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നം.20/2017/SRG/CC (18) 

 
വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 

06.02.2018 ല്   കൂടിയ  േയാഗത്തിെന്റ  നടപടിവിവരം 
 
േയാഗം ഉച്ചയ്ക്ക് േശഷം  2.00 മണിക്ക് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിെല 610-◌ാ◌ം നമ്പര്   
ഹാളില്   ആരംഭിച്ചു. ബഹു. തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രി േയാഗത്തില്  അദ്ധയ്ക്ഷത 
വഹിച്ചു.  േയാഗത്തില്  പെങ്കടുത്തവരുെട േപരു  വിവരം ഹാജര്  രജിസ്റ്റര്  പര്കാരം  
 
1.പദ്ധതി പുേരാഗതി അവേലാകനം 
 ======================= 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട ഈ വര്ഷെത്ത  ഇതുവെരയുള്ള  പദ്ധതി െചലവ്  
45.09 ശതമാനമാണ്. വിശദവിവരം ചുവെട േചര്ക്കുന്നു. 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് - 51.54  ശതമാനം 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് - 45.94 ” 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി  - 43.56 ” 
േകാര്പ്പേറഷന്  - 36.95 ” 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് - 28.11 ” 

    
ഏറ്റവും കൂടുതല്   പദ്ധതി െചലവ്  േകാട്ടയം ജിലല്യിലും കുറവ്  േകാഴിേക്കാട് 
ജിലല്യിലുമാണ്. ടര്ഷറികളില്  198.00 േകാടി രൂപയുെട ബിലല്് ഇനിയും മാറാനുണ്ട്.  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  തയയ്ാറാക്കിയ  ബിലല്ുകളുെട ആെക തുകയാണ്  ഇെതന്നും 
ടര്ഷറികളില്  നിന്ന് തുക നല്കാനായുള്ള അംഗീകാര േയാഗയ്മായ ബിലല്ുകളുെട  തുക 
ഇതര്യും ഇെലല്ന്നും േയാഗം വിലയിരുത്തി. തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല  
െസകര്ട്ടറിമാരും ബന്ധെപ്പട്ട നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥരും  ഇവ പരിേശാധിച്ച് ബില്  തുക 
മാറി എടുക്കുന്നതിനുള്ള  നടപടി സവ്ീകരിക്കണം.  വലിയ അടങ്കലുള്ള പര്വൃത്തികളുെട,  
പര്േതയ്കിച്ച് നിര്മ്മാണ പര്വൃത്തികളുെട, പാര്ട്ട് ബിലല്ുകള്  തയയ്ാറാക്കി ടര്ഷറിക്ക് 
സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്.  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  , പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടര്,  നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്,  ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  എന്നിവര്  ഇത് 
കൃതയ്മായി      േമാണിട്ടര്  െചയയ്ണം. 

   നടപടി:- 1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണവകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
 2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
 3) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  
 4) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
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2. മുന്േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  തീരുമാനപര്കാരം  നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട 
   ====================================================== 
   വിഷയങ്ങള്  
   ========= 
2.1 13.12.2017-െല േകാര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിേയാഗത്തിെല തീരുമാനപര്കാരം  

സവ്ീകരിേക്കണ്ട  തുടര്  നടപടികള്  
ഖണ്ഡിക 4.10 

4.10 തിരുവനന്തപുരം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 03.10.2017-െല P1-315/2017/TDP 
നമ്പര്  കത്തും 
 

(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 നല്കുകയാണ് 
ലക്ഷയ്ം. കുട്ടികളുെട ടയ്ൂഷന്  ഫീസ്, പഠേനാപകരണങ്ങള്, യൂണിേേഫാം, താമസം, 
ആഹാര െചലവ്, ഒരു വര്ഷത്തില്  3 തവണ വീട്ടില്  േപായി വരുന്നതിന്  യാതര്ാ 
െചലവ് എന്നിവയാണ് പര്വര്ത്തനം. ഇത് തിരുവനന്തപുരം െപാതു വിദയ്ാഭയ്ാസ  
െഡപയ്ൂട്ടി ഡയറക്ടര്  പരിേശാധിച്ച്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  മുേഖന  റിേപ്പാര്ട്ട് 
നല്കണെമന്ന് േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നു . 

തീരുമാനം - 
 
 
 

ഈ േപര്ാജ്ക്ടിന് അംഗീകാരം നല്കാവുന്നതാെണന്ന്  
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  േയാഗത്തില്  അറിയിച്ചതനു 
സരിച്ച്  അംഗീകാരം നല്കുന്നു. 

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

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

 
 

േകരളത്തിെല അംങ്കണവാടികളിലും പര്ീ-ൈപര്മറി സ്കൂളുകളിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് 
േപാഷകാഹാരം നല്കുന്നതുേപാെല  നിലെത്തഴുത്ത് കളരികളില്  പഠിക്കുന്ന 
കുട്ടികള്ക്കും ഇവ നല്കണമന്നും ഈ കുട്ടികള്ക്കും േസ്കാളര്ഷിപ്പും അലവന്സും 
അനുവദിക്കണെമന്ന ആവശയ്വും സംബന്ധിച്ച  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കുേമ്പാള്  ഇപര്കാരം  
എതര് കളരികള്  പര്വര്ത്തിക്കുന്നു, എതര് ആശാന്മാര്, കുട്ടികളുെട എണ്ണം എതര്  
എന്നിവ കൂടിേച്ചര്ക്കണം 
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ഖണ്ഡിക 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 ഗുണേഭാക്താക്കളാണ് 
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.  േപര്ാജക്ട് തുടരാനും പലിശ 
സര്ക്കാരില്  നിന്ന് അടയ്ക്കാനുമുള്ള തീരുമാന മുണ്ടാകണമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച 
റിേപ്പാര്ട്ട് അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്   തെന്ന നല്കണം. 

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

2.2  17.01.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം സവ്ീകരിേക്കണ്ട തുടര്  
നടപടികള്  

ഖണ്ഡിക 4.23 
കണ്ണാടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  19.10.2017-െല കത്ത്  (FM3/86/18/ തസവ്ഭവ) 
2017-18- വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തി പുഴയ്ക്കല്  (4.50 ലക്ഷം രൂപ) ചാത്തന്തറ 
എസ്.സി. േകാളനി (3.50 ലക്ഷം രൂപ) െചമ്മങ്കാട്  (1.25 ലക്ഷം രൂപ) അരയാര്  
േകാളനി (6.00 ലക്ഷം രൂപ) താന്നിയംകാവ് (3.25 ലക്ഷം രൂപ) എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലായി  
5 കുടിെവള്ള പദ്ധതികള്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. (ആെക അടങ്കല്  18.50 ലക്ഷം 
രൂപ)അടിയന്തിര േപര്ാജക്ടുകള്  എന്ന നിലയില്  നിലവില്  മറ്റു േകാണ്ടര്ാക്ട് പണികള്  
നടത്തുന്ന കരാറുകാരെന പര്വൃത്തി ഏല്പ്പിച്ചു. ചിലയിടങ്ങളില്  േബാര്െവല്  കുഴിച്ച്  
േമാേട്ടാര്  സ്ഥാപിച്ചു. ചിലയിടങ്ങളില്  നിര്മ്മാണം പുേരാഗതിയിലാണ്. ഈ പര്വൃത്തികള്  
പൂര്ത്തിയാക്കാനും ബില്  തുക േകാണ്ടര്ാക്ടര്ക്ക് നല്കാനുമുള്ള വിഷയം  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി ചര്ച്ച െചയ്തിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച റിേപ്പാര്ട്ട് തേദ്ദശ 
സവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  േയാഗത്തില്  അവതരിപ്പിച്ചു 

തീരുമാനം - 
 
 
 

ഇപര്കാരം പര്വൃത്തി നടത്തിയത് പഞ്ചായത്ത് 
പര്സിഡന്റിേന്റയും  െസകര്ട്ടറിയുേടയും വീഴ്ചയാെണന്ന് 
േയാഗം വിലയിരുത്തി. ഈ പര്വൃത്തികളുെട മൂലയ്ം 
നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തുന്നേതാെടാപ്പം 
പര്സിഡന്റും െസകര്ട്ടറിയും കൂടി  സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തുന്നതനു 
സരിച്ച്  തുക നല്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

(നടപടി: ) 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് - 
2)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് ) 
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ഖണ്ഡിക 4.36 
ബഹു. െനന്മാറ എം.എല്.എയുെട 13.12.17 െല കത്തും എലവേഞ്ചരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തു 
പര്സിഡന്റിെന്റ 22.11.2017-െല കത്തും. 
2016-17 വര്ഷം ഗാര്ഹിക ബേയാഗയ്ാസ് പ്ലാന്റ് എന്ന േപര്ാജക്ടു നടപ്പാക്കി 
(േപര്ാ.നം.137/17- അടങ്കല്  1,35,000/- രൂപ) 50 ശതമാനം ശുചിതവ്മിഷന്  ഫണ്ട് 
വകയിരുത്താെതയാണ് േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കിയത്. ശുചിതവ്മിഷനില്  നിന്ന് TS 
വാങ്ങാെത േപര്ാജക്ടു നടപ്പാക്കിയതിനാല്  ഇതിെന്റ 50 ശതമാനം തുക ശുചിതവ്മിഷനില്  
നിന്നു നല്കിയിലല്. ഈ തുക നല്കാന്  ശുചിതവ്മിഷേനാട് നിര്േദ്ദശിക്കണെമന്നും TS 
വാങ്ങാെത നടപ്പാക്കിയതിനു സാധൂകരണം നല്കണെമന്നും സംബന്ധിച്ച്        

തീരുമാനം - 
 
 
 

സാധൂകരണം നല്കാവുന്നതാെണന്ന്  ശുചിതവ് മിഷന്  
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട പര്തിനിധി അറിയിച്ചതനു 
സരിച്ച്  സാധൂകരണം നല്കുന്നു. 

 
നടപടി :- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി)വകുപ്പ് 

ഖണ്ഡിക 4.43 

എഴുേകാണ്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 19.10.2017 – െല P1-45/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്. 

 

പഞ്ചായത്തിെല എഴുേകാണ്  ജംഗ്ഷനില്  മാര്ക്കറ്റിെന്റ മുന്വശത്തുള്ള േറാഡ് 
റീടാര്  െചയ്ത േവളയില്  ഉയരം കൂടിയതിനാല്  മാര്ക്കറ്റിെല മാലിനയ്ം പഞ്ചായത്തു 
ഓഫീസിലും േക്ഷതര്മുറ്റത്തും എത്തുന്ന സാഹചരയ്മുണ്ടായി. അടിയന്തിര പര്വര്ത്തി 
എന്ന നിലയില്  ഈ ഭാഗത്ത് േപര്ാജക്ടു തയയ്ാറാക്കാെത 175.5 ച.മീറ്റര്  
വിസ്തീര്ണ്ണത്തില്  ഇന്റര്േലാക്കു െചയ്തു. ബില്  തുക 1,50,000/- രൂപ. ഇതിന് 
സാധൂകരണം നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച റിേപ്പാര്ട്ട്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ  ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയര്   േയാഗത്തില്  അവതരിപ്പിച്ചു. 

 

തീരുമാനം - 1) പഞ്ചായത്തില്  ചുമതലെപ്പട്ട  അസിസ്റ്റന്റ് 
എഞ്ചിനീയര്  ഇതിേന്മല്  നടപടി സവ്ീകരിക്കാഞ്ഞത് 
വീഴ്ചയാെണന്ന് േയാഗം വിലയിരുത്തി. ഇതിേന്മല്  
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുെട വിശദീകരണം ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയര്  േതടണം 

2) പര്വര്ത്തിയുെട വാലയ്ുേവഷെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  
തുക നല്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി :-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് 
2)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് ) 
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ഖണ്ഡിക 4.48 
മലപ്പുറം ജിലല്ാപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 04.01.2018-െല കത്ത്   
മലബാര്  േദവസവ്ം േബാര്ഡിെന്റ കീഴിലുള്ള ൈവരേങ്കാട് ഭഗവതി േക്ഷതര്ത്തില്  
വരുന്ന “സ്ത്രീ ജനങ്ങള്ക്ക് വിശര്മേകന്ദ്രം” പണിയുന്നതിന് ജിലല്ാ  പഞ്ചായത്ത്  20.00 
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. േപര്ാ.നം.1134/18. േദവസവ്ം  േബാര്ഡിെന്റ ഭൂമിയില്  
വിശര്മ േകന്ദ്രം പണിയുന്നതിന്  സമ്മതമാെണന്ന് േദവസവ്ം േബാര്ഡ് 
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട .് ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട  ്
അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  നല്കണം. 

നടപടി :- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 

ഖണ്ഡിക 4.61 
ശൂരനാട് വടക്ക് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  11.12.2017-െല  S3/6531/17-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്ത്   
പഞ്ചായത്ത് േകാണ്ഫറന്സ്  ഹാള്  ഫര്ണിഷിംഗിനും  േകാണ്ഫറന്സ് ഹാള്  
സീലിംഗിനും  േലാകബാങ്ക് വിഹിതം ഉപേയാഗിച്ച്  2016-17-ല്  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു.  ഈ പര്വൃത്തികള്  പൂര്ത്തിയായി. എന്നാല്  േപര്ാജക്ട് നടത്തിപ്പ് 
രീതിയില്  താെഴപ്പറയന്നതടക്കമുള്ള ചില അപാകതകള്  ഉണ്ടായി എന്ന് െസകര്ട്ടറി 
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

1) േപര്ാജക്ട് നടത്തിപ്പ് തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്  
മുേഖനയലല് നടപ്പാക്കിയത്. 

