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ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   1

1.1 പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2010-2011)യുടടെ  38- ാാമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  (സറി&എ.ജറി.യുടടെ  2003-04  വര്ഷടത്തെ ററിപപപ്പോര്ടറിടല  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങടളെ    സയംബനറിച്ച  ഖണറിക  4.1,  ഖണറിക 4.2, ഖണറിക  4.8  എനറിവടയ
ആധപ്പോരമപ്പോക്കറിയുള്ള  ററിപപപ്പോര്ടട)  ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര്  സസ്വസ്വീകരറിച്ച  നടെപടെറികള
അടെങ്ങുനതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോര്ടട.

1.2  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി  (2010-2011)യുടടെ  38-ാാമതട ററിപപപ്പോര്ടട
2011 ടഫബ്രുവരറി മപ്പോസയം 17-ാം തസ്വീയതറി സഭയറില് സമര്പറിച. ഈ ററിപപപ്പോര്ടറില് ആടക ഏഴട
ശറിപപ്പോര്ശകളെപ്പോണുള്ളതട. പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേല് സസ്വസ്വീകരറിച്ച  നടെപടെറികള  സയംബനറിച്ചട
സര്ക്കപ്പോരറില്  നറിനട ലഭറിച്ച മറുപടെറി സമറിതറിയുടടെ  16-5-2018,  14-8-2019  എനസ്വീ തസ്വീയതറികളെറിടല
പയപ്പോഗങ്ങളെറില് സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുയം  ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറിക 89 പന്മേല് 23-10-2019-ടല
പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ടതളെറിടവടുപട നടെത്തുകയുയം പ്രസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശ  ഖണറികകളെറിപന്മേലുള്ള
സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറികള സമറിതറി അയംഗസ്വീകരറിക്കുകയുയം ടചെയ.

1.3  സര്ക്കപ്പോരറില്  നറിന്നു  ലഭറിച്ച  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  അനന്തര  നടെപടെറി
തുടെപരണതറിടല്ലെനട  സമറിതറി  തസ്വീരുമപ്പോനറിച്ച  ശറിപപ്പോര്ശകളയം  ആയതറിപന്മേല് ലഭറിച്ച  മറുപടെറികളയം
അദദപ്പോയയം II-ല് പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന്നു.

അദദപ്പോയയം   II

സര്ക്കപ്പോരറില്  നറിന്നു  ലഭറിച്ച  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  അനന്തര  നടെപടെറി
തുടെപരണതറിടല്ലെനട  സമറിതറി  തസ്വീരുമപ്പോനറിച്ച  ശറിപപ്പോര്ശകളയം  ആയതറിപന്മേല്  ലഭറിച്ച
മറുപടെറികളയം

