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നം. 20/2017/SRG/CC 

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോഒഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയുടെ 
13.09.2017 -ല്  നെന്ന കയാഗത്തിടെ  നെപെി വിവരം 

 
 കയാഗം രാവിടല  11.30 മണിക്ക്  ബഹു.  തകേശസവയം ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ  ക ംബറില്  
ആരംഭിച്ചു.  ബഹു. തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കയാഗത്തില്  
പടെടുത്തവരുടെ കപരു വിവരം  ഹാജ  രജിസ്റ്റ  പ്രോരം  
 
1. പദ്ധ്തി പുകരാഗതി അവകലാേനം 

 
1.1 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2017-18 പദ്ധ്തി പുകരാഗതി കയാഗം അവകലാേനം 

ട യ്തു. തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 13.09.2017 വടരയുള്ള പദ്ധ്തി ട ലവ് 17.27 

ശതമാനമാണ്. വിശദ വിവരം താടഴ ക ുന്നു. 
നഗരസഭേള്    - 19.91  ശതമാനം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  - 19.32  

കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  - 16.34   

കോപ്പകറഷ     - 13.80   

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്  - 10.39  

    ആടേ   - 17.27 ശതമാനം  
      ====== 

ഏറ്റവം ഉയന്ന പദ്ധ്തി ട ലവ് ടോല്ലം ജില്ലയി ം .19.91 ശതമാനംു കുറവ് 

കോട്ടയം ജില്ലയി മാണ് .14.59 ശതമാനംു. സാകെതിോനുമതി ആവശയമുള്ള 86,782 

കപ്രാജക്ടുേളില്  65,186 കപ്രാജക്ടുേള്  സാകെതിോനുമതിക്കയച്ചു. ഇതില്  57,232 

കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് സാകെതിോനുമതി നല്േിയിടുണ്ട്.്.   
ട്രഷറിയില്  സമപ്പിക്കടപ്പട്ട 2297 കപ്രാജക്ടുേളിലായി  102.36 കോെി ുടപയുടെ  

കപടെെ് നെന്നിട്ടില്ല. 
ട്രഷറിയില്  നല്കുന്ന ബിലുകളേള്  പാസാക്കിടയടുുന്നതില്  നിവഹണ 

ഉകദയാഗസ്ഥ  പ്രകതയേം  ഇെടപെല്  നെത്തണം. വലിയ തുേയ്ക്കുള്ള  നിമ്മാണ 

പ്രവത്തനങ്ങളുടെ  പാട്ട് ബില്  തയ്യാറാക്കി  ബില്  തുേ മാറി എടുക്കണം.  
 

1.2 അടുത്ത കോഒഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയില്  നിമ്മാണ കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക്  ഈ വഷവം 
േഴിഞ്ഞ വഷവം .പദ്ധ്തി അംഗീോരത്തിടെ  നി്ിത സമയത്തിനുകശഷംു 
നല്േിയ സാകെതിോനുമതിയുടെ േണക്ക് നല്േണം 

                                            നെപെി :1ു തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് 
                                           2ു തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയ ു 
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2 23.08.2017-ടല  കോഒഡികനഷ   േമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രോരം  തുെ  നെപെി  
ആവശയമുള്ള വിഷയങ്ങള് . 

 

2.1 ടഡകപ്പാസിറ്റ് പ്രവൃത്തിേളുടെ ബിലുകളേള്  എല്ലാം  ടസക്രട്ടറിമാ  ട്രഷറിയില്  നല്േി  തുേ 

ബന്ധടപ്പട്ട സ്ഥാപനത്തില്  അെയ്ക്കണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്  

കോഒഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയില്   നല്േണടമന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കലാക്ക് 

പഞ്ചായത്തുേളുടെ വിവങ്ങള്  താടഴപറയും പ്രോരമാണ്.   

സവീേരിച്ച നെപെിയും തീരുമാനവം:- 152 കലാുേളിലായി   ആടേ 333 ടഡകപ്പാസിറ്റ് 

പ്രവൃത്തിേളുട്.്. ഇതില്  65 പ്രവൃത്തിേളുടെ  

ബിലുകളേള്  ട്രഷറിയില്   സമപ്പിച്ചു. 268 എണ്ണത്തിടെ 

ബില്  ഇനിയും നല്ോനുട്.്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു 

േളുകെയും നഗരസഭേളുകെയും വിശദാംശങ്ങള്  

സമപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്ത കോഒഡികനഷ   േമ്മിറ്റി 

യില്  ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്  നല്േണ 

ടമന്ന് നികേശിച്ചു. 
                                            നെപെി :1ു പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  
                                                       2ു നഗരോരയ ഡയറക്ട  
                                                      3ു ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണ  
 

2.2 ഇനിയും സാകെതിോനുമതി  നല്ോനുള്ള കപ്രാജക്ടുേളുടെ  ജില്ല തിരിച്ചുള്ള  വിവരങ്ങള്  

തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പു  ീഫ് എഞ്ചിനീയ  കശഖരിക്കണം. സാകെതിോനുമതി  

കവട്.  കപ്രാജക്ടുേളുടെ  ആടേ എണ്ണം 86,782 ആണ്.  ഇതില്  65,186 കപ്രാജക്ടുേള്  

സാകെതിോനുമതിു നല്േി.  ഇവയില്  57,232 കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് സാകെതിോനുമതി 

നല്േി. 

  

2.3 20.06.2017-ടല 5061/2017/ധന നമ്പ  സക്കാ  ഉത്തരവ പ്രോരം പുതിയതായി 

ുടപീേരിക്കടപ്പട്ട  മുനിസിപ്പാലിറ്റിേള്ക്ക് 1.00 കോെി ുടപ വീതവം കോപ്പകറഷന്  2.00 

കോെി ുടപ  വീതവം   നഗരസഭേളുടെ അെിസ്ഥാന  വിേസത്തിനായി  സക്കാ  

അനുവദിച്ചിടുണ്ട്.്.  ഈ തുേ സുകലഖ കസാഫ്ട് ടവയറില്  വിേസന ഫട്.ായി 

ക ത്തിടുണ്ട്.്. ഇകപ്പാള്  ഇത് വാലികഡഷനില്  അെിസ്ഥാന വിേസനത്തിനുകവട്.ി 

നല്േിയ തുേയായതിനാല്  ഇത് വാലികഡഷനില്  നിന്ന് ഴിവാക്കാ    

നികേശിച്ചിരുന്നു. 

സവീേരിച്ച നെപെി:- ഈ തുേ വാലികഡഷനില്  നിന്ന് ഴിവാക്കിയിടുണ്ട്.്.  
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2.4 2017-18 ടല  വാഷിേ പദ്ധ്തി മാഗകരഖ അനുസരിച്ച ്  അെിയിിരമായി  

സംസ്ഥാനതല അപ്പകലറ്റ് േമ്മിറ്റി  ുടപീേരികക്കട്.താണ്. തകേശഭരണ വകുപ്പ് 

ടസക്രട്ടറി  ട യമാനും  സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കബാഡ്  വികേന്ദ്രീകൃതാ സൂത്രണ 

വിഭാഗം  ീഫ്  േണ്വീനം  ം  ആയിടുണ്ള്ള അപ്പകലറ്റ് േമ്മിറ്റിയില്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട , 

ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണ, നഗരോരയ ഡയറക്ട  എന്നിവ  അംഗങ്ങളായിരിും. 

അപ്പീല്സംബന്ധിച്ച വിഷയവമായി  ബന്ധടപ്പട്ട വകുപ്പു ഡയറക്ടടറ വിഷയ പരിഗണന 

സമയത്ത്  ക്ഷണികക്കട്.താണ്. 

സവീേരിച്ച നെപെി:- സംസ്ഥാനതല  അപ്പീല്  േമ്മിറ്റി  ുടപീേരിച്ചുടോണ്ടുള്ള  

ഉത്തരവ് ഇന്നുതടന്ന .13.09.2017ു പുറടപ്പടുവിുന്നതാണ്.  

                           .നെപെി : - 1ു തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ബി.ു വകുപ്പ് ു 
2.5 തകേശസവയംഭരണ  ീഫ് എഞ്ചിനീയം  ടെ  03.08.2017-ടല DB2/753/CE/തസവഭവ േത്്ത  

 

തകേശഭരണ വകുപ്പില്   ഉകേശം 18 എക്സിേൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയമാരുകെയും  51 
അസിസ്റ്റെ് എക്സിേൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയമാരുകെയും  ഴിവേള്  ഉട്.്.  ഈ ഴിവേളില്  
 ിലത്  േീഴുകേയാഗസ്ഥക്ക് അധിേ ല മതല നല്േിയാണ്  പ്രവത്തിുന്നത്.  
അധിേ ല മതലയുള്ളകപ്പാള്  പല നിവഹണ ഉകദയാഗസ്ഥും  തങ്ങള്  
നിവഹണം നെത്തുന്ന  കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് ടവറ്റിംഗം  സാകെതിേ അനുമതിയും 
നല്കേട്.ി വരുന്നു. ഇതിനു ബദല്  സംവിധാനം രുുന്നത് സംബന്ധിച്ച ്
 

സവീേരിച്ച നെപെി:-  തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്   ീഫ് എഞ്ചിനീയം  ടെ  

14.09.2017-ടല DB3/5068/17/CE/LSGD സുല  

പ്രോരവം 30.08.2017-ടല E-2700/13/CE/LSGD (vol.2) 

ഉത്തരവ പ്രോരവം നെപെി സവീേരിച്ചിടുണ്ട്.്. 

