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

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  
27.06.2018  ല്  കൂടിയ  േയാഗത്തിെന്റ  നടപടി വിവരം  

 
േയാഗം  ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.00 മണിക്ക്  ബഹു.തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്മന്ത്രിയുെട  
േചംബറില്  ആരംഭിച്ചു. ബഹു. മന്ത്രി േയാഗത്തില്  അദ്ധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു.  
േയാഗത്തില്   പെങ്കടുത്തവരുെട േപരു വിവരം  ഹാജര്  രജിസ്റ്റര്   പര്കാരം  
1.െപാതു അവേലാകനം 
2018-19-െല  ആെക പദ്ധതി െചലവ് 10.86 ശതമാനമാണ്.  സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്  
കാലതാമസം കൂടാെത  നടപ്പാക്കുകയും  ഇതിെന്റ ബിലല്ുകള്  തയയ്ാറാക്കി ടര്ഷറിയില്  
നല്േകണ്ടതുമാണ്. േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി േബാര്ഡ്, േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റി. 
ഗര്ൗണ്ട് വാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ടെമന്റ്  തുടങ്ങിയ  ഏജന്സികള്  മുേഖന  നടപ്പാേക്കണ്ട  
േപര്ാജക്ടുകളുെട  െഡേപ്പാസിറ്റ്  തുക അടിയന്തിരമായി എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളും നല്കണം. കൂടാെത പൂര്ത്തിയായ േപര്ാജക്ടുകളുെട  ബില്  കാലതാമസം 
കൂടാെത  തയയ്ാറാക്കി നല്കണം. 

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്മാര്ക്ക്  ഒന്നിലധികം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  
ചുമതല നല്കുേമ്പാള്  സമീപ പര്േദശങ്ങളിലുള്ള  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല  
ചുമതലേവണം നല്േകണ്ടത്.  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ്  എഞ്ചിനീയറും  
അതത് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്മാരും  േമല് പര്കാരം കല്സ്റ്റര്  റീസ്ട്രക്ചര്  െചയയ്ാന്  
പര്േതയ്കം ശര്ദ്ധിക്കണം. 

നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ  വകുപ്പ്ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
 

തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്  വിഭാഗത്തിെല എലല്ാ ജീവനക്കാരും 
ഉള്െപ്പെട കാഷവ്ല്  ലീെവാഴിച്ച്  ഏതു ലീെവടുത്താലും  ലീവ് അനുവദിക്കുന്ന ബന്ധെപ്പട്ട 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  വകുപ്പുേമധാവികെള   ഇക്കാരയ്ം അറിയിേക്കണ്ടതാണ്. ഓേരാ ആഴ്ചയും 
അതിെന്റ ലിസ്റ്റ് െവബ്ൈസറ്റില്  ഇടണം. 
 ബഹു.തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട  ജിലല്ാതല അവേലാകന 
േയാഗത്തില്  എ.ബി.സി. പദ്ധതിയുെട പുേരാഗതിയും പര്േതയ്കമായി വിലയിരുത്തുന്ന 
താണ്. 
2.തുടര്  നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  
ജിലല്ാ പദ്ധതിയിെല സംേയാജിത പരിപാടിക്ക് േപര്ാത്സാഹന ധനസഹായം 
അനുവദിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ആസൂതര്ണ േബാര്ഡ് തയയ്ാറാക്കി  
നല്കിയ കരട് മാര്ഗ്ഗേരഖ  അംഗീകരിച്ചു െകാണ്ടുള്ള  ഉത്തരവ്   ഉടെന ഇറക്കും  

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

 
2.1  12.04.2018 ല്  കൂടിയ  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  േയാഗ തീരുമാനപര്കാരം  

സവ്ീകരിേക്കണ്ട  തുടര്  നടപടികള്  
ഖണ്ഡിക 2.17 
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SCSP/TSP വിഭാഗത്തിെല െപാതുേപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് ഫിസിബിലിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും 
േസാഷയ്ല്  മാപ്പും േവണം. െവറ്റിംഗ് നടത്തുേമ്പാള്  ഇതു കൂടി സമര്പ്പിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന് 
േരഖെപ്പടുത്താന്  (മാന്േഡറ്ററി) േപര്ാജക്ട് െപര്ാേഫാര്മയില്  കര്മീകരണം െചയ്തിട്ടുണ്ട്. 

ഖണ്ഡിക 2.18 
പദ്ധതി ആസൂതര്ണ - അംഗീകാര  പര്കര്ിയ  സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറിലൂെടയാക്കി 
യതുേപാെല േപര്ാജക്ടുകളുെട നിര്വവ്ഹണ പര്കര്ിയയും സുേലഖ േസാഫ്റ്റ് െവയര്  വഴി 
വിലയിരുത്താനുള്ള കര്മീകരണം നടത്തുന്നതിന് ഐ.െക.എം. വിദഗ്ദ്ധരുേടയും 
എസ്.ആര്.ജി. അംഗങ്ങളുേടയും ഒരു േയാഗം കൂടാന്  തീരുമാനിച്ചു.   

നടപടി:-  1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം 
2) േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ് 

2.2  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)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം 

2.3 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  ഉടെന ഇറക്കും 
(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 നല്കാവുന്നതാണ്. 
ഇതിേന്മലുള്ള ഉത്തരവ്. 

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  ഉടെന ഇറങ്ങും. 

നടപടി :- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി. )വകുപ്പ് 
ഖണ്ഡിക 4.8  
ചിേങ്ങാലി 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 േയാഗത്തില്  അവതരിപ്പിച്ചു.  
 ഭാവിയില്  വാര്ഷിക പദ്ധതി സമര്പ്പിക്കുേമ്പാള്  പഞ്ചായത്തിെന്റ പദ്ധതി 
ആസൂതര്ണ  നടപടികര്മങ്ങള്  കൃതയ്മായി പാലിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്    
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ഉറപ്പു വരുത്തണം. ആവശയ്െമങ്കില്  െപര്േഫാര്മന്സ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിെന്റ േസവനം  
േതടാവുന്നതാണ്. 

നടപടി:-  1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എ.എ) വകുപ്പ് 
2) ജിലല്ാ കളക്ടര് , ആലപ്പുഴ 

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 11.05.2018-
െല  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  സംബന്ധിച്ച റിേപ്പാര്ട്ട് ശുചിതവ് മിഷന്  
അവതരിപ്പിച്ചു.  വരവും െചലവും  പരിേശാധിച്ചതില്  പര്തിദിനം 910/- രൂപ അധിക  െചലവു 
വരുന്നുണ്ട്. ഈ അധിക  െചലവ് വഹിക്കുന്നതിനുമാതര്ം  വയബിലിറ്റി ഗയ്ാപ് ഫണ്ട് 
ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:-  1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
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  
െഹല്ത്ത് ആന്റ്കമ്മയ്ൂണിറ്റി സര്വവ്ീസ് േപര്ാഗര്ാം എന്ന േകാഴ്സിന് പഠിക്കുന്നതിന് 
സഹായം നല്കുന്നതിന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 2  വര്ഷ േകാഴ്സാണ്.  20.00 ലക്ഷം 
രൂപയാണ് പഠന െചലവ്. മറ്റു വിശദാംശങ്ങള്  നല്കിയിട്ടിലല്.  

