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മുഖവുര

കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനിയുസടെ അദദ്ധ്യക്ഷനഭായ ഞഭാന്, സമനിതനിയുസടെ

നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം സമനിതനി (2019-2021)യുസടെ 73-ാാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

കലഭാക്കല് ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനി  (2014-2016)യുസടെ അറുപതനിമൂനഭാമതറ

റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ  സഭാപനങ്ങസള  സന്റിംബനനിച്ച  കേന്റിംപ് കടഭാളര്  ആനറ

ഓഡനിറര്  ജനറല് ഓഫറ  ഇന്ഡദ്ധ്യയുസടെ  2008  മഭാര്ച്ചറ  31-നറ  അവസഭാനനിച്ച വര്ഷസത

ഓഡനിററ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  4.3  മുതല്  4.8  വസരയുളള ഖണനികേകേളുസടെ അടെനിസഭാനതനില്

തയഭാറഭാക്കനിയതറ)  ശനിപഭാര്ശകേളനിന്കമല് സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് അടെനിസഭാനമഭാക്കനി

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളളതഭാണറ ഇക്കൗ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2021  ജനുവരനി മഭാസന്റിം 14- ാം തതീയതനി കചര്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി  ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ

അന്റിംഗതീകേരനിച.

ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുളള  സര്ക്കഭാര്  നടെപടെനികേളുസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്

സമനിതനിക്കറ ആവശദ്ധ്യമഭായ സഹഭായങ്ങള് നല്കേനിയ അക്കക്കൗണനറ ജനറല് (ഓഡനിററ)കനഭാടെറ

സമനിതനിക്കുള്ള നനനി കരഖസപടുത്തുന. 

                     സകേ. സുകരഷറ കുറുപറ,
തനിരുവനനപുരന്റിം,                       അദദ്ധ്യക്ഷന്,
2021 ജനുവരനി 21.                    കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനി.



ററിപപപ്പോർടട

അദദപ്പോയയം   I

1.1. പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി (2014-2016)യുടടെ അറുപതറിമൂനപ്പോമതട
ററിപപപ്പോർടറിടല  (തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങടളെ  സയംബനറിച്ച  കയംപ് പടപ്പോളെര്  ആനട
ഓഡറിറര് ജനറല് ഓഫട ഇനദയുടടെ 2008 മപ്പോര്ച്ചട 31-നട അവസപ്പോനറിച്ച വര്ഷടത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  4.3  മുതല്  4.8  വടരയുള്ള  ഖണറികകളുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്
തയപ്പോറപ്പോക്കറിയതട)  ശറിപപ്പോർശകളെറിപന്മേല് സർക്കപ്പോർ സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറികളുള്ടപടതപ്പോണട ഈ
ററിപപപ്പോർടട.

1.2  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി  (2014-2016)യുടടെ അറുപതറിമൂനപ്പോമതട
ററിപപപ്പോർടട  2016  ടഫബ്രുവരറി  മപ്പോസയം  24-ാം  തസ്വീയതറി  സഭയറില്  സമർപറിച.   പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോർടറില് ആടക  11  ശറിപപ്പോർശകളെപ്പോണുള്ളതട.   ഇവയറില് ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറിക  11,  36
എനറിവയറിപന്മേല് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് നപ്പോളെറിതുവടര ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.

1.3  ററിപപപ്പോർടറിടല  ശറിപപ്പോർശ  ഖണറികകളെറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  നടെപടെറി
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് 14-8-2019  തസ്വീയതറിയറിടല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി പരറിഗണറിച.

1.4  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേല് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  യഥപ്പോസമയയം
മറുപടെറി  നല്കുനതറിനട  വകുപറിടന  ഭപ്പോഗത്തുനറിന്നുണപ്പോകുന  കപ്പോലതപ്പോമസയം  സമറിതറിയുടടെ
സുഗമമപ്പോയ  പ്രവര്തനതറിനട  തടെസയം  സൃഷറിക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.
വകുപറിടന  ഭപ്പോഗത്തുനറിന്നുള്ള  ഇതരയം  നടെപടെറിയറില്  സമറിതറി  കടുത  അതൃപറി
പരഖടപടുത്തുനപതപ്പോടടെപ്പോപയം സമറിതറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളെറിടല ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേല് കപ്പോലവറിളെയംബയം
കൂടെപ്പോടത  മറുപടെറികള്  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനട  കര്ശന  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കുനതറിനയം
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.

1.5  സർക്കപ്പോരറില് നറിന്നുയം ലഭറിച്ച മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില് അനനരനടെപടെറികള്
തുടെപരണതറില  എനട  സമറിതറി  തസ്വീരുമപ്പോനറിച്ച  ശറിപപ്പോർശകളുയം  ആയതറിപന്മേല്  ലഭറിച്ച
മറുപടെറികളുയം അദദപ്പോയയം II-ല് പചേർതറിരറിക്കുന്നു.

1.6  സമറിതറി  ററിപപപ്പോർടറിടല  ശറിപപ്പോർശയറിപന്മേല്  നപ്പോളെറിതുവടര  സർക്കപ്പോർ  മറുപടെറി
ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത ശറിപപ്പോർശകള് അദദപ്പോയയം III-ല് പചേർതറിരറിക്കുന്നു.

സമറിതറി  2016-ല് സമർപറിച്ച  ടെറി  ററിപപപ്പോർടറിടല  അവപശഷറിക്കുന ശറിപപ്പോർശകളെറില്
നപ്പോളെറിതുവടര  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോതതറില്  സമറിതറി  കടുത  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന
പതപ്പോടടെപ്പോപയം  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോർശകളെറിപന്മേല്  സസ്വസ്വീകരറിച്ച  നടെപടെറി  സയംബനറിച്ച  ററിപപപ്പോർടട
അടെറിയനരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.
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അദദപ്പോയയം   II

സര്ക്കപ്പോരറില്  നറിന്നുയം  ലഭറിച്ച  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  അനനരനടെപടെറികള്

തുടെപരണതറിടലനട   തസ്വീരുമപ്പോനറിച്ച  ശറിപപ്പോര്ശകളുയം  അവയട സര്ക്കപ്പോരറില്  നറിന്നുയം  ലഭറിച്ച

മറുപടെറികളുയം.

