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നം.20/2017/SRG/CC (20) 

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 
21.03.2018 ല്  കൂടിയ  േയാഗത്തിെന്റ നടപടി വിവരം  

 
േയാഗം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്  2.00  മണിക്ക്  നിയമസഭാ േകാംപ്ലക്സിെല   4.B നമ്പര്   ഹാളില്  
ആരംഭിച്ചു.  ബഹു. തേദ്ദശസവ്യം ഭരണ  വകുപ്പ്  മന്ത്രി േയാഗത്തില്  അദ്ധയ്ക്ഷത 
വഹിച്ചു. േയാഗത്തില്  പെങ്കടുത്തവരുെട  േപരു വിവരം  ഹാജര്  രജിസ്റ്റര്  പര്കാരം  
1.പദ്ധതി പുേരാഗതി അവേലാകനം 
 ======================= 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  പദ്ധതി പുേരാഗതി അവേലാകനം െചയ്തു. 21.03.2018-
വെരയുള്ള  പദ്ധതി പുേരാഗതി താെഴ േചര്ക്കുന്നു.  ആെക പദ്ധതി െചലവ്  66.56 
ശതമാനമാണ്.  ടര്ഷറിയില്  സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന  ബില്  കൂടി േചര്ത്താല്   71.37  
ശതമാനം  വിശദ വിവരങ്ങള്  താെഴ േചര്ക്കുന്നു. 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് - 73.00 ശതമാനം 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് - 71.00 ” 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി  - 62.00 ” 
േകാര്പ്പേറഷന്  - 56.00 ” 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് - 51.50 ” 
    

ഏറ്റവും  കൂടുതല്  പദ്ധതി െചലവ്  കണ്ണൂര്  ജിലല്യിലും (75.41 ശതമാനം) ഏറ്റവും കുറവ്  
േകാഴിേക്കാട്  (64.92 ശതമാനം)  ജിലല്യിലുമാണ്. 
 2018-19 വാര്ഷിക  പദ്ധതി  രൂപീകരണവുമായി  ബന്ധെപ്പട്ട്  1161 തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്   േപര്ാജക്ട് എന്ടര്ി   ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ആെക 83,600 േപര്ാജക്ടുകള്   
സുേലഖയില്   എന്ടര്ി  െചയ്തിട്ടുണ്ട്.  382 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  വാര്ഷിക പദ്ധതി 
ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിയുെട  അംഗീകാരത്തിന്  സമര്പ്പിച്ചു. 
 
 എഴുപുന്ന ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  ഒഴിച്ച്  എലല്ാ  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളും  ജിലല്ാ  
പഞ്ചായത്തുകളും 31.03.2018 നകം 2018-19  വാര്ഷിക പദ്ധതി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ 
സമിതിക്ക്  സമര്പ്പിക്കുെമന്ന് പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചു. പരപ്പനങ്ങാടി, 
ഒറ്റപ്പാലം,  കല്പ്പറ്റ ,  െകാച്ചി േകാര്പ്പേറഷന്  എന്നിവ ഒഴിച്ച്  എലല്ാ നഗരസഭകളും  
31.03.2018 നകം   വാര്ഷിക പദ്ധതി  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക്  സമര്പ്പിക്കുെമന്ന് 
നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചു.  എലല്ാ േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും  31.03.2018-നകം  
2018-19-െല  വാര്ഷിക പദ്ധതി  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കുെമന്ന്  
ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  അറിയിച്ചു.   
 

1. തുടര്ന്നുള്ള  ദിവസങ്ങളില്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  ഈ വര്ഷെത്ത  
പദ്ധതി നിര്വഹണം ൈദനം ദിനം അവേലാകനം  െചയ്ത് പര്ശ്നങ്ങള്  
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പരിഹരിക്കാന്   കൃതയ്മായ നടപടി   ബന്ധെപ്പട്ട വകുപ്പു േമധാവികള്  
സവ്ീകരിക്കണം. 

നടപടി:-1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
2) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

3) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
1. എലല്ാ ഗര്ാമ/േബല്ാക്ക്/ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും 31.03.2018 നകം   

വാര്ഷിക പദ്ധതി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കുന്നു എന്ന്  
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്, നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  
എന്നിവര്  ഉറപ്പു വരുത്തണം. അതിന് േവണ്ടി  വകുപ്പുേമധാവികള്  എലല്ാ 
ദിവസവും അവേലാകനം  നടത്തണം.  

 നടപടി:-1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
2) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

3) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
2. മുന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിെന്റ   അടിസ്ഥാനത്തില്   തുടര്  നടപടി   

സവ്ീകരിേക്കണ്ട  വിഷയങ്ങള്  
 
2.1   05.03.2018-ല്  കൂടിയ  േയാഗ തീരുമാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്   തുടര്  നടപടി 

സവ്ീകരിേക്കണ്ട  വിഷയങ്ങള്   
 

 

  ഓേരാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുേടയും   അങ്കണവാടി ജീവനക്കാര്ക്ക്  
ഓണേററിയം സംബന്ധിച്ചു താെഴ പറയുന്ന വിവരങ്ങള്  നല്കണെമന്നാണ്  
കഴിഞ്ഞ േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗത്തില്   നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നത്.  ഇതു 
ബന്ധെപ്പട്ട ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്ൈവസര്മാര്/ ഉേദയ്ാഗസ്ഥര്  
സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തി  നല്കിയിട്ടുണ്ട്  എന്ന്  നഗരകാരയ് ഡയറക്ടറും  പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടറും  അറിയിച്ചു.  താെഴപ്പറയും പര്കാരമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് േവണ്ടത്. 

1) 2017-18 ല്  യഥാര്ത്ഥത്തില്  ആവശയ്മുള്ള തുക. 
2) േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിട്ടുെണ്ടങ്കില്  വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുക 
3) 28.02.18 വെര നല്കിയ തുക 
4) മാര്ച്ചുമാസത്തില്  നല്കാന്  കഴിയുന്ന തുക 
5) അേലാട്ട്െമന്റില്  നിന്നു കുറവു െചയ്ത് നല്കാവുന്ന തുക. [1 - (3+4)]. 

  അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരുെട പര്തിഫല ഇനത്തില്  3-◌ാ◌ം ഗഡുവില്  
കുറവുെചയ്ത തുക ടര്ാന്സ്ഫര്  കര്ഡിറ്റു െചയ്തതിനു േശഷേമ തുക െചലവഴിക്കാന്  
കഴിയു എന്ന് ധനവകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്  ഈ പര്കര്ിയ 24.03.18-നകം 
പൂര്ത്തിയാക്കിയാല്  മതിെയന്ന് ധനവകുപ്പ് നിര്േദ്ദശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.   ഇതു 
സംബന്ധിച്ച്  ഒരു േയാഗം  22.03.2018-ല്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ  വകുപ്പ്  (റൂറല്)  
െസകര്ട്ടറിയുെട  േചംബറില്  േചരാന്  തീരുമാനിച്ചു.  പഞ്ചായത്ത്ഡയറക്ടര് , 
നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  എന്നിവര്  േയാഗത്തില്  പെങ്കടുക്കണം. മുകളില്  പറഞ്ഞ 
പര്കാരം  തുക ടര്ാന്സ്ഫര്  കര്ഡിറ്റു െചയയ്ാനുെണ്ടങ്കില്   അതിന് പര്േതയ്കം േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കി  ബന്ധെപ്പട്ട  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  തുക അടയ്േക്കണ്ടതാണ്.  
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ഇതു സംബന്ധിച്ച പര്േതയ്ക നിര്േദ്ദശം  വകുപ്പു നല്കും. ഇതിനാവശയ്മായ 
കര്മീകരണം ഐ.െക.എം.   എക്സികയ്ൂട്ടീവ്  ഡയറക്ടര്  െചയയ്ണം. 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ.പി.എ) 
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
3) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

4) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  , ഐ.െക.എം. 
 

2. (i)ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നടപ്പ് വര്ഷം റ്റി.എസ്.പി. ഫണ്ട് 
അനുവദിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഗുണേഭാക്താക്കള്  ഇലല്. ഈ തുക  
സര്ക്കാരിേലയ്ക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കണം. ആവശയ്മായ സാക്ഷയ്പതര്ത്തിെന്റ 
അടിസ്ഥാനത്തില്  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  22.03.2018-െല  
േയാഗത്തില്   നല്കണം.  

നടപടി:-1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
2) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

3) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
  

 (ii) 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. വിഹിതം ജനകീയാസൂതര്ണ മാനദണ്ഡപര്കാരം  െചലവഴിക്കുന്നതിന് 
സാധിക്കുന്നിലല്.  ഇത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ഏെതാെക്കയാെണ 
ന്നതിെന്റ  ലിസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര് ,  ഗര്ാമവികസന 
കമ്മീഷണര്  എന്നിവര്  േശഖരിച്ച് 2018 ഏപര്ില്  30നകം  അഡീഷണല്  ചീഫ് 
െസകര്ട്ടറിക്കു നല്കണം.  

നടപടി:-1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
2) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

3) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
 
 

മറ്റു തുടര്  നടപടികള്  
    

 ഖണ്ഡിക 3.5  
 ൈലഫ് പദ്ധതി പര്കാരം  വീട് പൂര്ത്തീകരണത്തിന് മാറ്റിവച്ച തുക  അധിക 

മുെണ്ടങ്കില്  ആ തുകയില്  നിന്ന് ൈലഫ് ലിസ്റ്റില്   ഉള്െപ്പട്ടിട്ടുള്ള  പട്ടികജാതി 
പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലുള്ള  ഭൂരഹിതരായ ഭവന രഹിതര്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി 
നല്കുന്നതിന്  ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് നല്കാവുന്ന തുക  
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പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിെല  നിലവിെല  നിരക്കായിരിക്കണം.  
വിസ്തീര്ണ്ണവും  അതു തെന്നയാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഉടെന 
നല്കുന്നതാണ്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
ഖണ്ഡിക 3.7  
അടുത്ത വര്ഷം  മുതല്  വലിയ  േപര്ാജക്ടുകളുെട ബില്  തുക നല്കുന്നതിന്  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. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിര്േദ്ദശം എലല്ാ 
എഞ്ചിനീയര്മാര്ക്കും നല്കിയിട്ടുെണ്ടന്ന്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയര്  അറിയിച്ചു.  

 
06.02.2018-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗ തീരുമാന പര്കാരം     
നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട   വിഷയങ്ങള്  

ഖണ്ഡിക 3.3 
 ൈലഫ് പദ്ധതി പര്കാരം  31.03.2018 വെര  പൂര്ത്തീകരിക്കാത്ത എതര് 
ഭവനങ്ങള്  പൂര്ത്തീകരിച്ചു . ഇനി എതര് പൂര്ത്തീകരിക്കാനുണ്ട് എന്നീ വിവരങ്ങള്  
നല്കണം.  

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

 
ഖണ്ഡിക 3.7  
േലാക പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂണ്  - 5ന്    നടുന്നതിനായി 1..10 േകാടി 
വൃക്ഷൈതകകള്  തയയ്ാറാക്കുന്നുെണ്ടന്ന്   MGNREGS പര്തിനിധി അറിയിച്ചു.   
ഖണ്ഡിക 3.8 
 ൈലഫ് മിഷന്  പദ്ധതിയില്   ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന്  പര്ീ ഫാബര്ിേക്കറ്റഡ്  
വീടുകള്  നിര്മ്മിക്കുന്നതിെന്റ സാധയ്ത സംബന്ധിച്ച്   റിേപ്പാര്ട്ട് തേദ്ദശസവ്യം 
ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  അവതരിപ്പിച്ചു.  ഇതിെന്റ വിശദമായ  റിേപ്പാര്ട്ട് 
അഡീഷണല്   ചീഫ് െസകര്ട്ടറിക്കു നല്കണം. 

 
നടപടി:-  നടപടി:-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി.) വകുപ്പ്  

2)തേദ്ദശസവ്യം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
3) ൈലഫ് ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര്  
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3. െപാതുവിഷയങ്ങള്  
==================  

3.1  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  13.12.2017-െല തീരുമാന പര്കാരം  േകരള വാട്ടര്  
അേതാറിട്ടി,  േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി േബാര്ഡ്,  ഗര്ൗണ്ട് വാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റ്  
എന്നീ വകുപ്പുകളിേലയ്ക്ക്  േപര്ാജക്ടുകളുെട ഭാഗമായി  െഡേപ്പാസിറ്റ്  െചേയയ്ണ്ട തുക  
31.12.2017-നകം ബന്ധെപ്പട്ട  വകുപ്പിന് നല്കണെമന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.  എന്നാല്   
31.12.2017 എന്ന സമയ പരിധി  കഴിഞ്ഞാലും  തുക െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയയ്ാന്  
അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
3.2   2018-19 വര്ഷം ഉള്െപ്പടുേത്തണ്ട സ്പില്  ഓവറായി ഏെതാെക്ക േപര്ാജക്ടുകള്  

ഉള്െപ്പടുത്താം എന്നതു സംബന്ധിച്ച നിര്േദ്ദശം  ഏപര്ില്  ആദയ്വാരം  
നല്കുന്നതാണ്. 

