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നം. 20/2017/SRG/CC(11) 

വികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 
03.10.17 ല്  നെന്ന കയാഖത്തിടെ  നെപെി വിവരം 

 
കയാഖം രാവിടല 11.00 മണിക്ക്  ബഹു. തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ  
ക ംബറില്  അരംഭിച്ചു.  ബഹു. തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രി ഄദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 
കയാഖത്തില്  പടെടുത്തവരുടെ  കപരുവിവരം  ഹാജ  രജിസ്റ്റ  പ്രഔാരം . 
 

1. പദ്ധ്തി പുകരാഖതി ഄവകലാഔനം 
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  2017-18 പദ്ധ്തി നിവഹണം കയാഖം ഄവകലാഔനം 

ട യ്തു. തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  30.10.2017 വടരയുള്ള  പദ്ധ്തി ട ലവ്  20.57 

ശതമാനമാണ്. വിശദ വിവരം താടഴ ക ുന്നു. 

നഖരസഭഔള്    -  23.34 ശതമാനം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  - 22.75  ”  

കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  - 21.23     ”  

കഔാപ്പകറഷ    - 16.43    ” 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - 12.04    ” 

അടഔ    20.57 ശതമാനം 

ഏറൃല്ലൃം  ഈയന്ന  പദ്ധ്തി ട ലവ്  ഔൂ  ജില്ലയിലം (22.83 ശതമാനം) ഏറൃല്ലൃം  കുറഞ്ഞ 

ട ലവ് കഔാഴികക്കാെ്  ജില്ലയിലം  (17.98 ശതമാനം) അണ്.  വിവിധ ട്രഷറിഔളിലായി  

സമപ്പിക്കടപ്പ 23  2357 കപ്രാജകളിലഔളിലായി  122.67 കഔാെി ുടപയുടെ  കപട്െ് നെന്നി 23ില്ല.  

നിമ്മാണ പ്രവൃത്തിഔള്ുള്ള കപ്രാജകളിലഔളില്  കഔാപ്പകറഷളിഔളില്  76 ശതമാനല്ലൃം  

മുനിസിപ്പാലിറൃിഔളില്   80 ശതമാനല്ലൃം ജില്ലാ  പഞ്ചായത്തുഔളില്  62 ശതമാനല്ലൃം  

കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുഔളില്   73 ശതമാനല്ലൃം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില്  80 ശതമാനല്ലൃം  

സാകെതിഔാളിമതി  നല്ഔിയിടുണ്ട്. അടഔ 78 ശതമാനം  കപ്രാജകളിലഔള്ക്്ക  

സാകെതിഔാളിമതി നല്ഔി. 

(നെപെി:-  തകേശസവയംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ് ) 

2. കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖത്തിടെ  തീരുമാനപ്രഔാരം  സവീഔരികക്കട തുെ  
നെപെിഔള്  

2.1 23.08.2017-ടല  കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി തീരുമാനപ്രഔാരം  തുെ  നെപെി  
സവീഔരിക്കാത്തവയികേലള്ള  നെപെി 

 

2.1.1 ടഡകപ്പാസിറൃ് പ്രവൃത്തിഔളുടെ ബില്ലുഔള്   ടസക്ര 23റിമാ  ട്രഷറിയില്  നല്ഔി  തുഔ 
ബന്ധടപ്പ 23 സ്ഥാപനത്തില്  ഄെയ്ക്കണം എന്ന് 23.08.2017 -ടല കഔാഒഡികനഷ   
ഔമ്മിറൃിയില്  നികേശിചിരുന്നുടവെിലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളുകെയും  നഖരസഭളുകെയും 
വിശദാംശങ്ങള്   ലഭിചിരുന്നില്ല. ആത് സംബന്ധിച വിവരങ്ങള്  താടഴ ക ുന്നു. 



  

2 
 

(i) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില്  2017-18-ല്  അടഔ 4735 ടഡകപ്പാസിറൃ് 

പ്രവൃത്തിഔളാണ് ഈള്ളത്.  ആതില്  1895  കപ്രാജകളിലഔളുടെ  തുഔ ബന്ധടപ്പ 23 

വകുപ്പില്  ടഡകപ്പാസിറൃ്  ട യ്തിടുണ്ടടന്ന്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറടര   ഄറിയിച്ചു. 

(ii) നഖരസഭഔളില്  ഇ വഷം അടഔ 407 ടഡകപ്പാസിറൃ് പ്രവൃത്തിഔള്  ഈട്. 

(കഔാപ്പകറഷളിഔളില്  105, നഖരസഭഔളില്  302) ആതില്  അടഔ 147 

ടഡകപ്പാസിറൃ് പ്രവൃത്തിഔളുടെ തുഔ (യഥാക്രമം കഔാപ്പകറഷനില്  35 

പ്രവൃത്തിഔളും നഖരസഭഔളില്  112 പ്രവൃത്തിഔളും) ബന്ധടപ്പ 23 വകുപ്പില്  

ടഡകപ്പാസിറൃ് ട യ്തു. 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ(എഫ്.എം.) വകുപ്പ്  

2.1.2 ബഹു.  വറ എം.എല്.എ.യുടെ  09.08.2017-ടല T37/08/2017 (P) നമ്പ  ഔത്തും  
കതവലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ 15.07.2017-ടല 2-ാാാം നമ്പ  ഭരണസമിതി 
തീരുമാനല്ലൃം 
 
പഞ്ചായത്തില്  ആ.എം.എസ്. ഭവന നിമ്മാണത്തിന് 33 ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്ക് 

2011-12 സാമ്പത്തിഔ വഷം 75,000/-ുടപ വീതം നല്ഔി. ആവ   01.04.2011-ളി 

കശഷമാണ് എഗ്രിടമെ് വചത്. 19.01.2012-ടല 15/2012/തസവഭവ  ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരം  

01.04.2011-ളി കശഷം എഗ്രിടമെ് വച പ 23ിഔജാതി വിഭാഖക്കാക്ക് 2,00,000/- 

ുടപയും പ 23ിഔവഗ വിഭാഖക്കാക്ക് 2,50,000/- ുടപയും അയി  യൂണിറൃ് നിരക്ക് 

വദ്ധ്ിപ്പിച്ചു.  ഇ നിരക്കില്  ബാക്കി തുഔ  പ 23ിഔജാതി വിഭാഖക്കാക്ക്   2017-18-ല്  

50,000/- ുടപ  വീതല്ലൃം 2018-19-ല്  75,000/- ുടപ   വീതല്ലൃം  നല്ഔാ   ഄളിമതി 

സംബന്ധിച ് - ആതിടെ നിജസ്ഥിതി  സംബന്ധിച റികപ്പാ 23്. പഞ്ചായത്ത്  

അവശയടപ്പ 23തളിസരിച ്  ഄധിഔ തുഔ  നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ് എന്ന്  പഞ്ചായത്ത്  

ഡയറടര  ഄറിയിച്ചു.  

തീരുമാനം :-  ഄധിഔ തുഔ 2017-18 വഷം  തടന്ന നല്ഔണടമന്ന 
നിബന്ധനകയാടെ  ഄളിമതി നല്കുന്നു. 

(നെപെി:-  തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ് ) 

 
2.1.3 ടമാകഔരി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല  സുസ്ഥിര പ്ലാസ്റ്റിഔ് മാലിനയ പരിപാലന പദ്ധ്തിയിടല  

വാളടിയമാ  24.07.2017-ല്  സമപ്പിച ഔത്്ത 
ഔഴിഞ്ഞ നാല വഷമായി  4 വനിതാ വാളടിയമാ  ദിവസകവതനാെിസ്ഥാന 

ത്തില്   സുസ്ഥിര പ്ലാസ്റ്റിഔ്  മാലിനയ പരിപാലന പദ്ധ്തിയില്  പഞ്ചായത്തില്  

കജാലി ട യ്തു വരുന്നു. 2017 ജൂലല  മാസം മുതല്  പഞ്ചായത്തില്  നിന്നും കവതനം  

നല്കുന്നതിളി പഔരം യൂസ  ഫീ  പിരിടചടുുന്ന തുഔ  പ്രതിഫലമായി 
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ഔണക്കാക്കാ   പഞ്ചായത്ത് ഇ വാളടിയമാകരാെ് അവശയടപ്പ 23ിരിുന്നു 

എന്നറിയിചിരിുന്നു. പഞ്ചായത്തില്  നിന്നു തടന്ന കവതനം നല്ഔാ   

നികേശിക്കണടമന്ന  കവാളടിയമാരുടെ അവശയം സംബന്ധിച ് ലഭിച യൂസ  

ഫീ എത്ര? ട ലവ് എത്ര? തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങള്  കശകരിച്ചു നല്ഔാ   

പഞ്ചായത്ത് ഡയറടരടറ ചുമതലടപ്പടുത്തിയിരുന്നു.   

നെപെി :-  ആതുവടര യൂസ  ഫീ  പിരിചി 23ില്ല എന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറടര  

ഄറിയിച്ചു.  പ്ലാസ്റ്റിഔ് വിറൃ ആനത്തില്  ആതുവടര 45666 ുടപ  

വരല്ലൃട്. അടഔ ട ലവ്  10,25,314/- ുടപ 

തീരുമാനം:-  2017 കടരാബ  മാസം മുതല്  യൂസ  ഫീ പിരിക്കണം. 
വാളടിയമാ  ഄത് പഞ്ചായത്തില്  ഄെയ്ക്കണം. ആതില്  നിന്നു 
കവതനം  നല്ഔണം. ഇ തുഔ തിഔയാടത വന്നാല്  ബാക്കി തുഔ 
പഞ്ചായത്ത്  തനത് ഫടില്  നിന്നും നല്ഔണം 

(നെപെി:-  തകേശസവയംഭരണ(ഡി.സി) വകുപ്പ്)  

2.2 13.09.2017-ടല കഔാഡികനഷ   ഔമ്മിറൃികയാഖത്തിടല  തീരുമാനപ്രഔാരം  സവീഔരികക്കട  
തുെ  നെപെിഔള്  

2.2.1 2017-18 വാഷിഔ  പദ്ധ്തിയിടല നിമ്മാണ കപ്രാജകളിലഔള്ക്ക്  ഇ വഷല്ലൃം ഔഴിഞ്ഞ 

വഷല്ലൃം (പദ്ധ്തി ഄംഖീഔാരത്തിടെ നി്ിത സമയത്തിളികശഷം) നല്ഔിയ 

സാകെതിഔാളിമതിയുടെ വിവരങ്ങള്  - താരതമയം 
നെപെി :  ആതു സംബന്ധിച വിവരങ്ങള്  ഄടുത്ത 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയില്  നല്ഔാടമന്ന് 
തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയ  ഄറിയിച്ചു.  

(തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ്എഞ്ചിനീയ ) 
 

2.2.2 ടെട  ഴിവാക്കി  കഹാസ്പിറൃല്  മാകനജ് ടമെ് ഔമ്മിറൃി, പി.െി.എ, ഄെണവാെി കക്ഷമ 
സമിതിഔള്  പാെകശകര സമിതിഔള്  തുെങ്ങിയ ഏജ സിഔള്  മുകകന 
ഄളികയാജയമായ  കപ്രാജകളിലഔള്   നെപ്പാക്കാടമന്നും  ആതിന്  തുഔയുടെ പരിധി  
ആല്ലാടയന്നും  പദ്ധ്തി അസൂത്രണ മാഖകരകയില്  പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്  15.00 
ലക്ഷത്തിലധിഔം  വരുന്ന തുഔയ്ക്കുള്ള  നിമ്മാണ പ്രവത്തിഔള്ക്ക് കൂടുതല്  
സാകെതിഔത അവശയമായതിനാല്   ഇ വഷകത്തയ്ക്ക്  15.00 ലക്ഷത്തിലധിഔം  
ഄെെല്  വരുന്ന  കപ്രാജകളിലഔള്  കഹാസ്പിറൃല്  മാകനടെെ് ഔമ്മിറൃി, പി.െി.എ, 
ഄെണവാെി കക്ഷമ സമിതിഔള്, പാെകശകര സമിതിഔള്  തുെങ്ങിയ ഏജ സിഔള്  
മുകകന  നെപ്പാകക്കടതില്ല എന്നതികേലള്ള  സക്കാ  ഈത്തരവ്  രാഴ്ചയ്ക്കഔം  
പുറടപ്പടുവിുന്നതാണ്. 

(നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് ) 
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2.2.3 തിരുവനന്തപുരം കഔാപ്പകറഷടെ പദ്ധ്തി ട ലവ് കുറാവായതിടെ ഔാരണം  

പ്രകതയഔ കയാഖം കൂെി പരികശാധിച ് നെപെിഔള്  സവീഔരിചിടുണ്ടടന്ന്  നഖരഔാരയ 

ഡയറടര  ഄറിയിച്ചു.      