ഖണറിക നമ്പര് 6

ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.1  പകപ്പോടയയം  ജറിലയറിടല  തറിടെനപ്പോടെട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട  പ്രതറിഫലദപ്പോയക

പദതറിയറിലുള്ടപടുതറിയപ്പോണട മറിനറി സറിവറില് പസ്റ്റേഷന് നറിര്മപ്പോണതറിനട 7.93 ലകയം രൂപ

പകരളെ  സയംസപ്പോന  ഗപ്പോമവറികസന  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിനട  വപ്പോയ്പടയടുതടതനട  സമറിതറി

മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.  പ്രസ്തുത  ടകടറിടെതറില്  നറിനട  പ്രതസ്വീകറിക്കുന  വരുമപ്പോനയം  99,000

രൂപയപ്പോടണനപ്പോയറിരുന്നു ഗപ്പോമവറികസന പബപ്പോര്ഡറിനട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട സമര്പറിച്ച വരുമപ്പോന

സപ്പോകദപത്രതറില്  കപ്പോണറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.  കൃഷറിഭവന്,  ആയുര്പവദ  ആശുപത്രറി,  സപ്പോപങ്കേതറിക

വറിഭപ്പോഗയം  ഓഫസ്വീസട,  വറിപലജട  ഓഫസ്വീസട,  ഗപ്പോമവറികസന  ഓഫസ്വീസട  മുതലപ്പോയ  സര്ക്കപ്പോര്

ഓഫസ്വീസുകള്ക്കട  വപ്പോടെകയട  നല്കുനതറിലൂടടെ  ലഭറിക്കുന  വരുമപ്പോനമപ്പോണട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട

പ്രതസ്വീകറിച്ചറിരുനടതങ്കേറിലുയം  1994-ടല  പകരളെ  പഞപ്പോയതട  രപ്പോജട  ആകട  നറിലവറില്

വനപതപ്പോടടെ  ടെറി  ഓഫസ്വീസുകടളെലപ്പോയം  പഞപ്പോയതറിടന  കസ്വീഴറിലപ്പോയതറിടനത്തുടെര്നട  വപ്പോടെക

കറിടപ്പോതപ്പോയതുടകപ്പോണപ്പോണട വരുമപ്പോനദപ്പോയകമലപ്പോതപ്പോയടതനട സമറിതറിയട  പബപ്പോദദടപടുന്നു.  മറിനറി

സറിവറില് പസ്റ്റേഷന് ടകടറിടെനറിര്മപ്പോണതറിടനടുത വപ്പോയ്പപ്പോത്തുക പലറിശസഹറിതയം തറിരറിടക

അടെയ്ക്കുകയുയം  അവപശഷറിച്ച  തുക  എഴുതറിതള്ളറിയതപ്പോയുയം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.

ഇക്കപ്പോരദതറില്  ക്രമപക്കടുകടളെടനങ്കേറിലുയം  സയംഭവറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി  കപ്പോണുനറില.  ടെറി

ടകടറിടെതറില് വറിവറിധ സര്ക്കപ്പോര് ഓഫസ്വീസുകള് വറിജയകരമപ്പോയറി പ്രവര്തറിചവരുന്നുടവന്നുയം

സമറിതറിയട  പബപ്പോദദമപ്പോകുന്നു.   ഈ  സപ്പോഹചേരദതറില്  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേലുള്ള

അനനര നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2.1.2  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശയം ഉപപകറിക്കുവപ്പോന്

ശറിപപ്പോര്ശ നല്കറിയറിട്ടുണട.  ഈ വറിഷയതറിപന്മേലുള്ള തുടെര്നടെപടെറികള് അവസപ്പോനറിപറിച്ചതപ്പോയറി

ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയ്തുടകപ്പോള്ളുന്നു.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.1  ടപരറിനല്മണ്ണ  മുനറിസറിപപ്പോലറിററിയറില്  48.50  ലകയം  രൂപ  ടചേലവഴറിച്ചട

സപ്പോപറിച്ച ഖരമപ്പോലറിനദ സയംസ്കരണ പപ്പോനറിടന പ്രവര്തനതറിനയം പരറിപപ്പോലനതറിനമപ്പോയറി

23.63  ലകയം രൂപ മുടെക്കറിയറിട്ടുയം  പ്രതസ്വീകറിച്ച ഗുണഫലയം ലഭറിക്കപ്പോതറിരുനതപ്പോയറി  സമറിതറി

വറിലയറിരുത്തുന്നു.   ശുചേറിതസ്വ  മറിഷടന  അയംഗസ്വീകൃത  ഏജന്സറി  എന  നറിലയട  കമ്പനറിയ്ക്കുയം

പ്രസ്തുത പരപ്പോജയതറില് ഉതരവപ്പോദറിതമുടണനട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2.2.2  പകരളെതറിടല  2-ാം  പഗഡട  നഗരസഭയറില്  ദ്രുതഗതറിയറില്

വറികസറിപറിചടകപ്പോണറിരറിക്കുന ഒരു പടണമപ്പോണട   ടപരറിനല്മണ്ണ നഗരസഭ.  പഹപ്പോസറിറല്

സറിററി എനററിയടപടുന ഈ പടണതറില് സൂപര് ടസഷദപ്പോലറിററി ആശുപത്രറികള് ഉള്ടപടടെ

വലുതുയം  ടചേറുതുമപ്പോയറി  20-ഓളെയം  ആശുപത്രറികളുണട.  നഗരസഭ  നസ്വീക്കയം  ടചേയ്യുന

മപ്പോലറിനദങ്ങളെറില് ഗണദമപ്പോയ ഭപ്പോഗയം ആശുപത്രറികളെറില് നറിന്നുള്ള ഖരമപ്പോലറിനദങ്ങളെപ്പോയറിരുന്നു

(ബപയപ്പോടമഡറിക്കല്  പവസ്റ്റേട  ഉള്ടപടുനറില).  പപ്പോനട  സപ്പോപറിച്ച  നപ്പോളുകളെറില്

ഗുണപമന്മേയുള്ളതുയം,  ശപ്പോസസ്വീയമപ്പോയറി  തരയം  തറിരറിച്ചതുമപ്പോയ  ജസ്വീര്ണ്ണറിക്കുന  മപ്പോലറിനദങ്ങള്

പപ്പോനറിടന  പശഷറിക്കപ്പോനപപ്പോതറികമപ്പോയറി  ലഭദമപ്പോകപ്പോടത  വനതട  ടകപ്പോണട  പപ്പോനറിടന

പ്രവര്തനയം മുടെങ്ങറിടയങ്കേറിലുയം ഇപപപ്പോള് നല നറിലയറില് പ്രവര്തറിക്കുന്നുണട.

40  ടസനട  സലതട  സറിതറി  ടചേയ്യുന  ഖരമപ്പോലറിനദ  സയംസ്കരണ  പപ്പോനറിനട

പമല്ക്കൂരയുയം  ചുറയം  ടനറയം  ടകടറി  സയംരകറിച്ച  നറിലയറിലപ്പോണട.  നറിലവറില്  300-ഓളെയം

സപ്പോപനങ്ങളെറില്  നറിനട  പശഖരറിക്കുന  ടടജവമപ്പോലറിനദയം  വറിന്പഡപ്പോ  കയംപപപ്പോസ്റ്റേട  വഴറി

വളെമപ്പോക്കുന്നു. 1300-ഓളെയം  വദപ്പോപപ്പോരസപ്പോപനങ്ങളെറിപലയുയം  5000-ല് അധറികയം  വസ്വീടുകളെറിലുയം

നറിനട പശഖരറിക്കുന അടടജവമപ്പോലറിനദയം തരയം തറിരറിച്ചട ആക്രറി  വദപ്പോപപ്പോരറികള്ക്കട നല്കുന്നു.

