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മുഖവുര

കലഭാക്കൽ ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനിയുസടെ  അദദക്ഷനഭായ ഞഭാൻ,  സമനിതനിയുസടെ

നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം സമനിതനി(2021-2023)യുസടെ പതനിനഞഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന.

കകേരള  സന്റിംസഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ  ഡയറക്ടറുസടെ  2014-15  വര്ഷസത്തെ  സമഭാഹൃത

ഓഡനിററ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉള്സപട്ടേ അദദഭായന്റിം  4.1-സല തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിസല

നനിഷനിയഭാസനികേള്  എന്ന  വനിഷയഭാധനിഷനിത  അവകലഭാകേന  റനികപഭാര്ട്ടേനില്  ഉള്സപട്ടേ

തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  സകേഭാലന്റിം,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറന്റിം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടെറ,  വയനഭാടെറ എന്നതീ ജനിലകേളുമഭായനി

ബന്ധസപട്ടേ ഖണനികേകേസള അടെനിസഭാനമഭാക്കനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2021  നവന്റിംബര്  2-ാംതതീയതനി  കചേര്ന്ന  കയഭാഗത്തെനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ

അന്റിംഗതീകേരനിച.

ഓഡനിററ  ഖണനികേകേളുസടെ  പരനികശഭാധനയനില്  സമനിതനിയറ  ആവശദമഭായ  സഹഭായ

സഹകേരണങ്ങള്  നല്കേനിയ  സന്റിംസഭാന  ഓഡനിററ  വകുപറ  ഡയറക്ടകറഭാടെറ  സമനിതനിക്കുള്ള  നനനി

കരഖസപടുത്തുന.

ടെനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദക്ഷന,
2021 നവന്റിംമര് 9. കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ 2014-15 വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്ടപട അദദപ്പോയസം 4.1-ടലെ തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ

സപ്പോപനങ്ങളറിടലെ നറിഷഷ്ക്രീയപ്പോസറികേള് എന്ന  വറിഷയപ്പോധറിഷറിത 
അവപലെപ്പോകേന ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്ടപട തറിരുവനന്തപുരസം, 

ടകേപ്പോലസം, തൃശ്ശൂര്, മലെപ്പുറസം, പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട, വയനപ്പോടെട 
എന്നഷ്ക്രീ ജറിലകേളുമപ്പോയറി ബന്ധടപട പരപ്പോമര്ശങ്ങള് 

സസംബന്ധറിചട തയപ്പോറപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട

ഓഡറിറട ഖണറികേ

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിടലെ നറിഷറിയപ്പോസറികേള് 

വറിവറിധ  ഫണ്ടുകേള്  ഉപപയപ്പോഗറിചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  ആര്ജറിച
ആസറികേളറില്  ടപപ്പോതുജപനപ്പോപകേപ്പോരപ്രദമലപ്പോടത  നറിഷറിയമപ്പോയറി  മപ്പോററിയവയുടടെ  സമഗ്രമപ്പോയ
വറിലെയറിരുത്തെലെപ്പോണട  ഈ  അവപലെപ്പോകേന  ററിപപപ്പോര്ടറിലൂടടെ  നടെത്തെറിയറിരറിക്കുന്നതട.  കൂടെപ്പോടത,
യഥപ്പോര്ത്ഥ  ലെകദങ്ങള്  പനടെപ്പോടത ഉപപകറികടപട  പദതറികേളുസം  ശരറിയപ്പോയ  വറിധത്തെറില്
പ്രവര്ത്തെറികപ്പോത്തെവയുസം അവപലെപ്പോകേനത്തെറില് ഉള്ടപടുത്തെറിയറിട്ടുണട.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപന
ങ്ങളറിടലെ ആസറികേള് നറിഷറിയമപ്പോവപ്പോനുള്ള കേപ്പോരണങ്ങളുസം പഠനവറിപധയമപ്പോകറിയറിട്ടുണട.

ഒന്പതപ്പോസം  പഞ്ചവല്സര  പദതറി  മുതല്  സസംസപ്പോനത്തെട  നടെപറിലെപ്പോകറി  വരുന്ന
വറിപകേനഷ്ക്രീകൃതപ്പോസൂത്രണസം  വര്ദറിചപതപ്പോതറിലുള്ള  സപ്പോമ്പത്തെറികേ  സസ്വപ്പോതനദമപ്പോണട
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്കട  നല്കേറിയറിട്ടുള്ളതട.  സസംസപ്പോനത്തെറിടന്റെ  പദതറി
വറിഹറിതത്തെറിടന്റെ  40  ശതമപ്പോനസം  വടര  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്കട  ടടകേമപ്പോററി
വരുന. പുതറിയ ആസറികേള് ആര്ജറിക്കുവപ്പോനുസം നറിലെവറിലുള്ളവടയ പരറിപപപ്പോഷറിപറിക്കുവപ്പോനുസം
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്കട  ഈ  സപ്പോഹചരദസം  വളടരപയടറ
സഹപ്പോയകേരമപ്പോയറിട്ടുണട.  പഞ്ചപ്പോയത്തുകേളുടടെയുസം  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികേളുടടെയുസം  ആസറികേളറില്
വന്പതപ്പോതറിലുള്ള വര്ദനവട 9, 10, 11, 12 പദതറികപ്പോലെയളവുകേളറിലെപ്പോയറി ഉണപ്പോയറിട്ടുണട.

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  വറിപകേനഷ്ക്രീകൃതപ്പോസൂത്രണത്തെറിലൂടടെ  ആര്ജറിച
ആസറികേളുടടെ പ്രപയപ്പോജനവുസം പരറിപപ്പോലെനവുമപ്പോണട ഈ വറിഷയപ്പോധറിഷറിത അവപലെപ്പോകേനത്തെറില്
പഠനവറിപധയമപ്പോകറിയറിരറിക്കുന്നതട.  സസംസപ്പോനടത്തെ 14 ജറിലകേളറില് നറിനമുള്ള 217 തപദ്ദേശ
സസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിലെപ്പോണട  നറിഷറിയപ്പോസറികേള്  സസംബന്ധറിചട  വറിഷയപ്പോധറിഷറിത
അവപലെപ്പോകേനസം  നടെത്തെറിയറിരറിക്കുന്നതട  (അവപലെപ്പോകേന  വറിപധയമപ്പോകറിയ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ
പടറികേ  അനുബന്ധസം  ആയറി  നല്കേറിയറിരറിക്കുന).  ഇവയറില്  166  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുകേളുസം
21  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തുകേളുസം  2  ജറിലപ്പോ  പഞ്ചപ്പോയത്തുകേളുസം  23  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികേളുസം
5 മുനറിസറിപല് പകേപ്പോര്പപറഷനുകേളുസം ഉള്ടപടുന.

2074/2021.
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അനുബന്ധസം 

നറിഷറിയപ്പോസറികേള് - അവപലെപ്പോകേന വറിപധയമപ്പോകറിയ സപ്പോപനങ്ങള്

തറിരുവനന്തപുരസം 

1 ബപ്പോലെരപ്പോമപുരസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

2 ആററിങ്ങല് നഗരസഭ

3 ആരദനപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

4 ടവമ്പപ്പോയസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

5 കേലറിയൂർ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

6 പൂവപ്പോർ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

7 കേരകുളസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

8 കേഠറിനസംകുളസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

9 ഉഴമലെയ്ക്കല് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

10 ടവള്ളറടെ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

11 ടവട്ടൂർ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

12 അതറിയന്നൂർ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

13 കേറിളറിമപ്പോനൂർ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

14 പള്ളറികല് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

15 ടനയപ്പോററിന്കേര നഗരസഭ

16 വകസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

17 മപ്പോറനല്ലൂർ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

18 കേള്ളറികപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

19 പനവൂർ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

20 ഒറപശഖരമസംഗലെസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

21 അഞ്ചുടതങ്ങട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

22 കുന്നത്തുകേപ്പോല് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

23 തറിരുവനന്തപുരസം മുനറിസറിപല് പകേപ്പോർപപറഷന്
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ടകേപ്പോലസം

24 ടകേപ്പോലസം നഗരസഭ

25 മുഖത്തെലെ പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

26 ഓചറിറ പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

27 ഇത്തെറികര പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

28 ടകേപ്പോടപ്പോരകര പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

29 ചറിറ്റുമലെ പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

30 ചവറ പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

31 പവറിപത്രശസ്വരസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

32 പടെറിഞപ്പോടറ കേലടെ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

33 ടവളറിടനല്ലൂർ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

34 മന്പടപ്പോത്തുരുത്തെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

35 പന്മന ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

36 ടതക്കുസംഭപ്പോഗസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

37 കേറിഴപകകേലടെ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

38 ടകേപ്പോടപ്പോരകര ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

39 ടനടുവത്തൂർ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

40 നഷ്ക്രീണകേര ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

പത്തെനസംതറിട

41 ചറിറപ്പോർ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

42 ഓമല്ലൂർ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

43 തറിരുവല നഗരസഭ

ആലെപ്പുഴ 44 ആലെപ്പുഴ നഗരസഭ

45 വള്ളറിക്കുന്നസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

46 ആറപ്പോട്ടുപുഴ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

47 ഭരണറികപ്പോവട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

48 മുടപ്പോർ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

49 അമ്പലെപ്പുഴ വടെകട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

50 ഹരറിപപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട
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51 പുറകപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

52 കൃഷ്ണപുരസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

53 പടണകപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

54 മപ്പോരപ്പോരറിക്കുളസം ടതകട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

55 ടവണ്മണറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

56 ബുധനൂർ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

57 പള്ളറിപപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

58 എഴുപുന്ന ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

59 നൂറനപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

60 ടചന്നറിത്തെലെ – തൃടപരുസംതറ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

61 പപ്പോലെപമല് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

62 ടചറുതന ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

63 മുഹമ്മ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

64 തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

65 പചപപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

66 ചറിപങ്ങപ്പോലെറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

67 ആലെ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

68 തറിരുവന്വണ്ടൂർ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

69 ടചടറികുളങ്ങര ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

70 പുന്നപ്ര വടെകട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

71 കേണല്ലൂർ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

72 ഭരണറികപ്പോവട പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

73 ആരദപ്പോടെട പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

74 അമ്പലെപ്പുഴ പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

75 മപ്പോപവലെറികര പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

76 പചർത്തെലെ നഗരസഭ

77 കേപ്പോയസംകുളസം നഗരസഭ
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പകേപ്പോടയസം

78 പകേപ്പോടയസം നഗരസഭ

79 ചങ്ങനപ്പോപശ്ശേരറി നഗരസഭ

80 അയ് മനസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

81 മറവന്തുരുത്തെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

82 ഏറ്റുമപ്പോനൂർ പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

83 രപ്പോമപുരസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

84 കേപ്പോഞറിരപള്ളറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

85 കേടുത്തുരുത്തെറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

86 ഉദയനപ്പോപുരസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

87 മപ്പോടെപള്ളറി പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

88 മുണകയസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

89 കുമരകേസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

90 മഷ്ക്രീനടെസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

91 പപ്പോയറിപപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

92 കുപരപ്പോപടെ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

93 അകേലെകുന്നസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

94 പുതുപള്ളറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

95 എരുപമലെറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

96 മഷ്ക്രീനചറില് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

97 ഉഴവൂർ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

98 മപ്പോഞ്ഞൂർ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

ഇടുകറി 99 ശപ്പോന്തന്പപ്പോറ ഗ്രപ്പോമപ ഞ്ചപ്പോയത്തെട

100 വണറിടപരറിയപ്പോർ ഗ്രപ്പോമപ ഞ്ചപ്പോയത്തെട

101 കുമപ്പോരമസംഗലെസം ഗ്രപ്പോമപ ഞ്ചപ്പോയത്തെട

102 കേപ്പോമപ്പോകറി ഗ്രപ്പോമപ ഞ്ചപ്പോയത്തെട

103 കേരുണപ്പോപുരസം ഗ്രപ്പോമപ ഞ്ചപ്പോയത്തെട

104 കുമളറി ഗ്രപ്പോമപ ഞ്ചപ്പോയത്തെട

105 ടതപ്പോടുപുഴ നഗരസഭ
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106 മപ്പോങ്കുളസം ഗ്രപ്പോമപ ഞ്ചപ്പോയത്തെട

107 അടെറിമപ്പോലെറി ഗ്രപ്പോമപ ഞ്ചപ്പോയത്തെട

108 ടനടുങസം ഗ്രപ്പോമപ ഞ്ചപ്പോയത്തെട

109 മൂന്നപ്പോർ ഗ്രപ്പോമപ ഞ്ചപ്പോയത്തെട

എറണപ്പോകുളസം

110 ടകേപ്പോചറി നഗരസഭ

111 ടപരുമ്പപ്പോവൂര് നഗരസഭ

112 ആലുവ നഗരസഭ

113 ടവപങ്ങപ്പോലെ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

114 പവങ്ങൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

115 മഞപ്ര ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

116 ടനലറിക്കുഴറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

117 മുകന്നൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

118 മണഷ്ക്രീടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

119 അങമപ്പോലെറി നഗരസഭ

120 മരടെട നഗരസഭ

121 പകേപ്പോതമസംഗലെസം നഗരസഭ

122 ഏലൂര് നഗരസഭ

123 പപ്പോലെക്കുഴ നഗരസഭ

124 തറിരുമപ്പോറപ്പോടെറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

125 പപപ്പോത്തെപ്പോനറികപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

126 തുറവൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

127 പുത്തെന്പവലെറികര ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

128 മുളന്തുരുത്തെറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

129 ആപവപ്പോലെറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

തൃശ്ശൂര് 130 തൃശ്ശൂര് നഗരസഭ

131 കുഴൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

132 പമലൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

133 വടെകപ്പോപഞ്ചരറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട



7

134 ശഷ്ക്രീ നപ്പോരപ്പോയണപുരസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

135 എടെവറിലെങ്ങട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

136 മുളങ്കുന്നത്തുകേപ്പോവട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

137 ഏങ്ങറിയൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

പപ്പോലെകപ്പോടെട

138 പപ്പോലെകപ്പോടെട നഗരസഭ

139 കേടെമ്പഴറിപ്പുറസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

140 ടപരുടവമ്പട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

141 മലെമ്പുഴ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

142 വടെകപ്പോപഞ്ചരറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

143 കേണ്ണമ്പ്ര ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

144 പതങ്കുററിശ്ശേറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

145 ടകേപ്പോഴറിഞപ്പോമ്പപ്പോറ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

146 കുഴല്മനസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

147 ചറിറ്റൂര് പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

മലെപ്പുറസം

148 മലെപ്പുറസം പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

149 പവങ്ങര പബപ്പോകട പ ഞ്ചപ്പോയത്തെട

150 പചപലെമ്പ്ര ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

151 എടെരറികപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

152 നറിലെമ്പൂര് നഗരസഭ

153 ടപപ്പോന്നപ്പോനറി നഗരസഭ

154 മമ്പപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

155 പൂപകപ്പോട്ടൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

156 എടെവണ്ണ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

157 ടപപ്പോന്മുണസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

158 വടക്കുളസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

159 ടമപ്പോറയൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

160 മുപത്തെടെസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

161 വപ്പോഴകപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട 
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മലെപ്പുറസം

162 കേപ്പോവനൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

163 കുറുവ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

164 ആലെറിപറമ്പട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

165 ടപപ്പോന്നപ്പോനറി പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

166 കേപ്പോളറികേപ്പോവട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

167 പതഞറിപപ്പോലെസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

168 ആലെസംപകേപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

169 തുവ്വൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

170 ടകേപ്പോപണപ്പോടറി പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

171 ഊരകേസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

172 ഒഴൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

173 ടപരുവള്ളൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

174 ടനടെറിയറിരുപട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

175 ടപപ്പോന്മള ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

176 തപ്പോടഴകപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

177 കേരുളപ്പോയറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

178 വഴറികടെവട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

179 തറിരൂര് നഗരസഭ

പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട 180 പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട നഗരസഭ

181 എടെപചരറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

182 നപ്പോദപ്പോപുരസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

183 പതപ്പോടെനൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

184 തുറയൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

185 പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട ജറിലപ്പോ പഞ്ചപ്പോയത്തെട

186 ടകേപ്പോടുവള്ളറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

187 ഉണ്ണറിക്കുളസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

188 രപ്പോമനപ്പോട്ടുകേര ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

189 ടനപ്പോചപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട
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190 മുകസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

191 പപയപ്പോളറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

192 ബപ്പോലുപശ്ശേരറി പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

193 കൂടെരഞറി പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

194 കേപ്പോക്കൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

195 ഒളടവണ്ണ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

196 വടെകേര നഗരസഭ

കേണ്ണൂര്

197 തലെപശ്ശേരറി നഗരസഭ

198 എരുപവശ്ശേറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

199 ടകേപ്പോളപചരറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

200 മയറില് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

201 പയപ്പോവൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

202 ടപരളപശ്ശേരറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

203 കേണ്ണൂര് നഗരസഭ

വയനപ്പോടെട

204 വയനപ്പോടെട ജറിലപ്പോ പഞ്ചപ്പോയത്തെട

205 മപ്പോനന്തവപ്പോടെറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

206 പകേപ്പോടത്തെറ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

207 ടപപ്പോഴുതന ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

208 കേണറിയപ്പോമ്പപ്പോറ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

209 അമ്പലെവയല് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

210 തരറിപയപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

211 പടെറിഞപ്പോറത്തെറ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട

212 പകേപ്പോപടെപ്പോസംപബളൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

213 ടവസട എപളരറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

214 പള്ളറികര ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

215 ടചറുവത്തൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

216 കേപ്പോഞങ്ങപ്പോടെട പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

217 കേപ്പോസര്പഗപ്പോ ഡട നഗരസഭ

2074/2021.
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ഓഡറിറട ഖണറികേ

ആസറികേള് നറിഷറിയമപ്പോകുന്ന വഴറികേള്

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  കേപ്പോലെപ്പോകേപ്പോലെങ്ങളറില്  വറികേസന/പകമ

പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി ആര്ജറിക്കുന്ന പലെ ആസറികേളുസം ശരറിയപ്പോയ ആസൂത്രണവുസം

സമയബന്ധറിതമപ്പോയ  തുടെര്പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുസം  ഇലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  നറിഷറിയമപ്പോയറി  മപ്പോറുന.

പരറിപപ്പോലെനസം,  നടെത്തെറിപട  എന്നറിവയറിടലെ  വഷ്ക്രീഴ്ചമൂലെസം  പകേപ്പോടെറികണകറിനട  രൂപയുടടെ  ആസറികേളപ്പോണട

വറിവറിധ തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിലെപ്പോയറി നറിഷറിയപ്പോവസയറില് ഉള്ളതട.  ഇവയറില് പലെതുസം

പുനര്നറിര്മ്മപ്പോണസം/നവഷ്ക്രീകേരണസം,  പുനരപ്പോസൂത്രണസം  എന്നറിവയറിലൂടടെ പ്രവര്ത്തെന  സജമപ്പോകപ്പോ

വുന്നവയപ്പോടണങറിലുസം  തഷ്ക്രീര്ത്തുസം  ഉപപയപ്പോഗപ്രദമലപ്പോത്തെ  അവസയറിലുള്ള  നറിരവധറി

ആസറികേളുസം  ഉണട.  ആസറികേള്  നറിഷറിയമപ്പോയറി  മപ്പോറുന്നതറിനുള്ള  പ്രധപ്പോന  കേപ്പോരണങ്ങള്

ഇനറിപറയുന്നവയപ്പോണട:

➢ പദതറികേള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറില്  ശരറിയപ്പോയ  ആസൂത്രണത്തെറിടന്റെയുസം  സപ്പോധദതപ്പോ

പഠനത്തെറിടന്റെയുസം അഭപ്പോവസം.

➢ പദതറികേള് നടെപപ്പോക്കുന്നതറിടലെ കേപ്പോരദകമതയറിലപ്പോയ.

➢ പദതറികേളറില് തുടെര്നടെപടെറികേള് ടടകേടകപ്പോള്ളുന്നതറിലുള്ള കേപ്പോലെതപ്പോമസസം.

➢ പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം  നടെപപ്പോകപ്പോന്  ആവശദമപ്പോയ  തുകേകേള്  കേടണത്തെപ്പോടത,  പദതറികേള്

ആവറിഷ് കരറിക്കുന്നതട.

➢ ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളുടടെ  ആവശദസം  പരറിഗണറികപ്പോടതയുസം  പങപ്പോളറിത്തെസം

ഉറപ്പുവരുത്തെപ്പോടതയുമുള്ള പദതറികേളുടടെ നറിര്വ്വഹണസം.

➢ സപ്പോപങതറികേ പരറിജപ്പോനസം ആവശദമുള്ള പദതറികേളറില് ആയതട  ലെഭദമപ്പോകപ്പോടത

പദതറികേള് നടെപപ്പോക്കുന്നതട.

➢ ടപപ്പോതുജനങ്ങടള  പബപ്പോധവല്കരറികപ്പോടത  പദതറികേള്  നടെപപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോല്,

എതറിര്പ്പുകേള് പനരറിപടെണറി വരുന്നതട.

➢ ആസറികേള് പ്രപയപ്പോജനടപടുത്തുന്നതറില് ജനപ്രതറിനറിധറികേളുടടെയുസം  ഉപദദപ്പോഗസരുടടെയുസം

ഭപ്പോഗത്തുനറിനള്ള വഷ്ക്രീഴ്ച.



11

217 സപ്പോപനങ്ങളറിലെപ്പോയറി 85 പകേപ്പോടെറി രൂപയുടടെ നറിഷറിയപ്പോസറികേള്

ഓഡറിറട ഖണറികേ

നറിഷറിയപ്പോസറികേളുസം ഇനങ്ങളുസം

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറില്  ഉല്പപ്പോദനസം/പസവനസം/പശപ്പോത്തെലെ
പമഖലെകേളറിലെപ്പോയറി ഒപടടറ നറിഷറിയപ്പോസറികേള് സൃഷറികടപടറിട്ടുണട. ഓഡറിറട പഠനസം നടെത്തെറിയ
217  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറില്  നറിനമപ്പോയറി,  ഈ  പമഖലെകേളറിടലെ
വറിവറിധയറിനങ്ങളറില്  85  പകേപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ  നറിഷറിയപ്പോസറികേളപ്പോണട  കേടണത്തെറിയറിട്ടുള്ളതട.
ഏറവുമധറികേസം നറിഷറിയപ്പോസറികേള് സൃഷറികടപടറിട്ടുള്ള 10 ഇനങ്ങള് ഇനറിപറയുന്നവയപ്പോണട.

ക്രമ
നസം

ഇനസം തുകേ ശതമപ്പോനസം

1 ഖരമപ്പോലെറിനദ സസംസ്കരണ സസംവറിധപ്പോനങ്ങള് 35.28 പകേപ്പോടെറി രൂപ 41.50

2 വദവസപ്പോയ/വറിപണന പകേനങ്ങള് 10.62 പകേപ്പോടെറി രൂപ 12.49

3 ടകേടറിടെങ്ങള്/പഷപ്പോപറിസംഗട പകേപ്പോസംപ്ലകട 8.21 പകേപ്പോടെറി രൂപ 9.65

4 കുടെറിടവള്ള/ജലെവറിതരണ പദതറികേള് 5.76 പകേപ്പോടെറി രൂപ 6.78

5 വറിവറിധ പദതറികേള്കപ്പോയറി വപ്പോങ്ങറിയ ഭൂമറികേള് 4.77 പകേപ്പോടെറി രൂപ 5.61

6 മതദമപ്പോര്കറ്റുകേള്/ചന്തകേള് 3.94 പകേപ്പോടെറി രൂപ 4.63

7 ഭവനപദതറികേള് 3.37 പകേപ്പോടെറി രൂപ 3.96

8 പകേല് വഷ്ക്രീടുകേള്/വൃദ സദനങ്ങള് 2.66 പകേപ്പോടെറി രൂപ 3.12

9 അറവുശപ്പോലെകേള് 2.63 പകേപ്പോടെറി രൂപ 3.09

10 കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോപകേരണങ്ങള് 2.34 പകേപ്പോടെറി രൂപ 2.75

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിടലെ നറിഷറിയപ്പോസറികേള് 

(217 സപ്പോപനങ്ങളറിലെപ്പോയറി 85 പകേപ്പോടെറി രൂപ)

ഖരമപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റുകേള്,  ബപയപ്പോഗദപ്പോസട  പ്ലപ്പോന്റുകേള്,  അനുബന്ധ

ഉപകേരണങ്ങള്,  പ്ലപ്പോസറികേട  ടഷ്രെഡറിസംഗട  യൂണറിറ്റുകേള്,  സസ്വഷ്ക്രീപവജട  പദതറി എന്നറിവയറിലെപ്പോണട

ഖരമപ്പോലെറിനദ സസംസ്കരണ രസംഗടത്തെ നറിഷറിയപ്പോസറികേള് സൃഷറികടപടറിട്ടുള്ളതട.
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വനറിതപ്പോവദവസപ്പോയ  യൂണറിറ്റുകേള്,  വദവസപ്പോയ  പകേനങ്ങള്,  ടതപ്പോഴറില്  പരറിശഷ്ക്രീലെന
പകേനങ്ങള്,  വദവസപ്പോയ/സസ്വയസം  ടതപ്പോഴറില്  പമഖലെയറിടലെ  ഉപകേരണങ്ങള്,  കേപ്പോര്ഷറികേ
വറിപണന പകേനങ്ങള്,  കുടുസംബശഷ്ക്രീ സസംരസംഭങ്ങള് എന്നറിവ ഉള്ടപടുന്നതപ്പോണട  വദവസപ്പോയ
പമഖലെയറിടലെ നറിഷറിയപ്പോസറികേള്.

ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോകറിയറിടറിലപ്പോത്തെ  ടകേടറിടെങ്ങള്,  കേമ്മമ്മ്യൂണറിററി  ഹപ്പോള്,  ടടലെബ്രററി,
ബസപ്പോന്റെട,  പഷപ്പോപറിസംഗട  പകേപ്പോസംപ്ലകട,  ടൂററിസസം/കേപ്പോര്ഷറികേ  ഇന്ഫര്പമഷന്  ടസന്റെറുകേള്,
പഹപ്പോസല് എന്നറിവയപ്പോണട നറിഷറിയപ്പോസറികേളപ്പോയ ടകേടറിടെങ്ങളറില് ഉള്ടപടുന്നതട.

കുടെറിടവള്ള/ശുദജലെ  വറിതരണ  പദതറികേളറില്  പ്രവര്ത്തെറികപ്പോത്തെവ,  പണറി
പൂര്ത്തെറിയപ്പോകപ്പോത്തെവ,  ഉപപകറികടപട  നറിലെയറില്  ഉള്ളവ,  ഈ  പദതറികേള്കട  വപ്പോങ്ങറിയ
ഉപകേരണങ്ങളറില്  ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയവ എന്നറിവയപ്പോണട  കുടെറിടവള്ള  പമഖലെയറിടലെ
നറിഷറിയപ്പോസറികേള്.

വറിവറിധ പദതറികേള്കപ്പോയറി വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുന്പട വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുസം യപ്പോടതപ്പോരു പ്രവര്ത്തെനവുസം
തുടെങ്ങപ്പോനപ്പോവപ്പോടത  കേപ്പോടുപറിടെറിച്ചു  കേറിടെക്കുന്ന  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ
അധഷ്ക്രീനതയറിലുള്ള വസ്തുവകേകേടളയുസം നറിഷറിയപ്പോസറികേളുടടെ ഗണത്തെറില്ടപടുത്തെറിയറിട്ടുണട.

മതദമപ്പോര്കറ്റുകേള്,  ചന്തകേള്,  ഫറിഷ് പപ്രപ്പോസസറിസംഗട  ടസന്റെറുകേള്,  ഫറിഷ് ലെപ്പോന്റെറിസംഗട
ടസന്റെറുകേള് തുടെങ്ങറിയ ആസറികേളറില്  നറിഷറിയമപ്പോയവയുടടെ  വറിവരങ്ങളപ്പോണട  മതദമപ്പോര്കറട/
ചന്ത  എന്നയറിനത്തെറില്  ഉള്ളതട.  ഭവന  പദതറികേള്,  പമപ്പോഡല്  വറിപലജ ജുകേള് എന്നറിവയറില്
ലെകദസം  ടടകേവരറികപ്പോത്തെവടയയപ്പോണട  ഭവനപദതറികേളറിടലെ  നറിഷറിയപ്പോസറികേളപ്പോയറി
വറിലെയറിരുത്തെറിയറിട്ടുള്ളതട.

പ്രവര്ത്തെനമറിലപ്പോടത  കേറിടെക്കുന്ന  ടകേപ്പോയട-ടമതറിയനങ്ങള്,  ടപ്പോക്ടര്,  ടടയറിലെര്,  മറട
കേപ്പോര്ഷറികേ യനങ്ങള് എന്നറിവയപ്പോണട കേപ്പോര്ഷറികേ പമഖലെയറിടലെ നറിഷറിയപ്പോസറികേള്.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിടലെ മറ്റു നറിഷറിയപ്പോസറികേള്

മുകേളറില്  പറഞറിട്ടുള്ളവയ്ക്കട  പുറപമ,  പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയ  ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകേള്,
കേസംഫര്ടട  പസഷനുകേള്,  തുരുടമ്പടുത്തു  നശറിക്കുന്ന  വപ്പോഹനങ്ങള്,  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോത്തെ
നറിലെയറിലുള്ള  പബപ്പോട്ടുടജടറികേള്,  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  ഉള്ടപടടെയുള്ള  ഓഫഷ്ക്രീസട  ഉപകേരണങ്ങള്,
പഞ്ചറിസംഗട  സസംവറിധപ്പോനസം,  പ്രവര്ത്തെനമറിലപ്പോത്തെ  കേപ്പോററില്  പപൗണട/ഫപ്പോമുകേള്,  ഉപപയപ്പോഗ
ശൂനദമപ്പോയ  മഴടവള്ള  സസംഭരണറികേള്,  പണറി  പപ്പോതറിവഴറിയറില്  നറിലെച  പസഡറിയങ്ങള്,
ഉപപയപ്പോഗമറിലപ്പോത്തെ  നറിലെയറിലുള്ള  പപ്പോര്ക്കുകേള്,  പ്രവര്ത്തെനമറിലപ്പോത്തെ  ശ്മശപ്പോനസം/ഗദപ്പോസട
ക്രറിമപറപ്പോററിയസം,  പ്രവര്ത്തെനസം  നറിലെച  ലെറിഫട  ഇററിപഗഷന്/ജലെപസചന  പദതറികേള്
എന്നറിവടയയുസം നറിഷറിയപ്പോസറികേളപ്പോയറി കേണകപ്പോകറിയറിട്ടുണട.
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തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിടലെ മറട നറിഷറിയപ്പോസറികേള്

നറിഷറിയപ്പോസറിയുടടെ ഇനസം തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുണപ്പോയ

ടചലെവട (രൂപ)

ആടകേ നറിഷറിയപ്പോസറിയറിടലെ
ശതമപ്പോനസം 

(85 പകേപ്പോടെറി രൂപ)

കേമ്പമ്മ്യൂടര്, മറട ഓഫഷ്ക്രീസട
സസംവറിധപ്പോനങ്ങള്

34,80,030 0.40

ഇ-പടെപ്പോയ് ടലെറ്റുകേള്, കേസംഫര്ടട
പസഷനുകേള്

1,47,37,565 1.73

വപ്പോഹനങ്ങള്, പബപ്പോടടടജടറികേള് 89,09,203 1.05

ഫപ്പോമുകേള്, കേപ്പോററില് പപൗണട 28,06,222 0.33

മഴടവള്ള സസംഭരണറികേള് 26,18,873 0.31

പസഡറിയങ്ങള്, പപ്പോര്ക്കുകേള് 96,48,858 1.14

ശ്മശപ്പോനങ്ങള്, ഗദപ്പോസട
ക്രറിമപറപ്പോററിയങ്ങള്

58,63,077 0.69

ജലെപസചനസം, ലെറിഫട ഇററിപഗഷന് 55,54,097 0.65

ആടകേ 5,36,17,925 6.57

(പകേരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2014-15  വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3)

ഓഡറിറട  ഖണറികേകേള്കട  സര്കപ്പോര്  ലെഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസംII  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

1. ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിടലെ  പരപ്പോമര്ശ  വറിഷയങ്ങളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  വളടര
നറിരുത്തെരവപ്പോദപരവുസം  ആധറികേപ്പോരറികേതയറിലപ്പോത്തെതുസം  പരസ്പരവറിരുദവുമപ്പോയ  മറുപടെറികേളപ്പോണട
ഉപദദപ്പോഗസര്  നൽകേറിയറിട്ടുള്ളടതന്നട  മറുപടെറി  പരറിപശപ്പോധറിചപപപ്പോള്  മനസറിലെപ്പോയതപ്പോയുസം
നറിയമസഭയുടടെ  സമറിതറി  എന്നതട  നറിയമസഭ  തടന്നയപ്പോടണനസം  സമറിതറിടയ
ടതററിദരറിപറിക്കുകേ  എന്നപ്പോൽ  നറിയമസഭടയ  ടതററിദരറിപറിക്കുകേ  എന്നപ്പോണട അര്ത്ഥടമനസം
ഉപദദപ്പോഗസര് സമറിതറിടയ ടതററിദരറിപറിചപ്പോൽ അതട കേര്ശനമപ്പോയറി കേപ്പോപണണറിവരുടമനസം
സസംസപ്പോനത്തെട നടെപപ്പോക്കുന്ന വറിവറിധ പദതറികേള്കട വറിശദമപ്പോയ പപ്രപ്പോജക്ടട ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേപളപ്പോ
പരറിപശപ്പോധനകേപളപ്പോ  ഇലപ്പോടത  പണസം  ടചലെവഴറിക്കുകേ  എന്ന  ലെകദപത്തെപ്പോടുകൂടെറി  മപ്പോത്രസം
ടചലെവഴറിചതപ്പോയപ്പോണട കേപ്പോണുന്നടതനസം  ആയതറിനപ്പോലെപ്പോണട  നറിഷ് ക്രറിയപ്പോസറികേളുടടെ  തുകേ
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ഭഷ്ക്രീമമപ്പോയറി  വര്ദറിചടതനസം  ഗവണ്ടമന്റെറിടന്റെ  ഭപ്പോഗത്തുനറിനസം  വറിശദഷ്ക്രീകേരണമുണപ്പോയപ്പോൽ
മപ്പോത്രപമ  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശങ്ങളറിപന്മൽ  ലെഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറിയുടടെ  വറിശദപ്പോസംശങ്ങളറിപലെകട
കേടെകപ്പോൻ കേഴറിയുകേയുള്ളൂടവനസം സമറിതറി ഉപദദപ്പോഗസടര അററിയറിച്ചു.

2.  നഗരകേപ്പോരദ വകുപറിനട  കേഷ്ക്രീഴറിലുള്ള മുനറിസറിപപ്പോലെറിററികേളറിൽ പലെ പദതറികേളറിലെപ്പോയറി
നറിര്മ്മറിച  നറിരവധറി  ആസറികേള്  പറിന്നഷ്ക്രീടെട  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോൻ  സപ്പോധറികപ്പോത്തെ
സറിതറിയറിലെപ്പോടണനസം  പ്രധപ്പോനമപ്പോയുസം  സപ്പോപങതറികേ   കേപ്പോരണങ്ങളപ്പോലെപ്പോണട  അവ  പലെതുസം
ഉപപയപ്പോഗപയപ്പോഗദമലപ്പോതപ്പോയറിത്തെഷ്ക്രീരുന്നടതനസം  ആയതറിനട  ഉദപ്പോഹരണമപ്പോയറി  ആലെപ്പുഴ
ജറിലയറിടലെയുസം,  ടകേപ്പോലസം  പകേപ്പോര്പപറഷനറിടലെയുസം  ഖരമപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റുകേള്
പരറിസരവപ്പോസറികേളുടടെയുസം  പകേപ്പോടെതറിയുടടെയുസം  ഇടെടപടെലുകേള്മൂലെവുസം  പരറിസറിതറി
മനപ്പോലെയത്തെറിടന്റെ  കറിയറൻസട  ലെഭറികപ്പോത്തെതുടകേപ്പോണ്ടുസം  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോകപ്പോൻ
സപ്പോധറിചറിടറിടലന്ന  കേപ്പോരദസം  പജപ്പോയറിന്റെട  ഡയറക്ടര്  അര്ബൻ  അഫപയഴട  സമറിതറിടയ
പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  കൂടെപ്പോടത  പകേരളത്തെറിൽ  ഒരു  പമപ്പോഡൽ  പ്ലപ്പോന്റെപ്പോയറി  പരറിസരവപ്പോസറികേള്കട
കേപ്പോണറിച്ചുടകേപ്പോടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഇതുവടര  ഒരു  ഖരമപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റെട  പപപ്പോലുസം
നറിര്മ്മറിചട,  അവരുടടെ  ആശങ  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനട  സപ്പോധറിചറിടറിടലനസം  ബന്ധടപട
ഉപദദപ്പോഗസൻ  സമതറിടയ  അററിയറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.  എലപ്പോ  ഖരമപ്പോലെറിനദ  പ്ലപ്പോന്റുകേളുസം
ആരസംഭഘടത്തെറിൽത്തെടന്ന  സസംഭറിച്ചുനറിൽക്കുകേയപ്പോടണനസം നറിര്മ്മപ്പോണസം  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയവ
പപപ്പോലുസം  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോകപ്പോൻ  കേഴറിയപ്പോത്തെ  അവസയപ്പോണട  നറിലെവറിലുള്ളടതനസം
കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  നഗരസഭയറിടലെ  സമഷ്ക്രീപ  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിൽ  മപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റെട
നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  5  ഏകര്  സലെസം  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുൻപട  ഏടറടുടത്തെങറിലുസം  പ്ലപ്പോന്റെട
നറിര്മ്മപ്പോണത്തെറിനുള്ള സപ്പോപങതറികേവറിദദ നഗരസഭയ്ക്കട ലെഭദമപ്പോയറിട്ടുപപപ്പോലുസം ജനങ്ങളുടടെ ശകമപ്പോയ
എതറിര്പ്പുമൂലെസം  നടെപറിലെപ്പോകപ്പോൻ സപ്പോധറികപ്പോത്തെ  അവസയപ്പോണട  നറിലെനറിൽക്കുന്നടതനസം
ടെറി ഉപദദപ്പോഗസൻ സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.

3. ടപപ്പോലെമ്മ്യൂഷൻ കേണ്പടപ്പോള് പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ കറിയറൻസട  സര്ടറിഫറികറട  ലെഭറിചതറിനട
പശഷമപ്പോണട പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ പണറി തുടെപങ്ങണടതനസം ഇതട വറിജയകേരമപ്പോയറി പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറികപ്പോൻ
സപ്പോധറിക്കുടമന്നട  ജനങ്ങടള  പബപ്പോധദടപടുത്തെറിയതറിനട  പശഷസം  മപ്പോത്രപമ  നറിര്മ്മപ്പോണ
പ്രവൃത്തെറികേള്കപ്പോയറി  തുകേ  ടചലെവഴറികപ്പോവൂ  എനസം  അഭറിപ്രപ്പോയടപട സമറിതറി,  നറിലെവറിൽ
നറിര്മ്മപ്പോണ  പ്രവൃത്തെറികേള്കപ്പോയറി  തുകേ  ടചലെവഴറിചതറിനട  പശഷസം  മപ്പോത്രമപ്പോണട  കറിയറൻസട
സര്ടറിഫറികററിനപ്പോയറി ടപപ്പോലെമ്മ്യൂഷൻ കേണ്പടപ്പോള് പബപ്പോര്ഡറിടനയുസം പസറട ടലെവൽ എകടടപര്ടട
കേമ്മറിററിടയയുസം  സമഷ്ക്രീപറിക്കുന്നടതനസം  തദവസരത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത  പപ്രപ്പോജക്ടുകേള്
നപ്പോപശപ്പോന്മുഖമപ്പോയറിത്തെഷ്ക്രീരുടമനസം  ഇകപ്പോരദത്തെറിൽ  പഞ്ചപ്പോയത്തുകേടള മപ്പോത്രസം  കുറടപടുത്തെറിയറിടട
അര്ത്ഥമറിടലനസംകൂടെറി സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.
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4. നറിര്മ്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നല  രഷ്ക്രീതറിയറിൽ  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകപ്പോൻ  കേഴറിയപ്പോത്തെ

ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ സപ്പോപനങ്ങള്കട വഷ്ക്രീണ്ടുസം ടപര്മറിസഷ്ക്രീവട സപ്പോങ്ഷൻ ടകേപ്പോടുക്കുപമ്പപ്പോള് അതട

തടെപയണതപല എന്നട സമറിതറി പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട ഇപപപ്പോഴടത്തെ പകേപ്പോ-ഓര്ഡറിപനഷൻ കേമ്മറിററി

പപപ്പോലുസം ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ സപ്പോപനങ്ങള്കട ടകേപ്പോടുകണടമന്നപ്പോണട പറഞറിട്ടുള്ളടതനസം പ്രസ്തുത

സപ്പോപനങ്ങള്  ഏടറടുക്കുന്ന  വര്ക്കുകേള്  ഔടടപസപ്പോഴട  ടചയ്യുകേയപ്പോണട  ടചയ്യുന്നടതനസം

അഡഷ്ക്രീഷണല് ടസക്രടററി ആന്റെട  പസറട  ടപര്പഫപ്പോമൻസട  ഓഡറിറട  ഓഫഷ്ക്രീസര് സമറിതറിടയ

പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

പപയപ്പോളറി നഗരസഭ

5.  പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ജറിലയറിടലെ  പപയപ്പോളറി  നഗരസഭയറില്  തുരുടമ്പടുത്തെട  നശറിക്കുന്ന

കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോപകേരണങ്ങള് എന്ന ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിചട സസംസപ്പോന സര്കപ്പോര്

ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച്ചു.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

ടകേപ്പോടപ്പോരകര ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

6. ടകേപ്പോടപ്പോരകര ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട ആയറിരുന്ന കേപ്പോലെയളവറിടലെ വൃദസദനസം, നറിലെവറില്

ആയുര്പവ്വദ  ആശുപത്രറിയുടടെ  പപവപ്പോര്ഡപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുവരുനടവന്നതറിടന്റെ

അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

7.  സസംസപ്പോനത്തെട  നടെപപ്പോക്കുന്ന  വറിവറിധ  പദതറികേള്കട  വറിശദമപ്പോയ  പപ്രപ്പോജക്ടട

ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേപളപ്പോ  പരറിപശപ്പോധനകേപളപ്പോ  ഇലപ്പോടത  പണസം  ടചലെവഴറിചതുടകേപ്പോണപ്പോണട

നറിഷറിയപ്പോസറികേളുടടെ തുകേ ഭഷ്ക്രീമമപ്പോയറി വര്ദറിചടതന്നട സമറിതറി നറിരഷ്ക്രീകറിക്കുന.

8.  ടപപ്പോലെമ്മ്യൂഷന്  കേണ്പടപ്പോള്  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  കറിയറന്സട  സര്ടറിഫറികറട  ലെഭറിച

പശഷസം ടപപ്പോതുജനങ്ങടളക്കൂടെറി കേപ്പോരദങ്ങള് പബപ്പോധദടപടുത്തെറിയപശഷസം മപ്പോത്രസം ഖരമപ്പോലെറിനദ

പ്ലപ്പോന്റുകേളുടടെ  നറിര്മ്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്കപ്പോയറി  തുകേ  ടചലെവഴറിക്കുന്നതറിനട  പവണ

നറിര്പദ്ദേശസം  എലപ്പോ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുസം  നല്കുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറി

വകുപട തലെത്തെറില് സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

9.  നറിലെവറില്  നറിര്മ്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പപ്രപ്പോജക്ടുകേള്

ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോസപ്പോപനങ്ങടള  ഏല്പറിക്കുന്നതറിനട  പകേപ്പോ-ഓര്ഡറിപനഷന്  കേമ്മറിററി
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നറിര്പദ്ദേശറികപ്പോറുടണനസം  നറിര്മ്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നല  രഷ്ക്രീതറിയറില്

പൂര്ത്തെറിയപ്പോകപ്പോന് കേഴറിയപ്പോത്തെ ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ സപ്പോപനങ്ങള്കട വഷ്ക്രീണ്ടുസം ടപര്മറിസഷ്ക്രീവട

സപ്പോങ്ഷന്  ടകേപ്പോടുകപ്പോറുടണനസം  പ്രസ്തുത  സപ്പോപനങ്ങള്  ഏടറടുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തെറികേള്

പുറപമയുള്ള  ഏജന്സറികേടള  ഏല്പറികപ്പോറുടണനസം  സമറിതറി  നറിരഷ്ക്രീകറിക്കുന.

ആയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  തുടെര്നള്ള  നറിര്മ്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്

ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങടള  ഏല്പറിക്കുപമ്പപ്പോള്  നറിലെവറിലുള്ള  ചടങ്ങടളയുസം

മപ്പോനദണങ്ങടളയുസം  അടെറിസപ്പോനടപടുത്തെറി  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുന്നതറിനുള്ള

നടെപടെറി വകുപട സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

10.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  ഓഡറിറട  ഖണറികേയറിലുള്ടപട  യപനപ്പോപകേരണ

ങ്ങളുടടെ  പ്രവര്ത്തെനകമത  പരറിപശപ്പോധറിചപശഷസം  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോത്തെവ

പലെലെസം ടചയ്യുന്നതറിനുസം ബപ്പോകറിയുള്ളവ പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോകറിയുസം സസംസപ്പോന ഓഡറിറട

വകുപറിടന  പബപ്പോധദടപടുത്തെണടമന്ന  നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്

സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

11.  ടകേപ്പോടപ്പോരകര  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട,  പപയപ്പോളറി  നഗരസഭ  എന്നറിവയുമപ്പോയറി

ബന്ധടപട പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മലുള്ള സര്കപ്പോര് മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില് ആയവ

ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

ഖര മപ്പോലെറിനദ സസംസ്കരണ  സസംവറിധപ്പോനങ്ങള് നറിഷറിയസം, മപ്പോലെറിനദങ്ങള് കുമറിഞ്ഞുകൂടുന

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറില്  ഏറവുമധറികേസം  നറിഷറിയപ്പോസറികേള്

സൃഷറികടപടറിരറിക്കുന്നതട ഖരമപ്പോലെറിനദ സസംസ്കരണവുമപ്പോയറി ബന്ധടപട്ടുള്ള പദതറികേളറിലെപ്പോണട.

ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധനയറില്  കേടണത്തെറിയ  85  പകേപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ  നറിഷറിയപ്പോസറികേളറില്

35.28 പകേപ്പോടെറി രൂപയുപടെതുസം (41.50%) ഖരമപ്പോലെറിനദ സസംസ്കരണപമഖലെയറിലെപ്പോണട.

വറിവറിധ  കേപ്പോരണങ്ങളപ്പോലെപ്പോണട  ഖരമപ്പോലെറിനദസസംസ്കരണ  സസംവറിധപ്പോനങ്ങള്

നറിഷറിയമപ്പോകുന്നതട.  ശരറിയപ്പോയ  ആസൂത്രണമറിലപ്പോടത  പദതറികേള്  ആവറിഷ്കരറിക്കുകേയുസം

നടെപപ്പോക്കുകേയുസം  ടചയ്യുന്നതപ്പോണട  ഇവയറില്  പ്രധപ്പോനടപട  പപപ്പോരപ്പോയ.  ഇതുമൂലെസം

തുടെര്പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നടെത്തെപ്പോനപ്പോവപ്പോടത  പദതറികേള്  ഉപപകറികടപടുന.  കൂടെപ്പോടത

ജനങ്ങളുടടെയറിടെയറില്  പവണരഷ്ക്രീതറിയറില്  പബപ്പോധവല്കരണസം  നടെത്തെപ്പോടത  ഖരമപ്പോലെറിനദ

സസംസ്കരണ  സസംവറിധപ്പോനങ്ങള്  ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്,  പ്രപദശവപ്പോസറികേളുടടെ  എതറിര്പ്പുസം
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പനരറിപടെണറിവരുന.  സപ്പോപങതറികേ പരറി ജപ്പോനത്തെറിടന്റെ അഭപ്പോവവുസം ഖരമപ്പോലെറിനദ സസംസ്കരണ

സസംവറിധപ്പോനങ്ങള്  നറിഷറിയമപ്പോകപ്പോന്  കേപ്പോരണമപ്പോവുനണട.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ

സപ്പോപനങ്ങളറില് നറിഷറിയപ്പോവസയറിലുള്ള ഖരമപ്പോലെറിനദ സസംസ്കരണ പദതറികേള്കട ഏതപ്പോനുസം

ഉദപ്പോഹരണങ്ങള് ഇനറിപറയുന.

തറിരുവനന്തപുരസം ജറിലയറിടലെ കേറിളറിമപ്പോനൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട പപപ്പോങ്ങനപ്പോടെട മപ്പോര്കററില്

2007-08-ല്  പണറി  തുടെങ്ങറിയ  ടടജവമപ്പോലെറിനദ  പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ  ആദദഘടസം  മപ്പോത്രപമ  പൂര്ത്തെറിയപ്പോയുള്ളൂ.

5  ലെകസം രൂപയപ്പോണട പദതറിയ്ക്കട  ടചലെവഴറിചതട.  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിപന്റെതലപ്പോത്തെ ഫണ്ടുകേള്

കൂടെറി വകേയറിരുത്തെറിയപ്പോണട പദതറി തയപ്പോറപ്പോകറിയതട. എന്നപ്പോലെറിതട ലെഭറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോല് പണറി

പൂര്ത്തെറിയപ്പോയ പദതറി നറിഷറിയമപ്പോയറി കേറിടെക്കുന.

ടനയപ്പോററിന്കേര  നഗരസഭപ്പോ  പകേനപ്പോവറിഷ്കൃത  പദതറിയപ്പോയ  UIDSSMT-യറില്നറിനസം

9,72,800  രൂപ  ടചലെവറിടട  നറിര്മ്മറിച  ബപയപ്പോഗദപ്പോസട  പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ  നറിര്മ്മപ്പോണസം

8-1-2013-ല് പൂര്ത്തെറിയപ്പോയറി. എന്നപ്പോല് ഇതുവടര പ്രവര്ത്തെനസം ആരസംഭറിചറിടറില.

ടകേപ്പോലസം  മുനറിസറിപല്  പകേപ്പോര്പപറഷടന്റെ  കുരഷ്ക്രീപ്പുഴ  മപ്പോലെറിനദസസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ

നറിര്മ്മപ്പോണസം  2010-11-ല് ആരസംഭറിച്ചു.  ഇതറിനകേസം  1,54,40,194  രൂപ ടചലെവഴറിച്ചുകേഴറിഞ

പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ പണറി ജനകേഷ്ക്രീയ പ്രപകപ്പോഭത്തെപ്പോല് മുടെങ്ങറികറിടെക്കുകേയപ്പോണട. തുടെര്പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്

അനറിശറിതതസ്വത്തെറിലെപ്പോണട.  പകേപ്പോര്പപറഷന്  2008-2009-ല്  7,88,403  രൂപ  ടചലെവഴറിചട

നറിര്മ്മറിച പപപ്പോളയപത്തെപ്പോടെട ബപയപ്പോഗദപ്പോസട പ്ലപ്പോന്റെട പ്രവര്ത്തെനകമമല. കൂടെപ്പോടത, 2009-10-ല്

34,92,900 രൂപ ടചലെവഴറിചട നറിര്മ്മറിച മുന്നപ്പോസംകുററി, പതവള്ളറി, ഇരവറിപുരസം ബപയപ്പോഗദപ്പോസട

പ്ലപ്പോന്റുകേളുസം പ്രവര്ത്തെനകമമല. 

ടകേപ്പോലസം  ജറിലയറിടലെ  ടകേപ്പോടപ്പോരകര  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഉഗ്രന്കുന്നറില്  2002-ല്

സപ്പോപറിച  മപ്പോലെറിനദസസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ  ഇന്സറിനപററര്  തകേര്നവഷ്ക്രീണട  പ്രവര്ത്തെനസം

മുടെങ്ങറികറിടെക്കുന. 25 ലെകസം രൂപ മുടെകറിയപ്പോണറിതട സപ്പോപറിചതട.

മലെപ്പുറസം  ജറിലയറിടലെ  ടപപ്പോന്മുണസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  2008-09-ല്

മപ്പോലെറിനദപശഖരണത്തെറിനുള്ള 244  പവസട ബറിനകേള് (12  ലെറിറര് പശഷറിയുള്ളതട) 1,00,040

രൂപ ടചലെവഴറിചട വപ്പോങ്ങറി.  എന്നപ്പോല് ഇവ വറിതരണസം ടചയപ്പോടത പഞ്ചപ്പോയപത്തെപ്പോഫഷ്ക്രീസറിടന്റെ

പഴയ  ടകേടറിടെത്തെറില്  സൂകറിചറിരറിക്കുകേയപ്പോണട.  2009-10-ലുസം  380  പവസട  ബറിനകേള്കൂടെറി

(120  ലെറിറര് പശഷറിയുള്ളതട) 4,43,458  രൂപ മുടെകറി വപ്പോങ്ങറി.  ഇവയുസം ഉപപയപ്പോഗറിക്കുകേപയപ്പോ

വറിതരണസം  നടെത്തുകേപയപ്പോ  ടചയപ്പോടത  പഞ്ചപ്പോയപത്തെപ്പോഫഷ്ക്രീസറിടന്റെ  പഴയ  ടകേടറിടെത്തെറില്

സൂകറിചറിരറിക്കുകേയപ്പോണട. 
2074/2021.
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ഖരമപ്പോലെറിനദ പ്ലപ്പോന്റെറിനട സലെസം കേടണത്തുസം മുന്പട യനസം വപ്പോങ്ങറി - 3 ലെകസം
രൂപയുടടെ പപ്പോടഴ്ചലെവട 

മലെപ്പുറസം ജറിലയറിടലെ തപ്പോടഴകപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട 2011-12-ല് 3 ലെകസം രൂപ ടചലെവറില്
പ്ലപ്പോസറികേട  ടഷ്രെഡറിസംങട  ടമഷഷ്ക്രീന്  വപ്പോങ്ങറി.  എന്നപ്പോല്  ഖരമപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റെറിനട
അനുപയപ്പോജദമപ്പോയ സലെസം കേടണത്തുന്നതറിനട മുന്പപ്പോണട യനസം വപ്പോങ്ങറിയതട  .  നറിലെവറില്
യനസം ഉപപയപ്പോഗമറിലപ്പോടത കേറിടെക്കുന.

ബപയപ്പോഗദപ്പോസട പ്ലപ്പോന്റുകേള് ശരറിയപ്പോസംവറിധസം പ്രവര്ത്തെറിക്കുവപ്പോനുസം പ്രവര്ത്തെനസം തുടെര്ചയപ്പോയറി
നറിരഷ്ക്രീകറിക്കുവപ്പോനുസം  ശരറിയപ്പോയ  അളവറിലുസം  രഷ്ക്രീതറിയറിലുസം  സമയത്തുസം  മപ്പോലെറിനദങ്ങള്
നറിപകപറിക്കുന്നതറിനുസം  പവണ  ജഷ്ക്രീവനകപ്പോടര  യഥപ്പോസമയസം  നറിയമറിചപ്പോല്
വറിജയകേരമപ്പോകപ്പോസം.  എന്നപ്പോല്,  പണറി  പൂര്ത്തെറിയപ്പോയ  ബപയപ്പോഗദപ്പോസട  പ്ലപ്പോന്റുകേളുടടെ  തുടെര്
നടെത്തെറിപറിനട  ജഷ്ക്രീവനകപ്പോടര  നറിയമറിചറിട്ടുള്ള  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്
വറിരളമപ്പോടണന്നട പരറിപശപ്പോധനയറില് വദകമപ്പോയറി.

പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ജറിലയറിടലെ  കൂടെരഞറി  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  2009-10-ല്,
2,86,110  രൂപ  ടചലെവഴറിചട  പണറിതഷ്ക്രീര്ത്തെ  ഖരമപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റെട  നറിലെവറില്
ഉപപയപ്പോഗമറിലപ്പോടത  കേപ്പോടുപറിടെറിച്ചുകേറിടെക്കുകേയപ്പോണട.  പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  മുനറിസറിപല്
പകേപ്പോര്പപറഷനറിടലെ  ടസന്ടല്  മപ്പോര്കററിലുള്ള  ബപയപ്പോഗദപ്പോസട  പ്ലപ്പോന്റെറിനട  2008-09-ല്
18,70,000  രൂപ  ടചലെവഴറിച്ചു.  ഇതുവടര  പണറി  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറികപ്പോടത  നറിഷറിയമപ്പോയറി
കേറിടെക്കുന.  പകേപ്പോര്പപറഷനറില്  2010-11-ല് പണറി കേഴറിച ടെപ്പോപഗപ്പോര് ഹപ്പോള് ബപയപ്പോഗദപ്പോസട
പ്ലപ്പോന്റെട  (ടചലെവട  9,14,142),  ടമപ്പോഫമ്മ്യൂസറില്  ബസട സപ്പോന്റെട  ബപയപ്പോഗദപ്പോസട  പ്ലപ്പോന്റെട  (ടചലെവട
9,50,588) എന്നറിവയുസം പ്രവര്ത്തെനമറിലപ്പോടത നറിഷറിയങ്ങളപ്പോണട. 

(പകേരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2014-15  വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ 4.1.4)

ഓഡറിറട  ഖണറികേകേള്കട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II-ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

കേറിളറിമപ്പോനൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

12.   ബപയപ്പോഗദപ്പോസട  പ്ലപ്പോന്റെട  നറിര്മ്മറികപ്പോൻ  5 ലെകസം  രൂപ  അനുവദറിചറിപല  എന്നട
സമറിതറി  പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട  ആയതട  അനുവദറിചതപ്പോടണനസം  പബറികേട  മപ്പോര്കറട
സറിതറിടചയറിരുന്ന  സലെത്തെട  ഇപപപ്പോള്  പപപ്പോങ്ങനപ്പോടെട  ഗവണ്ടമന്റെട  ഹഹസ്കൂള്
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പ്രവര്ത്തെറിക്കുകേയപ്പോടണനസം സ്കൂളറിടന്റെ പുറകേറിലെപ്പോയപ്പോണട ബപയപ്പോഗദപ്പോസട പ്ലപ്പോന്റെട  നറിര്മ്മറികപ്പോൻ
ഭപ്പോഗറികേമപ്പോയറി  പണറി ടചയറിട്ടുള്ളടതനസം സ്കൂള് ഉള്ളതറിനപ്പോൽ പണറി തുടെരപ്പോൻ പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികേ
ബുദറിമുടട  പനരറിടുനടണനസം  കേറിളറിമപ്പോനൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ
അററിയറിച്ചു.

13.  പ്രസ്തുത പദതറി ആരസംഭറിക്കുപമ്പപ്പോള് ടെറി സലെത്തെട സ്കൂള് ഉണപ്പോയറിരുന്നറിടലടയനസം
മപ്പോര്കറട  പവടണന്നട  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചതപ്പോരപ്പോടണനസം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  നറിലെവറിൽ
മപ്പോര്കറട  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നറിടലനസം  19-7-2013-ടലെ  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  പയപ്പോഗത്തെറിടലെ
8-ാം നമ്പര് തഷ്ക്രീരുമപ്പോനമപ്പോയപ്പോണട സ്കൂളറിനട സലെസം അനുവദറിചടതനസം ഗ്രപ്പോമഷ്ക്രീണ  പമഖലെയറിൽ
കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോല്പന്നങ്ങള്  കുറഞപപപ്പോള്  മപ്പോര്കറട  ഇലപ്പോതപ്പോവുകേയപ്പോയറിരുനടവനസം ടസക്രടററി
സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

14.  പ്രസ്തുത മപ്പോര്കററിനുസം പ്ലപ്പോന്റെറിനുസം അനുവദറിച തുകേ സസംബന്ധറിചട അടുത്തെ നടെപടെറി
എന്തപ്പോടണന്നട  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറികപ്പോടത  എങ്ങടനയപ്പോണട  സ്കൂളറിനട  സലെസം വറിട്ടുടകേപ്പോടുത്തെടതനസം
ആര്കപ്പോണട  പ്രസ്തുത പദതറിയ്ക്കപ്പോയറി  ടചലെവഴറിച  5  ലെകസം രൂപയ്ക്കട  ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വടമനസം
പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ തനതട ഫണട തറികേയപ്പോടത വരുപമ്പപ്പോള് ജറിലപ്പോ പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ വറിഹറിതസം
നഷ്ക്രീകറിവയ്ക്കപ്പോടത  എങ്ങടന  പദതറി  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറികപ്പോൻ  കേഴറിയുടമനസം  ഏതട
ഏജൻസറിടയയപ്പോണട  പ്ലപ്പോന്റെട  സപ്പോപറികപ്പോൻ  ഏല്പറിചടതനസം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട
ബപയപ്പോടടെകേട എന്ന സപ്പോപനടത്തെയപ്പോണട പപ്രപ്പോജക്ടറിടന്റെ നറിര്മ്മപ്പോണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്കപ്പോയറി
ഏല്പറിചടതന്നട കേറിളറിമപ്പോനൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി മറുപടെറി പറഞ്ഞു.

