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No/10/2019/SRG/LSGD(4) 
 

വിേക�ീകൃതാസൂ�ണ സംസ്ഥാനതല േകാര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗം  
26.09.2019 രാവിെല 10.30 മണിക്ക്  

െസ�ട്ടറിേയറ്റിെല സൗത്ത് േകാണ്ഫറന്സ് ഹാളില്  
 

അജണ്ട 
 

1. തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട 2019-20-െല വാര്ഷിക പദ്ധതി പുേരാഗതി- 
അവേലാകനം 
 

2.    മുന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാന�കാരം  തുടര്നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട    
       വിഷയങ്ങള്  

 

2.1  27.02.2019-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയിെല  തുടര്  നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട 
വിഷയങ്ങള്  

   ഖണ്ഡിക 3.3  
ൈലഫ് മിഷന്  പദ്ധതിയില്  ഭൂരഹിത ഭവന രഹിത ഗുണേഭാ�ാക്കള്ക്ക് 

ഭൂമിവാ�ന്നതിന് ൈലഫ് ചീഫ് എ�ിക�ട്ടീവ് ഓഫീസര്  താെഴ പറയുന്നവ ശുപാര്ശ 
െച�. മ� പദ്ധതി�കാരവും വീടുവ�ാനായി ഭൂമി വാ�ന്നതിന് ഈ നിര�തെന്ന 
ബാധകമായിരി�ം. 

A) �ാമപഞ്ചായത്ത് �േദശങ്ങളില്  
 

(i)  ജനറല്   വിഭാഗം (3  െസന്റില്  കുറയാത്ത  ഭൂമിക്ക്  
പരമാവധി തുക ) 

- 2 ലക്ഷം രൂപ 
 

(ii) പട്ടികജാതി വിഭാഗം (3 െസന്റില്  കുറയാത്ത ഭൂമിക്ക് 
പരമാവധി തുക)  

- 2.25 ലക്ഷം രൂപ 

(iii) പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗം (3 െസന്റില്  കുറയാത്ത ഭൂമിക്ക് 
പരമാവധി തുക ) 

- 2.25 ലക്ഷം രൂപ 

B) മുനിസിപ്പല്  �േദശങ്ങളില്  
(i)  ജനറല്   വിഭാഗം  (3 െസന്റില്   കുറയാത്ത 

ഭൂമിക്ക്പരമാവധി തുക) 
- 2.70 ലക്ഷം രൂപ 

 
(ii) പട്ടികജാതി വിഭാഗം (3 െസന്റില്  കുറയാത്ത 

ഭൂമിക്ക് പരമാവധി തുക ) 
- 3.00 ലക്ഷം രൂപ 

(iii) പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗം (3 െസന്റില്  കുറയാത്ത 
ഭൂമിക്ക് പരമാവധി തുക)  

 

- 3.00 ലക്ഷം രൂപ 

C) േകാര്പ്പേറഷന്  �േദശങ്ങളില്   
(i) ജനറല്   വിഭാഗം  (3  െസന്റില്   കുറയാത്ത 

ഭൂമിക്ക് പരമാവധി തുക)  
- 5.25 ലക്ഷം രൂപ 

(ii) പട്ടികജാതി വിഭാഗം (3 െസന്റില്  കുറയാത്ത 
ഭൂമിക്ക് പരമാവധി തുക)  

- 6.00 ലക്ഷം രൂപ 

(iii) പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗം (3 െസന്റില്  കുറയാത്ത 
ഭൂമിക്ക് പരമാവധി തുക) 

- 6.00 ലക്ഷം രൂപ 
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ഈ നിരക്ക് േയാഗം അംഗീകരി�. 
വീടുവ�ന്നതിന് സ്ഥലം വാങ്ങാന്  നല്കാവുന്ന പരമാവധി തുകയാണ് ഇത്. 
േമല്സൂചിപ്പിച്ചി�ള്ളതിേനക്കാള്  കുറവാണ് സ്ഥലം വാ�ന്നെതങ്കില്  ഈ 
നിരക്കിന് ആനുപാതികമായി ധനസഹായവും കുറവു െച�ം. ഇതു സംബന്ധിച്ച 
ഉത്തരവ്. 

നടപടി :-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്  
 
2.2  20.06.2019-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയിെല  തുടര്  നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട 

വിഷയങ്ങള്  
ഖണ്ഡിക 3.6   
 

േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇല�ിസിറ്റി േബാര്ഡ്, േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റി, �ൗണ്ട് വാട്ടര്   
ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റ്  തുടങ്ങിയ ഏജന്സികളില്  മുന്  വര്ഷങ്ങളില്  െഡേപ്പാസിറ്റ് െച� 
തുകയുെട ജി� തിരിച്ച  വിശദാംശങ്ങളും �വര്ത്തികളുെട എണ്ണവും േസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് 
േബാര്ഡ് ഡി.പി ഡിവിഷന്  ചീഫ് േയാഗത്തില്  അവതരിപ്പിച്ചത്  േയാഗം വിലയിരുത്തി. 

          വയനാട് ജി�യുെട വിവരങ്ങള്  പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്  അടിയന്തിരമായി നല്കണം.  
ജി�ാ ആസൂ�ണ സമിതിയുെട േനതൃതവ്ത്തില്  തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുെട  
അദ്ധയ്ക്ഷന്മാരുേടയും  െസ�ട്ടറിമാരുേടയും   േയാഗം   അടിയന്തിരമായി വിളി�  േചര്ത്ത്  
ഇനി പൂര്ത്തിയാക്കാനുള്ള െഡേപ്പാസിറ്റ് �വൃത്തികള്  പൂര്ത്തിയാക്കാന്  നടപടി 
സവ്ീകരിക്കണം.ഏറ്റവും അധികം െപന്റിംഗ് �വൃത്തികളും  െചലവഴിക്കാെത കിട�ന്ന 
തുകയും  തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ഇത് �േതയ്കം പരിേശാധിച്ച്  ആവശയ്മായ നടപടി  
തിരുവനന്തപുരം ജി�ാ കളക്ടറും  ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറും  സവ്ീകരിക്കണം 
േയാഗത്തിേല�് KSEB, KWA,  GWD തുടങ്ങിയ  ഏജന്സികളിെല  ബന്ധെപ്പട്ട  ജി�ാതല  
ഉേദയ്ാഗസ്ഥെരയും വിളിക്കണം. സംസ്ഥാനതലത്തില്  KSEB, KWA, GWA – തുടങ്ങിയ 
ഏജന്സികളുെട േമധാവികളുെട േയാഗം വിളി�  േചര്ത്ത് െഡേപ്പാസിറ്റ് �വര്ത്തികള്  
സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തിയാക്കാന്  നടപടി സവ്ീകരിക്കണം. 

ഇതിേന്മല്  സവ്ീകരിച്ച നടപടി. 
 

 
2.3 . 30.07.2019 േകാര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയിെല  തുടര്നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്   
 

ഖണ്ഡിക 4.9  
 തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം 
 തസവ്ഭവ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട 25.03.19 െല DB6 6/ജനറല് /2019/CE/തസവ്ഭവ   
നമ്പര്കത്ത് (SRG442/19-LSGD DA1-150/2019).  

 

 നടപടി :- 1)   തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
                                 2)  ഡി.പി.ഒ വയനാട് 
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നിര്മ്മാണ �വര്ത്തികള്�ള്ള േ�ാജ�കളുെട ഭരണാനുമതി, സാേങ്കതികാനുമതി 
ഇവ�േശഷം െടണ്ടര്  െച�േമ്പാള്  െടണ്ടര്  തുക  റ്റി.എസ്. തുകേയക്കാള്  ചിലേപ്പാള്  
കുറവായിരി�ം. ഇങ്ങെനയുള്ള സാഹചരയ്ത്തില്  െടണ്ടര്  േസവിംഗ്സ് ഉപേയാഗിച്ച് മ� 
േ�ാജ�കള്  തേദ്ദശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  എടുക്കാറുണ്ട്. സുേലഖാ േസാഫ്റ്റ് െവയറില്   
േ�ാജക്ട് തുകയാണ് േചര്ക്കാറുള്ളത്. ഇത് PWD മാനവ്ലിെനതിരാണ്. ഈ 
സാഹചരയ്ത്തില്  സുേലഖ േസാഫ്റ്റ് െവയറില്  ഭരണാനുമതി/ സാേങ്കതികാനുമതി തുകയും 
െടണ്ടറിനുേശഷമുള്ള തുകയും �േതയ്കമായി േചര് ക്കാനുള്ള �മീകരണം തേദ്ദശസവ്യംഭരണ 
വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുമായി ചര്ച്ച െച�്  ഐ.െക.എം. എ�ിക�ട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  
നടത്തണം. 

 
2.4 29.08.2019 െല േകാര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയിെല തുടര്നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട 

വിഷയങ്ങള്   
 

ഖണ്ഡിക 3.1  
            തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  കുടിെവള്ളം, ൈവദ�തീകരണം എന്നീ 
േ�ാജ�കള്ക്ക്   തുക  േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റി,  േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇല�ിസിറ്റി േബാര്ഡ്, 
�ൗണ്ട് വാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റ് തുടങ്ങിയ  ഏജന്സികളില്  െഡേപ്പാസിറ്റ് െച�ാറുണ്ട്.  
എന്നാല്  പണി പൂര്ത്തിയാകുേമ്പാള്  ചിലേപ്പാള്  ബില്  തുക  െഡേപ്പാസിറ്റ് െച� 
തുകെയക്കാളും കുറവായിരി�ം.  ഈ  േസവിംഗ്സ് തുക ഉപേയാഗിച്ച്  അതതു േമഖലയില്  
തെന്ന അേത ഏജന്സിെയെക്കാണ്ട് മ� േ�ാജ�കള്  നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
നല്കിയിരു�. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്.  
 
