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No.10/2018/SRG/LSGD(9) 

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗം 
31.10.2018 -ന്  ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30-ന് 

െസകര്േട്ടറിയറ്റിെല സൗത്ത് േകാണ്ഫറന്സ് ഹാളില്  
അജണ്ട 

1. തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുെട  2018-19-െല വാര്ഷിക  പദ്ധതി പുേരാഗതി - 
അവേലാകനം -  
 
30.10.2018 വെരയുള്ള ആെക പദ്ധതി  െചലവ് 35.23 ശതമാനമാണ്. ടര്ഷറികളില്  
സമര്പ്പിച്ച  ബിലല്ുകള്  കൂടി േചര്ത്താല്  ഇത് 37.42 ശതമാനം വരും. ഏറ്റവും കൂടുതല്   
പദ്ധതി െചലവ്  കണ്ണൂര്  ജിലല്യിലും (39.68 ശതമാനം) ഏറ്റവും കുറവ് എറണാകുളം 
ജിലല്യിലുമാണ് (30.50ശതമാനം).147.25േകാടി രൂപയുെട  ബിലല്ുകള്  ടര്ഷറിയില്  
െപന്ഡിംഗ് ആയി ഉണ്ട്. പദ്ധതി െചലവിെന്റ   വിശദാംശങ്ങള്  താെഴ േചര്ക്കുന്നു. 

തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനം  തിരിച്ചുള്ള  െചലവ് വിവരം 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 35.94 ശതമാനം 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 40.83     ” 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 37.87    ” 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 32.95     ” 
േകാര്പ്പേറഷന്  24.06    ” 
ആെക 35.23 ശതമാനം 

  

ജിലല് തിരിച്ചുള്ള  െചലവ് വിവരം 

8 തിരുവനന്തപുരം  35.76ശതമാനം  
9 േകാട്ടയം  34.53  ” 
10 മലപ്പുറം  34.50   ” 
11 ആലപ്പുഴ 33.24 
12 തൃശൂര്  33.08 ” 
13 ഇടുക്കി  33.04 ” 
14 എറണാകുളം 30.51     ” 

 
െപാതു വിഭാഗം, SCSP,TSPയുെട  െചലവ്  ശതമാനം  താെഴപ്പറയും പര്കാരമാണ്.  
 

ജനറല്  SCSP TSP 
42.13% 28.35 26.84 

 
 
 

1 കണ്ണൂര്  39.68 ശതമാനം  
2 പാലക്കാട് 38.31 ” 
3 പത്തനംതിട്ട 37.83   ” 
4 േകാഴിേക്കാട് 36.77    ” 
5 കാസര്േഗാഡ് 36.04      ” 
6 വയനാട് 35.98    ” 
7 െകാലല്ം 35.88   ” 



2 
 

 
2. മുന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  തുടര്  നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട 

വിഷയങ്ങള്  
 

2.1   05.09.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്   കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  നടപടി   
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  

 
ഖണ്ഡിക 4.33  

േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 01.09.2018-െല  58704/2018/DPC/KKD നമ്പര്  കത്ത് 
പര്കാരം  താെഴപ്പറയുന്നവ   േകാഓര്ഡേനഷന്  കമ്മറ്റിയുെട  പരിഗണനയ്ക്കു 
നല്കിയിരിക്കുന്നു. ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തു പര്സിഡന്റിെന്റ  13.08.2018, 21.08.2018 എന്നീ 
തീയതികളിെല  6-3235/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തുകളും   

(i) കുട്ടികളിെല  പഠന െപരുമാറ്റ പര്ശ്നങ്ങള്ക്ക്  പരിഹാരം കെണ്ടത്തി  ചികിത്സ 
നല്കുന്ന (േപര്ാ.നം.135/19, സ്പന്ദനം അടങ്കല്  70.00 ലക്ഷം രൂപ) േപര്ാജക്ട് 
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  2013-14 മുതല്  
നടപ്പാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന േപര്ാജക്ടാണ്. നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്   
ആയുര്േവദ  ജിലല്ാ െമഡിക്കല്  ഓഫീസര് .  ഈ േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം 
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നും ഓേരാ വര്ഷവും േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയുെട പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നതിനു പകരം  വരും വര്ഷങ്ങളിലും  
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നുമുള്ള ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്. 

 തുടര്  പദ്ധതിയായതിനാല്  ഈവര്ഷേത്തക്ക് മാതര്മായി േകാഓര്ഡി 
േനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട   05.09.2018-െല േയാഗത്തില്   അനുമതി നല്കി എങ്കിലും 
ഈ േപര്ാജക്ടിെന്റ ഇതുവെരയുള്ള നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് േകരള േസാഷയ്ല്  
െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  പരിേശാധിച്ച് വിശദമായ റിേപ്പാര്ട്ട് 
25.10.2018-നു മുമ്പ് നല്കണം 

നടപടി- എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് ,   
േകരളേസാഷയ്ല്  െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്  

ഖണ്ഡിക4.40 
തളിക്കുളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  
തൃശൂര്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  14.08.2018-െല  1257/2018/RO1/DPM(3) -◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും  തളിക്കുളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  10.07.2018-െല  കത്തും 
(SRG/653/18)  
 
2017-18-ല്  അനുപൂരക േപാഷകഹാര പരിപാടി നടപ്പാക്കുന്നതിന്  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് നല്കിയ തുകയില്  നാട്ടിക, വാടാനപ്പള്ളി എന്നീ 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്  യഥാകര്മം 2,50,000/- രൂപ 14,62,250/- രൂപ വീതം  േബല്ാക്ക് 
പഞ്ചായത്തിേലയ്ക്ക്  െസ്പഷയ്ല്   TSP െചക്കു മുേഖന തിരിെകയടച്ചു.  ഈ തുക ൈലഫ് 
പദ്ധതിക്കായി ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. ഇതു 



3 
 

സംബന്ധിച്ച ഫയല്  വയ്ക്തതേയാെട  ധനവകുപ്പിന് നല്കണം. ധനവകുപ്പ്  
തീരുമാനം അറിയിക്കണം 

നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
2)ധനവകുപ്പ് 

2.2  27.09.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  തുടര്  
നടപടി  സവ്ീകരിേക്കണ്ട  വിഷയങ്ങള്  

 
ഖണ്ഡിക 3.2                                                                                                                            
 ജനകീയാസൂതര്ണ മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  പട്ടികജാതി വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  പഠനമുറി 

നിര്മ്മിച്ചു നല്കാന്  2.00 ലക്ഷം രൂപ  െചലവഴിക്കാം.  ഇതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന  തറ 
വിസ്തീര്ണ്ണം  100 ചതുരശര് അടിയുമാണ്.  പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പു മുേഖന ഈ 
പദ്ധതിക്ക്  അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന  തുക 2.00 ലക്ഷം രൂപയും  തറ വിസ്തീര്ണ്ണം  120 
ചതുരശര് അടിയാണ്.  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  മുേഖന  നല്കുന്ന പഠനമുറിയുെട  
തറ വിസ്തീര്ണ്ണത്തിെന്റ ഉയര്ന്ന പരിധി പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിെന്റ  
വിസ്തീര്ണ്ണമായ 120 ചതുരശര് അടിയുമായി  ഏകീകരിക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. ഇതിേന്മലുള്ള 
ഉത്തരവ്. 

 നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ([ഡി.എ) വകുപ്പ് 
ഖണ്ഡിക 3.4  
 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  പദ്ധതി ആസൂതര്ണ നിര്വഹണത്തിേന്റയും  ഭരണ 

നിര്വവ്ഹണത്തിെല മികവിേന്റയും അടിസ്ഥാനത്തില്  നല്കുന്ന പുരസ്കാരങ്ങളുെട 
മാനദണ്ഡങ്ങള്  നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് താെഴപ്പറയുന്നവെര ഉള്െപ്പടുത്തി കമ്മിറ്റി 
രൂപീകരിക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. ഇതിേന്മലുള്ള ഉത്തരവ്. 

