No.10/2018/SRG/LSGD(4)

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗം
06.06.2018 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.00 മണിക്ക്
നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിെല 610-◌ാ◌ം നമ്പര് ഹാളില്

അജണ്ട

1.െപാതു അവേലാകനം

2.തുടര് നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്
2.1 05.03.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗ തീരുമാന പര്കാരം
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്
ഖണ്ഡിക 4.105

നടപടി

േ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 പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
െഡേപ്പാസിറ്റ് പര്വര്ത്തികളുെട േമാണിറ്ററിംഗിനും
മറ്റും പ്ലാന് ഫണ്ട്
ലഭിക്കുന്നിലല്ാത്തതിനാല് സര്വവ്ീസ് ചാര്ജ്ജ് േവണെമന്ന്
അെനര്ട്ട്
ഡയറക്ടര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നടപടി:- 1)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) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചിതവ് മിഷന്
2.2. 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
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ലഭിക്കും. ഇത് ൈലഫ് പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തി യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 4.00 ലക്ഷം
രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചാണ് ധനസഹായം നല്കുന്നത്. അതിനാല് പി.എം.എ.ൈവൈലഫ് 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
സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
ഡയറക്ടറും
ഐ.െക.എം. എക്സികയ്ൂട്ടീവ്
ഡയറക്ടറും േചര്ന്ന് നടപടി അടിയന്തിരമായി പൂര്ത്തിയാക്കണം
നടപടി:- 1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം
2) േ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
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.3

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
ഡയറക്ടര്, േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റ്
േജായിന്റ് െസകര്ട്ടറി, േസ്റ്ററ്റ് ഫിനാന്സ് െസല്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് അേസാസിേയഷന് പര്സിഡന്റ്
േചംബര് ഓഫ് മുനിസിപ്പല് െചയര്െമന്
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്

02.05.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗ തീരുമാന പര്കാരം
നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്

ഖണ്ഡിക 2.1
ജിലല്ാ പദ്ധതിയിെല സംേയാജിത പരിപാടിക്ക് േപര്ാത്സാഹന ധനസഹായം
അനുവദിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ആസൂതര്ണ േബാര്ഡ് തയയ്ാറാക്കി
നല്കിയ കരട് മാര്ഗ്ഗേരഖ അംഗീകരിച്ചു െകാണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്
നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
2) ധനകാരയ് വകുപ്പ്
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 3.12
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)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
2) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
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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)േസ്റ്ററ്റ് െപര്േഫാര്മന്സ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്
2.4 23.05.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗ തീരുമാനപര്കാരം നടപടി
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്
ഖണ്ഡിക 1.1
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
ഖണ്ഡിക 3.1
താെഴപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകള്ക്ക് വിേധയമായി 2018-19-െല വാര്ഷിക പദ്ധതി
യില് േഭദഗതി വരുത്താന് അനുമതി നല്കി. 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
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(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
MPLAD, MLASDF േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി
ഏെതങ്കിലും േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്
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.
ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്
നടപടി:1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
ഖണ്ഡിക 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 രീതിയിലാേക്കണ്ടതുമാണ്. ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുേടേയാ ജിലല്ാ
കളക്ടറുേടേയാ േനതൃതവ്ത്തില് േവണം ഇപര്കാരം േയാഗം ഇനി വിളിേക്കണ്ടത്.
ഇത് സംബന്ധിച്ച സര്ക്കുലര്.
(നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
2) മിഷന് േമധാവികള്
ഖണ്ഡിക 3.6
നിലവിെല സര്ക്കാര് നിര്േദ്ദശപര്കാരം 2017-18-െല ൈലഫ് മിഷന് േപര്ാജക്ടുകള്
ഈ വര്ഷം സ്പില് ഓവറായി തുടരുന്നുെവങ്കില് ഈ േപര്ാജക്ടുകളിെല തുക 2018-19കയ്ാരി ഓവര് തുക
െല
ബഡ്ജറ്റ് തുകയുെട പുറത്തുെകാണ്ടുവരാെമന്നും
നല്കുെമന്നുമാണ് നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നത്. കയ്ാരിഓവര് വിഹിതത്തിനു പരിഗണിേക്കണ്ട
സ്പില് ഓവര് േപര്ാജക്ടുകള് മാറ്റമിലല്ാെത തുടരുന്നവയായിരിക്കണം. എന്നാല്
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ൈ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
മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക്
നടപ്പാക്കാന് സഹായകരമായ
േഭദഗതി നിലവിെല
അനുസരണമായി നടപ്പാക്കാന് അനുമതി നല്കുന്നു.
ഇത്തരം േഭദഗതികള്
വരുത്തിയാലും അവ കാറ്റഗറി 1 - ല് (2018-19-െല ബഡ്ജറ്റ് തുകയ്ക്ക് പുറത്ത്)
ഉള്െപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. ഇതിനു സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില് കര്മീകരണം
നടത്തണം
നടപടി :- എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം
ഖണ്ഡിക 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.
ഖണ്ഡിക 3.11
ചില നിര്മ്മാണ േപര്ാജക്ടുകള് MGNREGS പദ്ധതിയുമായി സംേയാജിപ്പിച്ചാണ്
നടപ്പാക്കുന്നത്. ഉദാ:- MGNREGS പദ്ധതിയിെല Labour/ Material Component ഉം
േപര്ാജക്ടില് ഉള്െപ്പടുത്തിേയക്കാം. 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.
ഇതിേന്മലുള്ള ഉത്തരവ്
നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ്
ഖണ്ഡിക 3.12
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
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രീതിയില് േ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.
ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഐ.എ) വകുപ്പ്
ഖണ്ഡിക 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
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മുതല് 6.00 മണിവെരയും ആക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി
മാതര്േമ അധികമായി
േഡാക്ടര്മാേരയും േനഴ്സുമാേരയും
താല്ക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില് നിയമിക്കാവൂ.
ഇതിേന്മലുള്ള ഉത്തരവ്.
നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി. )വകുപ്പ്
ഖണ്ഡിക 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 സവ്ീകരിക്കണം
നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ.ഡബല്യ്ൂ)വകുപ്പ്
2) എലല്ാ ജിലല്ാ കളക്ടര്മാരും
3) എലല്ാ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്മാരും
3) ചീഫ്, ഡി.പി. ഡിവിഷന്, േസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡ്
ഖണ്ഡിക 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. ഇതു
പരിേശാധിച്ച് േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം
നടപടി:- േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്
ഖണ്ഡിക 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 11.05.2018െല 4-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും
േ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. െഷര്ഡു െചയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കില് നിന്നും
കിട്ടുന്ന വരുമാനം െചലവ് എന്നിവയടക്കം മറ്റു വിവരങ്ങള് നല്കിയിട്ടിലല്. ഇതു സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങള് ശുചിതവ് മിഷന് നല്കണം.
നടപടി : - എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചിതവ് മിഷന്

