No.10/2018/SRG/LSGD(2)

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട
02.05.2018 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

1.1 2018-19 പദ്ധതി നിര്വഹണം സംബന്ധിച്ച് െപാതുവായി േയാഗം അവേലാകനം
െചയ്തു. ൈലഫ് മിഷന് പരിപാടി േയാഗം പര്േതയ്കമായി അവേലാകനം െചയ്തു.
പൂര്ത്തിയാക്കാനുള്ള ഭവനങ്ങളുെട പൂര്ത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്
താെഴപ്പറയും പര്കാരമാണ്.
വകുപ്പ്/സ്ഥാപനം
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
മുനിസിപ്പാലിറ്റി
േകാര്പ്പേറഷന്
പട്ടികജാതി വികസന
വകുപ്പ്
പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന
വകുപ്പ്
മത്സയ് വകുപ്പ്
നയ്ൂനപക്ഷ
േക്ഷമവകുപ്പ്

പൂര്ത്തീകരിക്കാനുള്ള പൂര്ത്തീകരിച്ചവ ശതമാനം
ഇനി
ഭവനങ്ങളുെട എണ്ണം
പൂര്ത്തീകരിക്കാനുള്ളത്
9448
20253
418
4232
4595
5935

5090
12245
68
1865
2612
1842

54
60
16
44
57
31

4358
8008
350
2367
1983
4093

12737

6960

55

5777

419
99

249
28

59
28

170
71

1.2 പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് മുേഖന നടപ്പാക്കുന്ന ഭവനങ്ങളുെട പൂര്ത്തീകരണ
േജാലി
േവഗത്തിലാക്കണെമന്ന്
േയാഗം നിര്േദ്ദശിച്ചു.
പട്ടികജാതി
വികസനവകുപ്പിെന്റ പൂര്ത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുെട പട്ടികയില് നിന്ന് 4309
വീടുകെള ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിെന്റ നടപടികര്മം പുനഃപരിേശാധിേക്കണ്ട
താെണന്ന് േയാഗം നിരീക്ഷിച്ചു. ഇത്തരം കാരയ്ങ്ങള് ബഹു. പട്ടികജാതി/ പട്ടികവര്ഗ്ഗ
വകുപ്പ് മന്ത്രിയുെട ശര്ദ്ധയില്െപ്പടുത്താന് തീരുമാനിച്ചു. ൈലഫ് മിഷന്
പര്വര്ത്തനം പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വകുപ്പടക്കം മറ്റു വകുപ്പുകളുമായും മിഷനു
കളുമായും കൂടിയാേലാചിച്ച് പര്വൃത്തിക്കണം.
ഭവനങ്ങളുെട പൂര്ത്തീകരണ പുേരാഗതി വയനാട് ജിലല്യില് വളെര കുറവാണ്.
(36 ശതമാനം). ഈ ജിലല്യില് പര്േതയ്ക ഇടെപടല് നടത്താനും ബന്ധെപ്പട്ട
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തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനം/വകുപ്പ് േമധാവികെളക്കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തി അവേലാകന
േയാഗം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
3) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
4) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
5) ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര്, ൈലഫ് മിഷന്
1.3 ഗര്ാമപര്േദശത്ത് പുതുതായി 10 വീടുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില് 2041 വീടുകളും
ഇതിനകം നിര്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2. തുടര് നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്
2.1 ജിലല്ാ പദ്ധതിയിെല സംേയാജിത പരിപാടിക്ക് േപര്ാത്സാഹന ധനസഹായം
അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള
കരട് മാര്ഗ്ഗേരഖ സംസ്ഥാന ആസൂതര്ണ േബാര്ഡ്
തയയ്ാറാക്കി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഇത്ഉത്തരവായി ഇറക്കും.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
2.2 05.03.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗ തീരുമാന പര്കാരം
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്
ഖണ്ഡിക 4.14

നടപടി

െതാടുപുഴ നഗരസഭയിെല ആസൂതര്ണസമിതി അംഗങ്ങളായ ശര്ീ. പി.എം. നാരായണന്,
േസാമേശഖരന് പിള്ള എന്നിവര് നല്കിയ കത്ത് (ലഭിച്ചത് 19.02.2018)

വര്ക്കിംഗ് ഗര്ൂപ്പ്, ആസൂതര്ണസമിതി േയാഗങ്ങള് എന്നിവ വിളിക്കുന്നിെലല്ന്നും
ആസൂതര്ണ നടപടികര്മങ്ങള് േവണ്ട രീതിയില് പാലിക്കുന്നിെലല്ന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഇതു പരിേശാധിച്ച് നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര് റിേപ്പാര്ട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. പദ്ധതി
ആസൂതര്ണത്തിലും നിര്വഹണത്തിലും പാലിേക്കണ്ട മാര്ഗ്ഗ നിര്േദ്ദശം കൃതയ്മായി
പാലിേക്കണ്ടതാെണന്ന്
നിര്േദ്ദശം നല്കുന്നു. ഇത് മുനിസിപ്പല് െസകര്ട്ടറി
വയ്ക്തിപരമായി ഉറപ്പുവരുത്തണം.

നടപടി:- 1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി)വകുപ്പ്
2)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
ഖണ്ഡിക 4.29

െവള്ളാങ്ങലല്ൂര് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 06.01.2018-െല കത്ത്
2017-18 വര്ഷം താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ട്
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
േപര്ാ.നം. 70/18 പുത്തന്ചിറ സി.എച്ച്.സി.യില് ഗര്ിഡ് സംവിധാനേത്താടുകൂടിയ
േസാളാര് പാനല് സ്ഥാപിക്കല് - അടങ്കല് 20.00 ലക്ഷം രൂപ
ഈ േപര്ാജക്ട് മുണ്ടൂര് IRTC (പാലക്കാട് ജിലല്) മുേഖന നടപ്പാക്കാനാണ്
ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനം ANERT െന്റ എം. പാനല് ലിസ്റ്റില് ഉള്െപ്പട്ടിട്ടിലല്
എന്നതിനാല് നിര്വഹണം ഈ സ്ഥാപനെത്ത ഏല്പ്പിക്കാന് െമഡിക്കല്
ഓഫീസര് തയയ്ാറാകുന്നിലല്. IRTC മുേഖന നടപ്പാക്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
ANERTെന്റ അഭിപര്ായം ആരായാന് ഗര്ാമവികസന കമ്മിഷണെറ ചുമതല
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െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.
േപര്ാജക്ട്
ഉേപക്ഷിച്ചതിനാല്
പരിഗണിേക്കണ്ടതിെലല്ന്ന്
ഗര്ാമവികസന കമ്മീണഷര് അറിയിച്ചു. അതിനാല് വിഷയം പരിഗണിക്കുന്നിലല്.
ഖണ്ഡിക 4.56