(നെപെി:-  തകേശസവയംഭരണ(ഡി.സി) വകുപ്പ് ) 

2.2.4 കഔാ 23യം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തികെയും ജില്ലയിടല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളികലയും  പദ്ധ്തി 

ട ലവ് കുറവാണ്. ജില്ലയിടല പദ്ധ്തി നിവഹണം   സംബന്ധിച പ്രകതയഔ കയാഖം  

കൂെി ഄവകലാഔനം ട യ്ത് നെപെി സവീഔരിചിടുണ്ടടന്ന്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറടര  

ഄറിയിച്ചു.  

(നെപെി:-  തകേശസവയംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ് ) 

2.2.5 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്, നഖരസഭഔള്, കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുഔള്, ജില്ലാ  

പഞ്ചായത്തുഔള്  എന്നീ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിലനില്ുന്ന പ്രശ്നം  

ഒകരാ കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിു മുമ്പ് ഄവകലാഔനം ട യ്യണം.  പ്രശ്നങ്ങള്  

പ്രകതയഔം  ച ട യ്ത് പരിഹരിക്കാ   നെപെിടയടുക്കണം. പഞ്ചായത്ത് ഡയറടര, 

നഖരഔാരയ ഡയറടര,  ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ  എന്നിവ  ആതിടെ കുറിപ്പ് 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ നാല ദിവസം മുടമ്പെിലം എസ്.അ.ജി.ു 

നല്ഔി ഄജടയില്  ഈള്ടപ്പടുത്താളിള്ള നെപെി സവീഔരിക്കണം എന്നു 

തീരുമാനിടചെിലം ആതില്  നെപെിഔടളാന്നും സവീഔരിചിരുന്നില്ല. ഄടുത്ത 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിു  മുമ്്പ ഄവകലാഔനം നെത്തി റികപ്പാ ്23 

സമപ്പിക്കണം. 

(നെപെി:- 1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറടര  
2) നഖരഔാരയ ഡയറടര  

3) ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ ) 
 

2.2.6 ഔാവന്നൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 02.08.2017-ടല ഔത്്ത  
ഔിണ  റീ  ാജിംഖിന്  ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ   ഗ്രാന്റ് ഈപകയാഖിച ്  2017-18-ല്  
കപ്രാജടര് തയ്യാറാക്കിയിടുണ്ട്. (ഄെെല്  7,02,000/- ുടപ) ഡിലസ , എസ്റ്റികമറൃ്  ആവ  
പ്രകതയഔ ഈത്തരവായി  നല്കുടമന്നാണ്  മാഗകരകയില്  പറഞ്ഞിരുന്നത്.  യൂണിറൃ് 
ട ലവ് സഹിതം ഡിലസ , എസ്റ്റികമറൃ് എന്നിവ നി്യിക്കണടമന്നതു 
സംബന്ധിച.്  
 

തീരുമാനം –        ആതിടെ യൂണിറൃ്  ട ലവ്, ഡിലസ  , എസ്റ്റികമറൃ്  
എന്നിവയുടെ  ഔരെ്  തകേശസവയം ഭരണ വകുപ്പ് 
 ീഫ്  എഞ്ചിനീയ  തയ്യാറാക്കിയിടുണ്ട്.  ആതിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പരന്ന കമല്ൂരയുള്ള  
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ഭവനങ്ങള്ക്കായുള്ള  യൂണിറൃ് ട ലവ് 6348/- 
ുടപയായും  രിഞ്ഞ കമല്ൂരയുള്ള  ഭവന 
ങ്ങള്ക്കായുള്ള യൂണിറൃ് ട ലവ് 7056/-  
ുടപയായും  ഄംഖീഔരിക്കാ   തീരുമാനിച്ചു.  ആതു 
കൂൊടത  ഫില്റൃ  മീഡിയം  കൂെി  ഈള്ടപ്പടുത്തി 
യാല്  ഄധിഔമായി  500/- ുടപ  കൂെി നല്ഔാല്ലൃ 
ന്നതാണ്. തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് 
എഞ്ചിനീയ  വിശദവിവരങ്ങള്  വകുപ്പികലയ്ക്ക് 
നകേടതാണ്. 
(നെപെി:-1) തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് 
2)തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയ ) 

2.2.7 ഔൂ   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ  22.08.2017-ടല  82/2017/DPO /Kannur നമ്പ  
നമ്പ   ഔത്്ത. 

 

കസാളാ   എനജിയുമായി ബന്ധടപ്പ 23  കപ്രാജകളിലഔള്ക്ക് എസ്റ്റികമറൃ് തയ്യാറാക്കാളിം 

സാകെതിഔാളിമതിുമായി ജില്ലാതലത്തില്  ഔമ്മിറൃി ുടപീഔരിക്കാ   കഔാഒഡി 

കനഷ   ഔമ്മിറൃി തീരുമാനിചിരുന്നു. ഗെനയും ചുമതലയും എസ്.അ.ജി.യില്  നിന്ന് 

തയ്യാറാക്കി  (ഔരെ് ) സക്കാരിളി നേിയിടുണ്ട്. 

തീരുമാനം: –  സക്കാ  ഈത്തരവ് രാഴ്ചയ്ക്കഔം  പുറടപ്പടുവിും. 
(നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ(ആ.ഡലൂ. വകുപ്പ് ) 

2.2.8 ടപാന്നാനി മുനിസിപ്പല്  ട യമാടെ 21.08.2017-ടല ഔത്്ത  
 

നഖരസഭയില്  കറാഡ് ൊറിംഖിനായി  അവശയമായ ബിറൄമി    ‘ബിറൄമിക്സ്’  എന്ന 
സവഔാരയ സ്ഥാപനത്തില്  നിന്നും ഔരാറുഔാ  വാങ്ങി ഇ സ്ഥാപനത്തിടെ ബില്  
അണ് സമപ്പിചിരിുന്നത്. ആത് സക്കാ  ഈത്തരവിന് ഄളിസൃതമല്ലാത്തിനാല്  
പ്രകതയഔ ആളല്ലൃ നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച ്പരികശാധിച ് വിശദമായ റികപ്പാ ്23 
സമപ്പിക്കാ   തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയടറ 
ചുമതലടപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

ടഔാചി റിലഫനറിയില്  നിന്ന് ബിറൄമി   ലഭിുന്നതിളി ഔാലതാമസം  

വന്നതിനാലാണ്  ആപ്രഔാരം  ബിറൄമിക്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തില്  നിന്നും ബിറൄമി   

വാങ്ങിയടതന്ന്   ീഫ് എഞ്ചിനീയ  റികപ്പാടുണ് ട യ്തു. 

തീരുമാനം: – ഄംഖീഔാരം  നല്ഔാ   തീരുമാനിച്ചു.  എന്നാല്  ഭാവിയില്  
ആത് അവത്തിക്കാ   പാെില്ല എന്ന് കഔാഒ ഡികനഷ   
ഔമ്മിറൃി നി കേശിച്ചു. ഇ വിവരം ബന്ധടപ്പ 23  എഞ്ചിനീയടറ 
കരകാമൂലം  ഄറിയികക്കടതാണ്. 

(നെപെി:- 1) തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്  
2)തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയ ) 
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2.2.9 ടനടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 23.08.2017-ടല ഔത്്ത  
കയാഖ ആ രടരക്ക് നല്കഔട ഒണകററിയം നി്യിച്ചു നല്ഔണടമന്നതു 
സംബന്ധിച.് 

തീരുമാനം–    ആതു സംബന്ധിച സക്കാ  ഈത്തരവ് രാഴ്ചയ്ക്കഔം  
പുറടപ്പടുവിും.  

(നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് ) 
3. ടപാതു വിഷയങ്ങള് . 

 
3.1 കഔന്ദ്ര ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ   ഗ്രാെിടെ വിനികയാഖം സംബന്ധിച ് മാഖകരകയില്  

കൃതയമായി  പ്രതിപാദിചിടുണ്ട്. ആതു സംബന്ധിച ്  വയക്തത മു   കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃി കയാഖങ്ങളില്  നല്ഔിയിടുണ്ട്.  വീടും ം പല  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  

മാഖകരക പ്രഔാരമല്ലാത്ത കപ്രാജകളിലഔള്  നെപ്പാക്കാ   പ്രകതയഔ ഄളിമതിക്കായി 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയികലയ്ക്ക് ഔത്തു തരുന്നുട്.  ആവ പരിഖണികക്കടതിടല്ലന്നും  

ആത്തരം ഔത്തുഔള്  ആനിയും കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി ഄജടയില്  ഈള്ടപ്പടുകത്തട 

തിടല്ലന്നും  തീരുമാനിച്ചു. 

(നെപെി:-  (നെപെി:-  തകേശസവയംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ് ) 
    2)കസ്റ്ററൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ) 

3.2   മാഗകരകപ്രഔാരം  ഄളിവദനീയമല്ലാത്തതും  പ്രസക്തിയില്ലാത്തതുമായ വിഷയ 

ങ്ങള്  കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ  പരിഖണനയ്ക്ക് നല്കഔടതില്ല.  കൂൊടത  ജില്ലാ 

അസൂത്രണ സമിതി പരിഖണികക്കട വിഷയങ്ങള്  കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി 

ഄജടയില്   ഈള്ടപ്പടുകത്തടതിടല്ലന്നും  തീരുമാനിച്ചു.  

(നെപെി:- 1) തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് (എല്ലാ ടസക്ഷളിഔളും) 
    2)കസ്റ്ററൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ) 

3.3 തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് എക്സിഔൂ 23ീവ് എഞ്ചിനീയ, ഄസിസ്റ്റെ് എക്സിഔൂ 23ീവ് 

എഞ്ചിനീയ  എന്നീ കപാസ്റ്റുഔള്  ഴിഞ്ഞു ഔിെുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്  പഔരം  ാജ് 

നല്കുകമ്പാള്  കപ്രാജടര് ടവറൃിംഖിളിം സാകെതിഔാളിമതിും  ഔാലതാമസമുടാഔാടത  

ബദല്  സംവിധാനടമാരുക്കാ    തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയ  

ക്രമീഔരണം ട യ്യണം. എസ്റ്റികമറൃ്  തയ്യാറാക്കിയ/നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥ   തടന്ന  

ഄല്ലാടത മടറൃാരു ഈകദയാഖസ്ഥ   ടവറൃിംഗും സാകെതിഔാളിമതിയും നല്കുന്ന 

രീതിയിലായിരിക്കണം  ക്രമീഔരണം  നെകത്തടത്. ഇ വിഷയത്തില്  ആതിന്  മുമ്പ്  

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി എടുത്തിടുണ്ള്ള തീരുമാനങ്ങള്ും മാഖകരകയ്ക്കും  

ഄളിസൃതമായിരിക്കണം നെപെി സവീഔരികക്കടത്. 

(നെപെി:- 1) തകേശസവയംഭരണ(ആ.ഡലൂ) വകുപ്പ് 
     2)തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്   ീഫ് എഞ്ചിനീയ ) 



  

7 
 

 

3.4 സബ്സിഡി മാഖകരകയിടല  (സ.ഈ.(എം.എസ് ) നമ്പ  80/2017/തസവഭവ, തീയതി 

03.04.2017) കണ്ഡിഔ 8.1.8-ല്  ടനല്കൃഷിക്ക്  ജലകസ നത്തിന്  ടപ 23ിയും  പറയും  100 

ശതമാനം സബ്സിഡികയാടെ പാെകശകരസമിതിഔള്ക്ക് നല്ഔാ   ഄളിമതി  

നല്ഔിയിരുന്നു.  ടപ 23ി, പറ ആവകയാടൊപ്പം  കമാക 23ാ  കൂെി  നല്ഔാ   ഄളിമതി  

നല്കുന്നു. 

(നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് ) 

3.5 സ്കൂളുഔള്, അശുപത്രിഔള് , കഹാസ്റ്റലഔള്  തുെങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്  മാലിനയ 

സംസ്ക്കരണ സംവിധാനം  രുുന്നതിന്  മാഖകരക പ്രഔാരം  50 ശതമാനമാണ് 

സബ്സിഡി നല്ഔാല്ലൃന്നത്.   തകേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ലഔമാറിക്കി 23ിയ  

ആത്തരം  ടപാതു സ്ഥാപനങ്ങളില്  മാലിനയ സംസ്ക്കരണ സംവിധാനടമാരുുന്നതിന്  

100 ശതമാനം  സബ്സിഡി നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്. എന്നാല്  ആത്തരം സംവിധാനങ്ങള്   

രുുന്നതിന്  ശു ിതവ മിഷടെ  ധനസഹായം  ലഭിക്കാല്ലൃന്ന ഄവസരങ്ങളില്  ഄവ 

ഈറപ്പാക്കണം. ശു ിതവ മിഷടെ ടസ്പസിഫികക്കഷ   ഄളിസരിചായിരിക്കണം  മാലിനയ 

സംസ്ക്കരണ സംവിധാനം രുകക്കടത്. 