ഖണ്ഡിക 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
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െഹല്ത്ത് ആന്റ്കമ്മയ്ൂണിറ്റി
സര്വവ്ീസ് േപര്ാഗര്ാം എന്ന േകാഴ്സിന് സഹായം
നല്കുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 2 വര്ഷ േകാഴ്സാണ്. 20.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്
പഠന െചലവ്. 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:- പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടര്

4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്
====================
4.1 ൈലഫ് മിഷന് എക്സികയ്ുട്ടീവ് ഓഫീസറുെട 22.05.2017-െല LF 5/511/2017-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത്.
ൈലഫ് മിഷന് പദ്ധതിയില് വീട് നിര്മ്മാണത്തിന് ആവശയ്മായ സാധന
സാമഗര്ികള് ലഭയ്മാക്കുന്നതിന് േദശീയ െതാഴിലുറപ്പു പദധതിയും കുടുംബശര്ീയും
സംേയാജിപ്പിച്ച്
സാമഗര്ി നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാെത ശുചിതവ് മിഷനുമായി േയാജിച്ച് വയ്ക്തിഗത േടായ്
ലറ്റ് നിര്മ്മിക്കാനും അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(i)

സാധന സാമഗര്ികള് നിര്മ്മിച്ചു നല്കാന് നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റുകള്
സ്ഥാപിക്കാനുേദ്ദശിക്കുന്നു. നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റിന് വര്ക്ക് െഷഡ് ആന്റ് വാട്ടര്
ടാങ്ക്, ൈഹേഡര്ാളിക് െമഷീന് കം ൈവേബര്റ്റര്, ഇലക്ട്രിഫിേക്കഷന്, കിണര്,
പമ്പ്െസറ്റ് മറ്റു അനുബന്ധ സൗകരയ്ങ്ങള് എന്നിവ ഒരുക്കണം. ഇതിനായി
വികസന ഫണ്ട്, തനത് ഫണ്ട്,കുടുംബശര്ീ ഫണ്ട് MGNREGS ഫണ്ട് എന്നിവ
ഉപേയാഗിക്കാനാണ് ലക്ഷയ്മിടുന്നത്. ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധന സാമഗര്ികള്
ൈലഫ് ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് സൗജനയ്മായി നല്കാനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.
(ii) വനിതകെള ഉള്െപ്പടുത്തിയാണ് മുകളില് പറഞ്ഞവ നടപ്പാക്കുന്ന െതങ്കില്
വനിതാ ഘടക പദ്ധതി േപര്ാജക്ടുകള് േഭദഗതി െചയ്ത് ഈ പര്വൃത്തികള്
വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്താന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(iii)
കക്കൂസ് നിര്മ്മാണത്തിന് ഗര്ാമീണ േമഖലയില് 12,000/- രൂപയും
നഗരപര്േദശങ്ങളില് 15,400/-രൂപയുമാണ് യൂണിറ്റ് നിരക്ക് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.
ശുചിതവ് പരിപാടിക്ക് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന 10 ശതമാനം തുകയില് നിന്ന് ഇത്
ഉപേയാഗിക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ െചലവ് വീട്
നിര്മ്മാണത്തിന്
നല്കുന്ന
4.00 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക്
ഉപരിയായി
നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.2 കലല്റ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 26.05.2018-െല A4-4584/2018-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത്
2016-17-ല് കുടിെവള്ള ൈപപ്പ് ൈലന് നീട്ടുന്നതിനും ഗാര്ഹിക കണക്ഷന്
നല്കുന്നതിനുമായി െപാതു വിഭാഗത്തിലും എസ്.സി.എസ്.പി. വിഭാഗത്തിലുമായി
ഫണ്ടു വകയിരുത്തി (യഥാകര്മം 21.00 ലക്ഷം രൂപ, 18,03,955/- രൂപ) തുക േകരള
