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മുഖവുര

കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനിയുസടെ അദവ്യക്ഷനഭായ ഞഭാന്, സമനിതനിയുസടെ
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2020   ഒകകഭാബര്  മഭാസന്റിം  14- ാം  തതീയതനി  കചര്ന്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി   ഈ
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കനഭാടെറ സമനിതനിക്കുള നനനി കരഖസപടുത്തുന. 

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



ററിപപപ്പോര്ടട

അദദപ്പോയയം   I

1.1   പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2014-2016)യുടടെ  39- ാാമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  (മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദേശശീയ  ഗപ്പോമശീണ  ടതപ്പോഴറിലുറപട  നറിയമയം  നടെപറിലപ്പോക്കല്
സയംബനറിചട-തപദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങടളെ സയംബനറിച കയംപ് പടപ്പോളെര് ആനട ഓഡറിറര്
ജനറല് ഓഫട ഇനദയുടടെ 2006-07 വര്ഷടത്തെ ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറിടല ഖണറിക 3.1-ടന
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയതട)  ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്  സസ്വശീകരറിച
നടെപടെറികള് ഉള്ടപടുന്നതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോര്ടട. 

1.2  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി (2014-2016)യുടടെ 39-ാാമതട ററിപപപ്പോര്ടട
2015  ജൂലല മപ്പോസയം  23-ാം തശീയതറി സഭയറില് സമര്പറിച.  ഈ ററിപപപ്പോര്ടറില് ആടക 37
ശറിപപ്പോര്ശകളെപ്പോണുള്ളതട.   പ്രസസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേല് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി  സയംബനറിചട
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നട  ലഭറിച മറുപടെറി  16-1-2019-ടല പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി   പരറിഗണറിക്കുകയുയം
തൃപറികരമലപ്പോത്തെ മറുപടെറികളെറിപന്മേല് അധറിക വറിവരങ്ങള് ആരപ്പോയുകയുയം തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശകള്
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുയം ടചെയ.

1.3   ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ശറിപപ്പോര്ശ,  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  സര്ക്കപ്പോര്  സസ്വശീകരറിച  നടെപടെറി,
സമറിതറി  ആരപ്പോഞ്ഞ  അധറിക  വറിവരങ്ങള്,  തുടെര്  ശറിപപ്പോര്ശ  എന്നറിവ  അദദപ്പോയയം  II-ല്
പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

1.4  സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില് അനനര നടെപടെറി
തുടെപരണതറില  എന്നട  സമറിതറി  തശീരുമപ്പോനറിച  ശറിപപ്പോര്ശകളയം  ആയതറിപന്മേല്  ലഭറിച
മറുപടെറികളയം അദദപ്പോയയം III-ല് പചെര്ത്തെറിരറിക്കുന.

അദദപ്പോയയം   II

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശകളയം സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറികളയം ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേലുള്ള  
മറുപടെറി തൃപറികരമലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ 

അധറിക വറിവരങ്ങളയം തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശകളയം

ഖണറിക നമ്പര് 70

ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.1  കൃതറിമങ്ങളെറില്  നറിന്നട  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികടളെ  രകറിക്കുന്നതറിനയം  സുതപ്പോരദത
ഉറപപ്പോക്കുന്നതറിനമുള്ള  നറിര്ണപ്പോയക  പരഖയപ്പോയ  ടതപ്പോഴറില്  കപ്പോര്ഡട  യഥപ്പോസമയയം
നല്കുന്നതറില് വശീഴ്ചയുണപ്പോയതപ്പോയറി സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. പഫപ്പോപടപ്പോയുള്ടപടടെ ടതപ്പോഴറില്
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കപ്പോര്ഡറിടന  ടചെലവട  പദതറിയുടടെ  ടചെലവറിടന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  വഹറിക്കപ്പോമപ്പോയറിരുനടവങറിലുയം
വയനപ്പോടെട  ജറിലയറിടല  പടറികജപ്പോതറി/പടറികവര്ഗ്ഗക്കപ്പോരലപ്പോത്തെ രജറിസ്റ്റര്  ടചെയ്ത  കുടുയംബങ്ങപളെപ്പോടെട
പഫപ്പോപടപ്പോ  സസ്വനയം  ടചെലവറില്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോന്  നറിര്പദ്ദേശറിചതട  ക്രമരഹറിതവയം  മപ്പോര്ഗ്ഗ
നറിര്പദ്ദേശങ്ങളടടെ  ലയംഘനവമപ്പോടണന്നട  മപ്പോതമല  ആയതട  ടതപ്പോഴറില്  കപ്പോര്ഡട  നല്കുന്നതറിനട
കപ്പോലതപ്പോമസത്തെറിനട ഇടെവരുത്തുകയുയം  ടചെയ.  പദതറിയുടടെ  മപ്പോര്ഗ്ഗ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്ക്കട
വറിരുദമപ്പോയറി അത്തെരടമപ്പോരു നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയതട സമറിതറി ഗക്കൗരവമപ്പോയറി വശീകറിക്കുകയുയം
ആയതറിനള്ള  അടെറിസപ്പോനടമടനനയം  ഉത്തെരവപ്പോദേറിയപ്പോടരനമുള്ള  ററിപപപ്പോര്ടട  ഒരു
മപ്പോസത്തെറിനകയം  നല്കപ്പോനയം  28-12-2011-ടല  ടതളെറിടവടുപ്പുപവളെയറില്  സമറിതറി
ആവശദടപടറിരുന.  എന്നപ്പോല് പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട  നപ്പോളെറിതുവടര സമറിതറിക്കട ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.  സമറിതറി
ആവശദടപട ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത്തെതറിലുയം നല്കറിയ ഉറപട പപ്പോലറിക്കപ്പോത്തെതറിലുയം സമറിതറി
കടുത്തെ  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന്നതറിപനപ്പോടടെപ്പോപയം  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  അടെറിയനരമപ്പോയറി
ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനയം  സമറിതറി  ആവശദടപടുന.   കൂടെപ്പോടത  സര്ക്കപ്പോരറിടന  വറിവറിധ  പദതറികള്
പ്രപ്പോവര്ത്തെറികമപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള്  അവയുടടെ  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  സയംബനറിചട  നറിര്വ്വഹണ
ഉപദേദപ്പോഗസര്  പബപ്പോധവപ്പോന്മേപ്പോരപ്പോയറിരറിക്കണടമനയം  കുറമറരശീതറിയറില്  പദതറി  നടെപപ്പോക്കടപടുനടവന്നട
തറിതലപഞപ്പോയത്തെട  ഭരണസമറിതറികളയം  സര്ക്കപ്പോരുയം  ഉറപ്പുവരുത്തെണടമനയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.
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2.1.2  ഈ പദതറി ആദേദമപ്പോയറി നടെപറിലപ്പോക്കപ്പോന് ടതരടഞ്ഞടുത്തെ ഇനദയറിടല  200
ജറിലകളെറില്  ഒന്നപ്പോയറിരുന  വയനപ്പോടെട.  ലപലറട  ജറിലയപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഇക്കപ്പോരദത്തെറിടല
അവദക്തതമൂലയം ചെറില അരറിഷ്ടതകള് പനരറിടറിരുന.  എന്നപ്പോല് തുടെര്ചയപ്പോയ പരറിശശീലനയം,
പബപ്പോധവല്ക്കരണയം എന്നറിവയറിലൂടടെ ഇതറിനട  മപ്പോറയം  വന്നറിട്ടുണട.  നറിലവറില് ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികളടടെ
ആനകൂലദങ്ങടളെ  സയംബനറിചയം  ടചെയപ്പോവന്ന പ്രവൃത്തെറികടളെ  സയംബനറിചയം  ടഷഡഡ്യൂള്  12
എന്നറിവയറിലൂടടെ  വന്ന  പഭദേഗതറി  അടെക്കയം  ജറില/പബപ്പോക്കട/ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തലങ്ങളെറില്
വറിപുലമപ്പോയ രശീതറിയറില് പ്രചെരറിപറിചറിട്ടുണട. 

ഇതട സയംബനറിചട വയനപ്പോടെട ജറിലയറിടല പഞപ്പോയത്തുകളെറില് നറിനയം MGNREGS  ഡയറക്ടര്
ററിപപപ്പോര്ടട പതടെറിയറിട്ടുണട.  ററിപപപ്പോര്ടട ലഭറിചതറിനപശഷയം ഉടെന് നടെപടെറി സസ്വശീകരറിക്കുന്നതപ്പോണട.

തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശ

2.1.3  ടതപ്പോഴറില്  കപ്പോര്ഡട  യഥപ്പോസമയയം  നല്കുന്നതറില്  വശീഴ്ചയുണപ്പോകുന്നതുമപ്പോയറി
ബനടപടട  സമറിതറി  നല്കറിയ  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  നടെപടെറി  സസ്വശീകരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പറിക്കുന്നതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ 

2.2.1  പദതറിയുടടെ  പ്രപയപ്പോജനങ്ങടളെ  സയംബനറിചട  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളടടെ
അററിവറിലപ്പോയ്മയുയം  ടതപ്പോഴറിലറിനട  അപപകറിക്കുന്നതറില്  ഏര്ടപടുത്തെറിയ  നറിയന്ത്രണവയം
നറിയമപ്രകപ്പോരയം അര്ഹതയുള്ള ടതപ്പോഴറിലറിലപ്പോയ്മബത്തെ ലഭറിക്കപ്പോതറിരറിക്കപ്പോന് കപ്പോരണമപ്പോടയന്ന
ഓഡറിററിടന  കടണത്തെലറിപനപ്പോടെട  സമറിതറി  പൂര്ണമപ്പോയുയം  പയപ്പോജറിക്കുന.  പദതറിപ്രകപ്പോരയം
100  ദേറിവസടത്തെ ടതപ്പോഴറില് നല്കുന്നതറില് പരപ്പോജയടപടുന്ന സപ്പോഹചെരദത്തെറില് അപപക
ലഭറിക്കപ്പോടത  തടന്ന  ടതപ്പോഴറില്  കപ്പോര്ഡുടെമയട  ടതപ്പോഴറിലറിലപ്പോയ്മബത്തെ  നല്പകണതപ്പോടണന്നട
സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന. എന്നപ്പോല് ഇക്കപ്പോരദത്തെറില് ഉത്തെരവപ്പോദേടപടവരുടടെ ഭപ്പോഗത്തുനറിനയം
ഗുരുതരമപ്പോയ  വശീഴ്ച  സയംഭവറിചതപ്പോയറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട  നഷ്ട
പരറിഹപ്പോരത്തെറിനട  അവകപ്പോശമുണപ്പോയറിരറിപക്ക  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  വറിപധയമപ്പോയ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തു
കളെറിടലപ്പോനയം  തടന്ന  ടതപ്പോഴറിലറിലപ്പോയ്മബത്തെ  നല്കപ്പോതറിരുന്നതട  സമറിതറി  അത്ഭുതപത്തെപ്പോടടെ
വശീകറിക്കുന.  ടതപ്പോഴറിലറിലപ്പോയ്മ  പവതനയം  ആവശദടപട്ടുടകപ്പോണ്ടുള്ള  അപപകകടളെപ്പോനയം
ലഭറിചറിടറിടലന്ന  സര്ക്കപ്പോരറിടന  മറുപടെറി  പദതറിയുടടെ  വറിവറിധ  തലത്തെറിലുള്ള
പപ്പോളെറിചകളെറിപലയട  വറിരല്  ചൂണ്ടുന.  നറിലവറില്  ആവശദടപട  ടതപ്പോഴറിലറിടന  സയംബനറിച
സമപ്പോഹൃത  വറിവരങ്ങള്  കൃതദമപ്പോയറി  സൂകറിക്കുനടണന്നട  ഉറപ്പുവരുപത്തെണതപ്പോടണന്നട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  ടതപ്പോഴറിലറിനട അപപക സമര്പറിടചങറിലുയം ടതപ്പോഴറില് നല്കപ്പോന്
കഴറിയപ്പോത്തെ ടതപ്പോഴറില് കപ്പോര്ഡു ടെമകള്ക്കട ടതപ്പോഴറിലറിലപ്പോയ്മബത്തെ നല്കുന്നതറിടല നറിലവറിടല
സറിതറി സയംബനറിച വറിശദേമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട നല്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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2.2.2  യഥപ്പോസമയയം  ടതപ്പോഴറില്  നല്കപ്പോന്  കഴറിയപ്പോത്തെ  സപ്പോഹചെരദത്തെറില്
ടതപ്പോഴറില് ആവശദടപട കപ്പോര്ഡുടെമക്കട ടതപ്പോഴറിലറിലപ്പോയ്മ പവതനത്തെറിനട അര്ഹതയുണട.
സമപ്പോഹൃത  വറിവരങ്ങള്  എയം.ടഎ.എസട-ല്  ഓപരപ്പോ  ദേറിവസവയം  അപ്പഡറട  ടചെയ്തട
അര്ഹമപ്പോയ  തുക  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികളടടെ  അക്കക്കൗണറിപലയട  സസ്വയയംപപ്രരറിതമപ്പോയറി
നല്കുന്നതറിനട  പകന്ദ്ര സര്ക്കപ്പോര് എയം.ടഎ.എസട.  പസപ്പോഫട  വറിഭപ്പോവനയം ടചെയ്തറിട്ടുണട.
ടതപ്പോഴറിലറിലപ്പോയ്മ  പവതനയം  നല്പകണതട  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദേശശീയ  ഗപ്പോമശീണ
ടതപ്പോഴറിലുറപട നറിയമപ്രകപ്പോരയം ബറി.പറി.ഒ.മപ്പോരറില് നറികറിപമപ്പോണട.  ഇതട സയംബനറിച
കരടെട ചെടയം സര്ക്കപ്പോരറിടന പരറിഗണനയറിലപ്പോണട.

16-1-2019-  ടല പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

2.2.3  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദേശശീയ  ഗപ്പോമശീണ  ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം
ടതപ്പോഴറിലറിലപ്പോയ്മ പവതനയം നല്പകണ ഉത്തെരവപ്പോദേറിതസ്വയം ബറി.പറി.ഒ.മപ്പോരറില് നറികറിപമപ്പോടണന്നറിരറിടക്ക
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അതട  സയംബനറിച  കരടെട  ചെടയം  സര്ക്കപ്പോരറിടന  പരറിഗണനയറിലപ്പോടണന്നട  അററിയറിചറിരറിക്കു
ന്നതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  ടെറി   വറിഷയയം  സയംബനറിചട  സസ്വശീകരറിച  തുടെര്  നടെപടെറികള്
സയംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപട്ടു. 

16-1-2019-  ടല പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരത്തെറിനട 
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറി

2.2.4  ഈ വറിഷയയം സയംബനറിക്കുന്ന ഫയല് നറിയമവകുപറിടന പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി
അയചറിരറിക്കുകയപ്പോടണനയം,  നറിയമവകുപറിടന അഭറിപ്രപ്പോയത്തെറിടന അടെറിസപ്പോനത്തെറില് തുടെര്
നടെപടെറി സസ്വശീകരറിക്കുന്നതപ്പോടണനയം അററിയറിക്കുന.