 (നെപെി:- 1)തകേശസവയംഭരണ(ഡി.സി) വകുപ്പ് 

2) ഡയറടര, ശു ിതവ മിഷ  ) 

3.6 കഔന്ദ്ര ധനഔാരയ ഔമ്മീഷടെ  ടപകഫാമ സ്  ഗ്രാെ്  വിതരണം ട യുന്ന്നതിന്  

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  തനത് വിഭവ സമാഹരണ കന 23ം  വിലിയിരുത്തു 

ന്നതിളിള്ള  മാനദണ്ഡങ്ങളും  പരികശാധനാക്രമല്ലൃം  തീരുമാനിക്കാ   തകേശഭരണ 

വകുപ്പ് ടസ്പഷയല്  ടസക്ര 23റി  ട യമാളിം, പഞ്ചായത്ത് ഡയറടര ,  നഖരഔാരയ 

ഡയറടര, കസ്റ്ററൃ് ഫിനാ സ് ഔമ്മീഷ   ടസല്  ടഡപൂ 23ി ടസക്ര 23റി എന്നിവ  

ഄംഖങ്ങളായും സംസ്ഥാന ഒഡിറൃ് ഡയറടര  ഔണ്വീനറായുമുള്ള ഔമ്മിറൃി  

ുടപീഔരിക്കാ   തീരുമാനിച്ചു. 

 (നെപെി:- 1)തകേശസവയംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
2)കസ്റ്ററൃ് ഒഡിറൃ്  ഡയറടര ) 

 
3.7 കഔരള കസ്റ്ററൃ് ആലക്ട്രിസിറൃി കബാഡ്, കഔരള വാ 23  ഄകതാറിറൃി, ഗ്രൗട് വാ 23  

ഡിപ്പാ 23്ടമെ്  തുെങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്  വിവിധ പ്രവൃത്തിഔള്ക്കായി  

തകേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്  തുഔ ടഡകപ്പാസിറൃ് ട യ്തിടുണ്ട്. ആങ്ങടന ടഡപ്പാസിറൃ് 

ട യ്ത തുഔടയ രടായി തിരിക്കണം. 
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(i) ഔാറൃഖറി A - 2017-18 വഷത്തിളി മു്പുളള്ള  ടഡകപ്പാസിറൃ് പ്രവൃത്തിഔള്  

(ii) ഔാറൃഖറി B - 2017-18 വാഷിഔ പദ്ധ്തിയിടല  ടഡകപ്പാസിറൃ് പ്രവൃത്തിഔള്  

ഔാറൃഖറി Aയില്  പൂത്തിയാഔാത്ത പ്രവൃത്തിഔളുടെ ഒകരാ വഷകത്തയും  

ടഡകപ്പാസിറൃ് ട യ്ത തുഔ, പ്രവൃത്തിഔളുടെ എണ്ണം, പ്രവൃത്തി തുെങ്ങിയത്,  പ്രവൃത്തി 

തുെങ്ങാത്തത് ആവ  സംബന്ധിച ്  ഒകരാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  

തയ്യാറാകക്കടതാണ്. ആതിെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ളതും  സംസ്ഥാനതലത്തികലയും  

കക്രാഡീഔരിച റികപ്പാ 23് തയ്യാറാക്കണം.   

ഔാറൃഖറി B യില്  ഇ വഷം വഔയിരുത്തിയ തുഔ  ടഡകപ്പാസിറൃ് ട യ്ത 

പ്രവൃത്തിഔളുടെ  എണ്ണം, എസ്റ്റികമറൃ് ലഭിചത്, എസ്റ്റികമറൃ് ലഭിക്കാളിള്ളത് ആവ 

സംബന്ധിച ് വിവരങ്ങള്  എല്ലാ തകേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളും തയ്യാറാക്കണം. 

ആതിടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ളതും  സംസ്ഥാനതലത്തികലയും  കക്രാഡീഔരിച  റികപ്പാ 23് 

തയ്യാറാക്കണം. ആതിടെ വിശദാംശം ഄടുത്ത കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയില്  

നല്ഔണം. കൂൊടത ഄടന 23്, നിമ്മിതി കഔന്ദ്ര, കഔാസ്റ്റ് കഫാഡ് തുെങ്ങിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളില്  തുഔ ടഡകപ്പാസിറൃ് ട യ്തിടുണ്ടടെില്  ഄതിടെ വിവരം 

കശകരിക്കണം.  

 ഇ തുഔ ട ലവഴിച ്  പ്രവൃത്തി പൂത്തിയാക്കാ   നെപെി സവീഔരിക്കണം. ആതിടെ  

വിശദാംശങ്ങളും  തയ്യാറാക്കണം. 

 ടഡകപ്പാസിറൃ്  ട യ്ത തുഔയില്  ഄണ് ടസ്പെ്  ബാല സ് ഈടടെില്  ഇ തുഔ 

ഄതാതു  സ്ഥാപനം  മുകകന നെപ്പാുന്ന  മറൄ  പ്രവൃത്തിഔള്ക്ക് ഈപകയാഖിുഔകയാ 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികലയ്ക്ക്  തിരിചെയ്കുഔകയാ ട യ്യണം. ആതിടെ വിശദാംശങ്ങള്  

കശകരിക്കാ     നെപെി സവീഔരിക്കണം. സവീഔരിച നെപെി  ഄടുത്ത കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിയില്  നല്ഔണം.  വിശദാംശങ്ങള്  നവംബ  മാസത്തില്  റികപ്പാ 23് ട യ്യണം. 

 (നെപെി:- 1)തകേശസവയംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ് ) 
 2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറടര  
 3) നഖരഔാരയ ഡയറടര  

4) ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ ) 
3.8  കഔരള കസ്റ്ററൃ് ആലക്ട്രിസിറൃി കബാഡ്, കഔരള വാ 23  ഄകതാറി 23ി, ഗ്രൗട് വാ 23  

ഡിപ്പാ 23്ടമെ് പ്രവൃത്തിഔളുടെ നിവഹണം തവരിതടപ്പുത്താ   ബഹു. വകുപ്പ്   

മന്ത്രിമാരുമായി  ച ട യ്യാ   തീരുമാനിച്ചു. 

(നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് ) 

3.9  SSAക്ക് ഔഴിഞ്ഞവഷം (2016-17) തകേശസ്ഥാപനങ്ങള്   നല്ഔിയ തുഔ, ഄതിടെ 

ഭൗതിഔ കന 23ം സംബന്ധിച റികപ്പാ 23് ഄതാതു തകേശഭരണ സ്ഥപനങ്ങള്  
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കശകരികക്കടതാണ്. ആതിന്  ബന്ധടപ്പ 23 എല്ലാ തകേശ  ഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ും 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറടര, നഖരഔാരയ ഡയറടര, ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ   

ഔടത്തഴുതണം. 

    (നെപെി:-  1)തകേശസവയംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ് ) 
 2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറടര  
 3) നഖരഔാരയ ഡയറടര  
                                                                    4) ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ ) 

3.10 മു വഷങ്ങടള ഄകപക്ഷിച ് നിമ്മാണ പ്രവത്തിഔള്ക്ക് ഔാലതാമസം കൂൊടത 

സാകെതിഔ ഄളിമതി നല്ഔാ   ഔഴിഞ്ഞു എന്നുകയാഖം വിലയിരുത്തി. ബന്ധടപ്പ 23 

എല്ലാ എഞ്ചിനീയമാകരയും പ്രകതയഔം  ഄഭിനന്ദിക്കാ   കയാഖം തകേശസവയംഭരണ 

വകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് 

എഞ്ചിനീയടറ കയാഖം പ്രകതയഔം ഄഭിനന്ദിച്ചു.  

(നെപെി – 1. തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് (ആ ഡലൂ) 
2. തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയ ) 

3.11  എല്ലാ പ്രവൃത്തിഔളുകെയും ടെട  നെപെിക്രമങ്ങള്  തവരിതടപ്പടുത്തണം. ആതില്  

വീഴ്ചസംഭവിചാല്  കപ്രാജടര് നിവഹണകത്തയും പദ്ധ്തിട ലവികനയും ബാധിും 

എന്നതിനാല്  ആതില്  പ്രകതയഔം ശ്രദ്ധ് നല്ഔണം. 

          നെപെി-1) തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് 
        2) തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയ  
 

3.12 ലലഫ് മിഷന്  മതിയായ തുഔ വഔയിരുത്താത്ത എല്ലാ തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളും വാഷിഔ പദ്ധ്തി കഭദഖതി സമയത്ത് തുഔ വഔയിരുത്തണം. 

മതിയായ തുഔ വഔയിരുത്തിയിടുണ്ടടന്ന് വാഷിഔ കഭദഖതിയുടെ ഄംഖീഔാര 

സമയത്ത് ഡി.പി.സി. ഈറപ്പുവരുത്തണം. 

                                           (നെപെി:- 1)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് ) 
                                    2) ീഫ്  വികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ വിഭാഖം, എസ്.പി.ബി) 

 

3.13 ലലഫ് മിഷനില്  ഈള് ടപടുത്തി വീെിടെ നിമ്മാണം പൂത്തിയാുന്നതിന് ആത്തരം 

ഭവനങ്ങളുടെ പൂത്തീഔരണത്തിളികവട എസ്റ്റികമറൃ് ഄസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയ/ 

ഒവസീയമാ   എന്നിവ  തയ്യാറാക്കണം. 

(നെപെി-1)തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
            2) തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയ  
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3.14 SCSP/TSP പദ്ധ്തിഔള്  ഔാരയക്ഷമമായി നെപ്പാക്കാളിം തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്്ക 

ഄളിവദിചിരിുന്ന ഇ വിഹിതം 100 ശതമാനം ട ലവഴിക്കാളിം ഔഴിയണം. ഇ 

പദ്ധ്തിഔള്  നെപ്പാുന്നതിടല പ്രാകയാഖിഔ പ്രശ്നങ്ങള്  വിലയിരുത്തി പരിഹാരം 

നികേശിക്കാ   തകേശഭരണവകുപ്പ് ടസ്പഷയല്  ടസക്ര 23റിടയ ചുമതലടപ്പടുത്തി.  

 (നെപെി-തകേശസവയംഭരണ(എഫ്.എം)വകുപ്പ്) 

3.15  ഄടുത്ത  കഔാഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയില്  ശു ിതവമിഷടെ നാളിതുവടരയുള്ള 
പ്രവത്തനടത്ത സംബന്ധിച്ചും ഭാവിഔമ്മ പരിപാെിഔള്   സംബന്ധിച്ചും ഄവതരണം 
നെത്തണം. 

നെപെി-1) തകേശസവയംഭരണ(ഡി.സി)വകുപ്പ് 
2) ഡയറടര  ശു ിതവ മിഷ  ) 

3.16 2018–19 കലക്ക് പദ്ധ്തി അസൂത്രണ മാഗകരക പുതുുന്നതിളിള്ള പ്രവത്തനം 

അരംഭിക്കാ   എസ്.അ.ജിടയ ചുമതലടപ്പടുത്തി. തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 

വാഷിഔ ബഡ്ജറൃില്   2018-19-ടല വാഷിഔ പദ്ധ്തിയും ഈള്ടപ്പടുത്തത്തക്ക 

വിധത്തില്  മാച ് മാസത്തില്തടന്ന എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെയും 

വാഷിഔ പദ്ധ്തിക്ക് ഡി.പി.സി. ഄംഖീഔാരം കനെിയിരിക്കണം. ഄതിളിള്ള ഔലട  

തയ്യാറാക്കാ   എസ്.അ.ജി.ടയ ചുമതലടപ്പടുത്തി. പുതിയ മാഗകരക 

തയ്യാറാുന്നതിന് അവശയടമെില്  രകടാ മൂകന്നാ കപരുടെ കസവനം 

മൂന്നുമാസകത്തക്ക് എസ്.അ.ജി കലക്ക് ഈപകയാഖടപ്പടുത്താല്ലൃന്നതാണ്.  

 നെപെി-1) തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് 

2) കസ്റ്ററൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ) 

3.17 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  നികുതി പിരിുന്നതില്  കവടത്ര ശ്രദ്ധ് ഔാണിുന്നില്ല 

എന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. നികുതിവരുമാനം വദ്ധ്ിപ്പികക്കടതുട്. നികുതി 

വരുമാനം, കുെിശ്ശിഔ ആത് സംബന്ധിച വിശദമായ രു പരികശാധന അവശയമുട് 

എന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. ആതിനായി ടപകഫാമ സ് ഒഡിറൃ് 

വിഭാഖത്തിടെകയാ സംസ്ഥാന ഒഡിറൃ് വിഭാഖത്തികെകയാ കസവനം 

ഈപകയാഖടപ്പടുത്തണം. ആതിളി ഔഴിയാടത വന്നാല്  മടറൃാരു ഏജ സിടയ 

ഔടടത്തണം.  ആതികേല്  സവീഔരികക്കട  നെപെി സംബന്ധിച ് രു റികപ്പാ ്23 

ഄടുത്ത കഔാഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിക്ക് മു പ് കസ്റ്ററൃ് ഒഡിറൃ് ഡയറടര  നല്ഔണം.       

