
      
വികേകേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല േകോ  -  ഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റികയുടെടെ 

14.1 1 .16-  ന് രാവികെല    1 1   മണികക്ക്  ബഹ  .  തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പു മന്ത്രികയുടെടെ
േചേമ്പറികല് വച്ചു നടെന്ന േയാഗ നടെപടെികക്കുറികപ്പ്  .   

െപാതു  വികഷയങ്ങള് 

1 േപ്രാജക്ട് േഭദഗതിക
 െകേ.എല്.ജിക.എസ്.ഡിക.പിക.  ഫണ്ട്  31.03.2017-നു മുമ്പ്   െചേലവഴികേക്കണ്ടതികനാല്

മറ്റ് ഏതെതാരു ഫണ്ടും ഉപേയാഗികച്ച്  രൂപീകേരികച്ചികരികക്കുന്ന േപ്രാജക്ടുകേള് േഭദഗതിക
െചേയ്ത്   െകേ.എല്.ജിക.എസ്.ഡിക.പിക.  ഫണ്ട്  ഉപേയാഗികക്കുന്നതികന്  അനുവാദം
നല്കുന. കേഴികഞ്ഞ വര്ഷെത്തെ സ്പികല്ഓവര് േപ്രാജക്ടികല് േഭദഗതിക വരുത്തെികയാല്
അത് പുതികയ േപ്രാജക്ടായിക പരികഗണികക്കുന്നതാണ്.

(തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ്
2 നടെപ്പുവര്ഷം ഈ വര്ഷം ലഭികക്കുന്ന  ഫണ്ടികനു മാത്രം േപ്രാജക്ട്  രൂപീകേരികച്ചാല്

മതികെയനം   കേഴികഞ്ഞ  വര്ഷെത്തെ  കേയാരികഓവര്  േപ്രാജക്ട്
പരികഗണികേക്കണ്ടതികെല്ലെനം  നികര്േദ്ദേശികച്ചികരുന.  എന്നാല് ഇത് മാനികക്കാെത  ചേികല
തേദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് സ്പികല്ഓവര് േപ്രാജക്ടുകേള് കൂടെിക   ഈ വര്ഷെത്തെ
േപ്രാജക്ടികല് ഉള്െപ്പടുത്തുകേയുടം  തന്മൂലം  വാലികേഡഷനികല് വയതയാസം വരികകേയുടം
െചേയ്തതായിക  ശ്രദ്ധയികല്െപ്പട്ടികട്ടുണ്ട്.  അത്തെരം  തേദ്ദേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
കേയാരികഓവര് ഫണ്ട് അനുവദികക്കുന്നതുവെര  തേദ്ദേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തെികെന
ലഭയമായ ആകെകേ  തുകേയുടെടെ  വാലികേഡഷന് ഇളവ് െചേയ്യാന് ഐ.െകേ.എം.ന്
നികര്േദ്ദേശം നല്കേണം.

(തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ്
3 െകേ.എല്.ജിക.എസ്.ഡിക.പിക.ഫണ്ടികല്  നികനം  അധികകേ  ധനസഹായം   നല്കുന്ന

തികന്   60  പികേന്നാക്ക  തേദ്ദേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങെള   െതരെഞ്ഞടു  ത്തെികരുന.
അവയ്ക്ക്  2  േകോടെിക  രൂപ  വീതം   അധികകേമായിക  നല്കുന്നതികനുള്ള   നടെപടെികകേള്
പുേരാഗമികച്ചു  വരികകേയാണ്.  കോലതാമസം  ഒഴികവാക്കുന്നതികനുേവണ്ടിക  പ്രസ്തുത
സ്ഥാപനങ്ങളുടെടെ  േമല്  പറഞ്ഞ  ഫണ്ട്  ഉപേയാഗികക്കുന്ന  േപ്രാജക്ടുകേള്ക്ക്
ഡിക.പിക.സിക.യികല് അംഗീകോരം നല്േകേണ്ടതാണ്.

(തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ്
4 ഐ.എ.ൈവ/പിക.എം.എ ൈവ.  സ്ക്കീമുകേള്ക്ക്  പട്ടികകേജാതിക പട്ടികകേവര്ഗ്ഗ വികകേസന

വകുപ്പുകേള്  നല്കോെമന്ന്  ഏതറ്റികരുന്ന  തുകേ  (1  ലക്ഷം  രൂപ)  ലഭയമാക്കാത്തെ
സാഹചേരയത്തെികല്  തേദ്ദേശസവയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെടെ  വികകേസന/തനത്
ഫണ്ടുകേളികല് നികനം പ്രസ്തുത വികഹികതം കൂടെിക  നല്കുന്നതികന്  തേദ്ദേശസവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  അനുവാദം നല്കുന.

(തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക) വകുപ്പ്
5 ക്ഷീര  കേര്ഷകേര്ക്ക്   സഹകേരണ  സംഘങ്ങള്  വഴിക  സബ്സികഡിക  നല്കുന്ന

േപ്രാജക്ടുകേള്  ജികല്ലെ/േബ്ലാക്ക്/ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്തുകേളുടെടെ   സംയുടക്ത  േപ്രാജക്ടായിക
ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന്  അനുമതിക നല്കുന.

(തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ്



6.       പദ്ധതിക  ആകസൂത്രണ മാർഗ്ഗേരഖയികല് ഗുണേഭാക്താക്കെള തികരെഞ്ഞടുക്കല്,
നികര്മ്മാണ  പ്രവൃത്തെികകേളുടെടെ  നികർവ്വഹണം   എന്നികവയികല്  അയല്സഭയുടമായിക
ബന്ധപ്പെപ്പട്ട് നികബന്ധപ്പനകേള്  നികർബന്ധപ്പമാേക്കണ്ടതികല്ലൊെയന്ന് തീരുമാനികച്ചു.

(തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ്
7. പല ഡിക.പിക.സികകേളുടം സര്ക്കാര് അംഗീകോരത്തെികനു വികേധയമായിക  േപ്രാജക്ടുകേള്ക്ക്

അംഗീകോരം  നല്കുന്നതായിക  ശ്രദ്ധയികല്െപ്പട്ടു.  ഡിക.പിക.സിക.കേള്  ഏതെതങ്കികലും
വയവസ്ഥകേള്ക്ക്  വികേധയമായിക  േപ്രാജക്ടുകേള്ക്ക്  അംഗീകോരം  നല്കേരുത്.
േപ്രാജക്ടുകേള്  പരികേശാധികച്ച്  അംഗീകോരം  നല്കുകേേയാ  തികരികച്ചയയ്ക്കുകേേയാ
െചേേയ്യണ്ടതാണ്.  ഡിക.പിക.സിക.  അംഗീകോരം  ലഭികച്ച  േപ്രാജക്ടുകേള്
േകോഓര്ഡികേനഷന്  കേമ്മികറ്റികയുടെടെ  പരികഗണനയ്ക്ക്  ഒരു  തേദ്ദേശസവയംഭരണ
സ്ഥാപനവും സമര്പ്പികക്കരുത്

(തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.) വകുപ്പ്
3. പ്രേതയകേ വികഷയങ്ങള്
3.1 െകോല്ലെം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെ്  പ്രസികഡനികെന  24.10.2016-െല   എ2-

191/16  നമ്പര്  കേത്തെ്   െകോല്ലെം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെ്  മൃഗ  സംരക്ഷണ
വകുപ്പികെന   സഹകേരണേത്തൊെടെ  ജികല്ലെയികെല  തേദ്ദേശസവയംഭരണ
സ്ഥാപന  ങ്ങളികലൂടെടെ  നായ്ക്കളുടെടെ  ജനന  നികയന്ത്രണവും   േപവികഷ
പ്രതികേരാധ പദ്ധതികയുടം   നടെപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിക സംബന്ധപ്പികച്ച്

അംഗീകൃത  നികരക്കുകേള്  അധികകേരികക്കാെത  േപ്രാജക്ടുകേള്  നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന്  
അനുവാദം നല്കുന.

(തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക )വകുപ്പ്)

3.2  െകോല്ലെം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന  27/09.2016-െല എ2/91/16
നമ്പര്  കേത്തെ്  -  ഓേരാ   വീട്ടികലും   ഒരു  കേശുമാവ്   -  തരികശുരഹികത
െകോല്ലെം  ജികല്ലെയികല്  കേശുമാവ്   കൃഷിക  വയാപനം   പദ്ധതിക  -  സര്ക്കാര്
അനുമതിക - സംബന്ധപ്പികച്ച്                      
കൃഷിക വകുപ്പികെന മാനദണ്ഡം അനുസരികച്ച് നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുമതിക 
നല്കുന. 

(നടെപടെിക.തേദ്ദേശസവയംഭരണ(ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)
3.3  െകോല്ലെം ജികല്ലൊ പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന  05.07.2016-െല എ2-191/16

നമ്പര്  കേത്തെ്-  െടെക്നികക്കല്  സ്ക്കൂള്  സൂപ്രണ്ടികെന  പദ്ധതിക  നികര്വഹണ
ഉേദയാഗസ്ഥനായിക  നികയമികക്കുന്നത് സംബന്ധപ്പികച്ച്

                                       
െകോല്ലെം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെ്  െസക്രട്ടറിക  നികര്വഹണ  ഉേദയാഗസ്ഥനായിക
േപ്രാജക്ടുകേള്  നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് നികര്േദ്ദേശം നല്കുന. 

(തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക )വകുപ്പ്) 
3.4 െകോല്ലെം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെ്  പ്രസികഡനികെന  05.07.2016-െല  എ2-

191/16  നമ്പര്  കേത്തെ്-  ഗവ.െകോേമഴ്സ്യല്   ഇന്സ്റ്റികറ്റയൂട്ട്  സൂപ്രണ്ടികെന
പദ്ധതിക  നികര്വഹണ ഉേദയാഗസ്ഥനായിക  നികയമികക്കുന്നത് സംബന്ധപ്പികച്ച്

െകോല്ലെം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെ്  െസക്രട്ടറിക  നികര്വഹണ  ഉേദയാഗസ്ഥനായിക
േപ്രാജക്ടുകേള്  നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് നികര്േദ്ദേശം നല്കുന

(തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക )വകുപ്പ്)



3.5 െകോല്ലെം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെ്  പ്രസികഡനികെന  05.07.2016-െല  എ2-
191/16  നമ്പര് കേത്തെ്-  ക്ഷീര കേര്ഷകേര്ക്ക്  പാലികന്  സബ്സികഡിക  -  ജികല്ലൊ
പഞ്ചായത്തെികെന  കൂടെിക   സംയുടക്ത  േപ്രാജക്ടികല്  ഉള്െപ്പടുത്തുന്നത്
-സംബന്ധപ്പികച്ച്     

െപാതു വികഷയം തീരുമാനം 5 ബാധകേമാണ്.
(തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1)വകുപ്പ്)

3.6  െകോല്ലെം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെ്  പ്രസികഡനികെന   27.09.2016-െല  എ2-
191/16  നമ്പര് കേത്തെ്-  മാനസികകോേരാഗയ  രംഗത്തെ് അഭികവൃദ്ധികക്കായിക  24
മണികക്കൂര്  െഹല്പ്പ്  ൈലനായിക  പ്രവര്ത്തെികക്കുന്ന  ഒരു  െസല്  െകോല്ലെം  
ജികല്ലൊ പഞ്ചായത്തെികെന  േനതൃതവത്തെികല് ആകരംഭികച്ച് പ്രവര്ത്തെികപ്പികക്കുന്നത്
സംബന്ധപ്പികച്ച് 

അനുമതിക നല്കുന.
(തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക )വകുപ്പ്)

3.7 െകോല്ലെം ജികല്ലൊ പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന  15.07.2016-െല എ2-389/15
നമ്പര്  കേത്തെ്-  ക്ഷീര  വികകേസന  വകുപ്പ്  2016-17  സാമ്പത്തെികകേ   വര്ഷം
കേറവമാടുകേെള   വാങ്ങുന്നതികന്   പലികശരഹികത  വായ
അനുവദികക്കുന്നതികേലയ്ക്ക്   റികേവാള്വികംഗ്   ഫണ്ട്  നല്കുന്നത്  -
സംബന്ധപ്പികച്ച്

നികലവികലുള്ള  സബ്സികഡിക  മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക്  വികേധയമായിക   ബാങ്ക്  ലികങ്കികഡ്
േലാണായിക നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് നികര്േദ്ദേശം നല്കുന.

നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.) വകുപ്പ്

3.8  തഴക്കര  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ്  -  എല്ലൊ  വീട്ടികലും  ബേയാഗയാസ്  പദ്ധതിക
സംബന്ധപ്പികച്ച്                                            

ശുചേികതവ മികഷന് ഡയറക്ടറുടെടെ അഭികപ്രായം പരികഗണികച്ച് അംഗീകോരം നല്കുന
ബാക്കിക തുകേ നല്കുന്നതികനും ശുചേികതവ മികഷന് അനുവാദം നല്കുന. 

