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No.10/2018/SRG/LSGD(5) 

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗം 
18.07.2018 രാവിെല 11.00 മണിക്ക് 

ബഹു. തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട േചംബറില്  
അജണ്ട 

2.തുടര്  നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  
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 

2.1  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  
അടിയന്തിരമായി തയയ്ാറാക്കി  നല്കണം. 

നടപടി:-  1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം 
2.2 23.05.18 -െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗ തീരുമാനപര്കാരം  നടപടി  

സവ്ീകരിേക്കണ്ട  വിഷയങ്ങള്  
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 മിഷനുകളുേടതടക്കമുള്ള  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 3.9  
 മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി െമമ്പറായ ശര്ീ. എ.െക.അബ്ദുള്  റഹ്മാെന്റ   

20.04.2018-െല  കത്ത് 
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   തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല  ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ  ജിലല്ാ  പ്ലാനിംഗ് 
കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്  വിവിധ ഡി.പി.സി. േയാഗങ്ങളിലും  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ 
സമിതിയുെട സബ് കമ്മിറ്റി േയാഗങ്ങളിലും പെങ്കടുത്തതിെന്റ  റ്റി.എയും സിറ്റിംഗ് 
അലവന്സും  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി െസകര്േട്ടറിയറ്റില്  നിന്നു തെന്ന (ജിലല്ാ 
പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്) താെഴപ്പറയുന്ന നിരക്കില്   നല്കണെമന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 
ഒരു േയാഗത്തില്  പെങ്കടുക്കുന്നതിന്  400/- രൂപ സിറ്റിംഗ് ഫീയും  
യാതര്ാബത്തയായി  പരമാവധി 600/- രൂപയും േചര്ത്ത്  ആെക പരമാവധി 1000/- 
രൂപ  നല്കാവുന്നതാണ്.  ഈ തുക  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗങ്ങള്ക്കുള്ള 
അലവന്സ്  എന്ന വിഹിതത്തില്  നിന്ന്  ആസൂതര്ണ സാമ്പത്തിക കാരയ് വകുപ്പ്  
അനുവദിേക്കണ്ടതാണ്. അതത് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്   നിന്ന് ഇനിയും  
അലവന്സ് നല്േകണ്ടതിലല്. ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയിെല സര്ക്കാര്  
േനാമിനിക്കും  ഇേത നിരക്കില്  സിറ്റിംഗ് ഫീയും  അലവന്സും നല്േകണ്ടതാണ്. 

നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
2) ആസൂതര്ണ സാമ്പത്തികകാരയ് വകുപ്പ് 
3) ചീഫ്, ഡി.പി. ഡിവിഷന്, േസ്റ്ററ്റ് 
പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡ് 

ഖണ്ഡിക 3.13  
പര്ാഥമികാേരാഗയ്േകന്ദ്രം,  കമ്മയ്ൂണിറ്റി െഹല്ത്ത് െസന്ററുകള്  എന്നിവിടങ്ങളിെല  
ഉച്ചകഴിഞ്ഞെത്ത പര്വര്ത്തനത്തിന  ്  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. ഇതു കൂടാെത  താലൂക്കാശുപതര്ിയിലും  
ആവശയ്െമങ്കില്   ഒരു  േഡാക്ടേറയും  പാരാെമഡിക്കല്  സ്റ്റാഫിേനയും  
നിയമിക്കാവുന്നതാണ്.  ഇതിേന്മലുള്ള ഉത്തരവ് . 

നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി. )വകുപ്പ് 
2.3  06.06.2018-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട    േയാഗ തീരുമാനപര്കാരം  

നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട  വിഷയങ്ങള്  
ഖണ്ഡിക 3.1 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  വാര്ഷിക പദ്ധതിയിെല േപര്ാജക്ടുകളും  മറ്റു 
വിഷയങ്ങളും േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതിക്കായി സമര്പ്പിക്കുന്ന 
തിനുള്ള നടപടികര്മങ്ങള്  സംബന്ധിച്ച സര്ക്കുലര്  

നടപടി:- 1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് 
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ഖണ്ഡിക 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 
അംഗീകരിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് ആേരാഗയ് വകുപ്പ്  ഡയറക്ടറുെട അഭിപര്ായ 
മാരാഞ്ഞ്  റിേപ്പാര്ട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  നല്കണം. 

ഖണ്ഡിക4.8 

 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 സംബന്ധിച്ച് പട്ടികജാതി വികസന 
ഡയറക്ടര്  പരിേശാധിച്ച്   റിേപ്പാര്ട്ട്  നല്കണം. 

ഖണ്ഡിക 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 ഒരു വീടിന് 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 സംബന്ധിച്ച് പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വികസന  ഡയറക്ടറുെട 
റിേപ്പാര്ട്ട്. 

ഖണ്ഡിക 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  ആവശയ്െപ്പട്ടതനുസരിച്ച്   ഇത്തരം 

    നടപടി:-    1)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  

 നടപടി:-1)പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടര്   

 നടപടി:- 1)പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന ഡയറക്ടര്   
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േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് സാേങ്കതിക അനുമതി നല്കുന്നതിനും മറ്റും ജിലല്ാതലത്തില്   
രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള  കമ്മിറ്റിയുെട സാമ്പത്തിക പരിധി ഉയര്ത്തുന്നതിനുള്ള  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിനുേമല്  വിശദമായ റിേപ്പാര്ട്ട്. 

