
പതനിനഭാലഭാന്റിം  കകേരള നനിയമസഭ

കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി 
(2019-2021)

അമ്പതനിഅഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ
(2021 ജനുവരനി മഭാസന്റിം 13- ാാാ തതീയതനി സഭയനില് സമര്പനിച്ചതറ)

[2011-12 വര്ഷതനിസല കകേരള സന്റിംസഭാന ഓഡനിററ വകുപറ ഡയറക്ടറുസടെ സമഭാഹൃത
ഓഡനിററ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉള്സപട്ടേ അദദഭായന്റിം - 3 കേഭാര്ഷനികേ പദതനികേളന്റിം കൃഷനി

ഭവനുന്റിം എന്ന വനിഷയന്റിം സന്റിംബനനിച്ച പവര്തന അവകലഭാകേന റനികപഭാര്ട്ടേനിസന്െറ
അടെനിസഭാനതനില് തയഭാറഭാക്കനിയതറ]

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
തനിരുവനന്തപുരന്റിം

2021



പതനിനഭാലഭാന്റിം  കകേരള നനിയമസഭ

കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി 
(2019-2021)

 
അമ്പതനിഅഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(2021 ജനുവരനി മഭാസന്റിം 13- ാാാ തതീയതനി സഭയനില് സമര്പനിച്ചതറ)

[2011-12 വര്ഷതനിസല കകേരള സന്റിംസഭാന ഓഡനിററ വകുപറ ഡയറക്ടറുസടെ സമഭാഹൃത
ഓഡനിററ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉള്സപട്ടേ അദദഭായന്റിം - 3 കേഭാര്ഷനികേ പദതനികേളന്റിം കൃഷനി

ഭവനുന്റിം എന്ന വനിഷയന്റിം സന്റിംബനനിച്ച പവര്തന അവകലഭാകേന റനികപഭാര്ട്ടേനിസന്െറ
അടെനിസഭാനതനില് തയഭാറഭാക്കനിയതറ]

232/2021



ഉള്ളടെക്കന്റിം 

കപജറ

സമനിതനിയുസടെ ഘടെന .. v

മുഖവുര .. vii

റനികപഭാര്ട്ടേറ .. 1-114

അനുബനന്റിം   : I

പധഭാനസപട്ടേ നനിഗമനങ്ങളന്റിം/ശനിപഭാര്ശകേളന്റിം ..      115-129

അനുബനന്റിം   : II

ഓഡനിററ ഖണനികേകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയ മറുപടെനി ..       130-276



കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി 
(2019-2021)

ഘടെന
അദദക്ഷന്െ :

ശതീ. സകേ. സുകരഷറ കുറുപറ.
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*2020 മഭാര്ച്ചറ മഭാസന്റിം 8 -  ാംതതീയതനി നനിരദഭാതനഭായനി.



മുഖവുര

കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനിയുസടെ അദദക്ഷനഭായ ഞഭാന്െ, സമനിതനിയുസടെ
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം സമനിതനി (2019-2021)യുസടെ 55-ാാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

2011-12 വര്ഷതനിസല കകേരള സന്റിംസഭാന ഓഡനിററ വകുപറ ഡയറക്ടറുസടെ സമഭാഹൃത
ഓഡനിററ  റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉള്സപട്ടേ അദദഭായന്റിം-3 കേഭാര്ഷനികേ പദതനികേളന്റിം കൃഷനിഭവനുന്റിം എന്ന
വനിഷയന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  പവര്തന  അവകലഭാകേന  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന്െറ  അടെനിസഭാനതനില്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2020   ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസന്റിം  14- ാം  തതീയതനി  കചര്ന്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി   ഈ
റനികപഭാര്ട്ടേറ അന്റിംഗതീകേരനിച

ഓഡനിററ  ഖണനികേകേളനികന്മേലുള്ള സര്ക്കഭാര് നടെപടെനികേളസടെ പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്
സമനിതനിക്കറ ആവശദമഭായ സഹഭായന്റിം നല്കേനിയ സന്റിംസഭാന ഓഡനിററ വകുപറ ഡയറക്ടകറഭാടെറ
സമനിതനിക്കുള്ള നനനി കരഖസപടുത്തുന. 

                     സകേ. സുകരഷറ കുറുപറ,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                       അദദക്ഷന്െ,
2021 ജനുവരനി 13.                    കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

(2011-12 വര്ഷതറിലലെ പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡയറക്ടറുലടെ സമപ്പോഹൃത
ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്ലപട അദദപ്പോയസം-3  കേപ്പോര്ഷറികേ പദതറികേളസം കൃഷറിഭവനസം എന്ന വറിഷയസം
സസംബനറിച്ച പ്രവര്തന അവപലെപ്പോകേന ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേലുള്ളതട)

ഓഡറിറട ഖണറികേ   3.1

അധറികേപ്പോര  വറിപകേനന്ദ്രീകേരണതറിലന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  പകേരളതറിലലെ  കേപ്പോര്ഷറികേ
പദതറികേളലടെയസം,  കൃഷറിഭവനകേളലടെയസം നടെതറിപട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള്കട
ലലകേമപ്പോററിയറിട്ടുണട.  ഇവയലടെ  നടെതറിപസം  ലെകദപ്രപ്പോപറിയസം  അവപലെപ്പോകേനസം  ലചെയ്യുന്നതറിനട
പ്രവര്തനകമതപ്പോ ഓഡറിറട നടെത്തുകേയണപ്പോയറി.

സപ്പോരപ്പോസംശസം

* തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറില് കൃഷറി ഭൂമറിയലടെ ശരറിയപ്പോയ സറിതറിവറിവര
കേണക്കുകേള് സൂകറിക്കുന്നറില.

* വറിവറിധ  ആവശദങ്ങള്കപ്പോയറി  ലനല്പപ്പോടെങ്ങള്  വദപ്പോപകേമപ്പോയറി  നറികേതലപടുന.  
ലനല്വയലുകേള്  സസംരകറികപ്പോന്  ബപ്പോദദസമപ്പോയ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ    
സപ്പോപനങ്ങള് തലന്ന വയലുകേള് നറികേത്തുന.

* നന്ദ്രീര്തടെപ്പോധറിഷറിത  പദതറികേള്കട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  പവണത 
പ്രപ്പോധപ്പോനദസം നല്കേറിയറില. നന്ദ്രീര്തടെ മപ്പോസ്റ്റര്  പപ്പോന് തയപ്പോറപ്പോകറി വറികേസന  
പദതറികേള് ആരസംഭറിച്ചറില.

* കേപ്പോര്ഷറികേ യന്ത്രവല്കരണസം പരപ്പോജയസം-യന്ത്രങ്ങള്  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോലത നശറിക്കുന.

* സബ്സറിഡറി മപ്പോനദണങ്ങള് പപ്പോലെറികപ്പോലത കേപ്പോര്ഷറികേ പദതറികേള് നടെപപ്പോകറി.

* മണട സസംരകണസം,  ലലജവവള ഉല്പപ്പോദനസം എന്നന്ദ്രീ പമഖലെകേള്കട തപദ്ദേശ സസ്വയസംഭരണ  
സപ്പോപനങ്ങള് പരറിഗണന നല്കേറിയറില.

* ജലെപസചെന  പദതറികേള്  സമയ  ബനറിതമപ്പോയറി  പൂര്തറിയപ്പോക്കുന്നതറില്  
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് പരപ്പോജയലപട്ടു. പദതറി  തുകേ പപ്പോലഴ്ചെലെവപ്പോയറി.

* സമഗ്ര ഇ -കൃഷറി പദതറി ലെകദസം കേണറില.

* കേര്ഷകേ  ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  ലപന്ഷന്  പദതറിയട  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകലള  

ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതറില് കേപ്പോലെതപ്പോമസസം
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* കൃഷറി ഭവനകേളറില് അടെറിസപ്പോന സസൗകേരദങ്ങളലടെ അഭപ്പോവവസം ജന്ദ്രീവനകപ്പോരുലടെ  

കുറവസം കേപ്പോര്ഷറികേ പമഖലെലയ പ്രതറികൂലെമപ്പോയറി ബപ്പോധറിക്കുന.

ആമുഖസം

ഓഡറിറട ഖണറികേ   3.1.1

അധറികേപ്പോര  വറിപകേനന്ദ്രീകേരണസം  സപ്പോധദമപ്പോയറി  16  വര്ഷങ്ങള്ക്കു  പശഷസം  കേപ്പോര്ഷറികേ

പമഖലെയറില്  വന്ന  മപ്പോറങ്ങളലടെയസം  പുപരപ്പോഗതറിയലടെയസം  വറിലെയറിരുതലെപ്പോണട  ഈ

പ്രവര്തനപ്പോവപലെപ്പോകേനസം  ലെകദമറിടുന്നതട.  പകേരളസം  പ്രകൃതറി  വറിഭവങ്ങളപ്പോല്  അനഗ്രഹന്ദ്രീതമപ്പോണട.

പകേരളതറിലന്റെ  സമ്പദ്ഘടെനയലടെ  പ്രധപ്പോന  അടെറിതറ  കൃഷറിയറില്  അധറിഷറിതമപ്പോണട.

ജലെലെഭദതയസം  അനകൂലെ  കേപ്പോലെപ്പോവസയസം  പകേരളതറിലലെ  കേപ്പോര്ഷറികേ  ഉല്പപ്പോദനതറിനട

സഹപ്പോയകേമപ്പോയ  ഘടെകേങ്ങളപ്പോണട.  എന്നപ്പോല്  കേപ്പോലെപ്പോവസപ്പോ  വദതറിയപ്പോനസം,  കൃഷറി  ഭൂമറിയലടെ

അപരദപ്പോപത,  ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേളലടെ  ദസൗര്ലെഭദസം,  ഉയര്ന്ന  കൂലെറി  നറിരകട,  ശപ്പോസന്ദ്രീയമപ്പോയ

കൃഷറിരന്ദ്രീതറികേളലടെ  അഭപ്പോവസം,  കേപ്പോര്ഷറികേ  യന്ത്രവല്കരണപതപ്പോടുള്ള  വവമുഖദസം

എന്നറിവയപ്പോണട പകേരളതറിലലെ കേപ്പോര്ഷറികേ രസംഗസം ഇന്നട പനരറിടുന്ന പ്രധപ്പോന പ്രതറിസനറികേള്.  

തണന്ദ്രീര്തടെങ്ങളപ്പോല്  സമൃദമപ്പോയറിരുന്ന  പകേരളസം  ഇന്നട  രൂകമപ്പോയ  ജലെ

ദസൗര്ലെഭദതറിപലെയട  നന്ദ്രീങ്ങറിലകപ്പോണറിരറിക്കുന.  മഴകപ്പോലെതട  ജലെ  സസംഭരണറിയപ്പോയസം

പവനലെറില്  ജലെപസപ്പോതസപ്പോയസം  വര്തറിക്കുന്ന  തണന്ദ്രീര്തടെങ്ങള്  അതറിപവഗസം

ഇലപ്പോതപ്പോവകേയപ്പോണട.  കൃഷറിഭൂമറിയലടെ  വറിസന്ദ്രീര്ണവസം  നപ്പോള്ക്കുനപ്പോള്  കുറഞ്ഞു  വരറികേയപ്പോണട.

വറികേസന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുസം വദപ്പോവസപ്പോയറികേ ആവശദങ്ങള്ക്കുസം മറ്റുമപ്പോയറി ലനല്പപ്പോടെങ്ങളസം

തണന്ദ്രീര്തടെങ്ങളസം  വദപ്പോപകേമപ്പോയറി  നറികേതലപടുന.  പച്ചകററികേള്ക്കുസം,  ഭകദധപ്പോനദങ്ങള്ക്കുസം

അനദ സസംസപ്പോനങ്ങലള ആശ്രയറിപകണ അവസയറിലെപ്പോണട ഇന്നട പകേരളസം.

1994-ലലെ  പകേരള  പഞപ്പോയതട  രപ്പോജട  നറിയമതറിലുസം  പകേരള  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

നറിയമതറിലുസം  വദവസ  ലചെയ്തതട  പ്രകേപ്പോരസം  1995  ഒപക്ടപ്പോബര്  2  പ്രപ്പോബലെദപതപ്പോലടെ

സര്കപ്പോരറില്  നറികറിപമപ്പോയറിരുന്ന  വറിവറിധ  ചുമതലെകേള്  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  (ത.സസ്വ.ഭ)

സപ്പോപനങ്ങള്കട വകേമപ്പോററിലകപ്പോണട 18-9-95-ല് 189/95/ത.സസ്വ.ഭ.വ നമ്പരപ്പോയറി സര്കപ്പോര്

ഉതരവട  പുറലപടുവറിച.   ഇതനസരറിച്ചട  കേപ്പോര്ഷറികേ  പമഖലെയമപ്പോയറി  ബനലപട  ചുവലടെ

പറയന്ന ചുമതലെകേള് തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറില് നറികറിപമപ്പോയറി.

പകേരള പഞപ്പോയതട രപ്പോജട ആക്ടട   166-  ാം വകുപട   1-  ാം ഉപവകുപട   3-  ാം പടറികേ പ്രകേപ്പോരസം

1. തരറിശു ഭൂമറികേളറിലുസം പ്രപ്പോന്തപ്രപദശങ്ങളറിലുസം കൃഷറി ലചെയറിപറിക്കുകേ.
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2. ഭൂമറിയലടെ പരമപ്പോവധറി ഉപപയപ്പോഗസം ഉറപ വരുത്തുകേ.

3. മണട സസംരകണസം

4. വജവ വള ഉത്പപ്പോദനസം

5. തവപ്പോരണങ്ങള് സപ്പോപറിക്കുകേ

6. സഹകേരണ-കൂട്ടുകൃഷറി സമ്പ്രദപ്പോയസം പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുകേ

7. കൃഷറികപ്പോര്കറിടെയറില് സസ്വപ്പോശ്രയ സസംഘങ്ങള് രൂപന്ദ്രീകേരറിക്കുകേ

8. ഉദദപ്പോനകൃഷറിയസം, പച്ചകററി കൃഷറിയസം പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുകേ

9. കേപ്പോലെറിതന്ദ്രീറ വറിള വറികേസനസം

10. സസദസസംരകണസം

11. വറിത്തുല്പപ്പോദനസം

12. കൃഷറിയറിടെങ്ങളലടെ യന്ത്രവത്കരണസം

13. കൃഷറിഭവനകേളലടെ നടെതറിപട 

               എന്നറിവ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളലടെ പമഖലെപ്പോടെറിസപ്പോനതറിലുള്ള ചുമതലെയപ്പോണട.

പകേരള പഞപ്പോയതട രപ്പോജട ആക്ടട   172-  ാം വകുപട   1-  ാം ഉപവകുപട   4-  ാം പടറികേ പ്രകേപ്പോരസം

1. ഗ്രപ്പോമന്ദ്രീണ തലെതറില് നടെപപ്പോക്കുന്ന  പദതറികേള്കപ്പോയറി കൃഷറികപ്പോലര പരറിശന്ദ്രീലെറിപറിക്കുകേ.

2. ഗ്രപ്പോമന്ദ്രീണ തലെതറിലുള്ള പദതറികേള്കപ്പോവശദമപ്പോയ കേപ്പോര്ഷറികേ നറിപവശങ്ങള് ഏര്ലപടുത്തുകേ.

3. കേപ്പോര്ഷറികേ പ്രദര്ശനങ്ങള് നടെത്തുകേ.

4. പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട പ്രപദശതറിനള്ളറില് വരുന്ന നന്ദ്രീര്മററികേള് പരറിപപ്പോലെറിക്കുകേ.

5. കേപ്പോര്ഷറികേ വപ്പോയ്പ സസ്വരൂപറിക്കുകേ.

6. പട്ടുനൂല്കൃഷറി പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുകേ.

             എന്നറിവ പബപ്പോകട പഞപ്പോയത്തുകേളലടെ പമഖലെപ്പോടെറിസപ്പോനതറിലുള്ള ചുമതലെയപ്പോണട.  

പകേരള പഞപ്പോയതട രപ്പോജട ആക്ടട   173-  ാം വകുപട   1-  ാം ഉപവകുപട   5-  ാം പടറികേ പ്രകേപ്പോരസം

1. പമഖലെപ്പോ കൃഷറിയറിടെങ്ങളസം ഗപവഷണ പകേനങ്ങളസം ഒഴറിലകേയള്ള കൃഷറിയറിടെങ്ങള് നടെത്തുകേ.

2. ഒന്നറിലെധറികേസം പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട പ്രപദശങ്ങള് ഉള്ലകപ്പോള്ളുന്ന നന്ദ്രീര്മററികേളറില് 
സസംപയപ്പോജറിത നന്ദ്രീര്മററികേള് നടെത്തുകേ.

3. കേപ്പോര്ഷറികേ നറിപവശങ്ങള്കട വദവസ ലചെയ്യുകേ.

4. മണട പരറിപശപ്പോധറിക്കുകേ.

5. കേന്ദ്രീടെങ്ങലള നറിയന്ത്രറിക്കുകേ.
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6. കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോല്പന്നങ്ങളലടെ വറിപണനസം നടെത്തുകേ.

7. അലെങപ്പോര ലചെടെറികേള് കൃഷറി ലചെയ്യുകേ.

8. കേപ്പോര്ഷറികേ സഹകേരണസം വളര്ത്തുകേ.

9. വപ്പോണറിജദ വറിളകേലള വറികേസറിപറിക്കുകേ.

10. ബപയപ്പോലടെകേ ടപനപ്പോളജറി   പ്രപയപ്പോഗറിക്കുകേ.

11. പുതുമയള്ള ഫന്ദ്രീല്ഡട ട്രയലുകേളസം വപലെറട പപ്രപ്പോജക്ടുകേളസം പ്രചെരറിപറിക്കുകേ.

12. തപദ്ദേശന്ദ്രീയമപ്പോയറി ആവശദമപ്പോയ ഗപവഷണവസം വറികേസനവസം നടെത്തുകേ.

             എന്നറിവ ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തുകേളലടെ പമഖലെപ്പോടെറിസപ്പോനതറിലുള്ള ചുമതലെയപ്പോണട.

1994-  ലലെ പകേരള മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി ആക്ടട   30(1)-  ാം വകുപട 
ഒന്നപ്പോസം പടറികേ പ്രകേപ്പോരസം

1. തരറിശുഭൂമറികേളറിലുസം പ്രപ്പോന്തപ്രപദശങ്ങളറിലുസം കൃഷറി ലചെയറിക്കുകേ.

2. ഭൂമറിയലടെ പരമപ്പോവധറി ഉപപയപ്പോഗസം ഉറപട  വരുത്തുകേ.

3. മണ്ണു സസംരകണസം നടെത്തുകേ

4. ലലജവവളസം ഉത്പപ്പോദറിപറിക്കുകേ.

5. തവപ്പോരണങ്ങള് സപ്പോപറിക്കുകേ.

6. സഹകേരണ കൂട്ടുകൃഷറി സമ്പ്രദപ്പോയസം പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുകേ.

7. കൃഷറികപ്പോര്കറിടെയറില് സസ്വപ്പോശ്രയ സസംഘങ്ങള് രൂപന്ദ്രീകേരറിക്കുകേ

8. ഉദദപ്പോന കൃഷറിയസം പച്ചകററി കൃഷറിയസം പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുകേ

9. കേപ്പോലെറിതന്ദ്രീറ വറിള വറികേസനസം നടെപപ്പോക്കുകേ

10. സസദ സസംരകണസം  പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുകേ

11. വറിത്തുല്പപ്പോദനസം വറികേസറിപറിക്കുകേ

12.കൃഷറിയറിടെങ്ങളലടെ യന്ത്രവല്കരണസം നടെപപ്പോക്കുകേ.

13. കൃഷറി ഭവനകേള് നടെത്തുകേ

14.കേപ്പോര്ഷറികേ പ്രദര്ശനങ്ങള് സസംഘടെറിപറിക്കുകേ

എന്നറിവ നഗരസഭകേളലടെ പമഖലെപ്പോടെറിസപ്പോനതറിലുള്ള ചുമതലെകേളപ്പോണട.
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വറിപകേനന്ദ്രീകൃത ആസൂതണതറിലന്റെ പ്രധപ്പോന ലെകദസം കൃഷറിയസം അനബന പമഖലെകേളസം

പരറിപപപ്പോഷറിപറിച്ചട  പ്രപ്പോപദശറികേ  സപ്പോമ്പതറികേ  വറികേസനസം  പനടുകേ  എന്നതപ്പോണട.

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള്കട ലെഭറിക്കുന്ന വറികേസന ഫണറിലന്റെ നലലപ്പോരു ശതമപ്പോനസം

(ഗ്രപ്പോമപ്രപദശങ്ങളറില് 40%, മുനറിസറിപല്/പകേപ്പോര്പപറഷന് പ്രപദശങ്ങളറില് 10%) ഉല്പപ്പോദന

പമഖലെയറില്  ലചെലെവഴറിക്കുന.  2009-10,  2010-11എന്നന്ദ്രീ  വര്ഷങ്ങളറിലലെ  കേപ്പോര്ഷറികേ

പമഖലെയറിലലെ പദതറി ലചെലെവട ചുവലടെ പചെര്തറിരറിക്കുന.
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എന്നപ്പോല്  കേപ്പോര്ഷറികേപമഖലെയലടെ  പപ്രപ്പോതപ്പോഹനതറിനട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള് അര്ഹറിക്കുന്ന ശ്രദ നല്കുന്നറിലലന്നപ്പോണട  കേണക്കുകേള് വദകമപ്പോക്കുന്നതട.
കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോല്പപ്പോദനതറിനട  ഓപരപ്പോ  വര്ഷവസം  ഉണപ്പോകുന്ന  ഇടെറിവട  ആശങ
ഉളവപ്പോക്കുന്നതപ്പോണട.   വറിവറിധ  കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോത്പന്നങ്ങളലടെ  1996  മുതല്  2010  വലരയള്ള
ഉലപ്പോദനതറിലന്റെ സറിതറിവറിവര കേണകട ചുവലടെ പചെര്ക്കുന.

വര്ഷസം ലനലെടല കുരുമുളകേട നപ്പോളറിപകേരസം അടെക കേശുവണറി ഇഞറി മഞ്ഞെള് മരച്ചന്ദ്രീനറി

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1996-97 871361 56546 5276 85829 68963 46371 9840 2691118

1997-98 764610 46040 5210 87038 56885 43617 8585 2741696

1998-99 726743 68510 5132 68479 51336 39362 8034 2630155

1999-2000 770686 47543 5680 83337 65547 41344 8362 2531752

2000-01 751328 60929 5536 87947 66178 42699 9037 2586903

2001-02 703504 58240 5479 84681 65867 40181 7895 2455880
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2002-03 688859 67358 5709 107279 66087 32412 6938 2413217

2003-04 570045 69015 5876 105490 65655 32972 5652 2540790

2004-05 667105 74980 6001 110340 60584 43305 6244 2400043

2005-06 629987 87605 6326 119309 68262 56288 8237 2568284

2006-07 641575 64264 6054 109968 61680 42496 9980 2518999

2007-08 528488 41952 5641 114690 52402 31726 7434 2556455

2008-09 590241 33991 5802 125654 42334 30809 6364 2712114

2009-10 598337 28497 5667 116763 35818 28603 6066 2525384

* (നപ്പോളറിപകേരസം പത്തു ലെകതറില്, ബപ്പോകറിയള്ള വറിളകേള് ലമട്രറികേട ടെണറില്.

അവലെസംബസം   -   ഇപകപ്പോണമറികേട ററിവവ്യൂ വറിവറിധ ലെകങ്ങള്  ,   സസംസപ്പോന ആസൂതണ പബപ്പോര്ഡട  )

ഓഡറിറട ഖണറികേ 

3.1.2.   ഓഡറിറട ലെകദങ്ങള്

വറിളകേളലടെ  ഉല്പപ്പോദനകമത  വര്ദറിപറിക്കുന്നതറിനസം  കേപ്പോര്ഷറികേ  പമഖലെയലടെ
ഉന്നമനതറിനമപ്പോയറി  ഒപടലറ  പദതറികേള്  ജനപങപ്പോളറിതപതപ്പോലടെ  കൃഷറി  വകുപട  പനരറിട്ടുസം
പഞപ്പോയതട  രപ്പോജട  സസംവറിധപ്പോനതറിലൂലടെയസം  നടെപപ്പോക്കുനണട.   1076  കൃഷറി  ഭവനകേള്
വഴറിയപ്പോണട  വകുപറിലന്റെ  പസവനസം  കേര്ഷകേരറില്  എതറിക്കുന്നതട.   എലപ്പോ
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളറിലുസം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികേളറിലുസം  പകേപ്പോര്പപറഷനകേളറിലുസം  കൃഷറിഭവനകേളലടെ
പസവനസം ലെഭദമപ്പോണട.   കൃഷറിയസം  കേപ്പോര്ഷറികേ സസംസപ്പോരവസം നഗരവല്കരണതറിനട  മുന്നറില്
അപ്രസകമപ്പോവകേയസം വറിപകേനന്ദ്രീകൃതപ്പോസൂതണ പ്രവര്തനങ്ങളറിലൂലടെ അവ നറിലെനറിര്തപ്പോന്
സര്കപ്പോര്  ശ്രമറിക്കുകേയസം  ലചെയ്യുന്ന  സപ്പോഹചെരദതറിലെപ്പോണട  കേപ്പോര്ഷറികേ  പദതറികേളസം
കൃഷറിഭവനകേളസം എന്ന വറിഷയസം അവപലെപ്പോകേന വറിപധയമപ്പോകറിയതട.

പ്രവര്തനപ്പോവപലെപ്പോകേനതറിലന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി തപ്പോലഴ സൂചെറിപറിക്കുന്ന ഘടെകേങ്ങള് ഓഡറിറട
വറിലെയറിരുതറി.

1. കൃഷറിഭവനകേളറിലലെ ജന്ദ്രീവനകപ്പോരുലടെ ലെഭദതയസം ഭസൗതറികേ സപ്പോഹചെരദങ്ങളസം

2. ഓപരപ്പോ വറിളകേള്ക്കുസം ഉപപയപ്പോഗലപടുത്തുന്ന കൃഷറിഭൂമറിയലടെ അളവട, ദുരുപപയപ്പോഗസം
ലചെയ്ത  കൃഷറിഭൂമറിയലടെ  അളവട,  കൃഷറിഭൂമറി  ഫലെപ്രദമപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗലപടുതറി  
ഭപകദപ്പോല്പപ്പോദനസം വര്ദറിപറിക്കുവപ്പോന് സസ്വന്ദ്രീകേരറിച്ച നടെപടെറികേള്.
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3. നന്ദ്രീര്തടെപ്പോധറിഷറിത വറികേസന സമന്ദ്രീപനതറിലന്റെ നറിര്വ്വഹണ സറിതറി.

4. കേപ്പോര്ഷറികേ യന്ത്രവല്കരണ പുപരപ്പോഗതറി

5. തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളലടെ  കേന്ദ്രീഴറിലുള്ള ജലെപസചെന പദതറികേളലടെ  
പ്രവര്തന കമത

6. പകേരകൃഷറി വറികേസനതറിനപ്പോയറി നടെപറിലെപ്പോകറിയ പദതറികേളലടെ ഫലെപ്രപ്പോപറി

7. മണ്ണുസസംരകണസം,  വജവവള  ഉലപ്പോദനസം,  കൂട്ടുകൃഷറി  പപ്രപ്പോതപ്പോഹനസം,  ഉദദപ്പോനകൃഷറി,  
പച്ചകററി  കൃഷറി,  വറിത്തുല്പപ്പോദനസം  പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറികല്,  ഇടെവറിള  കൃഷറി  തുടെങ്ങറിയ  
പമഖലെകേളറില് ഏലറടുത പദതറികേളലടെ അവപലെപ്പോകേനസം.

8. കേര്ഷകേ ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി ലപന്ഷന് വറിതരണതറിലലെ കേപ്പോരദകമത.

9. വറിള ഇന്ഷസ്വറന്സട പദതറികേളലടെ വറിലെയറിരുതല്

10. കൃഷറിഭവനകേളലടെ പ്രവര്തനസം

11. അധറികേപ്പോര  വറിപകേനന്ദ്രീകേരണതറിലന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  കൃഷറിഭവനകേള്  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  
സപ്പോപനങ്ങള്കട വകേമപ്പോററിയതുലകേപ്പോണട കേര്ഷകേര്ക്കുണപ്പോയ പനടസം

12. കേപ്പോര്ഷറികേ പമഖലെയറിലലെ പദതറികേളറിലൂലടെ ഉലപ്പോദന വര്ദനവട, നന്ദ്രീര്തടെ സസംരകണസം, 
ഭകദസുരക തുടെങ്ങറിയ ലെകദങ്ങള് വകേവരറിച്ചതട വറിലെയറിരുതല്.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

3.1.3.   ഓഡറിറട മപ്പോനദണങ്ങള്

1. 1994-ലലെ പകേരള പഞപ്പോയതട രപ്പോജട നറിയമസം  166(1)-ാം വകുപട മൂന്നപ്പോസം പടറികേ,  
172 (1)-ാംവകുപട  4-ാം പടറികേ, 173(1)-ാം വകുപട  5-ാം പടറികേ എന്നറിവയറില്  
പ്രതറിപപ്പോദറിച്ചറിട്ടുള്ള ചുമതലെകേളലടെ നറിര്വ്വഹണസം.

2. 1994-ലലെ പകേരള മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി നറിയമസം 30-ാം വകുപറില്, 1-ാം ഉപവകുപറിലന്റെ ഒന്നപ്പോസം
പടറികേയറില് പ്രതറിപപ്പോദറിച്ചറിട്ടുള്ള ചുമതലെകേളലടെ നറിര്വ്വഹണസം.

3. 8-10-1996-ലലെ (എസംഎസട.) 310/96/കൃഷറി നമ്പര് ഉതരവറിലലെ മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്.

4. ഒമ്പതപ്പോസം  പഞവല്സര  പദതറി  മുതല്   സര്കപ്പോര്  പുറലപടുവറിച്ചറിട്ടുള്ള  മപ്പോര്ഗ്ഗ 
നറിര്പദ്ദേശ പരഖകേള്.

5. 24-7-09-ലലെ  (എസംഎസട.)  183/2007/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമ്പര്  സബ്സറിഡറി  
മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖ. 
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6. 28-12-06-ലലെ  (എസംഎസട.)  നമ്പര്  295/06/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  പ്രകേപ്പോരസം  നന്ദ്രീര്തടെ  

മപ്പോസ്റ്റര് പപ്പോന്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള  ഒന്നപ്പോസംഘട  പ്രവര്തനങ്ങളലടെ  

മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്.

7. 2008-ലലെ പകേരള ലനല്വയല്-നന്ദ്രീര്തടെ തണന്ദ്രീര് സസംരകണ ആക്ടട.

8. തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപറിലന്റെ 16-6-08-ലലെ 38657/സറിഎ.1/2008/ത.സസ്വ.ഭ.വ. 

നമ്പര് സര്ക്കുലെര്.

9. കേപ്പോര്ഷറികേ  പമഖലെയമപ്പോയറി  ബനലപട  മറട  സര്കപ്പോര്  ഉതരവകേളസം 

സര്ക്കുലെറുകേളസം.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

3.1.4.   ഓഡറിറട അധറികേപ്പോരസം

1994-ലലെ പലെപ്പോകല് ഫണട ഓഡറിറട  നറിയമസം,  1996-ലലെ പലെപ്പോകല് ഫണട ഓഡറിറട

ചെടസം  1994-ലലെ  പകേരള  പഞപ്പോയതട  രപ്പോജട  നറിയമസം  വകുപട  215(3),  1994-ലലെ  പകേരള

മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  നറിയമസം  വകുപട  295(4),  1997-ലലെ  പകേരള  പഞപ്പോയതട  രപ്പോജട

(പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  രന്ദ്രീതറിയസം  ഓഡറിറട  സസംവറിധപ്പോനവസം)  ചെടങ്ങള്,  1997-ലലെ  പകേരള

മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  (പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  രന്ദ്രീതറിയസം  ഓഡറിറട  സസംവറിധപ്പോനവസം)  ചെടങ്ങള്

എന്നറിവയനസരറിച്ചട  പലെപ്പോകല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടറപ്പോണട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ

സപ്പോപനങ്ങളലടെ നറിയമപ്പോനസൃത ഓഡറിറര്.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

3.1.5.   ഓഡറിററിലന്റെ രന്ദ്രീതറിയസം വദപ്പോപറിയസം

പതട,  പതറിലനപ്പോന്നട പഞവല്സര പദതറികേളറില് പകേരളതറിലലെ  84 തപദ്ദേശസസ്വയസം

ഭരണസപ്പോപനങ്ങള് നടെപപ്പോകറിയ കേപ്പോര്ഷറികേ പദതറികേളസം അവയ്ക്കു പമല്പനപ്പോടസം വഹറിച്ച 104

കൃഷറിഭവനകേളലടെ  പ്രവര്തനങ്ങളസം  പരറിപശപ്പോധനയട  വറിപധയമപ്പോകറി.   14  ജറിലകേളറിലലെ

പലെപ്പോകല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ജറിലപ്പോ  ഓഫന്ദ്രീസുകേളസം  പകേപ്പോര്പപറഷന്/മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികേളറിലലെ

കേണ്കേറന്റെട  ഓഡറിറട  ഓഫന്ദ്രീസുകേളസം  2011  നവസംബര്,  ഡറിസസംബര്,  2012  ജനവരറി

മപ്പോസങ്ങളറില് നടെതറിയ ഓഡറിററിലന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയപ്പോണട  പ്രവര്തനപ്പോവപലെപ്പോകേന പരറിപശപ്പോധന

പൂര്തറിയപ്പോകറിയതട.  ജറില തറിരറിചള്ള വറിവരസം അനബനസം-1 ല് കേപ്പോണറിച്ചറിരറിക്കുന.

232/2020
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അനബനസം   -1

കേപ്പോര്ഷറികേ പദതറികേളസം കൃഷറിഭവനസം പ്രവര്തനപ്പോവപലെപ്പോകേനസം നടെതറിയ തപദ്ദേശസസ്വയസം ഭരണ സപ്പോപനങ്ങള്

1

തറിരുവനന്തപുരസം 44 കുമ്പളങ്ങറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

പുളറിമപ്പോതട ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

2 മപ്പോറനല്ലൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 45 ലകേപ്പോച്ചറി നഗരസഭ

3 ഇടെവ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 46 ആലുവ മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

4 ലനടുമങ്ങപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 47 ലപരുമ്പപ്പോവൂര് മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

5 ലനയപ്പോററിന്കേര നഗരസഭ

6 കേരകുളസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട തൃശ്ശൂര്

7 തറിരുവനന്തപുരസം പകേപ്പോര്പപറഷന് 48  അന്നമടെ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

ലകേപ്പോലസം 49 കേടെവല്ലൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

8 ലതന്മേലെ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 50 പപ്പോണപഞരറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

9 ആദറിച്ചനല്ലൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 51 ലതക്കുസംകേര ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

10 കേരറിപ്ര ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 52 തൃശ്ശൂര് നഗരസഭ

11 എഴുപകേപ്പോണ് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട മലെപറസം

12 ലകേപ്പോലസം പകേപ്പോര്പപറഷന് 53 ലപരറിന്തല്മണ നഗരസഭ

പതനസംതറിട 54 മപ്പോറപ്പോകര ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

13 പകേപ്പോടങ്ങല് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 55  തപ്പോനളൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

14 പകേപ്പോയറിപ്രസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 56 ചുങതറ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

15 നപ്പോറപ്പോണസംമൂഴറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട പപ്പോലെകപ്പോടെട

16 തറിരുവല മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി 57 ലലെകറിടെറി- പപരൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട
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പകേപ്പോടയസം 58 മങര ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

17 ലവളറിയന്നൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 59 മൂണ്ടൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

18  മറവന്തുരുതട ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 60 കുമരസംപൂത്തൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

19 മപ്പോടെപള്ളറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 61 ലകേപ്പോപസംഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

20 എരുപമലെറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 62 പപ്പോലെകപ്പോടെട മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

21 ഈരപ്പോറ്റുപപട ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട

22  മുണകയസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 63 അപതപ്പോളറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

23 പൂഞ്ഞെപ്പോര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 64 പബപ്പൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

24 ലകേപ്പോഴുവനപ്പോല് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 65 ഏലെത്തൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

25 പകേപ്പോടയസം മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി 66 വളയസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

26 ചെങ്ങനപ്പോപശ്ശേരറി മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി 67 മടെവൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

ഇടുകറി 68 നന്മേണ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

27 ഏലെപപ്പോറ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 69 പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  നഗരസഭ

28 വടവടെ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 70 വടെകേര മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

വയനപ്പോടെട

29 പന്ദ്രീരുപമടെട ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 71 പൂതപ്പോടെറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

30 വണറിലപരറിയപ്പോര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 72 പൂപകപ്പോട്ടൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

ആലെപഴ 73 തറിരൂര് മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

31 രപ്പോമങരറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട കേണ്ണൂര്

32 ലചെറുതന ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 74 പപ്പോപറിനറിപശ്ശേരറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

33 നൂറനപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 75 മുപണരറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട
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34 ലനടുമുടെറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 76 അഞരകണറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

35 മപ്പോപവലെറികര പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട 77 കേലെദപ്പോപശ്ശേരറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

36 ആലെപഴ മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി 78 ലചെറുതപ്പോഴസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

എറണപ്പോകുളസം 79 എടെയപ്പോടെട ബ്പളപ്പോകടപഞപ്പോയതട

37 എടെതലെ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 80 കേണ്ണൂര് മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

38 ചൂര്ണറികര ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 81 തലെപശ്ശേരറി മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

39 പവപങ്ങപ്പോലെ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട

40 കുമ്പളസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 82 ലലപവളറിലകേ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

41 പറിറവസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 83 പകേപ്പോപടെപ്പോസംപബളൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

42  ലനടുമ്പപ്പോപശ്ശേരറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 84  കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

43 പചെന്ദമസംഗലെസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്,  കൃഷറിഭവനകേള്  എന്നറിവറിടെങ്ങളറില്  നറിനസം  ഫന്ദ്രീല്ഡട
സന്ദര്ശനതറിലൂലടെയസം  വറിവരപശഖരണസം  നടെതറി  വറിശകേലെനസം  ലചെയ്യുകേയണപ്പോയറി.   കൂടെപ്പോലത  കൃഷറി
വകുപറിലന്റെ  പ്രവര്തനവമപ്പോയറി  ബനലപട  വറിവറിധ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്,  സസംസപ്പോന  ആസൂതണ
പബപ്പോര്ഡറിലന്റെ  സപ്പോമ്പതറികേ  അവപലെപ്പോകേന ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്,  കേപ്പോര്ഷറികേ  സര്വ്വകേലെപ്പോശപ്പോലെയലടെ  വറിവറിധ
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്,  എകപണപ്പോമറികട  &  സ്റ്റപ്പോററിസ്റ്ററികട  വകുപറിലന്റെ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്,  സുപലെഖ  ലവബ്വസറട
എന്നറിവയറിലലെ വറിവരങ്ങളസം ഈ ററിപപപ്പോര്ടറിനട ഉപപയപ്പോഗലപടുതറിയറിട്ടുണട.

ഓഡറിറട കേലണതലുകേള്

ഓഡറിറട ഖണറികേ  

3.1.6   കൃഷറിഭവനകേളറിലലെ ഭസൗതറികേ സപ്പോഹചെരദങ്ങള്

പഞപ്പോയത്തുകേളറിലലെ  കേപ്പോര്ഷറികേ  പ്രവര്തനങ്ങളലടെ  പകേനസം  കൃഷറിഭവനകേളപ്പോണട.
കൃഷറി  വകുപട  ആസൂതണസം  ലചെയ്യുന്ന  കേപ്പോര്ഷറികേ  പദതറികേളലടെ  നടെതറിപറിലന്റെ  ചുമതലെ
കൃഷറിഭവനകേള്കപ്പോണട.  കേപ്പോര്ഷറികേ  പമഖലെയറിലലെ  വറികേസന  പ്രവര്തനങ്ങളറിലുസം
പദതറികേളറിലുസം കേര്ഷകേലര പങപ്പോളറികേളപ്പോക്കുകേ, വറിവറിധ വറിളകേളലടെ ഉല്പപ്പോദന വര്ദനവറിനസം
വറിള  വറിസ്തൃതറി  വര്ദനവറിനമുള്ള  അടെറിസപ്പോന  സസൗകേരദങ്ങള്  ഒരുക്കുകേ,  കേര്ഷകേര്കട
യഥപ്പോസമയസം  ഉല്പപ്പോദന  ഉപപ്പോധറികേള്,  വപ്പോയ്പ, സപ്പോപങതറികേ  വറിദദ  എന്നറിവ  ലെഭദമപ്പോക്കുകേ,
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പ്രപ്പോപദശറികേ  ആവശദങ്ങള്കട  അനസൃതമപ്പോയറി  കേപ്പോര്ഷറികേ  പദതറികേള്  രൂപലപടുത്തുകേ,
കേര്ഷകേര്കട  ഉല്പന്നങ്ങള്  നദപ്പോയവറിലെയട  വറില്ക്കുന്നതറിനള്ള  വറിപണറി  സസൗകേരദസം
ഒരുക്കുകേ തുടെങ്ങറി ഗ്രപ്പോമതലെതറില് കേപ്പോര്ഷറികേ പമഖലെയലടെ സമഗ്ര വറികേസനതറിനതകുന്ന
പ്രവര്തനങ്ങള്കട കൃഷറിഭവനകേള് ചുകപ്പോന് പറിടെറിക്കുന.

8-10-1996-ലലെ സര്കപ്പോര് ഉതരവട (എസംഎസട.) നമ്പര് 310/96/കൃഷറി പ്രകേപ്പോരസം കൃഷറി
ഭവനകേളലടെ  ഭസൗതറികേ  സപ്പോഹചെരദസം  ലമച്ചലപടുത്തുകേ  എന്ന  ചുമതലെ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള്കപ്പോണട.  കൃഷറി  ഓഫന്ദ്രീസര്മപ്പോരപ്പോണട  പദതറി  നടെതറിപറിലന്റെ  ചുമതലെ
വഹറിക്കുന്നതട.   കൃഷറി  ഓഫന്ദ്രീസലറ  സഹപ്പോയറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  രപണപ്പോ  മൂപന്നപ്പോ  കൃഷറി
അസറിസ്റ്റന്റുമപ്പോരുസം ഉണട.  കൂടെപ്പോലത ഒരു പപ്പോര്ടട-വടെസം സസ്വന്ദ്രീപറുസം ഉണപ്പോകുസം.  തസറികേകേള് ഒഴറിഞ്ഞു
കേറിടെക്കുന്നതട  കൃഷറിഭവനകേളലടെ  പ്രവര്തനലത  പ്രതറികൂലെമപ്പോയറി  ബപ്പോധറിക്കുന.  കേപ്പോര്ഷറികേ
പദതറികേളലടെ  നറിര്വ്വഹണതറിനസം  കൃഷറികപ്പോര്കട  ആവശദമപ്പോയ  സഹപ്പോയങ്ങളസം  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളസം
നല്കുന്നതറിനസം കൃഷറിഭവനറിലലെ ജന്ദ്രീവനകപ്പോരുലടെ അപരദപ്പോപത തടെസസം സൃഷറിക്കുന.  തസറികേകേള്
ഒഴറിവള്ള കൃഷറിഭവനകേളലടെയസം ഒഴറിവകേളലടെയസം വറിവരസം അനബനസം 2-ല് പചെര്തറിട്ടുണട.  

അനബനസം  -2

കൃഷറിഭവന് ജന്ദ്രീവനകപ്പോരുലടെ തസറികേകേളസം ഒഴറിവസം

ജറില സപ്പോപനസം നറിലെവറിലുള്ള
തസറികേകേള്

ഒഴറിവട

ലതന്മേലെ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 7 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട-1

ലകേപ്പോലസം ആദറിച്ചനല്ലൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

6 കപ്പോര്കട -1

പതനസംതറിട തറിരുവല മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  3 കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര്

ആലെപഴ നൂറനപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 7 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -1

ആലെപഴ മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി 2 കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര്

ഇടുകറി വണറിലപരറിയപ്പോര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

5 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -1

എറണപ്പോകുളസം

പറിറവസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 4 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -2

ലനടുമ്പപ്പോപശ്ശേരറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

5 പപ്പോര്ടട വടെസം സസ്വന്ദ്രീപര്-1

പചെന്ദമസംഗലെസം
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

4 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -1
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കുമ്പളങ്ങറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 5 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -1

ലപരുമ്പപ്പോവൂര് മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി 3 കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര്

തൃശ്ശൂര്

അന്നമനടെ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട

കേടെവല്ലൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -3

ലതക്കുസംകേര ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര്
കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -1

തൃശ്ശൂര് നഗരസഭ 31 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -6

പപ്പോലെകപ്പോടെട
മങര ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 4 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -1

ലകേപ്പോപസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 5 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -1

മലെപറസം

ലപരറിന്തല്മണ നഗരസഭ 4 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -2 

മപ്പോറപ്പോകര ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 5 കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര്
കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -1

തപ്പോനപ്പോളൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 4 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -2

പൂപകപ്പോട്ടൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 5 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -2

പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട

അപതപ്പോളറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 5 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -1
പറി.ററി.എസട.-1

പബപ്പൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 5 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -3

ഏലെത്തൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 4 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -1

മടെവൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 4 പറി.ററി.എസട.-1

നന്മേണ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 4 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -2

കേണ്ണൂര്

മുപണരറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 5 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -2

കേലെദപ്പോപശ്ശേരറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 4 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -1

തലെപശ്ശേരറി മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി 5 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -2

കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട വപവളറിലകേ
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

4 കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -2

പകേപ്പോപടെപ്പോസംപബളൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

3 കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര്
കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെട -1

കൃഷറി  ഭവനകേളറിലലെ  നറിയമനസം,  സലെസംമപ്പോറസം  എന്നറിവ  കൃഷറി  വകുപറിലന്റെ
നറിയന്ത്രണതറിലെപ്പോണട.
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8-10-1996-ലലെ പമല്പറ ഞ്ഞെ സര്കപ്പോര് ഉതരവപ്രകേപ്പോരസം കൃഷറിഭവനകേളലടെ വപ്പോടെകേ,
വവദദ്യുതറി ചെപ്പോര്ജട, ലവള്ളകരസം, തപപ്പോല് ലചെലെവകേള് എന്നറിവ വഹറിപകണതുസം കൃഷറിഭവന്
പ്രവര്തറിക്കുന്ന  സര്കപ്പോര്  ലകേടറിടെങ്ങളലടെ  അറകുറ  പണറികേള്  നടെപതണതുസം
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളപ്പോണട.  വപ്പോടെകേ  ലകേടറിടെതറില്  പ്രവര്തറിക്കുന്ന
കൃഷറിഭവനകേള്കട  ലകേടറിടെസം  പണറിയന്നതറിനള്ള  സലെവസം  ഫണസം  ലെഭദമപ്പോപകണതുസം
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളലടെ ചുമതലെയപ്പോണട.

പരറിപശപ്പോധനയട  വറിപധയമപ്പോകറിയ ഭൂരറിഭപ്പോഗസം  കൃഷറിഭവനകേളസം  പഞപ്പോയതട/മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  വകേ
ലകേടറിടെങ്ങളറിലെപ്പോണട  പ്രവര്തറിക്കുന്നതട.   എന്നപ്പോല്  പുളറിമപ്പോതട, മപ്പോറനല്ലൂര്,  കേരന്ദ്രീപ്ര,  ലചെറുതന,
മപ്പോടെപള്ളറി,  എരുപമലെറി,  ചൂര്ണറികര,  അപതപ്പോളറി എന്നന്ദ്രീ ഗ്രപ്പോമ പഞപ്പോയത്തുകേളറിലലെയസം ലപരുമ്പപ്പോവൂര്,
വടെകേര,  ചെങ്ങനപ്പോപശ്ശേരറി എന്നന്ദ്രീ മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികേളറിലലെയസം കൃഷറിഭവനകേള് വപ്പോടെകേ ലകേടറിടെതറിലെപ്പോണട
പ്രവര്തറിക്കുന്നതട.  മറിക കൃഷറിഭവനകേളലടെയസം ലകേടറിടെ സസൗകേരദസം അപരദപ്പോപമപ്പോണട.  കുടെറിലവള്ളസം,
കേര്ഷകേരുലടെ  പയപ്പോഗസം  നടെതപ്പോനള്ള  സലെസം,  വതകേള്,  വറിത്തുകേള്,  യന്ത്രങ്ങള്  എന്നറിവ
സൂകറികപ്പോനള്ള സസൗകേരദസം എന്നറിവ വളലരക്കുറച്ചട  കൃഷറിഭവനകേളറില് മപ്പോതപമയള.  സൂകറികപ്പോന്
പവണ  സസൗകേരദങ്ങളറിലപ്പോതതട  വറിത്തുകേളസം  നടെന്ദ്രീല്  വസ്തുകളസം  കേപ്പോര്ഷറികേ  യപന്ത്രപ്പോപകേരണങ്ങളസം
ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയറി  പപപ്പോകുന്നതറിനട  ഇടെയപ്പോക്കുന.   കേപ്പോര്ഷറികേ  വറിജപ്പോനപകേനതറിലന്റെ  അഭപ്പോവസം
കേപ്പോരണസം കൃഷറിപരറിപപ്പോലെനസം സസംബനറിച്ച വറിവരങ്ങള് യഥപ്പോസമയതട കേര്ഷകേരറില് എതറിക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുന്നറില.   കൃഷറിഭവനകേളറില്  പലെതറിലുസം  പഫപ്പോണ്  സസൗകേരദസം  ഇലപ്പോതതുസം  കേര്ഷകേരുമപ്പോയറി
ബനലപടെപ്പോന് വറിഷമമുണപ്പോക്കുനണട.

6-2-2003-ലലെ 6184/ഡറി.പറി.1/03/ത.സസ്വ.ഭ.വ. നമ്പര് സര്ക്കുലെര് പ്രകേപ്പോരസം തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപനങ്ങള്കട  വകേമപ്പോററി  കേറിടറിയ  സപ്പോപനങ്ങള്  അതതു  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനതറിലന്റെ
പപരറില്  അററിയലപപടെണതുസം ഇകപ്പോരദസം  സൂചെറിപറിക്കുന്ന പബപ്പോര്ഡട  സപ്പോപറിപകണതുമപ്പോണട.   എന്നപ്പോല്
തപ്പോലഴ പറയന്ന പ്രപദശങ്ങളറില് സറിതറി ലചെയ്യുന്ന കൃഷറിഭവനകേള് മപ്പോതപമ പമല് നറിര്പദ്ദേശസം പപ്പോലെറിച്ചറിട്ടുള.

തറിരുവനന്തപുരസം മപ്പോറനല്ലൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

ലനടുമങ്ങപ്പോടെട നഗരസഭ

കേരകുളസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

ലകേപ്പോലസം ലതന്മേലെ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

ആദറിച്ചനല്ലൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

ഏഴുപകേപ്പോണ് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

പതനസംതറിട പകേപ്പോടപ്പോങ്ങല് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

പകേപ്പോയറിപ്രസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

ആലെപഴ നൂറനപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

ഇടുകറി ഏലെപപ്പോറ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട
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എറണപ്പോകുളസം

എടെതറ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

ചൂര്ണറികര ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

കുമ്പളസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

ലനടുമ്പപ്പോപശ്ശേരറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

പചെന്ദമസംഗലെസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

മലെപറസം ലപരറിന്തല്മണ നഗരസഭ

പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട പബപ്പൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

കേപ്പോസര്പകേപ്പോടെട വപവളറിലകേ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ജറിലയറിലലെ  മടെവൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെയസം,  കേണ്ണൂര്  ജറിലയറിലലെ  കേലെദപ്പോപശ്ശേരറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെയസം കൃഷറിഭവനകേള് ലമച്ചലപട ഭസൗതറികേ സപ്പോഹചെരദങ്ങളറില് പ്രവര്തറിക്കുന്നവയപ്പോണട.
ഇവറിടെങ്ങളറില്  കേപ്പോര്ഷറികേ  വറിജപ്പോന  പകേനങ്ങളസം  പ്രവര്തറിക്കുനണട.   കൃഷറി  ഭവനകേളലടെ  ഭസൗതറികേ
സപ്പോഹചെരദങ്ങലളക്കുററിച്ചട ലെഭദമപ്പോയ വറിവരങ്ങള് അനബനസം-3-ല് പചെര്തറിരറിക്കുന.  

അനബനസം  -3

കൃഷറി ഭവനകേളലടെ ഭസൗതറികേ സസൗകേരദങ്ങള്

സപ്പോപനസം ലകേടറിടെസം
സസ്വന്തസം/
വപ്പോടെകേയട

കുടെറി
ലവളള
ലെഭദത

പഫപ്പോണ്
കേണ
കന്

വതകേള്/
വറിത്തുകേള്
സൂകറി
കപ്പോനളള
സലെസം

കേപ്പോര്ഷറികേ
വറിജപ്പോന
പകേനസം

കേപ്പോര്ഷറികേ
പയപ്പോഗസം
നടെതപ്പോ
നളള
സലെസം

ത.സസ്വ.ഭ.വ.
പപരട

പചെര്തറി
ട്ടുളളതട

പുളറിമപ്പോതട
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

വപ്പോടെകേയട X X

മപ്പോറനല്ലൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

വപ്പോടെകേയട V V X X X V

ഇടെവ
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസൗജ
നദസം

V V V x V X

ലനടുമങ്ങപ്പോടെട
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V V X V V

ലനയപ്പോററിന്കേര സസ്വന്തസം X X

കേരകുളസം
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V X V

ജ
റില

ത
റി രു

വ
ന

ന്ത
പു

രസം
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തറിരുവനന്തപുരസം
നഗരസഭ

സസ്വന്തസം X X

ലതന്മേലെ
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V X X V V

ആദറിച്ചനല്ലൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V X X X V

കേരന്ദ്രീപ്ര
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

വപ്പോടെകേയട V X X

എഴുപകേപ്പോണ്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 

സസ്വന്തസം V X X X X V

ലകേപ്പോലസം നഗരസഭ സസ്വന്തസം X X X

 

പകേപ്പോടങ്ങല്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X V X X X V

പകേപ്പോയറിപ്രസം
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X X X V

നപ്പോറപ്പോണസംമൂഴറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V V X X X

തറിരുവല നഗരസഭ വപ്പോടെകേയട V X X V

ലവളറിയന്നൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V V X V

മറവന് തുരുതട
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X X

മപ്പോടെപളളറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

വപ്പോടെകേയട

എരുപമലെറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

വപ്പോടെകേയട X X

ഈരപ്പോറ്റുപപട
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X X

മുണകയസം സസ്വന്തസം V X

232/2020

ലകേ
പ്പോല

സം
പ

ത
ന

സംത
റി ട

പകേ
പ്പോട

യ
സം
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പൂഞ്ഞെപ്പോര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X V V X V

ലകേപ്പോഴുവനപ്പോല്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X

പകേപ്പോടയസം
മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

സസ്വന്തസം X X X x

ചെങ്ങനപ്പോപശ്ശേരറി
മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

വപ്പോടെകേയട X X X V X

ഏലെപപ്പോറ
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X X X X V

വടപപ്പോറ
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V X X V X

 പന്ദ്രീരുപമടെട
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

X V X X

വണറിലപരറിയപ്പോര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V V X X X

രപ്പോമങരറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

X X x

ലചെറുതന
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 

വപ്പോടെകേയട X V X V X

നൂറനപ്പോടെട
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X X V

ലനടുമുടെറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 

സസ്വന്തസം X X X X

മപ്പോപവലെറികര
പബപ്പോകട

പഞപ്പോയതട

V V

ആലെപഴ
മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

സസ്വന്തസം X X X X

എടെതലെ
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V X V X X V

ഇ
ടുക

റി
ആ

ലെ
പ

ഴ
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ചൂര്ണറികര
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

വപ്പോടെകേയട V X X X V V

ലവപങ്ങപ്പോലെ
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V X X X

കുമ്പളസം
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X X X X V

   പറിറവസം
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X V X X V

ലനടുമ്പപ്പോപപശ്ശേരറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V V V X X V

പചെന്ദമസംഗലെസം
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V X X X V

കുമ്പളങ്ങറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X X X X X

ലകേപ്പോച്ചറി നഗരസഭ സസ്വന്തസം V X X X

ആലുവ
മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

സസ്വന്തസം V X X X X X

ലപരുമ്പപ്പോവൂര്
മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

വപ്പോടെകേയട V V X

കേടെവല്ലൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

X X

പപ്പോണപഞരറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം

ലതക്കുസംകേര
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

X X

തൃശ്ശൂര് നഗരസഭ സസ്വന്തസം V X X V

എ
റണ

പ്പോകു
ളസം

തൃ
ശ്ശൂ

ര്
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ലലെകടെറി-പപരൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X V X

മങര
ഗ്രപ്പോമപ ഞപ്പോയതട 

സസ്വന്തസം X X X V

മുണ്ടൂര്
ഗ്രപ്പോമപ ഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X

കുമരസം പുത്തൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X X X

ലകേപ്പോപസം
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X

പപ്പോലെകപ്പോടെട
മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

സസ്വന്തസം V X X X

ലപരറിന്തല്മണ
നഗരസഭ

X X X V

മപ്പോറപ്പോകര
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X V X V V

തപ്പോനപ്പോളൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X X

ചുങതറ
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X

പൂപകപ്പോട്ടൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V V X X
                             

അപതപ്പോളറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

വപ്പോടെകേയട X X X X X

 പബപ്പൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V X X X X V

ഏലെത്തുര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X

വളയസം
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X X

മടെവൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V V V V V X

പ
പ്പോലെ

ക
പ്പോടെ

ട
മലെ

പ
റസം

പകേ
പ്പോഴ

റിപ
ക

പ്പോടെ
ട



21

നന്മേണ
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X X V

പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട
നഗരസഭ

സസ്വന്തസം X X X X

വടെകേര
മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി 

വപ്പോടെകേയട X X X X X

ന
പ്പോടെ

പൂതപ്പോടെറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

X X X

പപ്പോപറിനറിപശ്ശേരറി സസ്വന്തസം

മുപണരറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X X X

അഞരകണറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X X

കേലദപ്പോപശ്ശേരറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V V V V V X

ലചെറുതപ്പോഴസം
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V V V

എടെകപ്പോടെട പബപ്പോകട
പഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X X

കേണ്ണൂര്
മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

സസ്വന്തസം X X X X X

തലെപശ്ശേരറി
മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

സസ്വന്തസം X V X X X

വപവളറിലകേ
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം V X X X V

പകേപ്പോപടെപ്പോസംപബളൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

സസ്വന്തസം X V V V

കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട
മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

സസ്വന്തസം X

(V-ഉണട;  x ഇല)

വ
യ

ന
പ്പോടെ

ട
കേ

ണ്ണൂ
ര്

കേ
പ്പോസ

ര്പ
ഗ

പ്പോഡ
ട
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ഘടെനപ്പോനറിലെ

പഞപ്പോയതട  രപ്പോജട  സസംവറിധപ്പോനസം  നറിലെവറില്  വന്നപതപ്പോലടെ  കൃഷറി  വകുപറിലന്റെ  അടെറിസപ്പോന
യൂണറിറ്റുകേളപ്പോയ  എലപ്പോ  കൃഷറിഭവനകേളസം  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറിന  വകേമപ്പോററി.  ഇലതപ്പോലടെപ്പോപസം  കൃഷറി
അസറിസ്റ്റന്റെട  ഡയറക്ടര് ഓഫന്ദ്രീസുകേള് ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതറിനസം വകേമപ്പോററി.  2011-ലലെ കൃഷറി വകുപറിലന്റെ
പസൗരപ്പോവകേപ്പോശ  പരഖ  അനസരറിച്ചട  സസംസപ്പോനതട  1076  കൃഷറിഭവനകേള്  പ്രവര്തറിക്കുന.
വകുപറിലന്റെ ഘടെനപ്പോ ചെപ്പോര്ടട ചുവലടെ പചെര്ക്കുന. 

ഡയറക്ടര്

പ്രറിന്സറിപല് 
കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര്
ജറിലപ്പോതലെ ഭരണ   

നറിര്വ്വഹണസം

ലഡപവ്യൂടറി ഡയറക്ടര്
ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട/പകേപ്പോര്പപറഷന്  
തലെതറിലുള്ള ഭരണ നറിര്വ്വഹണസം

അസറിസ്റ്റന്റെട ഡയറക്ടര്
പബപ്പോകട പഞപ്പോയതട/മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

 തലെതറിലുള്ള 
ഭരണ നറിര്വ്വഹണസം

കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര്/കൃഷറി ഭവനകേള്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട തലെതറിലുള്ള ഭരണ നറിര്വ്വഹണസം

കൃഷറി അസറിസ്റ്റന്റെടസട
കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസറുലടെ പ്രവര്തനങ്ങലള സഹപ്പോയറിക്കുന.
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കൃഷറിഭൂമറി വറിനറിപയപ്പോഗ വറിവരങ്ങള്

പകേരള എകപണപ്പോമറികട  &  സ്റ്റപ്പോററിസ്റ്ററികട വകുപറിലന്റെ  2010-11-ലലെ കേപ്പോര്ഷറികേ സറിതറി
വറിവര കേണക്കു പ്രകേപ്പോരസം പകേരളതറിലലെ ലമപ്പോതസം കൃഷറിഭൂമറിയലടെ വറിസന്ദ്രീര്ണസം  20,71,507
ലഹക്ടര് ആണട.  ഇതറില് 2,13,187 ലഹക്ടര് സലെതട ലനല്കൃഷറി ലചെയ്തറിട്ടുണട.  ഇതപ്പോകേലട
2009-10 വര്ഷലത നറിരകറിപനകപ്പോള് 9% കുറവപ്പോണട.  കേഴറിഞ്ഞെ പദതറികേളറില് കൃഷറികട
പ്രപ്പോമുഖദസം  നല്കേറിയറിട്ടുസം  കേപ്പോര്ഷറികേ രസംഗതട  നപ്പോസം  മുപന്നപ്പോടട  പപപ്പോയറില എന്ന വസ്തുത ഈ
കേണക്കുകേളറില് നറിന്നട വദകമപ്പോകുന. 

നടെപറിലെപ്പോകറിയ  കേപ്പോര്ഷറികേ  വറികേസന  പദതറികേളലടെ  ലെകദപ്രപ്പോപറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന്നതറിനസം നവന്ദ്രീന പദതറികേള് വറിഭപ്പോവനസം ലചെയ്യുവപ്പോനസം പ്രപദശലത വദതദസ
വറിളകേള്കട ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന കൃഷറിഭൂമറിയലടെ വറിസന്ദ്രീര്ണസം മനസറിലെപ്പോപകണതുണട. എന്നപ്പോല്
വളലര  കുറച്ചട  കൃഷറിഭവനകേളറില്  മപ്പോതമപ്പോണട  പ്രസ്തുത  വറിവരങ്ങള്  പശഖരറിച്ചട  പരഖലപടുതറി
സൂകറിക്കുന്നതട.  വറിവറിധ  കൃഷറികേളറിപലെര്ലപടറിരറിക്കുന്ന  കേര്ഷകേരുലടെ  എണസം,  ലനലപ്പോടെസം
കേപ്പോര്ഷറിപകേതര  ആവശദങ്ങള്കപ്പോയറി  നറികേതറിയതറിലന്റെ  വറിവരങ്ങള്  എന്നറിവ  മറിക
കൃഷറിഭവനകേളറിലുസം  ലെഭദമല.   പഞപ്പോയത്തുകേളറിലലെ  ആലകേ  കൃഷറിഭൂമറിയലടെ  വറിസന്ദ്രീര്ണസം,  ഓപരപ്പോ
വറിളകേളസം കൃഷറി ലചെയ്യുന്ന ഭൂമറിയലടെ വറിസന്ദ്രീര്ണസം, അവയലടെ അനപപ്പോതസം എന്നറിവലയ കുററിചള്ള പൂര്ണ
വറിവരങ്ങള് ലെഭദമല.  ഇതട ആസൂതണതറിനട തടെസമപ്പോകുകേയസം പദതറികേള് ലെകദസം വകേവരറികപ്പോന്
കേഴറിയപ്പോത  സപ്പോഹചെരദസം  സൃഷറിക്കുകേയസം  ലചെയ്യുന.   കൃഷറി  ഭൂമറിയലടെ  ലെഭദമപ്പോയ  സറിതറി  വറിവര
കേണക്കുകേള് അനബനസം 4-ല്  പചെര്തറിട്ടുണട. 

അനബനസം   4

വദതദസ കൃഷറിഭൂമറിയലടെ വറിസന്ദ്രീര്ണസം
(ലഹക്ടററില്)

ജറില സപ്പോപനസം ലനലെടല ലതങ്ങട വപ്പോഴ റബ്ബര് മരറിച്ചന്ദ്രീനറി മററിനസം

തറിരുവനന്തപുരസം പുളറിമപ്പോതട
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

90 500 500 1500 225 160

മപ്പോറനല്ലൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

0.81 903 170 420 266 51.5

ലനയപ്പോററിന്കേര
നഗരസഭ

1 1030 385 365 330 182

കേരകുളസം
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

1 850 44.5 120 10 40

ലകേപ്പോലസം എഴുപകേപ്പോണ്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

40 250 50 - - 29
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ആലെപഴ ലചെറുതന
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

702 540 - - - -

പതനസംതറിട പകേപ്പോയറിപ്രസം
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

100 450 300 - 140 -

പകേപ്പോടയസം മുണകയസം
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

5 217 - 4137 - -

എറണപ്പോകുളസം എടെതലെ
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

25 440 20 120 20 57

പപ്പോലെകപ്പോടെട ലലെകടെറി പപരൂര് 450 300 - - - 464

മുണ്ടൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

550 260 260 1020 - 105

മലെപറസം പൂപകപ്പോട്ടൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

205 1350 160 - 55 305

പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട അപതപ്പോളറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

94.05 438.3 1.5 60.85 - -

കേണ്ണൂര് പപ്പോപറിനറിപശ്ശേരറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

45 1079.3 4.85 - - -

എടെകപ്പോടെട
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

550 9447 160 - - -

ഓഡറിറട  ഖണറികേകേളറിപന്മേല്  സര്കപ്പോര്  ലെഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനബനസം   II  ആയറി

പചെര്തറിരറിക്കുന. 

1.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  ഖണറികേ  സമറിതറി  27-5-2015,  17-6-2015,  24-6-2015  എന്നന്ദ്രീ

പയപ്പോഗങ്ങളറില്  പരറിഗണറിക്കുകേയസം  സസംസപ്പോനലത  എലപ്പോ  ജറിലകേളറില്  നറിനമുള്ള  കൃഷറി  വകുപട

ഉപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോരറില് നറിനസം   ലതളറിലവടുപട നടെത്തുകേയമുണപ്പോയറി.

2.  സബ്സറിഡറി  മപ്പോനദണങ്ങള്  പപ്പോലെറികപ്പോലത  കേപ്പോര്ഷറികേ  പദതറികേള്  നടെപറിലെപ്പോകറിലയന്ന

പരപ്പോമര്ശസം  പരറിഗണറിച്ച  സമറിതറി  സബ്സറിഡറി  മപ്പോനദണങ്ങള്  പപ്പോലെറിക്കുന്നതറിനള്ള

പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികേ  ബുദറിമുട്ടുകേലള  സസംബനറിച്ചട  ആരപ്പോഞ്ഞു.  ആയതറിനട  തറിരുവല,  ആലുവ,

ലനടുമങ്ങപ്പോടെട,  ലനയപ്പോററിന്കേര,  ചെങ്ങനപ്പോപശ്ശേരറി,  പകേപ്പോടയസം,  തൃശ്ശൂർ,  ലകേപ്പോച്ചറി,  തറിരുവനന്തപുരസം,

ലപരുമ്പപ്പോവൂർ,  ലകേപ്പോലസം,  പപ്പോലെകപ്പോടെട,  ആലെപഴ നഗരസഭകേളറില് സർകപ്പോർ മപ്പോനദണങ്ങള്

പപ്പോലെറിച്ചപ്പോണട  പദതറികേള്  നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നലതനസം  മപ്പോർഗ്ഗപരഖയലടെ  പ്രശ്നമപ്പോണട

തടെസപ്പോമപ്പോകുന്നലതനസം നഗരകേപ്പോരദ വകുപട ഡയറക്ടർ അററിയറിച. 
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3.  മുന്സറിപപ്പോലെറിററികേള്ക്കുസം/പകേപ്പോർപപറഷനകേള്ക്കുസം  വദവസകേള്  പപ്പോലെറിചലകേപ്പോണട
വറിപുലെമപ്പോയ  പദതറികേള്  നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള  സസ്വപ്പോതന്ത്രദമുലണനസം  അതനസരറിച്ചട
പദതറിപണസം  ലചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുപണപ്പോലയനസം   ആയതറില്  സർകപ്പോർ  വദവസകേള്കട
വറിരുദമപ്പോയറി  എലന്തങറിലുസം  ഉള്ലപടറിട്ടുപണപ്പോലയനസം  പരറിപശപ്പോധറികണലമന്നട  സമറിതറി
ചൂണറികപ്പോടറി.  കേപ്പോർഷറികേ പദതറികേളറില് സബ്സറിഡറി   മപ്പോനദണങ്ങള് പപ്പോലെറിക്കുന്നതറിനസം
പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികേ  ബുദറിമുട്ടുകേള്  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനമുള്ള  നടെപടെറി  സസ്വന്ദ്രീകേരറിപകണതപ്പോലണന്നട
സമറിതറി  വറിലെയറിരുതറി.

4.  കൃഷറി  ഭവനകേളറില്  അടെറിസപ്പോന  സസൗകേരദങ്ങളലടെ  അഭപ്പോവവസം  ജന്ദ്രീവനകപ്പോരുലടെ  കുറവസം
കേപ്പോര്ഷറികേ  പമഖലെലയ  പ്രതറികൂലെമപ്പോയറി  ബപ്പോധറിക്കുന  എന്ന  പരപ്പോമർശതറിപന്മേല്   സമറിതറി
വറിശദപ്പോസംശങ്ങള്  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികേളറിലുസം  നഗരസഭകേളറിലുസം  ജന്ദ്രീവനകപ്പോരുലടെ
കുറവറിലലന്നട  കൃഷറി  വകുപ ഡയറക്ടർ അററിയറിച.  സ്റ്റപ്പോഫട  പപ്പോപറണ് അനസരറിച്ചട  പഞപ്പോയതറിലലെ
കൃഷറിഭവനകേളറിലുള്ള  അടെറിസപ്പോന  സസൗകേരദങ്ങള്  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികേളറിലലെ  കൃഷറിഭവനകേളറില്
ഇലപ്പോലയനസം അടെറിസപ്പോന സസൗകേരദങ്ങള് ഇലപ്പോലത സ്റ്റപ്പോഫറിലന നറിയമറിക്കുന്നതറില് കേപ്പോരദമറിലലനസം
സമറിതറി  വറിലെയറിരുതറി.   കൃഷറിഭൂമറി  കൂടുതലുള്ള  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികേളറിലുസം  കുറവള്ളവയറിലുസം   കൃഷറി
വകുപട ഉപദദപ്പോഗസരുലടെ എണവസം അടെറിസപ്പോന സസൗകേരദങ്ങളസം ഒപര മപ്പോനദണവസം ഒപര ലസയറിലെറിലുസം
ആകേരുലതനസം  സമറിതറി  ചൂണറികപ്പോടറി.  നഗരസഭകേളറിലലെ  കൃഷറിഭൂമറി  സസംബനറിച്ച  സറിതറി  വറിവര
കേണക്കുകേള് ലെഭദമപ്പോകപ്പോലമന്നട കൃഷറി വകുപട അഡന്ദ്രീഷണല് ലസക്രടററി അററിയറിച.