നടെപടെിക (തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക )വകുപ്പ്)
3.9  ഒതുക്കുങ്ങല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ്  -  സ്ട്രീറ്റ്  ൈലറ്റ്  റികപ്പയറുടം   പഴയത്  മാറ്റിക

സ്ഥാപികക്കലും സംബന്ധപ്പികച്ച് 
                      (ഫയല് നം.964768/ഡിക.എ3/2016/തസവഭവ) 

അേപക്ഷ അംഗീകേരികച്ചു.

3. 10 ഭൂരഹികത േകേരളം പദ്ധതിക സംബന്ധപ്പികച്ച്
 (ഫയല് നം.139/ഡിക.ബിക1/2016/തസവഭവ)
മുമ്പ്  വീടെികന്   ധനസഹായം  ലഭികച്ചികട്ടികല്ലെ  എന്ന  സാക്ഷയപത്രത്തെികെന
അടെികസ്ഥാനത്തെികല് അനുമതിക നല്കുന. 



3.11 പുനലൂടര്  നഗരസഭ-  പുനലൂടര്  നഗരസഭ  വകേ  േസ്റ്റഡികയം ,  ൈപ്രവറ്റ്
ബസ്  സ്റ്റാന്ഡ്   എന്നികവയ്ക്ക്  േവണ്ടിക  സ്ഥലം  അകേവയര്  െചേയ്തതികെന
ഭാഗമായിക   എല്.എ.ആകര്.   േകേസുകേളികലായിക  നഗരസഭ
ഒടുക്കുവരുത്തുവാനുള്ള  തുകേ  2016-2017  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതികയികല്
ഉള്െപ്പടുത്തുന്നത് സംബന്ധപ്പികച്ച്
 (ഫയല് നം.134/ആകര്.സിക1//2016/തസവഭവ)
പശ്ചാത്തെല േമഖലയികല് ഉള്െപ്പടുത്തെിക െചേലവുെചേയ്യുന്നതികന്  തുകേ നല്കുന്നതികന്
അനുമതിക നല്കുന. 

3.12  േകേരള  ഗവണ്മെമന്  േകോണ്മട്രാേക്ടഴ്സ്്   െഫഡേറഷെന   5/9/16-െല
അേപക്ഷ 

                 (ഫയല് നം.744/ഡിക.സിക3/2016/തസവഭവ)
േകേപ്പബികലികറ്റിക  സര്ട്ടികഫികക്കറ്റ്   എന്താെണന്ന്  വയക്തമല്ലെ.  ഇ-െടെണ്ടറികംഗികന്
നികലവികലുള്ള  വയവസ്ഥയികല്  മാറ്റം  വരുേത്തെണ്ടതികല്ലെ.പ്രവൃത്തെികകേള്  െടെണ്ടര്
െചേയ്യുന്നത് തേദ്ദേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെടെ അധികകോരത്തെികല്െപ്പട്ടതായ     

        തികനാല് ഇടെെപടുന്നികല്ലെ. 

3. 13  തൃേക്കാവികല്വട്ടം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ്  -െതരുവുവികളക്ക്  പരികപാലനം
നടെത്തെികയതികെന   തുകേ  തനത്  ഫണ്ടികല്  നികനം   നല്കുന്നതികനുള്ള
അനുമതിക സംബന്ധപ്പികച്ച്  (ഫയല് നം.209/ഡിക.എ3/2016/തസവഭവ) 

അനുമതിക നല്കുന.

3.14  വടെകേര േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തെ്  േവാളികഗ്രാമം  പദ്ധതിക സംബന്ധപ്പികച്ച്  
                    (ഫയല് നം.274/ഡിക.ഡിക2/2016/തസവഭവ)

േബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്തെികെന  ഫണ്ട്  െചേലവഴികക്കാെത   ആകവശയമായ  േനതൃതവം
നല്കുന്നതികന്   േബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്തെ് നടെപടെിക  എടുേക്കണ്ടതാണ്.   േസ്പാര്ട്സ്
കേൗണ്മസികല്,  േസ്പാര്ട്സ്  അേതാറികട്ടിക  ഓഫ്  ഇന്തയ(SAI)  ഇവരുെടെ  സഹായം
ലഭയമാക്കാന് ശ്രമികേക്കണ്ടതാണ്.

3. 15  ബാലുേശ്ശേരിക   േബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്തെ്  -  'െമാൈബല്   ജറികയാട്രികകേ്
പാലികേയറ്റീവ് ക്ലികനികക്ക് ' എന്ന േപ്രാജക്ടികന് അംഗീകോരം സംബന്ധപ്പികച്ച്

                         (ഫയല് നം.304/ഡിക.ഡിക2/2016/തസവഭവ) 
വാഹനം  മാസ  വാടെകേ  നികരക്കികല്  ഒരു  വര്ഷേത്തെയ്ക്ക്  ഹയര്  െചേയ്യണെമന്ന

വയവസ്ഥയികല് പ്രസ്തുത പദ്ധതിക നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന. 

3.16  ആകലങ്ങാടെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ്   -  എസ്.സിക.  പഠനവീടെ്  പദ്ധതിക-
സംബന്ധപ്പികച്ച്   

                         (ഫയല് നം.248/ഡിക.ബിക1/2016/തസവഭവ)
കുട്ടികകേള്ക്ക് നികശ്ചികത ഫീസ് നികശ്ചയികച്ച് ആകയത്  എസ്.സിക.പിക.  ഫണ്ടികല് നികനം
നല്കുന്നതികനും  പ്രസ്തുത  തുകേ  വികനികേയാഗികച്ച്  േഹാണേററികയം  നല്കുന്നതികനും
തീരുമാനികച്ചു. 



