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10/2018/SRG/LSGD(5) 

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 
13.08.2018ല്  കൂടിയ  േയാഗത്തിെന്റ  നടപടി വിവരം  

  

േയാഗം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്  02.30-ന്  ബഹു. തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്മന്ത്രിയുെട  
േചംബറില്  ആരംഭിച്ചു. ബഹു. മന്ത്രി േയാഗത്തില്  അദ്ധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു.  േയാഗത്തില്  
പെങ്കടുത്തവരുെട  േപരുവിവരം അനുബന്ധമായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 
1. െപാതു അവേലാകനം 

======================= 
2018-19-ല്  13.08.2018 വെരയുള്ള ആെക പദ്ധതി  െചലവ്  21.00 ശതമാനമാണ്. 
ടര്ഷറികളില്  സമര്പ്പിച്ച  ബിലല്ുകള്  കൂടി േചര്ത്താല്  ഇത് 22.00 ശതമാനമാണ്. 
ഏറ്റവും കൂടുതല്   പദ്ധതി െചലവ്  പത്തനംതിട്ട ജിലല്യിലും (26.00 ശതമാനം) ഏറ്റവും 
കുറവ്  ഇടുക്കി ജിലല്യിലുമാണ് (18.00 ശതമാനം). വിശദാംശങ്ങള്  താെഴ േചര്ക്കുന്നു. 
 

തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനം  തിരിച്ചുള്ള  െചലവ് വിവരം 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 21.00 ശതമാനം  
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 24.00   ” 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 17.00  ” 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 22.00   ” 
േകാര്പ്പേറഷന്  17.00 ” 

ആെക 21 ശതമാനം 
ജിലല് തിരിച്ചുള്ള  െചലവ് വിവരം 

ആലപ്പുഴ 20.00 ശതമാനം   
എറണാകുളം 20.00 ” 
തിരുവനന്തപുരം 20.00     ” 
കാസറേഗാഡ് 19.00  
െകാലല്ം 19.00  ” 
േകാട്ടയം 18.5  ” 
ഇടുക്കി 18.0       ” 

ആെക 21 ശതമാനം 
2. മുന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  തുടര്  നടപടി 

സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്   
2.1  06.06.2018-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട    േയാഗ തീരുമാനപര്കാരം  നടപടി 

സവ്ീകരിേക്കണ്ട  വിഷയങ്ങള്  
  ഖണ്ഡിക 4.15 

 കണ്ണൂര്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  21.12.2017-െല  A4-2898/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  
കത്ത് (LSGD - DB1/20/2018/-LSGD) 

പത്തനംതിട്ട 26.00 ശതമാനം  
കണ്ണൂര്  22.50  ” 
േകാഴിേക്കാട് 22.00      ” 
പാലക്കാട് 22.00   ” 
തൃശൂര്  21.00  ” 
  മലപ്പുറം 21.00    ” 
വയനാട് 21.00   ” 
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ആറളം  പരിപ്പ് േതാട് എന്ന പര്േദശെത്ത   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.  ഈ വീടുകളില്  11 എണ്ണം 
അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. ഒരു വീടിെന്റ  അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് 1.50 
ലക്ഷം രൂപ  വീതം  നല്കാവുന്നതാെണന്ന് പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വികസന ഡയറക്ടര്  
റിേപ്പാര് ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിരക്ക് അനുസരിച്ച്  സഹായം നല്കാവുന്നതാണ്. 

2.2 27.06.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  തീരുമാനപര്കാരം  നടപടി 
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  

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  
അസിസ്റ്റന്റ് െഡവലപ്െമന്റ് കമ്മീഷണര്(ജനറല്) പരിേശാധിച്ച്  നല്കിയ 
റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് തീരുമാനെമടുക്കും 

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 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളിലും നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. ഏെതങ്കിലും ഒരു 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  നടപ്പാക്കിയിട്ട് അത് വിജയമാെണങ്കില്  പരിേശാധിച്ചിട്ട്  മറ്റ് 
പഞ്ചായത്തില്  കൂടി  വയ്ാപിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  
നിര്േദ്ദശം.  

േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  ഇത് പരിേശാധിച്ച്  പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ 
കളക്ടര്   റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കി. 2017-18-െല  ഈ േപര്ാജക്ട്  2018-19-ല്  സ്പില്  ഓവര്  ആയി 

 നടപടി:- 1)പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന ഡയറക്ടര്   

 നടപടി:-1)അസിസ്റ്റന്റ് െഡവലപ്െമന്റ് കമ്മീഷണര് (ജനറല്), 
പത്തനംതിട്ട 

2)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
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ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും നാളിതുവെര  െടണ്ടര്  നടപടികള്  പൂര്ത്തിയാക്കുകേയാ  
നിര്വഹണം ആരംഭിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടിലല് എന്ന് ജിലല്ാ കളക്ടര്  അറിയിച്ചു 

2.3  18.07.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മറ്റി േയാഗ തീരുമാനപര്കാരം നടപടി  
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  

ഖണ്ഡിക3.4 
  ൈലബര്റി കൗണ്സില്  അംഗീകാരമുള്ള  ഗര്ന്ഥശാലകളുെട പുനര്  നിര്മ്മാണം, 

റിപ്പയറിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് ധനസഹായം നല്കുന്നതിന്  ൈലബര്റി അധികാരികള്   
അനുമതി നല്കിെകാണ്ടുള്ള കരാര്  മതി. സ്ഥലം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് വിട്ടു 
നല്കണെമന്നിലല്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഇ.പി.എ) വകുപ്പ് 
 ഖണ്ഡിക4.4 

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 സംബന്ധിച്ച് തൃശൂര്  ജിലല്ാ െമഡിക്കല്  ഓഫീസറുെട  
അഭിപര്ായം ആരാഞ്ഞ്   റിേപ്പാര്ട്ട് ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  നല്കണം. 

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

ഖണ്ഡിക 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 

തീരുമാനം:- േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട മുന്  തീരുമാനപര്കാരം  
ഏെതങ്കിലുെമാരു ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  പദ്ധതി 
നടപ്പാക്കിയതിനുേശഷം  ഇത് വിജയപര്ദമാേണാ എന്ന്  
പരിേശാധിച്ച് മറ്റു  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിേലയ്ക്ക്  
വയ്ാപിപ്പിക്കുന്നത് പരിഗണിച്ചാല്  മതിെയന്നു 
തീരുമാനിച്ചു. 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി) വകുപ്പ്  
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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.  ഇതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച് െഷര്ഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റിെന്റ  
വരവും െചലവും പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  
നല്കി. പര്തിദിനം  ഈ യൂണിറ്റില്   അധിക െചലവ് 1759/- രൂപയാണ് എന്നും  
എന്നാല്  ഇേത രീതിയിലുള്ള   ഉഴവൂര്  േബല്ാക്കിെല  യൂണിറ്റിെന്റ  അധിക െചലവ്  
910/- രൂപ  മാതര്മാെണന്നും  ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.910 രൂപ നിരക്കില്   നല്കാവുന്നതാെണന്ന് ശുചിതവ് മിഷന്  
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 തീരുമാനം:- ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  റിേപ്പാര്ട്ട്  െചയ്തതു പര്കാരം  
910/-  എന്ന നിരക്കില്   നല്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു.  

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

ഖണ്ഡിക 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  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും  
(േപര്ാ.നം.131/18 അടങ്കല് 15,40,000/-രൂപ)  നൂതന  േപര്ാജക്ടിനുള്ള  ജിലല്ാതല  
സമിതി ഇതിന്  അംഗീകാരം നല്കിയിലല്.  ഇതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച് . 
േപര്ാജക്ടില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  പര്വര്ത്തനങ്ങളും  െചലവും  അടക്കമുള്ള 
വിശദാംശങ്ങള്  ഏെതാെക്കെയന്ന് പരിേശാധിച്ച് ഗര്ാമവികസന  കമ്മീഷണര്   
റിേപ്പാര്ട്ട് നല്ണം.   

നടപടി:- 1) ഗര്ാമവികസന  കമ്മീഷണര്  
2)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 

ഖണ്ഡിക 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.  ഇതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 
ശുചിതവ്മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കിെയങ്കിലും  അനുമതിക്ക് 
ശുപാര്ശ െചയ്തിട്ടിലല്.  
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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/- 

നടപടി:- 1) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചിതവ് മിഷന് 

 
3. െപാതുവിഷയം 
=============== 
3.1 2018-19 -െല  വാര്ഷിക പദ്ധതി േഭദഗതി സംബന്ധിച്ച്  താെഴപ്പറയുന്ന 

തീരുമാനങ്ങെളടുത്തു.   
3.1.1 02.05.2018-െല DA1/439/2018/തസവ്ഭവ സര്ക്കുലര്  പര്കാരം  കാറ്റഗറി - 2-ല്  

വരുന്ന സ്പില്ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്  ഉള്െപ്പടുത്തുന്നതിന്  ആവശയ്മായ തുക 
കെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള  േഭദഗതി 

3.1.2 വാര്ഷിക പദ്ധതിയിെല ഏെതങ്കിലും  േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്  
അനുമതി നല്കാതിരിക്കുകേയാ  സാേങ്കതികാനുമതി ലഭിക്കാതിരിക്കുകേയാ 
െചയ്താല്  

3.1.3 മഴക്കാല പൂര്വവ് ശുചീകരണ പര്വര്ത്തനങ്ങള് , സര്ക്കാര്  പര്േതയ്കമായി 
നിര്േദ്ദശിക്കും പര്കാരം  എടുേക്കണ്ട േപര്ാജക്ടുകള്  (ഉദാ: കായിക വികസനം, 
സംരംഭകതവ് കല്ബ് തുടങ്ങിയവ) ഉള്െപ്പടുത്താന്  

3.1.4 ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി നിരസിച്ചതും മാര്ഗ്ഗേരഖ/സബ്സിഡി നിരക്ക്  എന്നിവ 
പാലിക്കാെതയുമുള്ള േപര്ാജക്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് 

3.1.5  േകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പദ്ധതി പര്കാരം ലഭിച്ച തുകയ്ക്ക്  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുെട  വിഹിതം വകയിരുത്തല്, ആശര്യ േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  മതിയായ 
വിഹിതം  വകയിരുത്തല്  

3.1.6 2018-19 -െല  വാര്ഷികപദ്ധതിയില്   ഇേപ്പാള്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  
ഏെതങ്കിലും േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  MPLAD, MLASDF, േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി  
തുടങ്ങിയതടക്കം  മേറ്റെതങ്കിലും തലത്തില്  ഭരണാനുമതിയും ഫണ്ടും ലഭിച്ചിട്ടു 
െണ്ടങ്കില്  അവ ഒഴിവാക്കി  ഇതില്  നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുക മറ്റു േപര്ാജക്ടുകള്  
ഏെറ്റടുക്കുന്നതിന്  

3.1.7 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. 

 
3.1.8 മുകളില്  പറഞ്ഞവയ്െക്കാപ്പം താെഴപ്പറയുന്നവ കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തി 2018-19  

പദ്ധതിയില്  ആവശയ്മായ  േഭദഗതി വരുത്തി  വാര്ഷിക പദ്ധതി 
അന്തിമമാേക്കണ്ടതാണ്. 

തീരുമാനം:- പരിഗണിേക്കണ്ടതിെലല്ന്നു തീരുമാനിച്ചു.  
നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്  
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3.1.9 ൈലഫ് മിഷെന്റ  ഭാഗമായി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  േബല്ാക്ക്, ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നല്കിയിട്ടിലല്.  ഓേരാ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിനും നല്േകണ്ട 
തുക  ൈലഫ് മിഷന്  നിശ്ചയിച്ച് നല്കും.   ഇങ്ങെന തുക നല്കുേമ്പാള്  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  ൈലഫ് േപര്ാജക്ടുകളില്   ആവശയ്മായ േഭദഗതി 
വരുത്താവുന്നതാണ്. 

3.1.10 െടണ്ടര്  നടപടി പൂര്ത്തിയായ േപര്ാജക്ടുകളില്   െടണ്ടര്  േസവിംഗ്സ് ഉള്ള 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്   െടണ്ടര്  േസവിംഗ്സ് ഉപേയാഗിച്ച്  പുതിയ 
േപര്ാജക്ടുകള്  എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതനുസരിച്ച് െടണ്ടര്  േസവിംഗ്സ്  ലഭയ്മായ 
േപര്ാജക്ടുകളും േഭദഗതി െചയയ്ാവുന്നതാണ്. 

3.1.11 ധനവകുപ്പിെന്റ 25.07.2018-െല 6345/2018/ധന. നമ്പര്  ഉത്തരവ് പര്കാരം 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥപനങ്ങള്ക്ക് പദ്ധതി വിഹിതത്തിെന്റ രണ്ടാം ഗഡു 
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതനുസരിച്ച് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും 
അങ്കണവാടി അദ്ധയ്ാപകര്ക്കും സഹായികള്ക്കും നല്േകണ്ട  6 മാസെത്ത 
അധിക തുക  സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടര്ക്ക് ടര്ാന്സ്ഫര്  െകര്ഡിറ്റ്  െചയയ്ണം.  ഈ 
തുക കെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള േഭദഗതിയും ഈ തുകയ്ക്കു േവണ്ട േപര്ാജക്ടുകളും  
തയയ്ാറാക്കല് . 

3.1.12 സവ്ച്ഛ  ്ഭാരത  ്  അഭിയാന്  പദ്ധതി പര്കാരം തേദ്ദശ ഭരണ സ്ഥാപന ങ്ങള്ക്ക് 
വിഹിതം  ശുചിതവ് മിഷനില്  നിന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ തുക ഉപേയാഗിച്ച്  
േപര്ാജക്ടുകള്  തയയ്ാറാക്കല് . 