5.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറില്  കൃഷറി  ഭൂമറിയലടെ  ശരറിയപ്പോയ  സറിതറിവറിവര
കേണക്കുകേള് സൂകറിക്കുന്നറില എന്ന ഓഡറിറട അവപലെപ്പോകേനസം  സസംബനറിച്ചട സമറിതറി വറിശദന്ദ്രീകേരണസം
ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട  തറിരുവല,  ആലുവ,  ലനടുമങ്ങപ്പോടെട,  ലനയപ്പോററിന്കേര,  ചെങ്ങനപ്പോപശ്ശേരറി,  പകേപ്പോടയസം തൃശ്ശൂർ,
തലെപശ്ശേരറി,  ലകേപ്പോച്ചറി,  തറിരുവനന്തപുരസം,  ലപരുമ്പപ്പോവൂർ,  ലകേപ്പോലസം, പപ്പോലെകപ്പോടെട  എന്നന്ദ്രീ
നഗരസഭകേളറിലലെ കൃഷറി ഭൂമറിയലടെ സറിതറി വറിവര കേണക്കുകേള് സൂകറിച്ചറിട്ടുലണനസം എലപ്പോ
കൃഷറിഭവനസം പകേനന്ദ്രീകേരറിച്ചട ഒരു ഡപ്പോറപ്പോബപ്പോങട തയപ്പോറപ്പോകറി സൂകറിക്കുനലണനസം നഗരകേപ്പോരദ
വകുപട ഡയറക്ടർ അററിയറിച. ആയതട ഓഡറിററിനട സമർപറികണലമന്നട സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിച.

6. 2010-2011-ലലെ പകേരള എകപണപ്പോമറികട  & സ്റ്റപ്പോററിസ്റ്ററികട വകുപറിലന്റെ കേപ്പോര്ഷറികേ സറിതറിവറിവര
കേണകനസരറിച്ചട പകേരളതറിലലെ ലമപ്പോതസം കൃഷറിഭൂമറിയലടെ വറിസന്ദ്രീര്ണതറിലന്റെ 2,13,187 ലഹക്ടര് സലെതട
മപ്പോതപമ ലനലെടല കൃഷറി ലചെയ്യുനളലവന്നട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന. കേഴറിഞ്ഞെകേപ്പോലെ പദതറികേളറില് കൃഷറികട
പ്രപ്പോമുഖദസം നല്കേറിയറിട്ടുസം കേപ്പോര്ഷറികേ രസംഗതട ശ്രപദയമപ്പോയ പുപരപ്പോഗതറി വകേവരറികപ്പോന് കേഴറിഞ്ഞെറിടറിലലന്നട
സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  വറിവറിധ കൃഷറികേളറിപലെര്ലപടറിരറിക്കുന്ന കേര്ഷകേരുലടെ  എണസം,  കേപ്പോര്ഷറിപകേതര
ആവശദങ്ങള്കപ്പോയറി  ലനല്പപ്പോടെസം  നറികേതറിയതറിലന്റെ  വറിവരങ്ങള്  എന്നറിവ  മറിക  കൃഷറിഭവനകേളറിലുസം
ലെഭദമലലന്നട സമറിതറി ചൂണറികപ്പോട്ടുന.  നടെപറിലെപ്പോകറിയ കേപ്പോര്ഷറികേ വറികേസന പദതറികേളലടെ ലെകദപ്രപ്പോപറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന്നതറിനസം  നവന്ദ്രീന  പദതറികേള്  വറിഭപ്പോവനസം  ലചെയ്യുവപ്പോനസം  വദതദസ  വറിളകേള്കട
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ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന  കൃഷറിഭൂമറിയലടെ  വറിസന്ദ്രീര്ണസം  അററിപയണതുലണന്നട  സമറിതറി  കേരുതുന.  ആയതറിലൂലടെ
മപ്പോതപമ വദകമപ്പോയ ആസൂതണസം നടെതപ്പോനസം പദതറി ലെകദസം വകേവരറികപ്പോനസം സപ്പോധറിക്കൂകേയളലവനസം
സമറിതറി കേരുതുന.  കൃഷറി ഭവനകേളറിലലെ ഭസൗതറികേ സപ്പോഹചെരദങ്ങള്  ,  കൃഷറിഭൂമറി വറിനറിപയപ്പോഗ വറിവരങ്ങള്
എന്നറിവ സസംബനറിച്ചട സമറിതറി ചുവലടെ പചെര്ക്കുന്ന നഗരസഭകേളറില് നറിനസം പഞപ്പോയത്തുകേളറില് നറിനസം
വറിശദന്ദ്രീകേരണമപ്പോരപ്പോഞ്ഞു.

കേണ്ണൂർ നഗരസഭ

7. 2002-ല് നഗരസഭ കൃഷറിഭവന ലകേടറിടെസം നറിർമറിച ലകേപ്പോടുതറിട്ടുലണനസം അവറിലടെ ഒരു
അഗ്രറികേള്ച്ചർ  ഫന്ദ്രീല്ഡട  ഓഫന്ദ്രീസറുപടെയസം  അഗ്രറികേള്ച്ചർ  അസറിസ്റ്റന്റെറിപന്റെയസം  തസറികേകേള്
നറിലെവറിലുള്ളതപ്പോയസം  നഗരവല്കരണതറിലന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ജനങ്ങള്കട  കൃഷറിയറില്  തപ്പോലരദസം
കുറഞ്ഞെതറിനപ്പോല്  നഗരസഭപ്പോ  പരറിധറിയറില്  ലനല്കൃഷറി  ഇലപ്പോലയനസം  ചുരുങ്ങറിയ  പതപ്പോതറില്
ലതങ്ങുകൃഷറിയസം  വറിദദപ്പോലെയങ്ങളറില്  പച്ചകററി  കൃഷറിയസം  ലചെയ്യുനലണനസം  എന്നപ്പോല്
ജനങ്ങള്കട  ആവശദമുള്ള  പദതറികേള്  ഏലതന്നട  കേലണതറി  ആയതട  പദതറി
ആസൂതണതറിനപ്പോയറി  പചെർന്ന  വപ്പോർഡട  സഭപ്പോ  പയപ്പോഗങ്ങളറിപലെപ്പോ  ലസമറിനപ്പോറുകേളറിപലെപ്പോ
അവതരറിപറികപ്പോതറിരുന്നതറിനപ്പോലെപ്പോണട  കൃഷറികട  പവണത പുപരപ്പോഗതറി  വകേവരപ്പോതലതനസം
കേണ്ണൂർ നഗരസഭപ്പോ ലസക്രടററി അററിയറിച.

ചെങ്ങനപ്പോപശ്ശേരറി നഗരസഭ

8. കുടനപ്പോടറില് ലനല്കൃഷറി കൂടെപ്പോലത ആർ.ലകേ.ബറി.വവ.  പദതറി  പ്രകേപ്പോരസം  രണട  ലഹക്ടർ
തരറിശുഭൂമറിയറിലുസം  കൃഷറി ലചെയ്തറിട്ടുലണനസം പപ്പോടെപശഖര സമറിതറിയലടെ  പനതൃതസ്വതറിലുള്ള  കൃഷറിയസം
സമഗ്ര ലനല്കൃഷറി വറികേസന പദതറിയസം നടെപറിലെപ്പോകറിയതപ്പോയസം കൃതദസമയതട ലനലെടല സസംഭരണസം
നടെക്കുന്നതട/നടെകപ്പോതതട  കൃഷറിഭവനമപ്പോയറി  ബനലപട  സസംഗതറികേളപ്പോലണനസം  ചെങ്ങനപ്പോപശരറി
നഗരസഭപ്പോ  ലസക്രടററി  വറിശദന്ദ്രീകേരറിച.  ലകേപ്പോയ്ത്തു  ലമതറിയന്ത്രങ്ങളലടെ  ദസൗർലെഭദമപ്പോണട  കേഴറിഞ്ഞെ
വർഷലത  ലനല്ലുല്പപ്പോദനലത  പ്രതറികൂലെമപ്പോയറി  ബപ്പോധറിച്ചറിരുന്നലതനസം  നറിലെവറില്
ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേളലടെയസം  വപ്പോഹനങ്ങളലടെയസം  അപരദപ്പോപതയപ്പോണട  ലനല്കൃഷറിലയ  പ്രതറികൂലെമപ്പോയറി
ബപ്പോധറിക്കുന്നലതനസം സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.

പകേപ്പോടയസം നഗരസഭ

9. നപ്പോടകേസം  ഏരറിയയറില്  729  ലഹക്ടർ  സലെതട  ലനല്കൃഷറിയസം  ലനലെടല  സസംഭരണവസം
നടെക്കുനലണനസം വയല് നറികേതലെറിലനതറിലര പരറിപശപ്പോധന നടെതപ്പോറുലണനസം പകേപ്പോടയസം നഗരസഭ
കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസർ അററിയറിച.  രണട വർഷതറിന മുമ്പുള്ള കൃഷറിയറില് നറിനസം ഇപപപ്പോള് എത കുറവട
വന്നറിട്ടുലണന്ന  സമറിതറിയലടെ  പചെപ്പോദദതറിനട,  കുറവട  വന്നറിടറിലലനസം  കേഴറിഞ്ഞെ  രണട  വർഷങ്ങളപ്പോയറി
പതട ലഹക്ടർ തരറിശട ഭൂമറി കൃഷറി ലചെയപ്പോന് തുടെങ്ങറിയറിട്ടുലണനസം  ഈ വർഷസം കൂടുതല് ഏരറിയയറില്
കേരലനലെടല കൃഷറി ലചെയപ്പോന് ശ്രമറിക്കുനലണനസം കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസർ വദകമപ്പോകറി.
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കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട നഗരസഭ

10.  നഗരസഭപ്പോ  പരറിധറിയറില്  ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേലള  കേറിടപ്പോനറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  കൃഷറി  ലചെയ്യുന്ന
ആളകേളലടെ എണതറില് കുറവട വന്നറിട്ടുലണനസം 30  പപർ മപ്പോതപമ കേർഷകേലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി ലപന്ഷനട
അപപകകേരപ്പോയറിട്ടുളലവനസം  കേപ്പോർഷറികേ  വറികേസന  സമറിതറി  കൃതദമപ്പോയറി  കൂടുന്നതപ്പോയസം  അയങപ്പോളറി
പദതറി  നറിലെവറില്  വന്നപപപ്പോഴുസം  അതറില്  പപരട  രജറിസ്റ്റർ  ലചെയപ്പോന്  ആളണപ്പോയറിരുന്നറിലലനസം
കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട നഗരസഭ ലസക്രടററി അററിയറിച.

തൃശ്ശൂർ പകേപ്പോർപപറഷന്

11. നഗരസഭപ്പോ  പരറിധറിയറില്  22.3  ചെതുരശ്ര  കേറിപലെപ്പോമന്ദ്രീറപറപ്പോളസം  പ്രപദശതട  ലനല്കൃഷറി
ലചെയ്യുന്നതപ്പോയസം  പകേപ്പോള്  നറിലെങ്ങളറിലുസം  വറില്ലുവടസം,  അയപന്തപ്പോള്,  ഒല്ലൂർ  എന്നറിവറിടെങ്ങളറിലുമപ്പോണട
പ്രധപ്പോനമപ്പോയസം  കൃഷറിയള്ളലതനസം  കൃഷറി  ലെപ്പോഭകേരമലലന്ന  ധപ്പോരണയറില്  2011  വലര  കൃഷറിപമഖലെ
പ്രതറിസനറിയറിലെപ്പോയറിരുലന്നനസം  എന്നപ്പോല്  നറിലെവറില്  ആളകേള്  സലെങ്ങള്  പപ്പോടതറിലനടുതട
ലനല്കൃഷറി  ലചെയ്യുന്നതറിനപ്പോല്  14,000  ലഹക്ടർ  സലെതട  കൃഷറി  വദപ്പോപറിപറികപ്പോന്  കേഴറിലഞ്ഞെനസം
പകേപ്പോർപപറഷന് ലസക്രടററി അററിയറിച.  

12.  കൃഷറികട  ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേലള  കേറിടപ്പോനറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഇപപപ്പോള്  ലനല്കൃഷറിയലടെ  90
ശതമപ്പോനവസം യന്ത്രവല്കൃതമപ്പോയറിട്ടുലണനസം ലനല്ലുല്പപ്പോദനതറില് വര്ദനയണപ്പോയറിട്ടുലണനസം കൃഷറിവകുപട
ഡയറക്ടർ  വറിശദമപ്പോകറി.  യന്ത്രസസംവറിധപ്പോനസം  സപ്പോധദമപ്പോകേപ്പോത  പപ്പോടെങ്ങളറിൽ  ഇതര
സസംസപ്പോനലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേളലടെ പസവനസം ലെഭദമപ്പോകറി കൃഷറി ലചെയ്യുന്നതറിനട  സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിച.

പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട പകേപ്പോർപപറഷന്

13.  ഏലെത്തൂർ  ഭപ്പോഗതട  കൃഷറി  ഉള്ളതപ്പോയസം  കൃഷറിഭവനറില്  ജന്ദ്രീവനകപ്പോരുലടെ
കുറവള്ളതപ്പോയസം  ഒരു  ഫന്ദ്രീല്ഡട  ഓഫന്ദ്രീസറുസം  രണട  അസറിസ്റ്റന്റുമപ്പോരുസം  ഒരു  പപ്പോർടട  വടെസം
സസ്വന്ദ്രീപറുമപ്പോണുള്ളലതനസം  ഫന്ദ്രീല്ഡട  ഓഫന്ദ്രീസർകട  55  വപ്പോർഡുകേളലടെ  ചുമതലെ  കൂടെപ്പോലത
പകേപ്പോർപപറഷന് ഏല്പറിക്കുന്ന പ്രവൃതറികേളസം നറിർവ്വഹറിപകണതപ്പോയറിട്ടുലണനസം മുനറിസറിപല്
ലസക്രടററി അററിയറിച.  കൃഷറിഭവനറിലലെ  ജന്ദ്രീവനകപ്പോരുലടെ എണസം വർദറിപറിക്കുന്നതറിനള്ള നടെപടെറി
സസ്വന്ദ്രീകേരറികണലമന്നട സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിച.

ലനടുമങ്ങപ്പോടെട നഗരസഭ

14.  നഗരസഭയറില്  അറുപതട  ശതമപ്പോനതറിലെധറികേവസം  കേപ്പോർഷറികേ  പമഖലെയപ്പോണട.
ആളകേള്  ലതങ്ങട  ലവടറി  മപ്പോററി  റബ്ബർ  കൃഷറിയറിപലെയട  പപപ്പോവകേയപ്പോലണനസം  വപ്പോഴക്കൃഷറി,
പച്ചകററി,  മരച്ചന്ദ്രീനറി,  ലവററിലെ  തുടെങ്ങറിയവ  ജറിലയറില്  ഏറവസം  കൂടുതല്  കൃഷറി  ലചെയ്യുന്നതട
ഇവറിലടെയപ്പോലണനസം മുനറിസറിപല് ലസക്രടററി അററിയറിച. 
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ലകേപ്പോലസം പകേപ്പോർപപറഷന്

15.  പകേപ്പോർപപറഷന്  പരറിധറിയറില്  നപ്പോലെട  ലഹക്ടററില്  തപ്പോലഴയപ്പോണട  ലനല്കൃഷറി  ഉള്ളലതനസം
ആയതട മുന്വർഷങ്ങലള അപപകറിച്ചട കുറഞ്ഞുലകേപ്പോണറിരറിക്കുകേയപ്പോലണനസം പകേപ്പോർപപറഷന് ലസക്രടററി
അററിയറിച.  നന്ദ്രീർതടെപ്പോധറിഷറിത പദതറികേള്കട തയപ്പോറപ്പോകറിയ മപ്പോസ്റ്റർപപ്പോന് നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നതറിനട ജറിലപ്പോ
തലെതറില് ഒരു ഉപദദപ്പോഗസലന നറിയമറിച്ചറിട്ടുലണങറിലുസം അവരുലടെ പസവനസം പകേപ്പോർപപറഷന് തലെതറില്
ലെഭദമലലന്നട  അപദ്ദേഹസം തുടെർന്നററിയറിച.   മണട  സസംരകണ വകുപറിലലെ ഉപദദപ്പോഗസരുലടെ പസവനസം എലപ്പോ
മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികേളറിലുസം  പകേപ്പോർപപറഷനകേളറിലുസം  ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള  നടെപടെറി  സസ്വന്ദ്രീകേരറികണലമന്നട  സമറിതറി
നറിർപദ്ദേശറിച.

പപ്പോലെകപ്പോടെട നഗരസഭ

16.  നഗരസഭപ്പോ  പരറിധറിയറില്  525  ലഹക്ടർ  സലെതട  ലനല്കൃഷറി  ഉള്ളതപ്പോയസം
കൃഷറിഭവനറില്  എലപ്പോ  അടെറിസപ്പോന  സസൗകേരദങ്ങളസം  ഉലണനസം  മുനറിസറിപല്  ലസക്രടററി
അററിയറിച.  വയല്  നറികേതലെറിലന  സസംബനറിച്ച  സമറിതറിയലടെ  പചെപ്പോദദതറിനട,  വയല്
നറികേതല് വദപ്പോപകേമപ്പോയറി നടെക്കുനലണനസം സജന്ദ്രീവമപ്പോലയപ്പോരു പപ്പോടെപശഖര സമറിതറി ഇവറിലടെ
പ്രവർതറിക്കുനലണനസം  ഡപ്പോറപ്പോബപ്പോങ്കുണപ്പോക്കുന്നതറില്  പലെ തറിരറിമററികേള്  നടെക്കുന്നതപ്പോയസം
നല രന്ദ്രീതറിയറില് കൃഷറി നടെക്കുന്ന പലെ സലെങ്ങളസം കൃഷറി ലചെയപ്പോത ഭൂമറി എന്ന രന്ദ്രീതറിയറില്
പരഖലപടുതറിയറിട്ടുലണനസം  മുനറിസറിപല് ലസക്രടററി വറിശദമപ്പോകറി.   ഇലതപ്പോരു ഗുരുതരമപ്പോയ
ആപരപ്പോപണമപ്പോലണന്നട ചൂണറികപ്പോടറിയ സമറിതറി ആയതട സസംബനറിച്ചട അപനസ്വഷണസം നടെതറി
ററിപപപ്പോർടട  നല്കേണലമനസം  ആവശദലമങറില്  റവനവ്യൂ  വകുപറില്  നറിനസം  ലതളറിലവടുപട
നടെതണലമനസം നറിർപദ്ദേശറിച.

ആലെപഴ നഗരസഭ

17.  ആലെപഴയറില്  75  ലഹക്ടർ  2  വറിളകേളപ്പോയറി   ലനല്കൃഷറി ലചെയ്യുനലണനസം  23
പകേപ്പോടെറി രൂപയപ്പോണട ആലെപഴയലടെ ലമപ്പോതസം പപ്പോൻ ഫലണനസം ആയതറില് 70  ലെകസം രൂപ
പഞപ്പോയതറിനട മപ്പോതമപ്പോലണനസം ആലെപഴ മുനറിസറിപല് ലസക്രടററി അററിയറിച. പഞപ്പോയതട
പമഖലെയറിലലെ  കൃഷറിഭവനകേളറില്  ഒരു  കൃഷറിഒപ്പോഫന്ദ്രീസറുസം  3  കൃഷറി  അസറിസ്റ്റന്റുമപ്പോരുസം
ഉള്ളപപപ്പോള് നഗരസഭപ്പോ  പ്രപദശതട  ഒരു അഗ്രറികേള്ച്ചർ ഫന്ദ്രീല്ഡട  ഓഫന്ദ്രീസറുസം  ഒരു കൃഷറി
അസറിസ്റ്റന്റുസം  ഉള്ലപലടെ  വളലര  കുറച്ചട  ജന്ദ്രീവനകപ്പോലര  ഉളലവനസം  മണട  പരദപവകണ
വകുപറിലലെ  ഉപദദപ്പോഗസന്  ലവററിസംഗട  ഓഫന്ദ്രീസറപ്പോയറി  പജപ്പോലെറി  ലചെയ്യുനലണനസം  അപദ്ദേഹസം
തുടെർന്നററിയറിച.   ബണറിലന്റെപയപ്പോ  ജലെപസചെന  പദതറികേളലടെപയപ്പോ  എഞറിനന്ദ്രീയററിസംഗട
പജപ്പോലെറികേള്  കൃഷറി  വകുപട  ഉപദദപ്പോഗസർകട  ലചെയപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോതതറിനപ്പോലുസം
നഗരസഭയറില് പമജർ പദതറികേള് നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോലുസം സപ്പോപങതറികേ പരറിജപ്പോനമുള്ള
മണട  പരദപവഷണ  വകുപറിലലെ  ഉപദദപ്പോഗസലര  നറിർവ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസരപ്പോകറി  നറിയമറിച്ചപ്പോല്
ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോയറിരറിക്കുലമനസം മുന്സറിപല് ലസക്രടററി അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു.
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18.  വകുപറില്  നറിന്നട  ലെഭറിക്കുന്ന  പപ്പോന്  ഫണട  ലചെലെവഴറിക്കുകേ  മപ്പോതമപ്പോണട  മണട
പരദപവഷണ  വകുപട  ഉപദദപ്പോഗസർ  ലചെയ്യുന്നലതനസം  ജന്ദ്രീവനകപ്പോർ  കുറവപ്പോയതറിനപ്പോല്
നഗരസഭകേളലടെയസം  പഞപ്പോയത്തുകേളലടെയസം  പദതറികേള്  ഏലറടുത്തു  നടെതപ്പോന്  അവർകട
കേഴറിയറിലലനസം  സമറിതറി  വറിലെയറിരുതറി.  നഗരസഭയറില്  കൃഷറി  വകുപമപ്പോയറി  ബനലപടട
ഏലതപ്പോലക  ജലെപസചെന  പദതറികേളപ്പോണട  ആവശദലമന്നട  വർകറിസംഗട  ഗ്രൂപറിലന്റെ
കേണ്വന്ദ്രീനലറന്ന  നറിലെയട  കൃഷറി  ഓഫന്ദ്രീസറപ്പോണട  തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിക്കുന്നതട.  ഡപ്പോറപ്പോബപ്പോങറിലന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില്  ജറിലപ്പോതലെതറില്  പപ്പോന്  ഉണപ്പോക്കുകേയസം  വമനർ  ഇററിപഗഷന്  വകുപട
ഉള്ലപലടെ  കൃഷറിയമപ്പോയറി  ബനലപട  വകുപകേള്  ഒന്നറിച  നറിന്നപ്പോല്  കൃഷറി  കുറചകൂടെറി
ലമച്ചലപടുതപ്പോനപ്പോകുലമന്നട മുന്സറിപല് ലസക്രടററി അററിയറിച. 

19.  ഇതരതറിലലെപ്പോരു  പകേപ്പോ-ഓർഡറിപനഷനട  നഗരസഭയട  മുന്വകേ  എടുത്തു  കൂലടെ
എന്ന  പചെപ്പോദദതറിനട,  വർകറിസംഗട  ഗ്രൂപറിലന  വറിളറികപ്പോന്  നഗരസഭപ്പോ  ലസക്രടററികട
അധറികേപ്പോരമറിലലനസം  കേമറിററിയറില്  7-15  വലര  അസംഗങ്ങലള  പപ്പോടുളലവന്നട  സർകപ്പോർ
ഉതരവലണനസം  മുന്സറിപല്  ലസക്രടററി  വറിശദമപ്പോകറി.  കൃഷറി  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി
ആയതുമപ്പോയറി ബനലപട വകുപകേലള വറിളറിച്ചട ചെർച്ച ലചെയ്യുന്നതറിനട നഗരസഭപ്പോ ലചെയർമപ്പോനട
അധറികേപ്പോരമുലണന്നട  ചൂണറികപ്പോടറിയ  സമറിതറി,  നഗരസഭ,  മുന്സറിപപ്പോലെറിററി  തുടെങ്ങറിയ
സപ്പോപനങ്ങളറില്  കൃഷറി  സസംബനമപ്പോയ  കേപ്പോരദങ്ങള്കട  വർകറിസംഗട  ഗ്രൂപറിലന്റെ  പസവനസം
ആവശദലപട്ടുലകേപ്പോണട വറിളറിക്കുന്ന പയപ്പോഗതറില് ബനലപട വകുപകേള് പലങടുകണലമനസം
ആവശദമപ്പോയ സഹപ്പോയങ്ങള് ലചെയ്തു ലകേപ്പോടുകണലമനസം നറിർപദ്ദേശറിച.

ലപരറിന്തല്മണ നഗരസഭ

20.  25  ലഹക്ടർ  സലെതട  പകേപ്പോള്നറിലെങ്ങളറില്  കൃഷറി  ലചെയ്യുനലണനസം  25
പപരടെങ്ങുന്ന കേർമ സമറിതറിലയ നറിപയപ്പോഗറിച്ചട,  കൃഷറി വർദറിപറിക്കുന്നതറിനള്ള പ്രവർതനസം
നടെന വരുന്നതപ്പോയസം മുന്സറിപപ്പോലെറിററി ലസക്രടററി അററിയറിച.

ലകേപ്പോച്ചറി പകേപ്പോർപപറഷന്

21.  പകേപ്പോർപപറഷന് പരറിധറിയറില്  3  ലഹക്ടർ സലെതട ലനല്കൃഷറി ലചെയ്യുനലണനസം
96  സസ്വയർ കേറിപലെപ്പോ  മന്ദ്രീറർ  കൃഷറിഭൂമറിയള്ളറിടെതട  മൂന്നട  സ്റ്റപ്പോഫട  മപ്പോതമപ്പോണുള്ളലതനസം ലകേപ്പോച്ചറി
പകേപ്പോർപപറഷന് ലസക്രടററി  അററിയറിച.   കൂടെപ്പോലത കൃഷറികപ്പോവശദമപ്പോയ  വതകേളലടെ  വറിതരണതറില്
സബ്സറിഡറി  മപ്പോനദണതറിലന്റെ  ഏകേന്ദ്രീകേരണസം  ആവശദമപ്പോലണനസം  കൃഷറി  വകുപട  ചെറിലെ  വതകേള്
സസൗജനദമപ്പോയറി ലകേപ്പോടുക്കുപമ്പപ്പോള് നഗരസഭ  50%  സബ്സറിഡറി മപ്പോതപമ നല്കുനള എന്നതറിനപ്പോലുസം
ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  വറിഹറിതസം  വപ്പോങ്ങറിയതറിന  പശഷസം  മപ്പോതപമ  വതകേള്  വറിതരണസം  ലചെയപ്പോവൂ  എന്ന
നറിബനന  കേപ്പോരണവസം  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകലള  കേറിടപ്പോന്  ബുദറിമുടപ്പോലണനസം  എന്നപ്പോല്  ലടെറസ് ഫപ്പോമറിസംഗട
പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ പദതറികേള് ആവറിഷ്കരറിച്ചറിട്ടുലണനസം അപദ്ദേഹസം തുടെർന്നററിയറിച..
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22.  കൃഷറികപ്പോവശദമപ്പോയ  വതകേള്  കൃഷറിവകുപവഴറി  സസൗജനദമപ്പോയസം  നഗരസഭ  50%
സബ്സറിഡറിയറിലുസം ലകേപ്പോടുക്കുന്നതട അശപ്പോസന്ദ്രീയമപ്പോയതറിനപ്പോല് ലതററിദപ്പോരണയട ഇടെപ്പോയപ്പോകുലമന്നട
നറിരന്ദ്രീകറിച്ച സമറിതറി ആയതട സസംബനറിച്ചട  പരറിപശപ്പോധന നടെതപ്പോന് ധനകേപ്പോരദ വകുപറിപനപ്പോടെട
നറിർപദ്ദേശറിച.  ഓപരപ്പോ  വറിളകേള്ക്കുസം ആവശദമപ്പോയ സബ്സറിഡറി  നറിരകട  നറിശ്ചയറിക്കുന്നതപ്പോയറിരറിക്കുസം
നലലതനസം ടെറി  വറിഷയതറില് പപ്പോനറിസംഗട  പബപ്പോർഡട ഉചെറിതമപ്പോയ തന്ദ്രീരുമപ്പോനസം എടുത പശഷസം
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപപ്പോണട  നടെപടെറി  എടുപകണലതന്നട  ധനകേപ്പോരദ  വകുപട  ലസ്പെഷദല്
ലസക്രടററി അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു. 

23.  എന്നപ്പോല്  നറിലെവറില്  സബ്സറിഡറി  ലകേപ്പോടുക്കുന്നതറില്  വറിപവചെനമറിലലനസം
വജവവളതറിനട  75%-വസം  രപ്പോസവളതറിനട  50ശതമപ്പോനവസം  വജവ  കേന്ദ്രീടെനപ്പോശറിനറികട  50
ശതമപ്പോനവസം  പച്ചകററി  വതകേള്കട  100  ശതമപ്പോനവസം  സബ്സറിഡറി  നഗര/
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേള്കട  ലകേപ്പോടുക്കുനലണനസം  ലനല്കൃഷറികട  കൂലെറി  ലചെലെവറിനപ്പോയറി  ഒരു
ലഹക്ടററിനട  6000  രൂപ വന്ദ്രീതവസം നല്കുനലണനസം  കൃഷറിവകുപട  അഡന്ദ്രീഷണല് ഡയറക്ടർ
വറിശദന്ദ്രീകേരറിച. 

24.  പുതുതപ്പോയറി  ലകേപ്പോണവന്ന ലടെറസട  കേള്ടറിപവഷനട  100  ശതമപ്പോനസം  സബ്സറിഡറി
ലകേപ്പോടുക്കുന്നറിലലനസം  പുതറിയതപ്പോയറി  തുടെങ്ങുന്ന  പദതറികേള്കട  വന്ദ്രീഴ്ചെയണപ്പോകേപ്പോതറിരറികപ്പോനസം
കൂടുതല് ആളകേളറിപലെയട  എതറികപ്പോനസം സബ്സറിഡറി നല്കേപ്പോറുലണനസം ധനകേപ്പോരദ വകുപട
ലസ്പെഷദല്  ലസക്രടററി  സമറിതറിയലടെ  ശ്രദയറില്ലപടുതറിയപപപ്പോള്  ആയതട  സസംബനറിച്ചട
പരറിപശപ്പോധറിയണലമന്നട സമറിതറി നറിർപദ്ദേശറിച.

തറിരൂർ നഗരസഭ

25. തറിരൂർ നഗരസഭയറില് ലനല്കൃഷറി നടെത്തുനലണന്നട മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി ലസക്രടററി
അററിയറിച.

ലനയപ്പോററിന്കേര നഗരസഭ

26.  നഗരസഭയറില്  300  ലഹക്ടർ  സലെതട  ലനല്കൃഷറി  ലചെയ്യുനലണങറിലുസം  കേപ്പോരദമപ്പോയ
വർദനവട  വന്നറിടറിലലനസം  വപ്പോഴകൃഷറിയസം  മറട  ലചെറുകേറിടെ  കൃഷറികേളസം  സജന്ദ്രീവമപ്പോയറി  നടെക്കുനലണനസം
മുന്സറിപപ്പോലെറിററി ലസക്രടററി അററിയറിച. സമറിതറി പയപ്പോഗസം ചെർച്ച ലചെയ്ത വറിഷയതറിപന്മേലുള്ള നറിർപദ്ദേശങ്ങളസം
അഭറിപ്രപ്പോയങ്ങളസം  പക്രപ്പോഡന്ദ്രീകേരറിച്ചട  ആയതറിലനപ്പോരു  രൂപപരഖയണപ്പോകറി  സമർപറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്  ലസക്രടററി,  നഗരകേപ്പോരദ  വകുപ  ലസക്രടററി,  കൃഷറി  വകുപ
ലസക്രടററി,  പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടർ,  പലെപ്പോകല് ഫണട ഓഡറിറട  ഡയറക്ടർ എന്നറിവപരപ്പോടെട  നറിർപദ്ദേശറിച.
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്  ലസക്രടററി,  നഗകേരകേപ്പോരദ  വകുപട  ലസക്രടററി  എന്നറിവലര
ചെർച്ചയട  വറിളറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  സമറിതറി  നറിർപദ്ദേശങ്ങളടെങ്ങറിയ  പ്രപതദകേസം  കേതട  അയയപ്പോനസം  സമറിതറി
നറിർപദ്ദേശറിച.
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തറിരുവനന്തപുരസം ജറില - പുളറിമപ്പോതട ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

27. ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബനറിച്ചട സമറിതറി പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടറുലടെ അഭറിപ്രപ്പോയസം
ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട കൃഷറിഭവന് നറിര്മറിക്കുന്നതറിനളള സലെസം ലെഭദമപ്പോയറിട്ടുലണന്നട പഞപ്പോയതട
ഡയറക്ടര്-ഇന്-ചെപ്പോര്ജട  മറുപടെറി  നല്കേറി.   കൃഷറിഭവന്  മപ്പോതമപ്പോണട  വപ്പോടെകേ  ലകേടറിടെതറില്
പ്രവര്തറിക്കുന്നലതനസം  ജുവലെ  10-ാം  തന്ദ്രീയതറി  പഞപ്പോയതട  ഓഫന്ദ്രീസട  പുതറിയ
ലകേടറിടെതറിപലെയട മപ്പോറ്റുപമ്പപ്പോള് പ്രസ്തുത ലകേടറിടെസം കൃഷറിഭവന നല്കേപ്പോനപ്പോണട തന്ദ്രീരുമപ്പോനലമനസം
മറട  നവ്യൂനതകേള് എലപ്പോസം  പരറിഹരറിച്ചറിട്ടുലണനസം പുളറിമപ്പോതട  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട  അസറിസ്റ്റന്റെട
ലസക്രടററി വറിശദമപ്പോകറി.

മപ്പോറലനല്ലൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

28.  ഓഡറിറട  ചൂണറികപ്പോടറിയ പപപ്പോരപ്പോയ്മകേള് എലപ്പോസം പരറിഹരറിച്ചറിട്ടുലണന്നട മപ്പോറലനല്ലൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസക്രടററി സമറിതറിലയ അററിയറിച.

ഇടെവ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

29. ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേല് മറുപടെറി സമര്പറികപ്പോതതറിനളള കേപ്പോരണസം ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട
ഇടെവ  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറിലന  സസംബനറിച്ച  പരപ്പോമര്ശസം  കുററിപറില്  ഇലപ്പോയറിരുനലവനസം
ആയതറിനപ്പോലെപ്പോണട  മറുപടെറി  സമര്പറികപ്പോതറിരുന്നലതനസം  കുററിപറില്  ടെറി  പഞപ്പോയതറിലന
ഉള്ലപടുതപ്പോതറിരുന്നതറിനപ്പോല്  സമറിതറി  പയപ്പോഗസം  പചെരുന്ന  വറിവരസം  പ്രസ്തുത  പഞപ്പോയതറിലന
അററിയറിച്ചറിരുന്നറിലലനസം പഞപ്പോയതട  അഡന്ദ്രീഷണല്  ഡയറക്ടര്  (ഡയറക്ടര്-ഇന്-ചെപ്പോര്ജട
ലവളറിലപടുതറി).

30.  മറുപടെറി  ലെഭദമപ്പോകേപ്പോതറിരുന്നതറിനപ്പോലെപ്പോണട  കുററിപറില്  ഉള്ലപടുതപ്പോതറിരുന്നലതനസം
ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  സൂചെറിപറിച്ചറിട്ടുളള  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  പരറിപശപ്പോധറിച്ചറിടപ്പോണട  സര്കപ്പോര്
മറുപടെറി  നല്കുന്നലതനസം  കേപ്പോര്ഷറികേ  വറിജപ്പോന  പകേനമറില,  കൃഷറിഭവനകേള്കട
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറിലന്റെ  പപരു  പചെര്തറിടറില  എന്നതപ്പോയറിരുന  ഇടെവ  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറിലന
സസംബനറിച്ച  ഓഡറിറട  തടെസങ്ങലളനസം  നറിയമസഭപ്പോ  ലസക്രപടററിയററിലലെ  ബനലപട
ഉപദദപ്പോഗസന് വദകമപ്പോകറി.  പമല് സൂചെറിപറിച്ചറിട്ടുളള  രണട  കേപ്പോരദങ്ങളസം  ശ്രദറികണലമന്നട
സമറിതറി  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടപറപ്പോടെട  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചതറിനട  ശ്രദറികപ്പോലമന്നട  അപദ്ദേഹസം  ഉറപ
നല്കേറി.

ലകേപ്പോലസം ജറില-കേരന്ദ്രീപ്ര ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

31.  കൃഷറിഭവന്  വപ്പോടെകേ  ലകേടറിടെതറിലെപ്പോണട  പ്രവര്തറിക്കുന്നലതങറിലുസം  ഭസൗതറികേ
സപ്പോഹചെരദങ്ങള്  എലപ്പോസം  ഉലണനസം  ഭൂമറി  വപ്പോങ്ങപ്പോനള്ള  പപ്രപ്പോജക്ടട  വച്ചറിരുലന്നങറിലുസം  ഭൂമറി
ലെഭദമലപ്പോതറിരുന്നതറിനപ്പോലെപ്പോണട ലകേടറിടെസം നറിര്മറികപ്പോതറിരുന്നലതനസം കേരന്ദ്രീപ്ര ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട
കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര് അററിയറിച. 

32.  പഞപ്പോയതട  ഓഫന്ദ്രീസറിലെപല  കൃഷറിഭവന്  പ്രവര്തറിപകണതട  എന്നട  സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട,  ലനല്വറിത്തുകേളസം  യന്ത്രസപ്പോമഗ്രറികേളസം  സൂകറിക്കുന്നതറിനള്ള  സസൗകേരദസം
ഇലപ്പോതതറിനപ്പോലെപ്പോണട  അവറിലടെ  പ്രവര്തറികപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോതലതന്നട  കൃഷറി  ഓഫന്ദ്രീസര്
വദകമപ്പോകറി.
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33.  ലതന്മേലെ,  ആദറിച്ചലനല്ലൂര്,  എഴുപകേപ്പോണ്  എന്നന്ദ്രീ  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേലള  സസംബനറിച്ചട  വതകേള്
സൂകറികപ്പോനളള സലെമറില,  കേപ്പോര്ഷറികേ വറിജപ്പോന പകേനമറില,  കേപ്പോര്ഷറികേ പയപ്പോഗസം പചെരപ്പോനളള സലെമറില
എന്നന്ദ്രീ പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപന്മേല് മറുപടെറി സമര്പറിച്ചറിടറിലലന്നട നറിരന്ദ്രീകറിച്ച സമറിതറി പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടപറപ്പോടെട
വറിശദന്ദ്രീകേരണമപ്പോരപ്പോഞ്ഞു.   കുററിപറില്  സൂചെനയറിലപ്പോതറിരുന്നതറിനപ്പോലെപ്പോണട  പ്രസ്തുത  പഞപ്പോയത്തുകേലള
സസംബനറിച്ചട  കൂടുതല്  വറിവരങ്ങള് പശഖരറികപ്പോതറിരുന്നലതനസം ജൂണ്  1-ാം തന്ദ്രീയതറിയപ്പോണട  ഡയറക്ടറുലടെ
ചെപ്പോര്ജട  ലെഭറിച്ചലതനസം  ആയതറിനപ്പോല്  വറിശദമപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധറികപ്പോന്  കേഴറിഞ്ഞെറിലലനസം  പഞപ്പോയതട
ഡയറക്ടര്-ഇന്-ചെപ്പോര്ജട മറുപടെറി പറഞ്ഞു.

34.  പരപ്പോമര്ശറിത  വറിഷയസം  ശ്രദയറില്ലപടറിരുന്നതപ്പോയസം  കൃഷറി  ഭവനകേള്  നറിര്മറികപ്പോന്  ഭൂമറി
ലെഭറികപ്പോന് ചെറിലെ ബുദറിമുട്ടുകേള് ഉലണങറിലുസം മറട കേപ്പോരദമപ്പോയ വറിഷയങ്ങലളപ്പോനസം പ്രസ്തുത പഞപ്പോയത്തുകേളറില്
ഇലലന്നനസം  മറുപടെറി  നല്കേപ്പോത  കേപ്പോരദസം  വറിശദമപ്പോയറി  പരറിപശപ്പോധറികപ്പോലമനസം  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട
ലസക്രടററി അററിയറിച.

35.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  വന്നതറിനപശഷസം  ആദറിച്ചലനല്ലൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറില്
ഭസൗതറികേ സപ്പോഹചെരദങ്ങള് എലപ്പോസം ഒരുകറിയറിട്ടുലണന്നട കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര് വദകമപ്പോകറി.

36.  ലതന്മേലെ,  ആദറിച്ചലനല്ലൂര്,  എഴുപകേപ്പോണ് എന്നന്ദ്രീ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളറില് ഭസൗതറികേ
സപ്പോഹചെരദസം  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  സസ്വന്ദ്രീകേരറിച്ച  നടെപടെറി  സസംബനറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

ആലെപഴ ജറില-രപ്പോമങരറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

37.  വതകേളസം  വറിത്തുകേളസം  സൂകറിക്കുന്നതറിനള്ള  സലെവസം  കേപ്പോര്ഷറികേപയപ്പോഗങ്ങള്
പചെരുന്നതറിനള്ള  സസൗകേരദവസം  കേപ്പോര്ഷറികേ  വറിജപ്പോന  പകേനതറിനള്ള  അടെറിസപ്പോന
സസൗകേരദവസം  ഒരുകറിയറിട്ടുലണനസം  കൃഷറി  സസംബനമപ്പോയറി  കേര്ഷകേര്കട  വറിവരങ്ങള്
നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  മലങപ്പോമ്പട  കേപ്പോര്ഷറികേ  ഗപവഷണ  പകേനതറിലന്റെ  സഹപ്പോയപതപ്പോലടെ
ആധുനറികേ  ഡറിജറിറല്  ഡറിസ് പപ  സസംവറിധപ്പോനസം  സപ്പോപറിച്ചറിട്ടുലണനസം  കൃഷറിഭവന്
പഞപ്പോയതട  ഓഫന്ദ്രീസറിപനപ്പോടെട  പചെര്ന്നട  സറിതറി  ലചെയ്യുന്നതറിനപ്പോല്  പഞപ്പോയതട  ഹപ്പോള്
പൂര്ണമപ്പോയസം ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന് കേഴറിയനലണനസം ആലെപഴ എ.ഡറി.പറി. വറിശദന്ദ്രീകേരറിച.

ലചെറുതന ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

38.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച്ചട  സമറിതറി  വറിശദന്ദ്രീകേരണസം  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട,
സസ്വന്തസം  ലകേടറിടെതറിലെപ്പോണട  കൃഷറിഭവന് പ്രവര്തറിക്കുന്നലതനസം  ഭസൗതറികേ സപ്പോഹചെരദങ്ങള്
എലപ്പോസം ഒരുകറിയറിട്ടുലണനസം ലചെറുതന ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസക്രടററി അററിയറിച.

നൂറനപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

39.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം വന്നതറിനപശഷസം നൂറനപ്പോടെട  കൃഷറിഓഫന്ദ്രീസറില് അടെറിസപ്പോന
സസൗകേരദങ്ങലളലപ്പോസം ഒരുകറിയറിട്ടുലണന്നട ആലെപഴ എ.ഡറി.പറി. അററിയറിച. 

ലനടുമുടെറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

40.  സസ്വന്തസം  ലകേടറിടെതറില്  പ്രവര്തറിക്കുന്ന  കൃഷറിഭവനറില്  കുടെറിലവളള  ലെഭദതയസം
വറിത്തുകേളസം  വതകേളസം  സൂകറികപ്പോനളള  സസൗകേരദവസം  ക്രമന്ദ്രീകേരറിച്ചറിട്ടുലണനസം  കേപ്പോര്ഷറികേ
വറിജപ്പോന പകേനസം സപ്പോപറികപ്പോനള്ള ഭസൗതറികേസപ്പോഹചെരദങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതറിനട പഞപ്പോയതട
കേമറിററി തന്ദ്രീരുമപ്പോനലമടുതറിട്ടുലണനസം കൃഷറി വകുപപ്പോണട ആയതട തുടെപങ്ങണലതനസം ലനടുമുടെറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസക്രടററി അററിയറിച.
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41.  എലപ്പോ  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളറിലുസം  കൃഷറിവകുപട  കേപ്പോര്ഷറികേ  വറിജപ്പോനപകേനസം
തുടെങ്ങറിയറിടറിലലനസം  പബപ്പോകടെറിസപ്പോനതറില്  ഒരു  കൃഷറിഭവനമപ്പോതമപ്പോണട  കേപ്പോര്ഷറികേ
വറിജപ്പോനപകേനസം  ആരസംഭറിക്കുവപ്പോനളള  സസൗകേരദസം  ലകേപ്പോടുക്കുന്നലതനസം  വറിജപ്പോനപകേനസം
തുടെങ്ങപ്പോനളള  സസൗകേരദസം  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട  ഒരുക്കുകേയപ്പോലണങറില്  അകപ്പോരദസം  പരറിപശപ്പോധറികപ്പോലമനസം
കൃഷറിവകുപട ഡയറക്ടര് വറിശദമപ്പോകറി.

42.  വകുപകേള്  തമറില്  ഏപകേപ്പോപനമറിലലനസം  അധറികേപ്പോരവറിപകേനന്ദ്രീകേരണതറിലന്റെ
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേള്കട  വറിട്ടുലകേപ്പോടുത സപ്പോപനമപ്പോയ  കൃഷറി  ഭവനകേള്കട
പഞപ്പോയത്തുകേള് ആവശദലപടുന്ന കേപ്പോരദങ്ങള് കൃഷറിവകുപ ലചെയ്തുലകേപ്പോടുപകണതപ്പോലണനസം
സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു.

43.  പഞപ്പോയതറിലന്റെ തന്ദ്രീരുമപ്പോനസം തങ്ങള്കട ലെഭറിച്ചറിടറിലലനസം ആയതട കേറിടറിയപ്പോല് കേപ്പോര്ഷറികേ
വറിജപ്പോനപകേനസം  ആരസംഭറിക്കുന്ന  കേപ്പോരദസം  പരറിഗണറിക്കുന്നതപ്പോലണനസം  കൃഷറി  വകുപ  ഡയറക്ടര്
അററിയറിച.  ഇകപ്പോരദതറില്  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  ലസക്രടററി  മുന്വകേലയടുതട
ഏപകേപ്പോപനമുണപ്പോകണലമനസം  പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടര് ബനലപട ഉപദദപ്പോഗസലര വറിളറിചപചെര്തട
ആവശദലപടുന്ന  കൃഷറിഭവനകേള്കട  കേപ്പോര്ഷറികേ  വറിജപ്പോനപകേനസം  ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനളള
സസൗകേരദങ്ങള്  ഉറപപ്പോകണലമനസം  ഇകപ്പോരദതറില്  കൃഷറിവകുപറിലന്റെ  പൂര്ണമപ്പോയ
സഹകേരണമുണപ്പോകേണലമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

പകേപ്പോടയസം ജറില

44. പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ ലവളറിയന്നൂര്, മറവന്തുരുതട, ഈരപ്പോറ്റുപപട, മുണകയസം,
പൂഞ്ഞെപ്പോര്,  ലകേപ്പോഴുവനപ്പോല്,  എരുപമലെറി എന്നന്ദ്രീ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേള്കട കൃഷറിഭവനട  സസ്വന്തസം
ലകേടറിടെവസം  മറട  ഭസൗതറികേ  സപ്പോഹചെരദങ്ങളമുലണന്നട  നറിരന്ദ്രീകറിച്ച  സമറിതറി  മപ്പോടെപളളറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറിലന്റെ കൃഷറിഭവന് മപ്പോതസം വപ്പോടെകേ ലകേടറിടെതറിലെപ്പോണട പ്രവര്തറിക്കുന്നലതന്നട
ചൂണറികപ്പോടറി.  നറിലെവറില്  പഞപ്പോയതറില്  നറിനസം  മപ്പോററി  പ്രധപ്പോന  ജസംഗ്ഷനറില്  വപ്പോടെകേ
ലകേടറിടെതറിലെപ്പോണട  കൃഷറിഭവന്  പ്രവര്തറിക്കുന്നലതനസം  ലനയറിസം  പബപ്പോര്ഡട
സപ്പോപറിച്ചറിട്ടുലണനസം 2015-16 സപ്പോമ്പതറികേ വര്ഷസം നടെപറിലെപ്പോകപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിട്ടുളള മറിനറി
സറിവറില് പസ്റ്റഷന് ലകേടറിടെതറില് കൃഷറിഭവന് പ്രവര്തറിപറികപ്പോന് കേഴറിയലമനസം മപ്പോടെപളളറി
കൃഷറിഓഫന്ദ്രീസര് അററിയറിച.

45.  പലെ  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളറിലുസം  കൃഷറിഭവനകേള്  വപ്പോടെകേ  ലകേടറിടെതറില്
പ്രവര്തറിക്കുനലണങറിലുസം അടെറിസപ്പോന സസൗകേരദങ്ങള് ഉലണന്നട അഭറിപ്രപ്പോയലപട സമറിതറി,
മപ്പോടെപള്ളറിയറില്  മപ്പോതസം  സസൗകേരദമറിലപ്പോയ്മ  അനഭവലപടെപ്പോന്  കേപ്പോരണലമലന്തന്നപ്പോരപ്പോഞ്ഞു.
സസ്വന്തമപ്പോയറി ലകേടറിടെമറില എന്നതട മപ്പോതമപ്പോണട പ്രശ്നലമനസം മറട ഭസൗതറികേ സപ്പോഹചെരദങ്ങലളലപ്പോസം
ഒരുകറിയറിട്ടുലണനസം മപ്പോടെപള്ളറി കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര് അററിയറിച.
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46. നറിലെവറില് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളറിലലെ കേപ്പോര്ഷറികേ വറിജപ്പോന പകേനങ്ങളലടെ കേണകട
എടുതറിട്ടുപണപ്പോ  എന്ന  സമറിതറിയലടെ  പചെപ്പോദദതറിനട,  പഞപ്പോയത്തുകേളപ്പോണട  അവയലടെ
കേണലകടുക്കുന്നലതനസം  പഞപ്പോയത്തുകേള്  ലചെയ്യുന്ന  പ്രവൃതറികേള്  കൃഷറി  വകുപട
അവപലെപ്പോകേനസം ലചെയപ്പോററിലലനസം കൃഷറി വകുപ ലസക്രടററി മറുപടെറി നല്കേറി.

47.  കേപ്പോര്ഷറികേവറിജപ്പോനപകേനലമന്നതട  വറിശപ്പോലെമപ്പോയ  ഒരു  സങലമപ്പോലണനസം  അതറിനപ്പോല്
കേര്ഷകേര്കട  ആവശദമുള്ള  വറിവരങ്ങള്  നല്കുന്നതറിനസം  പരറിശന്ദ്രീലെന  പരറിപപ്പോടെറികേള്
സസംഘടെറിപറിക്കുന്നതറിനമപ്പോയള്ള  യൂണറിററിലന  കേപ്പോര്ഷറികേ  വറിജപ്പോനപകേനസം  എന്നട  വറിളറിക്കുന്നതട
ഉചെറിതമലലനസം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു.  കൃഷറി വറിജപ്പോന പകേനങ്ങള് പ്രവര്തറിക്കുന്നതട കേപ്പോര്ഷറികേ
സര്വ്വകേലെപ്പോശപ്പോലെയലടെ  കേന്ദ്രീഴറിലെപ്പോലണനസം   കേപ്പോര്ഷറികേ  പമഖലെലയ  സസംബനറിച്ച  വറിജപ്പോന  പ്രദങ്ങളപ്പോയ
കേപ്പോരദങ്ങളപ്പോണട  അവറിലടെ  ലചെയ്യുന്നലതനസം  അതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  ജന്ദ്രീവനകപ്പോരുസം  ഉണപ്പോയറിരറികണലമനസം
സമറിതറി  നറിരന്ദ്രീകറിച.   പഞപ്പോയത്തുകേളറില്  അങ്ങലനലയപ്പോരു  സസംവറിധപ്പോനലമപ്പോരുകപ്പോലത  എലപ്പോ
പഞപ്പോയത്തുകേളറിലുസം  കൃഷറി  വറിജ് ഞപ്പോന  പകേനസം  സപ്പോപറിക്കുന്നതട  പ്രയപ്പോസമപ്പോയറിരറിക്കുലമന്നട  സമറിതറി
ചൂണറികപ്പോടറി.   കൃഷറി  വകുപപ്പോലണങറിലുസം പഞപ്പോയതപ്പോലണങറിലുസം  കൃഷറി വറിജപ്പോന പകേനലമനള്ളതറിനട
ഒരു  നറിര്വചെനസം  നല്കുകേയസം  ആയതനസരറിച്ചട  അടെറിസപ്പോന  സസൗകേരദങ്ങലളപ്പോരുക്കുകേയസം  അതറിനട
പയപ്പോജറിച്ച ജന്ദ്രീവനകപ്പോലര നറിയമറിക്കുകേയസം ലചെയണലമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

48.  ഇന്തദന്  കേപ്പോര്ഷറികേ  ഗപവഷണ  കേസൗണ്സറിലെറിലന്റെ  സപ്പോമ്പതറികേ  സഹപ്പോയപതപ്പോലടെ
14  ജറിലകേളറിലുസം  കൃഷറി  വറിജപ്പോന പകേനങ്ങള് നടെത്തുനലണനസം എലപ്പോതറിനസം ലകേടറിടെങ്ങളസം  സ്റ്റപ്പോഫട
പപ്പോപറണുസം  ഉലണനസം  ലവള്ളപ്പോയണറി  കേപ്പോര്ഷറികേ  പകേപ്പോപളജട  അപസപ്പോസറിപയറട  ഡയറക്ടര്  വറിശദന്ദ്രീകേരറിച.
നൂതന  ശപ്പോസസപ്പോപങതറികേ  വറിദദകേള്  സസംപവദനസം  ലചെയപ്പോനള്ള  ഒരു  യൂണറിറപ്പോണറിലതനസം  അതുവഴറി
നറിശ്ചറിത  പ്രപദശത്തുള്ള  കേര്ഷകേര്കട  സപ്പോപങതറികേ  വറിദദകേലളയസം  വഹലടെകേട  കൃഷറിലയയസം  കുററിച്ചട
പരറിശന്ദ്രീലെനസം ലകേപ്പോടുക്കുവപ്പോനസം അവരറില് ഒരു അവപബപ്പോധസം സൃഷറിക്കുവപ്പോനസം കേഴറിയലമനസം,  ലവള്ളനപ്പോടുള്ള
മറിതപ്പോ  നറിപകേതന്  കേപ്പോര്ഷറികേ  സര്വ്വകേലെപ്പോശപ്പോലെയലടെ  കേന്ദ്രീഴറിലുള്ളതലലങറിലുസം  വളലര  കേപ്പോരദകമമപ്പോയറി
പ്രവര്തറിക്കുനലണനസം അപദ്ദേഹസം തുടെര്ന്നററിയറിച.

49.  ഇന്ഫര്പമഷന്  ലസന്റെര്  എന്നതപ്പോണട  ആയതുലകേപ്പോണപദ്ദേശറിക്കുന്നലതനസം  കൃഷറിലയ
പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസറുലടെ പനതൃതസ്വതറില് പ്രവര്തറിക്കുന്ന വറിജപ്പോന പകേനസം
വഴറി  കേര്ഷകേര്കട  പരറിശന്ദ്രീലെന  പരറിപപ്പോടെറികേള്  സസംഘടെറിപറിക്കുകേയസം  ലെഘുപരഖകേള്  നല്കുകേയസം
ലചെയ്യുനലണനസം പഞപ്പോയതട അഡന്ദ്രീഷണല് ഡയറക്ടര്  അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു.

50.  കേര്ഷകേര്കട  കൃഷറികപ്പോവശദമപ്പോയ  അററിവട  നല്കുന്നതറിനസം  അവരുലടെ
സസംശയങ്ങള്  ദൂരന്ദ്രീകേരറിക്കുന്നതറിനസം  അതതട  സമയങ്ങളറില്  സര്കപ്പോര്  നടെപറിലെപ്പോക്കുന്ന
കേപ്പോരദങ്ങള്  കേര്ഷകേരറില്  എതറിക്കുന്നതറിനസം  പരറിശന്ദ്രീലെന  പരറിപപ്പോടെറികേള്
സസംഘടെറിപറിക്കുന്നതറിനസം  കൃഷറി  വറിജപ്പോന  പകേനങ്ങള്  ആവശദമപ്പോലണന്നട  സമറിതറി
വറിലെയറിരുതറി.  
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51.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച്ചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട,  കൃഷറിഭവനറില്
ലടെലെറിപഫപ്പോണ്  സസൗകേരദസം  ഏര്ലപടുതറിയറിട്ടുലണനസം  കേപ്പോര്ഷറികേ  വറിജപ്പോന  പകേനസം
സപ്പോപറിച്ചറിടറിലലങറിലുസം  ലതപ്പോടടുത  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറിലന്റെ  പകേപ്പോണ്ഫറന്സട  ഹപ്പോള്
പ്രപയപ്പോജനലപടുതറി  കേര്ഷകേര്കട  ആവശദമപ്പോയ  പരറിശന്ദ്രീലെന  പരറിപപ്പോടെറികേള്
സസംഘടെറിപറിക്കുനലണനസം എടെതലെ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര് അററിയറിച.

ലവപങ്ങപ്പോലെ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

52.  കൃഷറിഭവനട  സസ്വന്തസം  ലകേടറിടെവസം  മറട  ഭസൗതറികേ  സപ്പോഹചെരദങ്ങളസം  ഉലണനസം
കേപ്പോര്ഷറികേ വറിജപ്പോനപകേനസം ഇലലനസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസക്രടററി അററിയറിച.

കുമ്പളസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

53.  കൃഷറി  ഭവന്  സസ്വന്തസം  ലകേടറിടെതറില്  പ്രവര്തറിക്കുന.   കേപ്പോര്ഷറികേ
വറിജപ്പോനപകേനസം  ഒഴറിലകേ  മറട  ഭസൗതറികേ  സപ്പോഹചെരദങ്ങള്  എലപ്പോസം  ഉലണനസം
കേര്ഷകേര്കപ്പോവശദമപ്പോയ  കേപ്പോരദങ്ങള്  കൃഷറി  ഓഫന്ദ്രീസര്  ലചെയ്തു  ലകേപ്പോടുക്കുലമനസം  കുമ്പളസം
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര് അററിയറിച.

പറിറവസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

54.  പഞപ്പോയതറില്  കൃഷറിഭവന്  സസ്വന്തസം  ലകേടറിടെതറില്  പ്രവര്തറിക്കുന്നതപ്പോയസം  മറട
അടെറിസപ്പോന  സസൗകേരദങ്ങള്  എലപ്പോമുള്ളതപ്പോയസം  കേര്ഷകേര്കട  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശസം  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി
അപഗ്രപ്പോ  കറിനറികട  പ്രവര്തറിക്കുന്നതപ്പോയസം  പഞപ്പോയതട  അഡന്ദ്രീഷണല്  ഡയറക്ടര്  അററിയറിച.
അനദസം  നറിനപപപ്പോയ  കൃഷറിലയ  പുനരുജന്ദ്രീവറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയള്ള  കൃഷറിവകുപറിലന്റെ  പ്രവര്തന
ഫലെമപ്പോയറി  പലെ  പഞപ്പോയത്തുകേളറിലുസം  കൃഷറികട  വളലര  പ്രപ്പോധപ്പോനദസം  നല്കുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി
നറിരന്ദ്രീകറിച.  വപ്പോടെകേയപ്പോലണങറിലുസം  സസ്വന്തസം  ലകേടറിടെതറിലെപ്പോലണങറിലുസം  കൃഷറികപ്പോവശദമപ്പോയ
അടെറിസപ്പോന സസൗകേരദങ്ങള് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേള് ലചെയ്തുലകേപ്പോടുപകണതപ്പോലണനസം ഒരു പബപ്പോകറില്
കുറഞ്ഞെതട ഒരു കേപ്പോര്ഷറികേ വറിജപ്പോന പകേനസം സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനള്ള നടെപടെറി സസ്വന്ദ്രീകേരറികണലമനസം
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

55.  കേപ്പോര്ഷറികേ വറിജപ്പോനപകേനങ്ങള് അപഗ്രപ്പോ കറിനറികട  എന്ന പപരറില് പ്രവര്തറിക്കുന്നതപ്പോയള്ള
സമറിതറിയലടെ നറിരന്ദ്രീകണപതപ്പോടെട, അപഗ്രപ്പോ കറിനറികേട എന്നതട മലറപ്പോരു കേപ്പോഴ്ചെപപ്പോടെപ്പോലണനസം ഇതരതറിലുള്ളവ
100  പഞപ്പോയത്തുകേളറില്  മപ്പോതപമ  സപ്പോപറിച്ചറിട്ടുളലവനസം  എലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തുകേളറിലുസം  അപഗ്രപ്പോ  കറിനറികേട
തുടെങ്ങപ്പോനള്ള സസംവറിധപ്പോനസം ഉണപ്പോകണലമനസം കൃഷറി വകുപട ഡയറക്ടര് അററിയറിച.  ഇകപ്പോരദസം വകുപകേള്
ആപലെപ്പോചെറിച്ചട തന്ദ്രീരുമപ്പോനറികണലമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.                                              

തൃശ്ശൂര് ജറില-കേടെവല്ലൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

56.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശതറിനട  മറുപടെറി  നല്കേപ്പോതതട  സസംബനറിച്ച  സമറിതറിയലടെ  പചെപ്പോദദതറിനട,
സസ്വന്തമപ്പോയറി  ലകേടറിടെവസം  ലടെലെറിപഫപ്പോണ്  സസൗകേരദവസം  പഗപ്പോഡസൗണുസം  ഉള്ലപലടെ  എലപ്പോ  ഭസൗതറികേ
സപ്പോഹചെരദങ്ങളസം  ഒരുകറിയറിട്ടുലണനസം  കൂടെപ്പോലത  അസറിസ്റ്റന്റെറിലന്റെ  ഒഴറിവട  നറികേതറിയറിട്ടുലണനസം  തൃശ്ശൂര്
എ.ഡറി.പറി. അററിയറിച.
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57.  പപ്പോണപഞരറി ,ലതക്കുസംകേര  എന്നന്ദ്രീ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളറില് കൃഷറി ഭവന് സസ്വന്തസം ലകേടറിടെതറില്
പ്രവര്തറിക്കുന്നതപ്പോയസം  എലപ്പോ ഭസൗതറികേ സപ്പോഹചെരദങ്ങളസം ഏര്ലപടുതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയസം  തൃശ്ശൂര് എ.ഡറി.പറി.
അററിയറിച

പപ്പോലെകപ്പോടെട ജറില-ലെകറിടെറി-പപരൂര് , മങര, മൂണ്ടൂര്,  
കുമരസം പുത്തൂര്, ലകേപ്പോപസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേള് 

58.  പ്രസനത  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളറിലലെലപ്പോസം   കൃഷറിഭവനട  സസ്വന്തമപ്പോയറി  ലകേടറിടെവസം  മറട  ഭസൗതറികേ
സസൗകേരദങ്ങളസം ഒരുകറിയറിട്ടുലണന്നട ബനലപട പഞപ്പോയതട ലസക്രടററിമപ്പോര് സമറിതറിലയ പബപ്പോധദലപടുതറി.

മലെപറസം ജറില

59.  മപ്പോറപ്പോകര,  തപ്പോനപ്പോളൂര്,  പൂപകപ്പോട്ടൂര്,  ചുങതറ  എന്നന്ദ്രീ  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളറില്  കൃഷറിഭവനട
സസ്വന്തമപ്പോയറി  ലകേടറിടെവസം  മറട  ഭസൗതറികേ സസൗകേരദങ്ങളസം  ഉലണന്നട  ബനലപട പ ഞപ്പോയതട  ലസക്രടററിമപ്പോര്
അററിയറിച.

പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട ജറില-അപതപ്പോളറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട

60.  ഓ ഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച്ച  സമറിതറിയലടെ  പചെപ്പോദദതറിനട,  വപ്പോടെകേ  ലകേടറിടെതറില്
പ്രവര്തറിക്കുന്ന  കൃഷറിഭവനട  സസ്വന്തമപ്പോയറി  ലകേടറിടെസം  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനട  2015  മപ്പോര്ച്ചട  മപ്പോസതറില്
സസ്വകേപ്പോരദവദകറി  5  ലസന്റെട  സലെസം സസൗജനദമപ്പോയറി  നല്കേറിയറിട്ടുലണനസം നറിലെവറില്  ലടെലെറിപഫപ്പോണ്,
ഇന്റെര്ലനറട  മുതലെപ്പോയ  സസൗകേരദങ്ങള്  ഉലണനസം  വറിത്തുസം  വളവസം  സൂകറികപ്പോന്  തപ്പോല്കപ്പോലെറികേ
സസൗകേരദങ്ങള് ഏര്പപ്പോടെപ്പോകറിയറിട്ടുലണനസം  അപതപ്പോളറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര് അററിയറിച.

61. വളയസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറില് കൃഷറിഭവന് സസ്വന്തസം ലകേടറിടെതറിലെപ്പോണട പ്രവര്തറിക്കുന്നലതനസം
മറട  അടെറിസപ്പോന  സസൗകേരദങ്ങള്  ഒരുകറിയറിട്ടുലണനസം  പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ഡറി.  ഡറി.  പറി  വറിശദമപ്പോകറി.
നന്മേണ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറിനസം കൃഷറിഭവനട സസ്വന്തമപ്പോയറി ലകേടറിടെസം ഉലണനസം ഭസൗതറികേ സപ്പോഹചെരദങ്ങള്
എലപ്പോസം ഒരുകറിയറിട്ടുലണനസം കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര് വദകമപ്പോകറി.

കേണ്ണൂര് ജറില

62.  പപ്പോപറിനറിപശ്ശേരറി,  മുപണരറി,   അഞരകണറി,  കേലദപ്പോപശ്ശേരറി,  ലചെറുതപ്പോഴസം  ഗ്രപ്പോമ
പഞപ്പോയത്തുകേളറില്  കൃഷറിഭവനട  സസ്വന്തമപ്പോയറി  ലകേടറിടെമുലണനസം  മലറലപ്പോ  ഭസൗതറികേ  സപ്പോഹചെരദങ്ങളസം
ഒരുകറിയറിട്ടുലണനസം ബനലപട ഉപദദപ്പോഗസര് അററിയറിച.

കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട ജറില

63.  വപവളറിലകേ, പകേപ്പോപടെപ്പോസം-പബളൂര് എന്നന്ദ്രീ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളറില് കൃഷറി ഭവനട സസ്വന്തമപ്പോയറി
ലകേടറിടെസം ഉലണനസം മറട അടെറിസപ്പോന സസൗകേരദങ്ങള് ഒരുകറിയറിട്ടുലണനസം ബനലപട ഉപദദപ്പോഗസര്
അററിയറിച.
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വയനപ്പോടെട ജറില

64.  പൂതപ്പോടെറി  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  കൃഷറിഭവനട  സസ്വന്തസം  ലകേടറിടെമുലണനസം  എലപ്പോ  ഭസൗതറികേ
സപ്പോഹചെരദങ്ങളസം ഒരുകറിയറിട്ടുലണനസം പൂതപ്പോടെറി, കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര് വദകമപ്പോകറി.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

65.  കേപ്പോർഷറികേ പദതറികേളറില് സബ്സറിഡറി  മപ്പോനദണങ്ങള് പപ്പോലെറിക്കുന്നതറിനസം
ഇതു  സസംബനറിചള്ള  പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികേ  ബുദറിമുട്ടുകേള്  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനമുള്ള  നടെപടെറി
സസ്വന്ദ്രീകേരറികപ്പോന് സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

66.  പഞപ്പോയത്തുകേളറിലലെ കൃഷറിഭവനകേളറിലുള്ള അടെറിസപ്പോന സസൗകേരദങ്ങള് മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയറിലലെ
കൃഷറിഭവനകേളറില്  ഇലലനസം  അടെറിസപ്പോന  സസൗകേരദങ്ങള്  ഇലപ്പോലത  സ്റ്റപ്പോഫറിലന
നറിയമറിക്കുന്നതറില്  പ്രപയപ്പോജനമറിലലനസം  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  സസംസപ്പോനലത  കൃഷറി
ഭവനകേളറില് മതറിയപ്പോയ ജന്ദ്രീവനകപ്പോര്, അടെറിസപ്പോന സസൗകേരദങ്ങള് എന്നറിവ ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനസം
നഗരസഭകേളറിലലെ കൃഷറിഭൂമറി സസംബനറിച്ച     സറിതറിവറിവര കേണക്കുകേള് ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനസം
സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.

 67.  സസംസപ്പോനലത  നഗരസഭകേളറില്  നറിയമറിക്കുന്ന  കൃഷറിവകുപട  ഉപദദപ്പോഗസരുലടെ
എണവസം  ഏര്ലപടുത്തുന്ന  അടെറിസപ്പോന  സസൗകേരദങ്ങളസം  അതപ്പോതട  നഗരസഭയറിലലെ
കൃഷറിഭൂമറിയപടെയസം  കൃഷറിയപടെയസം  അടെറിസപ്പോനതറിലെപ്പോയറിരറികണലമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ലചെയ്യുന.

68.  കൃഷറി  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി ആയതുമപ്പോയറി  ബനലപട  വകുപകേലള
വറിളറിച്ചട  ചെര്ച്ച  ലചെയ്യുന്നതറിനട  നഗരസഭപ്പോ  ലചെയര്മപ്പോനട  അധറികേപ്പോരമുലണന്നട  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  പകേപ്പോര്പപറഷന്,  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  തുടെങ്ങറിയ
സപ്പോപനങ്ങളറില് കൃഷറി സസംബനമപ്പോയ കേപ്പോരദങ്ങള്കട വര്കറിസംഗട ഗ്രൂപറിലന്റെ പസവനസം
ആവശദലപട്ടുലകേപ്പോണട വറിളറിക്കുന്ന  പയപ്പോഗതറില്  ബനലപട  വകുപകേള്
പലങടുകണലമനസം  ആവശദമപ്പോയ  സഹപ്പോയങ്ങള്  ലചെയ്തു  ലകേപ്പോടുകണലമനസം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

69.  കൃഷറികപ്പോവശദമപ്പോയ  വതകേള്  കൃഷറിവകുപവഴറി  സസൗജനദമപ്പോയസം  നഗരസഭ
50%  സബ്സറിഡറിയറിലുസം ലകേപ്പോടുക്കുന്നതട അശപ്പോസന്ദ്രീയമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഇതു സസംബനറിച്ചട
സസംയക  തന്ദ്രീരുമപ്പോനതറിലലെത്തുന്നതറിനസം  ഏകേന്ദ്രീകൃത മപ്പോനദണസം  നറിശ്ചയറിക്കുന്നതറിനസം
തപദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരണ  -  കൃഷറി  വകുപതലെതറില്  തന്ദ്രീരുമപ്പോനലമടുകണലമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.

70. ഓപരപ്പോ വറിളകേള്ക്കുസം ആവശദമപ്പോയ സബ്സറിഡറി നറിരകട നറിശ്ചയറിക്കുന്നതപ്പോയറിരറിക്കുസം
നലലതനസം  സസംസപ്പോന പപ്പോനറിസംഗട  പബപ്പോര്ഡട ടെറി  വറിഷയതറില് ഉചെറിതമപ്പോയ തന്ദ്രീരുമപ്പോനലമടുതപശഷസം
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപപ്പോണട   ആവശദമപ്പോയ  നടെപടെറി  സസ്വന്ദ്രീകേരറിപകണലതനമുള്ള
ധനകേപ്പോരദവകുപറിലന്റെ അഭറിപ്രപ്പോയതറിലന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത വറിഷയതറില് ഉചെറിതമപ്പോയ
നടെപടെറി സസ്വന്ദ്രീകേരറിക്കുവപ്പോന് ബനലപട വകുപകേപളപ്പോടെട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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71.  പുതുതപ്പോയറി  തുടെങ്ങുന്ന  പദതറികേള്കട  വന്ദ്രീഴ്ചെയണപ്പോകേപ്പോതറിരറികപ്പോനസം അവ
കൂടുതല്  വദകറികേളറിപലെയട  എതറികപ്പോനസം  സസ്വന്ദ്രീകേരറിക്കുന്ന  നടെപടെറികേള്
ഫലെപ്രദമപ്പോകുനലവന്നട  ഉറപവരുതണലമനസം  പ്രസ്തുത  പ്രവര്തനങ്ങള്
പരറിപശപ്പോധനപ്പോവറിപധയമപ്പോകണലമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

72.  കേര്ഷകേര്കട  കൃഷറികപ്പോവശദമപ്പോയ  അററിവട  നല്കുന്നതറിനസം  അവരുലടെ
സസംശയങ്ങള് ദൂരന്ദ്രീകേരറിക്കുന്നതറിനസം  നൂതനമപ്പോയ  കൃഷറിരന്ദ്രീതറികേലളക്കുററിചസം
അതദ്യുത്പപ്പോദനപശഷറിയള്ള  വറിതറിനങ്ങലളക്കുററിചസം  പരറിചെയലപടുത്തുന്നതറിനസം
അതതട  സമയങ്ങളറില്  സര്കപ്പോര്  നടെപറിലെപ്പോക്കുന്ന  കേപ്പോരദങ്ങള്  കേര്ഷകേരറില്
എതറിക്കുന്നതറിനസം  പരറിശന്ദ്രീലെന  പരറിപപ്പോടെറികേള്  സസംഘടെറിപറിക്കുന്നതറിനസം  കൃഷറി
വറിജപ്പോന  പകേനങ്ങള്  ആവശദമപ്പോലണന്നട   സമറിതറി  നറിരന്ദ്രീകറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട  ലസക്രടററി  മുന്വകേലയടുതട  ആവശദലപടുന്ന കൃഷറിഭവനകേള്കട
കേപ്പോര്ഷറികേ  വറിജപ്പോനപകേനസം  ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനളള  സസൗകേരദങ്ങള്  ഉറപപ്പോകണലമനസം
ഇകപ്പോരദതറില്  കൃഷറിവകുപറിലന്റെ  പൂര്ണമപ്പോയ  സഹകേരണമുണപ്പോകേണലമനസം
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നപതപ്പോലടെപ്പോപസം  ഒരു  ബ്പളപ്പോകറില്  ഒരു  കേപ്പോര്ഷറികേ  വറിജപ്പോനപകേനസം  എന്ന
രന്ദ്രീതറിയറില് ഇവ സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനസംസമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.