3.17  തേദ്ദേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  കേീഴികലുള്ള  ആകശുപത്രികകേളികല്
ആകയുടര്േവദ  ഔഷധങ്ങള്   വികതരണം  നടെത്തുന്നതികനുള്ള  േകേരള
ആകയുടര്േവദ   െസാൈസറ്റിക  േകോഴികേക്കാടെികനുള്ള  അനുമതിക
ദീര്ഘികപ്പികക്കുന്നതികനുള്ള അേപക്ഷ

                         (ഫയല് നം.322/ഡിക.എ1/2016/തസവഭവ)
 േകേരള ആകയുടര്േവദികകേ് േകോഓപ്പേററ്റീവ് െസാൈസറ്റിക നികര്മ്മികക്കുന്ന മരുനകേളുടെടെ
വികല,  ഗുണനികലവാരം,   indigenous  medicine       ൈകേകോരയം  െചേയ്യുന്ന
ഡിക.എം,ഒ,േയാ  മറ്റു  ഉയര്ന്ന  ഉേദയാഗസ്ഥെരേയാെകോണ്ട്   വികലയികരുത്തുകേയുടം
ഗുണേമന്മ  പരികേശാധികക്കുകേയുടം  െചേയ്യണെമന്ന  വയവസ്ഥയികല്  അനുമതിക
നല്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു.  
ആകയുടര്േവദ  മരുനകേള്  നികര്മ്മികച്ച്  വികതരണം  െചേയ്യുന്ന  സഹകേരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെടെ  പാനല്  തയ്യാറാക്കുന്നതികന്  പഞ്ചായത്തെ്  ഡയറക്ടര്
നടെപടെികെയടുക്കണെമന്ന് നികര്േദ്ദേശികച്ചു. 

3. 18  േകോട്ടയ്ക്കല്  നഗരസഭ   പാന്  ഫണ്ട്– /െമയികനനന്സ്  ഗ്രാന്  /േനാണ്മ
േറാഡ് ഫണ്ട്/തനത് ഫണ്ട് യുടവജനങ്ങളുടെടെ രജികേസ്റ്റര്ഡ് ക്ലബുകേള്ക്ക്
േസ്പാര്ട്സ് കേികറ്റ്  നല്കുന്നത് സംബന്ധപ്പികച്ച് 

                         (ഫയല് നം.198/എഫ്.എം.2/2016/തസവഭവ)
തനത്  ഫണ്ട്/പാന്ഫണ്ട്  (ജനറല്)  എന്നികവ  ഉപേയാഗികച്ച്  േസ്പാര്ട്സ്  കേികറ്റ്

നല്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന. 

3.19 പറവര്  നഗരസഭ   – 24.10.2016-െല  ചോത്തെന്നൂര്  എം.എല്.എയുടെടെ
കേത്തെ്  -  റവനയൂ  റികക്കവറിക  ഒഴികവാക്കുന്നത്  സംബന്ധപ്പികച്ച്  (ഫയല്
നം.284/ഡിക.ബിക. 1/2016/തസവഭവ) 
750  സ്ക്വയര്  ഫീറ്റ്  വെര  വികസ്തൃതികയുടള്ള  വീടുകേള്ക്ക്  നല്കേികയ  സഹായം

ക്രമവല്ക്കരികക്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു. 

3.20  എടെയൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ്  -  ഭവന  നികര്മ്മാണ  പദ്ധതിക  ബാങ്ക്  വായ
സംബന്ധപ്പികച്ച് 

                         (ഫയല് നം.282/ഡിക.ബിക.1/2016/തസവഭവ) ചേ് 
LIFE  പാര്പ്പികടെ  പദ്ധതികയുടെടെ  മാനദണ്ഡമനുസരികച്ച്  നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന്

തീരുമാനികച്ചു. 

3.21  വയക്തികഗത ആകനുകൂലയങ്ങള്ക്ക്  വാര്ഷികകേ വരുമാനപരികധിക  പുനര്നികശ്ചയികച്ച്  
10.08.2016  തീയതികയികെല  1.8  നമ്പര്  സീസിക  തീരുമാനം  കൃഷിക  തുടെങ്ങികയ  
ഉല്പാദന  േമഖലയികേലക്ക്  കൂടെിക  ബാധകേമാേണാ  എന്ന്  വയക്തത

വരുത്തുന്നതികനായിക  അവയ്ക്ക്  മാര്ഗ്ഗേരഖയികല്  നികലവികലുള്ള  വയവസ്ഥ  തെന്ന  
ബാധകേമാകുന എന്ന് സ്പഷ്ടീകേരണം   സംബന്ധപ്പികച്ച് 
കോര്ഷികകേ  േമഖലയികല്   സബ്സികഡിക  നല്കുന്നത്   കൃഷിക  െചേയ്യുന്ന  ഭൂമികയുടെടെ

വികസ്തൃതിക  മാനദണ്ഡമാക്കികയാണ്.  അതികനാല്  10.08.2016-െല  1.8  നമ്പര്  സീസിക
തീരുമാനം ഇതികന് ബാധമകേല്ലെ.

നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1)വകുപ്



3.22  കേണ്ണൂര് ജികല്ലൊ പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 17.10.2016 െല കേത്തെ്
വികദയാര്ത്ഥികകേള്ക്ക്  കോര്ഷികകേ  േമഖലയികല്  ആകഭികമുഖയം  വളര്ത്തുന്നതികന്
വികദയാലയങ്ങളികല്  കൃഷികപഠനം  ശുചേികതവ  അവേബാധന  വളര്ത്തുന്നതികന്
വികദയാലയങ്ങളികല്  ബേയാഗയാസ്  പാന്  8,  9  ക്ലാസുകേളികെല  പഠന  പ്രയാസം
േനരികടുന്നതികന്  സമഗ്ര  വികദയാഭയാസ  പദ്ധതിക  എന്നീ  േപ്രാജക്ടുകേള്
ഏതെറ്റടുക്കുന്നത് സംബന്ധപ്പികച്ച് 
ഡിക.പിക.സിക. അംഗീകോരേത്തൊെടെ നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന. 