വാട്ടര് അേതാറിട്ടിയില് െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയ്തിരുന്നു.
ഈ തുകയില് ആെക
10,59,597/- രൂപ മിച്ചമുണ്ട്. (എസ്.സി.എസ്.പി - 5,40,945/- രൂപ, െപാതു വിഭാഗം
5,18,652/- രൂപ). ഈ തുക ഉപേയാഗിച്ച് ൈപപ്പ് ൈലന് ദീര്ഘിപ്പിക്കുന്നതിന്
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.3 തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
TVPM/Psdt./565/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്.

പര്സിഡന്റിെന്റ

08.05.2018-െല DP

ജിലല്യിെല 26 ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിെല െതരെഞ്ഞടുത്ത ഓേരാ
ൈഹസ്ക്കൂളില് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച് 3.90 േകാടി
രൂപ ഉള്െപ്പടുത്തി 2018-19-ല് േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു (േപര്ാ.നം. 413/2018/
േപര് സാരഥി - സര്ക്കാര് സ്കൂളിേലയ്ക്ക് വാഹന സൗകരയ്െമാരുക്കല്). ഇതിന്
DPC അംഗീകാരം നല്കിയിരുന്നിലല്. േപര്ാജക്ട്
നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.4 കുട്ടമ്പുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 25.05.2018-െല A2-1550/17-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും 09.05.2018-െല 13(1) -◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
പഞ്ചായത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥതയില് ഒരു അംബുലന്സ് ഉണ്ട്. ഇതിെന്റ ൈഡര്വറുെട
31.12.2017 വെരയുള്ള ശമ്പള കുടിശ്ശിക േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട
അനുമതിേയാെട നല്കി. തുടര്ന്നു ശമ്പളം നല്കിയിലല്. കട്ടമ്പുഴ പി.എച്ച്.സി.െയ
എഫ്.എച്ച്.സി.യായി ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ൈഡര്വറുെട ശമ്പളം മുടക്കം കൂടാെത
എച്ച്.എം.എസി. ഫണ്ടില് നിേന്നാ പഞ്ചായത്തു തനത് ഫണ്ടില് നിേന്നാ നല്കാന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.5 തിരുവനന്തപുരം േമയറുെട 28.04.2018-െല
DA/467/2018-LSGD)

/6352/17-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്

(LSGD-

നഗര സഭാ നഴ്സറി സ്ക്കൂളില് പഠിക്കുന്ന വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് യൂണിേഫാം, കുട, പുസ്തകം
എന്നിവ സൗജനയ്മായി നല്കുന്നതിന് 2018-19-ല് േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു
െവങ്കിലും ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അനുമതി നിരസിച്ചു. ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.6വണ്ണപ്പുറം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 07.03.2018-െല കത്തും 05.03.2018-ല
34(1)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും
2015-16-ല് പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലാപ് േടാപ് നല്കുന്ന
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി. അര്ഹതയുള്ള ഗുണേഭാക്താക്കള് ഇലല്ാത്തതിനാല് ഇനിയും 9
ലാപ് േടാപ് കൂടി വിതരണം െചയയ്ാെത മിച്ചമുണ്ട്. ഇതു കൂടി 2017-18 -െല
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ഗുണേഭാക്തൃ
ലിസ്റ്റില്
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഉള്ളവര്ക്ക്