73.  കേപ്പോര്ഷറികേ വറിജപ്പോനപകേനസം എന്നതറിനട വദകമപ്പോയ  നറിര്വചെനവസം പുതറിയ  പപരുസം
നല്കുന്നതറിനസം  ആയതറിന്പ്രകേപ്പോരസം  ആവശദമപ്പോയ  അടെറിസപ്പോന  സസൗകേരദങ്ങലളപ്പോരുക്കുന്നതറിനസം ,
അനപയപ്പോജദരപ്പോയ  ജന്ദ്രീവനകപ്പോലര  നറിയമറിക്കുന്നതറിനസം  നടെപടെറി  വകേവകപ്പോള്ളുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

74.  കൃഷറിയപ്പോവശദമപ്പോയ  അടെറിസപ്പോന  സസൗകേരദങ്ങള്  ബനലപട  തപദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള്  ഉറപപ്പോകണലമന്നട  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നപതപ്പോലടെപ്പോപസം  ലനല്കൃഷറിലയ  പ്രതറികൂലെമപ്പോയറി
ബപ്പോധറിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനസം  ലനല്കൃഷറി  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ
ഭസൗതറികേ  സപ്പോഹചെരദങ്ങള്  ഏര്ലപടുത്തുന്നതറിനസം  നടെപടെറി  സസ്വന്ദ്രീകേരറികപ്പോന്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ലചെയ്യുന.

75.  തൃശ്ശൂര്  പകേപ്പോര്പപറഷനറില്  കൃഷറികട  ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേലള  കേറിടപ്പോനറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
ഇപപപ്പോള് ലനല്കൃഷറിയലടെ 90 ശതമപ്പോനവസം യന്ത്രവല്കൃതമപ്പോയറിട്ടുലണന്നട സമറിതറി നറിരന്ദ്രീകറിക്കുന.
ഈ  സപ്പോഹചെരദതറില്  യന്ത്രസസംവറിധപ്പോനസം  സപ്പോധദമപ്പോകേപ്പോത  പപ്പോടെങ്ങളറില്  യന്ത്രവല്കരണതറിനള്ള
സസൗകേരദസം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതറിപനപ്പോ  കേപ്പോര്ഷറികേ  പസന  രൂപന്ദ്രീകേരറിച്ചട  അവരുലടെ  പസവനസം
ലെഭദമപ്പോകറി  കൃഷറി  ലചെയ്യുന്നതറിപനപ്പോ  പവണ  നടെപടെറി  സസ്വന്ദ്രീകേരറിക്കുന്നതറിനസം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

76.  നന്ദ്രീര്തടെപ്പോധറിഷറിത പദതറികേള്കട  തയപ്പോറപ്പോകറിയ മപ്പോസ്റ്റര്പപ്പോന്  നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നതറിനട
മണട  സസംരകണ  വകുപറിലലെ  ഉപദദപ്പോഗസരുലടെ  പസവനസം  എലപ്പോ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികേളറിലുസം
പകേപ്പോര്പപറഷനകേളറിലുസം ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള നടെപടെറി സസ്വന്ദ്രീകേരറികണലമന്നട സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

77.  പപ്പോലെകപ്പോടെട  നഗരസഭയറില് വയല് നറികേതല് വദപ്പോപകേമപ്പോയറി  നടെക്കുനലണനസം
ഡപ്പോറപ്പോബപ്പോങ്കുണപ്പോക്കുന്നതറില്  പലെ  തറിരറിമററികേള്  നടെക്കുന്നതപ്പോയസം  നല  രന്ദ്രീതറിയറില്  കൃഷറി  നടെക്കുന്ന
പലെ  സലെങ്ങളസം  കൃഷറി  ലചെയപ്പോത  ഭൂമറി  എന്ന  രന്ദ്രീതറിയറില്  പരഖലപടുതറിയറിട്ടുലണനസം
ലതളറിലവടുപപവളയറില്  സമറിതറിയട  പബപ്പോധദലപടറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  ആയതട  സസംബനറിച്ചട
സമഗ്രമപ്പോയ ഒരു അപനസ്വഷണസം നടെതറി ററിപപപ്പോര്ടട നല്കുന്നതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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ഓഡറിറട ഖണറികേ    3.1.7   ലനല്കൃഷറി    -  ലനല്ലുല്പപ്പോദനസം ഇടെറിയന  .

1995-96  മുതല് പകേരളതറിലലെ വയപലെലെകേളലടെ വറിസ്തൃതറി കുതലന കുറയകേയപ്പോണട.

സസംസപ്പോനതറിനട  പ്രതറിവര്ഷസം  ആവശദമുള്ളതട  56  ലെകസം  ടെണ്  അരറിയപ്പോലണങറില്  5.9

ലെകസം ടെണ് മപ്പോതമപ്പോണട വപ്പോര്ഷറികേ ഉത്പപ്പോദനസം. 2002-03 മുതല് 2010-11 വലര ലനല്കൃഷറി

ലചെയ്ത ഭൂമറിയലടെ വറിസന്ദ്രീര്ണവസം ഉല്പപ്പോദനതറിലന്റെ കേണക്കുകേളസം തപ്പോലഴ പചെര്ക്കുന.

വര്ഷസം വറിസന്ദ്രീര്ണസം

(ലഹക്ടര്)

ഉത്പപ്പോദനസം

(ലമട്രറികേട ടെണ്)

2002-03 311000 689000

2003-04 287000 570000

2004-05 290000 667000

2005-06 276000 630000

2006-07 264000 642000

2007-08 229000 528000

2008-09 234000 590000

2009-10 234000 598000

2010-11 213000 522000

കേപ്പോലെപ്പോവസ വദതറിയപ്പോനസം,  അന്തരന്ദ്രീക തപ്പോപനറിലെയറിലലെ വര്ദന,  പരപ്പോഗബപ്പോധകേള്,

ലനല്പപ്പോടെങ്ങള്  മറട  കേപ്പോര്ഷറിപകേതര  ആവശദങ്ങള്കപ്പോയറി  നറികേത്തുന്നതട  എന്നറിവ

ലനല്കൃഷറിലയ  പ്രതറികൂലെമപ്പോയറി  ബപ്പോധറിക്കുന.  പരറിപശപ്പോധറിച്ച  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ

സപ്പോപനങ്ങളറില് സമഗ്ര ലനല്കൃഷറി വറികേസനസം,  തരറിശുഭൂമറി ലനല്കൃഷറി പയപ്പോഗദമപ്പോകല്,

സുസറിര ഭകദസുരകപ്പോപദതറി എന്നറിങ്ങലന വറിവറിധ പദതറികേള് നടെപറിലെപ്പോകറി വരുന.

2009-10,  2010-11  എന്നന്ദ്രീ  വര്ഷങ്ങളറില്  കേപ്പോര്ഷറികേ  പമഖലെയറിലലെ  പദതറിലചെലെവറില്

ലനല്കൃഷറിയപ്പോയറി ലചെലെവഴറിച്ച തുകേയലടെ വറിവരസം ജറിലതറിരറിച്ചട ചുവലടെ പചെര്ക്കുന. 
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പപ്പോലെകപ്പോടെട  ജറിലയറില് കൃഷറികപ്പോയറി ലെഭറിച്ച പദതറി തുകേയറില്  2009-10-ല്  58%  ഉസം
2010-11-ല്  68% വസം ലനല്കൃഷറികപ്പോയറി ലചെലെവഴറിച.

3.1.8   ലനല്ലുലപ്പോദനതറിനട ആവറിഷ്കരറിക്കുന്ന പദതറികേള്
കേപ്പോര്ഷറികേ  പമഖലെയലടെ  പുനരുദപ്പോരണതറിനപ്പോയറി  പകേന-സസംസപ്പോന  സര്കപ്പോരുകേള്

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  വഴറി  നടെപറിലെപ്പോകറിയ  ചെറിലെ  പദതറികേള്  തപ്പോലഴ
വറിവരറിക്കുന.

1.   രപ്പോഷന്ദ്രീയ കൃഷറി വറികേപ്പോസട പയപ്പോജന   (  ആര്  .   ലകേ  .   വറി  .   വവ  )

പതറിലനപ്പോന്നപ്പോസം  പഞവതര  പദതറിയറില്  കൃഷറിയറിലുസം  അനബന  പമഖലെകേളറിലുസം
4%-ല് കുറയപ്പോത വളര്ച്ച വകേവരറിക്കുകേ എന്ന ലെകദപതപ്പോലടെ നടെപപ്പോക്കുന്ന പകേനപ്പോവറിഷ്കൃത
പദതറിയപ്പോണട  രപ്പോഷന്ദ്രീയ കൃഷറി വറികേപ്പോസട  പയപ്പോജന.  ആര്.  ലകേ.  വറി.  വവയലടെ  2009-10
വര്ഷലത  പദതറി  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളലടെ  പങപ്പോളറിതപതപ്പോലടെ
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  സര്കപ്പോര്  30-5-2009-ല് 30977/ഡറിഎ.1/2009/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമ്പര്
സര്ക്കുലെര് പുറലപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.

ഇതു  പ്രകേപ്പോരസം  കൃഷറി-അനബന  പമഖലെകേളറില്  അടെറിസപ്പോന  സസൗകേരദങ്ങള്
വര്ദറിപറിച്ചട ഉല്പപ്പോദന വര്ദന വകേവരറിക്കുന്നതറിനള്ള പപ്രപ്പോജക്ടുകേളപ്പോണട ആവറിഷ്കരറിപകണതട.

ആര്. ലകേ. വറി. വവ. പദതറി പ്രകേപ്പോരസം 2008-09 മുതല് 2011-12 വലര പകേരളതറിനട
ലെഭറിച്ചറിരറിക്കുന്ന പദതറി വറിഹറിതസം തപ്പോലഴ പചെര്ക്കുന.  

വര്ഷസം ലെഭറിച്ച പദതറി
വറിഹറിതസം (പകേപ്പോടെറി)

ലചെലെവട (പകേപ്പോടെറി) %

2008-09 57.73 29.60 51.27

2009-10 110.92 47 42.37

2010-11 120.22 100.86 83.89

ഈ  പദതറിപ്രകേപ്പോരസം  മലെപറസം  ലപരറിന്തല്മണ  നഗരസഭയറിലലെ  2.6  ലഹക്ടറുസം,
മപ്പോറപ്പോകര  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  12.5  ഏകറുസം,  പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ജറിലയറിലലെ  അപതപ്പോളറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  25  ഏകറുസം,  വടെകേര  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയറില്  1  ലഹക്ടറുസം  തരറിശുഭൂമറി
കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോകറി.

2.   ഭകദസുരകപ്പോ പദതറി

ഭപകദപ്പോത്പപ്പോദനസം  വര്ദറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  സസംസപ്പോന  സര്കപ്പോര്  2008-09-ല്
ആവറിഷ്കരറിച്ചട നടെപറിലെപ്പോകറിയതപ്പോണട ഭകദസുരകപ്പോ പദതറി.  ലനല്ലുലപ്പോദനതറിനട മപ്പോതമപ്പോയറി
ഭകദ സുരകപ്പോ പദതറിയറില് ഉള്ലപടുതറി 2010-11  വര്ഷസം 28 പകേപ്പോടെറി രൂപ ലചെലെവഴറിച.
പപ്പോലെകപ്പോടെട  ജറിലയറിലലെ മുണ്ടൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  2008-09ല്  4.2  ലഹക്ടററിലുസം  2009-
10ല് 1.36 ലഹക്ടററിലുസം സുസറിര ഭകദസുരകപ്പോ പദതറി പ്രകേപ്പോരസം ലനല്കൃഷറി നടെപറിലെപ്പോകറി.
ലപരറിന്തല്മണ നഗരസഭയറില്  2  ലഹക്ടററിലുസം,  പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  അപതപ്പോളറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറില് 
25 ഏകററിലുസം ലനല്കൃഷറി നടെപപ്പോകറി.
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കൂടെപ്പോലത  2007-08ല്  ആരസംഭറിച്ച  പദശന്ദ്രീയ  ഭകദസുരകപ്പോമറിഷന്  അരറി,  പഗപ്പോതമ്പട,
ധപ്പോനദങ്ങള്  എന്നറിവയലടെ  ഉല്പപ്പോദനസം  വര്ദറിപറികപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിചള്ള  പദതറികേളസം
നടെപറിലെപ്പോകറി  വരുന.   പകേരളതറില്  നറിന്നട  പപ്പോലെകപ്പോടെട  ജറിലലയ  ഈ  പദതറിയറില്
ഉള്ലപടുതറിയറിട്ടുണട.

3. തരറിശുനറിലെങ്ങളറില് കൃഷറി

11-ാം  പഞവല്സര  പദതറിയറില്  ഭപകദപ്പോത്പപ്പോദന  വര്ദനവറിനപ്പോയറി  തരറിശു
നറിലെങ്ങളറില്  കൃഷറി  എന്ന  പദതറി  സസംസപ്പോന  സര്കപ്പോര്  ആവറിഷ്കരറിക്കുകേയണപ്പോയറി.
തരറിശുനറിലെങ്ങള്  കേലണതറി  രണ  വര്ഷസം  ലകേപ്പോണട  ഇവലയ  കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോകറി
മപ്പോറ്റുകേയപ്പോണട പദതറിയലടെ ലെകദസം.

പരറിപശപ്പോധന  നടെതറിയതറില്  പമല്  പദതറി  നടെപറിലെപ്പോകറിയ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളലടെ  പടറികേ തപ്പോലഴ ലകേപ്പോടുക്കുന.

ജറില സപ്പോപനസം കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോകറിയ
തരറിശുനറിലെസം

ആലെപഴ ആലെപഴ മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി 80 ഏകര്

പകേപ്പോടയസം പകേപ്പോടയസം മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി 90 ലസന്റെട

പതനസംതറിട പകേപ്പോയറിപ്രസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 40ലഹക്ടര്

എറണപ്പോകുളസം എടെതലെ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 11ലഹക്ടര്

തൃശ്ശൂര് അന്നമനടെ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 80ലഹക്ടര്

പപ്പോലെകപ്പോടെട ലെകറിടെറി-പപരൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 15ലഹക്ടര്

പപ്പോലെകപ്പോടെട മങര ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 3.04ലഹക്ടര്

പപ്പോലെകപ്പോടെട ലകേപ്പോപസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 2ലഹക്ടര്

കേണ്ണൂര് കേലദപ്പോപശ്ശേരറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 29ലഹക്ടര്

കേണ്ണൂര് തലെപശ്ശേരറി മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി 0.4ലഹക്ടര്
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4.   പപ്പോടെപശഖര സമറിതറിയലടെ പനതൃതസ്വതറിലുള്ള ലനല്കൃഷറി

ഭപകദപ്പോത്പപ്പോദന  വര്ദനവറിനപ്പോയറി  പപ്പോടെപശഖര  സമറിതറികേളലടെ  പനതൃതസ്വതറില്
ലനല്കൃഷറി  നടെതറി  വരുന.   ലകേപ്പോലസം  നഗരസഭയറിലലെ  വടെപകവറിള,  കേറിളറിലകേപ്പോല്ലൂര്
പസപ്പോണലുകേളറിലുസം,  ആലെപഴ  ജറിലയറിലലെ  നൂറനപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറിലുസം,  പതനസംതറിട
ജറിലയറിലലെ പകേപ്പോയറിപ്രസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറിലുസം ഇപ്രകേപ്പോരസം ലനല്കൃഷറി വദപ്പോപറിപറിച്ചറിട്ടുണട.  

5. പദശന്ദ്രീയ ലതപ്പോഴറിലുറപട പദതറിയറിലുള്ലപടുതറി ലനല്കൃഷറി

ലനല്കൃഷറികപ്പോയറി  നറിലെലമപ്പോരുക്കുന്നതറിനട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്
മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദശന്ദ്രീയ  ഗ്രപ്പോമന്ദ്രീണ  ലതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിയലടെ  സപ്പോദദതകേള്
പ്രപയപ്പോജനലപടുതറി വരുന.  ആലെപഴ ജറിലയറിലലെ ലചെറുതന ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറില് 2008-
2009-ല്  18  ലഹക്ടറുസം,  2010-11-ല്  7.2  ലഹക്ടറുസം  ഇപ്രകേപ്പോരസം  എസം.  എന്.ആര്.  ഇ.
ജറി.എസറി-ല്  ഉള്ലപടുതറി  ഭൂമറി  ലനല്കൃഷറി  നടെതപ്പോന്  ഉപപയപ്പോഗദമപ്പോകറി.   ആലെപഴ
ജറിലയറിലലെ  ലനടുമുടെറി  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുസം,  തറിരുവനന്തപുരസം  ജറിലയറിലലെ  കേരകുളസം
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുസം  ഇപ്രകേപ്പോരസം  ലതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിയറിലുള്ലപടുതറി  ലനല്കൃഷറികപ്പോയറി
നറിലെലമപ്പോരുകറിയറിട്ടുണട.

6. സമഗ്ര ലനല്കൃഷറി വറികേസന പദതറി

വര്ഷങ്ങളപ്പോയറി  കൃഷറി  ലചെയപ്പോതറിരുന്ന  പതനസംതറിട  ജറിലയറിലലെ  കേവറിയൂര്
പുഞപപ്പോടെപശഖരതറിലന്റെ  നഗരസഭപ്പോ  അതറിര്തറിയ്ക്കുള്ളറിലുള്ള  പ്രപദശതട  ഈ  പദതറിയറിലൂലടെ
ലനല്കൃഷറി  ലചെയ്തു.  എറണപ്പോകുളസം  ജറിലയറിലലെ  കുമ്പളസം  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  കൃഷറി  ലചെയപ്പോതറിരുന്ന
ലനല്പപ്പോടെങ്ങളറില്  ലനല്കൃഷറി  പുനരുദരറികപ്പോന്  നടെപടെറി  സസ്വന്ദ്രീകേരറിച.  കേണ്ണൂര്  ജറിലയറിലലെ
പപ്പോപറിനറിപശ്ശേരറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറില് 150 ഏകര് വലര തരറിശുഭൂമറി കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോകറി.

7. പകേപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട ഫപ്പോമറിസംഗട

കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോത്പന്നങ്ങള്  കേരപ്പോര്  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഉലപ്പോദറിപറിച്ചട  വറിപണനസം  നടെത്തുന്ന
രന്ദ്രീതറിയപ്പോണട  പകേപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട  ഫപ്പോമറിസംഗട.  ഇതറിപലെയപ്പോയറി  ഒരു  കേപ്പോര്ഷറികേ  ഉല്പന്നപമപ്പോ,  ഒരു  കൂടസം
ഉല്പന്നങ്ങപളപ്പോ വപ്പോങ്ങപ്പോനപ്പോഗ്രഹറിക്കുന്ന ആളസം കേര്ഷകേനസം തമറില്  ഒരു ഉടെമ്പടെറിയറില് ഏര്ലപടുന.
പ്രസ്തുത കേരപ്പോററില് ഒരു കേപ്പോര്ഷറികേ ഉല്പന്നസം നറിശ്ചറിത അളവറില്,  നറിര്ദ്ദേറിഷ കേപ്പോലെയളവറിനള്ളറില്
തൃപറികേരമപ്പോയ  ഗുണനറിലെവപ്പോരപതപ്പോലടെ  ഉല്പപ്പോദറിപറിച  നല്കേപ്പോലമന്നട  കേര്ഷകേന്  ഉറപ  നല്കുന.
ഉല്പന്നസം വപ്പോങ്ങപ്പോനപ്പോഗ്രഹറിക്കുന്നയപ്പോള്  പ്രസനത  കേപ്പോര്ഷറികേ  വറിള  കേരപ്പോററിപലെര്ലപടുന്ന സമയലത
മപ്പോര്കറട  വറിലെപയകപ്പോള്  അലസം  കൂടെറിയ  നറിരകറില്  കേര്ഷകേനറില്  നറിന്നട  വപ്പോങ്ങറിലകപ്പോള്ളപ്പോലമന്ന
വദവസപയപ്പോലടെ  കേരപ്പോറുണപ്പോക്കുസം.   കേപ്പോര്ഷറികേ  ഉല്പന്നങ്ങളലടെ  അപ്രതന്ദ്രീകറിതമപ്പോയ  വറിലെയറിടെറിവ
നറിമറിതസം കേര്ഷകേര്കട ഉണപ്പോകേപ്പോവന്ന നഷസം ഇതറിലൂലടെ ഇലപ്പോതപ്പോകുന.

എറണപ്പോകുളസം  ജറിലയറിലലെ  ലനടുമ്പപ്പോപശ്ശേരറി  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  ഈ  പദതറി  പ്രകേപ്പോരസം
ലനല്കൃഷറി നടെപറിലെപ്പോകറി വരുന.
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8. കേരലനല്കൃഷറി

ലനല്പപ്പോടെങ്ങള്  അനദറിനസം  കുറഞ്ഞുവരുന്ന  പശ്ചപ്പോതലെതറിലെപ്പോണട  കേരലനല്കൃഷറി

പരന്ദ്രീകറിച  തുടെങ്ങറിയതട.  ലനല്പപ്പോടെങ്ങള്  കുറവള്ള  മധദപകേരളതറിലെപ്പോണട  കേരലനല്കൃഷറിയറില്

കൂടുതല്  പപര്  തപ്പോലരദസം  കേപ്പോണറിക്കുന്നതട.   ലനല്കൃഷറികട  അനപയപ്പോജദമലപ്പോത ഭൂപ്രപദശത്തുസം

കേരലനല്കൃഷറി വറിജയസം വകേവരറിക്കുന എന്നതപ്പോണറിതറിലന്റെ പനടസം.

പകേപ്പോടയസം ജറിലയറിലലെ മുണകയസം, മറവന്തുരുതട തുടെങ്ങറിയ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളറിലുസം,

തലെപശ്ശേരറി,  ലപരറിന്തല്മണ,  കേണ്ണൂര്  നഗരസഭകേളറിലുസം  കേരലനല്കൃഷറി  വറിജയകേരമപ്പോയറി

പരന്ദ്രീകറിച്ചതപ്പോയറി ഓഡറിറട കേലണതറി.

പകേപ്പോടയസം  ജറിലയറിലലെ  മുണകയതട  5  ലഹക്ടററില്  കേരലനല്കൃഷറി  നടെത്തുനണട.

ലമച്ചലപട  വറിളവട  ലെഭറിച്ചതറിനപ്പോല് കൂടുതല്  കേര്ഷകേര് പ്രസ്തുത കൃഷറി  തുടെങ്ങപ്പോന്  തപ്പോലരദസം

പ്രകേടെറിപറിക്കുനണട.   പപ്രപ്പോതപ്പോഹനങ്ങളസം  പരറിശന്ദ്രീലെനങ്ങളസം  കൃഷറി  ഓഫന്ദ്രീസറില്  നറിന്നട

ലെഭറിക്കുകേയസം ലചെയ്യുന.  

ലപരറിന്തല്മണ നഗരസഭയറില് 20 ലഹക്ടര് സലെതപ്പോണട കേരകൃഷറി നടെത്തുന്നതട.  സസംസപ്പോന

കൃഷറി  വകുപറിലന്റെ  ഭകദസുരകപ്പോ  പദതറിയലടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ആവറിഷ്കരറിച്ച  ഈ  പദതറിയറില്

ലഹക്ടലറപ്പോന്നറിനട 5000 രൂപ വന്ദ്രീതസം കേരകൃഷറികട ധനസഹപ്പോയസം നല്കുന.  2010-11-ല് 7 കേര്ഷകേര് 

3  ലഹക്ടര്  സലെതട  കേരലനല്കൃഷറി  നടെപപ്പോകറി.   2011-12  വര്ഷതറില്  കൃഷറികപ്പോരുലടെ  എണസം

12 ആയസം കൃഷറിഭൂമറി 7 ലഹക്ടറപ്പോയസം വര്ദറിച.

കേണ്ണൂര് നഗരസഭയറില്  കേരലനല്കൃഷറി  നടെത്തുന്നതറിനട  വറികേസന ഫണറില് നറിനസം

2009-10 വര്ഷസം 2കേര്ഷകേര്കട ലഹക്ടര് ഒന്നറിനട 5000 രൂപ 2010-11-ല് 18 കേര്ഷകേര്കട

2.5 ലഹക്ടററിനട 12500 രൂപയസം ധനസഹപ്പോയസം നല്കേറി.

തലെപശ്ശേരറി  നഗരസഭയറില്  2010-11-ല്  ഒരു  ലഹക്ടര്  സലെത്തുസം  2011-12-ല്

4.125  ലഹക്ടര്  സലെത്തുസം  കേരലനല്കൃഷറി  ലചെയ്തറിട്ടുണട.   ഇതറിനപ്പോയറി  കേര്ഷകേര്കട

ലനല്വറിതട  സസൗജനദമപ്പോയറി  വറിതരണസം  ലചെയ്യുകേയസം  വജവവളതറിനട   സബ്സറിഡറി

അനവദറിക്കുകേയസം ലചെയ്തു.

9.   നന്ദ്രീര്തടെ വര്കറിസംഗട ഗ്രൂപകേള് മുപഖന ലനല്കൃഷറി

നന്ദ്രീര്തടെ  വര്കറിസംഗട  ഗ്രൂപകേള്  പപ്പോടവദവസയറില്  തരറിശുഭൂമറി  ഏലറടുതട  കൃഷറി

നടെതറി വരുന.  തറിരുവനന്തപുരസം ജറിലയറിലലെ പുളറിമപ്പോതട ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറില് 12 ലഹക്ടര്

സലെതട ഈ പദതറി നടെപപ്പോകറി.
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മപ്പോതൃകേപ്പോ പദതറികേള്

സ്കൂളകേളറില് കൃഷറി   -   ലനയപ്പോററിന്കേര മപ്പോതൃകേയപ്പോയറി

സ്കൂളകേളറില്  ലനല്കൃഷറി  എന്ന  പദതറി  ലനയപ്പോററിന്കേര  കൃഷറിഭവലന്റെ  കേന്ദ്രീഴറില്  2
സ്കൂളകേളറില് നടെപറിലെപ്പോകറി.  നഗരസഭപ്പോ പരറിധറിയറില്  3  ഏകര് സലെതട സ്കൂള് കുടറികേളലടെ
സഹപ്പോയപതപ്പോലടെ  ലനല്കൃഷറി  ലചെയ്തു.   2009-10,  2010-11,  2011-12  വര്ഷങ്ങളറില്
സ്കൂളകേളറില് പച്ചകററി കൃഷറി എന്ന പദതറി ലനയപ്പോററിന്കേര – ലപരുമ്പഴുതൂര് കൃഷറിഭവലന്റെ
പമല്പനപ്പോടതറില് 9 സ്കൂളകേളറിലുസം, ലനയപ്പോററിന്കേര കൃഷറിഭവലന്റെ പരറിധറിയറില് 13 സ്കൂളകേളറിലുസം
നടെപപ്പോകറി.  പച്ചകററി  കൃഷറികപ്പോവശദമപ്പോയ  വറിത്തുസം  വജവവളവസം  കൃഷറിഭവന്
നല്കേറിയറിരുന. 

മലെപറസം ജറില –ലപരറിന്തല്മണ നഗരസഭ

2008-09 മുതല് 2010-11 വലരയള്ള കേപ്പോലെയളവറില് നഗരസഭയറിലലെ ലനല്കൃഷറിയറിലുണപ്പോയ
ഗുണപരമപ്പോയ മപ്പോറങ്ങളപ്പോണട തരറിശുലനല്കൃഷറിയസം കേരലനല്കൃഷറിയസം.  കൃഷറി വകുപറിലന്റെ പനരറിട്ടുള്ള
ഫണട, പകേനപ്പോവറിഷ്കൃത ഫണട എന്നറിവ ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട നടെപറിലെപ്പോകറിയ വറിവറിധ പദതറികേളറിലൂലടെ 20
ലഹക്ടര് തരറിശുനറിലെങ്ങള് കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോക്കുകേയസം 20 ലഹക്ടര് പ്രപദശതട കേരകൃഷറികട ആരസംഭസം
കുററിക്കുകേയസം ലചെയ്തു.

അപപ്പോകേങ്ങള്

ലനയപ്പോററിന്കേര  നഗരസഭ  സമഗ്ര  ലനല്കൃഷറി  വറികേസനസം  എന്ന  പദതറി
നടെപറിലെപ്പോകറിയറിരുലന്നങറിലുസം  ഉപദ്ദേശറിച്ചത  ഫലെപ്രദമപ്പോയറില.   തരറിശപ്പോയറി  കേറിടെക്കുന്ന
ലനല്പപ്പോടെങ്ങളലടെ  ഉടെമകേള്കട  കൃഷറിയറില്  തപ്പോലരദമറിലപ്പോതതുസം,  ജലെപസചെനതറിനള്ള
ബുദറിമുട്ടുസം  ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേളലടെ  ദസൗര്ലെഭദവസം  കൂലെറിപ്രശ്നവലമപ്പോലക  തരറിശു  ഭൂമറി
കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോക്കുന്നതറിനട പനരറിടുന്ന തടെസങ്ങളപ്പോണട.

ലകേപ്പോലസം  നഗരസഭയറിലലെ  കൃഷറിഭവനകേള്  2009-10,  2010-11  സപ്പോമ്പതറികേ
വര്ഷങ്ങളറില് പകേരകൃഷറി വറികേസനസം,  പച്ചകററി കൃഷറി വറികേസനസം എന്നറിവയപ്പോണട പദതറി
പണസം  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  നടെപറിലെപ്പോകറിയ  പ്രധപ്പോന  പദതറികേള്.   വടെപകവറിള,  കേറിളറിലകേപ്പോല്ലൂര്
എന്നന്ദ്രീ  പസപ്പോണലുകേള്  മപ്പോതമപ്പോണട  നപ്പോമമപ്പോതമപ്പോലയങറിലുസം  ലനല്കൃഷറി  നടെതറിവരുന്നതട.
പപ്പോടെപശഖരസമറിതറികേളലടെ  പനതൃതസ്വതറില്  നടെത്തുന്ന  ലനല്കൃഷറികട  സമറിതറികേള്  വഴറി
കേര്ഷകേര്കപ്പോവശദമപ്പോയ വറിതട കൃഷറിഭവന് മുപഖന വറിതരണസം ലചെയ്യുന്നറില.

ഉല്പപ്പോദകേ  പമഖലെയറിലലെ  പദതറികേള്  ലകേപ്പോച്ചറി  നഗരസഭയറില്  കേടെലെപ്പോസട  പദതറികേളപ്പോയറി
മപ്പോററിയറിരറിക്കുകേയപ്പോണട.   2009-10  വര്ഷസം  തുടെങ്ങറിയ പപ്രപ്പോജക്ടുകേള്  പലെതുസം  സ്പെറില്  ഓവറപ്പോയറി  2010-11,
2011-12 വര്ഷങ്ങളറില് തുടെരുനലണങറിലുസം, നപ്പോളറിതുവലര നടെപറിലെപ്പോകറിയറിടറില.  നഗരസഭപ്പോപരറിധറിയറില്
3 ലഹക്ടര് സലെതട കേപ്പോര്ഷറികേ സര്വ്വകേലെപ്പോശപ്പോലെയലടെ കേന്ദ്രീഴറില് ലപപ്പോകപ്പോളറി കൃഷറി ലചെയ്യുന്നതു മപ്പോതമപ്പോണട
ഇവറിടെലത ലനല്കൃഷറി.

ഇടുകറി ജറിലയറിലുസം ലനല്കൃഷറി ഇല. പതയറിലെയപ്പോണട പ്രധപ്പോന കൃഷറി
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നറിലെലമപ്പോരുകറിലയങറിലുസം കൃഷറിയറിറകറിയറില

തരറിശു  ലനല്പപ്പോടെങ്ങളറില്  കൃഷറി  ലചെയ്യുവപ്പോന്  ആലെപഴ  ജറിലയറിലലെ  ലചെറുതന  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുസം,

കൃഷറിഭവനസം നടെപടെറികേള് സസ്വന്ദ്രീകേരറിചലവങറിലുസം ഇതറില് പൂര്ണ വറിജയസം വകേവരറികപ്പോനപ്പോയറില. 2008-09-ല്  

18 ലഹക്ടറുസം 2010-11-ല് 7.2 ലഹക്ടറുസം സലെത്തുസം പുതുതപ്പോയറി കൃഷറിയറിറകപ്പോന് കേഴറിഞ്ഞു.

എന്നപ്പോല്  2010-11ല് കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോകറിയ മുററിപയപ്പോടെറി  പപ്പോടെപശഖരസം  (9ലഹക്ടര്),  കേല്ലൂങല്

പപ്പോടെപശഖരപതപ്പോടെട  പചെര്ന  നറില്ക്കുന്ന  ഇരുപനറിലെസം  (2ലഹക്ടര്)  പടെറിപരയല്  പടെറിഞ്ഞെപ്പോറുവശസം

(16  ലഹക്ടര്)  എന്നറിവറിടെങ്ങളറില്  കൃഷറിയറിറകപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചറിടറില.  പപ്പോടെപശഖരങ്ങള്  കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോകറിയറിട്ടുസം

കൃഷറിയറിറകപ്പോതറിരറിക്കുകേ വഴറി ഇതറിനട ലചെലെവഴറിച്ച 15,45,008 രൂപ പപ്പോഴപ്പോയറി.

6   ലെകസം രൂപ ലചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുസം തരറിശുനറിലെസം കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോയറില  .

ആലെപഴ  ജറിലയറിലലെ  ലനടുമുടെറി  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  തച്ചപ്പോട്ടുവരമ്പറിനകേസം  പപ്പോടെപശഖരസം

കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോക്കുന്നതറിനട  വറികേസന  ഫണട,  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയതട  വറിഹറിതസം  എന്നറിവ

വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുണട.  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി പദശന്ദ്രീയ ഗ്രപ്പോമന്ദ്രീണ ലതപ്പോഴറിലുറപട പദതറി പ്രകേപ്പോരസം  6,00,000  രൂപ

2008-09,  2009-10  വര്ഷങ്ങളറിലുസം  ലചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുലണങറിലുസം  പപ്പോടെപശഖരസം  തരറിശുനറിലെമപ്പോയറി

തലന്ന  അവപശഷറിക്കുന.  ഈ  പപ്പോടെപശഖരതറില്  2009-10  വര്ഷസം  ഡറിപപ്പോര്ട്ടുലമന്റെല്  ഫണട

ഉപപയപ്പോഗറിച വറിതലച്ചങറിലുസം കൃഷറി പൂര്ണമപ്പോയറി നശറിച്ചതറിലന തുടെര്ന്നട പറിന്നന്ദ്രീടെട കൃഷറി ലചെയ്തറിടറില.

അതറിനപ്പോല് 1.6 ലെകസം രൂപ വറിനറിപയപ്പോഗറിച സപ്പോപറിച്ച ലപടറിയസം പറയസം ഉപപയപ്പോഗ ശൂനദമപ്പോയറി.

ലനല്ലുസസംഭരണതറിലലെ പപ്പോളറിച്ചകേള്

സസംസപ്പോനതറിലന്റെ  ലമപ്പോതസം  ലനല്ലുലപ്പോദനതറില്  25%  സസംഭപ്പോവന  ലചെയ്യുന്ന  പകേരളതറിലന്റെ

ലനലറയപ്പോയ  കുടനപ്പോടറിലലെ  ലനല്ലുലപ്പോദനവസം  നറിരവധറി  സപ്പോമൂഹറികേ  സപ്പോമ്പതറികേ  പ്രശ്നങ്ങള്

അഭറിമുഖന്ദ്രീകേരറിക്കുന.

വറിളലവടുപട  കേപ്പോലെയളവറിലലെ ലകേപ്പോയ്ത്തു ലമതറിയന്ത്രങ്ങളലടെ  ദസൗര്ലെഭദമപ്പോണട  കേഴറിഞ്ഞെ വര്ഷലത

ലനല്ലുലപ്പോദനലത  പ്രതറികൂലെമപ്പോയറി  ബപ്പോധറിച്ചലതങറില്  ഇക്കുററി  അതട  ലനലെടല  പശഖരറിച്ചട  സസംഭരണ

ശപ്പോലെകേളറില്  യഥപ്പോസമയസം  എതറിക്കുന്നതറിനള്ള  ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേളലടെയസം,  വപ്പോഹനങ്ങളലടെയസം

അപരദപ്പോപതയപ്പോണട.

ഇക്കുററി  വറിളലവടുപറില്  കേപ്പോരദമപ്പോയ  പുപരപ്പോഗതറി  വകേവരറിചലവങറിലുസം  തുടെര്ച്ചയപ്പോയറി  ലപയ്ത

പവനല്മഴ  കേപ്പോരണസം  ലകേപ്പോയ്ത്തു  കേഴറിഞ്ഞെതുസം,  കേഴറിയപ്പോനള്ളതുമപ്പോയ  എടരപകപ്പോടെറി  രൂപയലടെ  ലനലെടല

ലവള്ളതറിലെപ്പോയറി.
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ലകേപ്പോയ്ത്തുയന്ത്രസം വദപ്പോപകേമപ്പോകുന്നപതപ്പോലടെ വറിളലവടുപട പവഗതറിലെപ്പോകുലമനസം അതറിനപ്പോല്
കേപ്പോയല്-പപ്പോടെപശഖരങ്ങളലടെ പുറസം ബണകേളറിലുസം പ്രധപ്പോന കേടെവകേളറിലുസം സസംഭരണ ശപ്പോലെകേളസം
സപ്പോപറികണലമന്നട കുടനപ്പോടെട പപ്പോപകജറില് പഡപ്പോ.  എസം.  എസട.  സസ്വപ്പോമറിനപ്പോഥന് മുപന്നപ്പോട്ടുവച്ച
നറിര്പദ്ദേശസം  നടെപറിലെപ്പോകറിയറിരുനലവങറില്  കേര്ഷകേര്കട  ഇതയസം  നപ്പോശസം
പനരറിപടെണറിവരറിലപ്പോയറിരുന (1994-ലലെ പകേരള പഞപ്പോയതട രപ്പോജട ആക്ടട  166(1)-ാം വകുപ
പ്രകേപ്പോരസം  കേപ്പോര്ഷറികേ  യന്ത്രവല്കരണസം  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളലടെ  ചുമതലെയപ്പോണട.  കൂടെപ്പോലത
173(1)-ാം വകുപ പ്രകേപ്പോരസം പുതുമയള്ള ട്രയലുകേളസം വപലെറട പപ്രപ്പോജക്ടുകേളസം പ്രചെരറിപറിക്കുകേ
എന്നതട ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തുകേളലടെ ചുമതലെയപ്പോണട).

പവഗതറിലുള്ള  ലകേപ്പോയറിപനപ്പോലടെപ്പോപസം  സസംഭരണശപ്പോലെകേളസം,  ആധുനറികേ  മറില്ലുകേളസം
സപ്പോപറിച്ചപ്പോല്  മപ്പോതപമ  ലനല്ലുലപ്പോദനതറില്  കേപ്പോരദമപ്പോയ  പുപരപ്പോഗതറി  വകേവരറികപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുകേയള.  (അവലെസംബസം  :-  മപ്പോര്ച്ചട  17/2012,  ഏപ്രറില്  26-27/2012  എന്നന്ദ്രീ
ദറിവസങ്ങളറിലലെ പത വപ്പോര്തകേള്)

വയല് നറികേതല് വദപ്പോപകേസം 

സസംസപ്പോനതട  2009-10  വര്ഷസം  ലനല്കൃഷറിയലടെ  വറിസന്ദ്രീര്ണസം  2.34  ലെകസം  ലഹക്ടര്
ആയറിരുന.  എന്നപ്പോല്  2010-11  വര്ഷതറില്  2.13  ലെകസം ലഹക്ടര് ആയറി കുറഞ്ഞു.  ലനല്കൃഷറിയറില്
മുന്നറില്  നറിന്നറിരുന്ന  ആലെപഴ,  പപ്പോലെകപ്പോടെട  ജറിലകേളറിലലെ  ലനല്കൃഷറിയറില്  കേഴറിഞ്ഞെ  5
വര്ഷങ്ങളറിലുണപ്പോയ  കുറവട  ശ്രപദയമപ്പോണട.  അപത  സമയസം  ലതങ്ങട,  റബ്ബര്  എന്നന്ദ്രീ  കൃഷറികേളലടെ
വറിസന്ദ്രീര്ണസം  കൂടുനണട.  മറ്റു  കൃഷറിയപ്പോവശദങ്ങള്കപ്പോയസം  ലനല്പപ്പോടെങ്ങള്  വദപ്പോപകേമപ്പോയറി
നറികേതലപട്ടുലകേപ്പോണറിരറിക്കുകേയപ്പോണട.  അതറിനപ്പോല്  ലനല്പപ്പോടെങ്ങളലടെ  വറിസ്തൃതറി  അനദറിനസം  കുറഞ്ഞു
വരുന.

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപറിലന്റെ 31-7-2008-ലലെ 45846/ ആര്.എ.1/ 08/ ത.സസ്വ.ഭ.വ.
നമ്പര്  സര്ക്കുലെര്  പ്രകേപ്പോരസം  ലസക്രടററി,  കൃഷറി  ഓഫന്ദ്രീസര്,  വറിപലജട  ഓഫന്ദ്രീസര്,
പഞപ്പോയതറിലലെ അസറിസ്റ്റന്റെട എന്ജറിനന്ദ്രീയര്/  നഗരസഭയറിലലെ ടെസൗണ് പപ്പോനറിസംഗട ഓഫന്ദ്രീസര്
എന്നറിവര്  അസംഗങ്ങളപ്പോയറി  രൂപന്ദ്രീകേരറിച്ച  കേമറിററിയലടെ  പരറിപശപ്പോധനയട  പശഷമപ്പോണട  നറിലെസം
നറികേത്തുന്നതറിനട  അനമതറി  നല്കുന്നതുസം,  കൃഷറിയറിടെങ്ങളറില്  ബറില്ഡറിസംഗട  ലപര്മറിറട
അനവദറിക്കുന്നതുസം.  എന്നറിട്ടുസം  വദപ്പോപകേമപ്പോയറി  വയല്  നറികേതല്  തുടെരുനലണന്നപ്പോണട
കേണക്കുകേള് സൂചെറിപറിക്കുന്നതട.

ലനല്വയലുകേളസം  തണന്ദ്രീര്തടെങ്ങളസം  സസംരകറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  2008-ല്  പകേരള
ലനല്വയല്  -തണന്ദ്രീര്തടെ  ആക്ടട  നറിലെവറില്  വന.  ലനല്പപ്പോടെങ്ങളസം  തണന്ദ്രീര്തടെങ്ങളസം
വദപ്പോപകേമപ്പോയറി  നറികേത്തുന്നതു  തടെയകേ,  ലനല്കൃഷറി  പരറിപപപ്പോഷറിപറിക്കുകേ  എന്നറിവയ്ക്കുള്ള
മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  ഈ  ആക്ടറില്  ഉള്ലപടുതറിയറിട്ടുണട.  ഈ  നറിയമപ്രകേപ്പോരസം
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ഗൃഹനറിര്മപ്പോണതറിനട  നഗരസഭപ്പോപരറിധറിയറില്  5  ലസന്റുസം  പഞപ്പോയതട  പരറിധറിയറില്  10
ലസന്റുസം  നറിലെസം  നറികേത്തുന്നതറിനട  മപ്പോതപമ  അനമതറിയൂള.  ഈ  നറിയമപ്രകേപ്പോരസം  വളക്കൂറട
നഷലപടുതപ്പോലത ഇടെവറിള കൃഷറികേള് മപ്പോതപമ ലനല്പപ്പോടെങ്ങളറില് അനവദനന്ദ്രീയമപ്പോയറിട്ടുള.

ലനല്വയല്-തണന്ദ്രീര്തടെ സസംരകണ നറിയമസം നറിലെവറില് വരുന്നതറിന മുന്പു തലന്ന
വളലര വദപ്പോപകേമപ്പോയറി വയല് നറികേതല് നടെന്നറിട്ടുണട.

     ലകേപ്പോച്ചറി നഗരസഭപ്പോപരറിധറിയറില്  2008-ലലെ ലനല്വയല് നന്ദ്രീര്തടെ ആക്ടട നറിലെവറില്
വരുന്നതറിന  മുന്പു  തലന്ന  വന്പതപ്പോതറില്  കൃഷറിഭൂമറി  നറികേതറി  കേഴറിഞ്ഞു.  29.7  ഏകര്
കൃഷറിയറിടെസം നറിര്ദ്ദേറിഷ അന്തപ്പോരപ്പോഷ ക്രറികറട പസ്റ്റഡറിയതറിന പവണറിയസം,  മലറപ്പോരു 5  ഏകര്
കൃഷറിഭൂമറി  നഗരസഭയലടെ  തലന്ന  സസ്വന്ദ്രീപവജട  പപ്പോന്റെറിനപ്പോയസം  ഏലറടുതട  നറികേതപ്പോനള്ള
നടെപടെറികേള്  തുടെങ്ങറി  കേഴറിഞ്ഞു.  അതദപൂര്വ്വമപ്പോയ  തപദ്ദേശന്ദ്രീയ  വജവ  കൃഷറി  രന്ദ്രീതറി
അവലെസംബറിക്കുന്ന  ലപപ്പോകപ്പോളറിപപ്പോടെങ്ങളസം,  വജവ  വവവറിധദതറിലൂലടെ  പരറിസറിതറി
സന്തുലെനസം നറിലെനറിര്ത്തുന്ന കേണല് വനങ്ങളസം ഉള്ലകപ്പോള്ളുന്ന  പ്രപദശങ്ങളറിലെപ്പോയറിരുന ഇവ.
പരറിപശപ്പോധനയറില് ലെഭദമപ്പോയ വറിവരങ്ങള് അനബനസം 5-ല് കേപ്പോണപ്പോസം.

അനബനസം   5

കൃഷറിഭൂമറി മറപ്പോവശ ദങ്ങള്കപ്പോയറി നറികേതറിയതറിലന്റെ വറിവരങ്ങള്

ജറില സപ്പോപനസം നറികേതറിയ ഭൂമറിയലടെ
വറിസന്ദ്രീര്ണസം (ലഹക്ടര്)

തറിരുവനന്തപുരസം
പുളറിമപ്പോതട ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 63.11

ലനടുമങ്ങപ്പോടെട മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി 95

ലകേപ്പോലസം
ലതന്മേലെ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 30

ആദറിച്ചനല്ലൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 28

കേരറിപ്ര ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 50

പകേപ്പോടയസം ലവളറിയന്നൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 119.13

മപ്പോടെപളളറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 79.62

ലകേപ്പോഴുവനപ്പോല് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 38

എറണപ്പോകുളസം ലവപങ്ങപ്പോലെ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 150

തൃശ്ശൂര് അന്നമനടെ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 350

മലെപറസം പൂപകപ്പോട്ടൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട 137.12
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നഗരസഭ തലന്ന നറിലെസംനറികേത്തുന  .

ലപരറിന്തല്മണ  നഗരസഭ – മതദമപ്പോര്കററിനപ്പോയറി  സസ്വകേപ്പോരദ  വദകറിയറില്  നറിന്നട
നഗരമധദതറിലുള്ള 89  ½ ലസന്റെട വയല് (റന്ദ്രീ സര്പവ്വ നമ്പര് 100/2)  ലസന്റെറിനട  19500  രൂപ
നറിരകറില്  2002-03-ല്  നഗരസഭ  വപ്പോങ്ങുകേയണപ്പോയറി  തുടെര്ച്ചയപ്പോയറി  പകേപ്പോടെതറി  വദവഹപ്പോരങ്ങളറില്
കുടുങ്ങറിയതറിനപ്പോല് മതദ മപ്പോര്കററിലന്റെ പണറി 2011 വലര ആരസംഭറിച്ചറിട്ടുമറില. പപ്പോടെങ്ങള് സസംരകറിപകണ
നഗരസഭ തലന്ന അവ നറികേത്തുന്നതട വറിപരപ്പോധപ്പോഭപ്പോസമപ്പോണട.

മലെപറസം  ജറിലയറില്  തപ്പോനപ്പോളൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട  പടരുപറമ്പട  പസ്റ്റഡറിയതറിന  പവണറി  1.50
ഏകറുസം  പചെപനരറിപപ്പോടെസം  പസ്റ്റഡറിയതറിനപ്പോയറി  1.15  ഏകറുസം  സലെസം  വറിലെയട  വപ്പോങ്ങറി.  ഈ  സലെസം
നറികേത്തുന്നതറിനള്ള അനമതറികപ്പോയറി സര്കപ്പോരറിപലെയട അപപകറിലച്ചങറിലുസം അനമതറി ലെഭറിച്ചറിടറില.

നറിയമവറിരുദമപ്പോയ നറിലെസം നറികേതല്

മലെപറസം  ജറിലയറിലലെ  ലപരറിന്തല്മണ  നഗരസഭയറില്  പഡപ്പോ.  സറി.  നറിസപ്പോര്,  ഭപ്പോരദ
സജ്ന എന്നറിവരുലടെ ഉടെമസതയറിലുള്ള 77.5 ലസന്റെട പപ്പോടെതറില് (സര്പവ്വ നമ്പര് 38/3 എ)
അഞ്ചു  ലസന്റെട  നറികേതപ്പോനള്ള  അനമതറികപ്പോണട  അപപക  നല്കേറിയറിരുന്നതട.  എന്നപ്പോല്
അനവപ്പോദസം  പചെപ്പോദറിച്ചതറിലുസം  പതറിരടറി  സലെസം  നറികേത്തുകേയസം  പത്തു  ലസപന്റെപ്പോളസം
വറിസന്ദ്രീര്ണതറില് ലകേടറിടെതറിനട അടെറിസപ്പോനസം ലകേട്ടുകേയസം ലചെയ്തു.  ഈ പ്രവൃതറി 2008-ലലെ
ലനല്വയല്-തണന്ദ്രീര്തടെ സസംരകണ നറിയമതറിലന്റെ ലെസംഘനമപ്പോണട.

തറിരുവനന്തപുരസം  പകേപ്പോര്പപറഷനറിലലെ  ശ്രന്ദ്രീകേപ്പോരദസം  പസപ്പോണലെറില്  348.75  ലഹക്ടറുസം
പനമസം പസപ്പോണലെറില്  50  ലസന്റുസം ലനല്പപ്പോടെങ്ങള് മറപ്പോവശദങ്ങള്കപ്പോയറി നറികേതറിയറിട്ടുണട.
കേഴറിഞ്ഞെ രണ വര്ഷങ്ങളറിലെപ്പോയറി കേഴക്കൂടസം പസപ്പോണലെറില് രണട ഏകര് ലനല്വയല് ഭവന
നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി നറികേതറി.

കേണ്ണൂര്  ജറിലയറിലലെ  പപ്പോപറിനറിപശ്ശേരറി  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  2005-06  വര്ഷസം  125
ഏകറുണപ്പോയറിരുന്ന  ലനല്കൃഷറി  2011-12-ല്  പകേവലെസം  99  ഏകറപ്പോയറി  ചുരുങ്ങറി.
അപതസമയസം പകേര കൃഷറിയലടെ വറിസന്ദ്രീര്ണതറില് വര്ദനവട ഉണപ്പോവകേയസം ലചെയ്തു. 

ഉല്പപ്പോദന  ലചെലെവറിലുണപ്പോയ  ക്രമപ്പോതന്ദ്രീതമപ്പോയ  വര്ദന,  ഉല്പന്നങ്ങളലടെ  വറിപണന
കുറവട,  വദപ്പോപകേമപ്പോയ  പരപ്പോഗബപ്പോധ,  വറിളലവടുപറിന  ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേലള  ലെഭദമലപ്പോതതട
തുടെങ്ങറിയവ കേര്ഷകേലര ലനല്കൃഷറിയറില് നറിന്നട പറിന്തറിരറിപറിക്കുന.

ഓഡറിറട  ഖണറികേകേളറിപന്മേല് സര്കപ്പോര് ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി അനബനസം  II  ആയറി
പചെര്തറിരറിക്കുന.

78.  ലനലെടല  സസംഭരണസം  സറിവറില്  സലലപസുമപ്പോയറി  ബനലപട  സസംഗതറിയപ്പോലണനസം
പലെ പപ്പോളറിച്ചകേളസം അകപ്പോരദതറില് സസംഭവറിച്ചറിട്ടുലണനസം പഞപ്പോയതറിലന്റെ നടെപടെറികേള്മൂലെസം
ലനലെടല  സസംഭരണസം  തസ്വരറിതലപടുത്തുന്നതറിനട   പലെപപപ്പോഴുസം  പ്രയപ്പോസസം  പനരറിടുനലണനസം
ആയതറിനപ്പോല് ഇകപ്പോരദതറില് മറട ഏജന്സറികേളലടെ സഹകേരണസം കൂടെറി ആവശദമപ്പോലണനസം
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണവകുപട ലസക്രടററി ചൂണറികപ്പോടറി.
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79.  ലനലെടല  സൂകറിക്കുന്നതറിനള്ള  സസംഭരണ  ശപ്പോലെകേള്,  പപ്രപ്പോസസട  ലചെയപ്പോനള്ള
സസംവറിധപ്പോനസം  തുടെങ്ങറിയവ  കുടനപ്പോടറില്  തലന്ന  സപ്പോപറിച്ചപ്പോല്  പ്രശ്നങ്ങള്  ഒരു പരറിധറിവലര
പരറിഹരറികപ്പോന് കേഴറിയലമന്നട എസം.എസട. സസ്വപ്പോമറിനപ്പോഥന് കേമന്ദ്രീഷലന്റെ ററിപപപ്പോർടട പരപ്പോമർശറിച
ലകേപ്പോണട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയലപട്ടു.  ഇകപ്പോരദതറില് കൃഷറിവകുപ ഡയറക്ടറുലടെ അഭറിപ്രപ്പോയസം
സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞു, സസംഭരണശപ്പോലെകേള് പണറിയന്നതറിനള്ള ശ്രമസം നടെതറിലയങറിലുസം സലെസം
ലെഭദമലപ്പോതതറിനപ്പോല്  നടെപടെറി  തുടെരപ്പോന്  കേഴറിഞ്ഞെറിലലനസം  ലെഭറിച്ച  സലെങ്ങളറിലലെലപ്പോസം
സസംഭരണ ശപ്പോലെകേള് പണറിതറിട്ടുലണനസം കൃഷറിവകുപട ഡയറക്ടർ മറുപടെറി നല്കേറി.

80. കുടനപ്പോടറില്  സലെമറിലലങറില്  ആലെപഴ  ജറിലയലടെ  മറട  ഭപ്പോഗങ്ങളറിപലെപ്പോ  സമന്ദ്രീപ
പ്രപദശങ്ങളറിപലെപ്പോ  ചെങ്ങനപ്പോപശ്ശേരറിയറിപലെപ്പോ  സസംഭരണ ശപ്പോലെകേള്  സപ്പോപറികപ്പോനള്ള സപ്പോധദത സമറിതറി
ആരപ്പോഞ്ഞെപപപ്പോള് ലെഭദമപ്പോയ സലെങ്ങളറിലലെലപ്പോസം ലനലെടല  സസംഭരണ ശപ്പോലെകേള് സപ്പോപറിച്ചതപ്പോയറി കൃഷറി
വകുപട  ഡയറക്ടർ  അററിയറിച.   കൂടെപ്പോലത  ലനലെടല  പപ്രപ്പോസസട  ലചെയപ്പോന്  അനറിവപ്പോരദമപ്പോയ  ശുദജലെസം
കുടനപ്പോടറില്  ലെഭദമലലന്നട  നറിരന്ദ്രീകറിച്ച  സമറിതറി,  ഇതരസം  പ്രശ്നങ്ങള്  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനട  ജറിലപ്പോ
പഞപ്പോയതട മുന്വകേ എടുതട നടെപടെറി സസ്വന്ദ്രീകേരറികണലമന്നട നറിർപദ്ദേശറിച.

81.  2009-10-ല് പപ്പോലെകപ്പോടെട  ജറിലയറില് ലെഭറിച്ച പദതറി  തുകേയലടെ  58%-ഉസം  2010-11-ല്  68%-ഉസം
ലനല്കൃഷറികപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗലപടുതറിയതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  കേപ്പോര്ഷറികേ  പമഖലെയലടെ
പുനരുദപ്പോരണതറിനപ്പോയറി  പകേന സസംസപ്പോന സര്കപ്പോരുകേള് തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് വഴറി
പലെ പദതറികേളസം നടെപപ്പോകറിയറിട്ടുണട. പതറിലനപ്പോന്നപ്പോസം പഞവതര പദതറിയറില് കൃഷറിയറിലുസം അനബന
പമഖലെകേളറിലുസം  4%-ല്  കുറയപ്പോത  വളര്ച്ച  വകേവരറിക്കുകേ  എന്ന  ലെകദപതപ്പോലടെ  നടെപപ്പോക്കുന്ന
പകേനപ്പോവറിഷ്കൃത പദതറിയപ്പോയ 'രപ്പോഷന്ദ്രീയ കൃഷറി വറികേപ്പോസട പയപ്പോജന'  പ്രകേപ്പോരസം മലെപറലത ലപരുന്തല്മണ
നഗരസഭയറില് 2.6 ലഹക്ടറുസം മപ്പോറപ്പോകര ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറില് 12.5 ഏകറുസം, പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട ജറിലയറിലലെ
അപതപ്പോളറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  25  ഏകറുസം വടെകേര മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയറില് ഒരു ലഹക്ടറുസം തരറിശുഭൂമറി
കൃഷറികട ഉപയകമപ്പോകറിയതപ്പോയറി സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.

82.  ലകേപ്പോലസം  നഗരസഭയറിലലെ  വടെപകവറിള,  കേറിളറിലകേപ്പോല്ലൂര്  പസപ്പോണലുകേളറിലുസം  ആലെപഴ
ജറിലയറിലലെ നൂറനപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട,  പതനസംതറിട  ജറിലയറിലലെ പകേപ്പോയറിപ്രസം  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട
എന്നറിവറിടെങ്ങളറിലുസം പപ്പോടെപശഖര സമറിതറിയലടെ പനതൃതസ്വതറില് ലനല്കൃഷറി വദപ്പോപറിപറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി
സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ലനല്കൃഷറി പരറിപപപ്പോഷറിപറിക്കുന്നതറിലന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള്  പദശന്ദ്രീയ  ഗ്രപ്പോമന്ദ്രീണ  ലതപ്പോഴറിലുറപ  പദതറിയലടെ  സപ്പോധദതകേള്
പ്രപയപ്പോജനലപടുത്തുനലണനസം  വര്ഷങ്ങളപ്പോയറി  കൃഷറി  ലചെയപ്പോതറിരുന്ന  പതനസംതറിട  ജറിലയറിലലെ
കേവറിയൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറിലലെ  പുഞപപ്പോടെപശഖരതറിലുസം  എറണപ്പോകുളസം  ജറിലയറിലലെ  കുമ്പളസം
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറിലുസം കേണ്ണൂര് ജറിലയറിലലെ പപ്പോപറിനറിപശ്ശേരറി ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറിലുസം സമഗ്ര ലനല്കൃഷറി
വറികേസന പദതറി പ്രകേപ്പോരസം തരറിശുഭൂമറികേള് കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോകറിയതപ്പോയറി സമറിതറി ചൂണറികപ്പോട്ടുന.
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83.  കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോല്പന്നങ്ങള് കേരപ്പോര് അടെറിസപ്പോനതറില് ഉത്പപ്പോദറിപറിച്ചട വറിപണനസം നടെത്തുന്ന
പകേപ്പോണ്ട്രപ്പോക്ടട  ഫപ്പോമറിസംഗുസം  ലനല്പപ്പോടെങ്ങള്  കുറവള്ള  മദദപകേരളതറില്  കേരലനല്കൃഷറിയസം  വറിജയസം
വകേവരറിച്ചതപ്പോയറി കേപ്പോണുന. നന്ദ്രീര്തടെ വര്കറിസംഗട ഗ്രൂപകേള് പപ്പോടവദവസയറില് തരറിശുഭൂമറി ഏലറടുതട
കൃഷറി  നടെതറി  വരുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി  നറിരന്ദ്രീകറിക്കുന.  ലനല്കൃഷറി  കൂടുതല്  വദപ്പോപറിപറികപ്പോന്
കേരലനല്കൃഷറി സഹപ്പോയകേമപ്പോകുലമന്നട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.

84.  2010-11 വര്ഷതറില് തരറിശു നറിലെങ്ങള് കൃഷറി പയപ്പോഗദമപ്പോക്കുന്നതറിനട പദശന്ദ്രീയ ലതപ്പോഴറിലുറപട
പദതറിയറില് ഉള്ലപടുതറി, ഒരു പദതറി നടെപറിലെപ്പോകറിയറിരുനലവനസം പപ്പോടെപശഖരതറിലന്റെ അടെറിസപ്പോന
സസൗകേരദസം  ലമച്ചലപടുത്തുന്നതറിനസം  ബണട  ബലെലപടുത്തുന്നതറിനസം  പവണറി  സമഗ്രമപ്പോയ  ഒരു  പദതറി
കുടനപ്പോടെട  പപ്പോപകജട പ്രകേപ്പോരസം ഓണപ്പോട്ടുകേര വറികേസന ഏജന്സറി സമര്പറിച്ചറിരുലന്നങറിലുസം അസംഗന്ദ്രീകേപ്പോരസം
ലെഭറികപ്പോഞ്ഞെതറിനപ്പോല്  കൃഷറിയറിറകപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചറിലലനസം  ഇതുമപ്പോയറി  ബനലപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
പരറിഗണറികപവ ആലെപഴ  ലചെറുതന ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസക്രടററി അററിയറിച.

85.  ഓണപ്പോട്ടുകേര  ലനല്ലുലപ്പോദകേ സമറിതറി  തരറിശുഭൂമറി  കൃഷറിക്കുപയകമപ്പോകറിലയടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ഒരു  പദതറിയണപ്പോകറിയറിരുലന്നനസം  അതറിനപ്പോയറി  ആഗസ്റ്റട-ലസപ്റസംബര്  മപ്പോസങ്ങളറില്  നറിലെസം
ഒരുകറിലയങറിലുസം  ഫണട  അനവദറിച  കേറിടറിയതട  ജനവരറി  മപ്പോസതറിലെപ്പോയതറിനപ്പോല്  അപപപ്പോപഴക്കുസം
കൃഷറിയലടെ സമയസം കേഴറിലഞ്ഞെനസം ലചെറുതന ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസക്രടററി ലവളറിലപടുതറി.

86. ഓണപ്പോട്ടുകേര വറികേസന സമറിതറി ഒരു വപ്രവറട ഏജന്സറിയപ്പോപണപ്പോലയനസം അതറിനട
ഫണട  ലെഭറിക്കുന്നതട  എവറിലടെനറിന്നപ്പോലണനസം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട,  ഓണപ്പോട്ടുകേര
പ്രപദശങ്ങലളലപ്പോസം  കൃഷറി  പയപ്പോഗദമപ്പോക്കുന്നതറിനട  പപ്പോടെപശഖര  സമറിതറിയലടെ  ഒരു  പ്രപതദകേ
പദതറിയപ്പോണറിലതനസം  ഗുണപഭപ്പോക്തൃവറിഹറിതവസം  സര്കപ്പോര്  ഫണമപ്പോണട  ഈ  സമറിതറിയലടെ
പ്രവര്തന മൂലെധനലമനസം ലചെറുതന ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസക്രടററി അററിയറിച.

87.  കേല്ലുങല്  പപ്പോടെപശഖരപതപ്പോടു  പചെര്ന  കേറിടെക്കുന്ന  ഇരുപ  നറിലെതറില്  കൃഷറി  ഇറകപ്പോന്
കേഴറിയപ്പോതതട  ഇപത  കേപ്പോരണസം  ലകേപ്പോണപ്പോലണങറിലുസം  സമറിതറികട  നല്കേറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  'കേപ്പോലെപ്പോവസപ്പോ
വദതറിയപ്പോനസം  ലകേപ്പോണട  ലവള്ളലപപ്പോകസം  ഉണപ്പോവകേയസം  കൃഷറി  ഇറകപ്പോന്  പറപ്പോലത  വരറികേയസം  ലചെയ്തു '
എന്നപ്പോലണന്നട  ചൂണറികപ്പോടറിയ  സമറിതറി,  കേപ്പോലെപ്പോവസപ്പോ  വദതറിയപ്പോനസം,  കൃഷറി  സപ്പോധദത എന്നന്ദ്രീ  കേപ്പോരദങ്ങള്
പരറിഗണറികപ്പോലത തുകേ ലചെലെവഴറിച്ചതറില് അതൃപറി പരഖലപടുത്തുകേയസം ലചെയ്തു.  

88. മുന് വര്ഷസം മൂന പപ്പോടെപശഖരങ്ങളറില് നടെതറിയ കൃഷറി വറിജയകേരമപ്പോയറിരുലന്നനസം
പദതറി  വറിഹറിതസം  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്  പരദപ്പോപമലപ്പോതറിരുന്നതറിനപ്പോല്  ഓണപ്പോട്ടുകേര  വറികേസന
ഏജന്സറിയലടെ  ഫണസം  ഗുണപഭപ്പോക്തൃവറിഹറിതസം  കൂടെറി  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  തരറിശു  ഭൂമറി
കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോകപ്പോനള്ള പദതറിയപ്പോയറിരുലന്നനസം  പ്രസ്തുത  ഏജന്സറിയറില്  നറിനസം  തുകേ
കേറിടപ്പോന് വവകേറിയതപ്പോണട സമയതട കൃഷറി ഇറകപ്പോന് കേഴറിയപ്പോലത പപപ്പോയലതനസം ലചെറുതന
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട മുന് ലസക്രടററി വറിശദന്ദ്രീകേരറിച.
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89.  പ്രസനത  വറിഷയതറിപന്മേല്  സമറിതറി  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടറുലടെ  അഭറിപ്രപ്പോയസം
ആരപ്പോഞ്ഞു.   ലതപ്പോഴറിലുറപ  പദതറിപ്രകേപ്പോരസം  നറിലെലമപ്പോരുകറിയതറിനട  15  ലെകസം  രൂപ
ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേള്കട  പവതനമപ്പോയറി  നല്കേറിയതറിനപ്പോല്  നഷസം  ഉണപ്പോയറി  എന
പറയപ്പോനപ്പോകേറിലലന്നട  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടര്-ഇന്-ചെപ്പോര്ജട  അററിയറിച.  പഞപ്പോയതട
ഡയറക്ടറുലടെയസം  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസക്രടററിയലടെയസം  വറിശദന്ദ്രീകേരണതറിലന്റെ
അടെറിസപ്പോനതറില് ഓഡറിറട തടെസസം നന്ദ്രീകപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുവപ്പോന് തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച.

90.  നറിലെലമപ്പോരുകറി  കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോകറിയറിട്ടുസം  കൃഷറി  ലചെയപ്പോതറിരുന്ന  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച്ചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട,  ബണട  ബലെലപടുതപ്പോതതട  കേപ്പോരണസം
ലവള്ളലപപ്പോകമുണപ്പോയപ്പോല്  കൃഷറി  നപ്പോശമുണപ്പോകുസം  എന്നതുലകേപ്പോണപ്പോണട  കൃഷറി
ലചെയപ്പോതറിരുന്നലതന്നട പഞപ്പോയതട ലസക്രടററി വറിശദമപ്പോകറി.

91.  6  ലെകസം  രൂപ  ലചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുസം  തരറിശുനറിലെസം  കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോകപ്പോതതട
സസംബനറിച്ച  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച്ച  സമറിതറിയലടെ  പചെപ്പോദദതറിനട,  തരറിശുഭൂമറി
കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഗ്രപ്പോമ/ജറിലപ്പോപഞപ്പോയത്തുകേള്  പചെര്ന്നട  വറിഭപ്പോവനസം  ലചെയ്ത
പദതറി  പ്രകേപ്പോരസം  8  വര്ഷസം  തരറിശ്ശേപ്പോയറി  കേറിടെന്ന  നറിലെസം  ലതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിപ്രകേപ്പോരസം
കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോകറി  ലപടറിയസം  പറയസം  സപ്പോപറിലച്ചനസം  പമപ്പോപടപ്പോര് ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  ലവള്ളസം
വററിച്ചപപപ്പോഴപ്പോണട  പപ്പോടെതട  ലചെളറിലയടുത  കുഴറികേളലണന്നട   കേപ്പോണുന്നലതനസം  ലനടുമുടെറി
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസക്രടററി-ഇന്-ചെപ്പോര്ജട  അററിയറിച. തുടെര്ന്നട ലനല്കൃഷറി സപ്പോധദമലപ്പോതതറിനപ്പോല്
മതദകൃഷറി  ആരസംഭറിലച്ചനസം  ആയതട  വറിജയകേരമപ്പോയറി  പ്രവര്തറിക്കുനലവനസം  കൂടെറി
പഞപ്പോയതട ലസക്രടററി -ഇന്-ചെപ്പോര്ജട കൂടറിപച്ചര്ത്തു.

92.  കൃഷറിനപ്പോശസം  സസംഭവറിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രപദശമപ്പോണട  കുടനപ്പോലടെനസം  ലവള്ളലപപ്പോകസം
ഉണപ്പോയപ്പോല്  കുടനപ്പോടെട  മുങ്ങറിപപപ്പോകുലമനസം നറിരന്ദ്രീകറിച്ച  സമറിതറി  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  തടെസസം
നന്ദ്രീകപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന്നതറിനട തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച.

93.  വറിവറിധ  ആവശദങ്ങള്കപ്പോയറി  ലനല്പപ്പോടെങ്ങള്  വദപ്പോപകേമപ്പോയറി  നറികേതലപടുന,
ലനല്വയലുകേള്  സസംരകറികപ്പോന്  ബപ്പോദദസരപ്പോയ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്
തലന്ന  വയലുകേള്  നറികേത്തുന  എന്ന  ഓഡറിറട   പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച്ചട  സമറിതറി
വറിശദന്ദ്രീകേരണസം ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട,  തറിരുവല,  ആലുവ,  തലെപശ്ശേരറി,  ലകേപ്പോച്ചറി,  തറിരുവനന്തപുരസം,
ലപരുമ്പപ്പോവൂര് എന്നന്ദ്രീ നഗരസഭകേളറില് ലനല്വയല് സസംരകണതറിനള്ള നടെപടെറി  ഡപ്പോറപ്പോ
ബപ്പോങട  മുപഖന  സസ്വന്ദ്രീകേരറിക്കുനലണന്നട  നഗരകേപ്പോരദ  വകുപട  ഡയറക്ടര് വറിശദന്ദ്രീകേരറിച.
ലനല്പപ്പോടെങ്ങള് നറികേത്തുന്നതട തടെയന്നതറിനട റവനവ്യൂ വകുപമപ്പോയറി ബനലപടട നടെപടെറികേള്
സസ്വന്ദ്രീകേരറിക്കുനലണനസം  കൂടെപ്പോലത  നഗരസഭകേളലടെ  പരറിധറിയറിലുള്ള  ലനല്വയലുകേള്
സസംരകറിക്കുന്നതറിനട പ്രപ്പോപദശറികേ ജപ്പോഗ്രത സമറിതറികേള് പ്രവര്തറിച്ചട വരുന്നതപ്പോയസം അപദ്ദേഹസം
തുടെര്ന്നററിയറിച.
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94.  ലപപ്പോതു ആവശദതറിനട വയല് നറികേതണലമങറില് സസംസപ്പോനതലെ അപ്രൂവല് കേമറിററി
അസംഗന്ദ്രീകേരറിച്ചട  ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയണസം എന്ന വദവസ ഉലണങറിലുസം  ലനല്വയല് നറികേതല്
അവറിരപ്പോമസം  തുടെര്നവരുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി വറിലെയറിരുതറി.