നെപെി-1) തകേശസവയംഭരണ(എ.എ)വകുപ്പ് 

2) ഡയറടര, കസ്റ്ററൃ് ഒഡിറൃ് ) 

3.18 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  എസ്.സി.എസ്.പി/ 

റൃി.എസ്.പി ഫടും ഔളുടെ  ട ലവ് ടപാതു വിഭാഖം ഫടിടെ  ട ലവികനക്കാള്  

താരതകമയന കുറവാണ്. മു വഷങ്ങളിലം ആപ്രഔാരമാണ്. പ്രകതയഔ പരിഖണന 
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ഄഹിുന്ന വിഭാഖത്തിളി കവടിയുള്ള  ഇ ഫടിടെ  ഈപകയാഖല്ലൃം  പദ്ധ്തി 

നിവഹണല്ലൃം  പ്രകതയഔമായി വിലയിരുത്താ   തീരുമാനിച്ചു. ഒകരാ തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനതലത്തിലം ജില്ലാ തലത്തിലള്ള  ആത്തരം പദ്ധ്തിഔളുടെ ഄവകലാഔന 

ത്തിന്  പ്രകതയഔ പ്രാധാനയം  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി നല്ഔണം. കൂൊടത 

സംസ്ഥാനതലത്തില്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറടര, നഖരഔാരയ ഡയറടര, ഗ്രാമ 

വിഔസന ഔമ്മീഷണ  എന്നിവ  പ്രകതയഔമായി ഄവകലാഔനം  നെത്തണം.  കൂൊടത  

പ 23ിഔജാതി വിഔസന ഡയറടരറും  പ 23ിഔവഗ വിഔസന  ഡയറടരറും  സംസ്ഥാന 

തലത്തില്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  SCSP/TSP  പദ്ധ്തിഔള്  പ്രകതയഔം  

ഄവകലാഔനം ട യ്യണം. ടപാതു വിഭാഖം പദ്ധ്തി ട ലവികനക്കാള്  

എസ്.സി.എസ്.പി/റൃി.എസ്.പി പദ്ധ്തി ട ലവ്  കുറയുഔയാടണെില്  പരിഹാര  തുഔ 

വഔയിരുത്തുന്ന രീതി (ടപാതു വിഭാഖത്തില്  നിന്ന് എസ്.സി.എസ്.പി./ റൃി.എസ്.പി 

വിഹിതത്തികലയ്ക്ക്  നിബന്ധമായും വഔമാറൄന്ന രീതി)  പരിഖണികക്കടി വരുടമന്ന് 

കയാഖം വിലയിരുത്തി. 

 (നെപെി:- 1)തകേശസവയംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറടര  
3)നഖരഔാരയ ഡയറടര  

4)ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ  
5) എസ്.സി. ഡയറടര  
6) എസ്.റൃി. ഡയറടര ) 

 

3.19  ില തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  2017 ഏപ്രില്  അദയം സമപ്പിച ബില്ലുഔള്  

സാംകയയിലൂടെയല്ല. ഄതിനാല്  ഄത്തരം ട ലല്ലൃഔള്  2017 – 18 ടല പദ്ധ്തി ട ലവില്  

ഈള്ടപ്പ 23ി 23ില്ല. ഄവ വാഷിഔ പദ്ധ്തി പുകരാഖതിയില്  ഈള്ടപ്പടുത്താ   ക്രമീഔരണം 

ഐ.ടഔ.എം. കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്  ട യ്യണം.  

 (നെപെി:- 1)തകേശസവയംഭരണ (ഐ.ബി)വകുപ്പ് 
2)എക്സിഔൂ 23ീവ് ഡയറടര, ഐ.ടഔ.എം) 

3.20 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കപ്രാജകളിലഔള്  ടവറൃിംഖിളിം സാകെതിഔ ഄളിമതിും 

ഄയയ്ക്കുന്നത് ഒണ്ലല   അയാണ്. എന്നാല്  ശു ിതവകമകലയുമായി ബന്ധടപ്പ 23 

കപ്രാജകളിലഔള്  സംസ്ഥാന ശു ിതവമിഷന് ഒണ്ലല   വഴി ഄയയ്ക്കാ   ക്രമീഔരണം 

ആല്ല. മു വഷങ്ങളില്  ആത്തരം കപ്രാജകളിലഔളുകെയും എസ്റ്റികമറൃിടെയും പഔപ്പുഔള്  

ശു ിതവമിഷളി നല്ഔി സാകെതിഔ ഄളിമതി വാങുന്ന്ന രീതിയായിരുന്നു. പല 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ും ആതു സംബന്ധിച ്ഄവയക്തതഔള്  ഈട്. ആതികേല്  

താടഴപ്പറയുന്ന  തീരുമാനടമടുത്തു.  
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തീരുമാനം :-  ജില്ലാതലത്തില്  ടവറൄ ട യ്ത് സാകെതിഔാളിമതി നല് ഔാല്ലൃന്നവ 

ജില്ലാ തലത്തില്  തടന്ന നല്ഔണം.  പ്രകതയഔ  സാകെതിഔ  

പരികശാധന  അവശയമുള്ള കപ്രാജകളിലഔളും ജില്ലാതലത്തിടല  

‘സാമ്പത്തിഔ പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള’  കപ്രാജകളിലഔളും മാത്രം  സംസ്ഥാന 

ശു ിതവ മിഷന്  നല്ഔിയാല്  മതി. ആവ ഒണ്ലലനായി  

നല്ഔാളിള്ള ക്രമീഔരണം 2 മാസത്തിനഔം ഐ.ടഔ.എം. 

എക്സിഔൂ 23ീവ് ഡയറടര  നെത്തണം. ഄതുവടര മു വഷങ്ങളിടല 

കപ്പാടല കപ്രാജടരിടെയും എസ്റ്റികമറൃിടെയും  പഔപ്പുഔള്  നല്ഔി  

സാകെതിഔ ഄളിമതി വാകങ്ങടതാണ്. 

നെപെി-1) തകേശസവയംഭരണ(ഡി.സി)വകുപ്പ് 
2) ഡയറടര, ശു ിതവ മിഷ   

3) എക്സിഔൂ 23ീവ് ഡയറടര, ശു ിതവ മിഷ  ) 
3.21 മു ഔാലങ്ങളില്  ഭവന പദ്ധ്തി  കപ്രാജകളിലഔള്  ടവറൄ ട യ്തിരുന്നതുകപാടല  തടന്ന 

ലലഫ്  മിഷളിമായി  ബന്ധടപ്പ 23 കപ്രാജകളിലഔളും കലാുതലത്തില്  കലാു 

ടഡവലപ്ടമെ് ഒഫീസറും ജില്ലാതലത്തില്  ഄസി.ടഡവലപ്ടമെ് ഔമ്മീഷണറും 

സംസ്ഥാനതലത്തില്  ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണറും ടവറൃ് ട യ്യടതാണ്.  

 നെപെി-1) തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
2) ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ ) 

 
3.22 തകേശ  ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഷിഔ പദ്ധ്തി ഄവകലാഔനം കൂടുതല്  

ഫലപ്രദമാക്കണടമന്ന് കയാഖം തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാ ജില്ലഔളിലം കടരാബ  മാസം 

കലാക്്ക തല/നഖരസഭാതല ഄവകലാഔനം നെകത്തടതാണ്.   ആതിടന തുെന്്ന 

ജില്ലാതലത്തില്  ഄവകലാഔനം നെത്തണം.  കലാക്ക്തല ഄവകലാഔനത്തില്  ജില്ലാ 

പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസ, പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂ 23ി ഡയറടര, ഄസ്സിസ്റ്റെ് ഡവലപ്ടമെ് 

ഔമ്മീഷണ  എന്നിവ  നിബന്ധമായും പടെടുക്കണം.  മുനിസിപ്പല്  തല 

ഄവകലാഔനത്തില്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസടറ കൂൊടത മുനിസിപ്പല്  റീജിയണല്  

കജായിെ് ഡയറടര  പടെടുക്കണം. ഡി.പി.സി. ട യകപഴ്സം ം ജില്ലാ ഔളടരറും 

ഔഴിവതും കയാഖങ്ങളില്  പടെടുക്കണം. ഡി.പി.സി ഄംഖങ്ങള്ക്ക് ഒകരാ കലാക്കിടെയും 

ചുമതല നല്ഔണം. കലാക്്ക/ മുനിസിപ്പല്തല ഄവകലാഔന കയാഖത്തിടെ റികപ്പാ ്23 

ജില്ലാ ഔളടര  പ്രകതയഔമായി  വിലയിരുത്തി  അവശയമായ ആെടപെല്  നെത്തണം.   

  ഄവകലാഔനത്തില്  ഒകരാ വകുപ്പിടെയും പദ്ധ്തി പുകരാഖതി പ്രകതയഔം 

വിലയിരുത്തണം. പദ്ധ്തി ട ലവില്  പുറഔില്  നില്ുന്ന വകുപ്പുഔളില്  ജില്ലാ ഔളടരറും 

ബന്ധടപ്പ 23 ജില്ലാതല ഈകദയാഖസ്ഥരും പ്രകതയഔമായ ആെടപെല്  നെത്തണം.  
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ജില്ലാതലത്തില്  വകുപ്പുഔളുടെ ഄവകലാഔനത്തില്  തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ 

പദ്ധ്തി നിവഹണം കൂെി ഄവകലാഔനം ട കയ്യടതാണ്.   

  കലാക്്കതല/ജില്ലാതല ഄവകലാഔന കയാഖങ്ങളുടെ കക്രാഡീഔരിച റികപ്പാ ്23 

ജില്ലാപ്ലാനിംഖ് ഒഫീസ  സംസ്ഥാന അസൂത്രണ കബാഡ് വികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ 

ഡിവിഷ    ീഫിന് നല്കഔടതും  ീഫ് ഄത് കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയില്  

ഄവതരിപ്പികക്കടതുമാണ്.  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളുടെയും കലാക്ക്പഞ്ചായത്തുഔളുടെയും 

റികപ്പാ 23് പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂ 23ി ഡയറടരറും ഄസിസ്റ്റെ്  ടഡവലപ്ടമെ് ഔമ്മീഷണറും 

(ജനറല് ) യഥാക്രമം പഞ്ചായത്ത് ഡയറടരും ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണും 

നല്ഔണം.  മുനിസിപ്പാലിറൃിഔളുടെ റികപ്പാ 23്  റീജിയണല്  കജായിെ്  ഡയറടര , 

നഖരഔാരയ ഡയറടരക്ക് നല്ഔണം. 

നെപെി-1) തകേശസവയംഭരണ(എഫ്.എം)വകുപ്പ് 
2)  ീഫ്, വികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ വിഭാഖം  കസ്റ്ററൃ്  പ്ലാനിംഖ്  കബാഡ് ) 

3) പഞ്ചായത്ത് ഡയറടര  
4) നഖരഔാരയ ഡയറടര ,  

5).ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ ) 
3.23  മു   വഷങ്ങളില്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വാഷിഔ പദ്ധ്തിക്ക് കഭദഖതി 

ഄളിവദിചിരുന്നത് സാമ്പത്തിഔ വഷാവസാനം അയിരുന്നു. എന്നാല്  ഇ വഷം  

ഒകരാ ലത്രമാസല്ലൃം 25 ശതമാനം വീതം പദ്ധ്തി ട ലവ് വരുത്തണടമന്ന് സക്കാ  

നികേശിചിടുണ്ട്. ജളിവരി മുതല്  മാച ് മാസം വടരയുള്ള മൂന്ന് മാസക്കാലം   

ട ലവഴിക്കാല്ലൃന്ന  പരമാവധി പദ്ധ്തി  തുഔ   30 ശതമാനമാണ് എന്ന് നിഷ്കഷിചിടുണ്ട്. 

പദ്ധ്തി  ട ലവിടല  ഇ ക്രമീഔരണം ഄളിസരിച ്  പദ്ധ്തി നിവഹണം  

നെത്തുന്നതിന്  സഹായഔരമാകും വിധം തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 2017-18-ടല 

വാഷിഔ പദ്ധ്തി 16.10.2017 മുതല്  25.10.2017 വടര  താടഴപ്പറയുന്ന  നിബന്ധനഔള്ക്ക്  

വികധയമായി  കഭദഖതി ട യ്യാല്ലൃന്നതാണ്. ആതിളിള്ള മുടന്നാരുക്കം  എല്ലാ 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഄെിയന്തിരമായി  ലഔടക്കാള്ളുഔയും  എല്ലാത്തരം  

കഭദഖതിഔളും 25.10.2017-ളി മുമ്പ് ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിക്ക് സമപ്പിുവാ   കവട 

നെപെിഔള്  സവീഔരിുഔയും ട കയ്യടതാണ്. 

I. 2017-18 വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  ചുവടെപറയുന്നവയ്ക്കു മാത്രം കഭദഖതി ട യുന്ന്നതിനാണ്  
ഄളിമതി നല്കുന്നത്. 