3.1.13 ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  കാറ്റഗറി 1-ല്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്പില്  
ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്  കാറ്റഗറി II േലയ്ക്ക് മാറ്റാന്  അനുമതി  ആവശയ്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  
ഇത്തരം േഭദഗതികളും െചയയ്ാവുന്നതാണ്. 

3.1.14 സംയുക്ത േപര്ാജക്ടുകളുെട ബില്  തയയ്ാറാക്കി മറ്റു തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  
തുക ൈകമാറുന്നതിന് ധന വകുപ്പ്  03.07.2018-െല 100/2018/ ഫിന്  നമ്പര്  
പര്കാരം  പുതിയ കര്മീകരണം ഏര്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അേലാട്ട്െമന്റ് രീതിയിലൂെട 
യാണ് മറ്റു തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് തുക ൈകമാറുന്നത്. ഇതിനായി  
സുേലഖ, സാംഖയ് േസാഫ്റ്റ് െവയറില്   ഐ.െക.എം. കര്മീകരണം െചയയ്ുന്നുണ്ട്. 
ധനവകുപ്പിെന്റ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഇേപ്പാള്  തയയ്ാറാക്കിയിരിക്കുന്ന  
സംയുക്ത േപര്ാജക്ടുകളുെട ഘടനയില്  േഭദഗതി െചേയയ്ണ്ടതുണ്ട്.  ഇത്തരം 
േഭദഗതികള്  െചയയ്ാവുന്നതാണ്. 

3.1.15 2016-17 വര്ഷം  മികച്ച പര്ാേദശിക സര്ക്കാരുകള്ക്ക്  െസ്പഷയ്ല്  
ഇന്െസന്റീവായി അനുവദിച്ച  അവാര്ഡ് തുക  േനരേത്ത അനുവദിച്ചു കിട്ടാത്ത 
12 ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്കും  4 േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്ക്കും  ധനവകുപ്പ്  
24.07.2018-െല 6281/18/ധന.നമ്പര്  ഉത്തരവ് പര്കാരം അധിക തുക 
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ആെക 1,80,00,000/- രൂപ  . ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  1.00 
േകാടി രൂപയും  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  80,00,000/- രൂപയും. ഈ തുക  
പ്ലാന്  ഫണ്ടിെന്റ  െഹഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടില്  ആണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.  
അവാര്ഡ് എന്ന നിലയില്  പര്േതയ്ക േപര്ാത്സാഹനമായി  നല്കിയ തുക 
എന്നതിനാല്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ഈ തുക ‘പര്േതയ്ക ഗര്ാന്റ്’  
എന്ന ഗണത്തില്  ഉള്െപ്പടുത്തി  തുക െചലവഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവെയ േമഖലാ 
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വിഭജനമടക്കമുള്ള മറ്റു നിബന്ധനകളില്  നിന്ന് ഒഴിവാക്കി േപര്ാജക്ട് 
ഉള്പ്പടുത്തണം.  

3.1.16 ഏെതങ്കിലും  േപര്ാജക്ടുകള്  ഒഴിവാക്കുകയാെണങ്കില്  ഇങ്ങെന ലഭിക്കുന്ന തുക 
സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകള്േക്കാ  മുകളില്   ഖണ്ഡിക 3.1.3 -ല്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  
േപര്ാജക്ടുകള്  ഉള്െപ്പടുത്തുന്നതിേനാ ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതാണ്. തുക മിച്ചം ഉണ്ട് 
എങ്കില്  മാതര്േമ  പുതിയ േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്  ഉപേയാഗിക്കാവൂ. വാര്ഷിക പദ്ധതി 
േഭദഗതി  െചയയ്ുേമ്പാള്  േമഖലാ വിഭജനമടക്കമുള്ള  നിബന്ധനകള്  പാലിച്ചിരി 
ക്കണം. േഭദഗതി/പുതിയ േപര്ാജക്ടുകള്  െവറ്റിംഗ്/സാേങ്കതികാനുമതിയ്ക്കു 
േശഷമാണ് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് സമര്പ്പിേക്കണ്ടത്. 

3.1.17 ഇത്തരം േഭദഗതികള്  െചയയ്ുന്നതിനാവശയ്മായ മുെന്നാരുക്കങ്ങള്  എലല്ാ 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇേപ്പാള്തെന്ന നടേത്തണ്ടതാണ്. 01.09.2018 മുതല്   
15.09.2018വെര ഇതിനായി സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില്   സൗകരയ്ം 
ഒരുക്കുന്നതാണ്. എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  
ആവശയ്മായ േഭദഗതി വരുത്തി െവറ്റിംഗും സാേങ്കതികാനുമതിയും വാങ്ങി  
15.09.2018-നകം ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് അംഗീകാരത്തിന് സമര്പ്പിേക്കണ്ട 
താണ്. ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകാരം ഇലല്ാെത  േഭദഗതി േപര്ാജക്ടുകളുെട  
ബിലല്ുകള്  മാറാന്  കഴിയിലല് എന്നതിനാല്  എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ 
വിഷയത്തില്  പര്േതയ്ക ശര്ദ്ധ നല്േകണ്ടതാണ്. 

(തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
3.2 ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  വാര്ഷിക പദ്ധതി േഭദഗതിക്ക്  ജിലല്ാ 

ആസൂതര്ണസമിതിയില്  നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്നുെവങ്കിലും നടപടികര്മങ്ങള്  
പാലിച്ച് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുെട അംഗീകാരത്തിന് സമര്പ്പിച്ചിട്ടിലല്. 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 18.07.2018-െല തീരുമാനപര്കാരം (ഖണ്ഡിക 3.2) 
ഇത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  എസ്.ആര്.ജി. മുേഖന ഐ.െക.എം.െന 
അറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് മാതര്ം ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക്  േഭദഗതി േപര്ാജക്ടുകള്  സമര്പ്പിക്കുന്നതിന് സുേലഖ 
േസാഫ്ട് െവയറില്  കര്മീകരണം െചയയ്ുന്നതാണ്. 

(തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
3.3 ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി നല്കുന്ന  

അംഗീകാര നടപടികര്മത്തില്  ഓേരാ േപര്ാജക്ടിനും  ‘clearance’ നല്കിയിട്ടിലല്. 
ഇത്തരം അപാകതകള്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്  അടിയന്തിരമായി 
പൂര്ത്തിയാക്കണം. ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസില്  നിന്ന് എസ്.ആര്.ജി.യിേലയ്ക്ക്  
അറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്  ഐ.െക.എം.  ഇതിനുള്ള  സൗകരയ്ം േസാഫ്ട് െവയറില്  
ഒരുക്കുന്നതാണ്. 

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2)എലല്ാ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്മാരും 

3.4 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ക്ക് വികസന ഫണ്ടിെന്റ രണ്ടാം ഗഡു  അനുവദിച്ചു 
െകാണ്ട ്  25.07.2018-ല്  ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട .്  അംഗന്വാടി ടീച്ചര്ക്കും  
സഹായികള്ക്കും നല്േകണ്ട  അധിക വിഹിതം  എന്ന നിലയില്   72,44,74,500/- 
രൂപ  സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടര്ക്ക് ടര്ാന്സ്ഫര്   െകര്ഡിറ്റ് െചയയ്ണെമന്ന് 
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ധനവകുപ്പിെന്റ ഉത്തരവില്  പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇേപ്പാള്  അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന  രണ്ടാം 
ഗഡുവില്  നിന്ന്  ഗര്ാമ പഞ്ചായത്തുകളുേടയും  നഗരസഭകളുേടയും െസകര്ട്ടറിമാര്  
ഈ തുക “2235- 02-102-05 - Deduct  Amount  transferred from Development Fund 
Towards Honorarium  & Allowances  of Anganwady Workers and  Helpers (NP)”  
എന്ന ശീര്ഷകത്തിേലയ്ക്ക്  ടര്ാന്സ്ഫര്  െകര്ഡിറ്റ് െചയയ്ണെമന്ന്  നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

  ഈ വര്ഷം ഇപര്കാരം  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  തുക 
വകയിരുേത്തണ്ടതിെലല്ന്നും  മുഴുവന്  വിഹിതവും സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ് നല്കുെമന്നും 
ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല്  ഇതിേന്മല്  വയ്ക്തമായ നിര്േദ്ദശം  സാമൂഹയ്നീതി 
വകുപ്പ്  അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  റിേപ്പാര്ട്ട് െചയയ്ണം. 

  അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടെറക്കൂടി  
പെങ്കടുപ്പിക്കണെമന്ന് തീരുമാനിച്ചു.  

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഇ.പി.എ) വകുപ്പ് 
2)സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടര്  

 
3.5 േകാര്പ്പേറഷന് , ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്, േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് , നഗരസഭകള്, 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് എന്നീ  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  മുഴുവന്  െപര്േഫാര്മന്സ് 
ടീമിനും പരിശീലനം നല്കാന്  തീരുമാനിച്ചു.  ഇതിനാവശയ്മായ നടപടി ‘കില’ 
സവ്ീകരിക്കണം. പരിശീലന െമാഡയ്ൂള്  എസ്.ആര്.ജി.യുമായി  ചര്ച്ച െചയ്ത് 
അന്തിമമാക്കണം 

നടപടി:- 1)ഡയറക്ടര്, കില 
3.6 പദ്ധതി െചലവ് മുന്വര്ഷവും  നടപ്പുവര്ഷവും മികച്ച  ശതമാനമാണ്.  ഇേതാെടാപ്പം 

പദ്ധതി ആസൂതര്ണ നിര്വഹണ രീതിയിെല  ഗുണനിലവാരവും േപര്ാജക്ടുകളുെട 
ഗുണനിലവാരവും  െമച്ചെപ്പടുേത്തണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.  േപര്ാജക്ടുകള്  തയയ്ാറാക്കുന്നതിന്  
മികച്ച േഫാര്മാറ്റാണ്  തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്  േവണ്ട എന്ടര്ികള്  
േപര്ാജക്ടില്  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്മാര്   നടത്താറിലല്. േപര്ാജക്ട് േഫാര്മാറ്റില്   
ആവശയ്മായ എന്ടര്ികള്  വരുത്തുന്നതില്  നിര്വവ്ഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥര്  ഗുരുതരമായ  
വീഴ്ചയാണ് വരുത്തുന്നെതെതന്ന് േയാഗം വിലയിരുത്തി. ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള്  
കാരയ്ക്ഷമമായി  പരിേശാധിച്ച  ്  അനുമതി നല്കാന്  െവറ്റിംഗ  ്ഓഫീസര്മാര്ക്കും 
കഴിയുന്നിലല്.  ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി അടിയന്തിരമായി  മുഴുവന്  
നിര്വഹണ/ െവറ്റിംഗ് ഉേദയ്ാഗസ്ഥര്ക്കും  നിര്ബന്ധമായി പരിശീലനം നല്കാന്  
തീരുമാനിച്ചു. മുന്പ് പരിശീലനം  ലഭിച്ചവെര  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനം    
ആവശയ്െപ്പടുന്നതനുസരിച്ച് പരിശീലനത്തില്  നിെന്നാഴിവാക്കുന്നതാണ്.  

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
3.7 വരാന്  േപാകുന്ന  േലാകസഭാ െതരെഞ്ഞടുപ്പു മുന്നില്  കണ്ട് 2019-2020-െല 

വാര്ഷിക പദ്ധതി   2018 ഡിസംബര്  31-നകം  പൂര്ത്തീകരിക്കുന്ന  രീതിയില്   
നടപടികര്മങ്ങള്  ആരംഭിക്കാന്   തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനുള്ള  മുെന്നാരുക്കം തുടങ്ങാന്  
എസ്.ആര്.ജി.െയ  ചുമതലെപ്പടുത്തി.  നടപ്പുവര്ഷെത്ത  ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിെന്റ  
10 ശതമാനം  വര്ദ്ധനവ് കണക്കാക്കി  2019-20-െല വാര്ഷിക പദ്ധതി  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  തയയ്ാറാക്കാവുന്നതാണ്. ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്തിനുേശഷം  



9 
 

െചറിയ േഭദഗതികേളാെട  വാര്ഷിക പദ്ധതി  അന്തിമമാക്കുന്ന രീതിയാണ്  ഈ 
വര്ഷം അവലംബിക്കുന്നത് 

(നടപടി:-േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ്) 
 
3.8 േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്ക്  േപര്ാജക്ടുകള്   /മറ്റു വിഷയങ്ങള്  

തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഓണ്ൈലനായി സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കര്മീകരണം 
ഐ.െക.എം. ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി നടപടികര്മങ്ങള്  
ലഘൂകരിച്ചു െകാണ്ടുള്ള  രീതിയാണ് ഇത് എന്ന് േയാഗം വിലയിരുത്തി.  ഇനിയുള്ള 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റികളിേലയ്ക്ക്  ഈ രീതിയില്  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വിഷയങ്ങള്   സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. എന്നാല്  മറ്റു 
സ്ഥാപനങ്ങള്/വകുപ്പുകള്  േനരിട്ടു സമര്പ്പിക്കുന്ന രീതി തുടരാവുന്നതാണ്. 
ഐ.െക.എം. തയയ്ാറാക്കിയിരിക്കുന്ന  േഫാര്മാറ്റില്  േവണം  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  വിഷയങ്ങള്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിക്ക് നല്േകണ്ടത്.  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  േനരിട്ട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിേലയ്ക്കും  (DPC 
െസകര്േട്ടറിയറ്റ്) ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  പരിേശാധനേയാെട ഇത്  
ഓണ്ൈലന്  ആയി സര്ക്കാരിേലയ്ക്ക് അയയ്േക്കണ്ടതാണ്. ഇപര്കാരം  
ഓണ്ൈലനായി  സമര്പ്പിക്കുന്നത് സര്ക്കാരിലും (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പില്) 
എസ്.ആര്.ജി.യിലും  പരിേശാധിക്കാവുന്നതാണ്. എസ്.ആര്.ജി. ഇത് പരിേശാധിച്ച്  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്ക് സമര്പ്പിക്കുന്നതിന്   അജണ്ടക്കുറിപ്പ് 
തയയ്ാറാക്കി  സര്ക്കാരിന് നല്കണം. േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി 
േയാഗത്തിനുേശഷം  േയാഗ തീരുമാനം  േരഖെപ്പടുത്തി ഓണ്ൈലന്  ആയി  തെന്ന 
ബന്ധെപ്പട്ട  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  എസ്.ആര്.ജി.യില്  നിന്ന്അയച്ചു 
നല്കുന്നതാണ്. 

