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നം. 20/2017/SRG/CC/12 
 

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 
01.11.2017-ല്  കൂടിയ േയാഗത്തിെന്റ  നടപടി വിവരം 

 
േയാഗം  ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്  2.00-ന്  ബഹു. തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട  േചംബറില്  
ആരംഭിച്ചു.  ബഹു. മന്ത്രി േയാഗത്തില്  അദ്ധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു. േയാഗത്തില്  
പെങ്കടുത്തവരുെട േപരു വിവരം  ഹാജര്  രജിസ്റ്റര്  പര്കാരം 
 
1. പദ്ധതി പുേരാഗതി അവേലാകനം 

 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  01.11.2017 വെരയുള്ള പദ്ധതി  പുേരാഗതി േയാഗം 
അവേലാകനം െചയ്തു.  ആെക െചലവ്  27.83 ശതമാനമാണ്. 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് - 30.39 ശതമാനം 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് - 29.88 ” 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 28.65 ” 
േകാര്പ്പേറഷന്  - 26.46 ” 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് - 16.18 

-------- 
” 

ആെക  27.83 
===== 

 

ഏറ്റവും  ഉയര്ന്ന പദ്ധതി െചലവ് തിരുവനന്തപുരം  ജിലല്യിലും  (30.44 ശതമാനം) 
ഏറ്റവും കുറവ് േകാഴിേക്കാട് ജിലല്യിലും ആണ് (24.71 ശതമാനം) എസ്.സി.എസ്.പി 
പദ്ധതിയുെട  ആെക െചലവ്  20.60 ശതമാനവും  പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിയുെട  
ആെക െചലവ് 21.14 ശതമാനവും ആണ്. ടര്ഷറികളില്  സമര്പ്പിക്കെപ്പട്ട ബിലല്ുകളില്  
2,139 എണ്ണം ഇനിയും പാസാകാനുണ്ട്.  അവയുെട  ആെക തുക  76.94 േകാടി 
രൂപയാണ്. ഏറ്റവുമധികം  െപന്റിംഗ്  ബിലല്ുകള്   തിരുവനന്തപുരം ജിലല്യിലും  (259 
ബിലല്ുകളിലായി  13.58 േകാടി രൂപ) ഏറ്റവും  കുറവ്  വയനാട് ജിലല്യിലും  (54 
ബിലല്ുകളിലായി 99.97 ലക്ഷം രൂപ) ആണ്. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം.) വകുപ്പ്) 
2. മുന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാന പര്കാരം നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട  
വിഷയങ്ങള്  

2.2  13.09.2017-െല േകാര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിേയാഗത്തിെല തീരുമാനപര്കാരം  
സവ്ീകരിേക്കണ്ട  തുടര്  നടപടികള്   
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(I)ഖണ്ഡിക നം.2.2.6  
കാവന്നൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 02.08.2017-െല കത്ത്  

കിണര്  റീ ചാര്ജിംഗിനുള്ള യൂണിറ്റ്  െചലവ്, ഡിൈസന്, എസ്റ്റിേമറ്റ്  എന്നിവ 
സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 
(II)ഖണ്ഡിക നം.2.2.7 
കണ്ണൂര്   ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  22.08.2017-െല  82/2017/DPO /Kannur നമ്പര്    
കത്ത്. 

േസാളാര്   എനര്ജിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട  േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് എസ്റ്റിേമറ്റ് 
തയയ്ാറാക്കാനും സാേങ്കതികാനുമതിക്കുമായി ജിലല്ാതലത്തില്  കമ്മിറ്റി 
രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ഇറക്കും 

(നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഇ.ഡബല്യ്ൂ) വകുപ്പ്) 
3.  03.10.207-െല േകാ ഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട 

വിഷയങ്ങള്   
 
(III)ഖണ്ഡിക നം.3.4  

െനല്കൃഷിക്ക്  ജലേസചനത്തിന്  െപട്ടി, പറ ഇവേയാെടാപ്പം േമാേട്ടാര്  കൂടി 100 
ശതമാനം സബ്സിഡിേയാെട  നല്കാനുള്ള ഉത്തരവ്  പുറെപ്പടുവിച്ചു. 

 
 (IV)ഖണ്ഡിക 3.5 

സ്കൂളുകള്, ആശുപതര്ികള്, േഹാസ്റ്റലുകള്  തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്  മാലിനയ് 
സംസ്ക്കരണ സംവിധാനം  ഒരുക്കുന്നതിന്  മാര്ഗേരഖ പര്കാരം  50 ശതമാനമാണ് 
സബ്സിഡി നല്കാവുന്നത്. തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപന ങ്ങള്ക്ക്  ൈകമാറിക്കിട്ടിയ  
ഇത്തരം  െപാതു സ്ഥാപനങ്ങളില്  മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ 
സംവിധാനെമാരുക്കുന്നതിന്  100 ശതമാനം  സബ്സിഡി നല്കുന്നതു 
സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്/ സര്ക്കുലര്  - ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ഇറക്കും 

 (നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.സി) വകുപ്പ് 

(V)ഖണ്ഡിക 3.6 
േകന്ദ്ര ധനകാരയ് കമ്മീഷെന്റ  െപര്േഫാര്മന്സ്  ഗര്ാന്റ്  വിതരണം െചയയ്ുന്നതിന്  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  തനത് വിഭവ സമാഹരണ േനട്ടം  വിലയിരുത്തു 
ന്നതിനുള്ള  മാനദണ്ഡങ്ങളും  പരിേശാധനാകര്മവും  തീരുമാനിക്കാന്  തേദ്ദശഭരണ 
വകുപ്പ് െസ്പഷയ്ല്  െസകര്ട്ടറി െചയര്മാനും, പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്,  നഗരകാരയ് 
ഡയറക്ടര്, േസ്റ്ററ്റ് ഫിനാന്സ് കമ്മീഷന്  െസല്  െഡപയ്ൂട്ടി െസകര്ട്ടറി എന്നിവര്  
അംഗങ്ങളായും സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്  കണ്വീനറായുമുള്ള കമ്മിറ്റി  
രൂപീകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

(VI)ഖണ്ഡിക 3.7 

േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി േബാര്ഡ്, േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റി, ഗര്ൗണ്ട് വാട്ടര്  
ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റ്  തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്  വിവിധ പര്വൃത്തികള്ക്കായി  
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തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്  തുക െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയ്തിട്ടുണ്ട്. െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയ്ത 
തുകെയ രണ്ടായി തിരിച്ച് 2017-18 വര്ഷത്തിനു മുന്പുള്ള െഡേപ്പാസിറ്റ് 
പര്വൃത്തികള്  (കാറ്റഗറി A), 2017-18 െല  െഡേപ്പാസിറ്റ് പര്വൃത്തികള്  (കാറ്റഗറി B) 
സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള് . ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  ഐ.െക.എം. അടുത്ത 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മറ്റിയ്ക്കു മുമ്പ്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര് , നഗരകാരയ്  
ഡയറക്ടര്  , ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  എന്നിവര്ക്ക് നല്കണം. 

 പര്ാഥമിക കണക്കനുസരിച്ച്  െക.എസ്.ഇ.ബി.യില്  67.00  േകാടി രൂപയും  
േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റിയില്  41.00 േകാടിയും െഡേപ്പാസിറ്റ്   െചയ്തിട്ടുണ്ട്. 
ഗര്ൗണ്ട് വാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റിെന്റ വിവരങ്ങള്  േശഖരിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 

 (നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  

                                                                   3) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  
4) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  

5) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം) 
(VII)ഖണ്ഡിക 3.9 

SSAക്ക് കഴിഞ്ഞവര്ഷം (2016-17) തേദ്ദശസ്ഥാപനങ്ങള്  നല്കിയ തുക, അതിെന്റ 
െചലവ്, ഭൗതിക േനട്ടം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നതിന് അടുത്ത 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയിേലയ്ക്ക്  എസ്.എസ്.എ. േപര്ാജക്ട് ഡയറക്ടെറയും 
ക്ഷണിക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. 

    (നടപടി:-  1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
2)േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ്) 

 
4.11 ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  18.08.2016,01.02.2017 എന്നീ 

തീയതികളിെല ED - 2325/15-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തുകളും  േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റി േയാഗത്തിെന്റ  07.06.2017, 03.10.2017- എന്നീ തീയതികളിെല  േയാഗ 
നടപടിയും  (LSGD/DB3/159/2016- LSGD) 

 

 ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ  അധികാര പരിധിയില്  വരുന്ന സ്കൂളുകള്ക്ക് ബസ്സ്  
വാങ്ങി നല്കാന്  2015-16-ല്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു.  23 സീറ്റിനും 30 
സീറ്റിനും  ഇടയിലുള്ള 10 വാഹനം  വാങ്ങാനാണ് തീരുമാനെമടുത്തത്. ബസ് 
കമ്പനികളില്  നിന്ന് േനരിട്ട് വാങ്ങാന്  തീരുമാനിച്ചു.    കമ്പനി നല്കിയ  
െസ്പസിഫിേക്കഷനും വിലയും  താെഴ േചര്ക്കുന്നു. 

