
1 
 

No.10/2018/SRG/LSGD(3) 

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 
23.05.2018 ല്   കൂടിയ  േയാഗത്തിെന്റ  നടപടിവിവരം 

 
േയാഗം  ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്  2.00 മണിക്ക്  ബഹു. തേദ്ദശസവ്യം ഭരണ വകുപ്പ്  മന്ത്രിയുെട  
േചംബറില്  ആരംഭിച്ചു.  ബഹു.  മന്ത്രി േയാഗത്തില്  അദ്ധയ്ക്ഷത  വഹിച്ചു.  
പെങ്കടുത്തവരുെട  േപര് വിവരം ഹാജര്  രജിസ്റ്റര്  പര്കാരം . 
1.െപാതു അവേലാകനം 
 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട ഇതുവെരയുള്ള  പദ്ധതി െചലവ് 4.61 ശതമാനമാണ്.  
ൈലഫ് പദ്ധതി പര്കാരം  ഇതുവെര 34,512 വീടുകള്   വീടുകള്  പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   
 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  2018-19-െല േപര്ാജക്ടുകളില്  എതര്െയണ്ണത്തിെന്റ  
െവറ്റിംഗ് പൂര്ത്തിയാെയന്നും  എതര് േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  സാേങ്കതികാനുമതി നല്കിെയന്നു 
മുള്ള  വിവരങ്ങള്  അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി മുതല്  നല്കണം. 50 
ശതമാനത്തില്  താെഴ മാതര്ം  സാേങ്കതികാനുമതി നല്കിയിട്ടുള്ള  എഞ്ചിനീയര്മാെര  
ഉള്െപ്പടുത്തി തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  പര്േതയ്കമായി 
അവേലാകനേയാഗം  നടത്തണം. 

നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
 
 ബഹു. തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട േനതൃതവ്ത്തില്  ജൂണ്  അവസാനം  
മുതല്  ആരംഭിക്കുന്ന  ജിലല്ാതല അവേലാകനേയാഗത്തില്   വാട്ടര്  റിേസാഴ്സ് െസകര്ട്ടറി 
കൂടി പെങ്കടുക്കണം. 

നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ്  
2. തുടര്  നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട  വിഷയങ്ങള്  
 

ജിലല്ാ പദ്ധതിയിെല സംേയാജിത പരിപാടിക്ക് േപര്ാത്സാഹന ധനസഹായം 
അനുവദിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്  സംസ്ഥാന ആസൂതര്ണ േബാര്ഡ് തയയ്ാറാക്കി  
നല്കിയ കരട് മാര്ഗ്ഗേരഖ  അംഗീകരിച്ച്  അടിയന്തിരമായി  ഉത്തരവിറക്കാന്  
നിര്േദ്ദശിച്ചു.  
 

നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
2) ധനകാരയ് വകുപ്പ്  

2.1  05.03.2018-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗ തീരുമാന പര്കാരം     നടപടി 
സവ്ീകരിേക്കണ്ട   വിഷയങ്ങള്  

ഖണ്ഡിക 4.68  
Diploma in Community Based Rehabilitation  Course  പാസായവരുെട  
അേപക്ഷ (LSGD- DA1-552/2017 -  LSGD)   
പദ്ധതി ആസൂതര്ണ മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  ബഡ്സ് സ്കൂളില്  പഠിപ്പിക്കുന്ന  
അദ്ധയ്ാപകരുെട േയാഗയ്ത നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില്  ഡിേപ്ലാമ ഇന്  കമ്മയ്ൂണിറ്റി 
െബയ്സ്ഡ് റിഹാബിലിേറ്റഷന്  (ഏക വര്ഷ േകാഴ്സ്)എന്ന േകാഴ്സ് 
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ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടിലല്. DCBR പാസായവെരക്കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തണെമന്ന ആവശയ്ം 
സംബന്ധിച്ച് സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടറുെട കൂടി അഭിപര്ായമാരാഞ്ഞ് കുടുംബശര്ീ 
മിഷന്  ഡയറക്ടറുെട  റിേപ്പാര്ട്ട്.  
DCBR പാസായവെരകൂടി ഉള്െപ്പടുത്താെമന്ന് കുടുംബശര്ീ  മിഷന്  ഡയറക്ടര്  
അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്  ഈ േകാഴ്സ് പാസായവെരക്കൂടി  ഉള് െപ്പടുത്താന്  തീരുമാനിച്ചു.  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് 
ഖണ്ഡിക 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 സംബന്ധിച്ച്. 
സര്വവ്ീസ് ചാര്ജ്ജ് സംബന്ധിച്ച് അെനര്ട്ട് ഡയറക്ടറുെട  അഭിപര്ായ 
മുള്െപ്പടുത്തിയ റിേപ്പാര്ട്ട്  

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

ഖണ്ഡിക 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. ഇത് സംബന്ധിച്ച റിേപ്പാര്ട്ട്  അടുത്ത 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്   ശുചിതവ് മിഷന്  ഡയറക്ടര്  നല്കണം.  

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

2.2  21.03.2018 െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിേയാഗത്തിെന്റ തീരുമാനപര്കാരം  
നടപടിസവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  
 

ഖണ്ഡിക 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 
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വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൂര്ത്തീകരിച്ച പര്വൃത്തി ആയതിനാല്  തുക നല്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് േസ്റ്ററ്റ് െപര്േഫാമന്സ് ഓഡിറ്റ് 
ഓഫീസറും തേദ്ദശഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും േചര്ന്ന് റിേപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചു. 
റിേപ്പാര്ട്ടിെല പര്ധാന കെണ്ടത്തലുകള്  താെഴപ്പറയും പര്കാരമാണ്. 

(എ) അടിയന്തിര പര്ാധാനയ്േത്താെട  അംഗീകൃത എസ്റ്റിേമറ്റില്  ഉള്െപ്പട്ടിട്ടുള്ള  
ഇനങ്ങേളക്കാള്  അധികരിച്ച  അളവില്   പര്വൃത്തികള്  നടപ്പിലാേക്കണ്ടിവന്ന  
സാഹചരയ്ം  ഉണ്ടായതായി കാണുന്നിലല്. 

(ബി) െസപ്റ്റിക് ടാങ്കിെന്റ നിര്മ്മാണ പര്വൃത്തിയുമായി  ബന്ധെപ്പട്ടാണ് 20 ലക്ഷം 
രൂപ   അധികമായി െചലവഴിേക്കണ്ടി വന്നത് എന്ന് ബന്ധെപ്പട്ട  ഗര്ാമപഞ്ചാ 
യത്ത്  േകാഓര്ഡിേനഷന്   കമ്മിറ്റിെയ  െതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക യായിരുന്നു എന്ന് 
കാണുന്നു.  ഈ തുക മറ്റ് ആവശയ്ത്തിനാണ് ഉപേയാഗിച്ചത്. 

(സി) അംഗീകൃത എസ്റ്റിേമറ്റില്  ഉള്െപ്പട്ടിട്ടുള്ള  ഇനങ്ങള്  അധികമായി  നടപ്പിലാക്കുക 
വഴിയും  അവയ്ക്കായി പുതിയ േററ്റില്   എസ്റ്റിേമറ്റ്  തയയ്ാറാക്കിയതുവഴിയും  
KAICO നിലവിലുള്ള  മരാമത്ത്  ചട്ടങ്ങള് ക്ക്  വിരുദ്ധമായാണ്  പര്വര്ത്തി 
ച്ചിട്ടുള്ളത്. 

(ഡി) െപാതുമരാമത്ത്  വകുപ്പിെന്റ  ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള  േറാഡില്  നടപ്പിലാക്കിയ  
പര്വൃത്തിക്ക്  പഞ്ചായത്തിന്  അനുവദിച്ച  ഫണ്ട് (ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ്) 
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല്.  

ഈ സാഹചരയ്ത്തില്   അനുമതി  നല്കുന്നിലല്.   വകുപ്പുതലത്തില്  നടപടി 
സവ്ീകരിക്കുവാന്   നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 

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

2)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
 

2.3. 12.04.2018 ല്  കൂടിയ  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  േയാഗ തീരുമാനപര്കാരം  
സവ്ീകരിേക്കണ്ട  തുടര്  നടപടികള്  

ഖണ്ഡിക 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  മിഷന്  എന്ന േപരില്  ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു.  ഇതു 
സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 

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

ഖണ്ഡിക 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. ഇതു 
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സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്  ഡയറക്ടറും  ഐ.െക.എം. എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ടറും  േചര്ന്ന്   നടപടി അടിയന്തിരമായി  പൂര്ത്തിയാക്കണം 

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

3) േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്  
ഖണ്ഡിക 2.17 

SCSP/TSP വിഭാഗത്തിെല െപാതുേപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് ഫിസിബിലിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും 
േസാഷയ്ല്  മാപ്പും േവണം. എന്നാല്  ബന്ധെപ്പട്ട െവറ്റിംഗ് ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  ഇതു 
കൃതയ്മായി പരിേശാധിക്കുന്നുേണ്ടാ എന്നറിയാന്  സുേലഖ േസാഫ്റ്റ് െവയറില്  
സൗകരയ്മിലല്.  ഇതിെന്റ റിേപ്പാര്ട്ട് എസ്.ആര്.ജി.യില്   നിന്നും നല്കിയിട്ടുണ്ട്, 
െവറ്റിംഗ് നടത്തുേമ്പാള്  ഇതു കൂടി േരഖെപ്പടുത്താന്  (മാന്േഡറ്ററി) േപര്ാജക്ട് 
െപര്ാേഫാര്മയില്  കര്മീകരണെമാരുക്കണം.  

നടപടി:- 1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം 
 

ഖണ്ഡിക 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:-  1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം 
 

ഖണ്ഡിക 2.23 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  നിലവിലുള്ള നികുതി വരുമാനം  വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 
തിനും നികുതി  േചാര്ച്ച  തടയുന്നതിനും  പരിേശാധിച്ച്  നിര്േദ്ദശം നല്കുന്നതിന്  
താെഴപ്പറയുന്നവെര ഉള്െപ്പടുത്തി  ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാന്   തീരുമാനിച്ചു. കമ്മിറ്റി 
രൂപീകരണം  സംബന്ധിച്ച്   സവ്ീകരിച്ച നടപടി. 
 
1. പര്ിന്സിപ്പല്  ഡയറക്ടര്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് -കണ്വീനര്  
2. േഡാ.െക.എന്. ഹരിലാല്   െമമ്പര്, േസ്റ്ററ്റ്  പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡ് & െചയര്മാന്  

േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ് 
3. േഡാ. ഡി. നാരായണ,  ഡയറക്ടര് , GIFT 
4. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്   
5.  നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  
6. ഡയറക്ടര്, േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റ്  
7. േജായിന്റ് െസകര്ട്ടറി, േസ്റ്ററ്റ് ഫിനാന്സ് െസല്  
8. ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് അേസാസിേയഷന്  പര്സിഡന്റ് 
9.  േചംബര്  ഓഫ് മുനിസിപ്പല്  െചയര്െമന്  

നടപടി:-  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
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2.4  02.05.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗ തീരുമാന പര്കാരം  
നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  

ഖണ്ഡിക 3.2  
 2017-18 വര്ഷം  തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുെട  പദ്ധതി െചലവ് വളെര  

മികച്ചതാണ്. എന്നാല്   ചില വകുപ്പുകളിെല  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്മാരുെട 
പദ്ധതി െചലവ് വളെര കുറവാെണന്ന് േകാഓര്ഡിേനഷന്   കമ്മിറ്റിയുെട  
05.03.2018, 21.03.2018  എന്നീ േയാഗങ്ങളില്  വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.  ഈ 
വകുപ്പുകളും  ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്മാരും  ഏെതാക്കയാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച  വിവരം 
തയയ്ാറാക്കി  നല്കണം. 

നടപടി:-  1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം 
ഖണ്ഡിക 3.8   
 ൈലഫ് മിഷന്  പര്വര്ത്തനങ്ങള്  വിവിധ ഏജന്സികളുമായി  സംേയാജിപ്പിക്കുന്നത് 

കാരയ്ക്ഷമമാക്കുന്നതിന്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല  അദ്ധയ്ക്ഷന്മാര്ക്ക് 
പരിശീലനം നല്കണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച സവ്ീകരിച്ച നടപടി. 

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

ഖണ്ഡിക 3.9   
 ഗര്ാമസഭ അംഗീകരിച്ച  ൈലഫ് ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റ്  നിര്വവ്ഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  

പരിേശാധന നടത്തി  ആേരയും  ഒഴിവാക്കാവുന്നതലല്.  അനര്ഹരായവരുെണ്ടങ്കില്   
അതിെന്റ  വയ്ക്തമായ കാരണം േരഖെപ്പടുത്തി നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  
ഭരണസമിതിയുെട ശര്ദ്ധയില്െപ്പടുത്തണം. ഉചിതമായ തീരുമാനം  ഭരണസമിതിക്ക്  
ൈകെക്കാള്ളാവുന്നതാണ്.  ആവശയ്െമങ്കില്  തീരുമാനെമടുക്കാന്  സര്ക്കാരിേലയ്ക്ക് 
സമര്പ്പിക്കണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച സര്ക്കാര്  ഉത്തരവ് 

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

ഖണ്ഡിക 3.12  
 ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിലും നഗരസഭകളിലുമുള്ള  അറവുശാലകള്, മാലിനയ്സംസ്ക്കരണ 

പ്ലാന്റ്, കര്ിമിേറ്റാറിയം എന്നിവയുെട (ആധുനീക രീതിയിലുള്ളതും പഴയതും 
തരംതിരിച്ച്)ലിസ്റ്റു നഗരകാരയ്  ഡയറക്ടര്  േയാഗത്തില്   അവതരിപ്പിച്ചു.  ആധുനിക 
അറവുശാലകള്, മാലിനയ് സംസ്കരണ പ്ലാന്റ്, കര്ിമിേറ്റാറിയം എന്നിവ ഇലല്ാത്ത 
നഗരസഭകളില്  ഇവ നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കാന്  ആവശയ്മായ  
ഇടെപടല്   നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  നടത്തണം. ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകെള  
സംബന്ധിച്ച് മുകളില്  പറഞ്ഞ വിശദാംശങ്ങള്  അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയില്   തെന്ന  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  നല്കണം. 