തുടെര് ശറിപപ്പോര്ശ

2.2.5    സമറിതറിയുടടെ  16-1-2019-ടല  പയപ്പോഗനറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  സസ്വശീകരറിച
നടെപടെറി   സയംബനറിച അനറിമ ററിപപപ്പോര്ടട  അടെറിയനരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

 അദദപ്പോയയം   III

സര്ക്കപ്പോര് മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില് അനനരനടെപടെറി 
തുടെപരണതറില എന്നട സമറിതറി തശീരുമപ്പോനറിച ശറിപപ്പോര്ശകളയം

   അവയ്ക്കുള്ള മറുപടെറികളയം
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3.1.1  പദേശശീയ  ഗപ്പോമശീണ  ടതപ്പോഴറിലുറപട  നറിയമത്തെറിടല  32-ാം  വകുപ്പു  പ്രകപ്പോരയം
സയംസപ്പോന സര്ക്കപ്പോര് നറിയമത്തെറിടല വദവസകള്ക്കട വറിപധയമപ്പോയറി ചെടങ്ങള് രൂപശീകരറിചട
വറിജപ്പോപനയം  ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതട  നറിര്ദ്ദേറിഷ്ട  സമയത്തെറിടന  നപ്പോലുവര്ഷയം  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകുന്ന
പവളെയറില്  മപ്പോതമപ്പോണട.   സര്ക്കപ്പോരറിടന  ഭപ്പോഗത്തുനറിനണപ്പോയ  ഈ  അസപ്പോധപ്പോരണമപ്പോയ
കപ്പോലതപ്പോമസയം പദതറി നടെത്തെറിപറിടന വറിവറിധ ഘടങ്ങടളെ പ്രതറികൂലമപ്പോയറി ബപ്പോധറിചറിട്ടുടണന്ന
ഓഡറിറട നറിരശീകണപത്തെപ്പോടെട സമറിതറി പയപ്പോജറിക്കുന. നറിയമയം അനശപ്പോസറിക്കുന്ന വറിധത്തെറില്,
സമയബനറിതമപ്പോയറി ചെടങ്ങള് രൂപവല്ക്കരറിചറിരുടന്നങറില് കൂടുതല് കപ്പോലവറിളെയംബമറിലപ്പോടത
പദതറി  പ്രപയപ്പോഗത്തെറില്  വരുത്തുവപ്പോന്  കഴറിയുമപ്പോയറിരുടന്നനയം  അതട  സമൂഹത്തെറിടല
സപ്പോമ്പത്തെറികമപ്പോയറി  പറിന്നപ്പോക്കയം  നറില്ക്കുന്ന  ജനങ്ങളടടെ  ടതപ്പോഴറില്  സപ്പോധദതകള്ക്കട
ലചെതനദയം  പകരപ്പോന്  കഴറിയുമപ്പോയറിരുടന്നനയം  സമറിതറി  വറിശസ്വസറിക്കുന.   ഇയംഗശീഷറില്
വറിജപ്പോപനയം  ടചെയ്തറിട്ടുള്ള  ചെടങ്ങള്  ഭപ്പോഷപ്പോപരമപ്പോയ  ദുര്ഗഹതമൂലയം  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട
മനസറിലപ്പോക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കപ്പോടത  വരുനടവനയം  തന്മൂലയം  പദതറി  വറിഭപ്പോവനയം  ടചെയ്യുന്ന
അവകപ്പോശങ്ങളെറിപന്മേല് അവര്ക്കട പവണത അവപബപ്പോധയം ഇലപ്പോടത പപപ്പോകുനടവനയം സമറിതറി
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മനസറിലപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല് മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി പദേശശീയ ഗപ്പോമശീണ ടതപ്പോഴറിലുറപട നറിയമടത്തെ
ആധപ്പോരമപ്പോക്കറി  ഇയംഗശീഷറില്  വറിജപ്പോപനയം  ടചെയ്തറിരറിക്കുന്ന  ചെടങ്ങള്,  മലയപ്പോളെത്തെറില്
പരറിഭപ്പോഷടപടുത്തെറി  വറിജപ്പോപനയം  ടചെയണടമനയം  ആയതട  എലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തുകളെറിലുയം
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുന്ന തരത്തെറില് ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനട നടെപടെറി
സസ്വശീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.1.2  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദേശശീയ ഗപ്പോമശീണ ടതപ്പോഴറിലുറപട  നറിയമടത്തെ ആധപ്പോരമപ്പോക്കറി
പകന്ദ്ര സര്ക്കപ്പോര് പഭദേഗതറി വരുത്തെറി വറിജപ്പോപനയം ടചെയ്ത ടഷഡഡ്യൂള് 1, 2 എന്നറിവയുയം പകന്ദ്ര
സര്ക്കപ്പോര് ഇതുവടര പുറടപടുവറിച എലപ്പോ പ്രധപ്പോന നറിര്പദ്ദേശങ്ങളയം പചെര്ത്തെട പുറത്തെറിറക്കറിയ
മപ്പോസ്റ്റര്  സര്ക്കുലര്  മലയപ്പോളെത്തെറില്  പരറിഭപ്പോഷടപടുത്തെറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തലയം  വടര
എത്തെറിചറിട്ടുണട.   പദതറി  നറിര്വ്വഹണ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളെടെങ്ങറിയ മപ്പോസ്റ്റര്  സര്ക്കുലര്  ഉള്ളടെക്കയം
ടചെയ്യുന  [അനബനയം  II (1)].  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി പദേശശീയ ഗപ്പോമശീണ ടതപ്പോഴറിലുറപട നറിയമയം
മലയപ്പോളെത്തെറിപലയട  പരറിഭപ്പോഷടപടുത്തെറി  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.   മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദേശശീയ
ഗപ്പോമശീണ ടതപ്പോഴറിലുറപട  നറിയമത്തെറിടല  32-ാം വകുപ്പു പ്രകപ്പോരയം  ചുവടടെ  നല്കറിയറിരറിക്കുന്ന
ചെടങ്ങള് രൂപശീകരറിചറിട്ടുണട:-

1. മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദേശശീയ  ഗപ്പോമശീണ  ടതപ്പോഴറിലുറപട  കക്കൗണ്സറില്  സയംബനറിച
ചെടങ്ങള്.

(വറിജപ്പോപനയം ടചെയ്ത തശീയതറി: 20-7-2009).

2. മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി പദേശശീയ ഗപ്പോമശീണ ടതപ്പോഴറിലുറപട പദതറിയറിടല പരപ്പോതറി പരറിഹപ്പോര
സയംവറിധപ്പോനയം സയംബനറിച ചെടങ്ങള് (വറിജപ്പോപനയം ടചെയ്ത തശീയതറി :  22-7-2009).

3. മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദേശശീയ  ഗപ്പോമശീണ  ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിയുടടെ  ഫണട
മപ്പോപനജട ടമനട സയംബനറിച ചെടങ്ങള് (വറിജപ്പോപനയം ടചെയ്ത തശീയതറി: 20/07/2009)

പകന്ദ്ര  നറിയമത്തെറിലുയം/പദതറിയറിലുയം  കപ്പോപലപ്പോചെറിതമപ്പോയറി  വന്നറിട്ടുള്ള  മപ്പോറങ്ങള്  പമല്
ചെടങ്ങളെറില്  ഉള്ടപടുത്തെറി  വറിജപ്പോപനയം  ടചെയ്തതറിനട  പശഷയം  ആയവ  മലയപ്പോളെത്തെറില്
പരറിഭപ്പോഷടപടുത്തെറി ലഭദമപ്പോക്കുന്നതപ്പോണട.
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3.2.1  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളടടെ  പങപ്പോളെറിത്തെയം  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതറിനനപയപ്പോജദമപ്പോയം  വറിധയം
ഗപ്പോമസഭകളടടെ അഭറിപ്രപ്പോയങ്ങളയം നറിര്പദ്ദേശങ്ങളയം സസ്വപ്പോയംശശീകരറിക്കുന്നതറിലുണപ്പോയ പരപ്പോജയയം
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പദതറിയുടടെ  ആസൂതണ  പ്രക്രറിയയറിലുണപ്പോയ  പറിഴവപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  നറിരശീകറിക്കുന.
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളടടെ  ആവശദങ്ങളയം  മുന്ഗണനകളയം,  ടതപ്പോഴറിലറിടന  ആവശദകത,
പ്രവൃത്തെറികള്ക്കുള്ള മുന്ഗണന, ഭക്കൗതറിക ആസറികളടടെ വറിവരണയം, അവയുടടെ സപ്പോയറിയപ്പോയ
ഗുണഫലങ്ങള് എന്നറിവ ഉള്ടപടുത്തെപ്പോടത വപ്പോര്ഷറിക പദതറി തയപ്പോറപ്പോക്കറിയതട പദതറിയുടടെ
ഗുണഫലങ്ങള്  പ്രതശീകറിച  പതപ്പോതറില്  ലഭറിക്കപ്പോടത  പപപ്പോകുന്നതറിനറിടെയപ്പോക്കറിടയന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.   മതറിയപ്പോയ  ജനപ്രപ്പോതറിനറിധദപത്തെപ്പോടടെ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്  രൂപശീകരറിക്കുന്ന
വപ്പോര്ഷറിക  പദതറികള്  പബപ്പോക്കട  പദതറികളെപ്പോയുയം  അവ  പക്രപ്പോഡശീകരറിചട  ജറിലപ്പോ
പദതറികളെപ്പോയുയം  അയംഗശീകരറിചട  പദതറി  നറിര്വ്വഹണയം  സപ്പോധദമപ്പോക്കുന്നതറിലൂടടെ  വപ്പോര്ഷറിക
പദതറിയുടടെ  ഗുണഫലങ്ങള്  പൂര്ണമപ്പോയുയം  ലഭറിക്കുനടവന്നട  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനട  ഒരു
തുടെര്നറിരശീകണ സയംവറിധപ്പോനയം സസ്വശീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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3.2.2  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളടടെ  ആവശദങ്ങളയം മുന്ഗണനകളയം ടതപ്പോഴറിലറിടന  ആവശദകത,
പ്രവൃത്തെറികള്ക്കുള്ള മുന്ഗണന, ഭക്കൗതറിക ആസറികളടടെ വറിവരണയം, അവയുടടെ സപ്പോയറിയപ്പോയ
ഗുണഫലങ്ങള് എന്നറിവ പ്രതശീകറിച പതപ്പോതറില് ലഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി വപ്പോര്ഷറിക പദതറിയറില്
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളെറിടല  പപ്പോര്ശസ്വവല്കൃത  വറിഭപ്പോഗത്തെറിടന  ആവശദങ്ങളയം  മുന്ഗണനകളയം
പടറികടപടുത്തെറി  ആവശദമപ്പോയ  പ്രവൃത്തെറികള്  നടെത്തുന്നതറിനട  "ശ്രദ”കദപ്പോമ്പയറിനറിലൂടടെ
പദതറികള്  ആവറിഷ്കരറിചറിട്ടുണട.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്ന  കര്മ  പദതറി
പബപ്പോക്കട/ജറിലപ്പോ തലങ്ങളെറിടല ചെര്ചകള്ക്കട വറിപധയമപ്പോക്കറിയപ്പോണട അയംഗശീകപ്പോരയം നല്കുന്നതട.
“ശ്രദ”  കദപ്പോമ്പയറിന്  സയംബനറിചള്ള  വറിശദേപ്പോയംശങ്ങള്  ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം  പചെര്ത്തെറിട്ടുണട.
[അനബനയം II (2)]

ഖണറിക നമ്പര് 61

ശറിപപ്പോര്ശ

3.3.1  ഗപ്പോമ-പബപ്പോക്കട പഞപ്പോയത്തുകളടടെ സഹപ്പോയപത്തെപ്പോടടെ, ഓപരപ്പോ വര്ഷവയം ജറിലയറില്
ടതപ്പോഴറിലറിനള്ള  പ്രതശീകറിക്കടപടുന്ന  ആവശദകതയുടടെ  വറിശദേപ്പോയംശങ്ങളയം  പ്രവൃത്തെറികളെറില്
ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികടളെ  ഏര്ടപടുത്തുന്നതറിനള്ള  പദതറിയുയം  അടെങ്ങുന്ന  ടതപ്പോഴറില്  ബഡ്ജറട
തയപ്പോറപ്പോക്കറി മുന്വര്ഷയം തടന്ന അയംഗശീകപ്പോരയം പനടെപ്പോതറിരുന്നതട പദതറിയുടടെ വറിജയകരമപ്പോയ
നടെത്തെറിപറിനള്ള ആതപ്പോര്ത്ഥമപ്പോയ ശ്രമയം ഉണപ്പോയറിലപ്പോ എന്നട ടവളെറിടപടുത്തുന.  പപ്രപ്പോഗപ്പോയം
ഓഫശീസര്മപ്പോരുയം  ജറിലപ്പോ  പപ്രപ്പോഗപ്പോയം  പകപ്പോ-ഓര്ഡറിപനറര്മപ്പോരുയം  നറിര്ദ്ദേറിഷ്ടസമയത്തെറിനള്ളറില്
ടതപ്പോഴറില്  ബഡ്ജറട  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള  നടെപടെറികള്  സസ്വശീകരറിക്കുനടവന്നട
ഉറപ്പുവരുപത്തെണതപ്പോടണന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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3.3.2  ടതപ്പോഴറില് ബഡ്ജറട  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  നടെപടെറി  സസ്വശീകരറിചറിട്ടുണട.   ഇപപപ്പോള്
ഡറിസയംബര്  31-നട  മുമ്പട  അടുത്തെ  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷടത്തെ  ടതപ്പോഴറില്  ബഡ്ജറട
അയംഗശീകപ്പോരത്തെറിനപ്പോയറി സമര്പറിക്കുന്നതറിന പവണറി എലപ്പോ പപ്രപ്പോഗപ്പോയം ഓഫശീസര്മപ്പോരുയം, ജറിലപ്പോ
പപ്രപ്പോഗപ്പോയം  പകപ്പോര്ഡറിപനറര്മപ്പോരുയം  സമയബനറിതമപ്പോയറി  ടതപ്പോഴറില്  ബഡ്ജറട  തയപ്പോറപ്പോക്കറി
സയംസപ്പോന മറിഷന് ഓഫശീസറില് സമര്പറിച വരുന.  ഇതറിനപ്പോല് വപ്പോര്ഷറിക പദതറി ഏപ്രറില്
1  നട  തടന്ന ആരയംഭറിക്കപ്പോന് സപ്പോധറിചറിട്ടുണട.   ടതപ്പോഴറില് ബഡ്ജറട  സയംബനറിച പരഖകള്
ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം പചെര്ത്തെറിട്ടുണട.  [അനബനയം II (3)]

ഖണറിക നമ്പര് 62

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.4.1  ജറിലപ്പോ  പപ്രപ്പോഗപ്പോയം  പകപ്പോ-ഓര്ഡറിപനററുടടെ  കണക്കുയം  ബപ്പോങട  അക്കക്കൗണറിടല
നശീക്കറിയറിരറിപ്പുയം  തമറിലുണപ്പോയ  2.18  പകപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ  ടപപ്പോരുത്തെപക്കടെട  പദതറിയുടടെ
ഓപപറഷണല്  ലഗഡ് ലലന്സട  പപ്പോലറിക്കപ്പോത്തെതട  ടകപ്പോണപ്പോടണന്നട  സമറിതറി
വറിലയറിരുത്തുന.  നശീക്കറിയറിരറിപറിടല  കണക്കുകള്  കൃതദമപ്പോക്കപ്പോതറിരുന്ന  ഉപദേദപ്പോഗസര്ടക്കതറിടര
നടെപടെറി  സസ്വശീകരറിക്കണമപ്പോയറിരുനടവന്നട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.   ബനടപട  ഉപദേദപ്പോഗസടന
കണക്കുയം  ബപ്പോങട  അക്കക്കൗണറിടല  തുകയുയം  ടപപ്പോരുത്തെടപടുത്തെറിയറിട്ടുടണങറില്  ആയതട
സയംബനറിച വറിശദേപ്പോയംശങ്ങള് നല്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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3.4.2  പ്രപ്പോരയംഭ  ഘടങ്ങളെറില്  കൃതദമപ്പോയ  മപ്പോര്ഗ്ഗ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  ലഭദമപ്പോയറിരുന്നറില.
നറിലവറില് ഓപരപ്പോ വര്ഷടത്തെയുയം കണക്കുകള് ടപപ്പോരുത്തെടപടുത്തെറി ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുന്ന
മുറയട മപ്പോതപമ പകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോര് ആവശദപ്പോനസരണയം ഫണട ലഭദമപ്പോക്കപ്പോറുള. അക്കക്കൗണ്ടുകള് തമറില്
ടപപ്പോരുത്തെടപടുത്തെറിയതറിനള്ള  പരഖകള്  അനബനയം  [അനബനയം-II(4)]  ആയറി
പചെര്ക്കുന.

കണക്കുകള് കൃതദമപ്പോക്കപ്പോതറിരുന്ന ഉപദേദപ്പോഗസരുടടെ വറിവരയം പശഖരറിച വരുന.  ഏതട
സപ്പോഹചെരദത്തെറിലപ്പോണട   ഈ  വദതദപ്പോസയം  ഉണപ്പോയതട  എന്നതുള്ടപടടെയുള്ള  വറിശദേമപ്പോയ
ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കണടമന്നട  പപ്പോലക്കപ്പോടെട  ജറിലപ്പോ  പജപ്പോയറിനട  പപ്രപ്പോഗപ്പോയം  പകപ്പോര്ഡറിപനറപറപ്പോടെട
ആവശദടപടറിട്ടുണട. ററിപപപ്പോര്ടട ലഭറിചതറിനട പശഷയം പരറിപശപ്പോധറിചട നടെപടെറി സസ്വശീകരറിക്കുന്നതപ്പോണട.