 
1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് അഡീഷണല്  ചീഫ് െസകര്ട്ടറി - െചയര്മാന്  
2) േസ്റ്ററ്റ്  പ്ലാനിംഗ്  േബാര്ഡ്  െമമ്പര്  ( വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണം, റിേസാഴ്സ്) 
3) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര് . 
4) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
5) ഡയറക്ടര്, കില 
6) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം 
7) ചീഫ്, ഡി.പി. ഡിവിഷന്, േസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡ്  
8) കണ്വീനര്, േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ്  
9) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  - കണ്വീനര്  

 
നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഇ.എം) വകുപ്പ് 

ഖണ്ഡിക 3.8   
കുട്ടനാട് പര്േദശത്ത്  അനുേയാജയ്മായ കക്കൂസ്  നിര്മ്മിക്കുന്നതിെന്റ സാദ്ധയ്ത 
സംബന്ധിച്ച് പരിേശാധിച്ച്  ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്   താെഴപ്പറയും 
പര്കാരം  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

 കുട്ടനാട് േപാലുള്ള സമുദര് നിരപ്പിന് താെഴ  സ്ഥിതി  െചയയ്ുന്ന പര്േദശത്ത്  
േസാക്ക്പിറ്റ് സംവിധാനം കാരയ്ക്ഷമമായി പര്വര്ത്തിക്കാത്തതിനാലും 
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െവള്ളെപ്പാക്കം േപാലുള്ള പര്കൃതി ദുരന്തങ്ങളില്  മുങ്ങിേപ്പാകാന്  സാധയ്ത 
യുള്ളതിനാലും  ഇവ സാധാരണ രീതിയില്  നിര്മ്മിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉചിതമലല്. 
ആയതിനാല്  താെഴപ്പറയുന്ന രീതികള്  അവലംബിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ശുചിതവ് 
മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കിയിരുന്നു. 
1. പരമാവധി െവള്ളെക്കട്ട് വരാന്  സാധയ്തയുള്ളതിനും  മുകളിെല നിരപ്പില്   

േടായ് ലറ്റ്  റൂം (േകല്ാസറ്റ് സഹിതം) നിര്മ്മിക്കണം 
2. ഡി.ആര്.ഡി.ഒ രൂപ കല്പന െചയ്തിട്ടുള്ള  ബേയാൈഡജസ്റ്റര്  േടായ് ലറ്റുകള്   

ഉയര്ന്ന പര്തലമുണ്ടാക്കി  സ്ഥാപിക്കുന്നത് അനുേയാജയ്മായിരിക്കും. 
3. CPHEEO (Central  Public Health Environmental  Engineering Organization) 

മാനവ്ലില്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള  േകാണ്ടാക്ട്  എയ്േറഷന്  ൈടപ്പ്  പാേക്കജ്  
െസപ്റ്റിക് ടാങ്കും - േസാക്ക് പിറ്റ്  സിസ്റ്റവും ഉയര്ന്ന  പര്തലത്തില്  സ്ഥാപിച്ച്  
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

4. ആവശയ്ത്തിന് സ്ഥലം  ലഭയ്മായിട്ടുള്ളിടങ്ങളില്, േകാണ്കര്ീറ്റ് നിര്മ്മിത  
െസപ്റ്റിക് ടാങ്ക് - േസാക്ക്പിറ്റ്  സിസ്റ്റം െവള്ളെക്കട്ട് ഉണ്ടാകാന്  
സാധയ്തയുള്ള  നിരപ്പിന്  മുകളിലായി  ഉയര്ത്തി സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. 

ഇതിെന്റ െചലവ്  ഏകേദശം 60,000/- രൂപയാെണന്ന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചു.   

27.09.2018-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്   (ഖണ്ഡിക 3.8) പരമാവധി 
െവള്ളെക്കട്ട് വരാന്  സാധയ്തയുള്ളതിനും മുകളിലുള്ള നിരപ്പില്  േടായ് ലറ്റും 
(േകല്ാസറ്റ് സഹിതം) നിര്മ്മിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച  ആശയം ശുചിതവ് മിഷന്  
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  േയാഗത്തില്  അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. േകന്ദ്ര സര്ക്കാര്  
വിഹിതം,  ശുചിതവ് മിഷന്  വിഹിതം, തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട വിഹിതം  
എന്നിവ സംേയാജിപ്പിച്ച്  ഇത്തരം കക്കൂസ്  കുട്ടനാട്, മണ്േടര്ാതുരുത്ത്, െപാന്നാനി  
എന്നിവിടങ്ങളിെല  െവള്ളെക്കട്ടു പര്േദശങ്ങളില്   നിര്മ്മിക്കുന്നതിെന്റ സാധയ്ത  
പരിേശാധിക്കാനും  വിവധ േസര്ാതസ്സുകളില്  നിന്ന്  ലഭയ്മാക്കാവുന്ന ഫണ്ടു 
സംബന്ധിച്ച വിശദമായ േപര്ാജക്ട് റിേപ്പാര്ട്ടും അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പ് ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  നല്കണം.   കൂടുതല്  
കക്കൂസുകള്   നിര്മ്മിക്കുന്നതിനാല്  യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 60,000/- രൂപ എന്നത്  
കുറയ്ക്കുന്നതിെന്റ സാധയ്തയും  പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.                                             

നടപടി- 1)ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  
ഖണ്ഡിക4.2 
 കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  

കാസറേഗാഡ്  ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  05.09.2018-െല  475/2018/DPC/DPO/KSD / നമ്പര്  
കത്തും കാസറേഗാഡ്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  െസകര്ട്ടറിയുെട  01.09.2018-െല D2-
1662/18 -◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 2018-19-ല്  “േകാഴികുഞ്ഞുങ്ങളുെട  ജിലല്ാതല ഹാച്ചറി”  എന്ന  
േപര്ാജക്ട് (േപര്ാ.നം. 13/19, അടങ്കല്  75.00 ലക്ഷം രൂപ)വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്   
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും സംസ്ഥാനതല അപ്പേലറ്റ് 
കമ്മിറ്റിയും അംഗീകരിച്ചിലല്. ഇത് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  
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മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പു ഡയറക്ടറുെട കൂടി അഭിപര്ായമാരാഞ്ഞ് ഈ േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കുന്നതിെന്റ സാധയ്താ റിേപ്പാര്ട്ട്  കുടുബശര്ീ  ഡയറക്ടര്   നല്കണം.   

 
നടപടി- 1)എക്സികയ്ൂട്ടിവ് ഡയറക്ടര്, കുടുംബശര്ീ 

 
ഖണ്ഡിക 4.4  

സിദ്ധ െമഡിക്കല്  അേസാസിേയഷന്  ഓഫ്  ഇന്തയ് െസകര്ട്ടറിയുെട  കത്ത്  (ലഭിച്ചത് 
07.09.2018) 
 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട കീഴിലുള്ള  സിദ്ധ ഡിെസ്പന്സറികളിേലയ്ക്കാവശയ്മുള്ള  
മരുന്നുകള്  ഔഷധി വഴി  IMPCOPS (Indian Medical  Practitioners  Co-operative 
Society) യില്  നിന്നാണ  ് വാങ്ങുന്നത .് IMPCOPS - സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക  ്  
നല്കുന്ന  25% കിഴിവ്  ഡിെസ്പന്സറികള്ക്ക് നല്കാെത ഔഷധിയാണ് 
ൈകപ്പറ്റുന്നെതന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാല്  IMPCOPS ല്  നിന്ന് മരുന്ന് 
േനരിട്ട്   വാങ്ങാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച് ആയുഷ് ഡയറക്ടറുെട  കൂടി 
അഭിപര്ായമാരാഞ്ഞ്   അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടര്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. 

നടപടി- പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
ഖണ്ഡിക4.10  

മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  14.09.2018-െല  കത്തും  മലപ്പുറം ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  14.09.2018-െല P3-436/13-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും. 