നടപടി: 1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
3) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  
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ഖണ്ഡിക 4.6  

മണ്ണാര്ക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  26.04.2018-െല  കത്ത്. 
േകാഓര്ഡിേനഷന്   കമ്മിറ്റിയുെട  05.03.2018, 21.03.2018 എന്നീ  തീയതികളിെല  
മിനിട്സും  

െനലല്് സംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റ്  എന്ന േപരില്  (േപര്ാ.നം. 117/18 അടങ്കല്  10.00 ലക്ഷം 
രൂപ) 2017-18-ല്   േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  ഇതിന് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും  
ജിലല്ാതല അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും  അംഗീകാരം നിരസിച്ചു. സൗകരയ്ം 
െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിന്  2.00  ലക്ഷം രൂപ , റിേവാള്വിംഗ്  ഫണ്ട് 3.20 ലക്ഷം രൂപ,  
ൈകകാരയ് െചലവ് 4.80 ലക്ഷം രൂപ എന്നിങ്ങെനയാണ് േപര്ാജക്ടില്  തുക 
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  05.03.2018, 
21.03.2018 എന്നീ തീയതികളിെല  േയാഗം  ഇതിന് അനുമതി നല്കിയിലല്. ഇത് 
പുനഃപരിേശാധിച്ച്  അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച റിേപ്പാര്ട്ട്. 

 അഭിപര്ായക്കുറിപ്പ് :- ഈ േപര്ാജക്ട്  വിശദമായി  പരിേശാധിച്ച്  േസ്റ്ററ്റ്  
ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കി.  പര്േദശത്ത് 
ആെക ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ 1.56 ശതമാനം  െനലല്ിനു 
മാതര്േമ ഈ േപര്ാജക്ട് െകാണ്ട് പര്േയാജനം 
ലഭിക്കുന്നുള്ളൂെവന്നും െസാൈസറ്റിയുെട പര്വര്ത്തനം  
ഫലപര്ദമലല്ാെയന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ 
േപര്ാജക്ടിന്  അനുമതി നല്േകണ്ടതിെലല്ന്ന്  
തീരുമാനിച്ചു.  

നടപടി:1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എ.എ) വകുപ്പ്  

2)േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര് ) 

ഖണ്ഡിക 4.13 

4.13 ഇടുക്കി ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തു പര്സിഡന്റിെന്റ  26.04.2018-െല B1-1233/16-◌ാ◌ം നമ്പര്   
കത്തും  അനുബന്ധ കുറിപ്പും 

ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ വിവിധ െകട്ടിടത്തിെല പഴയ വയറിംഗ് മാറ്റി പുതിയ  
വയറിംഗിനായി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. ൈവദയ്ുതി മീറ്റര്  സ്ഥാപിക്കല്  
5,00,000/- രൂപ . വിവിധ െകട്ടിടങ്ങളുെട ൈവദയ്ുതീകരണം 10,00,000/- രൂപ. ഈ 
പര്വൃത്തികള്   െടണ്ടര്  നടപടി കൂടാെത  േസ്റ്ററ്റ് നിര്മ്മിതി  േകന്ദ്രെയ ഏല്പ്പിച്ചു.  
പര്വൃത്തിയുെട നെലല്ാരു ഭാഗം  െചയ്തു കഴിഞ്ഞു. തുക നല്കാത്തതിനാല്  നിര്മ്മിതി 
േകന്ദ്രം പര്വൃത്തി നിര്ത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ൈവദയ്ുതീകരണത്തിനുള്ള  
അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സിയലല് നിര്മ്മിതി േകന്ദ്രം . അതിനാല്   തുക നല്കാന്   
പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച് േസ്റ്ററ്റ് െപര്േഫാര്മന്സ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്  ഇതു 
പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം  

നടപടി:1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
2)േസ്റ്ററ്റ് െപര്േഫാര്മന്സ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്  
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3. െപാതു വിഷയങ്ങള്  
================== 

3.1  സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്  സംബന്ധിച്ച്  12.04.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റി േയാഗത്തില്  എടുത്ത തീരുമാനത്തിെന്റ  അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  02.05.2018-
െല  DA1/439/2018/തസവ്ഭവ  നമ്പര്  സര്ക്കുലറില്  മാറ്റം വരുേത്തണ്ടതിെലല്ന്ന്   
തീരുമാനിച്ചു. എന്നാല്  താെഴപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകള്ക്ക് വിേധയമായി  2018-19-െല  
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  േഭദഗതി വരുത്താന്  അനുമതി  നല്കുന്നു. ഇപര്കാരം 
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  താെഴപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകള്ക്ക് വിേധയമായി  
ആവശയ്മായ േഭദഗതി  വരുത്തി സ്പില്  ഓവര്   േപര്ാജക്ടുകള്  കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തി  
2018-19-െല  അന്തിമ വാര്ഷിക പദ്ധതി  16.06.2018-നകം  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ 
സമിതിക്ക് സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 

 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  2018-19  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  താെഴപ്പറയുന്ന 
േഭദഗതികള്  അനുവദിക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. 

(i) 02.05.2018-െല DA1/439/2018/തസവ്ഭവ സര്ക്കുലര്  പര്കാരം  കാറ്റഗറി - 2-ല്  
വരുന്ന സ്പില്ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്  ഉള്െപ്പടുത്തുന്നതിന്  ആവശയ്മായ തുക 
കെണ്ടത്തുന്നതിനുമുള്ള  േഭദഗതി 

(ii) വാര്ഷിക പദ്ധതിയിെല ഏെതങ്കിലും  േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്  
അനുമതി നല്കാതിരിക്കുകേയാ  സാേങ്കതികാനുമതി ലഭിക്കാതിരിക്കുകേയാ 
െചയ്താല്  

(iii) മഴക്കാല പൂര്വവ് ശുചീകരണ പര്വര്ത്തനങ്ങള് , സര്ക്കാര്  നിര്േദ്ദശപര്കാരം  
എടുേക്കണ്ട േപര്ാജക്ടുകള്  (ഉദാ: കായിക വികസനം, സംരംഭകതവ് കല്ബ് 
തുടങ്ങിയവ) ഉള്െപ്പടുത്താന്  

(iv) ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി നിരസിച്ചതും മാര്ഗ്ഗേരഖ/സബ്സിഡി നിരക്ക്  എന്നിവ 
പാലിക്കാെതയുള്ള േപര്ാജക്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് 

(v)  േകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പദ്ധതി പര്കാരം  ലഭിച്ച തുകയ്ക്ക്  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുെട  വിഹിതം വകയിരുത്തല്, ആശര്യ േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  മതിയായ 
വിഹിതം  വകയിരുത്തല്  

(vi) 2018-19 -െല  വാര്ഷികപദ്ധതിയില്   ഇേപ്പാള്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  
ഏെതങ്കിലും േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  MPLAD, MLASDF േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി  
തുടങ്ങിയതടക്കം  മേറ്റെതങ്കിലും തലത്തില്  ഭരണാനുമതിയും ഫണ്ടും ലഭിച്ചിട്ടു 
െണ്ടങ്കില്  അവ ഒഴിവാക്കി  ഇതില്  നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുക മറ്റു േപര്ാജക്ടുകള്  
ഏെറ്റടുക്കുന്നതിന് ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  

(vii) വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള എസ്.സി.എസ്.പി/റ്റി.എസ്.പി 
െപാതു േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് ഫീസിബിലിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും േസാഷയ്ല്  മാപ്പും 
ലഭിക്കാെത വന്നാല്  ( ബന്ധെപ്പട്ട പട്ടികജാതി  വികസന ഓഫീസര്/ ൈടര്ബല്  
എക്സ്റ്റന്ഷന്  ഓഫീസര്  ഫീസിബിള്  അലല്ാെയന്ന് സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തണം) 
ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള്  ഒഴിവാക്കി പുതിയ േപര്ാജക്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

ഏെതങ്കിലും  േപര്ാജക്ടുകള്  ഒഴിവാക്കുകയാെണങ്കില്  ഇങ്ങെന ലഭിക്കുന്ന 
തുക സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്േക്കാ  മുകളില്   ഖണ്ഡിക - 3-ല്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  
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േപര്ാജക്ടുകള്  ഉള്െപ്പടുത്തുന്നതിേനാ ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതാണ്. തുക മിച്ചം ഉണ്ട് 
എങ്കില്  മാതര്േമ  പുതിയ േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  ഉപേയാഗിക്കാവൂ. വാര്ഷിക പദ്ധതി 
േഭദഗതി  െചയയ്ുേമ്പാള്  േമഖലാ വിഭജനമടക്കമുള്ള  നിബന്ധനകള്  പാലിച്ചിരി 
ക്കണം.  
 േഭദഗതി/പുതിയ േപര്ാജക്ടുകള്  െവറ്റിംഗ്/സാേങ്കതികാനുമതിക്ക്  േശഷമാണ് 
ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക്  സമര്പ്പിേക്കണ്ടത്. 

 
നടപടി :- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് 

3.2 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  2017-18  വാര്ഷിക പദ്ധതി പര്കാരം  31.03.2018 
വെര ടര്ഷറികളില്  സമര്പ്പിച്ച ബിലല്ുകളില്  ചിലതിെന്റ തുക മാറി നല്കാന്  
കഴിഞ്ഞിലല്.  ഇവ കയ്ൂ ബില്  ഗണത്തില്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  ഇത്തരം ബിലല്ുകളുെട തുക 
നല്കുന്നതിന്  ധനകാരയ് വകുപ്പിെന്റ നിര്േദ്ദശപര്കാരം  സാംഖയ് േസാഫ്ട് െവയറില്   
പര്േതയ്ക കര്മീകരണം െചയ്തിരുന്നു.  എന്നാല്  ചില  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  
കയ്ൂ ബിലല്ുകള്  പൂര്ണ്ണമായും നല്കാന്  പരയ്ാപ്തമായ തുക ടര്ഷറിയില്  ഇലല്. ഈ 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല  കയ്ൂ ബിലല്ുകളിെല  തുക അനുവദിക്കണെമന്ന്  
ധനകാരയ് വകുപ്പിേനാടാവശയ്െപ്പടാന്  തീരുമാനിച്ചു.  ബന്ധെപ്പട്ട തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുെട  ലിസ്റ്റ്  ഐ.െക.എം. നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  അനുവദിേക്കണ്ട  തുക  
താെഴപ്പറയും പര്കാരമാണ്. തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  ലിസ്റ്റ് സഹിതം  
ധനവകുപ്പിന് നല്കാന്  തീരുമാനിച്ചു.  
കര്മ 
നം 

അധിക തുക ആവശയ്മുള്ള വിഭാഗം ആവശയ്മുള്ള തുക 

1 പര്േതയ്ക ഘടക പദ്ധതി വിഹിതം  92, 29, 320/- 
2 പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി പ്ലാന്  വിഹിതം 10,16,726/- 
3 െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് വിഹിതം 

(േറാഡിതരം) 
75,24,676/- 

4 െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് ( േറാഡ്) 98,79,175/- 
5 േലാക ബാങ്ക് വിഹിതം ( 2018-19-ല്  ഗഡു  

നല്കാത്തത് 
 

 (i) േകന്ദ്ര വിഹിതം 226,08,561/- 
 (ii) സംസ്ഥാന വിഹിതം  224,96,655/- 
 ആെക 767,55,113/- 

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
3.3തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ൈകമാറ്റം െചയയ്െപ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുേടയും  

ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്മാരുേടയും  പര്വര്ത്തനം സംബന്ധിച്ച്  09.05.2018-ല്  നടന്ന  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  അേസാസിേയഷന്  ഭാരവാഹികളുെട  േയാഗത്തില്  
ചര്ച്ച െചയയ്െപ്പടുകയുണ്ടായി. ഈ വകുപ്പുകളിെല  ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്മാരുെട  പര്വര്ത്തനം 
സംബന്ധിച്ച് ചില അവസരങ്ങളില്  വകുപ്പുേമധാവികളുെട നിര്േദ്ദശം  തേദ്ദശഭരണ  
സ്ഥാപനങ്ങളുെട പര്വര്ത്തനത്തില്  അവയ്ക്തത സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 
പര്േതയ്കമായി  പരിേശാധിച്ച് ബന്ധെപ്പട്ട ബഹു.വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുമായി ചര്ച്ച 
െചയയ്ാന്  തീരുമാനിച്ചു. 
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 നടപടി :- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി )വകുപ്പ് 
3.4  നവേകരളം മിഷെന്റ ഭാഗമായി  മിഷന്  േമധാവികള്  ജിലല്കളില്  തേദ്ദശഭരണ  

സ്ഥാപനങ്ങളുെട അദ്ധയ്ക്ഷന്മാെരയും െസകര്ട്ടറിമാരടക്കമുള്ള  ഉേദയ്ാഗസ്ഥരുേടയും   
േയാഗങ്ങള്   വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇതു കൂടാെത  െടര്യിനിംഗിനും വിളിക്കാറുണ്ട്.  വിവിധ 
മിഷനുകള്  ഇത്തരം േയാഗം പര്േതയ്കം പര്േതയ്കമായാണ് പലേപ്പാഴും 
വിളിക്കാറുള്ളത്.  പെങ്കടുക്കുന്നവര്ക്ക്  സമയനഷ്ടമടക്കം  വളെര  ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. 
ഈ സാഹചരയ്ത്തില്  വിവിധ മിഷനുകളുെടതടക്കമുള്ള  ഇത്തരം േയാഗങ്ങള്  
ഒരുമിച്ചു വിളിക്കുകയും  എലല്ാ അജണ്ടകളും ഒരുമിച്ച് ചര്ച്ച െചയയ്ുന്ന/അവേലാകനം  
െചയയ്ുന്ന  രീതിയിലാേക്കണ്ടതാണ്. ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുേടേയാ  ജിലല്ാ 
കളക്ടറുേടയും േനതൃതവ്ത്തില്  േവണം  ഇപര്കാരം േയാഗം ഇനി വിളിേക്കണ്ടത്. 

(നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
             2) മിഷന്  േമധാവികള്  

3.5 ജിലല്ാതലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലുമുള്ള   അപ്പീല്  കമ്മിറ്റികളുെട പര്വര്ത്തനം 
കാരയ്ക്ഷമമാക്കാനും തീരുമാനെമടുക്കുന്നതില്  കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാനും  
ബന്ധെപ്പട്ടവര്  നടപടി സവ്ീകരിക്കണം.  

നടപടി:-1) ചീഫ്. ഡി.പി. ഡിവിഷന് ,  
േസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡ് 

2) എലല്ാ ജിലല്ാ കളക്ടര്മാരും 
3.6 നിലവിെല  സര്ക്കാര്  നിര്േദ്ദശപര്കാരം  2017-18-െല  ൈലഫ് മിഷന്  േപര്ാജക്ടുകള്  

ഈ വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നുെവങ്കില്  ഈ േപര്ാജക്ടുകളിെല  തുക 2018-19-
െല  ബഡ്ജറ്റ് തുകയുെട പുറത്തുെകാണ്ടുവരാെമന്നും  കയ്ാരി ഓവര്  തുക  
നല്കുെമന്നുമാണ് നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നത്. കയ്ാരിഓവര്  വിഹിതത്തിനു പരിഗണിേക്കണ്ട  
സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്   മാറ്റമിലല്ാെത തുടരുന്നവയായിരിക്കണം. എന്നാല്  
ൈലഫിെല ചില  േപര്ാജക്ടുകള്   മാറ്റേത്താടുകൂടിയാണ്  ഈ വര്ഷം തുടരുന്നത്.  
(ഉദാ:- ൈലഫ്  േപര്ാജക്ടുകളില്  വിശദാംശങ്ങള്  േചര്ക്കാെത  തുക മാതര്േമ 
േചര്ത്തിട്ടുള്ളൂ, പര്വര്ത്തനമടക്കം  േപര്ാജക്ടുകളില്  േചര്േക്കണ്ടി വരാം.) ഇപര്കാരം 
മാറ്റം വരുത്തിയാല്  (Need change)2018-19-െല ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തില്  ഈ 
േപര്ാജക്ടുകള്  ഉള്െപ്പുടുന്ന രീതിയിലാണ്  േസാഫ്ട് െവയറില്  കര്മീകരണം 
െചയ്തിരിക്കുന്നത്.  ൈലഫ് പദ്ധതി പര്കാരമുള്ള  സ്പില്  ഓവര്  
േപര്ാജക്ടുകളാെണങ്കില്  (2017-18-ല്  ആരംഭിച്ചവ)  അടങ്കല്  തുകയ്ക്ക് അകത്ത് 
നിന്നുെകാണ്ട്  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  സഹായകരമായ  േഭദഗതി നിലവിെല  
മാനദണ്ഡങ്ങള് ക്ക്  അനുസരണമായി നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു.  ഇത്തരം 
േഭദഗതികള്  വരുത്തിയാലും  അവ കാറ്റഗറി 1 - ല്   (2018-19-െല   ബഡ്ജറ്റ്  തുകയ്ക്ക് 
പുറത്ത്) ഉള്െപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

നടപടി :- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി )വകുപ്പ് 
3.7 മത്സയ് െതാഴിലാളികള്ക്ക്  നല്കുന്ന എലല്ാ ധനസഹായങ്ങളും - ഉല്പാദന 

േമഖലയില്   വരുന്ന രീതിയിലാണ് സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില്   േകാഡ് 
െചയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്  മത്സയ്െതാഴിലാളികളുെട മക്കള്ക്ക് ലാപ് 
േടാപ്, മത്സയ് െതാഴിലാളികളുെട മക്കള്ക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  തുടങ്ങിയവ ഉത്പാദന 
േമഖലയിലാണ്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  ഓേരാ േപര്ാജക്ടും ഏത് േമഖലയില്      
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(ഉല്പാദനം, പശ്ചാത്തലം,  േസവനം) എന്ന് കണക്കാക്കി അതാതു േമഖലയില്   
േപര്ാജക്ടുകള്   ഉള്െപ്പടുന്ന രീതിയില്  േകാഡുകള്  അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്ഷം 
മുതല്  നല്കാന്  തീരുമാനിച്ചു.  

നടപടി :- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ )വകുപ്പ് 
 
3.8 മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട   26.04.2018-െല  400/2018/DPC/DPO -◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത് 
 ജിലല്ാ  പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസില്  പര്വര്ത്തിക്കുന്ന ഐ.െക.എം. െടക്നിക്കല്  

അസിസ്റ്റന്റുമാര്ക്ക്  മറ്റു തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെന്റ  ചുമതല കൂടി നല്കാറുണ്ട്.  
ചില സമയങ്ങളില്   ഐ.െക.എം. ജിലല്ാ േകാഓര്ഡിേനറ്റര്/ ജിലല്ാ െടക്നിക്കല്  
ഓഫീസര്മാര്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓഫീസിെല  െടക്നിക്കല്  അസിസ്റ്റന്റുമാര്ക്ക് മറ്റ് 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപന ങ്ങളുെട കൂടി  അധിക ചുമതല നല്കുന്നതിനാല്   പ്ലാനിംഗ് 
ഓഫീസിെല  പര്വര്ത്തനെത്ത ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.  അതിനാല്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് 
ഓഫീസിെല െടക്നിക്കല്   അസിസ്റ്റന്റിന് മറ്റു  തേദ്ദശസവ്യം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട 
ചുമതല നല്േകണ്ടതിലല്. ഒഴിച്ചു കൂടാന്  പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ 
അധിക ചുമതല  നല്കാവുന്നതാണ്.  

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

3.9 മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി െമമ്പറായ ശര്ീ. എ.െക.അബ്ദുള്  റഹിമാെന്റ   
20.04.2018-െല  കത്ത് 

   തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല  ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ  ജിലല്ാ  പ്ലാനിംഗ് 
കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്  വിവിധ ഡി.പി.സി. േയാഗങ്ങളിലം  സബ് കമ്മിറ്റി േയാഗങ്ങളിലും 
പെങ്കടുത്തതിെന്റ  റ്റി.എയും സിറ്റിംഗ് അലവന്സും  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി 
െസകര്േട്ടറിയറ്റില്  നിന്നു തെന്ന  (ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്) നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്.  

തീരുമാനം :- ഒരു േയാഗത്തില്  പെങ്കടുക്കുന്നതിന്  400/- രൂപ 
സിറ്റിംഗ് ഫീയും  യാതര്ാബത്തയായി 600/- രൂപയും 
േചര്ത്ത്  ആെക 1000/- രൂപ  നല്കാന്  തീരുമാനിച്ചു.  
ഈ തുക  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗങ്ങള്ക്കുള്ള 
അലവന്സ്  എന്ന വിഹിതത്തില്  നിന്ന്  ആസൂതര്ണ 
സാമ്പത്തിക കാരയ് വകുപ്പ്  അനുവദിേക്കണ്ടതാണ്. 
അതത് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്   നിന്ന് ഇനിയും  
അലവന്സ് നല്േകണ്ടതിലല്. 

നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി )വകുപ്പ് 
2) ആസൂതര്ണ സാമ്പത്തികകാരയ് വകുപ്പ് 

3.10 നടപ്പു അദ്ധയ്യന വര്ഷത്തില്  െപാതു വിദയ്ാലയങ്ങളില്   പര്േവശനം േതടുന്ന 
കുട്ടികളുെട എണ്ണത്തില്  വലിയ വര്ദ്ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.  കല്ാസ്സ് മുറികളില്  
കുട്ടികള്ക്കാവശയ്മായ  ബഞ്ച്, ഡസ്ക്ക്  തുടങ്ങിയവയുെട കുറവുണ്ട്.  ഇതു 
പരിഹരിക്കുന്നതിന്  ബന്ധെപ്പട്ട  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ബഞ്ച്, ഡസ്ക്ക് ,  
തുടങ്ങിയവ  വാങ്ങി നല്കാന്   അടിയന്തിര നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ടതാണ്. 
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നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി )വകുപ്പ് 
3.11 ചില നിര്മ്മാണ േപര്ാജക്ടുകള്  MGNREGS പദ്ധതിയുമായി സംേയാജിപ്പിച്ചാണ് 

നടപ്പാക്കുന്നത്.  ഉദാ:- MGNREGS പദ്ധതിയിെല  Labour/  Material Component ഉം  
േപര്ാജക്ടില്  ഉള് െപ്പടുത്തിേയക്കാം. ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള്  െവറ്റു െചേയയ്ണ്ട 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  ആരാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അവയ്ക്തതയുെണ്ടന്ന്  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്    അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകളുെട നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  ആരാേണാ ആ 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന്റ  േമലുേദയ്ഗസ്ഥേനാ  ആ േപര്ാജക്ട്  ഉള്െപ്പടുന്ന വകുപ്പിെന്റ  
ഉയര്ന്ന ഉേദയ്ാഗസ്ഥേനാ  െവറ്റ് െചയ്ത് സാേങ്കതികാനുമതി  നല്േകണ്ടതാണ്. 

നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് 
3.12 കുടുംബശര്ീയുെട പര്വര്ത്തനങ്ങള്  എക്സികയ്ുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  അവതരിപ്പിച്ചു. അവതര 

ണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  താെഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനെമടുത്തു. 

1. ൈലഫ് മിഷന്  പദ്ധതി പര്കാരമുള്ള പുതിയ വീടുകളുേടയും പണിപൂര്ത്തീ 
കരിക്കാത്ത വീടുകളുെടയും നിര്മ്മാണ പര്വര്ത്തനങ്ങള്  ഗുണേഭാക്താക്കളുെട 
അനുമതിേയാെട  കുടുംബശര്ീയുെട നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റുകെള ഏല്പ്പിക്കാവുന്ന 
താണ്.  

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

2. കുടുംബശര്ീയുെട േനതൃതവ്ത്തില്  േകരളത്തിെല എലല്ാ േബല്ാക്കുകളിലും 
മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും, േകാര്പ്പേറഷനുകളിലും ഒന്നു വീതം എങ്കിലും െകട്ടിട 
നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റും, ബില്ഡിംഗ് െമറ്റീരിയല്  െപര്ാഡക്ഷന്  യൂണിറ്റും 
തുടേങ്ങണ്ടതാണ്  

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

3. കുടുംബശര്ീയുെട െപര്ാഡക്ഷന്  യൂണിറ്റുകള്  നിര്മ്മിക്കുന്ന ബില്ഡിംഗ് 
െമറ്റീരിയലുകളും സിമന്റ് ബര്ിക്കുകളും ൈലഫ് മിഷന് , പി.എം.എ.ൈവ ഭവന 
പദ്ധതിക്ക്  ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിെന്റ ഗുണനിലവാരം  ബന്ധെപ്പട്ട 
എഞ്ചിനീയര്  ഉറപ്പു വരുത്തണം. 

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

4. 07/02/2018 െല സ.ഉ(എം.എസ്) നം.20/2018/തസവ്ഭവ സര്ക്കാര്  ഉത്തരവ് 
പര്കാരം ബഡ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളിെല ജീവനക്കാരുെട േവതന വര്ദ്ധനവ് 
വരുത്തി ഉത്തരവ് നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല്  14/2/2018 െല സ.ഉ(ൈക) നം 
22/2018/തസവ്ഭവ ഉത്തരവിെല 7.1.8 ഖണ്ഡികയില്  ഈ േവതന വര്ദ്ധനവ് 
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടിലല്. 07.02.2018-െല ഉത്തരവ് പര്കാരം താെഴപ്പറയുന്ന രീതിയില്  
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േവതനം നല്കുന്നതിന് അനുമതി േവണെമന്ന് കുടുംബശര്ീ എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചു.   
(എ) ബഡ്സ്/ബി.ആര്സി. അദ്ധയ്ാപകര്ക്ക് നിശ്ചിത േയാഗയ്തയുള്ള പക്ഷം       

(േയാഗയ്തകള്  D.Ed Special (Autism Spectrum Disorder) Diploma in Early 
Childhood Special Education (DECSE) (Mental Retardation ) : D.Ed Special 
Education ( Cerebral Palsy):  D.Ed Special Education ( Hearing Impairment): 
D.Ed Special Education (Visual Impairment) Diploma in  Community based 
Rehabilitation, Diploma in Vocation Rehabiliation). ജി.ഒ(പി) No.56/2017/ ധന 
തീയതി  28.04.32017 ഉത്തരവില്   അനുബന്ധത്തില്  കാറ്റഗറി 9 -ല്   
പറയുന്ന അസി. ടീച്ചര്   വിത്ത് െസ്പഷയ്ല്  െടര്യിനിംഗ് സ്കൂള്  േഫാര്   ദ 
ഹാന്ഡി കയ്ാപ്ഡ്  വിഭാഗക്കാര്ക്ക് േകാൺടര്ാക്ട് വയ്വസ്ഥയില്  പര്തിമാസം 
അനുവദിക്കാന്  കഴിയുന്ന പരമാവധി തുകയായ 30,675/- രൂപ 
(മുപ്പതിനായിരത്തി  അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയച്ച് രൂപ മാതര്ം ) നിരക്കില്  
ശമ്പളം അനുവദിക്കണം. 