നറിലവപ്പോരയം  കുറഞ്ഞ പപ്പോസ്റ്റേറികട  ടഷ്രെഡട  ടചേയട  ടെപ്പോററിങ്ങറിനപ്പോയറി  കസ്വീന് പകരളെ  കമ്പനറി വഴറി

നല്കുന്നുണട.  10  വര്ഷയം  മുന്പട  പണറിത  പമല്ക്കൂര  തുരുടമ്പടുതട  അപകടെപ്പോവസയറില്

ആയതറിനപ്പോല് അറകുറപണറികള് നടെതറിവരുന്നുണട. 

ഈ സപ്പോഹചേരദങ്ങള് പരറിഗണറിച്ചട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോക്കറി തരണടമനട

അപപകറിക്കുന്നു.
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2.3.1  മുനറിസറിപപ്പോലറിററി  ടതരടഞ്ഞടുത  പപ്പോനറിടല  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കട  പപ്പോനറിടന
നടെതറിപറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  പരറിശസ്വീലനയം  കമ്പനറി  നല്കറിയറിരുനറിടലന്നുയം  വളെതറിടന
വറിതരണയം  ഉറപ്പുവരുപതണതട  കമ്പനറിയുടടെ  ചുമതലയപ്പോയറിരുന്നുടവന്നുയം  സമറിതറി
നറിരസ്വീകറിക്കുന്നു.  മപ്പോലറിനദങ്ങള്  ടടജവവളെമപ്പോക്കറി  മപ്പോറവപ്പോന്  18  മപ്പോസപതപ്പോളെയം  കമ്പനറി
യപ്പോടതപ്പോരു  നടെപടെറിയുയം  സസ്വസ്വീകരറിച്ചറിടലന്നുയം  കരപ്പോററിടല  വദവസകള്ക്കട  വറിപരസ്വീതമപ്പോയറി
പരറിസറിതറിയട  അപകടെകരമപ്പോയ  രസ്വീതറിയറില്  ഖരമപ്പോലറിനദങ്ങള്  കതറിക്കുകയപ്പോണു
ണപ്പോയടതന്നുയം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.  വളെതറിടന  വറിതരണയം  ഉറപ്പുവരുപതണതട
കമ്പനറിയുടടെ  ഉതരവപ്പോദറിതമപ്പോടണനട  സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവറില്  പറഞ്ഞറിട്ടുള്ള  സറിതറിയട
കരപ്പോററില് ആ കപ്പോരദയം  ഉള്ടപടുതപ്പോതതറിടന കപ്പോരണയം പരറിപശപ്പോധറിക്കണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.
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2.3.2  ടടെക ടപനപ്പോഗ്രൂപറിടന ടപ്രപ്പോപപപ്പോസലറില്  10  ടെണ് മപ്പോലറിനദതറില് നറിന്നുയം  3  ടെണ്
ടടജവവളെയം ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കപ്പോടമന്നുയം ഒരു ടെണ് ടടജവവളെയം 2,225 രൂപ നറിരക്കറില് വറിറപ്പോല്
പദതറി  നടെതറിപട  ടചേലവട  2  ലകയം  രൂപ  കണക്കപ്പോക്കറിയപ്പോല്  പബ്രേക്കട  ഈവണ്
പപപ്പോയറിനറില് എത്തുടമന്നുയം വളെയം ടെണ്ണറിനട  3,600 രൂപ വറില കറിടറിയപ്പോല് 36 മപ്പോസയം ടകപ്പോണട
പപ്പോനട സപ്പോപറിക്കുനതറിനട വന മുടെക്കുമുതല് തറിരറിചപറിടെറിക്കപ്പോടമന്നുയം വപ്പോഗപ്പോനയം ടചേയറിരുന്നു.
എനപ്പോല്  പപ്പോനട  സപ്പോപറിച്ച  ടചേലവട  തറിരറിചപറിടെറിക്കപ്പോടമന  ഉപദ്ദേശദപതക്കപ്പോള്  ഉപരറി
ശപ്പോസസ്വീയമപ്പോയ ഖരമപ്പോലറിനദ സയംസ്കരണയം എന ഉപദ്ദേശദയം മപ്പോത്രമപ്പോയറിരുന്നു കക്കൗണ്സറിലറിടന
ലകദയം.   ഉത്പപ്പോദറിപറിക്കുന  വളെയം  വറിറഴറിക്കപ്പോന്  നഗരസഭ  പരമപ്പോവധറി  ശ്രമറിച്ചറിട്ടുയം
വപ്പോങ്ങുനതറിനട ഉപപഭപ്പോകപ്പോക്കടളെ ലഭദമലപ്പോത സപ്പോഹചേരദതറില് വളെയം നസ്വീക്കയം ടചേപയണതട
അതദപ്പോവശദമപ്പോയതറിനപ്പോല് പപ്പോനട പരറിസരതട നഗരസഭയുടടെ വകയപ്പോയുള്ള ടതങ്ങട തുടെങ്ങറിയ
ഫലവൃകങ്ങള്ക്കട  വളെയം  ഇടുനതറിനട  ഒരു  പങ്കേട  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുകയുയം  ബപ്പോക്കറി  വളെയം
ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുന  മുറയട  ടടജവ  പച്ചക്കററി  കൃഷറിക്കുയം  കുടുയംബശ്രസ്വീ  സയംരയംഭങ്ങള്ക്കുയം
പപ്പോടെപശഖര സമറിതറികള്ക്കുയം സക്കൗജനദമപ്പോയറി നല്കുകയപ്പോണട നറിലവറില് ടചേയ്തുവരുനതട.

സര്ക്കപ്പോര്   ഉതരവറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്  ടടജവവളെതറിടന  വറിതരണയം  ഉറപട
വരുപതണതട കമ്പനറിയുടടെ ചുമതലയപ്പോടണനട കരപ്പോററില് ഉള്ടപടുതറിയതപ്പോയറി കപ്പോണുനറില.

