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(2019 -2021)

ഘടെന

അദന്ത്യക്ഷന്   :

ശതീ. സകേ. സുകരഷറ കുറുപറ . 

അന്റിംഗങ്ങള്   :

ശതീ.  സകേ. വനി.  അബ്ദുള് ഖഭാദർ

ശതീ.  ടെനി. എ. അഹമദറ കേബതീര്

ശതീ.  അനനില് അക്കര

ശതീമതനി ഇ. എസറ.  ബനിജനികമഭാള്

ശതീ.  വനി. സകേ. സനി.  മമതറ കകേഭായ 

കഡഭാ.  എന്റിം. സകേ.  മുനതീർ

ശതീ.  പനി. ടെനി.  കതഭാമസറ

*ശതീ.  കതഭാമസറ ചഭാണനി

**ശതീ.  സകേ. വനി. വനിജയദഭാസറ

***ശതീ.  എന്. വനിജയന് പനിള്ള.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ   :

ശതീ. എസറ.  വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീ.  തനിദതീപറ. സകേ. ജനി. , കജഭായനിനറ  സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി  എ. വനി. കജഭാസസസഫന്, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ. ജയകുമഭാര് . ജനി.,  അണർ സസക്രട്ടേറനി.

* 2019 ഡനിസന്റിംബര് മഭാസന്റിം 20-ാം തതീയതനി നനിരന്ത്യഭാതനഭായനി.

** 2021 ജനുവരനി മഭാസന്റിം 18-ാം തതീയതനി നനിരന്ത്യഭാതനഭായനി.

***2020 മഭാര്ച്ചറ മഭാസന്റിം 8-ാം തതീയതനി നനിരന്ത്യഭാതനഭായനി.



മുഖവുര

കലഭാക്കല്  ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനിയുസടെ  അദന്ത്യക്ഷനഭായ  ഞഭാന്,  സമനിതനിയുസടെ
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം  സമനിതനി (2019-2021)യുസടെ എഴുപതഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

കേന്റിംപ് കടഭാളര് ആനറ ഓഡനിറര് ജനറല് ഓഫറ ഇനന്ത്യയുസടെ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങസള
സന്റിംബനനിച്ച  2015  മഭാര്ച്ചനില് അവസഭാനനിച്ച വര്ഷസത ഓഡനിററ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  3.3, 3.4, 3.5, 3.6
3.7, 3.8, എനതീ ഖണനികേകേസള അടെനിസഭാനമഭാക്കനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളളതഭാണറ  ഇക്കൗ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2021  ജനുവരനി  മഭാസന്റിം  14-ാം  തതീയതനി  കചര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

ഒഭാഡനിററ  ഖണനികേകേളനികന്മേലുളള  സര്ക്കഭാര് നടെപടെനികേളസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്
സമനിതനിക്കറ  ആവശന്ത്യമഭായ സഹഭായങ്ങള്  നല്കേനിയ  അക്കക്കൗണനറ  ജനറല്  (ഒഭാഡനിററ)  കനഭാടെറ
സമനിതനിക്കുള്ള നനനി കരഖസപടുത്തുന.

സകേ. സുകരഷറ കുറുപറ,

തനിരുവനനപുരന്റിം, അദന്ത്യക്ഷന്,
2021 ജനുവരനി 21. കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി.





ററിപപപ്പോര്ടട്ട് 

കകംപ് പടപ്പോളര് ആനട്ട് ഓഡറിറ്റര് ജനറല് ഓഫട്ട് ഇനന്ത്യയുടടെ തപദ്ദേശ
സസ്വയകംഭരണ സപ്പോപനങ്ങടള സകംബനറിച്ച 2015 മപ്പോര്ച്ചറില് 

അവസപ്പോനറിച്ച വര്ഷടത്തെ ഓഡറിറ്റട്ട് ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ  3.3, 
3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 എനന്നീ ഖണറികകടള  

അടെറിസപ്പോനമപ്പോകറിയതട്ട് 

3.3 അനുചറിതമപ്പോയ സലെകം ടതരടഞ്ഞെടുത്തെതുമൂലെകം ₹ 60 ലെക്ഷത്തെറിടന പപ്പോഴട്ട് ടചലെവട്ട്.

അനുചറിതമപ്പോയ സലെകം ടതരടഞ്ഞെടുപകം തന്മൂലെമുണപ്പോയ കരപ്പോര് റദ്ദേപ്പോകലകം കപ്പോരണകം
(കരപ്പോറുകപ്പോരനട്ട്  ഉടെമ്പടെറികതന്നീതമപ്പോയറി  ₹  46.10  ലെക്ഷത്തെറിടന  അനര്ഹമപ്പോയ  ആനുകൂലെന്ത്യകം
നല്കറിയതടെകകം) ടക.എസ് .യു.ഡറി.പറി.-യുടടെ ₹ 60 ലെക്ഷത്തെറിടന പപ്പോഴട്ട് ടചലെവട്ട്.

2008-ടലെ പകരള ടനല്വയല് തണന്നീര്തടെ സകംരക്ഷണ നറിയമത്തെറിടലെ 11-ാം വകുപട്ട്
സകംസപ്പോനത്തെറിടലെ  തണന്നീര്തടെങ്ങള്  നറികത്തുനതട്ട്  നറിപരപ്പോധറിക്കുകയുകം  നന്നീര്ത്തെടെങ്ങള്
തതറിതറിയറില് നറിലെനറിര്ത്തുവപ്പോന് നറിഷ്കര്ഷറിക്കുകയുകം ടചയ്യുന.

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട് നഗരത്തെറിടലെ അഴുക്കുചപ്പോല് ശകംഖലെ വറികസറിപറിക്കുനതറിടന ഭപ്പോഗമപ്പോയറി,
കരറിമ്പനപപ്പോലെത്തെറിനടുത്തെട്ട്  ₹  7.49  പകപ്പോടെറിയുടടെ  അടെങ്കല്  മതറിപറില്  27  എകംഎല്ഡറി29

സസ്വന്നീപവജട്ട്  ടന്നീറ്റട്ട്ടമനട്ട്  പപ്പോനറിടന  നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട  സലെകം  വറികസറിപറിക്കുനതറിനുകം  അപപപ്പോച്ചട്ട്
പറപ്പോഡറിടന  നറിര്മപ്പോണത്തെറിനുമുള്ള  ഉടെമ്പടെറി  പകരള  സടസ്റ്റെയറിനബറിള്  അര്ബന്
ടഡവലെപ്ടമനട്ട് പപപ്പോജകറിടന (ടക.എസ് .യു.ഡറി.പറി)30 പപപ്പോഗപ്പോകം ഇകംപറിടമപനഷന് യൂണറിറ്റട്ട്
(പറി.ടഎ.യു)  പപപ്പോജകട്ട് മപ്പോപനജര്,  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട് ഒരു കരപ്പോറുകപ്പോരനുമപ്പോയറി ഒപവച്ചു  (2012  ജൂണ).
ഉടെമ്പടെറിയറിടലെ വന്ത്യവസ പകപ്പോരകം, കരപ്പോറുകപ്പോരന് സമര്പറിച്ച ബപ്പോങ്കട്ട് ഗന്ത്യപ്പോരണറികനുസൃതമപ്പോയറി
2012  ജൂലലെയറിലകം  ഒപകപ്പോബററിലമപ്പോയറി  രണട്ട്  തവണകളപ്പോയറി  ₹  74.19  ലെക്ഷത്തെറിടന
ടമപ്പോബറിലലെപസഷന്  അഡസ്വപ്പോന്സട്ട്  നല്കറി.   2012  ജൂണ  മുതല്  പവൃത്തെറി
പൂര്ത്തെന്നീകരറിക്കുനതറിനുള്ള കപ്പോലെപ്പോവധറി ഒൻപതട്ട് മപ്പോസമപ്പോയറിരുന.

പകപ്പോട്ടുളറി  തണന്നീര്തടെത്തെറിടലെ  കണല്കപ്പോടുകളുള്ളതുകം  വര്ഷകം  മുഴുവന്  ടവള്ളകം

ടകടറികറിടെക്കുനതുമപ്പോയ  6.76  ഏകര്  തണന്നീര്ത്തെടെമപ്പോണട്ട്  പദ്ധതറികപ്പോയറി  കടണത്തെറിയ

സലെകം.  നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട  പദ്ധതറി  പപദേശകം  തണന്നീര്ത്തെടെമപ്പോയതറിനപ്പോല്  കണല്കപ്പോടുകളുടടെ

29 പതറിദേറിനകം ദേശലെക്ഷകം ലെറിറ്റര്
30 പകരളത്തെറിടലെ നഗരങ്ങളുടടെ സുസറിരമപ്പോയ പശപ്പോത്തെലെ വറികസനത്തെറിനപ്പോയുള്ള പകരള സര്കപ്പോരറിടന ഒരു 

പദ്ധതറിയപ്പോണട്ട് ടകഎസ് യുഡറിപറി,
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നശന്നീകരണവകം, ടവള്ളകം ടകടറികറിടെക്കുന പപദേശകം മണറിട്ടുനറികത്തെലകം അനറിവപ്പോരന്ത്യമപ്പോക്കുകയുകം അതട്ട്

പകപ്പോട്ടുളറി തണന്നീര്ത്തെടെ സകംരക്ഷണ സമറിതറി എന പപ്പോരറിസറിതറിക പശ്നങ്ങള് ലകകപ്പോരന്ത്യകം

ടചയ്യുന സകംഘടെനയുടടെ പനതൃതസ്വത്തെറിലള്ള ജനകന്നീയ പതറിപഷധത്തെറിപലെകട്ട് നയറിക്കുകയുകം

ടചയ.  അതറിനപ്പോല്  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട്  സപരപ്പോവരകം  പപ്പോര്കറിനടുത്തെട്ട്  ജലെ  അപതപ്പോററിറ്ററിയുടടെ

ഉടെമസതയറിലള്ള മടറ്റപ്പോരു സലെകം നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട പദ്ധതറിയപ്പോയറി ടതരടഞ്ഞെടുത്തു  (ആഗസ്റ്റെട്ട്  2014).

തുടെര്നട്ട്  എകംപപവര്ഡട്ട്  കമറിറ്ററി31 നറിലെവറിലള്ള  കരപ്പോര്  നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട  സമയത്തെറിനുള്ളറില്

അവസപ്പോനറിപറികപ്പോനുകം,  കരപ്പോററിടലെ ബപ്പോധന്ത്യതകള്കനുസൃതമപ്പോയറി കണക്കുകള് അനറിമമപ്പോയറി

തന്നീര്പപ്പോകപ്പോനുകം  തന്നീരുമപ്പോനറിച്ചു  (ആഗസ്റ്റെട്ട്  2014).  ഇതനുസരറിച്ചട്ട്  ടസപ്റ്റകംബര്  2014-നട്ട്

പറി.ടഎ.യു.വറിടന  പപപ്പോജകട്ട്  മപ്പോപനജര്  കരപ്പോര്  റദ്ദേപ്പോകറി.   കരപ്പോര്  അവസപ്പോനറിപറിച്ചതറിടന

ഭപ്പോഗമപ്പോയറി മുന്കൂര് നല്കറിയ ടമപ്പോബറിലലെപസഷന് അഡസ്വപ്പോന്സറില് നറിനകം ടമപ്പോത്തെകം ₹  60

ലെക്ഷകം തടറികറിഴറിച്ചട്ട് ബപ്പോകറിയുള്ള ₹ 14.19 ലെക്ഷകം കരപ്പോറുകപ്പോരന് ടക.എസ് .യു.ഡറി.പറി.യറില്

തറിരറിടകയടെച്ചു.

നഗരകപ്പോരന്ത്യ  വകുപട്ട്  ടസക്രടററിയുകം  കരപ്പോറുകപ്പോരനുമപ്പോയുള്ള  മന്നീറ്ററികംഗറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലെപ്പോണട്ട്

കരപ്പോറുകപ്പോരനട്ട്  ഒറ്റത്തെവണയപ്പോയറി  തുക  നല്കപ്പോനുള്ള  തന്നീരുമപ്പോനമുണപ്പോകയുകം  തുടെര്നട്ട്

എകംപപവര്ഡട്ട് കമറിറ്ററി അകംഗന്നീകരറിക്കുകയുകം ടചയ്തതട്ട് (ഏപറില് 2015). 

കരപ്പോററിടലെ  ടപപ്പോതു  വന്ത്യവസകള്  (നറിബനന  58.2)  നറിഷ്കര്ഷറിക്കുന  പകപ്പോരകം

ടതപ്പോഴറില് ദേപ്പോതപ്പോവറിടന സസൗകരന്ത്യപകപ്പോരകം കരപ്പോര് അവസപ്പോനറിപറിച്ചപ്പോല്,  ടചയ്ത പവൃത്തെറിയുടടെ

മൂലെന്ത്യകം, ഓര്ഡര് ടചയ്ത വസ്തുവറിടന മൂലെന്ത്യകം, സപ്പോമഗറികള് നന്നീകകം ടചയ്ത ടചലെവട്ട്, പവൃത്തെറികട്ട്

വറിനന്ത്യസറികടപട കരപ്പോറുകപ്പോരടന ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികളുടടെ പുനരധറിവപ്പോസകം മുതലെപ്പോയവയട്ട് പപപ്പോജകട്ട്

മപ്പോപനജര് ഒരു സപ്പോക്ഷന്ത്യപതകം നല്കറി  കണക്കുകള് തന്നീര്പപ്പോപകണതപ്പോണട്ട്.  ഇതനുസരറിച്ചട്ട്

കരപ്പോറുകപ്പോരനുമപ്പോയുള്ള തര്കകം ഒത്തു തന്നീര്പപ്പോക്കുനതറിനട്ട് പപപ്പോജകട്ട് മപ്പോപനജര് ₹ 13.90 ലെക്ഷകം

മൂലെന്ത്യനറിര്ണയകം  നടെത്തെറി.   കരപ്പോററിടലെ  വന്ത്യവസ  പകപ്പോരകം  പപപ്പോജകട്ട്  മപ്പോപനജര്  നടെത്തെറിയ

മൂലെന്ത്യനറിര്ണയത്തെറിനുള്ളറില് കരപ്പോറുകപ്പോരടന പതറിഫലെകം പരറിമറിതടപടുപത്തെണതപ്പോയറിരുന.

അങ്ങടന തര്കപരറിഹപ്പോരകം കരപ്പോററിടന പരറിധറികട്ട് അതന്നീതമപ്പോയറി നടെത്തെറിയതറിനപ്പോല്

കരപ്പോറുകപ്പോരനട്ട്  ₹  46.10  ലെക്ഷത്തെറിടന  അനര്ഹമപ്പോയ  പനടകം  ലെഭറിച്ചു.   മപ്പോതവമല്ല  അനുചറിതമപ്പോയ

സലെകം ടതരടഞ്ഞെടുത്തെതുകം അതറിനപ്പോലള്ള കരപ്പോര് റദ്ദേപ്പോകലകം കപ്പോരണകം ടമപ്പോത്തെകം ടചലെവപ്പോയ

₹ 60 ലെക്ഷകം പപ്പോഴപ്പോയറി.

31 പപപ്പോജകട്ട് മപ്പോപനജ് ടമനട്ട്  യൂണറിറ്ററിടന ശറിപപ്പോര്ശയനുസരറിച്ചട്ട് പവൃത്തെറികള് അകംഗന്നീകരറിക്കുനതറിനുകം 
പവൃത്തെറികളറില് വന്ത്യതന്ത്യപ്പോസകം വരുത്തുനതറിനുകം കരപ്പോറുകള് റദ്ദേപ്പോക്കുനതറിനുകം മറ്റുമപ്പോയറി തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ 
വകുപമനറി അദ്ധന്ത്യക്ഷനപ്പോയറി 2007 മപ്പോര്ച്ചറില് പകരള സര്കപ്പോര് രൂപന്നീകരറിച്ചതപ്പോണട്ട് എകംപപവര്ഡട്ട് കമറിറ്ററി.
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ഓഡറിറ്റട്ട് നറിരന്നീക്ഷണങ്ങള്ക്കുള്ള മറുപടെറിയറില്, കരപ്പോര് ഉടെമ്പടെറിയറിടലെ നറിബനനകള്
പകപ്പോരകം  പരറിഹരറിക്കുവപ്പോനപ്പോയപ്പോണട്ട്  ₹  60  ലെക്ഷകം  കരപ്പോറുകപ്പോരനട്ട്  നല്കറിയടതനട്ട്
ടക.എസ് .യു.ഡറി.പറി.യുടടെ  പപപ്പോജകട്ട്  ഡയറകര്  അററിയറിച്ചു  (മപ്പോര്ച്ചട്ട്  2016).   എനപ്പോല്
തര്കകം  രമന്ത്യമപ്പോയറി  പരറിഹരറികപ്പോനപ്പോയറി  നറിബനന  58.2-ടന  വന്ത്യവസകള്  ഇളവട്ട്
ടചയ്യുനതറിനുകം  പപപ്പോജകട്ട്  മപ്പോപനജര്  നടെത്തെറിയ  മൂലെന്ത്യനറിര്ണയത്തെറിലമധറികകം  തുക
നല്കുനതറിനുകം  കരപ്പോററിടലെ  നറിബനന  24  അനുവദേറിക്കുനറിടല്ലനതു  ടകപ്പോണട്ട്  മറുപടെറി
തൃപറികരമല്ല.

2016 ജനുവരറിയറില് ഇകപ്പോരന്ത്യകം സര്കപ്പോരറിടന അററിയറിച്ചു, മറുപടെറി ലെഭറിച്ചറിടറില്ല.

(2015  മപ്പോര്ച്ചറില് അവസപ്പോനറിച്ച  വര്ഷടത്തെ കകംപ് പടപ്പോളര്  ആനട്ട്  ഓഡറിറ്റര്  ജനറല്
ഓഫട്ട് ഇനന്ത്യയുടടെ തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ സപ്പോപനങ്ങടള സകംബനറിച്ച ഓഡറിറ്റട്ട് ഖണറിക 3.3) 

ഓഡറിറ്റട്ട്  ഖണറികയട്ട്  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടെറി  അനുബനകം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

1. പകരള ടനല്വയല് തണന്നീര്ത്തെടെ സകംരക്ഷണ നറിയമത്തെറിടലെ 11-ാം വകുപട്ട് പകപ്പോരകം
തണന്നീര്ത്തെടെങ്ങള്  നറികത്തുനതട്ട്  നറിപരപ്പോധറിച്ചറിട്ടുകം  സലെകം  നറികത്തുനതറിനട്ട്  സര്കപ്പോര്
ഉത്തെരവട്ട്  പുറടപടുവറിക്കുനതറിനുള്ള  കപ്പോരണകം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട്ട്  പരറിസറിതറി
കറിയറന്സറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലെപ്പോണട്ട്  ഉത്തെരവട്ട്  നലറിയടതനട്ട്  പകരള  സടസ്റ്റെയ്നബറിള്
അര്ബന് ടഡവലെപ്ടമനട്ട് പപപ്പോജകറിടന പപപ്പോജകട്ട് ഡയറകര് സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.  

2.  ഉടെമ്പടെറികതന്നീതമപ്പോയറി  46.10  ലെക്ഷകം  രൂപ  കരപ്പോറുകപ്പോരനട്ട്  അനര്ഹമപ്പോയറി
നല്കറിടയന  ഓഡറിറ്റട്ട്  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനുള്ള  കപ്പോരണകം  സമറിതറി  ആരപ്പോയുകയുകം  ഇതട്ട്
സകംബനറിച്ച വറിശദേന്നീകരണകം  31-3-2016-ല് എ.ജറി.യട്ട് നല്കറിടയനട്ട് പപപ്പോജകട്ട് ഡയറകര്
സമറിതറിടയ  പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  ടക.എസട്ട്.യു.ഡറി.പറി.  പപപ്പോജകട്ട്  മപ്പോപനജര്  കണകപ്പോകറിയ
മൂലെന്ത്യപത്തെകപ്പോള്  (13.90  ലെക്ഷകം)  അധറിക  തുക  (46.10  ലെക്ഷകം  രൂപ)  കരപ്പോറുകപ്പോരനട്ട്
നല്കുനതറിനുള്ള കപ്പോരണകം സമറിതറി ആരപ്പോയുകയുകം 7.49 പകപ്പോടെറി രൂപയുടടെ സസ്വന്നീപവജട്ട് ടന്നീറ്റട്ട്ടമനട്ട്
പപ്പോനറിടന  മുപനപ്പോടെറിയപ്പോയറി  ലെപ്പോനട്ട്  ഫറില്ലറികംഗറിനുകം  അപപപ്പോച്ചട്ട്  പറപ്പോഡറിടന
നറിര്മപ്പോണത്തെറിനുമപ്പോയപ്പോണട്ട്  ടെറി  പപപ്പോജകട്ട്  എനകം  യഥപ്പോര്ത്ഥ  ടചലെപവപ്പോ  പകപ്പോണടപ്പോകട്ട്
വര്കറിലണപ്പോയ  നഷ്ടപമപ്പോ  കണകപ്പോകറിയല്ല  പപപ്പോജകട്ട്  മപ്പോപനജര്  മൂലെന്ത്യനറിര്ണയകം
നടെത്തെറിയടതനകം,  സ്റ്റെപ്പോഫട്ട് സപ്പോലെററി,  ടറനട്ട് എനറിവയുടടെ ലെറിസ്റ്റെപ്പോണട്ട് കരപ്പോറുകപ്പോരന് നല്കറിയടതനകം
കരപ്പോറുകപ്പോരന് ആവശന്ത്യടപട  2.94  പകപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ പപപ്പോജകട്ട്  ഇതുമൂലെകം  നറിരസറിക്കുകയുകം
ടചയ്തതപ്പോയുകം ഉടെമ്പടെറി പകപ്പോരകം വര്കട്ട് ഏടതങ്കറിലകം ഘടത്തെറില് പകപ്പോസട്ട് ടചയ്യുകയപ്പോടണങ്കറില്
ടസറ്ററില്ടമനറിനട്ട് വന്ത്യവസയുടണനകം പപപ്പോജകട്ട് മപ്പോപനജര് സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.
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3.  കരപ്പോറുകപ്പോരനുമപ്പോയറി  ടനപഗപ്പോഷറിപയഷന്  നടെത്തെറി  സ്റ്റെപ്പോഫറിടന  ശമ്പളമപ്പോയറി  33.80
ലെക്ഷകം  രൂപ  നല്കപ്പോനുള്ള  കപ്പോരണകം  സമറിതറിയപ്പോരപ്പോഞ്ഞെതറിനട്ട്  യഥപ്പോര്ത്ഥ  ടചലെവകള്
കണകപ്പോകറിയല്ല  പപപ്പോജകട്ട്  മപ്പോപനജര്  തുക  അസസട്ട്  ടചയ്തറിരറിക്കുനടതനകം
ഇകപ്പോരണത്തെപ്പോലെപ്പോണട്ട്  കരപ്പോറുകപ്പോരന്  ടസറ്ററില്ടമനറിടന  എതറിര്ത്തെടതനകം  ഇകപ്പോരന്ത്യകം
ഓഡറിറ്റട്ട് വകുപറിടന പബപ്പോധന്ത്യടപടുത്തെറിടയനകം പപപ്പോജകട്ട് മപ്പോപനജര് സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

4.  കപ്പോരന്ത്യങ്ങള്  കൃതന്ത്യമപ്പോയറി  ഓഡറിറ്റട്ട്  വകുപറിടന  അററിയറിച്ചറിരുടനങ്കറില്  ഓഡറിറ്റട്ട്
പരപ്പോമര്ശകം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോമപ്പോയറിരുനറിപല്ല  എന  സമറിതറിയുടടെ  പചപ്പോദേന്ത്യത്തെറിനട്ട്  തുക  അസസട്ട്
ടചയ്തപപപ്പോള് വസൗച്ചറുണപ്പോയറിരുനറിടല്ലനകം രണട്ട് ടകപ്പോല്ലകം കരപ്പോറുകപ്പോരന് ടചയ്ത വര്ക്കുകളുടടെ
ടചലെവട്ട് കണകപ്പോകറിയറിരുനറിടല്ലനനകം  ജനങ്ങളുടടെ എതറിര്പട്ട് രൂക്ഷമപ്പോയതുടകപ്പോണട്ട് പറിനന്നീടെട്ട്
തുടെരപ്പോന് പറ്ററിയറിടല്ലനകം പപപ്പോജകട്ട് മപ്പോപനജര്  സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

5.  ഓഡറിറ്റട്ട്  സമയത്തെട്ട്  ഇകപ്പോരന്ത്യങ്ങള്   കൃതന്ത്യമപ്പോയറി  പബപ്പോധന്ത്യടപടുത്തെപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞെറിടല്ലനകം  ഇതു  സകംബനറിച്ചട്ട്  പപപ്പോജകട്ട്  ഡയറകര്  നടെത്തെറിയ  ചര്ച്ചയറില്
തന്നീര്പണപ്പോകപ്പോത്തെ സപ്പോഹചരന്ത്യത്തെറിലെപ്പോണട്ട്  എകംപപവഡട്ട്  കമറിറ്ററിയറില്  തപദ്ദേശ  സസ്വയകംഭരണ
വകുപട്ട്  ടസക്രടററിയുകം  മറ്റട്ട്  ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസരുകം  ഇകപ്പോരന്ത്യങ്ങള്  വറിശദേമപ്പോയറി  ചര്ച്ച  ടചയ്യുകയുകം
കരപ്പോറുകപ്പോരനട്ട് ടസറ്ററില്ടമനട്ട് ടകയറികം ആയറി 60 ലെക്ഷകം രൂപ നല്കപ്പോന് തന്നീരുമപ്പോനറിക്കുകയുകം
ടചയ്തടതനകം സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

6.   ഈ പപപ്പോജകട്ട്  അപ്രൂവട്ട്  ടചയ്തതപ്പോടരനട്ട്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട്ട്   സകംസപ്പോന
ഗവണടമനട്ട് അപ്രൂവട്ട് ടചയ്ത പപപ്പോജകപ്പോടണനകം പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട് പകപ്പോര്പപറഷനറിടലെ ഗസൗണട്ട്
വപ്പോടററില്  97  ശതമപ്പോനവകം  പകപ്പോളറിപഫപ്പോകം  ബപ്പോകന്നീരറിയയപ്പോടണനട്ട്  പഠനങ്ങളറില്
മനസറിലെപ്പോയതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലെപ്പോണട്ട്  സസ്വന്നീപവജട്ട്  ടന്നീറ്റട്ട്ടമനട്ട്  പപ്പോനട്ട്  സപ്പോപറികപ്പോന്
തുടെകമറിടടതനകം,  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട്  പകപ്പോർപപറഷന്  എ.ഡറി.ബറി.യറില്  സമ ർപറിച്ച  പപപ്പോജകട്ട്
അകംഗന്നീകരറിച്ചതറിടന  ഭപ്പോഗമപ്പോയപ്പോണട്ട്  സസ്വന്നീപവജട്ട്  ടന്നീറ്റട്ട്ടമനട്ട്  പപ്പോനറിനട്ട്  തുടെകമറിടടതനകം
പപപ്പോജകട്ട്  മപ്പോപനജർ സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.   കൂടെപ്പോടത പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട്  പകപ്പോർപപറഷനറിടലെ
സസ്വന്നീപവജട്ട്  സകംസ്കരണത്തെറിനപ്പോയറി  'Oxidation  Pond'  നറിർമറിക്കുനതറിനപ്പോയറിരുന
1980-ല്  അനടത്തെ  പറി.എച്ചട്ട്.ഇ.ഡറി.  (പബറികട്ട്  ടഹല്ത്തെട്ട്  എ ഞറിനന്നീയററികംഗട്ട്
ഡറിപപ്പോർടട്ട്ടമനട്ട്)  90  ഏകർ സലെകം അകസ്വയർ ടചയ്തടതനകം നൂതന സപ്പോപങ്കതറിക വറിദേന്ത്യ
അനുസരറിച്ചട്ട്  നറിർമറിക്കുന  സസ്വന്നീപവജട്ട്  ടന്നീറ്റട്ട്ടമനട്ട്  പപ്പോനറിനട്ട്  അതയുകം  സലെകം
ആവശന്ത്യമറില്ലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  പറിനന്നീടെട്ട്  60  ഏകർ  സലെകം  ടൂററിസകം  വകുപറിനുകം  30  ഏകർ
സലെകം പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട് പകപ്പോർപപറഷനുകം ലകമപ്പോററിയതപ്പോയുകം അററിയറിച്ചു.

7.  സസ്വന്നീപവജട്ട്  ടന്നീറ്റട്ട്ടമനട്ട്  പപ്പോനട്ട് സപ്പോപറിക്കുനതറിടന ജനങ്ങള് എതറിർക്കുനതറിനുള്ള
കപ്പോരണടമനപ്പോടണനട്ട്  സമറിതറിയപ്പോരപ്പോഞ്ഞെതറിനട്ട്,  സലെകം  നറികത്തുനടവനട്ട്
തപദ്ദേശവപ്പോസറികളറില്  നറിനട്ട്  പരപ്പോതറിയുണപ്പോടയനകം  2008-ടലെ  പകരള  ടനല്വയല്  തണന്നീര്ത്തെടെ
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സകംരക്ഷണ നറിയമകം വരുനതറിനട്ട് മുന്പട്ട് (1980-ല്) അകസ്വയർ ടചയ്ത സലെമപ്പോയതറിനപ്പോലെപ്പോണട്ട്
പപപ്പോജക്ടുമപ്പോയറി മുപമ്പപ്പോടട്ട് നന്നീങ്ങറിയടതനകം എനപ്പോല് വർകട്ട് ആരകംഭറിച്ചപപപ്പോഴപ്പോണട്ട് എതറിർപട്ട്
രൂക്ഷമപ്പോയടതനകം പപപ്പോജകട്ട് ഡയറകർ സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

8. 60 ലെക്ഷകം രൂപ കരപ്പോറുകപ്പോരനട്ട് ടകപ്പോടുത്തെതുടകപ്പോണട്ട് എടനങ്കറിലകം ററിസള്ട്ടുണപ്പോപയപ്പോ
എന സമറിതറിയുടടെ പചപ്പോദേന്ത്യത്തെറിനട്ട്, ടചയടകപ്പോണറിരറിക്കുന വർകട്ട് മുപനപ്പോടട്ട് പപപ്പോകുനതറിനുള്ള
സപ്പോഹചരന്ത്യകം  ഉണപ്പോകറിടകപ്പോടുകപ്പോന്  കഴറിയപ്പോത്തെതുടകപ്പോണപ്പോണട്ട്  ടെറി  വർകട്ട്  പകപ്പോസു
ടചയ്തടതനകം ഇപപപ്പോള് 'ജറിക'യുടടെ ബറില്ഡറികംഗട്ട് സറിതറിടചയ്യുന വപ്പോടർ അപതപ്പോററിറ്ററിയുടടെ
ഉടെമസതയറിലള്ള പകപ്പോമ്പസൗണറിനകത്തെപ്പോണട്ട് പുതറിയ ലസടറ്റനകം ബറില്ഡറികംഗകം, അപപപ്പോച്ചട്ട്
പറപ്പോഡകം  ആവശന്ത്യമറില്ലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറികട്ട്  7.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  പവണറി  വരറിടല്ലനകം
പപപ്പോജകട്ട് മപ്പോപനജർ അററിയറിച്ചു.

