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 No.1/19/SRG/CC/LSGD(1) 

20.06.20190-ല്  കൂടിയ വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോഒര്ഡികനഷ   
േമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രോരം തുടര്  നടപടി സൃീേരികേണ്ട വിഷയങ്ങള്  

 

2. മു   കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രോരം  തുടര്നടപടി സൃീേരികേണ്ട 
വിഷയങ്ങള്  

 
 

2.1 05.02.2019-ലല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയിലല  തുടര്  നടപടി സൃീേരികേണ്ട 
വിഷയങ്ങള്  

 
ഖണ്ഡിേ3.7  
ഇടമലക്കുടി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്   ലനറ്റ് േണക്ഷ    നല്ുന്നതിതിന്  CSR  ഫണ്ട്  
ലഭിക്കുന്നതിതടേമുള്ളതിലെ  സാധ്യത പരികശാധ്ിച്ച്  പട്ടിേവര്ഗ  വിേസന വുു 
ഡയറക്ടര്   നല്േിയ റികപാര്ട്ട്  പ്രോരം സൃീേരികേണ്ട നടപടിേള്  

CSR ഫണ്ട് ഉപകയാഗിച്ച് ടവര്  നിര്മ്മിക്കുന്നതിത് സംബച്ചിച്ച്  വിവിധ് 
േമ്പനിേളുമായി  ചര്ച്ച നടത്തിലയും ം കവാഡകഫാ    േമ്പനി ഫീസിബിലിറ്റി 
പഠനം  നടത്തുന്നതിതിന് സന്നതിദ്ധത  പ്രേടിപിച്ചിട്ടുലണ്ടും ം പട്ടിേവര്ഗ വിേസന വുു 
ഡയറക്ടറുലട പ്രതിനിധ്ി 05.02.2019-ലല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയില്  

അറിയിച്ചിരുും . കൂടാലത  'എയര്ലടലി’ലെ ലനറ്റ് േവകറജ് ഈ പ്രകേശങ്ങളിലു 
ലണ്ടും ം ടവര്  സ്ഥാപിച്ചു നല്േിയാല്  സൗജനയമായി േണക്ഷ   നല്ോ    അവര്  
തയ്യാറാലണും ം  ഐ.ലേ.എം ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചിരുും . 
 

ഇതിലെ സാധ്യത പരികശാധ്ിച്ച്  ഇക്േി  ജില്ലാ േളക്ടറുമായി കചര്ന്നതി് 
ആവശയമായ നടപടി സൃീേരിച്ച്  റികപാര്ട്ട് നല്ോ   പട്ടിേവര്ഗ വിേസന വുു 
ഡയറക്ടകറയം  ഐ.ലേ.എം.  ഡയറക്ടകറയം ുമമതലലപക്ത്തി. ഇതികേല്  
അടിയന്തിരമായി  നടപടി സൃീേരിച്ച്  റികപാര്ട്ട് നല്േണം. 
  

നടപടി :1) പട്ടിേവര്ഗ വിേസന വുു ഡയറക്ടര്  
2) എക്സിേൂട്ടീവ്  ഡയറക്ടര്, ഐ.ലേ.എം.  

2.2  27.02.2019-ലല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയിലല  തുടര്  നടപടി സൃീേരികേണ്ട 
വിഷയങ്ങള്  

ഖണ്ഡിേ 3.3  
ലലഫ് മിഷ   പദ്ധതിയില്   സൃന്തമായി 3 ലസെില്  ുറയാത്ത ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിതിന്  
രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയായി നിരേ് നിശ്ചയിച്ചു. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്ക്കും മുനിസിപാലിറ്റിക്കും കോര്പകറഷ  ം  ഈ നിരക്കു 
തലന്നതി മതികയാ എും ം  പട്ടിേജാതി പട്ടിേവര്ഗോര്ക്കും  ഈ നിരേ് 
തലന്നതിയാകണാ എും ം  പരികശാധ്ിേണലമന്നതി്  കയാഗം അറിയിച്ചിരുും .  ഇതു 
സംബച്ചിച്ച റികപാര്ട്ട് ലലഫ് ചീഫ് എക്സിേൂട്ടീവ് ഒഫീസര്  നല്േണം. 