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

െപരുവയല് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
നമ്പര് കത്ത്

പര്സിഡന്റിെന്റ 10.11.2017-െല 358/17-◌ാ◌ം

2017 ഏപര്ില്, െമയ് മാസങ്ങളിലായി കുടിെവള്ള വിതരണത്തിന് 22,91,100/െചലവായി. ഈ തുക നല്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. സര്ക്കാര് അനുവദിച്ചു
നല്കിയ തുകെയക്കാള് കൂടുതലാണ്. അധിക തുക നല്കാവുന്നതാെണന്ന്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര് റിേപ്പാര്ട്ട് െചയ്തതനുസരിച്ച് അനുമതി നല്കുന്നു.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്
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
െബയസ്ഡ് റിഹാബിലിേറ്റഷന് (ഏക വര്ഷ േകാഴ്സ്)എന്ന േകാഴ്സ്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടിലല്. DCBR പാസായവെരക്കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തണെമന്ന ആവശയ്ം
സംബന്ധിച്ച് സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടറുെട കൂടി അഭിപര്ായമാരാഞ്ഞ് കുടുംബശര്ീ
മിഷന് ഡയറക്ടര് അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയില് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
നടപടി:- എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, കുടുംബശര്ീ മിഷന്

ഖണ്ഡിക 4.85

ബഹു.
കയ്പമംഗലം
എം.എല്.എയുെട
29.01.2018-െല
കത്തും
ശര്ീനാരായണപുരം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 19.01.2018-െല A2 4155/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും
04.01.2018-െല 2-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി
തീരുമാനവും

പ്ലാസ്റ്റിക് െഷര്ഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഈവര്ഷം 16,35,700/- രൂപ
വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 24 ഹരിത കര്മ്മ േസനാംഗങ്ങള്ക്ക്6
മാസെത്ത േവതനം, വണ്ടിവാടക, പരിശീലനം, യൂണിേഫാം എന്നിവയ്ക്ക് വയബിലിറ്റി
ഫണ്ടായാണ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 24 ഹരിതകര്മ്മ േസനാംഗങ്ങളും
സൂപ്പര്ൈവസറും പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരാണ്. ഈ യൂണിറ്റിെന്റ െകട്ടിടവും,
െമഷീനും SCSP ഫണ്ടുപേയാഗിച്ചാണ് വാങ്ങിയത്. അതിനാല് പട്ടികജാതി
വനിതകെള മാതര്ം ഉള്െപ്പടുത്തി ഈ യൂണിറ്റ് പര്വര്ത്തിപ്പിക്കാന് അനുമതി
സംബന്ധിച്ച്. അനുമതി നല്കാവുന്നതാെണന്ന് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറുെട പര്തിനിധി അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് അനുമതി നല്കുന്നു.
നടപടി:-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ്
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ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 02.02.2018-െല AG-5663/17-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത്
2017-18 വര്ഷം സ്പില് ഓവറായി തുടരുന്നതും കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഏക്സികയ്ൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര് നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥനുമായ 16 പദ്ധതികളുണ്ട്. (2015-16-ല് ജിലല്ാ
ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകരിച്ചത്) ഇവയില് 6 എണ്ണത്തിന് ഈ വര്ഷം
ജനുവരിയില് ജിലല്ാ കൃഷി എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര് സാേങ്കതിക അനുമതി
നല്കി. 10 എണ്ണത്തിന് ഇതുവെരയും അനുമതി ലഭിച്ചിലല്. 2016-17-െല ഈ
േപര്ാജക്ടുകള് ഇതു മൂലം നടപ്പാക്കാന് കഴിയുന്നിലല്. ഇതിേന്മല് നടപടി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം:- സാേങ്കതികാനുമതി ലഭിക്കാത്ത േപര്ാജക്ടുകള്
(10 എണ്ണം)
ഒഴിവാക്കാന് നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. പുതിയ േപര്ാജ്ക്ടായി ഉള്െപ്പടുത്താ
വുന്നതാണ്.
നടപടി:-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
ഖണ്ഡിക 4.97

അയ്മനം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 03.01.2018-െല കത്ത്
2008-09 വനിതാ ഘടക പദ്ധതി ഫണ്ടും എസ്.സി.എസ്.പി ഫണ്ടും ഉപേയാഗിച്ച്
ഒരു വനിതാ െതാഴില് പരിശീലന േകന്ദ്രം നിര്മ്മിച്ചു. ഇതിെന്റ മുകളിലെത്ത
നിലയില് പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക് ഒരു സാംസ്കാരിക നിലയം പണിതു. ഈ
ഭാഗം
െക.എസ്.ഇ.ബി-ക്ക് പര്തിമാസം 11,000/- രൂപ വാടകയ്ക്ക് നല്കാന്
അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. ഇതിനു പകരമായി
പഞ്ചായത്ത്
ഓഫീസിനു മുകളില് പണിയുന്ന ഓഡിേറ്റാറിയം പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക്
േയാഗത്തിനും
മറ്റുമായി
സൗജനയ്മായി
അവരുെട
ആവശയ്മനുസരിച്ച്
നല്കാെമന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തീരുമാനം :- ഇത് പരിഗണിക്കാവുന്നതലല് എന്ന്
പട്ടികജാതി വികസന
ഡയറക്ടറുെട പര്തിനിധി അറിയിച്ചു. അനുമതി നിരസിക്കുന്നു.
നടപടി:-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
ഖണ്ഡിക 4.105

േപാത്താനിക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 20.02.2018-െല C401/17-◌ാ◌ം 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
അഭിപര്ായമാരാഞ്ഞ് റിേപ്പാര്ട്ട് അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയില്
നല്കണം.
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
4