9. ലസറ്ററില് മണട്ട് ടകപ്പോണ്ടുവരുനതറിനട്ട് കരപ്പോറുകപ്പോരനട്ട് 20 ലെക്ഷകം രൂപ ടകപ്പോടുക്കുകയുകം
കരപ്പോറുകപ്പോരന്  തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ  സപ്പോപനത്തെറില്  നറിനകം  ഉറവറിടെത്തെറിടന  അനുമതറിയുകം
പരറിസറിതറി  കറിയറന്സുകം  സമർപറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  ടക.എസട്ട്.യു.ഡറി.പറി.  മപ്പോപനജർ  ഈ
പപപ്പോജകട്ട്  ആദേന്ത്യകം  തടന  നറിരപ്പോകരറിച്ചുടവനകം  പറിനന്നീടെട്ട്  ടനപഗപ്പോഷറിപയഷടന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
60  ലെക്ഷകം  രൂപ  നല്കപ്പോന്  കപ്പോരണടമടനനകം,  പകപ്പോടെതറി  നറിർപദ്ദേശ  പകപ്പോരമല്ലപ്പോടത
ടസറ്ററില്ടമനട്ട്  ഉണപ്പോക്കുവപ്പോന്  കപ്പോരണടമനപ്പോടണനകം  സമറിതറിയപ്പോരപ്പോഞ.   തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ
വകുപട്ട്  മനറി  ടചയർമപ്പോനുകം,  ചന്നീഫട്ട്  ടസക്രടററി,  പറിന്സറിപല്  ടസക്രടററി  എനറിവർ
അകംഗങ്ങളപ്പോയ  സമറിതറിയപ്പോണറിടതനകം,  പപപ്പോജകട്ട്  മപ്പോപനജ് ടമനട്ട്  യൂണറിറ്ററിടന
ശറിപപ്പോർശയനുസരറിച്ചട്ട്  പവൃത്തെറികള്  അകംഗന്നീകരറിക്കുനതറിനുകം,  കരപ്പോറുകള്  റദ്ദേപ്പോക്കുനതറിനുകം
മറ്റുമപ്പോയറി 2007 മപ്പോർച്ചറില് സർകപ്പോർ രൂപന്നീകരറിച്ചതപ്പോണട്ട് Empowered Committee ടയനകം
ടക.എസ് .യു.ഡറി.പറി.യുടടെ  കപ്പോരന്ത്യത്തെറില്  അനറിമതന്നീരുമപ്പോനകം  എകംപപവർഡട്ട്  കമറിറ്ററികപ്പോടണനകം
ടെറി  കമറിറ്ററിയുടടെ  41-മടത്തെ  തന്നീരുമപ്പോനത്തെറില്  ഈ  പശ്നകം  ചർച്ച  ടചയ്യുനതറിനട്ട്  അർബന്
അഫപയഴട്ട്  ടസക്രടററിടയ  ചുമതലെടപടുത്തുകയുകം  അങ്ങടന  60  ലെക്ഷകം  രൂപ
അനുവദേറിക്കുകയുകം  പറിനന്നീടെട്ട്  50-ാം  കമറിറ്ററി  ഇതട്ട്  അകംഗന്നീകരറിക്കുകയുകം  ടചയടവനകം
പപപ്പോജകട്ട് ഡയറകർ സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

10.  60  ലെക്ഷകം  രൂപ  ടകപ്പോടുത്തെതറിടന  യഥപ്പോർത്ഥ  വസൗച്ചറുകളുകം  മറ്റുകം  എന്തുടകപ്പോണട്ട്
ഓഡറിറ്ററിനട്ട്  സമർപറികപ്പോതറിരുനടതനട്ട്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ.  ഇതട്ട്  നല്കറിയറിട്ടുടണനകം
ഒരറികല് കൂടെറി  ഓഡറിറ്ററിനട്ട്  നല്കപ്പോടമനകം പപപ്പോജകട്ട്  ഡയറകർ സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.
കരപ്പോററില് തർകമുണപ്പോയപ്പോല് അതട്ട് തന്നീർപപ്പോക്കുനതറിനുള്ള അധറികപ്പോരകം ആർടകനട്ട് സമറിതറി
ആര പ്പോഞ്ഞെതറിനട്ട് കരപ്പോററില് ടസറ്ററില്ടമനറിനട്ട് വന്ത്യവസയുടണനകം ആദേന്ത്യകം പപപ്പോജകട്ട് മപ്പോപനജർ
ചർച്ച  നടെത്തെറി  തന്നീരുമപ്പോനമപ്പോകപ്പോടത  വനപപപ്പോള്  അർബന്  അഫപയഴട്ട്  ടസക്രടററിയുകം  മറ്റട്ട്
ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസരുകം  ചർച്ച  നടെത്തെറിയതറിടന  തുടെര്നപ്പോണട്ട്  പപപ്പോജകട്ട്  ഡയറകർ
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തന്നീരുമപ്പോനത്തെറിപലെയട്ട്  വനടതനകം  എനപ്പോല്  തർകകം  പരറിഹരറിക്കുനതറിടന  സകംബനറിച്ചട്ട്
കരപ്പോററില്  ആർകപ്പോണട്ട്  അധറികപ്പോരകം  എനട്ട്  പറഞ്ഞെറിടറിടല്ലനകം  എനപ്പോല്  കരപ്പോററിടന
procedure for Dispute-ല് "The  rationale of amicable treatment should be followed
to  settle  the  disputes  at  the  lowest  possible  level  by  bringing  the  individuals
concerned face to face.  The Project Manager/Employer and the Contractor may
try to settle the dispute amicably.  If the dispute is not settled at the lower level
then the matter shall be tried to be solved by Project Director of KSUDP. If it
cannot be amicably settled according to the clause shall be finally settled to the
Court  of  Law''  എനപ്പോണട്ട്  പറയുനടതനകം  KSUDP  പപപ്പോജകട്ട്  ഡയറകർ  വറിളറിച്ച
മന്നീറ്ററികംഗറിലകം തന്നീരുമപ്പോനമപ്പോകപ്പോത്തെതട്ട് ടകപ്പോണപ്പോണട്ട് ഈ വറിഷയകം എകംപപവർഡട്ട് കമറിറ്ററിയറില്
അവതരറിപറിച്ചടതനകം പപപ്പോജകട്ട് മപ്പോപനജര്  അററിയറിച്ചു. 

11.  ആദേന്ത്യടത്തെയുകം  രണപ്പോമടത്തെയുകം  പസ്റ്റെജറില്  തന്നീരുമപ്പോനമപ്പോകപ്പോടത  വരുപമ്പപ്പോള്
പകപ്പോടെതറിയറില്  പപപ്പോവകയപ്പോണട്ട്  ടചയ്യുനടതനകം  അതട്ട്  ലെകംഘറിച്ചപ്പോണട്ട്  ടസറ്ററില്
ടചയ്തറിരറിക്കുനടതനകം എകംപപവഡട്ട് കമറിറ്ററിയറില് ഉനത ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസരപ്പോണട്ട് ഉള്ളടതങ്കറിലകം
കരപ്പോർ  ടസറ്ററില്  ടചയപ്പോന്  കൃതന്ത്യമപ്പോയുകം  വന്ത്യവസ  ഉണപ്പോയറിരറികണടമനകം  സമറിതറി
അഭറിപപ്പോയടപട്ടു.   എ.ഡറി.ബറി.-അസറിസ്റ്റെഡട്ട്  പപപ്പോജക്ടുകള്  ആരകംഭറിച്ച  സമയത്തെപ്പോണട്ട്
എകംപപവർഡട്ട്  കമറിറ്ററി  നറിലെവറില്  വനടതനകം  ടെറി  സർകപ്പോർ  ഉത്തെരവറില്  Duties  and
responsibilities-ല് ഇകപ്പോരന്ത്യകം  പറഞ്ഞെറിട്ടുടണനകം  ''Speedy Decisions  on any matter
regarding  this  project''  എനട്ട്  പറയുനതുടകപ്പോണപ്പോണട്ട്  എകംപപവർഡട്ട്  കമറിറ്ററി
തന്നീരുമപ്പോനടമടുത്തെടതനകം  2.94  പകപ്പോടെറി രൂപ ആവശന്ത്യടപടുകയുകം പകപ്പോടെതറിയറില് പപപ്പോയപ്പോല്
അതയുകം നല്പകണറിവരുകം എനതറിനപ്പോലെപ്പോണട്ട്  'Out  of Court'  Settlement  ടചയ്തടതനകം
പപപ്പോജകട്ട്  ഡയറകർ  സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.  ഇതറിടന  വസൗച്ചറുകളുകം  ബറില്ലുകളുകം  ഓഡറിറ്റട്ട്
വകുപറിടന പബപ്പോധന്ത്യടപടുത്തെറി ഒരു മപ്പോസത്തെറിനകകം  സമറിതറികട്ട്  ററിപപപ്പോർടട്ട്  നല്കണടമനട്ട്
സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിച്ചു.

25-1-2017-  ടലെ പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ആവശന്ത്യടപട അധറികവറിവരകം

12.  പപപ്പോജക്ടുമപ്പോയറി  ബനടപട  വസൗച്ചറുകളുകം  ബറില്ലുകളുകം  ഓഡറിറ്റട്ട്  വകുപറിടന
പബപ്പോദ്ധന്ത്യടപടുത്തെറി ഒരു മപ്പോസത്തെറിനകകം ററിപപപ്പോര്ടട്ട് നല്കുക.

25-1-2017-  ടലെ പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ആവശന്ത്യടപട അധറികവറിവരത്തെറിപന്മേല് ലെഭറിച്ച
സര്കപ്പോര് മറുപടെറി

13.  പദ്ധതറി  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി  ബനടപട  വസൗച്ചറുകളുകം,  ബറില്ലുകളുകം  ടക.എസട്ട്.യു.ഡറി.പറി.
ലെഭന്ത്യമപ്പോകറിയ പകപ്പോരകം സമറിതറിയുടടെ പരറിഗണനയപ്പോയറി ഇപതപ്പോടടെപ്പോപകം സമര്പറിക്കുന.
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14.  അതറിന്പകപ്പോരകം  ലെഭന്ത്യമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  പരറിഗണറിച്ച  സമറിതറി  പകപ്പോൺടപ്പോക ർകട്ട്
60 ലെക്ഷകം രൂപ ടകപ്പോടുത്തെതട്ട് അനപ്പോവശന്ത്യ ടചലെവട്ട് എനപ്പോണട്ട് ഓഡറിറ്ററിടന കടണത്തെടലെനകം
അഡസ്വപ്പോന്സട്ട് വപ്പോങ്ങറി പകപ്പോൺടപ്പോകർ കുറച്ചട്ട് പണറി ടചയ്തറിട്ടുടണനകം തപനതല്ലപ്പോത്തെ കപ്പോരണകം
ടകപ്പോണട്ട്  പണറി  നറിർത്തെറിവച്ചതറിനപ്പോൽ പകപ്പോണടപ്പോകർ നഷ്ടപരറിഹപ്പോരമപ്പോയറി  4  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ആവശന്ത്യടപട്ടുടവനകം  അതപ്പോണട്ട്  ടനപഗപ്പോഷറിപയറ്റട്ട്  ടചയ്തട്ട്  60  ലെക്ഷകം  രൂപയപ്പോയടതനകം
അനുചറിതമപ്പോയ  സലെകം  ടതരടഞ്ഞെടുത്തെതറിടന  ഉത്തെരവപ്പോദേറിതസ്വകം   പകപ്പോർപപറഷനട്ട്
അടല്ലങ്കറിൽ  സലെകം  എടുത്തെവർകപ്പോണട്ട്  ഉള്ളടതനകം  നറിയമങ്ങടളപ്പോനകം  പപ്പോലെറികപ്പോടത
സലെകം വപ്പോങ്ങറിച്ചു എനള്ളതപ്പോണട്ട്  ഗരുതരമപ്പോയ പശ്നടമനകം സലെകം വപ്പോങ്ങുന സമയത്തെട്ട്
പകരള  ടനൽവയൽ  തണന്നീർത്തെടെ  സകംരക്ഷണ  നറിയമകം  നറിലെവറിലെറില്ലപ്പോയറിരുന  എനകം
പകപ്പോൺടപ്പോകറുടടെ ഭപ്പോഗത്തെട്ട് വന്നീഴ്ചയുള്ളതപ്പോയറി പരപ്പോതറിയറിടല്ലനകം പകപ്പോൺടപ്പോകർകട്ട് 60 ലെക്ഷകം
രൂപ നൽകറിയതട്ട്  എകംപപവർഡട്ട്  കമറിറ്ററി  അകംഗന്നീകരറിച്ചറിട്ടുടണനകം അടതപ്പോരു  വന്നീഴ്ചയപ്പോയറി
കരുതറി  തുടെർ  ശറിപപ്പോർശ  നൽകറി  ഫയൽ  നടെപടെറി  അവസപ്പോനറിപറികപ്പോടമനകം  സമറിതറി
തന്നീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

15.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട്  നഗരത്തെറിടലെ  അഴുക്കുചപ്പോല്  ശകംഖലെ  വറികസറിപറിക്കുനതറിടന
ഭപ്പോഗമപ്പോയുള്ള  സസ്വന്നീപവജട്ട്  ടന്നീറ്റട്ട്ടമനട്ട്  പപ്പോനറിടന  സലെകം  വറികസറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
കണല്കപ്പോടുകളുള്ളതുകം  വര്ഷകം  മുഴുവന്  ടവള്ളകം  കറിടെക്കുനതുമപ്പോയ  പകപ്പോട്ടുളറിയറിടലെ
തണന്നീര്ത്തെടെകം  ടതരടഞ്ഞെടുത്തെതട്ട്  തറികച്ചുകം  അനുചറിതമപ്പോയ  നടെപടെറിയപ്പോടണനകം
ഇതറിടന  പൂര്ണ  ഉത്തെരവപ്പോദേറിതസ്വകം  പകപ്പോര്പപറഷനുകം  സലെകം  ഏടറ്റടുത്തെവര്ക്കു
മപ്പോടണനകം സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.  തണന്നീര്ത്തെടെകം മണറിടട്ട്  നറികത്തുനതറിടനതറിടര
ജനകന്നീയ  പപക്ഷപ്പോഭമുണപ്പോയതറിടന  തുടെര്നട്ട്  പദ്ധതറി  ഉപപക്ഷറിപകണറിവരുകയുകം  60
ലെക്ഷകം രൂപ കരപ്പോറുകപ്പോരനട്ട്  നല്പകണറിവരുകയുകം ടചയ്തതട്ട് ബനടപടവരുടടെ ഭപ്പോഗത്തെട്ട്
നറിനള്ള  ദേന്നീര്ഘവന്നീക്ഷണമറില്ലപ്പോയ്മയുടടെ  ഉത്തെപമപ്പോദേപ്പോഹരണമപ്പോടണനട്ട്  സമറിതറി
ചൂണറികപ്പോണറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് ഇത്തെരകം വന്നീഴ്ചകള് ഭപ്പോവറിയറില് ആവര്ത്തെറികപ്പോതറിരറികപ്പോന്
പരന്ത്യപ്പോപമപ്പോയ  കര്ശന  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  നല്കപ്പോന്  ഭരണ  വകുപറിപനപ്പോടെട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ  ടചയ്യുന.

3.4  ഇഷ്ടറിക നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറ്ററിടന നറിര്മപ്പോണത്തെറിലണപ്പോയ  ₹  31.68  ലെക്ഷത്തെറിടന
നറിഷ്ഫലെ ടചലെവട്ട്.

അടെറിസപ്പോന  സസൗകരന്ത്യങ്ങള്  ലെഭന്ത്യമപ്പോയറിരുനറിട്ടുകം  ഇഷ്ടറിക  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിറ്റട്ട്
പവര്ത്തെനമപ്പോരകംഭറിക്കുനതറിടലെ  അലെകംഭപ്പോവകംമൂലെകം  ₹  31.68  ലെക്ഷത്തെറിടന  നറിഷ്ഫലെ
ടചലെവട്ട്.
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ആറട്ട്  പടറികജപ്പോതറി  വനറിതകള്കട്ട്  സറിരമപ്പോയറി  ടതപ്പോഴറില്  നല്കുനതറിപലെകട്ട്,
ആനക്കുഴറിയറിടലെ  വനറിതപ്പോ  വന്ത്യവസപ്പോയ  പകന്ദ്രത്തെറില്  ഒരു  ഇഷ്ടറിക  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിറ്റട്ട്
സപ്പോപറികപ്പോന്  2010-11-ല്  പുത്തൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്   ₹20.65  ലെക്ഷത്തെറിടന  പദ്ധതറി
ആവറിഷ്കരറിച്ചു.  പസ്തുത പവൃത്തെറിയുടടെ ഭരണപ്പോനുമതറിയുകം സപ്പോപങ്കതറികപ്പോനുമതറിയുകം യഥപ്പോക്രമകം
2010  ഡറിസകംബററിലകം,  2011  ടഫബ്രുവരറിയറിലകം  ലെഭറിച്ചു.   ടഷഡകം  ചൂളയുകം  നറിര്മറിക്കുക,
കുഴല്കറിണര്  കുഴറിക്കുക,  യനസപ്പോമഗറികള്  വപ്പോങ്ങറി  സപ്പോപറിക്കുക  എനറിവയപ്പോണട്ട്
പദ്ധതറിയറില്  ഉള്ടപടുത്തെറിയറിരുനതട്ട്.  പറിനന്നീടെട്ട്,  2011-12-ല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിടന
വറികസന ഫണട്ട്,  എകം.പറി.എല്.എഡറി.32 പദ്ധതറിയറില് ലെഭറിച്ച തുക എനറിവ ടചലെവപ്പോകറി
11  ടക.വറി.  ലവദേദ്യുതറി ലലെന് നന്നീടപ്പോനുകം നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട സലെത്തെട്ട് ടപ്പോന്പസപ്പോമര് സപ്പോപറികപ്പോനുകം
തന്നീരുമപ്പോനറിച്ചു.   2011  മപ്പോര്ച്ചറില്  ദേര്ഘപ്പോസുകള്  ക്ഷണറിക്കുകയുകം  ₹6.92  ലെക്ഷത്തെറിനട്ട്
യനസപ്പോമഗറികള്  വപ്പോങ്ങുകയുകം  ടചയ.  എല്ലപ്പോ  നറിര്മപ്പോണ  പവൃത്തെറികളുകം,  കുഴല്കറിണര്
കുഴറികലകം (₹11.88 ലെക്ഷകം) 2012 ഏപറിലെറില് പൂര്ത്തെന്നീകരറിച്ചു. ₹ 12.88 ലെക്ഷകം (പപ്പോന് ഫണട്ട്
₹7.88  ലെക്ഷകം,  എകം.പറി.എല്.എഡറി.  ₹  5  ലെക്ഷകം)  ടചലെവഴറിച്ചട്ട്  പണറി  സലെത്തെട്ട്
ടപ്പോന്പസപ്പോമറുകം സപ്പോപറിച്ചു.

എച്ചട്ട്റ്ററി  കണക്ഷന്,  യനസപ്പോമഗറികളറില് ചറിലെ ഇനങ്ങളപ്പോയ  30  എച്ചട്ട്പറി പമപ്പോപടപ്പോര്,
പടപ്പോളറി,  പുള്ളറി  എനറിവയുടടെ  സപ്പോപനകം  തുടെങ്ങറിയ  പണറികള്
പൂര്ത്തെന്നീകരറികപ്പോനുള്ളതറിനപ്പോലെപ്പോണട്ട്  പദ്ധതറി പവര്ത്തെനക്ഷമമപ്പോകപ്പോത്തെതട്ട്  എനട്ട്  ഓഡറിറ്ററില്
നറിരന്നീക്ഷറിച്ചു.

പണറി  സലെത്തെട്ട്  ഉണപ്പോയറിരുന  യനസപ്പോമഗറികള്  ഉപപക്ഷറികടപടതുകം
തുരുടമ്പടുത്തെതുമപ്പോയ  സറിതറിയറിലെപ്പോയറിരുന.  ഓഡറിറ്റട്ട്  അപനസ്വഷണത്തെറിനട്ട്  മറുപടെറിയപ്പോയറി
പമപ്പോഷണകം  പപപ്പോകുനതട്ട്  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോനപ്പോയറി  30  എച്ചട്ട്പറി  പമപ്പോപടപ്പോറുകം,  അനുബന
സപ്പോമഗറികള്/ഉപകരണങ്ങള്  തുടെങ്ങറിയവയുകം  സപ്ലളയറുടടെ  ലകവശകം  സുരക്ഷറിതമപ്പോയറി
സൂക്ഷറിച്ചറിരറിക്കുകയപ്പോണട്ട് എനട്ട് പുത്തൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട് ടസക്രടററി അററിയറിച്ചു.

യന സപ്പോമഗറികള് പഞപ്പോയത്തെറിടന ലകവശവകം സൂക്ഷറിപറിലകം ഇല്ലപ്പോതറിരറിടക, അവ
ലെഭറിക്കുനതറിനട്ട്  മുമ്പപ്പോയറി  അവയുടടെ  വറിലെ  സപ്ലളയര്കട്ട്  നല്കറിയതട്ട്
ശരറിയല്ലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറി  സസ്വന്നീകപ്പോരന്ത്യമല്ല.  അടെറിസപ്പോന സസൗകരന്ത്യങ്ങള്
ലെഭന്ത്യമപ്പോയറിരുനറിട്ടുകം പദ്ധതറി പൂര്ത്തെന്നീകരറികപ്പോത്തെതറിനട്ട് വന്ത്യക്തമപ്പോയ കപ്പോരണങ്ങടളപ്പോനകംതടന
ടസക്രടററി ടവളറിടപടുത്തെറിയറില്ല.

32 പപ്പോര്ലെടമനട്ട് അകംഗങ്ങളുടടെ പപ്പോപദേശറിക വറികസന ഫണട്ട്.
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എച്ചട്ട്റ്ററി  കണക്ഷന്  നല്കുനതറിനുകം  യനസപ്പോമഗറികള്  സപ്പോപറിക്കുനതറിനുകം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിടന  ഭപ്പോഗത്തുനറിനകം  കൃതന്ത്യസമയത്തെട്ട്  നടെപടെറി  സസ്വന്നീകരറിച്ചറിരുടനങ്കറില്
പദ്ധതറിയുടടെ പവര്ത്തെനകം തുടെങ്ങപ്പോമപ്പോയറിരുന.

പദ്ധതറി  പവര്ത്തെനസജ്ജമപ്പോകപ്പോന്  ആവശന്ത്യമപ്പോയ  നടെപടെറി  സസ്വന്നീകരറിക്കുനതറിലള്ള
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിടന  അലെകംഭപ്പോവകംമൂലെകം  പടറികജപ്പോതറി  വനറിതകള്കട്ട്  ടതപ്പോഴറില്
ലെഭറികപ്പോടതപപപ്പോയതട്ട്  കൂടെപ്പോടത ₹ 31.68 ലെക്ഷകം ടചലെവഴറിച്ചതട്ട് നറിഷ്ഫലെമപ്പോവകയുകം ടചയ.

ഓഡറിറ്റട്ട്  കടണത്തെലകള്  സറിരന്നീകരറിച്ചുടകപ്പോണട്ട്  യനസപ്പോമഗറികള്  ഇനറി
ഉപപയപ്പോഗടപടുത്തുവപ്പോനുള്ള  സപ്പോധന്ത്യത  സകംശയകരമപ്പോണട്ട്  എനട്ട്  പഞപ്പോയത്തെട്ട്  ഡയറകര്
അററിയറിച്ചു  (2016  മപ്പോര്ച്ചട്ട്).  ഇത്തെരകം  അലെകംഭപ്പോവത്തെറിനട്ട്  ഉത്തെരവപ്പോദേറികളപ്പോയ
ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസര്ടകതറിടര അച്ചടെക നടെപടെറി സസ്വന്നീകരറിച്ചുവരുന എനകം കൂടറിപച്ചര്ത്തു.

ഇകപ്പോരന്ത്യകം ജനുവരറി 2016-ല് സര്കപ്പോരറിടന അററിയറിച്ചുടവങ്കറിലകം മറുപടെറി ലെഭറിച്ചറില്ല.

(2015  മപ്പോര്ച്ചറില് അവസപ്പോനറിച്ച  വര്ഷടത്തെ കകംപ് പടപ്പോളര്  ആനട്ട്  ഓഡറിറ്റര്  ജനറല്
ഓഫട്ട്  ഇനന്ത്യയുടടെ  തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങടള  സകംബനറിച്ച  ഓഡറിറ്റട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്
ഖണറിക 3.4)

ഓഡറിറ്റട്ട് ഖണറികയട്ട് സര്കപ്പോര് നല്കറിയ മറുപടെറി അനുബനകം II ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

16.  ഇഷ്ടറിക  നറിർമപ്പോണ  യൂണറിറ്റട്ട്  പവർത്തെന  സജ്ജമപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  അടെറിസപ്പോന
സസൗകരന്ത്യങ്ങള്  ലെഭന്ത്യമപ്പോയറിരുനറിട്ടുകം  പവർത്തെനസജ്ജമപ്പോകപ്പോതറിരുനടതന്തുടകപ്പോണപ്പോടണനട്ട്
സമറിതറി  ആരപ്പോയുകയുകം,  അടെറിസപ്പോന  സസൗകരന്ത്യടമപ്പോരുക്കുനതറിലണപ്പോയ  കപ്പോലെതപ്പോമസകം,
ടപ്പോന്പസപ്പോര്മര്  സപ്പോപറിക്കുനതുമപ്പോയറി  ബനടപട്ടുണപ്പോയ പശ്നങ്ങള്  എനറിവയപ്പോണട്ട്
കപ്പോലെതപ്പോമസകം  ഉണപ്പോകറിയടതനകം  പുത്തൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്  മുന്  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ
അററിയറിച്ചു. 

17.  ഇതുവടര  ഇഷ്ടറിക  യൂണറിറ്റട്ട്  പവര്ത്തെന  സജ്ജമപ്പോയറിടറിടല്ലനകം  നപ്പോളറിതുവടര
ഈയറിനത്തെറില്  31.68  ലെക്ഷകം  രൂപ  ടചലെവപ്പോയറിട്ടുടണനകം  സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.
അടെറിസപ്പോന  സസൗകരന്ത്യടമപ്പോരുക്കുനതറിടന  അവസ  സമറിതറി  ആരപ്പോയുകയുകം,  അടെറിസപ്പോന
സസൗകരന്ത്യടമപ്പോരുക്കുനതട്ട്  ഏടറക്കുടറ  പൂര്ത്തെറിയപ്പോടയനകം,  ടസപ്പോലസറ്ററി
രൂപവല്കരറികപണപ്പോ കുടുകംബശന്നീടയ ഏല്പറികപണപ്പോ എന കപ്പോരന്ത്യത്തെറില് പഞപ്പോയത്തെട്ട്
കമറിറ്ററി തന്നീരുമപ്പോനകം ഉണപ്പോയറിടറിടല്ലനകം മുന് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

18.  പപ്പോഥമറികമപ്പോയറി ലകടകപ്പോപള്ളണ തന്നീരുമപ്പോനകം എടുകപ്പോടതയുകം,  ഗണപഭപ്പോക്തപ്പോവട്ട്
ആടരനട്ട് നറിശയറികപ്പോടതയുകം അവരുമപ്പോയറി എഗറിടമനട്ട് വയപ്പോടതയുകം പദ്ധതറി നടെത്തെറിപറിനപ്പോയറി പണകം

240/2021.
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ടചലെവഴറിച്ചതറില്  സമറിതറി  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തെറി.  2010-11,2011-2012  സപ്പോമ്പത്തെറിക
വര്ഷങ്ങളറില്  തുടെങ്ങറിയ  പവൃത്തെറി  യനസപ്പോമഗറികള്  വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി  ഏഴട്ട്
വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുന്പട്ട്  നല്കറിയ പണകം ഇപപപ്പോഴുകം  പകപ്പോണടപ്പോകറുടടെ പകലെപ്പോടണനകം ഇതട്ട്
ഗരുതരമപ്പോയ വന്നീഴ്ചയപ്പോടണനകം ഇതറില് നടെപടെറി പവണടമനകം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 

19.  ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസര്ടകതറിടര  നടെപടെറി  സസ്വന്നീകരറിച്ചു  വരുനതപ്പോയറി  അഡന്നീഷണല്
ടസക്രടററി,  തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ  വകുപട്ട്  അററിയറിച്ചു.  കൂടെപ്പോടത,  കളറിമണറിടന  ലെഭന്ത്യതയറിലകം
പശ്നങ്ങള്  ഉടണനട്ട്  സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.  എനപ്പോല്  സമറിതറി  ഇതറിപനപ്പോടെട്ട്
വറിപയപ്പോജറിക്കുകയുകം  കളറിമണറിടന  ലെഭന്ത്യതയല്ല  യഥപ്പോര്ത്ഥ  പശ്നടമനകം  പമപ്പോപടപ്പോര്
വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോയറി  2010-11  സപ്പോമ്പത്തെറിക വര്ഷകം പണകം നല്കറിയറിട്ടുകം  പമപ്പോപടപ്പോര് ലെഭന്ത്യമപ്പോയറിടല്ലനകം,
കസ്വപടഷന് എടുത്തെ സപ്പോപനകം കഴറിഞ്ഞെ 7 വര്ഷങ്ങളപ്പോയറി സര്കപ്പോര് ധനകം ഉപപയപ്പോഗറിക്കുക
യപ്പോടണനകം,  ഇങ്ങടന നറിരുത്തെരവപ്പോദേപരമപ്പോയറി പവര്ത്തെറിച്ച  ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസര്ടകതറിടര ബപ്പോധന്ത്യത
നറിശയറിച്ചട്ട് നടെപടെറികള് സസ്വന്നീകരറികണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ. 

20.  ആയതറിനട്ട്  നടെപടെറി  സസ്വന്നീകരറിക്കുനതപ്പോടണനട്ട്  തപദ്ദേശ  സസ്വയകംഭരണ  വകുപട്ട്
അഡന്നീഷണല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു. 

21.  31.68  ലെക്ഷകം രൂപ ടചലെവഴറിച്ചറിടട്ട് പമപ്പോപടപ്പോര് പപപ്പോലകം ഗവണടമനറിടന പസ്റ്റെപ്പോകട്ട്
രജറിസ്റ്റെററില് ഉള്ടപടുത്തെപ്പോടത സസ്വകപ്പോരന്ത്യ ഏജന്സറിയുടടെ ലകവശമറിരറിക്കുനതട്ട് ഗരുതരമപ്പോയ
ടതറ്റപ്പോടണനകം  ഇതറിനട്ട്  ഉത്തെരവപ്പോദേറികളപ്പോയവര്ടകതറിടര  നടെപടെറി  സസ്വന്നീകരറിച്ചട്ട്  മുതലകം
പലെറിശയുകം  ഈടെപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  നടെപടെറി  സസ്വന്നീകരറികണടമനകം  സര്കപ്പോര്  പണകം
ടചലെവഴറിക്കുനതറില്  ഗരുതരമപ്പോയ  വന്നീഴ്ച  വരുത്തെറിയ  ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസര്ടകതറിടര  നടെപടെറി
സസ്വന്നീകരറിച്ചട്ട് ഒരു മപ്പോസത്തെറിനകകം ററിപപപ്പോര്ടട്ട് സമര്പറിക്കുനതറിനുകം  സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

25-1-2017-  ടലെ പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ആവശന്ത്യടപട അധറികവറിവരകം

22.  2010-11,  2011-12  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷങ്ങളറില്  പദ്ധതറി  നറിര്വ്വഹണവമപ്പോയറി
ബനടപടട്ട് അനുവദേറിച്ച സര്കപ്പോര് പണകം ടചലെവഴറിക്കുനതറില് ഗരുതരമപ്പോയ വന്നീഴ്ചവരുത്തെറിയ
ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസര്ടകതറിടര നടെപടെറി സസ്വന്നീകരറിച്ചട്ട് ഒരു മപ്പോസത്തെറിനകകം ററിപപപ്പോര്ടട്ട് സമര്പറിക്കുക.