നടപടി :- 1)ലലഫ്  ചീഫ് എക്സിേൂട്ടീവ് ഒഫീസര്  
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3.ലപാതു വിഷയങ്ങള്  
   ================ 
 
3.1  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലല നിലവിലല  ഭരണസമിതിേ്   പദ്ധതി നിര്വഹണ 

ത്തിന് ലഭിക്കുന്നതി  അവസാനലത്ത  പൂര്ണ വര്ഷമാണ്  2019-20. 2019-20 
മിേവിലെ വര്ഷമാേണലമും ം  പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിലും  നിര്വഹണത്തിലും  
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട മറ്റു ഭരണ ുമമതലേളിലും  ഇതു 
പ്രതിഫലിേണലമും മാണ്  സര്ോരിലെ ലക്ഷയം. നിുതി പിരിവ്,  ISO 
സര്ട്ടിഫികേഷനടേമുള്ള മറ്റു  ഭരണപരമായ ോരയങ്ങള്  എന്നതിിവയില്  ഇടലപടല്  
നടത്തി നടപടിേള്  അതത് വുു കമധ്ാവിേള്  സൃീേരികേണ്ടതാണ്.  

സംസ്ഥാന തലത്തില്  ബച്ചലപട്ട വുപ് കമധ്ാവിേള്   (പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടര്, നഗരോരയ ഡയറക്ടര് , ഗ്രാമ വിേസന േമ്മീഷണര്,  
തകേശസൃയംഭരണ വുപ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്)എല്ലാ മാസവം  അതതു 
വുുേളുലട പ്രവര്ത്തനം വിലയിരുത്തി നിലനില്ക്കുന്നതി പ്ര്ങളങ്ങള്  
പരിഹരിേണം.  ഇതു സംബച്ചിച്ച റികപാര്ട്ട്  വുു കമധ്ാവിേള്   നല്േണം. 

 ജില്ലാതലത്തില്  സൃീേരികേണ്ടവ 
 പദ്ധതി നിര്വഹണത്തിലല  ോരയക്ഷമത ഉറപാോ   പദ്ധതി  അവകലാേനം  

ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി കൃതയമായി നടത്തണം. അവകലാേനം താലഴപറയന്നതി 
രീതിയില്  ചിട്ടലപക്ത്തണം. 
(i) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളുകടയം  കലാക്കു പഞ്ചായത്തുേളുകടയം  പദ്ധതി 

അവകലാേനം  കലാക്കുതലത്തില്  നടത്തണം 
(ii) ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപാലിറ്റിേള്, കോര്പകറഷ   എന്നതിിവയലട   

അവകലാേനം ജില്ലാതലത്തില്  നടത്തണം. 
ഈ രീതിയില്  അവകലാേനം ഈ വര്ഷം ുറഞ്ഞത് 3 പ്രാവശയലമങ്കിലും 
നടത്തണം.  ആേയഘട്ട അവകലാേനം  ജൂലല 15 മുതല്  ആഗസ്റ്റ് 15 വലരയള്ള  
സമയത്ത് പൂര്ത്തിയാേണം.  രണ്ടാം ഘട്ടം കക്ടാബര്  15 മുതല്  നവംബര്  15 
വലരയം  മൂന്നതിാം ഘട്ടം  ഡിസംബര്   15 മുതല്  ജ  വരി 15 വലരയമായി  നടത്തണം. 
പദ്ധതി നിര്വഹണ  േലണ്ടര്  പ്രോരം  നിര്വഹണം ോരയക്ഷമമാക്കുന്നതിതി  ള്ള  
രുേങ്ങള്   ആസൂത്രണം ലചയ്ത് നടപാേണം.  പദ്ധതി നിര്വഹണത്തിലല  
തടസ്സങ്ങള്  പരിഹരിോ   അപകപാള്  നടപടി സൃീേരിേണം. 
സംസ്ഥാനതലത്തില്  പരിഹരികേണ്ട വിഷയങ്ങള്   കരാഡീേരിച്ച്  കസ്റ്ററ്റ് 
പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ്  ഡി.പി. ഡിവിഷ   ചീഫ്  കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയലട 
പരിഗണനയ്ക്കു നല്േണം. കലാേ്/ജില്ലാതല അവകലാേന കയാഗങ്ങളില്  ജില്ലാ 
പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസര്, പഞ്ചായത്ത്  ലഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്, അസിസ്റ്റെ് 
ലഡവലപ്ലമെ് േമ്മീഷണര്  (ജനറല് ), തകേശസൃയംഭരണ വുപ് എക്സിേൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയര്  എന്നതിിവര്  നിര്ബച്ചമായം  പലങ്കക്േണം.  േഴിവതും അവകലാേന 
കയാഗങ്ങളില്  ജില്ലാ േളക്ടര്  പലങ്കക്േണം. സാധ്ിോത്ത സ്ഥലങ്ങളില്  
പ്രതിനിധ്ിലയ ുമമതലലപക്ത്തണം. ഒകരാ കലാേ്തല അവകലാേനത്തി  ം   ജില്ലാ 
ആസൂത്രണസമിതി ലമമ്പര്മാര്േ്ുമമതല വീതിച്ചു നല്േണം. ഇതു  സംബച്ചിച്ച 
സര്ക്കുലര്   