 

2.6 േല്ലറ .വവക്കംു ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 17.03.2017-ടല A2-02/17ാാാം നമ്പ  
േത്തും 16.03.2017-ടല  18-ാാാം നമ്പ  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം  .LSGD - DA3/153/2017-
LSGD) 

 

ടതരുവ വിളു സ്ഥാപിുന്നതിനായി 7,49,727/- ുടപ  ആടേ അെെലായി  രണ്ടു 

കപ്രാജക്ടുേള്  . 12/17, 13/17ു 2016-17 വാഷിേ പദ്ധ്തിയില്   ഉള്ടപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

ടെട്.  ഴിവാക്കി ം  കട്രാണിക്സ്  എന്ന ടപാതു കമഖലാ സ്ഥാപനത്തില്  നിന്ന്  

എല്.ഇ.ഡി. വലറ്റ് വാങ്ങിയാണ് കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കിയത്. 25.07.2016-ടല 

2238/2016/തസവഭവ നമ്പ  ഉത്തരവ് പ്രോരം ഇലക്ട്രിേ് സാധനങ്ങള്  ടെട്.  

നെപെിേളിലൂടെ വാങ്ങാ   നികേശിച്ചിരുന്നു. 19.09.2016-ടല ഭരണസമിതി 

തീരുമാനപ്രോരമാണ് കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കിയത്. സാധൂേരണം നല്േണടമന്ന 

ആവശയം സംബന്ധിച്ച ്  
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സവീേരിച്ച നെപെിയും തീരുമാനവം:-  ഇതിന് പ്രകതയേ അനുമതി നല്ോടമന്ന് 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  കയാഗത്തില്  
റികപ്പാട്ട് ട ിന്തിടെ അെിസ്ഥാന 
ത്തില്  അനുമതി നല്കുന്നു.   

2.7 ബഹു. കോട്ടയ്ക്കല്  എം.എല്.എയുടെ 31.07.2017-ടല േത്തും ടപാന്മള ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  
പ്രസിഡെിടെ 05.01.2017-ടല േത്തും 

 

2015----16 ല്  സമഗ്ര വിദയാഭയാസ പദ്ധ്തി, വായനശാലേള്ും ുകള്ളുേള്ും ദിനപത്രം 

എന്നീ കപ്രാജക്ടുേള്  നെപ്പിലാക്കി .ധനോരയ േമ്മീഷ   ഗ്രാെ് 1.00 ലക്ഷം ുടപു. 

എന്നാല്  ഫട്.ിടെ ലഭയത കുറവമൂലം തുേ നല്േിയില്ല. ഇകപ്പാള്  തുേ നല്ോ   

ഉകേശിുന്നു. സമഗ്ര വിദയാഭയാസ പരിപാെിയില്  LSS-USS പരിശീലനം, IAS 

പരിശീലനം, അദ്ധ്യാപേ സംഗമം, എയ്ഡഡ് ുകള്ളുേളില്  ദിനപത്രം എന്നീ 

ഘെേങ്ങളും ഉള്ടപ്പടുത്തിയിടുണ്ട്.്. ഇവയ്ക്ക് തുേ നല്ോവന്നതല്ല എന്ന് ഇകപ്പാഴടത്ത 

നിവഹണ ഉകദയാഗസ്ഥ   അറിയിച്ചിരിുന്നു. തുേ നല്ോ   അനുമതി 

സംബന്ധിച്ച ്

സവീേരിച്ച നെപെിയും തീരുമാനവം:-  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  കയാഗ ത്തില്  
അറിയിച്ചതനുസരിച്ച ്  തനത് ഫട്.് 
ഉപകയാഗിച്ച ്  തുേ നല്ോ   അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

.നെപെി : - തകേശസവയംഭരണ(എഫ്.എംു വകുപ്പ് ു                                               
 

2.8 േണ്ണൂ  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 01.07.2017-ടല B1-2430/17-ാാാം നമ്പ  േത്്ത  
 
2015-16-ടല കപ്രാജക്ടുേള്  മാറ്റമില്ലാത്ത  സ്പില്ഒവ  കപ്രാജക്ട് എന്ന നിലയില്  2017-

18 വഷം തുെരുന്നുട്.്. കറാഡ് പുനരുദ്ധ്ാരണ പദ്ധ്തിുള്ള  അധിേ വിഹിതമായി  

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് തുേ ലഭിച്ചിരുന്നു.  19.09.2015-ടല  GO(p)419/2015-നമ്പറായി  

58,95,631/- ുടപ  അധിേമായി  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ചു.  31.03.2017-ല്  

സമപ്പിച്ച  േൂ ലിസ്റ്റി ള്ള  ബിലുകളേളില്   26,59,577/- ുടപയുടെ  കറാഡു 

പുനരുദ്ധ്ാരണ പദ്ധ്തിയുടെ  അധിേ വിഹിതം  വേയിരുത്തിയ  ബിലുകളം 

ഉട്.ായിരുന്നു.  31.03.2017-നു  ില ബിലുകളേള്  മാറിയില്ല. ഈ വഷം  ഈ ടഹഡ് ഒഫ് 

അക്കൗട്.ില്  തുേയില്ല. അതിനാല്  സാംഖയ വഴി ബില്  അയയ്ക്കാ   േഴിയുന്നില്ല.  ഈ 

സാഹ രയത്തില്  2017-18 വഷം  മാറ്റമില്ലാടത സ്പില്  ഒവറായി ഉള്ടപ്പട്ട  ോൊച്ചിറ 

- PHC - പള്ളിമുക്ക്  കറാഡ്  .കപ്രാ.നം.99/2018ു എന്ന കപ്രാജക്ടിടെ .ബില്  തുേ  

26,59,557 ുടപു മാം  ന്നതിന് ക്രമീേരണം ട യ്യണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച ്

സവീേരിച്ച നെപെി:- 2017-18 ബഡ്ജറ്റ് തുേ ഉപകയാഗിച്ച ്  ബില്  തുേ  നല്കുന്ന 

തിന്  കപ്രാജക്ട് കഭദഗതി  ട യ്യാ   ഐ.ടേ.എം. 
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കസാഫ്ട് ടവയറില്  ക്രമീേരണം നെത്തിടയന്ന് ഐ.ടേ. 

എം. അറിയിച്ചു. . 

.നെപെി:- എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐടേ.എംു       
2.9 ബഹു. അരുവിക്കര എം.എല്.എ.യുടെ  17.07.2017-ടല  േത്തും ടവള്ളനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 
പ്രസിഡെിടെ 17.07.2017-ടല േത്്ത .LSGD-DB3/149/2017/LSGD) 

 
ടവള്ളനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ 2017-18-ടല  വാഷിേ പദ്ധ്തി 

അംഗീോരത്തിന്  ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിക്ക് സമപ്പിച്ചുടവെി ം  നൂനതേള്  

ഉള്ളതിനാല്  ഡി.പി.സി  അംഗീേരിച്ചില്ല.  ഇത് അംഗീേരിച്ചു  നല്കുന്നതിന്  

നെപെി  സവീേരിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച ്

സവീേരിച്ച നെപെിയും തീരുമാനവം:-  ഇതു സംബന്ധിച്ച ്  ച്ച ട ുന്നന്നതിന്  രു 

കയാഗം  ബഹു. തകേശസവയംഭരണ  വകുപ്പു 

മന്ത്രിയുടെ  അദ്ധ്യക്ഷതയില്   കൂടുന്നതാണ്. 

കയാഗത്തില്  തിരുവനിപുരം ജില്ലാ 

ആസൂത്രണസമിതി  ട യമാ , ജില്ലാ 

പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസ , പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി  

ഡയറക്ട  ടവള്ളനാെ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

പ്രസിഡിെ്, ടസക്രട്ടറി, സ്റ്റാെിംഗ് േമ്മിറ്റി 

അംഗങ്ങള്  എന്നിവടര കയാഗത്തില്  

പടെടുപ്പിക്കണം. ഇതിടെ അറിയിപ്പ് തകേശ 

സവയം ഭരണ വകുപ്പില്  നിന്നും നല്കും.  

 (നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ .ഡി.ബിു വകുപ്പ്ു  

2.10 ബഹു.  വറ എം.എല്.എ.യുടെ  09.08.2017-ടല T37/08/2017 (P) നമ്പ  േത്തും  
കതവലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ 15.07.2017-ടല 2-ാാാം നമ്പ  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം 

 
പഞ്ചായത്തില്  ഇ.എം.എസ്. ഭവന നിമ്മാണത്തിന് 33 ഗണകഭാക്താക്കള്ക്ക് 

2011-12 സാമ്പത്തിേ വഷം 75,000/-ുടപ വീതം നല്േി. ഇവ   01.04.2011-നു 

കശഷമാണ് എഗ്രിടമെ് വച്ചത്. 19.01.2012-ടല 15/2012/തസവഭവ  ഉത്തരവ പ്രോരം  

01.04.2011-നു കശഷം  എഗ്രിടമെ് വച്ച പട്ടിേജാതി വിഭാഗക്കാക്ക് 2,00,000/- 

ുടപയും പട്ടിേവഗ വിഭാഗക്കാക്ക് 2,50,000/- ുടപയും ആയി  യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 

വദ്ധ്ിപ്പിച്ചു.  ഈ നിരക്കില്  ബാക്കി തുേ  പട്ടിേജാതി വിഭാഗക്കാക്ക്   2017-18-ല്  

50,000/- ുടപ  വീതവം 2018-19-ല്  75,000/- ുടപ   വീതവം  നല്ോ   അനുമതി 

സംബന്ധിച്ച ്
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സവീേരിച്ച നെപെിയും തീരുമാനവം:-  ഇതു പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാട്ട്  പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ട  നല്േിയിട്ടില്ല. അടുത്ത 
കോഒഡികനഷ   േമ്മിറ്റിു മുമ്പ്  
പഞ്ചായത്്ത ഡയറക്ട  റികപ്പാട്്ട 
നല്േണം.  

