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ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   - I

1.1 പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി (2016-2019)യുടടെ 3-ാാമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടല
(കയംപ് പടപ്പോളര്  ആനട  ഓഡറിറര്  ജനറല്  ഓഫട  ഇനദയുടടെ  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങടള സയംബനറിച്ച  2009-10  വര്ഷടത്തെ ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറിടല  4.6, 4.7, 4.9
എനന്നീ  ഖണറികകളുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയതട)  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്
സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറികളുള്ടപടതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോര്ടട.

1.2  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി  (2016-2019)യുടടെ  3-ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടട
2016  ഒപകപ്പോബര്  മപ്പോസയം  20-ാം  തന്നീയതറി  സഭയറില്  സമര്പറിച.  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ആടക
5  ശറിപപ്പോര്ശകളപ്പോണട  ഉണപ്പോയറിരുനതട.  പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് സസ്വന്നീകരറിച്ച  നടെപടെറി
സയംബനറിച്ച  സര്ക്കപ്പോര്  മറുപടെറി  16-1-2019-ടല  പയപ്പോഗത്തെറില്  സമറിതറി
പരറിഗണറിക്കുകയുണപ്പോയറി.

1.3  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശ  ഖണറിക  34 പന്മേല്  ലഭറിച്ച  മറുപടെറി
തൃപറികരമലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് ആയതട സയംബനറിച്ചട സമറിതറി അധറികവറിവരയം ആരപ്പോഞ.

1.4 സമറിതറി ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശ, ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് സര്ക്കപ്പോര് സസ്വന്നീകരറിച്ച
നടെപടെറി തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ എനറിവ അദദപ്പോയയം-II-ല് പചേര്ത്തെറിരറിക്കുന.

1.5 സര്ക്കപ്പോരറില്  നറിന  ലഭറിച്ച  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  അനനര
നടെപടെറി,  സസ്വന്നീകരറിപക്കണതറില  എന  തന്നീരുമപ്പോനറിച്ച  ശറിപപ്പോര്ശകളുയം  സര്ക്കപ്പോര്  മറുപടെറിയുയം
അദദപ്പോയയം-III-ല് ഉള്ടക്കപ്പോളറിച്ചറിരറിക്കുന.

അദദപ്പോയയം   - II

2.1 സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശയുയം സര്ക്കപ്പോര് സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറിയുയം ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള
മറുപടെറി തൃപറികരമലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരവയം

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശയുയം.

ഖണറിക നമ്പര്   34

ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.1  ഖരമപ്പോലറിനദ  സയംസ്കരണ  പദതറിയുടടെ  ആദദഘടത്തെറിടല  അനറിവപ്പോരദ
പ്രവൃത്തെറികളപ്പോയറിരുന മപ്പോലറിനദ പശഖരണയം, കപമ്പപ്പോസട പപ്പോനട നറിര്മപ്പോണയം, ഭൂമറി നറികത്തെല്
എനറിവ നടെപറിലപ്പോക്കുനതറില് വന്നീഴ്ച വരുത്തെറിടയനട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. വപ്പോഹനങ്ങള്
പപ്പോര്ക്കു ടചേയ്യുവപ്പോന് ആവശദമപ്പോയ സലത്തെറിടന ലഭദത ഉറപ്പു വരുത്തെപ്പോടത ₹  1.11  പകപ്പോടെറി
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ടചേലവഴറിച്ചട  57  മുച്ചക്ര  ഓപടപ്പോ,  ടെറിപര്  വപ്പോഹനങ്ങള്  ഒരുമറിച  വപ്പോങ്ങറിയതുയം  ആയതട
വര്ഷങ്ങപളപ്പോളയം  വറിതരണക്കപ്പോരടന  യപ്പോര്ഡറില്  നറിഷറിയമപ്പോയറി  സൂകറിച്ചട
ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോക്കറിയതുയം  ടകപ്പോലയം  മുനറിസറിപല്  പകപ്പോര്പപറഷടന  ഭപ്പോഗത്തുനറിനള
ഗുരുതര  വന്നീഴ്ചയപ്പോടണനട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.  പ്രസ്തുത  നഷ്ടത്തെറിനട
ഉത്തെരവപ്പോദറികളപ്പോയവര്ടക്കതറിടര  കര്ശന  നടെപടെറി  സസ്വന്നീകരറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