15.  ജറിലപ്പോ പഞ്ചപ്പോയത്തെട പ്രസ്തുത പപ്രപ്പോജക്ടട അസംഗഷ്ക്രീകേരറിപചപ്പോ എനസം ബപയപ്പോടടെകേട എന്ന
സപ്പോപനത്തെറിനട  ടകേപ്പോടുത്തെ തുകേ തറിരറിചട  ലെഭറികപ്പോൻ നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചറിട്ടുപണപ്പോ ടയനസം,
പ്രസ്തുത  പദതറികട  ഡറി.പറി.സറി.  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  ലെഭറിചടതങ്ങടനയപ്പോടണനസം
ജറിലപ്പോ പഞ്ചപ്പോയത്തെട പ്ലപ്പോൻ അപ്രൂവട ടചയപ്പോടത എങ്ങടനയപ്പോണട  10  ലെകസം രൂപയുടടെ ബറിൽ
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയടതനസം  പ്രസ്തുത  പദതറിയുടടെ  പണറി  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചറിട്ടുപണപ്പോടയനസം
അന്നടത്തെ ടസക്രടററി ആരപ്പോയറിരുനടവനസം സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട  ജറിലപ്പോ പഞ്ചപ്പോയത്തെട
പപ്രപ്പോജക്ടട  അസംഗഷ്ക്രീകേരറിചറിരുന്നറിടലനസം  പയപ്പോടടെകേട-നട  ടകേപ്പോടുത്തെ  തുകേ  തറിരറിച്ചുപറിടെറിയ്ക്കപ്പോൻ
നടെപടെറിടയപ്പോനസം  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചറിടലനസം  10  ലെകസം  രൂപയുടടെ  എസറിപമറപ്പോണട
ടകേപ്പോടുത്തെറിട്ടുള്ളടതനസം  പ്രസ്തുത  പണറി  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചറിടറിടലനസം  അന്നടത്തെ
ടസക്രടററിയപ്പോയറിരുന്ന  ശഷ്ക്രീ.  സുപരഷ് കുമപ്പോര്  സര്വ്വഷ്ക്രീസറിൽനറിനസം  ററിടയര്  ടചയ്തുടവനസം
കേറിളറിമപ്പോനൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  സ്കൂളറിനട  സലെസം
അനുവദറിക്കുപമ്പപ്പോള് മപ്പോലെറിനദസസംസ്കരണ പകേനത്തെറിപലെകട  വഴറിപപപ്പോലുസം  അനുവദറികപ്പോത്തെതട
മപ്പോര്കറട പവടണനള്ള തഷ്ക്രീരുമപ്പോനടത്തെയപ്പോണട പ്രകേടെമപ്പോക്കുന്നടതന്നട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടതറിനട
ജറിലപ്പോ  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  വറിഹറിതസം  ഉറപ്പുവരുത്തെപ്പോടത  ജറിലപ്പോ  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  പ്രസറിഡന്റെട
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ടചയര്മപ്പോനപ്പോയ  ഡറി.പറി.സറി.  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  നൽകേറിയറിരറിക്കുന്നതറിൽ  അപപ്പോകേതയുടണനസം
മപ്പോര്കറട  പവടണന്നട  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചതറിനുപശഷസം  മപ്പോത്രസം  സ്കൂളറിനട  സലെസം
വറിട്ടുടകേപ്പോടുപകണതപ്പോയറിരുനടവനസം  ഇതട  സസംബന്ധറിചട  കൂടുതൽ  അപനസ്വഷണസം  നടെത്തെറി
ബന്ധടപടവര്ടകതറിടര നടെപടെറി സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുകേയപ്പോണട പവണടതനസം പഞ്ചപ്പോയത്തെട വകുപട
പജപ്പോയറിന്റെട ഡയറക്ടര് സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു. 

16.   മപ്പോലെറിനദസസംസ്കരണ പ്ലപ്പോന്റെറിനട  സലെസം കേടണത്തെറി അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം വപ്പോങ്ങറിയതറിനട
പശഷസം  നറിര്മ്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നടെത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  5  ലെകസം  രൂപ  ഒരു
സപ്പോപനത്തെറിനട  നൽകുകേയുസം  അപത  സലെസം  തടന്ന  സ്കൂളറിനട  ഹകേമപ്പോറുകേയുസം
ടചയറിരറിക്കുന്നതട  ഒപര  സലെത്തെറിടന്റെ  പപരറിൽ  രണട  കേപ്പോരദങ്ങള്  ചൂണറികപ്പോണറിക്കുന്ന
രഷ്ക്രീതറിയറിലുള്ള അസപ്പോധപ്പോരണ സസംഭവമപ്പോടണനസം ഈ വറിഷയത്തെറിപന്മൽ ക്രറിമറിനൽ നടെപടെറി
ഉള്ടപടടെയുള്ളവയപ്പോണട  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിപകണടതനസം  അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി,  പ്രസ്തുത
തുകേ  തറിരറിടകേ  വപ്പോങ്ങണടമന്നട  ഓഡറിറട  ഖണറികേയറിൽ  പരപ്പോമര്ശറിചറിടറിപലടയന്നട
പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട  പ്രവര്ത്തെന  അവപലെപ്പോകേന  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയപ്പോണട  ഈ
പരപ്പോമര്ശസം  തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളടതനസം  ഗവണ്ടമന്റെട  നറിര്പദ്ദേശമനുസരറിചട  നറിഷറിയപ്പോസറിയപ്പോയറി
കേറിടെക്കുന്ന തുകേ കേടണത്തുകേയപ്പോണട ഓഡറിറട വകുപട  ടചയറിട്ടുള്ളടതനസം  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട
വകുപട പജപ്പോയറിന്റെട ഡയറക്ടര്  സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

17. ബപ്പോകട  ലെറിസറിൽടപടുത്തെറിയ  ഒരു  കേമ്പനറിടയ  പ്ലപ്പോന്റെട  നറിര്മ്മപ്പോണസം
ഏല്പറിചടതങ്ങടനയപ്പോടണനസം  സ്കൂളറിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനത്തെറിനുപവണറി  വഴറി  വറിട്ടുടകേപ്പോടുത്തെതു
ടകേപ്പോണപ്പോപണപ്പോ പ്ലപ്പോന്റെറിപലെകട  വഴറി  പവടണന്നട  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചടതനസം ഗവണ്ടമന്റെറിൽനറിനസം
അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  വപ്പോങ്ങറിയറിടപ്പോപണപ്പോ  മറപ്പോവശദങ്ങള്കപ്പോയറി  പപ്രപ്പോജക്ടറിടന്റെ  സലെസം
വറിട്ടുടകേപ്പോടുത്തെടതനസം  നറിലെവറിൽ  എത്ര  രൂപയുടടെ  നറിര്മ്മപ്പോണ  പ്രവൃത്തെറികേളപ്പോണട
പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളടതനസം നറിര്മ്മപ്പോണസം പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറികപ്പോടത 10 ലെകസം രൂപയുടടെ ബറില്
ബപയപ്പോടടെകേട  എങ്ങടനയപ്പോണട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയടതനസം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  ബപ്പോകട
ലെറിസറിൽ ഉള്ടപട കേമ്പനറിടയ നറിര്മ്മപ്പോണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്കപ്പോയറി ഏല്പറിചതറിടനക്കുററിചട
അററിയറിടലനസം  സ്കൂളറിടന്റെ  പുറകേറിലെപ്പോയപ്പോണട  പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ  നറിര്മ്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്
നടെത്തെറിയറിട്ടുള്ളടതനസം  ഗവണ്ടമന്റെറിൽനറിനസം  അനുവപ്പോദസം  വപ്പോങ്ങപ്പോടതയപ്പോണട  പ്രസ്തുത
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നടെത്തെറിയറിരറിക്കുന്നടതനസം  ബപയപ്പോഗദപ്പോസട  പ്ലപ്പോന്റെറിനട  പവണറി  കുറചട
പ്രവൃത്തെറികേള്  ടചയറിട്ടുടണനസം  ആറട  വര്ഷപത്തെപ്പോളമപ്പോയ  പ്രസ്തുത  പ്ലപ്പോന്റെട  നറിലെവറിൽ
പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോപണപ്പോ  എന്നട  അററിയറിടലനസം  5  ലെകസം  രൂപയുടടെ  നറിര്മ്മപ്പോണ
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് പ്രസ്തുത സലെത്തെട നടെത്തെറിയറിട്ടുടണനസം ടസക്രടററി, സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.
10  ലെകസം  രൂപയുടടെ  ബറില്  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിരറിക്കുന്നതട  സസംബന്ധറിചട  ഓഡറിററിനട
എന്തപ്പോണട  പറയപ്പോനുള്ളടതനസം  പണറി  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയറിരറിക്കുന്നതുടകേപ്പോണപല ബറില്
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ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിരറിക്കുന്നടതനസം  സമറിതറി  പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട  പപ്രപ്പോജക്ടറിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെന
അവപലെപ്പോകേന  ററിപപപ്പോര്ടട  നൽകേപ്പോൻ  ഗവണ്ടമന്റെട  ആവശദടപടതനുസരറിചട പ്രവര്ത്തെന
അവപലെപ്പോകേനസം  നടെത്തെറി  നറിഷറിയപ്പോസറിയപ്പോയറികേറിടെക്കുന്ന  തുകേ  കേടണത്തുകേയപ്പോണട
ഓഡറിറട വകുപട ടചയടതനസം 5 ലെകസം രൂപ ടചലെവഴറിചതപ്പോയറി പറയടപടുന്നതട ഗവണ്ടമന്റെട
മറുപടെറിയപ്പോടണനസം  പജപ്പോയറിന്റെട  ഡയറക്ടര്,  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  സമറിതറിടയ
അററിയറിച്ചു.

18. പ്ലപ്പോന്റെട  നറിര്മ്മപ്പോണവുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട  തടെസങ്ങള് പനരറിടുനടവന്നട  പറയുന്നതറിനട
പകേരസം  പണറി  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിച്ചുടവനസം  ബറില്  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിരറിക്കുനടവനമപ്പോണട
പറ ഞറിരറിക്കുന്നടതനസം  പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ  നറിര്മ്മപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ഗുരുതരമപ്പോയ
ക്രമപകടെപ്പോണട  നടെന്നറിട്ടുള്ളടതനസം ടചലെവഴറിച  തുകേ,  പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരണസം  എന്നറിവ
സസംബന്ധറിചട  പഞ്ചപ്പോയത്തുസം  ഗവണ്ടമന്റുസം  പരസ്പരവറിരുദമപ്പോയ  മറുപടെറിയപ്പോണട
നൽകേറിയറിട്ടുള്ളടതനസം  അത്തെരത്തെറിലുള്ള  ടതറപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്  നൽകേറിയറിരറിക്കുന്നതട
സമറിതറിപയപ്പോടെട  കേപ്പോണറിച  അനപ്പോദരവപ്പോടണനസം  കുറടപടുത്തെറിയ  സമറിതറി  പ്രസ്തുത
വറിഷയത്തെറിൽ  ഉത്തെരവപ്പോദറി  ആരപ്പോടണനള്ളതട  സസംബന്ധറിചട  അപനസ്വഷണസം  നടെത്തെറി
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുവപ്പോനുസം  ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വടപടവരുടടെ  പപരറിൽ
നടെപടെറിടയടുത്തെട പണസം തറിരറിചട പറിടെറിയ്ക്കപ്പോൻ ആവശദമപ്പോയ നടെപടെറി സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുവപ്പോനുസം പ്രസ്തുത
നടെപടെറികേള് സമറിതറിടയ അററിയറികണടമനസം ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്തു.

19.   ടനയപ്പോററിൻകേര  നഗരസഭയറിടലെ  പകേനപ്പോവറിഷ് കൃത പദതറിയപ്പോയ  UIDSSMT-
യറിൽനറിനസം  11,10,000  രൂപ  ടചലെവറിടട  നറിര്മ്മറിച  മപ്പോലെറിനദസസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ
ഉദ്ഘപ്പോടെനസം  2014-ൽ  നടെത്തെറിടയങറിലുസം  എത്ര  ദറിവസമപ്പോണട  പ്രസ്തുത  പ്ലപ്പോന്റെട
പ്രവര്ത്തെറിചടതനസം  ജലെകപ്പോമമുള്ള  മപ്പോസങ്ങളറിൽ  സുഗമമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തെറിചറിരുന്ന  പ്ലപ്പോന്റെട
ടപടടന്നട  എങ്ങടനയപ്പോണട  പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയടതനസം  ടെറി  പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ  നറിര്വ്വഹണ
ഏജൻസറി ഏതപ്പോടണനസം പ്ലപ്പോന്റെറിൽ നറിപകപറിചറിരുന്ന 6 പലെപ്പോഡട ഉണങ്ങറിയ ചപ്പോണകേസം മപ്പോററി
പുതറിയതട  നറിപകപറികണടമന്നട  നറിര്വ്വഹണ  ഏജൻസറി  അററിയറിചറിരുന്നറിട്ടുസം  ആയതട
എന്തുടകേപ്പോണപ്പോണട  ടചയപ്പോതറിരുന്നടതനസം  പള്വഹറസററിനട  എത്ര  വര്ഷടത്തെ
ഗദപ്പോരന്റെറിയപ്പോണുള്ളടതനസം  പള്വഹറസര്  മപ്പോററിസപ്പോപറികപ്പോത്തെതറിടനതറിടര  എന്തട
നടെപടെറിയപ്പോണട  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചടതനസം  സമറിതറി  പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട  8  മപ്പോസപത്തെപ്പോളസം  പ്ലപ്പോന്റെട
ഭപ്പോഗറികേമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തെറിപറിചറിരുടന്നങറിലുസം പള്വഹറസര്  പകേടെപ്പോയതറിനപ്പോൽ  പ്ലപ്പോന്റെട
പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോടയനസം ഒരു ദറിവസസം പ്ലപ്പോന്റെട പ്രവര്ത്തെറിപറികപ്പോൻ 2000 ലെറിറര് ടവള്ളസം
ആവശദമപ്പോടണനസം  മതറിയപ്പോയ  അളവറിൽ  ടവള്ളസം  ലെഭറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോലെപ്പോണട  പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ
പ്രവര്ത്തെനസം നറിര്ത്തെറിവയ്ക്കപ്പോനുള്ള പ്രധപ്പോന കേപ്പോരണടമനസം  'ശഷ്ക്രീ ടടെകേട  '  എന്ന ഏജൻസറിയപ്പോണട
പ്രസ്തുത പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ നറിര്മ്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെനസം നടെത്തെറിയടതനസം ചപ്പോണകേസം മപ്പോററിയതുടകേപ്പോണട
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മപ്പോത്രസം  പ്ലപ്പോന്റെട  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോകേറിടലന്നജുസം  പള്വഹറസര്  മപ്പോററി  സപ്പോപറിക്കുകേയുസം,
ഹവദദ്യുതറി  കേണകനുസം,  വപ്പോടര്  കേണകനുസം  പുനനഃസപ്പോപറിക്കുകേയുസം  ടചയപ്പോൽ  മപ്പോത്രപമ
പ്ലപ്പോന്റെട  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോകുകേയുള്ളൂടവനസം  പ്രസ്തുത  പള്വഹറസററിനട  3  വര്ഷടത്തെ
ഗദപ്പോരന്റെറിയുടണനസം  നഷപരറിഹപ്പോരസം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  യപ്പോടതപ്പോരു  നടെപടെറിയുസം
സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചറിടറിടലനസം പ്രസ്തുത സലെത്തെട തടന്ന പുതറിയ പ്ലപ്പോന്റെട  തുടെങ്ങുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറി
ആരസംഭറിചറിട്ടുടണനസം  ടെറി  ഏജൻസറി  തടന്നയപ്പോണട  ആയതറിടന്റെ  നറിര്മ്മപ്പോണ  പ്രവൃത്തെറി
ഏടറടുത്തെറിരറിക്കുന്നടതനസം ടനയപ്പോററിൻകേര നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

20. പുതറിയ  പ്ലപ്പോന്റെട  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  തുകേ  എവറിടടെനറിന്നപ്പോണട
ലെഭറിക്കുന്നടതനസം,  ആയതറിനപ്പോയറി  ഭഷ്ക്രീമമപ്പോയ  തുകേ  നൽപകേണറിവരറിപലടയനസം  പകേടെപ്പോയ
പള്വഹറസര്  ഗദപ്പോരന്റെറി  പഷ്ക്രീരഷ്ക്രീഡറിൽത്തെടന്ന  പുനനഃസപ്പോപറികപ്പോൻ  കേത്തെട  നൽകേറിയറിട്ടുസം
യപ്പോടതപ്പോരു  നടെപടെറിയുസം  സസ്വഷ്ക്രീകേരറികപ്പോത്തെ  പ്രസ്തുത  ഏജൻസറിടയത്തെടന്ന  വഷ്ക്രീണ്ടുസം  പണസം
നൽകേറി  പ്ലപ്പോന്റെട  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോകപ്പോൻ  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചറിരറിക്കുകേയപ്പോപണപ്പോ  എനസം  സമറിതറി
ആരപ്പോഞതറിനട  പകേനപ്പോവറിഷ് കൃത  പദതറിയപ്പോയ  UIDSSMT-യറിൽ  നറിനമപ്പോണട
പദതറിത്തുകേ ലെഭറിക്കുന്നടതനസം, നറിലെവറിലുള്ള പ്ലപ്പോന്റെട തടന്നയപ്പോണട പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോകപ്പോൻ
ഉപദ്ദേശറിക്കുന്നടതനസം  ആയതറിനപ്പോയറി  2,70,000  രൂപയുടടെ  എസറിപമറട
തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുടണനസം  അധറികേ  തുകേ  ഏജൻസറിയ്ക്കട  നൽകുന്നറിടലനസം  പള്വഹറസര്
പകേടെപ്പോയതറിടന്റെ  നഷപരറിഹപ്പോരസം  ഈടെപ്പോകറിടകപ്പോണ്ടുതടന്ന  പുനനഃപ്രവര്ത്തെനസം
പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിക്കുടമനസം ടസക്രടററി, ടനയപ്പോററിൻകേര നഗരസഭ സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

21.   മപ്പോലെറിനദസസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റുകേളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ഒരു  ററിവമ്മ്യൂ  നടെത്തെറിയപപപ്പോള്
എലപ്പോ  പ്ലപ്പോന്റുകേളുസം  പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോടണന്നപ്പോണട  മനസറിലെപ്പോകപ്പോൻ  കേഴറിയുന്നടതനസം
അഡഷ്ക്രീഷണല് ടസക്രടററി ആന്റെട  പസറട  ടപര്പഫപ്പോമൻസട  ഓഡറിറട  ഓഫഷ്ക്രീസര് സമറിതറിടയ
അററിയറിചതറിടനത്തുടെര്ന്നട 35 പകേപ്പോടെറി രൂപയുടടെ നറിഷറിയപ്പോസറികേള് സസംബന്ധറിച്ചുള്ള ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശങ്ങളപ്പോണട  നറിലെവറിൽ  പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നടതനസം  ആയതറിൽ  40%-ൽ  കൂടുതൽ
ഖരമപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണത്തെറിനുപവണറിയപ്പോണട  ടചലെവഴറിചടതനസം അഭറിപ്രപ്പോയടപട സമറിതറി
ഗദപ്പോരന്റെറി  പഷ്ക്രീരഷ്ക്രീഡറിൽ  അറകുറപണറി  നടെത്തെപ്പോതറിരുന്നതപ്പോണട  പ്ലപ്പോന്റെട  പ്രവര്ത്തെന
രഹറിതമപ്പോകേപ്പോനുള്ള  കേപ്പോരണടമന്നട  വറിലെയറിരുത്തുകേയുസം  പുതറിയ  പ്ലപ്പോന്റെട  സപ്പോപറിക്കുപമ്പപ്പോള്
നഷമുണപ്പോവുകേയറിടലനസം  പ്രസജുത  പ്ലപ്പോന്റുമൂലെമുണപ്പോയ  നഷസം  ഏജൻസറിയറിൽനറിനസം
ഈടെപ്പോക്കുകേയുസം  ടചയ്യുടമന്നപ്പോണട  ടസക്രടററി,  ടനയപ്പോററിൻകേര  നഗരസഭ
ഉറപ്പുനൽകേറിയറിരറിക്കുന്നടതനസം   ആയതറിടന്റെ   അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ   ഉണപ്പോകുന്ന  എലപ്പോ
വറിഷയങ്ങള്ക്കുസം   ററിടയര്   ടചയപ്പോൽകൂടടെയുസം   പ്രസ്തുത   പ്രവൃത്തെറിയുമപ്പോയറി
ബന്ധടപട്ടുണപ്പോകുന്ന  എലപ്പോ  നടെപടെറികേള്ക്കുസം  ഉത്തെരവപ്പോദറി  നറിലെവറിടലെ  ടസക്രടററി
തടന്നയപ്പോയറിരറിക്കുടമനസം അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.
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22.   ടകേപ്പോലസം മുനറിസറിപൽ പകേപ്പോര്പപറഷനറിടലെ  പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയ പ്ലപ്പോന്റുകേളുടടെ
(ഇരവറിപുരസം,  പപപ്പോളയപത്തെപ്പോടെട,  പതവള്ളറി,  മൂന്നപ്പോസംകുററി)  ററിപയററിസംഗറിനട  ഏതട
ഏജൻസറിടയയപ്പോണട  ചുമതലെടപടുത്തെറിയറിരറിക്കുന്നടതന്നട സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  പജദപ്പോതറി
ബപയപ്പോടടെകേട  എന്ന  ഏജൻസറിടയയപ്പോണട  പ്ലപ്പോന്റുകേളുടടെ  ററിപയററിസംഗട  ഏല്പറിചടതനസം
പ്ലപ്പോന്റുകേളുടടെ ററിപയററിസംഗറിനപ്പോയറി പുതറിയ പദതറി ആവറിഷ്കരറിചറിട്ടുടണനസം,  പപപ്പോളയപത്തെപ്പോടെട
മപ്പോലെറിനദസസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റെട  പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയതറിടനത്തുടെര്ന്നട  12  ലെകസം  രൂപ
ഈടെപ്പോകപ്പോൻ തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിക്കുകേയുസം അതട സസംബന്ധറിചട ഏജൻസറിയ്ക്കട പനപ്പോടഷ്ക്രീസട ടകേപ്പോടുക്കുകേയുസം
ടചയ്ടതനസം ആയതറിനട  പ്രസ്തുത ഏജൻസറി ബഹ.  ഹഹപകപ്പോടെതറിയറിൽ പകേസട  ഫയൽ
ടചയ്ടതനസം  ടകേപ്പോലസം  പകേപ്പോര്പപറഷൻ  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  കൂടെപ്പോടത
ററികവററി നടെപടെറികേളറിപലെയ്ക്കട പപപ്പോയപപപ്പോള് ടെറി ഏജൻസറി ഗവണ്ടമന്റെറിൽ  പരപ്പോതറിടകേപ്പോടുത്തെട
19-4-2013-ടലെ  ഉത്തെരവട  നസം.  11898/എ  ബറി/9/എൽ.എസട.ജറി.ഡറി. പ്രകേപ്പോരസം  തൽകപ്പോലെസം
തുടെര്നടെപടെറികേള്  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിപകണ  എന്ന  വറിധത്തെറിൽ  പസ  ടചയറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനസം,
ബഹ.  മുഖദമനറികട  നൽകേറിയ  ടപറഷ്ക്രീഷടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലെപ്പോണട  പസ  നടെപടെറി
ഗവണ്ടമന്റെട സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചറിരറിക്കുന്നടതനസം ടസക്രടററി,  ടകേപ്പോലസം പകേപ്പോര്പപറഷൻ സമറിതറിടയ
പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  പ്രസ്തുത  വറിഷയവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ഗവണ്ടമന്റെട  പസ  ടചയപ്പോൽ  അപഷ്ക്രീൽ
ടകേപ്പോടുത്തെട പസ ടവപകറട ടചപയണതപല എന്നട സമറിതറിയുടടെ പചപ്പോദദത്തെറിനട പസ ടചയറിട്ടുള്ള
കേപ്പോരദസം  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  നൽകേറിയ  മറുപടെറിയറിൽ  പറഞറിടറിടലനസം  ഇതുസസംബന്ധറിചട  ററിവമ്മ്യൂ
മഷ്ക്രീററിസംഗട നടെത്തെറിയറിരുടന്നനസം, പസ ഉടണന്ന കേപ്പോരദസം ററിപപപ്പോര്ടറിൽ പറയപ്പോതറിരുന്നതുടകേപ്പോണട
പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  പരറിപശപ്പോധറിചറിടലനസം  ഫയൽ  പരറിപശപ്പോധറിചട  മറുപടെറി  നൽകേപ്പോടമനസം
അഡഷ്ക്രീഷണല്  ടസക്രടററി  ആന്റെട  പസറട  ടപര്പഫപ്പോമൻസട  ഓഡറിറട  ഓഫഷ്ക്രീസര്,  LSGD
സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

23.  ഇരവറിപുരസം,  പപപ്പോളയപത്തെപ്പോടെട,  പതവള്ളറി,  മൂന്നപ്പോസംകുററി  എന്നഷ്ക്രീ  സലെങ്ങളറിടലെ
ബപയപ്പോഗദപ്പോസട  പ്ലപ്പോന്റുകേളുടടെ  നറിര്മ്മപ്പോണത്തെറിനട  പസ ഇപല എനസം  അവയുടടെ  നറിലെവറിടലെ
സറിതറിടയന്തപ്പോടണനസം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  കുരഷ്ക്രീപ്പുഴ  പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ  നറിര്മ്മപ്പോണത്തെറിൽ
മപ്പോത്രപമ പസയുള്ളുടവനസം,  മറട  4  പ്ലപ്പോന്റുകേളുസം പകേടെപ്പോയറികറിടെക്കുന്നതട ററിപയര് ടചയപ്പോനപ്പോണട
2017-ൽ  പദതറിയറിൽ  ഉള്ടപടുത്തെറിയറിട്ടുള്ളടതനസം,  പപപ്പോളയപത്തെപ്പോടെട  പ്ലപ്പോന്റെട  നറിര്മ്മപ്പോണ
ത്തെറിൽ  നഷമുണപ്പോകറിയതറിടന്റെ  ററികവററി  നടെപടെറി  ബഹ.  ഹഹപകപ്പോടെതറിയറിൽ  ചലെഞ്ചട
ടചയറിട്ടുടണനസം,  കുരഷ്ക്രീപ്പുഴ  പ്ലപ്പോന്റെട  ഗ്രഷ്ക്രീൻഹടബമ്മ്യൂണലെറിടന്റെ  പരറിഗണനയറിലെപ്പോടണനസം,  മറട
പ്ലപ്പോന്റുകേള് നന്നപ്പോക്കുന്നതറിനട  ടടെണര് ടചയറിട്ടുടണനസം ടസക്രടററി,  ടകേപ്പോലസം  പകേപ്പോര്പപറഷൻ
സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

24. പസ  ടവപകറട  ടചയപ്പോനുള്ള  നടെപടെറി  തസ്വരറിതടപടുത്തുകേയുസം,  ഗ്രഷ്ക്രീൻ
ഹടബമ്മ്യൂണലെറിലുള്ള  പകേസട  തഷ്ക്രീര്പപ്പോകപ്പോൻ  പകേപ്പോര്പപറഷൻ  തുടെര്  നടെപടെറികേള്
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സസ്വഷ്ക്രീകേരറിപകണതപ്പോടണനസം,  ഹഹപകപ്പോടെതറിയറിലുള്ള പകേസട തഷ്ക്രീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറി
സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുകേയുസം  ടചയ്യുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപസം  ഗവണ്മന്റെട  റവനമ്മ്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറികേള്  പസ
ടചയപ്പോൻ ഇടെയപ്പോകറിയ സപ്പോഹചരദസം  വദകമപ്പോക്കുകേയുസം ടചയണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്തു.

25.  ടകേപ്പോടപ്പോരകര ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ ഉഗ്രൻകുന്നറിൽ 2002-ൽ സപ്പോപറിച മപ്പോലെറിനദ
സസംസ്കരണ പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ ഇൻസറിനപററര്  തകേര്ന്നതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ഇൻസറിനപററര്  ഒരു
സലെത്തുസം  വറിജയകേരമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നറിടലന്നപ്പോണട  മനസറിലെപ്പോകപ്പോൻ
സപ്പോധറിക്കുന്നടതനസം  ഇകപ്പോരദത്തെറിൽ  ടപപ്പോതുവപ്പോയ  ശറിപപ്പോര്ശ  ടകേപ്പോടുകണടമനസം
അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി  2002-ൽ  സപ്പോപറിച  ഇൻസറിനപററര്  പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയതട
എപപപ്പോഴപ്പോടണനസം ടെറി പ്ലപ്പോന്റെട പൂര്ണ്ണമപ്പോയറി നശറിച സറിതറിയ്ക്കട പുതറിയ സസംരസംഭമപ്പോയറി മപ്പോത്രമപല
ഇനറിയുസം  ആരസംഭറികപ്പോൻ  കേഴറിയുകേയുള്ളൂടവനസം  ആരപ്പോഞതറിനട  ടകേപ്പോടപ്പോരകര
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  നറിലെവറിൽ  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയപ്പോടണനസം  പ്രസ്തുത  ഇൻസറിനപററര്
തകേര്ന്നതുമപ്പോയറി ബന്ധടപട പരഖകേടളപ്പോനസം ഫയലെറിൽ ഇടലനസം 9,98,080 രൂപ പപ്രപ്പോജക്ടട
തുകേയപ്പോയറി  ഉള്ടപടുത്തെറി  2014-15-ൽ  ഒരു  ടഷഡറിടന്റെ  നറിര്മ്മപ്പോണസം
പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചറിട്ടുടണനസം  2016-17-ൽ സസംസപ്പോന ശുചറിതസ്വ മറിഷടന്റെ സഹപ്പോയപത്തെപ്പോടുകൂടെറി
പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനസം  നവഷ്ക്രീകേരറിക്കുവപ്പോനുള്ള  നടെപടെറികേള്  പുപരപ്പോഗമറിക്കുകേയപ്പോടണനസം
90  ലെകസം  രൂപയുടടെ  പപ്രപ്പോജക്ടപ്പോയ  ഇതറിൽ  മപ്പോലെറിനദ  പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ  ടഷഡട  നറിര്മ്മപ്പോണസം,
എസം.ആര്.എഫട.  യൂണറിറട,  സറിവറിൽ  കേണ്സ്ട്രകൻ  വര്ക്കുകേള്  തുടെങ്ങറിയവടയലപ്പോസം
പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചറിട്ടുടണനസം  ടസക്രടററി,  ടകേപ്പോടപ്പോരകര  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  സമറിതറിടയ
പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

26.  ഒരു ടമഷഷ്ക്രീൻ സപ്പോപറിക്കുപമ്പപ്പോള് അതറിനട  ഗദപ്പോരന്റെറി പഷ്ക്രീരഷ്ക്രീഡസം ടമയറിന്റെനൻസട
കേരപ്പോറുസം ഉണപ്പോകേറിപലടയനസം കേരപ്പോററിൽ വഷ്ക്രീഴ്ചയുണപ്പോയറിട്ടുപണപ്പോ എന്നഷ്ക്രീ കേപ്പോരദങ്ങള് സസംബന്ധറിചട
ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറിയറിട്ടുപണപ്പോ  എനസം  സമറിതറി  പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട
മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയറിൽ  ഇൻസറിനപററര്  സപ്പോപറിചതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട്ടുള്ള  പരഖ
മപ്പോത്രപമയുള്ളൂടവന്നട പജപ്പോയറിന്റെട ഡയറക്ടര്, ഓഡറിറട വകുപട സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

27.  ഗദപ്പോരന്റെറി  എത്ര  വര്ഷമപ്പോയറിരുനടവനസം  ഈ  കേപ്പോലെയളവറിൽ  ടമഷഷ്ക്രീൻ
പ്രവര്ത്തെറിചറിരുപന്നപ്പോ  എനമുള്ള  കേപ്പോരദങ്ങള്  ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധറിപകണതപ്പോയറിരുനടവനസം
തകേര്നവഷ്ക്രീണ  ഇൻസറിനപററര്  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോക്കുന്നതറിനട  പകേരസം  ശുചറിതസ്വമറിഷടന്റെ
സഹപ്പോയപത്തെപ്പോടുകൂടെറി  90  ലെകസം രൂപ വകേയറിരുത്തെറി മപ്പോലെറിനദ സസംസ്കരണ പ്ലപ്പോന്റെട നടെപപ്പോകറി
വരുനടവന്ന  മറുപടെറിയപ്പോണട  ലെഭദമപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളടതനസം  പ്രസ്തുത  പ്ലപ്പോന്റെട
പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോക്കുന്നതറിനട  ആവശദമപ്പോയ  ഒരു  നടെപടെറിയുസം  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചറിടറിടലനസം
കുറടപടുത്തെറിയ സമറിതറി,  പ്രസ്തുത പ്ലപ്പോന്റെട  നറിര്മ്മപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  25  ലെകസം രൂപ
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നറിഷറിയമപ്പോയറിപപപ്പോയതപ്പോയറി ഓഡറിറട കേടണത്തെറിയതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ ഇൻസറിനപററര്
തകേര്നവഷ്ക്രീണതട  സസംബന്ധറിചട  അപനസ്വഷണസം  നടെത്തെറിപയപ്പോ  എനസം  തകേര്നവഷ്ക്രീഴപ്പോനുള്ള
കേപ്പോരണടമന്തപ്പോടണനസം,  തകേര്നപപപ്പോയപ്പോൽ  മപ്പോററിസപ്പോപറിക്കുവപ്പോനുള്ള  ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വസം
ആര്കപ്പോടണനസം മപ്പോററിസപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറികേള് നപ്പോളറിതുവടര സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചറിടറിലപ്പോത്തെതട
എന്തുടകേപ്പോണപ്പോണട എനസം സസംബന്ധറിചട അപനസ്വഷണസം നടെത്തെറി ററിപപപ്പോര്ടട നൽകേണടമന്നട
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്തു.

28.  ഒരു  ടമഷഷ്ക്രീൻ  സപ്പോപറിക്കുപമ്പപ്പോള്  അതറിടന്റെ  വദവസകേളുസം  കേരപ്പോറുകേളുസം
ഉള്ടപടടെയുള്ള കേപ്പോരദങ്ങള് ശദറികണടമനസം,  ഗദപ്പോരന്റെറി പഷ്ക്രീരറിഡട,  എ.എസം.സറി.  തുടെങ്ങറിയ
കേപ്പോരദങ്ങള് കേരപ്പോററിൽ ഉള്ടപടുത്തെണടമനസം ഗദപ്പോരന്റെറി പഷ്ക്രീരഷ്ക്രീഡറിൽ ടമഷഷ്ക്രീടന്റെ അറകുറപണറി
ടചയപ്പോത്തെ  കേമ്പനറികേള്ടകതറിടര  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമനസം  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
ഉപപഭപ്പോകപ്പോവട എന്ന നറിലെയറിൽ പകേപ്പോമ്പൻപസറട ടചയപ്പോനുള്ള വകുപട നറിയമത്തെറിലുടണന്നതട
പഞ്ചപ്പോയത്തെട അധറികൃതര് ശദറികണടമനസം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.

29. ടപപ്പോന്മുണസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബന്ധറിചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട,  ഖരമപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണത്തെറിനപ്പോയറി  പവസട
ബറിനകേള് വപ്പോങ്ങറിയതുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട ഓഡറിറട തടെസസം  വന്നതുടകേപ്പോണപ്പോണട കേരപ്പോറുകേപ്പോരനട
തുകേ  നല്കേപ്പോതറിരുന്നടതനസം,  തുകേ  നല്കേപ്പോത്തെതുടകേപ്പോണട ടെറിയപ്പോന്  ഓസംബുഡ്സപ്പോടന
സമഷ്ക്രീപറിക്കുകേയുസം  തുകേ  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  സര്കപ്പോരറില്നറിനസം  അനുമതറി  ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
അപപക  നല്കുവപ്പോന്  ആവശദടപടുകേയുസം  ടചയറിട്ടുടണനസം  തുടെര്ന്നട  പവസട  ബറിനകേള്
വറിതരണസം  ടചയ  കേമ്പനറിയ്ക്കട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  തുകേ  നല്കേപ്പോനുസം  ടെറി  തുകേ  ഭരണസമറിതറി
അസംഗങ്ങളറില്നറിനസം ഈടെപ്പോകപ്പോനുസം നടെപടെറിടയടുക്കുവപ്പോനപ്പോണട സര്കപ്പോര് നറിര്പദ്ദേശറിചടതനസം
ഇതറിടനതറിടര  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടടഹപകപ്പോടെതറിയറില്  പകേസട  ഫയല്  ടചയറിട്ടുടണനസം
ടപപ്പോന്മുണസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

30.  പ്രസ്തുത പകേസുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട ടടഹപകപ്പോടെതറി വറിധറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
തുടെര് നടെപടെറികേള് സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

തപ്പോടഴപകപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട 

31.   ഖരമപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ  നറിലെവറിടലെ  സറിതറിടയക്കുററിച്ചുസം  പ്രസ്തുത
പപ്രപ്പോജക്ടട എന്നപ്പോണട നടെപറിലെപ്പോകറിയടതനസം നറിലെവറില് ഖരമപ്പോലെറിനദസം സസംസ്കരറിക്കുന്നടതങ്ങടന
യപ്പോടണനസം സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട 2011-12 വര്ഷടത്തെ പപ്രപ്പോജക്ടറില് ഉള്ടപടുത്തെറിയപ്പോണട
പ്ലപ്പോന്റെട സപ്പോപറിചടതനസം പ്രപദശവപ്പോസറികേളുടടെ എതറിര്പ്പുമൂലെസം പ്ലപ്പോന്റെട ഉപപയപ്പോഗദശൂനദമപ്പോയറി
തഷ്ക്രീരുകേയുസം  ടചയ്തുടവനസം  നറിലെവറില്  ഖരമപ്പോലെറിനദസം  സസംസ്കരണസം  നടെത്തുവപ്പോനപ്പോയറി
ഏജന്സറികേള്കട ടടകേമപ്പോറുകേയപ്പോണട ടചയ്തുവരുന്നടതനസം തപ്പോടഴകപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ
ബന്ധടപട ഉപദദപ്പോഗസന് സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

2074/2021.
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32. 3  ലെകസം രൂപ ടചലെവഴറിചട സപ്പോപറിച പ്രസ്തുത പ്ലപ്പോന്റെട പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോകപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോടയന്നതട  സസംബന്ധറിചട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഭരണ  സമറിതറി  ചര്ച  ടചയട  പ്രസ്തുത
തഷ്ക്രീരുമപ്പോനസം ററിപപപ്പോര്ടപ്പോകറി സമറിതറിയ്ക്കട സമര്പറികണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

33.  കൂടെരഞറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധടപട    പ്രസ്തുത വറിഷയസം സസംബന്ധറിചട
സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയമപ്പോരപ്പോഞതറിനട  ടെറി  പഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  ഖരമപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണസം
പ്രവര്ത്തെനകമമടലനസം,  കൂടെരഞറി  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിലുസം  സമഷ്ക്രീപ  പ്രപദശങ്ങളറിലുമപ്പോയറി
നറിരവധറി  പന്നറി  ഫപ്പോമുകേള്  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടണനസം  ടെറി  ഫപ്പോമുകേളറിപലെയ്ക്കട  ആവശദമപ്പോയ
ടടജവമപ്പോലെറിനദങ്ങള് ഫപ്പോമുടെമകേള്, കേചവടെ സപ്പോപനങ്ങള്, പഹപ്പോടലുകേള് എന്നറിവറിടെങ്ങളറില്
നറിനസം  സസംഭരറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  പ്ലപ്പോന്റെറില്  മപ്പോലെറിനദസം  നറിപകപറികപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോത്തെ
അവസ  സസംജപ്പോതമപ്പോകുകേയുസം  പ്ലപ്പോന്റെട  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോത്തെ  സറിതറിയറിലെപ്പോവുകേയുസം
ടചയ്തുടവന്നട  കൂടെരഞറി  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.
ടസക്രടററിയുടടെ മറുപടെറി സമറിതറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്  /  ശറിപപ്പോര്ശകേള്  

34.  കേറിളറിമപ്പോനൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  ബപയപ്പോഗദപ്പോസട  പ്ലപ്പോന്റെറിനുസം
മപ്പോര്കററിനുമപ്പോയറി  അനുവദറിച  സലെത്തെട  മപ്പോര്കറട  പവടണനവചട  സ്കൂള്
പണറിയുന്നതറിനട അനുമതറി നല്കേറിയ പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ തഷ്ക്രീരുമപ്പോനസം അസപ്പോധപ്പോരണമപ്പോയ
സസംഭവമപ്പോടണന്നട സമറിതറി നറിരഷ്ക്രീകറിക്കുന.

35.  പദതറികട  ടചലെവപ്പോകുന്ന  വറിഹറിതത്തെറിടന്റെ  ലെഭദത  തറിടടപടുത്തെപ്പോടതയുസം
പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  തനതട  ഫണറിനട  പുറപമ  ജറിലപ്പോ  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  വറിഹറിതസം  ഉറപട
വരുത്തെപ്പോടതയുസം  ബപ്പോകട  ലെറിസറില്ടപട  ബപയപ്പോടടെകട  എന്ന  സപ്പോപനടത്തെ  പ്ലപ്പോന്റെട
നറിര്മ്മപ്പോണത്തെറിനട  ടതരടഞടുത്തെതുസം  ജറിലപ്പോ  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  പ്ലപ്പോന്  അപ്രൂവട
ടചയപ്പോത്തെതുസം, പണറി പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചറിടറിലപ്പോത്തുതുമപ്പോയ പദതറിയറിപന്മല് പ്രസ്തുത കേമ്പനറി
പത്തെട ലെകസം രൂപയുടടെ ബറില് ഹപ്പോജരപ്പോകറിയതറിലുസം ക്രമപകടെട നടെന്നറിട്ടുടണനസം സമറിതറി
നറിരഷ്ക്രീകറിക്കുന.    

36.  പ്ലപ്പോന്റെട  നറിര്മ്മപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ഗുരുതര  ക്രമപകടെപ്പോണട
നടെന്നറിട്ടുള്ളടതനസം  സമറിതറി  നറിരഷ്ക്രീകറിക്കുന.   പ്ലപ്പോന്റെട  നറിര്മ്മപ്പോണത്തെറിടന്റെ
പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരണസം,  ടചലെവഴറിച തുകേ എന്നറിവ സസംബന്ധറിചട പഞ്ചപ്പോയത്തുസം ഗവണ്ടമന്റുസം
പരസ്പരവറിരുദമപ്പോയ  മറുപടെറി  നല്കേറിയതറിനട  സമറിതറി  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന.
ആയതറിനപ്പോല്,  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട  സമഗ്ര  അപനസ്വഷണസം
നടെത്തെറി  ഉത്തെരവപ്പോദറി  ആരപ്പോടണന്നതട  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുന്നതറിനുസം
നപഷപ്പോത്തെരവപ്പോദറികേളപ്പോയവരുടടെപമല് നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചട  നഷത്തുകേ തറിരറിടകേ ഈടെപ്പോകറി
അവടര അററിയറിക്കുന്നതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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37.  ടനയപ്പോററിന്കേര  നഗരസഭയറില്  പകേനപ്പോവറിഷറിത  പദതറിയപ്പോയ
യു.ഐ.ഡറി.എസട.എസട.എസം.ടെറി.  പ്രകേപ്പോരസം  നറിര്മ്മറിച  ബപയപ്പോഗദപ്പോസട  പ്ലപ്പോന്റെട
പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയതറിനട  കേപ്പോരണസം  ഗദപ്പോരന്റെറി  പഷ്ക്രീരറിഡറില്  അറകുറപണറി
നടെത്തെപ്പോതറിരുന്നതുടകേപ്പോണപ്പോടണനസം  നറിലെവറിലുള്ള  പ്ലപ്പോന്റെട  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോകപ്പോന്
യു.ഐ.ഡറി.എസട.എസട.എസം.ടെറി.യറില്നറിന്നട തടന്ന പണസം ലെഭദമപ്പോകുടമനസം അധറികേസം തുകേ
ഏജന്സറികട നല്പകേണതപ്പോയറി വരറികേയറില എനസം സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശത്തെറിടലെ നറിഷറിയപ്പോസറികേളറില്  40  ശതമപ്പോനപത്തെപ്പോളസം ഖരമപ്പോലെറിനദ സസംസ്കരണ
പ്ലപ്പോന്റുകേടളക്കുററിചപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  നറിരഷ്ക്രീകറിക്കുന.   പരപ്പോമര്ശ  വറിപധയമപ്പോയ  പ്ലപ്പോന്റെട
പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോക്കുടമന്നട പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  ഉറപട  നല്കേറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്
ആയതറിപന്മല് തുടെര്നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചട തപ്പോമസസംവറിനപ്പോ ററിപപപ്പോര്ടട ടചയ്യുന്നതറിനട സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

38.  ടകേപ്പോലസം മുനറിസറിപല് പകേപ്പോര്പപറഷടന്റെ പരറിധറിയറിലുള്ള കുരഷ്ക്രീപ്പുഴ പ്ലപ്പോന്റെറിടന
സസംബന്ധറിച  ഗ്രഷ്ക്രീന്  ഹടബമ്മ്യൂണലെറിടന്റെ  പരറിധറിയറിലുള്ള  പകേസട  തഷ്ക്രീര്പപ്പോകപ്പോന്
പകേപ്പോര്പപറഷന്  തുടെര്നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്നട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
പപപ്പോളയപത്തെപ്പോടെട  പ്ലപ്പോന്റുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ബഹ.  ഹഹപകപ്പോടെതറിയറിലുള്ള പകേസറിപന്മല്  നടെപടെറി
സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനുസം റവനമ്മ്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറികേള്  ഗവണ്ടമന്റെട  പസ  ടചയ്യുവപ്പോനുള്ള
സപ്പോഹചരദസം  വറിശദമപ്പോകറി  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുന്നതറിനുസം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.

39.  ഇരവറിപുരസം,  പപപ്പോളയപത്തെപ്പോടെട,  പതവള്ളറി,  മൂന്നപ്പോസംകുററി  എന്നറിവറിടെങ്ങളറിടലെ
മപ്പോലെറിനദസസംസ്കരണ പ്ലപ്പോന്റുകേള് ററിപയര് ടചയട  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോക്കുന്നതറിനട  ടടെണര് നടെപടെറി
സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറിപയപ്പോഗത്തെറില്  അററിയറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത  പ്ലപ്പോന്റുകേളുടടെ
നവഷ്ക്രീകേരണ  പ്രവൃത്തെറികേളുടടെ  നറിലെവറിടലെ  സറിതറി  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

40.  ടകേപ്പോടപ്പോരകര  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  ഉഗ്രന്കുന്നറില്  2002-ല്  സപ്പോപറിച
മപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ  ഇന്സറിനപററര്  തകേര്ന്നറിട്ടുസം  പ്രസ്തുത  പ്ലപ്പോന്റെട
പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോക്കുന്നതറിനട  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറികപ്പോത്തെതറില്  സമറിതറി  അതൃപറി
പരഖടപടുത്തുന.

41.  പ്രസ്തുത  പ്ലപ്പോന്റെട  സപ്പോപറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  25  ലെകസം  രൂപ
നറിഷറിയമപ്പോയറി  എന്ന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ  കേടണത്തെലെറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
2002  വര്ഷത്തെറില്  തകേര്ന്ന  ഇന്സറിനപററര്  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോക്കുന്നതറിനട
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പകേരസം  2016-17-ല്  90  ലെകസം  രൂപ  വകേയറിരുത്തെറി  ഉഗ്രന്കുന്നറില്  മപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ
പ്ലപ്പോന്റെട  നടെപറിലെപ്പോകറിവരുന്നതപ്പോയറി  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ  മറുപടെറിയറില്  നറിന്നട  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  2002-ല്  സപ്പോപറിച  പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ  ഇന്സറിനപററര്  തകേര്ന്നതറിടന്റെ
കേപ്പോരണടമന്തപ്പോടണനസം ഇതുസസംബന്ധറിച അപനസ്വഷണസം നടെത്തെപ്പോതറിരുന്നതറിടനക്കുററിച്ചുസം
തകേര്ന്ന ഇന്സറിനപററര്  മപ്പോററിസപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുള്ള  ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വസം  ആര്കപ്പോടണനസം
അപനസ്വഷണസം നടെത്തെറി ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറികട ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

42.  ഒരു  ടമഷഷ്ക്രീന്  സപ്പോപറിക്കുപമ്പപ്പോള്  ഗദപ്പോരന്റെറി,  എ.എസം.സറി.  തുടെങ്ങറിയ  കേപ്പോരദങ്ങള്

കേരപ്പോററില്  ഉള്ടപടുത്തെണടമനസം  ഗദപ്പോരന്റെറി  കേപ്പോലെയളവറില്  ടമഷഷ്ക്രീടന്റെ  അറകുറപണറി

നടെത്തെപ്പോതറിരുന്ന  കേമ്പനറികേള്ടകതറിടര  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനുസം  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

43. ടപപ്പോന്മുണസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില് ഖരമപ്പോലെറിനദ സസംസ്കരണത്തെറിനപ്പോയറി പവസട

ബറിനകേള്  വപ്പോങ്ങറിയതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട

പഞ്ചപ്പോയത്തെട  പകേസട  ഫയല്  ടചയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  ഇതട  സസംബന്ധറിച

ബഹ.  ഹഹപകപ്പോടെതറി  വറിധറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില് തുടെര്നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുവപ്പോന്

സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

44.  മലെപ്പുറസം  ജറിലയറിടലെ  തപ്പോടഴകപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  മൂന്നട  ലെകസം  രൂപ

ടചലെവഴറിചട  നറിര്മ്മറിച  ഖരമപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റെട  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോക്കുവപ്പോന്

സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോടയന്നതട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഭരണസമറിതറി  ചര്ച  ടചയട

തഷ്ക്രീരുമപ്പോനടമടുക്കുന്നതറിനുസം  ആയതറിപന്മല്  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിച  നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട

ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

45.  ഖരമപ്പോലെറിനദത്തെറിടന്റെ  കുറവട  കേപ്പോരണസം  കൂടെരഞറി  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ

ഖരമപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റെട  ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോത്തെ

സറിതറിയപ്പോടണന്ന  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറിയുടടെയുസം  കൂടെരഞറി

ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  മപ്പോര്കറ്റുകേള്,  പഹപ്പോടലുകേള്  എന്നറിവറിടെങ്ങളറിടലെ ഹജവ

മപ്പോലെറിനദങ്ങള്  പശഖരറിച്ചുവയ്ക്കുന്നതറിനുസം  അവ  മപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റെറിപലെയ്ക്കട

ലെഭദമപ്പോകറി  പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനസം  സുഗമമപ്പോയറി  നടെത്തെറിടകേപ്പോണ്ടുപപപ്പോകുന്നതറിനുള്ള

പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നടെനടകേപ്പോണറിരറിക്കുനടവന്ന  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറിയുസം  പരറിഗണറിച

സമറിതറി  പ്രസ്തുത  മപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റെട  പ്രവര്ത്തെനസജമപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള

നടെപടെറി സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചട ആയതറിപന്മല് ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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ഓഡറിറട ഖണറികേ

വദവസപ്പോയ പകേനങ്ങള് ടകേടറിടെസം നറിര്മ്മപ്പോണത്തെറില് മപ്പോത്രടമപ്പോതുങ്ങുന

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് ആരസംഭറിക്കുന്ന വദവസപ്പോയ/ടതപ്പോഴറില് സസംരസംഭങ്ങളറില്
ഏടറയുസം  പരപ്പോജയമപ്പോവുകേയപ്പോണട.  തപദ്ദേശസപ്പോപനങ്ങളറി ല്  നറിഷറിയപ്പോസറികേളപ്പോയറി മപ്പോററിയവയറില്
12.49 ശതമപ്പോനസം ടചലെവുസം (10.62 പകേപ്പോടെറി രൂപ) വദവസപ്പോയ/സസ്വയസംടതപ്പോഴറില് സസംരസംഭങ്ങളുമപ്പോയറി
ബന്ധടപടവയപ്പോണട. വദകമപ്പോയ കേപ്പോഴ്ചപപ്പോടുസം സപ്പോധദതപ്പോ പഠനവുസം ഇലപ്പോടതയപ്പോണട വദവസപ്പോയ
സസംരസംഭ  പകേനങ്ങള്  ആരസംഭറിക്കുന്നതട.  ടതപ്പോഴറില്  സസംരസംഭങ്ങള്കട  യപ്പോടതപ്പോരു
സപ്പോധദതയുമറിലപ്പോത്തെ സലെങ്ങളറില് ആരസംഭറിചറിട്ടുള്ള വദവസപ്പോയപകേനങ്ങളുമുണട.  നറിര്മ്മറിച
ടകേടറിടെങ്ങളറില്  ടതപ്പോഴറില്  സസംരസംഭങ്ങള്  തുടെങ്ങപ്പോനുള്ള  തുടെര്നടെപടെറികേള്  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള്  ഹകേടകപ്പോള്ളപ്പോത്തെതപ്പോണട ആസറികേള്  നറിഷറിയമപ്പോവപ്പോന്  പ്രധപ്പോനകേപ്പോരണസം.
വദവസപ്പോയ/ടതപ്പോഴറില്  സസംരസംഭങ്ങള്  നറിഷറിയപ്പോസറികേളപ്പോയറി  മപ്പോററിയതറിനട  ഉദപ്പോഹരണങ്ങള്
ഇനറിപറയുന.

തറിരുവനന്തപുരസം  ജറിലയറിടലെ  ഉഴമലെയ്ക്കല്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  1995-96-ല്
3,00,000  രൂപ ടചലെവഴറിചട  ടതപ്പോഴറില് പരറിശഷ്ക്രീലെന പകേനസം നറിര്മ്മറിച്ചു.  എന്നപ്പോല് ഇവറിടടെ
ഒരുവറിധ പരറിശഷ്ക്രീലെനവുസം നടെക്കുന്നറില.

1.24 പകേപ്പോടെറി രൂപ ടചലെവറിടട നറിര്മ്മറിച പസപ്പോഫട ടവയര് പപ്പോര്കട പകേടെപ്പോയ
ഉപകേരണങ്ങള്ക്കുള്ള പഗപ്പോഡപൗണപ്പോകറി മപ്പോററി

പസപ്പോഫട ടവയര്  നറിര്മ്മപ്പോതപ്പോകള്കട  അടെറിസപ്പോന  സപൗകേരദങ്ങള്  ഒരുക്കുവപ്പോനുസം,
അപതപ്പോടടെപ്പോപസം  ആധുനറികേ  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  പരറിശഷ്ക്രീലെന  പകേനസം  ആരസംഭറിക്കുവപ്പോനുസം  ലെകദമറിടട
തൃശ്ശൂര്  മുനറിസറിപല്  പകേപ്പോര്പപറഷന്  നറിര്മ്മറിച  പറവടപ്പോനറി  പസപ്പോഫട ടവയര്  ടടെപകപ്പോളജറി
പപ്പോര്കറിടന്റെ നറിര്മ്മപ്പോണടചലെവട  1,24,03,028  രൂപയപ്പോയറിരുന.  1998-99-ല്  ആരസംഭറിച
നറിര്മ്മപ്പോണസം  2011-12-ലെപ്പോണട  പൂര്ത്തെറിയപ്പോയതട.  നറിലെവറില്  ഈ  ടകേടറിടെസം  നഗരസഭയുടടെ
ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയ  വപ്പോഹനങ്ങള്,  ഇലെകറികേട  പകേബറിളുകേള്,  മറ്റു  നറിര്മ്മപ്പോണ  സപ്പോമഗ്രറികേള്  എന്നറിവ
സൂകറിക്കുവപ്പോന് ഉപപയപ്പോഗറിക്കുകേയപ്പോണട.

 പദതറി സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കുന്നതറില് അധറികൃതരുടടെ ഭപ്പോഗത്തുനറിനമുണപ്പോയ വഷ്ക്രീഴ്ചയപ്പോണട
സസംരസംഭസം  പരപ്പോജയടപടെപ്പോനുണപ്പോയ  പ്രധപ്പോന  കേപ്പോരണസം.   1999-2000-ല്  പണറി  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകപ്പോന്
ലെകദമറിടറിരുന്ന  ടകേടറിടെസം  2011-12-ലെപ്പോണട  പൂര്ത്തെറിയപ്പോയതട.   ടകേടറിടെസം  പണറിടയപ്പോഴറിടകേ  മറ്റു
തുടെര്പരറിപപ്പോടെറികേള് ഒനസംതടന്ന പകേപ്പോര്പപറഷന് ആസൂത്രണസം ടചയതുമറില.  ഇകപ്പോരണങ്ങളപ്പോല് തടന്ന
പസപ്പോഫട ടവയര് ടടെപകപ്പോളജറിപപ്പോര്കട ടവറുടമപ്പോരു ടകേടറിടെമപ്പോയറി തുടെരുകേയുസം, ഇതറിനപ്പോയറി ടചലെവഴറിച 1.24
പകേപ്പോടെറിയറിപലെടറ  രൂപ  നറിഷറിയമപ്പോവുകേയുസം  ടചയറിരറിക്കുകേയപ്പോണട.   തൃശ്ശൂര്  ജറിലയറിടലെ  ടകേപ്പോരടറിയറില്
വറിജയകേരമപ്പോയറി നടെനവരുന്ന ഇന്പഫപ്പോപപ്പോര്കറിടന്റെ പ്രവര്ത്തെനമപ്പോരസംഭറിചതട 2009-ല് മപ്പോത്രമപ്പോണട.
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തൃശ്ശൂര് ജറിലയറിടലെ എസട.എന്. പുരസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട 2004-05 മുതല് 2010-11 വടര

17,75,089  രൂപ  ടചലെവഴറിച  പവപകപ്പോടെട  എസട.സറി.  വനറിതപ്പോ  വറിപണനപകേനസം

തുടെര്പ്രവര്ത്തെനങ്ങളറിലപ്പോടത  നപ്പോപശപ്പോന്മുഖമപ്പോയ  നറിലെയറിലെപ്പോണട.  പമലൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

2012-13-ല് 14 ലെകസം രൂപ ടചലെവഴറിച നറിര്മ്മറിച കൂവകപ്പോട്ടുകുന്നറിടലെ വനറിതപ്പോവദവസപ്പോയ

സസംഭരണശപ്പോലെ  ഇതുവടര  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോത്തെ  നറിലെയറിലെപ്പോണട.   വടെകപ്പോപഞ്ചരറി

ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2001-02  മുതല്  2005-06  വടര  14,58,846  രൂപ ടചലെവറിട്ടുനറിര്മ്മറിച

ടനലറിക്കുന്നട മറിനറി ഇന്ഡസ് ടറിയല് എപസറ്റുസം ഉപപയപ്പോഗമറിലപ്പോടത കേറിടെക്കുകേയപ്പോണട.

മലെപ്പുറസം  ജറിലയറിടലെ  കേപ്പോളറികേപ്പോവട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2007-08-ല്  4,00,000  രൂപ

ടചലെവറിട  വര്കട ടഷഡട  ഇതുവടര  നറിര്മ്മപ്പോണസം  പൂര്ത്തെറിയപ്പോവപ്പോടത  ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയ

നറിലെയറിലെപ്പോണട.  പതഞറിപപ്പോലെസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2003-04  മുതല്  2011-12  വടര

28,52,088 രൂപ ടചലെവഴറിച്ചു നറിര്മ്മറിച വനറിതപ്പോവദവസപ്പോയ പകേനസം ലെകദസം ഹകേവരറിചറില.

നറിലെവറില്  ടകേടറിടെസം  ടമറല്  ഇന്ഡസ്ട്രഷ്ക്രീസട  ഏജന്സറി  എന്ന  സപ്പോപനത്തെറിനട  വപ്പോടെകേയ്ക്കട

നല്കേറിയറിരറിക്കുകേയപ്പോണട.  തുവ്വൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2005-06  മുതല്  2013-14  വടര

30,45,731  രൂപ  ടചലെവഴറിചട  വനറിതപ്പോവദവസപ്പോയപകേനസം  പദതറി  ടകേടറിടെനറിര്മ്മപ്പോണത്തെറില്

മപ്പോത്രടമപ്പോതുങ്ങറിയറിരറിക്കുകേയപ്പോണട.  ഇതുവടര  പ്രവര്ത്തെനസജമപ്പോകേപ്പോത്തെ ഈ  പകേനത്തെറില്

ഏതുതരസം വദവസപ്പോയമപ്പോണട ആരസംഭറിപകണടതന്നട പപ്രപ്പോജക്ടറില് വദകമപ്പോകറിയറിടറില.