16-1-2019-  ടല പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ആരപ്പോ ഞ്ഞ അധറികവറിവരയം 

3.4.3  പ്രസ്തുത വറിഷയയം സയംബനറിചട സസ്വശീകരറിച നടെപടെറികളടടെ നറിലവറിടല സറിതറി
സയംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപട്ടു.
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16-1-2019-  ടല പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരത്തെറിനട 
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറി

3.4.4  2006-07  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷയം  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദേശശീയ  ഗപ്പോമശീണ
ടതപ്പോഴറിലുറപട പദതറി രപ്പോജദത്തെട ഒന്നപ്പോയംഘടമപ്പോയറി ആരയംഭറിചപപപ്പോള്,  സയംസപ്പോനത്തെട നറിനയം
പപ്പോലക്കപ്പോടെട,  വയനപ്പോടെട  എന്നശീ  ജറിലകടളെ  ടതരടഞ്ഞടുത്തെറിരുന.  പദതറി  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ
ജറിലകളെറില്  തറിതല  പഞപ്പോയത്തുവഴറി-ഗപ്പോമ-പബപ്പോക്കട-ജറില  50:30:20  എന്ന
അനപപ്പോതത്തെറില്  ഫണട  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കണയം  എന്നപ്പോയറിരുന  നറിര്പദ്ദേശറിചറിരുന്നതട.
എന്നപ്പോല്  സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്  തശീരുമപ്പോനപ്രകപ്പോരയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളടടെ
ഉത്തെരവപ്പോദേറിതസ്വത്തെറില് മപ്പോതമപ്പോണട മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി പദേശശീയ ഗപ്പോമശീണ ടതപ്പോഴറിലുറപട പദതറി
പ്രവൃത്തെറികള്  ഏടറടുത്തെട  നടെപറിലപ്പോക്കുകയുയം,  പനരറിടട  ഫണട  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകയുയം
ടചെയ്തറിരുന്നതട.   പബപ്പോക്കട,  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തുകള്  ഈ  പ്രവൃത്തെറികള്  കപ്പോരദകമമപ്പോയറി
നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനട  പവണ  മറ്റു  പറിന്തുണ  നല്കുകയുയം  100%  പ്രവൃത്തെറികളയം
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്  ഏടറടുത്തെട  നറിര്വ്വഹറിക്കുകയപ്പോണട  ടചെയ്തറിരുന്നതട.  കൂടെപ്പോടത,
പദേശശീയതല മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖടയ അടെറിസപ്പോനടപടുത്തെറി  പദതറി  പ്രവര്ത്തെനയം  തുടെങ്ങറിയ ആദേദ
കപ്പോലഘടമപ്പോയതറിനപ്പോലുയം  പകരളെ  സയംസപ്പോനത്തെറിടല  സപ്പോമൂഹറിക  സപ്പോമ്പത്തെറിക
സപ്പോഹചെരദങ്ങള്ക്കനസൃതമപ്പോയറി പപ്രപ്പോഗപ്പോയം നടെപറിലപ്പോക്കറിയതറിനപ്പോലുയം, പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികമപ്പോയ പല
ഫശീല്ഡുതല പ്രശ്നങ്ങളയം  അതപ്പോതട  സമയത്തെട  കടണത്തെറി  പരറിഹരറിക്കടപടപ്പോണട  മുപന്നപ്പോടട
നശീങ്ങറിയറിരുന്നതട.   ഒരു  പകന്ദ്ര  നറിയമത്തെറിടന  പറിന്തുണയുള്ള  ഒരു  പദതറി  ആദേദമപ്പോയറി
നടെപറിലപ്പോക്കറിയതറിനപ്പോല് പല പ്രപ്പോപയപ്പോഗറിക പ്രശ്നങ്ങളയം സൃഷ്ടറിചറിരുന.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളെറി
ലൂടടെ ആവശദപ്പോനസരണയം കപ്പോലതപ്പോമസയം കൂടെപ്പോടത ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കട പവതനയം വറിതരണയം
ടചെയ്യുന്നതറിനപവണറി ജറിലപ്പോതലത്തെറില് ജറിലപ്പോ കളെക്ടര്  &  പപ്രപ്പോഗപ്പോയം പകപ്പോ-ഓര്ഡറിപനററുടടെ
പപരറില്  പദേശസപ്പോല്കൃത/ടഷഡഡ്യൂള്ഡട  ബപ്പോങ്കുകളെറില്  അക്കക്കൗണട  ആരയംഭറിക്കുകയുയം,  ആ
അക്കക്കൗണ്ടുകളെറില്  നറിനയം  അതപ്പോതട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിമപ്പോര്  സമശീപത്തുള്ള
പദേശസപ്പോല്കൃത/ടഷഡഡ്യൂള്ഡട  ബപ്പോങ്കുകളെറില്  ആരയംഭറിച  അക്കക്കൗണ്ടുകളെറിപലയട  ഫണട
അനവദേറിചട നല്കുകയുമപ്പോണട ടചെയ്തറിരുന്നതട.

ടതപ്പോഴറിലുറപട  നറിയമയം  അനശപ്പോസറിക്കുന്ന  പ്രകപ്പോരയം  14  ദേറിവസത്തെറിനള്ളറില്
ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കട  പവതനയം  ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനപവണറി,  പപ്പോലക്കപ്പോടെട  ജറിലയറില്
2006-07  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷയം,  പദതറിയുടടെ  സുഗമമപ്പോയ  പ്രവര്ത്തെനത്തെറിനപ്പോയറി  ജറിലപ്പോ
കളെക്ടര്  &  ജറിലപ്പോപപ്രപ്പോഗപ്പോയം  പകപ്പോ-ഓര്ഡറിപനററുടടെ  പപരറില്  പദേശസപ്പോല്കൃത/ടഷഡ ഡ്യൂള്ഡട
ബപ്പോങ്കുകളെറിലുയം,  ജറിലപ്പോതലത്തെറില്  പസവറിയംഗ്സട  ബപ്പോങട  അക്കക്കൗണ്ടുകള്
ആരയംഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ലശീഡട  ബപ്പോങട  മപ്പോപനജറുടടെ  സഹകരണപത്തെപ്പോടടെ  ജറിലപ്പോ  കളെക്ടര്
District  Level  Bankers  Committee  പയപ്പോഗയം  പലതവണ  വറിളെറിചപചെര്ത്തെട  ചെര്ചകള്
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നടെത്തെറി  ബപ്പോങ്കുകടളെ  തശീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം,  പ്രസ്തുത  ബപ്പോങ്കുകളെറില്  തുക  നറിപകപറിക്കുന്ന
ക്രമശീകരണയം  നടെത്തുകയുമപ്പോണട  ടചെയ്തതട.  ജറിലയറിടല  ചെറില  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളടടെ
പരറിധറിയറില് ടപപ്പോതുപമഖലപ്പോ ബപ്പോങ്കുകളടടെ ബപ്പോഞ്ചുകള് ഇലപ്പോത്തെതറിനപ്പോലപ്പോണട ടഷഡഡ്യൂള്ഡട
ബപ്പോങ്കുകളെറില് അക്കക്കൗണ്ടുകള് തുടെങ്ങപ്പോനള്ള കപ്പോരണയം. 

2006-07  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷടത്തെ  ജറിലയുടടെ  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  യപ്പോടതപ്പോരു
തുകയുടടെയുയം  Misappropriation  ഉണപ്പോയതപ്പോയറി  പരപ്പോമര്ശറിചറിടറില.   വകമപ്പോററി  ടചെലവട
ടചെയപലപ്പോ  പണപ്പോപഹരണപമപ്പോ,   സര്ക്കപ്പോരറിനട  നഷ്ടപമപ്പോ  ഒനയം  തടന്ന  ഉണപ്പോയറിടറിടലന്നട
പബപ്പോധറിപറിക്കുന.   ബപ്പോങറിടല  അക്കക്കൗണ്ടുകള്  ററിക്കണ്ലസല്  ടചെയ്തട  നശീക്കറിയറിരറിപട
എഴുതറിയതറിടല  വദതറിയപ്പോനയം  ക്രമശീകരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോകുന.   ബപ്പോങട  ബപ്പോലന്സപ്പോണട  കദപ്പോഷട
ബപ്പോലന്സറിപനക്കപ്പോള് അധറികമപ്പോയറി നറില്ക്കുന്നതട എന്നതറിനപ്പോല് പണപ്പോപഹരണയം നടെന്നറിടറില
എന്നതട  വദക്തമപ്പോണട.   പദതറിയുടടെ  തുടെക്കഘടമപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്  പജപ്പോയറിനട  പപ്രപ്പോഗപ്പോയം
പകപ്പോ-ഓര്ഡറിപനറടറ  പദതറി  പ്രവര്ത്തെനത്തെറിനപ്പോയറി  സഹപ്പോയറിക്കുന്നതറിനട   പരദപ്പോപമപ്പോയ
ജശീവനക്കപ്പോരുടടെ  കുറവയം,  പജപ്പോലറിയറില്  പരറിചെയകുറവയം  മൂലമപ്പോണട  ബപ്പോങട  അക്കക്കൗണറിടല
നശീക്കറിയറിരറിപ്പുയം പജപ്പോയറിനട പപ്രപ്പോഗപ്പോയം ഓഫശീസറുടടെ കണക്കുയം തമറില് വദതദപ്പോസയം ഉള്ളതപ്പോയറി
ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില് പരപ്പോമര്ശറിക്കപ്പോന് ഇടെവന്നതട.  തുടെര്ന്നട ഓഡറിറട  നടെത്തെറിയറിട്ടുള്ളതുയം,
തുടെര്നള്ള  വര്ഷങ്ങളെറില്  ടെറി  പരപ്പോമര്ശങ്ങള്  ഒനയം  തടന്ന  ഉണപ്പോയറിടറിലപ്പോത്തെതുയം,
സര്ക്കപ്പോരറിനട ധനനഷ്ടമുണപ്പോയറിടറിലപ്പോത്തെതുയം പദതറിക്കുള്ള പണയം തുടെര്നയം ലഭറിക്കുന്നതറിനട
യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ തടെസവയം ഉണപ്പോയറിടറിലപ്പോത്തെതുമപ്പോണട.

2006-07  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷത്തെറില്  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദേശശീയ  ഗപ്പോമശീണ
ടതപ്പോഴറിലുറപട പദതറിയുടടെ പജപ്പോയറിനട പപ്രപ്പോഗപ്പോയം പകപ്പോ-ഓര്ഡറിപനററപ്പോയറിരുന്ന ഉപദേദപ്പോഗസന്
സര്വ്വശീസറില്  നറിനയം  വറിരമറിചറിടട  7  വര്ഷയം   കഴറിഞ്ഞറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  വകുപ്പുതല  നടെപടെറി
സസ്വശീകരറിക്കപ്പോന് കഴറിയപ്പോത്തെ സപ്പോഹചെരദമപ്പോണട നറിലവറിലുള്ളതട.

ഖണറിക നമ്പര് 63

ശറിപപ്പോര്ശ

3.5.1 പദേശശീയ ഗപ്പോമശീണ ടതപ്പോഴറിലുറപട പദതറി 100 ശതമപ്പോനവയം പകന്ദ്ര പദതറിയപ്പോടണനയം
പദതറിടചലവറിനള്ള തുക പകന്ദ്ര സര്ക്കപ്പോര് ജറിലകള്ക്കപ്പോണട വറിതരണയം ടചെയ്യുന്നടതനയം
ആയതട  സയംസപ്പോന  തലത്തെറില്  വറിതരണയം  ടചെയ്യുന്ന  പകയം  ഏടതങറിലുയം  ജറിലയറിടല
ടചെലവകള്ക്കട  തുക  തറികയപ്പോടത  വന്നപ്പോല്  ടചെലവപ്പോക്കടപടെപ്പോടതയുള്ള  തുക  മപ്പോററി
നലപ്പോടമനമുള്ള  ടതളെറിടവടുപട  പവളെയറിടല  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപട  പ്രറിന്സറിപല്
ടസക്രടററിയുടടെ  നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടെട  സമറിതറി  പയപ്പോജറിക്കുന്നറില.  മപ്പോതമല  പദേശശീയ  ഗപ്പോമശീണ
ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറി  ആരയംഭറിചതറിന  പശഷയം  നപ്പോളെറിതുവടര  സര്ക്കപ്പോര്  വകുപ്പുകളടടെ
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ഭപ്പോഗത്തുനറിനയം  ആതപ്പോര്ത്ഥമപ്പോയ  ഒരു  സമശീപനയം  ഉണപ്പോയറിടറിടലനയം  പകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോര്
പപ്പോസപ്പോക്കുന്ന  നറിയമപ്രകപ്പോരയം  ഫണട  ടചെലവഴറിക്കണടമന്ന  വദവസയറില്  യപ്പോടതപ്പോരു
ആശയക്കുഴപവമറിടലനയം എന്നപ്പോല് പ്രസ്തുത വദവസകള് പ്രകപ്പോരയം സര്ക്കപ്പോര് വകുപ്പുകള്
പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നറില  എന്നതപ്പോണട  പ്രശ്നടമനയം  സമറിതറി  നറിരശീകറിക്കുന.   സയംസപ്പോനതല
സമറിതറിക്കട  പദതറി  നടെത്തെറിപട  പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോനയം  അപപ്പോകതകള്  തറിരുത്തുവപ്പോനയം
അധറികപ്പോരമുടണനയം എന്നപ്പോല് പ്രസസ്തുത സമറിതറി ഫലപ്രദേമപ്പോയറി പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നറില എനയം
സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.5.2  1-4-2015  മുതല് സയംസപ്പോനടത്തെ ഗപ്പോമ/പബപ്പോക്കട/ജറിലപ്പോ  തലങ്ങളെറിടല  ബപ്പോങട
അക്കക്കൗണ്ടുകള്  സശീപറപ്പോ  ബപ്പോലന്സട  അക്കക്കൗണ്ടുകളെറിലപ്പോക്കറി  മപ്പോററിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് ഇപപപ്പോള്
സയംസപ്പോന എസട.ഇ.ജറി.എഫട. അക്കക്കൗണറില് മപ്പോതമപ്പോണട ഫണ്ടുകള് എത്തെടപടുന്നതട. ഈ
അക്കക്കൗണറില്  നറിനയം  ഇ.ഇഫട.എയം.എസട.  വഴറി  ടമറശീരറിയല്  ടചെലവകളയം,  ഭരണ
ടചെലവകളയം  വഹറിക്കുന.   ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികളടടെ  പവതനയം  നറിലവറില്  നപ്പോഷണല്
ഇ.എഫട.എയം.എസട.  വഴറി പകന്ദ്ര സര്ക്കപ്പോര് പനരറിടട വറിതരണയം ടചെയ്യുന.  നറിലവറില് ജറില
ആസൂതണസമറിതറിയുടടെ  പനതൃതസ്വത്തെറില്  വറിവറിധ  വകുപ്പുകടളെ  സഹകരറിപറിചട  ടകപ്പോണട
വറിവറിധ പദതറികള് നടെപറിലപ്പോക്കറി വരുന.  സയംസപ്പോന ടതപ്പോഴറിലുറപട കക്കൗണ്സറില് (SEGC)
ഒരു  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷയം  ചുരുങ്ങറിയതട  2  പയപ്പോഗങ്ങള്  എങറിലുയം  കൂടെപ്പോറുണട.   പദതറി
പുപരപ്പോഗതറി  നറിരശീകറിക്കുന്നതറിനട  സമറിതറി  ഇപപപ്പോള്  ഒരു  ഉപസമറിതറിടയ  നറിപയപ്പോഗറിക്കുകയുയം
പദതറിയറിടല പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് കപ്പോരദകമമപ്പോക്കുന്നതറിനട ആവശദമപ്പോയ നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് നല്കുകയുയം
ടചെയ്യുന.

ഖണറിക നമ്പര് 64

ശറിപപ്പോര്ശ

3.6.1  പദേശശീയ ഗപ്പോമശീണ ടതപ്പോഴറിലുറപട ഫണറിപലയട പകന്ദ്ര വറിഹറിതമലപ്പോടത മപറടതങറിലുയം
ധനപ്പോഗമ മപ്പോര്ഗ്ഗയം ഉപണപ്പോടയന്നട പരറിപശപ്പോധറിചട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.6.2  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദേശശീയ  ഗപ്പോമശീണ  ടതപ്പോഴറിലുറപട  ഫണറിപലയട  പകന്ദ്ര
വറിഹറിതമലപ്പോടത  സപ്പോധപ്പോരണ  ഘടെകത്തെറിനട  അനവദേറിക്കുന്ന  പകന്ദ്ര  വറിഹറിതത്തെറിനട
ആനപപ്പോതറികമപ്പോയ സയംസപ്പോന വറിഹറിതയം മപ്പോതമപ്പോണട ലഭദമപ്പോകുന്നതട.
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ഖണറിക നമ്പര് 65

ശറിപപ്പോര്ശ

3.7.1 പദതറിപണത്തെറിടന വറിനറിപയപ്പോഗയം തൃപറികരമല എന്ന ഓഡറിററിടന അഭറിപ്രപ്പോയപത്തെപ്പോടെട
സമറിതറി പയപ്പോജറിക്കുന.  വറിവറിധ പസപ്പോതസ്സുകളെറില് നറിനയം 2007 മപ്പോര്ചട വടര ലഭറിച 48.36
പകപ്പോടെറി  രൂപയറില്  27.90  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അഥവപ്പോ  ലഭദമപ്പോയ  തുകയുടടെ  57.69%  മപ്പോതയം
വറിനറിപയപ്പോഗയം  സൂചെറിപറിക്കുന്നതട  പദതറിയുടടെ  ഫലപ്രദേമപ്പോയ  നടെത്തെറിപറിടല
പരപ്പോജയമപ്പോടണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ടതപ്പോഴറിലുറപട പദതറി ടചെലവറിനപ്പോയറി ഓപരപ്പോ
ജറിലയറിലുയം  എത  തുക  വശീതയം  നശീക്കറിയറിരറിപ്പുണട  എന്നതറിടന  കണക്കട  നല്കണടമന്നട
സമറിതറി ആവശദടപടറിരുടന്നങറിലുയം ആയതട നപ്പോളെറിതുവടര നല്കപ്പോത്തെതറില് സമറിതറി അതൃപറി
പരഖടപടുത്തുന.  പദതറി ടചെലവറിനത്തെറില്  2014  മപ്പോര്ചട  31-നട ഓപരപ്പോ ജറിലയറിലുയം എന്തു
തുക  വശീതയം  നശീക്കറിയറിരറിപ്പുണട  എന്നതറിടന  വറിശദേമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  അടെറിയനരമപ്പോയറി
നല്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.7.2  നറിലവറില്  അവറിദേഗ ടദമപ്പോയ  കപ്പോയറിക  ടതപ്പോഴറില്   പവതനയം  പകന്ദ്ര സര്ക്കപ്പോര്
പനരറിടട  നപ്പോഷണല്  ഇഫട.എയം.എസട.  വഴറിയുയം  സപ്പോധപ്പോരണ  ഭരണ  ടചെലവകള്
എസട.ഇ.ജറി.എഫട-ല് നറിനയം  ഇ.എഫട.എയം.എസട.  വഴറിയുമപ്പോണട  നല്കറി  വരുന്നതട.
ആയതറിനപ്പോല് 31-3-2015 മുതല് എലപ്പോ ജറിലപ്പോ/പബപ്പോക്കട/ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളെറിടലയുയം ബപ്പോങട
ബപ്പോലന്സട സശീപറപ്പോ ആക്കറി നറിലനറിര്ത്തെറിടക്കപ്പോണട ഫണട ടകടറിക്കറിടെക്കുന്നടതപ്പോഴറിവപ്പോക്കപ്പോന്
കഴറിഞ്ഞറിട്ടുണട.  ഇപപപ്പോള് സയംസപ്പോനതല പനപ്പോഡല് ബപ്പോങറില് നറിനയം ആവശദപ്പോനസരണയം
എഫട.ററി.ഒ.  മുപഖന  തുക  പറിന്വലറിക്കുന്നതറിനട  സയംവറിധപ്പോനയം  ഏര്ടപടുത്തെറിയറിട്ടുണട.
2014  മപ്പോര്ചട  31  വടരയുള്ള  നശീക്കറിയറിരറിപട  തുക  സയംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം
പചെര്ക്കുന.[അനബനയം II(4)]