25-1-2017-  ടലെ പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ആവശന്ത്യടപട അധറികവറിവരത്തെറിപന്മേല് ലെഭറിച്ച
സര്കപ്പോര് മറുപടെറി

23. പരപ്പോമര്ശ വറിപധയമപ്പോയ പദ്ധതറിയുടടെ (ഇഷ്ടറിക നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറ്റട്ട്) നറിര്വ്വഹണ
ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസനപ്പോയ  ടെറി  കപ്പോലെയളവറിടലെ  ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന  (നറിലെവറില്  തൃക്കൂര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട് ടസക്രടററി,  തൃശ്ശൂര് ജറില്ല)  ശന്നീ.  സറി.  ജറി.  ജയകൃഷ്ണന് എനവര്ടകതറിടര
വകുപതലെത്തെറില് നടെപടെറി ആരകംഭറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.
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24.  പസ്തുത മറുപടെറി  പരറിഗണറിച്ച സമറിതറി  പമപ്പോപടപ്പോറുകം  അനുബന ഉപകരണങ്ങളുകം
വപ്പോങ്ങുനതറിനട്ട് അഡസ്വപ്പോന്സപ്പോയറി പണകം നൽകുകയുകം സപ്പോധനങ്ങള് ഏജൻസറിയറിൽത്തെടന
സൂക്ഷറിക്കുകയുകം ടചയ എനള്ളതപ്പോണട്ട് വറിഷയടമനകം പഞപ്പോയത്തെറിടന കന്നീഴറിൽ പമപ്പോപടപ്പോർ
ഉള്ടപടടെയുള്ള  സപ്പോധനങ്ങള്  സൂക്ഷറിക്കുനതറിനുള്ള  സലെപമപ്പോ  മപ്പോൻപവപറപ്പോ  ഇല്ലപ്പോത്തെതറിനപ്പോൽ
സപ്പോധനങ്ങള്  കളവപപപ്പോകപ്പോനുള്ള  സപ്പോധന്ത്യതയുള്ളതറിനപ്പോലെപ്പോണട്ട്  ഏജൻസറിയറിൽത്തെടന
സൂക്ഷറികപ്പോൻ  തന്നീരുമപ്പോനറിച്ചതട്ട്  എന  പഞപ്പോയത്തെറിടന  മറുപടെറിയറിൽ  യുക്തറിയുടണനകം
നറിരന്നീക്ഷറിക്കുകയുകം  ഉത്തെരവപ്പോദേറികളപ്പോയ  ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസർടകതറിടരയുള്ള  വകുപതലെ  നടെപടെറി
തസ്വരറിതടപടുത്തെണടമനട്ട് നറിർപദ്ദേശറിക്കുകയുകം ടചയ.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

25.   ആറട്ട്  പ ടറികജപ്പോതറി  വനറിതകള്കട്ട്  സറിരകം  ടതപ്പോഴറില്  നല്കുനതറിനപ്പോയറി
പുത്തൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്  2011-12-ല്  ആവറിഷ്കരറിച്ച  ഇഷ്ടറിക  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിറ്റട്ട്
2016-ലകം  പവര്ത്തെനകം  ആരകംഭറിച്ചറിടറില്ല  എനട്ട്  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  പദ്ധതറി
ആവശന്ത്യത്തെറിപലെകപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  30  എച്ചട്ട്.പറി.  പമപ്പോപടപ്പോറുകം  അനുബന  ഉപകരണങ്ങളുകം
ഇപപപ്പോഴുകം  സസ്വകപ്പോരന്ത്യ  ഏജന്സറിയുടടെതടന  ലകവശത്തെറിലെറിരറിക്കുനതപ്പോയുകം  മറ്റു
യനസപ്പോമഗറികള്  തുരുടമ്പടുത്തെട്ട്  നശറിച്ചതപ്പോയുകം  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.
പടറികജപ്പോതറി വനറിതകള്കട്ട് ടതപ്പോഴറില് നല്കുനതറിനുപവണറി ചറിലെവഴറിച്ച 31.68 ലെക്ഷകം
രൂപ  നറിഷ്ഫലെമപ്പോയതട്ട്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിടനയുകം  ബനടപട  ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസരുടടെയുകം
ഭപ്പോഗത്തെട്ട് നറിനള്ള കുറ്റകരമപ്പോയ അനപ്പോസമൂലെമപ്പോടണനട്ട് സമറിതറി ചൂണറികപ്പോണറിക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്  പദ്ധതറി  പരപ്പോജയടപടതറിനട്ട്  ഉത്തെരവപ്പോദേറികളപ്പോയ  ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസര്ടകതറിടര
വകുപതലെ നടെപടെറി  സസ്വന്നീകരറിച്ചട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ടചയണടമനകം  പദ്ധതറികപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ
പമപ്പോപടപ്പോര്  പസ്റ്റെപ്പോകട്ട്  രജറിസ്റ്റെററില്  ഉള്ടപടുത്തുനതറിനട്ട്  നടെപടെറി  സസ്വന്നീകരറികണടമനകം
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

3.5 ചണച്ചപ്പോകട്ട് നറിര്മപ്പോണ പദ്ധതറിയറിപന്മേലള്ള നറിഷറിയമപ്പോയ നറിപക്ഷപകം

യനസപ്പോമഗറികളുകം  അസകംസ്കൃത  വസ്തുകളുകം  വപ്പോങ്ങുനതറിനുകം  പരറിശന്നീലെനകം
നല്കുനതറിനുകം  ₹  15.70  ലെക്ഷകം ടചലെവപ്പോകറിയറിട്ടുകം ചണച്ചപ്പോകട്ട് നറിര്മപ്പോണ പദ്ധതറി
സപ്പോപറിക്കുനതറില് കപ്പോലെടെറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട് പരപ്പോജയടപട്ടു.

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിലകം  സമന്നീപത്തുള്ള  മറ്റട്ട്  പഞപ്പോയത്തുകളറിലകം  പവര്ത്തെറിക്കുന
നറിരവധറി  അരറിമറില്ലുകളുടടെ  ആവശന്ത്യങ്ങള്  നറിറപവറ്റുനതറിനുപവണറി  പഞപ്പോയത്തെറിടലെ  ഒരു
വന്ത്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്റെറ്ററില്  ചണച്ചപ്പോകട്ട്  നറിര്മപ്പോണ  പദ്ധതറികട്ട്  കപ്പോലെടെറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്
2008-09  കപ്പോലെയളവറില് രൂപകം നല്കറി.   ചണച്ചപ്പോകട്ട് നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറ്ററിനുപവണറിയുള്ള
യനസപ്പോമഗറികള് ₹ 8.67 ലെക്ഷത്തെറിനുകം (2008 മപ്പോര്ച്ചട്ട്-ജൂണ) അസകംസ്കൃത വസ്തുകള് 2009 മപ്പോര്ച്ചറില്
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₹  7.03  ലെക്ഷത്തെറിനുകം  വപ്പോങ്ങുകയുകം ടചയ.  2009 ജൂലലെയറില് ചപ്പോകട്ട്  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി
ബനടപടട്ട്  32  സന്നീകള്ക്കുള്ള  പരറിശന്നീലെനകം  ഇന്ഡസറിയല്  എകട്ട്റ്റന്ഷന്  ഓഫന്നീസട്ട്,
അങ്കമപ്പോലെറിയറില്വച്ചട്ട് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട് നല്കുകയുകം ടചയ.

യനസപ്പോമഗറികളുകം  അസകംസ്കൃത  വസ്തുകളുകം  വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുകം  പരറിശന്നീലെനകം  നല്കറിയറിട്ടുകം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിനട്ട്  പദ്ധതറി  നടെത്തെറിപറില്  2012  പമയ്  വടര  ഒരു
പുപരപ്പോഗതറിയുമുണപ്പോകപ്പോനപ്പോയറില്ല.   2012  പമയറില്  ചണച്ചപ്പോകട്ട്  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിറ്ററിനപ്പോയറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്  ഒരു  ലബലെപ്പോ  രൂപന്നീകരറിച്ചു.   അതറിന്പകപ്പോരകം,  ഗപ്പോമ  പഞപ്പോയത്തെറിടന
പമല്പനപ്പോടത്തെറില് കപ്പോലെടെറിയറിടലെ കുടുകംബശന്നീ സറി.ഡറി.എസട്ട്.33 ഗ്രൂപകള് പദ്ധതറി നടെത്തുകയുകം
അടെച്ചുതന്നീര്ത്തെതുകം പവര്ത്തെനത്തെറിനട്ട് ആവശന്ത്യമപ്പോയ മൂലെധനകം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട് നല്കുനതുകം
ചന്നീഫട്ട്  ടപപ്പോപമപ്പോടടറയുകം  മറ്റട്ട്  ഭരണ  നറിര്വ്വഹണ  ചുമതലെയുള്ള  ഭപ്പോരവപ്പോഹറികടളയുകം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിടന   തന്നീരുമപ്പോനപകപ്പോരകം  നറിയമറിക്കുകയുകം  ടചയ്യുനതപ്പോയറിരറിക്കുകം.   2012
ജൂലലെയറില്  പഞപ്പോയത്തെട്ട്  ഡയറകര്  ലബലെപ്പോ  അകംഗന്നീകരറിച്ചു.  യൂണറിറ്ററിടന  പരന്നീക്ഷണ
പവര്ത്തെനകം  2013  ഏപറിലെറില്  നടെത്തെറി.  ചന്നീഫട്ട്  ടപപ്പോപമപ്പോടടറ  (സറിപറി)  നറിയമറിച്ചറിരുനടവങ്കറിലകം
(2013  പമയട്ട്),  യൂണറിറ്റട്ട്  വരുത്തെറിടവയ്ക്കുന  ഏതു  തരത്തെറിലള്ള  നഷ്ടത്തെറിനുകം  സറിപറി
മപ്പോതമപ്പോയറിരറിക്കുകം ഉത്തെരവപ്പോദേറി എന ലബലെപ്പോയറിടലെ ഒരു നറിബനനയറില് പതറിപഷധറിച്ചട്ട്
2013  നവകംബററില്  അപദ്ദേഹകം  രപ്പോജറിവച്ചു.  അതറിനുപശഷകം  പദ്ധതറി  ആരകംഭറിക്കുനതറില്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിനട്ട്  ഒരു  പുപരപ്പോഗതറിയുകം  ലകവരറിക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചറിടറില്ല.
യനസപ്പോമഗറികള് തുരുമ്പുപറിടെറിച്ച അവസയറില് ടവറുടത കറിടെക്കുകയപ്പോണട്ട്.

2008-ല്  യന  സപ്പോമഗറികള്  വപ്പോങ്ങുകയുകം  അതറിടന  പണകം  ടകപ്പോടുക്കുകയുകം
ടചയ്തറിട്ടുപപപ്പോലകം,  അഞ്ചുവര്ഷടത്തെ  കപ്പോലെവറിളകംബകം  കഴറിഞ്ഞെട്ട്  2013  ഏപറിലെറിലെപ്പോണട്ട്
യനസപ്പോമഗറികളുടടെ  പരന്നീക്ഷണ  പവര്ത്തെനകം  നടെത്തെറിയതട്ട്.   2009  മപ്പോര്ച്ചറില്  വപ്പോങ്ങറിയ
₹7.03  ലെക്ഷകം  വറിലെമതറിക്കുന  അസകംസ്കൃത  വസ്തുകള്  യൂണറിറ്ററില്  നറിഷറിയമപ്പോയറി
കറിടെക്കുകയപ്പോണട്ട്. ₹ 0.62 ലെക്ഷകം വറിലെമതറിക്കുന അസകംസ്കൃത വസ്തുകളുടടെ ഒരു ഭപ്പോഗകം കളവട്ട്
പപപ്പോയതപ്പോയറി  (2013  നവകംബര്)  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ടചയ.   ചന്നീഫട്ട്  പപമപ്പോടര്
രപ്പോജറിവച്ചതറിനു  പശഷകം  പുതറിയ  ചന്നീഫട്ട്  പപമപ്പോടടറ  നറിയമറിക്കുകപയപ്പോ  ലബലെപ്പോയറില്
ആവശന്ത്യമപ്പോയ  പഭദേഗതറികള്  വരുത്തുകപയപ്പോ  ടചയ്തറിടറില്ല.  പദ്ധതറി  പവര്ത്തെനക്ഷമമപ്പോകറി
സപ്പോക്ഷപ്പോത്കരറിക്കുനതറിനട്ട്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിടന  ഉദേപ്പോസന്നീനമപ്പോയ  സമന്നീപനകം  നറിമറിത്തെകം
കഴറിഞ്ഞെറില്ല.

ടകടറിടെകം  പണറിതറിട്ടുകം  യനസപ്പോമഗറിയുകം  അസകംസ്കൃത  വസ്തുകളുകം  വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുകം
പരറിശന്നീലെനകം  നല്കറിയറിട്ടുകം  ചണച്ചപ്പോകട്ട്  നറിര്മപ്പോണ  പദ്ധതറി  സപ്പോപറിക്കുനതറില്  കപ്പോലെടെറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട് പരപ്പോജയടപടതറിനപ്പോല് ₹ 15.70 ലെക്ഷത്തെറിടന  നറിപക്ഷപകം നറിഷ്ഫലെമപ്പോയറി.

33 സകംസപ്പോന ദേപ്പോരറിദന്ത്യ നറിര്മപ്പോര്ജ്ജന മറിഷടന സപ്പോമൂഹന്ത്യവറികസനസകംഘങ്ങള്.
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തുടെര്ച്ചയപ്പോയറിവന  ഭരണ  സമറിതറികള്  യൂണറിറ്ററിടന  പവര്ത്തെനകം
സപ്പോക്ഷപ്പോത്കരറിക്കുനതറിനുള്ള  തുടെര്നടെപടെറികള്  ഒനകം  എടുത്തെറിടറിടല്ലനട്ട്  വസ്തുതകള്
സറിരന്നീകരറിച്ചുടകപ്പോണട്ട്  പഞപ്പോയത്തെട്ട് ഡയറകര് അററിയറിച്ചു  (2016  മപ്പോര്ച്ചട്ട്).  2016-17  വര്ഷടത്തെ
പദ്ധതറി  രൂപന്നീകരറിക്കുപമ്പപ്പോള്  ചപ്പോകട്ട്  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിറ്ററിനുള്ള  പദ്ധതറി  ഉള്ടപടുത്തെപ്പോന്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട് തന്നീരുമപ്പോനറിച്ചതപ്പോയുകം ജറില്ലപ്പോ  ആസൂതണ സമറിതറി  അകംഗന്നീകപ്പോരകം  നല്കുന
മുറയട്ട് യൂണറിറ്റുകള് നവന്നീകരറിക്കുനതപ്പോടണനകം അപദ്ദേഹകം അററിയറിച്ചു.

ഈ  പദ്ധതറി  2008-09  കപ്പോലെയളവറില്തടന  അകംഗന്നീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലകം  യനസപ്പോമഗറികളുകം
അസകംസ്കൃത വസ്തുകളുകം വപ്പോങ്ങുനതറിനുകം പരറിശന്നീലെനകം നല്കുനതറിനുമപ്പോയറി  ₹15.70  ലെക്ഷകം
ടചലെവപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോലകം,  ആവറിഷ്കരറിച്ചട്ട്  എട്ടു  വര്ഷത്തെറിനുപശഷവകം  അതട്ട്
പപ്പോവര്ത്തെറികമപ്പോക്കുനതറില് വന്നീഴ്ച വരുത്തെറിയതറിനപ്പോലകം മറുപടെറി സസ്വന്നീകപ്പോരന്ത്യമല്ല.

2016 ജനുവരറിയറില് ഇകപ്പോരന്ത്യകം സര്കപ്പോരറിടന അററിയറിച്ചു. മറുപടെറി ലെഭറിച്ചറിടറില്ല.

(2015  മപ്പോര്ച്ചറില് അവസപ്പോനറിച്ച  വര്ഷടത്തെ കകംപ് പടപ്പോളര്  ആനട്ട്  ഓഡറിറ്റര്  ജനറല്
ഓഫട്ട് ഇനന്ത്യയുടടെ തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ സപ്പോപനങ്ങടള സകംബനറിച്ച ഓഡറിറ്റട്ട് ഖണറിക 3.5) 

ഓഡറിറ്റട്ട് ഖണറികയട്ട് സര്കപ്പോര് നല്കറിയ മറുപടെറി അനുബനകം II ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന

26.  ചണചപ്പോകട്ട്  നറിര്മപ്പോണ  യൂണറിറ്ററിനപ്പോയറി  പഞപ്പോയത്തെട്ട്  രൂപന്നീകരറിച്ച  ലബപലെപ്പോ
പഞപ്പോയത്തെട്ട് ഡയറകര് അകംഗന്നീകരറിച്ചതറിടന തുടെര്നട്ട്  മപ്പോപനജറികംഗട്ട്  കമറിറ്ററി രൂപന്നീകരറിക്കുകയുകം
ചന്നീഫട്ട് ടപപ്പോപമപ്പോടടറ നറിയമറിക്കുകയുകം ടചയടവനകം യൂണറിറ്റട്ട് വരുത്തുന സപ്പോമ്പത്തെറിക നഷ്ടത്തെറിനട്ട്
ചന്നീഫട്ട്  ടപപ്പോപമപ്പോടറുകം  പഞപ്പോയത്തെട്ട്  വറികസന  സമറിതറിയുമപ്പോയറിരറിക്കുകം   ഉത്തെരവപ്പോദേറികള്  എന
ലബപലെപ്പോ വന്ത്യവസയറില് പതറിപഷധറിച്ചട്ട് ചന്നീഫട്ട് പപമപ്പോടര് രപ്പോജറിവയ്ക്കുകയുകം,  രപ്പോജറി പഞപ്പോയത്തെട്ട്
കമറിറ്ററി  അകംഗന്നീകരറിക്കുകയുകം  ടചയടവനകം  ഓഡറിറ്റട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
പഞപ്പോയത്തെട്ട്  കമറിറ്ററി  ലബപലെപ്പോ  പഭദേഗതറി  ടചയ്തട്ട്  ഡയറകര്കട്ട്  സമര്പറിടച്ചങ്കറിലകം  യൂണറിറ്റട്ട്
വരുത്തുന നഷ്ടത്തെറിനട്ട് ചന്നീഫട്ട് പപമപ്പോടറുകം പഞപ്പോയത്തു വറികസനസമറിതറിയുകം തടനയപ്പോയറിരറിക്കുകം
ഉത്തെരവപ്പോദേറികള്  എന  പകപ്പോസട്ട്  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  കഴറിയറിടല്ലനട്ട്  പറഞ്ഞെട്ട്  പഭദേഗതറി
അകംഗന്നീകരറികപ്പോടത   ആയതട്ട്  പഞപ്പോയത്തെട്ട്  ഡയറകര്  തറിരറിച്ചയടച്ചനകം  കപ്പോലെടെറി
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു. 

27.  ചന്നീഫട്ട്  ടപപ്പോപമപ്പോടര്  മപ്പോതമപ്പോയറിരറിക്കുകം  നഷ്ടത്തെറിനട്ട്  ഉത്തെരവപ്പോദേറിടയന  നറിബനന
പദ്ധതറി  മുന്പപപ്പോടട്ട്  പപപ്പോകുനതറിടന  പതറികൂലെമപ്പോയറി  ബപ്പോധറിടച്ചനകം  ബറില്ഡറികംഗകം
ടമഷറിനററികളുകം ഉടണങ്കറിലകം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില് പവര്ത്തെറിക്കുന അരറി  മറില്ലുകള് ലെക്ഷന്ത്യമറിടട്ട്
തുടെങ്ങറിയ പപപ്പോജകപ്പോടണങ്കറിലകം ഇപപപ്പോള് ഇവര്കട്ട് ചണചപ്പോകട്ട് കുറഞ്ഞെ വറിലെയട്ട് തമറിഴ് നപ്പോടറില്
നറിനകം ലെഭറിക്കുനടണനകം ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു. 



14

28.  ടമഷറിനററികള്  എന്തു  ടചയപ്പോനപ്പോണട്ട്  ഉപദ്ദേശറിക്കുനടതനകം  ഗവണടമനട്ട്
നറിലെപപ്പോടടെടനനട്ട് വറിശദേന്നീകരറികണടമനകം സമറിതറി ആവശന്ത്യടപടുകയുകം ടമഷറിനററികള് പലെലെകം
ടചയ്തട്ട്  നഷ്ടകം  കുറയ്ക്കുനതറിനട്ട്  അനുവപ്പോദേമപ്പോവശന്ത്യടപടട്ട്  സര്കപ്പോരറിടന  സമന്നീപറിച്ചറിട്ടുടണനകം
കുടുകംബശന്നീയുമപ്പോയറി  ബനടപടട്ട്  എടനങ്കറിലകം  സസ്വകപ്പോരന്ത്യ  സകംരകംഭങ്ങള്കട്ട്   ടകടറിടെവകം  യന
സപ്പോമഗറികളുകം  ഉപപയപ്പോഗടപടുത്തുവപ്പോന്   കഴറിയുപമപ്പോടയനട്ട്   പരറിപശപ്പോധറിക്കുടമനകം  കപ്പോലെടെറി
പഞപ്പോയത്തെട്ട് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു. 

29. 2008-09  കപ്പോലെയളവറില് അകംഗന്നീകരറിച്ച പപപ്പോജകട്ട് 2016 വടര നടെപറിലെപ്പോകപ്പോത്തെതറിനട്ട്
ഉത്തെരവപ്പോദേറികള്  ആടരപ്പോടകയപ്പോടണന  നറിശയറിച്ചട്ട്  ആയവര്ടകതറിടര  സസ്വന്നീകരറിച്ച  നടെപടെറി
സമറിതറിടയ അററിയറികണടമനകം ടകടറിടെവകം യനസപ്പോമഗറികളുകം മപറ്റടതങ്കറിലകം ആവശന്ത്യങ്ങള്കട്ട്
ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോടയന  ഫന്നീസറിബറിലെറിറ്ററി  സ്റ്റെ ഡറി  നടെത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ഒരു
മപ്പോസത്തെറിനകകം  സമര്പറിക്കുനതറിനട്ട്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശകം  നല്കുകയുകം  ഗവണടമനട്ട്  ഫണ്ടുകള്
പപ്പോഴപ്പോകപ്പോതറിരറികപ്പോന്  പപപ്പോജകട്ട്  ആരകംഭറിക്കുനതറിനു  മുമ്പട്ട്  തടന  അതറിടന  വറിവറിധ
വശങ്ങടളക്കുററിച്ചട്ട് ആപലെപ്പോചറികണമപ്പോയറിരുനടവനകം സമറിതറി അഭറിപപ്പോയടപട്ടു. 

25-1-2017-  ടലെ പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ആവശന്ത്യടപട അധറികവറിവരകം

30. 2008-09 കപ്പോലെയളവറില് അകംഗന്നീകരറിച്ച പപപ്പോജകട്ട് 2016 വടര നടെപറിലെപ്പോകപ്പോത്തെതറിനട്ട്
ഉത്തെരവപ്പോദേറികള്  ആടരപ്പോടകയപ്പോടണനട്ട്  നറിശയറിച്ചട്ട്  ഇവര്ടകതറിടര  സസ്വന്നീകരറിച്ച  നടെപടെറി
സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കുക,   ടകടറിടെവകം  യനസപ്പോമഗറികളുകം  മപറ്റടതങ്കറിലകം  ആവശന്ത്യങ്ങള്കട്ട്
ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോടയനട്ട്  ഫന്നീസറിബറിലെറിറ്ററി  സ്റ്റെഡറി  നടെത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ഒരു
മപ്പോസത്തെറിനകകം സമര്പറിക്കുക. 

25-1-2017-  ടലെ പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ആവശന്ത്യടപട അധറികവറിവരത്തെറിപന്മേല് ലെഭറിച്ച സര്കപ്പോര്
മറുപടെറി

31.  കപ്പോലെടെറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിടലെ 9-ാം വപ്പോര്ഡറില് പവര്ത്തെന രഹറിതമപ്പോയറി കറിടെക്കുന
ചപ്പോകട്ട് നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറ്ററിടലെ യന സപ്പോമഗറികള് പലെലെകം ടചയ്യുനതറിനുള്ള  അനുമതറികപ്പോയറി
അവയുടടെ  മൂലെന്ത്യകം  നറിര്ണയറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  21-4-2017-ല്  എ 5-3524/17  നമ്പരപ്പോയറി
പഞപ്പോയത്തെട്ട്  ടസക്രടററി  അസറിസ്റ്റെനട്ട്  എകറികക്യൂടന്നീവട്ട്  എഞറിനന്നീയര്,  ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട്ട്
ടമകപ്പോനറികല്  സബട്ട്  ഡറിവറിഷന്,  ചപ്പോലെക്കുടെറികട്ട്  കത്തെട്ട്  നല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  പഞപ്പോയത്തെട്ട്
ടസക്രടററി അററിയറിച്ചറിട്ടുണട്ട്. 

32. 2008-09  കപ്പോലെയളവറില് അകംഗന്നീകരറിച്ച പപപ്പോജകട്ട്  2016  വടര നടെപപ്പോകപ്പോത്തെതറിനട്ട്
ഉത്തെരവപ്പോദേറികളപ്പോയ ചുവടടെപറയുന ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസര്ടകതറിടര വകുപതലെ നടെപടെറി ആരകംഭറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.
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പസ്തുത കപ്പോലെയളവറില് പജപ്പോലെറി ടചയ്തറിട്ടുള്ള ടസക്രടററിമപ്പോരുടടെ പപരുവറിവരകം.

1. ഒ. ടക. വറിജയകൃഷ്ണന്, ഒഴകനപ്പോടെട്ട്, ടവള്ളൂര്ക്കുനകം മപ്പോര്കറ്റട്ട് പറി. ഒ., മൂവപ്പോറ്റുപഴ.

2. ടക. ആര്. ഓമന, പതപ്പോടപറകം വന്നീടെട്ട്, ആലെപ്പോടട്ട് ചറിറ പറി.ഒ, പകപ്പോടെനപ്പോടെട്ട്.

3. എ. ടജ. പഡവറിഡട്ട്

4. ടക. ടക. മണറികണ്ഠന്, കപ്പോളപ്പോപശ്ശേരറില്, കുമ്പളകം  പറി.ഒ.

5. എകം. വറി. സണറി

6. സുലബദേ, ടെറി.എ., ടസക്രടററി, കല്ലൂര്കപ്പോടെട്ട് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്

7. അബ്ദുള് ഹകറികം, ടസക്രടററി, ഒകല് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്

8. ടക. ടക. സുബ്രമണന്ത്യന്, ടസക്രടററി, കപ്പോഞ്ഞൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്. 

33.  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറി  പരറിഗണറിച്ച  സമറിതറി  ഓഡറിറ്റട്ട്  പരപ്പോമര്ശകം  സകംബനറിച്ചട്ട്
ഉത്തെരവപ്പോദേറികളപ്പോയ  ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസര്ടകതറിടര  വകുപതലെ  നടെപടെറി  തസ്വരറിതടപടുത്തെണടമനട്ട്
ആവശന്ത്യടപടെപ്പോന് തന്നീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

34.   കപ്പോലെടെറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിടലെ  വന്ത്യവസപ്പോയ  എപസ്റ്റെറ്ററില്  ചപ്പോകട്ട്  നറിര്മപ്പോണ
യൂണറിറ്റട്ട്  ആരകംഭറിക്കുനതറിനുള്ള  യനസപ്പോമഗറികളുകം  അസകംസ്കൃത  വസ്തുകളുകം  വപ്പോങ്ങുകയുകം
ബനടപടവര്കട്ട്  പരറിശന്നീലെനകം  നല്കുകയുകം  ടചയ്ടതങ്കറിലകം  പദ്ധതറി  ഇതുവടര
ആരകംഭറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് ഇതറിനപ്പോയറി ടചലെവഴറിച്ച  15.70  ലെക്ഷകം രൂപ നറിഷ്ഫലെമപ്പോയതപ്പോയറി
സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   2008-ല്  യനസപ്പോമഗറികള്  വപ്പോങ്ങറിടയങ്കറിലകം  എടട്ട്  വര്ഷത്തെറിനട്ട്
പശഷവകം  പദ്ധതറിയുടടെ  പവര്ത്തെനകം  ആരകംഭറികപ്പോത്തെതട്ട്  ബനടപട  ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസരുടടെ
ഭപ്പോഗത്തെട്ട്  നറിനള്ള  വന്നീഴ്ചയപ്പോടണനട്ട്  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇതട്ട്
സകംബനറിച്ചട്ട്  ഉത്തെരവപ്പോദേറികളപ്പോയ  ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസര്ടകതറിടര  വകുപതലെ  നടെപടെറി
സസ്വന്നീകരറിക്കുനതറിനുകം  ടകടറിടെവകം  യനസപ്പോമഗറികളുകം  മപറ്റടതങ്കറിലകം  ആവശന്ത്യത്തെറിനട്ട്
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുവപ്പോന്  കഴറിയുപമപ്പോടയനട്ട്  സപ്പോധന്ത്യതപ്പോ  പഠനകം  നടെത്തുനതറിനുകം  നടെപടെറി
സസ്വന്നീകരറിച്ചട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് ടചയണടമനകം  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

3.6 ഐ.എച്ചട്ട്എസട്ട്.ഡറി.പറി.-യുടടെ ഒരു പുനരധറിവപ്പോസ പദ്ധതറിയറിടലെ നറിഷ് ഫലെ   ടചലെവട്ട്

അനുവദേനന്നീയമപ്പോയ  ഏറ്റവകം  കുറഞ്ഞെ  തറ  വറിസന്നീര്ണത്തെറിലകം  കുറഞ്ഞെ  അളവറില്
പുനരധറിവപ്പോസ  പപ്പോപകജറിടലെ  ഭവനങ്ങള്  നറിര്മറിച്ചതട്ട്,  ടപപ്പോതുജന
പതറിപഷധത്തെറിനുകം  പണറി  നറിലെച്ചു  പപപ്പോകുനതറിനുകം  ഇടെയപ്പോക്കുകയുകം  ₹2.89  പകപ്പോടെറി
പപ്പോഴ് ടചലെവപ്പോകുകയുകം ടചയ.
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നഗര  പപദേശങ്ങളറിടലെ  പചരറിനറിവപ്പോസറികടള  കസ്റ്റെറുകളറിലെപ്പോയറി  പുനരധറിവസറിപറിച്ചു
ടകപ്പോണട്ട്  അനുപയപ്പോജന്ത്യമപ്പോയ  പപ്പോര്പറിടെവകം,  കുടെറിടവളളകം,  ടഡ്രെയറിപനജട്ട്  എനന്നീ  അടെറിസപ്പോന
സസൗകരന്ത്യങ്ങളുകം നല്കുക വഴറി  അവരുടടെ ജന്നീവറിത നറിലെവപ്പോരകം ടമച്ചടപടുത്തെപ്പോനപ്പോയറി  ഭപ്പോരത
സര്കപ്പോര്  തുടെങ്ങറിയതപ്പോണട്ട്  സകംപയപ്പോജറിത  ഭവന  നറിര്മപ്പോണ  പചരറിവറികസന  പരറിപപ്പോടെറി
(ഐ.എച്ചട്ട്.എസട്ട്.ഡറി.പറി)  പരറിപപ്പോടെറിയുടടെ  കന്നീഴറില്  നറിര്മറിക്കുന  വന്നീടുകളുടടെ  തറ
വറിസന്നീര്ണകം  30  ചതുരശമന്നീറ്റററില്  കുറവപ്പോയറിരറികരുതട്ട്  എനട്ട്  വറിഭപ്പോവനകം  ടചയ്തറിരുന.
ടപപ്പോനപ്പോനറി മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി, ഐ.എച്ചട്ട്.എസട്ട്.ഡറി.പറി-യുടടെ കന്നീഴറില് കടെപലെപ്പോര പമഖലെയറില്
തപ്പോമസറിക്കുന  കടെലെപ്പോക്രമണ  ഭന്നീഷണറി  പനരറിടുന  മതന്ത്യടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  കുടുകംബങ്ങടള
പുനരധറിവസറിപറികപ്പോന് എകം.ഇ.എസട്ട്. പകപ്പോപളജറിനരറിടക 120 വന്നീടുകള് നറിര്മറിക്കുനതറിനുകം,
ടനയ്തല്ലൂരറിടലെ  പചരറിനറിവപ്പോസറികടള  പുനരധറിവസറിപറികപ്പോന്  109  വന്നീടുകളുകം
നറിര്മറിക്കുനതറിനുമുളള  ഒരു  പദ്ധതറി  (2007-ടലെ  ആദേന്ത്യ  മപ്പോസതയത്തെറില്)  ആവറിഷ്കരറിച്ചു.
രണ്ടു സലെത്തുകം,  ഭവന നറിര്മപ്പോണത്തെറിനട്ട്  പുറപമ,  അകംഗനവപ്പോടെറികള്,  ആപരപ്പോഗന്ത്യ  പകന്ദ്രകം,
വപ്പോയന-പഠനപകന്ദ്രകം,  ഓവര്ടഹഡട്ട്  ജലെസകംഭരണറികള്,  ടസപ്റ്ററികട്ട്  ടെപ്പോങ്കുകള്,
മഴടവളളച്ചപ്പോലകള്, പറപ്പോഡകള്, അഴുക്കുചപ്പോലകള്, ഖരമപ്പോലെറിനന്ത്യ സകംസ്കരണ പപ്പോനട്ട്, സപ്പോമൂഹന്ത്യ
പകന്ദ്രങ്ങള് എനറിവയുടടെ നറിര്മപ്പോണവകം പദ്ധതറിയറില് ഉള്ടപടറിരുന.  പദ്ധതറിയുടടെ ആടക
ടചലെവട്ട്  (2004-ടലെ  ടഷഡക്യൂള്  ഓഫട്ട്  പററ്റട്ട്സട്ട്)  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  ₹4.39
പകപ്പോടെറിയപ്പോയറിരുന.  പകരള സര്കപ്പോര് 2008 ആഗസ്റ്റെറില് ഭരണപ്പോനുമതറി പുറടപടുവറിക്കുകയുകം
പദ്ധതറി നടെപപ്പോകപ്പോന് പനപ്പോഡല് ഏജന്സറിയപ്പോയറി കുടുകംബശന്നീടയ34 നറിയമറിക്കുകയുകം ടചയ. 

മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  2008  ടഷഡക്യൂള്  ഓഫട്ട്  പററ്റട്ട്സറിടന  അടെറിസപ്പോനമപ്പോകറി,  ₹6.14
പകപ്പോടെറിയട്ട്  അടെങ്കല്  പുതുകറി  (ആഗസ്റ്റെട്ട്  2008).   സകംസപ്പോനതലെ  സപ്പോപങ്കതറിക  സമറിതറി
(എസട്ട്എല്.റ്ററി.സറി.),35 ലെകംപകം  ടപപ്പോവറിഷന്  വച്ചറിരറിക്കുന  അനുബന  പവൃത്തെറികള്കട്ട്
പുതുകറിയ അനുമതറി  പനപടെണതപ്പോണട്ട്  എന നറിബനനപയപ്പോടടെ,  പദ്ധതറികട്ട്  സപ്പോപങ്കതറിക
അനുമതറി നല്കറി (ഓപകപ്പോബര് 2008).

പുതുകറിയ  സപ്പോപങ്കതറിക  അനുമതറി  ആവശന്ത്യമപ്പോയറിരുന  അനുബന  പവൃത്തെറികള്
ഒഴറിവപ്പോകറിടകപ്പോണട്ട്   ₹  5.03  പകപ്പോടെറി  അടെങ്കല് തുകപയപ്പോടടെ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  ഡറിസകംബര്
2008-ല് പവൃത്തെറി ടടെണര് ടചയ.  ₹ 5.53  പകപ്പോടെറിയട്ട്  (അടെങ്കല് തുകയുടടെ  10  ശതമപ്പോനകം
അധറികകം) 15  മപ്പോസത്തെറിനുളളറില് പണറി പൂര്ത്തെന്നീകരറികപ്പോനപ്പോയറി,  ഒരു കരപ്പോറുകപ്പോരടന പണറി
ഏല്പറിച്ചു (ടഫബ്രുവരറി 2009).  കരപ്പോറുകപ്പോരനട്ട് ടഫബ്രുവരറി   2009-ല് സലെകം ലകമപ്പോറ്റകം ടചയ.

34 പകരള സകംസപ്പോന ദേപ്പോരറിദന്ത്യനറിര്മപ്പോര്ജന മറിഷന്
35 ത.സസ്വ.ഭ.വ .സപ്പോപനങ്ങളുടടെ പദ്ധതറികള്കട്ട് സപ്പോപങ്കതറിക അനുമതറി നല്കുവപ്പോനപ്പോയറി പകരള ഗവണടമനട്ട് 

രൂപന്നീകരറിച്ച ഒരു കമറിറ്ററി.
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ഓവര്ടഹഡട്ട്  ജലെസകംഭരണറികളുടടെ  സക്ച്ചറുകള്,  വപ്പോതറില്പപ്പോളറികള്,  ജനല്പപ്പോളറികള്,
പകപ്പോസറ്റുകള്  എനറിവയറില്ലപ്പോടത  വന്നീടുകളുടടെ  സക്ച്ചറുകള്,  മഴടവളളച്ചപ്പോലകള്  എനറിവ
മപ്പോതമപ്പോണട്ട് കരപ്പോറുകപ്പോരന് നറിര്മറിച്ചറിട്ടുളളതട്ട്.  തുടെര്നട്ട് മറ്റുപണറികള് ഒനകം നടെത്തെറിയറിടറില്ല.
ടനയ്തല്ലൂരറില് യപ്പോടതപ്പോരു നറിര്മപ്പോണ പവൃത്തെറികളുകം  നടെപപ്പോകറിയറിടറില്ല.   ഓഡറിറ്റട്ട്  അപനസ്വഷണത്തെറിനട്ട്
മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  നല്കറിയ  മറുപടെറിയറില്  വപ്പോസസലെങ്ങള്  തന്നീടര  ടചറുതപ്പോടണനകം
മനുഷന്ത്യവപ്പോസത്തെറിനട്ട്  പയപ്പോഗന്ത്യമടല്ലനകം  തപദ്ദേശവപ്പോസറികളുടടെയുകം  കസൗണസറിലെര്മപ്പോരുടടെയുകം
പപക്ഷപ്പോഭകം കപ്പോരണമപ്പോണട്ട് പണറി നറിര്ത്തെറിവച്ചടതനകം അഭറിപപ്പോയടപട്ടു.

വന്നീടുകളുടടെ   ഏറ്റവകം  കുറഞ്ഞെ  തറ  വറിസന്നീര്ണകം  30  ച.മന്നീ.  പവണടമനട്ട്
ഐ.എച്ചട്ട്.എസട്ട്.ഡറി.പറി  മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖകള്  നറിഷ്കര്ഷറിച്ചറിട്ടുടണങ്കറിലകം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി
തയപ്പോറപ്പോകറിയ  പപ്പോന് പകപ്പോരകം തറവറിസന്നീര്ണകം  26.68  ച.മന്നീ.  മപ്പോതമപ്പോയതറിനപ്പോല് വന്നീടുകള്
കുടുകംബമപ്പോയറി  വസറികപ്പോന്  അനുപയപ്പോജന്ത്യമപ്പോയ  വലെറിപത്തെറിലെല്ല  എന  കപ്പോരണത്തെപ്പോല്
ടപപ്പോതുജനങ്ങളുടടെ  പതറിപഷധമുണപ്പോയറി.   അതറിനു  പശഷകം  നറിര്മപ്പോണത്തെറില്  പുപരപ്പോഗതറി
ഉണപ്പോയറിടറില്ല.

മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുടടെ ഭപ്പോഗത്തു നറിനള്ള കൃതന്ത്യമപ്പോയ ആസൂതണമറില്ലപ്പോയ്മമൂലെകം വന്നീടുകള്
പൂര്ത്തെന്നീകരറികപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോലകം  പദ്ധതറിയുടടെ  ലെക്ഷന്ത്യകം  ലകവരറികപ്പോന്
കഴറിയപ്പോത്തെതറിനപ്പോലകം  പദ്ധതറികപ്പോയറി  ഇതുവടര ടചലെവഴറിച്ച  ₹  2.89  പകപ്പോടെറി   നറിഷ് ഫലെ
ടചലെവപ്പോയറി പരറിണമറിച്ചു.

വന്നീടുകളുടടെ തറ വറിസന്നീര്ണകം ഐ.എച്ചട്ട്.എസട്ട്.ഡറി.പറി മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖകളറില് നറിര്പദ്ദേശറിച്ച
ഏറ്റവകം  കുറ ഞ്ഞെ  തറ  വറിസന്നീര്ണത്തെറിപനകപ്പോള്  കുറവപ്പോണട്ട്  എനട്ട്  ഓഡറിറ്റട്ട്  ചൂണറികപ്പോണറിച്ചപപപ്പോള്,
ഭവന നറിര്മപ്പോണകം ടടെണര് ടചയ് തതട്ട് കണസള്ടനപ്പോയ പസപ്പോപഷന്ത്യപ്പോ എകപണപ്പോമറികട്ട് യൂണറിറ്റട്ട്
ഫസൗപണഷന്  തനറിട്ടുളള  രൂപകല്പനയട്ട്  അനുസൃതമപ്പോയറിടപ്പോണട്ട്  എനട്ട്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി മറുപടെറി
നല്കറി.   പദ്ധതറിയുടടെ  നറിര്വ്വഹണകം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുടടെ  ചുമതലെയപ്പോയറിരറിടക,  ₹2.89
പകപ്പോടെറി  ടചലെവപ്പോകറിയറിട്ടുകം  ഉപദ്ദേശറിച്ച  ലെക്ഷന്ത്യകം  ലകവരറികപ്പോനപ്പോകപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  മറുപടെറി
അകംഗന്നീകരറികപ്പോനപ്പോവറില്ല (മപ്പോര്ച്ചട്ട് 2016).

ഇകപ്പോരന്ത്യകം സര്കപ്പോരറിടന ജനുവരറി 2016-ല് അററിയറിച്ചു; മറുപടെറി ലെഭറിച്ചറിടറില്ല. 

ഓ ഡറിറ്റട്ട്  ഖണറികയട്ട്  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടെറി  അനുബനകം-II-ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

35.  നഗരപപദേശങ്ങളറിടലെ  പചരറി  നറിവപ്പോസറികടള  കസ്റ്റെറുകളറിലെപ്പോയറി
പുനരധറിവസറിപറിച്ചുടകപ്പോണട്ട്  അനുപയപ്പോജന്ത്യമപ്പോയ  പപ്പോര്പറിടെവകം  കുടെറിടവള്ളകം,  ടഡ്രെയറിപനജട്ട്
എനന്നീ  അടെറിസപ്പോന  സസൗകരന്ത്യങ്ങളുകം  നല്കറി  അവരുടടെ  ജന്നീവറിത  നറിലെവപ്പോരകം
ടമച്ചടപടുത്തുനതറിനപ്പോയറി ഭപ്പോരത സര്കപ്പോര് തുടെങ്ങറിയ സകംപയപ്പോജറിത ഭവന നറിര്മപ്പോണ പചരറി

240/2021.
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വറികസന പരറിപപ്പോടെറിയുടടെ (ഐ.എച്ചട്ട്.എസട്ട്.ഡറി.പറി.)  കന്നീഴറില് നറിര്മറിക്കുന ടകടറിടെങ്ങളുടടെ
തറ വറിസന്നീര്ണകം 2008-ല് നറിലെവറിലണപ്പോയറിരുന മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖ  പകപ്പോരകം  30 ചതുരശ മന്നീറ്റര്
ആയറിരറിടക  അതറില്  കുറഞ്ഞെ  തറവറിസന്നീര്ണത്തെറില്  ഭവനനറിര്മപ്പോണകം  നടെത്തുനതറിനട്ട്
നഗരസഭ തന്നീരുമപ്പോനകം ലകടകപ്പോണടതടനനകം വപ്പോസപയപ്പോഗന്ത്യമപ്പോയ ടകടറിടെത്തെറിനട്ട് 30 മുതല്
60  വടര  ചതുരശ  മന്നീറ്റര്  തറ  വറിസന്നീര്ണകം  ആകപ്പോടമന  സകംസപ്പോന  സര്കപ്പോരറിടന
ലഗഡ് ലലെന്  അനുസരറിച്ചപല്ല   ടകടറിടെത്തെറിടന  പപ്പോനുകം  ടസ്കച്ചുകം  തയപ്പോറപ്പോകറിയടതനകം
സമറിതറിയപ്പോരപ്പോഞ്ഞെതറിനട്ട്  2005-2006  കപ്പോലെഘടത്തെറിലെപ്പോണട്ട്  ഗവണടമനട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇനന്ത്യ
പദ്ധതറി  രൂപന്നീകരറിച്ചട്ട്  ഏറ്റവകം  കുറഞ്ഞെ തറവറിസന്നീര്ണകം  25  ച.  മന്നീറ്ററപ്പോയറി  ലഗഡ് ലലെന്
പുറത്തെറിറകറിയടതനകം  2004-ല് പദ്ധതറി സര്കപ്പോര് അകംഗന്നീകരറിച്ചതപ്പോടണനകം മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുടടെ
പപ്പോന്  പകപ്പോരകം  തറ  വറിസന്നീര്ണകം  26.68  ചതുരശ  മന്നീറ്റര്  ആയറിരുനടവനകം  പപപ്പോജകട്ട്
ഓഫന്നീസര് (അര്ബന്) കുടുകംബശന്നീ സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു. 

36.  മതന്ത്യടത്തെപ്പോഴറിലെപ്പോളറി കുടുകംബങ്ങള്കട്ട് തപ്പോമസറികപ്പോന് നറിര്മറിച്ച വന്നീടുകള് ഇപപപ്പോള്
വപ്പോസപയപ്പോഗന്ത്യമടല്ലനകം സര്കപ്പോരറിടന പകപ്പോടെറികണകറിനട്ട് രൂപ നഷ്ടടപട്ടുടകപ്പോണറിരറിക്കുകയപ്പോടണനകം
സമറിതറി ചൂണറികപ്പോടറി. നഗരസഭ ഇകപ്പോരന്ത്യത്തെറില് പരറിഹപ്പോര നടെപടെറികള് സസ്വന്നീകരറിച്ചറിട്ടുടണനകം
പസപ്പോപഷന്ത്യപ്പോ  എകപണപ്പോമറികട്ട്  യൂണറിറ്റട്ട്  ഫസൗപണഷനപ്പോണട്ട്  പദ്ധതറിയുടടെ  ഡറി.പറി.ആര്.
(ഡന്നീലറ്റല്ഡട്ട്  പപപ്പോജകട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്)  തയപ്പോറപ്പോകറിയടതനകം  അതറിലെപ്പോണട്ട്  തറവറിസന്നീര്ണകം
26.68  ച.  മന്നീ.  ആയറി  കുറച്ചടതനകം  ടപപ്പോനപ്പോനറി  മുനറിസറിപല്  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ
അററിയറിച്ചു. 

37.  വന്നീടുകളുടടെ  ഏറ്റവകം  കുറഞ്ഞെ  തറവറിസന്നീര്ണകം  30  ചതുരശ  മന്നീറ്റര്  പവണടമനട്ട്
ഐ.എച്ചട്ട്.എസട്ട്.ഡറി.പറി.  മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖയറില്  നറിഷ്കര്ഷറിച്ചറിട്ടുടണങ്കറിലകം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുടടെ
പപ്പോന്  പകപ്പോരകം  26.68  ച.  മന്നീ.  മപ്പോതമപ്പോയതട്ട്  ഗരുതര  വന്നീഴ്ചയപ്പോടണനകം  മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖയുടടെ
ലെകംഘനമപ്പോടണനകം   സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയടപട്ടു.  ഒരു  വന്നീടെറിടന  യൂണറിറ്റട്ട്  പകപ്പോസ്റ്റെട്ട്  80,000
രൂപയപ്പോയറിരുനടവനകം  120  ഗണപഭപ്പോക്തപ്പോകടള പനരടത്തെ കടണത്തെറിയറിരുനടവനകം ഈ
വര്ഷടത്തെ  പപ്പോന്  ഫണറില്  പുതറിയ  പനപ്പോകംസട്ട്  അനുസരറിച്ചട്ട്  ഒരു  വന്നീടെറിനട്ട്  50,000  രൂപ
ഡറിപപ്പോര്ടട്ട്ടമനട്ട്  ഫണട്ട് അനുവദേറിക്കുകയുകം വന്നീടടെപ്പോനറിനട്ട്  3.5  ലെക്ഷകം രൂപ വകയറിരുത്തുകയുകം
വന്നീടുകളുടടെ എസ്റ്റെറിപമറ്റട്ട് തയപ്പോറപ്പോക്കുവപ്പോന് ഊരപ്പോളുങ്കല് ടസപ്പോലസറ്ററിടയ ഏല്പറിച്ചതപ്പോയുകം ഈ
വന്നീടുകളറില്  10  ച.  മന്നീറ്റര് വലെറിപത്തെറില് മടറ്റപ്പോരു മുററികൂടെറി നറിര്മറിക്കുനതറിനുകം നറിലെവറിലള്ള
മുററി  വലതപ്പോകപ്പോനുകം  വന്നീടെറിടന  മുന്വശത്തുകം  പുറകുവശത്തുകം  വപ്പോതറിലകള്
സപ്പോപറിക്കുനതറിനുമുള്ള നടെപടെറികള് ആരകംഭറിച്ചതപ്പോയുകം  ജൂണ മപ്പോസകം വന്നീടെറിടന തപ്പോപകപ്പോല്
ലകമപ്പോറുനതറിനപ്പോണട്ട്  ഉപദ്ദേശറിക്കുനടതനകം   പുതറിയ  കസൗണസറില്  വനതറിനുപശഷമപ്പോണട്ട്
ഇങ്ങടനടയപ്പോരു  തന്നീരുമപ്പോനടമടുത്തെടതനകം  അതറിടന  നടെപടെറികള്  ആരകംഭറിക്കുകയുകം
ടചയ്തറിട്ടുടണനകം  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.   എകം.ഇ.എസട്ട്.  പകപ്പോപളജറിനടുത്തുള്ള
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പസ്തുത  120  വന്നീടുകളുടടെ  കപ്പോരന്ത്യത്തെറില്  വറിജറിലെന്സട്ട്  പകസുടണനകം  ആളുകള്  പരപ്പോതറി
നല്കറിയതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  വറിജറിലെന്സട്ട്  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറി  ഫയലകള്
ടകപ്പോണ്ടുപപപ്പോയറിരറിക്കുകയപ്പോടണനകം മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.  

38. വറിജറിലെന്സട്ട് അപനസ്വഷണകം നടെക്കുന സപ്പോഹചരന്ത്യത്തെറില് പമല്പറഞ്ഞെ കപ്പോരന്ത്യങ്ങള്
ടചയ്യുനടതങ്ങടനടയനട്ട്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട്ട്  കണസക്ഷനുമപ്പോയറി  ബനടപട
ഫയലകളപ്പോണട്ട് വറിജറിലെന്സട്ട് ടകപ്പോണ്ടുപപപ്പോയടതനകം ഇവയുടടെ പകര്പകള് ലകവശമുടണനകം ഇതു
സകംബനറിച്ചട്ട്  മുനറിസറിപല്  ടചയര്മപ്പോന്  വറിജറിലെന്സറിനട്ട്  കടത്തെഴുതറിടയങ്കറിലകം  ഇതുവടര
മറുപടെറി ലെഭന്ത്യമപ്പോയറിടറിടല്ലനകം മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.  

39. 2007-ല് പപ്പോവടപട 120  മതന്ത്യടത്തെപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്കട്ട് വന്നീടെട്ട് നറിര്മറിച്ചുടകപ്പോടുകപ്പോനുള്ള ഒരു
പദ്ധതറി  ആസൂതണകം  ടചയ്തട്ട്  10  വര്ഷമപ്പോയറിട്ടുകം  ഒരപ്പോടളപപപ്പോലകം  തപ്പോമസറിപറിക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിച്ചറിടറില്ലപ്പോത്തെതട്ട്  വളടര  ഗസൗരവമപ്പോയറി  ചറിനറിപകണ  വറിഷയമപ്പോടണനകം  സര്കപ്പോര്
ഫണട്ട് ദുര്വറിനറിപയപ്പോഗകം ടചയ്യുനതട്ട് ശരറിയപ്പോയ നടെപടെറിയടല്ലനകം നറിരന്നീക്ഷറിച്ച സമറിതറി ടെറി വറിഷയകം
സകംബനറിച്ച  നറിലെവറിടലെ  സറിതറി ആരപ്പോഞ.   മലെറിന  ജലെത്തെറിനുള്ള  ടെപ്പോങ്കുകം  ടസപ്റ്ററികട്ട്
ടെപ്പോങ്കുകളുകം നറിര്മറിച്ചുകഴറിഞടവനകം ഇനറി വന്നീടുകള്കട്ട് രണട്ട് വപ്പോതറിലകളുകം ഒരു മുററിയുകം കൂടെറി
പണറിപയണതുടണനകം കൂടെപ്പോടത നറിലെവറിലള്ള ഒരു മുററി വലതപ്പോക്കുകയുകം പവണടമനകം  120
ഗണപഭപ്പോക്തപ്പോകളുടടെയുകം  പയപ്പോഗകം  വറിളറിച്ചപപപ്പോള്  നറിലെവറിടലെ  കണന്നീഷനറില്  തപ്പോമസറികപ്പോന്
തയപ്പോറപ്പോടണനട്ട് അവര് അററിയറിച്ചുടവനകം എനപ്പോല് മുഴുവന് പണറിയുകം പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയതറിനു
പശഷകം  വന്നീടെട്ട്  ലകമപ്പോറപ്പോനപ്പോണട്ട്  നഗരസഭ  കസൗണസറില്  തന്നീരുമപ്പോനറിച്ചറിരറിക്കുനടതനകം
മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.  തുക നല്കറിയതട്ട് സകംബനറിച്ചുകം വന്നീടുകളുടടെ
സക്ചറുകള്,  മഴടവള്ളച്ചപ്പോലകള്  ഇവ  മപ്പോതമപ്പോണട്ട്  കരപ്പോറുകപ്പോരന്  നറിര്മറിച്ചറിട്ടുള്ളടതന
ഓഡറിറ്റട്ട്  പരപ്പോമര്ശകം  സകംബനറിച്ചട്ട്  സമറിതറി   ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട്ട്  പണറി  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകപ്പോത്തെതുടകപ്പോണട്ട്
കരപ്പോറുകപ്പോരനട്ട്  മുഴുവന്  തുകയുകം  നല്കറിയറിടറിടല്ലനകം  ടെറിയപ്പോന്  കരപ്പോര്  ഒഴറിഞടവങ്കറിലകം
ടെറിയപ്പോടന വറിളറിച്ചട്ട്  ചര്ച്ച നടെത്തെറിയതറിനുപശഷമപ്പോണട്ട്  ഊരപ്പോളുങ്കല് ടസപ്പോലസറ്ററിടയ പണറി
ഏല്പറികപ്പോന്  നഗരസഭപ്പോ  കസൗണസറില്  തന്നീരുമപ്പോനറിച്ചടതനകം  മുനറിസറിപല്  ടസക്രടററി
സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

40.  ടനയ് തല്ലൂരറിടലെ  പപപ്പോജകറിടന  സറിതറിടയടനനകം,  ഇതറിടന  ഫണറിടന
നറിലെവറിടലെ സറിതറിടയടനനകം സമറിതറി ആരപ്പോഞ.  ജനങ്ങളുടടെ പപക്ഷപ്പോഭമുണപ്പോയപപപ്പോള്
നഗര  കസൗണസറില്  ടെറി  പപപ്പോജകട്ട്  ഉപപക്ഷറിച്ചുടവനകം  പദ്ധതറിയുടടെ  കപ്പോലെപ്പോവധറി  2012
വടരയപ്പോയറിരുടനങ്കറിലകം 2015 വടര എകട്ട്റ്റനട്ട് ടചയടവനകം 2015-ല് ഈ പപപ്പോജകട്ട് പകന്ദ്ര
ഗവണടമനട്ട്  പഡ്രെപ്പോപട്ട്  ടചയടവങ്കറിലകം  ഓണപഗപ്പോയറിങട്ട്  പപപ്പോജകട്ട്  ആയറി  തുടെരുനതറിനട്ട്
അനുവപ്പോദേകം  നല്കറിയറിരുനടവനകം  2017  മപ്പോര്ച്ചറില്  ഇതറിടന  കപ്പോലെപ്പോവധറി
അവസപ്പോനറിക്കുകയപ്പോടണനകം പകന്ദ്രഗവണടമനട്ട് ഈ പപപ്പോജകട്ട് ഉപപക്ഷറിക്കുകയപ്പോണുണപ്പോയടതനകം
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സകംസപ്പോന  ഗവണടമനറിനട്ട്  തുക  നഷ്ടകം  വനറിടറിടല്ലനകം,  പകന്ദ്ര  ഗവണടമനറിടന  ഫണട്ട്
ലെപ്പോപപ്പോയറിട്ടുടണനകം മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു. 

41.  ഈ പദ്ധതറികപ്പോയറി ടതരടഞ്ഞെടുത്തെ  109  ഗണപഭപ്പോക്തപ്പോകള്കട്ട് പവണറി പവടറ
എടനങ്കറിലകം  പപപ്പോജകട്ട്  നറിലെവറിലപണപ്പോടയനട്ട്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട്ട്  ടനയ് തല്ലൂരറിടലെ
ടതരടഞ്ഞെടുകടപട  109  ഗണപഭപ്പോക്തപ്പോകടള  പറി.എകം.എ.ലവ.  സ്കന്നീമറിലൂടടെ  പുനരധറിവസറിപറികപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുനതപ്പോടണനകം മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി അററിയറിച്ചു.

42.  പദ്ധതറി നറിര്വ്വഹണകം മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുടടെ  ചുമതലെയപ്പോയറിരറിടക  2.89  പകപ്പോടെറി
രൂപ  ടചലെവപ്പോകറിയറിട്ടുകം  ഉപദ്ദേശലെക്ഷന്ത്യകം  ലകവരറികപ്പോന്  കഴറിയപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  ഇകപ്പോരന്ത്യകം
സകംബനറിച്ചട്ട്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  നല്കറിയ  മറുപടെറി  അകംഗന്നീകരറികപ്പോന്  കഴറിയറിടല്ലനട്ട്  2016
മപ്പോര്ച്ചറില്  അററിയറിച്ചറിട്ടുകം  മറുപടെറി  നല്കറിയറിടറിടല്ലന  ഓഡറിറ്റട്ട്  പരപ്പോമര്ശകം  സമറിതറി
ചൂണറികപ്പോണറിക്കുകയുകം  ഈ  വറിഷയകം  സകംബനറിച്ചട്ട്  സസ്വന്നീകരറിച്ച  നടെപടെറികടളടനനട്ട്
ആരപ്പോയുകയുകം ടചയ.  വറിജറിലെന്സട്ട്  അപനസ്വഷണത്തെറിടന അടെറിസപ്പോനത്തെറില് നടെപടെറികള്
സസ്വന്നീകരറിച്ചുവരുനടണനകം  ഇതട്ട്  ടറകറിലഫ  ടചയ്യുനതറിനുള്ള  നറിര്പദ്ദേശകം  പസ്റ്റെറ്റട്ട്
ടപര്പഫപ്പോമന്സട്ട്  ഓഡറിറ്റട്ട്  ഓഫന്നീസര്കട്ട്  നല്കറിയറിട്ടുടണനകം തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ വകുപട്ട്
അഡന്നീഷണല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

43.  പദ്ധതറിയുടടെ  ഉപദ്ദേശന്ത്യലെക്ഷന്ത്യകം  ലകവരറികപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോത്തെ സപ്പോഹചരന്ത്യത്തെറില്
ബനടപട  ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസര്ടകതറിടര  നടെപടെറി  സസ്വന്നീകരറികണടമനകം  എകം.ഇ.എസട്ട്.
പകപ്പോപളജറിനടുത്തുള്ള  120  വന്നീടുകളുടടെ  പണറി  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറി  അടെറിയനരമപ്പോയറി  വപ്പോസപയപ്പോഗന്ത്യമപ്പോകറി
ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ഒരു മപ്പോസത്തെറിനകകം നല്കണടമനകം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.  പസ്തുത വന്നീടുകളുടടെ
മുററി  വലപകം  കൂട്ടുനതട്ട്  ഫന്നീസറിബറിളപ്പോപണപ്പോ  എനട്ട്  പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനട്ട്  ചന്നീഫട്ട്
എഞറിനന്നീയര്കട്ട് നറിര്പദ്ദേശകം നല്കപ്പോടമനകം ഡറിസകംബര്  30-നട്ട് പചര്ന ഡറി.പറി.സറി.-യറില്
പപ്പോന് ഫണട്ട് ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട് പസ്തുത വന്നീടെട്ട്  നറിര്മപ്പോണകം പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കുനതറിനുള്ള പപപ്പോജകട്ട്
സമര്പറിച്ചതപ്പോയുകം  തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ  വകുപട്ട്  അഡന്നീഷണല്  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ
അററിയറിച്ചു.  ഡറി.പറി.സറി.-യറില്  വച്ച  പപപ്പോജകറിടന  പകപ്പോപറി  നല്കുനതറിനട്ട്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

44. 25-1-2017-  ടലെ പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ആവശന്ത്യടപട അധറികവറിവരകം

1.  പദ്ധതറി നറിര്വ്വഹണകം മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുടടെ ചുമതലെയപ്പോയറിരറിടക 2.89 പകപ്പോടെറി
രൂപ  ടചലെവപ്പോകറിയറിട്ടുകം  ഉപദ്ദേശന്ത്യലെക്ഷന്ത്യകം  ലകവരറികപ്പോന്  കഴറിയപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  ഇകപ്പോരന്ത്യകം
സകംബനറിച്ചട്ട്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  നല്കറിയ  മറുപടെറി  അകംഗന്നീകരറികപ്പോന്  കഴറിയറിടല്ലനട്ട്  2016  മപ്പോര്ച്ചറില്
അററിയറിച്ചറിട്ടുകം മറുപടെറി നല്കറിയറിടറിടല്ലന ഓഡറിറ്റട്ട് പരപ്പോമര്ശകം സമറിതറി ചൂണറികപ്പോണറിക്കുകയുകം  ഈ
വറിഷയകം സകംബനറിച്ചട്ട് സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറികടളടനനട്ട് ആരപ്പോയുകയുകം ടചയ.
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2. പദ്ധതറിയുടടെ  ഉപദ്ദേശന്ത്യലെക്ഷന്ത്യങ്ങള് ലകവരറികപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോത്തെ സപ്പോഹചരന്ത്യത്തെറില്
ബനടപട ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസര്ടകതറിടര സസ്വന്നീകരറിച്ച നടെപടെറികളുടടെ വറിശദേപ്പോകംശങ്ങള്.

3. വന്നീടു  നറിര്മപ്പോണകം  പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  ഡറി.പറി.സറി.യറില്  വച്ച  പപപ്പോജകറിടന
പകപ്പോപറി  നല്കണടമനകം  എകം.ഇ.എസട്ട്.  പകപ്പോപളജറിനടുത്തുളള  120  വന്നീടുകളുടടെ  പണറി
പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറി അടെറിയനരമപ്പോയറി വപ്പോസപയപ്പോഗന്ത്യമപ്പോകറി ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  നല്കണടമനകം സമറിതറി
ആവശന്ത്യടപട്ടു.

