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മുഖവുര

കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലഭാസുകേള് സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി (2021-2023)-യുസട അദഭ്യക്ഷനഭായ 
ഞഭാന,   സമനിതനി   അധനികേഭാരസപടുതനിയതനുസരനിച്ചറ   സമനിതനിയുസട   മൂനഭാമതറ   റനികപഭാര്ട്ടേറ 
സമര്പനിക്കുന.

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ 2022 മഭാര്ച്ചറ 15-ാം തതീയതനി കചേര്ന സമനിതനി കയഭാഗന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിച.

     പനി.സനി.വനിഷ് ണുനഭാഥറ, 
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദഭ്യക്ഷന,
2022 മഭാര്ച്ചറ 17.          കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലഭാസുകേള് സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി.



ആമുഖന്റിം

ഗവണ്സമനറ പുറസപടുവനിക്കുന വനി ജഭാപനങ്ങള്,  ചേട്ടേങ്ങള്,  ഉപചേട്ടേങ്ങള്,  സപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുസട  വഭാര്ഷനികേ/ഭരണ/ഓഡനിററ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള്  തുടങ്ങനിയവ  സന്റിംബനനിച്ച
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള് യഥഭാസമയന്റിം അറനിയുവഭാന സഭയറ അവകേഭാശമുണ്ടറ.  ഇതറ സന്റിംബനനിച്ച കരഖകേള്
യഥഭാസമയന്റിം  കമശപ്പുറതറ  വയണസമനറ  നനിയമന്റിം  അനുശഭാസനിക്കുനസണ്ടങനിലുന്റിം,  വകുപ്പുകേള്
യഥഭാസമയന്റിം അവ നല്കേഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ, നല്കുനതനില് വതീഴ്ചവരുത്തുകേകയഭാ സചേയഭാറുണ്ടറ.

സപഭാതു ഖജനഭാവനിസല പണമുപകയഭാഗനിച്ചറ പവര്തനിക്കുന  സഭാപനങ്ങള് നനിയമസഭ
കയഭാടുള്ള ഉതരവഭാദനിതതന്റിം ശരനിയഭായ അര്ത്ഥതനില്  നനിറകവറ്റുനകണ്ടഭാ എനറ സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന
നടത്തുനതനികനയുന്റിം  നനിയനനിക്കുനതനികനയുന്റിം  ഭഭാഗമഭായനിട്ടേഭാണറ  സഭാപനങ്ങളുസട  വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുന്റിം ഓഡനിററ റനികപഭാര്ട്ടുകേളുന്റിം അതതറ സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം അവസഭാനനിച്ചറ ഒനപതറ
മഭാസതനിനകേവുന്റിം  എസറ.  ആര്.  ഒ.,  വനിജഭാപനങ്ങള്  എനനിവ  പസനിദതീകേരനിച്ചറ  രണ്ടറ
മഭാസതനിനകേവുന്റിം  സഭയനില്  സമര്പനികണസമനറ  കകേരള  നനിയമസഭയുസട  നടപടനിക്രമവുന്റിം
കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹണവുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചേട്ടേങ്ങളനിസല  ചേട്ടേന്റിം-166-ല് നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിട്ടുള്ളതറ.
വഭാര്ഷനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  മഭാതന്റിം  സമര്പനികകണ്ട  സഭാപനങ്ങള്  ആയതറ  സഭാമ്പതനികേവര്ഷന്റിം
അവസഭാനനിച്ചറ  6  മഭാസതനിനകേന്റിം ലഭഭ്യമഭാകണന്റിം.  കേഭാലവനിളന്റിംബന്റിം  വരുതനിയഭാല് ബനസപട്ടേ
വകുപ്പുമനനി സഭാക്ഷഭ്യസപടുതനിയ കേഭാലതഭാമസപതനികേ സഹനിതന്റിം ഒരു മഭാസതനിനുള്ളനികലഭാ
അസല്ലെങനില്  സതഭാട്ടേടുത  സഭഭാ  സകമ്മേളനതനികലഭാ  സഭയനില്  സമര്പനികണസമനറ  ചേട്ടേന്റിം
വഭ്യവസ  സചേയ്യുന.  സഭാപനങ്ങള്  യഥഭാസമയന്റിം  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുന്റിം  കേണക്കുകേളുന്റിം
സമര്പനിക്കുനകണ്ടഭാ  എനറ  പരനികശഭാധനികകണ്ട  ചുമതല  ബനസപട്ടേ  ഭരണ
വകുപ്പുകേള്കഭാണറ.  എനഭാല് റനികപഭാര്ട്ടേറ സമര്പണതനിസല വതീഴ്ചകേള് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുന്റിം
സഭാപനങ്ങള്കറ കവണ്ട മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശന്റിം  നല്കുനതനിലുന്റിം  പല വകുപ്പുകേളുന്റിം    ശുഷ്കഭാന്തനി
കേഭാണനികഭാറനില്ലെ എനതറ സമനിതനി സഗനൗരവന്റിം വതീക്ഷനിക്കുന. 

1956-സല കേമ്പനതീസറ ആകനിസല വഭ്യവസകേള് പകേഭാരന്റിം ഒരു സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത
കേണക്കുകേളുന്റിം  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുന്റിം  സതഭാട്ടേടുത  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  സസപ്റന്റിംബര്  30-ാം
തതീയതനികകേന്റിം (ആറുമഭാസതനിനുള്ളനില്) പൂര്തനിയഭാകനിയനിരനികണസമനണ്ടറ.  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷഭാവസഭാനന്റിം  കേഴനിഞറ  9  മഭാസതനിനുള്ളനി ല്,  അതതറ  വര്ഷന്റിം  ഡനിസന്റിംബര്  31-ാം
തതീയതനിക്കു മുമ്പഭായനി കേമ്പനനികേള് അവയുസട വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ട്ടുകേളുന്റിം കേണക്കുകേളുന്റിം സഭയറ
മുമ്പഭാസകേ  സമര്പനികകണ്ടതഭാണറ.   പസ്തുത  വഭ്യവസ  പകേഭാരന്റിം  യഥഭാസമയന്റിം  വഭാര്ഷനികേ
കേണക്കുകേളുന്റിം റനികപഭാര്ട്ടുകേളുന്റിം പൂര്തതീകേരനിച്ചറ സഭയനില് സമര്പനിക്കുന സഭാപനങ്ങള് വളസര
വനിരളമഭാണറ.   ബപ്യൂകറഭാ  ഓഫറ  പബനികേറ  എനര്ടപസസനിസനയുന്റിം  കേന്റിംപ് കടഭാളര്  ആനറ
ഓഡനിറര്  ജനറലനിസനയുന്റിം  റനികപഭാര്ട്ടുകേസള  ആധഭാരമഭാകനി  വഭാര്ഷനികേ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള്
യഥഭാസമയന്റിം  സഭയനില്  സമര്പനികഭാസത  വളസരയധനികേന്റിം  കുടനിശനികേ  വരുതനിയനിട്ടുള്ള
സഭാപനങ്ങളുസട  കുടനിശനികേകേള്   സമനിതനിയുസട  കേര്ശനമഭായ  നനിലപഭാടനിലൂസട  കുസറകയസറ
പരനിഹരനിക്കുവഭാന കേഴനിഞനിട്ടുണ്ടറ. 

മുന സമനിതനികേളുസട കേഭാലയളവനില് റനികപഭാര്ട്ടുകേള് ഏസറ കുടനിശനികേയഭാകനിയ വകുപ്പുകേളനില്
നനിനന്റിം വകുപറ സസക്രട്ടേറനി,  സഭാപനതനിസന കമധഭാവനികേള് ഉള്സപസടയുള്ള ഉകദഭ്യഭാഗസസര
സമനിതനി മുമ്പഭാസകേ വനിളനിച വരുതനി നനിരവധനി സതളനിസവടുപറ കയഭാഗങ്ങള് നടത്തുകേയുന്റിം സചേയനിട്ടുണ്ടറ. മുന
സമനിതനികേളുസട  ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ  ഇടസപടലുകേളനിലൂസടയുന്റിം  ജഭാഗരൂകേമഭായ  പവര്തനതനിലൂസടയുന്റിം
വനിവനിധ സര്കഭാര് വകുപ്പുകേളനില് വഭ്യക്തമഭായ സതഭാധതീനന്റിം സചേലുത്തുനതനിനുന്റിം കുടനിശനികേയഭായ
ഒകട്ടേസറ റനികപഭാര്ട്ടുകേള് സഭയനില് സമര്പനിക്കുനതനിനുന്റിം സഭാധനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ. 



ററിപപപ്പോര്ടട

പകേരള നറിയമസഭയുടടെ  നടെപടെറിക്രമവവും കേപ്പോരര്യനറിര്വ്വഹണവവും സവുംബനറിച്ച ചടങ്ങളറിടല
ചടവും 166-ല് വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ടട,  ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട,  എസട.ആര്.ഒ.,  വറിജപ്പോപനങ്ങള
തുടെങ്ങറിയവ  നറിഷ്കര്ഷറിച്ച  സമയപരറിധറിക്കുളറില്തടന്നെ  സഭയറില്  സമര്പറിക്കണടമന്നെട
വര്യവസ്ഥ ടചയറിട്ടുണട.  അക്കപ്പോരര്യതറില് വറിവറിധ വകുപ്പുകേളവും  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളവും വവീഴ്ചവരുതറി
യറിരുന്നുടവന്നെട  സഭയുടടെ ശ്രദ്ധയറില് വരറികേയുവും  എത്രയുവുംപവഗവും കുടെറിശറികേ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള
സമര്പറിക്കണടമന്നെട ബഹുമപ്പോനടപട സവീക്കറുടടെ റൂളറിവുംഗട നല്കുകേയുവും ഉണപ്പോയറി. ആയതറിടന
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  2021  നവവുംബര്  29-ാം  തവീയതറി  സമറിതറി  വറിവറിധ  ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ/
സസ്വയവുംഭരണ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളടടെ  കുടെറിശറികേയപ്പോയറിട്ടുള  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള,  എസട.ആര്.ഒ./
വറിജപ്പോപനങ്ങള  എന്നെറിവയറിപന്മേല്  ലഭറിച്ച  കേപ്പോലതപ്പോമസപത്രറികേകേള,  അധറികേവറിവരവും
എന്നെറിവ സവുംബനറിച്ചട   ടപപ്പോതുഭരണ  വകുപട ടസക്രടററി,  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളടടെ പമധപ്പോവറികേള
ഉളടപടടെ  ബനടപട   ഉപദര്യപ്പോഗസ്ഥരറില്  നറിന്നുവും  സമറിതറി  ടതളറിടവടുപട  നടെത്തുകേയുവും
അതറിടന  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  സമറിതറി  എതറിപച്ചര്ന്നെ  നറിഗമനങ്ങളവും  കകേടക്കപ്പോണ
തവീരുമപ്പോനങ്ങളവും വകുപറിനട നല്കേറിയ നറിര്പദ്ദേശങ്ങളവും ശറിപപ്പോര്ശകേളവും അടെങ്ങറിയതപ്പോണട ഈ
ററിപപപ്പോര്ടട.

2. നറിയമസഭയറില്  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കപ്പോന്  ബപ്പോധര്യതയുളതപ്പോയറി  വകുപട
അററിയറിച്ചറിട്ടുള  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളടടെ  29-11-2021-ാം  തവീയതറി  വടരയുള  ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പണവും സവുംബനറിച്ച വറിവരങ്ങള ചുവടടെ പചര്ക്കുന്നു.

ക്രമ
നമ്പര്

സ്ഥപ്പോപനവും
ററിപപപ്പോര്ടറിടന നറിലവറിടല സ്ഥറിതറി

(1) (2) (3)

   1 പകേരള പസ്റ്റേറട എകട സര്വ്വവീസട ടമന്
ടഡവലപട ടമനട റവീഹപ്പോബറിലറിപറഷന്

പകേപ്പോര്പപറഷന് (KEXCON)

2018-19-ടല ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും ഫറിനപ്പോന്
ഷര്യൽ പസ്റ്റേറടടമനവും 5-2-2020-നട സഭയറില്

സമര്പറിച.  2019-20 മുതല് 2 വര്ഷടത
ആ ഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട കുടെറിശറികേയുണട. 

   2 പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന വറിവരപ്പോവകേപ്പോശ
കേമവീഷന്

2017-18-ടല വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ടട  28-10-2021-നട
സഭയറില് സമര്പറിച.  2018-19 മുതല് 3
വര്ഷടത  ററിപപപ്പോര്ടട കുടെറിശറികേയുണട.

