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നം.20/2017/SRG/CC (19) 

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 
05.03.2018 ല്   കൂടിയ  േയാഗത്തിെന്റ  നടപടിവിവരം 

 
േയാഗം രാവിെല 11.00മണിക്ക് 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 പദ്ധതി പുേരാഗതി  അവേലാകനം െചയ്തു. 05.03.2018 
വെരയുള്ള  പദ്ധതി  പുേരാഗതി  താെഴേചര്ക്കുന്നു. 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് - 64.37 ശതമാനം 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് - 60.80 ” 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി  - 54.29 ” 
േകാര്പ്പേറഷന്  - 49.66 ” 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് - 42.43 ” 
 ആെക െചലവ്  58.06 ” 

ഏറ്റവും കൂടുതല്  പദ്ധതി െചലവ് കണ്ണൂരും  (62.64 ശതമാനം) കുറവ് േകാഴിേക്കാടും  
(53.42 ശതമാനം)  ജിലല്കളില്  ആണ്. ടര്ഷറികളില്   സമര്പ്പിക്കെപ്പട്ട  ബിലല്ുകള്  കൂടി  
േചര്ത്താല്  െചലവു ശതമാനം  61.24 ആണ്.  

2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി  ബന്ധെപ്പട്ട്  432 തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  ഡാറ്റാഎന്ടര്ി ആരംഭിച്ചു.  ആെക 6548 േപര്ാജക്ടുകള്  സുേലഖ േസാഫ്ട് 
െവയറില്   േചര്ത്തിട്ടുണ്ട്.  തീരുവനന്തപുരം ജിലല്യില്  കാട്ടാക്കട , െചമ്മരുതി  എന്നീ 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതി 
അംഗീകാരം നല്കി. 

തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  ഈ വര്ഷെത്ത  പദ്ധതി നിര്വഹണം ൈദനം 
ദിനം അവേലാകനം  െചയയ്ുകയും  പര്ശ്നങ്ങള്  പരിഹരിക്കാന്   കൃതയ്മായ നടപടിയും  
ബന്ധെപ്പട്ട വകുപ്പു േമധാവികള്  സവ്ീകരിക്കണം. 

നടപടി:-1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
2) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

3) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
 2018-19-െല  വാര്ഷിക പദ്ധതി  17.03.2017-നു  മുമ്പ്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് 
സമര്പ്പിക്കുന്നതില്   എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  പര്േതയ്കം ശര്ദ്ധിക്കണം. എലല്ാ 
ഗര്ാമ/േബല്ാക്ക്/ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്കും നഗരസഭാകളും ഈ ദിവസത്തിനകം  
വാര്ഷിക പദ്ധതി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കുന്നു എന്ന്  പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടര്, ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്, നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  എന്നിവര്  ഉറപ്പു 
വരുത്തണം. അതിന് േവണ്ടി  വകുപ്പുേമധാവികള്  എലല്ാ ദിവസവും അവേലാകനം  
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നടത്തണം. ഇതില്  ഏെതങ്കിലും തടസ്സങ്ങേളാ  പര്ശ്നങ്ങേളാ ഉണ്ട് എങ്കില്   അഡീഷണല്  
ചീഫ് െസകര്ട്ടറിയുെട  ശര്ദ്ധയില്െപ്പടുത്തണം.  

 നടപടി:-1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
2) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

3) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
2018-19  വാര്ഷിക പദ്ധതി  രൂപീകരണം  സംബന്ധിച്ച്  അവേലാകനം നടത്താന്  ബഹു. 
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട  അദ്ധയ്ക്ഷതയില്   07.03.2018നു രാവിെല  
വീഡീേയാ േകാണ്ഫറന്സ് നടത്താന്  തീരുമാനിച്ചു. എലല്ാ ജിലല്കളിേലയും  ഡി.പി.സി. 
െചയര്മാന്മാര്, ഡി.പി.സി െമമ്പര്  െസകര്ട്ടറി (ജിലല്ാ കളക്ടര്)  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് 
ഓഫീസര്, പഞ്ചായത്ത് െഡപയ്ൂട്ടി ഡയറക്ടര്, എ.ഡി.സി.(ജനറല്,) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ 
വകുപ്പ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്   എന്നിവര്   പെങ്കടുേക്കണ്ടതാണ്. ഇതിനുേവണ്ട  
അറിയിപ്പുകള്  ബന്ധെപ്പട്ട എലല്ാവര്ക്കും പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  നല്കണം.  

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)  വകപ്പ് 
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  

 
2. മുന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം സവ്ീകരിേക്കണ്ട തുടര്  നടപടികള്  
 =============================================================== 
2.1    13.12.2017-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  തീരുമാനപര്കാരം  നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട   

വിഷയങ്ങള്  
ഖണ്ഡിക 4.11 

േകരള നിലെത്തഴുത്ത് ആശാന്  സംഘടനയുെട അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി 
െസകര്ട്ടറിയുെട 08.10.2010.-െല  കത്തും  വിവിധ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക് നല്കിയ  
കത്തുകളും 

              നടപടി1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ.പി.എ)  വകപ്പ്:  
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  

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 

േകരളത്തിെല അങ്കണവാടികളിലും പര്ീ-ൈപര്മറി സ്കൂളുകളിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്ക  ്
േപാഷകാഹാരം നല്കുന്നതുേപാെല  നിലെത്തഴുത്ത് കളരികളില്  പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്കും 
ഇവ നല്കണമന്നും ഈ കുട്ടികള്ക്കും േസ്കാളര്ഷിപ്പും അലവന്സും അനുവദിക്കണെമന്ന 
ആവശയ്വും സംബന്ധിച്ച്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  റിേപ്പാര്ട്ട്  സമര്പ്പിച്ചു. േകരളത്തില്  
ആെക  1,152 നിലെത്തഴുത്ത് കളരികളും  അതര്യും തെന്ന  നിലെത്തഴുത്താശാന്മാരും 
ആെക 13,670/-കുട്ടികളുമുെണ്ടന്ന് പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചു.  
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എടുത്തിട്ടിലല്. കൂടാെത പദ്ധതി തുടരാന്  ബാങ്ക് വായ്പയും എടുേക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഇതിെന്റ 
പലിശ  സര്ക്കാരില്  നിന്നാണ്  തിരിച്ചടയ്േക്കണ്ടത്.  േപര്ാജക്ട് തുടരാനും പലിശ 
സര്ക്കാരില്  നിന്ന് അടയ്ക്കാനുമുള്ള തീരുമാനമുണ്ടാകണമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-   വായ്പ സര്ക്കാര്  അനുമതിേയാെട എടുത്ത വായ്പാ തുക  
ഉപേയാഗിച്ച് പൂര്ത്തിയാക്കാനുള്ള വീടുകള്ക്ക് േശഷിക്കുന്ന 
ഭാഗത്തിെന്റ പൂര്ത്തീകരണത്തിന് തുക നല്കാവുന്ന 
താണ്. പുതിയ വീടിനാെണങ്കില്  അവെര ൈലഫിെന്റ 
ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പടുത്തി നല്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു.  

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)  വകപ്പ് 
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 അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം :-   പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. 
 

നടപടി :- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
2.2   06.02.2018-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗ തീരുമാന പര്കാരം     

നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട   വിഷയങ്ങള്  
3.3 പൂര്ത്തിയാക്കാനുള്ള ഭവനങ്ങളുെട പൂര്ത്തീകരണത്തിന് മതിയായ തുക  ചില 

തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   വകയിരുത്തിയിട്ടിലല് എന്ന് േയാഗം വിലയിരുത്തി.  
ഇത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   ഏെതാെക്കയാെണന്ന് അറിയിക്കണം. 
ഇതിെന്റ  വിശദാംശം അടുത്ത  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്   ൈലഫ് മിഷന്  
ചീഫ്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര്  നല്കണം. പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ 
വിഭാഗക്കാരുെട  വീട് പൂര്ത്തീകരണത്തിന്  സഹായം േവണ്ട ഗുണേഭാക്താക്കള്  
എതര്യാെണന്നും അവര്ക്ക് മതിയായ തുക അതത് വകുപ്പില്  നിന്നും  
വകയിരുത്തിയിട്ടുേണ്ടാ എന്നും പരിേശാധിക്കണം. ഇലല്ാെയങ്കില്  ഇനി വകുപ്പില്  
നിന്നും വകയിരുേത്തണ്ട തുക  എതര്െയന്ന് അറിയിക്കണം.  ഇതിേന്മല്  ബഹു. 
പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസനവകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി  ചര്ച്ച െചയയ്ാന്  
തീരുമാനിച്ചു.  ഇതിനാവശയ്മായ നടപടി  ൈലഫ്  മിഷന്  ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
ഓഫീസര്  എടുക്കണം. 

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

  
3.4 ൈലഫ്  പദ്ധതിക്ക് തുക കെണ്ടത്തുന്നതിന്  വാര്ഷിക പദ്ധതിെയ േമഖലാ 

വിഭജനത്തില്  നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  േമഖലാ നിബന്ധന 
പാലിക്കാെത  േപര്ാജക്ടുകള്  േഭദഗതി െചയയ്ുേമ്പാള്  ലഭിക്കുന്ന േസവിംഗ്സ് തുക 
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ൈലഫ് പദ്ധതിക്കു തെന്ന  ഉപേയാഗിക്കുന്നുെവന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം.  നിര്ബന്ധ 
വകയിരുത്തലുകള്    േവണ്ട േമഖലയിെല  വകയിരുത്തലിന് വരുന്ന കുറവ്  
ൈലഫ് പദ്ധതിയിേലയ്ക്ക് തെന്നയാണ്  മാറ്റുന്നെതന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. സുേലഖ 
േസാഫ്റ്റ് െവയറില്   ഇതിനുള്ള കര്മീകരണം  നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

നടപടി:- എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് , ഐ.െക.എം 
3.7 േലാക പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂണ്  - 5ന്  പരമാവധി ഫല വൃക്ഷൈതകള്  നടണം.  

MGNREGS മുേഖന ഇത് സാധയ്മാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി കുടുംബശര്ീ എടുക്കണം. 
ജിലല് തിരിച്ച് ഫലവൃക്ഷ  ൈതകളുെട   നിലവിെല ലഭയ്ത എതര്െയന്ന് 
അറിയിക്കണം. 

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഐ.എ/ഡി.ഡി)  വകപ്പ് 
2)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, കുടുംബശര്ീ 

 
3.8 ൈലഫ് മിഷന്  പദ്ധതി പര്കാരമുള്ള  ഭവന നിര്മ്മാണത്തില്   പര്ീഫാബര്ിേക്കറ്റഡ് 

വീടുകളുെട നിര്മ്മാണം  േപര്ാത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഇതിനുേവണ്ട നടപടി തേദ്ദശസവ്യം 
ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  സവ്ീകരിക്കണം.  ഇതിേന്മല്  വിശദമായ 
റിേപ്പാര്ട്ട്  അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്പ്  ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
നല്കണം.  ഒരുപര്േദശത്ത് കൂടുതല്  വീടുകള്   ഇപര്കാരം െചയ്താല്  മാതര്േമ   
േകാസ്റ്റ് ഇഫക്ടീവാകുകയുള്ളൂ. ഇത് പര്ാേയാഗികമാക്കുന്നതിന്  ആവശയ്മായ 
ഇടെപട ലുകളും നടപടിയും  ൈലഫ് ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര്   
സവ്ീകരിക്കണം. ഇത്തരം സാേങ്കതികവിദയ്  ഉപേയാഗിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട് ചര്ച്ചകള്  നടത്തണം. ഇതിേന്മല്  സവ്ീകരിച്ച  നടപടിയും സാധയ്താ 
റിേപ്പാര്ട്ടും  അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്   ൈലഫ്  ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
ഓഫീസറും തേദ്ദശസവ്യംഭരണ  വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും   നല്കണം. 

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

3.9 ഹരിത കര്മ്മേസനയ്ക്ക് ആവശയ്മായ  പരിശീലനം  കിലയുെട ആഭിമുഖയ്ത്തില്  
നല്കുന്നതിനുേവണ്ട  നടപടി കുടുംബശര്ീയുമായി േചര്ന്ന്  സവ്ീകരിക്കണം. 

 ഹരിത കര്മ്മേസനയുെട  പരിശീലനത്തിനായി  കുടുംബശര്ീ നല്കിയ 3.6 േകാടി 
രൂപയുെട െപര്ാേപ്പാസല്  കില അംഗീകരിക്കുകയും  ആദയ്ഗഡുവായ 1.808 േകാടി 
രൂപ  കുടുംബശര്ീക്ക് അനുവദിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്. നാളിതുവെര ജിലല്കളില്  വിവിധ 
പരിശീലനങ്ങളിലായി 11,000 കുടുംബശര്ീ വനിതകള്ക്ക് പരിശീലനം 
പൂര്ത്തീകരിക്കുകയും 20 കര്മ്മേസന  യൂണിറ്റുകള്   ആരംഭിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുെണ്ടന്ന് 
കുടുംബശര്ീ എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചു. 

നടപടി:- 1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
2) ഡയറക്ടര്, കില 

3) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  കുടുംബശര്ീ 
4) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറ്കടര്, ശുചിതവ് മിഷന്  
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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, 
െമയിന്റനന്സ് എന്നിവ  ജനറല്  പര്പ്പസ് ഗര്ാന്റില്  നിന്നും നല്കാന്  അനുമതി  
സംബന്ധിച്ച്  
 തീരുമാനം :-  ഇതിന് അനുമതി നല്കാവുന്നതാെണന്ന്  ഗര്ാമ വകസന 

കമ്മീഷണര്   റിേപ്പാര്ട്ട് െചയ്തതനുസരിച്ച്  അനുമതി നല്കുന്നു.
 നടപടി: -1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി)  വകപ്പ്  

2) ഗര്ാമവികസന വകുപ്പ് കമ്മീഷണര്  
4.16കാസര്േഗാഡ് മുനിസിപ്പല്  െചയര്  േപഴ്സെന്റ  08.01.2018-െല  PW1-6293/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്  

കാസര്േഗാഡ് നഗരസഭ 2010-11 മുതല്  2015-16 വെര നിര്മ്മാണ പര്വൃത്തി 
കള്ക്കുള്ള 27 േപര്ാജക്ടുകള്  തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച് നടത്തി. ഇവയ്ക്ക് 
സാധൂകരണം ലഭിക്കുന്നതിന് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും 
അനുമതി ലഭിച്ചിലല്. ഇതിന് േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  അംഗീകാരം 
സംബന്ധിച്ച്   
 

തീരുമാനം:-  നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്   റിേപ്പാര്ട്ട് െചയ്തതനുസരിച്ച്  ഇത് 
േലാക്കല്  ഫണ്ടിെന്റ പരിേശാധനയ്ക്ക് വിേധയമാേക്കണ്ട 
താണ്. ഈ പര്വൃത്തിയുെട  വാലയ്ുേവഷന്   ബന്ധെപ്പട്ട 
എഞ്ചിനീയര്  എടുത്ത്  അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്   തുക 
നല്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: - 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി)  വകപ്പ്  
2)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

3. െപാതുവിഷയങ്ങള്  
==================  

3.1 ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 2018-19-ല്  ലഭിച്ച  ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  വിഹിതം  
മുന്  വര്ഷെത്ത അേപക്ഷിച്ച് കുറവാണ്.  ഉദാഹരണത്തിന് ചമ്പക്കുളം 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിന് 2017-18-ല്  57,31,000/- രൂപ  ലഭിെച്ചങ്കിലും  2018-19-ല്  
55,25,000/- രൂപ മാതര്മാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഇതുേപാെല  സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്.സി.എസ്.പി/റ്റി.എസ്.പി 
ഫണ്ട് നല്കിയതിലും  ഇത്തരം അപാകതകള്  സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പര്ശ്നങ്ങള്  
ഏെതാെക്ക  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാണ്  സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളെതന്ന് 
പരിേശാധിച്ച് ബന്ധെപ്പട്ട  വകുപ്പുേമധാവികള്  ധനകാരയ് വകുപ്പിന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം 
നല്കണം. വിശദാംശങ്ങള്  അഡിഷണല്  ചീഫ് െസകര്ട്ടറിക്ക് നല്കണം. 

 



6 
 

നടപടി:-1)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
2)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

3)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
3.2 പദ്ധതി െചലവ് ഉയര്ന്നു നില്ക്കുന്ന തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  വിവരങ്ങള്  

േയാഗത്തില്  അവേലാകനം െചയ്തു. ഇത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  
മാര്ച്ച് 15-◌ാ◌ം  തീയതിേയാെട  കയ്ാരിഓവര്  വിഹിതം  ലഭിച്ചിെലല്ങ്കില്   ബില്  തുക 
നല്കാന്  കഴിയിെലല്ന്ന് േയാഗം വിലയിരുത്തി.  

 അതിനാല്  കയ്ാരിഓവര്  വിഹിതത്തിന് അര്ഹരായ എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും വിഹിതം  അനുവദിക്കാന്  നടപടി സവ്ീകരിക്കണെമന്ന് 
ധനവകുപ്പിേനാടാവശയ്െപ്പടാന്  േയാഗം തീരുമാനിച്ചു.  

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
3.3 ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  നടപ്പ് വര്ഷം റ്റി.എസ്.പി. ഫണ്ട് 

അനുവദിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഗുണേഭാക്താക്കള്  ഇലല്. ഈ തുക  
സര്ക്കാരിേലയ്ക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കണം. ആവശയ്മായ സാക്ഷയ്പതര്ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന 
ത്തില്   ഇത്  സര്ക്കാരിേലയ്ക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള സൗകരയ്ം  സാംഖയ്യില്  
ഒരുക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്   ഏെതാെക്ക  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ്  ഈ 
പര്ശ്നം നിലനില്ക്കുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്  (പട്ടികവര്ഗ്ഗ 
കുടുംബങ്ങള്  ഇലല്ാത്ത തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട േപര്, അനുവദിച്ച റ്റി.എസ്.പി 
വിഹിതം എന്നിവ)  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്, 
നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  എന്നിവര്   ധനവകുപ്പിനും  ഐ.െക.എം. എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ടര്ക്കും ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം  നല്കണം. ഈ വിവരങ്ങള്  അഡീഷണല്  ചീഫ് 
െസകര്ട്ടറിക്കു നല്കണം. ബഹു.പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പുമന്ത്രി 
യുമായുള്ള  ചര്ച്ചയില്  ഈ വിഷയം  ഉള്െപ്പടുത്തുന്നതാണ്. 