നടെപടെിക -തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക)വകുപ്

3.23 തികരുവനന്തപുരം  നഗരസഭ  േമയറുടെടെ  17.10.2016  െല  കേത്തെ്-
വസ്തുവാങ്ങല്/പാര്പ്പികടെം ,  മത്സര  പരീക്ഷ,  ഇലക്ട്രികക്കല്
എഞ്ചികനീയര്/ഐ.ടെികഓഫീസര് നികയമനം  സംബന്ധപ്പികച്ച് 
1) സമ്പൂര്ണ്ണ  പാര്പ്പികടെ പദ്ധതികയികല് ഉള്െപ്പടുത്തെിക നടെപടെിക സവീകേരികേക്കണ്ടതാണ്
2)  മത്സര  പരീക്ഷ,  എന്ട്രന്സ്  എന്നികവയ്ക്ക്  സര്ക്കാര്/അര്ദ്ധ  സര്ക്കാര്
സ്ഥാപനങ്ങള്   5  വര്ഷെമങ്കികലും   പ്രവര്ത്തെന  പരികചേയമുള്ള   പ്രശസ്തമായ
സ്ഥാപനങ്ങള്   എന്നികവ  വഴിക  മത്സര  പരീക്ഷ/എന്ട്രന്സ്  പരികശീലനം  എന്നികവയ്ക്ക്
പട്ടികകേജാതിക  വികകേസന  വകുപ്പ്  അനുവദികക്കുന്ന  സബ്സികഡിക  അനുവദികക്കുന്നതികന്
തീരുമാനികച്ചു. ആകനുകൂലയം നല്കുേമ്പാള്  പട്ടികകേ ജാതിക വികകേസന വകുപ്പികല് നികനം  മുമ്പ്
ആകനുകൂലയം ൈകേപ്പറ്റികയവര്ക്ക്  വീണ്ടും ആകനുകൂലയം നല്കോെത ശ്രദ്ധികേക്കണ്ടതാണ്.
3) സര്ക്കാര്/എയ്ഡഡ് എഞ്ചികനീയറികംഗ് േകോേളജുകേളികെല ഇലക്ട്രികക്കല്/െമക്കാനികക്കല്
ഡികപ്പാര്ട്ട്െമനികെന  കേണ്മസള്ട്ടന്സിക  ലഭയമാക്കുന്നതികനുള്ള  നടെപടെിക
സവീകേരികേക്കണ്ടതാണ്.
4)  ഐ.ടെിക.ഓഫീസറുടെടെ   വികദയാഭയാസ  േയാഗയത,  റമയൂണേറഷന്  എന്നികവ  നികശ്ചയികച്ച്
സര്ക്കാര്  അംഗീകോരേത്തൊെടെ  കേരാര്  അടെികസ്ഥാനത്തെികല്  ഐ.ടെിക.ഓഫീസെറ
നികയമികക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന.

നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക)വകുപ്

3.24  േചേന്നംപള്ളികപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 30.10.2016 െല കേത്തെ്
2016-17  ല് സ്പികല് ഓവര് ആകയിക തുടെരുന്നതികന്  തീരുമാനികച്ചികട്ടുള്ള പ്രവൃത്തെികകേള്
േഭദഗതിക വരുത്തെിക നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുമതിക  സംബന്ധപ്പികച്ച് 
 സ്പികല്ഓവര് േപ്രാജക്ടുകേള് േഭദഗതിക വരുത്തെികയാല് അത് പുതികയ പദ്ധതികയായിക
പരികഗണികക്കുന്നതാണ്.

നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1)വകുപ്
3.25  േചേന്നംപള്ളികപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 30.10.2016 െല കേത്തെ്

2015-16  ല്  കേരാര്  വച്ച്  ഐ  എ  ൈവ  യികല്  വീടെ്  നികര്മ്മാണം
ആകരംഭികക്കുകേയുടം  സാേങ്കതികകേ  കോരണങ്ങളാല്  ഐ.എ.  ൈവ  യികല്
ഉള്െപ്പടൊത്തെതുമൂലം  ധന  സഹായം  നല്കാന്  കേഴികയാത്തെ  7
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്  വികകേസനഫണ്ട്  (എസ്.സിക.പിക)  യികല്  നികന്ന്  തുകേ
നല്കുന്നതികന് അനുമതിക   സംബന്ധപ്പികച്ച് 

 നികലവികെല  ഭവന  പദ്ധതിക  പ്രകോരം  നികര്ദ്ദേികഷ്ഠ  േയാഗയത  ഉള്ളവരാെണങ്കികല്
േപ്രാജക്ട് നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന. 

നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്



3.26 േചേന്നംപള്ളികപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 30.10.2016 െല കേത്തെ്
വീടുകേളികല്  നികന്ന്  പാസ്റ്റികകേ്  േശഖരികച്ച്  സംസ്ക്കരികക്കുന്നതികന്  എല്ലൊ
വീടുകേള്ക്കും  പാസ്റ്റികകേ്  േശഖരണപാത്രങ്ങള്  വാങ്ങിക  നല്കുന്നതികനുള്ള
അനുമതിക.   സംബന്ധപ്പികച്ച് 
നികരസികച്ചു

നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക)വകുപ്
3.27  േചേമേഞ്ചരിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 26.10.2016 െല കേത്തെ്

ൈപ്രമറിക  ക്ലാസുകേളികല്  ഭാഷാഭികമുഖയവും  ഭാഷാേസ്നേഹവും  വളര്ത്തുന്നതികന്
കേവികതാ  ദ്ധയാപന  പരികപാടെികകേള്,  ഭാഷാദ്ധയാപനം  സര്ഗാത്മകേമാക്കല്
എന്നികവയ്ക്ക് തനത് ഫണ്ടികല് പദ്ധതിക ഏതെറ്റടുക്കുന്നത്  സംബന്ധപ്പികച്ച് 

അംഗീകേരികച്ചു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1)വകുപ്

3.28 നയൂമാഹിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 19.09.2016 െല കേത്തെ്
െപാതുശൗചോലയം  നികര്മ്മികക്കുന്നതികന്  േദശീയപാത  അേതാറികറ്റികയുടെടെ
ഉടെമസ്ഥ  തയികലുള്ള  സ്ഥലത്തെ്  അവര്  മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന  വയവസ്ഥകേള്
(ആകവശയെപ്പടുന്ന സമയത്തെ്  െപാളികച്ചുനീക്കുന്നത്  ഉള്െപ്പെടെ)  അംഗീകേരികചേ്
ചുകെകോണ്ട് നികര്മ്മികക്കുന്നതികന് അനുമതിക സംബന്ധപ്പികച്ച്  

അംഗീകേരികച്ചു.  സവച്ഛ്  ഭാരത്  അഭികയാനികല്  നികനം   ധനസഹായം
ലഭികക്കുേമാ എന്ന കോരയം പരികേശാധികേക്കണ്ടതാണ്.

നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക)വകുപ്
3.29 െകോന്നത്തെടെിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 17.10.2016 െല കേത്തെ്

ഭികന്നേശഷികയുടള്ളവര്ക്ക്  സഹായഉപകേരണങ്ങള്  നല്കുന്ന  പദ്ധതികയികല്
20.05.2016  ല്  നടെത്തെികയ  കേയാമ്പികല്  കേെണ്ടത്തെികയ  ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്
ആക  വര്ഷം  വകേയികരു  ത്തെികയ  തുകേ  അപരയാപ്തമായതികനാല്  2016-17  ല്  5
ലക്ഷം  രൂപ  വകേയികരുത്തെിക  േപ്രാജക്ട്  ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന്  അനുമതിക -
സംബന്ധപ്പികച്ച് 

ഡിക.പിക.സിക. അംഗീകോരേത്തൊെടെ നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന. 
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1)വകുപ്

3.30 െകോന്നത്തെടെിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 17.10.2016 െല കേത്തെ്
പഞ്ചായത്തെികല്  ജലനികധിക  പദ്ധതിക  നടെപ്പികലാക്കിക  എങ്കികലും
അപരയാപ്തമായതികനാല്,  ജലനികധിക  വയവസ്ഥ മറികകേടെന്ന് ,  പുതികയ കുടെികെവള്ള
പദ്ധതികകേള് ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന് അനുമതിക .   സംബന്ധപ്പികച്ച് 

ജലനികധിക എക്സികകേയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെടെ റികേപ്പാര്ട്ട് ലഭയമാക്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു 
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (എഫ്.എം)വകുപ്

3.31 മലപ്പുറം ജികല്ലൊ പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 19.10.2016 െല കേത്തെ്
ജികല്ലെയികെല  വികദയാഭയാസ  പികേന്നാക്കാവസ്ഥ  മാറ്റികെയടുക്കുന്നതികനായിക
ൈപ്രമറിക  തലം  മുതല്  ഹയര്  െസക്കണ്ടറിക  തലം  വെര  ഗുണേമന്മയുടള്ള
വികദയാഭയാസം ലഭയമാക്കു ന്നതികന് എല്ലൊവര്ഷവും നടെത്തെികവരുന്ന വികജയേഭരിക
വികദയാഭയാസ പദ്ധതികയ്ക്ക് പ്രേതയകേ അനുമതിക . -   സംബന്ധപ്പികച്ച് 

അംഗീകേരികച്ചു
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക)വകുപ്



3.32 കുറ്റികപ്പുറം േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 28.10.2016 െല കേത്തെ്
പകേല്വീടെികെന  പ്രവര്ത്തെനത്തെികന്  േബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്തെികെന  വികകേസന
ഫണ്ടികല് നികന്ന് തുകേ വകേയികരുത്തുവാന് കേഴികയാത്തെ സാഹചേരയത്തെികല് ഗ്രാന്
അനുവദികക്കു ന്നതികന് .

  സംയുടക്ത േപ്രാജക്ടായിക നടെപ്പികലാക്കുന്ന കോരയം പരികേശാധികക്കാന് നികര്േദ്ദേശികച്ചു 
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക)വകുപ്

3.33 പട്ടണക്കാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 31 .10.2016 െല കേത്തെ്
േറാഡ്  നികര്മ്മാണത്തെികന്  ഗ്രാവല്  ലഭയമാക്കുന്നതികന്  അനുവദനീയ  മതികലും
കൂടുതല്  ദൂരം  ലീഡ്  ആകയതികനാല്  േമാര്ഡ്  െസ്പസികഫികേക്കഷനികല്
അനുവദികച്ചതികലും ഉയര്ന്ന നികരക്ക് അനുവദികക്കുന്നത് സംബന്ധപ്പികച്ച് 

ചേീഫ്  എഞ്ചികനീയറുടെടെ  അഭികപ്രായം  മാനികച്ച്  അനുവാദം  നല്കുന.  സമാന
സവഭാവമുള്ള മറ്റ്  തേദ്ദേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഇത് ബാധകേമാണ്.. 

നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1)വകുപ് 
3.34 കുനകേര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 27.10.2016 െല കേത്തെ്

2016-17  െല  േവള്ഡ്  ബാങ്ക്  േപ്രാജക്ടു്  (േകോണ്മഫറന്സ്  ഹാള്
പ്രസികഡനികെന  േചേംബര്  എന്നികവ  നവീകേരണം)കേളുടെടെ  നികര്വ്വഹണത്തെികന്
െടെനര്  ഒഴികവാക്കിക  േകേരള  േസ്റ്ററ്റ്  ഇന്ഡസ്ട്രികയല്  എനര്ൈപ്രസസ്  എന്ന
സ്ഥാപനം മുേഖന നികര്വ്വഹികക്കു ന്നതികന് അനുമതിക സംബന്ധപ്പികച്ച്  
                                                             
നികരസികച്ചു.

നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1)വകുപ്

3.35 മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 17.10.2016 െല കേത്തെ്
14-ാാം  ധനകോരയ  കേമ്മീഷന്  ഗ്രാന്  ഉപേയാഗികച്ച്  ഏതെറ്റടുക്കാവുന്ന
പദ്ധതികകേള്  വികകേസനഫണ്ട്  വകേയികരുത്തെിക  ഏതെറ്റടുത്തുേപായതികനാല്,  എസ്
എസ്  എ  വികഹികതം  അംഗന്വാടെിക  േപാഷകോഹാരം ,  ക്ഷീരകേര്ഷകേര്ക്ക്
സബ്സികഡിക,  ഫലവൃക്ഷ,  പച്ചക്കറിക ,  ൈജവവസ്തു  ൈതവികതരണം,  വീടെ്
പുനരുദ്ധാരണം എന്നികവ ഏതെറ്റടുക്കാന് അനുമതികസംബന്ധപ്പികച്ച്

                            നികരസികച്ചു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1)വകുപ്

3.36 ഓങ്ങല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 24.10.2016 െല കേത്തെ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ്  കൃഷികഭവന്  മുഖാന്തികരം  പാടെേശഖരസമികതികകേള്ക്ക്
ൈകേമാറികയ  െകോയ്ത്തുമെമതികയന്ത്രം  േകേടുവന്ന്  പഞ്ചായത്തെ്  ഓഫീസ്
േകോമ്പൗണ്ടികല്  സൂക്ഷികച്ചികട്ടു  ള്ളത്  റികപ്പയര്  െചേയ്യുന്നതികന്  3  ലക്ഷം  രൂപ
േനാണ്മ േറാഡ്  െമയികനനന്സ് ഗ്രാന്  തുകേ വകേയികരുത്തെിക ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികല്
അനുമതിക സംബന്ധപ്പികച്ച്  

     െപര്േഫാര്മന്സ്  ഓഡികറ്റ്  വികംഗ്  അേനവഷികച്ച്  അടെികയന്തികരമായിക  റികേപ്പാര്ട്ട്  
നല്കേണെമന്ന് നികര്േദ്ദേശികച്ചു. 

