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 No.10/2018/SRG/LSGD(14) 

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗം 
17.01.2019-ല്  കൂടിയ  േയാഗത്തിെന്റ  നടപടിവിവരം 

 
േയാഗം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.30-ന് െസകര്േട്ടറിയറ്റിെല  സൗത്ത് േകാണ്ഫറന്സ് ഹാളില്  
ആരംഭിച്ചു.  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകപ്പുമന്ത്രി േയാഗത്തില്  അദ്ധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു.  
േയാഗത്തില്  പെങ്കടുത്തവരുെട േപരുവിവരം  അനുബന്ധമായി  േചര്ത്തിരിക്കുന്നു. 

 
1. തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുെട  2018-19-െല വാര്ഷിക  പദ്ധതി പുേരാഗതി - 

അവേലാകനം  
 
17.01.2019 വെരയുള്ള ആെക പദ്ധതി  െചലവ് 57.26 ശതമാനമാണ്. ടര്ഷറികളില്  
സമര്പ്പിച്ച  ബിലല്ുകള്  കൂടി േചര്ത്താല്  ഇത് 59.98ശതമാനമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതല്   
പദ്ധതി െചലവ് െകാലല്ം ജിലല്യിലും (62.00 ശതമാനം) ഏറ്റവും കുറവ് എറണാകുളം 
ജിലല്യിലുമാണ് (53.71 ശതമാനം). 182.61േകാടി രൂപയുെട 5588 ബിലല്ുകള്  ടര്ഷറിയില്  
െപന്ഡിംഗ് ആയി ഉണ്ട്. പദ്ധതി െചലവിെന്റ   വിശദാംശങ്ങള്  താെഴ േചര്ക്കുന്നു. 

തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനം  തിരിച്ചുള്ള  െചലവ് വിവരം 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  61.99 % 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  63.28 % 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  52.88% 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി  50.35 % 
േകാര്പ്പേറഷന്   42.09 % 
ആെക  57.26    ശതമാനം 

ജിലല് തിരിച്ചുള്ള  െചലവ് വിവരം 

8 തിരുവനന്തപുരം 56.06  % 
9 മലപ്പുറം 56.02 % 
10 േകാട്ടയം 55.79 % 
11 കാസര്േഗാഡ് 55.46 % 
12 തൃശൂര്  55.45 % 
13 േകാഴിേക്കാട് 54.60  % 
14 എറണാകുളം 53.71  % 

 
െപാതു വിഭാഗം, SCSP,TSPയുെട  െചലവ്  ശതമാനം  താെഴപ്പറയും പര്കാരമാണ്.  
 

ജനറല്  SCSP TSP 
63.76% 51.77% 49.47% 

 
 

 
 

 
 

 

1 െകാലല്ം 62.00% 
2 കണ്ണൂര്  60.75% 
3 പത്തനംതിട്ട 60.56  % 
4 വയനാട് 60.51 % 
5 പാലക്കാട് 60.49% 
6 ഇടുക്കി 56.85 % 
7 ആലപ്പുഴ 56.27 % 
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2. മുന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  തുടര്നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട 
വിഷയങ്ങള്  
 

2.1 05.09.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്   കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  നടപടി   
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  

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  നടപ്പാക്കിെക്കാ 
ണ്ടിരിക്കുന്ന തുടര്  പദ്ധതിയായതിനാല്  ഈവര്ഷേത്തക്ക് മാതര്മായി 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  05.09.2018-െല േയാഗത്തില്   അനുമതി 
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.   
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട നിര്േദ്ദശമനുസരിച്ച് േപര്ാജക്ടിെന്റ 
ഇതുവെരയുള്ള നടത്തിപ്പ് പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് േകരള േസാഷയ്ല്  
െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  േയാഗത്തില്  അവതരിപ്പിച്ചു. മികച്ച 
രീതിയിലാണ് ഈ  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നെതന്നും  കുട്ടികള്ക്ക് ഇത് വളെര 
പര്േയാജനപര്ദമാെണന്നും  എക്സികയ്ുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  േയാഗത്തില്  അറിയിച്ചു.  
ഈ േപര്ാജക്ടിെന്റ നടത്തിപ്പ് ഫലപര്ദമാക്കുന്നതിന്  ആവശയ്മായ ഇടെപടല്  
നടത്താന്   േയാഗം േകരള  േസാഷയ്ല്  െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ടേറാട് നിര്േദ്ദശിച്ചു.  ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള്  നടപ്പാേക്കണ്ടത് േകരള  
േസാഷയ്ല്  െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷെന്റ  ചുമതലയാെണന്നും  ഇങ്ങെനയുള്ള 
പദ്ധതികള്  സംസ്ഥാനത്തിനാെക  നടപ്പാക്കുന്ന കാരയ്ം േകരള  േസാഷയ്ല്  
െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്  പരിഗണിക്കണെമന്നും  േയാഗം നിര്േദ്ദശിച്ചു.  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ടറുെട പഠന റിേപ്പാര്ട്ട്  േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിന്  
പരിഗണനയ്ക്കായി നല്കാനും  േയാഗം നിര്േദ്ദശിച്ചു.  

നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് ,   

േകരളേസാഷയ്ല്  െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്  
2.2   16.10.2018 െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  തുടര്  നടപടി  

സവ്ീകരിേക്കണ്ട  വിഷയങ്ങള്  
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 
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വന്നതിലൂെട  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  അസൗകരയ്ം പരിഗണിച്ച്  30.09.2018-
വെര  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 
2)ധനവകുപ്പ് 

 2.3 30.11.2018-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  തുടര്  നടപടി 
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  

ഖണ്ഡിക 4.25  
െചങ്ങന്നൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  
 ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  22.10.2018-െല കത്ത് (CC/292/2018) 

ഐ.എ.ൈ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 സംബന്ധിച്ച്.  
 

1) േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് അതിര്ത്തിയിെല  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളില്  ൈലഫ് 
പദ്ധതി പര്കാരം  വീട് നിര്മ്മിച്ചു നല്കാന്  ഫണ്ടിെന്റ കുറവുെണ്ടന്ന് ൈലഫ് 
മിഷന്   പര്തിനിധി അറിയിച്ചു. അതിനാല്  ഈ തുക ൈലഫ് മിഷന്  
പദ്ധതിയില്െപ്പടുന്ന  ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് വീട് നിര്മ്മിച്ചു നല്കാന്  
ഉപേയാഗിക്കണെമന്ന് 31.12.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  
നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നു. 
മുകളില്  പറഞ്ഞ  ഗുണേഭാക്താക്കള്  ൈലഫ് ലിസ്റ്റില്  നിന്ന്  ഒഴിവായതിെന്റ 
കാരണം അേനവ്ഷിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് െചയയ്ാന്   ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണെറ 
ചുതലെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഭവനരഹിതരായവെര മാതര്മാണ് ൈലഫ് 
ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയെതന്നും േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ച 
52 േപര്ക്ക് വാസേയാഗയ്മലല്ാത്തവയാെണങ്കിലും  ഭവനങ്ങള്  ഉള്ളതിനാലാണ്  
ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പടുത്താത്തെതന്നും ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  അറിയിച്ചു.   

നടപടി-  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
2.4 31.12.2018-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  തുടര്  നടപടി 

സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  
ഖണ്ഡിക 3.1 

തേദ്ദശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ േകരള വാട്ടര്  അേതാറിട്ടി, േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി 
േബാര്ഡ്, ഗര്ൗണ്ട് വാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റ്  മറ്റ് ഏജൻസികൾ എന്നിവയിേലക്ക് 
വിവിധ പര്വർത്തികൾക്ക്  തുക െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയ്തിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി ഈ 
തുകയിൽ നെലല്ാരു പങ്ക്  ഉപേയാഗിക്കാെത കിടക്കുകയാണ്. ഈ തുക െചലവഴിച്ച് 
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പര്വർത്തി പൂർത്തിയാക്കണെമന്ന് നിർേദശിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും വര്ഷങ്ങളായി  
വളെരയധികം പര്വൃത്തികള്  പൂര്ത്തീകരിക്കാെത കിടക്കുകയാണ്. െഡേപ്പാസിറ്റ് 
പര്വൃത്തികള്  പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന്  സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജിലല്ാതലത്തിലും 
താെഴ പറയുന്ന നടപടികള്  എടുക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. 

(i) ഇത്തരം ഏജന്സികളില്  െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയ്ത തുക, പര്വൃത്തി എന്നിവയുെട  
വര്ഷം തിരിച്ച വിവരം  ജിലല്ാതലത്തില്  േകര്ാഡീകരിക്കണം. ഇതിെന തുടര്ന്ന  ്
ജിലല്ാതലത്തില്   ബന്ധെപ്പട്ട വകുപ്പു ഉേദയ്ാഗസ്ഥര്  (െഡപയ്ൂട്ടി ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയര്മാര്,  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്മാര്, ഗര്ൗണ്ട് വാട്ടര്  വകുപ്പ് ജിലല്ാ 
ഓഫീസര്  തുടങ്ങിയവര്), തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല  അദ്ധയ്ക്ഷന്മാര്, 
െസകര്ട്ടറിമാര്  എന്നിവരുെട േയാഗം  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി തലത്തില്  
പര്േതയ്കമായി വിളിച്ചു േചര്ക്കണം.  ജിലല്ാ കളക്ടര്  ഇതിന് പര്േതയ്കമായി 
ഇടെപടണം.  ഓേരാ പര്വൃത്തിയും  പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു കര്മ്മ പദ്ധതി  
തയയ്ാറാക്കണം. ഇതിെന്റ േകര്ാഡീകരിച്ച    റിേപ്പാര്ട്ട് ജിലല്ാ കളക്ടര്/  ജിലല്ാ 
പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്  േസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡ് ഡി.പി.ഡിവിഷന്  ചീഫിനു 
നല്കണം. സംസ്ഥാനതലത്തില്  േകര്ാഡീകരിച്ച റിേപ്പാര്ട്ട്  തുടര്  
നടപടികള്ക്കായി  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  അഡീഷണല്  ചീഫ് 
െസകര്ട്ടറിക്കു നല്കണം.  

(ii) ഈ പര്വര്ത്തനം  ഫലപര്ദമാക്കുന്നതിന്  സംസ്ഥാനതലത്തില്  KSEB, KWA, 
GWD എന്നിവയുെട  േമധാവികളുെട  ഒരു േയാഗം ബഹു.മന്ത്രിയുെട 
അദ്ധയ്ക്ഷതയില്   പര്േതയ്കമായി വിളിക്കാന്   തീരുമാനിച്ചു.  ഇതു സംബന്ധിച്ച 
സര്ക്കുലര്    

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

3)ചീഫ്,ഡി.പി. ഡിവിഷന്, േസ്റ്ററ്റ്പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡ്  
ഖണ്ഡിക 3.2  

മാനസിക െവലല്ുവിളികള്  േനരിടുന്ന കുട്ടികള്ക്ക്  േസ്കാളര്ഷിപ്പും ബത്തയും  
നല്കണെമന്ന് നിര്േദ്ദശമുണ്ട്.  ഇത്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്/ നഗരസഭകളാണ് 
നല്േകണ്ടത്.  േബല്ാക്ക്, ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്കും ഇതിനു  തുക മാറ്റി 
വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.  എന്നാല്  ഇത്തരം കുട്ടികള്ക്ക്  അര്ഹമായ മുഴുവന്  
േസ്കാളര്ഷിപ്പും   ബത്തയും നല്കാറിലല്.  ഇതിനാവശയ്മായ  മതിയായ ഫണ്ട്  
പലേപ്പാഴും ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്   ലഭയ്മലല്ാത്തതും ഒരു   കാരണമാണ്. മുടക്കും 
കൂടാെത ഈ ധനസഹായം നല്കുന്നതിന് േബല്ാക്ക്, ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തുകളും  
ഇതിന് മതിയായ തുക മാറ്റി വയ്ക്കണം. അര്ഹതെപ്പട്ട ബത്തയും േസ്കാളര്ഷിപ്പും  
എലല്ാ മാസവും കൃതയ്മായി നല്കാന്  അതത് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളും  
നഗരസഭകളും പര്േതയ്കം ശര്ദ്ധിക്കണം. ഇത്തരം വിഭാഗക്കാരായ കുട്ടികളുെട  
വിവരം  സാമൂഹയ്സുരക്ഷാ മിഷന്   ICDS/CDPO  മുേഖന എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും  ൈകമാറണം.  മതിയായ തുക മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുെവന്ന്  
ICDS/CDPO മാര്  ഉറപ്പു വരുത്തണം. ഇതിന് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി േമല്േനാട്ടം 
വഹിക്കണം.  ഇതു സംബന്ധിച്ച സര്ക്കുലര്  