1. വാഷിഔ പദ്ധ്തി കപ്രാജകളിലഔളില്  ഄധിഔമായി വന്ന കസവിംഖ്സ് തുഔ  
ഈപകയാഖിച്ചുടഔാട്  പുതിയ  കപ്രാജകളിലഔള്  ഏടറൃടുുന്നതികനാ നിലവിലള്ള 
കപ്രാജകളിലഔളുടെ  വിഹിതം വദ്ധ്ിപ്പിുന്നതികനാ ഈള്ള  കഭദഖതി  

2. വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  ഈള് ടപ്പടുത്തിയിരുന്നതും  എന്നാല്  മറൄ ഫടും ഔള്  
ഈപകയാഖിച ്(ഈദാ. MPLAD, MLASDF, കഔന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധ്തിഔള്, സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത 
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പദ്ധ്തിഔള്  തുെങ്ങിയവ) നെപ്പാുന്ന കപ്രാജകളിലഔള്  ഴിവാക്കി പഔരം പുതിയ 
കപ്രാജകളിലഔള്   ഏടറൃടുുന്നതിളിള്ള  കഭദഖതി. 

3. എസ്.സി.എസ്.പി., റൃി.എസ്.പി, ഗ്രൗട് വാ 23  വകുപ്പിടെ  കപ്രാജകളിലഔള്   
തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് ഫിസിബിലിറൃി സ 23ിഫിക്കറൃ് ലഭിക്കാതിരുന്നാല്  പഔരം കപ്രാജകളിലഔള്  
ഏടറൃടുുന്നതിന്  

4. ടവറൃിംഖ് ഒഫീസ  ഄംഖീഔരിക്കാത്തകതാ  സാകെതിഔാളിമതി ലഭിക്കാത്തകതാ 
അയ കപ്രാജകളിലഔള്  ഈകപക്ഷികക്കടി വന്നാല്  ആവയ്ക്ക്  പഔരം കപ്രാജകളിലഔള്  
ഏടറൃടുുന്നതിന്. 

5. സക്കാ  മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക്  വിരുദ്ധ്മായ  കപ്രാജകളിലഔള്  ഴിവാുന്നതിളി കവടി. 
6. ഭാഖിഔമായി നിമ്മാണം നെത്തിയ വീടുഔള്  ലലഫ് മിഷടെ  ഭാഖമായി  

പൂത്തിയാക്കാ   കപ്രാജകളിലഔള്  തയ്യാറാക്കാം. ആതിനായി   ഄധിഔ വിഹിതം 
ഔടടത്താ   കസവിംഖ് തുഔകയാ മു പ് ഭവന നിമ്മാണത്തിന് മാറൃി വച തുഔകയാ 
ഈപകയാഖികക്കടതാണ്. ഇ തുഔ തിഔയാടത വന്നാല്  മാത്രം  ഄതയാവശയ 
സവഭാവ മില്ലാത്ത   കപ്രാജകളിലഔള്  കഭദഖതി ട യ്യാം. 

7. വയക്തിഖത കപ്രാജകളിലഔളില്  ഄഹതയുള്ള ഗുണകഭാക്താക്കള്  ആല്ലാടയെില്  
ഄത്തരം കപ്രാജകളിലഔള്   ഗുണകഭാക്താക്കളുടെ  എണ്ണത്തിന് ഄളിസൃതമായി കഭദഖതി 
ട യ്യാല്ലൃന്നതാണ്. 

8. ഄധിഔമായി ലഭിച കലാഔ ബാെ്  ഫടും പകയാഖിച ്  കപ്രാജകളിലഔള്  
തയ്യാറാുന്നതിളിള്ള  കഭദഖതി. 

9. സ.ഈ.(സാധാ)നം.3337/2017/ധന - തീയതി 12.04.2017, സ.ഈ.(സാധാ) നം.5375/ 
2017/ധന- തീയതി 05.07.2017  എന്നീ ഈത്തരല്ലൃഔള്  പ്രഔാരം ഄധിഔമായി ഄളിവദിച  
ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ   വിഹിതം ഈപകയാഖിച ് പുതിയ കപ്രാജകളിലഔള്  
ഏടറൃടുുന്നതികനാ നിലവിലള്ള കപ്രാജകളിലഔളുടെ വിഹിതം വദ്ധ്ിപ്പിുന്ന തികനാ 

10. സക്കാ  നികേശിുന്ന പുതിയ കപ്രാജകളിലഔള്  എടറൃടുുന്നതിനായി 
 

മുഔളില്  പരാമശിചിടുണ്ള്ള  നിബന്ധനഔള്  പ്രഔാരം  കപ്രാജകളിലഔള്  കഭദഖതി  
വരുത്തുകമ്പാള്  കഭദഖതി വരുത്താളിള്ള  ഔാരണം നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥ   
സാക്ഷയടപ്പടുകത്തടതാണ്. 

 
II.  

1)  തനത് ഫടില്  ഄംഖീഔാരം ലഭിച കപ്രാജകളിലഔള്ക്ക് പഔരം മറൄ  ക്ാതസ്സിലള്ള     
ഫട് ഈപകയാഖിുന്നതിന്  കഭദഖതി പാെില്ല. 

 

2) 2017-18 വാഷിഔ പദ്ധ്തി കഭദഖതി  ട യ്യാ   ഈകേശിുന്ന  തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  2017 കടരാബ  25-ന്  മു്പുളതടന്ന  കഭദഖതി  ഡി.പി.സി. 
ഄംഖീഔാരത്തിനായി  സമപ്പികക്കടതാണ്.  

ആത് സംബന്ധിച ്  അവശയമായ ക്രമീഔരണം  സുകലക കസാഫ്ട് ടവയറില്  
നെത്തണം. 

   നെപെി:- 1)തകേശസവയംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
2) എക്സിഔൂ 23ീവ് ഡയറടര, ഐ.ടഔ.എം  
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4. പ്രകതയഔ വിഷയങ്ങള്  

    

4.1 ഄലനല്ലൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ  16.09.2017-ടല ഔത്്ത  
 

ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ   ഗ്രാന്റുപകയാഖിച ്  87.50 ലക്ഷം ുടപ വഔയിരുത്തി   42 കറാഡ്  
കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ് പ്രവൃത്തിഔള്ക്ക്  ഡി.പി.സി ഄംഖീഔാരം  നല്ഔിയിടുണ്ട്.  ആവ 
ടവറൃിംഖ് ഒഫീസ  നിരസിചതിനാല്  പ്രകതയഔ  ഄളിമതി  നല്ഔണടമന്നതു 
സംബന്ധിച ് 

തീരുമാനം – ഄളിമതി നിരസിച്ചു. 
നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.2 തകേശമിത്രം  കപ്രാജടര് ഡയറടരറുടെ  13.09.2017-ടല  29/2015/KLGSDP - നമ്പ  ഔത്്ത  
വിവിധ  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി  2015-16-ല്  അരംഭിച 96 സ്പില്  ഒവ  

കപ്രാജകളിലഔള്  2017-18-ടല  വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.  ആത്തരം 

കപ്രാജകളിലഔള്  പൂത്തിയാക്കാ   കലാഔ ബാെ് വിഹിതം  തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് ക്ക് നല്ഔിയിടുണ്ടടെിലം  സുകലക കസാഫ്ട് ടവയറില്  ഇ തുഔ 

ക ത്തി 23ില്ല.  ഄതിനാല്  ഇ സ്പില്  ഒവ  കപ്രാജടര്  ആനിയും ക ത്താല്  

വാലികഡഷ   കപാകും എന്നതിനാല്  ആതു പരിഹരിച ് ഇ സ്പില്ഒവ  കപ്രാജകളിലഔള്  

2017-18 വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  ക ക്കാ   ക്രമീഔരണം ട യ്യണടമന്ന അവശയം 

സംബന്ധിച.്  
ഄെിയന്തിര സവഭാവമുള്ളതിനാല്  ഇ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാ   കലാഔ ബാെ് 

വിഹിതത്തിന്  വാലികഡഷ   ഴിവാക്കിയിരുന്നു. ആതിടെ സാധൂഔരണം 

സംബന്ധിച ്
തീരുമാനം –  കലാഔ ബാെ് വിഹിതടത്ത വാലികഡഷനില്  നിന്ന് 

ഴിവാക്കിയ നെപെിക്ക്  സാധൂഔരണം നല് കുന്നു. 
ഇ കലാഔ ബാെ് വിഹിതം  കൂെി സുകലക കസാഫ്ട് 
ടവയറില്  ഈള്ടപ്പടുത്തി  ആത്   പിന്നീെ് 
ക്രമടപ്പടുകത്തടതാണ്. 

നെപെി:-1)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2)എക്സിഔൂ 23ീവ് ഡയറടര. ഐ.ടഔ.എം 

 
4.3 കപാത്താനിക്കാെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡെിടെ 15.09.2017-ടല  C4-01/17-ാാാം നമ്പ  
ഔത്്ത  
ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ   ഗ്രാെ്  ഈപകയാഖിച ്താടഴപ്പറയുന്ന  കപ്രാജകളിലഔള്  വാഷിഔ 

പദ്ധ്തിയില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിയിടുണ്ട്.  
1) പഞ്ചായത്്ത അഫീസുഔള് ംു  

വിടുണ്ഔി 23ിയ സ്ഥാപനങ്ങള്ും  രീറൃ് 
ലലറൄഔള്ും കസാളാ  പാനല്  
സ്ഥാപിക്കല്   
 

20,72.000 (FC) 
(അടഔ  ഄെെല്  25,00,000) 
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2) പുതുകവലിപ്പെി മീനാംകുെി ഔെവ് 
കറാഡ്  

2,50,000/ ുടപ 

3) താണിുകന്നല്  കുന്നംന്താണി കറാഡ്  
കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ്  

1,00,000/- ുടപ 

4)  ചുള്ളാപ്പിള്ളി പീെിഔ തൃകക്കപ്പെി  
കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ്  

1,52,000/- ുടപ 

  

 ആവയ്ക്ക് ഄളിമതി സംബന്ധിച ്
 

തീരുമാനം – 1) ക്രമനം. 1 - രീറൃ് ലലറൃിളി കവടി മാത്രം കസാളാ  
പാനല്  സ്ഥാപിക്കാ   ഄളിമതി നല്കുന്നു. 
2)  ക്രമനം. 2, 3, 4- ഫിനാ സ് ഔമ്മീഷ   ഗ്രാെ് 
ഈപകയാഖിച ്  ഇ കപ്രാജകളിലഔള്  നെപ്പാക്കാല്ലൃന്നതല്ല. 
ഄളിമതി നിരസിച്ചു.   

   നെപെി:-1)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ3) വകുപ്പ് 
 

4.4 മാന്നാ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡിെിടെ  21.08.2017-ടല A2-5182/17-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും  
20.07.2017-ടല  1.3-ാാാം നമ്പ  ഭരണ സമിതി തീരുമാനല്ലൃം 
2016-17 വഷം  താടഴപ്പറയുന്ന മൂന്്ന കപ്രാജകളിലഔള്ക്്ക  കനാണ്  കറാഡ് ടമയിെന സ് 

ഗ്രാെ്  വഔയിരുത്തിയിരുന്നു.  ആത് മാഖകരക പ്രഔാരമല്ലാത്തതിനാല്   പ്രകതയഔ 

ഄളിമതി നല്കുഔകയാ കപ്രാജടര് മാറൃം വരുത്തി തനത് ഫട് ഈപകയാഖിച ് 

നെപ്പാക്കാ   ഄളിമതി നല്കുഔകയാ ട യ്യണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിച ്
ക്രമ 
നം 

കപ്രാജടര്നം കപ്രാജടരിടെ കപര് ഄെെല്  തുഔ  

1 47/17 ഔമ്മൂണിറൃി ഹാളിന് ഫണിച  
വാങ്ങല്  

1,50,000/- ുടപ 

2 164/17 ഔമ്മൂണിറൃി ഹാളിന് 
ലമക്ക്ടസറൃ് വാങ്ങല്  

50,000/- ുടപ 

3 168/17 വിടുണ്ഔി 23ിയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി 
ബന്ധടപ്പ 23 കയാഖം 
നെത്തുന്നതിന് റൂഫ് കൊപ് 
ഹാളില്  ഫണിച  വാങ്ങല്  

2,00,000/- ുടപ 

തീരുമാനം – തനത് ഫട്  ഈപകയാഖിച ് കഭദഖതി വരുത്തുവാ   ഄളിമതി നല്കുന്നു. 
നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്   

 
4.5 ഔൂ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ  01.08.2017-ടല  82/2017-18/DPO/Kannur നമ്പ  
ഔത്തും ട ങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡെിടെ  29.07.2017-ടല A3-5/17-ാാാം 
നമ്പ  ഔത്തും (LSGD - DA1/049/2017/LSGD) 

ട ങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  കനാണ്കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് വഔയിരുത്തി  

വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരുന്ന  താടഴപ്പറയുന്ന കപ്രാജകളിലഔള്  ജില്ലാ 

അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔരിചി 23ില്ല. ആവയ്ക്ക് ഄളിമതി സംബന്ധിച ് 
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ക്രമ 
നം 

കപ്രാജടര്നം കപ്രാജടരിടെ കപര് ഄെെല്  തുഔ  

1 57/18 കബാ 23് ഔെവ് ഄെണവാെി 
ടഔ 23ിെ നിമ്മാണം 

10.00 ലക്ഷം ുടപ 

2 86/18 ട ങ്ങളായി  ൌണ്  
ഄെണവാെി ടഔ 23ിെ 
നിമ്മാണം 

10.00 ലക്ഷം ുടപ 

 

തീരുമാനം– ഄളിമതി നിരസിച്ചു. 
നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

 
4.6 ടഔാല്ലം  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ  18.09.2017-ടല  A 10-1587/2014-ാാാം നമ്പ  
ഔത്്ത 
വൃക്ക കരാഖിഔള്ക്ക്  ിഔിും യും പരി രണല്ലൃം നല്കുന്നതിന്  ടഔാല്ലം ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത്  02.03.2016-ല്  ട്രാവ കൂ   ടഔാചി ടസാലസറൃി അടര് പ്രഔാരം 
“ജീവനം - ഔിഡ്നി  ടവല്ഫയ  ഫൗകടഷ  ”  എന്ന ടസാലസറൃി 
ുടപീഔരിചിടുണ്ട്.. ഇ ടസാലസറൃിയുടെ  പ്രവത്തനത്തിന്  ഗ്രാമ/കലാക്ക് 
പഞ്ചായത്തുഔള്  വിഔസന ഫട് ഈപകയാഖിച ് കപ്രാജടര് തയ്യാറാക്കി  ജില്ലാ അസൂത്ര 
സമിതിയുടെ  ഄംഖീഔാരം കനെിയിടുണ്ട്.  ആതിടെ നിവഹണ സ്ഥാപനം  ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്താണ്. ഇ കപ്രാജടര് നെപ്പാക്കാ   ഄളിമതി സംബന്ധിച ്

തീരുമാനം –  വിശദാംശങ്ങള്  നല്ഔിയി 23ില്ല.  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
ആതിന് കപ്രാജടര് തയ്യാറാക്കിയി 23ില്ല. വിശദമായ 
കപ്രാജടര് സമപ്പിുന്ന മുറയ്ക്ക്  പിന്നീെ് പരിഖണിും. 

