No.10/2018/SRG/LSGD(6)

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗം
27.09.2018 -ന് ഉച്ചയ്ക്ക് േശഷം 3.00 മണിക്ക്
െസകര്േട്ടറിയറ്റിെല സൗത്ത് േകാണ്ഫറന്സ് ഹാളില്

അജണ്ട
1. തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട 2018-19-െല വാര്ഷിക പദ്ധതി പുേരാഗതി അവേലാകനം 25.09.2018 വെരയുള്ള ആെക പദ്ധതി െചലവ് 27.54 ശതമാനമാണ്. ടര്ഷറികളില്
സമര്പ്പിച്ച ബിലല്ുകള് കൂടി േചര്ത്താല് ഇത് 28.98 ശതമാനം വരും. ഏറ്റവും കൂടുതല്
പദ്ധതി െചലവ്
പത്തനംതിട്ട ജിലല്യിലും (30.78 ശതമാനം) ഏറ്റവും കുറവ്
എറണാകുളം ജിലല്യിലുമാണ് (24.6 ശതമാനം). വിശദാംശങ്ങള് താെഴ േചര്ക്കുന്നു.
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനം തിരിച്ചുള്ള െചലവ് വിവരം
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്

27.46ശതമാനം
31.31
28.97

”
”

മുനിസിപ്പാലിറ്റി

27.15

”

േകാര്പ്പേറഷന്
21.88
”
ആെക
27.54 ശതമാനം
ജിലല് തിരിച്ചുള്ള െചലവ് വിവരം
പത്തനംതിട്ട
പാലക്കാട്
േകാഴിേക്കാട്

30.78ശതമാനം
30.38
30.04

”
”

കണ്ണൂര്
29.11
തിരുവനന്തപുരം 28.76
കാസര്േഗാഡ് 27.5
മലപ്പുറം
27.46

”
”
”
”

േകാട്ടയം
െകാലല്ം

27.01ശതമാനം
26.69 ”

തൃശൂര്

26.39

”

വയാട്
ആലപ്പുഴ

25.26
25.12

”
”

ഇടുക്കി

24.97

”

എറണാകുളം

24.6

2. മുന്

േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്

തീരുമാനപര്കാരം

”

തുടര്

നടപടി

2.1 13.08.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട
വിഷയങ്ങള്
ഖണ്ഡിക 4.27
എറണാകുളം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 02.08.18 െല 59037/18/DPO/EKM നമ്പര് കത്ത്
(SRG/574/18) പറവൂര് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 06.06.2018-െല കത്തും
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് െഷര്ഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റിെന്റ ൈദനംദിന
പര്വര്ത്തനത്തിന്
വയബിലിറ്റി ഗയ്ാപ് ഫണ്ട്
നല്കുന്നതിന്
അനുമതി
1

സംബന്ധിച്ച്. സംസ്ഥാനെത്ത വിവിധ െഷര്ഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റുകളുെട വരവും െചലവും
പരിേശാധിച്ച് ശരാശരി നിരക്ക് ശുപാര്ശ െചയയ്ാന് ശുചിതവ് മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ്
ഡയറക്ടെറ ചുതലെപ്പടുത്തി
നടപടി:- എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചിതവ്മിഷന്
2.2 05.09.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട
വിഷയങ്ങള്
ഖണ്ഡിക 3.3
01.11.2017-െല DA1/839(1)/2017/തസവ്ഭവ നമ്പര് സര്ക്കുലര് പര്കാരം െടണ്ടര്, റീ
െടണ്ടര് നടപടികള്ക്ക് േശഷവും പര്വൃത്തികള് ഏെറ്റടുക്കുന്നതിന് കരാറുകാര്
തയയ്ാറാവാത്ത സാഹചരയ്ം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം 20.00 ലക്ഷം രൂപ വെരയുള്ള
പര്വൃത്തികള് ഗുണേഭാക്തൃ സമിതകള് മുേഖന
നിര്വവ്ഹണം നടത്തുന്നകാരയ്ം
പരിഗണിേക്കണ്ടതാെണന്ന് നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നു. ഈ സര്ക്കുലര് റദ്ദാക്കാന് തീരുമാനിച്ചു.
ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്
നടപടി:-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്
ഖണ്ഡിക 3.6
2014-15, 2015-16 എന്നീ വര്ഷങ്ങളില് മികച്ച പര്വര്ത്തനം കാഴ്ച വച്ച തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 01.08.2018-െല 6522/2018/ഫിന് നമ്പര് ഉത്തരവ് പര്കാരം
അവാര്ഡ് തുകയായി 6 ,05,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 27 ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്, 6
േബല്ാക്ക്
പഞ്ചായത്ത്,
3
ജിലല്ാ
പഞ്ചായത്ത്
എന്നീ
തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാണ് തുക അനുവദിച്ചത്. ഈ തുക വികസനഫണ്ടിെന്റ െഹഡ്
ഓഫ് അക്കൗണ്ടില് നിന്നാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് അവാര്ഡ് തുകയായി
ലഭിച്ചതിനാല് േമഖലാ വിഭജനത്തില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനും അതത് തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുെട റസീപ്റ്റ് ആയി സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില് േചര്ക്കാനും
തീരുമാനിച്ചു.
നടപടി:-എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം
ഖണ്ഡിക 3.13
കുട്ടനാട് പര്േദശത്ത് പലയിടത്തും കക്കൂസ് റിപ്പയറിംഗ് ആവശയ്മുണ്ട് എന്നു
േയാഗം വിലയിരുത്തി. ഇത്തരം കക്കൂസുകളുെട റിപ്പയറിംഗ് കുട്ടനാട് േമഖലയിെല
അതത് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് െചയയ്ാവുന്നതാണ്. എന്നാല് ഇേപ്പാഴും
െവള്ളം കയറിക്കിടക്കുന്നിടത്ത്
െവള്ളം ഇറങ്ങിയതിനുേശഷം
റിപ്പയറിംഗ്
നടത്തിയാല് മതി . കുട്ടനാട് പര്േദശത്ത്
അനുേയാജയ്മായ
കക്കൂസ്
നിര്മ്മിക്കുന്നതിെന്റ സാധയ്ത പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന് ശുചിതവ് മിഷന്
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് നല്കണം
നടപടി:-1) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചിതവ് മിഷന്
ഖണ്ഡിക 3.18
പര്ളയം വയ്ാപക നാശം വിതച്ച തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിര്മ്മാണ
പര്വൃത്തികളുെട എസ്റ്റിേമറ്റ് എടുക്കാന് കാലതാമസം േനരിടുന്നു. ഇത്തരം
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് മാതര്ം ആവശയ്െമങ്കില് 30 ദിവസേത്തയ്ക്ക് ഇതില്
പര്ാവീണയ്മുള്ളവെര ദിവസ േവതാനാടിസ്ഥാനത്തില്/കരാര് വയ്വസ്ഥയില്
2