      നടപടി :- തേദ്ദശസവ്യം ഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
ഖണ്ഡിക 3.4 
             01.08.2019 െല 6105/2019/ ധന ഉത്തരവു �കാരം തേദ്ദശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 
വികസന ഫണ്ടിെന്റ രണ്ടാം ഗഡു അനുവദിച്ചി�ണ്ട്. ഇങ്ങെന ഗഡു നല്കിയേപ്പാള്  വിവിധ 
ആവശയ്ങ്ങള്ക്കായി (ഉദാ. KWA� നല്േകണ്ട െവള്ളക്കര കുടിശ്ശിക, ൈലഫ് ഭവന 
പദ്ധതി �കാരം ഹഡ്േക്കാ�് നല്േകണ്ട മുതല്  തുകയുെട തിരിച്ചടവ്) രണ്ടാം ഗഡുവില്  
നി�ം ധനവകുപ്പ് തുക കുറവു െച�ി�ണ്ട്. ഇ�കാരം െച� കുറവ് അതത് 
തേദ്ദശഭരണസ്ഥാപനത്തിെന്റ പദ്ധതിെചലവായി ഐ.െക.എം. േസാഫ്ട് െവയറില്  
വരു�ന്നതിന് ആവശയ്മായ �മീകരണം ഐ.െക.എം. എ�ിക�ട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  
െച�ണം. 

നടപടി –എ�ിക�ട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം. 
ഖണ്ഡിക 3.5 
           തേദ്ദശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുെട വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടാെത 
തേദ്ദശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലൂെട വിവിധ പദ്ധതികള്  �ളയെക്കടുതിെയ േനരിടാന്  പദ്ധതി 
നടപ്പാ��ണ്ട്. ഇതുകൂടി ഐ.െക.എം േസാഫ്റ്റ് െവയറില്  െകാ�വരുന്നതിെന്റ സാധയ്ത 
ഐ.െക.എം.  പരിേശാധിക്കണം.  ഇതിേന്മല്  െച�ാന്  കഴിയുന്ന �മീകരണം 
സംബന്ധിച്ച് ഒരു റിേപ്പാര്ട്ട് ഐ.െക.എം. എ�ിക�ട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  നല്കണം. 

  നടപടി:- 1)ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  
    2)എ�ിക�ട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം.  
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നടപടി –എ�ിക�ട്ടീവ് ഡയറക്ടര് , ഐ.െക.എം 

ഖണ്ഡിക 3.6  
         നിര്മ്മാണ �വൃത്തികളുെട  െവറ്റിംഗ്, സാേങ്കതികാനുമതി  എന്നിവയുെട   സ്റ്റാറ്റസ് 
മികച്ച  നിലയില� എ� േയാഗം  വിലയിരുത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് 43 ശതമാനം  നിര്മ്മാണ 
േ�ാജജ�കള്ക്കാണ് ഇതുവെര സാേങ്കതികാനുമതി നല്കിയത്. േകാഴിേക്കാട്, മല�റം,  
ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജി�കളില്  സാേങ്കതികാനുമതി നല്കിയിരി�ന്നത് ഇതിലും 
കുറവാെണന്ന് തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ്  എഞ്ചിനീയര്  അറിയി�.  ഈ ജി�കളില്  
�േതയ്ക അവേലാകനം തേദ്ദശഭരണവകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  നടത്തണം.  അടുത്ത 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  െവറ്റിംഗ്, സാേങ്കതികാനുമതി എന്നിവ  നല്കിയതിെന്റ 
വിവരങ്ങള്  ജി� തിരിച്ച്  താെഴപ്പറയും �കാരം  നല്കണം. 

തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനം 

സാേങ്കതികാനുമതി 
േവണ്ട ആെക 
േ�ാജ�കള്  

െവറ്റിംഗ്/സാേങ്കതികാനുമതി 
നല്കിയത് 

ശതമാനം 

�ാമപഞ്ചായത്ത്    
േ�ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്    
ജി�ാ പഞ്ചായത്ത്    
മുനിസിപ്പാലിറ്റി    
േകാര്പ്പേറഷന്     
 

  നടപടി :-  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  

ഖണ്ഡിക 3.7 
          ൈലഫ്  ഭവന  പദ്ധതി നടത്തി� സംബന്ധിച്ച് കൃതയ്മായ ഒരു  അവേലാകന 
റിേപ്പാര്ട്ട്  അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി� മുമ്പ് നല്കണം.  േനട്ടങ്ങളും േനരിടുന്ന 
�ശ്നങ്ങളും  വിശദമായി നല്കണം.  ൈലഫ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച്  ഒരു പഠനം 
നട�ന്നതിെന്റ  സാധയ്ത പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.  
 

നടപടി – ചീഫ് എ�ിക�ട്ടീവ് ഓഫീസര്, ൈലഫ് മിഷന്  

ഖണ്ഡിക 3.9 
         മാര്ഗ്ഗേരഖ�കാരം സാക്ഷരതാമിഷെന്റ �വര്ത്തനങ്ങള്  േ�ാത്സാഹിപ്പി�ന്നതിന് 
മിഷന്  �സിദ്ധീകരി�ന്ന പുസ്തകങ്ങളുെട വില നല്കുക, സാക്ഷരതാമിഷന് 
അടയ്േക്കണ്ടതായ  ഫീസ് എന്നിവ�ായി �ാമ/ജി� പഞ്ചായ�കള്�ം  
നഗരസഭകള്�ം േ�ാജ�കള്  ഏെറ്റടുക്കാവുന്നതാണ്. െപാതുവിഭാഗം വികസന 
ഫണ്ടിേനാെടാപ്പം പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഗുണേഭാ�ാക്കള്ക്ക് ആവശയ്മായ തുക 
എസ്.സി.പി/റ്റി.എസ്.പി വിഹിതത്തില്  നി�ം വകയിരുത്താവുന്നതാെണന്ന് 
േകാര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി നിര്േദ്ദശം നല്കിയിരു�. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്.  
 

നടപടി :- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്  
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ഖണ്ഡിക 3.10 
            വനിതാ ശിശു വികസന േ�ാജ�കള്  സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പാണ് നിര്വഹണം 
നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്  വനിതാ ശിശു വികസനത്തിന്  �േതയ്ക വകുപ്പ് ഇേപ്പാള്  
രൂപീകരിച്ചി�ണ്ട്.  ഈ സാഹചരയ്ത്തില്  സാമൂഹയ്നീതിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടതും വനിതാ 
ശിശുവികസനത്തിേന്റയും േ�ാജ�കള്  നിര്വഹണം നടത്താനും  െവറ്റിംഗ് നടത്താനുമുള്ള  
ചുമതല നിശ്ചയിച്ച് ആവശയ്മായ �മീകരണം  സുേലഖ/സാംഖയ് േസാഫ്ട് െവയറില്  
െച�ി�ണ്ട്.  ഇതനുസരിച്ച്  ജി�ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ വനിതാ ശിശുവികസന േമഖലയിെല 
േ�ാജ�കള്  ജി�ാ ഓഫീസര്, വനിത ശിശു വികസനം  ആണ് നിര്വഹണം 
നടേത്തണ്ടത്.  എന്നാല്  ഈ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  DDO േകാഡ്  ഇ�.  അതിനാല്  വനിതാ 
ശിശു വികസനം ജി�ാ ഓഫീസര്ക്ക് DDO േകാഡ് അനുവദിക്കണെമന്ന് 
ധനവകുപ്പിേനാടാവശയ്െപ്പടാന്  തീരുമാനി�. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഫയല്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ 
വകുപ്പില്  നി�ം ധനവകുപ്പിനു നല്കണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച തുടർ നടപടി.  

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

ഖണ്ഡിക 3.11 
           തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിലും ജി�ാ ആസൂ�ണസമിതി തലത്തിലും  
പരിഹരിക്കാവുന്ന പല വിഷയങ്ങളും േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  പരിഗണന�് 
നല്കാറുണ്ട്. ഇെതാഴിവാക്കാനാണ്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  വിഷയങ്ങള്  
ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്  മുേഖന  നല്കണെമന്ന് നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നത്.  
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി� തരുന്ന വിഷയങ്ങള്  
ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്  വിശദമായി പരിേശാധിച്ച്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില്  
തെന്ന തീരുമാനെമടുേക്കണ്ടവ  തിരിെക നല്േകണ്ടതാണ്.  ജി�ാ ആസൂ�ണസമിതി 
തലത്തിേലാ  ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ് തലത്തിേലാ  പരിഗണിേക്കണ്ടവ അതതു  
തലത്തില്  തീരുമാനെമടുത്ത്  തിരിെക നല്കണം. േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി� 
നല്കുന്നവ ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്മാര്  വിശദമായി പരിേശാധിച്ച്  ആവശയ്മായ 
വിവരങ്ങള്  േരഖെപ്പടുത്തി വിശദാംശങ്ങള്  ഉള്െക്കാള്ളി�േവണം  േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റി� നല്േകണ്ടത്.  അപൂര്ണ്ണമായവയും േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  
പരിഗണനാ  വിഷയമ�ാത്തവയും  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനത്തിേനാ  ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് 
ഓഫീസര്േക്കാ  എസ്.ആര്.ജി.യില്  നി� തിരിെക നല്േകണ്ടതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച 
സര്�ലര്  

 

നടപടി :- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്  
ഖണ്ഡിക. 4.4 നില�ര്  നഗരസഭ  

ബഹു. രാജയ്സഭാ എം.പി  �ീ അ�ള്  വഹാബ്.വി.യുെട  ക�ം നില�ര്  നഗരസഭാ  
െസ�ട്ടറിയുെട  18.04.2018-െല  G2/G3-3507/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് (SRG 708/2019)  
 

           നഗരസഭയിെല വിവിധ �േദശങ്ങളിലായി 9 പട്ടികവര്ഗ്ഗ സേങ്കതങ്ങളും  13 
പട്ടികജാതി  സേങ്കതങ്ങളും ഉണ്ട്.  ഇവിടെത്ത കുട്ടികളുെട പഠന നിലവാരം  
ഉയര്�ന്നതിന്  െഫസിലിേറ്ററ്റര്മാെര  വ�ാനും അവര്ക്ക് �തിമാസം  4000/- രൂപ  
േവതനം നല്കാനും അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. ഇതിെന്റ ആവശയ്കത അടക്കം മ� 

 
 

നടപടി:- 1) പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വികസന ഡയറക്ടര് , 
2)പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടര്  
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കാരയ്ങ്ങള്  പരിേശാധിച്ച്  പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറും പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന 
ഡയറക്ടറും  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.  