സമറിതറി ആവശന്ത്യടപട അധറികവറിവരത്തെറിപന്മേല് ലെഭറിച്ച സര്കപ്പോര് മറുപടെറി

45.  ഐ.എച്ചട്ട്.എസട്ട്.ഡറി.പറി.  പദ്ധതറി  പപ്പോതറിവഴറിയറില്  ഉപപക്ഷറിപകണറിവനതറിനു
കപ്പോരണകപ്പോരപ്പോയ ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസടര കടണത്തെറി അവര്ടകതറിടര നടെപടെറി സസ്വന്നീകരറിക്കുവപ്പോനുകം
പദ്ധതറി  പപ്പോഴപ്പോയറിപപപ്പോയതറിനുള്ള  യഥപ്പോര്ത്ഥ  കപ്പോരണകം  കടണത്തെറി  നടെപടെറി
സസ്വന്നീകരറിക്കുനതറിനുകം  നഗരകപ്പോരന്ത്യ  വകുപട്ട്  ഡയറകര്കട്ട്  നറിര്പദ്ദേശകം  നലറിടയങ്കറിലകം  വകുപട്ട്
ലെഭന്ത്യമപ്പോകറിയ മറുപടെറി തൃപറികരമപ്പോയറി കപ്പോണുനറില്ല.  ആയതറിനപ്പോല് ഈ പദ്ധതറി സകംബനറിച്ചട്ട്
വറിശദേമപ്പോയ  അപനസ്വഷണകം  നടെത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  പസ്റ്റെറ്റട്ട്  ടപര്പഫപ്പോമന്സട്ട്
ആഡറിറ്റട്ട് ടെന്നീമറിടനയുകം,  ചന്നീഫട്ട് എഞറിനന്നീയര്  (തപദ്ദേശ സസ്വയകംഭരണ വകുപട്ട്)  നറിപയപ്പോഗറിക്കുന
ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസരുടടെയുകം  സകംയുക്ത  അപനസ്വഷണ  സകംഘടത്തെ  നറിപയപ്പോഗറിച്ചട്ട്  സര്കപ്പോര്
തന്നീരുമപ്പോനടമടുത്തെറിട്ടുണട്ട്.   പസ്തുത  അപനസ്വഷണ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  തുടെര്
നടെപടെറികള് സസ്വന്നീകരറിക്കുനതുകം, നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ടട്ട് സമറിതറികട്ട് സമര്പറിക്കുനതുമപ്പോണട്ട്.

46.  ഐ.എച്ചട്ട്.എസട്ട്.ഡറി.പറി.  പദ്ധതറിയുടടെ  കന്നീഴറില്  നറിര്മറിക്കുന  വന്നീടുകളുടടെ  തറ
വറിസന്നീര്ണകം  30  ച.മന്നീറ്റററില്  കുറയരുടതനട്ട്  മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖകള്  നറിഷ്കര്ഷറിച്ചറിരുടനങ്കറിലകം
ടപപ്പോനപ്പോനറി മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി തയപ്പോറപ്പോകറിയ പപ്പോന് പകപ്പോരകം തറവറിസന്നീര്ണകം 26.68 ച.മന്നീറ്റര്
മപ്പോതമപ്പോടണനകം വപ്പോസപയപ്പോഗന്ത്യമല്ലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് പസ്തുത വന്നീടുകളറില് തപ്പോമസറികപ്പോന് ആളുകള്
തയപ്പോറപ്പോകുനറിടല്ലനകം  2008-ലെപ്പോണട്ട്  വന്നീടുകള്  പണറിതടതനകം  കടെപലെപ്പോരപമഖലെയറില്
തപ്പോമസറിക്കുന   മതന്ത്യടത്തെപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  കുടുകംബങ്ങടള  പുനരധറിവസറിപറികപ്പോന്  എകം.ഇ.എസട്ട്
പകപ്പോപളജറിനരറിടക  120  വന്നീടുകളുകം  ടനയ്തല്ലൂരറിടലെ പചരറിനറിവപ്പോസറികള്കപ്പോയറി  109  വന്നീടുകളുകം
നറിര്മറിക്കുനതറിനപ്പോണട്ട്  പദ്ധതറി ആവറിഷ്കരറിച്ചടതനകം ഇതറില് ഒരു വന്നീടുകം  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനറിടല്ലനകം
വന്നീടുകള്  തപ്പോമസപയപ്പോഗന്ത്യമടല്ലങ്കറില്  മപറ്റടതങ്കറിലകം  ആവശന്ത്യങ്ങള്കട്ട്  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്
കഴറിയുപമപ്പോടയനട്ട്  പരറിപശപ്പോധറിപകണതപ്പോയറിരുനടവനകം  അതട്ട്   ഗരുതരമപ്പോയ  വന്നീഴ്ചയപ്പോടണനകം
സലെകം സന്ദര്ശറിച്ചട്ട് ടെറി വറിഷയത്തെറിപന്മേല് ടതളറിടവടുപട്ട് നടെത്തെറിയ പശഷകം തന്നീരുമപ്പോനടമടുകപ്പോടമനകം
സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച്ചു.

47.  സമറിതറിയുടടെ  25-7-2019-ടലെ  മലെപറകം  ജറില്ലപ്പോ  സന്ദര്ശനത്തെറില്
ടഎ.എച്ചട്ട്.എസട്ട്.ഡറി.പറി.-യുടടെ പുനരധറിവപ്പോസ പദ്ധതറിയറിടലെ നറിഷ്ഫലെ ടചലെവട്ട് സകംബനറിച്ച
വറിഷയത്തെറിപന്മേല്  ടപപ്പോനപ്പോനറി  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയറില്  നറിനകം  ടതളറിടവടുപട്ട്
നടെത്തുകയുണപ്പോയറി.
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48.  ഭവന  പദ്ധതറികള്  പൂര്ത്തെന്നീകരറികപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോത്തെതു  സകംബനറിച്ചട്ട്  പസ്തുത
പയപ്പോഗത്തെറില്  സമറിതറി  പചപ്പോദേന്ത്യമുനയറിച്ചതറിനട്ട്  IHSDP(Integrated  Housing  and  Slum
Development Programme)  ഭവന പദ്ധതറിയറില്ടപടതുകം, 2.79  പകപ്പോടെറി രൂപ ടചലെവഴറിച്ചട്ട്
നറിര്മറിച്ചതുകം, ആടക 26.68 m2 മപ്പോതകം വറിസന്നീര്ണമുള്ളതുമപ്പോയ 120 വന്നീടുകളുടടെ നറിര്മപ്പോണകം
പൂര്ത്തെന്നീകരറിടച്ചങ്കറിലകം നറിലെവറില് ആയതട്ട്  ഗണപഭപ്പോക്തപ്പോകള്കട്ട് നല്കപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോത്തെ
അവസയറിലെപ്പോടണനകം,  വന്നീടുകളുടടെ  വറിസന്നീര്ണകം  കുറവപ്പോയതറിനപ്പോല്  ആയതട്ട്  മനുഷന്ത്യ
വപ്പോസപയപ്പോഗന്ത്യമടല്ലന  പരപ്പോതറികള്  ഉണപ്പോയതറിടനതുടെര്നട്ട്  നറിര്മപ്പോണ  പവൃത്തെറികള്
പൂര്ത്തെറിയപ്പോകപ്പോടത ഉപപക്ഷറിച്ചതപ്പോയുകം,  പസ്തുത  ഭവനനറിര്മപ്പോണ പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട്ട്
ടടഹപകപ്പോടെതറിയറിലകം,  വറിജറിലെന്സട്ട്  പകപ്പോടെതറിയറിലകം  പകസട്ട്  നറിലെനറില്ക്കുനടണനകം
ടപപ്പോനപ്പോനറി നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

49.  പസ്തുത വന്നീടുകളുടടെ കണസക്ഷന് ഏതട്ട് കമ്പനറിടയ ആണട്ട് ഏല്പറിച്ചടതനകം,
മപ്പോനദേണങ്ങള്കനുസൃതമപ്പോയപ്പോപണപ്പോ  പസ്തുത  കമ്പനറി  വന്നീടുകളുടടെ  നറിര്മപ്പോണച്ചുമതലെ
നറിര്വ്വഹറിച്ചടതനകം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട്ട്  ആലവ  പകന്ദ്രമപ്പോയറി  പവര്ത്തെറിക്കുന
പുതറിപയടെത്തെട്ട്  എഞറിനന്നീയററികംഗട്ട്  കണസക്ഷന്  എന  കമ്പനറിയപ്പോണട്ട്  വന്നീടുകള്  നറിര്മറിച്ചടതനകം,
പപപ്പോജക്ടുകള്  പകപ്പോരമുള്ള  വറിസന്നീര്ണത്തെറിലെപ്പോണട്ട്  വന്നീടുകള്  നറിര്മറിച്ചറിട്ടുള്ളടതനകം  ടപപ്പോനപ്പോനറി
നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

50.  പസ്തുത വന്നീടുകള് ടടലെഫട്ട്  പദ്ധതറിയറില് ഉള്ടപടുത്തെറിയതറിടനക്കുററിച്ചട്ട്  സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള്  ആയതറിപലെയപ്പോയറി  ടപപ്പോപപപ്പോസല്  നല്കറിയറിട്ടുടണനട്ട്  നഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.  തുടെര്നട്ട്  പകപ്പോടെതറിയുടടെ  പരറിഗണനയറിലള്ള
വറിഷയമപ്പോകയപ്പോല്  തുടെര്നടെപടെറികള്  സസ്വന്നീകരറികപ്പോന്  പകപ്പോടെതറിയുടടെ  അനുമതറി
വപ്പോങ്ങണപമപ്പോടയനട്ട്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  വകന്നീലമപ്പോയറി  ആപലെപ്പോചറികണടമനട്ട്  സമറിതറി
അഭറിപപ്പോയടപട്ടു.  

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

51.  സകംപയപ്പോജറിത ഭവന നറിര്മപ്പോണ പചരറിവറികസന പരറിപപ്പോടെറിയുടടെ കന്നീഴറില്
കടെലെപ്പോക്രമണ ഭന്നീഷണറി പനരറിടുന മതന്ത്യടത്തെപ്പോഴറിലെപ്പോളറികടള പുനരധറിവസറിപറിക്കുവപ്പോന്
ടപപ്പോനപ്പോനറി മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി നറിര്മറിച്ച 120 വന്നീടുകളുടടെ തറവറിസന്നീര്ണകം ഓപരപ്പോനറിനുകം
26.68  ച.  മന്നീ.  മപ്പോതമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ആയവ  മനുഷന്ത്യവപ്പോസത്തെറിനട്ട്  പയപ്പോഗന്ത്യമടല്ലനകം
അതറിലൂടടെ 2.89 പകപ്പോടെറി രൂപ പപ്പോഴപ്പോയതപ്പോയുകം സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന. സമൂഹത്തെറിടലെ
തപ്പോടഴത്തെടറിലള്ള  120  മതന്ത്യടത്തെപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്കട്ട്  വന്നീടെട്ട്  നറിര്മറിച്ചട്ട്  ടകപ്പോടുക്കുനതറിനട്ട്
ലെക്ഷന്ത്യമറിടട്ട്  തുടെങ്ങറിയ  ഒരു  പദ്ധതറിയറില്  10  വര്ഷത്തെറിനട്ട്  പശഷവകം  ആടരയുകം
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തപ്പോമസറിപറികപ്പോന്   കഴറിയപ്പോത്തെതട്ട്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുടടെ  ഭപ്പോഗത്തെട്ട്  നറിനള്ള  വലെറിയ
വന്നീഴ്ചയപ്പോയറി  സമറിതറി  ചൂണറികപ്പോണറിക്കുന.   മതന്ത്യടത്തെപ്പോഴറിലെപ്പോളറികള്,
പടറികജപ്പോതറി/പടറികവര്ഗ്ഗകപ്പോര് എനന്നീ വറിഭപ്പോഗത്തെറില്ടപട ഗണപഭപ്പോക്തപ്പോകള്കട്ട് വന്നീടെട്ട്
അനുവദേറിച്ചട്ട്  നല്കുപമ്പപ്പോഴുണപ്പോകുന  ഇത്തെരകം  സപ്പോഹചരന്ത്യങ്ങള്   ഗസൗരവപമററിയ
ഒനപ്പോടണനട്ട്  വറിലെയറിരുത്തെറിയ  സമറിതറി  പസ്തുത  വറിഷയകം  സകംബനറിച്ചട്ട്
ടടഹപകപ്പോടെതറിയറിടലെയുകം  വറിജറിലെന്സട്ട്  പകപ്പോടെതറിയറിടലെയുകം പകസട്ട്  സകംബനറിച്ച  വറിവരങ്ങള്
ലെഭന്ത്യമപ്പോകണടമനപ്പോവശന്ത്യടപടുനപതപ്പോടടെപ്പോപകം  ടെറി  വറിഷയകം  സകംബനറിച്ചട്ട്  പകസട്ട്
നറിലെനറില്ക്കുനതറിനപ്പോല്  ഇതുമപ്പോയറി  ബനടപട  നറിയമവശകം  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട്ട്  പസ്തുത
പദ്ധതറിയുടടെ ഗണപഭപ്പോക്തപ്പോകള്കട്ട് പകരകം സകംവറിധപ്പോനകം ഉറപപ്പോക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറി
സസ്വന്നീകരറികണടമനകം  ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

52.  പസ്തുത  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട്ട്  ടടെകറികല്  സപ്പോങ്ഷന്
നല്കറിയതറിലകം  ഇകംപറിടമനട്ട്  ടചയ്തതറിലകം  ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ള പശ്നങ്ങള് സകംബനറിച്ചട്ട്  സമഗ
അപനസ്വഷണകം  നടെത്തെറി  ഉത്തെരവപ്പോദേറികളപ്പോയ  ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസടര  കടണത്തെറി  നടെപടെറി
സസ്വന്നീകരറിച്ചട്ട് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് ലെഭന്ത്യമപ്പോക്കുനതറിനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

3.7 ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്ററിപന്മേലള്ള നറിഷ്ഫലെമപ്പോയ ടചലെവട്ട്

ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകളുടടെ  തകരപ്പോറുകള്  പരറിഹരറിച്ചട്ട്  അവടയ  പവര്ത്തെനക്ഷമമപ്പോക്കുനതറില്
ആലെപഴ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി പരപ്പോജയടപടതുമൂലെകം ഈ പദ്ധതറിയപ്പോയറി ടചലെവഴറിച്ച ₹17.56
ലെക്ഷകം നറിഷ്ഫലെമപ്പോയറി

 ജനസപ്പോന്ദ്രത  ഏററിയ  പമഖലെകളറില്  ഇലെപകപ്പോണറികട്ട്  പടെപ്പോയറിടലെറ്റട്ട്  (ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റട്ട്)36

സപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള ഒരു പദ്ധതറി ₹ 20 ലെക്ഷകം ടമപ്പോത്തെകം ടചലെവറില് വനറിതപ്പോ ഘടെകപദ്ധതറിയട്ട്

കന്നീഴറില് ആലെപഴ മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  2011-12-ല് ആസൂതണകം ടചയ.  ഈ  പദ്ധതറിയട്ട്  പമയട്ട്

2011-ല് ഭരണപ്പോനുമതറിയുകം നവകംബര് 2011-നട്ട് സപ്പോപങ്കതറികപ്പോനുമതറിയുകം ലെഭറിച്ചു.  ടകല്പടപ്പോണറില്

നറിപനപ്പോ ടമറ്റല് ഇന്ഡസന്നീസട്ട് ലെറിമറിറ്റഡറില് നറിപനപ്പോ ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള് വപ്പോങ്ങുനതറിനട്ട് പകരള

സര്കപ്പോര് മപ്പോര്ച്ചട്ട് 2012-ല് അകംഗന്നീകപ്പോരകം നല്കറി.  തപദ്ദേശഭരണ സമറിതറി ₹19.56 ലെക്ഷത്തെറിടന

അടെങ്കലെറിനട്ട് അകംഗന്നീകപ്പോരകം നല്കുകയുകം നപ്പോല സലെങ്ങളറില് (ടെസൗണ ഹപ്പോള്, ജനറല് ആശുപതറി,

ഡബക്യൂ  ആനട്ട്  സറി  ആശുപതറി,  ബന്നീച്ചട്ട്)  ഇ-പടെപ്പോയ് ലെറ്റുകള്  സപ്പോപറിക്കുനതറിനട്ട്  ഒരു

കരപ്പോററിപലെര്ടപടുകയുകം ടചയ.

36 'ടെച്ചട്ട്ഫന്നീ' സപ്പോപങ്കതറികവറിദേന്ത്യ ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട് പവര്ത്തെറിക്കുന മനുഷന്ത്യനറിയനണമപ്പോവശന്ത്യമറില്ലപ്പോത്തെ പടെപ്പോയ് ലെറ്റട്ട്.
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കരപ്പോര്  പകപ്പോരകം  പവൃ ത്തെറി  അനുമതറി  ലെഭറിച്ചട്ട്  45  മുതല്  60  ദേറിവസത്തെറിനറിടെയറില്
ടകല്പടപ്പോണ  പസനത  പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്  നല്പകണതപ്പോണട്ട്.   യൂണറിറ്റുകള്  വറിജയകരമപ്പോയറി
സപ്പോപറികല്,  അവയുടടെ പരറിപപ്പോലെനകം,  ഏഴുവര്ഷപത്തെകട്ട് സപ്പോപങ്കതറികവകം ശുചറിതസ്വപരവമപ്പോയ
സഹപ്പോയകം  നല്കുക  എനറിവയപ്പോയറിരുന  കരപ്പോര്  പകപ്പോരമുള്ള  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുടടെ
ഉത്തെരവപ്പോദേറിതസ്വങ്ങള്.  കരപ്പോര്  പകപ്പോരകം  പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്   സപ്പോപറിച്ചട്ട്  10  ദേറിവസത്തെറിനകകം
ടപപ്പോതുജനങ്ങള്കട്ട്  തുറനടകപ്പോടുപകണതുകം,  സപ്പോപറിച്ചട്ട്  കമന്നീഷന്  ടചയ്യുന  ദേറിവസകം  മുതല്
ആറുമപ്പോസപത്തെകട്ട്  വപ്പോറണറി  ഉണപ്പോയറിരറിക്കുനതുമപ്പോണട്ട്.  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുടടെ  ഉത്തെരവപ്പോദേറിതസ്വങ്ങള്,
പസ്തുത സലെങ്ങളറില് ഏഴുവര്ഷകം ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്  പവര്ത്തെനക്ഷമമപ്പോകറി നറിര്ത്തുനതുകം,
ലവദേദ്യുതറി,  ടവള്ളകം,  ഡ്രെയറിപനജട്ട്  എനറിവയുടടെ  പപ്പോരകംഭ  ടചലെവകം  ആവര്ത്തെന  ടചലെവകം
വഹറിപകണതുകം എന്ടറി ഫന്നീസട്ട് നറിര്ണയറിപകണതുകം പസനത പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകളറില് പരസന്ത്യങ്ങള്
ക്ഷണറിച്ചട്ട് മപ്പോസവരുമപ്പോനകം ഉറപപ്പോപകണതുമപ്പോയറിരുന.  ടകല്പടപ്പോണറിനട്ട് പതറിമപ്പോസ പരറിപപ്പോലെന
ടചലെവപ്പോയറി  ₹  5,000  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി നല്പകണതപ്പോണട്ട്.  അടെങ്കല് തുകയുടടെ  60  ശതമപ്പോനകം
ടകല്പടപ്പോണറിനട്ട്  മുന്കൂറപ്പോയറി  നല്പകണതുകം  ബപ്പോകറി  തുക  പവര്ത്തെനകം  ആരകംഭറിക്കുന
മുറയ്പകപ്പോ ഉത്ഘപ്പോടെനത്തെറിപനപ്പോ ഏതപ്പോപണപ്പോ ആദേന്ത്യകം അതറിനനുസരണമപ്പോയറി നല്പകണതുമപ്പോണട്ട്.

ഓഡറിറ്റട്ട് പരറിപശപ്പോധനയറില് ടകല്പടപ്പോണ, പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്  ജൂണ 2012-ല് നല്കറിയതപ്പോയുകം
പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള് തൃപറികരമപ്പോയറി സപ്പോപറിച്ചു എനട്ട് അററിയറിച്ചുടകപ്പോണ്ടുള്ള കസ്റ്റെമര് അകപ്റ്റന്സട്ട്
ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  മുനറിസറിപല്  ടസക്രടററി  ജൂലെപ്പോയട്ട്  2012-ല്  നല്കറിയതപ്പോയുകം  വന്ത്യക്തമപ്പോയറി.
ടകല്പടപ്പോണറിനട്ട്  ₹  17.56  ലെക്ഷകം  (പവൃത്തെറി മൂലെന്ത്യത്തെറിടന  90  ശതമപ്പോനകം)  ജൂലലെ  2012-ല്
നല്കറി.   ബപ്പോകറി  തുകയപ്പോയറി  ടകല്പടപ്പോണ  ഡറിസകംബര്  2013-ലകം  ജൂലലെ  2014-ലകം
അപപക്ഷറിടച്ചങ്കറിലകം  ഇതുവടര  തുക നല്കറിയറിടറില്ല.  ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്  സപ്പോപറിച്ചതറിനുപശഷകം
ടകല്പടപ്പോണ പവൃത്തെറി പൂര്ത്തെന്നീകരണ കുററിപട്ട് ഡറിസകംബര് 2013-നു മപ്പോതപമ ലകമപ്പോററിയറിട്ടുള.
ചറിലെ പപപ്പോരപ്പോയ്മകള് കപ്പോരണകം ഇതുവടരയുകം ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്  പവര്ത്തെനമപ്പോരകംഭറിച്ചറിടറില്ല.

ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്  സപ്പോപറിച്ചതറിനട്ട് പശഷകം പവൃത്തെറി പൂര്ത്തെന്നീകരണ കുററിപട്ട് ഡറിസകംബര്
2013-നു  മപ്പോതപമ ടകല്പടപ്പോണ നല്കറിയറിട്ടുള  എനറിരറിടക തൃപറികരമപ്പോയറി  സപ്പോപറിച്ചറിട്ടുണട്ട്
എന  കസ്റ്റെമര്  അകപ്റ്റന്സട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  ജൂലലെ  2012-ല്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  നല്കറിയതട്ട്
ടതറ്റപ്പോണട്ട്.  എനപ്പോല്, ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്  സപ്പോപറിക്കുനതറിനട്ട് മുമ്പട്ട് തടന കസ്റ്റെമര് അകപ്റ്റന്സട്ട്
ററിപപപ്പോര്ടട്ട് നല്കറിയ ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസടനതറിടര മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി ഒരു നടെപടെറിയുകം ലകടകപ്പോണറില്ല.
കൂടെപ്പോടത,  ഡറിസകംബര്  2013-ല്  പവൃത്തെറി  പൂര്ത്തെന്നീകരണ  കുററിപട്ട്  ടകല്പടപ്പോണറില്  നറിനകം
ലെഭറിച്ചതറിനുപശഷവകം പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകളുടടെ പവര്ത്തെനക്ഷമത പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിപനപ്പോ അപപ്പോകതകള്
ടകല്പടപ്പോണറിടന ശദ്ധയറില്ടകപ്പോണ്ടുവനട്ട്  ഗന്ത്യപ്പോരണറി  കപ്പോലെപ്പോവധറിയപ്പോയ ആറുമപ്പോസത്തെറിനുള്ളറില്
പരറിഹരറിച്ചട്ട് പവര്ത്തെന സജ്ജമപ്പോക്കുനതറിപനപ്പോ മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി ശമറിച്ചറില്ല.
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കരപ്പോര് പകപ്പോരകം അടെങ്കല് തുകയുടടെ  60 ശതമപ്പോനകം തുക പവ വൃത്തെറി അനുമതറിപയപ്പോടടെപ്പോപകം
നല്പകണതുകം  ബപ്പോകറി  തുക  പവര്ത്തെനകം  ആരകംഭറിക്കുന  മുറയ്പകപ്പോ  ഉത്ഘപ്പോടെനത്തെറിപനപ്പോ
ഏതപ്പോപണപ്പോ  ആദേന്ത്യകം   അതറിനനുസരണമപ്പോയറി  നല്പകണതുമപ്പോണട്ട്.   എനപ്പോല്  ഇവറിടടെ
ടകല്പടപ്പോണറിനട്ട്  അര്ഹമപ്പോയ  ₹11.73  ലെക്ഷത്തെറിനട്ട്  (60  ശതമപ്പോനകം)  പകരകം  ₹5.83  ലെക്ഷകം
അധറികമപ്പോയറി  പവര്ത്തെനകം  ആരകംഭറിക്കുനതറിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  പവര്ത്തെനക്ഷമത  പപപ്പോലകം
പരറിപശപ്പോധറികപ്പോടത  നല്കുകയുണപ്പോയറി  ബപ്പോകറി  തുകയപ്പോയറി  ടകല്പടപ്പോണ  ആവശന്ത്യടപടപപപ്പോഴപ്പോണട്ട്
പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്കട്ട്  അപപ്പോകത  ഉടണനകം  അതട്ട്  പവര്ത്തെനക്ഷമമപ്പോകറിയറിടറിടല്ലനകം
സപ്പോപറിച്ചതറിനുപശഷകം മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികട്ട് ലകമപ്പോററിയറിടറിടല്ലനകം മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി പറഞ്ഞെതട്ട്.
അപപ്പോകതകള്  പരറിഹരറിക്കുനതറിനട്ട്  സകംയുക്ത  ഭസൗതറിക  പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി
ആവശന്ത്യടപടടങ്കറിലകം  ടകല്പടപ്പോണറിടനയുകം  മുനറിസറിപല്  എഞറിനന്നീയറുടടെയുകം  സഹകരണകം
കറിടപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് അതറിനുകഴറിഞ്ഞെറില്ല എനട്ട് മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി വന്ത്യക്തമപ്പോകറി.

ഓഡറിറ്റട്ട് നടെത്തെറിയ ഭസൗതറിക പരറിപശപ്പോധനയറില് (2016 മപ്പോര്ച്ചട്ട്)  പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്  പകടെപ്പോയ
അവസയറിലെപ്പോടണനകം  പവര്ത്തെന  പയപ്പോഗന്ത്യമടല്ലനകം  വന്ത്യക്തമപ്പോയറി.  ലവദേദ്യുതറി,  ടവള്ളകം,
സസ്വന്നീപവജട്ട്  എനന്നീ  സസൗകരന്ത്യങ്ങള്  ലെഭന്ത്യമപ്പോക്കുക  എനതട്ട്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുടടെ
ഉത്തെരവപ്പോദേറിത്തെമപ്പോടണങ്കറിലകം  രണ്ടു  പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്കട്ട്  മപ്പോതപമ  ഇവ  നല്കറിയറിട്ടുള  എനട്ട്
ഓഡറിറ്ററില് കടണത്തെറി.   മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയുടടെ  നറിഷറിയതസ്വകം  മൂലെകം  ആവശന്ത്യമപ്പോയ  നടെപടെറികള്
സസ്വന്നീകരറിച്ചട്ട്  അപപ്പോകതകള്  പരറിഹരറിച്ചട്ട്  ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്  പവര്ത്തെനക്ഷമമപ്പോകപ്പോന്
കഴറിയപ്പോത്തെതട്ട്  ടകപ്പോണട്ട്  ഉപദ്ദേശറിച്ച  ഫലെകം ടപപ്പോതുജനത്തെറിനു ലെഭറികപ്പോടത  പപപ്പോകുകയുകം  ₹17.56
ലെക്ഷകം നറിഷ്ഫലെമപ്പോകുകയുകം ടചയ.  യൂസര് ഫന്നീസറിലൂടടെയുകം പരസന്ത്യത്തെറിലൂടടെയുകം മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയട്ട്
ലെഭറികപ്പോമപ്പോയറിരുന വരുമപ്പോനകം കറിടപ്പോടത പപപ്പോകുകയുകം ടചയ.

ഇകപ്പോരന്ത്യകം  2016  ജനുവരറിയറില്  സര്കപ്പോരറിടന  ശദ്ധയറില്ടകപ്പോണ്ടുവന.   മറുപടെറി
ലെഭന്ത്യമപ്പോയറിടറില്ല. 

ഓഡറിറ്റട്ട്  ഖണറികയട്ട്  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടെറി  അനുബനകം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

53.  ജനസപ്പോന്ദ്രതപയററിയ  പമഖലെകളറില്  ഇലെപകപ്പോണറികട്ട്  പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുട്ട്
സപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള  പദ്ധതറി  പകപ്പോരകം  ടകല്പടപ്പോണ  സപ്പോപറിച്ച  ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്
പവര്ത്തെനക്ഷമമല്ലപ്പോതറിരുനറിട്ടുകം  തൃപറികരമപ്പോയറി  ഇവ  സപ്പോപറിച്ചുടവനട്ട്  മുനറിസറിപല്
ടസക്രടററി  സര്ടറിഫറികറ്റട്ട്  നല്കറിയതറിനുള്ള  കപ്പോരണടമടനനട്ട്  സമറിതറിയപ്പോരപ്പോഞ.
ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്   വറിജയകരമപ്പോയറി  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറി  എന  രന്നീതറിയറിലള്ള  കസ്റ്റെമര്
അകപ്റ്റന്സട്ട് ററിപപപ്പോര്ടപ്പോണട്ട് നല്കറിയടതനട്ട് മുന് ടസക്രടററി പറഞ്ഞെതപ്പോയുകം എനപ്പോല് ഇവ
പവര്ത്തെനസജ്ജമപ്പോകറി ഇതുവടര തപ്പോപകപ്പോല് ലകമപ്പോററിയറിടറിടല്ലനകം ആലെപഴ നഗരസഭ
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ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.  സര്കപ്പോരറിനട്ട്  17.5  ലെക്ഷകം  രൂപ  നഷ്ടമുണപ്പോവകയുകം
പവര്ത്തെനസജ്ജമപ്പോകറി  മപ്പോറ്റപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോത്തെതറിലകം  പുതറിയ പദ്ധതറികള് തുടെങ്ങുപമ്പപ്പോള്
ടകല്പടപ്പോണ  പപപ്പോലള്ള  ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങള്കട്ട്  പപപ്പോജകട്ട്  ടകപ്പോടുക്കുകയുകം
എനപ്പോല്  ടെറി  സപ്പോപനകം  കമന്നീഷന്  വപ്പോങ്ങറി  പുറത്തുള്ളവടര  ഏല്പറിക്കുന  നടെപടെറിയറില്
സമറിതറി കടുത്തെ അതൃപറി പരഖടപടുത്തെറി. 

54.  ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുറിനപ്പോയറി  ടകല്പടപ്പോണ  ലകപറ്ററിയ  തുക  തറിരറിച്ചടെയണടമനട്ട്
ആവശന്ത്യടപടയച്ച കത്തെറിനട്ട് മറുപടെറി ലെഭറിച്ചറിട്ടുപണപ്പോടയനട്ട്  സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട്ട്  ഇതയുകം നപ്പോള്
ഉപപയപ്പോഗശൂനന്ത്യമപ്പോയറി  കറിടെനതുടകപ്പോണട്ട്  പവര്ത്തെനക്ഷമമപ്പോകപ്പോന്   സപ്പോധറികപ്പോത്തെവറിധകം
നശറിച്ചുപപപ്പോടയനട്ട് കപ്പോണറിച്ചട്ട് ടകല്പടപ്പോണ കത്തു നല്കറിയറിരുനടവനകം ഇതുടകപ്പോണപ്പോണട്ട്
17.5  ലെക്ഷകം  രൂപ  തറിരറിടക  നല്കണടമനട്ട്  കപ്പോണറിച്ചട്ട്  നഗരസഭ  കത്തെട്ട്  അയച്ചടതനകം
എനപ്പോല് മറുപടെറി ലെഭന്ത്യമപ്പോയറിടറില്ലപ്പോടയനകം ആലെപഴ നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി അററിയറിച്ചു.  

55.  സര്കപ്പോര്തലെത്തെറില് ടകല്പടപ്പോണറിനട്ട് കത്തെട്ട് അയയപ്പോടമനകം,  ഉത്തെരവപ്പോദേറിയപ്പോയ
മുനറിസറിപല്  ടസക്രടററിടകതറിടര  വകുപതലെ  നടെപടെറി  സസ്വന്നീകരറികപ്പോന്  നറിര്പദ്ദേശകം
നല്കപ്പോടമനകം തപദ്ദേശ സസ്വയകംഭരണ വകുപട്ട്   അഡന്നീഷണല് ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.
പകരളത്തെറിടലെവറിടടെടയങ്കറിലകം  ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്  നല്ലതുപപപ്പോടലെ പവര്ത്തെറിക്കുനപണപ്പോടയനട്ട്
അപനസ്വഷറികപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുകം ഫണ്ടുകള് ടകപ്പോടുക്കുപമ്പപ്പോള് ധനകപ്പോരന്ത്യ വകുപട്ട്
കൂടുതല് ജപ്പോഗത കപ്പോണറികണടമനട്ട് സമറിതറി അഭറിപപ്പോയടപടുകയുകം ടചയ. 

