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നം.20/2017/SRG/CC/16 

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  
13.12.2017 –ല്  കൂടിയ  േയാഗത്തിെന്റ നടപടി വിവരം 

 
േയാഗം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2.00 മണിക്ക് ബഹു. തേദ്ദശസവ്യം ഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട  
േചംബറില്  ആരംഭിച്ചു.  ബഹു.മന്ത്രി േയാഗത്തില്  അദ്ധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു.  േയാഗത്തില്   
പെങ്കടുത്തവരുെട വിവരം  ഹാജര്  രജിസ്റ്റര്  പര്കാരം 
1.പദ്ധതി പുേരാഗതി അവേലാകനം 
========================== 
ഇതുവെരയുള്ള  ആെക പദ്ധതി െചലവ് 29.10 ശതമാനമാണ്. വിശദ വിവരം  താെഴ 
േചര്ക്കുന്നു. 
 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് - 32.07   ശതമാനം 
േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്ത്   -  31.97       ” 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി  -  29.28       ” 
േകാര്പ്പേറഷന്  -  25.84       ” 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് -  17.42       ” 

ആെക  29.10 ശതമാനം 
============= 

 ഏറ്റവും കൂടുതല്  തുക െചലവഴിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം  ജിലല്യിലും  ( 31.27 
ശതമാനം) ഏറ്റവും കുറവ്  േകാഴിേക്കാട് ജിലല്യിലും  (26.93 ശതമാനം) ആണ്.  െപാതു 
വിഭാഗം  പദ്ധതി െചലവ്  28.78 ശതമാനവും  എസ്.സി.എസ്.പി.  പദ്ധതി െചലവ്  
22.68 ശതമാനവും  റ്റി.എസ്.പി. പദ്ധതി െചലവ്  22.23 ശതമാനവും ആണ്. 
2. മുന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  
================================================================= 
2.1  13.09.2017-െല േകാര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിേയാഗത്തിെല തീരുമാനപര്കാരം  

സവ്ീകരിേക്കണ്ട  തുടര്  നടപടികള്  

(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  സര്ക്കാര്  ഉത്തരവ്.  

(നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഇ.ഡബല്യ്ൂ) വകുപ്പ്) 
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2.2  19.10.2017-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  നടപടി 
സവ്ീകരിേക്കണ്ട  വിഷയങ്ങള്  

ഖണ്ഡിക 3.4 
േഹാമിേയാ മരുന്നുകള്  ലഭിക്കുന്നതിന്  HOMCO-യിേലയ്ക്കും  ആയുര്േവദ മരുന്നു 
ലഭിക്കുന്നതിന്  ഔഷധിയിേലയ്ക്കും പണമടച്ചാല്  മരുന്നു ലഭിക്കാന്  കാലതാമസ 
മുണ്ടാകുന്നുണ്ട്.  
 ഇപര്കാരം കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നുെവങ്കില്   െടണ്ടര്/കവ്േട്ടഷന്  വിളിച്ച് അതാതു 
െമഡിക്കല്  ഓഫീസര്ക്ക്  മരുന്ന് പുറെമ  നിന്നു വാങ്ങാവുന്നതാണ് എന്നത്  
സംബന്ധിച്ച  ഉത്തരവ്/സര്ക്കുലര്  
                                                  (നടപടി:-  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 

2.3  01.11.2017-െല േകാര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  സവ്ീകരിേക്കണ്ട   
    തുടര്  നടപടികള്  
 
ഖണ്ഡിക 3.9 

തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി േബാര്ഡ്, േകരള വാട്ടര്  
അേതാറിറ്റി, ഗര്ൗണ്ട് വാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റ് തുടങ്ങിയവയില്  വിവിധ പര്വൃത്തികള്ക്ക  ് 
െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയയ്ാനുള്ള തുക  31.12.2017-നകം നല്കണം.  ഇതു സംബന്ധിച്ച  
സര്ക്കുലര്   

    നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ്  
2.4  15.11..2017-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  സവ്ീകരിേക്കണ്ട    

നടപടികള്   
ഖണ്ഡിക 3.3  

വയനാട്  ജിലല്യില്  കരിങ്കല്  കവ്ാറികള് ക്ക്  നിയന്ത്രണമുള്ളതിനാല്   കരിങ്കലല്ിനു 
വില കൂടുതലാണ്. അതിനാല്  നിലവിെല നിരക്കു പര്കാരം  ആരും  െടണ്ടര്  
എടുക്കുന്നിലല്. വയനാട് ജിലല്യിേലയും  ൈവപ്പിന്കരയിേലയും  േപാലുള്ള  ഇത്തരം  
േമഖലകളുെട പര്ശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഫയല്  ധനകാരയ് വകുപ്പിന് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 
ഇതിേന്മല്   ആവശയ്മായ തുടര്  നടപടി സവ്ീകരിക്കാന്   തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 
ചീഫ്  എഞ്ചിനീയെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

    നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണവകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
ഖണ്ഡിക 3.7 
സാമൂഹയ്നീതിവകുപ്പ്  സംസ്ഥാനത്ത്  69 അങ്കണവാടി  െകട്ടിടങ്ങള്  നിര്മ്മിക്കാന്  
ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.  ഒെരണ്ണത്തിെന്റ യൂണിറ്റ്  െചലവ് 14.50 ലക്ഷം രൂപ. സാമൂഹയ്നീതി 
വകുപ്പ്  ഇതിനായി  600.00 ലക്ഷം  രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആെക െചലവിെന്റ 
60 ശതമാനം  തുക വകുപ്പ് നല്കും. തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനം 40 ശതമാനം (5.80 
ലക്ഷം രൂപ) തുക നല്കണം. ഇപര്കാരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനം  തുക 
വകയിരുത്തിയാല്  മാതര്േമ വകുപ്പ്  തുക അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്  സാമൂഹയ്നീതി 
വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  40 
ശതമാനം തുക  ഓേരാ ജിലല്യിേലയും  പി.ഡബല്യ്ൂ.ഡി (െകട്ടിടം) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 



 

3 
 

എഞ്ചിനീയറുെട അക്കൗണ്ടിേലയ്ക്ക് െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയയ്ാന്   സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ് 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നു.  

തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗമുള്ളതിനാല്  പദ്ധതി 
പഞ്ചായത്ത് മുേഖന നടപ്പിലാേക്കണ്ടതാെണന്നും, സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ്  
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  തുക ൈകമാറുന്നതാണ് 
അഭികാമയ്െമന്നും  േയാഗം വിലയിരുത്തി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ്  
ഡയറക്ടറുെട റിേപ്പാര്ട്ട്. 

നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഇ.പി.എ) വകുപ്പ് 
          2) ഡയറക്ടര്. സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ്  

ഖണ്ഡിക 3.8 

േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  03.10.2017-െല തീരുമാനപര്കാരം  േകരള േസ്റ്ററ്റ് 
ഇലക്ട്രിസിറ്റി േബാര്ഡ്, േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റി, ഗര്ൗണ്ട് വാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റ് 
തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്   വിവിധ പര്വൃത്തികള്ക്കായി  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  തുക െഡേപ്പാസിറ്റ്  െചയ്തിട്ടുണ്ട്. െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയ്ത തുക െയ 
രണ്ടായി തിരിച്ച്  2017-18 വര്ഷത്തിനു മുമ്പുള്ള െഡേപ്പാസിറ്റ് പര്വൃത്തികള്  (കാറ്റഗറി 
A), 2017-18 െല പര്വൃത്തികള്  (കാറ്റഗറി B) സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  ഇന്ഫര്േമഷന്  
േകരള മിഷന്,  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, നഗരകാരയ് ഡയറകടര്,  ഗര്ാമവികസന 
കമ്മീഷണര്   എന്നിവര്ക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  

 ഇപര്കാരം െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയ്ത തുകകളുെട  ഇേപ്പാഴെത്ത സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച  
വിവരങ്ങള്  വകുപ്പുേമധാവികള്  വിലയിരുത്തണം.  ലഭിച്ച തുക, െചലവ്,  ഭൗതിക 
േനട്ടം,  ഇനി നടപ്പാക്കാനുള്ള പര്വൃത്തികള്,  എന്നു പൂര്ത്തിയാകും  തുടങ്ങിയ 
വിവരങ്ങള്  ഓേരാ ജിലല് തിരിച്ചും െപര്ാേഫാര്മയില്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയില്  നല്േകണ്ടതാണ്. െഡേപ്പാസിറ്റ് പര്വൃത്തികളുെട നിര്വഹണം  
സംബന്ധിച്ച് പര്േതയ്ക അവേലാകനം നടത്തണം. ഈ വിവരങ്ങള്  
തയയ്ാറാക്കുന്നതിന്  കൂടുതല്  സമയം ആവശയ്മുണ്ട് എന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, 
നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്, ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  എന്നിവര്  അറിയിച്ചുെവങ്കിലും  
ഇതുവെര സവ്ീകരിച്ച നടപടികള്  അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  
നല്കണം. 

1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
3)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

4)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര് ) 
ഖണ്ഡിക  3.9 

 കാഴ്ചശക്തി ഇലല്ാത്തവര്ക്ക്  ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന വാച്ച് കാഴ്ചശക്തിയിലല്ാത്ത  
വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്  നല്കാവുന്നതാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ )വകുപ്പ് 
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ഖണ്ഡിക 3.11 
പദ്ധതി പുേരാഗതിയില്  ഈ വര്ഷെത്ത  പുതിയ േപര്ാജക്ടുകളിേന്മലുള്ള െചലവും 
സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകളുെട െചലവും  പര്േതയ്കമായി തേദ്ദശസവ്യംഭരണവകുപ്പ് 
ൈസറ്റില്   ഇടുന്നതിനുള്ള കര്മീകരണം െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുകയാെണന്ന് ഐ.ക.എം. 
പര്തിനിധി  അറിയിച്ചു.  അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പ്  പൂര്ത്തിയാ 
ക്കണം. 