മപ്പോലറിനദസയംസ്കരണ  പപ്പോനറില്  നറിന്നുയം  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുന  ടടജവവളെയം
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനട  ടപപ്പോതുജനങ്ങള്ക്കറിടെയറില്  ആഭറിമുഖദയം  കുറവപ്പോയറിരുന്നു  എനതട
ടകപ്പോണപ്പോണട,  പദതറി  വറിഭപ്പോവനയം  ടചേയതട  പപപ്പോടല  ടടജവവളെയം  മപ്പോര്ക്കറട  ടചേയ്യുനതറിനട
കഴറിയപ്പോടത  പപപ്പോയതട.  ടടജവവളെയം  വറിതരണയം  സയംബനറിച്ചട  നറിബനനകള്
കരപ്പോററിലുള്ടപടുതപ്പോടത പപപ്പോയതട മനനഃപൂര്വ്വമടലന്നുയം, പറിഴവട മപ്പോപപ്പോക്കണടമന്നുയം അപപകറിക്കുന്നു.
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2.4.1  ഇപപപ്പോഴുള്ള  സയംവറിധപ്പോനതറിലൂടടെ  സയംസ്കരറിക്കുന  മപ്പോലറിനദതറിടന  അളെവട,
IRTC-ക്കട നല്കുന OM ചേപ്പോര്ജട എനറിവ സയംബനറിചയം മപ്പോലറിനദയം ശരറിയപ്പോയ രസ്വീതറിയറില്
സയംസ്കരറിപച്ചപ്പോടയന്നുയം  കമ്പനറിയുടടെ  ഇപപപ്പോഴടത  പ്രവര്തനയം  തൃപറികരമപ്പോപണപ്പോടയന്നുയം
പരറിപശപ്പോധറിക്കണടമനട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2.4.2  പപ്പോനറിടന  പ്രവര്തനതറില്  ടടെപകപ്പോഗ്രൂപട  പവണത്ര  ശ്രദ
പതറിപറിക്കുനറിലപ്പോടയനട കക്കൗണ്സറിലറിനട പബപ്പോദദമപ്പോയതറിടനത്തുടെര്നട ടെറി സപ്പോപനവുമപ്പോയറി
ഉണപ്പോക്കറിയ  കരപ്പോര്  പുതുപക്കണതറിലപ്പോടയനട  തസ്വീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം  തുടെര്നട  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം
കുടുയംബശ്രസ്വീ പ്രവര്തകരുടടെ പസവനയം ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട മലപ്പുറയം നഗരസഭയറിടല ഖരമപ്പോലറിനദ
സയംസ്കരണ  പപ്പോനട  നടെതറിവരുന  യൂണറിററിടന  തപ്പോല്ക്കപ്പോലറികമപ്പോയറി  പപ്പോനട  നടെതറിപട
ഏല്പറിക്കുകയുയം  ടചേയ്തു.  പപ്പോനറിടന  നടെതറിപട  കപ്പോരദകമതയുള്ള  ഒരു  ഏജന്സറിടയ
ഏല്പറിക്കണടമനതറിനയം  റണ്ണറിയംഗട  പകപ്പോണ്ടപ്പോകട  പ്രകപ്പോരയം  വളെയം  യഥപ്പോസമയയം
ഏടറടുക്കപ്പോനള്ള  വദകറികടളെപയപ്പോ  സപ്പോപനടതപയപ്പോ  കറിട്ടുപമപ്പോ  എന  കപ്പോരദവുയം
കക്കൗണ്സറില്  ആപലപ്പോചേറിച്ചതറിടന  തുടെര്നട  ഓഫറുകള്  കണറിച്ചട  നറിലവറില്  കുടുയംബശ്രസ്വീ
യൂണറിറപ്പോയ ജസ്വീവനയം ടസപ്പോലല്യൂഷടനയപ്പോണട പപ്പോനട നടെതറിപട 3 വര്ഷമപ്പോയറി ഏല്പറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.
നറിലവറില്  നലവറിധയം  പപ്പോനട  പ്രവര്തറിചടകപ്പോണറിരറിക്കുകയപ്പോണട.  പപ്പോനറില്   എത്തുന
മപ്പോലറിനദയം  തരയംതറിരറിച്ചട  ടടജവമപ്പോലറിനദയം  വളെമപ്പോക്കറി  മപ്പോറകയുയം  അടടജവമപ്പോലറിനദയം
തരയംതറിരറിച്ചട  പപ്പോസ്റ്റേറികട  ടഷ്രെഡറിങ്ങട,  ടബയ് ലറിയംഗട  എനറിവ  നടെത്തുകയുയം  മറള്ളവ  ആക്രറി
വദപ്പോപപ്പോരറികള്ക്കട നല്കുകയുയം ടചേയറിട്ടുണട.
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2.5.1  കരപ്പോററിടല വദവസകള് കമ്പനറി ലയംഘറിച്ചറിട്ടുപണപ്പോടയനട പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുയം
ഉടണങ്കേറില് കമ്പനറിടക്കതറിടര  നറിയമനടെപടെറി  സസ്വസ്വീകരറിച്ചട  നഷപരറിഹപ്പോരയം  ഈടെപ്പോക്കുകയുയം
ഇപതവടര  നറിയമനടെപടെറികള്  സസ്വസ്വീകരറിക്കപ്പോതറിരുനതറിനള്ള  കപ്പോരണയം  വദകമപ്പോക്കുന
ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുകയുയം  കരപ്പോററില്  മതറിയപ്പോയ  വദവസകള്  ഉള്ടക്കപ്പോള്ളറിച്ചറിടറിടലങ്കേറില്
ആയതറിനട  ഉതരവപ്പോദറികളെപ്പോയവര്ടക്കതറിടര  നടെപടെറി  സസ്വസ്വീകരറിക്കുകയുയം  പപ്പോനട  ശരറിയപ്പോയ
രസ്വീതറിയറില്  പ്രവര്തറിക്കുന്നുടവനട  ഉറപ്പുവരുത്തുകയുയം  ടചേയണടമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയ്യുന്നു.
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2.5.2  ടപരറിനല്മണ്ണ  നഗരസഭയറിടല  ഖരമപ്പോലറിനദ  സയംസ്കരണതറിനയം

പരറിപപ്പോലനതറിനമപ്പോയറി  ടടെക ടപനപ്പോ  ഗ്രൂപട,  ആലുവ  എന  കമ്പനറിയുമപ്പോയറി  കരപ്പോററില്

ഏര്ടപടറിരുടനങ്കേറിലുയം കരപ്പോര് വദവസയറില് വളെയം വറിതരണയം ടചേയ്യുനതുമപ്പോയറി ബനടപട

നറിബനനകള് ഒന്നുയം തടന ഉള്ടപടുതറിയറിടറില.

പപ്പോനറിടന  പ്രപ്പോരയംഭ  ദറിശയറിടല  പ്രവര്തനമപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  മറട  മപ്പോതൃകകടളെപ്പോന്നുയം

മുനറിലറിലപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോലുയം  ആകപ്പോയം,  വളെയം  വറിതരണയം  ടചേയ്യുനതറില്  ഉണപ്പോകുന  നഷയം

നറികത്തുനതറിനട  സയംബനറിക്കുന  വദവസകള്  കരപ്പോററില്  ഉള്ടപടുതപ്പോതറിരുനടതനട

അനമപ്പോനറിക്കുനതപ്പോയറി നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിട്ടുണട.