(ബി) ബഡ്സ്/ബി.ആര്സി. അദ്ധയ്ാപകര്ക്ക് നിശ്ചിത േയാഗയ്ത ഇലല്ാത്ത പക്ഷം  
ജി.ഒ(പി)നം.56/2017ധന  തീയതി  28.04.2017 ഉത്തരവില്  അനുബന്ധത്തില്   
കാറ്റഗറി 5-ല്  പറയുന്ന അസി. ടീച്ചര്  വിത്തൗട്ട് െസ്പഷയ്ല്  െടര്യിനിംഗ് സ്കൂള്  
േഫാര്   ദ ഹാന്ഡി കയ്ാപ്ഡ്  വിഭാഗക്കാര്ക്ക് േകാൺടര്ാക്ട് വയ്വസ്ഥയില്   
പര്തിമാസം അനുവദിക്കാന്  കഴിയുന്ന  പരമാവധി തുകയായ  23,100/ രൂപ 
(ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുനൂറ് രൂപ മാതര്ം) നിരക്കില്  ശമ്പളം 
അനുവദിക്കണം. 

(സി) ആയമാര്ക്ക് ഇേത ഉത്തരവിെല അനുബന്ധത്തില്  കാറ്റഗറി 1-ല്  ആയ 
വിഭാഗക്കാര്ക്ക് േകാൺടര്ാക്ട് വയ്വസ്ഥയില്   പര്തിമാസം അനുവദിക്കാന്  
കഴിയുന്ന  പരമാവധി തുകയായ  17,325/ രൂപ(പതിേനഴായിരത്തി മൂന്നൂറ്റി  
ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ മാതര്ം) നിരക്കില്  ശമ്പളം അനുവദിക്കണം. 

    തീരുമാനം :-ഇവ അംഗീകരിച്ചു. 
    നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഐ.എ) വകുപ്പ്  

5. െമാൈബല്  ABC യൂണിറ്റിന് വാഹനം വാങ്ങാന്  MPLAD, MLASDF തുടങ്ങിയ 
ഫണ്ടുപേയാഗിച്ച് െമാൈബല്  എ.ബി.സി. യൂണിറ്റിന് വാഹനം വാങ്ങിയാല്  ഈ 
വാഹനം ഏതു തേദ്ദശഭരണസ്ഥാപനത്തിനാേണാ ൈകമാറുന്നത് ആ 
തേദ്ദശഭരണസ്ഥാപനത്തിന് െമാൈബല്  കല്ീനിക്കിെന്റ തുടര്നടത്തിപ്പിന് ഫണ്ടു 
വകയിരുത്താവുന്നതാണ്. എന്നാല്  വാഹനത്തിെന്റ ഇന്ധന െചലവ്, 
ൈഡര്വറുെട േവതനം, തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് തനത്ഫണ്ട് മാതര്േമ വകയിരുത്താവൂ. 

നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
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6. നിര്മ്മാണ വസ്തുക്കള്  (സിെമന്റ്, കട്ടിള, ജനല്  െഫര്യിം, ൈടല്സ് ) ഉണ്ടാക്കുന്ന  
യൂണിറ്റുകള്  െതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുമായി സംേയാജിപ്പിച്ചു േവണം  തുടേങ്ങണ്ടത്.   

നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി)വകുപ്പ് 
3.13 പര്ാഥമികാേരാഗയ്േകന്ദ്രം,  കമ്മയ്ൂണിറ്റി െഹല്ത്ത് െസന്ററുകളിെല  ഉച്ചകഴിഞ്ഞെത്ത 

പര്വര്ത്തനത്തിന്  നിയമിക്കെപ്പടുന്ന േഡാക്ടര്മാര്ക്കും പാരാെമഡിക്കല്  സ്റ്റാഫിനും  
തസ്തികയുെട അടിസ്ഥാന േവതനം (ആേരാഗയ് വകുപ്പില്  പുതുതായി േജാലിക്ക് 
േചരുേമ്പാള്  ലഭിക്കുന്ന േവതനം) ധനവകുപ്പിെന്റ കൂടി അനുമതിേയാെട  നല്കാന്  
തീരുമാനിച്ചു.  േഡാക്ടര്മാെര ജിലല്ാതലത്തില്   ജിലല്ാകളക്ടര് , ജിലല്ാ െമഡിക്കല്  
ഓഫീസര്  ജിലല്ാ േപര്ാഗര്ാം മാേനജര്   (NHM)എന്നിവരടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി ഇന്റര്വയ്ൂ 
നടത്തി എടുേക്കണ്ടതാണ്.  അതാതു തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനത്തില്   പര്േതയ്കമായി 
ഇന്റര്വയ്ൂ െചയ്ത്  േഡാക്ടര്മാെര എടുക്കാവുന്നതലല്.    പി.എച്ച്.സി/സി.എച്ച്.സി.യുെട 
പര്വര്ത്തനം രാവിെല 8.00 മണിമുതല്  1.00 മണിവെരയും  ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1.00 മണി 
മുതല്  6.00 മണിവെരയും  ആക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി  മാതര്േമ അധികമായി  
േഡാക്ടര്മാേരയും േനഴ്സുമാേരയും  താല്ക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിക്കാവൂ. 

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

3.14 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ഏെറ്റടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന  ഇലക്ട്രിക്കല്  േപര്ാജക്ടുകളുെട  
എസ്റ്റിേമറ്റ് തയയ്ാറാക്കുന്നതിനും സാേങ്കതികാനുമതി നല്കുന്നതിനും മറ്റുമായി 
ജിലല്ാതലത്തില്   ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിന്  13.09.2017-െല 3036/2017/ 
തസവ്ഭവ നമ്പറായി  സര്ക്കാര്  അനുമതി നല്കി  ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.  എലല്ാ 
ജിലല്കളിലും  ഈ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാന്  േവണ്ട അടിയന്തിര നടപടി  ബന്ധെപ്പട്ട 
ജിലല്ാ കളക്ടര്മാര്  സവ്ീകരിേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ ( ഇ ഡബല്യ്ൂ )വകുപ്പ് 
2) എലല്ാ ജിലല്ാ കളക്ടര്മാരും 

3) എലല്ാ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്മാരും 
3.15 േകരള സംസ്ഥാന ൈജവ ൈവവിധയ് േബാര്ഡിെന്റ െചയര്മാന്  േബാര്ഡിെന്റ 

പര്വര്ത്തനങ്ങെള സംബന്ധിച്ച്  േയാഗത്തില്  അവതരണം നടത്തി.  
മാര്േഗ്ഗേരഖയില്  ഉള്െപ്പടുേത്തണ്ട കാരയ്ങ്ങള്  കൃതയ്തേയാെട  നല്കാന്    
െചയര്മാേനാട് േയാഗം  നിര്േദ്ദശിച്ചു.  

നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ )വകുപ്പ് 
3.16 േകാക്കനട്ട് ഫാര്േമഴ്സ് െപര്ാഡയ്ൂസര്  കമ്പനിയുെട കണ്േസാര്ഷയ്ം െചയര്മാെന്റ 

21.05.2018-െല  A 05/GOK - LSGD /18-1 -െല കത്ത്  
 േകാക്കനട്ട്  ഫാര്േമഴ്സ്  െപര്ാഡയ്ൂസര്  കമ്പനിയുെട  കണ്േസാര്ഷയ്ം െചയര്മാന്  

െപര്ാഡയ്ൂസര്  കമ്പനിയുെട പര്വര്ത്തനങ്ങള്   േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്   
അവതരിപ്പിച്ചു. നാളിേകര വികസനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട േപര്ാജക്ടുകള്  നടപ്പാക്കുന്ന 
ഇംപ്ലിെമന്റിംഗ് ഏജന്സിയായി േകാക്കനട്ട് ഫാര്േമഴ്സ് െപര്ാഡയ്ൂസര്  കമ്പനികളുെട 
കണ്േസാര്ഷയ്െത്ത  അംഗീകരിക്കണെമന്ന്  െചയര്മാന്  ആവശയ്െപ്പട്ടു.  
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തീരുമാനം  :- െചയര്മാെന്റ നിര്േദ്ദശങ്ങള്   േയാഗം തതവ്ത്തില്  
അംഗീകരിച്ചു. ഇംപ്ലിെമന്റിംഗ്  ഏജന്സി ആയി 
േകാക്കനട്ട് ഫാര്േമഴ്സ് െപര്ാഡയ്ൂസര്  കമ്പനികളുെട 
കണ്േസാര്ഷയ്െത്ത അംഗീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.  

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ ) വകുപ്പ് 
4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്  
====================  
4.1 മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ്  ഡയറക്ടറുെട  10.05.2018-െല  PG(1)6394/18-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്  

മണ്ണ് സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട്  പരിശീലനം/േബാധവല്ക്കരണം  മാതര്ം 
ഉള്െപ്പടുത്തി  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തുകള്  േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം 
േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  അംഗീകാരം നല്കണേമാ എന്ന്  സ്പഷ്ടീകരണം േവണെമന്നത് 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :- ഈ േമഖലയില്  പരിശീലനം, േബാധവല്ക്കരണം 
എന്നിവയ്ക്കു മാതര്മായി  േപര്ാജക്ടുകള്  എടുക്കാവുന്നതലല്. 
എന്നാല്  മണ്ണു സംരക്ഷണത്തിന് പര്േതയ്കമായി  
േപര്ാജക്ടുകള്  ഉെണ്ടങ്കില്  അവയുെട ഭാഗമായി  
പരിമിതമായ രീതിയില്   േബാധവല്ക്കരണ പരിപാടി 
നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്.  അതിേന്മല്   ഉചിതമായ 
തീരുമാനം  നിര്വവ്ഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്/ െവറ്റിംഗ് 
ഓഫീസര്ക്ക്  സവ്ീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 

നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
4.2 പാേങ്ങാട്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  30.04.2018-െല AS- 6032/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത് 

2016-17-ല്  ആശര്യ ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്  ഭക്ഷയ്ധാനയ്ം നല്കുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട് 
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  (േപര്ാ.നം. 147/17 അടങ്കല്  9,00,000/- രൂപ) ഈ തുക 
ടര്ഷറിയില്  നിന്ന് പിന്വലിച്ച്  കുടുംബശര്ീയുെട ആശര്യ  പദ്ധതിയുെട േപരിലുള്ള  
അക്കൗണ്ടില്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  (ഭക്ഷയ് ധാനയ് വിതരണത്തിന്  ആവശയ്മായ ചലഞ്ച് 
ഫണ്ട് ഉണ്ട്). അതിനാല്  ഈ തുക ആശര്യ കുടുംബങ്ങളുെട വീട് െമയിന്റനന്സിന് 
ഉപേയാഗിക്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

തീരുമാനം :- ആശര്യ കുടുംബങ്ങള്  ആയതിനാല്   അനുമതി 
നല്കുന്നു. 
നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഐ.എ)വകുപ്പ് 

4.3 വള്ളേത്താള്  നഗര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  22.11.2017-െല  A1-7827/17◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  

SC വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലാപ് േടാപ് നല്കുന്നതിന്  താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്    
2017-18-ല്  വര്ഷം നടപ്പാക്കി. 
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(1) േപര്ാനം. 175/18 എസ്.സി.വിദയ്ാര്ത്ഥിനികള്ക്ക് ലാപ് േടാപ് (വനിത) - 6,50,000/- രൂപ 
(2) േപര്ാ.നം.125/18 എസ്.സി. വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലാപ് േടാപ് - 1,95,000/- രൂപ  
 

ഈ േപര്ാജക്ടിെന്റ ഗുണേഭാക്താക്കളില്  TTC, BEd, DEd PGDCA, DCA,Diploma in 
Multimedia  എന്നിവയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന  വിദയ്ാര്ത്ഥികെളയും ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവര്ക്ക് 
കൂടി ലാേപ്ടാപ് നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

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

4.4 േകാട്ടയ്ക്കല്  നഗരസഭാ െചയര്മാെന്റ  30.04.2018-െല  കത്ത്  

മുനിസിപ്പല്   െചയര്മാന്  ഉപേയാഗിച്ചുവരുന്ന  വാഹനം    (KL55M/3414) CHC യ്ക്ക്  
ൈകമാറാനും  3 വര്ഷെത്ത  ൈഡര്വറുെട േവതനമടക്കമുള്ള തുടര്  െചലവുകള്  
നഗരസഭ വഹിക്കാനും നഗരസഭ അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നു. േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയുെട  21.03.2018 േയാഗത്തില്  ഇതു നിരസിച്ചിരുന്നു. ഇതു 
പുനഃപരിേശാധിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

4.5 േകാഴിേക്കാട്  േകാര്പ്പേറഷന്   െസകര്ട്ടറിയുെട  20.02.2018-െല FC 128298/14-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും  നഗരകാരയ് ഡയറക്ടറുെട  12.03.2018-ല DC3-4364/18/-◌ാ◌ം  നമ്പര്  
കത്തും  (LSGD - DB3/66/2018-LSGD) 

2017-18 ല്  ABC  പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്  GEM (Govt Electronic Market) േപാര്ട്ടല്  വഴി  
5.00 ലക്ഷം രൂപയുെട  വാന്  വാങ്ങാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് . 