എടുക്കാന് അനുമതി നല്കുന്നു. ഇതിനുേവണ്ട തുക പദ്ധതി ആസൂതര്ണ
െചലവിനായി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന വിഹിതത്തില് നിന്നും െചലവഴിേക്കണ്ടതാണ്.
ഇേതാെടാപ്പം റിട്ടയര് െചയ്ത എഞ്ചിനീയര്മാര്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല
അദ്ധയ്ാപകര്, ലഭയ്മായ മറ്റു വിദഗ്ദ്ധര് എന്നിവരുെട സന്നദ്ധ േസവനം
ഉപേയാഗിെപ്പടുത്തണം. ഇത്തരം േവാളണ്ടിയര് േസവനം ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന്
ആവശയ്മായ
ഇടെപടല് തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്
നടത്തണം.
നടപടി:-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്
ഖണ്ഡിക 3.29
പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ സാമൂഹയ്നീതി ഓഫീസറുെട 13.07.2018-െല P1-JP316/18-19 -◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത് (SRG/555/18)
1) േകാകല്ിയര് ഇംപ്ലാേന്റഷന് ശസ്ത്രകര്ിയ കഴിഞ്ഞവര്ക്ക് ഉപകരണങ്ങളുെട റിപ്പയര്
സംബന്ധിച്ച്
േകാകല്ിയര് ഇംപ്ലാേന്റഷന് കഴിഞ്ഞ ഏകേദശം 2000 േപരുെട ഉപകരണങ്ങള്ക്ക്
റിപ്പയറിംഗ് ആവശയ്മുെണ്ടന്ന്
േകരള േസാഷയ്ല് െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് റിേപ്പാര്ട്ട് െചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓേരാ തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളും ഇവ പര്േതയ്കമായി വാങ്ങുന്നതിനു പകരം ഉപകരണങ്ങള് KSSM
തെന്ന വാങ്ങുന്നതാണ് നലല്െതന്ന് KSSM എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് അറിയിച്ചു.
ഇതിെന്റ വിശദമായ റിേപ്പാര്ട്ട് അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയില്
നല്കാന് KSSM എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് നല്കണം. അതിനാല് തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്
തല്ക്കാലം
ഇത്തരം
ഉപകരണങ്ങള്
പര്േതയ്കമായി
വാേങ്ങണ്ടതിലല്.
നടപടി- 1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്,
േകരള േസാഷയ്ല് െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്
2)ഡയറക്ടര്, സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ്
ഖണ്ഡിക 4.7
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 30.07.2018-െല
കത്ത്(SRG 596/18)
(i)

2895/2018/DPC/DPO/ALP - നമ്പര്

ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 20.07.2018-െല PL/4463/17-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട 27.06.2018-െല തീരുമാനവും
(ഖണ്ഡിക 4.7 (iii)

സഞ്ചരിക്കുന്ന കാന്സര് നിര്ണ്ണയ യൂണിറ്റ് എന്ന േപര്ാജക്ട് 2018-19-െല വാര്ഷിക
പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 431/18. അടങ്കല് 40.00 ലക്ഷം രൂപ)
വാഹനം വാടകയ്െക്കടുത്ത് ജിലല്യുെട വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് െമഡിക്കല് സംഘം
എത്തി ആരംഭത്തില് തെന്ന കയ്ാന്സര് നിര്ണ്ണയം നടത്തുകയാണ് ലക്ഷയ്ം. 2016-17,
2017-18 വര്ഷവും ഈ േപര്ാജക്ടു നടപ്പാക്കി യിരുന്നു എന്നു ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
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അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച DMOയുെട റിേപ്പാര്ട്ട് അടുത്ത േകാര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയില് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര് മുേഖന നല്കണം.
നടപടി- പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
ഖണ്ഡിക 4.12
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 17.08.2018-െല 258/2018/DPO/PKD/DPC
നമ്പര് കത്തു പര്കാരം താെഴപ്പറയുന്ന തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട വിഷയങ്ങള്
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്ക് സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
(i)

പാലക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 09.08.2018-െല കത്ത്
അനുപൂരക േപാഷകാഹാര പദ്ധതിയില് േകന്ദ്ര വിഹിതമായി ലഭിച്ച തുകയില്
37,97,442/- രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില് ബാലന്സ് ഉണ്ട്. ഈ തുകയില് നിന്ന്
30.00 ലക്ഷം രൂപ ഉപേയാഗിച്ച് ഈ വര്ഷം സി.ഡി.പി.ഒയുെട ഓഫീസിനായി
െകട്ടിടം നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള (േപര്ാ.നം. 68/19) േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
സംബന്ധിച്ച്. ആവശയ്ം നിരസിച്ചു. ഈ തുക േപാഷകാഹാര പരിപാടിക്കായി
െചലവഴിക്കാത്തതിെന്റ സാഹചരയ്ം പരിേശാധിച്ച് ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
നടപടി- ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
ഖണ്ഡിക 4.17
ഉണ്ണികുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 08.08.2018-െല 58704/2018/DPC/KKD നമ്പര് കത്തും
ഉണ്ണികുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 06.08.2018-െല A3-6579/18-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും. (SRG /639/18)
പഞ്ചായത്തിെല പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട കള്ളാടി സമുദായത്തിെന്റ
ഉന്നമനത്തിനായി “ജ്ഞാനശര്ീ കള്ളാടി സമുദായ ഉപപദ്ധതി” എന്ന േപര്ാജക്ട്
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം.100/19 - അടങ്കല് 15.00 ലക്ഷം രൂപ). ഇതു നടപ്പാക്കാന്
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. നൂതനേപര്ാജക്ട് എന്ന നിലയില് തയയ്ാറാക്കിയ ഇത്
ജിലല്ാതല വിദഗ്ദ്ധ സമിതി പരിേശാധിക്കുകേയാ അഭിപര്ായം അറിയിക്കുകേയാ
െചയ്തിട്ടിലല് എന്ന് േയാഗം വിലയിരുത്തി, ഈ േപര്ാജക്ട് േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്
ഓഫീസര് പരിേശാധിച്ച് വിശദമായ റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
സവ്ീകരിച്ച നടപടി:- കള്ളാടി സമുദായം പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്നവരാ
െണങ്കിലും ഇവരുെട സാമൂഹയ്ാസ്ഥ പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാരുേടതിന്
തുലയ്മാെണന്നും ഇവര് േഗാതര് സവ്ഭാവം പുലര്ത്തുന്നവ
രാെണന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണികുളം പഞ്ചായത്തില് 497
കുടുംബങ്ങളിലായി ആെക ജനസംഖയ് 1970 ആണ്. ഈ
വിഭാഗത്തിെല കുട്ടികളുെട സമഗര് വിദയ്ാഭയ്ാസ - മാനവേശഷി
വികസനത്തിനായി
താെഴപ്പറയുന്ന 35 ഇനങ്ങളിലാണ്
പരിശീലനം നടത്തുന്നത്.
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കര്മ.നം
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

ഇനം
വിവരേശഖരണം
ഉദ്ഘാടനം
ഹാപ്പി പാരന്റിംഗ്
െമന്ററിംഗ്
സീേറാ ടൂ ഹീേറാ
ഗുഡ് ഇംഗല്ീഷ്
ശാസ്ത്ര ജാലകം
ൈമന്റ് ജിം
ഒറിഗാമി
കാലിഗര്ാഫി
ബട്ടര്ൈഫല് ഇഫക്ട്
േകാളനിയില് ശൂചീകരണ പര്വര്ത്തനം
സര്ഗേഭരി
ഹമാര ഹിന്ദി
ഐ.ടി. ൈലഫ് സ്കില്
സമൂഹയ് ശാസ്ത്രം
കായിക പരിശീലനം
നാടക കളരി
പഠന ൈവകലയ്ങ്ങള്
ലഹരി
ൈസബര്
ൈലംഗിക ചൂഷണം
ഉന്നതിയിേലയ്െക്കാരു യാതര്
േസാഫ്റ്റ് സ്കില്
മാഗസിന്
ഇേമാഷണല് സിദ്ധി
ഷീ കയ്ാമ്പ്
ഹി കയ്ാമ്പ്
കരിയര് ൈഗഡന്സ്
എല്.എസ്.എസ്, യു.എസ്.എസ്
5 എ.എം. കല്ബ്
േമശ, കേസര, മറ്റു പഠന വസ്തുക്കള്
പി.എസ്.സി. േകാച്ചിംഗ്, സ്റ്റഡി
െമറ്റീരിയല്
ലഘു ഭക്ഷണം
േഹാം ൈലബര്റി
MAAT (Multiple Aptitude and Attitude
Test)
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തുക രൂപ
5,000
10,000
60,0000
1,00,000
50,000
50,000
30,000
40,000
10,000
10,000
50,000
60,000
25,000
30,000
1,00,000
25,000
25,000
25,000
16,000
2,000
2,000
2,000
50,000
10,000
25,000
10,000
10,000
10,000
2,000
10,000
NIL
50,000
1,60,000