ഈ  വറിഷയതറിലുണപ്പോയ  വസ്വീഴ്ചയട  വദകമപ്പോയ  വറിശദസ്വീകരണയം  നല്കുനതറിനട

ബനടപട ടസക്രടററിപയപ്പോടെട ആവശദടപടറിട്ടുണട. ഖരമപ്പോലറിനദ പപ്പോനട സപ്പോപറിച്ചതറിനട പശഷയം

അല്പകപ്പോലയം വറിവറിധ പരപ്പോധസ്വീനതകള്മൂലയം പപ്പോനട നല രസ്വീതറിയറില് പ്രവര്തറിക്കുനതറിനട തടെസയം

പനരറിട്ടുടവങ്കേറിലുയം,  ഇപപപ്പോള്  പപ്പോനട  നല  രസ്വീതറിയറില്  നടെന്നുവരുന്നുണട.  നഗരസഭപ്പോ

പരറിധറിയറില് പ്രവര്തറിചവരുന കുടുയംബശ്രസ്വീ സയംരയംഭമപ്പോയ ജസ്വീവനയം  ടസപ്പോലല്യൂഷന്സട  എന

സപ്പോപനവുമപ്പോയറി കരപ്പോററിപലര്ടപടട നഗരസഭ, പപ്പോനട പ്രവര്തറിപറിക്കുന്നു. ആയതറിപലയട 2 പ്രസട

ടബയ് ലറിയംഗട  ടമഷസ്വീനകളുയം  2  ടഷ്രെഡറിങ്ങട  ടമഷസ്വീനകളുയം  10,66,864  രൂപ  ടചേലവറില്

നഗരസഭ സപ്പോപറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   നഗരസഭയുടടെ ഖരമപ്പോലറിനദ പപ്പോനറില് പ്രതറിമപ്പോസയം  146

ടെണ്  ഖരമപ്പോലറിനദയം  പപ്രപ്പോസസട  ടചേയ്തുവരുന്നുണട.  ഇതറില്നറിന്നുയം  4  ടെണ്  ടടജവവളെയം

പ്രതറിമപ്പോസയം  ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുന്നു.  46,500  രൂപയുടടെ  വളെയം  വറില്പന  നടെതറിയറിട്ടുണട.

പദതറിയറിലൂടടെ  ലഭറിച്ച  ടടജവവളെയം   നഗരപരറിധറിയറിടല  200  ഏക്കര്  തരറിശുഭൂമറിയറില്

ടനല്കൃഷറി  ടചേയ്യുനതറിനയം  34  വപ്പോര്ഡുകളെറില്  ടടജവപച്ചക്കററി  കൃഷറി  ടചേയ്യുനതറിനയം

ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതപ്പോയറി നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിട്ടുണട. 

ഖരമപ്പോലറിനദ  സയംസ്കരണ  രയംഗതട  മുന്  മപ്പോതൃകകള്  ഇലപ്പോതറിരുന  2007  കപ്പോലതട,

ലപ്പോപഭച്ഛ ഇലപ്പോടത ആരയംഭറിച്ച മപ്പോലറിനദ സയംസ്കരണശപ്പോലയുടടെ ആദദ കപ്പോലടത നടെതറിപറിലുയം,

കമ്പനറിയുമപ്പോയുള്ള  കരപ്പോര്  വദവസകളെറില്  ടടജവവളെതറിടന  മപ്പോര്ക്കററിങ്ങട  സയംബനറിച്ച

വദവസകള്  പചേര്ക്കപ്പോതറിരുനതറിലുയം  മനനഃപൂര്വ്വമപ്പോയുള്ള  വസ്വീഴ്ച  സയംഭവറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്

മപ്പോപപ്പോക്കണടമന്നുയം,  ഇപപപ്പോള് നല നറിലയറില് പപ്പോനട പ്രവര്തറിച്ചട വരുനതറിനപ്പോല് ഓഡറിറട

പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയണടമന്നുയം അപപകറിച്ചറിട്ടുണട. 
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2.6.1  ആര്.ടഎ.ഡറി.എഫട.  സ്കസ്വീയം  IX-ലുയം  X-ലുയം  അനവദറിച്ച  പ്രവൃതറികളെറില്

ആരയംഭറിക്കപ്പോത പ്രവൃതറികള്ക്കുള്ള ടചേലവട തുക ഉയര്തപ്പോന് സര്ക്കപ്പോര് അനവദറിച്ചപപപ്പോള്

65  ശതമപ്പോനയം പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയ പ്രസസ്തുത പ്രവൃതറിക്കുള്ള ടചേലവുതുകയുയം ഉയര്തറിടയന്നുയം

എ.ഡറി.സറി.യുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന  അടെറിസപ്പോനതറില്  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതറിടന

തസ്വീരുമപ്പോനമനസരറിച്ചപ്പോണട  സര്ക്കപ്പോരറിപലയട  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയടതന്നുയം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.

പ്രവൃതറി പൂര്തസ്വീകരറിച്ചറിട്ടുടണന്നുയം ടചേലവുതുക വര്ദറിപറിക്കുനതറിനട പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയതട

ഭരണസമറിതറി,  ജറിലപ്പോ  ഗപ്പോമ  വറികസന  ഏജന്സറി,  സര്ക്കപ്പോര്,  നബപ്പോര്ഡട  എനറിവയുടടെ

അയംഗസ്വീകപ്പോരയം  ലഭറിച്ചറിരുന്നുടവന്നുയം  പബപ്പോദദടപടതറിനപ്പോല്  പ്രസസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേലുള്ള

അനനരനടെപടെറി അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2.6.2 പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശയം ഉപപകറിക്കുവപ്പോന്

ശറിപപ്പോര്ശ  നല്കറിയറിട്ടുണട.  പപ്പോറശപ്പോല  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബനടപട  ഈ

ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേലുള്ള  തുടെര്നടെപടെറികള്  അവസപ്പോനറിപറിച്ചതപ്പോയറി  പബപ്പോക്കട  പഞപ്പോയതട

ടസക്രടററി ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര് 35
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2.7.1 ടവങ്കേറിടെങ്ങട ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട 15 ലകയം രൂപ അടെങ്കേല് ടചേലവറില് ഒരു മപ്പോര്ക്കറട

ടകടറിടെവുയം  ടെപ്പോകറി  സ്റ്റേപ്പോനയം  സപ്പോപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  സലയം  വപ്പോങ്ങുകയുയം  പ്രവൃതറി

പൂര്തസ്വീകരറിക്കുകയുയം  ടചേയതറിനട  40.29  ലകയം  രൂപ  ടചേലവപ്പോക്കുകയുയം  പ്രസ്തുത

സലപതയ്ക്കുള്ള അപപ്രപ്പോച്ചട പറപ്പോഡറിനട വസ്വീതറി കൂട്ടുനതറിനട സലയം വപ്പോങ്ങപ്പോന് 6.5 ലകയം രൂപ

കൂടെറി  ടചേലവപ്പോക്കുകയുയം  ടചേയറിട്ടുയം  2012-13  വടരയുയം  മപ്പോര്ക്കറയം  ടെപ്പോകറി  സ്റ്റേപ്പോനയം

പ്രവര്തനസജമപ്പോകപ്പോതറിരുനതപ്പോയറി സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന്നു. ടെപ്പോകറി സ്റ്റേപ്പോനട ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി

പൂര്തസ്വീകരറിക്കപ്പോന് 15 ലകയം രൂപയുയം 2007-08-ല് 13 ലകയം രൂപയുയം ടചേലവഴറിചടവന്നുയം

ഇനറിയുയം  28  ലകയം  രൂപ  കൂടെറി  ടചേലവഴറിച്ചപ്പോപല  ആയതട  പൂര്തസ്വീകരറിക്കപ്പോനപ്പോകൂടവന്നുയം

സമറിതറി  നറിരസ്വീകറിക്കുന്നു.  പ്രസ്തുത  പദതറിയുടടെ  നറിലവറിടല  സറിതറി  അററിയറിക്കുവപ്പോന്

