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നം. 10/2018/SRG/CC 
 

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  
12.04.2018 ല്  കൂടിയ േയാഗത്തിെന്റ നടപടി വിവരം 

 
േയാഗം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.30-ന്  ബഹു. തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുെട  േചംബറില്   

ആരംഭിച്ചു.  ബഹു. മന്ത്രി േയാഗത്തില്  അദ്ധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു. േയാഗത്തില്  പെങ്കടുത്തവരുെട  
േപരു വിവരം   ഹാജര്  രജിസ്റ്റര്  പര്കാരം   

എലല്ാ അംഗങ്ങെളയും  അദ്ധയ്ക്ഷന്   േയാഗത്തിേലയ്ക്ക് സവ്ാഗതം െചയ്തു.  2017-18  
വാര്ഷിക പദ്ധതി  നിര്വഹണം,  2018-19-െല പദ്ധതി അംഗീകാരം, ജിലല്ാ പദ്ധതി 

തയയ്ാറാക്കല് , നികുതി പിരിവ് എന്നിവയിെല  മികച്ച േനട്ടം എന്നിവ തേദ്ദശസവ്യംഭരണ 
വകുപ്പിനും  സര്ക്കാരിനും  അഭിമാനിക്കാവുന്നതാെണന്ന്  അദ്ധയ്ക്ഷന്  പറഞ്ഞു. ഇതിനുേവണ്ടി 
പര്വര്ത്തിച്ച  എലല്ാവേരയും  ബഹു.മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു.  തുടര്ന്ന് 2017-18-െല  പദ്ധതി 
പുേരാഗതിയും  2018-19-െല വാര്ഷിക പദ്ധതി അംഗീകാര സ്റ്റാറ്റസും  േയാഗം അവേലാകനം 
െചയ്തു. 
1. പദ്ധതി പുേരാഗതി അവേലാകനം  

തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  പദ്ധതി െചലവ്  85.43 ശതമാനമാണ്. ‘കയ്ൂ’ ബിലല്ുകള്  
കൂടി േചര്ത്താല്  െചലവ് 90.10 ശതമാനമാണ്. വിശദ വിവരം  താെഴ േചര്ക്കുന്നു. 

 
െ◌  

100 ശതമാനം െചലവ് - 46 തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്  
90 മുതല്  100 ശതമാനം വെര - 287  ” 
80 മുതല്  90 ശതമാനം വെര - 451  ” 
70 മുതല്  80 ശതമാനം വെര - 281  ” 
70 മുതല്  67.07 ശതമാനം വെര - 48 ” 
67.07ശതമാനത്തില്  താെഴ 
(കഴിഞ്ഞ വര്ഷെത്ത സംസ്ഥാന 
ശരാശരി) 

- 87 ” 

ജിലല്തിരിച്ച വിശദാംശങ്ങള്  താെഴ േചര്ക്കുന്നു 
പദ്ധതി പുേരാഗതി (2017-18  -  31.3.2018 വെര) 

കര്മ 
നം 

ജിലല് 
പദ്ധതി െചലവ് 

(ശതമാനം) 
Gen SCSP TSP TFC Total 

1 െകാലല്ം 90.05 83.33 69.96 84.72 90.92 
2 കണ്ണൂര്  86.15 88.71 90.30 79.38 90.52 
3 എറണാകുളം 87.33 84.85 82.41 85.70 90.24 
4 ആലപ്പുഴ 83.88 80.96 66.55 81.34 87.96 
5 മലപ്പുറം 85.59 79.68 73.00 76.76 86.89 
6 േകാട്ടയം 82.93 79.66 69.05 74.10 86.09 
7 തൃശൂര്  82.90 82.16 68.77 74.81 84.94 
8 പത്തനംതിട്ട 80.91 81.33 86.71 68.89 84.75 
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9 കാസര്േഗാഡ് 78.44 79.66 81.32 69.06 83.13 
10 ഇടുക്കി 80.39 73.30 77.14 75.38 83.04 
11 പാലക്കാട് 80.70 74.31 67.01 70.19 82.59 
12 േകാഴിേക്കാട് 80.98 78.07 80.13 73.44 82.41 
13 തിരുവനന്തപുരം 79.50 75.2 83.19 75.55 80.61 
14 വയനാട് 78.35 62.82 78.20 63.01 80.46 
 ആെക 83.15 79.35 77.23 76.71 85.43 

 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനം  തിരിച്ചുള്ള  പുേരാഗതി താെഴ േചര്ക്കുന്നു. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-18 എസ്.സി.എസ്.പി.യില്  19,608 േപര്ാജക്ടുകളും, റ്റി.എസ്.പി.യില്  4349 േപര്ാജക്ടുകളും  
െപാതു വിഭാഗത്തില്  1,56,652 േപര്ാജക്ടുകളുമടക്കം  ആെക 1,80,609 േപര്ാജക്ടുകള്  
നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഇതില്   13,200 േപര്ാജക്ടുകള്   വനിത ഘടക പദ്ധതിയിലാണ്. 
 