േപര്ാ.നം. േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്   അടങ്കല്   
1) 1013/19 വൃക്ക മാറ്റി വച്ച േരാഗികള്ക്ക ്  

മരുന്ന് വാങ്ങി നല്കല്  
1.00  േകാടി രൂപ 

2) 1071/19 വൃക്ക േരാഗികള്ക്ക്  ഡയാലിസിസ് 
നടത്തുന്നതിനുള്ള  ഉപകരണങ്ങളും  
മരുന്നും വാങ്ങി നല്കല്  

 50.00 ലക്ഷം 
രൂപ 

വൃക്ക േരാഗികള്ക്ക്  സഹായം വിതരണം  െചയയ്ുന്ന  പദ്ധതി  2006-07 മുതല്  
നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.  ചാരിറ്റബിള്   ആക്ട്  അനുസരിച്ച്  രജിസ്റ്റര്   െചയ്ത  കിഡ്നി  േപഷയ്ന്റ് 
െവല്ഫയര്   െസാൈസറ്റി ജിലല്യില്  പര്വര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.  മരുന്നു വാങ്ങി  ഈ 
െസാൈസറ്റിക്കു നല്കുകുയും  െസാൈസറ്റി ഇത് പാലിേയറ്റീവ് െസാൈസറ്റികള്  വഴി  
േരാഗികള്ക്ക് നല്കുകയും െചയയ്ാനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. മുന്  വര്ഷങ്ങളില്  ഈ 
രീതിയില്    േപര്ാജക്ട്  നടപ്പാക്കിയതിേന്മല്    ഓഡിറ്റ് പരാമര്ശമുള്ളതിനാല്   ഈ വര്ഷം  
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 2014-15- െല ഓഡിറ്റിലും  01.04.2017 മുതല്  
31.12.2017 വെര  നടന്ന ഓഡിറ്റിലും  ഈ േപര്ാജക്ടിേന്മല്  കുറിെപ്പഴുതി  െചലവ് 
തടസ്സെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് േയാഗം  നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ സാഹചരയ്ത്തില്  ഈ 
േപര്ാജക്ടിെന്റ നടത്തിപ്പു സംബന്ധിച്ച് േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്, േസ്റ്ററ്റ് െപര്േഫാര്മന്സ് 
ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്, േകരള േസാഷയ്ല്  െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  
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എന്നിവര്  േചര്ന്ന് വിശദമായി പരിേശാധിച്ച്   അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിക്കു 
മുമ്പ് റിേപ്പാര്ട്ട്  നല്കണം.  

ഖണ്ഡിക 4.17  
െവളിനലല്ൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  14.09.2018-െല കത്തും  െവളിനലല്ൂര്  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  27.07.2018-െല  A3-5827/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും. 
 
േപര്ാ.നം 126/19, അടങ്കല്   7,54,600/- 
േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്:-  ഉപേയാഗേയാഗയ്മലല്ാത്ത  കക്കൂസുകള്ക്ക് പകരം  പുതിയ കക്കൂസ്. 

2017-18 വര്ഷം  ഉപേയാഗേയാഗയ്മലല്ാത്ത കക്കൂസുകള്ക്കു പകരം പുതിയ കക്കൂസ്  
നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു.  ഈ വര്ഷം ഇത് സ്പില്  ഓവറായി 
തുടരുന്നുണ്ട്.  ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് പരിേശാധിച്ച്  
ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്   അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്   
നല്കണം. 

നടപടി-1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്,ശുചിതവ് മിഷന്  

ഖണ്ഡിക 4.30 

 കല്ീന്  േകരള കമ്പനി മാേനജിംഗ്  ഡയറക്ടറുെട  19.07.2018, 16.08.2018 എന്നീ 
തീയതികളിെല    3/CKCL/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്   കത്തുകള്  ( LSGD- DC1/380/2018/LSGD) 
റിേസാഴ്സ് റിക്കവറി  െഫസിലിറ്റിയുെട  (RRF) പര്വര്ത്തന പരിപാലനത്തിന്  കല്ീന്  
േകരള കമ്പനിക്ക്  പര്തിവര്ഷം  ഉണ്ടാകുന്ന അധിക െചലവ്  നികത്തുന്നതിെന്റ 
ഭാഗമായി  ആദയ്െത്ത ഒരു വര്ഷം  (2018-19-ല്)  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്     
2,06,000/- രൂപ  വയബിലിറ്റിഗയ്ാപ് ഫണ്ട് ആയി കല്ീന്  േകരള കമ്പനിക്ക് 
നല്കുന്നതിന്  08.02.2018-െല  ഉത്തരവ് പര്കാരം  തീരുമാനമായിരുന്നു.  അൈജവ 
മാലിനയ്ങ്ങള്  ൈകകാരയ്ം െചയയ്ുേമ്പാള്  കമ്പനിക്ക്  നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതിനാല്  
താെഴപ്പറയുന്നവ കൂടി അനുവദിച്ചു നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

i) തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   MCF കളില്  നിന്നും തരം തിരിച്ച്  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന 
അൈജവ മാലിനയ്ങ്ങള്  േശഖരിച്ച്  RRF േലയ്ക്ക് ടര്ാന്േസ്പാര്ട്ട്  െചയയ്ുന്നതിന് 
കമ്പനി വയ്വസ്ഥകള്  (ടര്ാന്സ് േപാര്േട്ടഷന്, കയറ്റിയിറിക്ക് കൂലി, മറ്റുള്ളവയ്ക്കായി 
ഉണ്ടാകുന്ന െചലവ്, െമറ്റീരിയല്  ഫസിലിറ്റിയില്  മാലിനയ്ം സൂക്ഷിേക്കണ്ടവിധം  
േബല്ാക്ക്തല RRFകളുെട  പര്വര്ത്തനം മുതലായവ) ഉള്െക്കാള്ളിച്ച്  തേദ്ദശ 
സവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  കരാറില്  ഏര്െപ്പടണെമന്നും ഈ ഇനത്തിലു 

 നടപടി- 1)േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്  
2)േസ്റ്ററ്റ് െപര്േഫാര്മന്സ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്  
3)എക്സികയ്ൂട്ടീവ്  ഡയറക്ടര്, േകരള േസാഷയ്ല്  

െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്  
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ണ്ടാകുന്ന  െചലവുകള്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  വഹിക്കണെമന്നുമുള്ള 
ആവശയ്ം 

ii)  കല്ീന്  േകരള കമ്പനി മുേഖന  െമഷീനറികള്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുെട  RRF െന്റ പര്വര്ത്തന  പരിപാലനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട്  
െചലവാകുന്ന തുക കരാര്  വയ്വസ്ഥകള്ക്കനുസൃതമായി  തേദ്ദശഭരണ  
സ്ഥാപനങ്ങള്  അവരുെട പ്ലാന്  ഫണ്ടില്  നിന്ന് കല്ീന്  േകരള കമ്പനിക്ക്  
മുന് കൂറായി  നല്കണെമന്ന ആവശയ്ം 

ഇതുവെര സ്ഥാപിച്ച  റിക്കവറി െഫസിലിറ്റികളുെട  വരവും െചലവും  
സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്, കല്ീന്  േകരള കമ്പനിയുമായി  കരാറില്  ഏര്െപ്പട്ട 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, കരാറില്  ഏര്െപ്പടാത്ത തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  എന്നിവയടക്കമുള്ള  വിശദാംശങ്ങള്  സഹിതം  ശുചിതവ് മിഷന്  
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട കൂടി  അഭിപര്ായേത്താെട  കല്ീന്  േകരള കമ്പനിേയാട് 
നല്കാന്  ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നുെവങ്കിലും  ഇതുവെര നല്കിയിട്ടിലല്. അടുത്ത 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പ്  ഇവ നല്കിയിട്ടിെലല്ങ്കില്  ഈ വിഷയം 
അജണ്ടയില്  ഉള്െപ്പടുേത്തണ്ടതിെലല്ന്ന് തീരുമാനിച്ചു. 

 
2.3 16.10.2018 െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  തുടര്  നടപടി  

സവ്ീകരിേക്കണ്ട  വിഷയങ്ങള്  
 
ഖണ്ഡിക 3.1  
 െപാതുവിഭാഗം പദ്ധതി െചലവിേനക്കാള്  വളെരക്കുറവാണ് SCSP, TSP പദ്ധതി 

െചലവ്.  ഇതില്  പര്േതയ്ക ഇടെപടല്  നടത്താന്  പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന 
ഡയറക്ടര്മാേരാടും പഞ്ചായത്ത്, നഗരകാരയ്  ഡയറക്ടര്മാേരാടും  ഗര്ാമ വികസന 
കമ്മീഷണേറാടും  േയാഗം ആവശയ്െപ്പട്ടു. SCSP, TSP േപര്ാജക്ടുകളും  നിര്വഹണത്തില്  
െചലവ് ശതമാനം കുറഞ്ഞതിെന്റ കാരണം,  പദ്ധതി നിര്വഹണത്തില്  
നിലനില്ക്കുന്ന പര്ശ്നങ്ങള്  എന്നിവയിേന്മല്   അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി 
േയാഗത്തിനു മുമ്പ് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാനും വകുപ്പ് േമധാവികേളാട്  നിര്േദ്ദശിച്ചു. 