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.
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സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2.7.2  ടെപ്പോകറി  സ്റ്റേപ്പോനറിപലയ്ക്കുള്ള  അപപ്രപ്പോച്ചട  പറപ്പോഡട,  യപ്പോര്ഡട,  ടഷല്ടര്  എനറിവ

ഉള്ടപടടെ  എലപ്പോ  പ്രവൃതറികളുയം  പദതറി  വറിഭപ്പോവനയം  ടചേയട  ലകദങ്ങള്  പൂര്തസ്വീകരറിച്ചട

പ്രവര്തന സജമപ്പോക്കറി 23-12-2013-ല് ടപപ്പോതുജനങ്ങള്ക്കട തുറന്നുടകപ്പോടുത്തു. ടവങ്കേറിടെങ്ങട

ടസനററില് പപ്പോര്ക്കട ടചേയറിരുന ഓപടപ്പോററിക, കപ്പോര്, ഗുഡ്സട വപ്പോഹനങ്ങള് എനറിവ പ്രസ്തുത

സ്റ്റേപ്പോനറിലപ്പോണട  ഇപപപ്പോള്  പപ്പോര്ക്കട  ടചേയ്തുവരുനതട.  അതുമൂലയം  ടവങ്കേറിടെങ്ങട  ടസനററിടല

ഗതപ്പോഗതക്കുരുക്കട ഒഴറിവപ്പോക്കപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുണട.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതട മപ്പോര്ക്കറട ടകടറിടെതറിടല

എലപ്പോ മുററികളുയം പലലതറില് പപപ്പോയറിട്ടുടണന്നുയം തന്മൂലയം 2015 ഏപ്രറില് മുതല് പഞപ്പോയതറിനട

പ്രതറിമപ്പോസയം 27,173 രൂപ വരുമപ്പോനയം ഉടണന്നുയം പബപ്പോധറിപറിക്കുന്നു.

പമല് വസ്തുതകള് പരറിഗണറിച്ചട പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം ഒഴറിവപ്പോക്കറി നല്കുവപ്പോന്

അപപകറിചടകപ്പോള്ളുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര് 37
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2.8.1  ടെപ്പോകറി  സ്റ്റേപ്പോനട  യപ്പോര്ഡുയം മറയം  പൂര്തസ്വീകരറിച്ചതട  ഓഡറിററിടന പബപ്പോദദടപടുതറി

ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കണടമന്നുയം  പകരഫല  സയംസ്കരണ  യൂണറിറട  പ്രവര്തനസജമപ്പോക്ക

ണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2.8.2  ടെപ്പോകറി  സ്റ്റേപ്പോനറിപനയുയം  അനബന  സക്കൗകരദങ്ങളുപടെയുയം  നറിര്മപ്പോണയം

പൂര്തസ്വീകരറിച്ചട വസ്തുത ഓഡറിററിടന പബപ്പോദദടപടുതറിയറിട്ടുണട. സയംസ്കരണ വറിപണനപകനയം

എന SO-07 B/06 നമ്പര് പദതറിയറില് പറയുനതട പടറികജപ്പോതറിയറില്ടപട ദപ്പോരറിദദപരഖയട

തപ്പോടഴയുള്ള  കുടുയംബശ്രസ്വീ  അയംഗങ്ങളുടടെ  ടടമപക്രപ്പോ  സയംരയംഭങ്ങളെറില്  നറിന്നുള്ള  ഉല്പനങ്ങള്

സയംഭരറിച്ചട  വയ്ക്കുനതറിനയം  വറിപണനയം  നടെത്തുനതറിനയം  സക്കൗകരദയം  ഒരുക്കറി  നല്കുക

എനതപ്പോണട.  ഈ  സക്കൗകരദയം  പ്രപയപ്പോജനടപടുത്തുവപ്പോന്  സയംരയംഭകരറിലപ്പോടത  വനപപപ്പോള്

ടപപ്പോതുജനങ്ങള്ക്കട  ടകടറിടെയം  പരസദപലലയം  ടചേയട  നല്കുകയുയം  തന്മൂലയം  പഞപ്പോയതറിനട

പ്രതറിമപ്പോസയം  14,418  രൂപ ലഭറിക്കുകയുയം  ടചേയ്യുന്നുണട.  ടതപ്പോടടുതപ്പോയറി  മടറപ്പോരു ടകടറിടെവുയം

നറിര്മറിച്ചറിട്ടുണട. പച്ചക്കററി വറിളെടവടുപട കപ്പോലങ്ങളെറില് ടടമപക്രപ്പോ സയംരയംഭകര്ക്കട ഈ ടകടറിടെയം

സയംഭരണ വറിപണന ആവശദതറിനട തുറന്നുടകപ്പോടുക്കുന്നുടണന്നുയം പബപ്പോധറിപറിചടകപ്പോള്ളുന്നു.
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ശറിപപ്പോര്ശ 

2.9.1  ടഷപ്പോര്ണ്ണൂര് മുനറിസറിപപ്പോലറിററിയുയം വറിളെയൂര്, ഓങ്ങല്ലൂര്, കപ്പോവലങ്ങപ്പോടെട, ടനലറിക്കുഴറി,

പറിണറിമന  എനസ്വീ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുയം  ടപപ്പോതു  ടെപ്പോപ്പുകളെറില്ക്കൂടെറി  വറിതരണയം  ടചേയ്യുന

ടവള്ളതറിടന  കരയം  യഥപ്പോസമയയം  അടെയപ്പോതതറിടന  ഫലമപ്പോയറി  പലറിശയുയം

പറിഴപലറിശയുമറിനതറില്  4.17  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികബപ്പോദദതയുണപ്പോകുവപ്പോന് ഇടെവനതപ്പോയറി

സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.  പകരളെ  വപ്പോടര്   അപതപ്പോററിററിക്കട  വപ്പോടര്  ചേപ്പോര്ജറിനതറില്

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള് നല്കപ്പോനണപ്പോയറിരുന കുടെറിശറിക സര്ക്കപ്പോര് ഒറതവണ തസ്വീര്പപ്പോക്കല്

പദതറി പ്രകപ്പോരയം അടെയ്ക്കുവപ്പോന് തസ്വീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം പരസരധപ്പോരണ പ്രകപ്പോരയം നറിശ്ചയറിച്ച തുക

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുടടെ ടമയറിനനന്സട ചേപ്പോര്ജറില് നറിനട ഈടെപ്പോക്കറി ജല അപതപ്പോററിററിയറില്

അടെയ്ക്കുകയുയം  ടചേയ  സപ്പോഹചേരദതറില്  ഈക്കപ്പോരദതറിപന്മേലുള്ള  അനനര  നടെപടെറി

അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2.9.2 പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശയം ഉപപകറിക്കുവപ്പോന്

ശറിപപ്പോര്ശ  നല്കറിയറിട്ടുണട.  ആയതറിനപ്പോല്,  തുടെര്നടെപടെറികള്  അവസപ്പോനറിപറിച്ചതപ്പോയറി

ബനടപട പഞപ്പോയതട ടസക്രടററിമപ്പോര് ററിപപപ്പോര്ടട ടചേയറിട്ടുണട.