ഖണ്ഡിക. 4.9  
    കുള��ഴ �ാമപഞ്ചായത്ത് 
     കുള��ഴ �ാമപഞ്ചായത്ത് �സിഡന്റിെന്റ  16.10.2018-െല ക�ം ഉള്ളടക്കം 
     െച�ിരി�ന്ന     റിേപ്പാര്�കളും  ( (SRG/691/19/   LSGD - RC2 - 157/18) 

 
              സംഗീതഞ്ജനായിരുന്ന  �ീ രവീ�ന്  മാസ്റ്ററുെട  ജന്മനാടായ  കുള��ഴ 
�ാമപഞ്ചായത്തില്  അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്മരണ നിലനിര്�ന്നതിനായി  ‘രാഗസേരാവരം’ 
എന്ന  സ്മാരക െകട്ടിടത്തിെന്റ  നിര്മ്മാണം  2009-10-ല്  ആരംഭി�. 40 ശതമാനം 
പൂര്ത്തിയായി. പിന്നീട് നിര്മ്മാണ �വര്ത്തനം  നടന്നി�.     29.01.2015-ല്  
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് �ിന്സിപ്പല്  െസ�ട്ടറിയുെട  േചംബറില്  നടന്ന േയാഗത്തിെന്റ 
അടിസ്ഥാനത്തില്  സ്മാരക നിര്മ്മാണം പുനരാരംഭിക്കാന്  തീരുമാനി�.  2018-19-ല്  168/19 
�കാരം േ�ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തി.  ആെക എസ്റ്റിേമറ്റ് തുക  90.00 ലക്ഷം രൂപ.  തനത് 
ഫണ്ട് 40.00 ലക്ഷം രൂപയും , വികസനഫണ്ട് 10.00 ലക്ഷം രൂപയും ബഹു. വനം വകു� 
മ�ിയും  പുനലൂര്  എം.എല്.എ.യുമായ  അഡവ്. െക. രാജുവിെന്റ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടില്  
നിന്ന്40.00 ലക്ഷം രൂപയും ആണ്  വകയിരുത്തിയിരി�ന്നത്. ഇതിെന്റ നിര്മ്മാണ 
�വര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തീകരി� ന്നതിെന്റ ചുമതല �ീ.രാജീവ് അഞ്ചലിെന 
ഏല്പ്പി�ന്നതിന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

 ഇതു പരിേശാധിച്ച് വിശദമായ റിേപ്പാര്ട്ട്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  ചീഫ്   
എഞ്ചിനീയര്      നല്കണം.     പരിേശാധി�ന്നതിനായി  ഫയല്  ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്ക്ക്  
ൈകമാേറണ്ടതാണ്. 

ഖണ്ഡിക. 4.15 
   എറണാകുളം ജി�ാ ആസൂ�ണസമിതി 

എറണാകുളം  ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  07.08.2019-െല  69351/19/CC/DPO/EKM  
നമ്പര്  കത്ത്  

             മാര്ഗ്ഗേരഖ �കാരം  പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ  വിഭാഗത്തിേലയും  മത്സയ് 
െതാഴിലാളികളുെടയും  വിദയ്ാര്ത്ഥികളായ  മക്കള്�ം  30, 000/- രൂപ നിരക്കില്  ലാപ് 
േടാപ് നല്കാം. 06.07.2019-െല  1400/2019/തസവ്ഭവ  നമ്പര്  ഉത്തരവു �കാരം   മിഡ് 
െലവല്  ലാപ് േടാപുകളുെട നിരക്ക്  38,902/-  രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പി�.  ഉത്തരവു �കാരം  
പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്ന വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്കാണ് ഇതു ബാധകം. ഈ 
ഉത്തരവ് മത്സയ്െതാഴിലാളികളുെട മക്കള്�ം  ബാധകമാക്കാന്  തീരുമാനി�.  മ� 
മാനദണ്ഡങ്ങള്  പാലിക്കണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്. 

 

 
 

നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ആർ.സി)വകുപ്പ് 
2)ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  

 

 നടപടി :-  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്  
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ഖണ്ഡിക. 4.16 
       ചാലിയാര്  �ാമപഞ്ചായത്ത്  

ചാലിയാര്  �ാമപഞ്ചായത്ത് �സിഡന്റിെന്റ  26.07.2019-െല കത്ത് (SRG/738/19) 
 

        പഞ്ചായത്തില്  �ീന്  ചാലിയാര്  പദ്ധതിയുെട ഭാഗമായി  അൈജവ മാലിനയ്ങ്ങള്  
എനര്ജി  പ്ലാന്റിേല�് െകാ� േപാകുന്നതിനുള്ള  �ാന്േസ്പാര്േട്ടഷന്   െചലവ്  ശുചിതവ് 
േമഖലയിേല�്  മാറ്റി വച്ചിരി�ന്ന  10 ശതമാനം  തുകയില്  നി� നല്കാന്  അനുമതി  
സംബന്ധിച്ച്.വരവും  െചലവും  പരിേശാധിച്ച്  ശുചിതവ്മിഷന്  എ�ിക�ട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  
റിേപ്പാര്ട്ട്  നല്കണം.   

ഖണ്ഡിക. 4.30 

    േകളകം �ാമപഞ്ചായത്ത്  
േകളകം �ാമപഞ്ചായത്ത്  �സിഡന്റിെന്റ  13.03.2017-െല 930/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  ക�ം  
�സിഡന്റിെന്റ  15.06.2017-െല  ക�ം  ക�ര്  ജി�യിെല  പഞ്ചായത്ത് െഡപ�ട്ടി 
ഡയറക്ടറുെട  13.09.2017-െല  B2-5424/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  ക�ം  (SRG/267/19  LSGD - 
DA1/400/ 2017- LSGD ) 
 
േ�ാ.നം. 9/17     അടങ്കല്  1,90,000/- (CFC) 
   
േപര് :-  മാലിനയ് സംസ്കരണ പ്ലാന്റിന് സര്�ീസ് റിപ്പയറിംഗ്  
 

മൂന്നര വര്ഷം പഴക്കമുള്ള  ഇന്സിേനറ്ററിന്  സര്�ീസ്, റിപ്പയര്  എന്നിവ�ായി  
15.12.2016-ന്  െടണ്ടര്  െച�. Steel Tech art  Solution  Pvt. Ltd, Calicut െന്റ െടണ്ടര്  
1,90,000/- രൂപയും RXD Kotta Industries, Kondotty Malappuram-െന്റ  1,96,575/- രൂപയും 
ആയിരു�. രണ്ടാമത്ത കമ്പനി   EMD,  �ാഥമിക ഉടമ്പടി  എന്നിവ വച്ചി�.  അതിനാല്  
Steel Tech art  Solution  Pvt. Ltd, എന്ന കമ്പനിെയെകാണ്ട് �വൃത്തി െച�ിപ്പി�.  എന്നാല്  
വര്ക്ക് ഓര്ഡര്   െസ�ട്ടറി നല്കിയിരുന്നി�.  ഈ സാഹചരയ്ത്തില്   കുറഞ്ഞ േററ്റ് കവ്ാട്ട് 
െച� Steel Tech art  Solution  Pvt. Ltd, Calicut െന്റ  െടണ്ടര്  അംഗീകരിച്ച് തുക  
നല്കുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

       ഇത് വിശദമായി  പരിേശാധിച്ച് േകരള േസ്റ്ററ്റ്  ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്   റിേപ്പാര്ട്ട് 
നല്കണം. 

 

ഖണ്ഡിക. 4.37 
തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
ക�ര്  ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 18.06.2019 െല ക�ം 27.03.19 െല 16/16-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കൗണ്സില്  തീരുമാനവും (SRG 541/19- CC 344/19) 

 
            2018- െല �ളയത്തില്  തളിപറമ്പ് താലൂക്കാശുപ�ിയിെല കാലപ്പഴക്കം െചന്ന 
െസപ്റ്റിക് ടാങ്ക് െപാട്ടി തകര്ന്നിരു�. അടിയന്തിര സവ്ഭാവമുള്ളതായിരുന്ന തിനാല്  

                 നടപടി:-  എ�ിക�ട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചിതവ്മിഷന്  

                  നടപടി :-  േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്  
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െടണ്ടര്  നടപടി കൂടാെത ഇത് ശരിയാ�ന്നതിന് ഒരു േസ്പാണ്സെറ കെണ്ടത്തി 
കരാറുകാരനായ �ീ സേന്താഷ് കുമാര്  മുേഖന �വൃത്തി നടത്തി. എന്നാല്  
േസ്പാണ്സറായ ABC �പ്പ് മുഖയ്മ�ിയുെട ദുരിതാശവ്ാസ ഫണ്ടിേല�് േനരി� പണം 
നല്കിയതിനാല്   േസ്പാണ്സര്ഷിപ്പില്  നിന്ന് പിന്മാറി. ഈ സാഹചരയ്ത്തില്  
വാല�േവഷന്  നടത്തികരാറുകാരന് തുക നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 
   

 തേദ്ദശസവ്യംഭരണ ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കിയി�ണ്ട്.  
      