2.1.2  കുരന്നീപ്പുഴ  മപ്പോലറിനദ  സയംസ്കരണശപ്പോല,  മലറിനജല  സയംസ്കരണശപ്പോല  എനന്നീ
പദതറികളുടടെ നറിര്മപ്പോണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് സയംഭനപ്പോവസയറിലപ്പോകപ്പോനുള പ്രധപ്പോന കപ്പോരണയം
ടപപ്പോതുജനപരപ്പോഷയം  മൂലമുള  സമരപരറിപപ്പോടെറികള്  ആയറിരുന.   ടെറി  പപ്പോനറിടന  നറിര്മപ്പോണ
പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ടപപ്പോതുജനങ്ങളുടടെ  പരപ്പോഷയം  തടെസ്സമപ്പോകുടമനട  മുന്കൂടറി
കപ്പോണപ്പോന്  കഴറിഞ്ഞറിരുനടവങറില്  ടെറി  വപ്പോഹനങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുനതറിനുള  നടെപടെറികളുമപ്പോയറി
പകപ്പോര്പപറഷന്  മുപനപ്പോടട  പപപ്പോകുമപ്പോയറിരുനറില.  ടെറി  വപ്പോഹനങ്ങള്  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  വന്നീടെട
വന്നീടെപ്പോനരയം കുടുയംബശന്നീ യൂണറിറ്റുകടള പ്രപയപ്പോജനടപടുത്തെറി മപ്പോലറിനദയം പശഖരറിച്ചട ടെറി സലത്തെട
സയംസ്കരണത്തെറിനപ്പോയറി  നറിപകപറിച്ചപപപ്പോള്  ടെറി  പ്രപദശത്തെട  ജനങ്ങള്  സയംഘടെറിച്ചട
തടെയുകയുണപ്പോയറി.  പകപ്പോര്പപറഷന്  തുടെര്നടെപടെറികളുമപ്പോയറി  മുപനപ്പോടട  പപപ്പോകുനതറിനട,
ബഹ. ഹഹപക്കപ്പോടെതറിടയ സമന്നീപറിച്ചട പപപ്പോലന്നീസട സയംരയംകണത്തെറിനട പവണറി പകസട ഫയല്
ടചേയ്ടതങറിലുയം പപപ്പോലന്നീസട സയംരകണയം പവണ രന്നീതറിയറില് ലഭറിക്കുകയുണപ്പോയറില.  പ്രസ്തുത
പപ്പോനട  പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുനതറിനു  പവണറി  പകപ്പോര്പപറഷന്  സര്ക്കപ്പോര്  തലത്തെറില്  ഇടെടപടട
ബഹ.  നഗരകപ്പോരദ  വകുപട  മനറി,  ടതപ്പോഴറില്  വകുപട  മനറി  എനറിവരുടടെ  പനതൃതസ്വത്തെറില്
ചേര്ച്ച  നടെത്തെറിടയങറിലുയം  ഇപപപ്പോഴയം  പ്രശയം  പരറിഹരറിക്കപ്പോന്  കഴറിയപ്പോടത  പപ്പോനട
പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയ സറിതറിയറിലപ്പോണട.