തീരുമാനം:-  വിശദാംശങ്ങള്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിക്ക് സമര്പ്പിക്കണെമന്ന 
നിബന്ധനേയാെട അനുമതി നല്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. 

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

2.4  06.06.2018-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട    േയാഗ തീരുമാനപര്കാരം  
നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട  വിഷയങ്ങള്  
ഖണ്ഡിക 3.1 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  വാര്ഷിക പദ്ധതിയിെല േപര്ാജക്ടുകളും  മറ്റു 
വിഷയങ്ങളും േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതിക്കായി 
സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികര്മങ്ങള്  സംബന്ധിച്ച സര്ക്കുലര്  

നടപടി:- 1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് 
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 
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െ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  പരിേശാധിച്ച  ്   അടുത്ത  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  റിേപ്പാര്ട്ട  ്  
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 പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  
പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന ഡയറക്ടെറ ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും  ഡയറക്ടറുെട 
പര്തിനിധികള്   േയാഗത്തില്  ഹാജരായിലല്.   അടുത്ത േയാഗത്തില്  റിേപ്പാര്ട്ട  ്
നല്കണം. 

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 

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

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

 നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
2)പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന ഡയറക്ടര്   
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എഞ്ചിനീയര്ക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  സാേങ്കതികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന്  അഡവ്ാന്സായി 
െസേന്റജ് നല്കണമന്ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  ആവശയ്െപ്പട്ടതനുസരിച്ച്  ഇതു നല്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  താെഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനെമടുത്തു.  

തീരുമാനം :-  ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് സാേങ്കതിക അനുമതി നല്കുന്നതിനും 
മറ്റും ജിലല്ാതലത്തില്   രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള  കമ്മിറ്റിയുെട സാമ്പത്തിക 
പരിധി ഉയര്ത്താന്  തീരുമാനിച്ചു. ഇതിേന്മല്  വിശദമായ റിേപ്പാര്ട്ട ്
സമര്പ്പിക്കാന്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയെറ 
ചുമതലെപ്പടുത്തി.  

3. െപാതു വിഷയങ്ങള്  
========================= 

3.1  സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് െസകര്ട്ടറിയുെട 04.06.2018-െല c2/176/2018/സാം. കാ.വ.നമ്പര്  
കത്ത്  

സംസ്ഥാനെത്ത എലല്ാ ജിലല്കളിലും  കിഫ്ബിയുെട  ധനസഹായേത്താെട  50.00 േകാടി 
രൂപ  വീതം മുതല്  മുടക്കി  സാംസ്കാരിക സമുച്ചയങ്ങള്  സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി  
സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്.  ഇതിന് പുറെമ കലാ സാംസ്കാരിക 
പര്വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  െപാതു ഇടങ്ങള്   ലഭയ്മലല്ാത്ത  ഗര്ാമപര്േദശങ്ങളിലും  െചറു 
പട്ടണങ്ങളിലും  സൗകരയ്പര്ദമായ പാതേയാരങ്ങള്  കെണ്ടത്തി  തിരുവനന്തപുരെത്ത 
മാനവീയം വീഥിയുെട  മാതൃകയില്  അരങ്ങുകള്  ഒരുക്കുന്ന  ഒരു നൂതന പദ്ധതി 

സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്  ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘നാട്ടരങ്ങ്’ എന്ന ഈ പദ്ധതിയിന്  കീഴില്   
േസ്റ്റജ്, ചമയമുറി,  ഇരിപ്പിട സൗകരയ്ങ്ങള്  എന്നിവ നിര്മ്മിക്കുന്നതാണ്.  ചുമര്ചിതര്ങ്ങളും 
ശില്പങ്ങളും  നാട്ടരങ്ങിെന ആകര്ഷകമാക്കുന്നതാണ്.  ഒരു നാട്ടരങ്ങ് നിര്മ്മാണത്തിന്  
ഏകേദശം 5 ലക്ഷം രൂപ െചലവ് കണക്കാക്കുന്നു. പദ്ധതി സാംസ്കാരിക വകുപ്പും  
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പും സംയുക്തമായി  നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.  
പദ്ധതി നിര്വഹണത്തിെന്റ െചലവ് യഥാകര്മം  3:2 അനുപാതത്തില്  ഇരു വകുപ്പുകളും 
വഹിക്കണെമന്നാണ്  സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. 

പദ്ധതി നിര്വഹണത്തിെന്റ  വിശദാംശങ്ങള്,  െചലവ്  പങ്കിടല്  തുടങ്ങിയ 
കാരയ്ങ്ങളില്  വിശദമായ നിര്േദ്ദശങ്ങള്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 
നല്കുന്നതിനായി വിശദമായി  റിേപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന്  സാംസ്കാരിക വകുപ്പിേനാട് 
നിര്േദ്ദശിച്ചു. SRG ഇത് പരിേശാധിച്ച് കരട് നിര്േദ്ദശം േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിക്ക് 
നല്േകണ്ടതാണ്.  

നടപടി  :-  1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഇ.പി.എ) വകുപ്പ് 
2) സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് െസകര്ട്ടറി 

3) േസ്റ്ററ്റ്  റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ്  

 നടപടി:- 1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
2)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
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3.2 േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  02.05.2018-െല  േയാഗത്തില്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ 
സമിതി അംഗങ്ങള്ക്ക്  സിറ്റിംഗ് ഫീയും  യാതര്ാപ്പടിയും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. (യഥാകര്മം  
400/ രൂപയും  600/- രൂപയും) തേദ്ദശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല  ഭരണസമിതി  
അംഗങ്ങളായ ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗങ്ങള്ക്ക് എന്നാണ്  
നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഇത് സര്ക്കാര്   േനാമിനികളായ  അംഗങ്ങള്ക്കും  ബാധക 
മാക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. 