2.11 ഏലംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡെിടെ  12.07.2017-ടല  B2-1050/15-ാാാം  നമ്പ  
േത്തും  11.07.2017-ടല 1-ാാാം നമ്പ  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം  

2016-17 വഷം  പട്ടിേജാതി  വിദയാഥിേള്ക്ക് ലാപ് കൊപ്  നല്കുന്നതിന് 7.00 

ലക്ഷം ുടപയുടെ കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ടതരടഞ്ഞടുപ്പ്  ടപരുമാറ്റ ട്ടം  

വന്നതിനാല്   ലാപ് കൊപ്  നല്ോ   േഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.  േഴിഞ്ഞ വഷടത്ത 

ഗണകഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്   10 കുട്ടിേള്  അവസാന വഷ  ബിരുദത്തിന് പഠിുന്ന 

വരായിരുന്നു.  സ്പില്  ഒവറായി തുെരുന്ന ഈ കപ്രാജക്ടില്  മുേളില്  പറഞ്ഞ 10 

കുട്ടിേള്ു കൂെി ലാപ് കൊപ് നല്ോ   അനുമതി  സംബന്ധിച്ച.് 

സവീേരിച്ച നെപെിയും തീരുമാനവം:- പഞ്ചായത്ത് ആവശയടപ്പട്ടതനുസരിച്ച ്  10 
കുട്ടിേള്ക്ക് കൂെി ലാപ് കൊപ് നല്ോ   
പ്രകതയേ അനുമതി നല്കുന്നു. 

(നെപെി:-1ു പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  
2ുതകേശസവയംഭരണ .ഡി.എു വകുപ്പ്ു 

 
2.12 ബഹു. ട ങ്ങന്നൂ  എം.എല്.എ.യുടെ  07.08.2017-ടല േത്തും  ട ങ്ങന്നൂ  കലാക്ക് 
പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ  21.07.2017-ടല D/170/17-ാാാം  നമ്പ  േത്തും. 

ട ങ്ങന്നൂ  കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ  സംകയാജിത നീത്തെ പദ്ധ്തി  .IWMP) 

യുടെ ഭാഗമായി  ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പട്ട  നീത്തെ  JLG േള്ക്ക്  .കജായിെ് 

ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ു റികവാള്വിംഗ് ഫട്.് നല്ോ   29,75,000/-  ുടപയുടെ  

കപ്രാജക്ട് 2016-17-ല്  വേയിരുത്തിയിരുന്നു. .119 ഗ്രൂപ്പുേള്ക്ക്  25,000/- ുടപ വീതംു.  

ടതാഴില്  സംരംഭത്തിന്  ബാെ് വായ്പാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണമന്ന  വയവസ്ഥ 

യില്ലാത്തതിനാല്  റികവാള്വിംഗ് ഫട്.്  നല്ോനുള്ള ആവശയം  15.03.2017-ടല  

കോഒഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയില്  .ഖണ്ഡിേ 3.19ു നിരസിച്ചിരുന്നു. വായ്പാ 

ബന്ധിതമായി കപ്രാജക്ട് മാറ്റം വരുത്തി  എന്നറിയിച്ചുടോട്.്  റികവാള്വിംഗ് ഫണ്ടു 

നല്ോ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

സവീേരിച്ച നെപെിയും തീരുമാനവം:-  ബാെ് വായ്പ ലഭയമാക്കിയിടുണ്ടട്.ന്ന്  
ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണ  
അറിയിച്ചതനുസരിച്ച ്  അനുമതി 
നല്കുന്നു.  

 .നെപെി : - 1ുതകേശസവയംഭരണ(ഡിഡിു വകുപ്പ് ു   
2ുഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണ ു 
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2.13 ബഹു. ഉദുമ എം.എല്.എ.യുടെ  08.08.2017-ടല  2075/DB/MLA/2017-ാാാം നമ്പ  േത്തും 
കദലംപാെി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിെിടെ  26.07.2017-ടല A2-345/17.2ു-ാാാം നമ്പ  
േത്തും 

ോസകഗാഡ് ജില്ലയില്  ഇലക്ട്രിക്കല്  കജാലിേള്ക്ക് പി.ഡലൂ.ഡി. ഇലക്ട്രിക്കല്  

കോണ്ട്രാക്ടമാടക്കാപ്പം  ടേ.എസ്.ഇ.ബി. ഇലക്ട്രിക്കല്  കോണ്ട്രാക്ടമാടരയും  

അനുവദിക്കാനും  ജില്ലയ്ക്ക് കവട്.ി കലാക്കല്  കററ്റ് നി്യിുന്നതും  സംബന്ധിച്ചു ്

സവീേരിച്ച നെപെിയും തീരുമാനവം:-  ടേ.എസ്.ഇ.ബി.  ീഫ് എഞ്ചിനീയം  മായി  
 ച്ച ട ിന്് പിന്നീെ് തീരുമാനടമ 
ടുുന്നതാണ്.  

.നെപെി : - തകേശസവയംഭരണ(ഇ.ഡലൂു വകുപ്പ് ു   
2.14 ടമാകേരി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല  സുസ്ഥിര പ്ലാസ്റ്റിേ് മാലിനയ പരിപാലന പദ്ധ്തിയിടല  
വാളട്.ിയമാ  24.07.2017-ല്  സമപ്പിച്ച േത്്ത 

േഴിഞ്ഞ നാ  വഷമായി  4 വനിതാ വാളട്.ിയമാ  ദിവസകവതനാെിസ്ഥാന 

ത്തില്   സുസ്ഥിര പ്ലാസ്റ്റിേ്  മാലിനയ പരിപാലന പദ്ധ്തിയില്  പഞ്ചായത്തില്  

കജാലി ട യ്തു വരുന്നു. 2017 ജൂവല  മാസം  മുതല്  പഞ്ചായത്തില്  നിന്നും 

കവതനം  നല്കുന്നതിനു പേരം യൂസ  ഫീ  പിരിടച്ചടുുന്ന തുേ  പ്രതിഫലമായി 

േണക്കാക്കാ   ആവശയടപ്പട്ടിരിുന്നു എന്നറിയിച്ചിരിുന്നു. പഞ്ചായത്തില്  നിന്നു 

തടന്ന  കവതനം നല്ോ   നികേശിക്കണടമന്ന  കവാളട്.ിയമാരുടെ ആവശയം 

സംബന്ധിച്ച ് 

സവീേരിച്ച നെപെിയും തീരുമാനവം –  ലഭിച്ച യൂസ  ഫീ  എത്ര, ട ലവ് എത്ര, 
തുെങ്ങിയ വിവിരങ്ങള്  പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാട്ട് 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  നല്േിയിട്ടില്ല.  
അടുത്ത കോഒഡികനഷ   േമ്മിറ്റിു മുമ്പ്  
റികപ്പാട്ട് നല്േണം. 

(നെപെി:-  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട ു 
2.15 ടോല്ലം  സാമൂഹയനീതി ഒഫീസം  ടെ 19.08.2017-ടല C-2379/17-ാാാം നമ്പ  േത്്ത  

സാമൂഹയനീതി വകുപ്പിടെ  ആഭിമുഖയത്തില്  70 പേല്  വീടുേള്  ഉട്.്. കൂൊടത  

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  പേല്  വീടുേള്  ആരംഭിച്ചിടുണ്ട്.്. ഈ സ്ഥാപന 

ങ്ങളില്  വരുന്ന വകയാജനങ്ങള്ക്ക്   APL/BPL  വയതയാസമില്ലാടത  അതത് 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  പദ്ധ്തി വിഹിതം ഉപകയാഗിച്ച ്  കപാഷോഹാരം 

നല്കുന്നതിന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്.  

സവീേരിച്ച നെപെിയും തീരുമാനവം:- 1ു സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ട  ഇതു 
സംബന്ധിച്ച ് പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാട്ട് 
നല്േണം. വകുപ്പിനും തകേശഭരണ 
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സ്ഥാപനങ്ങള്ുമായി എത്ര പേല്  വീെ്, 
ഹാജ, നല്കേട്. കസവനങ്ങള്  തുെങ്ങി 
യവ പരികശാധിച്ച ് സാമൂഹയനീതി 
ഡയറക്ട  ഇതു സംബന്ധിച്ച ് റികപ്പാട്ട് 
നല്േണം.  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളു 
കെയും വകുപ്പികെയും വിവരങ്ങള്  പ്രകതയേ 
മായി ഉള്ടപ്പടുത്തണം. പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ട  ഇതിന്  നെപെി 
സവീേരിക്കണം.  ഇതു ലഭിച്ചതിനുകശഷം 
പിന്നീെ് പരിഗണിും. 

2  ു  പേല്  വീടുേള്  വകയാജനങ്ങള്ക്്ക  
കൂടുതല്  സൗഹൃദമാകുന്ന രീതിയില്  
കവണം വിഭാവനം  ട കയ്യട്.ത്. ഇവടര  
വീട്ടില്  നിന്നു ടോണ്ടുവരാനുള്ള  
സൗേരയടമാരുക്കല്, കപാഷോഹാരം, 
പച് ം, െി.വി, തുെങ്ങിയ മിേച്ച സൗേരയ 
ങ്ങള്  കൂെി ഉള്ളതാേണം. പേല്  
വീടുേള് ക്ക് ടവം  ടത ടേട്ടിെം പണിയു 
ന്നതിനു മാത്രമുള്ള  കപ്രാജക്ടുേളാേരുത്. 

(നെപെി:- 1ുതകേശസവയംഭരണ.എഫ്.എംു വകുപ്പ് 
2ുപഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  ു 

2.16 തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയം  ടെ 21.08.2017-ടല  DB3/743/17/ CE/തസവഭവ 
നമ്പ  േത്്ത 

കറാഡ് ൊറിംഗിന് ഉപകയാഗിുന്ന SS1 Emulsion ടെ  കററ്റ്  പി.ഡലൂ.ഡി. 

നി്യിച്ചിട്ടില്ല.  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  ൊറിംഗ് പ്രവൃത്തിേള്ക്ക് SS1 

Emulsion ആണ് ഉപകയാഗിുന്നത്. അതിനാല്  SS1-ടെ  മാക്കറ്റ്  വില 

.15.08.2017-ടല  വിലുയുടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  നി്യിക്കണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.്  

സവീേരിച്ച നെപെിയും തീരുമാനവം:-  പി.ഡലൂ.ഡി  ീഫ്  എഞ്ചിനീയം  മായി  
പ്രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറി   ച്ച ട ിന്് 
പിന്നീെ് തീരുമാനടമടുും. ഇതിനുള്ള 
ഫയല്  തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് 
എഞ്ചിനീയ  നല്േണം.   