2) എസ്റ്റിേമറ്റ്അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്  അലല് തയയ്ാറാക്കിയത്, സാേങ്കതി 
കാനുമതി ലഭിച്ചിലല് തുടങ്ങിയ  അപാകതകളാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരി 
ക്കുന്നത്.  

ഇതിന് സാധൂകരണം നല്കി ബില്  തുക നല്കാന്  അനുമതി  നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച് തേദ്ദശസവ്യംഭരണ ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്   റിേപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചു. 
നടപടികര്മങ്ങള്   പാലിക്കാെത നടപ്പാക്കിയ  പര്വര്ത്തികളാണ്  എന്ന്  ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയര്  റിേപ്പാര്ട്ട് െചയ്തു.  

തീരുമാനം - 
 
 

1) മാനദണ്ഡങ്ങള്  പാലിക്കാെത പര്വൃത്തികള്  
നടപ്പാക്കിയ െസകര്ട്ടറിേയാട് വിശദീകരണം 
ആരായാന്   േയാഗം തീരുമാനിച്ചു.  വിശദീകരണ 
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  വകുപ്പുതലത്തില്  നടപടി 
സവ്ീകരിക്കണം. 

2) ഈ പര്വൃത്തികളുെട വാലയ്ുേവഷന്  ബന്ധെപ്പട്ട 
എഞ്ചിനീയര്  നടത്തി അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  
ബില്  തുക നല്കാന്   നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയര് ) 
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3 .െപാതു വിഷയങ്ങള്  
   ================= 
3.1  29 ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളുെട  പദ്ധതി െചലവ് 100 ശതമാനം കഴിഞ്ഞു. കൂടാെത  

12 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  പദ്ധതി െചലവ്  80 ശതമാനത്തി 
ലധികമാണ്. ഈ സാഹചരയ്ത്തില്  സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിെന്റ േശഷിക്കുന്ന 
സമയത്ത്  സമര്പ്പിക്കെപ്പടുന്ന ബിലല്ുകള്ക്ക്  ഫണ്ട് തികയാെത വരും. 
മാറ്റമിലല്ാത്ത സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്   മാറുന്നതിന്  കയ്ാരി ഓവര്ആയി  
നല്കാെമന്ന് അറിയിച്ചിരുന്ന ഫണ്ട്  നല്കാന്  നടപടി സവ്ീകരിക്കണെമന്ന് 
ധനകാരയ് വകുപ്പിേനാടാവശയ്െപ്പടാന്   തീരുമാനിച്ചു.                                            

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം)വകുപ്പ്  
3.2  ഈ വര്ഷം പുതിയതായി നിര്വഹണ ചുമതല നല്കിയ ഉേദയ്ാഗസ്ഥര്ക്ക്  

ഡി.ഡി.ഒ. േകാഡും  ബില്  ബുക്കും നല്കുന്ന  പര്കര്ിയ േവഗത്തിലാക്കണം.   
നടപടി:-  ധനകാരയ് വകുപ്പ് 

3.3 പൂര്ത്തിയാക്കാനുള്ള ഭവനങ്ങളുെട പൂര്ത്തീകരണത്തിന് മതിയായ തുക  ചില 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   വകയിരുത്തിയിട്ടിലല് എന്ന് േയാഗം വിലയിരുത്തി.  
ഇത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   ഏെതാെക്കയാെണന്ന് അറിയിക്കണം. 
ഈ ലിസ്റ്റ് ബന്ധെപ്പട്ട ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതികള്ക്കും നല്കണം.  വാര്ഷിക 
പദ്ധതിയുെട േഭദഗതിക്ക്  അംഗീകാരം നല്കുേമ്പാള്   ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതി 
ഈ കാരയ്ം  പര്േതയ്കം ശര്ദ്ധിക്കണം 

നടപടി:- 1) ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര്, ൈലഫ് മിഷന്  
 2)ബന്ധെപ്പട്ട ജിലല്ാ കളക്ടര്മാര്  

3.4 ൈലഫ്  പദ്ധതിക്ക് തുക കെണ്ടത്തുന്നതിന്  വാര്ഷിക പദ്ധതിെയ േമഖലാ 
വിഭജനത്തില്  നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  േമഖലാ നിബന്ധന 
പാലിക്കാെത  േപര്ാജക്ടുകള്  േഭദഗതി െചയയ്ുേമ്പാള്  ലഭിക്കുന്ന േസവിംഗ്സ് തുക 
ൈലഫ് പദ്ധതിക്കു തെന്ന  ഉപേയാഗിക്കുന്നുെവന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം.  
നിര്ബന്ധ വകയിരുത്തലുകള്    േവണ്ട േമഖലയിെല  വകയിരുത്തലിന് വരുന്ന 
കുറവ്  ൈലഫ് പദ്ധതിയിേലയ്ക്ക് തെന്നയാണ്  മാറ്റുന്നെതന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. 
സുേലഖ േസാഫ്റ്റ് െവയറില്   ഇതിനുള്ള കര്മീകരണം  നടത്താന്  കഴിയുേമാ 
എന്ന് പരിേശാധിച്ച്  നടപടി സവ്ീകരിക്കാന്   ഐ.െക.എം. എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ടെറ  ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

നടപടി:- എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര , ഐ.െക.എം 
3.5 ഹരിത േകരളം  മിഷെന്റ ഭാഗമായി  കുടിെവള്ള േസര്ാതസ്സുകളുെട പരിപാലനം   

മഴക്കാല പൂര്വവ് ശുചീകരണം  തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്  മുന്തിയ പരിഗണന നല്കണം. 
നടപടി:-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.സി) വകുപ്പ്  

2)ഹരിത േകരള മിഷന്  
3.6 MGNREGS-യില്  നിന്ന് േലബര്/െമറ്റീരിയല്  ഘടകം ൈലഫ് മിഷനിലും  

ഹരിതേകരളം മിഷനിലും പരമാവധി  ഉപേയാഗെപ്പടുത്തണം. 
 നടപടി:- 1) ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര്, ൈലഫ് മിഷന്  

2) ഹരിത േകരളം മിഷന്  
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3.7 േലാക പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂണ്  - 5ന്  പരമാവധി ഫല വൃക്ഷൈതകള്  
നടണം.  MGNREGS മുേഖന ഇത് സാധയ്മാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി  കുടുംബശര്ീ 
എടുക്കണം. 

നടപടി:- എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്കുടുംബശര്ീ 
 

3.8 ൈലഫ് മിഷന്  പദ്ധതി പര്കാരമുള്ള  ഭവന നിര്മ്മാണത്തില്   പര്ീഫാബര്ിേക്കറ്റഡ് 
വീടുകളുെട നിര്മ്മാണം  േപര്ാത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഇതിനുേവണ്ട നടപടി 
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  സവ്ീകരിക്കണം.  അടുത്ത 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്   ഇതിെന്റ സാധയ്ത സംബന്ധിച്ച റിേപ്പാര്ട്ട  ്  
നല്കണം. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
3.9 ഹരിത കര്മ്മേസനയ്ക്ക് ആവശയ്മായ  പരിശീലനം  കിലയുെട ആഭിമുഖയ്ത്തില്  

നല്കുന്നതിനുേവണ്ട  നടപടി കുടുംബശര്ീയുമായി േചര്ന്ന്  സവ്ീകരിക്കണം. 
നടപടി:- 1) ഡയറക്ടര്, കില 

2) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  കുടുംബശര്ീ 
3.10 പല തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  2017-18-ല്  തുടരുന്ന  മാറ്റമിലല്ാത്ത 

സ്പില്ഓവര്  േപര്ാജക്ടിെല തുക/േസവിംഗ്സ് ൈലഫ് േപാലുള്ള മറ്റ് 
േപര്ാജക്ടുകളിേലയ്ക്ക്  മാറ്റുന്നതിന് അനുമതി  ആവശയ്െപ്പടുന്നുണ്ട്.  ധനവകുപ്പിെന്റ 
നിര്േദ്ദശമനുസരിച്ച് 2016-17-ല്   പുതിയതായി അംഗീകാരം ലഭിച്ചതും  മാറ്റമിലല്ാത 
ഈ വര്ഷം  സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നതുമായ േപര്ാജക്ടുകളുെട  ബില്  തുക 
നല്കുെമന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ േപര്ാജക്ടിെല തുകേയാ    
േസവിംഗ്േസാ മറ്റു േപര്ാജക്ടിേലയ്ക്ക് മാറ്റാവുന്നതലല് എന്ന് സ്പഷ്ടീകരണം നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
 

3.11 ഹരിത േകരളം മിഷെന്റ ഉപ ദൗതയ്മായ മാലിനയ് സംസ്കരണ ശുചിതവ് മിഷെന്റ 
ഭാഗമായി  പര്വര്ത്തിച്ചു വരുന്ന  ഹരിത കര്മ്മ േസനകള്, ഹരിത സഹായ 
സ്ഥാപനങ്ങള്, കല്ീന്  േകരള കമ്പനി  എന്നിവയുെട  പര്വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് യൂസര്  
ഫീ സംവിധാനം ഉറയ്ക്കുന്നതുവെര െചറിയ േതാതില്  വയബിലിറ്റി ഗയ്ാപ് ഫണ്ട് 
േവണ്ടി വരും. ഇത് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ 
ത്തിനായി   വകമാറ്റി വച്ചിട്ടുള്ള 10 ശതമാനം തുകയില്  നിന്നും നല്കാവുന്നാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ്) 
 

3.12 പല തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ൈലഫ് പദ്ധതിയില്   ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന്   
ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ്  ഉള്െപ്പടുത്തി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കുകയും  അതിന് 
സര്ക്കാര്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പടുകയും  െചയയ്ുന്നുണ്ട്.  ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  
ഗര്ാന്റ് ഇതിനായി ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല് എന്ന് സ്പഷ്ടീകരണം നല്കുന്നു.  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 
 
3.13    പല തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും പകല്  വീടിനും മറ്റും െകട്ടിടം പണിതിട്ട്  

പര്വര്ത്തിക്കാെത കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് േപര്ാത്സാഹിപ്പിക്കാവുന്നതലല്. പകല്  വീടിന് 



8 
 

േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കുന്ന  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   ഭാവിയില്  വാടക 
െകട്ടിടത്തില്   അനുേയാജയ്മായ  മറ്റു െകട്ടിടത്തില്  പര്വര്ത്തനം ആരംഭിേക്കണ്ട 
താണ്.  ഇതു  വിജയമാെണന്നു കണ്ടാല്   മാതര്േമ  പുതിയ െകട്ടിടം പകല്  
വീടിനായി നിര്മ്മിക്കാവൂ. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 
3.14 ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സി. ഡയറക്ടറുെട  06.01.2018-െല 146/C2/2008/SM നമ്പര്  

കത്തിേന്മല്   താെഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനെമടുത്തു 

 (i) ഉറവിട മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ പദ്ധതിക്ക് മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  50 ശതമാനമാണ്  
സബ്സിഡി അനുവദിക്കാവുന്നത്.  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങേളാെടാപ്പം 
ശുചിതവ് മിഷനും  ഈ പദ്ധതിയില്  പങ്കാളിയാണ്. ഗുണേഭാക്താവിന് നല്കുന്ന  
50 ശതമാനം  സബ്സിഡിയുെട  പകുതി തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  പകുതി 
ശുചിതവ് മിഷനും  വഹിേക്കണ്ടതാണ്. പരമാവധി  ധനസഹായ തുക 5000/- 
ആയി  നിജെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.  

(ii) ഗാര്ഹിക കേമ്പാസ്റ്റിംഗിന് മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  പട്ടികജാതി /പട്ടികവര്ഗ്ഗ  
വിഭാഗത്തിനു നല്കാവുന്ന  പരമാവധി സബ്സിഡി 75% നല്കാെമങ്കിലും ഈ  
പദ്ധതി  24.02.2012-െല  561/2012/തസവ്ഭവ ഉത്തരവും  20.12.2011-െല 
318/2011/തസവ്ഭവ ഉത്തരവും അനുസരിച്ചുേവണം  നടപ്പാേക്കണ്ടെതന്ന്  
മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ  ഉത്തരവു പര്കാരം  പരമാവധി 
നല്കാവുന്ന തുക  5000/- രൂയാണ്. ഗാര്ഹിക ബേയാഗയ്ാസ്  പ്ലാന്റിെന്റ  
യൂണിറ്റ് നിരക്ക്  10,000/- രൂപയിലധികമാണ്. ഈ സാഹചരയ്ത്തില്  
താെഴപ്പറയും  പര്കാരം തീരുമാനെമടുത്തു. 

 പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്ക്  യൂണിറ്റ് െചലവിെന്റ 90 ശതമാനം 
തുക  സബ്സിഡി നല്കാവുന്നതാണ്. ഇപര്കാരം നല്കുന്ന ധനസഹായ 
ത്തിെന്റ പകുതി തുക  വെര ശുചിതവ് മിഷന്  നല്കുന്നതാണ് 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ്) 

3.15  എസ്.എസ്.എ  പദ്ധതിക്കായി നല്േകണ്ട വിഹിതം  എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളും  2017-18  പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയത് കൃതയ്മായി 
എസ്.എസ്.എ േപര്ാജക്ട് ഡയറക്ടര്ക്ക് നല്േകണ്ടതാണ്. 

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  

3) നഗരകാരയ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്  
4) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
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4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്  
======================  

4.1 എടവനക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  27.12.2017-െല A2-7789/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  16.12.2017-െല  12-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 
(LSGD - DA1/99/2018-LSGD) 

എസ്.സി. പര്േമാട്ടര്മാര്ക്ക് ടൂ വീലര്  വാങ്ങാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.2  െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  20.01.2018-െല  A6-1982/16--◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  
2017-18 വര്ഷം ടര്ാന്സ് െജന്േഡഴ്സിനായി  ‘ഉണര്വ് എന്ന േപരില്  “ തയയ്ല്  
പരിശീലനവും ഉപകരണങ്ങള്  വാങ്ങി നല്കലും”  എന്ന േപര്ാജക്ടിന്  ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണ സമിതി അംഗീകാരം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  (േപര്ാ.നം.  28/18, അടങ്കല്  10.00 
ലക്ഷം രൂപ). ടര്ാന്സ് െജന്േഡഴ്സിനായി  ഗര്ൂപ്പ് രൂപീകരിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാല്  
ഈ േപര്ാജക്ട് ടര്ാന്സ് െജന്ഡര്  വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്നവര്ക്ക് വയ്ക്തിഗത  
േപര്ാജക്ടായി നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.3  കടമക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  27.12.2017-െല S2-144/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  27.11.2017-െല 31(3)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  24.10.2017-െല 
25(1) നമ്പര്  തീരുമാനവും (LSGD - DA1/97/2018- LSGD) 
(i) ൈജവരീതിയില്  ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്ഷിക ഉത്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക്  ജിലല്ാ തലത്തില്  
താങ്ങുവില  നിശ്ചയിക്കാെമന്ന്  നിര്േദ്ദശമുണ്ട്. നിലവില്  െനല്ക്കൃഷിക്ക്  സര്ക്കാര്  
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക്  23.50 രൂപയാണ്.  ഈ തുകയിലധികം നല്കാവുന്ന 
തലല്  എന്ന് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചുെവങ്കിലും  െപാക്കാളി 
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  െനലല്ായതിനാല്  പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി  50.00  
രൂപയായി താങ്ങുവില നിശ്ചയിച്ചു.  ഇതിന് അംഗീകാരം നല്കണെമന്ന ആവശയ്ം 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :-- ഇപര്കാരം താങ്ങുവില  നിശ്ചയിച്ച നടപടി ശരിയലല്. 
അനുമതി നിരസിച്ചു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
(ii)ശര്ീ.ഓമനരാജപ്പന്  എന്ന ആളുെട  മകളുെട വിവാഹ ധനസഹായത്തിന്  
നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം അേപക്ഷ നല്കിയിരുന്നിലല്. 23.10.2016-നാണ്  വിവാഹം 
നടന്നത്.  12.10.2017നാണ് അേപക്ഷ നല്കിയത്.  ഇവര്ക്ക് വിവാഹ 
ധനസഹായം നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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



10 
 

4.4 കാസര്േഗാഡ് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  30.12.2017-െല  D2-282/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  

(I) 2017-18  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
1) േകരള ഖാദി ഗര്ാമ വയ്വസായം മടിൈക്ക യൂണിറ്റിെന്റ 

വിപുലീകരണം 
10,00,000/- രൂപ 

2) ഖാദി ഉത്പാദനേകന്ദ്രം  പടന്ന ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  െകട്ടിട 
നിര്മ്മാണം - സംയുക്ത േപര്ാജക്ട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് വഹിതം  

10,00,000/- രൂപ 

3) കയയ്ൂര്  - ഖാദി  ഉത്പാദന േകന്ദ്രം  വിപുലീകരണം  േമല്ക്കൂര 
മാറ്റല്  

16,00,000/ രൂപ  

4 ഖാദി ഉത്പാദന േകന്ദ്രം   - കുമ്പള െകട്ടിട നിര്മ്മാണം 45,00,000/ രൂപ  
മാര് ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം ഖാദി േബാര്ഡിെന്റ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  വിപണന ശാലകള്  
നിര്മ്മിച്ചു നല്കാന്  മാതര്േമ  അനുമതിയുള്ളൂ. ഉത്പാദന ശാല നിര്മ്മിച്ചു നല്കാന്  
നിര്േദ്ദശമിലല്. അതിനാല്  പര്േതയ്ക അനുമതി   സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :- കര്മനം. 1,2 അനുമതി നല്കുന്നു. കര്മനം. 3, 4   15.00 ലക്ഷം 
രൂപയില്  പരിമിതെപ്പടുത്തണെമന്ന നിബന്ധനേയാെട  
അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
(II) താെഴപ്പറയുന്ന  േപര്ാജക്ടുകളുെട സബ്സിഡി  നിശ്ചയിച്ചു നല്കണെമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച്  
1)ഖാദി േകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക്  തറി വാങ്ങി നല്കല്    - 1,08,60,000/- രൂപ  
2)ഖാദി േകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് ചര്ക്ക വാങ്ങി നല്കല്    - 55,00,000/ രൂപ 
   (16 യൂണിറ്റുകള്ക്ക്) 
 

തീരുമാനം  :- മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം (ഖണ്ഡിക 9.12) വിലയുെട 80% 
സബ്സിഡി നല്കാവുന്നതാണ്  

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.5  ഇടുക്കി ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  01.01.2018-െല 50/17/DPC/DPO/IDK നമ്പര്  കത്തും  

െകാന്നത്തടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പണിക്കന്കുടി ഉദയാ വേയാജന കൂട്ടായ്മ പര്സിഡന്റും 
െസകര്ട്ടറിയും േചര്ന്ന്  15.11.2017-ല്  നല്കിയ കത്തും (LSGD-DA3/55/2018 LSGD)  
െകാന്നത്തടി പഞ്ചായത്തില്  പകല്  വീടിന്  ഉപകരണങ്ങളും  ആേരാഗയ് 
സൗകരയ്ങ്ങളും  ഒരുക്കാന്   പഞ്ചായത്ത് േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.  പകല്  
വീടുകളില്  േപാഷകാഹാരം  നല്കാവുന്നത് മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  തീര്ത്തും  
ദരിദര്രായവര്ക്കു മാതര്മാണ്. എന്നാല്  എലല്ാവര്ക്കും േപാഷകാഹാരം  
നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :-- കുടുംബശര്ീ മുേഖന അര്ഹരായവര്ക്ക് േപാഷകാഹാരം  
പാകം െചയ്തു നല്കുന്നതിന്  പര്േതയ്ക അനുമതി  
നല്കുന്നു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.6 െമറ്റല്  ഇന്ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിെന്റ  01.01.2018-െല MIL/SALESSSLS/ 17-18/819-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  
േകരള സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനമായ  െമറ്റല്  ഇന്ഡസ്ട്രീസ്  ലിമിറ്റഡ് Integrated & 
automated solar street  lighting system മാര്ക്കറ്റ് െചയയ്ാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  െടണ്ടര്  നടപടികള്  കൂടാെത ഈ സ്ഥാപനം 
മുേഖന solar  street  lighting system സ്ഥാപിക്കാന്  ഉത്തരവ് നല്കണെമന്നും  ഈ 
സ്ഥാപനെത്ത ഒരു അംഗീകൃത സ്ഥാപനമായി  അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവിറക്കണ 
െമന്നതു  സംബന്ധിച്ച്

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

4.7 േകരള േസ്റ്ററ്റ്  ഇന്ഡസ്ട്രിയല്  എന്റര്ൈപര്സസ്  ലിമിറ്റഡ് (KSIE) െചയര്മാെന്റ 
27.12.2017-െല KSIE/MKTG/2017-18/1126 നമ്പര്  കത്ത്   
േകരള േസ്റ്ററ്റ്  ഇന്ഡസ്ട്രിയല്  എന്റര്ൈപര്സസ്  ലിമിറ്റഡ് Integrated & automated 
solar  street  lighting system മാര്ക്കറ്റ് െചയയ്ാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  െടണ്ടര്  നടപടികള്  കൂടാെത  ഈ സ്ഥാപനം മുേഖന solar  
street  lighting system സ്ഥാപിക്കാന്  ഉത്തരവു നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്   

തീരുമാനം  :- അനുമതി നിരസിച്ചു 
 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് 
4.8കരുളായി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  21.12.2017-െല കത്ത് (LSGD- 

FM2/9/2018 - LSGD) 
പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്ക് വാട്ടര്  ടാങ്ക് വാങ്ങി നല്കാന്  േപര്ാജ്കട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  അടങ്കല്  2,12,000/- ഇതില്  25%മാണ്  ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം. 
ഇെതാഴിവാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്   

തീരുമാനം  :- 10 ശതമാനം ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം  േവണെമന്ന 
നിബന്ധനേയാെട  നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
 

4.9 നൂല്പ്പുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  12.01.2018-െല കത്തും നൂല്പ്പുഴ കുടുംബ 
ആേരാഗയ് േകന്ദ്രം  െമഡിക്കല്  ഓഫീസറുെട  20.12.2017-െല 740/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  
നൂല്പ്പുഴ കുടംബ ആേരാഗയ്േകന്ദ്രത്തില്   സംസ്ഥാനത്ത് ആദയ്മായി  ഇ- െഹല്ത്ത് 
സമ്പ്രദായം  നടപ്പിലാക്കിെക്കാണ്ട് െടലി െമഡിസിന്, േമാേഡണ്  ലാബ് അടക്കം  
മികച്ച സൗകരയ്മുണ്ട്. 45 ശതമാനം ഗുണേഭാക്താക്കളും  പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗ 
ക്കാരാണ്. ഇ-െഹല്ത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി HMC ഫണ്ട് 
ഇലല്ാത്തതിനാലും തനത്ഫണ്ട് കുറവായതിനാലും 2018-19 മുതല്  െടക്നിക്കല്  
അസിസ്റ്റന്റിെന നിയമിച്ച്  േവതനം പ്ലാന്  ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച് നല്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :- അനുമതി നല്കുന്നു. 
നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം)വകുപ്പ് 
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4.10 െപരിന്തല്മണ്ണ േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  04.12.2017-െല  കത്ത്  
താെഴപ്പറയുന്ന രണ്ട് േപര്ാജക്ടുകള്  2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്   ഉള്െപ്പടുത്തി  
ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതി അംഗീകാരം  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

1) േപര്ാ.നം.18/18 സംസാര ശര്വണേശഷി 
ഇലല്ാത്തവര്ക്ക്  സ്പീച്ച് െതറാപ്പിക്ക്  ഓഡിേയാ ലാബ്  
 

18,33,499/- രൂപ 
(സ്പില്  ഓവര് ) 
 
 

2) േപര്ാ.നം.127/18 ഓഡിേയാ ലാബ് ഉപകരണങ്ങള്  
വാങ്ങിക്കല്  

5,00,000/- രൂപ  

തീരുമാനം  :- അനുമതി നിരസിച്ചു.  ഈ തുക ഉപേയാഗിച്ച്  സമീപെത്ത 
മറ്റ് ആശുപതര്ികളില്(േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ൈകമാറിയ 
തെലല്ങ്കില്േപാലും)  ഈ സൗകരയ്െമാരുക്കാവുന്നതാണ്. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
 

4.11. േദവികുളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  െസകര്ട്ടറിയുെട  30.01.2018-െല 1112/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്   

2015-16 വര്ഷം പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  ലാപ് േടാപ്  
വാങ്ങി നല്കുന്നതിനുള്ള  േപര്ാജക്ട്  നടപ്പാക്കി  (േപര്ാ.നം. 86/16-  ബിരുദ - 
ബിരുദാനന്തര േകാഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലാപ് േടാപ് അടങ്കല്  
31,38,225/- രൂപ ) ഇതിന് സാധൂകരണം നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ചു. 
യൂണിറ്റ് നിരക്ക്  41,843/- രൂപ. (ൈഹ േകാണ്ഫിഗേറഷന് )

തീരുമാനം  :- വകുപ്പുതലത്തില്  പരിേശാധിച്ച്  തീരുമാനെമടുക്കണം 
നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി)വകുപ്പ് 

4.12 മൂവാറ്റുപുഴ  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  21.12.2017-െല കത്തും 20.12.2017-
െല  II(2)-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  

വാളകം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  തട്ടുെതാണ്ട്  േതാട് െചക്ക്  ഡാമിന് ഷട്ടര്  
നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  (േപര്ാ.നം. 68/18 - അടങ്കല്  5.00 
ലക്ഷം രൂപ) മലമ്പുഴ ഇറിേഗഷന്  െമക്കാനിക്കല്  ഡിവിഷന്  3,85,000/- രൂപയുെട 
എസ്റ്റിേമറ്റ്  തയയ്ാറാക്കി നല് കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക ഇറിേഗഷന്  െമക്കാനിക്കല്  
ഡിവിഷന്  െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയയ്ാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

 
തീരുമാനം  :- അനുമതി നല്കുന്നു 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
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4.13 വാളകം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 12.01.2018-െല C3-2963/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്  

2017-18 വാര്ഷിക  പദ്ധതിയില്  ആശര്യ കുടുംബത്തിന്  ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന്  (1 
ആള്ക്ക്) 2,50,000/- രൂപയും  പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്  ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന്  
(2 േപര്ക്ക്) 6,00,000/- രൂപയും വകയിരുത്തിയ േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതി  അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ൈലഫ് നിബന്ധന പാലിക്കണെമന്ന് 
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  േപര്ാജക്ട് നിര്വഹണം നടത്തിയിലല്. ഇതു 
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. ഈ പഞ്ചായത്തില്  പൂര്ത്തീകരി ക്കാനുള്ള 
വീടുകള്  ഇലല്.  

