No.10/2018/SRG/LSGD(11)

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗം
30.11.2018 -ന് ഉച്ചയ്ക്ക്േശഷം 3.00 മണിക്ക്
െസകര്േട്ടറിയറ്റിെല അനക്സ് -2 െല ലയം ഹാളില്

അജണ്ട
1. തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട 2018-19-െല വാര്ഷിക പദ്ധതി പുേരാഗതി അവേലാകനം 2. മുന് േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം തുടര്നടപടി

സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്

2.1)13.08.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം തുടര്നടപടി

സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്
ഖണ്ഡിക 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
സംബന്ധിച്ച റിേപ്പാര്ട്ട്.
ഇത് ശുചിതവ് മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
തീരേദശമായ കുഴിപ്പിള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില് മഴക്കാലത്ത് SINGLE PIT േടായ് ലറ്റുകള്
നിറയുകയും ഉപേയാഗിക്കാന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളെതന്നും
ഈ
സാഹചരയ്ത്തില് െസപ്റ്റിംഗ് ടാങ്ക് പണിേയണ്ടത് അഭികാമയ്മാെണന്നും റിേപ്പാര്ട്ട്
െചയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഖണ്ഡിക 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)

1

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.
റിേപ്പാര്ട്ട് :ശുചിതവ് മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് ഇത് പരിേശാധിച്ച്
റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
േപര്ാജക്ടില് ഉള്െപ്പട്ടിട്ടുള്ള എലല്ാ
ഗുണേഭാക്താക്കളും സാമ്പത്തികമായി പിേന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവരും
ഈ തുകയ്ക്ക് അര്ഹതെപ്പട്ടവരും ആയതിനാല് ബാക്കി വരുന്ന 21
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് 1,68,000/- രൂപ നല്കന്നതിനും ടി േപര്ാജക്ട്
നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്കാവുന്നതാെണന്ന് റിേപ്പാര്ട്ട്
െചയ്തിട്ടുണ്ട്.

2.2 05.09.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്

കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം

നടപടി

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 63235/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തുകളും
(i)
കുട്ടികളിെല പഠന െപരുമാറ്റ പര്ശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കെണ്ടത്തി
ചികിത്സ നല്കുന്ന (േപര്ാ.നം.135/19, സ്പന്ദനം അടങ്കല് 70.00 ലക്ഷം രൂപ)
േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2013-14 മുതല്
നടപ്പാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന തുടര് പദ്ധതിയായതിനാല് ഈവര്ഷേത്തക്ക്
മാതര്മായി േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട 05.09.2018-െല േയാഗത്തില്
അനുമതി നല്കി എങ്കിലും േപര്ാജക്ടിെന്റ ഇതുവെരയുള്ള നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച്
േകരള േസാഷയ്ല് െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് പരിേശാധിച്ച്
വിശദമായ റിേപ്പാര്ട്ട് അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പ്
നിര്ബന്ധമായും നല്കണം.
നടപടി- എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്,
േകരളേസാഷയ്ല് െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്
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 കത്തും
(SRG/653/18)
2

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
പഞ്ചായത്തിേലയ്ക്ക് െസ്പഷയ്ല് TSP െചക്കു മുേഖന തിരിെകയടച്ചു. ഈ തുക ൈലഫ്
പദ്ധതിക്കായി ഉപേയാഗിക്കാന് അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച ഫയല്
രണ്ടാമതും ധനവകുപ്പിന് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിേന്മലുള്ള ധനവകുപ്പിെന്റ തീരുമാനം
അറിയിക്കണം.
നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി) വകുപ്പ്
2)ധനവകുപ്പ്

2.3 27.09.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം
നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്

തുടര്

ഖണ്ഡിക4.2
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. ഇതിെന്റ േപര്ാജക്ട് റിേപ്പാര്ട്ട് പരിേശാധിച്ച്
വിശദാംശങ്ങള് അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയില്
കുടുംബശര്ീ
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് നല്കണം.
നടപടി- 1)എക്സികയ്ൂട്ടിവ് ഡയറക്ടര്, കുടുംബശര്ീ
ഖണ്ഡിക4.10
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
വൃക്ക േരാഗികള്ക്ക് സഹായം വിതരണം െചയയ്ുന്ന പദ്ധതി 2006-07 മുതല്
നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ചാരിറ്റബിള് 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
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രീതിയില് േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കിയതിേന്മല് ഓഡിറ്റ് പരാമര്ശമുള്ളതിനാല് ഈ വര്ഷം
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 2014-15- െല ഓഡിറ്റിലും 01.04.2017 മുതല്
31.12.2017 വെര
നടന്ന ഓഡിറ്റിലും
ഈ േപര്ാജക്ടിേന്മല് കുറിെപ്പഴുതി
െചലവ്
തടസ്സെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് േയാഗം
നിരീക്ഷിച്ചു. േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി
തീരുമാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില് ഈ േപര്ാജക്ടിെന്റ നടത്തിപ്പു സംബന്ധിച്ച് േസ്റ്ററ്റ്
ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്, േസ്റ്ററ്റ് െപര്േഫാര്മന്സ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്, േകരള േസാഷയ്ല്
െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് എന്നിവര് േചര്ന്ന് വിശദമായി പരിേശാധിച്ച്
റിേപ്പാര്ട്ട് സര്ക്കാരിന് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഖണ്ഡിക 4.30
കല്ീന് േകരള കമ്പനി മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടറുെട 19.07.2018, 16.08.2018 എന്നീ
തീയതികളിെല 3/CKCL/2017-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തുകള് ( LSGD- DC1/380/2018/LSGD)
റിേസാഴ്സ് റിക്കവറി െഫസിലിറ്റിയുെട (RRF) പര്വര്ത്തന പരിപാലനത്തിന് കല്ീന്
േകരള കമ്പനിക്ക് പര്തിവര്ഷം ഉണ്ടാകുന്ന അധിക െചലവ് നികത്തുന്നതിെന്റ
ഭാഗമായി ആദയ്െത്ത ഒരു വര്ഷം (2018-19-ല്) തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
2,06,000/- രൂപ
വയബിലിറ്റിഗയ്ാപ് ഫണ്ട് ആയി കല്ീന് േകരള കമ്പനിക്ക്
നല്കുന്നതിന് 08.02.2018-െല ഉത്തരവ് പര്കാരം തീരുമാനമായിരുന്നു. അൈജവ
മാലിനയ്ങ്ങള് ൈകകാരയ്ം െചയയ്ുേമ്പാള് കമ്പനിക്ക്
നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതിനാല്
താെഴപ്പറയുന്നവ കൂടി അനുവദിച്ചു നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്
i) തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് MCF കളില് നിന്നും തരം തിരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന
അൈജവ മാലിനയ്ങ്ങള് േശഖരിച്ച് RRF േലയ്ക്ക് ടര്ാന്േസ്പാര്ട്ട് െചയയ്ുന്നതിന്
കമ്പനി വയ്വസ്ഥകള് (ടര്ാന്സ് േപാര്േട്ടഷന്, കയറ്റിയിറിക്ക് കൂലി, മറ്റുള്ളവയ്ക്കായി
ഉണ്ടാകുന്ന െചലവ്, െമറ്റീരിയല് ഫസിലിറ്റിയില് മാലിനയ്ം സൂക്ഷിേക്കണ്ടവിധം
േബല്ാക്ക്തല RRFകളുെട പര്വര്ത്തനം മുതലായവ) ഉള്െക്കാള്ളിച്ച് തേദ്ദശ
സവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് കരാറില് ഏര്െപ്പടണെമന്നും ഈ ഇനത്തിലു
ണ്ടാകുന്ന
െചലവുകള് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഹിക്കണെമന്നുമുള്ള
ആവശയ്ം
ii) കല്ീന് േകരള കമ്പനി മുേഖന െമഷീനറികള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുെട RRF െന്റ പര്വര്ത്തന പരിപാലനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട്
െചലവാകുന്ന തുക കരാര് വയ്വസ്ഥകള്ക്കനുസൃതമായി
തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് അവരുെട പ്ലാന് ഫണ്ടില് നിന്ന് കല്ീന് േകരള കമ്പനിക്ക്
മുന്കൂറായി നല്കണെമന്ന ആവശയ്ം
ഇതുവെര സ്ഥാപിച്ച
റിക്കവറി െഫസിലിറ്റികളുെട
വരവും െചലവും
സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്, കല്ീന് േകരള കമ്പനിയുമായി കരാറില് ഏര്െപ്പട്ട
തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്,
കരാറില്
ഏര്െപ്പടാത്ത
തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങള് സഹിതം ശുചിതവ് മിഷന്
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട കൂടി അഭിപര്ായേത്താെട റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
നടപടി- 1)ശുചിതവ് മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്
2)മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടര്, കല്ീന് േകരള കമ്പനി
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2.4

16.10.2018 െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം തുടര് നടപടി
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്
ഖണ്ഡിക 3.9
അനുപൂരക േപാഷകാഹാര പരിപാടിക്ക്
േകന്ദ്ര വിഹിതമായി ലഭിച്ചതും
മറ്റു
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ൈകമാറി നല്കിയതുമായ തുക പല തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുേടയും അക്കൗണ്ടില് ഉണ്ട്. ഇങ്ങെന
പണം അക്കൗണ്ടില്
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട േപര്, തുക, (മുതലും പലിശയും
പര്േതയ്കം) തുക
ലഭിച്ച വര്ഷം
എന്നീ വിവരങ്ങള്
വകുപ്പുേമധാവികള്
നിര്ബന്ധമായും അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗത്തിനു മുമ്പ് നല്കണം.
നടപടി- 1)പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടര്,
2)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
3)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്