ഖണ്ഡിക 4.106

സര്ക്കാര് ഫയല് നമ്പര് LSGD -AC2/4/2018- LSGD
എലല്ാ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിേലയും അക്കൗണ്ട്സ് ൈകകാരയ്ം െചയയ്ുന്ന
ഉേദയ്ാഗസ്ഥര്ക്കും , െസകര്ട്ടറി, ഫിനാന്സ് ഓഫീസര് എന്നിവര്ക്കും
സാംഖയ് ആപ്ലിേക്കഷന് േസാഫ്ട് െവയറില് പരിശീലനം നല്കുന്നതു
സംബന്ധിച്ച്. പരിശീലനത്തിനുള്ള കലണ്ടര്
തയയ്ാറായിട്ടുെണ്ടന്ന്
ഐ.െക.എം. പര്തിനിധി അറിയിച്ചു.

ഖണ്ഡിക 4.110

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

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
2)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചിതവ് മിഷന്
2.3 21.03.2018 െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗ തീരുമാനപര്കാരം
നടപടിസവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്
ഖണ്ഡിക 4.18
ആന്തൂര് നഗരസഭാ െചയര്േപഴ്സെന്റ 07.03.2018-െല കത്ത്
പാലിേയറ്റീവ് േനഴ്സിെന െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്റര്വയ്ൂവില് ANM/GNM BSc
Nursing േയാഗയ്തയുള്ളവര് വന്നിലല്. ഹാജരായവരില് നിന്നും െതരെഞ്ഞടുത്ത
ശര്ീമതി. രമയ്. െക.വി. എന്നയാള് First Aid & Practical Nursing Course ഉം Certificate
Course in Community Palliative Nursing-ഉം മാതര്േമ പാസായിട്ടുള്ളൂ. സര്ക്കാര്
ഉത്തരവു പര്കാരം ഇവര്ക്ക് ദിവസേവതനം 250/- രൂപയാണ്. ഇത് പുതുക്കി
നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച റിേപ്പാര്ട്ടു നല്കാന് നനഗരകാരയ് ഡയറക്ടെറ
ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.
പാലിേയറ്റീവ് നഴ്സുമാര്ക്കുേവണ്ട
നിശ്ചിത േയാഗയ്തയില് മുകളില്
പറഞ്ഞവ
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്
അംഗീകരിക്കാവുന്നതലല് എന്ന്
നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
അറിയിച്ചു.
അതിനാല് മുകളില് പറഞ്ഞ ആെള
നിയമിക്കാവുന്നതലല്.
നടപടി:-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ.പി.എ) വകുപ്പ്
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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
വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പൂര്ത്തീകരിച്ച പര്വൃത്തി ആയതിനാല് തുക നല്കാന്
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് േസ്റ്ററ്റ് െപരിേഫാര്മന്സ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസറും തേദ്ദശഭരണ
വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയില് നല്കണം.
നടപടി:-1) ) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എ.എ) വകുപ്പ്
2)േസ്റ്ററ്റ് െപര്േഫാര്മന്സ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്,
3)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്
ഖണ്ഡിക 4.81
േകരള ഗവണ്െമന്റ് േകാണ്ടര്ാേക്ടഴ്സ് അേസാസിേയഷന് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.03.2018െല കത്തും
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 2015-16 വര്ഷത്തില് നടത്തിയ െസ്പഷയ്ല് േറാഡ്
െമയിന്റനന്സ് പദ്ധതി പര്കാരം നടപ്പാക്കിയ പര്വൃത്തികള്ക്ക് തുക നല്കിയിട്ടിലല്.
ഇതു പരിേശാധിച്ച് തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് റിേപ്പാര്ട്ട്
നല്കിയതനുസരച്ച്
2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
ഉള്െപ്പടുത്തി
തുക
നല്കാന് നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
2.4. 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.
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
2) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്

6

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
സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
ഡയറക്ടറും
ഐ.െക.എം. എക്സികയ്ൂട്ടീവ്
ഡയറക്ടറും േചര്ന്ന് 15.05.2018-നകം നടപടി 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. െവറ്റിംഗ് നടത്തുേമ്പാള് ഇതു കൂടി േരഖെപ്പടുത്താന് ( മാന്േഡറ്ററി)
േപര്ാജക്ട് െപര്ാേഫാര്മയില് കര്മീകരണെമാരുക്കണം.
നടപടി:- 1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം
1) േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ്
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
2)േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ്ഗര്ൂപ്പ്
ഖണ്ഡിക 2.23
തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുെട
നിലവിലുള്ള
നികുതി
വരുമാനം
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും 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
7

8. ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് അേസാസിേയഷന് പര്സിഡന്റ്
9. േചംബര് ഓഫ് മുനിസിപ്പല് െചയര്െമന്
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്