                                          (നെപെി:- 1ുതകേശസവയംഭരണവകുപ്പ്  
2ുതകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയ ു 

 
3 ടപാതു വിഷയങ്ങള്  

3.1 മാഗകരഖ പ്രോരം  വാഷിേ  പദ്ധ്തി  ഡി.പി.സി അംഗീേരിച്ചതിനുകശഷമാണ് 

ടവറ്റിംഗം സാകെതിോനുമതിയും  നല്കേട്.ത്.  എന്നാല്  വാഷിേ പദ്ധ്തിയില്  

ഉള്ടപ്പടുത്തിയിരിുന്ന കപ്രാജക്ടുേള്  കഭദഗതി വരുത്തുേകയാ  പുതിയ കപ്രാജക്ടുേള്  
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ഉള്ടപ്പടുത്തുേകയാ  ട ിന്ാല്  അവ ടവറ്റിംഗ്  നെപെി ക്രമം  പൂത്തിയാക്കിയതി 

നുകശഷമാണ് ആസൂത്രണസമിതിക്ക് അംഗീോരത്തിനു സമപ്പികക്കട്.ടതന്ന് 

തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. നിമ്മാണ കപ്രാജക്ടുേള്ക്കാടണെില്  ടവറ്റിംഗ്  നെപെിക്രമ 

കത്താടൊപ്പം  സാകെതിോനുമതി കൂെി  നല്േിയതിനുകശഷമാണ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

സമിതിയ്ക്കു സമപ്പികക്കട്.ത്. 

.നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ .ഡി.എുവകുപ്പ് ു 

3.2 ടെട്.  ഴിവാക്കി  കഹാസ്പിറ്റല്  മാകനടെെ്  േമ്മിറ്റി , പി.െി.എ, അെണവാെി കക്ഷമ 

സമിതിേള്  പാെകശഖര സമിതിേള്  തുെങ്ങിയ  ഏജ സിേള്  മുകഖന 

അനുകയാജയമായ  കപ്രാജക്ടുേള്   നെപ്പാക്കാടമന്നും  ഇതിന്  തുേയുടെ പരിധി  

ഇല്ലാടയന്നും  പദ്ധ്തി ആസൂത്രണ മാഗകരഖയില്  പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്  15.00 

ലക്ഷത്തിലധിേം  വരുന്ന തുേയ്ക്കുള്ള  നിമ്മാണ പ്രവത്തിേള്ക്ക് കൂടുതല്  

സാകെതിേ സൗേരയം  ആവശയമായതിനാല്   ഈ വഷകത്തയ്ക്ക്  15.00 

ലക്ഷത്തിലധിേം  അെെല്  വരുന്ന  കപ്രാജക്ടുേള്  കഹാസ്പിറ്റല്  മാകനടെെ്  േമ്മിറ്റി , 

പി.െി.എ, അെണവാെി കക്ഷമ സമിതിേള് , പാെകശഖര സമിതിേള്  തുെങ്ങിയ 

ഏജ സിേള്  മുകഖന  നെപ്പാകക്കട്.തില്ല. 

.നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ.ഡി.എു വകുപ്പ് ു 

 

3.3 കയാഗ പരിശീലനത്തിന്  പ്രതിദിനം 400/- ുടപ ക്രമത്തില്  പ്രതിമാസം പരമാവധി 

12,000/- ുടപ നല്ോവന്നതാണ്. അംഗീകൃത സവേലാശാലയില്  നിന്ന്  BNYS 

ബിരുദകമാ തത്തുലയമായ മറ്റു  ബിരുദമുള്ളവടരകയാ  കയാഗ അകസാസികയഷനും 

കേരള കസ്പാെ്സ് േൗണ്സി ം  അംഗീേരിച്ച  കയാഗയത ഉള്ളവടരകയാ  

പരിശീലേരായി തകേശഭരണ സ്ഥാപന ങ്ങള്ക്ക് നി്യിക്കാവന്നതാണ്. 

.നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ.ഡി.എു വകുപ്പ് ു 

3.4 തിരുവനിപുരം കോപ്പകറഷടെ  പദ്ധ്തി ട ലവ് കുറവായതിടെ  ോരണം  

പ്രകതയേം പരികശാധിക്കാനും  ആവശയമായ നെപെി  സവീേരിക്കാനും നഗരോരയ 

ഡയറക്ടടറ  ല മതലടപ്പടുത്തി.  തിരുവനിപുരം കോപ്പകറഷ   പദ്ധ്തി പ്രവത്തന 

ങ്ങളില്  കൂടുതല്  ശ്രദ്ധ് നല്കേട്.താണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ് സവീേരിച്ച നെപെി  

അടുത്ത കോഒഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയില്  റികപ്പാട്ട് ട കയ്യട്.താണ്. 

.നെപെി:- 1ുതകേശസവയംഭരണ .എഫ്.എംുവകുപ്പ് 
2ു നഗരോരയ ഡയറക്ട ു 

3.5 കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെയും ജില്ലയിടല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളികലയും  പദ്ധ്തി 
ട ലവ് വളടര കുറവാണ്. കോട്ടയം ജില്ലയി ം  പ്രകതയേമായ ഇെടപെല്  നെത്താ   



  

10 
 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടടറ ല മതലടപ്പടുത്തി. ഇതു സംബന്ധിച്ച ് സവീേരിച്ച നെപെി  
അടുത്ത കോഒഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയില്  റികപ്പാട്ട് ട കയ്യട്.താണ്. 

.നെപെി:- 1ുതകേശസവയംഭരണ .എഫ് എം.ുവകുപ്പ് 
2ു പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട ു 

3.6 ഒകരാ പ്രകതയേ സീസണില്  നെകത്തട്. കപ്രാജക്ടുേള്  ആ സമയത്തു തടന്ന 
നിവഹണം  നെത്തുന്നതിന്  എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രകതയേം 
ശ്രദ്ധ്ിക്കണം. 

.നെപെി:- 1ുതകേശസവയംഭരണ.ഡി.എു വകുപ്പ് 
2ു പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  
3ു നഗരോരയ ഡയറക്ട  

4ു ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണ ു 

3.7 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്,  നഗരസഭേള്, കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുേള്, ജില്ലാ  
പഞ്ചായത്തുേള്  എന്നീ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിലനില്ുന്ന പ്ര  ം  ഒകരാ 
കോഒഡികനഷ   േമ്മിറ്റിു മുമ്പ് അവകലാേനം ട ിന്്  പ്ര  ങ്ങള്  പ്രകതയേ 
കുറിപ്പായി  നല്േി പ്ര  ങ്ങള്   ച്ച ട ിന്് പരിഹരിക്കാ   നെപെിടയടുക്കണം. 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട, നഗരോരയ ഡയറക്ട,  ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണ   
എന്നിവ  ഇതിടെ  കുറിപ്പ് കോഒഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയുടെ  നാ  ദിവസം 
മുടമ്പെി ം  എസ്.ആ.ജി.ു നല്േി  അജട്.യില്  ഉള്ടപ്പടുത്താനുള്ള നെപെി 
സവീേരിക്കണം. 

.നെപെി:- 1ുതകേശസവയംഭരണ .ഡി.എുവകുപ്പ് 
2ു പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  
3ു നഗരോരയ ഡയറക്ട  

4ു ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണ ു 

3.8 ട്രഷറിേളില്  നിവഹണ ഉകദയാഗസ്ഥ  മാപ്പിംഗ് നെത്തണം. 
.നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ.ഡി.എു വകുപ്പ് ു 

3.9 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  കരാ 15 ദിവസവം  കനകെട്. പദ്ധ്തി ട ലവിടെ  
ലക്ഷയം മുന്നില്  േണ്ടുടോട്.്  പ്രവത്തനം നെത്തണം. 

.നെപെി:- 1ുതകേശസവയംഭരണ.എഫ്.എംു വകുപ്പ് 
2ു പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  
3ു നഗരോരയ ഡയറക്ട  

4ു ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണ ു 

3.10 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ുകള്ള്/കോകളജ് കുട്ടിേള്ുള്ള പഠകനാപേരണങ്ങള്, 
ലാപ് കൊപ്  ഇവ ടസപ്റ്റംബ, കക്ടാബ  മാസത്തിനു മു പ്  നല്േണം.  

.നെപെി:- 1ുതകേശസവയംഭരണ.ഡി.എു വകുപ്പ് 
2ു പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  
3ു നഗരോരയ ഡയറക്ട  

4ു ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണ ു 
 

3.11 KSEB, KWAയില്  നിന്നും  എസ്റ്റികമറ്റ് ലഭിുന്നതില്  ോലതാമസം വരുന്നുട്.് എന്ന് 

കയാഗം വിലയിരുത്തി.  KSEB, KWA കമധാവിേളുമായി ഇക്കാരയം   ച്ച ട ുന്നന്നതിന്  

ഫയല്  പ്രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറിു നല്േണം. 

.നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ.എഫ്.എം.ുവകുപ്പ്ു  
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3.12 നിബന്ധനേള്ക്ക് വികധയമായി  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  വാഷിേ പദ്ധ്തി/  

കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് കഭദഗതി അനുവദിച്ചിരിുന്നത് 15.09.2017 വടരയാണ്. 

കോഒഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയുടെ  27.07.2017-ടല  കയാഗ തീരുമാന പ്രോരമുള്ള 

നിബന്ധനേള്ക്ക്  വികധയമായി  2017-18 വാഷിേ  പദ്ധ്തി  കപ്രാജക്ടുേള്   കഭദഗതി  

ട യ്യാനുള്ള സമയ പരിധി  28.09.2017 വടര  ദീഘിപ്പിുവാ   തീരുമാനിച്ചു. 