2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതി  
 
31.03.2018-നകം  1147 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതി  ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണ സമിതിയുെട  അംഗീകാരത്തിനു സമര്പ്പിച്ചു.  ഇനിയും  പദ്ധതി 
സമര്പ്പിക്കാനുള്ളത് 53  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. വിശദ വിവരങ്ങള്  താെഴ  
േചര്ക്കുന്നു. 
 

തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  

ആെക 
എണ്ണം 

പദ്ധതി സമര്പ്പിച്ചവയുെടഎണ്ണം 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 941 906 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 152 
ജിലല്ാപഞ്ചായത്ത് 14 11 
മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്  87 74 
േകാര്പ്പേറഷന്  06 04 

ആെക 1200 1147 
 
  

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  90.63 ശതമാനം 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  89.34 ” 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 82.74       ” 
േകാര്പ്പേറഷന്  77.74      ” 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  71.04      ” 
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ജിലല് തിരിച്ച വിശദാംശങ്ങള്  താെഴ േചര്ക്കുന്നു. 
ജിലല് ഗര്ാമപഞ്ചായ

ത്ത് 
േബല്ാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് 

ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്ത് 

മുനിസിപ്പാലിറ്റി േകാര്പ്പേറഷന്  ആെക 

ശ
ത
മാ
ന
ം 

No.o

f LGs Submitted 

To DPC 

No.o

f LGs  

Submitted 

To DPC 

No.o

f LGs 

Submitte

d To DPC No.o

f LGs  

Submitte

d To DPC 

No.o

f LGs  

Submitted 

To DPC 

Total 

LBS 

Total LBs 

Submitte

d To DPC 

തിരുവനന്തപുരം 73 73 11 11 1 1 4 4 1 1 90 90 100 
െകാലല്ം 68 68 11 11 1 1 4 4 1 1 85 85 100 

പത്തനംതിട്ട 53 52 8 8 1 1 4 4 0   66 65 98 

ആലപ്പുഴ 72 72 12 12 1 1 6 6 0   91 91 100 

േകാട്ടയം 71 71 11 11 1   6 5 0   89 87 98 

ഇടുക്കി 52 52 8 8 1 1 2 2 0   63 63 100 

എറണാകുളം 82 61 14 14 1 1 13 11 1   111 87 78 
തൃശൂര്  86 79 16 16 1   7 3 1   111 98 88 

പാലക്കാട് 88 82 13 13 1 1 7 6 0   109 102 94 

മലപ്പുറം 94 94 15 15 1   12 8 0   122 117 96 

േകാഴിേക്കാട് 70 70 12 12 1 1 7 6 1 1 91 90 99 

വയനാട് 23 23 4 4 1 1 3 3 0   31 31 100 
കണ്ണൂര്  71 71 11 11 1 1 9 9 1 1 93 93 100 

കാസര്േഗാഡ് 38 38 6 6 1 1 3 3 0   48 48 100 

ആെക 941 906 152 152 14 11 87 74 6 4 1200 1147 96 

 
 
മുന്  വര്ഷങ്ങളില്  െസപ്റ്റംബര്  മാസത്തിനു േശഷമായിരുന്നു തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  
വാര്ഷിക പദ്ധതി  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക്  സമര്പ്പിച്ചിരുന്നത്.  അതിനാല്  ശരാശരി 
4-5 മാസം മാതര്മായിരുന്നു പദ്ധതി  നിര്വഹണത്തിന്  ലഭിച്ചിരുന്നെതന്ന്  േയാഗം 
വിലയിരുത്തി.  എന്നാല്  2017-18 വര്ഷം  എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും വാര്ഷിക 
പദ്ധതി  2017 ജൂണ്  15 നകം  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് സമര്പ്പിച്ചു.  അതിനാല്   9-10 
മാസം നിര്വഹണത്തിന്  ലഭിച്ചുെവന്ന്  േയാഗം നിരീക്ഷിച്ചു.  ഉയര്ന്ന പദ്ധതി െചലവിന്  
ഇതു സഹായകമായി.  1147 തേദ്ദശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  2018 മാര്ച്ചില്  തെന്ന  2018-19 
വാര്ഷിക പദ്ധതി  സമര്പ്പിക്കാന്  കഴിഞ്ഞത്  മികച്ച േനട്ടമാെണന്ന്  േയാഗം വിലയിരുത്തി.  
ഈ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  12 മാസം നിര്വഹണത്തിന്  ലഭിക്കുന്നതിനാല്  
കാരയ്ക്ഷമമായ  പദ്ധതി നിര്വഹണം സാധിക്കും.  

േശഷിക്കുന്ന  53  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   25.04.2018-നകം  വാര്ഷിക പദ്ധതി  
ഡി.പി.സിക്കു സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ട  ഒരുക്കങ്ങള്  നടത്തണം.  ഇതിനുേവണ്ട നടപടി  
ബന്ധെപ്പട്ട വകുപ്പുേമധാവികള്  എടുക്കണം.  25.04.2018വെര വാര്ഷിക  പദ്ധതി  
സമര്പ്പിക്കാനുള്ള  കര്മീകരണം  സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില്  െചയയ്ാന്  േയാഗം തീരുമാനിച്ചു.  