റിേപ്പാര്ട്ട് :   അടിയന്തിര സവ്ഭാവമുള്ള �വൃത്തി ആയതിനാലാണ് കരാറുകാരാനായ 
                  �ീ സേന്താഷ് കുമാര്  മുേഖന �വൃത്തി െച�െത�ം 8,50,000/- രൂപ  
                  ആെക െചലവായി�െണ്ട�ം മുനിസിപ്പല്  എഞ്ചിനീയര്  അറിയിച്ചി� 
                  െണ്ടന്ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കിയി�ണ്ട്.       

 
 

 ഖണ്ഡിക. 4.39 
    കാവ�ര്  �ാമപഞ്ചായത്ത്  
    കാവ�ര്  �ാമപഞ്ചായത്ത് �സിഡന്റിെന്റ 30.05.2019-െല  കത്ത്   (SRG-  513/19) 

        എം.എന്  ലക്ഷം വീട്  പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയില്െപ്പടുത്തി  ജനറല്     
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  9 വീടുകളും  പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  12 വീടുകളും  
പുനരുദ്ധരി�ന്നതിന്  07.01.2011-ല്  18,75,000/- രൂപ േകരള  േസ്റ്ററ്റ്  ഹൗസിംഗ് േബാര്ഡ്  
നല്കിയിരു�. ഈ തുക ഇരട്ട വീട് ഒറ്റ വീടാ�ന്നതിന് ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്. 
            ഈ തുകയുെട പലിശയടക്കം  എ�െയ� പരിേശാധി� പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. 

 

ഖണ്ഡിക. 4.48 
    ഇടമല�ടി �ാമപഞ്ചായത്ത് 
         ഇടമല�ടി �ാമപഞ്ചായത്തില്  ജലനിധി പദ്ധതി നടപ്പാ��ണ്ട്. ജലനിധി പദ്ധതി 
ആരംഭിച്ച് നാല് വര്ഷമാെയങ്കിലും പഞ്ചായത്തിെല ഒന്നാം വാര്ഡില്  കൂട�ാര്�ടിയില്  
മാ�മാണ് കുടിെവള്ളം ലഭയ്മായത്. പഞ്ചായത്തിെല എ�ാ കുടികളിലും 
കുടിെവള്ളക്ഷാമമുണ്ട്. ജലനിധി പദ്ധതി ഉള്ളതിനാല്  പഞ്ചായത്തിന് മ� പദ്ധതികള്  
എടുക്കാന്  കഴിയുന്നി�.   ഈ സാഹചരയ്ത്തില്  പഞ്ചായത്തിെന ജലനിധി പദ്ധതിയില്  
നിന്ന് ഒഴിവാക്കണെമ�ം എ�ാ വാര്ഡുകളിലും 2000 ലിറ്റര് , 3000 ലിറ്റര്  കപ്പാസിറ്റിയുള്ള 
ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കാനും സവ്ാഭാവിക ഉറവയില്  നിന്ന് കുടിെവള്ള ടാങ്ക് സ്ഥാപി�ന്ന 
സ്ഥലേത്തക്ക് േഹാസ് വാങ്ങി നല്കാനും േ�ാജക്ട് ത�ാറാക്കാന്  േകാര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റി അനുമതി നല്കി. ജലനിധി പദ്ധതി  അടിയന്തിരമായി  നടപ്പാ�ന്നതിന്  ജലനിധി 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥരുമായി ചര്ച്ച   െച�്  നടപടി സവ്ീകരിക്കാന്  ഇടുക്കി ജി�ാ കളക്ടെറ 
ചുമതലെപ്പടുത്തി.   

   ഇതിേന്മല്   സവ്ീകരിച്ച നടപടി പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് 
നല്കണം.  
              നടപടി :- പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  

 നടപടി :- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

 നടപടി :- പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
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ഖണ്ഡിക. 4.52 
     െവള്ളനാട് േ�ാക്ക്പഞ്ചായത്ത് 

തിരുവനന്തപുരം ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 13.08.2019 െല ക�ം െവള്ളനാട് 
േ�ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് �സിഡന്റിെന്റ 17.06.2019 െല BP4/2376/19/VLND ക�ം 
11.06.2019 െല II/2/2019 –◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും. 
 
േ�ാജക്ട് നമ്പര്  27/2020   അടങ്കല്  19,80,000/- രൂപ  

(വിസനഫണ്ട് 18,00,000/ രൂപ 
       ഗുണേഭാ�വിഹിതം 1,80,000/- രൂപ) 

േപര് – േതന്  �ാമം 
  േതന്  ഉത്പാദിപ്പി�ന്നതിനുേവണ്ടിയുള്ള ഈ േ�ാജക്ടിന് ജി�ാ ആസൂ�ണ 
സമിതി അനുമതി നിരസി�.  േകാര്ഡിേനഷന്   കമ്മിറ്റിയുെട  അനുമതി  സംബന്ധിച്ച്. 

      2017-18-ലും ഈ േ�ാജക്ട് നടപ്പാക്കിയി�െണ്ടന്ന്  േയാഗം  നിരീക്ഷി�.  ഇത് നടപ്പാക്കി  
      യതു സംബന്ധിച്ച്  �ാമവികസന കമ്മീഷണര്  പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട്  നല്കണം. 

 

ഖണ്ഡിക. 4.56 
     മണ്ണേഞ്ചരി �ാമപഞ്ചായത്ത് 

ആല�ഴ ജി�ാപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 26.07.2019 െല ക�ം മണ്ണേഞ്ചരി 
�ാമപഞ്ചായ� െസ�ട്ടറിയുെട 23.07.2019 െല PL -7826/19-◌ാ◌ം നമ്പര്  ക�ം 
15.07.2019 െല 10(9)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും. (SRG 698/19  CC/452/19) 

 

            പഞ്ചായത്തില്  അഗതി-ആ�യ ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പട്ടതും ൈലഫ് 
ഭവനപദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടാത്തതുമായ ഭവനരഹിതരായ 26 ഗുണേഭാ�ാക്കള്  ഉണ്ട്. 
ഇവരുെട ലിസ്റ്റ് �ാമസഭയും പഞ്ചായ�കമ്മിറ്റിയും അംഗീകരിച്ചത് ൈലഫ് ഭവന 
പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടു�ന്നതിനു നല്കി. ഇവെര നാളിതുവെര ലിസ്റ്റില്  
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടി�. ഈ ലിസ്റ്റിെല 4 ഗുണേഭാ�ാക്കള്  താമസി�ന്ന െഷഡ് അതീവ 
അപകടാവസ്ഥ യിലാണ്. അഗതി-ആ�യ ഭവനനിര്മ്മാണ പദ്ധതി�ായി 
വകയിരുത്തിയ 15.00 ലക്ഷം രൂപ സി.ഡി.എസ് അക്കൗണ്ടില്  ഉണ്ട്. ഇതിെന്റ 
പലിശയടക്കം അര്ഹതയുള്ള 4 ഗുണേഭാ�ാക്കള് � ൈലഫ് നിര� �കാരം (4.00 ലക്ഷം 
രൂപ) ഭവന നിര്മ്മാണത്തിനു നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  
     ആ�യ കുടുംബങ്ങളായതിനാല്  അതയ്ാവശയ് സവ്ഭാവമുള്ള ഗുണേഭാ�ാക്കള്ക്ക് (4 
േപര്ക്ക്) വീട് നിര്മ്മി� നല്കുന്നതിന് േ�ാജക്ട് ത�ാറാക്കാന്  അനുമതി നല്കി.  

        ആ�യ കുടുംബങ്ങളായ മ�ള്ളവരുെട ആവശയ്ം കുടുംബ�ീ എ�ിക�ട്ടീവ് 
ഡയറക്ടറും ൈലഫ് ചീഫ് എ�ിക�ട്ടീവ് ഓഫീസറും പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. 

 

 
 

                       നടപടി :- 1)  �ാമവികസന കമ്മീഷണര്   
 

          നടപടി:-  1) എ�ിക�ട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, കുടുംബ�ി 
2) ചീഫ് എ�ിക�ട്ടീവ്  ഓഫീസര്, ൈലഫ് മിഷന്      
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ഖണ്ഡിക. 4.59 
     െകല്േ�ാണ്  മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടറുെട  21.08.2019-െല നം.   76/2019-20/71-◌ാ◌ം നമ്പര്  

കുറിപ്പ് ( SRG 792/19)  
              തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  െടണ്ടര്  നടപടികള്  കൂടാെത  െകല്േ�ാണ്  
നിര്മ്മി�ന്ന   LED ഉ�ന്നങ്ങളം �വണ സഹായികളും  വാ�ന്നതിന് 11.06.2018-െല 
1581/2018/തസവ്ഭവ ഉത്തരവു �കാരം  അനുമതി നല്കിയിരു�. എന്നാല്  05.08.2019-െല 
1683/2019/തസവ്ഭവ നമ്പര്  ഉത്തരവു �കാരം  ഈ ഉത്തരവ്  റദ്ദാക്കിയിരി��. റദ്ദാക്കിയ 
നടപടി  പുനപരിേശാധിച്ച്  11.06.2018-െല ഉത്തരവ് 1581/18/തസവ്ഭവ  ഉത്തരവ് 
പുനസ്ഥാപിക്കണെമന്നത്  സംബന്ധിച്ച്. 
             05.08.2019-െല 1683/2019-െല  ഉത്തരവില്  �തിപാദി�ന്ന േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റി േയാഗത്തില്  (20.06.2019 ഖണ്ഡിക 2.4.17) 11.06.2018-െല 1581/2018/തസവ്ഭവ 
ഉത്തരവ്   റദ്ദാക്കാന്  തീരുമാനിച്ചിരു ന്നി� എ� േയാഗം നിരീക്ഷി�. അതിനാല്  
11.06.2018-െല  1581/2018/ തസവ്ഭവ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയ നടപടി  പുനഃപരിേശാധിക്കാനും  
െകല്േ�ാണ്  നിര്മ്മി�ന്ന  LED ഉ�ന്നങ്ങളും  �വണ സഹായികളും  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  െടണ്ടര്  നടപടി കൂടാെത  വാങ്ങാന്   അനുമതി  നല്കാനും  
തീരുമാനി�.  ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് (ഈ വിവരം  േസ്റ്റാര്  പര്േച്ചസ് വകുപ്പിെന  
അറിയിേക്കണ്ടതാണ്).  