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, േകരള േസാഷയ്ല്  െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്  
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ഖണ്ഡിക 3.3 
 േലാക ബാങ്ക് വിഹിതം ഉപേയാഗിച്ചുള്ള  നിര്മ്മാണ പര്വൃത്തികളുെട  ചില ബിലല്ുകള്   
2018 മാര്ച്ച് അവസാനം  കയ്ൂ ലിസ്റ്റിലായി.  ഇത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  
കയ്ൂ ബിലല്ുകള്ക്ക് അനുസൃതമായി  അധികമായി േലാക ബാങ്ക് വിഹിതം ധനവകുപ്പില്  
നിന്നു നല്കി. 
എന്നാല്  ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  േലാക ബാങ്ക്  വിഹിതം ലഭിക്കുന്നതിനു 
മുമ്പ്  ഇതിെന്റ  ബില്  തുക  തനത്  ഫണ്ട്  ഉപേയാഗിച്ചു നല്കി. കൂടാെത കയ്ൂ 
ബിലല്ിലുള്ള  തുകേയക്കാള്   അധികമായി   ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്    
േലാക ബാങ്ക് വിഹിതമായി  ലഭിച്ചു.  ഇങ്ങെന മിച്ചമുള്ള  തുകയുെട വിനിേയാഗം  
സംബന്ധിച്ച് താെഴപ്പറയുന്ന നിര്േദ്ദശം നല്കുന്നു. 
 
(i) േലാക ബാങ്ക് വിഹിതം ലഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്  ബില്  തുക തനത് ഫണ്ട് 

ഉപേയാഗിച്ച്  നല്കിെയങ്കില്  മിച്ചം  ലഭയ്മായ തുക  േലാക ബാങ്കിെന്റ 
ഉപേയാഗം സംബന്ധിച്ച്  മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന  പുതിയ 
പദ്ധതികള്േക്കാ  ഇേത ഗണത്തില്െപ്പട്ട സ്പില്  ഓവര്   േപര്ാജക്ടുകള്േക്കാ  
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

(ii) േലാക ബാങ്ക് വിഹിതം അധികമായി ലഭിച്ച  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും  
മുകളില്  പറഞ്ഞ ഗണത്തില്െപ്പട്ട  േപര്ാജക്ടുകള്   നടപ്പാക്കുന്നതിന്  
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്   ഈ തുക  31.03.2019-നകം  
െചലവഴിക്കണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 
 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

ഖണ്ഡിക 3.4 

േകരള വാട്ടര്  അേതാറിട്ടിക്ക് െവള്ളക്കരം  കുടിശ്ശിക നല്കാനുള്ള  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുെട  തുക ധനവകുപ്പ്  വികസനഫണ്ടില്  നിന്നും കുറവ് െചയ്തിട്ടുണ്ട്.  
എന്നാല്  ഇപര്കാരം  കുറവു െചയ്ത തുക കഴിഞ്ഞാല്  മിച്ചം തുക വളെര കുറവാണ്.  
അതിനാല്  ഇത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അനിവാരയ് േപര്ാജക്ടുകളുെട ബില്  
തുക േപാലും  നല്കാന്  ഫണ്ടിലല്.  ഈ സാഹചരയ്ത്തില്   വലിയ കുടിശ്ശികയുള്ള 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട തുക  രേണ്ടാ മൂേന്നാ വര്ഷംെകാണ്ട്  ഗഡുക്കളായി  
അടയ്ക്കാവുന്ന രീതിയിലാക്കണെമന്ന് ധനവകുപ്പിേനാടാവശയ്െപ്പടാന്  തീരുമാനിച്ചു.  

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

ഖണ്ഡിക 3.5 

പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാരിലല്ാത്ത  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും  റ്റി.എസ്.പി. വിഹിതം 
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതിെന്റ വിശദാംശം പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്   േശഖരിച്ചിരുന്നു. ഈ 
തുക സര്ക്കാരിേലയ്ക്ക്  തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന്  െഹഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് നല്കണെമന്ന് 
ധനവകുപ്പിേനാടാവശയ്െപ്പടാന്  തീരുമാനിച്ചു.  കൂടാെത ഇങ്ങെന തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന തുക 
പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്  കൂടുതലുള്ള തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്   നല്കുന്നതിെന്റ 
സാധയ്ത പരിേശാധിച്ച് പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസനവകുപ്പു ഡയറക്ടര്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. 
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ഇതു സംബന്ധിച്ച് േസ്റ്ററ്റ് ഫിനാന്സ  ് െസല്  േജായിന്റ് െസകര്ട്ടറിെയ കൂടി േചര്ത്ത്  
േയാഗം വിളിക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. 

നടപടി:-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2)പട്ടിക വര്ഗ്ഗ  വികസന വകുപ്പ്ഡയറക്ടര്  

3) ധനവകുപ്പ് 
ഖണ്ഡിക 3.9 

സംസ്ഥാനെത്ത ഏക പട്ടികവര്ഗ്ഗ പഞ്ചായത്താണ് ഇടമലക്കുടി.  ബഡ്ജറ്റ് 
പര്കാരം അനുവദിക്കുന്ന തുക  േമഖലാ വിഭജനത്തിനു വിേധയമായാണ്  ഈ 
പഞ്ചായത്തിലും  െചലവഴിക്കുന്നത്. പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്  മാതര്ം 
താമസിക്കുന്നതും വളെര പിന്നാക്കം  നില്ക്കുന്നതുമായ ഈ  പഞ്ചായത്തില്  പദ്ധതി 
ആസൂതര്ണ-നിര്വഹണത്തില്  പര്േതയ്ക ഇടെപടല്  നടത്താന്  തീരുമാനിച്ചു.   

 
1) പട്ടികവര്ഗ്ഗ പഞ്ചായത്തായതിനാല്  വികസനഫണ്ടിെന്റ ഉപേയാഗത്തില്  നിന്ന് 

പശ്ചാത്തല േമഖലയുെട ഉയര്ന്ന  പരിധിയും  ഉത്പാദന േമഖലയുെട  കുറഞ്ഞ 
പരിധിയും  ഒഴിവാക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു.  എന്നാല്  വനിതാ ഘടക പദ്ധതി, കുട്ടികള്, 
ഭിന്നേശഷിക്കാര്, വൃദ്ധര്  തുടങ്ങിയവര്ക്ക്  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരമുള്ള  കുറഞ്ഞ പരിധി 
പാലിേക്കണ്ടതാണ്.  പരീക്ഷണാര്ത്ഥം  ഇത് 2019-2020 വര്ഷേത്തയ്ക്ക് മാതര്മാണ് 
ബാധകം 

2)  പഞ്ചായത്തിേലയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിേലയും  ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്മാരുെട 
പര്വര്ത്തനം െമച്ചെപ്പടുത്താന്  ജിലല്യില്  ഒരു പര്േതയ്ക േമാണിട്ടറിംഗ്  സംവിധാനം  
ജിലല്ാ കളക്ടര്  ഒരുക്കണം. ഇവര്  നിശ്ചിത കാലയളവില്   പഞ്ചായത്ത് 
സന്ദര്ശിേക്കണ്ടതും  പദ്ധതി ആസൂതര്ണ നിര്വഹണത്തില്  പര്േതയ്കമായ 
ഇടെപടല്  നടേത്തണ്ടതുമാണ്. കൂടാെത  6 മാസത്തിെലാരിക്കെലങ്കിലും  ജിലല്ാ 
കളക്ടറുെട േനതൃതവ്ത്തില്  എലല്ാ ജിലല്ാതല ഉേദയ്ാഗസ്ഥേരയും  മറ്റ് ബന്ധെപ്പട്ട 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥേരയും  ഉള്െപ്പടുത്തി പഞ്ചായത്തില്  കയ്ാമ്പ് നടത്തണം.  കയ്ാമ്പില്  
ഉയര്ന്നു വരുന്ന ആവശയ്ങ്ങള്  പരിഹരിക്കാന്  പര്േതയ്ക ഇടെപടല്  ജിലല്ാ കളക്ടര്  
നടത്തണം. ഈ കാരയ്ത്തില്  ആവശയ്മായ ഏേകാപനം  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി 
നടത്തണം.  ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 

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

3) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
ഖണ്ഡിക 3.10 

മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  നിര്േദ്ദശിച്ച പര്കാരം  എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  
വികസന ഫണ്ടിെന്റ 20 ശതമാനം തുക ൈലഫ് പദ്ധതിക്കായി മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട്.  
എന്നാല്  ചില  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ഒന്നാം ഘട്ട ഭവന പദ്ധതിയില്   
(ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്)  ഇതര്യും തുക ആവശയ്മിലല്.  അതിനാല്  ഈ തുക 
െചലവഴിക്കെപ്പടാെത കിടക്കുകയാണ്.  േശഷിക്കുന്ന മൂന്നു മാസം െകാണ്ട്  2-◌ാ◌ം 
ഘട്ട ഭവന പദ്ധതി  (ഭൂരഹിത- ഭവന രഹിതര്) പര്കാരം  സ്ഥലം  വാങ്ങാന്  
ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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ഈ സാഹചരയ്ത്തില്  മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന 20 ശതമാനം തുകയില്  നിന്ന്  ഒന്നാം 
ഘട്ടമായി വീടു നല്കുന്നതിന്  ആവശയ്മായ തുക കഴിച്ച്  ബാക്കി തുക 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  ഭരണസമിതി തീരുമാനിക്കുന്ന പക്ഷം   വീടിന് 
സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതടക്കമുള്ള മറ്റ് ആവശയ്ങ്ങള്ക്ക്  ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  
ഇങ്ങെന തുക ഉപേയാഗിക്കുേമ്പാള്  കാറ്റഗറി 1 സ്പില്  ഓവര്   േപര്ാജക്ടുകളുെട  
ബില്  തുക നല്കുന്നതിന്  മുന്ഗണന നല്േകണ്ടതാണ്. ഇങ്ങെനയുള്ള 
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ൈലഫ് മിഷന്  ജിലല്ാ 
േകാഓര്ഡിേനറ്ററുെട  ശുപാര്ശേയാെട  അറിയിക്കുന്നതനുസരിച്ച്  വാലിേഡഷന്  
ഒഴിവാക്കി നല്കാന്  ഐ.െക.എം. എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടെറ  ചുമതലെപ്പടുത്തുന്നു. 
ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 

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

ഖണ്ഡിക 3.11 
 ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്  ആധുനിക ശ്മശാനം നിര്മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിെന്റ  
പരിപാലനത്തിന് ഭാരിച്ച തുക ആവശയ്മായി വരുന്നു.  ചില തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളില്  ആധുനിക ശ്മശാനത്തിെന്റ  ഉപേയാഗം വളെര കുറവാണ്.  ഈ 
സാഹചരയ്ത്തില്  എലല്ാ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ആധുനിക ശ്മശാനം 
ആവശയ്മുേണ്ടാ എന്നു പരിേശാധിേക്കണ്ടതുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് എതര് 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളില്   ആധുനിക ശ്മശാനം ഉണ്ട്, എതര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്   
ഇതിെന്റ  നിര്മ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ശ്മശാനത്തിെന്റ നടത്തിപ്പ് െചലവ്, 
എലല്ാ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിലും  ഇതിെന്റ ആവശയ്മുേണ്ടാ എന്നിവ പരിേശാധിച്ച്  
റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടെറ  ചുമതലെപ്പടുത്തി. 
ഇതിേന്മല്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട  കൂടി അഭിപര്ായവും അറിയിക്കണം. 