ടകേപ്പോപണപ്പോടറി  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  1998-99-ല്  പണറിപൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയ

ഇലത്തുസംപടെറി  എസട.സറി.  വനറിതപ്പോവദവസപ്പോയ  പകേനസം  പ്രവര്ത്തെനമറിലപ്പോടത

കേപ്പോടുപറിടെറിച്ചുകേറിടെക്കുന.  16,75,010  രൂപയപ്പോണട പദതറികട ടചലെവറിടതട.  11,42,908  രൂപ

ടചലെവറിടട  1999-2000-ല്  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയ  പള്ളറികല്  വദവസപ്പോയ  പകേനവുസം

പ്രവര്ത്തെനമറിലപ്പോടത നപ്പോപശപ്പോന്മുഖമപ്പോണട.  ടനടെറിയറിരറിപട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2002-03  മുതല്

2011-12 വടര പണറിതഷ്ക്രീര്ത്തെ പകേപ്പോടപ്പോപശ്ശേരറി വനറിതപ്പോവദവസപ്പോയ പകേനസം (ടചലെവട 8,97,524),

6,17,377  രൂപ ടചലെവറില് പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയ  (2000-01  മുതല്  2007-08  കേപ്പോലെയളവറില്)

മുസ്ളറിയപ്പോരങ്ങപ്പോടെറി വനറിതപ്പോവദവസപ്പോയ പകേനസം എന്നറിവയുസം പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നറില.
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ടപപ്പോന്മള  ഗ്രപ്പോപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  നറിഷറിയപ്പോസറികേളപ്പോയറി  മപ്പോററിയ  വദവസപ്പോയ  സസംരസംഭങ്ങള്
ഇനറിപറയുന്നവയപ്പോണട:

ആസറി ആര്ജറിച
വര്ഷസം

ആസറിയുടടെ സസ്വഭപ്പോവസം ടചലെവട (രൂപ) ഇപപപ്പോഴടത്തെ
അവസ

1998-99 വപ്പോചട അസസംബറിസംഗട
യൂണറിറട

3,40,500 പ്രവര്ത്തെറിപറികപ്പോടത
ഉപകേരണങ്ങള്
ടപപ്പോടെറിപറിടെറിചട

കേറിടെക്കുന

1999-2000 ഫപ്പോന് അസസംബറിസംഗട/
വപ്പോചട അസസംബറിസംഗട

യൂണറിറട

4,50,000 പ്രവര്ത്തെനമറിലപ്പോത്തെ
നറിലെയറില്

2001-02,
2002-03

വനറിതപ്പോ പുളറി
സസംസ്കരണ യൂണറിറട

1,89,131 യൂണറിറട തുടെങ്ങപ്പോടത
ഉപകേരണങ്ങള്

ഉപപയപ്പോഗശുനദമപ്പോയ
നറിലെയറില്

2007-08,
2008-09

വനറിതകേള്കട തയല്
പരറിശഷ്ക്രീലെനസം

1,62,000 പരറിശഷ്ക്രീലെനസം
നടെക്കുന്നറില

11,41,631

മലെപ്പുറസം പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട 2003-04-ല് 4,90,306 രൂപ ടചലെവഴറിചട നറിര്മ്മറിച

പന്തല്ലൂര്  വനറിതപ്പോവദവസപ്പോയ  പകേനസം  പ്രവര്ത്തെനമറിലപ്പോടത  കേപ്പോടുപറിടെറിച  നറിലെയറിലെപ്പോണട.

2008-09-ല്  4,51,378  രൂപ  ടചലെവഴറിചട  നറിര്മ്മറിച  'സമൃദറി-വനറിതപ്പോ വദവസപ്പോയ

സസ്വയസംടതപ്പോഴറില്-ഉല്പപ്പോദന വറിപണന പകേനസം' തുറനപ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നറില. പവങ്ങര പബപ്പോകട

പഞ്ചപ്പോയത്തെട  2003-04-ല്  6,72,173  രൂപ  ടചലെവറിട്ടു  നറിര്മ്മറിച  വനറിതപ്പോവദവസപ്പോയ

പരറിശഷ്ക്രീലെന  പകേനസം,  ഇപത  വര്ഷസം  തടന്ന  7,07,796  രൂപ  ടചലെവഴറിച വനറിതപ്പോ-വറികേലെപ്പോസംഗ

കുടുസംബശഷ്ക്രീ വറിപണനപകേനസം എന്നറിവയുസം പ്രവര്ത്തെനമറിലപ്പോത്തെ നറിലെയറിലെപ്പോണട.

എടെരറിപകപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട 2007-08-ല് 17,23,135 രൂപ ടചലെവഴറിചട നറിര്മ്മറിച

വനറിതപ്പോവദവസപ്പോയ പകേനസം നറിലെവറില് പറി.എചട.സറി.യപ്പോയറി പ്രവര്ത്തെറിക്കുന.

മമ്പപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2006-07-ല്  2,35,000  രൂപ  ടചലെവഴറിചട  പപ്പോളപപ്ലറട

നറിര്മ്മറിക്കുവപ്പോനുള്ള  10  യനങ്ങള്  വപ്പോങ്ങറി.   നറിലെവറില്  ഇവയറില്  5  എണ്ണസം  സസ്വകേപ്പോരദവദകറിയുടടെ

ഭവനത്തെറില് സൂകറിചറിരറിക്കുന.  ബപ്പോകറി 5 യനങ്ങള് എവറിടടെടയനസം വദകമല.
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പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട ജറിലയറിടലെ ബപ്പോലുപശ്ശേരറി പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട 1998-ല് 15.40 ലെകസം രൂപ
ടചലെവഴറിചട  നറിര്മ്മറിച  മറിനറി  ഇന്ഡസ്ട്രറിയല്  എപസറട  കേപ്പോടുപറിടെറിച്ചു  കേറിടെക്കുന.  2007-08-ല്
16,52,251 രൂപ ടചലെവറിട വനറിതപ്പോവദവസപ്പോയ സസംരസംഭകേ പരറിശഷ്ക്രീലെന പകേനസം നറിലെവറില് മഷ്ക്രീററിസംഗട
ഹപ്പോളപ്പോയറി ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന.

കൂടെരഞറി  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  കൂടകര  ഹരറിജന്  വദവസപ്പോയപകേനസം  നറിര്മ്മറിചട
17 വര്ഷങ്ങള്  കേഴറിഞറിട്ടുസം  നറിഷറിയമപ്പോയറി  നറിലെടകേപ്പോള്ളുന.   1997-98-ല്   6,84,103 രൂപ
ടചലെവഴറിച്ചു നറിര്മ്മറിച സപ്പോപനമപ്പോണറിതട.  പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട ജറിലപ്പോപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2003-04 മുതല്
വറിവറിധ  വര്ഷങ്ങളറിലെപ്പോയറി  45.33  ലെകസം  രൂപ  ടചലെവഴറിചട  നറിര്മ്മറിച  പപയപ്പോളറി
വനറിതപ്പോവദവസപ്പോയ എപസറട പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നറില.  യനസപ്പോമഗ്രറികേള് നപ്പോപശപ്പോന്മുഖമപ്പോണട.

ഉണ്ണറിക്കുളസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട വദവസപ്പോയ എപസററിനട  ഭൂമറിയുസം,  ടകേടറിടെവുസം എന്ന
പദതറിയറില്  6,53,360  രൂപ  ടചലെവറില്  1998-99-ല്  ആരസംഭറിച  ടകേടറിടെസം  പണറി
പപ്പോതറിവഴറിയറില്  ഉപപകറിച  നറിലെയറിലെപ്പോണട.   ടനപ്പോചപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2006-07-ല്
4,07,782  രൂപ  ടചലെവറില്  പണറിത  വനറിതപ്പോ  കേദപ്പോന്റെഷ്ക്രീന്  ടകേടറിടെസം  ഉപപയപ്പോഗമറിലപ്പോടത

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകടള കേടണത്തെപ്പോടത ഉപകേരണങ്ങള് വപ്പോങ്ങറി; 
സസ്വയസംടതപ്പോഴറില് സസംരസംഭസം പരപ്പോജയമപ്പോയറി

മലെപ്പുറസം  ജറിലയറിടലെ നറിലെമ്പൂര് നഗരസഭയറില് 2012-ല് 
'എസട.സറി. വനറിതപ്പോ സസ്വയസംടതപ്പോഴറില് യൂണറിറട ചപപ്പോത്തെറി , 

പത്തെറിരറി നറിര്മ്മപ്പോണ ടമഷഷ്ക്രീന് ' എന്ന പദതറി പ്രകേപ്പോരസം 7,75,000 

രൂപ ടചലെവഴറിചട ഉപകേരണങ്ങള് വപ്പോങ്ങറി ചപപ്പോത്തെറി , 

പത്തെറിരറി നറിര്മ്മപ്പോണയനങ്ങള് പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുവപ്പോനുള്ള 
വനറിതപ്പോ ഗ്രൂപറിടന കേടണത്തെപ്പോടതയപ്പോണട ഉപകേരണങ്ങള് 
വപ്പോങ്ങറിയതട .  നറിലെവറില് ഈ ഉപകേരണങ്ങള് മുമ്മുള്ളറിയറിടലെ 
വനറിതപ്പോസസ്വയസംടതപ്പോഴറില് യൂണറിറട ടകേടറിടെത്തെറില് 
ഉപപയപ്പോഗമറിലപ്പോടത കേറിടെക്കുകേയപ്പോണട .

നറിലെമ്പൂര് നഗരസഭയറിടലെ തടന്ന വനറിതകേള്കട 
സസ്വയസംടതപ്പോഴറില് സസംരസംഭസം-പലെപ്പോണ്ടറി എന്ന 
പദതറികപ്പോയറി4,50,000 രൂപ ടചലെവറിടട രണ്ടു വപ്പോഷറിസംഗട 
ടമഷഷ്ക്രീനുകേള് , രണട ഇലെകറികേട അയണുകേള് എന്നറിവ വപ്പോങ്ങറി .  

കുടുസംബശഷ്ക്രീ സസ്വയസംടതപ്പോഴറില് ഗ്രൂപ്പു മുപഖനയപ്പോണട പദതറി 
നടെപപ്പോകപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിചതട . എന്നപ്പോല് ഗുണപഭപ്പോക്തൃ ഗ്രൂപറിടന 
ടതരടഞടുക്കുന്നതറിടലെയുസം , അടെറിസപ്പോന സപൗകേരദങ്ങള് 
ഒരുക്കുന്നതറിടലെയുസം കേപ്പോലെതപ്പോമസസം കേപ്പോരണസം ഉപകേരണങ്ങള് 
ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോനപ്പോവപ്പോടത ജറിലപ്പോ ആശുപത്രറി പരറിസരത്തെട 
ടപപ്പോടെറിപറിടെറിച്ചു കേറിടെക്കുന .
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പചപ്പോരുന്ന  നറിലെയറിലെപ്പോണട.  വപ്പോതറിലുകേളുസം,  ജനപ്പോലെകേളുസം  ചറിതല്  പറിടെറിച്ചു.  മുകസം
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2009-10-ല്  28,13,283  രൂപ  ടചലെവഴറിച്ചു  നറിര്മ്മറിച  പതപ്പോടത്തെറിന്
കേടെവറിടലെ വനറിതപ്പോ ടതപ്പോഴറില് പരറിശഷ്ക്രീലെനപകേനസം പ്രവര്ത്തെനമറിലപ്പോത്തെ നറിലെയറിലെപ്പോണട.

പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  മുനറിസറിപല്  പകേപ്പോര്പപറഷൻ  2006-07-ല്  നറിര്മ്മറിച  ടനലറിപകപ്പോടെട

വദവസപ്പോയ എപസറട നറിഷറിയ ആസറിയപ്പോയറി തുടെരുകേയപ്പോണട.  84,18,979  രൂപയപ്പോണട ഈ

പദതറികട ടചലെവറിടതട. 2011-12, 2012-13 വര്ഷങ്ങളറിലെപ്പോയറി 16,04,834 രൂപ ടചലെവഴറിച

ഏലെത്തൂര് വദവസപ്പോയ എപസറ്റുസം നറിഷറിയമപ്പോണട.

(പകേരള  സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട    ഡയറക്ടറുടടെ  2014-15  വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ 4.1.5)

ഓഡറിറട  ഖണറികേകേള്കട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം-II  ആയറി

പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

46.  ഉഴമലെയ്ക്കല് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില് വനറിതപ്പോ ടതപ്പോഴറിൽ പരറിശഷ്ക്രീലെന പകേനത്തെറിനുള്ള

ടകേടറിടെസം  നറിര്മ്മറിചട  20  വര്ഷസം  കേഴറിഞറിട്ടുസം  പരറിശഷ്ക്രീലെനസം  ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ

നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറികപ്പോത്തെതട  സസംബന്ധറിച്ചുസം  ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ  നറിലെവറിടലെ  അവസടയക്കുററിച്ചുസം

സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  ഓ ഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  ഭരണസമറിതറി  ചര്ച  ടചയ്യുകേയുസം,  ടതപ്പോഴറിൽ

പരറിശഷ്ക്രീലെന  പകേനത്തെറിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനസം  ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  നടെപടെറികേള്

സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനട  23-6-2017-ടലെ  ഭരണസമറിതറി  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനടമടുത്തെറിട്ടുടണനസം,  പ്രസ്തുത

ടകേടറിടെസം  ഇപപപ്പോഴുസം  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോടണനസം  ടസക്രടററി,  ഉഴമലെയ്ക്കൽ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

47.  തയൽ  പരറിശഷ്ക്രീലെനസം,  ടമഴുകുതറിരറി  നറിര്മ്മപ്പോണസം,  കേററിപപൗഡര്  നറിര്മ്മപ്പോണസം,

കുടെ  നറിര്മ്മപ്പോണസം,  അചപ്പോര്  നറിര്മ്മപ്പോണസം,  കുടറികേള്ക്കുള്ള  കേളറിപകപ്പോപട  നറിര്മ്മപ്പോണസം

എന്നറിവയറിൽ ടതപ്പോഴറിൽ പരറിശഷ്ക്രീലെനസം നൽകുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ തുകേ വകേയറിരുത്തെറിയറിട്ടുപണപ്പോ

എന്ന സമറിതറിയുടടെ  പചപ്പോദദത്തെറിനട  തുകേ വകേയറിരുത്തെറിയറിടറിടലനസം തുടെര് പ്രവര്ത്തെനത്തെറിടന്റെ

ഭപ്പോഗമപ്പോയപ്പോണട  ഇതട  നടെപറിലെപ്പോക്കുന്നടതനസം  ടസക്രടററി,  ഉഴമലെയ്ക്കൽ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

സമറിതറിടയ  പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിനട  എടന്തങറിലുസം കേപ്പോരദസം  ടചയണടമങറിൽ  അതട

വപ്പോര്ഷറികേ പദതറിയറിൽ ഉള്ടപടുത്തെറി ബന്ധടപടവര് അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം നൽപകേണതപലടയനസം

കേമ്മറിററിടയ  മനപ്പൂര്വ്വസം  ടതററിദരറിപറികപ്പോൻ  പവണറിയപ്പോണട  ഇത്തെരത്തെറിൽ  മറുപടെറി

നൽകേറിയടതനസം  കുറടപടുത്തെറിയ  സമറിതറി,  കേമ്മറിററിടയ  ടതററിദരറിപറിചതറിനട
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ടസക്രടററിയ്ടകതറിടര  വകുപ്പുതലെ  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചയ്യുകേയുസം,  ടകേടറിടെസം

പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോകപ്പോനുള്ള പുതറിയ പദതറി ആവറിഷ്ക്കരറിചട  നടെപപ്പോക്കുകേയുസം  ടചയണടമന്നട

നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുണപ്പോടയങറിലുസം ഒരു പദതറിയറിലുസം ഉള്ടകപ്പോള്ളറികപ്പോത്തെ ടെറി പദതറി എങ്ങടന

നടെപറിലെപ്പോകപ്പോൻ  കേഴറിയുടമന്നതറിനട  മറുപടെറി  പറപയണതട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിയല

അഡഷ്ക്രീഷണല്  ടസക്രടററി  &  പസറട  ടപര്പഫപ്പോമൻസട  ഓഡറിറട  ഓഫഷ്ക്രീസര്  ആടണന്നട

പറിന്നഷ്ക്രീടെട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകേയുണപ്പോയറി.  ററിവമ്മ്യൂ നടെത്തെറിയതറിനുപശഷമപ്പോണട സമറിതറിയ്ക്കട

ററിപപപ്പോര്ടട നൽകേറിയറിട്ടുള്ളടതനസം, പഞ്ചപ്പോയത്തെട ഡയറക്ടര് ററിപപപ്പോര്ടട ടവരറിഹഫ ടചയപ്പോണട

ഗവണ്ടമന്റെറിനട  മറുപടെറി  നൽപകേണടതനസം  പദതറി  നടെത്തെറിപറിനപ്പോയുള്ള  പപ്രപ്പോജക്ടട

തയപ്പോറപ്പോകറി  അതട  ഭരണസമറിതറിയുടടെ  മുന്നറിൽ  ടകേപ്പോണ്ടുവരണടമന്നട  എപപപ്പോഴുസം

ഗവണ്ടമന്റെറിൽ നറിന്നട നറിര്പദ്ദേശസം ടകേപ്പോടുകപ്പോറുടണനസം അഡഷ്ക്രീഷണല് ടസക്രടററി  &  പസറട

ടപര്പഫപ്പോമൻസട ഓഡറിറട ഓഫഷ്ക്രീസര് സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.

48.   പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഇത്തെരത്തെറിൽ  മറുപടെറി  നൽകേറിടയങറിലുസം  അതട  ടവരറിഹഫ  ടചയട
ററിമപ്പോര്കട  പരഖടപടുത്തെറിയപല  ഗവണ്ടമന്റെട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറിയ്ക്കട   സമര്പറിപകണടതനസം,
പഞ്ചപ്പോയത്തെട ഡയറക്ടര് ടഡസ്പപ്പോചറിസംഗട അപതപ്പോററിററി ആപണപ്പോ എനസം,

ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വപബപ്പോധപത്തെപ്പോടുകൂടെറിയപല  കേമ്മറിററിയറിൽ  ററിപപപ്പോര്ടട  നൽപകേണടതനസം
കുറടപടുത്തെറിയ  സമറിതറി  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട  ഗവണ്ടമന്റെട  വറിശദഷ്ക്രീകേരണസം
നൽകേണടമനസം  ഉഴമലെയ്ക്കൽ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിയുടടെ  പപരറിൽ  നടെപടെറി
സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്നട  പറഞതട  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോനുസം  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.  അപതപ്പോടടെപ്പോപസം,  3  ലെകസം
രൂപ ടചലെവഴറിചട നറിര്മ്മറിച ടകേടറിടെസം  20 വര്ഷപത്തെപ്പോളസം നറിഷറിയപ്പോസറിയപ്പോയറി കേറിടെകപ്പോനുള്ള
കേപ്പോരണസം അപനസ്വഷറികപ്പോനുസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

49.  പസപ്പോഫട ടവയര്  നറിര്മ്മപ്പോതപ്പോകള്കട  അടെറിസപ്പോന സപൗകേരദങ്ങള് ഒരുക്കുവപ്പോനുസം
അപതപ്പോടടെപ്പോപസം ആധുനറികേ കേമ്പമ്മ്യൂടര് പരറിശഷ്ക്രീലെന പകേനസം ആരസംഭറിക്കുവപ്പോനുസം ലെകദമറിടട തൃശ്ശൂര്
മുനറിസറിപൽ  പകേപ്പോര്പപറഷൻ  നറിര്മ്മറിച  ടകേടറിടെസം  ഇപപപ്പോള്  പ്രസ്തുത  ആവശദത്തെറിനട
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നറില  എന്ന  വറിഷയവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന
വറിശദഷ്ക്രീകേരണത്തെറിലൂടടെ  ഉപദ്ദേശറിക്കുന്നടതന്തപ്പോടണനസം  പ്രസ്തുത  വറിശദഷ്ക്രീകേരണസം
നൽകേപ്പോനുണപ്പോയ  സപ്പോഹചരദസം  എന്തപ്പോടണനസം  ഇസംപ്ലറിടമന്റെറിസംഗട  ഓഫഷ്ക്രീസറുടടെ
അനപ്പോസടകേപ്പോണപ്പോണട  പസപ്പോഫട ടവയര്  സസംരസംഭങ്ങള്  പ്രവര്ത്തെറികപ്പോതറിരുന്നടതന്നട
അപനസ്വഷണത്തെറിൽ  കേടണത്തെറിയറിട്ടുപണപ്പോടയനസം  അപനസ്വഷണസം  നടെത്തെറിയപ്പോതപ്പോരപ്പോടണനസം,
അപനസ്വഷണ  ററിപപപ്പോര്ടട  എന്തപ്പോടണനസം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട,  പ്രസ്തുത  പദതറിയുടടെ
നറിര്വ്വഹണ  ഉപദദപ്പോഗസൻ  ഇൻഡസ്ട്രറിയൽ  എകടറൻഷൻ  ഓഫഷ്ക്രീസറപ്പോയറിരുടന്നനസം,
അപദ്ദേഹത്തെറിടന്റെ  പമൽപനപ്പോടത്തെറിലെപ്പോണട  പറവടപ്പോനറി  പസപ്പോഫട ടവയര്  ടടെപകപ്പോളജറി  പപ്പോര്കട
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നറിര്മ്മറിചടതനസം,  തുടെര്ന്നട  ടെറി  പദതറി  പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികേ  തലെത്തെറിൽ  നടെപറിലെപ്പോകപ്പോൻ
തുടെര്നവന്ന  ഉപദദപ്പോഗസര്  നടെപടെറികേള്  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിടചങറിലുസം  പദതറിയ്ക്കട  ഡറി.പറി.സറി.
അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  ലെഭറിചറിടറിടലന്നപ്പോണട  ടസക്രടററി  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചയറിരറിക്കുന്നടതനസം
പ്രസ്തുത  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  ലെഭറികപ്പോത്തെ  പപ്രപ്പോജക്ടട  നടെപപ്പോകപ്പോൻ  കേഴറിയറിടലനസം  പജപ്പോയറിന്റെട
ഡയറക്ടര്, അര്ബൻ അഫപയഴട ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

50. പ്രസ്തുത പപ്രപ്പോജക്ടറിടന്റെ ഇസംപ്ലറിടമന്റെറിസംഗട ഓഫഷ്ക്രീസര് ആയ ശഷ്ക്രീ. മുഹമ്മദട പകേപ്പോയടയ
ടെറി വറിഷയത്തെറിൽ കുറകപ്പോരടനന്നട കേടണത്തെറിയതപ്പോരപ്പോടണനസം,  ടെറിയപ്പോനട  ബപ്പോദദതപ്പോ രഹറിത
പത്രസം നൽകേറിയറിടറിടലന്നട പറയുന്നതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനടമന്തപ്പോടണനസം, തൃശ്ശൂര് പകേപ്പോര്പപറഷൻ
ടസക്രടററി  ഗവണ്ടമന്റെറിനട  നൽകേറിയറിരറിക്കുന്ന  പുതുകറിയ  മറുപടെറിയറിൽ  എന്തപ്പോണട
പറഞറിട്ടുള്ളടതനസം സമറിതറി പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട വദവസപ്പോയ വകുപറിടലെ ഇൻഡസ്ട്രറിയൽ
എകടറൻഷൻ ഓഫഷ്ക്രീസടറ കുററിചപ്പോണട ററിപപപ്പോര്ടറിൽ പരപ്പോമര്ശറിചറിരറിക്കുന്നടതനസം, അപദ്ദേഹസം
കുറകപ്പോരനടലനസം,  കുറപ്പോപരപ്പോപറിതനപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസനറിൽ നറിന്നട കേണ്ടഫഷൻ പസറടടമന്റെട
വപ്പോങ്ങറി  എന്നട  ററിപപപ്പോര്ടറിൽ  സൂചറിപറിചറിട്ടുള്ളതട  കററികൽ  മറിപസകപ്പോടണനസം,  ടെറിയപ്പോൻ
കേണ്ടഫഷൻ  നടെത്തെറിയറിടറിടലനസം,  ഇതു  സസംബന്ധറിചട  പുതുകറിയ  മറുപടെറി
ലെഭദമപ്പോകറിയറിട്ടുടണനസം,  പ്രസ്തുത  മറുപടെറി  പ്രകേപ്പോരസം  IT  പറവടപ്പോനറി  പസപ്പോഫട ടവയര്
പപ്പോര്കറിടന്റെ നറിര്മ്മപ്പോണസം പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയറിട്ടുടണനസം, IT  പപ്പോര്കറിടന്റെ പപ്രപ്പോജക്ടട കൂടെപ്പോടത
മറട  5  യൂണറിറ്റുകേള്  കൂടെറി  ഉള്ടപടുത്തെറി  കേപൗണ്സറിൽ  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  ടകേപ്പോടുടത്തെങറിലുസം
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകടള  കേറിടപ്പോത്തെതറിനപ്പോൽ  ഉപപകറിക്കുകേയപ്പോണുണപ്പോയടതനസം  ടകേടറിടെസം
ടവറുടതകേറിടെക്കുന്നതട  ഓഡറിറട  ഒബ്ജകൻ  ആയതറിനപ്പോൽ  കേപൗണ്സറിൽ  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരസം
പകേപ്പോര്പപറഷൻ ഇലെകറിസറിററി  വറിസംഗറിടന്റെ പസപ്പോര്  റൂമറിടലെ സപ്പോധനങ്ങള് സൂകറിക്കുന്നതറിനട
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചു  വരറികേയപ്പോടണനസം  2016-17-ൽ  വഷ്ക്രീണ്ടുസം  വദവസപ്പോയ  സസംരസംഭകേര്കപ്പോയറി
24  ലെകസം  രൂപയുടടെ  പപ്രപ്പോജക്ടട  ഉണപ്പോകറിടയങറിലുസം,  പയപ്പോഗദതയുള്ള  ഗ്രൂപ്പുകേള്
ഇലപ്പോത്തെതറിനപ്പോൽ പപ്രപ്പോജക്ടട നടെപപ്പോകപ്പോൻ കേഴറിഞറിടറിടലന്നട ഇൻഡസ്ട്രറിയൽ എകടറൻഷൻ
ഓഫഷ്ക്രീസര് അററിയറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം ടസക്രടററി, തൃശ്ശൂര് പകേപ്പോര്പപറഷൻ സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

51.  നറിലെവറിടലെ വദവസപ്പോയ ഓഫഷ്ക്രീസര് തന്ന ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തെറിലെപ്പോണട
ആദദ  മറുപടെറി  തയപ്പോറപ്പോകറിയടതനസം,  ഗവണ്ടമന്റെട  ടസക്രടററി  തലെത്തെറിൽ  മഷ്ക്രീററിസംഗട  കൂടെറി
പുതറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട  ആവശദടപടതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിലെപ്പോണട  5-12-2017-ൽ  പുതറിയ
ററിപപപ്പോര്ടട  നൽകേറിയടതന്നട തൃശ്ശൂര് പകേപ്പോര്പപറഷൻ ടസക്രടററിയുസം ററിവമ്മ്യൂ  മഷ്ക്രീററിസംഗറിൽ പഴയ
ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറിയ്ക്കട  നൽകേപ്പോൻ  പപ്പോടെറില  എന്നട  മനസറിലെപ്പോകറിയതുടകേപ്പോണപ്പോണട  പുതറിയ
ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോകറിയടതന്നട  അഡഷ്ക്രീഷണല്  ടസക്രടററി  ആന്റെട  പസറട  ടപര്പഫപ്പോമൻസട
ഓഡറിറട  ഓഫഷ്ക്രീസറുസം  സമറിതറിടയ  പബപ്പോധറിപറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.  ഇപത  തുടെര്ന്നട  തൃശ്ശൂര്
പകേപ്പോര്പപറഷനറിൽ  നറിനസം  ലെഭദമപ്പോയ  രണട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളുസം  തമ്മറിലുള്ള  വദതദപ്പോസസം
വപ്പോയറിച്ചുപനപ്പോകപ്പോടത സമറിതറിയ്ക്കട ലെഭദമപ്പോകറിയ തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപറിടന്റെ നടെപടെറിയറിൽ
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സമറിതറി  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുകേയുണപ്പോയറി.  കൂടെപ്പോടത  പ്രസ്തുത  പപ്രപ്പോജക്ടറിടന്റെ
ഇസംപ്ലറിടമന്റെറിസംഗട  ഓഫഷ്ക്രീസര്  ആയ  അന്നടത്തെ  ഇൻഡസ്ട്രറിയൽ  എകടടറൻഷൻ  ഓഫഷ്ക്രീസര്
ശഷ്ക്രീ. മുഹമ്മദട പകേപ്പോയടയ കുറകപ്പോരനപ്പോയറി കേടണത്തെറിയതപ്പോരട,  അത്തെരത്തെറിൽ കുറകപ്പോരനപ്പോയറി
കേടണത്തുവപ്പോനുള്ള അപനസ്വഷണസം  നടെത്തെറിയതപ്പോരട,  ഏടതങറിലുടമപ്പോരു  പബപ്പോര്ഡട
അപനസ്വഷണത്തെറിനട തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുപണപ്പോ എന്നറിവ സസംബന്ധറിചട ബന്ധടപട ടസക്രടററിമപ്പോര്,
കുറപ്പോപരപ്പോപറിതനപ്പോയ ശഷ്ക്രീ.  മുഹമ്മദട  പകേപ്പോയ,  തൃശ്ശൂര് പകേപ്പോര്പപറഷൻ ടസക്രടററി,  അന്നടത്തെ
ജറിലപ്പോ  വദവസപ്പോയ  പകേനസം  ജനറൽ  മപ്പോപനജര്  എന്നറിവടര  സമറിതറിയുടടെ  അടുത്തെ
തഷ്ക്രീയതറിയറിടലെ  പയപ്പോഗത്തെറിൽ  ടതളറിടവടുപറിനട  വറിപധയരപ്പോകണടമനസം  പ്രസ്തുത
പപ്രപ്പോജക്ടുമപ്പോയറി ബന്ധടപട എലപ്പോ പരഖകേളുസം ഹപ്പോജരപ്പോകണടമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

52. പ്രസജുത പയപ്പോഗതഷ്ക്രീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരമുള്ള ടതളറിടവടുപറിടന്റെ പ്രസക ഭപ്പോഗങ്ങള് ചുവടടെ
പചര്ക്കുന:

53.  1.24  പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ടചലെവറിടട  നറിര്മ്മറിച  തൃശ്ശൂര്  മുനറിസറിപൽ പകേപ്പോര്പപറഷടന്റെ
പസപ്പോഫട ടവയര് പപ്പോര്കട തൃശ്ശൂര് ഇലെകറിസറിററി വറിഭപ്പോഗത്തെറിടന്റെ പകേടെപ്പോയ ഉപകേരണങ്ങള്ക്കുള്ള
പഗപ്പോഡപൗണപ്പോകറി മപ്പോററിയതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ഐ.ടെറി.  പപ്പോര്കട  നറിര്മ്മപ്പോണ പ്രവൃത്തെറിയറിൽ
വദവസപ്പോയ  വകുപറിടന്റെ  പടങന്തപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട,  പകേപ്പോര്പപറഷടന്റെ
പപ്രപ്പോജക്ടപ്പോടണങറിലുസം ഇസംപ്ലറിടമന്റെട ടചയ്യുന്നതട വദവസപ്പോയ വകുപപ്പോടണനസം,  ടകേടറിടെസം പണറി
പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിച  പശഷസം  56,14,000  രൂപ  പകേപ്പോര്പപറഷൻ  കേമ്പമ്മ്യൂടറുസം  മറട  അനുബന്ധ
ഉപകേരണങ്ങളുസം വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  വദവസപ്പോയ വകുപറിനട  ഹകേമപ്പോററിയറിട്ടുടണനസം ഇതറിൽ
7,43,000  രൂപയുടടെ  യൂടറിഹലെപസഷൻ  സര്ടറിഫറികപറപ്പോ,  വപൗചപറപ്പോ,  മറട  പരഖകേപളപ്പോ
വദവസപ്പോയ  വകുപട  പകേപ്പോര്പപറഷനട  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിടറിടലനസം  ആയതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട
വറിശദഷ്ക്രീകേരണസം  ആരപ്പോഞതറിനട  അന്നടത്തെ  ഇൻഡസ് ടറിയൽ  എകട റൻഷൻ
ഓഫഷ്ക്രീസറപ്പോയറിരുന്ന  ശഷ്ക്രീ.  മുഹമ്മദട  പകേപ്പോയപയപ്പോടെട  വറിശദഷ്ക്രീകേരണസം  ആരപ്പോഞതറിനട  ഫയൽ
കേടണത്തെറി  പകേപ്പോര്പപറഷനട  സമര്പറികപ്പോടമന്നപ്പോണട  മറുപടെറി  ലെഭറിചടതനസം  തൃശ്ശൂര്
പകേപ്പോര്പപറഷൻ ടസക്രടററി സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

54.  ഐ.ടെറി.  പപ്പോര്കട നറിര്മ്മപ്പോണവുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട പകേപ്പോര്പപറഷൻ നൽകുന്ന തുകേ
ആരുടടെ  പനതൃതസ്വത്തെറിലുസം  ഏതട  വറിധത്തെറിലുമപ്പോണട  വറിനറിപയപ്പോഗറിചടതനസം  സമറിതറി
ആരപ്പോഞതറിനട;  തൃശ്ശൂര്  പകേപ്പോര്പപറഷടന്റെ  ജനകേഷ്ക്രീയപ്പോസൂത്രണ  പദതറി  പ്രകേപ്പോരസം  അപലെപ്പോടട
ടചയ്യുന്ന തുകേയുടടെ ഒരു ശതമപ്പോനസം വദവസപ്പോയ വറികേസനത്തെറിനുള്ളതപ്പോടണനസം, പ്രസ്തുത തുകേ
വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വദവസപ്പോയ  വറികേസന  ഓഫഷ്ക്രീസര്  കേണ്വഷ്ക്രീനറപ്പോയുസം,
പകേപ്പോര്പപറഷനറിടലെ  ഒരു  കേപൗണ്സറിലെര്  ടചയര്മപ്പോനപ്പോയുസം  ടടെകറികല്  കേമ്മറിററി
രൂപഷ്ക്രീകേരറിക്കുടമനസം,   പ്രസ്തുത  കേമ്മറിററിയുടടെ  കേണ്വഷ്ക്രീനര്  ഇസംപ്ലറിടമന്റെറിസംഗട  ഓഫഷ്ക്രീസര്
(ഇന്ഡസ്ട്രറിയല് എകടറന്ഷന് ഓഫഷ്ക്രീസര്)  ആയറിരറിക്കുടമനസം,  ററിടപയര്ഡട ഇന്ഡസ്ട്രറിയല്
എകടറന്ഷന് ഓഫഷ്ക്രീസര് സമറിതറിടയ അററിയറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.
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55. പ്രസജുത പ്രവൃത്തെറിയുടടെ ബപ്പോധദത ഒരപ്പോളറില് മപ്പോത്രസം നറികറിപമപ്പോയടതങ്ങടനടയന്നട
സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട ആയതട ടതറപ്പോയറി പരഖടപടുത്തെറിയറിരറിക്കുന്നതപ്പോടണനസം ഇതുമപ്പോയറി
ബന്ധടപടട തറിരുത്തെറിയ മറുപടെറി ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിട്ടുടണനസം അഡഷ്ക്രീഷണല് ടസക്രടററി ആന്റെട
പസറട  ടപര്പഫപ്പോമന്സട  ഓഡറിറട  ഓഫഷ്ക്രീസര്,  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട  മറുപടെറി  നല്കേറി.
കൂടെപ്പോടത  സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടറില്  പരപ്പോമര്ശറിച  വറിഷയത്തെറില്  ടെറി  ഇന്ഡസ്ട്രറിയല്
എകടറന്ഷന് ഓഫഷ്ക്രീസര്കട  ഉത്തെരവപ്പോദറിത്തെമറിടലന്നപ്പോണട  കേപ്പോണുന്നടതനസം ആയതറിനപ്പോല്
ഈ  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ബപ്പോധദതയറില്  നറിനസം  ഇന്ഡസ്ട്രറിയല്
എകടറന്ഷന് ഓഫഷ്ക്രീസടറ ഒഴറിവപ്പോകപ്പോടമനസം ഡയറക്ടര്, പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട
ഡയറക്ടര് അററിയറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.

56.  പ്രസ്തുത  ടകേടറിടെസം  നറിര്മ്മറിചതറിനട  പശഷസം  തൃശ്ശൂര്  പകേപ്പോര്പപറഷന്  വദവസപ്പോയ
വകുപറിനട ഹകേമപ്പോററിയ (56,14,000 രൂപയുടടെ) തുകേയുടടെ യൂടറിഹലെപസഷന് സര്ടറിഫറികറട,
പ്രസ്തുത  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  വപ്പോങ്ങറിയ ലെകകണകറിനട  രൂപയുടടെ  കേമ്പമ്മ്യൂടറുകേള്
ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയറി  മപ്പോററിയതട  എന്നറിവ  സസംബന്ധറിചട  സമറിതറി  പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട,
വദവസപ്പോയ  വകുപറിനട  ഹകേമപ്പോററിയ  തുകേയറില്  7,43,000  രൂപയുടടെ  യൂടറിഹലെപസഷന്
സര്ടറിഫറികറട  ലെഭറികപ്പോനുടണനസം  തൃശ്ശൂര്  പകേപ്പോര്പപറഷന്  കേറന്റെട  ബറിലെട ല
കുടെറിശ്ശേറികേയറിനത്തെറില്  56  പകേപ്പോടെറി  രൂപ ഇലെകറിസറിററി  വറിഭപ്പോഗത്തെറിനട  ടകേപ്പോടുകപ്പോനുടണനസം,
ആയതറിനപ്പോല് ടകേടറിടെത്തെറിനട  പ്രതറിമപ്പോസസം  41,934   രൂപയുസം,  ടകേടറിടെസം  സറിതറി  ടചയ്യുന്ന
ഒപരകര്  സലെത്തെറിനട  12  ലെകസം  രൂപയുസം  വപ്പോടെകേയറിനത്തെറില്  നറിശയറിചട  ഇലെകറിസറിററി
വറിഭപ്പോഗത്തെറിനട  ടകേപ്പോടുകപ്പോനുള്ള  തുകേയറില്  ക്രമഷ്ക്രീകേരറിചട  വരുകേയപ്പോണുണപ്പോയടതനസം
13-11-2017-നപ്പോണട വപ്പോടെകേ നറിശയറിചടതനസം തൃശ്ശൂര് പകേപ്പോര്പപറഷന് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ
പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  ഐ.ടെറി.  പപ്പോര്കറിനട പവണറി നറിര്മ്മറിച ടകേടറിടെസം നറിഷറിയപ്പോസറി അല എന്നട
കേപ്പോണറിക്കുന്നതറിനട  പവണറിയപ്പോണട  ഇലെകറിസറിററി  പബപ്പോര്ഡറിനട  വപ്പോടെകേയ്ക്കട  നലറിയടതന്നട
ഓഡറിറട സമറിതറിയുടടെ ശദയറില്ടപടുത്തെറി.  കൂടെപ്പോടത വദവസപ്പോയ വകുപട ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകടള
ടസലെക്ടട  ടചയട  ആപ്ലറിപകഷന്  കണറിക്കുപമ്പപ്പോള്  പകേപ്പോര്പപറഷന്  ഹഫനല്  അപ്രൂവല്
നല്കുകേയപ്പോണട  ടചയ്യുന്നടതനസം  ആയതറിനപ്പോല്  ടടയറിനറിസംഗട  ടസന്റെര്  ആരസംഭറികപ്പോപനപ്പോ
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകടള  ടതരടഞടുകപ്പോപനപ്പോ  കേഴറിഞറിടലനസം,  തൃശ്ശൂര്  പകേപ്പോര്പപറഷന്
ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.  

57.  56  ലെകപത്തെപ്പോളസം രൂപ ടചലെവപ്പോകറി വപ്പോങ്ങറിയ കേമ്പമ്മ്യൂടറുകേളുസം മറട  അനുബന്ധ
ഉപകേരണങ്ങളുസം  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോടത  കൂടറിയറിടറിരറിക്കുന്നതറിടന്റെ  ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വസം  ടടെകറികല്
കേമ്മറിററിയുടടെ  ടചയര്മപ്പോനടെകമുള്ള ഇസംപ്ലറിടമന്റെറിസംഗട  ഏജന്സറികപ്പോടണനസം,  ആയതറിനപ്പോല്
വദവസപ്പോയ വകുപറിടന മപ്പോത്രസം കുറടപടുത്തെറിയറിടട കേപ്പോരദമറിടലനസം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.
ബന്ധടപട  പപ്രപ്പോജക്ടട  വദവസപ്പോയ  വകുപട  പകേപ്പോര്പപറഷനട  നല്കേറിയതറിനട  പരഖകേളുപണപ്പോ
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എനസം  ആരപ്പോയുകേയുണപ്പോയറി.  2012-13  വര്ഷത്തെറില്  5  പദതറികേള്  നടെത്തെപ്പോന്
ലെകദമറിടടങറിലുസം  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  ലെഭറിചറിടലനസം,  2014-15  വര്ഷത്തെറില്  6  പദതറികേള്
നടെത്തെപ്പോന് ലെകദമറിടടങറിലുസം ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകടള ലെഭറിചറിടലനസം  75%  ത്തെറിലെധറികേസം ബപ്പോങട
പലെപ്പോണ്  ആവശദമപ്പോയ  ഈ  പദതറിയുടടെ  നടെത്തെറിപറിനട  ഗ്രൂപറിനട  മപ്പോത്രപമ
അര്ഹതയുള്ളൂടവനമുള്ള  പസറട  പ്ലപ്പോനറിസംഗട  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  കേര്ശന  നറിബന്ധനയുള്ളതട
ടകേപ്പോണപ്പോണട  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകടള  ലെഭറികപ്പോത്തെടതനസം  ധനസഹപ്പോയസം  കേറിടണടമങറില്
നറിബന്ധനകേള്  പപ്പോലെറികണടമനസം  പ്രസ്തുത  നറിബന്ധന  പഭദഗതറി  ടചയപ്പോന്  അപപക
ടകേപ്പോടുത്തെറിട്ടുടണനസം  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനസം  ഇപന്ന  വടര  ആയറിടറിടലനസം  ഇപപപ്പോഴടത്തെ  സമറിതറി
തഷ്ക്രീരുമപ്പോനപ്രകേപ്പോരസം  പസറട  പ്ലപ്പോനറിസംഗട  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  ടമമ്പര്  കൂടെറി  അസംഗമപ്പോയ
പകേപ്പോ-ഓര്ഡറിപനഷന്  കേമ്മറിററിയുടടെ  ശദയറില്ടപടുത്തെറി  നറിയമത്തെറില്  പഭദഗതറി
വരുത്തുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറി സസ്വഷ്ക്രീകേരറികപ്പോടമനസം ബന്ധടപട ഉപദദപ്പോഗസര് സമറിതറികട ഉറപട
നല്കുകേയുണപ്പോയറി.  

58.  പ്രസ്തുത പദതറിയ്ക്കട ഡറി.പറി.സറി.  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം ലെഭറിചറിട്ടുപണപ്പോ എന്ന സമറിതറിയുടടെ
പചപ്പോദദത്തെറിനട,  ഒരു വര്ഷപത്തെയ്ക്കട  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  ലെഭറിചറിട്ടുടണനസം ഇതറിനു പവണറി പണസം
ലെഭദമപ്പോയറിടറിടലനസം  രണട  വര്ഷത്തെറിനു  പശഷസം  വഷ്ക്രീണ്ടുസം  അപപക
കണറിക്കുകേയപ്പോണുണപ്പോയടതനസം തൃശ്ശൂര് പകേപ്പോര്പപറഷന് ടസക്രടററി അററിയറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.
കൂടെപ്പോടത  ഒരു പദതറി  നടെപറിലെപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള് ഇസംപ്ലറിടമന്റെറിസംഗട  ഓഫഷ്ക്രീസര് കേണ്വഷ്ക്രീനറുസം,  ആ
പമഖലെയുമപ്പോയറി ബന്ധമുള്ള ജനപ്രതറിനറിധറി ടചയര്മപ്പോനുസം,  കേപൗണ്സറിലെര്മപ്പോരുസം,  നപ്പോട്ടുകേപ്പോരുസം
ഉള്ടപടടെ  15  പപര്  പചര്ന്ന  ഒരു  വര്കറിസംഗട  ഗ്രൂപട  രൂപഷ്ക്രീകേരറിക്കുകേയുസം,  അതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പപ്രപ്പോജക്ടട തയപ്പോറപ്പോകറി കേപൗണ്സറില് പയപ്പോഗസം വറികേസന ടസമറിനപ്പോറുകേള്
നടെത്തെറി  ഡറി.പറി.സറി.  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരത്തെറിനട  സമര്പറിക്കുകേയുസം  ടചയ്യുടമനസം  ടെറി  ടകേടറിടെ
നറിര്മ്മപ്പോണത്തെറിടന്റെ  ആദദഘടത്തെറില്  ഡറി.പറി.സറി.  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  ഉണപ്പോയറിരുടന്നനസം
എന്നപ്പോല് തൃശ്ശൂര് പകേപ്പോര്പപറഷടന്റെ പരറിഗണനയറിലപ്പോയ മൂലെസം പ്രസ്തുത ടകേടറിടെസം നറിഷറിയമപ്പോയറി
തഷ്ക്രീര്ടന്നനസം പജപ്പോയറിന്റെട ഡയറക്ടര്, ഡയറക്ടപററട ഓഫട അര്ബന് അഫപയഴട അററിയറിച്ചു.

59.  1998-99-ല്  ആരസംഭറിച  ഐ.ടെറി.  പപ്പോര്കട  ടകേടറിടെ  നറിര്മ്മപ്പോണസം  2011-12-ല്
പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയതറിനപ്പോല്  കുടറ  ആളുകേള്കട  ടതപ്പോഴറില്  ലെഭറിക്കുന്നതറിനട  ഒരു  യൂണറിറട
സപ്പോപറിക്കുകേ  എന്ന  ലെകദസം  ഹകേവരറികപ്പോനപ്പോകേപ്പോടത  നറിഷറിയമപ്പോയറി  തുടെരുകേയപ്പോടണനസം
സര്കപ്പോര്  ഐ.ടെറി.  പപ്പോര്ക്കുകേള്കപ്പോവശദമപ്പോയ  അടെറിസപ്പോന  സപൗകേരദങ്ങള്
ഒരുകറിടകപ്പോടുക്കുകേയുസം  വദകറികേള്കട  പദതറി  നടെത്തെറിപറിനട  അവസരസം  നല്കുകേയുസം
ടചയ്യുപമ്പപ്പോള്  സസംരസംഭകേ  ഗ്രൂപ്പുകേള്കട  മപ്പോത്രപമ  നല്കുകേയുള്ളൂടവന്ന  പകേപ്പോര്പപറഷന്
നറിലെപപ്പോടെറില് സമറിതറി കേടുത്തെ അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുകേയുസം പസറട  പ്ലപ്പോനറിസംഗട  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ
നറിബന്ധനയറില്  മപ്പോറസം  വരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  കേപൗണ്സറിലെറിടന്റെ  പരറിഗണനയറില്
വയ്ക്കുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമനസം,  പ്രസ്തുത  ടകേടറിടെസം  പകേപ്പോര്പപറഷന്
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വദകറികേള്കട നല്കേപ്പോന് തയപ്പോറപ്പോയപ്പോല് ധപ്പോരപ്പോളസം സസംരസംഭകേര് പ്രസ്തുത പദതറി ഏടറടുത്തെട
നടെപറിലെപ്പോകപ്പോന്  മുപന്നപ്പോട്ടുവരുടമനസം,  ആയതട  എലപ്പോവര്ക്കുസം  ഗുണകേരമപ്പോയറിരറിക്കുടമനസം
അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു.   കൂടെപ്പോടത,  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നടെപറിലെപ്പോകപ്പോന്  സമറിതറി  തൃശ്ശൂര്
പകേപ്പോര്പപറഷനട  നറിര്പദ്ദേശസം  നല്കേറിയതറിടന  തുടെര്ന്നട  ഇലെകറിസറിററി  പബപ്പോര്ഡറിനട
ആള്ടര്പനറഷ്ക്രീവട സസംവറിധപ്പോനസം ടചയ്തു ടകേപ്പോടുത്തുടകേപ്പോണട ഈ ടകേടറിടെത്തെറില് ഐ.ടെറി. പപ്പോര്കട
സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറികപ്പോടമന്നട  ബന്ധടപട  ഉപദദപ്പോഗസര്  സമറിതറികട
ഉറപട നല്കുകേയുസം ടചയ്തു.

60.  ശഷ്ക്രീനപ്പോരപ്പോയണപുരസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  2004-05  മുതൽ  2010-11  വടര
17,75,089  രൂപ ടചലെവഴറിചട  നറിര്മ്മറിച  പവപകപ്പോടെട  എസട.സറി.  സപ്പോസംസപ്പോരറികേ  നറിലെയവുസം,
എസട.സറി.  വനറിതപ്പോ  വറിപണന  പകേനവുസം  തുടെര്പ്രവര്ത്തെനമറിലപ്പോടത  നപ്പോപശപ്പോന്മുഖമപ്പോയ
രഷ്ക്രീതറിയറിലെപ്പോണുള്ളടതന്ന  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  സമറിതറി
പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട ശഷ്ക്രീനപ്പോരപ്പോയണപുരസം പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ രണപ്പോസം വപ്പോര്ഡറിലുള്ള പവപകപ്പോടെട
എസട.സറി.  സപ്പോസംസപ്പോരറികേ  നറിലെയത്തെറിടന്റെ  പശപ്പോചദപ്പോവസ  പരറിഹരറിചട  15.09.2015-ൽ
പ്രവര്ത്തെനസം പുനരപ്പോരസംഭറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം, പ്രസ്തുത ടകേടറിടെത്തെറിൽ ഗ്രപ്പോമസഭകേള്, സമഷ്ക്രീപത്തുള്ള
പടറികേജപ്പോതറി  പകേപ്പോളനറിയറിടലെ  വറിവപ്പോഹചടെങ്ങുകേള്,  ടഹൽത്തെട  കേദപ്പോമ്പുകേള്  എന്നറിവ
നടെത്തെറിവരുന്നതപ്പോയുസം,  25-2-2016-ൽ  വനറിതപ്പോ  വറിപണന  പകേനത്തെറിനപ്പോയറി  നറിര്മ്മറിച
ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ  പലെലെ  നടെപടെറികേള്  പൂര്ത്തെറിയപ്പോയതപ്പോയുസം  ടസക്രടററി,  ശഷ്ക്രീനപ്പോരപ്പോയണപുരസം
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

61.  എസട.സറി.  ഫണട  വകേമപ്പോററി  ടചലെവഴറിചതട  സസംബന്ധറിചട  വറിശദഷ്ക്രീകേരണസം
നൽകേറിയറിടറിടലനസം,  ഫണട  വകേമപ്പോററി  ടചലെവഴറിക്കുന്നതറിനട  ഗവണ്ടമന്റെട  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം
വപ്പോങ്ങറിയറിടറിടലന്നജുസം  അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി  ഗവണ്ടമന്റെറിടന്റെ അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  വപ്പോങ്ങുകേയുസം
തൃപറികേരമപ്പോയ വറിശദഷ്ക്രീകേരണസം നൽകുകേയുസം ടചയണടമനസം നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു. 

62. പമലൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ 2012-13-ൽ 14 ലെകസം രൂപ ടചലെവഴറിചട നറിര്മ്മറിച
കൂവകപ്പോട്ടുകുന്നറിടലെ വനറിതപ്പോ വദവസപ്പോയ സസംഭരണശപ്പോലെ ഉപപയപ്പോഗപയപ്പോഗദമടലന്ന ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിചട സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട  2012-13-ൽ പഞ്ചപ്പോയത്തെട രണട ലെകസം
രൂപ മപ്പോത്രമപ്പോണട പ്രസ്തുത ടകേടറിടെത്തെറിനുപവണറി ടചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളടതനസം, ബപ്പോകറി 15 ലെകസം
രൂപ  ടചലെവഴറിചതട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെപ്പോടണനസം,  പലെ  ഘടങ്ങളറിലെപ്പോയറിടപ്പോണട  തുകേ
അനുവദറിചട  കേറിടറിയടതനസം,  2015-16-ൽ  പണറിപൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിച  പ്രസ്തുത  ടകേടറിടെത്തെറിൽ
ഹവദദ്യുതറി  കേണകനുസം,  വപ്പോടര്  കേണകനുസം  ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  അപപക
നൽകേറിയറിട്ടുടണനസം,  ടസക്രടററി,  പമലൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  സമറിതറിടയ  പബപ്പോധറിപറിച്ചു.
ആയതറിനട പ്രസജുത ടകേടറിടെസം പണറിപൂര്ത്തെറിയപ്പോകറി അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോകപ്പോൻ
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.  
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63.  വടെകപ്പോപഞ്ചരറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  ടനലറിക്കുന്നട മറിനറി  ഇൻഡസ്ട്രറിയൽ എപസറട
ഉപപയപ്പോഗപയപ്പോഗദമലപ്പോതപ്പോയതുമപ്പോയറി ബന്ധടപട ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട  സമറിതറി
പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട പ്രസജുത ടകേടറിടെത്തെറിനട ആറട മുററികേളപ്പോണുള്ളടതനസം ടെറി ടകേടറിടെസം ഒരു
പകേപ്പോമ്പപൗണറിൽ ആറട മുററികേളപ്പോയറി പ്രപതദകേസം നറിര്മ്മറിച നറിലെയറിലെപ്പോണുള്ളടതനസം ആയതറിൽ
4  മുററികേള്  സസ്വകേപ്പോരദ  സസംരസംഭകേ  വദകറികേള്കട  വപ്പോടെകേയ്ക്കട  ടകേപ്പോടുത്തെറിട്ടുടണനസം  പ്രസ്തുത
ടകേടറിടെവപ്പോടെകേ  നഗരസഭയറിൽ  അടെവപ്പോക്കുനടണനസം  ബപ്പോകറി  രണട  മുററികേള്  വനറിതപ്പോ
സസംരസംഭകേ  യൂണറിറട  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ജറിലപ്പോ  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിനട
വറിട്ടുടകേപ്പോടുത്തെറിട്ടുടണനസം, ആയതട നറിലെവറിൽ പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോടണനസം പ്രസ്തുത മുററികേള്
ജറിലപ്പോ  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിൽ  നറിന്നട  വറിട്ടുകേറിട്ടുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറികേള്   അടുത്തെ  കേപൗണ്സറിൽ
പയപ്പോഗത്തെറിൽ  അജണയപ്പോയറി  വചട  ടപ്രപ്പോസഷ്ക്രീഡട  ടചയ്യുന്നതപ്പോടണനസം,  അറകുറപണറികേള്
ടചയ്യുന്നതറിനട  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറികപ്പോടമനസം  വടെകപ്പോപഞ്ചരറി  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  ടസക്രടററി
സമറിതറിയ്ക്കട ഉറപട നൽകേറി.

64.  കേപ്പോളറികേപ്പോവട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട
ടടഹപകപ്പോടെതറിയറില്  പകേസട  നറിലെനറില്ക്കുന്നതപ്പോയറി കേപ്പോളറികേപ്പോവട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട
ഉപദദപ്പോഗസന്  സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.  ടടഹപകപ്പോടെതറി  വറിധറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
തുടെര്നടെപടെറി സസ്വഷ്ക്രീകേരറികപ്പോടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

65.  പതഞറിപപ്പോലെസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ നറിര്ദനരപ്പോയ വനറിതകേള്കട പവണറിയുള്ള
പ്രസ്തുത പദതറിടയക്കുററിചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  ആദദസം  വനറിതകേളപ്പോയറിരുന വദവസപ്പോയ
യൂണറിറട  നടെത്തെറിയറിരുന്നടതനസം, എന്നപ്പോല്  പ്രസ്തുത  യൂണറിറട  പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയതറിടന
തുടെര്ന്നട  വദവസപ്പോയ  പകേനസം  ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയറി  കേറിടെന്നപ്പോല്  വരുമപ്പോന
നഷമുണപ്പോകുടമന്നതറിനപ്പോല്  5  വര്ഷടത്തെ  എഗ്രറിടമന്റെറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  സസ്വകേപ്പോരദ
വദകറിയ്ക്കട  ടമറല്  ഇന്ഡസ്ട്രഷ്ക്രീസട  എന്ന  സപ്പോപനസം  നടെത്തുന്നതറിനപ്പോയറി  നല്കേറിടയനസം,
5  വര്ഷസം  കേഴറിഞപപപ്പോള്  എഗ്രറിടമന്റെട  പുതുകറി  നല്കുന്നതറിനട  ടെറിയപ്പോന്  അപപക
നല്കേറിടയങറിലുസം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഉള്ളതറിനപ്പോല്  ആയതട  നല്പകേണതറിടലന്നട
പഞ്ചപ്പോയത്തെട ഭരണസമറിതറി തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിടചനസം,  വപ്പോടെകേ കേരപ്പോര് ദഷ്ക്രീര്ഘറിപറിചട നല്കുന്നതറിനട
കേരപ്പോറുകേപ്പോരന് പകേപ്പോടെതറിയറില് പകേസട ഫയല് ടചയറിട്ടുടണനസം,  അതനുസരറിചട ഒരു വര്ഷപത്തെയ്ക്കട
ദഷ്ക്രീര്ഘറിപറിചട  നല്കേറിയറിരുന്ന വപ്പോടെകേ കേരപ്പോര്  കേപ്പോലെപ്പോവധറി  30-9-2019-നട അവസപ്പോനറിക്കുടമനസം,
ടടഹപകപ്പോടെതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശമനുസരറിചട  ഒരു വര്ഷപത്തെയ്ക്കട  കൂടെറി  കേരപ്പോര് പുതുകറി നല്കേപ്പോന്
ഭരണസമറിതറി  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനടമടുത്തുടവങറിലുസം  കേരപ്പോറുകേപ്പോരന്  നറിരസറിചതറിടനത്തുടെര്ന്നട
പ ഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഭരണസമറിതറി  തഷ്ക്രീരുമപ്പോന പ്രകേപ്പോരസം  കേരപ്പോറുകേപ്പോരടന  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്  പനപ്പോടഷ്ക്രീസട
നല്കേറിടയങറിലുസം  ടെറിയപ്പോന്  അതറിടനതറിടര  ടടഹപകപ്പോടെതറിയറില് നറിനസം  പസ  ഓര്ഡര്
വപ്പോങ്ങറിടയനസം പതഞറിപപ്പോലെസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.
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66.  കേരപ്പോറുകേപ്പോരനറില്  നറിനസം  വപ്പോടെകേ  ലെഭദമപ്പോകുന്നറിടലനസം,  ടടബപലെപ്പോ  പ്രകേപ്പോരമല
വനറിതപ്പോ വദവസപ്പോയ പകേനസം വപ്പോടെകേയ്ക്കട  നല്കേറിയറിരുന്നടതനസം സമറിതറി നറിരഷ്ക്രീകറിക്കുകേയുസം
പകേപ്പോടെതറിയറില് പകേസട നടെത്തെറി പ്രസ്തുത വപ്പോടെകേ ഈടെപ്പോകണടമന്നട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുസം തുടെര്ന്നട
പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബന്ധറിചട  സര്കപ്പോര്  തലെത്തെറില്  അപനസ്വഷണസം  നടെത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട
സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ ലെഭദമപ്പോകണടമന്നട  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുസം ടചയ്തു.

67.  തുറവൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപ്പുസം,  പകേരള  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  ലെഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറി
സമറിതറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിച്ചു.