(നടപടി:-േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ്) 
4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്  
====================  
4.1 േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 

േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  27.04.2018-െല കത്തും  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  06.06.2018, 18.07.2018 എന്നീ തീയതികളില്  നടന്ന  
േയാഗങ്ങളുെട മിനിട്സും  (LSGD - DA1/556/2018/LSGD) 
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ കത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  06.06.2018, 18.07.2018 എന്നീ  േയാഗ തീരുമാന 
പര്കാരം  േകാഴിേക്കാട് പര്വര്ത്തിക്കുന്ന  പര്ീ-റികര്ൂട്ട്െമന്റ് െടര്യിനിംഗ് െസന്ററിെന 
(PRTC) േഹാം േനഴ്സിംഗ് ആന്റ്  െഹല്ത്ത് െകയര്  പരിശീലനം  നടത്തുന്നതിനുള്ള  
അംഗീകൃത ഏജന്സിയായി  അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.  
 ഈ തീരുമാനം  േയാഗം പുനഃപരിേശാധിക്കുകയും  ഇപര്കാരം  നല്കിയ 
അംഗീകാരം   റദ്ദാക്കുന്നതിനും  തീരുമാനിച്ചു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.2 നന്നമുക്ക് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
മലപ്പുറം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  25.07.2018-െല  400/2018/19/DPC/DPO/MPM നമ്പര്  കത്തും  
നന്നംമുക്ക്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  05.07.2018-െല A2/887/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും (SRG/520/18) 
ഈ വര്ഷെത്ത വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  
വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ൈസക്കിള്  വാങ്ങല്  എന്ന േപര്ാജക്ട്(േപര്ാ.നം. 17/2019. 
അടങ്കല്  2.00 ലക്ഷം രൂപ) ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 2018-19-െല  മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  
ഇത്   ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടിലല് എന്നതിനാല്  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും  അപ്പേലറ്റ് 
കമ്മിറ്റിയും  േപര്ാജക്ട് നിരസിച്ചു.  പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

 

4.3  എലവേഞ്ചരി ഗര്ാമ പഞ്ചായത്ത് 
 എലവേഞ്ചരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  20.02.2018-െല  കത്ത് (LSGD -
FM3/291/2016-LSGD) (SRG 521/18) 

പഞ്ചായത്തിന് മാലിനയ്സംസ്ക്കരണത്തിന്  ടര്ാക്ടര്  ഉണ്ട്. റവനയ്ൂവകുപ്പ് 
കുടിെവള്ളം വിതരണം െചയയ്ുേമ്പാള്  എലല്ാ പര്േദശത്തും  െചെന്നത്താന്  
കഴിയിലല്.  അതിനാല്  േവനല്ക്കാലത്ത്  എലല്ാ പര്േദശത്തും കുടിെവള്ളം 
വിതരണം െചയയ്ാന്   സഹായകരമാകും വിധം  ടര്ാക്ടറിേനാട് 
ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന  ഒരു കുടിെവള്ള ടാങ്കര്  വാങ്ങാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

4.4 മലപ്പുറം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 26.07.2018-െല  400/2018-19/DPC/DPO/MPM - നമ്പര്  
കത്തും മലപ്പുറം ജിലല്ാ  പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  23.07.2018-െല P4-3331/18-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്തും(SRG 519/18) 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 2018-19-ല്  ആലേങ്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  േകാലത്തുംപാടം , 
െപരുമുക്ക്, മുത്തൂര്പാടം, പട്ടിേശ്ശരി, ചിയയ്ാന്തര്, തിരുത്തുേമ്മല്, േകാള്പടവ് , 
നിലയില്  േകാള്  പടവ്, തൂണകടവ് േകാള്  പടവ്,  പഴംചിറ േകാള്  പടവ് എന്നീ 
േകാള്  നിലങ്ങളില്  പമ്പ് െസറ്റും പമ്പ് ഹൗസും സ്ഥാപിക്കാന്  േപര്ാജക്ടുകള്  
ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.  (േപര്ാ.നം. 911/19- അടങ്കല്  30,00,000/- രൂപ)  ഓേരാ പമ്പുെസറ്റും 
ഓേരാ യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കി  പര്േതയ്കം എസ്റ്റിേമറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്.  
ഓേരാ യുണിറ്റിേന്റയും എസ്റ്റിേമറ്റ്  3.00 ലക്ഷം രൂപ മുതല്  7.00 ലക്ഷം  
രൂപവെരയാണ്.  എസ്റ്റിേമറ്റുകള്  10.00 ലക്ഷം രൂപയില്   കുറവായതിനാല്   ഇവ 
െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്  നിരസിച്ചു.  ഇവ ഒറ്റ േപര്ാജക്ടായി  നടപ്പാക്കാന്അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

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

തീരുമാനം :- 
 
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിക്ക് 
സമര്പ്പിക്കണം 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :-  ഓേരാ യൂണിറ്റിനും ഓേരാ എസ്റ്റിേമറ്റായതിനാല്  
പര്േതയ്ക  േപര്ാജക്ടായി നടപ്പാക്കണം.  യൂണിറ്റ് െചലവ് 
10.00 ലക്ഷം രൂപയില്  താെഴയാെണങ്കിലും ഈ 
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4.5 മുളന്തുരുത്തി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 എറണാകുളം  ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  27.07.2018-െല  53052/18/DPC/DPO/EKM നമ്പര്  
കത്തും  മുളന്തുരുത്തി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  27.07.2018-െല  A4-346/18-
◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും (SRG 531/18) 
ഗര്ീന്  േപര്ാേട്ടാേക്കാള്  നടപ്പാക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി  കുടുംബശര്ീ യൂണിറ്റുകള്ക്ക്  
സ്റ്റീല്  പാതര്ങ്ങള്, സംഭരണ പാതര്ങ്ങള്  എന്നിവ വാങ്ങി നല്കുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട് 
2018-19-ല്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്  “കുടുംബശര്ീ ഗര്ൂപ്പുകള്  മുേഖന  
ഗര്ീന്  േപര്ാേട്ടാേകാള് ”  (േപര്ാ.നം. 35/19 അടങ്കല്  1,50,000/- രൂപ) .  ഈ േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

4.6വാഴക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
മലപ്പുറം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 21.07.2018-െല  400/2018-19/DPC/DPO/MPM - നമ്പര്  
കത്തും വാഴക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ കത്തും (SRG 495/18) 
2015-16-ല്  വാഴക്കാട് മാതൃകാ അങ്കണവാടിക്കായി  കിണര്  എന്ന േപര്ാജക്ട് 
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  (േപര്ാ.നം. 181/16 - അടങ്കല്  3.00 ലക്ഷം രൂപ) ഇത് സ്പില്  
ഓവറായി  2016-17-ല്  തുടരുകയുണ്ടായി . ഇത് ഗുണേഭാക്തൃ സമിതി  മുേഖന 
നടപ്പാക്കുന്ന  രീതിയില്  േഭദഗതി വരുത്തി  നടപടികര്മം പാലിക്കാെത നടപ്പാക്കി. 
ഇതിന്  സാധൂകരണം നല്കി ബില്  തുക  നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

4.7 മുന്നിയൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 21.07.2018-െല  400/2018-19/DPC/DPO/DM - നമ്പര്  കത്തും 
മുന്നിയൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  17.7.2018-െല A2-1967/2018-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  (SRG 494/18) 

ജലനിധി പദ്ധതിക്കും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് െകട്ടിടത്തിനും  ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനായി 
2018-19-െല  വാര്ഷിക  പദ്ധതിയിെല   െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ്  (േറാഡ്) 

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

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

തീരുമാനം :- നടപടികര്മങ്ങെളാന്നും പാലിക്കാെത  ഗുണേഭാക്തൃ 
കണ്വീനര്  മുേഖെനയാണ് േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കിയ 
െതന്ന് േയാഗം വിലയിരുത്തി. നിര്വഹണ 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന്റ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച വന്നിട്ടുേണ്ടാഎന്ന്  
പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ 
വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി. 
റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് തീരുമാന 
െമടുക്കും. 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ  വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
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ഉപേയാഗിച്ചുള്ള  26 േപര്ാജക്ട്  േഭദഗതി െചയ്ത് ലഭിക്കുന്ന തുകയും  (അടങ്കല്  
64,38,000/- രൂപ)  ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റില്  നിന്ന്  77,93,000/- രൂപയും  
ഉപേയാഗിച്ച് ജലനിധി പദ്ധതിക്കും  പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് െകട്ടിടത്തിനും ഭൂമി 
വാങ്ങാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

4.8 േകാഡൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 21.07.2018-െല  400/2018-19/DPC/DPO/MPM - നമ്പര്  
കത്തും േകാഡൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  11.06.2018-െല 3/2018-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും  (SRG 493/18) 

പഞ്ചായത്തുകള്  വിവിധ ആവശയ്ങ്ങള്ക്ക് സ്ഥലം ഏെറ്റടുക്കുന്നത് സര്ക്കാര്  
നിശ്ചയിച്ച ഭൂ വിലയുെട  അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇങ്ങെന സ്ഥലം ഏെറ്റടുക്കുേമ്പാള്  
നിലവിെല നഷ്ടപരിഹാര െസേലഷയ്ം 30 ശതമാനമാണ്. 2018-െല റവനയ്ൂ ൈഗഡ് 
പര്കാരം  (ഖണ്ഡിക 198) നഷ്ട പരിഹാര െസേലഷയ്ം 100 ശതമാനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
ഈ സാഹചരയ്ത്തില്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഏെറ്റടുക്കുന്ന  ഭൂമിക്ക് 100 ശതമാനം  
നഷ്ടപരിഹാര െസേലഷയ്ം  നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

4.9 ഉദയനാപുരം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
േകാട്ടയം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 24.07.2018-െല  490/2018/DPC/DPO/KTM - നമ്പര്  കത്തും 

ഉദയാനാപുരം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ  23.042018-െല 28(1)നമ്പര്  ഭരണ സമിതി 
തീരുമാനവും (SRG 496/18) 

ഓണേത്താടനുബന്ധിച്ച്  ഒരു  വിപണനേമള നടത്തുവാന്  പഞ്ചായത്ത് 
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കുടുംബശര്ീ സംരംഭകെര  കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തിയാണ്  ഇത് 
നടത്തുന്നത്. ഈ വിപണന േമളയ്ക്ക് 1,50,000/- രൂപ  തനത് ഫണ്ടില്  നിന്ന് 
ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

4.10 തിരുവനന്തപുരം േകാര്പ്പേറഷന്  
തിരുവനന്തപുരം േകാര്പ്പേറഷന്  േമയറുെട  28.05.2018-െല E16/34934/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് (LSGD - DB3/108/2018/LSGD) SRG  502/18) 
MPLAD, MLASDF ഫണ്ടുപേയാഗിച്ച്  സര്ക്കാര്   സ്കൂളുകളിേലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന  
ബസ്സുകളുെട  ഇന്ഷവ്റന്സ് തുക,  ൈഡര്വറുെട  േവതനം,  ഇന്ധനെചലവ്  
എന്നിവ നഗരസഭ വഹിക്കുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം :- േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റും ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  
ഗര്ാന്റും  പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് െകട്ടിടത്തിനു സ്ഥലം 
വാങ്ങാന്  ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല്. അനുമതി നിരസിച്ചു 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- ഇതു പരിേശാധിച്ച് വകുപ്പുതലത്തില്  തീരുമാന 
െമടുക്കാന്  നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ആര്.സി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- അനുമതി നല്കുന്നു. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
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4.11 കഠിനംകുളം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം  ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 25.07.2018-െല  Plg.220/2018-19/DPC/DPO/ 
തിരു.CC  നമ്പര്  കത്തും കഠിനംകുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട   20.07.2018-
െല  A2-6313/2018-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  (SRG 511/18) 
പഞ്ചായത്തില്  2017-18-ല്  പട്ടികജാതി  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  ൈസക്കിള്  വാങ്ങി 
നല്കാന്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. (േപര്ാ.നം.91/17- അടങ്കല്  2,50,000/- രൂപ) 
ഗര്ാമസഭാ ലിസ്റ്റും  സ്കൂളില്  നിന്നും ലഭിച്ച ലിസ്റ്റും  തമ്മില്  ഇരട്ടിപ്പു വന്നതിനാല്  19 
ൈസക്കിള്  മിച്ചമുണ്ട്.  ഇത് അര്ഹരായ കുട്ടികള്ക്ക്  വിതരണം െചയയ്ാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