.നെപെി:- 1)തകേശസവയംഭരണ .ഡി.എു വകുപ്പ് 

2)എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടേ.എം) 

3.13 തകേശഭരണ സ്ഥാപനതല യൂത്ത് ക്ലബ് ഏകോപന സമിതിേള്  

ുടപീേരിക്കണടമന്ന് മാഗകരഖയില്  പറയുന്നുട്.്. ഗ്രാമ/കലാക്ക്/ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുേളി ം  മുനിസിപ്പാലിറ്റിേളി ം  ഇങ്ങടന ുടപീേരിുന്ന യൂത്ത് 

ക്ലബുേളുടെ ഏകോപനം കൂടുതല്  ഫലപ്രദമാുന്നതിന് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് 

ഒഫീസ/അസിസ്റ്റെ് ടഡവലപ്ടമെ് േമ്മീഷണ  .ജനറല്ു/ പഞ്ചായത്ത് 

ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ട  എന്നിവടരക്കൂെി  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്തല ഏകോപന 

സമിതിയില്  അംഗമാുന്നതിന്  തീരുമാനിച്ചു. 

.നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ .ഡി.എുവകുപ്പ്ു
    

4 പ്രകതയേ വിഷയങ്ങള്  
 

4.1 ടോെേര ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ  21.08.2017-ടല A3/6639/2017-ാാാം നമ്പ  
േത്തും 21.08.2017-ടല  4-ാാാം നമ്പ  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം 
 

താടഴപ്പറയുന്ന  കപ്രാജക്ടുേള്  2017-18-ടല വാഷിേ  പദ്ധ്തിയില്  
ഉള്ടപ്പടുത്തിയിരുന്നുടവെി ം  ഡി.പി.സി അംഗീേരിച്ചില്ല. പ്രകതയേ അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച ്
ക്രമ 
നം 

കപ്രാജക്്ട 
നം 

കപ്രാജക്ടിടെ കപര് അെെല്  
.തനത് ഫട്.് ു 

1 136/18 ടോെേര ഗവ.എല്.പി. ുകള്ള്  ബസ്സിന് ഇന്ധനം 
 

തീരുമാനം:-  ഇന്ധന ട ലവിടെ  പകുതി മാത്രം  
നല്ോ   പ്രകതയേ അനുമതി 
നല്കുന്നു. 50 ശതമാനം 
മാത്രമാണ്  നല്കുന്നടതന്ന് 
ടസക്രട്ടറി ഉറപ്പാക്കണം. 

1,20,000/- 

2 284/18 3 എയ്ഡഡ് വപ്രമറി ുകള്ളുേള്ക്ക്  ലാപ് കൊപ് 
വാങ്ങി നല്േല്  
തീരുമാനം:-  പ്രകതയേ അനുമതി  നല്കുന്നു. 
 

2,70,000/- 

3 148/18 പഞ്ചായത്തിടല  അഫിലികയഷ   ട ിന് 
ഗ്രന്ഥശാലേളില്  പത്രങ്ങളും ആനുോലിേങ്ങളും 
ലഭയമാക്കല്  

25,000/- 
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തീരുമാനം:-  പ്രകതയേ അനുമതി നല്കുന്നു. 
 .നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ.ഡി.എു വകുപ്പ് ു 

4.2 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കലാക്്ക പഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡെിടെ  21.08.2017-ടല C-33/2017-ാാാം 
നമ്പ  േത്്ത 
താടഴപ്പറയുന്ന 5 കപ്രാജക്ടുേള്  വിേസനഫട്.് ഉപകയാഗിച്ച ്  2016-17 വാഷിേ 

പദ്ധ്തിയില്  ഉള്ടപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  ഈ  കപ്രാജക്ട് 2017 മാച്ചില്  വിേസനഫട്.ിനു 

പേരം  തനത് ഫട്.് ആക്കിടക്കാട്.്  കഭദഗതി ട യ്തു.  സ്പില്ഒവറായ  ഈ 

കപ്രാജക്ടുേള്  ഇകപ്പാള്  പൂത്തിയായി. 13,56,254/-  ുടപ മാത്രകമ തനത് ഫണ്ടുള്ളൂ. 

അതിനാല്  ഈ കപ്രാജക്ടുേള്  വീണ്ടും  കഭദഗതി ട ിന്്  വിേസന ഫട്.ാക്കാ   

അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്. 
ക്രമ 
നം 

കപ്രാജക്്ട 
നം 

കപ്രാജക്ടിടെ കപര് അെെല്  

1 92/17 മുന്നൂകക്കാെ് അെണവാെി  പുതിയടേട്ടിെം 
.പൂകക്കാടുണ്ോവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ു 

1,78,642/- 

2 90/17 േിഴകക്കപ്പാട്ട് കുന്ന് കറാഡ് റീ ൊറിംഗ് 
.ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ു 

5,70,440/- 

3 98/17 കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് അനുബന്ധ ടേട്ടിെം  ആദയ 
ഘട്ടം 

9,29,414/- 

4 96/17 ISO സട്ടിഫിക്കറ്റ്  
അനുബന്ധ ടേട്ടിെം നിമ്മാണം 

6,37,842/- 

5 89/17 കതാെിപ്പുറം പുത്ത പുര കറാഡ് 
.ോരാകും  ശ്ശി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ു 

 
5,43,724/- 

 
ആടേ 28,60,062/- 

 

തീരുമാനം –           .1ു  ഇപ്രോരം  കപ്രാജക്ടുേളുടെ ഫട്.്  മൂന്നു പ്രാവശയം  
മാറ്റിടക്കാട്.്  കഭദഗതി ട ുന്നന്നത്  ശരിയായ 
രീതിയല്ല. തനത് ഫട്.് ലഭയത ഉറപ്പാക്കാടത 
കപ്രാജക്ട് കഭദഗതി ട ിന്തിന് കലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറികയാെ് വിശദീേരണം 
ക ാദിക്കാ   ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണടറ 
ല മതലടപ്പടുത്തി. 

                               .2ു  ക്രമനമ്പ  3,4 (കപ്രാജക്ടു് നം 98/17, 96/17) 
എന്നിവയ്ക്ക്  തനത് ഫട്.് തടന്ന  ഉപകയാഗി 
ക്കണം. മറ്റുള്ളവ വിേസനഫട്.് ഉപകയാഗിച്ച ്  
കഭദഗതി ട യ്യാ    അനുമതി നല്കുന്നു. 

                                      .നെപെി:-1ു തകേശസവയംഭരണ .ഡി.ഡിു വകുപ്പ് 
2ു ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണ  

3ു എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടേ.എംു 
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4.3 ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ  16.08.2017-ടല C.A1024-ാാാം നമ്പ  
േത്തും  10.08.2017-ടല  1.4ു-ാാാം നമ്പ  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം 

 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ 2017-18-ടല  നിമ്മാണ പ്രവൃത്തിേള്ുള്ള  കപ്രാജക്ടുേള്  ഇ-
ടെട്.   ഴിവാക്കി  സക്കാ  അക്രഡിറ്റഡ്  ഏജ സി മുകഖന  നെപ്പാക്കാ   
അനുമതി  സംബന്ധിച്ച ്
 

തീരുമാനം – ടപാതുവായി ഇ-ടെട്.  ഴിവാക്കാനുള്ള 
അനുമതി നിരസിച്ചു. എന്നാല്  നിലവിടല 
മാഗകരഖ പ്രോരം  അനുവദനീയമായ 
പ്രവൃത്തിേള്  അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ സി മുകഖന 
ട യ്യാവന്നതാണ്.     
.നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ.ഡി.ബിു വകുപ്പ് ു 

4.4 ോവന്നൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 02.08.2017-ടല േത്്ത  
േിണ  റീ  ാജിംഗിന്  ധനോരയ േമ്മീഷ   ഗ്രാന്റ് ഉപകയാഗിച്ച ്  2017-18-ല്  

കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിടുണ്ട്.്. .അെെല്  7,02,000/- ുടപു ഡിവസ , എസ്റ്റികമറ്റ്  ഇവ  

പ്രകതയേ ഉത്തരവായി  നല്കുടമന്നാണ്  മാഗകരഖയില്  പറഞ്ഞിരുന്നത്.  യൂണിറ്റ് 

ട ലവ് സഹിതം ഡിവസ , എസ്റ്റികമറ്റ് എന്നിവ നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  
 

തീരുമാനം –            1ു    ധനോരയ േമ്മീഷ   ഗ്രാെ്   േിണ  റീ 

 ാജിഗിംന്  ഉപകയാഗിക്കാവ ന്നതല്ല. 
 2ു മാഗകരഖയില്  പറഞ്ഞതനുസരിച്ച ്  .G.O.80/17/ 

തീയതി 03.04.2017 ഖണ്ഡിേ 8.3.3ു യൂണിറ്റ്  

ട ലവ്, ഡിവസ   എസ്റ്റികമറ്റ്  എന്നിവയുടെ  

േരെ്  തകേശസവയം ഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് 

എഞ്ചിനീയം  ടെ  പരികശാധനയ്ക്കു  വികധയമാക്കി  

അംഗീേരിച്ചു നല്ോ   തീരുമാനിച്ചു. 

.നെപെി:-1ു തകേശസവയംഭരണ.ഡി.എു വകുപ്പ് 
2ു കസ്റ്ററ്റ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 

3ു തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയ ു 
4.5 ടപരുമ്പെപ്പ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ  േത്തും .ലഭിച്ചത് 07.08.2017ു, 31.07.2017 -

ടല 2.1ു-ാാാം  നമ്പ  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം 
 

500 തീരപ്രകദശ കുടുംബങ്ങള്   ഇകപ്പാഴും ഒലകമഞ്ഞ വീടുേളിലാണ്  താമസിുന്നത്. 