തീരുമാനം :- വകുപ്പുതലത്തില്  പരിേശാധിച്ച് നടപടി സവ്ീകരിക്കണം 
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

4.6 പുത്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  21.03.2018-െല   A2-18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  
(LSGD - DA1/359/2018-LSGD 

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട വിധവകളുെട െപണ്മക്കള്ക്കുള്ള വിവാഹ 
ധനസഹായത്തിന്  ശര്ീമതി. കമലം െപാന്നാമ്പുര അേപക്ഷ സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  വിവാഹം 
നടന്നത്  30.04.2014-ല്  ആണ്. സാമ്പത്തികാവസ്ഥ  പരിതാപകരമായതിനാല്   
കാലതാമസം വന്നത് ഒഴിവാക്കി ധനസഹായം നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

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

4.7പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട  13.03.2018-െല  AF3- 9149/18-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും  മുതുകുളം 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  05.03.2018-െല A2-317/18-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും  
23.01.2018-െല  1(8)-◌ാ◌ം  നമ്പര്  പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി  തീരുമാനവും. (LSGD - 
DA1/368/2018 - LSGD) 

2016-17 -ല്   ഗര്ൂപ്പുകളുെട  ഇടവിളക്കൃഷിക്ക് ഇടവളകിറ്റ്  വിതരണം െചയ്തതിെന്റ  
വിലയായി  85,966/- രൂപ  െവജിറ്റബിള്  ആന്റ്ഫര്ൂട്ട്സ് പര്േമാഷന്  കൗണ്സില്   
ഓഫ് േകരളയ്ക്ക് നല കാനുണ്ട്. ഇതിെന്റ ബില്  30.03.2017-ല്   മുതുകുളം 

തീരുമാനം :- ഇതിേന്മല്   പിന്നീട് തീരുമാനെമടുക്കും 
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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സബ്ടര്ഷറിയില്  സമര്പ്പിച്ചു.  ബില്  പാസായതായി  ബില്  ബുക്കില്  േരഖെപ്പടുത്തി  
ലഭിച്ചുെവങ്കിലും സാേങ്കതിക പിഴവുകാരണം  തുക മുകളില്  പറഞ്ഞ   
സ്ഥാപനത്തിെന്റ അക്കൗണ്ടില്  വന്നിട്ടിലല്. ടര്ഷറിയുെട ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ  
വീഴ്ചയായതിനാല്   അധിക  തുക അനുവദിച്ചു നല്കണെമന്നതു  സംബന്ധിച്ച് . 

4.8 ചിേക്കാലി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  3, 9  എന്നീ വാര്ഡുകളിെല  െമമ്പര്മാര്  നല്കിയ 
കത്ത് .  

2018-19-െല  പദ്ധതി ആസൂതര്ണ നടപടികര്മങ്ങളില്   പിഴവുകള്  സംഭവിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും  
3, 9 വാര്ഡുകളില്   വികസന േപര്ാജക്ടുകള്  എടുത്തിട്ടിെലല്ന്നും  അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ഇതുപരിേശാധിച്ച്  നടപടി സവ്ീകരിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

4.9 ബഹു.െകാേണ്ടാട്ടി എം.എല്.എയുെട  03.04.2018-െല  കത്തും  അരിേക്കാട്  േബല്ാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  31.03.2018-െല  കത്തും 

പുലരി നയ്ൂടര്ിമിക്സിെന്റ  പ്ലാന്റ് കൂടുതല്   കാരയ്ക്ഷമമാക്കുന്നതിന്   2017-18 വര്ഷം  10.00 
ലക്ഷം രൂപ  വകയിരുത്തി. റിേവാള്വിംഗ് ഫണ്ടായി  ഈ  തുക നല്കാവുന്നതാണ് 
എന്ന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  21.03.2018-െല േയാഗം  (ഖണ്ഡിക 4.32) 
നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നു. ഈ തീരുമാനം പുനഃപരിേശാധിച്ച്  റിേവാള്വിംഗ് ഫണ്ടിനു പകരം  
സബ്സിഡിയായി  നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

4.10 നഗരകാരയ് ഡയറക്ടറുെട  25.11.2017-െല DC3-36749/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും കണ്ണൂര്  
േകാര്പ്പേറഷന്  െസകര്ട്ടറിയുെട  13.11.2017-െല C3-27922/16-നമ്പര്  കത്തും 

കണ്ണൂര്  േകാര്പ്പേറഷനില്  േറാഡ്  െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് േറാഡ് ടാറിംഗിന് 
ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പടുകയും  ഇതിന് േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയുെട  13.09.2017-െല  േയാഗം അനുമതി നല്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട തീരുമാനത്തില്  “ േനാണ്  േറാഡ്  െമയിന്റനന്സ് 
ഗര്ാന്റ്  േറാഡ് ടാറിംഗിന് ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന്  ഭരണസമിതി തീരുമാനെമടു 
ക്കണെമന്ന  നിബന്ധന പാലിക്കണം” എന്നത് “േറാഡ്  െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ്  
േറാഡ് ടാറിംഗിന് ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതി തീരുമാനെമടുക്കണെമന്ന്” 
തിരുത്തണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് . 

തീരുമാനം :- ഇത് ധനവകുപ്പ് പരിേശാധിച്ച് നടപടിെയടുക്കുന്ന താണ്. 
നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ )വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- 
 

ഇതു പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  േസ്റ്ററ്റ്  ഓഡിറ്റ് 
ഡയറക്ടെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

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

തീരുമാനം :- ആവശയ്ം നിരസിച്ചു 
നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി )വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- ഇപര്കാരം  തിരുത്തല്   വരുത്താന്   തീരുമാനിച്ചു. ഇത് 
2017-18 േലയ്ക്ക് മാതര്മാണ് ബാധകം 

നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി)വകുപ്പ് 
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4.11 പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട 13.04.2018-െല F3-1276/2018-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും െവസ്റ്റ് 
എേളരി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  29.11.2017-െല A1/185/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  
കത്തും. (LSGS - DA1-432/2018-LSGD) 

താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജ്ക്ടുകള്  2016-17 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തി  ബില്  കയ്ൂ 
ലിസ്റ്റില്  വന്നിരുന്നു. 2016-17 -െല  ബഡ്ജറ്റ് തുകയില്  ബില്  തുക നല്കാന്  
കഴിഞ്ഞിലല്. 2017 െമയ്  മാസത്തില്   2017-18-െല  ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തില്  നിന്ന്   
ഇതിെന്റ  ബിലല്ുകള്  മാറി നല്കി. ഈ തുക പര്േതയ്കമായി അനുവദിക്കണെമന്നത് 
സംബന്ധിച്ച് 
 

കര്മ 
നം 

േപര്ാനം േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് തുക 

1 230/17 േകാടംകലല്് െപരളം േറാഡ് 
ടാറിംഗ് (H/A വയ്തയ്ാസം) 

90,590/- 

2 223/17 ഇന്സ്റ്റേലഷന്  ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് 
േമാേട്ടാര്  (44,408 +2,00,000) 

2,44,408/- 

3 230/17 േകാടംങ്കലല്്  െപരളം  േറാഡ് 
ടാറിംഗ് (H/A വയ്തയ്ാസം) 

2,10,665/- 

4 247/17 KWA യ്ക്ക് തുക നിേക്ഷപിക്കല് - 
മുക്കട  കുടിെവള്ള പദ്ധതി 

1,30,000 

 ആെക 6,75,663/- 
 

4.12 െകാടുവള്ളി എം.എല്.എയുെട  04.03.2018-േലാ 318/H/kdy/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  
താമരേശ്ശരി താലൂക്ക്  ആശുപതര്ി സൂപര്ണ്ടിെന്റ /െകാടുവള്ളി  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
പര്സിഡന്റിെന്റ  കത്തും  
താമരേശ്ശരി താലൂക്ക് ആശുപതര്ി കാരുണയ് ഡയാലിസിസ് െസന്ററിന്  സാമ്പത്തിക 
സഹായം നല്കുന്നതിന്  താമരേശ്ശരി താലൂക്കില്െപ്പട്ട തേദ്ദശഭരണ  
സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന്  10.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം  നല്കുന്നതിന്  സര്ക്കാര്  
ഉത്തരവുണ്ടാകണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

4.13 കല്ാപ്പന ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  23.04.2018-െല C3-1150/2018-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്. 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  വിവിധ പര്േദശങ്ങളില്  CCTV കയ്ാമറകള്  സ്ഥാപിക്കാന്       
2017-18-ല്  15.00  ലക്ഷം രൂപ ഉള്െപ്പടുത്തി േപര്ാജക്ട്  തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നുെവങ്കിലും  

തീരുമാനം :- ധന വകുപ്പിെന്റ  പരിഗണനയ്ക്ക് വിടുന്നു 
നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് 

തീരുമാനം  :- 
 

ബന്ധെപ്പട്ട തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  സംയുക്ത 
മായി  തീരുമാനെമടുേക്കണ്ട വിഷയമാണ്. തീരുമാന 
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതി  
ശുപാര്ശ  െചയയ്ുന്ന മുറയ്ക്ക്  തീരുമാനെമടുക്കുന്നതാണ് 
നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
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െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്  അംഗീകരിച്ചിലല്. 2018-19-ല്  CCTV സ്ഥാപിക്കാനായി  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

4.14 പവിേതര്ശവ്രം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  05.02.2018-െല A2 - 88/18-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്തും  17.01.2018-െല  2-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും ഓഡിറ്റ് 
വകുപ്പിെന്റ  3.3-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കുറിപ്പും  

നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന്റ  അക്കൗണ്ടില്  ബാലന്സ്  ഉണ്ടായിരുന്ന  തുക 
ടര്ഷറിയില്   നിന്ന്  പിന്വലിച്ച്  ഇ.എം.എസ്. ഭവന പദ്ധതിക്കായുള്ള  എസ്.ബി. 
അക്കൗണ്ടില്   വരവു വയ്ക്കുന്നതിനു പകരം  (പവിേതര്ശവ്രം സര്വവ്ീസ് സഹകരണ 
ബാങ്ക്) അേത ബാങ്കില്  മെറ്റാരു എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടില്   നിേക്ഷപിച്ചു. തുക 
2010ലാണ് നിേക്ഷപിച്ചത്.  ഇേപ്പാള്  പലിശയടക്കം (31.03.2017വെര ) 25,23,320/-
രൂപ. ഈ തുക ൈലഫ് മിഷന്  പര്കാരമുള്ള പദ്ധതിേക്കാ പഞ്ചായത്തിെന്റ മറ്റു 
േപര്ാജക്ടുകള്േക്കാ  ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതിയും സംബന്ധിച്ച്   

4.15 ഏറിയാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 16.09.2017-െല A3-818/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്  

പഞ്ചായത്തില്  സൈപ്ലേകാ മുേഖന ഒരു മാേവലി േസ്റ്റാര്  ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. വാടക 
െകട്ടിടത്തിലാണ് േസ്റ്റാര്  പര്വര്ത്തിക്കാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.  പര്തിമാസ വാടക 8779/-
രൂപ.  മാേവലി േസ്റ്റാര്  പര്വര്ത്തിക്കുന്ന കാലേത്തയ്ക്ക്  പര്തിമാസം 8779/- രൂപ  
പഞ്ചായത്തില്  നിന്നടക്കാനും  േസ്റ്റാറില്  കമ്പയ്ൂട്ടര്, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്, 
ഫര്ണിഷിംഗ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്  1.00 ലക്ഷം രൂപ  സൈപ്ലേകായ്ക്ക് അടയ്ക്കുന്നതിനും  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് . 

 
 

തീരുമാനം :- 
 

ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി, െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര് , അപ്പീല്  
കമ്മിറ്റി  എന്നിവിടങ്ങളില്   പരിഗണിേക്കണ്ട  വിഷയ 
മാണ്. 
നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ )വകുപ്പ് 

തീരുമാനം:- 
 

പര്േതയ്ക അക്കൗണ്ടില്  തുക നിേക്ഷപിച്ചതില്  കര്മ 
രാഹിതയ്മുെണ്ടന്നും േശഷിക്കുന്ന തുക  സഞ്ചിത 
നിധിയിേലയ്ക്ക്  തിരിച്ചടയ്ക്കണെമന്നും  ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്  
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് േയാഗം നീരീക്ഷിച്ചു. 
വകുപ്പുതലത്തില്  നടപടിെയടുക്കാന്  നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 

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

തീരുമാനം :- 
 

വാടക നല്കാവുന്നതലല്. മാേവലി േസ്റ്റാര്  തുടങ്ങുന്ന 
തിെന്റ  പര്ാഥമിക െചലവായ  1.00 ലക്ഷം രൂപ മാതര്ം  
തനത് ഫണ്ടില്  നിന്ന് െചലവഴിക്കാന്  പര്േതയ്ക 
അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം)വകുപ്പ് 
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4.16 ഓച്ചിറ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  24.04.2018-െല  OP-3-3586/18 -◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും 05.05.2018-െല  6(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും   
ശുചിതവ്  കര്മ്മേസന േശഖരിക്കുന്ന  മാലിനയ്ങ്ങള്  വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്  നിന്നും 
േശഖരിച്ച് വാര്ഡ്/പഞ്ചായത്ത് േകന്ദ്രത്തിേലയ്ക്കും നീണ്ടകര െഷര്ഡിംഗ് 
യൂണിറ്റിേലയ്ക്കും  െകാണ്ടു േപാകുന്നതിന് 4.50  ലക്ഷം രൂപ  െചലവഴിച്ച്  വാഹനം 
വാങ്ങാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് . 