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

2)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം  
3)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
4)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

5)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
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2.െപാതു വിഷയങ്ങള്  
 

2.1 െപാതു വിഭാഗം ഫണ്ടിെന്റ  െചലവിേനക്കാള്  കുറവാണ് എസ്.സി.എസ്.പി/റ്റി.എസ്.പി 
വിഹിതത്തിെന്റ െചലവ്. അടുത്ത വര്ഷം   ഇവയുെട  െചലവ് െപാതു വിഭാഗം 
െചലവിേനക്കാള്  ഉയര്ന്ന  നിരക്കിെലത്താന്  പര്േതയ്കം ശര്ദ്ധിക്കണം.  കൂടാെത 
പട്ടികജാതി/ പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിെന്റ െചലവിേനക്കാള്  ഉയര്ന്ന നിരക്ക്  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് േനടാന്  കഴിയണം.  ഇതിനുള്ള മുെന്നാരുക്കം  
വകുപ്പുേമധാവികള്  േനരെത്ത നടത്തണം.. റ്റി.എസ്.പി, വിഹിതം ആവശയ്മിലല്ാത്ത 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  ലിസ്റ്റ് അടിയന്തിരമായി  വകുപ്പുേമധാവികള്   േശഖരിച്ച് 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്    നല്കണം.  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2.2 എലല്ാ േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗങ്ങളിലും  ഇനി മുതല്  ൈലഫ് മിഷന്  പദ്ധതി 

പുേരാഗതി  പര്േതയ്കം അവേലാകനം  െചയയ്ുന്നതാണ്. 
നടപടി:-1) നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

2)ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര്, ൈലഫ് മിഷന്  
2.3 ഐ.െക.എം. ൈസറ്റില്   ൈലഫ് പദ്ധതി പുേരാഗതി  പര്േതയ്കമായി േചര്ക്കണം. 

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

2.4 ജിലല്ാതലത്തിലും  സംസ്ഥാനതലത്തിലും  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  ൈതര്മാസ 
പുേരാഗതി  പര്േതയ്കമായി വിലയിരുത്തണം. 

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

3)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  
4)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  

  5) ജിലല്ാ കളക്ടര്മാര്  
2.5 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  നടപ്പാക്കുന്ന  േപര്ാജക്ടുകളില്  ഓേരാ വകുപ്പുകളുേടയും  

നിര്വഹണവും പുേരാഗതി സംസ്ഥാനതലത്തിലും ജിലല്ാതലത്തിലും  അവേലാകനം 
െചയയ്ാന്   പര്േതയ്കം കര്മീകരണം െചയയ്ണം. പദ്ധതി െചലവ് കുറവുള്ള  വകുപ്പുകളില്  
പര്േതയ്ക ഇടെപടല്  നടത്തണം. പര്ശ്നങ്ങള്  ബന്ധെപ്പട്ട  വകുപ്പ് േമധാവികളുേടയും  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുേടയും  ശര്ദ്ധയില്െപ്പടുത്തണം. 

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

4)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
  5) ജിലല്ാ കളക്ടര്മാര്  
 
2.6 വനിതാ ഘടക പദ്ധതി , ഭിന്നേശഷിക്കാര്ക്കുള്ള പദ്ധതി , വൃദ്ധര്ക്ക് േവണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി 

എന്നിവയടക്കമുള്ള  ഘടക പദ്ധതികളിെല  േപര്ാജക്ടുകള്   ഗുണപരമായി ഇനിയും 
കൂടുതല്   െമച്ചെപ്പടുത്താനുെണ്ടന്ന്  േയാഗം വിലയിരുത്തി.  ഇതിനായി  ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതികള്  പര്േതയ്ക ഇടെപടല്  നടത്തണം. ഓേരാ തേദ്ദശഭരണ 
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സ്ഥാപനങ്ങളുേടയും ഘടക പദ്ധതികളിെല  േപര്ാജക്ടുകള്  വകുപ്പുേമധാവികളും  ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതികളും  പഠന വിേധയമാക്കണം. 

നടപടി:-1) നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
2) ജിലല്ാ കളക്ടര്മാര്  

2.7 സംസ്ഥാനെത്ത ബഡ്സ് സ്കൂളുകളുെട എണ്ണം എടുക്കണം.  സവ്ന്തമായി  
െകട്ടിടമുള്ളവയുേടയും  വാടക െകട്ടിടത്തില്  പര്വര്ത്തിക്കുന്നവയുേടയും  ലിസ്റ്റ്   
പര്േതയ്കമായി വകുപ്പുേമധാവികള്  നല്കണം.  