    

      2018-19 സാമ്പത്തിക വര്ഷെത്ത  പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം  2011-െല 
പട്ടികവര്ഗ്ഗ  ജനസംഖയ്െയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്  വിതരണം െചയ്തിട്ടുള്ളത്.  
ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്   പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളുെട എണ്ണം 
നാമമാതര്മാണ്. ഈ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന 
റ്റി.എസ്.പി. ഫണ്ട് ജനകീയാസൂതര്ണ മാനദണ്ഡപര്കാരം  െചലവഴിക്കുന്നതിന് 
സാധിക്കുന്നിലല്.  ഇത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   ഏെതാെക്കയാെണ 
ന്നതിെന്റ  ലിസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്,  ഗര്ാമവികസന 
കമ്മീഷണര്  എന്നിവര്  േശഖരിച്ച് അടിയന്തിരമായ  അഡീഷണല്  ചീഫ് 
െസകര്ട്ടറിക്കു നല്കണം. 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
3)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

4)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
 

3.4 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  മൂന്നാം ഗഡു തുക ൈകമാറിയേപ്പാള്   അങ്കണവാടി 
അദ്ധയ്ാപകര്ക്കും ആയമാര്ക്കും നല്േകണ്ട  ഓണേററിയത്തിെന്റ തുക കുറച്ചിട്ടാണ് 
നല്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്  പല തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതുവെരയുള്ള 
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േവതനം വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാെത  വരും മാസെത്ത 
ഓണേററിയം കൂടി നല്കാനുള്ള തുകയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങെന 
വകയിരുത്തിയ തേദ്ദശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുേടയും മൂന്നാം ഗഡുവില്  കുറവു 
വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക  െചലവഴിച്ചിെലല്ങ്കില്  അത്തരം തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുെട  െചലവ് ശതമാനെത്ത ഇത്  ബാധിക്കും. അധികമായി കുറവ് 
െചയ്ത തുക തേദ്ദശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് തിരിെക നല്കുന്നതിന് നടപടി 
സവ്ീകരിക്കണെമന്ന്  ധനവകുപ്പിേനാട് ആവശയ്െപ്പടാന്  തീരുമാനിച്ചു. അതിനുേവണ്ട 
കൃതയ്മായ കണക്കുകള്    പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്,  
ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  എന്നിവര്  അടിയന്തിരമായി സമാഹരിച്ചു നല്കണം. 

  കൂടാെത തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും  കുറവു െചയ്തിരിക്കുന്ന തുക 
അങ്കണവാടി ജീവനക്കാര്ക്ക്  നല്േകണ്ട തുകയുമായി െപാരുത്തെപ്പടുന്നിലല് എന്ന് 
പല തേദ്ദശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് മുളന്തുരുത്തി   
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിന്  3-◌ാ◌ം ഗഡുവായി അനുവദിച്ച  െപാതു വിഭാഗം വികസന 
ഫണ്ടു തുക  40,56,412/- രൂപയാണ്. കുറവു വരുത്തിയ തുക  40,88,000/- രൂപയും.  
അനുവദിച്ച തുക (-) 31,588/- രൂപ. ഇത്തരം  പിശകുകള്  പരിഹരിക്കണം. ഇവ 
പരിഹരിക്കുന്നതിന്  താെഴപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങള്   പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, 
നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  എന്നിവര്  ധന വകുപ്പിന്  നല്കണം. ഈ വിവരങ്ങള്  
ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം അഡീഷണല്  ചീഫ് െസകര്ട്ടറിക്ക്  നല്കണം. 

 ഓേരാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  അങ്കണവാടി അദ്ധയ്ാപകര്ക്കും  ആയമാര്ക്കും 
അധിക ഓണേററിയമായി നല്കുന്നതിന്  േപര്ാജക്ടില്  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന 
തുക, ആവശയ്മായ തുക,  കുറവുെണ്ടങ്കില്  എതര്? എന്നീ വിവരങ്ങള്   നല്കണം.  
അധിക ഓണേററിയമായി നല്കാന്   ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിട്ടിെലല്ങ്കില്   തുക 
മുഴുവനായി കുറവ് െചയയ്ണം.  സര്ക്കാര്  കുറവു െചയ്ത തുക  അധിക 
ഓണേററിയത്തിന് ആവശയ്മായ തുകെയക്കാള്   കൂടുതലാെണങ്കില്  അധിക തുക 
തിരിെക നല്കണം. 

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

4)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
3.5 ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ൈലഫ് മിഷന്  പര്കാരം  പൂര്ത്തീകരിക്കാനുള്ള 

ഭവനങ്ങളുെട  പൂര്ത്തീകരണത്തിന് വകയിരുത്തിയ തുക കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങെന 
അധികമായുള്ള തുക ൈലഫ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്  വീട് വച്ച് 
നല്കുന്നതിേനാ ഭൂരഹിതരായ ൈലഫ് ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിേനാ 
19.10.2017-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  23.02.2018-െല  
128/ഡി.ബി1/2018/തസവ്ഭവ  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  അനുസരിച്ച് അനുമതി നല കുകയും 
െചയ്തിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  വസ്തു വാങ്ങുന്നതിന് ൈലഫ് മിഷന്  നിരക്ക് 
നിശ്ചയിച്ചിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്  സ്ഥലം വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  അവയ്ക്തയുണ്ട്.    

   ഇതു സംബന്ധിച്ച് താെഴപ്പറയുന്ന  തീരുമാനെമടുത്തു. 
ൈലഫ് പദ്ധതി പര്കാരം  വീട് പൂര്ത്തീകരണത്തിന് മാറ്റിവച്ച തുക  അധിക 
മുെണ്ടങ്കില്  ആ തുകയില്  നിന്ന് ൈലഫ് ലിസ്റ്റില്   ഉള്െപ്പട്ടിട്ടുള്ള  പട്ടികജാതി 
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പട്ടികവര് ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലുള്ള  ഭൂരഹിതരായ ഭവന രഹിതര്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി 
നല്കുന്നതിന്  ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് നല്കാവുന്ന തുക  
പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിെല  നിലവിെല  നിരക്കായിരിക്കണം.  
വിസ്തീര്ണ്ണവും  അതു തെന്നയാണ്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
3.6  മാര്ച്ച്  മാസത്തില്തെന്ന േപര്ാജക്ട് പൂര്ത്തീകരിച്ച് ബില്  തയയ്ാറാക്കുന്ന 

പര്വര്ത്തനവും നടക്കുകയായതിനാല്   2018-19-െല നിര്മ്മാണ േപര്ാജക്ടുകള്  ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണ സമിതിക്കു സമര്പ്പിക്കുന്ന േവളയില്  റഫ് േകാസ്റ്റ് എസ്റ്റിേമറ്റ് ആയാലും 
മതി. ഏപര്ില്  മാസത്തില്  തെന്ന ഇവയുെട  വിശദമായ  എസ്റ്റിേമറ്റ് തയയ്ാറാക്കി  
േപര്ാജക്ടിെന്റ ഭാഗമാേക്കണ്ടതാണ്. 

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

3.7 അടുത്ത വര്ഷം  മുതല്  വലിയ  േപര്ാജക്ടുകളുെട ബില്  തുക നല്കുന്നതിന  ് പാര്ട്ട  ്
ബില്  സംവിധാനം നിര്ബന്ധമായും  അവലംബിക്കണം.  പദ്ധതി െചലവ് 
വര്ഷാന്തയ്ത്തില്   േകന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും  പദ്ധതി നിര്വഹണം 
േവഗത്തിലാക്കുന്നതിനും  ഇതു സഹായകരമാകും. പാര്ട്ട് ബില്   നല്കുേമ്പാള്   
േശഷിക്കുന്ന ഭാഗം സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള  മുന്  കരുതല്   
ബന്ധെപ്പട്ട നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  എടുക്കണം. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്  മുതല്  
മുകളിേലയ്ക്കുള്ള എഞ്ചിനീയര്മാരുെട  വാര്ഷിക വിലയിരുത്തല്   േഫാമില്  
ഇപര്കാരം ഓേരാരുത്തരും  പദ്ധതികളുെട പാര്ട്ട് ബിലല്ുകള്  നല്കിയതിെന്റ 
വിശദാംശങ്ങള്  കൂടി  self appraisal ഭാഗത്തു േചര്ക്കുന്നതിനുള്ള  നടപടി  
എല്.സ്.ജി.ഡി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  സവ്ീകരിക്കണം.  01.01.2018 മുതല്  ഇത് 
ആരംഭിക്കുകയും  േവണം. 

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

3.8 ഈ വര്ഷം മാര്ച്ച് മാസത്തിെല ടര്ഷറി ബിലല്ുകള്   കൃതയ്മായി പാസാക്കുന്നതിന്  
േവണ്ട നിര്േദ്ദശം  ടര്ഷറി  ഡയറക്ടര്ക്ക്  നല്കണെമന്ന്  ധനവകുപ്പിേനാടാവശയ് 
െപ്പടാന്  തീരുമാനിച്ചു.  

 ടര്ഷറി സംബന്ധമായി  ഉള്ള പര്ശ്നങ്ങള്  അപ്പേപ്പാള്  ധനവകുപ്പിെന്റ  ശര്ദ്ധയില്െപ്പ 
ടുത്താന്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്, നഗരകാരയ് 
ഡയറക്ടര്  എന്നിവര്  പര്േതയ്ക ഇടപടല്  നടത്തണം. 

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

4)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
3.9  കഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷ കാലയളവില്  എലല്ാ മാര്ച്ച് മാസം 4-◌ാ◌ം തീയതിയും  വന്ന 

െചലവിെന്റ  ശതമാനം ( താരതമയ് വിലയിരുത്തലിന്) ഇന്നുതെന്ന അഡീഷണല്  
ചീഫ് െസകര്ട്ടറിക്ക് നല്കണം. 

നടപടി:-എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ഐ.െക.എം 
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3.10 ചില നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥരുെട ഇതുവെരയുള്ള പദ്ധതി െചലവ്  
പൂജയ്മാെണന്ന്/വളെര  കുറവാണ്  നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചു.  വിവിധ 
നഗരസഭകളിലായി താെഴപ്പറയുന്ന നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥരുെട പദ്ധതി 
െചലവാണ്  വളെര കുറവ്. ഈ വിവരം ബന്ധെപ്പട്ട വകുപ്പ് അദ്ധയ്ക്ഷന്മാെര  
അറിയിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന് ഡയറക്ടര്  പറഞ്ഞു. ഇതിേന്മല്  സര്ക്കാര്  തലത്തില്  
ഇടെപടല്  നടത്താന്  അഡീഷണല്  ചീഫ് െസകര്ട്ടറിക്ക്  നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  
വിശദാംശങ്ങള്  നല്കണം. 

 മട്ടന്നൂര്, തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭകളില്  എഞ്ചിനീയറിംഗ് പദ്ധതികളുെട  പുേരാഗതി 
യഥാകര്മം 3.37%, 4.13 % ആണ്.  െവറ്ററിനറി സര്ജന്  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥ 
നായ  േപര്ാജക്ടുകളുെട താെഴപ്പറയുന്ന  നഗരസഭകളുെട പദ്ധതി െചലവ്  വളെര 
കുറവാണ്.  തൃപ്പൂണിത്തുറ (6%)  ശര്ീകണ്ഠപുരം  (7.6%) രാമനാട്ടുകര (0%) മലപ്പുറം 
(6.33%) പേയയ്ാളി (2.8%). താെഴപ്പറയുന്ന നഗരസഭ കളില്  കൃഷി ഓഫീസര്മാരുെട  
പദ്ധതി െചലവ് പൂജയ്മാണ്. കാഞ്ഞങ്ങാട്,  െകാടുങ്ങലല്ൂര് , മാനന്തവാടി, ചാലക്കുടി, 
തിരൂര്, പേയയ്ാളി 

 കൂടാെത താെഴപ്പറയുന്ന നഗരസഭകളില്   ഇന്ഡസ്ട്രീയല്  എക്സ്റ്റന്ഷന്   
ഓഫീസര്മാരുെട  േപര്ാജക്ടുകളുെട  െചലവ്  ശതമാനം  പൂജയ്മാണ്.  െകാലല്ം 
േകാര്പ്പേറഷന്, തൃശൂര്  േകാര്പ്പേറഷന്, െകാടുങ്ങലല്ൂര്, േകാട്ടയം, െപരിന്തല്മണ്ണ, 
തിരൂര് , സൗത്ത് പറവൂര്  

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
3.11 അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി മുതല്   MGNREGS  ഡയറക്ടെറ  കൂടി  

നിര്ബന്ധമായി േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗില്  പെങ്കടുപ്പിക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു.  
നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

2) േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ് 
3.12  രജിേസ്ട്രഷനുള്ള കല്ബുകള്ക്ക്  േസ്പാര്ട്സ്  കിറ്റുകള്  നല്കുന്നതിനുള്ള  തുക 5000/-

യായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാന്  തീരുമാനിച്ചു.  
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

3.13 വരള്ച്ചെയ േനരിടുന്നതിന്  തേദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ജാഗര്ത പാലിക്കണം  ഇത് 
സംബന്ധിച്ച പര്ശ്നങ്ങള്  ജിലല്ാ കളക്ടെറ അറിയിക്കണം. കുടിെവള്ള വിതരണവും  മറ്റും 
നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  സര്ക്കാര്  അറിയിപ്പു നല്കുന്നതാണ്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
3.14 2018-19-െല പദ്ധതി  അംഗീകാര കലണ്ടര്  താെഴ  പറയും പര്കാരം  പുതുക്കി 

നിശ്ചയിക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. 
{Ia 
\w 

{]hÀ¯\w 
 

]qÀ¯nbmt¡− Ahkm\ 
XobXn 

1 hnIk\ skan\mÀ  06.03.2018 
2 hmÀjnI ]²Xn¡v A´na cq]w \ÂIÂ  08.03.2018 
3 t{]mPIvSv X¿mdm¡Â  15.03.2018 
4 hmÀjnI ]²Xn kaÀ¸n¡Â  17.03.2018 

  5 PnÃm Bkq{XWkanXn AwKoImcw  22.03.2018 
6 AwKoIcn¨ hmÀjnI ]²Xn _UvPäpambn 

kwtbmPn¸n¡Â  
25.03.2018 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്  
======================  

4.1 നയ്ൂമാഹി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 12.01.2018 -െല  കത്തും 
(2147481/2018/LSGD (o s) 

മത്സയ്ബന്ധനത്തിനുള്ള  വള്ളം  നല്കുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.  (േപര്ാ.നം. 
79/18, മത്സയ് െതാഴിലാളികള്ക്ക്  ഡിങ്കി  വിതരണം  അടങ്കല്  5.54 ലക്ഷം )  വയ്ക്തിഗത  
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്  നല്കാനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.  ഗര്ൂപ്പിന് മാതര്േമ നല്കാന്  കഴിയൂ 
എന്ന് നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥനായ ഫിഷറീസ് ഓഫീസര്  അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  വയ്ക്തിഗത ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക ്
വള്ളം  വാങ്ങുന്ന തിന്  സബ്സിഡി നല്കാം. ഔട്ട് 
േബാര്ഡ്  എന്ജിനുള്ള വള്ളം  നല്കുന്നതിനാണ്  
ഗര്ൂപ്പുകെള പരിഗണിേക്കണ്ടത്.  

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

4.2  േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  08.02.2018 കത്ത് 
േകാഴിേക്കാട്  ജിലല്ാ  പഞ്ചായത്തിെന്റ  വി.സി.ബി നിര്മ്മാണം , േതാട് നിര്മ്മാണം,  
കുളം നിര്മ്മാണം  എന്നിവയ്ക്ക്  േവണ്ടിയുള്ള  േപര്ാജക്ടുകള്  ഇറിേഗഷന്  വകുപ്പുമുേഖന  
നടത്തുന്നതിേനാ  െഡേപ്പാസിറ്റ് പര്വൃത്തിയായി  നടത്തുന്നതിേനാ  അനുമതി  
നല്കണെമന്ന ആവശയ്ം േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  നിരസിച്ചിരുന്നു.  
എല്.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്  അമിത േജാലി ഭാരമുള്ളതിനാല്   
ഇത് പുനഃപരിേശാധിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

 
തീരുമാനം :- ഇറിേഗഷനുമായി  ബന്ധെപ്പട്ട േപര്ാജക്ടുകള്  മാതര്ം  

ൈമനര്  ഇറിേഗഷന്  വകുപ്പിെന  ഏല്പ്പിക്കുന്നതിന്  
പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു.  മറ്റു പര്വര്ത്തനങ്ങള്  
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചനീയറിംഗ് വിംഗ് 
തെന്ന നടപ്പാേക്കണ്ടതാണ്. എന്നാല്  െഡേപ്പാസിറ്റ് 
പര്വൃത്തി എന്ന നിലയില്   െചയയ്ണെമങ്കില്  ധനവകുപ്പിെന്റ  
അനുമതി േനേടണ്ടതാണ്. 

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

4.3  എടപ്പാള്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  13.12.2017-െല A2-4563/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  
കത്ത്  (2101863/2018/LSGD (OS) 
മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  രജിേസ്ട്രഷനുള്ള  കല്ബുകള്ക്കാണ്  േസ്പാര്ട്സ്  കിറ്റുകള്   
നല്കാവുന്നത്.   നല്കാവുന്ന തുക  2000/- രൂപ . രജിേസ്ട്രഷനിലല്ാത്ത  കല്ബുകാര്ക്കും  
േസ്പാര്ട്സ്  കിറ്റുകള്  നല്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നും തുക  10,000/-  
രൂപയായി  വര്ദ്ധിപ്പിക്കണെമന്നും ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് 
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തീരുമാനം :- അനുമതി നിരസിച്ചു െപാതു തീരുമാനം  ഖണ്ഡിക  3.12 
ബാധകമാണ്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.4 ഓച്ചിറ േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  29.01.2018-െല 150/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  

കത്ത്.  
 
2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  താെഴപ്പറയുന്നവ നൂതന  േപര്ാജക്ടുകളായി  
എടുത്തിട്ടുണ്ട്.  ഇവ ജിലല്ാതല വിദഗ്ദ്ധ സമിതി  അംഗീകരിച്ചിലല്.  പര്േതയ്ക അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

1) േപര്ാ.നം. 70/18 ഉണര്വ് - ൈലബര്റി 
കൗണ്സിലുമായി ബന്ധെപ്പട്ട്  െപണ്കുട്ടി 
കള്ക്ക് ആേയാധന കലകളില്  
പരിശീലനവും  തുടര്  പര്വര്ത്തവും     

    
   അടങ്കല്   8,49,000/- രൂപ 

തീരുമാനം :- സ്കൂളുകളുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പാക്കണെമന്ന 
നിബന്ധനേയാെട  അനുമതി നല്കുന്നു. 

2)േപര്ാ.നം. 47 േകരശര്ീ -എെന്റ കുടുംബത്തിന് ഒരു െതങ്ങ്- 37,98,193/- രൂപ 
  

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

4.5 കടുങ്ങലല്ൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 08.02.2018-െല  A2-1280/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  
കത്ത്   
2011-12 -ല്  ഭൂരഹിതരായ  പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക്  ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന്  ഭൂമി 
വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം നല്കാന്  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി. 10 ഗുണേഭാക്താക്കള്  
സ്ഥലം വാങ്ങി. എന്നാല്  ഇത് െവള്ളെക്കട്ടുള്ള  പര്േദശമായിരുന്നു.  അതിനാല്  വീടു 
പണിതിലല്.  ഇവരില്  6 േപര്  ൈലഫ്  ലിസ്റ്റില്   ഉള്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  4 േപര് ക്ക്  േറഷന്  
കാര്ഡ് ഇലല്ാത്തതടക്കം  മററു സാേങ്കതിക കാരണങ്ങളാല്  ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പട്ടിട്ടിലല്.  
ഇവര്  10 േപെരയും  ൈലഫ് ലിസ്റ്റില്  പര്ഥമ പരിഗണനേയാെട  ഉള്െപ്പടുത്താന്  
അനുമതി  സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :- 1) അനുമതി നല്കുന്നു. 
2) വീട് നിര്മ്മാണത്തിന്  അനുേയാജയ്മലല്ാത്ത സ്ഥലം  

വാങ്ങിയത് സംബന്ധിച്ച് അേനവ്ഷിച്ച് നടപടി 
സവ്ീകരക്കാന്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടെറ 
ചുമതലെപ്പടുത്തി.  