56.  ഇത്തെരകം  കപ്പോരന്ത്യങ്ങളറില്  പപ്പോഥമറിക  നടെപടെറി  സസ്വന്നീകരറിപകണതട്ട്  അതപ്പോതട്ട്
വകുപകളപ്പോടണനകം ധനകപ്പോരന്ത്യ വകുപറിപനപ്പോടെട്ട് ആവശന്ത്യടപടപ്പോല് ആവശന്ത്യമപ്പോയ നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
നല്കുനതപ്പോടണനകം  പറിന്സറിപല്  ടസക്രടററി  ധനകപ്പോരന്ത്യ  (എകട്ട്ടപന്ഡറിച്ചര്)  വകുപട്ട്
വന്ത്യക്തമപ്പോകറി.  

57.  കൃതന്ത്യമപ്പോയറി   കപ്പോരന്ത്യങ്ങള്  നടെപപ്പോകപ്പോത്തെതുകം   കരപ്പോര്  വന്ത്യവസകള്  പപ്പോലെറികപ്പോത്തെതുമപ്പോയ
ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങടള ബപ്പോകട്ട് ലെറിസ്റ്റെട്ട് ടചയ്യുനതറിനട്ട് നടെപടെറി സസ്വന്നീകരറികണടമനകം
ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങള്  ഏജനപ്പോയറി  നറിനട്ട്  കമന്നീഷന്  പറ്റുനതട്ട്  ഗരുതരമപ്പോയ
പശ്നമപ്പോടണനകം  സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയടപട്ടു.   ടകല്പടപ്പോണ,  സറിഡ്പകപ്പോ  മുതലെപ്പോയ  ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ
സപ്പോപനങ്ങള് നറിര്മറിക്കുന ഉല്പനങ്ങള് മപ്പോതപമ ഡയറകട്ട് പര്പച്ചസട്ട് ടചയപ്പോന് സര്കപ്പോര്
അനുമതറി നല്കറിയറിട്ടുള്ളൂടവനകം എനപ്പോല് ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ സപ്പോപനങ്ങള് ഏടതങ്കറിലടമപ്പോരു
പതര്ഡട്ട് പപ്പോര്ടറിയറില് നറിനട്ട് സപ്പോധനങ്ങള് വപ്പോങ്ങുകയുകം അവരുടടെ വര്കറികംഗട്ട് എകട്ട്ടപന്സുകം
കൂടെറി  പചര്ത്തെട്ട്  വറിലെ  ഈടെപ്പോക്കുകയുമപ്പോണട്ട്  ടചയ്യുനടതനകം  എനപ്പോല്  ഇതട്ട്
അനുവദേനന്നീയമല്ലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  അതറിടനതറിടര  നടെപടെറി  സസ്വന്നീകരറിപകണതപ്പോടണനകം
ധനകപ്പോരന്ത്യ വകുപട്ട് അഡന്നീഷണല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.
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58.  ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങള്  കരപ്പോടറടുക്കുന  പലെ  പദ്ധതറികളുകം  ഇതുപപപ്പോടലെ
പകപ്പോടെറികണകറിനട്ട്  രൂപ  നഷ്ടടപടുത്തെറിയറിട്ടുകം  പപയപ്പോജനകം  ഉണപ്പോകപ്പോടത  പലെ
പഞപ്പോയത്തുകളറിലകം  ഉടണനകം ഇകപ്പോരന്ത്യത്തെറില് ധനകപ്പോരന്ത്യ  വകുപട്ട്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട്ട്  നടെപടെറി
സസ്വന്നീകരറിപകണതപ്പോടണനകം  ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  വളര്ച്ച  ഉപദ്ദേശന്ത്യകം  വച്ചട്ട്
നല്കുന  കരപ്പോറുകള്  ശരറിയപ്പോകംവണകം  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഇവ  നല്ല  രന്നീതറിയറില്
പവര്ത്തെറിപകണതട്ട്  അതന്ത്യപ്പോവശന്ത്യമപ്പോടണനകം  അതറിനപ്പോയറി  ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങടള
ആ നറിലെവപ്പോരത്തെറിപലെകട്ട് ഉയര്ത്തെണടമനകം സമറിതറി അഭറിപപ്പോയടപട്ടു.

59.  ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റട്ട്  പദ്ധതറി  പകപ്പോരകം  ടകല്പടപ്പോണ  സപ്പോപറിച്ച  ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്
പവര്ത്തെനക്ഷമമപ്പോകപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോത്തെവറിധകം നശറിച്ചുപപപ്പോയതറിനപ്പോല് ഇതറിനപ്പോയറി  ടചലെവഴറിച്ച
തുക  ടകല്പടപ്പോണറില്  നറിനട്ട്  ഈടെപ്പോക്കുകയുകം  അനടത്തെ  ടസക്രടററിടകതറിടര  നടെപടെറി
സസ്വന്നീകരറികപ്പോടമനകം  തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ  വകുപട്ട്  അഡന്നീഷണല്  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ
അററിയറിച്ചു. 

25-1-2017-  ടലെ പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ആവശന്ത്യടപട അധറികവറിവരകം

60.  പകരളത്തെറിടലെവറിടടെടയങ്കറിലകം  ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്  ശരറിയപ്പോയ  രന്നീതറിയറില്
പവര്ത്തെറിക്കുനപണപ്പോടയനതട്ട് സകംബനറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  നല്കുക.

25-1-2017-  ടലെ പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ആവശന്ത്യടപട അധറികവറിവരത്തെറിപന്മേല് ലെഭറിച്ച
സര്കപ്പോര് മറുപടെറി

61. പകരളത്തെറിടലെ 87 മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികളറില് ആടക 58 ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്  ഉടണങ്കറിലകം
27 എണവകം 6 മുനറിസറിപല് പകപ്പോര്പപറഷനുകളറില് ആടക 39 ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള് ഉടണങ്കറിലകം
26  എണവകം മപ്പോതപമ ശരറിയപ്പോയ രന്നീതറിയറില് പവര്ത്തെറിക്കുനള.  വറിശദേവറിവരകം അനുബനകം-
3 ആയറി പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

62.  പസ്തുത  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറിയുടടെ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോപവളയറില്  ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകടളപ്പോനകം
ശരറിയപ്പോയ രന്നീതറിയറില് പവര്ത്തെറിക്കുനറിടല്ലനകം പത്തെനകംതറിട ജറില്ലയറില് ശബരറിമലെ തന്നീര്ത്ഥപ്പോടെകര്ക്കു
പവണറി  ധപ്പോരപ്പോളകം  ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകളുണപ്പോകറിടയങ്കറിലകം  ഒനകം  തടന പവര്ത്തെറിക്കുനറിടല്ലനകം
ഓഡറിറ്റട്ട് ഓഫന്നീസര് ചൂണറികപ്പോടറി.

63.  ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്ററിടന  ഉപപയപ്പോഗടത്തെ  സകംബനറിച്ചട്ട്  ടപപ്പോതുജനങ്ങടള
പബപ്പോധവപ്പോൻമപ്പോരപ്പോക്കുകയുകം ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്ററിടന ഉപപയപ്പോഗവമപ്പോയറി ബനടപട പബ്രപ്പോഷറുകള്
പദേർശറിപറിക്കുകയുകം ടചപയണതപ്പോടണനകം കൂടുതൽ പഠനകം നടെത്തെറിയതറിനു പശഷകം മപ്പോതപമ
ഇനറി  ഇത്തെരകം  പപപ്പോജക്ടുകള്  നടെപപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  അനുമതറി  നലപ്പോൻ  പപ്പോടുള്ളൂടവന
ശറിപപ്പോർശ നൽകപ്പോവനതപ്പോടണനകം ടടെകറികലെറി പകപ്പോമ്പന്നീറ്റനല്ലപ്പോത്തെ ഏജൻസറികടള ഇത്തെരകം
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പദ്ധതറികള് നറിർവ്വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ടഎഡനറിലഫ ടചയ്യുനതട്ട് ശരറിയടല്ലനകം ടടെകറികൽ
know-how  ഉള്ള  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുമപ്പോതപമ  അതറിനട്ട്  അനുമതറി  നൽകപ്പോവൂടയനകം
നറിലെവറിലള്ള             ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള് വ ർകറികംഗട്ട് കണന്നീഷനറിലെപ്പോകപ്പോനുള്ള നടെപടെറികള്
സസ്വന്നീകരറികണടമനട്ട് നറിർപദ്ദേശറികപ്പോന് സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച്ചു. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

64.  ആലെപഴ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  ജനസപ്പോന്ദ്രതപയററിയ  നപ്പോലെട്ട്  സലെങ്ങളറില്
ടകല്പടപ്പോണ മുപഖന സപ്പോപറിച്ച ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകളറില് ഒനപപപ്പോലകം  ഉപപയപ്പോഗപയപ്പോഗന്ത്യമടല്ലനട്ട്
സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  പസ്തുത  ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്  ടകല്പടപ്പോണ  പവര്ത്തെന
ക്ഷമമപ്പോക്കുകപയപ്പോ മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററികട്ട് ലകമപ്പോറുകപയപ്പോ ടചയ്തറിടറിടല്ലങ്കറിലകം ഈയറിനത്തെറില്
17.56  ലെക്ഷകം  രൂപ  ടടകപറ്ററിയറിട്ടുണട്ട്.  ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റട്ട്  പദ്ധതറി  പകപ്പോരകം  ടകല്പടപ്പോണ  സപ്പോപറിച്ച
ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്  പവര്ത്തെനക്ഷമമപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോത്തെവറിധകം  നശറിച്ചുപപപ്പോയതറിനപ്പോല്
ഇതറിനപ്പോയറി  ടചലെവഴറിച്ച  തുക  ടകല്പടപ്പോണറില്  നറിനട്ട്  ഈടെപ്പോകണടമനട്ട്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ  ടചയ്യുന.  കൂടെപ്പോടത  ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകള്  പവര്ത്തെനക്ഷമമപ്പോകുനതറിനട്ട്  മുമ്പട്ട്
കസ്റ്റെമര്  അകപ്റ്റന്സട്ട്  ററിപപപ്പോര്ടട്ട്  നല്കറിയ  ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസടനതറിടരയുകം
ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകളുടടെ പവര്ത്തെനക്ഷമത  പരറിപശപ്പോധറികപ്പോടത  90  ശതമപ്പോനകം  തുകയുകം
ടകല്പടപ്പോണറിനട്ട്  നല്കറിയതറിനട്ട്  ഉത്തെരവപ്പോദേറികളപ്പോയ ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസര്ടകതറിടരയുകം നടെപടെറി
സസ്വന്നീകരറികണടമനട്ട് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റട്ട് പദ്ധതറികള് ആവറിഷ്കരറിച്ചട്ട്
നടെപറിലെപ്പോക്കുനപതപ്പോടടെപ്പോപകം  ഇവയുടടെ  പവര്ത്തെനകം,  ഉപപയപ്പോഗകം  എനറിവ  സകംബനറിച്ചട്ട്
ടപപ്പോതുജനങ്ങടള  പബപ്പോധവപ്പോന്മേപ്പോരപ്പോപകണതട്ട്  അനറിവപ്പോരന്ത്യമപ്പോയ  ഘടെകമപ്പോടണനട്ട്  സമറിതറി
നറിരന്നീക്ഷറിക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഇത്തെരകം  പദ്ധതറികളുടടെ  വറിജയകരമപ്പോയ  നടെത്തെറിപട്ട്
ബനടപട  തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  ഉറപപ്പോപകണതപ്പോടണനട്ട്  സമറിതറി
അഭറിപപ്പോയടപടുന.

65.  ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റട്ട്  പദ്ധതറികള്  പൂര്ണമപ്പോയ  വറിജയകം  ലകവരറികപ്പോതറിരറിക്കുന
സപ്പോഹചരന്ത്യകം  സകംജപ്പോതമപ്പോയറിട്ടുകം  ഇവയുടടെ  തകരപ്പോറുകള്  പരറിഹരറിച്ചട്ട്  ഉപപയപ്പോഗ
ക്ഷമമപ്പോക്കുനതറില്  തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  വന്നീഴ്ച്ച  വരുത്തുനതപ്പോയറി  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ഇത്തെരകം നടെപടെറികള് പദ്ധതറിപണകം പപ്പോഴട്ട്  ടചലെവപ്പോകുനതറിനുകം പദ്ധതറി
ലെക്ഷന്ത്യകം ലകവരറിക്കുനതറില് വറിഘപ്പോതകം സൃഷ്ടറിക്കുനതപ്പോയുകം സമറിതറി നറിരന്നീക്ഷറിക്കുന.  

66.  ഭപ്പോവറിയറില്  ഇത്തെരകം  പപപ്പോജക്ടുകള്കട്ട്  അനുമതറി  നല്കുനതറിനട്ട്  മുന്പട്ട്
നറിലെവറിലള്ള  ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകളുടടെ  പവര്ത്തെനകം,  നടെത്തെറിപട്ട്  മുതലെപ്പോയവ  സകംബനറിച്ചട്ട്
വന്ത്യക്തമപ്പോയ  പഠനകം  നടെത്തെണടമനകം  ഇത്തെരകം  പദ്ധതറികള്കപ്പോയറി  ഫണ്ടുകള്
അനുവദേറിക്കുപമ്പപ്പോള് തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ-ധനകപ്പോരന്ത്യ  വകുപകള്  കൂടുതല്  ജപ്പോഗത
കപ്പോണറിപകണതപ്പോടണനകം  സപ്പോപങ്കതറിക  പരറിഞപ്പോനമറില്ലപ്പോത്തെ  ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങടള
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ഇത്തെരകം പദ്ധതറികള് ഏല്പറിക്കുനതറിനട്ട് പകരകം പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി ബനടപട സപ്പോപങ്കതറിക
പരറിജപ്പോനകം  ഉള്ള  സപ്പോപനങ്ങടള  മപ്പോതപമ  പദ്ധതറികളുടടെ  നടെത്തെറിപറിനപ്പോയറി
പരറിഗണറികപ്പോന് പപ്പോടുള്ളൂടവനകം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

67.  പദ്ധതറികള്  ഏടറ്റടുക്കുകയുകം  എനപ്പോല്  കൃതന്ത്യമപ്പോയറി  കപ്പോരന്ത്യങ്ങള്
നടെപപ്പോകപ്പോതറിരറിക്കുകയുകം  അപതപ്പോടടെപ്പോപകം  കരപ്പോര്  വന്ത്യവസകള്  പപ്പോലെറികപ്പോതറിരറിക്കുനതുമപ്പോയ
ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങടള  ബപ്പോകട്ട്  ലെറിസ്റ്റെട്ട്  ടചയ്യുനതറിനട്ട്  നടെപടെറി  സസ്വന്നീകരറികണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

68.  ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ സപ്പോപനങ്ങള് പദ്ധതറി ഏടറ്റടുക്കുകയുകം ഡയറകട്ട്  പര്പച്ചയ്സട്ട്
അനുമതറികട്ട്  വറിരുദ്ധമപ്പോയറി  ഏടതങ്കറിലടമപ്പോരു  പതര്ഡട്ട്  പപ്പോര്ടറിയറില്നറിനട്ട്  സപ്പോധനങ്ങള്
വപ്പോങ്ങുകയുകം  അവരുടടെ  പവര്ത്തെനടച്ചലെവട്ട്  കൂടെറി  പചര്ത്തെട്ട്  വറിലെ  ഈടെപ്പോക്കുകയുകം
ടചയ്യുനതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങള്കട്ട്  പപപ്പോജകട്ട്
ടകപ്പോടുക്കുകയുകം  എനപ്പോല്  ടെറി  സപ്പോപനകം  കമന്നീഷന്വപ്പോങ്ങറി  മറ്റുള്ളവടര  പവൃത്തെറി
ഏല്പറിക്കുകയുകം ടചയ്യുന നടെപടെറിയറില് സമറിതറി കടുത്തെ അതൃപറി പരഖടപടുത്തുന.

69.  ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങള്  കരപ്പോടറടുക്കുന  പലെ  പദ്ധതറികള്ക്കുകം
പകപ്പോടെറികണകറിനട്ട്  രൂപ  ടചലെവഴറിച്ചറിട്ടുകം  പപയപ്പോജനകം  ഉണപ്പോകപ്പോടത  പലെ  പഞപ്പോയത്തുകളറിലകം
അവപശഷറിക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  ഇതുസകംബനറിച്ചട്ട്
ധനകപ്പോരന്ത്യവകുപട്ട് പരറിപശപ്പോധറിച്ചട്ട് തുടെര് നടെപടെറി സസ്വന്നീകരറികണടമനട്ട് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  

70.  ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ വളര്ച്ച ഉപദ്ദേശന്ത്യകം  വച്ചട്ട്  നല്കുന കരപ്പോറുകള്
ശരറിയപ്പോകംവണകം  നടെപറിലെപ്പോക്കുനടവനട്ട്  ഉറപവരുത്തുനതറിനുകം  ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ
സപ്പോപനങ്ങടള  നല്ല  പവര്ത്തെന  നറിലെവപ്പോരത്തെറിപലെകട്ട്  ഉയര്ത്തുനതറിനുകം  പരന്ത്യപ്പോപമപ്പോയ
നടെപടെറികള് ബനടപട ഭരണവകുപട്ട് സസ്വന്നീകരറികണടമനട്ട്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

3.8  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട് ഷ്രഡറികംഗട്ട് യനങ്ങള് വപ്പോങ്ങറിയതറിപന്മേലള്ള നറിഷറിയ നറിപക്ഷപകം

പ് ളപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  മപ്പോലെറിനന്ത്യത്തെറിടന  ലെഭന്ത്യതടയക്കുററിച്ചട്ട്  സപ്പോധന്ത്യതപ്പോപഠനകം  നടെത്തെപ്പോടതയുകം
പ് ളപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ഗപ്പോനക്യൂള്സറിടന  വറിപണന  സപ്പോധന്ത്യതകള്  ആരപ്പോയപ്പോടതയുകം   അടെറിസപ്പോന
സസൗകരന്ത്യങ്ങള്  ഉറപവരുത്തെപ്പോടതയുകം  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ഷ്രഡറികംഗട്ട്  യനങ്ങള്  വപ്പോങ്ങറിയതുമൂലെകം  
₹ 34.82 ലെക്ഷകം നറിഷറിയ നറിപക്ഷപമപ്പോയറി.

 കല്പറ്റ  പബപ്പോകട്ട്  പഞപ്പോയത്തെട്ട്  നറിര്മല്  പുരസ്കപ്പോരമപ്പോയറി  ലെഭറിച്ച  ₹14.04  ലെക്ഷകം
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട്ട് ലവത്തെറിരറി, തരറിപയപ്പോടെട്ട്, ടപപ്പോഴുതന, മുലപനപ്പോടെട്ട്, മുടറില്, പടെറിഞ്ഞെപ്പോടറത്തെറ എനന്നീ
ആറു  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറില്  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ഷ്രഡറികംഗട്ട്  യനകം  സപ്പോപറിക്കുനതറിനട്ട്  ഒരു  പദ്ധതറി
ആവറിഷ്കരറിച്ചു (2011  ജനുവരറി).  പദ്ധതറി പകപ്പോരകം പബപ്പോകട്ട് പഞപ്പോയത്തെട്ട് യനകം വപ്പോപങ്ങണതുകം
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ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്  ടകടറിടെകം,  ലവദേദ്യുതറി  തുടെങ്ങറിയ  മറ്റു  സസൗകരന്ത്യങ്ങള്  ഒരുപകണതുമപ്പോണട്ട്.
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറില്നറിനകം  യനകം  സപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള  സമതപതകം
വപ്പോങ്ങറിയതറിനുപശഷകം  പബപ്പോകട്ട്  പഞപ്പോയത്തെട്ട്  ടടെണര്  ക്ഷണറിക്കുകയുകം  (2012  ടസപ്റ്റകംബര്)
ഏക  ടടെണറപ്പോയറിരുന  ടറയ്ഡ്പകപ്പോയട്ട്  യനങ്ങള്  സലപ  ടചയ്യുനതറിനുള്ള  നറിര്പദ്ദേശകം
നല്കുകയുകം ടചയ. ടറയ്ഡ്പകപ്പോ യനങ്ങള് സലപ ടചയ്യുകയുകം ആ വകയറില് ₹14.04 ലെക്ഷകം
ലകപറ്റുകയുകം ടചയ (2013 ജൂലലെ).

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്കട്ട് നല്കറിയ യനങ്ങടളപ്പോനകം ഉപപയപ്പോഗറിച്ചറിടറില്ല എനട്ട് ഓഡറിറ്ററില്
വന്ത്യക്തമപ്പോയറി.  സലെകം കടണത്തെപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോത്തെതുടകപ്പോണ്ടുകം ഫണറിടന അപരന്ത്യപ്പോപത മൂലെവകം
നപ്പോലെട്ട് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്കട്ട്37 അടെറിസപ്പോന സസൗകരന്ത്യങ്ങളപ്പോയ ടകടറിടെകം,  ലവദേദ്യുതറി എനറിവ
ഒരുകപ്പോന്  കഴറിഞ്ഞെറില്ല.  യനകം  സപ്പോപറിടച്ചങ്കറിലകം  ലവത്തെറിരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില്
ടപപ്പോതുജനങ്ങളുടടെ  എതറിര്പമൂലെവകം  തരറിപയപ്പോടെട്ട്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില്  ലവദേദ്യുതറിബനകം
കറിടപ്പോത്തെതുടകപ്പോണ്ടുകം  പരറിചയസമ്പനരപ്പോയ  ജന്നീവനകപ്പോടര  ലെഭറികപ്പോത്തെതുടകപ്പോണ്ടുകം  യനങ്ങള്
പവര്ത്തെറിപറികപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചറില്ല.

അങ്ങടന,  അടെറിസപ്പോന  സസൗകരന്ത്യങ്ങള്  ഒരുക്കുനതറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്
പരപ്പോജയടപടതുമൂലെകം  യനകം നറിഷറിയമപ്പോകുനതറിനുകം അതറിനുപവണറി മുടെകറിയ  ₹14.04  ലെക്ഷകം
നറിഷ്ഫലെ നറിപക്ഷപമപ്പോകപ്പോനുകം കപ്പോരണമപ്പോയറി.

ഇതറിനുപുറപമ  2011-12-ല്  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട്  ജറില്ലയറിടലെ  എടട്ട്38 ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്
നറിര്മല്  ഗപ്പോമപുരസ്കപ്പോരകം,  വറികസന  ഫണട്ട്,  എകം.  എല്.  എ.  ഫണട്ട്  എനറിവ
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുടകപ്പോണട്ട്  എടട്ട്  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ഷ്രഡറികംഗട്ട്  യനങ്ങള്  (ഏഴട്ട്  എണകം
രപ്പോകം-ബപയപ്പോളജറികല്സറില് നറിനകം ഒടരണകം സറിഡ്പകപ്പോയറില് നറിനകം)  വപ്പോങ്ങറി.  അടെറിസപ്പോന
സസൗകരന്ത്യങ്ങളപ്പോയ ടകടറിടെവകം ലവദേദ്യുതറിയുകം ഇല്ലപ്പോത്തെതുകപ്പോരണകം രണ്ടു ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്കട്ട്39

യനങ്ങള്  സപ്പോപറികപ്പോന്  കഴറിഞ്ഞെറില്ല.   ടചററിയ  പതപ്പോതറില്  ഷ്രഡറികംഗട്ട്  നടെത്തുന  ഒരു40

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്  ഒഴറിടക  മടറ്റല്ലപ്പോ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിലകം  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  മപ്പോലെറിനന്ത്യത്തെറിടന
ലെഭന്ത്യതക്കുറവട്ട്,  വര്ദ്ധറിച്ച  നടെത്തെറിപട്ട്   ടചലെവട്ട്,  തപദ്ദേശവപ്പോസറികളുടടെ  എതറിര്പട്ട്  തുടെങ്ങറിയ
കപ്പോരണങ്ങള് ടകപ്പോണട്ട് യനങ്ങള് ഉപപയപ്പോഗപദേമപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചറില്ല. ₹ 20.78 ലെക്ഷകം ആണട്ട്
ഈ യനങ്ങള്കപ്പോയറി ടചലെവഴറിച്ചതട്ട്.   പദ്ധതറി വറിജയകരമപ്പോയറി നടെപറിലെപ്പോകപ്പോന് കഴറിയപ്പോത്തെ
ഏഴട്ട്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളറില് നപ്പോലെട്ട്  പഞപ്പോയത്തുകള് പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട്  ജറില്ലപ്പോ കളകര് തുടെങ്ങറിയ

37 മുടറില്, മുലപനപ്പോടെട്ട്, ടപപ്പോഴുതന, പടെറിഞ്ഞെപ്പോടറത്തെറ
38 അഴറിയൂര്, നപ്പോദേപ്പോപുരകം, കുറ്റന്ത്യപ്പോടെറി, വപ്പോണറിപമല്, നരറിപറ്റ, ടചകന്ത്യപ്പോടെട്ട്, ബപ്പോലപശ്ശേരറി, മുകകം.
39 മുകകം, നരറിപറ്റ
40 കുറ്റന്ത്യപ്പോടെറി
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എകം. എ. എ. പറി. (മപ്പോസട്ട് ആക്ഷന് എഗന്സ്റ്റെട്ട് പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്) എന പദ്ധതറിയറില് ഉള്ടപടതറിനപ്പോലകം
മൂന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്  ഗപ്പോമസഭയുടടെ  തന്നീരുമപ്പോനത്തെറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലമപ്പോണട്ട്
യനങ്ങള് വപ്പോങ്ങറിയടതനട്ട് അററിയറിച്ചു.

കല്പറ്റ പബപ്പോകറിടലെ ആറു ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുകം പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട് ജറില്ലയറിടലെ എടറില്
ഏഴു  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളുകം,  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  മപ്പോലെറിനന്ത്യത്തെറിടന  ലെഭന്ത്യതടയക്കുററിച്ചട്ട്  സപ്പോധന്ത്യതപ്പോപഠനകം
നടെത്തുനതറിലകം  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ഷ്രഡറികംഗട്ട്  യനത്തെറില്  ഉണപ്പോക്കുന  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ഗപ്പോനക്യൂള്സറിടന
വറിപണന  സപ്പോധന്ത്യതകള്  ആരപ്പോയുനതറിലകം  അടെറിസപ്പോനസസൗകരന്ത്യങ്ങള്  ഉറപവരുത്തുനതറിലകം
പരപ്പോജയടപടതറിനപ്പോല് ₹34.82 ലെക്ഷത്തെറിടന നറിപക്ഷപകം നറിഷറിയമപ്പോയറിത്തെന്നീര്ന.

ഓഡറിറ്റട്ട്  അപനസ്വഷണങ്ങള്കട്ട്  മറുപടെറിയപ്പോയറി  അടെറിസപ്പോന  സസൗകരന്ത്യങ്ങള്
ഒരുക്കുനതറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്ക്കുണപ്പോയ  വന്നീഴ്ച  കപ്പോരണകം  പദ്ധതറി  നറിര്വ്വഹറികപ്പോന്
സപ്പോധറിച്ചറില്ല എനട്ട് ഗപ്പോമവറികസന കമന്നീഷണര് മറുപടെറി നല്കറി.  (2016  മപ്പോര്ച്ചട്ട്)  അടെറിസപ്പോന
സസൗകരന്ത്യങ്ങള്  ലെഭന്ത്യമപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  വന്നീഴ്ചയട്ട്  കപ്പോരണകപ്പോരപ്പോയ  ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസന്മപ്പോര്ടകതറിടര
നടെപടെറി ലകടകപ്പോളനതപ്പോടണനട്ട് പഞപ്പോയത്തെട്ട് ഡയറകറുകം ഉറപനല്കറി.

ഇകപ്പോരന്ത്യകം 2015 ഡറിസകംബററില് സര്കപ്പോരറിടന അററിയറിച്ചു. മറുപടെറി ലെഭന്ത്യമപ്പോയറിടറില്ല.

(2015 മപ്പോര്ച്ചറില് അവസപ്പോനറിച്ച വര്ഷടത്തെ കകംപ് പടപ്പോളര് ആനട്ട് ഓഡറിറ്റര് ജനറല് ഓഫട്ട്
ഇനന്ത്യയുടടെ തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ സപ്പോപനങ്ങടള സകംബനറിച്ച ഓഡറിറ്റട്ട് ഖണറിക 3.8)

ഓഡറിറ്റട്ട്  ഖണറികയട്ട്  സര്കപ്പോര്  നല്കറിയ  മറുപടെറി  അനുബനകം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

71.  കല്പറ്റ പബപ്പോകട്ട് പഞപ്പോയത്തെറില്ടപട ലവത്തെറിരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില് പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്
ഷ്രഡറികംഗട്ട്  യൂണറിറ്റട്ട്  സപ്പോപറിക്കുനതറിനട്ട്  അടെറിസപ്പോന  സസൗകരന്ത്യകം  ഒരുകറിടയങ്കറിലകം   പരറിസര
മലെറിനന്നീകരണകം  ഉണപ്പോകുടമനട്ട്  പറഞ്ഞെട്ട്  തപദ്ദേശവപ്പോസറികള്  എതറിര്ത്തെതറിടന  തുടെര്നട്ട്
പവര്ത്തെനകം നറിര്ത്തെറിവടച്ചനകം ബറി.ഡറി.ഒ. (ഇന്-ചപ്പോര്ജട്ട്) സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.  

72.  കല്പറ്റ  പബപ്പോകറില്  ഉള്ടപട  ആറട്ട്  പഞപ്പോയത്തുകളറിലകം  ടപപ്പോതുജനങ്ങളുടടെ
എതറിര്പട്ട്  കപ്പോരണമപ്പോപണപ്പോ ടമഷന്നീന് പവര്ത്തെറിപറികപ്പോതറിരുനടതനട്ട്  സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട്ട്
ലവത്തെറിരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില്  എതറിര്പമൂലെകം  നറിര്ത്തെറിവയ്ക്കുകയുകം,  തരറിപയപ്പോടെട്ട്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില് ലവദേദ്യുതന്നീകരണകം പൂര്ത്തെറിയപ്പോടയങ്കറിലകം കണക്ഷന് ലെഭന്ത്യമപ്പോകപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്
പവര്ത്തെനകം  ആരകംഭറിച്ചറിടല്ലനകം,  പടെറിഞ്ഞെപ്പോടറത്തെറ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില്  ടകടറിടെത്തെറിനുകം
വയററികംഗറിനുമപ്പോയറി ഈ വര്ഷകം ഫണട്ട് വകയറിരുപത്തെണതപ്പോടണനകം ബറി.ഡറി.ഒ. അററിയറിച്ചു. 