അദദപ്പോയയം   III

സമറിതറി ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് നപ്പോളെറിതുവടര സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറി 

ലഭറിക്കപ്പോത ശറിപപ്പോര്ശകള്

ഖണറിക നമ്പര് 11
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3.1  2002-ല് നറിയമയം നറിലവറില് വടനങ്കേറിലുയം കടെവട സമറിതറി രൂപസ്വീകരറിക്കുനതട  2007-

ലുയം പപ്പോസട  ടകപ്പോടുതട  തുടെങ്ങുനതട  2009-ലുയം  മപ്പോത്രമപ്പോടണനട  സമറിതറി  നറിരസ്വീകറിക്കുന്നു.

നറിയമയം  നറിലവറില്  വനട  അതട  പ്രപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കപ്പോന്  7  വര്ഷടത

കപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോയതപ്പോയറി  ഇതറില്  നറിന്നുയം  വദകമപ്പോക്കുന്നു.   CWRDM-ടന  പഠന

ററിപപപ്പോര്ടട പ്രകപ്പോരയം പ്രസ്തുത കപ്പോലയളെവറില് നദസ്വീതടെതറില് നറിന്നുയം  20000  പലപ്പോഡട മണല്

ടകപ്പോണ്ടുപപപ്പോയറിട്ടുടണനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.  നറിയമയം  നടെപറിലപ്പോക്കപ്പോതതറിടന

260/2021
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ഫലമപ്പോയറി CWRDM-ടന ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരയം ററിവര് മപ്പോപനജ് ടമനട ഫണറിനയം

പഞപ്പോയതറിനയം ഖനന ഭൂഗര്ഭ ശപ്പോസ വകുപറിനമപ്പോയറി ആടക ലഭറിപക്കണ 18  ലകയം രൂപ

നഷമപ്പോയതപ്പോയുയം  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നു.  നറിയമയം  നറിലവറില്  വനറിടട  പഞപ്പോയതട

ഇക്കപ്പോരദതറില്  ഗക്കൗരവമപ്പോയ  യപ്പോടതപ്പോരു  നടെപടെറിയുയം  സസ്വസ്വീകരറിക്കപ്പോതതുയം  കപ്പോലതപ്പോമസയം

വരുതറിയതുയം  മനനഃപൂര്വ്വമപ്പോടണന്നുയം  അനധറികൃതമപ്പോയറി  മണല്വപ്പോരപ്പോന്  ഒതപ്പോശ

ടചേയ്തുടകപ്പോടുത്തുടവന്നുയം  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന്നു.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയതറിടന  അലയംഭപ്പോവയം

മണല്വപ്പോരല് നറിയന്ത്രണ നറിയമനറിര്മപ്പോണയം ടകപ്പോണ്ടുപദ്ദേശറിച്ച  പരറിസറിതറി  സയംരകണടമന

ലകദയം യഥപ്പോസമയയം സപ്പോകപ്പോത്കരറിക്കടപടെപ്പോടത പപപ്പോകുനതറിനറിടെയപ്പോക്കറിയതപ്പോയുയം സമറിതറി

നറിരസ്വീകറിക്കുന്നു.  നദസ്വീതടെങ്ങളെറില് നറിന്നുയം മണല് ഖനനയം ടചേയ്യുനതട സയംബനറിച്ചട  2001-ടല

നറിയമയം  പ്രപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കപ്പോതതറിടന ഫലമപ്പോയറി  2002  പമയട  മുതല്  2008  ഡറിസയംബര്

വടര പഞപ്പോയതറിനയം സര്ക്കപ്പോരറിനയം ററിവര് മപ്പോപനജ് ടമനട ഫണറിനയം ലഭറിപക്കണറിയറിരുന 18

ലകയം  രൂപ  നഷമപ്പോയതുയം  മണല്  കടെതറി  സസ്വകപ്പോരദ  വദകറികള്  പനടമുണപ്പോക്കറിയതുയം

സയംബനറിച്ചട അപനസ്വഷറിച്ചട,  ഉതരവപ്പോദറികടളെ  കടണതറി,  നടെപടെറി സസ്വസ്വീകരറിച്ചട ററിപപപ്പോര്ടട

സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  പയപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  ആവശദടപടറിരുന്നു.  സമറിതറിയുടടെ  പ്രസ്തുത

നറിര്പദ്ദേശതറിപന്മേല്  ഒരു  മപ്പോസതറിനള്ളറില്  അപനസ്വഷണയം  നടെതറി  നടെപടെറി

സസ്വസ്വീകരറിക്കുനതപ്പോടണനട  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപട  ടസക്രടററി  സമറിതറിയട

ഉറപ്പുനല്കറിടയങ്കേറിലുയം സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി സയംബനറിച്ച യപ്പോടതപ്പോരു ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം സമറിതറിയട

സമര്പറിച്ചറിടറില.   സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  നടെപടെറി  സസ്വസ്വീകരറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട

സമര്പറിക്കപ്പോതതറില്  കടുത  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുനപതപ്പോടടെപ്പോപയം  ഇക്കപ്പോരദതറില്

സസ്വസ്വീകരറിച്ച  നടെപടെറി  സയംബനറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടട  അടെറിയനരമപ്പോയറി  നല്കണടമന്നുയം  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.

ഖണറിക നമ്പര് 36

ശറിപപ്പോര്ശ

3.2  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  അനവദറിക്കുന  പദതറി  വറിഹറിതയം

വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചട  സൃഷറിക്കുന  ആസറികള്  ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോക്കുനതട  സയംബനറിചനടെക്കുന

ചേര്ച്ചപ്പോപവളെയറില് പകരളെതറിടല വറിവറിധ തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് ഇന്ഡസറിയല്

എപസ്റ്റേറട  ആരയംഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഏടറടുത  ഭൂമറിയുടടെ  ആടക  വറിസ്തൃതറി,  വറിനറിപയപ്പോഗയം,

നറിലവറിടല  സറിതറി  എനറിവ  സയംബനറിചള്ള  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കണടമനട



11

നറിരവധറി പ്രപ്പോവശദയം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന്നുടവങ്കേറിലുയം  പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട  നപ്പോളെറിതുവടര

സമര്പറിച്ചറിടറില  എനട  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോണറിക്കപ്പോന്  ആഗഹറിക്കുന്നു.  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശയം

നറിരനരയം  അവഗണറിക്കുനതറില്  സമറിതറി  കടുത  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുനപതപ്പോടടെപ്പോപയം

പമല്പറഞ്ഞ വറിവരങ്ങള് അടെറിയനരമപ്പോയറി സമര്പറിക്കണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന്നു.