3. െപാതു വിഷയങ്ങള്
==================
3.1 പല തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിയില് സമര്പ്പിക്കാെത
േപര്ാജക്ടുകള് േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട അംഗീകാരത്തിനായി നല്കു
ന്നുണ്ട്. കൂടാെത െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര് ജിലല്/സംസ്ഥാനതല അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റി
എന്നിവിടങ്ങളില് അംഗീകാരത്തിനു സമര്പ്പിക്കാെതയും
േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയിേലയ്ക്ക് േപര്ാജക്ടുകള് അംഗീകാരത്തിന് നല്കാറുണ്ട്. ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ
സമിതി/ അപ്പീല് കമ്മിറ്റിയിേലയ്ക്ക് സമര്പ്പിക്കാത്ത ഇത്തരം ആവശയ്ങ്ങള് ഇനിയും
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമമിറ്റിയുെട
അജണ്ടയില് ഉള്െപ്പടുേത്തണ്ടതിെലല്ന്ന്
തീരുമാനിച്ചു.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്
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 അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗത്തിന് മുമ്പ് ഐ.െക.എം.
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് നല്കണം.
നടപടി:- 1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം
നിര്വവ്ഹണ
3.3 ബഡ്സ് സ്കൂള്,
വൃദ്ധര്ക്ക് കട്ടില്
എന്നീ േപര്ാജക്ടുകളുെട
ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്
അവയ്ക്തതയുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് താെഴപ്പറയുന്ന സ്പഷ്ടീകരണം നല്കുന്നു.
ഓേരാ േപര്ാജക്ടിനും അനുേയാജയ്രായ
നിര്വവ്ഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥെര
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് സാേങ്കതിക പര്ശ്നമിലല്ാത്ത േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെന്റ കൂടി സാഹചരയ്മനുസരിച്ച് അനുേയാ
ജയ്രായ നിര്വവ്ഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങെന
നിശ്ചയിക്കെപ്പടുന്ന ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന്റ േമലുേദയ്ാഗസ്ഥന് ഈ േപര്ാജക്ടുകള്
െവറ്റു െചയയ്ണം.
ബഡ്സ് സ്കൂള്, കട്ടില്
വിതരണം തുടങ്ങിയ
േപര്ാജക്ടുകള്ക്കും ഈ രീതി അവലംബിേക്കണ്ടതാണ്.
നടപടി-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്
3.4 2017-18 വര്ഷം േപര്ാജക്ട് േഭദഗതിക്കായി തേദ്ദശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് ജിലല്ാ
ആസൂതര്ണസമിതിയുെട അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല് ചില തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് ഇവ െവറ്റിംഗും മറ്റും പൂര്ത്തിയാക്കി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക്
പുനഃസമര്പ്പിച്ചിട്ടിലല്.
അതിനാല്
അത്തരം
സ്ഥാപനങ്ങളുെട
അന്തിമ
െപര്ാസീഡിംഗ്സ് എടുത്തിട്ടിലല്. ഈ തേദ്ദശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് നടപടികര്മം
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പാലിച്ച് വാലിേഡഷന് ശരിയാക്കി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കുന്ന
പര്കര്ിയ അടിയന്തിരമായി പൂര്ത്തിയാേക്കണ്ടതാണ്. അതിനുള്ള കര്മീകരണം
ഉടെനതെന്ന സുേലഖാ േസാഫ്റ്റ് െവയറില് െചയയ്ണം.
നടപടി: 1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്
2) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് ,ഐ.െക.എം
3.5 എേസ്റ്ററ്റ് േമഖലയിെല തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ഭവന നിര്മ്മാണ മടക്കമുള്ള
പദ്ധതി നിര്വഹണത്തില് നിലനില്ക്കുന്ന
പര്ശ്നം
ബഹു. മുഖയ്മന്ത്രിയുെട
സാന്നിദ്ധയ്ത്തില് ചര്ച്ച െചയയ്ുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. ഇതിെന്റ പര്ാഥമിക േയാഗം
08.05.2018-ല് രാവിെല 10.00 മണിക്ക് ബഹു.തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട
അദ്ധയ്ക്ഷതയില് കൂടുവാന് തീരുമാനിച്ചു . ഈ േമഖലയിെല ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പര്സിഡന്റുമാെര േയാഗത്തില് പെങ്കടുപ്പിക്കണം.
നടപടി: 1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
3.6 ൈലഫ് മിഷന് പദ്ധതിയുെട പര്ധാന അജണ്ട ഭവന രഹിതര്ക്കായി പുതിയ വീടു
നിര്മ്മാണമാണ്. മിഷന് പര്വര്ത്തനം
ഇതിനായി േകന്ദ്രീകരിക്കണം. മുന്
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗങ്ങളില് നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നതുേപാെല സംസ്ഥാന
തലത്തില് നടേത്തണ്ട സംഘാടക ചുമതലകള് അതാതു സമയത്തുതെന്ന
നടത്തണം. MGNREGS, കുടുംബശര്ീ, ശുചിതവ് മിഷന് എന്നിവയുെട പങ്കാളിത്തം
മിഷന്
പര്വര്ത്തനത്തില് ഉറപ്പാക്കണം. മറ്റു ചാരിറ്റബിള് സ്ഥാപനങ്ങളുെട
പങ്കാളിത്തവും CSR ഫണ്ടും പരമാവധി ഉപേയാഗിക്കണം. ൈലഫ് മിഷന് േലാണ്
എടുക്കുേമ്പാള്
ഓേരാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും
പര്േതയ്കമായി കരാര്
െവേക്കണ്ടി വരും.
ഇത്തരം കാരയ്ങ്ങളില് ആവശയ്മായ മുെന്നാരുക്കവും
പരിേശാധനയും നടത്തി നടപടി സവ്ീകരിക്കണം.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
2) ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര് , ൈലഫ് മിഷന്
3.7 ൈലഫ് മിഷനുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഭവന പദ്ധതിയുെട ബിലല്ുകള് െപന്റിംഗ് വരാെത
പര്േതയ്കമായി ശര്ദ്ധിക്കണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ടര്ഷറിയില് കാലതാമസം വന്നാല്
അത് പര്േതയ്കമായി അഡീഷണല് ചീഫ് െസകര്ട്ടറിയുെട ശര്ദ്ധയില്െപ്പടുത്തണം.
ടര്ഷറിയിെല
ബില്
സ്റ്റാറ്റസ്
സമേയാചിതമായി
െവബ്ൈസറ്റില്
ഉള്െപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
2) ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര് , ൈലഫ് മിഷന്
3) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
4) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
5) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
6) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്. ഐ.െക.എം
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3.8 ൈലഫ് മിഷന് പര്വര്ത്തനങ്ങള് വിവിധ ഏജന്സികളുമായി സംേയാജിപ്പിക്കുന്നത്
കാരയ്ക്ഷമമാക്കുന്നതിന് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല അദ്ധയ്ക്ഷന്മാര്ക്ക്
പരിശീലനം നല്കണം.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
2) ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര് , ൈലഫ് മിഷന്
3.9 ഗര്ാമസഭ അംഗീകരിച്ച് അന്തിമമാക്കിയ ൈ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.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
2) ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര് , ൈലഫ് മിഷന്
3.10 േറഷന് കാര്ഡ് ഇലല് എന്നതിെന്റ േപരില് അര്ഹതയുള്ള ഒരു കുടുംബേത്തയും
ൈലഫ് ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കരുത്.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
2) ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര് , ൈലഫ് മിഷന്
3.11 െതരുവുനായ പര്ശ്നം നഗരസഭകളില് രൂക്ഷമാണ്. ഇതു പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള
ABC പദ്ധതി കൂടതല് ഫലപര്ദമാക്കണം. ഇതു പര്േതയ്കമായി റിവയ്ൂ െചയയ്ുന്നതിനും
പര്വര്ത്തനം
ഏേകാപിപ്പിക്കുന്നതിനും
നഗരകാരയ് ഡയറക്ടേററ്റിെല
(HQ)
േജായിന്റ് ഡയറക്ടെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി. ഇതു സംബന്ധിച്ച റിേപ്പാര്ട്ട് അടുത്ത
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗത്തില് നല്കണം.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ആര്.സി) വകുപ്പ്
2) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
3.12 ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിലും നഗരസഭകളിലുമുള്ള അറവുശാലകള്, മാലിനയ്സംസ്ക്കരണ
പ്ലാന്റ്, കര്ിമിേറ്റാറിയം (ആധുനീക രീതിയിലുള്ളതും പഴയതും തരംതിരിച്ച്)
തയയ്ാറാക്കണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയില് നല്കണം.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
3) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
3.13 ൈലഫ് മിഷന് ജിലല്ാ േകാഓര്ഡിേനറ്റര്മാെര ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി േയാഗ
ങ്ങളില് പെങ്കടുപ്പിക്കണം.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
2) എലല്ാ ജിലല്ാ കളക്ടര്മാരും
3.14 തേദ്ദശഭരണ വകുപ്പിെന്റ എലല്ാ വകുപ്പ േമധാവിമാരും മിഷന് ഡയറക്ടര്മാരും
കൃതയ്മായും േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയില് പെങ്കടുക്കണം.
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3.15 ഓേരാ മിഷനും നടപ്പാക്കുന്ന
ൈവബ്ൈസറ്റില് ഇടണം.

നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്)
വിവിധ പര്വൃത്തികളുെട
ചിതര്ങ്ങള് അതാത്
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്)
3) മിഷന് ഡയറക്ടര്മാര്

4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്
====================
4.1 ഔഷധി മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടറുെട 11.04.2018-െല

S1-144/14-◌ാ◌ം നമ്പര്

കത്ത്
ഔഷധിയില് പണമടച്ച് മരുന്ന് ലഭിക്കാന് കാലതാമസമുണ്ടാകുകയാെണങ്കില്
െമഡിക്കല് ഓഫീസര്മാര്ക്ക് െടണ്ടര് നടപടികര്മം പാലിച്ച് മറ്റ്ഏജന്സികളില്
നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങാന് സര്ക്കാര് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. ഈ തീരുമാനം
പിന്വലിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :- ഔഷധിയില് നിന്ന് മരുന്നു ലഭിക്കാെത വന്നാല്
മാതര്മാണ് മറ്റ് ഏജന്സികളില് നിന്ന് െടണ്ടറിലൂെട
മരുന്ന് വാങ്ങാന് നിര്േദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്
െമഡിക്കല്
ഓഫീസര്
സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തണം.
അതിനാല് ആവശയ്ം പരിഗണിക്കുന്നിലല്
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്
4.2 സിഡ്േകാ െചയര്മാെന്റ 11.04.2018-െല SIDCO/RMD/HQ/GENL/18-19-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത്
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നടത്തിവരുന്ന നിര്മ്മാണ പര്വര്ത്തനങ്ങള്ക്കാവശയ്
മായ സിെമന്റ്, കമ്പി, റൂഫിംഗ് ഷീറ്റ് തുടങ്ങിയവ സിഡ്േകാ വഴി വാങ്ങണെമന്ന്
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നിര്േദ്ദശം നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :- ഇത്തരം സാധനങ്ങളുെട മാര്ക്കറ്റ് വിലയും SIDCO
യുെട
വിലയും
താരതമയ്െപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുള്ള
േസ്റ്ററ്റ്െമന്റ് സമര്പ്പിക്കാന് സിഡ്േകാ എം.ഡിേയാട്
നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്
4.3 െപരിങ്ങര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 04.04.2018-െല A3-100/18-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും 27.03.2018-െല 2(2)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
2016-17 വര്ഷം പടവിനകം പാടേശഖരം വാച്ചാല് േതാട് സംരക്ഷണം (േപര്ാ.നം.63/17
അടങ്കല് 50,000/- രൂപ െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ്) എന്ന േപര്ാജക്ട് പൂര്ത്തിയാക്കി.
30.03.2017-ല് ബില് തുകയായ 49,007/- രൂപയുെട അേലാട്ട്െമന്റ് എടുത്തുെവങ്കിലും
11

ബില് ടര്ഷറിയില് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നിലല്. അതിനാല് തുക നല്കാന് കഴിഞ്ഞിലല്. 2017-18
വര്ഷം ഈ േപര്ാജകട് കയ്ാരി ഓവറായി ഉള്െപ്പടുത്താന് വിട്ടുേപായി. ഈ തുക
നല്കുന്നതിന് 2018-19-ല് േപര്ാജക്ട് എടുക്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :- 1)തനത്ഫേണ്ടാ വികസനഫേണ്ടാ ഉപേയാഗിച്ച് ഈ
േപര്ാജക്ടിെന്റ തുക നല്കുന്നതിന് പര്േതയ്ക േപര്ാജക്ട്
എടുക്കാന് അനുമതി നല്കുന്നു.
2)
മുകളില്
പറഞ്ഞ
പിഴവ്
വരുത്തിയ
ഉേദയ്ാഗസ്ഥേനാട് വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞ് നടപടി
സവ്ീകരിക്കണം.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
4.4 കാലടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 19.042018-െല A3-2010/18-നമ്പര് കത്തും
16.04.2018-െല 3(1)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും
ശങ്കര ജയന്തി മേഹാത്സവം എന്ന േപര്ാജക്ടിന് (േപര്ാജക്ട് നം. 84/19- അടങ്കല്
50000/- രൂപ തനത് ഫണ്ട്) അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ഇേത േപര്ാജക്ട് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം
നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. (േപര്ാ.നം. 36/18 - അടങ്കല് 1.00 ലക്ഷം രൂപ തനത് ഫണ്ട്)
ഇതില് 25,000/- മിച്ചമുണ്ട്. സ്പില് ഓവര് തുക കൂടി േചര്ത്ത് ഈ വര്ഷെത്ത
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :- തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിക്കാന് അനുമതി നല്കുന്നു.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്
4.5 നന്നംമുക്ക് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 05.03.2018-െല A2-888/18-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും 27.02.2018-െല 4(10)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
2017-18 വര്ഷം വിദയ്ാഭയ്ാസ േമഖലയില് താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. െടണ്ടര് നടപടി സവ്ീകരിച്ച്
ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി.
അദ്ധയ്യനവര്ഷം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി എസ്റ്റിേമറ്റില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്ന
ചില പര്വൃത്തികള് േനരേത്ത നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് സാധൂകരണം നല്കി ബില്
തുക നല്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
കര്മ
നം
1
2
3
4