നടപടി:- 1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് , ശുചിതവ് മിഷന്  
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  

ഖണ്ഡിക 3.13 
മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിെല  കുട്ടികള്ക്ക് നല്കുന്ന 
ലാപ് േടാപിെന്റ പരമാവധി യൂണിറ്റ് നിരക്ക്  30,000/- രൂപയാണ്.  ഐ.ടി. മിഷന്  
ഡയറക്ടറുെട ശുപാര്ശ പര്കാരമാണ്  മിഡില്  ലവല്  െസ്പസിഫിേക്കഷന് ഈ 
നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്  െകല്േടര്ാണ് , Centralised Procurement  and  
Rate Contract System (CPRCS)  മുേഖന ലാപ് േടാപ് വാങ്ങുേമ്പാള്  30,000/- 
രൂപയിലധികമാെണന്ന് ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഐ.ടി. മിഷന്  ഡയറക്ടര്  ശുപാര്ശ െചയ്ത മിഡില്  െലവല്  
െസ്പസിഫിേക്കഷന്  പര്കാരമുള്ള  ലാപ ് േടാപ ് മാതര്േമ  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക ്
നല്േകണ്ടതുള്ളൂ എന്നു  നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. മിഡ്–െലവല്  െസ്പസിഫിേക്കഷന്  
താെഴേച്ചര്ക്കുന്നു.  

Usage: Use of word processing, spreadsheets, e-mail, Internet browsing, Web based 
applications and Multiple applications with graphics and multimedia performance essential for 
Web content, smooth graphics, and video, and data intensive e-Governance applications. 

 Processor: 64 bit Multi core x86 Processor with 4 threads having either of  
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 BAPCO SysMark 2014 rating of 700 or above tested with memory of 8.0GB  

 PC Mark 8 Work Accelerated Score of 3450 or higher, tested with 8GB RAM. 

 Chipset: Compatible 

 Motherboard: OEM Compatible 

 Memory: 4 GB DDR3 1333 RAM(or Higher) Expandable up to 8GB 

 Hard Disk:  1.0TB, 5400rpm or Higher 

 Display:  LED Backlit Display 

 Display Size: 15.6” 

 Resolution: 1366X768 WXGA or Higher 

 Wireless connectivity: IEEE 802.11b/g/n/WLAN integrated wireless,  

                                                       Integrated Bluetooth 4.0 

 DVD Writer:  Integrated DVD Writer 8X or above 

 Speaker: Integrated Stereo Speaker 

 Keyboard:  Keyboard with Touch Pad 

 Camera: Integrated 

 Audio: Integrated High Definition Audio 

 Expansion Port: 3USB, 1 USB3.0, 10/100/1000 Ethernet Card, RGB or Video or 
VGA/HDMI, Microphone, Stereo Headphone & other Standard features 

 Power Supply: 230V, 50Hz AC Supply with rechargeable Battery Pack comprising of 
Li-Ion battery suitable for approx. 4hrs operation complete with battery charger / 
adapter  

 Mouse:  Optical Scroll mouse 

 Carry case: Backpack to be provided 

 Weight:  Weight Less than 2.5 Kg  

 Warranty:  5 year comprehensive onsite OEM warranty including battery and charger 

 Certification:   Energy Star 5.0/ Bureau of Energy Efficiency (BEE) certification, 
RoHS (Preferable) 

 Operating System: Ubuntu 16.04 LTS preloaded 
 
 ഇതനുസരിച്ചുള്ള നിരക്ക് പുതുക്കി നിശ്ചയിേക്കണ്ടതുേണ്ടാ എന്ന് പരിേശാധിച്ച്  
ഐ.ടി. മിഷന്  ഡയറക്ടര്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  
പിന്നീട് തീരുമാനെമടുക്കും.  

നടപടി:- 1)ഡയറക്ടര്, ഐ.ടി.മിഷന്  
ഖണ്ഡിക 3.14 

മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  പാടേശഖരങ്ങളില്  െപട്ടിയും പറയും ( PUMP SET) 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം നല്കാവുന്നത്   േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിനു 
മാതര്മാണ .് എന്നാല്  നഗരസഭാ പര്േദശങ്ങളില്  അതത  ് നഗരസഭകള്ക്ക  ്  
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ഇതിന് ധനസഹായം നല്കാവുന്നതാണ്.  മാര്ഗ്ഗേരഖയിെല  മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങള്  
പാലിേക്കണ്ടതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
ഖണ്ഡിക 4.8 
 
വരാപ്പുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  

വരാപ്പുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  05.11.2018-െല A2-5816/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  

 

പഞ്ചായത്തില്  ൈലഫ് മിഷനില്   പദ്ധതിക്ക് ലഭയ്മായ വിഹിതം  1.20 േകാടി 
രൂപയാണ് (േബല്ാക്ക്/ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ഉള്െപ്പെട). അര്ഹരായ 29 
േപരില്  25 േപര്  എഗര്ിെമന്റു വച്ചു.  നാലുേപര്  തീരേദശ പരിപാലന നിയമത്തിെന്റ  
പരിധിയില്   ഭൂമിയുള്ളവരാണ്. ഇവര്ക്ക് ധനസഹായം  നല്കാന്  കഴിയിലല്.  
അതിനാല്  േശഷിക്കുന്ന തുക ഉപേയാഗിച്ച്  പഞ്ചായത്തിെല ഭവന രഹിതരുെട  
സപ്ലിെമന്ററി ലിസ്റ്റിലുള്ള  ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്   ധനസഹായം നല്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് . ഇത് പരിേശാധിച്ച്  ൈലഫ് ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര്  റിേപ്പാര്ട്ട്  
നല്കണം. 

 നടപടി:- 1) ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര്, ൈലഫ് മിഷന്  
2)തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

ഖണ്ഡിക 4.16  
 
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  

േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 15.11.2018-െല കത്തും ഭരണസമിതിയുെട 
25.10.2018-െല കത്തും 

 
  കയര്  ൈകത്തറി  സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക്  വര്ക്ക് െഷഡ് 
നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി  താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (SRG 
1079, 1071, 1072, 1073/18) 

 
 

കര്മ 
നം 

േപര്ാ.നം. േപര് പദ്ധതി വിഹിതം 

1 482/19 ഒളവണ്ണ കയര്  െസാൈസറ്റിക്ക് 
ധനസഹായം നല്കല്    

15,00,000/- രൂപ 

2 489/19 കടലുണ്ടി കയര്  െസാൈസറ്റിക്ക്  
ധനസഹായം നല്കല്  

15,00,000/- രൂപ 

3 1235/19 േകരള ൈകത്തറി വീേവഴ്സ് 
െസാൈസറ്റി  വര്ക്ക് െഷഡ്  
ചിറയിന്  പീടിക, അഴിയൂര്  

15,00,000/-രൂപ 

4 1249/19 ഇരങ്ങലല്ൂര്  കയര്  വയ്വസായ 
സഹകരണ സംഘം  - ഒളവണ്ണ  

30,00,000/-രൂപ 
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ഖണ്ഡിക 4.19 
ഐക്കരനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  

എറണാകുളം  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  22.11.2018-െല കത്തും  ഐക്കരനാട് 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  18.09.2018-െല  A3 - 10/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  
േപര്ാ.നം. 67/19, 140/19, 139/19, 69/19  അടങ്കല്  25,000/- രൂപ  
േപര്:- പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുട്ടികള്ക്ക് പഠേനാപകരണങ്ങള്  (േമശ, കേസര)  

  
 

ഐക്കരനാട് പഞ്ചായത്തിെല ചില പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട കുടുംബങ്ങൾ 
കര്ിസ്തുമതത്തിേലക്ക് പരിവർത്തനം െചയ്തു .അതിനാൽ 2015 മുതൽ ഇവർക്ക് ജാതി 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നിലല്. അതിനാൽ ൈടര്ബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറുെട 
സാക്ഷയ്പതര്ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  താെഴപ്പറയുന്ന  േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് 
ധനസഹായം നൽകാൻ അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
1) വിവിധ േകാഴ്സുകള്ക്കു പഠിക്കുന്ന  

വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ധനസഹായം 
അടങ്കല്  64,000/- രൂപ 

2) പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വാട്ടര്  ടാങ്ക് അടങ്കല്  30,000/- 
3) പട്ടികവര്ഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട  വൃദ്ധര്ക്ക് 

കട്ടില്  വാങ്ങല്  
അടങ്കല്  43,500/- രൂപ 

 

ഖണ്ഡിക 4.22   
അയ്മനം ഗര്ാമ പഞ്ചായത്ത്  

േകാട്ടയം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  24.11.2018-െല കത്തും  അയ്മനം 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  22.11.2018-െല കത്തും (SRG 1109/18 - CC 575/18) 
േപര്ാ.നം. 218/19    അടങ്കല്   23,90,000/-- രൂപ  
      (തനത് ഫണ്ട് 3,50,000/- രൂപ 
      ശുചിതവ് മിഷന്  വിഹിതം  20,40,000/- രൂപ) 
േപര്:- കക്കൂസ് നിര്മ്മാണം 

  
 

പര്ളയെത്തത്തുടര്ന്ന് ഏകേദശം 320 കക്കൂസ് പഞ്ചായത്തില്  നശിച്ചുേപായി. 
ശുചിതവ്മിഷന്  ഫണ്ട്  കൂടി േചര്ത്ത്  170 േപര്ക്കു കൂടി  കക്കൂസ് നിര്മ്മിക്കാനുള്ള  
േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം  സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നു.  ODF ആയി പര്ഖയ്ാപിച്ച  

മാര്ഗ്ഗേരഖയിെല വയ്വസ്ഥ ഒഴിവാക്കി  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് വകയിരുത്തിയ മുഴുവന്  
തുകയും  ധനസഹായമായി നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് . ഈ സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുെട പര്വര്ത്തനം, പര്ളയത്തിലുണ്ടായ നഷ്ടം  എന്നിവയുെട വിശദാംശങ്ങള്  
സഹിതം  പരിേശാധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്   റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. റിേപ്പാര്ട്ട് 
ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പിന്നീട്  പരിഗണിക്കും 

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

പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പു 
ഡയറക്ടെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് 
പരിഗണിക്കും.  

നടപടി:- 1)പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പു ഡയറക്ടര്  
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പഞ്ചായത്തായതിനാല്   പര്േതയ്ക അനുമതി  സംബന്ധിച്ച്. ഇത് ശുചിതവ് മിഷന്  
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്   പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം 

ഖണ്ഡിക 4.27 
 പള്ളിക്കേത്താട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 േകാട്ടയംജിലല്ാപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 24.11.18 െല കത്തും പള്ളിക്കേത്താട് 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുെട 12.09.18െല 4(4)-◌ാ◌ം നമ്പര്  തീരുമാനവും.  
േപര്ാ.നം  148/19            അടങ്കല്  14,93,800/-  രൂപ  
       ( തനതുഫണ്ട് 10,62,205/-  രൂപ 
       േബല്ാക്ക് വിഹിതം 4,31,595/-  രൂപ) 
2016-17 ല്  കക്കൂസ് നിര്മ്മാണത്തിന് േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ആെക 
ഗുണേഭാക്താക്കള്  532. ഇതില്  211 േപര്   നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കി േരഖകള്  
സമര്പ്പിച്ചു ധനസഹായം ൈകപ്പറ്റി. 321 േപര്   കക്കൂസ് നിര്മ്മാണം 31.03.17 നകം 
പൂര്ത്തിയാക്കി. എന്നാല്  േരഖകള്  സമര്പ്പിക്കാന്  കഴിയാത്തതിനാല്  തുക 
നല്കിയിലല്. ഈ േപര്ാജക്ട് 2017-18, 2018-19 വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നു. ODF 
ആയി പര്ഖയ്ാപിച്ചതിനാല്  ധനസഹായം നല്കാന്  സര്ക്കാര്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച .്   ഇത  ്ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ  ്ഡയറക്ടര്  പരിേശാധിച്ച  ് റിേപ്പാര്ട്ട  ്
നല്കണം.  