ഖണറിക നമ്പര്   62

ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.1  സയംസപ്പോന  ആസൂത്രണ  പബപ്പോര്ഡയം  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളയം
തമറിലുള്ള  ആശയവറിനറിമയയം  സുഗമമപ്പോക്കറി  പദതറി  നറിര്വ്വഹണയം  ഫലപ്രദമപ്പോയറി
നറിരസ്വീകറിക്കുനതറിനട  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളടടെ  കമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരണത്തെറിനട
1999  ആഗസറില്  ആരയംഭറിച്ച  പകരളെ  ഇന്ഫര്പമഷന്  ടനറട വര്ക്കട  എന  പപ്രപ്പോജകറിടന
ആസൂത്രണത്തെറിലുയം  നറിര്വ്വഹണത്തെറിലുയം നറിരവധറി  പപ്പോളെറിച്ചകള  ഉണപ്പോയതപ്പോയറി  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.  പദതറി ആരയംഭറിച്ചട പത്തുവര്ഷയം കഴറിഞറിടയം മുഴുവന് തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളെറിലുയം കമ്പമ്പ്യൂടര് സപ്പോപറിക്കുനതറിനയം സപ്പോപറിച്ച സലങ്ങളെറില് അനപയപ്പോജദമപ്പോയ
ഓഫസ്വീസട ഓപടപ്പോപമഷനള്ള പസപ്പോഫട ടവയറുയം പദതറി പമപ്പോണറിറററിയംഗറിനള്ള പസപ്പോഫട ടവയറുയം
സപ്പോപറിക്കുനതറിനയം  കഴറിഞറിടറില്ലെ.  അതുടകപ്പോണട  തടന  പദതറിയുടടെ  ഉപദ്ദേശലകദയം
കകവരറിക്കുനതറിനട  ഇനറിയുയം  ബഹുദൂരയം  പപപ്പോപകണതുടണനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നു.
227/2021.
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തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളക്കട  കമ്പമ്പ്യൂടര്  ലഭദമപ്പോക്കുന  രസ്വീതറി  സയംബനറിച്ചട
തസ്വീരുമപ്പോനടമടുക്കുവപ്പോന്  തടന  അഞട  വര്ഷടമടുത്തുടവനതട  പപ്രപ്പോജകട  ശരറിയപ്പോയറി
വറിഭപ്പോവനയം  ടചെയ്യുനതറില്  വസ്വീഴ്ച  ഉണപ്പോയതുടകപ്പോണപ്പോടണനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.
ആയതറിനപ്പോല് ഇന്ഫര്പമഷന് പകരളെ മറിഷടന കഴറിഞ പത്തുടകപ്പോല്ലെടത്തെ പ്രവര്ത്തെനയം
സമഗ്രമപ്പോയറി  സര്ക്കപ്പോര്  വറിലയറിരുത്തെണടമന്നുയം  ഈ  പദതറി  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളെറില്  നടെപപ്പോക്കുനതട  സയംബനറിച്ചട  സമയപരറിധറി  നറിശ്ചയറിക്കണടമന്നുയം
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു. കൂടെപ്പോടത പ്രവൃത്തെറിയുടടെ തുടെര്നടെത്തെറിപയം കൃതദമപ്പോയറി സര്ക്കപ്പോര്
പമപ്പോണറിറര് ടചെയ്യണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2.1.2  സയംസപ്പോനടത്തെ  എല്ലെപ്പോ  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളെറിലുയം  കമ്പമ്പ്യൂടറുകള
സപ്പോപറിച കഴറിഞറിടണട.  പദതറി പമപ്പോണറിറററിയംഗറിനള്ള ''സുപലഖ''  പസപ്പോഫട ടവയര് എല്ലെപ്പോ
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളെറിലുയം  പ്രവര്ത്തെറിച  വരുന്നു.   ജനന  മരണ  വറിവപ്പോഹ
രജറിപസ്ട്രേഷനകള നടെത്തുനതറിനള്ള ''പസവന (സറിവറില് രജറിപസ്ട്രേഷന്)”, സപ്പോമൂഹദ സുരകപ്പോ
ടപന്ഷന്  വറിതരണത്തെറിനള്ള  "പസവന  (ടപന്ഷന്)'',  ശമ്പളെ  ബറില്ലുകള
തയ്യപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനള്ള  ''സപ്പോപന''  എനറിവ  100%  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളെറിലുയം
പ്രവര്ത്തെറിചവരുന്നു.   മുഴുവന്  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളെറിലുയം   ഡബറിള  എന്ടറി
അക്കക്കൗണറിയംഗറിനള്ള  ''സപ്പോയംഖദ''  പസപ്പോഫട ടവയര്  പ്രവര്ത്തെറിപറിച്ചപ്പോണട  വരവട  ടചെലവട
കണക്കുകള തയ്യപ്പോറപ്പോക്കറി വരുനതട. ഫയല് ടപ്പോക്കറിയംഗറിനള്ള "സൂചെറിക”, ടകടറിടെ നറിര്മപ്പോണ
ടപര്മറിറട നല്കുനതറിനള്ള ''സപങ്കേതയം'', ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട പണറികള സയംബനറിച്ച ''സുഗമ'',
ആസറികളടടെ വറിവരയം കകകപ്പോരദയം ടചെയ്യുന  ''സചെറിത്ര'',  റവനമ്പ്യൂ വരുമപ്പോനങ്ങള അതപ്പോയതട
വസ്തുനറികുതറി,  ടതപ്പോഴറില്  നറികുതറി,  കലസന്സട  ഫസ്വീസുകള  തുടെങ്ങറിയ  വറിഷയങ്ങളടടെ
നടെത്തെറിപറിനള്ള  ''സഞയ''  മുതലപ്പോയ  പസപ്പോഫട ടവയര്  ആപറിപക്കഷനകള
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളെറില്  വറിനദസറിച്ചറിടണട.  കൂടെപ്പോടത  വസ്തു  നറികുതറി
ഓണ്കലനപ്പോയറി  സസ്വസ്വീകരറിക്കുന  ഇ-പപയ്ടമനയം  ജനനയം  നടെന  ആശുപത്രറികളെറില്  വച്ചട
തടന ഓണ്കലനപ്പോയറി ജനനയം രജറിസര് ടചെയട ജനന സര്ടറിഫറിക്കറട ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനയം
ആശുപത്രറികളെറില് വച്ചട നടെക്കുന മരണങ്ങള ഓണ്കലനപ്പോയറി രജറിസര് ടചെയ്യുനതറിനമുള്ള
പഹപ്പോസറിറല്  കറിപയപ്പോസട  സയംവറിധപ്പോനവയം  2005  മുതല്  നടെപറിലപ്പോക്കറി  കഴറിഞറിടണട.
ഇപ്രകപ്പോരയം  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളടടെ  കദനയംദറിന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കുള്ള
17  പസപ്പോഫട ടവയറുകള വറിനദസറിച്ചട പ്രവര്ത്തെറിചവരുകയുമപ്പോണട.  കൂടെപ്പോടത എയം-ഗപവണന്സുയം
നടെപറിലപ്പോക്കറി വരുന്നു.

ഇന്ഫര്പമഷന്  പകരളെ  മറിഷടന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  സര്ക്കപ്പോര്  വറിലയറിരുത്തെറിയതറിടന
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  ഇന്ഫര്പമഷന്  പകരളെ  മറിഷടന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  കൂടുതല്
ടമച്ചടപടുത്തുനതറിനപ്പോയറി  ടെറി  സപ്പോപനടത്തെ  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപറിനകസ്വീഴറില്  ഒരു
സസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനമപ്പോയറി  രജറിസര്  ടചെയട  അതറിടന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  അവപലപ്പോകനയം
ടചെയവരുന്നു.
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ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.1  പപ്രപ്പോജകറിനട  സവറിപശഷ പകന്ദ്ര സഹപ്പോയമപ്പോയറി  ലഭറിച്ച  33  പകപ്പോടെറി  രൂപയറില്
30  ശതമപ്പോനയം  ഗ്രപ്പോനയം  70  ശതമപ്പോനയം  വപ്പോയ്പയുമപ്പോയറിരുടനന്നുയം  ഈ  തുക
വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതറില്  ഇന്ഫര്പമഷന്  പകരളെ  മറിഷന്  പരപ്പോജയടപടതപ്പോയുയം  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.  പ്രസ്തുത  തുകയറില്  8.36  പകപ്പോടെറി  രൂപ  മപ്പോത്രപമ  2004  മപ്പോര്ച്ചട  വടര
ടഎ.ടക.എയം.  ടചെലവഴറിച്ചറിടള്ളൂടവങ്കേറിലുയം  പകന്ദ്രത്തെറിടന  വപ്പോയ്പയട  പലറിശയപ്പോയറി  10.99
പകപ്പോടെറി  രൂപ  സര്ക്കപ്പോര്  ഖജനപ്പോവറില്  നറിനട  നല്പകണറി  വനതട
നദപ്പോയസ്വീകരറിക്കത്തെക്കതടല്ലെനട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന്നു. കൂടെപ്പോടത വളെടര ടചെററിയ തുകയപ്പോയ
1.39  പകപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ  മപ്പോത്രയം  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കുള്ള  സപ്പോധൂകരണമടെങ്ങറിയ
നറിര്പദ്ദേശത്തെറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പകന്ദ്ര  സഹപ്പോയമപ്പോയറി  ലഭറിച്ച  തുകയറില്
ബപ്പോക്കറിയുണപ്പോയറിരുന  25.72  പകപ്പോടെറി രൂപ ടഎ.ടക.എയം.നട നല്കറിയതറിനട സര്ക്കപ്പോരറിടന
വറിശദസ്വീകരണയം തൃപറികരമടല്ലെനട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന്നു.  പകന്ദ്ര സഹപ്പോയയം ബനടപട
നറിര്വ്വഹണ  ഏജന്സറികളക്കട  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  കകമപ്പോറുനതറിനട  മുന്പട  അവയുടടെ
അതുവടരയുള്ള പ്രവര്ത്തെനയം വറിലയറിരുത്തെണടമന്നുയം പകന്ദ്ര സഹപ്പോയയം സമയബനറിതമപ്പോയറി
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനട  സര്ക്കപ്പോര്  ശ്രദറിക്കണടമന്നുയം  ഇതറിനട  ആവശദമപ്പോയ  നടെപടെറി
സസ്വസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2.2.2  12-8-1999-ടല GO(Ms) No.38/99/Plg നമ്പര് സര്ക്കപ്പോര് ഉത്തെരവട പ്രകപ്പോരയം
രൂപസ്വീകൃതമപ്പോയ  ഇന്ഫര്പമഷന്  പകരളെ  മറിഷന്  മുപഖന  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളെറിടല കമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരണത്തെറിനപ്പോയറി പകന്ദ്ര സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നുയം സവറിപശഷ
പകന്ദ്ര  സഹപ്പോയമപ്പോയറി  അനവദറിച്ച  33  പകപ്പോടെറി  രൂപയറില്  3.15  പകപ്പോടെറി  രൂപ  സയംസപ്പോന
ആസൂത്രണ  പബപ്പോര്ഡട  മുപഖന  ഇന്ഫര്പമഷന്  പകരളെ  മറിഷനട  ലഭറിക്കുകയുയം  ആയതട
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചതറിന് പ്രകപ്പോരമുള്ള പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്കപ്പോയറി  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകയുയം
ടചെയറിടണട.