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.6 േകാട്ടയം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 30.01.2018-െല കത്ത്    

െനടുകുന്നം  േകേരാത്പാദക  സംഘത്തിന്  െമാൈബല്   ഔട്ട് ലറ്റ് നടത്തുന്നതിന്  
വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് അടങ്കല്   തുക 5.00 ലക്ഷം രൂപ  

തീരുമാനം :- അനുമതി നിരസിച്ചു. വാഹനം ആവശയ്മാെണങ്കില്  
വാടകയ്െക്കടുത്ത് വിപണനം  നടത്താവുന്നതാണ്. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 



12 
 

4.7 കടുങ്ങലല്ൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്ഡിഡന്റിെന്റ  08.02.2018-െല  A2- 681/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്    
ഓേട്ടാറിക്ഷ വാങ്ങി നല്കുന്നതിന്  പഞ്ചായത്ത്  2017-18 -ല്  േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം സബ്സിഡി തുക  അനുവദിേക്കണ്ടത്  വായ്പ 
നല്കുന്ന ബാങ്കിേലയ്ക്കാണ്. എന്നാല്  ചിലര്ക്ക്  വായ്പ നല്കിയത്  സവ്കാരയ് 
സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിേലയ്ക്ക് സബ്സിഡി  തുക ൈകമാറാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :- അംഗീകൃത സവ്കാരയ് സ്ഥാപനമാെണങ്കില്  സബ്സിഡി  
തുക ൈകമാറാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.8 നാഗലേശ്ശരി  പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  15.02.2018-െല  A2-8921/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  

കത്ത്  
2017-18 ല്   വൃദ്ധര്ക്ക് കട്ടില്   നല്കുന്ന  േപര്ാജക്ട് (SCSP)  നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.  കട്ടില്  
വാങ്ങുന്നതിന്  അംഗീകരിച്ച  െടണ്ടര്  തുക  3,500/- രൂപയാണ്. പുതിയ സബ്സിഡി 
നിരക്ക്  ഒരു കട്ടിലിന്  4,350/- രൂപയാണ്. െടണ്ടര്  പര്കാരമുള്ള തുകയില്   കട്ടില്  
വാങ്ങി നല്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :- നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന  സബ്സിഡി നിരക്ക  ്  ഉയര്ന്ന 
പരിധിയാണ്.  െടണ്ടര്  നിരക്കു പര്കാരം  നടപ്പാക്കാവുന്ന 
താണ്. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.9തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ്എഞ്ചിനീയറുെട 21.02.2018-െല ഡി.ബി.3/ 
753/12/CE/തസവ്ഭവ കത്ത്    

തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളിെല എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിെല ഒഴിവുകള്   
പി.എസ്.സി. മുേഖന നികത്തി വരികയാണ്.  ഇങ്ങെന പുതിയ ആള്ക്കാര്  
നിയമിതരാകുേമ്പാള്   പര്വൃത്തി പരിചയമുള്ള നിലവിെല  താല്ക്കാലിക 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥെര പിരിച്ചുവിടുന്നുണ്ട്. ഇത്  നിര്മ്മാണ പര്വൃത്തിെയ  
ബാധിക്കുെമന്നതിനാല്   ഇവെര നിലവില്  അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ്  ഘടന 
േനാക്കാെത  പുനര്  നിയമിക്കാനും  തനത് ഫണ്ടില്  നിന്ന് േവതനം നല്കാനും  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം:- 
 

 2018 മാര്ച്ച് 31വെര മാതര്ം അനുമതി നല്കുന്നു.  
നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ.ഡബല്യ്ൂ) വകുപ്പ് 

       2)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
4.10 തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട 21.02.2018-െല 

ഡി.ബി.3/6512(B)/2013/CE/തസവ്ഭവ കത്ത്    
ടാറിംഗ് പര്വൃത്തികള്ക്ക്  ആവശയ്മായ  SS1, SS,MS  ഇമല്ഷനുകളുെട  നിരക്ക് 
PWD പുതുക്കി പര്സിദ്ധീകരിച്ചിട്ടിലല്.   PWD നിരക്ക്  പര്സിദ്ധീകരിക്കുന്നതുവെര  മുകളില്  
പറഞ്ഞ ഇമല് ഷനുേ◌കള്ക്ക്  മാര്ക്കറ്റ് നിരക്ക്  നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം:-  
 

അനുമതി നിരസിച്ചു. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.11. ഇടുക്കി ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  22.02.2018-െല 50/17/DPC/DPO/IDK 
നമ്പര്   കത്തും  െകാക്കയാര്   ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  12.01.2018-െല  
A2-101/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും. 

    
മാലിനയ് സംസ്കരണ പ്ലാന്റ്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
ഇെതാഴിവാക്കി കക്കൂസ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി  നടപ്പാക്കാന്   
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം:- 
 
അനുമതി നിരസിച്ചു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.12 മാേവലിക്കര -താമരക്കുളം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 19.01.2018-െല A-

328/17-◌ാ◌ം നമ്പര്   കത്ത് 
ഈ വര്ഷം വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഗുണേഭാക്താ 
ക്കളുെട വീടുകള്ക്ക് 10 മുതല്  15 വെര വര്ഷെത്ത  കാലപ്പഴക്കമുണ്ട് . എന്നാല്  വീട് 
നിര്മ്മിച്ച ഘട്ടത്തില്  യഥാസമയം പഞ്ചായത്തില്  അേപക്ഷിച്ച് വീടിനു നമ്പര്  
ഇടാത്തതിനാല്   േരഖകള്  പര്കാരം  ഈ വീടുകള്ക്ക് 8 വര്ഷത്തിലധികം 
കാലപ്പഴക്കമിലല്. ഈ സാഹചരയ്ത്തില്   തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ്  
എഞ്ചിനീയര്  8 വര്ഷത്തിലധികം കാലപ്പഴക്കമുള്ള വീടുകളാെണന്ന് സാക്ഷയ്െപ്പ 
ടുത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് ധനസഹായം നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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

 
4.13 കാര്ത്തികപ്പള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  23.01.2018-െല 48781/17-

◌ാ◌ം നമ്പര്   കത്തും  07.11.2017-െല 21(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റി മുേഖന  പഞ്ചായത്തിെല  3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 വാര്ഡുകളിെല 
കുടിെവള്ള വിതരണം മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.  പമ്പ് ഹൗസിെന്റ അറ്റകുറ്റപ്പണി  
പരിഹരിക്കാന്  ഇനി ഒരു മാസം കൂടി േവണം. അടിയന്തിര സാഹചരയ്ം എന്ന 
നിലയില്  ടാങ്കറിലൂെട കുടിെവള്ള വിതരണം നടത്തുന്നു.  പര്തിദിനം 4000/- രൂപ 
െചലവാകും .  െടണ്ടര്  വിളിക്കാെതയാണ് 2 മാസമായി  കുടിെവള്ള വിതരണം 
െചയയ്ുന്നത്.  ഇതിന് സാധൂകരണവും  പമ്പ് ഹൗസ് അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂര്ത്തിയാകും 
വെര  കുടിെവള്ള വിതരണം നടത്താന്  അനുമതിയും സംബന്ധിച്ച്  
 

തീരുമാനം :- 
 

ഇതുവെര കുടിെവള്ള വിതരണം നടത്തിയതിന്  
സാധൂകരണം  നല്കുന്നു. ഇനിയുള്ള കുടിെവള്ള 
വിതരണം െടണ്ടര്  നടപടികര്മം പാലിച്ചുേവണം 
നടപ്പാക്കാന്  എന്ന നിബന്ധനേയാെട  അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
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4.14 െതാടുപുഴ നഗരസഭയിെല  ആസൂതര്ണസമിതി അംഗങ്ങളായ  ശര്ീ. പി.എം. 
നാരായണന്, േസാമേശഖരന്  പിള്ള എന്നിവര്  നല്കിയ കത്ത്  (ലഭിച്ചത് 
19.02.2018)  
വര്ക്കിംഗ് ഗര്ൂപ്പ്, ആസൂതര്ണസമിതി േയാഗങ്ങള്  എന്നിവ വിളിക്കുന്നിെലല്ന്നും  
ആസൂതര്ണ നടപടികള്  േവണ്ട രീതിയില്  പാലിക്കുന്നിെലല്ന്നും  അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.  
ഇതിേന്മല്  ഇടെപടല്  നടത്തണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം:-   െതാടുപുഴ നഗരസഭയിെല  ആസൂതര്ണ നിര്വഹണ 
നടപടികര്മങ്ങള്  നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  പര്േതയ്കം 
പരിേശാധിച്ച്  നടപടി സവ്ീകരിക്കാന്  നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
 

4.15  ഉണ്ണികുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ  06.02.2018-െല A3-100/2017-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് .  
പഞ്ചായത്തിെല സര്ക്കാര്  എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിെല  ഒന്നാം തരത്തിെല 22 
ഡിവിഷനുകള്   സ്മാര്ട്ട് കല്ാസ് റൂം ആക്കാന്  32.00 ലക്ഷം രൂപയുെട  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.(േപര്ാ.നം. 172/18. ഇതില്  25.50 ലക്ഷം രൂപ വികസന ഫണ്ടും 6.50 
ലക്ഷം രൂപ  എയ്ഡഡ് സ്കൂളിെന്റ  വിഹിതവും)  എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്   ൈടല്  
പാകല്  , െപയിന്റിംഗ് േജാലികള്  സ്കൂള്  തെന്ന വഹിക്കും.  ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്   
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  
 

സര്ക്കാര്  സ്കൂളുകളില്  ഈ സൗകരയ്ം നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് 
എന്നുറപ്പാക്കണെമന്ന നിബന്ധന േയാെട  അനുമതി 
നല്കുന്നു.  

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)) വകുപ്പ് 
 

4.16 െകാച്ചി േകാര്പ്പേറഷന്   െസകര്ട്ടറിയുെട  08.01.2018-െല  CCPC 5- 21254/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്കത്ത്  ( LSGD - DB3/28/2018 - LSGD)  
 മാലിനയ് സംസ്ക്കരണത്തിന്  താെഴപ്പറയുന്ന വാഹനം വാങ്ങാന്   2017-18-ല്   
പദ്ധതി തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  
 
കര്മ 
നം 

േപര്ാജക്ട് നം േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് 2017-18െല 
വിഹിതം 

2018-19 

1. േപര്ാ.നം.1477/18 ഇ-േവയ്സ്ററ്  കളക്ഷന്  യൂണിറ്റി 
നുള്ള  വാഹനം വാങ്ങല്   

2,50,000/-  

2. േപര്ാ.നം.1482/18 മാലിനയ്ം നീക്കം െചയയ്ുന്ന തിന്  10 
കേവര്ഡ്  േലാറി വാങ്ങല്   

80,00,000/- 1,70,00,000/- 

3 േപര്ാ.നം.1483/18 മാലിനയ്ം നീക്കം െചയയ്ുന്നതിന് 
വാഹനം വാങ്ങല്  

87,00,000/-  

4 േപര്ാ.നം.1486/18  കാനകളില്  നിന്ന് മാലിനയ് 
നിര്മ്മാര്ജ്ജനത്തിന്  െജറ്റ് കം  
സക്കര്  െമഷീന്  െവഹിക്കിള്  വാങ്ങല്  

20,00,000/- 20,00,000/- 

ആെക  1,89,50,000/- 1,90,00,000/- 
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തീരുമാനം :-  2017-18 വിഹിതം ഉപേയാഗിക്കാനുള്ള അനുമതി 

നല്കുന്നു. 2018-19-െല വിഹിതം ഉപേയാഗിക്കുന്നത് 
സംബന്ധിച്ച് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി പരിഗണിക്കണം.  

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 
4.17 േകാട്ടയം നഗരസഭാ െചയര് േപഴ്സെന്റ  17.02.2018-െല  PW5/G12-5670/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത് 
2016-17 വര്ഷം  65,80,557/- രൂപ വകയിരുത്തി(േപര്ാ.നം.779/17) േപാളവാരല്  
ആവശയ്ത്തിന് എസ്കേലറ്റര്,  ജംഗാര്  വാഹനങ്ങള്   എന്നിവ വാങ്ങാന്  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു.  ഈ വര്ഷം ഈ േപര്ാജക്ട്  സ്പില്  ഓവറായി  തുടരുന്നു.  ഈ 
േപര്ാജക്ടിന്  അനുമതി  നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം :-  
 

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

4.18  േകാട്ടയം നഗരസഭാ െചയര്  േപഴ്സെന്റ  17.02.2018-െല  G12/ PW5-5677/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് 
ഓടകള്  വൃത്തിയാക്കാന്   ടാങ്കര്  േലാറി വാങ്ങാന്  2016-17 വര്ഷം  31,31,000/- രൂപ  
വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട്  തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി 
അനുമതി നിരസിച്ചിരുന്നതാണ്.   പുനഃപരിേശാധിച്ച് അനുമതി നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച് 

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

4.19  േചാറ്റാനിക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 12.02.2018-െല  C1- 
123/161/18◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്   
കേട്ടമല കുടിെവള്ള  പദ്ധതി എന്ന േപര്ാജക്ട്  (േപര്ാ.നം. 161/18 അടങ്കല്  3,76,043/- 
രൂപ)ഈ വര്ഷം  സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നുണ്ട്.  ഈ േപര്ാജക്ടിെല ആെക അടങ്കല്  
4,05,964/- രൂപയായിരുന്നു.  കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇത് േഭദഗതി െചയ്ത്     3,76,043/- 
രൂപയാക്കുകയായിരുന്നു.  ഈ േപര്ാജക്ട് പൂര്ത്തിയായി. 4,05,964/- രൂപ  െചലവഴിച്ചു.  
അതിനാല്  മുമ്പ്  കുറവു െചയ്ത തുക (29,921/-) രൂപ  തനത് ഫണ്ടില്  ഉള്െപ്പടുത്തി  
േപര്ാജക്ട് േഭദഗതി െചയയ്ാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  
 

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

4.20 ബഹു.കയ്പമംഗലം എം.എല്.എയുെട 12.12.2017-െല കത്തും  എടവലങ്ങ്  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ കത്തും 

 
2017-18 വര്ഷം മാലിനയ് നിര്മ്മാര്ജ്ജനത്തിെന്റ ഭാഗമായി  എലല്ാ വീടുകളിേലയ്ക്കും  
ബേയാ ബിന്  നല്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം 
ഒഴിവാക്കി   100 ശതമാനം സബ്സിഡിേയാെട നല്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച്   
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തീരുമാനം :-  
 

 അനുമതി നിരസിച്ചു.  നിലവിെല  സബ്സിഡി നിരക്ക്  
പാലിേക്കണ്ടതാണ്. 

 നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

4.21 ബഹു.കയ്പമംഗലം എം.എല്.എയുെട 12.12.2017-െല കത്തും  മതിലകം 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ 04.12.2017-െല A2 - 22/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും 
താെഴപ്പറയുന്ന രണ്ട് േപര്ാജക്ടുകള്  നടപ്പാക്കാന്  പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
1) േപര്ാ.നം. 139/18 തുണി സഞ്ചി നിര്മ്മാണം , വിതരണം  അടങ്കല്  5.00 ലക്ഷം രൂപ 

തീരുമാനം:-  
 

 തുണി സഞ്ചി നിര്മ്മാണത്തിന് അനുമതി നല്കുന്നു. 
സൗജനയ് വിതരണം പാടിലല്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

2) േപര്ാ.നം. 136/18 മത്സയ്െതാഴിലാളികളുെട  വിദയ്ാര്ത്ഥികളായ മക്കള്ക്ക് 
ൈസക്കിള്  വിതരണം - അടങ്കല്  1,25,000/- രൂപ  

തീരുമാനം:-  
 

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

4.22 ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 05.02.2017-െല PL- 4463/5/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്   

മത്സയ് െതാഴിലാളികള്ക്ക്  കടല്  സുരക്ഷാ  ഉപകരണങ്ങള്  നല്കുന്നതിന്  
േപര്ാജക്ട് 2017-18  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഒരു ഗര്ൂപ്പിനു 
നല്കുന്ന ഉപകരണത്തിെന്റ െചലവ്  45,000/- രൂപ .  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം 50 
ശതമാനം ഗുണേഭാക്തൃവിഹിതം േവണം. ഇെതാഴിവാക്കി 100 ശതമാനം സബ്സിഡി  
നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :-  
 

ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പിെന്റ മാനദണ്ഡപര്കാരമുള്ള  
ഉപകരണമായിരിക്കണം. 90 ശതമാനം  സബ്സിഡിേയാെട 
ഉപകരണം നല്കാന്   പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.23  ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 05.02.2017-െല PL- 4463/8/17-

◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്   
കക്കയിറച്ചി സംസ്ക്കരണ േകന്ദ്രം  എന്ന  േപര്ാജക്ടിനായി  െസന്ടര്ല്   ഇന്സ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് 
ഓഫ് ഫിഷറീസ് െടേക്നാളജി  (CIFT) എറണാകുളം യുെട സാേങ്കതിക സഹായം 
ആവശയ്മാണ്. ഇതിനാവശയ്മായ തുക (10.00 ലക്ഷം)  െചലവഴിക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  
 

േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് 
സമര്പ്പിക്കണം. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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4.24   ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 05.02.2017-െല PL- 4463/9/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്   
തനത് വരുമാനം കുറവായ  മുട്ടാര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  ഹയര്  െസക്കന്ററി തുലയ്താ 
േകാഴ്സിന്  രജിസ്റ്റര്  െചയ്ത 19 േപര്ക്കും  പത്താംതരം തുലയ്താ േകാഴ്സിന് രജിസ്റ്റര്  െചയ്ത 
31 േപര്ക്കും  ഫീസടയ്ക്കാന്  സാമ്പത്തിക സഹായം  നല്കാന്  േപര്ാജക്ട്  ഏെറ്റടത്ത് 
നടപ്പാക്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  
 
 

േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് 
സമര്പ്പിക്കണം. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.25   ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 05.02.2017-െല PL- 4463/6/17-

◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്   
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലുളള സ്കൂളുകളില്   വിജയ ശതമാനം 
ഉയര്ത്തുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി  ൈവകുേന്നരങ്ങളില്  പര്േതയ്ക കല്ാസ്  
സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.  ഇവര്ക്ക് റിഫര്െഷ്മന്റ് നല്കുന്നതിനുള്ള  േപര്ാജക്ട് 
ഏെറ്റടുക്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :- 
 
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് 
സമര്പ്പിക്കണം 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 

4.26  കരുവാറ്റ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 03.01.2018-െല C4-122/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്   
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് െകട്ടിട നിര്മ്മാണത്തിന് 2016-17 വര്ഷം 30.00 ലക്ഷം രൂപ 
ഉള്െപ്പുടുത്തി േപര്ാജക്ട്  തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു.  േലാക ബാങ്ക് വിഹിതം 15.00 ലക്ഷം  
രൂപയും േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത വിഹിതം  (RGPSA) 15.00 ലക്ഷം രൂപയും. േപര്ാ.നം. 90/18. 
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായി.  േലാക ബാങ്ക് വിഹിതമായ  15.00 ലക്ഷം രൂപയുെട ബില്  
തുക നല്കി.  േകന്ദ്ര വിഹിതം ലഭിക്കിലല്. അതിനാല്  പ്ലാന്  ഫേണ്ടാ  തനത് ഫേണ്ടാ 
ഉപേയാഗിച്ച്  ഈ സ്പില്  ഓവര്  േപര്ജക്ട്  േഭദഗതി െചയയ്ാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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

4.27വാമനപുരം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 10.01.2018-െല 
BP2/1010/18/VPM നമ്പര്  കത്തും 09.01.2018-െല 1 (B)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി  
തീരുമാനവും ( LSGD - DA1/139/2018- LSGD)   