ഖണ്ഡിക 4.38  
ആലത്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 28.11.18 െല കത്ത് (SRG 1135/18 . CC 605/2018) 

േപര്ാ.നം  177/19               അടങ്കല്  29,40,000/- രൂപ (SCP) 
      (വികസനഫണ്ട് 1,40,000/- രൂപ SCP 
          ജിലല്ാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 24,00,000/- 
        േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 4,00,000/- 

വീടുവച്ചു നല്കാനായി പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട വനിതകള്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി 
നല്കാനുള്ള േപര്ാജക്ട് 2017-18 വര്ഷം പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് ഈ 
വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നു. ൈലഫ് മിഷന്  മാര്ഗ്ഗേരഖപര്കാരമലല് എന്നതിനാല്  
ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. ആദയ്ഘട്ടത്തില്  ൈലഫ് 
പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുേത്തണ്ട ഗുണേഭാക്താക്കളുെട എണ്ണം, ആവശയ്മായ തുക (SCP) 
എന്നിവ സഹിതം പരിേശാധിച്ച  ് ൈലഫ  ് ചീഫ  ് എക്സികയ്ുട്ടീവ  ് ഓഫീസര്  റിേപ്പാര്ട്ട  ്
നല്കണം. 

 നടപടി:- 1) ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ്  ഓഫീസര്, ൈലഫ് മിഷന്  
2)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

ഖണ്ഡിക 4.41  
േകാകല്ിയാര്  ഇംപ്ലാന്റീസ് അേസാസിേയഷന്  ആന്റ് ചാരിറ്റബിള്  െസാൈസറ്റി 

പര്സിഡന്റിെന്റ കത്ത്. (ലഭിച്ചത് 07.11.2018) (LSGD-DA1/718/2018-LSGD)   
 േകാകല്ിയര്  ഇംപ്ലാന്റിനു േശഷമുള്ള േകള്വി സഹായികളും മറ്റും നല്കാവുന്ന 

താെണന്ന് മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  ഉണ്ട്. പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്കും 

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

 നടപടി:- 1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചിതവ് മിഷന്  
2)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.സി)വകുപ്പ്  
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മത്സയ്െതാഴിലാളികള്ക്കും (മക്കള്ക്ക്) മാതര്മായി േകാകല്ിയര്  ഇംപ്ലാന്റിേന്റയും 
അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുേടയും റിപ്പയറിംഗിന് ധനസഹായം നല്കിയാല്  
മതിെയന്ന് േകാര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 27.09.2018 െല േയാഗതീരുമാനപര്കാരം 
സര്ക്കാര്  നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്. (15.10.2018 െല ഡി.എ1/718/18/തസവ്ഭവ ഉത്തരവ്) 
ഇതിനുള്ള ധനസഹായം എലല്ാവര്ക്കും നല്കുന്നതിന് സര്ക്കാര്  തീരുമാനമുണ്ടാ 
കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് .  KSSM ഡയറക്ടര്  പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. 

3. െപാതു വിഷയങ്ങള്  
   ================ 
3.1 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട 2018-19-െല  പദ്ധതി നിര്വഹണവും  അടുത്ത 

വര്ഷെത്ത പദ്ധതി രൂപീകരണവും  സംബന്ധിച്ച അവേലാകനം  ബഹു.തേദ്ദശ സവ്യം 
ഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രി എലല്ാ ജിലല്യിലും നടത്തിയിരുന്നു. അവേലാകന േയാഗത്തില്  
ഉയര്ന്നു വന്ന പര്ശ്നങ്ങളില്  സര്ക്കാര്  തലത്തില്  പരിഹരിേക്കണ്ടവ  േകാഓര്ഡി 
േനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  കൂടി നിര്േദ്ദശപര്കാരം വകുപ്പുേമധാവികള്  പരിഹരിച്ചു വരിക 
യാണ്. മറ്റുള്ളവ ജിലല്ാതലത്തില്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിയും ജിലല്ാകളക്ടറും 
പരിഹരിക്കണം.  ഇതു സംബന്ധിച്ച നടപടികള്  ഊര്ജ്ജിതെപ്പടുത്തണം.  

ഇേതാെടാപ്പം  പദ്ധതി നിര്വഹണം  കാരയ്ക്ഷമവും േവഗത്തിലുമാക്കി  100 
ശതമാനം പദ്ധതി െചലവ്  ൈകവരിക്കുന്നതിന് എലല്ാ ജിലല്കളിലും  ജനുവരി-
െഫബര്ുവരി മാസങ്ങളിലായി േബല്ാക്ക്തല അവേലാകനം നടത്തണം.   േബല്ാക്ക് തല 
അവേലാകനത്തില്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുേടയും ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളുേടയും  
പദ്ധതി നിര്വഹണം അവേലാകനം െചയയ്ണം. േകാര്പ്പേറഷേന്റതടക്കം  നഗരസഭ 
കളുെട പദ്ധതി  ജിലല്ാതലത്തില്  അവേലാകനം  െചയയ്ണം.  അേതേപാെല ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്തിേന്റയും  പര്േതയ്കം അവേലാകനം െചയയ്ണം.   

പദ്ധതി പുേരാഗതി അവേലാകനം െചയയ്ുന്നേതാെടാപ്പം എതര്മാതര്ം മികച്ച േപര്ാജക്ടു 
കള്  െതരെഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ട്, സംേയാജന േപര്ാജക്ടുകള്, നൂതന േപര്ാജക്ടുകള് , പദ്ധതി 
ആസൂതര്ണ നിര്വഹണ രീതിയിെല ഗുണേമന്മ എന്നിവയും  വിലയിരുത്തണം. 
േപര്ാജക്ടുകളുെട െവറ്റിംഗ് കാരയ്ക്ഷമമായാേണാ നടക്കുന്നെതന്നും  അവേലാകനത്തില്  
പരിേശാധിക്കണം. കൂടാെത  മിഷന്  പദ്ധതികളായ ഹരിതേകരളം, ൈലഫ്, ആര്ദര്ം, 
സമഗര് വിദയ്ാഭയ്ാസ യജ്ഞം എന്നിവയുെട നിര്വഹണവും പുേരാഗതിയും  അജണ്ടയില്  
ഉള്െപ്പടുത്തണം. ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിയുെട േനതൃതവ്ത്തില്  താെഴപ്പറയുന്നവെര  
ഉള്െപ്പടുത്തിയാണ്  അവേലാകനം നടേത്തണ്ടത്. 

(i) ഓേരാ  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗത്തിനും  േബല്ാക്ക് തല അവേലാകനത്തിെന്റ 
ചുമതല  വീതിച്ചു നല്കണം 

(ii) ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്, പഞ്ചായത്ത് െഡപയ്ൂട്ടി ഡയറക്ടര് ,  അഡീഷണല്  
െഡവലപ്െമന്റ് കമ്മീഷണര് , തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീ 
യര്  എന്നിവര്   എലല്ാ അവേലാകന േയാഗത്തിലും പെങ്കടുക്കണം 

(iii) അവേലാകന േയാഗത്തില്   തേദ്ദശസവ്യംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുെട  
അദ്ധയ്ക്ഷന്മാര്, െസകര്ട്ടറിമാര് , എലല്ാ നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥര്  എന്നിവര്  
നിര്ബന്ധമായും  പെങ്കടുക്കണം 

(iv) കഴിവതും േയാഗങ്ങളില്  ജിലല്ാകളക്ടര്   പെങ്കടുക്കണം.  കഴിയിലല്ാത്ത 
സ്ഥലങ്ങളില്  ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  പര്തിനിധി പെങ്കടുക്കണം. 

 നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  , േകരള സാമൂഹയ്സുരക്ഷാമിഷന്  
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നടപടി:-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
2)എലല്ാ ജിലല്ാ കളക്ടര്മാരും 

3.2 അംഗന്വാടി അദ്ധയ്ാപകര്ക്കും  ആയമാര്ക്കും നല്േകണ്ട അധിക 
ഓണേററിയത്തിെന്റ കുടിശ്ശിക  വികസനഫണ്ടില്  നിന്ന്  ടര്ാന്സ്ഫര്  െകര്ഡിറ്റ് 
െചയയ്ണെമന്ന്  ധനവകുപ്പ് നിര്േദ്ദശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  പല  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളും  ഇങ്ങെനയുള്ള കുടിശ്ശിക തനത്ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ചു നല്കാന്  
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുടിശ്ശിക തുക തനത് ഫണ്ടുപേയാഗിച്ച്  
നല്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്കണെമന്ന് ധനവകുപ്പിേനാടാവശയ്െപ്പടാന്  
തീരുമാനിച്ചു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ.പി.എ) വകുപ്പ് 
3.3 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട എസ്.സി.പി. റ്റി.എസ്.പിയുെട പദ്ധതി െചലവ്  

െപാതു വിഭാഗം െചലവിേനക്കാള്  കുറവാണ്.  എസ്.സി.പി. റ്റി.എസ്.പി. പദ്ധതി 
െചലവ്  െപാതു വിഭാഗം  െചലവിേനക്കാേളാ അതിലധികേമാ  ആക്കുന്നതിന് 
പര്േതയ്ക ഇടെപടല്  എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തണം. പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടര്, നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്,  ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്, പട്ടികജാതി 
വികസന ഡയറക്ടര്, പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന ഡയറക്ടര്  എന്നിവര്  പര്േതയ്കം 
അവേലാകനം െചയയ്ണം.  ഇതിേന്മല്  സവ്ീകരിച്ച നടപടി  അടുത്ത 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്   റിേപ്പാര്ട്ട്  െചയയ്ണം. 

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
3) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

4) ഗര്ാമവികസ ന കമ്മീഷണര്  
5) പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടര്  
6)പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന ഡയറക്ടര്  

 
3.4 എലല്ാ വകുപ്പുേമധാവികളും  േയാഗത്തില്  പെങ്കടുക്കണം. ഒഴിവാക്കാന്  പറ്റാത്ത 

അവസരത്തില്  ഉയര്ന്ന ഉേദയ്ാഗസ്ഥെര ചുമതലെപ്പടുത്തണം. 
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

 
3.5 പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പില്  നിന്ന് ആരും  തെന്ന േയാഗത്തില്  പെങ്കടുത്തിലല്.  

ഇതു സംബന്ധിച്ച്  തുടര്  നടപടി സവ്ീകരിക്കാന്  അഡിഷണല്  ചീഫ് െസകര്ട്ടറിെയ 
ചുമതലെപ്പടുത്തി 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

3.6 ടര്ഷറികളിെല െപന്ഡിംഗ് ബിലല്് മാറിക്കിട്ടുന്നതിന് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  
െസകര്ട്ടറിമാരും  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥരും  പര്േതയ്ക ഇടെപടല്  നടത്തണം. ഇത്  
പഞ്ചായത്ത് െഡപയ്ൂട്ടി ഡയറക്ടര്മാര് , അസിസ്റ്റന്റ് െഡവലപ്െമന്റ് കമ്മീഷണര്മാര്   
എന്നിവര്  അവേലാകനം െചയയ്ണം. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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3.7 പദ്ധതി നിര്വഹണത്തില്  ജിലല്ാതല ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്മാര്  പര്േതയ്ക ശര്ദ്ധ നല്കണം. 
സംസ്ഥാന തലത്തില്  ബന്ധെപ്പട്ട  വകുപ്പുേമധാവികളുെട േയാഗം  ബഹു.തേദ്ദശഭരണ 
സവ്യംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട  അദ്ധയ്ക്ഷതയില്  വിളിച്ചു േചര്ക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു.  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
3.8  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  നടപ്പാക്കുന്ന േപര്ാജക്ടുകളുെട ഗുണേമന്മ  

പരിേശാധിക്കുന്നതിന് പര്േതയ്കമായ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിെന്റ സാധയ്ത  
പരിേശാധിക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു.   