4.12പത്തനതിട്ട ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  
പത്തനതിട്ട ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓഫീസറുെട 25.07.2018-െല  RO1/415/2018/DPC/ 
DPO/PTA  നമ്പര്  കത്തും  പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  
19.07.2018-െല  P6/2658/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും. (SRG 510/18) 

താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും  സംസ്ഥാനതല അപ്പീല്  
കമ്മിറ്റിയും  അനുമതി നിരസിച്ചു. േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട പര്േതയ്ക 
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

കര്മ 
നം 

േപര്ാ.നം. േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് അടങ്കല്  

1 293/19 പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി ഗര്ാമീണ ഗര്ന്ഥ 
ശാലയിേലയ്ക്ക്  റഫറന്സ് പുസ്തകങ്ങള്  
വാങ്ങല്  (കവിയൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചാ യത്ത്) 

50,000/- 

തീരുമാനം :- അനുമതി നിരസിച്ചു 
2 498/19 േതക്കുേതാട് മൂഴി പ്ലാേന്റഷന്  േറാഡ് 

െമയിന്റനന്സ്  
(തണ്ണിേത്താട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 

70,00,000/- 

തീരുമാനം:- േറാഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിന് വനം വകുപ്പും പ്ലാേന്റഷന്   
േകാര്പ്പേറഷനും സമ്മതപതര്ം  നല്കിയിട്ടുള്ളതിനാല്  അനുമതി 
നല്കുന്നു. എന്നാല്  ഇത  ് െപാതു ജനങ്ങള്ക്ക  ്  
തുറന്നുെകാടുക്കണെമന്ന സമ്മതപതര്ം  പ്ലാേന്റഷന്  േകാര്പ്പേറഷനില്  
നിന്നും  വാേങ്ങണ്ടതാണ്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- അനുമതി നിരസിച്ചു.  PTA ഫണ്ടില്  നിേന്നാ മറ്റു 
വിധത്തിേലാ  തുക കെണ്ടേത്തണ്ടതാണ് 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- മുന്  വര്ഷം വാങ്ങിയ ൈസക്കിള്   ആയതിനാല്  
അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.13 ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓഫീസറുെട 17.07.2018-െല  2895/2018/DPC/DPO/ ALP 
നമ്പര്  കത്തു  പര്കാരം  നല്കിയിരിക്കുന്ന തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  
വിഷയങ്ങള്  (SRG 516/2018) 

(i) ഭരണിക്കാവ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
 ഭരണിക്കാവ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ  30.06.2018-െല 1(3)-◌ാ◌ം നമ്പര്   ഭരണസമിതി 
തീരുമാനം 

2018-19-ല്  േജയ്ാതിര്ഗമയ എന്ന പദ്ധതിയിലൂെട മദയ്ത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും  
എതിരായ പര്ചരണ  പരിപാടി നടപ്പാക്കാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.  പര്തീക്ഷിക്കുന്ന െചലവ്  
1.00 ലക്ഷം  രൂപ. ഇതില്  50,000/- രൂപ  തനത് ഫണ്ടില്  നിന്നും ബാക്കി 
സംഭാവനയില്  നിന്നുമാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. ഇതിന് യേഥഷ്ടാനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

(ii) ഭരണിക്കാവ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ  30.06.2018-െല 10-◌ാ◌ം നമ്പര്   
ഭരണസമിതി തീരുമാനം 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  ഗവ. േഹാമിേയാ ആശുപതര്ിേയാടനുബന്ധിച്ച് 

ൈഹെടക്  െമഡിക്കല്  ലാബിന്  െകട്ടിടവും  ഉപകരണവും  ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ 
ലാബില്  നിയമിച്ചിരിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള േവതനം വികസനഫണ്ടില്  നിന്നും നല്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

(iii) ഭരണിക്കാവ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ  30.06.2018-െല 16-◌ാ◌ം നമ്പര്   
ഭരണസമിതി തീരുമാനം 
െപാട്ടിെപ്പാളിഞ്ഞതും  േചാര്െന്നാലിക്കുന്നതുമായ  “കുടില് ” എന്ന 

കാറ്റഗറിയില്െപ്പടുന്ന ധാരാളം വീടുകള്  ഉണ്ട്. അസിസ്റ്റന്റ്  എഞ്ചിനീയറുെട 
കാലപ്പഴക്ക നിര്ണ്ണയ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ  അടിസ്ഥാനത്തില്  ഇത്തരം വീടുകള്ക്ക്  “  
വീട് വാസേയാഗയ്മാക്കല് ”   പദ്ധതി പര്കാരം  ആനുകൂലയ്ം നല്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

 

തീരുമാനം :- േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുെട  
പരിഗണനയ്ക്ക് നല്കണം. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- അനുമതി നിരസിച്ചു. േഹാസ്പിറ്റല്  മാേനജ് കമ്മിറ്റി 
ഫണ്ടില്  നിന്നും ഇതിനുള്ള  തുക 
കെണ്ടേത്തണ്ടതാണ്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- ൈലഫ് മിഷന്   ലിസ്റ്റിലുള്ളവര്ക്ക്  ഭവനം 
നല്കിയതിനുേശഷം   പരിഗണിേക്കണ്ട വിഷയ 
മാെണന്ന് േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  
വിലയിരുത്തി. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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(iv) തുറവൂര്   ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
തുറവൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 10.07.2018-െല C2-525/18-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്ത് 

പഞ്ചായത്ത് 2018-19-ല്  “അഴുക്കിലല്ാ തുറവൂര്  അഴകുള്ള തുറവൂര്  ”  എന്ന പദ്ധതി 
നൂതന േപര്ാജക്ട്  എന്ന ഗണത്തില്  ഉള്െപ്പടുത്തി  എടുത്തിട്ടുണ്ട്.  അടങ്കല്  15.00 
ലക്ഷം രൂപ.  മാലിനയ്ങ്ങള്  േശഖരിക്കുന്നതിന് എലല്ാ വീടുകളിലും  അൈജവ മാലിനയ് 
സംസ്ക്കരണ  ബിന്നുകള്  നല്കുകയാണ്  പര്വര്ത്തനം.  ജിലല്ാതല  വിദഗ്ദ്ധ സമിതി  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  അംഗീകാരത്തിന് ശുപാര്ശ െചയ്തു.  ഈ 
േപര്ാജക്ടിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

(v)  ആലപ്പുഴ നഗരസഭ 
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  08.08.2018-െല 2895/2018/ DPC/DPO/ALP 
(SRG/625/18) 

ആലപ്പുഴ ജനറല്  േഹാസ്പിറ്റല്  ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിെന്റ  നിതയ്നിദാന 
െചലവുകള് ക്കായി (േപര്ാ.നം.204/19 അടങ്കല്  30.00 ലക്ഷം രൂപ)  േപര്ാജക്ട് 
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഡയാലിസിസിന് േഡാക്ടര്, മറ്റ് 
സ്റ്റാഫ് എന്നിവര്ക്ക്  ശമ്പളം  നല്കല്  എന്നിവയാണ് പര്വര്ത്തനം. ജിലല്ാതല 
അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റി നിരസിച്ച  ഈ േപര്ാജക്ടിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

4.14 അരീേക്കാട്   ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 01.08.2018-െല 400/2018-19/DPC/DPO/MPM  
നമ്പര്  കത്തും  അരീേക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  21.07.2018-െല A2-
2580/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും. (SRG/566/18)  
െതരുവുവിളക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്  ദിവസേവതാനാടിസ്ഥാനത്തില്  േയാഗയ്രായ 
ആളുകെള നിേയാഗിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് (േപര്ാ.നം. 24/19 അടങ്കല്  5.00 
ലക്ഷം രൂപ) 

4.15 അതിയന്നൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം  ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  01.08.2018-െല  Plg. 220/2018-19/DPO/DPC/തിരു 
CC -  നമ്പര്  കത്തും  അതിയന്നൂര്  േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  
30.07.2018-െല  EO(P&M)  301/18/ATR നമ്പര്  കത്തും  28.07.2018-െല  2(1) നമ്പര്  
ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും  (SRG/569/18) 

തീരുമാനം  :- അനുമതി നിരസിച്ചു. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- അനുമതി നിരസിച്ചു. േഹാസ്പിറ്റല്  മാേനജ്െമന്റ് 
കമ്മിറ്റി ഫണ്ടില്  നിന്നും തുക കെണ്ടത്തണം 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- അനുമതി നിരസിച്ചു. നിലവിെല നിരക്കിെന്റ  
അടിസ്ഥാനത്തില്  െടണ്ടര്  നടപടികര്മം പാലിച്ച്  
നടപ്പാക്കണം 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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താെഴപ്പറയുന്ന  രണ്ടു േപര്ാജക്ടുകള്  2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  
ഉള്െപ്പുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും  ജിലല്ാതല അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും  
അനുമതി നല്കിയിലല്.  
1. േപര്ാ.നം. 61/19 - ഗര്ൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തില്  പശുക്കെള ലഭയ്മാക്കല്  (ജനറല്- 

വൃദ്ധര്)  അടങ്കല്  (വികസനഫണ്ട്  26.00 ലക്ഷം രൂപ) ആെക 39.00 ലക്ഷം 
രൂപ. പശുവിെന സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തു നിന്നും  വാങ്ങുന്ന േപര്ാജക്ടിന് 
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

2. േപര്ാ.നം. 62/19 - ഗര്ൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തില്  പശുക്കെള ലഭയ്മാക്കല്  
(എസ്.സി.എസ്.പി - വനിത)  അടങ്കല്  (വികസനഫണ്ട്  36.40 ലക്ഷം രൂപ) 
ആെക 62.40 ലക്ഷം രൂപ. പശുക്കെള സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തു നിന്നും  
വാങ്ങുന്നു. േപര്ാജക്ടിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

4.16 എറണാകുളം ജിലല്ാ കളക്ടര്  31.07.2018-െല  53052/18/DPC/DPO/EKM നമ്പര്  കത്തു 
പര്കാരം   കുഴുപ്പിള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  വാഴക്കുളം  േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്ത്  എന്നീ 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  വിഷയങ്ങള് .(SRG/570/18) 

 
(i)  കുഴിപ്പിള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
കുഴിപ്പിള്ളി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 18.07.2018-െല A3-377/18/65-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്ത്. 
പഞ്ചായത്തില്  ബി.പി.എല്  വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട 43 ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്   50 
ശതമാനം  സബ്സിഡി നിരക്കില്  (ഒരാള്ക്ക് പരമാവധി 7,500/- രൂപ   
േപര്ാ.നം.64/19 അടങ്കല്  തുക 6,45,000/-) െസപ്റ്റിക് ടാങ്ക്  നല്കാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.  
നൂതന േപര്ാജക്ട്  എന്ന നിലയിലുള്ള ഈ േപര്ാജക്ടിന്  ജിലല്ാതല സമിതി അനുമതി 
നിരസിച്ചു. പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  
 

 
 

തീരുമാനം :- അനുമതി നിരസിച്ചു. വേയാജനങ്ങളുെട േക്ഷമത്തിനു 
േവണ്ടി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന വിഹിതം ഇതിനായി  
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു.  പശുക്കെള 
സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തു നിന്നു വാങ്ങണം. 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- ഇത് ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്   
പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ  
അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് പരിഗണിക്കും 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2) ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  
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(ii)  വാഴക്കുളം  േബല്ാക്ക്പഞ്ചായത്ത്  
വാഴക്കുളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  23.07.2018-െല  C-777/2017-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് . 

വായനശാലകള്ക്ക് കമ്പയ്ൂട്ടര്, ൈമക്ക്, എല്.സി.ഡി. േപര്ാജക്ടറുകള്  എന്നിവ  
നല്കുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട് എടുക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

 
4.17  ൈലഫ് മിഷന്  

ൈലഫ് മിഷന്  ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസറുെട  02.08.2018-െല  LF2/622/2018(ii) -
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് (SRG/601/18) 

(i) ൈലഫ് മിഷന്  പദ്ധതിയില്  ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് ആവശയ്മായ  
സിെമന്റ്  േബല്ാക്കുകള്  MGNREGS -ല്  ഉള്െപ്പടുത്തി  നല്കാന്  
ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.  ഓേരാ വീടിനും  1200 സിെമന്റ് േബല്ാക്കുകള്  ആണ് 
നല്കുന്നത്.  സിെമന്റ് േബല്ാക്കുകള്  നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് െമഷീന്  വാങ്ങാന്  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട പദ്ധതി വിഹിതം/ തനത്ഫണ്ട് ഇവ 
ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

(ii) ഈ തുക എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  നിര്ബന്ധമായും മാറ്റി 
വയ്േക്കണ്ടതുേണ്ടാ എന്ന്  സ്പഷ്ടീകരണം നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് . 