  
3.3 ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   ഈ വര്ഷെത്ത എസ്.എസ്.എ വിഹിതം 

നല്കിയിട്ടിലല്. ഇങ്ങെനയുള്ള തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക  ് ഈ വര്ഷം 
െചലവഴിക്കാത്ത വിഹിതത്തില്  നിന്ന് എസ്.എസ്.എ വിഹിതം നല്കാവുന്ന 
താണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
3.4 േകരള സംസ്ഥാന ൈജവ ൈവവിദ്ധയ്  േബാര്ഡ് െചയര്മാന്   നല്കിയ 

വിഷയങ്ങള്  പിന്നീട് പരിഗണിക്കുന്നതിനായി മാറ്റി വച്ചു.  
3.5 ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  നടപ്പുവര്ഷം അങ്കണവാടി ജീവനക്കാര്ക്ക  ്  

അധിക േവതനം നല്കാന്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി  തുക മാറ്റി വച്ചിട്ടിലല്.  എന്നാല്  
3-◌ാ◌ം ഗഡുവില്  നിന്ന്  തുകയും കുറവു െചയ്തിട്ടിലല്, (ഉദാ. േചമേഞ്ചരി ഗര്ാമ 
പഞ്ചായത്ത്)  അത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   അധിക േവതനം 
നല്കുന്നതിന്  മതിയായ  തുക  വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി  ഈ 
സാമ്പത്തിക വര്ഷം തെന്ന തുക നല്േകണ്ടതാണ്.  ഇതിന് ആവശയ്മായ 
വികസന ഫണ്ട്  ലഭയ്മലല്ാെയങ്കില്   തനത് ഫണ്ട് വകയിരുത്തി  തുക നല്കണം.  
ഇതില്  വീഴ്ച വരുത്താന്  പാടിലല്.    ഈ വര്ഷം  തുക കെണ്ടത്താന്  കഴിയാെത 
വന്നാല്   അടുത്ത വര്ഷം (2018-19) ആദയ്ം തെന്ന  ഇതിെന്റ കുടിശ്ശിക നല്കാന്  
അനുവദനീയമായ ഫണ്ടുപേയാഗിച്ച് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ.പി.എ) വകുപ്പ് 

3.6 KURDFC യില്  നിന്നും വായ്പ എടുത്ത് കുടിശ്ശികയായ തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ഈ വര്ഷം െചലവാകാതിരിക്കുന്ന  അനുവദനീയമായ  പദ്ധതി 
തുകയില്  നിന്ന്  കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. (ഐ.എ2/26/18/ 
തസവ്ഭവ)  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഐ.എ) വകുപ്പ് 
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3.7 ABC  പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്  പല തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  േപര്ാജക്ടുകള്  
തയയ്ാറാക്കി  തുക െചലവഴിക്കാെത കിടപ്പുണ്ട്.  കൂടാെത സംയുക്ത േപര്ാജക്ട് എന്ന 
നിലയില്   പല തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  മുഖയ് നിര്വവ്ഹണ സ്ഥാപനത്തിന്  
(ഉദാ. ജിലല്ാപഞ്ചായത്തിന്)  തുക ൈകമാറിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതും െചലവഴിക്കാെത 
കിടപ്പുണ്ട്.  ഇങ്ങെനയുള്ള തുക ഉപേയാഗിച്ച്   ABC  പദ്ധതി  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  േനരിട്ട് നടപ്പാക്കാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നിെലല്ങ്കില്  ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് മാറ്റി 
വച്ചിട്ടുള്ള  തുക കുടുംബശര്ീക്കു ൈകമാറി  പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്  കുടുംബശര്ീെയ  
ഏല്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ആര്.സി) വകുപ്പ് 
2)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്,  കുടുംബശര്ീ 

3.8 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്   ചില വകുപ്പുകളുെട  പദ്ധതി നിര്വഹണം  വളെര 
മന്ദഗതിയിലാണ് . ഇത് ഏെതാെക്ക വകുപ്പാെണന്നു കെണ്ടത്തി  വിവരങ്ങള്  
ബന്ധെപ്പട്ട  വകുപ്പു ഡയറക്ടര്മാര്ക്കും  ജിലല്ാ കളക്ടര്മാര്ക്കും   നല്കണം.  ഈ 
വകുപ്പുകളുെട ബന്ധെപ്പട്ട ഉേദയ്ാഗസ്ഥരുെട  വിവരങ്ങള്  പര്േതയ്കമായി  
േശഖരിക്കണം. 

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

4) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
3.9 2018  മാര്ച്ച്  31വെര  ഓേരാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുേടയും  പര്ശ്നങ്ങള്  

അപ്പേപ്പാള്  പരിഹരിക്കാന്   േവണ്ട ഇടെപടലുകളും  കര്മീകരണങ്ങളും  
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, നഗരകാരയ് ഡയറകടര്, ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
എന്നിവര്  െചയയ്ണം. 

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

4) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
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4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്  

======================  
 

4.1 നീലം േപരൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 13.03.2018-െല  A2-298/2018-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  

ൈകതാരം െതങ്ങനടി േറാഡ്  മണ്ണിട്ടുയര്ത്തല്  എന്ന  േപര്ാജക്ട് (േപര്ാ.നം. 156/17, 
അടങ്കല്  1.00 ലക്ഷം രൂപ) 2016-17-ല്  പൂര്ത്തിയായി.  31.03.2017-ല്   ബില്  ( 97,500/- 
രൂപ) ടര്ഷറിയില്  സമര്പ്പിച്ചു.  ബില്  കയ്ൂ ലിസ്റ്റായിെയങ്കിലും തുക നല്കിയിലല്. സാംഖയ് 
േസാഫ്ട് െവയറില്  അേലാട്ട്െമന്റ്തുക  റദ്ദു െചയയ്ാത്തതിനാല്  ലഭയ്മായ തുക  2500/- 
രൂപ മാതര്േമയുള്ളൂ. അതിനാല്   ബാക്കി തുക  തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ചു േഭദഗതി 
െചയയ്ാന്  അനുമതി  സംബന്ധിച്ച്  

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

4.2  ബഹു. കുന്നമംഗലം എം.എല്.എ.യുെട  29.12..2017-െല  K-303/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  
ചാത്തമംഗലം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  19.12.2017-െല A1-1231/17- -◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും. 
പഞ്ചായത്തില്  8,9 വാര്ഡുകളില്  ഇറിേഗഷന്  വകുപ്പ്  NABARD    
ഫണ്ടുപേയാഗിച്ച്  നായര്  കുഴി  ലിഫ്റ്റ് ഇറിേഗഷന്   പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.  
അടങ്കല്  1,42,00,000/- രൂപ . എസ്റ്റിേമറ്റ് തുകെയക്കാള്  37.99% അധിക തുകയ്ക്കാണ് 
െടണ്ടര്  ആയത്.  അധിക തുക പഞ്ചായത്ത് നല്കുന്നു.  ഇതിനായി 10,61,500/- 
രൂപ  വികസനഫണ്ടും 27,13,500/- രൂപ  തനത് ഫണ്ടും ഉള്െപ്പടുത്തി   
ആെക 37,75,000/- രൂപയുെട  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി.  ബാക്കി തുകയും  കൂടി 
േചര്ത്ത്  39,28,498/- രൂപ  ൈമനര്  ഇറിേഗഷന്   എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചനീയര്ക്ക  ്  
െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയയ്ാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- ധനവകുപ്പിെന്റ അനുമതി േനടണെമന്ന നിബന്ധനേയാെട 
അംഗീകാരം നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
4.3  പാലക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  06.03.2018-െല  കത്ത്. 

േകാങ്ങാട് സി.എച്ച്.സി.യില്   അധികമായി 2 േഡാക്ടര്മാെരയും  1 ലാബ് 
െടക്നീഷയ്െനയും1  സ്റ്റാഫ് േനഴ്സിേനയും  നിയമിച്ചുെവങ്കിലും  മുന്നു മാസം കഴിഞ്ഞു 
പിരിച്ചുവിട്ടു. തുടര്ന്നും  ഇവെര നിയമിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :-  ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിെല േസവനത്തിന് (1.00മുതല്  
7.00 വെര)  നിയമിക്കാനായി അനുമതി നല്കുന്നു.    

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി.) വകുപ്പ് 
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4.4  െകാേണ്ടാട്ടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  07.03.2018-െല കത്ത് 
പദ്ധതി നിര്വവ്ഹണം വിലയിരുത്തുന്നതിന്  സഹായകരമാകും വിധം  എലല്ാ തര്ിതല  
പഞ്ചായത്ത് ൈവസ് പര്സിഡന്റുമാര്ക്കും  ഒരു ലാപ് േടാപ് വാങ്ങാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്       

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

 4.5 ബഹു. േകാട്ടയ്ക്കല്  എം.എല്.എയുെട  05.03.2018-െല കത്തു  ഇരിമ്പിളിയം 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  ഭരണസമിതിയുെട  20.04.2017-െല 6(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്  
ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
ഇരിമ്പിളിയം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  ആശാരിക്കടവ് ഇറിേഗഷന്  പദ്ധതിയുെട  
പര്വര്ത്തനം ൈവദയ്ുതി കുടിശ്ശിക വന്നതിനാല്   കഴിഞ്ഞ 7 വര്ഷമായി  പര്വര്ത്തന 
രഹിതമായി.  പലിശയടക്കം  2,63,943/-  രൂപ കുടിശ്ശികയുണ്ട്.  ഇതിെല പലിശ 
ഒഴിവാക്കി  ബാക്കി തുക ഗുഡുക്കളായി നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- പഞ്ചായത്ത  ് തലത്തില്  െക.എസ .്ഇ.ബി.യുമായി ചര്ച്ച 
െചയ്ത് തീരുമാനെമടുക്കണം 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
4.6  കലല്ിയൂര്   ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  12.02.2018-െല A2-560/(14)/-◌ാ◌ം  

നമ്പര്  കത്ത്  
2016-17 വര്ഷം െതരുവുവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കലിനുേവണ്ടി (LED) 47,38,000/- രൂപയുെട  
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി.  ഇതില്  20,88,400/-  രൂപ െടണ്ടര്  േസവിംഗ്സ് ഉണ്ട്.  
െടണ്ടര്  േസവിംഗ്സ് ഉപേയാഗിച്ച് LED െതരുവുവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കാന്   അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്     

തീരുമാനം  :- സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടായതിനാല്  െടണ്ടര്  േസവിംഗ്സ് 
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല്. അനുമതി നിരസിച്ചു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.7  ശാന്തിനഗര്  റസിഡന്റ്സ് അേസാസിേയഷന്  പര്സിഡന്റിെന്റ 16.03.2018-െല 

SRA/Gen/11/2018-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  
റസിഡന്റ്സ് അേസാസിേയഷന്  െമമ്പര്മാര്  വാങ്ങിയ 5 െസന്റ് സ്ഥലത്ത്  ടിന്  
ഷീറ്റ് േമല്ക്കൂരേയാടുകൂടിയ െഷഡ് ഉണ്ട്. തേദ്ദശവാസികളുെട ജീവകാരുണയ് 
പര്വര്ത്തനത്തിനുമാതര്ം  ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഈ െഷഡ്  സാമ്പത്തിക 
വരുമാനത്തിന് ഉപേയാഗിക്കുന്നിലല്. ഇതിന് വാര്ഷിക നികുതിയായി  12,000/- രൂപ 
േകാര്പ്പേറഷന്  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  നികുതിയില്  നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്   

തീരുമാനം  :- ഇതിേന്മല്   വകുപ്പുതലത്തില്  നടപടിെയടുക്കാന്  
നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ആര്.സി.) വകുപ്പ് 
4.8  അടിമാലി േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 02.03.2018-െല കത്ത്  

കായിക പരിശീലനം എന്ന േപരില്  ഒരു േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി വരുന്നു(േപര്ാ.നം.33/18 
അടങ്കല്  5.00 ലക്ഷം രൂപ). KFA യുെട അംഗീകൃത േകാച്ചുമാര്  മുേഖന  19 വയസ്സില്  
താെഴയുള്ള  യുവതീ യുവാക്കള്ക്ക് െകാന്നത്തടി  പഞ്ചായത്തില്  വച്ച് അവധി 
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ദിവസങ്ങളില്   പരിശീലനം നല്കി വരുന്നു. ഇതിെന്റ ചുമതല  രജിേസ്ട്രഡ് കല്ബ്ബായ  
പര്തീക്ഷ ആട്സ് & േസ്പാര്ട്സ് കല്ബിെനയാണ്  എല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിശീലന 
പരിപാടിയില്  ഇതുവെര 2,65,000/- രൂപ  െചലവായി (പരിശീലകരുെട 
ഓണേററിയം,  റിെഫര്െഷ്മന്റ് ചാര്ജ്ജ്,  കായിേകാപകരണങ്ങള്   തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്). 
സബ്സിഡി മാനദണ്ഡത്തില്  പറയാത്തതിനാല്  ഇതിെന്റ തുക അനുവദിക്കാന്  
കഴിയിലല് എന്ന്  ബി.ഡി.ഒ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്  പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകരിച്ച് െവറ്റിംഗ് 
നടപടികര്മം പാലിച്ച്  നടപ്പാക്കിയ േപര്ാജക്ടാെണന്ന് 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി. തുക നല്കാന്  
നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു.   