നടപടി:- 1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
2.4 27.06.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  തീരുമാനപര്കാരം  നടപടി 

സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  

ഖണ്ഡിക 3.5 
േലാക  ബാങ്ക് വിഹിതം ഉപേയാഗിച്ച്  ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   2018 
മാര്ച്ച് 31-നകം േപര്ാജക്ടുകള്  പൂര്ത്തിയാക്കിെയങ്കിലും  തുക നല്കിയിട്ടിലല്. ഇത്തരം 
േപര്ാജക്ടുകള്  താെഴപ്പറയും പര്കാരം  രണ്ട് ഘട്ടത്തിലാണ്. 

(i) േപര്ാജക്ട് പൂര്ത്തിയാക്കി ബിലല്ുകള്  തയയ്ാറാക്കി  ടര്ഷറിയില്  നല്കി. എന്നാല്  
തുക മാറി ലഭിച്ചിലല്.  അവ ‘കയ്ൂ’ ബിലല്ുകളായി  മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു. 

(ii) േപര്ാജക്ടുകള്  പൂര്ത്തിയാക്കിെയങ്കിലും  ബിലല്ുകള്   തയയ്ാറാക്കിയിലല്. ഇവ  ‘കയ്ൂ’ 
ബില്  ഗണത്തില്െപ്പടുന്നിലല്. 

ധനവകുപ്പിനു ൈകമാറുന്നതിനായി ഇതിെന്റ  വിശദവിവരങ്ങള്  പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടറും  നഗരകാരയ് ഡയറക്ടറും  േശഖരിച്ച്  നല്കണം. 

നടപടി  :-  1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
2)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

ഖണ്ഡിക 3.8 (ii) 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  േപര്ാജക്ടുകളുെട  െവറ്റിംഗ് , സാേങ്കതികാനുമതി . 
ജിലല്ാ  ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകാരം  എന്നിവ കഴിഞ്ഞതിനുേശഷമാണ്  
നിര്വഹണം നടത്തി  ബില്  സാംഖയ് വഴി എടുത്ത്  തുക  നല്േകണ്ടത്. എന്നാല്  
ഇേപ്പാള്  െവറ്റിഗ്, സാേങ്കതികാനുമതി എന്നിവയ്ക്കുേശഷം  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ 
സമിതിക്കു സമര്പ്പിക്കാെത  േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  സാംഖയ് വഴി  ബില്  തുക 
നല്കുവാന്   കഴിയും. ഈ അപാകത അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കണം  

നടപടി  :-  1) എക്സികയ്ൂട്ടീവ്  ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം 
(i) വാര്ഷിക പദ്ധതി േഭദഗതിയുെട  നടപടികര്മം രണ്ടു ഘട്ടമായാണ്  നടക്കുന്നത്. 

(a) േഭദഗതി നിര്േദ്ദശം ആദയ്ം ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിക്കു നല്കണം. ഇത് 
ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി  െസകര്േട്ടറിയറ്റ് പരിേശാധിച്ച്  തീരുമാനം  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനെത്ത അറിയിക്കണം. 

(b) രണ്ടാം ഘട്ടമായി   േഭദഗതി േപര്ാജക്ടുകള്   ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്കു  
സമര്പ്പിക്കും. 
രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുെട അംഗീകാരത്തിനു  
സമര്പ്പിക്കുേമ്പാള്   മുഴുവന്  േപര്ാജക്ടുകളും  ഒരുമിച്ച് മാതര്ം സമര്പ്പിക്കുന്ന  
രീതിയില്   സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില്   കര്മീകരണം െചയയ്ണം. 

നടപടി  :-  1) എക്സികയ്ൂട്ടീവ്  ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം 
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ഖണ്ഡിക 4.3 
 പറേക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 04.06.18 -െല കത്തും  31.05.2018 2(1)-

◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
ഇ.എം.എസ് േസ്പാര്ടസ് ആന്റ്  െഗയിംസ് അക്കാദമിെയ  പറേക്കാട്  േബല്ാക്ക് 
പഞ്ചായത്തിെല കായിക േപര്ാജക്ടുകള്  നിര്വവ്ഹണം നടത്തുന്നതിനുള്ള  
അകര്ഡിറ്റഡ്/േനാഡല്  ഏജന്സിയായി നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് അനുവാദം  
നല്കണെമന്നതു  സംബന്ധിച്ച് ഈ അക്കാദമിയുെട പര്വര്ത്തനം പത്തനംതിട്ട  
അസിസ്റ്റന്റ  ് െഡവലപ്െമന്റ  ് കമ്മീഷണര്(ജനറല്) പരിേശാധിച്ച  ് റിേപ്പാര്ട്ട  ്
നല്കണം. 

ഖണ്ഡിക 4.4  
പറേക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 02.05.2018 -െല കത്തും10.04.2018-െല 

2(3)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും (SRG 361/18) 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്േദശെത്ത  കലഞ്ഞൂര്, ഏനാദിമംഗലം, ഏഴംകുളം, െകാടുമൺ 
എന്നീ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളിെല  കൃഷി ഭൂമിെയ കാട്ടുപന്നികളുെട  ശലയ്ത്തില്  നിന്ന് 
രക്ഷിക്കുന്നതിന് േവലി െകട്ടുന്നതിന് 64,00,000/- രൂപ വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. ആദയ്ഘട്ടെമന്ന നിലയില്  ഏെതങ്കിലും ഒരു ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  
മാതര്ം  നടപ്പാക്കാന്   േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  അനുമതി നല്കിയിരുന്നു.  ഈ 
വര്ഷം േപര്ാജക്ട് സ്പില്  ഓവറായി  തുടരുന്നു. മുകളില്  പറഞ്ഞ 4 ഗര്ാമപഞ്ചായ 
ത്തുകളിലും നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