നെപെി:-1)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.7 ഔാസ കഖാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിെിടെ  19.09.2017-ടല B2-1/17-ാാാം നമ്പ  
ഔത്്ത 

 

ഔാസ കഖാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ  തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  എക്സിഔൂ 23ീവ് 

എഞ്ചിനീയറുടെ  കപാസ്റ്റ് ഴിഞ്ഞു ഔിെുന്നതിനാല്  എക്സിഔൂ 23ീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ  

പൂണ്ണ ഄധിഔ ചുമതല  പരപ്പ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  ഄസിസ്റ്റെ് എക്സിഔൂ 23ീവ് 

എഞ്ചിനീയക്കാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ കപ്രാജകളിലഔളുടെ നിവഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥ   ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഄസിസ്റ്റെ് എക്സിഔൂ 23ീവ് എഞ്ചിനീയറാണ്. 

തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ  30.08.2017-ടല  ഈത്തരവ് 

ഄളിസരിച ്  ഔാസറകഖാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ  കപ്രാജകളിലഔള്ക്ക് ടവറൃിംഖ്  

നെത്തി  സാകെതിഔാളിമതി നല്കുന്നതിന്  ഔൂ  തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  

എക്സിഔൂ 23ീവ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തിയിരിുന്നു. ആടതാഴിവാക്കി  ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തിടെ എക്സിഔൂ 23ീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ചുമതലയുള്ള  ഈകദയാഖസ്ഥടന തടന്ന  

അക്കണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിച ്
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തീരുമാനം– ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിഔൂ 23ീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ  

ചുമതയിലള്ള ഄസിസ്റ്റെ് എക്സിഔൂ 23ീവ് എഞ്ചിനീയ  

ഄല്ല  നിവഹണം നെത്തുന്നത് എന്നതിനാല്  ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത് എക്സിഔൂ 23ീവ്  എഞ്ചിനീയറുടെ  

ചുമതലയുള്ള ഄസിസ്റ്റെ് എക്സിഔൂ 23ീവ് എഞ്ചിനീയടറ  

ടവറൃിംഖിളിം  സാകെതിഔ ഄളിമതി നല്കുന്നതിളിം  

ചുമതല നല്ഔാ   ഄളിമതി  നല്കുന്നു. ടപാതു 

തീരുമാനം കണ്ഡിഔ  3.3 ബാധഔമാണ്. 

നെപെി:-1)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി)  വകുപ്പ് 
2) തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയ ) 

4.8 ഄമ്പലപ്പുഴ ടതക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 19.09.2017-ടല A1-200/2017-ാാാം  
നമ്പ  ഔത്്ത. 

 

പദ്ധ്തി മാഖകരകയില്  (സബ്സിഡി സംബന്ധിച് ) ടനല്ൃഷിുകവടി 

ജലകസ നത്തിന്  ടപ 23ിയും പറയും  പാെകശകര സമിതിക്ക് നല്കുന്നതിന്  100  

ശതമാനം  സബ്സിഡി  മാഗകരക പ്രഔാരം  നല്ഔാം. എന്നാല്  മാഖകരകയില്   

ടപ 23ി, പറ, കമാക 23ാ  എന്നിവ ഄെങ്ങിയ  യൂണിറൃാകണാ,  ടപ 23ിയും പറയും 

മാത്രമാകണാ  എന്നു  വയക്തതയില്ലാത്തതിനാല്  ടപ 23ി, പറ, കമാക 23ാ  എന്ന്  റൃ 

യൂണിറൃായി  ഔണക്കാക്കാ   ഄളിമതി സംബന്ധിച ് 
 

തീരുമാനം – ടപ 23ി, പറ ആവകയാടൊപ്പം കമാക 23ാ  കൂെി ഈള്ടപ്പടുത്തു 

ന്നതിന് ഄളിമതി നല്കുന്നു. ടപാതു തീരുമാനം  

കണ്ഡിഔ  3.4 ബാധഔമാണ്. 
   (നെപെി- തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ്) 

4.9 ട മ്മരുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ  19.07.2017-ടല A1-1888/17-ാാാം നമ്പ  

ഔത്തും 20.06.2017-ടല 1(A)-ാാാം നമ്പ  ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം 
 

വകയാജനങ്ങള്ക്ക്  കപാഷഔാഹാരം നല്കുന്നതിളിള്ള  താടഴപ്പറയുന്ന കപ്രാജകളിലഔള്  

വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരുന്നുടവെിലം ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി 

ഄംഖീഔരിചില്ല. മു   വഷല്ലൃം ഇ കപ്രാജടര് നെപ്പാക്കിയതാടണന്നതിനാല്   പ്രകതയഔ 

ഄളിമതി നല്ഔണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിച.് 
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ക്രമ 
നം 

കപ്രാജടര്നം കപ്രാജടരിടെ കപര് ഄെെല്  തുഔ  

1 180/18 വകയാജന പരിപാലനം 
(ജനറല് ) 

13,50,000/- ുടപ 

2 182/18 വകയാജന പരിപാലനം 
(എസ്.സിഎസ്.പി) 

5,47,524/- ുടപ  

 

തീരുമാനം– പ്രകതയഔ ഄളിമതി നല്കുന്നു. 

(നെപെി- തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ്) 

4.10 തിരുവന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത ടസക്ര 23റിയുടെ 01.08.2017-ടല 
E3/3377/17/TDP/നമ്പ  ഔത്തും 13.07.2017-ടല 1(13)-ാാാം ഭരണ സമിതി 
തീരുമാനല്ലൃം DB1/285/17/LSGD 

 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  ഭിന്നകശഷിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സമഗ്ര 
 ിഔിും  എന്ന പദ്ധ്തി (കേഹധാര) നെപ്പാുന്നുട്. ഇ വഷടത്ത ഄെെല്  55  
ലക്ഷം ുടപ.  കപ്രാജടര് നം.1162/18. ടസറിബ്രല്  പാള്സി, ഒ 23ിസം, ദ്ദ്ധ്ിമാന്ദയം, 
ലഹപ്പ  അടരിവിറൃി എന്നിവയ്ക്ക്  അയുകവദ  ിഔിും കയാടൊപ്പം  ഫിസികയാ 
ടതറാപ്പി,  സ്പീച ് ടതറാപ്പി, മനഃശാസ്ത്ര  ിഔിും   എന്നിവയും നല്കുന്നു. പൂജപ്പുര 
അയുകവദ അശുപത്രി കഔന്ദ്രീഔരിച്ചു നെത്തി വരുന്ന  പ്രതുത ത  ിഔിും ക്ക്  ഇ 
വഷം മുതല്  വക്കല, പാകലാെ്, ഔിഴുവിലം, പാറശ്ശാല എന്നീ അയുകവദ 
അശുപത്രിയില്ൂെി  ടപരിഫറല്  .പി. അരംഭിചിടുണ്ട്. ഇ പദ്ധ്തി തീരുംവടര  
താടഴപ്പറയുന്ന തസ്തിഔയികലയ്ക്ക്  പ്രതിമാസ കഹാണകററിയം  വയവസ്ഥയില്  
അളുഔടള നിയമിക്കണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിച ്
  

ക്രമ 
നം 

തസ്തിഔ എണ്ണം  പ്രതിമാസ  
ഒണകററിയം 

1 ടസ്പഷയലിസ്റ്റ് ടമഡിക്കല്  
ഒഫീസ  

1 39,000/- ുടപ 

2 പഞ്ചഔമ്മ ടതറാപ്പിസ്റ്റ് 2 24,000/ ുടപ 
3 ഫിസികയാ ടതറാപ്പിസ്റ്റ് 1 15,000/ ുടപ 
4 സ്പീച ്ടതറാപ്പിസ്റ്റ് 1 15,000/- ുടപ 
5 നഴ്സ് 1 15,000/- ുടപ 
6 ക്ലാക്ക്  1 18,000/ ുടപ 
7 സാനിക 23ഷ   വക്ക  1 12,000/- ുടപ  

 

തീരുമാനം– ആതു വിശദമായി പരികശാധിച ് പിന്നീെ് 
പരിഖണിുന്നതാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  ടസക്ര 23റി  
വിശദാംശങ്ങള്  നല്ഔണം.  

നെപെി:-1)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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4.11 അലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത ടസക്ര 23റിയുടെ  18.08.2016,01.02.2017 എന്നീ തീയതിഔളിടല 
ED - 2325/15-ാാാം  നമ്പ  ഔത്തുഔളും  കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖത്തിടെ  

07.06.2017-ടല  കയാഖ നെപെിയും  (LSGD/DB3/159/2016- LSGD) 

 

 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ  ഄധിഔാര പരിധിയില്  വരുന്ന സ്കൂളുഔള്ക്ക് ബസ്സ്  വാങ്ങി 

നല്ഔാ   2015-16-ല്  കപ്രാജടര് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.  23 സീറൃിളിം 30 സീറൃിളിം  

ആെയിലള്ള 10 വാഹനം  വാങ്ങാനാണ് തീരുമാനടമടുത്തത്. ബസ് ഔമ്പനിഔളില്  

നിന്ന് കനരി 23് വാങ്ങാ   തീരുമാനിച്ചു.    ഔമ്പനി നല്ഔിയ  ടസ്പസിഫികക്കഷളിം 

വിലയും  താടഴ ക ുന്നു. 
  Eicher - 24+1 സീറൃ് (സ്റ്റാ  കമാഡല് )  -  10,75,000/- ുടപ 
  Mahindra - 24+1 സീറൃ് (ടൂറിസ്റ്റ  കമാഡല് ) -  11,33,900/- ുടപ 
  Tata - 26+1 സീറൃ് (സ്റ്റാ  ബസ് )  -  12,99,623/- ുടപ 
08.07.2015-ടല ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിന്  ഄളിസൃതമായ വാഹനം  ൊറൃാ  

ഔമ്പനിയുടെതാടണന്നതിനാല്  ൊറൃയുടെ  വാഹനം വാങ്ങാ   ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

തീരുമാനിചിരുന്നു. ഔമ്പനിയില്  നിന്നല്ലാടത ഏജ സി മുകകന വാങുന്ഔയാടണെില്  

11,19,623/- ുടപ നല്ഔിയാല്  മതിടയന്ന ഔാരണത്താല്  (രു ബസിന് - 1,80,000 ുടപ 

കുറവ് ) ൊറൃയുടെ ഓകദയാഖിഔ ഡീല  അയ കപാപ്പുല  ടമഖാ കമാക 23ഴ്സ് (ആന്തയ) യില്  

നിന്ന് 8 വാഹനം വാങ്ങി . സക്കാ  ഄളിമതിയില്ലാടതയാണ് വാഹനം വാങ്ങിയത്. 

ആതിന് സാധൂഔരണം  നല്ഔണടമന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ  അവശയം 07.06.2017-

ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയില്   ച ട യ്തുടവെിലം  ഇ വിഷയം കൂടുതല്  

പഠിച ്  പിന്നീെ് പരിഖണിക്കാ   തീരുമാനിച്ചു.  ഇ വിഷയത്തികേല്  

തീരുമാനടമടുക്കണടമന്ന വകുപ്പിടെ  അവശയം സംബന്ധിച ് 

തീരുമാനം– ആതു പരികശാധിച ്  റികപ്പാ 23് നല്ഔാ   പഞ്ചായത്ത് 

ഡയറടരടറ  ചുമതലടപ്പടുത്തി. റികപ്പാ 23ിടെ  ഄെിസ്ഥാ 

നത്തില്  ഄടുത്ത  കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയില്  

തീരുമാനടമടുും. 