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

3)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  
4)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  

         5) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, കുടുംബശര്ീ മിഷന്  
2.8 പി.എം.എ.ൈവ ഭവന പദ്ധതിയില്  വീടിെന്റ യൂണിറ്റ് നിരക്ക്  അര്ബന്   1,50,000/-

രൂപയും റൂറല്  1,20,000/ രൂപയുമാണ് ഇതിെന്റ  60 ശതമാനം േകന്ദ്ര സഹായമായി 
ലഭിക്കും.  ഇത് ൈലഫ് പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തി യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 4.00 ലക്ഷം 
രൂപയായി  നിശ്ചയിച്ചാണ് ധനസഹായം നല്കുന്നത്.  അതിനാല്  പി.എം.എ.ൈവ + 
ൈലഫ്  എന്ന േപരില്  ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. MGNREGS, ശുചിതവ് 
മിഷന്, കുടുംബശര്ീ  എന്നിവയുെട  പര്വര്ത്തനങ്ങള്  ൈലഫ് പദ്ധതിയുെട 
വിജയത്തിനായി പരമാവധി സംേയാജിപ്പിക്കണം.  സാധന സാമഗര്ികള്  
ലഭയ്മാക്കുന്നതിനും  മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകരയ്െമാരുക്കുന്നതിനും  ഈ കൂട്ടായ്മ േവണം.  
ഇതിെന്റ സംഘാടക ചുമതല  ൈലഫ് മിഷന്  ഏെറ്റടുക്കണം. MGNREGS ല്  കഴിവതും  
ആള്ക്കാര്ക്ക് േജാബ് കാര്ഡ്   നല്കണം.  എലല്ാ േബല്ാക്കുകളിലും സാധന 
സാമഗര്ികള്  ലഭയ്മാക്കാന്  നടപടി  സവ്ീകരിക്കണം.  ൈലഫ് പദ്ധതിക്ക്  പരസയ്ം 
നല്കുന്നതിന്  MGNREGS, ശുചിതവ് മിഷന്,  കുടുംബശര്ീ എന്നിവയുെട  IEC തുക 
ഉപേയാഗിക്കണം. ഇതിേന്മല്  സവ്ീകരിക്കാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്ന  നടപടികള്  സംബന്ധിച്ച 
റിേപ്പാര്ട്ട്  അടുത്ത േയാഗത്തില്   ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര്, ൈലഫ് മിഷന്  
നല്കണം. 

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

3) ഡയറക്ടര്  , MGNREGS 
4)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്   ശുചിതവ് മിഷന്  

5) ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര്   ൈലഫ് മിഷന്  
 
2.9 പി.എം.എ.ൈവ(അര്ബന്) -െല ആെക  ഗുണേഭാക്താക്കളായ  82,000 േപരില്   

എതര്േപര്  ൈലഫ്  ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്  എന്ന വിവരം അടുത്ത  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  നല്കണം. 

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

 2.10 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ഈ വര്ഷം അനുവദിക്കുന്ന  ആദയ് ബഡ്ജറ്റ് 
വിഹിതത്തില്  നിന്ന്  ൈലഫ് ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് ആദയ് 
ഗഡുവായുള്ള തുക  നല്കുന്നതിന്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   മുന്ഗണന നല്കണം. 
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ഓേരാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും  എതര് ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് ഈ വര്ഷം  ഭവന 
നിര്മ്മാണത്തിന്  സഹായം നല്കാന്  കഴിയും എന്നത് സംബന്ധിച്ച്  അതത്  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി  ആേലാചിച്ച് ൈലഫ് മിഷന്  വയ്ക്തത വരുത്തിേവണം 
ഈ പര്കര്ിയ ആരംഭിക്കാന്   

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
2.11 േസ്റ്ററ്റ്  ഫിനാന്സ് െസല്  േജായിന്റ് െസകര്ട്ടറിെയ കൂടി  ഇനി മുതലുള്ള  േകാഓര്ഡി 

േനഷന്   കമ്മിറ്റി േയാഗങ്ങളിേലയ്ക്ക് പെങ്കടുപ്പിക്കുവാന്  തീരുമാനിച്ചു. 
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

 2.12 േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 05.03.2018, 21.03.2018-െല േയാഗത്തിെന്റ  തീരുമാന 
പര്കാരം  സവ്ീകരിേക്കണ്ട  തുടര്  നടപടികളിേന്മലുള്ള  റിേപ്പാര്ട്ട്  അടുത്ത 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്   ബന്ധെപ്പട്ടവര്  നല്കണം. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2.13 സ്പില്ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്  2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയുെട ഭാഗമാക്കുന്നതിന് താെഴ 

പറയുന്ന മാര്ഗനിര്േദ്ദശങ്ങള്  അംഗീകരിച്ചു. 
2.13.1 എലല്ാ തേദ്ദശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും, മുന്  വാര്ഷിക പദ്ധതികളില്  ഏെറ്റടുത്ത 

േപര്ാജക്ടുകളില്  2018 മാര്ച്ച് 31 ന് നിര്വഹണം പൂര്ത്തിയാകാത്തവയുെട നിലവിലുള്ള 
അവസ്ഥ പരിേശാധിേക്കണ്ടതാണ്. പരിേശാധനയില്  തുടര്ന്ന് നടപ്പാേക്കണ്ട 
തുെണ്ടന്ന് കെണ്ടത്തുന്ന സ്പില്ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകെള ചുവെട പര്തിപാദിക്കുന്ന പര്കാരം 
രണ്ട് വിഭാഗമായി തരംതിരിേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

2.13.2 അധിക വിഹിതം ലഭിക്കുന്നതിന് സാധയ്തയുള്ള സ്പില്ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്  - കാറ്റഗറി (എ) 
2.13.2.1 2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയിെല പുതിയ േപര്ാജക്ടുകളില്   2018 ഏപര്ില്  1-ന് 