      
      നടപടി :- തേദ്ദശസവ്യംഭരണം(ഡി.എ) വകുപ്പ് 

 
3.   െപാതു വിഷയം 

 
4.  �േതയ്ക വിഷയം 
 
4.1 അ�നം �ാമപഞ്ചായത്ത് 

േകാട്ടയം ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 02.07.2019-െല ക�ം  അ�നം 
�ാമപഞ്ചായത്ത്  �സിഡന്റിെന്റ  22.06.2019-െല  ക�ം (SRG/19/CC - 364/19) 
 

       അപ്പര്  കുട്ടനാട് േമഖലയില്  ഉള്െപ്പട്ടതാണ് അ�നം �ാമപഞ്ചായത്ത്. 
ഇവിെട  �ാവല്  മണ്ണിെന്റ മാര്ക്കറ്റ് നിരക്ക്  LSGD - നിരക്കിേനക്കാള്  കൂടുതലാണ്  
ഇതിനാല്  �ാവല്  മ�പേയാഗി�ള്ള  �വൃത്തി നടപ്പാക്കാന്  ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. െപാതു 
മരാമത്ത്  �വൃത്തിയായ പഞ്ചായത്തിെല  മണിയാംപറമ്പ്  - ചീ�ങ്കല്  േറാഡിന് എം 
ക�ബിന് 400/- രൂപ  ഉള്െപ്പെട പി.ഡ��.ഡി ചീഫ്  എഞ്ചിനീയര്  അംഗീകരിച്ചി�ണ്ട്. 
40 കിേലാമീറ്റര്  വെര  യഥാര്ത്ഥ കണ്വയന്സും  അംഗീകരിച്ചി�ണ്ട്. ഈ നിരക്ക് 
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് �വൃത്തികള്�ം  ബാധകമാക്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്. 

4.2  പാമ്പാടി �ാമപഞ്ചായത്ത് 
 പാമ്പാടി �ാമപഞ്ചായത്ത് �സിഡന്റിെന്റ  15.11.2017-െല കത്ത് (SRG/692/19/LSGD -
 DA3 - 456/17) 
            പാമ്പാടി  �ാമപഞ്ചായത്തില്  13-◌ാ◌ം വാര്ഡില്  (െസന്റ് േതാമസ് ഗവ. 
എല്.പി.എസ്) 2016-17-ല്   ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  �ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച്  കുഴല്  കിണര്  
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കുഴി�ന്നതിന്  (േ�ാ. 250/17 )1,50,000/- രൂപ  ഭൂജല വകുപ്പില്  െഡേപ്പാസിറ്റ് 
െച�ിരു�. എന്നാല്  കിണര്  കുഴിക്കാന്  നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത്  ജലനിധി പദ്ധതിയില്  
ജലസംഭരണി  നിര്മ്മി�.  ഇവിെട കുഴല്  കിണര്  ആവശയ്മി� അതിനാല്  ഈ തുക 
ഉപേയാഗിച്ച്  6-◌ാ◌ം വാര്ഡില്  കുഴല്  കിണര്  നിര്മ്മിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

4.3.   കാണക്കാരി �ാമപഞ്ചായത്ത്  
േകാട്ടയം ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  17.07.2019-െല  കത്ത് (SRG/632/19 - CC    
411/2019) 
 

േ�ാ.നം.212/20     അടങ്കല്  10,00,000/- രൂപ 
       (ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  �ാന്റ്) 
േപര് - ഡിജിറ്റല്  �ാമപഞ്ചായത്ത്  
               പഞ്ചായത്തിെല  ജനങ്ങളുെട വിവരങ്ങള്, െകട്ടിടങ്ങളുെട വിവരങ്ങള്, 
പുറേമ്പാക്ക് കൃഷി ഭൂമിയുെട വിവരങ്ങള്, ൈകമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുെട 
വിവരങ്ങള്, കിണറുകളുെട വിവരങ്ങള്, േറാഡുകളുെട വിവരങ്ങള്   തുടങ്ങിയവ 
ഡിജിറ്റൈലസ്  െച� സൂക്ഷി�ന്നതിനുള്ള  േ�ാജക്ടിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

4.4 വിജയപുരം �ാമപഞ്ചായത്ത് 
     േകാട്ടയം ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  02.07.2019-െല  ക�ം വിജയപുരം  
     �ാമപഞ്ചായത്ത് െസ�ട്ടറിയുെട  27.06.2019-െല A1-9156/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  ക�ം  
     (SRG/586/19 ) 
 

േ�ാ.നം. 27/20     അടങ്കല്  7,00,000/-  
       (വികസനഫണ്ട് - 5,00,000/- 
        തനത്  ഫണ്ട്  - 2,00,000/-) 

േപര് :-  �ള്  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്�ള്ള  �ഭാത ഭക്ഷണം  
                  �ള്  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്�ള്ള  �ഭാത ഭക്ഷണത്തിനുള്ള  േ�ാജക്ട് ഈ 
വര്ഷം ത�ാറാക്കിയി�ണ്ട്.   സര്ക്കാര്   �ളുകളിെല 7-◌ാ◌ം �ാ�വെരയുള്ള  
കുട്ടികള്ക്ക്     �ഭാത   ഭക്ഷണം    നല്കുന്നേതാെടാപ്പം     ൈഹ�ളിെല   
കുട്ടികള്�ം എയ്ഡഡ്  �ളുകളിെല കുട്ടികള്�ം  �ഭാത ഭക്ഷണം  നല്കാന്  
അനുമതി  ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��.  കൂടാെത കഴിഞ്ഞ വര്ഷം എയ്ഡഡ് �ളിെല 
കുട്ടികള്ക്ക്  �ഭാത ഭക്ഷണം  െകാടുത്ത നടപടിക്ക്  സാധൂകരണവും  നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച് 

 4.5 പള്ളം േ�ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  
 േകാട്ടയം ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  02.07.2019-െല  ക�ം പള്ളം പഞ്ചായത്ത് 
 െസ�ട്ടറിയുെട  12.05.2019-െല B45/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  ക�ം (SRG/592/19 -CC-328/2019) 
 
   േ�ാ.നം. 74/2017             അടങ്കല്  1,38,000/-  
                (തനത് ഫണ്ട്)  
 

േപര് :- േ�ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് കേസര 
      2016-17-ല്  കേസര വാ�ന്നതിന്  േ�ാജക്ട് ത�ാറാക്കിയിരു�െവങ്കിലും  
കേസര  നല്കി  സിഡ്േകാ ബില്  സമര്പ്പിച്ചത്  13.02.2019 ലാണ്.  2017-18-ല്  ഈ 
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േ�ാജക്ട് സ്പില്  ഓവറായി  ഉള്െപ്പടുത്താന്  വി�േപായി. ഈ തുക േ�ാക്ക് 
പഞ്ചായത്തിെന്റ  െപാതു അവശയ് ഫണ്ടില്  നി�ം  നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് .  

 4.6.  േകാട്ടയം ജി�ാപഞ്ചായത്ത്  
 േകാട്ടയം ജി�ാപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 25.07.2019- െല ക�ം േകാട്ടയം 
 ജി�ാപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുെട 10-07-2019-െല 1(19)-◌ാ◌ം നമ്പര്  തീരുമാനവും  
 (SRG/672/19-CC/437/2019) 
 
േ�ാ. നം. 401/20              അടങ്കല്  - 13,00,000/-രൂപ 

 
േപര്: കുറിച്ചി ഡിവിഷന്  - പഞ്ചായ�കള്ക്ക് െമാൈബല്  േമാര്ച്ചറി, ഗയ്ാസ് 

�ിമേറ്റാറിയം എന്നിവ വാങ്ങി നല്കല് . 
          േകാട്ടയം ജി�യില്  പനച്ചിക്കാട്, കുറിച്ചി പഞ്ചായ�കള്ക്ക് െമാൈബല്  
േമാര്ച്ചറിയും െമാൈബല്  ഗയ്ാസ് �ിമിേറ്റാറിയവും വാങ്ങി ന�ന്നതിനുള്ള േ�ാജക്ടിന് 
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��. 

4.7. ഉഴവൂര്  �ാമപഞ്ചായത്ത് 
   േകാട്ടയം ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 25.07.2019- െല കത്ത്   (SRG/669/2019-  
   CC/437/2019) 

 
േ�ാ. നം. 44/20    അടങ്കല്  - 4,55,000/- രൂപ 
      (സി.എഫ്.സി - 2,27,500/-രൂപ 
      ഗുണേഭാ�വിഹിതം - 2,27,500/-രൂപ) 

 

േപര് :  ഗാർഹിക മാലിനയ് സംസ്കരണം - കിച്ചണ്  ബിന്  
  െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്ന ഗുണേഭാ�ാക്കള്ക്ക് ൈജവമാലിനയ്ങ്ങളും 
അൈജവ മാലിനയ്ങ്ങളും തരംതിരി�ന്നതിന് ഒരു കുടുംബത്തിന് ര� ബി�കള്  വീതം 
വിതരണം െച�ന്നതിനുള്ള േ�ാജക്ടിന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��.  
 