വിതരണം

െചയയ്ാന്

അനുമതി

4.7 േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 27.04.2018-െല കത്ത്
െപയിന് ആന്റ് പാലിേയറ്റീവ് െകയര് െസന്ററുകള്, വാര്ദ്ധകയ്കാല ശുശര്ൂഷ എന്നീ
േമഖലയില് െതാഴില് േനടാന് സഹായകമായ േഹാം േനഴ്സിംഗ് ആന്റ് െഹല്ത്ത്
െകയര് പരിശീലന പരിപാടി നടത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥാപനമായി േകാഴിേക്കാട്
പര്വര്ത്തിക്കുന്ന
പര്ീ- റികര്ൂട്ട്െമന്റ് െടര്യിനിംഗ് െസന്റര് (PRTC) െയ
അംഗീകരിക്കണെമന്നാശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.8 വിജയപുരം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 11.04.2018-െല A1-10220/17-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത് ( LSGD - DB1/332/2018- LSGD)
പഞ്ചായത്തിെല 17-◌ാ◌ം വാര്ഡില് സ്ഥിതി െചയയ്ുന്ന െകാലല്െക്കാമ്പ് SC
േകാളനിയിെല വീടുകള് അപകടാവസ്ഥയില് ആയതിനാല് ഇവര്ക്ക് പുതിയ
വീടുകള് നിര്മ്മിച്ചു നല്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
4.9 സര്ക്കാര് േനാട്ട് ഫയല് നം. LSGD-RC2/388/2017/ LSGD േപജ് 3 ഖണ്ഡിക 8
െകട്ടിട നികുതി പൂര്ണ്ണമായും പിരിെച്ചടുക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി െകട്ടിട നികുതി
28.02.2018-നകം അടയ്ക്കുകയാെണങ്കില്
പലിശയും പിഴപലിശയും ഒഴിവാക്കി
നല്കാന് േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാന
ത്തില് സര്ക്കാര് ഉത്തരവും നല്കി. പിന്നീട് സമയ പരിധി 31.03.2018 വെര
ദീര്ഘിപ്പിച്ചു നല്കിെക്കാണ്ട് 01.03.2018-െല 589/18 തസവ്ഭവ നമ്പര് പര്കാരം
സര്ക്കാര് ഉത്തരവായി. ഈ ഉത്തരവിന് സാധൂകരണം
നല്കണെമന്നാ
വശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.10 കണ്ണൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 30.05.2018-െല 82/2018-19/DPC/DPO/KNR
നമ്പര് കത്തും പടിയൂര് - കലയ്ാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 28.05.2018-െല
കത്തും
സമ്പൂര്ണ്ണ മാലനയ് നിര്മ്മാര്ജ്ജനത്തിെന്റ ഭാഗമായി " ആരാമം പടിയൂര് "എന്ന
േപര്ാജക്ട് 2018-19-െല വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ
സമിതി അംഗീകാരം േനടിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 26/19. അടങ്കല് 11,61,458/- രൂപ)
പഞ്ചായത്തിെല മുഴുവന് സ്കൂളുകളിേലയും കുട്ടികള്ക്ക് തുണിെകാണ്ടുള്ള ബാഗും സ്റ്റീല്
വാട്ടര് േബാട്ടിലും നല്കുകയാണ് പര്വര്ത്തനം. സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗേരഖയില് ഇത്
ഉള്െക്കാള്ളിച്ചിട്ടിലല്ാത്തതിനാല് പര്േതയ്ക അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.11 പനങ്ങാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 19.01.2018-െല A1-01/16-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത്.
2013-14- വര്ഷം കാപ്പികുന്ന് േകാളനി ഫുട്പാത്ത്, കിനാലൂര് മിനി ഇന്ഡസ്ട്രീയല്
െകട്ടിട
നിര്മ്മാണം
എന്നിവയക്ക്
സംയുക്ത
േപര്ാജക്ട്
എടുത്തിരുന്നു.
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 2.00 ലക്ഷം രൂപയും (റ്റി.എസ്.പി) ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
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വിഹിതം 15.00 ലക്ഷം രൂപയും, ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ടര്ഷറി VPF