50,000
3,000

ഖണ്ഡിക 4.19
എറണാകുളം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 04.08.2018-െല 59037/18/DPO/EKM നമ്പര് കത്തുപര്കാരം
താെഴപ്പറയുന്ന തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട വിഷയങ്ങള് േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നു.(SRG/602/18)
(a) തിരുവാണിയൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പഞ്ചായത്തിെന്റ 20.07.2018-െല A2-517/18-◌ാ◌ം നമ്പര് പര്കാരമുള്ള നാലു
കത്തുകള്.
30.05.2018-െല 5(2)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
(a) ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില് BPCL ധനസഹായേത്താെട
(CSR വിഹിതം)
വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്ക് േപാഷകാഹാരം
എന്ന േപര്ാജക്ട്
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും
െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര് അംഗീകാരം നല്കിയിലല്.
(േപര്ാ.നം. 157/19 - അടങ്കല് CSR വിഹിതം 5.00 ലക്ഷം രൂപ ) ഇതിന് അനുമതി
സംബന്ധിച്ച്. േപാഷകാഹാരവിതരണം സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങള് പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടര് പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
നടപടി- പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
ഖണ്ഡിക 4.21
തൂേണരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 21.08.2018-െല 58704/18/DPC/KKD/CCനമ്പര് കത്തും
തൂേണരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 26.07.2018-െല A2-5187/17-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും (SRG 719/18)
ൈലഫ് പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തി എസ്.സി.എസ്.പി. ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച് ഭവന
നിര്മ്മാണത്തിന് 4.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
(േപര്ാ.നം. 34/19) ൈലഫ് മാനദണ്ഡ പര്കാരം അര്ഹതയുള്ള ഗുണേഭാക്താക്കള്
ഇലല്ാത്തതിനാല് ഏറ്റവും അര്ഹരായ മെറ്റാരു ഗുണേഭാക്താവിന് ധനസഹായം
നല്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. ൈലഫ് ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റ് പരിേശാധിച്ച്
(പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക്) ൈലഫ് ചീഫ് എക്സികയ്ുട്ടീവ് ഓഫീസര് റിേപ്പാര്ട്ട്
നല്കണം
നടപടി- ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര്, ൈലഫ് മിഷന്
ഖണ്ഡിക 4.30
െകാലല്ം ജിലല്ാ കളക്ടര് 08.08.2018-െല Plg. 1623/18/DPO/KLM/CC നമ്പര് കത്തു പര്കാരം
താെഴപ്പറയുന്ന തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട വിഷയങ്ങള് േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്കു സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.(SRG 624/18)
(ii) െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 01.08.2018-െല A13 - 598(2)/-18-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് ജിലല്ാ െവറ്റിനറി േകന്ദ്രേത്താടു േചര്ന്ന് െവറ്ററിനറി
െമഡിക്കല് േസ്റ്റാര് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃഗാശുപതര്ികള്ക്കാവശയ്മായ മരുന്ന് കവ്േട്ടഷന്
കൂടാെത ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ െവറ്ററിനറി േസ്റ്റാറുകളില് നിന്ന് വാങ്ങാന്
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. ഇതിേന്മല് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറുെട
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അഭിപര്ായമാരാഞ്ഞ് അടുത്ത േകാര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയില് പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടര്
റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
നടപടി- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ്
ഖണ്ഡിക 4.33
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 01.09.2018-െല 58704/2018/DPC/KKD നമ്പര് കത്ത്
പര്കാരം
താെഴപ്പറയുന്നവ
േകാഓര്ഡേനഷന് കമ്മറ്റിയുെട
പരിഗണനയ്ക്കു
നല്കിയിരിക്കുന്നു. ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തു പര്സിഡന്റിെന്റ 13.08.2018, 21.08.2018 എന്നീ
തീയതികളിെല 6-3235/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തുകളും (3 എണ്ണം)
(i) വനിത ഘടക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തി
കലാ അവതരണ രംഗത്ത്
തല്പരരായ കുടുംബശര്ീ അംഗങ്ങളായ 50 േപരടങ്ങുന്ന കലാ ഗര്ൂപ്പ്
രൂപീകരിച്ച്
താെഴപ്പറയുന്ന നൂതന ഗണത്തില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
േപര്ാജക്ട്
നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
സംബന്ധിച്ച് ഇതിെന്റ
അടങ്കല്
കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള
സാധയ്തയും
േപര്ാജക്ടിെന്റ
പര്വര്ത്തനമടക്കമുള്ള
വിശദാംശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്
പരിേശാധിച്ചു റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
സവ്ീകരിച്ച നടപടി:-

ജിലല്യില് 12 േബല്ാക്കുകള് േകന്ദ്രീകരിച്ച് ഓഡിഷന് നടത്തി
കുടുംബശര്ീ അംഗങ്ങളില് നിന്നും
കുടുംബങ്ങളില് നിന്നും
ഗുണേഭാക്താക്കെള
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നു.
െതരെഞ്ഞടു
ക്കെപ്പടുന്നവര്ക്ക് നൃത്ത രൂപങ്ങള്, കലാ രൂപങ്ങള്, െതരുവു
നാടകം, /ലഘു നാടകം എന്നിവയുെട സ്ക്രിപ്റ്റ് തയയ്ാറാക്കല് ,
സംവിധാനം എന്നിവയില് പരിശീലനം നടത്തുന്നു. പരിശീലനം
പൂര്ത്തിയാക്കിയതിനുേശഷം
കുടുംബശര്ീ
ജിലല്ാ
മിഷന്
േകാഓര്ഡിേനറ്ററുെട
േനതൃതവ്ത്തില് സംരംഭക ഗര്ൂപ്പ്
രൂപീകരിച്ച്
ഓര്ഡര് അനുസരിച്ച് കലാപരിപാടികള്
നടത്തുകയാണ് പര്ധാന പര്വര്ത്തനം.
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി നിര്േദ്ദശിച്ചതനുസരിച്ച് പദ്ധതി
അടങ്കല് 35.00 ലക്ഷത്തില് നിന്ന് ഈ വര്ഷേത്തയ്ക്ക് 13.00
ലക്ഷമായി കുറച്ചു. 10.00 ലക്ഷം രൂപ വികസനഫണ്ടും. 3.00
ലക്ഷം രൂപ
ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതവും .േശഷിക്കുന്ന തുക
അടുത്ത വര്ഷം െചലവഴിക്കുന്ന രീതിയില് ബഹു. വര്ഷ
േപര്ാജക്ടായി നടപ്പാക്കാന് ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.