4.8  മാനന്തവാടി േ�ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
വയനാട് ജി�ാപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 17-08-2019-െല കത്ത്                       
(SRG/760/19-CC/501/2019). 
                മാനന്തവാടി േ�ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് താെഴ പറയുന്ന േ�ാജ�കള്  2019-
20-ല്  പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തി ത�ാറാക്കിയി�ണ്ട്. പട്ടിക വർഗ്ഗ 
സേങ്കതങ്ങളിേലക്കാണ് ഈ േറാഡുകള്. ഇവ�് 6 മീറ്ററില്  താെഴമാ�മാണ് 
വീതിയുള്ളത്. ഇതു നടപ്പാക്കാന്  �േതയ്കാനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��. 

   

�മ 
നമ്പർ േ�ാജക്ടിെന്റ േപര് േ�ാജക്ട് നം. തുക (രൂപ) 

1 
േതാണിച്ചാല്  ശിവന്  കുന്ന് േറാഡ് 
േ�ാണ്�ീറ്റ് 
എടവക പഞ്ചായത്ത് - (TSP) 

21/20 7,00,000/- 

2 െകാ�ിയില്  െകാളമ്പെക്കാ�ി േകാളനി 22/20 7,00,000/- 
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േറാഡ്അഭിവൃത്തിെപ്പടുത്തല്  
െതാണ്ടര്നാട് �ാമപഞ്ചായത്ത് - (TSP) 

3 
േഗാദാവരി േകാളനി േറാഡ് േകാണ്�ീറ്റ് 
തവിഞ്ഞാല്  പഞ്ചായത്ത് - (TSP) 

28/20 6,00,000/- 

4 
േമാനിച്ചന്കുന്ന് മണലിമൂല േകാളനി േറാഡ് 
േകാണ്�ീറ്റ്  
തവിഞ്ഞാല്  പഞ്ചായത്ത് -(TSP) 

37/20 7,00,000/- 

5 
�ിയദര്ശിനി േകാളനി േറാഡ് ൈസഡ് 
െകട്ട് മണ്പണി 
തവിഞ്ഞാല്  പഞ്ചായത്ത് -(TSP) 

38/20 7,00,000/- 

6 
െവങ്ങ െചന്നി എസ്.റ്റി േകാളനി േറാഡ് 
േകാണ്�ീറ്റ് 
എടവക പഞ്ചായത്ത് -(TSP) 

41/20 7,00,000/- 

7 
െചറുവയല്  േകാളനി േറാഡ് ൈസഡ് െകട്ട് 
- േകാണ്�ീറ്റ്, എടവക �ാമപഞ്ചായത്ത് -
(TSP) 

68/20 5,00,000/- 

 
4.9  കുറ്റി�റം േ�ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

�ാമവികസന കമ്മീഷണറുെട 27-08-2019 െല DP/4/2494/19 CRD നമ്പര്  ക�ം 
കുറ്റി�റം േ�ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസ�ട്ടറിയുെട 07-08-19 െല D/1398/19-◌ാ◌ം നമ്പര്  
ക�ം (SRG/812/19). 
      േ�ാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ഐ.എ.ൈവ.പദ്ധതിക്കനുവദിച്ചതില്  64,15,934/- രൂപ 
െചലവഴിക്കാെത അക്കൗണ്ടില്  ഉണ്ട്. ഈ തുക ലക്ഷം വീടു പദ്ധതിയിെല ഇരട്ട 
വീടുകള്  ഒറ്റവീടാ�ന്നതിന് ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരു�. ഈ 
തുകയില്  നിന്ന് �ിതല പഞ്ചായ�കള്  നല്കിയ വിഹിതം മാ�ം ഉപേയാഗിക്കാന്  
20-06-2019 ല്  കൂടിയ സി.സി അനുമതി നല്കിയിരു�. മുകളില്  പറഞ്ഞ 
തുകേയാെടാപ്പം 40,49,134/-രൂപ  പലിശയിനത്തില്  അക്കൗണ്ടില്  ഉണ്ട്. ഇതു കൂടി 
ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��.  

 

4.10 ഒറ്റപ്പാലം േ�ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
   പാലക്കാട് ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 19-08-19-െല കത്ത് (SRG/764/19-
   CC/520/2019). 

  
േ�ാ. നം. 142/20    അടങ്കല്  - 10,22,500/-രൂപ 
              (വികസനഫണ്ട് - 9,20,000/-രൂപ 
              ഗുണേഭാ� വിഹിതം - 1,02,500/-രൂപ ) 
 
േപര് : െചമ്മ�ര്  േതാട്ടില്  തടയണ നിര്മ്മാണം -തൃക്കടീരി �ാമപഞ്ചായത്ത് 
 
 2016-17 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  തൃക്കടീരി �ാമപഞ്ചായത്തില്  െചമ്മ�ര്  

േതാട്ടില്  തടയണ നിര്മ്മാണത്തിനു േ�ാകജ്ട് (ജലേസചനം) ഉള്െപ്പടുത്തിയിരു�. 
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ഈ േ�ാജക്ട് ഇേപ്പാഴും സ്പില്  ഓവറായി തുടരു�ണ്ട്. 2016-17-ല്   നിലനിന്നിരുന്ന 
മാര്ഗ്ഗ േരഖ �കാരം 10 ശതമാനം ഗുണേഭാ� വിഹിതം േവണം. 10 ശതമാനം 
ഗുണേഭാ� വിഹിതം ഒഴിവാക്കി നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരി��. 

  
4.11  വണ്ടിെപ്പരിയാര്  �ാമപഞ്ചായത്ത് 

 ഇടുക്കി ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 26.08.19-െല ക�ം ഇടുക്കി പഞ്ചായത്ത് 
 െഡപ�ട്ടി     ഡയറക്ടറുെട 22.08.2019-െല C1 -8156/19-◌ാ◌ം നമ്പര്  ക�ം (SRG/805/19-     
CC/539/2019). 

 
േ�ാ. നം. 428/20    അടങ്കല്  - 2,00,000/-രൂപ 
            (േനാണ്  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് �ാന്റ്) 
 
േപര് :  വണ്ടിെപ്പരിയാര്  ഗവ. ഹയര്  െസക്കന്ററി �ളിന് ഫര്ണീച്ചര്  വാങ്ങി   
           നല്കല്  
 
 വണ്ടിെപ്പരിയാര്  ഗവ.ഹയര്  െസക്കന്ററി �ളിന് ഫര്ണിച്ചര്  വാങ്ങി 

നല്കാനുള്ള േ�ാജക്ട് 2017-18-ല്  പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരു�. ഇതനുസരിച്ച് 
ഫര്ണിച്ചര്  വാങ്ങി. തുക നല്കിയിട്ടി�. �ാമപഞ്ചായത്തിന് ൈകമാറിയി�ള്ള 
സ്ഥാപനമ�ാത്തതിനാല്  േ�ാജക്ട് നടപ്പാക്കിയതിന് സാധൂകരണം 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��. 

 
4.12 തൃശൂര്  ജി�ാ പഞ്ചായത്ത് 

   തൃശൂര്  ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 24.08.2019-െല ക�കള്  (4 എണ്ണം  
   (SRG/796/19-CC/493/19, SRG/797/19-CC 494/19, SRG 798/19-CC495/19,  
   SRG 799/49-CC 496/19).  

 
i. േ�ാ. നം. 274/19     അടങ്കല് - 1,00,00,000/- 

       (വികസനഫണ്ട്) 
 
േപര് :-  �ളയം മൂലം പമ്പ് െസറ്റ് നഷ്ടെപ്പട്ടവര്ക്ക് പമ്പ് െസറ്റ് നല്കല്  
 െപട്ടിയും, പറയും എന്നിവ� പകരം ൈവദ�തി ലാഭിക്കാവുന്ന െവര്ട്ടിക്കല്  

ആ�ിയല്  േ�ാ, സബ്െമഴ്സിബിള്  പമ്പ് െസ�കള്, മി�ഡ് േ�ാ പമ്പ് െസ�കള്  
എന്നിവ പാടേശഖര സമിതികള്ക്ക് വിതരണം െച�ാനുള്ള േ�ാജ� നടപ്പാക്കാന്  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��.  

  
ii. േ�ാ.നം. 306/20    അടങ്കല്  - 6,00,000/- രൂപ 

       (വികസനഫണ്ട്- 5,40,000/-രൂപ 
       ഗുണേഭാ�വിഹിതം- 60,000/-രൂപ 
 

േപര് :- െചറുവള്ളി�ഴ നമ്പര്  പടവ് പുഞ്ചകൃഷി സംഘം 30 HP േമാേട്ടാര്  
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       െപട്ടിയും, പറയും എന്നിവ� പകരം ൈവദ�തി ലാഭിക്കാവുന്ന െവര്ട്ടിക്കല്  
ആ�ിയല്  േ�ാ, സബ്െമഴ്സിബിള്  പമ്പ് െസ�കള്, മി�ഡ് േ�ാ പമ്പ് െസ�കള്  
എന്നിവ പാടേശഖര സമിതികള്ക്ക് വിതരണം െച�ാനുള്ള േ�ാജ� നടപ്പാക്കാന്  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��.  

 

iii. േ�ാ.നം. 308/20    അടങ്കല്  - 12,00,000/- രൂപ 
       (വികസന ഫണ്ട് - 10,80,000/- രൂപ 
       ഗുണേഭാ�വിഹിതം- 1,20,000/-രൂപ) 
 

േപര് :- വടേക്ക േകാഞ്ചിറ പാടേശഖരം - െവങ്കിടങ്ങ് �ാമപഞ്ചായത്ത് 
 െപട്ടിയും, പറയും എന്നിവ� പകരം ൈവദ�തി ലാഭിക്കാവുന്ന െവര്ട്ടിക്കല്  

ആ�ിയല്  േ�ാ, സബ്െമഴ്സിബിള്  പമ്പ് െസ�കള്, മി�ഡ് േ�ാ പമ്പ് െസ�കള്  
എന്നിവ പാടേശഖര സമിതികള്ക്ക് വിതരണം െച�ാനുള്ള േ�ാജ� നടപ്പാക്കാന്  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��.  