മുമ്പ് നിര്വവ്ഹണം ആരംഭിച്ചതും േഭദഗതി ഇലല്ാത്ത സ്പില്ഓവറായി 
തുടേരണ്ടതുമായ േപര്ാജക്ടുകെള ഈ വിഭാഗത്തില്  ഉള്െപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 
നിര്വഹണം ആരംഭിച്ചതായിരിക്കണം എന്നതുെകാണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത് 
കരാറില്  ഏര്െപ്പട്ടേതാ പര്േച്ചസ് ഓര്ഡര്  നല്കിയേതാ ആയ േപര്ാജക്ടുകള്  
ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. വയ്ക്തിഗത ആനുകൂലയ്ം നല്കുന്നതിനുള്ള 
േപര്ാജക്ടുകെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒരു ഗുണേഭാക്താവുമാെയങ്കിലും 
കരാറില്  ഏര്െപ്പട്ടിരിക്കണം. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

2.13.2.2 2018 മാര്ച്ച് അവസാനം ടര്ഷറിയില്  സമര്പ്പിക്കെപ്പട്ട് െപയ്െമന്റ് നല്കാന്  
കഴിയാെത കയ്ൂ ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ബിലല്ുകളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട 
േപര്ാജക്ടുകെളയും ഈ വിഭാഗത്തില്  ഉള്െപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
2.13.2.3 കൂടാെത ൈലഫ്  പദ്ധതി പര്കാരം  ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന്  വാര്ഷിക 

പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയ േപര്ാജക്ടുകളും ഇപര്കാരം  ബഡജ്റ്റ് വിഹിതത്തിന് 
പുറത്ത്  മാറ്റി നിര്ത്താവുന്നതാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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2.13.3 ഈ വിഭാഗത്തില്  ഉള്െപ്പടുത്തുന്ന സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്  പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിന് 
േവണ്ട വിഹിതം പര്േതയ്കം അനുവദിക്കുന്നതിന് പരിഗണിക്കും എന്നതിനാല്  ഇത്തരം 
സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകെള സുേലഖ േസാഫ്റ്റ് െവയറില്  2018-19 െല ബജറ്റ് 
വിഹിതത്തിനുള്ളില്  െകാണ്ടുവേരണ്ടതിലല്.  അവ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിന് പുറത്ത്  
പര്േതയ്കം  മാറ്റി നിര്ത്താവുന്നതാണ്.  അധിക വിഹിതം തുടക്കത്തില്  തെന്ന 
അനുവദിക്കുന്നതലല്. 2018-19 െല ബജറ്റ് വിഹിതം ഉപേയാഗിച്ച് ഇവയുെട േപയ്െമന്റ് 
നല്േകണ്ടതാണ്. ഓേരാ വിഭാഗത്തിേലയും ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം പൂര്ണ്ണമായി 
ഉപേയാഗിച്ച് കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് അധിക വിഹിതം അനുവദിക്കുന്ന കാരയ്ം 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2.13.4 മറ്റ് സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്   - കാറ്റഗറി  (ബി) 
2.13.5 ഖണ്ഡിക 2.13.2.1, , 2.13.2.2, 2.13.2.3 എന്നിവയില്  പര്തിപാദിച്ചിട്ടുള്ളവ ഒഴിെകയുള്ള 

സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്  പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിനുേവണ്ട വിഹിതം 2018-19 െല ബജറ്റ് 
വിഹിതത്തില്  നിന്നും കെണ്ടേത്തണ്ടതാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
2.13.6 ഇതിനകം അംഗീകാരം േനടിയ വാര്ഷിക പദ്ധതി േഭദഗതി െചയ്ത് ഇതിനായി 

വിഹിതം കെണ്ടേത്തണ്ടതും ഇത്തരം സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്  വാര്ഷിക 
പദ്ധതിയുെട  ഭാഗമാേക്കണ്ടതുമാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2.13.7 േമല്  പറഞ്ഞ പര്കാരം സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകെള രണ്ട് വിഭാഗമായി തരംതിരിച്ച് 

2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയുെട ഭാഗമാക്കുന്നതിനുള്ള കര്മീകരണം സുേലഖ േസാഫ്റ്റ് 
െവയറില്  ഏര്െപ്പടുത്തുന്നതാണ്. ഒരു തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെന്റ 2018-19 
വാര്ഷിക പദ്ധതി ഈ രീതിയില്  അന്തിമമാക്കുേമ്പാള്  വാര്ഷിക പദ്ധതി അടങ്കലില്  
ബജറ്റ് വിഹിതമായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തുകയ്ക്ക് പുറെമയായിരിക്കും  ആദയ് വിഭാഗത്തില്  
(കാറ്റഗറി എ) ഉള്െപ്പടുത്തി പര്േതയ്കം മാറ്റിനിര്ത്തുന്ന സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകളിെല 
വിഹിതം  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2.13.8 എലല്ാ തേദ്ദശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ രീതിയില്  സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്  കൂടി 