ഖണറിക നമ്പര് 66

ശറിപപ്പോര്ശ

3.8.1  രജറിസ്റ്റര്  ടചെയ്ത  മുഴുവന്  കുടുയംബങ്ങള്ക്കുയം  ടതപ്പോഴറില്  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത്തെതട
ശപ്പോരശീരറികപ്പോദസ്വപ്പോനയം  ആവശദമുള്ള  ടതപ്പോഴറിലറിനട  വദക്തറികള്  എത്തെപ്പോതറിരുന്നതുടകപ്പോണപ്പോടണന്ന
വറിശദേശീകരണയം ഭപ്പോഗറികമപ്പോയറി അയംഗശീകരറിക്കപ്പോവന്നതപ്പോണട.  പകരളെത്തെറില് പ്രപതദകറിചയം പപ്പോലക്കപ്പോടെട
പപപ്പോലുള്ള  ജറിലകളെറില്,  ടനല്കൃഷറി  പനരറിടുന്ന  പ്രധപ്പോന  പ്രതറിസനറികളെറിടലപ്പോന്നപ്പോണട
കര്ഷകടത്തെപ്പോഴറിലപ്പോളെറികളടടെ  അഭപ്പോവയം.   ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിടകപ്പോണട  സൃഷ്ടറിക്കടപടുന്ന
ടതപ്പോഴറിലവസരങ്ങള്  കൃഷറിഭൂമറിയറില്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കപ്പോന്  കഴറിഞ്ഞപ്പോല്  പകരളെയം  പപപ്പോലുള്ള
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സയംസപ്പോനങ്ങളെറിടല  ടനല്ക്കര്ഷകര്ക്കട  ആയതട  വലറിയ  ആശസ്വപ്പോസമപ്പോകുടമനയം
ടനല്കൃഷറിയുടടെ  അഭറിവൃദറിക്കട  സഹപ്പോയകരമപ്പോകുടമനയം  സമറിതറി കരുതുന.  ആയതറിനപ്പോല്
ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിയറില്  കപ്പോര്ഷറിക  പമഖലടയക്കൂടെറി  ഉള്ടപടുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  പകന്ദ്ര
സര്ക്കപ്പോരറിപനപ്പോടെട അഭദര്ത്ഥറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.8.2  പകന്ദ്ര സര്ക്കപ്പോരറിപലയട  6-1-2015  ടല ഗപ്പോമവറികസന മന്ത്രറിമപ്പോരുടടെ പയപ്പോഗത്തെറില്
ടവചട  ഈ വറിഷയത്തെറില് നറിര്പദ്ദേശയം  സമര്പറിക്കടപടറിരുന.  എന്നപ്പോല്  അനകൂല തശീരുമപ്പോനയം
ലഭദമപ്പോയറിടറില.
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3.9.1  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി പദേശശീയ ഗപ്പോമശീണ ടതപ്പോഴറിലുറപട നറിയമത്തെറിടല വദവസകള്
വറിശദേശീകരറിക്കുന്നതറിനയം രജറിപസ്ട്രേഷനള്ള അപപകകള് സസ്വരൂപറിക്കുന്നതറിനയം പരറിപശപ്പോധന
നടെത്തുന്നതറിനയം  ഗപ്പോമസഭകള്  വറിളെറിച  പചെര്ക്കപ്പോത്തെതട  പദതറിയുടടെ  പ്രപയപ്പോജനങ്ങടളെപററി
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട അററിവട ലഭറിക്കപ്പോടത പപപ്പോകപ്പോനറിടെയപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി സമറിതറി നറിരശീകറിക്കുന.
ഇതട  പഞപ്പോയത്തുകളടടെ  ഭപ്പോഗത്തു  നറിനണപ്പോയ  വശീഴ്ചയപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
ഇക്കപ്പോരദത്തെറില് ഗപ്പോമസഭകള് വറിളെറിച പചെര്ക്കുന്നതറിടന നറിലവറിടല സറിതറി സയംബനറിച
ററിപപപ്പോര്ടട നല്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.9.2  ഗപ്പോമസഭയറിപലയട  പദതറിയുടടെ  കരടെട  പലബര്  ബഡ്ജറട  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതട
കുടുയംബശ്രശീയറിടല അയല്ക്കൂടങ്ങളെറില് അയംഗങ്ങളെപ്പോയ പദതറി ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികളെപ്പോണട.   ഒരു
വപ്പോര്ഡറില്  ചുരുങ്ങറിയതട  15  മുതല്  20  അയല്ക്കൂടങ്ങള്  വടരയുണപ്പോകപ്പോയം.   ഓപരപ്പോ
അയല്ക്കൂടവയം  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്ന ടതപ്പോഴറില്  ബഡ് ജറ്റുയം  പ്രവൃത്തെറികളടടെ  ലറിസയം  ആവശദകത
കണക്കറിടലടുത്തെട  ഗപ്പോമസഭയറില്  പക്രപ്പോഡശീകരറിചട  അയംഗശീകരറിക്കുന്ന  പതറിവപ്പോണട  ഉള്ളതട.
എലപ്പോ  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷവയം  ടതപ്പോടടുത്തെ  വര്ഷപത്തെയ്ക്കുള്ള  പലബര്  ബഡ്ജറട
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിടന  മപ്പോര്ഗ്ഗ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  സര്ക്കപ്പോര്  പുറടപടുവറിക്കപ്പോറുണട.   പ്രസ്തുത
മപ്പോര്ഗ്ഗ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളെറില്  അയല്ക്കൂടതല  ചെര്ച  മുതല്  പകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോരറിടന  അയംഗശീകപ്പോരയം
വടരയുള്ള ഘടങ്ങള് പ്രതറിപപ്പോദേറിചട  ടകപ്പോണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവര്ത്തെന കലണര് ഉള്ടപടറിട്ടുണട.
ഇതറില്  പദതറി  അയംഗശീകരറിക്കുന്ന  ഗപ്പോമസഭകള്  എലപ്പോയറിടെത്തുയം  സയംഘടെറിപറിപക്കണതപ്പോടണന്നട
നറിര്പദ്ദേശറിചറിട്ടുണട.  ബനടപട വപ്പോര്ഡട ടമമ്പറുടടെ പനതൃതസ്വത്തെറിലപ്പോണട ആയതട നടെപറിലപ്പോക്കറി
വരുന്നതട.
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മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദേശശീയ  ഗപ്പോമശീണ  ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനടപടട

ഗപ്പോമസഭ  വറിളെറിചട  പചെര്ക്കുനടവന്നട  ബനടപട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിമപ്പോര്  ഉറപട

വരുത്തുന.  ഇതറിനപ്പോയറി  47159/ഡറി.ഡറി2/2013/തസസ്വഭവ  24-7-2013  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്

പ്രകപ്പോരയം വദക്തമപ്പോയ നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിട്ടുണട. [അനബനയം II(5)]
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3.10.1  പദതറിടയപററി  ജനങ്ങളെറില്  അവപബപ്പോധയം  സൃഷ്ടറിക്കുന്നതറിനയം  സന്നദരപ്പോയവടര

കടണത്തുന്നതറിനയം  നറിയമപ്രകപ്പോരയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  പ്രസറിഡനറിടന  പനതൃതസ്വത്തെറില്

വശീടുകള്പതപ്പോറുയം  നടെപത്തെണ  സര്പവ്വ  നപ്പോമമപ്പോതമപ്പോയ  പഞപ്പോയത്തുകളെറില്  മപ്പോതപമ

നടെത്തെറിയറിട്ടുള്ളൂടവന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ഇതട  പദതറി  ടകപ്പോണ്ടുള്ള

പ്രപയപ്പോജനങ്ങടളെപററി  പവണത  അററിവട  ലഭറിക്കപ്പോതറിരറിക്കുന്നതറിനയം  ടതപ്പോഴറില്

ആവശദടപടുന്നതറില് വറിപരശീതഫലയം ഉളെവപ്പോക്കറിടയനമുള്ള ഓഡറിററിടന കടണത്തെലറിപനപ്പോടെട

സമറിതറി പയപ്പോജറിക്കുന.  എലപ്പോ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളയം നറിയമയം അനശപ്പോസറിക്കുന്ന പ്രകപ്പോരമുള്ള

സര്പവ്വ നടെപത്തെണതുയം പദതറിടയപററി എലപ്പോ വറിഭപ്പോഗയം ജനങ്ങളെറിലുയം വദക്തമപ്പോയ അവപബപ്പോധയം

സൃഷ്ടറിക്കടപടുനടവന്നട ഉറപ്പുവരുപത്തെണതുമപ്പോടണന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.10.2 പപ്പോര്ശസ്വവല്ക്കരറിക്കടപട ജനവറിഭപ്പോഗടത്തെ പരറിപൂര്ണമപ്പോയുയം ഈ പദതറിയറില്

ഉള്ടപടുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  "ശ്രദ”കദപ്പോമ്പയറിന് നടെപറിലപ്പോക്കറി  വരുന.  കൂടെപ്പോടത,  പറിപന്നപ്പോക്കയം

നറില്ക്കുന്ന ജറിലകളെറില് മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി പദേശശീയ ഗപ്പോമശീണ ടതപ്പോഴറിലുറപട പദതറി കൂടുതല്

ജന  പങപ്പോളെറിത്തെപത്തെപ്പോടടെയുയം  കപ്പോരദകമമപ്പോയുയം  ആസൂതണയം  ടചെയ്തട  സപ്പോദദമപ്പോയത

ഫലപ്രപ്പോപറിയറിടലത്തെറിക്കുക  എന്ന  ലകദപത്തെപ്പോടടെ  ഉക്കൗര്ജറിത  പങപ്പോളെറിത്തെ  ആസൂതണ

പ്രക്രറിയ  (ടഎ.പറി.പറി.ഇ.)  യറിലൂടടെ  ജനപങപ്പോളെറിത്തെയം  കൂടുതല്  ഉക്കൗടറി  ഉറപറിചടകപ്പോണട

വറിവറിധങ്ങളെപ്പോയ ഗപ്പോമവറികസന പദതറികള് സമനസ്വയറിപറിചട പപ്പോര്ശസ്വവല്ക്കരറിക്കടപട ജന

വറിഭപ്പോഗങ്ങള്ക്കട പദതറിയുടടെ പ്രപയപ്പോജനയം പരമപ്പോവധറി ഉറപപ്പോക്കറി വരറികയപ്പോണട.  "ശ്രദ”

കദപ്പോമ്പയറിടന  സയംബനറിച  വറിശദേപ്പോയംശങ്ങള്   അനബനമപ്പോയറി  പചെര്ക്കുന.[അനബനയം

II(6)]. IPPE യുടടെ വറിശദേപ്പോയംശയം അനബനയം [അനബനയം(II(7)] ആയറി പചെര്ക്കുന.
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3.11.1  പകരളെശീയ  സമൂഹത്തെറില്  അദസ്വപ്പോനപരമപ്പോയ  ടതപ്പോഴറില്  സയംസപ്പോരയം
നഷ്ടടപടുനടവന്നട  സമറിതറി  ആശങടപടുന.  പഞപ്പോയത്തുകള് രൂപയം  നല്കുന്ന പപ്രപ്പോജക്ടുകള്
ടതപ്പോഴറിലപനസ്വഷകനട  ആകര്ഷകമപ്പോയതുയം  ടതപ്പോഴറില്  ടചെയപ്പോന്  പപ്രരണയുണപ്പോക്കുന്നതുയം
ടതപ്പോഴറില്  ടചെയപ്പോന്  മപ്പോനസറികമപ്പോയറി  ഇഷ്ടടപടുന്നതുമപ്പോയറിരറിക്കണടമന്നട  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.   നല  ഒരു  ടതപ്പോഴറില്  സയംസപ്പോരയം  സൃഷ്ടറിക്കുന്നതറിനട  പപ്രപ്പോജക്ടുകള്
ഉണപ്പോക്കുന്നതറിലുയം  ജനപങപ്പോളെറിത്തെയം  ഉറപപ്പോക്കുന്നതറിലുയം  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്  കൂടുതല്
ശ്രദറിപക്കണതപ്പോടണനയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചെയ്യുന.   ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിക്കപ്പോയറി
വര്ഷയം  മുഴുവനയം  രജറിപസ്ട്രേഷന്  നടെത്തെപ്പോടമന്നറിരറിടക്ക  പപ്പോലക്കപ്പോടെട  ജറിലയറില്  2006
ടഫബ്രുവരറി  17-നയം  ആഗസ്റ്ററിനയം  ഇടെയറിലുള്ള  കപ്പോലയളെവറില്  രജറിപസ്ട്രേഷന്  മരവറിപറിചതട
ചെടങ്ങളെറിടല വദവസകള്ക്കട വറിരുദമപ്പോയപ്പോണട എന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന. നറിയമസഭപ്പോ
ടതരടഞ്ഞടുപറിപനപ്പോടെനബനറിചപ്പോണട  നറിയന്ത്രണയം  ഏര്ടപടുത്തെറിയറിരറിക്കുന്നടതന്നപ്പോണട
ടതളെറിടവടുപട  പവളെയറില് വറിശദേശീകരണയം നല്കറിയതട.   വയനപ്പോടെട  ജറിലയറില് ഇത്തെരടമപ്പോരു
നറിയന്ത്രണമുണപ്പോയറിരുന്നറിടലനയം  അവറിടടെ  വര്ഷയം  മുഴുവന്  രജറിപസ്ട്രേഷന്  നടെന്നതപ്പോയുയം
സമറിതറിക്കട  പബപ്പോധദമപ്പോയറി.  വയനപ്പോടെട  ജറിലയറിടല  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്ക്കട  നറിയന്ത്രണയം
സയംബനറിച  അററിവറിലപ്പോയറിരുനടവന്ന  സര്ക്കപ്പോരറിടന  വറിശദേശീകരണപത്തെപ്പോടെട  സമറിതറി
പയപ്പോജറിക്കുന്നറില.  ഇക്കപ്പോരദയം പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപടുകയുയം
ആയതട  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോടമന്നട  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  പ്രറിന്സറിപല്  ടസക്രടററി  സമറിതറിക്കട
ഉറപ്പുനല്കുകയുയം ടചെയ്തറിരുനടവങറിലുയം പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട  നപ്പോളെറിതുവടര ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.
ആവശദടപട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത്തെതറിലുയം  സമറിതറിക്കട  നല്കറിയ  ഉറപട  പപ്പോലറിക്കപ്പോത്തെതറിലുയം
സമറിതറി  കടുത്തെ അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന.  സര്ക്കപ്പോരറിടന  ഒരു പദതറിയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
പഞപ്പോയത്തുകള്  നടെപപ്പോക്കറിയ  ടതപ്പോഴറില്  പദതറിയറില്  രജറിസ്റ്റര്  ടചെയ്യുന്നതുയം  പജപ്പോലറിയുയം
ശമ്പളെവയം നല്കുന്നതുടമലപ്പോയം ഒരു സപ്പോധപ്പോരണ പ്രക്രറിയയപ്പോടണന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്  ടതരടഞ്ഞടുപട  കമശീഷടന  നറിയന്ത്രണമുണപ്പോകപ്പോനറിടെയറിടലനയം  അഥവപ്പോ
ഉടണങറില്  തടന്ന  കമശീഷടന  അനമതറി  വപ്പോങ്ങപ്പോമപ്പോയറിരുന്നപതയുള്ളൂടവനയം  സമറിതറി
നറിരശീകറിക്കുന.  ഇക്കപ്പോരദത്തെറില് പപ്പോലക്കപ്പോടെട  ജറിലയറിടല ഉപദേദപ്പോഗസരുടടെ ഭപ്പോഗത്തുനറിനയം
ഗുരുതരമപ്പോയ  അനപ്പോസയുയം  വശീഴ്ചയുയം  ഉണപ്പോയറിട്ടുടണന്നട  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.
ആയതറിനപ്പോല് ഇക്കപ്പോരദയം വറിശദേമപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധറിചട ററിപപപ്പോര്ടട നല്കുന്നതറിനയം ഭപ്പോവറിയറില്
ഇത്തെരത്തെറിലുള്ള വശീഴ്ച ഉണപ്പോകപ്പോതറിരറിക്കുവപ്പോന് പ്രപതദകയം ശ്രദറിപക്കണതപ്പോടണനയം സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.11.2  2005-06  സപ്പോമ്പത്തെറിക  വര്ഷയം  ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറി  സയംസപ്പോനത്തെട
2 ജറിലകളെപ്പോയ പപ്പോലക്കപ്പോടെട, വയനപ്പോടെട എന്നറിവറിടെങ്ങളെറിലപ്പോണട ആരയംഭറിചതട.  ആദേദ ഘടത്തെറില്
കുടുയംബശ്രശീയുടടെ  പനതൃതസ്വത്തെറിലപ്പോണട  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികളടടെ  രജറിപസ്ട്രേഷന്,  ടതപ്പോഴറില്  കപ്പോര്ഡട
വറിതരണയം, പജപ്പോലറിക്കപ്പോയുള്ള അപപക സസ്വശീകരറിക്കല്, കൂലറി വറിതരണയം എന്നശീ നടെപടെറികള്
നറിര്വ്വഹറിച വന്നറിരുന്നതട.  രജറിപസ്ട്രേഷന് മുതലുള്ള പ്രധപ്പോന പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് കദപ്പോമ്പയറിന്
എന്ന  രശീതറിയറില്  സയംഘടെറിപറിക്കുവപ്പോനപ്പോണട  തശീരുമപ്പോനറിചറിരുന്നതട.   എന്നപ്പോല്  2006
ടഫബ്രുവരറി  മുതല്  ആഗസ്റ്റട  വടര  നറിയമസഭപ്പോ  ടതരടഞ്ഞടുപട  സമയമപ്പോയതറിനപ്പോല്
കദപ്പോമ്പയറിന് രൂപത്തെറില് രജറിപസ്ട്രേഷന് നടെത്തുന്നതട രപ്പോഷശീയ പപ്പോര്ടറികളെറില് ടതററിദപ്പോരണയട
ഇടെവരുയം  എന്നതറിനപ്പോല്  കദപ്പോമ്പയറിന്  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലുളെളെ  പ്രവര്ത്തെനയം  പപ്പോലക്കപ്പോടെട
ജറിലയറില് നടെത്തെപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറിരുന്നറില.