ഏെതങ്കിലും ഒരു ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  നടപ്പാക്കിയിട്ട് അത് വിജയമാെണങ്കില്  
പരിേശാധിച്ചിട്ട്  മറ്റ് പഞ്ചായത്തില്  കൂടി വയ്ാപിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  നിര്േദ്ദശം. ഈ  പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയ ഗര്ാമപഞ്ചായ 
ത്തിനു ലഭിച്ച  ഗുണഫലം സംബന്ധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ കളക്ടര്  നല്കണം 

1) ജിലല്ാ കളക്ടര്, പത്തനംതിട്ട 
ഖണ്ഡിക 4.18 
 ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണറുെട  09.04.2018-െല  4377/DP5/2018/CRD നമ്പര്  കത്തും  

പള്ളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  16.02.2018-െല B- 1626/15-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  

പള്ളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ വികസന പര്വര്ത്തനങ്ങള്  ജനങ്ങളിേലയ്ക്ക് 
എത്തിക്കുന്ന തിെന്റ ഭാഗമായി  2015-16-ല്  “ േഡാകയ്ുെമന്ററി  തയയ്ാറാക്കല് ”  എന്ന 
േപരില്  (േപര്ാ.നം. 88/16, അടങ്കല്  85,000/- രൂപ.  തനത് ഫണ്ട്)  േഡാകയ്ുെമന്ററി 
തയയ്ാറാക്കി.  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതി  അനുമതിേയാെടയലല്   േപര്ാജക്ട്  നടപ്പാക്കി 
യത്. പിന്നീട് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുെട  അനുമതി 
വാങ്ങുകയായിരുന്നു. സര്ക്കാര്  അനുമതിയും വാങ്ങിയിരുന്നിലല്.  ഈ കാരണങ്ങളാല്  
േഡാകയ്ുെമന്ററി തയയ്ാറാക്കിയ ആളിന്  തുക നല്കിയിലല്.  തുക നല്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്. േഡാകയ്ുെമന്ററി അഡീഷണല്  െഡവലപ്െമന്റ്  കമ്മീഷണര്   േനരിട്ട് 
പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം  

നടപടി:-1)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  

 നടപടി:-1) അസിസ്റ്റന്റ് െഡവലപ്െമന്റ് കമ്മീഷണര് (ജനറല്), 
പത്തനംതിട്ട 
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3. െപാതുവിഷയങ്ങള്  
================== 
3.1 കൃഷി ആവശയ്ത്തിന് ൈജവവളം, വളര്ച്ചാതവ്രകങ്ങള്, ജീവാണുവളങ്ങള്, 

രാസവളം എന്നിവയ്ക്ക് സബ്സിഡി നല്കാന്  മാര്േഗ്ഗരഖപര്കാരം  അനുമതി 
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

 പല സഹകരണ ബാങ്കുകള്ക്കും  രാസവളം വിതരണം െചയയ്ുന്ന  
െസന്ററുകള്  ഉണ്ട്. ഇത്തരം സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന്  
രാസവളങ്ങള്  കൃഷി ആവശയ്ത്തിനു വാങ്ങിയേശഷം  ബില്  ബന്ധെപ്പട്ട 
കൃഷി ഓഫീസര്ക്ക് നല്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അനുവദനീയ തുക  
ഗുണേഭാക്താവിെന്റ അക്കൗണ്ടിേലയ്ക്ക് നല്കുന്ന രീതി കൂടി  
പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. 

4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്  
====================  
4.1 െമാഗര്ാല്  പുത്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 

   കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  29.06.2018-െല  475/2018/DPC/DPO/KSD നമ്പര്  
കത്തും  െമാഗര്ാല്  പുത്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 18.06.2018-െല  കത്തും  
(SRG 404/18) 

പഞ്ചായത്തിെല  23 അങ്കണവാടികളില്   പഠിക്കുന്ന  കുട്ടികള്ക്ക്  യൂണിേഫാം   
നല്കുന്നതിന് 2,75,000/-രൂപയുെട േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു.  (വികസനഫണ്ട് 
20,000/- രൂപ)  തനത് ഫണ്ട്  1,80,000/ രൂപ, സംഭാവന 75,000/- രൂപ) DPC 
േപര്ാജക്ടിന്  അംഗീകാരം  നല്കിയിലല്. പര്േതയ്ക അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.2  കാഞ്ഞങ്ങാട്  േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്ത് 
 കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  29.06.2018 -െല 475/2018/DPC/DPO/KSD/ 
നമ്പര്  കത്തും  കാഞ്ഞങ്ങാട്  േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  21.06.2018-
െല  - 2456/17- ◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും(SRG/404/18) 

(i)  അങ്കണവാടി  കുട്ടികള്ക്ക്  യൂണിേഫാം  വിതരണം (േപര്ാ.നം. 41/19 
അടങ്കല്  10,10,300/-  രൂപ -  വികസനഫണ്ട്) എന്ന േപര്ാജക്ടിന്  DPC  
അംഗീകാരം ലഭിച്ചിലല്. പര്േതയ്ക അനുമതി  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