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി.) വകുപ്പ് 
 

4.9  തുമ്പമണ്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 26.02.2018-െല T2/119/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്   
മാലിനയ് സംസ്ക്കരണത്തിന്  സ്ഥലം ഏെറ്റടുക്കാന്(േപര്ാ.നം. 51/18, അടങ്കല്  5.00 
ലക്ഷം രൂപ) അൈജവ മാലിനയ് ചംകര്മണ പാര്ക്ക് സ്ഥലം  വാങ്ങല്  
(േപര്ാ.നം.106/18, അടങ്കല്  4,24,489/- രൂപ) എന്നീ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്   അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  സ്ഥലം വാങ്ങാന്  അനുമതി നല്കിയിെലല്ങ്കില്   െമറ്റീരിയല്  
കളക്ഷന്  െസന്റര്  പര്വര്ത്തിക്കാന്   െകട്ടിടം വാടകയക്ക്  എടുക്കാനും  വാടക 
വികസനഫണ്ടില്  നിന്നു നല്കാനും അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- നടപടികര്ങ്ങള്  പാലിച്ച്  സ്ഥലം വാങ്ങാന്  അനുമതി 
നല്കുന്നു. ഇതിന് കാലതാമസമുെണ്ടങ്കില്   പഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുെട തീരുമാനപര്കാരം  പ്ലാന്റ് തല്ക്കാലം 
വാടക െകട്ടിടത്തില്  പര്വര്ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന്    അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.10   കണ്ണമ്പ്ര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  െസകര്ട്ടറിയുെട 12.01.2017-െല   A2-77/2018-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്തും 16.12.2017-െല 24(2)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
 

ഭിന്നേശഷിക്കാര്ക്ക് ൈസഡ് വീല്  ഘടിപ്പിച്ച  സ്കൂട്ടര്  നല്കുന്നതിനുള്ള  ഗര്ാമസഭാ 
ലിസ്റ്റ് തയയ്ാറായിട്ടുണ്ട്.  ഇവരുെട േപരില്  വാഹനമുേണ്ടാ എന്ന്  RTO ഓഫീസ് 
മുേഖന  പരിേശാധന നടത്തി. ശര്ീ. ബാബു കുരയ്ാേക്കാസ് കലല്ിങ്കല്പാടം  എന്ന 
ആള്ക്ക് 2009-ല്   ൈബക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം അപകടത്തില്െപ്പട്ട് കാല്  
മുറിച്ചു കളഞ്ഞു. വാഹനം വിറ്റു എങ്കിലും വാങ്ങിയ ആള്  ഉടമസ്ഥത മാറ്റിയിലല്. ഈ 
വാഹനത്തിെന്റ നിലവിെല  ഉടമസ്ഥെന  കെണ്ടത്താന്  കഴിയുന്നിലല്.  ഇയാള്ക്ക് 
മുച്ചകര് വാഹനം  നല്കാേമാ എന്ന്   സ്പഷ്ടീകരണം  നല്കണെമന്നത് 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ  നടപടികര്മങ്ങള്  േവണെമന്ന് 
മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  പറഞ്ഞിട്ടിലല്. ഗര്ാമസഭാ  ലിസ്റ്റില്  
ഉള്െപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടങ്കില്  മുച്ചകര്വാഹനം നല്കാവുന്നതാണ്. 
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അനാവശയ്മായ നടപടികര്മങ്ങള്  ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണന്ന് 
േയാഗം നിരീക്ഷിച്ചു.  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

4.11   െപരുവയല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  28.02.2018-െല 358/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത് . 
മാമ്പുഴ സര്േവവ് അനുബന്ധ പര്വര്ത്തനങ്ങള്  എന്ന േപരില്   ഈ വര്ഷം  േപര്ാജക്ട് 
ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. േപര്ാ.നം.207/18. അടങ്കല്  3,30,000/- രൂപ(തനത് ഫണ്ട്) മാമ്പുഴ 
പുഴെയ മാലിനയ് വിമുക്തമാക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി സര്േവ നടത്തുന്നുണ്ട്.  സര്േവവ് 
നടപടികള്ക്ക് സഹായകരമാകും വിധം  കാട് െവട്ടിെത്തളിക്കുക, േടാട്ടല്   േസ്റ്റഷന്  
വാടക,  േതാണി വാടക, ലഘു ഭക്ഷണ െചലവുകള് , മറ്റു സൗകരയ്െമാരുക്കല്   
ഇവയ്ക്ക് തുക  െചലവഴിക്കുന്നു.  ഇത്തരം െചലവുകള്ക്ക്  നിശ്ചിത 
നിരക്കിലല്ാത്തതിനാല്  പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

തീരുമാനം  :- േപര്ാജക്ടിെന്റ നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥനും (െസകര്ട്ടറി) 
െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും അംഗീകരിക്കുന്ന നിരക്ക്  
പാലിക്കണെമന്ന നിബന്ധനേയാെട  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.12   െചന്നിത്തല- തൃെപ്പരുത്തുറ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 21.12.2017-െല C1-

419/17◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും 21.10.2017-െല 1-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 
 

പാലിേയറ്റീവ് െകയര്  പര്വര്ത്തനത്തിനായി  മിനി ആംബുലന്സ് വാങ്ങാന്  5.00   
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം.162/18) 
ആംബുലന്സ് വാങ്ങാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.13   െകാലല്ം േകാര്പ്പേറഷന്  െസകര്ട്ടറിയുെട  16.03.2018-െല C5551/PW13/69087/16-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  

 
ഭൂമി ഏെറ്റടുത്തതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട  േകസുകളിെല തുക  െകട്ടിവയ്ക്കണെമന്ന് ബഹു. 
ൈഹേക്കാടതി ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. 61,70,447/- രൂപയാണ് െകട്ടിവയ്ക്കാനുള്ളത്. 
വികസനഫണ്ട് േപര്ാജക്ടുകളിെല  െചലവഴിക്കെപ്പടാത്ത തുക ഉപേയാഗിച്ച്  ഇതു 
നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- െപാതുവിഭാഗം വികസനഫണ്ട്/തനത് ഫണ്ട് 
ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
4.14   വയനാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 08.03.2018-െല  കത്ത്. 
 

എരെനലല്ൂര്  േക്ഷതര്ക്കുളം നവീകരിക്കുന്നതിന്  ബഹു വര്ഷ േപര്ാജക്ടായി 50.00 
ലക്ഷം രൂപ വകയിരിത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്ഷം 25.00 ലക്ഷം രൂപ. ഒന്നര ഏക്കര്  
സ്ഥലത്തുള്ള കുളത്തിെന്റ   നികുതി അടയ്ക്കുന്നത് മലബാര്  േദവസവ്ം േബാര്ഡാ 
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െണങ്കിലും  ഉടമസ്ഥത സംബന്ധിച്ച മറ്റ് േരഖകള്  ഇലല്. ഉപാധിരഹിതമായി  
േക്ഷതര്ക്കുളം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുനല്കാെമന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്തിെന്റ ആസ്തി  അലല്ാത്തതിനാല്  പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :-  െപാതു ആവശയ്ത്തിന് വിട്ടു നല്കണം, MGNREGS െന്റ 
പരമാവധി സാധയ്ത ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് േപര്ാജക്ട് 
േഭദഗതി  െചയ്തുേവണം നടപ്പാേക്കണ്ടത് എന്നീ 
നിബന്ധനകേളാെട അനുമതി നല്കുന്നു.  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.15  ബഹു. േകാട്ടയ്ക്കല്  എം.എല്.എ.യുെട 09.03.2018-െല  കത്തും  േകാട്ടയ്ക്കല്  നഗരസഭാ 

െചയര്മാെന്റ 06.03.2018-െല PW2-19405/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  ഭരണസമിതി 
തീരുമാനവും. 
മുനിസിപ്പല്  െചയര്മാന്  ഉപേയാഗിച്ചു വരുന്ന  വാഹനം (KL 55M-3414) 
സി.എച്ച്.സി.യ്ക്ക് ൈകമാറാന്  19.12.2015-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി അനുമതി 
നല്കിയിരുന്നു. ഇത് സി.എച്ച്.സി.യ്ക്ക് ൈകമാറാനും  3 വര്ഷെത്ത ൈഡര്വറുെട 
േവതനമടക്കമുള്ള തുടര്  െചലവുകള്  നഗരസഭ വഹിക്കാനും  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.16  മലപ്പുറം  മുനിസിപ്പല്  െചയര്േപഴ്സെന്റ 10.03.2018-െല BDP-1105/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത് 

 
KURDF വായ്പാ തിരിച്ചടവ്,  വരള്ച്ചാ കാലഘട്ടത്തില്   കുടിെവള്ള വിതരണം , 
വനിതകള്ക്ക് ൈഡര്വിംഗ് പരിശീലനം, കുടുംബശര്ീ േസവാേകന്ദ്രം  
വനിതകള്ക്കായുള്ള കംഫര്ട്ട് &ഫീഡിംഗ് േസ്റ്റഷന്, മണ്ണ് നീക്കം െചയയ്ുന്നതിന്  
മിനിയന്ത്രം   എന്നീ പദ്ധതികള്ക്കായി 2018-19-ല്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കാന്  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി പരിഗണിേക്കണ്ട  വിഷയമാണ്. 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി പരിഗണിച്ചിലല്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഐ.എ) വകുപ്പ് 
4.17  മലപ്പുറം  മുനിസിപ്പല്  െചയര്േപഴ്സെന്റ 09.03.2018-െല C802/14-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് 
 

കഴിഞ്ഞ വര്ഷം കുടിെവള്ളം വിതരണം െചയ്തതിന് 30,76,000/- രൂപ  
െചലവായിട്ടുണ്ട്. 22.50 ലക്ഷം രൂപ  െചലവഴിക്കാന്  അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നു. 
അധികമായി െചലവായ തുക  തനത് ഫണ്ടില്  നിന്നും െചലവഴിക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം -:- വകുപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനെമടുക്കാന്  നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു 
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 

4.18  ആന്തൂര്  നഗരസഭാ െചയര്േപഴ്സെന്റ 07.03.2018-െല  കത്ത് 
 

പാലിേയറ്റീവ്  േനഴ്സിെന െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള  ഇന്റര്വയ്ൂവില്  ANM/GNM BSc 
Nursing  േയാഗയ്തയുള്ളവര്  വന്നിലല്.  ഹാജരായവരില്  നിന്നും െതരെഞ്ഞടുത്ത  
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ശര്ീമതി. രമയ്. െക.വി. എന്നയാള്  First Aid & Practical Nursing Course ഉം Certificate  
Course in  Community Palliative  Nursing-ഉം  മാതര്േമ  പാസായിട്ടുള്ളൂ സര്ക്കാര്  
ഉത്തരവു പര്കാരം  ഇവര് ക്ക് ദിവസേവതനം 250/- രൂപയാണ്. ഇത്  പുതുക്കി 
നിശ്ചയിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- ഇത് പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്   നഗരകാരയ് 
ഡയറക്ടെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാന 
ത്തില്  പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ.പി.എ) വകുപ്പ് 
4.19  െകാേണ്ടാട്ടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 06.03.2018-െല   കത്ത് 

2018-19-െല വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്   ഉള്െപ്പടുത്താന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്ന  7 േപര്ാജക്ടുകള്   
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  മുന്കൂട്ടിയുള്ള അനുമതി  നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- വാര്ഷിക പദ്ധതിക്കും േപര്ാജക്ടുകള്ക്കും  അംഗീകാരം 
നല്േകണ്ടത് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയാണ്. 
പരിഗണിച്ചിലല്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡിഡി) വകുപ്പ് 
4.20 െചങ്ങന്നൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 08.03.2018-െല D-170/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്തും 28.02.2018-െല 2(5), 2(6) –◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 
1) േവനല്ക്കാലത്ത് െനല്ക്കൃഷി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്  െഹക്ടറിന് 2000/- രൂപ 

നിരക്കില് 355.6 െഹക്ടര്   സ്ഥലത്ത്  ജലം എത്തിക്കാന്  പമ്പിംഗ്  സബ്സിഡി 
അനുവദിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- കഴിഞ്ഞ  വര്ഷം ഇേത നിരക്കില്   സബ്സിഡി നല്കാന്  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  അനുമതി നല്കിയിരുന്നു.  
ഈ വര്ഷവും മുന്  വര്ഷെത്തേപ്പാെല  കനത്ത േവനല്  
വരുകയാെണങ്കില്   സാഹചരയ്ം പരിഗണിച്ച്  ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക്  തീരുമാനെമടുക്കാവുന്നതാണ്.  
ആവശയ്ം ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കണം 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
2) േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ൈകമാറിക്കിട്ടിയ പുലിയൂര്  പര്ീ-െമടര്ിക് േഹാസ്റ്റലില്  

പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുെട പഠന നിലവാരം  ഉയര്ത്തുന്നതിന്  െകമിസ്ട്രി, മലയാളം 
ഒഴിെകയുള്ള വിഷയങ്ങള്ക്ക്  ടയ്ൂഷന്  എടുക്കാന്  പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്  
അദ്ധയ്ാപകെര നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. െകമിസ്ട്രി, മലയാളം  വിഷയങ്ങളില്  ടയ്ൂഷന്  
നല്കാന്  അദ്ധയ്ാപകെര നിയമിക്കാനും  ഇതിനായി 80,000/- രൂപ  
െചലവഴിക്കാനും അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :- േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക് 
സമര്പ്പിക്കണം. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
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4.21  ബഹു. ഇരിങ്ങാലക്കുട എം.എല്.എയുെട 05.03.2018-െല കത്തും ഇരിങ്ങാലക്കുട 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  23.01.2018-െല B-1113/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും. 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാറളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  മിനി 
ഇന്ഡസ്ട്രിയല്   മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റ്(പ്ലാസ്റ്റിക് െഷര്ഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റ്) 
സ്ഥാപിച്ച്  പര്വര് ത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യൂണിറ്റില്  കുടുംബശര്ീ യൂണിറ്റിെല 3 
േപര്  േജാലി െചയയ്ുന്നു. േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള  യൂണിറ്റായ 
തിനാല്  കാറളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഇവര്ക്ക് േവതനം നല്കുന്നിലല്. അതിനാല്  
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന്  തനത്/ജനറല്  പര്പ്പസ് ഗര്ാന്റില്  നിന്നും ഇവര്ക്ക് 
േവതനം നല്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :- െഷര്ഡ്ഡുെചയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കില്  നിന്നും വരുമാനമുെണ്ടങ്കില്   
അത് ഉപേയാഗിക്കണം.  വരുമാനം തികയിെലല്ങ്കില്   
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  നിേന്നാ േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തില്  
നിേന്നാ മാനദണ്ഡപര്കാരമുള്ള നിരക്കില്  േവതനം 
നല്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി.) വകുപ്പ് 
4.22  ആയേഞ്ചരി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 20.02.2018-െല  B2-348/18-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത് 
 