നടപടി :- 1)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വുപ് 
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3.2 ശുചിതൃ മിഷ   2018-19-ല്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്േ്  വിഹിതം 
നല്േിയിരുും .  ചില തകേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്  ഈ വിഹിതം ലചലവഴിച്ചു.  
എന്നതിാല്  ഈ തുേ ട്രഷറിയില്  നിും ം  മാറാത്തവരും, തുേ മാറി  ലെഷയല്  
റ്റി.എസ്.ബി.യില്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട്.  ഇങ്ങലനയള്ള തുേ്് പദ്ധതിേള്  
എക്ോ   േഴിയകമാ എും ം  അതിനായി തുേ അ  വേിക്കുകമാ എും ം സംബച്ചിച്ച്  

ഇപ്രോരം തുേ മാറി ലെഷയല്  റ്റി.എസ്.ബി.യില്  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതി എത്ര 
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, എത്ര തുേയണ്ട് തുടങ്ങിയ ോരയങ്ങള്  
പരികശാധ്ിച്ച്  ശുചിതൃ മിഷ   എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  റികപാര്ട്ട് നല്േണം.  തുേ 
മാറാത്ത തകേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്േ്  ഈ വര്ഷം തുേ അ  വേിക്കുകമ്പാള്  
പ്രകതയേ പരിഗണന നല്ോ   േഴിയകമാ എന്നതിതു സംബച്ചിച്ചും  എക്സിേുട്ടീവ് 
ഡയറക്ടര്  റികപാര്ട്ട് നല്േണം 

3.3  06.05.2013-ലല സ.ഉ.(സാധ്ാ) 1209/2013 /തസൃഭവ നമ്പര്  തീരുമാനപ്രോരം  Kerala  
Social Security Mission   ള്ള വിഹിതം നല്ോ   തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്േ് 
അ  മതി നല്േിയിട്ടുണ്ട്. ഇത  സരിച്ച്  തുടര്ും ള്ള വര്ഷങ്ങളിലും  തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  തുേ  KSSM-ന്  അടയ്ക്കുും ണ്ട്.  പഴയ സര്ോര്  ഉത്തരവ് 
നിലനില്ക്കുന്നതിതിനാലാണ് തുേ അടയ്ക്കുന്നതിത്. KSSM-ന്  തുേ അടയ്ക്കുന്നതി രീതി  ഇനി 
തുടരണകമാ എന്നതിതു സംബച്ചിച്ച് പരികശാധ്ിക്കുന്നതിതിന് ബച്ചലപട്ടവരുലട കയാഗം  
കചരാ   തീരുമാനിച്ചു. 

നടപടി :- 1)തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വുപ് 
3.5 പദ്ധതി നിര്വഹണം ോരയക്ഷവം സമയബച്ചിതവമാക്കുന്നതിതിലെ ഭാഗമായി  

താലഴപറയന്നതിവയികേലുള്ള സര്ക്കുലര് . 
(i) നിര്വഹണ േലണ്ടര്   കൃതയമായി പാലിച്ച്  േഴിവതും  70 

ശതമാനലമങ്കിലും പദ്ധതിലച്ചലവ്  ഡിസംബര്  31-നേം  വരുത്തണം. 
ഈ ലക്ഷയം കനക്ന്നതിതിന് ജൂ   മാസം  30-ന്  15 ശതമാനവം  
ലസപ്റ്റംബര്  30-ന്  45 ശതമാനവം പദ്ധതി ലചലവ് 
ലേവരിേണം. 

(ii) പ്രവൃത്തിേളുലട  പാര്ട്ട് ബില്, പ്രകതയേിച്ച് നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിേളുലട,   
തയ്യാറാേി നല്േണം.  എഞ്ചിനീയര്മാലര ഇോരയത്തില്  
സഹായിോ    തകേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്   ആവശയമായ  
സഹായം നല്േണം.  