(ii)  െപണ്കുട്ടികള്ക്ക്  തായ്െക്കാണ്ട  പരിശീലനം (േപര്ാ.നം. 52/19  അടങ്കല് , 
10,00,000/- രൂപ - വികസന ഫണ്ട്)  എന്ന  േപര്ാജക്ടിന് DPC അനുമതി  
ലഭിച്ചിട്ടിലല്.  പര്േതയ്ക അനുമതി  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.3 ശുചിതവ്മിഷന്  
ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ്  ഡയറക്ടറുെട  04.06.2018-െല  കുറിപ്പ് (SRG 309/18) 
ശുചിതവ് മിഷന്  േമഖലയിേലയ്ക്ക് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  
നിര്ബന്ധമായി  വിലയിരുത്തല്  നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  പുതിയ മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ 
പ്ലാന്റുകള്ക്ക്  ഈ തുക ഉപേയാഗിക്കുന്നേതാെടാപ്പം  നിലവിെല പ്ലാന്റുകളുെട  
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ഓപ്പേറഷന്സ്  &  െമയിന്റനന്സിനു കൂടി േപര്ാജക്ട്  എടുക്കുന്നതിന് അനുമതി 
നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.4 അന്തിക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്   
 തൃശൂര്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓഫീസറുെട  09.07.2018-െല 1257/2018/ROI / DPM/ നമ്പര്  
കത്തും  അന്തിക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  09.07.2018-െല കത്തും 
(SRG 451/18) 

േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് േമഖലയില്  “താന്നയ്ം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  െപരിേങ്ങാട്ടുകര 
അേസാസിേയഷന് ” എന്ന െസാൈസറ്റി  താന്നയ്ം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  ഒരു 
ഡയാലിസിസ് െസന്റര്  ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  4 വര്ഷമായി  പര്വര്ത്തിക്കുന്ന  ഈ 
സ്ഥാപനത്തില്  9 െമഷീന്  ഉണ്ട്. ഡയാലിസിസ്  സൗജനയ്മായാണ് 
െചയയ്ുന്നെതന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ െസാൈസറ്റിക്ക്  രണ്ട് ഡയാലിസിസ് െമഷീനും  
അനുബന്ധ സൗകരയ്വും ഒരുക്കുന്നതിന്  14.00 ലക്ഷം രൂപ  (േപര്ാ.നം. 74/19- 
വികസനഫണ്ട്) വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട്  തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ േപര്ാജക്ട്  
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.5 െചങ്ങന്നൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്   
 െചങ്ങന്നൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  24.01.2018-െല കത്ത്  
(i)    േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തില്  ഐ.എ.ൈവ. പദ്ധതിയില്  മിച്ചം വന്ന  പലിശ തുക 

ഉപേയാഗിച്ച് മാരക േരാഗം  ബാധിച്ചവര്, ശാരീരിക മാനസിക 
െവലല്ുവിളികള്  േനരിടുന്ന   വിഭാഗങ്ങള്   എന്നിവര്ക്ക് ഭവനം  നിര്മ്മിച്ചു 
നല്കാന്   േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  അനുമതിേയാെട  േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. 28 ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് 2.00 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കില്. ഈ 
നിരക്ക്  4.00 ലക്ഷം  രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും ആവശയ്മായ തുക  
ഐ.എ.ൈവ അക്കൗണ്ടിെല   മിച്ചമുള്ള  തുക ഉപേയാഗിക്കാനും അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

(ii)  മുകളില്  പറഞ്ഞ  വിഭാഗത്തില്പ്പട്ടവര്ക്ക്  വരുമാന പരിധി  ഒഴിവാക്കി 
നല്കണെമന്നും ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.6 പിറവന്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
പിറവന്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  23.06.2018-െല A1-4973/17- ◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് (SRG/383/18) 

2017-18-ല്  േലാക ബാങ്ക്  വിഹിതം ഉപേയാഗിച്ച്  അലിമുക്ക്  പുതിയ  പഞ്ചായത്ത് 
ഓഫീസ് െകട്ടിടത്തിന്  േസാളാര്  പാനലിംഗ്, ഇലക്ട്രിഫിേക്കഷന്,  െനറ്റ് വര്ക്കിംഗ്  
എന്നിവയ്ക്ക്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. (േപര്ാ.നം. 334/18- അടങ്കല്  10,26,860/- 
രൂപ. ഈ േപര്ാജക്ടില്  3,78,663/ രൂപയുെട  പാര്ട്ട് ബില്  തയയ്ാറാക്കി  ടര്ഷറിയില്  
നല്കിെയങ്കിലും “ കയ്ൂ” ലിസ്റ്റില്െപ്പടുത്തി.  േലാക ബാങ്ക് വിഹിതം  ടര്ഷറിയില്  
ഇലല്ാത്തതിനാല്  ഈ തുക തനതു ഫണ്ടുപേയാഗിച്ചു നല്കാന്  അനുമതി  
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
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4.7 ളാലം  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്   
 േകാട്ടയം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  10.07.2018-െല 490/18/DPC/KTM /നമ്പര്  കത്തും  ളാലം 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  06.07.2018-െല  B/S 21/2018-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  
(SRG447/18) 

േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ കീഴില്  മുേത്താലി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  പ്ലാസ്റ്റിക് 
െഷര്ഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റ്  പര്വര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.  കല്ീന്  േകരള കമ്പനി  മുേഖനയാണ് 
സ്ഥാപിച്ചത .്  ഈ യൂണിറ്റിെല ജീവനക്കാരുെട േവതനം, കറണ്ട  ്  ചാര്ജ്ജ  ്  
എന്നിവയ്ക്കായി  1,00,000/- രൂപ വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
(േപര്ാ.നം.21/19). ഈ േപര്ാജക്ടിന്  നൂതന േപര്ാജക്ടുകള്ക്കുള്ള  ജിലല്ാ സമിതി 
അംഗീകാരം  നല്കിയിലല്.  പര്േതയ്ക അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   