68.  ടകേപ്പോപണപ്പോടറി  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  വറിഷയസം  സസംബന്ധറിചട
സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട, പപപര്, പപ്പോള എന്നറിവ ഉപപയപ്പോഗറിചട പപ്ലറട നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ആരസംഭറിച ഇലത്തുസംപടെറി എസട.സറി.  വനറിതപ്പോ വദവസപ്പോയ പകേനവുസം, പള്ളറികല് വദവസപ്പോയ
പകേനവുസം നറിലെവറില് പ്രവര്ത്തെന രഹറിതമപ്പോടണനസം, 4  ലെകത്തെറിലെധറികേസം രൂപ ടചലെവറില്
വപ്പോങ്ങറിയ ടമഷഷ്ക്രീന് വര്കറിസംഗട കേണഷ്ക്രീഷനറില് അടലനസം, ഇലത്തുസംപടെറി എസട.സറി. വനറിതപ്പോ
വദവസപ്പോയ  പകേനത്തെറില്  നറിലെവറില്  എസട.സറി.  ഹരറിത  കേര്മ്മപസന
പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടണനസം  ആയതറില്  7  പപര്  എസട.സറി.  വറിഭപ്പോഗത്തെറില്ടപടവരുസം,
ബപ്പോകറിയുള്ളവര്  ജനറല്  വറിഭപ്പോഗത്തെറിലുള്ളവരുമപ്പോടണനസം, കൂടെപ്പോടത  പള്ളറികല്  വദവസപ്പോയ
പകേനത്തെറില്  പ്ലപ്പോസറികേട  ടഷ്രെഡറിസംഗട  യൂണറിറട  ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനുള്ള  പ്രവൃത്തെറികേള്
നടെനവരറികേയപ്പോടണനസം പബപ്പോകട ടഡവലെപ്ടമന്റെട ഓഫഷ്ക്രീസര് സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

69.  ജനറല്  വറിഭപ്പോഗത്തെറിടലെയുസം,  എസട.സറി.  വറിഭപ്പോഗത്തെറിടലെയുസം  ആളുകേടള
ഉള്ടപടുത്തെറി  എസട.സറി.  ഹരറിത  കേര്മ്മപസന  എന്ന  പപരറില്  ഒരു  കേര്മ്മപസന
പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുകേയറിടലന്ന പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട ഡയറക്ടറുടടെ
അഭറിപ്രപ്പോയസം മുഖവറിലെയ്ടകടുത്തെ സമറിതറി പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട വറിവറിധ പഞ്ചപ്പോയത്തുകേളറില്
ആരസംഭറിക്കുവപ്പോന്  ഉപദ്ദേശറിക്കുന്ന  പദതറികേള്  ആരസംഭറിചതറിനുപശഷസം   ഇതട  സസംബന്ധറിച
ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭദമപ്പോകണടമന്നട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

70. 1998-99 സപ്പോമ്പത്തെറികേ വര്ഷത്തെറില് വപ്പോചട അസസംബറിസംഗട യൂണറിറട സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട
വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  പകേനത്തെറിനട  3,40,500  രൂപയുസം  ഫപ്പോന്  അസസംബറിസംഗട/വപ്പോചട
അസസംബറിസംഗട യൂണറിററിടന്റെ ടകേടറിടെത്തെറിനപ്പോയറി 4,50,000 രൂപയുസം അനുവദറിച്ചു എന്ന ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട  സമറിതറി  പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട  2016  വടര  ടചററിയ രഷ്ക്രീതറിയറില്
വപ്പോചട  നറിര്മ്മപ്പോണയൂണറിറട  പ്രവര്ത്തെറിചറിരുനടവനസം  നറിലെവറില്  സസ്വയസംടതപ്പോഴറില്
സസംരസംഭകേര്കട വപ്പോയ്പ നല്കുന്ന രഷ്ക്രീതറിയറില് ഒരു വനറിതപ്പോസഹകേരണ സസംഘമപ്പോണട അവറിടടെ
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പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നടതനസം  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബന്ധറിച  ഫയല്  സപ്പോധൂകേരണത്തെറിനപ്പോയറി
സര്കപ്പോരറില്  സമര്പറിചറിട്ടുടണനസം  ടപപ്പോന്മള  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ
അററിയറിച്ചു.  പകേപ്പോടപ്പുറത്തെട  പ്രവര്ത്തെറിചറിരുന്ന  വനറിത  സഹകേരണ  സസംഘത്തെറിനട
1999-2000  വര്ഷത്തെറില്  വപ്പോചട  അസസംബറിസംഗട  യൂണറിററിനട  ടകേടറിടെസം  പണറിയുന്നതറിനപ്പോയുസം
ചപ്പോപനങ്ങപ്പോടെറിയറില്  പുതുതപ്പോയറി  ഫപ്പോന്  അസസംബറിസംഗട  യൂണറിറട  തുടെങ്ങുന്നതറിനുമപ്പോയറി
4,50,000  രൂപ  അനുവദറിടചങറിലുസം  പ്രസ്തുത  ആവശദത്തെറിപലെയ്ക്കപ്പോയറി  ടെറി  തുകേ
ഉപപയപ്പോഗറിചറിടറിടലന്നട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.

71.  ആയതറിനപ്പോല്,  സസംഘസം  ടസക്രടററിയറില്  നറിനസം  ടെറി  തുകേകേള്  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോടയന്നട പരറിപശപ്പോധറിചട സമറിതറിടയ അററിയറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

72.  2001-02, 2002-03 എന്നഷ്ക്രീ കേപ്പോലെയളവുകേളറില് വനറിത പുളറി സസംസ്കരണ യൂണറിറട,
2007-08,  2008-09  എന്നഷ്ക്രീ  കേപ്പോലെയളവറില്  വനറിതകേള്കട  തയല്  പരറിശഷ്ക്രീലെനസം  എന്നഷ്ക്രീ
പദതറികേള്കപ്പോയറി വപ്പോങ്ങറിയ ടമഷഷ്ക്രീനുകേള് പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയതറിനപ്പോല് പലെലെസം  ടചയട
വറിറഴറിക്കുന്നതറിനട  നടെപടെറികേള്  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചറിട്ടുടണന്ന  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില് ആയതറിപന്മല് അടെറിയന്തറിര നടെപടെറി സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചട ററിപപപ്പോര്ടട ടചയ്യുന്നതറിനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

73.  പന്തല്ലൂര്  വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  പകേനത്തെറിടന്റെ  നറിലെവറിടലെ  സറിതറി  സമറിതറി
ആരപ്പോഞതറിനട  പ്രസ്തുത  വദവസപ്പോയ  പകേനസം  3  വര്ഷസം  പ്രവര്ത്തെറിചറിട്ടുണപ്പോയറിരുടന്നനസം,
നറിലെവറില് പ്രവര്ത്തെന രഹറിതമപ്പോടണനസം,  ഈ വര്ഷടത്തെ പ്ലപ്പോന് ഫണറില് ഉള്ടപടുത്തെറി
പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  എസം.ഡറി.എസട.  യൂണറിറ്റുകേള്  ആരസംഭറിക്കുവപ്പോന്  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുടണനസം
മലെപ്പുറസം പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു. തുടെര്ന്നട പ്രസ്തുത യൂണറിറട
നടെപറിലെപ്പോകറിയതറിനുപശഷസം വറിവരസം അററിയറികണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

74.  സമൃദറി  വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  സസ്വയസം  ടതപ്പോഴറില്  -ഉല്പപ്പോദന  വറിപണന
പരറിശഷ്ക്രീലെനപകേനത്തെറില്  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  ഇതര  സപ്പോപനങ്ങളറിടലെ വറിവറിധ
പദതറികേളുമപ്പോയറി ബന്ധടപട പരറിശഷ്ക്രീലെനസം നല്കേപ്പോനുപദ്ദേശറിച്ചുടകേപ്പോണപ്പോണട  ആരസംഭറിചടതനസം
എന്നപ്പോല്  ടതപ്പോഴറിലെധറിഷറിത  പരറിശഷ്ക്രീലെനസം  പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിപകണതറിടലന്നട  സര്കപ്പോര്  ഉത്തെരവട
പുറടപടുവറിചറിട്ടുടണനസം മലെപ്പുറസം  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ
അററിയറിചതറിടനതുടെര്ന്നട  പ്രസ്തുത  വറിവരങ്ങള്  ഉള്ടകപ്പോള്ളറിച്ചുടകേപ്പോണ്ടുള്ള  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

75.  പവങ്ങര  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബന്ധറിചട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപ്പുസം,  ഓഡറിറട വകുപ്പുസം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി സമറിതറി
അസംഗഷ്ക്രീകേരറിച്ചു.
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76. എടെരറിപകപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ 2007-2008 കേപ്പോലെയളവറില് 17,23,135 രൂപ
ടചലെവഴറിചട നറിര്മ്മറിച വനറിതപ്പോ വദവസപ്പോയ പകേനത്തെറിടന്റെ നറിലെവറിടലെ സറിതറി സസംബന്ധറിചട
സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  നറിലെവറില്  പ്രസ്തുത  വദവസപ്പോയ  പകേനത്തെറില്  2  പറി.എചട.സറി.കേള്
പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടണനസം പുതറിയ  ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ  നറിര്മ്മപ്പോണസം  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകുന്നമുറയ്ക്കട
പറി.എചട.സറി.കേള്  വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  പകേനത്തെറില്  നറിനസം  മപ്പോററി  പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുന്ന
തപ്പോടണനസം  എടെരറിപകപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടഹഡട  കപ്പോര്കട  സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.
വനറിതകേള്കട  ഉപയുകമപ്പോകുന്ന  രഷ്ക്രീതറിയറില്  വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  പകേനടത്തെ
പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുന്നതറിനു പവണ നടെപടെറി സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

77.  മമ്പപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  2006-07  കേപ്പോലെയളവറില്  2,35,000  രൂപ
ടചലെവഴറിചട പപ്പോളപപ്ലറട നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയുള്ള യനങ്ങള് വപ്പോങ്ങറി പ്രവര്ത്തെനസം ആരസംഭറിച
യൂണറിററിടന്റെ  നറിലെവറിടലെ  സറിതറി  സസംബന്ധറിചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞപപപ്പോള്  രണട
വര്ഷപത്തെപ്പോളസം  യൂണറിററിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനസം  നല  രഷ്ക്രീതറിയറില്  നടെന്നതപ്പോയുസം  എന്നപ്പോല്
അസസംസ്കൃത  വസ്തുകളുടടെ  ലെഭദതക്കുറവുസം,  വറിപണറി  മപ്പോനദവുസം  കേപ്പോരണസം  നറിര്മ്മപ്പോണ
യൂണറിററിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനസം  നറിലെചതപ്പോയുസം,  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  പഷപ്പോപറിസംഗട  പകേപ്പോപ്ലകറില്
സൂകറിചറിരറിക്കുന്ന  പ്രസജുത  യനങ്ങള്  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഭരണസമറിതറി  പലെലെസം  ടചയട
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുടണനസം  ഉപദദപ്പോഗസന്  മമ്പപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട
സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.  പ്രസ്തുത  യനങ്ങള്  പലെലെസം  ടചയട  വറില്ക്കുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറി
സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചട അററിയറിക്കുവപ്പോനുള്ള സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശടത്തെ തുടെര്ന്നട ആയതട അററിയറികപ്പോടമന്നട
ടെറിയപ്പോന് സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു. ടെറി മറുപടെറി സമറിതറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിച്ചു.

78.  നറിലെമ്പൂര്  നഗരസഭയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകടള  കേടണത്തെപ്പോടത
ഉപകേരണങ്ങള് വപ്പോങ്ങറി; സസ്വയസം ടതപ്പോഴറില് സസംരസംഭസം പരപ്പോജയമപ്പോയറി എന്ന പരപ്പോമര്ശത്തെറില്
ഉള്ടപട  യൂണറിറ്റുകേളുടടെ  നറിലെവറിടലെ  അവസ  സസംബന്ധറിചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞപപപ്പോള്'
എസട.സറി.  വനറിതപ്പോ  സസ്വയസംടതപ്പോഴറില് യൂണറിറട  ചപപ്പോത്തെറി,  പത്തെറിരറി  നറിര്മ്മപ്പോണ ടമഷഷ്ക്രീന്'
എന്ന പദതറിയ്ക്കപ്പോയറി 7,75,000 രൂപയുടടെ ഉപകേരണങ്ങളുസം 'വനറിതകേള്കട സസ്വയസംടതപ്പോഴറില്
സസംരസംഭസം  -  പലെപ്പോണ്ടറി'-  എന്ന പദതറികപ്പോയറി  4,50,000  രൂപ ടചലെവറില് രണട വപ്പോഷറിസംഗട
ടമഷഷ്ക്രീന്,  രണട ഇലെകറികേട അയണ് എന്നറിവയുസം വപ്പോങ്ങറിടയങറിലുസം പദതറി ആരസംഭറിക്കുവപ്പോന്
കേഴറിയപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  കേപ്പോലെപഴകസം  ടകേപ്പോണട  യനഭപ്പോഗങ്ങള്  നശറിചതപ്പോയുസം,  പലെ
യനഭപ്പോഗങ്ങളുസം  പമപ്പോഷണസം  പപപ്പോയതപ്പോയുസം  മനസറിലെപ്പോകറിയതറിടന  തുടെര്ന്നട  പപപ്പോലെഷ്ക്രീസറില്
പരപ്പോതറിടപടതപ്പോയുസം നറിലെമ്പൂര് നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി, സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

79.  ഒരു  പദതറി  ആരസംഭറിക്കുപമ്പപ്പോള്  ടചപയണ  പ്രപ്പോഥമറികേമപ്പോയ  കേപ്പോരദങ്ങള്
ടചയപ്പോത്തെതറിനപ്പോലെപ്പോണട പദതറി പരപ്പോജയടപടെപ്പോൻ ഇടെയപ്പോയടതനസം പ്രസ്തുത പദതറി പ്രകേപ്പോരസം
വനറിതപ്പോ  ഫണട  വറിനറിപയപ്പോഗറികപ്പോന്  പവണറി  മപ്പോത്രസം  ടചയതപ്പോടണനസം  കുറടപടുത്തെറിയ
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സമറിതറി,  പപപ്പോലെഷ്ക്രീസട  പമപ്പോഷപ്പോകടള  കേണ്ടുപറിടെറികപ്പോന്  കേഴറിയുമപ്പോയറിരുന്നറിട്ടുസം  ആയതട
3 വര്ഷമപ്പോയറിട്ടുസം ടചയപ്പോതറിരുന്നതട പപപ്പോലെഷ്ക്രീസറിടന്റെ ഭപ്പോഗത്തുനറിനള്ള ഗുരുതരമപ്പോയ വഷ്ക്രീഴ്ചയപ്പോയറി
വറിലെയറിരുത്തുകേയുസം,  പ്രസ്തുത വറിഷയസം സസംബന്ധറിചട ആഭദന്തരവകുപറില് നറിനസം ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുസം ടചയ്തു.

80.  ബപ്പോലുപശ്ശേരറി  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറില്
സൂചറിപറിക്കുന്ന  സൂപര്  എസം.ആര്.എഫട.  യൂണറിറട  സസംബന്ധറിചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട
ബപ്പോലുപശ്ശേരറി  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  കുരപ്പോച്ചുണറിലുള്ള  വദവസപ്പോയ എപസററില്  മപ്പോലെറിനദ
സസംസ്കരണവുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട പ്ലപ്പോസറികേട ടഷ്രെഡറിസംഗറിനുപവണറി ആരസംഭറിച ഒരു യൂണറിറപ്പോണട
എസം.ആര്.എഫട.  യൂണറിറട  എനസം  ആയതട  പ്രവര്ത്തെനമപ്പോരസംഭറിടചങറിലുസം  പ്രപ്പോപദശറികേ
പ്രതറിപഷധങ്ങള് കേപ്പോരണസം പ്രവര്ത്തെനസം നറിര്ത്തെറിവയ്പകണറി വനടവനസം ടെറി വറിഷയത്തെറില്
ജനപ്രതറിനറിധറികേളുമപ്പോയറി  ചര്ചകേള്  നടെത്തെറിടയങറിലുസം  പ്രവര്ത്തെനസം  ആരസംഭറികപ്പോന്
സപ്പോധറിചറിലപ്പോടയനസം  ഇപത  തുടെര്ന്നട  അടതപ്പോഴറിച്ചുള്ള  സലെസം  ടചറുകേറിടെ  കേചവടെകപ്പോര്കട
ലെഷ്ക്രീസട  വദവസയറില്  അനുവദറിക്കുന്നതറിനട  വദവസപ്പോയ  ഓഫഷ്ക്രീസടറ
ചുമതലെടപടുത്തെറിയറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനസം  ഇകപ്പോരദങ്ങള്  ചൂണറികപ്പോടറി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപറിനട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കേറിയറിട്ടുടണനസം  ജറിലപ്പോകേളക്ടറുടടെ  പനതൃതസ്വത്തെറില്  വഷ്ക്രീണ്ടുസം
ജനങ്ങളുമപ്പോയറി  ഒരു  ചര്ച  നടെത്തുന്നതറിനട  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുടണനസം  ബപ്പോലുപശ്ശേരറി  പബപ്പോകട
പഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കേറി.

81.  പ്രസ്തുത  മപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ  യൂണറിറട  സസംബന്ധറിചട  ജനങ്ങളുമപ്പോയറി  ചര്ചകേള്
നടെത്തെറി  പ്രവര്ത്തെനസം  ആരസംഭറിക്കുവപ്പോന്  പബപ്പോകട  പ ഞ്ചപ്പോയത്തെട  അടെറിയന്തര  നടെപടെറി
സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്നട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപറിനട  ലെഭദമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത
ഫയല് നടെപടെറികേള് അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

82.  ബപ്പോലുപശ്ശേരറി  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  2007-08-ല്  നറിര്മ്മറിച  വനറിതപ്പോ
വദവസപ്പോയ സസംരസംഭകേ പരറിശഷ്ക്രീലെന പകേനസം രണട നറിലെകേളപ്പോയറി  പുതുകറി പണറിതട നറിര്ദ്ദേറിഷ
ആവശദത്തെറിനപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിചട  വരുനടണന്ന  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിയുടടെ
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില് ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്തു.

83.  കൂടെരഞറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധടപട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിചട
സമറിതറി പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട 6,84,103  രൂപ  ടചലെവഴറിചട  നറിര്മ്മറിച  കൂടകര  ഹരറിജന്
വദവസപ്പോയ പകേനത്തെറില് സസ്വയസം സഹപ്പോയ സസംഘസം രൂപഷ്ക്രീകേരറിചട  പഹപ്പോപളപ്പോബ്രറികട  യൂണറിറട
ഉണപ്പോകപ്പോന് തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിക്കുകേയുസം, ടകേടറിടെത്തെറിനട  24,000 രൂപ നറിരകറില് വപ്പോര്ഷറികേ വപ്പോടെകേ
നറിശയറിചറിരുനടവനസം, പഹപ്പോപളപ്പോബ്രറികട  നറിര്മ്മപ്പോണ  യൂണറിറട  പ്രവര്ത്തെന
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രഹറിതമപ്പോയതറിടന തുടെര്ന്നട അവറിടടെ ടചരറിപട നറിര്മ്മപ്പോണ യൂണറിറട ആരസംഭറിടചങറിലുസം അതട
പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികേമലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  ഉപപകറിച്ചുടവനസം,  നറിലെവറില്  പടറികേജപ്പോതറി  വകുപറിടന്റെയുസം,
വദവസപ്പോയ വകുപറിടന്റെയുസം ധനസഹപ്പോയപത്തെപ്പോടുകൂടെറി  പുതുതപ്പോയറി ഒരു ടറഡറിടമയ്ഡട യൂണറിറട
തുടെങ്ങപ്പോനുള്ള  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  അസംഗഷ്ക്രീകേരറിചറിട്ടുടണനസം,  അതറിടന്റെ
പ്രപ്പോരസംഭപ്രവര്ത്തെനങ്ങള് നടെനവരറികേയപ്പോടണനസം കൂടെരഞറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി
സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു. പ്രസ്തുത യൂണറിററിടന്റെ പ്രവര്ത്തെനസം പവഗത്തെറിലെപ്പോകണടമന്നട സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

84. പപയപ്പോളറി നഗരസഭയറിടലെ വനറിതപ്പോ വദവസപ്പോയ എപസററില് ഏടതങറിലുസം യൂണറിറട
പ്രവര്ത്തെറിക്കുനപണപ്പോടയന്ന  സമറിതറി  പചപ്പോദദത്തെറിനട  ബസട  സപ്പോന്റെറില്  പ്രവര്ത്തെറിചറിരുന്ന
ഫപ്പോഷന്  ഡറിടടസനറിസംഗട  യൂണറിറട  വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  പകേനത്തെറിപലെയ്ക്കട  മപ്പോറപ്പോന്
തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുടണനസം,  നറിലെവറില്  തററി  ടനയട  യൂണറിറ്റുസം  ഫുഡട  നമ്മ്യൂടഷ്ക്രീഷടന്റെ  യൂണറിറ്റുസം
പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടണനസം 12 മുററികേളുള്ള ടകേടറിടെമപ്പോണട ഇടതനസം, വദവസപ്പോയ പകേനത്തെറിടലെ
വയററിസംഗട  പജപ്പോലെറികേള്  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിക്കുകേയുസം  ടടവദദ്യുതറി  കേണകനുപവണറി  അപപക
സമര്പറിചറിട്ടുടണനസം പപയപ്പോളറി മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

85.  വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  പകേനത്തെറില്  ഒഴറിഞ്ഞുകേറിടെക്കുന്ന  മുററികേളറില്  കൂടെറി  യൂണറിറട
തുടെങ്ങപ്പോനുള്ള  നടെപടെറികേള്  പവഗത്തെറിലെപ്പോകറി  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

86.  ഉണ്ണറിക്കുളസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധടപട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട
സമറിതറി  പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട  വദവസപ്പോയ  എപസറട  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 1998-99-ല്
4,22,000  രൂപ ടചലെവഴറിചട ഒപരകര് സലെസം വപ്പോങ്ങറിയതപ്പോയുസം  1999-2000-ല്  5  ലെകസം
രൂപ  വകേയറിരുത്തെറി  പദതറി  രൂപഷ്ക്രീകേരറിചതപ്പോയുസം,  1999-ടലെ പറി.ഡബദ്യു.ഡറി.  നറിരകറില്
4,54,446  രൂപയുടടെ എസറിപമറട  പ്രകേപ്പോരസം ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  കേമ്മറിററി കേണ്വഷ്ക്രീനര് പ്രവൃത്തെറികേള്
ഏടറടുടത്തെങറിലുസം  പണറി  മുടെങ്ങറിപപപ്പോടയനസം  നറിലെവറില്  പ്രസ്തുത  പദതറിയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
2,93,345  രൂപയുടടെ പ്രവൃത്തെറി പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയറിട്ടുടണനസം, വദവസപ്പോയ എപസറട  പദതറി
ഉപപകറിച നറിലെയറിലെപ്പോടണനസം നറിലെവറില് പ്രസ്തുത സലെസം പഞ്ചപ്പോയത്തെട കേളറി സലെമപ്പോയറി
ഉപപയപ്പോഗറിചട  വരറികേയപ്പോടണനസം,  പഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  കേളറിസലെമറിലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത
സലെത്തെട   ഒരു  പസഡറിയസം  നറിര്മ്മറികപ്പോനപ്പോണട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുള്ളടതനസം
ഉണ്ണറിക്കുളസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

87.  പ്രസജുത പദതറികപ്പോയറി  ടചലെവഴറിച രണട  ലെകസം രൂപയുടടെ  ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വസം
ആര്കപ്പോടണന്ന  സമറിതറി  പചപ്പോദദത്തെറിനട  പ്രസ്തുത  തുകേ  കേണ്വഷ്ക്രീനററില്  നറിനസം
ഇപൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറി  ആരസംഭറിചറിട്ടുടണന്നട  ടസക്രടററി  അററിയറിചതറിടന  തുടെര്ന്നട
ടസക്രടററിയുടടെ മറുപടെറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച്ചു.
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88.  ടനപ്പോചപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ വനറിതപ്പോ  കേദപ്പോന്റെഷ്ക്രീന്  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോപണപ്പോ
എന്ന സമറിതറി പചപ്പോദദത്തെറിനട കേദപ്പോന്റെഷ്ക്രീന് നറിലെവറില് പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോടണനസം,  ടകേടറിടെസം
നവഷ്ക്രീകേരറിചട  കുടുസംബശഷ്ക്രീയുടടെ  കേഷ്ക്രീഴറിലുള്ള  പസ്നേഹ  ഫുഡട  പപ്രപ്പോഡക്ടടസറിടന്റെ
പ്രവര്ത്തെനത്തെറിനപ്പോയറി  വപ്പോടെകേയ്ക്കട  നല്കേറിയറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനസം  ടസക്രടററി  ടനപ്പോചപ്പോടെട
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

89.  പ്രസ്തുത ടകേടറിടെസം  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോയതറിനപ്പോല് ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മലുള്ള
നടെപടെറി  അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

90.  മുകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട
സമറിതറി പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട മുകത്തെറിനടുത്തുള്ള പതപ്പോടത്തെറില്കേടെവട എന്ന പ്രപദശത്തെപ്പോണട
വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  വറികേസന  പകേനസം  സപ്പോപറിചടതനസം  വനറിതകേള്കട  പരറിശഷ്ക്രീലെനസം
നല്കുന്നതറിനുപവണറി സപ്പോപറിച പകേനത്തെറില് പരറിശഷ്ക്രീലെനസം നടെകപ്പോത്തെതട സസംബന്ധറിചപ്പോണട
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശടമനസം,  എന്നപ്പോല്  ടെറി  പകേനസം  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെയുസം  നഗരസഭയുടടെയുസം
ആഭറിമുഖദത്തെറില് പദശഷ്ക്രീയ നഗര ഉപജഷ്ക്രീവന മറിഷടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയുള്ള  ടടനപുണദ പരറിശഷ്ക്രീലെന
പകേനമപ്പോകറി മപ്പോറ്റുകേയുസം അവറിടടെനറിന്നട  ഏ.സറി.  ടമകപ്പോനറികല് പകേപ്പോഴറിനുള്ള ആദദ ബപ്പോചട
പരറിശഷ്ക്രീലെനസം  പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കുകേയുസം  ടചയറിട്ടുടണനസം,  അതറില്  8  പപര്കട  വറിവറിധ
കേമ്പനറികേളറില് പജപ്പോലെറി  ലെഭറിക്കുകേയുസം ടചയറിട്ടുടണനസം മുകസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി
സമറിതറിടയ  അററിയറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  ടതപ്പോഴറില്  പരറിശഷ്ക്രീലെന  പരറിപപ്പോടെറി
സസംബന്ധറിച നറിലെവറിടലെ സറിതറി ഓഡറിറട വഴറി ററിപപപ്പോര്ടട ടചയ്യുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട മുനറിസറിപല് പകേപ്പോര്പപറഷന്

91.  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപ്പുസം,  ഓഡറിറട വകുപ്പുസം
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

92.  ഉഴമലെയ്ക്കല്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  ടകേടറിടെസം
നറിലെവറില്  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോടണന്നട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  മറുപടെറി
നല്കേറിടയങറിലുസം  പ്രവര്ത്തെനത്തെറിനട  ആവശദമപ്പോയ  തുകേ  വപ്പോര്ഷറികേ  പദതറിയറില്
ഉള്ടപടുത്തെറി  തുകേ  വകേയറിരുത്തെറിയറിടറിലപ്പോയറിരുന  എനസം  സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.
സമറിതറിടയ  ടതററിദരറിപറികപ്പോന്  ഇത്തെരത്തെറില്  മറുപടെറി  നല്കേറിയതറില്  അതൃപറി
പരഖടപടുത്തെറിയ  സമറിതറി  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  നല്കുന്ന  മറുപടെറി ടവരറിഹഫ  ടചയപ്പോടതയുസം
ററിമപ്പോര്കട  പരഖടപടുത്തെപ്പോടതയുസം  സമറിതറികട  സമര്പറിക്കുന്നതട  ആവര്ത്തെറികരുടതന്നട
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.   പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട വറിശദഷ്ക്രീകേരണസം  ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനട
സമറിതറി വകുപറിപനപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുസം ടചയ്യുന.



47

93.  മൂന്നട  ലെകസം  രൂപ  ടചലെവഴറിചട  നറിര്മ്മറിച  ടതപ്പോഴറില്  പരറിശഷ്ക്രീലെന
പകേനത്തെറിനുള്ള പ്രസ്തുത ടകേടറിടെസം  20  വര്ഷപത്തെപ്പോളസം നറിഷറിയമപ്പോയറി  കേറിടെന്ന കേപ്പോരണസം
അപനസ്വഷറിചട ററിപപപ്പോര്ടട ടചയ്യുന്നതറിനുസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

94.  തൃശ്ശൂര്  മുന്സറിപല്  പകേപ്പോര്പപറഷനറില്  1998-99-ല്  ആരസംഭറിച  ഐ.ടെറി.
പപ്പോര്കട  ടകേടറിടെ  നറിര്മ്മപ്പോണസം  2011-12-ല്  മപ്പോത്രമപ്പോണട പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചറിട്ടുള്ളടതനസം
നറിലെവറിലുസം  പ്രസ്തുത  ടകേടറിടെസം  നറിഷറിയമപ്പോയറി  തുടെരുകേയപ്പോടണനസം  56  ലെകസം
രൂപപയപ്പോളസം  ടചലെവഴറിചട  കേമ്പമ്മ്യൂടറുസം  അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങളുസം  വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുസം  അവ
ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയറി  കൂടറിയറിടറിരറിക്കുന്നതറിടന്റെ  ഉത്തെരവപ്പോദറിത്തെസം  ടടെകറികല്  കേമ്മറിററി
ടചയര്മപ്പോന്  അടെകമുള്ള  ഇസംപ്ലറിടമന്റെറിസംഗട  ഏജന്സറികപ്പോടണന്നട  സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.

95.  സര്കപ്പോര്  ഐ.ടെറി.  പപ്പോര്ക്കുകേള്കപ്പോയറി  അടെറിസപ്പോന  സപൗകേരദങ്ങളുസം
വദകറികേള്കട  പദതറി  നടെത്തെറിപറിനപ്പോയറി  അവസരസം  നല്കുകേയുസം  ടചയ്യുപമ്പപ്പോള്
സസംരസംഭകേ  ഗ്രൂപറിനട  മപ്പോത്രപമ  അനുമതറി  നല്കുകേയുള്ളൂ  എന്ന  പകേപ്പോര്പപറഷടന്റെ
നറിലെപപ്പോടെറില്  സമറിതറി  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന.   2012-13, 2014-15  വര്ഷങ്ങളറില്
നടെത്തെപ്പോന്  ലെകദമറിടറിരുന്ന  പദതറികേള്  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്  ഇലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്
പരപ്പോജയടപടതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  75%ത്തെറിലെധറികേസം  ബപ്പോങ ട പലെപ്പോണ്
ഉള്ളതറിനപ്പോല് പദതറിയുടടെ നടെത്തെറിപറിനപ്പോയറി സസംരസംഭകേ ഗ്രൂപറിനട മപ്പോത്രപമ അര്ഹതയുള്ളൂ
എന്നട  നറിബന്ധനയുള്ളതപ്പോയുസം  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഐ.ടെറി.
പപ്പോര്ക്കുകേള്കപ്പോവശദമപ്പോയ  അടെറിസപ്പോന  സപൗകേരദങ്ങള്  ഒരുകറിടകപ്പോടുകണടമനസം
അപതപ്പോടടെപ്പോപസം  പ്രസ്തുത  ടകേടറിടെസം  പകേപ്പോര്പപറഷന്  വദകറികേള്കപ്പോയറി  നല്കേണടമനസം
അതറിനപ്പോയറി  പസറട  പ്ലപ്പോനറിസംഗട  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  നറിബന്ധനയറില്  മപ്പോറസം  വരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി
തുടെര്നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമനമുള്ള  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശടത്തെ  തുടെര്ന്നട  പ്രസ്തുത
നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് നടെപറിലെപ്പോകറി ഐ.ടെറി. പപ്പോര്കട സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറി സസ്വഷ്ക്രീകേരറികപ്പോ
ടമന്നട  ബന്ധടപട  ഉപദദപ്പോഗസര്  സമറിതറികട  നല്കേറിയ  ഉറപട  നടെപറിലെപ്പോകറിയതട
സസംബന്ധറിച ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറികട ലെഭദമപ്പോകണടമന്നട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

96.  ശഷ്ക്രീനപ്പോരപ്പോയണപുരസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  എസട.സറി.  ഫണട  വകേമപ്പോററി
ടചലെവഴറിചതട  സസംബന്ധറിചട  തൃപറികേരമപ്പോയ വറിശദഷ്ക്രീകേരണസം  ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം  ഫണട
വകേമപ്പോററി  ടചലെവഴറിചതട  സസംബന്ധറിചട  സര്കപ്പോര്  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  വപ്പോങ്ങറി  ആയതറിപന്മല്
ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

97.  പമലൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  കൂവകപ്പോട്ടുക്കുന്നറില്  നറിര്മ്മറിച  വനറിതപ്പോ
വദവസപ്പോയ  സസംഭരണശപ്പോലെയുടടെ  പണറി  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കുന്നതറിനുസം പ്രസ്തുത
ടകേടറിടെസം ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  
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98.  ടനലറിക്കുന്നട  മറിനറി  ഇന്ഡസ്ട്രറിയല്  എപസററിടന്റെ  ആറട  മുററികേളറില്,  ജറിലപ്പോ
പഞ്ചപ്പോയത്തെറിനട വറിട്ടു നല്കേറിയ രണട മുററികേള് തറിരറിടകേ ലെഭദമപ്പോകറി അറകുറപണറികേള്
നടെത്തെപ്പോടമന്ന  വടെകപ്പോപഞ്ചരറി  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  ടസക്രടററിയുടടെ  ഉറപറിപന്മല്  പ്രസ്തുത
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

99.  കേപ്പോളറികേപ്പോവട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറില്
ഈ  വറിഷയസം  സസംബന്ധറിച  ബഹ.  ഹഹപകപ്പോടെതറി  വറിധറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
തുടെര്നടെപടെറി സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

100. പതഞറിപപ്പോലെസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില് വനറിതപ്പോ വദവസപ്പോയ പകേനസം സസ്വകേപ്പോരദ
വദകറികട വപ്പോടെകേയ്ക്കട നല്കേറിയതട ഹബപലെപ്പോ പ്രകേപ്പോരമടലന്നട സമറിതറി നറിരഷ്ക്രീകറിക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല്  കുടെറിശ്ശേറികേയുള്ള  വപ്പോടെകേതുകേ  തറിരറിടകേ  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട
നറിയമപ്പോനുസൃതമപ്പോയ  നടെപടെറികേള്  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
അപതപ്പോടടെപ്പോപസം  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബന്ധറിചട  സര്കപ്പോര്  തലെത്തെറില്  അപനസ്വഷണസം
നടെത്തെറി ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറികട ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

101.  തുറവൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മല്
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപ്പുസം  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  നല്കേറിയ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.  

102.  ജനറല്  വറിഭപ്പോഗത്തെറിടലെയുസം  എസട.സറി.  വറിഭപ്പോഗത്തെറിടലെയുസം  ആളുകേടള
ഉള്ടപടുത്തെറി ഹരറിത കേര്മ്മപസന എന്ന പപരറില് ഒരു കേര്മ്മപസന രൂപഷ്ക്രീകേരറികപ്പോന്
കേഴറിയറിടലന്ന ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ അഭറിപ്രപ്പോയത്തെറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  ടകേപ്പോപണപ്പോടറി
പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ ഇലത്തെജുസംപടെറി  വദവസപ്പോയ പകേനത്തെറില് പ്രസ്തുത വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിടലെ
ആള്കപ്പോടര  അസംഗങ്ങളപ്പോകറി  ഒരു  കേര്മ്മപസന  രൂപഷ്ക്രീകേരറികപ്പോനറിടെയപ്പോയതട
സസംബന്ധറിച ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  

103.  ടപപ്പോന്മള  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  പകേനത്തെറിനട  വപ്പോചട
അസസംബറിസംഗട  യൂണറിറട  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  അര്ഹതയറിലപ്പോടത  3,40,500  രൂപ
അനുവദറിച്ചു  എനള്ള  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മല്  പകേപ്പോടപ്പുറത്തെട  പ്രവര്ത്തെറിചറിരുന്ന
വനറിതപ്പോ  സഹകേരണ  സസംഘത്തെറിനട  വപ്പോചട  അസസംബറിസംഗട  യൂണറിറട  ടകേടറിടെസം
പണറിയുന്നതറിനപ്പോയുസം  ചപ്പോപനങ്ങപ്പോടെറിയറില്  ഫപ്പോന്  അസസംബറിസംഗട  യൂണറിറട  പുതുതപ്പോയറി
തുടെങ്ങുന്നതറിനുമപ്പോയറി  അനുവദറിച  തുകേ  പ്രസ്തുത  ആവശദത്തെറിപലെയ്ക്കട  ഉപപയപ്പോഗറിചറിടറിടലന്ന
പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മലുസം  ഓഡറിറട  തടെസടപടുത്തെറിയ  തുകേ  സസംഘസം  ടസക്രടററിയറില്നറിനസം
ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോടയന്നട പരറിപശപ്പോധറിചട അററിയറികപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.
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104.   2001-02,  2002-03  കേപ്പോലെയളവറില്  വനറിത പുളറി  സസംസ്കരണ യൂണറിറട ,
2007-08,  2008-09  എന്നഷ്ക്രീ  കേപ്പോലെയളവുകേളറില്  വനറിതകേള്കട  തയല്  പരറിശഷ്ക്രീലെനസം
എന്നഷ്ക്രീ  പദതറികേള്  പ്രകേപ്പോരസം  ടപപ്പോന്മള  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  വപ്പോങ്ങറിയ  ടമഷഷ്ക്രീനുകേള്
പലെലെസം  ടചയട  വറിറഴറിക്കുന്നതറിനട  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിച  നടെപടെറികേള്  സസംബന്ധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദമപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

105.  പന്തല്ലൂര്  വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  പകേനത്തെറില്  എസം.ഡറി.എസട.  യൂണറിറ്റുകേള്
ആരസംഭറിക്കുവപ്പോന്  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുടണന്നട  മലെപ്പുറസം  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി
അററിയറിചതറിടന  തുടെര്ന്നട,  പ്രസ്തുത  യൂണറിറ്റുകേള്  നടെപറിലെപ്പോകറിയ  പശഷസം  ആയതട
സമറിതറിടയ അററിയറികണടമന്നട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

106.  സമൃദറി  വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  സസ്വയസംടതപ്പോഴറില്  ഉല്പപ്പോദന  വറിപണന
പരറിശഷ്ക്രീലെന  പകേനസം  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  ഇതര  സപ്പോപനങ്ങളറിടലെ  വറിവറിധ
പദതറികേളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  പരറിശഷ്ക്രീലെനസം  നല്കേപ്പോനുപദ്ദേശറിച്ചുടകേപ്പോണട ആരസംഭറിചതപ്പോ
ടണങറിലുസം   ഇവറിടടെ  ഹകേമപ്പോററികറിടറിയ  സപ്പോപനങ്ങളപ്പോണട  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നടതന്നട
ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ  മറുപടെറിയറില്  നറിന്നട  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  പ്രസ്തുത
പകേനത്തെറില്  ആറുമപ്പോസടത്തെ  തയല്  പരറിശഷ്ക്രീലെനപകേപ്പോഴ്സുകേള്  നടെത്തെറിയറിരുനടവങറിലുസം
പലെ  ടമഷഷ്ക്രീനുകേളുസം  പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  യനങ്ങള്  പലെലെസം
ടചയ്യുന്നതറിനട  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചറിട്ടുടണന്ന  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
ഇതറിപന്മല് സസ്വഷ്ക്രീകേരറിച  തുടെര്നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  ടതപ്പോഴറിലെധറിഷറിത  പരറിശഷ്ക്രീലെനസം
പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിപകണതറിടലന്നട സര്കപ്പോര് ഉത്തെരവട  പുറടപടുവറിചറിട്ടുടണന്ന  മലെപ്പുറസം
പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററിയുടടെ മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസ്തുത വറിവരങ്ങള്
ഉള്ടകപ്പോള്ളുന്ന ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

107.  പവങ്ങര  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മല്
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  ലെഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

108.  എടെരറിപകപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  പകേനസം
വനറിതകേള്കട  ഉപയുകമപ്പോകുന്ന  രഷ്ക്രീതറിയറില്  പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ
നടെപടെറികേള് സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

109.  മമ്പപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  അസസംസ്തൃത  വസ്തുകളുടടെ  ലെഭദതക്കുറവുസം
വറിപണറി  മപ്പോനദവുസം  കേപ്പോരണസം  പപ്പോളപപ്ലറട  നറിര്മ്മപ്പോണ  യൂണറിററിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനസം
നറിലെചതറിനപ്പോല്  ഇതറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  ഉപകേരണങ്ങള്  പലെലെസം  ടചയട  വറില്ക്കുന്നതറിനുള്ള
നടെപടെറികേള് സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചട ആയതട സമറിതറിടയ അററിയറിക്കുന്നതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  
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110.  നറിലെമ്പൂര്  നഗരസഭയറിടലെ  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  പദതറിയുമപ്പോയറി
ബന്ധടപടട  പമപ്പോഷണസം  പപപ്പോയ  യനഭപ്പോഗങ്ങള്  സസംബന്ധറിചട  3  വര്ഷമപ്പോയറിട്ടുസം
കുറവപ്പോളറികേടള കേടണത്തെപ്പോത്തെതട പപപ്പോലെഷ്ക്രീസറിടന്റെ ഭപ്പോഗത്തുനറിനള്ള ഗുരുതര വഷ്ക്രീഴ്ചയപ്പോയറി
വറിലെറിയറിരുത്തെറിയ സമറിതറി ആഭദന്തര വകുപറില്നറിനസം പ്രസ്തുത വറിഷയസം സസംബന്ധറിചട
ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

111.  ബപ്പോലുപശ്ശേരറി  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  മപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ  യൂണറിററിടന്റെ
പ്രവര്ത്തെനസം  പ്രപ്പോപദശറികേ  പ്രതറിപഷധങ്ങള്  കേപ്പോരണസം  നറിലെച  സപ്പോഹചരദത്തെറില്
ജനങ്ങളുമപ്പോയറി  ചര്ച  നടെത്തെറി  പ്രവര്ത്തെനസം  ആരസംഭറിക്കുവപ്പോന്  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട
അടെറിയന്തര  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.   അപതപ്പോടടെപ്പോപസം
പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിചട  പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  ഫയല്  നടെപടെറികേള്
അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

112.  വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  സസംരസംഭകേ  പരറിശഷ്ക്രീലെന  പകേനസം  രണട  നറിലെകേളറില്
പുതുകറി പണറിതട  നറിര്ദ്ദേറിഷ ആവശദത്തെറിനപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനടണന്ന ബപ്പോലുപശ്ശേരറി
പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിയുടടെ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

113.  കൂടെരഞറി  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  കൂടകര  ഹരറിജന്  വദവസപ്പോയ
പകേനത്തെറില്  തുടെങ്ങുവപ്പോനുപദ്ദേശറിക്കുന്ന  ടറഡറിടമയ്ഡട  യൂണറിററിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനസം
ആരസംഭറിചട ആയതട സസംബന്ധറിച ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

114.  പപയപ്പോളറി  നഗരസഭയറിടലെ  വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  പകേനത്തെറിടലെ
ഒഴറിഞ്ഞുകേറിടെക്കുന്ന  മുററികേളറില്  കൂടെറി  വദവസപ്പോയ  യൂണറിറട  തുടെങ്ങുവപ്പോനുള്ള  നടെപടെറികേള്
സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചട സമറിതറിടയ അററിയറിക്കുവപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

115.  ഉണ്ണറിക്കുളസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  വദവസപ്പോയ  എപസറട
സപ്പോപറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പദതറി  മുടെങ്ങറിപപപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദതറികപ്പോയറി
ടചലെവഴറിച  തുകേ  കേണ്വഷ്ക്രീനററില്  നറിനസം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറി
ആരസംഭറിചറിട്ടുടണന്ന ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറി  അസംഗഷ്ക്രീകേരറിച  സമറിതറി
പ്രസ്തുത  നടെപടെറി  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറി  സമറിതറികട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

116.  ടനപ്പോചപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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117.  മുകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  പതപ്പോടത്തെറില്കേടെവട  ടതപ്പോഴറില്  പരറിശഷ്ക്രീലെന
പകേനത്തെറിടലെ  ടതപ്പോഴറില്  പരറിശഷ്ക്രീലെന  പരറിപപ്പോടെറി  സസംബന്ധറിച  നറിലെവറിടലെ  സറിതറി
സസംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട മുഖപ്പോന്തരസം ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

118.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപ്പുസം  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  ലെഭദമപ്പോകറിയ
മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  മുനറിസറിപല്  പകേപ്പോര്പപറഷനുമപ്പോയറി
ബന്ധടപട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

അടെഞ്ഞുകേറിടെക്കുന്ന ടകേടറിടെങ്ങള്

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് ആര്ജറിചറിട്ടുള്ള ആസറികേളറില് വലെറിടയപ്പോരു ശതമപ്പോനസം
ടകേടറിടെങ്ങളപ്പോണട.  അതുടകേപ്പോണട  തടന്ന  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിടലെ
നറിഷറിയപ്പോസറികേളറില്  വലെറിടയപ്പോരളവു  വടര  ടകേടറിടെങ്ങളറില്  ഉള്ടപടുന.  വദകമപ്പോയ
ആസൂത്രണമറിലപ്പോടത  പദതറികേള്  നടെപപ്പോക്കുന്നതപ്പോണട  ടകേടറിടെങ്ങള്  നറിഷറിയമപ്പോയറി
കേറിടെക്കുന്നതറിനുള്ള  പ്രധപ്പോന  കേപ്പോരണസം.  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറിയ  217  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളറിലെപ്പോയറി  8.21  പകേപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ  നറിഷറിയപ്പോസറികേളപ്പോണട  ടകേടറിടെങ്ങളുടടെ
രൂപത്തെറിലുള്ളതട.  നറിര്മ്മപ്പോണസം  പൂര്ത്തെറിയപ്പോയറി  വര്ഷങ്ങള്  കേഴറിഞറിട്ടുസം  ഉദ്ഘപ്പോടെനസം
നടെകപ്പോത്തെവയുസം  ഉദ്ഘപ്പോടെനസം  കേഴറിഞറിട്ടുസം  പ്രവര്ത്തെനസം  തുടെങ്ങപ്പോത്തെവയുസം,  നറിര്മ്മപ്പോണസം
പപ്പോതറിവഴറിയറില്  നറിലെചവയുസം  നറിഷറിയപ്പോസറികേളപ്പോയറി  മപ്പോററിയ  ടകേടറിടെങ്ങളറില്  ഉള്ടപടുന.
ഉദപ്പോഹരണങ്ങള്:

• തറിരുവനന്തപുരസം  ജറിലയറിടലെ  ആററിങ്ങല്  നഗരസഭ  ടടപ്രവറട  ബസന്റെട  മപ്പോമപത്തെകട
മപ്പോററി സപ്പോപറിക്കുവപ്പോന് 2004-05-ല് 9,54,584 രൂപ മുടെകറി ടകേടറിടെസം പണറി കേഴറിപറിച്ചു. എന്നപ്പോല്
വസ്തുവറിടന്റെ  ഉടെമസതടയപററി  ആററിങ്ങല്  മുനറിസറിപല്  പകേപ്പോടെതറിയറില്  പകേസട
നറിലെവറിലുള്ളതറിനപ്പോല്   ബസട സപ്പോന്റെട  മപ്പോററി  സപ്പോപറിക്കുന്ന  പദതറി  ലെകദസം  ടടകേവരറിചറില.
സലെത്തെറിടന്റെ  പൂര്ണ്ണമപ്പോയ  ഉടെമസത,  ടടകേവശപരഖ  എന്നറിവ  പരറിപശപ്പോധറികപ്പോടത  പദതറി
നടെപപ്പോകറിയതറിനപ്പോലെപ്പോണട  ഇത്തെരടമപ്പോരു  സപ്പോഹചരദമുണപ്പോയതട.  പത്തുവര്ഷത്തെറിപലെടറയപ്പോയറി
ടകേടറിടെസം അടെഞ്ഞു കേറിടെക്കുന.

• ടകേപ്പോലസം ജറിലയറിടലെ കേറിഴപകകലടെ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട ചറിറ്റുമലെ കേമ്മമ്മ്യൂണറിററി ഹപ്പോളറിനട
സമഷ്ക്രീപമുള്ള  പഴയ  കൃഷറി  ഭവന്  ടകേടറിടെസം  2012-13  ല്  പുനരുദരറിച്ചു.  3,22,654  രൂപ  ഇപൗ
പ്രവൃത്തെറിയ്ക്കട  ടചലെവപ്പോയറി.  എന്നപ്പോല്  കൃഷറിഭവടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനസം  ഇവറിപടെയ്ക്കട  മപ്പോറത്തെതറിനപ്പോല്
ടകേടറിടെസം നറിഷറിയമപ്പോയറി നറിലെടകേപ്പോള്ളുന.
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മണ്പടപ്പോ  തുരുത്തെട  ഗ്രപ്പോപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2011-12-ല്  സുനപ്പോമറി  പുനരധറിവപ്പോസ  പദതറിയറില്
ഉള്ടപടുത്തെറി  പടസംതുരുത്തെട  ടവസട  വപ്പോര്ഡറില്  73-ാം  നമ്പര്  അസംഗന്വപ്പോടെറി  ടകേടറിടെസം
പണറികേഴറിപറിച്ചു.  എന്നപ്പോല് ടകേടറിടെസം  ഇപത  വടര  പ്രവര്ത്തെനസം ആരസംഭറിചറിടറില.  അപതസമയസം,
ഇപത നമ്പര് അസംഗന്വപ്പോടെറി നറിലെവറില് സസ്വകേപ്പോരദ വദകറിയുടടെ ടകേടറിടെത്തെറില് പ്രവര്ത്തെറിച്ചുവരുന.

18 വര്ഷസം മുമ്പട പണറി കേഴറിപറിച ടകേടറിടെസം ഇതുവടര പ്രവര്ത്തെനസം ആരസംഭറിചറില

ടകേപ്പോലസം  ജറിലയറിടലെ  പവറിപത്രശസ്വരസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  ശഷ്ക്രീനപ്പോരപ്പോയണപുരസം
പ്രപ്പോഥമറികേപ്പോപരപ്പോഗദപകേനത്തെറിനുള്ള  ടകേടറിടെസം  1997-ല്  എസം.പറി.  ഫണ്ടുപപയപ്പോഗറിചട
നറിര്മ്മറിചതപ്പോണട.  എന്നപ്പോല്  നപ്പോളറിതുവടര  പ്രവര്ത്തെനമപ്പോരസംഭറിചറിടറിലപ്പോത്തെ  ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ
കേതകുകേളുസം, ജനപ്പോലെകേളുസം തകേര്ന്ന നറിലെയറിലെപ്പോണട. പചപ്പോര്ടന്നപ്പോലെറിക്കുന്ന അവസയറിലുള്ള ഒരു
ടകേടറിടെത്തെറിലെപ്പോണട  പ്രപ്പോഥമറികേപ്പോപരപ്പോഗദ  പകേനസം  ഇപപപ്പോള്  പ്രവര്ത്തെറിച്ചുവരുന്നതട.  പണറികേഴറിപറിച
ടകേടറിടെവുസം, വസ്തുവുസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ ആസറി രജറിസററിലുസം ഉള്ടപടുത്തെറിയറിടറില.

ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  ടപപ്പോരഷ്ക്രീകല്  പബറികേട  മപ്പോര്കററില്  ജറിലപ്പോ  പഞ്ചപ്പോയത്തെട
ഫണ്ടുപപയപ്പോഗറിചട പബറികേട കേസംഫര്ടട പസഷന്,  പഷപ്പോപറിസംഗട പകേപ്പോപ്ലകട,  മപ്പോര്കറട സപ്പോളുകേള്,
ഓഫഷ്ക്രീസട  മുററികേള്  എന്നറിവ  നറിര്മ്മറിചറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല്  ഇതുവടര  പ്രവര്ത്തെനസം
ആരസംഭറികപ്പോത്തെ ഇപൗ ടകേടറിടെ സമുചയവുസം നപ്പോപശപ്പോന്മുഖമപ്പോണട.

• മലെപ്പുറസം  ജറിലയറിടലെ പചപലെമ്പ്ര ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2005-06-ല്  2,23,457  രൂപ
ടചലെവറിടട നറിര്മ്മറിച പഞ്ചപ്പോയത്തെട ടടലെബ്രററി സപ്പോസംസ്കപ്പോരറികേനറിലെയസം ഇതുവടര പ്രവര്ത്തെനസം
തുടെങ്ങറിയറിടറില.

പൂപകപ്പോട്ടൂര് യുദസപ്പോരകേസം ഉദ്ഘപ്പോടെനസം കേഴറിഞപപപ്പോള് പഞ്ചപ്പോയപത്തെപ്പോഫഷ്ക്രീസപ്പോയറി

മലെപ്പുറസം  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട   എസം.പറി.  ഫണറില്  നറിനസം  15  ലെകസം  രൂപ
ടചലെവഴറിചട പൂപകപ്പോട്ടൂര് യുദസപ്പോരകേസം നറിര്മ്മറിചട പൂപകപ്പോട്ടൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിനട ടടകേമപ്പോററി.
ഇരുനറിലെ  ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ തപ്പോഴടത്തെ നറിലെയറില് ചരറിത്ര മമ്മ്യൂസറിയസം,  ടടലെബ്രററി എന്നറിവയുസം
മുകേളറിലെടത്തെ  നറിലെയറില്  ഓഡറിപറപ്പോററിയവുമപ്പോണട  വറിഭപ്പോവനസം  ടചയറിരുന്നതട.  31-12-2003 -ല്
1.30 ലെകസം രൂപയുപടെയുസം, 2011-12-ല്  40,858 രൂപയുപടെയുസം പുസകേങ്ങളുസം 31-3-2004-ല് ഒരു ലെകസം
രൂപയുടടെ  ഫര്ണ്ണറിചറുസം  ടകേടറിടെത്തെറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുണട.  2004-ലെപ്പോണട  യുദസപ്പോരകേസം  ഉദ്ഘപ്പോടെനസം
ടചയതട.  നറിലെവറില്  ചരറിത്ര  മമ്മ്യൂസറിയസം  യപ്പോഥപ്പോര്ത്ഥദമപ്പോവപ്പോത്തെ  നറിലെയറിലെപ്പോണട.  ടകേടറിടെത്തെറില്
ശറിശുവറികേസന  പസവന  പദതറി  ഓഫഷ്ക്രീസുസം  കുടുസംബശഷ്ക്രീ  ഓഫഷ്ക്രീസുസം  പ്രവര്ത്തെറിച്ചുവരുന.  ടടലെബ്രററി
ഹപ്പോളറില്  പഞ്ചപ്പോയപത്തെപ്പോഫഷ്ക്രീസട  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന.  ടടലെബ്രററിയ്ക്കട  വപ്പോങ്ങറിയ  പുസകേങ്ങള്
ആര്ക്കുസം  പ്രപയപ്പോജനമറിലപ്പോത്തെ നറിലെയറിലുമപ്പോണട.  ഇന്തദന്  സസ്വപ്പോതനദസമര  ചരറിത്രത്തെറിടലെ
അവറിസരണഷ്ക്രീയ  ഏടെപ്പോയ  പൂപകപ്പോട്ടൂര്  യുദസം  സപ്പോരകേമറിലപ്പോടത  തഷ്ക്രീര്ത്തുസം
അവഗണറികടപടറിരറിക്കുകേയപ്പോണട.
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• പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ജറിലയറിടലെ  ബപ്പോലുപശ്ശേരറി  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  2011-12-ല്
9,50,000  രൂപ  ടചലെവറിടട  നറിര്മ്മറിച  സപ്പോമൂഹദവറികേസന  പകേനസം  പ്രവര്ത്തെനടമപ്പോനസം
ഇലപ്പോത്തെ നറിലെയറിലെപ്പോണട.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2014-15  വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ 4.1.6]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

119.  തറിരുവനന്തപുരസം  ജറിലയറിടലെ  ആററിങ്ങല്  നഗരസഭ  ടടപ്രവറട  ബസപ്പോൻഡട
മപ്പോമപത്തെയ്ക്കട  മപ്പോററി  സപ്പോപറികപ്പോന്  2004-05-ല്  9,54,584  രൂപ  മുടെകറി  ടകേടറിടെസം
പണറികേഴറിപറിച  പശഷസം  വസ്തുവറിടന്റെ  ഉടെമസപ്പോവകേപ്പോശവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  പകേപ്പോടെതറിയറില്
പകേസട ഉണപ്പോയതട സസംബന്ധറിചട സമറിതറി പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട  2004-05  വര്ഷത്തെറിലെപ്പോണട
ടകേടറിടെസം പണറി ആരസംഭറിചടതനസം,  മപ്പോമസം ഗ്രപൗണട 9 ഏകര് 12 ടസന്റെട സലെസം കുത്തെകേപപ്പോടസം
വഴറി നഗരസഭയ്ക്കട ലെഭറിചതപ്പോടണനസം,  അതറില് നറിനസം  1977-ലുസം  1979-  ലുമപ്പോയറി  5  ഏകര് സലെസം
നഗരസഭയുടടെ  അനുമതറിപയപ്പോടുകൂടെറി  സര്കപ്പോര്  ഏടറടുത്തെട  പകേപ്പോകനടട  ടഡവലെപ്ടമന്റെട
പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ പപരറില് രജറിസര് ടചയ്യുകേയുസം ബപ്പോകറിയുള്ള 4 ഏകര് 12 ടസന്റെട സലെത്തെറിനട
2004  വടര  നഗരസഭ  കുത്തെകേപപ്പോടസം  ഒടുകറി  വരുന്നതപ്പോടണനസം,  ടകേടറിടെസം  നറിര്മ്മപ്പോണസം
ആരസംഭറിചതറിനുപശഷസം  2006-ല്  സലെത്തെറിടന്റെ  ഉടെമസപ്പോവകേപ്പോശസം  സസംബന്ധറിചട
രപ്പോജകുടുസംബപ്പോസംഗമപ്പോയ  ശഷ്ക്രീമതറി  ലെളറിതപ്പോസംബഭപ്പോയറി  മുതല്പപര്  നഗരസഭയ്ടകതറിടര
ബഹ. മുന്സറിഫട പകേപ്പോടെതറിയറില് പകേസട ഫയല് ടചയ്യുകേയുസം 11-9-2015-ല് വറിധറിയപ്പോക്കുകേയുസം
ടെറി  സലെത്തെട  കേപ്പോലെറിചന്ത  നടെത്തുന്നടതപ്പോഴറിടകേ  മറട  കേപ്പോരദങ്ങള്  ടചയ്യുന്നതറില്  നറിനസം
നഗരസഭടയ വറിലെകറി ഉത്തെരവപ്പോകുകേയുസം ടചയതപ്പോയുസം,  പ്രസ്തുത വറിധറിടകതറിടര നഗരസഭ
അപഷ്ക്രീല്  ടകേപ്പോടുത്തെറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം  2010-11  വടരയുള്ള  അപഷ്ക്രീലുകേള്  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി
തഷ്ക്രീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനട ബഹ. ടടഹപകപ്പോടെതറി നറിര്പദ്ദേശറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് പകേസറിടന്റെ അടെറിയന്തര
സസ്വഭപ്പോവസം  പരറിഗണറിചട  അഡസ്വപ്പോന്സട  ടപററിഷന്  മൂവട  ടചയപ്പോന്  വകഷ്ക്രീലെറിനട  നറിര്പദ്ദേശസം
നല്കേറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം ആററിങ്ങല് നഗരസഭ ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

120.  പകേപ്പോകനടട  ടഡവലെപ്ടമന്റെട  പബപ്പോര്ഡറിനട  നല്കേറിയറിട്ടുള്ള  സലെസം  പകേസറില്
ഉള്ടപടറിട്ടുള്ളതപ്പോപണപ്പോ എനസം,  എത്ര വര്ഷപത്തെയ്ക്കപ്പോണട കുത്തെകേപപ്പോടസം ലെഭറിചറിരുന്നടതനസം
രപ്പോജഭരണസം ഇലപ്പോതപ്പോകുപമ്പപ്പോള് ടെറി ഭൂമറി സര്കപ്പോര് ഭൂമറിയപ്പോയറി മപ്പോറുകേയറിപല എനസം സമറിതറി
ആരപ്പോഞതറിനട  പകേപ്പോകനടട  ടഡവലെപ്ടമന്റെട  പബപ്പോര്ഡറിനട  നലറിയ  സലെസം  പകേസറില്
ഉള്ടപടറിടറിടലനസം,  രപ്പോജഭരണസം  മുതലുള്ള  കുത്തെകേപപ്പോടമപ്പോടണനസം  ഇതട  സസംബന്ധറിച
വദവസപ്പോ പരഖകേള് ആരുപടെയുസം ടടകേവശസം ഇടലനസം,  പകേസറിടന്റെ ആവശദത്തെറിപലെകപ്പോയറി
ആര്ടടകവ്സറില്  നറിനസം  ഈ  വസ്തു  സസംബന്ധറിചട  കേപൗണ്സറില്  മറിനറിടടസറില്  ഉള്ള
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വറിവരങ്ങള് പരറിപശപ്പോധറിചപപപ്പോഴപ്പോണട   ഇകപ്പോരദസം  മനസറിലെപ്പോകറിയടതനസം, 5  ഏകര് ഭൂമറി
നഗരസഭ  പകേപ്പോകനടട  ടഡവലെപ്ടമന്റെട  പബപ്പോര്ഡറിനട  നല്കേറിയപപപ്പോള്  ഇതറിടനതറിടര
1980-ല്  രപ്പോജകുടുസംബപ്പോസംഗങ്ങള്  സര്കപ്പോരറിനട  പരപ്പോതറി  നലറിയറിരുടന്നനസം,  രപ്പോജഭരണസം
അവസപ്പോനറിചപപപ്പോള്  പ്രസ്തുത  ഭൂമറി  സര്കപ്പോരറില്  നറികറിപമപ്പോയറിട്ടുള്ളതപ്പോടണന്നട  സര്കപ്പോര്
മറുപടെറി  നല്കേറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം,  1969-ടലെ  നറിയമപ്രകേപ്പോരസം  വദവസ ടചയതട  ഒഴറിടകേയുള്ള
ഭൂമറിയപ്പോണട  രപ്പോജകുടുസംബത്തെറിനട  അവകേപ്പോശടപടടതനസം,  പകേപ്പോകനടട  ടഡവലെപ്ടമന്റെട
പബപ്പോര്ഡട  സര്കപ്പോരറില്  അപപക  നല്കേറി  ഭൂമറി  അവരുടടെ  പപരറിപലെയ്ക്കട
മപ്പോറ്റുകേയപ്പോയറിരുടന്നനസം, എന്നപ്പോല് നഗരസഭ ആയതട സസ്വന്തസം പപരറിലെപ്പോകപ്പോടത കുത്തെകേപപ്പോടസം
വദവസയറില്  തുടെര്ന്നട  വരുകേയപ്പോണുണപ്പോയടതനസം  ആയതറിനപ്പോല്  വറിപലജട  ഓഫഷ്ക്രീസറില്
ടെറി  വറിഷയസം  സസംബന്ധറിച  പരഖകേള്  ഉണപ്പോകേറിടലനസം,  2016-ല്  അഡസ്വ.  രപ്പോജപഗപ്പോപപ്പോല്
മുഖപ്പോന്തരസം  ബഹ.  ആററിങ്ങല്  സബട.  പകേപ്പോടെതറിയറില്  അപഷ്ക്രീല്  ഫയല്  ടചയറിട്ടുടണനസം
പ്രസ്തുത പകേസട സസംബന്ധറിചട അഡസ്വപ്പോന്സട ടപറഷ്ക്രീഷന് മൂവട ടചയണടമന്നപ്പോണട അഡസ്വപകറട
അററിയറിചടതനസം ടസക്രടററി ആററിങ്ങല് നഗരസഭ ടസക്രടററി സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

121.  ആററിങ്ങല്  നഗരസഭയറിടലെ  പ്രസ്തുത  ഭൂമറി  സസംബന്ധറിച  പകേസട  ടടകേകേപ്പോരദസം
ടചയ്യുന്നതറിനുസം,  ഗവണ്ടമന്റെട  ടസക്രപടററിയററിടലെ  നറിയമവകുപട  ടസക്രടററിയുമപ്പോയറി
കൂടെറിയപ്പോപലെപ്പോചറിചട  ആവശദമപ്പോയ  നടെപടെറികേള്  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനുസം,  പ്രപതദകേ  കേമ്മറിററി
രൂപഷ്ക്രീകേരറികണടമനസം,  നഗരസഭ  ടടകേടകപ്പോള്ളുന്ന  നറിലെപപ്പോടുകേളുസം  പകേസറിടന്റെ
പുപരപ്പോഗതറിയുസം യഥപ്പോസമയസം നറിയമസഭപ്പോ സമറിതറിടയ അററിയറികണടമനസം അഭറിപ്രപ്പോയടപട
സമറിതറി,  രജറിസര് ടചയ പ്രമപ്പോണസം പ്രസജുത വദകറികേളുടടെ ടടകേവശമുള്ളപപപ്പോള് അവറിടടെ
ഇത്രപത്തെപ്പോളസം  തുകേ  ടചലെവഴറിചട  ടകേടറിടെസം  നറിര്മ്മറിചടതന്തറിനപ്പോടണന്നട  ആരപ്പോഞതറിനട
2004-05  കേപ്പോലെയളവറില്  ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ  പണറി  ആരസംഭറിചതറിനട  പശഷമപ്പോണട  പകേസട
തുടെങ്ങറിയടതനസം 9 ഏകര് 12 ടസന്റെട സലെത്തെറില് ഉള്ടപട 5 ഏകര് സലെസം പകേപ്പോകനടട
ടഡവലെപ്ടമന്റെട  പബപ്പോര്ഡറിനപ്പോയറി  നല്കേറിയപപപ്പോഴുസം  പ്രശ്നടമപ്പോനസം  ഇലപ്പോയറിരുനടവനസം
ബപ്പോകറിയുള്ള  4  ഏകര്  12  ടസന്റെട  സലെത്തെട  ബസപ്പോന്റെറിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനസം
ആരസംഭറിചപപപ്പോഴപ്പോണട പകേസട തുടെങ്ങറിയടതനസം ടസക്രടററി സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

122. 1956-ടലെ പസറട റഷ്ക്രീ-ഓര്ഗടടനപസഷന് ആക്ടട നറിലെവറില് വന്നതറിനു പശഷവുസം
ഇത്തെരസം  കേരപ്പോറുകേള്  നറിലെനറില്കണമപ്പോയറിരുടന്നങറില്  കുത്തെകേപപ്പോടസം  സസംബന്ധറിച  ഒരു
സപ്പോന്ഡട  സറില്  കേരപ്പോര്  ഉണപ്പോകണമപ്പോയറിരുനടവനസം  ഇടലങറില്  ഒപ്പോപടപ്പോമററികലെറി  ഭൂമറി
ഗവണ്ടമന്റെറിപലെയ്ക്കട  വന  പചരുടമന്ന  അവസ  സസംജപ്പോതമപ്പോകുടമനസം  ഇകപ്പോരദസം
പരറിപശപ്പോധറികണടമനസം അഭറിപ്രപ്പോയസം  പ്രകേടെറിപറിച സമറിതറി,  നറിലെവറില് പ്രസ്തുത  ടകേടറിടെസം
രപ്പോജകുടുസംബപ്പോസംഗങ്ങളുടടെ  ടടകേവശമപ്പോപണപ്പോടയനസം,  ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ  നറിലെവറിടലെ
സറിതറിടയടന്തനസം  ആരപ്പോഞതറിനട  ഉടെമസപ്പോവകേപ്പോശസം  രപ്പോജകുടുസംബപ്പോസംഗങ്ങളറില്
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നറിലെനറിര്ത്തെറിടകപ്പോണപ്പോണട  കേപ്പോലെറിചന്ത  നടെത്തുന്നതറിനുള്ള  അവകേപ്പോശസം  നഗരസഭയ്ക്കട
നല്കേറിയറിട്ടുള്ളടതനസം,  നറിലെവറില്  വറിപലജട  ഓഫഷ്ക്രീസറില്  കുത്തെകേപപ്പോടസം
സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നറിടലനസം  പകേസറിടന്റെ  വറിധറികനുസൃതമപ്പോയറി  പപ്പോടസം  സസ്വഷ്ക്രീകേരറികപ്പോടമന്ന
നറിലെപപ്പോടെപ്പോണട  വറിപലജട  ഓഫഷ്ക്രീസട  ടടകേടകപ്പോണറിരറിക്കുന്നടതനസം  നറിലെവറില്
ടെറി  ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ  പറിന്ഭപ്പോഗടത്തെ  ഹപ്പോള്  ടടഡ്രെെവറിസംഗട  ടടെസട  നടെക്കുപമ്പപ്പോള്  R.T.O.
ടവരറിഫറിപകഷന്  ഓഫഷ്ക്രീസട  ആയറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനടണനസം,  ടസക്രടററി,  ആററിങ്ങല്
നഗരസഭ  സമറിതറിടയ  പബപ്പോധറിപറിചതറിടന  തുടെര്ന്നട  പകേസറിടന്റെ  സറിതറി  മനസറിലെപ്പോകറി
എത്രയുസം പവഗസം ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദശറിച്ചു.