  
നടപടി- 1)ഡയറക്ടര്, എസ്.സി,എസ്.റ്റി വികസന വകുപ്പ്  

2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
3)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

4)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
ഖണ്ഡിക 3.2 
(i) തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട 2018-19-െല പദ്ധതി നിര്വഹണം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  

ഡയറക്ടര്,   നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്, ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്,  എന്നിവര്  
പര്േതയ്കമായി  അവേലാകനം െചയയ്ണം. എലല്ാ ആഴ്ചയിലും പദ്ധതി പുേരാഗതി 
പര്േതയ്കമായി വിലയിരുത്തണം. പര്ശ്നങ്ങള്  പരിഹരിക്കാന്   നടപടി സവ്ീകരിക്കണം.  

നടപടി- 1)ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  
2)മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടര്, കല്ീന്  േകരള കമ്പനി 
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ഇതിേന്മല്  വകുപ്പുേമധാവികള്  സവ്ീകരിച്ച  നടപടികളും റിേപ്പാര്ട്ടും അടുത്ത 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  നല്കണം. 

(ii)നിര്മ്മാണ േപര്ാജക്ടുകളുെട  െവറ്റിംഗ്, സാേങ്കതിക അനുമതി എന്നിവയുെട 
വിശദാംശങ്ങള്   തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  നല്കണം.  

(iii) ഇതു കൂടാെത എലല്ാ ജിലല്യിലും  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുെട ആഭിമുഖയ്ത്തിലുള്ള 
േബല്ാക്ക്/മുന്സിപ്പല്  തലത്തിലുള്ള  അവേലാകനം ഒേക്ടാബര്  30-നകം  
പൂര്ത്തിയാക്കണം. വിശദാംശങ്ങള്  അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  േസ്റ്ററ്റ് 
പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡ് ഡി.പി. ഡിവിഷന്  ചീഫ് നല്കണം. 

നടപടി- 1)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
2)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

3)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
4) ചീഫ്. ഡി.പി. ഡിവിഷന്, േസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡ്  

5)ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  
ഖണ്ഡിക 3.3  
 അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗത്തില്  ഗര്ാമ/േബല്ാക്ക്/ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തു 

കള്, നഗരസഭകള്  എന്നിവയുെട ജിലല് തിരിച്ച പദ്ധതി പുേരാഗതി റിേപ്പാര്ട്ട  ്  
ഐ.െക.എം. നല്കണം. ഇേതാെടാപ്പം ഓേരാ ജിലല്കളിേലയും  SCSP, TSP യുെട 
പദ്ധതി പുേരാഗതിയും പര്േതയ്കം നല്കണം 

നടപടി- 1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം 
 
ഖണ്ഡിക 3.6  
 SCP/TSP യിെല െപാതു േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് ഫീസിബിലിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും േസാഷയ്ല്  

മാപ്പും  നല്കുന്നതില്  കാലതാമസം വരുത്താന്  പാടിലല്.  ഇതിേന്മല്  പട്ടികജാതി 
വികസന ഡയറക്ടറും  പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന ഡയറക്ടറും  ജിലല്യിെല ബന്ധെപ്പട്ട 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥര്ക്ക്  നിര്േദ്ദശം നല്കണം.  എതര് േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് ഫീസിബിലിറ്റി 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും, േസാഷയ്ല്  മാപ്പും  ആവശയ്െപ്പട്ടു, നല്കിയത് എതര് ഇവയുെട 
വിശദാംശം അടുത്ത  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  നല്കണം.  

 
നടപടി- 1)പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടര്  

2)പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന ഡയറക്ടര്  
ഖണ്ഡിക 3.7  
 അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  പര്ധാനെപ്പട്ട േമഖലയില്  ( ഉദാ:കൃഷി, 

മൃഗസംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ) വന്ന പദ്ധതിെചലവ് പര്േതയ്കമായി നല്കണം 
നടപടി-1) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം 

 
ഖണ്ഡിക 3.9  
 അനുപൂരക േപാഷകാഹാര പരിപാടിക്ക്  േകന്ദ്ര വിഹിതമായി ലഭിച്ചതും  മറ്റു 

തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ൈകമാറി നല്കിയതുമായ തുക പല തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുേടയും അക്കൗണ്ടില്  ഉണ്ട്. ഇങ്ങെന  പണം അക്കൗണ്ടില്  
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  േപര്, തുക, (മുതലും പലിശയും 
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പര്േതയ്കം) തുക  ലഭിച്ച വര്ഷം  എന്നീ വിവരങ്ങള്  േശഖരിച്ച് അതത് വകുപ്പു 
േമധാവികള്  നല്കണം. 

 

നടപടി:-1)പഞ്ചായത്തു  ഡയറക്ടര് ,  
2)നഗരകാരയ്  ഡയറക്ടര്  

3)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്   
ഖണ്ഡിക 3.10  
 േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്, നഗരസഭകള്  എന്നിവിടങ്ങളിെല  

നിര്മ്മാണ േപര്ാജക്ടുകള്  നിര്വഹണം നടത്തുന്നതിന്  താെഴതലത്തിലുള്ള  
എഞ്ചിനീയര്മാര്ക്കു കൂടി  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  ചുമതല നല്കിയിരുന്നു.  (ഉദാ: 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്   അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്മാേരയും ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്തുകളില്  അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്മാേരയും) ഇങ്ങെന 
പുതിയതായി  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥര്ക്ക്  തേദ്ദശ സവ്യം 
ഭരണ വകുപ്പ്  ചീഫ്  എഞ്ചിനീയര്  നല്കിയ ലിസ്റ്റ് പര്കാരം  DDO േകാഡ്         
2017-18-ല്  ധനവകുപ്പില്  നിന്നും നല്കി.  എന്നാല്  എറണാകുളം ജിലല്യിെല  
ഇടപ്പള്ളി, പള്ളുരുത്തി, േകാതമംഗലം, വാഴക്കുളം, അങ്കമാലി,  മുളന്തുരുത്തി, പാറക്കടവ്  
തുടങ്ങിയ േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിെല  അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്മാര്ക്കും  അങ്കമാലി 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിെല  അസിസ്റ്റന്റ്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്മാര്ക്കും DDO േകാഡ്  
ലഭിച്ചിട്ടിലല് എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.   

  DDO േകാഡ്  ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടിലല്ാത്ത  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥ രായുള്ള 
എഞ്ചിനീയര്മാരുെട  ലിസ്റ്റ്  തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
അടിയന്തിരമായി േശഖരിച്ച് ധനവകുപ്പിന് നല്കണം.  ഇതിെന്റ തുടര്  നടപടി  
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ  വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  സവ്ീകരിക്കണം 

 
നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 

 ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
ഖണ്ഡിക 3.11  
 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  സംയുക്ത േപര്ാജക്ടുകള്   തയയ്ാറാക്കുേമ്പാള്  മുഖയ് 

നിര്വവ്ഹണ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്  മറ്റ് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ഫണ്ട് 
ൈകമാറുന്ന രീതി  മാറ്റി അേലാട്ട്െമന്റ്  രീതി 03.07.2018 -െല 100/2018/ഫിന്  നമ്പര്  
ഉത്തരവ് പര്കാരം  ധന വകുപ്പ് ഏര്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  െപെട്ടന്ന് ഈ കര്മീകരണം 
വന്നതിലൂെട  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  അസൗകരയ്ം പരിഗണിച്ച്  30.09.2018-
വെര  പഴയ രീതി തുടരാന്  (ഫണ്ടു ൈകമാറുന്ന രീതി) 16.08.2018-െല 132/2018/ഫിന്  
നമ്പര്  ഉത്തരവ് പര്കാരം  ധന വകുപ്പ് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു.  സാമ്പത്തിക 
വര്ഷത്തിെന്റ ഇടയ്ക്ക് ഇപര്കാരം  കര്മീകരണങ്ങള്  നടത്തുന്നത്  അസൗകരയ്ം 
ഉണ്ടാക്കും  എന്നതിനാല്   പഴയ രീതി (ഫണ്ട് ൈകമാറുന്ന രീതി) തുടരുന്നതിനുള്ള 
സമയപരിധി 31.03.2019വെരയാക്കുന്നത്  പരിഗണിക്കണെമന്ന് ധനവകുപ്പിേനാടാ 
വശയ്െപ്പടാന്  തീരുമാനിച്ചു.  

 നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(............) വകുപ്പ് 
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 ഖണ്ഡിക 4.24 
എടപ്പറ്റ  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  05.10.2018-െല കത്ത് (SRG 852/18 
CC-160/18) 

 
േപര്ാ.നം. 183/18 അടങ്കല്  14,16,600/- രൂപ (CFC) 
േപര്: – ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിന് പുതിയ ഓഫീസ്  സജ്ജീകരണം 
 
2017-18-ല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്  നവീകരണത്തിന്  ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  
ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് നവീകരണത്തിന്  േപര്ാജക്ട് 
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  എഗര്ിെമന്റ് വയ്ക്കാെതയും  വര്ക്ക് ഓര്ഡര്  നല്കാെതയും  
േകരള ആര്ട്ടിസാന്സ്  െഡവലപ്െമന്റ് േകാര്പ്പേറഷെന  (KADCO)  േജാലി 
ഏല്പ്പിച്ചു. 70 ശതമാനം പര്വര്ത്തി പൂര്ത്തിയായി. ഇതിന് സാധൂകരണം 
നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

നടപടി- 1)േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്  
 

3. െപാതു വിഷയങ്ങള്  (പിന്നീട് നല്കുന്നതാണ്) 
==================  
4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്  
===================  
4.1 മാറേഞ്ചരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  16.10.2018-െല കത്ത്  (SRG 909/18 -CC267/18) 
 
േപര്ാ.നം  106/19            അടങ്കല്   2,00,000/- ലക്ഷം രൂപ  
ഡയാലിസിസ് െസന്ററിനുള്ള  മരുന്ന് വാങ്ങല്  
 
പഞ്ചായത്തിെല  പര്ാഥമികാേരാഗയ് േകന്ദ്രത്തില്  ഡയാലിസിസ് െസന്റര്  
പര്വര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.  ഡയാലിസിസ് െസന്ററിേലയ്ക്ക് മരുന്നു വാങ്ങാനുള്ള  
േപര്ാജക്ടിന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കന്നു. 

 

4.2 േചളന്നൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  
 േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  09.10.2018-െല കത്ത് 

(SRG/18-CC/2014/18) 
 

േപര്ാ.നം  42/19            അടങ്കല്  10,05,240/- ലക്ഷം രൂപ  
േപര് :- െമാൈബല്   ജറിയാടര്ിക് കല്ിനിക്ക്  
 
മാസത്തില്  ഒരു തവണ വീതം  എലല്ാ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളിലും 
വേയാജനങ്ങള്ക്കായി  െമഡിക്കല്  കയ്ാമ്പ്  നടത്തി  ഇവര്ക്ക് നിലവിലുള്ള  
േരാഗങ്ങെളക്കുറിച്ച്  സമഗര്മായ റിേപ്പാര്ട്ട് തയയ്ാറാക്കി  അതിനനുസരിച്ച് മരുന്ന് 
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വാങ്ങി  സി.എച്ച്.സി.യില്  സൂക്ഷിക്കാനാണ്  ലക്ഷയ്ം.  മരുന്ന് വാങ്ങല്  , വാഹന 
വാടക,  മരുന്നു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം  േഡാക്ടര് , പാരാ െമഡിക്കല്  
സ്റ്റാഫിനുള്ള  േവതനം എന്നിവയാണ് പര്വര്ത്തനം.  

 

4.3 ഭരണിക്കാവ് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  
 ആലപ്പുഴ  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  10.10.2018-െല കത്തും ഭരണിക്കാവ് 

േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ  21.07.2018-െല V(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്   ഭരണസമിതി 
തീരുമാനവും.(  (SRG/885/18-CC/222/18) 

 

േപര്ാ.നം  41/19            അടങ്കല്  10,81,085/- രൂപ  
േപര് :-  ഉലകുംതറ മാങ്കുട്ടത്തില്  േകാളനി കുടിെവള്ള  പദ്ധതി  
 

ഉലകുംതറ മാങ്കുട്ടത്തില്  േകാളനി കുടിെവള്ള  പദ്ധതി  നടപ്പാക്കുന്നതിന്  ഗുണേഭാക്തൃ 
വിഹിതം  ഒഴിവാക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 

4.4 ഭരണിക്കാവ് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  10.10.2018-െല കത്തും  ഭരണിക്കാവ് േബല്ാക്ക്  
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുെട  21.07.2018-െല  V(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്  തീരുമാനം(SRG 
884/18/CC 221/18) 
 
േപര്ാ.നം  40/19            അടങ്കല്  14,84,335/- രൂപ  
േപര് :-  പുന്നകുറ്റി കിഴക്ക് കുടിെവള്ള പദ്ധതി  
 
പട്ടികജാതി  വിഭാഗക്കാര്ക്കുേവണ്ടി  താമരക്കുളം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  നടപ്പാക്കുന്ന  
പുന്നകുറ്റി കിഴക്ക്  കുടിെവള്ള പദ്ധതിയുെട  ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം  ഒഴിവാക്കാന്  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.5 അടൂര്  മുനിസിപ്പാലിറ്റി   
 പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  25.10.2018-െല കത്തും അടൂര്  

മുനിസിപ്പല്  െചയര്േപഴ്സെന്റ  25.10.2018-െല കത്തും(  (SRG-965/18-
CC/345/18) 

 
േപര്ാ.നം  129/19            അടങ്കല്  5,00,000/- രൂപ  
േപര് :-  പുതിയ മുനിസിപ്പല്  ഓഫീസ് നിര്മ്മാണം.  
 
2018-19-െല  മുനിസിപ്പല്  ഓഫീസ് കം  േഷാപ്പിംഗ് േകാംപ്ലക്സിനുള്ള  േപര്ാജക്ട് 
െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്  അംഗീകാരം നല്കാെത തിരിച്ചയച്ചു.  എ.എല്.എ.യുെട ആസ്തി 
വികസന ഫണ്ടു കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തി  േപര്ാജക്ട് േഭദഗതി െചയയ്ുന്നതിന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 
 



12 
 

 
 

4.6 മുന്നിയൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 ബഹു വള്ളിക്കുന്ന്  എം.എല്.എ.യുെട  25.07.2018-െല  കത്തും  മുന്നിയൂര്  

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  17.07.2018-െല  A2-1967/2018-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും (LSGD DA1/703/18 LSGD(  (SRG  952/18) 

 
േദശീയപാത വികസിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി  പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസടക്കം  മറ്റ് 
ഓഫീസുകള്  പര്വര്ത്തിക്കുന്ന െകട്ടിടം  െപാളിച്ചു മാറ്റണം.  ഇതിന് തുക 
കെണ്ടത്തുന്നതിന്  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഫണ്ട്  ഉപേയാഗിച്ച്  തയയ്ാറാക്കിയിരുന്ന 
21 േപര്ാജക്ടുകള്  ഉേപക്ഷിച്ച് ലഭിക്കുന്ന  64,38,000/- രൂപയും  ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  
ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച്  തയയ്ാറാക്കിയിരുന്ന 26  േപര്ാജക്ടുകള്  ഒഴിവാക്കി ലഭിക്കുന്ന  
77,93,000/- രൂപയും ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.7  കണ്ണൂര്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓഫീസറുെട  19.09.2018-െല  
360/18/CC/DPC/DPO/Knr നമ്പര്   കത്തു പര്കാരം  താെഴപ്പറയുന്നവ  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്തക്ക്  സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 
(LSGD - DD2/463/18/LSGD -SRG 463/18) 

(i) പയയ്ന്നൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  
േപര്ാ.നം  58/18            അടങ്കല്  1,00,000/- രൂപ  
േപര് :-  െപരിേങ്ങാം താലൂക്ക് ആശുപതര്ിയിെല  കിടപ്പുേരാഗികള്ക്ക് പര്ഭാത 

ഭക്ഷണം. 
 