2016-17 വാര്ഷിക പദ്ധതിയിെല കിരിയങ്ങാടി പാറക്കുളങ്ങര േറാഡ് ടാറിംഗ് എന്ന 
േപര്ാജക്ട്  2017-18േലയ്ക്ക്  കയ്ാരിഓവറായി േചര്ക്കാന്  വിട്ടുേപായി . അതിനാല്  
കരാറുകാരന് തുക നല്കാന്  കഴിയുന്നിലല്. ഇത് 2017-18-െല  വാര്ഷിക 
പദ്ധതിയിേലയ്ക്ക് സ്പില്  ഓവറായി  േചര്ക്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- ഇതിന് ആവശയ്മായ കര്മീകരണം സുേലഖയില്  െചയയ്ാന്  
ഐ.െക.എം. എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേറാട് നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു.  
നടപടി - 1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം. 
            2) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.23  പട്ടണക്കാട്ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 27.09.2018-െല pdt 15/17 നമ്പര്   
കത്തും  ആലപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് െഡപയ്ൂട്ടി ഡയറക്ടറുെട  24.02.2018-െല  G- 14233/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും ( LSGD-DA1(914/2017- LSGD) 

 
1) 2017-18-െല  സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടായ  195,196,197,198,228,232 എന്നീ 

നമ്പറായിട്ടുള്ള അങ്കണവാടികളുെട റിപ്പയര്   എന്ന േപര്ാജക്ടില്  ഓേരാ 
അങ്കണവാടിക്കും 60,000/- രൂപ  േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത  വിഹിതം പര്തീക്ഷിച്ചിരുന്നു 
െവങ്കിലും ലഭിച്ചിലല്. അതിനാല്  പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ഉപേയാഗിച്ച്  േഭദഗതി 
െചയയ്ാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :-  പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം  ഉള്െപ്പടുത്തി തുക നല്കാന്  
സുേലഖയില്   കര്മീകരണം  െചയയ്ാന്  അനുമതി നല്കുന്നു.   

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്  
2)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം. 
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2) MGNREGS മായി സംേയാജിച്ച്  വിത്തു േതങ്ങാ ഉത്പാദനത്തിന്  േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- േപര്ാജക്ട് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കണം 
3) െപാതു ശ്മശാനത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് 10.50 ലക്ഷം രൂപ  വകയിരുത്തി 

േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  അനുേയാജയ് സ്ഥലം കെണ്ടത്തി. എന്നാല്  ഈ 
സ്ഥലം റവനയ്ൂ േരഖകളില്  നിലം എന്നാണ്  കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്  ഇത് 
കര ഭൂമിയാണ്. ഇവിെട ശ്മശാനം പണിയാന്  പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- ഇത് പരിേശാധിച്ച്  നടപടി സവ്ീകരിക്കുവാന്  പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടെറ  ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.24  22.02.2018-െല E.M.1/78/2018/തസവ്ഭവ സര്ക്കാര്  കുറിപ്പും  ഏഴുപുന്ന 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  20.02.2018-െല  കത്തും. 
ഉപ െതരെഞ്ഞടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട്  09.03.2018 വെര  െതരെഞ്ഞടുപ്പു  
െപരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിന്നിരുന്നതിനാല്   2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതി  േഭദഗതിക്കും  
2018-19 പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനും  കൂടുതല്  സമയം നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :-      2017-18-െല പദ്ധതി േഭദഗതിക്കായി പര്േതയ്ക 
കര്മീകരണം  പഞ്ചായത്തിനായി നല്കിയിട്ടുണ്ട് 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.25  േപരാവൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  15.02.2018-െല  2919/2017-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്  (LSGD- DA1/239/2018/LSGD) 
ഐ.എ.ൈവ ഭവനങ്ങള്ക്ക  ്  കക്കൂസ  ് നിര്മ്മിച്ചു നല്കുന്നതിന  ്  ഈ വര്ഷം 
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  അടങ്കല്  12,26,331/ രൂപ  (േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
വിഹിതം). ശുചിതവ് മിഷനില്  നിന്നും പര്തീക്ഷിച്ച വഹിതം ലഭിച്ചിലല്. ഈ 
സാഹചരയ്ത്തില്  12,26,331/- രൂപയുെട ഈ വര്ഷെത്ത  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാനും  
ശുചിതവ് മിഷന്  വിഹിതത്തിന്  പകരം േബല്ാക്ക് വിഹിതമായി  2018-19 തുക 
വകയിരുത്തി െചലവഴിക്കാനും  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്   

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

4.26  േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  14.12.2018-െല P11-3818/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് (LSGD DA1/19/2018- LSGD) 

ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിനു കീഴില്  പര്വര്ത്തിക്കുന്ന  ചാത്തമംഗലം റീജിയണല്   പൗള്ടര്ി 
ഫാം  േകാഴി കുഞ്ഞുങ്ങള്, മുട്ട, ഇറച്ചിേക്കാഴി എന്നിവ  ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.  
സര്ക്കാര്  നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കില്   എലല്ാ ജിലല്കളിേലയ്ക്കും േകാഴി കുഞ്ഞുങ്ങെള  
നല്കുന്ന അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സിയായി   ഈ ഫാമിെന നിശ്ചയിക്കണെമന്നും  
തുക മുന്കൂറായി ഈ സ്ഥാപനത്തിേലയ്ക്ക്അടയ്ക്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- അനുമതി നല്കുന്നു. 
 
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.27  ശാസ്താംേകാട്ട  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 26.02.2018-െല  C1-8620/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് (LSGD DA1/206/2018-LSGD) 

 
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  ശര്ീ. ശിവപര്സാദ് മുകുളവിള പടിഞ്ഞാറ്റതിെന്റ 
മകളുെട വിവാഹത്തിന് ധനസഹായം  ലഭിക്കാന്   അേപക്ഷ നല്കിയത് 90 
ദിവസത്തിനുേശഷമാണ്.  പര്േതയ്ക പരിഗണന നല്കി ഇവര്ക്ക്  ധനസഹായം 
നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്    

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

4.28  േചാക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ കത്ത്. (ലഭിച്ചത്  27.02.2018)LSGD � 
DA1/205/2018- LSGD) 
താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്  വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയില്  ഏെറ്റടുത്തതാണ്. 
സര്ക്കാര്  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം അര്ഹരായ  വനിതാ ഗുണഭക്താക്കള്  
ഇലല്ാത്തതിനാല്  (വരുമാനദായകരായ  പുരുഷന്മാരിലല്ാത്ത  കുടുംബം ) വനിതകള്  
കുടുംബ നാഥകളായി വരുന്ന ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്  ആനുകൂലയ്ം നല്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  
കര്മ 
നം 

േപര്ാജക്ട് 
നം 

േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് പദ്ധതി വിഹിതം 

1 198/18 കിടാരി വളര്ത്തല്  (വനിത) 5,76,000/- രൂപ 
2 192/18 െപണ്ണാട് വിതരണം (വനിത) 5,40,000/- രൂപ 
3 210/18 െപണ്ണാട് വളര്ത്തല്  (എസ.സി. വനിത) 1,20,000/- രൂപ 
4 211/18 െപണ്ണാട് വളര്ത്തല്  (എസ്.റ്റി വനിത) 1,20,000/- രൂപ 

 
തീരുമാനം  :- അനുമതി നിരസിച്ചു  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.29  ബഹു. ചിറ്റൂര്  എം.എല്.എ.യുെട 21.02.2018-െല  കത്തും ചിറ്റൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  

പര്സിഡന്റിെന്റ  14.02.2018-െല  കത്തും ( LSGD � DA1/198/2018-LSGD) 
2017-18-െല സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകളിെല  തുകയും നിര്വഹണ േയാഗയ്മലല്ാത്ത  
േപര്ാജക്ടുകള്  ഉേപക്ഷിച്ചും പുതിയ േപര്ാജ്ക്ടുകള്  എടുക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.30  വയലാര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 07.02.2018-െല  C-8-2041/14-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  
ശുചിമുറി അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്  14.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  യൂണിറ്റ് െചലവ് 7000/- രൂപ.  കടേലാര േമഖല ആയതിനാല്  
പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കണമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.   

തീരുമാനം  :- േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട മുന്  േയാഗങ്ങളില്   
തീരുമാനിച്ചതുേപാെല  ൈഡെജസ്റ്റീവ് ഭാഗത്തിെന്റ 
അറ്റകുറ്റപ്പണി, തറ ശരിയാക്കല് ,  കതക് േമല്ക്കൂര 
തുടങ്ങിയവയുെട അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവയ്ക്കായി   അനുമതി 
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നല്കുന്നു.  അസിസ്റ്റന്റ്  എഞ്ചിനീയര് /ഓവര്സീയര്   
എന്നിവരുെട  വാലയ്ുേവഷെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  തുക 
നല്കണം 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.31 മധൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 27.01.2018-െല  A1-6775/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  

കത്ത്  (LSGD- DA1/225/2018-LSGD) 
2016-17-െല പട്ടികജാതി യുവാക്കള്ക്ക്  ഓേട്ടാറിക്ഷ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  
ധനസഹായം എന്ന േപര്ാജക്ട് ( അടങ്കല്   3,50,000/- രൂപ) ഈ വര്ഷം സ്പില്  
ഓവറായി തുടരുന്നു. മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  50 ശതമാനം യുവതികള്  ആയിരിക്കണെമന്ന  
ഉെണ്ടന്നും ഇതില്   ഇളവു നല്കണെമന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 

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

4.32 ബഹു. െകാേണ്ടാട്ടി എം.എല്.എ.യുെട 24.02.2018-െല 28/18-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും  
അരീേക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  കത്തും 
അരീേക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തില്   പുലരി നയ്ൂടര്ിമിക്സ്  യൂണിറ്റ് പര്വര്ത്തിക്കുന്നു. 
യൂണിറ്റിെന്റ പര്വര്ത്തനം  കാരയ്ക്ഷമമാക്കുന്നതിന്  ഏതാനും ഉപകരണങ്ങള്  കൂടി 
വാേങ്ങണ്ടതുണ്ട്.  (Vibrosofter, VFN, Serevwl water with sensor, Ruster  
തുടങ്ങിയവ) ഇതിനുള്ള തുക  കെണ്ടത്താന്   യൂണിറ്റിന് സാധിക്കിലല്ാത്തതിനാല്  
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  10.00 ലക്ഷംരൂപ വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 183/18) ഇതു നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- റിേവാള്വിംഗ്  ഫണ്ടായി നല്കുന്നതിന്  അനുമതി 
നല്കുന്നു 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
4.33 ഇത്തിക്കര േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  26.02.2018-െല  D.111/2017-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്. 
ചിറക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  പര്വര്ത്തിക്കുന്ന  CAPEX കശുവണ്ടി ഫാക്ടറിയില്  
വനിതകള്ക്ക്  േടായ് ലറ്റും  ഫീഡിംഗ് െസന്ററും  നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  േപര്ാ.നം. 131/18. അടങ്കല്   5.00 ലക്ഷം രൂപ . വനിതാ ഘടക 
പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ േപര്ാജക്ടിന്  പര്േതയ്ക അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്  

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

4.34  േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  09.03.2018-െല  P6-2030/16-◌ാ◌ം 
നമ്പര്   കത്ത്  
മറ്റ് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച്  മാമ്പുഴയിെല  മാലിനയ്ം നീക്കം 
െചയ്ത്  ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള  േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.  അടങ്കല്   1.75 േകാടി 
രൂപ.  ഈ േപര്ാജക്ട് സാേങ്കതികാനുമതിക്ക് തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് സൂപര്ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയര്ക്ക് നല്കിെയങ്കിലും  ഇതുവെര  അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടിലല്. മഴക്കാലത്തിനു 
മുമ്പ് നടപ്പാേക്കണ്ട പര്വൃത്തി ആയതിനാല്   േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി 
ഇടെപടണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് . 
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തീരുമാനം  :- 1)  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  ഇത് 
പരിേശാധിച്ച്  ആവശയ്മായ നടപടി സവ്ീകരിക്കണം. 