95.  വയല്  നറികേത്തുന്നതറിനട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്കട  അധറികേപ്പോരമറിലലനസം
ആയതട  സസംബനറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോകറി  ആര്.ഡറി.ഒ.യട  ലകേപ്പോടുക്കുന്നതട  കൃഷറി
ഓഫന്ദ്രീസറപ്പോലണനസം  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടറിനട  സസംസപ്പോന  തലെ  സമറിതറിയലടെ  അസംഗന്ദ്രീകേപ്പോരസം
വപ്പോങ്ങറി, പറിന്നന്ദ്രീടെട ആയതറിനട സര്കപ്പോര് അസംഗന്ദ്രീകേപ്പോരസം ലെഭറിച്ചപ്പോല് മപ്പോതപമ വയല് നറികേതപ്പോന്
കേഴറിയൂ എനസം അസറിസ്റ്റന്റെട ലെപ്പോന്റെട റവനവ്യൂ കേമന്ദ്രീഷണര് അററിയറിച. ലനല്വയല് നറികേത്തുന്നതട
സസംബനറിച്ചട  കൃഷറിവകുപസം  റവനവ്യൂ  വകുപസം  എടുതറിട്ടുള്ള  പകേസുകേളലടെയസം  നറിലെവറിലുള്ള
പകേസുകേളലടെയസം നറിലെവറിലലെ  സറിതറി അററിയറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

96.  വദപ്പോപകേമപ്പോയറി  ലനല്വയലുകേള്  നറികേത്തുനലവന്ന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബനറിച്ചട  പുളറിമപ്പോതട,  ലതന്മേലെ,  ആദറിച്ചലനല്ലൂര്,  കേരന്ദ്രീപ്ര,  ലവളറിയന്നൂര്,  മപ്പോടെപള്ളറി.
ലകേപ്പോഴുവനപ്പോല്  തുടെങ്ങറിയ  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേള്  മറുപടെറി  നല്കേറിയറിടറിലപ്പോ  എന്നട  സമറിതറി
നറിരന്ദ്രീകറിച.   ആയതട  സസംബനറിച്ച വറിശദന്ദ്രീകേരണസം സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട,  സമപ്പോഹൃത
ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദമലപ്പോയറിരുലന്നനസം  തങ്ങള്കട  കേറിടറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറില്  പുളറിമപ്പോതട
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട  വന്നറിടറിലപ്പോയറിരുനലവനസം  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസക്രടററി  അററിയറിച.
ലെഭദമപ്പോയ   ററിപപപ്പോര്ടറില്  ലവപങ്ങപ്പോലെ  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട  മപ്പോതമുള്ളതു  ലകേപ്പോണപ്പോണട  മറട
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേപളപ്പോടെട  ററിപപപ്പോര്ടട  ആവശദലപടെപ്പോതറിരുന്നലതന്നട പ ഞപ്പോയതട ഡയറക്ടര്-
ഇന്-ചെപ്പോര്ജട  വറിശദമപ്പോകറി.  പ്രസ്തുത മറുപടെറി  വസ്തുതപ്പോപരമപ്പോയറി  ശരറിയല എന്നട നറിരന്ദ്രീകറിച്ച
സമറിതറി,  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉള്ലപട  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്ലകലപ്പോസം  മറുപടെറി
നല്പകേണതപ്പോയറിരുനലവന്നട വദകമപ്പോകറി. 

97.  നറിലെസം  നറികേതലുമപ്പോയറി  ബനലപടട  പകേസട  എടുക്കുന്നതറിനസം  നടെപടെറി
സസ്വന്ദ്രീകേരറിക്കുന്നതറിനമുള്ള അധറികേപ്പോരസം റവനവ്യൂ വകുപറിനസം ററിപപപ്പോര്ടട  ലചെയ്യുന്നതറിനള്ള ചുമതലെ
കൃഷറി  വകുപറിനസം  പരഖകേള്  സൂകറിക്കുന്നതറിനമുള്ള  അധറികേപ്പോരസം  പഞപ്പോയത്തുകേള്ക്കുമപ്പോലണന്നട
സമറിതറി നറിരന്ദ്രീകറിച.

98.  അനധറികൃതമപ്പോയറി  നറിലെസം  നറികേതറിയ  സലെമപ്പോലണന്നട  പഞപ്പോയതറിനട
പബപ്പോധദമപ്പോയറിടെത്തുപപപ്പോലുസം  ലകേടറിടെ  നറിര്മപ്പോണതറിനള്ള  അനമതറിയസം  ലകേടറിടെനമ്പരുസം
ലകേപ്പോടുകപ്പോറുലണന്നട  നറിരന്ദ്രീകറിച്ച  സമറിതറി,  അതരകപ്പോര്ലകതറിലര  റവനവ്യൂ  വകുപട  എത
പകേസട  എടുതറിട്ടുലണനസം  നറിലെവറില്  എത  പകേസട  തുടെരുനലവനമുള്ള  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  നറിര്പദ്ദേശറിച.  അനധറികൃതമപ്പോയറി  നറിലെസം  നറികേതറിയ  സലെതട
ലകേടറിടെനറിര്മപ്പോണസം ആരസംഭറിക്കുപമ്പപ്പോള് തലന്ന അതട നറിറുതറിലവയപ്പോന് ആവശദലപടുകേപയപ്പോ
പമലുപദദപ്പോഗസര്കട ററിപപപ്പോര്ടട ലചെയ്യുകേപയപ്പോ പവണലമന്നട സമറിതറി ആവശദലപട്ടു.
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99.  തപ്പോനപ്പോളൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട പടരുപറമ്പട പസ്റ്റഡറിയതറിനപവണറി  1.50  ഏകറുസം
പചെപനരറിപപ്പോടെസം  പസ്റ്റഡറിയതറിനപ്പോയറി  1.15  ഏകറുസം  സലെസം  വപ്പോങ്ങറിലയങറിലുസം ആയതട
നറികേത്തുന്നതറിനള്ള  അനമതറി  സര്കപ്പോരറില്  നറിനസം  ലെഭറിച്ചറിലപ്പോ  എന്ന  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശതറിപന്മേല് പസ്റ്റ ഡറിയതറിനപ്പോയറി നറിലെസം നറികേത്തുന്നതറിനട കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര്, വറിപലജട
ഓഫന്ദ്രീസര്, പഞപ്പോയതട പ്രസറിഡന്റെട എന്നറിവരടെങ്ങറിയ പ്രപ്പോപദശറികേ നറിരന്ദ്രീകണ സമറിതറിയലടെ
ശറിപപ്പോര്ശപയപ്പോടുകൂടെറി  സര്കപ്പോരറിലന്റെ  അനമതറികപ്പോയറി  അപപകറിലച്ചങറിലുസം  അനമതറി
ലെഭറിച്ചറിലലനസം  പസ്റ്റഡറിയതറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  സലെതട  മറട  പ്രവൃതറികേള്  ഒനസം
നടെതറിയറിടറിലലനസം  തപ്പോനപ്പോളൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസക്രടററി  ഇന്-ചെപ്പോര്ജട  അററിയറിച.
ലപപ്പോതുകേപ്പോരദതറിനപ്പോയറി  പ്രപ്പോപദശറികേ  നറിരന്ദ്രീകണസമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ലചെയ്തപ്പോല്  സര്കപ്പോര്
അസംഗന്ദ്രീകേരറികറിപല  എന്ന  സമറിതറിയലടെ   പചെപ്പോദദതറിനട,  സസംസപ്പോന  തലെ  സമറിതറിയലടെ
ശറിപപ്പോര്ശപയപ്പോലടെ മപ്പോതപമ സര്കപ്പോര് അസംഗന്ദ്രീകേപ്പോരസം നല്കുല്കുൂലവന്നട പഞപ്പോയതട ഡയറക്ടര്-ഇന്-
ചെപ്പോര്ജട  വദകമപ്പോകറി.  പ്രപ്പോപദശറികേ  സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ച  പശഷസം  ജറിലപ്പോതലെതറില്  പജപ്പോയറിന്റെട
ഡയറക്ടറുസം  കൃഷറി  വകുപസം  കൂടെറി  തന്ദ്രീരുമപ്പോനലമടുതട  ഉന്നതതലെ  സമറിതറിയലടെ  അസംഗന്ദ്രീകേപ്പോരതറിനട
അയയ്ക്കുകേയസം  ഉന്നതതലെ  സമറിതറിയലടെ  മറിനറിടടസറിലന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറിലെപ്പോണട സര്കപ്പോര്
അസംഗന്ദ്രീകേപ്പോരസം നല്കുന്നലതനസം തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ലസക്രടററി വദകമപ്പോകറി

100.  പസ്റ്റഡറിയതറിലന്റെ നറിലെവറിലലെ സറിതറി സസംബനറിച്ച സമറിതറിയലടെ പചെപ്പോദദതറിനട,
വപ്പോങ്ങറിയ  നറിലെയറില്  തലന്നയപ്പോലണനസം  ചുറ്റുമതറില്  ലകേടറിയറിട്ടുലണനസം  ഭരണസമറിതറി
തന്ദ്രീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരസം  ഒരു  ടൂര്ണലമന്റെട  നടെതറി  പസ്റ്റഡറിയസം   ഉദ്ഘപ്പോടെനസം  നടെതറിലയനസം
തപ്പോനപ്പോളൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസക്രടററി-ഇന്-ചെപ്പോര്ജട അററിയറിച.

101. നറിലെസം നറികേത്തുന്നതറിനപ്പോയറി ഉന്നതതലെ സമറിതറിയലടെ തന്ദ്രീരുമപ്പോനതറിലന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില്
സര്കപ്പോരറിലന്റെ അനമതറികപ്പോയറി അപപകറിച്ചറിട്ടുപണപ്പോ എനസം സര്കപ്പോര് അനമതറി ഇലപ്പോലത
സലെസം നറികേതറിയറിട്ടുപണപ്പോ എനസം അപനസ്വഷറിച്ചട ററിപപപ്പോര്ടട ലചെയപ്പോന് സമറിതറി പഞപ്പോയതട
ഡയറക്ടപറപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിച.

102.  പപ്പോപറിനറിപശ്ശേരറി  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  ഇതുവലരയസം  കൃഷറിഭൂമറിലയപ്പോനസം
നറികേതറിയറിടറിലലനസം ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേലള കേറിടപ്പോനറിലപ്പോത സപ്പോഹചെരദതറില്  കൃഷറിഭൂമറിയലടെ
കുറച ഭപ്പോഗസം തരറിശപ്പോയറി ഇലടനസം ആയതറില് 12 ഏകപറപ്പോളസം സലെസം പപ്പോടെപശഖര സമറിതറി
പരറിവര്തറിപറിച്ചട കൃഷറിഭൂമറിയപ്പോകറിയറിട്ടുലണനസം ബപ്പോകറി സലെസം കേണല് പ്രപദശമപ്പോലണനസം
പപ്പോപറിനറിപശ്ശേരറി അസറിസ്റ്റന്റെട  കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര് അററിയറിച.

103.  ലനല്കൃഷറി ലചെയ്തറിരുന്ന സലെതട പകേരകൃഷറി തുടെങ്ങറിപയപ്പോ എന്ന സമറിതറിയലടെ
പചെപ്പോദദതറിനട,  കേരഭൂമറിയറിലെപ്പോണട  ലതങ്ങടകൃഷറിലചെയ്തലതനസം  പകേരകൃഷറി  വര്ദറിലച്ചങറിലുസം
ലനല്കൃഷറി കുറയകേയപ്പോണുണപ്പോയലതനസം അസറിസ്റ്റന്റെട കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസര് വറിശദമപ്പോകറി.
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104.  ലപരറിന്തല്മണ  നഗരസഭയറില്  77.5  ലസന്റെട  പപ്പോടെതറില്  അഞട  ലസന്റെട
നറികേതപ്പോനള്ള  അനമതറികട  അപപകറിച്ചപപപ്പോള്  ആവശദലപടതറിലന്റെ  പതറിരടറി  സലെസം
നറികേതറിയതപ്പോയറി സമറിതറി നറിരന്ദ്രീകറിച.   പഞപ്പോയതറിലന്റെ പരറിധറിയറില് പതട ലസന്റെറില്
കൂടുതല് നറിലെസം നറികേത്തുന്നതട ലനല് വയല്-തണന്ദ്രീർതടെ നറിയമതറിലന്റെ ലെസംഘനമപ്പോലണന്നട
സമറിതറി ചൂണറികപ്പോടറി. 

105.  നറിലെസം എന്നട വദകമപ്പോയറി പരഖലപടുതറിയ ഭൂമറി നറികേതറി ലകേടറിടെസം നറിർമറിച്ച
പശഷസം  യ.എ.  നമ്പർ  സസംഘടെറിപറിക്കുന്നതപ്പോയസം  ആയതുപപയപ്പോഗറിച്ചട  വവദദ്യുതറിയസം  വപ്പോടർ
കേണകനസം ലെഭദമപ്പോക്കുകേയസം ലചെയ്യുനലവനസം ടെസൗണ് പപ്പോനറിസംഗട  ഓഫന്ദ്രീസറില് നറിന്നട പപ്പോന്
പപ്പോസപ്പോകറി  ലെഭറികപ്പോലതയറിരറിക്കുപമ്പപ്പോഴപ്പോണട  യ.എ.  നമ്പർ  സമ്പപ്പോദറിക്കുന്നലതനസം  നമ്പർ
ലകേപ്പോടുകപ്പോതറിരുന്നപ്പോല്  അവർ  പകേപ്പോടെതറിയറില്  പപപ്പോകുലമനസം   തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട
ലസക്രടററി വറിശദന്ദ്രീകേരറിച.

106.  പകേസട  നറിലെവറിലുള്ള  വസ്തുവപ്പോലണങറില്  ആയതട  ററിപപപ്പോർടട  ലചെപയണതട
പഞപ്പോയത്തുസം  പകേലസടുപകണതട  റവനവ്യൂ  വകുപമപ്പോലണന്നട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുതറി.
നറികേതറിയ  ഭൂമറിയറില്  ലകേടറിടെസം  നറിർമറികപ്പോന്  അനമതറി  ലകേപ്പോടുക്കുന്നതട
പഞപ്പോയതപ്പോലണനസം  അനമതറി  നല്കുപമ്പപ്പോള്  ആധപ്പോരതറില്  നറിലെസം  എന്നപ്പോപണപ്പോ
പരഖലപടുതറിയറിരറിക്കുന്നലതന്നട പരറിപശപ്പോധറിപകണതപ്പോലണനസം സമറിതറി നറിഷ്കർഷറിച. 

107.  വയല് നറികേതപ്പോന് പഞപ്പോയതറില് അപപക ലെഭറിച്ചപ്പോല് കൃഷറി ഓഫന്ദ്രീസർ,  അസറിസ്റ്റന്റെട
എഞറിനന്ദ്രീയർ,  പഞപ്പോയതട  ലസക്രടററി,  വറിപലജട  ഓഫന്ദ്രീസർ  എന്നറിവർ  പചെർന്നട  പ്രസ്തുത  സലെസം
കേപ്പോണുകേയസം പതട ലസന്റെറിനട  തപ്പോലഴയപ്പോലണനസം വന്ദ്രീടെട  വയപ്പോന് മറട  സലെമറിലലനസം പബപ്പോധദലപടപ്പോല്
എഗ്രറിലമന്റെട വച്ചട വറിപലജട ഓഫന്ദ്രീസറുലടെ നറിർപദ്ദേശപ്രകേപ്പോരസം വന്ദ്രീടെട വയപ്പോന് അനവപ്പോദസം ലകേപ്പോടുക്കുകേയമപ്പോണട
ലചെയ്യുന്നലതനസം കേരകുളസം ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട ലസക്രടററി അററിയറിച.   അനധറികൃത നറിലെസം നറികേതലുസം
കേളക്ടറുലടെ  നറിർപദ്ദേശപ്രകേപ്പോരസം  വന്ദ്രീടെട  വയ്ക്കുന്നതറിനട  വയല്  നറികേത്തുന്നതുസം  തമറില്  വദതദപ്പോസമുലണന്നട
ചൂണറികപ്പോടറിയ  സമറിതറി  24-6-2015-ലലെ  പയപ്പോഗതറില്  റവനവ്യൂ  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നറിനകൂടെറി
ഇകപ്പോരദതറില് ലതളറിലവടുകപ്പോന് തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച.

സമറിതറി നറിർപദ്ദേശ പ്രകേപ്പോരസം കൃഷറി വകുപട ലെഭദമപ്പോകറിയ അധറികേ വറിവരസം

108. പകേരള ലനല്വയല് തണന്ദ്രീർതടെ സസംരകണ നറിയമസം നറിലെവറില് വന്നതട 12-8-2008ലെപ്പോണട.
ടെറി നറിയമപ്രകേപ്പോരസം പ്രപ്പോപദശറികേതലെ നറിരന്ദ്രീകണ സമറിതറി വർഷതറില് ഒരു പ്രപ്പോവശദലമങറിലുസം ലനല്കൃഷറി
ലചെയ്യുന്നതുസം  ലനല്കൃഷറികനപയപ്പോജദമപ്പോയതുസം  എന്നപ്പോല്  തരറിശറിടറിരറിക്കുന്നതുമപ്പോയ  എലപ്പോ  നറിലെവസം
തണന്ദ്രീർതടെവസം ഉള്ലപടുതറി ഒരു ഡപ്പോറപ്പോ ബപ്പോങട  23-3-2009-ല് തയപ്പോറപ്പോപകണറിയറിരുന.  കുറമറ ഒരു
ഡപ്പോറപ്പോ  ബപ്പോങട  തയപ്പോറപ്പോകറിയപ്പോല്  മപ്പോതപമ  2008-ലലെ  നറിയമസം  പൂർണ  രൂപതറില്  നടെപറിലെപ്പോകപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുകേയള.  അന്തറിമ  ഡപ്പോറപ്പോ  ബപ്പോങട  വറിജപ്പോപനസം  പൂർതന്ദ്രീകേരറിച്ചറിടറില.  സസംസപ്പോനതട  978
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ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേള് ഉള്ളതറില് 21 ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളറില് ലനല്വയലുകേപളപ്പോ തണന്ദ്രീർതടെങ്ങപളപ്പോ ഇല.
പശഷറിക്കുന്ന  957  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളറില്  ഏറവസം  ഒടുവറിലലെ  കേണകട  പ്രകേപ്പോരസം  677
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേള്  ഡപ്പോറപ്പോ  ബപ്പോങട  തയപ്പോറപ്പോകറി  ഗവണ്ലമന്റെട   പ്രസറില്  നല്കേറിയറിട്ടുണട.  238
ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകേളറില് ഡപ്പോറപ്പോ ബപ്പോങട പ്രസറിദന്ദ്രീകേരറിച്ചറിട്ടുണട.

109.  ഡപ്പോറപ്പോ  ബപ്പോങട  തയപ്പോറപ്പോകറിയതട  സസംബനറിച്ചട  വദപ്പോപകേമപ്പോയ  പരപ്പോതറികേള്
ഉയർന്നറിരുന.  ഇതറിലന്റെ  പശ്ചപ്പോതലെതറില്  ഡപ്പോറപ്പോ  ബപ്പോങട  വറിജപ്പോപനസം  അനന്തമപ്പോയറി
നന്ദ്രീണപപപ്പോകുന്ന സപ്പോഹചെരദസം കേണകറിലലെടുത്തുസം ഇതു സസംബനറിച്ചട ലപറന്ദ്രീഷന് കേമറിററിയലടെ
ററിപപപ്പോർടട  പരറിഗണറിചസം  അന്തറിമ  ഡപ്പോറപ്പോ  ബപ്പോങട  വറിജപ്പോപനസം  ലചെയ്ത  പശഷവസം
ലപപ്പോതുജനങ്ങള്കട  അതറിപന്മേലുള്ള  പരപ്പോതറികേള്  പബപ്പോധറിപറിക്കുവപ്പോന്  അവസരസം
നല്കുന്നതറിനള്ള നടെപടെറികേള് സസ്വന്ദ്രീകേരറിചവരുന.

110.  കുറമറ ഡപ്പോറപ്പോ ബപ്പോങറിലന്റെ അഭപ്പോവതറിലുസം സസംസപ്പോനവദപ്പോപകേമപ്പോയറി ഏകേപദശസം
7090  അനധറികൃത  നറികേതലുകേള്  കൃഷറി  ഓഫന്ദ്രീസർമപ്പോർ  ററിപപപ്പോർടട  ലചെയ്തറിട്ടുണട.  ഈ
പകേസുകേളറിലലെലപ്പോസം തലന്ന റവനവ്യൂ വകുപട നടെപടെറികേള് ആരസംഭറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ഇതട കൂടെപ്പോലത
7134  പകേസുകേളറില് റവനവ്യൂ വകുപട പനരറിടട  നടെപടെറികേള് ആരസംഭറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   വറിപലജട
ആഫന്ദ്രീസർ മുതല് റവനവ്യൂ ഡറിവറിഷന് ഓഫന്ദ്രീസർ വലരയള്ള ഉപദദപ്പോഗസർ,  ലനല്വയല്
തണന്ദ്രീർതടെ  നറിയമതറിലന്റെ  ലെസംഘനസം,  അഗ്രറികേള്ച്ചർ  ഓഫന്ദ്രീസർമപ്പോരുലടെ  ററിപപപ്പോർടറിലൂലടെപയപ്പോ
പനരറിപടപ്പോ അററിയന്ന പകസം വകുപട  12  പ്രകേപ്പോരമുള്ള നടെപടെറികേള് സസ്വന്ദ്രീകേരറിചവരുന. പൂർവ്വ
സറിതറിയറില് ആപകണ പകേസുകേളറില്, ലസകന് 13 പ്രകേപ്പോരമുള്ള നടെപടെറികേള്കപ്പോയറി ജറിലപ്പോ
കേളക്ടർമപ്പോർകട  അധറികേപ്പോരലപട ഉപദദപ്പോഗസർ ററിപപപ്പോർടട സമർപറിക്കുകേയസം ആയതറിപന്മേല്
ജറിലപ്പോ കേളക്ടർമപ്പോർ നടെപടെറികേള് സസ്വന്ദ്രീകേരറിക്കുകേയസം ലചെയ്യുന.  ഇതട കൂടെപ്പോലത വകുപട 19, 20
പ്രകേപ്പോരസം നറിയമവറിരുദമപ്പോയ പ്രവൃതറികട ഉപയകമപ്പോകുന്ന വപ്പോഹനങ്ങള് പറിടെറിലച്ചടുക്കുകേയസം
അവ കേണലകേട്ടുന്നതറിനള്ള നടെപടെറികേള് സസ്വന്ദ്രീകേരറിക്കുകേയസം ലചെയ്യുനണട.

111.  പകേരള  സസംസപ്പോനലത  കേപ്പോർഷറികേ  രസംഗലത  വളർച്ച  പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിക്കുകേ,  പപ്പോരറിസറിതറികേ
വദവസയലടെ സുസറിരത ഉറപ വരുത്തുകേ എന്നന്ദ്രീ ലെകദപതപ്പോലടെയപ്പോണട  2008-ലലെ ലനല്വയല് തണന്ദ്രീർതടെ
സസംരകണ  നറിയമസം  നടെപറിലെപ്പോകറിയതട.   ബറിസറിനസട  റൂള് പ്രകേപ്പോരസം  ലനല്വയലുകേള്  സസംരകറിക്കുന്നതറിനള്ള
എലപ്പോ  നടെപടെറികേളസം  സസ്വന്ദ്രീകേരറിപകണ  ഉതരവപ്പോദറിതസം  അഗ്രറികേള്ച്ചർ  വകുപറില്  നറികറിപമപ്പോയറിരറിക്കുന.
ലനല്വയലുകേള് നറികേത്തുന്നതട  തടെയവപ്പോന് റവനവ്യൂ ജന്ദ്രീവനകപ്പോലര മപ്പോതസം നറിപയപ്പോഗറിക്കുന്നതട  പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികേമപ്പോയ
നടെപടെറിയല.  നറികേതല് പ്രക്രറിയയറില് ഏർലപടുന്ന ശകരപ്പോയ മപ്പോഫറിയകേലള തടെയവപ്പോന് റവനവ്യൂ ജന്ദ്രീവനകപ്പോർ
സജമല.   ആയതറിനപ്പോല്  പപപ്പോലെന്ദ്രീസട,  അഗ്രറികേള്ച്ചർ,  റവനവ്യൂ  വകുപകേളറിലലെ  ഉപദദപ്പോഗസലര  ഉള്ലപടുതറി
സസ്വഡുകേള് രൂപന്ദ്രീകേരറിച്ചട നറികേതല് പ്രക്രറിയയ്ലകതറിലര നടെപടെറികേള് എടുക്കുന്നതപ്പോവസം പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികേസം.
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112.  അനധറികൃതമപ്പോയറി നറികേത്തുന്ന ലനല്വയലുകേള് സർകപ്പോർ ഭൂമറി ആക്കുസം എന്നതുള്ലപലടെയള്ള

കേപ്പോരദങ്ങളറില്  ശകമപ്പോയ  പന്ദ്രീനല്  ലപ്രപ്പോവറിഷന്  ഉള്ലപടുതറിയപ്പോല്  മപ്പോതപമ  ലനല്വയല്  തണന്ദ്രീർതടെ

സസംരകണ നറിയമസം ശകമപ്പോയ രന്ദ്രീതറിയറില് പ്രപ്പോവർതറികേമപ്പോകപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുകേയള്ളു. 

113.  മലെപറസം ജറിലയറില്,  പൂപകപ്പോട്ടൂർ ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറില്  137.12  ലഹക്ടർ ലനല്വയല്  2008-ലലെ

ലനല്വയല് തണന്ദ്രീർതടെ സസംരകണ നറിയമസം നറിലെവറില് വരുന്നറിന മുന്പു തരസം മപ്പോററിയറിട്ടുണട.  അലെറിപറമ്പട

പഞപ്പോയതറില്,  അനമപങ്ങപ്പോട്ടുസം   ലപരറിന്തല്മണ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയറില്  പതകരയറിലുസം  യഥപ്പോക്രമസം  15

ലസന്റുസം, 20.229 ലസന്റുസം, ഉതരവകേലളപ്പോനസം കൂടെപ്പോലത തരസം മപ്പോററിയറിട്ടുണട.

114.  എറണപ്പോകുളസം  ജറിലയറില്  ലവപങ്ങപ്പോലെ  പഞപ്പോയതറില്  277  വപവഡട  ഫപ്പോക്ടററികേള്

നറിലെവറിലുള്ളതറില്  68  എണസം ലനല്വയലുകേളറിലെപ്പോണട നറിര്മറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.  പ്രസ്തുത ഫപ്പോക്ടററികേളറില് ഒലരണസം

മപ്പോതമപ്പോണട  അനമതറിപയപ്പോടുകൂടെറി  നറിർമറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.   പ്രസ്തുത ഫപ്പോക്ടററികേളറിലലെലപ്പോസംതലന്ന  1967-ലലെ പകേരള

ഭൂവറിനറിപയപ്പോഗ ഉതരവറിലലെ വദവസകേള് ലെസംഘറിച്ചപ്പോണട നറിർമറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.  ടെറി ഫപ്പോക്ടററികേളറിലലെലപ്പോസം തലന്ന

കുറഞ്ഞെതട  20  ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേള് പജപ്പോലെറിലചെയ്തു വരുന്നതുസം, 50  ലെകപമപ്പോ അതറില് കൂടുതപലെപ്പോ നറിപകപറിച്ചട

തുടെങ്ങറിയറിട്ടുള്ള സസംരഭങ്ങളമപ്പോണട.  നറിയമപരമപ്പോയലപ്പോലത തരസം മപ്പോറസം നടെതറിയറിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത കേപ്പോരദതറില്

ലനല്വയല്  തണന്ദ്രീർതടെ  നറിയമതറിലന്റെപയപ്പോ  പകേരള  ഭൂവറിനറിപയപ്പോഗ  ഉതരവറിലന്റെപയപ്പോ  പ്രസകമപ്പോയ

വകുപകേള് പ്രകേപ്പോരസം ക്രമലപടുത്തുവപ്പോനപ്പോവറില. 2015-16-ലലെ ബഡ്ജറട പ്രസസംഗതറില് പ്രസ്തുത കേപ്പോരദതറിനട

വകുപകേള് ഉള്ലപടുതറിയറിട്ടുണട. 

115.  തൃശ്ശൂർ  ജറിലയറില്  അന്നമനടെ  പഞപ്പോയതറില്  ഡപ്പോറപ്പോ  ബപ്പോങട  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്ന  പവളയറില്  350

ലഹക്ടർ ലനല്വയല്, 2008-ലലെ ലനല്വയല് തണന്ദ്രീർതടെ നറിയമസം നറിലെവറില് വരുന്നതറിന  മുന്പു തരസം

മപ്പോററിയതപ്പോയറി ശ്രദയറില്ലപടറിട്ടുണട.

116.  ആലെറിപറമ്പട  പഞപ്പോയതറില്  നറിർമപ്പോണസം  നടെതറിയതട  സസംബനറിച്ച  ററിപപപ്പോർടട

ഹപ്പോജരപ്പോക്കുവപ്പോന്  സബട  കേളക്ടർകട  നറി ർപദ്ദേശസം  നല്കേറിയറിട്ടുണട  ലപരറിന്തല്മണ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയലടെ

കേപ്പോരദതറില് മുനറിസറിപല് ലസക്രടററിലയ പനരറില് പകേള്ക്കുന്നതറിനട ജറിലപ്പോ കേളക്ടർ തന്ദ്രീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുണട.

117.  കേപ്പോസർപഗപ്പോഡട   ജറിലയറിലലെ പടെന്ന ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതറില് പഞപ്പോയതട  പനരറിടട  4.58  ഏകർ

നറിലെസം  അനമതറിയറിലപ്പോലത  നറികേതറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  കേപ്പോസർപഗപ്പോഡട  ജറിലപ്പോ  കേളക്ടർ  ററിപപപ്പോർടട  ലചെയ്തറിട്ടുണട.

പ്രസ്തുത കേപ്പോരദതറില് ഹറിയററിസംഗറിനപ്പോയറി പഞപ്പോയതട ലസക്രടററികട പനപ്പോടന്ദ്രീസട നല്കേറിയറിട്ടുണട.
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Kerala Conservation of Paddy Land And Wet Land Act 2008-Action taken by
Departments

1 2 3 4 5 6

District

No. of
cases

reported
by

Reportin
g Officer
(u/s7(i))

No. of cases
in which
action has
been taken 

No.of
cases in
which

action has
been

initiated
suomoto

by
Revenue

No. of cases
in which it
has been

noticed that
LSGD has

directly filled
up paddy
land

Remarks if any

Thiruvananthapuram 204 204 368 0

Kollam 143 143 457 0

Pathanamthitta 20 20 366 0

Alappuzha 641 641 745 4

Action
completed in
384 cases.
Paddy land
directly filled
up by Edathua,

Vayalar,
Punnapra
Vadakku,
Panavalli,
Grama

Panchayaths

Kottayam 162 162 764 0
Action cmpleted
in 155 cases.

Idukki 60 60 22 0

Ernakulam 3155 3155 2321 0

Thrissur
1207 1207 126 1

(i)210 cases
resorted by
District

Collector to 
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1 2 3 4 5 6

original position
(ii) Paddy land
directly filled
up Kolazhy
Grama

Panchayath

Palakkad 780 780 1048 0
Action

completed in
435 cases.

Malappuram 487 487 427 2

Action
completed in

153 cases.
Paddy land
directly filled

up by
Aliparambu

Grama
Panchayath,
Perinthalmana
Municipality

Kozhikode 74 74 66 0
Action

completed in 68
cases.

Wayanad 0 0 126 0

Kannur 342 342 179 0
Action

completed in
276 cases.

Kasaragod 19 19 101 1

Paddy land
directly filled
up by Padanna

Grama
Panchayath

Total 7294 7294 7134 8
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118.  പ്രസ്തുത  അധറികേ വറിവരസം  സമറിതറിയലടെ  24-6-2015-നട  പചെര്ന്ന പയപ്പോഗതറില്
പരറിഗണറികപവ   2008-ല്   നറിലെവറില്  വന്ന  ലനല്വയല്  തണന്ദ്രീര്തടെ  സസംരകണ
നറിയമലതപററിയള്ള  സമറിതറിയലടെ  പചെപ്പോദദതറിനട,  2008  ഓഗസ്റ്റട  മപ്പോസതറിലെപ്പോണട
ലനല്വയല് തണന്ദ്രീര്തടെ സസംരകണ നറിയമസം  നറിലെവറില് വന്നലതനസം ആയതറിന്പ്രകേപ്പോരസം
തപദ്ദേശ സസ്വയസംഭരണ വകുപവഴറി ലെഭദമപ്പോയ വറിവരങ്ങളലടെ അടെറിസപ്പോനതറില് തയപ്പോറപ്പോകറിയ
213  ഡപ്പോറപ്പോ  ബപ്പോങ്കുകേള്  പ്രസറിദലപടുതറിയറിട്ടുലണനസം  റവനവ്യൂ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്
ലസക്രടററി  വറിശദന്ദ്രീകേരറിച.   ഡപ്പോറപ്പോ  ബപ്പോങട  തയപ്പോറപ്പോകറിയതുമപ്പോയറി  ബനലപടട  ലെഭറിച്ച
5676  പരപ്പോതറികേളറില്  3671  എണസം  പരറിഹരറിച്ചറിട്ടുലണനസം  ലസകന്  (5)  അനസരറിച്ചട
പ്രപ്പോപദശറികേ  തലെതറിലുള്ള  ഒരു  പമപ്പോണറിറററിസംഗട  കേമറിററി  രൂപന്ദ്രീകേരറിച്ചറിട്ടുലണനസം  പ്രസ്തുത
കേമറിററികട  റൂള്  4(2)(b)  അനസരറിചള്ള   അധറികേപ്പോരമപ്പോണുള്ളലതനസം   അപദ്ദേഹസം
കൂടറിപച്ചര്ത്തു.  ആക്ടറിലലെ ലസകന് 7  അനസരറിച്ചട ററിപപപ്പോര്ടറിസംഗട ഓഫന്ദ്രീസര്മപ്പോരപ്പോയ കൃഷറി
ഓഫന്ദ്രീസര്മപ്പോര്  പതറിനപ്പോലെട  ജറിലകേളറില്  നറിന്നപ്പോയറി  7294  പരപ്പോതറികേള്  ററിപപപ്പോര്ടട
ലചെയ്തതറിലലെലപ്പോസം  തലന്ന  നടെപടെറി   സസ്വന്ദ്രീകേരറിച്ചറിട്ടുലണനസം  നറികേതറിയ  ലനല്വയലുകേളറില്
എത  എണസം  പൂര്വ്വ  സറിതറിയറിലെപ്പോകറിയറിട്ടുണട  എന്നതറിലന്റെ  ശരറിയപ്പോയ  കേണക്കുകേള്
ലെഭദമലലനസം റവനവ്യൂ വകുപട പ്രറിന്സറിപല് ലസക്രടററി തുടെര്ന്നററിയറിച.

119.  തണന്ദ്രീര്തടെ സസംരകണ നറിയമസം നറിലെവറില് വന്നപശഷസം വയല് നറികേതലെറില്
എലന്തങറിലുസം  മപ്പോറസം  വന്നറിട്ടുപണപ്പോ  എന്ന സമറിതറിയലടെ  പചെപ്പോദദതറിനട,  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള്  പഞപ്പോയത്തു  വഴറി  എടട  പകേസുകേള്  മപ്പോതമപ്പോണട  എടുതറിട്ടുള്ളലതനസം
നറികേതറിയ  വയല്  വന്ദ്രീലണടുക്കുന്നതറിനട  പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികേ  ബുദമുട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  ആക്ടറില്
പഭദഗതറി  ലകേപ്പോണവരുന്നതറിനട  സര്കപ്പോര്  തലെതറില്  ആപലെപ്പോചെറിച  വരറികേയപ്പോലണനസം
എന്നപ്പോല്  അപഞപ്പോ  പപതപ്പോ  ലസന്റെട  സലെസം  മപ്പോതമുള്ള  സപ്പോധപ്പോരണകപ്പോര്കട  വന്ദ്രീടെട
വയ്ക്കുന്നതറിനമുള്ള  സസംവറിധപ്പോനമുണപ്പോകേണലമനസം   സമറിതറി   നറിര്പദ്ദേശറിച.  ആയതറിനള്ള
വദവസയറിപല  എന്നട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട,  ആക്ടറില്  വദവസയലണങറിലുസം   അതട
നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നതറിനട  തടെസങ്ങളലണനസം  നറികേതറിയ  വയല്  വന്ദ്രീലണടുക്കുന്നതറിനട
കേളക്ടര്മപ്പോര്  ഉതരവറിടപ്പോലുസം  ഫണറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ആര്.  ആര്.  വഴറി  മപ്പോതപമ  തുകേ
ഈടെപ്പോകപ്പോന് കേഴറിയകേയളലവനസം അതട  പരപ്പോതറികേള്കറിടെയപ്പോക്കുനലണനസം  അപന്ദ്രീലെറിനള്ള
വദവസ  ഇലപ്പോതതറിനപ്പോല്  അതട  ഉള്ലപടുത്തുവപ്പോന്  സബ്ജക്ടട  കേമറിററി  ശറിപപ്പോര്ശ
ലചെയ്തറിട്ടുലണനസം റവനവ്യൂ വകുപട പ്രറിന്സറിപല് ലസക്രടററി അററിയറിച. 

120. പ്രസ്തുത വറിഷയസം സര്കപ്പോരറിലന്റെ ശ്രദയറില്ലപടുത്തുകേയസം ഇതറിപലെയപ്പോയറി  കേരടെട
ബറില്  തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുലണനസം  കൃഷറി,  നറിയമസം,  തപദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരണ  വകുപട  എന്നന്ദ്രീ
വകുപകേളമപ്പോയറി  ചെര്ച്ച  ലചെയ്തട  ആവശദമപ്പോയ  പഭദഗതറികേള്  ലകേപ്പോണവരുവപ്പോനപ്പോണട
ഉപദ്ദേശറിക്കുന്നലതനസം  റവനവ്യൂ വകുപട പ്രറിന്സറിപല് ലസക്രടററി മറുപടെറി നല്കേറി.
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121.  ലനല്വയല് നറികേതല്  നറിര്ബപ്പോധസം  തുടെരുകേയപ്പോലണന്നട  നറിരന്ദ്രീകറിച്ച  സമറിതറി
2008-ലലെ  നറിയമസം  വന്നപശഷമുള്ള  മപ്പോറങ്ങള്  എലന്തപ്പോലകയപ്പോലണന്നട  ആരപ്പോഞ്ഞു.
ലകേ.എല്.യ.  ഉതരവട  അനസരറിച്ചപ്പോണട  നടെപടെറി  എടുതറിരുന്നലതനസം എന്നപ്പോല് പ്രസ്തുത
ഉതരവട   എലസന്ഷദല് കേപമപ്പോഡറിറന്ദ്രീസട  ആക്ടറിലന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയതുലകേപ്പോണസം വദവസകേള്
കേര്ശനമപ്പോയതുലകേപ്പോണസം  നടെപടെറി  എടുക്കുവപ്പോന്  കേഴറിഞ്ഞെറിരുന്നറിലലനസം  ആയതറിനപ്പോല്
ലനല്വയല് സസംരകണ നറിയമസം പഭദഗതറി ലചെപയണതട ആവശദമപ്പോലണനസം റവനവ്യൂ വകുപട
പ്രറിന്സറിപല്  ലസക്രടററി വറിശദന്ദ്രീകേരറിച.

122. ലനല്വയല് വദപ്പോപകേമപ്പോയറി നറികേതലപടുന്നതട തടെയന്നതറിനസം, പരറിസറിതറിയട ആഘപ്പോതസം
വരപ്പോലത മൂപന്നപ്പോ നപ്പോപലെപ്പോ ലസന്റെട ഭൂമറിയള്ള സപ്പോധപ്പോരണകപ്പോര്കട വന്ദ്രീടെട വയ്ക്കുന്നതറിനട  അനമതറി നല്കുന്ന
വദവസകേള് ഉള്ലപടുതറിയസം തപദ്ദേശ സസ്വയസംഭരണ,  കൃഷറി,  റവനവ്യൂ വകുപകേള്  സസംയകമപ്പോയറി ഒരു
പദതറി തയപ്പോറപ്പോകറി സര്കപ്പോരറിലന്റെ ശ്രദയറില് ലകേപ്പോണവരുന്നതറിനട നടെപടെറി സസ്വന്ദ്രീകേരറികപ്പോന് കേഴറിയപമപ്പോ
എന്നട സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞെതറിനട,  ലനല്കൃഷറി സസംരകറിക്കുന്നതറിനട ശകമപ്പോയ നടെപടെറികേള് എടുപകണറി
വരുലമനസം  ആയതറിനട  പപപ്പോലെന്ദ്രീസട  വകുപറിലന്റെ  സഹപ്പോയസം  പവണറിവരുലമനസം  നറികേതറിയ  വയല്
തറിരറിലച്ചടുക്കുവപ്പോന് പ്രയപ്പോസമപ്പോലണനസം ആയതറിനപ്പോല് അനധറികൃത നറികേതല് തടെയന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ
വദവസകേള് നറിയമതറില് ഉള്ലപടുതണലമനസം റവനവ്യൂ വകുപട പ്രറിന്സറിപല് ലസക്രടററി അററിയറിച.

123.  അനധറികൃതമപ്പോയറി  ലനല്വയല്  നറികേതല്  തടെയന്നതറിനട  സസ്വന്ദ്രീകേരറിപകണ
നടെപടെറികേള് സസംബനറിച്ചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ,  കൃഷറി,  റവനവ്യൂ  വകുപകേള് സസംയകമപ്പോയറി
ചെര്ച്ച ലചെയ്തട ഒരു ലപ്രപ്പോപപപ്പോസല് തയപ്പോറപ്പോകറി മൂനമപ്പോസതറിനകേസം സര്കപ്പോരറിനസം സമറിതറിയ്ക്കുസം
നല്കേണലമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

124.  1995-96  മുതല്  സസംസപ്പോനതട  ലനല്കൃഷറിലചെയ്യുന്ന  ഭൂമറിയലടെ  വറിസ്തൃതറി
ക്രമപ്പോതന്ദ്രീതമപ്പോയറി  കുറഞ്ഞുവരുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  വര്ദറിച്ച ഉല്പപ്പോദനലചെലെവസം
ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേളലടെ  ദസൗര്ലെഭദവസം  മൂലെസം  പപ്പോടെപശഖരസം  തരറിശപ്പോയറി  ഇടുന്നതറിപനപ്പോലടെപ്പോപസം
കേപ്പോര്ഷറിപകേതര  ആവശദങ്ങള്കപ്പോയറി  ലനല്പപ്പോടെങ്ങള്  വദപ്പോപകേമപ്പോയറി  നറികേതലപടുന്നതപ്പോയസം
സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  2008-ലലെ  പകേരള  ലനല്വയല്-തണന്ദ്രീര്തടെ  സസംരകണനറിയമസം
കേര്ശനമപ്പോയറി നടെപപ്പോകണലമനസം ലനല്പപ്പോടെങ്ങള് നറികേത്തുന്നതട തടെയന്നതറിനപ്പോയറി അടെറിയന്തര
നടെപടെറി സസ്വന്ദ്രീകേരറികണലമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.

125. അനധറികൃതമപ്പോയറി  ലനല്വയല്  നറികേത്തുന്നതട  തടെയന്നതറിനപ്പോയറി  സസ്വന്ദ്രീകേരറിപകണ
നടെപടെറികേള്  സസംബനറിച്ചട  തപദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരണസം,  കൃഷറി,  റവനവ്യൂ  എന്നന്ദ്രീ  വകുപകേള്
സസംയകമപ്പോയറി  ചെര്ച്ച ലചെയ്തട  ഒരു  ലപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  തയപ്പോറപ്പോകറി  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  സര്കപ്പോരറിനട
ററിപപപ്പോര്ട്ടുലചെയണലമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.
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126.  സസംസപ്പോനതറിലന്റെ  ലനലറയപ്പോയ  കുടനപ്പോടറില്  കേര്ഷകേര്  നറിരവധറി  പ്രശ്നങ്ങള്
പനരറിടുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.കേര്ഷകേര്  ഉലപ്പോദറിപറിക്കുന്ന  ലനലെടല  യഥപ്പോസമയസം
സസംഭരറിക്കുന്നതറിനസം  സസംഭരറിച്ച  ലനലെടല  സസംഭരണശപ്പോലെകേളറില്  എതറിക്കുന്നതറിനസം  കേര്ഷകേര്
ധപ്പോരപ്പോളസം  പ്രയപ്പോസങ്ങള്  പനരറിടുനലണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ഉലപ്പോദറിപറിക്കുന്ന  ലനലെടല
പശഖരറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ സസംഭരണശപ്പോലെകേള് ജറിലയറിലെറിലപ്പോതതപ്പോണട പ്രധപ്പോന പ്രശ്നലമന്നട
സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  കുടനപ്പോടറിലലെ  കേര്ഷകേര്  ഉലപ്പോദറിപറിക്കുന്ന  ലനലെടല
സസംഭരറിച്ചട   സൂകറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  സസംഭരണ  ശപ്പോലെകേള്  ജറിലയറില്  തലന്ന
നറിര്മറികണലമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.

127.  ലനലെടല  പപ്രപ്പോസസട  ലചെയപ്പോന്  അനറിവപ്പോരദമപ്പോയ  ശുദജലെസം  കുടനപ്പോടറില്  ലെഭദമലലന്നട
നറിരന്ദ്രീകറിച്ച  സമറിതറി,  ഇതരസം  പ്രശ്നങ്ങള്  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനട  ജറിലപ്പോപഞപ്പോയതട  മുന്വകേ
എടുതട നടെപടെറി സസ്വന്ദ്രീകേരറികണലമന്നട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

128.  ലതപ്പോഴറിലുറപ  പദതറിപ്രകേപ്പോരസം  നറിലെലമപ്പോരുകറിയതറിനട  15  ലെകസം  രൂപ
ലതപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേള്കട  പവതനമപ്പോയറി  നല്കേറിയതറിനപ്പോല്  നഷസം  ഉണപ്പോയറി  എന്ന  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച്ചട  പഞപ്പോയതട  ഡയറക്ടറുലടെയസം  ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട  ലസക്രടററിയലടെയസം
വറിശദന്ദ്രീകേരണതറിലന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  ഓഡറിറട  തടെസസം  നന്ദ്രീകപ്പോന്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ലചെയ്യുന.

129.  6  ലെകസം  രൂപ  ലചെലെവഴറിച്ചറിട്ടുസം  തരറിശു  നറിലെസം  കൃഷറിപയപ്പോഗദമപ്പോയറിലലന്ന
ഓഡറിറട   പരപ്പോമര്ശസം  സസംബനറിച്ചട  പഞപ്പോയതട   ലസക്രടററി  ഇന്-ചെപ്പോര്ജറിലന്റെ  മറുപടെറിയലടെ
അടെറിസപ്പോനതറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട തടെസസം നന്ദ്രീകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.

130.  ലനല്വയല് നറികേതല് സസംബനറിച്ചട കൃഷറി വകുപസം റവനവ്യൂ വകുപസം എടുതറിട്ടുള്ള
പകേസുകേളലടെയസം ഇതു സസംബനറിച്ചട നറിലെവറിലുള്ള പകേസുകേളപടെയസം തല്സറിതറി അററിയറിക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

131.  നറിലെസം  നറികേതലുമപ്പോയറി  ബനലപടട  പകേസട  എടുക്കുന്നതറിനസം  നടെപടെറി
സസ്വന്ദ്രീകേരറിക്കുന്നറിനമുള്ള  അധറികേപ്പോരസം  റവനദ്യു  വകുപറിനസം  ററിപപപ്പോര്ടട  ലചെയ്യുന്നതറിനള്ള  ചുമതലെ
കൃഷറി  വകുപറിനസം  പരഖകേള്  സൂകറിക്കുന്നതറിനമുള്ള  അധറികേപ്പോരസം  പഞപ്പോയത്തുകേള്ക്കുമപ്പോലണന്നട
സമറിതറി  നറിരന്ദ്രീകറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  അനധറികൃതമപ്പോയറി  നറിലെസം  നറികേത്തുന്ന
സപ്പോഹചെരദങ്ങളറില് ബനലപട വകുപകേള് സമപയപ്പോചെറിതമപ്പോയറി പ്രവര്തറികണലമനസം ഇതരസം
സലെതട  ലകേടറിടെ  നറിര്മപ്പോണസം  ആരസംഭറിക്കുന്ന  സപ്പോഹചെരദതറില്  അതട  നറിര്തറിലവയപ്പോന്
ആവശദലപടുന്നതറിനസം  ചെടപ്രപകേപ്പോരമുള്ള  തുടെര്നടെപടെറികേള്  വകേലകപ്പോള്ളുന്നതറിനസം  ബനലപട
വകുപകേള് അടെറിയന്തര നടെപടെറി സസ്വന്ദ്രീകേരറികണലമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ലചെയ്യുന.
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132.  തപ്പോനപ്പോളൂര് ഗ്രപ്പോമപഞപ്പോയതട പടരുപറമ്പട പസ്റ്റഡറിയസം  ,പചെപനരറിപപ്പോടെസം പസ്റ്റഡറിയസം

എന്നറിവയപ്പോയറി വപ്പോങ്ങറിയ സലെസം നറികേത്തുന്നതറിനട ഉന്നതതലെ സമറിതറിയലടെ തന്ദ്രീരുമപ്പോനതറിലന്റെ

അടെറിസപ്പോനതറില്  സര്കപ്പോരറിലന്റെ  അനമതറികപ്പോയറി  അപപകറിച്ചറിട്ടുപണപ്പോലയനസം  സര്കപ്പോര്

അനമതറി  ഇലപ്പോലത  പ്രസ്തുത  സലെസം  നറികേതറിയറിട്ടുപണപ്പോലയനസം  അപനസ്വഷറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട

ലചെയപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

3.1.9   പകേര കൃഷറി

ഇന്തദയറില്  പകേരകൃഷറി  ഭൂമറിയലടെ  വറിസ്തൃതറിയറില്  ഒന്നപ്പോസം  സപ്പോനതപ്പോണട  പകേരളസം.

പകേരളതറിലന്റെ  കേപ്പോര്ഷറികേ  സമ്പദട  വദവസയറില്  നപ്പോളറിപകേര  കൃഷറികട  സുപ്രധപ്പോന

സപ്പോനമുണട.  എന്നപ്പോല്  ഇന്നട  വറിളവസം  വരുമപ്പോനവസം  കുറയന്നതറിനപ്പോല്  കേര്ഷകേര്  കൂടുതല്

ആദപ്പോയകേരമപ്പോയ  ഇതര  വറിളകേളറിപലെയട  മപ്പോറുന്ന  സറിതറിയപ്പോണട.  പ്രപ്പോയപമററിയ  ലതങ്ങുകേളലടെ

ആധറികേദവസം കേപ്പോറ്റുവന്ദ്രീഴ്ചെ തുടെങ്ങറിയ പരപ്പോഗങ്ങള് വദപ്പോപകേമപ്പോയതുമപ്പോണട  കുറഞ്ഞെ ഉല്പപ്പോദനപശഷറിക്കുള്ള

കേപ്പോരണങ്ങള്.  പരപ്പോഗസം ബപ്പോധറിച്ച ലതങ്ങുകേള് ലവടറിമപ്പോററി പകേരസം അതദ്യുല്പപ്പോദന പശഷറിയള്ള പുതറിയ

വതകേള്  നട്ടുപറിടെറിപറിചസം  ശപ്പോസന്ദ്രീയ  കൃഷറി  മുറകേള്  അവലെസംബറിചസം  ഉത്പപ്പോദനകമത  ഉയര്തപ്പോന്

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  പരറിശ്രമറിപകണതപ്പോണട.  ഈ  ഉപദ്ദേശപതപ്പോലടെയപ്പോണട

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളലടെയസം  കൃഷറിഭവനകേളലടെയസം  ആഭറിമുഖദതറിലുള്ള  പകേര  കൃഷറി

പുനരുദപ്പോരണ പദതറികേള്കട സര്കപ്പോര് രൂപസം നല്കേറിയറിട്ടുള്ളതട. 

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് തപ്പോരതപമദന തുച്ഛമപ്പോയ  തുകേയപ്പോണട  പകേര  കൃഷറി

വറികേസനതറിനട  ലചെലെവഴറിക്കുന്നലതന്നട  പരറിപശപ്പോധനയറില്  വദകമപ്പോയറി.  പരറിപശപ്പോധന

നടെതറിയ 84 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറില് ചുവലടെ പറയന്ന 8 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ

സപ്പോപനങ്ങള് ഓഡറിറട കേപ്പോലെയളവറില് പകേരകൃഷറി വറികേസനതറിനട  (2009-10), (2010-11)

പദതറികേലളപ്പോനസം നടെപറിലെപ്പോകറിയറിടറില.

1. ആദറിച്ചനല്ലൂര് ഗ്രപ്പോമ പഞപ്പോയതട (ലകേപ്പോലസം ജറില)

2. നൂറനപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമ പഞപ്പോയതട (ആലെപഴ ജറില)

3. ലനടുമുടെറി ഗ്രപ്പോമ പഞപ്പോയതട  (ആലെപഴ ജറില)

4. ഏലെപപ്പോറ ഗ്രപ്പോമ പഞപ്പോയതട  (ഇടുകറി ജറില)
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5. ലകേപ്പോച്ചറി നഗരസഭ

6. പപ്പോലെകപ്പോടെട മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

7. തറിരൂര് മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി

8. പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട നഗരസഭ

പരപ്പോഗസം ബപ്പോധറിച്ച ലതങ്ങുകേള് ലവടറി മപ്പോറ്റുന്ന പദതറി

വദതദസ  കേപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്  പുതറിയ  തലെമുറ  പകേരകൃഷറിയറില്  നറിന്നട  പറിന്തറിരറിയന്ന

സറിതറി  വറിപശഷസം  നറിലെനറില്ക്കുന.  പരപ്പോഗബപ്പോധമൂലെസം  നപ്പോളറിപകേര  ഉല്പപ്പോദനതറില്

സസംഭവറിക്കുന്ന ഇടെറിവപ്പോണട പ്രധപ്പോന കേപ്പോരണസം.  ഈ സപ്പോഹചെരദതറിലെപ്പോണട പരപ്പോഗസം ബപ്പോധറിച്ച

ലതങ്ങുകേള്  മുററിച  മപ്പോറ്റുന്നതറിനള്ള  ധനസഹപ്പോയസം  നല്കുന്നതറിനസം  പകേരസം  ലതങ്ങറിന്

വതകേള് വറിതരണസം ലചെയ്യുന്നതറിനസം പദതറി ആവറിഷ്കരറിച്ചട  നടെപറിലെപ്പോകറി വരുന്നതട.  ഇതട

എതമപ്പോതസം  കേപ്പോരദകമമപ്പോയറി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനസം  നടെപറിലെപ്പോക്കുനലണന്നട

ഓഡറിറട പരറിപശപ്പോധന നടെതറി.

ഒരു പ്രപദശലത മുഴുവന് പരപ്പോഗബപ്പോധറിത ലതങ്ങുകേളസം മുററിച മപ്പോറ്റുന്നതറിലൂലടെ മപ്പോതപമ

പരപ്പോഗനറിയന്ത്രണസം  ഫലെപ്രപ്പോപറിയറിലലെത്തുകേയള.  എന്നപ്പോല്  വറിവറിധ  സലെങ്ങളറില്

ഭപ്പോഗറികേമപ്പോയറി ലതങ്ങുകേള് മുററിചമപ്പോറ്റുന്ന രന്ദ്രീതറിയപ്പോണട കേണവരുന്നതട.  ഇതട  പദതറി ലെകദസം

വകേവരറിക്കുന്നതറിനട സഹപ്പോയകേമല.  പരപ്പോഗസം ബപ്പോധറിച്ച ലതങ്ങുകേള് മുററിച മപ്പോററി ആനകൂലെദസം

വകേപററി  കേഴറിഞ്ഞെപ്പോല്  പകേരസം  വതകേള്  വചപറിടെറിപറിക്കുവപ്പോന്  മറിക  കേര്ഷകേരുസം

ശ്രദറിക്കുന്നറില.  ആനകൂലെദങ്ങള്  വറിതരണസം  ലചെയ്തു  കേഴറിഞ്ഞെപ്പോല്  പദതറി  അവസപ്പോനറിച്ച

രന്ദ്രീതറിയറിലെപ്പോണട  മറിക  കൃഷറിഭവനകേളസം  പ്രവര്തറിക്കുന്നതട.  തുടെര്  പമപ്പോണറിറററിസംഗട  സസംവറിധപ്പോനസം

ഫലെപ്രദമലപ്പോതതുമൂലെസം പകേരകൃഷറി വറികേസനസം ഉപദ്ദേശറിച്ച ലെകദസം വകേവരറിക്കുന്നറില.

തറിരുവനന്തപുരസം  ജറിലയറിലലെ  ലനയപ്പോററിന്കേര  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയസം,  പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട

പകേപ്പോര്പപറഷനസം  പരപ്പോഗസം  വന്ന  ലതങ്ങുകേള്  മുററിച  മപ്പോറ്റുന്നതറിനട  തുകേ  ലചെലെവഴറിലച്ചങറിലുസം  പകേരസം

വതകേള് വറിതരണസം ലചെയ്തറില. 

പ്രവര്തനപ്പോവപലെപ്പോകേന  പരറിപശപ്പോധനയറില്  ലെഭദമപ്പോയ  വറിവരങ്ങള്  അനബനസം  7  -ല്

പചെര്തറിരറിക്കുന.



65

അനുബനന്ധം   7 
രരരോഗന്ധം ബരോധധിച്ച തതെങ്ങുകള് തവെടധിമരോറധിയതെധിതന്റെ വെധിവെരങ്ങള്

ജധില സരോപനന്ധം തചെലവെഴധിച്ച
തുക

പകരന്ധം വെധിതെരണന്ധംതചെയ
തതെങ്ങധിന് തതെകളുതട

എണന്ധം

1 2 3 4

തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം തനയരോറധിന്കര
മുനധിസധിപരോലധിറധി

200000 പകരന്ധം തതെങ്ങധിന്
തതെകള് നടധിടധില

പത്തനന്ധംതെധിട നരോറരോണന്ധം മൂഴധി
ഗരോമപഞരോയത്തത

55000 500

രകരോടയന്ധം

തവെളധിയന്നൂര
ഗരോമപഞരോയത്തത

105250 1760

മറവെന്തുരുത്തത
ഗരോമപഞരോയത്തത

125000 801

പൂഞരോര
ഗരോമപഞരോയത്തത

75000 325

എറണരോകുളന്ധം

എടത്തല
ഗരോമപഞരോയത്തത

97854 347

ചൂരണധിക്കര
ഗരോമപഞരോയത്തത

34750 139

കുമ്പളങ്ങധി
ഗരോമപഞരോയത്തത

304080 650

തപരുമ്പരോവൂര
മുനധിസധിപരോലധിറധി

117030 415

തൃശ്ശൂര
തതെകന്ധംകര

ഗരോമപഞരോയത്തത
415000 865

തൃശ്ശൂര നഗരസഭ 305450 564

പരോലക്കരോടത തലക്കടധി-രപരൂര
ഗരോമപഞരോയത്തത

84000 300

മലപ്പുറന്ധം തെരോനരോളൂര
ഗരോമപഞരോയത്തത

252000 504

232/2021.
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1 2 3 4

രകരോഴധിരക്കരോടത

അരത്തരോളധി
ഗരോമപഞരോയത്തത

211000 1200

രബപ്പൂര
ഗരോമപഞരോയത്തത

249000 612

മടവൂര
ഗരോമപഞരോയത്തത

600000 905

രകരോഴധിരക്കരോടത
നഗരസഭ

184500 പകരന്ധം തതെങ്ങധിന്
തതെകള് നടധിടധില

വെടകര
മുനധിസധിപരോലധിറധി

464000 1150

കണ്ണൂര
കലലരോരശ്ശേരധി

ഗരോമപഞരോയത്തത
256250 1025

കണ്ണൂര മുനധിസധിപരോലധിറധി 221856 558

തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം  ജധിലയധില്  പരധിരശരോധന  നടത്തധിയ  ആറത  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സരോപനങ്ങളധിലന്ധം  (തനയരോറധിന്കര മുനധിസധിപരോലധിറധി,  തനടുമങ്ങരോടത  മുനധിസധിപരോലധിറധി,  ഇടവെ
ഗരോമപഞരോയത്തത,  പുളധിമരോത്തത  ഗരോമപഞരോയത്തത,  മരോറനല്ലൂര  ഗരോമപഞരോയത്തത,  കരകുളന്ധം
ഗരോമപഞരോയത്തത)  രകരകൃഷധി  വെധികസനത്തധിനത  കരോരലമരോയ  പരധിഗണന  നല്കുന്നതെരോയധി
കതണ്ടെത്തധി.  രകരശശ,  സമഗ  നരോളധിരകര  കൃഷധി  പദ്ധതെധി  എന്നധിവെയരോണത  പ്രധരോനമരോയന്ധം
തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം  ജധിലയധില്  നടപരോകന്നതെത.  ഗുണരമന്മയള്ള  തതെങ്ങധിന്തതെകള്
സസൗജനലമരോയധി  കരഷകരക്കത  വെധിതെരണന്ധം  തചെയ്യുകയന്ധം  രകന്ദ്രരതെരോടവെധിള  ഗരവെഷണ
രകന്ദ്രത്തധിതന്റെ  സരോരങ്കേതെധിക,  സരോമ്പത്തധിക  സഹരോയരത്തരോതട  തതെങ്ങധിതന്റെ  രക്ഷയത  പച്ച
കുമധിളുകള്  എന്ന  കശടരരരോഗനധിയന്ത്രണ  പദ്ധതെധി  നടപരോകകയന്ധം  തചെയ്യുന്നുണ്ടെത.  കൂടരോതതെ
ജലരസചെന  സസൗകരലന്ധം  വെരദ്ധധിപധികന്നതെധിതന്റെ  ഭരോഗമരോയധി  പമ്പത  തസറത  സരോപധിക്കല്,
കധിണര കുഴധിക്കല് തുടങ്ങധിയ പ്രവൃത്തധികള്ക്കത സരോമ്പത്തധിക സഹരോയവന്ധം നല്കധി വെരുന്നു.
ചെധില  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങളധില്  തതെങ്ങു  കയറ  യന്ത്രന്ധം  വെരോങ്ങരോനുന്ധം  ഫണ്ടെത
തചെലവെഴധികന്നതെരോയധി കരോണരോന് കഴധിഞ.

രകരകരഷകതര  ഈ  രമഖലയധില്  തുടരരോന്  രപ്രരധിപധികന്ന  സമഗ  പദ്ധതെധികള്
ആവെധിഷ്കരധിച്ചു നടപരോക്കരോനുള്ള ഉത്തരവെരോദധിത്തന്ധം തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സരോപനങ്ങള്കണ്ടെത.
രരരോഗനധിയന്ത്രണന്ധം,  കശട  നധിയന്ത്രണന്ധം  എന്നശ  രമഖലകള്ക്കത  അരഹമരോയ  പ്രരോധരോനലന്ധം
നല്രകണ്ടെതുണ്ടെത.  തതെങ്ങുകയറ  തതെരോഴധിലരോളധികതള  കധിടരോനധിലരോതയന്നതുന്ധം   ഈ  രമഖല
രനരധിടുതന്നരോരു  പ്രശ്നമരോണത.  അതെധിനരോല്  തെരോല്പരലമുള്ളവെരക്കത  തതെങ്ങുകയറത്തധില്
പരധിശശലനന്ധം നല്കരോനുതെകുന്ന പദ്ധതെധികളുന്ധം, തതെങ്ങുകയറ യന്ത്രന്ധം രപരോതല കരഷകരകള്ള
സഹരോരയരോപകരണങ്ങള് വെധിതെരണന്ധം തചെയരോനുന്ധം പദ്ധതെധികള് നടപധിലരോക്കരോവന്നതെരോണത.
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ക്ലസ്റ്ററുകളതട രൂപശകരണന്ധം

രകരശശ/സമഗ നരോളധിരകര വെധികസന പദ്ധതെധികളധിലള്തപടുത്തധിയരോണത ക്ലസ്റ്ററുകളുതട
രൂപശകരണന്ധം. ഒരു ഗരോമപഞരോയത്തധിതല 20-25 തഹക്ടര വെതര വെധിസ്തൃതെധിയള്ള പ്രരദശതത്ത
ഏകരദശന്ധം  64 കരഷകതര  ഉള്തപടുത്തധിയരോണത  ക്ലസ്റ്ററുകള്  രൂപശകരധികന്നതെത.
ക്ലസ്റ്ററുകളധിതല കരഷക കൂടരോയ്മയധിലൂതട സമഗ നരോളധിരകര വെധികസനന്ധം ലക്ഷലമധിടുന്നു.  മണത
പരധിരശരോധന നടത്തുക, തതെങ്ങധിനത വെളന്ധം ലഭലമരോകക,  രരരോഗന്ധം ബരോധധിച്ചത ഉല്പരോദനക്ഷമതെ
ഇലരോത്ത തതെങ്ങുകള് മുറധിച്ചുമരോറധി പകരന്ധം തതെകള് നടുക,  പമ്പത തസറ്റുകള് സരോപധികക,
ഇടവെധിള  കൃഷധി  നടത്തുക  തുടങ്ങധി  ക്ലസ്റ്ററുകളധിതല  കരഷകരക്കത  സരോമ്പത്തധിക  സഹരോയന്ധം
ലഭലമരോകന്നതുള്തപതടയള്ള  സമഗമരോയ  ചുമതെലകളരോണത  ഓരരരോ  ക്ലസ്റ്ററധിനുമുള്ളതെത.
ഇപ്രകരോരന്ധം കരഷകരുതട കൂടരോയ്മയധിലൂതട രകരകൃഷധിയധില് വെധിപ്ലവെകരമരോയ പുരരരോഗതെധിയരോണത
ലക്ഷലമധിടുന്നതെത.

ഭൂരധിപക്ഷന്ധം  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങളധിലന്ധം  ക്ലസ്റ്ററുകള്  രൂപശകരധിച്ചത
പ്രവെരത്തനന്ധം  നടത്തധി  വെരുന്നുണ്ടെത.  അവെയധില്  തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം  ജധിലയധിതല  തനടുമങ്ങരോടത
മുനധിസധിപരോലധിറധിയധിതല  39  ക്ലസ്റ്ററുകളുന്ധം  മരോറനല്ലൂര  ഗരോമപഞരോയത്തധിതല  21  ക്ലസ്റ്ററുകളുന്ധം
തൃപധികരമരോയ രശതെധിയധില് പ്രവെരത്തധിച്ചുവെരുന്നു.

ഓഡധിറത ഖണധികകളധിരന്മല് സരക്കരോര ലഭലമരോക്കധിയ മറുപടധി അനുബനന്ധം II  ആയധി
രചെരത്തധിരധികന്നു.

133.  ആദധിച്ചനല്ലൂർ,  നൂറനരോടത,  തനടുമുടധി,  ഏലപരോറ എന്നശ നരോലത ഗരോമപഞരോയത്തുകളധില്
2009-10, 2010-11 കരോലയളവെധില് രകരവെധികസനത്തധിനത പദ്ധതെധികതളരോന്നുന്ധം നടപധിലരോക്കരോത്തതെത
ശദ്ധയധില്തപട  സമധിതെധി  ആയതെധിരന്മല്  വെധിശദശകരണമരോരരോഞ.  ആദധിച്ചനല്ലൂർ
ഗരോമപഞരോയത്തധില് 2009-10, 2010-11 വെർഷങ്ങളധില് രരരോഗന്ധം ബരോധധിച്ച തതെങ്ങുകള് മുറധിച്ചു
മരോറ്റുന്നതെധിനുള്ള  സശന്ധം  കൃഷധിവെകുപത  രനരധിടത  നടപധിലരോക്കധിയധിരുന്നതെധിനരോല്  മറത
പദ്ധതെധികതളരോന്നുന്ധം  ഏതറടുത്തധിരുന്നധിതലന്നനന്ധം  തുടർന്നുള്ള  വെർഷങ്ങളധില്  പ്രസ്തുതെപദ്ധതെധി
വെധിജയകരമരോയധി  നടപധിലരോക്കധിയധിട്ടുതണ്ടെന്നുന്ധം  ആദധിച്ചനല്ലൂർ  കൃഷധി  ഓഫശസര  അറധിയധിച്ചു.
ആദധിച്ചനല്ലൂർ  ഗരോമപഞരോയത്തത  രകരകൃഷധിക്കത  പ്രരോധരോനലന്ധം  നല്കരോതെധിരുന്നതെധിതനപറധി
സമധിതെധി  ആരരോഞതെധിനത,  കൃഷധി  വെകുപത  നടപധിലരോക്കധിയ  രകരവെധികസന  പദ്ധതെധിയധില്
തകരോലന്ധം  ജധിലതയയന്ധം   ഉള്തപടുത്തധിയധിരുതന്നന്നുന്ധം  പ്രസനതെ പദ്ധതെധിയധില് തതെങ്ങത  മുറധിപത,
വെളന്ധം  വെധിതെരണന്ധം,  ജലരസചെന  സസൗകരലന്ധം  നല്കല്  തുടങ്ങധിയ  എലരോപരധിപരോടധികളുന്ധം
ഉള്തപടുത്തധിയധിരുന്നുതവെന്നുന്ധം ജധിലയധില് മറത  പദ്ധതെധികളുതട ആവെശലന്ധം വെന്നധിരുന്നധിതലന്നുന്ധം
കൃഷധി വെകുപത ഡയറക്ടർ വെധിശദശകരധിച്ചു.
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134.  ഏതതെരോതക്ക  ജധിലകതളയരോണത  പ്രസനതെ  പദ്ധതെധിക്കത  തതെരതഞടുത്തതതെന്നുന്ധം
പ ഞരോയത്തധിതന്റെ  പ്ലരോന്  ഫണ്ടെധില്  നധിന്നുന്ധം  തുക  തചെലവെഴധികന്നതെധിനത,  സർക്കരോർ
ഉത്തരവരണ്ടെരോതയന്നുന്ധം  സമധിതെധി  ആരരോഞതെധിനത,  തപലറത  അടധിസരോനത്തധില്
തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം,  തകരോലന്ധം,  തൃശ്ശൂർ  ജധിലകതളയരോണത  തതെരതഞടുത്തധിരധികന്നതതെന്നുന്ധം
പഞരോയത്തത  പ്ലരോന് ഫണ്ടെധില്  നധിന്നുന്ധം  തുക തചെലവെഴധിക്കരോന് സർക്കരോർ  ഉത്തരവെധിതലന്നുന്ധം
കൃഷധി വെകുപത ഡയറക്ടർ മറുപടധി നല്കധി. 