തീരുമാനം  :- 1) മതിയായ തുക വകയിരുത്തണെമന്ന നിബന്ധന 
േയാെട ആശര്യ  കുടുംബത്തിനുള്ള  വീട് 
നിര്മ്മാണത്തിന്  അനുമതി  നല്കുന്നു. 

2) ൈലഫ് ലിസ്റ്റില്  ഉള്ളവരാെണങ്കില്   മറ്റു 
വിഭാഗക്കാര്ക്ക് വീട് നിര്മ്മിക്കാന്  അനുമതി  
നല്കുന്നു. ൈലഫ് മിഷന്  നിരക്ക്  
പാലിേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 

4.14 ഇടുക്കി ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  31.01.2018-െല  CA-108/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത് 

ക്ഷീര സംഘങ്ങള്ക്ക് െകട്ടിടം പണിയുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
വിവിധ േപര്ാജക്ടുകള്ക്കായി ആെക 13 െകട്ടിടങ്ങള്ക്കായി  2.26  േകാടി രൂപ 
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. പാല്  േശഖരിക്കുന്ന മുറി പണിയുന്നതിനു മാതര്േമ  
അനുമതിയുള്ളൂെവന്നും  അതിന് പരമാവധി  1,00,000/- രൂപ മാതര്േമ  
അനുവദിക്കാന്  കഴിയൂ എന്നും  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്  
അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.  െകട്ടിടം പണിയുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

 
തീരുമാനം  :-   പാല്  േശഖരിക്കുന്ന മുറി നിര്മ്മിക്കുന്നതിനു മാതര്മായി  

അനുമതി നല്കുന്നു.  ഇത് പരമാവധി 1,00,000/- രൂപയില്  
പരിമിതെപ്പടുത്തണം. സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗേരഖയിെല 9.10 
പര്കാരമുള്ള സൗകരയ്ങ്ങള്ക്കും തുക െചലവഴിക്കാവുന്ന 
താണ്. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
4.15 െപരുമ്പടപ്പ് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 11.01.2018-െല കത്ത്  

െപരുമ്പടപ്പ് േബല്ാക്കിെന്റ കീഴില്  പര്വര്ത്തിക്കുന്ന  െസ്പക്ട്രം െസ്പഷയ്ല്  സ്കൂളിന് രണ്ടു 
വാഹനമുണ്ട്. ഒെരണ്ണം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥതയിലും  മെറ്റാെരണ്ണം  
പി.റ്റി.എ.യുെട ഉടമസ്ഥതയിലും. പി.റ്റി.എയുെട ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനം കൂടി  
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏെറ്റടുത്ത്  ൈഡര്വറുെട ശമ്പളം, ഇന്ധന െചലവ് , 
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െമയിന്റനന്സ്   എന്നിവ ജനറല്  പര്പ്പസ് ഗര്ാന്റില്  നിന്ന്  നല്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്

തീരുമാനം  :- ഇത് പരിേശാധിച്ച്  ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. പിന്നീട് പരിഗണിക്കും. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.16കാസര് േഗാഡ് മുനിസിപ്പല്  െചയര്  േപഴ്സെന്റ  08.01.2018-െല  PW1-6293/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്  

കാസര് േഗാഡ് നഗരസഭ 2010-11 മുതല്  2015-16 വെര നിര്മ്മാണ 
പര്വൃത്തികള്ക്കുള്ള  27 േപര്ാജക്ടുകള്  തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച് നടത്തി. ഇവയ്ക്ക് 
സാധൂകരണം ലഭിക്കുന്നതിന് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു 
െവങ്കിലും ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് സാധൂകരണം നല്കാവുന്നതലല് എന്നറിയിച്ചു. 
ഇതിന് േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച്   
അഭിപര്ായക്കുറിപ്പ് :- നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്   ഇത  ് പരിേശാധിച്ച  ്  റിേപ്പാര്ട്ട ്

സമര്പ്പിക്കണം. പിന്നീട് പരിഗണിക്കും. 
നടപടി: - 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി)വകുപ്പ് 

2)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  
 
4.17 തിരൂരങ്ങാടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  11.12.2017-െല കത്ത്   

േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിന്  എസ്.സി.എസ്.പി. ഫണ്ട് മിച്ചമുണ്ട്.  പട്ടികജാതി 
വിഭാഗത്തിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് പഠനമുറി,  വൃദ്ധര്ക്ക് കട്ടില്, പട്ടിക ജാതി 
വിഭാഗത്തിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ൈസക്കിള്  എന്നിവയ്ക്ക് േപര്ാജക്ട്  
നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിന് തുക ൈകമാറാന്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി 
െയങ്കിലും ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടിലല്.  ഇതിന് അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്

തീരുമാനം  :-  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിന് തുക ൈകമാറിെക്കാണ്ട് നടപ്പാക്കണ 
െമന്ന നിബന്ധനേയാെട  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് 
4.18മലപ്പുറം  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  08.01.2018-െല കത്ത്   

ഭിന്നേശഷി വിഭാഗക്കാര്ക്ക്  ൈസേക്കാ  േസാഷയ്ല്  റിഹാബിലിേറ്റഷന്  െസന്റര്  
ആരംഭിക്കുന്നതിന് 22,00,000/- രൂപയുെട േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പിേന്റയും കാലിക്കറ്റ് സര്വകലാശാല, ൈസേക്കാളജി 
ഡിപ്പാര്ട്ടെമന്റിേന്റയും സഹായേത്താെടയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഭിന്നേശഷി 
ക്കാര്ക്ക് അവരുെട  േശഷിക്കനുസരിച്ചുള്ള െതാഴില്  പരിശീലനം നല്കുകയാണ് 
ലക്ഷയ്ം. ഈ പദ്ധതിക്കാവശയ്മായ തുക ഘട്ടംഘട്ടമായി  സര്വകലാശാലയ്ക്ക്  
അഡവ്ാന്സായി  നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :-- ധനവകുപ്പിെന്റ അനുമതി വാങ്ങണെമന്ന നിബന്ധനേയാെട 
അംഗീകാരം നല്കുന്നു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
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4.19 ബഹു. ഏറ്റുമാനൂര്  എം.എല്.എയുെട  30.01.2018-െല  കത്തും ജിലല്ാ  പഞ്ചായത്ത് 
െസകര്ട്ടറിയുെട  23.01.2018-െല A2-3444/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും 

സമ്പൂര്ണ്ണ ൈവദയ്ുതീ കരണത്തിന്  2016-17-ല്  75,15,036/- രൂപ  േകാട്ടയം ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്ത് KSEBയ്ക്ക് ൈകമാറിയിരുന്നു. ജിലല്െയ സമ്പൂര്ണ്ണ ൈവദയ്ുതീകരണ 
ജിലല്യായി  പര്ഖയ്ാപിച്ചു.  ഏറ്റൂമാനൂര് , കടുത്തുരുത്തി  നിേയാജക മണ്ഡലത്തില്  
സമ്പൂര്ണ്ണ  ൈവദയ്ുതീകരണം നടത്തിയതിന്  20,01,240/- രൂപ കൂടി  KSEB യക്ക് 
നല്കാനുണ്ട്. ഈ തുക നല് കാന്  േപര്ാജക്ട് രൂപീകരിക്കാന്  അനുമതി  
സംബന്ധിച്ച്  
അഭിപര്ായക്കുറിപ്പ് :- അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
 

4.20 െകാടകര േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  06.12.2017-െല  കത്ത്  

കായിക േമഖലയില്  കുട്ടികളുെട കായിക പരിശീലനം  എന്ന േപര്ാജക്ട്  േബല്ാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.  അടങ്കല്  10.00 ലക്ഷം രൂപായാണ്. ഇത്തരം 
േപര്ാജക്ടുകളില്   പരിശീലനാര്ത്ഥികെള  യുവജന കല്ബുകള്  മുേഖന 
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിനു പകരം സ്കൂള്  വിദയ്ാര്ത്ഥികളില്  നിന്ന് െതരെഞ്ഞടുക്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :- അനുമതി നല്കുന്നു. തുടര്  പരിശീലനം  കൂടി ഉറപ്പാക്കി  
ദീര്ഘകാല  പദ്ധതിയായി നടപ്പാക്കണം 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി)വകുപ്പ് 
 

4.21 പുളിങ്കുന്ന് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 16.01.2018-െന്റ A3-5276/16-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  03.01.2018-െല 7(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും 

പഞ്ചായത്തിേലയ്ക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടര്  വാങ്ങാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 
തീരുമാനം  :- അനുമതി നിരസിച്ചു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 

4.22 പുളിങ്കുന്ന് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 10.01.2018-െന്റ A3-5276/16-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത് 
എലല്ാ വാര്ഡിലുമുള്ള  കുടുംബങ്ങള്ക്ക്  വാട്ടര്  ടാങ്ക് വിതരണം  െചയയ്ാനുള്ള 
േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതി അംഗീകാരം  നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇത് 
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. യൂണിറ്റ് െചലവ് 2000/- രൂപ ഗുണേഭാക്തൃ 
വിഹിതം 500/- രൂപ  

തീരുമാനം  :- പര്േതയ്ക േകസായി പരിഗണിച്ച്  അനുമതി നല്കുന്നു. 
നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.23 പുല്പ്പറ്റ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  09.01.2018-െല കത്തും  06.12.2017-െല  
1(5)◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി  തീരുമാനവും 

ഭവന  നിര്മ്മാണ േബാര്ഡില്  നിന്നും  ലഭിച്ച 4,50,000/- രൂപയും  7,50,000/-  
തനതുഫണ്ടും  ഉപേയാഗിച്ച്  ലക്ഷം വീട്  പദ്ധതിയിെല  രണ്ട് ഇരട്ട വീടുകളും  രണ്ട് 
ഒറ്റ വീടുകളും  പുനര്  നിര്മ്മാണം നടത്താന്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകരിച്ചു.  ൈലഫ് പദ്ധതി ഉള്ളതിനാല്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

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

 
4.24 എടക്കാട്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  23.01.2018-െല കത്ത്  

േബല്ാക്ക്പഞ്ചായത്ത്  ഓഡിേറ്റാറിയത്തില്  ശീതീകരണ സംവിധാനം  ഒരുക്കാന്  
15.00 ലക്ഷം രൂപ  വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  (െമയിന്റനന്സ് 
ഗര്ാന്റ്  10.00 ലക്ഷം,  തനത് ഫണ്ട് 5.00 ലക്ഷം രൂപ) േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ 
ആവശയ്ത്തിന്  േസാളാര്  പാനല്  സ്ഥാപിക്കുന്ന  പര്വൃത്തി പൂര്ത്തിയായി. 
ഓഡിേറ്റാറിയത്തിനും േസാളാര്  എനര്ജി ആണ് ഉപേയാഗിക്കുന്നത് ഇതിന് 
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്   

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

4.25 ബഹു. മങ്കട എം.എല്.എയുെട  09.01.2018-െല 2/mankada/2016-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  
മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 28.12.2017-െല P3-1809/14-◌ാ◌ം  നമ്പര്  
കത്ത്  
െപരിന്തല്മണ്ണ ജിലല്ാ ആശുപതര്ിക്ക്  ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ്  തുടങ്ങാനായി  50.00 
ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലുള്ള  േപര്ാജക്ട്  2017-18 -ല്  സ്പില്  ഓവറായി  തുടരുന്നുണ്ട്. 
എന്നാല്  ഈ േപര്ാജക്ട് കിഫ്ബിയും േകരള െമഡിക്കല്  സര്വവ്ീസ് േകാര്പ്പേറഷനും 
േചര്ന്ന് േനരിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാല്  േപര്ാജക്ടിെല  50.00 ലക്ഷം രൂപ  
േകരള  െമഡിക്കല്  സര്വവ്ീസ് േകാര്പ്പേറഷന്  െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയ്ത് മറ്റ്  
പര്വൃത്തികള്  നടത്താന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :- മാറ്റമിലല്ാത്ത സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടാണ്. അനുമതി  
നിരസിച്ചു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
4.26 മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  06.01.2018-ല കത്ത്  

2016-17-െല  താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്  ഈ വര്ഷം മാറ്റമിലല്ാത്ത സ്പില്ഓവറായി 
തുടരുന്നുണ്ട്.  ആെക അടങ്കല്  1,49,93,527/- രൂപ.  ഇതില്  പദ്ധതി വിഹിതം  
1,34,94,175/- രൂപ.  ഗുണേഭാക്തൃ- വിഹിതം 14,99,352/- രൂപ.  ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം 
ഒഴിവാക്കി വികസനഫണ്ടില്  പരിമിതെപ്പടുത്തി നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  
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കര്മ 
നം 