(നടപടി :എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം) 
ഖണ്ഡിക 4.7  
േചമേഞ്ചരി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  07.06.2017-െല കത്ത്  

 പഞ്ചായത്ത് ഈ വര്ഷം  ശുചിതവ്ം ശുചിമുറി എന്ന േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
ഒരു ഗുണേഭാക്താവിന് 7000/- രൂപ  നല്കാനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.  കക്കൂസ് 
അറ്റകുറ്റപ്പണി മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  പറഞ്ഞിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്  കക്കൂസ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് 
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം :- ഓവര്സീയര്/എഞ്ചിനീയര്  എടുക്കുന്ന എസ്റ്റിേമറ്റിെന്റ  
അടിസ്ഥാനത്തില്  അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താന്  അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

 (നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.സി) വകുപ്പ്) 

ഖണ്ഡിക 4.9 
 അയ് മനം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  31.10.2017-െല കത്ത്   

 കക്കൂസ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.  
വര്ഷകാലമായതിനാല്   മിക്ക വീടുകളിലും  െവള്ളം കയറും. ൈടല്  ഇടുന്നതടക്കം  
െമയിന്റനന്സ് നടത്താന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.  മാര്ഗേരഖയില്  കക്കൂസ് െമയിന്റനന്സ് 
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്  കക്കൂസ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം:- ഓവര്സീയര്/എഞ്ചിനീയര്  എടുക്കുന്ന എസ്റ്റിേമറ്റിെന്റ  അടിസ്ഥാന 
ത്തില്    അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താവുന്നതാണ്. ശുചിതവ് മിഷന്  
എക്സികയ്ൂട്ടീവ്   ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്  എസ്റ്റിേമറ്റ് തുക  
പരമാവധി  9,240/- രൂപ ആയിരിക്കണം. ഇതിെന്റ 10 ശതമാനം  
ഗുണേഭാക്താവ്  വഹിക്കണം. 

 നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.സി) വകുപ്പ് 
  ഖണ്ഡിക 4.15 
കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  19.09.2017-െല 704/17/DPC/DPO/KSD – നമ്പര്  
കത്ത്  

 കാസര്േഗാഡ് ജിലല്യില്  നടന്ന  പദ്ധതി അവേലാകനത്തിെന്റ റിേപ്പാര്ട്ട് ജിലല്ാ 
കളക്ടര്  നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതില്  കര്മനം. 7 ആയി അങ്കണവാടി വര്ക്കര്മാര്ക്കുള്ള  
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അധിക ഓണേററിയം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്  നല്കേണാ എന്നതിേന്മല്  
സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടറുെട അഭിപര്ായം 

(നടപടി :1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ  (ഇ.പി.എ) വകുപ്പ്) 
സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടർ) 

ഖണ്ഡിക 4.34 

നീലം േപരൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  06.11.2017-െല  A7-8361/16◌ാ◌ം  നമ്പര്  
കത്ത്  

കഴിഞ്ഞ േവനല്കാലത്ത്  റവനയ്ൂ വകുപ്പു മുേഖന  പര്തിദിനം 5000 ലിറ്റര്   വീതം   
കുടിെവള്ളം വിതരണം െചയ്തിരുന്നു.  ഇതു തികയാെത വന്നേപ്പാള്  12.04.2017-
മുതല്   24.05.2017 വെര  പഞ്ചായത്ത് േനരിട്ട് കുടിെവള്ളം വിതരണം െചയ്തു.  
എന്നാല്  കവ്േട്ടഷന്  നടപടി സവ്ീകരിക്കാെതയാണ് ഏജന്സിെയ 
െതരെഞ്ഞടുത്തത്.  ഏജന്സിക്ക്  2,59,116/- രൂപ  നല്കാനുണ്ട്. ഈ തുക 
നല്കാന്  പ്ലാന്  ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 
181/2017-18) കവ്േട്ടഷന്  നടപടി കൂടാെത െചയ്ത പര്വൃത്തിക്ക് സാധൂകരണവും പ്ലാന്  
ഫണ്ടില്  നിന്ന് തുക നല്കാനും അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 
തീരുമാനം:- തുക നല്കാെമന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  േയാഗത്തില്  

അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്  അനുമതി നല്കുന്നു. തുക തനത് ഫണ്ടില്  
നിന്നും നല്കണം. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 

4.41 കരൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  26.10.2017-െല -◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  
പുതിയ കക്കൂസ് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  െപാതു വിഭാഗത്തിന്  6,93,000/- രൂപയും  
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന്  4,62,000/- രൂപയും  ഉള്െപ്പടുത്തി  േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ  
ആസൂതര്ണസമിതിയുെട  അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  15,400/- രൂപയാണ്  യൂണിറ്റ് 
നിരക്ക്. ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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

ഖണ്ഡിക 4.42 
മീനച്ചിലാര്- മീനന്തറയാര്  - െകാടൂരാര്   പുനര്  സംേയാജന  പദ്ധതി േകാഓര്ഡിേനറ്റര്   
അഡവ്. െക.അനില്  കുമാറിെന്റ കത്ത്  

ഫല്ാറ്റുകള്, േലാഡ്ജുകള്, േഹാട്ടലുകള് , വീടുകള്  എന്നിവയുെട  മാലിനയ് കുഴലുകള്  
മീനച്ചിലാര്, മീനന്തലയാര്, െകാടുരാര്  എന്നീ നദികളിേലയ്ക്കും  േതാടുകളിേലയ്ക്കും  മറ്റു  
െനല്പാടങ്ങളിേലയ്ക്കും  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതു കെണ്ടത്താന്  വിപുലമായ സര്േവ 
നടത്തുന്നതിന്  നടപടി സവ്ീകരിക്കണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്. 
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ജിലല്ാ ശുചിതവ് മിഷന്  പരിേശാധിച്ച് സര്േവയ്ക്ക് വിേധയമാേക്കണ്ട പര്േദശം, 
ഏെതാെക്ക പഞ്ചായത്തു കള്  എന്നീ വിവരങ്ങള്, േഫാേട്ടാ തുടങ്ങിയവ ശുചിതവ് 
മിഷന്  ഡയറക്ടര്  മുേഖന നല്കണം എന്ന്  നിര്േദ്ദശിച്ചതനുസരിച്ച് ശുചിതവ് മിഷന്  
ഡയറക്ടര്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിേന്മല്  താെഴപറയുന്ന തീരുമാനെമടുത്തു. 

തീരുമാനം -  ഇതു സംബന്ധിച്ച് സര്േവ നടത്താന്  ഈ നദികള്/േതാടുകള്  
കടന്നുേപാകുന്ന  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്കും  മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
കള്ക്കും തനത് ഫണ്ടില്  നിന്നും തുക വകയിരുത്താ 
വുന്നതാണ്. ജിലല്ാ ശുചിതവ് മിഷന്   പരിപാടി േകാഓര്ഡിേനറ്റ്  
െചേയയ്ണ്ടതാണ്. മറ്റു  പര്ചരണ പരിപാടികളും  ശുചിതവ് മിഷെന്റ 
േനതൃതവ്ത്തില്  നടത്താവുന്നതാണ്. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
ഖണ്ഡിക 4.43 

േകാട്ടയം ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ്  െഡപയ്ൂട്ടി ഡയറക്ടറുെട  09.11.2017-െല  
B1863/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  18.07.2017-െല 
B4-328/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  
 

2016-17-ല്  ക്ഷീര വികസനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് താെഴപ്പറയുന്ന രണ്ട് േപര്ാജക്ടുകള്  
േകാട്ടയം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

േപര്ാ.നം. 770/17 – ക്ഷീര വര്ദ്ധിനി (വനിത) അടങ്കല്   1,77,50,000/- രൂപ 

േപര്ാ.നം. 1002/17 – ക്ഷീര വര്ദ്ധിനി (ജനറല്) അടങ്കല്   1,64,00,000/- രൂപ 
       ആെക 3,41,50,000/- രൂപ  
        =========== 

ക്ഷീര സംഘങ്ങള്ക്ക്  റിേവാള്വിംഗ് ഫണ്ട്  നല്കുന്നതായിരുന്നു 
പര്വര്ത്തനം. ഇത് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്  അംഗീകരിച്ചിലല്.  സംസ്ഥാനതല അപ്പേലറ്റ് 
കമ്മിറ്റിക്ക്  നല്കുകയും  12.01.2017-ല്  ഓണ്ൈലനായി അംഗീകാരം  ലഭിക്കുകയും 
െചയ്തു.  ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും അംഗീകാരം നല്കി.  

അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓണ്ൈലനായി അംഗീകരിച്ചതനുസരിച്ച്  പദ്ധതി 
നടപ്പാക്കി.  സര്ക്കാര്  ഉത്തരവിലല്ാത്തതിനാല്  3,41,50,000/-രൂപയുെട െചലവിേന്മല്  
ഓഡിറ്റ് കുറിെപ്പഴുതിയിരിക്കുന്നു.  ഇതിന് സാധൂകരണം  സംബന്ധിച്ച് 

ഇതു പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  േസ്റ്ററ്റ് െപര്േഫാര്മന്സ് 
ഓഡിറ്റ് ഓഫീസെറ ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് സാധൂകരണം 



 

7 
 

നല്കാവുന്നതാെണന്ന് േസ്റ്ററ്റ് െപര്േഫാമന്സ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്  േയാഗത്തില്  
അറിയിച്ചു.  

തീരുമാനം:-      സാധൂകരണം നല്കുന്നു.  

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
2.5  29.11.2017-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  തീരുമാനപര്കാരം നടപടി 

സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  
ഖണ്ഡിക   3.1 

േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  01.11.2017-െല  തീരുമാനപര്കാരം  (ഖണ്ഡിക 3.1) 
സ്കൂളുകള്, ആശുപതര്ികള്  തുടങ്ങിയ  െപാതു സ്ഥലങ്ങളിെല  കിണറുകള്  റീ 
ചാര്ജ്ജു െചയയ്ാനുള്ള  യൂണിറ്റ് േകാസ്റ്റ്  നിശ്ചയിച്ച്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്ക്ക് നല്കിയിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി)വകുപ്പ് 
4.4 എരേഞ്ഞാളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  02.05.2017-െല  A3-5238/16-

◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് ( 1766619/2017/DA/LSGD) 
 2016-17-ല്  പ്ലാസ്റ്റിക്ക് േശഖരിച്ച് റീൈസകല്ിംഗ് യൂണിറ്റില്  എത്തിക്കുന്നതിന്  3 
കുടുംബശര്ീ  പര്വര്ത്തകര്ക്ക്  പര്തിമാസം  5000/- രൂപ നിരക്കില്  ഓണേററിയം 
നല്കിെക്കാണ്ടുള്ള  േപര്ാജക്ട് േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  അനുമതിേയാെട 
നടപ്പാക്കി വരുന്നു.  ഈ വര്ഷവും ഇേത നിരക്കില്  ഓണേററിയം  നല്കി േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. േപര്ാജക്ട് നിര്വഹണം രണ്ടാം വര്ഷേത്തയ്ക്ക്  
കടന്നതിനാല്  യൂേസഴ്സ  ്ഫീ  ലഭിക്കുന്നുേണ്ടാ  എന്ന ്  പരിേശാധിച്ച  ്  റിേപ്പാര്ട്ട  ്
സമര്പ്പിക്കാന്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടെറ ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

തീരുമാനം - യൂേസഴ്സ് ഫീ അപരയ്ാപ്തമായതിനാല്  ഈ വര്ഷം കൂടി 
േഹാണേററിയം നല്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.7 ഇടുക്കി ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 13.11.2017-െല 50/17/DPC/DPO/IDKനമ്പര്  കത്തും ഇടുക്കി ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 03.11.2017-െല  കത്തും  
ഇടുക്കി ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  “ക്ഷീര സമൃദ്ധി”  എന്ന േപര്ാജക്ട്  ഈ വര്ഷം സ്പില്  
ഓവര്  ആയി തുടരുന്നുണ്ട്. ആെക അടങ്കല്  1.50 േകാടി രൂപ. വികസനഫണ്ട് 75.00 
ലക്ഷം രൂപ. 5 േപരുള്ള ഗര്ൂപ്പുകളായുള്ള ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക്  ബാങ്കില്  നിെന്നടുക്കുന്ന 
േലാണിന്  ബാക്ക് എന്ഡ്  സബ്സിഡി, പശുക്കെള എലല്ാവരും വാങ്ങിച്ചുെവന്ന 
തിനാല് , തുക  ബാങ്കിേലയ്ക്ക് നല്കണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്. ഇതിേന്മല്  
ജിലല്ാ മൃഗസംക്ഷണ ഓഫീസറുെട  റിേപ്പാര്ട്ട് (പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  മുേഖന) 
അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പ് നല്കും.  