2) നീക്കം െചയയ്ുന്ന െചളിമണ്ണില്  മണലിെന്റ അംശം 
കൂടുതലുള്ളതിനാല്  ഇതിന് വില ഇടണെമന്നും  
അതിെന്റ നടപടികര്മങ്ങള്  കൂടി പാലിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നും 
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
അറിയിച്ചു. ഇത് പരിേശാധിച്ച് ആവശയ്മായ നടപടി 
സവ്ീകരിക്കാന്  േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാകളക്ടേറാട് 
നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.35 കടുത്തുരുത്തി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 08.03.2018-െല കത്തും  27.02.2018-

െല 1(4)◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
2016-17-െല  അങ്കണവാടി  െകട്ടിട നിര്മ്മാണം  എന്ന േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം  സ്പില്  
ഓവറായി തുടരുന്നു.  േലാക ബാങ്ക് വിഹിതം   5,11,135/- രൂപയും   സാമൂഹയ്നീതി 
വകുപ്പില്  നിന്ന് 8,70,000/- രൂപയും ഉള്െപ്പെട  ആെക  അടങ്കല്  13,81,135/- രൂപ  
(േപര്ാ.നം. 122/18) PWD - മുേഖനയലല് പര്വൃത്തി െചയയ്ിച്ചത് എന്ന കാരണത്താല്  
സാമൂഹയ്നീതി  വകുപ്പിെന്റ  വിഹിതം  ലഭിച്ചിലല്. േപര്ാജക്ട്  േഭദഗതി െചയയ്ാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.36 കടുത്തുരുത്തി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  08.03.2018-െല  കത്തും  
23.12.2017-െല  1(6)-◌ാ◌ം നമ്പര്ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും  
2016-17 വര്ഷം  മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റിനുേവണ്ടി  കടുത്തുരുത്തി   SKV 
മാര്ക്കറ്റില്  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി (േപര്ാ.നം.133/17 - െചലവ് 2,41,301/- രൂപ). ഈ 
വര്ഷം  മാലിനയ് സംസ്ക്കരണം - ബേയാ കേമ്പാസ്റ്റിംഗ്  പ്ലാന്റ് എന്ന േപര്ാജക്ട്  
നടപ്പാക്കുന്നു. (േപര്ാ.നം. 152/18 - അടങ്കല്  9,46,000/- രൂപ). 2016-17-ല്  നിര്മ്മിച്ച  
ടാങ്കിനു മുകളില്  പുതിയ പ്ലാന്റ്  നിര്മ്മിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്   

തീരുമാനം  :- ബന്ധെപ്പട്ട എഞ്ചിനീയര്  ഇതിെന്റ സാേങ്കതിക വശം 
പരിേശാധിച്ച് തീരുമാനെമടുക്കണം. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
4.37 ബഹു. കയ്പമംഗലം  എം.എല്.എ.യുെട  16.01.2018-െല  കത്തും  എടവിലങ്ങ് 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  14.02.2018-െല കത്തും 
മാലിനയ് സംസ്ക്കരണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എലല്ാ ഭവനങ്ങളിലും  സ്ഥാപനങ്ങളിലും  
പ്ലാസ്റ്റിക് സംഭരണപാതര്ം  നല്കാന്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  േപര്ാ.നം. 
131/18. അടങ്കല്  12.00 ലക്ഷം രൂപ.  പ്ലാസ്റ്റിക െഷര്ഡ്ഡിംഗ്  യൂണിറ്റിെന്റ  
പര്വര്ത്തനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടതാണ്  ഈ േപര്ാജക്ട്.  മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  ഇത് 
പര്തിപാദിച്ചിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്  പര്േതയ്ക  അനുമതി നല്കണെമന്നും  സബ്സിഡി 
നിരക്ക്  നിശ്ചയിച്ച് നല്കണെമന്നുതു   സംബന്ധിച്ച്  
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തീരുമാനം  :- അനുമതി നിരസിച്ചു. വീട്ടുകാര്/ സ്ഥാപനങ്ങള്  സവ്ന്തം 
െചലവില്  സംഭരണ പാതര്ം സ്ഥാപിക്കണം. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.38  അബ്ദുറഹ്മാന്  നഗര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 20.12.2017-െല  A4- 

4210/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്ത്.  (LSGD - DA1/68/2018 - LSGD) 
പട്ടികകജാതി  വിഭാഗത്തിെല  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലാപ് േടാപ്  നല്കുന്നതിന് ഈ 
വര്ഷം  േപര്ാജക്ട  ്  എടുത്തിട്ടുണ്ട .്  4,93,000/- രൂപ  അടങ്കല് . 17 േപര്ക്ക ്  
നല്കാനാണ്  ലക്ഷയ്മിട്ടിരുന്നത്.  എന്നാല്   അര്ഹരായ ഗുണേഭാക്താക്കളുെട 
എണ്ണം 21 ആണ്. ഇവര്ക്കു കൂടി  ലാപ് േടാപ്  നല്കാന്   േപര്ാജക്ട് േഭദഗതി 
െചയ്താല്   5.00 ലക്ഷം രൂപയിലധികമാകും. ഇ- െടണ്ടര്  െചേയയ്ണ്ടി വരും.  
അതിനാല്  സാധാരണ െടണ്ടര്  പര്കാരം   േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- അനുമതി നിരസിച്ചു. അധിക ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക  ്  
പര്േതയ്ക  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.39  ഇടുക്കി ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  16.01.2018-െല C.A. 228/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  

കത്ത് 
ഹയര്  െസക്കന്ഡറി സ്കൂളുകളുെട  വികസനത്തിന്  RMSAപദ്ധതിയില്   
ഉള്െപ്പടുത്തി തയയ്ാറാക്കിയ  േപര്ാജക്ടുകള്  െടണ്ടര്  ഒഴിവാക്കി  PTA കമ്മിറ്റി  മുേഖന 
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

തീരുമാനം  :-  ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിദയ്ാഭയ്ാസ വകുപ്പാണ് തീരുമാനെമ 
ടുേക്കണ്ടത്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.40 തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  30.12.2017-െല  

E8/905/15/TDP  നമ്പര്  കത്ത്  ( LSGD - DB 2/31/2018-0 LSGD) 
അരുവിക്കര, കലല്ിയൂര്,  ആരയ്േങ്കാട്, െപരുങ്കടവിള, െവള്ളനാട്, കുറ്റിച്ചല്  എന്നീ  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളില്   ഗര്ാമീണ മാര്ക്കറ്റുകള്  നിര്മ്മിച്ചു.  7.50 ലക്ഷം രൂപ വീതം  
ബന്ധെപ്പട്ട ഗര്ാമ പഞ്ചായത്തും  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തും  10 ലക്ഷം  രൂപ  സംസ്ഥാന 
േഹാര്ട്ടി മിഷനും  കൂടി വകയിരുത്തിയാണ്  ഓേരാ മാര്ക്കറ്റും നിര്മ്മിച്ചത്.  േപര്ാ.നം. 
549/16. എന്നാല്  കുറ്റിച്ചല്  പഞ്ചായത്ത് േഹാര്ട്ടി കള്ച്ചറിെന്റ ലിസ്റ്റില്  
ഉള്െപ്പട്ടിരുന്നിലല്  എന്നതിനാല്   10.00 ലക്ഷം  രൂപ  കരാറുകാരന് നല്കാന്  
കഴിഞ്ഞിലല്.  കരാറുകാരന്  ഇതു സംബന്ധിച്ച്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തില്   അേപക്ഷ 
നല്കിയതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്   10.00 ലക്ഷം രൂപ  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ 
തനത് ഫണ്ടില്  നിന്ന് നല്കാന്   അനുമതി നല്കണമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

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

4.41 ഫേറാക്ക്  നഗരസഭാ െചയര്േപഴ്സെന്റ  30.01.2018-െല  കത്ത് (LSGD - 
DB1/166/2018- LSGD) 
2011-12-ല്  3 ലക്ഷം  യൂണിറ്റ്  െചലവില്  24 പട്ടികജാതി  വിഭാഗത്തിെല 24 
കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വാസഗൃഹം നിര്മ്മിച്ചു നല്കി. അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സിയായ  
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ഹാബിറ്റാറ്റ് െടേക്നാളജീസ്  ഗര്ൂപ്പ് മുേഖനയാണ് നിര്മ്മാണം നടത്തിയത്. ഇതിെന്റ 
അവസാന ഗഡു 2017-18-ല്  നല്കണമായിരുന്നു. എന്നാല്  ഇത് ഈ വര്ഷം 
സ്പില്  ഓവറായി ഉള്െപ്പടുത്താന്  കഴിഞ്ഞിലല്. ഈ േപര്ാജക്ടിെന്റ ഗുണേഭാക്തൃ 
വിഹിതം നഗരസഭയില്  തനത് ഫണ്ടായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  തനത് ഫണ്ട് 
ഉപേയാഗിച്ച് ൈഫനല്  ബില്  നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി  ഈ തുക നല്കാന്   അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.42 ചാലക്കുടി നഗരസഭാ െചയര്േപഴ്സെന്റ  24.11.2017-െല G2-16353/15-◌ാ◌ം നമ്പര്  

കത്ത് (2132903/2018- LSGD/OS) 
നഗരസഭയില്  പര്വര്ത്തിക്കുന്ന 50 വര്ഷം പഴക്കമുള്ള  സ്കൂളാണ് ഇന്തയ്ന്  റിപ്പബല്ിക് 
െമേമ്മാറിയല്  എല്.പി. സ്കൂള്  (IRMLPS) ഈ സ്കൂളിെന്റ  നടത്തിപ്പിന് 
മാേനജ്െമന്റിന് േശഷിയിലല്ാത്തതിനാല്   സര്ക്കാരിന് വിട്ടു നല്കാന്   തയയ്ാറാണ്. 
ഇതിനുള്ള അേപക്ഷ വിദയ്ാഭയ്ാസ വകുപ്പിന് നല്കിെയങ്കിലും  തീരുമാനമായിലല്,  
സ്കൂള്  െകട്ടിടം അപകടാവസ്ഥയിലാണ്. ഈ സ്കൂളിെന്റ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താന്    
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :- സ്കൂള്  അപകടാവസ്ഥയില്  ആയതിനാല്  സര്ക്കാരിേലയ്ക്ക്  
സ്കൂള്  വിട്ടു തരുന്നു എന്ന് മതിയായ കരാര്  മാേനജ്െമന്റില്  
നിന്ന് വാങ്ങണെമന്ന നിബന്ധനേയാെട    അറ്റകുറ്റ 
പ്പണിക്ക് അനുമതി നല്കുന്നു.   

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.43 െചറുേകാല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  19.01.2018-െല കത്ത് ( LSGD - 

DB1/137/2018/LSGD) 
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല  ഭവന രഹിത ഭൂരഹിതര്ക്ക്  ഭൂമി വാങ്ങി നല്കാന്  
7,10,000/- രൂപ  വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 187/18/ 
ഗുണേഭാക്താക്കള്  കുറവായതിനാലും  സ്ഥലം ലഭയ്മലല്ാത്തതിനാലും  ഭവന 
സമുച്ഛയം പണിയാന്   ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.  അതിനാല്  വയ്ക്തിഗതമായി  ഭൂമി വാങ്ങി 
നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

തീരുമാനം  :-  പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിെല  നിരക്ക് പര്കാരം  സ്ഥലം 
വാങ്ങി നല്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി.) വകുപ്പ് 
4.44 ഉഴമലയ്ക്കല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  23.11.2017-െല  A-4565/2016-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത് (നം.28/FM1/2018/LSGD) 
2014-15-ല്  1,22,000/-രൂപ  ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റും  6,78,000/- രൂപ  
േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത വിഹിതവും ഉള്െപ്പടുത്തി  അങ്കണവാടി െകട്ടിട നിര്മ്മാണത്തിന്  
േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിരുന്നു.  20.10.2015-ല്  പര്വൃത്തി പൂര്ത്തിയായി.  േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത 
വിഹിതം  ലഭിക്കാത്തതിനാല്  1,22,000/- രൂപ മാതര്മാണ  ്  കണ്വീനര്ക്ക  ്
നല്കിയത്. ബാക്കി തുക നല്കാന്  ഈ വര്ഷം  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
ഈ  തുക നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 
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തീരുമാനം  :-- എസ്റ്റിേമറ്റ്/ബില്  പര്കാരമുള്ള തുക നല്കാന്  അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
4.45 കരിെവള്ളൂര്  - െപരളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  28.02.2018-െല കത്തും 

26.02.2018-െല 56/18(1) -◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും ( LSGD - 
DA1/286/2018 -LSGD) 
പട്ടിക ജാതി  വിഭാഗക്കാര്ക്കുള്ള  േകന്ദ്രീകൃത െതാഴില്  ൈനപുണയ് പരിശീലന 
േകന്ദ്രത്തിന്  െകട്ടിടം പണിയുന്നതിന്  (േപര്ാ.നം. 207/18) ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
വിഹിതമായി 25265/- രൂപയും  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി  30,00,000/- 
രൂപയും  വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 
(ൈകമാറികിട്ടുന്ന  തുക) 31.03.2018നകം  െചലവഴിച്ചിെലല്ങ്കില്  സര്ക്കാരിേലയ്ക്ക് 
തിരിച്ചടക്കണെമന്നാണ്  ധനവകുപ്പിെന്റ  നിര്േദ്ദശം. ഈ തുക 31.03.2018-നകം  
െചലവഴിക്കാന്  കഴിയിലല്ാത്തതിനാല്  പൂര്ത്തിയായ മറ്റു  േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  േവണ്ടി  
െചലവഴിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.46 ക്ഷീര വികസന വകുപ്പു ഡയറക്ടറുെട  28.02.2018-െല D3/19455/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  അനുബന്ധമായി േചര്ത്തിരിക്കുന്ന കുറിപ്പും (LSGD-DA1/276/2018 - LSGD)  
2018-19-െല സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗേരഖ േഭദഗതി െചയ്ത്  താെഴപ്പറയുന്ന നിര്േദ്ദശങ്ങള്  
വരുത്തണെമന്നത് സംബന്ധിച്ച്  
1) ഓേരാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിലും  ക്ഷീര വികസന േമഖലയിെല  

നിര്വവ്ഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്മാെര  നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  
2) പാലിനു സബ്സിഡി നല്കുന്ന  േപര്ാജക്ടുകള്   എടുക്കുന്ന എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നിര്ബന്ധമാക്കണം. സബ്സിഡിയുെട അര്ഹതാ 
മാനദണ്ഡത്തില്  േഭദഗതി വരുത്തണം  തുടങ്ങിയവ. 