േപര്ാ.നം േപര്ാജക്ടിെന്റ  
േപര് 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 

ഗുണേഭാക്തൃ 
വിഹിതം 

ആെക  

1 493 മനന്തലക്കടവ് ജലേസചന പദ്ധതി -
വാഴക്കാട് 

13,50,000 1,50,000 15,00,000 

2 503 എം.സി.െക.റ്റി കടവ് തേട്ടക്കാട്േതാടിന്  
വി.സി.ബി. -ഏലംകുളം 

27,00,000 3,00,000 30,00,000 

3 554 ബിടാത്തി േതാടിന്  മണലി ഭാഗത്ത്  
ചിറ നിര്മ്മാണം -ആലിപ്പറമ്പ് 

13,50,000 1,50,000 15,00,000 

4 563 പനമ്പിലാക്കല്  േതാട് വി.സി.ബി. 
നിര്മ്മാണം  - െപരുമണ്ണകല്ാരി 

18,00,000 2,00,000 20,00,000 

5 570 െതേക്കപ്പാടം  കനാല്  നവീകരണം - 
മുന്നിയൂര്  

22,50,000 2,50,000 25,00,000 

6 593 അേണ്ണക്കാട് വി.സി.ബി. നിര്മ്മാണം - 
െവട്ടം  
 

22,44,175 2,49,352 24,93,527 

7 599 െകാേണ്ടാട്ടി കനാല്  മുതല്  ആലത്തൂര്  
േറാഡ് മുരടാവില്പടി കനാല്  
നിര്മ്മാണം - തവന്നൂര്  

18,00,000 2,00,000 20,00,000 

 ആെക 1,34,94,175 14,99,352 1,49,93,527 
തീരുമാനം  :-- അനുമതി നിരസിച്ചു 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 
4.27 മണ്ണാര്ക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 11.01.2018-െല കത്ത്  

കരിമ്പ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  കലല്ടിേക്കാട്  പി.എച്ച്.സി. േയാട് േചര്ന്ന് പകല്  
വീട്  നിര്മ്മിക്കാന്  സര്ക്കാര്  പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച്  
െകട്ടിട നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തിയായി. ഇനി പകല്  വീട്  പര്വര്ത്തിക്കുന്നതിനായി  
രണ്ടു  േപര്ാജക്ടുകള്  തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
1) േപര്ാം.നം. 85/18- പകല്  വീടിെന്റ നടത്തിപ്പു െചലവ് 18.00 ലക്ഷം രൂപ 
2) േപര്ാ.നം.187/18 പകല്  വീടിന്  ആവശയ്മായ 

സാധനങ്ങള്  വാങ്ങല്  
6.00  ലക്ഷം രൂപ 

ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി  അംഗീകരിച്ച  ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി  
സംബന്ധിച്ച് 

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

 
4.28 ഭരണിക്കാവ് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 16.11.2017-െല കത്ത്   

2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  “എള്ള് കൃഷി വികസനം”  എന്ന േപര്ാജക്ട് 
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. േപര്ാ.നം 39/18 അടങ്കല്  13,00,000/- രൂപ.  ഓണാട്ടുകരയിെല  
തനത്കൃഷിയാണ് എള്ളുകൃഷി. കൂലി െചലവ് കൂടുതലായതിനാല്  ഒരു െഹക്ടറിന് 
10,000/- രൂപ  കൂലി െചലവ്  നല്കാനാണ് േപര്ാജക്ട്. ഇതിന് അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 
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തീരുമാനം  :- അനുമതി നല്കുന്നു. 
നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി)വകുപ്പ് 

 
4.29 താനൂര്  മുനിസിപ്പല്  െചയര്  േപഴ്സെന്റ  29.01.2018-െല  G2-3131/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  

കത്ത് 
2017-18-ല്   വിജയ തീരം പദ്ധതി പര്കാരം നഗരസഭാ പരിധിയിെല  സര്ക്കാര്, 
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്  LED T.V. വാങ്ങി നല്കാന്  േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
േപര്ാ.നം.160/18 , വിജയതീരം -അടങ്കല്  3,00,000/- രൂപ) ഡിജിറ്റല്  പാഠയ് പദ്ധതി 
െപന്ൈഡര്വ് ഉപേയാഗിച്ച് നടത്തുന്നതിനാണ് LED T.V. വാങ്ങാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

 
തീരുമാനം  :- സമഗര് വിദയ്ാഭയ്ാസ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന സ്കൂള്  ആെണങ്കില്   

അേത പദ്ധതിയില്  നടപ്പാേക്കണ്ടതാണ്.  ഈ പദ്ധതി 
ഇവിെട നടപ്പാക്കുന്നിെലല്ങ്കില്  സര്ക്കാര്  സ്കൂളിന് മാതര്മായി  
അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
4.30 േവങ്ങര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  കത്ത് (ലഭിച്ചത്  18.01.2018 (LSGD-

DA1/125/2018-LSGD) 
2016-17-ല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ ആഭിമുഖയ്ത്തില്  സ്കൂള്തല കേലാത്സവവും  
കായിക േമളയും നടത്തി. ഇതിന് തനത് ഫണ്ടില്  നിന്ന് 1,25,000/- രൂപ  
ഉള്െപ്പടുത്തി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു.  (േപര്ാ.നം. 124/17) ബില്  തുക 
1,23,255/- രൂപ  ഈ തുക  നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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

4.31 െകാലല്ം മുനിസിപ്പല്  േകാര്പ്പേറഷന്  െസകര്ട്ടറിയുെട  21.12.2017-െല 
PC2/ms.No.487/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്ത്  
  ഷീ േലാഡ്ജിംഗ് പദ്ധതി  േകാര്പ്പേറഷന്   നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി  െകട്ടിടം  
വാടകയ്ക്ക്  എടുക്കാന്   േകാര്പ്പേറഷന്  തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് െസകയ്ൂരിറ്റി  
െഡേപ്പാസിറ്റായി  34,87,125/- രൂപ   തനത് ഫണ്ടില്  നിന്നു  നല്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :- 4.00 ലക്ഷം രൂപ മാതര്മാണ് െസകയ്ൂരിറ്റി െഡേപ്പാസിെറ്റന്നും 
വാടക പര്തിമാസം  30,000/- രൂപയാെണന്നും  നഗരകാരയ് 
ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചു.  6 മാസെത്ത വാടക മാതര്ം 
െസകയ്ൂരിറ്റിയായി  നല്കുന്നതിെന്റ സാദ്ധയ്ത ആരായണം.  
സാധയ്മെലല്ങ്കില്  4.00 ലക്ഷം രൂപ  നല്കാന്  അനുമതി 
നല്കുന്നു. ഷീ േലാഡ്ജിംഗിന് പറ്റിയ െകട്ടിടവും  
പരിസരവും ആെണന്ന്  കുടുംബശര്ീ എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്   
ഉറപ്പു വരുത്തണം.  ഷീ േലാഡ്ജ് പര്വര്ത്തനം  ആരംഭിച്ച്  
അധികം താമസിയാെത  പുതിയ െകട്ടിടം  പണിയണം. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
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4.32പാവറട്ടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 17.01.2018-െല കത്തും 26.12.2017-െല 2(4) 
-◌ാ◌ം  നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും ( LSGD - DA1-127/2018 - LSGD) 
 പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്ന  ശര്ീ മണികണ്ഠന്, െപറാട്ടി ഹൗസ്, 
എന്നയാളുെട മകളുെട   വിവാഹം  06.06.2016 -ല്  നടെന്നങ്കിലും  ഒരു വര്ഷം 
കഴിഞ്ഞാണ് വിവാഹ ധനസഹായത്തിന്  അേപക്ഷിച്ചത്. ഇവര്ക്ക് ധനസഹായം 
നല്കാന്  പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.33 പൂതാടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  14.12.2017-െല  SC1- 11366/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്  
 പട്ടിക ജാതി/ പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലാപ് േടാപ് 
നല്കാന്  രണ്ടു േപര്ാജക്ടുകള്  2016-17-ല്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരന്നു.  അേത വര്ഷം 
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കിയിലല്.  ഈ വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നുണ്ട്. 
 
േപര്ാ.നം.222/18 - അടങ്കല്  2.00 ലക്ഷം രൂപ (എസ്.സി) 
േപര്ാ.നം. 225/18 - അടങ്കല്  3.20 ലക്ഷം രൂപ (റ്റി.എസ്.പി) 
2016-17-െല  ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്  കൂടുതലും  ബിരുദ  ബിരുദാനന്തര 
വിദയ്ാര്ത്ഥികളാണ്. െപര്ാഫഷണല്  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്  കുറവായിരുന്നു.  അതിനാല്  
പുതിയ  െപര്ാഫഷണല്  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്കു നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :- കഴിഞ്ഞ വര്ഷെത്ത ലിസ്റ്റില്  നിന്നും  ബിരുദ/ബിരുദാനന്തര 
വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്കും   നല്കാവുന്നതാണ്. അതിനുേശഷം 
ഈ വര്ഷെത്ത ലിസ്റ്റ്  പരിഗണിച്ചാല്  മതി.  

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.34വണ്ണപുറം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  കത്ത് (ലഭിച്ചത് 01.01.2018) 

2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടു 
കളുെട വിഹിതം  ൈലഫ് പദ്ധതിയിേലയ്ക്ക്  മാറ്റാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- മാറ്റമിലല്ാത്ത സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടാണ്. അനുമതി 
നിരസിച്ചു  

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.35 പിറവന്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 07.12.2017-െല കത്തും 04.12.2017-ല 

ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
 പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  ലാപ് േടാപ്  നല്കുന്ന േപര്ാജക്ട് 
2017-18 വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 256/15, 251/18) ഈ 
േപര്ാജക്ടിെല  ഗുണേഭാക്തൃ ലിസറ്റില്  ഉള്െപ്പട്ട ചില വിദയ്ാര്ത്ഥികള്  പഠനം 
പൂര്ത്തിയാക്കി. ഇവര്ക്കു കൂടി ലാപ് േടാപ് നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- അനുമതി നല്കുന്നു.  
നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.36  പിറവന്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  07.12.2017-െല A1-7681/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും 28.11.2017-െല 22(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി 
തീരുമാനവും    
2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഭവനങ്ങളുെട േമല്ക്കൂര മാറ്റല്  (േപര്ാ.നം.145/18 
അടങ്കല്  47,25,000/-രൂപ),വനിത ഗൃഹനാഥയായ കുടുംബത്തിന്  ഭവന നിര്മ്മാണം 
(േപര്ാ.നം.89/18 അടങ്കല്  3,26,000/-രൂപ), ഭവനങ്ങളുെട േമല്ക്കൂര മാറ്റി  
സ്ഥാപിക്കല്  (േപര്ാ.നം. 236/18 അടങ്കല്  31,50,000/- രൂപ) എന്നീ േപര്ാജക്ടുകള്  
ഉണ്ട്. ഇതിെന്റ ഗുണേഭാക്താക്കള്  കലല്ട ഇറിേഗഷന്  േപര്ാജക്ടിെന്റ കനാല്  
പുറേമ്പാക്ക്  ഉള്െപ്പെടയുള്ള പുറേമ്പാക്ക് ഭൂമിയില്  താമസിക്കുന്നവരാണ്.  കനാല്  
പുറേമ്പാക്കില്  താമസിക്കുന്നവര്ക്ക്  ആനുകൂലയ്ങ്ങള്  നല്കരുെതന്നും UA നമ്പര്  
നല്കരുെതന്നും കലല്ട ഇറിേഗഷന്  േപര്ാജക്ട് അധികൃതര്   പഞ്ചായത്തിെന 
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇെതാഴിവാക്കി േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :-  
 

അനുമതി നല്കുന്നു.  എന്നാല്  ഇവര്  ൈലഫ് ലിസ്റ്റില്  
ഉള്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കില്  പുതിയ  വീട്  നല കുന്നതു 
പരിഗണിേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.37 ചടയമംഗലം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 25.01.2018-െല കത്ത്     

KVIB-യുെട കീഴിലുള്ള  ഖാദി ഉത്പാദന േകന്ദ്രങ്ങളില്  ചര്ക്കയും  അനുബന്ധ 
ഉപകരണങ്ങളും  വാങ്ങി നല്കുന്നതിന് 2017-18 വര്ഷം േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി 
യിട്ടുണ്ട്.  (േപര്ാ.നം. 69 അടങ്കല്  16,25,000/- രൂപ) ഈ ഉപകരണങ്ങള്   KVIBയുെട 
അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില്   നിന്ന് കവ്േട്ടഷന്  മുേഖന വാങ്ങാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- ഇ-െടണ്ടര്  മുേഖനേയാ KVIB–യുെട അകര്ഡിറ്റഡ് 
ഏജന്സിയില്  നിേന്നാ വാങ്ങാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
4.38  പത്തനംതിട്ട  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  07.12.2017-െല  69/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്   കത്തും  27.11.2017-െല 1(7) –◌ാ◌ം നമ്പര് , VII (5) –◌ാ◌ം  നമ്പര്  എന്നീ 
ഭരണസമിതി തീരുമാനങ്ങളും  
(i) കശുമാവിന്  ൈത വിതരണത്തിന് താെഴപ്പറയുന്ന രണ്ട് േപര്ാജക്ടുകള്   2017-