ഖണ്ഡിക 3.10
DDO േകാഡ്
ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടിലല്ാത്ത നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥരായുള്ള 33
എഞ്ചിനീയര്മാര് ഉെണ്ടന്ന്
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ
വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്
അറിയിച്ചു. ഇവര്ക്ക് DDO േകാഡ് അനുവദിച്ചു നല്കണെമന്ന് ധനവകുപ്പിേനാടാ
വശയ്െപ്പടാന് തീരുമാനിച്ചു. ഇതിെന്റ തുടര് നടപടി തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ്
എഞ്ചിനീയര് സവ്ീകരിക്കണം

നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്
2)ധനവകുപ്പ്

ഖണ്ഡിക 3.11
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് സംയുക്ത േപര്ാജക്ടുകള്
തയയ്ാറാക്കുേമ്പാള് മുഖയ്
നിര്വവ്ഹണ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് മറ്റ് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഫണ്ട്
ൈകമാറുന്ന രീതി മാറ്റി അേലാട്ട്െമന്റ് രീതി 03.07.2018 -െല 100/2018/ഫിന് നമ്പര്
ഉത്തരവ് പര്കാരം ധന വകുപ്പ് ഏര്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. െപെട്ടന്ന് ഈ കര്മീകരണം
വന്നതിലൂെട തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട അസൗകരയ്ം പരിഗണിച്ച് 30.09.2018വെര പഴയ രീതി തുടരാന് (ഫണ്ടു ൈകമാറുന്ന രീതി) 16.08.2018-െല 132/2018/ഫിന്
നമ്പര് ഉത്തരവ് പര്കാരം ധന വകുപ്പ് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക
വര്ഷത്തിെന്റ ഇടയ്ക്ക് ഇപര്കാരം കര്മീകരണങ്ങള് നടത്തുന്നത് അസൗകരയ്ം
ഉണ്ടാക്കും എന്നതിനാല് പഴയ രീതി (ഫണ്ട് ൈകമാറുന്ന രീതി) തുടരുന്നതിനുള്ള
സമയപരിധി 31.03.2019 വെരയാക്കണെമന്ന
ആവശയ്ം
ധനവകുപ്പിെന്റ
പരിഗണനയ്ക്ക് നല്കിയിരുന്നു. ഇതിേന്മല് തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് തുടര് നടപടി
സവ്ീകരിക്കണം.
നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ്
ഖണ്ഡിക 4.24

എടപ്പറ്റ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്

മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 05.10.2018-െല കത്ത് (SRG 852/18
CC-160/18)
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േപര്ാ.നം. 183/18
അടങ്കല് 14,16,600/- രൂപ (CFC)
േപര്: – ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിന് പുതിയ ഓഫീസ് സജ്ജീകരണം
2017-18-ല് ധനകാരയ് കമ്മീഷന് ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
നവീകരണത്തിന് േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. എഗര്ിെമന്റ് വയ്ക്കാെതയും വര്ക്ക്
ഓര്ഡര് നല്കാെതയും േകരള ആര്ട്ടിസാന്സ് െഡവലപ്െമന്റ് േകാര്പ്പേറഷെന
(KADCO) േജാലി ഏല്പ്പിച്ചു. 70 ശതമാനം പര്വര്ത്തി പൂര്ത്തിയായി. ഇതിന്
സാധൂകരണം നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് നടപടികര്മങ്ങള് പാലിക്കാെത
KADCO െയ പര്വൃത്തി എല്പ്പിച്ച നടപടി പരിേശാധിച്ച് േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്
വകുപ്പിന് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
വര്ക്ക് ഓര്ഡര് നല്കുകേയാ കരാറില് ഏര്െപ്പടുകേയാ െചയയ്ാെത
റിേപ്പാര്ട്ട്:പര്സിഡന്റിെന്റ
വാക്കാലുള്ള
നിര്േദ്ദശവും
ഭരണസമിതി
തീരുമാനത്തിെന്റയും
അടിസ്ഥാനത്തില്
KADCO
പര്വൃത്തി
ഏെറ്റടുക്കുകയും 70 ശതമാനേത്താളം
േജാലി പൂര്ത്തിയാക്കുകയും
െചയ്തു. 2018 ജനുവരിയില് അസിസ്റ്റന്റ് െസകര്ട്ടറി െസകര്ട്ടറിയുെട
ചാര്ജ്ജ് ഏെറ്റടുത്തേപ്പാള് പര്വൃത്തിക്ക് സാധുതയിലല്ാ എന്ന്
മനസ്സിലാക്കി നിര്ത്തി വയ്പ്പിച്ചു.
പരാതിെയ തുടര്ന്ന് നടന്ന
വിജിലന്സ് അേനവ്ഷണത്തിലും വകുപ്പുതല അേനവ്ഷണത്തിലും
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
തുകെയാന്നും
െചലവഴിച്ചിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്
സാമ്പത്തിക അഴിമതി കെണ്ടത്താനായിലല്. േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയില് അേപക്ഷ നല്കണെമന്ന്
റിേപ്പാര്ട്ട് െചയ്തിട്ടുണ്ട്.
കെണ്ടത്താനും േപര്ാജക്ട്പുതുക്കി
ഉപേയാഗയുക്തമായ ഫണ്ട്
അംഗീകാരം വാങ്ങാനും റിേപ്പാര്ട്ട് െചയ്തിരിക്കുന്നു.(ധനകാരയ് കമ്മീഷന്
ഈ ആവശയ്ത്തിന് ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല്)
നടപടി- 1)േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്
2.5 31.10.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്