അക്കൗണ്ടില് നിേക്ഷപിച്ചു. സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പര്കാരം VPFഅക്കൗണ്ടുകള്
നിര്ത്തലാക്കി . ഈ േപര്ാജക്ട് 2015-16, 2017-18 വര്ഷങ്ങളിലായി പൂര്ത്തിയാക്കി.
ഈ പര്വൃത്തിയുെട ബില് തുക തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച് നല്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.12 തിരുവമ്പാടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 28.05.2018-െല A2/6500/17 നമ്പര്
കത്ത്
2017-18 വര്ഷം ഗയ്ാസ് കര്ിമിേറ്റാറിയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് താെഴപ്പറയുന്ന രണ്ടു
േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.
കര്മ േപര്ാ.നം
േപര്ാജക്ടിെന്റ
തുക
നിര്വവ്ഹണ
നം
േപര്
ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്
1
255/18
ഗയ്ാസ് കര്ിമിേറ്റാറിയം
12,00,000/- അസി.എഞ്ചിനീയര്
2
262/18
ഗയ്ാസ്
കര്ിമിേറ്റാറിയത്തിന് 27,00,000/- പഞ്ചായത്ത്
ആവശയ്മായ
െമഷീനറികളും
െസകര്ട്ടറി
ജനേററ്ററുകളും വാങ്ങല്
െമഷീനറിയുെട വാങ്ങല്
അസി.എഞ്ചിനീയര് െചയയ്ിലല്ാ എന്നതിനാലാണ്
െമഷീനറിയും മറ്റും വാങ്ങാന് പര്േതയ്ക േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയത്. െകട്ടിട
നിര്മ്മാണം
എഗര്ിെമന്റ്
വച്ച്
പൂര്ത്തിയാക്കി
വരുന്നു.
െകട്ടിട
നിര്മ്മാണത്തിനുേശഷേമ െമഷീനറി വാേങ്ങണ്ടതുള്ളൂ എന്നതിനാല് െമഷീനറിക്ക്
എഗര്ിെമന്റ് വച്ച് പര്േച്ചസ് ഓര്ഡര് നല്കിയിലല്. അതിനാല് ഈ ഘടകത്തിനുള്ള
േപര്ാജക്ട് സ്പില് ഓവര് കാറ്റഗറി
1-ല് െപ്പടുന്നിലല്. ഇതിന് 2018-19-െല ബഡ്ജറ്റ്
വിഹിതത്തില് നിന്ന് തുക നല്േകണ്ടതായി വരുന്നു. ഇതും ( െമഷീനുകളും ജനേററ്ററും
വാങ്ങലും) കാറ്റഗറി 1-ല് ഉള്െപ്പടുത്താന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.13 നഗരകാരയ് ഡയറക്ടറുെട 10.05.2018-െല DC4/6144/2018-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും
ൈകത്തറി ആന്റ് െടക്ൈസ്റ്റല് ഡയറക്ടറുെട 24.01.2018-െല H.L/C3/2790/2017-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും
ൈകത്തറി േമഖലെയ േപര്ാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി ഒരു വീട്ടില് ഒരു തറി
എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു. ൈകത്തറി െതാഴിലാളികളുെട വീടിേനാട് േചര്ന്ന് തറി
സ്ഥാപിക്കാന് 75 ശതമാനം
തുക
സര്ക്കാര് നല്കും.
25 ശതമാനം
ഗുണേഭാക്താവ് വഹിക്കണെമന്നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം
െനയ്ത്തുകാര്ക്ക് വഹിക്കാന് പര്യാസമായതിനാല് ഈ വിഹിതം തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് നല്കുന്നതിന് നിര്േദ്ദശം നല്കണമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.14 ആലപ്പുഴ നഗരസഭാ െചയര്മാെന്റ 22.05.2018-െല കത്ത്
i) മത്സയ് െതാഴിലാളികള്ക്ക് വല നല്കുന്നതിന് 50 ശതമാനമാണ് സബ്സിഡി
നല്കുന്നത്. മത്സയ് േമഖലയില് െതാഴിലും വരുമാനവും കുറഞ്ഞതിനാല് ഈ
നിരക്ക് പുനഃപരിേശാധിക്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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ii) ഗുണനിലവാരമുള്ള വലകള് വയ്ാസ േസ്റ്റാറില് ലഭയ്മലല്ാത്തതിനാല് പുറത്തു നിന്ന്