(ii) കുട്ടികളിെല പഠന െപരുമാറ്റ പര്ശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കെണ്ടത്തി ചികിത്സ
നല്കുന്ന േപര്ാ.നം.135/19, സ്പന്ദനം അടങ്കല് 70.00 ലക്ഷം രൂപ വാര്ഷിക
പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2013-14 മുതല് നടപ്പാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
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േപര്ാജക്ടാണ്. നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന് ആയുര്േവദ ജിലല്ാ െമഡിക്കല്
ഓഫീസര്. ഈ േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം നടപ്പാക്കാന് അനുമതി നല്കണെമന്നും
ഓേരാ വര്ഷവും േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട പര്േതയ്ക അനുമതി
നല്കുന്നതിനു പകരം വരും വര്ഷങ്ങളിലും േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
നല്കണെമന്നുമുള്ള ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്. തുടര് പദ്ധതിയായതിനാല്
ഈവര്ഷേത്തക്ക് മാതര്മായി േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി അനുമതി നല്കി
എങ്കിലും ഈ േപര്ാജക്ടിെന്റ ഇതുവെരയുള്ള നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് േകരള
േസാഷയ്ല് െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് പരിേശാധിച്ച്
വിശദമായ റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
നടപടി- എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, േസാഷയ്ല് െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്
ഖണ്ഡിക 4.39
പുല്പ്പള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
വയനാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 20.08.2018-െല 1/18/DPC/DPO/wayanad -നമ്പര് കത്തും
പുല്പ്പള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 06.08.2018-െല കത്തും (SRG 710/18)
താെഴപ്പറയുന്ന
േപര്ാജക്ടുകള്
2017-18-െല
വാര്ഷിക
പദ്ധതിയില്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം ഇ-െടണ്ടര് െചേയയ്ണ്ട ഈ േപര്ാജക്ടുകള്
മാനവ്ല് െടണ്ടര് ആണ് നടത്തിയത്. ഇതിന് സാധൂകരണം നല്കണെമന്നതു
സംബന്ധിച്ച്.
േപര്ാ.നം. േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്
അടങ്കല്
നിര്വഹണ
ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്
1) 26/18 കത്താത്ത
െതരുവുവിളക്കുകള് 10,98,000(CFC) പഞ്ചായത്ത്
മാറ്റി
LED
ബള്ബുകള്
െസകര്ട്ടറി
സ്ഥാപിക്കുക
2) 246/18 പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്
14,00,000(TSP) മുണ്ടുകുന്ന് GLPസ്കൂള്
ൈസക്കിള് വാങ്ങല്
എച്ച്.എം
3) 242/18 പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്
5,68,000(TSP) മുണ്ടുകുന്ന് GLPസ്കൂള്
ബാഗ്, കുട വിതരണം
എച്ച്.എം
ഇത് േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര് പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
നടപടി- േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്
ഖണ്ഡിക4.40
തളിക്കുളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
തൃശൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 14.08.2018-െല 1257/2018/RO1/DPM(3) -◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും തളിക്കുളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 10.07.2018-െല കത്ത്.
(SRG/653/18)
2017-18-ല്
അനുപൂരക
േപാഷകഹാര
പരിപാടി
നടപ്പാക്കുന്നതിന്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് നല്കിയ തുകയില് നാട്ടിക, വാടാനപ്പള്ളി എന്നീ
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള് യഥാകര്മം 2,50,000/- രൂപ 14,62,250/- രൂപ വീതം േബല്ാക്ക്
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പഞ്ചായത്തിേലയ്ക്ക് െസ്പഷയ്ല് TSP െചക്കു മുേഖന തിരിെകയടച്ചു. ഈ തുക ൈലഫ്
പദ്ധതിക്കായി ഉപേയാഗിക്കാന് അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. ധന
വകുപ്പിെന്റ കൂടി അഭിപര്ായമാരാഞ്ഞ് ഇത് അടുത്ത േകാര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയില്
പരിഗണിക്കാന് തീരുമാനിച്ചു.
നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി) വകുപ്പ്
2) ധനവകുപ്പ്
3. െപാതു വിഷയങ്ങള്
================
4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്

====================
4.1 കണ്ണൂര് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട

30.08.2018-െല 360/2018/CC/DPC/DPO/Kannur നമ്പര്
കത്തു പര്കാരം
താെഴപ്പറയുന്ന തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട
വിഷയങ്ങള്
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നു. (SRG/739/18)
(i) ഉദയഗിരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ഉദയഗിരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 21.07.2018-െല A1-4523/17-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത്

മത്സയ് കൃഷിക്ക് കുളം നിര്മ്മാണം എന്ന േപര്ാജക്ട് (േപര്ാ.നം.128/19, അടങ്കല്
2,99,840/- രൂപ - പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം, 2,99,840/- രൂപ - ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം )
എന്ന േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധി
േദശീയ ഗര്ാമീണ െതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയില് കുളം നിര്മ്മിച്ച് ടാര്േപാളിന് ഷീറ്റ്
വിരിച്ച് െവള്ളം സംഭരിച്ച് മത്സയ്ം വളര്ത്തുക എന്നതാണ് പര്വര്ത്തനം. ഈ
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(ii) രാമന്തളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
രാമന്തളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 06.08.2018-െല C- 02/18-◌ം നമ്പര്
കത്ത്
ഇ.എം.എസ്. ഭവന പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തി ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് പി.വി.
ചീയയ്ക്കുട്ടി എന്ന ആള്ക്ക് 52,000/- രൂപ ധനസഹായം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഭവന
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ടിയാള് മരണെപ്പട്ടു. വീടു നിര്മ്മാണം
പൂര്ത്തിയാക്കാന് അവകാശികള് തയയ്ാറായിലല്. അതിനാല് മുതലും പലിശയും
പഞ്ചായത്തിേലയ്ക്ക് തിരിെക അയയ്ക്കാന് പഞ്ചായത്തില് നിന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അവകാശിയായ ശര്ീമതി പാച്ച മംഗലത്ത്, പടിഞ്ഞാെറ വീട്ടില് എന്ന ആള്
ഇേപ്പാള് ൈലഫ് പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. മുതല് തിരിെക അടയ്ക്കാന് ഇവര്
തയയ്ാറാണ് . പലിശ ഒഴിവാക്കി നല്കാന് പഞ്ചായത്ത് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(iii) നാറാത്ത് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
നാറാത്ത് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 16.08.2018-െല A2-200/17-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത്.
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2017-18 വര്ഷം െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട വേയാജനങ്ങള്ക്ക് ഭക്ഷയ്ധാനയ്കിറ്റ് വിതരണം
െചയയ്ാനുള്ള േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി. ഇതിനായി 2017 നവംബര് വെര 50,000/രൂപയുെട ഭക്ഷയ് ധാനയ്ങ്ങള് വാങ്ങി നല്കി. ഈ തുക ധാനയ് കിറ്റ് നല്കിയ
കണ്സയ്ൂമര് െഫഡിന് നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. (േപര്ാ.നം.150/18,
അടങ്കല് 3.00 ലക്ഷം രൂപ)
(iv) നാറാത്ത് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
2017-18-ല് ഓേട്ടാറിക്ഷ വാങ്ങി നല്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു.
ഓേട്ടാറിക്ഷയ്ക്ക്
ധനസഹായം നല്കുേമ്പാള് 50 ശതമാനം ഗുണേഭാക്താക്കള്
വനിതകള് ആകണെമന്ന് മാര്ഗ്ഗേരഖയില് ഉെണ്ടങ്കിലും വനിതാ ഗുണേഭാക്താക്കള്
ഇലല്ാത്തതിനാല് പുരുഷന്മാര്ക്ക് മാതര്മായി േഭദഗതി െചയ്തു. ഇത് നടപ്പാക്കാന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. (േപര്ാ.നം.120/18, ആെക അടങ്കല് - 6.00 ലക്ഷം
രൂപ 80,000/ രൂപ വികസനഫണ്ട്. 5,20,000/- രൂപ ബാങ്ക് േലാണ്)
4.2 കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 05.09.2018-െല 475/2018/DPC/DPO/KSD / നമ്പര്
കത്തും കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 01.09.2018-െല D21662/18 -◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 2018-19-ല് “േകാഴികുഞ്ഞുങ്ങളുെട ജിലല്ാതല ഹാച്ചറി” എന്ന
േപര്ാജക്ട് (േപര്ാ.നം. 13/19, അടങ്കല് 75.00 ലക്ഷം രൂപ)വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും സംസ്ഥാനതല അപ്പേലറ്റ്
കമ്മിറ്റിയും
അംഗീകരിച്ചിലല്. േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.3 ഓണാട്ടുകര വികസന ഏജന്സി ൈവസ് െചയര്മാെന്റ 14.08.2018-െല കത്ത്
മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം
കുട്ടനാടന് പാടേശഖരങ്ങള് (അപ്പര് കുട്ടനാട്
േമഖല
ഉള്െപ്പെട) േകാള് നിലങ്ങള്, െപാക്കാളി പാടങ്ങള് എന്നിവയുെട പാര്ശവ്ഭിത്തി
നിര്മ്മാണം മാതര്േമ ഉല്പാദന േമഖലയില് ഉള്െപ്പടുത്താവൂ. ഇതിേനാെടാപ്പം
ഓണാട്ടുകര േമഖലെയക്കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.4 സിദ്ധ െമഡിക്കല് അേസാസിേയഷന് ഓഫ് ഇന്തയ് െസകര്ട്ടറിയുെട കത്ത് (ലഭിച്ചത്
07.09.2018)
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട കീഴിലുള്ള സിദ്ധ ഡിെസ്പന്സറികളിേലയ്ക്കാവശയ്മുള്ള
മരുന്നുകള് ഔഷധി വഴി IMPCOPS (Indian Medical Practitioners Co-operative
Society) യില് നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത്. IMPCOPS - സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
നല്കുന്ന 25% കിഴിവ് ഡിെസ്പന്സറികള്ക്ക് നല്കാെത ഔഷധിയാണ്
ൈകപ്പറ്റുന്നെതന്നും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാല് IMPCOPS നിന്ന് മരുന്ന് േനാരിട്ട്
വാങ്ങാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.5െനലല്നാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െനലല്നാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 06.06.2018-െല A3-1137/2018-നമ്പര്
കത്ത് (LSGD - DA1/616/2018/LSGD)
ശര്ീമതി ഷീബ, ഗണപതി വിള എന്നയാളുെട
ഇളയ മകളുെട വിവാഹ
ധനസഹായത്തിന് (വിധവകളുെട
െപണ്മക്കള്ക്കുള്ള
ധനസഹായം എന്ന
നിലയില്) 23.04.2014-ല്
പഞ്ചായത്തില് അേപക്ഷ നല്കിയിരുന്നു.
പഞ്ചായത്തില് അേപക്ഷ നല്കിയിരുന്നു. വിധവകളുെട െപണ്മക്കള്ക്കുള്ള
വിവാഹ ധനസഹായം നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.6 തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 220/2018-19/DPC/DPO/TVPM -CC
തിരുവനന്തപുരം
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ
03.09.2018-െല
2(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്
ഭരണസമിതി തീരുമാനവും (CC/1/18 - SRG/783/18)
േപര്ാ.നം.579/19 - അടങ്കല് 2,11,35,942/ രൂപ - േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് - ജലശര്ീ.
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില് വരുന്ന സ്കൂള് െകട്ടിടങ്ങള്, ആശുപതര്ികള് മറ്റു
സര്ക്കാര് െപാതു സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് LSGD എഞ്ചിനീയര് തയയ്ാറാക്കി
നല്കുന്ന എസ്റ്റിേമറ്റിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില് കിണര് റീ ചാര്ജ്ജിംഗ് അടക്കമുള്ള
ഭൂഗര്ഭ ജലസംരക്ഷണം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.7 കരുനാഗപ്പള്ളി നഗരസഭ
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 14.09.2018-െല കത്തും കരുനാഗപ്പള്ളി
െസകര്ട്ടറിയുെട 12.09.2018-െല G3 -10806/18-നമ്പര് കത്തും(CC/30/2018/ SRG 784/18
േപര്ാ.നം. 338/19,