(iii) ലഡകപാസിറ്റ് പ്രവൃത്തിേള്േ് ബച്ചലപട്ട  ഏജ സിയില്  നിും ം  
എസ്റ്റികമറ്റ് വാങ്ങി  തുേ കനരകത്ത നല്ുേയം  കപ്രാജടുകളേള്  ഈ 
വര്ഷം  തലന്നതി  പൂര്ത്തിയാക്കുേയം  ലചയ്യണം. ഇത് സംബച്ചിച്ച 
സര്ക്കുലര് . 

3.6   കേരള കസ്റ്ററ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കബാര്ഡ്, കേരള വാട്ടര്  അകതാറിറ്റി, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടര്   
ഡിപാര്ട്ട്ലമെ്  തുടങ്ങിയ ഏജ സിേളില്  മു   വര്ഷങ്ങളില്  ലഡകപാസിറ്റ് ലചയ്ത 
തുേയലട  വിശോംശങ്ങള്  ഒകരാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനം തിരിച്ച് തയ്യാറാേണം. 

 നടപടി :- 1)എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറേടര്, ശുചിതൃ മിഷ   

 നടപടി :- 1)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വുപ് 
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ഇതിനായി  ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയലട കനതൃതൃത്തില്  തകേശഭരണ  
സ്ഥാപനങ്ങളുലട  അദ്ധയക്ഷ മാരുകടയം ലസരട്ടറിമാരുകടയം  കയാഗം വിളിച്ചു  
കചര്ത്ത്  ഇനി പൂര്ത്തിയാോ  ള്ള ലഡകപാസിറ്റ് ലചയ്ത  പ്രവൃത്തിേളുലട എണം,  
തുേ, ലഡകപാസിറ്റ് ലചയ്ത വര്ഷം , ഏജ സിയലട കപര് എന്നതിീ  വിശോംശങ്ങള്  
കശഖരിക്കുേയം മു   വര്ഷങ്ങളിലല പ്രവൃത്തിേള്  അടിയന്തിരമായി പൂര്ത്തിയാ 
ോ   നിര്കേശിക്കുേയം കവണം . കയാഗത്തികല്് KSEB, KWA,  GWD തുടങ്ങിയ  
ബച്ചലപട്ട  ജില്ലാതല  ഉകേയാഗസ്ഥലരയം വിളിേണം. 

   ജില്ല തിരിച്ച് ഇതിലെ വിശോംശങ്ങള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിക്കു കവണ്ടി  
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസര്  കരാഡിേരിച്ച്  കസ്റ്ററ്റ്  പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ് 
വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഡിവിഷ   ചീഫ്  മുകഖന  കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിക്കു 
നല്േണം.  ഇതു സംബച്ചിച്ച സര്ക്കുലര്  

3.7  അംഗനവാടി ടീച്ചര്മാര്ക്കും ആയമാര്ക്കും  അധ്ിേ ഒണകററിയം നല്ോ  ള്ള 
കപ്രാജക്ട്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും നഗരസഭേളും  ഈ വര്ഷം  പദ്ധതിയില്  
ഉള്ലപക്ത്തണം.  ആവശയമായ തുേ എത്രലയന്നതി്  ബച്ചലപട്ട  ഐ.സി.ഡി.എസ്.  
സൂപര്ലവസര്മാരും  സി.ഡി.പി. മാരും  അതത ്തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്േ ് 
നല്േണം.  ഇതിനേം വാര്ഷിേ പദ്ധതി അന്തിമമാേിയ  തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  ഇതിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാേിയിട്ടിലല്ലങ്കില്   പദ്ധതി കഭേഗതി 
സമയത്ത് ഇത് ഉള്ലപക്ത്തണം. ഇതു സംബച്ചിച്ച സര്ക്കുലര്  

നടപടി :- 1)തകേശസൃയംഭരണ (ഇ.പി.എ) വുപ് 
3.8  2019-20-ലല  പരിഷ്ക്കരിച്ച വാര്ഷിേ പദ്ധതി  സമര്പിോ  ള്ള  അവസാന തീയതി 

12.06.2019 ആയിരുും .  ഇത് 29.06.2019 ആയി േീര്ഘിപിച്ചു നല്േിയിട്ടുണ്ട്.    
പദ്ധതി നിര്വഹണത്തിലെ  മറ്റു   പ്രധ്ാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  താലഴപറയം പ്രോരം  
പൂര്ത്തിയാകേണ്ടതാണ്. 