135.  അന്നതത്ത സർക്കരോർ  ഉത്തരവെനുസരധിച്ചത  ഒരരരോ  പഞരോയത്തധിരന്റെയന്ധം  പദ്ധതെധി
വെധിഹധിതെത്തധില്നധിന്നുന്ധം  നധിശധിതെ  ശതെമരോനന്ധം  തുക  കൃഷധികരവെണ്ടെധി  തചെലവെഴധിക്കണതമ
ന്നുണ്ടെരോയധിരുതന്നന്നുന്ധം  തെശരരദശത്തുള്ള  പ്രധരോന  കൃഷധി  രകരകൃഷധിയരോതണങ്കേധിലന്ധം  തനലന്ധം
പച്ചക്കറധിയന്ധം  കൃഷധി  തചെയ്യുന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം  അങ്ങതന  കൃഷധിക്കത  രവെണ്ടെധി  തചെലവെഴധിരക്കണ്ടെ
വെധിഹധിതെന്ധം പ്രസ്തുതെ മൂന്നത ഇനങ്ങള്കമരോയധി തചെലവെഴധികന്നതെത പ്രസ്തുതെ സർക്കരോർ ഉത്തരവെത
പരോലധിക്കരോനരോതണന്നുന്ധം  സമധിതെധി   വെധിലയധിരുത്തധി.   തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം,  തകരോലന്ധം,  തൃശ്ശൂർ
ജധിലകളധില്  നടപധിലരോക്കധിയ  രകരകൃഷധി  വെധികസന  പദ്ധതെധി  അനുസരധിച്ചത  തതെങ്ങത  മുറധിച്ചു
മരോറ്റുന്നതെധിനുന്ധം  പുതെധിയ  തതെകള്  വെരോങ്ങുന്നതെധിനുന്ധം  കൃഷധി  തചെലവെധിനുന്ധം  തുകയതണ്ടെന്നുന്ധം
നധിരശക്ഷധിച്ച  സമധിതെധി  ഒരരരോ  പഞരോയത്തുന്ധം  കൃഷധിക്കത  രവെണ്ടെധി  ഒരു  നധിശധിതെ  തുക
തചെലവെഴധിക്കരോന്  തെശരുമരോനധിച്ച  സരോഹചെരലത്തധില്  ആദധിച്ചനല്ലൂർ  ഗരോമപഞരോയത്തത  മരോതന്ധം
മുഖല  കൃഷധി  എന്ന  നധിലയധില്  തതെങ്ങുകൃഷധിക്കത  രവെണ്ടെധി  രപ്രരോജക്ടത   വെയരോത്തതെധിതന
സന്ധംബനധിച്ചത ആരരോഞ.  പരരോമർശ കരോലയളവെധില് കൃഷധിവെകുപത മുരഖന നടപധിലരോകന്ന
പദ്ധതെധി  ഏതറടുത്തതെധിനരോലരോണത  പഞരോയത്തത  വെധിഹധിതെന്ധം  ഉപരയരോഗധിച്ചത  നടപധിലരോകന്ന
രകരകൃഷധി  തചെയരോതെധിരുന്നതതെന്നുന്ധം  മറത  കൃഷധികള് തചെയധിരുന്നതെരോയന്ധം  ആദധിച്ചനല്ലൂർ  കൃഷധി
ഓഫശസർ വെലക്തമരോക്കധി. 

136.  ആദധിച്ചനല്ലൂർ  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  രകരകൃഷധി  വെധികസനത്തധിനത  പദ്ധതെധികള്
ഒന്നുന്ധം  നടപധിലരോക്കരോതെധിരുന്നതെത  സന്ധംബനധിച്ചത  അരനസ്വഷധിച്ചത  റധിരപരോർടത  തചെയരോന്  സമധിതെധി
നധിർരദ്ദേശധിച്ചരതെരോതടരോപന്ധം  ഏലപരോറ  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  രകരകൃഷധി  നടപധിലരോക്കരോന്
കഴധിയധില  എന്നതെധിതന്റെ  അടധിസരോനത്തധില്  പ്രസ്തുതെ  പരരോമർശന്ധം  ഒഴധിവെരോക്കരോനുന്ധം  സമധിതെധി
നധിർരദ്ദേശധിച്ചു.

137.  തകരോലന്ധം  ജധിലയധിതല  ആദധിച്ചനല്ലൂര  പഞരോയത്തധില്  തതെങ്ങുകള്
തവെടധിമരോറധിതയങ്കേധിലന്ധം  പകരന്ധം  തതെങ്ങുകള്  വെച്ചത  പധിടധിപധിച്ചധില.  2009-10  സരോമ്പത്തധിക
വെരഷത്തധില്  ആദധിച്ചനല്ലൂര  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  കരോരഷധിക  വെധികസന  പദ്ധതെധികള്
നടപധിലരോകന്നതെധിനരോയധി  11,05,800  രൂപയന്ധം  2010-11  സരോമ്പത്തധിക  വെരഷത്തധില്
9,10,600 രൂപയന്ധം വെകയധിരുത്തുകയന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തധിതന്റെ തെശരുമരോനപ്രകരോരന്ധം തനല്കൃഷധി
വെധികസനത്തധിനത  ഊന്നല്  നല്കുകയന്ധം  ആയതെധിനുള്ള  രപ്രരോജക്ടുകള്  രൂപശകരധിച്ചത
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നടപധിലരോകകയന്ധം  തചെയ്തുതവെന്നുന്ധം   ആയതെധിനരോലരോണത  രകരകൃഷധിക്കത  പദ്ധതെധികതളരോന്നുന്ധം
രൂപശകരധിക്കരോരനരോ  നടപധിലരോക്കരോരനരോ  സരോധധിക്കരോത്തതതെന്നുന്ധം   നൂറനരോടത  കൃഷധി  ഭവെനധില്
2009-10,  2010-11  കരോലയളവെധില്  തതെങ്ങത  കൃഷധിക്കരോയധി  നരോളധിരകര  വെധികസന
രബരോരഡധിതന്റെ  രകരക്ലസ്റ്റര  പദ്ധതെധി  നടപധിലരോക്കധിയധിരുന്നതെധിനരോലരോണത  ഗരോമപഞരോയത്തത
മുരഖന  രകരകൃഷധി  വെധികസനത്തധിനത  പ്രരതെലകന്ധം  പദ്ധതെധികള്  തെയരോറരോക്കധി
നടപധിലരോക്കരോതെധിരുന്നതതെന്നുന്ധം കുടനരോടന് പ്രരദശമരോയ തനടുമുടധി പഞരോയത്തധില് തനല്കൃഷധി
വെധികസനത്തധിനത  മുന്ഗണന  നല്കധിവെന്നധിരുന്നുതവെന്നതെധിനരോലന്ധം  തതെങ്ങത  ഈ  പഞരോയത്തധിതല
പ്രധരോന  വെധിളയലരോത്തതെധിനരോലന്ധം  കരഷകതരലരോന്ധം  തനല്കൃഷധി  തചെയ്തുവെരുന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം
തനല്കൃഷധി വെധികസന പദ്ധതെധികള്ക്കത ആനുകൂലലന്ധം നല്കുന്നതുമൂലന്ധം കൂടുതെല് കരഷകരധില്
ആനുകൂലലന്ധം എത്തധികവെരോന് സരോധധികതമന്നതെധിനരോലമരോണത മറത വെധിളകള്കള്ള പദ്ധതെധികള്
ആവെധിഷ്കരധിച്ചത  നടപധിലരോക്കരോതെധിരുന്നതതെന്നത കൃഷധി ഡയറക്ടര അറധിയധിച്ചു.

138.  കൃഷധി  വെകുപധില്  നധിന്നുള്ള  പ്രസ്തുതെ  അധധിക  വെധിവെരന്ധം  പരധിഗണധിച്ച  സമധിതെധി
രകരളത്തധിതല തതെങ്ങുകൃഷധി ശരോസശയമരോയധിടതലന്നുന്ധം തതെങ്ങുനടശലധില് വെശഴ്ച വെന്നധിട്ടുതണ്ടെന്നുന്ധം
പ്രസ്തുതെ  അപരോകങ്ങള്  പരധിഹരധികക  എന്നതെരോണത  രകരവെധികസന  രബരോർഡധിതന്റെ
ലക്ഷലതമന്നുന്ധം  വെധിലയധിരുത്തധി.   രരരോഗന്ധം  ബരോധധിച്ച  തതെങ്ങുകള്  മുറധിച്ചു  മരോറലന്ധം  പുതെധിയ
തതെകള്  വെയലമരോണത  പദ്ധതെധിതയന്നുന്ധം  എന്നരോല്  തതെങ്ങത  മുറധിച്ചത  മരോറ്റുന്നതെധിനത  തുക
തകപറ്റുന്നതെലരോതതെ  പുതെധിയ  തതെങ്ങത  നടതെരോയധി  പഞരോയത്തത  രരഖകളധിലധിതലന്നുന്ധം
നധിരശക്ഷധിച്ച സമധിതെധി, പ്രസ്തുതെ വെധിഷയന്ധം വെകുപത പരധിരശരോധധിക്കണതമന്നത നധിർരദ്ദേശധിച്ചു.

139.  ലക്കധിടധി-രപരൂര ഗരോമപഞരോയത്തധില് 2008-09 വെരഷത്തധില് രരരോഗന്ധം ബരോധധിച്ച
300  തതെകള്  തവെടധിമരോറധി  പകരന്ധം  300  തതെകള്  വെച്ചു  പധിടധിപധിച്ചുതവെന്നുന്ധം  അവെ  നല
രശതെധിയധില് വെളരുന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം കരോയ്ച്ചത  തുടങ്ങധിയധിട്ടുതണ്ടെന്നുന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തത തസക്രടറധി
സമധിതെധിതയ അറധിയധിച്ചു.

140.  തെരോനരോളൂര  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  2010-11,  2011-12  വെരഷ  കരോലയളവെധില്
504  തതെങ്ങുകള്  തവെടധിമരോറധി   പകരന്ധം  580  തതെകള്  വെച്ചുപധിടധിപധിച്ചധിട്ടുതണ്ടെന്നുന്ധം  എലരോ
തതെങ്ങുകളുന്ധം കരോയ്ച്ചു തുടങ്ങധിയധിട്ടുതണ്ടെന്നുന്ധം തെരോനരോളൂര കൃഷധി ഓഫശസര വെധിശദമരോക്കധി.

141.  മടവൂര ഗരോമപഞരോയത്തത 1468 തതെങ്ങുകള് മുറധിച്ചുമരോറധി പകരന്ധം 3400 തതെകള്
നട്ടുപധിടധിപധിച്ചതെരോയന്ധം  അവെ  വെളരന്നുവെരുന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം  ബനതപട  കൃഷധി  ഓഫശസര
സമധിതെധിതയ  അറധിയധിച്ചു.  എന്നരോല്  തതെങ്ങുകള്  മുറധിച്ചുമരോറധിയതുന്ധം  തതെങ്ങധിന്  തതെകള്
വെച്ചുപധിടധിപധിച്ചതുന്ധം  എന്നരോതണന്നുള്ള  സമധിതെധിയതട  രചെരോദലത്തധിനത  വെലക്തമരോയ  ഉത്തരന്ധം
നല്കരോന് ബനതപട കൃഷധി ഓഫശസരക്കത കഴധിഞധില. ആയതെധിനരോല് മറുപടധിയധില് പറയന്ധം
പ്രകരോരന്ധം തതെങ്ങത മുറധിച്ചതതെന്നരോതണന്നുന്ധം ആയതെധിനരോയധി തചെലവെഴധിച്ച തുക എതയരോതണന്നുന്ധം
അരനസ്വഷധിച്ചത റധിരപരോരടത തചെയരോന് പഞരോയത്തത ഡയറക്ടരറരോടത സമധിതെധി നധിരരദ്ദേശധിച്ചു.
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142.  അരത്തരോളധി  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  2005-06  വെരഷത്തധില്  രരരോഗബരോധയള്ള
1200  തതെങ്ങുകള്  തവെടധിമരോറ്റുകയന്ധം  2011-12-നത  രശഷന്ധം  പകരന്ധം  തതെകള്
നട്ടുപധിടധിപധിച്ചതെരോയന്ധം  അരത്തരോളധി  ഗരോമപഞരോയത്തത  കൃഷധി  ഓഫശസറുന്ധം  രബപ്പൂര
ഗരോമപഞരോയത്തധില്  2009-ല്  250  തതെങ്ങുകള്  തവെടധിമരോറധി  പകരന്ധം  തതെകള്  വെച്ചു
പധിടധിപധിച്ചതെരോയന്ധം  ആയതെധിനത  1,25,000  രൂപ  തചെലവെഴധിച്ചതെരോയന്ധം  രകരോഴധിരക്കരോടത   കൃഷധി
തഡപപ്യൂടധി   ഡയറക്ടറുന്ധം  സമധിതെധിതയ  അറധിയധിച്ചു.  എന്നരോലന്ധം  രബപ്പൂര  ഗരോമപഞരോയത്തത
2,49,000  രൂപ  തചെലവെഴധിച്ചതെരോയധി  ഓഡധിറത  പരരോമരശത്തധില്  സൂചെധിപധിച്ചധിരധികന്നതെത
നധിരശക്ഷധിച്ച സമധിതെധി ആയതെധിനുള്ള കരോരണന്ധം ആരരോഞതെധിനത  4.5  ലക്ഷന്ധം രൂപ പദ്ധതെധിയത
വെകയധിരുത്തധിയധിരുന്നുതവെന്നുന്ധം  5025  തതെങ്ങുകള്ക്കത തജവെരരോസവെളന്ധം ഉപരയരോഗധിച്ചുതവെന്നുന്ധം
250  തതെങ്ങുകള് തവെടധിമരോറധിതയന്നുമരോണത  കൃഷധിഭവെനധില് നധിന്നുന്ധം  റധിരപരോരടത  തചെയതതെന്നുന്ധം
രകരോഴധിരക്കരോടത  കൃഷധി തഡപപ്യൂടധി  ഡയറക്ടര വെലക്തമരോക്കധി.  പ്രസ്തുതെ വെധിഷയന്ധം സന്ധംബനധിച്ചത
കൃഷധി വെകുപത വെധിശദമരോയധി പരധിരശരോധധിക്കണതമന്നത  സമധിതെധി നധിരരദ്ദേശധിച്ചു.

143.  കലലരോരശ്ശേരധി  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  2008-09,  2009-10  കരോലയളവെധില്
1025  തതെങ്ങുകള്  തവെടധിമരോറധിതയന്നുന്ധം  പകരന്ധം  തതെകള്  വെച്ചുപധിടധിപധിച്ചതെത  കരോയ
തുടങ്ങധിതയന്നുന്ധം ആയതെധിനത  2,86,280  രൂപ തചെലവെഴധിതച്ചന്നുന്ധം കലലരോരശ്ശേരധി  ഗരോമപഞരോയത്തത
തസക്രടറധിയന്ധം  അറധിയധിച്ചു.  തതെകന്ധംകര  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  2008-09,  2009-10
വെരഷങ്ങളധില്  4,15,200  രൂപ  തചെലവെഴധിച്ചത  830  തതെങ്ങുകള്  മുറധിച്ചുമരോറ്റുകയന്ധം
865  തതെകള് വെച്ചുപധിടധിപധികകയന്ധം തചെയ്തുതവെന്നുന്ധം  2014-15-ല്  650 തതെങ്ങധിന് തതെകള്
വെധിതെരണന്ധം തചെയ്തുതവെന്നുന്ധം തൃശ്ശൂര എ.ഡധി.പധി.-യന്ധം സമധിതെധിതയ അറധിയധിച്ചു.

നധിഗമനങ്ങള്/ശധിപരോരശകള്

144.  രകരകൃഷധി  ഭൂമധിയതട  വെധിസ്തൃതെധിയധില്  സന്ധംസരോനന്ധം  ഒന്നരോന്ധം
സരോനത്തരോതണങ്കേധിലന്ധം  രകരകൃഷധി  ശരോസശയമരോയധിടധിതലന്നുന്ധം  രരരോഗന്ധം  ബരോധധിച്ച
തതെങ്ങുകള്  തവെടധിമരോറധി  പകരന്ധം  തതെകള്  വെയ്ക്കുന്ന  പദ്ധതെധി  കൃഷധി  വെകുപ്പുന്ധം  തെരദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങളുന്ധം  നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കേധിലന്ധം  ഇതെത  സന്ധംബനധിച്ചത  ആധധികരോരധിക
രരഖകള്  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങളധിലധിതലന്നത  സമധിതെധി  മനസധിലരോകന്നു.
സമധിതെധിയതട മുന്പരോതക ലഭധിച്ച രരഖകള് പ്രകരോരന്ധം ഓഡധിറത  പരധിരശരോധന നടത്തധിയ
മടവൂര  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  1468  തതെങ്ങുകള്  മുറധിച്ചുമരോറധി  പകരന്ധം  3400  തതെകള്
നടതെരോയധി  കരോണുന്നു.  എന്നരോല് ഇവെ നടപധിലരോക്കധിയതെത  എന്നരോതണന്നതുസന്ധംബനധിച്ച
രരഖയധില.  2009-ല്  രബപ്പൂര  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  ഈ  പദ്ധതെധിയധിന്കശഴധില്
2,49,000  രൂപ  തചെലവെഴധിച്ചതെരോയ  പരരോമരശത്തധിനുന്ധം  ആധധികരോരധിക  രരഖകള്
ലഭലമലരോതയന്നത  പരരോമരശധിച്ചധിരധികന്നു.  ഇതു  സന്ധംബനധിച്ചത  തെരദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണ  -
കൃഷധി  വെകുപ്പുകള്  അരനസ്വഷധിച്ചത  വെധിശദമരോയ  റധിരപരോരടത  നല്കണതമന്നത  സമധിതെധി
നധിരരദ്ദേശധികന്നു.
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ഓഡധിറത ഖണധിക

3.1.10 - നശരത്തടരോധധിഷ്ഠതെ പദ്ധതെധികള് 

ലഭലമരോയ  ഭൂജല,  തജവെതവെവെധിധലങ്ങതള  അവെയതട  പ്രകൃതെധിദത്ത

അതെധിരുകള്കള്ളധില്  സന്ധംരക്ഷധിച്ചത  പരധിരപരോഷധിപധികകയന്ധം  പരധിസധിതെധിക്കത

ഹരോനധികരമരോകരോത്ത  രശതെധിയധില്  അവെതയ  വെധിനധിരയരോഗധിച്ചത  ആ  പ്രരദശത്തധിതന്റെ  തമരോത്തന്ധം

കരോരഷധിരകരോല്പരോദനന്ധം  വെരദ്ധധിപധികകയമരോണത  നശരത്തടരോധധിഷ്ഠധിതെ  പദ്ധതെധിതകരോണ്ടെത

ഉരദ്ദേശധികന്നതെത.

ഭൂമധി,  ജലന്ധം,  തജവെ  തവെവെധിധലങ്ങള്  എന്നധിവെയരോണത  നശരത്തട  പരധിപരോലനത്തധിതന്റെ

മുഖലഘടകങ്ങള്.

ജലദസൗരലഭലത്തധിനത  ശരോശസ്വതെമരോയ  പരധിഹരോരന്ധം  എന്ന  ലക്ഷലരത്തരോതടയരോണത

നശരത്തടരോധധിഷ്ഠധിതെ പദ്ധതെധികള് ആവെധിഷ്കരധികന്നതെത.

28-12-2006-നത  പുറതപടുവെധിച്ച  സരക്കരോര  ഉത്തരവെത  (എന്ധംഎസത.)  നമ്പര

295/06/തെ.സസ്വ.ഭ.വെ.  പ്രകരോരന്ധം നശരത്തട മരോസ്റ്റര പ്ലരോന് തെയരോറരോകന്നതെധിനുള്ള ഒന്നരോന്ധം ഘട

പ്രവെരത്തനങ്ങളുന്ധം  അവെയതട  വെധിശദമരോയ  മരോരഗ്ഗരരഖയന്ധം  പുറതപടുവെധിച്ചധിട്ടുണ്ടെത.  ഈ

പദ്ധതെധിയരോയധി വെധിവെധിധ തെലങ്ങളധില് രൂപശകരധിരക്കണ്ടെ സമധിതെധികള്,  വെരക്കധിന്ധംഗത  ഗ്രൂപ്പുകള്,

അവെയതട ഘടന, ചുമതെലകള്, പ്രവെരത്തനങ്ങള് എന്നധിവെ ഈ ഉത്തരവെധില് വെധിശദമരോകന്നു.

• നശരത്തട  വെധികസന  മരോസ്റ്റര  പ്ലരോന്  തെയരോറരോകന്നതെധിതന്റെ  ഭരോഗമരോയധി  ജധിലരോതെല

സരോരങ്കേതെധിക സഹരോയ സമധിതെധി രൂപശകരധികക.

• രബരോക്കത തെലത്തധില് നശരത്തട വെധികസന സബ് ഗ്രൂപ്പുകള് രൂപശകരധികക.

• ഗരോമപഞരോയത്തുകളധില്  പഞരോയത്തത  പ്രസധിഡന്റെത  തചെയരമരോനുന്ധം  ,  കൃഷധി

ഓഫശസര  കണ്വെശനറുമരോയധി  നശരത്തട  വെധികസന  വെരക്കധിന്ധംഗത  ഗ്രൂപ്പുകള്

രൂപശകരധികക.

• ഓരരരോ  നശരത്തടരത്തയന്ധം  അടധിസരോനമരോക്കധി  നശരത്തട  കമധിറധികള്

രൂപശകരധികക.

• നശരത്തട കമധിറധികള് നശരത്തട വെധികസന മരോസ്റ്റര പ്ലരോന് തെയരോറരോകന്നതെധിനുള്ള

പശരോത്തല പ്രവെരത്തനങ്ങള് നടത്തുക, വെധിവെരരശഖരന്ധം നടത്തുക എന്നധിവെയരോണത

മരോരഗ്ഗരരഖയധിതല നധിരരദ്ദേശങ്ങള്.
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നശരത്തട  വെധികസന  മരോസ്റ്റര  പ്ലരോന്  തെയരോറരോകന്നതെധിനുള്ള  മരോരഗ്ഗനധിരരദ്ദേശങ്ങള്

14-5-2007-തല  (എന്ധംഎസത.)  128/2007/തെ.സസ്വ.ഭ.വെ.  നമ്പര  സരക്കരോര  ഉത്തരവെധില്

വെധിശദമരോകന്നു.  ഇതു  പ്രകരോരന്ധം  തെയരോറരോകന്ന  മരോസ്റ്റര  പ്ലരോന്  തടകധിക്കല്  അതഡസ്വസറധി

കമധിറധിയതട അനുമതെധിരയരോതട നടപരോക്കണന്ധം.

തെണശരത്തടങ്ങളുതട  പ്രരോധരോനലന്ധം  പരധിഗണധിച്ചത  സന്ധംരക്ഷണ  പ്രവെരത്തനങ്ങള്ക്കത

തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങള്  പ്രരോധരോനലന്ധം  നല്രകണ്ടെതെരോണത.  തെണശരത്തടങ്ങളുതട

രനരധിട്ടുള്ള   നധികത്തല്,  കളധിമണ്  ഖനനന്ധം,  തകരയറന്ധം,  വെലവെസരോയവെല്ക്കരണന്ധം,

മണധിടധിച്ചധില്,  വെധിസരജലങ്ങളുതടയന്ധം  മറ്റു  മരോലധിനലങ്ങളുതടയന്ധം  നധിരക്ഷപന്ധം  എന്നധിവെ

തെണശരത്തടങ്ങള്  രനരധിടുന്ന  ഭശഷണധികളരോണത.  വെരോരഡത/ഗരോമസഭരോ  തെലത്തധിലള്ള

രബരോധവെല്ക്കരണവന്ധം  സന്ധംരക്ഷണത്തധിനുള്ള  പ്രരതെലക  കരമ  പരധിപരോടധികളുന്ധം

തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സരോപനങ്ങള് നടപരോരക്കണ്ടെതുണ്ടെത.

എന്നരോല്  നശരത്തടരോധധിഷ്ഠധിതെ  പദ്ധതെധികള്ക്കത  തെരദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണ സരോപനങ്ങള്

രവെണ്ടെത പ്രരോധരോനലന്ധം നല്കധി കരോണുന്നധില. വെരക്കധിന്ധംഗത ഗ്രൂപ്പുകള് പ്രവെരത്തധികന്നുതണ്ടെങ്കേധിലന്ധം

മരോസ്റ്റര പ്ലരോന് തെയരോറരോക്കധി വെധികസന പദ്ധതെധികള് നടപധിലരോക്കരോനുള്ള നടപടധികള് ഭൂരധിഭരോഗന്ധം

കൃഷധിഭവെനുകളുന്ധം  ആരന്ധംഭധിച്ചധിടധില.  നശരത്തട  വെധികസന  സമശപനന്ധം  തെതന്ന  തുടരണതമന്നത

സരക്കരോര തെശരുമരോനധിച്ചതെധിതന്റെ അടധിസരോനത്തധില് 10, 11 പദ്ധതെധികരോലയളവെധിതല കരോരഷധിക

രമഖലയധിതലയന്ധം അനുബന രമഖലകളധിതലയന്ധം  പദ്ധതെധികള്  നധിരബനമരോയന്ധം നശരത്തട

വെധികസന  കരോഴ്ചപരോടധില്  തെയരോറരോക്കണതമന്നത  നധിരരദ്ദേശമുണ്ടെരോയധിരുതന്നങ്കേധിലന്ധം  പൂരണമരോയന്ധം

ഒരു  നശരത്തട  വെധികസന  സമശപനത്തധില്  പദ്ധതെധി  തെയരോറരോകന്നതെധിനത  മധിക്ക

സരോപനങ്ങള്കന്ധം കഴധിഞധിടധില.

പരധിരശരോധന  നടത്തധിയതെധില്  ഏതെരോനുന്ധം  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങളധില്

രദശശയ ഗരോമശണ തതെരോഴധിലറപത  പദ്ധതെധിയധിലള്തപടുത്തധി നശരത്തടരോധധിഷ്ഠധിതെ പദ്ധതെധികള്

നടപരോക്കധി  വെരുന്നുണ്ടെത.  പ്രധരോനമരോയന്ധം  മഴകഴധി  നധിരമരോണന്ധം,  മണ്കയരോല  നധിരമരോണന്ധം,

തജവെരവെലധി  നധിരമരോണന്ധം,  തതെങ്ങധിനത  തെടന്ധം  തെയരോറരോക്കല്,  കുളന്ധം  വൃത്തധിയരോക്കല്,  തചെക്കത

ഡരോന്ധം  നധിരമരോണന്ധം,  കരമ്പരോസ്റ്റത  പധിറത  തെയരോറരോക്കല് എന്നധിവെയരോണത  നശരത്തടങ്ങള്ക്കരോയധി

നടപധിലരോകന്നതെത.  മരോസ്റ്റര  പ്ലരോന്  തെയരോറരോക്കധിയധിട്ടുള്ള  സരോപനങ്ങളധിലന്ധം

പ്ലരോനധിനനുസരധിച്ചുള്ള  പ്രവെരത്തനങ്ങള്  നടകന്നധില.  പദ്ധതെധികള്  നടപധിലരോകന്ന

സരോപനങ്ങളുതട വെധിവെരന്ധം അനുബനന്ധം 6-ല് കരോണരോവന്നതെരോണത.
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അനുബനന്ധം  -6

നശരത്തടരോധധിഷ്ഠധിതെ പദ്ധതെധി

ജധില സരോപനന്ധം നശരത്തട
മരോസ്റ്റര
പ്ലരോന്

നശരത്തട
വെരക്കധിന്ധംഗത
ഗ്രൂപ്പുകള്

വെധികസന പദ്ധതെധിയതട
വെധിശദരോന്ധംശങ്ങള്

1 2 3 4 5

തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം

പുളധിമരോത്തത
ഗരോമപഞരോയത്തത

പദ്ധതെധികള്
തെയരോറരോക്കധിയധിട്ടുണ്ടെത

മരോറരോനല്ലൂര
ഗരോമപഞരോയത്തത

ഉണ്ടെത 58 ലക്ഷന്ധം രൂപയതട
രപ്രരോജക്ടുകള് 
DPC യതട

അന്ധംഗശകരോരത്തധിനത
നല്കധിയധിട്ടുണ്ടെത

ഇടവെ
ഗരോമപഞരോയത്തത

ഉണ്ടെത ഉണ്ടെത പദ്ധതെധി 'തതെരോഴധിലറപത '
പദ്ധതെധിയധില്
ഉള്തപടുത്തധി

നടപധിലരോക്കധിവെരുന്നു

തനയരോറധിന്കര
നഗരസഭ

ഉണ്ടെത പദ്ധതെധി 17
വെരോരഡുകളധിലരോയധി

നടപധിലരോക്കധിവെരുന്നു

തകരോലന്ധം

ആദധിച്ചനല്ലൂര
ഗരോമപഞരോയത്തത

ഉണ്ടെത 5 നശരത്തട
പ്രരദശങ്ങളധിരലക്കരോയധി

തതെരോഴധിലറപത
പദ്ധതെധിയധില്
ഉള്തപടുത്തധി

നടപധിലരോകന്നു

കരശപ്ര
ഗരോമപഞരോയത്തത

നശരത്തടരോധധിഷ്ഠധിതെ
പദ്ധതെധിതയ

അടധിസരോനതപടുത്തധി
നരോളധിരകര വെധികസന

പദ്ധതെധികള്
നടപധിലരോക്കധിവെരുന്നു

232/2021.
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ആലപ്പുഴ

തചെറുതെന
ഗരോമപഞരോയത്തത

ഉണ്ടെത ഉണ്ടെത തതെരോഴധിലറപത
പദ്ധതെധിയധില്
ഉള്തപടുത്തധി

വെരോച്ചരോലകളുതട ആഴന്ധം
കൂട്ടുന്നതെധിനത വെന്തുക

തചെലവെഴധിച്ചധിട്ടുണ്ടെത

നൂറനരോടത
ഗരോമപഞരോയത്തത

ഉണ്ടെത ഉണ്ടെത തതെരോഴധിലറപത പദ്ധതെധി
പ്രകരോരന്ധം പദ്ധതെധി
നടപധിലരോകന്നു.

രകരോടയന്ധം

മരോടപധിളളധി
ഗരോമപഞരോയത്തത

ഉണ്ടെത ഉണ്ടെത 10
നശരത്തടങ്ങളധിലരോയധി

പദ്ധതെധി
നടപധിലരോകന്നു

തകരോഴുവെനരോല്
ഗരോമപഞരോയത്തത

ഉണ്ടെത ഉണ്ടെത 5
നശരത്തടങ്ങള്ക്കരോയധി
വെധികസന പദ്ധതെധികള്
തെയരോറരോക്കധി വെരുന്നു

തൃശ്ശൂര അന്നമനട
ഗരോമപഞരോയത്തത

ഉണ്ടെത ഉണ്ടെത ഉണ്ടെത

പരോലക്കരോടത തലക്കടധി-രപരൂര
ഗരോമപഞരോയത്തത

ഉണ്ടെത രപരൂര നശരത്തട
വെധികസനന്ധം കറവെപശ

വെധിതെരണന്ധം,
തജവെരവെലധി

നധിരമരോണന്ധം എന്നധിവെ
ഈ രപ്രരോജക്ടധിതന്റെ

കശഴധില്
നടപധിലരോകന്നു

മലപ്പുറന്ധം
ചുങ്കേത്തറ

ഗരോമപഞരോയത്തത
ഉണ്ടെത ഉണ്ടെത

പൂരക്കരോട്ടൂര
ഗരോമപഞരോയത്തത

ഉണ്ടെത ഉണ്ടെത പദ്ധതെധി തെയരോറരോക്കധി
വെരുന്നു
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രകരോഴധിരക്കരോടത 

രബപ്പൂര
ഗരോമപഞരോയത്തത

ഉണ്ടെത ഉണ്ടെത

നന്മണ്ടെ
ഗരോമപഞരോയത്തത

ഉണ്ടെത ഉണ്ടെത 10 തഹക്ടര സലത്തത
നടപധിലരോക്കധിയധിട്ടുണ്ടെത.

കണ്ണൂര മുരണ്ടെരധി
ഗരോമപഞരോയത്തത

ഇല ഉണ്ടെത നടപരോകന്നുണ്ടെത

കലലരോരശ്ശേരധി
ഗരോമപഞരോയത്തത

ഉണ്ടെത ഉണ്ടെത ഉണ്ടെത

കരോസറരഗരോഡത
തപവെളധിതക

ഗരോമപഞരോയത്തത
ഉണ്ടെത ഉണ്ടെത പദ്ധതെധികള്

നടപധിലരോകന്നു.

രകരോരടരോന്ധംരബളൂര
ഗരോമപഞരോയത്തത

ഉണ്ടെത ഉണ്ടെത ഉണ്ടെത

മരോതൃകരോ പ്രവെരത്തനങ്ങള്
എറണരോകുളന്ധം ജധില – എടത്തല ഗരോമപഞരോയത്തധിതല മരോസ്റ്റര പ്ലരോന്

ഗരോമപഞരോയത്തധിതല  3  നശരത്തടങ്ങള്ക്കരോയധി  മഴകഴധി  നധിരമരോണന്ധം,  മണ്കയരോല

നധിരമരോണന്ധം,  തജവെരവെലധി  നധിരമരോണന്ധം,  തതെങ്ങധിന്  തെടന്ധം  തെയരോറരോക്കല്,  തതെങ്ങധിനത

പുതെയധിടല്,  ജരോതെധിക്കത തെടതമടുക്കല്,  വൃക്ഷതതെ നടശല്,  കുളന്ധം വൃത്തധിയരോക്കല്,  തെലകളന്ധം

നധിരമരോണന്ധം,  തചെക്കത ഡരോന്ധം നധിരമരോണന്ധം,  കരമ്പരോസ്റ്റത പധിറത  തെയരോറരോക്കല്,  നധിലതമരോരുക്കല്

തുടങ്ങധിയ  പ്രവെരത്തനങ്ങള്ക്കരോയധി  മരോസ്റ്റര  പ്ലരോന്  തെയരോറരോക്കധിയധിട്ടുണ്ടെത.  ഇതെധിരലക്കത

മഹരോതരോഗരോനധി  തതെരോഴധിലറപത  പദ്ധതെധിയധില്  ഉള്തപടുത്തധി  12,35,93,726  രൂപയതട

പ്രവെരത്തനങ്ങള് നടത്തരോന്  11-1-2011-ല് ജധിലരോ ആസൂതണ സമധിതെധിയതട അന്ധംഗശകരോരന്ധം

ലഭധികകയന്ധം പ്രവെരത്തനങ്ങള് ആരന്ധംഭധികകയന്ധം തചെയ്തു.

തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം ജധില – തനയരോറധിന്കര നഗരസഭ

നശരത്തടരോധധിഷ്ഠധിതെ പദ്ധതെധിക്കരോയധി 15 ലക്ഷന്ധം തചെലവെഴധിച്ചധിട്ടുണ്ടെത. 17 വെരോരഡുകളധിലരോയധി

ഈ പദ്ധതെധി നടപരോക്കധിവെരുന്നു.

ആലപ്പുഴ ജധില

ആലപ്പുഴ നഗരസഭയധില് നശരത്തട സന്ധംരക്ഷണവമരോയധി  ബനതപടത  250  കുളങ്ങള്

2010-11 വെരഷന്ധം ജലരസചെനരയരോഗലമരോക്കധി. ഇതെധിനുരവെണ്ടെധി 2,50,000 രൂപ തചെലവെഴധിച്ചു.
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അപരോകങ്ങള്

കണ്ണൂര ജധില-പരോപധിനധിരശ്ശേരധി ഗരോമ പഞരോയത്തത

2008-09  വെരോരഷധിക  പദ്ധതെധിയധില്  നശരത്തട  മരോസ്റ്റര  പ്ലരോന്  തെയരോറരോക്കല്  എന്ന
രപ്രരോജക്ടത ഉള്തപടുത്തധിയധിരുതന്നങ്കേധിലന്ധം തെന്വെരഷന്ധം രപ്രരോജക്ടത ഉരപക്ഷധികകയരോണുണ്ടെരോയതെത.
പധിന്നശടത  2009-10-ല്  ആരന്ധംഭധിച്ച  രപ്രരോജക്ടത  2010-11-ല്  പൂരത്തശകരധിച്ചുതവെങ്കേധിലന്ധം
ഡധി.പധി.സധി. അന്ധംഗശകരോരന്ധം 30-11-2011 വെതര ലഭധിച്ചധിടധില. വെധിശദവെധിവെരന്ധം തെരോതഴ തകരോടുകന്നു:

വെരഷന്ധം രപ്രരോജക്ടത 
നമ്പര

വെകയധിരുത്തധിയ തുക തചെലവെഴധിച്ച തുക

2008-09 132/09 5000

2009-10 87/10 137080 85060

2010-11 99/11 32000 20000

നശരത്തടരോധധിഷ് ഠധിതെ  പദ്ധതെധി  തെയരോറരോകന്നതെധിലന്ധം  അന്ധംഗശകരോരന്ധം  രനടുന്നതെധിലന്ധം
കരോലതെരോമസന്ധം രനരധിടതു കൂടരോതതെ ഡധി.പധി.സധി.  അന്ധംഗശകരോരമധിലരോതതെ രപ്രരോജക്ടധിനത  1,05,060 രൂപ
തചെലവെഴധികകയന്ധം തചെയ്തു.

ഓഡധിറത പരരോമരശത്തധിരന്മല് സരക്കരോര ലഭലമരോക്കധിയ മറുപടധി അനുബനന്ധം II ആയധി
രചെരത്തധിരധികന്നു.

145. പ്രസ്തുതെ പരരോമരശവമരോയധി ബനതപടത സമധിതെധി വെധിശദരോന്ധംശങ്ങള് ആരരോഞതെധിനത
അപരോകതെകള്  പരധിഹരധിച്ചത  നശരത്തടമരോസ്റ്റര  പ്ലരോനധിനത  ഡധി.പധി.സധി.  അന്ധംഗശകരോരന്ധം
ലഭധിച്ചധിട്ടുതണ്ടെന്നത  പരോപധിനധിരശ്ശേരധി  ഗരോമപഞരോയത്തത  തസക്രടറധി  അറധിയധിച്ചു.  ആയതെത
സന്ധംബനധിച്ച  രരഖകള്  ഓഡധിറത  വെകുപധിതന  രബരോധലതപടുത്തണതമന്നത  സമധിതെധി
നധിരരദ്ദേശധിച്ചു.

146.  നശർത്തടരോധധിഷ്ഠധിതെ  പദ്ധതെധികള്ക്കത  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങള്
രവെണ്ടെത  പ്രധരോനലന്ധം  നല്കധിയധില.   നശർത്തട  മരോസ്റ്റർപ്ലരോന്  തെയരോറരോക്കധി  വെധികസന
പദ്ധതെധികള് ആരന്ധംഭധിച്ചധില എന്നശ  വെധിഷയങ്ങള് സന്ധംബനധിച്ച സമധിതെധിയതട രചെരോദലത്തധിനത
നശർത്തടരോധധിഷ്ഠധിതെ  പദ്ധതെധി  നടപധിലരോകവെരോന്  എലരോ  നഗരസഭകള്കന്ധം  നധിർരദ്ദേശന്ധം
നല്കധിയധിട്ടുതണ്ടെന്നുന്ധം  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങളരോണത  പ്രസ്തുതെ  പദ്ധതെധി
നടപധിലരോരക്കണ്ടെതതെന്നുന്ധം നഗരകരോരല വെകുപത ഡയറക്ടർ അറധിയധിച്ചു. മുനധിസധിപരോലധിറധികളധിലന്ധം
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രകരോർപരറഷനുകളധിലന്ധം ടധി പദ്ധതെധി നടപധിലരോകന്നതെധിനുന്ധം ഗരോമങ്ങളധില് നടപധിലരോകന്നതെധിനുന്ധം
ഒരര വെലവെസ തെതന്നയരോണുള്ളതതെന്നത നഗരകരോരല വെകുപത ഡയറക്ടറുതട വെധിശദശകരണത്തധില്
നധിന്നുന്ധം  സമധിതെധിയത  രബരോധലതപട്ടു.  പദ്ധതെധി  നടപധിലരോകന്നതെധിനുള്ള  കരോലതെരോമസന്ധം
സന്ധംബനധിച്ച  സമധിതെധിയതട  രചെരോദലത്തധിനത,  അയങ്കേരോളധി  തതെരോഴധിലറപത  പദ്ധതെധിയധില്
ഉള്തപടുത്തധി  ടധി  പദ്ധതെധി  നടപധിലരോകന്നതെധിനത  നധി ർരദ്ദേശന്ധം  നല്കധിയതെരോയധി  നഗരകരോരല
വെകുപത ഡയറക്ടർ മറുപടധി നല്കധി.

147. സമധിതെധിയതട പല രചെരോദലങ്ങള്കന്ധം നഗരകരോരല വെകുപത ഉരദലരോഗസർക്കത മറുപടധി
നല്കരോന് കഴധിയരോത്തതെധില് സമധിതെധി  അതൃപധി രരഖതപടുത്തധി.   തെണശർത്തട സന്ധംരക്ഷണ
പദ്ധതെധികള്ക്കത  നല്കധിയ  നധിർരദ്ദേശന്ധം  സന്ധംബനധിച്ചുന്ധം  ആയതെത  പരോലധിച്ചധിട്ടുരണ്ടെരോ  എന്നതെത
സന്ധംബനധിച്ചുമുള്ള റധിരപരോർടത നല്കരോന് സമധിതെധി നധിർരദ്ദേശധിച്ചു.

നധിഗമനങ്ങള്/ശധിപരോരശകള്

148.  നശരത്തടരോധധിഷ്ഠധിതെ  പദ്ധതെധികള്ക്കത  തെരദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങള്
രവെണ്ടെത  പ്രരോധരോനലന്ധം  നല്കുന്നധിതലന്നത  നധിരശക്ഷധിച്ച  സമധിതെധി  പദ്ധതെധി
രൂപശകരണരവെളയധില്  നശരത്തട  വെധികസന  പദ്ധതെധികള്ക്കത   അരഹമരോയ  വെധിഹധിതെന്ധം
അനുവെദധികന്നതെധിനുന്ധം രദശശയ ഗരോമശണ തതെരോഴധിലറപത പദ്ധതെധിയമരോയധി സമനസ്വയധിപധിച്ചത
ഇതെത നടപധിലരോകന്നതെധിനത നടപടധി സസ്വശകരധികന്നതെധിനുന്ധം സമധിതെധി ശധിപരോരശ തചെയ്യുന്നു.

149.  തെണശരത്തട  സന്ധംരക്ഷണപദ്ധതെധികള്  നടപധിലരോകന്നതെത  സന്ധംബനധിച്ചത
നല്കധിയ  നധിരരദ്ദേശങ്ങള്  എതന്തലരോതമന്നുന്ധം  ആയതെത  പരോലധിച്ചധിട്ടുരണ്ടെരോ  എന്നുമുള്ള
വെധിശദമരോയ റധിരപരോരടത  സമരപധികവെരോന് സമധിതെധി നധിരരദ്ദേശധികന്നു.

150.  അപരോകതെകള്  പരധിഹരധിച്ചത   പരോപധിനധിരശ്ശേരധി  ഗരോമ  പഞരോയത്തധിതല
നശരത്തട  മരോസ്റ്റര  പ്ലരോനധിനത   ഡധി.പധി.സധി.  അന്ധംഗശകരോരന്ധം  ലഭധിച്ചതു  സന്ധംബനധിച്ച
രരഖകള് ഓഡധിറത വെകുപധിനത ലഭലമരോക്കണതമന്നത സമധിതെധി നധിരരദ്ദേശധികന്നു.

ഓഡധിറത ഖണധിക 3.1.11- 

കരോരഷധിക യന്ത്രവെല്ക്കരണന്ധം

ഭരക്ഷലരോത്പരോദനന്ധം  കുറയകയന്ധം,  കൂലധി  നധിരക്കത  ഉയരുകയന്ധം  തതെരോഴധിലരോളധികള്ക്കത
ദസൗരലഭലമുണ്ടെരോവകയന്ധം  തചെയ്യുന്ന  സരോഹചെരലത്തധില്  കരോരഷധിക  രന്ധംഗതത്ത  ഉല്പരോദന
വെരദ്ധനവെധിനത യന്ത്രവെല്ക്കരണന്ധം അനധിവെരോരലമരോയധി.

അധധികരോര  വെധിരകന്ദ്രശകരണത്തധിനരോധരോരമരോയ  18-9-1995-തല  189/95/തെ.സസ്വ.ഭ.വെ.
നമ്പര  ഉത്തരവെധില്  യന്ത്രവെല്ക്കരണന്ധം  രപ്രരോതരോഹധിപധിക്കരോന്  നധിരരദ്ദേശമുണ്ടെത.
10-ാം  പഞവെല്സര  പദ്ധതെധിയധില്  കരോരഷധിക  യരന്ത്രരോപകരണങ്ങളുതട  സബ്സധിഡധി
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മരോനദണങ്ങളുന്ധം  വെധിശദശകരധികന്നുണ്ടെത.   ടരോക്ടര,  ടധിലര,  മറ്റു  കരോരഷധിക  ഉപകരണങ്ങള്
എന്നധിവെ  100%  സബ്സധിഡധിരയരോതട  കരഷക  സഹകരണ  സന്ധംഘങ്ങള്കന്ധം,  രജധിസ്റ്റര
തചെയ പരോടരശഖര സമധിതെധികള്കന്ധം കരരോര ഉടമ്പടധിയധിരന്മല് നല്കരോനുന്ധം നധിരരദ്ദേശമുണ്ടെത.

ഇറകമതെധി  തചെയതപട  കരോരഷധിക  യന്ത്രങ്ങളുതട  അധധികവെധില,  യന്ത്രങ്ങള്
പ്രവെരത്തധിപധികന്നതെധിനുന്ധം,  രകടുപരോടുകള്  തെശരകന്നതെധിനുന്ധം  തവെദഗ്ധലന്ധം  ലഭധിച്ച
തതെരോഴധിലരോളധികളുതട അഭരോവെന്ധം  എന്നധിങ്ങതന രകരളത്തധിതല കരഷകര അഭധിമുഖശകരധികന്ന
പ്രശ്നങ്ങള് നധിരവെധധിയരോണത.

കരോരഷധിക  യന്ത്രവെല്ക്കരണത്തധിനരോയധി  കൃഷധിഭവെനുന്ധം  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സരോപനങ്ങളുന്ധം 10, 11 പദ്ധതെധികളധില് സസ്വശകരധിച്ച നടപടധികള് ഓഡധിറത പരധിരശരോധധിച്ചു.

തചെറുതെരോഴന്ധം മരോതൃക

കണ്ണൂര ജധിലയധിതല തചെറുതെരോഴന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തധില് പ്രവെരത്തധികന്ന ഒരു കുടുന്ധംബശശ
യൂണധിറത തനലതല്ല്  സന്ധംസരധിച്ചത  'തചെറുതെരോഴന്ധം തപരോന്മണധി'  എന്ന രപരധില് ബരോന്റെത തചെയത  അരധി
വെധില്പന  നടത്തധിവെരുന്നു.  350  തഹക്ടരറരോളന്ധം  തനല്കൃഷധിയള്ള  ഈ  പ്രരദശത്തത
ഉല്പരോദധിപധികന്ന 1500 ടണ് തനലതല്ല് കരഷകരധില് നധിന്നത രനരധിടത എടുത്തത അരധിയന്ധം ഇതെധില്
നധിന്നുള്ള  മറ്റു  പല  തജവെ  ഉല്പന്നങ്ങളുന്ധം  ഉണ്ടെരോകന്നുണ്ടെത.  ഈ  യൂണധിറധിനു  രവെണ്ടെധി
തചെറുതെരോഴന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തധിതന്റെ വെധിളയന്ധംരകരോടുള്ള വെലവെസരോയ എരസ്റ്ററധില് തനലതല്ല് പുഴുങ്ങുന്ന
യന്ത്രന്ധം സരോപധികന്നതെധിനരോയധി പദ്ധതെധി തെയരോറരോകകയന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തത വെധിഹധിതെമരോയധി
1,75,044  രൂപയന്ധം  ജധിലരോ  പഞരോയത്തത  വെധിഹധിതെമരോയധി  15,00,000  രൂപയന്ധം  ഉള്തപതട
16,75,044  രൂപ  വെകയധിരുത്തുകയന്ധം  തചെയ്തു.  തനലതല്ല്  പുഴുങ്ങല്  യന്ത്രന്ധം  സരോപധികന്നതെധി
നരോവെശലമരോയ തകടധിടത്തധിതന്റെ പണധി ആരന്ധംഭധികകയന്ധം തചെയധിട്ടുണ്ടെത.

കരോരഷധിക യന്ത്രവെല്ക്കരണന്ധം സരോധലമരോകന്നതെധിതന്റെ ഭരോഗമരോയധി, സബ്സധിഡധി നല്കധി
പമ്പത തസറ്റുകളുന്ധം,  സ് രപ്രയറുകളുന്ധം ടരോക്ടറുകളുന്ധം വെരോങ്ങധി പരോടരശഖര സമധിതെധികള്ക്കത കരരോര
ചെമച്ചത  തകമരോറുകയന്ധം  അവെ  കൃഷധിക്കത  ഉപയക്തമരോകകയന്ധം  തചെയ്യുന്നതെരോയരോണത  ഒട്ടുമധിക്ക
തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സരോപനങ്ങളധിലന്ധം കരോണരോന് സരോധധിച്ചതെത. RKVY പദ്ധതെധി പ്രകരോരവന്ധം
യന്ത്രവെല്ക്കരണത്തധിനത  സഹരോയന്ധം  നല്കുന്നുണ്ടെത.  യന്ത്രങ്ങള്  എലരോ  പരോടരശഖര
സമധിതെധികള്കന്ധം  ഉപരയരോഗധിക്കരോവന്ന  വെധിധത്തധില്  കരരോര  എഴുതെധിയണ്ടെരോക്കധി  അതെതെത
പരോടരശഖരങ്ങളധിതല  ഉപരയരോഗന്ധം  കഴധിഞത  മറത  പരോടരശഖര  സമധിതെധികള്കന്ധം  നല്കധി
വെരുന്നതെരോയധി ആലപ്പുഴ നഗരസഭയധില് കരോണരോന് കഴധിഞ.

പരോടരശഖര സമധിതെധികള് നധിലവെധിലധിലരോത്തയധിടങ്ങളധില് യരന്ത്രരോപകരണങ്ങള് രനരധിടത
കരഷകരക്കത ലഭലമരോകന്നുമുണ്ടെത. കൂടരോതതെ ഉപകരണങ്ങള് പരോടരശഖര സമധിതെധി കണ്വെശനര
മുരഖന വെലക്തധിഗതെ കരഷകരക്കത വെരോടകയ്ക്കുന്ധം നല്കധിവെരുന്നു.
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അപരോകങ്ങള്

കൃഷധിഭവെതന്റെ  രനതൃതെസ്വത്തധില്  വെരോങ്ങുന്ന  കരോരഷധിക  ഉപകരണങ്ങള്  സൂക്ഷധിക്കരോന്
സസൗകരലമധിലരോത്തതെധിനരോലന്ധം യഥരോസമയന്ധം കരഷക സമധിതെധികതള ഏല്പധിക്കരോത്തതെധിനരോലന്ധം
ഉപരയരോഗശൂനലമരോയധി മരോറുന്ന സന്ധംഭവെങ്ങള് ശദ്ധയധില്തപട്ടു.

നനവള്ള  പരോടങ്ങളധില്  ഫലപ്രദമരോയധി  പ്രവെരത്തധിപധിക്കരോന്  കഴധിയരോത്തതുന്ധം
തസ്പെയരപരോരട്സത  സരവശസന്ധം  ലഭലമലരോത്തതുമരോയ  പഴയ  രമരോഡല്  കരോരഷധിരകരോപകരണങ്ങള്
പ്രവെരത്തധിപധിക്കരോനരോകരോതതെ നശധികന്നതെരോയന്ധം കതണ്ടെത്തധിയധിട്ടുണ്ടെത.

പരോലക്കരോടത  ജധിലയധിതല കരോരഷധിക രമഖലയതട പ്രരതെലകതെകള് കണക്കധിതലടുക്കരോതതെയന്ധം
ദശരഘവെശക്ഷണമധിലരോതതെയന്ധം  നടപരോക്കധിയ  യന്ത്രവെല്ക്കരണ  രപ്രരോജക്ടുകള്  പലതുന്ധം
പരരോജയതപടുകയരോണത  തചെയതെത.  യന്ത്രവെല്ക്കരണന്ധം  നടത്തുരമ്പരോള്  അനുരയരോജലമരോയ
യന്ത്രങ്ങള്  വെരോങ്ങുന്നതെധിനത  രവെണ്ടെത  തെയരോതറടുപ്പുകളുന്ധം  പഠനങ്ങളുന്ധം  നടരത്തണ്ടെതെത
അതെലരോവെശലമരോണത. 

തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം  നഗരസഭയതട  കുടപനകന്നത  രസരോണലധില്  ഒരു  തനലതല്ല്
തമതെധിയന്ത്രന്ധം,  2  രറരോക്കര  സ് രപ്രയറുകള്,  നരോപ്ഡരോക്കത  സ് രപ്രയര,  പവെര  സ് രപ്രയര
എന്നധിവെ  കരഷക  സമധിതെധികതള  ഏല്പധിക്കരോത്തതുമൂലന്ധം  തമയധിന്റെനന്സത  നടത്തരോതതെയന്ധം
പ്രവെരത്തന ക്ഷമമലരോതതെയന്ധം കധിടകന്നുണ്ടെത.

തകരോലന്ധം  ജധിലയധിതല  ആദധിച്ചനല്ലൂര  ഗരോമപഞരോയത്തധില് 17,20,000  രൂപ
തചെലവെഴധിച്ചു  വെരോങ്ങധിയ  തകരോയ്ത്തുതമതെധിയന്ത്രന്ധം  പരോടരശഖര  സമധിതെധിക്കത  നല്കരോതതെ  കൃഷധി
ഓഫശസര സൂക്ഷധിച്ചധിരധികന്നതെധിനരോല് നധിരജശവെ ആസധിയരോയധി തുടരുന്നു. 

തകരോലന്ധം ജധില-കരശപ്ര ഗരോമപഞരോയത്തത

ജനകശയരോസൂതണ  പദ്ധതെധി  പ്രകരോരന്ധം  2002-03-ല്  11  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  തചെലവെഴധിച്ചത
വെരോങ്ങധിയ  തകരോയ്ത്തുതമതെധിയന്ത്രന്ധം  2004-ല്  പ്രവെരത്തധിച്ചു  തുടങ്ങധിതയങ്കേധിലന്ധം  2009-ല്
പ്രവെരത്തനരഹധിതെമരോയധി.  പഴയ  രമരോഡലരോയ  ഈ  യന്ത്രത്തധിനത  തസ്പെയര  പരോരടതസകളുന്ധം
സരവശസന്ധം ലഭലമലരോത്തതെരോണത പ്രവെരത്തനരഹധിതെമരോകരോന് കരോരണന്ധം.

തൃശ്ശൂര ജധില – അന്നമനട ഗരോമപഞരോയത്തത

35,83,000  രൂപ തചെലവെധില് വെധിവെധിധ  കരോരഷധിക യന്ത്രങ്ങള് വെരോങ്ങധി  പഞരോയത്തത
അന്നമനട ഗരോമപഞരോയത്തത പരോടരശഖര സമധിതെധിക്കത  തകമരോറധി.  എന്നരോല് സമധിതെധിയതട
പ്രവെരത്തനങ്ങള്  സന്ധംബനധിച്ച  വെധിവെരങ്ങള്  കൃതെലമരോയധി  സൂക്ഷധികന്നധില.  വെരവകള്ക്കത
കൃതെലമരോയധി  രസശതെത  നല്കുകരയരോ,  തചെലവമരോയധി  ബനതപട രരഖകള് സൂക്ഷധികകരയരോ
തചെയ്യുന്നധില.  യരന്ത്രരോപകരണങ്ങളുതട  രലരോഗത  ബുകകളുന്ധം  എഴുതെധി  സൂക്ഷധികന്നധില.
2009-10-ല്  2,71,984  രൂപ  തചെലവെഴധിച്ചത  വെരോങ്ങധിയ  തടയധിലര  ഉപരയരോഗതപടരോതതെ
പഞരോയത്തത രകരോമ്പസൗണ്ടെധില് കധിടകന്നു.
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പരോലക്കരോടത ജധില-തലക്കധിടധി-രപരൂര ഗരോമപഞരോയത്തത

രപ്രരോജക്ടത  നമ്പര  01/05-06  പ്രകരോരന്ധം  പ്ലരോന്  ഫണ്ടെധില്  നധിന്നുന്ധം  95,000  രൂപ
സബ്സധിഡധി അനുവെദധിച്ചത  1,08,420  രൂപ വെധിലയള്ള  Power Tiller, Cage Wheel, Tail
Wheel  Flot  എന്നധിവെ  വെരോങ്ങധി  മന്ധംഗലന്ധം  പരോടരശഖര സമധിതെധിക്കത  തകമരോറധി.  എഗധിതമന്റെത
പ്രകരോരന്ധം  ടധിലറധിനത  രകടുപരോടുകള്  സന്ധംഭവെധിച്ചരോല്  സമധിതെധി  റധിപയര  തചെരയണ്ടെതെരോണത.
എന്നരോല് ഇതെധിനു വെധിരുദ്ധമരോയധി  രപ്രരോജക്ടത  നമ്പര  75/08-09  പ്രകരോരന്ധം പദ്ധതെധി വെധിഹധിതെന്ധം
25,000  രൂപ  തചെലവെഴധിച്ചത  ടധിലര  റധിപയര  നടത്തുകയണ്ടെരോയധി.  സശസണലരോയ
രജരോലധികള്ക്കത  ടധിലര  തഡ്രൈവെതറ  ലഭലമലരോത്തതെധിതന  തുടരന്നത  ടധിലറുന്ധം  അനുബന
ഉപകരണങ്ങളുന്ധം  ഉപരയരോഗശൂനലമരോയ  നധിലയധില്  തുരുതമ്പടുത്തത  സമധിതെധി  പ്രസധിഡന്റെധിതന്റെ
വെശട്ടുവെളപധില് കധിടന്നു നശധികന്നു.

പരോലക്കരോടത ജധില-കുമരന്ധം പുത്തൂര ഗരോമപഞരോയത്തത

2004-05  വെരഷന്ധം പദ്ധതെധി ഫണ്ടെധില് നധിന്നത  6,00,000  രൂപ തചെലവെഴധിച്ചത വെരോങ്ങധിയ
ടരോക്ടര,  തടയ് ലര  എന്നധിവെ  കരരോര  പ്രകരോരന്ധം  പരോടരശഖര  സമധിതെധിക്കത  തകമരോറധിയധിട്ടുണ്ടെത.
2008-09  വെരഷന്ധം  42,000  രൂപ  പദ്ധതെധി  ഫണ്ടെധില്  നധിന്നുന്ധം  തചെലവെഴധിച്ചത  യന്ത്രങ്ങളുതട
റധിപയറധിന്ധംഗത  നടത്തധിയതെരോയധി  പരധിരശരോധനയധില് കതണ്ടെത്തധി.  നധിലവെധില് ഉപകരണങ്ങള്
ഉപരയരോഗശൂനലമരോയധി പഞരോയത്തത പരധിസരത്തത അനരോഥരോവെസയധില് കധിടകന്നു.

പരോലക്കരോടത ജധില –തകരോപന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തത

2008-09  വെരഷന്ധം  പഞരോയത്തത  വെരോങ്ങധിയ  3  പവെര  റശപറുകള്  പരോടരശഖര
സമധിതെധികള്ക്കത  തകമരോറധിയരപരോള്  എഴുതെധിയണ്ടെരോക്കധിയ  കരരോറുകളധില്  കൃഷധി  ഓഫശസര
ഒപധിടധിടധില. 3 റശപറുകളുന്ധം ഇരപരോള് ഉപരയരോഗധിക്കരോതതെ പരോടരശഖര സമധിതെധിയതട തകവെശന്ധം
സൂക്ഷധിച്ചധിരധികകയരോണത.  ഇവെ  ഉപരയരോഗപ്രദമരോക്കരോനുള്ള  തുടരനടപടധികള്  കൃഷധിഭവെനുന്ധം
പഞരോയത്തുന്ധം  സസ്വശകരധിച്ചധിടധില.  ഇക്കരോരണങ്ങളരോല്  3  റശപറുകള്ക്കരോയധി  തചെലവെഴധിച്ച
1,88,700 രൂപ പരോഴ് തചെലവെരോയധിത്തശരന്നു

മലപ്പുറന്ധം ജധില-തെരോനരോളൂര ഗരോമപഞരോയത്തത

10, 11  പദ്ധതെധികളധിലരോയധി  1,10,491  രൂപ തചെലവെഴധിച്ചത തമതെധിയന്ത്രന്ധം,  പരോറല് യന്ത്രന്ധം,
തകരോയ്ത്തുയന്ത്രന്ധം  എന്നധിവെ  പഞരോയത്തത  വെരോങ്ങധിയധിട്ടുണ്ടെത.  തമതെധിയന്ത്രവന്ധം  പരോറല്  യന്ത്രവന്ധം
പ്രവെരത്തധികന്നധില.  തകരോയ്ത്തു യന്ത്രന്ധം പ്രവെരത്തധികന്നുതണ്ടെങ്കേധിലന്ധം രവെണ്ടെത പ്രരയരോജനകരമതലന്നത
പരോടരശഖര സമധിതെധി കണ്വെശനര ഓഡധിറധിതന അറധിയധികകയണ്ടെരോയധി. 1998-99  കരോലത്തത
മണരധി ബരോധ മരോറരോനരോയധി വെരോങ്ങധിയ  15  രറരോക്കര സ് പ്രയറുകളുന്ധം പ്രവെരത്തനരഹധിതെമരോയധി
കൃഷധിഭവെനധില് കധിടകന്നു.
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തനല്കൃഷധിതയ  ലക്ഷലന്ധം  വെച്ചുള്ള  യന്ത്രവെല്ക്കരണമരോണത  മധിക്കയധിടങ്ങളധിലന്ധം
പ്രരോവെരത്തധികമരോക്കധിയധിട്ടുള്ളതെത.  തനല്കൃഷധി  കുറവെരോയ  രകരോടയന്ധം,  ഇടുക്കധി  രമഖലകളധില്
കരോരഷധിക  യന്ത്രവെല്ക്കരണത്തധിനത  കരോരലമരോയ  ശദ്ധ  നല്കധിയധിടധില.  യന്ത്രസരോമഗധികള്
പരോടരശഖര  സമധിതെധികള്ക്കത  കരരോര  വെച്ചത  വെധിതെരണന്ധം  തചെയ്തു  കഴധിഞരോല്  അവെയതട
പധിന്നശടുള്ള ഉപരയരോഗന്ധം, സൂക്ഷധിപത, അവെ എലരോ കരഷകരകന്ധം പ്രരയരോജനപ്രദമരോകുന്നുരണ്ടെരോ
എന്നധിങ്ങതനയള്ള  വെധിലയധിരുത്തല്  മധിക്ക  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങളധിലന്ധം
നടകന്നധില.

കരഷക/പരോടരശഖര  സമധിതെധികളുതട  കശഴധിലള്ള  കരോരഷധിക  ഉപകരണങ്ങള്
ഏരകരോപധിപധിച്ചത  ഒരു സലത്തത  രസ്റ്റരോക്കത  തചെയ്തു തപരോതുമുതെതലന്ന രൂപത്തധില് സൂക്ഷധിച്ചുന്ധം
യഥരോസമയന്ധം  അറകുറപണധി  നടത്തധി  സന്ധംരക്ഷധിച്ചുന്ധം  കരഷകരക്കത  ഉപയക്തമരോകന്ന  ഒരു
സന്ധംവെധിധരോനന്ധം ഉണ്ടെരോരകണ്ടെതുണ്ടെത. വെരോങ്ങുന്ന കരോരഷധിക യന്ത്രങ്ങള് യഥരോസമയന്ധം കരരോര വെച്ചത
കരഷക/പരോടരശഖര  സമധിതെധികള്ക്കത  തകമരോറുവെരോനുന്ധം  പരോടരശഖര  സമധിതെധികള്  അവെ
അറകുറപണധികള്  നടത്തധി  പ്രവെരത്തധിപധികന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം  സമധിതെധിരയരോഗങ്ങളധില്  വെരവ
തചെലവ  കണകകള്  അവെതെരധിപധികന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം  കൃഷധി  വെകുപത  ഉരദലരോഗസര  ഉറപ്പു
വെരുരത്തണ്ടെതുന്ധം ആവെശലമരോണത.

ഏതു  കരോലരോവെസയധിലന്ധം  ഉപരയരോഗധിക്കരോവന്നതുന്ധം  ആധുനധിക  രശതെധിയധിലള്ളതുമരോയ
കരോരഷധിക  യന്ത്രങ്ങള്  വെരോങ്ങരോനുന്ധം  ദശരഘകരോല  അടധിസരോനത്തധിലള്ള  അറകുറപണധിയന്ധം
സരവശസന്ധം ഉറപരോക്കരോനുന്ധം കഴധിയണന്ധം.

ഓഡധിറത പരരോമരശത്തധിരന്മല് സരക്കരോര ലഭലമരോക്കധിയ മറുപടധി അനുബനന്ധം  II ആയധി
രചെരത്തധിരധികന്നു.

151.  തകരോലന്ധം  ആദധിച്ചനല്ലൂര  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  17,20,000  രൂപ  ഉപരയരോഗധിച്ചത
29-3-2011-ല് വെരോങ്ങധിയ തകരോയ്തു തമതെധിയന്ത്രന്ധം ബഹ. എന്ധം.എല്.എ.യതട സരോന്നധിദ്ധലത്തധില്
തപരോതു  ചെടങ്ങധില്  വെച്ചത  ആദധിച്ചനല്ലൂര  ഏലരോ  വെധികസന  സമധിതെധിക്കത  തതകമരോറധിയതെരോയള്ള
കൃഷധി വെകുപത ഡയറക്ടറുതട മറുപടധിയതട അടധിസരോനത്തധില് പ്രസ്തുതെ തകരോയത തമതെധി യന്ത്രന്ധം
പരോടരശഖര  സമധിതെധിക്കത  തതകമരോറധിയതെരോയള്ള  രരഖകള്  ഓഡധിറധിതന  രബരോധലതപടുത്തധി
സമധിതെധിക്കത  ലഭലമരോകന്ന  മുറയത  ഓഡധിറത  പരരോമരശന്ധം  ഒഴധിവെരോകവെരോന്  സമധിതെധി
നധിരരദ്ദേശധികന്നു. 

152.  തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം  നഗരസഭയധിതല  കുടപനകന്നത  രസരോണധിതല  തകരോയ്ത്തു
തമതെധിയന്ത്രത്തധിതന്റെ  അറകുറപണധികള്  നടത്തധിയതെത  സന്ധംബനധിച്ച  റധിരപരോരടത  ഓഡധിറത
മുരഖന അടധിയന്തരമരോയധി ലഭലമരോകവെരോന് സമധിതെധി നധിരരദ്ദേശധികന്നു.
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153.  തകരോലന്ധം  ജധിലയധിതല കരശപ്ര ഗരോമപഞരോയത്തധില്  2002-ല്  11  ലക്ഷന്ധം രൂപ
തചെലവെഴധിച്ചത  വെരോങ്ങധിയ  തകരോയ്ത്തു  തമതെധിയന്ത്രന്ധം  സന്ധംബനധിച്ചത  സമധിതെധി  ആരരോഞതെധിനത,
2002-ല് വെരോങ്ങധിയ തകരോയ്ത്തു തമതെധിയന്ത്രന്ധം 2009 വെതര പ്രവെർത്തധിച്ചധിരുന്നതെരോതണന്നുന്ധം പഴയ
രമരോഡലരോയ  യന്ത്രത്തധിതന്റെ  തസ്പെയർ  പരോർടതസന്ധം  ശരധിയരോയ  സർവശസന്ധം  ലഭലമലരോത്ത
തെധിനരോലരോണത  പ്രവെർത്തനരഹധിതെമരോയതതെന്നുമുള്ള  കരശപ്ര  ഗരോമപഞരോയത്തത  തസക്രടറധിയരടയന്ധം
ഓഡധിറധിതന്റെയന്ധം  മറുപടധിയതട  അടധിസരോനത്തധില്  പ്രസ്തുതെ  ഓഡധിറത  തെടസന്ധം
ഒഴധിവെരോകന്നതെധിനത  സമധിതെധി ശധിപരോർശ തചെയരോന് തെശരുമരോനധിച്ചു. 

154.  തൃശ്ശൂര  ജധിലയധിതല  അന്നമനട  ഗരോമപഞരോയത്തധിതല  13  പരോടരശഖര
സമധിതെധികളധില് നധിന്നുന്ധം ഒരരോതള വെശതെന്ധം ഉള്തപടുത്തധി രൂപശകരധിച്ച അതപകത കമധിറധിയരോണത
യന്ത്രങ്ങള് വെരോടകയത തകരോടുകന്നതതെന്നുന്ധം ആയതു സന്ധംബനധിച്ച രസശതെത ബുകകളുന്ധം ബരോങ്കേത
രരഖകളുന്ധം  കലരോഷ്ബുകന്ധം  അനുബന  വെസൗച്ചറുകളുന്ധം  പരോടരശഖര  സമധിതെധി  സൂക്ഷധിച്ചു
വെരുന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം  പരോടരശഖര  സമധിതെധിയന്ധം  അതപകന്ധം  രജധിരസ്റ്റര ഡത  കമധിറധികളരോതണന്നുന്ധം
ഇതെത സന്ധംബനധിച്ചത സമധിതെധി വെധിശദരോന്ധംശങ്ങള് ആരരോഞതെധിനത  അന്നമനട ഗരോമപഞരോയത്തത
തസക്രടറധി മറുപടധി നല്കധി.  യന്ത്രങ്ങള് വെരോങ്ങധിയതതെന്നരോതണന്നത സമധിതെധി ആരരോഞതെധിനത
2009-10-ല് കമ്പയധിന്റെത  ഹരോരതവെസ്റ്റര എന്ന യന്ത്രമരോണത  24,00,000  രൂപ തചെലവെഴധിച്ചത
ആദലന്ധം  വെരോങ്ങധിയതതെന്നുന്ധം  അതെധിനു  രശഷന്ധം  ടരോക്ടറുന്ധം  തടയധിലറുന്ധം  വെരോങ്ങധിതയന്നുന്ധം  അവെ
ഇരപരോഴുന്ധം പ്രവെരത്തധികന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം പഞരോയത്തത പ്രസധി ഡന്റെധിരന്റെയന്ധം കൃഷധി ഓഫശസറുരടയന്ധം
പരോടരശഖര സമധിതെധിയതടയന്ധം രപരധില് രജരോയധിന്റെത അക്കസൗണ്ടെരോണത ഉള്ളതതെന്നുന്ധം അന്നമനട
ഗരോമപഞരോയത്തത  തസക്രടറധി  വെലക്തമരോക്കധി.  യന്ത്രങ്ങള്  പരോടരശഖര  സമധിതെധിക്കത
തകമരോറധിതയന്നുന്ധം ആഡധിറധിതന്റെ സമയത്തത പരോടരശഖര സമധിതെധി തസക്രടറധി അസഖമരോയധി
കധിടന്നതെധിനരോല് അവെസരോന ദധിവെസമരോണത രരഖകള് ഹരോജരരോക്കധിയതതെന്നുന്ധം  ആ സമയത്തത
ആ രരഖകള് പരധിരശരോധധിക്കരോന് കഴധിയരോതെധിരുന്നതെധിനരോല് പധിന്നശടത  അവെ പരധിരശരോധനയത
വെധിരധയമരോക്കധിയധിരുതന്നന്നുന്ധം  സമധിതെധിയതട  രചെരോദലത്തധിനത  മറുപടധിയരോയധി  അന്നമനട
ഗരോമപഞരോയത്തത തസക്രടറധി അറധിയധിച്ചു.  പഞരോയത്തധിതന്റെ പ്ലരോന് ഫണ്ടുപരയരോഗധിച്ചരോരണരോ
യന്ത്രങ്ങള് വെരോങ്ങധിയതെത എന്നത സമധിതെധി ആരരോഞതെധിനത,  പഞരോയത്തധിതന്റെ ഫണ്ടുന്ധം രബരോക്കത
പഞരോയത്തധിതന്റെ  പ്ലരോന്  ഫണ്ടുന്ധം  കുറച്ചത  ഗുണരഭരോക്തൃ  വെധിഹധിതെവന്ധം  ഉതണ്ടെന്നത  ബനതപട
ഉരദലരോഗസന് അറധിയധിച്ചു.