2.1.3 പ്രസസ്തുത  സപ്പോഹചേരദത്തെറിലപ്പോണട  ടെറി  വപ്പോഹനങ്ങള്  നറിഷറിയമപ്പോയറി  കറിടെക്കപ്പോന്
ഇടെവനതട.  മപ്പോലറിനദ  സയംസ്കരണ  പദതറിയുടടെ  നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസന്
ടക.എസട.യു.ഡറി.പറി.  ആണട.   ടക.എസട.യു.ഡറി.പറി.  വറിഭപ്പോവനയം  ടചേയ്ത  പദതറിയറിപന്മേല്
നയപരമപ്പോയ  തന്നീരുമപ്പോനയം  മപ്പോത്രമപ്പോണട  പകപ്പോര്പപറഷന്  ഭരണസമറിതറി  സസ്വന്നീകരറിച്ചറിട്ടുളതട.
പകപ്പോര്പപറഷന് ഭപ്പോഗടത്തെ വന്നീഴ്ചപയപ്പോ അനപ്പോസപയപ്പോ ടകപ്പോണല വപ്പോഹനങ്ങള് നറിഷറിയമപ്പോയറി
കറിടെക്കപ്പോന് ഇടെയപ്പോയതട എനട പബപ്പോധറിപറിക്കുന.  ധനകപ്പോരദ പരറിപശപ്പോധനപ്പോ വറിഭപ്പോഗയം ടകപ്പോലയം
പകപ്പോര്പപറഷന്,  ടക.എസട.യു.ഡറി.പറി.  ഓഫന്നീസട  എനറിവറിടെങ്ങളറില്  നടെത്തെറിയ
പരറിപശപ്പോധനയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടട  പകപ്പോര്പപറഷനറില്
ലഭദമപ്പോക്കുകയുയം പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറിടല പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപന്മേല് മുന് പമയര്,  മുന് ടസക്രടററി
എനറിവരുടടെ  വറിശദന്നീകരണയം  ലഭദമപ്പോക്കറി  പകപ്പോര്പപറഷന്  ടസക്രടററിയുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടട
സഹറിതയം സര്ക്കപ്പോരറിടന പരറിഗണനയപ്പോയറി സമര്പറിക്കപ്പോന് ആവശദടപടുകയുയം ടചേയ്തറിട്ടുണട.
ഈ വറിഷയത്തെറില് ത.സസ്വ.ഭ.വ. (എ.ബറി) വകുപറില് തുടെര്നടെപടെറികള് സസ്വന്നീകരറിചവരുനണട.
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2.1.4  ധനകപ്പോരദ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിരറിക്കുനതട  ഖരമപ്പോലറിനദ
സയംസ്കരണ  പപ്പോനറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  57  ഓപടപ്പോ  ടെറിപറുകളറില്  20  എണയം  കുടുയംബശന്നീയട
അനുവദറിച്ചട നല്കറിയറിട്ടുടണനപ്പോണട.  എനപ്പോല് പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശ 2 പ്രകപ്പോരയം
57 ഓപടപ്പോ ടെറിപറുകളുയം പലലയം ടചേയപ്പോനുള നടെപടെറി സസ്വന്നീകരറിക്കണടമനട ആവശദടപടറിട്ടുണട.
ആയതു പ്രകപ്പോരയം ഇക്കപ്പോരദത്തെറില് കൂടുതല് വദക്തത വരുത്തുനതറിനപ്പോയറി തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
(എ.ബറി)  വകുപട,  ധനകപ്പോരദ  വകുപറിനട  എബറി2/564/2015-ത.സസ്വ.ഭ.വ.,  തന്നീയതറി  25-10-2017
നമ്പര്  പ്രകപ്പോരയം  അനക്കൗപദദപ്പോഗറിക  കുററിപട  നല്കറിയറിട്ടുടണങറിലുയം  മറുപടെറി  ഇതുവടര
ലഭദമപ്പോയറിടറില.

2.1.5  ഈ വറിഷയടത്തെ സയംബനറിച്ചട  വറിജറിലന്സട  &  ആനറി കറപ്ഷന് ബബ്യൂപറപ്പോ,
ടകപ്പോലയം  പകസട  രജറിസര് ടചേയ്തട  അപനസ്വഷണയം നടെത്തെറിവരുനണട.   അപനസ്വഷണത്തെറിടന
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ബനടപട  ഫയലുകള്  വറിജറിലന്സറിടന  കസഡറിയറില്  ആയതറിനപ്പോല്
നഗരസഭയട  തുടെര്നടെപടെറികടളപ്പോനയം  സസ്വന്നീകരറിക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചറിടറിലപ്പോടയന  വറിവരവയം
അററിയറിചടകപ്പോള്ളുന.

തുടെര്ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.6  പ്രസ്തുത  വറിഷയയം  സയംബനറിച്ചട  വറിജറിലന്സട  ആനട  ആനറി  കറപ്ഷന്
ബബ്യൂപറപ്പോയറില് രജറിസര് ടചേയ്തറിരറിക്കുന പകസട സയംബനറിച്ച വറിശദപ്പോയംശങ്ങളുയം ഒരുമറിച്ചട
വപ്പോങ്ങറിയ 57  വപ്പോഹനങ്ങളറില് കുടുയംബശന്നീയട ഹകമപ്പോററിയ 20  വപ്പോഹനങ്ങടളപ്പോഴറിച്ചട മറട
വപ്പോഹനങ്ങളുടടെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങളുയം സയംബനറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കണടമനട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.

അനുബനയം-III

3.1  സര്ക്കപ്പോരറില്  നറിനട  ലഭറിച്ച  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  അനനര
നടെപടെറി  തുടെപരണതറില  എന  തന്നീരുമപ്പോനറിച്ച  ശറിപപ്പോര്ശകളുയം  അവയട  ലഭറിച്ച
മറുപടെറികളുയം.