 
കിണര്  റീ ചാര്ജ്ജിംഗിന് ഈ വര്ഷം  െപാതു വിഭാഗത്തിന്  38.40 ലക്ഷം രൂപയും  
എസ്.സി. എസ്.പി.യില്   24.00 ലക്ഷം രൂപയും റ്റി.എസ്.പി.യില്  9.00 ലക്ഷം 
രൂപയും  ഉള്െപ്പടുത്തി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  പട്ടികജാതി /പട്ടികവര്ഗ്ഗ 
വിഭാഗക്കാര്ക്ക്  ഈ പര്വൃത്തി േനരിട്ട് നടപ്പാക്കാന്  ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാല്   
അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സി മുേഖന  നടപ്പാക്കാനും തുക ഏജന്സിക്ക്  േനരിട്ട് 
നല്കാനും അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
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തീരുമാനം :-  അനുമതി നല്കുന്നു. തുക അഡവ്ാന്സായി നല്കാന്  
പാടിലല്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.28  േകാട്ടയം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  െസകര്ട്ടറിയുെട  16.08.2017-െല  B4-2780/15-

◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് ( LSGD - DB1/150/2018/LSGD) 
2015-16 വര്ഷം ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക്  റിേവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് നല്കുന്ന  
രണ്ട് േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി  (േപര്ാ.നം.801/16,678/16) ആെക അടങ്കല്  25.00 ലക്ഷം 
രൂപ  ഇതിേന്മല്  ഓഡിറ്റ് കുറിെപ്പഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് സാധൂകരണം സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  
 
വകുപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനെമടുക്കണം 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 
4.29  െവള്ളാങ്ങലല്ൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  06.01.2018-െല കത്ത് 

  2017-18 വര്ഷം താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ട്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
േപര്ാ.നം. 70/18 പുത്തന്ചിറ സി.എച്ച്.സി.യില്   ഗര്ിഡ് സംവിധാന 
േത്താടുകൂടിയ  േസാളാര്  പാനല്  സ്ഥാപിക്കല്   -  അടങ്കല്  20.00 ലക്ഷം രൂപ  
 ഈ േപര്ാജക്ട് മുണ്ടൂര്  IRTC (പാലക്കാട് ജിലല്) മുേഖന നടപ്പാക്കാനാണ് 
ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനം  ANERT െന്റ  എം. പാനല്  ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പട്ടിട്ടിലല്  
എന്നതിനാല്    െമഡിക്കല്  ഓഫീസര്   നിര്വഹണം ഈ സ്ഥാപനെത്ത  
ഏല്പ്പിക്കാന്  തയയ്ാറാകുന്നിലല്. IRTC മുേഖന  നടപ്പാക്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  
 

ഇതു സംബന്ധിച്ച്   ANERTെന്റ അഭിപര്ായം  
ഗര്ാമവികസന കമ്മിഷണര്  മുേഖന േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയില്  നല്കണം. 
നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 

  2)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്   
4.30പൂതക്കുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 03.01.2018-െല A4-8/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  

കത്ത്  
പഞ്ചായത്ത് േകാണ്  ഫറന്സ് ഹാളില്   ഫര്ണിച്ചറും വാട്ടര്  കണക്ഷനും  േവണ്ടി 
3.00 ലക്ഷം രൂപയുെട  േപര്ാജക്ട്  RGPSA പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തി  നടപ്പാക്കി.  
RGPSA വിഹിതം ലഭിക്കിെലല്ന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്  ബില്  
തുക ആയ 281134/- രൂപ  തനത് ഫണ്ടില്  നിന്നും നല്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  
 

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

4.31   വാത്തിക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  05.01.2018-െല  A2/71/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  
പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  ലാപ് േടാപ് നല്കാന്  2016-17 വര്ഷം  
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിെയങ്കിലും  നടപ്പാക്കാന്  കഴിഞ്ഞിലല്.  ഈ വര്ഷം സ്പില്  
ഓവറായി തുടരുന്നു.  ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്െപ്പട്ട  ചില വിദയ്ാര്ത്ഥികള്   പഠനം 
പൂര്ത്തിയാക്കി. ഇവര്ക്കു കൂടി ലാപ് േടാപ് നല്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 
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തീരുമാനം :-  
 

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

4.32പുല്പ്പറ്റ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 10.01.2018-െല  കത്തും 06.12.2017-െല  
20-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 

 
റീ ടാറിംഗിന് ആവശയ്മുള്ള പല പര്വൃത്തികള്  ഒറ്റ േപര്ാജക്ടായി എടുത്ത് നടപ്പാക്കാന്   
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :- 
 

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

4.33െപാന്നാനി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 16.01.2018-െല  കത്തും 
20.06.2017-െല 13(2)-◌ാ◌ം നമ്പര്   ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും  
16 ഐ.എ.ൈവ. ഗുണേഭാക്താക്കളുെട വീട് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായി. ഇവയ്ക്ക് 
സംസ്ഥാന വിഹിതം ഇതുവെര ലഭിച്ചിട്ടിലല്.  ഗര്ാമ/േബല്ാക്ക്/ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 
വിഹിതമായി  ലഭിച്ച തുകയില്   പലിശയടക്കം 35,65,161/- രൂപ ബാങ്കില്   
ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതില്  നിന്ന്  സംസ്ഥാനവിഹിതമായ 12,50,000/- രൂപ  
നല്കുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

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

4.34 മലപ്പുറം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ 10.01.2018-െലG3-861/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്   കത്ത് 

  ശാരീരിക മാനസിക െവലല്ുവിളികള്  േനരിടുന്ന  കുട്ടികള്ക്കും അവരുെട കുടുംബത്തിനും  
േവണ്ടി കഴിഞ്ഞ  നാലു വര്ഷമായി  പര്തീക്ഷ േഡ െകയര്  പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.  
വിവിധ  പഞ്ചായത്തുകളിലായി 22 െസന്ററുകള്  ഉണ്ട്.  ഈ െസന്ററുകളിെല 
ആയമാര്ക്ക് 200/- രൂപയും  െതറാപ്പിസ്റ്റുകള്ക്ക് 400/- രൂപയുമാണ് നല്കുന്നത്. 
ഇത് യഥാകര്മം  600/- രൂപയും 800/- രൂപയുമാക്കി വര്ദ്ധിപ്പിക്കണെമന്നതു  
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  അനുമതി നിരസിച്ചു. ബഡ്സ് സ്ക്കൂളിെല  നിലവിെല 
നിരക്ക്  പാലിേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.35 േകാട്ടയം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 05.01.2018-െല  D1- 2556/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്   കത്ത് 
‘ഏബിള്  േകാട്ടയം’ - സ്കൂളുകളില്  പതര് വിതരണം  നടത്തുന്നതിന് 40.00 ലക്ഷം 
രൂപയുെട  േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് (േപര്ാ.നം.100/18) 
ഇതിന് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും  അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും  അംഗീകാരം നല്കിയിലല്.  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  
 

അനുമതി നിരസിച്ചു 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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4.36 തിരുവാര്പ്പ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 04.01.2018-െല കത്ത് 
താെഴപ്പറയുന്ന  സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ട് ഗുണേഭാക്തൃ സമിതി മുേഖന  
നടപ്പാക്കാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.  
േപര്ാ.നം.137/18-  കളരിക്കല്  േകാവുപറമ്പ്  േറാഡ് േകാണ്കര്ീറ്റിംഗ്  -   അടങ്കല്   
                80,000/ രൂപ 
50,000/- രൂപയില്  അധികമായിതിനാല്   െടണ്ടര്  െചയയ്ണെമന്ന് െവറ്റിംഗ് 
ഓഫീസര്  അറിയിച്ചു. ഗുണേഭാക്തൃ സമിതി മുേഖന  െചയയ്ാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  
 

അനുമതി നിരസിച്ചു. െടണ്ടര്   നടപടികര്മം 
പാലിേക്കണ്ടതാണ്. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ.) വകുപ്പ് 

4.37 േകാേടാം - േബളൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  28.12.2017-െല കത്ത് 
േകാേടാം- േബളൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്   പര്വര്ത്തിക്കുന്ന ഉദയപുരം  േലബര്  
േകാണ്ടര്ാക്ട്  െസാൈസറ്റിെയ  അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സിയായി  അംഗീകരിക്കണ 
െമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  
 

ധനകാരയ് വകുപ്പിന് സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.38  മൂന്നാര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 06.02.2018-െല കത്ത്   
2014-15 വര്ഷം പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  ലാപ് േടാപ് 
വാങ്ങി വിതരണം െചയ്തേതാെടാപ്പം  േസാഫ്ട് െവയറും പര്േതയ്കമായി വാങ്ങി നല്കി.   
ഈ ഇനത്തില്  6,36,720/-  രൂപ െചലവഴിച്ചു.  ഇതിേന്മല്  ഓഡിറ്റ് 
കുറിെപ്പഴുതിയിട്ടുണ്ട്.  അതിനാല്  സാധൂകരണം സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം:-  
 

  വകുപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനെമടുക്കണം. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എഅ) വകുപ്പ് 

4.39 േതവലക്കര  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  11.01.2018-െല C1- 6864/16-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  
2011-12-ല്   ഇ.എം.എസ്. പദ്ധതി പര്കാരം  ഭവനം നല്കിയ 33 ഗുണേഭാക്താ 
ക്കള്ക്ക്   ബാക്കി നല്േകണ്ട തുക  (41,25,000/- രൂപ)  നല്കാന്  സര്ക്കാര്  അനുമതി 
നല്കിയിരുന്നു.  രണ്ടു വര്ഷം െകാണ്ട് നല്കാനായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത്  ഉേദ്ദശിച്ചത്. 
2017-18-ല്  തെന്ന  മുഴുവന്  തുകയും നല്കണെമന്ന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 
15.11.2017-െല േയാഗം  നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മതിയായ തുക കെണ്ടത്താന്  
േപര്ാ.നം.82/18 (സ്ഥലം വാങ്ങല്)  േപര്ാ.നം. 19/18 (PMAY വിഹിതം  അടവാക്കല്) 
എന്നീ േപര്ാജക്ടുകള്  ഒഴിവാക്കാനും  വാലിേഡഷന്  ഒഴിവാക്കാനും  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  
 

േപര്ാ.നം.82/18 ഒഴിവാക്കി തുക കെണ്ടത്താന്  അനുമതി 
നല്കുന്നു. PMAY  വിഹിതം   ഈ വര്ഷം ആവശയ്മിലല് 
എന്ന് േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറി  സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തുക 
യാെണങ്കില്  PMAY വിഹിതം ഉപേയാഗിക്കാവൂ. 
അലല്ാെയങ്കില്  മറ്റു വിധത്തില്   തുക  കെണ്ടേത്തണ്ടതാണ്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 



21 
 

4.40 േതവലക്കര ഗര്ാമപ ഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 11.01.2018-െല C1-6864/16-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  
പഞ്ചായത്തല്  23-◌ാ◌ം വാര്ഡില്  18-◌ാ◌ം നമ്പര്  അങ്കണവാടി നിര്മ്മാണത്തിന്  
2008-09-ല്   േപര്ാജക്ട് എടുത്തിരുന്നു.(േപര്ാ.നം.129/2008 സുനാമി ഫണ്ട്)  2010-ല്  
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായി . 87,500/- രൂപ വീതം  രണ്ടു ഗഡു തുക നല്കി)  ബാക്കി 
തുക നല്കിയിലല്. 2011-12-നുേശഷം  സ്പില്  ഓവറായി വാര്ഷിക  പദ്ധതിയില്  
ഉള്ക്കാള്ളിച്ചിലല്.  ബാക്കി പണം കൂടി നല്കാന്  ഗുണേഭാക്തൃസമിതി കണ്വീനര്   
ആവശയ്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  െകട്ടിടത്തിെന്റ വാലുേവഷെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്   തുക 
നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം:-  
 

വാലയ്ുേവഷെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്   ഇനി നല്കാനുള്ള 
തുകയ്ക്ക് തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ.പി.എ) വകുപ്പ് 
4.41  േതഞ്ഞിപ്പാലം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ 11.02.2018-െല  S2-7109/17-

◌ാ◌ം നമ്പര്   കത്ത്  
   പഞ്ചായത്തിെല മിക്ക അങ്കണവാടികളിലും  േസാളാര്  പാനല്  സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു 

െവങ്കിലും േകടുപാടുകള്  പരിഹരിക്കാനാവാത്ത വിധം  പര്വര്ത്തനരഹിതമായി .  ഈ 
സാഹചരയ്ത്തില്  ൈവദയ്ുതി ഇലല്ാത്ത  എലല്ാ അങ്കണവാടികളിലും  വയറിംഗ് െചയ്ത്  
ൈവദയ്ുതി കണക്ഷന്  നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  
 

േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് 
സമര്പ്പിക്കണം 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.42  പൂഞ്ഞാര്  െതേക്കക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 14.02.2018-െല A1-

2648/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്   
ഭൂരഹിതരായ പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക്  സ്ഥലം വാങ്ങി നല്കാന്   േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി. 
ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുെട അംഗീകാരം  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം 
ൈലഫ് മിഷെന്റ  നിരക്കനുസരിച്ചാണ്  സ്ഥലം വാേങ്ങണ്ടത്.  ൈലഫ് മിഷന്  
നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്   പഞ്ചായത്ത തലത്തില്   നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം :-  െപാതു തീരുമാനം ഖണ്ഡിക 3.5 ബാധകമാണ് 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

4.43  മലപ്പുറം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  13.02.2017-െല833/2017-18/DPC/DPO/MPM/ നമ്പര്  
കത്ത് -വണ്ടൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന സംബന്ധിച്ച്.  

  വണ്ടൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2017-18-ല്  “ പാണ്ടിക്കാട് ൈഹസ്ക്കൂള്  ൈഹെടക് 
ശുചിമുറി നിര്മ്മാണം” (േപര്ാ.നം. 21/18, അടങ്കല്  20.00 ലക്ഷം രൂപ ) എന്ന  േപര്ാജക്ട്  
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഇത് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും   ജിലല്ാതല 
അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും  അംഗീകരിച്ചിലല്.  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്  
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തീരുമാനം :-  പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി.) വകുപ്പ് 

4.44 ഒറ്റേശഖരമംഗലം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  A1/3448/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട  18.12.2017-െല J1-41015/2017 -◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  (LSGD-DA1/66/2018-LSGD)  
2016-17-ല്  ഭവന പുനരുദ്ധാരണ (SCSP)ത്തിന്  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി(േപര്ാ.നം. 74/17 - 
അടങ്കല്  75,000/- രൂപ )  േപര്ാജക്ട് പൂര്ത്തിയായി ഗുണേഭാക്താവിന് തുക നല്കാന്   
ബില്  ടര്ഷറിയില്  നല്കിെയങ്കിലും  മാര്ച്ച് അവസാനമായതിനാല്   കയ്ൂ ലിസ്റ്റിലായി. 
പേക്ഷ തുക ഗുണേഭാക്താവിന് കിട്ടിയിലല്.  ഈ വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി  
ഉള്െപ്പടുത്തിയിലല്.  തുക സര്ക്കാര്  പര്േതയ്കമായി അനുവദിച്ചു. സ്പില്  ഓവറായി 
ഉള്െപ്പടുത്താന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  അനുമതി നല്കുന്നു. 

 നടപടി:-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ1) വകുപ്പ് 
           2)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ഐ.െക.എം 

4.45  പനമരം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ കത്ത് (ലഭിച്ചത് 16.01.2018). 
    

2016-17 പദ്ധതി വിഹിതം ഉപേയാഗിച്ച്  പനമരം സി.എച്ച്.സി.യില്  ഡയാലിസിസ് 
യൂണിറ്റ്  സ്ഥാപിച്ച് പര്വര്ത്തനം  ആരംഭിച്ചു.  ഇതിെന്റ പര്വര്ത്തനത്തിന്  
െടക്നീഷയ്േനയും  സ്റ്റാഫ് േനഴ്സിേനയും  താല്ക്കാലികമായി നിയമിക്കാന്  3,32,640/-
രൂപയുെട േപര്ാജക്ട് എടുക്കുന്നതിന്  തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതിന് അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  േപര്ാജക്ട്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കണം  
      നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ്   

4.46  പാലക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  26.02.2018-െല  258/18/DPO/PKD/DPC/നമ്പര്  
കത്തും  മണ്ണാര്ക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  24.02.2018-െല 
കത്തും    
െനലല്ു സംഭരണ യൂണിറ്റ് എന്ന േപരില്  10.00 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലുള്ള  േപര്ാജക്ട് 
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  േപര്ാ.നം.117/18,  േബല്ാക്കില്  
പര്വര്ത്തിക്കുന്ന  െനലല്ുല്പാദന സംഭരണ സംസ്ക്കരണ വിപണന െസാൈസറ്റിയുെട 
േനതൃതവ്ത്തില്  െനലല്ു സംഭരണവും വിപണനവുമാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. 
െസാൈസറ്റിക്ക് റിേവാള്വിംഗ് ഫണ്ടായി  3,20,000/-രൂപയും െനലല്് സംഭരണത്തിന് 
ഒരു കിേലാ ഗര്ാമിന് 15/- രൂപ നിരക്കില്   താങ്ങുവില നല്കാന്   4,80,000/- രൂപയും  
വിപണന സൗകരയ്െമാരുക്കാന്  2,00,000/-രൂപയും  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് 
മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരമലല് എന്ന് ചൂണ്ടക്കാട്ടി ജിലല്ാതല അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റി നിരസിച്ചു.  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  സര്ക്കാര്  നിശ്ചയിച്ച നിരക്കിനനുസൃതമാേണാ എന്ന് 
േപര്ാജക്ടില്  വയ്ക്തമലല്. േപര്ാജക്ടില്  വിശദാംശങ്ങള്  
ഉള്െപ്പടുത്തി സമര്പ്പിച്ചിട്ടിലല്. പരിഗണിച്ചിലല്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
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4.47മുട്ടില്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  31.01.2018-െല A2-17094/17 -◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്. 
പട്ടികവര്ഗ്ഗ  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  യൂണിേഫാം വിതരണം െചയയ്ാനുള്ള  േപര്ാജക്ടിന് 
അനുമതി  സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  പട്ടികവര്ഗ്ഗ വകുപ്പും  എസ്.എസ്.എയും യൂണിേഫാം 
നല്കുന്നുണ്ട്.  അനുമതി നിരസിച്ചു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.48 െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  24.02.2018-െല A13-598/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്   
ഈ വര്ഷം “വനിതാ സഹകരണ സംഘം, ഖാദി മഹിളാ വയ്വസായ സംഹകരണ 
സംഘം, വനിതാ ൈകത്തറി എന്നിവയുെട നവീകരണം” (േപര്ാ.നം.1094, അടങ്കല്   
15,00,000/- രൂപ ) എന്ന  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ േപര്ാജക്ടില്  നിന്ന് 
ധനസഹായം ശൂരനാട്  മഹിളാ സഹകരണ സംഘം  ആവശയ്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  
മാര്ഗ്ഗേരഖപര്കാരം ഒന്നിലധികം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്  പര്വര്ത്തന േമഖലയുള്ള  
സഹകരണ സംഘത്തിനു മാതര്േമ  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് ധനസഹായം നല്കാവൂ  
എന്ന് നിബന്ധനയുണ്ട്.മുകളില്  പറഞ്ഞ  സംഘം  അങ്ങെന അലല്ാത്തതുെകാണ്ട് 
പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :-  വനിത സഹകരണ സംഘം ആയതിനാല്  പര്േതയ്ക 
അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.49 നീലം േപരൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ  08.02.2018-ല  കത്ത് 