നടപടി:- 1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
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3. െപാതു വിഷയങ്ങള്  
================== 

3.1 മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം( 03.04.2017-െല 80/2017/തസവ്ഭവ ഖണ്ഡിക 29 േപജ് 66) 
ൈകമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  കണ്ടിജന്സി െചലവുകള്  (കറണ്ട് ചാര്ജ്ജ്, 
വാട്ടര്  ചാര്ജ്ജ്, വാടക, കണ്സയ്ുമബിള്സ്, േസ്റ്റഷനറി,   േപാേസ്റ്റജ്, െടലിേഫാണ്, 
ഇന്റര് െനറ്റ്) തനത് ഫണ്ട്/ജനറല്  പര്പ്പസ് ഗര്ാന്റ് എന്നിവയില്  നിന്നും 
ഉപേയാഗിക്കണെമന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനാല്  ചില തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  േനാണ്  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ്  ഇത്തരം െചലവുകള്ക്ക  ്  
ഉപേയാഗിക്കാന്  കഴിയുന്നിലല് എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 േനാണ്  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റിെന്റ ഉപേയാഗം  സംബന്ധിച്ച മാര്ഗ്ഗേരഖ  
പര്കാരം ഈ ഫണ്ട് മുകളില്  പറഞ്ഞവയ്ക്ക് ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്  എന്ന് 
സ്പഷ്ടീകരണം നല്കുന്നു. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
3.2 െവറ്റിംഗ്/സാേങ്കതിക അനുമതി നടപടികര്മങ്ങള്  സുതാരയ്വും  േവഗത്തിലും 

ആക്കാന്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്  അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്മാെരയും  ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്തിലും ചില നഗരസഭകളിലും  അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ്  എഞ്ചിനീ 
യര്മാേരയും ഈ വര്ഷം മുതല്  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
ഇേതേപാെല േകാര്പ്പേറഷനുകളിലും കര്മീകരണം െചയ്തിരുന്നു. പുതുതായി  
ഉള്െപ്പടുത്തിയ  ഇത്തരം നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥര് ക്ക് ടര്ഷറികളില്  നിന്നും ബില്  
തുക മാറാനും  മറ്റും ഡി.ഡി.ഒ േകാഡും ബില്  ബുക്കും  ആവശയ്മാണ്.  ഇവര്ക്ക് ബില്  
ബുക്കും  ഡി.ഡി.ഒ േകാഡും  അനുവദിക്കാനായി  ഇവരുെട വിവരങ്ങള്  ധനകാരയ് 
വകുപ്പിന് നല്കണെമന്ന് 15.11.2017-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  
തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.  
എന്നാല്  ഒരു ഓഫീസില്  ഒരു  ഡി.ഡി.ഒ േകാഡും  ബില്  ബുക്കുേമ അനുവദിക്കാന്  
കഴിയൂ എന്ന് ധനകാരയ് വകുപ്പ് അഡീഷണല്  െസകര്ട്ടറി  േയാഗത്തില്  അറിയിച്ചു. 
പുതുതായി രൂപീകരിച്ച മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്  പട്ടികജാതി വികസന 
ഓഫീസര്മാര്ക്കും ഇേത പര്ശ്നമുണ്ട്.  ഇതിേന്മല്  പിന്നീട് ചര്ച്ച െചയയ്ാന്  
തീരുമാനിച്ചു. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
3.3 ൈലഫ് മിഷെന്റ  ഭാഗമായി  പൂര്ത്തിയാകാത്ത വീടുകളുെട  പൂര്ത്തീകരണത്തിന്  

ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  മാറ്റിവച്ച തുക അപരയ്ാപ്തമാണ് എന്ന് 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  
മതിയായ  തുക  കെണ്ടത്തുന്നതിന്  പര്േതയ്ക കര്മീകരണം െചയയ്ുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി 
15.11.2017-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗ തീരുമാനമനുസരിച്ച്  (ഖണ്ഡിക 
3.12) ൈലഫ് പദ്ധതി പര്കാരം പൂര്ത്തിയാകാത്ത വീടുകളുെട  പൂര്ത്തീകരണത്തിന്  
ഫണ്ട് തികയാെത വരുന്ന തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ഈ വര്ഷേത്തയ്ക്ക് 
മാതര്ം പര്സ്തുത ആവശയ്ത്തിന് േനാണ്  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റിെന്റ  
പരമാവധി 50 ശതമാനം തുക വെര നിബന്ധനകള്ക്ക് വിേധയമായി  
ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. 



 

9 
 

ഇങ്ങെന കര്മീകരണം നടത്തിയാലും  തുക അപരയ്ാപ്തമായി വരുന്ന  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ഏെതാക്കയാെണന്നും ഇേപ്പാള്  മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്ന തുക, 
ഇനി ആവശയ്മുള്ള തുക എതര് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്  നല്കണെമന്ന് ൈലഫ് മിഷന്  
ചീഫ് എക്സികയ്ുട്ടീവ് ഓഫീസേറാട് ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച 
വിശദാംശങ്ങള്  താെഴ പറയും പര്കാരമാണ്.  

തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുെട  എണ്ണം പൂര്ത്തീകരിേക്കണ്ട 
വീടുകളുെട എണ്ണം 

ആവശയ്മായ 
തുക 

വകയിരുത്തിയ 
തുക 

അധികമായി 
ആവശയ്മുള്ള 

തുക 
1 ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളുെട എണ്ണം 371 8,148 120,61,75,242 29,28,74,350 91,33,00,892 
2 േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്തുകളുെട എണ്ണം  85 12,804 198,37,16,539 73,09,04,787 125,28,11,752 
3 ജിലല്ാപഞ്ചായത്തുകളുെട എണ്ണം 14 824 7,80,00,000 2,26,00,000 5,54,00,000 
4 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുെട എണ്ണം 51 

5574 67,64,00,000 9,22,67,500 58,41,32,500 
5 േകാര്പ്പേറഷനുകളുെട എണ്ണം 2 

ആെക 523 27,350 394,42,91,781 113,86,46,637 280,56,45,144 
 

507 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് അധികമായി തുക (280.56 േകാടി രൂപ) 
കെണ്ടേത്തണ്ടെതന്ന് ൈലഫ് മിഷന്  ചീഫ് എക്സികയ്ുട്ടീവ് ഓഫീസര്  അറിയിച്ചു. ഈ 
തേദ്ദശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  ഏെതാെക്കയാെണന്ന് ചീഫ് എക്സികയ്ുട്ടീവ് ഓഫീസര്  
അറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ആവശയ്മനുസരിച്ച് േമഖലാ വിഭജനത്തില്  ഇളവു െചയയ്ുന്നതിന് 
തീരുമാനിച്ചു.  േമഖലാ വിഭജനത്തില്  കര്മീകരണം നടേത്തണ്ട തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുെട ലിസ്റ്റ് എസ്.ആര്.ജി. മുേഖന ഐ.െക.എം-ല്  നല്കണം. 

ൈലഫ് പദ്ധതി പര്കാരം  വീടുകളുെട  പൂര്ത്തീകരണത്തിന്  അധിക തുക 
ആവശയ്മുള്ള തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  േപര്ാജക്ടുകള്  േഭദഗതി  െചയ്ത്   ഈ  
തുക കെണ്ടത്താവുന്നതാണ്. PAMY (അര്ബന്)-ന് അധിക തുക വകയിരുത്തുവാനും  
േപര്ാജക്ടുകള്  േഭദഗതി െചയയ്ാവുന്നതാണ്.എന്നാല്  മതിയായ തുക  മാറ്റി വച്ചിട്ടുള്ള 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  േപര്ാജക്ടുകള്  ഈ ആവശയ്ത്തിന് േഭദഗതി 
െചയയ്ാവുന്നതലല്. ഇത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  േമഖലാ വിഭജനത്തില്  
ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടിലല്. 2018 മാര്ച്ച് 31-നകം  പൂര്ത്തിയാക്കാന്  കഴിയാത്ത  
േപര്ാജക്ടുകള്  ഒഴിവാക്കുന്നതിന്/ േഭദഗതി െചയയ്ുന്നതിനുേവണം മുന്ഗണന നല്കാന്. 
എന്നാല്  അതയ്ാവശയ് സവ്ഭാവമുള്ളതും ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതുമായ  േപര്ാജക്ടുകള്  
േഭദഗതി െചയയ്രുത്. ൈലഫ് പദ്ധതിയില്  ഭവന പുരനരുദ്ധാരണത്തിനു  തുക 
കെണ്ടത്തുന്നതിനു മാതര്േമ  വാര്ഷിക പദ്ധതി  േഭദഗതി  അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റു 
േഭദഗതികള്  ഡി.പി.സി.  പരിഗണിേക്കണ്ടതിലല്. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
3.4 വാര്ഷിക പദ്ധതി  േഭദഗതി െചയയ്ുന്നതിന്  ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ജിലല്ാ 

ആസൂതര്ണ സമിതിയുെട  അനുമതി ഓണ്ൈലനായി  വാങ്ങിയിരുന്നുെവങ്കിലും  ഈ 
േപര്ാജക്ടുകള്  ഡി.പി.സി.ക്ക് അംഗീകാരത്തിനായി 22.11.2017-നകം  
സമര്പ്പിച്ചിരുന്നിലല്. ഇങ്ങെന അംഗീകാരത്തിന്  സമര്പ്പിക്കാത്ത  തേദ്ദശസവ്യം 
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ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  അവരുെട േപര്ാജക്ടുകള്  23.12.2017-നകം ഡി.പി.സിയ്ക്ക് 
സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