ഖണറിക   11, 12

ശറിപപ്പോര്ശ

3.1.1  സസ്വയയം  ടതപ്പോഴറില്  സയംരയംഭ  യൂണറിറ്റുകള്ക്കട  ടതപ്പോഴറില്  ഹനപുണദത്തെറിനട
മതറിയപ്പോയ പരറിശന്നീലനയം  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനുയം പ്രസ്തുത സയംരയംഭങ്ങളുടടെ  പ്രവര്ത്തെനയം ഓപരപ്പോ
ഘടത്തെറിലുയം വറിലയറിരുത്തെറി മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള് നല്കറി പദതറികള് വറിജയറിപറിക്കുനതറിനുയം
നഗരസഭകള് നടെപടെറി സസ്വന്നീകരറിക്കണടമനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

3.1.2  ടകപ്പോലയം  നഗരസഭയറിടല,  പ്രവര്ത്തെനയം  നറിലച്ച  ഡറി.ഡബബ്യൂ.സറി.യു.എ.
യൂണറിറ്റുകടള പുനരുജന്നീവറിപറിക്കുനതറിനുയം പദതറികളുടടെ നടെത്തെറിപറിനുയം നറിരന്നീകണത്തെറിനുയം
കൃതദമപ്പോയ  സയംവറിധപ്പോനയം  ഏര്ടപടുത്തുനതറിനുയം  നടെപടെറി  സസ്വന്നീകരറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.1.3  ലപ്പോഭകരമപ്പോയ  സസ്വയയംടതപ്പോഴറില്  സയംരയംഭങ്ങള്  ടകടറിപടുക്കുനതറിനപ്പോയറി
സപ്പോമ്പത്തെറിക സഹപ്പോയയം നല്കറിയതറില് 21 യൂണറിറ്റുകള് നറിലവറില് പ്രവര്ത്തെറിക്കുനണട.

3.1.4  പലപ്പോണ്  തറിരറിച്ചടെയപ്പോത്തെ  യൂണറിറ്റുകള്ടക്കതറിടര  റവനബ്യൂ  ററിക്കവററി  നടെപടെറി
ആരയംഭറിക്കുനതറിനു മുന്പട  യൂണറിറയംഗങ്ങടള വറിളറിചകൂടറി  പ്രവര്ത്തെനയം ആരയംഭറിക്കുനതറിനട
പവണറി  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കറിയതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  യൂണറിറ്റുകള്  പ്രവര്ത്തെനയം
ആരയംഭറിക്കുകയുയം ടചേയ.  തറിരറിച്ചടെയപ്പോനുള തുകയുടടെ പരറിശ കുറചനല്കറിയതറിനപ്പോല് പലപ്പോണ്
തുക തറിരറിച്ചടെവട ആര്.ആര്. നടെപടെറികളറില് നറിനയം ഒഴറിവപ്പോക്കുകയുയം ടചേയ.  ടെറി യൂണറിറ്റുകള്
നറിലവറില് പ്രവര്ത്തെറിചവരുന.

3.1.5  സുനപ്പോമറി  ദുരനത്തെറില്ടപട  കുടുയംബങ്ങള്  വറിവറിധ  സലങ്ങളറില്  മപ്പോററി
തപ്പോമസറിച്ചതറിനപ്പോലുയം  പകപ്പോര്പപറഷന്  പരറിധറി  വറിട്ടുപപപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  6  യൂണറിറ്റുകള്ക്കട
പ്രവര്ത്തെറിക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുനറില.

3.1.6 പ്രവര്ത്തെനയം നറിലചപപപ്പോയ 41 യൂണറിറ്റുകടള വറിളറിചകൂടറി അവരുടടെ പ്രശങ്ങള്
ചേര്ച്ച ടചേയ്തട  ആവശദമപ്പോയ പറിന്തുണയുയം സഹപ്പോയങ്ങളുയം നല്കറി,  പറിരറിഞപപപ്പോയവടരയുയം
മരണടപടവടരയുയം ഒഴറിവപ്പോക്കറി  എസട.ടജ.എസട.ആര്.ഹവ.-യുടടെ പുതറിയ മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശമനുസരറിച്ചട
5 പപടര ഉള്ടപടുത്തെറി യൂണറിറ്റുകള് പ്രവര്ത്തെറിചവരുന.