കക്കൂസ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്  േനാണ്  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച്  
6,43,500/- രൂപ  വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതിന് അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  േനാണ്  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ്  ഗര്ാന്റ് ഇതിന് 
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല്. അനുമതി നിരസിച്ചു 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.50പൂയപ്പള്ളി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  03.02.2018-െല a1-1304/2017-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്  
വരള്ച്ച സമയത്ത്  കുടിെവള്ള വിതരണം നടത്തിയിരുന്നു. കുടിെവള്ള 
വിതരണത്തിന്  കരാറുകാരെന കെണ്ടത്താന്  11.04.2017-ന് കവ്േട്ടഷന്  ക്ഷണിച്ചു.  
25.04.2017-ന്  കവ്േട്ടഷന്  അംഗീകരിച്ചു.  െപാതു ജനങ്ങളുെട ശക്തമായ ആവശയ്ം 
കാരണം 11.04.2017 മുതല്   25.04.2017-വെരയുള്ള കാലയളവില്   14 ദിവസം  
കുടിെവള്ള വിതരണത്തിന്  വാഹനമുടമെയ ചുമതലെപ്പടുത്തി. അതിെന്റ െചലവ് 
73,600/- രൂപ. ഈ തുക തനത് ഫണ്ടില്  നിന്നു നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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



24 
 

4.51 ബഹു. േകാഴിേക്കാട്  സൗത്ത് എം.എല്.എയുെട  24.10.2017-െല കത്തും  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  15.11.2017, 17.01.2018 എന്നീ േയാഗ 
തീരുമാനങ്ങളും സിഡ്േകാ മാേനജരുെട  കുറിപ്പും (LSGD - DA2/458/2017 - LSGD) 
എലല്ാ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തുകളിലും  ഡിജിറ്റല്  ൈലബര്റി തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  
തല്ക്കാലം പരിഗണിേക്കണ്ടതിെലല്ന്ന് േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  15.11.2017-
െല  േയാഗത്തില്  തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.  17.01.2017-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയില്   ഇത് വീണ്ടു പരിഗണനയ്ക്കു വന്നേപ്പാള്  ഐ.ടി. വകുപ്പിെന്റ  റിേപ്പാര്ട്ടിനു 
നല്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. ഈ വിഷയത്തില്  ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു 
തീരുമാനെമടുക്കാെമന്ന് ഐ.ടി. വകുപ്പു കുറിപ്പു നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിേന്മലുള്ള 
തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  ഐ.ടി. വകുപ്പിെന്റ  ശുപാര്ശ പര്കാരം  വകുപ്പുതലത്തില്  
കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് തുടര്  നടപടി സവ്ീകരിക്കാന്  
നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

4.52 പനയം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  16.01.2018-െല  A2-6623/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിനയ്  നിര്മ്മാര്ജ്ജനത്തിെന്റ ഭാഗമായി  തുണി സഞ്ചി നിര്മ്മിച്ച്  ഒരു 
വീട്ടില്  4 തുണി സഞ്ചി വീതം  നല്കുന്ന  2016-17-െല  േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം സ്പില്  
ഓവറായി  തുടരുന്നുണ്ട്. ഒരു തുണി സഞ്ചിക്ക് 25 രൂപ. ആെക അടങ്കല്  12,20,400/- 
രൂപ. ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ്  വിഹിതമായി 6,48,615  രൂപ ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
5.00 ലക്ഷം രൂപ  േബല്ാക്ക് വിഹിതം. ഈ േപര്ാജക്ടുകള്  നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  തുണി സഞ്ചി നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റിെന്റ  പര്വര്ത്തനത്തിന് 
അനുമതി നല്കുന്നു. സഞ്ചി സൗജനയ്മായി വിതരണം 
െചയയ്ുന്നതിന് അനുമതി നല്കുന്നിലല്. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.53 മുദാക്കല്  ഗര്ാമപഞ്ചായതത് പര്സിഡന്റിെന്റ 31.0.2018-െല  A3-9068/17-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്തും  13.11.2017-െല 9/1-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും (LSGD-
DA1/174/2018-LSGD) 
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിനയ്  സംസ്ക്കരണത്തിനുള്ള ഉള്ള െമഷീന്  സ്ഥാപിക്കാന്  23,48,400/- 
രൂപ  വകയിരുത്തി (േപര്ാ.നം.181/18) േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ശര്ീ സതയ്സായി 
ഓര്ഫേനജ് ടര്സ്റ്റ് േകരളയുെട  ഭൂമി 25  വര്ഷേത്തയ്ക്ക്  ലീസിെനടുത്ത്  പ്ലാന്റ് 
സ്ഥാപിക്കാനാണ്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.  സ്ഥാപിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിെന്റ  അറ്റകുറ്റപ്പണി, 
ൈവദയ്ുതി ചാര്ജ്ജ്, േജാലിക്കാര്ക്കുള്ള  ശമ്പളം  എന്നിവ ടര്സ്റ്റ് വഹിക്കും. 
െമഷീനറിയുെട ഉടമസ്ഥതാ അവകാശം  പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിക്കാണ്. ഈ 
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.54 െകാേണ്ടാട്ടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  19.01.2018-െല കത്ത് 
    

തടത്തില്  ഗവണ്െമന്റ് ഹയര്െസക്കന്ററി സ്കൂളില്  ൈഹെടക് കല്ാസ് റൂമുകള്  
സജ്ജീകരിക്കാന്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന  തുക   
അപരയ്ാപ്തമായതിനാല്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ  െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റില്  നിന്നും  
2.00  ലക്ഷം  രൂപ  അനുവദിക്കാന്   അനുമതി  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു 

തീരുമാനം :-  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്കു 
സമര്പ്പിക്കണം 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി.) വകുപ്പ് 
 

4.55 െകാേണ്ടാട്ടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  19.01.2018-െല കത്തും 
15.01.2018 -െല  8/3-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 
RUTRONIX എന്ന സ്ഥാപനവുമായി സഹകരിച്ച്  കമ്പയ്ൂട്ടര്  വിദയ്ാഭയ്ാസ പരിപാടിക്ക്  
25.00 ലക്ഷം  രൂപ മാറ്റി വച്ച്  േപര്ാജകട്  തയയ്ാറാക്കാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. ഇതിന് 
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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

4.56 െപരുവയല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 10.11.2017-െല 358/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  
2017 ഏപര്ില്, െമയ് മാസങ്ങളിലായി  കുടിെവള്ള വിതരണത്തിന് 22,91,100/- 
െചലവായി. ഈ തുക  നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  സര്ക്കാര്  അനുവദിച്ചു നല്കിയ തുകെയക്കാള്  
കൂടുതലായതിനാല്   പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  പരിേശാധിച്ച് 
റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട്  തീരുമാന 
െമടുക്കുന്നതാണ്. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 

4.57ബഹു. െകാേണ്ടാട്ടി എം.എല്.എയുെട 06.02.2018-െല 21/18/TVM കത്തും 
പുളിക്കല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 19.01.2018 -െല  1(4)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി 
തീരുമാനവും 
സര്ക്കാര്, എയ്ഡഡ് എല്.പി. സ്കൂളില്  വാട്ടര്  പയ്ുരിഫയര്  വാങ്ങി 
നല്കുന്നതിന്  3.00 ലക്ഷം രൂപ  വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്   ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  
തയയ്ാറാകുന്നിലല്ാത്തതിനാല്  പര്േതയ്ക അനുമതി  സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം:-   സര്ക്കാര്  സ്കൂളുകളില്  സ്ഥാപിച്ചതിനുേശഷേമ എയ്ഡഡ് 
സ്കൂളില്  സ്ഥാപിക്കാവൂ എന്ന നിബന്ധനേയാെട   പര്േതയ്ക 
അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി.) വകുപ്പ് 
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4.58 സിഡ്േകാ െചയര്മാെന്റ 14.02.2018-െല SIDCO /MKTG/general /17-18 നമ്പര്  
കത്ത് 
സിഡ്േകാ MSME( Micro, Small and  Medium Enterprises)യൂണിറ്റുകളില്  
ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങള്  “Make in Kerala”  എന്ന നാമേധയത്തില്  
സര്ക്കാര്, സര്ക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങളിേലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതിനായി  
സിഡ്േകാെയ ഒരു േനാഡല്  ഏജന്സി  ആക്കിെക്കാണ്ട്   ഉത്തരവാകണ 
െമന്നത് സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :-   സിഡ്േകാ സവ്യം നിര്മ്മിക്കുന്നതായ ഉല്പന്നങ്ങള്  
നിലവിെല ഉത്തരവു പര്കാരം  വാങ്ങാവുന്നതാണ് 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.59 െകാേണ്ടാട്ടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  19.12.2017-െല  കത്ത്. 
(LSGD-DD2/521/2017/LSGD) 
നിര്മ്മല്  പുരസ്ക്കാരമായ ലഭിച്ച തില്  33,95,534/- രൂപ  െചലവഴിക്കാെതയുണ്ട്.  
ഈ തുക ഉപേയാഗിച്ച് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ പരിധിയില്   വരുന്ന 8 
സര്ക്കാര്  സ്കൂളുകളിലും (9 ശുചിമുറികള് ) 9 എയഡഡ് സ്കൂളുകളിലും  (10 
ശുചിമുറികള് )  ശുചിമുറികള്  പണിയാന്   അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
ഒെരണ്ണത്തിെന്റ യൂണിറ്റ്  െചലവ് 1,75,000/- രൂപ  

തീരുമാനം :-   സര്ക്കാര്  സ്കൂളുകളില്  ആവശയ്ത്തിന്  ശുചിമുറികള്  
പണിതതിനുേശഷം  മാതര്േമ എയ്ഡഡ് സ്കുളുകെള 
പരിഗണിക്കാവൂ എന്ന നിബന്ധനേയാെട അനുമതി  
നല്കുന്നു. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 

4.60 േചളന്നൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 08.11.2017-െല കത്ത് 

2017-18 വര്ഷം  െമാൈബല്  ജറിയാടര്ിക് പാലിേയറ്റീവ് കല്ിനിക്ക് 
(േപര്ാ.നം.56/18 - അടങ്കല്  23,04,650/- രൂപ) എന്ന േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകാരം  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  എലല്ാ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
വാര്ഡുകളും ഉള്െപ്പടുത്തി െമഡിക്കല്  കയ്ാമ്പുകള്  നടത്തി വേയാജനങ്ങളുെട 
നിലവിെല  േരാഗങ്ങള്  മനസ്സിലാക്കി  അതിനനുസരിച്ച്  മരുന്നുകള്  
സി.എച്ച്.സി.യില്   സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ലക്ഷയ്ം.  ഈ പര്വര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി  
പര്േതയ്ക വാഹനം വാടകെക്കടുക്കുക, എന്.ആര്.എച്ച്.എം.  മാനദണ്ഡ പര്കാരം  
േഡാക്ടേറയും േനഴ്സിേനയും  ഫാര്മസിസ്റ്റിേനയും  നിയമിച്ച് േവതനം നല്കുക 
തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം:-   അനുമതി നിരസിച്ചു. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
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4.61േകാട്ടയം  മുനിസിപ്പല്  െസകര്ട്ടറിയുെട  26.12.2017-െല G4-17786/10-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും മുനിസിപ്പല്  െചയര്േപഴ്സെന്റ  28.02.2018-െല കത്തും 22.12.2017-െല 30-
◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും (LSGD-DB1/32/2018 - LSGD) 
നഗരസഭാ പര്േദശമായ  കാരമൂട്  അകവളവ് - മാവിളങ്ങ് ജംഗ്ഷന്  
ഭാഗങ്ങളില്  അപകടകരമായ ഭാഗങ്ങളില്   പി.ഡബല്യ്ൂ.ഡി പുറേമ്പാക്ക്  
സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നവര്ക്ക് PMAY പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തി  വീട്  
പണിത് നല്കുന്നതിന് ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള േപര്ാജക്ടിന് അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-   െപാതു തീരുമാനം ഖണ്ഡിക 3.5 ബാധകമാണ്. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

4.62  െകാച്ചി േകാര്പ്പേറഷന്  േമയറുെട 19.02.2018-െല  C- hed/01/2012-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത് 

ൈപതൃക - പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പര്വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  േകാര്പ്പേറഷെന 
സഹായിക്കാനായി  െസന്റര്  േഫാര്  െഹറിേറ്റജ് , എന്വേയാണ്െമന്റ്  ആന്റ് 
െഡവലപ്െമന്റ് (സി- െഹഡ്) െസാൈസറ്റി എന്ന സ്ഥാപനം  
പര്വര്ത്തിക്കുന്നു. ഈ െസാൈസറ്റിക്ക് തനത് ഫണ്ടില്  നിേന്നാ  പ്ലാന്  ഫണ്ടില്  
നിേന്നാ തുക നല്കുേമ്പാള്   സര്ക്കാര്  അനുമതി വാങ്ങണെമന്ന് െസാൈസറ്റി 
രൂപീകരണ സമയത്ത്  സര്ക്കാര്  നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നതനുസരിച്ച് െസാൈസറ്റി 
യുെട പര്വര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി  േകാര്പ്പേറഷെന്റ  ബഡ്ജറ്റില്   തനത് ഫണ്ട് 
വകയിരുത്താന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

തീരുമാനം :-   േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക് 
സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിയുെട 
അംഗീകാരം േനടി നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ് 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
4.63 കടമ്പഴിപ്പുറം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 11.01.2018-െല B1-102/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്ത്.  

2016-17 വര്ഷം  ശര്ീമതി ശാന്ത, ഷാരത്തു പള്ളിയാല്  എന്ന വയ്ക്തിക്ക് വീടു 
വയ്ക്കുന്നതിന്  ഭൂമി വാങ്ങാനായുള്ള  ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പടുകയും  പഞ്ചായത്തുമായി 
കരാറില്  ഏര്െപ്പടുകയും  െചയ്തു.  2017-18 വര്ഷം  ഈ േപര്ാജക്ട് സ്പില്  
ഓവറായി  ഉള്െപ്പടുത്താന്   വിട്ടുേപായി.  അതിനാല്    ഈ വര്ഷം  പുതിയ 
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി  ആനുകൂലയ്ം നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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

4.64 േകരള ഖാദി  ഗര്ാമ വയ്വസായ േബാര്ഡ് െസകര്ട്ടറിയുെട  22.02.2018-െല  KB 
4958/2017/K5 നമ്പര്  കത്തും  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  06.02.2018-െല  
േയാഗ തീരുമാനവും  
കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറി ഖാദി േകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് തറിയും 
ചര്ക്കയും വാങ്ങി നല്കുന്നതിന്  സബ്സിഡി നിശ്ചയിച്ചു നല്കണെമന്നു് 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നു.  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം വിലയുെട  80 ശതമാനം സബ്സിഡി 
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നല്കാവുന്നതാെണന്ന് 06.02.2018-െല  േകാഓര് ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി 
തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.  100 ശതമാനം സബിസിഡി  നല്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം:-  KVIBയുെട സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 100 ശതമാനം സബ്സിഡി 
േയാെട ധനസഹായം നല്കാന്  കാസറേഗാഡ് 
ജിലല്ാപഞ്ചായത്തിനു മാതര്മായി പര്േതയ്ക അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.65 തിരൂര്  - േകാക്കനട്ട്  െപര്ാഡയ്ൂസര്  കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് െചയര്മാെന്റ  17.02.2018-

െല  കത്ത്   
തിരൂര്  േകാക്കനട്ട് െപര്ാഡയ്ൂസര്  കമ്പനി നാളിേകരത്തില്  നിന്ന്  മൂലയ് വര്ദ്ധിത  
ഉല്പന്നങ്ങള്    ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പനിയുെട പര്വര്ത്തനത്തിന്  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന്  ധനസഹായം  നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  അനുേയാജയ്മായ േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി  അതിേലയ്ക്ക് 
റിേവാള്വിംഗ് ഫണ്ടായി  ധനസഹായം  തിരൂര്  േകാക്കനട്ട്  
ഫാര്േമഴ്സ് െപര്ാഡയ്ുസര്  കമ്പനിക്ക് നല്കുന്നതിന് 
കമ്പനിയുെട സര്വവ്ീസ്  േമഖലയിലുള്ള  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  അനുമതി നല്കുന്നു.  േപര്ാജക്ട് 
സംബന്ധിച്ച് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി തീരുമാന 
െമടുക്കണം. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.66 അരൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  01.01.2018-െല കത്ത്    

(LSGD/DC1/76/2018- LSGD) 
 പ്ലാസ്റ്റിക്  െഷര്ഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റ് പര്വര്ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന്  ഒരു േഗാഡൗണ്  
വാടകയ്ക്ക് എടുേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി 12-◌ാ◌ം വാര്ഡിെല  ശര്ീ.സാലി 
െസബാസ്റ്റയ് എലീശവ് േജായി എന്ന ആളുെട 3000 സ്കവ്യര്  ഫീറ്റ് വരുന്ന  െകട്ടിടം  
വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാനും 2.00 ലക്ഷം രൂപ െസകയ്ൂരിറ്റി അഡവ്ാന്സായി  
നല്കാനും അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

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

4.67 ൈലഫ് മിഷന്  ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസറുെട  03.02.2018-െല   ൈലഫ് / 
LF2/511/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്   കത്ത്     
കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ പഞ്ചയത്തിെന്റ  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റില്  നിന്നും  
12 േകാടി രൂപ ൈലഫ്  പദ്ധതി പര്കാരം വീടുകളുെട പൂര്ത്തീകര ണത്തിന്  
അനുവദിക്കണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റില്  നിന്നും  ഈ 
ആവശയ്ത്തിന് തുക ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല്. അനുമതി 
നിരസിച്ചു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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4.68 Diploma in Community Based Rehabilitation  Course  പാസായവരുെട  അേപക്ഷ 
ലഭിച്ചത്  16.07.2017 (LSGD- DA1-552/2017 -  LSGD)   
പദ്ധതി ആസൂതര്ണ മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  ബഡ്സ്കൂളില്  പഠിപ്പിക്കുന്ന  
അദ്ധയ്ാപകരുെട േയാഗയ്ത നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില്  ഡിേപ്ലാമ ഇന്  കമ്മയ്ൂണിറ്റി 
െബയസ്ഡ് റിഹാബിലിേറ്റഷന്  േകാഴ്സ് (ഏക വര്ഷ േകാഴ്സ്)എന്ന േകാഴ്സ് 
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടിലല്. DCBR പാസായവെരക്കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തണെമന്ന ആവശയ്ം 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-   സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടറുെട കൂടി അഭിപര്ായമാരാഞ്ഞ് 
കുടുംബശര്ീ മിഷന്  ഡയറക്ടര്  തീരുമാനെമടുക്കണം. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.69 പത്തനംതിട്ട ജിലല് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 11.01.2018-െല  
PSTDPPTA72/A/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  (LSGD - DB1/68/2018-LSGD) 
2016-17വര്ഷം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് മണ്ണ് സംരക്ഷണ പര്വൃത്തികള്  
നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. 2017-18 വര്ഷവും  ഈ പര്വൃത്തികള്  നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 
തീരുമാനം :-   േപര്ാജക്ട് വിശദാംശങ്ങള്  നല്കിയിട്ടിലല്.  പരിഗണിച്ചിലല് 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.70തിരുെനലല്ി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  12.12.2017-െല  കത്ത്  (LSGD-