   3 പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന മുന്നെപ്പോക്ക
സമുദപ്പോയ പക്ഷേമ പകേപ്പോര്പപറഷന്

ലറിമറിറഡട

2014-15-ടല വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ടട
സഭയറില് സമര്പറിച.  2015-16 മുതല് 6
വര്ഷടത  ററിപപപ്പോര്ടട കുടെറിശറികേയുണട.

399/2022.
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(1) (2) (3)

   4 മുന്നെപ്പോക്ക വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിടല
സപ്പോമ്പതറികേമപ്പോയറി പറിന്നെപ്പോക്കവും

നറിൽക്കുന്നെ വറിഭപ്പോഗങ്ങൾക്കുപവണറി
യുള പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന കേമവീഷൻ 

ടസഷര്യല് ററിപപപ്പോര്ടട മപ്പോത്രവും.

  5 പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന നന്യൂനപക്ഷേ
കേമവീഷന്

2019-20-ടല വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ടട 
13-1-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.  

  6 പകേരള മദ്രസപ്പോദ്ധര്യപ്പോപകേ പക്ഷേമനറിധറി
പബപ്പോര്ഡട & പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന

ഹജട കേമറിററി

നപ്പോളറിതുവടര ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിച്ചറിടറില.

  7 പകേരള നന്യൂനപക്ഷേ വറികേസന
ധനകേപ്പോരര്യ പകേപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറഡട

2014-15-ടല വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ടട 
30-1-2019-നട സഭയറില് സമര്പറിച.  

2015-16 മുതല് 6 വര്ഷടത  ററിപപപ്പോര്ടട
കുടെറിശറികേയുണട.

  8 പകേരള പബറികേട സര്വവീസട
കേമവീഷന്

2017-18-ടല വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ടട 
24-8-2020-നട സഭയറില് സമര്പറിച.

2018-19 മുതല് 3 വര്ഷടത  ററിപപപ്പോര്ടട
കുടെറിശറികേയുണട

1.  പകേരള  പസ്റ്റേറട  എകട-സര്വ്വവീസട ടമന്  ടഡവലപ്ടമനട  റവീഹപ്പോബറിലറിപറഷന്
      പകേപ്പോര്പപറഷന് (KEXCON)

3. വറിമുക്തഭടെന്മേപ്പോരുടടെയുവും  അവരുടടെ  ആശ്രറിതരുടടെയുവും  വറികേസനതറിനവും
പുനരധറിവപ്പോസതറിനമപ്പോയറി  14-12-1995-ടല  സർക്കപ്പോർ  ഉതരവട  നമ്പർ  GO(Ms.)588/95/GAD
പ്രകേപ്പോരവും  ടപപ്പോതുഭരണ (കസനറികേപക്ഷേമ)  വകുപറിടന  കേവീഴറിൽ  2001  ഡറിസവുംബർ  3-നട
സ്ഥപ്പോപറിതമപ്പോയ  പകേരള  സർക്കപ്പോരറിടന  പൂർണ  അധവീനതയറിലുള  ഒരു  ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ
സ്ഥപ്പോപനമപ്പോണട  പകേരള  പസ്റ്റേറട  എകട-സർവ്വവീസട ടമൻ  ടഡവലപട ടമനട  ആൻഡട  റവീഹപ്പോബറിലറിപറഷൻ
പകേപ്പോർപപറഷൻ ലറിമറിറഡട (‘ടകേകടപകേപ്പോൺ'). 1956-ടല കേമ്പനവീസട ആകട ടസക്ഷേൻ 2(35),
3  (1)  പ്രകേപ്പോരവും  ഇതട  ഒരു സസ്വകേപ്പോരര്യകേമ്പനറിയപ്പോയറി  രജറിസ്റ്റേർ ടചയറിട്ടുണട.  എങറിലുവും  പകേരള
സർക്കപ്പോർ അമ്പതട  ലക്ഷേവും രൂപ പ്രപ്പോരവുംഭ മൂലധന നറിപക്ഷേപവും നടെതറിയതറിനപ്പോൽ,  ടകേകടപകേപ്പോൺ
ടസക്ഷേൻ 617 പ്രകേപ്പോരവും ഒരു സർക്കപ്പോർ കേമ്പനറിയപ്പോയുവും രജറിസ്റ്റേർ ടചയറിട്ടുണട. ബന്യൂപറപ്പോ ഓഫട
പബറികേട  എനർകപ്രസസറിടന  പകേരളതറിടല  ടപപ്പോതുപമഖല  സവുംരവുംഭങ്ങളടടെ  2018-19
സപ്പോമ്പതറികേ  വർഷടത  അവപലപ്പോകേനപ്രകേപ്പോരവും  സവുംസ്ഥപ്പോനടത  പക്ഷേമപകേപ്പോർപപറഷനകേളറിൽ
ടകേകടപകേപ്പോൺ  ഒന്നെപ്പോവും  സ്ഥപ്പോനത്തുവും  ആദപ്പോയകേരമപ്പോയറി  പ്രവർതറിക്കുന്നെ  പതട  സർക്കപ്പോർ
സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിൽ ഒന്നുമപ്പോണട.
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4. കേമ്പനവീസട ആകട 1956 പ്രകേപ്പോരമപ്പോണട സ്ഥപ്പോപനവും രജറിസ്റ്റേര് ടചയറിട്ടുളതട.  പ്രസ്തുത
ആകറിടല ടസക്ഷേന്  619A പ്രകേപ്പോരവും  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ടട,  ആഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  എന്നെറിവ
എ.ജറി.-യുടടെ  കേമനടസട  ഉളടപടടെ  ആനസ്വല്  ജനറല്  മവീററിവുംഗട   അവുംഗവീകേരറിച്ചട  മൂന്നെട
മപ്പോസതറിനളറില് സഭയുടടെ പമശപ്പുറതട വയ്പക്കണതപ്പോടണന്നെട വര്യവസ്ഥ ടചയ്യുന്നു.

5. ടകേകടപകേപ്പോണറിടന  2014-15  മുതലുള  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള  സഭയറില്
സമര്പറിക്കപ്പോതതറിപനയുവും  2014-15,  2015-16  വര്ഷങ്ങളറിടല  ആഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള
ലഭര്യമപ്പോക്കപ്പോടത   2016-17  മുതലുള  ആഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള   ലഭര്യമപ്പോക്കറിയതറിപനയുവും
വറിശദപ്പോവുംശങ്ങള വര്യക്തമപ്പോക്കപ്പോന് ടതളറിടവടുപട  പവളയറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  2019-
20-ടല  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  ബഹുമപ്പോനടപട  മുഖര്യമനറിയുടടെ  അവുംഗവീകേപ്പോരതറിനപ്പോയറി
നല്കേറിയറിട്ടുടണന്നുവും,  2019-20  വടരയുള  ഭരണ  ററിപപപ്പോര്ടട  നറിയമസഭയറില്
സമര്പറിച്ചറിട്ടുടണന്നുവും ഭരണ ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിചകേഴറിഞ്ഞപ്പോല് പറിന്നെവീടെട വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ടട
പ്രപതര്യകേമപ്പോയറി  സമര്പറിപക്കണതറിടലന്നെ  ടതററിദ്ധപ്പോരണമൂലമപ്പോണട  2013-14-നപശഷവും വപ്പോര്ഷറികേ
ററിപപപ്പോര്ടട  പ്രപതര്യകേമപ്പോയറി  സമര്പറിക്കപ്പോതറിരുന്നെടതന്നുവും  പ്രസസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള
കേണ്പസപ്പോളറിപഡറട  ടചയട  ബഹുമപ്പോനടപട  മുഖര്യമനറിയുടടെ  അവുംഗവീകേപ്പോരവും  ലഭര്യമപ്പോകുന്നെമുറയട
സഭയറില് സമര്പറിക്കുന്നെതറിനപ്പോയറി  ലഭര്യമപ്പോക്കുന്നെതപ്പോടണന്നുവും  2014-15  മുതലുള വപ്പോര്ഷറികേ
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളവും  2014-15,  2015 -16 വര്ഷങ്ങളറിടല  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളവും  30
ദറിവസതറിനകേവും   സമര്പറിക്കുന്നെതപ്പോടണന്നുവും  കസനറികേപക്ഷേമ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്
ടസക്രടററി സമറിതറിക്കട ഉറപട നല്കേറിയറിരുന്നു. 

6. KEXCON-മപ്പോയറി  ബനടപട  എലപ്പോ  കുടെറിശറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളവും  30
ദറിവസതറിനകേവും സഭയറില് സമര്പറിക്കുന്നെതറിനട ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നെ ടതളറിടവടുപട പവളയറിടല
സമറിതറി നറിര്പദശവും പപ്പോലറിക്കടപടതപ്പോയറി കേപ്പോണുന്നെറില. ആയതറിനപ്പോല്   2014-15   മുതല്     2020-21
വടരയുള  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളവും    2014-15,  2015-16,  2019-20,  2020-21
വര്ഷങ്ങളറിടല  ആഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളവും    അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  സഭയറില്  സമര്പറിക്കപ്പോന്
ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നെട സമറിതറി നറിര്പദശറിക്കുന്നു  . 

 7. കുടെറിശറികേ  തവീര്പപ്പോക്കുന്നെപതപ്പോടടെപ്പോപവും  സമയക്രമവുംകൂടെറി  കൃതര്യമപ്പോയറി  പപ്പോലറിച്ചപ്പോല്
വരുവുംവര്ഷങ്ങളറിടല  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള  കുടെറിശറികേ  ഇലപ്പോടത  ലഭര്യമപ്പോക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുടമന്നുവും
അതുവഴറി  ആദപ്പോയകേരമപ്പോയറി  പ്രവർതറിക്കുന്നെ  സർക്കപ്പോർ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളടടെ  പടറികേയറിൽ
ടകേകടപകേപ്പോണറിനട ഒന്നെപ്പോവും സ്ഥപ്പോനവും കകേവരറിക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുടമന്നുവും സമറിതറി പ്രതര്യപ്പോശറിക്കുന്നു.

8. കേപ്പോലതപ്പോമസപത്രറികേ  സമര്പറിക്കുന്നെതറില്  ലപ്പോഘവപതപ്പോടുകൂടെറിയ   സമവീപനവും
സസ്വവീകേരറിക്കുന്നെതപ്പോയുവും  കേപ്പോലതപ്പോമസപത്രറികേകേളറില്  പലതറിലുവും  ഒപരരവീതറിയറിലുള
കേപ്പോരണമപ്പോണട  പരഖടപടുത്തുന്നെടതന്നുവും  പലതുവും  ധനകേപ്പോരര്യ  വകുപട  നറിശ്ചയറിച്ചറിട്ടുള
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മപ്പോതൃകേയറിലല  നല്കുന്നെടതന്നുവും  സമറിതറി  കേടണത്തുകേയുവും  അവ   ധനകേപ്പോരര്യ  വകുപറിടന
21-12-2013-  ടല    105/2013/  ധന  .    നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേപ്പോരമുള   മപ്പോതൃകേയറിലപ്പോക്കപ്പോനവും
പകേപ്പോവറിഡട തരവുംഗതറിനട മുമ്പുള വര്ഷങ്ങളറിലുളടപടടെ പകേപ്പോവറി ഡട കേപ്പോരണമപ്പോണട ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പറിക്കപ്പോന്  കവകേറിയടതന്നെ  ഒപര  ഉതരവും  തടന്നെ  ആവര്തറിചനല്കുന്നെ  നടെപടെറി
ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് ശ്രദ്ധറിക്കുന്നെതട ഉചറിതമപ്പോയറിരറിക്കുടമന്നുവും സമറിതറി   നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു  .

9. പ്രസറിദ്ധവീകേരറിച്ച  ചടങ്ങള  കേപ്പോലതപ്പോമസവും  വരുതപ്പോടത  സഭയുടടെ  പമശപ്പുറത്തു
വയപ്പോന്  ലഭര്യമപ്പോക്കുന്നെ  വകുപറിടന  നടെപടെറിയറില്  സമറിതറി  സവുംതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന്നെപതപ്പോടടെപ്പോപവും
തുടെര്ന്നുവും ഇപത രവീതറി പറിന്തുടെരണടമന്നുവും സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന്നു  . 

2. പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന വറിവരപ്പോവകേപ്പോശ കേമവീഷന്

10. വറിവരപ്പോവകേപ്പോശ  നറിയമവും  2005-ടല  ടസക്ഷേൻ  15(1)  പ്രകേപ്പോരമപ്പോണട  പകേരള
സവുംസ്ഥപ്പോന  വറിവരപ്പോവകേപ്പോശ  കേമവീഷൻ  രൂപവീകേരറിച്ചതട.  തറിരുവനന്തപുരവും  ആസ്ഥപ്പോനമപ്പോയറി
പ്രവര്തറിക്കുന്നെ കേമവീഷൻ  സസ്വയവുംഭരണപ്പോധറികേപ്പോരമുളതുവും  കേമവീഷനറിൽ സവുംസ്ഥപ്പോന  മുഖര്യ
വറിവരപ്പോവകേപ്പോശ  കേമവീഷണറുവും  അഞട  സവുംസ്ഥപ്പോന  വറിവരപ്പോവകേപ്പോശ  കേമവീഷണർമപ്പോരുവും
ഉൾടപടുന്നു.

11. വറിവരപ്പോവകേപ്പോശ  നറിയമവും  2005-ടല  ടസക്ഷേൻ  25(1),  25(4)  എന്നെറിവയറില്
വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ടട നറിയമസഭയറില് സമര്പറിക്കുന്നെതറിടനക്കുററിച്ചട പ്രതറിപപ്പോദറിക്കുന്നുണട.

"25.  (1)  The  Central  Information  Commission  or  State  Information
Commission, as the case may be, shall, as soon as practicable after the end of each
year, prepare a report on the implementation of the provisions of this Act during
that year and forward a copy thereof to the appropriate Government. 

(4) The Central Government or the State Government, as the case may be,
may, as soon as practicable after the end of each year, cause a copy of the report
of the Central Information Commission or the State Information Commission, as
the case may be, referred to in sub-section (1) to be laid before each House of
Parliament or, as the case may be, before each House of the State Legislature,
where there are two Houses, and where there is one House of the State Legislature
before that House. "

12.പകേരള  സവുംസ്ഥപ്പോന  വറിവരപ്പോവകേപ്പോശ  കേമവീഷടന  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള
യഥപ്പോസമയവും  സഭയറില്  സമര്പറിക്കപ്പോതതട  സവുംബനറിച്ചട   12-10-2021-  നട   സഭയറില്
ഉന്നെയറിച്ച ക്രമപ്രശ്നതറിനട ബഹുമപ്പോനടപട സവീക്കര്  25-10-2021-നട നല്കേറിയ  റൂളറിവുംഗറിടന
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അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്   വകുപട  എന്തട  തുടെര്നടെപടെറി  സസ്വവീകേരറിചടവന്നുവും  ററിപപപ്പോര്ടട
നറിയമസഭയറില്  സമര്പറിക്കുന്നെതറില്  കുടെറിശറികേയുണപ്പോകുവപ്പോനറിടെയപ്പോക്കറിയ  പ്രധപ്പോന
കേപ്പോരണങ്ങള എടന്തപ്പോടക്കയപ്പോടണന്നുവും ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്  സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
2018-19 സപ്പോമ്പതറികേ വര്ഷവും വടരയുള വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള പൂര്തറിയപ്പോയറിട്ടുടണന്നുവും
വറിവറിധ  വകുപ്പുകേളറില്  നറിന്നുവും  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭര്യമപ്പോയപ്പോല്  മപ്പോത്രപമ  അവ  പക്രപ്പോഡവീകേരറിച്ചട
വറിവരപ്പോവകേപ്പോശ കേമവീഷടന വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ടട തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നെതറിനള നടെപടെറിക്രമങ്ങള
പൂര്തറിയപ്പോക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകേയുള്ളുടവന്നുവും  കേപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോകേപ്പോത  രവീതറിയറില്
വറിവരപ്പോവകേപ്പോശ കേമവീഷന് ആകട പ്രകേപ്പോരമുള ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള കേമവീഷനട അയചതരണടമന്നെട
എലപ്പോ വകുപ്പുപമധപ്പോവറികേളക്കുവും നറിര്പദ്ദേശവും നല്കേറിയറിട്ടുടണന്നുവും ബഹുമപ്പോനടപട സവീക്കറുടടെ
റൂളറിവുംഗറിനപശഷവും  ചവീഫട ടസക്രടററി തലതറില് പയപ്പോഗവും പചര്ന്നെട 2020-21 വടരയുള എലപ്പോ
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളവും ഈ വര്ഷവും തടന്നെ പൂര്തറിയപ്പോക്കണടമന്നെട എലപ്പോ പകേപ്പോര്പപറഷനകേളക്കുവും
നറിര്പദ്ദേശവും നല്കേറിയറിട്ടുടണന്നുവും രണട വര്ഷതറില് കൂടുതല് കുടെറിശറികേ  ഉടണങറില് അതരവും
സ്ഥപ്പോപനങ്ങളക്കട  ഗവണ്ടമനട ഗപ്പോനട അനവദറിപക്കണതറിടലന്നുവും അതരവും സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിടല
മപ്പോപനജറിവുംഗട  ഡയറകര്മപ്പോടര  പറിന്നെവീടെട  മറട  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറില്  നറിയമറിക്കറിടലന്നുവും  എ.ജറി.-യുമപ്പോയറി
സവുംസപ്പോരറിച്ചതറിടനയടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ഒരുമറിച്ചട  ഓഡറിറട  ടചയപ്പോനവും  തവീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുടണന്നെട
ടപപ്പോതുഭരണ  വകുപട പ്രറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച. 

13. 2018-19  മുതലുള  3  വര്ഷടത  വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള കുടെറിശറികേ തവീര്തട
സഭയറില്  സമര്പറിക്കുന്നെതറിനട  എത്രസമയവും  പവണറിവരുടമന്നെട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
2022  ജനവരറി  31-നകേവും  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നെതപ്പോടണന്നെട  പകേരള  സവുംസ്ഥപ്പോന വറിവരപ്പോവകേപ്പോശ
കേമവീഷന്  ടസക്രടററി ടതളറിടവടുപട പവളയറില് സമറിതറിക്കട ഉറപട നല്കേറിയറിരുന്നു.

14.പകേരള  സവുംസ്ഥപ്പോന  വറിവരപ്പോവകേപ്പോശ  കേമവീഷടന  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ടട  സഭയറില്
സമര്പറിക്കുന്നെതറില്  കേപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോകുന്നെതട  സമറിതറി  വളടര  ഗഗൗരവമപ്പോയപ്പോണട   കേപ്പോണുന്നെടതന്നെട
നറിരവീക്ഷേറിച്ച സമറിതറി  2018-19    മുതലുള    3    വര്ഷടത   കു  ടെറിശറികേ തവീര്ത്തുള    വപ്പോര്ഷറികേ
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള   സഭയറില്  സമര്പറിക്കുന്നെതറിനള  സതസ്വര  നടെപടെറി  സസ്വവീകേരറിക്കണടമന്നെട
നറിര്പദ്ദേശറിച  . 

3. പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന മുന്നെപ്പോക്ക സമുദപ്പോയ പക്ഷേമ പകേപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറഡട

15. പകേരള ജനസവുംഖര്യയറില്  26  ശതമപ്പോനതറിലധറികേവും  വരുന്നെ മുന്നെപ്പോക്ക സമുദപ്പോയങ്ങളറിടല
വലറിടയപ്പോരു  വറിഭപ്പോഗവും  സപ്പോമ്പതറികേമപ്പോയറി  വളടര  പറിന്നെപ്പോക്കപ്പോവസ്ഥയറില്ടപടുന്നെവരുവും
അതുമൂലമുള അവശതകേള അനഭവറിക്കുന്നെവരുമപ്പോണട .  പകേന്ദ്ര സവുംസ്ഥപ്പോന സര്ക്കപ്പോരുകേളടടെ
സവുംവരണപ്പോനകൂലര്യങ്ങളറില്ടപടെപ്പോതവരുവും  സപ്പോമ്പതറികേ  വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ  രവുംഗങ്ങളറിടല
പറിന്നെപ്പോക്കപ്പോവസ്ഥ മൂലവും സപ്പോമൂഹര്യമപ്പോയറി പറിന്തളടപട്ടുടകേപ്പോണറിരറിക്കുന്നെവരുമപ്പോയ ഒരു വലറിയ
ജനവറിഭപ്പോഗടത,  ജപ്പോതറിമത  ചറിന്തകേളടടെ  അതറിര്  വരമ്പുകേള  ഇലപ്പോടത,  സമൂഹതറിടന
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മുഖര്യധപ്പോരയറിപലക്കട  കകേപറിടെറിചയര്ത്തുകേ എന്നെ ലക്ഷേര്യതറിപലക്കുള ആദര്യ ചുവടുവയട പപ്പോണട 
ഇന്തര്യന് സവുംസ്ഥപ്പോനങ്ങളറില് തടന്നെ ഇദവുംപ്രഥമമപ്പോയറി  പകേരളതറില്  2012  നവവുംബര്  8-നട 
പ്രവര്തനമപ്പോരവുംഭറിച്ച  `സമുന്നെതറി'  എന്നെ പപരറിലററിയടപടുന്നെ പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന മുപന്നെപ്പോക്ക
സമുദപ്പോയ പക്ഷേമ പകേപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറഡട .

16. പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന മുന്നെപ്പോക്ക സമുദപ്പോയ പക്ഷേമ പകേപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറഡട 1956-ടല
കേമ്പനവീസട  ആകട  പ്രകേപ്പോരമപ്പോണട  രജറിസ്റ്റേര്  ടചയറിട്ടുളതട.  കേമ്പനവീസട  ആകറിടല  ടസക്ഷേന്
619A പ്രകേപ്പോരവും  സ്ഥപ്പോപനതറിടന  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ടട,  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  എന്നെറിവ
സഭയറില്  സമര്പറിക്കണടമന്നെട  വര്യവസ്ഥ  ടചയ്യുന്നുടണങറിലുവും   നപ്പോളറിതുവടര  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭര്യമപ്പോക്കപ്പോതതട  എന്തുടകേപ്പോണപ്പോടണന്നെട  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില് സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  മുന്നെപ്പോക്ക  സമുദപ്പോയ  പക്ഷേമ  പകേപ്പോര്പപറഷന്   ഇപനണല്  ഓഡറിറട
പൂര്തറിയപ്പോക്കറി  സറി&എ.ജറി.-ക്കട  നല്കുപമ്പപ്പോള  അവര്  സ്റ്റേപ്പോറന്യൂടററി  ഓഡറിറടറ
നറിയമറിക്കുകേയുവും  അവര്  നല്കുന്നെ  സ്റ്റേപ്പോറന്യൂടററി  ആ ഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  ധനകേപ്പോരര്യ  വകുപറിടന
കേമനടപസപ്പോടടെ ആനസ്വല് ജനറല് പബപ്പോഡറി മവീററിവുംഗട കൂടെറി പപ്പോസപ്പോക്കുകേയുവും ടചയപ്പോല് മപ്പോത്രപമ
നറിയമസഭയറില് സമര്പറിക്കപ്പോന് കേഴറിയുകേയുള്ളൂടവന്നുവും  അതറിനട  കുറച്ചട  കേപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോ
കുന്നുണ്ടുടവന്നുവും  ഇതട  വളടര  ഗഗൗരവമപ്പോയപ്പോണട  ഗവണ്ടമനട  എടുതറിട്ടുളടതന്നുവും
പകേപ്പോര്പപറഷടന 2015-16 മുതലുള വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ടട കുടെറിശറികേയുളതട  ഒരുമറിച്ചട  ഈ
വര്ഷവുംതടന്നെ  പൂര്തറിയപ്പോക്കണടമന്നെട  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിട്ടുടണന്നുവും  ടപപ്പോതുഭരണ  വകുപട
പ്രറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച.