പ്രസ്തുത പപ്രപ്പോജകറിനട  സവറിപശഷ പകന്ദ്രസഹപ്പോയമപ്പോയറി  ലഭറിച്ച  33  പകപ്പോടെറി  രൂപയറില്
30  ശതമപ്പോനയം  ഗ്രപ്പോനയം  70  ശതമപ്പോനയം  വപ്പോയ്പയുമപ്പോയറിരുന്നുടവന്നുയം  ഈ  തുക
വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുനതറില് ഇന്ഫര്പമഷന് പകരളെ മറിഷന് പരപ്പോജയടപടതപ്പോയുയം ററിപപപ്പോര്ടറില്
ചൂണറിക്കപ്പോണറിച്ചറിരുന്നു.  എനപ്പോല്  ഇന്ഫര്പമഷന്  പകരളെ  മറിഷനട  പകന്ദ്ര  സഹപ്പോയമപ്പോയറി
അനവദറിച്ച 33  പകപ്പോടെറി രൂപയറില് 31,52,67,709 രൂപ മപ്പോത്രമപ്പോണട സയംസപ്പോന ആസൂത്രണ
പബപ്പോര്ഡട  മുപഖന  ലഭറിച്ചറിടള്ളതട.  പല  ഘടങ്ങളെറിലപ്പോയറി  ലഭറിച്ച  പ്രസ്തുത  തുക  പദതറി
നടെത്തെറിപറിനട  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന  രസ്വീതറിയറില്  ടചെലവപ്പോക്കുകയുയം  അതപ്പോതട  വര്ഷടത്തെ
പുപരപ്പോഗതറി ററിപപപ്പോര്ടയം വപ്പോര്ഷറിക ററിപപപ്പോര്ടയം സര്ക്കപ്പോരറില് സമര്പറിക്കുകയുയം ടചെയതറിടന
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പദതറിയുടടെ  തുടെര്  നടെത്തെറിപറിനള്ള  കപ്പോലപ്പോവധറി  ദസ്വീര്ഘറിപറിച്ചട
നല്കുകയുയം ടചെയറിടണട.
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1999-2000  മുതല്  2004  മപ്പോര്ച്ചട  വടര  പകന്ദ്ര സഹപ്പോയമപ്പോയറി  8,18,03,959  രൂപ
മപ്പോത്രമപ്പോണട ലഭറിച്ചറിടള്ളതട.  എങ്കേറിലുയം ടെറി കപ്പോലയളെവറില് 9,90,65,098.95 രൂപ ടചെലവഴറിച്ചറിടണട.

പകന്ദ്ര സര്ക്കപ്പോരറില്നറിന്നുയം 1999-2000 മുതല് 2005-06 വടര ആടക 31,52,67,709
രൂപ  ലഭറിക്കുകയുയം  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന  മപ്പോതൃകയറില്  2008-2009  വടര  മുഴുവന്  തുകയുയം
ഇന്ഫര്പമഷന് പകരളെ മറിഷന് ടചെലവഴറിക്കുകയുയം ടചെയറിടണട.  അധറികമപ്പോയറി  71,569,95
രൂപ ഉളടപടടെ ആടക 31,53,39,278.95 രൂപ ടചെലവഴറിച്ചറിടണട  (വറിശദപ്പോയംശങ്ങള ചുവടടെ
പചെര്ക്കുന്നു).

മറിഷന് മപ്പോതൃകയറില് രൂപസ്വീകൃതമപ്പോയ ഇന്ഫര്പമഷന് പകരളെ മറിഷന് 2014 ടഫബ്രുവരറി
മുതല്  ടസപ്പോകസററിയപ്പോയറി  രൂപസ്വീകരറിച്ചട  എകറികമ്പ്യൂടസ്വീവട  കമറിററിയുടടെയുയം  ഗപവണറിയംഗട
പബപ്പോഡറിയുപടെയുയം  സര്ക്കപ്പോരറിപനയുയം  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളപടെയുയം  വറിലയറിരുത്തെലുകളപടെയുയം
അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രവര്ത്തെറിചവരുകയുമപ്പോണട.