വല വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
4.15 കണ്ണൂര് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 21.12.2017-െല A4-2898/17-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത് (LSGD - DB1/20/2018/-LSGD)
ആറളം പരിപ്പ് േതാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് 24 ഏക്കര് സ്ഥലത്ത് 24പട്ടിക വര്ഗ്ഗ
കുടുംബങ്ങെള 2006-07 -ല് പുനരധിവസിപ്പിച്ചിരുന്നു. 11 വര്ഷം മുമ്പ് പൂര്ത്തീകരിച്ച
ഈ വീടുകള് വാസേയാഗയ്മലല്. ഇവ വാസേയാഗയ്മാക്കി അധികമായി ഒരു മുറി കൂടി
നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് 3,60,000/- രൂപ വീതം ആവശയ്മാെണന്ന് ആറളം
ഗര്ാമ
പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ( 2017-18-ല് 49 .00 ലക്ഷം
രൂപ ഇതിനായി വകയിരുത്തി
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു.) ഈ വീടുകളില് 11
എണ്ണം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.16 െവളിയംേകാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 04.06.2018-െല A4-2038/2018◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്
2017-18 വര്ഷം പര്േതയ്ക ഘടക പദ്ധതി വിഹിതമായി 33,72,000/- രൂപയാണ്
ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതമായി ലഭിച്ചത്. ഈ വര്ഷം 12,62,000/- രൂപ മാതര്മാണ് പര്േതയ്ക
ഘടക പദ്ധതിയില് മാതര്മാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബഡ്ജറ്റ് തുകയിെല ഈ
അപാകത പരിഹരിക്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.17 െപരിന്തല്മണ്ണ നഗരസഭാ െചയര്മാെന്റ 02.06.2018-െല കത്ത്.
നഗരസഭയില് െകാതുകുകളുെട ഉറവിട നശീകരണം (ആേരാഗയ് ജാഗര്ത) സാന്തവ്നം
പാലിേയറ്റീവ് െകയര് എന്നീ പദ്ധതികള് വര്ഷങ്ങളായി നടപ്പാക്കി വരുന്നു. ഇതില്
ഏര്െപ്പടുന്നവര്ക്ക് േവതനവും മറ്റു െചലവുകള്ക്കുമായി എലല്ാ മാസവും 1 മുതല് 10
വെര ടര്ഷറിയില് ബില് നല്കാന് കഴിയുന്നിലല്. അതിനാല് പദ്ധതിക്ക് തനത് ഫണ്ട്
െചലവഴിച്ചിട്ട് പിന്നീട് വികസനഫണ്ട് മാറി തനത് ഫണ്ടിേലയ്ക്ക് മാറ്റാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.18 േകാട്ടയ്ക്കല് നഗരസഭാ െചയര്മാെന്റ 22.05.2018-െല Po/13189/14-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും
26.04.2018-െല 14-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും
നഗരസഭ ഭവനശര്ീ പദ്ധതി പര്കാരം 160 കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വീടു വയ്ക്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട്
ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. ധനസഹായം ലഭിക്കാന് ൈവകിയതിനാല് ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റിെല
ശര്ീ. പര്ഭാകരന് കാണി, രത്തിങ്കല് അബ്ദുള് മജീദ് പരവയ്ക്കല്, ഹാജറ പരിയാരത്ത്
എന്നിവര് എഗര്ിെമന്റ് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
വീട് നിര്മ്മാണം
പൂര്ത്തിയാക്കി
നഗരസഭയില് നിന്ന് വീട് നമ്പറും വാങ്ങി. ഇവര്ക്ക് കൂടി ധനസഹായം നല്കാന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.19 തിരുവള്ളൂര് ഗര്ാമ പഞ്ചായത്ത്
പര്സിഡന്റിെന്റ
29.05.2018-െല
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട 05.03.2018-െല മിനിട്സും (ഖണ്ഡിക 4.33)