4.17 ശൂരനാട് െതക്ക് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  10.04.2018-െല  S4-7475/16-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് 
2013-14 വര്ഷം  േകായിക്കല്  ചന്ത കുടിെവള്ള പദ്ധതി  (69/14 - അടങ്കല്  16,98,177/- 
രൂപ  SCSP വിഹിതം) എന്ന േപര്ാജക്ട്  െഡേപ്പാസിറ്റ് പര്വൃത്തിയായി  
ഏെറ്റടുത്തിരുന്നു.  ഇതിെന്റ േപരു മാറ്റി  നിര്വഹണ പര്േദശത്തിെന്റ േപരായ  പനന്തറ 
കുടിെവള്ള പദ്ധതി എന്ന േപരില്  നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് , 

4.18 ബഹു. കുന്നത്തൂര്  എം.എല്.എ.യുെട 07.05.2018-െല  കത്തും  ശാസ്താംേകാട്ട  റിലവന്റ് 
സ്കുള്  ഓഫ്  മയ്ൂസിക്  ഡയറക്ടറുെട  07.05.2018-െല കത്തും  

റിലവന്റ് സ്കൂള്  ഓഫ്  മയ്ൂസിക് നടത്തുന്ന  ശിങ്കാരി േമളം  പരിശീലന പരിപാടി  
തര്ിതല  പഞ്ചായത്തുകളില്   നടത്തുന്നതിന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു 

4.19 െവട്ടിക്കവല േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  കത്തും (ലഭിച്ചത് 11.05.2018) 
പര്സിഡിന്റിെന്റ തെന്ന  04.05.2018-െല  C-21630/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കുറിപ്പും 

ഇ.എം.എസ്. ഭവന പദ്ധതിക്കായി  ചക്കുവരയ്ക്കല്  സര്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കില്  
നിന്ന്  75.00 ലക്ഷം രൂപ വായ്പെയടുത്തിരുന്നു.  മുതലിെന്റ തിരിച്ചടവ്  േബല്ാക്ക്  
പഞ്ചായത്തും  പലിശ  സര്ക്കാരുമാണ് വഹിേക്കണ്ടത്.  ഇതിനകം  മുതലിനത്തില്  
61,50,000/-  രൂപ തിരിച്ചടച്ചു.  ബാക്കി 13,50,000/- രൂപ  എന്നാല്  2018-19 

തീരുമാനം :- 
 

ഇതു സംബന്ധിച്ച് വകുപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനെമടു 
ത്തിട്ടുണ്ട് 

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

തീരുമാനം :- 
 

ഈ േപര്ാജക്ടിെന്റ നിര്വഹണം സംബന്ധിച്ച് 
ഒന്നിലധികം  േകസുകള്    ബഹു. ൈഹേക്കാടതിയില്   
നിലനില്ക്കുന്നുെണ്ടന്നും  കൂടാെത  പഴയ ഫീസിബിലിറ്റി  
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദു െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും  േയാഗം 
നീരീക്ഷിച്ചു.  ഇതു പരിേശാധിച്ച ്  റിേപ്പാര്ട്ട 
നല്കുന്നതിന് പട്ടികജാതി വികസന  ഡയറക്ടെറ  
ചുമതലെപ്പടുത്തി 

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

തീരുമാനം :- 
 

ഇതു സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനെമടുേക്കണ്ടത് ബന്ധെപ്പട്ട 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ 
സമിതിയും  ആണ്.  

  നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ ) വകുപ്പ് 
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വികസനഫണ്ടിെന്റ  ഒന്നാം ഗഡു അനുവദിച്ചേപ്പാള്   ഇ.എം.എസ്. ഭവന  വായ്പാ 
തിരിച്ചടവ് എന്ന നിലയില്   43,43,870/-  രൂപ  കുറവു െചയ്തിരിക്കുന്നു.  ഇതു 
പരിഹരിക്കണെമന്നത്   സംബന്ധിച്ച്.  

4.20 േകാഴിേക്കാട് േകാര്പ്പേറഷെന്റ  വിവിധ LAR  േകസുകളില്   െകാടുത്തു തീര്ക്കാനുള്ള 
നഷ്ട പരിഹാരം  നല് കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്  (സര്ക്കാര്  േനാട്ട്(േപജ് 44, 45) 
ഫയലിെല കുറിപ്പ്  (LSGD-RC-1/13/2015-LSG നമ്പര് )  

േകാഴിേക്കാട് േകാര്പ്പേറഷനില്   വിവിധ LAR േകസുകളിലായി  നഷ്ട പരിഹാര 
തുകയും  പലിശയും േചര്ത്ത്  15.00 േകാടി  രൂപ െകാടുത്തു തീര്ക്കാനുെണ്ടന്ന്  
െസകര്ട്ടറി അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് േകാര്പ്പേറഷനിെല വിവിധ LAR േകസുകളില്   
െകാടുത്തു തീര്ക്കാനുള്ള നഷ്ട പരിഹാരമായ  15.00 േകാടി  രൂപ േകാര്പ്പേറഷെന്റ  
2017-18-െല  െചലവഴിക്കാത്ത പദ്ധതികളില്  നിന്നും, നഗരസഭാ കൗണ്സില്   
തീരുമാനത്തിനു  വിേധയമായി  ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന്  23.02.2018-െല  
532/2018/തസവ്ഭവ  നമ്പറായി  സര്ക്കാര്  അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. ഇതിന് 
സാധൂകരണം സംബന്ധിച്ച്.  

4.21 വണ്ണപുറം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  16.05.2018-െല  B1- 3307/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്   
കത്തും 16.05.2018-െല  1(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്   ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 

2017-18-ല്   ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച്  ശ്മശാനത്തിന്  സ്ഥലം 
വാങ്ങാന്   േപര്ാജക്ട്തയയ്ാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.  (േപര്ാ.നം.  229/18 - അടങ്കല്  14.50 
ലക്ഷം രൂപ ) ഇതനുസരിച്ച്  50 െസന്റ്  സ്ഥലം വാങ്ങി.  ഇതിെന്റ ബില്  ടര്ഷറിയില്   
31.03.2018-ല്   സമര്പ്പിച്ചു.  കയ്ൂ ബിലല്ില്  ഉള്പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.   ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  
ഗര്ാന്റിെന്റ  ഗഡു സര്ക്കാര്  നല്കാത്തതിനാല്   സഥലം  നല്കിയ ആള്ക്ക്  തുക 

തീരുമാനം :- 
 

ഇതു ഗര്ാമവികസന  കമ്മീഷണര്  പരിേശാധിച്ച് 
റിേപ്പാര്ട്ട് തുടര്  നടപടിക്കായി  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ 
വകുപ്പു മുേഖന   ധനവകുപ്പിന് നല്േകണ്ടതാണ്.    

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

തീരുമാനം :- 
 

സാധൂകരണം നല്കുന്നു.  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നല്കുന്ന ഫണ്ടുകള്  
ഏെതാെക്ക ആവശയ്ത്തിനാണ്/വിഭാഗത്തിനാണ് 
ഉപേയാഗിേക്കണ്ടെതന്ന്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഭാവിയില്  
ഇപര്കാരം അനുമതി നല്കുേമ്പാള്  ഏത് ആവശയ് 
ത്തിനാണ് സ്ഥലം  വാങ്ങിയത് എന്നുകൂടി  
പരിേശാധിച്ച് അനുവദനീയമായ ഫണ്ട്  ഉപേയാഗി 
ക്കാന്  മാതര്ം േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 
തീരുമാനേത്താെട അനുമതി  നല്കിയാല്  മതിെയന്നു 
തീരുമാനിച്ചു.  

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ആര്.സി ) വകുപ്പ് 
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നല്കാന്    കഴിഞ്ഞിട്ടിലല്.  സ്ഥലം നല്കിയ ഉടമയ്ക്ക്  പണം അതയ്ാവശയ്മുള്ളതിനാല്   
ഈ തുക തനത് ഫണ്ടില്  നിന്നു നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

4.22 െവള്ളൂര്   ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  07.02.2018-െല A4-375/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്  (LSGD - DA1/448/2018/LSGD) 

പഞ്ചായത്തില്  115-◌ാ◌ം നമ്പര്  അങ്കണവാടി െകട്ടിടം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  ഒരു 
േപര്ാജക്ട്  2005-06-ല്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  റവനയ്ൂ വകുപ്പ് സ്ഥലം  
ൈകമാറാഞ്ഞതിനാല്  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  ൈവകി.  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്   
ഗുണേഭാക്തൃ സമിതി കണ്വീനര്ക്ക്  തുക നല്കിയിരുന്നതിേന്മല്   ഓഡിറ്റു കുറിപ്പുണ്ട്. 
04.07.2016-ല്  റവനയ്ു വകുപ്പിെന്റ സ്ഥലത്ത് െകട്ടിടം പണിയാന്  അനുമതി ലഭിച്ചു.  
2017-18-ല്  ഈ െകട്ടിടം പണിയാന്  േപര്ാജക്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗുണേഭാക്തൃ സമിതി 
കുറച്ച് പര്വൃത്തികള്  െചയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്കണവാടി െകട്ടിടം  മുന്പ് നടത്തിയ നിര്മ്മാണ 
പര്വൃത്തിയുെട തുടര്ച്ചയായി   പണിയാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

4.23 ചിറക്കടവ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്   പര്സിഡന്റിെന്റ  17.05.2018-െല കത്തും  പഞ്ചായത്ത്  
െസകര്ട്ടറിയുെട  17.05.2018-െല കത്ത് 30.4.2018-െല  29/2-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി 
തീരുമാനവും  21.01.2018-െല 3/-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  

പഞ്ചായത്തില്  െപാന്കുന്നം ടൗണില്  98 െസന്റ് സ്ഥലത്ത്  4 തട്ടുകളായി  നാലു 
െകട്ടിടങ്ങള്  സ്ഥിതി െചയയ്ുന്നു.  34 വര്ഷം പഴക്കമുണ്ട്.  അസിസ്റ്റന്റ്  എഞ്ചിനീയര്  
തയയ്ാറാക്കിയതനുസരിച്ച്  നാലു െകട്ടിടങ്ങളുേടയും കൂടിയുള്ള  വാലയ്ുേവഷന്  തുക  
3,08,449/- രൂപയാണ്.െപാന്കുന്നത്ത്  RIDF പദ്ധതി പര്കാരം  അഗര്ികള്ച്ചര്  
മാര്ക്കറ്റിംഗ് േകാംപ്ലക്സ് പണിയാന്   5.00  േകാടി രൂപ  പഞ്ചായത്തിനനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
മുകളില്  പറഞ്ഞ െകട്ടിടങ്ങള്  െപാളിച്ചു കളഞ്ഞ്  NABARD സഹായമായി  ലഭിച്ച  
തുക ഉപേയാഗിച്ച്  പുതിയ െകട്ടിടം പണിയാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

തീരുമാനം :- 2018-19-െല ധനകാരയ്  കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റിെന്റ ഗഡു  
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ ഫേണ്ടാ  തനത് ഫേണ്ടാ  
ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം ) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം  :- 
 
 
 
 
 

സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന േരഖകളും  പഞ്ചായത്തു  െഡപയ്ൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുെട കത്തും  അപൂര്ണ്ണമാണ്. ഇതു വിശദമായി  
പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാ 
നത്തില്  വകുപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനെമടുക്കാന്  
നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 

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

തീരുമാനം :- 
 

NABARD വിഹിതം ഉപേയാഗിച്ച് പുതിയ െകട്ടിടം 
പണിയാന്  അനുേയാജയ്മായ സ്ഥലം േവെറ 
ലഭയ്മലല്ാത്തതിനാല്  ഈ െകട്ടിടം െപാളിച്ചു കളഞ്ഞ് 
പുതിയ െകട്ടിടം  പണിയുന്നതിന്  അനുമതി 
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4.24 ബഹു. തലേശ്ശരി  എം.എല്.എ.യുെട  19.04.2018-െല  കത്തും  എരേഞ്ഞാളി  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  09.02.2018-െല കത്തും  

എരേഞ്ഞാളി  ബഡ്സ് റീഹാബിലിേറ്റഷന്  െസന്ററില്  ഒരു പാര്ട്ട് ൈടം  സവ്ീപ്പെറ 
താല്ക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് .  

4.25 ബഹു. ചിറ്റൂര്  എം.എല്.എ.യുെട  16.03.2018-െല  5/2018-◌ാ◌ം നമ്പര്   കത്ത്  (LSGD - 
DA1/381/2018-LSGD)  

സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  െനല്കൃഷിക്കുള്ള  കൂലി െചലവ്  വര്ഷത്തിെല  
രണ്ട് സീസണിലും  കര്ഷകര്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന  രീതിയില്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  
നിര്ബന്ധമായും േപര്ാജക്ടുകള്  തയയ്ാറാക്കണെമന്ന് നിര്േദ്ദശം  നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്  

4.26 ബഹു. െകായിലാണ്ടി എം.എല്.എയുെട 14.05.2018-െല കത്തും  െകല്േടര്ാണ്  
േകാഴിേക്കാട്  യൂണിറ്റ് െഹഡിെന്റ കത്തും  

െകല്േടര്ാണ്  ശര്വണ സഹായികള് , LED ൈലറ്റുകള്  എന്നിവ തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് െടണ്ടര്  നടപടി കൂടാെത  െകല്േടര്ാണില്  നിന്ന് വാങ്ങാന്  
ഉത്തരവുണ്ടാകണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

4.27 േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തു പര്സിഡന്റിെന്റ  23.04.2018-െല കത്ത്  

ജിലല്യല്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട പങ്കാളിത്തേത്താെട  കിഡ്നി, കയ്ാന്സര് ,  
എയ്ഡ്സ് േരാഗികള്ക്ക് ‘േസ്നഹ സ്പര്ശം’  എന്ന പദ്ധതി  നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.  ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റ് െചയര്മാനും  ജിലല്ാ കളക്ടര്   ചീഫ് േകാഓര്ഡിേനറ്ററുമായ 
െസാൈസറ്റി മുേഖനയാണ്  ഇതു  നടപ്പാക്കാക്കുന്നത്.  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തും  

നല്കാവുന്നതാണ് എന്ന്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  അഭിപര്ായെപ്പട്ടു.  അനുമതി 
നല്കുന്നു.  

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

തീരുമാനം :- 
 

2500 ചതുരശര്അടി വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള െകട്ടിടമായ 
തിനാല്  പര്േതയ്കഅനുമതി നല്കുന്നു. 

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

തീരുമാനം  :- 
 

അര്ഹമായ സബ്സിഡി തുക നല്കാന്  സര്ക്കാര്  
ഉത്തരവുണ്ട്.  നിര്ബന്ധമായും  േപര്ാജക്ട്  എടുക്കാന്  
നിര്േദ്ദശിക്കണെമന്നത് പരിഗണിച്ചിലല്. 