ആദേദഘടത്തെറില്  സയംഭവറിച  അപപ്പോകതകള്  പറിന്നശീടെട  സയംസപ്പോനടത്തെപ്പോരറിടെത്തുയം
ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറി  നറിര്വ്വഹണത്തെറില്  ആവര്ത്തെറിചറിടറില.   ഓപരപ്പോ  ടതരടഞ്ഞടുപട
സമയങ്ങളെറിലുയം  പദതറിയറിടല  രജറിപസ്ട്രേഷനയം  ടതപ്പോഴറില്  കപ്പോര്ഡട  വറിതരണവയം  ടതപ്പോഴറില്
നല്കലുയം കൂലറി വറിതരണവയം ഫലപ്രദേമപ്പോയറി നടെന്നട വരുന.

ഇക്കപ്പോരദയം  വദക്തമപ്പോക്കുന്ന  MGNREGS  ടവബ്ടടസററിടല  MIS  ററിപപപ്പോര്ടട
(പപ്പോലക്കപ്പോടെട,  വയനപ്പോടെട ജറിലകളെറിടല 2013-14 മുതല് 2017-18 വടരയുള്ളതട) ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം
ഉള്ളടെക്കയം ടചെയ്യുന. [അനബനയം II(8)]

ഖണറിക നമ്പര് 71

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.12.1  രജറിസ്റ്റര്  ടചെയ്ത  എലപ്പോ  കുടുയംബങ്ങള്ക്കുയം  നറിയമത്തെറില്  വദവസ  ടചെയ്യുന്ന
ടതപ്പോഴറില്  നല്കുന്നതറിനട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകടളെയുയം  പപ്രപ്പോഗപ്പോയം  ഓഫശീസര്മപ്പോടരയുയം  ജറിലപ്പോ
പപ്രപ്പോഗപ്പോയം  പകപ്പോഡറിപനറര്മപ്പോടരയുയം  പ്രപ്പോപരപ്പോക്കുന്ന  വറിധത്തെറില്  ആസൂതണപ്രക്രറിയ
ശക്തറിടപടുത്തുന്നതറിനട  അനപയപ്പോജദമപ്പോയ  അടെറിയനര  നടെപടെറികള്  സസ്വശീകരറിപക്കണതപ്പോടണന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറികള്

3.12.2  ഈ  പദതറിയറിടല  ജനപങപ്പോളെറിത്തെയം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനട  പവണറി
ജനപ്രതറിനറിധറികള്, ഗപ്പോമ/പബപ്പോക്കട/ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയത്തെട ഉപദേദപ്പോഗസര് എന്നറിവര്ക്കട വറിവറിധ
പരറിശശീലന  സപ്പോപനങ്ങളടടെ  പങപ്പോളെറിത്തെപത്തെപ്പോടുകൂടെറി  ആവശദമപ്പോയ  പരറിശശീലന
പരറിപപ്പോടെറികള് നടെപറിലപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണറിരറിക്കുന.  നറിരനരമപ്പോയ പമപ്പോണറിറററിയംഗട  നടെപടെറികളെറിലൂടടെ
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ഈ പ്രവര്ത്തെനയം പ്രപ്പോവര്ത്തെറികമപ്പോക്കറിടയന്നട ഉറപട വരുത്തെറിടക്കപ്പോണറിരറിക്കുന. പരറിശശീലന
പരറിപപ്പോടെറികള് നടെത്തെറിപ്പുമപ്പോയറി ബനടപടട പകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോര് 9-11-2017, 22-12-2017 എന്നശീ
തശീയതറികളെറില്  പുറടപടുവറിച  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളടടെ  പകര്പട  ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം  സമര്പറിക്കുന.
[അനബനയം II(9)]

ഖണറിക നമ്പര് 72

ശറിപപ്പോര്ശ

3.13.1  ഭൂരറിഭപ്പോഗയം  കപ്പോര്ഡുടെമകളയം  ടതപ്പോഴറിലറിനട  അപപകറിക്കപ്പോതറിരുന്നതട
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കറിടെയറില്  മതറിയപ്പോയ  പബപ്പോധവല്ക്കരണയം  നല്കപ്പോതറിരുന്നതറിനപ്പോലപ്പോടണന്നട
സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ടതപ്പോഴറിലറിനപ്പോയറി  രജറിസ്റ്റര്  ടചെയ്യുന്നവരറില്  ഭൂരറിഭപ്പോഗവയം
അഭദസവറിദേദരപ്പോയറിരുന്നതറിനപ്പോല്  കപ്പോയറികപ്പോദസ്വപ്പോനത്തെറിനട  തയപ്പോറപ്പോയറിരുന്നറിലപ്പോടയന്ന  സര്ക്കപ്പോര്
വറിശദേശീകരണയം  പദതറിയുടടെ  നടെത്തെറിപറിടന  വറിശകലനത്തെറിടന  ആവശദകതയറിപലയട
വറിരല്  ചൂണ്ടുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി  നറിരശീകറിക്കുന.  പദതറിയറിടല  ആനകൂലദങ്ങളയം  വദവസകളയം
വദക്തമപ്പോയറി  മനസറിലപ്പോക്കുന്നതറിനതകുന്ന  വറിധത്തെറില്  ഓപരപ്പോ  കുടുയംബപത്തെയുയം
പബപ്പോധവല്ക്കരറിക്കുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപയം  ടതപ്പോഴറിലപനസ്വഷകടര  ആകര്ഷറിക്കുന്ന  വറിധത്തെറില്
പദതറി ആസൂതണയം ടചെയ്യുന്നതറിനട ഫലപ്രദേമപ്പോയ മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങള് സസ്വശീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.13.2  പകന്ദ്ര  സര്ക്കപ്പോര്  അതപ്പോതട  സമയങ്ങളെറില്  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്ന  രശീതറിയറില്
കപ്പോലപ്പോനസൃതമപ്പോയ  മപ്പോറയം  പദതറിയറില്  ഉള്ടക്കപ്പോള്ളപ്പോറുണട.   ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിയറിടല
കുടുയംബങ്ങളെറിടല  അഭദസവറിദേദടര  വറിദേഗ്ദ്ധ  ടതപ്പോഴറിലറില്  ഏര്ടപടുത്തുന്നതറിനട
കുടുയംബശ്രശീയുമപ്പോയറി സഹകരറിചട  'ലലഫട  ' എന്ന പപ്രപ്പോജക്ടറിലൂടടെ പരറിശശീലനയം നല്കുന്നതറിനട നടെപടെറികള്
സസ്വശീകരറിച വരുന.

ഖണറിക നമ്പര് 73
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3.14.1  ടതപ്പോഴറിലറിനള്ള അപപക ചുരുങ്ങറിയതട തുടെര്ചയപ്പോയറി  14  ദേറിവസപത്തെടക്കങറിലുയം
പവണറിയപ്പോയറിരറിക്കണടമനടണങറിലുയം  കുടുയംബത്തെറിടന  ആടകയുള്ള  അര്ഹതയട
വറിപധയമപ്പോയറി ഒരപ്പോള് അപപകറിക്കുന്ന ടതപ്പോഴറില്  ദേറിനങ്ങളടടെ എണത്തെറിപനപ്പോ അയപ്പോള്ക്കട
നല്കറിയ  ടതപ്പോഴറില്  ദേറിനങ്ങളടടെ  എണത്തെറിപനപ്പോ  പരറിധറിയറില  എന്നട  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് 100 ദേറിവസടത്തെ ടതപ്പോഴറിലറിനട നല്കറിയ അപപകകള് 14
ദേറിവസയം  എന്നപ്പോക്കറി  തറിരുത്തെറിയ  നടെപടെറി  ഉചെറിതമപ്പോയറിടലന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
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നറിയമയം  ലയംഘറിചട  സമര്പറിച  അപപകകള് സസ്വശീകരറിചതുയം  ശരറിയപ്പോയറില  എന്നട  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.   ടതപ്പോഴറില്  ആവശദമുള്ളവര്  100  ദേറിവസടത്തെ  ടതപ്പോഴറിലറിനട
അപപകറിക്കുപമ്പപ്പോള് നറിയമപ്രകപ്പോരയം  അതയുയം ദേറിവസടത്തെ പജപ്പോലറി  നല്പകണ ബപ്പോധദത
ബനടപട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിനണട.   എന്നപ്പോല്  100  ദേറിവസയം  പജപ്പോലറി  നല്കുന്നതറിനള്ള
പപ്രപ്പോജക്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കപ്പോന്  ഒരു  പഞപ്പോയത്തെറിന  മപ്പോതമപ്പോയറി  പലപപപ്പോഴുയം  സപ്പോധറിക്കപ്പോടത
വരുനടവന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്  പനരറിടുന്ന  അത്തെരയം
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കട ശപ്പോശസ്വതപരറിഹപ്പോരമപ്പോയറി ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിയുടടെ പപ്രപ്പോജക്ടട ശപ്പോസശീയമപ്പോയറി
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഒരു  വറിദേഗ്ദ്ധ  സമറിതറി  രൂപശീകരറിക്കണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.14.2  ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിയറില് ടതപ്പോഴറില് ആവശദടപടുന്നതട  അധറിക വരുമപ്പോനയം

എന്നതട  ലകദമറിടപ്പോണട.   കൂടുതല്  പവതനയം  ലഭറിക്കുന്ന  പജപ്പോലറി  ലഭദമലപ്പോതറിരറിക്കുപമ്പപ്പോപഴപ്പോ,

പ്രതറികൂല കപ്പോലപ്പോവസയറിപലപ്പോ ആണട സപ്പോധപ്പോരണ ഗതറിയറില് ടതപ്പോഴറില് ആവശദടപടുന്നതട.

ആവശദടപടുന്ന  മുറയട  യഥപ്പോവറിധറി  അനപയപ്പോജദമപ്പോയ  ടതപ്പോഴറില്  നല്പകണതട

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളടടെ ചുമതലയപ്പോണട.  ആയതറിനട ആവശദമപ്പോയ പ്രവൃത്തെറികള് നറിലവറില്

ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളടടെ  കര്മ  പദതറിയറിലൂടടെ  ലഭദമപ്പോക്കുന.   ഇതട  കുറവപ്പോടണങറില്

അധറിക കര്മ പദതറിയട അയംഗശീകപ്പോരയം വപ്പോങ്ങപ്പോവന്നതപ്പോണട.  ടതപ്പോഴറിലറിനള്ള അപപകകള്

വറിവറിധ  ഘടങ്ങളെറിപലയപ്പോയറി  100  ദേറിവസയം  എന്ന  പരറിധറിയറില്  നറിനടകപ്പോണട

സമര്പറിക്കപ്പോവന്നതപ്പോണട.  2014 ജനവരറി 3-ാം തശീയതറി ടതപ്പോഴറിലുറപട നറിയമത്തെറിടല പടറിക

1, 2 എന്നറിവ പഭദേഗതറി ടചെയ്തട ടകപ്പോണ്ടുള്ള പകന്ദ്രഗപ്പോമവറികസന മന്ത്രപ്പോലയത്തെറിടന SO (19)E

നമ്പര് വറിജപ്പോപനത്തെറിടന പകര്പട ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം സമര്പറിക്കുന. [അനബനയം II (10)]

പദതറിയുടടെ  പപ്രപ്പോജക്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്ന  പ്രക്രറിയ  പൂര്ണമപ്പോയുയം  പങപ്പോളെറിത്തെ  രശീതറിയറിലപ്പോണട

നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതട.  ഗപ്പോമസഭയപ്പോണട ഏടറടുപക്കണ പ്രവൃത്തെറികള് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നതട.   പപ്രപ്പോജക്ടട

ശപ്പോസശീയമപ്പോയുയം  സമഗമപ്പോയുയം  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  നശീര്ത്തെടെപ്പോധറിഷ്ടറിത  ആസൂതണ പ്രക്രറിയ

അവലയംബറിക്കുവപ്പോന്  7-4-2009-ടല  സ.ഉ.(ലക)നമ്പര്  49/2009/തസസ്വഭവ  സര്ക്കപ്പോര്

ഉത്തെരവട  പ്രകപ്പോരയം  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കുകയുയം  എലപ്പോ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളെറിലുയം  നശീര്ത്തെടെപ്പോധറിഷ്ടറിത

മപ്പോസ്റ്റര് പപ്പോനകള് തയപ്പോറപ്പോക്കുകയുയം ടചെയ്തറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  ഇപ്രകപ്പോരയം നശീര്ത്തെടെ മപ്പോസ്റ്റര് പപ്പോനകള്

തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  പ്രപ്പോപദേശറികമപ്പോയുയം  ജറിലപ്പോതലത്തെറിലുയം  ലഭദമപ്പോയ  ലവദേഗ്ദ്ധദയം

പ്രപയപ്പോജനടപടുത്തെറിയറിട്ടുണട.  സയംസപ്പോനതലത്തെറില്  ഇപ്രകപ്പോരയം  വറിദേഗ്ദ്ധ  സമറിതറി