േപര്ാജക്ട്
നം
128/18
130/18
132/18
155/18

േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്

തുക

കലല്ൂര്മ്മ GLPS േഫല്ാറിംഗ്
കലല്ൂര്മ്മ LPS െകട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണികള്
പള്ളിക്കര GLPS േഫല്ാറിംഗ്
ൈലബര്റി െകട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണികള്

3,25,000/ രൂപ
2,75,000/- രൂപ
2,80,000/ രൂപ
1,00,000/- രൂപ

തീരുമാനം :- ഈ
പര്വൃത്തിയുെട
വാലുേവഷന്
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര് എടുത്ത്
സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തണെമന്ന
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നിബന്ധനേയാെട അനുമതി നല്കുന്നു.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്
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 സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :- ഈ േപര്ാജക്ട് വിശദമായി പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട്
നല്കാന് േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടെറ ചുമതല
െപ്പടുത്തി . പിന്നീട് തീരുമാനെമടുക്കും.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി.) വകുപ്പ്
4.7 താനൂര് നഗരസഭാ െചയര്േപഴ്സെന്റ 23.02.2018-െല G2-3131/17-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്
(LSGD-DA/374/2018- LSGD)
ചീരാന് കടപ്പുറം GMUP സ്ക്കൂളിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് െതാഴില് പരിശീലനം
നടത്തുന്നതിന് 2018-19ല് തയയ്ല് െമഷീന് വാങ്ങി നല്കുന്ന േപര്ാജക്ട് എടുക്കാന്
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :- പരിഗണിച്ചിലല്
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്
4.8 െകാക്കയാര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 31.03.2018-െല A5- 27/2016-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും 24.10.2016-െല 1(1)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
2012-13 വര്ഷം േപര്ാ.നം. 9/13 ആയി േപാര്ട്ടബിള്
ബേയാഗയ്ാസ് പ്ലാന്റ്
നല്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. യൂണിറ്റ് െചലവ് 13500/- രൂപ.
ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം 6,310/- രൂപ . ശുചിതവ് മിഷന് വിഹിതം 6,750/- രൂപ,
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 440/ -രൂപ. െറയ്േഡ്കാ മുേഖന 23 ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്
പ്ലാന്റ് നല്കി. 1 m3 േശഷിയുള്ള പ്ലാന്റാണ് നല്കിയത്. ശുചിതവ് മിഷന് മാനദണ്ഡ
പര്ാകാരം 0.5m3 േശഷിയുളതിനാണ് സബ്സിഡി നല്കുന്നത്. അതിനാല് ശുചിതവ്
13

മിഷന് വിഹിതമായ 1,55,250/-രൂപ ലഭിച്ചിലല്. തനത് ഫണ്ട് ഇലല്ാത്തതിനാല് ഈ
തുക നല്കണെമന്ന് ശുചിതവ് മിഷന് നിര്േദ്ദശം നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :- പര്േതയ്കമായി പരിഗണിച്ച്
അനുമതി നല്കാന്
ശുചിതവ് മിഷേനാട് നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ്
4.9 ബഹു. ആറന്മുള എം.എല്.എ.യുെട 23.03.2018-െല കത്തും െമഴുേവലി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പര്സിഡിന്റിെന്റ 03.02.2018-െല കത്തും 27.01.2018-െല 1(1)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണ സമിതി
തീരുമാനവും
െമഴുേവലി പഞ്ചായത്തില് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിക്കാത്ത 22 പട്ടികജാതി
വിഭാഗക്കാരുെട ഭവനങ്ങളുെട പൂര്ത്തീകരണം നടക്കുകയാണ്. പട്ടികജാതി വകുപ്പില്
നിന്ന് 43,66,700/- രൂപ േകാസ്റ്റ് േഫാര്ഡിന് ൈകമാറിയാണ്
നിര്മ്മാണം
നടത്തുന്നത്. ഈ തുക പരയ്ാപ്തമലല്ാത്തതിനാല് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 9,50,000//- രൂപ
കൂടി ഇതിന് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. േപര്ാജക്ട് നം. 49/18. ഈ തുകയും േകാസ്റ്റ്
േഫാര്ഡിന് ൈകമാറാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :-

യൂണിറ്റ് െചലവ് സംബന്ധിച്ച്
ൈലഫ് മിഷന്
മാനദണ്ഡം പാലിക്കണെമന്ന നിബന്ധനേയാെട ഭവന
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക്
തുക േകാസ്റ്റ്
േഫാര്ഡിന് ൈകമാറുന്നതിന് അനുമതി നല്കുന്നു.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്