4.8 േകാഴേഞ്ചരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്   
 പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട  07.04.2018-െല  G1-3718/18 -◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  
േകാഴേഞ്ചരി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തു െസകര്ട്ടറിയുെട  29.12.2017-െല  C2 - 101/2017-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും (LSGD - DB3/113/2018- LSGD)   
വാഹനം വാടകയ്െക്കടുത്താണ് പാലിേയറ്റീവ് െകയര്  പദ്ധതിയുെട ഭാഗമായി 
വീടുകളിെലത്തി  ചികിത്സാ പര്വര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നത്. ഇതിനായി  1,82,400/ 
രൂപ  ഓേരാ വര്ഷവും െചലവാകുന്നു.  ഇതിനു പകരമായി  ഒരു പുതിയ വാഹനം 
വാങ്ങാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.9 െനന്മണിക്കര  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്- 
െനന്മണിക്കര  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  22.05.2018-െല  B - 6003/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും 30.12.2017-െല 1 (2)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി  തീരുമാനവും ( SRG 
276/18) 
േകാഓര്ഡിേനഷന്   കമ്മിറ്റിയുെട  03.02.2016-െല  േയാഗത്തില്  േറാഡ്  
പുറേമ്പാക്ക് ഒഴിെകയുള്ള  സ്ഥലങ്ങളില്  േറഷന്  കാര്ഡും  വീട്ടു നമ്പറും  ഉള്ള 
വീടുകളുെട  പുനഃരുദ്ധാരണത്തിനും  കിണര്, കക്കൂസ്  നിര്മ്മാണം  എന്നീ 
പദ്ധതികള്ക്കും  സഹായം നല്കുന്നതിനും  അനുമതി നല്കിയിരുന്നു.  ഇതിനുള്ള 
േപര്ാജക്ടുകള്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്താന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.10  െപരുമ്പടപ്പ് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  
െപരുമ്പടപ്പ് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  16.05.2018-െല കത്ത്  (SRG - 
425/18) 
മത്സയ്െതാഴിലാളികള്ക്ക്  വള്ളവും വലയും നല്കുന്നതിന് 10,00,000/- രൂപയുെട 
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതി അംഗീകാരം  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
(േപര്ാ.നം. 20/19) ഈ േപര്ാജക്ട്  100 ശതമാനം  സബ്സിഡിേയാെട  നടപ്പാക്കാന്  
അനുമതി  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.11 റാന്നി അങ്ങാടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്   
 പത്തനംതിട്ട  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  03.07.2018-െല ROI - 
415/2018/DPC/DPO/PTA നമ്പര്  കത്തും  റാന്നി -അങ്ങാടി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
െസകര്ട്ടറിയുെട 28.06.2018-െല C2/4606/18(1) നമ്പര്  കത്തും(SRG/436/18) 



9 
 

2017-18-ല്  വലിയ കാവ് മണ്ണാറത്തറ തളിമണ്  കുടിെവള്ള പദ്ധതി (േപര്ാ.നം.  36/18 
- അടങ്കല്  45.00 ലക്ഷം രൂപ) എന്ന േപര്ാജക്ട്  കാറ്റഗറി 1 - സ്പില്  ഓവര്  
േപര്ാജക്ടായി  ഉള്െപ്പടുത്താന്  പര്േതയ്ക അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.12 ശുചിതവ് മിഷന്  
ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട 10.07.2018-െല കുറിപ്പ്  
(i)  മതിയായ സാമ്പത്തിക േസര്ാതസ്സ ലഭയ്മലല്ാത്തതിനാല്  സര്ക്കാര്/ എയ്ഡഡ്  

വിദയ്ാഭയ്ാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, സര്ക്കാര്  ആശുപതര്ികള്, സര്ക്കാര്  കവ്ാര്േട്ടഴ്സുകള് , 
സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങള്  എന്നിവിടങ്ങളില്  നിലവില്   ഫലപര്ദമായ  മാലിനയ് 
സംസ്ക്കരണം  ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്  തടസ്സം േനരിടുന്നതിനാല്   100 ശതമാനം  
സര്ക്കാര്  ധനസഹായം  നല്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  ഇതില്  
ശുചിതവ് മിഷന്  50 ശതമാനവും  (പരമാവധി 1,00,000/- രൂപ) തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  50 ശതമാനവും നല്കണെമന്നാണ് നിര്േദ്ദശം. 

(ii)  േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പരിപാടി - സവ്ച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്  (ഗര്ാമീണ്) ഫണ്ട്  ഉപേയാഗിച്ച്  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളില്  േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

 ഗര്ാമ പഞ്ചായത്തുകളില്  കമ്മയ്ൂണിറ്റിതല  ഖരദര്വ മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ  
സംവിധാനങ്ങള്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  2018-19-െല സബ്സിഡി  മാനദണ്ഡങ്ങള്  
പര്കാരം  പരമാവധി ശുചിതവ് മിഷന്  സഹായം  75 ശതമാനമാണ്  നിശ്ചയിച്ചി 
ട്ടുള്ളത്.  ആയത് ശുചിതവ് േകരളം ഫണ്ട് , സവ്ച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്  (ഗര്ാമീണ്)ഖര-ദര്വ 
മാലിനയ്  പരിപാലന ഘടകം ഫണ്ടില്   നിന്നും അനുവദിക്കാവുന്നതാെണന്നും  
(പദ്ധതി കാലയളവില്  പരമാവധി  20 ലക്ഷം) ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാല്  
സവ്ച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്   (ഗര്ാമീണ്) ഖര-ദര്വ മാലിനയ് പരിപാലന ഘടകം  ഫണ്ട് 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്കുള്ള  േകന്ദ്ര വിഹിതമായതിനാല്  ടി ഫണ്ട്  100% (സവ്ച്ഛ് 
ഭാരത് മിഷന്  (ഗര്ാമീണ്)  പദ്ധതി പര്കാരം പരമവധി  20 ലക്ഷം രൂപവെര) ഈ 
േമഖലയിെല സ്ഥാപനതല, കമ്മയ്ൂണിറ്റിതല േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  േകന്ദ്രാവിഷ്കൃ  
പരിപാടിയില്   വകയിരുത്തി വിനിേയാഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കണെമന്നാ 
വശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