  Eicher - 24+1 സീറ്റ് (സ്റ്റാര്  േമാഡല് )  -  10,75,000/- രൂപ 
  Mahindra - 24+1 സീറ്റ് (ടൂറിസ്റ്റര്  േമാഡല് ) -  11,33,900/- രൂപ 
  Tata - 26+1 സീറ്റ് (സ്റ്റാര്  ബസ്)  -  12,99,623/- രൂപ 

08.07.2015-െല ഭരണസമിതിയുെട തീരുമാനത്തിന്  അനുസൃതമായ വാഹനം  
ടാറ്റാ  കമ്പനിയുെടതാെണന്നതിനാല്  ടാറ്റയുെട  വാഹനം വാങ്ങാന്  ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കമ്പനിയില്  നിന്നലല്ാെത ഏജന്സി മുേഖന 
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വാങ്ങുകയാെണങ്കില്  11,19,623/- രൂപ നല്കിയാല്  മതിെയന്ന കാരണത്താല്  
(ഒരു ബസിന് - 1,80,000 രൂപ കുറവ്) ടാറ്റയുെട ഔേദയ്ാഗിക ഡീലര്  ആയ 
േപാപ്പുലര്  െമഗാ േമാേട്ടഴ്സ് (ഇന്തയ്) യില്  നിന്ന് 8 വാഹനം വാങ്ങി . സര്ക്കാര്  
അനുമതിയിലല്ാെതയാണ് വാഹനം വാങ്ങിയത്. ഇതിന് സാധൂകരണം  
നല്കണെമന്ന ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ  ആവശയ്ം 07.06.2017-െല 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  ചര്ച്ച െചയ്തുെവങ്കിലും  ഈ വിഷയം കൂടുതല്  
പഠിച്ച്  പിന്നീട് പരിഗണിക്കാന്  തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇത് േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയുെട  03.10.2017-െല  തീരുമാനപര്കാരം പരിേശാധിച്ച  ്  റിേപ്പാര്ട്ട  ്
നല്കാന്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി.  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിന് 
സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വന്നിട്ടിലല് എന്നും സാധൂകരണം  നല്കാവുന്നതാെണന്നും  
േയാഗത്തില്  റിേപ്പാര്ട്ട് െചയ്തു.  

തീരുമാനം :- പഞ്ചായത്ത ് ഡയറക്ടര്  േയാഗത്തില്  റിേപ്പാര്ട്ട 
െചയ്തതനുസരിച്ച് സാധൂകരണം നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.13 തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ്  എന്ജിനീയറുെട 18.09.2017-െല 

DB7/8185/17/CE തസവ്ഭവ കത്തും  പടിയൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  
10.04.2017-െല കത്തും  03.10.2017-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗ 
നടപടിയും  

 

2014-15 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  േലാക  ബാങ്ക് വിഹിതം  ഉപേയാഗിച്ച്  
കുറ്റിലക്കടവ് േറാഡ്  നിര്മ്മാണത്തിന് 4.00 ലക്ഷം രൂപ  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  
പര്സ്തുത പര്വൃത്തിക്ക്  െടണ്ടര്  നടപടികള്  സവ്ീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി  ശര്ീ.  
എം.എം. ഹാഷിം എന്ന േകാണ്ടര്ാക്ടര്  ഈ േറാഡിെന്റ നിര്മ്മാണം 
പൂര്ത്തിയാക്കി. ഈ പര്വൃത്തിയുെട  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥനായ  അസിസ്റ്റന്റ് 
എഞ്ചിനീയര്  ഈ േകാണ്ടര്ാക്ടര്ക്ക് പര്വൃത്തി െചയയ്ാന്  കത്ത് നല്കുകേയാ, 
കരാര്  ഉടമ്പടി വയ്ക്കുകേയാ  ൈസറ്റ് ഹാന്റ് ഓവര്  െചയയ്ുകേയാ  െചയ്തിട്ടിലല്. 
ഇതിെന്റ തുക നല്കാേമാ എന്ന്  പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റ്  ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയേറാട്  10.04.2017-ല്   കത്തു മുേഖന  ആരാഞ്ഞിരുന്നു. തുക 
ലഭിക്കാത്തതിനാല്  േകാണ്ടര്ാക്ടര്  ബഹു. ൈഹേക്കാടതിയില്  റിട്ട് െപറ്റീഷന്  
ഫയല്  െചയ്തു.  ബഹു. ൈഹേക്കാടതിയുെട  17.08.2017-െല WP cc 19327 
(M) നമ്പര്   ഉത്തരവു പര്കാരം  പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ കത്തിേന്മല്  
േകാഓര് ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിേയാട് നിയമാനുസൃത നടപടി സവ്ീകരിക്കാന്  
നിര്േദ്ദശം നല്കിയിരിക്കുന്നു.  ഇതിേന്മല്  പരാതിക്കാരന്, ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
പര്സിഡന്റ് , ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറി, പഞ്ചായത്ത് അസി.എഞ്ചിനീയര്  
എന്നിവരുെട ഹിയറിംഗ്  നടത്താന്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടെറ  ചുമതലെപ്പടുത്തി 
യിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടറുെട  റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ  അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് 
തീരുമാനെമടുക്കുെമന്നും എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  ബന്ധെപ്പട്ടവരുമായി ഹിയറിംഗ്  
നടത്തിെയന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  േയാഗത്തില്  റിേപ്പാര്ട്ട് െചയ്തു.  
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പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ നിര്േദ്ദശപര്കാരമാണ്  പര്വൃത്തി െചയ്തത്. േറാഡിന് 
ഗുണനിലവാരമുണ്ട് നടപടികര്മങ്ങള്  പാലിച്ചിലല്.  ഇവ പരിഗണിച്ച്  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  തീരുമാനെമടുക്കാന്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
േയാഗത്തില്  അറിയിച്ചു. 
തീരുമാനം -  1)  ഈ രീതി  ഇനി ആവര്ത്തിക്കരുത് എന്ന് പഞ്ചായത്തിെന 

േരഖാമൂലം  അറിയിക്കണം 
                  2) പര്വൃത്തിയുെട വാലയ്ുേവഷന്  നിലവിെല അസിസ്റ്റന്റ് 

എഞ്ചിനീയര്  നടത്തണം 
                    3) പര്വൃത്തി നടത്തിയേപ്പാള്  ഉള്ള  അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീ 

യേറാട് വിശദീകരണം ആരായണം. 
                   4)   വാലുേവഷെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  തനത് ഫണ്ടില്  നിന്നും 

തുക നല്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 
 

(നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ്  
2) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  

3)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര് ) 
 

4.17 െകല്േടര്ാണ്  മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടറുെട  കത്ത്  (ലഭിച്ചത് 14.09.2017)  

 

പര്േതയ്ക പരിഗണന അര്ഹിക്കുന്നവര്ക്കാവശയ്മായ  (ഭിന്നേശഷി വിഭാഗക്കാര്) 
ശര്വണ സഹായി, സഞ്ചാര സഹായ  ഉപകരണങ്ങള്  തുടങ്ങി െകല്േടര്ാണ്  
സവ്യം നിര്മ്മിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും  ൈസഡ് വീല്  ഘടിപ്പിച്ച  സ്കൂട്ടറും 
െകല്േടര്ാണില്  നിന്ന് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  
അനുമതി   സംബന്ധിച്ച  ഉത്തരവ്/സര്ക്കുലര്  പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)  വകുപ്പ് 
 

19.10.2017-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാന പര്കാരം  നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട 
വിഷയങ്ങള്  
 
ഖണ്ഡിക 3.2 

തേദ്ദശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  മുേഖന നല്കുന്ന ചില സഹായങ്ങള്    ബി.പി.എല്  
വിഭാഗങ്ങെള കൂടാെത  വരുമാന പരിധിക്കു വിേധയമായി  മറ്റു വിഭാഗത്തിനും 
നല്കാെമന്ന് മാര്േഗേരഖയില്  പറയുന്നുണ്ട്. ചില സഹായങ്ങള്ക്ക് െചറിയ 
തുകയാണ് സബ്സിഡിയായി ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്തരം  കാരയ്ങ്ങളില്  വരുമാന 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിനു പകരം  താെഴപ്പറയുന്ന േരഖകള്  പര്കാരം ആനുകൂലയ്ം  
നല്കാവുന്നതാണ് എന്നതു സംബന്ധിച്ച സര്ക്കുലര് . ഇത് ഈ വര്ഷേത്തയ്ക്ക് 
മാതര്മായിരിക്കും ബാധകമായിരിക്കുന്നത്.  ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ഉത്തരവ് പുറെപ്പടുവിക്കും. 
 