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

3.9 തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പില്  പുതിയതായി പര്േവശിക്കുന്ന  എഞ്ചിനീയര്മാര്ക്കും  
നഗരസഭകളില്  പുതുതായി നിയമിതരാകുന്ന െസകര്ട്ടറിമാര്ക്കും പര്േതയ്കപരിശീലനം 
നടത്താന്  തീരുമാനിച്ചു.  

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഐ.ബി) വകുപ്പ് 
2)ഡയറക്ടര് , കില 

4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്  
=================  
4.1 പുളിക്കീഴ് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  19.12.2018-െല കത്തും  പുളിക്കീഴ് േബല്ാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുെട  17.12.2018-െല II(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി  
തീരുമാനവും (SRG 1230/18) CC/763/18) 
േപര്ാ.നം 20/19    അടങ്കല്  20,00,000/- രൂപ 
      വികസനഫണ്ട് - 10,00,000/- രൂപ 
      നിര്മ്മല്  പുരസ്കാര വിഹിതം - 10,00,000/- രൂപ 
േപര്:- നിര്മ്മലം നിര്ഭയം  (സ്ത്രീ സൗഹൃദ ശുചിതവ് േബല്ാക്ക്) 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് മാലിനയ്മുക്തമാക്കുന്നതിെന്റ  ഭാഗമായി നിര്മ്മലം നിര്ഭയം 
എന്ന  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നു. ഇതിെന്റ ഭാഗമായി  CC TVകയ്ാമറ സ്ഥാപിക്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

4.2 കാവന്നൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  24.11.2018-െല  കത്തും  കാവന്നൂര്  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ  08.10.2018-െല 2(4)-◌ാ◌ം  നമ്പര്   ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 
(SRG 119/18) CC/585/18) 
 
േപര്ാ.നം 239/19    അടങ്കല്  1,85,0000/- രൂപ 
      (േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ്) 

തീരുമാനം  :- 
 

CC TV കയ്ാമറ  സ്ഥാപിക്കുേമ്പാള്  േമാണിറ്ററിംഗ്, 
െമയിന്റനന്സ് അടക്കമുള്ള ഭാവി പര്വര്ത്തനം 
എങ്ങെനയാണ്  എന്ന  വിശദാംശം നല്കണം.  ശുചിതവ് 
മിഷന്  ഇതു പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. 
റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട്  പരിഗണിക്കും. 

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
2)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ശുചിതവ് മിഷന്  
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േപര്:- കളരിക്കുന്ന് േസ്റ്റഡിയം േറാഡ്  പുനരുദ്ധാരണം. 
2017-18-െല മുകളില്  പറഞ്ഞ  േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം  മാറ്റമിലല്ാത്ത  സ്പില്  ഓവര്  
േപര്ാജക്ട് ( കാറ്റഗറി 1) ആയി തുടരുന്നുണ്ട്.  സാേങ്കതികാനുമതി തുകയും െടണ്ടര്  
തുകയും  2,35,000/- രൂപ  ആയിരുന്നുെവങ്കിലും  കയ്ാരിഓവര്  െചയ്തേപ്പാള്  1,85,000/- 
രൂപയായാണ് ഉള്െപ്പടുത്തിയത്.  ഈ തുക േകാണ്ടര്ാക്ടര്ക്കു നല്കി.  പര്വൃത്തി 
പൂര്ത്തിയായി. ബാക്കി തുകയായ  50,000/- രൂപ  നല്കാന്  േപര്ാജക്ട് 
വകയിരുത്തുന്നതിന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് .  

4.3 കാവന്നൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  24.11.2018-െല  കത്ത്  (SRG 117/18) 
CC/584/18) 
 
േപര്ാ.നം 274/18  അടങ്കല്  1,50,000/- രൂപ 
േപര്:- വള്ളിക്കുന്ന് പുലിയാറകുന്ന് േറാഡ് പുനരുദ്ധാരണം 
2017-18-ല്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  വള്ളിക്കുന്ന് പുലിയാറകുന്ന് േറാഡ്  എന്ന 
േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് പൂര്ത്തികരിച്ചിെലല്ങ്കിലും  അബദ്ധവശാല്  
പൂര്ത്തീകരണപതര്ം  തയയ്ാറാക്കി. അതിനാല്  2018-19-ല്  സ്പില്  ഓവറായി  
ഉള്െപ്പടുത്താന്  കഴിഞ്ഞിലല്. ഇത് സ്പില്  ഓവറായി ഉള്െപ്പടുത്താന്  പര്േതയ്ക 
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് .  

4.4 പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി  
മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 29.11.2018 -െല  കത്ത്(SRG 1145/18) 
CC/650/18) 
േപര്ാ.നം 256/19    അടങ്കല്  40,50,000/- രൂപ (SCP) 
േപര്ാ.നം. 265/19(TSP)               3,70,000/-  രൂപ (TSP) 
േപര്:- വീട് വയ്ക്കാന്  ഭൂമി 
 
വീട്  വയ്ക്കുന്നതിന്  ഭൂമി വാങ്ങാനായി  രണ്ട് േപര്ാജക്ട് (SCP, TSP) കള്   വാര്ഷിക 
പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ൈലഫ് പദ്ധതി പര്കാരം  ഭവന സമുച്ഛയത്തിനു 
േവണ്ടിയാണ്  ഭൂമി വാങ്ങാവുന്നത്. ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് ഫല്ാറ്റ്  രീതിേയാട് 
താല്പരയ്മിലല്ാത്തതിനാല്  ഗുണേഭാക്താക്കള്    സവ്യം കെണ്ടത്തുന്ന  വയ്ക്തിഗത 
േപ്ലാട്ടുകള്  വാങ്ങാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :- 
 

ബില്  പര്കാരമുള്ള ബാക്കി തുക നല്കാന്  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം  :- 
 

1)ഇതിനുള്ള കര്മീകരണം സുേലഖ േസാഫ്ട്  െവയറില്  
െചയയ്ാന്   ഐ.െക.എം. എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേറാട് 
നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു 
2) ഇത്തരം പിശകുകള്  വരുത്തിയത് ബന്ധെപ്പട്ട 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന്റ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാ 
െണന്ന് േയാഗം വിലയിരുത്തി. ഇത്തരം അബന്ധം 
ആവര്ത്തിക്കരുത് എന്ന  നിര്േദ്ദശം നല്കുന്നു. 

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

േകാഴിേക്കാട്   ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 19.12.2018-െല കത്തും അനുബന്ധമായുള്ള 
കുറിപ്പും (SRG 1225/18) CC/753/18) 
 
േപര്ാ.നം 165/19    അടങ്കല്  50,000/- രൂപ (തനതുഫണ്ട്)   
േപര്:- ടൂറിസം - സാധയ്താ പഠനം 
പഞ്ചായത്തില്  ടൂറിസത്തിന് മികച്ച സാധയ്തയുെണ്ടന്നും അതിനാല്  ടൂറിസം -  
സാധയ്താ പഠനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള  ഈ േപര്ാജക്ടു നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
േവണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. 
 

4.6 തിരുവള്ളൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
േകാഴിേക്കാട്   ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 19.12.2018-െല കത്തും (SRG 228/18) 
CC/718/18)       
അംഗന്വാടി അദ്ധയ്ാപകര്ക്കും ആയമാര്ക്കുമുള്ള ഓണേററിയത്തിെന്റ കുടിശ്ശിക തുക 
ടര്ാന്സ്ഫര്  െകര്ഡിറ്റ് െചയയ്ണെമന്ന് ധനവകുപ്പ് നിര്േദ്ദശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 
പഞ്ചായത്ത് അടയ്േക്കണ്ട കുടിശ്ശിക തുക  7,48,000/- രൂപയാണ്.  ഇതിനായി  
തനത്ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 216/19) 
തനത്ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ചുള്ള  ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
  

  നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ.പി.എ) വകുപ്പ് 
4.7 ഒളവണ്ണ  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  

േകാഴിേക്കാട്   ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 19.12.2018-െല കത്തും (SRG 1229/18) 
CC/416/18) 
 
േപര്ാ.നം. 106/19   അടങ്കല്  10,95,000/- രൂപ 
     (വികസനഫണ്ട്  6,39,000/- രൂപ 
     േബല്ാക്ക് വിഹിതം 3,56,000/- രൂപ 
     സംഭാവന  1,00,000/- രൂപ) 
േപര് :- വൃദ്ധ പരിപാലന േകന്ദ്രങ്ങളില്  ഭക്ഷണം 

തീരുമാനം  :- 
 

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്ക്ക്  വീട് നല്കുന്നതിന്  ഈ 
തുക ഉപേയാഗിക്കണം. േശഷിക്കുന്ന തുക  ഭവന 
നിര്മ്മാണത്തിന്  സ്ഥലം വാങ്ങി നല്കാന്   അനുമതി 
നല്കുന്നു.  ഇതിനായി പട്ടികജാതി  പട്ടികവര്ഗ്ഗ 
വകുപ്പിെല  മാനദണ്ഡവും നിരക്കും  പാലിേക്കണ്ടതാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം  :- 
 

 

തനതുഫണ്ട് തെന്ന ഉപേയാഗിക്കണെമന്ന  നിബന്ധന 
േയാെട പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം  :- 
 

െപാതു വിഷയം ഖണ്ഡിക 3.2 പര്കാരമുള്ള  തീരുമാനം 
വരുന്നതനുസരിച്ച്  നടപടി സവ്ീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 
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പഞ്ചായത്തിെല നാല് പകല്  വീടുകളില്  ഭക്ഷണം നല്കുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇവിെട വൃദ്ധ ജനങ്ങള്   സേമ്മളിക്കുന്നത്  ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്  3.00 
മണിമുതല്   ൈവകിട്ട് 6.00 മണിവെരയാണ്.  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  ഇവര്ക്ക് ഉച്ച 
ഭക്ഷണമാണ് നല്കാവുന്നത്. ഇവര്ക്ക് ൈവകുേന്നരങ്ങളില്  ചായയും  ലഘു 
ഭക്ഷണവും നല്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

4.8 കിഴരിയൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
േകാഴിേക്കാട്   ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 20.12.2018-െല കത്ത് (SRG 1232/18) 
CC/360/18) 

          
േപര്ാ.നം 121/19      അടങ്കല്   7,33,280/- 
േപര് - ൈലഫ്  ഭവന  പൂര്ത്തീകരണം (എസ്.സി) 
പഞ്ചായത്തില്  2000-01-ല്   ഭാഗികമായി ആനുകൂലയ്ം ലഭിച്ചതും  എന്നാല്  വീട് 
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കാത്തതുമായ  പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  രണ്ടുേപര്ക്ക്  
ധനസഹായം നല്കാന്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

4.9 കുമ്പളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  01.12.2018-െല  കത്ത്(SRG 1177/18) 
CC/518/18)       
േപര്ാ.നം 63/19      അടങ്കല്   4,00,000/- രൂപ  
      (വികസനഫണ്ട് 2,00,000/- രൂപ 
      ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം 2,00,000/- രൂപ)  
േപര് - മത്സയ്ബന്ധനത്തിനുള്ള വല 
മത്സയ് ബന്ധനത്തിന് വല  നല്കുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക  പദ്ധതിയില്  
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം രജിേസ്ട്രഡ്  വള്ളങ്ങളുെട  ഉടമ 
സ്ഥര്ക്കാണ് വല നല്കാവുന്നത്. പഞ്ചായത്തില്  രജിേസ്ട്രഡ്  വള്ള ഉടമകള്  ഇലല്.  
അതിനാല്  മത്സയ്െതാഴിലാളി േക്ഷമനിധി േബാര്ഡില്  അംഗമാെണന്ന 
സാക്ഷയ്പതര്ത്തിെന്റ  അടിസ്ഥാനത്തില്  ധനസഹായം നല്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

 
 
 

തീരുമാനം  :- 
 

ലഘു ഭക്ഷണത്തിന് േപര്ാജക്ടില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന 
നിരക്ക് സഹിതം സമര്പ്പിക്കണം. പിന്നീട് പരിഗണിക്കും. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം  :- 
 

ൈലഫ് മാനദണ്ഡ പര്കാരം   നല്കുന്നതിന് പര്േതയ്ക 
അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം  :- 
 

മത്സയ്ബന്ധനത്തിന്  േപാകുന്ന മത്സയ്െതാഴിലാളികളാെണന്ന് 
ബന്ധെപ്പട്ട മത്സയ് വികസന വകുപ്പ് ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന്റ 
സാക്ഷയ്പതര്മനുസരിച്ച് ധനസഹായം നല്കാന്  പര്േതയ്ക 
അനുമതി നല്കുന്നു. 

 നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.10 െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  21.12.2018-െല  കത്തും, ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 
പര്സിഡന്റിെന്റ  13.12.2018-െല A 13-501/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും (SRG - 1233/18- 
CC752/18)          
േപര്ാ.നം 248/19      അടങ്കല്   5,00,000/- രൂപ (2017-18) 
                   10,00,000/- രൂപ(2018-19) 
േപര് - ശാസ്താംേകാട്ട  ഹരിത തീരം 
മുകളില്  പറഞ്ഞ േപര്ാജക്ടിന്  ഇതുവെര  സാേങ്കതികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടിലല്. 
താെഴപ്പറയുന്നവയാണ് േപര്ാജക്ടിെല ഘടകം 
(1) ശാസ്താംേകാട്ട  തടാക തീരത്ത്  തട്ടു തിരിച്ച് നിലം ഒരുക്കി കയര്  ഭൂവസ്ത്രം  

വിരിച്ച് ഫലവൃക്ഷൈതകള്  വച്ചു പിടിപ്പിക്കുക 
(2)  തടാക തീരത്ത് മണ്ണ് ബണ്ട്  നിര്മ്മിച്ച് കയര്  ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കുക 
(3) ഗള്ളികളില്   കമ്പിവല ഉപേയാഗിച്ച്  െചറു െചക്കു ഡാമുകള്  നിര്മ്മിച്ച്  ചുറ്റും  

ഈറ തുടങ്ങിയവ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുക 
 ഇതിന് സാേങ്കതികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സവ്ീകരിക്കണെമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച് 

4.11 െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  21.12.2018-െല  കത്തും െകാലല്ം ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  13.12.2018-െല   A13-235/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും.(SRG 
1234/18 CC/751/18) 
േപര്ാ.നം 141/18   അടങ്കല്   8,00,000/- രൂപ (2017-18) 
     അടങ്കല്  5,00,000/- രൂപ  (2018-19) 
േപര്:- കണ്ടലഴക് 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ ‘കണ്ടലഴക്’ എന്ന േപര്ാജക്ടിന്  ഇതുവെര 
സാേങ്കതികാനുമതി  ലഭിച്ചിട്ടിലല്. െകാലല്ം േകാര്പ്പേറഷന്  പരിധിയിലും 13 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുമായി  വയ്ാപിച്ചു കിടക്കുന്ന  അഷ്ടമുടി കായല്  പര്േദശത്ത്  
കണ്ടല്  ൈതകള്   വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്  േപര്ാജക്ട്.  ഇതിന്  സാേങ്കതി 
കാനുമതി  ലഭിക്കുന്നതിന്  നടപടി  സവ്ീകരിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  :- 
 

1) െവറ്റിംഗ്, സാേങ്കതികാനുമതി ഇവ  നല്േകണ്ടത് 
മണ്ണു പരിേവഷണ മണ്ണു സംരക്ഷണ ഡയറക്ടറാണ്. 
ഇതിേന്മല്  10 ദിവസത്തിനകം നടപടി  സവ്ീകരിക്കാന്  
ഡയറക്ടേറാട്  നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിക്കുേവണ്ടി തുടര് നടപടി 
സവ്ീകരിക്കാന്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടെറ 
ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

2) ഈ േപര്ാജക്ട് MGNREGS മായി  ബന്ധെപ്പടുത്തി 
െചയയ്ുന്നതിെന്റ സാധയ്തയും പരിഗണിക്കണം. 

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

3)മണ്ണു പരിേശാധന മണ്ണു സംരക്ഷണ ഡയറക്ടര്  
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നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  

3)മണ്ണു പരിേവഷണ മണ്ണുസംരക്ഷണ ഡയറക്ടര്  
 
4.12  െവളിനലല്ൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 

െവളിനലല്ൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തു പര്സിഡന്റിെന്റ 12.11.2018 െല A3/-7414/18�◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും CCയുെട  27.09.18 െല 4.18-◌ാ◌ം തീരുമാനവും(LSGD-DB2/347/2018-LSGD) 
(SRG 1203/18)  
 

േപര്ാ.നം  39/19             അടങ്കല്  12,00,000/- ലക്ഷം രൂപ  
േപര് – സര്ക്കാര്  വിദയ്ാലയത്തിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് പര്ഭാത ഭക്ഷണം 

 
സര്ക്കാര്  സ്ക്കൂളിെല  കുട്ടികള്ക്ക്  പര്ഭാത ഭക്ഷണം നല്കുന്നതിനായുള്ള േപര്ാജക്ടു 

വാര്ഷികപദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകേളാടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പര്ീ-ൈപര്മറി 
സ്കൂളുകളിെല കുട്ടികള്ക്കും പര്ഭാത ഭക്ഷണം നല്കാനുള്ള അനുമതി േകാര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയുെട 27.09.18െല േയാഗത്തില്  പരിഗണിച്ചിരുന്നു. പര്ീ-ൈപര്മറി സ്കൂളുകളുെട 
എണ്ണം, സ്കൂളുകളില്  പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുെട എണ്ണം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്  സഹിതം 
നല്കാന്  േയാഗം നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്  താെഴപ്പറയും പര്കാരമാണ്. 
കര്മ 
നമ്പര്  

സ്കൂളിെന്റ േപര് കുട്ടികളുെട എണ്ണം 
ആണ്കുട്ടികള്  െപണ്കുട്ടികള്  ആെക 

1 ഗവ.എല്.പി.എസ്, െനട്ടയം 19 23 42 
2 ഗവ.യു.പി.എസ്, കരങ്ങന്നൂര്  21 19 40 
3 ഗവ.എല്.പി.എസ്, െചറിയ 

െവളിനലല്ൂര്  
42 40 82 

4 ഗവ.എല്.പി.എസ്, ഉഗര്ംകുന്ന്  09 09 18 
5 ഗവ.എല്.പി.എസ്, െവളിനലല്ൂര്  31 35 66 
 ആെക  122 126 248 

 
ഈ കുട്ടികള്ക്കു കൂടി പര്ഭാത ഭക്ഷണം നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

 

 

തീരുമാനം  :- 
 
 
 
 
 
 

1) െവറ്റിംഗ്, സാേങ്കതികാനുമതി ഇവ  നല്േകണ്ടത് മണ്ണു 
പരിേവഷണ മണ്ണു സംരക്ഷണ ഡയറക്ടറാണ്. ഇതിേന്മല്  
10 ദിവസത്തിനകം നടപടി  സവ്ീകരിക്കാന്  ഡയറക്ടേറാട്  
നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിക്കുേവണ്ടി തുടര്നടപടി സവ്ീകരിക്കാന്  പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

2) ഈ േപര്ാജക്ട് MGNREGS മായി  ബന്ധെപ്പടുത്തി 
െചയയ്ുന്നതിെന്റ  സാധയ്തയും പരിഗണിക്കണം. 

 

തീരുമാനം  :- 
 

പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. 
  നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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4.13  േചാേറാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
േചാേറാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 16.11.17 െല കത്ത് (LSGD-FM2/292/2018-
LSGD) 
 

േപര്ാ.നം  117/19             അടങ്കല്  8,01,617/- (തനതു ഫണ്ട്)  
േപര് – േചാേറാട് െറയില്േവ െസേന്റജ് ചാര്ജ്ജ് അടയ്ക്കല്  
പഞ്ചായത്തില്  മൂന്നുവാര്ഡുകളിലായുള്ളവര്ക്ക് പര്േയാജനം ലഭിക്കുന്ന വിധം 
പുഞ്ചിരിമില്  െറയില്േവ അണ്ടര്പാസ് നിര്മ്മിക്കാനുേദ്ദശിക്കുന്നു. തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുെട വിഹിതം, സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്  വിഹിതം, സംഭാവന 
എന്നിവയാണ് ഫണ്ട് േശര്ാതസ്സ്. 4,00,80,857/-രൂപ അടങ്കലായുള്ള െപര്ാേപ്പാസലിന് 
െറയില്േവ അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 
ഈ പര്വര്ത്തിയുെട പര്ാരംഭചിലവിനായി 8,01,617/- രൂപ നല്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്    

 

4.14  ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 27.12.2018 െല കത്ത് (SRG 1259/18- CC 
756/18) 
 

അംഗനവാടി അദ്ധയ്ാപകര്ക്കും ആയമാര്ക്കുമുള്ള അധിക ഓണേററിയമായി ആെക 
11,38,800/- രൂപ വകുപ്പിേലക്ക് ടര്ാന്സ്ഫര്  കര്ഡിറ്റു െചയയ്ണെമന്ന് ധനവകുപ്പു 
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികസനഫണ്ട് കുറവായതിനാല്  ഈ തുക തനതുഫണ്ടില്  നിന്നു 
നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

4.15 മാനന്തവാടി േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്ത്  
വയനാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസറുെട 27.12.2018-െല കത്തും  മാനന്തവാടി  
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  കത്തും. (SRG  1260/18 - CC764/18)  
    
േപര്ാ.നം 146/19      അടങ്കല്   11,12,000//- രൂപ  
      (വികസനഫണ്ട്10,00,000/- രൂപ 
      ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം 1,12,000/- രൂപ ) 
േപര്  - കേക്കരി ജലേസചന പദ്ധതി  േമാേട്ടാര്  പമ്പ് ഹൗസ് 
2017-18-െല  കേക്കരി ജലേസചന പദ്ധതിക്ക്  േമാേട്ടാര്  പമ്പ് ഹൗസ്  ൈപപ്പ് 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള  േപര്ാജക്ട് ഈ വര് ഷം  സ്പില്ഓവറായി തുടരുന്നുണ്ട്.  ഇതിന് 
10 ശതമാനം ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം ഒഴിവാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് . 
 

തീരുമാനം  :- 
 

ഇതു സംബന്ധിച്ച് മറ്റു വിശദാംശങ്ങള് (കരാര്  
വയ്വസ്ഥകള്, ഫണ്ടിെന്റ ലഭയ്ത മുതലായവ) നല്കണം. 
ഇതു ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പിന്നീട് പരിഗണിക്കും. 
   നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 

                     

തീരുമാനം :- െപാതു വിഷയം ഖണ്ഡിക 3.2 പര്കാരമുള്ള  തീരുമാനം 
വരുന്നതനുസരിച്ച്  നടപടി സവ്ീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ.പി.എ) വകുപ്പ് 
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4.16 േകാട്ടയം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  
േകാട്ടയം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  28.12.2018-െല  കത്തും  ജിലല്ാ                    
പഞ്ചായത്തിെന്റ 23.11.2018-െല 5(6)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  (SRG -
5/19 CC 762/18      
േപര്ാ.നം 592/19      അടങ്കല്   2,00,000/- രൂപ (വികസനഫണ്ട് ) 
േപര്  - വിഷന്  തലയാഴം - (തലയാഴം ഡിവിഷനിെല  വിവിധ സര്ക്കാര്  എയ്ഡഡ് 

സ്കൂളുകളില്  വിദയ്ാഭയ്ാസം) 
 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ  തലയാഴം ഡിവിഷനില്  സര്ക്കാര്, എയ്ഡഡ്  
ൈഹസ്കൂളിലും  ഹയര്  െസക്കന്ററി സ്കൂളുകളിലും  െമമ്മറി െടക്നിക്, േലണിംഗ് സ്കില്,  
ഇന്നേവറ്റീവ് കല്ാസ്, പഠന ശില്പശാല,  േപരന്റിംഗ് കല്ാസ്സുകള്  എന്നിവയ്ക്ക്  േപര്ാജക്ട് 
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി 
അംഗീകരിച്ചിലല്.   ഇതിന് അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. 
 