(നടെപടെിക:തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ്)



3.37  ഓങ്ങല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 24.10.2016 െല കേത്തെ്
ഓങ്ങല്ലൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെികെന  2016-17  െല  വാര്ഷികകേപദ്ധതികയികല്
ൈഹമാസ്സ് സ്ട്രീറ്റ് ൈലറ്റ് സ്ഥാപികക്കുന്നതികന് അനുമതിക സംബന്ധപ്പികച്ച് 

      ഡിക.പിക.സിക. അംഗീകോരേത്തൊെടെ നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു. 
(നടെപടെിക:തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ3) വകുപ്പ്

3.38 ഓങ്ങല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 24.10.2016 െല കേത്തെ്
ഓങ്ങല്ലൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെികെല  വാടൊനാംകുറികശ്ശേിക  ഗവ .  ൈഹസ്കൂളികെല
വികദയാര്ത്ഥിക  കേളുടെടെ  പഠനനികലവാരം  ഉയര്ത്തുന്നതികന്  "വികജയശ്രീ"  പദ്ധതിക
ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന് അനുവാദം സംബന്ധപ്പികച്ച് 

                    ഡിക.പിക.സിക. അംഗീകോരേത്തൊെടെ നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു. 
    (നടെപടെിക:തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ്                    

     3.39  ഓങ്ങല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 24.10.2016 െല കേത്തെ്
ശാരീരികകേ  െവല്ലുവികളികകേള്  േനരികടുന്നവര്ക്ക്  ൈസഡ്  വീല്  ഘടെികപ്പികച്ച  സ്കൂട്ടര്
നല്കുന്നതികനുള്ള േപ്രാജക്ട് ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന് അനുമതിക സംബന്ധപ്പികച്ച് 

         ഡിക.പിക.സിക. അംഗീകോരേത്തൊെടെ നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു.
               (നടെപടെിക:തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ്      

 3.40 േപാരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 24.10.2016 െല കേത്തെ്
2016-17  ല്  അംഗപരികമികതര്ക്കുള്ള  പാലികേയറ്റീവ്  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുടെടെ
ഭാഗമായിക  ആകഴ്ചയികല്  മൂന്ന്  ദികവസം  ഫികസികേയാെതറാപ്പിക  െചേയ്യുന്നതികന്
േപ്രാജക്ട് ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികനുള്ള അനുമതിക  സംബന്ധപ്പികച്ച്

         ഡിക.പിക.സിക. അംഗീകോരേത്തൊെടെ നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു.
               (നടെപടെിക:തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ് 

3.41 കോട്ടാക്കടെ എം.എല്.എ.യുടെടെ കേത്തെ്
ജലവികഭവസംരക്ഷണത്തെികനായിക  വാട്ടര്  റീച്ചാര്ജ്ജികംഗ്  പദ്ധതിക
ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന്  മണ്ഡലത്തെികെല  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേള്ക്ക്  പദ്ധതികക്ക്  തുകേ
വകേയികരുത്തുന്നതികനുള്ള അനുമതിക  സംബന്ധപ്പികച്ച് 
അംഗീകേരികച്ചു.

 (നടെപടെിക:തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ് 
3.42  നികലമ്പൂര് എം.എല്.എ. യുടെടെ 08.11 .2016 െല കേത്തെ്

വണ്ടൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെികെല  IAY  പദ്ധതികയികല്  വീടെ്  അനുവദികച്ച  വീടെികെന
തറവികസ്തീര്ണം  കൂടുതലായതികനാല്  മൂനഗഡുക്കള്  മാത്രം  നല്കേിക  തുടെര്ന്ന്
നല്കുന്നികല്ലെ  എനം  ഗ്രാന്  തുകേ  മുഴുവന്  നല്കണെമനം  ആകവശയം
സംബന്ധപ്പികച്ച്  

              തീരുമാനം 3.19 ബാധകേമാണ്              
 (നടെപടെിക:തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക) വകുപ്പ് 

3.43  പറവര് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 19.10.2016 െല കേത്തെ്
പറവര്  േബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്തെ്  കുനമ്മാവ്  ഗവ.  ആകസ്പത്രിക  പികഎച്ച്  സിക  യികല്
2015-16  ല്  െമയികനനന്സ്  ഗ്രാനികല്  വകേയികരുത്തെിക  േടൊയ്  ലറ്റ്
െമയികനനന്സ്  പ്രവൃത്തെിക  നടെത്തെികയത്  വികട്ടുകേികട്ടികയ  സ്ഥാപനം  അല്ലെ
എന്നതികനാല്  എ.  ജിക  ഓഡികറ്റികല്  തടെസ്സെപ്പടുത്തെികയികട്ടുണ്ട്. പൂര്ത്തെീകേരികച്ച
പ്രവൃത്തെികയുടെടെ  ബികല്  നികല്കുന്നതികല്  മാര്ഗ്ഗേരഖയികെല  വയവസ്ഥ  ഇളവു
െചേയ്ത് പ്രേതയകേ അനുമതിക - സംബന്ധപ്പികച്ച്

           അംഗീകേരികച്ചു
 (നടെപടെിക:തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക) വകുപ്



3.44 അരീേക്കാടെ് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 07.1 1 .2016 െല കേത്തെ്
അരീേക്കാടെ്  േബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്തെ്  7  ലക്ഷം  രൂപയുടം  മലപ്പുറം  ജികല്ലൊ
പഞ്ചായത്തെ്  1946000  രൂപയുടം  ഉള്െപ്പെടെ  2646000   രൂപ  അടെങ്കലികല്
പുലരിക  അമൃതം  നയൂട്രികയ  ന്സ്  യൂണികറ്റികന്  ഉയര്ന്ന  സാേങ്കതികകേ  മികകേവുള്ള
േഫ്ലാറികംഗ് ,  പള്വൈറസികംഗ്  േമാഡല്  നയൂട്രികമികക്സ്  െമഷീന്  സ്ഥാപികച്ച്
നല്കുന്നതികന് അനുമതിക.  
അംഗീകേരികച്ചു

 (നടെപടെിക:തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക) വകുപ്
3.45 മരടെ് നഗരസഭാ െചേയര്േപഴ്സ്െന 08.1 1 .2016 െല കേത്തെ്

വസ്തുനികകുതിക ഡാറ്റാ എന്ട്രികയുടമായിക ബന്ധപ്പെപ്പട്ട് മൂന്ന് ഡാറ്റാ എന്ട്രിക ഓപ്പേറ
റ്റര്മാെര  ദികവസേവതനാടെികസ്ഥാനത്തെികല്  ഏതര്െപ്പടുത്തുന്നതികന്  അനുമതിക .
സംബന്ധപ്പികച്ച് 

                         
കേരാര്  അടെികസ്ഥാനത്തെികേലാ  കുടുംബശ്രീയികല്  നികേന്നാ  ഡാറ്റാ  എന്ട്രിക
ഓപ്പേററ്റര്മാെര നികയമികക്കാവുന്നതാണ്.