വര്ഷയം വരവട ടചെലവട

1999-2000 4147000.00 7721910.55

2000-2001 21978652.00 26538636.90

2001-2002 7960000.00 10896756.00

2002-2003 23982057.00 14500000.00

2003-2004 23736250.00 39407795.50

2004-2005 50000000.00 55581980.00

2005-2006 183463750.00 51376591.00

2006-2007         - 381396.00

2007-2008         - 32904753.00

2008-2009         - 35029460.00

ആടക 315267709.00 315339278.95
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2.3.1  സറി-ഡറിററിടന  ഒരു  പപ്രപ്പോജകപ്പോയറിടട  ഐ.ടക.എയം.  തുടെങ്ങറിയപപപ്പോള
സറി-ഡറിറയം  പപ്പോനറിയംഗട  പബപ്പോർഡമപ്പോയറി  ഒരു  ടമപമപ്പോറപ്പോണയം  ഓഫട  അണർസപ്പോനറിയംഗട
ഒപറിടറിടണപ്പോയറിരുന്നു.  എനപ്പോല്  2004  ജൂകലയറില്  ഐ.ടക.എയം.ടന  ഭരണ  നറിയന്ത്രണയം
സയംസപ്പോന ആസൂത്രണ പബപ്പോർഡറില് നറിന്നുയം തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ വകുപറിപലയട മപ്പോററിടയങ്കേറിലുയം
സറി-ഡറിറയം തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ വകുപമപ്പോയറി പുതറിയ കരപ്പോററിപലർടപടെപ്പോത്തെതട ഗുരുതരമപ്പോയ വസ്വീഴ്ചയപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോല്  28-1-2004-ടല  സർക്കപ്പോർ  ഉത്തെരവറില്  നറിർപദ്ദേശറിച്ചറിടള്ള പ്രകപ്പോരയം  എയം.ഒ.യു.
ഒപറിടുനതറിന  പവണ  നടെപടെറികള  സസ്വസ്വീകരറിക്കണടമനട  സമറിതറി  നറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു.
അപതപ്പോടടെപ്പോപയം പപ്രപ്പോജകട  ഭപ്പോവറിയറില് സർക്കപ്പോർ നറിയന്ത്രണത്തെറില് ടകപ്പോണ്ടുവരുനതറിനട നടെപടെറി
സസ്വസ്വീകരറിക്കണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു.

സർക്കപ്പോർ സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2.3.2 28-1-2004 ടല സ.ഉ.(കക)നമ്പര് 46/2004/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  പ്രകപ്പോരയം സറി-ഡറിറമപ്പോയറി
ധപ്പോരണ  പത്രത്തെറില്  ഒപറിപടെണറിയറിരുനതട  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപപ്പോയറിരുന്നു.
എനപ്പോല് പ്രസ്തുത ധപ്പോരണ പത്രയം ഒപറിടറിരുനറില്ലെ.  പസപ്പോഫട ടവയറുകള വറികസറിപറിക്കുനതറിനയം
അവടയ  ടനറട വർക്കട  ശയംഖലകളെറിലൂടടെ  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളമപ്പോയറി
ബനറിപറിക്കുനതറിനയം ജസ്വീവനക്കപ്പോർക്കട ആവശദമപ്പോയ പരറിശസ്വീലനയം നല്കുനതറിനയം കമ്പമ്പ്യൂടർ
അനബന ഉപകരണങ്ങള എനറിവ വപ്പോങ്ങുനതറിനയം ഇന്ഫര്പമഷന് പകരളെ മറിഷന് സസ്വയയം
ത്രപ്പോണറി ആർജറിച്ചതുടകപ്പോണപ്പോണട ധപ്പോരണപത്രത്തെറില് ഒപറിടെപ്പോതറിരുനതട.

തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപറിടന  22-12-2012-ടല  സ.ഉ.(കക)  നമ്പര്  343/2012/
ത.സസ്വ.ഭ.വ.  സർക്കപ്പോർ  ഉത്തെരവട  അനസരറിച്ചട  ഇന്ഫര്പമഷന്  പകരളെ  മറിഷടന
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപറിന  കസ്വീഴറില്  1955-ടല  12-ാാമതട  തറിരുവറിതപ്പോയംകൂർ  ടകപ്പോച്ചറി
സപ്പോഹറിതദ  ശപ്പോസസ്വീയ,  ധർമസയംഘങ്ങള  രജറിസർ  ടചെയ്യുനതറിനള്ള  ആകട  പ്രകപ്പോരയം  ഒരു
സസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനമപ്പോയറി രജറിസർ ടചെയ്യുനതറിനട അനമതറി നല്കറിയറിരുന്നു.  ആയതറിന്
പ്രകപ്പോരയം ടമപമപ്പോറപ്പോണയം ഓഫട അപസപ്പോസറിപയഷന്, കബലപ്പോ, റൂളസട ആനട ടറഗുപലഷന്സട
എനറിവ  20-1-2014 ടല  സ.ഉ.(കക)  നമ്പര്  15/2014/ത.സസ്വ.ഭ.വ. സർക്കപ്പോർ  ഉത്തെരവട
പ്രകപ്പോരയം അയംഗസ്വീകരറിക്കുകയുയം ടചെയ.  ഇതറിടന അടെറിസപ്പോനത്തെറില് ഇന്ഫര്പമഷന് പകരളെ
മറിഷടന  1955-ടല  12- ാാമതട  തറിരുവറിതപ്പോയംകൂർ  ടകപ്പോച്ചറി  സപ്പോഹറിതദ  ശപ്പോസസ്വീയ,
ധർമസയംഘങ്ങള  രജറിസർ  ടചെയ്യുനതറിനള്ള  ആകട  പ്രകപ്പോരയം  10-2-2014-ല്
TVC/TC/212/2014  നമ്പർ  പ്രകപ്പോരയം  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപറിടന  കസ്വീഴറില്  ഒരു
സസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനമപ്പോയറി രജറിസർ ടചെയറിടണട.
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2.4.1  ഓഫസ്വീസട  ഓപടപ്പോപമഷനള്ള  പസപ്പോഫട ടവയറുകളെറില്  ചെറിലതട  ഏതപ്പോനയം
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളെറില് സപ്പോപറിടച്ചങ്കേറിലുയം എല്ലെപ്പോയറിടെത്തുയം അവ വറികസറിപറിച്ചട
നറിർവ്വഹണ  ഘടത്തെറില്  എത്തെറിക്കുനതറിനട  ഐ.ടക.എയം.-നട  സപ്പോധറിച്ചറിടറില്ലെ എനട  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.  പസപ്പോഫട ടവയറുകളെറിടല അപരദപ്പോപതമൂലയം ടതറപ്പോയ ജനന/മരണ/വറിവപ്പോഹ
സർടറിഫറിക്കറകള  നല്കപ്പോനള്ള  സപ്പോധദതയുയം  അനർഹരപ്പോയവടര  വറിവറിധ  സസ്വീമുകളെറിടല
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളെപ്പോയറി  ടതരടഞടുക്കപ്പോനള്ള  സപ്പോധദതയുയം  ഉളെവപ്പോയതട  ഗുരുതരമപ്പോയ
പപ്പോളെറിച്ചയപ്പോയറി  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോണറിക്കുന്നു.  ആയതറിനപ്പോല്  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളെറില്  സപ്പോപറിക്കുന  പസപ്പോഫട ടവയറുകള  കുറമറവയപ്പോടണനട  ഉറപട
വരുത്തുനതറിനട ആവശദമപ്പോയ നടെപടെറി കകടക്കപ്പോള്ളണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു.
കമ്പമ്പ്യൂടകറപസഷന്  നടെപടെറികള  ഇനറിയുയം  ആരയംഭറിച്ചറിടറില്ലെപ്പോത്തെ  തപദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളടടെ ഒരു ലറിസട സമറിതറിക്കട നല്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു.