4.10 പാേങ്ങാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 05.04.2018-െല A5 - 930/17-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത്
2016-17 വര്ഷം പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട വനിതകള്ക്ക് ഓേട്ടാറിക്ഷ വാങ്ങി
നല്കുന്നതിന് സബ്സിഡി നല്കാന് 6.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട്
തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. (50000/- രൂപ നിരക്കില് 12 ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്) ബാങ്ക്
േലാണ് നല്കുെമന്ന ധാരണയില് ഈ തുക
കലല്റ എസ്.ബി. ഐ.
ബര്ാഞ്ചിേലയ്ക്ക്ൈകമാറിയിരുന്നു.
േപര്ാജക്ടില് ബാക്ക് എന്ഡ്
സബ്സിഡി
ആയതിനാല് ബാങ്കില് നിന്ന് േലാണ് അനുവദിച്ചിലല്. ഇത് ആദയ്േമ നല്കുന്ന
സബ്സിഡി ആക്കിയാല് േലാണ് നല്കുെമന്ന് ബാങ്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
രീതിയില് സബ്സിഡി നല്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :-- സബ്സിഡി തുക ബാങ്കിന് ൈകമാറണെമന്ന
നിബന്ധനേയാെട അനുമതി നല്കുന്നു.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്
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4.11 ചിതറ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 29.12.2017-െല കത്ത്
2016-17 വര്ഷം
പട്ടികജാതി
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട
ഭൂരഹിതരായ 16
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് 3 െസന്റ് ഭൂമി വീതം വാങ്ങുന്നതിന് േപര്ാജക്ട്
തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. കര്മനമ്പര് ഒന്നാമെത്ത ഗുണേഭാക്താവായ ശര്ീ േഗാപാലന്
പണയില് വീട് എന്ന ആള് സ്ഥലം വാങ്ങിെയങ്കിലും യഥാസമയം ആധാരം
പഞ്ചായത്തില് നല്കാന് ൈവകിയതിനാല് തുക നല്കിയിലല്. (1,50,000/- രൂപ)
ഇേദ്ദഹത്തിന് ധനസഹായം നല്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :- ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിയുെട അനുമതിേയാെട
നല്കാവുന്നതാണ്
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
4.12 മയയ്നാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 29.12.2017-െല A3-8069/2017-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും 15.11.2017-െല 3(4)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും
പഞ്ചായത്തില് 18.09.2015 മുതല് പര്വര്ത്തനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് മയയ്നാട്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ബാലികാ സദനം. സര്ക്കാരില് നിന്ന് 90 ശതമാനം ഗര്ാന്റ്
അനുവദിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും സാേങ്കതിക കാരണങ്ങളാല് ലഭിച്ചിലല്. 2018 ഏപര്ില് ഒന്നു
മുതല് ഗര്ാന്റ് ലഭിക്കുെമന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനത്തിെല ജീവനക്കാര്ക്ക്
ശമ്പളം, െകട്ടിടത്തിെന്റ വാടക, മറ്റു െചലവുകള് എന്നിവയ്ക്കായി
ഇന്നേവറ്റീവ്
േപര്ാജക്ട് എന്ന നിലയില് 14,88,000/- രൂപ ഉള്െപ്പടുത്തി (തനത് ഫണ്ട്) അംഗീകാരം
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ േപര്ാജക്ടിെല തുക ഉള്െപ്പടുത്തി 01.04.2017- മുതലുള്ള
ജീവനക്കാരുെട ശമ്പളം അടക്കമുള്ള മറ്റു െചലവുകള് നിര്വഹിക്കാന് അനുമതി
സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :- അനുമതി നല്കുന്നു
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം)
വകുപ്പ്
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
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തീരുമാനം :- േസ്റ്ററ്റ് െപര്േഫാര്മന്സ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര് ഇതു
പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കണം. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തില് പിന്നീട് പരിഗണിക്കും
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എ.എ) വകുപ്പ്
4.14 ചിതറ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 05.04.2018-െല കത്ത്
MLASDF-ല് നിന്ന് ഇടപ്പണ ൈടര്ബല് സ്കൂളിന് ഒരു ബസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബസിെന്റ ഇന്ഷവ്റന്സും ടാക്സും പഞ്ചായത്തില് നിന്നടച്ചാല് ൈഡര്വറുെട േവതനവും
ഇന്ധന െചലവും പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് നല്കാെമന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ഷവ്റന്സും ടാക്സും അടക്കം 57000/- രൂപ പഞ്ചായത്തിെന്റ തനത് ഫണ്ടില്
നിന്നടയ്ക്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം :-

അനുമതി നല്കുന്നു.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
4.15 തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 27.04.2018-െല plg.220/18-19/ DPC/DPO/ TVPM
നമ്പര് കത്ത്
(1) ജിലല്യില് തര്ിതല തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട സംയുക്ത േപര്ാജക്ടായി 16,500
കിണറുകള് റീ ചാര്ജ്ജുെചയയ്ുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണ്ണുജല സംരക്ഷണ
ത്തിെന്റ ഭാഗമായതിനാല് ഈ േപര്ാജക്ടുകളുെട നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന് കൃഷി
ഓഫീസറാണ്. എന്നാല് വളെരയധികം കിണറുകള് ഉള്ളതിനാല് വിേലല്ജ്
എക്സ്റ്റന്ഷന് ഓഫീസെറ കൂടി ഇതിെന്റ നിര്വവ്ഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥനായി
നിശ്ചയിക്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :- (i) ബന്ധെപ്പട്ട തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനത്തിെന്റ ഭരണ
സമിതി തീരുമാനപര്കാരം കൃഷി ഓഫീസര്/വിേലല്ജ്
എക്സ്റ്റന്ഷന് ഓഫീസര് എന്നിവെര ചുമതല
െപ്പടുത്താന് അനുമതിനല്കന്നു.
(2) ജിലല്യില് 4080 ഭവനങ്ങെള ഹരിത ഭവനങ്ങളാകുന്ന പദ്ധതിയില് കിണര് റീ
ചാര്ജ്ജിംഗ് ഒരു ഘടകമാണ്. ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള് കൃഷി ഓഫീസര്മാര്
മുേഖന തെന്ന നടപ്പാക്കാന് നിര്േദ്ദശിക്കണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :-