17. 2014-15-ടല വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ടട  24-8-2020-ല് സഭയറില് സമര്പറിച്ചതറിനപശഷവും
നപ്പോളറിതുവടര യപ്പോടതപ്പോരു ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  സഭയറില് സമര്പറിക്കപ്പോന് ലഭര്യമപ്പോക്കറിയറിടറിടലന്നുവും  2015-16
മുതല് 6 വര്ഷടത വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ടട കുടെറിശറികേയുടണന്നുവും ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള ഇത്രയധറികേവും
കുടെറിശറികേ  ഉണപ്പോകുവപ്പോനറിടെയപ്പോയ  കേപ്പോരണങ്ങള  എടന്തപ്പോടക്കയപ്പോടണന്നുവും  ടതളറിടവടുപട
പവളയറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട ഈ സ്ഥപ്പോപനതറിടന രൂപവീകേരണവമപ്പോയറി ബനടപടട
ഭരണപരമപ്പോയ  ചറില  പ്രശ്നങ്ങളണപ്പോയതറിനപ്പോല്  കുറച്ചട  കുടെറിശറികേ  വന്നെറിട്ടുടണന്നുവും  കേഴറിഞ്ഞ
വര്ഷമപ്പോണട  കേമ്പനറി ടസക്രടററിടയ നറിയമറിച്ചടതന്നുവും അതുടകേപ്പോണട ശരറിയപ്പോയ രവീതറിയറില്
പഫപ്പോപളപ്പോഅപട നടെതപ്പോന് കേഴറിഞ്ഞറിരുന്നെറിടലന്നെസ്തുവും  ഓഡറിറട കുടെറിശറികേ പൂര്തറിയപ്പോക്കപ്പോനള
എലപ്പോ  ശ്രമങ്ങളവും  നടെത്തുന്നുടണന്നുവും  പകേരള  സവുംസ്ഥപ്പോന  മുന്നെപ്പോക്ക  സമുദപ്പോയ  പക്ഷേമ
പകേപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറഡ ട മപ്പോപനജറിവുംഗട ഡയറകര് സമറിതറിടയ അററിയറിച. 

18. 2015-16  മുതലുള ആറട വര്ഷടത ഇപനണല് ഓഡറിറട പൂര്തറിയപ്പോയറിട്ടുപണപ്പോടയന്നുവും
പ്രസ്തുത വര്ഷടത ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള എന്നെപതയട സഭയറില് സമര്പറിക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുടമന്നുവും
ടതളറിടവടുപട  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  2019-20 വടരയുള  ഇപനണല്
ഓഡറിറട  പൂര്തറിയപ്പോയറിട്ടുടണന്നുവും  2020-21-ടല  ഓഡറിറട  നടെന്നുടകേപ്പോണറിരറിക്കുന്നുടവന്നുവും
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പകേരള  സവുംസ്ഥപ്പോന  മുന്നെപ്പോക്ക  സമുദപ്പോയ  പക്ഷേമ  പകേപ്പോര്പപറഷന്  ലറിമറിറഡ ട  മപ്പോപനജറിവുംഗട
ഡയറകര്  സമറിതറി ടയ  അററിയറിച.    സ്റ്റേപ്പോറന്യൂടററി  ഓഡ റിറട  ററിപപപ്പോര്ടപ്പോണട  നറിയമസഭയറില്
സമര്പറിപക്കണടതന്നുവും   2018-19  വടരയുള  ഓഡറിറട  പൂര്തറിയപ്പോക്കപ്പോനപ്പോണട  സ്റ്റേപ്പോറന്യൂടററി
ഓഡറിറടറ  സറി&എ.ജറി.  നറിയമറിച്ചറിരറിക്കുന്നെടതന്നുവും   അതട  പൂര്തറിയപ്പോക്കറി  ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കേറിയപ്പോല് മപ്പോത്രപമ അടുത സ്റ്റേപ്പോറന്യൂടററി  ഓഡറിറടറ  നറിയമറിക്കുകേയുള്ളൂടവന്നുവും  2018-19
വടരയുള  ഓഡറിറട  പൂര്തറിയപ്പോക്കറി  2022  മപ്പോര്ച്ചട  31-നമുമ്പട   സമര്പറിക്കുന്നെതറിനട  ഒരു
വറിട്ടുവവീഴ്ചയുമറിലപ്പോത സമവീപനമപ്പോണട സസ്വവീകേരറിചടകേപ്പോണറിരറിക്കുന്നെടതന്നുവും എവും.ഡറി.  കൂടറിപച്ചര്ത്തു.
2015-16-ടല ഓഡറിറട പൂര്തറിയപ്പോക്കറി  സറി&എ.ജറി.-ക്കട നല്കേറിക്കഴറിഞ്ഞുടവന്നുവും   അതട
ഒരു മപ്പോസതറിനകേവവും 2016-17 മുതല് 2018-19 വടരയുള ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള 2022 മപ്പോര്ച്ചട 31-
നമുമ്പട നറിയമസഭയട സമര്പറിക്കുന്നെതപ്പോടണന്നുവും അതറിനപശഷവും മപ്പോത്രപമ 2019-20, 2020-
21  എന്നെവീ  വര്ഷങ്ങളറിടല   ഓഡ റിറട  നടെതപ്പോന്  സ്റ്റേപ്പോറന്യൂടററി  ഓഡറിറടറ  നറിയമറിക്കപ്പോനപ്പോയറി
സറി&എ.ജറി.-പയപ്പോടെട അഭര്യര്തറിക്കപ്പോന് കേഴറിയുകേയുള്ളൂടവന്നുവും 2018-19  വടരയുള സ്റ്റേപ്പോറന്യൂടററി
ഓഡറിറററിനപ്പോയറി  ചുമതലടപടുതറിയറിരുന്നെ  സ്ഥപ്പോപനവും  അടെചപൂട്ടുകേയുണപ്പോടയന്നുവും  അതട
വലറിടയപ്പോരു പ്രതറിസനറിയുണപ്പോക്കറിടയന്നുവും അതറിനപശഷവും പുതറിയ ഓഡറിറടറ  നറിയമറിച്ചട
ഓഡറിറട   നടെത്തുന്നുടവന്നുവും  അവര്  കൃതര്യമപ്പോയറി  പഫപ്പോപളപ്പോഅപട  ടചയ്യുന്നുണ്ടുടവന്നുവും
മപ്പോപനജറിവുംഗട ഡയറകര് സമറിതറിടയ അററിയറിച.

19.  സമറിതറിക്കട  ഉറപട  നല്കേറിയതുപ്രകേപ്പോരവും  2015-16    മുതല്    2018-19    വടരയുള
വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും മപ്പോര്ച്ചട മപ്പോസതറിനമുമ്പട  പൂര്തറിയപ്പോക്കറി സഭയറില്
സമര്പറിക്കണടമന്നുവും    2019-20,  2020-21    വര്ഷങ്ങളറിടല  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള  ജൂണ്
മപ്പോസതറിനളറില് സഭയറില് സമര്പറിക്കപ്പോന് ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നുവും   സമറിതറി നറിര്പദശറിക്കുന്നു   . 

20.  സഭയറില് സമര്പറിക്കപ്പോന് ലഭര്യമപ്പോക്കുന്നെ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളടടെ ഉളടെക്കവവും പുറവുംചടയറിടല
പരഖടപടുതലുകേളവും  ഒന്നുതടന്നെയപ്പോയറിരറിക്കണടമന്നുവും   വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ആഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട  കൂടെറി  ഉളടപടറിട്ടുടണങറില്  ററിപപപ്പോര്ടറിടന  പുറവുംചടയറില്  വപ്പോര്ഷറികേ    ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും
ആഡറിറട  ററിപപപ്പോര്  ട്ടുവും  എ  ന്നെട  വര്യക്തമപ്പോയറി  പരഖടപടുതണടമന്നുവും    അപ്രകേപ്പോരവും  അടല  ങറില്
ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്  ടട   പ്രപതര്യകേവും ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നുവും സമറിതറി   നറിര്പദശറിക്കുന്നു   . 

4. മുന്നെപ്പോക്ക വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിടല സപ്പോമ്പതറികേമപ്പോയറി പറിന്നെപ്പോക്കവും നറില്ക്കുന്നെവറിഭപ്പോഗങ്ങളക്കു
    പവണറിയുള പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന കേമവീഷന്

21.  2015-ടല മുന്നെപ്പോക്ക വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിടല സപ്പോമ്പതറികേമപ്പോയറി പറിന്നെപ്പോക്കവും നറിൽക്കുന്നെ
വറിഭപ്പോഗങ്ങൾക്കു പവണറിയുള പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന കേമവീഷൻ ആകട (2016-ടല 2-ാം നമ്പര്
ആകട)  പ്രകേപ്പോരവും  നൽകേടപട  അധറികേപ്പോരങ്ങൾ വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചട  പകേരള  സർക്കപ്പോർ  മുന്നെപ്പോക്ക
വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിടല സപ്പോമ്പതറികേമപ്പോയറി  പറിന്നെപ്പോക്കവും നറിൽക്കുന്നെവരുടടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠറിക്കുന്നെതറിനവും
ചുമതലകേൾ  നറിർവ്വഹറിക്കുന്നെതറിനവും  പവണറി  ഒരു  കേമവീഷൻ  രൂപവീകേരറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.
24-2-2016-ൽ ആദ ര്യ കേമവീഷൻ നറിലവറിൽ വന്നു. 
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22. 2015-ടല മുന്നെപ്പോക്ക വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിടല സപ്പോമ്പതറികേമപ്പോയറി പറിന്നെപ്പോക്കവും നറിൽക്കുന്നെ
വറിഭപ്പോഗങ്ങൾക്കു  പവണറിയുള പകേരള  സവുംസ്ഥപ്പോന  കേമവീഷൻ  ആകറിടല  (2016-ടല  2-ാം
നമ്പര് ആകട)  ടസക്ഷേന്  16,  17,  18  എന്നെറിവ  പ്രകേപ്പോരവും  ആ ഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  വപ്പോര്ഷറികേ
ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  പ്രപതര്യകേവും   സഭയറില്  സമര് പറിക്കണടമന്നെട  വര്യവസ്ഥ  ടചയ്യുന്നുടണങറിലുവും
നപ്പോളറിതുവടര  വപ്പോര്ഷറികേ  ആ ഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേടളപ്പോന്നുവും  സഭയറില്  സമര് പറിക്കപ്പോന്
ലഭര്യമപ്പോക്കപ്പോതതട എന്തുടകേപ്പോണപ്പോടണന്നെട  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
2017  ഡറിസവുംബററിലപ്പോണട  കേമവീഷടന  ഓഫവീസട  പ്രവര്തനമപ്പോരവുംഭറിച്ചടതന്നുവും  വപ്പോര്ഷറികേ
ററിപപപ്പോര്ടറിടന  ഒരു  പകേപ്പോപറി   ഗവണ്ടമനറിപലയട  നല്കേറിയപ്പോല്  മതറിടയന്നുവും   ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടട  മപ്പോത്രവും  നറിയമസഭയറില് സമര്പറിച്ചപ്പോല് മതറിടയന്നെപ്പോണട ആകറില് പറയുന്നെടതന്നുവും
 ഇതുവടരയുള  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ടട  സര്ക്കപ്പോരറില്  നല്കേറിയറിട സ്തുടണന്നുവും   2018  മുതല്
സറി&എ.ജറി.-ക്കട  നറിരന്തരവും  കേതയച്ചറിട്ടുവും  ഓഡറിറടറ  നറിയമറിച്ചറിടറിടലന്നുവും  ഓഡറിറട
നടെക്കപ്പോതതറിനപ്പോലപ്പോണട  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കപ്പോതറിരുന്നെടതന്നുവും   ടസഷര്യല്
ററിപപപ്പോര്ടട   സഭയറില് സമര്പറിച്ചറിട്ടുടണന്നുവും  പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന മുന്നെപ്പോക്ക വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിടല
സപ്പോമ്പതറികേമപ്പോയറി പറിന്നെപ്പോക്കവും നറില്ക്കുന്നെ വറിഭപ്പോഗങ്ങളക്കുപവണറിയുള കേമവീഷന് ടമമ്പര്
ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച.

23.  സഭയറില്  ടസഷര്യല്  ററിപപപ്പോര്ട്ടുമപ്പോത്രവും  സമര്പറിക്കണടമന്നെപ്പോണട  കേമവീഷന് 
കേരുതറിയറിരുന്നെടതന്നുവും   വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ടട  സഭയറില്  സമര്പറിക്കണടമന്നുളതട
അററിയറിലപ്പോയറിരുന്നുടവന്നുവും  ടപപ്പോതുഭരണ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്   ടസക്രടററി  ടതളറിടവടുപട
പവളയറില് സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചതറിടന തുടെര്ന്നെട  വപ്പോര്ഷറികേ ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും ടസഷര്യല്
ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും നറിയമസഭ മുമ്പപ്പോടകേ സമര്പറിപക്കണതട സവുംബനറിച്ചട  നറിരവധറിതവണ ചവീഫട
ടസക്രടററി തലതറില് വകുപട  പമധപ്പോവറികേളടടെ പയപ്പോഗവും വറിളറിചപചര്തറിട്ടുടണന്നെട മപ്പോത്രമല
പ്രസ്തുത  പയപ്പോഗതവീരുമപ്പോനതറിടന  വറിശദമപ്പോയ  സര്ക്കുലര്  എലപ്പോ  വകുപട  പമധപ്പോവറികേളക്കുവും
ഗവണ്ടമനറില്നറിന്നുതടന്നെ  പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുമുടണന്നുവും  അതുടകേപ്പോണ്ടുതടന്നെ  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള നറിയമസഭയറില് സമര്പറിക്കണടമന്നെട അററിയറിലപ്പോയറിരുന്നുടവന്നെട പറയുന്നെതട
ശരറിയടലന്നെട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു. 