നെപെി:-1)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
2) പഞ്ചായത്്ത ഡയറടര  

4.12 ആടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ  15.05.2017-ടല ഔത്്ത (LSGD - 
DB3/170/2017/LSGD) 

ആടുക്കി ജില്ലാ  കഔാഴി വളത്തല്  കഔന്ദ്രത്തിന്  (കഔാലാനി) വാഹനം  വാങുന്ന്നതിന് 

7.00 ലക്ഷം ുടപ  2016-17 വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ആതിന് 

ഄളിമതി നല്ഔണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിച  ്



  

21 
 

തീരുമാനം–    ഄളിമതി നിരസിച്ചു. 

നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.13 തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ്  എ ജിനീയറുടെ 18.09.2017-ടല DB7/8185/17/CE 

തസവഭവ ഔത്തും  പെിയൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ  10.04.2017-ടല ഔത്തും   

 

2014-15 വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  കലാഔ  ബാെ് വിഹിതം  ഈപകയാഖിച ്  കുറൃിലക്കെവ് 

കറാഡ്  നിമ്മാണത്തിന് 4.00 ലക്ഷം ുടപ  ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  പ്രതുത ത 

പ്രവൃത്തിക്ക്  ടെട  നെപെിഔള്  സവീഔരിുന്നതിന് മുമ്പായി  ശ്രീ.  എം.എം. ഹാഷിം 

എന്ന കഔാണ്ട്രാടര  ഇ കറാഡിടെ നിമ്മാണം പൂത്തിയാക്കി. ഇ പ്രവൃത്തിയുടെ  

നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനായ  ഄസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയ  ഇ കഔാണ്ട്രാടരക്ക്  ഇ  

പ്രവൃത്തി ട യ്യാ   ഔത്ത് നല്കുഔകയാ, ഔരാ  ഈെമ്പെി വയ്ക്കുഔകയാ  ലസറൃ് ഹാെ് 

ഒവ  ട യുന്ഔകയാ  ട യ്തി 23ില്ല. ആതിടെ തുഔ നല്ഔാകമാ എന്ന്  പഞ്ചായത്ത് 

പ്രസിഡെ്   ീഫ് എഞ്ചിനീയകറാെ്  10.04.2017-ല്   ഔത്തു മുകകന  അരാഞ്ഞിരുന്നു. 

തുഔ ലഭിക്കാത്തതിനാല്  കഔാണ്ട്രാടര  ബഹു. ലഹകക്കാെതിയില്  റി 23് ടപറൃീഷ   

ഫയല്  ട യ്തു.  ബഹു. ലഹകക്കാെതിയുടെ  17.08.2017-ടല WP cc 19327 (M) നമ്പ   

ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരം  പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ ഔത്തികേല്  കഔാഒ ഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃികയാെ് നിയമാളിസൃത നെപെി സവീഔരിക്കാ   നികേശം നല്ഔിയിരിുന്നു.  

ആതികേല്  തീരുമാനടമടുക്കണടമന്നതു  സംബന്ധിച ് 

തീരുമാനം–    ആതികേല്  പരാതിക്കാര , ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡെ് , ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്ര 23റി, പഞ്ചായത്ത് 
ഄസി.എഞ്ചിനീയ  എന്നിവരുടെ ഹിയറിംഖ്  
നെത്താ   പഞ്ചായത്ത് ഡയറടരടറ  ചുമതലടപ്പടുത്തി. 
അവശയമായ റികപ്പാ 23് തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  
 ീഫ് എഞ്ചിനീയ  പഞ്ചായത്്ത ഡയറടരക്്ക 
നല്ഔണം. പഞ്ചായത്ത്  ഡയറടരറുടെ  റികപ്പാ 23ിടെ  
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഄടുത്ത കഔാഒഡികനഷ   
ഔമ്മിറൃിയില്  തീരുമാനടമടുും.  

നെപെി:-1)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ)  വകുപ്പ് 
2) പഞ്ചായത്്ത ഡയറടര  

3) തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  ീഫ് എഞ്ചിനീയ ) 
4.14 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ  ഔത്്ത (ലഭിചത് 14.09.2017)  

 

മാഗകരക പ്രഔാരം സ്കൂളുഔള്, അശുപത്രിഔള്, കഹാസ്റ്റലഔള്  എന്നീ 

സ്ഥാപനങ്ങളില്  മാലിനയ സംസ്ക്കരണ  സംവിധാനം ഏടപ്പടുത്തുന്നതിന്  50 
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ശതമാനം സബ്സിഡിയാണ്  ഄളിവദിക്കാല്ലൃന്നത്. ആത് 100 ശതമാനമാക്കി  

ഈയത്തണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിച ്

തീരുമാനം–     ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിളി ലഔമാറിക്കി 23ിയ സ്കൂളുഔള് ,  
അശുപത്രിഔള്, കഹാസ്റ്റലഔള്  തുെങ്ങിയ സ്ഥാപന 
ങ്ങളില്  മാലിനയ സംസ്ക്കരണ  സംവിധാനം  രുുന്നതിന്  
100 ശതമാനം ട ലവ്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വഹിുന്നതിന്  
ഄളിമതി നല്കുന്നു.  എന്നാല്  ആത്തരം സംവിധാനങ്ങള്   
രുുന്നതിന് ശു ിതവ മിഷടെ ധനസഹായം  
ലഭിക്കാല്ലൃന്ന ഄവസരങ്ങളില്   ഄവ ഈറപ്പാക്കണം. 

  ശു ിതവ മിഷടെ ടസ്പസിഫികക്കഷ   ഄളിസരിചായി 
രിക്കണം  മാലിനയ സംസ്കരണ സംവിധാനം രുകക്കടത്. 
ടപാതു തീരുമാനം കണ്ഡിഔ 3.5 ബാധഔമാണ്. 

നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
 

4.15 ഔൂ  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത ടസക്ര 23റിയുടെ  31.07.2017-ടല A4-3452/16-ാാാം നമ്പ  
ഔത്തും 25.07.2017-ടല 76/17(1) -ാാാം നമ്പ  ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം. (LSGD - 
DA1/606/2017- LSGD 

(1) 2016-17 വഷം  10.00 ലക്ഷം ുടപ വഔയിരുത്തി “ഖഭിണിഔളായ അദിവാസി  

സ്ത്രീഔള്ക്ക്  ടമഡിക്കല്  ഔയാ്പുളം  കപാഷഔാഹാര ഔിറൄ വിതരണല്ലൃം” 
(കപ്രാ.നം.590/17) എന്ന കപ്രാജടര് നെപ്പാക്കി. മാഖകരകപ്രഔാരം  ആത് 
ഄളിവദനീയമല്ലാത്തതിനാല്  ടപകഫാമ സ് ഒഡിറൃ് വിഭാഖം  
കുറിടപ്പഴുതിയിരിുന്നു.  ആതിന് സാധൂഔരണം സംബന്ധിച ്

തീരുമാനം–    വകുപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനടമടുക്കണം 

  നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
(2)  2017-18 വഷല്ലൃം  ഇ കപ്രാജടര് വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിയിടുണ്ട്. 
ഄെെല്  20 ലക്ഷം  ുടപ.  കപ്രാജടര് നെപ്പാക്കാ   ഄളിമതി സംബന്ധിച ്

തീരുമാനം–    പ 23ിഔവഗ കമകലയില്  ഄമ്മമാരുകെയും നവജാത 
ശിശുക്കളുകെയും  അകരാഖയം ഈറപ്പു വരുത്തുന്നതിളിള്ള  
കപ്രാജടരായതിനാല്  പ്രകതയഔ ഄളിമതി നല്കുന്നു. 
കഡാടരമാ  നികേശിുന്ന കപാഷഔാഹാരമാണ് 
നല്കുന്നടതന്ന് ഈറപ്പു വരുത്തണം. 

നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ)  വകുപ്പ് 
 

4.16 ബഹു. ടഔാ 23ാരക്കര എം.എല്.എ.യുടെ  01.08.2017-ടല  ഔത്തും  ഈമയന്നൂ  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡെിടെ  02.08.2017-ടല A 3- /158/2017-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 
24.07.2017-ടല III (2) -ാാാം നമ്പ  ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം (LSGD- DA1/652/2017 LSGD) 
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വീെ് വയറിംഖിന്  2016-17-ല്  7.50 ലക്ഷം ുടപ  വഔയിരുത്തിയിരുന്നു.  അടഔ 

ഗുണകഭാക്താക്കള്  150.  2016-17   വഷം  84  കപക്ക്  സഹായം  നല്ഔി. പുതിയ 

മുദ്രപത്രത്തില്   ഔരാറു വച ്  ബാക്കി 66 കപക്ക്  ഇ വഷം നല്ഔാ   ഄളിമതി 

സംബന്ധിച ്  

തീരുമാനം–    ഄളിമതി നല്കുന്നു. 

നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

4.17 ടഔല്കട്രാണ്  മാകനജിംഖ് ഡയറടരറുടെ  ഔത്്ത  (ലഭിചത് 14.09.2017)  
 

പ്രകതയഔ പരിഖണന ഄഹിുന്നവക്കാവശയമായ  (ഭിന്നകശഷി വിഭാഖക്കാ) 
ശ്രവണ സഹായി, സഞ്ചാര സഹായ ഈപഔരണങ്ങള്   എന്നിവ  ടഔല്കട്രാണ്  
നിമ്മിുന്നുട്.  കൂൊടത ഭിന്നകശഷി  വിഭാഖക്കാക്ക്  ഈപകയാഖിക്കത്തക്ക 
രീതിയില്  മാറൃങ്ങകളാടെ  സ്കൂ 23റുഔളില്  ലസഡ് വീല്  ഗെിപ്പിച്ചും  നല്കുന്നുട്.  
ഄതിനാല്  ഭിന്നകശഷിക്കാക്ക്  അവശയമായ  ഈപഔരണങ്ങള്  നല്കുന്നതിളിള്ള  
ഄംഖീകൃത  ഏജ സിയായി  ടഔല്കട്രാണിടന  നി്യിക്കണടമന്നതു 
സംബന്ധിച.് 
തീരുമാനം–    02.12.2016-ടല 3299/2016/തസവഭവ ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരം  

സക്കാ/ഄദ്ധ് സക്കാ  സ്ഥാപനങ്ങള്  സവയം 
നിമ്മിു ന്ന  സാധനങ്ങള്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്്ക  
ടെട  കൂൊടത വാങ്ങാം.  ആപ്രഔാരം ടഔല്കട്രാണ്  സവയം 
നിമ്മിുന്ന  ഈല്പന്നങ്ങള്  തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാപന 
ങ്ങള്ക്ക് ടെട  കൂൊടത  വാങ്ങാല്ലൃന്നതാണ്. ആകതാടൊപ്പം 
ഭിന്നകശഷി വിഭാഖക്കാക്ക്  ഈപകയാഖിക്കത്തക്ക രീതിയില്  
മാറൃങ്ങകളാടെ  ടഔല്കട്രാണ്  ലസഡ് വീല്  ഗെിപ്പിച്ചു 
നല്കുന്ന  സ്കൂ 23റുഔള്  വാങ്ങാ   പ്രകതയഔ ഄളിമതി നല്കുന്നു. 

നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ)  വകുപ്പ് 
 

4.18 കുന്നംകുളം  നഖരസഭാ  ട യ  കപഴ്സടെ  22.07.2017-ടല 3306/17-ാാാം നമ്പ  ഔത്്ത  
(i) 25.06.2017 -ല്   ഈടായ പ്രകൃതി കക്ഷാഭത്തില്   നഖരസഭാ പ്രകദശത്ത്  

വയാപഔമായി  നാശനഷ്ടമുടായി.  ബന്ധടപ്പ 23  ഈകദയാഖസ്ഥരുടെ  

റികപ്പാ 23് പ്രഔാരം  വീെിന് കഔടുപാെ് സംഭവിചവും  മറൄം 4.00 ലക്ഷം  

ുടപയുടെ (പല കുടുംബങ്ങള്ക്കായി) ധനസഹായം  നല്കഔടതുട്.  

ആതിന്  ഄളിമതി സംബന്ധിച ് 

തീരുമാനം–    ഄളിമതി നിരസിച്ചു. ആത് റവനൂ വകുപ്പ് പരിഖണികക്കട 

വിഷയമാണ്. 
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(ii) ഄെിയന്തിര  സഹായടമന്ന നിലയില്   10,000/- ുടപ  ശ്രീ. യൂസഫ്  

നാലഔത്ത് എന്ന അള്ക്ക് നല്ഔിയിടുണ്ട്.  ആതിന് സാധൂഔരണം 

സംബന്ധിച ്

തീരുമാനം–    പ്രകതയഔ പരിഖണന നല്ഔി  സാധൂഔരണം നല്കുന്നു.   

നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ബി)  വകുപ്പ് 
 

4.19 കഔാഴികക്കാെ് ജില്ലാ  പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ  22.08.2017-ടല  ഔത്്ത  
 

കഔാഴികക്കാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ ഔീഴില്  പ്രവത്തിുന്ന സ്ഥാപനമാണ് സ്കില്  
ടഡവലപ്ടമെ്  ടസെ.  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിവിധ തരം സ്കില്  
ടഡവലപ്ടമെ് പരിശീലനങ്ങള്  പദ്ധ്തിയില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിയിടുണ്ട്.  ഇ 
പരിശീലനങ്ങളുടെ  ഗുണകഭാക്താക്കടള  ടതരടഞ്ഞടുകക്കടത് ഗ്രാമസഭഔള്  
മുകകനയാണ്.  ആതിളി ഔാലതാമസം വരും  എന്നതിനാല്  പത്രപരസയം നല്ഔി  
ഗുണകഭാക്താക്കടള  ടതരടഞ്ഞടുക്കാ   ഄളിമതി സംബന്ധിച ്

തീരുമാനം–    ഗ്രാമസഭാ ലിസ്റ്റു പ്രഔാരം  തടന്ന  ഗുണകഭാക്താ 
ക്കടള ടതരടഞ്ഞടുകക്കടതാണ്. ഗ്രാമസഭാ 
ലിസ്റ്റില്  മതിയായ  ഗുണകഭാക്താക്കള്  ആല്ലാ 
എെില്  പത്രപരസയത്തിലൂടെ ലഭിുന്ന  ലിസ്റ്റില്   
മാനദണ്ഡപ്രഔാരം  ഄഹതയുള്ളവടര 
ടതരഞ്ഞടുക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.20 കഔരള ഫീഡ്സ്  ലിമിറൃഡ് മാകനജിംഖ്  ഡയറടരറുടെ 08.08.2017-ടല  ഔത്്ത (LSGD- DA1- 
637/2017 - LSGD) 

 

മാഗകരക  ഄളിസരിച ് ഔാലിത്തീറൃയുടെ സബ്സിഡി  തുഔ  ഗുണകഭാക്താക്കളായ  
ഔഷഔരുടെ  ബാെ് ഄക്കൗടികലയ്ക്കാണ് നല്കുന്നത്.  ഔാലിത്തീറൃ സബ്സിഡി 
വിഹിതം ഔഷഔരുടെ  ബാെ് ഄക്കൗടികലയ്ക്ക്  നല്കുന്നതിളി പഔരം  
ഔാലിത്തീറൃയായി തടന്ന ഗുണകഭാക്താക്കള്ു നല്കുന്ന രീതിയില്  
മാഗകരകയില്  മാറൃം വരുത്തണടമന്നതു സംബന്ധിച ്

തീരുമാനം–    അവശയം പരിഖണിചില്ല. സബ്സിഡി തുഔ  
ഗുണകഭാക്താക്കളുടെ  ബാെ് ഄക്കൗടികലയ്ക്ക് തടന്ന  
നല്കഔടതാണ്. 

  നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ)  വകുപ്പ് 

4.21 കഔാഴികക്കാെ് ജില്ലാ ഔളടരറുടെ  06.07.2017-ടല 41121/17/DPC/DPO/KKD നമ്പ  ഔത്തും 
കുന്നമംഖലം  കലാക്ക്  പഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡെിടെ ഔത്തും.  

 

2017-18-ടല  വാഷിഔ  പദ്ധ്തിയിടല  താടഴപ്പറയുന്ന കപ്രാജകളിലഔള്  നെപ്പാക്കാ   

പ്രകതയഔ ഄളിമതി അവശയടപ്പ 23ിരിുന്നു. 
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ക്രമ 
നം 

കപ്രാജട്ര 
നം 

കപ്രാജടരിടെ കപര്/ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ  കപര് 

ഄെെല്  

1) 84/17 ശ്മശാന നവീഔരണം 
(ഔാരകശ്ശരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ) 

5.00 ലക്ഷം ുടപ 

2) 85/17 ശ്മശാന നവീഔരണം 
(ടപരുമണ്ണ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ) 

5.00   ” 

3) 94/17 ശ്മശാന നവീഔരണം 
(കുന്ദമംഖലം   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ) 

5.00   ” 

 

തീരുമാനം–    ശ്മശാന നവീഔരണമായതിനാല്  പ്രകതയഔ  ഄളിമതി 
നല്കുന്നു. 

നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ(ഡി. ബി)  വകുപ്പ് 

4) 9/17 മാലിനയ സംസ്കരണം ഗ്രീ   കപ്രാക 23ാകക്കാള് . 22.50 ലക്ഷം ുടപ 
 

 ഡികസ്പാസിബിള്   ഗ്ലാസ്സ്, കപ്ലറൃ് എന്നിവ  ഴിവാുന്നതിന് കലാക്ക് 
പഞ്ചായത്തിടെ പരിധിയിലള്ള  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക്ക്  സ്റ്റീല്  ഗ്ലാസ്,  സ്റ്റീല്  
കപ്ലറൃ്   എന്നിവ വാങ്ങി നല്കുന്നതിളിള്ള  കപ്രാജടര്.   

തീരുമാനം –  ഗ്രീ   കപ്രാക 23ാകഔാള്  നെപ്പാുന്നതിടെ ഭാഖമാടണന്ന 
തിനാല്   ഄംഖീഔാരം  നല്കുന്നു. 

നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

4.22  ഔ 23പ്പനകലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 09.08.17 ടല ഔത്തും 09.06.17 ടല 1 (1)-ാാാം 
നമ്പ  ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം (LSGD/DA1/679/2017). 
പഠനമുറി നിമ്മിച്ചുനല്ഔാ   (SCSP-യില്  71,00,000 ുടപയും കപ്രാ.നം. 47/18, 

റൃി.എസ്.പിയില്  13,00,00/- ുടപയും കപ്രാ.നം. 114/18) കപ്രാജകളില വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  

ഈള്ടപ്പടുത്തി ഡി.പി.സിയുടെ ഄംഖീഔാരം ലഭിചിടുണ്ട്. മാഗകരകപ്രഔാരം ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്തുഔള്ും നഖരസഭഔള്ുമാണ് ഇ കപ്രാജകളിലഔള്  ഏടറൃടുക്കാല്ലൃന്നത്. ഇ 

കപ്രാജകളിലഔള്  നെപ്പാക്കാ   ഄളിമതി സംബന്ധിച ്

തീരുമാനം – 1. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മുകകന  നെപ്പാക്കണടമന്ന  

നിബന്ധനകയാടെ ഄളിമതി നല്കുന്നു. 

നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 

4.23  ശാസ്താംകഔാ 23 ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ ഔത്്ത (ലഭിചത് 13.09.2017 ല് ) 

പ 23ിഔവഗവിഭാഖത്തിന് ഭവനനിമ്മാണത്തിളി നല്കുന്ന ധനസഹാ 

യത്തിടെ യൂണിറൃ് നിരക്ക് അശ്രയഗുണകഭാക്താക്കള്ും നല്ഔാ   ഄളിമതി 

സംബന്ധിച ്
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തീരുമാനം –   ഭവന നിമ്മാണ കപ്രാജറുകഔള്  ലലഫ് മിഷനില്  
ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരിുന്നതിനാല്  ലലഫ് പദ്ധ്തി 
പ്രഔാരമുള്ള യൂണിറൃ് നിരക്ക് സവീഔരികക്കടതാണ്. 

നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

4.24 കഔാഴികക്കാെ് ജില്ലാ ഔളടരറുടെ 25.09.2017 ടല 4121/17/DPC/DPO/KKD (1)-ാാാം നമ്പ  

ഔത്്ത 

ടഔാടുവള്ളി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് നൂതന കപ്രാജടര് എന്ന നിലയില്  

ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരിുന്ന താടഴ പറയുന്ന കപ്രാജടര്  ജില്ലാതല വിദഗ്ദ്ധ സമിതി 

ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയി 23ില്ല. പ്രകതയഔ ഄളിമതി സംബന്ധിച ്

കപ്രാ.നം. 33/18. ഔാഷിഔ ഈല്പ്പന്ന വിപണനത്തിന് ബങ്കുഔള് - ഄെെല്  

18,00,000/- ുടപ. 

വിവിധ പദ്ധ്തിഔളിലൂടെ ഈല്പാദിപ്പിുന്ന വിഷരഹിതപചക്കറിഔളും 

ഫലവഗങ്ങളും വിപണനം നെത്തുന്നതിന് സൗഔരയം ഏടപ്പടുത്തുഔ എന്നതാണ് 

ലക്ഷയം. രു ഗ്രൂപ്പിന് 2.00 ലക്ഷം ുടപ ധനസഹായം നല്കുന്നു. മാഗകരകപ്രഔാരം 

കലാു പഞ്ചായത്തിളി നല്ഔാല്ലൃന്നത് 75,000/- ുടപയാണ്. 

തീരുമാനം- നെത്താളികേശിുന്ന പ്രവൃത്തിഔള്, വിപണനം നെത്താളികേ 
ശിുന്ന സ്ഥലം, തുഔ ട ലവഴിുന്ന രീതി തുെങ്ങിയ 
വിശദാംശങ്ങള്  കപ്രാജടരില്   ഈള്ടപ്പടുത്തിയി 23ില്ല എന്നു ജില്ലാ 
വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ഄറിയിചിടുണ്ട്. നൂതന ഖണത്തില്ടപ്പടു 
ത്താല്ലൃന്ന പ്രകതയഔതഔള്  ഔാം ന്നില്ല.  ഄളിമതി നിരസിച്ചു. 

നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ഡി)  വകുപ്പ് 
4.25 കഔാഴികക്കാെ് ജില്ലാഔളടരറുടെ 25.09.17 ടല 4121/17/DPC/DPO/KKD (2)-ാാാം നമ്പ  ഔത്്ത. 

1. വെഔര കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് താടഴപറയുന്ന കപ്രാജകളിലഔള്  നൂതന കപ്രാജകളിലഔള്  

എന്ന നിലയില്  വാഷിഔപദ്ധ്തിയില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഄവ ജില്ലാതല സമിതി 

ഄംഖീഔരിചില്ല. പ്രകതയഔ ഄളിമതി സംബന്ധിച.്  

കപ്രാ.നം. 12/18 സഗകഭരി – ഄെെല്  3,00,000/- ുടപ 

ഄദ്ധ്യാപഔരുകെയും വിദയാഥിഔളുകെയും ക്രിയാതയുഔതയും സഗകശഷിയും 

ഈയത്തുഔ, ഔഴില്ലൃള്ള ഄദ്ധ്യാപഔകരയും വിദയാഥിഔകളയും ഄംഖീഔരിുഔ, 

ശാസ്ത്രപാലടമെ് പ്രാകദശിഔ വിദയാകഔന്ദ്രം, ഄദ്ധ്യാപഔ സംഖമം, പ്രതിഭാ സംഖമം, 

പ്രകശ്നാത്തരിഔള്, ലമ ആംഗ്ലീഷ് കജാതിശാസ്ത്ര പരിപാെി, സഗകഭരി പ്രസിദ്ധ്ീഔരണം 

എന്നിവയാണ് പ്രവത്തനങ്ങള് .  

നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ഡി)  വകുപ്പ് 
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തീരുമാനം - കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ പരിധിയില്  വരുന്ന വിഷയമല്ലാടയന്നും 

നൂതന അശയം ആല്ലാടയന്നുമുള്ള ജില്ലാതല വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ  

ഄഭിപ്രായമളിസരിച ് ഄളിമതി നിരസിച്ചു. 

II. കപ്രാ.നം. 43/12. അകരാഖയതീരം. ഄെെല്  7,00,000/- ുടപ 

ജീവിതലശലീ കരാഖങ്ങടള നിയന്ത്രിുഔ, ക്ഷയകരാഖ ലക്ഷണമുള്ള 

മുഴുവനാളുഔടളയും ഔടടത്തി  ിഔിും ിുഔ, പ്രതികരാധ കുത്തിവയ്പ് 

ഔാരയക്ഷമമാുഔ, മാതൃമരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുഔ, വയായാമമുറ പരിശീലനത്തിലൂടെ 

അകരാഖയ പരിരക്ഷ ഈറപ്പുവരുത്തുഔ, സകവ, കരാഖനിണ്ണയഔയാമ്പ്, കൂ 23കയാ 23ം, 

കപാഷഔാഹാരം, സംവാദങ്ങള്  എന്നിവയാണ് പ്രവത്തനങ്ങള് . 

തീരുമാനം- ആതില്  മിക്കതും അകരാഖയവകുപ്പു മുകകന നെപ്പാുന്ന 

ഗെഔങ്ങളാടണന്നും നൂതനാശയങ്ങള്  ആല്ലാടയന്നുമുള്ള ജില്ലാതല 

വിദഗ്ദ്ധസമിതിയുടെ ഄഭിപ്രായമളിസരിച ് ഄളിമതി നിരസിച്ചു. 

നെപെി:-തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ)  വകുപ്പ് 

കയാഖം ഈച ഔഴിഞ്ഞ് 2.00 മണിക്ക് ഄവസാനിച്ചു 