123. കേറിഴപകകേലടെ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ ചറിറ്റുമലെ കേമ്മമ്മ്യൂണറിററി ഹപ്പോളറിനട സമഷ്ക്രീപമുള്ള
പഴയ കൃഷറിഭവന് ടകേടറിടെസം പുനരുദരറിചതുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട സമറിതറി പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട,
10-1-2018-നട ഓഡറിറട വകുപട നടെത്തെറിയ പ്രപ്പോപദശറികേ പരറിപശപ്പോധനയ്ക്കട പശഷസം ഉടെന് തടന്ന
ടകേടറിടെത്തെറില്  ഹവദദ്യുതറി  കേണകന്  ലെഭറിചറിട്ടുടണനസം,  ഇന്റെര്ടനറട  കേണകന്
ലെഭറിചറിടറിലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  കേമ്പമ്മ്യൂടറുകേള്  പുതറിയ  ടകേടറിടെത്തെറിപലെയ്ക്കട  മപ്പോററിയറിടറിടലനസം,
ബപ്പോകറിയുള്ള പ്രവര്ത്തെനങ്ങടളലപ്പോസം പുതുതപ്പോയറി നറിര്മ്മറിച ടകേടറിടെത്തെറിപലെയ്ക്കട മപ്പോററിയറിട്ടുടണനസം,
ടകേടറിടെസം  നറിലെവറില്  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോടണനസം ടസക്രടററി,  കേറിഴപകകേലടെ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട
സമറിതറിടയ  പബപ്പോധറിപറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

124.  മണ്പടപ്പോതുരുത്തെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  79-ാം  നമ്പര്  അങണവപ്പോടെറി
ടകേടറിടെത്തെറില് നറിലെവറില് അങണവപ്പോടെറി പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോടണന്നതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

125.  പവറിപത്രശസ്വരസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  ശഷ്ക്രീനപ്പോരപ്പോയണപുരസം  പ്രപ്പോഥമറികേപ്പോപരപ്പോഗദ
പകേനസം  പുതറിയ  ടകേടറിടെത്തെറില്  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോപണപ്പോ  എനസം,  പ്രസ്തുത  ടകേടറിടെസം
ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോക്കുന്നതറിനട  കേപ്പോലെതപ്പോമസമുണപ്പോകേപ്പോന്  കേപ്പോരണടമടന്തനമുള്ള  സമറിതറിയുടടെ
പചപ്പോദദത്തെറിനട,  ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ  പുനരുദപ്പോരണ  പ്രവൃത്തെറികേള്  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചട  പ്രവര്ത്തെന
സജമപ്പോകറിയറിട്ടുടണനസം,  1997-ല്  എസം.പറി.  ഫണട  ഉപപയപ്പോഗറിചട  ടകേടറിടെ  നറിര്മ്മപ്പോണസം
പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിടചങറിലുസം  ഹവദദ്യുതറി  കേണകന് ഉള്ടപടടെയുള്ള അടെറിസപ്പോന സപൗകേരദങ്ങള്
പഞ്ചപ്പോയത്തെട വറിഹറിതസം ഉപപയപ്പോഗറിചപ്പോണട പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചടതനസം ആയതറിനപ്പോലെപ്പോണട ടകേടറിടെസം
ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോക്കുന്നതറിനട  കേപ്പോലെതപ്പോമസസം  പനരറിടടതനസം  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി
സമറിതറിടയ  പബപ്പോധറിപറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  അനപ്പോസ  മൂലെമപ്പോണട  ടകേടറിടെസം
പ്രവര്ത്തെന  സജമപ്പോകപ്പോന്  18  വര്ഷസം  കേപ്പോലെതപ്പോമസമുണപ്പോയതട  എന്നട  സമറിതറി
നറിരഷ്ക്രീകറിചപതപ്പോടടെപ്പോപസം  ടകേടറിടെസം  നറിലെവറില്  പ്രവര്ത്തെനസജമപ്പോടണന്ന  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.
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126. ടപപ്പോരഷ്ക്രീകല് പബറികേട മപ്പോര്കററില് നറിര്മ്മറിച ടകേടറിടെസമുചയത്തെറിടന്റെ നറിര്മ്മപ്പോണ
പ്രവൃത്തെറികേള്  പൂര്ത്തെറിയപ്പോയറിട്ടുപണപ്പോ  എന്ന  സമറിതറിയുടടെ  പചപ്പോദദത്തെറിനട  രണട  വര്ഷമപ്പോയറി
പുനരുദപ്പോരണ  പ്രവൃത്തെറികേള്  നടെത്തെറിവരുന്ന  ടകേടറിടെത്തെറില്  മപ്പോപവലെറി  സൂപര്  മപ്പോര്കറട
ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനട പ ഞ്ചപ്പോയത്തെട സഹപ്ലപകേപ്പോയ്ക്കട അനുമതറി നല്കുകേയുസം പ്രസ്തുത ഇനത്തെറില്
പഞ്ചപ്പോയത്തെറിനട വപ്പോടെകേ ലെഭറിക്കുകേയുസം ടചയ്തു വരുന്നതപ്പോയറി പവറിപത്രശസ്വരസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട
ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.   ആയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

127.  പചപലെമ്പ്ര ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  പഞ്ചപ്പോയത്തെട ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ മുകേള് നറിലെയറിടലെ
ടടലെബ്രററി  പ്രവര്ത്തെറിപറികപ്പോത്തെതറിനട കേപ്പോരണസം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  ടടലെപബ്രററിയന്
തസറികേ  സൃഷറിക്കുന്നതറിനട  17-7-2018-ല്  സര്കപ്പോരറിനട  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്
നല്കേറിയറിരുന്നതപ്പോയുസം  പ്രസ്തുത  തസറികേ  അനുവദറിച്ചുകേറിടപ്പോത്തെതറിനപ്പോലെപ്പോണട  വപ്പോയനശപ്പോലെ
പ്രവര്ത്തെറിപറികപ്പോത്തെടതനസം  പചപലെമ്പ്ര  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഉപദദപ്പോഗസന്  സമറിതറിടയ
അററിയറിച്ചു.

128.  പകേരള  പസറട  ടടലെബ്രററി  കേപൗണ്സറിലെറിടന്റെ  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  ലെഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
പഞ്ചപ്പോയത്തെട  അപപക  സമര്പറികണടമനസം,  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഭരണസമറിതറിയുമപ്പോയറി
ആപലെപ്പോചറിചട  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  ഒരപ്പോള്പകപ്പോ,  അടലങറില്  തപ്പോല്പരദമുള്ള  പഞ്ചപ്പോയത്തെട
ടമമ്പര്പകപ്പോ തപ്പോത്കേപ്പോലെറികേ ചുമതലെ നല്കേറി വപ്പോയനശപ്പോലെ തുറന്നട പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുന്നതറിനട
നടെപടെറി സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചട പ്രസജുത വറിവരസം അററിയറികണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

129.  മലെപ്പുറസം  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  പൂപകപ്പോട്ടൂര്  യുദസപ്പോരകേസം  ഉദ്ഘപ്പോടെനസം
കേഴറിഞപപപ്പോള് പഞ്ചപ്പോയത്തെട ഓഫഷ്ക്രീസപ്പോയറി എന്ന  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിചട
സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട  എസം.പറി.ഫണറില് നറിനസം  15  ലെകസം രൂപ ടചലെവഴറിചട  പബപ്പോകട
പഞ്ചപ്പോയത്തെട  യുദ സപ്പോരകേത്തെറിനപ്പോയറി  നറിര്മ്മറിച ടകേടറിടെസം  പൂപകപ്പോട്ടൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിനട
ടടകേമപ്പോററിയതപ്പോയുസം, 4.30  ലെകസം  രൂപ ഇലടറിസറിററി വറിസംഗറില് ടഡപപപ്പോസറിറട ടചയട വര്കട
പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചട  മമ്മ്യൂസറിയസം  നലരഷ്ക്രീതറിയറില്  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടണനസം,  എന്നപ്പോല്  പൂപകപ്പോട്ടൂര്
യുദസപ്പോരകേസം  ഉദ്ഘപ്പോടെനസം  ടചയതറിനുപശഷസം  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഓഫഷ്ക്രീസുമപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചു
വരുകേയപ്പോടണനസം മലെപ്പുറസം പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

130.  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഭരണസമറിതറിയുമപ്പോയറി  കൂടെറിയപ്പോപലെപ്പോചറിചട  2  മപ്പോസത്തെറിനുള്ളറില്
പൂപകപ്പോട്ടൂര് യുദ സപ്പോരകേത്തെറിടലെ ടടലെബ്രററിയുസം ചരറിത്ര മമ്മ്യൂസറിയവുസം പ്രവര്ത്തെനസം ആരസംഭറിചട
ററിപപപ്പോര്ടട ടചയ്യുവപ്പോന്  സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

131. ഉള്ളൂര് ലെകസം വഷ്ക്രീടെട സപ്പോമൂഹറികേ വറികേസന പകേനസം ഉപള്ളദരറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ
14-ാം  വപ്പോര്ഡറിടന്റെ  ഗ്രപ്പോമവറികേസന  പകേനമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തെറിച്ചു  വരറികേയപ്പോടണനസം
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14-ാം  വപ്പോര്ഡറിടലെ  ഗ്രപ്പോമസഭപ്പോ  പയപ്പോഗങ്ങളുസം  പടറികേജപ്പോതറി  കുടുസംബങ്ങളറിടലെ  വറികേസന
പയപ്പോഗങ്ങളുസം  എസം.ജറി.എന്.ആര്.ഇ.ജറി.എസട.  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പയപ്പോഗങ്ങളുസം
ഇവറിടടെ  നടെത്തുനടണനസം  14-ാം  വപ്പോര്ഡറിടന്റെ  ഗ്രപ്പോമവറികേസന  പകേനമപ്പോയറി  പഞ്ചപ്പോയത്തെട
തടന്നയപ്പോണട പ്രസ്തുത പകേനത്തെറിടന്റെ പ്രവര്ത്തെനസം നടെത്തുന്നടതനസം ബപ്പോലുപശ്ശേരറി പബപ്പോകട
പഞ്ചപ്പോയത്തെട   ബറി.ഡറി.ഒ.  സമറിതറിടയ  പബപ്പോധറിപറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത
ഒപ്പോഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

132.  ആററിങ്ങല്  നഗരസഭയ്ക്കട  രപ്പോജകുടുസംബത്തെറില്നറിനസം  കുത്തെകേപപ്പോടസംവഴറി
ലെഭറിച 9 ഏകര് 12 ടസന്റെട സലെത്തെറില് നറിനസം 1977-ലുസം 1979-ലുസം ആയറി 5 ഏകര്
സലെസം  നഗരസഭയുടടെ  അനുമതറിപയപ്പോടടെ  സര്കപ്പോര്  ഏടറടുത്തെട  പകേപ്പോകനടട
ടഡവലെപ്ടമന്റെട  പബപ്പോര്ഡറിനട  രജറിസര്  ടചയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം  ബപ്പോകറിയുള്ള  4  ഏകര്
12  ടസന്റെട  സലെത്തെറിനട  2004  വടര  നഗരസഭ  കുത്തെകേപപ്പോടസം
ഒടുകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോടണനസം  പകേസട  നറിലെനറില്ക്കുന്നതറിനപ്പോല്  വറിപലജട  ഓഫഷ്ക്രീസട
നറിലെവറില്  കുത്തെകേപപ്പോടസം  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നറിടലനസം,   നറിലെവറില്  പ്രസ്തുത  സലെത്തെട
കേപ്പോലെറിചന്ത  നടെത്തുന്നതറിനുള്ള  ഉത്തെരവട  മപ്പോത്രമപ്പോണട  ഉള്ളടതനസം  ഉള്ള  നഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററിയുടടെ മറുപടെറിയറില്നറിനസം സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ഇപൗ സപ്പോഹചരദത്തെറില്
ആററിങ്ങല്  ടടപ്രവറട  ബസട  സപ്പോന്റെട  മപ്പോററി  സപ്പോപറിക്കുകേ  എന്ന  പദതറി  ലെകദസം
ടടകേവരറികപ്പോന്  സപ്പോധറിചറിടറിടലന്നട  നറിരഷ്ക്രീകറിച  സമറിതറി  ആററിങ്ങല്  നഗരസഭയറില്
ടടപ്രവറട  ബസട  സപ്പോന്റെട  മപ്പോമപത്തെകട  മപ്പോററി  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ടകേടറിടെസം  പണറിത
സലെവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പകേസട  ടടകേകേപ്പോരദസം  ടചയ്യുന്നതറിനട  നറിയമവകുപട
ടസക്രടററിയുമപ്പോയറി  ആപലെപ്പോചറിചട  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  ടെറി  വറിഷയത്തെറില്  നഗരസഭയുടടെ  നറിലെപപ്പോടുകേളുസം  പകേസറിടന്റെ
പുപരപ്പോഗതറിയുസം  യഥപ്പോസമയസം  അററിയറിക്കുന്നതറിനുസം  പ്രസ്തുത  പകേസറിടന്റെ  നറിലെവറിടലെ
സറിതറി സസംബന്ധറിച ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

133.  പുനരുദരറിച  കൃഷറി  ഭവന്  ടകേടറിടെസം  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോടണന്നട
കേറിഴടകകേലടെ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  അററിയറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസ്തുത
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

134.  മണ്പടപ്പോതുരുത്തെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  അങണവപ്പോടെറി  ടകേടറിടെസം
പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോടണന്ന  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറിയുടടെയുസം  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ
മറുപടെറിയുടടെയുസം  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.
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135.  പവറിപത്രശസ്വരസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  ശഷ്ക്രീനപ്പോരപ്പോയണപുരസം
പ്രപ്പോഥമറികേപ്പോപരപ്പോഗദ  പകേനസം  പുതറിയ  ടകേടറിടെത്തെറില്  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോക്കുവപ്പോന്  18
വര്ഷസം  കേപ്പോലെതപ്പോമസമുണപ്പോയതട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  അനപ്പോസയപ്പോടണന്നട  സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  നറിലെവറില്  ടകേടറിടെസം  പ്രവര്ത്തെന  സജമപ്പോടണന്ന  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

136.  ടപപ്പോരഷ്ക്രീകല്  പബറികേട  മപ്പോര്കററില്  നറിര്മ്മറിച  ടകേടറിടെ  സമുചയത്തെറില്
മപ്പോപവലെറി സൂപര് മപ്പോര്കറട ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി സടടപ്ലപകേപ്പോയ്ക്കട അനുമതറി നല്കേറിയ
സപ്പോഹചരദത്തെറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

137.  പചപലെമ്പ്ര ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില് ടടലെബ്രററി പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുന്നതറിനട പകേരള
പസറട  ടടലെബ്രററി  കേപൗണ്സറിലെറിടന്റെ  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  ലെഭറിക്കുന്നതറിനട   അപപക
സമര്പറികണടമനസം  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഭരണ  സമറിതറി  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചട  ഉപദദപ്പോഗസരറില്
ഒരപ്പോള്പകപ്പോ  അടലങറില്  തപ്പോല്പരദമുള്ള  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടമമ്പററിപനപ്പോ  ടടലെപബ്രററിയടന്റെ
തപ്പോത്കേപ്പോലെറികേ  ചുമതലെ  ഏല്പറിചട  പ്രസ്തുത  വപ്പോയനശപ്പോലെ  തുറന്നട  പ്രവര്ത്തെറിപറി
ക്കുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറി സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചട  അററിയറികണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

138.  പൂപകപ്പോട്ടൂര്  യുദസപ്പോരകേത്തെറിടലെ  ടടലെബ്രററിയുസം  ചരറിത്ര  മമ്മ്യൂസറിയവുസം  രണട
മപ്പോസത്തെറിനുള്ളറില്  പ്രവര്ത്തെനസം  ആരസംഭറിചട  ആയതട  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദമപ്പോകണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

139.  സപ്പോമൂഹദ  വറികേസന  പകേനസം  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോടണന്ന  ബപ്പോലുപശ്ശേരറി
പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ബറി.ഡറി.ഒ.  അററിയറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

പ്രവര്ത്തെനമറിലപ്പോത്തെ കുടെറിടവള്ള പദതറികേള്

തപദ്ദേശഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിടലെ  കുടെറിടവള്ള/ജലെവറിതരണ  പദതറികേളറില്  പലെതുസം
നറിഷറിയപ്പോസറികേളപ്പോയറി  മപ്പോറുന.  വദകമപ്പോയ  ആസൂത്രണവുസം,  കൃതദമപ്പോയ  നടെത്തെറിപട
സസംവറിധപ്പോനങ്ങളുസം  ഇലപ്പോത്തെതറിനപ്പോലെപ്പോണട  ഭൂരറിപകസം  കുടെറിടവള്ള  പദതറികേളുസം  പ്രവര്ത്തെന
രഹറിതമപ്പോയറി  മപ്പോറുന്നതട.  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളുടടെ പങപ്പോളറിത്തെക്കുറവുസം,  തപ്പോല്പരദമറിലപ്പോയയുസം മൂലെസം
പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോകുന്ന  കുടെറിടവള്ള  പദതറികേളുമുണട.  മുന്  പദതറികേളറില്  നറിനസം
പപ്പോഠങ്ങള്  ഉള്ടകപ്പോള്ളപ്പോടത  വഷ്ക്രീണ്ടുസം  അപതതരസം  പദതറികേളുമപ്പോയറി  മുപന്നപ്പോട്ടുപപപ്പോകുന്നതട
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കുടെറിടവള്ള പദതറികേളുടടെ പരപ്പോജയസപ്പോധദതകേള് വര്ദറിപറിക്കുന. വറിവറിധ കേപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്
നറിഷറിയപ്പോസറികേളപ്പോയറി മപ്പോററിയറിട്ടുള്ള കുടെറിടവള്ള/ജലെവറിതരണ പദതറികേള്കട ഉദപ്പോഹരണങ്ങള്
ഇനറി പറയുന;

• തറിരുവനന്തപുരസം ജറിലയറിടലെ ആരദനപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട 2002-03 പദതറിയറില്
ആസൂത്രണസം  ടചയട  നടെപപ്പോകറിയ  അലനറിപയപ്പോടെട  മറിചഭൂമറി  വപ്പോടര്  സടടപ്ല  സ്കഷ്ക്രീസം
നറിഷറിയപ്പോവസയറിലെപ്പോണട. ആടകേ 3,61,710  രൂപയപ്പോണട  പദതറിയ്ക്കപ്പോയറി ടചലെവറിടതട.

• ടകേപ്പോലസം  ജറിലയറിടലെ  പവറിപത്രശസ്വരസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2008-09-ല്  20  ലെകസം
രൂപ  ടചലെവറിട  കുളകടെ-പവറിപത്രശസ്വരസം  കുടെറിടവള്ള  പദതറി  ഇതുവടര  കേമ്മഷ്ക്രീഷന്  ടചയട
ഉപയുകമപ്പോകറിയറിടറില.

ഒഴൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ 4 കുടെറിടവള്ള പദതറികേള് നറിഷറിയസം, 22.11 ലെകസം പപ്പോടഴ്ചലെവട

മലെപ്പുറസം  ജറിലയറിടലെ  ഒഴൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2006-07  മുതല്  2012-13  വടര
പണസം  ടചലെവഴറിച  നപ്പോലെട  കുടെറിടവള്ള  പദതറികേള്  പ്രവര്ത്തെനകമമല.  ഇതറിലൂടടെ
22,11,371 രൂപയുടടെ ആസറികേളപ്പോണട നറിഷറിയപ്പോവസയറിലുള്ളതട.

2006-07  മുതല്  2012-13  വടര  9,14,697  രൂപ  ടചലെവറിട്ടു  നറിര്മ്മറിച  മണലെറിപ്പുഴ
മറിനറി-വപ്പോടര് സടടപ്ല സ്കഷ്ക്രീസം പ്രവര്ത്തെറികപ്പോത്തെ അവസയറിലെപ്പോണട.

2005-06 മുതല് 2012-13 വടര 4,99,637 രൂപ ടചലെവഴറിചറിട്ടുസം ചുരങ്ങര മറിനറിവപ്പോടര്
സടടപ്ല സ്കഷ്ക്രീസം പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോയറില. പദതറിയ്ക്കുള്ള പമ്പട ഹപൗസട സപ്പോപറിചറിടറില. 2010-11-ല്
5  ലെകസം  രൂപ  ടചലെവഴറിച  അയപ്പോയപപ്പോടെത്തെട  ജലെപസചന  കേറിണര്  പമ്പട  ഹപൗസട
സപ്പോപറികപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  പ്രവര്ത്തെനകമമല.  2008-09,  2010-11  വര്ഷങ്ങളറിലെപ്പോയറി
പണറികേഴറിപറിച കേപകപ്പോടെറികപ്പോവട കുടെറിടവള്ള പദതറിയുസം പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നറില. 2,97,037 രൂപ
പദതറികട ടചലെവഴറിച്ചു.

• മലെപ്പുറസം  ജറിലയറിടലെ  ടപപ്പോന്മള  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  1997-98,  1999-2000
വര്ഷങ്ങളറിലെപ്പോയറി  5.56  ലെകസം രൂപ ടചലെവഴറിച പതന്പറമ്പട ശുദജലെവറിതരണ പദതറി
പപ്പോതറിവഴറിയറില് ഉപപകറിച നറിലെയറിലെപ്പോണട.

മമ്പപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  രണ്ടു  കുടെറിടവള്ള  പദതറികേള്  പ്രവര്ത്തെന
രഹറിതങ്ങളപ്പോണട.  9,96,258  രൂപ  ടചലെവഴറിചട  2008-09-ല്  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറിയ
ടപപ്പോങ്ങല്ലൂര്-ഷപ്പോപറിന്കുന്നട  കുടെറിടവള്ള  പദതറി  പ്രവര്ത്തെനമറിലപ്പോത്തെ  നറിലെയറിലെപ്പോണട.
2008-09-ല്  1  ലെകസം  രൂപ  ടചലെവറിട  കേപ്പോട്ടുമുണ-മപ്പോരമസംഗലെസം  കുടെറിടവള്ള  പദതറി
പ്രവര്ത്തെനസം തുടെങ്ങറിയറിടറില.
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• പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ജറിലയറിടലെ  പപയപ്പോളറി  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2007-08-ല്

6,92,292  രൂപ  ടചലെവഴറിച  പകേപ്പോടപ്പുറസം  കുടെറിടവള്ള  പദതറി  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നറില.

2004-05 -ല്  6.30  ലെകസം   ടചലെവറിട  പപയപ്പോളറി  തഷ്ക്രീരപദശ  ശുദജലെ  പദതറിയുസം

പ്രവര്ത്തെനകമമല.  2010-11-ല്  2  ലെകസം  രൂപ  ടചലെവറിടട  നറിര്മ്മറിച  ഇരറിങ്ങല്-മുരപ്പോടെട

കുടെറിടവള്ള  പദതറി  ടപപ്പോടറിടപപ്പോളറിഞട  ഉപപകറികടപട  നറിലെയറിലെപ്പോണട.  2003-04-ല്

4.25  ലെകസം  രൂപ  ടചലെവറിടട  നറിര്മ്മറിച  ടപരറിങ്ങപ്പോടെട  കുടെറിടവള്ള  പദതറിയുസം  നറിലെവറില്

ഉപപയപ്പോഗപ്രദമലപ്പോത്തെ അവസയറിലെപ്പോണട.

കേപ്പോക്കൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  മൂകപ്പോലെസംപപ്പോറ കേപ്പോക്കുന്നസം ചപ്പോലെറില് കുടെറിടവള്ള പദതറി,

അടുകന്മലെ  കുടെറിടവള്ള  പദതറി  എന്നറിവ  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നറില.  2007-ല്  നറിര്മ്മപ്പോണസം

പൂര്ത്തെറിയപ്പോയ  മുകപ്പോലെസംപപ്പോറ  പദതറിയുടടെ  ടചലെവട  4.98  ലെകവുസം  2008-ല്  നറിര്മ്മറിച

അടുകന്മലെ  പദതറിയുപടെതട  2.97  ലെകസം  രൂപയുമപ്പോയറിരുന.  ടകേപ്പോടുവള്ളറി

ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  5  ലെകസം രൂപ ടചലെവറിട കേപടെക്കുന്നട പമപഡണ് ബസപ്പോര് കുടെറിടവള്ള

പദതറി പ്രവര്ത്തെനമറിലപ്പോത്തെ  നറിലെയറിലെപ്പോണട.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2014-15  വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട; ഓഡറിറട ഖണറികേ 4.1.7]

ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം-II  ആയറി

പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

140.  തറിരുവനന്തപുരസം  ജറിലയറിടലെ  ആരദനപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  2002-2003

കേപ്പോലെയളവറിടലെ പദതറിയറില് ആസൂത്രണസം ടചയട നടെപറിലെപ്പോകറിയ അലനറിപയപ്പോടെട മറിച ഭൂമറി

വപ്പോടര് സടടപ്ല സ്കഷ്ക്രീമറിടന്റെ നറിലെവറിടലെ സറിതറിടയക്കുററിചട സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട പ്രസ്തുത

പദതറി  സസംബന്ധറിചട  പനരറിടട  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറിയതപ്പോയുസം,  നല  രഷ്ക്രീതറിയറില്

പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  പദതറി  പ്രകേപ്പോരസം  20  പടറികേജപ്പോതറി  കുടുസംബങ്ങള്ക്കുസം,  10 ജനറല്

വറിഭപ്പോഗത്തെറില്ടപട  കുടുസംബങ്ങള്ക്കുസം കുടെറിടവള്ളസം  ലെഭദമപ്പോകുനടണനസം  ആരദനപ്പോടെട

ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട   ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  പബപ്പോധറിപറിചതറിടന  തുടെര്ന്നട  ടസക്രടററിയുടടെ

പ്രസ്തുത മറുപടെറി സമറിതറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിച്ചു.

141.  പവറിപത്രശസ്വരസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  2008-09  നറിലെവറില്  വന്ന  കുളകടെ-

പവറിപത്രശസ്വരസം  കുടെറിടവള്ള  പദതറി  പ്രപയപ്പോജന  പ്രദമപ്പോയറി  നടെപറിലെപ്പോകറി  വരുന്നതറിനപ്പോല്

പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.
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ഒഴൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

142. പ്രസജുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിചട സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട മണലെറിപ്പുഴ
മറിനറി-വപ്പോടര് സടടപ്ല സ്കഷ്ക്രീസം ജലെനറിധറി പപ്രപ്പോജക്ടപ്പോണട ഏടറടുത്തെട നടെപറിലെപ്പോകറി വരുന്നടതനസം,
മൂന്നട  പഞ്ചപ്പോയത്തുകേടള  സസംപയപ്പോജറിപറിച്ചുടകേപ്പോണ്ടുള്ള  പ്രസ്തുത  പദതറിയ്ക്കട  പവങ്ങരയ്ക്കടുത്തുള്ള
ഒരു പുഴയറില് നറിനമപ്പോണട ജലെസം ടകേപ്പോണ്ടുവരുന്നടതനസം, പദതറി നറിലെവറില് പ്രവര്ത്തെറിക്കുന
ടണനസം ഒഴൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കേറി. ആയതട സമറിതറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിച്ചു.

ടപപ്പോന്മള ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

പതന്പറമ്പട ശുദജലെ വറിതരണ പദതറി പപ്പോതറിവഴറിയറില് ഉപപകറിച്ചു

143.  പ്രസജുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട
ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി സമറിതറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിച്ചു.

മമ്പപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

144. 2015-ല് പ്രവര്ത്തെനമപ്പോരസംഭറിച മപ്പോമ്പപ്പോടെട ടപപ്പോങ്ങല്ലൂര് ഷപ്പോപറിന് കുന്നട കുടെറിടവള്ള
പദതറി പ്രകേപ്പോരസം 50-ഒപ്പോളസം ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട കുടെറിടവള്ളസം ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതപ്പോയുള്ള മമ്പപ്പോടെട
പഞ്ചപ്പോയത്തെട ഉപദദപ്പോഗസടന്റെ മറുപടെറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച്ചു.

പപയപ്പോളറി നഗരസഭ

145.  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട  സമറിതറി  പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട  ഇരറിങ്ങല്
മൂടെപ്പോടെട കുടെറിടവള്ള പദതറിയുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട ടവള്ളസം നറിലെവറില് ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന് പറപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്
ശഷ്ക്രീ. ടകേ. ദപ്പോസന് എസം.എല്.എ.യുടടെ ആസറി വറികേസന ഫണറില് നറിന്നട 35 ലെകസം രൂപ ടചലെവഴറിചട
പുതറിയ കുടെറിടവള്ള പസപ്പോതസട കേടണത്തെറി പദതറി പുനരുജഷ്ക്രീവറിപറിക്കുന്നതറിനുപവണറിയുള്ള നടെപടെറി
സസ്വഷ്ക്രീകേരറിച്ചുവരറികേയപ്പോടണന്നട പപയപ്പോളറി നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിചതറിടന തുടെര്ന്നട
പ്രസ്തുത മറുപടെറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച്ചു.

കേപ്പോക്കൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

146.  പ്രസജുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  മുകപ്പോലെസംപപ്പോറ
കുടെറിടവള്ള  പദതറിയുടടെ  ഉപപഭപ്പോക്തൃ  സമറിതറി  ടടവദദ്യുതറി  ചപ്പോര്ജട  അടെയ്ക്കപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  പദതറി
പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോടയനസം,  ടവള്ളസം പമ്പട ടചയപ്പോത്തെതുമൂലെസം ടടപപ്പുടടലെനുകേള്കട പകേടുപപ്പോടുകേള്
സസംഭവറിചറിട്ടുടണനസം  അറകുറപണറികേള്കപ്പോയറി  പദതറി  തയപ്പോറപ്പോകറിടയങറിലുസം  കുടെറിടവള്ള
പദതറിയ്ക്കപ്പോയറി നറിര്മ്മറിച കുളത്തെറിടലെ ജലെസം ഉപപയപ്പോഗപയപ്പോഗദമടലന്ന ടടെസട ററിപപപ്പോര്ടറിടന തുടെര്ന്നട
അറകുറപണറികേള്  നടെത്തെപ്പോന്  സപ്പോധറിചറിടലനസം,  അടുകന്മലെ  പദതറിയറില്  കേറിണററിടലെ  ടവള്ളസം
ഏപ്രറില്  മപ്പോസസം  ആകുപമ്പപ്പോള് വററിപപപ്പോകുന്നതറിനപ്പോല് ഏപ്രറില്-പമയട  മപ്പോസങ്ങളറില് കേടുത്തെ വരള്ച
പനരറിടുന്ന സപ്പോഹചരദമപ്പോണുള്ളടതന്നട ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള് അററിയറിചതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പുതറിയ
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സലെസം കേടണത്തെറി കേറിണര് നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറികേള് സസ്വഷ്ക്രീകേരറിച്ചുവരറികേയപ്പോടണനസം കേപ്പോക്കൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയതട  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.  തുടെര്ന്നട  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറി
അസംഗഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച്ചു.

ടകേപ്പോടുവള്ളറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

147.  പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിചട ടകേപ്പോടുവള്ളറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപറിനട  ലെഭദമപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  തടെസസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

148.  ആരദനപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ അലനറിപയപ്പോടെട  മറിച ഭൂമറി  വപ്പോടര് സഹപ്ല
സ്കഷ്ക്രീസം പ്രകേപ്പോരസം പടറികേജപ്പോതറി  കുടുസംബങ്ങള് ഉള്ടപടടെയുള്ള മുപപതപ്പോളസം  കുടുസംബങ്ങള്കട
കുടെറിടവള്ളസം  ലെഭദമപ്പോക്കുനടണന്ന  ആരദനപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററിയുടടെ
മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

149.  പവറിപത്രശസ്വരസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  കുളകടെ-പവറിപത്രശസ്വരസം  കുടെറിടവള്ള
പദതറി  പ്രപയപ്പോജനപ്രദമപ്പോയറി  നടെപറിലെപ്പോകറി  വരുന്നതറിനപ്പോൽ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

150. ഒഴൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ മണലെറിപ്പുഴ മറിനറിവപ്പോടര് സഹപ്ല സ്കഷ്ക്രീസം നറിലെവറിൽ
പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോടണന്നട  ഒഴൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  അററിയറിചതറിടന
തുടെര്ന്നട പ്രസജുത പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

151.  ടപപ്പോന്മള  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  പതൻപറമ്പട  ശുദജലെ  വറിതരണ
പദതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

152. മമ്പപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ ടപപ്പോങ്ങല്ലൂര് ഷപ്പോപറിൻകുന്നട കുടെറിടവള്ള പദതറി
പ്രകേപ്പോരസം  അമ്പപതപ്പോളസം  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട  കുടെറിടവള്ളസം  ലെഭദമപ്പോകുനടവന്ന
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഉപദദപ്പോഗസടന്റെ  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

153.  എസം.എൽ.എ.യുടടെ  ആസറിവറികേസന  ഫണറിൽ  നറിനസം  35  ലെകസം  രൂപ
ടചലെവഴറിചട  ഇരറിങ്ങൽ  മൂടെപ്പോടെട  കുടെറിടവള്ള  പദതറി  പുനരുജഷ്ക്രീവറിപറിക്കുന്നതറിനു
പവണറിയുള്ള നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിച്ചുവരുനടണന്ന പപയപ്പോളറി  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുടടെ
മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന. 
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154.  കേപ്പോക്കൂര്  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  മുകപ്പോലെസംപപ്പോറ  കുടെറിടവള്ള  പദതറിയ്ക്കപ്പോയറി
നറിര്മ്മറിച  കുളത്തെറിടലെ  ജലെസം  ഉപപയപ്പോഗപയപ്പോഗദമടലനസം  അടുകൻമലെ  പദതറിയ്ക്കപ്പോയറി
പുതറിയ  സലെസം  കേടണത്തെറി  കേറിണര്  നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറികേള്
സസ്വഷ്ക്രീകേരറിച്ചുവരുന്നതപ്പോയുസം  കേപ്പോക്കൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  അററിയറിചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ പദതറികേള്  പുനരുജഷ്ക്രീവറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള
നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്ന  നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

155.  ടകേപ്പോടുവള്ളറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപറിനട ലെഭദമപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

ഓഡറിറട ഖണറികേ

വറിവറിധ  പദതറികേള്കപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  വസ്തുവകേകേള്  കേപ്പോടുപറിടെറിച്ചു  കേറിടെക്കുന
പദതറികേള് കേടെലെപ്പോസറിടലെപ്പോതുങ്ങറി, പകേപ്പോടെറികേളുടടെ ആസറി നറിഷറിയസം

വറിവറിധ പദതറികേളുടടെ നടെത്തെറിപറിടന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി തപദ്ദേശഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് ഒപടടറ
ഭൂമറി  ആസറിയപ്പോയറി  ആര്ജറിചറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോൽ  തുടെര്പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  ഒനസംതടന്ന
നടെത്തെപ്പോത്തെതറിനപ്പോൽ  പകേപ്പോടെറികണകറിനട  രൂപ  വറിലെയുള്ള  ഭൂമറി  വറിവറിധ  തപദ്ദേശഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളറിൽ  നറിഷറിയപ്പോസറിയപ്പോയറി  നറിലെടകേപ്പോള്ളുകേയപ്പോണട.  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറിയ
തപദ്ദേശഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിൽ  മപ്പോത്രസം  4.77  പകേപ്പോടെറി  രൂപയുടടെ  ഭൂമറിയപ്പോണട
നറിഷറിയപ്പോസറിയപ്പോയറിട്ടുള്ളതട. ഉദപ്പോഹരണങ്ങള് ഇനറിപറയുന:

* ടകേപ്പോലസം മുനറിസറിപൽ പകേപ്പോര്പപറഷനറിൽ 2008-09-ൽ പുതറിയ കുടെറിടവള്ള വറിതരണ
ശസംഖലെ ആരസംഭറിക്കുവപ്പോനപ്പോയറി 7.20 ഏകര് സലെസം ഏടറടുക്കുവപ്പോൻ 1,21,33,000 രൂപ ഭൂമറി
വറിലെയപ്പോയറി ജറിലപ്പോ കേളക്ടറുടടെ പപര്കട ടഡപപപ്പോസറിറട ടചയ്തു. ഇതുവടര ഭൂമറി ഏടറടുക്കുകേപയപ്പോ,
പദതറി ആരസംഭറിക്കുകേപയപ്പോ ടചയറിടറില.

വദവസപ്പോയപകേനസം  തുടെങ്ങപ്പോൻ  വപ്പോങ്ങറിയതട  കുന്നറിൻപ്രപദശസം;  26  ലെകസം  രൂപയുടടെ
പപ്പോഴ് ടചലെവട

പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട ജറിലയറിടലെ പതപ്പോടെന്നൂര് പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട വദവസപ്പോയ സസംരസംഭകേടര
പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറികപ്പോനുള്ള  പകേനസം  ആരസംഭറിക്കുവപ്പോൻ  ആയപഞ്ചരറി  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിൽ
2008-09-ൽ  4  ഏകര് സലെസം വപ്പോങ്ങറി. 9,46,500  രൂപയപ്പോണട  ഇതറിനപ്പോയറി ടചലെവഴറിചതട.
തുടെര്ന്നട 2010-11 ൽ അടെറിസപ്പോന സപൗകേരദ വറികേസനത്തെറിനപ്പോയറി പപ്രപ്പോജക്ടട രൂപഷ്ക്രീകേരറിക്കുകേയുസം
സലെസം നറിരപപ്പോകൽ,  പറപ്പോഡട നറിര്മ്മപ്പോണസം,  ചുറ്റുമതറിൽ എന്നഷ്ക്രീ പ്രവൃത്തെറികേള് കേരപ്പോറുകേപ്പോരപ്പോയ
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ഊരപ്പോളുങൽ പലെബര് ടസപ്പോഹസററിടയ ഏൽപറിക്കുകേയുസം ടചയ്തു.  നറിരപപ്പോകൽ പ്രവൃത്തെറികേള്
ഭപ്പോഗറികേമപ്പോയറി പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറി. പ്രവൃത്തെറി ഹസററിപലെകട പറപ്പോഡട സപൗകേരദസം ഇലപ്പോത്തെതറിനപ്പോൽ
നറിര്മ്മപ്പോണ  വസ്തുകള്  ഹസററിടലെത്തെറികപ്പോൻ  പ്രയപ്പോസമുടണനസം,  പ്രവൃത്തെറി  തുടെങ്ങപ്പോൻ
നറിര്വ്വപ്പോഹമറിടലനസം  6-4-2011-ടലെ  കേത്തെറിലൂടടെ  ടസപ്പോഹസററി  അററിയറിച്ചു.  അടെറിസപ്പോന
സപൗകേരദ  വറികേസനത്തെറിനപ്പോയറി  16,54,102  രൂപയപ്പോണട  ടചലെവഴറിചതട.  നപ്പോലുവശങ്ങളുസം
തപ്പോഴ് ന്നതുസം,  മധദഭപ്പോഗസം  ഉയര്നനറിൽക്കുന്നതുമപ്പോയ  കുന്നറിൻപ്രപദശമപ്പോണട  വദവസപ്പോയപകേനസം
തുടെങ്ങുവപ്പോനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയടതന്നട  25-11-2014-ടലെ  സലെപരറിപശപ്പോധനയറിൽ  വദകമപ്പോയറി.
വദവസപ്പോയ  പകേനസം  തുടെങ്ങുവപ്പോനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  സലെത്തെട,  പറപ്പോഡവഴറി  എത്തെറിപചരപ്പോൻ
കേഴറിയുന്ന  ഭപ്പോഗസം  അനറിയനറിതമപ്പോയ  മണ്ണുമപ്പോറൽമൂലെസം  പ്രപവശനസം  തടന്ന  അസപ്പോധദമപ്പോയ
നറിലെയറിലെപ്പോണട. 

വദവസപ്പോയപകേനത്തെറിനട  ആവശദമപ്പോയ  പറപ്പോഡസപൗകേരദസം  ലെഭദമപ്പോപണപ്പോ  എനപപപ്പോലുസം
ഉറപ്പുവരുത്തെപ്പോടതയപ്പോണട സലെസം വപ്പോങ്ങറിയതട.  ലെകകണകറിനട രൂപ ടചലെവറിടട  വപ്പോങ്ങറിയ
ഭൂമറിയറിൽ ടലെവലെറിസംഗട  പജപ്പോലെറികേള്പപപ്പോലുസം  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകപ്പോനപ്പോവപ്പോടത പദതറി പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം
ഉപപകറിച നറിലെയപ്പോണറിപപപ്പോള്.   

*  മലെപ്പുറസം  ജറിലയറിടലെ  എടെവണ്ണ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  വൃദ-വറികേലെപ്പോസംഗ  പകമപകേനസം
സപ്പോപറിക്കുവപ്പോനപ്പോയറി  2002-03-ൽ  4,76,100  രൂപ  ടചലെവഴറിചട  ഭൂമറി  വപ്പോങ്ങറി.  2003-04 ൽ
5,08,248  രൂപ  മുടെകറി  ചുറ്റുമതറിലുസം  നറിര്മ്മറിച്ചു.  എന്നപ്പോൽ  ടകേടറിടെ  നറിര്മ്മപ്പോണസം  ഇതുവടര
നടെന്നറിടറില. നറിലെവറിൽ സലെസം കേപ്പോടുമൂടെറികറിടെക്കുന. കുറുവ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട 1998-99 മുതല്
2010-11  വടര വദവസപ്പോയ പപ്ലപ്പോടട  എന്ന നറിലെയ്ക്കട  22,98,366  രൂപ ഭൂമറി വപ്പോങ്ങല്,  പറപ്പോഡട
നറിര്മ്മപ്പോണസം,  ചുറ്റുമതറില്  നറിര്മ്മപ്പോണസം  എന്നറിവയ്ക്കപ്പോയറി  ടചലെവഴറിച്ചു.  എന്നപ്പോൽ  യപ്പോടതപ്പോരു
തുടെര്പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുമറിലപ്പോടത നറിലെവറിൽ ഭൂമറി കേപ്പോടുപറിടെറിച്ചു കേറിടെക്കുകേയപ്പോണട.

* പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട ജറിലപ്പോപഞ്ചപ്പോയത്തെട എസട.സറി. വറിഭപ്പോഗസം വറിദദപ്പോര്ത്ഥറികേള്കട പമപ്പോഡൽ
റസറിഡൻഷദൽ സ്കൂള് സപ്പോപറിക്കുവപ്പോൻ 2009-10-ൽ 1,81,87,085 രൂപ ടചലെവഴറിചട വടെകേര
തപ്പോലൂകറിടലെ  മരുപതപ്പോങര  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിൽ  10  ഏകര്  ഭൂമറി  വപ്പോങ്ങറി.  2010-11-ൽ
9,12,000 രൂപ ടചലെവഴറിചട സലെത്തെറിനട കേമ്പറിപവലെറിയുസം ടകേടറി. ആടകേ 1,90,99,085 രൂപ
യപ്പോണട  ജറിലപ്പോ  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടചലെവഴറിചതട.  പമൽ  സ്കൂളറിനട  സമഷ്ക്രീപ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെപ്പോയ
ചകറിടപപ്പോറയറിൽ 9 ഏകര് ഭൂമറി പനരടത്തെ റവനമ്മ്യൂ വകുപട പടറികേജപ്പോതറി വറികേസന വകുപറിനട
ഹകേമപ്പോററിയ വറിവരസം ജറിലപ്പോ ഓഫഷ്ക്രീസര് ജറിലപ്പോ പഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററിടയ അററിയറിചറിരുന
ടവങറിലുസം  (24-7 -2009-ടലെ  6785/09  നമ്പര്  കേത്തെട)  ആയതട  പരറിഗണറികപ്പോടതയപ്പോണട
പുതറിയ  സലെസം  ജറിലപ്പോപഞ്ചപ്പോയത്തെട  വപ്പോങ്ങറിയതട.  നറിലെവറിൽ  ഈ  ഭൂമറി  തരറിശപ്പോയറി
കേറിടെക്കുകേയപ്പോണട.  പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ജറിലപ്പോപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ശദപ്പോഭവനസം  നറിര്മ്മറിക്കുവപ്പോനപ്പോയറി
2007-08-ൽ 34,51,000 രൂപ ടചലെവഴറിച്ചു വപ്പോങ്ങറിയ ഭൂമറിയുസം തരറിശപ്പോയറി കേറിടെക്കുന.
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പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ജറിലയറിടലെ  രപ്പോമനപ്പോട്ടുകേര  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2006-07-ൽ
28,05,530 രൂപ ടചലെവഴറിചട കേളറിസലെസം നറിര്മ്മറിക്കുവപ്പോനുള്ള ഭൂമറി വപ്പോങ്ങറി. എന്നപ്പോലെറിതുവടര
കേളറിസലെസം നറിര്മ്മറിചറിടറില. സലെസം കേപ്പോടുപറിടെറിചട കേറിടെക്കുന. മുകസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട 2006-ൽ
3,54,700  രൂപ  ടചലെവഴറിചട  മണപ്പോപശ്ശേരറി  ടപപ്പോതുശ്മശപ്പോനത്തെറിനട സലെസം വപ്പോങ്ങറി.  എന്നപ്പോൽ മറ്റു
പ്രവൃത്തെറികേള് ഒനസം നടെകപ്പോടത സലെസം കേപ്പോടുപറിടെറിചട കേറിടെക്കുകേയപ്പോണട. 

മുകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  പതപ്പോടത്തെറിൻകേടെവറിൽ  ടചറുകേറിടെ  വദവസപ്പോയപകേനസം
സപ്പോപറിക്കുവപ്പോനപ്പോയറി  2008-09-ൽ സലെസം വപ്പോങ്ങറി.  എന്നപ്പോൽ  6,72,033  രൂപ ടചലെവറിടട
വപ്പോങ്ങറിയ സലെത്തെട വദവസപ്പോയപകേനസം സപ്പോപറിക്കുവപ്പോനുള്ള തുടെര് പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് ഒനസം
നടെത്തെറിയറിടറില.  2010-ൽ  25,38,698  രൂപ  ടചലെവറിടട  പതപ്പോടത്തെറിൻകേടെവട
മപ്പോതൃകേപ്പോപകേപ്പോളനറികട  സലെസം  വപ്പോങ്ങറിടയങറിലുസം  തുടെര്പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  ഒനസം  തടന്ന
നടെന്നറിടറില.  സലെസം നറിഷറിയ ആസറിയപ്പോയറി അവപശഷറിക്കുന.

*  വയനപ്പോടെട  ജറിലപ്പോപഞ്ചപ്പോയത്തെട  1998-99-ൽ  15,52,312  രൂപ  ടചലെവഴറിചട
കേണറിയപ്പോമ്പറയറിൽ  മറിനറിവദവസപ്പോയ  പപ്പോര്കറിനട  വപ്പോങ്ങറിയ  സലെസം  കേപ്പോടുപറിടെറിചട
കേറിടെക്കുകേയപ്പോണട.  ഇവറിടടെ  കേപയറങ്ങളുസം  നടെന്നറിട്ടുണട.  ജറിലപ്പോപഞ്ചപ്പോയത്തെട  1998-99 ൽ
എടെവകേ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിൽ  4,40,000  രൂപ  ടചലെവഴറിചട  മറിനറിവദവസപ്പോയ  പപ്പോര്കറിനട
വപ്പോങ്ങറിയ സലെവുസം കേപ്പോടുപറിടെറിചട കേറിടെക്കുന.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡ യറക്ടറുടടെ  2014-15  വര്ഷടത്തെ  സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ 4.1.8]

ഓഡറിറട  ഖണറികേകേള്കട  സര്കപ്പോര്  നൽകേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

ടകേപ്പോലസം പകേപ്പോര്പപറഷന്

156.  ടകേപ്പോലസം  മുനറിസറിപല്  പകേപ്പോര്പപറഷനറില്  കുടെറിടവള്ള  ശസംഖലെ  ആരസംഭറിക്കു
ന്നതറിനുള്ള സലെസം ഏടറടുത്തെട പദതറി പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് ആരസംഭറിചറിട്ടുപണപ്പോ എന്നട സമറിതറി
ആരപ്പോഞതറിനട കേറിഫ്ബറിയറില് വകേയറിരുത്തെറിയ തുകേയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില് വപ്പോടര്സടടപ്ല
സ്കഷ്ക്രീമറിടന്റെ  പസപ്പോയറില്  ഇന്ടവസറിപഗഷന്  ആരസംഭറിചറിട്ടുടണനസം,  പ്രസ്തുത  സലെത്തെറിടന്റെ
കേപ്പോരദത്തെറില് ടടഹപകപ്പോടെതറി പകേസുസം ടവറട ലെപ്പോന്റെറിടന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമുണപ്പോയറിരുന്നതട പരറിഹരറിചട
കേഴറിഞ്ഞുടവനസം,  കൂടെപ്പോടത അവപ്പോര്ഡട തുകേ പപ്പോസപ്പോകറിടയങറിലുസം പുതറിയ ഭൂമറി ഏടറടുകല്
നറിയമപ്രകേപ്പോരസം  റഷ്ക്രീ-അസസടടമന്റെട  നടെപത്തെണറിവനടവനസം  നറിലെവറില്  പ്രശ്നങ്ങടളപ്പോന
മറിടലനസം ടസക്രടററി, ടകേപ്പോലസം പകേപ്പോര്പപറഷന് സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.
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157.  സലെസം  ഏടറടുകപ്പോത്തെതുടകേപ്പോണട  പുതറിയ  നറിയമപ്രകേപ്പോരസം  സലെമുടെമകേള്കട
നഷപരറിഹപ്പോരസം  നല്പകേണറി  വരുടമന്നട  അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി  പ്രസ്തുത  പദതറി
സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി പൂര്ത്തെറിയപ്പോകപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോ എന്നട പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട പ്രസ്തുത
പദതറി  പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കുന്നതപ്പോടണന്നട  ടസക്രടററി  അററിയറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

158.  എടെവണ്ണ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിച
സമറിതറി  പചപ്പോദദത്തെറിനട  വൃദ-വറികേലെപ്പോസംഗ പകമപകേനസം  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ
3  ഏകര് സലെത്തെട  വറികേലെപ്പോസംഗപകമത്തെറിനപ്പോയുള്ള  പദതറികേടളപ്പോനസം  നടെപറിലെപ്പോകറിയറിടലനസം,
2  ഏകര്  സലെസം  ഹപ്പോചററി  നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിപലെയ്ക്കപ്പോയറി  സര്കപ്പോരറിനട നല്കേറിയറിട്ടുടണനസം,
കൂടെപ്പോടത വനറിതപ്പോ ടതപ്പോഴറില് പരറിശഷ്ക്രീലെന പകേനസം അവറിടടെ പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടണനസം, നറിലെവറില്
ഒരു പ്ലപ്പോസറികേട ടഷ്രെഡറിസംഗട യൂണറിറട സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറി സസ്വഷ്ക്രീകേരറിച്ചുവരറികേയപ്പോടണനസം
എടെവണ്ണ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഉപദദപ്പോഗസന്  അററിയറിച്ചു.  തുടെര്ന്നട  പ്രസ്തുത  മറുപടെറി
അസംഗഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച്ചു.

159. കുറുവ ഗ്രപ്പോമപ ഞ്ചപ്പോയത്തെറിൽ വദവസപ്പോയ യൂണറിറട ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനട പഞ്ചപ്പോയത്തെട
വപ്പോങ്ങറിയ  ഭൂമറി  ലെഷ്ക്രീസറിനട  നല്കേപ്പോനുള്ള  നടെപടെറികേള്  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചറിട്ടുടണന്ന  കുറുവ
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട ഉപദദപ്പോഗസടന്റെ മറുപടെറി സമറിതറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിച്ചു.

160. പതപ്പോടെന്നൂര് പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധടപട പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം
സസംബന്ധറിച മറുപടെറി നൽകേപ്പോത്തെതറിനട കേപ്പോരണസം സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട വദവസപ്പോയ പകേനസം
ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനട  സലെസം  വപ്പോങ്ങറിയതട  സസംബന്ധറിച്ചുള്ള  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭറിചറിടറിലപ്പോടയന്നട
ടജ.ഡറി.സറി.  ഗ്രപ്പോമവറികേസന  കേമ്മഷ്ക്രീഷണപററട  മറുപടെറി  നൽകേറിയതറിടന  തുടെര്ന്നട  പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം സമറിതറിയുടടെ അടുത്തെ ടതളറിടവടുപട  പയപ്പോഗത്തെറിൽ പരറിഗണറിക്കുവപ്പോൻ
തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

161.  റവനമ്മ്യൂ  വകുപറിടന്റെ  സലെമുള്ളപപപ്പോള്  സ്കൂളറിനപ്പോയറി  മടറപ്പോരു  സലെസം  വപ്പോങ്ങറി
എനള്ള  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട  എന്തപ്പോണട  പറയപ്പോനുള്ളടതന്നട  സമറിതറി
ആരപ്പോഞതറിനട റവനമ്മ്യൂ വകുപട ലെഭദമപ്പോകപ്പോടമന്നട അററിയറിച സലെസം സസംബന്ധറിചട ഒരു പകേസട
നറിലെവറിലുള്ളതറിനപ്പോൽ ആയതട ലെഭദമപ്പോകറിയറിടലനസം അതറിനപ്പോലെപ്പോണട സ്കൂളറിനപ്പോയറി 10 ഏകര്
സലെസം പഞ്ചപ്പോയത്തെട വപ്പോങ്ങറിയടതനസം നറിലെവറിൽ പ്രസ്തുത സലെത്തെട സ്കൂള് ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ
നറിര്മ്മപ്പോണ  പ്രവൃത്തെറികേള്  നടെനവരറികേയപ്പോടണനസം  പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ജറിലപ്പോപഞ്ചപ്പോയത്തെട
ടസക്രടററി സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു. 