താലൂക്ക് ആശുപതര്ിയിെല കിടപ്പ് േരാഗികള്ക്ക്  കുടുംബശര്ീ മുേഖന  
ഭക്ഷണം നല്കുന്ന േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി.  ഇതിന് സാധൂകരണം  
നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

(ii)ജിലല്ാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസറുെട 20.08.2018-െല D1-1574/18/ ആസൂ.നമ്പര്  
കത്ത്  
ഇറച്ചിേക്കാഴികളുെട  തീറ്റയടക്കമുള്ളവയുെട  യൂണിറ്റ് നിരക്ക് ജിലല്ാതലത്തില്  
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.   ആയിരം  േബര്ായിലര്    േകാഴി കുഞ്ഞിെന നല്കുന്ന യൂണിറ്റ്  
1) ഇറച്ചിേക്കാഴി    - @ Rs 40/- 
2) േകാഴിത്തീറ്റ    -  @Rs. 30/- 
3) െമഡിസിന്  /വാക്സിന്  - @Rs. 5/- 

 

 ജിലല്ാതലത്തില്  നിശ്ചയിച്ച ഈ നിരക്കിന്  അനുമതി  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു 
 
4.8 െപരിങ്ങാം - വയക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്   
 െപരിേങ്ങാം- വയക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  09.08.2018-െല 

P4/2015-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് (LSGD/F2/288/18-LSGD -SRG953/18 
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പഞ്ചായത്തില്  പുതിയതായി ആരംഭിച്ച  ഗവ.ആര്ട്സ്  ആന്റ് സയന്സ്  
േകാേളജിന്  20.00 ലക്ഷം രൂപയുെട  ധനസഹായം  തനത് ഫണ്ടില്  നിന്നു 
നല്കാന്  28.10.2014-െല 2796/14/തസവ്ഭവ  നമ്പര്  ഉത്തരവു പര്കാരം  അനുമതി 
നല്കിയിരുന്നു.  തനത് ഫണ്ട് ലഭയ്മലല്ാത്തതിനാല്   പ്ലാന്  ഫണ്ടില്  നിന്നു നല്കാന്  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 

4.9 െകാട്ടാരക്കര േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  
 െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  08.10.2018-െല  കത്തും  

െകാട്ടാരക്കര േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 06.07.2018-െല  KB1-
1453/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും ( SRG 850/18 - CC147/18) 

 
േപര്ാ.നം  67/19            അടങ്കല്  11,51,410/- രൂപ  
േപര് :-  െസക്കന്ററി പാലിേയറ്റീവ് െകയര്  
 
കിടപ്പു േരാഗികെള  വീട്ടില്  െചന്ന് പരിേശാധിക്കുന്ന  െസക്കന്ററി പാലിേയറ്റീവ് 
െകയര്  പദ്ധതിയില്  ഒരു േഡാക്ടെറ നിയമിക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.10 േകാട്ടയം ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗത്തിെന്റ (സര്ക്കാര്  േനാമിനി) 
25.10.2018-െല കത്ത്  

 
േമല്ക്കൂര മാറ്റി പുതിയ  േമല്ക്കൂര നിര്മ്മിക്കലടക്കം  വീട് പുനരുദ്ധാരണത്തിന്  
സഹായം  ലഭിക്കാന്  ഗുണേഭാക്താവ്  എസ്റ്റിേമറ്റ് തയയ്ാറാക്കി   തേദ്ദശസവ്യംഭരണ 
വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയര്  സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തണം എന്നാണ് സര്ക്കാര്  നിര്േദ്ദശം. ഇപര്കാരം 
എസ്റ്റിേമറ്റ്  തയയ്ാറാക്കാന്  വലിയ  െചലവുണ്ടാകുന്നുെവന്നും  നിര്മ്മാണത്തിനു മുമ്പ്  
എസ്റ്റിേമറ്റ് സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തിക്കിട്ടാന്  കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നുെവന്നും  
അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാല്  നിര്മ്മാണ പര്വര്ത്തനം  പൂര്ത്തീകരിച്ചതിന് േശഷം  
ബന്ധെപ്പട്ട എഞ്ചിനീയറുെട വാലയ്ുേവഷെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  ധനസഹായം 
നല്കാന്   അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.11 നീണ്ടകര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 08.10.2018-െല  കത്തും  നീണ്ടകര 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  18.09.2018-െല  N6-4515/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും 
(SRG 877/18/CC 192/18) 
 
പഞ്ചായത്തിെല ഏക സര്ക്കാര്  എല്.പി. സ്കൂളാണ്  നീണ്ടകര ഗവ.എല്.പി.എസ് .  
2017-18 വെര ഈ സ്കൂള്  െഹഡ് മാസ്റ്റര്  മുേഖന  പദ്ധതി നിര്വവ്ഹണം നടത്തിയിട്ടിലല്.  
ഈ വര്ഷം എസ്.സി. എസ്.പി.  േപര്ാജക്ടുകളടക്കം  9 േപര്ാജക്ടുകള്   െഹഡ് മാസ്റ്റര്  
മുേഖന നടപ്പാക്കുന്നു. സ്കൂള്  എച്ച്.എം.ന്  DDO േകാഡ് ഇലല്.  പുതിയ DDO  േകാഡ്  
അനുവദിക്കാന്  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
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4.12 ബഹു. പുതുപ്പള്ളി  എം.എല്.എയുെട  25.09.2018-െല  236/06/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും േകരള േയാഗ ടീേച്ചഴ്സ്  യൂണിയന്  പര്സിഡന്റിെന്റ  
06.09.2018-െല കത്തും  (2873477/2018  o/o Minister LSGD - SRG 897/18)  

 
 
സര്ക്കാര്  ഉത്തരവു പര്കാരം  േയാഗ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന്  അംഗീകൃത  
സര്വവ്കലാശാലയില്  നിന്ന് BNYS ബിരുദേമാ  തത്തുലയ് േയാഗയ്ത/ േയാഗ 
അേസാസിേയഷന്/ േസ്പാര്ട്സ് കൗണ്സില്  അംഗീകരിച്ച  േയാഗയ്തേയാ 
ഉള്ളവെര നിയമിക്കാം എന്നാണ്. ഈ ഉത്തരവില്  അവയ്ക്തതയുെണ്ടന്നും  
േയാഗയ്രലല്ാത്തവെര  പരിശീലകരായി നിയമിക്കുന്നു എന്നും അതിനാല്  വയ്ക്തത 
വരുത്തണെമന്നും  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.13 പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി  
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 08. 10. 2018െല കത്തും പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പൽ 
െസകര്ട്ടറിയുെട 06.09.2018െല A3-10837/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  (SRG 874/18/          
CC 122/18 മുതല്  129/18 വെരയുള്ള കത്തുകളും 132/18 മുതല്  142/18 വെരയുള്ള 
കത്തുകളും 
 
2017-18െല 18 േപര്ാജക്ടുകൾ സാേങ്കതിക അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും  െവറ്റിംഗ് 
നടപടി കഴിഞ്ഞിരുന്നിലല് അതിനാല്  2018-19-ല്  സ്പില്  ഓവറായി  ഉള്െപ്പടുത്താന്  
കഴിഞ്ഞിലല്. േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി  ഇത്   ഈ വര്ഷം  സ്പില്  ഓവറായി  
ഉള്െപ്പടുത്താന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.14 വാഴൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  
േകാട്ടയം  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  26.07.2018-െല  490/18/DPC/DPO/KTM നമ്പര്  
കത്തും  വാഴൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  24.07.2018-െല  A4-178/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും. 
േപര്ാ.നം  130/19            അടങ്കല്  7,86,161/- രൂപ  
േപര് :- െനടുങ്കണ്ടം റബ്ബര്  ഉത്പാദക സംഘത്തിന്   കാര്ഷിക യേന്ത്രാപകരണങ്ങള്  

വാങ്ങല്  
 
2017-18-ല്   മുകളില്  പറഞ്ഞ േപര്ാജക്ടിെന്റ ഭാഗമായി  ടര്ാക്ടര്  വാങ്ങി.  
മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  പറയാഞ്ഞതിനാല്  ബാക്ക്  േലാഡര്  വാങ്ങിയിലല്.  ഈ േപര്ാജക്ട് 
സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നു.  ടര്ാക്ടറിേനാടനുബന്ധിച്ച്  ബാക്ക് േലാഡര്  കൂടി  
വാങ്ങാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
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4.15 േചലാമ്പ്ര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  16.10.2018-െല കത്ത് (SRG 925/18.CC/272/18) 
 