155.  ലരോന്റെതബരോങ്കേത  തെയരോറരോക്കധിയതെത  സന്ധംബനധിച്ച  സമധിതെധിയതട  രചെരോദലത്തധിനത,
കൃഷധിക്കരോരക്കത കുറച്ചു ഭൂമധി എടുത്തു തകരോടുത്തധിട്ടുതണ്ടെന്നുന്ധം അതപകത കമധിറധിയരോണത അതെധിനത
അനുവെരോദന്ധം  തകരോടുകന്നതതെന്നുന്ധം അന്നമനട ഗരോമപ ഞരോയത്തത തസക്രടറധി മറുപടധി നല്കധി.
ലരോന്റെത  ബരോങ്കേത തെയരോറരോകന്നതെധിനുള്ള പദ്ധതെധി  വെച്ചധിരുന്നധിതലന്നുന്ധം സസ്വകരോരല വെലക്തധികളുതട
തകവെശന്ധം  ഉണ്ടെരോയധിരുന്ന  200  തഹക്ടരറരോളന്ധം സലന്ധം പരോടരശഖര സമധിതെധിക്കത വെശതെധിച്ചു
നല്കധിയധിരുതന്നന്നുന്ധം   പഞരോയത്തധില്  പുതെധിയ  യന്ത്രങ്ങള്  വെരോങ്ങധിയരപരോള്  അവെധിതട
കൃഷധിയധിറക്കധിതയന്നുന്ധം അരദ്ദേഹന്ധം തുടരന്നറധിച്ചു.
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156.  ഡരോറരോ  ബരോങ്കേത  തെയരോറരോക്കധിയധിട്ടുരണ്ടെരോ  എന്ന  സമധിതെധിയതട  രചെരോദലത്തധിനത,
2008-09-ല്  പ്രസധിദ്ധശകരധിച്ചധിട്ടുതണ്ടെന്നുന്ധം  ഗസറധില്  വെധിജ് ഞരോപനമധിറക്കധിയധിടധിതലന്നുന്ധം
ഗരോമപഞരോയത്തത തസക്രടറധി അറധിയധിച്ചു.  ലരോന്റെത ബരോങ്കേത സന്ധംബനധിച്ച വെധിഷയന്ധം പഞരോയത്തത
ഡയറക്ടര പരധിരശരോധധിക്കണതമന്നത സമധിതെധി നധിരരദ്ദേശധിച്ചു.

157.  പരോലക്കരോടത ജധിലയധിതല  ലക്കധിടധി  -  രപരൂര ഗരോമപഞരോയത്തുമരോയധി ബനതപട
ഓ ഡധിറത  പരരോമരശത്തധില് പരരോമരശവെധിരധയമരോയ  25,000  രൂപ തെധിരധിച്ചശടരോക്കധിയധിട്ടുള്ളതെരോയന്ധം
പവെര  ടധിലര  പരോടരശഖര  സമധിതെധിയതട  രനതൃതെസ്വത്തധില്  ഉപരയരോഗധിച്ചു  വെരുന്നതെരോയന്ധം
രബരോധലതപടതെധിതന്റെ അടധിസരോനത്തധില് ഓഡധിറത തെടസന്ധം ഒഴധിവെരോക്കരോന് സമധിതെധി ശധിപരോരശ
തചെയ്യുവെരോന് തെശരുമരോനധിച്ചു.

158.  കുമരന്ധം  പൂത്തൂര  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  2005-06-ല്  വെരോങ്ങധിയ  ടരോക്ടര
യന്ത്രവെല്ക്കരണ  സമധിതെധി  രണ്ടെര  വെരഷന്ധം  ഫലപ്രദമരോയധി  ഉപരയരോഗധിച്ചതെരോയന്ധം  പധിന്നശടത
അറകുറപണധിക്കരോയധി  42,000  രൂപ  തചെലവെഴധിച്ചതെരോയന്ധം  തുക  തചെലവെരോക്കധിയ  തസക്രടറധി
മരണതപടതെരോയന്ധം   നധിരശക്ഷധിച്ച  സമധിതെധി  ഓ ഡധിറത  തെടസന്ധം  നശകന്നതെധിനത  ശധിപരോരശ
തചെയ്യുവെരോന് തെശരുമരോനധിച്ചു.

159. തകരോപന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തധില് പവെരടധിലര വെരോങ്ങധിയതെത സന്ധംബനധിച്ചുന്ധം നധിലവെധില്
അതെധിതന്റെ  പ്രവെരത്തനക്ഷമതെ  സന്ധംബനധിച്ചുന്ധം  സമധിതെധി  ആരരോഞതെധിനത,  2008-09-ലരോണത
മൂന്നത  പവെരടധിലറുകള്  വെരോങ്ങധിയതതെന്നുന്ധം  2009-10-തല  തകരോയത  സമയത്തത  രവെനല്  മഴ
തപയതെധിനരോല് അവെ ഉപരയരോഗധിക്കരോന് കഴധിഞധിരുന്നധിതലന്നുന്ധം തകരോപന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തത
കൃഷധി  ഓഫശസര  വെലക്തമരോക്കധി.  2010-11  വെരഷന്ധം  കമ്പയധിന്ഡത  ഹരോരതവെസ്റ്ററുകള്
വെന്നതെധിനരോല് പവെരടധിലര ഉപരയരോഗധിക്കരോന് കഴധിഞധിതലങ്കേധിലന്ധം അവെ എത്തരോത്ത സലങ്ങളധില്
പവെരടധിലര  ഉപരയരോഗധികന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം  നധിലവെധില്  യന്ത്രങ്ങള്  പ്രവെരത്തനക്ഷമ
മരോതണന്നുമുള്ള തകരോപന്ധം കൃഷധി ഓഫശസറുതട വെധിശദശകരണന്ധം  സമധിതെധി അന്ധംഗശകരധിച്ചു.

160.  കരോരഷധികയന്ത്രങ്ങള്  പരോടരശഖര  സമധിതെധിക്കത   തകമരോറധിയതതെന്നരോതണന്നത
സമധിതെധി  ആരരോഞതെധിനത,  2009-ല്  യന്ത്രങ്ങള്  വെരോങ്ങധി  പരോടരശഖര  സമധിതെധിക്കത
തകമരോറധിതയന്നത  തെരോനരോളൂര  ഗരോമപഞരോയത്തത  തസക്രടറധി   (ഇന്-ചെരോരജത)അറധിയധിച്ചു.
പരോടരശഖര  സമധിതെധിയതട  കശഴധിലള്ള  കരോരഷധിക  ഉപകരണങ്ങള്  തപരോതുമുതെല്  എന്ന
നധിലയധില് രശഖരധിച്ചത  ഒരു സലത്തത സൂക്ഷധിച്ചുന്ധം യഥരോസമയന്ധം അറകുറപണധി നടത്തധിയന്ധം
അവെതയ  സന്ധംരക്ഷധിച്ചു  കരഷകരക്കത  ഉപയക്തമരോകുന്ന  തെരത്തധിതലരോരു  സന്ധംവെധിധരോന
മുണ്ടെരോരകണ്ടെതെധിതന്റെ ആവെശലകതെ സമധിതെധി ചൂണ്ടെധിക്കരോടധി.  പ്രസ്തുതെ സമധിതെധികള്ക്കത തകമരോറധി
കധിടധിയ  കരോരഷധിക  ഉപകരണങ്ങള്  അറകുറപണധികള്  നടത്തധി  സന്ധംരക്ഷധികന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം
വെരവെത  തചെലവെത  കണകകള്  സമധിതെധി  രയരോഗങ്ങളധില്  അവെതെരധിപധികന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം
കൃഷധിവെകുപത  ഉരദലരോഗസര  ഉറപ്പുവെരുത്തണതമന്നത  സമധിതെധി   നധിരരദ്ദേശധിച്ചു.  ഏതെത
കരോലരോവെസയധിലന്ധം  ഉപരയരോഗധിക്കരോവന്നതുന്ധം  ആധുനധിക  രശതെധിയധിലള്ളതുന്ധം   ദശരഘകരോലരോടധി
സരോനത്തധിലള്ള  അറകുറപണധിയന്ധം  സരവശസന്ധം  ഉറപരോകവെരോനുമുള്ള  നധിരരദ്ദേശരത്തരോതട
സരക്കരോര മറുപടധി അന്ധംഗശകരധികവെരോന്  സമധിതെധി തെശരുമരോനധിച്ചു.
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161.  കരോർഷധിക  ആവെശലങ്ങള്ക്കരോയധി  വെരോങ്ങുന്ന  യന്ത്രങ്ങള്  ഉപരയരോഗധിക്കരോതതെ
നശധിച്ചു രപരോകുന്നതെരോയധി നധിരശക്ഷധിച്ച സമധിതെധി,  ആയതെധിനുള്ള വെധിശദശകരണമരോരരോഞതെധിനത
പ്രസ്തുതെ  യന്ത്രങ്ങള്  ആദലതത്ത  ഒന്നുരണ്ടു  വെർഷങ്ങളധില്  നന്നരോയധി  പ്രവെർത്തധിച്ചരശഷന്ധം
ശരധിയരോയ  തമയധിന്റെനന്സത  തചെയരോത്തതെധിനരോല്   നശധിച്ചുരപരോവകയരോണത  തചെയ്യുന്നതതെന്നുന്ധം
പരോടരശഖരങ്ങളധില് തെതന്നയരോണധിവെ സൂക്ഷധികന്നതതെന്നുന്ധം യന്ത്രങ്ങളുതട പരധിപരോലനത്തധിനരോയധി
രപ്രരോജക്ടുകള്  ആവെധിഷ്കരധിച്ചുവെരുന്നതെരോയന്ധം  ഫണ്ടെധിലരോത്തതെരോണത  പ്രധരോന  കരോരണതമന്നുന്ധം
കൃഷധിവെകുപത തസക്രടറധി വെധിശദശകരധിച്ചു.

162.  കൃഷധിഭവെനരോണത അക്കരോരലത്തധില് മുന്തക എടുരക്കണ്ടെതതെന്നുന്ധം പദ്ധതെധിയമരോയധി
മുരന്നരോട്ടു  വെന്നരോല്  മുനധിസധിപരോലധിറധിയധില്  ആയതെധിനുള്ള  ഫണ്ടുതണ്ടെന്നുന്ധം  അസറത  ലധിസ്റ്റത
ലഭലമരോരണരോ  എന്നുള്ളതെരോണത  പ്രശ്നതമന്നുന്ധം  ധനകരോരല  വെകുപത  തസ്പെഷലല്  തസക്രടറധി
അഭധിപ്രരോയതപട്ടു. 

163.  മുന്കരോലങ്ങളധില്  തകരോയ്ത്തുതമതെധിയന്ത്രത്തധിതന്റെ  തമരോത്തന്ധം  അറകുറപണധികള്
തകയ്രകരോതയ  ഏല്പധിച്ചധിട്ടുള്ളതെരോയധി  നധിരശക്ഷധിച്ച  സമധിതെധി,  ആയതെത  സന്ധംബനധിച്ച
വെധിവെരങ്ങള് ആരരോഞതെധിനത,  കുടനരോടത പരോരക്കജധില് വെന്നതതെലരോന്ധം തകയ്രകരോ തെതന്നയരോണത
അറകുറപണധി  നടത്തധിയധിരുന്നതതെന്നുന്ധം  തസ്പെയർ  പരോർട്സകള്  ലഭലമലരോത്തതെധിനരോല്
മുനധിസധിപരോലധിറധികളുന്ധം  ഗരോമപഞരോയത്തുകളുന്ധം  പുതെധിയ  ഉപകരണങ്ങള്  വെരോങ്ങധികകയരോണത
പതെധിതവെന്നുന്ധം  ശരധിയരോയ  രമരോണധിററധിന്ധംഗധിതന്റെയന്ധം  രകരോ-ഓർഡധിരനഷതന്റെയന്ധം  അഭരോവെന്ധം
ഇവെധിതടയതണ്ടെന്നുന്ധം ഇതെധിനരോയധി  പദ്ധതെധി  തകരോണ്ടുവെന്നരോല്  പരധിഹരോരമുണ്ടെരോകുതമന്നുന്ധം  കൃഷധി
വെകുപത ഡയറക്ടർ വെധിശദശകരധിച്ചു.

164. കൃഷധിഭവെനരോണത ആയതെധിതന്റെ ഉത്തരവെരോദധിത്തതപട അധധികരോരധി എന്നത വെധിലയധിരുത്തധിയ
സമധിതെധി,  രകരളത്തധില് തമരോത്തത്തധില് നടപധിലരോക്കരോന് പറ്റുന്ന ഒരു പദ്ധതെധി  വെധിഭരോവെനന്ധം
തചെയരോന്  കൃഷധിഭവെനുകള്  മുന്തക  എടുക്കണതമന്നത  നധിഷ്കർഷധിച്ചു.  ഒരു  മരോസത്തധിനകന്ധം
പദ്ധതെധി തെയരോറരോക്കധി സമർപധിക്കരോതമന്നത കൃഷധി വെകുപത തസക്രടറധി സമധിതെധിക്കത ഉറപ്പുനല്കധി.

നധിഗമനങ്ങള്/ശധിപരോരശകള്

165.  തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം  നഗരസഭയതട  കുടപനകന്നത  രസരോണധിതല  തകരോയ
തമതെധിയന്ത്രത്തധിതന്റെ അറകുറപണധികള് നടത്തധിയതെത സന്ധംബനധിച്ചത  റധിരപരോരടത ഓഡധിറത
വെകുപത മുരഖന രണ്ടുമരോസത്തധിനുള്ളധില് ലഭലമരോകവെരോന് സമധിതെധി ആവെശലതപടുന്നു.

166.  തകരോലന്ധം  ജധിലയധിതല ആദധിച്ചനല്ലൂര  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  17,20,000 രൂപ
ഉപരയരോഗധിച്ചത  29-3-2011-ല്  വെരോങ്ങധിയ  തകരോയ്ത്തു  തമതെധിയന്ത്രന്ധം  ആദധിച്ചനല്ലൂര  ഏലരോ
വെധികസന  സമധിതെധിക്കത  തതകമരോറധിയതെരോയള്ള  കൃഷധി  വെകുപത  ഡയറക്ടറുതട  മറുപടധിയതട
അടധിസരോനത്തധില് പ്രസ്തുതെ  തകരോയത  തമതെധിയന്ത്രന്ധം  പരോടരശഖര  സമധിതെധിക്കത
തതകമരോറധിയതെരോയള്ള  രരഖകള്  ഓഡധിറധിതന  രബരോധലതപടുത്തധി  സമധിതെധിക്കത
ലഭലമരോകന്ന മുറയത ഓഡധിറത പരരോമരശന്ധം ഒഴധിവെരോകവെരോന് സമധിതെധി ശധിപരോരശ തചെയ്യുന്നു.
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167.  തകരോലന്ധം ജധിലയധിതല കരശപ്ര ഗരോമപഞരോയത്തധില് 2002-03-ല് 11  ലക്ഷന്ധം
രൂപ  തചെലവെഴധിച്ചത  വെരോങ്ങധിയ  തകരോയ്ത്തു  തമതെധിയന്ത്രത്തധിതന്റെ  നധിലവെധിതല  സധിതെധി
സന്ധംബനധിച്ചത  കരശപ്ര ഗരോമപഞരോയത്തത തസക്രടറധിയരടയന്ധം ഓഡധിറധിതന്റെയന്ധം മറുപടധിയതട
അടധിസരോനത്തധില് പ്രസ്തുതെ ഓഡധിറത തെടസന്ധം ഒഴധിവെരോകവെരോന് സമധിതെധി ശധിപരോർശ തചെയ്യുന്നു

168.  പരോലക്കരോടത  ജധിലയധിതല   ലക്കധിടധി-രപരൂര  ഗരോമപഞരോയത്തുമരോയധി
ബനതപട  ഓ ഡധിറത  പരരോമരശത്തധില്  പരരോമരശവെധിരധയമരോയ  25,000  രൂപ
തെധിരധിച്ചശടരോക്കധിയധിട്ടുള്ളതെരോയന്ധം പവെര  ടധിലര  പരോടരശഖര  സമധിതെധിയതട  രനതൃതെസ്വത്തധില്
ഉപരയരോഗധിച്ചുവെരുന്നതെരോയന്ധം  അറധിയധിച്ചതെധിതന്റെ  അടധിസരോനത്തധില്  പ്രസ്തുതെ  ഓഡധിറത
തെടസന്ധം ഒഴധിവെരോകവെരോന് സമധിതെധി ശധിപരോർശ തചെയ്യുന്നു

169.  കുമരന്ധം  പൂത്തൂര  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  2005-06-ല്  വെരോങ്ങധിയ  ടരോക്ടര
യന്ത്രവെല്ക്കരണ സമധിതെധി രണ്ടെര വെരഷന്ധം ഫലപ്രദമരോയധി ഉപരയരോഗധിച്ചതെരോയന്ധം പധിന്നശടത
അറകുറപണധിക്കരോയധി  42,000  രൂപ  തചെലവെഴധിച്ചതെരോയന്ധം  തുക  തചെലവെരോക്കധിയ
തസക്രടറധി  മരണതപടതെരോയന്ധം   അറധിയധിച്ചതെധിതന്റെ അടധിസരോനത്തധില്  പ്രസ്തുതെ ഓഡധിറത
തെടസന്ധം ഒഴധിവെരോകവെരോന് സമധിതെധി ശധിപരോർശ തചെയ്യുന്നു

170.  തകരോപന്ധം  ഗരോമപഞരോയത്തധില്   2010-11  വെരഷന്ധം  കമ്പയധിന്ഡത
ഹരോരതവെസ്റ്ററുകള്   വെന്നതെധിനരോല്  പവെരടധിലര  ഉപരയരോഗധിക്കരോന്  കഴധിഞധിതലങ്കേധിലന്ധം
അവെ  എത്തരോത്ത  സലങ്ങളധില്  പവെരടധിലര  ഉപരയരോഗധികന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം  നധിലവെധില്
യന്ത്രങ്ങള്  പ്രവെരത്തനക്ഷമമരോതണന്നുമുള്ള  തകരോപന്ധം  കൃഷധി  ഓഫശസറുതട
വെധിശദശകരണത്തധിതന്റെ  അടധിസരോനത്തധില്  പ്രസ്തുതെ  ഓഡധിറത  തെടസന്ധം  ഒഴധിവെരോകവെരോന്
സമധിതെധി ശധിപരോർശതചെയ്യുന്നു

171.  പരോടരശഖര സമധിതെധികള്ക്കത തകമരോറധി കധിടധിയ കരോരഷധിക ഉപകരണങ്ങള്
അറകുറപണധികള്  നടത്തധി  സന്ധംരക്ഷധികന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം,  വെരവെത  തചെലവെത  കണകകള്
സമധിതെധി  രയരോഗങ്ങളധില്  അവെതെരധിപധികന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം   അരതെരോതടരോപന്ധം  ആധുനധിക
രശതെധിയധിലള്ള  ഉപകരണങ്ങള്  വെരോങ്ങുന്നതെധിനുന്ധം  അവെയത  ദശരഘകരോലരോടധിസരോന
ത്തധിലള്ള  അറകുറപണധിയന്ധം  സരവശസന്ധം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതെധിനുന്ധം  കൃഷധിവെകുപത
ഉരദലരോഗസര  പ്രരതെലകന്ധം  ശദ്ധധിക്കണതമന്ന  നധിരരദ്ദേശരത്തരോതട  തെരോനരോളൂര
ഗരോമപഞരോയത്തുമരോയധി  ബനതപട  ഓഡധിറത  തെടസന്ധം  ഒഴധിവെരോകവെരോന്  സമധിതെധി
ശധിപരോരശ തചെയ്യുന്നു.

172.  കരോരഷധിക  ആവെശലങ്ങള്ക്കരോയധി  വെരോങ്ങുന്ന  രകരോടധിക്കണക്കധിനു  രൂപയതട
യന്ത്രങ്ങള് ഉപരയരോഗധിക്കരോതതെ നശധിച്ചുരപരോകുന്നതെരോയന്ധം ഇവെയതട തസ്പെയര പരോരട്സകള്
ലഭലമലരോത്ത  സരോഹചെരലത്തധില്  മുനധിസധിപരോലധിറധികളുന്ധം  ഗരോമപഞരോയത്തുകളുന്ധം പുതെധിയ
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ഉപകരണങ്ങള്  വെരോങ്ങധികകയരോണത  പതെധിതവെന്നുന്ധം  നധിരശക്ഷധിച്ച  സമധിതെധി ,  ഇക്കരോരലത്തധില്
ശരധിയരോയ രമരോണധിററധിന്ധംഗധിതന്റെയന്ധം രകരോ-ഓർഡധിരനഷതന്റെയന്ധം അഭരോവെന്ധം നധിലനധില്കന്നതെരോയധി
മനസധിലരോകന്നു.  ആയതെധിനരോല്  കരോർഷധിക  ആവെശലങ്ങള്ക്കരോയധി വെരോങ്ങുന്ന  യന്ത്രങ്ങള്
യഥരോസമയന്ധം  അറകുറപണധികള്  നടത്തധി  പ്രവെരത്തനക്ഷമമരോകന്നതെധിനുന്ധം,  ഇവെ
ഉപരയരോഗധിക്കരോതതെ  നശധിച്ചുരപരോകുന്ന  സരോഹചെരലന്ധം  ഒഴധിവെരോകന്നതെധിനുത  പരലരോപമരോയ
നടപടധികള് സസ്വശകരധിക്കണതമന്നുന്ധം സമധിതെധി ശധിപരോരശ തചെയ്യുന്നു.

173.  പരോടരശഖര  സമധിതെധിയതട  കശഴധിലള്ള  കരോരഷധിക  ഉപകരണങ്ങള്
തപരോതുമുതെല്  എന്ന  നധിലയധില്  രശഖരധിച്ചത  ഒരു  സലത്തത  സൂക്ഷധിച്ചുന്ധം  യഥരോസമയന്ധം
അറകുറപണധി  നടത്തധിയന്ധം  അവെതയ  സന്ധംരക്ഷധിച്ചുന്ധം  കരഷകരക്കത  ഉപയക്തമരോകുന്ന
തെരത്തധില് ലഭലമരോകന്നതെധിനുള്ള സന്ധംവെധിധരോനന്ധം നടപധിലരോക്കരോന്  സമധിതെധി നധിരരദ്ദേശധികന്നു.

174.  സന്ധംസരോനത്തത  തമരോത്തത്തധില്  നടപധിലരോക്കരോന്  പറ്റുന്ന  കരോരഷധിക
പദ്ധതെധികള് വെധിഭരോവെനന്ധം തചെയരോന് കൃഷധിഭവെനുകള് മുന്തക എടുക്കണതമന്നത  സമധിതെധി
നധിരരദ്ദേശധികന്നു.

ഓഡധിറത ഖണധിക

3.1.12 ജലരസചെനന്ധം

കരോരഷധിക  വെധിളകളുതട  ഉല്പരോദനത്തധിനത  ശരധിയരോയ  രശതെധിയധിലള്ള  ജലരസചെനന്ധം
അതെലന്തരോരപക്ഷധിതെമരോണത.  അനവെധധി  ജലരസചെന/ജലസന്ധംഭരണ  രശതെധികള്  സന്ധംസരോന
തെലത്തധില് ആവെധിഷ്ക്കരധിച്ചു നടപധിലരോകന്നുണ്ടെത.

പരധിരശരോധന നടത്തധിയ 84  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സരോപനങ്ങളധില് 41  എണത്തധിലന്ധം
ജലരസചെന  പദ്ധതെധികള്  ഒന്നുന്ധം  നടപധിലരോക്കധിയധിടധില.  മധിക്കയധിടത്തുന്ധം  പ്രകൃതെലരോയള്ള
ജലരസരോതെസ്സുകതളയരോണത  ആശയധികന്നതെത.  നധിരമരോണന്ധം ആരന്ധംഭധിച്ച ജലരസചെന പദ്ധതെധികളുന്ധം
പലയധിടത്തുന്ധം പൂരത്തധിയരോക്കരോന് കഴധിഞധിടധില. വെധിശദവെധിവെരന്ധം ചുവെതട രചെരകന്നു:

സന്ധംഭനത്തധിലരോയ പ്രവൃത്തധികള്:

ജധില സരോപനന്ധം സന്ധംഭനത്തധിലരോയ
പ്രവൃത്തധികള്

സന്ധംഭനത്തധിലരോകരോനുള്ള
കരോരണന്ധം

1 2 3 4

എറണരോകുളന്ധം തവെരങ്ങരോല
പഞരോയത്തത

വെലധിയകുളന്ധം തവെസ്റ്റത
തവെരങ്ങരോല, 

ഫരോഷധി ഇളധിച്ചധിറ,
കണരശ്ശേരധികളന്ധം,

ചെധിറക്കല്കുളന്ധം
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1 2 3 4

കുമ്പളന്ധം
ഗരോമപഞരോയത്തത

ചെധിറയല് രതെരോടത
പരോടരശഖര പദ്ധതെധി

തപടധി, പറ, രമരോരടരോര
എന്നധിവെ പദ്ധതെധിയരോയധി

ഉപരയരോഗതപടുത്തധിയധില

രകരോഴധിരക്കരോടത

അരത്തരോളധി
ഗരോമപഞരോയത്തത

ചെകന്ധംകുളന്ധം,
തെരറരോപടധിക്കല്,

പറകളന്ധം

തെരോരറരോപടധിക്കല്, പറകളന്ധം
എന്നധിവെയതട ഭരോഗമരോയധി

ഒരു നധിരമരോണവന്ധം
നടന്നധിടധില. ചെകന്ധംകുളന്ധം
പദ്ധതെധിയതട ഭരോഗമരോയധി
മതണടുത്ത കുഴധിയധില്

തവെള്ളന്ധം തകടധി കധിടകന്നു

ഏലത്തൂര
ഗരോമപഞരോയത്തത

പുനൂരപുഴപൂളരോടധി രതെരോടത
കനരോല് പദ്ധതെധി,
പരോലക്കരോരത്തരോടത
പുനരുദ്ധരോരണന്ധം,
രതെരോടതമുഖന്ധം രതെരോടത

പുനൂരപുഴപൂളരോടധി രതെരോടത
കനരോല് പദ്ധതെധിയരോവെശലമരോയ

തവെദദ്യുതെധി ഇതുവെതര
ലഭലമരോക്കധിയധിടധില.
ഇക്കരോരണത്തരോല്

വെന്തുക മുടക്കധി വെരോങ്ങധിയ
രമരോരടരോറുകള്

ഉപരയരോഗതപടുത്തരോന്
കഴധിയന്നധില

വെളയന്ധം
ഗരോമപഞരോയത്തത

കലനധിര, എലധികന്നത,
രരോജധരോനധി

പമ്പത ഹസൗസധിതന്റെ
നധിരമരോണന്ധം

സന്ധംഭനരോവെസയധിലരോണത

മടവൂര
ഗരോമപഞരോയത്തത

രമപള്ളധി തെരോഴന്ധം ജലരസചെനത്തധിനത
ആവെശലമരോയ കനരോല് മറ്റു
അനുബന പ്രവൃത്തധികള്

എന്നധിവെ നടന്നധിടധില

മലപ്പുറന്ധം

തെധിരൂര
മുനധിസധിപരോലധിറധി

തചെമ്പ്ര ജലരസചെന
പദ്ധതെധി

നരോലത വെരഷന്ധം കഴധിഞധിട്ടുന്ധം
തവെദദ്യുതെധി ലഭധിച്ചധിടധില

അന്നരോര ജലരസചെന
പദ്ധതെധി

കധിണര കുഴധികകരയരോ,
രമരോരടരോര സരോപധികകരയരോ

തചെയധിടധില.
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മരോതൃകരോ പ്രവെരത്തനങ്ങള്

(1) എറണരോകുളന്ധം  ജധിലയധിതല  തനടുമ്പരോരശ്ശേരധി  പഞരോയത്തധിതല  200 ഏക്കര  കൃഷധി
സലത്തത പ്രരയരോജനന്ധം കധിടത്തക്ക രശതെധിയധില് 5 ജലരസചെന പദ്ധതെധികള് കൃഷധിഭവെന്വെഴധി
നടപധിലരോക്കധിയധിട്ടുണ്ടെത.  ഇവെയതട  നടത്തധിപത  ഗുണരഭരോക്തൃ  സമധിതെധികതളയരോണത
ഏല്പധിച്ചധിരധികന്നതെത.

(2) തനയരോറധിന്കര  മുനധിസ ധിപരോലധിറധിയധില്  തനയരോറധിന്കര  കൃഷധിഭവെതന്റെയന്ധം
തപരുമ്പഴുതൂര  കൃഷധിഭവെതന്റെയന്ധം  കശഴധില്  യഥരോക്രമന്ധം  15-ഉന്ധം  4-ഉന്ധം  ജലരസചെന
പദ്ധതെധികളധിലരോയധി ആതക 507.5 തഹക്ടര പ്രരദശത്തത ജലരസചെന സസൗകരലന്ധം ലഭധികന്നു.

(3)  തകരോലന്ധം  ജധില-ഏഴുരകരോണ്  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  ജലരസചെന  സസൗകരലന്ധം
വെരദ്ധധിപധിക്കരോന്,  കഴധിഞ  2  വെരഷങ്ങളധിലരോയധി വെധിവെധിധ പദ്ധതെധികളധിലൂതട  32  കധിണറുകള്
നധിരമധികന്നതെധിനുന്ധം 101 പമ്പത തസറ്റുകള് സരോപധികന്നതെധിനുന്ധം ധനസഹരോയന്ധം നല്കധി.

(4) രകരോടയന്ധം ജധില-മുണ്ടെക്കയന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തത-സധില്രപരോളധിന് കുളങ്ങള് മരോതെ തൃക
ജലദസൗരലഭലന്ധം വെളതരരയതറ അനുഭവെതപടുതന്നരോരു ഭൂപ്രരദശമരോണത മുണ്ടെക്കയന്ധം.  അതെധിതന
അതെധിജശവെധികന്നതെധിനത  സധില്രപരോളധിന്  കുളങ്ങള്  നധിരമധികന്നതെധിനത  ഗരോമപഞരോയത്തത
വെലക്തധിഗതെ കരഷകരക്കത  ആനുകൂലലന്ധം  നല്കധി  രപ്രരോതരോഹധിപധികന്നുണ്ടെത.  സധില്രപരോളധിന്
കുളങ്ങള്  കൃഷധിക്കരോവെശലമരോയ  ജലന്ധം  സന്ധംഭരധികന്നതെധിനുന്ധം,  മതലകൃഷധി  നടത്തുന്നതെധിനുന്ധം,
അരസരോള  രപരോലള്ള  (വെളമരോയപരയരോഗധികന്ന  ഒരുതെരന്ധം  പരോയല്തച്ചടധി)  തജവെവെളന്ധം
ഉല്പരോദധിപധികന്നതെധിനുന്ധം  പ്രരയരോജനതപടുന്നതെരോയധി  വെധിലയധിരുത്തധിയധിട്ടുണ്ടെത.  ഇത്തരന്ധം
കുളങ്ങള് വെരഷങ്ങരളരോളന്ധം നധിലനധില്കന്നുതമന്നതെധിനരോല് തചെറധിയ മൂലധനത്തധില് വെന്രനടന്ധം
കരഷകരക്കത പ്രദരോനന്ധം തചെയ്യുന്നു.

(5)  തൃശ്ശൂര രകരോരപരറഷന് പരധിധധിയധിതല ഒല്ലൂര,  കൂരക്കരഞരധി കൃഷധിഭവെതന്റെ കശഴധില്
മൂന്നത  ജലരസചെന  പദ്ധതെധികള്  പ്രവെരത്തധികന്നു.   കൂരക്കരഞരധി  കൃഷധിഭവെനു  കശഴധില്
ഗുണരഭരോക്തൃ സമധിതെധികള്ക്കത തകമരോറധിയധിട്ടുള്ള ജലരസചെന പദ്ധതെധികള് വെഴധി  ഏകരദശന്ധം
65 തഹക്ടര കൃഷധിഭൂമധിയധില് ജലലഭലതെ ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നുണ്ടെത.
അപരോകങ്ങള്
രകരോഴധിരക്കരോടത ജധില – അരത്തരോളധി ഗരോമപഞരോയത്തത 
ജലരസചെന പദ്ധതെധികള്ക്കത വെധിനധിരയരോഗധിച്ച തുക പരോഴരോയധി

സന്ധംസരോന  ശരരോശരധിയധില്  നധിന്നുന്ധം  ഉയരന്ന  രതെരോതെധില്  മഴ  ലഭധികന്ന
പ്രരദശമരോണത രകരോഴധിരക്കരോടത ജധിലയധിതല അരത്തരോളധി.  എന്നരോല് ജലരസചെന പദ്ധതെധികള്
ആസൂതണന്ധം തചെയത നധിരവഹധികന്നതെധില് ഗരോമപഞരോയത്തത വെശഴ്ച വെരുത്തധിയധിട്ടുണ്ടെത.
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നരോളധിതുവെതര  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  എത  ജലരസചെന  പദ്ധതെധികള്  നധിരമരോണന്ധം
നടത്തധി  കമശഷന്  തചെയധിട്ടുതണ്ടെന്നുള്ള  വെധിവെരന്ധം  കൃഷധി  ഓഫശസധിരലരോ,  പഞരോയത്തധിതന്റെ
ആസധി രജധിസ്റ്ററധിരലരോ കരോണുന്നധില.  2003-04 മുതെല് 2007-08 വെരഷന്ധം വെതരയള്ള ഓഡധിറത
റധിരപരോരട്ടുകള്  പ്രകരോരന്ധം  ജലരസചെന  പദ്ധതെധികള്ക്കരോയധി  പഞരോയത്തത  തെരോതഴ  പറയന്ന
പടധികയധിതല തുക വെധിനധിരയരോഗധിച്ചുകരോണുന്നു:

പദ്ധതെധിയതട
രപരത 

ആരന്ധംഭധിച്ച
വെരഷന്ധം 

അടങ്കേല് ഓഡധിറത
റധിരപരോരടത
പ്രകരോരന്ധം

വെധിനധിരയരോഗധിച്ച
തുക

കണ്വെശനര

ചെകന്ധംകുളന്ധം 2003-04 210000 100000 തക. എന്ധം. നരോസര

കുരവെരോളൂര 1999-2000 496916 370500 തക. എന്ധം. മജശദത

തെരറരോപടധിക്കല് 2003-2004 170000 ശശധിധരന്

പറകളന്ധം 1999-2000 300000 273824 പുഷ്പരരോജന്

30-11-2011-നത  രമല്  പദ്ധതെധികള്  രനരധിടത  സന്ദരശധിച്ചതെധില്  തെരറരോപടധിക്കല്,
പറകളന്ധം  എന്നശ  പദ്ധതെധികളധില്  ഒരു  നധിരമരോണവന്ധം  നധിലവെധിലള്ളതെരോയധി  കണ്ടെധില.
ചെകന്ധംകുളന്ധം പദ്ധതെധിയതട സലത്തത മതണടുത്തു മരോറധിയ വെലധിതയരോരു കുഴധിയധില് തവെള്ളതക്കടത
കണ്ടു. ഈ പദ്ധതെധികള്ക്കരോയധി വെധിനധിരയരോഗധിച്ച തുക പരോഴരോയതെരോയധി ഓഡധിറത വെധിലയധിരുത്തുന്നു.

രകരോഴധിരക്കരോടത ജധില – ഏലത്തൂര ഗരോമപഞരോയത്തത
തവെദദ്യുതെധിയധില – പമ്പതഹസൗസത നശധികന്നു

100  ഏക്കര  പ്രരദശതത്ത  തതെങ്ങധിന്  രതെരോപധില്  ജലരസചെനത്തധിനരോയന്ധം,  ഇടവെധിള
കൃഷധി രപ്രരോതരോഹനത്തധിനരോയന്ധം 3-8-2000-ല് ആരന്ധംഭധിച്ച പുനൂര പുഴ പൂളരോടധിരതെരോടത കനരോല്
പദ്ധതെധിയതട  രമരോരടരോര,  പമ്പത  ഹസൗസത  എന്നധിവെ  ഉപരയരോഗശൂനലമരോയധി  കധിടകന്നു.
പദ്ധതെധിക്കരോവെശലമരോയ തവെദദ്യുതെധി ഇതുവെതര ലഭലമരോക്കധിയധിടധില.  വെന്തുക മുടക്കധി വെരോങ്ങധിയ
രമരോരടരോറുകള് പ്രവെരത്തധിപധിക്കരോനരോവെരോതതെ നശധികന്നതെരോയന്ധം പദ്ധതെധി ഉപരയരോഗപ്രദമലരോത്ത
അവെസയധില് തുടരുന്നതെരോയന്ധം പരധിരശരോധനയധില് കണ്ടു.

പദ്ധതെധി പൂരത്തധിയരോക്കരോത്തതെധിനരോല് തുക പരോഴരോയധി

ജനകശയരോസൂതണ പദ്ധതെധി പ്രകരോരന്ധം  ആരന്ധംഭധിച്ച  പരോലക്കരോരത്തരോടത  പുനരുദ്ധരോരണന്ധം,
രതെരോടത  മുഖന്ധം  രതെരോടത  എന്നശ  ജലരസചെന  പദ്ധതെധികള്  നരോളധിതുവെതര  പൂരത്തധിയരോക്കരോ
ത്തതെധിനരോല് തചെലവ തുക പരോഴരോയതെരോയധി വെധിലയധിരുത്തുന്നു.

232/2021.
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രകരോഴധിരക്കരോടത ജധില-വെളയന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തത

തുക വെകയധിരുത്തധിയധിട്ടുന്ധം പ്രവൃത്തധി നടന്നധില

കുടധിതവെള്ളത്തധിനുന്ധം  ജലരസചെനത്തധിനുമരോയധി  2000-01  വെരഷന്ധം  ആരന്ധംഭധിച്ച  വെളയന്ധം
ഗരോമപഞരോയത്തധിതല  കലനധിര,  എലധികന്നത,  രരോജധരോനധി  എന്നശ  പദ്ധതെധികള്  ഇരപരോള്
നധിലച്ച  അവെസയധിലരോണത.   2009-10,  2010-11  എന്നശ  വെരഷങ്ങളധില്  4,33,151  രൂപ
വെശതെന്ധം തുക വെകയധിരുത്തധിയധിരുതന്നങ്കേധിലന്ധം പ്രവൃത്തധികള് ഒന്നുന്ധം നടത്തധിയധിടധില.

പത്തനന്ധംതെധിട ജധില-തെധിരുവെല നഗരസഭ

പരോടരശഖരജലരസചെനത്തധിനരോയധി  വെരോങ്ങധിയ  തപടധിയന്ധം  പറയന്ധം
സരോപധിക്കരോനരോകരോതതെ ഉപരയരോഗശൂനലമരോകുന്നു.

കവെധിയൂര  പുഞപരോടരശഖരത്തധില്  ജലരസചെനത്തധിനരോയധി  പദ്ധതെധി  വെധിഹധിതെത്തധില്
നധിന്നുന്ധം 2,75,705 രൂപ തചെലവെരോക്കധി 2010-11 വെരഷന്ധം ഒരു തപടധിയന്ധം പറയന്ധം വെരോങ്ങുകയണ്ടെരോയധി.
എന്നരോല് അതെത സരോപധിക്കരോനുള്ള തഷല്ടറുന്ധം അനുബന സസൗകരലങ്ങളുന്ധം ഒരുക്കരോത്തതുമൂലന്ധം
വെരോങ്ങധിയ  തപടധിയന്ധം  പറയന്ധം  ഉപരയരോഗശൂനലമരോകുന്നു.  മതെധിയരോയ  ജലനധിയന്ത്രണ
സന്ധംവെധിധരോനന്ധം നടപരോക്കരോതെധിരുന്നതെധിനരോല് രവെനല് മഴതയ തുടരന്നത 2010-11 വെരഷന്ധം പദ്ധതെധി
വെധിഹധിതെത്തധില്  നധിന്നുന്ധം  2,89,850  രൂപ  തചെലവെരോക്കധി  പ്രസ്തുതെ  പരോടരശഖരത്തധില്
നടപരോക്കധിയ തനല്കൃഷധി നശധികകയന്ധം തചെയ്തു.  രവെണ്ടെത ദശരഘവെശക്ഷണരത്തരോതടപദ്ധതെധി
നടപരോക്കരോത്തതെധിനരോല് ആതക 5,65,555 രൂപയതട നഷ്ടമുണ്ടെരോയധി.

ജലരസചെനത്തധിതന്റെ ആവെശലകതെതയ കുറധിച്ചത പഠനന്ധം നടത്തധി, തെരധിശഭൂമധി ഉള്തപതട
ലഭലമരോയ  ഭൂമധിയധില്  കൃഷധി  വെലരോപധിപധികന്നതെധിനുള്ള  ജലലഭലതെ  ഉറപ്പു  വെരുത്തുന്നതെധിനുന്ധം
കൃഷധിക  നരോശന്ധം  വെരുന്ന  രശതെധിയധിലള്ള  തവെള്ളതക്കടത  ഒഴധിവെരോകന്നതെധിനുമുള്ള  പദ്ധതെധികള്
ആസൂതണന്ധം  തചെയത  നധിരവഹധികന്നതെധില്  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങള്ക്കത  വെശഴ്ച
വെന്നധിട്ടുണ്ടെത.

ജലരസരോതെസ്സുകളുതട  പുനരുജശവെനന്ധം,  മഴതവെള്ള  സന്ധംരക്ഷണന്ധം  എന്നധിവെ
തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സരോപനങ്ങളുതട അടധിയന്തര ശദ്ധ പതെധിരയണ്ടെ വെധിഷയങ്ങളരോണത.

ഓഡധിറത പരരോമരശത്തധിരന്മല് സരക്കരോര ലഭലമരോക്കധിയ മറുപടധി അനുബനന്ധം   II ആയധി
രചെരത്തധിരധികന്നു.

175.  പ്രസ്തുതെ  ഓഡധിറത  പരരോമരശന്ധം  പരധിഗണധിച്ച  സമധിതെധി  ജലരസചെനപദ്ധതെധികള്
സമയ  ബനധിതെമരോയധി  പൂർത്തധിയരോകന്നതെധില്  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങള്
പരരോജയതപട്ടു എന്നുന്ധം പദ്ധതെധി തുക പരോഴ് തചെലവെരോയധി എന്നുമുള്ള പരരോമർശന്ധം സന്ധംബനധിച്ചത
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വെധിശദശകരണമരോരരോഞ.  ആയതെധിനത  തപരുമ്പരോവൂർ നഗരസഭ ഒഴധിതക പല നഗരങ്ങളധിലന്ധം
ജലരസചെന  പദ്ധതെധികള്  ഒന്നുന്ധം  നധിലവെധിലധിതലന്നുന്ധം  തപരുമ്പരോവൂരധില്  പധി.വെധി.ഐ.പധി.
പദ്ധതെധി  നധിലവെധിലള്ളതെധിനരോല്  ആയതെധിനുരവെണ്ടെധി  പണന്ധം  തചെലവെഴധികന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം,
പരോലക്കരോടത  മലമ്പുഴയതട  കനരോല്  രപരോകുന്നതെലരോതതെ  നഗരസഭയതട  കശഴധില്
പദ്ധതെധികതളരോന്നുന്ധം നധിലവെധിലധിതലന്നുന്ധം നഗരകരോരല വെകുപത ഡയറക്ടർ സമധിതെധിതയ അറധിയധിച്ചു.

176.  കൃഷധി വെകുപ്പുന്ധം തമനർ ഇറധിരഗഷന് വെകുപ്പുന്ധം തെമധില് സഹകരധിച്ചത തചെരയണ്ടെ
പദ്ധതെധിയരലതയന്നത  ചൂണ്ടെധിക്കരോടധിയ  സമധിതെധി  ആയതെധില്  കൃഷധിവെകുപധിരന്റെയന്ധം
തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  വെകുപധിതന്റെയന്ധം  പതങ്കേതന്തന്നത  ആരരോഞ.   തമനർ  ഇറധിരഗഷന്
വെകുപരോണത  പദ്ധതെധി  ആസൂതണന്ധം  തചെയ്യുന്നതതെന്നുന്ധം ചെധില  സലങ്ങളധില് പമ്പത  തസറ്റുകള്
വെരോങ്ങധി  നല്കരോറുതണ്ടെന്നലരോതതെ  ആയതെത  നഗരസഭയതട  പരധിധധിയധില്  വെരുന്നതെതലന്നുന്ധം
നഗരകരോരല വെകുപത ഡയറക്ടർ മറുപടധി നല്കധി. 

177.  തചെമ്പ്ര,  അന്നരോര  ജലരസചെന  പദ്ധതെധികള്  തെധിരൂര  നഗരസഭയധിലരോതണന്നത
നധിരശക്ഷധിച്ച  സമധിതെധി,  നഗരസഭയതട  കശഴധില്  ജലരസചെന  പദ്ധതെധികതളരോന്നുന്ധം  ഇതലന്ന
വെരോദഗതെധി  പൂർണമരോയന്ധം  ശരധിയതലന്നത   വെധിലയധിരുത്തുകയന്ധം  നഗരസഭ  ഏതറടുത്തത
നടപധിലരോകന്ന/  നടപധിലരോക്കധിയ ജലരസചെന  പദ്ധതെധികളുതട  സധിതെധിവെധിവെര  കണകകള്
സന്ധംബനധിച്ച റധിരപരോർട്ടുകള് ലഭലമരോരക്കണ്ടെതെരോതണന്നുന്ധം അഭധിപ്രരോയതപട്ടു.

ജലരസചെനന്ധം-സന്ധംഭനത്തധിലരോയ പ്രവൃത്തധികള്-എറണരോകുളന്ധം ജധില

തവെരങ്ങരോല ഗരോമപഞരോയത്തത & കുമ്പളന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തത

ജധിലരോ  പഞരോയത്തധിതന്റെ  പദ്ധതെധിയരോയധിരുന്ന  വെലധിയകുളന്ധം  കുടധിതവെള്ള  പദ്ധതെധി
കമശഷന്  തചെയധിടധിതലന്നുന്ധം  മറത  പദ്ധതെധികളരോയ  ഫരോഷധി  ഇളധിച്ചധിറ,  കണരശ്ശേരധികുളന്ധം,
ചെധിറക്കല്  കുളന്ധം  എന്നധിവെ  പൂർത്തധികരധിച്ചധിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള  തവെരങ്ങരോല  ഗരോമപഞരോയത്തത
തസക്രടറധിയതട  വെധിശദശകരണത്തധിതന്റെ  അടധിസരോനത്തധില്  ഓഡധിറത  തെടസന്ധം  നശക്കരോന്
സമധിതെധി ശധിപരോർശ തചെയ്യുവെരോന് തെശരുമരോനധിച്ചു.

ജലരസചെനന്ധം - രകരോഴധിരക്കരോടത ജധില

വെളയന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തത

മൂന്നത  ജലരസചെന  പദ്ധതെധികളധില്  എലധികന്നത  പദ്ധതെധി  പൂരത്തധിയരോയധിട്ടുതണ്ടെന്നുന്ധം
കലനധിര, രരോജധരോനധി എന്നശ പദ്ധതെധികള് പൂരത്തശകരധികന്നതെധിനത പുതെധിയ പദ്ധതെധി തവെയരോന്
പഞരോയത്തത  ഭരണ  സമധിതെധി  തെശരുമരോനതമടുത്തധിട്ടുതണ്ടെന്നുന്ധം  രകരോഴധിരക്കരോടത  ഡധി.ഡധി.പധി.
അറധിയധിച്ചു.
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അരത്തരോളധി ഗരോമപഞരോയത്തത

 ജലരസചെന പദ്ധതെധികള്ക്കരോയധി വെധിനധിരയരോഗധിച്ച തുക പരോഴരോയധി 

തെരറരോപടധിക്കല് ജലരസചെന പദ്ധതെധി ഉരപക്ഷധിക്കതപടതെരോതണന്നുന്ധം അഡസ്വരോന്സരോയധി
തകപറധിയ തുക തെധിരധിച്ചടച്ചധിട്ടുതണ്ടെന്നുന്ധം  1999-2000 ല് തുടങ്ങധിയ കരവെരോളൂര ജലരസചെന
പദ്ധതെധി 2005-06 കുടധിതവെള്ള പദ്ധതെധിയരോക്കധി മരോറധിതയന്നുന്ധം 25 കുടുന്ധംബങ്ങള്ക്കത കുടധിതവെള്ളന്ധം
നല്കധിതക്കരോണ്ടെത  നല രശതെധിയധില് പ്രവെരത്തധിച്ചു വെരുന്നുതവെന്നുന്ധം  രകരോഴധിരക്കരോടത ഡധി. ഡധി. പധി.
അറധിയധിച്ചു.   പഞരോയത്തധിതന്റെ ആസധി രജധിസ്റ്റര സന്ധംബനധിച്ചത  ആരരോഞതെധിനത  നധിലവെധില്
ആസധി രജധിസ്റ്ററധില്  ഉള്തപടുത്തധിയധിട്ടുതണ്ടെന്നത ഡധി. ഡധി. പധി. അറധിയധിച്ചു. ഡധി. ഡധി. പധി.യതട
മറുപടധിയതട അടധിസരോനത്തധില്  ഓഡധിറത തെടസന്ധം ഒഴധിവെരോകന്നതെധിനത സമധിതെധി നധിരരദ്ദേശധിച്ചു.

നധിഗമനങ്ങള്/ശധിപരോരശകള്

178.  ജലരസചെന  പദ്ധതെധികള്  സമയബനധിതെമരോയധി  പൂരത്തധിയരോകന്നതെധില്
തെരദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങള്ക്കത  വെശഴ്ച  സന്ധംഭവെധികന്നതെരോയന്ധം  ആയതെത
പദ്ധതെധിത്തുക  പരോഴരോകുന്നതെധിനത  ഇടയരോകന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം  സമധിതെധി  വെധിലയധിരുത്തുന്നു.
ആയതെധിനരോല്  ഏതറടുകന്ന  പദ്ധതെധികള്  സമയബനധിതെമരോയധി
പൂരത്തധിയരോകന്നതെധിനുന്ധം  പദ്ധതെധി  ലക്ഷലന്ധം  തകവെരധികന്നതെധിനുന്ധം  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സരോപനങ്ങള്  പ്രരതെലക  ശദ്ധ  തചെലത്തണതമന്നുന്ധം  ആയതെത   ഭരണ  വെകുപത
ഉറപ്പുവെരുത്തണതമന്നുന്ധം സമധിതെധി ശധിപരോരശ തചെയ്യുന്നു.

179.  തെധിരൂര  നഗരസഭയതട  കശഴധില്  ജലരസചെന  പദ്ധതെധികതളരോന്നുന്ധം  ഇതലന്ന
വെരോദഗതെധി പൂരണമരോയന്ധം ശരധിയതലന്നത സമധിതെധി നധിരശക്ഷധികന്നു. ആയതെധിനരോല് തെധിരൂര
നഗരസഭ  ഏതറടുത്തത  നടപധിലരോകന്ന/നടപധിലരോക്കധിയ  ജലരസചെന  പദ്ധതെധികളുതട
സധിതെധിവെധിവെര  കണകകള്  സന്ധംബനധിച്ച  റധിരപരോരടത   ലഭലമരോകവെരോന്  സമധിതെധി
നധിരരദ്ദേശധികന്നു.

180.  വെലധിയകുളന്ധം  ,ഫരോഷധി  ഇളധിച്ചധിറ,  കണരശ്ശേരധികുളന്ധം,  ചെധിറക്കല്കുളന്ധം,
തെരറരോപടധിക്കല്  ജലരസചെന  പദ്ധതെധി   എന്നശ  പരരോമരശങ്ങളധിരന്മലന്ധം  രകരോഴധിരക്കരോടത
ജധിലയധിതല  വെളയന്ധം  ഗരോമപഞരോയത്തുമരോയധി  ബനതപട  പരരോമരശത്തധിരന്മലമുള്ള
ഓഡധിറത തെടസങ്ങള് ഒഴധിവെരോക്കരോന് സമധിതെധി ശധിപരോരശ തചെയ്യുന്നു.

ഓഡധിറത ഖണധിക

3.1.13 മണത സന്ധംരക്ഷണന്ധം

മതണരോലധിപത തെടയന്നതു വെഴധി മണധിതന്റെ ഫലഭൂയധിഷ് ഠതെ നധിലനധിരത്തുക എന്നതെരോണത
മണത സന്ധംരക്ഷണന്ധം തകരോണ്ടെത ലക്ഷലമധിടുന്നതെത.
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ശരരോശരധി മൂവെരോയധിരത്തധിലധധികന്ധം മധിലധിമശറര മഴ ലഭധികന്ന സന്ധംസരോനമരോണത രകരളന്ധം.
മഴക്കരോലത്തത  ക്രമരോതെശതെമരോയ  മതണരോലധിപത  മൂലമുണ്ടെരോകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  ഓരരരോ  വെരഷവന്ധം
വെരദ്ധധിച്ചു  വെരുന്നു.  ആയതെധിനരോല്  മണ്ണു  സന്ധംരക്ഷണത്തധിനത  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സരോപനങ്ങള്  മുന്തധിയ  പരധിഗണന  നല്രകണ്ടെതെരോണത.  രദശശയ  ഗരോമശണ  തതെരോഴധിലറപത
പദ്ധതെധിയതട  സരോദ്ധലതെകള്  പ്രരയരോജനതപടുത്തധി  (രകരോണ്ടൂര)  ബണ്ടെത  നധിരമരോണന്ധം,
വൃക്ഷങ്ങള്  വെച്ചു  പധിടധിപധിക്കല്  എന്നധിവെയധിലൂതട  ഒരു  പരധിധധി  വെതര  മതണരോലധിപധിനത
പരധിഹരോരന്ധം കരോണരോന് കഴധിയന്ധം.

എന്നരോല്  പരധിരശരോധനരോ  വെധിരധയമരോക്കധിയവെയധില്  36  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സരോപനങ്ങളുന്ധം  ഓഡധിറത  കരോലയളവെധില്   (2009-10,  2010-11)  മണത  സന്ധംരക്ഷണത്തധിനത
പദ്ധതെധികതളരോന്നുന്ധം  നടപരോക്കധിയധിതലന്നത  കണ്ടു.  രദശശയ  ഗരോമശണ  തതെരോഴധിലറപത  പദ്ധതെധി
2008  ഏപ്രധില്  1  മുതെല്  രകരളത്തധിതല  ഗരോമപഞരോയത്തുകളധില്  നടപരോകകയന്ധം
ആയതുവെഴധി  മണത  സന്ധംരക്ഷണ  പ്രവെരത്തനങ്ങള്ക്കത  ആവെശലരോനുസരണന്ധം  ഫണ്ടെത
ലഭലമരോവകയന്ധം  തചെയ്യുന്ന  സരോഹചെരലത്തധിലരോണത  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങള്
ഇക്കരോരലത്തധില്  അലന്ധംഭരോവെന്ധം  കരോട്ടുന്നതെത.  എന്നരോല്  മലപ്പുറന്ധം  ജധിലയധിതല  ചുങ്കേത്തറ
ഗരോമപഞരോയത്തത,  രകരോഴധിരക്കരോടത  ജധിലയധിതല  അരത്തരോളധി  ഗരോമപഞരോയത്തത  എന്നധിവെ
രദശശയ ഗരോമശണ തതെരോഴധിലറപത പദ്ധതെധിയതട സരോദ്ധലതെകള് പ്രരയരോജനതപടുത്തധിയധിട്ടുണ്ടെത.

ഓഡധിറത ഖണധിക

3.1.14 തജവെവെള ഉല്പരോദനത്തധിനരോയധി നടപരോക്കധിയ പദ്ധതെധികള്

തജവെമരോലധിനലങ്ങള് ശരോസശയമരോയധി  സന്ധംസ്ക്കരധികന്നതെധിലൂതട  ലഭധികന്ന തജവെവെളന്ധം
മണധിതന്റെ  ഫലഭൂയധിഷ്ഠതെയന്ധം  ഉല്പരോദനക്ഷമതെയന്ധം  വെരദ്ധധിപധികന്നു.  ഖരമരോലധിനല
സന്ധംസരണന്ധം തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സരോപനങ്ങളുതട മസൗലധിക കരത്തവെലങ്ങളധില് ഒന്നരോണത.
ഇന്നതത്ത  സരോഹചെരലത്തധില്  വെരദ്ധധിച്ചുവെരുന്ന  ഖരമരോലധിനലത്തധിതന്റെ  സന്ധംസരണവന്ധം
നധിരമരോരജനവമരോണത   തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങള്  രനരധിടുന്ന  തവെലവെധിളധികളധില്
പ്രഥമസരോനത്തുള്ളതെത.  തജവെവെള  ഉല്പരോദനത്തധിതന്റെ  രപ്രരോതരോഹനത്തധിലൂതട  ഈ
പ്രശ്നത്തധിനത ഒരു പരധിധധി വെതര പരധിഹരോരന്ധം കരോണരോനരോകുന്ധം.

തജവെവെള  ഉല്പരോദനത്തധിനത  നൂതെനവന്ധം  ശരോസശയവന്ധം  എന്നരോല്  തചെലവ
കുറഞതുമരോയ  സന്ധംവെധിധരോനങ്ങള്  (ബരയരോഗലരോസത  പ്ലരോന്റെത  സരോപധികന്നതു  രപരോലള്ളതെത)
ഇന്നത  ലഭലമരോണത.  ആയതെധിതന്റെ പ്രചെരോരണത്തധിനുന്ധം  രബരോധവെല്ക്കരണത്തധിനുന്ധം  കുടുന്ധംബശശ
സന്ധംവെധിധരോനങ്ങളുന്ധം  ആരരരോഗലപ്രവെരത്തകരുതട  രസവെനവന്ധം  പ്രരയരോജനതപടുത്തരോവന്നതെരോണത.
തജവെവെള  ഉല്പരോദനത്തധിലൂതട  കരോരഷധിക  പുരരരോഗതെധിയന്ധം  പരധിസര  ശചെശകരണവന്ധം
ഊരരജരോത്പരോദനവന്ധം (ഉദരോ: ബരയരോഗലരോസത) തകവെരധിക്കരോന് കഴധിയന്ധം.
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എന്നരോല്  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സരോപനങ്ങള് തജവെവെള ഉല്പരോദനത്തധിനത  രവെണ്ടെ
പ്രരോധരോനലന്ധം നല്കുന്നധിതലന്നരോണത പരധിരശരോധന രവെളയധില് കതണ്ടെത്തധിയതെത.  പരധിരശരോധന
നടത്തധിയ 84  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങളധില്  35  എണവന്ധം  തജവെവെള
ഉല്പരോദനത്തധിനരോയധി പദ്ധതെധികതളരോന്നുന്ധം നടപധിലരോക്കധിയധിടധില.

എന്നരോല് തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം നഗരസഭയന്ധം തെലരശ്ശേരധി മുനധിസധിപരോലധിറധിയന്ധം  (2009-10,
2010-11  വെരഷങ്ങളധില്)  തജവെവെള ഉല്പരോദനത്തധിനരോയധി  യഥരോക്രമന്ധം  1,25,000  രൂപയന്ധം
1,39,135 രൂപയന്ധം തചെലവെഴധിച്ചു. 

തജവെവെള  ഉല്പരോദനത്തധിലൂതട  മരോലധിനല  സന്ധംസ്ക്കരണത്തധിനത  പരധിഹരോരന്ധം
കതണ്ടെത്തുന്നതെധിനത  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങള്  കൂടുതെല്  കരോരലക്ഷമമരോയധി
പ്രവെരത്തധിരക്കണ്ടെതെരോണത.

ഒരോഡധിറത പരരോമരശത്തധിരന്മല് സരക്കരോര ലഭലമരോക്കധിയ മറുപടധി അനുബനന്ധം II ആയധി
രചെരത്തധിരധികന്നു.

181.  മണത  സന്ധംരക്ഷണന്ധം,  തജവെവെള  ഉല്പരോദനന്ധം  എന്നശ  രമഖലകള്ക്കത
തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സരോപനങ്ങള് രവെണ്ടെത പരധിഗണന നല്കധിയധില എന്ന പരരോമർശ
വെധിഷയന്ധം സന്ധംബനധിച്ച സമധിതെധിയതട രചെരോദലങ്ങള്ക്കത ബനതപട ഉരദലരോഗസർ വെലക്തമരോയ
മറുപടധി  നല്കരോത്തതെധില്  സമധിതെധി  അതൃപധി  രരഖതപടുത്തധി.  എലരോ  നഗരസഭകളധിലന്ധം
ബരയരോഗലരോസത  യൂണധിറ്റുന്ധം  തജവെവെള  യൂണധിറ്റുന്ധം  തുടങ്ങുന്നതെധിനുള്ള  പദ്ധതെധി  ആവെധിഷ്കരധിച്ചു
വെരുന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം   തൃശ്ശൂർ  നഗരസഭ  തജവെ  മരോലധിനലങ്ങള്  സന്ധംസ്ക്കരധിച്ചത  വെളമരോക്കധി  മരോറധി
കധിരലരോഗരോമധിനത  8  രൂപ നധിരക്കധില് കർഷകർക്കത  നല്കുന്നതെരോയന്ധം നഗരകരോരല  ഡയറക്ടർ
അറധിയധിച്ചു.  നഗരസഭകളധില് ബരയരോഗലരോസത പ്ലരോനന്ധം തജവെവെള യൂണധിറ്റുന്ധം നടപധിലരോകന്നതെധിനത
ആരന്ധംഭധിച്ച പദ്ധതെധി സന്ധംബനധിച്ച രരഖകള് ലഭലമരോകവെരോന് സമധിതെധി ആവെശലതപട്ടു.

നധിഗമനങ്ങള് /ശധിപരോരശകള്

182.  മണത സന്ധംരക്ഷണന്ധം,  തജവെവെള ഉല്പരോദനന്ധം എന്നശ രമഖലകള്ക്കത തെരദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ സരോപനങ്ങള് രവെണ്ടെത പരധിഗണന നല്കരോത്തതെധില്  സമധിതെധി അതൃപധി
രരഖതപടുത്തുന്നു.ആയതെധിനരോല്  രദശശയ  ഗരോമശണ  തതെരോഴധിലറപത  പദ്ധതെധിയതട
സരോധലതെകള്  പ്രരയരോജനതപടുത്തധി  മണത  സന്ധംരക്ഷണ  പദ്ധതെധികള്  ആവെധിഷ്കരധിച്ചത
നടപധിലരോകന്നതെധിനത  തെരദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങള്  ശദ്ധ  തചെലത്തണതമന്നത
സമധിതെധി ശധിപരോരശ തചെയ്യുന്നു.

183.  ഖരമരോലധിനല  സന്ധംസരണന്ധം  തെരദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണസരോപനങ്ങള്  രനരധിടുന്ന
പ്രധരോന  പ്രശ്നമരോയതെധിനരോല്  നഗരസഭകളധില്  ബരയരോഗലരോസത  പ്ലരോനന്ധം  തജവെവെള
യൂണധിറ്റുന്ധം  നടപധിലരോകന്നതെധിനത  ആരന്ധംഭധിച്ച  പദ്ധതെധി  സന്ധംബനധിച്ച  വെധിശദരോന്ധംശങ്ങള്
ലഭലമരോകവെരോന് സമധിതെധി നധിരരദ്ദേശധികന്നു.
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ഓഡധിറത ഖണധിക

3.1.15 സമഗ ഇ-കൃഷധി

വെധിവെര സരോരങ്കേതെധിക വെധിദലയതട ഗുണഫലങ്ങള് കരഷകരധിരലയത എത്തധികക എന്ന

ലക്ഷലരത്തരോതടയരോണത  രകരള  രസ്റ്ററത  ഐ.ടധി.  മധിഷതന്റെയന്ധം  അക്ഷയയതടയന്ധം

ആഭധിമുഖലത്തധില്  ഇ-കൃഷധി  പദ്ധതെധി  നടപരോകന്നതെത.  കരഷകരക്കരോവെശലമരോയ

രസവെനങ്ങതളലരോന്ധം ഓണ്തലന് വെഴധി ലഭലമരോക്കരോനരോണത ഇ-കൃഷധി പദ്ധതെധി ലക്ഷലമധിടുന്നതെത.

കരോരഷധിക  രന്ധംഗതത്ത  പുതെധിയ  ആവെശലങ്ങള്  തെധിരധിച്ചറധിഞത  കൃഷധി  തചെയ്യുവെരോനുന്ധം

കരോലരോവെസരോമരോറങ്ങള്  മുന്കൂടധിയറധിഞത  പ്രതെധിരരരോധധിക്കരോനുമുള്ള  സന്ധംവെധിധരോനങ്ങള്

ഇ-കൃഷധിയധിലണ്ടെത.  അക്ഷയരകന്ദ്രങ്ങളരോണത  കരഷകരക്കത  ഇക്കരോരലത്തധില്  സഹരോയന്ധം

തചെയ്യുക.  വെധിളതവെടുപധിനത  മുന്പത  തെതന്ന  കരഷകരക്കത  സസ്വന്തന്ധം  ഉല്പന്നങ്ങതള  കുറധിച്ചത

ഇന്റെരതനറധില് പരസലന്ധം തചെയരോന്ധം.  രലരോകത്തധിതന്റെ ഏതു രകരോണധിലള്ള ഉപരഭരോക്തരോവമരോയന്ധം

രനരധിടത  വെധില രപശധി സസ്വന്തന്ധം ഉല്പന്നത്തധിനത വെധില രനടധിതയടുക്കരോന്ധം.  സന്ധംസരോന ഐ.ടധി.

മധിഷനുന്ധം  അക്ഷയതക്കരോപന്ധം തഹദരരോബരോദത  ആസരോനമരോയധി  പ്രവെരത്തധികന്ന നരോഷണല്

ഇന്സ്റ്റധിറപ്യൂടത ഓഫത സ് മരോരടത ഗവെണ്തമനന്ധം  (എന്.ഐ.എസത.ജധി.)  യതണറഡത രനഷന്സത

തഡവെലപതതമന്റെത രപ്രരോഗരോമുന്ധം (യ.എന്.ഡധി.പധി.) ഇന്തലന് ഇന്സ്റ്റധിറപ്യൂടത ഓഫത ഇന്ഫരരമഷന്

തടരകരോളജധി ആന്റെത മരോരനജ് തമന്റെത രകരള (IIITMK) യന്ധം സന്ധംസരോന കൃഷധി വെകുപ്പുന്ധം ഇ-കൃഷധി

നടപധിലരോക്കരോന് സഹരോയധികന്നു.

തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനത്തധിതല  പ്രധരോനതപട  കരഷകരുതട  ബരയരോരഡറ

രശഖരണന്ധം,  കൃഷധി  ഭൂമധിയതട  അളവെധിതനകറധിച്ചുള്ള  വെധിവെരരശഖരണന്ധം,  ഉല്പന്നങ്ങളുതട

വെധിവെരരശഖരണന്ധം,  ഉല്പന്നങ്ങള്  പ്രരോരദശധികമരോയന്ധം  നഗരങ്ങളധിലന്ധം  വെധില്കന്നതെത

സന്ധംബനധിച്ച  വെധിവെരരശഖരണന്ധം,  അക്ഷയ രകന്ദ്രന്ധം  അടധിസരോനമരോക്കധി  കരഷകരുതട  ഭൂമധി

ക്ലബത  രൂപശകരധിക്കല്,  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഇന്റെരതനറധില്  രപരോസ്റ്റത  തചെയ്യുന്നതു  വെഴധി  വെലധിയ

വെധിപണധി  സൃഷ്ടധിക്കല്,  കരഷകരക്കത  അടധിസരോന  കമ്പപ്യൂടര  വെധിദലരോഭലരോസന്ധം  നല്കല്,

കരഷകരക്കത  ഇന്റെരതനറത  തകകരോരലന്ധം  തചെയരോനുള്ള  പ്രരോപധിയണ്ടെരോക്കല്,  വെധിത്തത,

കശടനരോശധിനധി,  വെളന്ധം എന്നധിവെ ഇന്റെരതനറത വെഴധി ഒരുമധിച്ചത വെരോങ്ങരോനുള്ള അവെസരതമരോരുക്കല്,

കരോലരോവെസ  വെലതെധിയരോനന്ധം  അപരപരോള്  അറധിയവെരോനുള്ള  സന്ധംവെധിധരോനമുണ്ടെരോക്കല്,  മണത

പരധിരശരോധന  സസ്വന്തമരോയന്ധം  കൃതെലമരോയന്ധം  നടത്തരോനുള്ള  പരധിശശലനന്ധം  നല്കല്,

കച്ചവെടക്കരോരുതട  കൂടരോയ്മ  സൃഷ്ടധിക്കല്,  കച്ചവെടക്കരോരുതട  രഡറരോരബസത  തെയരോറരോക്കല്,

കരഷകരുതടയന്ധം  കച്ചവെടക്കരോരുതടയന്ധം  വെധിവെരങ്ങളുതട  സമഗ  വെധിശകലനന്ധം  നടത്തരോനുള്ള  

ഇ-കൃഷധി തസമധിനരോര നടത്തല് മുതെലരോയവെയരോണത ഇ-കൃഷധി ലക്ഷലമധിടുന്നതെത.
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പ്രവെരത്തനരോവെരലരോകന  റധിരപരോരടത  തെയരോറരോകന്നതെധിനരോയധി  തതെരതഞടുത്ത
84  കൃഷധിഭവെനുകളധില്  പരധിരശരോധന  നടത്തധിയതെധില്  ഇ-കൃഷധി  പദ്ധതെധി  ആരന്ധംഭധിച്ചധിട്ടുള്ള
സരോപനങ്ങളുതട വെധിവെരന്ധം ചുവെതട രചെരകന്നു:

സമഗ ഇ-കൃഷധി

ജധില സരോപനന്ധം പദ്ധതെധി നടത്തധിപധിതല വെധിശദരോന്ധംശങ്ങള്

തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം ഇടവെ
ഗരോമപഞരോയത്തത

രഡറ  എന്ടധി  നടത്തധി  ഐ.റധി.  മധിഷനത
നല്കധിയധിട്ടുണ്ടെത

തകരോലന്ധം
കരധിപ്ര

ഗരോമപഞരോയത്തത
കരഷകരുതട  രഡറ  രബസത  തെയരോറരോക്കധിയധിട്ടുണ്ടെത.
പഞരോയത്തത  തെലത്തധില്  കരഷക  സമധിതെധി
രൂപശകരധിച്ചത പ്രവെരത്തനന്ധം നടത്തുന്നു.

തകരോലന്ധം നഗരസഭ പദ്ധതെധി ആരന്ധംഭധിച്ചു

രകരോടയന്ധം തവെളധിയന്നൂര
ഗരോമപഞരോയത്തത

ആരന്ധംഭധികകയന്ധം  നധിരവഹണ  ഏജന്സധിയരോയ
അക്ഷയയത  നല്കധിയ  പണന്ധം  വെധിനധിരയരോഗധി
കകയന്ധം തചെയ്തു.

പൂഞരോര
ഗരോമപഞരോയത്തത

പദ്ധതെധി  നടത്തധിപധിനരോയധി  അക്ഷയയത
14100  രൂപ  നല്കധിയധിട്ടുണ്ടെത.  സരരവ
പൂരത്തശകരധിച്ചത രഡറരോരബസത തെയരോറരോക്കധിവെരുന്നു.

എറണരോകുളന്ധം തനടുമ്പരോരശ്ശേരധി
ഗരോമപഞരോയത്തത

പദ്ധതെധി ആരന്ധംഭധിച്ചു

കരോസരരഗരോഡത തപവെളധിതക
ഗരോമപഞരോയത്തത

പദ്ധതെധി ആരന്ധംഭധിച്ചു

രകരോരടരോന്ധംരബളൂര
ഗരോമപഞരോയത്തത

പദ്ധതെധി ആരന്ധംഭധിച്ചു

ചുവെതട പറയന്ന സരോപനങ്ങളധില് പദ്ധതെധി ആരന്ധംഭധിതച്ചങ്കേധിലന്ധം ലക്ഷലന്ധം രനടധിയധില.

മങ്കേര ഗരോമപഞരോയത്തത - പരോലക്കരോടത ജധില

മരോറരോക്കര ഗരോമപഞരോയത്തത - മലപ്പുറന്ധം ജധില

ചുങ്കേത്തറ ഗരോമപഞരോയത്തത - മലപ്പുറന്ധം ജധില

വെളയന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തത - രകരോഴധിരക്കരോടത ജധില

കരോരഷധിക  വെധിളകളുതട  ഉല്പരോദനന്ധം,  രശഖരണന്ധം,  വെധിതെരണന്ധം  എന്നധിവെയതട
രപ്രരോതരോഹനത്തധിനരോയധി സമഗ ഇ-കൃഷധിയമരോയധി ബനതപടത ആവെധിഷ്കരധിച്ച ഭൂമധി ക്ലബ്ബുകള്
4 കൃഷധിഭവെനുകളധില് മരോതമരോണത പ്രവെരത്തനന്ധം ആരന്ധംഭധിച്ചതതെന്നുന്ധം ഓഡധിറധില് കതണ്ടെത്തധി.
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സമഗ ഇ-കൃഷധി പദ്ധതെധിയമരോയധി ബനതപട സരരവ പൂരത്തശകരധിച്ചത രഡറരോ രബസത
തെയരോറരോകന്നതെധിനുള്ള  പ്രരോരന്ധംഭ  നടപടധികള്രപരോലന്ധം  മധിക്ക  പഞരോയത്തുകളധിലന്ധം
ആരന്ധംഭധിച്ചധിടധില.  സമഗ  ഇ-കൃഷധി  പദ്ധതെധി  നടപധിലരോക്കരോത്തതെധിനരോല്  ഈ  പദ്ധതെധിമൂലന്ധം
കരോരഷധികരന്ധംഗത്തത  സൃഷ്ടധിക്കതപടുന്ന  വെധിപ്ലവെകരമരോയ  വെധികസനന്ധം  പഞരോയത്തുകളധില്
ലഭലമരോകരോത്ത അവെസയരോണത ഉണ്ടെരോകുന്നതെത.