73.  2013-ല്  വപ്പോങ്ങറിയ  ടമഷന്നീനുകള്  മൂനട്ട്  വര്ഷത്തെറിനു  പശഷവകം
പവര്ത്തെറിപറിക്കുനതറിനപ്പോവശന്ത്യമപ്പോയ  അടെറിസപ്പോന  സസൗകരന്ത്യടമപ്പോരുകപ്പോത്തെ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്
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ഉപദേന്ത്യപ്പോഗസര്ടകതറിടര  സസ്വന്നീകരറിച്ച  നടെപടെറി  എടനനട്ട്  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട്ട്  പദ്ധതറി
നടെപപ്പോകണടമന  നറിര്പദ്ദേശകം  നല്കറിയതല്ലപ്പോടത  ഡറിസറി പറിനററി  ആക്ഷന്  എടുത്തെറിടല്ലനട്ട്
തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ  വകുപട്ട്  അഡന്നീഷണല്  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.  കൃതന്ത്യമപ്പോയ
സപ്പോധന്ത്യതപ്പോ  പഠനകം  നടെത്തെപ്പോടതയുകം  ആസൂതണമറില്ലപ്പോടതയുകം  പപപ്പോജക്ടുകള്  ഏടറ്റടുത്തെ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്ടകതറിടര യപ്പോടതപ്പോരു നടെപടെറിയുകം സസ്വന്നീകരറിച്ചറിടറിടല്ലനകം  സര്കപ്പോര് ഫണട്ട്
ദുര്വറിനറിപയപ്പോഗകം  ടചയ്യുനതട്ട്  ഗസൗരവപത്തെപ്പോടടെ  കപ്പോണണടമനകം  സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയടപട്ടു.
പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  നറിര്മപ്പോര്ജ്ജനത്തെറിനുപവണറി  ശരറിയപ്പോയ  സപ്പോധന്ത്യതപ്പോ  പഠനകം  നടെത്തെറി  പദ്ധതറികള്
ആവറിഷ്കരറിച്ചട്ട് പപ്പോവര്ത്തെറികമപ്പോപകണ ചുമതലെ പഞപ്പോയത്തുകളറില് നറിക്ഷറിപമപ്പോടണനകം ടെപ്പോററികംഗട്ട്
ഉള്ടപടടെയുള്ള  പജപ്പോലെറികള്കട്ട്  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതറിനുള്ള   അവസരമുള്ളപപപ്പോള്
പഞപ്പോയത്തുകള്  നറിരുത്തെരവപ്പോദേപരമപ്പോയ  നറിലെപപ്പോടടെടുക്കുനതട്ട്  ശരറിയടല്ലനകം  സമറിതറി
അഭറിപപ്പോയടപട്ടു. 

74.  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടെട്ട്  ജറില്ലയറിടലെ  കുറ്റന്ത്യപ്പോടെറി,  വപ്പോണറിപമല്,  ബപ്പോലപശ്ശേരറി,  അഴറിയൂര്  എനന്നീ
പഞപ്പോയത്തുകളറില്  ടെറി  ടമഷന്നീനുകള്  ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി  പവര്ത്തെറിക്കുനടണനകം,  ടചകന്ത്യപ്പോടെട്ട്,
നപ്പോദേപ്പോപുരകം,  മുകകം  എനന്നീ  പഞപ്പോയത്തുകളറില്  യപ്പോടതപ്പോരു  പവര്ത്തെനവകം  നടെത്തെപ്പോത്തെ
സപ്പോഹചരന്ത്യമപ്പോണുള്ളടതനകം  സമറിതറി  നറിരന്നീക്ഷറിക്കുകയുകം  ആയതട്ട്  സകംബനറിച്ചട്ട്  സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട്ട്  വപ്പോണറിപമല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില്  ടമഷന്നീന്  നല്ല  രന്നീതറിയറില്
പവര്ത്തെറിക്കുനതപ്പോയുകം  ഷ്രഡട്ട് ടചയ്യുന പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  'ഗന്നീന് പകരള'  കമ്പനറികട്ട് നല്കുനതപ്പോയുകം
ടസക്രടററി അററിയറിച്ചു. എനപ്പോല് ആവര്ത്തെന ടചലെവറിടന പപരറില് ഓഡറിറ്റട്ട് ഒബ്ജക്ഷന് വരുനതട്ട്
ബുദ്ധറിമുട്ടുണപ്പോക്കുനതപ്പോയുകം  വപ്പോണറിപമല്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്  ടസക്രടററി  അററിയറിച്ചു.  അഴറിയൂര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില് ടമഷന്നീന് പവര്ത്തെസജ്ജമപ്പോടണനകം പവര്ത്തെന ഫണട്ട് കടണത്തുനതട്ട്
ബുദ്ധറിമുടപ്പോടണനകം  അഴറിയൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.  കുറ്റന്ത്യപ്പോടെറി,
ബപ്പോലപശ്ശേരറി, പഞപ്പോയത്തുകളറില് ടമഷന്നീനുകള് പവര്ത്തെന സജ്ജമപ്പോടണനട്ട് അതപ്പോതട്ട് ടസക്രടററിമപ്പോര്
സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

75.  ടചകന്ത്യപ്പോടെട്ട്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില്  തപദ്ദേശവപ്പോസറികളുടടെ  എതറിര്പറിടന  തുടെര്നട്ട്
പവര്ത്തെനകം നറിര്ത്തെറിവയ്പകണതപ്പോയറി വനടവനട്ട് ടചകന്ത്യപ്പോടെട്ട് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട് ടസക്രടററി
സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.  നപ്പോദേപ്പോപുരകം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില്  ടമഷന്നീന്  പവര്ത്തെനസജ്ജമപ്പോടണനകം,
മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സകംസ്കരണ പപ്പോനറിപനപ്പോടെട്ട്  പചര്നപ്പോണട്ട് ഇടതനകം പപ്പോനറിടനതറിടരയുള്ള സമരകംമൂലെകം
പവര്ത്തെറിപറികപ്പോനപ്പോവപ്പോടത  വരുകയപ്പോയറിരുനടവനകം  ഇപപപ്പോള്  പശ്നകം  പരറിഹരറിച്ചതപ്പോയുകം
നറിറവട്ട് പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി പചര്നട്ട് പപ്പോനട്ട് പവര്ത്തെറിപറിച്ചട്ട് മപ്പോലെറിനന്ത്യകം സകംസ്കരറികപ്പോടമനട്ട് ശുചറിതസ്വ
സമറിതറി  കരപ്പോറപ്പോടയനകം  പപ്പോനറിടന  പവര്ത്തെനകം  തുടെങ്ങുനപതപ്പോടടെ  ഷ്രഡറികംഗട്ട്  ടമഷന്നീടന
പവര്ത്തെനവകം തുടെങ്ങുടമനകം നപ്പോദേപ്പോപുരകം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.
മുകകം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററിയറില്  2012-ല്  ടമഷന്നീന്  വപ്പോങ്ങറിടയനകം  ടഷഡട്ട്  നറിര്മറിച്ചറിരുനറിടല്ലനകം



33

ഇതട്ട്  നറിര്മറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  മുനറിസറിപപ്പോലെറിറ്ററി  4  ലെക്ഷകം  രൂപ  വകയറിരുത്തെറിയറിട്ടുടണനകം,
ടമഷന്നീന് സസൗണട്ട് പുറത്തെട്ട് പകള്കപ്പോത്തെ ചുവപരപ്പോടുകൂടെറിയ ബറില്ഡറികംഗപ്പോണട്ട് നറിര്മറിക്കുനടതനകം മുകകം
മുനറിസറിപല് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

76. തപദ്ദേശ സസ്വയകംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് പദ്ധതറികള് ആവറിഷ്കരറിച്ചട്ട് നടെപറിലെപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള്
ഓഡറിറ്റട്ട് വകുപറിടന ഭപ്പോഗത്തു നറിനകം പപ്പോപയപ്പോഗറിക സമന്നീപനമറില്ലപ്പോതറിരറിക്കുനതട്ട് ശരറിയടല്ലനകം
ഇങ്ങടനടയപ്പോരു  പപപ്പോജകട്ട്  നടെപറിലെപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള്  ആവര്ത്തെന  ടചലെവട്ട്  വരുനടവന
കപ്പോരണത്തെപ്പോല് നറിര്ത്തെറിവയപ്പോന് പറയുനതട്ട് ശരറിയടല്ലനകം  മപ്പോലെറിനന്ത്യനറിര്മപ്പോര്ജ്ജനകം ഏറ്റവകം
പധപ്പോനടപട  കപ്പോരന്ത്യമപ്പോയതുടകപ്പോണട്ട്  ഇതറിനപ്പോവശന്ത്യമപ്പോയ  തുക  പപ്പോന്  ഫണറില്
വകയറിരുത്തെണടമനട്ട് സര്കപ്പോരറിപനപ്പോടെട്ട് ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുനതറിനട്ട് സമറിതറി തന്നീരുമപ്പോനറിച്ചു.

77. ഇത്തെരകം പപപ്പോജക്ടുകള് നടെപറിലെപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള് ലെപ്പോഭത്തെറിടന കപ്പോരന്ത്യകം പനപ്പോകരുടതനകം
ഇതട്ട് സമൂഹത്തെറിടന ആവശന്ത്യമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഓഡറിറ്റട്ട്  വകുപകം ഗവണടമനകം ഉദേപ്പോര സമന്നീപനകം
സസ്വന്നീകരറികണടമനകം  സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയടപട്ടു.  നറിര്ജ്ജന്നീവ  ആസറികള്
പുനരുജ്ജന്നീവറിപറിക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള്  സസ്വന്നീകരറികണടമനട്ട്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
പബറികട്ട്  യൂടറിലെറിറ്ററിയുള്ളതുകം ഓണ ഫണട്ട് ഇല്ലപ്പോത്തെതുമപ്പോയ പഞപ്പോയത്തുകള്കട്ട് ആവര്ത്തെന
ടചലെവകള്കട്ട് ഫണട്ട് അനുവദേറികണടമന വന്ത്യവസ മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖയറില് ഉള്ടപടുത്തെണടമനട്ട്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ.

78.  പഞപ്പോയത്തുകള്  ഒരു  പപപ്പോജകട്ട്  നടെപപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  മുന്പട്ട്  സപ്പോധന്ത്യതപ്പോ  പഠനകം
നടെത്തെറിയപ്പോല് തടെസങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് കഴറിയുടമനകം,  ഫന്നീസറിബറിലെറിറ്ററി സ്റ്റെഡറി,  വയബറിലെറിറ്ററി
സ്റ്റെഡറി  എനറിവപയപ്പോടടെപ്പോപകം  പസപ്പോഷന്ത്യല്  ഇകംപപ്പോകട്ട്  അസസ് ടമനട്ട്  കൂടെറി  നടെത്തെണടമനകം
എങ്ങടനയുകം എകട്ട്ടപന്ഡറിച്ചര് വരുത്തെണടമനട്ട് ചറിനറിക്കുനതട്ട് അഭറികപ്പോമന്ത്യമല്ലപ്പോടയനകം  ഒരു
പപപ്പോജകട്ട്  നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  മുന്പട്ട്  തടന  ആ  പപപ്പോജകട്ട്  നടെപറിലെപ്പോകറിയപ്പോലണപ്പോകുന
പസപ്പോഷന്ത്യല്  ഇകംപപ്പോകട്ട്  മുനറില്  കണ്ടുപവണകം  കപ്പോരന്ത്യങ്ങള്  ടചപയണടതനകം,  പപപ്പോജകട്ട്
ഇകംപറിടമപനഷടന  തുടെകത്തെറില്  ടമഷറിനററികള്  വപ്പോങ്ങപ്പോടത  അടെറിസപ്പോന  സസൗകരന്ത്യങ്ങള്
ഒരുക്കുനതറിനട്ട്  നടെപടെറികള്  സസ്വന്നീകരറികണടമനകം,   സലെകം  കടണത്തെറിയതറിനു  പശഷപമ
ടമഷന്നീനുകള് വപ്പോങ്ങപ്പോന് പപ്പോടുള്ളൂടവനകം സപ്പോധന്ത്യതപ്പോ പഠനകം നടെത്തെണടമനകം  ടചലെവട്ട് ടചയ്യുന
കപ്പോരന്ത്യത്തെറില്   ശദ്ധറികണടമനകം ഒരു പപപ്പോജകട്ട് നടെപറിലെപ്പോക്കുനതറിനട്ട് മുന്പട്ട് പഞപ്പോയത്തുകള്
പമല്പറഞ്ഞെ എല്ലപ്പോ കപ്പോരന്ത്യങ്ങളുകം ടചയ്തറിരറിപകണതപ്പോടണനകം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

25-1-2017-  ടലെ പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞെ അധറികവറിവരകം

79.  നറിര്ജ്ജന്നീവ ആസറികള് പുനര്ജന്നീവറിപറിക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള് സസ്വന്നീകരറിക്കുക.
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25-1-2017-  ടലെ പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞെ അധറികവറിവരത്തെറിപന്മേല് 
ലെഭറിച്ച സര്കപ്പോര് മറുപടെറി

അഴറിയൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്

80.  അഴറിയൂര്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില്  സപ്പോപറിച്ച  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ഷ്രഡറികംഗട്ട്  യൂണറിറ്റട്ട്,
വര്ദ്ധറിച്ച ഇലെകറിസറിറ്ററി ചപ്പോര്ജകം വന്നീടുകളറില് നറിനട്ട് പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട് പശഖരറിക്കുനതറിനട്ട് രൂപന്നീകരറിച്ച
ഹരറിത പസന ഇടെകപ്പോലെത്തെട്ട്  കൃതന്ത്യമപ്പോയറി  പജപ്പോലെറിയറില് ഹപ്പോജരപ്പോകപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോലകം നഷ്ടമറില്ലപ്പോടത
പവര്ത്തെറിക്കുനതറിനപ്പോവശന്ത്യമപ്പോയ  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  പശഖരറിക്കുനതറിനട്ട്  കഴറിയപ്പോടത  വനതറിനപ്പോലകം
വൃത്തെറിയപ്പോയറി പശഖരറിച്ച പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട് പനരറിടട്ട് സസ്വകപ്പോരന്ത്യ ഏജന്സറികള് എടുത്തെറിരുനതറിനപ്പോലകം
ഷ്രഡറികംഗട്ട്  യൂണറിറ്റട്ട്  പവര്ത്തെറിച്ചറിരുനറില്ല.   പദ്ധതറി  കപ്പോരന്ത്യക്ഷമമപ്പോയറി  നടെത്തുനതറിനട്ട്
ഭരണസമറിതറി  ആപലെപ്പോചറിക്കുകയുകം  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സകംസ്കരണവകം  നറിയനണവകം
സപ്പോധന്ത്യമപ്പോക്കുനതറിനട്ട്  വപ്പോര്ഡട്ട്  തലെ  കമറിറ്ററികളുകം  ആയതട്ട്  ഏപകപ്പോപറിക്കുനതറിനട്ട്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്  തലെത്തെറില്  ഒരു  കമറിറ്ററി  രൂപന്നീകരറിക്കുകയുകം  15-6-2016-ടലെ  ഭരണ
സമറിതറി പയപ്പോഗത്തെറില് 59/2016 നമ്പറപ്പോയറി അകംഗന്നീകരറിക്കുകയുകം ടചയ. 

81. തുടെര്നട്ട്  ശപ്പോസന്നീയമപ്പോയ  മപ്പോലെറിനന്ത്യസകംസ്കരണത്തെറിടന  പപ്പോധപ്പോനന്ത്യകം  പബപ്പോധന്ത്യടപടുത്തുനതറിനട്ട്
എല്ലപ്പോ ഗപ്പോമസഭകളറിലകം പബപ്പോധവല്കരണ കപ്പോസുകളുകം ലസ്ലൈഡട്ട് പഷപ്പോകളുകം സകംഘടെറിപറിച്ചു.
സനദ്ധ  പവര്ത്തെനത്തെറിനട്ട്  തപ്പോല്പരന്ത്യടപട  കുടുകംബശന്നീയറില്  അകംഗമപ്പോയ  എടട്ട്  പപടര
ഹരറിതപസന  എന  പപരറില്  വന്നീടുകളറില്  നറിനകം  കടെകളറില്  നറിനകം  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്
പശഖരറിക്കുനതറിനട്ട്  നറിപയപ്പോഗറിക്കുകയുകം  1-12-2013  തന്നീയതറി  മുതല്  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  പശഖരണകം
ആരകംഭറിക്കുകയുകം ടചയ.  തുടെര്നട്ട് ഹരറിതപകരളകം പദ്ധതറിയുടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി 2016 ഡറിസകംബര്
എടപ്പോകം  തന്നീയതറി  മുതല്  ഷ്രഡറികംഗട്ട്  പുനരപ്പോരകംഭറിക്കുകയുകം  ടചയ്തറിട്ടുണട്ട്  എന  വറിവരകം
പബപ്പോധറിപറിക്കുന. 

നപ്പോദേപ്പോപുരകം ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്

82.  നപ്പോദേപ്പോപുരകം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില്  ടമഷറിന്  ഉപപയപ്പോഗകം  ആരകംഭറിച്ചതറിനുപശ ഷകം
നറിരവധറി  പപ്പോപയപ്പോഗറിക  ബുദ്ധറിമുട്ടുകള്  പനരറിട്ടു.   1  കറിപലെപ്പോഗപ്പോകം  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ഉല്പനങ്ങള്
വറിവറിധ  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങളറില്  നറിനകം  പവര്തറിരറിച്ചട്ട്  കഴുകറി  ഉണകറി  വറിവറിധ  പഗഡകളപ്പോയറി
തറിരറിച്ചട്ട്  ഷ്രഡട്ട് ടചയ്യുനതറിനട്ട്  15  രൂപ ടചലെവപ്പോയറിരുന.  എനപ്പോല് ഉല്പനകം വറില്പന
നടെത്തുപമ്പപ്പോള് കറിപലെപ്പോഗപ്പോമറിനട്ട് 6 രൂപ മപ്പോതപമ ലെഭന്ത്യമപ്പോയറിരുനള്ളൂ.  കറിപലെപ്പോഗപ്പോമറിനട്ട് 9 രൂപ
നഷ്ടകം  സകംഭവറിച്ചറിരുന.   കൂടെപ്പോടത  സമയനഷ്ടവകം  ഉണപ്പോയറി.   ഇതറിനു  പുറപമ  ഷ്രഡറികംഗട്ട്
ടമഷന്നീനുകള് പവര്ത്തെറിക്കുനതട്ട് പരറിസരവപ്പോസറികളറില് എതറിര്പണപ്പോകറി.  ഇതട്ട് നറിലെവറില്
വറിജയകരമപ്പോയുകം  മപ്പോതൃകപ്പോപരമപ്പോയുകം  പവര്ത്തെറിക്കുന  ഖരമപ്പോലെറിനന്ത്യ  സകംസ്കരണ  പപ്പോനറിടന
പവര്ത്തെനടത്തെ തടന പതറികൂലെമപ്പോയറി ബപ്പോധറിക്കുന അവസ സകംജപ്പോതമപ്പോക്കുകയുകം ടചയ.
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പമല്  കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്  പഞപ്പോയത്തെട്ട്  നറിര്പദ്ദേശപകപ്പോരകം  ഷ്രഡറികംഗട്ട്  ടമഷന്നീന്
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനതട്ട്  നറിര്ത്തെറി  വയ്ക്കുകയുകം  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ഉല്പനങ്ങള്  പറപ്പോഡറില്  നറിനകം
പശഖരറിച്ച അപതപടെറി സകംസ്കരണ യൂണറിറ്റുകള്കട്ട് പനരറിടട്ട് നല്കുന രന്നീതറി തുടെരുകയുകം ടചയ.

83.  നറിലെവറില്  ടമഷന്നീന്  പവര്ത്തെനസജ്ജമപ്പോണട്ട്.  ടമഷന്നീന്  ഇപപപ്പോള്
സപ്പോപറിച്ചറിട്ടുള്ളതട്ട് ഖരമപ്പോലെറിനന്ത്യ സകംസ്കരണ പപ്പോനറിലെപ്പോണട്ട്.  ചറിലെ പപദേശവപ്പോസറികള് നടെത്തുന
സമരകം  കപ്പോരണകം  പപ്പോനട്ട്  ഇപപപ്പോള്  പവര്ത്തെറിക്കുനറില്ല.   പപ്പോനട്ട്  പവര്ത്തെനകം
പുനരപ്പോരകംഭറിക്കുനതറിനട്ട്  വറിവറിധ രപ്പോഷന്നീയ കക്ഷറികളുമപ്പോയറി ചര്ച്ച നടെന വരുന.  ഷ്രഡറികംഗട്ട്
ടമഷന്നീന്  പഞപ്പോയത്തെറിടന  അധന്നീനതയറിലള്ള  മടറ്റപ്പോരു  സലെത്തെട്ട്  സപ്പോപറിച്ചട്ട്
പവര്ത്തെറിപറിക്കുനതറിനുള്ള  ചര്ച്ച  നടെന  വരുന  എനകം  ടമഷന്നീന്  ഉടെന്  തടന
പവര്ത്തെറിപറിക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള് സസ്വന്നീകരറിക്കുനതപ്പോടണനകം പഞപ്പോയത്തെട്ട് ടഡപക്യൂടറി
ഡയറകര് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് ടചയ്ത വറിവരകം പബപ്പോധറിപറിക്കുന. 

 കുറ്റന്ത്യപ്പോടെറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്

84.  പപപ്പോജകട്ട് നമ്പര്  19/2011-12  പകപ്പോരകം നറിര്മപ്പോണകം പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയ പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്
ഷ്രഡറികംഗട്ട് യൂണറിറ്ററില് എകം.എല്.എ.യുടടെ പപ്പോപദേശറിക വറികസന ഫണറില് നറിനകം 2,70,000
രൂപ ടചലെവഴറിച്ചട്ട് ഷ്രഡറികംഗട്ട് യൂണറിറ്റട്ട് സപ്പോപറിച്ചതപ്പോണട്ട്.  22-12-2010 തന്നീയതറിയറിടലെ സലപ
ഓര്ഡര്  പകപ്പോരകം  ആസറി.  അപഗപ്പോ.  റപ്പോകം  ബപയപ്പോളജറികല്സട്ട്  28-1-2012-നട്ട്  ടമഷന്നീന്
സപ്പോപറിക്കുകയുകം  ആ  ദേറിവസകം  മുതല്  പവര്ത്തെനമപ്പോരകംഭറിക്കുകയുകം ടചയ്തറിട്ടുണട്ട്.  പപ്പോര്ടട്ട്ലടെകം
ദേറിവസപവതനപ്പോടെറിസപ്പോനത്തെറില്  രണട്ട്  വനറിതപ്പോ  ടതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികടള  നറിയമറിക്കുകയുകം  ഇവര്
പഞപ്പോയത്തെറിടലെ  സസ്വന്നീപര്മപ്പോര്  കുറ്റന്ത്യപ്പോടെറി  ടെസൗണറില്  നറിനകം  പശഖരറിക്കുന  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്
മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള് യൂണറിറ്ററില് ഷ്രഡട്ട് ടചയ്യുകയുകം ഷ്രഡട്ട് ടചയ്ത പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  യൂണറിറ്ററില് സൂക്ഷറിച്ചു
വരുകയുകം  ടചയ്യുന.   ഷ്രഡട്ട്  ടചയ്ത  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ആവശന്ത്യപ്പോനുസരണകം  പറപ്പോഡട്ട്  ടെപ്പോററികംഗട്ട്
പവൃത്തെറികള്കട്ട്  കന്നീന്  പകരള  മറിഷന്  ഉള്ടപടടെയുള്ള  വറിവറിധ  ഏജന്സറികള്കപ്പോയറി
കറിപലെപ്പോഗപ്പോമറിനട്ട്  15  രൂപ  നറിരകറിലകം  പകപ്പോണടപ്പോകര്മപ്പോര്കട്ട്  കറിപലെപ്പോഗപ്പോമറിനട്ട്  20  രൂപപ്പോ
നറിരകറിലകം വറിതരണകം ടചയ വരുന.

വപ്പോണറിപമല് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്

85. പഞപ്പോയത്തെറില്  സപ്പോപറിച്ചറിട്ടുള്ള  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ഷ്രഡറികംഗട്ട്  ടമഷന്നീന്  നറിലെവറില്
പവര്ത്തെറിപറിച്ചു വരുനണട്ട്.  കന്നീന് പകരള കമ്പനറി മുപഖന ഷ്രഡട്ട് ടചയ്ത പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട് വറില്പന
നടെത്തുന.   ഇതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പരപ്പോമര്ശകം  ഒഴറിവപ്പോകറിയറിട്ടുണട്ട്.   യൂണറിറ്ററിടന
തുടെര്പവര്ത്തെനകം  2017-18  വപ്പോര്ഷറിക  പദ്ധതറിയറില്  ഉള്ടപടുത്തെറി  തുടെരുനതറിനുള്ള
ക്രമന്നീകരണകം നടെത്തെറിയറിട്ടുടണന വറിവരവകം പബപ്പോധറിപറിക്കുന.
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നരറിപറ്റ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്

86. നരറിപറ്റ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില് ഷ്രഡറികംഗട്ട്  യൂണറിറ്റട്ട്  സപ്പോപറിച്ച ടകടറിടെത്തെറിനടുത്തെട്ട്
ഒരു അകംഗന്വപ്പോടെറിയുകം വനറിതപ്പോവന്ത്യവസപ്പോയപകന്ദ്രത്തെറില് തപ്പോല്കപ്പോലെറികമപ്പോയറി ഐ.ടെറി.ഐ.യുകം
പവര്ത്തെറിച്ചു  വരുകയപ്പോണട്ട്.   യൂണറിറ്റട്ട്  പവര്ത്തെറിപറിക്കുനതട്ട്   പരറിസരമലെറിനന്നീകരണകം
ഉണപ്പോകുടമനട്ട് ഭയടപടതറിനപ്പോലെപ്പോണട്ട് പപദേശവപ്പോസറികള് എതറിര്ത്തെറിരുനതട്ട്.  ആയതറിനപ്പോലെപ്പോണട്ട്
ഇതുവടര പവര്ത്തെറിപറിക്കുനതറിനട്ട് കഴറിയപ്പോതറിരുനതട്ട്.  പഞപ്പോയത്തെറിടലെ മുഴുവന് വന്നീടുകളറില്
നറിനകം  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  പശഖരറിക്കുനതറിനട്ട്  2017-18  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷത്തെറില്  3,00,000
രൂപയുടടെ  പപപ്പോജകട്ട്  രൂപന്നീകരറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.   ടടെണര്  ക്ഷണറിച്ചട്ട്  ഒരു  ഏജന്സറിടയ
നറിപയപ്പോഗറിക്കുനതപ്പോണട്ട്.   ടമഷന്നീന് കുപറകപ്പോലെമപ്പോയറി ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് യൂണറിറ്ററിനട്ട്
ടമയറിനനന്സട്ട്  ആവശന്ത്യമപ്പോടണനട്ട്  കണസള്റ്റനട്ട്  അററിയറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.   ടപപ്പോതുജനങ്ങളുടടെ
സപ്പോനറിദ്ധന്ത്യത്തെറില്  27-1-2017-നട്ട് ടയല് റണ നടെത്തെറി.  വനറിതപ്പോ വന്ത്യവസപ്പോയ പകന്ദ്രത്തെറില്
സപ്പോപറിച്ചറിട്ടുള്ള  യൂണറിറ്ററിടന  ഇരുവശങ്ങളറിലമപ്പോയപ്പോണട്ട്  ഗവണടമനട്ട്  ഐ.ടെറി.ഐ.
പവര്ത്തെറിക്കുനതട്ട്.   അവധറി ദേറിവസങ്ങളറില് മപ്പോതപമ യൂണറിറ്റട്ട്  പവര്ത്തെറിപറികപ്പോന് കഴറിയൂ
എനട്ട് ഐ.ടെറി.ഐ.  അററിയറിച്ചറിട്ടുണട്ട്.  പമല് സപ്പോഹചരന്ത്യത്തെറില് ടടെണര് എടുകപ്പോന് ആരുകം
തയപ്പോറപ്പോയറില്ല.   ഇപപപ്പോള്  കുടുകംബശന്നീ  യൂണറിറ്ററിടന  ഏല്പറിക്കുനതറിനുള്ള  ശമകം  നടെത്തെറി
വരുന.  ആയതുകം സപ്പോദ്ധന്ത്യമപ്പോവപ്പോത്തെ അവസ വരറികയപ്പോടണങ്കറില് ജറില്ലപ്പോ ഭരണകൂടെത്തെറിടന
പനതൃതസ്വത്തെറില്  നരറിപറ്റ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറില്  ആരകംഭറിക്കുന  ററിപസപ്പോഴട്ട്  ററികവററി
ടസനററിപലെകട്ട്  പമല്  യൂണറിറ്റട്ട്  മപ്പോറ്ററി  സപ്പോപറിക്കുനതപ്പോടണനട്ട്  പഞപ്പോയത്തെട്ട്  ടഡപക്യൂടറി
ഡയറകര് ററിപപപ്പോര്ടട്ട് ടചയ്ത വറിവരകം പബപ്പോധറിപറിക്കുന.

ടചകന്ത്യപ്പോടെട്ട് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്

87.   2011-12  വര്ഷകം  വപ്പോര്ഷറിക  പദ്ധതറിയറില്  ഉള്ടപടുത്തെറി  21,00,000  രൂപ
വകയറിരുത്തെറിയ  സമഗ  പകന്ദ്രന്നീകൃത  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സകംസ്കരണ  പദ്ധതറിയപ്പോയറിരുന  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്
ഷ്രഡറികംഗട്ട് യൂണറിറ്റട്ട് സപ്പോപറിക്കുക എനതട്ട്.  ഈ പപപ്പോജകറിനട്ട് സകംസപ്പോന ശുചറിതസ്വ മറിഷടന
അനുമതറിയുകം  1,29,000  രൂപ വറിഹറിതവകം ലെഭറിച്ചറിരുന.  പഞപ്പോയത്തെറിടന ഉടെമസതയറില്
8-ാം വപ്പോര്ഡറില് സറിതറി ടചയ്യുന ഒപടെപ്പോറക്കുനട്ട് എന സലെത്തെട്ട് പകന്ദ്രന്നീകൃത ബപയപ്പോഗന്ത്യപ്പോസട്ട്
പപ്പോനട്ട്,  മണറിര കപമ്പപ്പോസ്റ്റെട്ട്,  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട് ഷ്രഡറികംഗട്ട് യൂണറിറ്റട്ട് ടഷഡട്ട് നറിര്മപ്പോണകം,  ഇലെകറികല്
പവൃത്തെറികള്  എനറിവയപ്പോയറിരുന  പപപ്പോജകറില്  വറിഭപ്പോവനകം  ടചയ്തറിരുനതട്ട്.   നറിര്മപ്പോണ
പവൃത്തെറി ഏടറ്റടുത്തെട്ട് കരപ്പോറുകപ്പോരന് സലെത്തെട്ട് നറിര്മപ്പോണ പവൃത്തെറി ആരകംഭറിച്ച ഘടത്തെറില്
പപദേശവപ്പോസറികള്  ഒറ്റടകടപ്പോയറി  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സകംസ്കരണവമപ്പോയറി  ബനടപട  യപ്പോടതപ്പോരു
പവൃത്തെറിയുകം  അനുവദേറികറില്ല  എനട്ട്  പഖന്ത്യപ്പോപറിച്ചു  ടകപ്പോണട്ട്  സമരത്തെറിപലെര്ടപടുകയുണപ്പോയറി.
ഇതു  സകംബനറിച്ചട്ട്  ജനങ്ങളുടടെ  ആശങ്ക  അകറ്റുനതറിനട്ട്  പവണറി  നറിരവധറി  തവണ
പബപ്പോധവല്കരണ  പയപ്പോഗങ്ങള്  വറിളറിച്ചു  പചര്ടത്തെങ്കറിലകം  പശ്നകം  പരറിഹരറിക്കുവപ്പോന്
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സപ്പോധറിച്ചറില്ല.  ഈ  സപ്പോഹചരന്ത്യത്തെറിലെപ്പോണട്ട്  ഷ്രഡറികംഗട്ട്  ടമഷന്നീന്  യഥപ്പോസമയകം
പവര്ത്തെനക്ഷമമപ്പോകപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോടത പപപ്പോയതട്ട്.  അനുപയപ്പോജന്ത്യമപ്പോയ സലെകം കടണത്തെറി
ഷ്രഡറികംഗട്ട്  ടമഷന്നീന്  സപ്പോപറിക്കുനതറിനുള്ള  തന്നീവ്ര  പവര്ത്തെനകം  ആരകംഭറിച്ചറിട്ടുണട്ട്  എന
വറിവരകം പബപ്പോധറിപറിക്കുന. 

