി.) വകുസ്തുപറിതന സര്ക്കുലര് അനബനസം 2 ആയറി പചര്ക്കുന.

പറി. സറി. വറിഷ്ണുനപ്പോഥട,
തറിരവനന്തപുരസം, അദധ്യകന്,
2022 തഫബ്രുവരറി 25. പമശപ്പുറത്തുവച്ച കടേലപ്പോസുകള്

സസംബനറിച്ച സമറിതറി.
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