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

തീരുമാനം  :- അനുമതി നല്കുന്നു.  
നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ ) വകുപ്പ് 
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േകാര്പ്പേറഷനും  25.00 ലക്ഷം  രൂപ വീതവും  നഗരസഭകളും  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തും 
5.00 ലക്ഷം രൂപ വീതവും   ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്  3.00 ലക്ഷം രൂപ വീതവുമാണ് തുക 
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം  വകയിരുത്തിയിരുന്നത്. 2017-18-േലയ്ക്ക്  സര്ക്കാര്  അനുമതി 
നല്കിയിരുന്നു.  ഓേരാ വര്ഷവും  പര്േതയ്ക അനുമതി  നല്കുന്നതിനു പകരം  തുടര്   
വര്ഷങ്ങളിലും തുക നല്കാവുന്ന  രീതിയില്   അനുമതി നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച് .  

4.28  അബ്ദു റഹിമാന്  നഗര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തു പര്സിഡന്റിെന്റ  20.12.17 31.03.2018  എന്നീ 
തീയതികളിെല   A 392/2017-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തുകളും  (LSGD- DA1-399/2018 - LSGD) 

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  യാറത്തുംപടി  മണ്ണില്  െതാടി വീട്ടില്  മാളു െനടുങ്ങാട്  
എന്നയാളുെട  മകളുെട  വിവാഹം കഴിഞ്ഞ്  11 മാസത്തിനുേശഷമാണ് വിവാഹ 
ധനസഹായത്തിന്  അേപക്ഷ നല്കിയത്. ഇവര്ക്ക്  വിവാഹ ധനസഹായം  
നല്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച് . 

4.29  ചക്കുപള്ളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  18.04.2018-െല A4-5573/16-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്  (LSGD - Da1/449/2018/LSGD) 

2012-13-െല വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  0.5 m3  േശഷിയുള്ള  ബേയാഗയ്ാസ് പ്ലാന്റിനു 
പകരം 1 m3     ബേയാഗയ്ാസ് പ്ലാന്റ് ആണ് സ്ഥാപിച്ചത്.  ഇതിനു  തുക െകാടുക്കാന്  
27.08.2014-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്   (ഖണ്ഡിക 3.25) അനുമതി 
നല്കിയിരുന്നു. ഉത്തരവായിലല് എന്ന കാരണത്താല്   ശുചിതവ് മിഷനില്  നിന്ന് തുക 
നല്കിയിലല്.  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി വീണ്ടും േവണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്  

4.30  ബഹു. കടുത്തുരുത്തി  എം.എല്.എ.യുെട  16.05.2018-െല  കത്തും ഉഴവൂര്  േബല്ാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  16.05.2018-െല C - 70/18-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും 11.05.2018-
െല  4-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും 

തീരുമാനം  :- 
 

കഴിഞ്ഞ വര്ഷെത്ത പര്വര്ത്തന റിേപ്പാര്ട്ട് 
സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിക്കണമന്ന   നിബന്ധനേയാെട 
2018-19 േലയ്ക്ക്  അനുമതി നല്കുന്നു. വരും 
വര്ഷങ്ങളിേലയ്ക്കുള്ളത്  ഓേരാ വര്ഷേത്തയും 
പര്വര്ത്തനത്തിെന്റ  അടിസ്ഥാനത്തില്  പരിഗണിക്കും. 

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

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

തീരുമാനം  :- 
 

27.08.2014-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  
തീരുമാനത്തിെന്റ  അടിസ്ഥാനത്തില്  തുടര്  നടപടി 
സവ്ീകരിേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ ) വകുപ്പ് 
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േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  പരിധിയില്  വരുന്ന 8 ഗര്ാമഞ്ചായത്തുകളില്  നിന്നും  പ്ലാസ്റ്റിക് 
േശഖരിച്ച്  െപാടിക്കുന്നതിന്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് േകാമ്പൗണ്ടില്  42.00 ലക്ഷം രൂപ 
മുടക്കി  പ്ലാസ്റ്റിക് െഷര്ഡിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതിെന്റ ആവര്ത്തന 
െചലവിനും  േവതനം നല്കുന്നതിനും  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിന്  വയബിലിറ്റിഗയ്ാപ് 
ഫണ്ട്  വകയിരുത്താന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

4.31 തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  17.05.2018-െല  plg.220/18-19/DPC/DPO/TVM    
നമ്പര്  കത്ത്  

 ഭിന്നേശഷിക്കാരായ കുട്ടികളുെട തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനതല കായിക  - കലാ 
മത്സരങ്ങള്  നടത്തുന്നതിന് ആസൂതര്ണ മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  നിര്േദ്ദശമുണ്ട്.  
കുട്ടികേളാെടാപ്പം  ഭിന്നേശഷിക്കാരായ  മുതിര്ന്നവെര കൂടി  ഉള്െപ്പടുത്തി  മത്സരം 
നടത്താന്  അനുമതി നല്കണെമന്ന് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  
ആവശയ്െപ്പട്ടതനുസരിച്ച്   ഇതിന് അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  : 
 

 

2017-18-ല്    െഗയിംസ് െഫസ്റ്റിവല്  നടത്തിയ ജിലല് 
എന്ന നിലയില്  തിരുവനന്തപുരം ജിലല്യ്ക്ക് ഈ 
വര്ഷേത്തയ്ക്ക് മാതര്മായി  പര്േതയ്ക അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.32 തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  18.05.2018-െല  plg.220/18-19/DPC/DPO/TVM    

നമ്പര്  കത്ത്  
 മുട്ടേക്കാഴികെള  നല്കുന്നതിന് ആസൂതര്ണ മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  അനുമതിയുണ്ട്.  

(14.02.2018 -െല 22/2018/തസവ്ഭവ ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 6.2.7) മുട്ടേക്കാഴികേളാെടാപ്പം  
ശാസ്ത്രീയമായി തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുള്ള  ൈഹെഡന്സിറ്റി െഫര്യിം ഉപേയാഗിച്ചുള്ള  കൂട് 
വാങ്ങണെമന്ന് നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതിന് െചലവ് കൂടുതല്  ആയതനാലും  പലര്ക്കും 
കൂടുള്ളതിനാലും നിര്ബന്ധമായും കൂട് വാങ്ങണെമന്ന നിബന്ധന 
ഒഴിവാക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് . 
തീരുമാനം  : 
 

 

കൂടിന് െചലവിെന്റ 25 ശതമാനമാണ്  നിലവില്  
സബ്സിഡി നല്കുന്നത്. ഇത് 50 ശതമാനമായി  
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.   കൂട് ഉള്ളവര്ക്ക്  പര്സ്തുത വിവരം 
നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തുകയാ 
െണങ്കില്  നിര്ബന്ധമായും  വാങ്ങണെമന്ന നിബന്ധന 
ഒഴിവാക്കുന്നു. 

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

തീരുമാനം :- 
 

െഷര്ഡു െചയ്ത  പ്ലാസ്റ്റിക്കില്  നിന്നും കിട്ടുന്ന  വരുമാനം 
െചലവ്  എന്നിവയടക്കം  മറ്റു വിവരങ്ങള്  നല്കിയിട്ടിലല്. 
ഈ വിവരങ്ങള്         ശുചിതവ് മിഷന് നല്കണം. ശുചിതവ് 
മിഷെന്റ റിേപ്പാര്ട്ടനുസരിച്ച്  പിന്നീട് തീരുമാനെമടുക്കും. 

     നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ്  
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4.33 അട്ടപ്പാടി  േനാഡല്  ഓഫീസറുെട  23.03.2018-െല  B1-949/18- ◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  
(LSGD-DA1/394/2018- LSGD) 

 അട്ടപ്പാടിയുെട പര്േതയ്ക സാഹചരയ്ം കണക്കിെലടുത്ത്  സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  
താെഴപ്പറയുന്നയില്  ഇളവുകള്  നല്കണെമന്നാവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്. 
(i) കാര്ഷിക േമഖലയില്  വയ്ക്തിഗത സബ്സിഡി  ലഭിക്കാന്  റവനയ്ൂ വകുപ്പ് 

നല്കുന്ന  ഭൂമിയുെട ൈകവശേരഖയ്ക്കു പകരം  ൈകവശ ഭൂമി സംബന്ധിച്ച്  
ൈടര്ബല്  എക്സ്റ്റന്ഷന്  ഓഫീസര്മാര്  നല്കുന്ന സാക്ഷയ്പതര്ത്തിെന്റ 
അടിസ്ഥാനത്തില്  ആനുകൂലയ്ം നല്കാന്  അനുമതി. 

(ii) സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് ധനസഹായം നല്കുന്നതിന്  െതാട്ടു മുമ്പുള്ള 
വര്ഷെമങ്കിലും  പര്വര്ത്തന ലാഭമുള്ളതായിരിക്കണെമന്നാണ്  നിബന്ധന. 
അട്ടപ്പാടി േകാഓപ്പേററ്റീവ്  ഫാമിംഗ് െസാൈസറ്റി, വട്ടുലക്കി  ഗിരിജന്  
േകാഓപ്പേററ്റീവ്  െസാൈസറ്റി എന്നിവ  ലാേഭച്ഛ കൂടാെത പര്വര്ത്തിക്കുന്നവ 
യാണ്. അതിനാല്  ഈ സ്ഥാപനങ്ങെള  മുകളില്  പറഞ്ഞ നിബന്ധനയില്  
നിെന്നാഴിവാക്കണം. 

(iii) അങ്കണവാടികള്  പര്വര്ത്തിക്കുന്നിലല്ാത്ത  സേങ്കതങ്ങളില്   പര്േതയ്ക 
വിജ്ഞാന്വാടികള്, ബാലവാടികള്  എന്നിവ ആരംഭിക്കുന്നതിന്  അട്ടപ്പാടി  
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് അനുമതി.  

തീരുമാനം : 
 

 

 നയ്ൂതന േപര്ാജക്ടുകള്ക്കുള്ള  ജിലല്ാതല കമ്മിറ്റിയുെട 
പരിേശാധനയ്ക്കു കൂടി  വിേധയമാക്കണെമന്ന 
നിബന്ധനേയാെട  അട്ടപ്പാടി േമഖലയ്ക്ക് മാതര്മായി  
മുകളില്  പറഞ്ഞവയ്ക്ക് പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
4.34 കുടുംബശര്ീ എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട  13.03.2017-െല  5167/ D-എന്  /2017/KSHO 

നമ്പര്  കത്തും  മണ്ണാര്കാട്  നഗരസഭാ കൗണ്സിലിെന്റ  7-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ 
സമിതി തീരുമാനവും 

 മണ്ണാര്ക്കാട് നഗരസഭയില്   PMAY (Urban) പദ്ധതി പര്കാരം  592 
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് വീട് നിര്മ്മിക്കാന്  അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിെന്റ നഗരസഭാ 
വഹിതം  കെണ്ടത്താന്  ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പുതിയ നഗരസഭ എന്നതിനാല്  1.00 
േകാടിരൂപ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. PMAYപദ്ധതിയുെട നഗരസഭാ 
വിഹിതമായി ഈ തുക ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന് സര്ക്കാര്  സാധൂകരണം 
വാങ്ങണെമന്ന നിബന്ധനേയാെട അംഗീകാരം നല്കിയിരുന്നു. ഇതിന് 
സാധൂകരണം നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം : 
 

 

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

 
4.35 എറണാകുളം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  17.04.2018-െല   DP -15-1283/18-

◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്ത് .  
 പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ശര്ീ.സനല്  എം.ആര്, മുേപ്പലിപ്പുറത്ത്, മലയാറ്റൂര്.പി.ഒ  

എന്ന ആള്   ഓേസ്ട്രലിയയില്  Key 2 Learning  Canberra Technoogy Park -ല്  
െഹല്ത്ത് ആന്റ്കമ്മയ്ൂണിറ്റി  സര്വവ്ീസ് േപര്ാഗര്ാം  എന്ന േകാഴ്സിന് സഹായം 
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നല്കുന്നതിന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  2  വര്ഷ േകാഴ്സാണ്.  20.00 ലക്ഷം 
രൂപയാണ് പഠന െചലവ്. 

തീരുമാനം  : 
 

 

മുകളില്  പറഞ്ഞത് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഡിേപ്ലാമ േകാഴ്സാണ്. 
മറ്റു വിശദാംശങ്ങള്  നല്കിയിട്ടിലല്. പട്ടിക ജാതി 
വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്  മുേഖന  െമഡിക്കല്  
വിദയ്ാഭയ്ാസ വകുപ്പിെന്റ  അഭിപര്ായമാരാഞ്ഞ് പിന്നീട്  
തീരുമാനിക്കും. പട്ടിക ജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്  
കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി  അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്   
കമ്മിറ്റിയില്  തെന്ന െമഡിക്കല്  വിദയ്ാഭയ്ാസ വകുപ്പിെന്റ 
റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. 

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

4.36പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട  18.05.2018-െല  Ju - 41/36/2016-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്   
 േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ “സബ് മിഷന്  ഓണ്   അേഗര്ാ േഫാറസ്ട്രി”യില്  (SMAF) 

ഉള്െപ്പടുത്തി വൃക്ഷങ്ങളുെട നഴ്സറി തയയ്ാറാക്കല്, വൃക്ഷ പ്ലാേന്റഷന്  (ൈഹഡന്സിറ്റി, 
േലാ ൈഹഡന്സിറ്റി, ബൗണ്ടറി പ്ലാേന്റഷന്  എന്നീ 3 ഘടകങ്ങള്) എന്നീ 
പദ്ധതികള്  കൃഷി വകുപ്പ്, വനം വകുപ്പിേന്റയും  പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്പിേന്റയും  
സഹകരണേത്താെട  നടപ്പാക്കാന്  തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.  താെഴപ്പറയുന്ന രീതിയിലാണ് 
പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. 
1) ഗുണേഭാക്താവ് സവ്ന്തം നിലയില്   ഒരു നഴ്സറി നിര്മ്മിക്കുന്നു എങ്കില്  50 %  

SMAF പദ്ധതി  പര്കാരമുള്ള  സബ്സിഡി നല്കാവുന്നതും ൈതകള്  
ഗുണേഭാക്താവിന് സവ്ന്തം നിലയില്  വില്ക്കാവുന്നതുമാണ്. 