4.17 വടകര േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്ത്  
േകാഴിേക്കാട്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  26.12.2018-െല  കത്ത് (SRG 1264/18-CC 
715/18)        
േപര്ാ.നം 74/19     അടങ്കല്   2,00,000/- രൂപ (SCP) 
േപര്  :- 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്ഷെത്ത  വിേദശത്ത് േപായ    

പട്ടികജാതിക്കാരായവര്ക്ക് ധനസഹായം 
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടവര്ക്ക് വിേദശത്ത് െതാഴിലിന്  ധനസഹായം 
നല്കാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. ഗുണേഭാക്താക്കളില്  2 േപര്   2017-18 ന് വിേദശത്ത് 
േപായവരാണ്.  അവധിക്ക് നാട്ടില്  വന്നിട്ട് വീണ്ടും  േപായി. ഇവര്ക്ക്  ധനസഹായം 
നല്കാേമാ എന്ന് സ്പഷ്ടീകരണം നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. 
 

4.18 ൈകനകരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  27.12.2018-െല  കത്ത്.(SRG 
1266/18/CC774/18) 

          
ൈകനകരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  നിര്മ്മാണ  പര്വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  ആലപ്പുഴ 
ജിലല്യിെല േകാസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് പര്കാരമാണ് എസ്റ്റിേമറ്റുകള്  തയയ്ാറാക്കുന്നത്.  

തീരുമാനം  :- 
 

ഇതു െപാതു പദ്ധതിയാേണാ വയ്ക്തിഗത 
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്കുള്ള പദ്ധതിയാേണാ  എന്ന് 
പരിേശാധിച്ച് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്   റിേപ്പാര്ട്ട് 
നല്കണം. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് 
തീരുമാനെമടുക്കും.  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം  :- 
 

അനുമതി നിരസിച്ചു. ഡിവിഷന്  തലത്തില്  ഇപര്കാരം  
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കുന്ന രീതി ശരിയലല്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം  :- 
 

ധനസഹായം നല്കാവുന്നതലല് എന്ന്  സ്പഷ്ടീകരണം 
നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
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വള്ളത്തില്   കയറ്റിയാണ് സാധന സാമഗര്ികള്    പഞ്ചായത്തില്  എത്തിക്കുന്നത്. 
പഞ്ചായത്തിെന്റ  ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ  പര്േതയ്കതകള്  മൂലം  നിലവിെല  ആലപ്പുഴയുെട  
േകാസ്റ്റ് ഇന്ഡക്സ്  പര്കാരം  പര്വൃത്തി െചയയ്ാന്  േകാണ്ടര്ാക്ടര്മാര്   തയയ്ാറാകുന്നിലല്. 
അതിനാല്   സമാന ഭൂപര്കൃതിയുള്ള  പുന്നമട േകാസ്റ്റ് ഇന്ഡക്സ് പര്കാരം  ൈകനകരി 
പഞ്ചായത്തിെല  പര്വൃത്തികള്ക്ക് ഉയര്ന്ന നിരക്ക് അനുവദിക്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച് 

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  

 
4.19 കുറുമാത്തൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്   

കണ്ണൂര്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  04.12.2018-െല കത്തും  കുറുമാത്തൂര്  പഞ്ചായത്ത് 
െസകര്ട്ടറിയുെട  23.11.2018-െല A2/10/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്.(SRG 1184/18 - CC676/18)
      
േകാകല്ിയര്  ഇംപ്ലാേന്റഷന് വിേധയരായ 5 ഗുണേഭാക്താക്കള്  ഉണ്ട്.  ഇവര്ക്ക  ്
നിലവില്  േകള്വി ഉപകരണങ്ങള്  ഉണ്ട്. ഇതിെന്റ റിപ്പയറിംഗിനായി  പുതിയ 
ഭാഗങ്ങള്  വാങ്ങണം.  േകടായ ഉപകരണത്തിനു  പകരം  പുതിയവ മാറ്റി വാങ്ങാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  
 

4.20 പുല്പ്പള്ളി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്   
വയനാട്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓഫീസറുെട  04.12.2018-െല കത്തും പുല്പ്പള്ളി  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  06.08.2018െല  A5-12029/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും 
(SRG/1183/18 - CC /8/2018) 
 പഞ്ചായത്ത് 2016-17 മുതല്  തണല്  ഭവന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.  ഇതിനായി 
പുല്പ്പള്ളി സര്വവ്ീസ്  സഹകരണ ബാങ്കില്  നിന്ന് േലാണ്  എടുത്തിട്ടുണ്ട്.  അനുവദിച്ച 
േലാണ്  തുക  ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ട്.  അതിനാല്  ഈ പദ്ധതി  2018-19 
കാലയളവിേലയ്ക്ക് കൂടി നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് . 
 

തീരുമാനം  :- 
 

ഇത് പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് അടുത്ത 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  നല്കാന്  
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയെറ 
ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

 

തീരുമാനം  :- 
 

31.12.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  
(ഖണ്ഡിക 4.41) ഈ വിഷയം േകരള േസാഷയ്ല്  െസകയ്ൂരിറ്റി 
മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട പരിഗണനയിലാണ്.  
േകരള േസാഷയ്ല്  െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ടറുെട റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  തീരുമാനം 
ഇതിനു ബാധകമാക്കാവുന്നതാെണന്ന് നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു. 

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
2)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, േകരള േസാഷയ്ല്  

െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്  
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 നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
4.21 ഇടമുളയ്ക്കല്   ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്   

െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  01.12.2018-െല കത്ത്.  (SRG - 1181/18  CC-
689/18) 

േപര്ാ.നം 71/19    അടങ്കല്   2,25,000/- രൂപ 
േപര്  - ഹരിത കര്മ്മേസനയ്ക്ക് വാഹനം വാങ്ങല്   
    
ഹരിത കര്മ്മേസനയ്ക്ക്  പര്േതയ്കം സജ്ജീകരിച്ച  വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  
 

4.22 കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 01.12.2018-െല കത്തും കാസറേഗാഡ് 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  28.11.2018-െല  D1-2450/18--◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും. 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  31.10.2018-െല  4.26-◌ാ◌ം നമ്പര്  തീരുമാനവും 

(SRG 1175/18) CC/645/18) 
േപര്ാ.നം 57/19    അടങ്കല്   1.00 േകാടി രൂപ 
േപര്  - എരുമക്കയം െചക്ക് ഡാമിന്  െമക്കാനിക്കല്  ഷട്ടര്  ഘടിപ്പിക്കല്   
എരുമക്കയം െചക്ക് ഡാമിന്  െമക്കാനിക്കല്  ഷട്ടര്  ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  പര്വൃത്തി 
ൈമനര്  ഇറിേഗഷന്  വകുപ്പു മുേഖന  െഡേപ്പാസിറ്റ് വര്ക്കായി െചയയ്ാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നു.  31.10.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  
െചക്ക് ഡാം നിര്മ്മിച്ചതിെന്റ െചലവ്,  നീളം, െമക്കാനിക്കല്  ഷട്ടര്  ഘടിപ്പിക്കുന്ന 
തിെന്റ ആവശയ്കത തുടങ്ങിയവയടക്കം സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഇതിന് അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

 

4.23 അരിേക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്   
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  23.10.2018-െല കത്ത് (CC/287/18) 

േപര്ാ.നം 132/19   അടങ്കല്   4,50,000/- രൂപ 
േപര്  - ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഇന്റര്േലാക്കിംഗ് പൂര്ത്തീകരണം  
     
2017-18-ല്  ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് യാര്ഡ്  ഇന്റര്  േലാക്കിംഗും ൈഡര്േനജ്  നിര്മ്മാണവും  
(േപര്ാ.നം. 29/18) എന്ന പര്വൃത്തി പൂര്ത്തിയാക്കി. ൈഫനല്  ബില്  തുകയായ  
21,58,882/- രൂപ  നല്കി. എന്നാല്   അധികമായി  കുറച്ചു പണി കൂടി “ഇന്റര്േലാക്ക് 
പൂര്ത്തീകരണം”  എന്ന േപരില്  പഴയ കരാറുകാരെനെക്കാണ്ട് െടണ്ടര്  കൂടാെത  

തീരുമാനം  :- 
 

ൈലഫ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനാല്  പുതിയതായി വീട് 
നല്കുന്നതിന് അനുമതി നിരസിച്ചു. എന്നാല്   2016-17-ല്  
ആരംഭിച്ച വീടുകളുെട പൂര്ത്തീകരണത്തിന് തുക 
നല്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കുന്നു. 

തീരുമാനം  :- 
 

പര്േതയ്കം അനുമതി നല്കുന്നു. എന്നാല്  ആവര്ത്തന 
െചലവ്  വരുമാനത്തില്  നിന്ന് വഹിക്കണം.  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം  :- 
 

ധനവകുപ്പിെന്റ കൂടി അനുമതി വാങ്ങണെമന്ന 
നിബന്ധനേയാെട അനുമതി നല്കുന്നു.  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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െചയയ്ിപ്പിച്ചു.  ഇതിെന്റ തുക നല്കാന്   2018-19-ല്   േപര്ാജക്ട് 
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും  നടപ്പാക്കിയ പര്വൃത്തി ആയതിനാല്   െവറ്റിംഗ് 
ഓഫീസര്  പരിേശാധന നടത്തിയിലല്.  െചയ്ത പര്വൃത്തിക്ക് േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയുെട  സാധൂകരണം നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 
 

4.24 അരീേക്കാട്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്   
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  23.10.2018-െല ത്ത് ( CC/288/18) 

േപര്ാ.നം 133/19    അടങ്കല്   2,00,000/- രൂപ 
േപര്  - ബസ് സ്റ്റാന്ഡ്  - േഷാപ്പിംഗ് േകാംപ്ലക്സ് െസ്റ്റയര്േകസ് നിര്മ്മാണം   
ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് യാര്ഡ് ഇന്റര്േലാക്കിംഗും  ൈഡര്േനജും എന്ന േപര്ാജക്ട്  2017-18-ല്   
നടപ്പാക്കി ൈഫനല്  ബില്  തുക നല്കി  ഈ പര്വൃത്തിയുെട കരാറുകാരെന 
െക്കാണ്ടുതെന്ന െടണ്ടര്  കൂടാെത അധികമായി “ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് േഷാപ്പിംഗ് 
േകാംപ്ലക്സ്  െസ്റ്റയര്  േകസ് നിര്മ്മാണം”  എന്ന  പര്വൃത്തി കൂടി െചയയ്ിപ്പിച്ചു.  ഇതിെന്റ 
ബില്  തുക നല്കാന്   2018-19-ല്  2.00 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലില്  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിെയങ്കിലും  പര്വൃത്തി നടപ്പാക്കിയതിനാല്  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്  
പരിേശാധിച്ചിലല്. ഇതിന് സാധൂകരണം  നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. 
 