 

തീരുമാനം :- അനുമതി നിരസിച്ചു 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- ഒരു െമഷീന് പരമാവധി 6.00 ലക്ഷം രൂപ 
െചലവഴിക്കാന്  27.06.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയില്  അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട് (ഖണ്ഡിക 3.11) 
ഇതിനുള്ള വിഹിതം  (വികസനഫണ്ട്/തനത് ഫണ്ട്) 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായേത്താ ഏെതങ്കിലുെമാരു  ഗര്ാമ 
പഞ്ചായേത്താ അെലല്ങ്കില്  സംയുക്തമാേയാ  
െചലവഴിക്കാവുന്നതാണ.് നഗരസഭകള്ക്കും 
ഇപര്കാരം തുക  വകയിരുത്താവുന്നതാണ്. ആവശയ് 
െമങ്കില്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിനും തുക നല്കാവുന്ന 
താണ്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- ആവശയ്മായ തുക  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ക്ക് 
വകയിരുത്താവുന്നതാണ്. എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളും  നിര്ബന്ധമായും  തുക മാറ്റി 
വയ്േക്കണ്ടതിലല്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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4.18 േകരള സംസ്ഥാന  പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന െഫഡേറഷെന്റ 19.07.2018-
െല AP 240/2017/868-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്.(SRG/559/18) 

ഔഷധിയില്  നിന്നും മരുന്നു ലഭയ്മലല്ാെത വന്നാല്  മറ്റ് ഏജന്സിയില്  നിന്ന് 
െടണ്ടറിലൂെട വാങ്ങാന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  02.05.2018-െല േയാഗം 
അനുമതി  നല്കിയിരുന്നു.  ഔഷധിേയാെടാപ്പം ആയുര്ധാരയും  ഉള്െപ്പടുത്തണ 
െമന്നും  ഈ രണ്ട് ഏജന്സികളില്  നിന്ന്  മരുന്നു ലഭയ്മലല്ാെത വന്നാല്   മാതര്േമ  
െടണ്ടറിലൂെട  വാങ്ങാന്  അനുമതി നല്കാവൂ എന്ന് നിര്േദ്ദശം നല്കണമന്നതു 
സബന്ധിച്ച് 

4.19 കുടുംബശര്ീ 
കുടുംബശര്ീ ഡയറക്ടറുെട  17.07.2018-െല 5167/N/2017/KSHO നമ്പര്  കുറിപ്പ് 
മണ്ണാര്ക്കാട്  നഗരസഭയില്  PMAY (Urban)  പദ്ധതി പര്കാരം  592 
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് വീട് നിര്മ്മിക്കാന്  അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതിെന്റ 
നഗരസഭാ വിഹിതം കെണ്ടത്താന്  ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പുതിയ നഗരസഭ എന്ന 
നിലയില്  1.00 േകാടി രൂപ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 
ലഭിച്ചിരുന്നു. PMAY പദ്ധതിയുെട  നഗരസഭാ വിഹിതമായി  ഈ തുക 
ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന്  സര്ക്കാര്  സാധൂകരണം  വാങ്ങണെമന്ന നിബന്ധനേയാെട  
അനുമതി  നല്കിയിരുന്നു. സാധൂകരണം  നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

4.20 സാംസ്കാരിക വകുപ്പു  ഡയറക്ടറുെട  04.08.2018-െല P4-5364/18/സാം.വ.നമ്പര്  
കത്ത്.  
ഗര്ാമീണ േമഖലയില്  കലാ സാംസ്ക്കാരിക  പര്വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  അനുേയാജയ്മായ 
ഇടങ്ങള്  ലഭയ്മാക്കുക എന്ന ലക്ഷയ്േത്താെട  സാംസ്കാരിക  വകുപ്പ്  “ നാട്ടരങ്ങ്” 
 എന്ന പദ്ധതി ആസൂതര്ണം െചയ്തിട്ടുണ്ട്.  സാംസ്കാരിക പര്വര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി  
മതിയായ െപാതു ഇടങ്ങള്  ഇലല്ാത്ത ഗര്ാമങ്ങളിലും  െചറു പട്ടണങ്ങളിലും  
സൗകരയ്പര്ദങ്ങളായ  പാതേയാരങ്ങള്  കെണ്ടത്തി  തിരുവനന്തപുരം  മാനവീയം 
വീഥിയുെട  മാതൃകയില്  വികസിപ്പിക്കുകയാണ്  ലക്ഷയ്ം.  ഭൂമി ഏെറ്റടുക്കുന്നിലല്.  
സ്ഥല ലഭയ്ത അനുസരിച്ച് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു തുറന്ന േസ്റ്റജ്, ഒരു ചമയമുറി 
(പൂട്ടാവുന്നത്) പടികള് , ബഞ്ചുകള്, എന്നിവയാണ് നിര്മ്മാണ പര്വൃത്തി. ഒരു 
നാട്ടരങ്ങിെന്റ നിര്മ്മാണത്തിന്  കുറഞ്ഞത് 5.00 ലക്ഷം രൂപ  െചലവ് 
കണക്കാക്കുന്നു. ഇതിെന്റ 3:2 അനുപാതത്തില്  യഥാകര്മം  സാംസ്കാരിക വകുപ്പും  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  െചലവ് വഹിക്കണെമന്നാണ്  വിഭാവന െചയയ്ുന്നത്.  
ഈ വര്ഷം സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്  50.00 ലക്ഷം രൂപ  ഇതിനായി മാറ്റി വച്ച്  16 

തീരുമാനം :- 14.02.2018-െല 22/18/തസവ്ഭവ നമ്പറായുള്ള 
സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗേരഖ  ഖണ്ഡിക 
7.5.3(2)പാലിക്കണെമന്നു നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- വകുപ്പു തലത്തില്  തീരുമാനെമടുക്കാന്  
നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
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നാട്ടരങ്ങളുകള്  നിര്മ്മിക്കാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.  ഇതിന്  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുെട  വിഹിതം വകയിരുത്താന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

4.21 കഠിനംകുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാകളക്ടറുെട  06.08.2018-െല Plg, 220/18-19 DPC-DPO/തിരു. CC 
നമ്പര്  കത്തും  കഠിനംകുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  െസകര്ട്ടറിയുെട  02.08.2018-െല  A2-
6378/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും. (SRG/610/18) 

േലാകബാങ്ക് വിഹിതം ഉപേയാഗിച്ച്  താെഴപ്പറയുന്ന രണ്ട് േപര്ാജക്ടുകള്  2017-18-ല്  
നടപ്പാക്കി. ഇവയുെട  ബില്  കയ്ൂ ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പട്ടു. ഈ വര്ഷം േലാക  ബാങ്ക് 
വിഹിതം ഇലല്ാത്തതിനാല്  തനതു ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച് ബില്  തുക നല്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

1) േപര്ാ.നം. 51/18 - പഞ്ചായത്ത് ഫര്ണ്ട് ഓഫീസ് നവീകരണം                   
അടങ്കല്   42,21,625/രൂപ 

2) േപര്ാ.നം.52/18 ഡി അഡിക്ഷന്  െസന്റര്/റിഹാബിലിേറ്റഷന്  െസന്റര്  നിര്മ്മാണം 
പുതുക്കുറിച്ചി പി.എച്ച്.സി  - അടങ്കല്  28,20, 623/- രൂപ  

4.22 മലപ്പുറം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം  ജിലല്ാകളക്ടറുെട  02.08.2018-ല -െല 400/2018-19 DPC-DPO/MPM നമ്പര്  
കത്തും  മലപ്പുറം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്   െസകര്ട്ടറിയുെട 24.07..2018-െല  G3-2918/18-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും (SRG/573/18) 

മലപ്പുറം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്   “ നിലമ്പൂര്  മഹിള  
ശിക്ഷണ്  േകന്ദ്രത്തിന്  ഫര്ണിച്ചര്  വാങ്ങല്  പദ്ധതി”  (േപര്ാ.നം.1051/18 അടങ്കല്  
4.00 ലക്ഷം രൂപ - റ്റി.എസ്.പി)   എന്ന േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 
സ്ഥാപനം  NGO ആയതിനാലും സ്ഥാപനം നിലമ്പൂര്  മുനിസിപ്പല്   പര്േദശത്തായ 
തിനാലും  പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ചു് 

 

 

തീരുമാനം  :- ആദയ്ഘട്ടെമന്ന നിലയില്  ഒരു ജിലല്യില്  ഒെരണ്ണം  
ആരംഭിക്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. അനുേയാജയ് 
മായ സ്ഥലത്ത്  ബന്ധെപ്പട്ട തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനത്തിന്  മുകളില്   പറഞ്ഞ  അനുപാത 
ത്തില്  തുക െചലവഴിക്കാവുന്നതാണ് 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- അനുമതി നല്കുന്നു 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 

അഭിപര്ായക്കുറിപ്പ് :-  NGO യ്ക്ക്  ഇപര്കാരം  സഹായം നല്കാവുന്നതലല്. 
അനുമതി നിരസിച്ചു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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4.23 േകരള ഗാന്ധി സ്മാരക നിധി െസകര്ട്ടറിയുെട 30.05.2018-െല കത്ത്  (SRG/374/18) 

മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  ഖാദി സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത്   
ഖാദി േബാര്ഡില്  രജിസ്റ്റര്  െചയിതിട്ടുള്ള  സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്കും  േബാര്ഡ് 
േനരിട്ട് നടത്തുന്ന  യൂണിറ്റുകള്ക്കുമാണ്. ചാരിറ്റബിള്  െസാൈസറ്റീസ് ആക്ട്  
അനുസരിച്ച്  രജിസ്റ്റര്  െചയ്ത് പര്വര്ത്തിക്കുന്ന  േകരള ഗാന്ധി  സ്മാരക  നിധി 
അടക്കമുള്ള  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും  ധനസഹായം നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

 
4.24 വാത്തിക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  

ഇടുക്കി  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 06.08.2018-െല  370/18/DPC/DPO/IDK നമ്പര്  
കത്തും  വാത്തിക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  30.03.2018-െല A2-301/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും (SRG/612/18) 

ഈ വര്ഷം “ ചാണകം ഉണക്കിെപ്പാടിക്കുന്ന െമഷയ്ന്  വാങ്ങി നല്കല് ” എന്ന 
േപര്ാജക്ട് (േപര്ാ.നം. 143/18  അടങ്കല്  - വികസനഫണ്ട് 10.00 ലക്ഷം രൂപ, 
ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം  5.00 ലക്ഷം രൂപ,  ശുചിതവ് മിഷന്  2.00 ലക്ഷം രൂപ, 
കുടുംബശര്ീ മിഷന്  3.00 ലക്ഷം രൂപ, ആെക 20.00 ലക്ഷം രൂപ)  നൂതന 
േപര്ാജക്ടായി  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജിലല്ാതല  കമ്മിറ്റി ഇതിന് അംഗീകാരം 
നല്കിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും  മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  ഇത് ഉള്െപ്പട്ടിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്  പര്േതയ്ക 
അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

4.25 മാേവലിക്കര നഗരസഭ 
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  06.08.2018-െല 2895/2018/ DPC/DPO/ALP നമ്പര്  കത്തും  
മാേവലിക്കര  നഗരസഭാ െസകര്ട്ടറിയുെട  01.08.2018-െല P-6269/16-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും. (SRG/613/18) 

2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്   എല്.ഇ.ഡി. ലാമ്പുകള്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  8.00 ലക്ഷം 
രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 121/19, വിഹിതം  CFC) െതരുവുവിളക്കുകളുെട  
അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്ക്  േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിരുന്നിലല്.  തനത് ഫണ്ട് കുറവായതിനാല്    
LED ലാമ്പുകള്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള  േപര്ാജക്ട് ഒഴിവാക്കി  െതരുവുവിളക്കുകളുെട 
അറ്റകുറ്റപ്പണി  എന്ന േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് .  

തീരുമാനം  :- േകരള ഗാന്ധി സ്മാരക നിധി വിശദമായ േപര്ാജക്ട് 
സമര്പ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാര്ഗ്ഗേരഖയിെല മറ്റ് 
മാനദണ്ഡങ്ങള്  പാലിക്കണെമന്ന നിബന്ധന 
േയാെട അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- കുടുംബശര്ീ, ശുചിതവ് മിഷന്  വിഹിതം  ഇതിനു  ലഭിക്കിലല് 
എന്നതിനാല്  മറ്റ് േസര്ാതസ്സുകളില്  നിന്നും  തുക 
കെണ്ടത്തണെമന്ന നിബന്ധനേയാെട  അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.26 കണ്ണൂര്  ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 25.07.2018-െല  860/18/CC /DPC/DPO/Kannur നമ്പര്  കത്തു 
പര്കാരം നല്കിയിരിക്കുന്ന തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  വിഷയങ്ങള്  
(SRG/536/18) 
(i) കണ്ണൂര്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 
കണ്ണൂര്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  31.05.2018-െല  A4-1224/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്  

കണ്ണൂര്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 2004-05 മുതല്  2012-13 വെരയുള്ള  കാലഘട്ടത്തില്  
‘ആറളം, നടുവില്,  മയയ്ില്  പര്ീ-െമടര്ിക് േഹാസ്റ്റല്  നിര്മ്മാണം’   എന്ന േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ( 3 േഹാസ്റ്റലുകള്) ആെക െചലവ് 1,59,88,043/-  രൂപ. ഇത് 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ  ചുമതലയലല്ാത്തതിനാല്  ഓഡിറ്റ് കുറിെപ്പഴുതിയിരിക്കുന്നു. 
അതിനാല്  സാധൂകരണം നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് .  