തിരടഞ്ഞടുക്കടപ്പടുന്ന ഒകരാ കുടുംബത്തിനും  1500/-  ുടപ  വീതം നല്കുന്നതിന് 

4,50,000/-ുടപയുടെ  കപ്രാജക്ട്  ഡി.പി.സി. അംഗീേരിച്ചു ടവെി ം  മാഗകരഖയില്  
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ഇല്ലാത്തതിനാല്  ടവറ്റിംഗ് ഒഫീസ  അംഗീേരിച്ചില്ല.  പ്രകതയേ അനുമതി 

സംബന്ധിച്ച ്.  
തീരുമാനം  –  23.08.2017-ടല  കോഒഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയില്   ഇതു 

സംബന്ധിച്ച ് അനുമതി നല്േിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച ് 
അനുമതി നല്കുന്നത് ജില്ലാതല അപ്പീല്  േമ്മിറ്റി 
പരിഗണികക്കട്.താണ്. 

.നെപെി:-1ു തകേശസവയംഭരണ.ഡി.എു വകുപ്പ് 
2ു ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസ , മലപ്പുറംു 

 
4.6 ബഹു ആറന്മുള എം.എല്.എ.യുടെ  22.08.2017-ടല  േത്തും ആറന്മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

പ്രസിഡെിടെ  21.08.2017-ടല  A6-377/17-ാാാം നമ്പ  േത്തും. 18.08.2017-ടല  12.6ു 
നമ്പ  ഭരണസമിതി  തീരുമാനവം. 
ആറന്മുള  ഗ്രാമ വപതൃകോത്സവത്തിന് 2.00 ലക്ഷം ുടപ  തനത് ഫട്.ില്  നിന്ന് 

ട ലവഴിക്കാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

തീരുമാനം –  വിശദമായ കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി ജില്ലാ 

ആസൂത്രണസമിതിയുടെ  അംഗീോരകത്താടെ  

നെപ്പാക്കാവന്നതാണ്. 

.നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ.എഫ്.എംു വകുപ്പ് ു 

4.7 ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ  16.08.2017-ടല  CA-1023-ാാാം  നമ്പ  
േത്തും  10.08.2017-ടല  1.5ു -ാാാം നമ്പ  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം 

 

കഹാസ്പിറ്റല്  മാകനടെെ്  േമ്മിറ്റി, പി.റ്റി.എ. തുെങ്ങിയ ഏജ സിേള്  മുകഖന 15 

ലക്ഷത്തിലധിേമുള്ള  കപ്രാജക്ടുേള്  നെപ്പാക്കാനുള്ള സൗേരയം  സുകലഖ കസാഫ്ട് 

ടവയറില്  ഇല്ലാടയന്നും അതിനുള്ള ക്രമീേരണം ട യ്യണടമന്നതും സംബന്ധിച്ച.്   
 

തീരുമാനം– ടെട്.  ഴിവാക്കി പി.റ്റി.എ, കഹാസ്പിറ്റല്  മാകനടെെ് 

േമ്മിറ്റി  തുെങ്ങിയ ഏജ സി മുകഖന നെപ്പാുന്ന 

കപ്രാജക്ടുേളുടെ തുേയ്ക്ക്  പരിധിയിടല്ലന്ന്  മാഗകരഖ 

യില്  പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്  15.00 ലക്ഷം 

ുടപയിലധിേം  വരുന്ന തുേയ്ക്കുള്ള  നിമ്മാണ 

പ്രവൃത്തിേള്ക്ക്  കൂടുതല്  സാകെതിേ സൗേരയം  

ആവശയമായതിനാല്  ഈ വഷകത്തയ്ക്ക്  15.00 

ലക്ഷത്തിലധിേം  അെെല്  തുേ വരുന്ന  കപ്രാജക്ടുേള്  

പി.റ്റി.എ, കഹാസ്പിറ്റല്  മാകനടെെ് േമ്മിറ്റി പാെകശഖര 
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സമിതിേള്  തുെങ്ങിയ ഏജ സി മുകഖന  

നെപ്പാകക്കട്.തിടല്ലന്ന് തീരുമാനിച്ചു.  
 ടപാതു തീരുമാനം ഖണ്ഡിേ 3.2  ബാധേമാണ്. 

.നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ. ഡി.എു വകുപ്പ് ു 
4.8 ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ  16.08.2017-ടല  CA-1027-ാാാം  നമ്പ  

േത്തും  10.08.2017-ടല  1.10ു -ാാാം നമ്പ  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം 

 

ആശുപത്രി  വിേസന സമിതി, പി.റ്റി.എ. അെണവാെി  കക്ഷമ സമിതിേള്  തുെങ്ങിയ 

സമിതിേള് ടക്കാപ്പം  പാെകശഖര സമിതിേള്, രജിസ്റ്റ  ട ിന് േഷേ സമിതിേള്  

എന്നിവകയയും  തുേയ്ക്ക്  പരിധികൂൊടത  പ്രവൃത്തിേള്   നെപ്പാുന്നതിന് അനുമതി 

സംബന്ധിച്ച.്   
 

തീരുമാനം– പാെകശഖരവമായി  ബന്ധടപ്പട്ട ോരയങ്ങളില്   

പാെകശഖര സമിതിേള്ക്ക് നിമ്മാണ പ്രവൃത്തിേള്  

ഏടറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. എന്നാല്  രജിസ്റ്റ  ട ിന് 

േഷേ സമിതിടയ  ഉള്ടപ്പടുത്തണടമന്ന ആവശയം 

നിരസിച്ച. .ടപാതു തീരുമാനം  ഖണ്ഡിേ 3.2 

ബാധേമാണ് ു  

.നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ .ഡി.എു വകുപ്പ് ു 

4.9 േെമുെി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ  14.07.2017-ടല S2-144/17-ാാാം നമ്പ  
േത്തും  01.07.2017-ടല  1.2ു-ാാാം  നമ്പ  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം . LSGD-DA1-
577/17/LSGD) 

 

മാഗകരഖപ്രോരം  ടെറസ്സി ം മുറ്റത്തും  പച്ചക്കറി കൃഷി ട ുന്നന്നതിന്  കഗ്രാ ബാഗിന്  

50 ശതമാനമാണ് സബ്സിഡി നല്കുന്നത്. ഇത് 75 ശതമാനമാക്കണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച ്  
 

തീരുമാനം– മാഗകരഖ പ്രോരമുള്ള  പരിധിയില്  മാറ്റം  

വരുകത്തട്.തിടല്ലന്ന് തീരുമാനിച്ചു. 

.നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ .ഡി.എുവകുപ്പ് ു 
4.10 കേരള കസ്റ്ററ്റ് സ്ട്രീറ്റ് വലറ്റ്  ടമയിെന സ് കോണ്ട്രാകക്ടഴ്സ്  അകസാസികയഷ   

ജനറല്  ടസക്രട്ടറിയുടെ 16.08.2016-ടല േത്്ത  .LSGD-DA3/177/2016-LSGD) 

 

താടഴപ്പറയുന്ന ആവശയങ്ങള്  അംഗീേരിുന്നത് സംബന്ധിച്ച ് 
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(1) കപടെെ് വയവസ്ഥ 
ജൂണ്  മാസം നല്കുന്ന  രു ബില്ല്  നാല് തവണേളായി  .മൂന്നു 

മാസത്തിടലാരിക്കല്ു അടുത്ത മാ ച്ച ്മാസം ടോട്.ാണ്  നല്കുന്നത്.  ഇത് 

രുമിച്ച ് നല്േണം. കൂൊടത ടെട്.  തുേയുടെ  10 ശതമാനം ടസേൂരിറ്റി  

ടഡകപ്പാസിറ്റായി  നല്കുന്നത്  ഴിവാക്കി  ബില്  തുേ മുഴുവ   നല്േണം. 
(2) ടതരുവവിളക്ക്  ടമയിെന സിന് C ക്ലാസ്  കോണ്ട്രാക്ടമാടര 

ഏല്പിുന്നതിനു പേരം  B ക്ലാസ്  വലസ സുോക്ക് മാത്രമായി  

നിജടപ്പടുത്തണം. 
(3) ടതരുവവിളക്്ക ടമയിെന സ് നെത്തുന്നവക്്ക  ഗ്രൂപ്്പ ഇ ഷവറ സ് 

നിബന്ധമാക്കണം. 
 

തീരുമാനം – വകുപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനടമടുക്കണം. 
.നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ.ഡി.എു വകുപ്പ് ു 

4.11 േണ്ണൂ   ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസം  ടെ  22.08.2017-ടല  82/2017/DPO /Kannur നമ്പ  
നമ്പ   േത്്ത. 

 

കസാളാ   എനജിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട  കപ്രാജക്ടുേള്, ഇലക്ട്രിഫികക്കഷ   

കപ്രാജക്ടുേള്  എന്നിവയ്ക്ക്  എസ്റ്റികമറ്റ്  തയ്യാറാക്കാനും  സാകെതിോനുമതി 

നല്ോനും  ോലതാമസവം  തെസ്സവം  കനരിടുന്നു.   ഇവയക്ക് എസ്റ്റികമറ്റ് 

തയ്യാറാക്കാനും സാകെതിോനുമതിുമായി  ജില്ലാതലത്തില്  രു  േമ്മിറ്റി  

ുടപീേരിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച ്  
തീരുമാനം – 1ു ഇലക്ട്രിക്കല്  പ്രവൃത്തിേളുടെ എസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാു 

ന്നതിനും കമല്കനാട്ടം വഹിുന്നതിനും 22.09.2015-ടല 

2878/2015/തസവഭവ ഉത്തരവ് പ്രോരം  രു േമ്മിറ്റി 

ുടപീേരിച്ചിടുണ്ട്.്.  
 2ു കസാളാ  എനജി കപ്രാജക്ടുേള്ുകവട്.ി  താടഴ 

പ്പറയുന്ന  രീതിയില്  രു േമ്മിറ്റി ുടപീേരിുന്നതിന് 

തീരുമാനിച്ചു. 
                              തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  എക്സിേൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയ, 

അടനട്ട് കപ്രാജക്ട് മാകനജ , .ജില്ലാ എഞ്ചിനീയ ു 
ടേ.എസ്.ഇ.ബി.യില്  നിന്ന് രു എക്സിേൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയ , ഇലക്ട്രിക്കല്  ഇ ടസ്പക്ടകററ്റിടല  
എഞ്ചിനീയ  എന്നിവ  അംഗങ്ങളായി ജില്ലാതലത്തില്  
േമ്മിറ്റി ുടപീേരിക്കണം. േമ്മിറ്റിയുടെ േണ്വീനറായി 
തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്   എക്സിേൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയടറ 
ല മതലടപ്പടുത്തണം.  ഇതിടെ  ല മതലേളും 
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പ്രവത്തനവം  തയ്യാറാക്കി സക്കാരിനു സമപ്പിക്കാ   
എസ്.ആ .ജി.ടയ ല മതലടപ്പടുത്തി. 