രൂപശീകരറിപക്കണതറിടന ആവശദയം കപ്പോണുന്നറില.
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3.15.1  ടതപ്പോഴറില് ലഭറിക്കുന്നതറിനള്ള അപപകകള് സസ്വശീകരറിക്കുപമ്പപ്പോള് തശീയതറിടവച
രസശീതുകള് നല്പകണതപ്പോടണന്നട സമറിതറി നറിഷ്കര്ഷറിക്കുന.  ടതപ്പോഴറിലുറപട പദതറിയുമപ്പോയറി
ബനടപട വറിവറിധ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി ആഴ്ചയറില് ഒരു ദേറിവസയം ടതപ്പോഴറിലുറപട ദേറിനമപ്പോയറി
നശീക്കറിടവക്കണടമന്നട  നറിഷ്കര്ഷറിക്കുനടണങറിലുയം  ഒരു പഞപ്പോയത്തുയം ഇവ പപ്പോലറിക്കുന്നറില
എന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള് പ്രകപ്പോരയം ആഴ്ചയറില് ഒരു നറിശറിത
ദേറിവസയം  ടതപ്പോഴറിലുറപട  ദേറിനമപ്പോയറി  നശീക്കറിവയ്പക്കണതപ്പോടണന്ന  നറിര്പദ്ദേശയം  കര്ശനമപ്പോയറി
പപ്പോലറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.15.2  തശീയതറി ടവച രസശീതുകള് നല്കപ്പോറുണട.  മപ്പോര്ഗ്ഗ നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം ഒരു നറിശറിത
ദേറിവസയം പറപ്പോസ്ഗപ്പോര് ദേറിനയം  (ടതപ്പോഴറിലുറപട ദേറിനയം)  ആചെരറിക്കുന്നതറിനട നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിട്ടുണട.
അതട സയംബനറിച സര്ക്കുലര് അനബനയം [അനബനയം II (11)] ആയറി പചെര്ക്കുന.
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3.16.1  പ്രപ്പോരയംഭത്തെറില്  പദതറി  വദപ്പോപനത്തെറില്  ജനപങപ്പോളെറിത്തെയം  ഉറപപ്പോക്കുന്നതറില്
പഞപ്പോയത്തുകള്ക്കട വശീഴ്ച സയംഭവറിചതപ്പോയറി സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന. പഞപ്പോയത്തുതലത്തെറില്
കുടുയംബശ്രശീ,  സറി.ഡറി.എസട.,  സപ്പോകരതപ്പോ  വപ്പോളെനറിപയഴട  ഭവനങ്ങള്  സന്ദര്ശറിചട
ജനപങപ്പോളെറിത്തെയം  ഉറപപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  നടെപടെറി  സസ്വശീകരറിചവരുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി
നറിരശീകറിച. പദതറി വറിജയപ്രദേമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ജനപങപ്പോളെറിത്തെയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനള്ള
നടെപടെറികള് അതശീവജപ്പോഗതപയപ്പോടടെ സസ്വശീകരറിപക്കണതപ്പോടണന്നട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.
2006-07  വര്ഷത്തെറില്  പദതറി  ലകവരറിച  പനടയം  പകവലയം  20.68  ശതമപ്പോനയം
മപ്പോതമപ്പോടണന്നട  മനസറിലപ്പോക്കുന്ന  സമറിതറി,  ടതപ്പോഴറില്  നല്കുന്നതറിലുണപ്പോയ  കുറവട
പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി സസ്വശീകരറിച നടെപടെറികള് സയംബനറിചയം ഇക്കപ്പോരദത്തെറില് ലകവരറിച
പുപരപ്പോഗതറി സയംബനറിചമുള്ള ററിപപപ്പോര്ടട നല്കണടമന്നട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.16.2  സമറിതറി  നറിരശീകറിച  പ്രകപ്പോരയം  തടന്ന  ജനപങപ്പോളെറിത്തെയം  വര്ദറിപറിക്കപ്പോനള്ള
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് വറിജയത്തെറിടലത്തുനണട.  പകരളെത്തെറിടല പ്രധപ്പോനടപടതുയം ജനകശീയവമപ്പോയ
ഒരു  പദതറിയപ്പോയറി  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  പദേശശീയ  ഗപ്പോമശീണ  ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറി  വളെര്ന
കഴറിഞ.  2015-16  വര്ഷത്തെറില്  7,41,70,842/-  ടതപ്പോഴറില് ദേറിനങ്ങള് നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി
സപ്പോധറിചറിട്ടുണട.   2015-16  വര്ഷടത്തെ  പപ്രപ്പോഗസട  ററിപപപ്പോര്ടട  ഇടതപ്പോടടെപ്പോപയം  ഉള്ളടെക്കയം
ടചെയ്യുന. [അനബനയം II (12)].
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3.17.1  ടതപ്പോഴറില്  അനവദേറിച  ടതപ്പോഴറില്  കപ്പോര്ഡുടെമകടളെ  അററിയറിപക്കണതപ്പോടണന്നട
സമറിതറി നറിഷ്കര്ഷറിക്കുന.  ഇതറിനപ്പോയറി നറിലവറില് സസ്വശീകരറിചറിട്ടുള്ള നടെപടെറികള് സയംബനറിചട
വറിശദേമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട നല്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.17.2  ടതപ്പോഴറിലറിനള്ള  അററിയറിപട  നറിലവറില്  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  പമറ്റുമപ്പോടര
അററിയറിക്കുന.  ടെറി  പമറ്റുമപ്പോര്  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികടളെ യഥപ്പോസമയയം  ഈ വറിവരയം  അററിയറിക്കുന
എന്നട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  ഉറപട  വരുത്തുകയുയം  ടചെയ്യുനണട.   കൂടെപ്പോടത  അക്രഡറിറഡട
എഞറിനശീയറുടടെ ചുമതലയറില് ബനടപട വറി.ഇ.ഒ.യുടടെ സപ്പോന്നറിദദത്തെറില് പണറിസലത്തെട
ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികളടടെ  പപ്രപ്പോജക്ടട  ഇനറിഷറിപയറശീവട  മശീററിയംഗട  വറിളെറിചകൂടറി  പണറികള്
നടെത്തുന്നതറിനട  ആസൂതണയം  ടചെയ  വരുന.   ഇപ്രകപ്പോരയം  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികടളെ  വറിവരയം
അററിയറിക്കുന്നതറിനട സുവദക്തമപ്പോയ നടെപടെറികള് സസ്വശീകരറിചവരുന.
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3.18.1  പദതറി  നറിയമയം  അനശപ്പോസറിക്കുന്ന  അവകപ്പോശങ്ങപളെയുയം  അര്ഹതകപളെയുയം
സയംബനറിചട ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട പരറിശശീലന കപ്പോസ്സുകള് വഴറി അവപബപ്പോധയം നല്കപ്പോറുണട
എന്നട സര്ക്കപ്പോര് അവകപ്പോശടപടുനടവങറിലുയം ആയതട പവണത ഫലപ്രദേമപ്പോയറിരുന്നറിടലന്നട
ഓഡറിററില്  ടതളെറിയുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറിക്കട  പബപ്പോധദടപട്ടു.  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളടടെ  അജത
ടതപ്പോഴറില് ആവശദടപടുന്ന പതപ്പോതട  കുറയപ്പോനറിടെയപ്പോക്കറിടയനയം പദതറിയുടടെ ഉപദ്ദേശദലകദങ്ങളെറില്
നറിന്നട  അകനപപപ്പോയതപ്പോയുയം  സമറിതറി  നറിരശീകറിക്കുന. നറിയമയം  അനശപ്പോസറിക്കുന്ന
അവകപ്പോശങ്ങടളെയുയം  അര്ഹതകപളെയുയം  സയംബനറിചട  ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട  മതറിയപ്പോയ
അവപബപ്പോധയം സൃഷ്ടറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ നടെപടെറി സസ്വശീകരറിക്കണടമനയം ഇതു സയംബനറിച
വറിശദേമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട നല്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.18.2  പമല്ത്തെട്ടുമുതല്  തപ്പോടഴത്തെട്ടുവടര  വറിവറിധ  ഏജന്സറികള്  മുപഖനയുയം
ഉപദേദപ്പോഗസര് മുപഖനയുയം ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളടടെ അവകപ്പോശങ്ങളയം അര്ഹതകളയം സയംബനറിച
പബപ്പോധവല്ക്കരണ കപ്പോസ്സുകള് നല്കറി വരപ്പോറുണട.  ടഷഡഡ്യൂള് 2-ല് പ്രതറിപപ്പോദേറിച അവകപ്പോശങ്ങള്
ജറില/പബപ്പോക്കട/ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  തലങ്ങളെറിടല  പ്രവര്ത്തെനതലങ്ങളെറിപലയട  എത്തെറിചറിട്ടുണട.
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട ഇതട സയംബനറിചട വദക്തത ലകവരുവപ്പോനപ്പോയറി വറിവറിധ പരറിശശീലന
പരറിപപ്പോടെറികള് സയംഘടെറിപറിച വരുന.
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3.19.1  പകരളെത്തെറിടല കര്ഷകടത്തെപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കപ്പോയറി സയംസപ്പോന സര്ക്കപ്പോര് നറിശയറിച
കുറഞ്ഞ  പവതനനറിരക്കപ്പോയ  125  രൂപയപ്പോണട  ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോക്കറിയടതങറിലുയം
അതറിപനക്കപ്പോള്  തപ്പോടഴയുള്ള  പവതനമപ്പോണട  ഭൂരറിപകയം  പ ഞപ്പോയത്തുകളയം  നല്കറിയടതന്നട
സമറിതറി നറിരശീകറിക്കുന.  പദതറിപ്രകപ്പോരമുള്ള ദേറിവസപവതനത്തെറില് വര്ദനവട വരുപത്തെണതറിനട
മറ്റു  സമപ്പോനടതപ്പോഴറില്  പമഖലകളമപ്പോയറി  തപ്പോരതമദപഠനയം  നടെത്തെറി  കപ്പോലപ്പോനസൃതമപ്പോയറി
പവതനവര്ദനവട നടെപറിലപ്പോപക്കണതപ്പോടണന്നട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി
പദേശശീയ ഗപ്പോമശീണ ടതപ്പോഴറിലുറപ്പു പദതറിയറിന്കശീഴറില് പജപ്പോലറിടചെയ്യുന്ന ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കട
കൂലറി തുപലപ്പോയം കുറവപ്പോടണന്നട സമറിതറി നറിരശീകറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് കുറഞ്ഞ കൂലറി  250
രൂപടയങറിലുമപ്പോക്കറി വര്ദറിപറിക്കുന്നതറിനട നടെപടെറി സസ്വശീകരറിക്കണടമന്നട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.19.2 1-4-2017-നട പവതനയം കൂടറിയറിട്ടുണട.  നറിലവറിടല പവതനയം  258  രൂപയപ്പോണട.
പകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോര്  പുറടപടുവറിച  28-2-2018-ടല  ഗസറട  പനപ്പോടറിഫറിപക്കഷടന പകര്പട
ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം ഉള്ളടെക്കയം ടചെയ്യുന. [അനബനയം II (13)].
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3.20.1 മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി പദേശശീയ ഗപ്പോമശീണ ടതപ്പോഴറിലുറപട പദതറിപ്രകപ്പോരമുള്ള കുറഞ്ഞ
പവതനനറിരക്കുയം  വറിതരണയം  ടചെയ്ത  പവതനത്തെറിടന  വറിശദേപ്പോയംശങ്ങളയം
പജപ്പോലറിസലത്തെട/ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളെറില് പ്രദേര്ശറിപറിപക്കണതപ്പോടണനയം  ഇതറിനപ്പോയറി
സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ടട നല്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.20.2  പകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോരറിടന  നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  എലപ്പോ  പ്രവൃത്തെറിസലങ്ങളെറിലുയം
സറിററിസന് ഇന്ഫര്പമഷന് പബപ്പോര്ഡട സപ്പോപറിക്കപ്പോറുണട.  പ്രവൃത്തെറി തുടെങ്ങുന്നതറിനട മുന്പട,
പ്രവൃത്തെറി നടെന്നട ടകപ്പോണറിരറിക്കുപമ്പപ്പോള്,  പ്രവൃത്തെറി പൂര്ത്തെറിയപ്പോയതറിനട പശഷയം എന്നറിങ്ങടന
ഒരു  പ്രവൃത്തെറിയുടടെ  3  പഫപ്പോപടപ്പോകള്  Geotag  ടചെയ്തട  GeoMGNREGA  web  portal-ല്
പ്രസറിദശീകരറിക്കപ്പോറുണട.   ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം തടന്ന പജപ്പോലറി ടചെയ്ത ദേറിവസങ്ങളയം വറിതരണയം ടചെയ്ത
പവതനവയം  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികളടടെ  ടതപ്പോഴറില്  കപ്പോര്ഡറില്  പരഖടപടുത്തെറി  നല്കപ്പോറുണട.
സറിററിസന്  ഇന്ഫര്പമഷന്  പബപ്പോര്ഡട  സപ്പോപറിക്കപ്പോന്  പകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോര്  7-4-2017-ല്
പുറടപടുവറിച  നറിര്പദ്ദേശത്തെറിടന പകര്പട  ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം  സമര്പറിക്കുന  [അനബനയം  II(14)].
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സയംസപ്പോനത്തെട  നറിര്പദ്ദേശയം  പൂര്ണമപ്പോയുയം  നടെപറിലപ്പോക്കറിയതറിടന  ഉദേപ്പോഹരണമപ്പോയറി  ആരദപ്പോടെട
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട,  അമ്പലപ്പുഴ വടെക്കട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട,  കണപശ്ശേരറി ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട, ഇരറിക്കൂര്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട  എന്നറിവറിടെങ്ങളെറില്  സറിററിസന്  ഇന്ഫര്പമഷന്  പബപ്പോര്ഡട  സപ്പോപറിച
പഫപ്പോപടപ്പോകളടടെ പകര്പ്പുയം ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം സമര്പറിക്കുന.
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3.21.1  ടതപ്പോഴറില് നല്കുന്നതറിടന അവറിഭപ്പോജദഘടെകമപ്പോയറി പവതനവറിതരണത്തെറിലുണപ്പോകുന്ന
കപ്പോലതപ്പോമസയം  പദതറിയുടടെ  യഥപ്പോര്ത്ഥ  ലകദപ്രപ്പോപറിക്കട  വറിഘപ്പോതമപ്പോയതപ്പോയുയം  ഇക്കപ്പോരദത്തെറില്
ഗുരുതരമപ്പോയ  അനപ്പോസ  ഉണപ്പോയതപ്പോയുയം  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.  കൃതദമപ്പോയ
പവതനവറിതരണത്തെറിനട  കുറമറ  സമ്പ്രദേപ്പോയയം  അവലയംബറിപക്കണതട  അനറിവപ്പോരദമപ്പോടണന്നട
സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  പദേശശീയ ഗപ്പോമശീണ ടതപ്പോഴറിലുറപട  നറിയമത്തെറിടല ഉപചെടയം  3(3)
പ്രകപ്പോരയം  പവതനവറിതരണയം യഥപ്പോസമയയം  ടചെയപ്പോത്തെതുയം  ടതപ്പോഴറില്  ടചെയ്തട  പരമപ്പോവധറി  14
ദേറിവസത്തെറിനകയം  പവതനയം  നല്കുന്നതറിനയം  കപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോയപ്പോല്  നറിയമപ്രകപ്പോരയം
നഷ്ടപരറിഹപ്പോരയം നല്കുന്നതറിനയം സസ്വശീകരറിച നടെപടെറികള് സയംബനറിചട വറിശദേമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട
നല്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.21.2  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കട കറിപടണ പവതനയം യഥപ്പോസമയയം കറിട്ടുന്നതറിനട മസ്റ്റര് പറപ്പോള്
പകപ്പോസട  ടചെയ്യുന്നതട  മുതല് ടചെക്കട  ടമഷര്ടമനട  തുടെങ്ങറിയവ യഥപ്പോസമയയം പൂര്ത്തെശീകരറിചട
നറിശറിത  സമയത്തെറിനകയം  പവതനവറിതരണയം  പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട  6-2-2015-ടല
66791/ഡറിഡറി2/14/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകപ്പോരയം  സര്ക്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശയം
നല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.   ഇതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  കൃതദമപ്പോയ  പമപ്പോണറിറററിങ്ങട  നടെത്തെറിയതുമൂലയം
2017-18-ല്  97.38  ശതമപ്പോനവയം, 2018-19-ല്  98.87  ശതമപ്പോനവയം പവതനയം സമയബനറിതമപ്പോയറി
പപ്രപ്പോസസട ടചെയപ്പോന് കഴറിഞ്ഞറിട്ടുണട.  പദേശശീയ തലത്തെറില് ഇതട യഥപ്പോക്രമയം  84.88  ശതമപ്പോനവയം
92.27 ശതമപ്പോനവയം മപ്പോതമപ്പോണട.

നറിലവറില് ഗപ്പോപഞപ്പോയത്തുകള് എഫട.ററി.ഒ. (Fund Transfer Order) ജനപററട ടചെയ്തട

നപ്പോഷണല്  ഇ.എഫട.എയം.എസട.  മുപഖന  പകന്ദ്ര  സര്ക്കപ്പോര്  അവറിദേഗ്ദ്ധ  കപ്പോയറിക  ടതപ്പോഴറില്

പവതനയം ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികളടടെ അക്കക്കൗണറിപലയട പനരറിടട നല്കുന.  പവതനയം നല്കുന്നതറില്

കപ്പോലതപ്പോമസയം  വന്നപ്പോല്  നറിയമപ്രകപ്പോരയം  നഷ്ടപരറിഹപ്പോരയം  നല്പകണതുണട.   ആയതട

നറിലവറില് നപ്പോഷണല് ഇ.എഫട.എയം.എസട. വഴറി നല്കുനണട.
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3.22.1  വയനപ്പോടെട  ജറിലയറിടല  ടനപന്മേനറി,  ടവള്ളമുണ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളെറില്

2.20  ലകയം  രൂപ  ടചെലവപ്പോക്കറി  നശീര്ത്തെടെ  മപ്പോസ്റ്റര്  പപ്പോനറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലപ്പോണട

കളെറിസലയം നറിര്മപ്പോണയം എന്ന പ്രവൃത്തെറി,  സസ്വകപ്പോരദ സലത്തെട നടെത്തെറിയടതന്ന വറിശദേശീകരണയം

തൃപറികരമപ്പോയറി സമറിതറി കപ്പോണുന്നറില.  ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിയറില് ഉള്ടപടുത്തെറി സയംസപ്പോനടത്തെ

എലപ്പോ വറിദേദപ്പോലയങ്ങളെറിലുയം  കുടെറിടവളെളെയം  ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനയം  കറിണര് വൃത്തെറിയപ്പോക്കുന്നതറിനമപ്പോയറി

പപ്രപ്പോജക്ടുകള്ക്കട രൂപയം നല്കറി നടെപറിലപ്പോക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.22.2  സയംസപ്പോനതലത്തെറില് എലപ്പോ വറിദേദപ്പോലയങ്ങളെറിലുയം കുടെറിടവളെളെയം ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനളെളെ

പദതറി  ഏടറടുക്കുന്നതട  ടതപ്പോഴറിലുറപട  നറിയമയം  അനവദേറിക്കുന്നറില.  പദതറിയറിടല

അനവദേനശീയമപ്പോയ  പ്രവൃത്തെറികളെറില്  വറിദേദപ്പോലയങ്ങളെറില്  കുടെറിടവളെളെ  പദതറി  ഏര്ടപടുത്തുന്നതുയം

കറിണര് വൃത്തെറിയപ്പോക്കുന്നതുയം  ഉള്ടപടുന്നറില.   ഗപ്പോമസഭകള് മുപഖന ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയടപട

പ്രവൃത്തെറികളെപ്പോണട ഏടറടുക്കുന്നതട.   അതു പ്രകപ്പോരയം ടതപ്പോഴറിലുറപട  നറിയമയം ടഷഡഡ്യൂള്  1-ടല

പപ്പോര 5-ല് ഉള്ടപടുന്ന വറിഭപ്പോഗങ്ങള്ക്കട കുഴല് കറിണര് നറിര്മറിചട നല്കുന.
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3.23.1  പദതറിക്കുപവണറി  അനവദേറിക്കടപട  തുകയുടടെ  60  ശതമപ്പോനടമങറിലുയം

അവറിദേഗ്ദ്ധടതപ്പോഴറില്  നല്കുന്നതറിനപവണറി  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കടപടെണടമന്ന  പദതറി  ലകദയം

ലകവരറിക്കുന്നതറിടല നറിലവറിടല സറിതറി സയംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട നല്കണടമന്നട സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.23.2  2017-18 സപ്പോമ്പത്തെറിക വര്ഷയം 17-2-18 വടര അവറിദേഗ്ദ്ധ പവതന ഇനത്തെറില്

87.37% തുക വറിനറിപയപ്പോഗറിചറിട്ടുണട.  2017-18-ടല പലബര് ടമറശീരറിയല് അനപ്പോലറിസറിസറിടന