തുടര് നടപടി

ഖണ്ഡിക 3.1
െപാതുവിഭാഗം പദ്ധതി െചലവിേനക്കാള് വളെരക്കുറവാണ് SCP, TSP പദ്ധതി
െചലവ്.
SCP, TSP േപര്ാജക്ടുകളുെട
നിര്വഹണത്തില് െചലവ് ശതമാനം
കുറഞ്ഞതിെന്റ കാരണം, പദ്ധതി നിര്വഹണത്തില് നിലനില്ക്കുന്ന പര്ശ്നങ്ങള്
എന്നിവയിേന്മല് അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗത്തിനു മുമ്പ് വകുപ്പ്
േമധാവികള് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
നടപടി- 1)ഡയറക്ടര്, എസ്.സി,എസ്.റ്റി വികസന വകുപ്പ്
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
3)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
4)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
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ഖണ്ഡിക3.2
(i) തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട 2018-19-െല പദ്ധതി നിര്വഹണം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടര്,
നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്, ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്, എന്നിവര്
പര്േതയ്കമായി അവേലാകനം െചയയ്ണം. എലല്ാ ആഴ്ചയിലും പദ്ധതി പുേരാഗതി
പര്േതയ്കമായി വിലയിരുത്തണം. പര്ശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് നടപടി സവ്ീകരിക്കണം.
ഇതിേന്മല് വകുപ്പുേമധാവികള് സവ്ീകരിച്ച
നടപടികളും റിേപ്പാര്ട്ടും അടുത്ത
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയില് നല്കണം.
നടപടി:- 1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
2)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
3) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
(ii)മുന് വര്ഷേത്തതുേപാെല പര്തിവാര എസ്.എം.എസ്. സംവിധാനം അടിയന്തിര
മായി ആരംഭിക്കണം.
നിര്മ്മാണ േപര്ാജക്ടുകളില് ഇനിയും െവറ്റിംഗ്/ സാേങ്കതിക അനുമതി നടപടികള്
പൂര്ത്തിയാക്കാനുള്ളവ അടിയന്തിരമായി പൂര്ത്തിയാക്കണം.
നടപടി:- 1) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്. ഐ.െക.എം
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
3)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
4) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
ഖണ്ഡിക 3.4
SCP/TSP യിെല െപാതു േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് ഫീസിബിലിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും േസാഷയ്ല്
മാപ്പും നല്കുന്നതില് കാലതാമസം വരുത്താന് പാടിലല്. ഇതിേന്മല് പട്ടികജാതി
വികസന ഡയറക്ടറും പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന ഡയറക്ടറും ജിലല്യിെല ബന്ധെപ്പട്ട
ഉേദയ്ാഗസ്ഥര്ക്ക്
നിര്േദ്ദശം നല്കണം. എതര് േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് ഫീസിബിലിറ്റി
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും, േസാഷയ്ല് മാപ്പും ആവശയ്െപ്പട്ടു, നല്കിയത് എതര്? തുടങ്ങിയ
വിശദാംശങ്ങള് അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയില് പട്ടികജാതി വികസന
ഡയറക്ടറും പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന ഡയറക്ടറും നല്കണം..
നടപടി- 1)പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടര്
2)പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന ഡയറക്ടര്
ഖണ്ഡിക 3.6
വിവിധ അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സികള്ക്ക് െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയ്ത്, പൂര്ത്തിയാകാെത
സ്പില് ഓവറായി കിടക്കുന്ന, തര്ിതല പഞ്ചായത്തുകളുേടയും നഗരസഭകളുെടയും
പദ്ധതികളുേടയും വിശദാംശങ്ങള് 30.11.2018നകം കെണ്ടത്തി, വര്ഷം, പര്വൃത്തിയുെട
േപര്, തുക അടിസ്ഥാനത്തില് തിരിച്ച് കണക്കുകള് സമര്പ്പിക്കണം. കൂടാെത KSEB,
KWA, GWD എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളില് മുന് വര്ഷങ്ങളില് െചയ്ത െഡേപ്പാസിറ്റ്
പര്വൃത്തികളുെട വിശദാംശങ്ങളും നല്കണം. (വര്ഷം, പര്വൃത്തിയുെട േപര്, തുക)
നടപടി- 1)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
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2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
3) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
ഖണ്ഡിക 3.9
േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയുെട
23.05.2018, 27.06.2018 എന്നീ േയാഗ
തീരുമാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 18.07.2018-െല 1953/18/തസവ്ഭവ ഉത്തരവു
പര്കാരം ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗങ്ങള് വിവിധ ഡി.പി.സി. േയാഗങ്ങളിലും
ഡി.പി.സി. സബ് കമ്മിറ്റി േയാഗങ്ങളിലും പെങ്കടുക്കുേമ്പാള് ഒരു േയാഗത്തിന് 400/രൂപ സിറ്റിംഗ് ഫീയും യാതര്ാബത്തയായി 600/- രൂപയും േചര്ത്ത് ആെക 1000/രൂപ
അനുവദിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു.
ഈ തുക ഡി.പി.സി.
അംഗങ്ങള്ക്കുള്ള അലവന്സ് വിഹിതത്തില് നിന്ന് ആസൂതര്ണ സാമ്പത്തികകാരയ്
വകുപ്പ് അനുവദിക്കും എന്നാണ് നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നത്.
ഈ വര്ഷം ഈ തുക
ആസൂതര്ണ സാമ്പത്തികകാരയ് വകുപ്പില് നിന്ന് ലഭിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാല് ഈ
വര്ഷേത്തയ്ക്ക് മാതര്മായി ഇത്
കിലയില് നിന്ന് അനുവദിക്കാന് തീരുമാനിച്ചു.
അടുത്ത വര്ഷം മുതല് ഇതിനായി ആസൂതര്ണ സാമ്പത്തികകാരയ് വകുപ്പില് നിന്നും
അനുവദിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി പര്േതയ്കം തുക വകയിരുത്തുന്നതിന് ആവശയ്മായ
തുടര്നടപടി േസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡ് ഡി.പി. ഡിവിഷന് ചീഫ് സവ്ീകരിക്കണം.
ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര് േയാഗങ്ങളുെട േരഖകള് പരിേശാധിച്ച് ശുപാര്ശ
െചയയ്ുന്നതനുസരിച്ച് കിലയില് നിന്നും ഡി.പി.സി. അംഗങ്ങള്ക്ക് സിറ്റിംഗ് ഫീയും
യാതര്ാബത്തയും നല്േകണ്ടതാണ്. ആയത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്
നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി ) വകുപ്പ്
ഖണ്ഡിക 3.14
CHC, PHC കളിേലയ്ക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ഒ.പി. പര്വര്ത്തിക്കുന്നതിന് േഡാക്ടര്മാെര
നിയമിക്കാന്
അതതു തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര് അനുമതി
നല്കിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് എതര് PHC കളിലും CHC കളിലും േഡാക്ടര്മാെരയും
പാരാെമഡിക്കല് സ്റ്റാഫിേനയും നിയമിച്ചു എന്ന വിവരം പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറും
ഗര്ാമവികസന കമമീഷണറും നല്കണം. മാതൃക താെഴ േചര്ക്കുന്നു.
ആെക CHC/PHC കളുെട േഡാക്ടര്മാെര
നിയമിച്ച പാരാെമഡിക്കല്
എണ്ണം
CHC/PHC കളുെട എണ്ണം
സ്റ്റാഫിെന
നിയമിച്ച
CHC/PHC കളുെട എണ്ണം
നടപടി- 1)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
2)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
ഖണ്ഡിക 3.15
േകാര്പ്പേറഷെന്റ പദ്ധതി നിര്വഹണം പര്േതയ്കമായി നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
അവേലാകനം
െചയയ്ണം.
സര്ക്കാര് തലത്തില് ഇടെപടല് ആവശയ്മുള്ള
വിഷയങ്ങള് പര്േതയ്കമായി അഡീഷണല് ചീഫ് െസകര്ട്ടറിക്ക് നല്കണം.
നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ്
2)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
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ഖണ്ഡിക 3.24
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട 27.10.2018-െല DB3-753/12/CE
തസവ്ഭവ കത്ത്
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട 18.07.2018-െല തീരുമാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന
ത്തില്
03.08.2018-െല
2137/18/തസവ്ഭവ നമ്പര് ഉത്തരവ് പര്കാരം
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല ഇലക്ട്രിക്കല് വര്ക്കുകളുെട േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്
സാേങ്കതികാനുമതി നല്കുന്നതിനും മറ്റും ജിലല്ാതലത്തില് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള
കമ്മിറ്റിക്ക് 20.00 ലക്ഷം രൂപവരയുള്ള പര്വൃത്തികള്ക്ക് സാേങ്കതികാനുമതി
നല്കാന് അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭകളുെട AMRUT പദ്ധതിയില് മിക്ക
ഇലക്ട്രിക്കല് പര്വൃത്തികളുെട അടങ്കല് 20.00 ലക്ഷം രൂപയില് അധികമായി
വരുന്നു
എന്നതിനാല്
പരിധി
ബാധകമാക്കാെത
സാേങ്കതികാനുമതി
നല്കുന്നതിന് താെഴപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകേളാെട
ജിലല്ാതല കമ്മിറ്റിെയ
ചുമതലെപ്പടുത്താന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
സൂപര്ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയര്ക്ക് സാേങ്കതികാനുമതി നല്കാനുള്ള പരിധി
എതര്യാേണാ അത് മുകളില് പറഞ്ഞ ജിലല്ാതല കമ്മിറ്റിക്കും ബാധകമാക്കാന്
തീരുമാനിച്ചു. (നിലവിെല ഉത്തരവ് പര്കാരം സൂപര്ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയര്ക്ക്
പരിധിയിലല്) ജിലല്ാതലത്തില് അലല്ാെത മറ്റുതലത്തില് (ഉദാ. േകാര്പ്പേറഷന്
തലത്തില്) ഈ
കമ്മിറ്റികള് രൂപീകരിേക്കണ്ടതിലല്. ആയത് സംബന്ധിച്ച
ഉത്തരവ്
നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി ) വകുപ്പ്
2)ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്

ഖണ്ഡിക 4.13
പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 08. 10. 2018െല കത്തും പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പൽ
െസകര്ട്ടറിയുെട 06.09.2018െല A3-10837/17-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത് (SRG 874/18/
CC 122/18 മുതല് 129/18 വെരയുള്ള കത്തുകളും 132/18 മുതല് 142/18 വെരയുള്ള
കത്തുകളും)
2017-18െല 18 േപര്ാജക്ടുകൾ സാേങ്കതിക അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും െവറ്റിംഗ്
നടപടി കഴിഞ്ഞിരുന്നിലല്. അതിനാല് 2018-19-ല് സ്പില് ഓവറായി ഉള്െപ്പടുത്താന്
കഴിഞ്ഞിലല്. േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി.
ഇത്
ഈ വര്ഷം
സ്പില് ഓവറായി
ഉള്െപ്പടുത്താന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച റിേപ്പാര്ട്ട്
റിേപ്പാര്ട്ട്:-

സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറിലുണ്ടായ സാേങ്കതിക തകരാര് മൂലമാണ് െവറ്റിംഗ്
നടത്താെത േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കിയെതന്ന് തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ്
എഞ്ചിനീയര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ വര്ഷത്തില് സ്പില് ഓവറായി
ഉള്െപ്പടുത്തി കരാറുകാരന് തുക നല്കാന് കര്മീകരണം െചയയ്ാവുന്ന
താെണന്ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നടപടി- 1)ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്
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ഖണ്ഡിക 4.18
െകാണ്ടാഴി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
തൃശൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 16.10.2018- കത്തും െകാണ്ടാഴി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പര്സിഡന്റിെന്റ 15.09.2018-െല B1-4038/17-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും (SRG 928/18/CC114/18)

േപര്ാ.നം 131/19 , 132/19, 133/19

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിേലയ്ക്കും ൈകമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിേലയ്ക്കും കമ്പയ്ൂട്ടറും
അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങാനായി 3 േപര്ാജക്ടുകള് 2017-18 ല് എടുത്തത്
2018-19 ല് സ്പില്ഓവറായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഈ ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങിയത് ചട്ടങ്ങള്
പാലിച്ചലല്. അതിനാല് ബില് തുക നല്കുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച് േസ്റ്ററ്റ്
ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര് പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം
നടപടി- 1)േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്

ഖണ്ഡിക 4.22
കടലുണ്ടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
25.10.2018 -െല കത്തും കടലുണ്ടി
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 21.10.2018-െല കത്ത് (SRG 961/18 CC316/18)

േപര്ാ.നം 283/19

അടങ്കല് 4,89,120/- രൂപ (ഇതില് 50% ഗുണേഭാക്തൃ
വിഹിതം50% തനത് ഫണ്ട്)
േപര് :- കടലുണ്ടി േസ്പാര്ട്സ് കൗണ്സില് അത് ലറ്റിക്സ്, ഫുട്ബാള് പരിശീലനം

കടലുണ്ടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് േസ്പാര്ട്സ് കൗണ്സിലിെന്റ ആഭിമുഖയ്ത്തില് അത്
ലറ്റിക്സ്, ഫുട്േബാള് എന്നിവയ്ക്ക് പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനുള്ള േപര്ാജക്ട്. മുന്
വര്ഷങ്ങളിലും
ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. 2,44,560/- രൂപ തനത് ഫണ്ടും
അതര്യും തുക ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതവും. ഇത് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി നല്കുന്നു. ജിലല്ാ
ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകരിച്ച ഈ േപര്ാജക്ട്
നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
നിര്വവ്ഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥര് ഉന്നയിച്ച പര്ശ്നം പരിേശാധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
നടപടി- 1)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്

ഖണ്ഡിക 4.27
തൃപ്പേങ്ങാട്ടൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
കണ്ണൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
11.10.2018-െല കത്തും
30.08.2018-െല 157(2)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും

േപര്ാ.നം 2/19
ആെക അടങ്കല് 1, 52,00,000/- രൂപ
േപര് :- ൈലഫ് സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന പദ്ധതി