DA1/53/2018-LSGD) നമ്പര്  കത്ത്  
2017-18 ല്   കാട്ടിക്കുളം പാലപീടിക ഓവു ചാല്  സല്ാബിടലും െഡര്യിേനജ്   
ശുചീകരണ  പര്വര്ത്തനങ്ങളും  എന്ന േപര്ാജക്ടിന്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി 
അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. (അടങ്കല്  24,75,900/- രൂപ)ഈ പര്വൃത്തി നടേത്തണ്ട 
േറാഡ് പി.ഡബല്യ്ൂ.ഡിയുെട ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഇതിന് അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 
തീരുമാനം :-   പി.ഡബല്യ്ു.ഡി. ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള േറാഡില്  പഞ്ചായത്ത് 

സല്ാബിടല്  പര്വര്ത്തനം  നടത്താവുന്നതലല്. അനുമതി 
നിരസിച്ചു. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.71. കാവിലുംപാറ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  12.12.2017-െല  A2-366/17-
◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും  27.10.2017-െല 4/4(5)◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി  
തീരുമാനവും. (LSGD - DA1/59/2018 - LSGD) 
2016-17-ല്   KLGSDP  ഫണ്ട് വകയിരുത്തി  “േകാളിെത്തറ്റ് കുടിെവള്ള പദ്ധതി” 
എന്ന േപര്ാജക്ട്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  (േപര്ാ.നം.141/17 - അടങ്കല്  4,99,000/- 
രൂപ. 30.03.2017-ല്  ഈ പര്വൃത്തിക്ക് 2,80,601/- രൂപയുെട  പാര്ട്ട് ബിലല്ിന്   
അേലാട്ട്െമന്റ്  തയയ്ാറാക്കി  െചലവ്   സാംഖയ്യില്  േരഖെപ്പടുത്തി. എന്നാല്   
ബില്  ടര്ഷറിയില്   നല്കിയിലല്. 2017-18 പദ്ധതിയില്   പാര്ട്ട് ബില്  കുറച്ച്  
ബാക്കി തുകയായ  2,18,399/- രൂപയാണ് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്  
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മുഴുവന്  തുകയും നല്േകണ്ടതുണ്ട്. അതിനാല്  ഈ വര്ഷം  ഈ പര്വൃത്തിയുെട  
പദ്ധതി  അടങ്കല്  (േപര്ാ.നം.100/18) 4,99,000/- രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-   അനുമതി നല്കുന്നു. 
നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
           2) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ഐ.െക.എം 

4.72 നഗരകാരയ് ഡയറക്ടറുെട  14.09.32017-െല  DC3-16248/17-◌ാ◌ം നമ്പര്   കത്തും  
മാനന്തവാടി  നഗരസഭാ െസകര്ട്ടറിയുെട   03.07.2017-െല  A7-6013/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും  (LSGD - DB3/7/2018- LSGD) 
മാലിനയ്ങ്ങള്  നീക്കം െചയയ്ുന്നതിനുള്ള  ടര്ാക്ടര്  19 വര്ഷത്തിലധികം 
പഴക്കമുള്ളതാണ്.  ഇത് കണ്ടം െചയയ്ാനും, 2017-18  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്   
ടിപ്പര്  വാങ്ങാനായി  എടുത്തിരിക്കുന്ന േപര്ാജക്ട് (  േപര്ാ.നം. 233/18 അടങ്കല്  
15.00 ലക്ഷം രൂപ) നടപ്പാക്കാനും അനുമതി  സംബന്ധിച്ച്  
തീരുമാനം :-   പഴയ വാഹനം കണ്ടം െചയയ്ുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  നടപടി 

വകുപ്പുതലത്തിെലടുക്കണം. മാലിനയ്ം നീക്കുന്നതിന്  പുതിയ 
വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.73 ഇരട്ടി േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  05.1.2018 -െല കത്ത്  

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  പഠനമുറി  നിര്മ്മിച്ചു 
നല്കുന്നതിന്  12.00 ലക്ഷം  രൂപ വകയിരുത്തിയ  േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതി  അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  നിരക്ക് 1.00 ലക്ഷം രൂപ  ഇത്  ഒരു  
ഗുണേഭാക്താവിന് 2.00 ലക്ഷം  രൂപ നിരക്കില്   േഭദഗതി െചയയ്ാന്  അനുമതി  
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  േപര്ാജക്ടില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരക്ക് പാലിേക്കണ്ടതാെണന്ന 
നിബന്ധനേയാെട അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ1) വകുപ്പ് 

4.74 വട്ടംകുളം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  23.10.2017-െല A4- 9195/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്   കത്ത് 
 വിവാഹ ധനസഹായത്തിനുള്ള  (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)  ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്   
ഉള്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നവരില്   4 േപര്  90 ദിവസത്തിനുേശഷമാണ്  അേപക്ഷ 
നല്കിയത്.  ഇവര്ക്കൂകൂടി  ധനസഹായം  നല്കാന്    അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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

4.75 കുടയത്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  21.02.2018-െല  കത്ത് 
  പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കാബിന്  നിര്മ്മാണവും ഫര്ണ്ട് ഓഫീസ്  
നവീകരണവും എന്ന േപര്ാജക്ട്  2016-17-ല്  എടുക്കുകയും  അത് 2017-18-ല്   
മാറ്റമിലല്ാത്ത സ്പില്  ഓവറായി  തുടരുന്നുമുണ്ട്. േപര്ാ.നം. 103/18. ആെക  
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അടങ്കല്  1060000/- രൂപ. ഇതില്  RGPSA വിഹിതം  2,00,000/-  രൂപയാണ്. 
ഈ വര്ഷം  േപര്ാജക്ട്  പൂര്ത്തിയായി.  ബില്  തുക 9,29,799/- രൂപ. 8,60,000/- 
രൂപ  നല്കി. RGPSA വിഹിതം ലഭിച്ചിലല്. അതിനാല്  തനത് ഫണ്ട് 
ഉപേയാഗിച്ച്  ബാക്കി തുകയായ 69799/- രൂപ  നല്കാന്  േപര്ാജക്ട് േഭദഗതി 
െചയയ്ാന്  അനുമതി  സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :-  തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച്  69,799/- രൂപയുെട പര്േതയ്ക 
േപര്ാജക്ട്  തയയ്ാറാക്കി ബാക്കി തുക നല്കാന്  അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
4.76 പിറവം മുനിസിപ്പല്  െചയര്െമെന്റ 01.02.2018-െല  കത്ത്  

 നഗരസഭാ െചയര്മാന് പുതിയ  വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന്  സര്ക്കാര്   
അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  ൈഡര്വര്  തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടിലല്. വാഹനം 
വാങ്ങുന്ന മുറയ്ക്ക്  ദിവസ േവതനാടിസ്ഥാനത്തില്  ഒരു  ൈഡര്വെറ നിയമി 
ക്കുന്നതിന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  
 

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

4.77 മലമ്പുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  04.01.2018-െല കത്ത്  
മലമ്പുഴ ഗവ. VHSS-ല്  SSAയുെട കീഴില്  ഓട്ടിസം െസന്റര്   പര്വര്ത്തിച്ചു 
വരുന്നു.  ഈ െസന്ററില്   രണ്ട് അദ്ധയ്ാപകെര SSA നിയമിച്ച്  േവതനം 
നല്കുന്നുണ്ട്.  ഇവിെട ഒരു ആയയുെട േസവനം കൂടി േവണെമന്നതിനാല്  ഈ 
വര്ഷം 72,000/- രൂപ വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.  SSAയുെട 
കീഴിലുള്ള ഓട്ടിസം െസന്റര്  ആയതിനാല്   ഈ തുക  െചലവഴിക്കാന്   
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.78ഹരിത േകരളം എക്സികയ്ൂട്ടീവ് െചയര്മാെന്റ 01.03.20180-െല ഹ.േക.മി.A2/1218/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 06.02.2018-െല േയാഗത്തില്   ഹരിത 
കര്മ്മേസനയ്ക്ക് വയബിലിറ്റി  ഗയ്ാപ് ഫണ്ട് നല്കാന്   തീരുമാനമായിരുന്നു.  
ഇതിെന്റ നിരക്കുകൂടി നിശ്ചയിച്ചു നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.689 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഹരിത കര്മ്മേസന രൂപീകരിച്ചിരി ക്കുന്നത്. 
ഓേരാ വാര്ഡിലും 6 മാസേത്തയ്ക്ക് താെഴപ്പറയുന്ന  നിരക്കില്  വയബിലിറ്റി 
ഗയ്ാപ് ഫണ്ട്  നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.(വയബിലിറ്റി ഫണ്ടും  അതിെന്റ 
3 ശതമാനം െമാബിൈലേസഷന്  ഫണ്ടും ഉള്െപ്പെട)
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1)ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  ഒരു വാര്ഡിന് ആറുമാസേത്തയ്ക്ക്        -   23,175/രൂപ
2) മുനിസിപ്പാലിറ്റി    ഒരു വാര്ഡിന്             ”                   -    46,350/- രൂപ
3)േകാര്പ്പേറഷന്  ഒരു വാര്ഡിന്                   ”       -   92,700/- രൂപ 

തീരുമാനം :-  ഇതിേന്മല്  പിന്നീട് തീരുമാനെമടുക്കുന്നതാണ് 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

4.79 പടിഞ്ഞാറത്തറ  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 15.02.2018-െല  കത്തും 
07.02.2018-െല 23(4)/ 18-◌ാ◌ം നമ്പര്  തീരുമാനവും 

2016-17 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഭിന്നേശഷിയുളളവര്ക്ക് 100 ശതമാനം 
സബ്സിഡിേയാെട  മുട്ടേക്കാഴി വിതരണം നടത്തി. സര്ക്കാര്   അനുവദിച്ച നിരക്കിലധികം  
ആയതിനാല്   േലാക്കല്  ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്കുറിെപ്പഴുതിയിരിക്കുന്നു. സാധൂകരണം 
നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  വകുപ്പുതലത്തിേന്മല്  നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയമാണ് 
 നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.80കുടുംബശര്ീ എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട 03.03.2018-െല 5183- D-2016-KSHO-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് 
എറണാകളം ജിലല്യില്   2014 മുതല്  കുടുംബശര്ീയുെട  5 വനിതകള്  േചര്ന്ന് 
രൂപീകരിച്ച  നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റാണ്  “ കുടുംബശര്ീ കണ്സ്ട്രക്ഷന്സ്.”  ഈ യൂണിറ്റ് 
ധാരാളം െചറിയ നിര്മ്മാണ  പര്വര്ത്തനങ്ങള്   ഏെറ്റടുത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട്.  
സര്ക്കാര്  അംഗീകാരമിലല്ാത്തതിനാല്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  നിര്മ്മാണ 
പര്വര്ത്തനങ്ങള്  ഏെറ്റടുത്ത് നടപ്പാക്കാന്  കഴിയുന്നിലല്.   അതിനാല്  സര്ക്കാര്  
അംഗീകൃത  ൈമേകര്ാ  േകാണ്ടര്ാക്ടിംഗ് കണ്സ്ട്രക്ഷന്  ഗര്ൂപ്പായി  അംഗീകരിക്കണ 
െമന്നും െടണ്ടര് , ഏണസ്റ്റ് മണി െഡേപ്പാസിറ്റ് തുടങ്ങിയ നടപടികളില്  നിന്ന്  
ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവുണ്ടാകണെമന്നും  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

കൂടാെത നിര്മ്മാണ രംഗത്ത പരിശീലനം  കിട്ടിയ 64 കുടുംബശര്ീ കണ്സ്ട്രക്ഷന്  
യൂണിറ്റുകള്  വിവിധ ജിലല്കളിലായി പര്വര്ത്തനം  നടത്തുന്നുെണ്ടന്നും  ഈ 
യൂണിറ്റുകെള തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  വിവിധ നിര്മ്മാണ 
പര്വര്ത്തനങ്ങള്   ഏെറ്റടുക്കുന്ന  അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സിയാക്കണെമന്ന  കുടുംബശര്ീ  
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  േയാഗത്തില്  ആവശയ്െപ്പട്ടു.  ഇതിേന്മല്  താെഴപ്പറയുന്ന 
തീരുമാനെമടുത്തു.  

തീരുമാനം :-  1. കുടുംബശര്ീ കണ്സ്ട്രക്ഷന്  ഗര്ൂപ്പുകെള  ൈലഫ് പദ്ധതിയുെട  
പൂര്ത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകളുെട  പൂര്ത്തീകരണ പര്വൃത്തികള്   
െടണ്ടര്  നടപടികര്മം കൂടാെത  എല്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 
ഗുണേഭാക്താക്കള്  േനരിേട്ടാ, തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 
േനരിേട്ടാ  ഇത്തരം നിര്മ്മാണ പര്വര്ത്തനങ്ങള്  കുടുംബശര്ീ  
കണ്സ്ട്രക്ഷന്  ഗര്ൂപ്പുകെള ഏല്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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2. ൈലഫ് മിഷന്  വഴി നിര്മ്മിക്കുന്ന  വയ്ക്തിഗത ഭവനങ്ങള്  
നിര്മ്മിക്കാനുള്ള അംഗീകൃത ഏജന്സിയായി  കുടുംബശര്ീ 
കണ്സ്ട്രക്ഷന്  ഗര്ൂപ്പുകെള  ചുമതലെപ്പടുത്താന്  തീരുമാനിച്ചു.  
താല്പരയ്മുള്ള ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്  േനരിേട്ടാ, തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  െടണ്ടര്  നടപടികര്മം  കൂടാെതേയാ  
ൈലഫ് മിഷെന്റ  പുതിയ വീടുകളുെട നിര്മ്മാണം  കുടുംബശര്ീ 
കണ്സടര്ക്ഷന്  ഗര്ൂപ്പുകെള  ഏല്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
3. അര്ഹതയുള്ള  കുടുംബശര്ീ  കണ്സ്ട്രക്ഷന്  ഗര്ൂപ്പുകെള  

അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സിയായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള 
ആവശയ്ം  കുടുംബശര്ീ മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  
ധനവകുപ്പിന് നല്േകണ്ടതാണ്. 

4. ഓേരാ ഗര്ൂപ്പും  ചുരുങ്ങിയത് 10 വീടുകളുെട  നിര്മ്മാണം 
നടത്തുന്നുെണ്ടന്ന് കുടുംബശര്ീ ജിലല്ാ മിഷന്  േകാഓര്ഡിേനറ്റര്  
ഉറപ്പു വരുേത്തണ്ടതാണ്. 

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

4.81 ഇടുക്കി  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  23.01.2018-ഡെല  CA 228/18◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് 

 മൂന്നാര്  പര്േദശത്ത്  ൈവദയ്ുതി വിതരണം നടത്തുന്നത് ടാറ്റാ കമ്പനി ആണ്.  മൂന്നാര്  
പഞ്ചായത്തില്   ലക്ഷ്മി കുടിെവള്ള  വിതരണ പദ്ധതി   നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.   ഈ പര്േദശത്ത്  
KSEB ശൃംഖല ഇലല്ാത്തതിനാല്  ഇതിെന്റ ൈവദയ്ുതീകരണത്തിന്  ആവശയ്മായ തുക 
ടാറ്റാ കമ്പനിക്കു നല്കുന്നതിന്  അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം:- ൈവദയ്ുതീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക ്  പാര്ട്ട ്
ബില്/ൈഫനല്  ബില്   എന്ന രീതിയില്   നടപ്പാക്കാന്  
അനുമതി നല്കുന്നു. െഡേപ്പാസിറ്റായി  നല്കണെമങ്കില്  
ധനകാരയ് വകുപ്പിെന്റ  അനുമതി വാങ്ങണം 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
4.82 കാലടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  27.02.2018-െല  A3-8725/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്  
പഞ്ചായത്തിെല 12-◌ാ◌ം വാര്ഡിെല  െചന്നിേശ്ശരി പര്േദശെത്ത  ഡമ്പിംഗ് 
യാര്ഡിെല  മാലിനയ്ത്തില്  നിന്ന്  േരാഗങ്ങള്  പടരുന്നു. സര്വവ്കക്ഷി േയാഗത്തിെന്റ  
അടിസ്ഥാനത്തില്   സവ്കാരയ് വയ്ക്തിയുെട  സ്ഥലം ലീസിെനടുക്കാനും  അവിെട 
മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാനും  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. ശര്ീ. ഇ.വി. േപാളി ഈരാളി 
എന്നയാളുെട  4.50 ഏക്കര്  സ്ഥലം ലീസിെനടുക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  വകുപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനെമടുേക്കണ്ട വിഷയമാണ് 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
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4.83 വിശാല െകാച്ചി  വികസന അേതാറിറ്റി െസകര്ട്ടറിയുെട  14.12.2017-െല  4717 
/FD1/07/GC DA -◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്ത്  
ജി.എസ്.റ്റി. േററ്റ് സംബന്ധിച്ച  01.11.2017-െല  87/17/ തസവ്ഭവ  ഉത്തരവ്  വിശാല 
െകാച്ചി വികസന അേതാറിറ്റിക്ക്  കൂടി ബാധകമാക്കണെമന്ന  ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  ധനകാരയ് വകുപ്പ് പരിഗണിേക്കണ്ട വിഷയമാണ്. ചീഫ്  
എഞ്ചിനീയര്  ഇത് പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് ധനവകുപ്പിന് 
നല്കണം 
നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ.) വകുപ്പ് 

1) ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  , തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 
4.84 ബഹു. കയ്പമംഗലം  എം.എല്.എയുെട 15.01.2018-െല കത്തും  എടത്തുരുത്തി 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  05.01.2018-െല കത്തും   
പഞ്ചായത്തില്  നീര്ത്തട മാസ്റ്റര്  പ്ലാന്  തയയ്ാറാക്കിയിട്ട്   7 വര്ഷമായി.  ഇതു 
പതുക്കുന്നതിന്  6 വാട്ടര്  െഷഡുകള്ക്കായി  4,13,450/- രൂപ  വകയിരുത്തി  2017-18-
ല്   േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  (േപര്ാ.നം. 174/18) നീര്ത്തട മാസ്റ്റര്  പ്ലാന്  
പുതുക്കാന്   IRTCയുമായി  കരാറില്  ഏര്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  മാസ്റ്റര്  പ്ലാന്  പുതുക്കാന്   അനുമതി നല്കുന്നു. എന്നാല്  
ഇതിെന്റ പര്വര്ത്തന െചലവ്  സംബന്ധിച്ച് പുതിയ  
ഉത്തരവ്  വന്നിട്ടിലല്ാത്ത തിനാല്   07.04.2009-െല  
49/2009/തസവ്ഭവ  ഉത്തരവിെല നിരക്കനു 
സരിച്ചായിരിക്കണം. (പര്വര്ത്തന െചലവ് ഒരു  വാട്ടര്  
െഷഡിന് 23,000/- രൂപയും  െപര്ാഫഷണല്  ഫീസ് 5700/- 
രൂപയും) 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
4.85 ബഹു. കയ്പമംഗലം  എം.എല്.എയുെട 29.01.2018-െല കത്തും  ശര്ീനാരായണപുരം 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  19.01.2018-െല  A2 - 4155/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും   04.01.2018-െല 2-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 
പ്ലാസ്റ്റിക് െഷര്ഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  ഈവര്ഷം 16,35,700/- രൂപ 
വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 24 ഹരിത കര്മ്മ േസനാംഗങ്ങള്ക്ക്6 
മാസെത്ത േവതനം, വണ്ടി വാടക, പരിശീലനം,  യൂണിേഫാം എന്നിവയ്ക്ക്  വയബിലിറ്റി 
ഫണ്ടായാണ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 24 ഹരിതകര്മ്മ േസനാംഗങ്ങളും 
സൂപ്പര്ൈവസറും പട്ടികജാതി  വിഭാഗക്കാരാണ്.  ഈ യൂണിറ്റിെന്റ  െകട്ടിടവും, 
െമഷീനും  SCSP  ഫണ്ടുപേയാഗിച്ചാണ് വാങ്ങിയത്.  അതിനാല്  പട്ടികജാതി 
വനിതകെള മാതര്ം  ഉള്െപ്പടുത്തി ഈ യൂണിറ്റ്  പര്വര്ത്തിപ്പിക്കാന്  അനുമതി  
സംബന്ധിച്ച് 
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തീരുമാനം :-  SCSP ഫണ്ടുപേയാഗിച്ച്  െകട്ടിടവും യൂണിറ്റും സ്ഥാപിച്ച  
നടപടി ശരിയലല്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് പട്ടികജാതി വികസന 
വകപ്പ് ഡയറക്ടര്  പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.  
റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് പരിഗണിക്കും 
നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി.) വകുപ്പ് 
           2) പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടര്  