ബപ്പോലപശ്ശേരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട്ട്

88. 2011-12  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷകം  ജറില്ലപ്പോ  ഭരണകൂടെകം  നടെപറിലെപ്പോകറിയ  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്
നറിര്മപ്പോര്ജ്ജന  യജത്തെറില്  (MAAP)  പങ്കു  പചരപ്പോനപ്പോയറിടപ്പോയറിരുന   ബപ്പോലപശ്ശേരറി
പഞപ്പോയത്തെട്ട്   94/2011-12  നമ്പറപ്പോയറി  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ഷ്രഡറികംഗട്ട്  യൂണറിറ്റട്ട്  സപ്പോപറിക്കുനതറിനട്ട്
പപപ്പോജകട്ട് തയപ്പോറപ്പോകറി പമലെകംഗന്നീകപ്പോരകം വപ്പോങ്ങറിയതട്ട്. 

89.  നറിലെവറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിടന  അധന്നീനതയറിലള്ള  പസ്റ്റെഡറിയകം  ഗസൗണറിടലെ
ഗപ്പോലെററികട്ട്  തപ്പോടഴയുള്ള നപ്പോലെട്ട് മുററികളറിലെപ്പോയറി,  രണട്ട് കുടുകംബശന്നീ വനറിതകടള ചുമതലെടപടുത്തെറി
വന്ത്യപ്പോപപ്പോര സപ്പോപനങ്ങളറില് നറിനട്ട് പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട് പശഖരറിച്ചട്ട് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിടന പനരറിട്ടുള്ള പമല്
പനപ്പോടത്തെറില്  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ടഷ്രഡറികംഗട്ട്  യൂണറിറ്റട്ട്  പവര്ത്തെറിപറിച്ചട്ട്  വരുനടണന  വറിവരകം
പബപ്പോധറിപറിക്കുന.

90.  പസ്തുത  അധറികവറിവരത്തെറിപന്മേലള്ള  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറി  പരറിഗണറിച്ച  സമറിതറി
പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ഷ്രഡറികംഗട്ട്  യൂണറിറ്റട്ട്   പവർത്തെറിപറിക്കുപമ്പപ്പോള്  പരറിസറിതറി  മലെറിനന്നീകരണകം
ഉണപ്പോകുനറിടല്ലനകം  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ഗപ്പോനക്യൂള്സറിനട്ട്  വറിപണന  സപ്പോധന്ത്യതയുടണനകം  എനപ്പോൽ
പസ്തുത  ടമഷന്നീൻ  പവ ർത്തെറിപറിക്കുനതറിനട്ട്  ഓപപറപറ്റഴ് സറില്ലപ്പോത്തെതുകം  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്
ലെഭന്ത്യമപ്പോകപ്പോത്തെതുകം  ഇപകപ്പോരമുണപ്പോകുന  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ഗപ്പോനക്യൂള്സറിനട്ട്  ഉൽപപ്പോദേന  ടചലെവറിപനകപ്പോള്
കുറഞ്ഞെ വറിലെയപ്പോണട്ട് വറില്പനയറിലൂടടെ ലെഭറിക്കുനടതനകം  വറിലെയറിരുത്തെറി.

91.  എനപ്പോൽ  അതട്ട്  ലെപ്പോഭത്തെറിനുപവണറി  ടചയ്യുന  ബറിസറിനസട്ട്  അടല്ലനകം  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്
മപ്പോലെറിനന്ത്യകം  സകംസ്കരറികപ്പോടത  ഡകംമ്പട്ട്  ടചയ്യുപമ്പപ്പോഴുണപ്പോകുന  ദുരനകം  വലതപ്പോടണനകം
പഞപ്പോയത്തെറിടന ഓൺ ഫണറിൽ വരുമപ്പോനകം കൂടപ്പോൻപവണറി ടചയ്യുന നടെപടെറിടയന നറിലെയറിൽ
പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട് മപ്പോലെറിനന്ത്യ നറിർമപ്പോർജ്ജനടത്തെ കപ്പോണപ്പോൻ കഴറിയറിടല്ലനകം കപ്പോസർപഗപ്പോഡട്ട് ജറില്ലയറിൽ
വന്ത്യക്തറികള്  തടന  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ഷ്രഡറികംഗട്ട്  യൂണറിറ്റട്ട്  സപ്പോപറിച്ചട്ട്  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള്
ലെപ്പോഭകരമപ്പോയറി  റന്നീലസകറിള്  ടചയ്യുനടണനകം  ഉത്തെരവപ്പോദേറിത്തെകം  ഏടറ്റടുകപ്പോൻ  ആരുകം
തയപ്പോറപ്പോകപ്പോത്തെതറിടന  ഫലെമപ്പോയപ്പോണട്ട്  പഞപ്പോയത്തുകളറിൽ  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സകംസ്കരണകം
പരപ്പോജയടപട്ടുപപപ്പോകുനടതനകം  അതട്ട്  പഞപ്പോയത്തു  ഭരണസമറിതറിയുടടെപയപ്പോ  പഞപ്പോയത്തെട്ട്
ജന്നീവനകപ്പോരുടടെപയപ്പോ  ഉത്തെരവപ്പോദേറിത്തെമടല്ലനകം  അതട്ട്  അവരുടടെ  ഔപദേന്ത്യപ്പോഗറിക  പജപ്പോലെറിയറിൽ
ഉള്ടപടുനറിടല്ലനകം  അതറിനപ്പോൽ  അതട്ട്  അവടര  ഏല്പറികപ്പോൻ  കഴറിയറിടല്ലനകം  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  മപ്പോലെറിനന്ത്യകം
സകംസ്കരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി പകരകം ക്രമന്നീകരണകം ഏ ർടപടുത്തെണടമനകം  സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
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92.  നറിലെവറിൽ  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  നറിർമപ്പോതപ്പോകള്  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ഓപണഴട്ട്  അപസപ്പോസറിപയഷൻ
രൂപന്നീകരറിച്ചറിട്ടുടണനകം  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  മപ്പോലെറിനന്ത്യങ്ങള്  തറിരറിടക  നൽകറിയപ്പോൽ   റന്നീലസകറിള്
ടചയപ്പോടമനപ്പോണട്ട്  അവർ  പറയുനടതനകം  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  മപ്പോലെറിനന്ത്യകം  എങ്ങടന
പശഖരറിക്കുടമനതപ്പോണട്ട്  പശ്നടമനകം നറിലെവറിൽ വന്നീടുകളറിടലെ പവസ്റ്റെട്ട്  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ബപ്പോഗറിലെപ്പോകറി
കളയുകയപ്പോണട്ട്  ടചയ്യുനടതനകം  പവസ്റ്റെറിനുള്ളറിൽനറിനട്ട്  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  ടതരടഞ്ഞെടുകപ്പോൻ
ബുദ്ധറിമുടപ്പോടണനകം  വന്നീടുകളറിൽ  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  മപ്പോലെറിനന്ത്യകം  ടസഗപഗറ്റട്ട്  ടചയ്തട്ട്  വപ്പോഷട്ട്  ടചയ്തട്ട്
വയ്ക്കുകയപ്പോടണങ്കറിൽ അതട്ട് കളകട്ട് ടചയ്തട്ട് റന്നീലസകറിള് ടചയപ്പോൻ സപ്പോധറിക്കുടമനകം അങ്ങടന
ടചയപ്പോത്തെറിടെപത്തെപ്പോളകം  പപ്പോസ്റ്റെറികട്ട്  മപ്പോലെറിനന്ത്യ  സകംസ്കരണകം  ആപരടറ്റടുത്തെപ്പോലകം  പരപ്പോജയകം
തടനയപ്പോയറിരറിക്കുടമനകം  സമറിതറി നറിരന്നീക്ഷറിക്കുന.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകള്

93.  തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  ആവറിഷ്കരറിച്ചട്ട്  നടെപറിലെപ്പോക്കുന
പദ്ധതറികളറില്  മപ്പോലെറിനന്ത്യനറിര്മപ്പോര്ജ്ജന  പദ്ധതറികള്  വളടര  പപ്പോധപ്പോനന്ത്യമര്ഹറിക്കുന
ഒനപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇതറിനപ്പോവശന്ത്യമപ്പോയ  തുക  പപ്പോന്  ഫണറില്  വകയറിരുത്തുനതറിനപ്പോവശന്ത്യമപ്പോയ
നടെപടെറികള് സര്കപ്പോര് സസ്വന്നീകരറികണടമനട്ട് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന. 

94.  പബറികട്ട്  യൂടറിലെറിറ്ററിയുള്ള പദ്ധതറികളറിപന്മേല് വരുന ആവര്ത്തെന ടചലെവകള്
നറിര്വ്വഹറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഓണ  ഫണട്ട്  ഇല്ലപ്പോത്തെ  പഞപ്പോയത്തുകള്കട്ട്  ഫണട്ട്
അനുവദേറിക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള്  സസ്വന്നീകരറികണടമനകം  വറിവറിധ  തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളറിലള്ള നറിര്ജ്ജന്നീവ ആസറികള് പുനരുജ്ജന്നീവറിപറിക്കുനതറിനുള്ള നടെപടെറികള്
ലകടകപ്പോള്ളണടമനകം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

95.   ഒരു  പപപ്പോജകട്ട്  നടെപറിലെപ്പോകറിയപ്പോലണപ്പോകുന  പസപ്പോഷന്ത്യല്  ഇകംപപ്പോകട്ട്  മുനറില്
കണ്ടുപവണകം  തുടെര്  നടെപടെറികള്  സസ്വന്നീകരറിപകണടതനകം  പപപ്പോജകട്ട്  തുടെങ്ങുനതറിനുമുമ്പട്ട്
ഇതു  സകംബനറിച്ച  സപ്പോധന്ത്യതപ്പോ  പഠനകം  നടെത്തെറിയപ്പോല്  തടെസങ്ങള്  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്
കഴറിയുടമനകം  സമറിതറി  നറിരന്നീക്ഷറിക്കുന.   ഭപ്പോവറിയറില്  പദ്ധതറി  നറിര്വ്വഹണത്തെറിനപ്പോയറി
അടെറിസപ്പോന സസൗകരന്ത്യങ്ങള് ഒരുകറിയതറിനുകം ആയതറിനപ്പോയറി സലെകം കടണത്തെറിയതറിനുകം
പശഷകം  മപ്പോതപമ  ബനടപട  തപദ്ദേശസസ്വയകംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  പപപ്പോജകട്ട്  ഇകംപറിടമപനഷനട്ട്
ആവശന്ത്യമപ്പോയ ടമഷന്നീനററികള് വപ്പോങ്ങപ്പോന് പപ്പോടുളടവനട്ട് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

      ടക. സുപരഷട്ട് കുറുപട്ട്,
തറിരുവനനപുരകം, അദ്ധന്ത്യക്ഷന്,
2021 ജനുവരറി 21. പലെപ്പോകല് ഫണട്ട് അകസൗണട്ട്സട്ട് കമറിറ്ററി.
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   അനുബനന  -I

പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങള/ശനിപധാര്ശകള

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
സധാപനന/വകുപ്പെപ

നനിഗമനങ്ങള/ശനിപധാര്ശകള

1 2 3 4

1 15 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന ദകധാഴനിദകധാടപ  നഗരതനിപലെ  അഴുക്കുചധാല്  ശനഖലെ
വനികസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിപന്റെ  ഭധാഗമധായുള്ള  സസ്വസ്വീദവജപ
ടസ്വീറപപമന്റെപ  പധാന്റെനിപന്റെ  സലെന
വനികസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനധായനി  കണ്ടല്കധാടുകളുള്ളതന
വര്ഷന  മുഴുവന്  പവള്ളന  കനിടക്കുന്നതമധായ
ദകധാട്ടുളനിയനിപലെ  തണസ്വീര്തടന  പതരപഞ്ഞെടുതതപ
തനികചന  അനുചനിതമധായ  നടപടനിയധാപണനന
ഇതനിപന്റെ  പൂര്ണ  ഉതരവധാദനിതസ്വന  ദകധാര്പ്പെദറേഷനുന
സലെന  ഏപറടുതവര്ക്കുമധാപണനന  സമനിതനി
വനിലെയനിരുത്തുന തണസ്വീര്തടന  മണനിട്ടപ
നനികത്തുന്നതനിപനതനിപര ജനകസ്വീയ പ്രദകധാഭമുണ്ടധായ
തനിപന തടര്ന്നപ  പദ്ധതനി ഉദപകനിദകണ്ടനിവരുകയുന
60 ലെകന രൂപ കരധാറുകധാരനപ നല്ദകണ്ടനിവരുകയുന
പചയ്തതപ  ബനപപ്പെട്ടവരുപട  ഭധാഗതപ  നനിനള്ള
ദസ്വീര്ഘവസ്വീകണ  മനിലധായ്മയുപട  ഉതദമധാദധാഹരണ
മധാപണന്നപ സമനിതനി ചൂണ്ടനികധാണനിക്കുന.
ആയതനിനധാല്  ഇതരന  വസ്വീഴ്ചകള  ഭധാവനിയനില്
ആവര്തനികധാതനിരനികധാന്  പരരധാപ്തമധായ  കര്ശന
മധാര്ഗ്ഗനനിര്ദദ്ദേശങ്ങള നല്കധാന് ഭരണ വകുപ്പെനിദനധാടപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ  പചയ്യുന.

2 25 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന ആറേപ  പ ട്ടനികജധാതനി  വനനിതകളകപ  സനിരന
പതധാഴനില്  നല്കുന്നതനിനധായനി  പുത്തൂര്
ഗധാമപഞധായതപ   2011-12-ല്   ആവനിഷ്കരനിച്ച 
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1 2 3 4

ഇഷനിക  നനിര്മധാണ  യൂണനിറപ  2016-ലന
പ്രവര്തനന  ആരനഭനിച്ചനിട്ടനില  എന്നപ  സമനിതനി
മനസനിലെധാക്കുന.  പദ്ധതനി  ആവശരതനി
ദലെകധായനി  വധാങ്ങനിയ  30  എച്ചപ.പനി.  ദമധാദട്ടധാറുന
അനുബന  ഉപകരണങ്ങളുന  ഇദപ്പെധാഴുന
സസ്വകധാരര  ഏജന്സനിയുപടതപന്ന കകവശതനി
ലെനിരനിക്കുന്നതധായുന  മറ്റു  യന്ത്ര  സധാമഗനികള
തരുപമ്പടുതപ  നശനിച്ചതധായുന  സമനിതനി
മനസനിലെധാക്കുന.  പട്ടനികജധാതനി  വനനിതകളകപ
പതധാഴനില്  നല്കുന്നതനിനുദവണ്ടനി  ചനിലെവഴനിച്ച
31.68  ലെകന  രൂപ  നനിഷ്ഫലെമധായതപ
ഗധാമപഞധായതനിപന്റെയുന  ബനപപ്പെട്ട
ഉദദരധാഗസരുപടയുന  ഭധാഗതപ  നനിനള്ള
കുറകരമധായ  അനധാസമൂലെമധാപണന്നപ  സമനിതനി
ചൂണ്ടനികധാണനിക്കുന.   ആയതനിനധാല്  പദ്ധതനി
പരധാജയപപ്പെട്ടതനിനപ  ഉതരവധാദനികളധായ
ഉദദരധാഗസര്  പകതനിപര  വകുപ്പുതലെ  നടപടനി
സസ്വസ്വീകരനിച്ചപ  റേനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  പചയ്യണപമനന
പദ്ധതനികധായനി  വധാങ്ങനിയ  ദമധാദട്ടധാര്  ദസധാകപ
രജനിസറേനില്  ഉളപപ്പെടുത്തുന്നതനിനപ  നടപടനി
സസ്വസ്വീകരനികണപമനന  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.

3 34 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന കധാലെടനി  ഗധാമപഞധായതനിപലെ  വരവസധായ
എദസറനില്  ചധാകപ  നനിര്മധാണ  യൂണനിറപ
ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  യന്ത്രസധാമഗനികളുന
അസനസ്കൃത  വസ്തുകളുന  വധാങ്ങുകയുന
ബനപപ്പെട്ടവര്കപ  പരനിശസ്വീലെനന  നല്കുകയുന
പചയ്പതങനിലന  പദ്ധതനി  ഇതവപര
ആരനഭനികധാതതനിനധാല് ഇതനിനധായനി പചലെവഴനിച്ച
15.70 ലെകന   രൂപ   നനിഷ്ഫലെമധായതധായനി സമനിതനി
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മനസനിലെധാക്കുന.   2008-ല്  യന്ത്രസധാമഗനികള
വധാങ്ങനിപയങനിലന  എട്ടപ  വര്ഷതനിനപ  ദശഷവന
പദ്ധതനിയുപട  പ്രവര്തനന  ആരനഭനികധാതതപ
ബനപപ്പെട്ട ഉദദരധാഗസരുപട ഭധാഗതപ നനിനള്ള
വസ്വീഴ്ചയധാപണന്നപ  സമനിതനി  വനിലെയനിരുത്തുന.
ആയതനിനധാല്  ഇതപ    സനബനനിച്ചപ
ഉതരവധാദനികളധായ  ഉദദരധാഗസര്പകതനിപര
വകുപ്പുതലെ  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിക്കുന്നതനിനുന
പകട്ടനിടവന  യന്ത്രസധാമഗനികളുന  മദറപതങനിലന
ആവശരതനിനപ  ഉപദയധാഗനിക്കുവധാന്
കഴനിയുദമധാപയന്നപ  സധാധരതധാ  പഠനന
നടത്തുന്നതനിനുന  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിച്ചപ  റേനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
പചയ്യണപമനന  സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

4 51 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന സനദയധാജനിത  ഭവന  നനിര്മധാണ  ദചരനിവനികസന
പരനിപധാടനിയുപട  കസ്വീഴനില്  കടലെധാക്രമണ  ഭസ്വീഷണനി
ദനരനിടുന്ന  മതരപതധാഴനിലെധാളനികപള  പുനരധനി
വസനിപ്പെനിക്കുവധാന് പപധാന്നധാനനി  മുനനിസനിപ്പെധാലെനിറനി
നനിര്മനിച്ച  120  വസ്വീടുകളുപട  തറേവനിസസ്വീര്ണന
ഓദരധാന്നനിനുന  26.68  ച.മസ്വീ.  മധാത്രമധായതനിനധാല്
ആയവ  മനുഷരവധാസതനിനപ  ദയധാഗരമപലനന
അതനിലൂപട  2.89  ദകധാടനി  രൂപ  പധാഴധായതധായുന
സമനിതനി  മനസനിലെധാക്കുന.  സമൂഹതനിപലെ
തധാപഴതട്ടനിലള്ള  120  മതരപതധാഴനിലെധാളനികളകപ
വസ്വീടപ  നനിര്മനിച്ചപ  പകധാടുക്കുന്നതനിനപ  ലെകരമനിട്ടപ
തടങ്ങനിയ  ഒരു  പദ്ധതനിയനില്  10  വര്ഷതനിനപ
ദശഷവന ആപരയുന തധാമസനിപ്പെനികധാന്  കഴനിയധാതതപ
മുനനിസനിപ്പെധാലെനിറനിയുപട  ഭധാഗതപ  നനിനള്ള  വലെനിയ
വസ്വീഴ്ചയധായനി  സമനിതനി  ചൂണ്ടനികധാണനിക്കുന.   മതര
പതധാഴനിലെധാളനികള,  പട്ടനികജധാതനി/  പട്ടനികവര്ഗ്ഗകധാര്
എന്നസ്വീ   വനിഭധാഗതനില്പപ്പെട്ട     ഗുണദഭധാകധാകളകപ



42

1 2 3 4

വസ്വീടപ  അനുവദനിച്ചപ  നല്കുദമ്പധാഴുണ്ടധാകുന്ന  ഇതരന
സധാഹചരരങ്ങള   ഗഗൗരവദമറേനിയ  ഒന്നധാപണന്നപ
വനിലെയനിരുതനിയ  സമനിതനി  പ്രസ്തുത  വനിഷയന
സനബനനിച്ചപ  പപഹദകധാടതനിയനിപലെയുന  വനിജനിലെന്സപ
ദകധാടതനിയനിപലെയുന ദകസപ  സനബനനിച്ച  വനിവരങ്ങള
ലെഭരമധാകണപമന്നധാവശരപപ്പെടുന്നദതധാപടധാപ്പെന  ടനി  വനിഷയന
സനബനനിച്ചപ  ദകസപ  നനിലെനനില്ക്കുന്നതനിനധാല്
ഇതമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  നനിയമവശന  പരനിദശധാധനിച്ചപ
പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയുപട  ഗുണദഭധാകധാകളകപ  പകരന
സനവനിധധാനന  ഉറേപ്പെധാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വസ്വീകരനികണപമനന  ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

5 52 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  പടകനികല്
സധാങ്ഷന്  നല്കനിയതനിലന  ഇനപനിപമന്റെപ
പചയ്തതനിലന   ഉണ്ടധായനിട്ടുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  സനബനനിച്ചപ
സമഗ അദനസ്വഷണന നടതനി ഉതരവധാദനികളധായ
ഉദദരധാഗസപര  കപണ്ടതനി നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിച്ചപ
റേനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  ലെഭരമധാക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.

6 64 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന ആലെപ്പുഴ  മുനനിസനിപ്പെധാലെനിറനി  ജനസധാന്ദ്രതദയറേനിയ
നധാലെപ  സലെങ്ങളനില്  പകല്ദടധാണ്  മുദഖന
സധാപനിച്ച  ഇ-ദടധായ് പലെറ്റുകളനില്  ഒനദപധാലന
ഉപദയധാഗദയധാഗരമപലന്നപ  സമനിതനി  മനസനിലെധാക്കുന.
പ്രസ്തുത  ഇ-ദടധായ് പലെറ്റുകള  പകല്ദടധാണ്
പ്രവര്തന കമമധാക്കുകദയധാ മുനനിസനിപ്പെധാലെനിറനികപ
കകമധാറുകദയധാ പചയ്തനിട്ടനിപലങനിലന ഈയനിനതനില് 17.56
ലെകന രൂപ കയ്യപ്പെറനിയനിട്ടുണ്ടപ.       ഇ-ദടധായ് പലെറപ
പദ്ധതനി  പ്രകധാരന  പകല്ദടധാണ്  സധാപനിച്ച
ഇ-ദടധായ് പലെറ്റുകള  പ്രവര്തനകമമധാകധാന്
സധാധനികധാതവനിധന         നശനിചദപധായതനിനധാല്
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ഇതനിനധായനി  പചലെവഴനിച്ച  തക  പകല്ദടധാണനില്
നനിന്നപ  ഈടധാകണപമന്നപ  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.  കൂടധാപത  ഇ-ദടധായ് പലെറ്റുകള
പ്രവര്തനകമമധാകുന്നതനിനപ  മുമ്പപ  കസമര്
അക്സപ്റന്സപ  റേനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  നല്കനിയ
ഉദദരധാഗസപനതനിപരയുന  ഇ-ദടധായ് പലെറ്റുകളുപട
പ്രവര്തനകമത  പരനിദശധാധനികധാപത  90
ശതമധാനന  തകയുന  പകല്ദടധാണനിനപ  നല്കനിയതനിനപ
ഉതരവധാദനികളധായ  ഉദദരധാഗസര്  പകതനിപരയുന
നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനികണപമന്നപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.  ഇ-ദടധായ് പലെറപ  പദ്ധതനികള
ആവനിഷ്ക്കരനിച്ചപ  നടപ്പെനിലെധാക്കുന്നദതധാപടധാപ്പെന  ഇവയുപട
പ്രവര്തനന,  ഉപദയധാഗന എന്നനിവ സനബനനിച്ചപ
പപധാതജനങ്ങപള  ദബധാധവധാനധാരധാദകണ്ടതപ
അനനിവധാരരമധായ  ഘടകമധാപണന്നപ  സമനിതനി
നനിരസ്വീകനിക്കുന.   ആയതനിനധാല്  ഇതരന  പദ്ധതനികളുപട
വനിജയകരമധായ  നടതനിപ്പെപ  ബനപപ്പെട്ട
തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണ സധാപനങ്ങള  ഉറേപ്പെധാദകണ്ട
തധാപണന്നപ സമനിതനി അഭനിപ്രധായപപ്പെടുന.

7 65 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന ഇ-ദടധായ് പലെറപ  പദ്ധതനികള  പൂര്ണമധായ  വനിജയന
കകവരനികധാതനിരനിക്കുന്ന  സധാഹചരരന  സനജധാതമധായനിട്ടുന
ഇവയുപട  തകരധാറുകള  പരനിഹരനിച്ചപ
ഉപദയധാഗകമമധാക്കുന്നതനില് തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണ
സധാപനങ്ങള  വസ്വീഴ്ച  വരുത്തുന്നതധായനി  സമനിതനി
മനസനിലെധാക്കുന. ഇതരന  നടപടനികള
പദ്ധതനിപ്പെണന   പധാഴപ  പച്ചലെവധാകുന്ന  തനിനുന
പദ്ധതനി  ലെകരന  കകവരനിക്കുന്നതനില്  വനിഘധാതന
സൃഷനിക്കുന്നതധായുന സമനിതനി നനിരസ്വീകനിക്കുന.  
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8 66 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന ഭധാവനിയനില്  ഇതരന  ദപ്രധാജക്ടുകളകപ  അനുമതനി
നല്കുന്നതനിനപ  മുന്പപ  നനിലെവനിലള്ള  ഇ-
ദടധായ് പലെറ്റുകളുപട  പ്രവര്തനന,  നടതനിപ്പെപ
മുതലെധായവ  സനബനനിച്ചപ  വരകമധായ  പഠനന
നടതണപമനന  ഇതരന  പദ്ധതനികളകധായനി
ഫണ്ടുകള  അനുവദനിക്കുദമ്പധാള  തദദ്ദേശസസ്വയന
ഭരണ-ധനകധാരര  വകുപ്പുകള  കൂടുതല്  ജധാഗത
കധാണനിദകണ്ടതധാപണനന  സധാദങതനിക
പരനിഞധാനമനിലധാത  പപധാതദമഖലെധാ  സധാപനങ്ങപള
ഇതരന പദ്ധതനികള ഏല്പ്പെനിക്കുന്നതനിനപ പകരന
പദ്ധതനിയുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  സധാദങതനിക
പരനിജധാനന  ഉള്ള  സധാപനങ്ങപള  മധാത്രദമ
പദ്ധതനികളുപട നടതനിപ്പെനിനധായനി പരനിഗണനികധാന്
പധാടുള്ളൂപവനന സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

9 67 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന പദ്ധതനികള ഏപറടുക്കുകയുന എന്നധാല് കൃതരമധായനി
കധാരരങ്ങള  നടപ്പെധാകധാതനിരനിക്കുകയുന  അദതധാപടധാപ്പെന
കരധാര് വരവസകള പധാലെനികധാതനിരനിക്കുന്നതമധായ
പപധാതദമഖലെധാ  സധാപനങ്ങപള  ബധാകപ  ലെനിസപ
പചയ്യുന്നതനിനപ  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനികണപമന്നപ
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

10 68 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന പപധാതദമഖലെധാ  സധാപനങ്ങള  പദ്ധതനി
ഏപറടുക്കുകയുന  ഡയറേകപ  പര്ദച്ചയ്സപ
അനുമതനികപ  വനിരുദ്ധമധായനി  ഏപതങനിലപമധാരു
ദതര്ഡപ  പധാര്ട്ടനിയനില്നനിന്നപ  സധാധനങ്ങള
വധാങ്ങുകയുന  അവരുപട  പ്രവര്തനപചലെവപ  കൂടനി
ദചര്തപ  വനിലെ  ഈടധാക്കുകയുന  പചയ്യുന്നതധായനി
സമനിതനി  മനസനിലെധാക്കുന.  പപധാതദമഖലെധാ
സധാപനങ്ങളകപ  ദപ്രധാജകപ  പകധാടുക്കുകയുന
എന്നധാല്  ടനി  സധാപനന  കമസ്വീഷന്വധാങ്ങനി
മറ്റുള്ളവപര  പ്രവൃതനി  ഏല്പ്പെനിക്കുകയുന  പചയ്യുന്ന
നടപടനിയനില്  സമനിതനി  കടുത  അതൃപ്തനി
ദരഖപപ്പെടുത്തുന.
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11 69 ധനകധാരരന പപധാതദമഖലെധാ  സധാപനങ്ങള  കരധാപറേടുക്കുന്ന
പലെ  പദ്ധതനികളക്കുന  ദകധാടനികണകനിനപ  രൂപ
പചലെവഴനിച്ചനിട്ടുന  പ്രദയധാജനന  ഉണ്ടധാകധാപത  പലെ
പഞധായത്തുകളനിലന  അവദശഷനിക്കുന്നതധായനി
സമനിതനി  മനസനിലെധാക്കുന.   ആയതനിനധാല്
ഇതസനബനനിച്ചപ ധനകധാരരവകുപ്പെപ പരനിദശധാധനിച്ചപ
തടര്  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനികണപമന്നപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

12 70 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന പപധാതദമഖലെധാ സധാപനങ്ങളുപട വളര്ച്ച ഉദദ്ദേശരന
വച്ചപ  നല്കുന്ന  കരധാറുകള  ശരനിയധാനവണന
നടപ്പെനിലെധാക്കുനപവന്നപ  ഉറേപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുന
പപധാതദമഖലെധാ സധാപനങ്ങപള നല പ്രവര്തന
നനിലെവധാരതനിദലെകപ  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുന
പരരധാപ്തമധായ  നടപടനികള  ബനപപ്പെട്ട
ഭരണവകുപ്പെപ  സസ്വസ്വീകരനികണപമന്നപ   സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

13 93 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  സധാപനങ്ങള
ആവനിഷ്ക്കരനിച്ചപ  നടപ്പെനിലെധാക്കുന്ന  പദ്ധതനികളനില്
മധാലെനിനരനനിര്മധാര്ജ്ജന  പദ്ധതനികള  വളപര
പ്രധാധധാനരമര്ഹനിക്കുന്ന  ഒന്നധായതനിനധാല്
ഇതനിനധാവശരമധായ  തക  പധാന്  ഫണ്ടനില്
വകയനിരുത്തുന്നതനിനധാവശരമധായ  നടപടനികള
സര്കധാര്  സസ്വസ്വീകരനികണപമന്നപ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന. 

14 94 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന പബനികപ  യൂട്ടനിലെനിറനിയുള്ള  പദ്ധതനികളനിദനല്വരുന്ന
ആവര്തന  പചലെവകള  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനധായനി
ഓണ്  ഫണ്ടപ  ഇലധാത  പഞധായത്തുകളകപ
ഫണ്ടപ       അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള     നടപടനികള
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സസ്വസ്വീകരനികണപമനന വനിവനിധ  തദദ്ദേശസസ്വയന
ഭരണ  സധാപനങ്ങളനിലള്ള  നനിര്ജ്ജസ്വീവ
ആസനികള  പുനരുജ്ജസ്വീവനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികള  കകപകധാള്ളണപമനന  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചയ്യുന.

15 95 തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണന ഒരു  ദപ്രധാജകപ  നടപ്പെനിലെധാകനിയധാലണ്ടധാകുന്ന
ദസധാഷരല് ഇനപധാകപ മുന്നനില് കണ്ടുദവണന തടര്
നടപടനികള  സസ്വസ്വീകരനിദകണ്ടപതനന  ദപ്രധാജകപ
തടങ്ങുന്നതനിനുമുമ്പപ ഇത സനബനനിച്ച സധാധരതധാ
പഠനന നടതനിയധാല് തടസങ്ങള ഒഴനിവധാകധാന്
കഴനിയുപമനന  സമനിതനി  നനിരസ്വീകനിക്കുന.
ഭധാവനിയനില്  പദ്ധതനി  നനിര്വ്വഹണതനിനധായനി
അടനിസധാന  സഗൗകരരങ്ങള  ഒരുകനിയതനിനുന
ആയതനിനധായനി  സലെന  കപണ്ടതനിയതനിനുന
ദശഷന മധാത്രദമ ബനപപ്പെട്ട തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണ
സധാപനങ്ങള  ദപ്രധാജകപ  ഇനപനിപമദന്റെഷനപ
ആവശരമധായ  പമഷസ്വീനറേനികള  വധാങ്ങധാന്
പധാടുള്ളൂപവന്നപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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