3.5 ഹാബിറ്റാറ്റ് മുേഖന നടത്തുന്ന  െകട്ടിട നിര്മ്മാണ പര്വര്ത്തികള്ക്ക്  (cost effective 
technology) സാേങ്കതികാനുമതി  നല്കുന്നതില്  അവയ്ക്തത നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. 
ഇത് സംബന്ധിച്ച പര്ശ്നങ്ങള്  എെന്താെക്കയാെണന്ന് വയ്ക്തമാക്കിെക്കാണ്ട് 
ഹാബിറ്റാറ്റ് കത്തു നല്കണം. ഇതിേന്മല്  പിന്നീട്  ഉത്തരവിറക്കുന്നതാണ്. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
3.6 േകാട്ടയം ജിലല്യില്  എസ്.സി.എസ്.പി. േപര്ാജക്ടുകളുെട നിര്വഹണ പുേരാഗതി  

വളെര പുറകിലാെണന്ന് േയാഗം വിലയിരുത്തി.  ജിലല്ാ പട്ടികജാതി വികസന 
ഓഫീസര്  പര്േതയ്കമായി ഇടെപടല്  നടത്തണം. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
3.7  അടാട്ട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്   നിര്മ്മാണ പര്വൃത്തികളുേടയും  ഭവന നിര്മ്മാണ 

പര്വര്ത്തികളുേടയും ഭവന നിര്മ്മാണത്തിേന്റയും എസ്റ്റിേമറ്റ്  തയയ്ാറാക്കുന്നതിന്  
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുെട  ഭാഗത്തുനിന്ന്  വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് േയാഗം  
വിലയിരുത്തി.   ഇതു പരിേശാധിച്ച്  ആവശയ്മായ  നടപടി എടുക്കാന്  
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  ചീഫ് എഞ്ചിനീയെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്  
======================  
4.1 പാറശ്ശാല ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 20.11.2017-െല B/11104/17-◌ാ◌ം  

നമ്പര്  കത്ത് 

2016-17-ല്  അംഗീകാരം ലഭിച്ച് 2017-18 –ല്  സ്പില്  ഓവറായി  തുടരുന്ന  െനടിയാംേകാട്  
ടര്ാന്സ് േഫാര് മര്  ചാമവിള  േറാഡ് െമറ്റലിംഗ്& ടാറിംഗ് (േപര്ാ.നം.60/18– അടങ്കല്  
3,42,000/- രൂപ)  എന്ന േപര്ാജക്ടില്  ടാറിംഗിനു പകരം േകാണ്കര്ീറ്റിംഗ്  ആക്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :- 
 
 

അനുമതി നിരസിച്ചു. 
ധനവകുപ്പിെന്റ ഉത്തരവു പര്കാരം േഭദഗതി 
വരുത്തിയാല്  2017-18-െല വിഹിതം ഉപേയാഗി 
േക്കണ്ടി വരും  

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് 
4.2  കടമ്പഴിപ്പുറം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 19.10.2017-െല  A.S.113/17-◌ാ◌ം  

നമ്പര്  കത്ത്  (D1/923/2017/LSGD)  
i) പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  കുട്ടികള്ക്ക്  ലാപ് േടാപ് നല്കുന്നതിന്  

2016-17-ല്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. (േപര്ാ.നം.149/17) ഈ വര്ഷം 
സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞവര്ഷം  െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട  ചിലര്  
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േകാഴ്സ് പൂര്ത്തിയാക്കി. ഇവര്ക്കു കൂടി  ലാപ് േടാപ് നല്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

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

ii) കഴിഞ്ഞ വര്ഷെത്ത  ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റിലുള്ള  പട്ടിക വിഭാഗത്തിെല 
വിദയ്ാര്ത്ഥികളില്  ചിലര്  TTC, DEd,  ജനറല്  നഴ്സിംഗ്  &  മിഡ് 
ൈവഫറി  േകാഴ്സ്  തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നവരും  ഉണ്ട്.  
മാര്ഗേരഖയില്  ഈ േകാഴ്സിനു പഠിക്കുന്നവെര ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടിലല്. 
ഇവര്ക്കുകൂടി  ലാപ് േടാപ് വാങ്ങി നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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

4.3  ആരക്കുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  04.11.2017-െല  കത്ത്  

 2016-17-വര്ഷം ഗാര് ഹിക കുടിെവള്ള കണക്ഷന്  നല്കാനായി  5,52,000/-  
രൂപയുെട േപര്ാജക്ടിന് (േപര്ാ.നം. 57/17) അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. 95 
കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ധനസഹായം നല്കി.  ഇനിയും 1,72,000/- രൂപ  മിച്ചമുണ്ട്.  ഈ 
വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി േപര്ാജക്ട് തുടരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഗാര്ഹിക 
കണക്ഷന് 38 ഗുണേഭാക്താക്കള്  കൂടി  അേപക്ഷ നല്കിെയങ്കിലും  അവര്   
കഴിഞ്ഞ വര്ഷെത്ത ഗര്ാമസഭാ ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പട്ടിരുന്നിലല്. എന്നാല്   ഈ 
വര്ഷെത്ത ഗര്ാമസഭാ ലിസ്റ്റില്  അവര്  ഉള്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവര്ക്കു കൂടി ധനസഹായം 
നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :- അനുമതി നല്കുന്നു. 
നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 

4.4  ആരക്കുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  04.12.2017-െല A2- 1727/2017(2) - 
നമ്പര്  കത്ത്   
  േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റി  ഏെറ്റടുത്ത് നടത്തി വരുന്ന  െഡേപ്പാസിറ്റ് 
പര്വര്ത്തികള്ക്ക്  12.5 % നിരക്കില്  െസേന്റജ് ചുമത്തുന്നുണ്ട്. എസ്റ്റിേമറ്റിെന്റ  10% 
സൂപ്പര്  വിഷന്  ചാര്ജ്ജും  2.5 %  എസ്റ്റിേമറ്റ്,  പ്ലാന്  എന്നിവ  തയയ്ാറാക്കുന്നതിനുള്ള 
ചാര്ജ്ജും േചര്ത്ത്  ആെക 12.5 %  െസേന്റജ് ചാര്ജ്ജായി ഈടാക്കാെമങ്കിലും  
പി.ഡബല്യ്ു.ഡി. മാനവ്ല്  ഖണ്ഡിക 1601.4 പര്കാരം  എസ്റ്റിേമറ്റ്, പ്ലാന്  എന്നിവ  
തയയ്ാറാക്കുന്നതിനുള്ള  െസേന്റജ് ചാര്ജായ 2.5 % തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  
നിന്ന്  ഈടാക്കാന്  പാടിലല് എന്ന്  േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്  കുറിെപ്പഴു 
തിയിരിക്കുന്നു.  പി.ഡബല്യ്ു.ഡി. മാനവ്ല്  േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റിക്ക്  ബാധകമാണ്. 
ഇതിെന്റ  സ്പഷ്ടീകരണം സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :- 
 
ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്  ഇതു പരിേശാധിച്ച് അടുത്ത  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പ ് റിേപ്പാര്ട്ടു  
നല്കണം. പിന്നീട് പരിഗണിക്കും. 

നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2) ഡയറക്ടര്, േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്  



 

12 
 

4.5 ആരക്കുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  06.12.2017-െല  കത്ത്. 

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട വനിതകള്ക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം  
നല്കുന്നതിന്  2017-18-ല്  പഞ്ചായത്ത് േപര്ാജക്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. C.T. രാജന്, 
െചമ്പനാതേണ്ടല്, േമമടത്ത് എന്ന വയ്ക്തി  മകളുെട വിവാഹം കഴിഞ്ഞ്  മൂന്നു 
മാസത്തിനുേശഷമാണ് ധനസഹായത്തിന് അേപക്ഷ നല്കിയത്.  ഇവര്ക്കു കൂടി 
ധനസഹായം നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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

4.6 കാട്ടകാമ്പാല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  25.10.2017-െല കത്ത്                 
( DA1/916/2017/LSGD) 
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലാപ് േടാപ് നല്കാനുള്ള 
േപര്ാജകട് 2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.െപര്ാഫഷണല്  
വിദയ്ാര്ത്ഥികള്െക്കാപ്പം TTC/D.Ed.വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്കു കൂടി ലാപ് േടാപ് നല്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

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

4.7 തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ  30.11.2017-െല 
P1/315/2017/TDP നമ്പര്  കത്ത് 

2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയിെല െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും 
നിരസിച്ച താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച്. 
(i) േപര്ാ.നം. 1469/18 - ഹരിത േകരളം - ജലശര്ീ - സമ്പൂര്ണ്ണ ജല സുരക്ഷാ 

പദ്ധതി – 1.20 േകാടി രൂപ (വികസന ഫണ്ട്) 
വീടുകളുെട  കിണര്  റീ ചാര്ജിംഗും െപാതു സ്ഥാപനങ്ങളിെല കിണര്  റീ 
ചാര്ജ്ജിംഗും ആണ് ലക്ഷയ്ം 

തീരുമാനം - നിലവിെല നിരക്കനുസരിച്ച് ധനകാരയ് വിശകലനത്തിലും  
പര്വര്ത്തനങ്ങളിലും വയ്ക്തത വരുത്തി േപര്ാജക്ട് 
ഡി.പി.സിയ്ക്ക് സമര്പ്പിക്കണം. ഡി.പി.സി. തീരുമാനപര്കാരം  
നടപ്പാക്കണം. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
(ii) േപര്ാ.നം. 1474/18 - അക്ഷരമാല - അടങ്കല്  20,00,000/- രൂപ (വികസന 

ഫണ്ട്) 
ഓേരാ വിഷയങ്ങളിലും പിേന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന കുട്ടികെള പര്ീ െടസ്റ്റിലൂെട 
കെണ്ടത്തി അവര്ക്കായി വിദഗ്ദ്ധ അദ്ധയ്ാപകരുെട കീഴില്  ഓേരാ 
വിഷയത്തിനും വര്ക്ക് ഷീറ്റ് തയയ്ാറാക്കി  പര്േതയ്ക പരിശീലനം നല്കുന്ന 
താണ് പര്വര്ത്തനം  
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തീരുമാനം- വിശദമായ േപര്ാജക്ട് സഹിതം  സമര്പ്പിക്കണം. 
പരിഗണിച്ചിലല്. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
(iii) േപര്ാ.നം.1147/18 - ൈലബര്റി പുസ്തകങ്ങള്  േസാഫ്ട് െവയര്  ഉപേയാഗിച്ച് 

കര്മീകരിക്കല്   - അടങ്കല്  5.00 ലക്ഷം രൂപ (തനത് ഫണ്ട്) 
തീരുമാനം - അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക്  സമര്പ്പിച്ചിട്ടിലല്. അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് 