4.86 േചന്ദമംഗലം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  27.01.2018-െല A1-11180/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  
ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച് േഗാതുരുത്ത് പര്ാഥമികാേരാഗയ് േകന്ദ്രം  
െകട്ടിട നിര്മ്മാണത്തിന്  40,83,246/- രൂപ  വകയിരുത്തിയിരുന്നു.  പര്ാരംഭ 
പര്വര്ത്തനങ്ങള്  ൈവകിയതിനാല്   ഈ വര്ഷം 7.00 ലക്ഷം രൂപേയ െചലവു 
വരികയുള്ളൂ. അതിനാല്  ബാക്കി വരുന്ന തുക  താെഴപ്പറയുന്നവയ്ക്ക്  ഉപേയാഗിക്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

1) േഗാതുരുത്ത്  പര്ാഥമികാേരാഗയ്േകന്ദ്രം കുടുംബാേരാഗയ് േകന്ദ്രമാക്കി ഉയര്ത്തുന്ന 
തിന്  പഞ്ചായത്തിെന്റ െഷയര്  -NHM-ന്  നല്കല്    

2) ഇ.എം.എസ്. ഭവന പദ്ധതി േലാണ്  തിരിച്ചടവ്   
തീരുമാനം:-  ഈ വര്ഷെത്ത  തിരിച്ചടവ്  തുക സര്ക്കാര്   

കുറവു െചയ്തിട്ടാണ് മൂന്നാം ഗഡു  നല്കിയത്. 
ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ് ഇതിനായി 
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല് 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

3) ൈലഫ് ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് വീട് വച്ചു നല്കല്     
 

4.87പൂതാടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 14.12.2017-െല  SC1-11366/17-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്ത്  

 െപര്ാഫഷണല്/േപാളിെടക്നിക്കിനു പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല  വിദയ്ാര്ത്ഥി 
കള്ക്ക്  ലാപ് േടാപ് നല്കുന്നതിന്  2016-17 വര്ഷം  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിെയങ്കിലും  
നടപ്പാക്കിയിലല്.  ഈ വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി  തുടരുന്നു.  ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്  
കൂടുതലും  ബിരുദ/ബിരുദാനന്തര വിദയ്ാര്ത്ഥികളായതിനാല്  ഇവര്ക്ക് കൂടി ലാപ് 
േടാപ് നല്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

തീരുമാനം :-  തുക െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയയ്ണെമങ്കില്  
ധനവകുപ്പിെന്റ അനുമതി വാങ്ങണം. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :-  ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ്  വീട് നിര്മ്മാണ 
ത്തിന് ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല്. 

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

4.88 േകാട്ടയം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  27.02.2018-െല  490/17/DPC/DPO/KTM 
നമ്പര്  കത്തും  ǌീഴൂര്   ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ  03.02.2018-െല 2(4) നമ്പര്  ഭരണ 
സമിതി തീരുമാനവും 
ǌീഴൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  ഇരട്ട ലക്ഷം വീടുകളില്  താമസിക്കുന്ന 19 െപാതു വിഭാഗം  
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്കും 5 പട്ടികജാതി വിഭാഗം ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്കും ഒറ്റ 
വീടാക്കുന്നതിന്  പഞ്ചായത്ത്  ധനസഹായം നല്കുന്നതിന്  2016-17 വര്ഷം  
േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിരുന്നു. അനുവദിക്കാവുന്ന ധനസഹായം  യഥാകര്മം  2.00 ലക്ഷം  
രൂപയും  3.00 ലക്ഷം  രൂപയുമാണ്.  ഇത് ൈലഫ് നിരക്കായ   4.00 ലക്ഷം  
രൂപയായി  വര്ദ്ധിപ്പിച്ച്  ബാക്കി തുക നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :-  വീടിെന്റ ഇനി പൂര്ത്തിയാക്കാനുള്ള  നിര്മ്മാണത്തിന്  
മാതര്ം 4.00  ലക്ഷം രൂപയുെട  ആനുപാതിക  വിഹിതം  
നല് കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.89  മലപ്പുറം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  09.02.2017-െല 833/17-18 DPC/DPO/MPM  നമ്പര്  

കത്തും ചുങ്കത്തറ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  30.01.2018-െല 740/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും   

ജലനിധി കുടിെവള്ള പദ്ധതിയുെട അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ് 
വിഹിതമായി 30.00 ലക്ഷം രൂപ  വകയിരുത്തി  ഈ വര്ഷം േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ േപര്ാജക്ടിന് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്  അംഗീകാരം നല്കിയിലല്. 
ഇതു േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  പരിഗണനയ്ക്ക് നല്കാന്  22.01.2018-െല ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതി േയാഗം തീരുമാനിച്ചു.   ഇതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.90 ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 02.02.2018-െല AG-5663/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് 
2017-18 വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നതും  കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഏക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയര്  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥനുമായ 16 പദ്ധതികളുണ്ട്. (2015-16-ല്  ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതി  അംഗീരിച്ചത്) ഇവയില്  6 എണ്ണത്തിന്  ഈ വര്ഷം 
ജനുവരിയില്   ജിലല്ാ കൃഷി എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്  സാേങ്കതിക അനുമതി നല്കി. 
10 എണ്ണത്തിന് ഇതുവെരയും  അനുമതി ലഭിച്ചിലല്. 2016-17-െല ഈ േപര്ാജക്ടുകള്  ഇതു 
മൂലം നടപ്പാക്കാന്  കഴിയുന്നിലല്. ഈ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാന്   നിര്േദ്ദശം 
നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  
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തീരുമാനം :-  ഇത് അടിയന്തിരമായി പരിേശാധിച്ച് നടപടിെയടുക്കാന്  
ജിലല്ാ കളക്ടേറാടും കൃഷി വകുപ്പ് ഡയറക്ടേറാടും  
ആവശയ്െപ്പടാന്  തീരുമാനിച്ചു.  സവ്ീകരിച്ച നടപടി  അടുത്ത 
േകാഓര്ഡിേനഷന്   കമ്മിറ്റിയില്  നല്കണം. 
നടപടി:-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
           2) ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ കളക്ടര്  
            3)കൃഷി ഡയറക്ടര്  

4.91  ബഹു. കരുനാഗപ്പള്ളി എം.എല്.എയുെട 08.02.2017െല  കത്ത്    
ൈലഫ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് പൂര്ത്തീകരിക്കാനുള്ള  വീടുകളുെട 
പൂര്ത്തീകരണത്തിന്  ധനസഹായം നല്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണക്കാക്കുന്നതിന്  
ഭവനത്തിന് ആെക 4.00 ലക്ഷം രൂപ  യൂണിറ്റ് നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച്  േശഷിക്കുന്ന 
നിര്മ്മാണത്തിന്  ആനുപാതിക നിരക്കാണ്  നിശ്ചയിക്കുന്നത്.  എന്നാല്  ഇങ്ങെന 
അനുവദിക്കുന്ന തുക  2.00 ലക്ഷം രൂപയില്   താെഴയാെണങ്കില്  കുറഞ്ഞ 
ധനസഹായം  2.00 ലക്ഷം രൂപയായി നിജെപ്പടുത്തണെമന്ന് ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്.  

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

4.92  തേദ്ദശമിതര്ം േപര്ാജക്ട് ഡയറക്ടറുെട  14.02.2018-െല 305/2014 KLGSDP - നമ്പര്  
കത്ത്  (LSGD - DA1- 173/2018-LSGD)   
തേദ്ദശമിതര്ം പദ്ധതി (KLGSDP) 29.12.2017 ന് അവസാനിച്ചു.  ഈ തീയതിക്കകം  
പൂര്ത്തിയായ പര്വൃത്തികളുെട  ബില്  തുടര്ന്നും  േലാക ബാങ്കിെന്റ അേലാട്ട്െമന്റില്  
നിന്നു നല്കാം. എന്നാല്  29.12.2017-നു േശഷം  പൂര്ത്തീകരിക്കുന്ന േപര്ാജക്ടുകളുെട 
െചലവ്   വികസനഫേണ്ടാ തനത് ഫേണ്ടാ ഉപേയാഗിച്ചു നല്കണം  
െപര്േഫാര്മന്സ് ഗര്ാന്റിെല  േപര്ാജക്ടുകള്  െചറിയ തുക ആയതിനാല്  മറ്റു ഫണ്ട് 
കെണ്ടത്താന്  സാധിക്കും.  എന്നാല്   പര്േതയ്ക സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതിയിെല  
േപര്ാജക്ടുകളുെട അടങ്കല്   വലിയ തുക ആയതിനാല്  ഫണ്ട് കെണ്ടത്താന്  
ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനാല്  KLGSDP യുെട  പര്േതയ്ക സഹായ പദ്ധതി പര്കാരമുള്ള  
േപര്ാജക്ട്  പൂര്ത്തീകരിച്ച്    ബില്  തുക േലാക ബാങ്ക് വിഹിതത്തില്  നിന്നും  തുടര്ന്നും 
നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :-  ഇത് ധനവകുപ്പിെന്റ പരിഗണനയ്ക്ക് നല്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.93  െപരുവന്താനം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  30.01.2018-െല A3-81/2018-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്    
2016-17-ല്  പഞ്ചായത്തിന് വാഹനം വാങ്ങാന്  10.00 ലക്ഷം രൂപ 
വകയിരുത്തിയിരുന്നു.  എന്നാല്  ഇതിനു പുറെമ  42,447/- രൂപ അധികമായി  
വാഹന വിലയായി െചലവഴിച്ചു. ഇതിന് സാധൂകരണം നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്  
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അഭിപര്ായക്കുറിപ്പ് :-  വകുപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനെമടുക്കണം 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

4.94  െവളിയന്നൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  05.01.2018-െല A1-134/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്   കത്ത് .    
പഞ്ചായത്തിെല പര്ാഥമികാേരാഗയ്േകന്ദ്രം  കുടുംബാേരാഗയ്േകന്ദ്രമായി ഉയര്ത്തി 
യിട്ടുണ്ട്.  െകട്ടിടം, േടായ് ലറ്റ്,  ലാബ്  തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്  പഞ്ചായത്ത് 15.00 ലക്ഷം 
രൂപയുെട  3 േപര്ാജക്ടുകള്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ തുകയും സര്ക്കാര്  
പര്േതയ്കമായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയും  ഉള്െപ്പടുത്തി ആവശയ്മായ  സൗകരയ്ം 
ഒരുക്കുന്നതിന്  NHM  തയയ്ാറാെണന്നും നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക്  ഫണ്ട് 
ൈകമാറിയാല്  മതിെയന്നും  NHM അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  LSGD  എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം  
ഉള്ളതിനാല്   NHM -െന  നിര്മ്മാണം ഏല്പ്പിക്കുന്നതില്   തടസ്സമുള്ളതി നാല്   
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്  NHM-ന് ഫണ്ട് ൈകമാറാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്  

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

4.95  പട്ടാമ്പി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  30.01.2018-െല കത്ത്     
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള  െകാപ്പം സാമൂഹയ് ആേരാഗയ് േകന്ദ്രത്തില്  
കിടത്തി  ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നതിേലയ്ക്ക്  കൂടുതല്  ജീവനക്കാെര 
താല്ക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില്   നിയമിക്കാനും  2018-19-െല പ്ലാന്  ഫണ്ടില്  നിന്ന് 
ശമ്പളം  നല്കാനും  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം:-  കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്ക് ആേരാഗയ് വകുപ്പിെന്റ കൂടി അനുമതി 
േതേടണ്ടതാണ്.  

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
4.96  അവിണിേശ്ശരി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  08.01.2018-െല 1/18-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്     
ഉപരിപഠനം നടത്തുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക  ്
േസ്കാളര്ഷിപ്പിന് േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  MBBS, Bpharm എന്നീ 
േകാഴ്സുകള്ക്ക് പഠിക്കുന്ന  രണ്ടു വിദയ്ാര്ത്ഥികള്   േസ്കാളര്ഷിപ്പിന് അേപക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
ഇവര്ക്ക് 2015-16-ല്  േചര്പ്പ് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് േസ്കാളര്ഷിപ്പ്  
നല്കിയിരുന്നു. 2017-18 വര്ഷം  ഇവര്ക്ക് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  നിന്നും  േസ്കാളര്ഷിപ്പ് 
നല്കാേമാ എന്ന് സ്പഷ്ടീകരണം സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം:-  മറ്റ ്തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന  ്ഇേത  വര്ഷം 
േസ്കാളര്ഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നിലല് എന്ന്  ഉറപ്പാക്കണെമന്ന 
നിബന്ധനേയാെട േസ്കാളര്ഷിപ്പ് നല്കാവുന്നതാണ്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.97  അയ്മനം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  03.01.2018-െല കത്ത്     
2008-09   വനിതാ ഘടക പദ്ധതി ഫണ്ടും എസ്.സി.എസ്.പി ഫണ്ടും ഉപേയാഗിച്ച്  
ഒരു വനിതാ െതാഴില്  പരിശീലന േകന്ദ്രം  നിര്മ്മിച്ചു.  ഇതിെന്റ മുകളിലെത്ത 
നിലയില്  പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക്  ഒരു സാംസ്കാരിക നിലയം പണിതു.  ഈ 
ഭാഗം   െക.എസ്.ഇ.ബി-ക്ക് പര്തിമാസം  11,000/- രൂപ വാടകയ്ക്ക് നല്കാന്   
അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. ഇതിനു പകരമായി  പഞ്ചായത്ത് 
ഓഫീസിനു മുകളില്  പണിയുന്ന ഓഡിേറ്റാറിയം  പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക് 
അവരുെട ആവശയ്മനുസരിച്ച് േയാഗത്തിനും മറ്റുമായി സൗജനയ്മായി  നല്കാെമന്ന് 
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

തീരുമാനം:-  ഇത് പട്ടികജാതി  വികസന ഡയറക്ടര്  പരിേശാധിച്ച് 
റിേപ്പാര്ട്ട്  നല്കണം. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  
പിന്നീട് തീരുമാനെമടുക്കും 

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

4.98  വാകത്താനം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  27.01.2018-െല A2/101/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും  28.11.2017-െല 1(2)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും   
േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റിയുെട  പള്ളിക്കുന്ന് കുടിെവള്ള ടാങ്ക്  നവീകരണം എന്ന 
േപര്ാജക്ട് (േപര്ാ.നം189/18, അടങ്കല്  8.00 ലക്ഷം രൂപ ) നടപ്പാക്കാന്   േകരള വാട്ടര്  
അേതാറിറ്റിയില്  നിന്ന് നിരാേക്ഷപ പതര്ം  ലഭിച്ചിലല്.  നിലവിെല ടാങ്ക് 
അപകടാവസ്ഥയിലാണ്. തുക െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയ്താല്  കുടിെവള്ള ടാങ്ക് 
ബലെപ്പടുത്തി  നവീകരിക്കാന്   േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റി  തയയ്ാറാണ്.  എന്നാല്  
ഇതിനായി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിെയങ്കിലും  േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റിയുെട  
കുടിെവള്ള ടാങ്ക് നവീകരിക്കാന്  വികസനഫണ്ട് ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല് എന്നു 
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അനുമതി നല്കിയിലല്. ഇതിന്  അനുമതി 
നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

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

4.99  ബഹു. ചാലക്കുടി എം.എല്.എയുെട  26.02.2018-െല കത്തും  ആതിരപ്പള്ളി 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  04.12.2017-െല A3-4723/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും 
പഞ്ചായത്തിന്  215-16-ല്  െസ്പഷയ്ല്  ഗര്ാന്റായി  15.00 ലക്ഷം രൂപ  അനുവദിച്ചിരുന്നു. 
ഈ തുക ഉപേയാഗിച്ച്  താെഴപ്പറയുന്ന രണ്ട് േപര്ാജക്ടുകള്  എടുത്തിരുന്നു 

1) േപര്ാ.നം.153- െവറ്റിലപ്പാറ ലിഫ്റ്റ് ഇറിേഗഷന്  
പമ്പ് െസറ്റ്, ൈപപ്പ് ൈലന്  

അടങ്കല്  4,82,252/- രൂപ 

2) േപര്ാ.നം.52 െകാര്ണാലിയ േറാഡ്               - അടങ്കല്  5,00,000/- രൂപ 
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ഈ േപര്ാജക്ടുകള്  2016-17-ല്  െടണ്ടര്  െചയ്ത്  2017-18-ല്   പൂര്ത്തിയായി. ഈ വര്ഷം 
െസ്പഷയ്ല്  ഗര്ാന്റ് ലഭയ്മലല്.  അതിനാല്  ബില്  നല്കാന്  കഴിയുന്നിലല്.  ഈ േപര്ാജക്ട് 
േഭദഗതി െചയ്ത് വികസന ഫണ്ട് വകയിരുത്താന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :-  അനുമതി നല്കുന്നു. 
നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

 2)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്,ഐ.െക.എം 
4.100 വാഴൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  14.02.2018-െല A2/449/1-◌ാ◌ം നമ്പര്  

കത്ത്   
2017-18 -ല്  താെഴപ്പറയുന്ന രണ്ട് േപര്ാജക്ടുകള്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

േപര്ാ.നം.200/18  പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും ഘടക 
സ്ഥാപനങ്ങളിലും നാപ്കിന്  
ഇന്സിേനറ്റര്  

 
അടങ്കല്  1,36,246/- രൂപ  

േപര്ാ.നം.199/18 സ്കൂളുകളില്  നാപ്കിന്  െവന്റിംഗ് 
&ഇന്സിേനറ്റര്  

അടങ്കല്  2,63,754/- രൂപ  

ഇത് വനിതാ വികസന േകാര്പ്പേറഷന്  വഴി നടപ്പാക്കാനാണ് ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്നത്. 
പഞ്ചായത്തിലും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലും  ഈ സ്ഥാപനം മുേഖന നടപ്പാക്കാന്  
കഴിയിലല് എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അതിനാല്  ഹിന്ദുസ്ഥാന്  ലാറ്റക്സ് മുേഖന  െഡേപ്പാസിറ്റു 
വര്ക്കായി നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  ധനവകുപ്പിെന്റ  അനുമതി വാങ്ങണെമന്ന  നിബന്ധന 
േയാെട അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.101   അഗളി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ്  ഡയറക്ടറുെട  03.03.2018-െല കത്ത്  

അട്ടപ്പാടി േബല്ാക്കില്  കൃഷിെയ  കാട്ടു മൃഗങ്ങളില്  നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്  
എസ്.സി./എസ്.റ്റി കര്ഷകര്ക്ക്  േവലി െകട്ടുന്നതിനുള്ള  സാധനസാമഗര്ികള്  
സൗജനയ്മായി  നല്കാന്  നടപടി സവ്ീകരിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :-  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക് 
സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 