24.  പകേരള  നറിയമസഭയുടടെ  നടെപടെറിക്രമവവും  കേപ്പോരര്യനറിര്വ്വഹണവവും  സവുംബനറിച്ച
ചടങ്ങളറിടല  ചടവും  166 ബറി  പ്രകേപ്പോരവും,  ഗവണ്ടമനറിടന  സപ്പോമ്പതറികേ  സഹപ്പോയവും
സസ്വവീകേരറിക്കുന്നെ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള അതതട ആകറിപലപ്പോ ചടങ്ങളറിപലപ്പോ മറട വറിധതറില് വര്യക്തമപ്പോക്കറി
യറിടറിടലങറിലുവും  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  ആ  സപ്പോമ്പതറികേ  വര്ഷവും
പൂര്തറിയപ്പോയ  പശഷവും  ഒന്പതട  മപ്പോസതറിനകേവും  സഭയുടടെ  പമശപ്പുറത്തുവയ്പക്കണതപ്പോടണന്നെട
വര്യവസ്ഥ ടചയറിട്ടുടണന്നെട സമറിതറി ചൂണറിക്കപ്പോട്ടുന്നു. 
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25.  സറി&എ.ജറി.-ക്കട  നറിരന്തരവും  കേത്തുകേളയച്ചറിട്ടുവും  ഓഡറിറടറ  നറിയമറിക്കപ്പോതതുടകേപ്പോണട

പനരറിടട  അപനസ്വഷണവും നടെതറിയതറില് ,  കേമവീഷനട  പനപ്പോണ് പപ്പോന് ഫണട  മപ്പോത്രപമയുള്ളൂടവന്നുവും,

അതറിലുവും കൂടുതല് പപ്പോന് ഫണ്ടുള ഓഫവീസുകേള ആഡറിറട നടെതപ്പോനടണന്നെപ്പോണട അററിയപ്പോന്

കേഴറിഞ്ഞടതന്നെട  ടമമ്പര് ടസക്രടററി ടതളറിടവടുപട  പവളയറില് സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചപപപ്പോള

സറി&എ.ജറി.  ഓഡറിററിവുംഗട  നടെക്കപ്പോതതുടകേപ്പോണട  പ്രസ്തുത  കേമവീഷനകേളടടെ  വപ്പോര്ഷറികേ

ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളടെക്കവും നറിയമസഭയറില് സമര്പറിക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുന്നെറിടലന്നെട കേപ്പോണറിചടകേപ്പോണ്ടുവും

ടതളറിടവടുപട   പയപ്പോഗതറിടന പശ്ചപ്പോതലവും സൂചറിപറിചടകേപ്പോണ്ടുവും പ്രറിന്സറിപല് ടസക്രടററി

തലതറില്  സറി&എ.ജറി-യട  കേതയയണടമന്നെട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശവും  നല്കേറിയറിരുന്നു.

ററിപപപ്പോര്ടട  സഭയറില് സമര്പറിക്കുന്നെതറിനട  കൃതര്യമപ്പോയ ഒരു സമയപരറിധറി പറയപ്പോന് സമറിതറി

ആവശര്യടപടതറിനട  സറി&എ.ജറി.-യുടടെ  മറുപടെറി  ലഭറിച്ചപ്പോല്  മപ്പോത്രപമ  കേ കൃതര്യമപ്പോയ  തവീയതറി 

പറയപ്പോന് സപ്പോധറിക്കൂടവന്നെട പ്രറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച.

26.  2015-ടല മുന്നെപ്പോക്ക വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിടല സപ്പോമ്പതറികേമപ്പോയറി പറിന്നെപ്പോക്കവും നറിൽക്കുന്നെ

വറിഭപ്പോഗങ്ങൾക്കുപവണറിയുള പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോനകേമവീഷൻ ആകറിടല (2016-ടല 2-ാം നമ്പര്

ആകട)  ടസക്ഷേന് 16 തപ്പോടഴപറയുവും പ്രകേപ്പോരമപ്പോണട.

“16.  കേണക്കുകേളവും ആഡറിറവും  - (1)  കേമവീഷൻ,  ശരറിയപ്പോയ കേണക്കുകേളവും മറട പ്രസക്ത

ടറപക്കപ്പോർഡുകേളവും  സൂക്ഷേറിപക്കണതുവും  നറിർണയറിക്കടപടെപ്പോവന്നെ  പ്രകേപ്പോരമുള  ഫപ്പോറതറിൽ

കേണക്കുകേളടടെ ഒരു വപ്പോർഷറികേ പസ്റ്റേറടടമനട തയപ്പോറപ്പോപക്കണതുമപ്പോണട.

(2) കേമവീഷടന കേണക്കുകേൾ ഇതറിപലക്കപ്പോയറി കേവുംപപപപ്പോളർ ആൻഡട ഓഡറിറർ ജനറൽ

ചുമതലടപടുതറിയ ഓഡറിറര് വർഷവുംപതപ്പോറുവും ഓഡറിറട ടചപയണതപ്പോണട.

(3) ഓഡറിറട ടചയ്യുന്നെതറിടന ആവശര്യതറിപലക്കപ്പോയറി കേമവീഷടന എലപ്പോ കേണക്കുകേളവും

മറട ററിക്കപ്പോർഡുകേളവും ഓഡറിറര്ക്കട ലഭര്യമപ്പോപക്കണതപ്പോണട. ”

കേമവീഷടന കേണക്കുകേള സറി&എ.ജറി.  ചുമതലടപടുതറിയ ഓഡറിറര് വര്ഷവുംപതപ്പോറുവും

ഓഡറിറട  ടചയണടമന്നെട  ആകറില്തടന്നെ  വര്യക്തമപ്പോക്കറിയതറിനപ്പോല്  ഓഡറിറട  ടചയറിടലന്നെ

നറിലപപ്പോടടെടുക്കപ്പോന്  സറി&എ.ജറി.-ക്കട  സപ്പോധറിക്കറിടലന്നുവും  സറി&എ.ജറി  ഓഡറിറട  നടെതറി

ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കപ്പോന് നറിയമപരമപ്പോയറിതടന്നെ ചുമതലയുടണന്നെ ആകറിടല നറിബനന

ഉദ്ധരറിച്ചട  സറി&എ.ജറി.-ക്കട  കേതട  അയയണടമന്നുവും  അതറിനട  ലഭര്യമപ്പോകുന്നെ  പരഖപ്പോമൂലമുള

മറുപടെറിയുവും  ഓഡറിറട  സവുംബനറിച്ച  കേമവീഷടന  തവീരുമപ്പോനവവും  അതറിടന  തവീയതറിയുവും  ഒരു

മപ്പോസതറിനളറില്  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കണടമന്നുവും  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്  സമറിതറി 

നറിര്പദ്ദേശവും നല്കേറിയറിരുന്നു. 

399/2022.
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27.  കേമവീഷടന  കേണക്കുകേള     സറി  &  എ  .  ജറി  .     തടന്നെ  ഓഡറിറട  ടചയണടമന്നെ
ആകറിടല    നറിബനന  ഉദ്ധരറിചടകേപ്പോണട  സറി  &  എ  .  ജറി  .-  ക്കട  അയയ്ക്കുന്നെ  കേതറിനട  ലഭര്യമപ്പോകുന്നെ
പരഖപ്പോമൂലമുള    മറുപടെറിയുവും  അതനസരറിച്ചട  ഓപരപ്പോ  വര്ഷപതയുവും  ഓഡറിറട  ഏപതതട
തവീയതറികേളറില്    പൂര്തറിയപ്പോക്കറി സഭയറില് സമര്പറിക്കപ്പോന് ലഭര്യമപ്പോക്കുടമന്നുളതറിടന വര്ഷവും
തറിരറിചള ഒരു പസ്റ്റേറടടമനവും തയപ്പോറപ്പോക്കറി സമറിതറിക്കട അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നുവും
അതറിന്പ്രകേപ്പോരവും ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നുവും     സമറിതറി   നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു. 

28.  കേമവീഷടന വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള സര്ക്കപ്പോരറിപലയട  ലഭര്യമപ്പോക്കറിയറിട്ടുളതപ്പോയറി
ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്    സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കുകേയുണപ്പോയറി  .    ആയതറിനപ്പോല്   കേമവീഷന്
രൂപവീകൃതമപ്പോയ  വര്ഷവും  മുതലുള  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള  മപ്പോര്ച്ചട  മപ്പോസതറിനമുമ്പപ്പോയറി
സഭയറില് സമര്പറിക്കപ്പോന് ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നെട   സമറിതറി   നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

5. പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന നന്യൂനപക്ഷേ കേമവീഷന്

29.  പകേരള  ഗവർണർ  പുറടപടുവറിച്ച  2013-ടല  പകേരള  പസ്റ്റേറട  കേമവീഷൻ  പഫപ്പോർ
കമപനപ്പോററിറവീസട  ഓർഡറിനൻസട  വഴറി  പകേരള  സർക്കപ്പോർ  പകേരള  സവുംസ്ഥപ്പോന  നന്യൂനപക്ഷേ
കേമവീഷൻ രൂപവീകേരറിക്കുകേയുവും 10-6-2013-നട കേമവീഷൻ പ്രവര്തനമപ്പോരവുംഭറിക്കുകേയുവും ടചയ.
പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന നന്യൂനപക്ഷേ കേമവീഷൻ ആകട-  2014 (2014-ടല  5-ാം നമ്പര് ആകട),
2014  ടഫബ്രുവരറി 13-നട നറിലവറിൽ വന്നു.  സവുംസ്ഥപ്പോനടത നന്യൂനപക്ഷേങ്ങളടടെ സമഗമപ്പോയ
വറിദര്യപ്പോഭര്യപ്പോസ  പുപരപ്പോഗതറി,  പക്ഷേമവും,  സവുംരക്ഷേണവും,  ശപ്പോക്തവീകേരണവും  എന്നെറിവയ് ക്കപ്പോയപ്പോണട
കേമവീഷൻ രൂപവീകേരറിച്ചതട.

30.  THE  KERALA   STATE   COMMISSION  FOR  MINORITIES
ACT,2OI4-  ടല  Section 16, 17, 18  എന്നെറിവ പ്രകേപ്പോരവും ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും വപ്പോര്ഷറികേ
ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും പ്രപതര്യകേവും സഭയറില് സമര് പറിക്കണടമന്നെട വര്യവസ്ഥ ടചയ്യുന്നുണട.

“16.  Accounts  and  Audit. (1)  The  Commission  shall  maintain  proper  ―
accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts 
in such form as may be prescribed.

(2)  The  accounts  of  the  Commission  shall  be  audited  annually  by  the  
auditor  entrusted  by  the  Comptoller  and  Auditor  General  in  this  behalf.

(3) All the accounts and other records of the Commission shall be made  
available to the auditor for the purpose of the audit.

17. Audit report to be laid before the Legislature. The Government shall  ―
cause the audit  reports to be laid, as soon as may be after they are received,  
before the Legislative Assembly.