18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
1) േപര്ാ.നം. 793/18 കശുമാവിന്  ൈത വിതരണം അടങ്കല്  1.00 േകാടി രൂപ 

(എസ്.സി.എസ്.പി , വനിത) 
2) േപര്ാ.നം. 797/18 കശുമാവിന്  ൈത വിതരണം  അടങ്കല്  70.00 ലക്ഷം 

രൂപ  (ജനറല് ) 
കുടുംബശര്ീ ഗര്ൂപ്പിെല  വയ്ക്തികള്ക്ക് വിതരണം െചയയ്ാനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. 
ഇതിന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്   
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തീരുമാനം  :- അനുമതി നിരസിച്ചു. 
നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി),ഡി.എ)വകുപ്പ് 

(ii) െതങ്ങമം ജി.എച്ച്.എസ്എസില്  െകട്ടിട നിര്മ്മാണത്തിനായി  RMSA 
ഫണ്ടില്  നിന്ന്  23.10 ലക്ഷം രൂപ  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ചിരുന്നു.  
ഇതില്  11.55 ലക്ഷം രൂപ  ലഭിച്ചു. ഇേത സ്കൂളിന്  MLASDF-ല്  1.00 േകാടി 
രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. അതിെന്റ നിര്മ്മാണം (ഒന്നാം നില) േസ്റ്ററ്റ് നിര്മ്മിതി 
േകന്ദ്ര മുേഖന നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. RMSA വിഹിതം ഉപേയാഗിച്ചുള്ള 
നിര്മ്മാണവും  േസ്റ്ററ്റ് നിര്മ്മിതി േകന്ദ്ര മുേഖന  നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- 
 

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

4.39 പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  17.01.2018-െല  75/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും 26.12.2017-െല IV(4) -◌ാ◌ം  നമ്പര്  ഭരണസമിതി  തീരുമാനവും.    

അപ്പര്  കുട്ടനാട് പര്േദശത്ത്  െനല്ക്കൃഷിക്ക്  െനല്വിത്ത് സബ്സിഡി നല്കാന്  
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിന് തുക ൈകമാറാനും  േകരള 
സീഡ്സ് അേതാറിറ്റി,  നാഷണല്  സീഡ്സ്  േകാര്പ്പേറഷന്  ഓഫ് ഇന്തയ്, 
കര്ണ്ണാടക സീഡ്സ് അേതാറിറ്റി, എന്നീ സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് 
വാങ്ങാന്  അനുമതി  സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :- േകരള സീഡ്സ് അേതാറിറ്റി, കാര്ഷിക സര്വകലാശാല  
എന്നിവിടങ്ങളില്   നിേന്നാ കൃഷി  െഡപയ്ൂട്ടി ഡയറക്ടര്   
ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തി  േകരളത്തില്  മറ്റ് സ്ഥല 
ങ്ങളില്  നിേന്നാ വാങ്ങണം  എന്ന നിബന്ധനേയാെട  
അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)േ◌വകുപ്പ് 
 

4.40 പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  17.01.2018-െല  74/18-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്ത്    

2007-ല്   റാന്നി- പഴവങ്ങാടി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  ‘സവ്ജലധാര’ ശുദ്ധജല 
വിതരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.  ഇതിെന്റ ൈപപ്പും േമാേട്ടാറും  പര്വര്ത്തന രഹിതമായി. 
ഇതിെന്റ പുനഃരുദ്ധാരണത്തിന്  12.00 ലക്ഷം രൂപയുെട  ധനസഹായം നല്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- 
 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്/േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിന്  ൈകമാറുന്ന 
രീതിയില്  േപര്ാജക്ട്  തയയ്ാറാക്കി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ 
സമിതക്ക് സമര്പ്പിക്കാന്  നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.41 നീണ്ടകര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ  10.11.2017-െല  കത്തും 07.11.2017-
െല 1(2)◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 

നീണ്ടകര പഞ്ചായത്ത്  േകാസ്റ്റല്  റഗുേലഷന്   േസാണ്  (CRZ) നിയമം  
ബാധകമായ പഞ്ചായത്താണ്. ഈ േമഖലയില്  താല്ക്കാലികമായ  വീടു നമ്പര്  
ഉള്ള കുടുംബങ്ങള്ക്ക് കുടിെവള്ള കണക്ഷന്  നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  
തീരുമാനം  :- അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
4.42 െവങ്ങാനൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  18.01.2018-െല  കത്ത്  

പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക് “ഭവന സമുച്ചയം”  എന്ന േപര്ാജക്ടിന്  76,03,000/-  രൂപ 
വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  (േപര്ാ.നം. 170/18) 21 കുടുംബങ്ങള്ക്കാണ്  സമുച്ഛയം 
നിര്മ്മിക്കുന്നത്.  ആെക അടങ്കല്  3.58 േകാടി രൂപ. ബഹു വര്ഷ േപര്ാജക്ടായാണ് 
നടപ്പാക്കാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. നിര്വഹണം േകാസ്റ്റ് േഫാര്ഡ് മുേഖന. ആദയ്  ഗഡുവായി 
20% തുക േകാസ്റ്റ് േഫാര്ഡിന്  അഡവ്ാന്സായി നല്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- 
 
 
 

1) ഒരു വീടിെന്റ യൂണിറ്റ് െചലവ്  17.04 ലക്ഷം രൂപ. ഇത് 
കൂടുതലാണ്.  കുടുംബശര്ീ എക്സികയ്ൂട്ടീവ്  ഡയറക്ടര്   ഇത് 
പരിേശാധിച്ച്  കുറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് നിരക്കിലുള്ള  എസ്റ്റിേമറ്റ് 
തയയ്ാറാക്കാന്   േവണ്ട ഇടെപടല്   നടത്തണം.   

2) അനുമതി നിരസിച്ചു. 
നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

 
4.43 കിഴുവിലം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  12.01.2018-െല  എ.എസ് 

3524/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്   (LSGD_DA1/131/2018- LSGD) 

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലാപ് േടാപ് നല്കുന്നതിന് 
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  (േപര്ാ.നം.128/18 അടങ്കല്  9,00,000/- രൂപ ) ഇതില്  
വിദൂര വിദയ്ാഭയ്ാസത്തില്  പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്കും  ലാപ് േടാപ് നല്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് ഇതില്  രണ്ട് ഗുണേഭാക്താക്കള്   BA, BCom േകാഴ്സിനും  ഒരാള്  
ഇന്തയ്ന്  ഇന്സ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് ഓഫ് ചാര്േട്ടഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തില്  നിന്ന്  
സി.എ േകാഴ്സുമാണ്  പഠിക്കുന്നത്.  

തീരുമാനം  :- സി.എ േകാഴ്സിനു പഠിക്കുന്ന വിദയ്ാര്ത്ഥിക്ക്  മാതര്ം  ഇന്തയ്ന്  
ഇന്സ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് ഓഫ് ചാര്േട്ടഡ് അക്കൗണ്ടന്റിെന്റ 
സാക്ഷയ്പതര്ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  നല്കാന്   
അനുമതി നല്കുന്നു. 

 നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.44 ഭരണിക്കാവ് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  01.02.2018-െല  കത്ത്    

നൂറനാട് െലപര്സി െസന്ററിെന്റ  പരിസര പര്േദശങ്ങള്  കാടു പിടിച്ചു 
കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടം വൃത്തിയാക്കാന്  2 കാടുെവട്ടിയന്ത്രം  വാങ്ങി നല്കണെമന്ന്  
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േഹാസ്പിറ്റല്  മാേനജ്െമന്റ് കമ്മിറ്റി  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിേനാടാവശയ്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  
ഇതനുസരിച്ച് കാടുെവട്ടി യന്ത്രം വാങ്ങാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :- 
 
 
 
 

1)അനുമതി നല്കുന്നു. 
2) ഈ പര്േദശത്ത്  കൃഷി െചയയ്ാനുള്ള  സാദ്ധയ്ത 
പരിേശാധിച്ച്  കൃഷി െചയയ്ാന്  കുടുംബശര്ീ  എക്സികയ്ുട്ടീവ് 
ഡയറക്ടര്  നടപടി സവ്ീകരിക്കണം 

നടപടി: - 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി)വകുപ്പ് 
2) കുടുംബശര്ീ 

4.45 പാലക്കാട് മുനിസിപ്പല്  െചയര്  േപഴ്സെന്റ 27.01.2018-െല  A6-1473/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്     

2016-17-െല  ചില േപര്ാജക്ടുകള്  മാറ്റമിലല്ാത്ത സ്പില്  ഓവറായി 2017-18-ല്  
തുടരുന്നുണ്ട്. ഈ േപര്ാജക്ടുകള്  േഭദഗതി  െചയ്ത് ൈലഫ് പദ്ധതിയിേലയ്ക്ക്  തുക 
മാറ്റാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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

 
4.46 പുത്തന്േവലിക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  14.11.2017-െല A3-

2500/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്      
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  വിതരണം െചയയ്ുന്ന 
േപര്ാജക്ട്  ഈ വര്ഷം നടപ്പാക്കി.  ആെക 18 ഗുണേഭാക്താക്കള്. ഇവരില്  ഒരാള്  
ബി.െടകിനും ഒരാള്  ബിേകാമിനും പഠിക്കുന്നു. ഇവര്ക്ക് നല്കിയ ഫര്ണിച്ചറിെന്റ  
തുക  നല്കുന്നതിന്  സര്ക്കാര്  അനുമതി േവണെമന്ന്  നിര്വവ്ഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  
അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്  പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
തീരുമാനം  :-  
 

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

 
4.47 അടൂര്  നഗരസഭാ െചയര്േപഴ്സെന്റ 6.01.2018-െല കത്ത് ( LSGD/DA1/129/2018-

LSGD) 
2016-17-ല്  നാല് നിര്മ്മാണ േപര്ാജക്ടുകള്   ഗുണേഭാക്തൃ സമിതി വഴി നടപ്പാക്കാന്   
അംഗീകാരം ലഭിച്ചതാണ്. ഈ വര്ഷം  ഇവ മാറ്റമിലല്ാത്ത സ്പില്  ഓവറായി 
തുടരുന്നുണ്ട്. ഇവയുെട  അടങ്കല്  2.00 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ്. ഇവയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ 
വര്ഷം സാേങ്കതികാനുമതി  വാങ്ങിയിരുന്നിലല്.  ഇവ ഗുണേഭാക്തൃ സമിതി മുേഖന 
തെന്ന നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
തീരുമാനം  :-  
 
 

അനുമതി നിരസിച്ചു. 
നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ). വകുപ്പ് 
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4.48ആനക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  26.12.2017-െല A1-6333/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും  15.11.2017-െല  2(1) -◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 
(LSGD-DA1/35/2015/- LSGD)  

പട്ടികജാതിയില്െപ്പട്ട െപണ്കുട്ടികള്ക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം നല്കുന്നതിന്  
2016-17, 2017-18 വര്ഷങ്ങളില്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു.  ശര്ീ. ശങ്കരന്  
െപറ്റമ്മല്  , ശര്ീമതി ലക്ഷ്മി പിലായ്ക്കല് , ശര്ീമതി നിര്മ്മല  േതനാംകുന്ന് 
എന്നിവരുെട മക്കളുെട വിവാഹത്തിന് ധനസഹായത്തിന് അേപക്ഷ  നിശ്ചിത 
കാലാവധിക്കു േശഷമാണ് നല്കിയത്.  ഇവര്ക്കു കൂടി ധനസഹായം നല്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
തീരുമാനം  :- അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് 
 

4.49 ആലത്തൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  05.01.2018-െല  കത്തും 
04.12.2017-െല 1(5) -◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
2016-17-െല താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്  2017-18 വര്ഷം  മാറ്റമിലല്ാത്ത സ്പില്  
ഓവറായി  തുടരുന്നുണ്ട്.  ഈ േപര്ാജക്ടില്  െചലവഴിക്കാത്ത തുക  മിച്ചമുണ്ട്.    
 