 
(ii)ഉളിക്കല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
ഉളിക്കല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  27.06.2018-െല  A3-7838/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത് 

2017-18-ല്  38.00 ലക്ഷം  രൂപ വകയിരുത്തി  െപായയ്ൂര്ക്കരി െപാതു ശ്മശാനത്തിന്  
ഗയ്ാസ് പ്ലാന്റും  അനുബന്ധ സൗകരയ്ങ്ങളും  ഏര്െപ്പടുത്തുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു.  േപര്ാ.നം. 126/18. ഈ േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  19.00 
ലക്ഷം രൂപയും  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 9.50 ലക്ഷം രൂപയും  ലഭിച്ചു.   
ഈ തുക ഇരിട്ടി സബ് ടര്ഷറി STSB-അക്കൗണ്ടില്  നിേക്ഷപിച്ചു.  ഈ േപര്ാജക്ട് 
2018-19, 2019-20 വര്ഷം  ബഹുവര്ഷ േപര്ാജക്ടായി  തുടരാന്  തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
ഇതിനായി STSB-യില്  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന  ജിലല്ാ / േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം  
ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

 
 
 

തീരുമാനം :- തനത് ഫണ്ട്  ലഭയ്മലല് എന്ന് മുനിസിപ്പല്  െസകര്ട്ടറി  
സാക്ഷയ്പതര്ം നല്കണെമന്ന  നിബന്ധനേയാെട  
അനുമതി നല്കുന്നു 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- ഓഡിറ്റ് കുറിപ്പിേന്മലുള്ള വിഷയമായതിനാല്  
വകുപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനെമടുക്കാന്  നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എ.ബി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- ഇത്  ധനവകുപ്പിെന്റ പരിഗണനയ്ക്ക് നല്േകണ്ടതാണ്. 
നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ( ഡി.ഡി) വകുപ്പ്  

2) െസകര്ട്ടറി ഉളിക്കല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
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(iii)പാനൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
(കണ്ണൂര്  പര്ിന്സിപ്പല്  കൃഷി ഓഫീസറുെട  05.07.2018-െല കത്ത്) 

2018-19-ല്  െടേക്നാളജി  ഗര്ാമം എന്ന േപര്ാജക്ട് (േപര്ാ.നം.29/18) നൂതന 
േപര്ാജക്ടായി  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഇതില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  ഘടകങ്ങള്  
മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  ഉള്െപ്പട്ടിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്  പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്. 

(iv)കാേങ്കാല്- ആലപ്പടമ്പ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
കാേങ്കാല്  - ആലപ്പടമ്പ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  07.07.2018-െല A3-
1579/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  

2018-19 വര്ഷം  “വലിയചാല്  സ്കൂളിന്  ചുറ്റുമതില് ”  എന്ന േപര്ാജക്ട് 
ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 39/19, ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ്  8,00,000/- രൂപ. 
േനാണ്  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ്  ഗര്ാന്റ് 11,50,000/- രൂപ, ആെക 19,50,000/-) 
ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ് ഉള്െപ്പടുത്തിയതിനാല്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി  
അംഗീകരിച്ചിലല്. േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി സംബന്ധിച്ച് . 

 
4.27 എറണാകുളം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 02.08.18 െല 59037/18/DPO/EKM നമ്പര്  കത്ത് 

(SRG/574/18) 
   (i) െചങ്ങമനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  

െചങ്ങമനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 18.05.18 െല A4-1538/18 –◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും 12.06.18 െല 1(6)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും. 

2018-19ല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ പര്ധാന ജംഗ്ഷനുകളില്  നിരീക്ഷണകയ്ാമറകള്  
സ്ഥാപിക്കാനുള്ള േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
(േപര്ാ.നം.130/18- അടങ്കല്  5.00 ലക്ഷം രൂപ – തനതുഫണ്ട്)CCTV കയ്ാമറ േപാലീസ് 
േസ്റ്റഷനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്. 

    
 
 

തീരുമാനം :- േപര്ാജക്ടിെന്റ വിശദാംശങ്ങള്  നല്കിയിട്ടിലല്ാത്ത 
തിനാല്  പരിഗണിച്ചിലല്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 

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

തീരുമാനം :- ഇതു സംബന്ധിച്ച്  ബന്ധെപ്പട്ട േപാലീസ് CI/SI-യുെട 
റിേപ്പാര്ട്ടു സഹിതം  സമര്പ്പിക്കണം. പിന്നീട് 
പരിഗണിക്കും. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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(ii) വടേക്കക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
വടേക്കക്കരഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 24.07.2018 െല A3-3342/2017-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്.  
(A) പഞ്ചായത്തിെല കുഞ്ഞിൈത്ത പട്ടികജാതി േകാളനിയിെല ഭവന 

നിര്മ്മാണത്തിന് ധനസഹായം ലഭിച്ച ഗുണേഭാക്താവായ വിേനാദിെന്റ ഭാരയ് 
രാജിക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണ്ത്തിന് ആനുപാതികമായ വര്ദ്ധനവ് നല് കണെമന്ന് 
ഓംബുഡ്സ്മാന്  20.04.18 ല്  ഉത്തരവായി (പരാതി നമ്പര്  1362/2016) 
ഉത്തരവുപര്കാരമുള്ള ധനസഹായം ഇവര്ക്ക് നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

(B) ഇേത കാലയളവില്  12 േപര്ക്കു കൂടി ധനസഹായം നല്കിയിരുന്നു. ഇവര്ക്കുകൂടി 
ആനുപാതിക വര്ദ്ധനവ് നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

(iii) െചങ്ങമനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
െചങ്ങമനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 18.05.18 െല A4-1538/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്. 

പഞ്ചായത്തിെല െതരുവുവിളക്കുകളുെട അറ്റകുറ്റപ്പണികള്  നടത്തുന്നതിനുള്ള 
കരാറിെന്റ കാലാവധി 01.01.17 ന് അവസാനിച്ചു. പുതിയ െടണ്ടര്  വിളിക്കാന്  
കാലതാമസം വന്നതിനാല്  െടണ്ടര്  കാലാവധി അവസാനിച്ച കരാറുകാരെന 
െകാണ്ടുതെന്ന 01.01.2017 മുതല്  19.10.2017- തീയതിവെര െതരുവുവിളക്കു 
പരിപാലനം നടത്തി. ഈ കരാറുകാരന് തുക നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

 
(iv) െചങ്ങമനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  

െചങ്ങമനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 18.05.18 െല A4-1538/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്. 

2018-19 വര്ഷം മത്സയ്െതാഴിലാളികളുെട മക്കള്ക്ക് ലാപ് േടാപ്, 
മത്സയ്െതാഴിലാളികള്ക്ക് േമാേട്ടാര്  ൈസക്കിളും ഐസ്േബാക്സും 

തീരുമാനം :- ഓംബുഡ്സ്മാെന്റ ഉത്തരവനുസരിച്ച് ധനസഹായം 
നല്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു  

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- ഇനി പൂര്ത്തീകരിക്കാനുള്ള നിര്മ്മാണത്തിന് 
ആനുപാതിക വര്ദ്ധനവ് നല്കാന്  അനുമതി 
നല്കുന്നു 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :-  അനുമതി നിരസിച്ചു. പത്ത്മാസം െടണ്ടര്  കൂടാെത 
െതരുവുവിളക്കിെന്റ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയ നടപടി 
കര്മവിരുദ്ധമാണ്. ഇതിേന്മല്  വകുപ്പുതലത്തില്  നടപടി 
സവ്ീകരിക്കാന്  നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു.  

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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നല്കുന്നതിനുള്ള േപര്ാജക്ടുകള്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്   ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
ഈ േപര്ാജക്ടു നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

 (V)പറവൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  
പറവൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  05.07.2018-െല കത്ത്  
2017-18-ല്   പറവൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  േചന്ദമംഗലം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  പ്ലാസ്റ്റിക് 
െഷര്ഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റും  െബയിലിംഗ് യൂണിറ്റും സ്ഥാപിച്ച്  പര്വര്ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഈ യൂണിറ്റിന്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  നിന്നും  ൈലസന്സ് വാേങ്ങണ്ടതുണ്ട്.  വാണിജയ്ാ 
വശയ്ത്തിനുള്ള  സ്ഥാപനമലല്ാത്തിതിനാല്   ൈലസന്സില്  നിന്ന് ഒഴിവാക്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച് 

(6)പറവൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  
പറവൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  06.06.2018-െല കത്ത്  

േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടത്തുന്ന  പ്ലാസ്റ്റിക് െഷര്ഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റിെന്റ  ൈദനംദിന  
പര്വര്ത്തനത്തിന്  വയബിലിറ്റി ഗയ്ാപ് ഫണ്ട്  വയ്ക്കുന്നതിന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

4.28 പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ സാമൂഹയ്നീതി ഓഫീസറുെട 13.07.2018-െല P1-JP316/18-19 -◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് (SRG/555/18) 

പത്തനംതിട്ട  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  2018-19-ല്  േകാകല്ിയര്  ഇംപ്ലാേന്റഷന്  േശഷമുള്ള 
േകള്വി  സഹായികളും  മറ്റും നല്കുന്നതിന്  പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങള്ക്കായി  30.00 
ലക്ഷം  രൂപയും  െപാതു വിഭാഗത്തിന്  15.00 ലക്ഷം  രൂപയും ഉള്െപ്പടുത്തി േപര്ാജക്ട്  
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  (േപര്ാ.നം. 316/19, 317/19) ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  
താെഴപ്പറയുന്ന സ്പഷ്ടീകരണം നല്കണെമന്നതിേനാെടാപ്പം ആവശയ്മായ 
വിഷയങ്ങളില്  തീരുമാനവും എടുക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. 

1) േകാകല്ിയര്  ഇംപ്ലാേന്റഷന്  ശസ്ത്രകര്ിയ നടത്തിയ  േഹാസ്പിറ്റല്  ഏത് 
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടത്  (സര്ക്കാര്/ൈപര്വറ്റ്) എന്നു വയ്ക്തമാക്കണം. 

തീരുമാനം :- േപര്ാജക്ടിെന്റ വിശദാംശങ്ങള്  നല്കിയിട്ടിലല്. ഇവ 
സഹിതം സമര്പ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പിന്നീടു 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്  
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- ഇത് പരിേശാധിച്ച്  അടിയന്തിരമായി  വകുപ്പുതല 
ത്തില്  തീരുമാനെമടുക്കാന്  നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- െഷര്ഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റിെന്റ  വരവും െചലവും  
പരിേശാധിച്ച് വിശദാംശങ്ങള്  ശുചിതവ് മിഷന്  
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്   റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. 
റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് 
പരിഗണിക്കും. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
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2) ഗുണേഭാക്താവ്  കുട്ടികള്  എന്ന്  മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും  
പര്ായപരിധി  നിശ്ചയിച്ച്  നല്കണം 

3) APL/BPL എേന്നാ വരുമാന പരിധിേയാ നിശ്ചയിക്കണം 
4) േകാകല്ിയര്  ഇംപ്ലാേന്റഷന്   ശസ്ത്രകര്ിയ  കഴിഞ്ഞ കുട്ടികള്ക്ക് വിവിധ 

കമ്പനികളുെട  ഉപകരണങ്ങളാണ് ശസ്ത്രകര്ിയ വഴി  തലയ്ക്കുള്ളില്  
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഇേത കമ്പനിയുെട ഉപകരണം തെന്നയാണ്  
ബാഹയ്ഭാഗത്തും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ആയതിനാല്  ഉപകരണം  repair ആയാല്  
ഇേത കമ്പനിയുെട  പാര്ട്സ്  മാതര്േമ  ഉപേയാഗിക്കാന്  കഴിയുകയുള്ളൂ.  
ഉപകരണങ്ങള്  മിക്കതും വിേദശ നിര്മ്മിതങ്ങളാണ്.  നിലവിെല മാര്ഗ്ഗേരഖ 
പര്കാരം  ഉപകരണങ്ങള്  വികലാംഗ േക്ഷമ േബാര്ഡില്  നിേന്നാ മറ്റ് സര്ക്കാര്  
ഏജന്സികളില്  നിേന്നാ  വാങ്ങാനാണ് നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളത്.  വിേദശ 
നിര്മ്മിതമായതും  വയ്തയ്സ്ത  കമ്പിനികളുേടതുമായ  ഉപകരണങ്ങള്  വാേങ്ങണ്ടി 
വരുന്നതിനാല്  േകാകല്ിയര്  ഇംപ്ലാേന്റഷന്  ശസ്ത്രകര്ിയ സംബന്ധിച്ച്  
മുന്പരിചയമുള്ള   േകരള സാമൂഹയ് സുരക്ഷാ മിഷന്  മുേഖനേയാ NISH 
മുേഖനേയാ  വാങ്ങുന്നത് പദ്ധതി  തടസ്സം കൂടാെത  പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന്  
അനുേയാജയ്മായിരിക്കും എന്നതിനാല്  ഈ രണ്ട്  ഏജന്സികെള കൂടി  ഇത്തരം 
ഉപകരണങ്ങള്  വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  ഏജന്സിയായി  മാര്േഗ്ഗേരഖയില്  
ഉള്െപ്പടുത്തണം 

5) ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളുെട  പര്ധാന ഭാഗങ്ങള്ക്ക് ഏകേദശം 7.00 ലക്ഷം രൂപ 
വെര െചലവുള്ളതാണ്.  ഇതര്യും അധികം  തുക വയ്ക്തിഗത ആനുകൂലയ്ം 
നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു കൂടി  മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  വയ്ക്തത വരുത്തണം 

4.29 കടനാട്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
േകാട്ടയം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 01.08.2018-െല 490/18/DPC/DPO/KTM നമ്പര്  കത്തും 
കടനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 17.07.2018-െല 27-◌ാ◌ം  നമ്പര്  ഭരണസമിതി 
തീരുമാനവും (SRG/576/18) 

തീരുമാനം :- (i) ഇതിേന്മല്  (കര്മനമ്പര്  3 ഒഴിച്ച്)  NISHെന്റ  കൂടി 
അഭിപര്ായമാരാഞ്ഞ് റിേപ്പാര്ട്ടു നല്കാന്  
സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടെറ ചുമതലെപ്പടുത്തുന്നു.. 
റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട്  
പരിഗണിക്കും.  