 

iv.   േ�ാ.നം . 309/20   അടങ്കല്  - 5,00,000/- രൂപ 
      (വികസന ഫണ്ട് - 4,50,000/- രൂപ 
      ഗുണേഭാ�വിഹിതം- 50,000/-രൂപ) 
 

േപര് : പറ�ര്  േനാര്ത്ത് പടവ് സംഘം േമാേട്ടാര്  പമ്പ് െസറ്റ്  
െപട്ടിയും  പറയും എന്നിവ� പകരം ൈവദ�തി ലാഭിക്കാവുന്ന െവര്ട്ടിക്കല്  ആ�ിയല്  

േ�ാ, സബ്െമഴ്സിബിള്  പമ്പ് െസ�കള്, മി�ഡ് േ�ാ പമ്പ് െസ�കള്  എന്നിവ 
പാടേശഖര സമിതികള്ക്ക് വിതരണം െച�ാനുള്ള േ�ാജ� നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��.  

 
4.13 ന�മാഹി �ാമപഞ്ചായത്ത്  

 ക�ര്  ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 21.08.2019-െല കത്ത് SRG/779/19-CC/525/2019). 
 
േ�ാ.നം. 88/20    അടങ്കല്  -2,00,000/- രൂപ 
       (വികസന ഫണ്ട് -1,00,000/- രൂപ 
       ഗുണേഭാ�വിഹിതം - 1,00,000/- രൂപ) 
 

േപര് : പരമ്പരാഗത െചറിയ തടിവള്ളങ്ങള്ക്ക് ഗില്െനറ്റ് നല്കല്  
  പരമ്പരാഗത െചറിയ വള്ളങ്ങള്ക്ക് ഗില്െനറ്റ് നല്കാനാണ് േ�ാജക്ട് 

ത�ാറാക്കിയിരി�ന്നെതങ്കിലും ഗുണേഭാ�ാക്കള്ക്ക് െചറിയ ൈഫബര്  
വള്ളങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. മാര്ഗ്ഗ േരഖയില്  ൈഫബര്  വള്ളങ്ങളുെട കാരയ്ം പറയുന്നി�. 
ഇത്തരം വള്ളങ്ങളുെട ഉടമകള്� കൂടി ഗില്െനറ്റ് നല്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��.  
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4.14 എരേഞ്ഞാളി �ാമപഞ്ചായത്ത്  
 ക�ര്  ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 21.08.2019-െല കത്ത് SRG/778/19-CC/515/2019). 
 
േ�ാ.നം. 38/20   അടങ്കല്  - 12,84,600/- രൂപ 
     (വികസന ഫണ്ട് - 1,72,875/- രൂപ 
     ജി�ാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം- 5,00,000/- രൂപ 
     േ�ാക്ക് പഞ്ചായത്ത വിഹിതം - 5,20,000/- രൂപ 
     തനതു ഫണ്ട് - 91725/- രൂപ 
 

േപര് : എരേഞ്ഞാളി ബഡ്സ് റീഹാബിലിേറ്റഷന്  െസന്റര്  ൈദനംദിന നടത്തിപ്പ് 
 എരേഞ്ഞാളി ബഡ്സ് റീഹാബിലിേറ്റഷന്  െസന്ററിെന്റ �വര്ത്തനത്തിന് 
േ�ാക്ക്, ജി�ാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും ഉണ്ട്. മാര്ഗ്ഗ േരഖ �കാരം െസന്ററിന് സ്ഥലം 
വാങ്ങല്, െകട്ടിടം പണി, ഫര്ണീച്ചര്, മ�പകരണം എന്നിവക്ക് േ�ാക്ക് /ജി�ാ 
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നല്കാെമന്നാണ്. ൈദനംദിന �വര്ത്തനത്തിന് ഫണ്ടിെന്റ 
കുറവ് ഉണ്ട്. േ�ാക്ക് / ജി�ാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം െസന്ററിെന്റ ൈദനംദിന 
�വര്ത്തനത്തിന് ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��. 
 

4.15 െപരിന്തല്മണ്ണ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
 െപരിന്തല്  മണ്ണ നഗരസഭ  െചയര്മാെന്റ  18.09.2019-െല കത്ത് SRG/837/19)  
 
േ�ാ.നം. 99/20      അടങ്കല്  7,00,000/- രൂപ 
        (വികസന ഫണ്ട്) 
േപര് : സാഫലയ്ം വേയാജന പദ്ധതി 
 വേയാജനങ്ങളുെട  മാനസിക ഉ�ാസ �വർത്തനത്തിനുള്ള േ�ാജക്ടില്  
ആേരാഗയ് �ാ�കള്, േയാഗ പരിശീലനം, വേയാജന ശി�ശാല, വേയാജന 
ദിനാചരണം, കലാകായിക േമളകള്. ഫീല്ഡ് �ിപ്പ്, പഠനയാ� എന്നിവയാണ് 
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരി��. ഈ േ�ാജക്ടിന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��.  
 

4.16   മല�റം ജി�ാ പഞ്ചായത്ത് - വിേവക വിഷന്   
  മല�റം ജി�യിെല വിേവക വിഷന്  ഡയറക്ടറുെട ക�ം പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട  
  09.06.2019-െല J1-3730/2019 -◌ാ◌ം നമ്പര്  ക�ം ( SRG/596/19-LSGD DB4/8/2019  
  LSGD). 
 മല�റം ജി�യില്  േമലാ�ര്  �ാമപഞ്ചായത്തില്  1956-െല കമ്പനി ആ� 
�കാരം �വര്ത്തി�ന്ന ഒരു എന്.ജി.ഒ ആണ് വിേവക വിഷന്. ഈ എന്.ജി.ഒ 
നിര്മ്മി�ന്ന െകട്ടിട ഭാഗം പൂര്ത്തിയാക്കി വേയാജനങ്ങള്ക്ക് വി�മ േക�ം 
ആരംഭിക്കാന്  ജി�ാ പഞ്ചായത്ത് 10.00 ലക്ഷം രൂപ 2019-20 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  
ഉള്െപ്പടുത്തി മാറ്റി വച്ചി�ണ്ട്. ഈ േ�ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��.  
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4.17 തിരുവാലി �ാമപഞ്ചായത്ത് 
മല�റം ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 27.06.2019-െല  കത്ത് ( SRG/572/19-CC/ 
369/2019). 
 

േ�ാ.നം. 101/19      അടങ്കല്  - 3,00,000/- രൂപ 
 

േപര് : �ീന്  േ�ാേട്ടാേക്കാള്  നടപ്പിലാക്കല്  
 2018-19-ല്  �ീന്  േ�ാേട്ടാേക്കാള്  നടപ്പിലാ�ന്നതിെന്റ ഭാഗമായി സര്ക്കാര്, 

എയ്ഡഡ് �ളിെല 1-◌ാ◌ം �ാസ് വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് സ്റ്റീല്  വാട്ടര്  േബാട്ടില്  
നല്കാന്  31.12.18-െല േകാ-ഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗം (ഖണ്ഡിക 4.6) അനുമതി 
നല്കിയിരു�. തുക മിച്ചമുണ്ടായിരുന്നതിനാല്  2-◌ാ◌ം �ാസ്സിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള്�ം 
സ്റ്റീല്  വാട്ടര്  േബാട്ടില്  നല്കി. ഇതിന് സാധൂകരണം ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��.  
 

4.18 പിറവ�ര്  �ാമപഞ്ചായത്ത് 
 െകാ�ം ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 17.09.2019-െല  കത്ത് ( SRG/834/19-CC/ 
 393/2019). 
 

(i)     േ�ാ.നം. 102/19      അടങ്കല്  - 4,60,000/- രൂപ 
        (വികസനഫണ്ട്) 
 േപര് : എല്.പി, യു.പി �ളുകള്ക്ക് ഡിജിറ്റല്  േബാര്ഡും െ�ാജക്ടറും 

 �ാമ പഞ്ചായത്തിെല എ�ാ സര്ക്കാര്  എല്.പി, യു.പി �ളുകള്�ം   
ഡിജിറ്റല്  േബാര്ഡും െ�ാജക്ടറും വാങ്ങി നല്കിയതിന് േശഷം എയ്ഡഡ് 
�ളുകള്�ം കൂടി ഇവ നല്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��. 

 
 
(ii)   േ�ാ.നം. 103/19     അടങ്കല്  - 2,00,000/- രൂപ 
        (വികസനഫണ്ട്) 
 
 േപര് : �ളുകള്ക്ക് ൈമക്ക് െസറ്റ് 
 

 പഞ്ചായത്ത് �േദശെത്ത മുഴുവന്  എല്.പി, യു,പി �ളുകള്�ം ൈമക്ക് െസറ്റ് എന്ന 
േ�ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��.  

  
4.19 െചങ്ങമനാട് �ാമപഞ്ചായത്ത് 

 ബഹു. ആലുവ എം.എല്.എ യുെട 26.06.2019 -െല AG-6679/19 -െല ക�ം 
 എറണാകുളം ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 30.11.2018-െല ക�ം േകാര്ഡിേനഷന്  
 കമ്മിറ്റിയുെട 13.08.2018-െല േയാഗ തീരുമാനവും (ഖണ്ഡിക 4.27 (i) (SRG 569/19). 
 