1 േപര്ാ.നം.76/18 കടലാസ് തുണി സഞ്ചി യൂണിറ്റ്  
(ജനറല് ) 

െചലവഴിക്കാത്ത 
തുക  

9,00,000/- രൂപ  

2 േപര്ാ.നം.77/18 കടലാസ് തുണി സഞ്ചി യൂണിറ്റ്  
(എസ്.സി.എസ്.പി) 

  ” 14,00,000/ രൂപ  

3 േപര്ാ.നം.101/18 ൈജവവളം, ൈജവ 
കീടനാശിനി യൂണിറ്റ്  

 ” 5,54,464/- രൂപ  

4 േപര്ാ.നം.102/18 പച്ചക്കറി വികസനം െടറസില്   ” 1,58,250/- രൂപ  

ഈ തുക ൈലഫ് മിഷനിേലയ്ക്ക് മാറ്റാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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

4.50 െനടുവത്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  08.01.2018-െല  കത്തും 
29.11.2017-െല  13(3)നമ്പര് , 10.11.2017-െല  2(3)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി 
തീരുമാനവും  

(i) 2015-16 വര്ഷെത്ത  പട്ടികജാതി വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലാപ് േടാപ്  എന്ന 
േപര്ാജക്ട്  2016-17 വര്ഷം  സ്പില്  ഓവറായി നടപ്പാക്കി. 18 
ഗുണേഭാക്താക്കള് ക്ക് ലാപ് േടാപ് വാങ്ങിെയങ്കിലും  3 ഗുണേഭാക്താക്കള്   
അനര്ഹരാെണന്ന് കെണ്ടത്തിയതിനാല്   ഇവര്ക്ക് ലാപ് േടാപ് 
നല്കിയിലല്.  വിതരണം െചയയ്ാത്ത ഇവ  2017-18-െല  ഗുണേഭാക്തൃ 
ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പട്ടവര്ക്ക്  നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

അഭിപര്ായക്കുറിപ്പ്:-  അനുമതി നല്കുന്നു 
നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് 
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(ii) ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല േകടായ െതരുവുവിളക്കുകള്  മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാന്  
െടണ്ടര്  വിളിച്ചേപ്പാള്  േപാള്  ഒന്നിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്  97/- 
രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്. നിലവിെല സര്ക്കാര്  നിരക്ക് 75/- രൂപയാണ്. ഈ 
നിരക്ക്  28.12.2016-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  േപാള്  ഒന്നിന് 
100/- രൂപയാക്കി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.  ഈ നിരക്ക് (പരമാവധി) 
ബാധകമാക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :- 
 

േപാള്  ഒന്നിന് പരമാവധി 100/- രൂപ നല്കാവുന്നതാണ് 
നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

 
4.51 മലല്പ്പുഴേശ്ശരി ഗര്ാമ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  2012.2017-െല M 4-4888/17-

◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്ത്. 

െപാതു ടാപ്പുകളുെട  െവള്ളക്കരം  അടയ്ക്കുന്നതിന്  7,35,000/-രൂപ െമയിന്റനന്സ് 
ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  (േപര്ാ.നം. 43/17). ഇത് 
െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും  അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും നിരസിച്ചു. 2013-14 മുതല്  2016-17 
വെര  യൂസര്  ഫീ നല്കുന്നത്  െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റില്  നിന്നാണ് ഈ 
േപര്ാജക്ട്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :--  
 

ഈ വര്ഷേത്തയ്ക്കു കൂടി  പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. വരും 
വര്ഷങ്ങളില്   ഇപര്കാരം െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് 
നല്കാവുന്നതലല്. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
 

4.52 െപരിനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  20.11.2017-െല  p2-750/15-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും  07.03.2017-െല VII(8) -◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും. 

  മാലിനയ്ം െകാണ്ടു േപാകുന്നതിന്  പര്േതയ്കം രൂപകല്പന െചയ്ത വാഹനം  
വാങ്ങുന്നതിന്  2016-17  വര്ഷം േപര്ാജക്ട്  എടുത്തിട്ടുണ്ട്.  അടങ്കല്  7.00 ലക്ഷം 
രൂപ. വാഹനം വാങ്ങാന്  ഇ-െടണ്ടര്  നടപടി   പൂര്ത്തിയായി. േകാഓര്ഡിേന 
ഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  01.02.2017-ല  തീരുമാന പര്കാരം  (ഖണ്ഡിക 2.7) ഇപര്കാരം  
വാഹനം വാങ്ങാന്  സര്ക്കാര്  അനുമതി േവണെമന്ന്  നിഷ്ക്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :-  
 

പര്േതയ്കം രൂപകല്പന െചയ്ത വാഹനം   ആയതിനാല്  
അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
4.53 കുഴല്മന്ദം  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ കത്തും  (ലഭിച്ചത് 

03.02.2018-ല് )  17.01.2018 4(1) -◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും 
റ്റി.എസ്.പി. വിഹിതമായി േബല്ാക്കിന് 1,40,000/-രൂപ ബഡ്ജറ്റില്  വകിയിരുത്തി 
യിട്ടുണ്ട്.  േബല്ാക്ക് പരിധിയില്   പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങള്  ഇലല്. അതിനാല്  ഈ 
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തുക േബല്ാക്ക് പരിധിയിലുള്ള  മാറത്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  പട്ടികവര്ഗ്ഗ 
വിദയ്ാര്ത്ഥിനികളുെട  പര്ീ-െമടര്ിക് േഹാസ്റ്റലില്   ശുചിതവ്ം സംബന്ധിച്ച  
അടിസ്ഥാന സൗകരയ്െമാരുക്കാന്  െചലവഴിക്കാനായി ൈടര്ബല്  
െഡവലപ്െമന്റ്  ഓഫീസര്ക്ക് ൈകമാറാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം:-  
 

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

 
4.54 െപരുമ്പാവൂര്   മുനിസിപ്പല്  െചയര്േപഴ്സെന്റ  07.12.2017-െല  CDS- 12836/17-

◌ാ◌ം  നമ്പര്   കത്തും (LSGD - DB1/411/2017-LSGD) 

 ൈലഫ് പദ്ധതിക്ക്  എസ്.സി.എസ്.പി.യിലും  െപാതു വിഭാഗത്തിലും ഫണ്ടിെന്റ 
ലഭയ്ത കുറവുണ്ട്. അതിനാല്   ഫിനാന്സ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റില്  നിന്നും  50.00 
ലക്ഷം രൂപ  ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ 
സമിതി നിരസിച്ച ഈ േപര്ാജക്ടിന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.55 റാന്നി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 06.01.2018-െല  B1-1415/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്   കത്ത്  

2017-18-െല  സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  ധനസഹായം നല്കുന്നതിന്  
വരുമാന പരിധി െപാതു വിഭാഗത്തിന്  1.00 ലക്ഷം രൂപയും  പട്ടികജാതി 
വിഭാഗത്തിന്  2.00 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് . (ഖണ്ഡിക 2.12) ഈ നിബന്ധന 
നിലനില്ക്കുന്നതിനാല്   കൃഷി േമഖലയില്  പല േപര്ാജക്ടുകളും  നടപ്പാക്കാന്  
ബുദ്ധിമുട്ടുെണ്ടന്നും  സ്പഷ്ടീകരണം നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :-  
 

മുകളില്  പറഞ്ഞ വരുമാന പരിധി െപാതു നിര്േദ്ദശമാണ്. 
എന്നാല്  ഉല്പാദന  വര്ദ്ധനവിനുള്ള  േമഖലെയ  ഇതില്  
നിെന്നാഴിവാക്കിയാണ് മാര്ഗ്ഗേരഖ തയയ്ാറാക്കിയിരി 
ക്കുന്നത്.  അത്തരം േപര്ാജക്ടുകളില്   അര്ഹതാ മാനദണ്ഡം  
എന്താെണന്ന് ഓേരാ സ്കീമിേന്റയും  ഒപ്പം േചര്ത്തിട്ടുണ്ട്.  
ഇപര്കാരം േചര്ത്തിരിക്കുന്ന  അര്ഹതാ മാനദണ്ഡപര്കാരം  
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് സ്പഷ്ടീകരണം 
നല്കുന്നു. കൃഷിേമഖലയിെല മിക്ക േപര്ാജക്ടുകളും  
നാമമാതര്/െചറുകിട  കര്ഷകര്ക്ക്  ധന സഹായം 
നല്കുന്ന രീതിയിലാണ് മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  
പര്തിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.56 SSA േസ്റ്ററ്റ് േപര്ാജക്ട് ഡയറക്ടറുെട  22.01.2018-െല  കുറിപ്പ്  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   SSAയ്ക്കു േവണ്ടി നല്േകണ്ട  ആെക തുക 231.87 േകാടി 
രൂപയാണ്  ഇതുവെര 116.87 േകാടി രൂപ  മാതര്േമ നല്കിയിട്ടുള്ളൂ. േകന്ദ്ര 
വിഹിതമായി ലഭിേക്കണ്ടത്  338.84 േകാടി രൂപയാണ്. എന്നാല്   135.00 േകാടി 
രൂപ  മാതര്േമ നല്കുകയുള്ളൂെവന്ന് േകന്ദ്ര സര്ക്കാര്  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ 
സാഹചരയ്ത്തില്  SSA  പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്  തടസ്സം േനരിടുന്നു.  അതിനാല്  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  നല്േകണ്ട തുക നല്കാന്  നിര്േദ്ദശം 
നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  
തീരുമാനം  :- െപാതു തീരുമാനം 3.15 ബാധകമാണ്. ജിലല്ാ 

ആസൂതര്ണസമിതിയുമായി േചര്ന്ന് അതാതു ജിലല്കളില്   
നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയമാണ്  ഇെതന്ന്  േയാഗം 
നിരീക്ഷിച്ചു.  SSA  േപര്ാജക്ട്  മാേനജര് മാര്ക്ക് േപര്ാജക്ട്  
ഡയറക്ടര്  ആവശയ്മായ  നിര്േദ്ദശം  നല്കണം. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 
4.57 തിരുവനന്തപുരം േകാര്പ്പേറഷന്  േമയറുെട  10.10.2017-െല  J1/6352/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത് 
താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്  േകാര്പ്പേറഷെന്റ കരട് പദ്ധതി േരഖയില്  
ഉണ്ടായിരുന്നു.  മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  ഉള്െപ്പടാത്ത ഇവ  നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

(i) േകാര്പ്പേറഷന്  നടത്തുന്ന  നഴ്സറി സ്കൂളുകളില്  പഠിക്കുന്ന വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  
യൂണിേഫാം,  കുട, പുസ്തകം  എന്നവ സൗജനയ്മായി നല്കുന്നതിന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :--  
 

േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് 
സമര്പ്പിക്കണം.  

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
 

(ii) േകാര്പ്പേറഷന്  ഏരിയയില്  േഫാഗിംഗ് നടത്തുന്നതിന്  25  ടൂ വീലര്  
വാങ്ങുന്നതിന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :-  
 

േപര്ാജക്ട് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുെട പരിഗണനയ്ക്ക് 
സമര്പ്പിക്കണം. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി)വകുപ്പ് 
 

(iii) െഡര്യിേനജ് േബല്ാക്ക് ആകുേമ്പാള്  മാലിനയ്ം സക്ക് െചയയ്ാന്  ഒരു വലിയ 
വാഹനവും  2 െചറിയ വാഹനവുമാണ്  ഉള്ളത്.  െചറിയ വാഹനങ്ങള്  
േകടുപാടുകള്  സംഭവിച്ചതാണ്. ആയതിനാല്  വലുതും െചറുതുമായ  രണ്ട് 
സക്കിംഗ് െമഷീനുകള്  ഉള്െപ്പെട വാഹനം വാങ്ങാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
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തീരുമാനം  :-  േപര്ാജക്ട് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കണം  
നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡിസി) വകുപ്പ് 

 
4.58 െവള്ളിയാമറ്റം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  05.12.2017-െല G1-583/17-

◌ാ◌ം നമ്പര്   കത്ത്   

കുടുംബശര്ീ യൂണിറ്റുകള്ക്ക് റിേവാള്വിംഗ് ഫണ്ട്   നല്കുന്നതിന്   5.00 ലക്ഷം 
രൂപ വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിയുെട 
അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.  ഇത്  സി.ഡി.എസ്. െചയര്  േപഴ്സെന്റ  അക്കൗണ്ടിേലയ്ക്ക് 
ൈകമാറി  കുടുംബശര്ീ യൂണിറ്റിന്  സബ്സിഡിയായി നല്കുന്നതിന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്   

തീരുമാനം  :- 
 

റിേവാള്വിംഗ്  ഫണ്ട്  സബ്സിഡി നല്കാന്  
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല്. കുടുംബശര്ീ യൂണിറ്റുകളില്   
ആന്തരിക വായ്പാ പര്വര്ത്തന ത്തിലൂെട കൂടുതല്തുക  
വായ്പയായി യൂണിറ്റുകള്ക്ക് ലഭയ്മാക്കുക എന്നതാണ് 
റിേവാള്വിംഗ്  ഫണ്ടിെന്റ  ലക്ഷയ്ം. പലിശ രഹിതമായി തുക  
ഒരു യൂണിറ്റിനു നല്കി  ആ യൂണിറ്റില്  നിന്നും തിരിച്ചടവ് 
വന്ന് വീണ്ടും മെറ്റാരു യൂണിറ്റിന് തുക നല്കുന്ന  
രീതിയിലാണ്  റിേവാള്വിംഗ്  ഫണ്ട് ഉപേയാഗിേക്കണ്ടത്.  

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഐ.എ) വകുപ്പ് 
4.59േചാറ്റാനിക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  29.01.2018-െല  123/184/18-

◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  20.01.2018-െല 16(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരമസമിതി  
തീരുമാനവും. 