അടങ്കല് 24,00,000

േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് - പ്ലസ് 1, പ്ലസ് 2 കല്ാസ്സില് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്കുള്ള പഠനമുറി
നിര്മ്മാണം - (എസ്.സി.)
2016-17-ല് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട അഭിജിത്ത് എന്ന വിദയ്ാര്ത്ഥിക്ക് (S/o
ശര്ീമതി . ലത ഓമനക്കുട്ടന്) പഠന മുറി നിര്മ്മാണത്തിന് ഒന്നാം ഗഡുവായ 50,000/രൂപ നല്കിയിരുന്നു. പഠന മുറിയുെട വിസ്തീര്ണ്ണം 120 ചതുരശര് അടിയില്
കുറയരുെതന്നുെണ്ടങ്കിലും
പണി പൂര്ത്തിയായേപ്പാള് 95.76 ചതുശര് അടി
മാതര്േമയുള്ളൂ പഠനമുറി പൂര്ത്തീകരിച്ചു. േശഷിക്കുന്ന 50,000/- രൂപ രണ്ടാം ഗഡു
അനുവദിക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.8 ൈമലം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
14.09.2018-െല
കത്തും
ൈമലം
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 31.08.2018-െല 1(4)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
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പഞ്ചായത്തില് രണ്ട് വിേലല്ജ് എക്സ്റ്റന്ഷന് ഓഫീസര്മാര് ഉണ്ട് എങ്കിലും
ഒരാള്ക്ക് മാതര്േമ
DDO േകാഡ് നല്കിയിട്ടുള്ളൂ.
പഞ്ചായത്തിെന്റ വിവിധ
േമഖലയിെല
േപര്ാജക്ടുകള്
തരം തിരിച്ച്
രണ്ട് വിേലല്ജ് എക്സ്റ്റന്ഷന്
ഓഫീസര്മാര്ക്കായി നല്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനാല് രണ്ട് േപര്ക്കും DDO
േകാഡ് അനുവദിക്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.9 ശുചിതവ് മിഷന്
ശുചിതവ് മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട 14.09.2018 -െല 3719(1)/D1/2015/SM നമ്പര്
കത്ത്.
സവ്ച്ഛ് ഭാരത് മിഷന് (നഗരം) പദ്ധതി പര്കാരം വിശദമായ േപര്ാജക്ട് റിേപ്പാര്ട്ട്
േകന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു പര്കാരം 57 നഗരസഭകള്ക്ക് ലഭിേക്കണ്ട
59.98 േകാടി രൂപയുെട ആദയ് ഗഡുവായി 29.90 േകാടി രൂപ േകന്ദ്ര സര്ക്കാര്
അനുവദിച്ചു. േകന്ദ്ര വിഹിതം 35%, സംസ്ഥാന വിഹിതം 23.3 %, നഗരസഭാ
വിഹിതം 41.7 % എന്ന രീതിയിലാണ് േപര്ാജക്ട് റിേപ്പാര്ട്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന് താെഴപ്പറയുന്നവ േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട
പരിഗണനയ്ക്ക് സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
(i)

(ii)
(iii)