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

3) ചീഫ് , ഡി.പി. ഡിവിഷന്, എസ്.പി.ബി 
3.3 ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  2017-18-െല  വാര്ഷിക പദ്ധതിയിെല 

േപര്ാജക്ടുകള്  2018 മാര്ച്ചില്  പൂര്ത്തിയാെയങ്കിലും  ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 
തീര്ന്നതിനാല്  ബില്  തുക നല്കാന്  കഴിഞ്ഞിലല്. വിഹിതം തീര്ന്നതിനാല്  സാംഖയ് 

േസാഫ്ട് െവയറിലൂെട  ബിലല്ുകളും എടുക്കാന്  കഴിഞ്ഞിലല്. അതിനാല്  അവ ‘കയ്ൂ’ 
ബിലല്ുകളുെട വിഭാഗത്തിലും  ഉള്െപ്പട്ടിട്ടിലല്.  ഈ കാരണത്താല്   കാറ്റഗറി 1 സ്പില്  
ഓവറില്  (കയ്ാരിഓവര്  വിഹിതം ലഭിക്കുന്ന ഗണത്തിെല) ഇവ ഉള്െപ്പടുന്നിലല്.  ഇവ 
കാറ്റഗറി 1 സ്പില്  ഓവറില്  ഉള്െപ്പടുത്താന്   പല തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും 
ആവശയ്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. (േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 20.06.2018-െല 
കത്തിലൂെട താമരേശ്ശരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ പര്ശ്നം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.) ഈ പര്ശ്നം 
ധനവകുപ്പിെന്റ ശര്ദ്ധയില്െപ്പടുത്താന്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് അഡീഷണല്  
ചീഫ് െസകര്ട്ടറി പര്േതയ്കമായി ഇടെപടണെമന്ന് േയാഗം തീരുമാനിച്ചു. 

നടപടി  :-  1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്  
2)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് അഡീഷണല്  ചീഫ് െസകര്ട്ടറി 

3.4  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട 2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതി പര്കാരം 31.03.2018 വെര 
ടര്ഷറികളില്  സമര്പ്പിച്ച ബിലല്ുകളില്  ചിലതിെന്റ തുക മാറി നല്കാന്  കഴിഞ്ഞിലല്. 
ഇവ കയ്ൂ ബില്  ഗണത്തില്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഇത്തരം ബിലല്ുകളുെട തുക 
നല്കുന്നതിന് ധനകാരയ് വകുപ്പിെന്റ നിര്േദ്ദശപര്കാരം സാംഖയ് േസാഫ്റ്റ് െവയറില്  
പര്േതയ്ക കര്മീകരണം െചയ്തിരുന്നു. എന്നാല്  ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട 
കയ്ൂബിലല്ുകള്  പൂര്ണ്ണമായും നല്കാന്  പരയ്ാപ്തമായ തുക ടര്ഷറികളില്  ഇലല്. ഈ 
തേദ്ദശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് താെഴ പറയുന്ന പര്കാരം അധിക തുക 
അനുവദിക്കണെമന്ന് ധനകാരയ് വകുപ്പിേനാടാവശയ്െപ്പടാന്  തീരുമാനിച്ചു. തേദ്ദശ 
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട ലിസ്റ്റടക്കം  ധനവകുപ്പിന് നല്കിയിട്ടുണ്ട് 

കര്മ 
നം 

അധിക തുക ആവശയ്മുള്ള വിഭാഗം ആവശയ്മുള്ള തുക (രൂപ) 

1 പര്േതയ്ക ഘടക പദ്ധതി വിഹിതം 92,29,320/- 
2 ൈടര്ബല്  സബ് പ്ലാന്  വിഹിതം 10,16,726/- 
3 െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് (േറാഡിതരം) 75,24,676/- 
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4 െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് (േറാഡ്) 98,79,175/- 
5 േലാകബാങ്ക് വിഹിതം (2018 – 19 ല്  ഗഡു 

നല്കാത്തത്) 
(i) േകന്ദ്രവിഹിതം 
(ii) സംസ്ഥാന വിഹിതം 

 
 
266,08,561/- 
224,96,655/- 

                                    ആെക 767,55,113/- 
 നടപടി  :-  1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ്  

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. 

ഇതിെന്റ  വിശദവിവരങ്ങള്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറും  നഗരകാരയ് ഡയറക്ടറും  
േശഖരിച്ച്  ഉടെന നല്കുന്നതാണ്. േലാകബാങ്ക് വിഹിതം  ഉപേയാഗിച്ചുള്ള  
ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് (31.03.2018-നകം പൂര്ത്തിയാക്കിയ പര്വര്ത്തികള്) അധിക 
തുക അനുവദിക്കണെമന്ന് ധനവകുപ്പിേനാടാവശയ്െപ്പടാന്  തീരുമാനിച്ചു. 

നടപടി  :-  1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ്  
3.6   24.03.2018-ല്  170 ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  

െപര്േഫാര്മന്സ് ഗര്ാന്റ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. ബഡ്ജറ്റില്  വകയിരുത്തിയിരുന്ന 
തിേനക്കാള്  അധികമായിരുന്നു ഇത്. അധിക തുകയ്ക്കുള്ള േപര്ാജക്ടുള്  ചുരുങ്ങിയ 
ദിവസം െകാണ്ട്  തയയ്ാറാക്കാേനാ നിര്വഹണം നടത്താേനാ ഈ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തു 
കള്ക്ക് കഴിഞ്ഞിലല്.  അതിനാല്    ഈ തുക  അധികമായി ഈ വര്ഷം  
അനുവദിക്കണെമന്ന് ഈ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്  ആവശയ്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ബഡ്ജറ്റില്  
പറഞ്ഞതിേനക്കാള്  അധികമായി അനുവദിച്ച തുക  ഈ തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  അനുവദിക്കണെമന്ന് ധനകാരയ് വകുപ്പിേനാടാവശയ്െപ്പടാന്  
തീരുമാനിച്ചു.  

നടപടി  :-  1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ്  
3.7 സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്  കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തി  2018-19  വാര്ഷിക പദ്ധതി 

അന്തിമമാക്കി  സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  അവസാന തീയതി  30.06.2018 ആണ്. 
23.05.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗത്തില്  നിബന്ധനകള്ക്ക  ്
വിേധയമായി വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  അതയ്ാവശയ്ം ചില േഭദഗതികള്   
അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്  വിശദമായ  എസ്റ്റിേമറ്റ് എടുത്തേപ്പാഴും  മറ്റും ചില 
േപര്ാജക്ടുകള്  നടപ്പാക്കാന്  കഴിയിെലല്ന്നും  ചില േപര്ാജക്ടുകളില്  േഭദഗതികള്   
അതയ്ാവശയ്മായി വരുന്നുെവന്നും  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

ഉദാ:-  േറാഡിെന്റ പര്േതയ്ക അവസ്ഥകാരണം ടാറിംഗിന് സാധയ്മാകാെത 
വരികയും  േകാണ്കര്ീറ്റിംഗ്  അനിവാരയ്മായി  വരികയും െചയയ്ുക. 
ഇത്തരം അവസരങ്ങളില്  23.05.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി 

തീരുമാനത്തില്   പര്തിപാദിക്കാത്തതും  എന്നാല്  മുകളില്  പറഞ്ഞ പര്കാരമുള്ള 
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േഭദഗതി ആവശയ്മായി വരുന്നതുമായ ഘട്ടത്തില്   ബന്ധെപ്പട്ട േപര്ാജക്ടിെന്റ 
നിര്വവ്ഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന്റ സാക്ഷയ് പതര്ത്തിെന്റ  അടിസ്ഥാനത്തില്  ജിലല്ാ 
പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്  പരിേശാധിച്ച് ശുപാര്ശ  െചയയ്ുന്നതനുസരിച്ച് അതത് ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതികള്ക്ക്  േഭദഗതികള്  അനുവദിക്കുന്ന കാരയ്ത്തില്  ഉചിതമായ  
തീരുമാനെമടുക്കാവുന്നതാണ്.  
ഇത്തരം േഭദഗതികള്   കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തി  2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതി  അന്തിമമാക്കി  

ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  സമയം  15.07.2018വെര 
ദീര്ഘിപ്പിച്ചു നല്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. 

നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
3.8 ഐ.െക.എം. ഉേദയ്ാഗസ്ഥരും ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓഫീസിെല  ഉേദയ്ഗസ്ഥെരയും  

ഉള്െപ്പടുത്തി    25.06.2018 ല്  സംസ്ഥാന ആസൂതര്ണ േബാര്ഡില്   നടന്ന 
േയാഗത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില് . ഐ.െക.എം െന്റ  സുേലഖ, സാംഖയ് േസാഫ്ട് 
െവയറില്   താെഴപ്പറയുന്ന മാറ്റങ്ങള്/കുറവുകള്  പരിഹരിക്കാന്   ഐ.െക.എം. 
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടെറ  ചുമതലെപ്പടുത്തി  
(i) 120 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  2017-18-െല  വാര്ഷിക പദ്ധതിയുെട  അന്തിമ 

െപര്ാസീഡിംഗ്സ്   എടുത്തിട്ടിലല്.  ഈ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   അന്തിമ 
െപര്ാസീഡിംഗസ് 2018 ജൂൈല  7-നകം  എടുക്കണം.  ഇതിനുള്ള  കര്മീകരണം  
സുേലഖ േസാഫ്റ്റ് െവയറില്   െചയയ്ാന്   നിര്േദ്ദശിച്ചു. 

 
(ii) തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  േപര്ാജക്ടുകളുെട  െവറ്റിംഗ് , സാേങ്കതികാനുമതി . 

ജിലല്ാ  ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകാരം  എന്നിവ കഴിഞ്ഞതിനുേശഷമാണ്  
നിര്വഹണം നടത്തി  ബില്  സാംഖയ് വഴി എടുത്ത്  തുക  നല് േകണ്ടത്. എന്നാല്  
ഇേപ്പാള്  െവറ്റിഗ്, സാേങ്കതികാനുമതി  എന്നിവയ്ക്കുേശഷം  ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതിക്കു  സമര്പ്പിക്കാെത  േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  സാംഖയ് വഴി  ബില്  
തുക നല്കുവാന്   കഴിയും. ഈ അപാകത അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കണം  

 

(iii) 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  
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രീതിയില്   സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില്   കര്മീകരണം െചയയ്ാന്  
തീരുമാനിച്ചു.  

(iv) ഇലക്ട്രിക്കല്, സൗേരാര്ജ്ജ േപര്ാജക്ടുകള്  എന്നിവ െവറ്റു െചയയ്ാനും  സാേങ്കതിക 
അനുമതിക്കും ജിലല്ാതലത്തില്  കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാന്  സര്ക്കാര്  ഉത്തര 
വായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള്  ഓണ്ൈലനായി കമ്മിറ്റിയുെട  കണ്വീനര്ക്ക് 
നല്കാന്  കര്മീകരണമിലല്. ശുചിതവ് േമഖലയിെല േപര്ാജക്ടുകള്േപാെല 
തല്ക്കാലം ഇവയും  ഹാര് ഡ് േകാപ്പിയായി സമര്പ്പിക്കുന്ന രീതി 
അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവയും  ഓണ്  ൈലനായി സമര്പ്പിക്കാനുള്ള  
കര്മീകരണം  ഐ.െക.എം. എതര്യും േവഗം െചയയ്ണം. 

(v) തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  പരിഗണനയ്ക്ക് 
നല്കുന്ന  േപര്ാജക്ടുകള്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ് മുേഖന സമര്പ്പിക്കണെമന്ന് 
06.06.2018-ല്  കൂടിയ േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ഓണ്ൈലനായി സമര്പ്പിക്കുന്ന രീതി  ഐ.െക.എം.   
അവതരിപ്പിച്ചു. േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി   േയാഗത്തിെല നിര്േദ്ദശം  കൂടി 
ഉള്െപ്പടുത്തി  ഈ കര്മീകരണം ഉടെന  ഏര്െപ്പടുത്തണം. ആവശയ്മായ 
നിര്േദ്ദശം എസ്.ആര്.ജി. നല്കണം . 

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

3.9 ആശര്യ ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്  ൈലഫ്  പദ്ധതി  പര്കാരം  വീട് നിര്മ്മിച്ചു 
നല്കുേമ്പാള്  പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിെല  ഗുണേഭാക്താവിനു നല്കുന്ന നിരക്കും  
ആനുകൂലയ്ങ്ങളും നല്കാവുന്നതാണ്. 

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

3.10 േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  അംഗങ്ങളായുള്ള ചില വകുപ്പു േമധാവികള്  
പെങ്കടുക്കുന്നിലല് എന്ന് േയാഗം വിലയിരുത്തി. േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മറ്റി 
േയാഗങ്ങളില്  ബന്ധെപ്പട്ട വകുപ്പുേമധാവികള്  കൃതയ്മായി പെങ്കടുക്കണം. ഒഴിച്ചു 
കൂടാന്  കഴിയാത്ത  അവസരങ്ങളില്   ഉത്തരവാദിത്തെപ്പട്ട പര്തിനിധിെയ 
േയാഗത്തില്  പെങ്കടുക്കാന്  നിേയാഗിക്കണം. 

നടപടി:- 1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
3.11 കുടുംബശര്ീ ബില്ഡിംഗ്  െമററീരിയല്  െപര്ാഡക്ഷന്  യൂണിറ്റുകള്  