(i) ഹരിത
മിഷനുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടതിനായ
തിനാല് ഇവ കൃഷി ഓഫീസര് മുേഖന
നടപ്പാേക്കണ്ടതാണ്
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്
4.16 തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട 11.12.2017-െല DDB3 - 753/12
CE/തസവ്ഭവ കത്ത്
നിര്മ്മാണ പര്വൃത്തികളുെട GST, Input Tax കിഴിച്ചതിനുേശഷം അടയ്ക്കണെമന്നാണ്
സര്ക്കാര് നിര്േദ്ദശം. Input Tax കുറയ്ക്കാനായി ഓേരാ പര്വൃത്തിക്കും പര്േതയ്കമായി േരഖ
സമര്പ്പിക്കുന്നത് അപര്ാേയാഗികമായതിനാല് ഇതു സംബന്ധിച്ച് 15.11.2017-െല
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േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനവും ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 27.11.2017െല
DB3-9058/17/CE/തസവ്ഭവ നമ്പറായ തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ്
എഞ്ചിനീയറുെട സര്ക്കുലറും പുനഃപരിേശാധിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :- ആവശയ്ം പരിഗണിച്ചിലല്
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്
4.17 പാനൂര് നഗരസഭാ െചയര് േപഴ്സെന്റ കത്ത് (ലഭിച്ചത് 12.04.2018)
2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് താെഴ പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകളുെട നിര്വഹണം
പുേരാഗമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ് (േലാക ബാങ്ക് വിഹിതം).േലാകബാങ്ക് വിഹിതം
ഇനിയും ലഭിക്കാത്തതിനാല് ഈ േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് ധനകാരയ്കമ്മീഷന് ഗര്ാന്റ്
ഉപേയാഗിക്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
കര്മ
നം
1
2
3
4
5
6

േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്
അണിയാരം ബാവാച്ചി േറാഡ് റീ - ടാറിംഗ്
(പര്വര്ത്തി പുേരാഗമിക്കുന്നു)
പുതിേയറ്റും കണ്ടി െമാേകരി പഞ്ചായത്ത്
േറാഡ് റീ-ടാറിഗ് (പര്വര്ത്തികഴിഞ്ഞു)
പി.െക.മുക്ക് - ൈബപ്പാസ് േറാഡ് (പര്വര്ത്തി
കഴിഞ്ഞു.)
െതേക്ക പാനൂര് ചീളുപറമ്പത്ത് േറാഡ് (റീടാറിംഗ് പുേരാഗമിക്കുന്നു)
തുണ്ടിയില് താെഴമഠത്തില് േറാഡ് (റീ-ടാറിംഗ്
പുേരാഗമിക്കുന്നു)
ൈതക്കണ്ടി താെഴ പി.എം.ജി.എസ് ൈവ
േറാഡ് (റീ ടാറിംഗ് പുേരാഗമിക്കുന്നു)

തുക
14,00000/3,50,000/2,95,000/2,95,000/2,95,000/2,15,000/-

തീരുമാനം :-

സ്പില് ഓവര് േപര്ാജക്ട് െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിെന്റ
മാനദണ്ഡം 12.04.2018 െല േകാ-ഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയുെട തീരുമാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്
02.05.2018-െല ഡി.എ1/439/208/തസവ്ഭവ സര്ക്കുലര്
പര്കാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് േപര്ാജക്ടുകള്
ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക് സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്
4.18 ശുചിതവ് മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട 07.04.2018-െല 3253/ഓ/2017/SM /
നമ്പര് കത്ത്
േകന്ദ്ര ഡര്ിംങ്കിംഗ് വാട്ടര് ആന്റ് സാനിേട്ടഷന് മന്ത്രാലയത്തിെന്റ സഹായേത്താെട
ശുചിതവ് േമഖലയില് ഒരു പദ്ധതി കാലടിയില് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്തയ്യില് Swatch
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Iconic Places ആയി െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട 100 പര്േദശങ്ങളില് ഒന്നാണ് കാലടി ആദി
ശങ്കരാചാരയ്രുെട മണ്ഡപവും
സമീപ പര്േദശവും. ഇതിനായി
22,61,55,260/രൂപയുെട പദ്ധതി േകന്ദ്ര മന്ത്രായലയത്തിനു സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ബി.പി.സി.എല് െന്റ CSR വിഹിതം
8,53,80,508.00 രൂപ
സവ്ച്ഛ ഭാരത മിഷന് (G)
1,34,00,000.00
സവ്ച്ഛ ഭാരത മിഷന് (U)
58,80,000.00
സവ്ച്ഛ ഭാരത മിഷന് (ICE)
11,07,000.00
ശുചിതവ് േകരളം േസ്റ്ററ്റ് പ്ലാന് ഫണ്ട്
1,51,90,000.00
എം.എല്.എ. എസ്.ഡി.എഫ്
3,75,97,752.00
ഡി.റ്റി.പി.സി. വിഹിതം
6,76,00,000.00
ആെക
22,61,55,260.00
ഈ േപര്ാജക്ടിന് ഭരണാനുമതിയും ജിലല്ാതല േമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാന്
അനുമതിയും നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :- കാലടി പഞ്ചായത്തു മുേഖന നിര്വഹണം നടത്തുന്നതു
സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാന
െമടുക്കണം. മറ്റു വകുപ്പില് നിന്ന് ഭരണാനുമതി
ആവശയ്മുെണ്ടങ്കില് അതു സഹിതം
േപര്ാജക്ട് ജിലല്ാ
ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. ജിലല്ാ
ആസൂതര്ണ സമിതി
േമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയായി
പര്വര്ത്തിക്കാന് അനുമതി നല്കുന്നു.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ്

4.19 കാലടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 02.05.2018 -െല A3 - 400/18-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത്
പഞ്ചായത്തിെന്റ
ആധുനിക അറവുശാല
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന്
ഇനിയും 50.00 ലക്ഷം രൂപ കൂടി ആവശയ്മുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട
പക്കലുള്ള ഫണ്ട് ശുചിതവ് മിഷനിേലയ്ക്ക് തിരിച്ചടച്ചു. ഇതു തിരിെക പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടര്ക്ക് നല്കിെയങ്കിേല പഞ്ചായത്തിനു തുക ലഭിക്കൂ എന്നതിനാല് ഈ തുക
അനുവദിക്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
തീരുമാനം :- ഇത് പരിേശാധിച്ച്നടപടി സവ്ീകരിക്കാന് ശുചിതവ്
മിഷന് ഡയറക്ടേറാട് നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു.
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
2) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചിതവ് മിഷന്
(േയാഗം ൈവകിട്ട് 4.30-ന് അവസാനിച്ചു.)
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