ഉള്െപ്പടുത്തി വാര്ഷിക പദ്ധതി അന്തിമമാക്കി  െമയ് 31 നകം ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ 
സമിതിക്ക്  സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം) 

2.14 ഗുണേഭാക്തൃ െതരെഞ്ഞടുപ്പിനുള്ള ഗര്ാമസഭ വാര്ഡ്സഭ/വാര്ഡ് കമ്മിറ്റി  കൂടുന്നതിന്  
വിപുലമായ  പര്ചാരണവും  പരസയ്വും  നല്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2.15 എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളു  2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയിെല  പൂര്ത്തീകരിച്ച 

േപര്ാജക്ടുകളുെട  പൂര്ത്തീകരണപതര്ം  30.04.2018-നകം  തയയ്ാറാക്കി  സുേലഖ േസാഫ്ട് 
െവയറില്  േചര്ക്കണം തുടര്ന്ന്  ഇതിെന്റ  േകര്ാഡീകരിച്ച  റിേപ്പാര്ട്ടും  തയയ്ാറാേക്കണ്ട 
താണ്. 

 നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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2.16 േകരള മുനിസിപ്പല്  /പഞ്ചായത്ത് രാജ്  നിയമ പര്കാരം  വാര്ഡ്സഭകള്ക്കും  
ഗര്ാമസഭകള്ക്കും  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനതല വാര്ഷിക റിേപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിേക്ക 
ണ്ടതുണ്ട്.  എന്നാല്  ഇതു സംബന്ധിച്ച  കര്മീകരണങ്ങള്  ഇതുവെരയും  െചയ്തിട്ടിലല്. ഈ 
വിവരങ്ങള്  േശഖരിക്കുന്നതിന്  േഫാര്മാറ്റ് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐ.െക.എം മുേഖന  
ലഭയ്മാക്കുന്ന ഈ േഫാര്മാറ്റില്   2018 ഏപര്ില്  30-നകം  അതത് തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനത്തിെന്റ  വിവരങ്ങള്  കൗണ്സില്/ഭരണസമിതി അംഗീകാരേത്താെട  
ഓഡിറ്റിന് ലഭയ്മാേക്കണ്ടതാണ്. 

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

4)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
         5) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം 

6) േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്  
2.17 SCSP/TSP വിഭാഗത്തിെല െപാതുേപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് ഫിസിബിലിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും 

േസാഷയ്ല്  മാപ്പും േവണം. എന്നാല്  ബന്ധെപ്പട്ട െവറ്റിംഗ് ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  ഇതു 
കൃതയ്മായി പരിേശാധിക്കുന്നുേണ്ടാ എന്നറിയാന്  സുേലഖ േസാഫ്റ്റ് െവയറില്  
സൗകരയ്മിലല്.  

(ഉദാ- SCSP യിെല ഒരു േറാഡു േപര്ാജക്ടു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികയ്ുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്/ 
എക്സികയ്ുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്  തുടങ്ങിയവര്  െവറ്റു  െചയയ്ുേമ്പാള്  ഫീസിബിലിറ്റി 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും േസാഷയ്ല്  മാപ്പും ഓണ്ൈലന്  ആയി നല്കാന്  സൗകരയ്മിലല്ാത്ത 
തിനാല്  പരിേശാധിക്കാറിലല്). ഇതിെന്റ പരിേശാധന കാരയ്ക്ഷമമാേക്കണ്ടതാണ്.അത് 
െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറുെട ചുമതലയാണ്. ഇതിെല പിഴവ്  നിര്വവ്ഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന്റ 
ബാധയ്തയായി  കണക്കാക്കുന്നതാണ്.  െവറ്റിംഗ് നടത്തുേമ്പാള്  ഇതു കൂടി 
േരഖെപ്പടുത്താന്   േപര്ാജക്ട് െപര്ാേഫാര്മയില്  കര്മീകരണെമാരുക്കണം. േപര്ാജക്ട് 
െവറ്റിംഗിനായി  ഓണ്  ൈലനായി  നല്കുേമ്പാള്   ഇങ്ങെനയുള്ള  േരഖകള്  
പര്േതയ്കമായി  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്ക്ക്  സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 

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

2.18 പദ്ധതി ആസൂതര്ണ - അംഗീകാര  പര്കര്ിയ  സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറിലൂെടയാക്കി 
യതുേപാെല േപര്ാജക്ടുകളുെട നിര്വവ്ഹണ പര്കര്ിയ സുേലഖ േസാഫ്റ്റ് െവയര്  വഴി 
വിലയിരുത്താനുള്ള കര്മീകരണം നടത്തണം. ഉദാ: െടണ്ടര്  അംഗീകാരം, പര്േച്ചയ്സ് 
ഓര്ഡര്, ഗുണേഭാക്തൃ െതരെഞ്ഞടുപ്പ് മുതലായവ. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സാധയ്താ 
റിേപ്പാര്ട്ട്  ഐ.െക.എം. അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗത്തിന് മുമ്പ് 
നല്കണം. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഐ.ബി) വകുപ്പ് 
2.19 േപര്ാജക്ടുകള്  െവറ്റ് െചയയ്ുേമ്പാള്  േപര്ാജക്ട് േഫാറത്തില്  ആവശയ്മായ വിവരങ്ങള്   