കുടുംബശര്ീയുെട  ആഭിമുഖയ്ത്തില്  എലല്ാ േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്േദശത്തും  ഒരു 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിലും  നഗരസഭാതലത്തിലും  ഒരു ബില്ഡിംഗ് െമറ്റീരിയല്  
െപര്ാഡക്ഷന്  യൂണിറ്റ്  സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്.  ഇത്തരം യൂണിറ്റുകളില്  സിെമന്റ് 
ബര്ിക്കുകള്   നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  ആവശയ്മായ ഓേട്ടാമാറ്റിക്/െസമി ഓേട്ടാ മാറ്റിക്  
യന്ത്രങ്ങള്  വാങ്ങുന്നതിന്  പരമാവധി 6.00 ലക്ഷം  രൂപ  െചലവഴിക്കാവുന്നതാണ്. 
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ഇതിന് ആവശയ്മായ തുക  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ലഭയ്മാക്കണം.  ഇതിനായി 
കുടുംബശര്ീ മിഷന് , ജിലല്ാ മിഷന്   േകാഓര്ഡിേനറ്റര്   േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  നല്കണം. 
 മുകളില്   പറഞ്ഞ പര്കാരം  രജിസ്റ്റര്  െചയ്ത്  പര്വര്ത്തന സജ്ജമായ  
യൂണിറ്റുകള്  െതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുെട  ഗുണേഭാക്താക്കളായി  പരിഗണിക്കാവുന്ന 
താണ്. ഇവരുെട േവതനം  െസമി സ്കില്/സ്കില്ഡ് ഇനത്തില്  ഉള്െപ്പടുത്തി ഇവര്   
പര്വര്ത്തിക്കുന്ന ദിവസം  മസ്റ്റര്   േറാള്  പര്കാരം  കണക്കാക്കി നല്കാവുന്നതാണ്. 
MGNREGS െമറ്റീരിയല്  ഘടകവും  ഇതിനായി ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 
ബില്ഡിംഗ് െമറ്റീരിയല്   െപര്ാഡക്ഷന്  യൂണിറ്റുകള്  പര്വര്ത്തിക്കാനാവശയ്മായ  
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള്  വാങ്ങുന്നതിന് െതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിെല  െപര്ാകയ്ുര്െമന്റ് 
മാനവ്ലില്   ആവശയ്മായ േഭദഗതി വരുേത്തണ്ടതാെണന്ന് കുടുംബശര്ീ എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചു.  ഇതു  പരിേശാധിച്ച് നടപടിെയടുക്കണെമന്ന്  MGNREGS  
ഡയറക്ടേറാട് േയാഗം  ആവശയ്െപ്പട്ടു. 
  ഇതു സംബന്ധിച്ച്  വിശദമായ  നിര്േദ്ദശം  നല്കാന്  കുടുംബശര്ീ എക്സികയ്ൂട്ടീവ്   
ഡയറക്ടെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

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

3) ഡയറക്ടര് , MGNREGS 
3.12 ആേരാഗയ് ജാഗര്തയുെട അവേലാകനം എലല്ാ പഞ്ചായത്തുകളിലും  നടത്തണം. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

 4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്  
====================  
4.1 കുടുംബശര്ീ എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട  31.01.2017-ലെല 2436/D/2015/KSHO 

നമ്പര്  കത്ത്  (LSGD - IA1/67/2017/LSGD) 
സര്ക്കാര്  സ്കൂളുകളില്  വിതരണം െചയയ്ുന്ന സാനിറ്ററി  നാപ്കിനുകള്  കുടുംബശര്ീ 
യൂണിറ്റുകളില്  നിന്നും വാങ്ങാന്   തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അനുമതി 
നല്കണെമന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

4.2 ചൂണ്ടല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  െസകര്ട്ടറിയുെട 05.06.2018-െല കത്ത് (SRG 238/18) 

24.03.2018-ല്  ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  െപര്േഫാര്മന്സ് ഗര്ാന്റായി  42,84,700 രൂപ  
പഞ്ചായത്തിന്  അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഈ തുകയ്ക്ക് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കുകയും  
ഏതാനും  ബിലല്ുകള്  ടര്ഷറി  മുേഖന  മാറുകയും  െചയ്തു.  ബാക്കി ബിലല്ുകള്  കയ്ൂ  

തീരുമാനം :- 
 

22.03.2017-െല 812/2017/തസവ്ഭവ നമ്പര്  ഉത്തരവ് 
പര്കാരം  ഇതിന് അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതിന്  
സാധൂകരണം നല്കുന്നു 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഐ.എ) വകുപ്പ് 
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ലിസ്റ്റില്   ഉള്െപ്പടുത്തി.  ഈ തുക  സുേലഖ േസാഫ്റ്റ് െവയറില്   െറസീപ്റ്റ് 
ൈസഡില്  േചര്ത്തിരുന്നിലല്. അതിനാല്  2017-18-െല  വാലിേഡഷന്  
ശരിയാക്കാന്  കഴിയുന്നിലല്. ഇതു  പരിഹരിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

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 

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  

തീരുമാനം :- 
 

(i) ഈ അപാകത പരിഹരിക്കുന്നതിന് 
(വാലിേഡഷന്) കര്മെപ്പടുത്തുന്നതിന്) 
ആവശയ്മായ കര്മീകരണം  വരുത്താന്  
ഐ.െക.എം-െന ചുമതലെപ്പടുത്തുന്നു.  

(ii) കഴിഞ്ഞ വര്ഷം െചലവഴിച്ച  തുകയ്ക്ക്  
സാധൂകരണം  നല്കുന്നു. 

(iii) തുക െചലവഴിക്കാത്ത േപര്ാജക്ടുകളുെട 
നിര്വഹണത്തിനുള്ള  തുക  2018-19 -െല 
വിഹിതത്തില്  നിന്നും  നല്േകണ്ടതാണ്. 

(iv) ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുെട അനുമതി 
കൂടാെത  ഇങ്ങെന േപര്ാജക്ടുകള്  നടപ്പാക്കിയത് 
െസകര്ട്ടറിയുെട ഭാഗത്തുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ്.  
ഇത്തരം പിഴവുകള്  ഇനി ആവര്ത്തിക്കരുെതന്ന് 
കര്ശനമായി  നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 
നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- 
 

ഈ അക്കാദമിയുെട പര്വര്ത്തനം സംബന്ധിച്ച് 
പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  പത്തനംതിട്ട  
അസിസ്റ്റന്റ് െഡവലപ്െമന്റ് കമ്മീഷണെറ(ജനറല്) 
ചുമതലെപ്പടുത്തി. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  
പിന്നീട് തീരുമാനെമടുക്കുന്നതാണ്. 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി) വകുപ്പ്  
2) അസിസ്റ്റന്റ് െഡവലപ്െമന്റ് കമ്മീഷണര് (ജനറല് ) 
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അനുമതി നല്കിയിരുന്നു.  ഈ വര്ഷം േപര്ാജക്ട് സ്പില്  ഓവറായി  തുടരുന്നു. 
മുകളില്  പറഞ്ഞ 4 ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളിലും നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

4.5 തിരുവനന്തപുരം േകാര്പ്പേറഷന്  േമയറുെട  02.05.2018-െല J1 /15172/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്. (LSGD - DB3/03/2018/LSGD) (SRG 362/18) 
താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്  2018-19-ല്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്   
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകാരം നല്കിയിലല്. 
ഇവയ്ക്ക് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 
കര്മ 
നം 

േപര്ാ.നം േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് വിഹിതം 

(i) 41/19 ശര്വണ സംസാര ൈവകലയ്മുള്ളവര്ക്ക ്
ലാപ് േടാപ്  

4,50,000/- രൂപ  
(വികസന ഫണ്ട് 

തീരുമാനം:- മുകളില്  പറഞ്ഞ പര്േതയ്ക സൗകരയ്മുള്ള  ലാപ് േടാപിെന്റ 
െസ്പസിഫിേക്കഷനും വിലയും സംബന്ധിച്ച്  വിശദാംശങ്ങള്  
നല്കണം. ഇത് നല്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പിന്നീട് തീരുമാനെമടുക്കും. 