3) വാര്ഷിക വരുമാന  പരിധിയില്  മാറ്റം വരുത്തണം 
4)  ക്ഷീര സംഘങ്ങള്ക്ക്  നല്കുന്ന ധനസഹായത്തിെന്റ  പരിധി സംബന്ധിച്ച്  
5) ക്ഷീര  സംഘങ്ങള്ക്ക് നല്കുന്ന  റിേവാള്വിംഗ് ഫണ്ടിെന്റ നിരക്ക് നല്കുന്നത് 

സംബന്ധിച്ച്   
തീരുമാനം  :-- ക്ഷീര വികസന വകുപ്പുമായി  വിശദമായ ചര്ച്ച െചയ്തതിനു 

േശഷമാണ്  പുതിയ സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗേരഖ  തയയ്ാറാ 
ക്കിയെതന്നും ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിെന്റ മിക്ക 
നിര്േദ്ദശങ്ങളും  മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  പരമാവധി ഉള്െപ്പടുത്തി 
യിട്ടുെണ്ടന്നും േയാഗം വിലയിരുത്തി.  അവേശഷിക്കുന്ന 
കാരയ്ങ്ങള്   വകുപ്പുമായി  ചര്ച്ച െചയ്ത്  പിന്നീട് 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
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4.47 ബഹു. ഇടുക്കി എം.എല്.എ.യുെട  15.02.2018-െല 337/RA/GEN/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  ഇടുക്കി േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  12.02.2018-െല  കത്തും  
ഇടുക്കി ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  28.11.2017-െല  50/17/DPC/DPO/IKD നമ്പര്  കത്തും 
താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും  ജിലല്ാതല അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും  
നിരസിച്ചതാണ്.  ഇവയ്ക്ക് അംഗീകാരം നല്കണെമന്ന്  അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 
(1) സമൃദ്ധി- െകാേക്കാക്കൃഷിക്ക്  ധനസഹായം - അടങ്കല്  26,67,000/- രൂപ  

െകാേക്കാ കര്ഷകര്ക്ക്  തുരിശും കുമ്മായവും  സബ്സിഡിേയാെട 
നല്കുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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

2)  പുരുഷ കര്ഷക  സംഘങ്ങള്ക്ക്  പച്ചക്കറികൃഷിക്ക്  കൂലി െചലവിന് 
ധനസഹായം  - അടങ്കല്  26,00,000/- രൂപ 
തീരുമാനം  :- അനുമതി നിരസിച്ചു 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ ( ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
3)കല്പമിതര് - േകര കര്ഷകര്ക്ക്  െതങ്ങ് സംരക്ഷണത്തിന്  ധനസഹായം - 

അടങ്കല്  - 20,00,000/- രൂപ 
െതങ്ങിെന്റ േരാഗ കീടബാധ തടയുന്നതിന്  മരുന്നു തളിക്കലിന് അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്  

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

4.48 തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട  15.03.2018-െല  
DB3/753/12/CE/തസവ്ഭവ നമ്പര്  കത്ത്  
വിവിധ േകാര്പ്പേറഷനുകളില്  Environmental  Engineer, Structural Engineer  
എന്നിവെര  2017-18-ല്  6 മാസേത്തയ്ക്ക് നിയമിക്കാന്  സര്ക്കാര്  അനുമതി 
നല്കിയിരുന്നു.  31.03.2018-ന്  ഇവരുെട കാലാവധി തീരും. ഇവരുെട േവതനം 
ഇതുവെര  ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട  ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തില്  നിന്നാണ്  നല്കിയത്.  
2018-19-ല്   ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം ഇലല്.  തിരുവനന്തപുരം, െകാലല്ം  േകാര്പ്പേറഷനില്  
തുടര്ന്നും  ഇവരുെട േസവനം  ആവശയ്മാെണന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ 
എഞ്ചിനീയര്മാെര ആവശയ്മുള്ള  േകാര്പ്പേറഷനുകളില്  തുടര്ന്നും നിയമിക്കാനും  
േകാര്പ്പേറഷെന്റ തനത് ഫണ്ടില്  നിന്ന്  വിഹിതം നല്കാനും അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- അനുമതി നല്കുന്നു 
 നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ ( ഇ.ഡബല്യ്ൂ) വകുപ്പ് 

4.49 അയ്മനം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  03.01.2018-െല  കത്ത്  
2016-17 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്   സമ്പൂര്ണ്ണ ഗാര്ഹിക  ഉറവിട മാലിനയ് സംസ്ക്കരണം  
ലക്ഷയ്മിട്ട്, ബേയാഗയ്ാസ്, റിംഗ് കേമ്പാസ്റ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി 
യിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശുചിതവ് മിഷനില്  നിന്ന്  സാേങ്കതിക അനുമതി ലഭിക്കുന്നതു 
സംബന്ധിച്ചു് 

തീരുമാനം  :- 2016-17-െല േപര്ാജക്ട് ഇനിയും തുടേരണ്ടതിെലല്ന്നും ഇേത 
ആവശയ്ത്തിന്  പുതിയ േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി നടപ്പാക്കാ 
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വുന്നതാെണന്നും  ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ടരുെട  പര്തിനിധി അറിയിച്ചു.  ഇപര്കാരം െചയയ്ാന്   
നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 
 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി.) വകുപ്പ് 
4.50 െചങ്കള ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 15.02.2018-െല കത്ത് ( LSGD - 

DA3/114/2018/LSGD) 
സ്ട്രീറ്റ് ൈലറ്റ്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  നാലു േപര്ാജക്ടുകള്   പഞ്ചായത്ത് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  

കര്മ 
നം 

േപര്ാജക്ട്  
നം 

േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് അടങ്കല്  

1 138/18 പഞ്ചായത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്  
സ്ട്രീറ്റ് ൈലറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്  

13,10,925/- രൂപ 

2 497/18 വിവിധ ജംഗ്ഷനുകളില്  സ്ട്രീറ്റ് ൈലറ്റ് 
സ്ഥാപിക്കല്  

13,35,000/- രൂപ 

3 496/18 മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കല്  6,00,000/- രൂപ  
4 493/18 പഞ്ചായത്തിെല വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്  

സ്ട്രീറ്റ് ൈലറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്  
8,32,500/- രൂപ  

 
ഇവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് േകരള ഇലക്ട്രിക്കല്  ആന്ഡ് അൈലഡ്  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  
കമ്പനിെയ  (KEL)-െന ഏല്പ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.51 ശാന്തന്പാറ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  09.02.2018-െല B1-400/18-നമ്പര്  
കത്ത്  
2015-16-ല്  ബഹു. ഉടുമ്പന്േചാല എം.എല്.എയുെട  പര്ാേദശിക ആസ്തി വികസന 
ഫണ്ടില്  നിന്ന്  ശാന്തന്പാറ ബസ് സ്റ്റാന്റ്  നിര്മ്മാണത്തിന് 50.00 ലക്ഷം രൂപ  
അനുവദിച്ചു.  നിര്മ്മാണ പര്വര്ത്തികള്   KAICO -െയ  ഏല്പ്പിച്ചു.  നിര്മ്മാണ 
ഘട്ടത്തില്  േടായ് ലറ്റിന് ടാങ്ക്  നിര്മ്മിക്കാനുള്ള  സ്ഥലം  പാറയായതിനാല്  
എസ്റ്റിേമറ്റ് തുകയില്  നിന്ന് അധികമായി പര്വൃത്തി  െചേയയ്ണ്ടി വന്നു. ഇതിെന്റ 
െചലവ് 20.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്.  ഈ തുക KAICOയക്ക് നല്കാന്  ധനകാരയ് 
കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റില്  നിന്നും  20.00 ലക്ഷം രൂപ  പഞ്ചായത്ത് ഈ വര്ഷം 
വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  പൂര്ത്തീകരിച്ച പര്വൃത്തി ആയതിനാല്  തുക നല്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :- ഇത് േസ്റ്ററ്റ് െപര്േഫാര്മന്സ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസറും 
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പു് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും 
പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് െചയയ്ണം. പിന്നീട് പരിഗണിക്കും . 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എ.എ) വകുപ്പ് 
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 4.52 കണ്ണൂര്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  31.10.2017-െല E1- 1542/15-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത് (LSGD - DB1/393/2017-LSGD) 
‘മുകുളം സമഗര്  വിദയ്ാഭയ്ാസ പരിപാടി’ 2006-07 മുതല്  നടപ്പാക്കി വരുന്നു.  2015-16-
ല്  ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയേപ്പാള്  േചാദയ്േപപ്പര്  അച്ചടിച്ച വകയില്   5,31,017/-രൂപ  
െചലവഴിച്ചു. സര്ക്കാര്  അനുമതിയിലല്ാത്തതിനാല്  ഈ െചലവിേന്മല്  ഓഡിറ്റ് 
കുറിെപ്പഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് സാധൂകരണം നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  
 

തീരുമാനം  :-:- ഓഡിറ്റ് കുറിപ്പിേന്മല്  വകുപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനെമടുക്കണം 

 നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

4.53 ഗര്ാമവികസന  കമ്മീഷണറുെട  19.03.2018 4531/2018/DP4/CRD നമ്പര്  കത്തും  
തിരൂര്  േബല്ാക്ക്  ൈവസ് പര്സിഡന്റിെന്റ  17.03.2018-െല കത്തും  
PMAY(G) പദ്ധതിയുെട യൂണിറ്റ് നിരക്ക്  4.00 ലക്ഷം രൂപയായി ഈ വര്ഷം  
വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.  േബല്ാക്കില്  400 ഗുണേഭാക്താക്കള്  ഉണ്ട്. വര്ദ്ധിപ്പിച്ച  യൂണിറ്റ്  
നിരക്കനുസരിച്ചു നല്കാന്  േബല്ാക്ക്  വിഹിതമായി  ഒരു ഗുണേഭാക്താവിന്  
80,000/- രൂപ േവണം.  െചലവഴിക്കാന്  സാദ്ധയ്ത ഇലല്ാത്ത േപര്ാജക്ടുകളുെട 
വിഹിതം,  േമഖലാ വിഭജനത്തില്  നിെന്നാഴിവാക്കി  PMAY യ്ക്കു േവണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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

4.54 പുത്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  29.01.2018-െല  A2/10920/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  
കത്തും  20.03.2017-െല  4(3)-െല  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ശര്ീമതി സിന്ധു കൂട്ടാലി എന്ന ആളുെട  മകളുെട 
വിവാഹം  24.02.2015-ല്  നടന്നുെവങ്കിലും  അേപക്ഷ നല്കിയത്  01.02.2017-
നാണ്. (ജിലല്ാ കളക്ടര്  മുേഖന) ഇവര്ക്ക് ധനസഹായം നല്കാന്  പര്േതയ്ക 
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.55 മുള്ളന്െകാലല്ി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  03.02.2018-െല  A2-2642/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  
കുടിെവള്ള വിതരണത്തിനായി  7 േപര്ാജക്ടുകള്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉണ്ട്.  
ഇവയ്ക്ക്  23.01.2018നാണ് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുെട  അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്.  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  13.12.2017-െല  േയാഗ തീരുമാനപര്കാരം  
പര്വൃത്തികളുെട തുക  31.12.2017-നകം  ബന്ധെപ്പട്ട വകുപ്പിന്  െഡേപ്പാസിറ്റ് 
െചയയ്ണെമന്ന് നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നു.  31.12.2017 എന്ന സമയ പരിധി  ഒഴിവാക്കി  
നല്കണെമന്നാവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്   

തീരുമാനം  :-- അനുമതി നല്കുന്നു. 
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.56 േകാഴിേക്കാട് മുനിസിപ്പല്  േകാര്പ്പേറഷന്  െസകര്ട്ടറിയുെട  08.03.2018-െല P1-
5554/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  (LSGD- EW3/193/2018/LSGD)  
േകാര്പ്പേറഷെന്റ ഇലക്ട്രിക്കല്   പര്വൃത്തികളുെട  എസ്റ്റിേമറ്റ് തയയ്ാറാക്കുന്നതും  
സാേങ്കതിക അനുമതി നല്കുന്നതും  പി.ഡബല്യ്ു.ഡി. ഇലക്ട്രിക്കല്  വിഭാഗമാണ് . 
ഇതിന് കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്.  ഇതിനു പരിഹാരമായി  എസ്റ്റിേമറ്റ് തയയ്ാറാക്കി  
നല്കാന്   േകാഴിേക്കാട്  ഗവണ്െമന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല  ഇലക്ട്രിക്കല്  
വകുപ്പിെന  ചുമതലെപ്പടുത്താന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്   

തീരുമാനം  :- 22.09.2015-െല 2878/2015 തസവ്ഭവ  ഉത്തരവു പര്കാരം  
ഇതിന് കമ്മിറ്റി  രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് മുകളില്  
പറഞ്ഞ ചുമതലകള്  നിറേവറ്റാവുന്നതാെണന്നു് ഉത്തരവില്  
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരവില്  തര്ിതല പഞ്ചായത്തുകള്  
എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് നഗരസഭകള്ക്കു കൂടി  
ബാധകമാക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു.  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ.ഡബല്യ്ൂ) വകുപ്പ് 
4.57 ഗുരുവായൂര്  മുനിസിപ്പല്  െചയര്േപഴ്സെന്റ  12.03.2018-െല കത്ത്   

UIDSSMT( Urban Infrastructure  Development  Scheme for  Small  and Medium 
Town) പദ്ധതി പര്കാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന  കുടിെവള്ള വിതരണ പദ്ധതി  പൂര്ത്തീകരിച്ചു 
വരികയാണ്.  പുതുക്കിയ എസ്റ്റിേമറ്റ് പര്കാരം  10 ശതമാനം  തുക നഗരസഭ 
നല്കണം. പതിനാലാം ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച്  ഈ തുക 
നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്   