(iii) തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ൈകമാറിക്കിട്ടിയ  ആശുപതര്ികളില്   ദര്വമാലിനയ് 
സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകള്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  ശുചിതവ് മിഷന്  മുേഖന  100% സര്ക്കാര്  
ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്  

  നിലവിെല സബ്സിഡി നിബന്ധന പര്കാരം  സ്ഥാപനതലത്തില്  ദര്വ മാലിനയ് 
സംസ്ക്കരണ  സംവിധാനങ്ങള്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  പരമാവധി ശുചിതവ് മിഷന്  
ധനസഹായം 50 ശതമാനമായി  നിജെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  ഇതിനു പകരം 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ൈകമാറിയ  കിട്ടിയ  ആശുപതര്ികളില്   
ദര്വമാലിനയ് സംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റുകള്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  ശുചിതവ് മിഷന്  മുേഖന  100% 
വെര സര്ക്കാര്  ധനസഹായം വകുയിരുത്തുന്നതിന് അനുമതി 
നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
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4.13  മടവൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
   തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  11.07.2018-െല Plg- 220/18-19/DPC/DPO/തിരു.CC 

നമ്പര്  കത്തും മടവൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  05.07.2018-െല   -A4- 
5061/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  29.06.2018-െല 4(3) -◌ാ◌ം  നമ്പര്  ഭരണ സമിതി 
തീരുമാനവും  
പഞ്ചായത്ത് പി.എച്ച്.സിയ്ക്ക്  പാലിേയറ്റീവ് പര്വര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി  MPLADയില്   
ആംബുലന്സ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. എച്ച്.എം.സി. ഫണ്ട് ഇലല്ാത്തതിനാല്  ഇതിെന്റ 
ഇന്ധനെച്ചലവും  ൈഡര്വറുെട േവതനവും  പാലിേയറ്റീവ് െകയര്  േപര്ാജക്ടില്  
നിന്നും  േനരിട്ട് വഹിക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.14  െനടുമങ്ങാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്   
 തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  12.07.2018-െല Plg- 220/18-19/DPC/DPO/തിരു.CC 
നമ്പര്  കത്തും െനടുമങ്ങാട്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  10.07.2018-െല   - 
BP2- 1181/2018/NDD നമ്പര്  കത്തും  (SRG 455/18) 
2018-19 വര്ഷം  േനാണ്  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച്  “െനടുമങ്ങാട് 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2018-19 കലാഗര്ാമം  - ആര്ട്സ്  അക്കാദമി  ആക്കി 
ഉയര്ത്തല്- രൂപീകരണ പര്വര്ത്തനങ്ങള്  രണ്ടാം ഘട്ടം”  എന്ന േപര്ാജക്ട് 
ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.  േപര്ാ.നം. 14/19- അടങ്കല്  12,45,000/- രൂപ . െമയിന്റനന്സ് 
ഗര്ാന്റ്  (േനാണ്  േറാഡ്) ഇതിനുപേയാഗിക്കാവുന്നതലല് എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതി  അംഗീകാരം നിരസിച്ചു. േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.15   മാങ്കുളം ഗര്ാമ പഞ്ചായത്ത്   
  ഇടുക്കി ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  11.07.2018-െല 370(2)/18/DPC/DPO/IDK നമ്പര്  
കത്തും  മാങ്കുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  09.07.2018-െല  A3-268/18-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്തും (SRG 454/18) 
2018-19 വര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ആനക്കുളം െസന്റ് േജാസഫ്  എല്.പി. സ്കൂളിെല 
കുട്ടികള്ക്ക്  പര്ഭാത ഭക്ഷണം നല്കുന്നതിന്  1,50,000/- രൂപ  വകയിരുത്തി 
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ സ്കൂളില്  േകാഴിയറകുടി, അപ്പാറകുടി, േശവല്കുടി 
എന്നീ  പട്ടികജാതി സേങ്കതങ്ങളിെല  കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നുെണ്ടന്നും  അതില്   
േപര്ാജക്ട്  നടപ്പാക്കാന്  പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കണെമന്നും ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.16 താനൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്   
  മലപ്പുറം  ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  30.06.2018-400/18-19/DPC/DPO/MPM നമ്പര്  കത്തും  
താനൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  30.06.2018-െല D-2/2018-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും (SRG 411/18) 
(i)  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  2018-19-ല്  നൂതന േപര്ാജക്ട് എന്ന ഗണത്തില്െപ്പടുത്തി  
അടുക്കള നവീകരണം  എന്ന േപര്ാജക്ട്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. (േപര്ാ.നം.131/2018 - 
അടങ്കല് 15,40,000/-രൂപ).  നൂതന  േപര്ാജക്ടിനുള്ള  ജിലല്ാതല  സമിതി ഇതിന്  
അംഗീകാരം നല്കിയിലല്.  ഈ േപര്ാജക്ടിന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  
അനുമതി നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
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(ii) അങ്കണവാടികള്  ശിശു സൗഹൃദമാക്കല്  എന്ന േപര്ാജക്ട്  നൂതന േപര്ാജക്ടായി 
ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.(േപര്ാ.നം.88/19- അടങ്കല്  6,45,400/- രൂപ) ഈ  േപര്ാജക്ട്  േബല്ാക്ക് 
പഞ്ചായത്തിന് േനരിട്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതിയിലല്ാത്തതിനാലാണ്  നൂതന 
േപര്ാജക്ടായി ഏെറ്റടുത്തിരിക്കുന്നത്.  ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.17 െപാന്നാനി നഗരസഭ  
 മലപ്പുറം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  30.06.2018-െല  400/2018-19/DPC/DPO/MPM  നമ്പര്  
കത്തും െപാന്നാനി നഗരസഭാ െസകര്ട്ടറിയുെട  26.06.2018-െല  P1-20973/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും(SRG 410/18) 
വയല്, കാവ്, കണ്ടല്ക്കാട്, കുളം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്ന കര്ഷകര്ക്ക്  
ധനസഹായമായി  ഗര്ീന്  േറായല്റ്റി നല്കുന്നതിന്  നൂതന േപര്ാജക്ടായി 2.00 
ലക്ഷം രൂപ  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ജിലല്ാതല കമ്മിറ്റി  ഇതിന് അംഗീകാരം 
നല്കിയിലല്. പര്േതയ്ക അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.18െതക്കുംകര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
തൃശൂര്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 29.06.2018-െല  1257/2018/ RO1/DPM/  നമ്പര്  
കത്തും  െതക്കുംകര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  16.06.2018-െല A2-2456/18-
നമ്പര്  കത്ത് 
താെഴപ്പറയുന്ന  രണ്ടു േപര്ാജക്ടുകള്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