18. Annual Report. The Commission shall, for each financial year, prepare ―
annual report giving complete information of its activities in the previous financial
year in the prescribed  form and time and shall also forward a copy of it to the
Government directly.
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31. അപ്രകേപ്പോരവും  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  പ്രപതര്യകേവും   സഭയറില്
സമര് പറിക്കണടമന്നെട  വര്യവസ്ഥ  ടചയ്യുന്നുടണങറിലുവും  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  സഭയറില്
സമര് പറിക്കപ്പോന് നപ്പോളറിതുവടര ലഭര്യമപ്പോക്കപ്പോതതട എന്തുടകേപ്പോണപ്പോടണന്നുവും സമറിതറി ടതളറിടവടുപട
പവളയറില്  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട,  കേമവീഷന്  രൂപവീകൃതമപ്പോയ 2014  മുതലുള  എലപ്പോ  വപ്പോര്ഷറികേ
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളവും  സഭയറില്  സമര്പറിച്ചറിട്ടുടണന്നുവും  2020 -21-ടല   ററിപപപ്പോര്ടട  ബഹുമപ്പോനടപട
മുഖര്യമനറിക്കട സമര്പറിച്ചറിട്ടുടണന്നുവും, 30-11-2020 വടരയുള ഓഡറിറട പൂര്തവീകേരറിക്കുകേയുവും
1-12-2020  മുതല്  31-3-2021  വടരയുള കേണക്കുകേളകൂടെറി  ഒപ്പോഡറിറട  ടചയണടമന്നെപ്പോവശര്യടപടട
14-9-2021-നതടന്നെ  എ.ജറി.-യട  കേതയച്ചറിട്ടുടണന്നുവും  പ്രസ്തുത  കേപ്പോലയളവറിപലതുമപ്പോത്രപമ
ഓഡറിറട  ടചയപ്പോന് ബപ്പോക്കറിയുള്ളൂടവന്നുവും പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന നന്യൂനപക്ഷേ കേമവീഷന് ടമമ്പര്
ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച.

32.  കേമവീഷടന  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള  കേപ്പോലതപ്പോമസവും  വരുതപ്പോടത  സഭയറില്
സമര്പറിക്കുന്നെ  രവീതറിയറില്  സമറിതറി  അഭറിനന്ദനവും  അററിയറിക്കുന്നെപതപ്പോടടെപ്പോപവും  തുടെര്ന്നുള
വര്ഷങ്ങളറിടല  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളവും  സമയബനറിതമപ്പോയറി  സഭയറില്  സമര്പറിക്കപ്പോന്
ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നുവും  മറട  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള  ഈ  മപ്പോതൃകേ  പറിന്തുടെപരണതപ്പോടണന്നുവും  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന്നു.

33. സറി  &  എജറി  -  യുടടെ ഓഡറിറട പൂര്തവീകേരറിച്ച    2019-20    വര്ഷവും വടരയുള ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള  മപ്പോര്ച്ചട മപ്പോസതറിന മുമ്പപ്പോയുവും    2020-21-  പലതട ഓഡറിറട പൂര്തവീകേരറിക്കുന്നെ
മുറയട  കേപ്പോലതപ്പോമസവും  കൂടെപ്പോടതതടന്നെയുവും    സഭയറില്  സമര്പറിക്കപ്പോന്  ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നുവും
കേപ്പോലതപ്പോമസവും  വരുതപ്പോടത  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള  ലഭര്യമപ്പോക്കുന്നെ  രവീതറിയറില്തടന്നെ
തുടെര്ന്നുള  വര്ഷങ്ങളറിടല  ഓഡറിറട   ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളവും  ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നുവും    സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു  .

34.  നന്യൂനപക്ഷേ കേമവീഷന് ആകറിടല ടസക്ഷേന്  9(e)  പ്രകേപ്പോരവും ടസഷര്യല് ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള
സമര്പറിച്ചറിട്ടുപണപ്പോടയന്നെട  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില്  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട പകേരളതറിടല  നന്യൂനപക്ഷേ
സമൂഹങ്ങള പനരറിടുന്നെ വറിവറിധ പ്രശ്നങ്ങള സവുംബനറിചള പഠന ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  കേമവീഷടന
ശറിപപ്പോര്ശകേളവും  നന്യൂനപക്ഷേ  വറിഭപ്പോഗമപ്പോയ  ക്രറിസ്തുമതതറില്ടപട  സറി.എസട.ടഎ,  ടപന്തപക്കപ്പോസട
വറിഭപ്പോഗങ്ങളടടെ  പ്രശ്നങ്ങടളപററി  കേപ്പോരര്യവടടത  പസപ്പോപഷര്യപ്പോളജറി  ഡറിപപ്പോര്ടടടമനറിടന
ചുമതലടപടുതറിടക്കപ്പോണട തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ ഒരു പഠന ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും കേമവീഷടന ശറിപപ്പോര്ശകേളവും, 
ഉളടപടുതറി പുസകേമപ്പോയറി സര്ക്കപ്പോരറിപലയട സമര്പറിച്ചറിട്ടുടണന്നെട ടമമ്പര് ടസക്രടററി മറുപടെറി
നല്കേറിയറിരുന്നു.

35.ടസഷര്യല്  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളടടെ  ആക്ഷേന്  പടെക്കണ്  ററിപപപ്പോര്ട്ടുളടപടടെയപ്പോണട
നറിയമസഭയറില് സമര്പറിപക്കണടതന്നുവും    പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറിനപശഷവും ആക്ഷേന് പടെക്കണ്
ററിപപപ്പോര്ടട കൂടെറി ഉളടപടുതറി സഭയറില് സമര്പറിക്കപ്പോനള നടെപടെറി സസ്വവീകേരറിക്കുന്നെതപ്പോടണന്നെട
പ്രറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിക്കട ഉറപട നലറിയറിരുന്നു.
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36.നറിയമസഭയുടടെ  അവകേപ്പോശങ്ങളവും  നടെപടെറികേളടടെ  സുതപ്പോരര്യതയുവും  സവുംരക്ഷേറിക്കപ്പോന്
പവണറിയപ്പോണട  നറിയമസഭയുടടെ  നടെപടെറിക്രമങ്ങളവും  കേപ്പോരര്യനറിര്വ്വഹണവവും  സവുംബനറിച്ച
ചടങ്ങളറില്  ചടവും  166  ഉളടപടുതറിയറിരറിക്കുന്നെടതന്നുവും  ഗവണ്ടമനറിപലയട  സമര്പറിക്കുന്നെ
കേപ്പോരര്യങ്ങടളലപ്പോവുംതടന്നെ  സപ്പോമപ്പോജറികേരുടടെ  അററിവറിപലയ്ക്കുവും  വപരണതപ്പോടണന്നുവും   നറിര്ദ്ദേറിഷ
നറിയമസഭപ്പോ  സമറിതറിയറില്  അവുംഗങ്ങളലപ്പോത  ബപ്പോക്കറി  നറിയമസഭപ്പോ  സപ്പോമപ്പോജറികേടരക്കൂടെറി
പ്രതറിനറിധവീകേരറിചടകേപ്പോണപ്പോണട ഓപരപ്പോ സമറിതറിയുവും പ്രവര്തറിക്കുന്നെടതന്നുവും സമറിതറിയട ഉറപട
നല്കേറിയ പ്രകേപ്പോരവും  ഗവണ്ടമനറിനട ലഭറിച്ച ടസഷര്യല് ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള കേമവീഷടന ആകറിടല
ടസക്ഷേന്    9(e)    പ്രകേപ്പോരവും   ആക്ഷേന്  പടെക്കണ്  ററിപപപ്പോര്ടട  സഹറിതവും  എത്രയുവുംപവഗവും
നറിയമസഭയറില് സമര്പറിക്കപ്പോന് ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നെട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു  .

37.കേമവീഷടന  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  ഉളടപടടെയുള  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളപ്പോണട
സഭയറില്  സമര്പറിക്കുന്നെടതങറില്  ററിപപപ്പോര്ടറിടന  പുറവുംചടയറില്  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും
ആഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും   എന്നെട പ്രപതര്യകേമപ്പോയറി പരഖടപടുതണടമന്നുവും അടലങറില്   അവ
പ്രപതര്യകേമപ്പോയറിതടന്നെ സമര്പറിക്കണടമന്നുവും സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു  .  

6. പകേരള മദ്രസപ്പോദ്ധര്യപ്പോപകേ പക്ഷേമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട & പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന 
ഹജട കേമറിററി

38.നന്യൂനപക്ഷേ കേമവീഷടന  ഭരണകേപ്പോലയളവറിനറിടെയട  പുതറിയ  രണട  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള
രൂപവീകേരറിച്ചറിട്ടുടണന്നുവും  അതറിടലപ്പോന്നെട  പകേരള  മദ്രസപ്പോദ്ധര്യപ്പോപകേ  പക്ഷേമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡുവും
മടറപ്പോന്നെട പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന ഹജട കേമറിററിയുമപ്പോടണന്നുവും  ഇഗൗ രണട സ്ഥപ്പോപനങ്ങളടടെയുവും
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള  നപ്പോളറിതുവടര  സഭയറില്  ലഭര്യമപ്പോക്കറിയറിടറിടലന്നുവും  അതുടകേപ്പോണ്ടുതടന്നെ
പുതറിയതപ്പോയറി  വന്നെ ഇഗൗ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളടടെ പ്രവര്തനങ്ങടളപററി  സഭ അററിയുന്നെറിടലന്നുവും
ടതളറിടവടുപട പവളയറില്  സമറിതറി ചൂണറിക്കപ്പോടറി. 

39.പ്രസസ്തുത സ്ഥപ്പോപനങ്ങളടടെ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളടടെ വറിശദപ്പോവുംശവും സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട
പകേരള മദ്രസപ്പോദ്ധര്യപ്പോപകേ പക്ഷേമനറിധറി ആകട- 2019  പ്രകേപ്പോരമപ്പോണട  പകേരള മദ്രസപ്പോദ്ധര്യപ്പോപകേ
പക്ഷേമനറിധറി പബപ്പോര്ഡട രൂപവീകൃതമപ്പോയടതന്നുവും 2002 -ടല ഹജട കേമറിററി ആകട (ടസൻട്രൽ
ആകട)  പ്രകേപ്പോരമപ്പോണട പകേരള സവുംസ്ഥപ്പോന ഹജട കേമറിററി രൂപവീകൃതമപ്പോയടതന്നുവും ഈ രണട
സ്ഥപ്പോപനങ്ങളക്കുവും  കുടെറിശറികേയറിടലന്നെപ്പോണട  സര്ക്കപ്പോരറിടന  അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന്നെടതന്നുവും
ടപപ്പോതുഭരണ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്  ടസക്രടററി  ടതളറിടവടുപട  പവളയറില് സമറിതറിടയ
അററിയറിച.

40.  2020-21  വടരയുള  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള  നറിയമസഭയറില്  ലഭര്യമപ്പോക്കറിടയന്നെ  പകേരള
സവുംസ്ഥപ്പോന ഹജട കേമറിററിയുടടെയുവും പകേരള മദ്രസപ്പോദ്ധര്യപ്പോപകേ പക്ഷേമനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിപനയുവും
മറുപടെറി ടതറപ്പോടണന്നുവും അതരടമപ്പോരു ററിപപപ്പോര്ടട  സഭയറില് വന്നെറിടറിടലന്നുവും നറിയമസഭടയ
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ടതററിദ്ധരറിപറിക്കുന്നെതട വളടര ഗുരുതരമപ്പോയ കേപ്പോരര്യമപ്പോടണന്നുവും സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകേയുവും
പുതുതപ്പോയറി  രൂപവീകൃതമപ്പോയ  രണട   സ്ഥപ്പോപനങ്ങളടടെയുവും  പ്രവര്തനടതപററി  നറിയമസഭടയപയപ്പോ
സമറിതറിടയപയപ്പോ വകുപട അററിയറിച്ചറിടറിടലന്നുള കേപ്പോരര്യവും ഗഗൗരവമപ്പോയറി കേപ്പോണണടമന്നുവും  പമല്
സൂചറിപറിച്ച രണട സ്ഥപ്പോപനങ്ങളടടെയുവും രൂപവീകൃതമപ്പോയ വര്ഷവും മുതലുള  വപ്പോര്ഷറികേ, ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സഭയറില് സമര്പറിക്കപ്പോന് ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നുവും പ്രറിന്സറിപല്
ടസക്രടററിക്കട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശവും  നല്കുകേയുവും  ടചയറിരുന്നു. നറിയമസഭയറിപലയട
സമര്പറിക്കുന്നെതറിനപ്പോയറി ബനടപട ഭരണ വകുപറിനപ്പോണട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കേറിയടതന്നെട പകേരള
മദ്രസപ്പോദ്ധര്യപ്പോപകേ പബപ്പോര്ഡട ചവീഫട എകറികേന്യൂടവീവട ഓഫവീസര് സമറിതറിടയ അററിയറിച. 