.നെപെി:-1ു തകേശസവയംഭരണ .ഡി.എുവകുപ്പ് 
2ു കസ്റ്ററ്റ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ു 

4.12 മലയാലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ  18.08.2017-ടല  - A1-399/17-ാാാം 
നമ്പ  േത്്ത  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ  11 വഷം  പഴക്കമുള്ള  വാഹനം  പാലികയറ്റീവ് 
പ്രവത്തനത്തിനുകവട്.ി പി.എച്ച.്സി.യ്ക്കു  വേമാറി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു് പുതിയ 
വാഹനം വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച ്  

തീരുമാനം–                 1ു  പഴയ വാഹനത്തിനു പേരം   പുതിയ വാഹനം  
വാങ്ങുന്നത് വകുപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനടമടുക്കണം 

                2ു  പാലികയറ്റീവ് ആവശയത്തിനു വാഹനം  വാെേയ്ക്ക് 
എടുകക്കട്.താണ്. 

.നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ.ഡി.ബിു വകുപ്പ് ു 

4.13 ആതിരപ്പള്ളി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ  21.08.2017-ടല B1-200/17-ാാാം നമ്പ  
േത്്ത  
പഞ്ചായത്തില്  ൊറ്റാ കോഫി ലിമിറ്റഡിടെ  വേവശമുള്ള  കതാട്ടം കമഖലയില്  5 

വാഡുേളില്  ആടേ  ജനസംഖയയുടെ  30 ശതമാനം  ആള്ക്കാ  വസിുന്നു. 

പ്രസ്തുത  ഭാഗത്ത് കറാഡ്  നിമ്മാണത്തിന്  26.10.2016-ടല  കോഒഡികനഷ   

േമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതി  നല്കുേയും ആടേയുള്ള 6 േികലാ മീറ്ററില്  1250 മീറ്റ  

നിമ്മാണം പൂത്തിയാുേയും ട ിന്ിരുന്നു.  ഈ വഷം മയിലാടുംപാറ കറാഡ് 

ൊറിംഗ് എന്ന കപ്രാജക്ടിന് .കപ്രാജ.നം 80/18ു 35,00,000/- ുടപ  വേയിരുത്തി  

ഡി.പി.സി. അംഗീോരം കനെിയിടുണ്ട്.്. ഈ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   അനുമതി 

സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം–     “എകസ്റ്ററ്റിനുള്ളില്  കൂെി ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര 

സവാതന്ത്രയം തെസ്സടപ്പടുത്തുേയില്ലാടയന്ന്” 
േമ്പനിയുടെ കരഖാമുലമൂള്ള ഉറപ്പിടെ അെിസ്ഥാ 
നത്തില്  കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

.നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ.ഡി.എു വകുപ്പ് ു 

4.14 േണ്ണൂ   കോപ്പകറഷ   കമയം  ടെ 10.08.2017-ടല  C3-27922/16-ാാാം  നമ്പ  േത്തും  
13.06.2017-ടല  1-ാാാം  നമ്പ  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം. 

 

കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാൊയി 11,50,02,000/- ുടപ  ലഭിച്ചിടുണ്ട്.്. ഇതില്  കറാഡ് 

ടമയിെന സിനായി  8,34,79,000/- ുടപ  വേയിരുത്തിയിടുണ്ട്.്.  പുതിയ  കറാഡു 
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ൊറിംഗിന്  തുേ തിേയാത്തതിനാല്  3,15, 23,000/-  ുടപ  കറാഡ് ടമയിെന സ് 

ഗ്രാെില്  നിന്ന് ഉപകയാഗിക്കാ   അനുമതി ആവശയടപ്പട്ടിരിുന്നു. 

തീരുമാനം–     പുതുതായി 5 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കൂെി  കൂട്ടികച്ചത്താ 
ണ് കോപ്പകറഷ   ുടപീേരിച്ചത്  എന്നതിനാല്   
ഈ വഷകത്തയ്ക്ക് മാത്രമായി  പ്രകതയേ അനുമതി 
നല്കുന്നു. എന്നാല്  ഇപ്രോരം കനാണ്  കറാഡ് 
ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് കറാഡ് ൊറിംഗിന്  
ഉപകയാഗിുന്നതിന്  ഭരണസമിതി തീരുമാന 
ടമടുക്കണടമന്ന നിബന്ധന പാലിക്കണം. 

.നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ.ഡി.എു വകുപ്പ് ു 

4.15 പറകക്കാെ്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 17.08.2017-ടല േത്തും  09.08.2017-ടല 
1.8ു-ാാാം നമ്പ  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം 

കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന്  ലഭിച്ച നിമ്മല്  പുരസ്കാര ഫട്.ില്  നിന്ന്  2.00  ലക്ഷം ുടപ  

ഉപകയാഗിച്ച ് ടോടുമണ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല  എയ്ഡഡ് ുകള്ളായ ടസെ് പീകറ്റഴ്സ് 

UPS -ല്  കൊയ് ലറ്റ്  നിമ്മിച്ചു നല്ോ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ് 

തീരുമാനം–    കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്  മറ്റ് സക്കാ  
ുകള്ളുേളില്  ടമച്ചടപ്പട്ട കൊയ് ലറ്റ് സൗേരയം ഏടപ്പടുത്തി 
ക്കഴിഞ്ഞുടവെില്  ഈ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   അനുമതി 
നല്കുന്നു.  

.നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ.ഡി.ഡിു വകുപ്പ് ു

4.16 ബഹു. വിദയാഭയാസ വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ  22.08.2017-ടല  318/2017/M(EDN)  നമ്പ  േത്്ത  
 

MPLAD, MLASDF  പദ്ധ്തി പ്രോരം  ുകള്ളുേള്ക്ക് ബസു വാങ്ങി നല്േിയിടുണ്ട്.്. 

ഇവയുടെ ഇന്ധനട ലവ്, റിപ്പയ  എന്നീ ഇനങ്ങളില്  ട ലവാകുന്ന തുേ  

സവുടപിുന്നതിന്  ുകള്ള്  പി.െി.എ േള്ക്ക്  സാധിുന്നില്ല എന്നതിനാല്  ഈ 

ട ലവ് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  തനത് ഫട്.ില്  നിന്ന്  വഹിുന്നതിന് 

അനുമതി നല്േണടമന്നതു  സംബന്ധിച്ച ്   

തീരുമാനം–  1ു വാഹനം റിപ്പയ  ട ുന്നന്നതിന്   പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് 
ധനസഹായം നല്ോവന്നതല്ല. 

                   2ു ഇന്ധന ട ലവ നല്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച ് ടപാതു 
തീരുമാനടമടുുന്നതിന് ധനോരയ വകുപ്പിടെ  
പരിഗണനയ്ക്ക്  നല്ോ   തീരുമാനിച്ചു. 

.നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ.എഫ്.എംു വകുപ്പ് ു 
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4.17 ടപാന്നാനി മുനിസിപ്പല്  ട യമാടെ 21.08.2017-ടല േത്്ത  
 

നഗരസഭയില്  കറാഡ് ൊറിംഗിനായി  ആവശയമായ ബിറ്റുമി    ‘ബിറ്റുമിക്സ്’  എന്ന 

സവോരയ സ്ഥാപനത്തില്  നിന്നും േരാം  ോ  വാങ്ങി ഈ സ്ഥാപനത്തിടെ ബില്  

ആണ് സമപ്പിച്ചിരിുന്നത്. ഇത് സക്കാ  ഉത്തരവിന് അനുസൃതമല്ലാത്തിനാല്  

പ്രകതയേ ഇളവ നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച  ്

തീരുമാനം–    1ു     ഈ നെപെി സക്കാ  മാഗ നികേശത്തിന് അനുസൃത 
മല്ലാത്തതിനാല്  ബന്ധടപ്പട്ട ഉകദയാഗ സ്ഥടെ കപരില്  
വകുപ്പുതല നെപെി സവീേരിുന്നതിന് തകേശസവയം 
ഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയകറാെ്  നികേശിച്ചു. 

                    2ു  ഇതു പരികശാധിച്ച ് വിശദമായ റികപ്പാട്ട് സമപ്പിക്കാ   
തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയടറ 
ല മതലടപ്പടുത്തി 

.നെപെി:-1ു തകേശസവയംഭരണ.ഡി.സിു വകുപ്പ് 
2ുതകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയ ു 

4.18 ടനടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 23.08.2017-ടല േത്്ത  
കയാഗ പരിശീലനത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ട് ഡി.പി.സി.  അംഗീേരിച്ചിടുണ്ട്.്. കയാഗ 

ഇ സ്ട്രക്ടക്ക് നല്കേട്. ഒണകററിയം നി്യിച്ചു നല്േണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച ്  

തീരുമാനം–    ദിവസം 400/- ുടപ  ക്രമത്തില്  പ്രതിമാസം 
പരമാവധി 12,000/- ുടപ  നല്ോവന്നതാണ്. 
BNYS ബിരുദകമാ  തതുലയമായ  മറ്റു ബിരുദമുള്ള 
വടരകയാ  കയാഗ അകസാസികയഷനും കേരള  
കസ്പാെ്സ് േൗണ്സി ം  അംഗീേരിച്ച കയാഗയത 
യുള്ളവകരകയാ പരിശീലേരായി  നി്യിക്കാവ 
ന്നതാണ്. 