പഞ്ചായത്തിെന്റ

ൈലഫ് ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില് ഉള്െപ്പട്ട തൂേവവ്െന്റതാെഴ ലീല എന്ന ആള്
അര്ഹതാ പരിേശാധനാ സമയത്ത് േമല്ക്കൂരവെര പൂര്ത്തിയാക്കി. തറ വിസ്തീര്ണ്ണം
1100 ചതുരശര് അടിയാണ്. തറ വിസ്തീര്ണ്ണം സര്ക്കാര് നിര്േദ്ദശിച്ചതിലും കൂടുതല്
ആയതിനാലും േമല്ക്കൂരവെര പൂര്ത്തിയായതിനാലും ധനസഹായം അനുവദിക്കാന്
നിര്വവ്ഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന് തയയ്ാറാകുന്നിലല്. ബാങ്ക് േലാണിേന്റയും നാട്ടുകാരുേടയും
സഹായേത്താെട
നിര്മ്മാണം നടത്തിയതാെണന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന്
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ധനസഹായം നല്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച് . അേപക്ഷകയുെട ഭര്ത്താവ്
കയ്ാന്സര് േരാഗിയാെണന്നും ഒരു മകന് ഭിന്നേശഷി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടതാെണന്നും
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ൈലഫ് ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര് ഇത് പരിേശാധിച്ച്
റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
റിേപ്പാര്ട്ട്:- ഈ ഗുണേഭാക്താവിന് മുഖയ്മന്ത്രിയുെട ദുരിതാശവ്ാസ നിധിയില്
നിന്നും ധനസഹായം ലഭയ്മാക്കുന്നതിന് ൈലഫ് മിഷനില്
നിന്നും കത്തു നല്കിയിട്ടുെണ്ടന്ന് ൈലഫ് മിഷന് ചീഫ്
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നടപടി- 1)സി.ഇ.ഒ , ൈലഫ് മിഷന്
3. െപാതു വിഷയങ്ങള് (പിന്നീട് നല്കുന്നതാണ്)
================
4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്

====================
4.1 ആലംേകാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്

മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്ഓഫീസറുെട 16.10.2018-െല കത്ത്.
ആലംേകാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ 05.10.2018-െല A2 - 4395/17-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും 31.07.2018-െല 1(6)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
2016-17-ല് ഗാര്ഹിക ബേയാഗയ്ാസ് പ്ലാന്റ് എന്ന േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. (േപര്ാ.നം. 84/17 - അടങ്കല് 11,02,500/- രൂപ) യൂണിറ്റ് നിരക്ക്
10,500/- രൂപ. ഗുണേഭാക്താക്കള് 105. 2016-17-ല് 50 ഗുണേഭാക്തക്കള്ക്ക് പ്ലാന്റ്
നല്കി. 2017-18 വര്ഷവും 2018-19 വര്ഷവും ഈ േപര്ാജക്ട് സ്പില് ഓവറായി
തുടരുന്നു. 2016-17 വര്ഷം ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം പഞ്ചായത്തിേലയ്ക്ക് അടച്ച
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് അേത വര്ഷെത്ത സബ്സിഡി മാനദണ്ഡപര്കാരം േപര്ാജക്ട്
നടപ്പാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.2ആലംേകാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ആലംേകാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ 05.10.2018-െല A2 - 2484/17-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത്
2017-18 വര്ഷം ൈലഫ് മിഷന് പദ്ധതി പര്കാരം പൂര്ത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുെട
പൂര്ത്തീകരണത്തിന്
22,10,000/-രൂപ
വകയിരുത്തിയിരുന്നു.
ആെക
ഗുണേഭാക്താക്കള് 16. ഇവരില് 11 േപര് വീടു നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കി. 5 േപര്
പിന്മാറി ഈ പദ്ധതിക്ക് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തു വിഹിതമായി ലഭിച്ചതില് 12,10,000/- രൂപ
മിച്ചമുണ്ട്. ഈ തുക 2018-19-െല ൈലഫ് പദ്ധതിയില് ഉപേയാഗിക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.3 ǌീഴൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ബഹു. കടുത്തുരുത്തി എം.എല്.എയുെട
31.10.2018-െല
കത്തും ǌീഴൂര്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 11.04.2018-െല A1 - 335/17-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും
10.04.2018-െല 2(1)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയുെട 05.03.2018-െല േയാഗ തീരുമാനവും.
2016-17-ല് പഞ്ചായത്തില് തിരുവമ്പാടി എം.എന് ലക്ഷം വീട് േകാളനിയിെല ഇരട്ട
വീടുകള് ഒറ്റവീടാക്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.
(േപര്ാ.നം.85/17) െപാതു വിഭാഗക്കാര്ക്ക് വീട് നിര്മ്മാണത്തിെന്റ പുേരാഗതിയുെട
അടിസ്ഥാനത്തില് 2.00 ലക്ഷം രൂപ നല്കാനായിരുന്നു ലക്ഷയ്ം. ഈ നിരക്കില് വീടു
പൂര്ത്തീകരിക്കാന് സാധിക്കാത്തതിനാല് പഞ്ചായത്ത് ആവശയ്െപ്പട്ടതനുസരിച്ച്
ഇനിയുള്ള നിര്മ്മാണ ഘട്ടത്തിന് ൈലഫ് നിരക്കായ 4.00 ലക്ഷം രൂപയുെട
ആനുപാതിക വര്ദ്ധനവു നല്കാന് േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട 05.03.2018െല േയാഗത്തില് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. 2016-17-െല നിരക്കായ 2.00 ലക്ഷം
രൂപ പൂര്ണ്ണമായി നല്കി കഴിഞ്ഞു. എന്നാല് വീടിെന്റ േതപ്പ്, സിമന്റിടല്
തുടങ്ങിയവ നടന്നിലല്. ഇത്തരം
പര്വൃത്തികള്ക്ക് കൂടി എസ്റ്റിേമറ്റിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തില് തുക നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.4 ഇടുക്കി ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
ഇടുക്കി ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 08.11.2018-െല 370/18/DPC/DPO/IDK - നമ്പര്
കത്തും ഇടുക്കി ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 03.11.2018-െല CA 228/18-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും.
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 2017-18-ല് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നതും എഗര്ിെമന്റ് വച്ച് പണി
ആരംഭിച്ചതുമായ 23 േപര്ാജക്ടുകള് 2018-19-ല് കാറ്റഗറി - 1-ല് സ്പില് ഓവറായി
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില്
നിന്ന് അറിയാെത
ഒഴിവാക്കെപ്പടുകയുണ്ടായി. ഈ േപര്ാജക്ടുകള് സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില്
ഉള്െപ്പടുത്താന് കര്മീകരണമുണ്ടാക്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.5 പന്തളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണറുെട 24.10.2018-െല DP 4/9147/18/CRD നമ്പര് കത്തും
പന്തളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 26.04.2018-െല കത്തും 27.02.2018-െല
5(5)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
പന്തളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തും കുളനട േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തും സംേയാജിപ്പിച്ച്
ഒെരാറ്റ േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തായി മാറ്റിയേപ്പാള് പന്തളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
െകട്ടിടവും അത് സ്ഥിതി െചയയ്ുന്ന സ്ഥലവും ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണറുെട
ഉടമസ്ഥതയിലായി. ഇേപ്പാള് ഈ െകട്ടിടത്തില് ഗര്ാമ നയ്ായാലയം പര്വര്ത്തിക്കുന്നു.
കൂടാെത േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തില് നിന്നും വിട്ടുകിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളായ CDPO
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ഓഫീസ്, ക്ഷീര വികസന ഓഫീസും ഇവിെട പര്വര്ത്തിക്കുന്നു.
ഈ െകട്ടിടം
െമയിന്റനന്സ് നടത്താന് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ ജനറല് പര്പ്പസ് ഫണ്ട്,
വികസന ഫണ്ട് ഇവ ഉപേയാഗിക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.6 ശര്ീ. സി. ശാന്തകുമാരന് നായര്, അനുഗര്ഹ, മണക്കാല, പത്തനംതിട്ടയുെട കത്തും
(ലഭിച്ചത് 27.04.2017)ശര്ീ. പി.എസ്. സതീഷ് കുമാര് അംബിക വിലാസം, അടൂര്
യുെട 21.05.2018-െല കത്തും. (LSGD - DA1 - 285/17/LSGD)
എലല്ാ തേദ്ദശ ഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിനും വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ പര്കര്ിയയില്
തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങെള
സഹായിക്കാന്
ആസൂതര്ണസമിതികള്
രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിെന്റ ൈവസ് െചയര്മാനായി വിദഗദ്ധനായ ഒരു സന്നദ്ധ
പര്വര്ത്തകെന അതത് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇങ്ങെന നിശ്ചയിക്കുന്നവര്ക്ക് ഓണേററിയം അനുവദിച്ചു നല്കണെമന്നാവശയ്
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.7േകായിപര്ം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 26.10.2018-െല കത്തും േകായിപര്ം േബല്ാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 11.10.2018-െല A2-648/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും (SRG
966/18-CC 270/18)

േപര്ാ.നം. 84/17
അടങ്കല് 12,00,000/- രൂപ
േപര് - െനലല്് കൃഷി ജലേസചനത്തിന് െപട്ടിയും പറയും േമാേട്ടാറും