(ii) BPL/APL എന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു പകരം  
വരുമാന പരിധി െപാതു വിഭാഗത്തിന്  2.00 
ലക്ഷം, എസ്.സി. വിഭാഗത്തിന് 3.00   ലക്ഷം  
എന്ന മാര്ഗ്ഗേരഖയിെല മാനദണ്ഡം  
പാലിേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 



26 
 

പഞ്ചായത്തിെല െകാലല്മ്പള്ളി വാര്ഡിെല  േടാമി േതാമസ് കണ്ടത്തില്   
എന്നയാളുെട  നിലവിെല കക്കൂസ് ഉപേയാഗശയ്ൂനയ്മായതിനാല്  പുതിയ കക്കൂസ് 
നിര്മ്മിച്ചു നല്കുവാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.  

4.30 പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭ 
 മലപ്പുറം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  03.08.2018-െല 400/2018-9/ DPC/DPO/MPM നമ്പര്  കത്തും  
പരപ്പനങ്ങാടി നഗരസഭ െസകര്ട്ടറിയുെട  31.07.2018-െല A2-15689/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  (SRG/595/18) 

2017-18-ല്  മത്സയ് െതാഴിലാളികളുെട  മക്കള്ക്ക്  പഠേനാപകരണങ്ങള്  
വാങ്ങുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  (േപര്ാ.നം. 161/17) ഈ േപര്ാജക്ട് 
2018-19-ല്  സ്പില്  ഓവറായി ഉള്െപ്പടുത്തിെയങ്കിലും  ഡാറ്റാഎന്ടര്ി നടത്താന്  
കഴിയുന്നിലല്.  ഈ േപര്ാജക്ടില്   4.00 ലക്ഷം രൂപ  െചലവഴിച്ചതായി 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഈ തുകയുെട േപയ്െമന്റ്  28.07.2018-ല്  റദ്ദു െചയ്തതാണ്. ഈ 
േപര്ാജക്ടിെന്റ ഡാറ്റാഎന്ടര്ി െചയയ്ാനും  റദ്ദാക്കിയ േപയ്െമന്റ്  െചലവഴിച്ചതായി 
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിശകു പരിഹരിക്കാന്  നടപടി സവ്ീകരിക്കണ 
െമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.31 പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട 17.07.2018-െല  J2-25053/16-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് 
(SRG/497/18) 

ൈലഫ് പദ്ധതി പര്കാരം  വീടുകള്  നിര്മ്മിക്കുേമ്പാള്  കലല്്, കട്ട, സിെമന്റ് , കമ്പി, 
െമറ്റല്  എന്നിവ  വീടിെന്റ ൈസറ്റിേലയ്ക്ക് ചുമന്നു െകാണ്ടുേപാകാന്  ഭാരിച്ച െചലവു 
വരുന്നു. അതിനാല്  ആ സാധനങ്ങള്  ചുമന്ന്  ൈസറ്റിെലത്തിക്കുന്നതിനുള്ള 
െചലവ്  MGNREGS  പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തി അനുവദിക്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം :- ജിലല്ാആസൂതര്ണ സമിതി തലത്തില്    പരിഹരിേക്കണ്ട  
ഇത്തരം വിഷയങ്ങള്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി 
യിേലയ്ക്ക്  നല്േകണ്ടതിലല്ാെയന്ന്  നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- ഇത് പരിേശാധിച്ച് ആവശയ്മായ നടപടി സവ്ീകരിക്കാന്  
ഐ.െക.എം. എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടെറ  ചുമതലെപ്പടു 
ത്തുന്നു 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- ഇവ MGNREGS പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്താവുന്നതലല് 
എന്ന്  MGNREGS പര്തിനിധി  അറിയിച്ചു. അതിനാല്  
ആവശയ്ം നിരസിച്ചു.  

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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4.32 കുടുംബശര്ീ ഡയറക്ടറുെട  12.06.2018-െല 7959/D/2016/KSHO നമ്പര്  കുറിപ്പ് 
(SRG/617/18) 

നിലവില്  നഗരസഭയുെട  െതരുവുകള്  ശുചീകരിക്കുന്നതിന്  ദിവസ േവതനാടി 
സ്ഥാനത്തിലാണ്  ആളുകെള നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം  താെഴപ്പറയുന്ന രീതി 
പരിഗണിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് . 

(i) നഗരസഭാ പര്േദശങ്ങളിെല  േറാഡുകള്  വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും  മാലിനയ്ം 
േശഖരിച്ച് നല്കുന്നതിനുമുള്ള ചുമതല  െടണ്ടര്  നടപടികള്  കൂടാെത  
കുടുംബശര്ീക്ക് നല് കാന്   നഗരസഭയ്ക്ക് അനുമതി നല്കണം.

(ii) ഇതിനുള്ള തുക  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  തനത് ഫണ്ട്/ വികസന 
ഫണ്ടിെല  ശുചീകരണ േമഖലയിലുള്ള  ഫണ്ടില്  നിന്നും  വിനിേയാഗിക്കുന്നതിന് 
അനുമതി  നല്കണം.

4.33 എടയ്ക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 08.06.2018-െല C -2448/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് (LSGD-DD2/344/2018-LSGD) (SRG/344/18) 

2018-19-െല  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ആദയ്ഘട്ടത്തില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്ന  10 
േപര്ാജക്ടുകള്  ഒഴിവാക്കുന്നതിനും  6 േപര്ാജക്ടുള്  േഭദഗതി െചയയ്ുന്നതിനും  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് . 

4.34 കുടുംബശര്ീ ഡയറക്ടറുെട  23.07.2018-െല  6781/D/2018/KSHO- നമ്പര്  കത്ത്  
 കുടുംബശര്ീ വനിതകളുെട  േനതൃതവ്ത്തില്   താെഴപ്പറയുന്ന  ജിലല്കളിലായി   

എല്.ഇ.ഡി.  ബര്ബ്  നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റും  സ്ട്രീറ്റ്  ൈലറ്റ് റിപ്പയറിംഗ് യൂണിറ്റും 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. െടണ്ടര്  കൂടാെത ഈ നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റുകളില്  നിന്ന്   എല്,ഇ.ഡി. 
ബള്ബ് വാങ്ങുന്നതിനും സ്ട്രീറ്റ് ൈലറ്റ് റിപ്പയറിംഗിന് ഈ യൂണിറ്റുകെള  
എല്പ്പിക്കുന്നതിനും അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. 
കര്മ 
നം 

ജിലല് യൂണിറ്റിെന്റ േപര് അംഗങ്ങളുെട 
എണ്ണം 

ഒരു  മാസെത്ത 
ഉത്പാദനേശഷി 

 
 
1 

 
 

തിരുവന്തപുരം  

നവജീവന്   
5 

 
1500 നന്ദിേയാട് 

സിഡിഎസ് 

തീരുമാനം  :- ആവശയ്ം പരിഗണിേക്കണ്ടതിെലല്ന്ന് തീരുമാനിച്ചു.  
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- കത്തിേനാെടാപ്പം സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങള്  
േപര്ാജക്ടുകള്  ഒഴിവാക്കുന്നതിനും േഭദഗതി െചയയ്ുന്ന 
തിനും മതിയായതാണ് എന്ന് േയാഗം  വിലയിരുത്തി.  
അതിനാല്  ഇവ വീണ്ടും  പരിേശാധിച്ച് ഉചിത 
തീരുമാനെമടുക്കാന്  കണ്ണൂര്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ 
സമിതിേയയും  ജിലല്ാ  പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസേറയും  
ചുമതലെപ്പടുത്തി 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
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അക്ഷയം 
കരകുളം സി.ഡി.എസ്. 

10 2000 

ചിറ്റലൂര്  േകാര്പ്പ് 
സി.ഡി.എസ് - 2 

7 1500 

2 െകാലല്ം ജി.എസ്. ഇന്ഡസ്ട്രീസ്  
െവട്ടിക്കവല 

1 1875 

3 പത്തനംതിട്ട ടീജ ൈലറ്റ് വര്ക്ക്  5 LED 12500 
Tube 1250 

4 േകാട്ടയം  വര്ണ്ണം എല്.ഇ.ഡി. 
ബള്ബ്, കുറവിലങ്ങാട് 

5  
LED 12500 

5 എറണാകുളം  എയ്ഞ്ചല്  എല്.ഇ.ഡി. 
ബള്ബ് പന്മന 

1 1650 

കൃപ വേയാജന 
അയല്ക്കൂട്ടം  ഉദയംേപരൂര്  

5 1250 

6 തൃശൂര്   ഒറിേയാണ് എല്.ഇ.ഡി.  
യൂണിറ്റ്  മാള  

12 10000 

7 വയനാട്  സ്റ്റാഴ് സ്  5 3000 
8 ഫര്ഡ്സ് 5 3000 
9 കാസര്േഗാഡ് ഗര്ാമകിരണം 23 5000 
10 േകാഴിേക്കാട്  ൈഷന്  സ്റ്റാര്  

എല്.ഇ.ഡി.  ബള്ബ്  
10 2000 

11 േകാഴിേക്കാട് പേയയ്ാളി െഡൈലറ്റ് 
േപര്ാഡക്ട്  

10 3000 

 

 

തീരുമാനം :- 
 

(i) ഓേരാ സ്ഥാപനത്തിേന്റയും ഉല്പന്നത്തിെന്റ  
സാമ്പിളിെന്റ  ഗുണനിലവാരം  സംബന്ധിച്ച്  
സര്ക്കാര്  എഞ്ചിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല  
ഇലക്ട്രിക്കല്   വിഭാഗത്തിേന്റേയാ, മറ്റ് സര്ക്കാര്  
വകുപ്പിേന്റേയാ സാക്ഷയ്പതര്ം വാങ്ങണം എന്ന 
നിബന്ധനേയാെട  ഉല്പന്നങ്ങള്  വാങ്ങാന്  അനുമതി 
നല്കുന്നു 

(ii) സ്ട്രീറ്റ് ൈലറ്റ് റിപ്പയറിംഗ് േപാസ്റ്റുകളില്  
കയറിയാണ്   നടത്താന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നെതന്ന് 
േയാഗം നിരീക്ഷിച്ചു. ൈലസന്സ് അടക്കമുള്ള  
നിബന്ധനകള്  പാലിച്ച് സര്ക്കാര്  നിര്േദ്ദശിച്ച  
നിരക്കു പാലിക്കണെമന്ന നിബന്ധനേയാെട 
അനുമതി  നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
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4.35വനിത ശിശു വികസന ഡയറക്ടറുെട  21.07.2018-19  ICDS - B5/17718/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത് 

 അങ്കണവാടികള്ക്ക  ്  സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന  ്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക  ്  
അനുമതി നല്കണെമന്നും  അതിനുള്ള നിര്േദ്ദശം  നല്കണെമന്നതും സംബന്ധിച്ച് 

4.36വാഴക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 മലപ്പുറം  ജിലല്ാകളക്ടറുെട  02.08.2018-െല 400/2018-19/DPC/DPO/MPM നമ്പര്  കത്ത്   
(i) വാഴക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  01.08.2018-െല  A3-1207/18-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത് (SRG/566/18) 
2017-18-െല  വാര്ഷിക പദ്ധതിയിെല മരാമത്ത് പര്വൃത്തികളുെട  െടണ്ടറില്  
അപാകത  ഉണ്ടായതിനാല്  െടണ്ടറുകള്  ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചിലല്.  
ഇതിേന്മല്  േകാണ്ടര്ാക്ടര്മാര്   ബഹു. ൈഹേക്കാടതിയില്  േകസ് ഫയല്  
െചയ്തു.  ബഹു. ൈഹേക്കാടതി പഞ്ചായത്തിെന്റ തീരുമാനം ശരിവച്ചു.    
ഇങ്ങെനയുള്ള 12 േപര്ാജക്ടുകള്  വീണ്ടും  െടണ്ടര്  െചയ്തേപ്പാള്  
കാലതാമസമുണ്ടായതിനാല്  എഗര്ിെമന്റ് വയ്ക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിലല്. ഇവ 2018-
19 സ്പില്  ഓവറായി  തുടരാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. 