സർക്കപ്പോർ സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2.4.2  സയംസപ്പോനടത്തെ  എല്ലെപ്പോ  തപദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളെറിലുയം
ഓഫസ്വീസട  ഓപടപ്പോപമഷനപ്പോവശദമപ്പോയ  കമ്പമ്പ്യൂടർവല്ക്കരണയം  നടെപറിലപ്പോക്കറി  കഴറിഞറിടണട.
ജനകസ്വീയപ്പോസൂത്രണ പദതറിയുടടെ  രൂപസ്വീകരണയം,  സപ്പോപങ്കേതറിക  പരറിപശപ്പോധന,  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം,
ടചെലവട  വറിവരങ്ങള പമപ്പോണറിറററിയംഗട  തുടെങ്ങറിയവ കകകപ്പോരദയം  ടചെയ്യുന  'സുപലഖ',  റവനമ്പ്യൂ
സയംവറിധപ്പോന  (വസ്തു  നറികുതറി,  ടതപ്പോഴറില്  നറികുതറി,  കലസന്സുകള  മുതലപ്പോയവ)ത്തെറിനള്ള
'സഞയ',  ഡബറിള എന്ടറി  അക്രൂവല് അടെറിസപ്പോനത്തെറില് അക്കക്കൗണറിയംഗട,  ബഡ്ജററിയംഗട
എനറിവയ്ക്കുള്ള 'സപ്പോയംഖദ',  സപ്പോമൂഹദ സുരകപ്പോ ടപന്ഷനകളടടെ വറിതരണത്തെറിനള്ള 'പസവന'
(ടപന്ഷന്),ജസ്വീവനക്കപ്പോരുടടെ  പസവന പവതന സയംവറിധപ്പോനയം,  ശമ്പളെ ബറിലടല്ല്  തയ്യപ്പോറപ്പോക്കല്
എനറിവയ്ക്കുള്ള  'സപ്പോപന',  അപപകകള,  പരപ്പോതറികള,  തപപ്പോലുകള എനറിവ കകകപ്പോരദയം
ടചെയ്യുനതറിനള്ള  'സൂചെറിക',  ജനന-മരണ-വറിവപ്പോഹ  രജറിപസ്ട്രേഷന്  നടെത്തുനതറിനയം
സർടറിഫറിക്കറട വറിതരണത്തെറിനമുള്ള 'പസവന' (സറിവറില് രജറിപസ്ട്രേഷന്),  ടകടറിടെ നറിർമപ്പോണ
ടപർമറിറട  നല്കുനതറിനള്ള  'സപങ്കേതയം',  ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  പണറികളടടെ  എസറിപമറട,
ബറിലടല്ല്  മുതലപ്പോയവ  തയ്യപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനള്ള  'സുഗമ'  തുടെങ്ങറി  തപദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ
സപ്പോപനത്തെറിനട  അധറികപ്പോരവയം  ചുമതലകളമുള്ള  എല്ലെപ്പോ  പമഖലകളക്കുയം  ആവശദമപ്പോയ
ഇ-ഗപവണന്സട  നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനട  ഐ.ടക.എയം.  വറികസറിപറിച്ചട  വറിനദസറിപറിച്ചറിടള്ള
ആപറിപക്കഷന്  പസപ്പോഫട ടവയറുകള  ഓപരപ്പോ  തപദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനത്തെറിടനയുയം
ഉത്തെരവപ്പോദറിത്തെത്തെറില്  ബനടപട  ജസ്വീവനക്കപ്പോർ  തടന  കകകപ്പോരദയം  ടചെയട  വരുന്നു.
ഇതറിലൂടടെ സുതപ്പോരദതയുയം കപ്പോരദകമതയുയം വർദറിപറിച്ചട  സമയബനറിതമപ്പോയറി  ജനങ്ങളക്കട
ടമച്ചടപട  പസവനങ്ങള  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോനയം  സപ്പോധറിക്കുന്നു.  പസപ്പോഫട ടവയറുകള  വറിവറിധ
തലങ്ങളെറില് ടടെസറിയംഗട നടെത്തെറി ഗുണപമന്മേ വറിലയറിരുത്തെറി ടതറകള പരറിഹരറിച്ചപ്പോണട തപദ്ദേശ
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സസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളെറില് വറിനദസറിക്കുനതട.   കമ്പമ്പ്യൂടർവല്ക്കരണയം ആരയംഭറിക്കപ്പോത്തെ
ഒരു തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനവയം ഇപപപ്പോള നറിലവറിലറില്ലെ. 