2018-19-െല വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന െപട്ടിയും പറയും എന്ന
േപര്ാജക്ടിനു പകരം പമ്പ് െസറ്റ് വാങ്ങി നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നു.
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട
27.09.2018-ല
േയാഗത്തില് ഇത്
പരിഗണിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും േബല്ാക്ക് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുെട റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തില് പിന്നീട് പരിഗണിക്കാന് മാറ്റി വച്ചിരുന്നു. റിേപ്പാര്ട്ട് സഹിതം
അനുമതിക്ക് സമര്പ്പിക്കുന്നു.
4.8 കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 30.10.2018-െല കത്തും കരുനാഗപ്പള്ളി
മുനിസിപ്പല് െസകര്ട്ടറിയുെട 29.10.2018-െല P1- 11805/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും. (SRG
978/18/CC364/18)
വീട്
വാസേയാഗയ്മാക്കുന്ന
പദ്ധതിയില്
താെഴപ്പറയുന്ന
നിബന്ധന
ഒഴിവാക്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(i)
ഇതിനായി നല്കുന്ന ധനസഹായം
ഭാരയ്യുേടയും ഭര്ത്താവിേന്റയും
േജായിന്റ് അക്കൗണ്ടിേലയ്ക്കാകണെമന്ന നിബന്ധന ഒഴിവാക്കണം.
(ii)
ധനസഹായം നല്കുന്നതിന്
പുതിയ വീട് നിര്മ്മിച്ച്
കുറഞ്ഞത് 8
വര്ഷെമങ്കിലും കഴിയണെമന്ന നിബന്ധന 5 വര്ഷമായി കുറയ്ക്കണം
ഇേത ആവശയ്ം െകാലല്ം േകാര്പ്പേറഷനും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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4.9 ഭരണിക്കാവ് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 30.10.2018-െല കത്തും ഭരണിക്കാവ് േബല്ാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 09.08.2018-െല കത്തും (SRG -986/18-CC 268/18)
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തില് (താമരക്കുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്) പ്ലാസ്റ്റിക് െഷര്ഡ്ഡിംഗ്
യൂണിറ്റ് പര്വര്ത്തിക്കുന്നു. ഹരിത കര്മ്മേസനാംഗങ്ങള്ക്ക് യൂസര് ഫീ പിരിക്കാന്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള് സമ്മതിക്കുന്നിലല്. െഷര്ഡ്ഡു െചയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കല്ീന് േകരള കമ്പനി
വാങ്ങുന്നിലല്. അതിനാല് യൂസര് ഫീ വാങ്ങാനും അതില് നിന്ന് ഹരിത
കര്മ്മേസനാംഗങ്ങള്ക്ക്
(5 േപര്)
േവതനം
നല്കാനും
അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.10 ശര്ീനാരായണപുരം ഗര്ാമ പഞ്ചായത്ത്
തൃശൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട31.10.2018-െല കത്തും
ശര്ീനാരായണപുരം
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 25.10.2018-െല A2 - 4155/2018-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത്. (SRG 992/18/ CC 344/18)

േപര്ാ.നം. 84/19

അടങ്കല് 8,00,000/- രൂപ
( ഇതില് 50 % ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം)
േപര് - വാട്ടര് കണക്ഷന് ലഭിക്കാത്ത വീടുകളില് വാട്ടര് പയ്ൂരിഫയര്
വാട്ടര് കണക്ഷന് ലഭിക്കാത്ത
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

50 കുടുംബങ്ങളില് വാട്ടര് പയ്ൂരിഫയര് നല്കാന്

4.11 തൃശൂര് േകാര്പ്പേറഷന്
തൃശൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 31.10.2018-െല കത്തും തൃശൂര് േകാര്പ്പേറഷന്
െസകര്ട്ടറിയുെട 10.08.2018-െല കത്തും

േപര്ാ.നം. 261/18
അടങ്കല് 4.00 േകാടി രൂപ
േപര് - ലക്ഷം വീട് ഒറ്റവീടാക്കല്

േകാര്പ്പേറഷന് പരിധിയിെല
OLH പദ്ധതിയിെല 100 ഇരട്ട വീടുകള് ഒറ്റ
വീടാക്കാനുള്ള
േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.
(ബഹു. വര്ഷ േപര്ാജക്ട്)
ഇത്
നടപ്പാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.12 ഏഴുപുന്ന ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
31.10.2018-െല കത്തും ഏഴുപുന്ന
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 09.10.2018-െല 1(4)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും

േപര്ാ.നം. 43/19
അടങ്കല് 8,00,000/- രൂപ
േപര് - കക്കൂസ് െമയിന്റനന്സ്
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160 േപര്ക്ക് 5000/- രൂപ വീതം നല്കി കക്കൂസ് െമയിന്റനന്സിനുള്ള േപര്ാജക്ട്.
മാര്ഗ്ഗേരഖയിലല്ാത്തതിനാല് േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട
അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.13 ആലപ്പാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്
ഓഫീസറുെട
03.11.2018-െല
കത്തും
ആലപ്പാട്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 12.10.2018-െല 2(11) -◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
(SRG 1020/18 CC 436/18)

േപര്ാ.നം. 34/19
അടങ്കല് 4,84,800/- രൂപ ( ഇതില് 50% വിഹിതം◌ഃ
േപര് - മുട്ടേക്കാഴിയും കൂടും

മുട്ടേക്കാഴിയും കൂടും എന്ന പദ്ധതിയില് കൂടിനുള്ള സബ്സിഡി 50 ശതമാനമായി
വര്ദ്ധിപ്പിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്

4.14 ആലത്തൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 02.11.2018-െല കത്ത്
കാട്ടുേശ്ശരി, െവങ്ങന്നൂര് സ്കൂളുകളിേലയ്ക്ക് MLASDF പദ്ധതിയില് വാന് വാങ്ങി
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വാനിന് ഭാവിയില് വരുന്ന ഇന്ഷവ്റന്സ് തുക, ഇന്ധന
െചലവ്, ൈഡര്വറുെട േവതനം എന്നിവ പഞ്ചായത്തിെന്റ തനത് ഫണ്ടില് നിന്നു
നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.15 അടിമാലി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ഇടുക്കി
ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
09.11.2018-െല
കത്തും അടിമാലി
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 22.10.2018-െല A3-10900/2017-നമ്പര് കത്ത്

േപര്ാ.നം. 30/18
അടങ്കല് 9,38,000/-രൂപ
േപര് - വീടുകളില് ദര്വ മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ സംവിധാനം ഏര്െപ്പടുത്തല്
ബാത്ത് റൂമില് നിന്നുള്ള മലിന ജലം പി.വി.സി. ൈപപ്പ്, േസാക് പിറ്റ്, എയര്
ൈപപ്പ്, എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് മണ്ണിേലയ്ക്ക് വിടുന്ന സംവിധാനമുള്ള േപര്ാജക്ടിന്
അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി െചലവ് 10,000/- രൂപ 50 ശതമാനം
സബ്സിഡി നല്കി േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.16 ഫേറാക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 16.10.2018-െല 53063/2015/DPC/DPO/KKD/നമ്പര്
കത്ത്
ഗര്ാമീണ േമഖലയിെല ഭവന നിര്മ്മാണ േപര്ാജക്ടുകള് ദാരിദര്യ് ലഘൂകരണ വിഭാഗം
േപര്ാജക്ട് ഡയറക്ടറാണ് െവറ്റു െചയയ്ുന്നത്. എന്നാല് നഗരസഭകളുെട (ഫേറാക്ക്
മുനിസിപ്പാലിറ്റി) ഭവന നിര്മ്മാണ േപര്ാജക്ടുകള് ദാരിദര്യ് ലഘൂകരണ വിഭാഗം
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േപര്ാജക്ട് ഡയറക്ടര് െവറ്റു െചയയ്ുന്നിലല് എന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിര്േദ്ദശം
നല്കണെമന്നും ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.17 ശുചിതവ് മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡറക്ടറുെട 16.11.2018-െല 2398/D/2015/SM നമ്പര്
കത്ത്
നിലവിെല മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം ബേയാഗയ്ാസ് പ്ലാന്റുകളുെട സബ്സിഡി നിരക്ക്
താെഴ പറയും പര്കാരമാണ്
കര്മ
നം

ഗാര്ഹികം/
സ്ഥാപനം/
കമ്മയ്ൂണിറ്റി

സബ്സിഡി
ഗര്ാന്റ്

തേദ്ദശസവ്യംഭരണ
സ്ഥാപന വിഹിതം
റൂറല്
അര്ബന്

ശുചിതവ് മിഷന്
വിഹിതം
റൂറല് അര്ബന്

ഗുണേഭാക്തൃ
വിഹിതം

മാനദണ്ഡങ്ങള്/
വയ്വസ്ഥകള്
കുടുംബ വാര്ഷിക വരുമാന പരിധി
ജനറല് 2 ലക്ഷം. പട്ടികജാതി വിഭാഗം
3 ലക്ഷം. പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന്
വരുമാന പരിധി ബാധകമലല്

ഖരമാലിനയ് സംസ്ക്കരണ സംവിധാനങ്ങള് - ഗാര്ഹികതലം - കേമ്പാസ്റ്റ് ആന്റ് ബേയാെമതേനഷന് (ബേയാഗയ്ാസ് പ്ലാന്റ്)
1)
(എ) െപാതു
യൂണിറ്റ്
25%
25%
ഇലല്
50%
 അംഗീകൃത
സംവിധാനങ്ങളുെട
വിഭാഗം
േകാസ്റ്റിെന്റ
മുതല്
പരമാവധി
യൂണിറ്റ്
നിരക്കുകളും
50%
50%
25%
സ്റ്റാന്േഡര്ഡുകളും
വെര
െസ്പസിഫിേക്കഷനുകളും 20.09.2012(ബി)
പട്ടികജാതി/
പട്ടികവര്ഗ്ഗം

യുണിറ്റ്
േകാസ്റ്റിെന്റ
75%

37.5%

37.5%

ഇലല്

പരമാവധി
37.5%

25%

െല സ.ഉ.(ൈക)239/2012ത.സവ്.ഭവ
പര്കാരേമാ
കാലാകാലങ്ങളില്
സര്ക്കാര്/ശുചിതവ്
മിഷന്
നിശ്ചയിക്കുന്ന
പര്കാരേമാ
ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

 അഞ്ച് െസേന്റാ അതില് കുറേവാ
ഉള്ള
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്
മുന്ഗണന

ഇതു താെഴപ്പറയും പര്കാരം പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കണെമന്നും വരുമാന പരിധി എടുത്തു
കളയണെമന്നും ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
കര്മ
നം