സ്കൂള്  കലാ കായികേമളയ്ക്ക്  2017-18, 2018-19 വര്ഷങ്ങളിേലയ്ക്ക്  1,00,000/-  രൂപ 
വെര  സംഭാവന  നല്കുന്നതിന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.16 േബദഡുക്ക  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  15.10.2018-െല കത്ത്  31.07.2018-െല 
3(1)◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനം   
 
േപര്ാ.നം  167/19            അടങ്കല്  15,00,000/- രൂപ  
േപര് :- വിവിധ കമ്മയ്ൂണിറ്റി ഹാളുകളുെട അറ്റകുറ്റപ്പണി 
 
2017-18-ല്   വിവിധ കമ്മയ്ൂണിറ്റി ഹാളുകളുെട അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി  15,00,000/- ലക്ഷം 
രൂപ  വകയിരുത്തിയിരുന്നു.  2018-9-ല്   ഇത് സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നു.  2017-18-
ല്  തെന്ന  പര്വൃത്തി പൂര്ത്തിയാെയങ്കിലും  മാര്ച്ച്  31-നകം  ബില്  
സമര്പ്പിച്ചിരുന്നിലല്. 2018-19-ല്   സ്പില്  ഓവറായി  ഈ േപര്ാജക്ട് തുടരുന്നു.  
ജനസംഖയ്ാനുപാതികമായി  വിഹിതം ശരിയാക്കിയതിെന്റ  അടിസ്ഥാനത്തില്  
എസ്.സി.എസ്.പി. വിഹിതമായി  10,23,000/- രൂപ  മാതര്മാണ് 2018-19-ല്  
ലഭിച്ചത്. പൂര്ത്തിയാക്കിയ േപര്ാജക്ടിെന്റ ബില്  തുക  11,44,876/- രൂപയാണ്. 
അതിനാല്  അധിക തുക  അനുവദിച്ചു നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.17 െനാച്ചാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
േകാഴിേക്കാട്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  15.10.2018-െല കത്ത്   
 
േപര്ാ.നം 72/19            അടങ്കല്  7,00,000/- രൂപ  
േപര് :- രയേരാത്ത് മുക്ക്  - രാമലല്ൂര്  േറാഡ്  നവീകരണം. 
 
മുകളില്  പറഞ്ഞ േറാഡ് ഇറിേഗഷന്  വകുപ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള  
ഭൂമിയിലൂെടയാണ് കടന്ന് േപാകുന്നത്.  േറാഡ് നിര്മ്മിക്കാന്  ഇറിേഗഷന്  വകുപ്പ് 
അനുമതി നല്കിയിലല്.  അതിനാല്  തുക ഇറിേഗഷന്  വകുപ്പില്   െഡേപ്പാസിറ്റ് 
െചയ്ത്  പര്വൃത്തി നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.18 െകാണ്ടാഴി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
തൃശൂര്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  16.10.2018- കത്തും െകാണ്ടാഴി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
പര്സിഡന്റിെന്റ  15.09.2018-െല  B1-4038/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും (SRG 928/18/CC-
114/18)   
േപര്ാ.നം  131/19 , 132/19, 133/19          
 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിേലയ്ക്കും   ൈകമാറിക്കിട്ടിയ  സ്ഥാപനങ്ങളിേലയ്ക്കും  കമ്പയ്ൂട്ടറും 
അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും  വാങ്ങാനായി 3 േപര്ാജക്ടുകള്   2017-18 എടുത്തത് 2018-
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19 സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നുണ്ട്.  ഈ ഉപകരണങ്ങള്  വാങ്ങിയത്  ചട്ടങ്ങള്  
പാലിച്ചലല്. അതിനാല്   ബില്  തുക നല്കുന്നതിന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 

4.19 ഏറിയാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
തൃശൂര്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  16.10.2018-െല കത്ത്  (SRG 931/18  CC-259/18)   
 
 ഈ വര്ഷം  TSP വിഹിതമായി  1,60,000/- രൂപയാണ്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിനുള്ളത്.  
പഞ്ചായത്തില്  പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  ഒരു ഗുണേഭാക്താവുമാതര്േമയുള്ളൂ. 
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ  സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റുമതില്   പണിയാന്  ധനസഹായം 
നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഈ തുക ഉപേയാഗിച്ച് വസ്തുവിന്  ചുറ്റുമതില്  
നിര്മ്മിക്കാനുള്ള േപര്ാജകട്  നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.20 ഒരുമനയൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
തൃശൂര്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  16.10.2018-െല കത്തും ഒരുമനയര്  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  27.09.2018-െല A2-1754/2018/SCP/2018-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും  (SRG 932/18/CC-249/18)   
 

േപര്ാ.നം 119/18            അടങ്കല്  9,10,000/- രൂപ  
േപര് :- െപാതു ടാപ്പുകളുെട  െവള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക അടവാക്കല്  
 

 േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റിക്ക്  െപാതു ടാപ്പിലൂെട നല്കുന്ന  കുടിെവള്ളത്തിെന്റ 
കുടിശ്ശികയായി  13,73,936/- രൂപ നല്കാനുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിെന്റ തനത് ഫണ്ടും 
ജനറല്   പര്പ്പസ് ഗര്ാന്റും  അനിവാരയ് ചുമതലയ്ക്ക്  തികയുന്നിലല്.  അതിനാല്  
ആയുര്േവദ  ഡിെസ്പന്സറിക്ക്  േസാളാര്  സ്ഥാപിക്കല്  (േപര്ാ.നം.72/18 , അടങ്കല്  
9,50,000/- രൂപ േനാണ്  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ്) എന്ന േപര്ാജക്ട് ഒഴിവാക്കി  
9,10,000/- രൂപ   വള്ളക്കരം  കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.21 ബുധനൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
ബുധനൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  27.10.2018-െല കത്തും  03.10.2018-◌ൃെല  
1(2) -◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും. 
 

പര്ളയെക്കടുതി  വളെരയധികം ബാധിച്ച  പഞ്ചായത്തിെല  മിക്ക കിണറുകളിലും 
മലിനജലം കയറി. സാമ്പത്തികമായി പിേന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവരുെട  ഇത്തരം 
കിണറുകളിെല  മലിനജലം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  േമാേട്ടാര്  ഉപേയാഗിച്ച്  
െതാഴിലാളികെള നിേയാഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കാന്  വികസനഫണ്ട് ഉപേയാഗിക്കാന്  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു 

 

4.22 കടലുണ്ടി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  25.10.2018 -െല കത്തും കടലുണ്ടി 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  21.10.2018-െല  കത്ത് (SRG 961/18  CC316/18) 

േപര്ാ.നം 283/19          അടങ്കല്  4,89,120/- രൂപ (ഇതില്  50% ഗുണേഭാക്തൃ  
വിഹിതം50%   തനത് ഫണ്ട്)  

േപര് :- കടലുണ്ടി േസ്പാര്ട്സ് കൗണ്സില്  അത് ലറ്റിക്സ്, ഫുട്ബാള്  പരിശീലനം 
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കടലുണ്ടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് േസ്പാര്ട്സ് കൗണ്സിലിെന്റ  ആഭിമുഖയ്ത്തില്  അത് 
ലറ്റിക്സ്, ഫുട്േബാള്  എന്നിവയ്ക്ക് പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനുള്ള േപര്ാജക്ട്. മുന്  
വര്ഷങ്ങളിലും   ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. 2,44,560/- രൂപ  തനത് ഫണ്ടും  
അതര്യും തുക ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതവും ഇത് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.23 െചങ്ങന്നൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 11.10.2018-െല  കത്തും െചങ്ങന്നൂര്  േബല്ാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  08.10.2018-െല 170/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്ത്.  (SRG 901/18  
CC 229/18) 
 
 േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്  പര്ളയ  ബാധിതരായ  21,000/- കുടുംബങ്ങള്ക്ക്  
സ്റ്റീല്  പാതര്ങ്ങള്  വാങ്ങി നല്കാനായി  വികസനഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച്  േപര്ാജക്ട് 
ഏെറ്റടുക്കുന്നതിന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  ആെക ആവശയ്മായ തുക  
2.10 േകാടി രൂപ. 