എയം.ഐ.എസട. ററിപപപ്പോര്ടറിടന പകര്പട ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം സമര്പറിക്കുന [അനബനയം. II (15)].
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ശറിപപ്പോര്ശ

3.24.1  വയനപ്പോടെട  ജറിലയറിടല  36  പ്രവൃത്തെറികളെറില് ചെടയം  അനശപ്പോസറിക്കുന്ന പ്രകപ്പോരയം
അളെവറില് കുറവവരുത്തെപ്പോത്തെതുകപ്പോരണയം  1.72  ലകയം രൂപയുടടെ അധറികടചലവറിനറിടെയപ്പോക്കറി എന്നതട
സമറിതറി  ഗക്കൗരവമപ്പോയറി  കപ്പോണുന.  കൂലറി  കൃതദമപ്പോയറി  നല്കുന്നതറിനപവണറിയപ്പോണട കൂടുതല്
സപ്പോപങതറികതസ്വയം  സസ്വശീകരറിക്കപ്പോതറിരുന്നതട  എന്ന  സര്ക്കപ്പോര്  വപ്പോദേയം  അയംഗശീകരറിക്കപ്പോനപ്പോവറില.
ഗുണപഭപ്പോക്തപ്പോക്കള്ക്കട  അര്ഹതയുളെളെ  കൂലറി  കൃതദമപ്പോയറി  നല്കുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപയം  തടന്ന
സര്ക്കപ്പോരറിടന  പണയം  ചെടപ്രകപ്പോരയം  ടചെലവഴറിക്കുന്നതറിലുയം  ശ്രദറിപക്കണതപ്പോടണന്നട  സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.24.2  ടചെയ്ത പണറികളടടെ അളെവറിടന അടെറിസപ്പോനത്തെറില് കൂലറി നറിശയറിചവരുന.
സര്ക്കപ്പോരറിടന  പണയം  ചെടപ്രകപ്പോരയം  മപ്പോതടമ  ടചെലവഴറിക്കപ്പോവൂ  എനളെളെ  നറിര്പദ്ദേശയം  എലപ്പോ
ജറിലപ്പോ പപ്രപ്പോഗപ്പോയം പകപ്പോര്ഡറിപനറര്മപ്പോര്ക്കുയം നല്കറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര് 85

ശറിപപ്പോര്ശ

3.25.1 മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖ അനസരറിചട ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള് നറിര്വ്വഹറിപക്കണ പ്രവൃത്തെറികള്
അതതട വപ്പോര്ഷറിക പദതറിയറില് ഉള്ടപടുത്തെറി ആയറിരറിക്കണയം പ്രവൃത്തെറികള് നറിര്വ്വഹറിപക്കണതട.
എന്നപ്പോല്  വയനപ്പോടെട  ജറിലയറിടല  മൂന്നട  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്  വപ്പോര്ഷറിക  പദതറിയറിലറിലപ്പോത്തെ  78
പ്രവൃത്തെറികള് നടെത്തെറിടയന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളടടെ പ്രസ്തുത നടെപടെറി
ഉചെറിതമപ്പോയറിടലനയം  സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.   മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖകളെറിടല  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
കര്ശനമപ്പോയറി പപ്പോലറിപക്കണതപ്പോടണന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.25.2  സയംസപ്പോനത്തെട നറിലവറില് കര്മ പദതറി അനസരറിചപ്പോണട  100%  പ്രവൃത്തെറികളയം
ഏടറടുക്കുന്നതട.   വയനപ്പോടെട  ജറിലയറില്  നടെപറിലപ്പോക്കറിയ  പ്രസ്തുത  78  പ്രവൃത്തെറികള്
ക്രമവല്ക്കരറിക്കുന്നതറിനള്ള നറിര്പദ്ദേശയം സര്ക്കപ്പോരറിനട  സമര്പറിക്കപ്പോന് നടെപടെറി  സസ്വശീകരറിക്കുവപ്പോന്
വയനപ്പോടെട  പജപ്പോയറിനട  പപ്രപ്പോഗപ്പോയം  പകപ്പോര്ഡറിപനറര്ക്കട  കത്തെട  നല്കറിയറിട്ടുണട.   ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭറിചതറിനപശഷയം  വറിവരയം  അററിയറിക്കുന്നതപ്പോടണന്നട  MGNREGS  ഡയറക്ടര്
അററിയറിചറിട്ടുണട.
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16-1-2019-  ടല പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

3.25.3  പ്രസ്തുത വറിഷയയം സയംബനറിചട സസ്വശീകരറിച നടെപടെറികളടടെ അനറിമ ററിപപപ്പോര്ടട
സമയബനറിതമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ആവശദടപടുന.

16-1-2019-  ടല പയപ്പോഗത്തെറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരത്തെറിനട 
സര്ക്കപ്പോരറില് നറിന്നട ലഭറിച മറുപടെറി

3.25.4   പദതറിയുടടെ  ആരയംഭഘടമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ടതപ്പോഴറില്  ആവശദടപടുന്നവര്ക്കട
സമയബനറിതമപ്പോയറി  ടതപ്പോഴറില്  നല്കുന്നതറിനട  അനപയപ്പോജദമപ്പോയതുയം  സപ്പോയറിയപ്പോയ
ഗുണഫലങ്ങള് ടപപ്പോതുസമൂഹത്തെറിനട ലഭറിക്കുന്നതറിനതകുന്നതുമപ്പോയ പ്രവ വൃത്തെറികള് വപ്പോര്ഷറിക
കര്മ പദതറിയറില് കുറവപ്പോയതറിനപ്പോലപ്പോണട കര്മ പദതറിയറില് ഉള്ടപടെപ്പോത്തെ പ്രവ വൃത്തെറികള്
അടെറിയനരമപ്പോയറി  ഏടറടുപക്കണറിവന്നതട.   എന്നപ്പോല്  പറിന്നശീടെട  ഈ  78  പ്രവൃത്തെറികളയം
സപറിടമനററി ആകന് പപ്പോനറില് ഉള്ടപടുത്തെറി അയംഗശീകരറിചറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര് 86

ശറിപപ്പോര്ശ

3.26.1  വപ്പോര്ഷറിക  പദതറികള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള്  പ്രവൃത്തെറിയുളെളെ  സലടത്തെ
സപ്പോഹചെരദങ്ങള്,  ടചെപയണ  പജപ്പോലറിയുടടെ  വദപ്പോപറി  എന്നറിവയനസരറിചട  അടെങല്
തയപ്പോറപ്പോക്കറിയറിരുടന്നങറില് ഭരണ സപ്പോപങതറികപ്പോനമതറികളെറിടല തുകയുയം യഥപ്പോര്ത്ഥ  ടചെലവയം
തമറിലുളെളെ  അനരയം  ഭശീമമപ്പോകുമപ്പോയറിരുന്നറിലപ്പോടയന്നട  സമറിതറി  നറിരശീകറിക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്,
ഇത്തെരയം ലവരുദദങ്ങടളെപ്പോഴറിവപ്പോക്കറി കൂടുതല് കൃതദതയുയം കണറിശതയുയം പുലര്ത്തെറി വപ്പോര്ഷറിക
പദതറികള് തയപ്പോറപ്പോപക്കണതപ്പോടണന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.26.2  സയംസപ്പോനത്തെട ലവദേഗ്ദ്ധദമുളെളെ സപ്പോപങതറിക വറിഭപ്പോഗത്തെറിടന പസവനയം ഒപരപ്പോ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിലുയം ലഭദമപ്പോണട.  ലവരുദദങ്ങള് ഒഴറിവപ്പോക്കറി സൂക്ഷ്മത പുലര്ത്തെറി അധറിക
കര്മ  പദതറി  തയപ്പോറപ്പോക്കപ്പോന്  പവണ  നടെപടെറികള്  സസ്വശീകരറിചറിട്ടുണട.   വപ്പോര്ഷറിക
കര്മപദതറി  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്ന  അപത  മപ്പോനദേണങ്ങള്  പപ്പോലറിചട  ടകപ്പോണപ്പോണട  അധറിക
കര്മപദതറി  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതട.   ഗപ്പോമ,  പബപ്പോക്കട,  ജറിലപ്പോ  പഞപ്പോയത്തെട  തലങ്ങളെറില്
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറിയ  പശഷമപ്പോണട  അധറിക  കര്മപദതറിക്കട  അയംഗശീകപ്പോരയം
നല്കുന്നതട.

ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിയറില്  ഓണ്ലലനപ്പോയറി  എസ്റ്ററിപമറ്റുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനയം
ഭരണ സപ്പോപങതറിക അനമതറികള് ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനയം ടസകഡ്യൂര് പസപ്പോഫട ടവയര് നടെപറില്
വരുത്തുന്നതറിനട  10-5-2016-ടല സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ.)  നയം.1640/16/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമ്പര് ഉത്തെരവട
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പ്രകപ്പോരയം  സര്ക്കപ്പോര്  അനമതറി  നല്കറിയറിട്ടുണട.  കൂടെപ്പോടത  പ്രവൃത്തെറിസലയം  സന്ദര്ശറിചട
കൃതദമപ്പോയ അളെവകള് പരഖടപടുത്തെറി അതറിന്പ്രകപ്പോരയം ടചെപയണ പണറികള്ക്കട ടസകഡ്യൂര്
(SECURE)  എന്ന  പസപ്പോഫട ടവയര്  ഉപപയപ്പോഗറിചട  എസ്റ്ററിപമറട  തയപ്പോറപ്പോക്കുകയുയം  പ്രവൃത്തെറി
നടെപറിലപ്പോക്കുകയുയം ടചെയ്യുന. പ്രവൃത്തെറിയുടടെ  3 ഘടങ്ങളെറിടല പഫപ്പോപടപ്പോകള് ടപപ്പോതുജനങ്ങളടടെ
അററിവറിപലയട നറിലവറില് അപ് പലപ്പോഡട ടചെയ്തട വരുന.  ടസകഡ്യൂര് പസപ്പോഫട ടവയര് നടെപറില്
വന്നതറിനപ്പോല്  നറിലവറില് പമല്പറഞ്ഞ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് കൂടുതല് സുതപ്പോരദവയം  കപ്പോരദകമവമപ്പോയറി
നറിര്വ്വഹറിക്കപ്പോന് കഴറിയുനണട.
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3.27.1  അടെങല് തയപ്പോറപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള് ശ്രദറിപക്കണ അതദപ്പോവശദ ഘടെകങ്ങള് പപപ്പോലുയം
പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോത്തെതുയം  കണക്കറിടലടുക്കപ്പോത്തെതുമപ്പോണട  അടെങലറില്  കപ്പോണറിചതറിപനക്കപ്പോള്
പ്രവൃത്തെറികളടടെ  അളെവട  അധറികരറിക്കുവപ്പോന് ഇടെയപ്പോക്കറിയടതന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.
'റഫട പകപ്പോസ്റ്റട എസ്റ്ററിപമറട ' എടുത്തെപപപ്പോള് ഉണപ്പോയ പറിഴവപ്പോണട ഇതറിന കപ്പോരണടമന്ന മറുപടെറി
നദപ്പോയശീകരറിക്കത്തെക്കതല.   പുതുപശ്ശേരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശയം  പ്രപതദകയം  പരറിപശപ്പോധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കണടമന്നട  സമറിതറി
ആവശദടപടടങറിലുയം  ആയതട  നപ്പോളെറിതുവടര  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില.    സമറിതറി  ആവശദടപട
ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കപ്പോത്തെതറില്  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപയം  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട
എതയുയം പവഗയം നല്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.   പദതറി പ്രകപ്പോരയം ഓപരപ്പോ
ജറിലയ്ക്കുയം  പ്രപതദകയം  ടഷഡഡ്യൂള്  നറിരക്കുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിലുണപ്പോയ   വശീഴ്ച  ഓപരപ്പോ
കുടുയംബത്തെറിനയം കുറഞ്ഞ പവതനയം നല്കുന്നതട ഉറപപ്പോക്കുക എന്ന പദതറി ലകദയം പനടെപ്പോന്
തടെസമപ്പോടയനയം സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  പപ്പോലക്കപ്പോടെട,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട ജറിലകളെറില് ജറിലപ്പോ
ടഷ ഡഡ്യൂള് നറിരക്കുകള്  ക്രമശീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  'ലടെയം പമപ്പോഷന് വര്ക്കട സ്റ്റഡറി ലപലറട
ടടെസ്റ്റട''  നടെക്കുന്നതപ്പോയറി ടതളെറിടവടുപട പവളെയറില് ടവളെറിടപടുത്തെറിയറിരുന.   പ്രസ്തുത പഠന
ററിപപപ്പോര്ടറിടന  പകര്പ്പുയം  ആയതറിപന്മേല് സസ്വശീകരറിച  നടെപടെറി   ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി 

3.27.2  പുതുപശ്ശേരറി  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിടന  ററിപപപ്പോര്ടട  [അനബനയം  II(16)]
ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം  ഉളെളെടെക്കയം  ടചെയ്യുന.  പപ്പോലക്കപ്പോടെട,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ജറിലകളെറില്
പരശീകണപ്പോടെറിസപ്പോനത്തെറില്  ആരയംഭറിച  Time  and  Motion  Study സയംസപ്പോനത്തെപ്പോടക
വദപ്പോപറിക്കുകയുയം  അപ്രകപ്പോരയം  കടണത്തെറിയ  നറിരക്കുകള്  ഉടെന്  തടന്ന  പ്രപ്പോബലദത്തെറില്
വരുത്തുന്നതറിനളെളെ നടെപടെറികളടടെ അവസപ്പോനഘടത്തെറിലപ്പോണട.  Time and  Motion Study
ററിപപപ്പോര്ടട അയംഗശീകരറിചടകപ്പോണ്ടുളെളെ 19-8-2017-ടല സ.ഉ.(ലക.)  നമ്പര് 162/2017/ത.  സസ്വ.ഭ.വ.
നമ്പര്  സര്ക്കപ്പോര്  ഉത്തെരവയം  പ്രസസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം  ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം  ഉളെളെടെക്കയം  ടചെയ്യുന
[അനബനയം II (17)].
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3.28.1 ജറിലപ്പോതലത്തെറില് അയംഗശീകൃത രൂപപരഖകള് ഏപകപ്പോപറിപറിക്കപ്പോതറിരുന്നതറിനപ്പോല്
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്  ഒപരപപപ്പോലുള്ള പ്രവൃത്തെറികള്ക്കട  ഓപരപ്പോ  സമയവയം  അനപ്പോവശദമപ്പോയറി
രൂപപരഖ  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനറിടെയപ്പോക്കറിയതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   ജറിലപ്പോതലത്തെറിലുള്ള
അയംഗശീകൃത രൂപപരഖ തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനളെളെ നടെപടെറി  സസ്വശീകരറിച വരുന്നതപ്പോയുയം  ആയതട
സയംബനറിച  വറിശദേപ്പോയംശങ്ങളയം  രൂപപരഖയുടടെ  പകര്പ്പുയം  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോടമനയം  ടതളെറിടവടുപട
പവളെയറില്  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  വകുപട  ടസക്രടററി  സമറിതറിക്കട  നല്കറിയ  ഉറപ്പുകള്
നപ്പോളെറിതുവടര  പപ്പോലറിക്കപ്പോത്തെതറില്  സമറിതറി  അതൃപറി  പ്രകടെറിപറിക്കുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപയം  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടട അടെറിയനരമപ്പോയറി സമര്പറിക്കണടമനയം ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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3.28.2  ഒപര  പപപ്പോലുളെളെ  പ്രവൃത്തെറികള്ക്കട  ടെറിപറിക്കല്  എസ്റ്ററിപമറട  പപ്പോന്  എന്നറിവ
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബനടപടട  ഒരു പസപ്പോഫട ടവയര് തയപ്പോറപ്പോക്കറി വരുന.  അതറിനപ്പോയറി
എന്.ഐ.സറി.ടയ  ചുമതലടപടുത്തെറിയറിട്ടുണട.  പരശീകണപ്പോടെറിസപ്പോനത്തെറില്  ചെറില  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകളെറില്
നടെപപ്പോക്കറിവരുന. ഇതട സയംബനറിച 10-5-2016-ടല സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ.)  നമ്പര് 1640/16/ത.സസ്വ.ഭ.വ.
നമ്പര് സര്ക്കപ്പോര് ഉത്തെരവട അനബനമപ്പോയറി പചെര്ക്കുന [അനബനയം II (18)].
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3.29.1  ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  സയംസപ്പോന  തലത്തെറിൽ  ഒരു  പറപ്പോഡട
ടതരടഞ്ഞടുത്തെട  അതറിടന  ഇരുവശത്തുയം  ഒക്കൗഷധ  സസദങ്ങള്,  ഉദേദപ്പോനടചടെറികള്,  മറട
ടചെറുതണൽ  വൃകങ്ങള്  എന്നറിവ  വചപറിടെറിപറിചട  പതപ്പോടമപ്പോയറി  പരറിരകറിക്കുക,  പതപ്പോടുകളെറിൽ
ടചെക്കടഡപ്പോമുകള്  നറിര്മറിക്കുക  തുടെങ്ങറിയ  പദതറികള്  നടെപപ്പോക്കണടമനയം
ടതപ്പോഴറിലപ്പോളെറികള്ക്കപ്പോവശദമപ്പോയ  പരറിശശീലനയം  നൽകണടമനയം  ഇതറിനപ്പോയറി  കപ്പോര്ഷറിക
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുടടെയുയം  മറട  ഗപവഷണ  സപ്പോപനങ്ങളടടെയുയം  സഹപ്പോയയം  പതടെപ്പോവന്നതപ്പോടണനയം
സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.  സപ്പോയറിയപ്പോയ വറികസന പദതറികള് ആസൂതണയം ടചെയ്യുന്നതറിനട
സയംസപ്പോനതലത്തെറിൽ ഒരു സമറിതറി രൂപശീകരറിക്കണടമനയം ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
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3.29.2  സയംസപ്പോനടത്തെ  വറിവറിധ  ഭൂപ്രപദേശങ്ങളെറിടല  ലവവറിധദമപ്പോര്ന്ന  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തുകള്
അവയനസൃതമപ്പോയ രശീതറിയറിലപ്പോണട പദതറികള് നടെപപ്പോക്കറി  വരുന്നതട.  എന്നപ്പോൽ ടപപ്പോതുവപ്പോയ
നറിര്പദ്ദേശങ്ങളെനസരറിചട മണട-ജല സയംരകണത്തെറിനപ്പോണട ഊന്നൽ  നൽകുന്നതട.  സയംസപ്പോന
തലത്തെറിൽ  ഹരറിതപകരളെയം  മറിഷടന കൂടെറി മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശത്തെറിൽ  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി പദേശശീയ
ഗപ്പോമശീണ  ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിയറിൽ  ഉള്ടപടുത്തെറി  ഹരറിതപകരളെയം മറിഷൻ  സപ്പോയറിയപ്പോയ
വറികസന പദതറികള്ക്കട രൂപയം നൽകറി നടെപറിലപ്പോക്കുന.
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ശറിപപ്പോര്ശ 