(i) പച്ചക്കറി ൈത വിതരണം(വനിത)  േപര്ാ.നം.6/19, അടങ്കല്   
3,00,000/ രൂപ 

(ii) പച്ചക്കറി ൈത വിതരണം 
(എസ്.സി.എസ്.പി- വനിത) 

േപര്ാ.നം.7/19/ അടങ്കല്   
50,000/- രൂപ 

ഈ േപര്ാജക്ടിലൂെട വിതരണം െചയയ്ുന്ന  ൈതകള്  മച്ചാട് വനിത കര്ഷക  നഴ്സറി 
സംഘത്തില്  നിന്നു വാങ്ങാന്  അനുമതി  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.19 ചിന്നക്കനാല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
ചിന്നക്കനാല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തു പര്സിഡന്റിെന്റ  23.02.2018-െല കത്തും  06.02.2018-
െല 1/3-◌ാ◌ം  നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും (SRG 452/18) 

(i) പഞ്ചായത്തിെല അങ്കണവാടികള്  എച്ച്.എം.എല്  കമ്പനി,  ടാറ്റാ കമ്പനി 
എന്നിവരുെട ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള  െകട്ടിടങ്ങളിലാണ് പര്വര്ത്തിക്കുന്നത്  
ഇവയ്ക്ക് 100 വര്ഷത്തിേലെറ പഴക്കമുണ്ട്. ഈ െകട്ടിടങ്ങള്  അറ്റകുറ്റപ്പണി 
െചയ്ത്  സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച് 2017-18 
വര്ഷം  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകാരം 
േനടിയിട്ടുണ്ട്. െകട്ടിടങ്ങള്  അറ്റകുറ്റപ്പണി െചയയ്ുന്നതിന് കമ്പനി നിരാേക്ഷപ 
പതര്ം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
താെഴപ്പറയുന്നവയാണ് േപര്ാജക്ടുകള്  
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കര്മ 
നം 

േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് േപര്ാ.നം. അടങ്കല്  

1 നാഗമല അങ്കണവാടി െമയിന്റനന്സ് 75/18 3,00,000/- രൂപ 
2 നടുപരട്ട് അങ്കണവാടി െമയിന്റനന്സ് 78/18 3,00,000/- രൂപ 
3 ഗുണ്ടുമല അങ്കണവാടി െമയിന്റനന്സ് 82/18 50,000/- രൂപ 
4 അപ്പര്  സൂരയ്െനലല്ി അങ്കണവാടി 

െമയിന്റനന്സ് 
77/18 4,00,000/- രൂപ 

5 പവര്ഹൗസ് അങ്കണവാടി െമയിന്റനന്സ് 79/18 3,00,000/- രൂപ 
 

(ii)  പഞ്ചായത്തിെല പര്ധാന െതരുവുകളിെലാന്നായ സൂരയ്െനലല്ിയില്   േടായ് ലറ്റ് 
േകാംപ്ലക്സ് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ശുചിതവ് മിഷെന്റ വിഹിതമായ 10.00 ലക്ഷം രൂപ 
ഉപേയാഗിച്ച്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 175/18) ഈ പര്േദശത്ത്  
പഞ്ചായത്തിന് സവ്ന്തമായി  സ്ഥലം  ഇലല്ാത്തതിനാല്   HML കമ്പനി  ഇതിന് 
െകട്ടിടം പണിയുന്നതിന്  നിരാേക്ഷപതര്ം  നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  സ്ഥലം വിട്ടു 
നല്കിയിട്ടിലല്. േടായ് ലറ്റ്  േകംപ്ലക്സ്  പണിയാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.20 ചക്കുപള്ളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
ഇടുക്കി ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  04.07.2018-െല 370/18/DPC/DPO/IDK  നമ്പര്  കത്തും  
ചക്കുപള്ളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 30.06.2018-െല A4-1585/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും 26.06.2018-െല 1(3)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും (SRG 
443/18) 
താെഴപ്പറയുന്ന  രണ്ടു േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും  ജിലല്ാതല അപ്പീല്  
കമ്മിറ്റിയും  അനുമതി നല്കിയിരുന്നിലല്.  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട പര്േതയ്ക 
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