ഗാര്ഹികം/
സബ്സിഡി
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ ശുചിതവ് മിഷന് വഹിതം ഗുണേഭാക്തൃ മാനദണ്ഡങ്ങള്/
സ്ഥാപനം/
ഗര്ാന്റ്
സ്ഥാപന വിഹിതം
വിഹിതം
വയ്വസ്ഥകള്
കമ്മയ്ൂണിറ്റി
റൂറല്
അര്ബന് റൂറല്
അര്ബന്
ഖരമാലിനയ് സംസ്ക്കരണ സംവിധാനങ്ങള് - ഗാര്ഹികതലം - കേമ്പാസ്റ്റ് ആന്റ് ബേയാെമതേനഷന് (ബേയാഗയ്ാസ് പ്ലാന്റ്)
1)
(എ)
10%
യൂണിറ്റ്
60%
60%
പരമാവധി
 അംഗീകൃത സംവിധാനങ്ങളുെട
വീടുകള്ക്കുള്ള േകാസ്റ്റിെന്റ
മുതല് മുതല് 90 30%
പരമാവധി
യൂണിറ്റ് നിരക്കുകളും സ്റ്റാന്േഡ
വിവിധ
90%
90 %
% വെര
30%
ര്ഡുകളും െസ്പസി ഫിേക്കഷനു
തരത്തിലുള്ള
വെര
കളും
20.09.2012-െല
സ.ഉ
കേമ്പാസ്റ്റിംഗ്
.(ൈക)239/2012
ത.സവ്.ഭവ
യൂണിറ്റുകള്
പര്കാരേമാ കാലാകാലങ്ങളില്
യുണിറ്റ്
60%
60%
(ബി)
പരമാവധി പരമാവധി 10%
സര്ക്കാര്/
ശുചിതവ്
മിഷന്
േകാസ്റ്റിെന്റ
ഗാര്ഹിക
മുതല് മുതല് 90 30%
30%
നിശ്ചയിക്കുന്ന പര്കാരം ആയിരി
90%
ബേയാ
90 %
% വെര
ക്കുന്നതാണ്.
അെലല്ങ്കില്
ഗയ്ാസ്
വെര
 അഞ്ച്
െസേന്റാ
അതില്
7200/- രൂപ
പ്ലാന്റുകള്
കുറേവാ
ഉള്ള
ഇതിേലതാേണാ
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് മുന്ഗണന
കുറവ്
 ബേയാ ഗയ്ാസ് പ്ലാന്റുകള്ക്ക്
അനുവദനീയമായ
പരമാവധി
സബ്സിഡി തുകയായ 7,200/രൂപയ്ക്ക് അധികരിച്ച് വരുന്ന തുക
ഗുണേഭാക്താവ്
വഹിേക്ക
ണ്ടതാണ്.
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4.18 മാനന്തവാടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
വയനാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്ഓഫീസറുെട 09.11.2018-െല കത്തും മാനന്തവാടി േബല്ാക്ക്
പഞ്ചായത്തിെന്റ 10.07.2018-െല കത്തും (SRG -1044/18-CC - 470/2018)

േപര്ാ.നം 109/19
അടങ്കല് 10,00,000/- രൂപ
േപര്:- കാട്ടിക്കുളം ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസിന് െകട്ടിടം

മാനന്തവാടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിലുള്െപ്പട്ട തിരുെനലല്ി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല
കാട്ടിക്കുളം ഗവ. എച്ച്. എസ്.എസിന് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിന്
10.00 ലക്ഷം രൂപ ൈകമാറുന്നതിനുള്ള േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി
അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് സര്ക്കാര് അനുമതിേയാെട മാതര്േമ നല്കാവൂ
എന്ന് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര് നിര്േദ്ദശിച്ചതിനാല് േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.19 േതാട്ടപ്പുഴേശ്ശരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 09.11.2018-െല കത്തും േതാട്ടപ്പുഴേശ്ശരി
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 09.11.2018-െല C4-5616/17-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്
(SRG 1039/18 CC - 490/2018)

അടങ്കല് 20,00,000 (CFC - 2.00 ലക്ഷം രൂപ,
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 18.00 ലക്ഷം രൂപ)
േപര് :- ആധുനിക വാതക ശ്മശാന ഫര്ണസ് നിര്മ്മാണം
േപര്ാ.നം 185/19

2018-19 -െല സ്പില് ഓവര് േപര്ാജക്ടായ ആധുനിക വാതക ശ്മശാന ഫര്ണസ്
നിര്മ്മാണം എന്ന േപര്ാജക്ടിെന്റ നിര്വവ്ഹണ രീതി െടണ്ടറില് നിന്നും അകര്ഡിറ്റഡ്
ഏജന്സി മുേഖന (േകാസ്റ്റ് േഫാര്ഡ്) െഡേപ്പാസിറ്റ് പര്വൃത്തിയായി െചയയ്ാന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.20 കാസര്േഗാഡ് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
കാസര്േഗാഡ് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 03.11.2018-െല കത്തും കാസര്േഗാഡ്
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 31.10.2018-െല C3- 2336/17- ◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും
(SRG-1024/18 CC/448/2018)

േപര്ാ.നം 461 /19
അടങ്കല് 50 ലക്ഷം രൂപ
േപര് :- ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് ISO സര്ട്ടിഫിേക്കഷനും ആധുനിക വല്ക്കരണവും
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് ISO സര്ട്ടിഫിേക്കഷനും
ആധുനികവല്ക്കരണവും
എന്ന
േപര്ാജക്ടിെന്റ നിര്വഹണം നടത്തുന്നതിന് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് എല്.എസ്.ജി.ഡി.
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിംഗിെനയാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്
േജാലി തിരക്കുള്ളതിനാല് ഈ േപര്ാജക്ടിെന്റ
നിര്വഹണ ഏജന്സിയായി ജിലല്ാ നിര്മ്മിതി േകന്ദ്രെയ നിശ്ചയിക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.21 െപാല്പ്പുള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 05.11.2018 -െല കത്തും െപാല്പ്പുള്ളി
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 10.10.2018-െല A3/720/17-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത് (SRG
1026/18/ CC 336/2018)

േപര് :- ചൂരിക്കാട് കുടിെവള്ള പദ്ധതി ൈവദയ്ുതിക്കരം കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കല്

െപാല്പ്പുള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല 126 ഓളം പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്
അധിവസിക്കുന്ന
ചൂരിക്കാട് കുടിെവള്ള പദ്ധതിക്കു 1.00 ലക്ഷേത്താളം രൂപ
ൈവദയ്ുതിക്കരം
കുടിശ്ശികയുണ്ട്. ഇത് അടയ്ക്കുന്നതിന് ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്
കഴിയിലല്ാത്തതിനാല് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില് നിന്നും അടയ്ക്കുന്നതിന്
അനുമതി
നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.22 ആലത്തൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 05.11.2018-െല കത്തും ആലത്തൂര്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 04.10.2018-െല 1(2) -◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
(CC -429/2018)

േപര്ാ.നം 209/19
അടങ്കല് - 2.00 ലക്ഷം രൂപ (തനത് ഫണ്ട്)
േപര് :- വിവിധ പര്േദശങ്ങളില് സി.സി. കയ്ാമറ സ്ഥാപിക്കല്
െപാതു സ്ഥലങ്ങളില് മാലിനയ്ം തള്ളുന്നത് തടയുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിെന്റ വിവിധ
പര്േദശങ്ങളില്
CC TV
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള
േപര്ാജക്ടിന്
അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.23 വിതുര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുവനന്തപുരം
(CC/258/2018)

ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്

ഓഫീസറുെട

31.10.2018-െല

കത്ത്

േപര്ാ.നം 75/19
അടങ്കല് - 14.4 ലക്ഷം രൂപ
േപര് :- േസാളാര് െഫന്സിംഗ്

േപര്ാജക്ടിെന്റ നിര്വഹണത്തിന് സര്ക്കാര് അനുമതി ആവശയ്മാെണന്ന് കൃഷി
ഓഫീസര് അറിയിച്ചതിനാല് സര്ക്കാര് അനുമതിക്കായി സര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വനയ്മൃഗ
ശലയ്ം കാരണം കൃഷി െചയയ്ാന് കഴിയാത്തതിനാല് േസാളാര് െഫന്സിംഗിനു
േവണ്ടിയുള്ള ഈ േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1
ഏക്കറിന് 60,000/- രൂപയാണ് െചലവ്. 54,000/- രൂപ വികസനഫണ്ടും, 6,000 രൂപ
ഗുണേഭാക്തൃ
വിഹിതവും.
മാര്ഗ്ഗേരഖയില്
ഉള്െപ്പട്ടിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.24 െപായയ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
തൃശൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
16.10.2018-െല കത്തും െപായയ്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 04.10.2018-െല 2(15)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
(CC /279/2018)
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േപര്ാ.നം 209/18
അടങ്കല് 1,20,000/- രൂപ
േപര് :- നീര്ത്തട മാസ്റ്റര് പ്ലാന് പരിഷ്ക്കരിക്കല് - അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നത്
29.01.2018-െല സ.ഉ.(സാധാ)നം.256/2018/തസവ്ഭവ പര്കാരം ഒരു നീര്ത്തടത്തിന്
മാസ്റ്റര് പ്ലാന് തയയ്ാറാക്കാന് 15,000/- രൂപ നിരക്കില് പരമാവധി 30,000/- രൂപ
െചലവഴിക്കാവുന്നതാണ്.
റിേപ്പാര്ട്ട് തയയ്ാറാക്കാന് ഒരു നീര്ത്തടത്തിന് 1500
രൂപയും െചലവഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില് ആെക 8 നീര്ത്തടങ്ങള്
ഉണ്ട്.
ഈ സാഹചരയ്ത്തില് ഓേരാ നീര്ത്തടത്തിനും
മാസ്റ്റര് പ്ലാന്
തയയ്ാറാക്കുന്നതിനായി
15,000/- രൂപ വീതം
െചലവഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.25 െചങ്ങന്നൂര് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 22.10.2018-െല കത്ത് (CC/292/2018)
ഐ.ഐ.ൈവ പദ്ധതിയില് ഗര്ാമ - േബല്ാക്ക്- ജിലല്ാ
വിഹിതമായി ലഭിച്ച
തുകയില് പലിശ ഉള്െപ്പെട 2,19,44,049/- രൂപ ബാക്കി ഉണ്ട്. ഈ തുക
ഉപേയാഗിച്ച് അഗതികള്,
ശാരീരിക-മാനസിക െവലല്ുവിളികള് േനരിടുന്നവര്,
ഗുരുതര േരാഗം ബാധിച്ചവര്, അനാഥര്/വിധവകള് എന്നീ വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്ന 52
േപര്ക്ക് ഭവനം നിര്മ്മിച്ചു നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.26 മണ്ണേഞ്ചരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട 14.09.2018-െല കത്തും മണ്ണേഞ്ചരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െസകര്ട്ടറിയുെട 06.08.2018-െല BT 11045/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും (SRG 1046/18
LSGD - DB3/250/18/LSGD)