1) േറഷന്  കാര്ഡിെല  വരുമാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  
2) വരുമാനം സംബന്ധിച്ച  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന്റ  സാക്ഷയ്പതര്ം 
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3)  മറ്റ് ആവശയ്ത്തിനു വാങ്ങിയ വരുമാന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ  പകര്പ്പ് 
ഉെണ്ടങ്കില്  അവ 

(നടപടി:-  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്) 

ഖണ്ഡിക 3.3 
ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന്/ൈലഫ് മിഷന് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന  തുക സര്ക്കാര്  
ഉത്തരവ് പര്കാരം ലിസ്റ്റിലുള്ള ഗുണേഭാക്താക്കളുെട വീടിെന്റ  പൂര്ത്തീകരണത്തിന് 
ഉപേയാഗിക്കണം. അതിനുേശഷം  തുക ബാക്കിയുണ്ട്  എങ്കില്  ൈലഫ് മിഷെന്റ 
ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പട്ടിട്ടുള്ള  ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്  മുന്ഗണനാ കര്മമനുസരിച്ച്  വീട് 
വച്ചു നല്കുന്നതിന്  ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  ൈലഫ്  മിഷന്  പദ്ധതി പര്കാരം  
നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്ക്  ഇതിന് ബാധകമായിരിക്കും. നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച  ഉത്തരവ് 
ഉടെന  പുറെപ്പടുവിക്കും. കൂടാെത ലിസ്റ്റിലുള്ളവര്ക്ക്  ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന്  വസ്തു 
വാങ്ങി നല്കുന്നതിനും  ഈ തുക ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. ൈലഫ് മിഷന്  
പര്കാരം അംഗീകരിച്ച ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വീടുകളുെട  പൂര്ത്തീകരണത്തിന് 
മതിയായ തുക പദ്ധതി േഭദഗതി സമയത്ത്  വകയിരുത്തണം.    അപര്കാരം 
മതിയായ തുക  വാര്ഷിക പദ്ധതി  േഭദഗതി  സമയത്ത്  വകയിരുത്തിയിട്ടുെണ്ടന്ന് 
ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതി ഉറപ്പു വരുത്തണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച  
ഉത്തരവ്/സര്ക്കുലര്  പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

(നടപടി:-1)  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
2) ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ്  ഓഫീസര്  , ൈലഫ് മിഷന് ) 

ഖണ്ഡിക 3.4 
േഹാമിേയാ മരുന്നുകള്  ലഭിക്കുന്നതിന്  HOMCO-യിേലയ്ക്കും  ആയുര്േവദ മരുന്നു 
ലഭിക്കുന്നതിന്  ഔഷധിയിേലയ്ക്കും പണമടച്ചാല്  മരുന്നു ലഭിക്കാന്  കാലതാമസ 
മുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതു പരിേശാധിക്കുന്നതിന് HOMCO-യുേടയും  ഔഷധിയുേടയും  
മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായി  പര്േതയ്കം ചര്ച്ചെചയയ്ാന്  തീരുമാനിച്ചു. 
 ഇപര്കാരം കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നുെവങ്കില്   െടണ്ടര്/കവ്േട്ടഷന്  വിളിച്ച് അതാതു 
െമഡിക്കല്  ഓഫീസര്ക്ക്  മരുന്ന് പുറെമ  നിന്നു വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
                                                  (നടപടി:-  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 

ഖണ്ഡിക 3.11 

ൈലഫ് മിഷന്  ഉത്തരവുപര്കാരം  2016-17-ല്  PMAYയില്  വീടു വയ്ക്കാന്  
ധനസഹായം ലഭിച്ചവരുെട  ഇനിയും പൂര്ത്തിയാകാത്ത  വീടുകള്  പൂര്ത്തീകരിക്കാന്  
ൈലഫ് മിഷന്   ഉത്തരവ് പര്കാരം  ധനസഹായം  ലഭിക്കിലല്. ഈ േപാരായ്മ കൂടി  
പരിഹരിക്കണെമന്ന് ഗര്ാമവികസന  വകുപ്പിെല അഡീഷണല്  ഡയറക്ടര്   
ആവശയ്െപ്പട്ടു. 2016-17 –ല്  (31.03.2016-നും 31.03.2017-നും ഇടയില് ) PMAYപദ്ധതി 
പര്കാരം  ധനസഹായം ലഭിച്ചവര്ക്ക് ഇനിയും  വീടുപണി പൂര്ത്തീകരിക്കാനുെണ്ടങ്കില്  
അവര്ക്ക്  ൈലഫ് മിഷന്  മാനദണ്ഡ പര്കാരമുള്ള  അധിക ധനസഹായം  
നല്കാവുന്നതാണ് എന്നതു സംബന്ധിച്ച  ഉത്തരവ് – ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ഉത്തരവിറങ്ങും. 

(നടപടി:- 1)തേദ്ദശഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
2)ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര്  ൈലഫ് മിഷന് ) 
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ഖണ്ഡക 3.12 
 SCSP/TSP  പദ്ധതി പുേരാഗതിയുെട ജിലല് തിരിച്ച  റിേപ്പാര്ട്ട് കൂടി (ശതമാനം) 
പര്േതയ്കമായി  തേദ്ദശഭരണ വകുപ്പിെന്റ  ൈസറ്റില്  ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 

 (നടപടി:- തേദ്ദശഭരണ (എഫ്.എം)വകുപ്പ് 
 

ഖണ്ഡിക 4.37 

 പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടറുെട 15.09.17 െല J-272589/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും കലല്ിയൂര്  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 05.08.2017 – െല A2-560/14/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  
കത്തും (LSGD-DA3/398/2017-LSGD) 

കലല്ിയൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല എല്.ഇ.ഡി െതരുവുവിളക്കു വാങ്ങല്  എന്ന 
േപര്ാജക്ടിെന സംബന്ധിച്ച് ഗവ.എഞ്ചിനീയറിംഗ് േകാേളജില്  നിന്നുള്ള െടസ്റ്റ് 
റിേപ്പാര്ട്ട്, ഇലക്ട്രിക്കല്  ഇന്െസ്പക്ടേററ്റ്, ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് എക്സി. എഞ്ചിനീയര്  
എന്നിവിടങ്ങളിെല സാേങ്കതിക ഉപേദശം എന്നിവയിേന്മല്   എന്തു തീരുമാനം 
എടുക്കണെമന്ന് നിര്േദ്ദശിക്കുകേയാ െസന്ററല്  പവര്  റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ടില്  
പരിേശാധിക്കുന്നതിനായുള്ള െചലവ് തനതുഫണ്ടില്  നിന്നു വഹിക്കുന്നതിനായുള്ള 
സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭയ്മാക്കുകേയാ അെലല്ങ്കില്  െടണ്ടര്  കയ്ാന്സല്  െചയ്ത് 
സ്പില്ഓവര്  തുകയില്  നിന്ന് െചലവുെചയയ്ുന്ന രീതിയില്  റീെടണ്ടര്  
െചയയ്ുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്കുകേയാ െചയയ്ണെമന്ന  ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്  
പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയെറ ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. റിേപ്പാര്ട്ട്  അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്   
കമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പ്  നല്കും. 

(നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് ) 
 

3. െപാതുവിഷയങ്ങള്  
3.1 സ്കൂളുകള്, ആശുപതര്ികള്  തുടങ്ങിയ െപാതു സ്ഥാപനങ്ങളിെല  കിണറുകള്  റീ 

ചാര്ജ്ജു  െചയയ്ുവാന്   ബന്ധെപ്പട്ട തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  േപര്ാജക്ടുകള്  
നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്.  ഇതിെന്റ യൂണിറ്റ് നിരക്ക്  നിശ്ചയിക്കാന്  തേദ്ദശസവ്യം 
ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ്  എഞ്ചിനീയെറ  ചുമതലെപ്പടുത്തി 

(നടപടി: 1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി)വകുപ്പ്  
2) തേദ്ദശസവ്യംഭരണവകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് ) 

3.2 ൈലഫ് േപര്ാജക്ടുകള്  മുന്വര്ഷങ്ങളില്  ഭവനനിര്മ്മാണ േപര്ാജക്ടുകള്  െവറ്റു 
െചയയ്ുന്നതുേപാെല േബല്ാക്ക് െഡവലപ്െമന്റ് ഓഫീസര്/എ.ഡി.സി. (ജനറല് ) 
എന്നിവര്  െവറ്റു െചേയയ്ണ്ടതാണ് എന്ന് 03.10.17 െല േകാര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  

തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എ.ഡി.സി.ക്ക്( ജനറല് ) പകരം പി.എ.യു – െല േപര്ാജക്ട് 
ഡയറക്ടറാണ് ജിലല്ാ തലത്തില്  ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള്  െവറ്റു െചേയയ്ണ്ടത്. 
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ഇതനുസരിച്ച്  നിര്േദ്ദശം ബന്ധെപ്പട്ടവര്ക്ക്  ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
നല്േകണ്ടതാണ്. 

(നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ്  
2)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര് )  

 
3.3 ജിലല്ാതല അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റികളും നൂതന േപര്ാജക്ടിനായുള്ള കമ്മിറ്റികളും 

േപര്ാജക്ടുകള്  പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കുേമ്പാള്  മിക്കേപ്പാഴും “സംസ്ഥാനതല  

േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിക്ക്  ശുപാര്ശ െചയയ്ുന്നു”  എന്ന്  തീരുമാനം 
േരഖെപ്പടുത്താറുണ്ട്. ഇപര്കാരം തീരുമാനെമടുക്കുന്നത് ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.  
േപര്ാജക്ടിേന്മല്  അംഗീകരിക്കുക, നിരസിക്കുക, ആവശയ്െമങ്കില്  േഭദഗതി 
നിര്േദ്ദശിക്കുക ഈ രീതിയില്  തീരുമാനെമടുേക്കണ്ടതാണ്.  അതയ്ാവശയ് 
ഘട്ടങ്ങളില്  മാതര്േമ  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിക്ക് ശുപാര്ശ െചേയയ്ണ്ടതുള്ളൂ. 

(നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ്  
2)േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ്)  

 
3.4 2016-17 വര്ഷം 5.00 ലക്ഷം വെരയുള്ള േപര്ാജക്ടുകള്  േവണെമങ്കില്  ഗുണേഭാക്തൃ 

സമിതി മുേഖന  നടപ്പാക്കാമായിരുന്നു.  പുതിയ മാര്ഗേരഖ പര്കാരം  ഈ പരിധി 
50,000/- രൂപയായി  കുറച്ചു.  പല തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും  2016-17-ല്  
അംഗീകാരം  ലഭിച്ചതും  2017-18-ല്  സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നതുമായ  േപര്ാജക്ടുകള്  
ഗുണേഭാക്തൃ സമിതി  മുേഖനയാണ് നടപ്പാക്കുന്നെതങ്കില്  അടങ്കലിെന്റ  പരിധി  
എതര്യാെണന്നതു സംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്.  ഇതിേന്മല്  താെഴപ്പറയും 
പര്കാരം  സ്പഷ്ടീകരണം നല്കുന്നു. 

“2017-18 വര്ഷം  തുടരുന്ന മാറ്റമിലല്ാത്ത സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്  കരാര്  വച്ച് 
നിര്വഹണ ഘട്ടത്തിേലയ്ക്ക് കടന്നിട്ടുെണ്ടങ്കില്  2016-17-െല  മാര്േഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  
നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്.  (5,00,000/- രൂപ വെരയുള്ള  േപര്ാജക്ടുകള്  
ഗുണേഭാക്തൃസമിതി മുേഖന  നടപ്പാക്കാം) എന്നാല്  കരാര്  വയ്ക്കുന്ന 
ഘട്ടത്തിെലത്തിയിട്ടിെലല്ങ്കില്  (ഉദാ. സാേങ്കതികാനുമതി നല്കുന്ന ഘട്ടം.) 2017-18- 
െല പുതിയ മാര്ഗേരഖ പര്കാരം  നടപ്പാക്കണം. (50,000/ രൂപ വെരയുള്ള  

േപര്ാജക്ടുകള്  മാതര്േമ ഗുണേഭാക്തൃ സമിതി മുേഖന  നടപ്പാക്കാവൂ)”. 
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് 

 
3.5 പുതുതായി രൂപീകരിച്ച  നഗരസഭകളില്  പട്ടികജാതി  വികസന ഓഫീസര്  

ഇലല്ാത്തതിനാല്  എസ്.സി.എസ്.പി. േപര്ാജക്ടിെന്റ  നിര്വഹണം  നടത്തുന്നതിന്  
നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന  നിശ്ചയിക്കുന്നതില്  ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. 
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പുതുതായി പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസെറ  നഗരസഭകളില്   നിയമിക്കുന്നതുവെര  
എസ്.സി.എസ്.പി. േപര്ാജക്ടുകള്  ഏറ്റവും സമീപത്തുള്ള േബല്ാക്ക് പട്ടികജാതി 
വികസന ഓഫീസെറ  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥനായി  നിശ്ചയിേക്കണ്ടതാണ്.  
ഇതിന് ബില്  ബുക്കും  മറ്റും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കര്മീകരണം  ധന വകുപ്പ് 
സവ്ീകരിേക്കണ്ടതാണ്. 

(നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.സി) വകുപ്പ്  
2)ധനകാരയ് വകുപ്പ് 

3) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം) 
3.6 േകന്ദ്ര ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ്  ഉപേയാഗിച്ച്  പുതിയ േകാണ്കര്ീറ്റിംഗും ടാറിംഗും 

പാടിലല്.  എന്നാല്  മാര്േഗരഖ പര്കാരം  നിലവിെല േറാഡിെന്റ പരിപാലന 
ത്തിേന്റയും  സംരക്ഷണത്തിേന്റയും  ഭാഗമായി  ടാറിംഗും  േകാണ്കര്ീറ്റിംഗും 
ആവശയ്മാെണന്ന്  ബന്ധെപ്പട്ട എഞ്ചിനീയര്  സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തു കയാെണങ്കില്   ഇവ 
അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. 

    (നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്  
2)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  

3.7 േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  
ഉത്തരവുകള്/സര്ക്കുലര്  അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പ്  
ഇറേക്കണ്ടതാണ്. ഇത് േമാണിറ്റര്  െചയയ്ുകയും  ഉത്തരവുകള്/ സര്ക്കുലറുകള്  മറ്റു 
തുടര്  നടപടികള്   സവ്ീകരിക്കാത്തവ ഏെതാക്കയാെണന്ന വിവരം  പര്ിന്സിപ്പല്  
െസകര്ട്ടറിക്കു പര്േതയ്കമായി നല്കണം. 

(നടപടി:-1) േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ്  
2)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്)  

3.8 അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി മുതല്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് േജായിന്റ്  
െസകര്ട്ടറിെയ കൂടാെത  ഓേരാ െസക്ഷനിേലയും  െഡപയ്ൂട്ടി  െസകര്ട്ടറി , അണ്ടര്  
െസകര്ട്ടറി, ഡി.എ െസക്ഷനിെല െസക്ഷന്  ഓഫീസര്  എന്നിവരും  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  പെങ്കടുക്കണം. 

(നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എലല്ാ വകുപ്പുകളും) വകുപ്പ്)  
3.9 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി േബാര്ഡ്, േകരള വാട്ടര്  

അേതാറിറ്റി, ഗര്ൗണ്ട് വാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റ് തുടങ്ങിയവയില്  വിവിധ 
പര്വൃത്തികള്ക്ക്  െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയയ്ാനുള്ള തുക  31.12.2017-നകം നല്കണം.  
31.12.2017-നു േശഷം  ഇപര്കാരം െഡേപ്പാസിറ്റ് തുകകള്  സവ്ീകരിേക്കണ്ടതിലല് എന്ന് 
േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി േബാര്ഡ്, േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റി, ഗര്ൗണ്ട് വാട്ടര്  

ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റ് – േനാട് നിര്േദ്ദശിച്ചു 
    (നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ്  

.  
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3.10 േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി േബാര്ഡ്, േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റി, ഗര്ൗണ്ട് വാട്ടര്  
എന്നീ വകുപ്പുകള്  എസ്റ്റിേമറ്റ് പര്കാരം  പര്വൃത്തി തീര്ക്കണം.  എസ്റ്റിേമറ്റുകള്  
കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നല്കണം. തുക 
െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയയ്ുേമ്പാള്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ഈ സ്ഥാപനവുമായി  
കരാര്  വയ്ക്കണം.  കരാര്  പര്കാരം നിശ്ചിത  തീയതിക്കകം  പര്വൃത്തി 
പൂര്ത്തിയാക്കണം. 

    നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
3.11 എസ്.സി.എസ്.പി/ റ്റി.എസ്.പി പദ്ധതി നിര്വഹണം കാരയ്ക്ഷമവും  േവഗത്തിലും 

ആക്കുന്നതിന്  ഒരു ആേലാചനാ േയാഗം  ബഹു പട്ടികജാതി/പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വികസന 
വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായി  09.11.2017- ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.30 മണിക്കു നടത്താന്  
തീരുമാനിച്ചു. േയാഗത്തിേലയ്ക്ക് എസ്.സി/എസ്.റ്റി വകുപ്പു േമധാവികെള  
ക്ഷണിക്കണം 

    നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
3.12 വനം/േതാട്ടം േമഖലയിലുള്ള പഞ്ചായത്തുകളില്  റ്റി.എസ്.പി. ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ചു് 

പദ്ധതികള്  നടപ്പാക്കുന്നതില്  തടസ്സമുണ്ട്.  ഇത്തരം പഞ്ചായത്തുകളുെട  
പര്സിഡന്റുമാര് ,റവനയ്ൂ ഉേദയ്ാഗസ്ഥര് , വനംവകുപ്പ് ഉേദയ്ാഗസ്ഥര് , േലബര്  
വകുപ്പിെല  ഉേദയ്ാഗസ്ഥര്    എന്നിവരുെട ഒരു േയാഗം  കൂടാന്  തീരുമാനിച്ചു.  
ഈ പര്ശ്നം ബഹു. മുഖയ്മന്ത്രിയുെട  അദ്ധയ്ക്ഷതയില്  ബഹു. വനം വകുപ്പുമന്ത്രിെയ 
കൂടി   ഉള്െപ്പടുത്തി ചര്ച്ച െചയയ്ാന്  തീരുമാനിച്ചു. 

  നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
3.13  െഡേപ്പാസിറ്റ് പര്വൃത്തികളുെട വിവരങ്ങള്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, നഗരകാരയ് 

ഡയറക്ടര്, ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  എന്നിവര്ക്ക്   ഐ.െക.എം.-ല്  നിന്ന് 
നല്കണം. 