സമര്പ്പിക്കണം. 
നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

4.8 വരാപ്പുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 03.10.2017-െല A2-350/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും 25.09.2017-െല 1(9), 1(10) എന്നീ നമ്പരുകളിെല ഭരണ സമിതി 
തീരുമാനങ്ങളും (ഗവ. ഫയല് )  

(i) പാലിേയറ്റീവ ് വിഭാഗത്തിെല  നിര്ദ്ധനരായ കുടുംബങ്ങള്ക്ക ്
ആവശയ്മായ വാട്ടര്  െബഡ്, വീല്  െചയര്, മറ്റ് അനുബന്ധ 
ഉപകരണങ്ങള്  എന്നിവ നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
തീരുമാനം -  വീണ്ടും ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന  ഉപകരണങ്ങള്   തേദ്ദശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിെന്റ/ആേരാഗയ് േകന്ദ്രത്തിെന്റ  ഉടമസ്ഥത 
യില്  വാങ്ങി േരാഗികള്ക്ക് ആവശയ്മനുസരിച്ച്  നല്കാന്  
അനുമതി നല്കുന്നു. വാട്ടര്  െബഡ് വാങ്ങി നല്കാന്  
പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

(ii)  ഈ വര്ഷം ഗാര് ഹിക മാലിനയ് സംസ്ക്കരണത്തിനായി ൈജവ ഭരണി 
വിതരണം െചയയ്ുന്നുണ്ട്. മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം ഇതിെന്റ ഗുണേഭാക്തൃ 
വിഹിതം 50 ശതമാനമാണ്. ഇത് 10% ആക്കി കുറയ്ക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്  
തീരുമാനം - നിരസിച്ചു. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

4.9 േവളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 14.11.2017-െല A1/4759/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത് (സര്ക്കാര്  ഫയല് ) 

േദശീയ ഗര്ാമീണ െതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയില്  െമറ്റീരിയല്  പര്വൃത്തിക്ക് ആവശയ്മായ 
െമറ്റീരിയല്സും വിദഗ്ദ്ധ െതാഴിലാളികളുെട കൂലിയും നല്കുന്നതിന് അേലാട്ട്െമന്റ് 
വളെര ൈവകിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഫണ്ടിെന്റ ലഭയ്തയ്ക്കനുസരിച്ച് തനത് ഫണ്ടില്  
നിന്ന് അഡവ്ാന്സായി തുക െചലവു െചയയ്ുകയും െതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതി തുക 
ലഭയ്മാകുേമ്പാള്  തനത് ഫണ്ടിേലയ്ക്ക് മാറ്റുന്നതിനും അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം - അനുമതി നിരസിച്ചു 
നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.10 തിരുവനന്തപുരം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 03.10.2017-െല P1-
315/2017/TDP നമ്പര്  കത്ത്  

താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതി അംഗീകരിച്ചുെവങ്കിലും  
െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും സംസ്ഥാനതല അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും അംഗീകരിച്ചിട്ടിലല്. 
ഇവയ്ക്ക് അനുമതി നല്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

(1) േപര്ാ.നം. 167/18 -  പര്തിഭാ സംഗമം  - അടങ്കല്  25.00 ലക്ഷം രൂപ             
( വികസനഫണ്ട്) 

 കഴിഞ്ഞ വര്ഷം (2016-17) എസ്.എസ്.എല്.സി, പ്ലസ് 2, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ 
തലങ്ങളില്  എലല്ാ വിഷയങ്ങള്ക്കും A+ േനടിയ 1832 കുട്ടികള് ക്ക് െമെമേന്റായും, 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് എക്സലന്സും െപാതു േവദിയിയില്  വച്ച് നല്കുന്നു (െചലവ് 
7,32,800/- രൂപ). കൂടാെത 100 ശതമാനം വിജയം ൈകവരിച്ച സ്കൂളുകള്ക്ക് 
57,000/- രൂപ വീതം ധനസഹായം നല്കുന്നു (െചലവ്  17,67,200/- രൂപ) 
ഇതാണ് പര്വര്ത്തനം ഇതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം:- െമാെമേേന്റായും സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഓഫ് എക്സലന്സും 
നല്കാന്  വികസനഫണ്ട് ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല്.  
സ്കൂളുകള്ക്ക് ധനസഹായം  നല്കുന്നതിനു പകരം  ആസ്തി 
/ഉപകരണങ്ങള്  നല്കുന്ന  രീതിയിലാക്കി േപര്ാജക്ട് 
േഭദഗതി െചയ്ത് ഡി.പി.സി.യ്ക്ക് സമര്പ്പിക്കണം. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
(2) േപര്ാ.നം 157 - െമച്ചെപ്പട്ട വിദയ്ാഭയ്ാസം - അടങ്കല്  20.00 ലക്ഷം രൂപ 

(വികസനഫണ്ട്) 

നാലാം കല്ാസ്സില്  കൂടുതല്  മാര്ക്ക് േനടുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് രക്ഷാകര്ത്താക്കളുെട  
വാര്ഷിക വരുമാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  അഞ്ചാം കല്ാസ്സുമുതല്  പ്ലസ് 2 
വെര  േബാര്ഡിംഗ് സൗകരയ്മുള്ള സ്കൂളുകളില്  െമച്ചെപ്പട്ട വിദയ്ാഭയ്ാസം നല്കുക 
യാണ് ലക്ഷയ്ം. കുട്ടികളുെട ടയ്ൂഷന്  ഫീസ്, പഠേനാപകരണങ്ങള്, യൂണിേേഫാം, 
താമസം, ആഹാര െചലവ്, ഒരു വര്ഷത്തില്  3 തവണ വീട്ടില്  േപായി 
വരുന്നതിന്  യാതര്ാ െചലവ് എന്നിവയാണ് പര്വര്ത്തനം. ഇതിന് അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം - ഇത് തിരുവനന്തപുരം െപാതു വിദയ്ാഭയ്ാസ  െഡപയ്ൂട്ടി 
ഡയറക്ടര്  പരിേശാധിച്ച്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  മുേഖന 
റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  
പിന്നീട് തീരുമാനെമടുക്കും. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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4.11 േകരള നിലെത്തഴുത്ത് ആശാന്  സംഘടനയുെട അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി 
െസകര്ട്ടറിയുെട 08.10.2010.-െല  കത്തും  വിവിധ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക് നല്കിയ  
കത്തുകളും 

േകരളത്തിെല അംങ്കണവാടികളിലും പര്ീ-ൈപര്മറി സ്കൂളുകളിലും പഠിക്കുന്ന 
കുട്ടികള്ക്ക് േപാഷകാഹാരം നല്കുന്നതുേപാെല  നിലെത്തഴുത്ത് കളരികളില്  
പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്കും ഇവ നല്കണമന്നും ഈ കുട്ടികള്ക്കും േസ്കാളര്ഷിപ്പും 
അലവന്സും അനുവദിക്കണെമന്ന ആവശയ്വും  സംബന്ധിച്ച് 

4.12 ഫിഷറീസ് ഡയറക്ടറുെട 30.08.2017-െല  A3/12829/2016-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് (LSGD 
DA1/686/2017-LSGD)  
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട നിയന്ത്രണത്തില്  പര്വര്ത്തിക്കുന്ന 
മാര്ക്കറ്റുകളുെട ആധുനികവല്ക്കരണം സംബന്ധിച്ച്  16.05.2017-ല്  ബഹു. 
ഫിഷറീസ് വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട അദ്ധയ്ക്ഷതയില്  കൂടിയ േയാഗ തീരുമാന പര്കാരം  
താെഴപ്പറയുന്ന കാരയ്ങ്ങള്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പിെന്റ പരിഗണനയ്ക്ക് 
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  

(i) തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മാര്ക്കറ്റുകളുെട  
ൈദനദിന നടത്തിപ്പ്  േമല്  േനാട്ടം വഹിക്കുന്നതിന് ഓേരാ മാര്ക്കറ്റ് മാേന 
ജ്െമന്റ് കൗണ്സിലുകള്  രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച്  
കരട് ബിലല്ില്മാര്ക്കറ്റിംഗ് െസന്റര്  മാേനജ്െമന്റ് െസാൈസറ്റിയുെട 
ഘടന താെഴപറയും പര്കാരമാണ്.(ഫയല്നം.RD1/185/2017//LSGD) 
 

i Head of the  Grama  panchayat/Municipality, Division 
member of Municipal Corporation  

- Chairman 

ii Head of Matshyabhavan having  jurisdiction over the area - Member 
Secretary 

iii Food Safety Officer - Member  

iv  Two elected  members of Grama Panchayat /Municipality  
as nominated  by its head from  nearby costal wards 

- Member 

v  An officer from Matsya fed - Member 

vi Representative  of two fisherman, trade  unions  - Member 

vii Representative of two fish allied  workers  trade unions - Member 

viii One representative of  Fish merchants - Member 

തീരുമാനം -  ഇത് വിശദമായി പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  
പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടെറ  ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ.പി.എ) വകുപ്പ് 
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
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ix One representative of Fish consumer - Member 

ഇതു സംബന്ധിച്ച് േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  ചര്ച്ച െചയ്ത്  താെഴപ്പറയുന്ന 
േഭദഗതി നിര്േദ്ദശിക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. 

Reg. Point No. (i)  േകാര്പ്പേറഷെന്റ കാരയ്ത്തില്  ഡിവിഷന്  െമമ്പെറ 
െചയര്മാനാക്കുന്നതിനു പകരം  വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി 
െചയര്മാെന അദ്ധയ്ക്ഷനാക്കുന്നത് പരിഗണിേക്കണ്ടതാണ് 

 നടപടി:തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ആര്.ഡി) വകുപ്പ്  

Reg. Point No. (iv)  രണ്ടു ജനപര്തിനിധികെള അംഗങ്ങളായി നാമനിര്േദ്ദശം  
െചയയ്ുന്നു എന്നിടത്ത് ബന്ധെപ്പട്ട വാര്ഡ് െമമ്പര്  
നിര്ബന്ധമായും ഉണ്ടാകണെമന്ന േഭദഗതി പരിഗണിേക്കണ്ട 
താണ്. 

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

(ii) 18.01.2017-െല 134/2017/തസവ്ഭവ ഉത്തരവ്  പര്കാരം  മത്സയ് 
െതാഴിലാളികള്ക്ക്  ആനുകൂലയ്ങ്ങള്  നല്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് താെഴ 
പറയും പര്കാരമാണ്. 

“ തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  അംഗീകൃത മത്സയ് െതാഴിലാളികള്ക്കും 
കുടുംബങ്ങള്ക്കും നല്കുന്ന ആനുകൂലയ്ങ്ങള്ക്ക് പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തി 
േന്റതിന് തുലയ്മായ  മാനദണ്ഡങ്ങള്  പാലിേക്കണ്ടതും  ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള്  
നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മത്സയ് ബന്ധന വകുപ്പ്  നല്കുന്ന ലിസ്റ്റില്  നിന്നും 

നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്മാെര  നിശ്ചയിക്കാവുന്നതും” എന്നാണ് 
03.04.2017-െല 80/2017/തസവ്ഭവ പര്കാരമുള്ള സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  
ഈ ഉത്തരവു പര്കാരം ആനുകൂലയ്ങ്ങള്  നല്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിലല് 
എന്നതിനാല്  മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  മാറ്റം  വരുത്തണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം - മാര്ഗ്ഗേരഖ പരിഷ്ക്കരിക്കുേമ്പാള്  ഇതു കൂടി  
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (........) വകുപ്പ് 
4.13 െറbvUvtIm മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടറുെട  29.11.2017-െല  നം. M.D 2911/1/2017-

18/LSGD അകര്ഡിറ്റഡ് നമ്പര്  കത്ത് 
 ശുചിതവ് മിഷന്  വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന  ബേയാഗയ്ാസ് പ്ലാന്റുകള്, െവര്മി 
കേമ്പാസ്റ്റ്  യൂണിറ്റുകള്, റിംഗ് കേമ്പാസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകള് , ഇന്സിേനറ്ററുകള്, 
ഗയ്ാസ് കര്ിമിേറ്റാറിയം എന്നിവ െറbvUvtIm നിര്മ്മിക്കുകയും   വിതരണം/ 
ഇന്സ്റ്റേലഷന്  നടത്തുകയും െചയയ്ുന്നുണ്ട്. ഈ േമഖലയിെല  
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അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സിയായി െറbvUvtImsb അംഗീകരിക്കണെമന്ന 
ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് 
തീരുമാനം -  ഇതു വിശദമായി പരിേശാധിച്ച് പിന്നീട് തീരുമാന 

െമടുക്കുന്നതാണ്.  
നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.14 െറbvUvtIm മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടറുെട  29.11.2017-െല  നം. M.D 2911 - 4/ 
1/2017-18/SGD1 നമ്പര്  കത്ത് 

േകരള  അേഗര്ാ മിഷണറി േകാര്പ്പേറഷന്  (കാംേകാ) യുെട ഉല്പ്പന്നങ്ങളുെട 
േകരളത്തിെല അംഗീകൃത വിതരണ ഏജന്സിയാണ് െറbvUvtIm. കാംേകാ 
ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് െറbvUvtIm 
വഴി വാങ്ങാനുള്ള അനുമതി േവണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം -  സമാനമായ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും െറbvUvtIm 
ഉത്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം െചയയ്ുന്നതിനാല്  അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.15 തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  25.09.2017-െല 

E3/3377/17/TDP നമ്പര്  കത്ത് ( LSGD- DB1/347/2017- LSGD) 

ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കി വരുന്ന  േസ്നഹധാര എന്ന പദ്ധതിയില്  ശാരീരിക 
മാനസിക ൈവകലയ്ം േനരിടുന്ന കുട്ടികെള ചികിത്സിക്കുന്നു. േസ്നഹധാര 
പദ്ധതിയുെട ഭാഗമായി ഒരു ആംബുലന്സ് വാങ്ങാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം -  അനുമതി നിരസിച്ചു. വാഹനം വാടകയ്ക്ക്  
എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

 നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.16 ഹരിത േകരളം  മിഷന്   എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ൈവസ് െചയര് േപഴ്സെന്റ 13.11.2017-ല A2-

1350/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് (LSGD - DC1 /671/2017-LSGD) 

േബല്ാക്ക് തലത്തിലും മുനിസിപ്പല് /േകാര്പ്പേറഷന്  തലത്തിലും സ്ഥാപിക്കുന്ന 
റിേസാഴ്സ് റിക്കവറി െഫസിലിറ്റി (RRF) പര്വര്ത്തനത്തിന് വയബിലിറ്റി ഗയ്ാപ്  
ഫണ്ട്  കല്ീന്  േകരള കമ്പനിക്ക് നല്കുന്നതിന്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 
അനുമതി നല്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കല്ീന്  േകരള കമ്പനി  നല്കിയ 
സാമ്പത്തിക വിശകലന പര്കാരം  ഒരു െസന്ററിന് ഒരു വര്ഷേത്തയ്ക്കുള്ള െചലവ് 
19,80,000/- രൂപയും (1,65,000 X12 മാസം)  പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റും വിറ്റു കിട്ടുന്ന വരവ് ഒരു 
വര്ഷം 18,72,000/- രൂപയും  (1,56,000 X12 മാസം)  ആണ്.  അധികമായി വരുന്ന 
വാര്ഷിക െചലവ് 1,08,000/- രൂപ. ലാഭകരമലല്ാത്ത സാധനങ്ങള്  ൈകകാരയ്ം 
െചയയ്ുന്നതുമൂലം കമ്പനിക്കു വരുന്ന  വാര്ഷിക െചലവ്  1,04,000/- രൂപ.  
ആെകയുള്ള വാര്ഷിക നഷ്ടം  2,12,000/- രൂപ. 
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 ഈ തുക തര്ിതല പഞ്ചായത്തുകള്  സംയുക്തമാേയാ തനിേച്ചാ വകയിരുത്താനും 
നഗരസഭകള്  തനിച്ചു  വകയിരുത്താനും  അനുമതി നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച് 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

4.17 ഹരിത േകരളം മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ൈവസ് െചയര്േപഴ്സെന്റ 31.10.2017-െല  
1275/HKM/2017 -◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  

ഹരിത കര്മ്മ േസനെയ സഹായിക്കുന്നതിനു  ഹരിത സഹായ  സ്ഥാപനം 
രൂപീകരിക്കാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. ഇതിെന്റ ഭാഗമായി  ഒരു േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെല 
എലല്ാ ഗര്ാമ പഞ്ചായത്തുകളും ഒരു യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കി  152 യൂണിറ്റുകളും   3 
മുനിസിപ്പാലിറ്റകള്  ഒരു യൂണിറ്റായി  കണക്കാക്കി  87 മുനിസിപ്പാ ലിറ്റികള്ക്കുമായി 29 
യൂണിറ്റും  േകാര്പ്പേറഷനുകള്ക്ക് 6 യുണിറ്റും എന്ന നിലയില്  ആെക  187 ഹരിത 
സഹായ സ്ഥാപനം  രൂപീകരിക്കുകയാണ്  ലക്ഷയ്ം. ആദയ് 2 വര്ഷക്കാലേത്തയ്ക്കാണ് 
ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനം രൂപീകരിേക്കണ്ടത്. ഇതില്  ആദയ്െത്ത വര്ഷത്തില്  
ആവശയ്മായ തുക  താെഴ പറയും പര്കാരമാണ്. 
A) ഒരു യൂണിറ്റിെന്റ ഒരു മാസെത്ത െചലവ്  

സാേങ്കതിക വിദഗ്ദ്ധന് േവതനം - 50,000/- രൂപ 
േകാഓര്ഡിേനറ്റര്ക്ക് േവതനം - 40,000/- 
െടക്നീഷയ്ന് േവതനം -  30,000/ 
യാതര്ാ െചലവ്  (3 േപര്ക്ക്) -  40,000/- 
ഓഫീസ് വാടക, േസ്റ്റഷനറി,ൈവദയ്ുതി തുടങ്ങിവ -  10,000/- 

ആെക  -  1,70,000 രൂപ 
========== 

B) 187 യൂണിറ്റിെന്റ െചലവ്  (1,70,000 x 187 =3,17,90,000/- രൂപ 
C) ഒരു വര്ഷെത്ത  െചലവ്  (3,17,90,000x 12 =38,14,80,000/- രൂപ 

ഈ തുക  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്   തുലയ് വിഹിതം നല്കുന്ന തരത്തിേലാ തര്ിതല 
പഞ്ചായത്തുകള്  സംയുക്തമാേയാ നല്കണം. നഗരസഭകള്  സവ്ന്തമായും 
നല്കണം. ഇപര്കാരം തുക  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  വികസന ഫണ്ട് /തനത് 
ഫണ്ടില്  നിന്ന് വകയിരുത്താന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

4.18 ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട 07.11.2017-െല  2152/C1/2016/SM നമ്പര്  
കത്തും  ശുചിതവ് മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ പദ്ധതിയുെട  സംസ്ഥാനതല കര്മ്മ േസനാ 
േയാഗത്തിെന്റ 20.09.2017-െല മിനിട്സും (LSGD/DC1/664/2017- LSGD) 
ഹരിത േകരള  മിഷന്  സംസ്ഥാനതല കര്മ്മേസന േയാഗ തീരുമാനപര്കാരം  
സംസ്ഥാനെത്ത  എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  മാലിനയ് സംസ്കരണ 
പര്വര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി വികസന ഫണ്ടില്  നിന്നും വകയിരുത്തുന്ന  തുകയുെട 
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പരമാവധി 5 % വെര  ഐ.ഇ.സി ( Information Education Communication  -  വിവര 
വിഞ്ജാന സ്ഥാപന) പര്വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് െചലവഴിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് 
സംസ്ഥാനതല കര്മ്മേസനയുെട 07.11.2017-െല  േയാഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഇതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

മുകളില്  കര്മ നമ്പര്  16,17,18  ആയി തന്നിട്ടുള്ള  വിഷയങ്ങള്  കൂടാെത  ഹരിത 
മിഷനുമായി  ബന്ധെപ്പട്ട് താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടു് 29.11.2017-െല 
േകാഓര്ഡിേനഷന്   കമ്മിറ്റിയില്  പരിഗണിച്ചിരുന്നു.  