അക്ഷയരകന്ദ്രന്ധം,  രകരള  രസ്റ്ററത  ഐ.ടധി.  മധിഷന്  എന്നധിവെയതട  സഹരോയരത്തരോതട
രഡറരോരബസത തെയരോറരോക്കധി ആക്ഷന് പ്ലരോന് രൂപശകരധികവെരോന് നടപടധികള് സസ്വശകരധിരക്കണ്ടെതെരോണത.

ഒരോഡധിറത പരരോമരശത്തധിരന്മല് സരക്കരോര ലഭലമരോക്കധിയ മറുപടധി അനുബനന്ധം II ആയധി
രചെരത്തധിരധികന്നു.

184.  സമഗ  ഇ-കൃഷധി  പദ്ധതെധി  ലക്ഷലന്ധം  കണ്ടെധില  എന്ന  പരരോമരശന്ധം  സന്ധംബനധിച്ച
സമധിതെധിയതട രചെരോദലത്തധിനത  കർഷകരുതട ഡരോറരോബരോങ്കേത  വെച്ചത  അവെരുതട ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കത
വെധില  കധിട്ടുന്നതെധിനുന്ധം  കർഷകതര  സഹരോയധികന്നതെധിനുന്ധം  രവെണ്ടെധി   വെധിഭരോവെനന്ധം  തചെയ
പദ്ധതെധിയരോണധിതതെന്നുന്ധം  കൃഷധി  വെകുപല  ഇതെത  നടപധിലരോക്കധിയതതെന്നുന്ധം  കൃഷധി  സലങ്ങള്,
ഉല്പന്നങ്ങള്  എന്നധിവെ  മരോറധിവെരുന്നതെനുസരധിച്ചത  ആയതെത  അപ്രഡറത  തചെയ്യുന്നതെധിനുള്ള
സന്ധംവെധിധരോനന്ധം  ഇതലന്നുന്ധം  ഇ-കൃഷധി  ഇരപരോള്  നധിലവെധിലധിതലന്നുന്ധം  കൃഷധി  ഡയറക്ടർ
വെധിശദമരോക്കധി.  

185. കർഷകർക്കത ആവെശലമരോയ രസവെനങ്ങള് ഓണ്തലന് വെഴധി ലഭലമരോകക എന്ന
ലക്ഷലരത്തരോതട ഐ.ടധി.മധിഷതന്റെയന്ധം അക്ഷയയതടയന്ധം രനതൃതെസ്വത്തധിലരോണത സമഗ  ഇ-കൃഷധി
പദ്ധതെധി   നടപധിലരോകന്നതതെന്നത  സമധിതെധി  നധിരശക്ഷധിച്ചു.   കരോർഷധിക  രന്ധംഗതത്ത  പുതെധിയ
ആവെശലങ്ങള് തെധിരധിച്ചറധിഞത കൃഷധി തചെയരോനുന്ധം കരോലരോവെസരോ മരോറങ്ങള് മുന്കൂടധിയറധിഞത
പ്രതെധിരരരോധധിക്കരോനുമുള്ള  സന്ധംവെധിധരോനങ്ങള്  പ്രസ്തുതെ  പദ്ധതെധിയധിലതണ്ടെന്നത  സമധിതെധി
ചൂണ്ടെധിക്കരോടധി. 

186.  ഇ-കൃഷധി  പുനരുജശവെധിപധികന്നതെധിനു  രവെണ്ടെധി  ആയതുമരോയധി  ബനതപട
ഉരദലരോഗസരുതട ഉന്നതെതെല രയരോഗന്ധം വെധിളധിക്കണതമന്നുന്ധം കൃഷധി സലങ്ങളുന്ധം കർഷകരുതട
വെധിളകളുന്ധം മരോറുന്ന സരോഹചെരലത്തധില് കർഷകരുതട വെധിവെരങ്ങള് അപ്രഡറത തചെയണതമന്നുന്ധം
പ്രസ്തുതെ വെധിവെരന്ധം  അറധിയധിക്കണതമന്നുന്ധം സമധിതെധി നധിർരദ്ദേശധിച്ചു. അങ്ങതന തചെയരോതമന്നത കൃഷധി
വെകുപത തസക്രടറധി സമധിതെധിക്കത ഉറപ്പുനല്കധി.

187.  പരോലക്കരോടത ജധിലയധിതല മങ്കേര ഗരോമപഞരോയത്തധിതല സമഗ ഇ-കൃഷധി നടത്തധിപത
സന്ധംബനധിച്ചത  സമധിതെധി ആരരോഞതെധിനത,  സമഗ ഇ-കൃഷധി നടത്തധിപധിനരോയധി  85,000  രൂപ
അക്ഷയയതട ജധിലരോ രപ്രരോജക്ടത ഓഫശസശനത തകമരോറധിയധിട്ടുതണ്ടെന്നുന്ധം അതെധില് 16,900 രൂപ
തചെലവെഴധിച്ചധിട്ടുതണ്ടെന്നുന്ധം   അവെരശഷധിച്ച  68,100  രൂപ  കളക്ടറുതട  അക്കസൗണ്ടെധില്

232/2021.
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നധിരക്ഷപധിച്ചധിട്ടുതണ്ടെന്നുന്ധം  പഞരോയത്തത  ഡയറക്ടര  ഇന്-ചെരോരജത  അറധിയധിച്ചു.   പ്രസ്തുതെ  തുക
തെധിരധിതക  പഞരോയത്തധില്  അടയ്ക്കുന്നതെധിനത  അക്ഷയ  ഡയറക്ടരക്കത  സരക്കരോര   അനുമതെധി
നല്കണതമന്നത പഞരോയത്തത ഡയറക്ടര-ഇന്-ചെരോരജത  തുടരന്നറധിയധിച്ചു.  പ്രസ്തുതെ  വെധിഷയന്ധം
സന്ധംബനധിച്ചത  അക്ഷയ ഡയറക്ടരക്കത നധിരരദ്ദേശന്ധം നല്കുവെരോന് പഞരോയത്തത ഡയറക്ടരറരോടത
തെരദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ വെകുപത തസക്രടറധി നധിരരദ്ദേശധിച്ചു.

188.  മലപ്പുറന്ധം ജധിലയധിതല മരോറരോക്കര  ഗരോമപഞരോയത്തത ഇ-കൃഷധി നടത്തധിപധിനരോയധി
ആക്ഷന്  പ്ലരോന്  രൂപശകരധിച്ചത  പ്രവെരത്തനങ്ങള്  നടന്നു  വെരുന്നതെരോയള്ള  മറുപടധി  സമധിതെധി
അന്ധംഗശകരധിച്ചു.   

189.  ചുങ്കേത്തറ ഗരോമപഞരോയത്തധിതല സമഗ ഇ-കൃഷധി നടത്തധിപധിതന സന്ധംബനധിച്ചത
സരക്കരോര നല്കധിയ  മറുപടധി സമധിതെധി അന്ധംഗശകരധിച്ചു.

190.  രകരോഴധിരക്കരോടത  ജധിലയധിതല  വെളയന്ധം  ഗരോമപഞരോയത്തധിതല  സമഗ  ഇ-കൃഷധി
പദ്ധതെധി  നടപധിലരോകന്നതെധിനരോയധി  70,535  രൂപ  വെകയധിരുത്തധിയതെധില്  26,425  രൂപ
രസരോഫത തവെയര  സന്ധംബനധിച്ച  സരോരങ്കേതെധിക  കരോരലങ്ങള്ക്കരോയധി  ജധിലരോകളക്ടറുതട  ഫണ്ടെധില്
നധിരക്ഷപധിച്ചധിട്ടുതണ്ടെന്നുന്ധം  രകരോഴധിരക്കരോടത  ഡധി.ഡധി.പധി.  അറധിയധിച്ചു.   അക്ഷയ  തസന്റെറധിനത
രസരോഫത തവെയര തകമരോറധി കധിടധിയധില എന്നതെരോണത പ്രശ്നതമന്നുന്ധം ഐ.ടധി. മധിഷനരോണത ആയതെത
ലഭലമരോരക്കണ്ടെതതെന്നുന്ധം  പഞരോയത്തത ഡയറക്ടര-ഇന്-ചെരോരജത വെലക്തമരോക്കധി.  രസരോഫത തവെയര
തെയരോറരോകന്നതെധില് സരോരങ്കേതെധിക ബുദ്ധധിമുടത നധിലനധില്കന്നതെരോയന്ധം  ജധില/സന്ധംസരോനതമരോടരോതക
തചെയരോനുള്ള  പദ്ധതെധിക്കത  ആവെശലമരോയ  തുകയരോണത  അടച്ചധിരധികന്നതതെന്നുന്ധം  രകരോഴധിരക്കരോടത
ഡധി. ഡധി .പധി. അറധിയധിച്ചു. 

191.  പ്രസ്തുതെ  വെധിഷയന്ധം  സന്ധംബനധിച്ചത  സമധിതെധി  ഐ.റധി.  മധിഷന്  ഉരദലരോഗസരയരോടത
വെധിശദശകരണന്ധം  ആരരോഞ.   രസരോഫത തവെയര  തെയരോറരോകന്നതെധിനത  2012  വെതര  പല
പഞരോയത്തുകളധില്  നധിന്നുന്ധം  വെധിവെരങ്ങള്  രശഖരധിച്ചധിരുതന്നന്നുന്ധം   ഒരു  വെരഷന്ധം  10  ലക്ഷന്ധം
രൂപയരോണത  ഐ.റധി. മധിഷന്  ഇതെധിനരോയധി തചെലവെഴധികന്നതതെന്നുന്ധം  ബനതപട ഉരദലരോഗസ
തവെളധിതപടുത്തധി.  2012  മുതെല് സരക്കരോര ഐ.റധി.  മധിഷനത ഫതണ്ടെരോന്നുന്ധം നല്കുന്നധിതലന്നുന്ധം
പഞരോയത്തധില്  നധിന്നുന്ധം  ലഭധികന്ന  തുക  അപ്രഡഷനത  മരോതരമ  ഉള്ളൂതവെന്നുന്ധം  പ്രസ്തുതെ
ഉരദലരോഗസ  തുടരന്നറധിയധിച്ചു.  പദ്ധതെധി  തുടരന്നത  നടപധിലരോക്കരോന്  കഴധിയധിരലതയന്നുന്ധം
പഞരോയത്തത അടച്ച തുക തെധിരധിതക നല്കുരമരോ എന്നുന്ധം സമധിതെധി ആരരോഞതെധിനത പഞരോയത്തത
പ്ലരോന് ഫണ്ടെധില് നധിന്നുന്ധം തമയധിന്റെനന്സധിനുന്ധം മറത കരോരലങ്ങള്കന്ധം തുക ലഭധികകയരോതണങ്കേധില്
പദ്ധതെധി  തുടരന്നത  തകരോണ്ടെത  രപരോകുവെരോന്  ഐ.റധി.  മധിഷന്  തെയരോറരോതണന്നുന്ധം  ഒരു  വെരഷന്ധം
ഏകരദശന്ധം  10  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  തചെലവെത  വെരുതമന്നുന്ധം  ഐ.റധി.  മധിഷന്  തുടരന്നത  അറധിയധിച്ചു.
എലരോ പ ഞരോയത്തുകള്കമരോയധി  10  ലക്ഷന്ധം  രൂപ തെധികയരമരോ എന്നത സമധിതെധി ആരരോഞതെധിനത,
എലരോ പഞരോയത്തുകളധിലന്ധം ഒരര രസരോഫത തവെയറരോണത ഉപരയരോഗധികന്നതതെന്നുന്ധം എഞധിനശയറധിന്ധംഗത
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രകരോസന്ധം രസരോഫത തവെയര തെയരോറരോകന്നതെധിനുമരോയധി ഒരു വെരഷരത്തക്കത പത്തത ലക്ഷന്ധം രൂപ
ആവെശലമരോയധി  വെരുതമന്നുന്ധം ഐ.റധി.  ഉരദലരോഗസ വെധിശദശകരധിച്ചു.  സന്ധംസരോനതത്ത മുഴുവെന്
പഞരോയത്തുകള്കമരോയധി  10  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  മതെധിയരോകുതമങ്കേധില്  ഏതതെങ്കേധിലന്ധം  തഹഡധില്
ഉള്തപടുത്തധി നല്കരോതമന്നത തെരദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ വെകുപത തസക്രടറധി അറധിയധിച്ചു.

192. 2012 മുതെല് രസരോഫത തവെയര പ്രവെരത്തധികന്നധിതലന്നുന്ധം ടശ കരോലയളവ മുതെലള്ള
തുക  ലഭധികകയരോതണങ്കേധില്  രസരോഫത തവെയര  തെയരോറരോകന്നതെധിനത   കുറച്ചു  തുക  മരോറധി
തവെയരോതമന്നുന്ധം   മൂന്നത  വെരഷരത്തകള്ള  തുക  രവെണ്ടെധിവെരുതമന്നുന്ധം  ഐ.റധി.  മധിഷനധിതല
ഉരദലരോഗസ വെധിശദമരോക്കധി.  നടപ്പുവെരഷന്ധം മുതെലള്ള  തുക അടച്ചരോല് മതെധിയരോകധിരല എന്ന
തെരദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണ  തസക്രടറധിയതട  രചെരോദലത്തധിനത,  അങ്ങതന  മതെധിതയന്നുന്ധം  തസരവെര
പരരച്ചസത  തചെയ്യുന്നതെധിനുരവെണ്ടെധി  27  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  അടയണതമന്നുന്ധം  ഐ.റധി.  മധിഷതന്റെ
ബനതപട  ഉരദലരോഗസ  അറധിയധിച്ചു.  രകരളത്തധിതല  മുഴുവെന്  പ ഞരോയത്തുകളുതടയന്ധം
രസരോഫത തവെയര  തഡവെലപ്തമന്റെധിനരോയധി  പത്തത  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  മതെധിയരോകുതമന്നത
അറധിയധിച്ചതെധിതന്റെ അടധിസരോനത്തധിലരോണത ഏതതെങ്കേധിലന്ധം ശശരഷകത്തധില് ഉള്തപടുത്തരോതമന്നത
തെശരുമരോനതമടുത്തതതെന്നത   തെരദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ വെകുപത  തസക്രടറധി  വെലക്തമരോക്കധി.  പ്രസ്തുതെ
വെധിഷയന്ധം പരധിരശരോധധിച്ചത ആവെശലമരോയ നടപടധി സസ്വശകരധികവെരോന് സമധിതെധി നധിരരദ്ദേശധിച്ചു.

നധിഗമനങ്ങള്/ശധിപരോരശകള്

193.  കരഷകരക്കത ആവെശലമരോയ രസവെനങ്ങള് ഓണ്തലന് വെഴധി ലഭലമരോകന്ന
തെധിനുന്ധം  കരോരഷധിക രന്ധംഗതത്ത പുതെധിയ ആവെശലങ്ങള് തെധിരധിച്ചറധിഞത  കൃഷധി  തചെയരോനുന്ധം
കരോലരോവെസ  മരോറങ്ങള്  മുന്കൂടധിയറധിഞത  പ്രതെധിരരരോധധിക്കരോനുമുള്ള  സന്ധംവെധിധരോനങ്ങള്
സമഗ  ഇ-കൃഷധി  പദ്ധതെധിയധില്  ഉതണ്ടെന്നത  സമധിതെധി  വെധിലയധിരുത്തുന്നു.  ആയതെധിനരോല്
കരഷകരക്കത  ഏതറ  പ്രരയരോജനപ്രദമരോയ  ഇ-കൃഷധി  പുനരുജശവെധിപധികന്നതെധിനത
നടപടധി  സസ്വശകരധിക്കണതമന്നത  സമധിതെധി   ശധിപരോരശ  തചെയ്യുന്നു.  കൃഷധി  സലങ്ങളുന്ധം
കരഷകരുതട  വെധിളകളുന്ധം  മരോറുന്ന  സരോഹചെരലത്തധില്  പ്രസ്തുതെ  വെധിവെരങ്ങള്  അപ്രഡറത
തചെയണതമന്നുന്ധം  സമധിതെധി ശധിപരോരശ തചെയ്യുന്നു.

194.  പരോലക്കരോടത  ജധിലയധിതല  മങ്കേര  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  സമഗ  ഇ-കൃഷധി
നടത്തധിപധിനരോയധി  അക്ഷയ  ജധിലരോ  രപ്രരോജക്ടത  ഓഫശസധിനത  തകമരോറധിയ  തുകയധില്
വെധിനധിരയരോഗരശഷന്ധം അവെരശഷധിച്ചധിരുന്ന തുക തെധിരധിതക പഞരോയത്തധില് അടയ്ക്കുന്നതെധിനത
നധിരരദ്ദേശന്ധം നല്കുവെരോന് സമധിതെധി നധിരരദ്ദേശധികന്നു.

195.  രകരളത്തധിതല  മുഴുവെന്  പഞരോയത്തുകളധിലന്ധം  സമഗ  ഇ-കൃഷധി
നടപധിലരോകന്നതെധിനുള്ള  രസരോഫ ത തവെയര  തഡവെലപതതമന ത  സന്ധംബനധിച്ച  വെധിഷയന്ധം
പരധിരശരോധധിച്ചത ആവെശലമരോയ നടപടധി സസ്വശകരധികവെരോന് സമധിതെധി ശധിപരോരശ തചെയ്യുന്നു.
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ഓഡധിറത ഖണധിക

3.1.16 കരോരഷധിക വെധികസന സമധിതെധി

കരോരഷധിക  വെധികസന  പദ്ധതെധികളുതട  വെധിജയകരമരോയ  നധിരവഹണത്തധിനത
തപരോതുജനപങ്കേരോളധിത്തന്ധം  ഉറപരോകക  എന്ന  ലക്ഷലരത്തരോതടയരോണത  കൃഷധിഭവെനുകള്
രകന്ദ്രശകരധിച്ചത  കരോരഷധിക  വെധികസന  സമധിതെധികള്  രൂപശകരധിക്കണതമന്നത  നധിരരദ്ദേശധിച്ചധിട്ടുള്ളതെത.
കരോരഷധിക  വെധികസന പദ്ധതെധികള് ഫലപ്രദമരോയധി  നടപരോകന്നതെധിനത  കരോരഷധിക  വെധികസന
സമധിതെധികള് പ്രധരോന പങ്കുവെഹധികന്നു. വെകുപത തെലത്തധില് മരോസത്തധിതലരോരധിക്കലന്ധം ജധിലരോതെലത്തധില്
രണ്ടുമരോസത്തധിതലരോരധിക്കലന്ധം  കരോരഷധിക  വെധികസന  സമധിതെധി  രയരോഗന്ധം  രചെരരണ്ടെതുണ്ടെത.
പ്രരതെലക സരോഹചെരലങ്ങളധില് സമധിതെധിയതട കൂടുതെല് രയരോഗങ്ങള് നടത്തരോവന്നതെരോണത.

രകരളത്തധിതല  ഭൂരധിഭരോഗന്ധം  പഞരോയത്തുകളധിലന്ധം  കരോരഷധിക  വെധികസന  സമധിതെധികള്
സജശവെമരോയധി  പ്രവെരത്തധികന്നുതവെങ്കേധിലന്ധം  സമധിതെധികള്  രൂപശകരധിച്ചത  പ്രവെരത്തനന്ധം
ആരന്ധംഭധിക്കരോത്ത പഞരോയത്തുകളുന്ധം നഗരസഭകളുന്ധം നധിലവെധിലണ്ടെത.

ഉദരോ: തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം ജധിലയധിതല കരകുളന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തത, രകരോടയന്ധം ജധിലയധിതല
മറവെന്  തുരുത്തത  ഗരോമപഞരോയത്തത,  തകരോച്ചധി  നഗരസഭ,  ആലവെ  മുനധിസധിപരോലധിറധി,
രകരോഴധിരക്കരോടത നഗരസഭ, കരോസരരഗരോഡത മുനധിസധിപരോലധിറധി

ഒരോഡധിറത പരരോമരശത്തധിരന്മല് സരക്കരോര ലഭലമരോക്കധിയ മറുപടധി അനുബനന്ധം II ആയധി
രചെരത്തധിരധികന്നു.

തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം ജധില-കരകുളന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തത

196.  2011-12-ല്  പഴയ  കരോർഷധിക  വെധികസന  സമധിതെധി  മരോറധി  പുതെധിയ  വെധികസന
സമധിതെധി  രൂപശകരധികന്ന  സമയത്തരോണത  ഓഡധിറത  നടന്നതതെന്നുന്ധം  ആയതെധിനരോലരോണത
വെധികസന  സമധിതെധി  ഇലരോതയന്ന പരരോമർശന്ധം  വെന്നതതെന്നുന്ധം  നധിലവെധില്   കൃഷധി  ഓഫശസർ
കണ്വെശനറരോയധി കരോർഷധിക വെധികസന സമധിതെധി സജശവെമരോയധി പ്രവെർത്തധിച്ചു വെരുന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം
നപ്യൂനതെകള്  പരധിഹരധിതച്ചന്നുമുള്ള  കരകുളന്ധം  ഗരോമപഞരോയത്തത  തസക്രടറധിയതട
വെധിശദശകരണത്തധിതന്റെ അടധിസരോനത്തധില് ഓഡധിറത  തെടസന്ധം നശക്കരോന് സമധിതെധി  ശധിപരോർശ
തചെയ്യുവെരോന് തെശരുമരോനധിച്ചു.

നധിഗമനങ്ങള്/ശധിപരോരശകള്

197.  തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം ജധിലയധിതല കരകുളന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തുമരോയധി ബനതപട
പരരോമരശന്ധം  സന്ധംബനധിച്ചത  ഗരോമപഞരോയത്തത  തസക്രടറധിയതട  വെധിശദശകരണത്തധിതന്റെ
അടധിസരോനത്തധില് ഓഡധിറത തെടസന്ധം ഒഴധിവെരോക്കരോന് സമധിതെധി ശധിപരോരശ തചെയ്യുന്നു.
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198.  കരോരഷധിക  വെധികസന  സമധിതെധികള്  രൂപശകരധിച്ചത  പ്രവെരത്തനന്ധം
ആരന്ധംഭധിക്കരോത്ത  പഞരോയത്തുകളധിലന്ധം  നഗരസഭകളധിലന്ധം  ആയതെത  രൂപശകരധിച്ചത
പ്രവെരത്തനന്ധം ആരന്ധംഭധികന്നതെധിനുന്ധം ഇതെത  സന്ധംബനധിച്ചത  സസ്വശകരധിച്ച നടപടധി റധിരപരോരടത
ഓഡധിറത  വെകുപത മുഖരോന്തരന്ധം ലഭലമരോകന്നതെധിനുന്ധം സമധിതെധി നധിരരദ്ദേശധികന്നു.

ഓഡധിറത ഖണധിക

3.1.17 വെധിള ഇന്ഷസ്വറന്സത പദ്ധതെധി - സന്ധംസരോന വെധിള ഇന്ഷുറന്സത പദ്ധതെധി

പ്രകൃതെധിരക്ഷരോഭന്ധംമൂലന്ധം  കൃഷധിനരോശന്ധം  സന്ധംഭവെധികന്ന  കരഷകരക്കത  നഷ്ടപരധിഹരോരന്ധം

നല്കുക എന്ന ലക്ഷലരത്തരോതട  1996  മുതെല് നടപധിലരോക്കധി വെരുന്ന പദ്ധതെധിയരോണധിതെത. 25

വെധിളകള്ക്കരോണത ഈ പദ്ധതെധി പ്രകരോരന്ധം ഇന്ഷസ്വറന്സത സന്ധംരക്ഷണന്ധം ലഭധികന്നതെത.  ഓഡധിറത

സമയത്തത  വെധിള  ഇന്ഷസ്വറന്സത  പദ്ധതെധിയധില്  12673  കരഷകതര  അന്ധംഗങ്ങളരോകകയന്ധം

34.57 ലക്ഷന്ധം രൂപ പ്രശമധിയമരോയധി രശഖരധികകയന്ധം 1690 കരഷകരക്കത 52.23 ലക്ഷന്ധം രൂപ

നഷ്ടപരധിഹരോരന്ധം നല്കുകയന്ധം തചെയധിട്ടുണ്ടെത. പദ്ധതെധിക്കത സന്ധംസരോന വെധിഹധിതെമരോയധി 100 ലക്ഷന്ധം

രൂപ നല്കധിയധിട്ടുണ്ടെത.

പദ്ധതെധിയധില്  അന്ധംഗങ്ങളരോയവെരധില്  13%  കരഷകരക  മരോതരമ  ഈ  പദ്ധതെധിയതട

ആനുകൂലലന്ധം ലഭലമരോയധിട്ടുള്ളൂ.  എലരോ കരോരഷധികവെധിളകള്കന്ധം ഇന്ഷസ്വറന്സത ഏരതപടുരത്തണ്ടെതുന്ധം,

കൃഷധി  നരോശന്ധം  സന്ധംഭവെധികന്ന  എലരോ  കരഷകരകന്ധം  പദ്ധതെധിയതട  ആനുകൂലലന്ധം

ഉറപ്പുവെരുരത്തണ്ടെതുമരോണത.

ഒരോഡധിറത പരരോമരശത്തധിരന്മല് സരക്കരോര ലഭലമരോക്കധിയ മറുപടധി അനുബനന്ധം II ആയധി

രചെരത്തധിരധികന്നു.

199.  വെധിള  ഇൻഷസ്വറന്സത  പദ്ധതെധിയധില്  അന്ധംഗങ്ങളരോയവെരധില്  13  ശതെമരോനന്ധം

കർഷകർക്കത മരോതരമ പദ്ധതെധി ആനുകൂലലന്ധം ലഭധിച്ചുള്ളൂതവെന്നുന്ധം  25  തെരന്ധം വെധിളകതള മരോതരമ

പ്രസ്തുതെ  പദ്ധതെധിയധില്  ഉള്തപടുത്തധിയധിട്ടുള്ളൂതവെന്നുന്ധം  നധിരശക്ഷധിച്ച  സമധിതെധി,  പദ്ധതെധി

ആനുകൂലലന്ധം  എലരോ  കർഷകർകന്ധം   ലഭലമരോകന്നതെധിനത  എന്തത  നടപടധി  സസ്വശകരധികവെരോന്

കഴധിയതമന്നത ആരരോഞ.

200.  ഇന്ഷസ്വറന്സത എടുത്ത എലരോവെർകന്ധം പദ്ധതെധി ആനുകൂലലന്ധം നല്കുക എന്നതെത

സർക്കരോരധിതന്റെ  നയപരമരോയ  കരോരലമരോതണന്നത  ധനകരോരല  വെകുപത  തസ്പെഷലല്  തസക്രടറധി

സമധിതെധിയതട ശദ്ധയധില്തപടുത്തധി.  പ്രസ്തുതെ വെധിഷയന്ധം സന്ധംബനധിച്ചത സമധിതെധി സർക്കരോരധിതന്റെ

വെധിശദശകരണന്ധം  ആരരോഞതെധിനത,  100  ശതെമരോനന്ധം  കൃഷധിക്കരോതരയന്ധം  ഒരു  പദ്ധതെധിയതട
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ഉപരഭരോക്തരോക്കളരോക്കരോന് തെശരുമരോനധിച്ചധിടത 13 ശതെമരോനന്ധം മരോതരമ ആയധിട്ടുള്ളൂതവെങ്കേധില് ആയതെത

പദ്ധതെധി  നടത്തധിപധിതന്റെ  പരരോജയമരോതണന്നുന്ധം  എന്നരോല്  ഒരു  പ്രരതെലക  രയരോഗലതെ

കണക്കരോകരമ്പരോള്  അതെധില്  13  ശതെമരോനന്ധം  രപർക്കത  മരോതരമ  അന്ധംഗങ്ങളരോകരോന്

കഴധിയന്നുള്ളൂതവെങ്കേധില്  ആയതെധില് മരോറന്ധം  വെരുത്തരോന് കഴധിയധിതലന്നുന്ധം തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ

തസക്രടറധി വെലക്തമരോക്കധി.

നധിഗമനങ്ങള്/ശധിപരോരശകള്

201.  സന്ധംസരോന  വെധിള  ഇന്ഷസ്വറന്സത  പദ്ധതെധിയതട  ആനുകൂലലന്ധം  കൃഷധി  നരോശന്ധം

സന്ധംഭവെധികന്ന  എലരോ  കരഷകരകന്ധം  ലഭലമരോകന്നുരണ്ടെരോതയന്നത  പരധിരശരോധധിച്ചത  ഉറപത

വെരുത്തണതമന്നത സമധിതെധി ശധിപരോരശ തചെയ്യുന്നു.

ഓഡധിറത ഖണധിക

3.1.18 കരഷകതതെരോഴധിലരോളധി തപന്ഷന്

രകരള  സരക്കരോര  1980  മുതെല്  നടപരോക്കധി  വെരുന്ന  ഏറവന്ധം  പ്രധരോനതപട
രക്ഷമപദ്ധതെധികളധില് ഒന്നരോണത കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി തപന്ഷന്.  കൃഷധി ഉപജശവെന മരോരഗ്ഗമരോയധി
സസ്വശകരധിച്ചതുന്ധം  60  വെയസ്സു  കഴധിഞതുന്ധം  രകരള  കരോരഷധിക  രക്ഷമനധിധധി  രബരോരഡധില്
(2002  മുതെല്)  അന്ധംഗതെസ്വമുള്ളതുമരോയ  കരഷകരക്കരോണത  തപന്ഷന്  നല്കധിവെരുന്നതെത.
നധിലവെധില് കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി തപന്ഷന് 400 രൂപയരോണത. 

പദ്ധതെധിയതട നടത്തധിപത ബനതപട തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സരോപനങ്ങള് വെഴധിയരോണത.
1998-തല  രകരള  കരഷക  തതെരോഴധിലരോളധി  തപന്ഷന്  ചെടങ്ങളധിതല  ചെടന്ധം  7-ബധി  പ്രകരോരന്ധം
അരപക്ഷ  ലഭധിച്ചത  45  ദധിവെസത്തധിനകന്ധം  അതെധിരന്മല്  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനന്ധം
തെശരുമരോനതമടുക്കണന്ധം.  കൃഷധി  വെകുപധില്  നധിന്നത  പണന്ധം  ലഭധികന്ന  മുറയരോണത  തപന്ഷന്
നല്കുന്നതെത. അരപക്ഷകള് നധിരസധികരമ്പരോള് കരോരണന്ധം വെലക്തമരോയധിരധിക്കണന്ധം.

തതെരതഞടുത്ത  84 തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങളധില്  2009-10,  2010-11
കരോലയളവെധില് ലഭധിച്ച അരപക്ഷകളുതട എണന്ധം,  അരനസ്വഷണന്ധം പൂരത്തധിയരോക്കധി റധിരപരോരടത
സമരപധിച്ചവെ,  നടപടധി  പൂരത്തധിയരോക്കരോത്തവെ  എന്നധിവെയരോണത  ഓഡധിറധില്  പരധിരശരോധനരോ
വെധിരധയമരോക്കധിയതെത.

ജധി.ഒ.(പധി)  189/2000  തെ.സസ്വ.ഭ.വെ.  4-7-2000  ഉത്തരവെത  പ്രകരോരന്ധം  കൃഷധി
അസധിസ്റ്റനമരോരരോണത കരഷക തതെരോഴധിലരോളധി അരപക്ഷയധിരന്മല് അരനസ്വഷണന്ധം നടരത്തണ്ടെതെത.
സമയബനധിതെമരോയധി  അരനസ്വഷണ  റധിരപരോരടത  നല്കുന്നതെധിലന്ധം  45  ദധിവെസത്തധിനകന്ധം
തെശരുമരോനതമടുകന്നതെധിലന്ധം കരോലതെരോമസന്ധം വെരുത്തുന്നുണ്ടെത. ഉദരോ:
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ക്രമ
നമ്പര

സരോപനന്ധം ലഭധിച്ച
അരപക്ഷകള്

അരനസ്വഷണ
റധിരപരോരടത

നല്കധിയവെ

1 മരോടപള്ളധി ഗരോമപഞരോയത്തത - രകരോടയന്ധം 46 25

2 തൃശ്ശൂര നഗരസഭ 174 129

3 മുണ്ടൂര ഗരോമപഞരോയത്തത - പരോലക്കരോടത ജധില 46 24

4 തെരോനരോളൂര ഗരോമപഞരോയത്തത - മലപ്പുറന്ധം ജധില 10 0

5 പരോപധിനധിരശ്ശേരധി ഗരോമപഞരോയത്തത - കണ്ണൂര ജധില 14 6

ഇടുക്കധി  ജധിലയധിതല  വെടവെട  ഗരോമപഞരോയത്തത  കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി  തപന്ഷന്
വെധിതെരണന്ധം തചെയതെത സന്ധംബനധിച്ച രരഖകതളരോന്നുന്ധം ഓഡധിറധിനത ലഭലമരോക്കധിയധിടധില.

ഒരോഡധിറത പരരോമരശത്തധിരന്മല് സരക്കരോര ലഭലമരോക്കധിയ മറുപടധി അനുബനന്ധം II  ആയധി
രചെരത്തധിരധികന്നു.

202.  കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി  തപന്ഷന്  പദ്ധതെധിയത  ഗുണരഭരോക്തരോക്കതള
തതെരതഞടുകന്നതെധില് കരോലതെരോമസന്ധം  എന്ന ഓഡധിറത പരരോമരശന്ധം സന്ധംബനധിച്ചത സമധിതെധി
വെധിശദശകരണന്ധം  ആരരോഞതെധിനത,  കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി  തപന്ഷനുരവെണ്ടെധി  നഗരസഭയത
ലഭധികന്ന  അരപക്ഷകള്  കൃഷധിഭവെനത  തകമരോറുകയന്ധം  കൃഷധിഭവെന്  ആയതെധിരന്മല്
അരനസ്വഷണന്ധം നടത്തധി  ലഭലമരോകന്ന റധിരപരോരടത  വെശണ്ടുന്ധം  നഗരസഭ  കസൗണ്സധിലധില് വെച്ചത
പരോസരോകകയന്ധം തചെയ്യുകയരോണത നടപടധി ക്രമതമന്നുന്ധം അരപക്ഷ ലഭധിച്ചത മൂന്നത മരോസത്തധിനകന്ധം
തപന്ഷന് നല്കുന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം റധിരപരോരടത  ലഭധിക്കരോന് തവെകുന്നതു തകരോണ്ടെരോണത തപന്ഷന്
നല്കുന്നതെധിനത കരോലതെരോമസന്ധം ഉണ്ടെരോകുന്നതതെന്നുന്ധം നഗരകരോരല വെകുപ്പു ഡയറക്ടര വെധിശദശകരധിച്ചു.

203.  തപന്ഷനുള്ള  അരപക്ഷ  നല്കധിയരോല്  45  ദധിവെസത്തധിനുള്ളധില്  അതെധിരന്മല്
തെശരുമരോനതമടുക്കണതമന്നത  സരക്കരോരധിതന്റെ  വെലക്തമരോയ  നധി രരദ്ദേശമുണ്ടെരോയധിട്ടുന്ധം  കരഷക
തതെരോഴധിലരോളധികള്ക്കത  തപന്ഷന്  നല്കുന്നതെധിനുണ്ടെരോയ  കരോലതെരോമസന്ധം  സന്ധംബനധിച്ചത
പഞരോയത്തത  ഡയറക്ടറുന്ധം  പഞരോയത്തത  വെകുപ്പുന്ധം  ഗസൗരവെമരോയധി  കരോണണതമന്നുന്ധം  ആയതെത
സന്ധംബനധിച്ചത എലരോ കൃഷധി ഓഫശസരമരോരകന്ധം കരശന നധിരരദ്ദേശന്ധം നല്കണതമന്നുന്ധം സമധിതെധി
നധിരരദ്ദേശധിച്ചു.

204.  തപന്ഷനുള്ള  അരപക്ഷ  നല്കധിയരോല്  45  ദധിവെസത്തധിനകന്ധം  അരനസ്വഷണ
റധിരപരോരടത  നല്കണതമന്നുള്ള  നധിരരദ്ദേശന്ധം  കൃഷധി  അസധിസ്റ്റനമരോർക്കത  നല്കണതമന്നുന്ധം
സമയബനധിതെമരോയധി  റധിരപരോരടത  നല്കരോത്ത  ഉരദലരോഗസരതക്കതെധിതര  നടപടധി
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സസ്വശകരധിക്കണതമന്നുന്ധം ആയതെത സന്ധംബനധിച്ചത ഒരു രയരോഗന്ധം വെധിളധിക്കണതമന്നുന്ധം ആയതെധിതന്റെ
പുരരരോഗതെധി അറധിയധിക്കണതമന്നുന്ധം സമധിതെധി നധിർരദ്ദേശധിച്ചു.  കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി തപന്ഷനു
രവെണ്ടെധിയള്ള  അരപക്ഷകള്  45  ദധിവെസത്തധിനകന്ധം  തെതന്ന  കൃഷധി  അസധിസ്റ്റനമരോര
പരധിരശരോധന  നടത്തധി  റധിരപരോരടത  നല്കുന്നതെധിനുന്ധം  ഇതെധിനുരവെണ്ടെധി  സരകലര
പുറതപടുവെധികന്നതെധിനത  നധിരരദ്ദേശന്ധം  നല്കധിതയന്നുന്ധം  കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി  തപന്ഷന്
അരപക്ഷയധിരന്മല്  യഥരോസമയന്ധം  നടപടധി  സസ്വശകരധികകയന്ധം  തപന്ഷന്  നല്കുകയന്ധം
തചെയ്യുന്നുതണ്ടെന്നത കൃഷധി വെകുപത അറധിയധിച്ചു.പ്രസ്തുതെ വെധിശദശകരണത്തധിതന്റെ അടധിസരോനത്തധില്
പ്രസനതെ ഓഡധിറത തെടസന്ധം ഒഴധിവെരോക്കരോന് സമധിതെധി ശധിപരോരശ തചെയ്യുന്നു.

205.  ഇടുക്കധി  ജധിലയധിതല  വെടവെട  ഗരോമപഞരോയത്തത    കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി
തപന്ഷന് വെധിതെരണന്ധം തചെയതെത സന്ധംബനധിച്ച രരഖകള് ഒന്നുന്ധം ഓഡധിറധിനത ലഭലമരോക്കധിയധിടധില
എന്ന  ഓഡധിറത  പരരോമരശന്ധം  കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി  തപന്ഷന്  ലഭധികന്നതെധിനുരവെണ്ടെധി
രക്ഷമനധിധധി  രബരോരഡധില്  അരപക്ഷധിച്ചധിട്ടുള്ള  കരഷകര  ആരുന്ധം  തെതന്ന  അരപക്ഷ
സമരപധിച്ചധിടധിലരോത്തതെധിനരോല് തപന്ഷന് വെധിതെരണന്ധം തചെയ്യുന്നധിതലന്ന സരക്കരോര മറുപടധിയന്ധം
പരധിഗണധിച്ച   17-6-2015-തല  സമധിതെധി  രയരോഗന്ധം  കൃഷധിവെകുപധിരനരോടത  വെധിശദരോന്ധംശങ്ങള്
ആരരോയകയന്ധം രക്ഷമനധിധധി രബരോരഡധിതല ഉരദലരോഗസരധില് നധിന്നത തതെളധിതവെടുകന്നതെധിനുന്ധം
തെശരുമരോനധിച്ചു. ആയതെധിന് പ്രകരോരന്ധം കൃഷധി വെകുപത ചുവെതട രചെരകന്ന മറുപടധി ലഭലമരോക്കധി.

206. വെടവെട ഗരോമപഞരോയത്തധില് ആതക 2 രപര മരോതമരോണത കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി
തപന്ഷന്  അരപക്ഷ  നല്കധിയധിരുന്നതുന്ധം  തപന്ഷന്  അനുവെദധിച്ചധിരുന്നതുന്ധം.  ഇതെധില്  ഒരു
കരഷകന് മരണമടയകയന്ധം അടുത്ത കരഷകന് സലന്ധം മരോറധിരപരോവകയന്ധം  തചെയതെധിനരോല്
നധിലവെധില് ആരകന്ധം കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി തപന്ഷന് നല്കുന്നധില. ടധി പഞരോയത്തത തെമധിഴത
ഭൂരധിപക്ഷ  രമഖലയരോയതെധിനരോല്  രക്ഷമനധിധധികതള  കുറധിച്ചത  രവെണ്ടെത  അവെരബരോധന്ധം
ഇലരോത്തതുന്ധം ഉള്ള കരഷകന് തെതന്ന ഈ രമഖലയധിതല കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി തപന്ഷനത
രവെണ്ടെ  പ്രരോമുഖലന്ധം  നല്കുന്നധില.   പ്രസ്തുതെ  സരോഹചെരലത്തധില്  പദ്ധതെധിതയ  കുറധിച്ചത
രബരോധവെല്ക്കരണ  പരധിപരോടധികള്  നടത്തുവെരോന്  കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി  രക്ഷമനധിധധി
രബരോരഡധിനത നധിരരദ്ദേശന്ധം നല്കരോവന്നതെരോണത.

207.  ഇടുക്കധി   ജധിലയധില്  വെളതര  പധിരന്നരോക്കന്ധം  നധില്കന്ന  ഒരു  മലരയരോര
പ്രരദശമരോണത വെടവെട ഗരോമപഞരോയത്തത.  ടധി പഞരോയത്തധില് നധിന്നുന്ധം ഈ അടുത്ത കരോലന്ധം
വെതര  കരഷക  തതെരോഴധിലരോളധി  രക്ഷമനധിധധിയധില്  അന്ധംഗതെസ്വന്ധം  എടുകന്നതെധിനരോയധി
അരപക്ഷകതളരോന്നുന്ധം  തെതന്ന  ലഭധികകയണ്ടെരോയധിടധില.  കരഷക  തതെരോഴധിലരോളധി  രമഖലയധില്
പ്രവെരത്തധികന്ന  വെധിവെധിധ  സന്ധംഘടനകളരോണത  പ്രധരോനമരോയന്ധം  രക്ഷമനധിധധിയധില്  അന്ധംഗതെസ്വന്ധം
എടുകന്നതെധിനരോയധി  തതെരോഴധിലരോളധികളധില്  നധിന്നുന്ധം  അരപക്ഷകള്  ലഭലമരോകന്നതെത.  ഈ
രമഖലയധില് തതെരോഴധിലരോളധി സന്ധംഘടനകള് രവെണ്ടെത ശക്തമലരോത്തതെധിനരോല് തതെരോഴധിലരോളധികതള
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രക്ഷമനധിധധിയധില് അന്ധംഗങ്ങളരോകന്ന പ്രവെരത്തനങ്ങള് കരോരലക്ഷമമരോയധി നടന്നധിടധില എന്നത
കരോണുന്നു.  എന്നരോല്  2014  അവെസരോനന്ധം  രക്ഷമനധിധധിയധില്  രചെരുന്നതെധിനരോയധി
95  തതെരോഴധിലരോളധികള് അരപക്ഷ സമരപധിച്ചതെധിതന്റെ അടധിസരോനത്തധില് ടധി തതെരോഴധിലരോളധികള്ക്കത
19-1-2015-ല് അന്ധംഗതെസ്വന്ധം നല്കുകയണ്ടെരോയധി.

208.  നധിലവെധില് കരഷക തതെരോഴധിലരോളധി രക്ഷമനധിധധി രബരോരഡധില് അന്ധംഗങ്ങളരോയധിട്ടുള്ള
60  വെയസത  തെധികഞ  തതെരോഴധിലരോളധികള്ക്കരോണത  കരഷക  തതെരോഴധിലരോളധി  തപന്ഷന്
നല്കധിവെരുന്നതെത.  വെടവെട പഞരോയത്തധിതല വെടവെട,  തകരോടരോക്കമ്പൂര എന്നശ വെധിരലജുകളധിലരോണത
കരഷക തതെരോഴധിലരോളധികള് കൂടുതെലരോയധി ഉള്ളതെത.  രമല് പറഞ പ്രകരോരന്ധം 19-1-2015-ല് ടധി
പ്രരദശതത്ത  95  തതെരോഴധിലരോളധികള്  കരഷക  തതെരോഴധിലരോളധി  രക്ഷമനധിധധിയധില്  അന്ധംഗതെസ്വന്ധം
എടുത്തധിട്ടുതണ്ടെങ്കേധിലന്ധം ഇവെര ആരുന്ധംതെതന്ന 60 വെയസത പൂരത്തധിയരോക്കധി തപന്ഷനത അരഹതെ
രനടധിയവെരല.

209. കണ്ണൂര ജധിലയധിതല വെളപടണന്ധം, പരോലക്കരോടത ജധിലയധിതല തനലധിയരോമ്പതെധി എന്നശ
ഗരോമപഞരോയത്തുകളധില്  നധിന്നുന്ധം  ആരുന്ധം  തെതന്ന   കരഷക  തതെരോഴധിലരോളധി  രക്ഷമനധിധധി
രബരോരഡധില്  അന്ധംഗതെസ്വന്ധം  എടുത്തധിടധില.  കണ്ണൂര  മുനധിസധിപരോലധിറധിയതട  സമശപപ്രരദശമരോയ
വെളപടണന്ധം ഒരു വെലരോപരോരവെലവെസരോയ രമഖലയരോണത.  തപ്ലവ ഡത, ഓടത, തകത്തറധി, ബശഡധി
എന്നധിവെയരോണത ഇവെധിടുതത്ത പ്രധരോന വെലവെസരോയങ്ങള്.  ടധി പഞരോയത്തധില് തതെരോഴധിലരോളധികള്
വെലവെസരോയ മതലബനന,  ബശഡധി രമഖലകളധിതല തതെരോഴധിലകളധിലരോണത ഏരതപടധിട്ടുള്ളതെത.
രക്ഷമനധിധധി രബരോരഡധിതന്റെ കണ്ണൂര ഡധിവെധിഷണല് ഓഫശസധില് ഈ പഞരോയത്തധില് നധിന്നുന്ധം
ആരുന്ധം തെതന്ന കരഷക തതെരോഴധിലരോളധി രക്ഷമനധിധധി അന്ധംഗതെസ്വന്ധം ലഭധികന്നതെധിനരോയധി അരപക്ഷ
സമരപധിച്ചധിടധില.  ഇതുരപരോതല മലരയരോര രമഖലയരോയ തനലധിയരോമ്പതെധി ഗരോമപഞരോയത്തധില്
പ്രധരോനമരോയന്ധം രതെയധില, ഓറഞത രതെരോടങ്ങള് എന്നധിവെയരോണത ഉള്ളതെത.  അതുതകരോണ്ടെത തെതന്ന
ടധി  പഞരോയത്തധില്  രതെരോടന്ധം  തതെരോഴധിലരോളധികളരോണത  ഉള്ളതതെന്നത  കരഷക  തതെരോഴധിലരോളധി
രക്ഷമനധിധധി രബരോരഡത ചെശഫത എകധികപ്യൂടധിവെത ഓഫശസര റധിരപരോരടത തചെയധിരധികന്നു.  ഇടുക്കധി
ജധിലയധിതല  മൂന്നരോര  ഗരോമപഞരോയത്തധിതല  ഭൂരധിഭരോഗന്ധം  തതെരോഴധിലരോളധികളുന്ധം  രതെരോടന്ധം
തതെരോഴധിലരോളധികള് ആയതെധിനരോലന്ധം ഇവെര രതെരോടന്ധം  തതെരോഴധിലരോളധി  നധിയമത്തധിതന്റെ പരധിധധിയധില്
വെരുന്നതെധിനരോലന്ധം  മൂന്നരോര  പഞരോയത്തധിലന്ധം  നധിലവെധില്  കരഷക  തതെരോഴധിലരോളധി  തപന്ഷനത
അരഹരരോയവെര ആരുന്ധം ഇലരോതയന്നത രലബര കമശഷണറുന്ധം റധിരപരോരടത തചെയധിട്ടുണ്ടെത. 

210.  ഇടുക്കധി  ജധിലയധിതല  കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി  തപന്ഷന്  നല്കുന്നതെധില്
കരോലതെരോമസന്ധം എന്ന ഓഡധിറത ഖണധിക സമധിതെധിയതട  17-6-2015-തല രയരോഗന്ധം പരധിഗണധിച്ച
അവെസരത്തധില്  കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി   തപന്ഷനത  വെടവെട  ഗരോമപഞരോയത്തധില്
ആരുന്ധം  തെതന്ന  അരപക്ഷധിച്ചധിടധിതലന്ന  മറുപടധി  തൃപധികരമലരോതെധിരുന്നതെധിനരോല്,  സമധിതെധി
ആവെശലതപടതെധിന്പ്രകരോരന്ധം സമരപധിച്ച വെധിശദമരോയ റധിരപരോരടധിരന്മല് കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി
രക്ഷമനധിധധി രബരോരഡത ഉരദലരോഗസനധില് നധിന്നുന്ധം സമധിതെധി വെധിശദശകരണമരോരരോഞ. 
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211.  വെടവെട  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  ആരുന്ധംതെതന്ന  കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി  തപന്ഷനത
അരപക്ഷധിച്ചധിടധിതലന്നത  17-6-2015-തല  രയരോഗത്തധില്  വെധിശദശകരധികകയന്ധം  എന്നരോല്
ഇരപരോള് 95  രപര അരപക്ഷ നല്കധിയധിട്ടുള്ളതെരോയധി റധിരപരോരടത തചെയതെധിതന്റെയന്ധം കരോരണതമതന്തന്ന
സമധിതെധിയതട  രചെരോദലത്തധിനത  രക്ഷമനധിധധിയധില്  അന്ധംഗതെസ്വന്ധം  എടുകന്നതെധിനരോണത  95  രപര
അരപക്ഷ  നല്കധിയധിട്ടുള്ളതതെന്നുന്ധം  60  വെയസത  കഴധിയരമ്പരോള്  രക്ഷമനധിധധി  അന്ധംഗതെസ്വമുള്ള
തതെരോഴധിലരോളധിക്കത  തപന്ഷന്  ലഭധികതമന്നുന്ധം  കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി  രക്ഷമനധിധധി  രബരോരഡത
ചെശഫത എകധികപ്യൂടശവെത അറധിയധിച്ചു.

212.  വെടവെട  ഗരോമപഞരോയത്തധില്  ഭൂരധിഭരോഗവന്ധം  തെമധിഴത  വെന്ധംശജരരോയ
തതെരോഴധിലരോളധികളരോതണന്നുന്ധം   അവെരക്കത  മലയരോളത്തധിലള്ള  അരപക്ഷരോ  രഫരോറന്ധം  വെരോയധിച്ചു
മനസധിലരോക്കരോരനരോ പൂരധിപധിക്കരോരനരോ കഴധിയധിതലന്നുന്ധം തെമധിഴത ഭരോഷയധില്  അരപക്ഷരോ രഫരോന്ധം
തെയരോറരോക്കധി  തകരോടുത്തരോല്  നന്നരോയധിരധികതമന്നുന്ധം  പഞരോയത്തത  ഡയറക്ടര-ഇന്-ചെരോരജത
അഭധിപ്രരോയതപട്ടു.   മൂന്നരോറധില്  നധിന്നുന്ധം  40  കധി.മശ.  അകതലയള്ള  തചെറുരതെരോണധിയധിലരോണത
രക്ഷമനധിധധി  ഓഫശസത  സധിതെധി  തചെയ്യുന്നതതെന്നുന്ധം  ദൂരകൂടുതെല്  ഉള്ളതെധിനരോല്  രടഡത
യൂണധിയനുകളരോണത അരപക്ഷ രശഖരധിച്ചത എത്തധികന്നതതെന്നുന്ധം രക്ഷമനധിധധി രബരോരഡത ചെശഫത
എകധികപ്യൂടശവെത ഓഫശസര അറധിയധിച്ചു.  

213.  കൃഷധി  വെകുപധില്  നധിന്നുന്ധം  നല്കധിയ  മറുപടധിയധില്  രണ്ടു  രപര  അരപക്ഷ
നല്കധിയധിരുന്നുതവെന്നുന്ധം  എന്നരോല്  അരപക്ഷകരധിതലന്ന   രക്ഷമനധിധധി  രബരോരഡധിതന്റെ
മറുപടധിയന്ധം  തെമധിലള്ള  തവെരുദ്ധലന്ധം  ചൂണ്ടെധിക്കരോടധിയരപരോള്,  രക്ഷമനധിധധി  രബരോരഡത
രൂപശകരധികന്നതെധിനത   മുമ്പത  തതെരോഴധില്  വെകുപരോണത  കരഷക  തത്തരോഴധിലരോളധി  തപന്ഷന്
തകരോടുത്തധിരുന്നതതെന്നുന്ധം  പ്രസ്തുതെ  കരോലയളവെധില്  60  വെയസത  കഴധിഞരോലന്ധം  തപന്ഷനത
അരപക്ഷധിക്കരോമരോയധിരുതന്നന്നുന്ധം  2002-ല്  സരക്കരോര  തകരോണ്ടു  വെന്ന  രഭദഗതെധിരയരോതട
രക്ഷമനധിധധിയധില് അന്ധംഗതെസ്വമുള്ള തതെരോഴധിലരോളധി വെധിരമധിച്ചരോല് മരോതരമ  കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി
തപന്ഷന്   ലഭധികകയള്ളൂതവെന്നുന്ധം   നധിലവെധില്  60  വെയസത  കഴധിഞ  നധിരവെധധി
തതെരോഴധിലരോളധികള്  വെടവെട  ഗരോമ   പഞരോയത്തധില്  ഉതണ്ടെങ്കേധിലന്ധം  രക്ഷമനധിധധി  രബരോരഡധില്
അന്ധംഗതെസ്വന്ധം  ഇലരോത്തതെധിനരോല്  തപന്ഷന്  അനുവെദധിക്കരോന്  നധിരവരോഹമധിതലന്നുന്ധം
കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി  രക്ഷമനധിധധി രബരോരഡത ചെശഫത എകധികപ്യൂടശവെത അഭധിപ്രരോയതപട്ടു.

214.  95  രപരക്കത അന്ധംഗതെസ്വന്ധം തകരോടുത്തു എന്നു പറയന്നതെധിതന്റെ സരോന്ധംഗതെലതമതന്തന്ന
സമധിതെധിയതട   രചെരോദലത്തധിനത  20  വെയസധിനുന്ധം  60  വെയസധിനുന്ധം   ഇടയധിലള്ളവെരരോണത
അന്ധംഗതെസ്വതമടുത്തതതെന്നുന്ധം അവെരക്കത  60  വെയസത  കഴധിയരമ്പരോള് തപന്ഷന് ലഭധികതമന്നുന്ധം
2002-തല സരക്കരോര ഉത്തരവെത  പ്രകരോരന്ധം  18  വെയസ്സു മുതെല്  55  വെയസ്സുവെതരയള്ളവെരക്കത
മരോതരമ  രക്ഷമനധിധധിയധില്  അന്ധംഗമരോകരോന്  കഴധിയൂ  എന്നുന്ധം  അന്ധംഗങ്ങളരോയവെരക്കത  മരോതരമ
തപന്ഷന്  ലഭധികകയൂള്ളൂതവെന്നുന്ധം  കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി  രക്ഷമനധിധധി  രബരോരഡത
ചെശഫത എകധികപ്യൂടശവെത വെലക്തമരോക്കധി.
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215.  കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി  തപന്ഷനുള്ള  അരപക്ഷ  നല്കധിയരോല്
45  ദധിവെസത്തധിനുള്ളധില്  അതെധിരന്മല്  തെശരുമരോനതമടുക്കണതമന്നത  സരക്കരോരധിതന്റെ
വെലക്തമരോയ  നധിരരദ്ദേശമുണ്ടെരോയധിരധിതക്ക  ആയതെത  നല്കുന്നതെധിനുണ്ടെരോയ  കരോലതെരോമസന്ധം
സമധിതെധി  ഗസൗരവെമരോയധി  കരോണുന്നു.  ആയതെധിനരോല്  സരക്കരോര  നധിരരദ്ദേശന്ധം  പരോലധിച്ചത
റധിരപരോരടത  ലഭലമരോകന്നതെധിനത  എലരോ  കൃഷധി  ഓഫശസരമരോരകന്ധം  കരശന  നധി രരദ്ദേശന്ധം
നല്കണതമന്നത സമധിതെധി നധിരരദ്ദേശധികന്നു.

216.  കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി  തപന്ഷനുള്ള  അരപക്ഷയധിരന്മല്  സമയബനധിതെമരോയധി
റധിരപരോരടത  നല്കരോത്ത  ഉരദലരോഗസരതക്കതെധിതര  നടപടധി  സസ്വശകരധിക്കരോന്  സമധിതെധി
ശധിപരോരശ തചെയ്യുന്നു. 

217.  കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി  തപന്ഷതനകറധിച്ചുള്ള  അവെരബരോധന്ധം  തതെരോഴധിലരോളധികളധില്
സൃഷ്ടധികന്നതെധിനരോയധി രക്ഷമനധിധധി രബരോരഡത മുന്തകതയടുത്തത കരഷകതത്തരോഴധിലരോളധി
സന്ധംഘടനകകളുതടയന്ധം,രരോഷ്ടശയ  പരോരടധി  പ്രതെധിനധിധധികളുരടയന്ധം,  പഞരോയത്തത
അന്ധംഗങ്ങളുതടയന്ധം സഹരോയരത്തരോതട രയരോഗന്ധം വെധിളധിച്ചുരചെരത്തത അടധിയന്തര നടപടധികള്
തകതക്കരോള്ളുന്നതെധിനുന്ധം ഇക്കരോരലന്ധം തതെരോഴധില് വെകുപധിതന്റെ കൂടധി ശദ്ധയധില്തപടുത്തുന്നതെധിനുന്ധം
സമധിതെധി ശധിപരോരശ തചെയ്യുന്നു.

218.  തെമധിഴത  വെന്ധംശജര  കൂടുതെലളള  രമഖലകളധില്  കർഷക  തതെരോഴധിലരോളധി
തപന്ഷനുള്ള  അരപക്ഷ  രഫരോറങ്ങളുതട  തെമധിഴത  പതെധിപ്പുന്ധം  കൂടധി  ലഭലമരോകന്നതെധിനുള്ള
നടപടധി സസ്വശകരധിക്കണതമന്നത സമധിതെധി ശധിപരോരശ തചെയ്യുന്നു.

ഓഡധിറത ഖണധിക

3.1.19 ഇടവെധിള കൃഷധി

ഇടവെധിള  കൃഷധി  രപ്രരോതരോഹധിപധികന്നതെത  കരോരഷധിക  രമഖലയതട  സരോമ്പത്തധിക
അടധിത്തറ  ശക്തധിതപടുത്തുന്നതെധിനത  സഹരോയകമരോണത.  ഇടവെധിളകള്  തെരോരതെരമലന  കുറഞ
തചെലവെധില് കൃഷധി തചെയരോവന്നതുന്ധം കുറഞ സമയത്തധിനുള്ളധില് വെധിളതവെടുക്കരോവന്നതുമരോണത.
തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സരോപനങ്ങള്ക്കത സന്ധംസരോന രഹരോരടധികള്ച്ചര മധിഷതന്റെ പദ്ധതെധികളുതട
ഭരോഗമരോയധി കുരുമുളകത,  ജരോതെധി,  തകരോരക്കരോ,  തപനരോപധിള് തുടങ്ങധിയവെ ഇടവെധിളയരോയധി  കൃഷധി
തചെയ്യുവെരോന് കരഷകരക്കത രപ്രരോതരോഹനന്ധം നല്കരോവന്നതെരോണത.

പല  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങളുന്ധം  ഇടവെധിള  കൃഷധിക്കരോയധി  പദ്ധതെധികതളരോന്നുന്ധം
ആവെധിഷ്കരധിച്ചു  നടപരോക്കധിയധിടധില.  പദ്ധതെധികള്  നടപരോക്കധിയ  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സരോപനങ്ങളധില്  നരോമമരോത  തുകയരോണത  ഇടവെധിള  കൃഷധിക്കരോയധി  തചെലവെഴധിച്ചതെത.  2009-10,
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2010-11  വെരഷങ്ങളധില്  ഇടവെധിള  കൃഷധിക്കരോയധി  പദ്ധതെധികള്  രൂപശകരധികകരയരോ,  തുക
തചെലവെഴധിക്കരോതെധിരധികകരയരോ  തചെയ  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങളുതട  ഏതെരോനുന്ധം
ഉദരോഹരണങ്ങള് ചുവെതട രചെരകന്നു:

1. ആദധിച്ചനല്ലൂര ഗരോമപഞരോയത്തത - തകരോലന്ധം ജധില

2. മരോടപള്ളധി ഗരോമപഞരോയത്തത - രകരോടയന്ധം ജധില

3. മുണ്ടെക്കയന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തത - രകരോടയന്ധം ജധില

4. തനടുമുടധി ഗരോമപഞരോയത്തത - ആലപ്പുഴ ജധില

5. ഏലപരോറ ഗരോമപഞരോയത്തത - ഇടുക്കധി ജധില

6. ചൂരണധിക്കര ഗരോമപഞരോയത്തത - എറണരോകുളന്ധം ജധില

7. ആലവെ മുനധിസധിപരോലധിറധി - എറണരോകുളന്ധം ജധില

8. കുമരന്ധംപൂത്തൂര ഗരോമപഞരോയത്തത - പരോലക്കരോടത ജധില

9. പൂരക്കരോട്ടൂര ഗരോമപഞരോയത്തത - മലപ്പുറന്ധം ജധില

10.  വെളയന്ധം ഗരോമപഞരോയത്തത - രകരോഴധിരക്കരോടത  ജധില

11. പൂതെരോടധി ഗരോമപഞരോയത്തത - വെയനരോടത ജധില

12. മുരണ്ടെരധി ഗരോമപഞരോയത്തത - കണ്ണൂര ജധില

തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം  ജധിലയധിതല  കരകുളന്ധം  ഗരോമപഞരോയത്തത  ഇടവെധിള  കൃഷധി
രപ്രരോതരോഹധിപധികന്നതെധില്  ഉത്തമ  മരോതൃകയരോണത.  2009-10,  2010-11  വെരഷങ്ങളധിലരോയധി
യഥരോക്രമന്ധം  1.95  ലക്ഷന്ധം  രൂപയന്ധം  1.18  ലക്ഷന്ധം  രൂപയന്ധം  കരകുളന്ധം  ഗരോമപഞരോയത്തത
ഇടവെധിളകൃഷധി രപ്രരോതരോഹനത്തധിനരോയധി തചെലവെഴധിച്ചധിട്ടുണ്ടെത.

ഇടവെധിള  കൃഷധിയതട  രപ്രരോതരോഹനന്ധം  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങളുതട
സജശവെശദ്ധ പതെധിരയണ്ടെ വെധിഷയമരോണത.

ഓഡധിറത പരരോമരശന്ധം സന്ധംബനധിച്ചത സരക്കരോര  ലഭലമരോക്കധിയ മറുപടധി അനുബനന്ധം  II
ആയധി രചെരത്തധിരധികന്നു.

219.  പരരോമർശ  വെധിരധയമരോയ  പഞരോയത്തുകള്  ഇടവെധിള  കൃഷധിക്കത  പദ്ധതെധികള്
ആവെധിഷ്കരധിച്ചു  നടപരോക്കധി  വെരുന്നതെരോയധി  രബരോധലതപടതെധിതന്റെ  അടധിസരോനത്തധില്  ഓഡധിറത
തെടസന്ധം ഒഴധിവെരോക്കരോന് സമധിതെധി ശധിപരോർശ തചെയ്യുവെരോന് തെശരുമരോനധിച്ചു.
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220.  പരരോമർശവെധിരധയമരോയ  പഞരോയത്തുകള്  ഇടവെധിള  കൃഷധിക്കത  പദ്ധതെധികള്
ആവെധിഷ്കരധിച്ചത  നടപരോക്കധിവെരുന്നതെരോയധി  രബരോധലതപടതെധിതന്റെ  അടധിസരോനത്തധില്
പ്രസ്തുതെ ഓഡധിറത തെടസന്ധം ഒഴധിവെരോക്കരോന് സമധിതെധി ശധിപരോർശ തചെയ്യുന്നു.

ഓഡധിറത ഖണധിക

3.1.20 ഉദലരോനകൃഷധി/പച്ചക്കറധി കൃഷധി എന്നധിവെയതട രപ്രരോതരോഹനന്ധം

ഓരരരോവെശടധിലന്ധം  ഒരു  പച്ചക്കറധിരത്തരോടന്ധം  എന്ന  ലക്ഷലരത്തരോതട  വെധിരകന്ദ്രശകൃതെരോ

സൂതണത്തധിതന്റെ  ഭരോഗമരോയധി  പച്ചക്കറധി  കൃഷധി  വെധികസന  പദ്ധതെധി  ഗരോമപഞരോയത്തുകളധില്

നടപരോക്കധിവെരുന്നു. RSGP (പച്ചക്കറധി വെധിത്തത ഉല്പരോദന പദ്ധതെധി) RKVY (ഇടവെധിള കൃഷധി)

എന്നധിവെ കൃഷധിഭവെനുകള് വെഴധി കൃഷധി വെകുപത നടപരോക്കധി വെരുന്നു.

പരധിരശരോധനയത  വെധിരധയമരോക്കധിയ  എലരോ  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങളുന്ധം

പച്ചക്കറധി കൃഷധിയതട രപ്രരോതരോഹനത്തധിനത കരോരലമരോയ തുക തചെലവെഴധികന്നുണ്ടെത.

ഉദലരോന  കൃഷധി  രപ്രരോതരോഹധിപധികന്നതെധിനുതെകുന്ന  പദ്ധതെധികതളരോന്നുന്ധം  ഭൂരധിഭരോഗന്ധം

തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങളധിലന്ധം  നടപരോകന്നധില.  വെകുപ്പുതെല  രപ്രരോജക്ടുകള്

മരോതമരോണത ഈ രന്ധംഗത്തത കൃഷധിഭവെനുകള് നടപധിലരോക്കധി വെരുന്നതെത.

ഓഡധിറത പരരോമരശന്ധം സന്ധംബനധിച്ചത സരക്കരോര  ലഭലമരോക്കധിയ മറുപടധി അനുബനന്ധം  II

ആയധി രചെരത്തധിരധികന്നു.

221.  പച്ചക്കറധി  കൃഷധി  രപ്രരോതരോഹധിപധികന്നതെധിനരോയധി  കൃഷധി  ഭവെന്  മുരഖന  രഗരോ

ബരോഗത പദ്ധതെധിയന്ധം സ്കൂളുകളുന്ധം ഒരോഫശസകളുന്ധം വെഴധിയള്ള പച്ചക്കറധി വെധിത്തത വെധിതെരണവന്ധം, മധിക്ക

സ്കൂളുകളധിലന്ധം മരോതൃകരോ പച്ചക്കറധിരത്തരോടങ്ങളുന്ധം, വെശടുകള് രകന്ദ്രശകരധിച്ചത അടുക്കള രതെരോടങ്ങളുന്ധം

നഗരപ്രരദശതത്ത വെശടുകളധില് മട്ടുപരോവെത കൃഷധിയന്ധം സജശവെമരോയധി നടപധിലരോക്കധിവെരുന്നു.

222.  ചെധില  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങളധില്  ഉദലരോനകൃഷധി  രപ്രരോതരോഹധിപധി

കന്നതെധിതന്റെ  ഭരോഗമരോയധി  ഓരക്കധിഡത  ആന്തൂറധിയന്ധം  കൃഷധിയ്ക്കുള്ള  പദ്ധതെധികള്  സന്ധംസരോന

രഹരോരടധിക്കള്ച്ചര  മധിഷന്  പദ്ധതെധി  പ്രകരോരന്ധം  നടപധിലരോക്കധിവെരുന്നു.  പരധിരശരോധനയത

വെധിരധയമരോക്കധിയ  എലരോ  തെരദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണസരോപനങ്ങളുന്ധം  പച്ചക്കറധി  കൃഷധിയതട

രപ്രരോതരോഹനത്തധിനത  കരോരലമരോയ  തുക  തചെലവെഴധികന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം  എന്നരോല്  ഉദലരോന  കൃഷധി

രപ്രരോതരോഹധിപധികന്നതെധിനുതെകുന്ന പദ്ധതെധികതളരോന്നുന്ധം തെരദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ സരോപനങ്ങള്

നടപധിലരോകന്നധില എന്നുന്ധം സമധിതെധിയത രബരോദ്ധലതപടധിട്ടുണ്ടെത.  എന്നധിരുന്നരോലന്ധം ചെധിലവെഴധികന്ന
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തുകയത  ആനുപരോതെധികമരോയധി  പദ്ധതെധികള്  ഒന്നുന്ധം  ആവെധിഷ്കരധികന്നധില  എന്നത  നധിരശക്ഷധിച്ച

സമധിതെധി  വെകുപ്പുതെല രപ്രരോജക്ടുകള് കൂടരോതതെ തെരദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ സരോപനങ്ങള് മുരഖന

സല  സസൗകരലങ്ങള്കന്ധം  സരോഹചെരലങ്ങള്കന്ധം  അനുസൃതെമരോയധി  പുതെധിയ  പദ്ധതെധികള്

ആവെധിഷ്കരധിരക്കണ്ടെതെരോതണന്നത നധിരരദ്ദേശധികന്നു.

നധിഗമനങ്ങള്/ശധിപരോരശകള്  

223.  പരധിരശരോധനയത  വെധിരധയമരോക്കധിയ  എലരോ  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ
സരോപനങ്ങളുന്ധം  പച്ചക്കറധി  കൃഷധി  രപ്രരോതരോഹനത്തധിനത  കരോരലമരോയ  തുക
തചെലവെഴധികന്നുതണ്ടെന്നുന്ധം  എന്നരോല്  ഉദലരോനകൃഷധി  രപ്രരോതരോഹധിപധികന്നതെധിനുതെകുന്ന
പദ്ധതെധികതളരോന്നുന്ധം  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങള്  നടപധിലരോകന്നധില  എന്നുന്ധം
സമധിതെധി  മനസധിലരോകന്നു.തചെലവെഴധികന്ന  തുകയത  ആനുപരോതെധികമരോയധി  പദ്ധതെധികള്
ഒന്നുന്ധം  ആവെധിഷ്കരധികന്നധില  എന്നത  നധിരശക്ഷധിച്ച  സമധിതെധി   വെകുപ്പുതെല  രപ്രരോജക്ടുകള്
കൂടരോതതെ  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങള്  മുരഖന  സല  സസൗകരലങ്ങള്കന്ധം
സരോഹചെരലങ്ങള്കന്ധം  അനുസൃതെമരോയധി  പുതെധിയ  പദ്ധതെധികള്  ആവെധിഷ്കരധിച്ചത
നടപരോരക്കണ്ടെതെരോതണന്നുന്ധം നധിരരദ്ദേശധികന്നു.

ഓഡധിറത ഖണധിക

3.1.21 പദ്ധതെധി നധിരവഹണത്തധിതല തപരോതുവെരോയ നപ്യൂനതെകള്

10,  11  പഞവെല്സര  പദ്ധതെധിക്കരോലത്തത  രചെരന്നധിട്ടുള്ള  വെരോരഡത/  ഗരോമസഭകളധില്
മുന്വെരഷങ്ങളധിതല  പദ്ധതെധി  നധിരവഹണതത്ത സന്ധംബനധിച്ച വെധിലയധിരുത്തലകരളരോ  ഓരരരോ
പ്രരദശത്തധിതന്റെയന്ധം പ്രരതെലകതെകളുന്ധം മുന്വെരഷങ്ങളധിതല രപരോരരോയ്മകളുന്ധം കണക്കധിതലടുത്തുള്ള
പദ്ധതെധി  നധിരരദ്ദേശങ്ങരളരോ  ഉണ്ടെരോകുന്നധില.  മധിക്ക  വെരോരഡത/ഗരോമസഭകളധിലന്ധം  തപരോതുജന
പങ്കേരോളധിത്തന്ധം കുറവെരോണത. വെരക്കധിന്ധംഗത ഗ്രൂപ്പുകളുതട പുനനഃസന്ധംഘരോടനത്തധില് കരോരഷധിക രന്ധംഗത്തത
പ്രവൃത്തധി  പരധിചെയമുള്ളവെതര  രവെണ്ടെത  ഉള്തപടുത്തരോതെധിരധികന്നതുമൂലന്ധം  ദശരഘവെശക്ഷണ
രത്തരോതടയന്ധം സമഗ വെധികസനന്ധം മുന്നധിരത്തധിയമുള്ള പദ്ധതെധികള് ആസൂതണന്ധം തചെയ്യുന്നതെധിനത
സരോധധികന്നധില എന്നുന്ധം വെധിലയധിരുത്തുന്നു.