41.  പകേരള  മദ്രസപ്പോദ്ധര്യപ്പോപകേ  പക്ഷേമനറിധറി  ആകറിടല  ടസക്ഷേന്  22,  23  എന്നെറിവ
പ്രകേപ്പോരവും  പബപ്പോര്ഡറിടന  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  സഭയറില്
സമര്പറിക്കണടമന്നെട  വര്യവസ്ഥ  ടചയ്യുന്നുണട.  ആയതറിനപ്പോല്  ഭരണ  വകുപറിനട  നല്കുന്നെ
ററിപപപ്പോര്ടട  നറിയമസഭയറിപലയട  സമര്പറിക്കുന്നെതറിനപ്പോയറി  ലഭര്യമപ്പോക്കപ്പോതതറിനള  കേപ്പോരണവവും
ടതളറിടവടുപട  പവളയറില് സമറിതറി   നല്കേറിയ  നറിര്പദ്ദേശവും  പപ്പോലറിക്കപ്പോതറിരുന്നെതറിനള
കേപ്പോരണവവും  എന്തപ്പോടണന്നെട സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കണടമന്നുവും  പകേരള  മദ്രസപ്പോദ്ധര്യപ്പോപകേ
പക്ഷേമനറിധറി പബപ്പോര്ഡറിടന    രൂപവീകൃതമപ്പോയ വര്ഷവും മുതലുള വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  സഭയറില്  സമര്പറിക്കപ്പോന്  ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നുവും  സമറിതറി
നറിര്പദശറിക്കുന്നു  .

42. 2002 -ടല ഹജട കേമറിററി ആകട  (ടസൻട്രൽ ആകട)  ടസക്ഷേന്  34  പ്രകേപ്പോരവും
പകേരള  സവുംസ്ഥപ്പോന ഹജട കേമറിററിയുടടെ ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും സഭയറില് സമര്പറിക്കണടമന്നെട
വര്യവസ്ഥ ടചയ്യുന്നുണട.  ആയതറിനപ്പോല്  പകേരള  സവുംസ്ഥപ്പോന ഹജട കേമറിററിയുടടെ  രൂപവീകൃതമപ്പോയ
വര്ഷവും  മുതലുള  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  സഭയറില്
സമര്പറിക്കപ്പോന് ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നെട സമറിതറി നറിര്പദശറിക്കുന്നു  .

7. പകേരള നന്യൂനപക്ഷേ വറികേസന ധനകേപ്പോരര്യ പകേപ്പോര്പപറഷന് ലറിമറിറഡട

43. നന്യൂനപക്ഷേ സമുദപ്പോയങ്ങളറിടല അവുംഗങ്ങളടടെ സപ്പോമ്പതറികേവവും വറികേസനപരവമപ്പോയ
പ്രവർതനങ്ങൾ  പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുകേടയന്നെ  ലക്ഷേര്യപതപ്പോടടെ  പകേരള  സർക്കപ്പോരറിടന
ടപപ്പോതുഭരണ  (നന്യൂനപക്ഷേ  പക്ഷേമ)  വകുപറിടന  ഭരണ  നറിയനണതറിന്  കേവീഴറില്  2013
ടഫബ്രുവരറി  14-നട  നറിലവറില്  വന്നെ ഒരു പകേരള  സർക്കപ്പോർ  കേമ്പനറിയപ്പോണട  പകേരള  പസ്റ്റേറട
കമപനപ്പോററിറവീസട ടഡവലപട ടമനട ഫറിനപ്പോൻസട പകേപ്പോർപപറഷൻ (KSMDFC) ലറിമറിറഡട. 

44.  സ്ഥപ്പോപനതറിടന ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളടടെ നറിലവറിടല അവസ്ഥടയന്തപ്പോടണന്നെട  ടതളറിടവടുപട
പവളയറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  2016-17, 2017-18  വര്ഷങ്ങളറിടല സറി&എ.ജറി.-യുടടെ
സ്റ്റേപ്പോറന്യൂടററി ഓഡറിറട പൂര്തറിയപ്പോയറിട്ടുടണന്നുവും  ധനകേപ്പോരര്യ വകുപറിടന കേമനടപസപ്പോടടെ ആനസ്വല്
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ജനറല് പബപ്പോഡറി  മവീററിവുംഗറില് പപ്പോസപ്പോക്കറിയപശഷവും  അവ സഭയറില് സമര്പറിക്കുന്നെതപ്പോടണന്നുവും
2018-19,  2019-20,  2020-21  വര്ഷങ്ങളറിടല  കേണക്കുകേള  ഡറിസവുംബര്  31-നട  മുമ്പട
പൂര്തവീകേരറിച്ചട  സറി&എ.ജറി.-ക്കട  സമര്പറിക്കുന്നെതപ്പോടണന്നുവും  പകേപ്പോര്പപറഷടന  ഭപ്പോഗത്തുനറിന്നുള
നടെപടെറിക്രമങ്ങള ഡറിസവുംബര് മപ്പോസതറിനളറില് പൂര്തവീകേരറിക്കുന്നെതപ്പോടണന്നുവും ഓഡറിററിവുംഗട
കൃതര്യമപ്പോയറി  പൂര്തവീകേരറിക്കപ്പോടത  വന്നെപ്പോല്  മപ്പോപനജറിവുംഗട  ഡയറകര്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി
സസ്വവീകേരറിക്കുടമന്നെതറിനപ്പോല് പകേപ്പോര്പപറഷടന  ഭപ്പോഗവും   അപട-ടു-പഡറട  ആക്കുന്നെതപ്പോടണന്നുവും
എന്നെപ്പോല്  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള  സഭയറില്  സമര്പറിക്കുന്നെതറിനപ്പോയറി  ആറട  മപ്പോസപതപ്പോളവും  സമയവും
പവണറിവരുടമന്നുവും മപ്പോപനജറിവുംഗട ഡയറകര് സമറിതറിടയ അററിയറിച.

45.  Companies  Act  പ്രകേപ്പോരവും  രജറിസ്റ്റേര്  ടചയറിട്ടുള  സ്ഥപ്പോപനതറിടന  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  പ്രപതര്യകേവും  സഭയറില്  സമര് പറിക്കണടമന്നെപ്പോണട
വര്യവസ്ഥടയന്നുവും എന്നെപ്പോല് വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളക്കു പുറപമ 2013-14 മുതലുള ആഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള സഭയറില് സമര് പറിക്കപ്പോന് ലഭര്യമപ്പോക്കപ്പോതതട   എന്തുടകേപ്പോണപ്പോടണന്നെട സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  2014-15-വടരയുള  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കേറിയറിട്ടുടണന്നുവും  വപ്പോര്ഷറികേ 
ററിപപപ്പോര്ടട  എന്നെട  പരഖടപടുതറി ബുക്കട  രൂപതറിലപ്പോണട  നല്കേറിയറിട്ടുളടതന്നുവും  അതറില്
അക്കഗൗണടസട  കൂടെപ്പോടത ഓഡറിററുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടട,  എ.ജറി.-യുടടെ ററിപപപ്പോര്ടട,  ഫറിനപ്പോന്സറിടന
കേമനടസട തുടെങ്ങറിയവടയലപ്പോവും ഉളടപടുന്നുടണന്നുവും  മപ്പോപനജറിവുംഗട ഡയറകര് മറുപടെറി അററിയറിച.

46.  വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ടറില് ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  കൂടെറി  ഉളടപടറിട്ടുടണങറില് ററിപപപ്പോര്ടറിടന
പുറവുംചടയറില്  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  എന്നെട  വര്യക്തമപ്പോയറി
പരഖടപടുതണടമന്നുവും  തുടെര്ന്നെട  ലഭര്യമപ്പോക്കുന്നെ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളടടെ  പുറവുംചടയറിടല
പരഖടപടുതലുകേള കൃതര്യമപ്പോടണന്നെട ഉറപട വരുതണടമന്നുവും സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച. 

46.  2015-16  മുതലുള ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള കുടെറിശറികേ തവീര്തട സഭയറില് സമര്പറിക്കപ്പോന്
എത്ര സമയവും പവണറിവരുടമന്നെട സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട 2015-16 വടരയുള ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള
ഗവണ്ടമനറില് സമര്പറിച്ചറിട്ടുടണന്നുവും അതട സഭമുമ്പപ്പോടകേ ഉടെന് സമര്പറിക്കുന്നെതപ്പോടണന്നുവും,
2017 -18  വടരയുളതട പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നെതറിനട   രണ്ടുമപ്പോസവും പവണറിവരുടമന്നുവും, 2019-20,
2020-21-ടല കേണക്കുകേള സവുംബനറിച്ചട സ്റ്റേപ്പോറന്യൂടററി ഓഡറിറര് ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കേണടമന്നുവും
അവരുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടട  ഡറിസവുംബര്  31-നകേവും  ലഭറിക്കുടമന്നെപ്പോണട   പ്രതവീക്ഷേറിക്കുന്നെടതന്നുവും
ഡറിസവുംബററില്  ലഭര്യമപ്പോയപ്പോല്  ധനകേപ്പോരര്യ  വകുപറിടന  കേമനടസുവും  വപ്പോങ്ങറി  6  മപ്പോസതറിനകേവും
ലഭര്യമപ്പോക്കുന്നെതപ്പോടണന്നുവും പ്രറിന്സറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിക്കട ഉറപട നല്കുകേയുണപ്പോയറി. 

48.  സര്ക്കപ്പോരറിനട  ലഭര്യമപ്പോക്കറിയ    2015-16    വര്ഷടത  ററിപപപ്പോര്ടട   ടഫബ്രുവരറി
മപ്പോസതറിലുവും    2017-18    വര്ഷവും  വടരയുള  വപ്പോര്ഷറികേ  ,    ഓഡറിറട   ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള   മപ്പോര്ച്ചട
മപ്പോസതറിന മുമ്പപ്പോയുവും    2020-21    വര്ഷവും വടരയുള വപ്പോര്ഷറികേ  ,    ഓഡറിറട   ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള ജൂണ്
മപ്പോസതറിന മുമ്പപ്പോയുവും  സഭയറില് സമര്പറിക്കപ്പോന് ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നെട   സമറിതറി നറിര്പദശറിക്കുന്നു  .
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8. പകേരള പബറികേട സര്വ്വവീസട കേമവീഷന്

49. ഇന്തര്യൻ ഭരണഘടെനയുടടെ 315- ാം ആർടറിക്കറിൾ പ്രകേപ്പോരവും സ്ഥപ്പോപറിതമപ്പോയ പകേരള
പബറികേട സർവ്വവീസട കേമവീഷൻ,  320- (3) ാം  ആർടറിക്കറിൾ പ്രകേപ്പോരവും സറിവറിൽ സർവ്വവീസുമപ്പോയറി
ബനടപട എലപ്പോ കേപ്പോരര്യങ്ങളറിലുവും ഗവൺടമനറിനട നറിർപദ്ദേശവും നൽകുകേയുവും ടചയ്യുന്നു. ഇന്തര്യൻ
ഭരണഘടെനയുടടെ 323-ാം ആർടറിക്കറിൾ കേമവീഷടന വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും ടമപമപ്പോറപ്പോണവവും
സഭയറില് സമര്പറിക്കുന്നെതറിടനക്കുററിച്ചട പ്രതറിപപ്പോദറിക്കുന്നു.

“It  shall  be  the  duty of  a  State Commission to  present  annually  to the
Governor of the State a report as to the work done by the Commission, and it shall
be the duty of a Joint Commission to present annually to the Governor of each of
the States the needs of which are served by the Joint Commission a report as to
the work done by the Commission in relation to that State, and in either case the
Governor, shall, on receipt of such report, cause a copy thereof together with a
memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the
Commission was not accepted, the reasons for such non acceptance to be laid
before the Legislature of the State. ”

50.വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള സഭയറില് സമര്പറിക്കപ്പോന് കേപ്പോലതപ്പോമസവും  വരുന്നെടതന്തു
ടകേപ്പോണപ്പോടണന്നുവും  കുടെറിശറികേ  തവീര്തട  2018-19  മുതലുള  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള
എന്നെപതയട സഭയറില് സമര്പറിക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുടമന്നുവും  സമറിതറി ടതളറിടവടുപട പവളയറില്
ആരപ്പോഞ്ഞതറിനട  2018-19  മുതലുള  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കപ്പോനടണന്നുവും  ഇന്ഫര്പമഷന്
കേമവീഷനറിടലയുവും  പറി.എസട.സറി.-യറിടലയുവും  വറിഷയവും  ഒന്നുതടന്നെയപ്പോടണന്നുവും  വറിവറിധ
ഡറിപപ്പോര്ട്ടുടമനകേളറില്  നറിന്നുവും  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറില്  നറിന്നുവും  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭര്യമപ്പോയപ്പോല്  മപ്പോത്രപമ
പബറികേട  സര്വ്വവീസട  കേമവീഷനട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകേയുള്ളൂടവന്നുവും
കേപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോകേപ്പോടത അതതട വര്ഷവും കൃതര്യമപ്പോയറി ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിക്കണടമന്നെട എലപ്പോ
എച്ചട.ഒ.ഡറി.-മപ്പോര്ക്കുവും  നറിര്പദ്ദേശവും  നല്കേറിയറിട്ടുടണന്നുവും   പ്രറിന്സറിപല്  ടസക്രടററി  മറുപടെറി
നല്കേറി.  കുടെറിശറികേയപ്പോയ    2018-19    മുതലുള പറി  .  എസട  .  സറി  -  യുടടെ    വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള
എത്രയുവും പവഗവും സഭയുടടെ പമശപ്പുറത്തുവയണടമന്നെട സമറിതറി നറിര്പദശറിക്കുന്നു  .