േചര്ത്തിട്ടുെണ്ടന്ന്  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്  ഉറപ്പുവരുത്തണം. േപര്ാജക്ടിെന്റ ഉേദ്ദശ 
ലക്ഷയ്ങ്ങള്  േഫാറത്തില്   സംഗര്ഹമായി േചര്ക്കണെമന്ന് പര്േതയ്കം നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഇവ പൂര്ണ്ണമായും േചര്ത്തിട്ടുെണ്ടന്ന് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്  പരിേശാധിച്ച് 
ഉറപ്പുവരുത്തണം. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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2.20 2018 മാര്ച്ച്  അവസാനം  170 ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  
െപര്േഫാര്മന്സ് ഗര്ാന്റ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ബഡ്ജറ്റ് പര്കാരമുള്ള  തുകേയക്കാള്  
അധികമാണ് ഈ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവസാന ഗഡുവായി  
അനുവദിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്  വാര്ഷിക  േപര്ാജക്ടുകള്  തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നത്  ബഡ്ജറ്റ് 
വിഹിതമനുസരിച്ചാണ്.  അതിനാല്  ചുരുങ്ങിയ ദിവസം െകാണ്ട്  ഈ തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി  നടപ്പാക്കാന്  കഴിഞ്ഞിലല്.  ഇങ്ങെനയുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  അധികമായി ലഭിച്ച തുകയ്ക്ക്  പര്േതയ്കം േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി 
നടപ്പാക്കാന്  നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്ഷം  കൂടി അനുമതി നല്കാനും ഇങ്ങെന 
അധികമായി നല്കിയ  തുക 31.03.2018നകം െചലവഴിക്കാത്തതിനാല്  നടപ്പുവര്ഷം 
ഈ തുക പര്േതയ്കമായി  അനുവദിക്കണെമന്നും ധനവകുപ്പിേനാട് ആവശയ്െപ്പടാന്  
തീരുമാനിച്ചു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
2.21 ബഹു. മുഖയ്മന്ത്രിയുെട അഭയ്ര്ത്ഥന പര്കാരം വിദഗ്ദ്ധരുെട ലിസ്റ്റ് സംസ്ഥാന ആസൂതര്ണ 

േബാര്ഡില്  േശഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇങ്ങെന ലഭയ്മായ വിദഗ്ദ്ധര്, ഉേദയ്ാഗസ്ഥര്, മറ്റ് റിേസാഴ്സ് 
േപഴ്സണ്മാര്  എന്നിവെര ഉള്െപ്പടുത്തി  ഒരു ടീം രൂപീകരിച്ച് തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങെള സഹായിക്കാന്   ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി  കര്മീകരണം ഉണ്ടാക്കണം.   

നടപടി:- 1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
2) ചീഫ്, ഡി.പി. ഡിവിഷന്, എസ്.പി.ബി. 

3) ജിലല്ാ കളക്ടര്മാര്  

2.22 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  വിവിധ പദ്ധതികളിലായി  ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് 
നല്കിയിട്ടുള്ള  ധനസഹായത്തിെന്റ  യൂണിറ്റ് നിരക്ക്  3.00 ലക്ഷം രൂപയായി 
നിജെപ്പടുത്തുന്നു. ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് നല്കിയിട്ടുള്ള  ധനസഹായം  ഈ തുകയുെട  
എതര് ശതമാനമാണ് എന്ന് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. ഇേപ്പാഴെത്ത  ൈലഫ് നിരക്കായ  
4.00 ലക്ഷം രൂപയില്  നിന്ന്  ഈ അനുപാതത്തിന് തുലയ്മായ  തുക കുറച്ച്  ബാക്കി  
തുക ഓേരാ ഘട്ടത്തിേന്റയും നിര്മ്മാണത്തിന് നല്കാവുന്നതാണ്. പൂര്ത്തിയായ 
ഭവനങ്ങള്ക്ക്  വര്ദ്ധിപ്പിച്ച തുക നല്കാവുന്നതലല്. 

നടപടി:-  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
2.23 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  നിലവിലുള്ള നികുതി വരുമാനം  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും 

നികുതി  േചാര്ച്ച  തടയുന്നതിനും  പരിേശാധിച്ച്  നിര്േദ്ദശം നല്കുന്നതിന്  
താെഴപ്പറയുന്നവെര ഉള്െപ്പടുത്തി  ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാന്   തീരുമാനിച്ചു.  
1. അഡീഷണല്  ചീഫ് െസകര്ട്ടറി, തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 
2. േഡാ.െക.എന്. ഹരിലാല്   െമമ്പര്, േസ്റ്ററ്റ്  പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡ് & െചയര്മാന്  

േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ് 
3.  പര്ിന്സിപ്പല്  ഡയറക്ടര്  ആന്റ് െസകര്ട്ടറി റൂറല് , തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 
4. േഡാ ഡി. നാരായണ,  ഡയറക്ടര് , GIFT 
5. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്   
6.  നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  
7. ഡയറക്ടര്, േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റ്  

നടപടി:-  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
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2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയുെട  നിര്വവ്ഹണം താെഴപ്പറയും പര്കാരം   ചിട്ടെപ്പടുത്തണെമന്ന് 
േയാഗം തീരുമാനിച്ചു. 