ഓേരാ നഗരസഭകള്ക്കുമുള്ള
േപര്ാജക്ടിന്
മുകളില് പറഞ്ഞ
അനുപാതമനുസരിച്ച് 41.7% തുക േകന്ദ്ര സര്ക്കാര് നിര്േദ്ദശിച്ച പര്കാരം
താെഴപ്പറയുന്ന ഏെതങ്കിലും
രീതിയില് തുക വകയിരുത്താന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
1)തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപന വിഹിതം 2) സവ്കാരയ് പങ്കാളിത്തം 3) ഗുണേഭാക്തൃ
വിഹിതം 4) യൂസര് ചാര്ജ്ജ് 5) ലാന്ഡ് ലിവേറജിംഗ് 6) ഇന്നേവററീവ്
റവനയ്ൂ 7) സവ്ച്ഛ് ഭാരത് േഘാഷ്, 8) സി.എസ്.ആര്
9) മാര്ക്കറ്റ്
േബാേറായിംഗ് 10) എക്േസ്റ്റണല് അസിസ്റ്റന്റ്സ്
2018-19-ല് മതിയായ വിഹിതം മാറ്റി വയ്ക്കാന് വികസനഫേണ്ടാ തനത് ഫേണ്ടാ
ലഭയ്മലല്ാെയങ്കില് ദവ്ിവര്ഷ േപര്ാജക്ടായി ഇെതടുക്കാനും ബാക്കി വിഹിതം
അടുത്ത വര്ഷം വകയിരുത്താനും അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ചില നഗരസഭകള് ശുചിതവ് േമഖലയില് വിവിധ േപര്ാജക്ടുകള് ഇതിനകം
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ േപര്ാജക്ടുകളിെല ഘടകങ്ങള് DPR- ല് ഉള്െപ്പട്ടിട്ടുള്ള
ഇനമാെണങ്കില് േകന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിഹിതം കൂടി
ഉള്െപ്പടുത്തി ഈ
േപര്ാജക്ടുകള് േഭദഗതി െചയയ്ാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.10 മലപ്പുറം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 14.09.2018-െല കത്തും മലപ്പുറം ജിലല്ാ
പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 14.09.2018-െല P3-436/13-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും.
േപര്ാ.നം.
േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്
അടങ്കല്
1) 1013/19
വൃക്ക മാറ്റി വച്ച േരാഗികള്ക്ക്
1.00 േകാടി രൂപ
മരുന്ന് വാങ്ങി നല്കല്
2) 1071/19
വൃക്ക േരാഗികള്ക്ക് ഡയാലിസിസ്
50.00 ലക്ഷം
നടത്തുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും
രൂപ
മരുന്നും വാങ്ങി നല്കല്
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വൃക്ക േരാഗികള്ക്ക് സഹായം വിതരണം െചയയ്ുന്ന പദ്ധതി 2006-07 മുതല്
നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ചാരിറ്റബിള് ആക്ട് ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റര് െചയ്ത കിഡ്നി
േപഷയ്ന്റ് െവല്ഫയര് െസാൈസറ്റി ജിലല്യില് പര്വര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മരുന്നു വാങ്ങി
ഈ െസാൈസറ്റിക്കു നല്കുകുയും
െസാൈസറ്റി ഇത് പാലിേയറ്റീവ്
െസാൈസറ്റികള് വഴി േരാഗികള്ക്ക് നല്കുകയും െചയയ്ാനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.
മുന്
വര്ഷങ്ങളില്
ഈ
രീതിയില്
നടപ്പാക്കിയതിേന്മല്
ഓഡിറ്റ്
പരാമര്ശമുള്ളതിനാല്
ഈ വര്ഷം
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.11 െവങ്ങാനൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 17.09.2018-െല കത്തും െവങ്ങാനൂര്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 01.08.2018-െല AS-170/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും.
പഞ്ചായത്തിെല പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട 23 കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഭവന സമുച്ഛയം
നിര്മ്മിക്കാന് സര്ക്കാര് അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വീടിെന്റ െചലവ് 10,43,279/രൂപ പര്കാരം ആെക 2,39,95,435/- രൂപ. അനുമതി നല്കിയേപ്പാള് യൂണിറ്റ് െചലവ്
10.50 ലക്ഷം രൂപയില് അധികരിക്കരുെതന്ന് നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നു. ഭവന
സമുച്ഛയത്തിെന്റ മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകരയ്ങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിന് 83,45,565/- രൂപ
കൂടി െചലവഴിക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മഴെവള്ള സംഭരണി, ലിഫ്റ്റ് ,
ഫയര്േസഫ്റ്റി, കുഴല്ക്കിണര്, ചുറ്റുമതില്, ബേയാഗയ്ാസ് പ്ലാന്റ് നടപ്പാത
തുടങ്ങിയവയാണ് നിര്മ്മിേക്കണ്ട മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകരയ്ങ്ങള്
4.12 െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 14.09.2018-െല കത്തും െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
െസകര്ട്ടറിയുെട 11.09.2018-െല കത്തും. (CC/17/2018 - SRG 787/18)
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ ഐ.ടി ഹാള് വുഡന് പാനലിഗും അനുബന്ധ സൗകരയ്ങ്ങളും
ഒരുക്കുന്നതിന് 2017-18-ല് േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് ARTCO
മുേഖനയാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതിെന്റ ൈവദയ്ുതീകരണം, എയര് കണ്ടീഷണിംഗ്
അടക്കമുള്ള പര്വൃത്തികള് PWD Electrical and Electronics വകുപ്പു മുേഖന Deposit
വര്ക്കായി െചയയ്ാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.13എടയ്ക്കാട്ടു വയല് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട 17.08.2018-െല J1-21362/2018 -െല കത്തും എടയ്ക്കാട്ടു വയല്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ
05.06.2018-െല A4-1884/17 നമ്പര് കത്തും
22.05.2018-െല 1(1) -◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച് പുതിയ േറാഡ്
നിര്മ്മിക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.14ഉദയംേപരൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ഉദയംേപരൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ
കത്തും.
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19.09.2018-െല A4-15/8/18-നമ്പര്

പഞ്ചായത്തില് കര്ഷക കൂട്ടായ്മ ഒരു കാര്ഷിക കര്മ്മേസന രൂപീകരിച്ച് മികച്ച
പര്വര്ത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂെട പഞ്ചായത്തിന് 2017-18 വര്ഷം ജിലല്യിെല
മികച്ച ൈജവ കാര്ഷിക പഞ്ചായത്തിനുള്ള അവാര്ഡ് ലഭിച്ചു. േഗര്ാ ബാഗ്
നിര്മ്മാണം, ൈടര്േക്കാ െഡര്മ,
സംപുഷ്ട ചാണക നിര്മ്മാണം
എന്നിവയും
കര്മ്മേസനയുെട പര്വര്ത്തനമാണ്. ഈ വര്ഷം അവാര്ഡായി ലഭിച്ച തുക
ഉപേയാഗിച്ച് കര്മ്മേസനയുെട േനതൃതവ്ത്തില് ൈജവവള നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ്
ആരംഭിക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.15പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര് 17.09.2018-െല RO1 -415/2018/
DPC/DPO/PTAനമ്പര് കത്തു പര്കാരം താെഴപ്പറയുന്ന തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട
വിഷയങ്ങള് േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിക്കു നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
(i)മലപ്പുഴേശ്ശരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
മലല്പ്പുഴേശ്ശരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 11.09.2018-െല M4-4672/18-നമ്പര് കത്ത്.
പര്ളയത്തിലുണ്ടായ നാശനഷ്ടെത്ത േനരിടാന് തുക കെണ്ടത്തുന്നതിന് വനിതാ ഘടക
പദ്ധതിയില് വികസന ഫണ്ടിെന്റ 10 ശതമാനം തുകെയങ്കിലും വകയിരുത്തണെമന്ന
നിബന്ധന ഒഴിവാക്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(ii)േകായിപര്ം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
േകായിപര്ം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ 31.08.2018-െല 1(6) -◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി
തീരുമാനം
2018-19 വര്ഷം പുറമറ്റം ജംഗ്ഷനില് സിഗ്നല് ൈലറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 96/19 അടങ്കല് 6,49,490/-രൂപ) പിന്നീട് ഈ േപര്ാജക്ട്
നടപ്പാക്കുന്നതില്
ഭരണസമിതിയില്
അഭിപര്ായ
ഭിന്നതയുണ്ടായതിനാല്
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(iii)േകായിപര്ം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
േകായിപര്ം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ 31.08.2018-െല 3(1)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി
തീരുമാനം
2018-19 വര്ഷിക പദ്ധതിയില് െപട്ടിയും പറയും നല്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 84/19 - അടങ്കല് 12.00 ലക്ഷം രൂപ) കാര്ഷിക വികസന
കര്ഷക േക്ഷമ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുെട 03.01.2017 -െല TG 11(1)52275/16 -◌ാ◌ംനമ്പര്
സര്ക്കുലര് പര്കാരം
ഊര്ജ്ജ ക്ഷമതയുള്ള
പമ്പുകെള വിതരണം െചയയ്ാവൂ
എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാല് െപട്ടിയും പറയും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു പകരം പമ്പ് െസറ്റ്
വാങ്ങി നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.16 െവള്ളറട ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
17.09.2018-െല കത്തും
െവള്ളറട
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 12.09.2018-െല 1(1) -◌ാ◌ം നമ്പര്, 27.11.2017-െല 7(1) എന്നീ
നമ്പറുകളിലായുള്ള ഭരണസമിതി തീരുമാനങ്ങളും
െതരുവുനായ ആകര്മണം മൂലം കിടപ്പിലായ
ഒറ്റേശഖരമംഗലം പഞ്ചായത്തിെല
വാഴിച്ചാല് വിയേക്കാണം ഷീജ ഭവനില് ധാരുഷ് എന്.എസ്. എന്ന കുട്ടിക്ക് ബഹു.
സുപര്ീം
േകാടതിയുേടയും
സര്ക്കാരിേന്റയും
ഉത്തരവിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തില്
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പലിശയടക്കമുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുകയായ 10,88,157/- രൂപ തനത് ഫണ്ടില് നിന്ന്
01.08.2018-ല് നല്കി. ഇതിന് സാധൂകരണം നല്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.17 െവളിനലല്ൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
14.09.2018-െല കത്തും
െവളിനലല്ൂര്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 27.07.2018-െല A3-5827/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും.
േപര്ാ.നം 126/19, അടങ്കല് 7,54,600/േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്:- ഉപേയാഗേയാഗയ്മലല്ാത്ത കക്കൂസുകള്ക്ക് പകരം പുതിയ കക്കൂസ്.
2017-18 വര്ഷം ഉപേയാഗേയാഗയ്മലല്ാത്ത കക്കൂസുകള്ക്കു പകരം പുതിയ കക്കൂസ്
നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. ഈ വര്ഷം ഇത് സ്പില് ഓവറായി
തുടരുന്നുണ്ട്. ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.18 െവളിനലല്ൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
14.09.2018-െല കത്തും
െവളിനലല്ൂര്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 27.07.2018-െല A3-10/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും.
േപര്ാ.നം. 39/19 അടങ്കല് 12,00,000/- രൂപ
േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്:- പഞ്ചായത്തിെല സര്ക്കാര് വിദയ്ാലയത്തിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്
പര്ഭാത ഭക്ഷണം.
സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളിെല കുട്ടികള്ക്ക് പര്ഭാത ഭക്ഷണം നല്കുന്നതിനായി
രണ്ടു
േപര്ാജക്ടുകള് (ജനറല്, എസ്.സി.എസ്.പി) വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തി
യിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകേളാടനുബന്ധിച്ചുള്ള പര്ീ ൈപര്മറി സ്കൂളിെല കുട്ടികള്ക്കും പര്ഭാത
ഭക്ഷണം നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിക്കുന്നു.
4.19 െവളിനലല്ൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
14.09.2018-െല കത്തും,
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട കത്തും.
േപര്ാ.നം. 127/19, അടങ്കല് 1,87,500
േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്:- ഖാദി വികസനത്തിന് ( ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)