 

4.25 എന്മകെജ   ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്   
കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 16.11.2018-െല കത്ത് (SRG 678/18) 
CC/484/18)  
േപര്ാ.നം 45/19    അടങ്കല്   5,00,000/- രൂപ 
േപര്  - പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  ൈസക്കിള്  വിതരണം   
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട 8,9,10 കല്ാസ്സുകളില്  പഠിക്കുന്ന വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് 
ൈസക്കിള്  വിതരണം എന്ന േപര്ാജക്ട്  നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 
 
 
 

തീരുമാനം  :- 
 

ഇത് പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട്  സമര്പ്പിക്കാന്  
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയെറ  
ചുമതലെപ്പടുത്തി. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  
പിന്നീട് പരിഗണിക്കും. 

നടപടി:-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
2)ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  

തീരുമാനം  :- 
 

ഇത് പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  തേദ്ദശസവ്യം 
ഭരണ വകുപ്പ്  ചീഫ് എഞ്ചിനീയെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി. 
റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് പരിഗണിക്കും 

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
2)ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  

തീരുമാനം  :- പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു 
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4.26 പനങ്ങാട്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്   
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 16.11.2018-െല  കത്ത്. (SRG 1079/18 - CC - 
506/18)  
േപര്ാ.നം 146/19    അടങ്കല്   44,24,480/- രൂപ 
      (CFC - 17,64,480/- രൂപ 
      ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം/സംഭാവന - 16,60,000/-) 
      ബാങ്ക് വായ്പ - 10,00,000/- രൂപ 
േപര്  - കല്ീന്  പനങ്ങാട്  ഗര്ീന്   പനങ്ങാട്       
പഞ്ചായത്തിെല മാലിനയ് സംസ്ക്കരണത്തിെന്റ ഭാഗമായുള്ള  ഈ േപര്ാജക്ടില്  17 
ഹരിത കര്മ്മ  േസനാംഗങ്ങെള  െതരെഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ട്.  ഈ േപര്ാജക്ടില്  യൂസര്  ഫീ 
കുറവായതിനാല്   ആറു മാസേത്തയ്ക്ക് കൂടി  പദ്ധതി വിഹിതം  ഉപേയാഗിച്ച്  േവതനം 
നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 
 

4.27 േകാട്ടയം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  
േകാട്ടയം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  14.12.2018-െല  കത്ത്. (CC-557/18)  
േപര്ാ.നം 624/19    അടങ്കല്   3,00,000/- രൂപ 
                                            (േനാണ്േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ്) 
േപര്  - ൈവക്കം  ഡിവിഷനിെല വിവിധ സ്ക്കൂളുകള്ക്ക്  ലാപ് േടാപ്     
ൈവക്കം ഡിവിഷനിെല  എയ്ഡഡ് സര്ക്കാര്  േമഖലയിെല  എലല്ാ എല്.പി., യു.പി. 
സ്ക്കൂളുകള്ക്കും  ലാപ് േടാപ് വാങ്ങി നല്കുന്നതിന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് .   4 
എല്.പി. സ്കൂളുകളിലും   2 യു.പി. സ്കൂളുകളിലുമായി  10 ലാപ് േടാപ് നല്കാനാണ് 
ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.  

4.28 പേയയ്ാളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി  
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  13.12.2018-െല കത്ത്(SRG 1191/18) 
CC/335/18)  
േപര്ാ.നം 52/19    അടങ്കല്   5,00,000/- രൂപ                                      
േപര്  - എച്ചിലാട്ട് വയല്  കനാല്  േറാഡ് ടാറിംഗ്     

തീരുമാനം  :- 
 

മറ്റു തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിേലതടക്കം  ഹരിത കര്മ്മ 
േസനാംഗങ്ങള്ക്ക് 6 മാസേത്തയ്ക്കു കൂടി  േവതനം നല്കുന്നത്  
ധനവകുപ്പിെന്റ പരിഗണനയിലാണ്. ഇതിേന്മലുള്ള 
തീരുമാനമനുസരിച്ച്  നടപടി സവ്ീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

തീരുമാനം  :- 
 

 അനുമതി നിരസിച്ചു. ഡിവിഷന്  അടിസ്ഥാനത്തില്  ഇങ്ങെന 
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കുന്നതും അതിന്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ 
സമിതി അംഗീകാരം  നല്കുന്നതും  ശരിയായ  നടപടി 
കര്മമലല് എന്ന് േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  വിലയിരുത്തി. 
േകാട്ടയം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തില്  ഇതുവെര ഡിവിഷന്  
തലത്തിലുള്ള  നാലു േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് അംഗീകാരത്തിനു 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  വന്നിട്ടുണ്ട് . ഈ  പര്വണത 
ഒഴിവാക്കണം. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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നഗരസഭയിെല എച്ചിലാട്ട് വയല്  കനാല്  േറാഡ് ഇറിേഗഷന്  വകുപ്പിെന്റ  
അധീനതയിലാണ്. ഈ േറാഡ് ടാറിംഗ് നടത്താന്  എസ്റ്റിേമറ്റ് പര്കാരമുള്ള തുക  
ഇറിേഗഷന്  വകുപ്പിന് െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയയ്ുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
 
4.29 അയ്മനം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  

േകാട്ടയം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  14.12.2018-െല കത്ത് (2 േപര്ാജക്ട്) (SRG 
1193/18) CC/624/18) 

േപര്ാ.നം 93/19    അടങ്കല്   45,32,000/- രൂപ 
      (ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്    30,00,000/- രൂപ 
                               േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  10,00,000/- രൂപ 
                           തനത്ഫണ്ട്              1,20,000/- രൂപ 
                           ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം  4,12,000/- രൂപ)  
 േപര്ാ.നം. 216/19(സ്പില്  ഓവര് )     ആെക അടങ്കല്     31,02,400/- രൂപ  
േപര്  -കിണര്  റീ ചാര്ജ്ജിംഗ്     
പഞ്ചായത്തിെല എലല്ാ വീടുകളിേലയും  കിണര്  റീ ചാര്ജ്ജ്  െചയയ്ാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. 
ആദയ്ഘട്ടമായി  2 വാര്ഡുകളിലാണ്  പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  
പഞ്ചായത്തില്   നിന്നു ധനസഹായം നല്കുന്നത് െപാതു വിഭാഗത്തിന് 2.00 ലക്ഷം 
രൂപയും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് 3.00 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വരുമാന പരിധി.  െപാതു 
വിഭാഗത്തിെന്റ 2.00 ലക്ഷം രൂപ എന്ന പരിധി  ഒഴിവാക്കി തരണെമന്നത്  
സംബന്ധിച്ച് 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
4.30 അരുക്കുറ്റി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 

അരുക്കുറ്റി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  16.01.2019-െല കത്തും  04.01.2019-െല 
3(2)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
 
ൈലഫ് ഭവന പദ്ധതി പര്കാരം  പൂര്ത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുെട  
പൂര്ത്തീകരണത്തിനുള്ള  ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്  ശര്ീ. േമാഹനന്, െകാച്ചുകണ്ണം പറമ്പ് 
എന്നയാള്  ഉള്െപ്പട്ടിരുന്നു.  ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി പര്കാരം  ലഭിച്ച ആദയ് ഗഡു 
ഉപേയാഗിച്ച് ഫൗേണ്ടഷന്  മാതര്ം െകട്ടി. പഞ്ചായത്ത് അനുവദിക്കാന്  നിശ്ചയി 
ച്ചിരുന്ന 1,20,000/- രൂപ  ഉപേയാഗിച്ച് പണി പൂര്ത്തിയാക്കാന്  കഴിയാത്തതിനാല്  
ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്  നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ശര്ീ. േമാഹനന്  െസപ്റ്റംബറില്  മരണെപ്പട്ടു. 
ഇയാളുെട ഭാരയ്  വീട് പൂര്ത്തീകരണത്തിന് അേപക്ഷ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 
ഗുണേഭാക്താവിന് 4.00 ലക്ഷം രൂപ നല്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ചു.  

 
 
 

തീരുമാനം  :- 
 

ധനവകുപ്പിെന്റ കൂടി അനുമതി വാങ്ങണെമന്ന 
നിബന്ധനേയാെട അനുമതി നല്കുന്നു. 

തീരുമാനം  :- അനുമതി നിരസിച്ചു 
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4.31 കുടുംബശര്ീ എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട കുറിപ്പ് 
കുടുംബശര്ീയുെട േനതൃതവ്ത്തില്  110 ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളിലും  15 നഗരസഭകളിലുമായി  
265 ഗൃഹ നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റുകള്  രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവര്ക്ക് ൈലഫ്, 
പി.എം.എ.ൈവ  മുതലായ സര്ക്കാര്   ഭവന പദ്ധതി പര്കാരമുള്ള  ഗൃഹ 
നിര്മ്മാണങ്ങള്  േനരിട്ടു നല്കാന്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  നിര്േദ്ദശം 
നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 
 

 

(േയാഗം ൈവകിട്ട് 4.15-ന് അവസാനിച്ചു) 

 

 ************ 

   

തീരുമാനം  :- 
 

ഇ.എം.എസ്. ഭവന പദ്ധതി പര്കാരം  േനരെത്ത നല്കിയ 
തുക ൈലഫ് നിരക്കായ 4.00 ലക്ഷം രൂപയില്  നിന്നു കുറച്ചു 
ബാക്കി തുക നല്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 

തീരുമാനം  :- 
 

സര്ക്കാര്  ഭവന പദ്ധതിയില്  (ഉദാ. ൈലഫ്,  പി.എം.എ.ൈവ, 
ആശര്യ) ഉള്െപ്പട്ട ഭവനങ്ങളുെട നിര്മ്മാണത്തിന്  അംഗീകാരം 
ലഭിച്ച  ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് േനരിട്ട്  ഭവനങ്ങള്  നിര്മ്മിച്ച്  പൂര്ത്തീ 
കരിക്കുവാന്  കഴിയാത്ത സാഹചരയ്ത്തിേലാ ഗുണേഭാക്താക്കള്, 
കുടുംബശര്ീ നിര്മ്മാണ ഗര്ൂപ്പുകള്  മുഖാന്തിരം നിര്മ്മിക്കാന്  താല്പരയ് 
െപ്പടുന്ന സാഹചരയ്ത്തിേലാ  തേദ്ദശസവ്യം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 
േനരിട്ട് വീടുകളുെട നിര്മ്മാണ ചുമതല  കുടുംബശര്ീ നിര്മ്മാണ 
ഗര്ൂപ്പുകെള െടണ്ടര്  കൂടാെത  ഏല്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ൈലഫ് 
മാനദണ്ഡപര്കാരം ഗഡുക്കള്  ൈകമാറുന്നതു സംബന്ധിച്ച് 
തീരുമാനം പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. 

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി ) വകുപ്പ് 
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അനുബന്ധം 

1 ബഹു. തേദ്ദശസവ്യംഭരണവകുപ്പ് മന്ത്രി 
2 േഡാ.െക.എന്.ഹരിലാല്, െമമ്പര്,  േസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡ്  
3 പര്ിന്സിപ്പല്  െസകര്ട്ടറി, ഫിനാന്സ് ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റ് (പര്തിനിധി) 
4 ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്  
5 ഡയറക്ടര്, നഗരകാരയ് വകുപ്പ്   
6  ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  (പര്തിനിധി) 
7 ഡയറക്ടര്, കില 
8 എക്സികയ്ുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, കുടുംബശര്ീ 
9 ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് , തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് (പര്തിനിധി) 
10 ഡയറക്ടര്, േസ്റ്ററ്റ് ആഡിറ്റ് ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റ്  
11 എക്സികയ്ുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം(പര്തിനിധി) 
12 ഡയറക്ടര്, എസ്.സി. െഡവലപ്െമന്റ് (പര്തിനിധി) 
13 എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചിതവ് മിഷന്  
14 മിഷന്  ഡയറക്ടര്, എം.ജി.എന്.ആര്.ഇ.ജി.എ (പര്തിനിധി) 
15 എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, േകരള േസാഷയ്ല്  െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന് (പര്തിനിധി) 
16 േസ്റ്ററ്റ് െപര്േഫാര്മന്സ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