162. കേപ്പോക്കൂര് ശദപ്പോഭവനസം നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി വപ്പോങ്ങറിയ ഭൂമറി ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോടത
ഇടറിരറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച്ചുസം,  ടെറി  ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ
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നറിര്മ്മപ്പോണസം ഏതട  ഘടത്തെറിലെപ്പോണട  എന്നതട  സസംബന്ധറിച്ചുസം സമറിതറി  പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട
മപ്പോനസറികേപരപ്പോഗസം  പഭദമപ്പോയവടര  പുനരധറിവസറിപറിക്കുന്നതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ടകേടറിടെസം
നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയപ്പോണട  പ്രസ്തുത  സലെസം  വപ്പോങ്ങറിയടതനസം,  സലെത്തെട  ചുറ്റുമതറില്
നറിര്മ്മപ്പോണസം  പൂര്ത്തെറിയപ്പോയറിട്ടുടണനസം  ഇതറിപലെകപ്പോയറി  ഒരു  മപ്പോസര്  പ്ലപ്പോന്  തയപ്പോറപ്പോക്കുകേയുസം,
സപ്പോമൂഹദനഷ്ക്രീതറി  വകുപറിടന്റെ  സഹകേരണപത്തെപ്പോടടെ  തുടെര്  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നടെത്തെറി
വരറികേയപ്പോടണനസം,  നറിലെവറിടലെ  സപ്പോമ്പത്തെറികേ  വര്ഷത്തെറില്ത്തെടന്ന  ടകേടറിടെ
നറിര്മ്മപ്പോണത്തെറിനപ്പോയറി  ഒരു  പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ബഡ്ജററില്  വകേയറിരുത്തുകേയുസം  ടചയറിട്ടുടണന്നട
പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട ജറിലപ്പോപഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു. തുടെര്ന്നട പ്രസ്തുത മറുപടെറി
അസംഗഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച്ചു.

163.  രപ്പോമപ്പോനപ്പോട്ടുകേര  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട
എന്തപ്പോണട  പറയപ്പോനുള്ളടതന്നട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  2006-07  കേപ്പോലെയളവറില്  കേളറിസലെസം
നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറിടപ്പോണട പഞ്ചപ്പോയത്തെട 2  ഏകപറപ്പോളസം വരുന്ന ഭൂമറി വപ്പോങ്ങറിയടതനസം ടനല്വയല്
തണ്ണഷ്ക്രീര്ത്തെടെ  സസംരകണ  നറിയമസം  പ്രപ്പോബലെദത്തെറില്  വന്നപശഷസം ടെറി  സലെസം  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്
സപ്പോധറികപ്പോടത വനടവനസം ടസക്രടററി അററിയറിച്ചു. തുടെര്ന്നട തണ്ണഷ്ക്രീര്ത്തെടെ നറിയമത്തെറിടന്റെ പരറിധറിയറില്
വരുന്ന  സലെമപ്പോയതറിനപ്പോല്  2  ഏകപറപ്പോളസം  വരുന്ന  ഭൂമറി  മണ്ണറിടട  നറികേത്തുന്നതറിനട  അനുവപ്പോദസം
ലെഭറിക്കുടമന്നട   പതപ്പോനന്നറിടലനസം,  പ്രസ്തുത  സലെസം  ടനല്വയല്  തണ്ണഷ്ക്രീര്ത്തെടെ  സസംരകണ
നറിയമത്തെറിടന്റെ  പരറിധറിയറില്  വരുന്നതറിനപ്പോല്  സലെസം  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഫലെപ്രദമപ്പോയറി
വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനട  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്നട  മപ്പോത്രപമ  സമറിതറികട  അഭറിപ്രപ്പോയടപടെപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുകേയുള്ളൂടവനസം  അററിയറിച  സമറിതറി  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറി  അസംഗഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതപ്പോയുസം
അററിയറിച്ചു.

164. മുകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധടപട ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിചട എന്തപ്പോണട
പറയപ്പോനുള്ളടതന്ന  സമറിതറി  പചപ്പോദദത്തെറിനട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  ഒരു  ടപപ്പോതുശ്മശപ്പോനസം
നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  2006-07  കേപ്പോലെയളവറിലെപ്പോണട പ്രസ്തുത  40  ടസന്റെട ഭൂമറി വപ്പോങ്ങറിയടതനസം,  ടെറി
ഭൂമറിയുടടെ സമഷ്ക്രീപത്തെപ്പോയറി  ഒരു അമ്പലെസം സറിതറിടചയ്യുനടണനസം,  ആയതറിനപ്പോല് പ്രപ്പോപദശറികേമപ്പോയറി
എതറിര്പ്പുയര്ന്നതറിനപ്പോല് ശ്മശപ്പോന നറിര്മ്മപ്പോണസം ആരസംഭറികപ്പോന് സപ്പോധറിചറിടലനസം,  തുടെര്ന്നട ടെറി സലെസം
ടടലെഫട  ഭവന  പദതറിയറിലുള്ടപടുത്തെറി  നഗരസഭയുടടെ  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  ലെറിസറിടലെ  48 കുടുസംബങ്ങളുടടെ
പപ്പോര്പറിടെപ്പോവശദങ്ങള്കപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗടപടുത്തെപ്പോടമന്നട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഭരണ  സമറിതറി
തഷ്ക്രീരുമപ്പോനടമടുത്തെറിട്ടുടണനസം മുകസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു. 

165.  വദവസപ്പോയ  ആവശദങ്ങള്കപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  ഭൂമറിയുസം  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോടത  കേറിടെക്കുന്നതട
സസംബന്ധറിചട  എന്തപ്പോണട  പറയപ്പോനുള്ളടതന്നട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞപപപ്പോള്  പ്രസ്തുത  സലെത്തുസം
പ്രപ്പോപദശറികേമപ്പോയ എതറിര്പട ഉയര്ന്നതറിനപ്പോലെപ്പോണട പദതറി പ്രവര്ത്തെനസം ഉപപകറിപകണറിവന്നടതന്നട
ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.  വദവസപ്പോയ  പകേനസം  സപ്പോപറികപ്പോനുള്ള  തുടെര്പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്
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സസംബന്ധറിചട  ഓഡറിറട  അപനസ്വഷണസം  നടെത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറികപ്പോന്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
മപ്പോതൃകേപ്പോ പകേപ്പോളനറി സപ്പോപറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട എന്തപ്പോണട തടെസടമന്നട സമറിതറി പചപ്പോദറിചപപപ്പോള്
എസട.സറി. വറിഭപ്പോഗകപ്പോരുടടെ ഭവന പദതറിയുടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി പചകപ്പോടെട വപ്പോങ്ങറിയ ഭൂമറിയപ്പോണറിടതനസം ടെറി
സലെവുസം  ഇപൗ  വറിഭപ്പോഗകപ്പോരുടടെ  പപ്പോര്പറിടെ  സമുചയസം  നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ടടലെഫട  ഭവന
പദതറിയറില് ഉള്ടപടുത്തെറിയറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനസം ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കേറി. തുടെര്ന്നട ടസക്രടററിയുടടെ
മറുപടെറി സമറിതറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിച്ചു.

166.  1998-99  കേപ്പോലെയളവറില് 15,52,312  രൂപ ടചലെവഴറിച കേണറിയപ്പോമ്പറയറിലുസം, 4,40,000  രൂപ
ടചലെവഴറിചട  എടെവകേ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിലുസം  മറിനറി  വദവസപ്പോയ  പപ്പോര്കട
സപ്പോപറിക്കുന്നതറിപലെയ്ക്കപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  സലെസം  കേപ്പോടുപറിടെറിച്ചുകേറിടെക്കുകേയപ്പോടണന്ന ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിചട സമറിതറി പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട കേണറിയപ്പോമ്പറയറിലുള്ള 2.435 ഏകര് സലെത്തെട
പടറികേവര്ഗ്ഗ  വനറിതപ്പോ  കേരകേപൗശലെ  ഉല്പപ്പോദന  വറിപണന  പകേനത്തെറിനുള്ള  ടകേടറിടെ  നറിര്മ്മപ്പോണ
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്   നടെനടകേപ്പോണറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനസം  ഇപൗ  മപ്പോസസംതടന്ന  പ്രവൃത്തെറി  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചട
പ്രസജുത സപ്പോപനസം പ്രവര്ത്തെനസം ആരസംഭറിക്കുന്നതപ്പോടണനസം, നറിലെവറില് അഗ്രറികേള്ചറല് അസറിസന്റെട
എകറികേദ്യുടഷ്ക്രീവട  എഞ്ചറിനഷ്ക്രീയറുടടെ  ഓഫഷ്ക്രീസറിടന്റെയുസം,  കേപ്പോര്ഷറികേയപനപ്പോപകേരണങ്ങള്
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനട  പരറിശഷ്ക്രീലെനസം  നല്കുന്ന  കേസസം  ഹറിയററിസംഗട  ടസന്റെററിടന്റെയുസം  നറിര്മ്മപ്പോണസം
പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചട  പ്രവര്ത്തെറിച്ചുവരുനടണനസം  ടകേടറിടെത്തെറിനട  പുറകുവശത്തെട  കുറചട  ഭപ്പോഗത്തുള്ള  കേപ്പോടെട
വൃത്തെറിയപ്പോക്കുന്നതറിനട  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുടണനസം,  മൂന്നട  വശങ്ങളുസം  അളന്നട  തറിടടപടുത്തെറി  കേമ്പറിപവലെറി
ടകേടറിയറിട്ടുടണനസം,  നപ്പോട്ടുകേപ്പോരുടടെ പ്രതറിപഷധസം കേപ്പോരണസം  100  മഷ്ക്രീറററിനട  തപ്പോടഴയുള്ള കുറചട  സലെസം
അളന്നട  തറിടടപടുത്തെപ്പോന് സപ്പോധറിചറിടറിടലനസം പ്രസജുത സലെസം കേപയറസം  ടചയറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനസം,
കേപയറസം  ഒഴറിപറിചട  അതറിരട  തറിരറിക്കുന്നതറിപലെയ്ക്കപ്പോയറി  സര്പവ്വയര്  വടന്നങറിലുസം
പബപ്പോധദടപടെപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  അളവട  നടെത്തെപ്പോടത  പപപ്പോവുകേയപ്പോണുണപ്പോയടതനസം,  നറിലെവറില്  കേപയറസം
ഒഴറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറി സസ്വഷ്ക്രീകേരറിച്ചുവരറികേയപ്പോടണനസം വയനപ്പോടെട ജറിലപ്പോ പഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി
സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

167.  സര്കപ്പോര്  ഭൂമറിആര്ക്കുസം  വറിട്ടുടകേപ്പോടുകപ്പോന്  പപ്പോടെറിടലനസം  അതട  കേര്ശനമപ്പോയറി
പപ്പോലെറികണടമനസം  നറിര്പദ്ദേശറിച  സമറിതറി  പ്രസജുത  സലെസം  വപ്പോങ്ങറിയപപപ്പോള്ത്തെടന്ന
കുടുസംബശഷ്ക്രീകപ്പോര്കട പചകററികൃഷറികപ്പോയറി ടകേപ്പോടുത്തെറിരുടന്നങറില് ഇത്തെരത്തെറിടലെപ്പോരു പ്രശ്നസം
ഉണപ്പോകുമപ്പോയറിരുന്നറിടലന്നട അഭറിപ്രപ്പോയടപട്ടു. ആയതറിനട നറിലെവറില് പ്രസ്തുത സലെത്തെറിടന്റെ ടചററിടയപ്പോരു
ഭപ്പോഗസം  ഒഴറിടകേ  ബപ്പോകറിയുള്ളവയ്ക്കട  വദകത  വരുത്തെറിയറിട്ടുടണനസം,  അവറിടടെ  പവടറയുസം  ചറിലെ  സപ്പോപനങ്ങള്
ആരസംഭറികപ്പോന് തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുടണനസം,  അതറിരട സസംബന്ധറിച പ്രശ്നസം ഉടെനടെറി പരറിഹരറിക്കുന്നതപ്പോടണനസം
ടസക്രടററി തുടെര്ന്നററിയറിച്ചു.

168.   എടെവകേ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ വപ്പോപളരറി  എന്ന സലെത്തെട കുടെസംബശഷ്ക്രീയ്ക്കട  പവണറി ഒരു
യൂണറിറട  സപ്പോപറിചറിരുനടവങറിലുസം  നറിലെവറില് അതട  പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോടണനസം,  ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ
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ബപ്പോകറി  ഭപ്പോഗത്തെട  പ്ലപ്പോസറികേട  ടഷ്രെഡറിസംഗട  യൂണറിറട  ആരസംഭറിചറിട്ടുടണനസം,  ബപത്തെരറി  കേളകന്
ടഫസറിലെറിററി  ടസന്റെററിനപ്പോയറി  പുതറിടയപ്പോരു  ടകേടറിടെസം  നറിര്മ്മറിചട  പ്രവര്ത്തെനസം  ആരസംഭറികപ്പോന്
പപപ്പോവുകേയപ്പോടണനസം,  അവറിടെടത്തെ  ഹരറിത  കേര്മ്മപസന  വളടര  നല  പ്രവര്ത്തെനസം
കേപ്പോഴ്ചവയ്ക്കുനടണനസം  HADA  പദതറികപ്പോലെത്തെട  1.10  ഏകര്  സലെസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിനട
ടസപന്റെര്ഡട  ടടറസട  മറില് സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുപവണറി അനുവദറിചറിട്ടുണപ്പോയറിരുന എനസം ഹപ്പോഡയുസം
പഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറിടപ്പോയറിരുന  സപ്പോമ്പത്തെറികേ  ഇടെപപ്പോടടെനസം  പദതറി  ആരസംഭറികപ്പോത്തെതറിടന  തുടെര്ന്നട
2018 മപ്പോര്ചട മപ്പോസത്തെറില് പ്രസജുത ഫണട തറിരറിചടെയ്ക്കുകേയപ്പോണുണപ്പോയടതനസം, പ്രസ്തുത സലെസം പദതറി
ഉപപകറികടപടട  നറിലെവറില്  വറിജനമപ്പോയറികറിടെക്കുകേയപ്പോടണനസം,  ജറിലപ്പോ  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  പ്ലപ്പോനറില്
ഉള്ടപടുത്തെറി അവറിടടെ തുടെര്പദതറികേള് ടചപയണറിവരുടമനസം,  നറിലെവറില് അവറിടടെ കേപയറടമപ്പോനസം
ഇടലനസം വയനപ്പോടെട  ജറിലപ്പോ  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ അററിയറിചതറിടനത്തുടെര്ന്നട  2.435
ഏകര്  സലെസം  സസംരകറിക്കുപമപ്പോടയനസം,  ബപ്പോകറി  സലെത്തെട  പുതറിയ  പദതറികേള്
ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  തുടെര്  പദതറികേള്  എടന്തങറിലുസം  തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുപണപ്പോടയനസം  സമറിതറി
ആരപ്പോഞതറിനട  അടുത്തെ സപ്പോമ്പത്തെറികേ വര്ഷപത്തെക്കുള്ള പദതറികേള് സസംബന്ധറിചട വര്കറിസംഗട ഗ്രൂപട
പയപ്പോഗസം  നടെക്കുനടണനസം  ,  ആസ്പറിപറഷന്  ഡറിസ്ട്രറിക്ടട  പപ്രപ്പോജക്ടറില്  വയനപ്പോടെട  ജറിലടയ
ഉള്ടപടുത്തെറിയറിട്ടുടണനസം  അതറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  സറി.എസട.ആര്.  ഫണട   ഉപപയപ്പോഗറിചട  പകേന
ഗവടണ്മന്റെട പദതറിയപ്പോയ  Skill India  പപ്രപ്പോജക്ടറിനുപവണറി ഒരു ഇന്സറിറമ്മ്യൂടട സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ഓയറില്  പകേപ്പോര്പപറഷന്  സലെസം  ആവശദടപടറിട്ടുണനസം,  പ്രസ്തുത  പപ്രപ്പോജക്ടറിനുപവണറി  പസ്പപ്പോടട
ടഎഡന്റെറിടടഫ  ടചയ്തുടകേപ്പോടുക്കുകേയപ്പോടണങറില്  training,  skilling  തുടെങ്ങറിയ  രഷ്ക്രീതറിയറിലുള്ള
ടടയറിനറിസംഗട ഇന്സറിറമ്മ്യൂട്ടുകേള് സപ്പോപറികപ്പോനുള്ള സപൗകേരദസം നല്കേപ്പോടമന്നപ്പോണട അററിയറിചറിട്ടുള്ളടതനസം,
ഗവടണ്മന്റെട  സലെമുടണങറില്  മപ്പോത്രപമ  അതട  സപ്പോധദമപ്പോകൂടവനസം   അതറിനട  പവണറി  സലെസം
ആവശദടപടറിട്ടുടണനസം പ്രസ്തുത പദതറിയ്ക്കട ഭപ്പോരതട ടപപടപ്പോളറിയസം പകേപ്പോര്പപറഷന് ലെറിമറിറഡമപ്പോയറിട്ടുള്ള
ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  ആയറിടറിടലനസം,  ചര്ച  നടെക്കുന്നപതയുള്ളൂടവനസം   വയനപ്പോടെട  ജറിലപ്പോ  പഞ്ചപ്പോയത്തെട
ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

169.  ടകേപ്പോലസം  മുനറിസറിപല്  പകേപ്പോര്പപറഷനറിൽ  കുടെറിടവള്ള  ശസംഖലെ
ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനുള്ള പദതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  സലെത്തെറിടന്റെ  കേപ്പോരദത്തെറിൽ
നറിലെനറിന്നറിരുന്ന  ഹഹപകപ്പോടെതറി  പകേസുസം  ടവറട  ലെപ്പോന്റെറിടന്റെ  പ്രശ്നവുസം
പരറിഹരറിച്ചുകേഴറിഞതപ്പോയറി ടസക്രടററി  പബപ്പോധറിപറിചതറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത
പദതറി  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറികണടമന്ന  നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

170.  പതപ്പോടെന്നൂര്  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മൽ
സര്കപ്പോര് മറുപടെറി നപ്പോളറിതുവടരയുസം ലെഭദമപ്പോകപ്പോതറിരുന്നതട വകുപറിടന്റെ ഭപ്പോഗത്തുനറിനള്ള
ഗുരുതരമപ്പോയ അനപ്പോസയപ്പോടണന്നട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.
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171.  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  സഭയറിൽ  സമര്പറിചട   3  മപ്പോസത്തെറിനകേസം
സര്കപ്പോര്  മറുപടെറി  ലെഭദമപ്പോകണടമന്നറിരറിടക  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം  സമറിതറിയുടടെ
പരറിഗണനയറിൽ  വന്നറിട്ടുസം  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മല്  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറി
ലെഭദമപ്പോകപ്പോത്തെതറിൽ  സമറിതറി  കേടുത്തെ  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന.  പരപ്പോമര്ശ
വറിഷയവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറി  ലെഭദമപ്പോകപ്പോത്തെതറിനട  കേപ്പോരണകപ്പോരപ്പോയ
ഉപദദപ്പോഗസര്ടകതറിടര നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനുസം  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച
നമ്മ്യൂനതപ്പോ  പരറിഹപ്പോര  നടെപടെറി  പത്രറികേ,  പദതറിയുടടെ  നറിലെവറിടലെ സറിതറി  സസംബന്ധറിച
ററിപപപ്പോര്ടട എന്നറിവ അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

172.  എടെവണ്ണ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിൽ  വൃദ-വറികേലെപ്പോസംഗ  പകമപകേനസം
സപ്പോപറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മല് സര്കപ്പോര് ലെഭദമപ്പോകറിയ
മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

173.  കുറുവ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിൽ  വദവസപ്പോയ  യൂണറിറട  ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
വപ്പോങ്ങറിയ  ഭൂമറി  ലെഷ്ക്രീസറിനട  നൽകേപ്പോനുള്ള  നടെപടെറികേള്  ആരസംഭറിച്ചുടവന്ന  കുറുവ
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട ഉപദദപ്പോഗസടന്റെ മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന. 

174.  ചകറിടപപ്പോറ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിൽ  പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ജറിലപ്പോപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ
പദതറിയറിൽ  ഉള്ടപടുത്തെറി  സ്കൂള്  നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങപ്പോൻ  നറിശയറിചറിരുന്ന
റവനമ്മ്യൂ  വകുപറിടന്റെ  സലെവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  പകേസട  നറിലെനറിൽക്കുന്നതറിനപ്പോലെപ്പോണട
പ്രസജുത  ഭൂമറി  വപ്പോങ്ങപ്പോതറിരുന്നടതനസം  പകേരസം  മരുപതപ്പോങര  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിൽ
സ്കൂളറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  10  ഏകര്  സലെത്തെട  സ്കൂള്  ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ  നറിര്മ്മപ്പോണ
പ്രവൃത്തെറികേള്  നടെനടകേപ്പോണറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനമുള്ള ജറിലപ്പോ  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിയുടടെ
മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ   സ്കൂള്  ടകേടറിടെ  നറിര്മ്മപ്പോണസം  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി
പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദമപ്പോകണടമന്ന  നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

175.  പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ജറിലപ്പോപഞ്ചപ്പോയത്തെട  കേപ്പോക്കൂര്  ശദപ്പോഭവനസം
നറിര്മ്മറിക്കുവപ്പോനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ ഭൂമറിയറിൽ  ചുറ്റുമതറില് നറിര്മ്മപ്പോണസം  പൂര്ത്തെറിയപ്പോടയനസം
ടകേടറിടെ നറിര്മ്മപ്പോണത്തെറിനപ്പോയറി ബഡ ടജററിൽ തുകേ വകേയറിരുത്തെറിയറിട്ടുടണനമുള്ള ജറിലപ്പോ
പഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററിയുടടെ മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പദതറി പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചട
ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദമപ്പോകണടമന്ന നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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176.  രപ്പോമനപ്പോട്ടുകേര  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  തണ്ണഷ്ക്രീര്ത്തെടെ  നറിയമത്തെറിടന്റെ

പരറിധറിയറില് വരുന്ന 2 ഏകര് ഭൂമറി ഫലെപ്രദമപ്പോയറി വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറി

സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്ന  നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട  സമറിതറി

നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

177.  മുകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  ടപപ്പോതുശ്മശപ്പോനസം  നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി

വപ്പോങ്ങറിയ  ഭൂമറി  ഹലെഫട  ഭവന  പദതറിയറിലുള്ടപടുത്തെറി  48  കുടുസംബങ്ങളുടടെ

പപ്പോര്പറിടെപ്പോവശദങ്ങള്കപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗടപടുത്തുന്നതറിനട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഭരണസമറിതറി

തഷ്ക്രീരുമപ്പോനടമടുത്തെറിട്ടുടണന്ന  മുകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറിയുടടെ

അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

178.  മുകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  പതപ്പോടത്തെറിന്  കേടെവറില്  ടചറുകേറിടെ  വദവസപ്പോയ

പകേനസം  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  സലെത്തെട  വദവസപ്പോയപകേനസം

സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ടടകേടകപ്പോണ  തുടെര്  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  സസംബന്ധറിചട

അപനസ്വഷണസം  നടെത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുന്നതറിനട  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട

വകുപറിപനപ്പോടെട  സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

179.  മുകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  പതപ്പോടത്തെറിന്കേടെവറില്  മപ്പോതൃകേപ്പോ  പകേപ്പോളനറി

സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  ഭൂമറി  എസട.സറി.  വറിഭപ്പോഗകപ്പോരുടടെ  തടന്ന  പപ്പോര്പറിടെ

സമുചയസം  നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഹലെഫട  ഭവന  പദതറിയറിൽ

ഉള്ടപടുത്തെറിയറിരറിക്കുകേയപ്പോടണന്ന മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശസം

ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

180.  വയനപ്പോടെട  ജറിലപ്പോപഞ്ചപ്പോയത്തെട  കേണറിയപ്പോമ്പറയറില്  മറിനറി  വദവപ്പോസപ്പോയ

പപ്പോര്കട  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ   സലെടത്തെ  ടടകേപയറങ്ങള്  ഒഴറിപറിചട

സലെസം  സസംരകറികണടമനസം  സര്കപ്പോര്  ഭൂമറി  ആര്ക്കുസം  വറിട്ടുടകേപ്പോടുകപ്പോതറിരറികപ്പോൻ

ശദറികണടമനസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

181.  എടെവകേ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  സലെസം  നറിലെവറിൽ  വറിജനമപ്പോയറി

കേറിടെക്കുകേയപ്പോടണനസം  ടെറി  സലെത്തെട  പുതറിയ  പദതറികേള്  ആരസംഭറിക്കുവപ്പോനുള്ള

നടെപടെറികേള്  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുകേയപ്പോടണനസം  വയനപ്പോടെട  ജറിലപ്പോ  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി

അററിയറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന. 
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ഉപപയപ്പോഗമറിലപ്പോടത കേറിടെക്കുന്ന മതദമപ്പോര്കറ്റുകേളുസം ചന്തകേളുസം

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് പകേപ്പോടെറികണകറിനട രൂപ ടചലെവറിട്ടു നറിര്മ്മറിചറിട്ടുള്ള
മതദമപ്പോര്കറ്റുകേള്,  ചന്തകേള്,  ഫറിഷട  പപ്രപ്പോസസറിസംഗട  ടസന്റെറുകേള്,
ഫറിഷട  ലെപ്പോന്റെറിസംഗട  ടസന്റെറുകേള്  എന്നറിവയറിൽ  പലെതുസം  നറിഷറിയപ്പോസറികേളപ്പോയറി  മപ്പോററിയറിട്ടുണട.
ശരറിയപ്പോയ  ആസൂത്രണത്തെറിടന്റെയുസം  ദഷ്ക്രീര്ഘവഷ്ക്രീകണത്തെറിടന്റെയുസം  അഭപ്പോവമപ്പോണട  ഇത്തെരസം
പദതറികേളുടടെ പരപ്പോജയത്തെറിനുള്ള മുഖദ കേപ്പോരണസം. 

പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ജറിലയറിടലെ  വടെകേര  നഗരസഭയറിൽ  2011-12-ൽ  29,82,224  രൂപ
വറിനറിപയപ്പോഗറിചട  നപ്പോരപ്പോയണ  നഗരസം  മതദ  മപ്പോര്കറട  പണറികേഴറിപറിച്ചു.  ഇതട  നറിലെവറിൽ
പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നറില. 

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡ യറക്ടറുടടെ  2014-15  വര്ഷടത്തെ  സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട  ; ഓഡറിറട ഖണറികേ 4.1.9]

182.  നപ്പോരപ്പോയണ  നഗരസം  മതദമപ്പോര്കറട  29  ലെകസം  രൂപ  ടചലെവപ്പോകറിയപ്പോണട
നറിര്മ്മറിചടതനസം അതറിൽ  7.5  ലെകസം രൂപ ഫറിഷറഷ്ക്രീസട  വകുപറിടന്റെ പണമപ്പോയറിരുനടവനസം
ടപപ്പോതുജനങ്ങളുടടെ  പ്രപകപ്പോഭസം  ഉണപ്പോയതുകേപ്പോരണസം മതദമപ്പോര്കറട  തുറകപ്പോൻ സപ്പോധറിചറിലപ്പോ
ടയനസം നറിലെവറിൽ പ്രസ്തുത ടകേടറിടെസം  നഗരസഭയുടടെ  എസം.ആര്.എഫട  ആയറി പ്രവര്ത്തെറിച്ചു
വരുകേയപ്പോടണനസം  ഫറിഷറഷ്ക്രീസട  വകുപറിടന്റെ  ഫണട  ഉള്ടപട  നറിര്മ്മപ്പോണമപ്പോയതുടകേപ്പോണട
ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ  ഉപപയപ്പോഗക്രമസം  വകേമപ്പോററി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനട  പവണറിയുള്ള
സപ്പോധൂകേരണത്തെറിനപ്പോയറി  കേപൗൺസറിൽ  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനടമടുത്തെട  സര്കപ്പോരറിപലെകട
ടകേപ്പോടുത്തെറിട്ടുടണനസം വടെകേര മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി ടസക്രടററി സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

183.  പ്രസജുത  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ
മറുപടെറി സമറിതറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

184.  വടെകേര  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയറിൽ  29  ലെകസം  രൂപ  ടചലെവറിടട
മതദമപ്പോര്കററിനപ്പോയറി  പണറിതഷ്ക്രീര്ത്തെ  ടകേടറിടെസം  മലെറിനഷ്ക്രീകേരണ  പ്രശ്നസം  മൂലെമുള്ള
ടപപ്പോതുജനപ്രപകപ്പോഭസം  മൂലെസം  നറിലെവറിൽ  എസം.ആര്.എഫട.  ആയറി  പ്രവര്ത്തെറിക്കുകേ
യപ്പോടണനസം  ഫറിഷറഷ്ക്രീസട  വകുപറിടന്റെ  7.5  ലെകസം  രൂപ  ടകേടറിടെ  നറിര്മ്മപ്പോണത്തെറിനപ്പോയറി
ഉപപയപ്പോഗറിചറിരറിക്കുന്നതറിനപ്പോൽ  ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ  ഉപപയപ്പോഗത്തെറിലുള്ള  മപ്പോറത്തെറിടന്റെ
സപ്പോധൂകേരണത്തെറിനപ്പോയുള്ള അപപക സര്കപ്പോരറിടന്റെ പരറിഗണനയറിലെപ്പോടണനസം സമറിതറി
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മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഇതട  സസംബന്ധറിച  സപ്പോധൂകേരണസം  പതടെറി  സമറിതറിയ്ക്കട
ററിപപപ്പോര്ടട  ടചയണടമന്ന  നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

അശരണര് ടപരുകുന, പകേൽവഷ്ക്രീടുകേള് അടെഞ്ഞുകേറിടെക്കുന

സമൂഹത്തെറിൽ  എണ്ണസം  കൂടെറിവരുന്ന  വൃദജനതയുടടെ  പകമസം  ലെകദമറിടുന്ന
സസംരസംഭങ്ങളപ്പോണട  പകേൽവഷ്ക്രീടുകേളുസം,  വൃദസദനങ്ങളുസം.  എന്നപ്പോൽ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളറിടലെ  വലെറിടയപ്പോരു  ശതമപ്പോനസം  പകേൽവഷ്ക്രീടുകേളുസം  പ്രവര്ത്തെനപമതുമറിലപ്പോടത
അടെഞ്ഞുകേറിടെക്കുന്നതപ്പോയപ്പോണട  ഓഡറിറട  കേടണത്തെറിയറിട്ടുള്ളതട.  ഇത്തെരസം  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ
തുടെര്നടെത്തെറിപറിനപ്പോയറി  ക്രറിയപ്പോത്മകേമപ്പോയ  പദതറികേള്  ആസൂത്രണസം  ടചയ്യുന്നതറിൽ
തപദ്ദേശഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  പരപ്പോജയടപടുന.  ഓഡറിറട  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറിയ
217  തപദ്ദേശഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിലെപ്പോയറി  2.66  പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ടചലെവഴറിചട  നറിര്മ്മറിച
പകേൽവഷ്ക്രീടുകേളുസം  വൃദസദനങ്ങളുസം  സപ്പോന്തസ്വനപകേനങ്ങളുമപ്പോണട  നറിഷറിയപ്പോവസയറിലുള്ളതട.
ആവര്ത്തെനടചലെവട  വരുന്ന  സസംരസംഭങ്ങള്  എന്ന  നറിലെയറിൽ,  പകേൽവഷ്ക്രീടുകേളുടടെ
തുടെര്നടെത്തെറിപട ഏടറടുക്കുവപ്പോൻ പലെ തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുസം വറിമുഖത കേപ്പോട്ടുന.

പകേൽവഷ്ക്രീടുകേളുസം  വൃദസദനങ്ങളുസം  പ്രവര്ത്തെനമറിലപ്പോടത  നറിഷറിയമപ്പോയതറിനട
ഉദപ്പോഹരണങ്ങള് ഇനറിപറയുന:

*  തറിരുവനന്തപുരസം  ജറിലയറിടലെ  വകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2003-04-ൽ
12,23,795  രൂപ വറിനറിപയപ്പോഗറിചട  നറിര്മ്മറിച വൃദസദനസം പ്രവര്ത്തെനമറിലപ്പോത്തെ നറിലെയറിലെപ്പോണട.
ടകേടറിടെസം നപ്പോളറിതുവടര ഹവദദ്യുതഷ്ക്രീകേരറിചറിടറില. കുടെറിടവള്ള സപൗകേരദവുസം പപ്പോചകേപ്പുരയുസം ഇല.

*  ടകേപ്പോലസം  ജറിലയറിടലെ  പന്മന  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2003-04-ല്  3,36,439  രൂപ
ടചലെവഴറിച്ചു നറിര്മ്മറിച പകേൽവഷ്ക്രീടെട, 2004-05-ൽ 1,19,740 രൂപ വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചു നറിര്മ്മറിച
വൃദസദനസം എന്നറിവ ബഡ്സട സ്കൂളുകേളപ്പോകറി മപ്പോററിയറിരറിക്കുന.

വൃദസദനത്തെറിനട വപ്പോങ്ങറിയതട ററിപവപ്പോള്വറിസംഗട ടചയറുകേള്

ടകേപ്പോലസം  ജറിലയറിടലെ കേറിഴപകകേലടെ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2009-10 ൽ  1,37,474  രൂപ
ടചലെവറിടട പകേൽവഷ്ക്രീടെട നറിര്മ്മറിച്ചു. 2010  ഏപ്രറിലെറിൽ ഉദ്ഘപ്പോടെനസം കേഴറിടഞങറിലുസം ടകേടറിടെസം
പൂടറികറിടെക്കുകേയപ്പോണട.  2010-11-ൽ  പകേൽവഷ്ക്രീടറിൽ  ഭപൗതറികേസപ്പോഹചരദസം  ഒരുക്കുവപ്പോനപ്പോയറി
1,79,416  രൂപ  ടചലെവറിടട  ഫര്ണറിചര്  വപ്പോങ്ങറി.  എകറികേമ്മ്യൂടഷ്ക്രീവട  പടെബറിളുസം,  ററിപവപ്പോള്വറിസംഗട
ടചയറുകേളുമപ്പോണട  പകേൽവഷ്ക്രീടെറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുള്ളതട.  എന്നപ്പോൽ  ഫര്ണറിചര്  ഇതുവടര
പകേൽവഷ്ക്രീടെറിനട  ഹകേമപ്പോററിയറിടറില.  വൃദര്കട  വറിശമത്തെറിനട  അനുപയപ്പോജദമലപ്പോത്തെ
ഫര്ണറിചറുകേള് വപ്പോങ്ങറിയതട എന്തറിടനനസം വദകമല.
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* മലെപ്പുറസം ജറിലയറിടലെ പതഞറിപപ്പോലെസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട 2,59,074 രൂപ ടചലെവഴറിചട
നറിര്മ്മറിച  വൃദവറിശമപകേനസം  ഉപപയപ്പോഗമറിലപ്പോടത  അടെഞ്ഞുകേറിടെക്കുകേയപ്പോണട.  വഴറികടെവട
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട 2012-13-ൽ 5,59,054  രൂപ ടചലെവഴറിചട നറിര്മ്മറിച വൃദജനങ്ങള്ക്കുള്ള
വറിശമപകേനവുസം പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോണട.

*  പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ജറിലയറിടലെ  കേപ്പോക്കൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിലുള്ള  വൃദസദനസം
പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോണട. 2009-ൽ 4,77,739 രൂപ ടചലെവറിടപ്പോണട ഈ ടകേടറിടെസം നറിര്മ്മറിചതട.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട ഡ യറക്ടറുടടെ  2014-15  വര്ഷടത്തെ  സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട  ; ഓഡറിറട ഖണറികേ 4.1.10]

ഓഡറിറട  ഖണറികേകേള്കട  സര്കപ്പോര്  നൽകേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

185. വകസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിൽ 2003-04 കേപ്പോലെയളവറിടലെ പദതറിയറിലുള്ടപടുത്തെറി നറിര്മ്മറിച
വൃദസദനത്തെറിടന്റെ  നറിലെവറിടലെ  സറിതറിടയക്കുററിച്ചുസം  പ്രവര്ത്തെനങ്ങടളക്കുററിച്ചുസം  സമറിതറി
ആരപ്പോഞതറിനട,  ഡറിടമന്ഷദ  ടസന്റെര്  തുടെങ്ങുന്നതറിനപ്പോയറി  സപ്പോമൂഹറികേനഷ്ക്രീതറി  വകുപറിനട  നല്കേറിയ
പ്രസ്തുത ടകേടറിടെത്തെറില് ഇതട സസംബന്ധറിച പ്രവര്ത്തെനസം ഇതുവടര ആരസംഭറിചറിടറിടലനസം പ്രസ്തുത വറിവരസം
അററിയറിചട  സപ്പോമൂഹദ  നഷ്ക്രീതറി  വകുപട  ഗവണ്ടമന്റെറിനട  കേത്തെയചറിട്ടുടണനസം  വപ്പോടെകേ  ടകേടറിടെത്തെറില്
പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്ന  ബഡ്സട  സ്കൂളറിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനത്തെറിനപ്പോയറി  ടകേടറിടെസം  വറിട്ടുനല്കേണടമന്നട  സപ്പോമൂഹദ
നഷ്ക്രീതറി  വകുപറിപനപ്പോടെട  ആവശദടപടറിട്ടുടണനസം  ലെഭദമപ്പോക്കുന്ന  മുറയ്ക്കട  ബഡ്സട  റഷ്ക്രീ-ഹപ്പോബറിലെറിപറഷന്
ടസന്റെര്  ആരസംഭറികപ്പോടമന്നപ്പോണട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  കേമ്മറിററി  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനടമനസം  ടസക്രടററി,  വകസം
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  വൃദസദനസം പവടണന്നട തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിപചപ്പോ എനസം, ടകേടറിടെസം
ബഡ്സട  സ്കൂള്  ആകറിമപ്പോറപ്പോന്  കേഴറിയുന്നതട  എന്നപ്പോണട  എനസം  സമറിതറി  പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട
വൃദസദനത്തെറിടന്റെ  നടെത്തെറിപറിനുള്ള  ടറകററിസംഗട  ചപ്പോര്ജട  വഹറികപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  സപ്പോമൂഹദ
നഷ്ക്രീതറി  വകുപറിപലെയ്ക്കട  ടടകേമപ്പോറപ്പോന്  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചറിരുടന്നനസം  ഡറിടമന്ഷദ  ടസന്റെര്  ആരസംഭറിക്കുവപ്പോന്
കേഴറിയറിടലന്നട അററിയറിചട കേഴറിഞ മപ്പോസമപ്പോണട സപ്പോമൂഹദ നഷ്ക്രീതറി വകുപറില്നറിനസം മറുപടെറി ലെഭറിചടതനസം
തുടെര്നടെപടെറി സസംബന്ധറിചട  2018  ടസപ്റസംബര്  10-ാം തഷ്ക്രീയറിതറിയറിടലെ ഭരണസമറിതറി  പയപ്പോഗത്തെറില്
തഷ്ക്രീരുമപ്പോനടമടുക്കുടമനസം ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിചതറിടനതുടെര്ന്നട   പ്രസ്തുത അജണയറില്
ഇകപ്പോരദസം  ഉള്ടപടുത്തെറി  ബഡ്സട  സ്കൂള്  പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുന്നതറിനട  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറികപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദശറിച്ചു.

186. പന്മന  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിൽ  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളറിലപ്പോത്തെ  സപ്പോഹചരദത്തെറിലെപ്പോണട
വൃദസദനസം  ബഡ്സട  റഷ്ക്രീ-ഹപ്പോബറിലെറിപറഷന്  ടസന്റെറപ്പോകറി  മപ്പോററിയടതന്നതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.
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കേറിഴപകകേലടെ ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

വൃദസദനത്തെറിനട വപ്പോങ്ങറിയതട ററിപവപ്പോള്വറിസംഗട ടചയറുകേള്

187.  കേറിഴപകകലടെ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  പകേല്  വഷ്ക്രീടെട  ഇപപപ്പോള്
പ്രവര്ത്തെറിക്കുനപണപ്പോടയന്നട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട,  2018  ജനുവരറി  1  മുതല്
പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടണന്ന  ടകേപ്പോലസം  പകേപ്പോര്പപറഷന്  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറിടയ  തുടെര്ന്നട
പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

188.  പതഞറിപപ്പോലെസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിൽ  വൃദജനങ്ങള്കപ്പോയുള്ള  വറിശമപകേനസം
(പകേല്  വഷ്ക്രീടെട)  നറിര്മ്മറിചട  ഇലെകറികേട  കേണകനുസം  കുടെറിടവള്ള  കേണകനുസം
ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിപലെയ്ക്കപ്പോയറി  ബന്ധടപട  വകുപ്പുകേള്കട  അപപക  നല്കേറിയറിട്ടുടണനസം
പ്രസ്തുത  സപൗകേരദങ്ങള്  ലെഭദമപ്പോകുന്ന  മുറയ്ക്കട  വറിശമപകേനത്തെറിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനസം
ആരസംഭറിക്കുന്നതപ്പോടണനമുള്ള  പതഞറിപപ്പോലെസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറി
സമറിതറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിച്ചു.

189.  വഴറികടെവട  വറിശമപകേനടത്തെക്കുററിചട സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട വപയപ്പോജനങ്ങള്കട
എത്തെറിടപടെപ്പോൻ  സപ്പോധദമലപ്പോത്തെ  കേയറത്തെറിലെപ്പോണട  വറിശമപകേനസം  നറിര്മ്മറിചടതനസം
നറിലെവറില്  ആയതട  വനറിതപ്പോ  ശപ്പോകഷ്ക്രീകേരണത്തെറിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്കപ്പോയറി
വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുകേയപ്പോടണനസം  വഴറികടെവട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഉപദദപ്പോഗസന്  സമറിതറിടയ
അററിയറിച്ചു.  പ്രസ്തുത  വറിശമപകേനത്തെറിടന്റെ  നറിലെവറിടലെ  അവസ  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

190.  കേപ്പോക്കൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിനട
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപ്പുസം ഓഡറിറട വകുപ്പുസം നൽകേറിയ മറുപടെറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി
അററിയറിച്ചു. 

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

191. വകസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില് വൃദസദനത്തെറിനപ്പോയറി  നറിര്മ്മറിച ടകേടറിടെത്തെറില്
വൃദസദനസം  നടെത്തെപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോത്തെ  സപ്പോഹചരദത്തെറില്  പ്രസ്തുത  ടകേടറിടെസം  നറിലെവറില്
വപ്പോടെകേ  ടകേടറിടെത്തെറില്  പ്രവര്ത്തെറിചറിരുന്ന  ബഡ്സട സ്കൂളറിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനത്തെറിനപ്പോയറി
വറിട്ടുടകേപ്പോടുക്കുവപ്പോന്  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുടമന്നട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ
പബപ്പോധറിപറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില് ബഡ്സട  സ്കൂള്  പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള
നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്ന  നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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192.  പന്മന  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  വ വൃദസദനസം  ബഡ്സട  റഷ്ക്രീഹപ്പോബറിലെറിപറഷന്
ടസന്റെറപ്പോകറി മപ്പോററിയതട ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളറിലപ്പോത്തെതറിനപ്പോലെപ്പോടണന്നട നറിരഷ്ക്രീകറിച സമറിതറി
പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

193.  കേറിഴപകകേലടെ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  പകേല്  വഷ്ക്രീടെട  നറിലെവറില്
പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടണന്ന  ടകേപ്പോലസം  പകേപ്പോര്പപറഷന്  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

194.  ഹവദദ്യുതറി  കേണകനുസം  ഇലെകറികേട  കേണകനുസം  ലെഭദമപ്പോകുന്നമുറയ്ക്കട
വൃദജനങ്ങള്കപ്പോയുള്ള  വറിശമപകേനസം  പ്രവര്ത്തെനസം  ആരസംഭറിക്കുടമന്ന  പതഞറിപപ്പോലെസം
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

195.  വഴറികടെവട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട   നറിര്മ്മറിച  വറിശമപകേനത്തെറിടന്റെ  നറിലെവറിടലെ  അവസ
സസംബന്ധറിച ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

196.  കേപ്പോക്കൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  പഴറിമലെ  വൃദസദനസം  സസംബന്ധറിച  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മല് ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ നറിരഷ്ക്രീകണസം വറിലെയറിരുത്തെറിയ സമറിതറി ആവശദസം
ഉറപട  വരുത്തെപ്പോടതയുസം  തറിടടപടുത്തെപ്പോടതയുസം ശരറിയപ്പോയ  പഠനസം  നടെത്തെപ്പോടതയുസം  പദതറി
രൂപഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനപ്പോലെപ്പോണട  നറിര്ദ്ദേറിഷ  പദതറി  ലെകദസം  ഹകേവരറികപ്പോടത  പപപ്പോയടതന്നട
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  ടപപ്പോതുഫണട  വറിനറിപയപ്പോഗറിചട
പദതറികേള്  ആസൂത്രണസം  ടചയ്യുപമ്പപ്പോള്  ഭപ്പോവറിയറില്  ഇത്തെരസം  വഷ്ക്രീഴ്ചകേള്
ആവര്ത്തെറികരുടതന്ന നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ  കേപ്പോക്കൂര് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

ഭവനപദതറികേള് നടെപപ്പോയറില-3.37 പകേപ്പോടെറി രൂപയുടടെ ആസറികേള് നറിഷറിയസം

പകേപ്പോടെറികണകറിനട  രൂപ  ടചലെവറിടറിട്ടുസം  ലെകദസം  ഹകേവരറികപ്പോത്തെ  ഭവനപദതറികേള്
പലെതുസം തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിലുണട.  ശപ്പോസഷ്ക്രീയമപ്പോയുസം ദഷ്ക്രീര്ഘവഷ്ക്രീകണപത്തെപ്പോടടെ
യുള്ളതുമപ്പോയ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളറിലൂടടെ  മപ്പോത്രപമ  ഇത്തെരസം  പദതറികേള്  വറിജയറിപറികപ്പോനപ്പോകൂ.
ഇപ്രകേപ്പോരമുള്ള പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുടടെ അഭപ്പോവത്തെറില് ഭവനനറിര്മ്മപ്പോണ, അനുബന്ധ പദതറികേള്
നറിഷറിയപ്പോസറികേളപ്പോയറി തുടെരുന്നതറിടന്റെ ഉദപ്പോഹരണങ്ങള് ഇനറിപറയുന:

മലെപ്പുറസം  ജറിലയറിടലെ  ടപപ്പോന്നപ്പോനറി  നഗരസഭ  2009-10,  2010-11  വര്ഷങ്ങളറിലെപ്പോയറി
2.79  പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ടചലെവഴറിച  പദതറിയപ്പോയ  ടനയല്ലൂര്പമപ്പോഡല്  വറിപലജസം  ഫറിഷര്ടമന്
പകേപ്പോളനറി  ഭവനപദതറിയുസം  7-2-2009-ടലെ  ഒററിജറിനല്  കേരപ്പോര്  പ്രകേപ്പോരസം  6-8-2010-നകേസം
നറിര്മ്മപ്പോണസം പൂര്ത്തെറിയപ്പോപകണതപ്പോയറിരുന. എന്നപ്പോല് പദതറി നറിലെവറില് മുടെങ്ങറികറിടെക്കുന.
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[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2014-15  വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ 4.1.11]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയ്ക്കട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

ടപപ്പോന്നപ്പോനറി നഗരസഭ

197.  ഭവന പദതറികേള് പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറികപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോത്തെതട  സസംബന്ധറിചട  പ്രസ്തുത
പയപ്പോഗത്തെറില്  സമറിതറി  പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട  IHSDP  (Integrated  Housing  and  Slum
Development  Programme)  ഭവന പദതറിയറില്ടപടതുസം  2.79  പകേപ്പോടെറി രൂപ ടചലെവഴറിചട
നറിര്മ്മറിചതുസം  26.68  m2 വഷ്ക്രീതസം  വറിസഷ്ക്രീര്ണ്ണമുള്ളതുമപ്പോയ  120  വഷ്ക്രീടുകേളുടടെ  നറിര്മ്മപ്പോണസം
പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിടചങറിലുസം നറിലെവറില് ആയതട  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട നല്കേപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോത്തെ
അവസയറിലെപ്പോടണനസം  വഷ്ക്രീടുകേളുടടെ  വറിസഷ്ക്രീര്ണ്ണസം  കുറവപ്പോയതറിനപ്പോല്  ആയതട
മനുഷദവപ്പോസപയപ്പോഗദമടലന്ന പരപ്പോതറികേള് ഉണപ്പോയതറിടന തുടെര്ന്നട നറിര്മ്മപ്പോണ പ്രവൃത്തെറികേള്
പൂര്ത്തെറിയപ്പോകപ്പോടത ഉപപകറിചതപ്പോയുസം പ്രസജുത ഭവനനറിര്മ്മപ്പോണ പദതറിയുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട
ഹഹപകപ്പോടെതറിയറിലുസം  വറിജറിലെന്സട  പകേപ്പോടെതറിയറിലുസം  പകേസട  നറിലെനറില്ക്കുനടണനസം
ടപപ്പോന്നപ്പോനറി നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

198.  പ്രസ്തുത വഷ്ക്രീടുകേളുടടെ കേണ്സ്ട്രകന് ഏതട കേമ്പനറിടയ ആണട ഏല്പറിചടതനസം,
മപ്പോനദണങ്ങള്കനുസൃതമപ്പോയപ്പോപണപ്പോ  പ്രസ്തുത  കേമ്പനറി  വഷ്ക്രീടുകേളുടടെ  നറിര്മ്മപ്പോണ  ചുമതലെ
നറിര്വ്വഹറിചടതനസം  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  ആലുവ  പകേനമപ്പോയറി  പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്ന
പുതറിപയടെത്തെട  എഞ്ചറിനഷ്ക്രീയററിസംഗട  കേണ്സ്ട്രകന്  എന്ന  കേമ്പനറിയപ്പോണട  വഷ്ക്രീടുകേള്
നറിര്മ്മറിചടതനസം  പപ്രപ്പോജക്ടുകേള്  പ്രകേപ്പോരമുള്ള  വറിസഷ്ക്രീര്ണ്ണത്തെറിലെപ്പോണട  വഷ്ക്രീടുകേള്
നറിര്മ്മറിചറിട്ടുള്ളടതനസം ടപപ്പോന്നപ്പോനറി നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററി സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

199. പ്രസ്തുത വറിഷയസം ഗപൗരവമപ്പോയ ഒന്നപ്പോടണനസം, പ്രപതദകേറിചട മതദടത്തെപ്പോഴറിലെപ്പോളറികേള്,
പടറികേജപ്പോതറി/പടറികേവര്ഗ്ഗകപ്പോര്  എന്നറിവര്കട  വഷ്ക്രീടെട  അനുവദറിചട  നല്കുപമ്പപ്പോഴുണപ്പോകുന്ന
അവസയപ്പോണറിടതനസം  വറിലെയറിരുത്തെറിയ  സമറിതറി  ഹഹപകപ്പോടെതറിയറിടലെയുസം  വറിജറിലെന്സട
പകേപ്പോടെതറിയറിടലെയുസം  പകേസറിടന്റെ  വറിധറി  സസംബന്ധറിച  വറിവരങ്ങള്  സമറിതറിയ്ക്കട  നല്കുവപ്പോനുസം
പ്രസ്തുത ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട വഷ്ക്രീടെട ഉറപപ്പോകപ്പോനുളള നടെപടെറി സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുവപ്പോനുസം നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

200.  പ്രസ്തുത വഷ്ക്രീടുകേള് ഹലെഫട പദതറിയറില് ഉള്ടപടുത്തെറിയതറിടനക്കുററിചട സമറിതറി
ആരപ്പോഞപപപ്പോള്  ആയതറിപലെയ്ക്കപ്പോയറി  ടപ്രപ്പോപപപ്പോസല്  നല്കേറിയറിട്ടുടണന്നട  നഗരസഭപ്പോ
ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.  തുടെര്ന്നട  പകേപ്പോടെതറിയുടടെ  പരറിഗണനയറിലുള്ള
വറിഷയമപ്പോകേയപ്പോല്  തുടെര്നടെപടെറികേള്  സസ്വഷ്ക്രീകേരറികപ്പോന്  പകേപ്പോടെതറിയുടടെ  അനുമതറി  വപ്പോങ്ങണപമപ്പോടയന്നട
മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി  വകഷ്ക്രീലുമപ്പോയറി  ആപലെപ്പോചറികണടമന്നട  അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി  പ്രസ്തുത
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പദതറിയുമപ്പോയറി ബന്ധടപട ടടെകറികല് സപ്പോങ്ഷന്  നല്കേറിയതറിലുസം ഇസംപ്ലറിടമന്റെട ടചയതറിലുസം
പ്രശ്നങ്ങള് ഉണപ്പോയറിട്ടുടണന്നട  വറിലെയറിരുത്തുകേയുസം ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട  പകേരസം  സസംവറിധപ്പോനസം
ഒരുക്കുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപസം  ഭവനനറിര്മ്മപ്പോണ  പദതറി  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറില്
വഷ്ക്രീഴ്ചവരുത്തെറിയതറിനട,  ഉത്തെരവപ്പോദറികേളപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസടര  കേടണത്തെണടമനസം  പ്രസ്തുത
വറിഷയത്തെറില് ടസക്രടററി പ്രപതദകേ ശദ ടചലുത്തെറി സമഗ്രമപ്പോയ അപനസ്വഷണ ററിപപപ്പോര്ടട
സമറിതറി മുമ്പപ്പോടകേ ലെഭദമപ്പോകണടമനസം നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

201. ടപപ്പോന്നപ്പോനറി നഗരസഭ 2009-10, 2010-11 വര്ഷങ്ങളറിലെപ്പോയറി 2.79 പകേപ്പോടെറി
രൂപ  ടചലെവഴറിചട  നടെപറിലെപ്പോകറിയ  ടനയ് തല്ലൂര്  പമപ്പോഡല്  വറിപലജസം  ഫറിഷര്ടമന്
പകേപ്പോളനറി  ഭവന  പദതറിയുസം   പ്രകേപ്പോരസം  26.68  M2  വറിസഷ്ക്രീര്ണ്ണമുള്ള  120   വഷ്ക്രീടുകേള്
നറിര്മ്മറിടചങറിലുസം  വഷ്ക്രീടുകേളുടടെ  വറിസഷ്ക്രീര്ണ്ണസം  കുറവപ്പോയതറിനപ്പോല്  ആയതട
വപ്പോസപയപ്പോഗദമലപ്പോത്തെതപ്പോടണന്ന  പരപ്പോതറിടയ  തുടെര്ന്നട  കേരപ്പോര്  പ്രകേപ്പോരസം  6-8-2010-ല്
പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിപകണറിയറിരുന്ന  പദതറി  യഥപ്പോസമയസം  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറികപ്പോതറിരറിക്കുകേയുസം
തുടെര്ന്നട  പദതറി  ലെകദസം  ഹകേവരറികപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോടത  വന്നതപ്പോയുസം  പദതറിത്തുകേ
പപ്പോഴ് ടചലെവപ്പോയറി  തഷ്ക്രീര്ന്നതപ്പോയുസം  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  പ്രസ്തുത  പദതറിയുമപ്പോയറി
ബന്ധടപടട  ടടെകറികല്  സപ്പോങ്ഷന്  നല്കേറിയതറിലുസം  ഇസംപ്ലറിടമന്റെട  ടചയതറിലുസം
ക്രമപകടുകേള്  ഉണപ്പോയറിട്ടുടണന്നട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്
ഭവനനറിര്മ്മപ്പോണ  പദതറി  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറില്  വഷ്ക്രീഴ്ച
വരുത്തെറിയ  ഉപദദപ്പോഗസടര  കേടണത്തെറി  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനുസം  ഇതട
സസംബന്ധറിചട  സമഗ്രമപ്പോയ  അപനസ്വഷണ  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

202.  പ്രസ്തുത  വറിഷയവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ബഹ.  ഹഹപകപ്പോടെതറിയറിടലെയുസം
വറിജറിലെന്സട  പകേപ്പോടെതറിയറിടലെയുസം  പകേസറിടന്റെ  വറിധറി  സസംബന്ധറിച  വറിവരസം  സമറിതറികട
ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം  പ്രസ്തുത  പദതറിയുടടെ  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട  വഷ്ക്രീടെട  ഉണപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള
നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനുസം  ആയതട  സസംബന്ധറിചട  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിച  നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

ഓ ഡറിറട ഖണറികേ

അറവുശപ്പോലെകേള് നറിഷറിയ ആസറിയപ്പോയറി മപ്പോറുന

പുതറിയ  അറവുശപ്പോലെകേള്  സപ്പോപറിക്കുവപ്പോനുസം  നറിലെവറിലുള്ളവ  നവഷ്ക്രീകേരറികപ്പോനുമപ്പോയറി
വന്തുകേകേളപ്പോണട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  ടചലെവറിടുന്നതട.   എന്നപ്പോല്  പലെ
കേപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്  അറവുശപ്പോലെകേള്  പ്രവര്ത്തെറിപറികപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോടത  വരുന്നതറിനപ്പോല്  ഈ
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പമഖലെയറില് നടെത്തെറിയറിട്ടുള്ള പകേപ്പോടെറികണകറിനട  രൂപയുടടെ നറിര്മ്മപ്പോണങ്ങള് നറിഷറിയമപ്പോയറി
മപ്പോറുകേയപ്പോണട.   പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തെറിയ  സപ്പോപനങ്ങളറില്  അറവുശപ്പോലെ  സപ്പോപറികല്,
നവഷ്ക്രീകേരണസം, യനവല്കരണസം എന്നറിവയ്ക്കപ്പോയറി ടചലെവഴറിചറിട്ടുള്ളതറില് 2.63 പകേപ്പോടെറി രൂപയുടടെ
ആസറികേള് നറിഷറിയമപ്പോയതപ്പോയറി കേടണത്തെറിയറിട്ടുണട. വറിശദപ്പോസംശങ്ങള് ഇനറിപറയുന:

തറിരുവനന്തപുരസം  ജറിലയറിടലെ  വകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2007-08-ല്
4,03,007  രൂപ  ടചലെവഴറിചപ്പോണട  അറവുശപ്പോലെ സപ്പോപറിചതട.  2011-12-ല്  2,18,941  രൂപ
മുടെകറി  ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ നവഷ്ക്രീകേരണവുസം  നടെത്തെറി.  നറിലെയ്ക്കപ്പോമുകട  ടപപ്പോതുചന്തയുടടെ  സലെത്തെപ്പോണട
അറവുശപ്പോലെ സപ്പോപറിചതട. എന്നപ്പോല് ഇതു നപ്പോളറിതുവടര പ്രവര്ത്തെനസം ആരസംഭറിചറിടറില.

മലെപ്പുറസം ജറിലയറിടലെ കേരുളപ്പോയറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട 14,59,720 രൂപ വറിനറിപയപ്പോഗറിചട
നറിര്മ്മറിച അറവുശപ്പോലെ പ്രവര്ത്തെറികപ്പോത്തെ നറിലെയറിലെപ്പോണട.

പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ജറിലയറിടലെ  നപ്പോദപ്പോപുരസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2010-11-ല്
20,24,528 രൂപ ടചലെവറില്, പപ്പോലെപഞ്ചപ്പോലെ മലെയറിടലെ മപ്പോലെറിനദസസംസരണ പകേനത്തെറിനടുത്തെട
അറവുശപ്പോലെ  സപ്പോപറിച്ചു.  നറിലെവറില്  അറവുശപ്പോലെ  ടകേടറിടെത്തെറില്  മപ്പോലെറിനദസം
കൂടറിയറിടറിരറിക്കുകേയപ്പോണട.  പ്രപദശവപ്പോസറികേളുടടെ  എതറിര്പറിടന  തുടെര്ന്നപ്പോണട  പദതറി
പ്രവര്ത്തെറിപറികപ്പോനപ്പോവപ്പോത്തെതട എന്നപ്പോണട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട ഭരണസമറിതറി അററിയറിചറിട്ടുള്ളതട.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2014-15  വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ 4.1.12]

ഓഡറിറട  ഖണറികേകേള്കട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

203.  2007-08-ല് 4,03,007  രൂപ ടചലെവഴറിചട സപ്പോപറിച അറവുശപ്പോലെയുടടെ നറിലെവറിടലെ
സറിതറിടയന്തപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  ആയതട  നറിലെവറില്  പ്ലപ്പോസറികേട
നറിര്മ്മപ്പോര്ജന  പദതറിയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയുള്ള  ടമറഷ്ക്രീരറിയല്  റഷ്ക്രീടറന്ഷന്  ടഫസറിലെറിററി
(എസം.ആര്.എഫട.)  പകേനമപ്പോയറി  പ്രവത്തെറിച്ചുടകേപ്പോണറിരറിക്കുകേയപ്പോടണന്നട  വകസം
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.  പ്രസ്തുത സലെസം അറവുശപ്പോലെയപ്പോയറി
ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോത്തെതട എന്തുടകേപ്പോണപ്പോടണനസം  ടമറഷ്ക്രീരറിയല്  റഷ്ക്രീടറന്ഷന്  ടഫസറിലെറിററി
പകേനത്തെറിനട  ജറിലപ്പോ  ആസൂത്രണ  സമറിതറിയുടടെ  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  കേറിടറിയറിട്ടുപണപ്പോ  എനമുള്ള
സമറിതറിയുടടെ  പചപ്പോദദത്തെറിനട  ശുചറിതസ്വമറിഷന്  എകറികേമ്മ്യൂടഷ്ക്രീവട  ഡയറക്ടര്  നടെത്തെറിയ
പരറിപശപ്പോധനയറില്  ആധുനറികേ  രഷ്ക്രീതറിയറില്  അറവുശപ്പോലെ  പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള
ഉപകേരണങ്ങള്  ഘടെറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള  സലെസപൗകേരദസം  അവറിടടെ  ഇടലന്നപ്പോണട
കേടണത്തെറിയടതനസം  ടമറഷ്ക്രീരറിയല്  റഷ്ക്രീടറന്ഷന്  ടഫസറിലെറിററി  പകേനത്തെറിനട  ജറിലപ്പോ
ആസൂത്രണ  സമറിതറിയുടടെ  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  ലെഭദമപ്പോയറിട്ടുടണനസം,  എസം.ആര്.എഫട.  നല
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രഷ്ക്രീതറിയറില് പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടണനസം വകസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി മറുപടെറി നല്കേറി.
തുടെര്ന്നട  അറവുശപ്പോലെ  നറിലെവറില്  ടമറഷ്ക്രീരറിയല്  റഷ്ക്രീടറന്ഷന്  ടഫസറിലെറിററി  പകേനമപ്പോയറി
പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടവന്ന ടസക്രടററിയുടടെ മറുപടെറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച്ചു.