3.30.1  വപ്പോര്ഷറിക പദതറിയറിൽ ആസറികളടടെ വറിശദേപ്പോയംശങ്ങള് ഉള്ടക്കപ്പോള്ളറിക്കുകയുയം
പ്രവൃത്തെറി  പൂര്ത്തെശീകരറിചതറിനപശഷയം  അവ  രജറിസ്റ്റററിൽ  പരഖടപടുത്തുന്നതറിനയം  നടെപടെറി
സസ്വശീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.  ഒരു തുടെര് നറിരശീകണ പ്രക്രറിയ എന്ന
നറിലയറിൽ ഓപരപ്പോ ആറുമപ്പോസക്കപ്പോലയളെവറിലുയം നടെത്തെറിയ എന്ററിഗ പ്രവൃത്തെറികളടടെ  വറിശദേമപ്പോയ
സപ്പോമൂഹറിക  ഓഡറിറട  നടെത്തെപ്പോതറിരുന്നതട  പദതറിയുടടെ  സുതപ്പോരദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിലുയം
ടപപ്പോതുവപ്പോയ  സപ്പോമ്പത്തെറിക  ഉത്തെരവപ്പോദേറിത്തെയം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിലുയം  സയംഭവറിച  പപ്പോളെറിചയപ്പോയറി
സമറിതറി  നറിരശീകറിക്കുന.  എലപ്പോ  ജറിലകളെറിലുയം  സപ്പോമൂഹറിക  ഓഡറിറട  കൃതദമപ്പോയറി
നടെത്തുനടവന്നട  ഉറപ്പുവരുത്തെണടമനയം  അതറിൽ  എതപത്തെപ്പോളെയം  ടപപ്പോതുജനപങപ്പോളെറിത്തെയം
ഉണപ്പോയറിടയനമുള്ള വറിശദേമപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട  നൽകണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.
കൂടെപ്പോടത  സപ്പോമൂഹറിക  ഓഡറിററിയംഗറിനപ്പോയറി  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ  ബൃഹതട  പദതറി  സയംബനറിച
വറിശദേപ്പോയംശങ്ങളയം നൽകണടമന്നട ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.30.2  നറിര്മറിക്കപ്പോൻ  ഉപദ്ദേശറിക്കുന്ന  ആസറികള്  സയംബനറിച  വറിവരങ്ങള്
പഞപ്പോയത്തെറിടന  വപ്പോര്ഷറിക  പദതറിയറിൽ  ഉള്ടപടുത്തെറിയപ്പോണട  പദതറി  അയംഗശീകരറിക്കുന്നതട.
പദതറി നറിര്വ്വഹണത്തെറിനട പശഷയം ആസറി സയംബനറിച രജറിസ്റ്റര് തയപ്പോറപ്പോക്കറി സൂകറിക്കുന.
  ഡയറക്ടര്,  പസപ്പോഷദൽ ഓഡറിറട ടസ്പെഷദലറിസ്റ്റട,  പസപ്പോഷദൽ ഓഡറിറട  എകടപപര്ടട എന്നറിവടര
ഉള്ടപടുത്തെറിടക്കപ്പോണട സസ്വതന്ത്ര പസപ്പോഷദൽ  ഓഡറിറട  ടസപ്പോലസററി 2017  ഡറിസയംബര് മുതൽ
പ്രവര്ത്തെനയം  ആരയംഭറിചറിട്ടുണട.  4-3-2015-നട  പുറടപടുവറിച  സര്ക്കപ്പോര്  ഉത്തെരവട  സ.ഉ.
(സപ്പോധപ്പോ) നയം. 647/2015/ത.സസ്വ.ഭ.വ. ഉള്ളടെക്കയം ടചെയ്യുന. കൂടെപ്പോടത, ഡയറക്ടര്, പസപ്പോഷദൽ
ഓഡറിറട ടസ്പെഷദലറിസ്റ്റട  ,  പസപ്പോഷദൽ ഓഡറിറട എകടപപര്ടട എന്നറിവടര നറിയമറിചടകപ്പോണ്ടുള്ള
ഉത്തെരവകളടടെ  പകര്പ്പുയം  ഇടതപ്പോടടെപ്പോപയം  ഉള്ളടെക്കയം  ടചെയ്യുന.  പുതറിയ  രശീതറിയറിലുള്ള
പസപ്പോഷദൽ  ഓഡറിററിടന  തുടെക്കയം  എന്ന  നറിലയറിൽ  ടവള്ളറടെ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെറിടല  23
വപ്പോര്ഡുകളെറിൽ ലപലറട അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ പസപ്പോഷദൽ ഓഡറിറട നടെത്തെറിയറിട്ടുണട. 
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ശറിപപ്പോര്ശ 

3.31.1  പദതറിയുടടെ  ആസൂതണയം,  നറിര്വ്വഹണയം,  തുടെര്  നറിരശീകണയം  എന്നശീ
ഘടങ്ങളെറിടല  സസ്വതന്ത്രമപ്പോയ  വറിലയറിരുത്തെൽ  നടെത്തെറി  യഥപ്പോസമയടത്തെ  തറിരുത്തെൽ
പ്രക്രറിയയറിലൂടടെ പദതറിയുടടെ ഉപദ്ദേശദലകദങ്ങളടടെ പൂര്ത്തെശീകരണയം സപ്പോധദമപ്പോക്കപ്പോമപ്പോയറിരുന
എന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ഒരു  പുതറിയ  പദതറി  എന്ന  നറിലയറിൽ  എൻററിഗയുടടെ
ആദേദകപ്പോലടത്തെ  സസ്വപ്പോധശീന  ഫലങ്ങള്  പരറിപശപ്പോധറിക്കപ്പോൻ  വറിലയറിരുത്തെലറിടന  അഭപ്പോവത്തെറിൽ
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സപ്പോധറിചറിടലനയം സമറിതറി  നറിരശീകറിക്കുന.  ടസനര് പഫപ്പോര്  റൂറൽ  മപ്പോപനജ് ടമനയം  ഡൽഹറി
യൂണറിപവഴറിററിയുയം  വറിലയറിരുത്തെറി  പഠനങ്ങള്  നടെത്തെറിയറിട്ടുള്ളതറിടന  പകര്പട  സമര്പറിക്കപ്പോടമനള്ള
ഉറപട  പപ്പോലറിക്കപ്പോത്തെതറിൽ  സമറിതറി  കടുത്തെ അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന. ആയതറിടന  പകര്പട
സമര്പറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.31.2 പകരളെ യൂണറിപവഴറിററി ഓഫട ഫറിഷറശീസട ആൻഡട ഓഷദൻ സ്റ്റഡശീസട, ടകപ്പോചറി,
ഗപ്പോനറിഗപ്പോയം റൂറൽ ഇൻസ്റ്ററിറഡ്യൂടട ഡറിണറിഗൽ മധുലര, പകരളെ അഗറികൾചറൽ യൂണറിപവഴറിററി,
തൃശ്ശൂർ, ഡറിപപ്പോർടടടമൻറട ഓഫട ടപപ്പോളെറിററിക്കൽ സയൻസട- യൂണറിപവഴറിററി ഓഫട പകരളെ, സ്കൂള്
ഓഫട  ഇനര്  നപ്പോഷണൽ  ററിപലഷൻസട  ആനട  ടപപ്പോളെറിററിക്കടസട-  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി
യൂണറിപവഴറിററി,  പകപ്പോടയയം  എന്നശീ  സപ്പോപനങ്ങള്  പദതറിയുടടെ  സസ്വപ്പോധശീന  ഫലങ്ങള്
വറിലയറിരുത്തെറി പഠനയം നടെത്തെറി ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിചറിട്ടുണട. 
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ശറിപപ്പോര്ശ 

3.32.1  പദതറി  പ്രകപ്പോരയം  ഏടറടുത്തെറിട്ടുള്ള  പ്രവൃത്തെറികളടടെ  നറിശറിത  ശതമപ്പോനത്തെറിപന്മേൽ
പരറിപശപ്പോധന,  വറിലയറിരുത്തെൽ,  പമലപനസ്വഷണയം,  തുടെര്  നറിരശീകണയം  എന്നറിവ  നറിലവറിൽ
നടെപപ്പോക്കറിവരുനപണപ്പോ എന്നട പരറിപശപ്പോധറിചട ററിപപപ്പോര്ടട നൽകണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.32.2  വറിവറിധ തലങ്ങളെറിൽ  പ്രവൃത്തെറികളടടെ പരറിപശപ്പോധനയട നറിര്പദ്ദേശയം നൽകറിയറിട്ടുണട.
7-1-2011-ടല സയംസപ്പോന സര്ക്കപ്പോരറിടന നമ്പര് 73945/ഡറിഡറി2/2010/ ത.സസ്വ.ഭ.വ. നമ്പര്
സര്ക്കുലര് ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം ഉള്ളടെക്കയം ടചെയ്യുന.  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തെട തലങ്ങളെറിൽ  ഏടറടുത്തെട
നടെപറിലപ്പോക്കുന്ന  മുഴുവൻ  പ്രവൃത്തെറികളയം  പബപ്പോക്കട  തലത്തെറിൽ  100  ശതമപ്പോനവയം
ജറിലപ്പോതലത്തെറിൽ  10  ശതമപ്പോനവയം  സയംസപ്പോന  തലത്തെറിൽ  2  ശതമപ്പോനവയം  പരറിപശപ്പോധന
നടെത്തെറി വരുനണട.  കൂടെപ്പോടത,  വര്ഷത്തെറിൽ  2  പ്രപ്പോവശദയം  ഗപ്പോമസഭയുടടെ പരറിപശപ്പോധനയ്ക്കുയം
വറിപധയമപ്പോക്കുനണട.  ഭപ്പോവറിയറിൽ  സസ്വതന്ത്ര  പസപ്പോഷദൽ  ഓഡറിറട  സയംവറിധപ്പോനയം  മുപഖനയുയം
പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതപ്പോണട.
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ശറിപപ്പോര്ശ 

3.33.1  ടതപ്പോഴറിലറിലപ്പോയ്മപ്പോ പവതനയം,  കര്ഷകടത്തെപ്പോഴറിലപ്പോളെറി ടപൻഷൻ,  വപ്പോര്ദകദകപ്പോല
ടപൻഷൻ,  അവറിവപ്പോഹറിതര്ക്കുള്ള  ടപൻഷൻ,  വറികലപ്പോയംഗ  ടപൻഷൻ,  വറിധവപ്പോ/അഗതറി
ടപൻഷൻ  എന്നശീ സപ്പോമൂഹദസുരകപ്പോ പദതറികളടടെ അര്ഹതയട പവണറിയുള്ള വരുമപ്പോനപരറിധറി
മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനറി  ടതപ്പോഴറിലുറപട  പദതറിപ്രകപ്പോരയം  100  ദേറിവസടത്തെ  പവതനമപ്പോയ  12,500
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രൂപയറിലുയം  കുറവപ്പോകയപ്പോൽ  100  ദേറിവസടത്തെ  ടതപ്പോഴറിൽ  ലഭറിക്കുന്ന  ഒരപ്പോള്ക്കട  പ്രസ്തുത
ആനകൂലദങ്ങള്ക്കട   അര്ഹതയുണപ്പോകറില എന്ന ലവരുദദയം  പഠനവറിപധയമപ്പോപക്കണതപ്പോടണന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.33.2  സപ്പോമൂഹദ സുരകപ്പോ പദതറികളടടെ വരുമപ്പോന പരറിധറി ഒരു ലകയം രൂപയപ്പോയറി

ഉയര്ത്തെറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോൽ  ഈ പ്രശ്നയം ഇപപപ്പോള് നറിലവറിലറില.  [സ.ഉ.  (എയം.എസട.)  നമ്പര്

483/2017/ധന.  തശീയതറി 6-11-2017]

ഖണറിക നമ്പര് 94

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.34.1  എന്ററിഗ  (nrega)യുടടെ  സസ്വപ്പോധശീനയം  സയംബനറിചട  സയംസപ്പോന  ടതപ്പോഴറിലുറപട

കക്കൗൺസറിൽ വറിശകലനയം  ടചെയ്യുകയുയം  അതറിടനയടെറിസപ്പോനത്തെറിലുള്ള  അഭറിപ്രപ്പോയയം

രൂപശീകരറിചട പകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോരറിടന ശ്രദയറിൽടപടുത്തെണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചെയ്യുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.34.2  വറിവറിധ  ഏജൻസറികളടടെ  പഠന  ററിപപപ്പോര്ടട  പ്രകപ്പോരവയം  ടതപ്പോഴറിലുറപട

കക്കൗൺസറിലുകളെറിടല  ചെര്ചകളടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലുയം  8-1-2015-നട  ബഹ.  പകന്ദ്ര

ഗപ്പോമവറികസന മന്ത്രറി മുമ്പപ്പോടക ടമപമപ്പോറപ്പോണയം നൽകറിയറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര് 95

ശറിപപ്പോര്ശ 

3.35.1  ഓഡറിറട  ഖണറികയറിടല  നറിഗമനങ്ങള്  അയംഗശീകരറിചട  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതപ്പോടണനയം

ശറിപപ്പോര്ശകള്  നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതട  സയംബനറിചട  സര്ക്കപ്പോര്  ഉത്തെരവട  പുറടപടുവറിക്കുന്നതപ്പോടണനയം

ആയതട സയംബനറിച ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറിക്കട ലഭദമപ്പോക്കുന്നതപ്പോടണനയം തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ

വകുപട  ടസക്രടററി  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക  ഉറപട  നൽകറിയറിരുനടവങറിലുയം  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട

നപ്പോളെറിതുവടര ലഭദമപ്പോക്കറിയറിടറില. സര്ക്കപ്പോരറിടന പ്രസ്തുത നടെപടെറിയറിൽ സമറിതറി കടുത്തെ അതൃപറി

പരഖടപടുത്തുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപയം  കയംപ് പടപ്പോളെര്  ആനട  ഓഡറിറര്  ജനറലറിടന  ററിപപപ്പോര്ടറിടല

നറിഗമനങ്ങളെറിപന്മേലുയം  ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേലുയം  സസ്വശീകരറിച  നടെപടെറി  സയംബനറിച  ററിപപപ്പോര്ടട

അടെറിയനരമപ്പോയറി നൽകണടമനയം സമറിതറി ആവശദടപടുന.
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സര്ക്കപ്പോര് സസ്വശീകരറിച നടെപടെറി

3.35.2  കയംപ് പടപ്പോളെര്  ആനട  ഓഡറിറര്  ജനറലറിടന  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  നറിഗമനങ്ങള്/

ശറിപപ്പോര്ശകളെറിപന്മേൽ  (ഖണറിക  3.1.19)  സസ്വശീകരറിച  നടെപടെറി  സയംബനറിച  വറിശദേമപ്പോയ

ററിപപപ്പോര്ടട ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം ഉള്ളടെക്കയം ടചെയ്യുന [അനബനയം II (19)].

                                                                          

                                                            ടക.സുപരഷ്  കുറുപട, 
തറിരുവനനപുരയം,                                                                അദദകന്,

202, ജനവരറി 13.                                           പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി.
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അനുബനന  -I

പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങള/ തുടര് ശനിപധാര്ശകള

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട സധാപനന/
വകുപ്പെപ

നനിഗമനങ്ങള/തുടര് ശനിപധാര്ശകള

1. 2.1.3 തദദ്ദേശ സസ്വയനഭരണന

പതധാഴനില്  കധാര്ഡപ  യഥധാസമയന
നല്കുന്നതനില്  വവീഴ്ചയുണധാകുന്നതുമധായനി
ബനപപ്പെട്ടപ  സമനിതനി  നല്കനിയ
ശനിപധാര്ശയനിദന്മേല്  നടപടനി  സസ്വവീകരനിചപ
റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനപ  സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന

2. 2.2.5 തദദ്ദേശ സസ്വയനഭരണന

സമനിതനിയുപട  16-1-2019-പലെ  ദയധാഗ
നനിര്ദദ്ദേശപ്രകധാരന  സസ്വവീകരനിച  നടപടനി
സനബനനിച  അനനിമ  റനിദപ്പെധാര്ട്ടപ
അടനിയനരമധായനി ലെഭഭ്യമധാക്കുവധാന് സമനിതനി
നനിര്ദദ്ദേശനിക്കുന