 നടപടി:- ഇൻഫര്േമഷന്  േകരള മിഷന്  
 

3.14 സ്കൂളുകളില്   ഗുണപര്ദമായ  കൂടുതല്  േപര്ാജക്ടുകള്   േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 
നടപ്പാക്കാന്  കഴിയുന്ന  പദ്ധതികള്  2018-19 പദ്ധതി   ആസൂതര്ണ മാര്ഗേരഖയില്  
ഉള്െപ്പടുത്തണം.  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്  
4.1 േകാട്ടയ്ക്കല്  നഗരസഭാ െചയര്മാെന്റ 14.09.2017 – െല കത്തും േകാഓര്ഡിേനഷന്  

കമ്മിറ്റിയുെട 23.10.2017-െല  മിനിട്സും (ഖണ്ഡിക 3.10) 
 

ഹഡ്േകായില്  നിന്നും 3.20 േകാടി രൂപ വായ്പെയടുത്ത് ഭവനശര്ീ എന്ന 

ഭവനപദ്ധതിക്ക് സര്ക്കാര്  02.10.2016 ന് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. 16.03.2017 – െല 
56/2017/തസവ്ഭവ ഉത്തരവുപര്കാരം എലല്ാത്തരം വീടുകള്ക്കും വീടിന് തറവിസ്തീര്ണ്ണം 
66 ചതുരശര്മീറ്ററില്  നിന്നും 25 ശതമാനം അധികരിക്കാെമന്ന നിബന്ധനയ്ക്കു 
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വിേധയമായി േശഷിക്കുന്ന മുഴുവന്  തുകയും 31.03.2016 വെര എഗര്ിെമന്റ് വച്ചവര്ക്ക് 
നല്കാെമന്ന് നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്. േകാട്ടയ്ക്കല്  നഗരസഭയുെട ഭവനശര്ീ പദ്ധതി 
ആരംഭിച്ചത് 02.10.2016 നു േശഷമായതിനാല്  31.03.2016 എന്ന കാലാവധി 
31.12.2017 വെരയായി ദീര്ഘിപ്പിച്ചു നല് കണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം –  അനുമതി നിരസിച്ചു.  31.03.2016 എന്ന തീയതി  
നീേട്ടണ്ടതിെലല്ന്നു തീരുമാനിച്ചു.  

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഐ.എ) വകുപ്പ്) 
4.2 പട്ടാമ്പി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തുപര്സിഡന്റിെന്റ 23.10.17 െല കത്തും  23.08.2017 െല 

േകാര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനവും 
പട്ടാമ്പി േബല്ാക്കു പഞ്ചായത്ത് ൈവദയ്ുത ൈലന്  നീട്ടലിനുള്ള 7 േപര്ാജക്ടുകള്  
േകാര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതിക്കു സമര്പ്പിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും 23.08.2017- െല 
േകാര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി അനുമതി നിരസിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്  ഇവയില്  
ഉള്െപ്പട്ടിരുന്ന താെഴപ്പറയുന്ന രണ്ടു േപര്ാജക്ടുകള്  2016-17 ല്  ആരംഭിച്ചവയാ 
യതിനാലും പര്വൃത്തികള്  പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടിലല്ാത്തതിനാലും പര്േതയ്ക അനുമതി 
നല്കണമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്. 

1. േപര്ാ.നം 91/17 ചകിരിയന്  പറമ്പ് – എടപ്പാലം ൈലന്  നീട്ടല്  - 
അടങ്കല്  1,80,201/- രൂപ  

2. േപര്ാ.നം. 84/17. ചുണ്ടമ്പറ്റ നാടയ്മംഗലം പര്േദശം ൈലന്  നീട്ടല്- 
അടങ്കല്  40,000/- രൂപ 

തീരുമാനം –  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ്) 
4.3 െവള്ളൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 25.10.17 െല A4-466/17/P3 നമ്പര്  

കത്ത്. 
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  വരിക്കാംകുന്ന് കയര്  സഹകരണസംഘത്തിന് സാമ്പത്തിക 

സഹായം നല്കുന്നതിന് 2,50,000/- രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (െപാതുവിഭാഗം – 

േപര്ാ.നം. 44/18). മാര്ഗ്ഗേരഖപര്കാരം “ധനസഹായം നല്കുന്ന വര്ഷത്തിനു 

െതാട്ടുമുമ്പുള്ള വര്ഷെമങ്കിലും സംഘം പര്വര്ത്തനലാഭമുള്ളതായിരിക്കണം” എന്നുണ്ട്. 
ഈ നിബന്ധന ഒഴിവാക്കണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം – നിരസിച്ചു. 

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
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4.4 ഇലന്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 23.10.2017 െല E2-1600/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്. 

2015 – 16 െല വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തി താെഴപറയുന്ന േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കി ബില്തുക നല്കി. 

1. വടേക്കക്കാലാപ്പടി – നികരിയില്  േറാഡ് േകാണ്കര്ീറ്റിംഗ് 

2. വാരേണത്തുപടി – മാനമ്പാറ-ൈകതയ്ക്കല്  േറാഡ് േകാണ്കര്ീറ്റിംഗ്  

ബില്തുക നല്കിയ ഈ േപര്ാജക്ടുകളുെട റിെടന്ഷന്  തുക യഥാകര്മം 15,327/- 
രൂപയും 18,809/- രൂപയും ആണ്. ഇത് തിരിെക നല്കാന്  തുക േപര്ാജക്ടില്  തെന്ന 
ഉള്െപ്പടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇവ സ്പില്  ഓവറായി തുടരാന്  വിട്ടുേപായി. ഈ തുക 
നല്കാന്  ഈ വര്ഷം പുതിയ േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്താന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം – വിശദാംശങ്ങള്  ഇലല്. പരിഗണിച്ചിലല്.  

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ വകുപ്പ്). 

4.5 മങ്കട ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  കത്ത് ( ലഭിച്ചത് 11.09.2017-ല് ) (LSGD – 
FM3/422/17-LSGD) 
 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല െനച്ചിനിേക്കാട് പട്ടികജാതി േകാളനിയിേലയ്ക്കുള്ള 
കുടിെവള്ള  പദ്ധതിയുെട  കറണ്ട്  ചാര്ജ്ജും േമാേട്ടാര്  ഓപ്പേററ്റര്ക്കുള്ള കൂലിയും  
പഞ്ചായത്തില്  നിന്നും നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
 

തീരുമാനം- ഗുണേഭാക്തൃ സമിതിക്ക്  ൈകമാറിയ കുടിെവള്ള 
പദ്ധതിയാെണങ്കില്  ഈ തുക  പഞ്ചായത്തില്  
നിന്നും നല്കാവുന്നതലല്. 

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്) 

4.6 ബഹു. സ്പീക്കറുെട  ൈപര്വറ്റ് െസകര്ട്ടറിയുെട  23.09.2017-െല കത്ത്. (LSGD – 
DC/502/2017-LSGD) 
 

െപാന്നാനി നിേയാജക മണ്ഡലത്തിെല കേനാലി കനാല്  നവീകരണത്തിന് 
െപരുമ്പടപ്പ ,് െവളിയേങ്കാട ,് മാറേഞ്ചരി എന്നീ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്കും  
െപരുമ്പടപ്പ്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിനും െപാന്നാനി മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും  തുക മാറ്റി  
വയ്കാന്   അനുമതി  സംബന്ധിച്ച്.  
 

തീരുമാനം- അനുമതി നല്കുന്നു. 
നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ്) 
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4.7 ബഹു. മങ്കട എം.എല്.എ.യുെട 17.10.2017-െല 190/Mankada/2016-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും മലപ്പുറം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തു പര്സിഡന്റിെന്റ  13.10.2017-െല കത്തും 
 

വള്ളിക്കാപ്പറ്റിയില്  പര്വര്ത്തിക്കുന്ന  േകരള അന്ധ വിദയ്ാലയം  എന്ന എയ്ഡഡ് 
സ്കൂളിന്  െകട്ടിടം പണിയുന്നതിന് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 2017-18-ല്  40,94,109/- രൂപ 
(േപര്ാജക്ട് നമ്പര്  1599/18) വകയിരുത്തിയുള്ള  േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ 
സമിതി  അംഗീകാരം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്    
 

തീരുമാനം-   അനുമതി നിരസിച്ചു.  

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 

4.8 എറണാകുളം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  16.09.2017-െല DP(G)2521/17 
നമ്പര്  കത്ത്  
 

താെഴപ്പറയുന്നവ േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  അംഗീകാരത്തിനും 
സാധൂകരണത്തിനും  സമര്പ്പിക്കുന്നു. 
1) 2017-18 –ല്  ‘ക്ഷീര വര്ദ്ധിനി’ എന്ന േപരില്   പശുക്കെള വാങ്ങുന്നതിന്  

ക്ഷീര സംഘങ്ങള്  മുേഖന  ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക്  റിേവാള്വിംഗ് ഫണ്ടു 
നല്കാന്  1.00 േകാടി രൂപയുെട  േപര്ാജക്ടിന്   ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതി 
അംഗീകാരം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 692/18) ഇതു നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്  

 

തീരുമാനം- ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകരിച്ച ഈ േപര്ാജക്ട് 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  ഇനിയും 
പരിഗണിേക്കണ്ടതിെലല്ന്നു തീരുമാനിച്ചു.  

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 

2) 2016-17-ല്  ക്ഷീര സംഘങ്ങള്  വഴി  ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക് റിേവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് 
നല്കാന്  2.50 േകാടി രൂപ വകയിരുത്തി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി 
അനുമതിേയാെട  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി. (േപര്ാ.നം. 1173/17) ഇതിന് 
സാധൂകരണം നല്കണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് . 

േ◌◌് 

തീരുമാനം – മുന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  
പരിഗണിേക്കണ്ടതിെലല്ന്ന് തീരുമാനിച്ചു.  