ഖണറിക നമ്പർ   66

ശറിപപ്പോർശ

2.5.1  പപ്പോന് പമപ്പോണറിറററിയംഗട   സയംവറിധപ്പോനത്തെറിടന മപ്പോതൃകപ്പോ വറിനദപ്പോസത്തെറിന പവണറി
ടതരടഞടുത്തെ  പഞപ്പോയത്തുകളെറിടലപ്പോനപ്പോയ  ടവള്ളനപ്പോടെട   ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില്  കമ്പമ്പ്യൂടർ
സയംവറിധപ്പോനയം  ഏർടപടുത്തെറിടയങ്കേറിലുയം  തുടെർ  പ്രവർത്തെനത്തെറിന ആവശദമപ്പോയ കഗഡന്സട
നല്കുനതറിനട  ഐ.ടക.എയം.  പരപ്പോജയടപടതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.   പ്രസ്തുത
പഞപ്പോയത്തെറില്  ഏർടപടുത്തെറിയ  പ്രവർത്തെനങ്ങള  തുടെർനട  ടകപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുനതറിനട
പഞപ്പോയത്തെറിടല  ജസ്വീവനക്കപ്പോടര  പരറിശസ്വീലറിപറിച്ചട  സജരപ്പോക്കണടമനട  സമറിതറി
നറിർപദ്ദേശറിക്കുന്നു.   ഡബറിള  എന്ടറി  അക്കക്കൗണറിയംഗട  സറിസയം  എല്ലെപ്പോ  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളെറിലുയം  ഏർടപടുത്തുനതറിനള്ള  ഐ.ടക.എയം.ടന  പ്രവർത്തെനയം
തസ്വരറിതടപടുത്തെണടമന്നുയം സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു.

സർക്കപ്പോർ സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2.5.2  ടവള്ളനപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിടല  കമ്പമ്പ്യൂടർവല്ക്കരണ  പ്രവർത്തെനങ്ങള
ടമച്ചടപട  രസ്വീതറിയറില്  പൂർത്തെറിയപ്പോയറിടണട.  ജസ്വീവനക്കപ്പോർക്കട  ആവശദമപ്പോയ  പരറിശസ്വീലനങ്ങള,
ഹപ്പോർഡ് ടവയര്  വറിനദപ്പോസയം,  ഇലകറിഫറിപക്കഷന്,  ടനറട വര്ക്കറിയംഗട  എനറിവ
പൂർത്തെറിയപ്പോക്കറിയറിടണട.  ടവള്ളനപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില്  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ  വറിവറിധ
പമപ്പോഡമ്പ്യൂളകളടടെ വറിവരങ്ങള അനബനമപ്പോയറി പചെർക്കുന്നു.(അനബനയം I)

പകരളെത്തെറിടല  എല്ലെപ്പോ  തപദ്ദേശ  സസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളയം  പപ്പോന്
പമപ്പോണറിറററിയംഗറിനപ്പോയറി  'സുപലഖ'  എന  പസപ്പോഫട ടവയറുയം  അക്കക്കൗണറിയംഗറിനപ്പോയറി  'സപ്പോയംഖദ'
എന പസപ്പോഫട ടവയറുയം മറികച്ച കവദഗദപത്തെപ്പോടടെ നറിലവറില് ഉപപയപ്പോഗറിചവരുന്നുണട.  ഈ
പമഖലയറില് പൂർണ്ണമപ്പോയ കമ്പമ്പ്യൂടർവല്ക്കരണയം എന ലകദയം ഇതറിപനപ്പോടെകയം  കകവരറിച
കഴറിഞ.   എല്ലെപ്പോ  തലങ്ങളെറിലുമുള്ള  ഉപദദപ്പോഗസർക്കട  ആവശദമപ്പോയ  പരറിശസ്വീലനങ്ങള
കറിലയുടടെ  ആഭറിമുഖദത്തെറിലുയം  IKM  ടന  സപ്പോപങ്കേതറിക  സഹപ്പോയത്തെറിലുയം  നല്കറിയറിടണട.
ആവശദമപ്പോയ തുടെർപരറിശസ്വീലനങ്ങളയം നല്കുന്നുണട. 

ഖണറിക നമ്പർ   79

ശറിപപ്പോർശ

2.6.1  മണ്ണറിട  നറികത്തുനതറിടല  നറിരക്കു  കണക്കപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള  ഇനറിഷദല്  ലസ്വീഡയം
ലറിഫയം  ഒഴറിവപ്പോപക്കണതപ്പോടണനട  1986-ലുയം  2004-ലുയം  ധനകപ്പോരദ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ
വറിഭപ്പോഗത്തെറിടന  ചെസ്വീഫട  ടടെക ടനറിക്കല്  എകപ്പോമറിനർ  നറിർപദ്ദേശറിച്ചറിടള്ളതപ്പോയുയം  എനപ്പോല്
ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തു വകുപട ചെസ്വീഫട എ ഞറിനസ്വീയറുടടെ 6-1-2005-ടല സർക്കുലർ പ്രകപ്പോരയം പ്രസ്തുത
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പ്രവൃത്തെറിക്കട  ഇനറിഷദല്  ലസ്വീഡയം  ലറിഫയം  കുറയ്പക്കണതറിടല്ലെന്നുയം  നറിർപദ്ദേശറിച്ചറിടള്ളതപ്പോയുയം
സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നു.  ഈ  സപ്പോഹചെരദത്തെറില്  സറി.ടെറി.ഇ.യുടടെയുയം  സറി.ഇ.യുപടെയുയം
സർക്കുലററിടല  ടപപ്പോരുത്തെപക്കടുകള  ഒഴറിവപ്പോക്കറി  കുറമറ  രസ്വീതറിയറിലുള്ള  സർക്കുലർ
പുറടപടുവറിക്കുനതറിനട  പവണ  നടെപടെറികള  സർക്കപ്പോർ  സസ്വസ്വീകരറിക്കണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ ടചെയ്യുന്നു. 