(ii) 644/19 മാലിനയ് സംസ്ക്കരണത്തിന്  76 MHP 
ബാക്ക് േഹാ എസ്കേവറ്റര്  േലാഡര്  
വാങ്ങല്  

26,00,000/- 
(ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ്) 

(iii) 645/19 മാലിനയ് സംസ്ക്കരണത്തിന് 2.80 &5.0  
കയ്ൂബിക് മീറ്റര്  ടിപ്പര്  േലാറികള്  വാങ്ങല്  

30,00,000/- 
(ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ്) 

(iv) 646/19 മാലിനയ് സംസ്ക്കരണത്തിന് 5.0 കയ്ുബിക് 
മീറ്റര്  ടിപ്പര്  േലാറികള്  വാങ്ങല്  

16,00,000/- 
(ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ്) 

(v) 1096/19 െമാൈബല്  േമാര്ച്ചറി സൗകരയ്മുള്ള 3 
വാഹനങ്ങള്  വാങ്ങല്  

60,00,000/- രൂപ 
(ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ്) 

          തീരുമാനം :-   തനത് ഫേണ്ടാ വികസനഫേണ്ടാ ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി 
നല്കുന്നു. ധനകാരയ് കമ്മീഷന്ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല്.  

(vi) 1214/19 നഗരസഭയുെട  പഴയ വാഹനം  മാറ്റി 
പുതിയ വാഹനം വാങ്ങല്  

30,00,000/- 

തീരുമാനം :- നിലവിെല വാഹനം, വാങ്ങാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്ന വാഹനം  എന്നിവയുെട വിശദാംശ 
ങ്ങള്  സഹിതം  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പിന് നല്കണം. വകുപ്പുതലത്തില്  നടപടി 
സവ്ീകരിക്കണം. 

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

തീരുമാനം :- 
 

ഏെതങ്കിലും ഒരു ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  നടപ്പാക്കിയിട്ട് 
അത് വിജയമാെണങ്കില്  പരിേശാധിച്ചിട്ട്  മറ്റ് 
പഞ്ചായത്തില്  കൂടി  വയ്ാപിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  നിര്േദ്ദശം. ഇത് 
പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ 
കളക്ടെറ  ചുമതലെപ്പടുത്തി.  റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാന  
ത്തില്   പിന്നീട് തീരുമാനെമടുക്കും. 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി) വകുപ്പ്  
2) ജിലല്ാ കളക്ടര്, പത്തനംതിട്ട 
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4.6 മറവന്  തുരുത്ത് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  04.04.2018-െല A2/252/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് (SRG 8/18) 
2017-18 വര്ഷം  ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  െപര്േഫാര്മന്സ് ഗര്ാന്റ് ആയി  57,54,700/- 
രൂപ അനുവദിച്ചുെവങ്കിലും (24.03.2018-ല്) ഇത് സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില്  
േചര്ക്കാത്തതിനാല്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കാന്  കഴിഞ്ഞിലല്. ഈ തുക  2018-19 -ല്  
അധികമായി  അനുവദിക്കണെമന്നത് സംബന്ധിച്ച്  

4.7 ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തു പര്സിഡന്റിെന്റ  21.04.2018-െല 4463/17/1-െല കത്ത് 
(LSGD - DB1/349/2018-LSGD)  

(i)  മാനസിക െവലല്ുവിളി േനരിടുന്ന കുട്ടികളുെട  രക്ഷകര്ത്താവിന് ൈസഡ് കാര്  
ഘടിപ്പിച്ച  സ്കൂട്ടര്  വാങ്ങുന്നതിന്  35.00 ലക്ഷം  രൂപ  വകയിരുത്തി  ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്ത് 2018-19ല്   േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണ സമിതി അംഗീകാരം നല്കിയിലല്. പര്േതയ്ക അനുമതി 
നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

(ii)  ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  21.04.2018-െല   PL.4463/17-3-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  (LSGD - DB1/349/2018 -LSGD) 

 പാലിേയറ്റീവ് പര്വര്ത്തനം  നടത്തുന്ന ജിലല്യിെല  വിവിധ പാലിേയറ്റീവ് 
െസാൈസറ്റികള്ക്ക്  ഉപകരണങ്ങള്  വാങ്ങി നല്കുന്നതിന്  75.00 ലക്ഷം 
രൂപ  വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നുെവങ്കിലും  ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതി  അംഗീകരിച്ചിലല്.  പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

(iii)  ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  24.04.2018-െല   P. N4463/17- 
03-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  (LSGD - DB1/349/2018 -LSGD) 

 സഞ്ചരിക്കുന്ന കയ്ാന്സര്  നിര്ണ്ണയ  യൂണിറ്റ് എന്ന  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാനായി  
ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും  വാങ്ങാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :- 
 

ഇങ്ങെനയുള്ള 170  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട 
പര്ശ്നം ധനവകുപ്പിെന്റ പരിഗണനയിലാണ്. ഈ 
വിഷയത്തിേന്മല്  തീരുമാനെമടുക്കാന്  ധനവകുപ്പിേനാട് 
ആവശയ്െപ്പടാന്  തീരുമാനിച്ചു.  

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

തീരുമാനം :- 
 

അനുമതി നല്കുന്നിലല്, 
നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- 
 

ഏതുതരം ഉപകരണമാണ് എന്നതടക്കമുള്ള  വിശദാംശ 
ങ്ങള്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടിലല്. ഇതു കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തി ജിലല്ാ 
പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്  മുേഖന സമര് പ്പിക്കാന്  നിര്േദ്ദശി 
ക്കുന്നു. പിന്നീട്  പരിഗണിക്കും 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.8 േസ്റ്ററ്റ് ഇന്സ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് ഓഫ്  എഡയ്ുേക്കഷണല്  െടേക്നാളജി  ഡയറക്ടറുെട  10.04.2018 -

െല  SIET/1024/MISC/2018-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്ത് (LSGD - DB2/186/2018 - LSGD)   

സ്കൂള്  കുട്ടികളുെട ബൗദ്ധിക പര്വൃത്തികള്െക്കാപ്പം  ൈവകാരിക നിലവാരവും 
െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിന് പരിശീലന  വിഭവങ്ങള്, വിദഗ്ദ്ധര്   എന്നിവെര  SIET 
സജ്ജമാക്കുന്നുണ്ട്. പദ്ധതിയുെട േപര് “കുട്ടിെക്കാപ്പം”. ഇതിനായി  ജിലല്ാതല 
പരിശീലനങ്ങള്ക്കും  സ്കൂള് തല ശില്പശാലകള്ക്കും  സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന്   
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  തുക വകയിരുത്തുന്നതിന്  നിര്േദ്ദശം 
നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