(ii) വാഴക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  01.08.2018-െല  A3-1207/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് 

2017-18-വര്ഷം െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് (േറാഡിതരം) പൂര്ണ്ണമായി  
െചലവഴിച്ചതിനാല്  അവസാനം പൂര്ത്തിയായ  6 പര്വൃത്തികള്ക്ക് ബില്  തുക 
നല്കാന്  കഴിഞ്ഞിലല്. ഇവയുെട ആെക അടങ്കല്  4,45,855/- രൂപ . ഈ തുക  
അധികമായി  അനുവദിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

(iii) വാഴക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  01.08.2018-െല  A3-1207/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് 
പഞ്ചായത്ത് 2016-17 വര്ഷം  ‘തിരുവാലൂര്  എടെത്താട്ടില്  ഇടവഴി 
േകാണ്കര്ീറ്റിംഗ്’ എന്ന  േപര്ാജക്ട് ഏടുത്തിരുന്നു.  (േപര്ാ.നം. 81/18, അടങ്കല്  
2.00 ലക്ഷം രൂപ, വികസനഫണ്ട്) ഈ പര്വൃത്തി ഗുണേഭാക്തൃ സമിതി മുേഖന 
നടപ്പാക്കാനാണ് ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്  ഗുണേഭാക്തൃ സമിതി 
കണ്വീനറുമായി എഗര്ിെമന്റ് വയ്ക്കാന്  കഴിഞ്ഞിലല്. ഇത്  ഗുണേഭാക്തൃസമിതി 

തീരുമാനം :- 
 

മാര്ഗ്ഗേരഖ (ഖണ്ഡിക 7.8.2) പര്കാരം  സ്ഥലം 
വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ആര്.സി) വകുപ്പ്  

തീരുമാനം :- 
 

2018-19െല  ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തില്  നിന്ന്  തുക 
കെണ്ടത്തണെമന്ന നിബന്ധനേയാെട സ്പില്  ഓവറായി 
തുടരാന്  അനുമതി നല്കുന്നു 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- 
 

ഇത്തരം  വിഷയങ്ങള്  ധനവകുപ്പിെന്റ പരിഗണന 
യിലാണ്. തല്ക്കാലം ഈ തുക  2018-19-െല  
വിഹിതത്തില്  നിന്നും നല്കാന്  നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
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മുേഖന നടപ്പാക്കുന്ന രീതിയില്  2018-19-ല്  സ്പില്  ഓവറായി തുടരാന്  
അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

4.37 ബുധനൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
  ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  08.08.2018-െല  2895/2018/DPC/DPO/ALP  

നമ്പര്  കത്തും ബുധനൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  08.08.2018-െല 
BDHNR/GP/P-679/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും. (SRG/622/18) 

 പഞ്ചായത്ത് 2018-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയിെല  താെഴപ്പറയുന്ന  േപര്ാജക്ടുകള്   കൃഷി 
േമഖലയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
േപര്ാ.നം േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് അടങ്കല്  

1) 57/19 ൈജവ പച്ചക്കറി കൃഷി - ജനറല്  4,99,920/- രൂപ 
2) 69/19 ൈജവ പച്ചക്കറി കൃഷി - SCSP 1,02,300/- രൂപ 
3) 61/19 െതങ്ങ് കൃഷി വികസനം - ജനറല്  10,98,775/- രൂപ 
4) 62/19 െതങ്ങ് കൃഷി വികസനം - SCSP 3,00,000/-  രൂപ  

 ഈ േപര്ാജക്ടുകളുെട ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം  കൃഷി ഭവനില്  േശഖരിച്ച്  
പച്ചക്കറിക്കാവശയ്മായ  ൈജവവളവും  െതങ്ങ് കൃഷിക്കാവശയ്മായ  രാസവളവും  
ബുധനൂര്  സര്വവ്ീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വളം ഡിേപ്പായില്  നിന്ന്  കൃഷി ഭവന്  
േനരിട്ട് വാങ്ങി  ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്  നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

 

4.38 യുൈണറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കല്  ഇന്ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടറുെട 
03.07.2018-െല നം/913/ 2018 - 19 -◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയുെട  07.09.2016 -ല്  നടന്ന േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മറ്റിയുെട  3.17 -◌ാ◌ം 
നമ്പര്  തീരുമാനവും (LSGD/DA3/169/16/LSGD) (SRG/434/18) 

 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാവശയ്മായ  എല്.ഇ.ഡി. ൈലറ്റുകളും  െസ്പയര്  
പാര്ട്സുകളും  യുൈണറ്റഡ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് നിര്മ്മിക്കുന്നുണ്ട്.  തേദ്ദശ 
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  എല്.ഇ.ഡി. ഉള്െപ്പെടയുള്ള  െതരുവുവിളക്കുകള്  െടണ്ടര്  
കൂടാെത ഈ  സ്ഥാപനത്തില്   നിന്നു വാങ്ങാന്  07.09.2016-െല  േകാഓര്ഡി 
േനഷന്  കമ്മിറ്റി അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. ഈ തീരുമാനത്തിനുേമല്  സര്ക്കാര്  
ഉത്തരവുണ്ടാകണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം :- 
 

2018-19-െല  പദ്ധതി വിഹിതം ഉപേയാഗിച്ച്  
സ്പില്ഓവറായി തുടരാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 
എന്നാല്  അടങ്കല്  50,000/- രൂപയില്  അധികമാ 
യതിനാല്   ഗുണേഭാക്തൃ സമിതി വഴി ഈ േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കാവുന്നതലല് .െടണ്ടര്  നടപടികര്മം പാലിക്കണം. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- 
 

വളത്തിെന്റ ഗുണനിലവാരം  കൃഷി ഓഫീസര്  
ഉറപ്പാേക്കണ്ടതാെണന്ന  നിബന്ധനേയാെട  അനുമതി  
നല്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- 
 

േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 07.09.2016-െല  
േയാഗ തീരുമാനപര്കാരം   െടണ്ടര്  കൂടാെത വാങ്ങാന്  
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4.39 പള്ളിച്ചല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ  പ്ലാനിംഗ്  ഓഫീസറുെട 25.07.2018-െല plg.220/2018-

19/DPC/DPO/തിരു.CC നമ്പര്  കത്തും  പള്ളിച്ചല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  
17.07.2018-െല A1-6909/18-◌ാ◌ംനമ്പര്  കത്തും  09.07.2018-െല  V(2)-◌ാ◌ം നമ്പര്  
ഭരണസമിതി തീരുമാനവും (SRG/511/18) 

 2018-19-െല വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ‘ഓണം വാരാേഘാഷം’ എന്ന േപരില്  
േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി  അംഗീകരിച്ചിലല്.  
(േപര്ാ.നം. 292/19- അടങ്കല്  7.00 ലക്ഷം രൂപ, തനത് ഫണ്ട്) േബാട്ട് യാതര്,  
ൈവദയ്ുത ദീപാലങ്കാരം, േഘാഷയാതര്, സാസ്ക്കാരിക സേമ്മളനം  എന്നിവയാണ് 
േപര്ാജക്ടില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  ഇതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

4.40 േകരള സംസ്ഥാന ൈജവൈവവിധയ് േബാര്ഡ്  െമമ്പര്  െസകര്ട്ടറിയുെട  
08.06.2018-െല 3407/A8/2017/KSBB  നമ്പര്  കത്തും  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  
23.05.2018-െല  തീരുമാനവും (ഖണ്ഡിക 3.15) (LSGD - DA1/518/2018 - LSGD) 

 തേദ്ദശസവ്യം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ൈജവ ൈവവിധയ് 
പരിപാലന സമിതികളുെട (BMC)  പര്വര്ത്തനം വിപുലെപ്പടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  
23.05.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  KSBB െചയര്മാന്  അവതരണം 
നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  KSBB െമമ്പര്  െസകര്ട്ടറി നല്കിയ 
കുറിപ്പിേന്മല്   KSBB യുമായി  വിശദമായി ചര്ച്ച െചയ്ത്  അടുത്ത േകാഓര് ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയിേലയ്ക്ക് കരട് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  എസ്.ആര്.ജി.െയ  ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2)േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ് 

4.41 േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  
 േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  08.08.2018-െല 58704/2018/DPC/DPO/KKD നമ്പര്  

കത്തും  േകാഴിേക്കാട്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  07.08.2018-െല  P-7- 
765/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും. (SRG/630/18) 

 ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  താമരേശ്ശരി ചുരത്തില്  
േസാളാര്ൈലറ്റ്, ൈസന്േബാര്ഡുകള്  സ്ഥാപിക്കാനായി േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തി 
യിട്ടുണ്ട്.  ഇതിന് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുെട  അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  േപര്ാനം. 
382/19, അടങ്കല്  13.00 ലക്ഷം രൂപ)  താമരേശ്ശരിചുരം േറാഡ് പി.ഡബല്യ്ൂ.ഡി. 
േദശീയപാതാ വിഭാഗത്തിെന്റ  ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതിനാല്  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  
പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

അനുമതി നല്കിയതാണ് എന്ന് േയാഗം വിലയിരുത്തി  
സര്ക്കാര്  ഏജന്സികള്  നിര്മ്മിക്കുന്ന  സാധനങ്ങള്  
െടണ്ടര്   കൂടാെത  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ക്ക് 
വാങ്ങാവുന്നതാെണന്ന്  നിര്േദ്ദശമുണ്ട്.  അതിനാല്  
ഇതനുസരിച്ച്  ഉത്തരവു നല്കാന്  നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- 
 

അനുമതി നിരസിച്ചു 
നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.42 തൂേണരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  03.08.2018-െല 58704/2018/DPC/KKD/CC നമ്പര്  

കത്തും തൂേണരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  26.07.2018-െല A2-5187/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും. (SRG/629/18) 

 പഞ്ചായത്ത് 2017-18 ല്  കക്കൂസ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്  േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിരുന്നു 
(േപര്ാ.നം. 80/18 - അടങ്കല്  4,00,000/- രൂപ) ആെക ഗുണേഭാക്താക്കള്  50 േപരാണ്  
29 േപര്ക്ക്  2017-18-ല്  ധനസഹായം നല്കി. 8000/- രൂപ  വീതം േശഷിക്കുന്ന 21 
േപര്ക്ക്  ധനസഹായം നല്കാന്  2018-19 വര്ഷം  സ്പില്ഓവറായി േപര്ാജക്ട് 
ഉള്െപ്പടുത്തി. മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  ഈ സ്കീം ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടിലല് എന്ന കാരണത്താല്  
പുതിയ വിേലല്ജ് എക്സ്റ്റന്ഷന്  ഓഫീസര്  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  തയയ്ാറാകുന്നിലല്. 
പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

4.43 നിലമ്പൂര്  നഗരസഭ
 നിലമ്പൂര്  നഗരസഭാ െസകര്ട്ടറിയുെട  08.08.2018-െല  PW-111770/18-◌ാ◌ം നമ്പര്   

കത്തും  നഗരസഭാ കൗണ്സിലിെന്റ  31.07.2018-െല 21-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി 
തീരുമാനവും 

 രാമംകുത്ത് െറയില്േവ യൂസ് സബ് െവ നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  2,22,06,352/ രൂപ  
ആവശയ്മാണ്.  ഒന്നാംഘട്ടമായി  1.22 േകാടി രൂപയും  രണ്ടാം ഘട്ടമായി  1.00 േകാടി 
രൂപയും  ആവശയ്മാണ്. ഇതില്  നഗരസഭയുെട വിഹിതമായി  25.00 ലക്ഷം രൂപ  
െറയില്േവയ്ക്ക്  െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയയ്ുന്നതിന് അനുമതി നല്കണെമന്നും  ഇതിനായി  
േകാഡ് അനുവദിക്കണെമന്നതും സംബന്ധിച്ച്  

(േയാഗം ൈവകിട്ട് 4.30-ന് അവസാനിച്ചു) 

തീരുമാനം :- 
 

സ്ഥലം േദശീയപാതയുെട  ഭാഗമായതിനാല്  ഇേപ്പാള്  
പരിഗണിേക്കണ്ടതിലല്. 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം :- 
 

(i) കക്കൂസ് അറ്റകുറ്റപ്പണി മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  ഉള്െപ്പടു 
ത്താത്തിനാല്  സര്ക്കാര്  അനുമതി യിലല്ാെത  2017-
18 േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കിയത് കര്മവരുദ്ധമാെണന്ന് 
േയാഗം വിലയിരുത്തി. 

(ii) ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ഇത് 
പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ 
അടിസ്ഥാനത്തില്  േശഷിക്കുന്ന  21 േപര്ക്ക ്  
ധനസഹായം  നല്കുന്ന കാരയ്ം പരിഗണിക്കും. 

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

തീരുമാനം :- 
 

അനുമതി നല്കുന്നു. തുക െറയില്േവയ്ക്ക്  െഡേപ്പാസിറ്റ് 
െചയയ്ാനായി ധന വകുപ്പിെന്റ  അനുമതി  േനേടണ്ട താണ്. 
പുതിയ േകാഡ് ആവശയ്മാെണങ്കില്  അനുവദിക്കാന്  
എസ്.ആര്.ജി.െയ ചുമതലെപ്പടുത്തുന്നു 

നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ് 
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അനുബന്ധം  

േയാഗത്തില്   പെങ്കടുത്തവര്  

 

1 ശര്ീ. റ്റി.െക. േജാസ്, പര്ിന്സിപ്പല്  െസകര്ട്ടറി, തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 
2 െമമ്പര്  െസകര്ട്ടറി,േസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡ് (പര്തിനിധി) 
3 െസകര്ട്ടറി, പ്ലാനിംഗ് ആന്റ് എക്കേണാമിക് അഫേയഴ്സ് (പര്തിനിധി) 
4 ശര്ീ എം.പി. അജിത് കുമാര് ,  പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് 
5 ശര്ീ. സജികുമാര്. പി.ആര്,  ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് , തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 
6 ശര്ീമതി. ആര് .ഗിരിജ,  ഡയറക്ടര്, നഗരകാരയ് വകുപ്പ് 
7 ശര്ീമതി. മിനിേമാള്  എബര്ഹാം, േസ്റ്ററ്റ് െപര്േഫാര്മന്സ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്  
8 എക്സികയ്ുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം (പര്തിനിധി) 
9 ശര്ീ. എസ്. ഹരികിേഷാര്, എക്സികയ്ുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, കുടുംബശര്ീ 
10 ഡയറക്ടര് , േലാക്കല്  ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് (പര്തിനിധി) 
11 ഡയറക്ടര്, എസ്.റ്റി. െഡവലപ്െമന്റ് (പര്തിനിധി) 
12 ഡയറക്ടര്, എസ്.സി. െഡവലപ്െമന്റ് (പര്തിനിധി) 
13 മിഷന്  ഡയറക്ടര്, എം.ജി.എന്.ആര്.ഇ.ജി.എ (പര്തിനിധി) 
14 സി.ഇ.ഒ, ൈലഫ് മിഷന്  (പര്തിനിധി) 

 