204.  കേരുളപ്പോയറി  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബന്ധറിചട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപ്പുസം ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി സമറിതറി
അസംഗഷ്ക്രീകേരറിച്ചു.

205. നപ്പോദപ്പോപുരസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധടപട ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിചട
സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  പ്രപദശവപ്പോസറികേളുടടെ  എതറിര്പ്പുമൂലെമപ്പോണട  അറവുശപ്പോലെയുടടെ
പ്രവര്ത്തെനസം  നറിര്ത്തെറിവചടതനസം  ടകേടറിടെസം  നറിഷറിയ  ആസറിയപ്പോകേപ്പോതറിരറികപ്പോനപ്പോയറി
ഖരമപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ  യൂണറിറപ്പോകറി  പ്ലപ്പോസറികേട  ടഷ്രെഡറിസംഗട   യൂണറിററിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനസം
ആരസംഭറിക്കുകേയുസം  ടചയ്ടതങറിലുസം  വഷ്ക്രീണ്ടുസം  പ്രപദശവപ്പോസറികേളുടടെ  എതറിര്പറിടന  തുടെര്ന്നട
മപ്പോതൃകേപ്പോപരമപ്പോയറി പ്രവര്ത്തെറിച്ചുടകേപ്പോണറിരുന്ന ഈ യൂണറിറ്റുസം നറിര്ത്തെലെപ്പോപകണറി വനടവനസം
പനരറിട്ടുള്ള പരറിപശപ്പോധനയറില്  മലെറിനഷ്ക്രീകേരണ പ്രശ്നങ്ങടളപ്പോനമറിടലന്നപ്പോണട  മനസറിലെപ്പോകപ്പോന്
കേഴറിഞടതനസം  നറിലെവറില്  നറിറവട  പദതറിയുമപ്പോയറി  സഹകേരറിചട  മപ്പോലെറിനദസം  നഷ്ക്രീകസം
ടചയ്യുനടണങറിലുസം  ടെറി  ടകേടറിടെസം  നറിലെവറില്  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോത്തെ
നറിലെയറിലെപ്പോടണനസം  ടഡപമ്മ്യൂടറി  ഡയറക്ടര്  ഓഫട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  സമറിതറിടയ  അററിയറിച്ചു.
തുടെര്ന്നട പ്രസ്തുത മറുപടെറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

206. ആധുനറികേ  അറവുശപ്പോലെ  പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള്
ഘടെറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള  സപൗകേരദമറിലപ്പോത്തെതറിനപ്പോലെപ്പോണട  വകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ
പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  അറവുശപ്പോലെ  ടകേടറിടെസം  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  കേമ്മറിററി    തഷ്ക്രീരുമപ്പോന
പ്രകേപ്പോരസം  പ്ലപ്പോസറികേട  നറിര്മ്മപ്പോര്ജന  പദതറിയുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയുള്ള  ടമറഷ്ക്രീരറിയല്  റഷ്ക്രീടറന്ഷന്
ടഫസറിലെറിററി  പകേനമപ്പോകറി മപ്പോററിയടതനസം ആയതറിനട  ജറിലപ്പോ ആസൂത്രണ സമറിതറി അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം
ലെഭറിചറിട്ടുടണനസം ടമറഷ്ക്രീരറിയല്  റഷ്ക്രീടറന്ഷന്  ടഫസറിലെറിററി  നല  രഷ്ക്രീതറിയറില്
പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടണനസം  വകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  മറുപടെറി  നല്കേറിയതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

207.തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപ്പുസം  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  ലെഭദമപ്പോകറിയ
മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില് കേരുളപ്പോയറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധടപട ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

208.  നപ്പോദപ്പോപുരസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  അറവുശപ്പോലെയ്ക്കപ്പോയറി  നറിര്മ്മറിച  ടകേടറിടെവുസം
ഖരമപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ യൂണറിറ്റുസം പ്രപദശവപ്പോസറികേളുടടെ എതറിര്പ്പുമൂലെസം ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്
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സപ്പോധറികപ്പോത്തെ നറിലെയറിലെപ്പോടണന്നട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന. ടെറി വറിഷയസം സസംബന്ധറിചട
ടപപ്പോതുജനങ്ങടള  പനരറിട്ടുകേണട  വസ്തുതകേള്  പബപ്പോധദടപടുത്തെറി  മപ്പോലെറിനദ
സസംസ്കരണപ്ലപ്പോന്റുസം  അറവുശപ്പോലെയുസം  പ്രവര്ത്തെനസജമപ്പോക്കുന്നതപ്പോടണനസം  ഇതറിനുള്ള
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് തപ്പോടഴ  തടറില്  നറിനസം  ജനപ്രതറിനറിധറികേളുടടെ  പനതൃതസ്വത്തെറില്
ആരസംഭറിചറിട്ടുടണനമുള്ള  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറി  അസംഗഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപസം  പ്രസ്തുത
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോപകേരണങ്ങള്  ഉപപയപ്പോഗശൂനദസം  തുരുടമ്പടുക്കുന്നതട  പകേപ്പോടെറികേളുടടെ
ആസറികേള്

വറിവറിധ  കേപ്പോര്ഷറികേ  പദതറികേളറില്ടപടുത്തെറി  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്
വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുള്ള  പലെ  കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോപകേരണങ്ങളുസം  ശരറിയപ്പോയ  വറിധത്തെറില്  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോടത
നശറിക്കുന്ന  അവസയുണട.   കേപ്പോര്ഷറികേ  ഉപകേരണങ്ങളുടടെ  ശരറിയപ്പോയ  പ്രവര്ത്തെനപമപ്പോ
പമല്പനപ്പോടപമപ്പോ  ഉറപ്പുവരുത്തെപ്പോന്  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്കട  കേഴറിയുന്നറില.
വറിവറിധ  പ്രപദശങ്ങള്കട  അനുപയപ്പോജദമലപ്പോത്തെ  കേപ്പോര്ഷറിപകേപ്പോപകേരണങ്ങള്  വപ്പോങ്ങറിയതറിനപ്പോല്
ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോത്തെ  അവസയുമുണട.   തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്
വപ്പോങ്ങറിയ  കേപ്പോര്ഷറികേ  ഉപകേരണങ്ങള്  ഉപപയപ്പോഗമറിലപ്പോടത  നറിഷറിയമപ്പോയതറിനട
ഉദപ്പോഹരണങ്ങള് ഇനറിപറയുന:

• ടകേപ്പോലസം ജറിലയറിടലെ ഓചറിറ പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട  2008-09-ല് 3,75,000  രൂപ
ടചലെവറിട്ടുവപ്പോങ്ങറിയ  മൂന്നട  ടമതറിയനങ്ങള്  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോടത  ജഷ്ക്രീര്ണ്ണപ്പോവസയറിലെപ്പോണട.
മുഖത്തെലെ  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  4,00,000  രൂപ  ടചലെവറില്  വപ്പോങ്ങറിയ  മൂന്നട  നടെഷ്ക്രീല്
യനങ്ങള്  ആര്കപ്പോണട  ഹകേമപ്പോററിയതട  എനള്ള  യപ്പോടതപ്പോരുവറിവരവുസം  പബപ്പോകട
പഞ്ചപ്പോയത്തെറില് ലെഭദമല.

• മലെപ്പുറസം  ജറിലയറിടലെ  പതഞറിപപ്പോലെസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2000-01,  2002-03
വര്ഷങ്ങളറിലെപ്പോയറി  13,98,923  രൂപ  ടചലെവഴറിചട  വപ്പോങ്ങറിയ  ടകേപ്പോയട  ടമതറിയനസം
സസ്വകേപ്പോരദവദകറിയുടടെ  പുരയറിടെത്തെറില്  5  വര്ഷത്തെറിപലെടറയപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോടത
കേറിടെക്കുകേയപ്പോണട.   വടകുളസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2010-11-ല്  2,01,243  രൂപ  ടചലെവഴറിചട
വപ്പോങ്ങറിയ  പവര്ടെറിലര്,  റഷ്ക്രീപര്  എന്നറിവ  സസ്വകേപ്പോരദ  വദകറിയുടടെ  പുരയറിടെത്തെറില്
ഉപപകറികടപട നറിലെയറിലെപ്പോണട.

• പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ജറിലയറിടലെ  പതപ്പോടെന്നൂര്  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  2009-10-ല്
വപ്പോങ്ങറിയ  6  ടകേപ്പോയട  യനങ്ങള് ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയ അവസയറിലെപ്പോണട  4,07,370  രൂപ
ടചലെവഴറിചപ്പോണട ഇവ വപ്പോങ്ങറിയതട.
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[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2014-15  വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ 4.1.13]

ഓഡറിറട  ഖണറികേകേള്കട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

209.  ഓചറിറ  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  2008-09  കേപ്പോലെയളവറില്  3,75,000  രൂപ
ടചലെവറിടട വപ്പോങ്ങറിയ മൂന്നട ടമതറിയനങ്ങളുടടെ നറിലെവറിടലെ അവസടയന്തപ്പോടണന്നട സമറിതറി
ആരപ്പോഞതറിനട,  അഞ്ചട  വര്ഷപത്തെപ്പോളസം  ഉപപയപ്പോഗറിച  പ്രസ്തുത  യനങ്ങള്  ടനല്ക്കൃഷറി
കുറഞതറിടന  തുടെര്ന്നട  ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനസം  ആയതറിനപ്പോല്  അവ
കേണസംടചയപ്പോന്  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനസം  ബറി.ഡറി.ഒ.  അററിയറിചതറിടനതുടെര്ന്നട
പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

210.  മുഖത്തെലെ  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  4,00,000  രൂപ  ടചലെവറില്  വപ്പോങ്ങറിയ
3  നടെഷ്ക്രീല്  യനങ്ങള്  ആര്കപ്പോണട  ഹകേമപ്പോററിയടതനസം  നറിലെവറില്  അവ
പ്രവര്ത്തെറിക്കുനപണപ്പോടയനസം,  നടെഷ്ക്രീല്  യനങ്ങള്  നല്കേറിയതറിടന്റെ  പരഖ  ഓഡറിററിനട
ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിട്ടുപണപ്പോടയനസം സമറിതറി ആരപ്പോഞതറിനട 3 നടെഷ്ക്രീല് യനങ്ങള് വപ്പോങ്ങറിയതറില്,
ഓപരപ്പോനസം  തൃപകപ്പോവറില്വടസം  ടചററിപയലെ  പപ്പോടെപശഖര  സമറിതറി,  മയനപ്പോടെട-ഉമയടനല്ലൂര്
പപ്പോടെപശഖര സമറിതറി,  മപ്പോമ്പുഴ പപ്പോടെപശഖര സമറിതറി  എന്നറിവയ്ക്കപ്പോണട  നല്കേറിയറിട്ടുള്ളടതനസം
അതറില് ആദദടത്തെ രണട പപ്പോടെപശഖര സമറിതറികേളുസം പ്രസ്തുത യനസം ഹകേപററിയതറിടന്റെ പരഖകേള്
ഇസംപ്ലറിടമന്റെറിസംഗട ഓഫഷ്ക്രീസര് മുപഖന ഹപ്പോജരപ്പോകറിയറിട്ടുടണനസം നറിലെവറില് പ്രസ്തുത യനങ്ങള്
പ്രവര്ത്തെനകമമടലനസം  പബപ്പോകട  ടഡവലെപ്ടമന്റെട  ഓഫഷ്ക്രീസര്  (ഇന്-ചപ്പോര്ജട),  മുഖത്തെലെ
പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട അററിയറിച്ചു.  എന്നപ്പോല് ഉമയടനല്ലൂര് പപ്പോടെപശഖര സമറിതറി  2005-ല്
നടെഷ്ക്രീല് യനസം ഹകേപററിയറിട്ടുടണനമുള്ള കേത്തെട പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി അറസട ടചയട
11-12-2017-ല്  കേമ്മഷ്ക്രീഷണപറററില് നല്കേറിയറിട്ടുടണന്നട  കേമ്മഷ്ക്രീഷണര്  ഗ്രപ്പോമവറികേസന
കേമ്മഷ്ക്രീഷണപററട സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.

211.  നടെഷ്ക്രീല്  യനങ്ങള്  നല്കേറിയതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പരഖകേള്  ലെഭദമപ്പോകറിയപ്പോല്
ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിചട  സമറിതറികട  ററിപപപ്പോര്ടട  നല്കേപ്പോടമന്നട  ഡയറക്ടര്,  പകേരള  സസംസപ്പോന
ഓഡറിറട വകുപട അഭറിപ്രപ്പോയടപടതറിടനതുടെര്ന്നട സമറിതറി പ്രസ്തുത നറിര്പദ്ദേശസം ശരറിവച്ചു.

212.  വടക്കുളസം  എസട.സറി.  സഹകേരണ  സസംഘത്തെറിനട  കേപ്പോര്ഷറികേ  സപ്പോമഗ്രറികേള്
വപ്പോങ്ങുകേയുസം  ടെറി  യനങ്ങള്  ഉപപയപ്പോഗറിചതറിനുപശഷസം  സസംഘത്തെറിടലെ  അസംഗങ്ങളപ്പോയ
കേര്ഷകേരുടടെ  വഷ്ക്രീടുകേളറിലെപ്പോണട  സൂകറിക്കുന്നടതനസം  തകേരപ്പോററിലെപ്പോയ  യനങ്ങള്  ററിപയര്
ടചയ്യുന്നതറിനട  തുകേ  കൂടുതലെപ്പോയതറിനപ്പോല്  ആയതട  കേപ്പോണറിചട  സസംഘസം  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിനട
കേത്തെട  നല്കേറിയറിട്ടുടണനസം  ആയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  PWD-ടമകപ്പോനറികല്
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എഞ്ചറിനഷ്ക്രീയററിസംഗട  വറിഭപ്പോഗത്തെറില്നറിനസം വപ്പോലെമ്മ്യൂപവഷന് നടെത്തെറി കേപ്പോര്ഷറികേ ഉപകേരണങ്ങള്
പലെലെസം ടചയ്യുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറി സസ്വഷ്ക്രീകേരറിച്ചുവരറികേയപ്പോടണനസം വടക്കുളസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട
ഉപദദപ്പോഗസന് സമറിതറിടയ പബപ്പോധദടപടുത്തെറിയതറിടന തുടെര്ന്നട  പതഞറിപപ്പോലെസം,  വടക്കുളസം
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുകേളറിടലെ  ഉപകേരണങ്ങള്  പലെലെസം  നടെത്തെറി  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിപലെയ്ക്കട
മുതല്കൂട്ടുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറികേള് പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചട സമറിതറിടയ അററിയറികണടമന്നട സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

213.  2009-10  വര്ഷങ്ങളറില് പതപ്പോടെന്നൂര് പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെറില് വപ്പോങ്ങറിയ ആറട
ടകേപ്പോയട  യനങ്ങള്  രണട  വര്ഷത്തെറിനുപശഷസം  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോത്തെതട  സസംബന്ധറിചപ്പോണട
പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശടമനസം ആദദസം ടകേപ്പോയട യനങ്ങളപ്പോണട പപ്പോടെപശഖര സമറിതറികേള്
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുടകേപ്പോണറിരുന്നതട എനസം രണട വര്ഷസം കേഴറിഞപപപ്പോള് ടകേപ്പോയട ടമതറിയനങ്ങള്
സപ്പോര്വ്വത്രറികേമപ്പോവുകേയുസം കുറഞ വപ്പോടെകേയ്ക്കട കേര്ഷകേര്കട ലെഭദമപ്പോവുകേയുസം ടചയ്തു എനസം ആദദസം
നല്കേറിയ ടകേപ്പോയട യനങ്ങള് ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോത്തെതട സസംബന്ധറിചട പപ്പോടെപശഖര സമറിതറിപയപ്പോടെട
ആരപ്പോഞതറിനട  ആയതട  കേര്ഷകേര്കട  ലെപ്പോഭകേരമലപ്പോടയന്ന  വറിശദഷ്ക്രീകേരണമപ്പോണട
ലെഭറിചറിരറിക്കുന്നടതനസം ടെറി യനങ്ങള് ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന് കേഴറിയുപമപ്പോ എന്നതട സസംബന്ധറിചട
ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  ടമകപ്പോനറികല്  എകറികേമ്മ്യൂടഷ്ക്രീവട
എഞ്ചറിനറിയര്കട  കേത്തെട  നല്കേറിയറിട്ടുടണനസം  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  അസറിസന്റെട  ഡയറക്ടര്
ഓഫട അഗ്രറികേള്ചര്കട സമര്പറിക്കുന്ന മുറയ്ക്കട യനങ്ങള് ഉപപയപ്പോഗപയപ്പോഗദമപ്പോപണപ്പോ അപതപ്പോ
പലെലെസം  ടചയട  വറില്കപണപ്പോ  എന്നട  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിക്കുന്നതപ്പോടണനസം  പതപ്പോടെന്നൂര്  ബപ്പോകട
പഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി സമറിതറിടയ അററിയറിച്ചു.  പ്രസ്തുത മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

214.  ഓചറിറ പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  2008-09  കേപ്പോലെയളവറില് വപ്പോങ്ങറിയ മൂന്നട
ടമതറിയനങ്ങള്  അഞ്ചട  വര്ഷപത്തെപ്പോളസം  ഉപപയപ്പോഗറിടചനസം  ടനല്ക്കൃഷറി  കുറഞതറിടന
ത്തുടെര്ന്നട  ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയ  യനങ്ങള്  കേണസംടചയപ്പോന്  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനസം
പബപ്പോകട  ടഡവലെപ്ടമന്റെട  ഓഫഷ്ക്രീസര്  അററിയറിചതറിടനതുടെര്ന്നട  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

215.  മുഖത്തെലെ  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  4,00,000  രൂപ  ടചലെവഴറിചട  വപ്പോങ്ങറിയ
3  നടെഷ്ക്രീല്  യനങ്ങള്  പപ്പോടെപശഖര  സമറിതറികേള്കട  നല്കേറിയതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട
പരഖകേള്  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  ലെഭദമപ്പോകറി  ആയതട  പരറിപശപ്പോധറിചതട
സസംബന്ധറിച്ചുളള ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറികട ലെഭദമപ്പോകണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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216.  പതഞറിപപ്പോലെസം,  വടക്കുളസം  എന്നഷ്ക്രീ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുകേള്  വപ്പോങ്ങറിയതുസം
നറിലെവറില്  പ്രവര്ത്തെനകമമലപ്പോത്തെതുമപ്പോയ  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  കേപ്പോര്ഷറികേ
യനങ്ങള്  പലെലെസം  നടെത്തെറി  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിപലെകട  മുതല്ക്കൂട്ടുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറികേള്
പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചട സമറിതറിടയ അററിയറികപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

217.   2009-10  കേപ്പോലെയളവറില് വപ്പോങ്ങറിയ ടകേപ്പോയട  യനങ്ങള് ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതട
കേര്ഷകേര്കട  ലെപ്പോഭകേരമടലന്നജുസം  ടെറി  യനങ്ങള്  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോ
എന്നതറിടനക്കുററിചട ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട എകറികേമ്മ്യൂടഷ്ക്രീവട എഞ്ചറിനഷ്ക്രീയര് അസറിസന്റെട ഡയറക്ടര്
ഓഫട  അഗ്രറികേള്ചര്കട  നല്കുന്ന  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  അവ  ഉപപയപ്പോഗ
പ്രദമപ്പോപണപ്പോ  അപതപ്പോ  പലെലെസം  ടചയട  വറില്പകണറിവരുപമപ്പോടയന്നട  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിക്കുടമന്നട
പതപ്പോടെന്നൂര്  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  പബപ്പോധറിപറിചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

ഇ-പടെപ്പോയട  ടലെറ്റുകേളുസം ശപൗചപ്പോലെയങ്ങളുസം പ്രപയപ്പോജനടപടുന്നറില.

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് സപ്പോപറിചറിട്ടുള്ള ഇ-പടെപ്പോയട ലെറ്റുകേള്,  ശപൗചപ്പോലെയങ്ങള്
എന്നറിവയറില്  പലെതുസം  ടപപ്പോതുജനങ്ങള്കട  പ്രപയപ്പോജനടപടെപ്പോടത  നറിഷറിയപ്പോസറികേളപ്പോയറി
നറിലെടകേപ്പോള്ളുനണട.  ഇവയുടടെ  തുടെര്നടെത്തെറിപട  തപദ്ദേശസപനങ്ങള് ആസൂത്രണസം
ടചയപ്പോത്തെതപ്പോണട  ഈ  അവസയ്ക്കട  പ്രധപ്പോന  കേപ്പോരണസം.  വറിവറിധ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളറില് നറിഷറിയപ്പോസറികേളപ്പോയറി മപ്പോററിയറിട്ടുള്ള ഇ-പടെപ്പോയട  ടലെറ്റുകേള്കട  ഉദപ്പോഹരണങ്ങള്
ഇനറിപറയുന:  

ടകേപ്പോലസം മുനറിസറിപല് പകേപ്പോര്പപറഷന്  2012-13-ല് സപ്പോപറിച  4  ഇ-പടെപ്പോയട  ടലെറ്റുകേള്
പ്രവര്ത്തെനകമമല. 14,38,547 രൂപ ടചലെവഴറിചപ്പോണട ഇവ സപ്പോപറിചതട.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2014-15  വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ 4.1.14]

ഓഡറിറട  ഖണറികേയ്ക്കട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി
പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.

218. ടകേപ്പോലസം മുനറിസറിപല് പകേപ്പോര്പപറഷനറില് നറിലെവറില് ഇ-പടെപ്പോയട  ടലെറ്റുകേള് എലപ്പോയറിടെത്തുസം
പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോപണപ്പോ  എന്ന സമറിതറിയുടടെ  പചപ്പോദദത്തെറിനട  M/s.  ടകേല്പടപ്പോണ്,  ടകേപ്പോലസം
പകേപ്പോര്പപറഷനറില്  സപ്പോപറിച  4  പടെപ്പോയട  ടലെറ്റുകേളുസം  പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോടണനസം,
പടെപ്പോയട  ടലെറ്റുകേളുടടെ  നറിര്മ്മപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  15,38,547  രൂപ  ടകേല്പടപ്പോണ്
ഹകേപററിയറിട്ടുടണനസം  ഇ-പടെപ്പോയട  ടലെറ്റുകേള്  ററിപയര്  ടചയണടമന്നപ്പോവശദടപടട  പലെ
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പ്രപ്പോവശദസം  കേത്തെട  നല്കുകേയുസം  ചര്ച  നടെത്തുകേയുസം  ടചയ്ടതങറിലുസം  അവര്
സഹകേരറികപ്പോത്തെതറിടന  തുടെര്ന്നട  പ്രസ്തുത  തുകേ  പലെറിശ  സഹറിതസം  തറിരറിച്ചുനല്കുകേപയപ്പോ
ടമഷഷ്ക്രീന്  ററിപയര്  ടചയ്തുതരറികേപയപ്പോ  ടചയണടമന്നപ്പോവശദടപടട  3-1-2018-ല്  ലെഷ്ക്രീഗല്
പനപ്പോടഷ്ക്രീസട നല്കേറിയറിട്ടുടണനസം പ്രസ്തുത യനങ്ങള് സപ്പോപറിച്ചുകേഴറിഞപ്പോല് ടമയറിന്റെനന്സട
ഒനസം ടചയപ്പോററിടലന്നജുസം  ടകേപ്പോലസം പകേപ്പോര്പപറഷന് ടസക്രടററി സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

219.  ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനമപ്പോടണനള്ള  പരറിഗണനയറില്  ടകേല്പടപ്പോണറിടന
ഏല്പറിചതറിടന്റെ  ഫലെമപ്പോണട  നറിലെവറിടലെ  സറിതറികട  കേപ്പോരണടമനസം  യപ്പോടതപ്പോരു
ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വവുമറിലപ്പോടത  അവര്  വര്കട  ഏജന്സറികേള്കട  ടകേപ്പോടുക്കുകേയപ്പോണട
ടചയ്യുന്നടതനസം  അഭറിപ്രപ്പോയടപട  സമറിതറി  ടകേല്പടപ്പോണ്  മുപഖന  ഇ-പടെപ്പോയട  ടലെറ്റുകേള്
സപ്പോപറിക്കുന്ന  രഷ്ക്രീതറി  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോപണപ്പോ  അലപയപ്പോ  എനള്ളതട  സസംബന്ധറിചട
അപനസ്വഷണസം നടെത്തെണടമനസം ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്തു.

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

220. ടകേപ്പോലസം  പകേപ്പോര്പപറഷനറില്  ഇ-പടെപ്പോയട  ടലെറ്റുകേള്  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട
ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ സപ്പോപനമപ്പോയ ടകേല്പടപ്പോണറിടന ഏല്പറിടചങറിലുസം ടകേല്പടപ്പോണ് യപ്പോടതപ്പോരു
ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വവുമറിലപ്പോടതയപ്പോണട  മറ്റു  ഏജന്സറികേടള  വര്കട  ഏല്പറിക്കുന്നടതന്നട
സമറിതറി  അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ടകേല്പടപ്പോണ് മുപഖന ഇ-പടെപ്പോയട  ടലെറ്റുകേള്
സപ്പോപറിക്കുന്ന  രഷ്ക്രീതറി  പുനനഃപരറിപശപ്പോധറികണടമനസം  ടകേല്പടപ്പോണ്  സപ്പോപറിചറിട്ടുള്ള
ഇ-പടെപ്പോയട  ടലെറ്റുകേള്  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോപണപ്പോ  എന്നതട  സസംബന്ധറിചട  അപനസ്വഷണസം
നടെത്തെറി ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

ഓഡറിറട ഖണറികേ

നറിഷറിയപ്പോസറികേള്  ശ്മശപ്പോനസം മുതല് ആസംബുലെന്സട വടര

തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറില്  ലെകദങ്ങള്  പനടെപ്പോനപ്പോവപ്പോടത  നറിഷറിയപ്പോസറി
കേളപ്പോയറി  മപ്പോററിയറിട്ടുളള  മറ്റുപലെ സസംരസംഭങ്ങളുസം  ഓഡറിററിടന്റെ ശദയറില്ടപടറിട്ടുണട.  ഓഫഷ്ക്രീസട
സസംവറിധപ്പോനങ്ങള്,  വപ്പോഹനങ്ങള്,  പസഡറിയങ്ങള്/പപ്പോര്ക്കുകേള്,  ശ്മശപ്പോനങ്ങള്,  ജലെപസചന
സസംവറിധപ്പോനങ്ങള് എന്നറിവടയപ്പോടക ഇതറില്ടപടുസം.  ഉദപ്പോഹരണങ്ങള് ഇനറിപറയുന:

• തറിരുവനന്തപുരസം  ജറിലയറിടലെ  ഉഴമലെയ്ക്കല്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2010-11-ല്
6  ലെകസം  രൂപ  മുടെകറി  ഫപ്പോമറിലെറിടവല്ടഫയര്  ടസന്റെര്  നറിര്മ്മറിച്ചു.  നറിലെവറില്  ടസന്റെര്
യപ്പോടതപ്പോരു പ്രവര്ത്തെനവുമറിലപ്പോടത അടെചറിട നറിലെയറിലെപ്പോണട.   ഇതറിനുസം പുറപമ  2012-13-ല്
1,39,375 രൂപ മുടെകറി ടകേടറിടെസം ഹടെല്പപ്പോകുകേയുസം കേറിണര് വൃത്തെറിയപ്പോക്കുകേയുസം ടചയ്തു.  ഏഴര
ലെകപത്തെപ്പോളസം  രൂപ  ടചലെവഴറിച  ഫപ്പോമറിലെറിടവല്ടഫയര്  ടസന്റെര്  നറിഷറിയപ്പോസറിയപ്പോയറി
മപ്പോററിയറിരറിക്കുകേയപ്പോണട.
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• ടകേപ്പോലസം  ജറിലയറിടലെ  കേറിഴപകകേലടെ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  2008-09-ല്  ആരസംഭറിച

മറിനറിപസഡറിയത്തെറിടന്റെ  നറിര്മ്മപ്പോണ പ്രവൃത്തെറികേള്കപ്പോയറി  2009-10  വടര  4,80,482  രൂപ

ടചലെവഴറിച്ചു.  എന്നപ്പോല്  ഒരു ഭപ്പോഗടത്തെ  മണ്ണറിടെറികല്  മപ്പോത്രപമ  ഇതുവടര  പൂര്ത്തെറിയപ്പോയുള്ളു.

നറിലെവറില് പസഡറിയസം നറിര്മ്മറികപ്പോനുപദ്ദേശറിച സലെസം കേപ്പോടുപറിടെറിച്ചുകേറിടെക്കുന.

ടകേപ്പോടപ്പോരകര  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടനടുമണ്കേപ്പോവട  സറി.എചട.സറി.ക്കുപവണറി  2011-12-ല്

5,11,682 രൂപ ടചലെവറിടട ആസംബുലെന്സട വപ്പോങ്ങറി.  ഇതുവടര, 5000 കേറിപലെപ്പോമഷ്ക്രീറററില് തപ്പോടഴ

മപ്പോത്രമപ്പോണട  ആസംബുലെന്സട  ഓടെറിയറിട്ടുള്ളതട.  നറിലെവറില്  ഇന്ഷസ്വറന്സട  പരറിരകപയപ്പോ,

ഹമപലെജട സര്ടറിഫറികപറപ്പോ ഇലപ്പോത്തെ ആസംബുലെന്സട നപ്പോപശപ്പോന്മുഖമപ്പോണട.

ഒരറികല്പപപ്പോലുസം ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോത്തെ ആസംബുലെന്സട തുരുടമ്പടുത്തെട നശറിച്ചു

ടകേപ്പോലസം  ജറിലയറിടലെ  ചറിറ്റുമലെ  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  തൃകടെവൂര്  സപ്പോമൂഹറികേപ്പോപരപ്പോഗദ

പകേനത്തെറിനപ്പോയറി  1999-2000-ല്  5,50,596  രൂപ  ടചലെവറിടട  ആസംബുലെന്സട  വപ്പോങ്ങറി,

എന്നപ്പോല് ആസംബുലെന്സട ഏടറടുക്കുവപ്പോന് ടമഡറികല് ഓഫഷ്ക്രീസര് തയപ്പോറപ്പോയറില.  നപ്പോളറിതുവടര

ആസംബുലെന്സട  ഉപപയപ്പോഗടപടുത്തുവപ്പോന് കേഴറിഞറിടറില.   നറിലെവറില് പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട

ടകേടറിടെത്തെറിടലെ ടഷഡറില് തുരുടമ്പടുത്തെട നശറിച അവസയറിലെപ്പോണട ആസംബുലെന്സട.

• മലെപ്പുറസം  ജറിലയറിടലെ  പവങ്ങര  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  2010-11-ല്  11,67,730  രൂപ

ടചലെവറിട ടകേപ്പോളപ്പുറസം-കുററിടകപ്പോളകപ്പോടെട പതപ്പോടെട വറി.സറി.ബറി. പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോയറിടറില.

24.79 ലെകസം ടചലെവഴറിച ഫപ്പോസം പദതറികേള് മുടെങ്ങറികറിടെക്കുന

മലെപ്പുറസം ജറിലയറിടലെ വപ്പോഴകപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  24,79,394  രൂപ ടചലെവറിട രണട

ഫപ്പോസം പദതറികേള് തുടെര്പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് ഒനമറിലപ്പോടത നറിഷറിയപ്പോവസയറിലെപ്പോണട. ആടെട ഫപ്പോസം

തുടെങ്ങപ്പോനുള്ള പദതറി ആവറിഷ്കരറിചതട  2002-03-ലെപ്പോണട.  എന്നപ്പോല്  15,06,425  രൂപ ഈ

പദതറികട ടചലെവറിടറിട്ടുസം ഭൂമറി വപ്പോങ്ങറിയതലപ്പോടത മറട  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് ഒനസം നടെന്നറിടറില.

2003-04-ല്  രൂപസംനല്കേറിയ  അഗ്രറികേള്ചറല്  ഫപ്പോസം  പദതറി  പ്രകേപ്പോരസം  9,72,969  രൂപ

ടചലെവഴറിചട ഭൂമറി വപ്പോങ്ങറി.  എന്നപ്പോല് തുടെര്പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് ഒനമുണപ്പോയറിടറില.

[പകേരള സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടറുടടെ  2014-15  വര്ഷടത്തെ സമപ്പോഹൃത

ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട ; ഓഡറിറട ഖണറികേ 4.1.15]

ഓഡറിറട  ഖണറികേകേള്കട  സര്കപ്പോര്  നല്കേറിയ  മറുപടെറി  അനുബന്ധസം  II  ആയറി

പചര്ത്തെറിരറിക്കുന.
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221.   2010-11  കേപ്പോലെയളവറില്  6  ലെകസം  രൂപ  മുടെകറി  നറിര്മ്മറിച  ഫപ്പോമറിലെറി

ടവല്ടഫയര്  ടസന്റെററിടന്റെ  നറിലെവറിടലെ  സറിതറിടയന്തപ്പോടണനസം  നറിലെവറിടലെ

പ്രവര്ത്തെനത്തെറിനട  ജറിലപ്പോ  ആസൂത്രണ  സമറിതറിയുടടെ  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  ലെഭദമപ്പോയറിട്ടുപണപ്പോ

എനമുള്ള സമറിതറിയുടടെ പചപ്പോദദത്തെറിനട ഫപ്പോമറിലെറി ടവല്ടഫയര് ടസന്റെര് ടകേടറിടെത്തെറില് സറിദ

ആശുപത്രറി  പ്രവര്ത്തെറിച്ചു  വരുനടണനസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ജറിലപ്പോ

ആസൂത്രണ സമറിതറിയുടടെ അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  വപ്പോങ്ങറിയറിടറിടലനസം  ഉഴമലെയ്ക്കല് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ പബപ്പോധറിപറിച്ചു.   പ്രസ്തുത  ടകേടറിടെത്തെറില്  സറിദ  ആശുപത്രറി  പ്രവര്ത്തെറിച്ചു

വരുന്നതപ്പോയുള്ള ടസക്രടററിയുടടെ മറുപടെറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി അററിയറിച്ചു.

222.   4,80,482  രൂപ  ഉപപയപ്പോഗറിചട  50  ടസന്റെട  സലെത്തെട  പസഡറിയസം  നറിര്മ്മറികപ്പോന്

സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോ  എനസം  നറിര്മ്മപ്പോണപ്രവൃത്തെറികേള്  ഏതട  ഘടത്തെറിലെപ്പോടണനമുള്ള  സമറിതറിയുടടെ

പചപ്പോദദത്തെറിനട  നറിര്മ്മപ്പോണപ്രവൃത്തെറികട  പ്രസ്തുത  തുകേ  മതറിയപ്പോകേറിടലനസം  ചരറിഞ

പ്രപദശമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ടടസഡട  വപ്പോള്  ടകേടറി  മുകേളറില്നറിനസം  മണ്ണറിടെറിചട  നറികേത്തെറി

നറിരപപ്പോകറിയപ്പോല്  മപ്പോത്രപമ  പസഡറിയസം  നറിര്മ്മറികപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകേയൂള്ളൂടവനസം

ആയതറിപലെയ്ക്കപ്പോയറി  70%  മണ്ണട  മപ്പോത്രപമ  മപ്പോററിയറിട്ടുള്ളൂടവനസം  ഫണട  ലെഭദമപ്പോയപ്പോല് മപ്പോത്രപമ

നറിര്മ്മപ്പോണ  പ്രവൃത്തെറി  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറികപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകേയൂള്ളൂടവനസം   കേറിഴപക  കേലടെ

ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  അററിയറിച്ചു.  പസഡറിയസം  നറിര്മ്മപ്പോണസം

പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  പദതറിയറില്  തുകേ  വകേയറിരുത്തെണടമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്തു.

223.  ടകേപ്പോടപ്പോരകര  പബപ്പോകട   പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  ടനടുമണ്കേപ്പോവട  സപ്പോമൂഹറികേപ്പോപരപ്പോഗദ

പകേനത്തെറില് ഉപപയപ്പോഗത്തെറിലെറിരുന്ന ആസംബുലെന്സട ടകേപ്പോടപ്പോരകര തപ്പോലൂകട  ആശുപത്രറിയ്ക്കട

ടടകേമപ്പോററിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിച്ചു.

224.  ചറിറ്റുമലെ  പബപ്പോകട   പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  തൃകടെവൂര്  സപ്പോമൂഹറികേപ്പോപരപ്പോഗദ

പകേനത്തെറിനപ്പോയറി  1999-2000-ല്  5,50,596  രൂപ  ടചലെവറിടട  വപ്പോങ്ങറിയ  ആസംബുലെന്സട

നറിലെവറില്  ഉപപയപ്പോഗദശൂനദമപ്പോയറി  തുരുടമ്പടുത്തെട  നശറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  സമറിതറി

പചപ്പോദദമുന്നയറിചതറിനട  1999-2000  സപ്പോമ്പത്തെറികേ  വര്ഷത്തെറില്  ജനകേഷ്ക്രീയപ്പോസൂത്രണ

പദതറിയറില് തുകേ വകേയറിരുത്തെറിയപ്പോണട അഞ്ചപ്പോലുസംമൂടെട പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട ആസംബുലെന്സട

വപ്പോങ്ങറിയടതനസം  2010-ല്  ഡഷ്ക്രീലെറിമറിപറഷടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  പ്രസ്തുത  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട

നറിര്ത്തെലെപ്പോകറിടയനസം  ആയതറിനപ്പോല്  ടെറി  ആസംബുലെന്സട  വപ്പോങ്ങറിയതട  ചറിറ്റുമലെ  പബപ്പോകട

പഞ്ചപ്പോയത്തെപ്പോടണന്നട  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  പറയുന്നതട  വപ്പോസവവറിരുദമപ്പോടണനസം

തൃകടെവൂര്  സപ്പോമൂഹറികേപ്പോപരപ്പോഗദ  പകേനസം  ആസംബുലെന്സട  ഏടറടുകപ്പോന്
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തയപ്പോറപ്പോകേപ്പോതറിരുന്നപപപ്പോള്  റൂറല്  ടടയറിനറിസംഗട  ടസന്റെര്  എന്ന  ചപ്പോരറിറബറിള്  ടസപ്പോടടസററി

ഉള്ടപടടെയുള്ള വറിവറിധ ഏജന്സറികേള് മുപഖന ഏകേപദശസം 10 വര്ഷകപ്പോലെസം ആസംബുലെന്സട

സര്വ്വഷ്ക്രീസട  നടെത്തെറിയതപ്പോയുസം,  ആടകേ  54,794  കേറിപലെപ്പോമഷ്ക്രീറര്  ഓടെറിയ  പ്രസ്തുത

ആസംബുലെന്സറിടന്റെ  വരവട  ഇനത്തെറില്  2,02,175  രൂപ  ലെഭറിചറിട്ടുള്ള  പരഖകേളുടണനസം

ടമയറിന്റെനന്സട  ഇനത്തെറില്  അന്പത്തെറിരണപ്പോയറിരസം  രൂപയറിലെധറികേസം  ആവശദമുള്ള

ടെറി  ആസംബുലെന്സട  ടകേപ്പോലസം  ജറിലപ്പോ  ആപരപ്പോഗദ  പകേനസം  ഏടറടുകപ്പോത്തെതറിടന  തുടെര്ന്നട

അന്നടത്തെ  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  കേമ്മറിററി  ഇതട  സസംസപ്പോന  വറികേലെപ്പോസംഗപകമ

പകേപ്പോര്പപറഷടന  ഏല്പറികപ്പോന്  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിടചങറിലുസം  സപ്പോപന  പമധപ്പോവറി  ടെറി  വപ്പോഹനസം

ആവശദമറിടലന്നട അററിയറിക്കുകേയുണപ്പോടയനസം  ചറിറ്റുമലെ പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട സമറിതറിടയ

പബപ്പോധറിപറിച്ചു.

225.  അഞ്ചപ്പോലുസംമൂടെട  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  തൃകടെവൂര്  സപ്പോമൂഹറികേപ്പോപരപ്പോഗദ

പകേനവുമപ്പോയറി ഒരു ധപ്പോരണയുമറിലപ്പോടത വപ്പോങ്ങറിയ പ്രസജുത ആസംബുലെന്സട ചറിറ്റുമലെ പബപ്പോകട

പഞ്ചപ്പോയത്തെറിനട  ടടകേമപ്പോററിയറിട്ടുപണപ്പോടയന്നട  സമറിതറി  ആരപ്പോഞതറിനട  അന്നടത്തെ കേമ്മറിററി

തഷ്ക്രീരുമപ്പോന പ്രകേപ്പോരമപ്പോയറിരറികപ്പോസം അതട വപ്പോങ്ങറിയടതനസം അഞ്ചപ്പോലുസംമൂടെട പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട

നറിര്ത്തെലെപ്പോകറിയപപപ്പോള്  ഫയലുകേളുസം  രജറിസറുകേളുടമപ്പോഴറിടകേ  ആസറികേടളപ്പോനസം

ടടകേമപ്പോററിയറിടറിടലന്നജുസം  ടെറി  ആസംബുലെന്സട  പ്രസജുത  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  പഴയ

ടകേടറിടെത്തെറിലെപ്പോണട സൂകറിചറിരറിക്കുന്നടതനസം ഇതട കേണസംടചയപ്പോന് പവണറി ചറിറ്റുമലെ പബപ്പോകട

പഞ്ചപ്പോയത്തെട  പറി.ഡബദ്യു.ഡറി.  ടമകപ്പോനറികല്  എഞ്ചറിനഷ്ക്രീയററിസംഗട  വറിഭപ്പോഗപത്തെപ്പോടെട  Asset

Value  certificateആവശദടപടതറിടനതുടെര്ന്നട  ഇവര് പരറിപശപ്പോധന നടെത്തെറിയറിട്ടുടണനസം

ഇതറിന്പമല്  ഉടെന്തടന്ന  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനസം  ഉണപ്പോക്കുടമന്നപ്പോണട  പ്രതഷ്ക്രീകറിക്കുന്നടതനസം

ബറി.ഡറി.ഒ. ചറിറ്റുമലെ പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട മറുപടെറി നല്കേറി.

226.  ആസംബുലെന്സട  കേണസംടചയപ്പോന്  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചതപ്പോയറി  അഡഷ്ക്രീഷണല്

ടസക്രടററി  ആന്റെട  പസറട  ടപര്പഫപ്പോര്മന്സട  ഓഡറിറട  ഓഫഷ്ക്രീസര്,  L.S.G.D.

അററിയറിചതറിടനതുടെര്ന്നട ഇപൗ വറിഷയവുമപ്പോയറി ബന്ധമുള്ള പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട പ്രസറിഡന്റെട

മരണടപടുകേയുസം  ടസക്രടററി  സര്വ്വറിസറില്നറിന്നട  വറിരമറിക്കുകേയുസം  ടചയതറിനപ്പോല്,

നറിര്ത്തെലെപ്പോകറിയ  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  കേപ്പോരദങ്ങളറില്  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനടമടുകപ്പോന്

അധറികേപ്പോരമുള്ള  ഗ്രപ്പോമവറികേസന  കേമ്മഷ്ക്രീഷണര്  ഇതട  സസംബന്ധറിചട  യുകമപ്പോയ

തഷ്ക്രീരുമപ്പോനടമടുകണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

227.  പവങ്ങര  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം

സസംബന്ധറിചട തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറി സമറിതറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിച്ചു.
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228.  വപ്പോഴകപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  കുന്തറിരറിയപ്പോടട  മലെയുടടെ  മുകേളറില്  ആടെട

ഫപ്പോമറിനപ്പോയറി  5  ഏകര്  സലെവുസം  അഗ്രറികേള്ചറല്  നഴററികപ്പോയറി  2  ഏകര്  സലെവുസം

2002-2003  കേപ്പോലെയളവറില്  വപ്പോങ്ങറിടയങറിലുസം  പ്രസ്തുത  ഫപ്പോസം  പദതറി  നടെപറിലെപ്പോകപ്പോന്

കേഴറിഞറിടറിടലനസം  നറിലെവറില്  എന്.ആര്.ഇ.ജറി.എസട.  പചതുരുത്തെറിടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറിട്ടുള്ള

പദതറികേള് നടെത്തെറിവരറികേയപ്പോടണനസം വപ്പോഴകപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട ടസക്രടററി സമറിതറിടയ

ധരറിപറിച്ചു.  

നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

229. ഫപ്പോമറിലെറി  ടവല്ടഫയര്  ടസന്റെററിനപ്പോയറി  നറിര്മ്മറിച  ടകേടറിടെത്തെറില്

നറിലെവറില് സറിദ ആശുപത്രറി പ്രവര്ത്തെറിക്കുകേയപ്പോടണന്ന ഉഴമലെയ്ക്കല് ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട

ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

230.  കേറിഴപകകേലടെ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ  നറിര്മ്മപ്പോണസം

പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  പദതറിയറില്  തുകേ  വകേയറിരുത്തെണടമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

231.  ടകേപ്പോടപ്പോരകര  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിലുള്ടപട  ടനടുമണ്കേപ്പോവട

സപ്പോമൂഹറികേപ്പോപരപ്പോഗദ  പകേനത്തെറിടലെ  ആസംബുലെന്സട  ടകേപ്പോടപ്പോരകര  തപ്പോലൂകട

ആശുപത്രറികട  ഹകേമപ്പോററിയറിട്ടുള്ളതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം

ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

232.  തൃകടെവൂര്  സപ്പോമൂഹറികേപ്പോപരപ്പോഗദ  പകേനത്തെറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ ആസംബുലെന്സട

തുരുടമ്പടുത്തെട  നശറിച  വറിഷയവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ഗ്രപ്പോമവറികേസന  കേമ്മഷ്ക്രീഷണര്

ഉചറിതമപ്പോയ  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനടമടുത്തെട  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുന്നതറിനട  സമറിതറി

നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

233.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില്

പവങ്ങര പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധടപട ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന. 
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 234.  11,85,500  രൂപ  വറികേസന  ഫണറില്നറിനസം  ഗുണപഭപ്പോക്തൃ

വറിഹറിതമപ്പോയറി  1,31,500  രൂപയുസം  ഉപപയപ്പോഗറിചട  നടെപറിലെപ്പോകറിയ  വറി.സറി.ബറി.

കൃഷറികട  ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോയറിരുന  എനസം  വര്ഷങ്ങളപ്പോയുള്ള  ഉപപയപ്പോഗസം  കേപ്പോരണസം

പകേടുപപ്പോടെട  വന്ന  ഷടറുകേള്  നന്നപ്പോകപ്പോന്  കൃഷറികട  നഷസം  വന്നതറിനപ്പോല്  കേര്ഷകേര്

തയപ്പോറപ്പോയറിടലനസം  വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറിയറില്  നറിനസം  സമറിതറി

മനസറിലെപ്പോക്കുന.   പപ്പോടെപശഖര  സമറിതറി,  കൃഷറി  വകുപട  എന്നറിവരുമപ്പോയറി  പചര്ന്നട

വറി.സറി.ബറി  പകേടുപപ്പോടുകേള്  തഷ്ക്രീര്ത്തെട  ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  പബപ്പോകട

പഞ്ചപ്പോയത്തെട തഷ്ക്രീരുമപ്പോനസം നടെപറിലെപ്പോകറി സമറിതറികട ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

235.  വപ്പോഴകപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  ആടെട  ഫപ്പോമറിനപ്പോയുസം  അഗ്രറികേള്ചറല്

നഴററികപ്പോയുസം വപ്പോങ്ങറിയ ഭൂമറിയറില് നപ്പോളറിതുവടരയുസം പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് നടെന്നറിടറിലപ്പോത്തെ

തപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  എന്.ആര്.ഇ.ജറി.എസട.-ടന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  പ്രസ്തുത

സലെത്തെട  നടെത്തുന്ന  പദതറികേളുടടെ  നറിലെവറിടലെ  സറിതറി  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട

ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ടെറി. പറി. രപ്പോമകൃഷ്ണന്,
തറിരുവനന്തപുരസം, അദദകന്,
2021 നവസംബര് 9. പലെപ്പോകല് ഫണട അകപൗണടസട കേമ്മറിററി.
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അനുബന്ധസം   I  

പ്രധപ്പോനടപട നറിഗമനങ്ങളുസം ശറിപപ്പോര്ശകേളുസം

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണറികേ വകുപട നറിഗമനങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

1 2 3 4

1 7 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട 

സസംസപ്പോനത്തെട നടെപപ്പോക്കുന്ന വറിവറിധ പദതറികേള്കട
വറിശദമപ്പോയ  പപ്രപ്പോജക്ടട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേപളപ്പോ
പരറിപശപ്പോധനകേപളപ്പോ  ഇലപ്പോടത  പണസം
ടചലെവഴറിചതുടകേപ്പോണപ്പോണട  നറിഷറിയപ്പോസറികേളുടടെ  തുകേ
ഭഷ്ക്രീമമപ്പോയറി വര്ദറിചടതന്നട സമറിതറി നറിരഷ്ക്രീകറിക്കുന.

2 8                 ” ടപപ്പോലെമ്മ്യൂഷന്  കേണ്പടപ്പോള്  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ  കറിയറന്സട
സര്ടറിഫറികറട  ലെഭറിച  പശഷസം  ടപപ്പോതുജനങ്ങടളക്കൂടെറി
കേപ്പോരദങ്ങള്  പബപ്പോധദടപടുത്തെറിയ  പശഷസം  മപ്പോത്രസം
ഖരമപ്പോലെറിനദ  പ്ലപ്പോന്റുകേളുടടെ  നറിര്മ്മപ്പോണ
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്കപ്പോയറി  തുകേ  ടചലെവഴറിക്കുന്നതറിനട
പവണ  നറിര്പദ്ദേശസം  എലപ്പോ  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുസം നല്കുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറി വകുപട
തലെത്തെറില്  സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.

3 9  
”

നറിലെവറില്  നറിര്മ്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുമപ്പോയറി
ബന്ധടപട  പപ്രപ്പോജക്ടുകേള്  ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ
സപ്പോപനങ്ങടള  ഏല്പറിക്കുന്നതറിനട  പകേപ്പോ-
ഓര്ഡറിപനഷന്  കേമ്മറിററി  നറിര്പദ്ദേശറികപ്പോറുടണനസം
നറിര്മ്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നല  രഷ്ക്രീതറിയറില്
പൂര്ത്തെറിയപ്പോകപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോത്തെ  ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ
സപ്പോപനങ്ങള്കട  വഷ്ക്രീണ്ടുസം  ടപര്മറിസഷ്ക്രീവട  സപ്പോങ്ഷന്
ടകേപ്പോടുകപ്പോറുടണനസം  പ്രസ്തുത  സപ്പോപനങ്ങള്
ഏടറടുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തെറികേള്  പുറപമയുള്ള
ഏജന്സറികേടള  ഏല്പറികപ്പോറുടണനസം  സമറിതറി
നറിരഷ്ക്രീകറിക്കുന.  ആയതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
തുടെര്നള്ള  നറിര്മ്മപ്പോണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്
ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങടള  ഏല്പറിക്കുപമ്പപ്പോള്
നറിലെവറിലുള്ള  ചടങ്ങടളയുസം  മപ്പോനദണങ്ങടളയുസം
അടെറിസപ്പോനടപടുത്തെറി  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
നല്കുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറി  വകുപട
സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 
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1 2 3 4

4 10 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ ഓഡറിറട  ഖണറികേയറിലുള്ടപട
യപനപ്പോപകേരണങ്ങളുടടെ  പ്രവര്ത്തെനകമത
പരറിപശപ്പോധറിച പശഷസം ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന് കേഴറിയപ്പോത്തെവ
പലെലെസം ടചയ്യുന്നതറിനുസം ബപ്പോകറിയുള്ളവ പ്രവര്ത്തെനക
മമപ്പോകറിയുസം  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന
പബപ്പോധദടപടുത്തെണടമന്ന  നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

5 11 ” ടകേപ്പോടപ്പോരകര ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട,  പപയപ്പോളറി നഗരസഭ
എന്നറിവയുമപ്പോയറി   ബന്ധടപട പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മലുള്ള
സര്കപ്പോര്  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  ആയവ
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

6 34 ” കേറിളറിമപ്പോനൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  ബപയപ്പോഗദപ്പോസട
പ്ലപ്പോന്റെറിനുസം  മപ്പോര്കററിനുമപ്പോയറി  അനുവദറിച  സലെത്തെട
മപ്പോര്കറട  പവടണനവചട  സ്കൂള്  പണറിയുന്നതറിനട
അനുമതറി  നല്കേറിയ  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനസം
അസപ്പോധപ്പോരണമപ്പോയ  സസംഭവമപ്പോടണന്നട  സമറിതറി
നറിരഷ്ക്രീകറിക്കുന.

7 35 ” പദതറികട  ടചലെവപ്പോകുന്ന  വറിഹറിതത്തെറിടന്റെ  ലെഭദത
തറിടടപടുത്തെപ്പോടതയുസം  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  തനതട
ഫണറിനട  പുറപമ  ജറിലപ്പോപഞ്ചപ്പോയത്തെട  വറിഹറിതസം  ഉറപട
വരുത്തെപ്പോടതയുസം  ബപ്പോകട  ലെറിസറില്ടപട  ബപയപ്പോടടെകേട
എന്ന  സപ്പോപനടത്തെ  പ്ലപ്പോന്റെട  നറിര്മ്മപ്പോണത്തെറിനട
ടതരടഞടുത്തെതുസം ജറിലപ്പോ പഞ്ചപ്പോയത്തെട പ്ലപ്പോന് അപ്രൂവട
ടചയപ്പോത്തെതുസം  പണറി  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചറിടറിലപ്പോത്തുതുമപ്പോയ
പദതറിയറിപന്മല്  പ്രസ്തുത  കേമ്പനറി  പത്തെട  ലെകസം
രൂപയുടടെ  ബറില്  ഹപ്പോജരപ്പോകറിയതറിലുസം  ക്രമപകടെട
നടെന്നറിട്ടുടണനസം സമറിതറി നറിരഷ്ക്രീകറിക്കുന.    

8 36 ” പ്ലപ്പോന്റെട  നറിര്മ്മപ്പോണവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ഗുരുതര
ക്രമപകടെപ്പോണട  നടെന്നറിട്ടുള്ളടതനസം  സമറിതറി
നറിരഷ്ക്രീകറിക്കുന.  പ്ലപ്പോന്റെട  നറിര്മ്മപ്പോണത്തെറിടന്റെ
പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരണസം,  ടചലെവഴറിച  തുകേ  എന്നറിവ
സസംബന്ധറിചട  പഞ്ചപ്പോയത്തുസം  ഗവണ്ടമന്റുസം  പരസ്പര
വറിരുദമപ്പോയ മറുപടെറി നല്കേറിയതറിനട സമറിതറി അതൃപറി
പരഖടപടുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്,  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം സസംബന്ധറിചട സമഗ്ര അപനസ്വഷണസം നടെത്തെറി
ഉത്തെരവപ്പോദറി  ആരപ്പോടണന്നതട  സസംബന്ധറിച ററിപപപ്പോര്ടട
സമര്പറിക്കുന്നതറിനുസം  നപഷപ്പോത്തെരവപ്പോദറികേളപ്പോയവരുടടെ
പമല്  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചട  നഷത്തുകേ  തറിരറിടകേ
ഈടെപ്പോകറി  അവടര  അററിയറിക്കുന്നതറിനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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ടനയപ്പോററിന്കേര  നഗരസഭയറില്  പകേനപ്പോവറിഷ്കൃത
പദതറിയപ്പോയ യു.ഐ.ഡറി.എസട.എസട.എസം.ടെറി. പ്രകേപ്പോരസം
നറിര്മ്മറിച  ബപയപ്പോഗദപ്പോസട  പ്ലപ്പോന്റെട  പ്രവര്ത്തെന
രഹറിതമപ്പോയതറിനുകേപ്പോരണസം  ഗദപ്പോരന്റെറി  പഷ്ക്രീരറിഡറില്
അറകുറപണറി  നടെത്തെപ്പോതറിരുന്നതു  ടകേപ്പോണപ്പോടണനസം
നറിലെവറിലുള്ള  പ്ലപ്പോന്റെട  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോകപ്പോന്
യു.ഐ.ഡറി.എസട.എസട.എസം.ടെറി.യറില്നറിന്നട  തടന്ന
പണസം ലെഭദമപ്പോകുടമനസം അധറികേസം തുകേ ഏജന്സറികട
നല്പകേണതപ്പോയറി  വരറികേയറില  എനസം  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.   ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിടലെ
നറിഷറിയപ്പോസറികേളറില്  40  ശതമപ്പോനപത്തെപ്പോളസം
ഖരമപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റുകേടളക്കുററിചപ്പോടണന്നട
സമറിതറി  നറിരഷ്ക്രീകറിക്കുന.  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ
പ്ലപ്പോന്റെട  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോക്കുടമന്നട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട
ടസക്രടററി  ഉറപട  നല്കേറിയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്
ആയതറിപന്മല്  തുടെര്നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചട
തപ്പോമസസംവറിനപ്പോ  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചയ്യുന്നതറിനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

10 38 ” ടകേപ്പോലസം  മുനറിസറിപല്  പകേപ്പോര്പപറഷടന്റെ
പരറിധറിയറിലുള്ള കുരഷ്ക്രീപ്പുഴ പ്ലപ്പോന്റെറിടന സസംബന്ധറിച ഗ്രഷ്ക്രീന്
ഹടബമ്മ്യൂണലെറിടന്റെ  പരറിധറിയറിലുള്ള  പകേസട
തഷ്ക്രീര്പപ്പോകപ്പോന്  പകേപ്പോര്പപറഷന്  തുടെര്നടെപടെറി
സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്നട  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
പപപ്പോളയപത്തെപ്പോടെട  പ്ലപ്പോന്റുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ബഹ.
ഹഹപകപ്പോടെതറിയറിലുള്ള  പകേസറിപന്മല്  നടെപടെറി
സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനുസം  റവനമ്മ്യൂ  ററികവററി  നടെപടെറികേള്
ഗവണ്ടമന്റെട  പസ  ടചയ്യുവപ്പോനുള്ള  സപ്പോഹചരദസം
വറിശദമപ്പോകറി ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിക്കുന്നതറിനുസം സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

11 39 ” ഇരവറിപുരസം,  പപപ്പോളയപത്തെപ്പോടെട,  പതവള്ളറി,  മൂന്നപ്പോസംകുററി
എന്നറിവറിടെങ്ങളറിടലെ  മപ്പോലെറിനദസസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റുകേള്
ററിപയര് ടചയട പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോക്കുന്നതറിനട ടടെണര്
നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറിപയപ്പോഗത്തെറില്
അററിയറിചറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  പ്ലപ്പോന്റുകേളുടടെ
നവഷ്ക്രീകേരണ  പ്രവൃത്തെറികേളുടടെ  നറിലെവറിടലെ  സറിതറി
സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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ടകേപ്പോടപ്പോരകര  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  ഉഗ്രന്കുന്നറില്
2002-ല് സപ്പോപറിച മപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ
ഇന്സറിനപററര്  തകേര്ന്നറിട്ടുസം  പ്രസ്തുത  പ്ലപ്പോന്റെട
പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോക്കുന്നതറിനട  നടെപടെറി
സസ്വഷ്ക്രീകേരറികപ്പോത്തെതറില്  സമറിതറി  അതൃപറി
പരഖടപടുത്തുന.