.നെപെി:-1ു തകേശസവയംഭരണ .ഡി.എുവകുപ്പ് ു 
 

4.19 എറണാകുളം ജില്ലാ േളക്ടം  ടെ  21.08.2017-ടല  41133/17/DPC/DPO/EKM നമ്പ   േത്്ത 

.ചൂണ്ണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ കൃഷി കപ്രാജക്ട്  സംബന്ധിച്ച് ു 
 

പ്രാഥമിേ വിള ആകരാഗയകേന്ദ്രം ഭൗതിേ സൗേരയം  രുക്കല്, മരുന്നു വാങ്ങല്  

.കപ്രാജ.നം. 126/18, അെെല്  4.00 ലക്ഷം ുടപു എന്ന കപ്രാജക്ട്  നൂതന 

കപ്രാജക്ടായി ഉള്ടപ്പടുത്തിയിരുന്നു. കൃഷിഭവ   “കൃഷി ആകരാഗയകേന്ദ്രമായി” 

പ്രവത്തിച്ച ്  ശാരീയമാീയമായി  േീെകരാഗ നിണ്ണയം  കൃഷി ഒഫീസ  നെത്തി 

ആവശയമായ മരുന്ന് .േീെനാശിനിു നല്കുേയും  മണ്ണിടല മൂലേങ്ങളുടെ  അളവ് 
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തിട്ടടപ്പടുത്തി  വിള പരിപാലന  മുറേള്  നികേശിച്ച ്  മൂലേങ്ങള്  ക്ലിനിക്കില്  

നിന്നും നല്കുേയും ആണ്  കപ്രാജക്ടില്  ഉകേശിുന്നത്. മരുന്നിന് .േീെനാശിനിു 

100  ശതമാനം സബ്സിഡി ഉകേശിച്ചിരിുന്നതിനാ ം  കൃഷി ഒഫീസ  കനരിടുണ് 

മരുന്നു വാങ്ങുന്നതിനാ ം സക്കാ  അനുമതി കവണടമന്ന് നൂതന 

കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് കവട്.ിയുള്ള ജില്ലാ സമിതി ശുപാശ ട ിന്ിരിുന്നു. ഈ 

കപ്രാജക്ടിടെ അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

തീരുമാനം–    ഈ കപ്രാജക്ട് സംബന്ധിച്ച ് ചൂണിക്കര കൃഷി 

ഒഫീസം  ം  എറണാകുളം കൃഷി ടഡപൂട്ടി 

ഡയറക്ടം  ം  കയാഗത്തില്  വിശദീേരിച്ചു. പ്രകതയേ 

അനുമതി നല്ോ   തീരുമാനിച്ചു.  

.നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ.ഡി.എു വകുപ്പ് ു 
4.20 തിരുവനിപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 02.09.2017-ടല േത്്ത 

 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ 2017-18  വാഷിേ പദ്ധ്തിയില്  ഉള്ടപ്പടുത്തിയിടുണ്ള്ള 33 
കപ്രാജക്ടുേള്  കോഒഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീോരത്തിനായി 
നല്േിയിടുണ്ട്.്. ഇവയില്  12 എണ്ണം ഡി.പി.സി. അംഗീേരിക്കാത്തവയും 21 എണ്ണം 
ഡി.പി.സി. അംഗീേരിച്ചുടവെി ം ബന്ധടപ്പട്ട ടവറ്റിംഗ് ഒഫീസ  
അംഗീേരിക്കാത്തവയും ആണ്. ഇവ 23.08.2017-ടല കോഒഡികനഷ   
േമ്മിറ്റിയില്  അംഗീോരം  നല്േിയിരുന്നില്ല. പരിഗണനയ്ക്ക്  വീണ്ടും 
സമപ്പിച്ചിരിുന്നു. ഡി.പി.സി. അംഗീേരിക്കാത്ത  ഈ കപ്രാജക്ടുേള്  
കോഒഡികനഷ   േമ്മിറ്റി പരികശാധിച്ച ്  താടഴപ്പറയും പ്രോരം  തീരുമാന 
ടമടുത്തു. മറ്റ് കപ്രാജക്ടുേള്  സംസ്ഥാനതല അപ്പീല്  േമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക്  
സമപ്പിക്കാ   നികേശിുന്നു.  
 

ഡ 

തീരുമാനം –      ഇവയ്ക്ക് അനുമതി നിരസിച്ചു. 
.നെപെി : - തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ബിു വകുപ്പ് ു   

 

ക്രമ 
നം 

കപ്രാജക്ട് 
നം 

കപ്രാജക്ടിടെ കപര് അെെല്  

 1ു 779/18 
പട്ടിേവഗ വിദയാഥിേള്ക്ക് 
ലാപ് കൊപ് 

  5.00 ലക്ഷം ുടപ 

   2ു  926/18 കതനീച്ച വളത്തല്  പദ്ധ്തി 
.എസ്.റ്റിു  

     5.00 ലക്ഷം ുടപ 

        3ു  1062/18 േിൊരി വളത്തല്  .എസ്.റ്റിു      5.00 ലക്ഷം ുടപ 
 

4ു 1042/18 ോളകുട്ടി, കപാത്തുുട്ടി പരിപാലനം 
.എസ്.സി.എസ്.പിു 
 

50.00 ലക്ഷം ുടപ 

5ു 1045/18 ോളകുട്ടി, കപാത്തുുട്ടി പരിപാലനം 
.എസ്.സി.എസ്.പി വനിതു 

30.00 ലക്ഷം ുടപ 

6ു 1043/18 ോളകുട്ടി, കപാത്തുുട്ടി പരിപാലനം 
.എസ്.റ്റിു 

30.00 ലക്ഷം ുടപ 
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തീരുമാനം –   ഗ്രാമഞ്ചായത്തുേളില്  നിന്ന്  ഗണകഭാക്തൃലിസ്റ്റ് വാങ്ങി  നെപ്പാക്കണ 
ടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ ഈ വഷകത്തയ്ക്ക് മാത്രമായി പ്രകതയേ 
അനുമതി നല്കുന്നു. 

 .നെപെി : - തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ബിു വകുപ്പ് ു   
 

 

തീരുമാനം–   ഗ്രാമഞ്ചായത്തുേളില്  നിന്ന് ഗണകഭാക്തൃലിസ്റ്റ് വാങ്ങി  
നെപ്പാക്കണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ ഈ വഷകത്തയ്ക്ക് 
മാത്രമായി പ്രകതയേ അനുമതി നല്കുന്നു. 

.നെപെി : - തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ബിു വകുപ്പ് ു   

 

 

 

തീരുമാനം–   മുേളില്  പറയുന്ന ഇനം  പശുക്കളുടെ ലഭയത കുറവാടണന്നും 
ബി.പി.എല്  കുടുംബങ്ങളുടെ  ജീവകനാപാധിക്ക്   പ്രകയാജനേര 
മാവില്ലാടയന്നും  കയാഗം നിരീക്ഷിച്ചു.  അതിനാല്  സാധാരണ 
യിനം  പശുക്കടള വാങ്ങി നല്കുന്ന രീതിയില്  കപ്രാജക്ട് 
കഭദഗതി ട ിന്് നെപ്പാക്കാ   ഈ വഷകത്തയ്ക്ക് മാത്രമായി 
അനുമതി നല്കുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്  നല്കുന്ന  
ഗണകഭാക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രോരം  നെപ്പാക്കണം 

.നെപെി : - തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ബിു വകുപ്പ് ു   

 

 

തീരുമാനം –   കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് മുകഖന നെപ്പാക്കണടമന്ന 
നിബന്ധനകയാടെ അനുമതി നല്കുന്നു. 

.നെപെി : - തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ബിു വകുപ്പ് ു   

 

 

തീരുമാനം –   ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളില്  നിന്നുള്ള ഗണകഭാക്തൃ ലിസ്റ്റ് മുകഖന 
നെപ്പാക്കണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ ഈ വഷകത്തയ്ക്ക് 
മാത്രമായി അനുമതി നല്കുന്നു. 

.നെപെി : - തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ബിു വകുപ്പ് ു  

7ു 1047/18 േിൊരി വളത്തല്  
.എസ്.സി.എസ്.പിു 
 

50.00 ലക്ഷം ുടപ 

8ു 1151/18 നാെ   പശു ഇനങ്ങള്    
ോസകഗാഡ് ഡാഫ്, ടവചൂര  പശു 
വിതരണം  .ജനറല് ു 

     50.00 ലക്ഷം ുടപ 

9ു 1154/18 നാെ   പശു ഇനങ്ങള്    
ോസകഗാഡ് ഡാഫ്, ടവചൂര  പശു 
വിതരണം .എസ്.സി.എസ്.പിു  

     25.00 ലക്ഷം ുടപ 

10ു 826/18 വനിതാ സംരംഭേുള്ള കൂണ്  
കൃഷി .ജനറല് ു 

     15.00 ലക്ഷം ുടപ 

11ു 1236/18 പട്ടിേജാതി വിഭാഗക്കാക്്ക 
ഒകട്ടാറിക്ഷ വാങ്ങുന്നതിന് 
ധനസഹായം  

     70.00 ലക്ഷം ുടപ 
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തീരുമാനം –   പട്ടിേജാതി വിഭാഗക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പുേള്  മുകഖന തടന്ന 
നെപ്പാക്കണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ  ഈ വഷകത്തയ്ക്ക 
മാത്രമായി അനുമതി നല്കുന്നു. 

.നെപെി : - തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ബിു വകുപ്പ് ു   

                 .കയാഗം 3.00 മണിക്ക് അവസാനിച്ചുു 

12ു 1331/18  പട്ടിേജാതി ഗ്രൂപ്പുേള്ക്ക്   
മുട്ടകക്കാഴി വിതരണം 

     50.00 ലക്ഷം ുടപ 