51. പറി.എസട.സറി-യുടടെ  ഉപപദശവും  സര്ക്കപ്പോര് സസ്വവീകേരറിക്കപ്പോതറിരുന്നെതറിനള കേപ്പോരണവും
വറിശദമപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണ്ടുള  ടമപമപ്പോറപ്പോണവും  സഹറിതമപ്പോണട  പറി.എസട.സറി-യുടടെ  വപ്പോര്ഷറികേ
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള സഭയറില് സമര്പറിപക്കണതട.  സഭയറില് സമര്പറിപക്കണ പ്രസ്തുത വറിശദവീകേരണ
ടമപമപ്പോറപ്പോണതറിലുളടപടുതറിയപ്പോണട  കേപ്പോലതപ്പോമസപത്രറികേ  ലഭര്യമപ്പോക്കുന്നെടതന്നെട  കേടണതറിയ
സമറിതറി  വറിശദവീകേരണ    ടമപമപ്പോറപ്പോണതറിപനപ്പോടടെപ്പോപവും കേപ്പോലതപ്പോമസപത്രറികേ ഉളടപടുത്തുന്നെതറിനട
പകേരവും  കേപ്പോലതപ്പോമസപത്രറികേ  പ്രപതര്യകേവും  തടന്നെ  ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നുവും  അവ  ധനകേപ്പോരര്യവകുപറിടന
21-  12-2013-  ടല   105/13/  ധന  .    നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേപ്പോരമുള മപ്പോതൃകേയറില് ആയറിരറിക്കണടമന്നുവും
നറിര്പദശറിക്കുന്നു  .
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52.  ടപപ്പോതുഭരണ വകുപറിനട കേവീഴറിലുള സ്ഥപ്പോപനങ്ങള ലഭര്യമപ്പോപക്കണ കേടെലപ്പോസുകേള
എപ്രകേപ്പോരവും  ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നെതട  സവുംബനറിച്ച  ചടങ്ങള  അനബനവും-I  ആയറി
പചര്തറിരറിക്കുന്നു.

53. സഭയറില് സമര്പറിക്കപ്പോന് ലഭര്യമപ്പോക്കുന്നെ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളടടെ പുറവും ചടയറില്  വര്യതര്യസ
രവീതറിയറിലുള  പരഖടപടുതലുകേള  നടെത്തുന്നെതപ്പോയറി  സമറിതറി  കേടണത്തുകേയുവും  സഭയറില്
സമര്പറിപക്കണ പരഖകേള    '  വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  ആഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  '    ആടണന്നെറിരറിപക്ക
ററിപപപ്പോര്ടറിടന  പുറവുംചടയറി ല്   അപ്രകേപ്പോരമുള  പരഖടപടുതലുകേ ള  മപ്പോത്രപമ  നടെതപ്പോന്
പപ്പോടുള്ളുടവന്നുവും വകുപട ഇക്കപ്പോരര്യവും ശ്രദ്ധറിപക്കണതപ്പോടണന്നുവും   സമറിതറി  നറിര്പദ  ശറിക്കുന്നു  .   

54.  വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ആഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  കൂടെറി  ഉളടപടറിട്ടുടണങറില്
ററിപപപ്പോര്ടറിടന പുറവുംചടയറി ല്   '  വപ്പോര്ഷറികേ ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും ആഡറിറട ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  '   എന്നെട വര്യക്തമപ്പോയറി
പരഖടപടുതണടമന്നുവും  അപ്രകേപ്പോരവും  അടലങറില്   അവ  പ്രപതര്യകേവും  ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നുവും
സമറിതറി നറിര്പദശറിക്കുന്നു  .

55. കേപ്പോലതപ്പോമസപത്രറികേകേളറില്    "  പമലറില് ഇതരവും കേപ്പോലതപ്പോമസവും വരുത്തുകേയറില  "
എന്നെട  സതര്യവപ്പോങ്മൂലവും  നല്കേറിയറിട്ടുവും  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള  സമര്പറിക്കുന്നെതറില്  വവീണ്ടുവും
കേപ്പോലതപ്പോമസവും  ഉണപ്പോക്കുന്നെതറില്  സമറിതറി  കേടുത  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന്നെപതപ്പോടടെപ്പോപവും
കുടെറിശറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളടക്കപ്പോപവും  ഹപ്പോജരപ്പോക്കുന്നെ  കേപ്പോലതപ്പോമസപത്രറികേകേള  ധനകേപ്പോരര്യ
വകുപറിടന    21-12-2013-  ടല    105/2013/  ധന  .    നമ്പര്  സര്ക്കുലര്    (  അനബനവും  -II)
പ്രകേപ്പോരമുളതപ്പോയറിരറിക്കണടമന്നെട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശവും നല്കുന്നു  .

56.  '  ഭരണപരമപ്പോയ  കേപ്പോലതപ്പോമസടമന്നെ  '    പരപ്പോമര്ശവും  ബഹുമപ്പോനടപട  സവീക്കറുടടെ
13-11-2019-  ടല  റൂളറിവുംഗറിനട  വറിരുദ്ധമപ്പോയതറിനപ്പോല്  കേപ്പോലതപ്പോമസതറിനള  കേപ്പോരണമപ്പോയറി
പ്രസസ്തുത  പരപ്പോമര്ശവും  പരഖടപടുതരുടതന്നുവും ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള സമര്പറിക്കുന്നെതറില് കേപ്പോലതപ്പോമസവും
പനരറിടതറിനള  വര്യക്തമപ്പോയ  കേപ്പോരണവും  തടന്നെ  പരഖടപടുതറി  കേപ്പോലതപ്പോമസപത്രറികേ
ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നുവും  സമറിതറി നറിര്ദ്ദേശറിക്കുന്നു  . 

57.  ഇ  -  നറിയമസഭ  നറിലവറില്  വന്നെതുടകേപ്പോണട  സഭയറില്  സമര്പറിക്കുന്നെതറിനപ്പോയറി
ററിപപപ്പോര്ടറിടന    150      പകേപ്പോപറി പ്രറിനട ടചപയണ ആവശര്യമറിടലന്നുവും രണട പകേപ്പോപറി ലഭര്യമപ്പോക്കറിയപ്പോല്
മ  തറിടയന്നുവും  അതറിനപ്പോല്  പ്രറിനറിവുംഗറിനള  കേപ്പോലതപ്പോമസവും  ഒഴറിവപ്പോക്കണടമന്നുവും    '  അച്ചടെറിചകേറിടപ്പോന്
ടടവകേറിടയന്നെ  '     സ്ഥറിരവും  വപ്പോചകേവും കേപ്പോലതപ്പോമസപത്രറികേകേളറില്  ഇനറി പരഖടപടുതരുടതന്നുവും
സമറിതറി   നറിര്പദ  ശറിക്കുന്നു  .   

58.  വകുപറിന കേവീഴറില് പുതുതപ്പോയറി ആരവുംഭറിക്കുന്നെ ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ സസ്വയവുംഭരണ സ്ഥപ്പോപനങ്ങള  ,
പബപ്പോര്ഡുകേള  ,    പകേപ്പോര്പപറഷനകേള  എന്നെറിവയുടടെ  വറിശദപ്പോവുംശവും  കേപ്പോലപ്പോകേപ്പോലങ്ങളറില്
സമറിതറിടയ അററിയറിക്കുകേയുവും  അതരവും സ്ഥപ്പോപനങ്ങളടടെ രൂപവീകേരണതറിനട ആധപ്പോരമപ്പോയ
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നറിയമതറില്  വര്യവസ്ഥ  ടചയറിട്ടുള  പ്രകേപ്പോരവും  പ്രസ്തുത  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളടടെ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള
സഭയുടടെ  പമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നെതറിനപ്പോയറി  ലഭര്യമപ്പോക്കണടമന്നുവും  അപ്രകേപ്പോരവും   വര്യവസ്ഥ
ടചയറിടറിടലങറില് പകേരള നറിയമസഭയുടടെ നടെപടെറിക്രമവവും കേപ്പോരര്യനറിര്വ്വഹണവവും സവുംബനറിച്ച
ചടങ്ങളറിടല  ചടവും    166  (  ബറി  )    പ്രകേപ്പോരവും  ,    വപ്പോര്ഷറികേ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  ആഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുവും  ആ
സപ്പോമ്പതറികേ വര്ഷവും പൂര്തറിയപ്പോയ പശഷവും ഒന്പതട മപ്പോസതറിനകേവും സഭയുടടെ പമശപ്പുറത്തു
വയ്ക്കുന്നെതറിനപ്പോയറി ലഭര്യമപ്പോപക്കണതപ്പോടണന്നുവും   സമറിതറി   നറിര്പദ  ശറിക്കുന്നു  .   

59.  വപ്പോര്ഷറികേ  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള  സഭയുടടെ  പമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നെതറില്  കേപ്പോലതപ്പോമസവും
ഉണപ്പോകുന്നെതപ്പോയറി    ബഹു  .    സവീക്കറുടടെ  ശ്രദ്ധയറില്ടപടുകേയുവും  കേപ്പോലതപ്പോമസവും  വരുതറി
ലഭര്യമപ്പോക്കുന്നെ ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള കേപ്പോലതപ്പോമസപത്രറികേ സഹറിതവും മപ്പോത്രപമ ഇനറി മുതല് നറിയമസഭപ്പോ
ടസക്രപടററിയററില്  സസ്വവീകേരറിക്കപ്പോന്  പപ്പോടുള്ളൂടവന്നെട    10-6-2021-  നട  ബഹു  .    സവീക്കര്  റൂള
ടചയ്യുകേയുവും  ടചയ  .    ആയതറിടന  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള  വറിനറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിട്ടുള
സമയതറിനളറില്  സഭയുടടെ  പമശപ്പുറത്തു  വയപ്പോന്  പരപ്പോജയടപടുന്നെ  പക്ഷേവും
കേപ്പോലതപ്പോമസപത്രറികേ  സഹറിതവും  മപ്പോത്രപമ  നറിയമസഭപ്പോ  ടസക്രപടററിയററില്  ലഭര്യമപ്പോക്കപ്പോന്
പപ്പോടുള്ളൂടവന്നെട   സമറിതറി   നറിര്പദ  ശറിക്കുന്നു  .   

60.  കേടെലപ്പോസുകേള  പമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നെതുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ധനകേപ്പോരര്യ  (  പറി  .  എ  .  സറി  .)
വകുപറിടന    12-3-2009-  ടല    20/2009/  ധന  .  (  അനബനവും  -III  ),   14-11-2008-  ടല     77/08/  ധന  .
(  അനബനവും  -IV), 8-10-2021-  ടല   89/2021/  ധന  .   നമ്പര്   (  അനബനവും  -V)     സര്ക്കുലര് നറിര്പദ്ദേശങ്ങളവും
പപ്പോര്ലടമനററികേപ്പോരര്യ    (  ബറി  )    വകുപറിടന    15-12-2021-  ടല     പപ്പോ  .  കേപ്പോ  .  വ  .  ബറി  2/49/  2021/    പപ്പോ  .  കേപ്പോ  .  വ
നമ്പര്   (  അനബനവും  -VI)     സര്ക്കുലര് നറിര്പദ്ദേശവവും കേര്ശനമപ്പോയറി പപ്പോലറിക്കണടമന്നെട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന്നു  .

     പറി.സറി.വറിഷ് ണുനപ്പോഥട,
തറിരുവനന്തപുരവും,               അദ്ധര്യക്ഷേന്,
2022 മപ്പോര്ച്ചട 15,            പമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടെലപ്പോസുകേള സവുംബനറിച്ച സമറിതറി.

399/2022.