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2.6.2  മണ്ണറിടട  നറികത്തുന പ്രവൃത്തെറികളക്കട നറിരക്കു കണക്കപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള ഇനറിഷദല്
ലസ്വീഡയം  ലറിഫയം  കണക്കപ്പോക്കുനതു  സയംബനറിച്ചട  ചെസ്വീഫട  ടടെകറിക്കല് എകപ്പോമറിനര്  2004-ല്
പുറടപടുവറിച്ചറിടള്ളതുയം,  ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തു   വകുപട  ചെസ്വീഫട  എഞറിനസ്വീയര്  6-1-2005-ല്
പുറടപടുവറിച്ചറിടള്ളതുമപ്പോയ  സര്ക്കുലറുകള  തമറിലുള്ള  ടപപ്പോരുത്തെപക്കടുകള
പരറിഹരറിക്കണടമന്നുള്ള  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  21/08/2014-ടല  22512/എസറി2/11(1)/
തസസ്വഭവ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്   പ്രകപ്പോരയം  വദകമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള  പുറടപടുവറിച്ചറിടണട.
ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  ചെസ്വീഫട  എഞറിനസ്വീയര്,  06/01/2005-ല്  പുറടപടുവറിച്ച  2/2005  നമ്പര്
സര്ക്കുലര്,  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപറിന  ബപ്പോധകമപ്പോക്കറിയറിടണട.   ഇതുപ്രകപ്പോരയം  മണ്ണറിടട
നറികത്തുന  പ്രവൃത്തെറികളക്കട  നല്കുന  നറിരക്കുകളക്കട  ഒരു  ലസ്വീഡയം  ലറിഫയം
കുറയ്പക്കണതറില്ലെ.

ഖണറിക നമ്പര്   89

ശറിപപ്പോര്ശ

2.7.1 തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള  മതറിയപ്പോയ  സര്ടവ്വപയപ്പോ
ആവശദകതടയ സയംബനറിച്ച വറിശകലനപമപ്പോ കൂടെപ്പോടത കപ്പോര്ഷറിക ആവശദത്തെറിടന പപരറില്
യപന്ത്രപ്പോപകരണങ്ങള  വപ്പോങ്ങുകയുയം  അവ  പറിനസ്വീടെട  പ്രവര്ത്തെറിക്കപ്പോടത  നശറിചപപപ്പോകുവപ്പോന്
ഇടെയപ്പോക്കുകയുയം ടചെയ്യുനതുമൂലയം ലകക്കണക്കറിനട രൂപയുടടെ പപ്പോഴ് ടചെലവട ഉണപ്പോകുനതപ്പോയറി
സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന്നു. ഇപ്രകപ്പോരയം സര്ക്കപ്പോര് പണയം നഷ്ടടപടുനതറിനട ഇടെയപ്പോകുനതറില്
സമറിതറി  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന്നു.  ഓപരപ്പോ  പ്രപദശത്തെറിപനയുയം  കപ്പോര്ഷറിക
ആവശദങ്ങടളെക്കുററിചയം  സപ്പോഹചെരദങ്ങടളെക്കുററിചയം  യന്ത്രസപ്പോമഗ്രറികളടടെ  ആവശദകതടയ
സയംബനറിചയം വദകമപ്പോയ കപ്പോഴ്ചപപ്പോടെറില്ലെപ്പോത്തെതുടകപ്പോണപ്പോണട അനപ്പോവശദമപ്പോയറി യപന്ത്രപ്പോപകരണങ്ങള
വപ്പോങ്ങപ്പോനറിടെയപ്പോയടതനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നു.  ആയതറിനപ്പോല്  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളെറില് പദതറി രൂപസ്വീകരണത്തെറിടന ഭപ്പോഗമപ്പോയറി യന്ത്രസപ്പോമഗ്രറികള വപ്പോങ്ങറിക്കുനതട
സയംബനറിച്ചട  കപ്പോലഘടത്തെറിനനപയപ്പോജദമപ്പോയ  രസ്വീതറിയറില്  സര്ക്കപ്പോര്  പുതറിയ
മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര് പദ്ദേശങ്ങള പുറടപടുവറിക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന്നു.
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സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2.7.2  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള  വദകമപ്പോയ  ആസൂത്രണമറില്ലെപ്പോടതയുയം

ആവശദത്തെറിനനസൃതമല്ലെപ്പോടതയുയം  കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്രങ്ങള  വപ്പോങ്ങുനതുമൂലയം  ഇവ  പറിനസ്വീടെട

ഉപപയപ്പോഗദശൂനദമപ്പോകുന അവസ അവസപ്പോനറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  പദതറി മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖയറില്

വദകമപ്പോയ  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള  പുറടപടുവറിച്ചറിടണട  (GO(Ms)22/2018/lsgd  Dated,

14-2-2018).  ഈ  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളക്കനസൃതമപ്പോയപ്പോണട  ഇപപപ്പോള സയംസപ്പോനടമപ്പോടപ്പോടക

തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള  കപ്പോര്ഷറിപകപ്പോപകരണങ്ങള  വപ്പോങ്ങുനതുയം

ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതുയം.  സയംസപ്പോന  കൃഷറി  വകുപയം  ഇത്തെരത്തെറില്  ആവശദമപ്പോയ

മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള  ഉളടക്കപ്പോള്ളറിചടകപ്പോണ്ടുള്ള  സര്ക്കുലര്  പുറടപടുവറിച്ചറിടണട.

(ററി.ജറി.11(1)7475/19 Dated 28-2-2019).

സയംസപ്പോന കൃഷറിവകുപട ആവറിഷ്കരറിച്ച  Kerala State Agricultural Mechanisation

Mission എന പദതറി കപ്പോര്ഷറികയന്ത്രവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങടളെ ഏപകപ്പോപറിപറിക്കുവപ്പോന്

ലകദമറിടള്ളതപ്പോണട  (G.O(Rt)295/2018/Agri  Dated,  31-3-2018). സയംസപ്പോനടമപ്പോടപ്പോടക

ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയറി  കറിടെക്കുന  കപ്പോര്ഷറിപകപ്പോപകരണങ്ങള സയംബനറിച്ച  വറിവരങ്ങള

പശഖരറിക്കുനതറിനയം  അവയറില്  ഉപപയപ്പോഗപയപ്പോഗദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുനവ  ഉപപയപ്പോഗ

പയപ്പോഗദമപ്പോക്കുവപ്പോനള്ള പദതറികളയം ഈ മറിഷന്  വഴറി ലകദമറിടുന്നു.