3.1.7 യൂണറിറട  ആരയംഭറിക്കുനതറിനട  മുന്പുയം  യൂണറിറട  ആരയംഭറിച്ചപശഷവയം
പരറിശന്നീലനയം  നല്കുക,    യൂണറിറട  ആരയംഭറിക്കുനതറിനു  മുന്പട  (Pre-GOT-ജനറല്
ഓററിയപനഷന് ടടയറിനറിങട)  ടതപ്പോഴറില് ഹവദഗദ പരറിശന്നീലനവയം സയംരയംഭകതസ്വ വറികസന
പരറിശന്നീലനവയം  നല്കുക,  യുണറിറട  പ്രവര്ത്തെനയം ആരയംഭറിക്കുന സമയത്തെട  വരവട  ടചേലവട
കണക്കുകള് എഴതറി സൂകറിക്കുനതറിനട പരറിശന്നീലനയം നല്കുക എനന്നീ മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
അനുസരറിച്ചപ്പോണട നറിലവറില് യൂണറിറ്റുകള് പ്രവര്ത്തെറിക്കുനതട.

3.1.8 ആടകയുള  66  DWCUA  യൂണറിറ്റുകളറില്  6  എണയം  ധനസഹപ്പോയയം
ആവശദമറിലപ്പോത്തെവയപ്പോയറിരുന. കുടുയംബശന്നീ അയംഗങ്ങടള ഉള്ടപടുത്തെറി കന്നീന് ടഡസറിപനഷന്
യൂണറിറ്റുകള് രൂപന്നീകരറിച നല്കറിയപ്പോല് മതറിയപ്പോയറിരുന.  ഡറിസറികട ടൂററിസയം ടപ്രപ്പോപമപ്പോഷന്
കക്കൗണ്സറില്  ആയറിരുന  പ്രതറിമപ്പോസയം  ശമ്പളയം  നല്കറിയറിരുനതട.  ആശപ്പോമയം  ഹമതപ്പോനയം,
പബപ്പോടട ടജടറി, ടക.എസട.ആര്.ടെറി.സറി. സപ്പോനട തുടെങ്ങറിയ സലങ്ങളറില് കന്നീനറിയംഗട പജപ്പോലറികള്
ടചേയ്യുനതറിനുപവണറിയപ്പോണട ടെറി യൂണറിറ്റുകള് രൂപന്നീകരറിച്ചതട.

3.1.9  മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖയറില്  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുയം  പ്രകപ്പോരയം  പദതറിയുടടെ  പ്രവര്ത്തെനത്തെറിനട
ജറിലപ്പോതലത്തെറില്  ജറിലപ്പോ  മറിഷന്  പകപ്പോ-ഓര്ഡറിപനററുയം  പകപ്പോര്പപറഷന്  തലത്തെറില്  ജറിലപ്പോ
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മറിഷന്  പപ്രപ്പോജകട  ഓഫന്നീസറുയം  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന.  കൂടെപ്പോടത  3  മപ്പോസത്തെറിടലപ്പോരറിക്കല്
പകപ്പോര്പപറഷൻ  തലത്തെറില്  മന്നീററിയംഗട  കൂടുകയുയം  അവപലപ്പോകനയം  നടെത്തുകയുയം  ടചേയ്യുന.
യൂണറിറട  ഉണപ്പോക്കുന  ഉല്പനങ്ങള്  വറിറഴറിക്കുനതറിനട  ജറിലപ്പോ  മറിഷടന  സഹപ്പോയപത്തെപ്പോടടെ
വറിപണനപമളകള്, ടഫസട, മപ്പോസചേനകള് എനറിവ സയംഘടെറിപറിക്കുന.  സറി.ഡറി.എസട.-ടനയുയം
ജറിലപ്പോ മറിഷടനയുയം സഹപ്പോയപത്തെപ്പോടുകൂടെറി യൂണറിറട പ്രവര്ത്തെനയം വറിലയറിരുത്തെറി ആവശദമപ്പോയ
സഹപ്പോയങ്ങള് ടചേയ വരുന.

3.1.10  വനറിതപ്പോ യൂണറിറ്റുകളുടടെ പ്രവര്ത്തെനത്തെറിനുയം നറിരന്നീകണത്തെറിനുമപ്പോയറി ഡറിവറിഷന്
തലത്തെറില് എ.ഡറി.എസട.  ഭരണസമറിതറി രൂപന്നീകരറിക്കുകയുയം ടെറി ഭരണസമറിതറി പ്രവര്ത്തെനയം
പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുയം  പ്രശങ്ങള്  പരറിഹരറിച്ചട  നല്കുകയുയം  ടചേയ്യുന.  നറിലവറിലുള  എലപ്പോ
യൂണറിറ്റുകളുയം ഗ്രൂപപ്പോയറി പ്രവര്ത്തെറിച്ചട പദതറികള് നടെപറിലപ്പോക്കറി വരുന.