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 
 
 
 



14 
 

4.9 എറണാകുളം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  20.09.2017-െല  DP-15-2696/17-
◌ം നമ്പര്   കത്തും  16.09.2017-െല 5(3)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 

 

 

ലക്ഷ്മി.എം.റ്റി. പാലക്കത്തറ, നടുവട്ടം.പി.ഒ  നേവാദയപുരം  എന്ന കുട്ടിക്ക് 
കാനഡയില്   Cape Breton University-യില്   Bachelor of 
Engineering  Technology ( Petroleum)ക്ക്  അഡ്മിഷന്  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 
േകാഴ്സിെന്റ ഫീസ് അനുവദിക്കണെമന്ന ആവശയ്ം  സംബന്ധിച്ച്  
 

തീരുമാനം -   അനുമതി നല്കുന്നു. 
നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 

4.10 എറണാകുളം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  27.09.2017-െല  DP-15-2696/17-
◌ം നമ്പര്   കത്തും  16.09.2017-െല 5(3)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 

 

 

ശര്ുതി. െക.ആര്, കഴിേക്കാട്ടില്  ഹൗസ്, ആയവന എന്ന കുട്ടിക്ക് േപാളണ്ടില്   

Lazarski University – യില്  Msc (International Business 
Economics) ല്  പര്േവശനം ലഭിച്ചു. ഈ േകാഴ്സിെന്റ ഫീസ് 
അനുവദിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 
 

അഭിപര്ായക്കുറിപ്പ്-   അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)  വകുപ്പ്) 

4.11 മുതുകുളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  12.10.2017-െല കത്ത്  
 

 

മുതുകുളം  സാമൂഹയ്ാേരാഗയ് േകന്ദ്രത്തില്  ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാന്  
37,00,000/- രൂപ വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  (േപര്ാ.നം.59/18) ഈ േപര്ാജക്ട് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്  
അംഗീകരിച്ചിലല്.  താലൂക്ക്  ആശുപതര്ികള്ക്ക് മുകളിേലാട്ടുള്ള   ആശുപതര്ികളില്  
മാതര്േമ ഡയാലിസ് യൂണിറ്റ്  സ്ഥാപിക്കാവൂ എന്ന് സര്ക്കാര്  
നിര്േദ്ദശമുള്ളതിനാല്  അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും  േപര്ാജക്ടിന് അംഗീകാരം 
നല്കിയിലല്. പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
 

തീരുമാനം -   ഇതു സംബന്ധിച്ച് ജിലല്ാ െമഡിക്കല്  ഓഫീസറുെട/ 
ആേരാഗയ് വകുപ്പിെന്റ  മാര്ഗ്ഗ നിര്േദ്ദശം  പാലിേക്കണ്ട 
താണ്. 

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി)വകുപ്പ്) 
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4.12 നരിക്കുനി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  19.09.2017-െല A1-PLAN/2017-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്. 

 

 

െചേങ്ങാട്ട് െപായില്  എ.എം.എല്.പി. സ്കൂളിന  ് (എയ്ഡഡ  ്സ്കൂള്)  കുട്ടികള്ക്ക് 
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു മുറി  നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് 1.00 ലക്ഷം രൂപ 
വകയിരുത്തി  ഒരു േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിന് അനുമതി  സംബന്ധിച്ച്.  ഈ 
സ്കൂള്  എയ്ഡഡ്  സ്കൂളായിരുന്നുെവങ്കിലും  10 വര്ഷത്തിേലെറയായി  വിദയ്ാഭയ്ാസ 
വകുപ്പ് േനരിട്ടാണ് പര്വര്ത്തിപ്പിക്കുന്നത്. 
 

തീരുമാനം -   അനുമതി നല്കുന്നു. 
നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 

4.13 െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  13.10.2017-െല A2-88/2017-◌ാ◌ം 
നമ്പര്   കത്ത്  
 

2017-18 വാര്ഷിക  പദ്ധതിയില്   ഉള്െപ്പടുത്തി  “മുേന്നറ്റം” എന്ന േപര്ാജക്ട് 
കായിക വികസനത്തിനായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. േപര്ാ.നം.103/17 . അടങ്കല്  12,00,000/- 
രൂപ. ഇത് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്  അംഗീകരിച്ചിലല്. ഓണേററിയം  നല്കാവുന്നതലല് 
എന്ന കാരണത്താല്  സംസ്ഥാനതല അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും നിരസിച്ചു.  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്.  
 

തീരുമാനം -   അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റി നിര്േദ്ദശിച്ചതുേപാെല േപര്ാജക്ടിെല  
അടങ്കല്  ഏെതാെക്ക ആവശയ്ത്തിനാണ് ഉപേയാഗിക്കു 
ന്നത് എന്നു വയ്ക്തമാക്കി േപര്ാജക്ടില്  ഉള്െപ്പടുത്തി 
സമര്പ്പിക്കണം.  പിന്നീട് പരിഗണിക്കും 

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)  വകുപ്പ്) 
4.14 പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  25.10.2017-െല  500/17/DPO/PKD/DPC 

നമ്പര്  കത്ത് (കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന സംബന്ധിച്ച്) 
 
 

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  എല്.പി. സ്കൂളിെല  കുട്ടികള്ക്ക് സ്റ്റീല്  വാട്ടര്  
േബാട്ടില്  വാങ്ങി നല്കാന്  2,00,000/-  രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. നൂതന 
േപര്ാജക്ടിെന്റ ഗണത്തില്െപ്പടുത്തിയ ഇതിന്  ജിലല്ാതല കമ്മിറ്റി  അംഗീകാരം 
നല്കിയിലല്.  981  കുട്ടികള്ക്കാണ്  വാട്ടര്  േബാട്ടില്  നല്കുന്നത്.  പര്േതയ്ക 
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

 

തീരുമാനം -  അനുമതി നിരസിച്ചു.  സ്കൂളുകളില്  വാട്ടര്  പയ്ൂരിെഫയര്  
നല്കുന്നത് പരിഗണിേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
4.15  പന്തലായിനി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  കത്ത് (ലഭിച്ചത് 28.10.2017)  

 

േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് താെഴപ്പറയുന്ന  േപര്ാജക്ടുകള്  2017-18 വാര്ഷിക 
പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകരിച്ചു. 
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കര്മ 
നം 

േപര്ാജക്ട് 
നം 

േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് അടങ്കല്  

1 86/18 ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക് പാലിന് 
സബ്സിഡി (ജനറല് ) 

12,55,916/- 

2 10/18 ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക് പാലിന് 
സബ്സിഡി (വനിത) 

12,00,000/- 

3 14/18 ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക് പാലിന് 
സബ്സിഡി (എസ്.സി.എസ്.പി)) 

26,55,916 

 ഗര്ാമ പഞ്ചായത്തുകള്   ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള്  എടുത്തിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്  േബല്ാക്ക് 
പഞ്ചായത്തിന്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  ഡയറി  ഫാം  ഇന്സ്ട്രക്ടര്മാര്  മുേഖന  
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം-   അനുമതി നല്കുന്നു. 
നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ്) 

 
4.16 െകാറ്റനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 11.10.2017-െല A5-4722/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്                                                                                                                  
 

താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്  2016-17 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തി  
കവ്േട്ടഷന്  മുേഖന  പര്വൃത്തി നടപ്പാക്കി.  സമ്പൂര്ണ്ണ ൈവദയ്ുതീകരണം പദ്ധതി 
സമയബന്ധിതമായി  പര്ഖയ്ാപിക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി  അടിയന്തിരമായി 
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാേക്കണ്ടി വന്നതിനാല്  ഇവയ്ക്ക്  ഇലക്ട്രിക്കല്  വിംഗിെന്റ  
സാേങ്കതിക അനുമതി വാങ്ങിയിലല്. അതിനാല്  ബില്  തുക നല്കാന്  
കഴിയുന്നിലല്. ഈ പര്വൃത്തിയുെട മൂലയ്നിര്ണ്ണയത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  ബില്  
തുക നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്   

കര്മ 
നം 

േപര്ാജക്ട് 
നം 

േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് അടങ്കല്  

1 116/17 അങ്കണവാടി നം.109 ൈവദയ്ുതീകരണം 20,000/- 
2 117/17            ”          113 ” 20,000/- 
3 118/17            ”    124              ” 20,000/- 
4 119/17            ”    115              ”    20,000/- 
5 120/17            ”           125 ”    20,000/- 
6 122/17            ”          103& 104              ” 32,094/- 
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തീരുമാനം-   ഇലക്ട്രിക്കല്  പര്വൃത്തികളുെട എസ്റ്റിേമറ്റ്  തയയ്ാറാക്കല് , 
സാേങ്കതിക അനുമതി , െചക്ക് െമഷര്െമന്റ് എന്നിവയ്ക്ക് 
ജിലല്ാതലത്തില്  ഒരു കമ്മിറ്റി 22.09.2015-െല 
2878/15/തസവ്ഭവ  നമ്പറായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്ത് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്  കണ്വീനര്  ആയ  
ഈ കമ്മിറ്റി മുകളില്  പറഞ്ഞ  പര്വൃത്തികള്  പരിേശാധിച്ച്  
വാലയ്ുേവഷന്  നടത്തി അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  തുക 
നല്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. ഇപര്കാരം ജിലല്ാതലത്തില്  
കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടിെലല്ങ്കില്  ബന്ധെപ്പട്ട ഇലക്ട്രിക്കല്  
എഞ്ചിനീയറുെട    വാലയ്ുേവഷെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  തുക 
നല്കാവുന്നതാണ്.  