പമല് നടെപടെറികളെറിലൂടടെ കപ്പോര്ഷറികയപന്ത്രപ്പോപകരണങ്ങളടടെ ഭപ്പോവനപ്പോശൂനദമപ്പോയ വപ്പോങ്ങല്

നറിയന്ത്രറിക്കുകയുയം,  വപ്പോങ്ങുന  ഉപകരണങ്ങള  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  ഉപപയപ്പോഗടപടുത്തുന്നു എനട

ഉറപവരുത്തുകയുയം ടചെയ്യുന്നുണട.

14-8-2019-  ടല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശയം

2.7.3  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്  സമര്പറിച്ച  നടെപടെറി  വറിശദസ്വീകരണ

പത്രറിക  അയംഗസ്വീകരറിച്ച  സമറിതറി  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള  വപ്പോങ്ങറിയ

കപ്പോര്ഷറിപകപ്പോപകരണങ്ങള  ഉപപയപ്പോഗദശൂനദമപ്പോയറി  കറിടെക്കുപമ്പപ്പോള  സസ്വകപ്പോരദ  വദകറികള

വപ്പോടെകയട  നല്കുന  ഉപകരണങ്ങള  കപ്പോരദകമമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടതന

ടകപ്പോണപ്പോടണനട അപനസ്വഷണയം നടെത്തെണടമന്നുയം പകരളെ പസറട ടമക്കടടനപസഷന് മറിഷടന

കണക്കു പ്രകപ്പോരയം, എത്ര കപ്പോര്ഷറിക ഉപകരണങ്ങള വപ്പോങ്ങറിടയന്നുയം അവയറില് എത്രടയണ്ണയം

ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോടണനതുയം  സയംബനറിച്ച  ജറില്ലെ  തറിരറിചള്ള  കണക്കട  സമറിതറിയട

അററിയണടമനട  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകയുയം  ടെറി  വറിഷയയം  സയംബനറിച്ചട  ടതളെറിടവടുപട

നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം ടചെയ.
227/2021.
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23-10-2019-  ടല ടതളെറിടവടുപട പയപ്പോഗത്തെറില് സര്ക്കപ്പോര് സമറിതറി 

മുമ്പപ്പോടക സമര്പറിച്ച     മറുപടെറി

2.7.4  (i)  ജറില്ലെപ്പോ  കസയം  ഹയററിയംഗട  ടസനര്,  പകരളെ  സയംസപ്പോനടത്തെ  കപ്പോര്ഷറിക
പസവന  പകന്ദ്രയം  (80  എണ്ണയം),  കപ്പോര്ഷറിക  കര്മ  പസന  (201  എണ്ണയം)  എനറിവയുടടെ
കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്രങ്ങളടടെ  കണടക്കടുപട  പകരളെ  സയംസപ്പോന  കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്രവല്ക്കരണ
മറിഷന്  നടെത്തെറിയറിടണട.  സയംകറിപ  ററിപപപ്പോര്ടട  അനബനയം  [അനബനയം  II]  ആയറി
പചെര്ക്കുന്നു.

(ii)  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള  മുപഖന  വപ്പോങ്ങറിയതുളടപടടെ
നപ്പോളെറിതുവടരയുള്ള മുഴുവന് കപ്പോര്ഷറിക യന്ത്രങ്ങളയം കൃഷറിഭവനകളെറില് രജറിസര് ടചെയ്യുനതറിനട
പകരളെ  സയംസപ്പോന  കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്രവല്ക്കരണ  മറിഷന്,  കൃഷറി  വകുപട  ഡയറകര്ക്കട
19-6-2018 തസ്വീയതറിയറിടല കത്തെട പ്രകപ്പോരയം നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിടണട.

(iii)  കൃഷറി വകുപറിന കസ്വീഴറിലുള്ള പകടെപ്പോയ യന്ത്രങ്ങള മുഴുവനയം നനപ്പോക്കുനതറിനട ഒരു
കപ്പോര്ഷറിക യന്ത്ര പരറിരകണ യജയം ജറില്ലെപ്പോതലങ്ങളെറില് തുടെങ്ങറി.  ഇതറിനപ്പോയറി കപ്പോര്ഷറിക
യന്ത്ര  കറിരണയം  പസന  എന  പപരറില്  7  പപരടെങ്ങുന  കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്ര  അറകുറപണറി
യൂണറിറട  സജമപ്പോക്കറി.  ഓപരപ്പോ  ജറില്ലെയറിലുയം  12  ദറിവസയം  നസ്വീണ്ടുനറില്ക്കുന  അറകുറപണറി
പരറിശസ്വീലന  കപ്പോമ്പയറിന്  നടെത്തെറി.  592  കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്രങ്ങള  അറകുറപണറി  തസ്വീര്ത്തെട
സജമപ്പോക്കറി. ആയതറിടന വറിശദവറിവരയം അനബനയം [അനബനയം III] ആയറി പചെര്ക്കുന്നു.
220  പപടര  കപ്പോര്ഷറിക യന്ത്ര അറകുറ  പണറിക്കപ്പോയറി  പരറിശസ്വീലറിപറിച.  ഈ പ്രവര്ത്തെനയം
തുടെര്ന്നു വരുന്നു.

(iv)  കപ്പോര്ഷറിക  യന്ത്രങ്ങള  കപ്പോരദകമമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുനതറിനള്ള  ടപപ്പോതു
മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖ,  കപ്പോര്ഷറിക യന്ത്രവല്ക്കരണ മറിഷന് നടെത്തെറിയ സര്ടവ്വ അടെറിസപ്പോനടപടുത്തെറി
രൂപസ്വീകരറിച്ചറിടണട.  ഇതട അനബനയം [ അനബനയം IV] ആയറി പചെര്ക്കുന്നു.

ടക. സുപരഷട കുറുപട,
തറിരുവനന്തപുരയം, അദദകന്,
2021, ജനവരറി 13.                 പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി.
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