3.1.11 2015  മപ്പോര്ച്ചറില്  എസട.ടജ.എസട.ആര്.ഹവ.  പദതറി  നറിര്ത്തെലപ്പോക്കുകയുയം
NULM ആരയംഭറിക്കുകയുയം ടചേയ.  ഈ പദതറിയറില് വനറിതപ്പോ ടതപ്പോഴറില് യൂണറിറട, വദക്തറിഗത
ടതപ്പോഴറില് യൂണറിറട എനറിവയട പരറിശന്നീലനയം നല്കറിവരുന.

ഖണറിക നമ്പര്   24, 25

ശറിപപ്പോര്ശ

3.2.1  യനവത്കൃത  ഡന്നീഹഫബററിങ്ങട  യൂണറിറട  സപ്പോപറിക്കുവപ്പോനപ്പോവശദമപ്പോയ
സലത്തെറിടന  സസ്വന്നീകപ്പോരദത  സയംബനറിച്ചട  പഠനയം  നടെത്തെപ്പോടതയുയം  മതറിയപ്പോയ
ആസൂത്രണമറിലപ്പോടതയുയം  ആരയംഭറിച്ച പദതറിയുടടെ  ഓപരപ്പോ  ഘടത്തെറിലുയം  നടെപത്തെണറിയറിരുന
പ്രവൃത്തെറികള്  സയംബനറിച്ചട  നറിര്വ്വഹപണപ്പോപദദപ്പോഗസനട  വദക്തമപ്പോയ  ധപ്പോരണ
ഉണപ്പോയറിരുനറിടലനട  സമറിതറി  നറിരന്നീകറിക്കുന.  ടകടറിടെ  നറിര്മപ്പോണത്തെറിനട  കപ്പോലതപ്പോമസയം
വരുത്തെറിയതറിനു  പുറടമ  യൂണറിററിടന  പ്രവര്ത്തെനത്തെറിനട  അതദനപ്പോപപകറിതമപ്പോയറിരുന
ടതപ്പോണട  കുതറിര്ക്കപ്പോനുള  ടെപ്പോങട,  കറിണര്  എനറിവയുയം  ചുറ്റുമതറിലുയം  നറിര്മറിക്കപ്പോതറിരുനതുയം
പശപ്പോത്തെല  സക്കൗകരദടമപ്പോരുക്കപ്പോടതയുയം  ടയല്  റണ്  നടെത്തെപ്പോടതയുയം  തറിടുക്കത്തെറില്
യനങ്ങള്  വപ്പോങ്ങറിയതുയം  കരപ്പോററിടല  വദവസകള്ക്കട  വറിരുദമപ്പോയറി  ₹  9.54  ലകയം
യനത്തെറിടന  വറിതരണക്കപ്പോരനട  നല്കറിയതുയം  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തെറിടന  വന്നീഴ്ചയപ്പോടണനട
സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.

3.2.2 പദതറികള്  രൂപന്നീകരറിച്ചട  അയംഗന്നീകപ്പോരത്തെറിനട  സമര്പറിക്കുപമ്പപ്പോള്  അവയുടടെ
പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികതയുയം  ആവശദമപ്പോയ  അടെറിസപ്പോന  സക്കൗകരദങ്ങളുടടെ  ലഭദതയുയം
ഉറപ്പുവരുപത്തെണതപ്പോടണനട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  ഡന്നീഹഫബററിങ്ങട  യൂണറിറട
യഥപ്പോസമയയം  നറിര്മറിച്ചട  ജപനപ്പോപകപ്പോരപ്രദമപ്പോയ  രന്നീതറിയറില്  പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുനതറില്  വന്നീഴ്ച
വരുത്തെറിയ ഉപദദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര നടെപടെറി സസ്വന്നീകരറിക്കണടമനയം ആയതറിടന ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയ്യുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.2.3  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  ഖണറികകള്ക്കട  പകപ്പോടയയം  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി
ലഭദമപ്പോക്കറിയ മറുപടെറി ചുവടടെ ടകപ്പോടുത്തെറിരറിക്കുന:

പകപ്പോടയയം ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തെറിടന 1998-99  വര്ഷടത്തെ ജനകന്നീയപ്പോസൂത്രണയം പദതറി
പ്രകപ്പോരമുള  പപ്രപ്പോജകപ്പോയറിരുന  ടചേമനപ്പോകരറിയറില്  കയര്പമഖലയട  പവണറി
ഡന്നീഹഫബററിയംഗട  മറില്  സപ്പോപറിക്കുക  എനതട.   ഈ  പപ്രപ്പോജകട  പ്രകപ്പോരയം  സയംഘയം  വക
സലത്തെട ഡന്നീഹഫബററിയംഗട മറില് സപ്പോപറിക്കപ്പോനപ്പോയറിരുന ഉപദ്ദേശദയം.  എനപ്പോല് സയംഘയം വക
സലയം,  ഡന്നീഹഫബററിയംഗട  മറില്  സപ്പോപറിക്കുനതറിനുള  യനസപ്പോമഗറികള്
സപ്പോപറിക്കുനതറിനട  അനുപയപ്പോജദമലപ്പോത്തെതപ്പോകയപ്പോല്,  ഇതറിനപ്പോയറി  ഹവക്കയം  തപ്പോലൂക്കറില്,
കുലപശഖരമയംഗലയം  വറിപലജറിടല  സര്പവ്വ  നമ്പര്  83/19-ല്  ഉള്ടപട  50  ടസനട  സലയം
സയംഘയം  പപരറില്  തന്നീറപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങുകയപ്പോയറിരുന.  ടെറി  സലയം  1,47,500  രൂപയപ്പോണട
വപ്പോങ്ങറിയതട.  ഇതറില് 75,000 രൂപ ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തെറിടന ഫണറില് നറിനയം ബപ്പോക്കറി തുക
സയംഘയം തനതുഫണറില് നറിനമപ്പോണട വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചതട.  ടെറി സലയം ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തെറിടന
പപരറിപലയട മപ്പോററിയറിടറില.  കയര് വറികസന വകുപറിടന കന്നീഴറില് രജറിസര് ടചേയ്തട 15-10-1997
മുതല് ഈ സയംഘയം പ്രവര്ത്തെറിചവരുന.

3.2.4 ടെറി  സപ്പോപനത്തെറില് സപ്പോപറിച്ചറിരുന യനസപ്പോമഗറികള് പലലയം  ടചേയ്ത തുക
സര്ക്കപ്പോരറിപലയട  അടെയ്ക്കുനതറിനപ്പോയറി  യനസപ്പോമഗറികളുടടെ  വറില  പറി.ഡബബ.ഡറി.
അധറികപ്പോരറികള് നറിര്ണയറിചതരറികയുയം (ആടക 6,45,000 രൂപ -ആറട ലകത്തെറി നപ്പോല്പത്തെറി
അയപ്പോയറിരയം  രൂപ  മപ്പോത്രയം)  അതു  പ്രകപ്പോരയം  പലല  നടെപടെറികള്  സസ്വന്നീകരറിക്കുകയുയം
ടചേയടവങറിലുയം ടെറി വറിലയട പലലയം ടകപ്പോള്ളുവപ്പോന് ആരുയം സനദരപ്പോയറില.  തുടെര്ന വന്നീണയം
ഈ  വറിലയട  തടന  7-10-2014-ല്  വറില  പുനര്നറിര്ണയറിച്ചട  പലല  നടെപടെറികള്
സസ്വന്നീകരറിചടവങറിലുയം  ടെറി  വറിലയ്ക്കുയം  സപ്പോധനങ്ങള്  പലലത്തെറില്  പറിടെറിക്കുനതറിനട  ആരുയം
തയപ്പോറപ്പോയറില.  ആയതറിനപ്പോല്  വന്നീണയം  യനസപ്പോമഗറികളുടടെ  വറില  ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട
അധറികപ്പോരറികടളടക്കപ്പോണട  പുനര്നറിര്ണയറിപറിക്കുകയുയം  ഡന്നീഹഫബററിയംഗട  യൂണറിററിടന
യനഭപ്പോഗങ്ങള്  പലലയം  ടചേയ്യുനതറിനട  ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  വറിഭപ്പോഗയം  1,27,250  രൂപയുടടെ
വപ്പോപലസ്വഷന് തയപ്പോറപ്പോക്കറി നല്കുകയുയം ടചേയ്തറിട്ടുണട.