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ. ഡബല്യ്ൂ) വകുപ്പ്) 

4.17 േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 18.09.2017-െല P6-2030/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്. 
നാളിേകര ഉത്പാദക കമ്പനികള്ക്ക് ധനസഹായം നല്കുന്നതിന്  60,00,000/- 
രൂപ വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് 2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  ഇവയ്ക്ക് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്   അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും 
അംഗീകാരം നല്കിയിലല്.  ഇതിന് അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 
 

തീരുമാനം-  അനുമതി നല്കുന്നു.  മാര്ക്കറ്റിംഗ് പര്വര്ത്തന 
സംബന്ധമായ  വിശദമായ േപര്ാജക്ട ് റിേപ്പാര്ട്ട  
ഉല്പാദക കമ്പനികള്  തയയ്ാറാക്കി ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിന് 
സമര്പ്പിക്കണം. അടുത്ത മൂന്ന് വര്ഷക്കാലെത്ത 
പര്വര്ത്തന  വിറ്റുവരവ് അടക്കമുള്ള  വിശദാംശങ്ങള്  ജിലല്ാ 
പഞ്ചായ ത്തിനു നല്കണം. ഫണ്ടു  വിനിേയാഗം  
ഓഡിറ്റിനു വിേധയമാക്കണം. 

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 

4.18 ഇടുക്കി ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 19.09.2017-െല 50/17/DPC/DPO/IDK നമ്പര്  കത്തും  
ഇളംേദശം  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  30.10.2017-െല കത്തും 

2014-15 വര്ഷം  ഭവന നിര്മ്മാണത്തിനു  ധനസഹായം നല്കിയിരുന്നു. ഇത്തരം 
വീടുകള്  പൂര്ത്തിയായി. അവസാന ഗഡു നല്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ 
ഭവനങ്ങളില്  കക്കൂസ് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി  ശുചിതവ് മിഷനില്  നിന്ന്  
ധനസഹായം പര്തീക്ഷിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും  ലഭിച്ചിലല്.  ഈ വീടുകളിെലാെക്ക 
കക്കൂസ് നിര്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഗുണേഭാക്താക്കള് ക്ക് കക്കൂസ് പണിതതിന്   
പര്േതയ്കമായി ധനസഹായം നല്കാനായി ആെക  39.10 ലക്ഷം രൂപ  
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  ഇതു നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
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തീരുമാനം-   േപര്ാജക്ട് വിശദാംശങ്ങള്  സമര്പ്പിച്ചിട്ടിലല്.  ഇവ കൂടി 
ലഭിച്ചതിനുേശഷം  പിന്നീട് പരിഗണിക്കും  

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി)  വകുപ്പ്) 

4.19 േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 19.09.2017-െല 41121/P/DPO/DPC/KKD- നമ്പര്  കത്ത് 
(േകാഴിേക്കാട് േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്തിെന സംബന്ധിച്ച്) 

താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ട് നൂതന ഗണത്തില്  ഉള്െപ്പടുത്തി  അംഗീകാരത്തിനു 
സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 

േപര്ാജക്ട് 
നമ്പര്  

േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് 
 

അടങ്കല്  

2/17 യുവ-യൂത്ത്  അപ്പ് ലിഫ്റ്റ്െമന്റ് 
ഓഫ്  വാലയ്ൂസ് &  എബിലിറ്റി 
(യുവജന മൂലയ്ങ്ങളുേടയും 
േശഷികളുേടും ഉന്നതി) 

8,00,000/രൂപ 

 
 

 

വിദയ്ാര്ത്ഥികളിലും  യുവജനങ്ങളിലും  സംരംഭകതവ് േശഷി വികസനം, വിജ്ഞാന 
വയ്ാപനം,  ആേരാഗയ് മാനസിക  പരിേപാഷണം  കരിയര്  െഡവലപ്െമന്റ് 
എന്നിവയാണ് പര്വര്ത്തനം 
 മാര്ഗേരഖ പര്കാരം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിന്  ഏെറ്റടുക്കാന്  
സാധിക്കുകയിെലല്ന്നും  ധനകാരയ് വിശകലനം വയ്ക്തമലല് എന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 
േപര്ാജക്ട്  നിരസിച്ചു.  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

 

തീരുമാനം -   വിശദാംശങ്ങള്  േപര്ാജക്ടില്  ഉള്െപ്പടുത്തി  
സമര്പ്പിക്കണം. പിന്നീട് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 8.00 ലക്ഷം 
രൂപ ഇതിനായി  വകയിരുേത്തണ്ടതിെലല്ന്ന് േയാഗം 
നിരീക്ഷിച്ചു 

  നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി)  വകുപ്പ്) 

4.20  പള്ളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  23.10.2017-െല B-1334/2017-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്   

 
2017-18 വാര്ഷിക  പദ്ധതിയില്  ഖാദി ഉല്പ്പാദന േകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് യന്ത്ര 
സാമഗര്ികള്  നല്കുന്നതിന് േവണ്ടി വികസനഫണ്ടില്  നിന്ന് ആെക   24.00 
ലക്ഷം രൂപ  വകയിരുത്തി മൂന്ന് േപര്ാജക്ടുകള്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  (േപര്ാ.നം. 
88, 94, 95 ) നിര്വവ്ഹണ  ഉേദയ്ാഗസ്ഥനായി  വയ്വസായ എക്സ്റ്റന്ഷന്  
ഓഫീസെറയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഖാദി േബാര്ഡ്  േപര്ാജക്ട് ഓഫീസെറ  
നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥനായി നിശ്ചയിക്കണെമന്ന് ജിലല്ാതല  അപ്പീല്  കമ്മിറ്റി 
നിര്േദ്ദശിച്ചു. േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ഖാദിേബാര്ഡിെന്റ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  
നിര്വവ്ഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  അലല്ാത്തതിനാല്  േപര്ാജക്ട് േഭദഗതി െചയയ്ാന്  
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കഴിയുന്നിലല്. ഖാദി േബാര്ഡ് േപര്ാജക്ട് ഓഫീസെറ നിര്വവ്ഹണ 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥനായി നിശ്ചയിച്ച് േപര്ാജക്ട് േഭദഗതി െചയയ്ാന്  അനുമതി 
സംബന്ധച്ച്.  

തീരുമാനം –  അനുമതി നല്കുന്നു ഇതിനുള്ള കര്മീകരണം  ഐ.െക.എം. 
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  െചയയ്ണം 

(നടപടിഃ-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകപ്പ്  

2)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം). 

4.21 കണ്ണൂര്  ജിലല്ാപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 24.10.2017 െല 82/2017 ഡി.പി.ഒ/കണ്ണൂര്  നമ്പര്  
കത്ത് (പയയ്ന്നൂര്  േബല്ാക്കു പഞ്ചായത്തിേനയും മാങ്ങാട്ടിടം ഗര്ാമപഞ്ചയത്തിേനയും 
സംബന്ധിച്ച്) താെഴപറയുന്നവ േകാര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്ക് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

i)  പയയ്ന്നൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  7.83 ലക്ഷം രൂപ 
ൈജവ പച്ചക്കറി നടീല്  വസ്തുക്കള്  വിതരണത്തിന് േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് േബല്ാക്കു പഞ്ചായത്തിന് ഏെറ്റടുക്കാന്  പാടിലല് 
എന്ന കാരണത്താല്  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും ജിലല്ാതല അപ്പീല്  കമ്മിറ്റിയും 
അംഗീകാരം നല്കിയിലല്. പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം – ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്  മുേഖന നടപ്പാക്കണെമന്ന 
നിബന്ധനേയാെട അനുമതി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. 

(നടപടിഃ-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകപ്പ്  

ii)  മാങ്ങാട്ടിടം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  അസി. എഞ്ചിനീയര്  ഇലല്ാെത വന്നേപ്പാള്  
ഈ വര്ഷെത്ത മരാമത്ത് പര്വൃത്തികളുെട നിര്വവ്ഹണം നടത്തുന്നതിന് 
നിര്വവ്ഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥനായി െസകര്ട്ടറിെയ ചുമതലെപ്പടുത്തി േപര്ാജക്ട് 
േഭദഗതി െചയ്തു. പുതിയ അസി. എഞ്ചിനീയര്  ചാര്െജ്ജടുത്തേപ്പാള്  ഈ 
േപര്ാജക്ടുകള്  വീണ്ടും േഭദഗതി െചയ്ത് അസി.എഞ്ചിനീയെറ നിര്വവ്ഹണ 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥനായി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു സുേലഖ േസാഫ്റ്റ് െവയറില്  
സാധിക്കുന്നിലല്. ഇതിനു പര്േതയ്ക കര്മീകരണം നടത്തണെമന്ന ആവശയ്ം 
സംബന്ധിച്ച്  

     തീരുമാനം – അനുമതി നല്കുന്നു.  ഇതിനുള്ള കര്മീകരണം ഐ.െക.എം. 
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  െചയയ്ണം. 

. (നടപടിഃ- എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം). 
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4.22 താനൂര്  നഗരസഭാ െചയര്േപഴ്സെന്റ 19.10.2017 – െല G2-3131/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് 
(DA1-821/2017-:LSGD)  

താനൂര്  നഗരസഭയില്  പട്ടികജാതി വിഭാഗം േപര്ാജക്ടുകള്  (ലാപ് േടാപ് 
നല്കല്, പഠനമുറി, എസ്.സി. വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്കുള്ള േസ്കാളര്ഷിപ്പ് തുടങ്ങിയവ)  
നടപ്പാക്കാന്  വര്ക്കിംഗ് ഗര്ൂപ്പ് കണ്വീനര്  കൂടിയായ  താനൂര്  േബല്ാക്ക്  
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്  തയയ്ാറാകുന്നിലല്. ഈ േപര്ാജക്ടുകള്  നിര്വവ്ഹണം 
നടത്താന്  നിര്േദ്ദശം നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം 1) നഗരസഭയില്  പുതിയ പട്ടികജാതി  വികസന  ഓഫീസെറ 
നിയമിക്കുംവെര  താനൂര്  േബല്ാക്ക്  പട്ടികജാതി  വികസന 
ഓഫീസര്  ഇത്തരം  േപര്ാജക്ടുകള്  നടപ്പാേക്കണ്ടതാണ് 

2) ബില്  ബുക്ക്  സംബന്ധിച്ച കര്മീകരണം  ധനകാരയ് വകുപ്പ് 
നടത്തുന്നതാണ്. 