 1) േപര്ാജക്ട് അംഗീകാര നടപടികര്മങ്ങള്  

       (i)  സാക്ഷയ്പതര്ം ആവശയ്മായ േപര്ാജക്ടുകള്  30.04.2018 
(ii) െവറ്റിംഗ് ആവശയ്മായ േപര്ാജക്ടുകള്  15.05.2018 
(iii) െവറ്റിംഗും സാേങ്കതികാനുമതിയും ആവശയ്മായ 

േപര്ാജക്ടുകള്  
30.05.2018 

(iv) െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്മാര്  േഭദഗതി നിര്േദ്ദശിച്ച  
േപര്ാജക്ടുകള്   30.05.2018 

(v) നൂതന േപര്ാജക്ടുകള്  30.05.2018 
(vi) സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്  കൂടി  ഉള്െപ്പടുത്തി 

വാര്ഷിക പദ്ധതി  അന്തിമമാക്കി  ഡി.പി.സി.യ്ക്ക് 
സമര്പ്പിേക്കണ്ട തീയതി 
 

31.05.2018 

2) ഗുണേഭാക്തൃ നിര്ണ്ണയം പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള കലണ്ടര്  
I ജിലല്/േബല്ാക്കു പഞ്ചായത്തുകള്  വാര്ഷികപദ്ധതിയില്  
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ഗര്ൂപ്പ് സംരംഭങ്ങളുെട വിവരം 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിനു ൈകമാേറണ്ട തീയതി 

15.05.2018 

II അേപക്ഷ വിതരണം െചയയ്ല്  20.05.2018 
III അേപക്ഷ തിരിെക വാങ്ങല്  25.06.2018 
IV അേപക്ഷ പരിേശാധിച്ച് മുന്ഗണന കര്മത്തില്  

വാര്ഡ് തല കരട് പട്ടിക തയയ്ാറാക്കല്  
05.06.2018 

 
V ഗുണേഭാക്തൃ നിര്ണ്ണയ ഗര്ാമസഭ/വാര്ഡ് സഭ/ 

വാര്ഡ് കമ്മിറ്റി 30.06.2018  

VI തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനതല ഗുണേഭാക്തൃ 
ലിസ്റ്റ് അംഗീകാരം 

30.06.2018 
 

3) കവ്േട്ടഷന്/െടണ്ടര്  േനാട്ടീസ് പര്സിദ്ധീകരിേക്കണ്ട 
തീയതി 

15.06.2018 
 

4) സംയുക്ത േപര്ാജക്ടുകളുെട നിര്വവ്ഹണത്തിന് 
ഫണ്ടുനല്േകണ്ട തീയതി 

30.06.2018 
 

5) ജിലല്ാ പദ്ധതിയുെട ഭാഗമായ സംേയാജിത പരിപാടികള്  (ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ 
സമിതി െചേയയ്ണ്ടവ)- (വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടിെലല്ങ്കിേലാ - 
ഉള്െപ്പടുത്തിയ പദ്ധതിയില്  േഭദഗതി ആവശയ്െമങ്കിേലാ) 

(i) 2018-19-ല്  ഏെറ്റടുക്കാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്ന സംേയാജിത 
പരിപാടികള്  ഏെതാെക്കെയന്ന് നിശ്ചയിക്കല്  

20.04.2018 

(ii) പങ്കാളികളുെട സംയുക്തേയാഗം വിളിച്ചുേചര്ത്ത് 
അഭിപര്ായ സമനവ്യം  ഉണ്ടാക്കല്   

25.04.2018 

      (iii) വിശദ പദ്ധതി റിേപ്പാര്ട്ട് തയയ്ാറാക്കല്  10.05.2018 
(iv) പങ്കാളികള്  വകയിരുേത്തണ്ട  വിഹിതം  

നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള  രണ്ടാമത് േയാഗം  
15.05.2018 
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(v) തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ഏെറ്റടുക്കുന്ന  
സംേയാജിത പരിപാടികള് , ഡി.പി.സി.യ്ക്ക് 
സമര്പ്പിക്കല്  

20.05.2018 

(vi) േപര്ാജക്ടുകള്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയുെട ഭാഗമായി 
അംഗീകാരം േനടല്  

31.05.2018 

(vii) തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   ഏെറ്റടുക്കുന്ന  
സംേയാജിത പരിപാടികള്  ഡി.പി.സി. 
അംഗീകാരേത്താെട  േസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡിന് 
സമര്പ്പിേക്കണ്ട തീയതി 

15.06.2018 

േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 2018 െമയ് മാസത്തിെല  േയാഗങ്ങള്  2, 23  എന്നീ 
തീയതികളിലും  ജൂണ്  മാസെത്ത  േയാഗങ്ങള്  6, 20 എന്നീ  തീയതികളിലും നടത്താന്  
തീരുമാനിച്ചു.  

(േയാഗം ൈവകിട്ട് 4.30-ന് അവസാനിച്ചു) 

********* 