          ടക. സുപരഷട കുറുപട,

തറിരുവനനപുരയം,                                                 അദദകന്,
2021 ജനവരറി 21.                              പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി.
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അനുബനന

പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങള/തുടര്ശനിപധാര്ശകള

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
സധാപനന/

വകുപ്പെപ

     
നനിഗമനങ്ങള/തുടര്ശനിപധാര്ശകള

1 2 3 4

1 3.1 തദദ്ദേശ
സസ്വയനഭരണന

2002-ല്  നനിയമന  നനിലവനില്  വപന്നെങനിലന

കടവപ  സമനിതനി  രൂപപീകരനിക്കുന്നെതപ  2007-

ലന പധാസപ പകധാടുതപ തുടങ്ങുന്നെതപ 2009-ലന

മധാത്രമധാപണന്നെപ  സമനിതനി  നനിരപീകനിക്കുന.

നനിയമന  നനിലവനില്  വന്നെപ  അതപ

പ്രധാവര്തനികമധാകധാന്  7  വര്ഷപത

കധാലതധാമസമുണധായതധായനി  ഇതനില് നനിനന

വവ്യക്തമധാക്കുന.  CWRDM-പന്റെ പഠന  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ

പ്രകധാരന  പ്രസ്തുത  കധാലയളവനില്

നദപീതടതനില്  നനിനന  20000  ദലധാഡപ

മണല്  പകധാണ്ടുദപധായനിട്ടുപണന്നെപ  സമനിതനി

മനസനിലധാക്കുന. നനിയമന  നടപ്പെനിലധാകധാത

തനിപന്റെ  ഫലമധായനി  CWRDM-പന്റെ

റനിദപ്പെധാര്ട്ടനിപല  ശനിപധാര്ശ  പ്രകധാരന  റനിവര്

മധാദനജ് പമന്റെപ  ഫണനിനുന  പഞധായതനിനുന

ഖനന ഭൂഗര്ഭ ശധാസ്ത്ര വകുപ്പെനിനുമധായനി ആപക

ലഭനിദകണ  18  ലകന  രൂപ

നഷ്ടമധായതധായന  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.

നനിയമന  നനിലവനില്   വന്നെനിട്ടപ   പഞധായതപ
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1 2 3 4

ഇകധാരവ്യതനില്  ഗഗൗരവമധായ  യധാപതധാരു

നടപടനിയന  സസ്വപീകരനികധാതതുന  കധാലതധാമസന

വരുതനിയതുന  മനനഃപൂര്വ്വമധാപണനന അനധനികൃത

മധായനി  മണല്വധാരധാന് ഒതധാശ പചെയ്തുപകധാടുത്തു

പവനന  സമനിതനി  അഭനിപ്രധായപപ്പെടുന.

ഗധാമപഞധായതനിപന്റെ  അലനഭധാവന മണല്വധാരല്

നനിയന്ത്രണ നനിയമനനിര്മധാണന പകധാണ്ടുദദ്ദേശനിച

പരനിസനിതനി  സനരകണപമന്നെ  ലകവ്യന

യഥധാസമയന സധാകധാത്കരനികപപ്പെടധാപത

ദപധാകുന്നെതനിനനിടയധാകനിയതധായന  സമനിതനി

നനിരപീകനിക്കുന. നദപീതടങ്ങളനില് നനിനന മണല്

ഖനനന  പചെയ്യുന്നെതപ  സനബനനിചപ  2001-പല

നനിയമന പ്രധാവര്തനികമധാകധാതതനിപന്റെ

ഫലമധായനി  2002  ദമയപ  മുതല്  2008

ഡനിസനബര്  വപര  പഞധായതനിനുന

സര്കധാരനിനുന  റനിവര്  മധാദനജ് പമന്റെപ  ഫണനിനുന

ലഭനിദകണനിയനിരുന്നെ  18  ലകന  രൂപ

നഷ്ടമധായതുന  മണല്  കടതനി  സസ്വകധാരവ്യ

വവ്യക്തനികള  ദനട്ടമുണധാകനിയതുന  സനബനനിചപ

അദനസ്വഷനിചപ,  ഉതരവധാദനികപള   കപണതനി,

നടപടനി സസ്വപീകരനിചപ റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ സമര്പ്പെനിക്കുവധാന്

ദയധാഗതനില്  സമനിതനി  ആവശവ്യപപ്പെട്ടനിരുന.

സമനിതനിയപട  പ്രസ്തുത  നനിര്ദദ്ദേശതനിദന്മേല്  ഒരു

മധാസതനിനുളനില്  അദനസ്വഷണന  നടതനി

നടപടനി     സസ്വപീകരനിക്കുന്നെതധാപണന്നെപ     തദദ്ദേശ
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1 2 3 4

സസ്വയനഭരണ  വകുപ്പെപ  പസക്രട്ടറനി  സമനിതനിയപ

ഉറപ്പുനല്കനിപയങനിലന  സസ്വപീകരനിച  നടപടനി

സനബനനിച യധാപതധാരു റനിദപ്പെധാര്ട്ടുന  സമനിതനിയപ

സമര്പ്പെനിചനിട്ടനില.   സമനിതനി  നനിര്ദദ്ദേശപ്രകധാരന

നടപടനി  സസ്വപീകരനിചപ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സമര്പ്പെനികധാതതനില്

കടുത  അതൃപനി  ദരഖപപ്പെടുത്തുന്നെദതധാപടധാപ്പെന

ഇകധാരവ്യതനില്  സസ്വപീകരനിച  നടപടനി

സനബനനിച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  അടനിയന്തരമധായനി

നല്കണപമനന സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ  പചെയ്യുന.

2 3.2 തദദ്ദേശ

സസ്വയനഭരണന

തദദ്ദേശ  സസ്വയനഭരണ  സധാപനങ്ങളകപ

അനുവദനിക്കുന്നെ  പദ്ധതനി  വനിഹനിതന

വനിനനിദയധാഗനിചപ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെ  ആസനികള

ഉപദയധാഗപ്രദമധാക്കുന്നെതപ  സനബനനിച്ചുനടക്കുന്നെ

ചെര്ചധാദവളയനില്  ദകരളതനിപല  വനിവനിധ

തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  സധാപനങ്ങള  ഇന്ഡസനിയല്

എദസ്റ്റേറപ  ആരനഭനിക്കുന്നെതനിനധായനി  ഏപറടുത

ഭൂമനിയപട  ആപക  വനിസ്തൃതനി,  വനിനനിദയധാഗന,

നനിലവനിപല  സനിതനി  എന്നെനിവ  സനബനനിച്ചുള

വനിശദമധായ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  നല്കണപമന്നെപ  നനിരവധനി

പ്രധാവശവ്യന  സമനിതനി  നനിര്ദദ്ദേശനിചനിരുനപവങനിലന

പ്രസ്തുത  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  നധാളനിതുവപര  സമര്പ്പെനിചനിട്ടനില

എന്നെപ  സമനിതനി  ചൂണനികധാണനികധാന്

ആഗഹനിക്കുന.  സമനിതനി  നനിര്ദദ്ദേശന  നനിരന്തരന

അവഗണനിക്കുന്നെതനില് സമനിതനി കടുത അതൃപനി

ദരഖപപ്പെടുത്തുന്നെദതധാപടധാപ്പെന  ദമല്പറഞ

വനിവരങ്ങള  അടനിയന്തരമധായനി  സമര്പ്പെനികണ

പമന്നെപ ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.