 

1 വാര്ഷിേ പദ്ധതി അന്തിമമാേി ഡി.പി.സി്് സമര്പിേല്  ജൂ   29 

2 വാര്ഷിേ പദ്ധതി്് ഡി.പി.സി അംഗീോരം നല്േല്  ജൂലല 2 

3 സാകങ്കതിോ  മതി കവണ്ടാത്ത സാധ്ാരണ കപ്രാജടുകളേള്േ് 
അംഗീോരം കനടല്  

ജൂലല 10 

4 എസ്റ്റികമറ്റ കവണ്ട കപ്രാജടുകളേള്േ ്
സാകങ്കതിോ  മതി/അംഗീോരം കനടല്  

ജൂലല 15 

5 ലടണ്ടറിംഗ് ജൂലല 22 

6 ഗുണകഭാക്തൃ ലതരലഞ്ഞക്പ് പൂര്ത്തിയാേല്   
(കലാേ് / ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുേള്േ് ലിസ്റ്റ് ലേമാറല്  

ഉള്ലപലട) 

ജൂലല 22 

7 ലഡകപാസിറ്റ് പ്രവൃത്തിേളുലട തുേ അട്ല് , മറ്റു തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കു തുേ ലേമാറല്  തുടങ്ങിയവ. 

ആഗസ്റ്റ് 9 

  
ആയത് സംബച്ചിച്ച സര്ക്കുലര്  

നടപടി :- 1)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വുപ് 

 നടപടി :- 1)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വുപ് 
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3.9  വനിതാ ശിശു വിേസന കപ്രാജടുകളേള്  സാമൂഹയനീതി വുപാണ് നിര്വഹണം 
നടത്തിയിരുന്നതിത്.  എന്നതിാല്  വനിതാ ശിശു വിേസനത്തിന്  പ്രകതയേ വുപ് 
ഇകപാള്  രൂപീേരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ സാഹചരയത്തില്  സാമൂഹയനീതിയകടയം  വനിതാ 
ശിശു വിേസനത്തികെയം കപ്രാജടുകളേള്  നിര്വഹണം നടത്താ  ം  ലവറ്റിംഗ് 
നടത്താ  മുള്ള  ുമമതല താലഴ പറയം പ്രോരം നിശ്ചയിച്ചു. ഇത  സരിച്ച്  സുകലഖ 
കസാഫ്ട് ലവയറില്  രമീേരണം നടത്തണം. 

 
തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലല വനിതാ ശിശു വിേസനം, സാമൂഹയ കക്ഷമം എന്നതിീ 

കമഖലേളിലല കപ്രാജക്ട് നിര്വഹണ ഉകേയാഗസ്ഥരും കപ്രാജക്ട് ലവറ്റിംഗ് ഒഫീസര്മാരും 
രമ 
നം 

 
തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനം 

വനിതാ ശിശു വിേസനം സാമൂഹയ നീതി  

നിര്വഹണ 
ഉകേയാഗസ്ഥ   

ലവറ്റിംഗ്  
ഒഫീസര്  

നിര്വഹണ 
ഉകേയാഗസ്ഥ   

ലവറ്റിംഗ് 
ഒഫീസര്  

 
1 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ഐ.സി.ഡി.എസ് 
സൂപര്ലവസര്  

സി.ഡി.പി. ഐ.സി.ഡി.എസ് 
സൂപര്ലവസര്  

സി.ഡി.പി. 

 
2 

കലാേ് 
പഞ്ചായത്ത് 

സി.ഡി.പി. ജില്ലാ ഒഫീസര്  
വനിതാ ശിശു 
വിേസനം  

സി.ഡി.പി. ജില്ലാ ഒഫീസര്  
സാമൂഹയനീതി 
വുപ് 

 
3 

ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത്  

ജില്ലാ ഒഫീസര്  
വനിതാ ശിശു 
വിേസനം 

ഡയറക്ടര്  വനിതാ 
ശിശുവിേസനം 

 

ജില്ലാ ഒഫീസര്  
സാമൂഹയനീതി 
വുപ് 

ഡയറക്ടര്  
സാമൂഹയനീതി 
വുപ്  

 
4.1 

 
മുനിസിപാലിറ്റി  

ഐ.സി.ഡി.എസ്  
സൂപര്ലവസര് / 
സി.ഡി.പി. 