കത്തും

2013-14-ല് ആരംഭിച്ച ഇ.എം.എസ്. ഭവന പദ്ധതിയില് ഇനിയും
ഗഡു
നല്കാനുള്ളവര്ക്ക് േശഷിക്കുന്ന ഭാഗത്തിെന്റ പൂര്ത്തീകരണത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള
വായ്പ തുക ഉപേയാഗിച്ച് ഫണ്ട് നല്കാന് 05.03.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റി അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ഗുണേഭാക്താക്കള് ഭവന നിര്മ്മാണം
2018 മാര്ച്ച് മാസത്തിനകം പൂര്ത്തിയാക്കിയതിനാല് തുക നല്കാന് കഴിയിലല് എന്ന്
വിേലല്ജ്
എക്സ്റ്റന്ഷന് ഓഫീസര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാല് ധനസഹായം
നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.20ചിറക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 23.04.2018-െല C2/6207/18-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത്.
2017-18 വര്ഷം SC വിഭാഗത്തില് ഉള്െപ്പട്ട വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലാപ് േടാപ്
നല്കുന്ന പദ്ധതിയില് ദില് ജിത്ത്, മിഥുന േമാഹന്, ശര്ീലക്ഷ്മി എന്നീ വിദയ്ാര്ത്ഥികള്
നിശ്ചിത സമയത്ത് അര്ഹതാ േരഖകള് ഹാജരാക്കിയിലല്. ഗര്ാമസഭാ ലിസ്റ്റില് ഇവര്
ഉള്െപ്പട്ടിരുന്നു. ഈ വര്ഷം അവര് േകാഴ്സ് പൂര്ത്തിയാക്കുന്നു. ഇവര്ക്ക് കൂടി ലാപ്
േടാപ് നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.21 പനത്തടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 26.02.2018-െല SC1-55/2018-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത്.
2016-17ല് പഞ്ചായത്തില് നിന്നും 21 േപര് പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് മാലക്കലല്്
ഓഫീസില് വിവാഹധനസഹായത്തിന് അേപക്ഷ നല്കിയിരുന്നു. ഇവര് നിശ്ചിത
സമയത്ത്
പഞ്ചായത്തില് അേപക്ഷ നല്കിയിരുന്നിലല്. ഫണ്ടിലല്ാത്തതിനാല്
പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പില് നിന്ന് ധനസഹായം നല്കിയിലല്. ഇവര്ക്ക്
ധനസഹായം നല്കാന് 2017-18ല് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. ധനസഹായം
നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.22 കയയ്ൂര്-ചീേമനി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 16.02.2018-െല KCGP/PR/11/18-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത്. (LSGD-DA1/261/2018/LSGD)
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ശര്ീമതി േസാമലതയുെട വിവാഹം 06.03.2016-നു
കഴിഞ്ഞുെവങ്കിലും
നിശ്ചിത ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് വിവാഹ ധനസഹായത്തിന്
അേപക്ഷ നല്കിയത്. അേപക്ഷകയുെട മാതാവ് അന്തരിച്ചതിനാലും പിതാവ്
പുനര്വിവാഹിതനായതിനാലും വധു േനരിട്ടാണ് അേപക്ഷ നല്കിയത്. ഇവര്ക്ക് കൂടി
2016- 17 -െല സ്പില് ഓവര് തുകയില് നിന്ന് ധനസഹായം നല്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.23 നന്നമ്പ്ര ഗര്ാമ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 30.1.2018-െല A7-4705/2010/2010 നമ്പര്
കത്ത് (LSGD - DA1/264/2018- LSGD)
ശര്ീമതി. നബീസു എന്ന ആള് മകളുെട വിവാഹത്തിന് “വിധവകളുെട
െപണ്മക്കള്ക്കുള്ള
വിവാഹ ധനസഹായം” എന്ന പദ്ധതിയില് 11.08.2010-ല്
അേപക്ഷ നല്കിയിരുന്നു. വിവാഹം നടന്നത് 11.07.2010-ല്. ബന്ധെപ്പട്ട േരഖകള്
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അേപക്ഷേയാെടാപ്പം നല്കിയിരുന്നിലല്. ഇേപ്പാള് േരഖകെളലല്ാം നല്കി.
ധനസഹായം നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.24 പായിപ്പാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 23.01.2018-െല A6-6641/17-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത് (LSGD - DA1/288/2018/LSGD)
പട്ടികാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ശര്ീ. പര്കാശ് എം.െക, ശര്ീ. ഓമനക്കുട്ടന്.പി.െക.
എന്നിവരുെട െപൺമക്കളുെട വിവാഹ ധനസഹായത്തിെന്റ അേപക്ഷ വിവാഹം
കഴിഞ്ഞ് 90 ദിവസത്തിനുേശഷമാണ് നല്കിയത്. ഇവര്ക്ക് കൂടി ധനസഹായം
നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.25 തിരുമാറാടി കാക്കൂര് ലക്ഷം വീട് നിര്മ്മാണ കമ്മിറ്റി കണ്വീനറുെട 06.06.2016-െല
കത്ത്. ( LSGD - DA2/281/2016/LSGD)
തിരുമാറാടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില് െചറ്റയില് ലക്ഷം വീട് േകാളനിയുെട സമഗര്
വികസനത്തിന് 05.03.2011-ല് 19,98,025/- രൂപ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്
ഡയറക്ടര് അനുവദിച്ചിരുന്നു. േറാഡ്, കുളം നികത്തല്, നടപ്പാത, വീട് നിര്മ്മാണം
എന്നിവയ്ക്കാണ് തുക അനുവദിച്ചത്. ഈ തുക ഉപേയാഗിച്ച് േമല് പറഞ്ഞ
പര്വൃത്തിയുെട നടത്തിപ്പും തുക നല്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച് അേനവ്ഷണം നടത്തി
നടപടി സവ്ീകരിക്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.26 തസവ്ഭവ (എ.സി) വകുപ്പിെന്റ 18.04.2018-െല തസവ്ഭവ ( AC3-163/2017/ തസവ്ഭവ
നമ്പര് കുറിപ്പ്
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് അഡീഷണല് ചീഫ് െസകര്ട്ടറിയുെട അദ്ധയ്ക്ഷതയില്