3.2.5 ടെറി  പപ്രപ്പോജകട  സപ്പോപങതറികമപ്പോയ  കപ്പോരണങ്ങളപ്പോലപ്പോണട  യഥപ്പോസമയയം
നടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കപ്പോടത  പപപ്പോയതട.   നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസനപ്പോയ  വദവസപ്പോയ
പകനയം,  മപ്പോപനജര്  മരണടപടതറിനപ്പോല്  ടെറിയപ്പോടനതറിടര  നടെപടെറികള്  സസ്വന്നീകരറിക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിച്ചറില.
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3.2.6  കയര് വറികസന വകുപറിടന പദതറി പ്രകപ്പോരയം ടെറി സയംഘത്തെറിനട  29  എച്ചട.പറി.
ഹവദബതറി ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട പ്രവര്ത്തെറിക്കുന ഡന്നീഹഫബററിയംഗട മറില് സയംഘയം സപ്പോപറിച്ചറിട്ടുണട.
പ്രതറിദറിനയം  8000  പച്ചടത്തെപ്പോണട ചേകറിരറിയപ്പോക്കുവപ്പോന് പശഷറിയുള ഈ മറില് സയംഘത്തെറില്
സപ്പോപറിച്ചട പ്രവര്ത്തെറിചവരുന.  ഈ ഡന്നീഹഫബററിയംഗട മറിലറിടന പ്രവര്ത്തെനയം സയംബനറിച്ചട
വറിശദപ്പോയംശങ്ങള് ചുവടടെ പചേര്ക്കുന.  ടെറി മറിലടല്ല് സപ്പോപറിക്കുവപ്പോന് 25-3-2018-ല് കയര് വറികസന
വകുപറിടന  അനുമതറി  ലഭറിക്കുകയുയം  25-6-2018-ടല  പസറട  ടസലകന്  കമറിററി
സറിരന്നീകരണയം നല്കുകയുയം  ടചേയ്തറിട്ടുണട.  ടമഷറിനററികള്  16-4-2018-ല് സപ്പോപറിക്കുകയുയം
21-4-2018-നട ടയല് റണ് നടെത്തുകയുയം ടചേയ.

പുതറിയ യന സപ്പോമഗറികളുടടെ പടറിക

1. Heavy Duty Defibering Machine (15 HP)

2. Willowing Machine with HP Motor.

3. Willowing Machine with 5HP.

4. Screening Machine with 1HP.

5. Hydraulic bailing press with 5HP.

6. Conveyor for removing pith and baby fibre.

7. Screener.

8. Conveyor for removing pith.

3.2.7 പ്രതറിദറിനയം 8000 ടതപ്പോണട സയംസ്കരറിച്ചട ചേകറിരറി ഉല്പപ്പോദറിപറിക്കുന യൂണറിറപ്പോണറിതട.
31-7-2018  വടര  1,46,489  ടതപ്പോണട സയംഭരറിച്ചട  സയംഘയം  91.77  കസ്വറിനല് ചേകറിരറി,  47.51
കസ്വറിനല് ടപപ്പോടെറി  ചേകറിരറി,  240.08  കസ്വറിനല് ചേകറിരറിപച്ചപ്പോറട  എനറിവയുയം  ഉല്പപ്പോദറിപറിച്ചറിട്ടുണട.
സയംഘയം  വക  ഈ  ഡന്നീഹഫബററിയംഗട  മറില്  നറിലവറില്  തൃപറികരമപ്പോയംവറിധയം
പ്രവര്ത്തെറിചവരുനണട.

ടക. സുപരഷട കുറുപട, 
തറിരുവനനപുരയം, അദദകന്,
2021, ജനുവരറി 13. പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി.



8

അനുബനന

പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങള/തുടര് ശനിപധാര്ശകള

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
സധാപനന/വകുപ്പെപ

നനിഗമനങ്ങള/തുടര് ശനിപധാര്ശകള

1 2.1.6 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണ
വകുപ്പെപ

പ്രസ്തുത  വനിഷയന  സനബനനിചപ  വനിജനിലന്സപ
ആനപ  ആനനി  കറപ്ഷന്  ബബ്യൂദറധായനില
രജനിസ്റ്റര്  പചെയനിരനിക്കുന്ന ദകസപ  സനബനനിച
വനിശദധാനശങ്ങളന  ഒരുമനിചപ  വധാങ്ങനിയ  57
വധാഹനങ്ങളനില കുടനബശശ്രീയപ കകമധാറനിയ 20
വധാഹനങ്ങപളധാഴനിചപ  മറപ  വധാഹനങ്ങളപട
വനിശദധാനശങ്ങളന  സനബനനിച  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭഭ്യമധാക്കണപമന്നപ  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന.