 

4.24 മലപ്പുറം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  12.10.2018-െല  കത്തും മലപ്പുറം  ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  01.10.2018-െല P4- 3331/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും 
(SRG 906/18  CC 228/18) 

      
േപര്ാ.നം 604/19          അടങ്കല്  11,80,000/- രൂപ  
േപര് :- െതരുവ് നായ പര്ജനന നിയന്ത്രണ പദ്ധതി (ABC) 

 
  മുകളില്  പറഞ്ഞ േപര്ാജക്ടില്  താെഴപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങള്  കൂടി േചര്ത്ത്  
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 

i) േപര്ാജക്ട്  നടപ്പാക്കുന്ന  സന്നദ്ധ സംഘടനയായ  
ഹയ്ൂമന്  െസാൈസറ്റി ഇന്റര്  നാഷണലിെല  
അംഗങ്ങള്ക്ക്  താമസ സൗകരയ്ം  

5,000/- രൂപ പര്തിമാസം 
അതത് പഞ്ചായത്തില്  

ii) വാഷിംഗ് െമഷീന്  20,000/- രൂപ 
iii) ഫര്ിഡ്ജ് 25,000/ രൂപ 
iv) ജനേററ്റര്  40,000/- രൂപ 
v) ൈവദയ്ുതി, കുടിെവള്ളം  10,000/- രൂപ(പര്തിമാസം) 

 

4.25 നിലമ്പൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  11.10.2018-െല  കത്തും നിലമ്പൂര്  േബല്ാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത്   ഭരണസമിതിയുെട  19.09.2018-െല 1(3) -◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി 
തീരുമാനവും 

      
േപര്ാ.നം 5/19       അടങ്കല്  36,72,000/- രൂപ  
േപര് :- തുറസായ കിണര്  ശുചിതവ് കിണറാക്കുക 
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  തുറസായ കിണര്  ശുചിതവ് കിണര്  ആക്കുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.  
എന്നാല്  ചില  ഗുണേഭാക്താക്കളുെട  കിണറിെന്റ  മുകള്ഭാഗം  ഉറപ്പിലല്ാത്തതിനാല്  
ഇവക്ക് റിംഗ് ഇട്ട് മുകള്ഭാഗം  സുരക്ഷിതമാക്കണം. അതിനാല്  റിംഗ് ഇടാന്  കൂടി  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 
 

 

 

4.26കാസര്േഗാഡ്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 
കാസര്േഗാഡ് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 15.10.2018-െല  കത്തും  കാസര്േഗാഡ് 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  09.10.2018-െല  D1-2450/18 -◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും. 

      
േപര്ാ.നം 57/19       അടങ്കല്  1.00 േകാടി  രൂപ  
േപര് :- എരുമക്കയം െചക്ക്  ഡാമിന്  െമക്കാനിക്കല്  ഷട്ടര്  ഘടിപ്പിക്കല്  
 
  എരുമക്കയം  െചക്ക് ഡാമിന് െമക്കാനിക്കല്  ഷട്ടര്  ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള  പര്വൃത്തി  
ൈമനര്  ഇറിേഗഷന്  വകുപ്പു മുേഖന  െഡേപ്പാസിറ്റ്  വര്ക്കായി  െചയയ്ാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.27 തൃപ്പേങ്ങാട്ടൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 

കണ്ണൂര്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  11.10.2018-െല കത്തും  പഞ്ചായത്തിെന്റ 
30.08.2018-െല  157(2)-◌ാ◌ം  നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 

      
േപര്ാ.നം 2/19       ആെക അടങ്കല്  1, 52,00,000/- രൂപ   
േപര് :- ൈലഫ് സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന പദ്ധതി  
 
  ൈലഫ് ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പട്ട  തൂേവവ്െന്റതാെഴ ലീല എന്ന ആള്  
അര്ഹതാ പരിേശാധനാ സമയത്ത്  േമല്ക്കൂരവെര പൂര്ത്തിയാക്കി. തറ വിസ്തീര്ണ്ണം  
1100 ചതുരശര് അടിയാണ്.  തറ വിസ്തീര്ണ്ണം ഇതര്യധികം ആയതിനാലും  
േമല്ക്കൂരവെര പൂര്ത്തിയായതിനാലും    ധനസഹായം അനുവദിക്കാന്  നിര്വവ്ഹണ 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്   തയയ്ാറാകുന്നിലല്.  ബാങ്ക് േലാണിേന്റയും  നാട്ടുകാരുേടയും 
സഹായേത്താെട  നിര്മ്മാണം  നടത്തിയതാെണന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതിന് 
ധനസഹായം നല്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.28 ആതിരപ്പള്ളി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 

തൃശൂര്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  11.10.2018 -െല കത്തും ആതിരപ്പള്ളി 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  െസകര്ട്ടറിയുെട  01.09.2018-െല  A2-200/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും. 

      
േപര്ാ.നം 122/18       അടങ്കല്   2,00,000/- രൂപ   
േപര് :- മലക്കപ്പാറ എന്.സി.യില്  സ്ട്രീറ്റ് ൈലറ്റ്  
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േപര്ാ.നം. 105/18 
േപര്:- മയിലാടുംപാറ  േറാഡ് ടാറിംഗ്  
 
   മുകളില്  പറഞ്ഞ േപര്ാജക്ടുകള്  13-◌ാ◌ം വാര്ഡിലാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. ഈ 
വര്ഡ് മലക്കപ്പാറ  ടാറ്റാ േകാഫി ലിമിറ്റഡിെന്റ  അധീനതയിലാണ്.  എേസ്റ്ററ്റ് 
േമഖലയില്  ആയതിനാല്  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.29 മണിയൂര്   ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 

മണിയൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  29.06.2018-െല B2 - 8401/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത് ( LSGD - DB3/244/2018-LSGD -SRG 956/18) 

      
വലിയ  പഞ്ചായത്തായതിനാല് (21 വാര്ഡ്)  ഫീല്ഡ് െലവല്  അേനവ്ഷണത്തിനും 
മറ്റും  ഒരു സ്കൂട്ടര്  വാങ്ങാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 

4.30 മാരാരിക്കുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്    
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 25.09.2018-െല കത്ത് (SRG 847/18)- 
CC 138/18) 

 േപര്ാ.നം:- 89/19            അടങ്കല്  6,61,000/- രൂപ  
 േപര്:-    ഗര്ാമേസവാ േകന്ദ്രം നടത്തിപ്പ്  
 
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിെന്റ പര്വര്ത്തനം സുഗമമായി നടത്തുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി  
പഞ്ചായത്തിെല 23 വാര്ഡുകളിലും േസവാഗര്ാം- ഗര്ാമേകന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ  
േകന്ദ്രങ്ങളില്  േകാഓര്ഡിേനറ്റര്മാരുെട നിയമനം േനരേത്ത നടത്തിയിരുന്നു.  ഈ 
വര്ഷം മുതല്  ഇവര്ക്ക്  പര്തിഫലം നല്കാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. ഇതിന് അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.31 െനലല്ിയാമ്പതി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 08.10.2018-െല കത്തും  െനലല്ിയാമ്പതി 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  05.10.2018-െല A1-686/18--◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും 
(SRG/872/18  CC-226/18) 
 

േപര്ാ.നം. 57/19      അടങ്കല്  2.00 േകാടി രൂപ  
േപര്:- ൈലഫ് മിഷന്   ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് തുക നല്കല്  
 

ൈലഫ് പദ്ധതിയില്   114 േതാട്ടം െതാഴിലാളികളായ ഗുണേഭാക്താക്കളുണ്ട്.  
െനലല്ിയാമ്പതിയില്  ഭൂമി ലഭയ്മലല്ാത്തതിനാല്  ഇവരില്  പലരും സ്ഥലം 
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്  െനന്മാറ, ഇലവേഞ്ചരി, െകാലല്ംേകാട്, േമലാര്േകാട്, പലല്ശ്ശന 
തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ്. അതിനാല്  ൈലഫ് പദ്ധതിയില്   വകയിരുത്തി 
യിരിക്കുന്ന തുക ഈ പഞ്ചായത്തുകളിേലയ്േക്കാ  ൈലഫ് മിഷേനാ  ടര്ാന്സ്ഫര്  
െചയയ്ാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  