13.04.2018ന്
േചര്ന്ന
േയാഗ
തീരുമാനപര്കാരം
താെഴപ്പറയുന്നത്
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്ക് നല്കണെമന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
“തേദ്ദശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സി വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന
നിര്മ്മാണ പര്വര്ത്തികള്ക്ക് സൂപ്പര് വിഷന്/ െമഷര്െമന്റ് /െചക്ക് െമഷര്െമന്റ്
എന്നിവ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ആവശയ്െപ്പടുന്ന പക്ഷം എഞ്ചിനീയറിംഗ്
വിഭാഗം െചയ്തു നല്േകണ്ടതാണ്”. ഈ തീരുമാനത്തിന് േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയുെട അംഗീകാരം ആവശയ്െപ്പടിരിക്കുന്നു.
4.27 കുംബഡെജ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 26.03.2018-െല A3-202/2018-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത് (125/FM1/2018/LSGD)
2017-18 -ല് ധനകാരയ് കമ്മീഷന് ഗര്ാന്റൂപേയാഗിച്ച് ISO സര്ട്ടിഫിേക്കഷന്
ലഭയ്മാക്കല്,
പഞ്ചായത്ത്
ഓഫീസിേലയ്ക്ക്
െസര്വവ്ര്/കമ്പയ്ൂട്ടര്
വാങ്ങല്,
േഫാേട്ടാേകാപ്പിയര് വാങ്ങല് , സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ഫര്ണിച്ചര് വാങ്ങല് എന്നിവയ്ക്കായി
6 േപര്ാജക്ടുകള് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (ആെക അടങ്കല് 9,52,865/- രൂപ) ധനകാരയ്
കമ്മീഷന് ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച് ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.28 കണ്ണൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 31.05.2018 -െല 82/2018-19/DPC/DPO/KNR ◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും പട്ടുവം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 18.05.2018-െല A23885/(1) -◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും.
2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
ധനകാരയ്
കമ്മീഷന് ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച്
“പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വിപുലീകരണം” എന്ന േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു
െവങ്കിലും ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകരിച്ചിലല്. (േപര്ാ.നം. 58/19 - അടങ്കല്
5,00,000/- രൂപ ) ഇതിന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.29 ആലപ്പുഴ നഗരസഭാ െചയര്മാെന്റ 20.01.2018-െല കത്ത്
നഗരസഭയുെട ഇലക്ട്രിക് േവലകളുെട േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് (10 ലക്ഷത്തിലധികമുള്ള
പര്വൃത്തികള്) സാേങ്കതികാനുമതിക്കായി പി. ഡബല്യ്ൂ.ഡി. ഇലക്ട്രിക്കല് വിഭാഗം ചീഫ്
എഞ്ചിനീയര്ക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സാേങ്കതികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് അഡവ്ാന്സായി
െസേന്റജ്
നല്കണമന്ന്
ചീഫ്
എഞ്ചിനീയര്
ആവശയ്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇതു
പരിേശാധിക്കണ െമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.30 ആനക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 06.12.2017-െല A1-6333/17-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും 15.11.17 2(2)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനം (LSGD-DA1/89/2018/LSGD)
2015-16 വര്ഷം
വീട് പുനരുദ്ധാരണത്തിന്
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു.
(േപര്ാ.നം.322/16). ഇത് 2016-17 വര്ഷം സ്പില് ഓവറായി തുടര്ന്നു. ഇതില് 8
ഗുണേഭാക്താക്കള് ആദയ് ഗഡു ൈകപറ്റിയിരുന്നു. 2017-18-ല് ഇത് സ്പില് ഓവറായി
ഉള്െപ്പടുത്താന് വിട്ടുേപായി. അതിനാല് അവസാന ഗഡു നല്കാന് കഴിഞ്ഞിലല്.
ഈ േപര്ാജക്ട് 2017-18-ല് സ്പില് ഓവറായി തുടരാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.31 തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
01.06.2018-െല കത്തും വക്കം
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 01.06.2018-െല കത്തും
ഔഷധിയില് നിന്ന് മരുന്നു വാങ്ങുന്നതിന് തുക അഡവ്ാന്സായി നല്േകണ്ടതുണ്ട്.
പഞ്ചായത്ത്
2018-19-ല് ഔഷധിയില് നിന്നും മരുന്നു വാങ്ങുന്നതിന്
തുക
നല്കാനായി െപര്ാേഫാര്മ ഇന്േവായിേസാടു കൂടി സാംഖയ് േസാഫ്ട് െവയര് വഴി
ബില് സമര്പ്പിച്ചുെവങ്കിലും ബില് മാറി നല്കിയിലല്. ഇത് പരിഹരിക്കണ
െമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.32 ശര്ീകണ്ഠപുരം നഗരസഭാ െചയര്മാെന്റ 08.05.218-െല കത്ത്
2017-18-ല് പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക് വീട് റിപ്പയര് െചയയ്ുന്നതിന് േപര്ാജക്ട്
നടപ്പാക്കി. അബദ്ധവശാല് ലിസ്റ്റില്െപ്പട്ട
രണ്ടു ഗുണേഭാക്താക്കള് പട്ടികവര്ഗ്ഗ
ക്കാരായിരുന്നു. ഇവര്ക്ക് പര്േതയ്ക ഘടക പദ്ധതി ഫണ്ട് നല്കാവുന്നതലല്
എന്നതിനാല് തനത് ഫണ്ടില് നിന്ന് തുക നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടി
രിക്കുന്നു.
********
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