സി.ഡി.പി./ 
ജില്ലാ ഒഫീസര്  
വനിതാ ശിശു 
വിേസനം 

ഐ.സി.ഡി.എസ്  
സൂപര്ലവസര് / 
സി.ഡി.പി. 

സി.ഡി.പി./ 
ജില്ലാ ഒഫീസര്  
സാമൂഹയനീതി 
വുപ് 

 
5.1 

 
കോര്പകറഷ   
 

ഐ.സി.ഡി.എസ്  
സൂപര്ലവസര് / 
സി.ഡി.പി. 

സി.ഡി.പി./ 
ജില്ലാ ഒഫീസര്  
വനിതാ ശിശു 
വിേസനം 

ഐ.സി.ഡി.എസ്  
സൂപര്ലവസര് / 
സി.ഡി.പി. 

സി.ഡി.പി./ 
ജില്ലാ ഒഫീസര്  
സാമൂഹയനീതി 
വുപ് 

മുനിസിപാലിറ്റിേളിലും കോര്പകറഷ  േളിലും സാമൂഹയനീതി വുപില്  നിും ം 
ലേമാറിേിട്ടിയ  കക്ഷമ സ്ഥാപനം ഉലണ്ടങ്കില്, കക്ഷമ സ്ഥാപനത്തിലെ സൂപ്രണ്ട്, 
നിര്വഹണ ഉകേയാഗസ്ഥ  ം ജില്ലാ സാമൂഹയനീതി ഒഫീസര്  ലവറ്റിംഗ്  ഒഫീസറും 
ആകേണ്ടതാണ്.  

നടപടി :- 1)കസ്റ്ററ്റ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ് 
2) എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ലേ.എം 

 
3.11 പട്ടിേവര്ഗ വിേസന വുപില്  നിും ം പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തിലല ലപ ുട്ടിേളുലട 

വിവാഹത്തിന് 1.00 ലക്ഷം രൂപയാണ് ധ്നസഹായം നല്ുന്നതിത്. 
മാര്ഗകരഖപ്രോരം തകേശഭരണസ്ഥാപങ്ങള്  നല്ുന്നതി നിരേ് 75,000/-രൂപയണ്. 
ഇതു വുപിലെ നിരോയ 1.00 ലക്ഷം രൂപയായി   ഏേീേരിക്കുും . ഇത് 
സംബച്ചിച്ച ഉത്തരവ്. 

നടപടി :- 1)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വുപ് 
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4. പ്രകതയേ വിഷയങ്ങള്  

====================  
4.2 ശാരീരിേ മാനസിേ ലവല്ലുവിളിേള്  കനരിക്ന്നതി ുട്ടിേള്േ് ധ്നസഹായം 
       ബഹു കേരള സംസ്ഥാന മ  ഷയാവോശ േമ്മീഷലെ  22.11.2018-ലല HRMP നമ്പര്  

1518/16-ാാാം നമ്പര്  ഉത്തരവ്  ( LSGD - DA1-184/16) 
 
ശ്രീ. എം. ജയകമാഹ , രാധ് ഹൗസ്, ജില്ലാ കോടതി വാര്ഡ്, ആലുഴ എന്നതി 
ആളുലട ഹര്ജിയികേല്  ബഹു. കേരള  സംസ്ഥാന മ  ഷയാവോശ  േമ്മീഷലെ  
ഉത്തരവ പ്രോരം  16.11.2013-ലല 362/13/തസൃഭവ ഉത്തരവില്  പറയം പ്രോരം  
മാനസിേ ശാരീരിേ ലവല്ലുവിളിേള്  കനരിക്ന്നതി ഭിന്നതികശഷിോരായ  ുട്ടിേള്േ ്
ധ്നസഹായം  നല്ോ   സര്ോര്  തലത്തില്   നടപടി സൃീേരിക്കുന്നതിത് 
സംബച്ചിച്ച്.  