െവളിനലല്ൂര്

2016-17-ല് പഞ്ചായത്തിെല ഗാന്ധി സ്മാരക നിധി വായന യൂണിറ്റിന് 4,50,000/രൂപ നല്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി ധനസഹായം നല്കി സബ്സിഡി
നിരക്ക് അധികരിച്ചതിനാല് ഓഡിറ്റ് കുറിെപ്പഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് സാധൂകരണം
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.20 പൂയപ്പള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
14.09.2018-െല കത്തും,
പൂയപ്പള്ളി
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 22.06.2018-െല 1(1)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
േപര്ാ.നം. 110/18. അടങ്കല് 4,00,000/-രൂപ (എസ്.സി.എസ്. പി)
േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്: പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല
വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്
ൈസക്കിള്
വിതരണം
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2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല
വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ൈസക്കിള് വിതരണം എന്ന േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.21 തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 05.09.18 Plg.220/19/DPC/DPO/തിരു. CC) നമ്പര് കത്ത്
പര്കാരം
തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ
താെഴപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങള്
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നു.
(a) തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ
20.07.2018-െല
2301/18/TDP നമ്പര് കത്ത്.
േപര്ാ.നം. 470/19. അടങ്കല് 15.00 ലക്ഷം രൂപ (തനത് ഫണ്ട്)
േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്: പര്തിഭാ സംഗമം

E7-

ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ പരിധിയിലുള്ള സര്ക്കാര് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില് നിന്നും
2017-2018-ല് SSLC, +2, VHSE പരീക്ഷകളില് എലല്ാ വിഷയങ്ങള്ക്കും A+ േനടിയ
വിദയ്ാര്ത്ഥികേളയും 100 % വിജയം േനടിയ സ്കൂളുകെളയും െപാതു സമൂഹത്തില്
ആദരിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയുള്ള േപര്ാജക്ടിന് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്, അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റി
അനുമതി
നല്കിയിലല്.
േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയുെട
അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(b) തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ
20.07.2018-െല
3186/18/TDP നമ്പര് കത്ത്.
േപര്ാ.നം. 264/19 അടങ്കല് 70.00 ലക്ഷം രൂപ (വികസന ഫണ്ട്)
േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്: േസ്നഹധാര

E3-

ഭിന്നേശഷിയുള്ള
കുട്ടികളുെട
ശാരീരിക
മാനസിക
ബൗദ്ധികാേരാഗയ്
ഉന്നമനത്തിനുേവണ്ടി ആയൂര്േവദ DMO മുേഖന നടപ്പാക്കുന്ന േപര്ാജക്ട്. ആയുര്േവദ
ചികിത്സേയാെടാപ്പം
ഫിസിേയാെതറാപ്പി, സ്പീച്ച് െതറാപ്പി, ൈസേക്കാളജി
പരിശീലനം എന്നിവയും നല്കുന്നു. പൂജപ്പുര ഗവ.ആയുര്േവദ േകാേളജിെന്റ ബാല
ചികിത്സാ വിഭാഗത്തില് ഇതിനുള്ള സൗകരയ്ം ഒരുക്കുന്നതിേനാെടാപ്പം പാറശ്ശാല,
വര്ക്കല, പാേലാട്, കിഴുവിലം എന്നീ സബ്െസന്ററുകളിലും ചികിത്സ നല്കുന്നു. 201415 മുതല് ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നു. ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
നല്കുന്നതിേനാെടാപ്പം ഒരു ഫാര്മസിസ്റ്റിേനയും സാനിേറ്റഷന് വര്ക്കെറയും
നിയമിക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാെത ഈ േപര്ാജക്ടിെന്റ ഭാഗമായി
ദിവസ േവതനാടിസ്ഥാനത്തില് നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ൈസേക്കാളജിസ്റ്റ്, ഫിസിേയാ
െതറാപ്പിസ്റ്റ്, സ്പീച്ച് െതറാപ്പിസ്റ്റ്, ഫാര്മസിസ്റ്റ്, േനഴ്സ്, പഞ്ച കര്മ്മ െതറാപ്പിസ്റ്റ്
എന്നിവര്ക്ക് 26.02.2016-െല ജി.ഒ(പി) നം. 28/2016/ഫിന് ഉത്തരവു പര്കാരമുള്ള
േവതനം നല്കാനും അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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(c) തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 27.07.2018-െല P1-315/17/TDP
നമ്പര് കത്ത്.
േപര്ാ.നം. 280/19, അടങ്കല് 11,20,000/- രൂപ (വികസന ഫണ്ട് 9,60,000/- രൂപ )
േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്: ടര്ാന്സ് െജന്േഡഴ്സിനുള്ള പര്േതയ്ക പദ്ധതി.
അഭയ്സ്തവിദയ്രായ ടര്ാന്സ് െജന്േഡഴ്സ് വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്നവര്ക്ക് 90 ശതമാനം
സബ്സിഡിേയാെട ഇരുചകര് വാഹനം വാങ്ങി നല്കുന്നതിനുള്ള േപര്ാജക്ടിന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.22 ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ
നഗരകാരയ് ഡയറക്ടറുെട 03.08.2018-െല DC-4/12319/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും
ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ െസകര്ട്ടറിയുെട 17.05.2018-െല G4-14861/17-നമ്പര് കത്തും.
2018-19 വര്ഷം േമാേട്ടാര് പമ്പ്െസറ്റ് വാങ്ങി നല്കുന്നതിന്
േപര്ാജക്ടുകള് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
േപര്ാ.നം.
1) 325/19
2) 326/19
3) 327/19
4) 328/19
5) 329/19
6) 330/19
7) 389/19
8) 390/19

േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്
കാലി പടവ് പാടേശഖര സമിതിക്ക് 20 HP
േമാേട്ടാര് പമ്പ് െസറ്റ്
കിഴേക്ക പുഞ്ചപ്പാടം പാടേശഖര സമിതിക്ക്
20 HP േമാേട്ടാര് പമ്പ് െസറ്റ്
മുതലക്കുളം പാടേശഖര സമിതിക്ക് 20 HP
േമാേട്ടാര് പമ്പ് െസറ്റ്
തളിയേക്കാണം പാടേശഖത്തിന് 15 HP
േമാേട്ടാര് പമ്പ് െസറ്റ്
തളിയേക്കാണം പാടേശഖരത്തിന് 15
HP േമാേട്ടാര് പമ്പ് െസറ്റ്
കക്കാട് പാടേശഖരത്തിേലയ്ക്ക്
2 HP
േമാേട്ടാര് പമ്പ് െസറ്റ്
ചിതര്വള്ളി പാടേശഖരത്തിേലയ്ക്ക് 30 HP
േമാേട്ടാര് പമ്പ് െസറ്റ്
ൈപങ്കിളി പാടേശഖരേത്തയ്ക്ക്
30 HP
േമാേട്ടാര് പമ്പ് െസറ്റ്

താെഴപ്പറയുന്ന

അടങ്കല്
11,85,000/- രൂപ
3,50,000/ രൂപ
11,85,000/ രൂപ
3,25,000/- രൂപ
3,25,000/ രൂപ
26,215/- രൂപ
10,00,000/- രൂപ
3,78,000/ രൂപ

ജലേസചനത്തിന് െപട്ടിയും പറയും നല്കാവുന്നത് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് മാതര്മാണ്.
നഗരസഭ ഏെറ്റടുത്ത മുകളില് പറഞ്ഞ േപര്ാജക്ടുകള് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.23 കല്ാപ്പന ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 13.09.2018-െല കത്തും കല്ാപ്പന ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ
31.08.2018-െല II -◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
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േപര്ാ.നം. 104/19 അടങ്കല് 13,43,125/ -േലാക ബാങ്ക് വിഹിതം
11,05,753 രൂപ - തനത് ഫണ്ട്
േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് - പഞ്ചായത്ത് െകട്ടിട നിര്മ്മാണം
മുകളില് പറഞ്ഞ േപര്ാജക്ടിെന്റ ബിലല്്(േലാക ബാങ്ക് വിഹിതം) 26.03.2018-ല്
ടര്ഷറിയില് െകാടുക്കുകയും കയ്ൂ ബിലല്ില് ഉള്െപ്പടുകയും െചയ്തു. 2018-19-ല് േലാക
ബാങ്ക് വിഹിതം ഇലല്ാത്തതിനാല് തുക നല്കാന് കഴിഞ്ഞിലല്. അതിനാല് ഈ തുക
ലഭയ്മാക്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.24 ഇത്തിക്കര േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 14.09.2018-െല കത്തും ഇത്തിക്കര േബല്ാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 13.09.2018-െല -െല D-555/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും.
േപര്ാ.നം. 25/19
LED ൈലറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്
അടങ്കല് 10.00 ലക്ഷം രൂപ
േപര്ാ.നം.26/19

LED ൈലറ്റ് സ്ഥാപിക്കല് അടങ്കല് 9.25 ലക്ഷം രൂപ
(2 എണ്ണം)

െതരുവുവിളക്കുകള് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള രണ്ട് േപര്ാജക്ടുകള് (LED ൈലറ്റ്) നടപ്പാക്കാന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.25 വണ്ടൂര് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 15.09.2018-െല കത്തും വണ്ടൂര് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ഭരണസമിതിയുെട 05.09.2018-െല 1(1) ◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനം
പട്ടികജാതി സേങ്കതങ്ങളിേലയ്ക്കുള്ള േറാഡ് നിര്മ്മാണത്തിന് 12 േപര്ാജക്ടുകള്
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
6 മീറ്റര് വീതിയിലല്
എന്ന
കാരണത്താല് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറും, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും
േപര്ാജക്ട് നിര്വഹണത്തിന് തയയ്ാറാകുന്നിലല്, ഈ േപര്ാജക്ട് നിര്വഹണം നടത്താന്
നിര്േദ്ദശം നല്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.26 െപരുങ്കടവിള േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 06.08.2018-െല Plg.-220/18-19/DPC/DPO/തിരു.CC
നമ്പര് കത്തും െപരുങ്കടവിള േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 06.08.2018-െല
BP2-1323/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും 28.07.2018-െല II (2) -◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണ സമിതി
തീരുമാനവും
2018-19-ല്
താെഴപ്പറയുന്ന
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രണ്ട്

േപര്ാജക്ടുകള്

വാര്ഷിക

േപര്ാ.നം 17/19 വനിതാ പട്ടികജാതി ഗര്ൂപ്പുകള്ക്ക് കറവപശു
േപര്ാ.നം.18/19

വനിതാ ഗര്ൂപ്പുകള്ക്ക് കറവപശു വളര്ത്തല്

പദ്ധതിയില്

വികസനഫണ്ട്17,50,000/- രൂപ
24,00,000/- രൂപ

അനയ് സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പശുവിെന വാങ്ങി നല്കാനുേദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്ന
േപര്ാജക്ടിന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.27ആലേങ്ങാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് േക്ഷമകാരയ് സമിതി െചയര്മാെന്റ 13.08.2018-െല
കത്ത്.
കൃഷി സബ്സിഡി ഗുണേഭാക്താവിെന്റ അക്കൗണ്ടിേലയ്ക്ക് നല്കുന്ന രീതിയാണ്
നിലവിലുള്ളത്.
ഇത്
ഗുണേഭാക്താവിന്
േനരിട്ട്
നല്കണെമന്ന
രീതിയിലാക്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.28 സാക്ഷരതാ മിഷന്
േകരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന് അേതാറിറ്റിയുെട 17.09.2018-െല E44836/18/േക.സം.സാ.മി. -◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്
സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിെന്റ ഭാഗമായി മുഴുവന് കുടുംബശര്ീ അംഗങ്ങെളയും പത്താം
കല്ാസ് വിദയ്ാഭയ്ാസ േയാഗയ്തയുള്ളവരാക്കുക എന്ന ലക്ഷയ്േത്താെട ‘സമ’ എന്ന
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് സാക്ഷരതാ മിഷന് ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. പര്സ്തുത േപര്ാജക്ടില്
ഉള്െപ്പടുന്ന അംഗങ്ങള്ക്ക് ഫീസ് ഇനത്തിലുള്ള തുക വകയിരുത്തുന്നതിന് ജിലല്ാ
പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് നിര്േദ്ദശം നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.29 നിലമ്പൂര് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 13.09.2018-െല കത്തും നിലമ്പൂര് േബല്ാക്ക്
പഞ്ചായത്തിെന്റ 04.09.2018-െല 1(6) -◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
േപര്ാ.നം. 145/19, അടങ്കല് 24,21,508 /- രൂപ
േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്:- ചുങ്കത്തറ സി.എച്ച്.സി. ജറിയാടര്ിക് െഹല്ത്ത് െസന്റര്
േപര്ാജക്ടില് താെഴപ്പറയുന്നവയാണ് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ആംബുലന്സ് വാങ്ങല്, ഫിസിേയാ െതറാപ്പിസ്റ്റ്, ൈസേക്കാളജിസ്റ്റ്, ഡയറ്റീഷയ്ന്,
െസ്പഷയ്ലിസ്റ്റ്, േഡാക്ടര്മാര്, ആംബുലന്സ് ൈഡര്വര്ക്ക് േവതനം, ഫിസിേയാ
െതറാപ്പി യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്, മരുന്നുവാങ്ങല് മറ്റ് ഉപകരണങ്ങള് െമഡിക്കല്
കയ്ാമ്പ് തുടങ്ങിയവയാണ്.
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