3) െപാതു തീരുമാനം ഖണ്ഡിക 3.5 ബാധകമാണ്. 
 (നടപടിഃ- 1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്) 

2)പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടര് . 
3) ധനകാരയ് വകപ്പ് ഡയറക്ടര്  

 

4.23 അടൂര്  മുനിസിപ്പല്  െചയര്േപഴ്സെന്റ 06.10.2017 െല കത്ത് (LSGD-DA1-
806/2017/LSGD) 

 താെഴ പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്  2016-17-ല്  ധനകാരയ്കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ് 
ഉപേയാഗിച്ച് എടുത്തിരുന്നു. ഇവ 2017-18 വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നു. 
ഗുണേഭാക്തൃസമിതി മുേഖന നടപ്പാക്കാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. 31.03.2017 നു 
മുമ്പ് സാേങ്കതിക അനുമതി വാങ്ങിയിലല്. പുതിയ മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം 50,000/- 
രൂപയിലധികം തുകയ്ക്കുള്ള േപര്ാജക്ടുകള്  െടണ്ടര്  െചയയ്ണെമന്നതിനാല്  
ബന്ധെപ്പട്ട ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  സാേങ്കതിക അനുമതി നല്കുന്നിലല്. ഇതിേന്മല്  
നിര്േദ്ദശമുണ്ടാകണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

കര്മ 
നമ്പര്  

േപര്ാ.നം േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് തുക 

1 86/17 കുമ്പിളും വിളേറാഡ് േകാണ്കര്ീറ്റിംഗ്  2,00,000/- 
2 105/17 മഠത്തിലയയ്ത്ത് പടിേറാഡ് േകാണ്കര്ീറ്റിംഗ് 2,00,000/- 
3 106/17 ചരുവില്  പാച്ചു മുരുേപ്പല്  േറാഡ് േകാണ്കര്ീറ്റിംഗ് 2,00,000/- 
4 88/17 അയത്തില്പ്പടി മൂന്നാളം േറാഡ് േകാണ്കര്ീറ്റിംഗ് 2,00,000/- 
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തീരുമാനം:- െപാതു തീരുമാനം  ഖണ്ഡിക 3.4 ഉം ഖണ്ഡിക 3.6 ഉം        
ബാധകമാണ്. 

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 

4.24 പിറവന്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തു പര്സിഡന്റിെന്റ 28.09.2017 െല A1-4693/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് 
സ്കൂള്കുട്ടികള്ക്ക് പര്ഭാതഭക്ഷണം നല്കുന്നതിന് 13,00,000/- രൂപ വകയിരുത്തി 
(േപര്ാ.നം. 310/17) േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗ്ഗേരഖപര്കാരം സര്ക്കാര്  
സ്കൂളുകളില്  7-◌ാ◌ം കല്ാസ്സുവെര പഠിക്കുന്ന വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്കാണ് 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തു മുേഖന പര്ഭാതഭക്ഷണം നല്കാവുന്നത്. ഇത് 7-◌ാ◌ം 
കല്ാസ്സുവെര പഠിക്കുന്ന എയ്ഡഡ് സ്കൂളിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്കും നല്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം – അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)  വകുപ്പ്) 

4.25 പത്തനാപുരം  പാലരുവി െപര്ാഡയ്ൂസര്  കമ്പനി െചയര്മാെന്റ 11.10.2017-െല 
5/2017/L/PFPC 
പാലരുവി ഫാര്േമഴ്സ് െപര്ാഡയ്ൂസര്  കമ്പനി ഉല്പാദനക്ഷമതേയറിയ നടീല്  
വസ്തുക്കള്, ൈജവവളം, കീടനാശിനികള്  എന്നിവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. െകാലല്ം 
ജിലല്യിെല തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാവശയ്മായ നടീല്  വസ്തുക്കള്, 
ഉല്പാദേനാപാദികള്, സസയ് സംരക്ഷണ സാമഗര്ികള്  തുടങ്ങിയവ ഈ 
കമ്പനിയില്  നിന്ന് കവ്േട്ടഷന്/െടണ്ടര്  ഇലല്ാെത വാങ്ങാന്  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്   

തീരുമാനം – നടീല്  വസ്തുക്കളുേടയും  സാധന സാമഗര്ികളുേടയും  
ഗുണനിലവാരം  ബന്ധെപ്പട്ട  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപന 
ങ്ങളിെല  കൃഷി  ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  പരിേശാധിച്ച് 
സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തി  കൃഷി  വകുപ്പു നിശ്ചയിക്കുന്ന  വില 
പര്കാരം  വാങ്ങാന്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക ്
അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)  വകുപ്പ്) 
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4.26 പറേക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.08.2017-െല കത്തും 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  19.10.2017-െല  േയാഗ തീരുമാനവും (ഖണ്ഡിക 
4.10) 
പറേക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  കട്ടിലും 
കിടക്കയും നല്കുന്നതിന്  െപാതു വിഭാഗത്തില്  21,24,000/- രൂപയും 
എസ്.സി.എസ്.പിയില്  14,22,000/- രൂപയും വകയിരുത്തി. േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണ സമിതി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതു നടപ്പാക്കാനുള്ള അനുമതി  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട   19.10.2017-ല്  പരിഗണിക്കുകയും  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്  നല്കുന്ന ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റ്  പര്കാരം  കട്ടില്   മാതര്ം 
നല്കാന്  അനുമതി നല്കുകയും െചയ്തു. 
 ഇതു പറയും പര്കാരം  തിരുത്തല്  വരുത്താന്  തീരുമാനിച്ചു. 

തീരുമാനം – ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്  നല്കുന്ന  ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റ് 
പര്കാരം  പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനു മാതര്ം  കട്ടില്  
നല്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. കിടക്ക നല്കാവുന്നതലല് 

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)  വകുപ്പ്) 

4.27 മലപ്പുറം   ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  10.10.2017-െല കത്ത്  

മലപ്പുറം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് മുന്  വര്ഷങ്ങളില്   നടപ്പാക്കിയ ‘വിജയേഭരി’ എന്ന  
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം – മുന്  വര്ഷങ്ങളില്  നടപ്പാക്കിയ േപര്ാജക്ടായതിനാല്   
അനുമതി നല്കുന്നു.  

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 

4.28 പൂതാടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  22.08.2017-െല  കത്ത് 
2016-17 വര്ഷെത്ത  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്ന േവാളിേബാള്  
അക്കാദമി രൂപീകരണം  - സാംസ്ക്കാരിക നിലയങ്ങള്  മുേഖന (േപര്ാ.നം. 250/17) 
എന്ന  േപര്ാജക്ട് 2017-18ലും  തുടരുന്നു.  പുതിയ മാര്ഗേരഖയില്  ഈ 
േപര്ാജക്ടിെനക്കുറിച്ച്  പറഞ്ഞിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്  േപര്ാജക്ട് പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിന്  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

തീരുമാനം – അനുമതി നല്കുന്നു.  

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)  വകുപ്പ്) 
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4.29 വടകര േകാക്കനട്ട് ഫാര്േമഴ്സ് െപര്ാഡയ്ൂസര്  കമ്പനി  ലിമിറ്റഡിെന്റ   05.10.2017-െല  

VCFPCC/ADMN/067/17-18 –◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 
19.10.2017-െല തീരുമാനവും (ഖണ്ഡിക 4.7) 
നാളിേകരത്തില്  നിന്ന്  മൂലയ് വര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങള്  ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയായ  

Vadakara Coconut Farmers Producer Company Ltd (VCFPCL) – യുെട  
പര്വര്ത്തനം വിപുലെപ്പടുത്താന്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട ഉത്പാദന 
േമഖലയില്  നിന്നും  6.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം അനുവദിക്കാന്  നിര്േദ്ദശം 
നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. 19.10.2017-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  
ഇതു ചര്ച്ച െചയയ്ുകയും പര്ിന്സിപ്പല്  െസകര്ട്ടറിയുെട  പരിഗണനയ്ക്ക് നല്കുകയും 
െചയ്തിരുന്നു.  താെഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനം എടുത്തു.  

തീരുമാനം – അനുേയാജയ്മായ േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി  അതിേലയ്ക്ക് 
കമ്പനിയുെട  പര്വര്ത്തന േമഖലയില്  വരുന്ന 
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് തുക 
നല്കാവുന്നതാണ്. ഇത് പര്ധാനമായും അംഗങ്ങളായ  
കര്ഷകരില്  നിന്ന്  നാളിേകരം സംഭരിച്ച്, സംസ്കരിച്ച് 
മൂലയ് വര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങള്  ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുേവണ്ട  
പര്വര്ത്തന മൂലധനത്തിനായി  റിേവാള്വിംഗ് ഫണ്ടായി 
നല്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)  വകുപ്പ്) 

േയാഗം  ൈവകിട്ട് 5.00 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു. 

******** 