ഈ വിഷയത്തികേല്   തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട വിവിധ് 
അകസാസികയഷ   ഭാരവാഹിേളുമായി ചര്ച്ച ലചയ്ത്  അടിയന്തിര  
തീരുമാനലമക്ോ    കയാഗം  തീരുമാനിച്ചു. ഇതു സംബച്ചിച്ച തുടര്  നടപടി 
 

 നടപടി :- 1)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വുപ് 

4.11 പുളിേല്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  

പുളിേല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലസരട്ടറിയലട  16.02.2019-ലല A1-354/19-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും  (ലഭിച്ചത് 11.06.2019) 23.04.2018-ലല  10(1)--ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി 
തീരുമാനവം  ( E - 3564743/19/ MLSGD) 
 കപ്രാ.നം. - 185/16    അടങ്കല്  - 3,00,000/- രൂപ (CFC) 
കപര്:- ലചവിട്ടാണിക്കുന്നതി് മായേര അംഗനവാടി നവീേരണം 
 
2016-17-ല്  അംഗനവാടി നവീേരണത്തിന് 3.00 ലക്ഷം രൂപ  വേയിരുത്തി  കപ്രാജക്ട് 
തയ്യാറാേി. തുടര്ും ള്ള വര്ഷം കപ്രാജക്ട് െില്  ഒവറായി  ഉള്ലപക്ത്തിയില്ല.  2018 
ജ  വരിയില്  പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീേരിച്ചു.  ബില്ലുമായി േരാറുോര   എത്തിയകപാളാണ്  
അപാേത  ശ്രദ്ധിച്ചത്.  ഇത് െില്  ഒവറായി ഉള്ലപക്ത്താ    അ  മതി 
സംബച്ചിച്ച്. ഇതു പരികശാധ്ിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  റികപാര്ട്ട് നല്േണം. 

4.12 കേരള കസ്റ്ററ്റ്  ഐ.റ്റി.  മിഷ   ഡയറക്ടറുലട  08.03.2019 -ലല DIR/KSITM/ 19/03/323 -

ാാാം  നമ്പര്  േത്ത് ( SRG 536/19) 
പട്ടിേജാതി - പട്ടിേവര്ഗ  വിേയാര്ഥിേള്േ് നല്ുന്നതി  ലാപ് കടാപുേളുലട ണിണിറ്റ്  
നിരേ് (മിഡ് ലവല് )  30,000/-  രൂപ ആയിരുും . CPR CS  നിരേ് ഇതികനോള്   
അധ്ിേമാലണന്നതി്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  അറിയിച്ചത  സരിച്ച്  പരികശാധ്ിച്ച്  
നിരേ് അറിയിോ   ഐ.ടി. മിഷ   ഡയറക്ടലറ ുമമതലലപക്ത്തിയിരുും .  
05.02.2019-ലല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി കയാഗത്തില്   ഐ.ടി. മിഷ    ഡയറക്ടര്  
അറിയിച്ചത  സരിച്ച്  38,000/- രൂപ  ആയി നിശ്ചയിച്ചു. CPRCS  നിരക്കു പ്രോരം  
മിഡ് ലലവല്   ലെസിഫികേഷ   അ  സരിച്ചുള്ള  ലാപ് കടാപിന്  38,902/-  
രൂപയാലണന്നതി്  ഐ.ടി. മിഷ   ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതിലെ 

          നടപടി :-1)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
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അടിസ്ഥാനത്തില്  നിരേ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിത് സംബച്ചിച്ച്. മിഡ് ലലവല്  
ലെസിഫികേഷ   പ്രോരമുള്ള ലാപ് കടാപുേളുലട നിരേ്  38,902/ രൂപയായി  
പുതുേി നിശ്ചയിോ   തീരുമാനിച്ചു. ഇത് സംബച്ചിച്ച  കഭേഗതി ഉത്തരവ് 

4.13 ലലഫ് ചീഫ് എക്സിേൂട്ടീവ് ഒഫീസറുലട  18.06.2019-ലല LF2/511/18-ാാാം 

നമ്പര്േത്ത്  
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്േ്  സംസ്ഥാന വിഹിതം  അ  വേിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ 

വിഹിതം  ലലഫ് കപ്രാജടുകളേളില്  ഉള്ലപക്ത്തുന്നതിതിന്  സുകലഖ കസാഫ്ട് ലവയറില്  

സൗേരയമില്ല. ഇതുള്ലപക്ത്തുന്നതിതിന്  രമീേരണം വരുത്തണലമന്നതിതു  സംബച്ചിച്ച് 

കവണ്ട രമീേരണം ഐ.ലേ.എം.  എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ലചയ്യണം 

  

 നടപടി :- 1)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വുപ് 

 നടപടി :- 1)എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ലേ.എം 