മണധിതന്റെ ഗുണനധിലവെരോര പരധിരശരോധന നടത്തരോതതെ വെളപ്രരയരോഗത്തധിനത ധനസഹരോയന്ധം
നല്കുന്നതെത  ഉല്പരോദനകുറവെധിനത  കരോരണമരോകുന്നുണ്ടെത.  അതുരപരോതല  പ്രരോരയരോഗധികതെയന്ധം
പ്രവെരത്തനക്ഷമതെയന്ധം കണക്കധിതലടുക്കരോതതെയള്ള കരോരഷധിക യന്ത്രവെല്ക്കരണവന്ധം ലക്ഷലന്ധം
തകവെരധികന്നതെധിനത തെടസന്ധം സൃഷ്ടധികന്നു.  പദ്ധതെധി പ്രവെരത്തനങ്ങള് ഫണ്ടെത വെധിനധിരയരോഗധി
കന്നരതെരോടുകൂടധി  അവെസരോനധിപധികന്നതെരോയന്ധം  ഫലപ്രദമരോയ  തുടര  പ്രവെരത്തനങ്ങള്
ഉണ്ടെരോവെരോതെധിരധികന്നതുന്ധം പരധിരശരോധനരോ രവെളയധില് ശദ്ധയധില്തപട്ടു.
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നടപരോക്കധിവെരുന്ന  പദ്ധതെധികള്  കരോരഷധിക  ഉല്പരോദന  വെരദ്ധനവെധിനത  എതമരോതന്ധം
ഉണരരവെകധിതയന്നത  പരധിരശരോധധികന്നതെധിനുന്ധം,  ആയതെധിതന്റെ വെലരോപധി  നധിരണയധികന്നതെധിനുന്ധം
വെധിശസ്വസനശയവന്ധം  ആധധികരോരധികവമരോയ  സധിതെധിവെധിവെര  കണകകള്  കൃഷധിഭവെനുകള്
സൂക്ഷധിരക്കണ്ടെതുണ്ടെത.  കരോരഷധിക പദ്ധതെധികളുതട  ലക്ഷല സരോക്ഷരോത്ക്കരോരത്തധിനത  കൃതെലമരോയ
സരോധലതെരോപഠനന്ധം നടത്തുന്നധിതലന്നതെരോണത മതറരോരു അപരോകതെ.  ഉദരോഹരണത്തധിനത,  രരരോഗന്ധം
ബരോധധിച്ച ആയധിരക്കണക്കധിനത തതെങ്ങുകള് വെരഷങ്ങളരോയധി മുറധിച്ചുനശകന്നുതണ്ടെങ്കേധിലന്ധം പുതെധിയ
തതെകള്  നടുന്നുരണ്ടെരോ  എന്നതുന്ധം  അതുവെഴധി  സമഗ  നരോളധിരകര  വെധികസനന്ധം/തതെങ്ങധിതന്റെ
ഉല്പരോദനക്ഷമതെ വെരദ്ധധിപധിക്കല് എന്ന രപ്രരോജക്ടത ലക്ഷലന്ധം തകവെരധികന്നുരണ്ടെരോ എന്നതുന്ധം
പഠന വെധിരധയമരോകന്നധില.

പദ്ധതെധികളുതട  ലക്ഷലപ്രരോപധിക്കത  സരോധലതെരോപഠനന്ധം  രപരോതല  തെതന്ന  പ്രധരോനമരോണത
നധിരവഹണ  ഘടത്തധിതല  രമല്രനരോട  പ്രവെരത്തനങ്ങളുന്ധം  നധിരവഹണരോനന്തരമുള്ള
വെധിലയധിരുത്തലകളുന്ധം.  എന്നരോല്  നധിരവഹണ  രമല്രനരോടത്തധിനുന്ധം  നധിരവഹണരോനന്തരന്ധം
വെധിലയധിരുത്തലകളധിലന്ധം തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സരോപനങ്ങള് ശദ്ധധികന്നധില. 11-ാം പദ്ധതെധി
മരോരഗ്ഗരരഖയധില്  ലക്ഷലമധിടധിരുന്നതു  പ്രകരോരന്ധം  കരോരഷധികവെധിളകളുതട  പ്രരതെലകധിച്ചത
ഭക്ഷലവെധിളകളുതട പുനരുജശവെനത്തധിനത ഓരരരോ പ്രരദശത്തധിനുന്ധം രയരോജധിച്ച ഭക്ഷലവെധിളകളുതട
ഉല്പരോദന  വെരദ്ധനവെധില്  രകന്ദ്രശകരധിച്ചുള്ള  കരമപദ്ധതെധികള്  ആവെധിഷ്കരധിച്ചു
നടപരോകന്നതെധില് തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സരോപനങ്ങള് ശദ്ധധിരക്കണ്ടെതെരോണത.

ഓഡധിറത ഖണധിക

3.1.22 നധിഗമനങ്ങള്

1. കൃഷധി  ഓഫശസകളധില്  ആവെശലത്തധിനത  ജശവെനക്കരോരധിലരോത്തതെത  കരോർഷധിക
രമഖലതയ രദരോഷകരമരോയധി ബരോധധികന്നു.

2. കരോർഷധികരമഖലയതട  പുനരുജശവെനത്തധിനുള്ള  പദ്ധതെധികള്  പൂർണ  വെധിജയന്ധം
തകവെരധികന്നധില.

3. കരോർഷധിക  പദ്ധതെധികള്  മുന്കൂടധി  തെയരോറരോക്കധി  സമയബനധിതെമരോയധി
പൂർത്തധിയരോക്കരോന് കഴധിയരോത്തതുമൂലന്ധം ലക്ഷലന്ധം തകവെരധികന്നധില.

4. ഫലപ്രദമരോയ  രമരോണധിററധിന്ധംഗത  സന്ധംവെധിധരോനന്ധം  പ്രവെർത്തധികന്നധില.   കർഷകർക്കത
ആവെശലമരോയ  ഉല്പരോദന  ഉപരോധധികള്  നല്കുന്നതതെരോഴധിച്ചരോല്  അതെധിതന്റെ  വെധിനധിരയരോഗ
വെധിവെരങ്ങതളകറധിച്ചത അരനസ്വഷണന്ധം നടകന്നധില.

5. വെർദ്ധധിച്ച  ഉല്പരോദനതചെലവെത,  കരോർഷധിരകരോല്പന്നങ്ങളുതട  വെധിലയധിടവെത,
രരരോഗങ്ങള്, തതെരോഴധിലരോളധികളുതട ദസൗർലഭലന്ധം എന്നധിവെമൂലന്ധം കൃഷധിഭൂമധി ഇതെര ആവെശലങ്ങള്ക്കത
ഉപരയരോഗധികകരയരോ  തെരധിശധിടുകരയരോ  തചെയ്യുന്നു.  തനല്പരോടങ്ങള്  വെലരോപകമരോയധി
നധികത്തുന്നു.
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6. നശർത്തട  വെധികസന  പദ്ധതെധികള്,  രദശശയഗരോമശണ  തതെരോഴധിലറപ്പു  പദ്ധതെധികള്
എന്നധിവെ സമനസ്വയധിപധിച്ചത നടപധിലരോക്കധിയധിടധില.

7. കരോർഷധിക  വെധിജരോനരകന്ദ്രങ്ങളുതട  അഭരോവെത്തധില്  ആധുനധിക  കൃഷധിരശതെധിതയ
കറധിച്ചുന്ധം കൃഷധി സമ്പ്രദരോയതത്തകറധിച്ചുന്ധം കർഷകർക്കത വെധിവെരങ്ങള് ലഭലമരോകന്നധില.

8. കർഷകരുതട  എണന്ധം  ഭൂവെധിസ്തൃതെധി,  വെധിവെധിധ  കരോർഷധിക  വെധിളകള്ക്കത
അനുരയരോജലമരോയ  പ്രരദശന്ധം  എന്നധിവെതയ  സന്ധംബനധിച്ച  സമഗമരോയ  രഡറ  ലഭലമല.
കൃഷധിഭവെന് വെഴധി നല്കുന്ന യരന്ത്രരോപകരണങ്ങളുതട ആസധി രജധിസ്റ്ററുന്ധം സൂക്ഷധികന്നധില.

9. ഗരോമ/വെരോരഡത  സഭകളധില്  കരോരലമരോയ  ജനപങ്കേരോളധിത്തരമരോ  കരോർഷധിക  രമഖലതയപറധി
സജശവെ ചെർച്ചകരളരോ ഉണ്ടെരോകുന്നധില.

10.  കരോർഷധിക യരന്ത്രരോപകരണങ്ങള് സൂക്ഷധികന്നതെധിനുന്ധം അവെയതട പ്രവെർത്തനവന്ധം
കരോരലക്ഷമതെയന്ധം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതെധിനുന്ധം സന്ധംവെധിധരോനങ്ങളധില.

11.  നഗരസരോഹചെരലത്തധിനനുസരധിച്ചത  വെലതെലസവന്ധം  നൂതെനുവന്ധം  പ്രരയരോഗധികവമരോയ
പദ്ധതെധികള്  ആവെധിഷ്കരധിക്കരോന്  മുനധിസധിപരോലധിറധി/രകരോർപരറഷന്  അധധികരോരധികള്  ശദ്ധ
പതെധിപധികന്നധില.

ഓഡധിറത ഖണധിക

3.1.23 ശധിപരോരശകള്

1.  കൃഷധിഭവെതന്റെ  ഭസൗതെധിക  സരോഹചെരലങ്ങള്  തമച്ചതപടുത്തുന്നതെധിനുള്ള  പദ്ധതെധികള്
ആവെധിഷ്കരധിച്ചത നടപധിലരോക്കണന്ധം.

2. കരഷകരുതട എണന്ധം, ഭൂവെധിസ്തൃതെധി, വെധിവെധിധ കരോരഷധിക വെധിളകള്, അനുരയരോജലമരോയ
പ്രരദശന്ധം എന്നധിവെതയപറധി സമഗമരോയ രഡറ തെയരോറരോകക.

3.  ശരോസശയമരോയ  കൃഷധി  രശതെധിയധിലന്ധം  ആധുനധിക  യന്ത്രങ്ങള്  ഉപരയരോഗധികന്നതെധിലന്ധം
കരഷകരക്കത പരധിശശലനന്ധം നല്കുക.

4.  കരോരഷധികരമഖലയധിതല  പ്രധരോന  പ്രശ്നമരോയ  തതെരോഴധിലരോളധിക്ഷരോമന്ധം  പരധിഹരധി
കന്നതെധിനത  തതെരോഴധിലറപത  പദ്ധതെധിയധില്  രജധിസ്റ്റര  തചെയ  കരഷക  തതെരോഴധിലരോളധികതള
ഉള്തപടുത്തധി  ഒരു  രലബര  ബരോങ്കേത  രൂപശകരധികകയന്ധം  ഇവെരുതട  രസവെനന്ധം
ആവെശലരോനുസരണന്ധം  പരോടരശഖരങ്ങള്ക്കത  ലഭലമരോകവെരോന്  നടപടധി  സസ്വശകരധികകയന്ധം
തചെയ്യുക.

5.  കൃഷധി  വെകുപ്പുന്ധം  ജലരസചെന  വെകുപ്പുന്ധം  തെമധില്  രവെണ്ടെത  ഏരകരോപനന്ധം  ഇലരോത്ത
സധിതെധി വെധിരശഷന്ധം മരോറധി ജലരസചെന സസൗകരലന്ധം നധിലച്ചുരപരോയ ഇറധിരഗഷന് പദ്ധതെധികള്
പൂരത്തധിയരോക്കരോന് നടപടധികള് തതകതക്കരോള്ളുക.
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6.  കരോരഷധിക  വെധിജരോനരകന്ദ്രങ്ങള്  ആരന്ധംഭധികക,  ആധുനധിക  കൃഷധി  രശതെധികള്
പ്രചെരധിപധികന്നതെധിനത ഇ-കൃഷധി ഫലപ്രദമരോയധി നടപരോകക.

7.  കരോരഷധിക യന്ത്രവെല്ക്കരണന്ധം രപ്രരോതരോഹധിപധികക.  പരോടരശഖരസമധിതെധികള്ക്കത
നല്കുന്ന  യന്ത്രസരോമഗധികളധിരന്മല്  രമരോണധിററധിന്ധംഗത  സന്ധംവെധിധരോനന്ധം  കരോരലക്ഷമമരോകക.
കരോരഷധിക  യന്ത്രവെല്ക്കരണത്തധിനത  തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങള്ക്കത  പ്രരതെലക
മരോരഗനധിരരദ്ദേശങ്ങള് നല്കുക.

8.  പച്ചക്കറധി കൃഷധി,  ഉദലരോന കൃഷധി,  വെധിത്തുല്പരോദനന്ധം എന്നശ രമഖലകളധില് കൂടുതെല്
ശദ്ധ രകന്ദ്രശകരധികക.

9.  കരോരഷധിക ഉത്പരോദന വെധിതെരണ സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള് തുടങ്ങുന്നതെധിനത  പ്രരതെലക കരമ
പദ്ധതെധികള് ആവെധിഷ്കരധികക.

10.  വെധിദലരോരതധികളധില്  കൃഷധിരയരോടത  ആഭധിമുഖലന്ധം  വെളരത്തുന്നതെധിനത  സ്കൂള്  വെളപധില്
പച്ചക്കറധിരത്തരോടന്ധം  നട്ടുപധിടധിപധികന്നതുരപരോതലയള്ള  മരോതൃകരോപരമരോയ  പരധിപരോടധികള്
വെലരോപധിപധികക.

11.  കരോരഷധിക  രന്ധംഗതത്ത  നപ്യൂതെനമരോയ  കൃഷധിരശതെധികതളകറധിച്ചുന്ധം  കരോലരോവെസ
വെലതെധിയരോനങ്ങതളകറധിച്ചുന്ധം  അതെദ്യുത്പരോദനരശഷധിയള്ള  വെധിത്തധിനങ്ങള്,  തതജവെകശട
നധിയന്ത്രണന്ധം  എന്നധിവെതയകറധിച്ചുന്ധം  കരഷകരക്കത  അവെരബരോധന്ധം  നല്കുന്നതെധിനത
രബരോധവെല്ക്കരണ പരധിപരോടധിക ള്ക്കത തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ സരോപനങ്ങതള രപ്രരധിപധികക.

12.  സസ്വന്തമരോയധി  കൃഷധിഭൂമധിയധിലരോത്ത  കരഷകരകന്ധം  കരഷക  സന്ധംഘടനകള്കന്ധം
പരോടകൃഷധി തചെയരോന് സഹരോയകരമരോകുന്ന പദ്ധതെധികള്ക്കത രപ്രരോതരോഹനന്ധം നല്കുക.

13.  നധിലന്ധം  നധികത്തരോന് നധിയന്ത്രണന്ധം  (2008-തല രകരള തനല്വെയല്-തെണശരത്തട
സന്ധംരക്ഷണ  ആക്ടത)  കരശനമരോയധി  നടപരോകകയന്ധം  പ്രരോരദശധികതെല  നധിരശക്ഷണ
സമധിതെധികളുതട നധിരശക്ഷണത്തധിന് കശഴധില് തകരോണ്ടു വെരധികയന്ധം തചെയ്യുക.

14.   വെധികസന  സമധിതെധികള്,  വെരോരഡത/ഗരോമ  സഭകള്  എന്നധിവെയധിതല  വെധിശദമരോയ
ചെരച്ചയ്ക്കു രശഷന്ധം മരോതന്ധം കരോരഷധിക രപ്രരോജക്ടുകള്ക്കത രൂപന്ധം നല്കുക.

15.  ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കത  നലരോയവെധില  കധിട്ടുന്നതെധിനുന്ധം  ഇടനധിലക്കരോരുതട  ചൂഷണന്ധം
ഒഴധിവെരോകന്നതെധിനുന്ധം  മരോരക്കറധിന്ധംഗത  സന്ധംവെധിധരോനന്ധം  ഉണ്ടെരോക്കരോനുള്ള  പദ്ധതെധികള്
ആവെധിഷ്കരധികക.

16.  പദ്ധതെധികളുതട  രമരോണധിററധിന്ധംഗത  ശക്തമരോകകയന്ധം  നധിരവെഹണരോനന്തരന്ധം
വെധിലയധിരുത്തലകള് നടത്തുകയന്ധം തചെയ്യുക.

17. മണത സരരവയതടയന്ധം മണത പരധിരശരോധനയതടയന്ധം അടധിസരോനത്തധില് മരോതന്ധം വെളന്ധം
വെധിതെരണന്ധം തചെയ്യുക.

232/2021.
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18.  സരോമ്പത്തധിക  വെരഷരോരന്ധംഭത്തധില്  തെതന്ന  പദ്ധതെധിയത  രൂപന്ധം  നല്കുകയന്ധം
അന്ധംഗശകരോരന്ധം വെരോങ്ങുകയന്ധം തചെയ്യുക.

19.  നഗരസഭകളധില് നരോഗരധികസന്ധംസരോരത്തധിനത  രയരോജധിച്ച രശതെധിയധിതല കൃഷധികള്ക്കത
മുന്ഗണന നല്രകണ്ടെതെരോണത.  തടറസത പച്ചക്കറധി കൃഷധി, കുറധിമുല കൃഷധി, അടുക്കളരത്തരോടന്ധം,
തവെരമധി കരമ്പരോസ്റ്റത നധിരമരോണന്ധം, തുടങ്ങധിയവെയത രപ്രരോതരോഹനന്ധം നല്കുക.

ഓഡധിറത പരരോമരശങ്ങള് സന്ധംബനധിച്ചത സരക്കരോര ലഭലമരോക്കധിയ മറുപടധി അനുബനന്ധം
II ആയധി രചെരത്തധിരധികന്നു.

നധിഗമനങ്ങള്/ശധിപരോരശകള്

224.  പദ്ധതെധികള്  ശരധിയരോയധി  വെധിലയധിരുത്തരോതതെയന്ധം  മുന്  വെരഷങ്ങളധിതല
രപരോരരോയ്മകള്,  വെശഴ്ചകള്  എന്നധിവെ  കണക്കധിതലടുക്കരോതതെയമരോണത  പദ്ധതെധികള്
തെയരോറരോകന്നതതെന്നുന്ധം വെരോരഡത/ഗരോമസഭകളധില് തപരോതുജന പങ്കേരോളധിത്തന്ധം കുറവെരോയരോണത
കരോണുന്നതതെന്നുന്ധം കരോരഷധിക  രന്ധംഗത്തത  പ്രവെരത്തധിപരധിചെയമുള്ള  വെതര ഉള്തപടുത്തരോത്തതുന്ധം
മണധിതന്റെ  ഗുണനധിലവെരോര  പരധിരശരോധന  നടത്തരോതതെ  വെളപ്രരയരോഗത്തധിനത  ധനസഹരോയന്ധം
നല്കുന്നതുന്ധം  പ്രരോരയരോഗധികതെയന്ധം  പ്രവെരത്തനക്ഷമതെയന്ധം കണക്കധിതലടുക്കരോതതെയള്ള
യന്ത്രവെത് കരണവന്ധം  വെധിശസ്വസനശയവന്ധം  ആധധികരോരധികവമരോയ  സധിതെധിവെധിവെരക്കണകകളുതട
അഭരോവെവന്ധം  പദ്ധതെധി  നധിരവഹണത്തധിതല നപ്യൂനതെകളരോതണന്നത  സമധിതെധി  നധിരശക്ഷധികന്നു.
ആയതെധിനരോല് പദ്ധതെധികളുതട സരോധലതെരോപഠനന്ധം,  നധിരവഹണ ഘടത്തധിതല രമല്രനരോട
പ്രവെരത്തനങ്ങള്,  നധിരവഹണരോനന്തരമുള്ള  വെധിലയധിരുത്തലകള്,  ഓരരരോ  പ്രരദശത്തധിനുന്ധം
അനുരയരോജലമരോയ ഭക്ഷലവെധിളകളുതട  ഉലരോദനത്തധിനരോയള്ള കരമപദ്ധതെധികള് എന്നധിവെ
തെരദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സരോപനങ്ങള്  മുന്തകതയടുത്തത  നടപധിലരോരക്കണ്ടെതെരോതണന്നത
സമധിതെധി ശധിപരോരശ തചെയ്യുന്നു.

തക. സരരഷത കുറുപത,

തെധിരുവെനന്തപുരന്ധം, അദ്ധലക്ഷന്,
2021 ജനുവെരധി 13. രലരോക്കല് ഫണ്ടെത അക്കസൗണ്ടെതസത കമധിറധി.
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അനുബനന്ധം   - I

പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങളന്ധം ശനിപധാര്ശകളന്ധം

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പ ര്

ബനപപ്പെട്ട
വകുപ്പെപ നനിഗമനങ്ങള/ശനിപധാര്ശകള

1 2 3 4
1 65 തദദ്ദേശ

സസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ  &

കൃഷനി വകുപ്പെപ

കധാര്ഷനിക പദ്ധതനികളനില് സബ്സനിഡനി  മധാനദണങ്ങള
പധാലനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  ഇതു  സന്ധംബനനിച്ചുള്ള  പ്രധാദയധാഗനിക
ബുദ്ധനിമുട്ടുകള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനി
സസ്വസ്വീകരനികധാന് സമനിതനി  നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന. 

2 66 ,, പഞധായത്തുകളനിപല  കൃഷനിഭവനുകളനിലുള്ള  അടനിസധാന
സസൗകരര്യങ്ങള  മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനിയനിപല  കൃഷനി  ഭവനുകളനില്
ഇപല്ലെനന്ധം  അടനിസധാന  സസൗകരര്യങ്ങള  ഇല്ലെധാപത
സധാഫനിപന  നനിയമനിക്കുന്നതനില്  പ്രദയധാജനമനിപല്ലെനന്ധം
സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  സന്ധംസധാനപത്തെ  കൃഷനി
ഭവനുകളനില്  മതനിയധായ  ജസ്വീവനകധാര്,  അടനിസധാന
സസൗകരര്യങ്ങള  എന്നനിവ  ലഭര്യമധാക്കുന്നതനിനുന്ധം  നഗരസഭ
കളനിപല  കൃഷനിഭൂമനി  സന്ധംബനനിച്ച  സനിതനിവനിവര  കണക്കുകള
ലഭര്യമധാക്കുന്നതനിനുന്ധം സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

3 67 ,, സന്ധംസധാനപത്തെ  നഗരസഭകളനില്  നനിയമനിക്കുന്ന
കൃഷനിവകുപ്പെപ ഉദദര്യധാഗസരുപട എണ്ണവന്ധം ഏര്പപ്പെടുത്തുന്ന
അടനിസധാന  സസൗകരര്യങ്ങളന്ധം  അതധാതപ  നഗരസഭയനിപല
കൃഷനിഭൂമനിയുദടയുന്ധം  കൃഷനിയുദടയുന്ധം  അടനിസധാന
ത്തെനിലധായനിരനികണപമന്നപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

4 68 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ  &

കൃഷനി വകുപ്പെപ

കൃഷനി  പമച്ചപപ്പെടുത്തുന്നതനിനധായനി  ആയതുമധായനി
ബനപപ്പെട്ട  വകുപ്പുകപള  വനിളനിച്ചപ  ചെര്ച്ച  പചെയ്യുന്നതനിനപ
നഗരസഭധാ  പചെയര്മധാനപ  അധനികധാരമുപണ്ടെന്നപ  സമനിതനി
മനസനിലധാക്കുന.  ആയതനിനധാല്  ദകധാര്പ്പെദറേഷന്,
മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനി  തുടങ്ങനിയ  സധാപനങ്ങളനില്
കൃഷനി  സന്ധംബനമധായ  കധാരര്യങ്ങളകപ  വര്കനിന്ധംഗപ
ഗ്രൂപ്പെനിപന്റെ   ദസവനന്ധം   ആവശര്യപപ്പെട്ടുപകധാണ്ടെപ വനിളനിക്കുന്ന
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1 2 3 4

ദയധാഗത്തെനില്  ബനപപ്പെട്ട  വകുപ്പുകള  പപങ്കെടുകണപമനന്ധം
ആവശര്യമധായ സഹധായങ്ങള പചെയ്തു പകധാടുകണപമനന്ധം
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന. 

5 69 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ  &

കൃഷനി വകുപ്പെപ

കൃഷനികധാവശര്യമധായ  തതകള  കൃഷനിവകുപ്പുവഴനി
സസൗജനര്യമധായുന്ധം  നഗരസഭ  50%  സബ്സനിഡനിയനിലുന്ധം
പകധാടുക്കുന്നതപ  അശധാസസ്വീയമധായതനിനധാല്  ഇതു
സന്ധംബനനിച്ചപ  സന്ധംയുക്ത  തസ്വീരുമധാനത്തെനിപലത്തുന്നതനിനുന്ധം
ഏകസ്വീകൃത  മധാനദണന്ധം  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ-കൃഷനിവകുപ്പു  തലത്തെനില്  തസ്വീരുമധാനപമടു
കണപമന്നപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

6 70 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ ,

കൃഷനി വകുപ്പെപ

 &
ആസൂത്രണ
സധാമ്പത്തെനിക
കധാരര്യ വകുപ്പെപ

ഓദരധാ വനിളകളക്കുന്ധം ആവശര്യമധായ സബ്സനിഡനി നനിരകപ
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതധായനിരനിക്കുന്ധം  നല്ലെപതനന്ധം   സന്ധംസധാന
പധാനനിന്ധംഗപ  ദബധാര്ഡപ  ടനി  വനിഷയത്തെനില്  ഉചെനിതമധായ
തസ്വീരുമധാനപമടുത്തെദശഷന്ധം  തദദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെധാണപ   ആവശര്യമധായ  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിദക
ണ്ടെപതനമുള്ള ധനകധാരര്യ വകുപ്പെനിപന്റെ അഭനിപ്രധായത്തെനിപന്റെ
അടനിസധാനത്തെനില്  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തെനില്  ഉചെനിതമധായ
നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിക്കുവധാന്  ബനപപ്പെട്ട  വകുപ്പുകദളധാടപ
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

7 71 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ  
&

കൃഷനി വകുപ്പെപ

പുതുതധായനി  തുടങ്ങുന്ന  പദ്ധതനികളകപ  വസ്വീഴ്ചയുണ്ടെധാ
കധാതനിരനികധാനുന്ധം  അവ  കൂടുതല്  വര്യക്തനികളനിദലയപ
എത്തെനികധാനുന്ധം  സസ്വസ്വീകരനിക്കുന്ന നടപടനികള ഫലപ്രദമധാ
കുനപവന്നപ  ഉറേപ്പുവരുത്തെണപമനന്ധം  പ്രസ്തുത
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള പരനിദശധാധനധാവനിദധയമധാകണപമനന്ധം
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

8 72 കര്ഷകര്കപ  കൃഷനികധാവശര്യമധായ  അറേനിവപ  നല്കുന്ന
തനിനുന്ധം  അവരുപട  സന്ധംശയങ്ങള  ദൂരസ്വീകരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം
നൂതനമധായ കൃഷനി രസ്വീതനികപളക്കുറേനിച്ചുന്ധം     അതത്യുത്പധാദന
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തദദ്ദേശ

സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ   &

കൃഷനി വകുപ്പെപ

ദശഷനിയുള്ള വനിത്തെനിനങ്ങപള കുറേനിച്ചുന്ധം  പരനിചെയപപ്പെടുത്തു

ന്നതനിനുന്ധം അതതപ സമയങ്ങളനില് സര്കധാര് നടപ്പെനിലധാക്കുന്ന

കധാരര്യങ്ങള  കര്ഷകരനില്  എത്തെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം

പരനിശസ്വീലന  പരനിപധാടനികള  സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം

കൃഷനി വനിജധാനദകന്ദ്രങ്ങള ആവശര്യമധാപണന്നപ സമനിതനി

നനിരസ്വീകനിക്കുന.  ആയതനിനധാല്  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ  മുന്തകപയടുത്തെപ  ആവശര്യപപ്പെടുന്ന

കൃഷനിഭവനുകളകപ  കധാര്ഷനിക  വനിജധാന  ദകന്ദ്രന്ധം

ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സസൗകരര്യങ്ങള  ഉറേപ്പെധാകണ

പമനന്ധം  ഇകധാരര്യത്തെനില്  കൃഷനി  വകുപ്പെനിപന്റെ  പൂര്ണ്ണമധായ

സഹകരണമുണ്ടെധാകണപമനന്ധം  നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന്നദതധാപടധാപ്പെന്ധം

ഒരു ദബധാകനില് ഒരു കധാര്ഷനിക വനിജധാനദകന്ദ്രന്ധം എന്ന

രസ്വീതനിയനില് ഇവ സധാപനിക്കുന്നതനിനുന്ധം സമനിതനി ശനിപധാര്ശ

പചെയ്യുന.

9 73 ,, കധാര്ഷനിക  വനിജധാനദകന്ദ്രന്ധം  എന്നതനിനപ  വര്യക്തമധായ

നനിര്വ്വചെനവന്ധം പുതനിയ  ദപരുന്ധം നല്കുന്നതനിനുന്ധം ആയതനിന്

പ്രകധാരന്ധം ആവശര്യമധായ അടനിസധാന സസൗകരര്യങ്ങപളധാരു

ക്കുന്നതനിനുന്ധം,  അനുദയധാജര്യരധായ  ജസ്വീവനകധാപര

നനിയമനിക്കുന്നതനിനുന്ധം നടപടനി തകപകധാള്ളുവധാന് സമനിതനി

നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

10 74 ,, കൃഷനിയധാവശര്യമധായ  അടനിസധാനസസൗകരര്യങ്ങള

ബനപപ്പെട്ട  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങള

ഉറേപ്പെധാകണപമന്നപ  നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന്നദതധാപടധാപ്പെന്ധം

പനല്കൃഷനിപയ പ്രതനികൂലമധായനി ബധാധനിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  പനല്കൃഷനി  പമച്ചപപ്പെടുത്തു

ന്നതനിനധാവശര്യമധായ  ഭസൗതനിക  സധാഹചെരര്യങ്ങള

ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന്ധം നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനികധാന് സമനിതനി

ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന
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11 75 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ  &

കൃഷനി വകുപ്പെപ

തൃശ്ശൂര്  ദകധാര്പ്പെദറേഷനനില്  കൃഷനികപ  പതധാഴനിലധാളനികപള
കനിട്ടധാനനില്ലെധാത്തെതനിനധാല്  ഇദപ്പെധാള  പനല്കൃഷനിയുപട  90
ശതമധാനവന്ധം  യന്ത്രവല്ക്കൃതമധായനിട്ടുപണ്ടെന്നപ  സമനിതനി
നനിരസ്വീകനിക്കുന.  ഈ  സധാഹചെരര്യത്തെനില്  യന്ത്ര
സന്ധംവനിധധാനന്ധം  സധാധര്യമധാകധാത്തെ  പധാടങ്ങളനില്  യന്ത്രവല്
കരണത്തെനിനുള്ള  സസൗകരര്യന്ധം  ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതനിദനധാ
കധാര്ഷനിക  ദസന  രൂപസ്വീകരനിച്ചപ  അവരുപട  ദസവനന്ധം
ലഭര്യമധാകനി  കൃഷനി  പചെയ്യുന്നതനിദനധാ  ദവണ്ടെ  നടപടനി
സസ്വസ്വീകരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

12 76 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ  
&

കൃഷനി വകുപ്പെപ

നസ്വീര്ത്തെടധാധനിഷനിത  പദ്ധതനികളകപ  തയധാറേധാകനിയ
മധാസര്  പധാന്  നടപ്പെനിലധാക്കുന്നതനിനപ  മണ്ണപ  സന്ധംരകണ
വകുപ്പെനിപല  ഉദദര്യധാഗസരുപട  ദസവനന്ധം  എല്ലെധാ
മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനികളനിലുന്ധം  ദകധാര്പ്പെദറേഷനുകളനിലുന്ധം
ലഭര്യമധാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനികണപമന്നപ
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

13 77 ,, പധാലകധാടപ  നഗരസഭയനില്  വയല്  നനികത്തെല്
വര്യധാപകമധായനി  നടക്കുനപണ്ടെനന്ധം  ഡധാറധാബധാങ്കുണ്ടെധാ
ക്കുന്നതനില്  പല  തനിരനിമറേനികള  നടക്കുന്നതധായുന്ധം  നല്ലെ
രസ്വീതനിയനില്  കൃഷനി  നടക്കുന്ന  പല  സലങ്ങളന്ധം  കൃഷനി
പചെയധാത്തെ  ഭൂമനി  എന്ന  രസ്വീതനിയനില്  ദരഖപപ്പെടുത്തെനി
യനിട്ടുപണ്ടെനന്ധം  പതളനിപവടുപ്പുദവളയനില്  സമനിതനിയപ
ദബധാധര്യപപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതനിനധാല്   ആയതപ  സന്ധംബനനിച്ചപ
സമഗ്രമധായ  ഒരു  അദനസ്വഷണന്ധം  നടത്തെനി  റേനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
നല്കുന്നതനിനപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

14 124 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ ,
കൃഷനി വകുപ്പെപ

1995-96  മുതല്  സന്ധംസധാനത്തെപ  പനല്കൃഷനിപചെയ്യുന്ന
ഭൂമനിയുപട  വനിസ്തൃതനി  ക്രമധാതസ്വീതമധായനി  കുറേഞ
വരുന്നതധായനി  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  വര്ദ്ധനിച്ച
ഉല്പധാദന  പചെലവന്ധം  പതധാഴനിലധാളനികളപട  ദസൗര്ലഭര്യവന്ധം
മൂലന്ധം  പധാടദശഖരന്ധം   തരനിശധായനി   ഇടുന്നതനിദനധാപടധാപ്പെന്ധം 
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 & റേവനന
വകുപ്പെപ

കധാര്ഷനിദകതര  ആവശര്യങ്ങളകധായനി  പനല്പ്പെധാടങ്ങള
വര്യധാപകമധായനി  നനികത്തെപപ്പെടുന്നതധായുന്ധം  സമനിതനി
മനസനിലധാക്കുന.  2008-പല  ദകരള  പനല്വയല്-
തണ്ണസ്വീര്ത്തെട  സന്ധംരകണനനിയമന്ധം  കര്ശനമധായനി
നടപ്പെധാകണപമനന്ധം  പനല്പ്പെധാടങ്ങള  നനികത്തുന്നതപ
തടയുന്നതനിനധായനി  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസ്വസ്വീകരനികണപമനന്ധം സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

15 125 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ ,
കൃഷനി വകുപ്പെപ

&
റേവനന
വകുപ്പെപ

അനധനികൃതമധായനി  പനല്വയല് നനികത്തുന്നതപ  തടയുന്ന
തനിനധായനി  സസ്വസ്വീകരനിദകണ്ടെ  നടപടനികള  സന്ധംബനനിച്ചപ
തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണന്ധം, കൃഷനി,  റേവനന എന്നസ്വീ വകുപ്പുകള
സന്ധംയുക്തമധായനി  ചെര്ച്ച  പചെയപ  ഒരു  പപ്രധാദപ്പെധാസല്
തയധാറേധാകനി  അടനിയന്തരമധായനി  സര്കധാരനിനപ  റേനിദപ്പെധാര്ട്ടു
പചെയണപമന്നപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

16 126 കൃഷനി വകുപ്പെപ സന്ധംസധാനത്തെനിപന്റെ പനല്ലെറേയധായ കുട്ടനധാട്ടനില് കര്ഷകര്
നനിരവധനി  പ്രശ്നങ്ങള  ദനരനിടുന്നതധായനി  സമനിതനി
മനസനിലധാക്കുന.  കര്ഷകര്  ഉലധാദനിപ്പെനിക്കുന്ന  പനലപല
യഥധാസമയന്ധം  സന്ധംഭരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  സന്ധംഭരനിച്ച  പനലപല
സന്ധംഭരണശധാലകളനില്  എത്തെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  കര്ഷകര്
ധധാരധാളന്ധം  പ്രയധാസങ്ങള  ദനരനിടുനപണ്ടെന്നപ  സമനിതനി
മനസനിലധാക്കുന. ഉലധാദനിപ്പെനിക്കുന്ന പനലപല  ദശഖരനിക്കുന്ന
തനിനധാവശര്യമധായ  സന്ധംഭരണശധാലകള  ജനില്ലെയനിലനില്ലെധാ
ത്തെതധാണപ  പ്രധധാന  പ്രശ്നപമന്നപ  സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനധാല് കുട്ടനധാട്ടനിപല കര്ഷകര്
ഉലധാദനിപ്പെനിക്കുന്ന  പനലപല   സന്ധംഭരനിച്ചപ   സൂകനിക്കുന്നതനി
നധാവശര്യമധായ  സന്ധംഭരണ  ശധാലകള  ജനില്ലെയനില്  തപന്ന
നനിര്മനികണപമന്നപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

17 127 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ &
കൃഷനി വകുപ്പെപ

പനലപല  ദപ്രധാസസപ പചെയധാന് അനനിവധാരര്യമധായ ശുദ്ധജലന്ധം
കുട്ടനധാട്ടനില് ലഭര്യമപല്ലെന്നപ നനിരസ്വീകനിച്ച സമനിതനി,  ഇത്തെരന്ധം
പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപ  ജനില്ലെധാപഞധായത്തെപ
മുന്തക  എടുത്തെപ  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനികണപമന്നപ
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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18 128 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ 

പതധാഴനിലുറേപ്പു  പദ്ധതനിപ്രകധാരന്ധം  നനിലപമധാരുകനിയതനിനപ
15  ലകന്ധം  രൂപ  പതധാഴനിലധാളനികളകപ  ദവതനമധായനി
നല്കനിയതനിനധാല്  നഷന്ധം  ഉണ്ടെധായനി  എന്ന  ഓഡനിറപ
പരധാമര്ശന്ധം സന്ധംബനനിച്ചപ പഞധായത്തെപ ഡയറേക്ടറുപടയുന്ധം
ഗ്രധാമപഞധായത്തെപ  പസക്രട്ടറേനിയുപടയുന്ധം  വനിശദസ്വീകര
ണത്തെനിപന്റെ  അടനിസധാനത്തെനില്  ഓഡനിറപ  തടസന്ധം
നസ്വീകധാന് സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

19 129 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ 

6  ലകന്ധം  രൂപ  പചെലവഴനിച്ചനിട്ടുന്ധം  തരനിശു  നനിലന്ധം
കൃഷനിദയധാഗര്യമധായനിപല്ലെന്ന  ഓഡനിറപ   പരധാമര്ശന്ധം
സന്ധംബനനിച്ചപ പഞധായത്തെപ  പസക്രട്ടറേനി ഇന്-ചെധാര്ജനിപന്റെ
മറുപടനിയുപട  അടനിസധാനത്തെനില്  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ
തടസന്ധം നസ്വീകധാന് സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

20 130 കൃഷനി വകുപ്പെപ
& 

റേവനന
വകുപ്പെപ

പനല്വയല്  നനികത്തെല്  സന്ധംബനനിച്ചപ  കൃഷനി  വകുപ്പുന്ധം
റേവനന  വകുപ്പുന്ധം  എടുത്തെനിട്ടുള്ള  ദകസുകളപടയുന്ധം  ഇതു
സന്ധംബനനിച്ചപ നനിലവനിലുള്ള ദകസുകളദടയുന്ധം തല്സനിതനി
അറേനിയനിക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

21 131 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ ,
കൃഷനി വകുപ്പെപ

 & 
റേവനന
വകുപ്പെപ

നനിലന്ധം  നനികത്തെലുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ  ദകസപ
എടുക്കുന്നതനിനുന്ധം  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിക്കുന്നനിനുമുള്ള
അധനികധാരന്ധം റേവനന വകുപ്പെനിനുന്ധം റേനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  പചെയ്യുന്നതനിനുള്ള
ചുമതല  കൃഷനി  വകുപ്പെനിനുന്ധം  ദരഖകള  സൂകനിക്കുന്ന
തനിനുമുള്ള  അധനികധാരന്ധം  പഞധായത്തുകളക്കുമധാപണന്നപ
സമനിതനി  നനിരസ്വീകനിക്കുന.  ആയതനിനധാല്  അനധനികൃതമധായനി
നനിലന്ധം  നനികത്തുന്ന  സധാഹചെരര്യങ്ങളനില്  ബനപപ്പെട്ട
വകുപ്പുകള  സമദയധാചെനിതമധായനി  പ്രവര്ത്തെനികണപമനന്ധം
ഇത്തെരന്ധം  സലത്തെപ പകട്ടനിട നനിര്മധാണന്ധം ആരന്ധംഭനിക്കുന്ന
സധാഹചെരര്യത്തെനില്  അതപ  നനിര്ത്തെനി  പവയധാന്
ആവശര്യപപ്പെടുന്നതനിനുന്ധം ചെട്ടപ്രകധാരമുള്ള തുടര്നടപടനികള
തകപകധാള്ളുന്നതനിനുന്ധം  ബനപപ്പെട്ട  വകുപ്പുകള
അടനിയന്തര  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനികണപമന്നപ   സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.
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22 132 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ 

തധാനധാളൂര്  ഗ്രധാമപഞധായത്തെപ  പട്ടരുപറേമ്പപ  ദസഡനിയന്ധം,
ദചെദനരനിപ്പെധാടന്ധം  ദസഡനിയന്ധം  എന്നനിവയധായനി  വധാങ്ങനിയ
സലന്ധം  നനികത്തുന്നതനിനപ  ഉന്നതതല  സമനിതനിയുപട
തസ്വീരുമധാനത്തെനിപന്റെ  അടനിസധാനത്തെനില്  സര്കധാരനിപന്റെ
അനുമതനികധായനി അദപകനിച്ചനിട്ടുദണ്ടെധാപയനന്ധം സര്കധാര്
അനുമതനി  ഇല്ലെധാപത  പ്രസ്തുത  സലന്ധം  നനികത്തെനിയനിട്ടു
ദണ്ടെധാപയനന്ധം അദനസ്വഷനിച്ചപ റേനിദപ്പെധാര്ട്ടപ പചെയധാന് സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

23 144 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ &

കൃഷനി വകുപ്പെപ

ദകരകൃഷനി  ഭൂമനിയുപട വനിസ്തൃതനിയനില് സന്ധംസധാനന്ധം ഒന്നധാന്ധം
സധാനത്തെധാപണങ്കെനിലുന്ധം  ദകരകൃഷനി  ശധാസസ്വീയമധായനിട്ടനിപല്ലെനന്ധം
ദരധാഗന്ധം  ബധാധനിച്ച  പതങ്ങുകള  പവട്ടനിമധാറനി  പകരന്ധം
തതകള  വയ്ക്കുന്ന  പദ്ധതനി  കൃഷനി  വകുപ്പുന്ധം  തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങളന്ധം  നടത്തുനണ്ടെങ്കെനിലുന്ധം  ഇതപ
സന്ധംബനനിച്ചപ ആധനികധാരനിക ദരഖകള തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനങ്ങളനിലനിപല്ലെന്നപ  സമനിതനി  മനസനിലധാക്കുന.
സമനിതനിയുപട  മുന്പധാപക  ലഭനിച്ച  ദരഖകള  പ്രകധാരന്ധം
ഓഡനിറപ പരനിദശധാധന നടത്തെനിയ മടവൂര് ഗ്രധാമപഞധായത്തെനില്
1468  പതങ്ങുകള മുറേനിച്ചുമധാറനി  പകരന്ധം  3400  തതകള
നട്ടതധായനി  കധാണുന.  എന്നധാല് ഇവ നടപ്പെനിലധാകനിയതപ
എന്നധാപണന്നതുസന്ധംബനനിച്ച  ദരഖയനില്ലെ.  2009-ല്
ദബപ്പൂര് ഗ്രധാമപഞധായത്തെനില് ഈ പദ്ധതനിയനിന് കസ്വീഴനില്
2,49,000  രൂപ  പചെലവഴനിച്ചതധായ  പരധാമര്ശത്തെനിനുന്ധം
ആധനികധാരനിക  ദരഖകള  ലഭര്യമല്ലെധാപയന്നപ  പരധാമര്ശനി
ച്ചനിരനിക്കുന.  ഇതു  സന്ധംബനനിച്ചപ  തദദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണ-
കൃഷനി  വകുപ്പുകള  അദനസ്വഷനിച്ചപ  വനിശദമധായ  റേനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
നല്കണപമന്നപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

24 148 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ 

നസ്വീര്ത്തെടധാധനിഷനിത പദ്ധതനികളകപ തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനങ്ങള  ദവണ്ടെത്ര  പ്രധാധധാനര്യന്ധം  നല്കുന്നനിപല്ലെന്നപ
നനിരസ്വീകനിച്ച  സമനിതനി  പദ്ധതനി  രൂപസ്വീകരണദവളയനില്
നസ്വീര്ത്തെട  വനികസന  പദ്ധതനികളകപ  അര്ഹമധായ
വനിഹനിതന്ധം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  ദദശസ്വീയ  ഗ്രധാമസ്വീണ
പതധാഴനിലുറേപ്പെപ    പദ്ധതനിയുമധായനി  സമനസ്വയനിപ്പെനിച്ചപ    ഇതപ
നടപ്പെനിലധാക്കുന്നതനിനപ  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

232/2021.
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25 149 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ  

തണ്ണസ്വീര്ത്തെട സന്ധംരകണപദ്ധതനികള നടപ്പെനിലധാക്കുന്നതപ
സന്ധംബനനിച്ചപ  നല്കനിയ  നനിര്ദദ്ദേശങ്ങള  എപന്തല്ലെധാ
പമനന്ധം ആയതപ പധാലനിച്ചനിട്ടുദണ്ടെധാ എനമുള്ള വനിശദമധായ
റേനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സമര്പ്പെനിക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

26 150 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ   

അപധാകതകള  പരനിഹരനിച്ചപ   പധാപ്പെനിനനിദശ്ശേരനി  ഗ്രധാമ
പഞധായത്തെനിപല  നസ്വീര്ത്തെട മധാസര് പധാനനിനപ  ഡനി.പനി.സനി.
അന്ധംഗസ്വീകധാരന്ധം ലഭനിച്ചതു സന്ധംബനനിച്ച ദരഖകള ഓഡനിറപ
വകുപ്പെനിനപ ലഭര്യമധാകണപമന്നപ സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

27 165 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ & 

കൃഷനി വകുപ്പെപ

തനിരുവനന്തപുരന്ധം  നഗരസഭയുപട  കുടപ്പെനക്കുന്നപ
ദസധാണനിപല പകധായ്ത്ത പമതനിയന്ത്രത്തെനിപന്റെ അറകുറപ്പെണനികള
നടത്തെനിയതപ സന്ധംബനനിച്ചപ  റേനിദപ്പെധാര്ട്ടപ ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ
മുദഖന രണ്ടുമധാസത്തെനിനുള്ളനില് ലഭര്യമധാക്കുവധാന് സമനിതനി
ആവശര്യപപ്പെടുന.

28 166 ,, പകധാല്ലെന്ധം  ജനില്ലെയനിപല ആദനിച്ചനല്ലൂര് ഗ്രധാമപഞധായത്തെനില്
17,20,000 രൂപ ഉപദയധാഗനിച്ചപ 29-3-2011-ല് വധാങ്ങനിയ
പകധായ്തു  പമതനിയന്ത്രന്ധം  ആദനിച്ചനല്ലൂര്  ഏലധാ  വനികസന
സമനിതനികപ  പപകമധാറേനിയതധായുള്ള  കൃഷനിവകുപ്പെപ
ഡയറേക്ടറുപട  മറുപടനിയുപട  അടനിസധാനത്തെനില്  പ്രസ്തുത
പകധായ്ത്തപ  പമതനിയന്ത്രന്ധം  പധാടദശഖര  സമനിതനികപ
പപകമധാറേനിയതധായുള്ള  ദരഖകള  ഓഡനിറനിപന  ദബധാദ്ധര്യ
പപ്പെടുത്തെനി  സമനിതനികപ  ലഭര്യമധാക്കുന്ന  മുറേയപ  ഓഡനിറപ
പരധാമര്ശന്ധം ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

29 167 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ  

പകധാല്ലെന്ധം  ജനില്ലെയനിപല  കരസ്വീപ്ര  ഗ്രധാമപഞധായത്തെനില്
2002-03-ല്  11  ലകന്ധം  രൂപ  പചെലവഴനിച്ചപ  വധാങ്ങനിയ
പകധായ്ത്തു  പമതനിയന്ത്രത്തെനിപന്റെ  നനിലവനിപല  സനിതനി
സന്ധംബനനിച്ചപ കരസ്വീപ്ര ഗ്രധാമപഞധായത്തെപ പസക്രട്ടറേനിയുദടയുന്ധം
ഓഡനിറനിപന്റെയുന്ധം  മറുപടനിയുപട  അടനിസധാനത്തെനില്
പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.
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30 168 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ  

പധാലകധാടപ  ജനില്ലെയനിപല   ലകനിടനി-ദപരൂര്  ഗ്രധാമപഞധാ
യത്തുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട  ഓ ഡനിറപ  പരധാമര്ശത്തെനില്
പരധാമര്ശവനിദധയമധായ  25,000  രൂപ  തനിരനിച്ചസ്വീടധാകനി
യനിട്ടുള്ളതധായുന്ധം  പവര് ടനില്ലെര്  പധാടദശഖര സമനിതനിയുപട
ദനതൃതസ്വത്തെനില്  ഉപദയധാഗനിച്ചുവരുന്നതധായുന്ധം  അറേനിയനിച്ചതനിപന്റെ
അടനിസധാനത്തെനില് പ്രസ്തുത ഓഡനിറപ തടസന്ധം ഒഴനിവധാക്കു
വധാന് സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

31 169 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ  

കുമരന്ധം  പൂത്തൂര്  ഗ്രധാമപഞധായത്തെനില്  2005-06-ല്
വധാങ്ങനിയ  ടധാക്ടര്  യന്ത്രവല്കരണ  സമനിതനി  രണ്ടെര
വര്ഷന്ധം  ഫലപ്രദമധായനി  ഉപദയധാഗനിച്ചതധായുന്ധം  പനിന്നസ്വീടപ
അറകുറപ്പെണനികധായനി  42,000  രൂപ പചെലവഴനിച്ചതധായുന്ധം
തുക  പചെലവധാകനിയ  പസക്രട്ടറേനി  മരണപപ്പെട്ടതധായുന്ധം
അറേനിയനിച്ചതനിപന്റെ  അടനിസധാനത്തെനില്  പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ
തടസന്ധം ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന

32 170

തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ & 

കൃഷനി വകുപ്പെപ

പകധാപ്പെന്ധം  ഗ്രധാമപഞധായത്തെനില്   2010-11  വര്ഷന്ധം
കമ്പയനിന്ഡപ  ഹധാര്പവസറുകള  വന്നതനിനധാല്
പവര്ടനില്ലെര് ഉപദയധാഗനികധാന് കഴനിഞനിപല്ലെങ്കെനിലുന്ധം അവ
എത്തെധാത്തെ  സലങ്ങളനില്  പവര്ടനില്ലെര്  ഉപദയധാഗനി
ക്കുനപണ്ടെനന്ധം  നനിലവനില്  യന്ത്രങ്ങള  പ്രവര്ത്തെന
കമമധാപണനമുള്ള  പകധാപ്പെന്ധം  കൃഷനി  ഓഫസ്വീസറുപട
വനിശദസ്വീകരണത്തെനിപന്റെ  അടനിസധാനത്തെനില്  പ്രസ്തുത
ഓഡനിറപ  തടസന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുവധാന്  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന

33 171 ,,

 

പധാടദശഖര  സമനിതനികളകപ  തകമധാറേനി  കനിട്ടനിയ
കധാര്ഷനിക ഉപകരണങ്ങള അറകുറപ്പെണനികള നടത്തെനി
സന്ധംരകനിക്കുനപണ്ടെനന്ധം,  വരവപ  പചെലവപ  കണക്കുകള
സമനിതനി  ദയധാഗങ്ങളനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുനപണ്ടെനന്ധം
അദതധാപടധാപ്പെന്ധം  ആധുനനികരസ്വീതനിയനിലുള്ള  ഉപകരണങ്ങള
വധാങ്ങുന്നതനിനുന്ധം  അവയപ  ദസ്വീര്ഘകധാലധാടനിസധാനത്തെനിലുള്ള
അറകുറപ്പെണനിയുന്ധം   സര്വ്വസ്വീസുന്ധം   ഉറേപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുന്ധം
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കൃഷനിവകുപ്പെപ  ഉദദര്യധാഗസര് പ്രദതര്യകന്ധം  ശ്രദ്ധനികണപമന്ന
നനിര്ദദ്ദേശദത്തെധാപട  തധാനധാളൂര്  ഗ്രധാമപഞധായത്തുമധായനി
ബനപപ്പെട്ട ഓഡനിറപ  തടസന്ധം ഒഴനിവധാക്കുവധാന് സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

34 172 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ  & 

കൃഷനി വകുപ്പെപ

കധാര്ഷനിക  ആവശര്യങ്ങളകധായനി  വധാങ്ങുന്ന
ദകധാടനികണകനിനു രൂപയുപട  യന്ത്രങ്ങള ഉപദയധാഗനികധാപത
നശനിച്ചുദപധാകുന്നതധായുന്ധം ഇവയുപട പസ്പെയര് പധാര്ട്സുകള
ലഭര്യമല്ലെധാത്തെ  സധാഹചെരര്യത്തെനില്  മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനികളന്ധം
ഗ്രധാമ  പഞധായത്തുകളന്ധം  പുതനിയ  ഉപകരണങ്ങള
വധാങ്ങനിക്കുകയധാണപ  പതനിപവനന്ധം  നനിരസ്വീകനിച്ച  സമനിതനി,
ഇകധാരര്യത്തെനില്  ശരനിയധായ  ദമധാണനിററേനിന്ധംഗനിപന്റെയുന്ധം
ദകധാ-ഓര്ഡനിദനഷപന്റെയുന്ധം  അഭധാവന്ധം  നനിലനനില്ക്കുന്നതധായനി
മനസനിലധാക്കുന.  ആയതനിനധാല്  കധാര്ഷനിക
ആവശര്യങ്ങളകധായനി വധാങ്ങുന്ന യന്ത്രങ്ങള യഥധാസമയന്ധം
അറകുറപ്പെണനികള  നടത്തെനി  പ്രവര്ത്തെനകമമധാക്കു
ന്നതനിനുന്ധം,  ഇവ  ഉപദയധാഗനികധാപത  നശനിച്ചുദപധാകുന്ന
സധാഹചെരര്യന്ധം  ഒഴനിവധാക്കുന്നതനിനുപ  പരര്യധാപ്തമധായ  നടപടനികള
സസ്വസ്വീകരനികണപമനന്ധം സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

35 173 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ
&കൃഷനി
വകുപ്പെപ

പധാടദശഖര  സമനിതനിയുപട  കസ്വീഴനിലുള്ള  കധാര്ഷനിക
ഉപകരണങ്ങള  പപധാതുമുതല്  എന്ന  നനിലയനില്
ദശഖരനിച്ചപ  ഒരു  സലത്തെപ  സൂകനിച്ചുന്ധം  യഥധാസമയന്ധം
അറകുറപ്പെണനി  നടത്തെനിയുന്ധം  അവപയ  സന്ധംരകനിച്ചുന്ധം
കര്ഷകര്കപ  ഉപയുക്തമധാകുന്ന  തരത്തെനില്
ലഭര്യമധാക്കുന്നതനിനുള്ള  സന്ധംവനിധധാനന്ധം  നടപ്പെനിലധാകധാന്
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

36 174 കൃഷനി വകുപ്പെപ സന്ധംസധാനത്തെപ  പമധാത്തെത്തെനില്  നടപ്പെനിലധാകധാന്  പറ്റുന്ന
കധാര്ഷനിക  പദ്ധതനികള  വനിഭധാവനന്ധം  പചെയധാന്
കൃഷനിഭവനുകള  മുന്തക  എടുകണപമന്നപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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37 178 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ  

ജലദസചെന  പദ്ധതനികള  സമയബനനിതമധായനി
പൂര്ത്തെനിയധാക്കുന്നതനില്  തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപന
ങ്ങളകപ  വസ്വീഴ്ച  സന്ധംഭവനിക്കുന്നതധായുന്ധം  ആയതപ
പദ്ധതനിത്തുക  പധാഴധാകുന്നതനിനപ  ഇടയധാക്കുനപണ്ടെനന്ധം
സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനധാല്  ഏപറടുക്കുന്ന
പദ്ധതനികള  സമയബനനിതമധായനി  പൂര്ത്തെനിയധാക്കുന്ന
തനിനുന്ധം  പദ്ധതനി  ലകര്യന്ധം  തകവരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധം  ഭരണ  സധാപനങ്ങള  പ്രദതര്യക  ശ്രദ്ധ
പചെലുത്തെണപമനന്ധം  ആയതപ   ഭരണ  വകുപ്പെപ  ഉറേപ്പു
വരുത്തെണപമനന്ധം സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

38 179 ,, തനിരൂര്  നഗരസഭയുപട  കസ്വീഴനില്  ജലദസചെന
പദ്ധതനികപളധാനന്ധം  ഇപല്ലെന്ന  വധാദഗതനി  പൂര്ണ്ണമധായുന്ധം
ശരനിയപല്ലെന്നപ  സമനിതനി  നനിരസ്വീകനിക്കുന.  ആയതനിനധാല്
തനിരൂര്  നഗരസഭ  ഏപറടുത്തെപ  നടപ്പെനിലധാക്കുന്ന/
നടപ്പെനിലധാകനിയ  ജലദസചെന  പദ്ധതനികളപട
സനിതനി  വനിവര  കണക്കുകള  സന്ധംബനനിച്ച  റേനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
ലഭര്യമധാക്കുവധാന് സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

39 180 ,, വലനിയകുളന്ധം,  ഫധാഷനി  ഇളനിച്ചനിറേ,  കണദശ്ശേരനികുളന്ധം,
ചെനിറേകല്കുളന്ധം,  തദറേധാപടനികല്  ജലദസചെന  പദ്ധതനി
എന്നസ്വീ പരധാമര്ശങ്ങളനിദന്മേലുന്ധം ദകധാഴനിദകധാടപ ജനില്ലെയനിപല
വളയന്ധം  ഗ്രധാമ  പഞധായത്തുമധായനി  ബനപപ്പെട്ട പരധാമര്ശ
ത്തെനിദന്മേലുമുള്ള  ഓഡനിറപ  തടസങ്ങള  ഒഴനിവധാകധാന്
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

40 182 ,,

 

മണ്ണപ  സന്ധംരകണന്ധം,  തജവവള  ഉല്പധാദനന്ധം  എന്നസ്വീ
ദമഖലകളകപ  തദദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങള
ദവണ്ടെത്ര  പരനിഗണന  നല്കധാത്തെതനില്   സമനിതനി
അതൃപ്തനി  ദരഖപപ്പെടുത്തുന.ആയതനിനധാല്  ദദശസ്വീയ
ഗ്രധാമസ്വീണ  പതധാഴനിലുറേപ്പെപ  പദ്ധതനിയുപട  സധാധര്യതകള
പ്രദയധാജനപപ്പെടുത്തെനി  മണ്ണപ  സന്ധംരകണ  പദ്ധതനികള
ആവനിഷ്കരനിച്ചപ നടപ്പെനിലധാക്കുന്നതനിനപ തദദ്ദേശ സസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനങ്ങള  ശ്രദ്ധ  പചെലുത്തെണപമന്നപ  സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.
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41 183 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ  

ഖരമധാലനിനര്യ  സന്ധംസ്ക്കരണന്ധം  തദദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനങ്ങള  ദനരനിടുന്ന  പ്രധധാന  പ്രശ്നമധായതനിനധാല്
നഗരസഭകളനില്  ബദയധാഗര്യധാസപ  പധാനന്ധം  തജവവള
യൂണനിറ്റുന്ധം  നടപ്പെനിലധാക്കുന്നതനിനപ  ആരന്ധംഭനിച്ച  പദ്ധതനി
സന്ധംബനനിച്ച വനിശദധാന്ധംശങ്ങള ലഭര്യമധാക്കുവധാന് സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

42 193 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ  & 

കൃഷനി വകുപ്പെപ

കര്ഷകര്കപ ആവശര്യമധായ ദസവനങ്ങള ഓണ്തലന്
വഴനി  ലഭര്യമധാക്കുന്നതനിനുന്ധം  കധാര്ഷനിക  രന്ധംഗപത്തെ പുതനിയ
ആവശര്യങ്ങള  തനിരനിച്ചറേനിഞപ  കൃഷനി  പചെയധാനുന്ധം
കധാലധാവസ  മധാറങ്ങള  മുന്കൂട്ടനിയറേനിഞപ  പ്രതനിദരധാധനി
കധാനുമുള്ള സന്ധംവനിധധാനങ്ങള സമഗ്ര ഇ-കൃഷനി പദ്ധതനിയനില്
ഉപണ്ടെന്നപ  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനധാല്
കര്ഷകര്കപ  ഏപറേ  പ്രദയധാജനപ്രദമധായ  ഇ-കൃഷനി
പുനരുജസ്വീവനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനപ  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനികണ
പമന്നപ സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന. കൃഷനി സലങ്ങളന്ധം
കര്ഷകരുപട  വനിളകളന്ധം  മധാറുന്ന  സധാഹചെരര്യത്തെനില്
പ്രസ്തുത  വനിവരങ്ങള  അപ്ദഡറപ  പചെയണപമനന്ധം
സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

43 194 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ  & 

കൃഷനി വകുപ്പെപ

പധാലകധാടപ  ജനില്ലെയനിപല  മങ്കെര  ഗ്രധാമപഞധായത്തെനില്
സമഗ്ര  ഇ-കൃഷനി  നടത്തെനിപ്പെനിനധായനി  അകയ  ജനില്ലെധാ
ദപ്രധാജക്ടപ  ഓഫസ്വീസനിനപ  തകമധാറേനിയ  തുകയനില്
വനിനനിദയധാഗദശഷന്ധം  അവദശഷനിച്ചനിരുന്ന  തുക  തനിരനിപക
പഞധായത്തെനില്  അടയ്ക്കുന്നതനിനപ  നനിര്ദദ്ദേശന്ധം  നല്കുവധാന്
സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

44 195 ,,  ദകരളത്തെനിപല  മുഴുവന്  പഞധായത്തുകളനിലുന്ധം  സമഗ്ര
ഇ-കൃഷനി  നടപ്പെനിലധാക്കുന്നതനിനുള്ള  ദസധാഫപ പവയര്
പഡവലപ്പെപപമനപ  സന്ധംബനനിച്ച വനിഷയന്ധം പരനിദശധാധനിച്ചപ
ആവശര്യമധായ  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനിക്കുവധാന്    സമനിതനി
ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.
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45 197 തദദ്ദേശ

സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ 

തനിരുവനന്തപുരന്ധം  ജനില്ലെയനിപല  കരകുളന്ധം  ഗ്രധാമ

പഞധായത്തുമധായനി ബനപപ്പെട്ട പരധാമര്ശന്ധം സന്ധംബനനിച്ചപ

ഗ്രധാമപഞധായത്തെപ പസക്രട്ടറേനിയുപട വനിശദസ്വീകരണത്തെനിപന്റെ

അടനിസധാനത്തെനില്  ഓഡനിറപ  തടസന്ധം  ഒഴനിവധാകധാന്

സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

46 198 തദദ്ദേശ

സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ 

കധാര്ഷനിക  വനികസന  സമനിതനികള  രൂപസ്വീകരനിച്ചപ

പ്രവര്ത്തെനന്ധം  ആരന്ധംഭനികധാത്തെ  പഞധായത്തുകളനിലുന്ധം

നഗരസഭകളനിലുന്ധം  ആയതപ  രൂപസ്വീകരനിച്ചപ  പ്രവര്ത്തെനന്ധം

ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  ഇതു  സന്ധംബനനിച്ചപ  സസ്വസ്വീകരനിച്ച

നടപടനി  റേനിദപ്പെധാര്ട്ടപ   ഓഡനിറപ   വകുപ്പെപ  മുഖധാന്തരന്ധം

ലഭര്യമധാക്കുന്നതനിനുന്ധം സമനിതനി നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

47 201 ,, സന്ധംസധാന  വനിള  ഇന്ഷസ്വറേന്സപ  പദ്ധതനിയുപട

ആനുകൂലര്യന്ധം  കൃഷനിനധാശന്ധം  സന്ധംഭവനിക്കുന്ന  എല്ലെധാ

കര്ഷകര്ക്കുന്ധം ലഭര്യമധാക്കുനദണ്ടെധാപയന്നപ  പരനിദശധാധനിച്ചപ

ഉറേപ്പെപ വരുത്തെണപമന്നപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

48 215 തദദ്ദേശ

സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ  & 

കൃഷനി വകുപ്പെപ

കര്ഷകപത്തെധാഴനിലധാളനി  പപന്ഷനുള്ള  അദപക

നല്കനിയധാല്  45  ദനിവസത്തെനിനുള്ളനില്  അതനിദന്മേല്

തസ്വീരുമധാനപമടുകണപമന്നപ  സര്കധാരനിപന്റെ  വര്യക്തമധായ

നനിര്ദദ്ദേശമുണ്ടെധായനിരനിപക  ആയതപ  നല്കുന്നതനിനുണ്ടെധായ

കധാലതധാമസന്ധം  സമനിതനി  ഗസൗരവമധായനി  കധാണുന.

ആയതനിനധാല് സര്കധാര് നനിര്ദദ്ദേശന്ധം പധാലനിച്ചപ റേനിദപ്പെധാര്ട്ടപ

ലഭര്യമധാക്കുന്നതനിനപ  എല്ലെധാ  കൃഷനി  ഓഫസ്വീസര്മധാര്ക്കുന്ധം

കര്ശന  നനി ര്ദദ്ദേശന്ധം  നല്കണപമന്നപ  സമനിതനി

നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.

49 216 ,, കര്ഷകപത്തെധാഴനിലധാളനി  പപന്ഷനുള്ള  അദപക

യനിദന്മേല്  സമയബനനിതമധായനി  റേനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  നല്കധാത്തെ

ഉദദര്യധാഗസര്പകതനിപര  നടപടനി  സസ്വസ്വീകരനികധാന്

സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.
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50 217 തദദ്ദേശ

സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ 

 & 

കൃഷനി വകുപ്പെപ

കര്ഷകപത്തെധാഴനിലധാളനി പപന്ഷപനക്കുറേനിച്ചുള്ള അവദബധാധന്ധം
പതധാഴനിലധാളനികളനില്  സൃഷനിക്കുന്നതനിനധായനി  ദകമനനിധനി
ദബധാര്ഡപ  മുന്തകപയടുത്തെപ  കര്ഷകപത്തെധാഴനിലധാളനി
സന്ധംഘടനകകളപടയുന്ധം,  രധാഷസ്വീയപധാര്ട്ടനി  പ്രതനിനനിധനികളദടയുന്ധം,
പഞധായത്തെപ  അന്ധംഗങ്ങളപടയുന്ധം  സഹധായദത്തെധാപട
ദയധാഗന്ധം  വനിളനിച്ചുദചെര്ത്തെപ  അടനിയന്തര  നടപടനികള
തകപകധാള്ളുന്നതനിനുന്ധം ഇകധാരര്യന്ധം പതധാഴനില് വകുപ്പെനിപന്റെ
കൂടനി  ശ്രദ്ധയനില്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന്ധം  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന.

51 218 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ
വകുപ്പെപ  & 

കൃഷനി വകുപ്പെപ

തമനിഴപ  വന്ധംശജര്  കൂടുതലുള്ള  ദമഖലകളനില്  കർഷക
പതധാഴനിലധാളനി  പപന്ഷനുള്ള  അദപക  ദഫധാറേങ്ങളപട
തമനിഴപ  പതനിപ്പുന്ധം  കൂടനി  ലഭര്യമധാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വസ്വീകരനികണപമന്നപ സമനിതനി ശനിപധാര്ശ പചെയ്യുന.

52 220 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ 

പരധാമര്ശവനിദധയമധായ  പഞധായത്തുകള  ഇടവനിള
കൃഷനികപ  പദ്ധതനികള  ആവനിഷ്കരനിച്ചപ  നടപ്പെധാകനി
വരുന്നതധായനി  ദബധാധര്യപപ്പെട്ടതനിപന്റെ  അടനിസധാനത്തെനില്
പ്രസ്തുത  ഓഡനിറപ  തടസന്ധം  ഒഴനിവധാകധാന്  സമനിതനി
ശനിപധാർശ പചെയ്യുന.

53 223 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ 

പരനിദശധാധനയപ  വനിദധയമധാകനിയ  എല്ലെധാ
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ   സധാപനങ്ങളന്ധം  പച്ചകറേനി  കൃഷനി
ദപ്രധാതധാഹനത്തെനിനപ  കധാരര്യമധായ  തുക  പചെലവഴനിക്കുന
പണ്ടെനന്ധം  എന്നധാല്  ഉദര്യധാനകൃഷനി  ദപ്രധാതധാഹനിപ്പെനി
ക്കുന്നതനിനുതകുന്ന  പദ്ധതനികപളധാനന്ധം  തദദ്ദേശ  സസ്വയന്ധംഭരണ
സധാപനങ്ങള  നടപ്പെനിലധാക്കുന്നനില്ലെ  എനന്ധം  സമനിതനി
മനസനിലധാക്കുന.  പചെലവഴനിക്കുന്ന തുകയപ ആനുപധാതനിക
മധായനി  പദ്ധതനികള  ഒനന്ധം  ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നനില്ലെ  എന്നപ
നനിരസ്വീകനിച്ച സമനിതനി  വകുപ്പുതല ദപ്രധാജക്ടുകള കൂടധാപത
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങള  മുദഖന  സല
സസൗകരര്യങ്ങളക്കുന്ധം സധാഹചെരര്യങ്ങളക്കുന്ധം അനുസൃതമധായനി
പുതനിയ  പദ്ധതനികള  ആവനിഷ്കരനിച്ചപ  നടപ്പെധാദകണ്ടെ
തധാപണനന്ധം നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന.
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54 224 തദദ്ദേശ
സസ്വയന്ധംഭരണ

വകുപ്പെപ 

പദ്ധതനികള  ശരനിയധായനി  വനിലയനിരുത്തെധാപതയുന്ധം  മുന്
വര്ഷങ്ങളനിപല  ദപധാരധായ്മകള,  വസ്വീഴ്ചകള  എന്നനിവ
കണകനിപലടുകധാപതയുമധാണപ  പദ്ധതനികള  തയധാറേധാക്കു
ന്നപതനന്ധം  വധാര്ഡപ/ഗ്രധാമസഭകളനില്  പപധാതുജന
പങ്കെധാളനിത്തെന്ധം കുറേവധായധാണപ കധാണുന്നപതനന്ധം കധാര്ഷനിക
രന്ധംഗത്തെപ  പ്രവര്ത്തെനിപരനിചെയമുള്ളവപര  ഉളപപ്പെടു
ത്തെധാത്തെതുന്ധം  മണ്ണനിപന്റെ  ഗുണനനിലവധാര  പരനിദശധാധന
നടത്തെധാപത  വളപ്രദയധാഗത്തെനിനപ  ധനസഹധായന്ധം
നല്കുന്നതുന്ധം  പ്രധാദയധാഗനികതയുന്ധം  പ്രവര്ത്തെനകമതയുന്ധം
കണകനിപലടുകധാപതയുള്ള  യന്ത്രവത് കരണവന്ധം
വനിശസ്വസനസ്വീയവന്ധം  ആധനികധാരനികവമധായ  സനിതനിവനിവര
കണക്കുകളപട അഭധാവവന്ധം പദ്ധതനി നനിര്വ്വഹണത്തെനിപല
നനനതകളധാപണന്നപ  സമനിതനി  നനിരസ്വീകനിക്കുന.
ആയതനിനധാല്  പദ്ധതനികളപട  സധാധര്യതധാപഠനന്ധം,
നനിര്വ്വഹണ ഘട്ടത്തെനിപല ദമല്ദനധാട്ട പ്രവര്ത്തെനങ്ങള,
നനിര്വ്വഹണധാനന്തരമുള്ള  വനിലയനിരുത്തെലുകള,  ഓദരധാ
പ്രദദശത്തെനിനുന്ധം  അനുദയധാജര്യമധായ  ഭകര്യവനിളകളപട
ഉലധാദനത്തെനിനധായുള്ള  കര്മപദ്ധതനികള  എന്നനിവ
തദദ്ദേശസസ്വയന്ധംഭരണ  സധാപനങ്ങള  മുന്തകപയടുത്തെപ
നടപ്പെനിലധാദകണ്ടെതധാപണന്നപ   സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചെയ്യുന.

232/2021.