(i) ഹരിത കര്മ്മേസന  രൂപീകരിക്കുന്നതിന്  വയബിലിറ്റി ഫണ്ട് നല്കല്  
തീരുമാനം:- മുകളില്  പറഞ്ഞ  4 േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് ധന വകുപ്പിെന്റ അനുമതി  

ആവശയ്മുള്ളതാണ്.ഇവ പര്േതയ്കമായി ചര്ച്ച െചയ്ത്  പിന്നീട് 
തീരുമാനെമടുക്കുന്നതാണ് 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
4.19 കടങ്ങലല്ൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ 16.03.2016-െല കത്തും 05.04.2017-െല 

A42456/16-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  (LSGD- DB3/364/2016-LSGD) 
2008-09 വര്ഷം സര്ക്കാര്  അനുമതിേയാെട  ഒരു ആംബുലന്സ് പഞ്ചായത്ത് 
വാങ്ങി. ആംബുലന്സിെന്റ നടത്തിപ്പും  പരിപാലന ചുമതലയും  പഞ്ചായത്ത് 
േനരിട്ട് നടത്താന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം - ഇതുവെരയുള്ള വരവും െചലവും പരിേശാധിച്ച ് റിേപ്പാര്ട്ട 
നല്കാന്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി. 
റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് തീരുമാനെമടുക്കും. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.20 മുതുകുളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  22.11.2017-െല കത്ത് 

പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക് വിേദശത്ത് െതാഴിലിനു േപാകുന്നതിന് ധനസഹായം 
നല്കാന്  13,00,000/- രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില്   നല്കാവുന്ന നിരക്ക് 
50,000/- രൂപയാണ്. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിെല നിരക്കായ  1.00 ലക്ഷം രൂപ 
ധനസഹായം  നല്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

തീരുമാനം- പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിെല  നിരക്കനുസരിച്ച് 
നല്കാവുന്നതാണ്. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
4.21 അടിമാലി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 04.11.2017-െല  A3- 666/2017-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത് 
സമ്പൂര്ണ്ണ പ്ലാസ്റ്റിക് നിര്മ്മാര്ജ്ജനത്തിെന്റ ഭാഗമായി  കുടുംബശര്ീ മുേഖന  എലല്ാ 
വീടുകളിലും തുണി സഞ്ചികള്  വിതരണം െചയയ്ാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. 35 രൂപയുെട  
ബാഗാണ് വിതരണം െചയയ്ുന്നത്.  ബാഗ് ഒന്നിന് 5 രൂപ നിരക്കിലും ഒരു ബാഗിന് 
10 രൂപ സബ്സിഡിയും നല്കാന്  1,50,000/- രൂപ തനത് ഫണ്ടില്  നിന്ന് 
െചലവഴിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം- േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി   ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക് 
സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി.) വകുപ്പ് 
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4.22 തിരുവമ്പാടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ  07.12.2017-െല  A2/6500/ 17- 
നമ്പര്  കത്ത്  

2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  പുലല്ൂരാംമ്പാറ േമേല െപാന്നാങ്കയം  ആദിവാസി 
േകാളനി  േറാഡ് റീ ടാറിംഗ്  എന്ന േപര്ാജക്ട് റ്റി.എസ്.പി.  ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച്  
എടുത്തിട്ടുണ്ട് (േപര്ാ.നം. 235/18 - അടങ്കല്  2,45,700/- രൂപ). പട്ടിക വര്ഗ്ഗ സേങ്കത 
ത്തിെല മുഴുവന്  കുടുംബങ്ങളും പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്നവരാണ്.  മാര്ഗ്ഗേരഖ 
പര്കാരം പട്ടികവര്ഗ്ഗ േകാളനിയില്  േറാഡു നിര്മ്മാണം പാടിലല്ാത്തതിനാല്   
പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം 100 ശതമാനവും പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങള്  ആയതിനാല്  
പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.23 ഇളംേദശം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  17.11.2017-െല കത്ത്  

ഐ.എ.ൈവ. ഗുണേഭാക്താക്കളില്  േടായ് ലറ്റ് പണി പൂര്ത്തിയാക്കിയ 566 
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്  4600/- രൂപ വീതം  നല്കാനുണ്ട്.  ശുചിതവ് മിഷനിേലയ്ക്ക് തുക 
ആവശയ്െപ്പട്ടേപ്പാള്  137 ഗുണേഭാക്താക്കളില്   4,600/ - രൂപ കര്മത്തില്   6,30,000/- 
രൂപ നല്കി. ഇനിയും 429 ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് കൂടി നല്കാനുണ്ട്.  02.10.2016-
നുേശഷം  കരാര്  വച്ച  221 ഗുണേഭാക്താക്കള്   േവെറയും ഉണ്ട്. ഇവര്ക്ക് 12,000/- 
രൂപ നിരക്കില്  തുക നല്കണം. ശുചിതവ് മിഷനില്  നിന്ന് ഇതിനുള്ള തുക  
ആവശയ്െപ്പെട്ടങ്കിലും  നല്കിയിലല്. അതിനാല്  േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്ത് താെഴ പറയും  
പര്കാരം  വികസനഫണ്ടില്  നിന്ന് തുക  വകയിരുത്തിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും   െവറ്റിംഗ് 
ഓഫീസറും അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും  അനുമതി നല്കിയിട്ടിലല്. പര്േതയ്ക അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 
1 േപര്ാ.നം.42/18/IAY േടായ് ലറ്റ് ധനസഹായം (ജനറല് ) 27,00,000/- രൂപ 
2 േപര്ാ.നം.44/18/IAY േടായ് ലറ്റ് ധനസഹായം 

(എസ്.സി.എസ്.പി) 
7,10,000/- രൂപ 

3 േപര്ാ.നം.45/18/IAY േടായ് ലറ്റ് നിര്മ്മാണം 
 ( റ്റി.എസ്.പി) 

5,00,000/- രൂപ 

തീരുമാനം - 
 

േകന്ദ്ര സഹായം  ലഭിക്കാത്ത സാഹചരയ്ത്തില്  അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.24 കിഴക്കമ്പലം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  24.10.2017-െല കത്തും 

േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  23.08.2017-െല തീരുമാനവും  (ഖണ്ഡിക 3.59)  
താെഴപ്പറയുന്ന േറാഡുകള്  പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും  െപാതു സവ്കാരയ് 
പങ്കാളിത്തേത്താെടയും   Bitumen Macadam and Bitumen Concrete ( BM &BC)   
െസ്പസിഫിേക്കഷന്  പര്കാരം  നിര്മ്മിക്കാന്  അനുമതി  ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നു.  
ഇത് േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  23.08.2017- പരിഗണിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളില്   BM &BC െസ്പസിഫിേക്കഷന്  പര്കാരം  േറാഡ് നിര്മ്മാണം/ 
പുനരുദ്ധാരണം  നടേത്തണ്ടതിെലല്ന്ന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  നിര്േദ്ദശി 



 

21 
 

ച്ചിരുന്നു.  8 മീറ്റര്  വീതിയില്  ആണ്  േറാഡ് നിര്മ്മിക്കുന്നെതന്നും  അതിനാല്  
അനുമതി നല്കണെമന്നുമുള്ള  ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്. 
കര്മ 
നം 

േപര്ാജക്ട് 
നം. 

േപര് പഞ്ചായത്ത് 
വിഹിതം 

അടങ്കല്  

1 108/18 താമരച്ചാല്  ൈബപാസ് 
േസവനപ്പടി ലിങ്ക് േറാഡ് 
നവീകരണം. 

25,00,000/- 38,27,000/- 

2 109/18 കിഴക്കമ്പലം  ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് - 
വണ്േവ േറാഡ് നവീകരണം 

15,00,000/- 15,00,000/- 

3 119/18 പൂേക്കാളമുക്ക്  േറാഡ് നവീകരണം 40,00,000/- 51,00,000/- 
 

4 114/18 ആട്ടുപടി - ചിറവക്കാട് - േറാഡ് 
നവീകരണം 

40,00,000/- 51,00,000/- 

5 120/18 എരപ്പുംപാറ - ആഞ്ഞിലി ചുവട് 
േറാഡ് നവീകരണം 

50,00,000/- 89,00,000/- 

6 123/18 കിഴക്കമ്പലം മാര്ക്കറ്റ് താമരച്ചാല്  
ൈബപാസ് േറാഡ് നവീകരണം 

35,00,000/- 41,00,000/- 

7 153/18 വിലങ്ങ് - അമ്പലപ്പടി േറാഡ് 
നവീകരണം 

25,00,000/- 49,00,000/- 

8 162/18 പള്ളിക്കുറി ചിറവക്കാട് േറാഡ് 
നവീകരണം 

25,00,000/- 42,50,000/- 

9 150/18 ചൂരേക്കാട് ൈബപാസ് േറാഡ് 
ൈസക്കന്റ് റീച്ച്  

25,00,000/- 25,00,000/- 

 
 
 
 
 
 

തീരുമാനം - 
 
 
 
 

ഇതിനായി  ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഫണ്ടിെന്റ  വിനിേയാഗം  
സംബന്ധിച്ച സര്ക്കാര്  മാനദണ്ഡം കൃതയ്മായി  
പാലിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് െസകര്ട്ടറിയും നിര്വഹണ 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥനും  ഉറപ്പാക്കണെമന്ന നിബന്ധനേയാെട  
അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.25 േസനാപതി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 14.11.2017-െല  B1-3/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  

കത്ത്  
2016-17 വര്ഷം  ഒ.ഡി.എഫ്  പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന്  14-◌ാ◌ം ധനകാരയ് 
കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റില്  നിന്ന് 46,97,000/- രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. വകയിരു 
ത്തിയിരുന്നു.  ഈ തുക ശുചിതവ് മിഷനില്  നിന്ന്  തിരിെക ലഭിച്ചു. ഇത് 
പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടില്  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്  യേഥഷ്ടം  െചലവഴിക്കുന്നതിന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  
തീരുമാനം - ധനകാരയ് കമ്മീഷെന്റ  ഗര്ാന്റിെന്റ റീ 

ഇംേബഴ്സ്െമന്റായതിനാല്  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം ധനകാരയ് 
കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിേക്കണ്ട  േമഖലയിേലാ ൈലഫ് 
മിഷന്  ആവശയ്ത്തിേനാ ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതാണ്.  