4.102 പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  02.03.2018-െല കത്ത്    
സംയുക്ത േപര്ാജക്ടുകള്ക്കായി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിന്  തുക ൈകമാറാനായി  
തയയ്ാറാക്കിയ  വിവിധ േപര്ാജക്ടുകളില്  1.50 േകാടി രൂപ ഇനിയും  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്  ൈകപ്പറ്റാനുണ്ട്. ഇത് ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തു 
കള്   േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടിലല്.  അതിനാല്  ഈ തുക ൈലഫ് മിഷന്  പദ്ധതിക്ക്  
ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട്  േഭദഗതിക്ക്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :-  അനുമതി നല്കുന്നു. 
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4.103 ഈസ്റ്റ് എേളരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  17.02.2018-െല A3-283/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്   
കടുേമനി െപാതു ശ്മശാന നവീകരണത്തിനുള്ള േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതി  
അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം.110/18) ബഹുവര്ഷ േപര്ാജക്ടാണ്. ഈവര്ഷം 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം  10.00 ലക്ഷം രൂപ.  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  വിഹിതം  20.00 
ലക്ഷം രൂപ, േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം  10.00 ലക്ഷം രൂപ  ആെക 40.00 ലക്ഷം 
രൂപ.  2018-19 വര്ഷം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 25.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തും.  
സിവിള് വര്ക്ക്  2018 മാര്ച്ച്  മാസത്തില്  പൂര്ത്തീകരിക്കാന്  കഴിയിലല്.  േബല്ാക്ക്/ 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം  െചലവഴിച്ചിെലല്ങ്കില്   ലാപ്സാകും എന്നതിനാല്   ശ്മശാന 
നവീകരണത്തിെന്റ സാധന സാമഗര്ികള്   നല്കുന്ന െറയ്േഡ്കായ്ക്ക്  തുക 
അഡവ്ാന്സായി നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :-  ധനവകുപ്പിെന്റ  അനുമതി വാങ്ങണെമന്ന നിബന്ധന 
േയാെട അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
  

4.104 നഗരകാരയ്  ഡയറക്ടറുെട 05.03.2018-െല  G3- 5242/2018-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും  
16.01.2018-െല  41-◌ാ◌ം നമ്പര്  െകാലല്ം േകാര്പ്പേറഷന്   കൗണ്സില്  
തീരുമാനവും 
െകാലല്ം മുനിസിപ്പല്  േകാര്പ്പേറഷന്  പല ആവശയ്ങ്ങള്ക്കായി  ഭൂമി 
ഏെറ്റടുത്തതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് വിവിധ  LAR േകസുകളിലായി ആെക  
2,03,71,827/- രൂപ  നല്കാനുണ്ട്.  േകന്ദ്രീയ വിദ്ധയ്ാലയത്തിനായി  ഭൂമി 
ഏെറ്റടുത്ത  വകയിലും  േചരികളില്  താമസിക്കുന്നതും  ഭൂരഹിതരുമായ 
പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാെര പുനരധിവസിപ്പി ക്കുന്നതിന്  മുണ്ടയ്ക്കല്  വിേലല്ജില്   
ഭൂമി ഏെറ്റടുത്ത വകയിലുമാണ്  LAR  േകസു വന്നത്.  ഈ തുക നല്കാന്  
ഈ വര്ഷെത്ത  െചലവഴിക്കാന്  കഴിയാത്ത േപര്ാജക്ടുകള്   ഒഴിവാക്കി 
ലഭിക്കുന്ന വികസനഫണ്ട്  ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി  സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :- േചരികളില്  താമസിക്കുന്നവര് ക്കും ഭൂരഹിതരായ 
പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്കും േവണ്ടി ഭൂമി 
ഏെറ്റടുത്തതിലുള്ള  ബാധയ്ത തീര്ക്കാനായി  നിര്വഹണ 
സാദ്ധയ്ത ഇലല്ാത്ത  േപര്ാജക്ടുകള്  ഒഴിവാക്കി  തുക 
നല്കാന്  പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു.  
േകന്ദ്രീയ വിദയ്ാലയത്തിനു ഭൂമി ഏെറ്റടുത്തതിെന്റ  തുക 
നല്കാന്   വികസനഫണ്ട് ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
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4.105 േപാത്താനിക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  20.02.2018-െല  C4-01/17-
◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്ത്. 

സ്ട്രീറ്റ് ൈലറ്റിന്  േസാളാര്  പാനല്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള േപര്ാജക്ടിന്  ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇത് അെനര്ട്ട് മുേഖന 
െഡേപ്പാസിറ്റ് പര്വൃത്തിയായി  െചയയ്ാനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. എസ്റ്റിേമറ്റ് തുക  
24.00 ലക്ഷം  രൂപ. ഇതിന് 10 ശതമാനം  സര്വവ്ീസ് ചാര്ജ്ജടക്കം 26.40 
ലക്ഷം രൂപ അെനര്ട്ടിന്  െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയയ്ാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

തീരുമാനം :- എസ്റ്റിേമറ്റ് പര്കാരമുള്ള തുക  നല്കാവുന്നതാണ്. 
സര്വവ്ീസ ് ചാര്ജ്ജ ് സംബന്ധിച്ച ് അെനര്ട്ട 
ഡയറക്ടറുെട  അഭിപര്ായമാരാഞ്ഞ്  പിന്നീട് തീരുമാന 
െമടുക്കും. പഞ്ചായത്ത ് ഡയറക്ടര്  റിേപ്പാര്ട്ട 
നല്കണം. 

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

4.106 സര്ക്കാര്  ഫയല്  നമ്പര്  LSGD -AC2/4/2018- LSGD 

എലല്ാ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിേലയും  അക്കൗണ്ട്സ് ൈകകാരയ്ം  െചയയ്ുന്ന 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥര്ക്കും , െസകര്ട്ടറി, ഫിനാന്സ് ഓഫീസര്  എന്നിവര്ക്ക്  സാംഖയ് 
ആപ്ലിേക്കഷന്  േസാഫ്ട് െവയറില്  പരിശീലനം നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :- ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുേമ്പ 
പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനാവശയ്മായ നടപടി  
ഐ.െക.എം. സവ്ീകരിേക്കണ്ടതാണ്. ആവശയ്മായ 
കര്മീകരണം ‘കില’  നടത്തണം 

 നടപടി:-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എ.സി.) വകുപ്പ് 
            2)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡറക്ടര്, ഐ.െക.എം 
     2)ഡയറക്ടര്, കില  
4.107 േകരള േസാഷയ്ല്   െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്   എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട  

06.02.2018-െല  A3-2101/2016/KSSM -  നമ്പര്  കത്ത് 

േകരള േസാഷയ്ല്  െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷനിേലയ്ക്ക്  എലല്ാ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളും  
5.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും  10 
ലക്ഷം രൂപ വീതവും  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തും േകാര്പ്പേറഷനും 25.00 ലക്ഷം രൂപ 
വീതവും  നല്കാന്  ഉത്തരവ് നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 
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തീരുമാനം :- ആവശയ്ം നിരസിച്ചു.  
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.108 പുഴക്കാട്ടിരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  22.01.2018-െല A2-1535/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  

2016-17-ല്  പടിഞ്ഞാേറ പള്ളിയാല്   അങ്കണവാടി  െമയിന്റനന്സിന് 1.00 
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി. 40,000/- രൂപ  േറാഡിതര െമയിന്റനന്സും 
60,000/- രൂപ NABARD  വിഹിതവും . പണി പൂര്ത്തിയായി. NABARD  വിഹിതം 
ലഭിച്ചിലല്.  അതിനാല്  ബില്  തുക നല്കാന്  NABARD  വിഹിതത്തിനു പകരം  
തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :- േനാണ്  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് നല്കിയതിനു 
േശഷം ബാക്കി തുക തനത് ഫണ്ടില്  നിന്ന്  
നല്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
4.109പറേക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 02.02.2018-െല കത്തും. 

02.02.2018-െല  5(1) –◌ാ◌ം നമ്പര്   ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 

NABARD - RIDF  പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തി  5.8 േകാടി രൂപയുെട  െകട്ടിടം 
ഏനാദിമംഗലം  സി.എച്ച്.സി.യില്   പണിയുന്നുണ്ട്.  ഇതിെന്റ നിര്മ്മാണ 
പര്വൃത്തി സൂപ്പര്ൈവസ് െചയയ്ാന്   ഒരു എഞ്ചിനീയെറ ദിവസേവതനാടി 
സ്ഥാനത്തില്   നിയമിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

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

4.110 പുതുപ്പള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  15.01.2018-െല കത്ത്  
2016-17-ല്  ശുചിതവ് േമഖലയില്  ബേയാൈഡജസ്റ്റര്  േപാട്ട് എന്ന േപര്ാജക്ട് 
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇതിന് സാേങ്കതികാനുമതി ലഭിച്ചിലല്.  
ഈ വര്ഷം സ്പില്ഓവറായി തുടരുന്നു. ഇതിന് ശുചിതവ് മിഷനില്  നിന്ന്  
സാേങ്കതികാനുമതി ലഭിക്കുന്നിലല്. സാേങ്കതികാനുമതി ലഭിക്കുന്നത് 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :- ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ഇത് 
പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിക്ക് നല്കണം.  

നടപടി:-1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചിതവ് മിഷന്   
2)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

4.111 ഏലൂര്   മുനിസിപ്പല്  െചയര്േപഴ്സെന്റ 15.02.2018-െല  PW3-1314/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്  
ൈലഫ് മിഷന്  പര്കാരം പൂര്ത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുെട  പൂര്ത്തീകരണത്തി 
നുേശഷം ബാക്കിയുള്ള തുക  ഭൂരഹിത- ഭവന രഹിതരായ  പട്ടികവര്ഗ്ഗ 
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വിഭാഗത്തിന്  സ്ഥലം വാങ്ങാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. ഇവര്ക്ക് വരുമാന പരിധി 
ബാധകമാേണാ എന്ന സ്പഷ്ടീകരണം സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം :- പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരായതിനാല്  വരുമാന 
പരിധി ബാധകമലല്.  എന്നാല്   മാര്ഗ്ഗേരഖയിെല മറ്റു 
മാനദണ്ഡങ്ങള്  പാലിക്കണം. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.112  വരാപ്പുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.02.2018-െല A2-350/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്. 
പഞ്ചായത്തില്  NH 66-ല്   വരാപ്പുഴ പാലത്തിനു സമീപം  CC TV കയ്ാമറ 
സ്ഥാപിക്കാനും (അടങ്കല്  8.00 ലക്ഷം രൂപ)  അത് െകല്േടര്ാണില്   നിന്ന് 
വാങ്ങാനും  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

തീരുമാനം :- CC TV കയ്ാമറ സ്ഥാപിക്കാന്   അനുമതി നല്കുന്നു.  
ഏജന്സിെയ െടണ്ടറിലൂെട നിശ്ചയിക്കണം. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.113 േകരളേശ്ശരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 03.02.2018-െല  A2-159/-18-

◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്. 
പിേന്നാക്ക പഞ്ചായത്ത് എന്ന നിലയില്   ലഭിച്ച 2.00 േകാടി രൂപ 
ഉപേയാഗിച്ച്  ഒരു േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി. ബില്  തുക നല്കി. 8,04,548/- രൂപ  
ബാക്കിയുണ്ട്. ഇത് ഉപേയാഗിച്ച് പുതിയ േപര്ാജെക്ടടുക്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

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

4.114  മണര്ക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  31.01.2018-െല A3-101/2018-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്ത്  
പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക്  ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങാനുള്ള 
േപര്ാജക്ട്  2017-18-ല്  സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നുണ്ട്. (േപര്ാ.നം.85/18) പഞ്ചായത്ത് 
സ്ഥലം വാങ്ങി നല്കാനാണ്  േപര്ാജക്ടില്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്തില്  സ്ഥലം 
ലഭയ്മലല്ാത്തതിനാല്   ഗുണേഭാക്താക്കള്  േനരിട്ട് വാങ്ങാവുന്ന രീതിയില്   േപര്ാജക്ട് 
േഭദഗതി െചയയ്ാന്   അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

തീരുമാനം :- ൈലഫ് മിഷന്  ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്   ഉള്ളവരായിരി 
ക്കണെമന്ന നിബന്ധനേയാെട  അനുമതി നല്കുന്നു.  

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.115  എരുേമലി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 09.02.2018-െല A3-1216/18-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്. 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല കവുങ്ങുംകുഴി മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റില്  സ്ഥാപിച്ച  
പ്ലാസ്റ്റിക് െഷര്ഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റിേലയ്ക്ക്  ഒരു വിദഗദ്ധ െതാഴിലാളിെയ നിയമിച്ച്  
750/- രൂപ  ദിവസക്കൂലിയായി നല്കാന്   അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

തീരുമാനം :- താല്ക്കാലിക അനുമതി നല്കുന്നു. ഭാവിയില്  
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കുടുംബശര്ീ യൂണിറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇതിെന്റ 
പര്വര്ത്തനം മുേന്നാട്ടുെകാണ്ടുേപാകണം. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

4.116.  തൃപ്പലേങ്ങാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 24.01.2018-െല 3(1) –◌ാ◌ം നമ്പര്  
ഭരണസമിതി തീരുമാനവും പവിതര്ം  നയ്ൂടര്ിമിക്സ് െസകര്ട്ടറിയുെട കത്തും 

 പഞ്ചായത്തിെല കുടുംബശര്ീ സംരംഭമായ നയ്ൂടര്ിമിക്സ് യൂണിറ്റ് വാടക 
െകട്ടിടത്തിലാണ് പര്വര്ത്തിക്കുന്നത്.  പര്തിമാസ  വാടക 5000/- രൂപയാണ്. 
പഞ്ചായത്തിെല വിഞ്ജാന്വാടി  െകട്ടിടം  ഈ യൂണിറ്റ് പര്വര്ത്തിക്കുന്നതിന്  
വിട്ടു നല്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

തീരുമാനം :- പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരുെട  െപാതു ആവശയ്ത്തിനു 
േവണ്ടി നിര്മ്മിച്ച  െകട്ടിടമാണ്. അനുമതി നിരസിച്ചു.  

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.117. േസ്റ്ററ്റ് േനാഡല്  ഓഫീസര്  എസ്.സി.പി.യുെട 28.02.2018-െല 58/2018  

നമ്പര്  കത്ത് 

എസ്.പി.സി. പദ്ധതിയില്  േകഡറ്റുകെള  ഉപേയാഗിച്ച് 2018-19 വര്ഷത്തില്  
ഹരിത േകരള മിഷനുമായി  ബന്ധെപ്പട്ട പദ്ധതികളും  ആേരാഗയ് സംരക്ഷണ 
പരിപാടികളും  ഏെറ്റടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്   ഉേദ്ദശിക്കുന്നതായും  2018-19 
വര്ഷെത്ത ബഡ്ജറ്റില്   എസ്.സി.പി േകഡറ്റുകളുെട  പരിശീലന 
ആവശയ്ാര്ത്ഥം  േകഡറ്റുകളുെട റിഫര്െഷ്മന്റ്  ഇനത്തില്  നിലവില്   ബഡ്ജറ്റ് 
വകയിരുത്തല്  പരിമിതമായതിനാല്  ആവശയ്മായ അധിക തുക  
വകയിരുത്തുന്നതിന്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് പദ്ധതി തയയ്ാറാക്കുന്നതിന്  
അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :- ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  എസ്.പി.സി. േകഡറ്റ് 
പരിശീലനത്തിന്  തുക  വകയിരുത്താവുന്നതാണ്.  
നിരക്കും  മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും  പിന്നീട് അറിയിക്കുന്ന 
താണ്.  വിശദമായ േപര്ാജക്ട് റിേപ്പാര്ട്ടും  േസ്റ്ററ്റ് 
േനാഡല്  ഓഫീസര്  നല്കണം. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.118. േകരള േസ്റ്ററ്റ് ൈലബര്റി കൗണ്സില്  െസകര്ട്ടറിയുെട  20.02.2018-െല  

അേപക്ഷ 

 െകാച്ചി േകാര്പ്പേറനില്  നിന്നും  ൈലബര്റി െസസ് ഇനത്തില്  2011-12 
മുതല്ക്കുള്ള  കാലയളവില്  പിരിെച്ചടുത്ത  തുക  24,08,94,239/- രൂപ  
നാളിതുവെരയായി  േസ്റ്ററ്റ് ൈലബര്റി കൗണ്സിലിന്  അടവാക്കിയിട്ടിലല്. 
പര്സ്തുത തുക േകാര്പ്പേറഷെന്റ  ജനറല്  പര്പ്പസ് ഗര്ാന്റില്  നിന്ന്  കട്ട് െചയ്ത് 
അടയക്കുന്നതിന്  നടപടി സവ്ീകരിക്കണെമന്ന്  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
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തീരുമാനം :- മാര്ച്ച് 31-നകം  കുടിശ്ശിക  തുക പൂര്ണ്ണമായും  
ൈലബര്റി കൗണ്സിലിേലയ്ക്ക്  അടയ്ക്കുന്നതിന്  
േകാര്പ്പേറഷന്  െസകര്ട്ടറിക്ക്  നിര്േദ്ദശം നല്കി.  

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
4.119. നയ്ൂടര്ിമിക്സ് എംേപ്ലായീസ് യൂണിയന്  മലപ്പുറം ജിലല്ാ കമ്മിറ്റിയുെട 05.03.2018-െല 

കത്ത്  

 കുടുംബശര്ീയുെട േനതൃതവ്ത്തില്  ഉല്പാദിപ്പിച്ച്  വിതരണം െചയയ്ുന്ന നയ്ൂടര്ിമിക്സ്  
നിലവില്  70 രൂപ  വില നിര്ണ്ണയിച്ച്  നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.  ജി.എസ്.ടി. 
നടപ്പില്  വന്നേതാെട  പര്സ്തുത തുകയില്  നിന്നും  ജി.എസ്.ടി അടയ്േക്കണ്ടി 
വരുന്നതിനാല്  യൂണിറ്റുകള്ക്ക് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നുെണ്ടന്നും  
നിര്ണ്ണയിക്കെപ്പട്ട വിലയ്ക്ക് പുറെമ  ജി.എസ്.ടി. കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തി  പുതുക്കിയ 
തുക  ഈടാക്കുന്നതിന്  അനുമതി നല്കണെമന്നും ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

തീരുമാനം :- 2017 ജൂൈല 1 മുതല്  ഒേക്ടാബര്  17 വെര ജി.എസ്.ടി  
നിരക്ക് 18% ആയിരുന്നു. ആയതിെന്റ അടിസ്ഥാന 
ത്തില്  പര്സ്തുത കാലയളവില്  നയ്ൂടര്ിമിക്സിെന്റ വില  
കിേലായ്ക്ക് 83 രൂപയായും  നവംബര്  മുതല്  ജി.എസ്.ടി  
5 % ആയതിനാല്  73 രൂപ  50 ൈപസ ആയും  പുനര്  
നിര്ണ്ണയിച്ച്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഐ.എ) വകുപ്പ് 
4.120. പാണ്ടിക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  A2-671/2017 നമ്പര്  പര്കാരം 

16.12.2017-െല  കത്ത്. 

എസ്.സി./വൃദ്ധ/ജനറല്  വനിതകള്ക്ക് കട്ടില്  വിതരണം എന്ന േപര്ാജക്ടില്  
നിലവില്  അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള  4350 രൂപ  നിരക്കില്  പത്തു വര്ഷ വാറണ്ടിയുള്ള  
സ്റ്റീല്  െഫര്യിേമാടു കൂടിയ  കട്ടില്  സിഡ്േകായില് നിന്നും  വാങ്ങുന്നതിന്  
അനുമതി നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്   

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

േയാഗം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്  1.30-ന് അവസാനിച്ചു. 
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