േപര്ാ.നം 11/19
അടങ്കല് 8.00 ലക്ഷം രൂപ
േപര് :- ഹരിത കര്മ്മേസനയ്ക്ക് വാഹനം

8.00 ലക്ഷം രൂപ ധനകാരയ് കമ്മീഷന് ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച് ഹരിത കര്മ്മേസനയ്ക്ക്
വാഹനം വാങ്ങല് എന്ന േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിവിധ പര്േദശങ്ങളില് നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിനയ്ം േശഖരിച്ച് കളക്ഷന് െസന്ററില്
എത്തിക്കുന്നതിനായി 8.00 ലക്ഷത്തില് കുറയാത്ത വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് പര്േതയ്ക
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.27 പന്തളം നഗരസഭ
നഗരകാരയ് ഡയറക്ടറുെട 20.07.2018-െല കത്തും പന്തളം നഗരസഭാ െസകര്ട്ടറിയുെട
26.02.2018-െല PL-605/17-െല കത്തും (SRG 1045/18)
2017-18-െല വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പട്ടിരുന്ന അര്ച്ചനപ്പടി ൈമമടന്നൂര് േറാഡ്
ഇന്റര് േലാക്ക് പാകുക (േപര്ാനം.156/19) എന്ന േപര്ാജക്ട് അബദ്ധവശാല് സുേലഖ
േസാഫ്ട് െവയറില് േഡര്ാപ്പായി േപ്പായി . പര്സ്തുത േപര്ാജക്ടിന് എഗര്ിെമന്റ് വച്ചതാണ്.
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ഇത് 2018-19-െല പദ്ധതിയില് സ്പില് ഓവറായി ഉള്െപ്പടുത്താന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.28 മാങ്കുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ഇടുക്കി ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 09.11.2018-െല കത്ത് ( SRG1033/18 CC 467/18)

േപര്ാ.നം 96/19

അടങ്കല് 5,00,000/- രൂപ
(േനാണ് േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ്
േപര് :- മാങ്കുളം െസന്റ് േമരീസ് യു.പി.എസിന് സ്മാര്ട്ട് കല്ാസ് റൂം
പട്ടികവര്ഗ്ഗ സേങ്കതത്തിനു സമീപത്തുള്ള സ്കൂള് ആയതിനാല് മാങ്കുളം െസന്റ്
േമരീസ് UPS -ന് സ്മാര്ട്ട് കല്ാസ്സ് റൂം പണിയുന്നതിനുള്ള േപര്ാജക്ടിന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നു.
4.29 കുമളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ഇടുക്കി ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 09.11.2018-െല കത്തും കുമളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െസകര്ട്ടറിയുെട 25.10.2018-െല A2-10642/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും )

േപര്ാ.നം 160/19
അടങ്കല് 2,00,000/- രൂപ (സി.എഫ്.സി)
േപര് :- മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ ഉപകരണങ്ങളുെട െമയിന്റനന്സ്
പര്ളയെത്ത തുടര്ന്ന് പഞ്ചായത്തിെല മാലിനയ് സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് തകര്ന്നു. ഇതിെന്റ
ഇന്സിനേററ്റര് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം. അതിനായി നിലവിെല േപര്ാജക്ടിെന്റ അടങ്കല്
2.00 ലക്ഷത്തില് നിന്ന് 10.00 ലക്ഷമാക്കി േപര്ാജക്ട് േഭദഗതി െചയയ്ാനും പര്വൃത്തി
അകര്ഡിറ്റഡ്ഏജന്സിെയ (േകാസ്റ്റ് േഫാര്ഡ്)ഏല്പ്പിക്കാനും
അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.30 Kerala Electrical and Alliance Engineering Co.LTD (KEL)
KEL മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടറുെട 12.11.2018-െല MD 11/LSGD/62/2018-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത്.
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട
ൈലറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള
ഏജന്സിയായി KEL െന നിശ്ചയിക്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

അംഗീകൃത

4.31 ശുചിതവ് മിഷന്
ശുചിതവ് മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട 21.11.2018-െല 2398/D/18/2015/SM നമ്പര്
കത്ത്
ഹരിത കര്മ്മേസനയുെട പര്വര്ത്തനത്തിന് ആദയ്െത്ത 6 മാസേത്തക്ക് വയബിലിറ്റി
ഗയ്ാപ് ഫണ്ട് നല്കുന്നതിന് സര്ക്കാര് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ഹരിത
കര്മ്മേസനയ്ക്ക് 6 മാസെത്ത പര്വര്ത്തനം െകാണ്ട് യൂസര് ഫീ മാതര്ം േശഖരിച്ച്
ഹരിത കര്മ്മ േസനയുെട പര്വര്ത്തനം മുേന്നാട്ട് െകാണ്ടുേപാകാന് സാധിക്കുന്നിലല്
എന്നും അതിനാല് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട പ്ലാന് ഫണ്ടില് നിന്ന് 6
മാസേത്തയ്ക്കു കൂടി വയബിലിറ്റി ഗയ്ാപ് ഫണ്ട് നല്കാന് അനുമതി നല്കണെമന്നും
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
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4.32മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
എറണാകുളം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 21.11.2018-െല കത്തും മരട് മുനിസിപ്പല്
െസകര്ട്ടറിയുെട 1311.2018-െല E3-11602/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്

േപര്ാ.നം 378/18
അടങ്കല് 10,00,000/- രൂപ (വികസന ഫണ്ട്)
േപര് :- പകല് വീട് പൂര്ത്തീകരണം
2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
പകല് വീട് നിര്മ്മാണം എന്ന േപര്ാജക്ട്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് 2018-19-െല വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് സ്പില് ഓവര്
ആയി
ഉള്െപ്പടുത്താന്
വിട്ടുേപായി പര്വൃത്തി പൂര്ത്തിയായി. സ്പില്ഓവറായി
ഉള്െപ്പടുത്താനുള്ള കര്മീകരണം െചയയ്ണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.33

ആേരാഗയ് കുടുംബേക്ഷമ പര്ിന്സിപ്പല്
NHM/5439/CSD /2018/SPMSU നമ്പര് കത്ത്

െസകര്ട്ടറിയുെട

29.10.2018-െല

ൈപര്മറി
െഹല്ത്ത് െസന്ററിേന്റയും
കമ്മയ്ൂണിറ്റി െഹല്ത്ത് െസന്ററിേന്റയും
േനതൃതവ്ത്തില് പല ആേരാഗയ് പര്വര്ത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതില് പര്ധാനം
േരാഗ പര്തിേരാധം, േരാഗ ചികിത്സ, ആേരാഗയ് പരിേപാഷണം പുനരധിവാസം,
സാന്തവ്ന പരിപാലനം തുടങ്ങിയവയാണ്. ഇത്തരം പര്വര്ത്തനം വാര്ഡ് തലത്തിലും
പഞ്ചായത്ത്/ മുനിസിപ്പല് തലത്തിലും
അവേലാകനം നടത്തണെമന്ന്
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഏെറ്റടുത്ത് നടത്തണം.
ഇതു സംബന്ധിച്ച് സര്ക്കാര് നിര്േദ്ദശം നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.34 തഴക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ആലപ്പുഴ
ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
21.11.2018-െല
കത്തും തഴക്കര
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുെട
31.07.2018-െല
14(1) -◌ാ◌ം നമ്പര്
ഭരണസമിതി തീരുമാനവും

േപര്ാ.നം 13/19

അടങ്കല് 4,60,000/- രൂപ (വികസനഫണ്ട്)
(SCP) - 4,58,000/- രൂപ
തനത് ഫണ്ട് 2,000/- രൂപ)
േപര് :- ൈഹസ്ക്കൂള് വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ൈസക്കിള്

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ൈസക്കിള് നല്കുന്നതിനുള്ള
േപര്ാജക്ട്
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മാര്ഗ്ഗേരഖയില്
ഇലല്ാത്തതിനാല് ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.35 പത്തനാപുരം േബല്ാക്ക്പഞ്ചായത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 09.11.2018-െല കത്തും. പത്തനാപുരം േബല്ാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുെട 22.10.2018-ല 1(1) -◌ാ◌ം നമ്പര് തീരുമാനവും
അനുബന്ധ കുറിപ്പും