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനു മുകളില്   േകല്ാക്ക് ടവര്  നിര്മ്മാണം എന്ന േപര്ാജക്ട്  
2014-15-ല്  ഏെറ്റടുത്ത് ഈ വര്ഷം സ്പില്ഓവറായി  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 
േപര്ാ.നം. 184/18 അടങ്കല്  4,50,000/- രൂപ(തനത് ഫണ്ട്)  േപര്ാജക്ട് രൂപീകരണ 
വര്ഷം  അടങ്കല്  5,50,000/- രൂപയായിരുന്നു. േപര്ാജക്ട് കയ്ാരിഓവര്  
െചയ്തേപ്പാള്  4,50,000/- എന്ന് െതറ്റായി േചര്ത്തതാണ്. അധികമായി േവണ്ട 
1.00 ലക്ഷം രൂപ കൂടി  ഉള്െപ്പടുത്താന്  അനുമതി  സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- തനത് ഫണ്ട് ആയതിനാല്  അധിക തുക  ഉള്െപ്പടുത്താന്  
അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
 
4.60  ബാലുേശ്ശരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  10.01.2018-െല A10-7034/17-

◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് 

 സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട 
െപണ്കുട്ടികള്ക്ക്  വിവാഹ ധനസഹായം നല്കുന്നതു പര്തിപദിക്കുന്ന 



29 
 

ഖണ്ഡികയില്   ഒരു ദമ്പതികള്ക്ക് ഒരു  പര്ാവശയ്ം  മാതര്േമ ധനസഹായം 
നല്കാവൂ എന്നുണ്ട  ്(ഖണ്ഡിക 11.5). ഒരു ദമ്പതികളുെട രണ്ട  ്െപണ്കുട്ടികള്ക്ക  ്
ധനസഹായം നല്കാേമാ എന്ന്  സ്പഷ്ടീകരണം നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്     

തീരുമാനം:-  
 

വിവാഹം കഴിക്കുന്ന  ദമ്പതികള്ക്ക് ഒരിക്കല്  മാതര്േമ  
ധനസഹായം നല്കാവൂ എന്നാണ് മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  
ഉേദ്ദശിച്ചത്. ഒേര ദമ്പതികളുെട രണ്ട് മക്കളുെട 
വിവാഹത്തിന് ധനസഹായം നല്കാവുന്നതാണ്  എന്ന് 
സ്പഷ്ടീകരണം നല്കുന്നു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.61  പാണ്ടിക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്പര്സിഡന്റിെന്റ  16.12.2017-െല A2-671/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്  

വൃദ്ധര്ക്ക് കട്ടില്  വിതരണം  െചയയ്ുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  െപാതു വിഭാഗത്തില്  22,01,000/- രൂപയും  
എസ്.സി.എസ്.പി.യില്  12,18,000/-  രൂപയും . തടിയില്  പണിത കട്ടില്  
നല്കാനാണ്  സര്ക്കാര്  അനുമതി നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം 
സ്റ്റീലില്  നിര്മ്മിച്ച കട്ടില്   നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.62േകായിപര്ം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ കത്തും  28.11.2017-െല XIX -◌ാ◌ം 
നമ്പര്  ഭരണസമിതി  തീരുമാനവും   

2016-17 വര്ഷം  കര്ിമിേറ്റാറിയം പണിയുന്നതിന്  45.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി 
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. (ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 40.00 ലക്ഷം രൂപ,  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം  5.00 ലക്ഷം രൂപ) ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം  
തനത് ഫണ്ട്.  2017-18 വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി  തുടരുന്നു.  െടണ്ടര്  മുേഖന 
നടപ്പാക്കാനാണ്  േപര്ാജക്ടില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  െടണ്ടറിനു പകരം 
അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സി മുേഖന  നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്   

തീരുമാനം  :-  
 

അനുമതി നിരസിച്ചു. ഇ-െടണ്ടര്  നടപടികര്മം 
പാലിേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ .(ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
4.63ബഹു.  ചാലക്കുടി എം.എല്.എയുെട   29.12.2017-െല കത്തും  ചാലക്കുടി  

േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  28.12.2017-െല  കത്തും.   

(i) ആതിരപ്പള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  പുളിയിലപ്പാറ ഭാഗത്ത്  വനം േമഖലയില്  
‘അമ്മ വീട്’എന്ന േപര്ാജക്ടിന്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി  അംഗീകാരം 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. (അടങ്കല്   25.00 ലക്ഷം രൂപ) പട്ടികവര്ഗ്ഗവിഭാഗത്തിെല നവജാത 
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ശിശുക്കളുേടയും  ഗര്ഭിണികളുേടയും  ആേരാഗയ് സംരക്ഷണമാണ്  ലക്ഷയ്ം.  
വനസംരക്ഷണസമിതി   മുേഖന നടപ്പാക്കാനാണ്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.  എന്നാല്  
വന സംരക്ഷണസമിതി  നിര്വഹണ ഏജന്സിയുെട ലിസ്റ്റില്  ഇലല്ാത്ത 
തിനാല്   ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പടുത്തി  ഈ സമിതിെയ  നിര്വഹണ 
ഏജന്സിയാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് . 

തീരുമാനം:-  
 

വനേമഖലയില്  ഇത്തരം േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാനുള്ള  
അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സിയായി  വനം സംരക്ഷണ 
സമിതിെയ  കൂടി നിശ്ചയിക്കണെമന്ന്  ധനകാരയ് 
വകുപ്പിേനാടാവശയ്െപ്പടാന്  തീരുമാനിച്ചു.  

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് 
 (ii)  ധാരാളം  വിേനാദ സഞ്ചാരികള്  വരുന്ന  ആതിരപ്പള്ളി വിേനാദ സഞ്ചാര 

േകന്ദ്രത്തില്  ഒരു ഷീ േടായ് ലറ്റ് പണിയാന്  പദ്ധതി തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
േപര്ാ.നം. 26/18 (അടങ്കല്  30 ലക്ഷം രൂപ) ഇതും  VSS മുേഖന നടപ്പാക്കാന്  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

തീരുമാനം:- 
 
 

 
 

  
 

വനേമഖലയില്  ഇത്തരം േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാനുള്ള  
അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സിയായി  വനം സംരക്ഷണ 
സമിതിെയ  കൂടി നിശ്ചയിക്കണെമന്ന്  ധനകാരയ് 
വകുപ്പിേനാടാവശയ്െപ്പടാന്  തീരുമാനിച്ചു. ശുചിതവ് മിഷെന്റ 
െസ്പസിഫിേക്കഷന്  അനുസരിച്ചുേവണം േടായ് ലറ്റ് 
പണിേയണ്ടത്.  

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് 
4.64 തേദ്ദശസവ്യംഭരണ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട 31.01.2018-െല 

DB3/753/2012/തസവ്ഭവ കത്തും തലേശ്ശരി നഗരസഭയില്  താമസിക്കുന്ന ശര്ീ. 
അേശാകന്  എം. (അനനയ് നിവാസ്) എന്ന ആളുെട  08.11.2017-െല കത്ത്    

പട്ടികജാതി വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് പഠനമുറി നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം 
ലഭിക്കുന്നതിന് ശര്ീ.അേശാകന്  എം. എന്ന ആള്   നിലവിെല വീടിെന്റ പ്ലാന്  
സഹിതം അേപക്ഷ നല്കി. ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  50,000/- രൂപ  
നഗരസഭയില്  നിന്ന് അഡവ്ാന്സ് നല്കി. മാര്ഗ്ഗേരഖപര്കാരം 800 ചതുരശര് 
അടി വെര വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള വീടുകളില്  പഠന മുറി നിര്മ്മിക്കാനാണ് അനുമതി.  
എന്നാല്  വീടിെന്റ തറ വിസ്തീര്ണ്ണം 964 ചതുരശര് അടിയാണ്. അതിനാല്  തുക 
തിരിെക അടയ്ക്കാന്  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  ഇതിേന്മല്  നടപടി 
സവ്ീകരിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്   

തീരുമാനം  :-  
 

പ്ലാന്  പര്കാരമുളള  ഭവനത്തിേനാട് േചര്ന്ന്  പഠനമുറി 
നിര്മ്മിക്കാന്  പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.65 ഏറ്റുമാനൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 11.01.2018-െല കത്തും  
28.12.2017-െല  2(3) -◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും.   

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  പഠനമുറി പണിയുന്നതിനുള്ള 
േപര്ാജക്ടിന് (േപര്ാ.നം. 11/18, അടങ്കല്  10.00 ലക്ഷം രൂപ) അംഗീകാരം 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :-  
 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്  നല്കുന്ന ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റ് പര്കാരം 
നിര്വഹണം നടത്തണെമന്ന നിബന്ധനേയാെട അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
4.66 കുറുമാത്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  12.01.2018-െല AZ10/18-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്  

താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്   മാറ്റമിലല്ാത്ത സ്പില്  ഓവറായി  2017-18 വാര്ഷിക 
പദ്ധതിയില്   ഉള്െപ്പടുത്തി പൂര്ത്തീകരിച്ചു.  ഈ േപര്ാജക്ടുകളുെട േസവിംഗ്സ് 
തുക  ൈലഫ് പദ്ധതിക്കായി വകയിരുത്തുന്നതിനായി  ഈ േപര്ാജക്ടുകള്  
േഭദഗതി െചയ്തു.  േഭദഗതി െചയ്തതിനാല്  ഇതിെന്റ  അടങ്കല്  2017-18 ബഡ്ജറ്റ് 
വിഹിതത്തില്  ഉള്െപ്പടുകയും  വാലിേഡഷെന  ബാധിക്കുകയും  െചയ്തു. േഭദഗതി 
പര്കര്ിയ  ഒഴിവാക്കി പൂര്വവ് സ്ഥിതിയിെലേപാെല കയ്ാരിഓവര്  വിഹിതത്തില്  
േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുന്ന രീതിയിലാക്കണമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

കര്മ 
നം 

േപര്ാ.നം. േപര്ാജ്ക്ടിെന്റ 
േപര് 

വികസനഫണ്ട് 
വിഹിതം 

1 149/18 ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് െകട്ടിടം  
അറ്റകുറ്റപ്പണിയും പര്േവശനകവാടം 
നിര്മ്മാണവും 

2,90,000/- രൂപ 

2 150/18 കാര്ഷിേകാപകരണങ്ങള്  
സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് കൃഷി ഭവനു സമീപം 
െഷഡ് നിര്മ്മാണം  

1,00,000/- രൂപ 

3 155/18 വടക്കാേഞ്ചരി ഗവ.യു.പി. സ്കൂളിന് 
അറ്റകുറ്റപ്പണി 

1,05,000/- രൂപ  

 തീരുമാനം  :-  
 

ഇതിനാവശയ്മായ കര്മീകരണം സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില്  
െചയയ്ാന്  ഐ.െക.എം.എക്സികയ്ൂട്ടീവ്  ഡയറക്ടേറാട് 
നിര്േദ്ദശിച്ചു.  

നടപടി: - എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം 
4.67 െപരുവയല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  08.01.2018-െല 358/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്  

ശര്ീമതി. ബിന്ദു. എം.െക. എന്നയാളുെട മകളുെട വിവാഹം നടന്നത് 
26.07.2016നാണ്. വിവാഹ ധനസഹായത്തിന് അേപക്ഷിച്ചത് 29.05.2017-
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നാണ്. നിശ്ചിത കാലാവധിക്കുേശഷം  അേപക്ഷിച്ചതിനാല്  ഈ 
ഗുണേഭാക്താവിന് സഹായം നല്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :-  
 

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

4.68 ബഹു. മണ്ണാര്ക്കാട് എം.എല്.എയുെട 06.02.2018-െല കത്തും അലനലല്ൂര്  
പഞ്ചായത്തിെന്റ 24.11.2017-െല  4(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
വികസന കാരയ് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി െചയര്മാെന്റ 06.02.2018-െല  കത്തും  

ഒ.ഡി.എഫ് പദ്ധതിക്ക്  ശുചിതവ് മിഷന്  വിഹിതമായും  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
വിഹിതമായും ലഭിച്ച  15,75,000/- രൂപ  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ അക്കൗണ്ടില്  
ഉണ്ട്. ഈ തുക  ൈലഫ് ഭവന പദ്ധതിയില്  പണി പൂര്ത്തിയാക്കാത്ത  
ഭവനങ്ങളുെട പൂര്ത്തീകരണത്തിന് ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :-  
 

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

 
4.69 ബഹു. ഫിഷറീസ് വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട 02.02.2018-െല 3715/VIP/18/M 

(F&HE)നമ്പര്  കുറിപ്പ്  

െപരിനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  വികസന ഫണ്ടില്  നിന്ന്  2.00 ലക്ഷം രൂപ 
മുടക്കി  കുഴല്  കിണര്  കുഴിക്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :-  
 

േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് 
സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി: - തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.70 കരുമാലല്ൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 05.02.2017-െല A3/1110/18-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്  

 പഞ്ചായത്തിെല കരുമാലല്ൂര്  ഗവ.എം.ഐ.യു.പി.എസ്, കരുമാലല്ൂര്  എല്.പി. 
എസ്, കരുമാലൂര്  െസറ്റില്െമന്റ് സ്കൂള്  എന്നീ വിദയ്ാലയങ്ങളിെല െവള്ളക്കരം 
കുടിശ്ശികയുണ്ട്.  റവനയ്ൂ അദാലത്തില്  പിഴയും  പിഴപലിശയും ഒഴിവാക്കി 
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 31.03.2018-നകം  തുക അടയ്ക്കണം. ഇതിനായി വികസനഫണ്ട്/ 
െമയിന്റനന്സ് ഫണ്ട് / തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :-  
 

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

(േയാഗം  ൈവകിട്ട് 5 .00 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു) 
 