2) ഗുണേഭാക്താവ് പഞ്ചായത്തിനു േവണ്ടി  ഒരു നഴ്സറി നിര്മ്മിക്കുന്നുെവങ്കില്  50% 
SMAF പദ്ധതി പര്കാരമുള്ള  സബ്സിഡിയും  50%   പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായും  
നല്േകണ്ടതാണ്.  ഈ ൈതകള്  പഞ്ചായത്തിന് ഏെറ്റടുക്കാവുന്നതും  
ഗുണേഭാക്താവിന് ഒരു നിശ്ചിത  ഉല്പാദന ഇന്െസന്റീവ്  നല്കാവുന്നതുമാണ്.  

3) ഗുണേഭാക്താവ് പഞ്ചായത്തിനുേവണ്ടി ഒരു നഴ്സറി  നിര്മ്മിക്കുന്നുെവങ്കില്  50%  
SMAF പദ്ധതി പര്കാരമുള്ള  സബ്സിഡിയും 25%  പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും  25% 
ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതവും  േചര്ത്ത്  നഴ്സറി നിര്മ്മിക്കുകയും ഈ ൈതകള്  
പഞ്ചായത്തിന്   ഏെറ്റടുക്കാവുന്നതും  ഗുണേഭാക്താവിന് ഒരു നിശ്ചിത   ഉല്പാദന 
ഇന്െസന്റീവ് നല്കാവുന്നതുമാണ്.  
 േമല്  വസ്തുതകളുെട അടിസ്ഥാനത്തില്   SMAF പദ്ധതിയുെട നിര്വഹണ 
ത്തിനായി  25% മുതല്   50 % വെര തുക പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി  നല്േകണ്ടി 
വരുന്നതിനാല്  ഈ തുക പഞ്ചായത്തുകളുെട  പ്ലാന്  ഫണ്ട്, തനത് ഫണ്ട് 
എന്നിവയില്  നിന്നും കെണ്ടത്തി വിനിേയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി 
നല്കണെമന്നത് സംബന്ധിച്ച്.    

തീരുമാനം:- 
 

 ബന്ധെപ്പട്ട തേദ്ദശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക ്  
ഇതിേന്മല്  തീരുമാനെമടുക്കാവുന്നതാണ്. 
 നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി ) വകുപ്പ് 
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4.37 കൂവപ്പടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 18.05.2018-െല  B-681/18-◌ാ◌ം നമ്പര്   
കത്ത്.  

 േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തില്  1,70,19,844/- രൂപ ഐ.എ.ൈവ അക്കൗണ്ടില്   മിച്ചമുണ്ട്. 
ൈലഫ് പദ്ധതിയില്  സ്പില്ഓവര്  പദ്ധതിക്കായി  77,83,341/- രൂപ  ആവശയ്മുണ്ട്.  
2015-16-ല്  192 േപര്ക്ക്  ഐ.എ.ൈവ. പദ്ധതി  പര്കാരം വീട് നല്കിയേപ്പാള്  
സംസ്ഥാന വിഹിതം (54,50,000/-രൂപ നല് കിയിലല്). 2016-17-ല്  13 പട്ടികജാകതി 
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് എസ്.സി. വകുപ്പില്  നിന്നും നല്േകണ്ട (13.00 ലക്ഷം രൂപ) 
നല്കിയിലല്. ൈലഫ് പദ്ധതിയുെട സ്പില്  ഓവര്   തുക  ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി തുകയില്  
നിന്നും മുകളില്  പറഞ്ഞ വിഹിതം നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് .  

തീരുമാനം  : ഇതിനാവശയ്മായ തുക നല്കിയിട്ടുെണ്ടന്ന്  ഗര്ാമ 
വികസന കമ്മീഷണര്  അറിയിച്ചു. അതിനാല്  അനുമതി 
നിരസിച്ചു. 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
4.38 എറണാകുളം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 21.05.2018-െല 5305/18/DPC/DPO/EKM 

നമ്പര്  കത്ത്  
 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില്  ജിലല്യില്  എസ്.സി.എസ്.പി. പദ്ധതിയില്  

ഉള്െപ്പടുത്തി  വിവിധ തേദ്ദശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  നടപ്പാക്കുന്ന എസ്.സി. വൃദ്ധര്ക്ക് 
കട്ടില്, ലാപ് േടാപ്  വിതരണം, േമശ, കേസര, ഓേട്ടാറിക്ഷ  വാങ്ങല്  തുടങ്ങിയ 
േപര്ാജക്ടുകളുെട  പരിേശാധനാ ചുമതല  േബല്ാക്ക് തല പട്ടികജാതി വികസന 
ഓഫീസര്  ഏെറ്റടുക്കുന്നിലല്. ഇതിേന്മല്  നിര്േദ്ദശം നല്കണമന്നത് സംബന്ധിച്ച്.  

തീരുമാനം : 
 

 

ജിലല്ാ പട്ടികജാതി  വികസന ഓഫീസറും  ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതിയും നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടും േബല്ാക്ക് 
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്  േപര്ാജക്ടുകള്  െവറ്റ് 
െചയയ്ുന്നിലല് എന്നത് ബന്ധെപ്പട്ട  ഉേദയ്ാഗസ്ഥ 
ന്മാരുെട  വീഴ്ചയാെണന്ന് േയാഗം നിരീക്ഷിച്ചു.  ഇതു 
സംബന്ധിച്ച് വയ്ക്തമായ നിര്േദ്ദശം മാര്ഗ്ഗേരഖയുെട 
ഖണ്ഡിക 3.8.1.(2)-ല്   നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇക്കാരയ്ത്തില്  
വീഴ്ച വരുത്തുന്ന േബല്ാക്ക് പട്ടികജാതി  വികസന 
ഓഫീസര്മാരുെട േപരില്  നടപടിെയടുക്കാന്   
പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടേറാടും ജിലല്ാ 
കളക്ടേറാടും  നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ ) വകുപ്പ് 
4.39 വാഴക്കുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 18.05.2018-െല B4- 50/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  

കത്ത്. 
  ഈ വര്ഷം െതരുവു വിളക്ക് വാങ്ങലിനും റിപ്പയറിംഗിനുമായി േപര്ാജക്ടിന്  ജിലല്ാ 

ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് (േപര്ാ.നം. 138/19 അടങ്കല്  - ധനകാരയ് 
കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ് 4.00 ലക്ഷം രൂപ. തനത് ഫണ്ട് 14,30,000/- രൂപ) െതരുവുവിളക്ക് 
റിപ്പയറിംഗ് െടണ്ടറിലൂെട നടത്തുന്നതിനു പകരം പഞ്ചായത്ത് േനരിട്ട് നടപ്പാക്കാന്  
ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. ഇതിെന്റ ഭാഗമായി ഒരു വാഹനം വാങ്ങാനും  ഓേരാ ഇലക്ട്രീഷയ്ന്, 
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െമക്കാനിക്ക്, ൈഡര്വര്  എന്നിവെര കരാര്  അടിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിക്കാനും 
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് .  
തീരുമാനം : 
 

 

വാഹനം വാങ്ങാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. വാഹനം 
ഓടിക്കാന്  കൂടി അറിയാവുന്ന  െമക്കാനിക്ക്/ 
ഇലക്ട്രീഷയ്െന നിയമിക്കണം. 2 േപെര മാതര്േമ  
കരാറടിസ്ഥാനത്തില്  എടുക്കാവൂ. 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി ) വകുപ്പ് 
4.40 കുടുംബശര്ീ മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ്  ഡയറക്ടറുെട 21.05.2018-െല  കത്ത് 
 
 വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പിെന്റ േനതൃതവ്ത്തില്  വിവിധ വകുപ്പുകെള 

സംേയാജിപ്പിച്ച്  േകരളത്തില്  നാഷണല്  നയ്ൂടര്ീഷയ്ന്  മിഷന്  നടപ്പാക്കുകയാണ്. 
നാഷണല്  നയ്ൂടര്ീഷയ്ന്  മിഷെന്റ ഭാഗമായി മുേന്നാട്ടു വച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  
(സ്കൂള്  കുട്ടികള്ക്ക് പര്ഭാത ഭക്ഷണം നല്കല് ,  9, 10 കല്ാസ്സിെല കുട്ടികള്ക്ക് ഉച്ച 
ഭക്ഷണം നല്കല് , ആവശയ്മായ  കുട്ടികള്ക്ക് അവധിക്കാലത്ത്  പര്ാതല്  - ഉച്ച 
ഭക്ഷണം നല്കല്  തുടങ്ങിയവ) ആവശയ്മായ ഫണ്ട്  വകയിരുത്താന്   അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് .  

തീരുമാനം : 
 

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

 
4.41 െപരിന്തല്മണ്ണ നഗരസഭാ െചയര്മാെന്റ  22.05.2018-ല കത്ത്  
 
 െപരിന്തല്മണ്ണ  നഗരസഭയുെട ആേരാഗയ് േമഖലയിെല  അേലാപതി പദ്ധതികള്  

നിര്വഹിച്ചിരുന്നത് താലൂക്ക് ആശുപതര്ി സൂപര്ണ്ടായിരുന്നു. 2013-ല്  താലൂക്കാ 
ശുപതര്ിെയ  ജിലല്ാ  ആശുപതര്ിയായി   ഉയര്ത്തിയേപ്പാള്  ഇത് ജിലല്ാ പഞ്ചായ 
ത്തിെന്റ  കീഴിലായി. എന്നിരുന്നാലും  2016-17 വെര  നഗരസഭയുെട  
ആേരാഗയ്േമഖലയിെല േപര്ാജക്ടുകള്  ജിലല്ാ ആശുപതര്ി സൂപര്ണ്ടു തെന്നയാണ് 
നടപ്പാക്കിയത്.  2018-19 മുതല്  നഗരസഭയുെട ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള്  ജിലല്ാ 
ആശുപതര്ി മുേഖന  നടപ്പാേക്കണ്ടതിെലല്ന്ന്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനെമടുത്തു.  
ജിലല്ാ ആശൂപതര്ി സൂപര്ണ്ടിെന തെന്ന  െപരിന്തല്മണ്ണ നഗരസഭയുെട  ആേരാഗയ് 
േമഖലയിെല (അേലാപ്പതി)  േപര്ാജക്ടുകള്  നിര്വഹണം നടത്താന്  നിര്േദ്ദശം 
നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് . 
അഭിപര്ായക്കുറിപ്പ് : 
 

 

 നഗരസഭാ െസകര്ട്ടറി  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥനായി 
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കാനും ജിലല്ാ ആശുപതര്ി 
സൂപര്ണ്ട്/െഡപയ്ൂട്ടി സൂപര്ണ്ടിെന്റ  സാേങ്കതിക സഹായ 
േത്താെട  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കുന്ന രീതി  അവലംബി 
ക്കാനും നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. ഇതിന് ആവശയ്മായ ഉത്തരവ് 
നല്കാന്  ആേരാഗയ് വകുപ്പ്  ഡയറക്ടര്ക്ക് നിര്േദ്ദശം 
നല്കുന്നു. 

 നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി ) വകുപ്പ് 
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4.42 േകരള  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  അേസാസിേയഷന്  പര്സിഡന്റിെന്റ  22.05.2018-െല  
KGPA/LM/FR/2018/2502-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്. 

 
 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ശര്േദ്ധയമായ പര്വര്ത്തനങ്ങള്  നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.  

ഇത്തരം പര്വര്ത്തനങ്ങള്  േകാര്ത്തിണക്കി ഇവ േഡാകയ്ുെമന്റ് െചയയ്ുന്നതിനും  
വിഷവ്ല്  േഡാകയ്ുെമന്റ് തയയ്ാറാക്കുന്നതിനും  ഇതിെന്റ െചലവ് തനത്  ഫണ്ടില്  
നിന്നും  െചലവഴിക്കാനും  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം : 
 

 

ഒരു ഭരണ സമിതിയുെട  കാലഘട്ടത്തില്   ഒരിക്കല്  
മാതര്ം  േഡാകയ്ുെമന്റ് െചയയ്ാന്   പരമാവധി 1.00 ലക്ഷം  
രൂപ  തനത് ഫണ്ടില്  നിന്ന് െചലവഴിക്കുന്നതിന്  
അനുമതി നല്കുന്നു. 

 നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
 

4.43 പഞ്ചായത്തു  ഡയറക്ടറുെട 21.05.2018-െല J4-9385/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് 
 േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്തുകളില്   RGSA   ഫണ്ടുപേയാഗിച്ച്  െവര്ചവ്ല്  കല്ാസ് റൂമില്  

ആവശയ്മായ ഉപകരണങ്ങള്   സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇവയ്ക്ക്   5 വര്ഷെത്ത  വാറണ്ടി 
ഉെണ്ടങ്കിലും  ഇടിമിന്നല്   േപാലുള്ള കാരണങ്ങളാല്   ഉപകരണങ്ങള്ക്ക്  
േകടുപാടുകള്   സംഭവിച്ചാല്  വാറന്റിയില്   ഉള്െപ്പടിലല്. ഇത്തരം സാഹചരയ്ങ്ങളില്  
ഇവയുെട േകടുപാടു തീര്ക്കാന്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് 
ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

 
തീരുമാനം  : 

 
 

ഏെതങ്കിലും  േബല്ാക്കില്  നിന്നും  ഇപര്കാരം  ആവശയ്ം  
വരുേമ്പാള്  അവര്ക്ക് മാതര്മായി  അനുമതി നല്കാന്  
ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണെറ ചുമതലെപ്പടുത്തുന്നു. 
െപാതുവായ അനുമതി നല്കുന്നിലല്. 

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

************ 