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

4.58 ഗുരുവായൂര്  മുനിസിപ്പല്  െചയര്േപഴ്സെന്റ  11.03.2018-െല  കത്ത്   
ഗുരുവായൂര്  നഗരസഭയ്ക്ക്  ‘അമൃത്’ ല്  (Atal Mission for Rejuvination and 

Urban Transformation) നഗരസഭയ്ക്ക്  ലഭിച്ച പദ്ധതികളുെട  െടണ്ടര്  നടപടി 
പൂര്ത്തീകരിച്ചു വരുന്നു. ഇതിെന്റ 20 ശതമാനം നഗരസഭ നല്കണം  ഇതിനായി  
14-◌ാ◌ം ധനകാരയ് കമ്മീഷെന്റ  വിഹിതം ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി  സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- അനുമതി നിരസിച്ചു. അധികമായി 20 ശതമാനം തുക  ഈ 
പദ്ധതിയില്  നല്കുന്നുെണ്ടന്നും അതില്  നിന്നും ഈ 
െചലവ് വഹിക്കാവുന്നതാെണന്നും നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്   
അറിയിച്ചു. അധികമായി ലഭിക്കുന്ന  വിഹിതത്തില്  നിന്ന് 
തുക കെണ്ടത്തണം. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി.) വകുപ്പ് 
4.59 േകാട്ടയം മുനിസിപ്പല്   െചയര്േപഴ്സെന്റ  03.03.2018-െല  G12-3540/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  

കത്ത്  
നഗരസഭയ്ക്ക് ൈകമാറിയ ജിലല്ാ ആശുപതര്ിയില്  കയ്ാന്സര്  പരിേശാധന 
നടത്തുന്നതിന്  മാേമാഗര്ാം  സ്കാനിംഗ്  െമഷീന്  വാങ്ങാനുള്ള േപര്ാജക്ടിന്  ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതി  അനുമതി  നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതിനായി 91,00,000/ രൂപയുെട 
ഇന്േവായ്സ് Bapsons Health Care  എന്ന സ്ഥാപനം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  31.03.2018-
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നകം  േപര്ാജക്ട്  പൂര്ത്തിയാക്കാനായി  ഈ സ്ഥാപനത്തില്  നിന്ന്  െമഷീന്  േനരിട്ടു 
വാങ്ങാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :- അനുമതി നിരസിച്ചു. െടണ്ടര്  നടപടികര്മം 
പാലിേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
4.60 Kerala Urban &  Rural Develeopment Finance Corporation Ltd.  മാേനജിംഗ്  

ഡയറക്ടറുെട  15.02.2018-െല  KURDFC/A2/249/16--◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്ത്  (LSGD - 
IA2/26/2018 - LSGD) 
KURDFC-യില്  നിന്നും  വായ്പ എടുത്ത് കുടിശ്ശികയായ  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  
ഉണ്ട്.  ഇത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ഈ വര്ഷം െചലവാകാതിരിക്കുന്ന  
പദ്ധതി തുകയില്  നിന്ന്  കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
പദ്ധതി തുകേയാെടാപ്പം െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റില്  നിന്നും  ഈ തുക നല്കാന്  
അനുമതി നല്കണമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :- െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് ഇതിനായി  ഉപേയാഗിക്കാ 
വുന്നതലല്. അനുവദനീയമായ  മറ്റുവിഹിതം  ഉപേയാഗിക്കാന്   
അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഐ.എ) വകുപ്പ് 
4.61 േകരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്  ഡയറക്ടറുെട 06.02.2018-െല 6406/15/-നം 

നമ്പര്  കത്ത്  
സാക്ഷരതാ മിഷെന്റ  സാമൂഹയ് സാക്ഷരതാ പദ്ധതികള്  ഉള്െപ്പെട എലല്ാ 
പദ്ധതികള്ക്കും  േകാഴ്സുകള്ക്കും തുക വകയിരുത്താന്   േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തടക്കം   
എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും  അനുമതി നല്കണമന്നും  ഇത് 2018-19-
െല  പരിഷ്ക്കരിച്ച  മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  ഉള്െപ്പടുത്തണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :- മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  ഇതു കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. 
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.62 05.03.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  4.73 തീരുമാനത്തില്  ( ഇരട്ടി 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന സംബന്ധിച്ച് ) താെഴപ്പറയുന്ന തിരുത്ത് നല്കാന്  
തീരുമാനിച്ചു.  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തില്  ‘ േപര്ാജക്ടില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരക്ക് 
പാലിേക്കണ്ടതാെണന്ന നിബന്ധനേയാെട അനുമതി നല്കുന്നു’ എന്നത്       
‘േപര്ാജക്ടില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരക്ക് പാലിേക്കണ്ടതാെണന്ന് നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു’ 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.63 േകാട്ടയ്ക്കല്  നഗരസഭ െചയര്മാെന്റ  17.03.2018-െല PO/13189/14-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  

2014- 15 വര്ഷത്തില്  സിഡ്േകായില്  നിന്നും എടുത്ത  ഭവനശര്ീ പദ്ധതിയിേലയ്ക്ക്  
വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.  2017-18  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്   ഉള്െപ്പട്ട  ധനകാരയ് 
കമ്മീഷന്   ഗര്ാന്റടക്കമുള്ള  േസവിംഗ്സ് തുക    ഈ വായ്പയുെട  തിരിച്ചടവിന് 
ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 
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തീരുമാനം :- ധനകാരയ്  കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ്  ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല്. ഈ 
വര്ഷെത്ത  ൈലഫ്  പദ്ധതിക്ക് മതിയായ  തുക 
വകയിരുത്തിയിട്ടുെണ്ടങ്കില്  േസവിംഗ്സ്  തുകയില്  
അനുവദനീയമായ  വിഹിതമുപേയാഗിച്ച്  വായ്പാ കുടിശ്ശിക  
തിരിെകയടയ്ക്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 
 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി.) വകുപ്പ് 

4.64 ഏലൂര്  നഗരസഭാ െചയര്േപഴ്സെന്റ  17.03.2018-െല  PWS - 1314/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്  
പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന്  വീടുവയ്ക്കാന്    സ്ഥലം വാങ്ങാന്  േപര്ാജക്ടു 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 393/8 - അടങ്കല്  3,75,000/-രൂപ).  ഊരുകൂട്ടം  
ഒരാെള  മാതര്െമ  െതരെഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അേദ്ദഹത്തിന്  േറഷന്  കാര്ഡിലല്ാത്ത 
തിനാല്  ൈലഫ്  ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്  ഇലല്. ഇയാള്ക്ക് സ്ഥലം  വാങ്ങാന്   
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം :- അനുമതി നല്കുന്നു. 
 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

4.65 ചീേക്കാട്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റ്  01.03.2018 -െല  A - 3394/14-◌ാ◌ം നമ്പര്   
കത്ത് . 
2012-13 വര്ഷം  “ SC വൃദ്ധാേരാഗയ് പാേക്കജ്”(േപര്ാ.നം.82/13) എന്ന േപര്ാജക്ടിലൂെട  
വൃദ്ധര്ക്ക് കട്ടില്, കണ്ണട, വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക്, വേയാജന സംഗമത്തിന് ഭക്ഷണം, 
നടത്തിപ്പ് െചലവ് എന്നിവയ്ക്കായി  3,04,710/- രൂപ  െചലവഴിച്ചു. ഇതിേന്മല്  ഓഡിറ്റ് 
കുറിെപ്പഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് സാധൂകരണം നല്കണമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

തീരുമാനം :- ഓഡിറ്റ് കുറിപ്പിേന്മല്  വകുപ്പുതല തീരുമാനെമടുക്കണം. 
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എ.എ) വകുപ്പ് 

4.66 സിഡ്േകാ െചയര്മാെന്റ  20.03.2018-െല MK /TG/Gl/2017-18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  

സിഡ്േകായുെട െചറുകിട  (MSME) യുണിറ്റുകളില്  ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങള്  
സര്ക്കാര്/സര്ക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങളില്   വാങ്ങുന്നതിനും ഫര്ണിഷിംഗ് 
പര്വര്ത്തികള്  ഏെറ്റടുത്ത്  നടത്തുന്നതിനും സിഡ്േകാെയ ഒരു േനാഡല്  
ഏജന്സിയായി നിശ്ചയിക്കെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

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

4.67 അയയ്മ്പുഴ  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  07.03.2018-െല  കത്ത് 
പഞ്ചായത്തില്  ൈലഫ് പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തി അപ്പാര്ട്ട്െമന്റ് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  വിഹിതമായി 3.76 േകാടി  രൂപ ൈകമാറുന്നതിന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്  
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തീരുമാനം :- ഇതു സംബന്ധിച്ച്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിട്ടിലല്. ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് ഇതിനായി  േപര്ാജക്ട് 
വച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കില്  ൈകമാറുന്നതിന് അനുമതി  നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

4.68 ൈലഫ് മിഷന്   ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസറുെട  17.03.2018 -െല  കുറിപ്പ്  
അട്ടപ്പാടി  േമഖലയില്  232 ഭവനങ്ങളുെട  നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.  
ഇവര്ക്ക്  ഇനി പൂര്ത്തിയാക്കാനുള്ള  നിര്മ്മാണത്തിന്  താെഴപ്പറയുന്ന രീതിയില്  
തുക നല്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

നം ഘട്ടം നല്കാവുന്ന  തുക 
1 െബയ്സ് െമന്റ് പൂര്ത്തിയായവര്  3,60,000/- രൂപ 
2 ചുമരുകള്  ജനല്നിരപ്പുവെര  

ആയവര്   
2,20,000/- രൂപ 

3 ചുമരുകള്  േമല്ക്കൂര നിരപ്പുവെര 
പൂര്ത്തിയായവര്  

1,80,000/- രൂപ 

4 േമല്ക്കൂര പൂര്ത്തിയായവര്   80,000/- രൂപ  
തീരുമാനം :- ഒരു ഭവനത്തിന് പൂര്ത്തീകരണ െചലവായി 4.00 ലക്ഷം 

രൂപ  കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ േമഖലയിെല  പിേന്നാക്കാ 
വസ്ഥയുെട ഗുരുതര സവ്ഭാവം കണക്കിെലടുത്ത് ഭവന 
നിര്മ്മാണത്തിന് ഇതിന് മുമ്പ് നല്കിയ തുക 
എതര്യാേണാ അത് കുറച്ചിട്ട് 4.00 ലക്ഷം രൂപയുെട ബാക്കി 
തുക  പട്ടികജാതി/പട്ടികവിഭാഗക്കാര്ക്കു മാതര്ം നല്കാവുന്ന 
താണ്. ഇത് അട്ടപ്പാടി േബല്ാക്കിെല അഗളി, പൂതൂര്, 
േഷാളയൂര്   എന്നീ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് മാതര്മാണ് 
ബാധകം. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

4.69 കിഴക്കമ്പലം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  െസകര്ട്ടറിയുെട  19.03.2018-െല  9923/2017-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  
ലക്ഷം വീട് േകാളനികളിെല  ഇരട്ട വീട് ഒറ്റവീടാക്കുന്ന പദ്ധതി പഞ്ചായത്തില്  
നടപ്പാക്കുന്നു. റവനയ്ൂ  അധികാരികള്  നല്കുന്ന  ൈകവശേരഖ പര്കാരം  ഇേപ്പാള്  
താമസിക്കുന്ന വയ്ക്തിയുെട േപരില്  െകട്ടിട നിര്മ്മാണത്തിന്  NOCയും  
ആനുകൂലയ്വും നല്കാന്  കഴിയുേമാ എന്ന്  വയ്ക്തത വരുത്തണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :- 28.12.2009-െല 77210/DB1/9/തസവ്ഭവ ഉത്തരവ് 
പാലിേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.70 ഉദയംേപരൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  19.03.2018-െല A4/4810/2017-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്  
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2015-16 വര്ഷം  സമഗര് മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ പദ്ധതിയുെട ഭാഗമായി  ബക്കറ്റ് 
കേമ്പാസ്റ്റ്  യൂണിറ്റുകളുെട  വിതരണം എന്ന  േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിരുന്നു. ഈ 
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കിയതിന്  3,77,600/- രൂപ കൂടി  ഇനിയും നല്കാനുണ്ട്.  ഇത് 
സ്പില്  ഓവറായി പിന്നീടുള്ള വര്ഷം  എടുത്തിരുന്നിലല്.  ഇതിനായി േപര്ാജക്ട്  
ഏെറ്റടുക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു 

തീരുമാനം :- ശുചിതവ് മിഷന്  ജിലല്ാ ഓഫീസറുെട  അംഗീകാരം 
േനടണെമന്ന നിബന്ധനേയാെട  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി.) വകുപ്പ് 

4.71 ഉദയംേപരൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  19.03.2018-െല A4/4810/2017-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും 22.02.2018-െല 1(11)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
പഞ്ചായത്ത് ആശര്യ കുടുംബത്തിന്  വീട് വച്ചു നല്കുന്നതിന് 20.00 ലക്ഷം രൂപ 
വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ തുകയില്  2,50,000/- രൂപ  
മാതര്േമ െചലവഴിക്കാന്  കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതിനാല്  ഈ തുക ൈലഫ് പദ്ധതി 
പര്കാരമുള്ള  മറ്റ് ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്  വീട് വച്ച് നല്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

തീരുമാനം :- ആശര്യ  ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്  വീട് വച്ചു നല്കാനുള്ള 
തുക  വകമാറ്റാവുന്നതലല്. ഇത ്പരിേശാധിച്ച ്  റിേപ്പാര്ട്ട 
നല്കാന്  കുടുംബശര്ീ എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടെറ  
ചുമതലെപ്പടുത്തി. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് 
തീരുമാനെമടുക്കും 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