4.9 ആലിപ്പറമ്പ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  13.12.2017-െല  A1- 10/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  20.11.2017 -െല  xxxv-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും (LSGD - 
DA1/296/2018-LSGD)   

2015-16-െല “െവള്ളേപ്പാക്ക് പാടം ഇടവഴി േകാണ്കര്ീറ്റ്” എന്ന  േപര്ാജക്ട് 
(േപര്ാ.നം.44/16- അടങ്കല്   3,00,000/- രൂപ) പൂര്ത്തിയാെയങ്കിലും  ബില്  തുക  2015- 
16-ല്  നല്കിയിലല്.  അതിനാല്  2017-18-ല്  ഇത്  സ്പില്  ഓവറായി   ഉള്െപ്പടുത്തി 
(േപര്ാ. നം. 68/18) ഇതിെന്റ  തുക നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

4.10 ഊര്ജ്ജ വകുപ്പിെന്റ  28.11.2017-െല  275/PS2/2017/PD നമ്പര്  കുറിപ്പ്   

തേദ്ദശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല  സാധാരണ ബള്ബുകള്  മാറ്റി  എല്.ഇ.ഡി. 
ൈലറ്റുകള്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട്  നിര്േദ്ദശം ഊര്ജ്ജവകുപ്പിന് ഉണ്ട്.  
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത  പദ്ധതിയില്  ഇതിനു ഫണ്ട് ലഭയ്മലല്. അതിനാല്  തേദ്ദശഭരണ 

തീരുമാനം :- 
 

േപര്ാജക്ടിെന്റ വിശദാംശങ്ങേളാ പര്വര്ത്തനേമാ 
നല്കിയിട്ടിലല്. ഇതു കൂടി  ഉള്െപ്പടുത്തി  ജിലല്ാ  പ്ലാനിംഗ് 
ഓഫീസര്  മുേഖന  സമര്പ്പിക്കണം. പിന്നീട് 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 

തീരുമാനം :- 
 

വിശദമായ  േപര്ാജക്ട് റിേപ്പാര്ട്ട് SIET ഡയറക്ടര്  
എസ്.ആര്.ജി.യ്ക്കു നല്കണം. എസ്.ആര്.ജി. 
റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് 
തീരുമാനെമടുക്കും 

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

തീരുമാനം :- 
 

 ബന്ധെപ്പട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുെട 
വാലയ്ുേവഷെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  തുക നല്കാന്  
അനുമതി നല്കുന്നു. ഇതിനായി 2018-19 വര്ഷം  
മാനദണ്ഡ പര്കാരം സ്പില്  ഓവറായി േപര്ാജക്ട് 
ഉള്െപ്പടുത്താനും  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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സ്ഥാപനങ്ങളുട  പദ്ധതി വിഹിതം  ഉപേയാഗിച്ച് ഈ  പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

4.11 കാവന്നൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ  27.04.2018-െല  4(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി  
തീരുമാനം (LSGD - DA1/482/2018 - LSGD) 

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  ശര്ീമതി െവളുത്ത െകാറ്റി, തമ്പുരാന്കുളം  എന്ന 
ആളുെട  മകളുെട വിവാഹം  21.02.2016-ല്   നടന്നുെവങ്കിലും  നിര്ദ്ദിഷ്ട 
സമയപരിധിക്കുള്ളില്  വിവാഹ ധനസഹായത്തിന്  അേപക്ഷിച്ചിലല്.  കാലതാമസം 
വന്നത് ഒഴിവാക്കി ധനസഹായം നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

4.12 ബഹു. ഉദുമ എം.എല്.എ.യുെട  06.06.2018-െല 3087/DB/MLA/2018-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  േദലംപാടി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  07.05.2018-െല  A2-345/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  

സ്കൂള്  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  പര്ഭാത ഭക്ഷണം  എന്ന േപര്ാജക്ട്  2018-19-ല്  വാര്ഷിക 
പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  (േപര്ാ.നം.  67/19 -  അടങ്കല്  25.00 ലക്ഷം രൂപ) 
മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  സര്ക്കാര്  സ്കൂളുകളില്  UP  വിഭാഗം  വെരയുള്ള  അര്ഹതെപ്പട്ട  
എലല്ാ വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്കും  പര്ഭാതഭക്ഷണം  നല്കാന്  അനുമതിയുണ്ട് 
പഞ്ചായത്തില്   എയ്ഡഡ് ൈപര്മറി സ്കൂളിെല  കുട്ടികള്ക്കും ൈഹസ്കൂളിെല 
ൈപര്മറി വിഭാഗം  കുട്ടികള്ക്കും  ഇതുേപാെല പര്ഭാത ഭക്ഷണം  നല്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്.  

4.13 േകാഴിേക്കാട്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  28.05.2018-െല കത്ത്  

ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ ഇറിേഗഷന്  േപര്ാജക്ടുകള്  ൈമനര്  ഇറിേഗഷന്  വകുപ്പു 
മുേഖന  നടപ്പാക്കുന്നതിന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  05.03.2018-െല േയാഗ 
തീരുമാനപര്കാരം  (ഖണ്ഡിക 4.2)  പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കിയിരുന്നു.  തേദ്ദശ 
സവ്യംഭരണ വകുപ്പിെല  എഞ്ചിനീയര്മാെര  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്മാരായി 

തീരുമാനം :- 
 

തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ക്ക്  ഇതിനായി  േപര്ാജക്ട് 
ഏെറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്.   CSR അടക്കം മറ്റു രീതിയില്  
ഇതിെന്റ ആവശയ്ത്തിന്  ഫണ്ട് കെണ്ടത്താന്  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട 
താണ്. 

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

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

 

തീരുമാനം :- 
 

തീര്ത്തും ഒറ്റെപ്പട്ട  പര്േദശത്തും വനപര്േദശത്തും  
മാതര്മായി  പര്ഭാത ഭക്ഷണം നല്കാന്  പര്േതയ്ക 
അനുമതി നല്കുന്നു.    

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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നിശ്ചയിച്ചതുേപാെല  ഈ േപര്ാജക്ടുകളുെട െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറായി  ഇറിേഗഷന്  
വകുപ്പിെല  എഞ്ചിനീയര്മാെര  നിശ്ചയിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. 