േപര്ാ.നം 139/19
അടങ്കല് 1,79,779/- രൂപ
േപര് :- സ്മാര്ട്ട് അംഗനവാടി (നം.155)
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നിലവില് െകട്ടിടം പണി പൂര്ത്തിയാക്കി
പര്വര്ത്തനം
നടന്നുവരുന്ന
അംഗനവാടിക്ക് മികച്ച സൗകരയ്െമാരുക്കുന്നതിനുള്ള േപര്ാജക്ടു നടപ്പാക്കുന്നതിന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കമ്പയ്ൂട്ടര്, UPS, േബബി െപയിന്റംഗ്സ് , കൂള് ഫാന്,
ഓഡിേയാ സിസ്റ്റം, േബബി െചയര്/േടബിള്, ഇലക്ട്രിഫിേക്കഷന് മുതലായവയ്ക്കാണ്
തുക വകയിരിത്തിയിരിക്കുന്നത്.
4.36 വാഴക്കുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
എറണാകുളം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
21.11.2018-െല
കത്തും വാഴക്കുളം
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 17.07.2018-െല B4-50/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും (CC
164/18)
എം.എന് ലക്ഷം വീട് ഭവന പദ്ധതിക്കായി അനുവദിച്ച തുകയില് മിച്ചമുള്ള
55,03,847/- രൂപ പഞ്ചായത്ത് വാഴക്കുളം സര്വവ്ീസ് േകാഓപ്പേററ്റീവ് ബാങ്കില്
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക ൈലഫ് ഭവന പദ്ധതിക്ക് ഉപേയാഗിക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.37 േചംബര് ഓഫ് മുനിസിപ്പല് െചയര് േപഴ്സണ് െചയര്മാെന്റ 13.11.2018-െല കത്ത്
സംസ്ഥാന മുനിസിപ്പല് ഹൗസിെന്റ
അടിസ്ഥാന സൗകരയ്ം െമച്ചെപ്പടുത്തി
നവീകരിക്കാനായി എലല്ാ നഗരസഭകളും 3,00,000/- രൂപ വീതം അടുത്ത
സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിെല പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.38 കുറ്റിച്ചല് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
വന േമഖലയായതിനാല് േറാഡ് ടാറിംഗിന് വനം വകുപ്പ് അനുവദിക്കുന്നിെലല്ന്നും
അതിനാല് േറാഡ് െമയിന്റനന്സ്
ഗര്ാന്റുപേയാഗിച്ച്
പഞ്ചായത്തിെന്റ
േറാഡുകള്
േകാണ്
കര്ീറ്റിംഗ്
നടത്താന്
അനുമതി
നല്കണെമന്നും
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.39 െപരുമ്പടപ്പ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െപരുമ്പടപ്പ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 12.07.2018-െല A3-457/17-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും. 09.07.2018-െല 8(1) -◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
(ലഭിച്ചത് 25.10.2018)
പഞ്ചായത്തില്
2017-18
വര്ഷം മുതല് ആയുഷ്േഹാളിസ്റ്റിക് െസന്റര്
പര്വര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിെട രണ്ടു താല്ക്കാലിക ജീവനക്കാെര നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വാടക െകട്ടിടത്തിലാണ് പര്വര്ത്തനം. ഇവരുെട േവതനവും വാടകയും നല്കാന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
4.40 തഴക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
30.10.2018-െല കത്തും
തഴക്കര
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 22.10.2018-െല TP.P1- നമ്പര് കത്തും( SRG 982/18
CC 318/18)
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മുഖയ്മന്ത്രിയുെട ദുരിദാശവ്ാസ നിധിയിേലയ്ക്ക് 25.00 ലക്ഷം രൂപ തനത് ഫണ്ടില്
നിന്നു നല്കി. അതിനാല് തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച് എടുത്ത മറ്റു േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്
നല്കാന് ഫണ്ടിലല്. ഈ സാഹചരയ്ത്തില് തനത് ഫണ്ട് വകയിരിത്തിയ 4
േപര്ാജക്ടുകള് ഒഴിവാക്കുന്നതിനു 10 േപര്ാജക്ടുകള് േഭദഗതി െചയ്ത് വികസനഫണ്ട്
ഉപേയാഗിക്കാനും അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കന്നു.
4.41 The Regional Agro Industrial Development Co -operative of Kerala Ltd. (RAIDCO)
സൗേരാര്ജ്ജ േമഖലയിെല േപര്ാജക്ടുകള് നടപ്പാക്കുന്നതിന് െറയ്േഡ്കാെയ
അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സിയായി അംഗീകരിക്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.42നിലമ്പൂര് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 01.11.2018-െല കത്തും നിലമ്പൂര് േബല്ാക്ക്
പഞ്ചായത്തിെന്റ 23.10.2018-െല 1(5)◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും

േപര്ാ.നം 82/19
അടങ്കല് 40.00 ലക്ഷം രൂപ (വികസനഫണ്ട്)
േപര് :- മിനി ഡയറി യൂണിറ്റ് (പര്വാസി)
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഗര്ൂപ്പടിസ്ഥാനത്തില് നടപ്പാക്കുന്ന മിനി ഡയറി യൂണിറ്റ്
എന്ന േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് ഓേരാ യൂണിറ്റിനും റിട്ടയര് െചയ്ത െവറ്ററിനറി
സര്ജന്മാെരേയാ
മറ്റു
െവറ്റിനറി
േഡാക്ടര്മാേരേയാ
മാേനജര്മാരായി
നിയമിക്കണെമന്ന്
ഡയറി
എക്സ്റ്റന്ഷന്
ഓഫീസര്
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതനുസരിച്ച്
േയാഗയ്തയുള്ള
െവറ്ററിനറി േഡാക്ടെറ മാേനജര്മാരായി
നിയമിക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.43 ആലത്തൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
05.11.2018-െല
കത്തും ആലത്തുര്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുെട 04.10.2018-െല 5(4)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി
തീരുമാനവും (SRG 1021/18/CC 422/18)

േപര്ാ.നം 27/19

അടങ്കല് 14, 97,000 ലക്ഷം രൂപ
വികസനഫണ്ട് 14,90,000/- രൂപ
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 7,000/- രൂപ
േപര് :- ൈലഫ് മിഷന് ഭവന പദ്ധതി SCP
ൈലഫ് പദ്ധതി പര്കാരം പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് ഭവനം നിര്മ്മിച്ചു നല്കാന്
14,97,000/- രൂപ ഈ വര്ഷെത്ത പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ൈലഫ്
ലിസ്റ്റില് SC വിഭാഗത്തില് ഒരാള് മാതര്േമയുള്ളൂ. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പില്
നിന്ന് ഇേദ്ദഹത്തിന് ഭവനം നല്കാന് പഞ്ചായത്ത് ശുപാര്ശ െചയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതിനാല് ഈ തുക പാര്പ്പിട േമഖലയില് മറ്റ് േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.44 േകരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന സഹകരണസംഘം
േകരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന സഹകരണ െഫഡേറഷന്
മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടറുെട 08.11.2018-െല G2-1659/2017-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തുകള് (2
എണ്ണം)
െഫഡേറഷന് നിര്മ്മാണ പര്വര്ത്തനങ്ങള് ഏെറ്റടുത്തു നടത്താന് ഒരു
കണ്സ്ട്രക്ഷന് ഡിവിഷന് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി PWD യുെട B കല്ാസ്സ്
ൈലസന്സ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചരയ്ത്തില് തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പിെന്റ
കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടുള്ള പര്വൃത്തികള് േകരള സംസ്ഥാന
പട്ടികജാതി - പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന സഹകരണ െഫഡേറഷെന എല്പ്പിക്കണ
െമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
4.45 കല്ാപ്പന ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര് ഓഫീസറുെട 14.11.2018-െല കത്തും കല്ാപ്പന
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 08.11.2018-െല 11(3) -◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും

േപര്ാ.നം 104/19

അടങ്കല് 24,48,878 /- രൂപ
(വികസനഫണ്ടും KLGSDP വിഹിതവും)
േപര് :- പഞ്ചായത്ത് െകട്ടിട നിര്മ്മാണം

പഞ്ചായത്ത് െകട്ടിട നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള േപര്ാജക്ടിെന്റ 13,43,125/- രൂപയുെട
ബില് (KLGSDP) ടര്ഷറിയില് കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ചില് നല്കിെയങ്കിലും തുക മാറിയിലല്.
കയ്ൂ ബില് ആയി. ഈ േപര്ാജക്ടിന് ഈ വര്ഷം പര്േതയ്കമായി സര്ക്കാര് തുക
അനുവദിച്ചു. എന്നാല് തുക ലഭിക്കിലല് എന്ന ധാരണയില് ഈ േപര്ാജക്ട് േഭദഗതി
വരുത്തി തനത് ഫണ്ട് കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തി. അതിനാല് പുതിയതായി അനുവദിച്ച
തുക ഉപേയാഗിക്കാന് റികവ്ിസിഷന് എടുക്കാന് കഴിയുന്നിലല്.
ഇതു
പരിഹരിക്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.46 പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 22.10.2018-െല B1-2551/18-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത് (LSGD -DB2/364/18-LSGD)
പര്ളയത്തില് നാശനഷ്ടമുണ്ടായ എയ്ഡഡ് േമഖലയിെല സ്കൂളുകള്ക്ക്
ആവശയ്മായ ധനസഹായം നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.47 കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 12.06.2018-െല 475/2018/DPC/DPO/KSD/ നമ്പര്
കത്ത് (LSGD - DA1/772/2018-LSGD)
കാസറേഗാഡ് ജിലല്യില് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില് നിന്ന് പട്ടികവര്ഗ്ഗ
വിഭാഗമായി മാറ്റെപ്പട്ട േവട്ടുവ സമൂദായത്തിന്
ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം
പുനഃകര്മീകരിക്കുന്നതു
വെര
പര്േതയ്ക
ഘടക
പദ്ധതി
വിഹിതം
വിനിേയാഗിക്കാവുന്നതാെണന്ന് സര്ക്കാര് നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നു.
2018-19-ല്
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ജനസംഖയ്ാനുപാതികമായി TSP യില് കൂടുതല് തുക വകയിരുത്തി. എന്നാല് 201819-ല്
അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന എസ്.സി.പി. വിഹിതം ഉപേയാഗിച്ച്
കഴിഞ്ഞ
വര്ഷെത്ത കയ്ൂ ബിലല്ില് ഉള്െപ്പട്ടതടക്കമുള്ള സ്പില് ഓവര് േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് തുക
നല്കാന്
കഴിയുന്നിെലല്ന്നും
ഇതിനു
പരിഹാരം
കാണണെമന്നും
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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