കര്മ 
നം 

േപര്ാ.നം േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് അടങ്കല്  

1 83/19 േടായ് ലറ്റ് െമയിന്റനന്സ് (ജനറല് )  6,00,000/- 
2 73/19 േടായ് ലറ്റ് െമയിന്റന്സ് 

(എസ്.സി.എസ്.പി) 
3,96,000/- 

 

4.21 മഞ്ഞള്ളൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  05.07.2018-െല 53052/18/DPC/DPO/EKM നമ്പര്  
കത്തും  മഞ്ഞള്ളൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 02.07.2018-െല A4-18/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും 18.06.2018-െല 32(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും (SRG 
447/18) 
“ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് നിര്മ്മാണം” എന്ന പര്വൃത്തിക്ക് 2018-19-ല്  ധനകാരയ് 
കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടങ്കല്  21,46,000/- 
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രൂപ. േപര്ാ.നം. 118/19. ഇതിന് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകാരം നല്കിയിലല്. 
പര്േതയ്ക അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.22 പൂവച്ചല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  07.07.2018-െല Plg/220/18-19/DPC/DPO/TVPM 
നമ്പര്  കത്തും  പൂവച്ചല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 24.05.2018-െല A3-
1568/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും 10.04.2018-െല1(3)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി 
തീരുമാനവും (SRG445/18) 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19-ല്  താെഴപ്പറയുന്ന രണ്ട് േപര്ാജക്ടുകള്  വാര്ഷിക 
പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

കര്മ 
നം 

േപര്ാ.നം േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് അടങ്കല്  

1 162/19 െപാന്തരിെവട്ടം ഇന്ഷവ്റന്സ് പദ്ധതി 
(ജനറല് )  

15,00,000/- രൂപ 

2 163/19 െപാന്തരിെവട്ടം ഇന്ഷവ്റന്സ് പദ്ധതി 
(പട്ടികജാതി വിഭാഗം )  

6,00,000/- രൂപ  

അഞ്ചു വയസ്സുവെരയുള്ള െപണ്കുട്ടികള്ക്കു േവണ്ടിയുള്ള ഇന്ഷവ്റന്സ് 
പദ്ധതിയാണ്. തുടര്ന്ന്  15 വര്ഷം വെര ഇന്ഷവ്റന്സ് പര്ീമിയം പഞ്ചായത്ത് 
അടയ്ക്കുന്നു. 

 േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അനുമതി നല്കിയിലല്. പര്േതയ്ക അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.23 റാന്നി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  

പത്തനംതിട്ട  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  03.07.2018-െല RO1- 
415/18/DPC/DPO/PTAനമ്പര്  കത്ത്   
താെഴപ്പറയുന്ന രണ്ടു േപര്ാജക്ടുകള്  നിര്വഹണം  നടത്താന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

(1) ആധുനിക ശ്മശാന നിര്മ്മാണം -
വിഹിതംൈകമാറല്  

േപര്ാ.നം.3/2019 അടങ്കല്   
10.00 ലക്ഷം രൂപ  

റാന്നി, റാന്നി -പഴവങ്ങാടി, റാന്നി - അങ്ങാടി , െചറുേകാല്  എന്നീ 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്  സംയുക്തമായി നിര്മ്മിക്കുന്ന  കര്ിമിേറ്റാറിയത്തിന്  ഓേരാ 
പഞ്ചായത്തും 20.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം  റാന്നി-പഴവങ്ങാടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിന്  
നല്കണെമന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.  2017-18-ല്  10.00 ലക്ഷം രൂപ ൈകമാറി. 
േശഷിക്കുന്ന 10.00 ലക്ഷം രൂപ നല്കുന്നതിനുള്ള േപര്ാജക്ടിന് അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 
(ii) 

 
അങ്കണവാടി വര്ക്കര്മാര്ക്ക് അധിക   
േഹാണേററിയം  

 
േപര്ാ.നം. 29/2019 

 
അടങ്കല്  
4.32ലക്ഷം രൂപ  
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2017-18-ല്  അങ്കണവാടി പര്വര്ത്തകര്ക്ക് നല്േകണ്ട കുടിശ്ശിക നല്കാനാണ് 
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. 

4.24 കണ്ണൂര്  ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 27.06.2018-െല 360/18/DPC/DPO/KANNURനമ്പര്  കത്ത് 
കുറുമാത്തുര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  

കുറുമാത്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 08.06.2018-െല  A2-10/18/ നമ്പര്  
കത്ത് 

പഞ്ചായത്തില്  മഴൂര്  ഗവ.എല്.പി. സ്കൂളിന് ഓഡിേറ്റാറിയം  നിര്മ്മാണത്തിന്  
േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. േപര്ാ.നം.125/19. അടങ്കല്  4,00,000/ 
രൂപ(ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ്). ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ് ഈ ആവശയ്ത്തിന്  
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി േപര്ാജക്ട് 
നിരസിച്ചു.  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.25 കാഞ്ഞൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം  ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 05.07.2018-െല 53052/18/DPC/DPO/EKM നമ്പര്  
കത്തും  കാഞ്ഞൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 27.06.2018-െല A2-800/18-
നമ്പര്  കത്തും  

െതരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം ( േപര്ാ.നം. 32/18) എന്ന  േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക 
പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  െതാഴിലാളികെള കരാര്  വയ്വസ്ഥയില്  
നിയമിച്ച് െതരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം  നടത്താനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.  പര്വൃത്തി 
െചയയ്ാത്ത ദിവസങ്ങളിലും  കൂലി നല്കുന്നു എന്ന കാരണത്താല്  ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതി േപര്ാജക്ടിന് അംഗീകാരം നല്കിയിലല്.  േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

 

  ********** 