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
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4.26 തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ്  എഞ്ചിനീയറുെട 08.12.2017-െല  DB3/753/ 
2012/CE-തസവ്ഭവ കത്ത് . 
ഇടുക്കി ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ 2017-18-െല നിര്മ്മാണ   േപര്ാജക്ടുകള്  ഇ-െടണ്ടര്  
ഒഴിവാക്കി അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സി മുേഖന നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നുെവങ്കിലും  13.09.2017-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി 
േയാഗത്തില്  (മിന്ട്സ് ഖണ്ഡിക 4.3)  ഇത് നിരസിച്ചിരുന്നു.  ഇടുക്കി ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുെട  06.12.2017-െല 1-◌ാ◌ം നമ്പര്  തീരുമാനപര്കാരം 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ നിര്മ്മാണ പര്വൃത്തികള്  നടപ്പാക്കാന്  ഇ-െടണ്ടര്  ഒഴിവാക്കി 
പതര് പരസയ്ം മുേഖന അംഗീകൃത ഏജന്സികെള െടണ്ടര്  ക്ഷണിച്ച് 
കെണ്ടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പര്വൃത്തികള്  ഇ-െടണ്ടര്  മുഖാന്തിരം  
നടപ്പിലാക്കാന്  നിര്േദ്ദശിക്കണെമന്നുതു സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം - വീണ്ടും  ഇ- െടണ്ടര്  ക്ഷണിേക്കണ്ടതാണ്. രണ്ടു തവണ   ഇ-
െടണ്ടര്  നടത്തിയിട്ടും െടണ്ടര്  ലഭിക്കുന്നിലല്ാെയങ്കില്  മാതര്ം  
പതര്പരസയ്ത്തിലൂെട  െടണ്ടര്  വിളിച്ച്  നടപ്പാക്കാവുന്ന 
താണ്. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.27 ഇടമലക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.11.2017-െല  കത്തും  03.10.2017-െല 

കത്തും 1/1(4) –◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി  തീരുമാനവും 
ഇടമലക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങള്ക്ക് വീടുകളില്  
ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനായി  എലല്ാ ഭവനങ്ങള്ക്കും അലമാരി വാങ്ങി നല്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.28 ഇടമലക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.11.2017-െല കത്തും 03.10.2017-െല  
1/1(5)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിെല  വനിതകളുെട വിവാഹ ധനസഹായത്തിന്  േപര്ാജക്ട് 
ഈ വര്ഷം ഉണ്ട്. മതാചാര പര്കാരേമാ, കര്മ്മിയുെട േനതൃതവ്ത്തിേലാ  വിവാഹം 
നടക്കാത്തതുെകാണ്ട് വിവാഹം പഞ്ചായത്തില്  രജിസ്റ്റര്  െചയയ്ാറിലല്. അതിനാല്  
ഊരു മൂപ്പന്  , ൈടര്ബല്  പര്േമാട്ടര് , ൈടര്ബല്  എക്സറ്റന്ഷന്  ഓഫീസര്,  എന്നിവര്  
ആെരങ്കിലും  ഇവര്  ഒന്നിച്ചു താമസിക്കുന്നു എന്ന  സാക്ഷയ് പതര്ത്തിെന്റ 
അടിസ്ഥാനത്തില്  വിവാഹ ധനസഹായം നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം - പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പില്  നിന്നും  വിവാഹ 
ധനസഹായം  നല്കുന്ന രീതി  അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.29 ഇടമലക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.11.2017-െല കത്തും 03.10.2017-െല  

1/1(3)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
പഞ്ചായത്തില്  പര്വര്ത്തിച്ചു വരുന്ന MGLC സ്ക്കൂളിെല  കുട്ടികള്ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം 
വിദയ്ാഭയ്ാസ വകുപ്പ് നല്കുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടികള്ക്ക്  സന്നദ്ധ സംഘടനകളുെട  
സഹായേത്താെട  േഹാസ്റ്റല്  ഉണ്ട്. ഇവിെട ഭക്ഷണ സൗകരയ്ം  േവണ്ട രീതിയില്  
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ഇലല്. അതിനാല്  പര്ഭാത ഭക്ഷണവും ൈവകുേന്നരെത്ത ഭക്ഷണവും  നല്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.30 ഇടമലക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.11.2017-െല കത്തും 08.11.2017-െല  
1(2)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
2015-16-നു മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ചില സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്  2017-18ല്  
ഉള്െപ്പടുത്താന്  വിട്ടുേപായി. ഇത് ഉള്െപ്പടുത്താന്  സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില്  
സൗകരയ്ം ഒരുക്കണെമന്ന് ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം - അനുമതി നല്കുന്നു ഇതിനുള്ള  സൗകരയ്ം സുേലഖ 
േസാഫ്ട് െവയറില്  ഐ.െക.എം എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  
നല്കണം. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.31 ഇടമലക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.11.2017-െല കത്തും 08.11.2017-െല  

1(3)-◌ാ◌ംനമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
പഞ്ചായത്തില്  േറാഡിേന്റയും  മറ്റും അവസ്ഥ കാരണം പഞ്ചായത്തിെന്റ 
ആവശയ്ത്തിന് പലേപ്പാഴും വാഹനം വാടകയ്ക്ക് ലഭിക്കിലല്.  ഈ സാഹചരയ്ത്തില്  
ഒരു േഫാര്  വീല്  ൈഡര്വിംഗ് പിക് അപ് വാഹനം  വാങ്ങാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

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

4.32 ഇടമലക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.11.2017-െല കത്തും 08.11.2017-െല  
1(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിച്ച്  ആദയ്കാലങ്ങളില്  തുടങ്ങിയ  ചില  േപര്ാജക്ടുകള്  
മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇവെയാന്നും സ്പില്  ഓവര്   ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പട്ടിട്ടിലല്. ഇവ  
കൂടി സ്പില്  ഓവറായി ഉള്െപ്പടുത്തി പര്വൃത്തി തുടരാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം- ഇത്തരം പര്വൃത്തികളുെട വിവരങ്ങള്  േശഖരിച്ച്  ഇനി 
പൂര്ത്തിയാേക്കണ്ട ഭാഗത്തിന് പുതിയ എസ്റ്റിേമറ്റും 
േപര്ാജക്ടും തയയ്ാറാക്കി പര്വൃത്തി പൂര്ത്തീകരിക്കാന്  
നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.33 തിരുവള്ളൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  29.07.2017-െല  B2-4252/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്തും  (ലഭിച്ചത് 08.12.2017-ല് )  17.06.2017-െല 28(3)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ 
സമിതി തീരുമാനവും  
2013-14-ല്  ആരംഭിച്ച  ഇ.എം.എസ്. ഭവന പദ്ധതിയില്  268 ഗുണേഭാക്താ 
ക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.  ഇതില്  156 കുടുംബങ്ങള്  വീടുപണി പൂര്ത്തിയാക്കി  
ഇനിയും 112 ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്കു കൂടി  തുക നല്കാനുണ്ട്.  ഇത് സ്പില്  ഓവറായി  
ഈ വര്ഷം എടുത്തിട്ടിലല്. കൂടാെത പദ്ധതി തുടരാന്  ബാങ്ക് വായ്പയും 
എടുേക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഇതിെന്റ പലിശ  സര്ക്കാരില്  നിന്നാണ്  തിരിച്ചടയ്േക്കണ്ടത്.  
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േപര്ാജക്ട് തുടരാനും പലിശ സര്ക്കാരില്  നിന്ന് അടയ്ക്കാനുമുള്ള തീരുമാന 
മുണ്ടാകണമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്   

തീരുമാനം  -  ൈലഫ് പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നതിനാല്  ഇത് വിശദമായി 
പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട്  നല്കാന്  ൈലഫ് മിഷന്  ചീഫ് 
എക്സികയ്ൂട്ടീവ്  ഓഫീസെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി.  റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ 
അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.34 പിറവം  മുനിസിപ്പല്  െചയര് മാെന്റ 14.11.2017-െല  കത്ത് 

 2015-16-ല്   മഴുവേഞ്ചരി കനാല്  േറാഡ് എന്ന േപര്ാജക്ട്  തനത് ഫണ്ടില്  
ഉള്െപ്പടുത്തി വാര്ഷിക പദ്ധതിയുെട ഭാഗമാക്കിയിരുന്നു. (േപര്ാ.നം.193/16 അടങ്കല്  
3.00 ലക്ഷം രൂപ ) പര്വൃത്തി പൂര്ത്തീകരിച്ചു. ഇതിെന്റ തുക നല്കിയിട്ടിലല്. 2016-17-ല്  
ഇത് സ്പില്  ഓവറായി ഉള്െപ്പടുത്താന്  വിട്ടുേപായി 2017-18 വര്ഷിക പദ്ധതിയില്  
ഇത് സ്പില്ഓവറായി ഉള്െപ്പടുത്താന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.35  േമലാറ്റൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചാത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  08.11.2017-െല കത്ത്  
 

പഞ്ചായത്തില്  ബസ് സ്റ്റാന്റ് കം േഷാപ്പിംഗ് േകാംപ്ലക്സ് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  6.60 
േകാടിയുെട േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കുകയും  അതിെന്റ 90 ശതമാനം  തുകയായ 5.94 
േകാടി രൂപ  KURDFC-യില്  നിന്ന്  േലാണ്  അനുവദിക്കുകയും െചയ്തു.  േഷാപ്പിംഗ് 
േകംപ്ലക്സിെന്റ 90 ശതമാനം പര്വൃത്തിയും പൂര്ത്തിയായി. ഇതിെന്റ ൈവദയ്ുതീകരണ 
ത്തിെന്റ  എസ്റ്റിേമറ്റ്  തുക 82.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്.  ൈവദയ്ുതീകരണം ഭാഗികമായി 
നടത്താന്  40.00 ലക്ഷം  രൂപ ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റില്  നിന്ന് 
ഉപേേയാഗിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം -  ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ് ഇതിന് ഉപേയാഗിക്കാവു 
ന്നതലല്. തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച് പര്വൃത്തി നടത്താവുന്ന 
താണ്. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.36 മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  28.11.2017-െല കത്ത്  

മലപ്പുറം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് ശ്മശാന നിര്മ്മാണത്തിന് താെഴപ്പറയുന്ന 
േപര്ാജക്ടുകള്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഇവ സര്ക്കാര്  
സ്ഥാപനമായ  sdbvUvtIm  മുേഖന  നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

1 േപര്ാ.നം.1722/18 ആതവനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല എസ്.സി. ശ്മശാനം 
2 േപര്ാ.നം.1723/18 കുഴിമണ്ണ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  കുറ്റപ്പാറ എസ്.സി. ശ്മശാനം 
3 േപര്ാ.നം.1724/18 കൂട്ടിലങ്ങാടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  പട്ടിയില്  പറമ്പ് ശ്മശാനം 
4 േപര്ാ.നം.1725/18 തലക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല പുലാരല്  ഗയ്ാസ് കര്ിമിേറ്റാറിയം 
5 േപര്ാ.നം.1726/18 വള്ളിക്കുന്ന് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല കുറിയപ്പാടം ഗയ്ാസ് കര്ിമിേറ്റാറിയം 
6 േപര്ാ.നം.1730/18 വാഴയൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല മുണ്ടകേശ്ശരി എസ്.സി. ശ്മശാനം 
7 േപര്ാ.നം. 1731/18 േമലാറ്റൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചാത്തിെല  െചമ്മാണിേയാട് ഗയ്ാസ് കര്മിേറ്റാറിയം 
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8 േപര്ാ.നം. 1732/18 കണ്ണമംഗലം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല ഗയ്ാസ് കര്ിമിേറ്റാറിയം 
9 േപര്ാ.നം.1733/18 പുഴക്കാട്ടിരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല ഗയ്ാസ് കര്ിമിേറ്റാറിയം 
10 േപര്ാ.നം.647/18 േവങ്ങര ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല ഗാന്ധിക്കുന്ന് കര്ിമിേറ്റാറിയം  

 
തീരുമാനം -  

 
അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
  

േയാഗം  ൈവകുേന്നരം 4.15-ന് അവസാനിച്ചു 

*********** 