13 41 ” പ്രസ്തുത പ്ലപ്പോന്റെട  സപ്പോപറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി ബന്ധടപടട  25
ലെകസം രൂപ നറിഷറിയമപ്പോയറി എന്ന ഓഡറിറട വകുപറിടന്റെ
കേടണത്തെലെറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  2002
വര്ഷത്തെറില്  തകേര്ന്ന  ഇന്സറിനപററര്
പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോക്കുന്നതറിനുപകേരസം  2016-17-ല്
90 ലെകസം രൂപ വകേയറിരുത്തെറി ഉഗ്രന്കുന്നറില് മപ്പോലെറിനദ
സസംസ്കരണ പ്ലപ്പോന്റെട നടെപറിലെപ്പോകറിവരുന്നതപ്പോയറി ഓഡറിറട
വകുപറിടന്റെ  മറുപടെറിയറില്  നറിന്നട  സമറിതറി
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  2002-ല്  സപ്പോപറിച  പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ
ഇന്സറിനപററര്  തകേര്ന്നതറിടന്റെ  കേപ്പോരണടമന്തപ്പോ
ടണനസം,  ഇതു  സസംബന്ധറിച  അപനസ്വഷണസം
നടെത്തെപ്പോതറിരുന്നതറിടനക്കുററിച്ചുസം  തകേര്ന്ന
ഇന്സറിനപററര്  മപ്പോററി  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുള്ള
ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വസം  ആര്കപ്പോടണനസം  അപനസ്വഷണസം
നടെത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറികട  ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

14 42 ” ഒരു  ടമഷഷ്ക്രീന്  സപ്പോപറിക്കുപമ്പപ്പോള്  ഗദപ്പോരന്റെറി,
എ.എസം.സറി.  തുടെങ്ങറിയ  കേപ്പോരദങ്ങള്  കേരപ്പോററില്
ഉള്ടപടുത്തെണടമനസം  ഗദപ്പോരന്റെറി  കേപ്പോലെയളവറില്
ടമഷഷ്ക്രീടന്റെ  അറകുറപണറി  നടെത്തെപ്പോതറിരുന്ന
കേമ്പനറികേള്ടകതറിടര  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനുസം
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

15 43 ” ടപപ്പോന്മുണസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  ഖരമപ്പോലെറിനദ
സസംസ്കരണത്തെറിനപ്പോയറി  പവസട  ബറിനകേള്
വപ്പോങ്ങറിയതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബന്ധറിചട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  പകേസട  ഫയല്
ടചയറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  ഇതട  സസംബന്ധറിച
ബഹ. ഹഹപകപ്പോടെതറി വറിധറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
തുടെര്നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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16 44 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
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മലെപ്പുറസം ജറിലയറിടലെ തപ്പോടഴകപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്
മൂന്നട ലെകസം രൂപ ടചലെവഴറിചട നറിര്മ്മറിച ഖരമപ്പോലെറിനദ
സസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റെട  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോടയന്നതട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഭരണസമറിതറി
ചര്ച ടചയട തഷ്ക്രീരുമപ്പോനടമടുക്കുന്നതറിനുസം ആയതറിപന്മല്
സസ്വഷ്ക്രീകേരറിച  നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

17 45 ” ഖരമപ്പോലെറിനദത്തെറിടന്റെ  കുറവട  കേപ്പോരണസം  കൂടെരഞറി
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ ഖരമപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ പ്ലപ്പോന്റെട
ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോത്തെ  സറിതറിയപ്പോ
ടണന്ന  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിയുടടെ
മറുപടെറിയുടടെയുസം  കൂടെരഞറി  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ
മപ്പോര്കറ്റുകേള്,  പഹപ്പോടലുകേള്  എന്നറിവറിടെങ്ങളറിടലെ
ഹജവ  മപ്പോലെറിനദങ്ങള്  പശഖരറിച്ചുവയ്ക്കുന്നതറിനുസം  അവ
മപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ  പ്ലപ്പോന്റെറിപലെയ്ക്കട  ലെഭദമപ്പോകറി
പ്ലപ്പോന്റെറിടന്റെ പ്രവര്ത്തെനസം  സുഗമമപ്പോയറി  നടെത്തെറിടകേപ്പോണ്ടു
പപപ്പോകുന്നതറിനുള്ള  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നടെന
ടകേപ്പോണറിരറിക്കുനടവന്ന  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറിയുസം
പരറിഗണറിച  സമറിതറി  പ്രസ്തുത  മപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ
പ്ലപ്പോന്റെട  പ്രവര്ത്തെനസജമപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറി
സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചട  ആയതറിപന്മല് ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

18 92 ” ഉഴമലെയ്ക്കല്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  പരപ്പോമര്ശ
വറിപധയമപ്പോയ  ടകേടറിടെസം  നറിലെവറില്
പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോടണന്നട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി
മറുപടെറി  നല്കേറിടയങറിലുസം  പ്രവര്ത്തെനത്തെറിനട
ആവശദമപ്പോയ  തുകേ  വപ്പോര്ഷറികേ  പദതറിയറില്
ഉള്ടപടുത്തെറി  തുകേ  വകേയറിരുത്തെറിയറിടറിലപ്പോയറിരുന
എനസം  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.   സമറിതറിടയ
ടതററിദരറിപറികപ്പോന്  ഇത്തെരത്തെറില്  മറുപടെറി
നല്കേറിയതറില്  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തെറിയ  സമറിതറി
പഞ്ചപ്പോയത്തെട  നല്കുന്ന  മറുപടെറി  ടവരറിഹഫ
ടചയപ്പോടതയുസം  ററിമപ്പോര്കട  പരഖടപടുത്തെപ്പോടതയുസം
സമറിതറികട  സമര്പറിക്കുന്നതട  ആവര്ത്തെറികരുടതന്നട
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.   പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിചട
വറിശദഷ്ക്രീകേരണസം  ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനട  സമറിതറി
വകുപറിപനപ്പോടെട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകേയുസം ടചയ്യുന.
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മൂന്നട  ലെകസം രൂപ  ടചലെവഴറിചട  നറിര്മ്മറിച  ടതപ്പോഴറില്
പരറിശഷ്ക്രീലെന  പകേനത്തെറിനുള്ള  പ്രസ്തുത  ടകേടറിടെസം  20
വര്ഷപത്തെപ്പോളസം  നറിഷറിയമപ്പോയറി  കേറിടെന്ന  കേപ്പോരണസം
അപനസ്വഷറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചയ്യുന്നതറിനുസം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

20 94 ” തൃശ്ശൂര്  മുനറിസറിപല്  പകേപ്പോര്പപറഷനറില്  1998-99-ല്
ആരസംഭറിച  ഐ.ടെറി.  പപ്പോര്കട  ടകേടറിടെ  നറിര്മ്മപ്പോണസം
2011-12-ല്  മപ്പോത്രമപ്പോണട  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചറിട്ടുള്ളടതനസം
നറിലെവറിലുസം  പ്രസ്തുത  ടകേടറിടെസം  നറിഷറിയമപ്പോയറി
തുടെരുകേയപ്പോടണനസം  56  ലെകസം  രൂപപയപ്പോളസം
ടചലെവഴറിചട  കേമ്പമ്മ്യൂടറുസം  അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങളുസം
വപ്പോങ്ങറിയറിട്ടുസം  അവ  ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയറി
കൂടറിയറിടറിരറിക്കുന്നതറിടന്റെ  ഉത്തെരവപ്പോദറിതസ്വസം  ടടെകറികല്
കേമ്മറിററി  ടചയര്മപ്പോന്  അടെകമുള്ള  ഇസംപ്ലറിടമന്റെറിസംഗട
ഏജന്സറികപ്പോടണന്നട സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.

21 95 ” സര്കപ്പോര്  ഐ.ടെറി.  പപ്പോര്ക്കുകേള്കപ്പോയറി  അടെറിസപ്പോന
സപൗകേരദങ്ങളുസം  വദകറികേള്കട  പദതറി
നടെത്തെറിപറിനപ്പോയറി അവസരസം നല്കുകേയുസം ടചയ്യുപമ്പപ്പോള്
സസംരസംഭകേ ഗ്രൂപറിനട  മപ്പോത്രപമ അനുമതറി  നല്കുകേയുള്ളു
എന്ന പകേപ്പോര്പപറഷടന്റെ നറിലെപപ്പോടെറില് സമറിതറി അതൃപറി
പരഖടപടുത്തുന.  2012-13, 2014-15  വര്ഷങ്ങളറില്
നടെത്തെപ്പോന്  ലെകദമറിടറിരുന്ന  പദതറികേള്
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്  ഇലപ്പോത്തെതറിനപ്പോല്  പരപ്പോജയ
ടപടതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.
75%-ത്തെറിലെധറികേസം  ബപ്പോങ ട പലെപ്പോണ്  ഉള്ളതറിനപ്പോല്
പദതറിയുടടെ  നടെത്തെറിപറിനപ്പോയറി  സസംരസംഭകേ  ഗ്രൂപറിനട
മപ്പോത്രപമ അര്ഹതയുള്ളു എന്നട നറിബന്ധനയുള്ളതപ്പോയുസം
സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ഐ.  ടെറി.
പപ്പോര്ക്കുകേള്കപ്പോവശദമപ്പോയ അടെറിസപ്പോന സപൗകേരദങ്ങള്
ഒരുകറിടകപ്പോടുകണടമനസം  അപതപ്പോടടെപ്പോപസം  പ്രസ്തുത
ടകേടറിടെസം പകേപ്പോര്പപറഷന് വദകറികേള്കപ്പോയറി നല്കേണ
ടമനസം അതറിനപ്പോയറി  പസറട  പ്ലപ്പോനറിസംഗട  പബപ്പോര്ഡറിടന്റെ
നറിബന്ധനയറില്  മപ്പോറസം  വരുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി
തുടെര്നടെപടെറി   സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമനമുള്ള  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശടത്തെ  തുടെര്ന്നട  പ്രസ്തുത  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
നടെപറിലെപ്പോകറി ഐ. ടെറി. പപ്പോര്കട സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനുള്ള
നടെപടെറി സസ്വഷ്ക്രീകേരറികപ്പോടമന്നട ബന്ധടപട ഉപദദപ്പോഗസര്
സമറിതറികട  നല്കേറിയ  ഉറപട  നടെപറിലെപ്പോകറിയതട
സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറികട
ലെഭദമപ്പോകണടമന്നട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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22 96 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

ശഷ്ക്രീനപ്പോരപ്പോയണപുരസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  എസട.സറി.
ഫണട  വകേമപ്പോററി  ടചലെവഴറിചതട  സസംബന്ധറിചട
തൃപറികേരമപ്പോയ  വറിശദഷ്ക്രീകേരണസം  ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം
ഫണട വകേമപ്പോററി ടചലെവഴറിചതട സസംബന്ധറിചട സര്കപ്പോര്
അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  വപ്പോങ്ങറി  ആയതറിപന്മല്   ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

23 97 ” പമലൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  കൂവകപ്പോട്ടുക്കുന്നറില്
നറിര്മ്മറിച  വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  സസംഭരണശപ്പോലെയുടടെ
പണറി  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  പൂര്ത്തെറിയപ്പോക്കുന്നതറിനുസം
പ്രസ്തുത ടകേടറിടെസം ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  

24 98 ” ടനലറിക്കുന്നട മറിനറി ഇന്ഡസ്ട്രറിയല് എപസററിടന്റെ ആറട
മുററികേളറില്, ജറിലപ്പോ പഞ്ചപ്പോയത്തെറിനട വറിട്ടുനല്കേറിയ രണട
മുററികേള്  തറിരറിടകേ  ലെഭദമപ്പോകറി  അറകുറപണറികേള്
നടെത്തെപ്പോടമന്ന  വടെകപ്പോപഞ്ചരറി  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററി
ടസക്രടററിയുടടെ  ഉറപറിപന്മല്  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

25 99 ” കേപ്പോളറികേപ്പോവട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട
ഓഡറിറട പരപ്പോമര്ശത്തെറില് ഈ വറിഷയസം സസംബന്ധറിച
ബഹ. ഹഹപകപ്പോടെതറി വറിധറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
തുടെര്നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

26 100 ” പതഞറിപപ്പോലെസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  വനറിതപ്പോ
വദവസപ്പോയ  പകേനസം  സസ്വകേപ്പോരദ  വദകറികട  വപ്പോടെകേയ്ക്കട
നല്കേറിയതട  ഹബപലെപ്പോ  പ്രകേപ്പോരമടലന്നട  സമറിതറി
നറിരഷ്ക്രീകറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  കുടെറിശ്ശേറികേയുള്ള
വപ്പോടെകേത്തുകേ  തറിരറിടകേ  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട
നറിയമപ്പോനുസൃതമപ്പോയ  നടെപടെറികേള്  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനട
സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.   അപതപ്പോടടെപ്പോപസം  പ്രസ്തുത
വറിഷയസം  സസംബന്ധറിചട  സര്കപ്പോര്  തലെത്തെറില്
അപനസ്വഷണസം  നടെത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറികട
ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോനുസം സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

27 101 ” തുറവൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മല്  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപ്പുസം
സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  നല്കേറിയ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.  
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28 102 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

ജനറല്  വറിഭപ്പോഗത്തെറിടലെയുസം  എസട.സറി.
വറിഭപ്പോഗത്തെറിടലെയുസം  ആളുകേടള  ഉള്ടപടുത്തെറി  ഹരറിത
കേര്മ്മപസന  എന്ന  പപരറില്  ഒരു  കേര്മ്മപസന
രൂപഷ്ക്രീകേരറികപ്പോന്  കേഴറിയറിടലന്ന  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ
അഭറിപ്രപ്പോയത്തെറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  ടകേപ്പോപണപ്പോടറി
പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  ഇലത്തുസംപടെറി  വദവസപ്പോയ
പകേനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  വറിഭപ്പോഗങ്ങളറിടലെ  ആള്കപ്പോടര
അസംഗങ്ങളപ്പോകറി  ഒരു  കേര്മ്മപസന
രൂപഷ്ക്രീകേരറികപ്പോനറിടെയപ്പോയതു  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  

29 103 ” ടപപ്പോന്മള  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ
പകേനത്തെറിനട  വപ്പോചട  അസസംബറിസംഗട  യൂണറിറട
സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  അര്ഹതയറിലപ്പോടത
3,40,500  രൂപ  അനുവദറിച്ചു  എനള്ള  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മല്  പകേപ്പോടപ്പുറത്തെട  പ്രവര്ത്തെറിചറിരുന്ന
വനറിതപ്പോ  സഹകേരണ  സസംഘത്തെറിനട  വപ്പോചട
അസസംബറിസംഗട  യൂണറിറട  ടകേടറിടെസം  പണറിയുന്നതറിനപ്പോയുസം
ചപ്പോപനങ്ങപ്പോടെറിയറില്  ഫപ്പോന്  അസസംബറിസംഗട  യൂണറിറട
പുതുതപ്പോയറി  തുടെങ്ങുന്നതറിനുമപ്പോയറി  അനുവദറിച  തുകേ
പ്രസ്തുത  ആവശദത്തെറിപലെയ്ക്കട  ഉപപയപ്പോഗറിചറിടറിടലന്ന
പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മലുസം ഓഡറിറട  തടെസടപടുത്തെറിയ തുകേ
സസംഘസം  ടസക്രടററിയറില്നറിനസം  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോടയന്നട  പരറിപശപ്പോധറിചട  അററിയറികപ്പോന്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

30 104 ” 2001-02,  2002-03  കേപ്പോലെയളവറില്  വനറിത  പുളറി
സസംസ്കരണ  യൂണറിറട,  2007-08,  2008-09  എന്നഷ്ക്രീ
കേപ്പോലെയളവുകേളറില് വനറിതകേള്കട തയല് പരറിശഷ്ക്രീലെനസം
എന്നഷ്ക്രീ  പദതറികേള്  പ്രകേപ്പോരസം  ടപപ്പോന്മള
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  വപ്പോങ്ങറിയ  ടമഷഷ്ക്രീനുകേള്  പലെലെസം
ടചയട  വറിറഴറിക്കുന്നതറിനട  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിച  നടെപടെറികേള്
സസംബന്ധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദമപ്പോകപ്പോന്  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

31 105 ” പന്തല്ലൂര്  വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  പകേനത്തെറില്
എസം.ഡറി.എസട.  യൂണറിറ്റുകേള്  ആരസംഭറിക്കുവപ്പോന്
തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചറിട്ടുടണന്നട മലെപ്പുറസം പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട
ടസക്രടററി  അററിയറിചതറിടന  തുടെര്ന്നട,  പ്രസ്തുത
യൂണറിറ്റുകേള്  നടെപറിലെപ്പോകറിയ  പശഷസം  ആയതട
സമറിതറിടയ അററിയറികണടമന്നട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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32 106 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

സമൃദറി  വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  സസ്വയസംടതപ്പോഴറില്
ഉല്പപ്പോദന  വറിപണന  പരറിശഷ്ക്രീലെന  പകേനസം  പബപ്പോകട
പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  ഇതര  സപ്പോപനങ്ങളറിടലെ  വറിവറിധ
പദതറികേളുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  പരറിശഷ്ക്രീലെനസം
നല്കേപ്പോനുപദ്ദേശറിച്ചുടകേപ്പോണട  ആരസംഭറിചതപ്പോടണങറിലുസം
ഇവറിടടെ  ഹകേമപ്പോററികറിടറിയ  സപ്പോപനങ്ങളപ്പോണട
പ്രവര്ത്തെറിക്കുന്നടതന്നട  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ
മറുപടെറിയറില് നറിന്നട സമറിതറി മനസറിലെപ്പോക്കുന.  പ്രസ്തുത
പകേനത്തെറില്  ആറട  മപ്പോസടത്തെ  തയല്
പരറിശഷ്ക്രീലെനപകേപ്പോഴ്സുകേള് നടെത്തെറിയറിരുനടവങറിലുസം  പലെ
ടമഷഷ്ക്രീനുകേളുസം പ്രവര്ത്തെനരഹറിതമപ്പോയതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത
യനങ്ങള്  പലെലെസം  ടചയ്യുന്നതറിനട  നടെപടെറി
സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചറിട്ടുടണന്ന  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  ഇതറിപന്മല്  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിച
തുടെര്നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  ടതപ്പോഴറിലെധറിഷറിത
പരറിശഷ്ക്രീലെനസം  പപ്രപ്പോതപ്പോഹറിപറിപകണതറിടലന്നട
സര്കപ്പോര്  ഉത്തെരവട  പുറടപടുവറിചറിട്ടുടണന്ന  മലെപ്പുറസം
പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  വറിവരങ്ങള്
ഉള്ടകപ്പോള്ളുന്ന  ററിപപപ്പോര്ട്ടുസം  ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

33 107 ” പവങ്ങര  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മല്  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപ്പുസം  ഓഡറിറട  വകുപ്പുസം  ലെഭദമപ്പോകറിയ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

34 108 ” എടെരറിപകപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  വനറിതപ്പോ
വദവസപ്പോയ  പകേനസം  വനറിതകേള്കട  ഉപയുകമപ്പോകുന്ന
രഷ്ക്രീതറിയറില്  പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ
നടെപടെറികേള്  സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്നട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

35 109 ” മമ്പപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില് അസസംസ്തൃത വസ്തുകളുടടെ
ലെഭദതക്കുറവുസം വറിപണറി മപ്പോനദവുസം കേപ്പോരണസം പപ്പോളപപ്ലറട
നറിര്മ്മപ്പോണ യൂണറിററിടന്റെ പ്രവര്ത്തെനസം നറിലെചതറിനപ്പോല്
ഇതറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ ഉപകേരണങ്ങള് പലെലെസം  ടചയട
വറില്ക്കുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറികേള്  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചട  ആയതട
സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കുന്നതറിനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  
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36 110 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

നറിലെമ്പൂര്  നഗരസഭയറിടലെ  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ
പദതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  പമപ്പോഷണസം  പപപ്പോയ
യനഭപ്പോഗങ്ങള്  സസംബന്ധറിചട  3  വര്ഷമപ്പോയറിട്ടുസം
കുറവപ്പോളറികേടള  കേടണത്തെപ്പോത്തെതട  പപപ്പോലെഷ്ക്രീസറിടന്റെ
ഭപ്പോഗത്തുനറിനള്ള  ഗുരുതര  വഷ്ക്രീഴ്ചയപ്പോയറി
വറിലെറിയറിരുത്തെറിയ  സമറിതറി  ആഭദന്തര  വകുപറില്
നറിനസം  പ്രസ്തുത  വറിഷയസം  സസംബന്ധറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

37 111 ” ബപ്പോലുപശ്ശേരറി  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  മപ്പോലെറിനദ
സസംസ്കരണ  യൂണറിററിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനസം  പ്രപ്പോപദശറികേ
പ്രതറിപഷധങ്ങള് കേപ്പോരണസം നറിലെച സപ്പോഹചരദത്തെറില്
ജനങ്ങളുമപ്പോയറി  ചര്ച  നടെത്തെറി  പ്രവര്ത്തെനസം
ആരസംഭറിക്കുവപ്പോന്  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  അടെറിയന്തര
നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
അപതപ്പോടടെപ്പോപസം  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
സസംബന്ധറിചട  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  ഫയല്
നടെപടെറികേള്  അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

38 112 ” വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ  സസംരസംഭകേ  പരറിശഷ്ക്രീലെന  പകേനസം
രണട  നറിലെകേളറില്  പുതുകറി  പണറിതട  നറിര്ദ്ദേറിഷ
ആവശദത്തെറിനപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുനടണന്ന
ബപ്പോലുപശ്ശേരറി  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിയുടടെ
ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.

39 113 ” കൂടെരഞറി  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  കൂടകര  ഹരറിജന്
വദവസപ്പോയ  പകേനത്തെറില്  തുടെങ്ങുവപ്പോനുപദ്ദേശറിക്കുന്ന
ടറഡറിടമയ്ഡട  യൂണറിററിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനസം  ആരസംഭറിചട
ആയതട  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

40 114 ” പപയപ്പോളറി  നഗരസഭയറിടലെ  വനറിതപ്പോ  വദവസപ്പോയ
പകേനത്തെറിടലെ  ഒഴറിഞ്ഞുകേറിടെക്കുന്ന  മുററികേളറില്ക്കൂടെറി
വദവസപ്പോയ  യൂണറിറട  തുടെങ്ങുവപ്പോനുള്ള  നടെപടെറികേള്
സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചട  സമറിതറിടയ  അററിയറിക്കുവപ്പോന്
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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41 115 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

ഉണ്ണറിക്കുളസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ വദവസപ്പോയ എപസറട
സപ്പോപറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പദതറി
മുടെങ്ങറിപപപ്പോയതറിനപ്പോല്  പദതറികപ്പോയറി  ടചലെവഴറിച
തുകേ  കേണ്വഷ്ക്രീനററില്  നറിനസം  ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള
നടെപടെറി  ആരസംഭറിചറിട്ടുടണന്ന  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട
ടസക്രടററിയുടടെ മറുപടെറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിച സമറിതറി പ്രസ്തുത
നടെപടെറി  പൂര്ത്തെറിയപ്പോകറി  സമറിതറികട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

42 116 ” ടനപ്പോചപ്പോടെട ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധടപട ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

43 117 ” മുകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  പതപ്പോടത്തെറില്കേടെവട
ടതപ്പോഴറില്  പരറിശഷ്ക്രീലെന  പകേനത്തെറിടലെ  ടതപ്പോഴറില്
പരറിശഷ്ക്രീലെന  പരറിപപ്പോടെറി  സസംബന്ധറിച  നറിലെവറിടലെ
സറിതറി  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട  വകുപട  മുഖപ്പോന്തരസം
ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

44 118 ” തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപ്പുസം  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട
വകുപ്പുസം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  മുനറിസറിപല്  പകേപ്പോര്പപറഷനുമപ്പോയറി
ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

45 132 ” ആററിങ്ങല്  നഗരസഭയ്ക്കട  രപ്പോജകുടുസംബത്തെറില്  നറിനസം
കുത്തെകേപപ്പോടസം  വഴറി  ലെഭറിച  9  ഏകര്  12  ടസന്റെട
സലെത്തെറില്  നറിനസം  1977-ലുസം  1979-ലുസം  ആയറി
5  ഏകര്  സലെസം  നഗരസഭയുടടെ  അനുമതറിപയപ്പോടടെ
സര്കപ്പോര്  ഏടറടുത്തെട  പകേപ്പോകനടട  ടഡവലെപ്ടമന്റെട
പബപ്പോര്ഡറിനട രജറിസര് ടചയറിട്ടുള്ളതപ്പോയുസം ബപ്പോകറിയുള്ള
4  ഏകര്  12  ടസന്റെട  സലെത്തെറിനട  2004  വടര
നഗരസഭ  കുത്തെകേപപ്പോടസം  ഒടുകറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോടണനസം
പകേസട  നറിലെനറില്ക്കുന്നതറിനപ്പോല്  വറിപലജട  ഓഫഷ്ക്രീസട
നറിലെവറില്  കുത്തെകേപപ്പോടസം  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നറിടലനസം,
നറിലെവറില്  പ്രസ്തുത  സലെത്തെട  കേപ്പോലെറിചന്ത
നടെത്തുന്നതറിനുള്ള ഉത്തെരവട  മപ്പോത്രമപ്പോണട  ഉള്ളടതനസം
ഉള്ള നഗരസഭപ്പോ ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറിയറില് നറിനസം
സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ഇപൗ  സപ്പോഹചരദത്തെറില്
ആററിങ്ങല് ടടപ്രവറട ബസട സപ്പോന്റെട മപ്പോററി സപ്പോപറിക്കുകേ
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എന്ന  പദതറി  ലെകദസം  ടടകേവരറികപ്പോന്
സപ്പോധറിചറിടറിടലന്നട  നറിരഷ്ക്രീകറിച  സമറിതറി  ആററിങ്ങല്
നഗരസഭയറില്  ടടപ്രവറട  ബസട  സപ്പോന്റെട  മപ്പോമപത്തെകട
മപ്പോററി  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ടകേടറിടെസം  പണറിത
സലെവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  പകേസട  ടടകേകേപ്പോരദസം
ടചയ്യുന്നതറിനട  നറിയമവകുപട  ടസക്രടററിയുമപ്പോയറി
ആപലെപ്പോചറിചട  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  ടെറി  വറിഷയത്തെറില്  നഗരസഭയുടടെ
നറിലെപപ്പോടുകേളുസം പകേസറിടന്റെ പുപരപ്പോഗതറിയുസം യഥപ്പോസമയസം
അററിയറിക്കുന്നതറിനുസം  പ്രസ്തുത  പകേസറിടന്റെ  നറിലെവറിടലെ
സറിതറി സസംബന്ധറിച ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം
സമറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

46 133 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

പുനരുദരറിച  കൃഷറി  ഭവന്  ടകേടറിടെസം
പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോടണന്നട  കേറിഴടകകേലടെ
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  അററിയറിചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

47 134 മണ്പടപ്പോതുരുത്തെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  അങണവപ്പോടെറി
ടകേടറിടെസം  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോടണന്ന  സര്കപ്പോര്
മറുപടെറിയുടടെയുസം  ഓഡറിറട  വകുപറിടന്റെ  മറുപടെറിയുടടെയുസം
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

48 135 ” പവറിപത്രശസ്വരസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ
ശഷ്ക്രീനപ്പോരപ്പോയണപുരസം പ്രപ്പോഥമറികേപ്പോപരപ്പോഗദ പകേനസം പുതറിയ
ടകേടറിടെത്തെറില് പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോക്കുവപ്പോന്  18  വര്ഷസം
കേപ്പോലെതപ്പോമസമുണപ്പോയതട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ
അനപ്പോസയപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  വറിലെയറിരുത്തുന.
നറിലെവറില്  ടകേടറിടെസം  പ്രവര്ത്തെനസജമപ്പോടണന്ന
മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

49 136 ” ടപപ്പോരഷ്ക്രീകല് പബറികേട  മപ്പോര്കററില് നറിര്മ്മറിച ടകേടറിടെ
സമുചയത്തെറില്  മപ്പോപവലെറി  സൂപര്  മപ്പോര്കറട
ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  സടടപ്ലപകേപ്പോയ്ക്കട  അനുമതറി
നല്കേറിയ  സപ്പോഹചരദത്തെറില്  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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50 137 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

പചപലെമ്പ്ര  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  ടടലെബ്രററി
പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുന്നതറിനട  പകേരള  പസറട  ടടലെബ്രററി
കേപൗണ്സറിലെറിടന്റെ  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം  ലെഭറിക്കുന്നതറിനട
അപപക  സമര്പറികണടമനസം  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഭരണ
സമറിതറി  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചട  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  ഒരപ്പോള്പകപ്പോ
അടലങറില്  തപ്പോല്പരദമുള്ള  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടമമ്പററിപനപ്പോ
ടടലെപബ്രററിയടന്റെ  തപ്പോത്കേപ്പോലെറികേ  ചുമതലെ  ഏല്പറിചട
പ്രസ്തുത വപ്പോയനശപ്പോലെ തുറനപ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള
നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിചട   അററിയറികണടമന്നട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

51 138 ” പൂപകപ്പോട്ടൂര് യുദസപ്പോരകേത്തെറിടലെ ടടലെബ്രററിയുസം ചരറിത്ര
മമ്മ്യൂസറിയവുസം  രണട  മപ്പോസത്തെറിനുള്ളറില്  പ്രവര്ത്തെനസം
ആരസംഭറിചട  ആയതു  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദമപ്പോകണടമന്നട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

52 139 ” സപ്പോമൂഹദ വറികേസന പകേനസം പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോടണന്ന
ബപ്പോലുപശ്ശേരറി  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ബറി.ഡറി.ഒ.
അററിയറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

53 148 ” ആരദനപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  അലനറിപയപ്പോടെട
മറിചഭൂമറി  വപ്പോടര്  സഹപ്ല സ്കഷ്ക്രീസം പ്രകേപ്പോരസം  പടറികേജപ്പോതറി
കുടുസംബങ്ങള്  ഉള്ടപടടെയുള്ള  മുപപതപ്പോളസം
കുടുസംബങ്ങള്കട  കുടെറിടവള്ളസം  ലെഭദമപ്പോക്കുനടണന്ന
ആരദനപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിയുടടെ
മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

54 149 ” പവറിപത്രശസ്വരസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  കുളകടെ  –
പവറിപത്രശസ്വരസം  കുടെറിടവള്ള  പദതറി
പ്രപയപ്പോജനപ്രദമപ്പോയറി  നടെപറിലെപ്പോകറിവരുന്നതറിനപ്പോൽ
പ്രസ്തുത ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

55 150 ” ഒഴൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  മണലെറിപ്പുഴ  മറിനറിവപ്പോടര്
സഹപ്ല  സ്കഷ്ക്രീസം  നറിലെവറിൽ  പ്രവര്ത്തെനകമമപ്പോടണന്നട
ഒഴൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  അററിയറിചതറിടന
തുടെര്ന്നട പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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56 151 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

ടപപ്പോന്മള  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  പതൻപറമ്പട
ശുദജലെ  വറിതരണപദതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട
തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

57 152 ” മമ്പപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  ടപപ്പോങ്ങല്ലൂര്
ഷപ്പോപറിൻകുന്നട  കുടെറിടവള്ള  പദതറി  പ്രകേപ്പോരസം
അമ്പപതപ്പോളസം  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട  കുടെറിടവള്ളസം
ലെഭദമപ്പോകുനടവന്ന ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട ഉപദദപ്പോഗസടന്റെ
മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.

58 153 ” എസം.എൽ.എ.യുടടെ ആസറിവറികേസന ഫണറിൽ നറിനസം
35  ലെകസം  രൂപ  ടചലെവഴറിചട  ഇരറിങ്ങൽ  മൂടെപ്പോടെട
കുടെറിടവള്ള  പദതറി  പുനരുജഷ്ക്രീവറിപറിക്കുന്നതറിനു
പവണറിയുള്ള  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിച്ചുവരുനടണന്ന
പപയപ്പോളറി  നഗരസഭപ്പോ  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

59 154 ” കേപ്പോക്കൂര്  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  മുകപ്പോലെസംപപ്പോറ  കുടെറിടവള്ള
പദതറിയ്ക്കപ്പോയറി നറിര്മ്മറിച കുളത്തെറിടലെ ജലെസം ഉപപയപ്പോഗ
പയപ്പോഗദമടലനസം അടുകൻമലെ പദതറിയ്ക്കപ്പോയറി പുതറിയ
സലെസം  കേടണത്തെറി  കേറിണര്  നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനുള്ള
നടെപടെറികേള്  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിച്ചുവരുന്നതപ്പോയുസം  കേപ്പോക്കൂര്
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  അററിയറിചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ
പദതറികേള്  പുനരുജഷ്ക്രീവറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറി
സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്ന  നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ  പ്രസ്തുത
പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.

60 155 ” ടകേപ്പോടുവള്ളറി  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപറിനട  ലെഭദമപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.  
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61 169 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

ടകേപ്പോലസം  മുനറിസറിപല്  പകേപ്പോര്പപറഷനറിൽ  കുടെറിടവള്ള
ശസംഖലെ  ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനുള്ള  പദതറിയുമപ്പോയറി
ബന്ധടപട  സലെത്തെറിടന്റെ  കേപ്പോരദത്തെറിൽ
നറിലെനറിന്നറിരുന്ന  ഹഹപകപ്പോടെതറി  പകേസുസം  ടവറട
ലെപ്പോന്റെറിടന്റെ  പ്രശ്നവുസം  പരറിഹരറിച്ചുകേഴറിഞതപ്പോയറി
ടസക്രടററി  പബപ്പോധറിപറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ
പ്രസ്തുത  പദതറി  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി
പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറികണടമന്ന  നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

62 170 ” പതപ്പോടെന്നൂര്  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട
പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മൽ  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറി
നപ്പോളറിതുവടരയുസം  ലെഭദമപ്പോകപ്പോതറിരുന്നതട  വകുപറിടന്റെ
ഭപ്പോഗത്തുനറിനള്ള  ഗുരുതരമപ്പോയ  അനപ്പോസയപ്പോടണന്നട
സമറിതറി വറിലെയറിരുത്തുന.

63 171 ” സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട സഭയറിൽ സമര്പറിചട  3
മപ്പോസത്തെറിനകേസം  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറി
ലെഭദമപ്പോകണടമന്നറിരറിടക  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം
സമറിതറിയുടടെ  പരറിഗണനയറിൽ  വന്നറിട്ടുസം  ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മല്  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറി
ലെഭദമപ്പോകപ്പോത്തെതറിൽ  സമറിതറി  കേടുത്തെ  അതൃപറി
പരഖടപടുത്തുന.  പരപ്പോമര്ശ  വറിഷയവുമപ്പോയറി
ബന്ധടപട  സര്കപ്പോര്  മറുപടെറി  ലെഭദമപ്പോകപ്പോത്തെതറിനട
കേപ്പോരണകപ്പോരപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസര്ടകതറിടര  നടെപടെറി
സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനുസം  പരപ്പോമര്ശസം  സസംബന്ധറിച
നമ്മ്യൂനതപ്പോ  പരറിഹപ്പോര  നടെപടെറി  പത്രറികേ,  പദതറിയുടടെ
നറിലെവറിടലെ സറിതറി സസംബന്ധറിച ററിപപപ്പോര്ടട എന്നറിവ
അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്   സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

64 172 ” എടെവണ്ണ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിൽ  വൃദ-വറികേലെപ്പോസംഗ
പകമപകേനസം  സപ്പോപറിക്കുന്നതുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മല് സര്കപ്പോര് ലെഭദമപ്പോകറിയ
മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

65 173 ” കുറുവ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിൽ  വദവസപ്പോയ  യൂണറിറട
ആരസംഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  ഭൂമറി  ലെഷ്ക്രീസറിനട
നൽകേപ്പോനുള്ള  നടെപടെറികേള്  ആരസംഭറിച്ചുടവന്ന  കുറുവ
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ഉപദദപ്പോഗസടന്റെ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന. 
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66 174 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

ചകറിടപപ്പോറ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിൽ  പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട
ജറിലപ്പോപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  പദതറിയറിൽ  ഉള്ടപടുത്തെറി
സ്കൂള്  നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങപ്പോൻ
നറിശയറിചറിരുന്ന  റവനമ്മ്യൂ  വകുപറിടന്റെ  സലെവുമപ്പോയറി
ബന്ധടപടട  പകേസട  നറിലെനറിൽക്കുന്നതറിനപ്പോലെപ്പോണട
പ്രസ്തുത  ഭൂമറി  വപ്പോങ്ങപ്പോതറിരുന്നടതനസം  പകേരസം
മരുപതപ്പോങര  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിൽ  സ്കൂളറിനപ്പോയറി
വപ്പോങ്ങറിയ 10  ഏകര് സലെത്തെട സ്കൂള് ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ
നറിര്മ്മപ്പോണ  പ്രവൃത്തെറികേള്  നടെനടകേപ്പോണറിരറി
ക്കുകേയപ്പോടണനമുള്ള  ജറിലപ്പോ  പഞ്ചപ്പോയത്തെട
ടസക്രടററിയുടടെ മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  സ്കൂള്
ടകേടറിടെ  നറിര്മ്മപ്പോണസം  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി
പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദമപ്പോകണടമന്ന
നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

67 175 ” പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട  ജറിലപ്പോപഞ്ചപ്പോയത്തെട  കേപ്പോക്കൂര്
ശദപ്പോഭവനസം നറിര്മ്മറിക്കുവപ്പോനപ്പോയറി വപ്പോങ്ങറിയ ഭൂമറിയറിൽ
ചുറ്റുമതറില്  നറിര്മ്മപ്പോണസം  പൂര്ത്തെറിയപ്പോടയനസം  ടകേടറിടെ
നറിര്മ്മപ്പോണത്തെറിനപ്പോയറി  ബഡ ടജററിൽ  തുകേ
വകേയറിരുത്തെറിയറിട്ടുടണനമുള്ള  ജറിലപ്പോ  പഞ്ചപ്പോയത്തെട
ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ
പദതറി പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചട  ററിപപപ്പോര്ടട ലെഭദമപ്പോകണടമന്ന
നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

68 176 ” രപ്പോമനപ്പോട്ടുകേര  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  തണ്ണഷ്ക്രീര്ത്തെടെ
നറിയമത്തെറിടന്റെ  പരറിധറിയറില്  വരുന്ന  2  ഏകര് ഭൂമറി
ഫലെപ്രദമപ്പോയറി  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറി
സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്ന  നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന. 

69 177 ” മുകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  ടപപ്പോതുശ്മശപ്പോനസം
നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ ഭൂമറി  ഹലെഫട ഭവന
പദതറിയറിലുള്ടപടുത്തെറി  48  കുടുസംബങ്ങളുടടെ
പപ്പോര്പറിടെപ്പോവശദങ്ങള്കപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗടപടുത്തുന്നതറിനട
പഞ്ചപ്പോയത്തെട ഭരണസമറിതറി  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനടമടുത്തെറിട്ടുടണന്ന
മുകസം ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിയുടടെ മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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70 178 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

മുകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  പതപ്പോടത്തെറിന്  കേടെവറില്
ടചറുകേറിടെ വദവസപ്പോയ പകേനസം സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
വപ്പോങ്ങറിയ  സലെത്തെട  വദവസപ്പോയപകേനസം
സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ടടകേടകപ്പോണ  തുടെര്
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  സസംബന്ധറിചട     അപനസ്വഷണസം
നടെത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുന്നതറിനട  സസംസപ്പോന
ഓഡറിറട വകുപറിപനപ്പോടെട  സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

71 179 ” മുകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  പതപ്പോടത്തെറിന്കേടെവറില്
മപ്പോതൃകേപ്പോ  പകേപ്പോളനറി  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ
ഭൂമറി  എസട.സറി.  വറിഭപ്പോഗകപ്പോരുടടെ  തടന്ന  പപ്പോര്പറിടെ
സമുചയസം  നറിര്മ്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഹലെഫട  ഭവന
പദതറിയറിൽ  ഉള്ടപടുത്തെറിയറിരറിക്കുകേയപ്പോടണന്ന
മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോൻ സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

72 180 ” വയനപ്പോടെട ജറിലപ്പോപഞ്ചപ്പോയത്തെട കേണറിയപ്പോമ്പറയറില് മറിനറി
വദവപ്പോസയ പപ്പോര്കട സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി വപ്പോങ്ങറിയ
സലെടത്തെ  കേപയറങ്ങള്  ഒഴറിപറിചട  സലെസം
സസംരകറികണടമനസം  സര്കപ്പോര്  ഭൂമറി  ആര്ക്കുസം
വറിട്ടുടകേപ്പോടുകപ്പോതറിരറികപ്പോൻ ശദറികണടമനസം സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

73 181 ” എടെവകേ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  സലെസം  നറിലെവറിൽ
വറിജനമപ്പോയറി  കേറിടെക്കുകേയപ്പോടണനസം  ടെറി  സലെത്തെട
പുതറിയ പദതറികേള് ആരസംഭറിക്കുവപ്പോനുള്ള നടെപടെറികേള്
സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുകേയപ്പോടണനസം  വയനപ്പോടെട  ജറിലപ്പോ
പഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  അററിയറിചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറിൽ  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന. 

74 184 വടെകേര  മുനറിസറിപപ്പോലെറിററിയറിൽ  29  ലെകസം  രൂപ
ടചലെവറിടട  മതദമപ്പോര്കററിനപ്പോയറി  പണറിതഷ്ക്രീര്ത്തെ
ടകേടറിടെസം  മലെറിനഷ്ക്രീകേരണ  പ്രശ്നസംമൂലെമുള്ള
ടപപ്പോതുജനപ്രപകപ്പോഭസംമൂലെസം നറിലെവറിൽ എസം.ആര്.എഫട
ആയറി  പ്രവര്ത്തെറിക്കുകേയപ്പോടണനസം  ഫറിഷറഷ്ക്രീസട
വകുപറിടന്റെ  7.5  ലെകസം  രൂപ  ടകേടറിടെ
നറിര്മ്മപ്പോണത്തെറിനപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിചറിരറിക്കുന്നതറിനപ്പോൽ
ടകേടറിടെത്തെറിടന്റെ  ഉപപയപ്പോഗത്തെറിലുള്ള  മപ്പോറത്തെറിടന്റെ
സപ്പോധൂകേരണത്തെറിനപ്പോയുള്ള  അപപക  സര്കപ്പോരറിടന്റെ
പരറിഗണനയറിലെപ്പോടണനസം  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.
ആയതറിനപ്പോല് ഇതു സസംബന്ധറിച സപ്പോധൂകേരണസം പതടെറി
സമറിതറിയ്ക്കട  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചയണടമന്ന
നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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75 191 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

വകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  വൃദസദനത്തെറിനപ്പോയറി
നറിര്മ്മറിച  ടകേടറിടെത്തെറില്  വൃദസദനസം  നടെത്തെപ്പോന്
സപ്പോധറികപ്പോത്തെ  സപ്പോഹചരദത്തെറില്  പ്രസ്തുത  ടകേടറിടെസം
നറിലെവറില്  വപ്പോടെകേ  ടകേടറിടെത്തെറില്  പ്രവര്ത്തെറിചറിരുന്ന
ബഡ്സട  സ്കൂളറിടന്റെ  പ്രവര്ത്തെനത്തെറിനപ്പോയറി
വറിട്ടുടകേപ്പോടുക്കുവപ്പോന്  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുടമന്നട
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ
പബപ്പോധറിപറിചതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  ബഡ്സട
സ്കൂള്  പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറി
സസ്വഷ്ക്രീകേരറികണടമന്ന  നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ  പ്രസ്തുത
ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

76 192 ” പന്മന  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  വ വൃദസദനസം  ബഡ്സട
റഷ്ക്രീഹപ്പോബറിലെറിപറഷന്  ടസന്റെറപ്പോകറി  മപ്പോററിയതട
ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകളറിലപ്പോത്തെതറിനപ്പോലെപ്പോടണന്നട നറിരഷ്ക്രീകറിച
സമറിതറി  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന്
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

77 193 ” കേറിഴപകകേലടെ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  പകേല്  വഷ്ക്രീടെട
നറിലെവറില്  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടണന്ന  ടകേപ്പോലസം
പകേപ്പോര്പപറഷന്  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

78 194 ” ഹവദദ്യുതറി  കേണകനുസം  ഇലെകറികേട  കേണകനുസം
ലെഭദമപ്പോകുന്ന  മുറയ്ക്കട  വൃദജനങ്ങള്കപ്പോയുള്ള
വറിശമപകേനസം  പ്രവര്ത്തെനസം  ആരസംഭറിക്കുടമന്ന
പതഞറിപപ്പോലെസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിയുടടെ
മറുപടെറിയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

79 195 ” വഴറികടെവട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട   നറിര്മ്മറിച
വറിശമപകേനത്തെറിടന്റെ  നറിലെവറിടലെ  അവസ
സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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80 196 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

കേപ്പോക്കൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറിടലെ  പഴറിമലെ  വൃദസദനസം
സസംബന്ധറിച  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശത്തെറിപന്മല്  ഓഡറിറട
വകുപറിടന്റെ  നറിരഷ്ക്രീകണസം  വറിലെയറിരുത്തെറിയ  സമറിതറി
ആവശദസം ഉറപട വരുത്തെപ്പോടതയുസം തറിടടപടുത്തെപ്പോടതയുസം
ശരറിയപ്പോയ  പഠനസം  നടെത്തെപ്പോടതയുസം  പദതറി
രൂപഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനപ്പോലെപ്പോണട  നറിര്ദ്ദേറിഷ  പദതറി
ലെകദസം  ഹകേവരറികപ്പോടത  പപപ്പോയടതന്നട
മനസറിലെപ്പോക്കുന.  തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള്
ടപപ്പോതുഫണട  വറിനറിപയപ്പോഗറിചട  പദതറികേള്
ആസൂത്രണസം  ടചയ്യുപമ്പപ്പോള്  ഭപ്പോവറിയറില്  ഇത്തെരസം
വഷ്ക്രീഴ്ചകേള്  ആവര്ത്തെറികരുടതന്ന  നറിര്പദ്ദേശപത്തെപ്പോടടെ
കേപ്പോക്കൂര്  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട
പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.

81 201 ” ടപപ്പോന്നപ്പോനറി  നഗരസഭ  2009-10,  2010-11
വര്ഷങ്ങളറിലെപ്പോയറി  2.79  പകേപ്പോടെറി  രൂപ  ടചലെവഴറിചട
നടെപറിലെപ്പോകറിയ  ടനയ് തല്ലൂര്  പമപ്പോഡല്  വറിപലജസം
ഫറിഷര്ടമന്  പകേപ്പോളനറി  ഭവന  പദതറിയുസം   പ്രകേപ്പോരസം
26.68  M2  വറിസഷ്ക്രീര്ണ്ണമുള്ള  120  വഷ്ക്രീടുകേള്
നറിര്മ്മറിടചങറിലുസം  വഷ്ക്രീടുകേളുടെ  വറിസഷ്ക്രീര്ണ്ണസം
കുറവപ്പോയതറിനപ്പോല്  ആയതട  വപ്പോസ  പയപ്പോഗദമലപ്പോത്തെ
തപ്പോടണന്ന  പരപ്പോതറിടയ  തുടെര്ന്നട  കേരപ്പോര്  പ്രകേപ്പോരസം
6-8-2010-ല്  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിപകണറിയറിരുന്ന   പദതറി
യഥപ്പോസമയസം  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറികപ്പോതറിരറിക്കുകേയുസം  തുടെര്ന്നട
പദതറി  ലെകദസം  ഹകേവരറികപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോടത
വന്നതപ്പോയുസം  പദതറി  തുകേ  പപ്പോഴ് ടചലെവപ്പോയറി
തഷ്ക്രീര്ന്നതപ്പോയുസം  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  പ്രസ്തുത
പദതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ടടെകറികല്  സപ്പോങ്ഷന്
നല്കേറിയതറിലുസം  ഇസംപ്ലറിടമന്റെട  ടചയതറിലുസം
ക്രമപകടുകേള്  ഉണപ്പോയറിട്ടുടണന്നട  സമറിതറി
വറിലെയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്   ഭവനനറിര്മ്മപ്പോണ
പദതറി സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറില്
വഷ്ക്രീഴ്ച വരുത്തെറിയ ഉപദദപ്പോഗസടര കേടണത്തെറി നടെപടെറി
സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനുസം  ഇതട  സസംബന്ധറിചട  സമഗ്രമപ്പോയ
അപനസ്വഷണ  ററിപപപ്പോര്ടട  ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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82 202 തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ
വകുപട

പ്രസ്തുത  വറിഷയവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട
ബഹ.  ഹഹപകപ്പോടെതറിയറിടലെയുസം  വറിജറിലെന്സട
പകേപ്പോടെതറിയറിടലെയുസം  പകേസറിടന്റെ  വറിധറി  സസംബന്ധറിച
വറിവരസം  സമറിതറികട  ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം  പ്രസ്തുത
പദതറിയുടടെ  ഗുണപഭപ്പോകപ്പോകള്കട  വഷ്ക്രീടെട
ഉണപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  നടെപടെറി  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനുസം
ആയതട  സസംബന്ധറിചട  സസ്വഷ്ക്രീകേരറിച നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

83 206 ” ആധുനറികേ അറവുശപ്പോലെ പ്രവര്ത്തെറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയുള്ള
ഉപകേരണങ്ങള്  ഘടെറിപറിക്കുന്നതറിനുള്ള
സപൗകേരദമറിലപ്പോത്തെതറിനപ്പോലെപ്പോണട  വകസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയ
ത്തെറിടലെ പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ അറവുശപ്പോലെ ടകേടറിടെസം
പഞ്ചപ്പോയത്തെട കേമ്മറിററി   തഷ്ക്രീരുമപ്പോന പ്രകേപ്പോരസം പ്ലപ്പോസറികേട
നറിര്മ്മപ്പോര്ജന പദതറിയുടടെ ഭപ്പോഗമപ്പോയുള്ള ടമറഷ്ക്രീരറിയല്
റഷ്ക്രീടറന്ഷന് ടഫസറിലെറിററി പകേനമപ്പോകറി മപ്പോററിയടതനസം
ആയതറിനട  ജറിലപ്പോ  ആസൂത്രണ സമറിതറി  അസംഗഷ്ക്രീകേപ്പോരസം
ലെഭറിചറിട്ടുടണനസം ടമറഷ്ക്രീരറിയല് റഷ്ക്രീടറന്ഷന് ടഫസറിലെറിററി
നല  രഷ്ക്രീതറിയറില്  പ്രവര്ത്തെറിക്കുനടണനസം വകസം
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററി  മറുപടെറി  നല്കേറിയതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില് പ്രസ്തുത പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

84 207 ” തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപ്പുസം  സസംസപ്പോന  ഓഡറിറട
വകുപ്പുസം ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തെറില്
കേരുളപ്പോയറി ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി ബന്ധടപട ഓഡറിറട
പരപ്പോമര്ശസം  ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന്  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന.

85 208 ” നപ്പോദപ്പോപുരസം  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  അറവുശപ്പോലെയ്ക്കപ്പോയറി
നറിര്മ്മറിച  ടകേടറിടെവുസം  ഖരമപ്പോലെറിനദ  സസംസ്കരണ
യൂണറിറ്റുസം  പ്രപദശവപ്പോസറികേളുടടെ  എതറിര്പ്പുമൂലെസം
ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോത്തെ  നറിലെയറിലെപ്പോടണന്നട
സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  ടെറി  വറിഷയസം  സസംബന്ധറിചട
ടപപ്പോതുജനങ്ങടള  പനരറിട്ടുകേണട  വസ്തുതകേള്  പബപ്പോധദ
ടപടുത്തെറി  മപ്പോലെറിനദ സസംസ്കരണപ്ലപ്പോന്റുസം അറവുശപ്പോലെയുസം
പ്രവര്ത്തെനസജമപ്പോക്കുന്നതപ്പോടണനസം  ഇതറിനുള്ള
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് തപ്പോടഴതടറില്നറിനസം  ജനപ്രതറിനറിധറി
കേളുടടെ  പനതൃതസ്വത്തെറില്  ആരസംഭറിചറിട്ടുടണനമുള്ള
സര്കപ്പോര് മറുപടെറി അസംഗഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നപതപ്പോടടെപ്പോപസം പ്രസ്തുത
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.
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ഓചറിറ  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  2008-09
കേപ്പോലെയളവറില് വപ്പോങ്ങറിയ മൂന്നട ടമതറിയനങ്ങള് അഞ്ചട
വര്ഷപത്തെപ്പോളസം  ഉപപയപ്പോഗറിടചനസം  ടനല്ക്കൃഷറി
കുറഞതറിടനത്തുടെര്ന്നട ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയ യനങ്ങള്
കേണസംടചയപ്പോന്  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിചറിരറിക്കുകേയപ്പോടണനസം
പബപ്പോകട  ടഡവലെപ്ടമന്റെട  ഓഫഷ്ക്രീസര്
അററിയറിചതറിടനതുടെര്ന്നട  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

87 215 ” മുഖത്തെലെ  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട  4,00,000  രൂപ
ടചലെവഴറിചട  വപ്പോങ്ങറിയ  3  നടെഷ്ക്രീല്  യനങ്ങള്
പപ്പോടെപശഖര  സമറിതറികേള്കട  നല്കേറിയതുമപ്പോയറി
ബന്ധടപട പരഖകേള് സസംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപറിനട
ലെഭദമപ്പോകറി ആയതട പരറിപശപ്പോധറിചതട സസംബന്ധറിച്ചുളള
ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറികട  ലെഭദമപ്പോകണടമന്നട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

88 216 ” പതഞറിപപ്പോലെസം,  വടക്കുളസം  എന്നഷ്ക്രീ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തുകേള്
വപ്പോങ്ങറിയതുസം നറിലെവറില് പ്രവര്ത്തെനകമമലപ്പോത്തെതുമപ്പോയ
പരപ്പോമര്ശവറിപധയമപ്പോയ കേപ്പോര്ഷറികേ യനങ്ങള് പലെലെസം
നടെത്തെറി  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിപലെകട  മുതല്കൂട്ടുന്നതറിനുള്ള
നടെപടെറികേള്  പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിചട  സമറിതറിടയ
അററിയറികപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

89 217 ” 2009-10  കേപ്പോലെയളവറില് വപ്പോങ്ങറിയ ടകേപ്പോയ്ത്തുയനങ്ങള്
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതട  കേര്ഷകേര്കട  ലെപ്പോഭകേരമടലനസം
ടെറി  യനങ്ങള്  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുപമപ്പോ
എന്നതറിടനക്കുററിചട  ടപപ്പോതുമരപ്പോമത്തെട  എകറികേമ്മ്യൂടഷ്ക്രീവട
എഞ്ചറിനഷ്ക്രീയര്  അസറിസന്റെട  ഡയറക്ടര്  ഓഫട
അഗ്രറികേള്ചര്കട  നല്കുന്ന  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  അവ  ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോപണപ്പോ
അപതപ്പോ  പലെലെസം  ടചയട  വറില്പകണറിവരുപമപ്പോടയന്നട
തഷ്ക്രീരുമപ്പോനറിക്കുടമന്നട പതപ്പോടെന്നൂര് പബപ്പോകട പഞ്ചപ്പോയത്തെട
ടസക്രടററി  സമറിതറിടയ  പബപ്പോധറിപറിചതറിടന്റെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നുജു.
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ടകേപ്പോലസം  പകേപ്പോര്പപറഷനറില്  ഇ-പടെപ്പോയട  ടലെറ്റുകേള്
സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനട  ടപപ്പോതുപമഖലെപ്പോ  സപ്പോപനമപ്പോയ
ടകേല്പടപ്പോണറിടന  ഏല്പറിടചങറിലുസം  ടകേല്പടപ്പോണ്
യപ്പോടതപ്പോരു  ഉത്തെരവപ്പോദറിത്തെവുമറിലപ്പോടതയപ്പോണട  മറ്റു
ഏജന്സറികേടള വര്കട ഏല്പറിക്കുന്നടതന്നട സമറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ടകേല്പടപ്പോണ്
മുപഖന  ഇ-പടെപ്പോയട  ടലെറ്റുകേള്  സപ്പോപറിക്കുന്ന  രഷ്ക്രീതറി
പുനനഃപരറിപശപ്പോധറികണടമനസം  ടകേല്പടപ്പോണ്
സപ്പോപറിചറിട്ടുള്ള  ഇ-പടെപ്പോയട  ടലെറ്റുകേള്  പ്രവര്ത്തെന
കമമപ്പോപണപ്പോ എന്നതട  സസംബന്ധറിചട  അപനസ്വഷണസം
നടെത്തെറി  ററിപപപ്പോര്ടട   ലെഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുസം  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

91 229 ” ഫപ്പോമറിലെറി  ടവല്ടഫയര്  ടസന്റെററിനപ്പോയറി  നറിര്മ്മറിച
ടകേടറിടെത്തെറില്  നറിലെവറില്  സറിദ  ആശുപത്രറി
പ്രവര്ത്തെറിക്കുകേയപ്പോടണന്ന  ഉഴമലെയ്ക്കല്
ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെട  ടസക്രടററിയുടടെ  മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

92 230 ” കേറിഴപകകേലടെ  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  പരപ്പോമര്ശ
വറിപധയമപ്പോയ നറിര്മ്മപ്പോണസം പൂര്ത്തെഷ്ക്രീകേരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
പഞ്ചപ്പോയത്തെറിടന്റെ  പദതറിയറില്  തുകേ
വകേയറിരുത്തെണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

93 231 ” ടകേപ്പോടപ്പോരകര  പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെറിലുള്ടപട
ടനടുമണ്കേപ്പോവട  സപ്പോമൂഹറികേപ്പോപരപ്പോഗദ  പകേനത്തെറിടലെ
ആസംബുലെന്സട ടകേപ്പോടപ്പോരകര തപ്പോലൂകട ആശുപത്രറികട
ഹകേമപ്പോററിയറിട്ടുള്ളതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പ്രസ്തുത
പരപ്പോമര്ശസം ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

94 232 ” തൃകടെവൂര്  സപ്പോമൂഹറികേപ്പോപരപ്പോഗദ  പകേനത്തെറിനപ്പോയറി
വപ്പോങ്ങറിയ  ആസംബുലെന്സട  തുരുടമ്പടുത്തെട  നശറിച
വറിഷയവുമപ്പോയറി  ബന്ധടപടട  ഗ്രപ്പോമവറികേസന
കേമ്മഷ്ക്രീഷണര്   ഉചറിതമപ്പോയ  തഷ്ക്രീരുമപ്പോനടമടുത്തെട
ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കുന്നതറിനട  സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

95 233 ” തപദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപട ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറിയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തെറില്  പവങ്ങര  പബപ്പോകട
പഞ്ചപ്പോയത്തുമപ്പോയറി  ബന്ധടപട  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശസം
ഒഴറിവപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന. 
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11,85,500  രൂപ  വറികേസന  ഫണറില്  നറിനസം
ഗുണപഭപ്പോക്തൃ  വറിഹറിതമപ്പോയറി  1,31,500  രൂപയുസം
ഉപപയപ്പോഗറിചട  നടെപറിലെപ്പോകറിയ  വറി.സറി.ബറി.  കൃഷറികട
ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോയറിരുന  എനസം  വര്ഷങ്ങളപ്പോയുള്ള
ഉപപയപ്പോഗസം  കേപ്പോരണസം  പകേടുപപ്പോടെട  വന്ന  ഷടറുകേള്
നന്നപ്പോകപ്പോന് കൃഷറികട നഷസം വന്നതറിനപ്പോല് കേര്ഷകേര്
തയപ്പോറപ്പോയറിടലനസം വകുപട  ലെഭദമപ്പോകറിയ മറുപടെറിയറില്
നറിനസം  സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  പപ്പോടെപശഖര
സമറിതറി,  കൃഷറി  വകുപട  എന്നറിവരുമപ്പോയറി  പചര്ന്നട
വറി.സറി.ബറി.  പകേടുപപ്പോടുകേള്  തഷ്ക്രീര്ത്തെട
ഉപപയപ്പോഗപ്രദമപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള പബപ്പോകട  പഞ്ചപ്പോയത്തെട
തഷ്ക്രീരുമപ്പോനസം  നടെപറിലെപ്പോകറി  സമറിതറികട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

97 235 ” വപ്പോഴകപ്പോടെട  ഗ്രപ്പോമപഞ്ചപ്പോയത്തെറില്  ആടെട  ഫപ്പോമറിനപ്പോയുസം
അഗ്രറികേള്ചറല്  നഴററികപ്പോയുസം  വപ്പോങ്ങറിയ  ഭൂമറിയറില്
നപ്പോളറിതുവടരയുസം  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നടെന്നറിടറിലപ്പോത്തെതപ്പോയറി
സമറിതറി  മനസറിലെപ്പോക്കുന.  എന്.ആര്.ഇ.ജറി.എസട.-ടന്റെ
ഭപ്പോഗമപ്പോയറി പ്രസ്തുത സലെത്തെട നടെത്തുന്ന പദതറികേളുടടെ
നറിലെവറിടലെ  സറിതറി  സസംബന്ധറിച  ററിപപപ്പോര്ടട
ലെഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന് സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.