4.14  ഒതുക്കുങ്ങല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 20.03.2018,  05.04.2018, എന്നീ  
തീയതികളിെല കത്തുകള്  ( SRG - 282/18) 
ഒതുക്കുങ്ങല്  പി.എച്ച്.സി െകട്ടിടത്തില്   ആയുഷ് െസന്ററില്  ആയുര്േവദ - യുനാനി 
- േഹാമിേയാ  വിഭാഗത്തിനായി  3 അറ്റന്റര്മാര്   േസവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.  
ഇേപ്പാള്  4000/-  രൂപ  േവതനമായി നല്കുന്നു. േവതനം  പുതുക്കി നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച് 

4.15 െചറുവത്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  09.04.2018-െല  SC1-01/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും 14.02.2018-െല 2(1) -◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ  സമിതി തീരുമാനവും  (SRG 
41/18) 

2016-17-ല്  ആശര്യ  ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന്  3,50,000/- രൂപ  വകയിരുത്തി  
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി.  30.03.2012-െല  ഉത്തരവനുസരിച്ച്     2,50,000/- രൂപയാണ്  
ആശര്യ  കുടുംബത്തിന് നല്കാവുന്ന  ഭവന നിര്മ്മാണ ധനസഹായം. പട്ടികവര്ഗ്ഗ  
വിഭാഗത്തിനു നല്കാവുന്ന  നിരക്കായ  3,50,000/-രൂപ  ആശര്യ  കുടുംബത്തിനും 
നിശ്ചയിച്ച് ബാക്കി  1,00,000/- രൂപ കൂടി  നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

4.16 നഗരകാരയ് ഡയറക്ടറുെട 20.02.2018-െല  DC3 - 2910/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  
മാനന്തവാടി നഗരസഭാ െചയര്മാെന്റ  01.08.2017-െല  A5-2016 - 16-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തിേന്മല്   േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട   23.08.2017-ല്  എടുത്ത  തീരുമാനവും  
(ഖണ്ഡിക 3.76) (SRG 54/18) 

2016-17-ല്  പട്ടികവര്ഗ്ഗ  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  സ്കൂളില്  േപാകുന്നതിന് രണ്ട് മിനി 
ബസ് വാങ്ങുന്നതിന്  27,48,000/-  രൂപ ( റ്റി.എസ്.പി)  വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കി  ഡി.പി.സി. അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നു.  ഇത് േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയുെട  23.08.2017-ല്  പരിഗണിക്കുകയും  വിശദാംശങ്ങള്  സമര്പ്പിക്കാന്  
നഗരകാരയ് ഡയറക്ടെറ  ചുമതലെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു.  നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്   
അനുമതി നല്കാന്  ശുപാര്ശ  െചയ്തിട്ടുണ്ട്.  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

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

തീരുമാനം :- 6000/- രൂപയായി  വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. . 
നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- 
 

2016-17ല്  പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന്  യൂണിറ്റ് നിരക്ക്  
3.50 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. അതിനാല്  അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

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

തീരുമാനം :- 
 

ഈ േപര്ാജക്ട് സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നുെവങ്കില്   
2018-19-െല  വിഹിതമുപേയാഗിച്ച്  ബസ് വാങ്ങാന്  
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4.17 കരുളായി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  31.01.2018-െല  കത്ത് 

2016-17 ല്  പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  ലാപ് േടാപ്  
നല്കുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിരുന്നു. ഒന്നാം വര്ഷ വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  ലാപ് 
േടാപ്  നല്കാനായിരുന്നു  േപര്ാജക്ട്.  എന്നാല്  അവസാന വര്ഷം  പഠിച്ചിരുന്ന 
രണ്ട് ഗുണേഭാക്താക്കളും  അേപക്ഷിച്ചിരുന്നു.  ഇവര്   വനത്തിലുള്ളിെല 
േകാളനികളിലാണ്  താമസിക്കുന്നത്. ഇവര്ക്കു കൂടി  ലാപ് േടാപ് നല്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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  
നടപ്പാക്കിയത്. പിന്നീട് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുെട  
അനുമതി വാങ്ങുകയായിരുന്നു. സര്ക്കാര്  അനുമതിയും വാങ്ങിയിരുന്നിലല്.  ഈ 
കാരണങ്ങളാല്  േഡാകയ്ുെമന്ററി തയയ്ാറാക്കിയ ആളിന്  തുക നല്കിയിലല്.  തുക 
നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

4.19 കുടുംബശര്ീ എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട 22.06.2018-െല കുറിപ്പ്  

െതരുവുനായ്ക്കെള വന്ധീകരിക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി തുക വകയിരുത്തണെമന്ന് 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങേളാട് സര്ക്കാര്  നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്  തേദ്ദശ 
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  വകയിരുത്തുന്ന തുക െതരുവുനായ്ക്കളുെട എണ്ണത്തിന്  

 
 

അനുമതി  നല്കുന്നു. തുടര്  നടത്തിപ്പും െചലവും 
പി.റ്റി.എ  വഹിക്കണെമന്ന നിബന്ധന പാലിക്കണം. 

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

തീരുമാനം :- 
 

2018-19-െല അര്ഹരായ മുഴുവന്  ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്കും 
നല്കിയതിനുേശഷം ഇവര്ക്കു കൂടി നല്കാന്  അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

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

തീരുമാനം :- 
 

േഡാകയ്ുെമന്ററി അഡീഷണല്  െഡവലപ്െമന്റ്  
കമ്മീഷണര്   േനരിട്ട് പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  
നിര്േദ്ദശിച്ചു.  റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട്  
പരിഗണിക്കും. 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
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ആനുപാതികമലല്ാത്തതിനാല്  മതിയായ തുക വകയിരുത്തണെമന്ന് നിര്േദ്ദശം 
നല്കണെമന്നതു  സംബന്ധിച്ച് 

4.20 ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 11.04.2018-െല  ED-N0 2047/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്.  

സ്റ്റുഡന്റ്  േപാലീസ്  േകഡറ്റ് പദ്ധതിയില്  43 സര്ക്കാര്  ൈഹസ്കൂളില്  നിന്ന് 600 
േകഡറ്റുകള്ക്ക് 2018 ഏപര്ില്  8 മുതല്  13 വെര പുന്നപര്യില്  കയ്ാമ്പ് നടന്നു. 
ഇതിെന്റ നടത്തിപ്പിനായി സര്ക്കാര്  വിഹിതം അപരയ്ാപ്തമായതിനാല്  ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് 1.00 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കണെമന്ന് ജിലല്ാ േപാലീസ് 
േമധാവി ആവശയ്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച്  ജനറല്  പര്പ്പസ് ഗര്ാന്റില്  നിന്ന് 1.00 
ലക്ഷം രൂപ  അനുവദിക്കാന്  അനുമതി  സംബന്ധിച്ച് . 

(േയാഗം ൈവകിട്ട് 5.00 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു) 
 
 
 ************** 

തീരുമാനം :- 
 

എ.ബി.സി. പദ്ധതിക്ക് േപര്ാജക്ട് നിര്ബന്ധമായും  
എടുക്കണെമന്ന് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങേളാട്  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതു 
പാലിക്കണം. തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്  മതിയായ 
തുക  വകയിരുേത്തണ്ടതാണ്.  

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

തീരുമാനം :- 
 

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