4.72 മരട് മുനിസിപ്പല്  െസകര്ട്ടറിയുെട  20.03.2018-െല  കത്ത് 
വിദയ്ാഭയ്ാസ േപര്ാത്സാഹന നടപടികളുെട  ഭാഗമായി  വരുത്തിയ െചലവില്  
ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം കുറിെപ്പഴുതിയിരിക്കുന്നു.  ഈ െചലവിന്  സാധൂകരണം 
നല്കണമന്നത് സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :- വകപ്പുതലത്തില്  പരിേശാധിച്ച് നടപടി സവ്ീകരിക്കണം 
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എ.എ) വകുപ്പ് 

4.73 ബര്ഹ്മഗിരി െഡവലപ്െമന്റ് െസാൈസറ്റി ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസറുെട  
10.03.2018-െല  BDS/23/2-2018-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  
ൈജവവളം, െവര്മി കേമ്പാസ്റ്റ് എന്നിവയുെട ഗുണനിലവാര പരിേശാധന 
മണ്ണിേന്റയും ജലത്തിേന്റയും  പര്ാഥമിക  ഗുണനിലവാര പരിേശാധന  തുടങ്ങിയവ 
നടത്തുന്ന ലാബിന്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  പദ്ധതികള്ക്കും വകുപ്പു 
പദ്ധതികള്ക്കും ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നതിന്  അകര്ഡിേറ്റഷന്  നല്കണമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :- പരിഗണിച്ചിലല്. ധന വകുപ്പിന് നല്കണം. 
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ.) വകുപ്പ് 
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4.74 ബര്ഹ്മഗിരി െഡവലപ്െമന്റ് െസാൈസറ്റി ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസറുെട  
10.03.2018-െല  BDS/24/2-2018-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളിലൂെട  മുട്ടേക്കാഴി വളര്ത്തല്, 
േകാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങെള വിതരണം െചയയ്ല്, േകാഴിമുട്ട സംഭരിച്ച് വിതരണം നടത്തല്  
എന്നിവയ്ക്കുള്ള അകര്ഡിേറ്റഷന്  നല്കണമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :- പരിഗണിച്ചിലല്. ധന വകുപ്പിന് നല്കണം. 
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.75 ബഹു. മണ്ണാര്ക്കാട്  എം.എല്.എ.യുെട 21.03.2018 -െല കത്തും  മണ്ണാര്ക്കാട് 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.03.2018-ല കത്തും  േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയുെട  05.03.2018-െല  േയാഗ നടപടിയും  (ഖണ്ഡിക 4.46) 
െനലല്ു സംഭരണ യൂണിറ്റ്  എന്ന േപരില്  10.00 ലക്ഷം  രൂപ അടങ്കലില്  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  േപര്ാ.നം. 117/18 േബല്ാക്കില്  പര്വര്ത്തിക്കുന്ന െനലല്ുല്പാദന 
സംഭരണ  സംസ്ക്കരണ വിപണന െസാൈസറ്റിയുെട േനതൃതവ്ത്തില്   െനലല്ു 
സംഭരണവും  വിപണനവുമാണ്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.  ഈ േപര്ാജക്ടിന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നുെവങ്കിലും  വിശദമായ  േപര്ാജക്ടിലല്ാത്തതിനാല്  05.03.2018-െല 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി പരിഗണിച്ചിലല്.  വിശദാംശങ്ങള്  പര്േതയ്കമായി  
സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  െനല്കര്ഷകര്ക്ക്  ഒരു കിേലാ െനലല്ിന്  23.30  രൂപ 
സബ്സിഡിയും  െസാൈസറ്റിക്ക്  ഒരു കിേലാ  െനലല്ിന്  15.00 രൂപ  
ധനസഹായവും  നല്കാനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.  ഇതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

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

4.76 ബഹു. ഏറനാട് എം.എല്.എ.യുെട 24.02.2018-െല 240/PKB/18-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും  
അരീേക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  01..02.2018-െല  A2-2735/17-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്തും 
അരീേക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  60 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ  വേയാജനങ്ങെള  
മാനസിക ഉലല്ാസത്തിന്  വിേനാദയാതര്യ്ക്ക് െകാണ്ടുേപാകുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി  സംബന്ധിച്ച് 

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

4.77 ബഹു. ചാലക്കുടി എം.എല്.എ.യുെട  27.02.2018-െല കത്ത്  
സര്ക്കാര്  വിദയ്ാലയങ്ങളില്  MLASDF, MPLAD ഫണ്ടുപേയാഗിച്ച്  വാങ്ങിയ 
ബസ്സുകളുെട  ഇന്ധന െചലവ്  ബന്ധെപ്പട്ട തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  
വഹിക്കണെമന്ന ആവശയ്ം  സംബന്ധിച്ച്  

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

4.78 ബഹു. റാന്നി എം.എല്.എയുെട  08.03.2018-െല കത്തും റാന്നി പഴവങ്ങാടി 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  06.03.2018-െല  C5/4141/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും. 
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2015-16-ല്  “ഉള്ളാട്ടില്പടി - ഫാക്ടറിപടി േറാഡ്  േകാണ്കര്ീറ്റിംഗ്” എന്ന 
പര്വൃത്തിക്ക്  1.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് പൂര്ത്തിയാക്കി. 
(േപര്ാ.നം.87/16, ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ്).  2016 മാര്ച്ച് മാസം പൂര്ത്തീകരിച്ച  
പര്വൃത്തിയുെട ബില്  അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്  നല്കിയിലല്.  2016-17 വര്ഷം  ഈ 
േപര്ാജക്ട് സ്പില്  ഓവറായി ഉള്െപ്പടുത്തിയിലല്.  ഈ വര്ഷം തുക  നല്കുന്നതിന്  
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം :- 1)വികസനഫേണ്ടാ തനത് ഫേണ്ടാ വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട്  
തയയ്ാറാക്കി  തുക നല്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു.  
2) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുെട  ഭാഗത്ത് വീഴ്ച 
വന്നിട്ടുെണ്ടങ്കില്  പരിേശാധിച്ച്  നടപടിെയടുക്കാന്  
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  ചീഫ് എഞ്ചിനീയെറ  
ചുമതലെപ്പടുത്തി.  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
4.79 ഊര്ങ്ങാട്ടിരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  24.02.2018-െല കത്ത്  

2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയ  സമഗര്  വിദയ്ാഭയ്ാസ പരിപാടി 
എന്ന  േപര്ാജക്ടിന്  അംഗീകാരം  നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം :- തുടര്ന്നുള്ള  വര്ഷങ്ങളില്   ഈ േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കാവുന്നതലല് എന്ന നിബന്ധനേയാെട അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.80 പുതുപ്പള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ   24.02.2018-െല കത്ത്. 

വികസനഫണ്ട് (ജനറല്) ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്ന േപര്ാ.നം. 31/18, 29/18 എന്നീ 
േപര്ാജക്ടുകളുെട  ബില്  തുക  എസ്.സി.എസ്.പി ഫണ്ടില്  നിന്ന്  െതറ്റായി നല്കി. 
ഇത് കര്മെപ്പടുത്തുന്നതിന്  എസ്.സി. എസ്. പി ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച്  പട്ടികജാതി 
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടവരുെട  ഭവനം  വാസേയാഗയ്മാക്കല്  (േപര്ാ.നം. 47/18) എന്ന 
േപര്ാജക്ടില്    നിന്ന്  തുക വകമാറ്റി  സ്പില്  ഓവര്   േപര്ാജക്ടായ  പട്ടികജാതി 
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് പഠനമുറി  (േപര്ാ.നം. 29/17) എന്ന േപര്ാജക്ട്  
േഭദഗതി െചയയ്ാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :- (1) മുകളില്  ആവശയ്െപ്പട്ട കര്മീകരണം അനുവദിക്കുന്നിലല്. 
എസ്.സി.എസ്.പി. വിഹിതത്തിേലയ്ക്ക് എതര് രൂപ 
യാേണാ െപാതു വിഭാഗത്തില്  നിന്ന് വകമാറ്റിയത്  
അതിനു തുലയ്മായ തുക  െപാതു വിഭാഗത്തില്  നിന്ന് 
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനുള്ള േപര്ാജക്ടിേലയ്ക്ക് മാറ്റണം.  

2) ഇതു സംബന്ധിച്ച്  നടപടി സവ്ീകരിച്ചുെവന്ന്  
ബന്ധെപ്പട്ട നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥനും  (അസി. 
െസകര്ട്ടറി)  െസകര്ട്ടറിയും സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തി പട്ടിക 
ജാതി വികസന ഡയറക്ടര്ക്ക് നല് കണം. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.81 േകരള ഗവണ്െമന്റ് േകാണ്ടര്ാേക്ടഴ്സ് അേസാസിേയഷന്  പര്സിഡന്റിെന്റ 17.03.2018-
െല കത്തും 
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  2015-16 വര്ഷത്തില്  നടത്തിയ െസ്പഷയ്ല്   േറാഡ് 
െമയിന്റനന്സ് പദ്ധതിയിെല  പര്വൃത്തികള്ക്ക് തുക നല്കിയിട്ടിലല്.  ഇതിേന്മല്   
നടപടി  സവ്ീകരിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :- ഇതു പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയെറ  
ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.82 ബഹു. െനന്മാറ എം.എല്.എയുെട  13.05.2018-െല  കത്തും  എലവേഞ്ചരി  

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  22.02.2018-െല കത്ത്  
പഞ്ചായത്തില്  ഒ.ഡി.എഫ്  പദ്ധതി   നടപ്പാക്കിയേപ്പാള്  14 ഗുണേഭാക്താക്കള്  
വിട്ടുേപായി. ഇവര്ക്ക് കക്കൂസ് നിര്മ്മിച്ചു നല്കാന്  പിന്നീട് ധനസഹായം നല്കി. 
എന്നാല്  12,000/-  വീതമാണ്  നല്കാന്  കഴിഞ്ഞത്.  ബാക്കി തുക കൂടി  (3,400/- 
രൂപ വീതം)  നല്കാനുള്ള േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകാരം  
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.83ബഹു. േകാട്ടയ്ക്കല്  എം.എല്.എ.യുെട  19.03.2018-െല കത്തും േകാട്ടയ്ക്കല്   നഗരസഭാ 
െചയര്മാെന്റ 15.03.2018-െല കത്തും  
േകാട്ടയ്ക്കല്  നഗരസഭ PMAY  പദ്ധതിയില്   ഇനി ഗഡുക്കള്  നല്കാനുള്ളവര്ക്ക് 
2017-18-െല േപര്ാജക്ടുകളിെല  േസവിംഗ്സ് തുക  (ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റടക്കം) 
നല്കുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :- ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ് ഇതിനായി  
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല്. മറ്റ് അനുവദനീയമായ  
വിഹിതത്തില്  നിന്നുള്ള  േസവിംഗ്സ് തുക  
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
4.84  കാരേശ്ശരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ   29.12.2017-െല 8855/14(1) -◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്   
പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  സ്കൂളുകളിേലയ്ക്ക്  യാതര്ാ സൗകരയ്െമാരുക്കുന്നതിന്  
2,40,000/- രൂപ  വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ടു തയയ്ാറാക്കി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സിമിതി 
അംഗീകാരം  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 336/18) ഇതു നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :- അനുമതി നല്കുന്നു. 
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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4.85  കാരേശ്ശരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ   29.12.2017-െല A2- 8855/14(2) -◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്   
പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാെര  സംബന്ധിച്ച്  സമഗര്മായ  റിേപ്പാര്ട്ട് തയയ്ാറാക്കു 
ന്നതിന്  സര്േവവ് നടത്താന്  35,500/- രൂപ  വകയിരുത്തിയ  േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ  
ആസൂതര്ണസമിതി  അംഗീകാരം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  (േപര്ാ.നം. 340/18) ഇതു 
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

 
4.86  വാരാപ്പുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 21.02.2018-െല 8(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമതി 

തീരുമാനം 
പഞ്ചായത്തിെല െപാതു േതാടുകള്, നീര്  ചാലുകള്  എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്  
െമയിന്റന്സ് ഗര്ാന്റ്  ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.87  മാറേഞ്ചരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  19.03.2018-െല  A2/123/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  

  
താെഴപ്പറയുന്ന  രണ്ട് േപര്ാജക്ടുകള്  2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്   ഉള്െപ്പടുത്തി 
യിട്ടുണ്ട്.   

മുഴുവന്  തുകയും പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമാണ്. IRTC, പാലക്കാട് നല്കിയ  
എസ്റ്റിേമറ്റ് പര്കാരം  പ്ലാന്റ്  സ്ഥാപിക്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
 

തീരുമാനം :- ഈ യൂണിറ്റ് നിരക്ക് പര്കാരം പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാന്  പര്േതയ്ക 
അനുമതി നല്കുന്നു. ശുചിതവ് മിഷെന്റ സാേങ്കതികാനുമതി 
വാേങ്ങണ്ടതാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

േയാഗം ൈവകിട്ട് 5.00 മണിക്ക്അവസാനിച്ചു 
 

1) േപര്ാ.നം. 202/18 
 

വിവിധ സ്കൂളുകളിേലയ്ക്ക്  ബേയാ 
ഗയ്ാസ്  പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കല്  (11 
സ്കൂളുകളിേലയ്ക്ക് 30,000/- രൂപ  
നിരക്കില് ) 

 3,30,000/- രൂപ 

2)േപര്ാ.നം.203/18 വിവിധ സ്കൂളുകളിേലയ്ക്ക്  
എയ്േറാബിക്  പ്ലാന്റ് സ്ഥാപക്കല്  
(2 സ്കൂളുകളിേലയ്ക്ക്  1,50,000/-  രൂപ 
നിരക്കില് ) 

 3,00,000/ രൂപ  