േ�ാ.നം. 130/18     അടങ്കല്  - 5,00,000/- രൂപ 
       (തനതു ഫണ്ട്) 
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േപര് : �ാമപഞ്ചായത്തിെല �ധാന ജംഗ്ഷനുകളില്  നിരീക്ഷണ കയ്ാമറ സ്ഥാപിക്കല്   
 2018-19 ല്  �ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ �ധാന ജംഗ്ഷനുകളില്  നിരീക്ഷണ കയ്ാമറ 
സ്ഥാപിക്കാന്  േ�ാജക്ട് ത�ാറാക്കിയിരി��. േകാര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 
13.08.2018-െല േയാഗം ഇതു പരിഗണി�കയും ഇതിേന്മല്  േപാലീസ് 
സി.ഐ/എസ്.ഐ-യുെട റിേപ്പാര്ട്ട് സഹിതം സമര്പ്പിക്കാന്  നിര്േദ്ദശി�കയും 
െച�ിരു�.  
 പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിെല പറമ്പയം, േദശം, കു�ംപുറം, ക�േശ്ശരി തുടങ്ങിയ 
�േദശങ്ങളില്  കുറ്റകൃതയ്ങ്ങള്  തടയുന്നതിനായി സിസിടിവി കയ്ാമറ സ്ഥാപിച്ച് 
േപാലീസ് േസ്റ്റഷനുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഏര്െപ്പടു�ന്നതിന് 
നടപടി സവ്ീകരിക്കണെമ�ം ഫണ്ട് അനുവദിക്കണെമ�ം െനടുമ്പാേശ്ശരി േപാലീസ് 
േസ്റ്റഷന്  എസ്.ഐ റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കിയി�ണ്ട്. അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��. 
 

4.20  ൈവക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
  േകാട്ടയം ജി�ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 22.08.2019 -െല  ക�ം ൈവക്കം മുനിസിപ്പല്  
  െസ�ട്ടറിയുെട 27.07.2019  -െല  E3 -6054/19 -◌ാ◌ം നമ്പര്  ക�ം    ( SRG/783/19- 
  CC/ 461/2019). 
 
  2015-16 -ല്  എസ്.സി.പി ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധതിയിെല ഗുണേഭാ�ാവാ 
യിരുന്ന �ീമതി ഓമന വാരയ്െത്താടിയുെട വീടു നിര്മ്മാണത്തിെന്റ 2,3 ഗഡു തുകയായ 

2,10,000/-രൂപ വയ്ാജ ഒപ്പി� അന്നെത്ത എസ്.സി �േമാട്ടറായിരുന്ന �ീമതി ഗീത 
ൈകപ്പറ്റിയതുമായി ബന്ധെപ്പ� വിജിലന്സിലും മനുഷയ്ാവകാശ കമ്മീഷനിലും േകസ് 
നട� വരു�. ബഹു. മനുഷയ്ാവകാശ കമ്മീഷെന്റ 17.01.2019, 10.06.19- എന്നീ 
തീയതികളിെല 1994/2018/KTM-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഉത്തരവു �കാരം �ീമതി ഓമന 
വാരയ്െത്താടിയുെട ദയനീയാവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് ഇവര്ക്ക് വീടു നിര്മ്മാണം 
പൂര്ത്തീകരി�ന്നതിന് നടപടി സവ്ീകരിക്കണെമന്ന് നിര്േദ്ദശിച്ചി�ണ്ട്. 
ഇതിനാവശയ്മായ �േതയ്ക ഉത്തരവിനായി സര്ക്കാരിെന സമീപിക്കാനും 
നിര്േദ്ദശിച്ചി�ണ്ട്. ഗുണേഭാ�ാവ് വീടിെന്റ തറമാ�േമ നിര്മ്മിച്ചി��. ഈ 
സാഹചരയ്ത്തില്  വീടു നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കാന്  ധനസഹായം നല്കാന്  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��. 

4.21 പള്ളിക്കല്  �ാമപഞ്ചായത്ത് 
 തിരുവനന്തപുരം ജി�ാപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 27.07.2019- െല ക�ം പള്ളിക്കല്  
 �ാമപഞ്ചായത്ത് െസ�ട്ടറിയുെട 27.07.2019  Plg.220/2018-19/DPC/DPO/തിരു. സിസി 
 നമ്പര്  ക�ം (SRG/703/19-CC/219/2019). 

 
        2018-19-ല്  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് �ാ�പേയാഗിച്ച് 43 പുതിയ �വൃത്തികള്  
െച�. െമയിന്റനന്സ് �ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച് മറ്റ് േറാഡുകളുെട പുനരുദ്ധാരണം 
ആവശയ്മി� എന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുെട സാക്ഷയ്പ�ത്തിെന്റ 
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ�കാരം പുതിയ �വർത്തികള്  െച�ത്. ഇതിന് 
സാധൂകരണം ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��.  
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4.22  ഇന്ഡയ്ന്  ഇന്സ്റ്റിറ്റ�ട്ട് ഓഫ് ഇന്�ാ�ക്റ്റര്  ആന്റ് കണ്�ക്ഷന്  

  ഇന്ഡയ്ന്  ഇന്സ്റ്റിറ്റ�ട്ട് ഓഫ് ഇന്�ാ�ക്റ്റര്  ആന്റ് കണ്�ക്ഷന്  (III C) ഡയറക്ടറുെട 
  29-05-19-െല III C/DIR/LSGD/2019-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  (SRG/840/2019). 
 

സംസ്ഥാന െതാഴിലും ൈനപുണയ്വും വകുപ്പിെന്റ കീഴില്  നിര്മ്മാണ േമഖലയുമായി 
ബന്ധെപ്പട്ട് �വര് ത്തി�ന്ന ൈനപുണയ് വികസന േക�മാണ് ചവറയിെല ഇന്ഡയ്ന്  
ഇന്സ്റ്റിറ്റ�ട്ട് ഓഫ് ഇന്�ാ�ക്റ്റര്  ആന്റ് കണ്�ക്ഷന് . ഇതിെന്റ നടത്തിപ്പ് ചുമതല 
ഊരാളുങ്കല്  േലബര്  േകാണ്�ാറ്റ് െസാൈസറ്റിക്കാണ്. ഐ.റ്റി.ഐ, േപാളിെടക്നിക്, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം േനടിവര്ക്ക് ഇവിെട ഹൃസവ്ക്കാല ൈനപുണയ് വികസന േകാഴ്സ് 
നട��. തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല എഞ്ചിനീയര്മാര് ക്ക് �േയാജനകരമായ 
ഒരു കരി�ലം IIIC ത�ാറാക്കിയി�ണ്ട്. തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല 
എഞ്ചിനീയര്മാര്ക്ക് ഈ കരി�ലം അനുസരിച്ച് പരിശീലനം നല്കുന്നതിന് 
നടപടിയുണ്ടാകണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരി��.  കരി�ലത്തിെന്റ വിശദാംശം താെഴ 
േചര്��.  

Name of course  Capacity building programme for LSGD 
Technical wing 

Duration  2 Weeks( 10 working days)  
 

Qualification B.Tech/Diploma 
Batch Size 40 Students 
No. of batches during 
2019-20 

10 Batches  

 

Fees Structure ( For one Participant) 
1. Tuition Fee  - Rs. 15,000/- 
2. Institutional Over head -  Rs. 3,000/- 
3. GST (19%)  - Rs. 3,420/- 

Total   - Rs. 21,420/-  
 

 

4.23  െനന്മാറ �ാമപഞ്ചായത്ത് 
   പാലക്കാട് ജി�ാപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 19.08.19 െല കത്ത് (SRG 838/19-CC/514/19) 

 

  േ�ാജക്ട് നം.128/19     അടങ്കല്  25,00,000/- രൂപ 
       (തനതുഫണ്ട്) 

  േപര് – െനന്മാറ ബസ് സ്റ്റാന്റ് നവീകരണം 
 

     2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്ന െനന്മാറ ബസ് സ്റ്റാന്റ് 
നവീകരണം എന്ന േ�ാജ� െടണ്ടര്  െച�് പണി പൂര്ത്തിയായി. എന്നാല്  െവറ്റിംഗ് 
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നടപടി പൂര്ത്തിയായിരുന്നി�. “റിേട്ടണ്  ൈബ എല്.ബി” എന്ന സ്റ്റാറ്റസില്  
കിട�ന്നതിനാല്  2019-20 േലക്ക് സ്പില്  ഓവറായി െകാ�വരാന്  കഴിയുന്നി�. സ്പില്  
ഓവറായി 2019-20 േലക്ക് െകാ� വരാന്  �മീകരണം 
െച�ണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരി��.  

 

 

4.24 െനന്മാറ �ാമപഞ്ചായത്ത് 
 പാലക്കാട് ജി�ാപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 19.08.19 െല കത്ത് (SRG 769/19-CC/513/19) 

 
േ�ാജക്ട് നം.125/19     അടങ്കല്  44,00,000/- രൂപ 
       (തനതുഫണ്ട്) 
േപര് – വ�ങ്ങി േഷാപ്പിംഗ് േകാംപ്ല�് നിര്മ്മാണം 
 

            2018 – 19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്ന വ�ങ്ങി േഷാപ്പിംഗ് 
േകാംപ്ല�് നിര്മ്മാണം എന്ന േ�ാജ� െടണ്ടര്  നടത്തി �വര്ത്തനം ആരംഭി�. എന്നാല്  
െവറ്റിംഗ് നടപടി പൂര്ത്തിയായിരുന്നി�. േ�ാജക്ടിെന്റ ഇേപ്പാഴെത്ത സ്റ്റാറ്റസ് “റിേട്ടണ്  
ൈബ എല്.ബി” എന്നാണ്. അതിനാല്  2019-20 േലക്ക് സ്പില്  ഓവര്  ആക്കാന്  
കഴിയുന്നി�. സ്പില്  ഓവറായി തുടരാന്  �മീകരണം െച�ണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരി��.  

 

 