 (നടെപടെിക:തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക) വകുപ്
3.46 ൈമനാഗപ്പള്ളിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 25.10.2016 െല കേത്തെ് 

പഞ്ചായത്തെികെന  വികകേസനഫണ്ടും  തനത്  ഫണ്ടും  ഉപേയാഗികച്ച്
ഭവനപദ്ധതിക ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന് അനുമതിക .  സംബന്ധപ്പികച്ച് 

                       
സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന പദ്ധതിക ( LIFE) മാനദണ്ഡത്തെികനുസൃതമായിക നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന്

തീരുമാനികച്ചു. 
 (നടെപടെിക:തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്

3.47 േകോട്ടയം ജികല്ലൊ പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 07.11 .2016 െല കേത്തെ്
േകോട്ടയം ജികല്ലൊ പഞ്ചായത്തെികെന പരികധികയികലുള്ള അയര്ക്കുന്നം ഡികവികഷനികല്
രണ്ടു  ലക്ഷം  രൂപ  വീതം  വകേയികരുത്തെിക  മൂന്ന്  എ  േഗ്രഡ്  ൈലബ്രറികകേളുടെടെ
പുനരുദ്ധാരണത്തെികനും െമച്ചെപ്പടുത്തെലികനുമായിക  േപ്രാജക്ട്   ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന്
അനുമതിക .സംബന്ധപ്പികച്ച്  

 
 നികരസികച്ചു.

 (നടെപടെിക:തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്
3.48 െനല്ലെികക്കുഴിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 15.06.2016 െല കേത്തെ്

പഞ്ചായത്തെികെല  പത്തൊം  വാര്ഡികല്  അംഗന്വാടെിക  സൗകേരയം  ലഭയമല്ലൊത്തെ
പ്രേദശത്തെ് ഒരു നഴ്സ്റിക സ്കൂള് ആകരംഭികക്കുന്നതികന് അനുമതികയ്ക്കായിക

നഴ്സ്റിക സ്ക്കൂളികനു പകേരം അംഗനവാടെിക  തുടെങ്ങുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന.
 (നടെപടെിക:തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഇ.പിക.എ) വകുപ്പ്

3.49 പാലക്കാടെ് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 08.11 .2016 െല കേത്തെ്
മുന്ഭരണസമികതിക  ഏതെറ്റടുത്തെ്  നികര്വ്വഹണത്തെികെന  വികവികധ  ഘട്ടങ്ങളികലായിക
എത്തെികനികല്ക്കുന്ന  5  സാംസ്ക്കാരികകേനികലയം  െകേട്ടികടെങ്ങള്
പൂര്ത്തെീകേരികക്കുന്നതികന്  അനുമതിക .   26.10.2016  െല  3.43  പ്രകോരം
നികരസികച്ചത് പുനഃപരികേശാധികക്കുന്നത്  സംബന്ധപ്പികച്ച് 

െപര്േഫാര്മന്സ് ഓഡികറ്റ് വികംഗ്  അേനവഷികച്ച് റികേപ്പാര്ട്ട് നല്കേണെമന്ന് 
നികര്േദ്ദേശികച്ചു. 

 (നടെപടെിക:തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക) വകുപ്പ്



3.50 വാഴൂര് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന കേത്തെ്
വേയാജനങ്ങള്ക്ക്  ദന്തസംരക്ഷണം,  ദന്തചേികകേികത്സ  കൃത്രികമ
പല്ലുെവച്ചുനല്കേല്  എന്നികവയ്ക്ക്  േബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്തെികെന  പരികധികയികലുള്ള  6
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേളികലും  കേയാമ്പ്  സംഘടെികപ്പികച്ച്  നടെത്തുന്നതികനുള്ള  േപ്രാജക്ട്
ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന് അനുവാദം-സംബന്ധപ്പികച്ച്  

അംഗീകേരികച്ചു.
(നടെപടെിക:തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക) വകുപ്പ്

3.51 വാഴൂര് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന കേത്തെ്
ഭികന്നേശഷികയുടള്ള  കുട്ടികകേള്ക്ക്  ഫികസികേയാെതറാപ്പിക  സ്പീച്ച്  െതറാപ്പിക  എന്നീ
പരികചേരണങ്ങള്ക്കായിക  കേറുടകേച്ചാല്  വികദയാഭയാസ  ഉപജികല്ലെയികെല
എസ്.എസ്.എ.യുടെടെ ഭാഗമായുടള്ള േബ്ലാക്ക് റികേസാഴ്സ്്  െസനറികന്  േബ്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്തെികെന വികഹികതം നല്കുന്നതികന് അനുമതിക  സംബന്ധപ്പികച്ച് 

അംഗീകേരികച്ചു.
(നടെപടെിക:തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക) വകുപ്പ്

3.52 മാമ്പാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 10.11 .2016 െല കേത്തെ്
െതരുവ് വികളക്ക് റികപ്പയര്,  െമയികനനന്സ് പ്രവൃത്തെിക പഞ്ചായത്തെികന് േനരികട്ട ്
നികര്വ്വഹികക്കാന്  തനത്  ഫണ്ടികല്  നികന്ന്  ദികവസേവതനാടെികസ്ഥാനത്തെികല്
ഒരാെള ഏതര്പ്പാടെ് െചേയ്യുന്നതികന് അനുമതിക   സംബന്ധപ്പികച്ച് 

                                 
 െകേ.എസ്.ഇ.ബിക. അംഗീകോരേത്തൊെടെ നികയമികക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന. 

     (തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ3.) വകുപ്പ്)
 3.53 ആകലപ്പുഴ  ജികല്ലൊ പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന – 03.04.2016 െല കേത്തെ്

അംഗീകൃത ൈലബ്രറികകേള്ക്ക് കേംപയൂട്ടറുടംെടെലികവികഷനും വാങ്ങിക നല്കുന്നതികന്
അനുമതിക  സംബന്ധപ്പികച്ച്  
 നികരസികച്ചു.

                                      (തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.) വകുപ്പ്)
 3.54  ആകലപ്പുഴ ജികല്ലൊ പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 03.11 .2016 െല കേത്തെ്

കൃഷികവകുപ്പികല്   േഗ്രാബാഗികന്   60  രൂപ  വെര  സബ്സികഡിക
നല്കുന്നതികനാല്,  തേദ്ദേശസവയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെടെ  പദ്ധതികയുടം
േഗ്രാബാഗികന്  60  രൂപ  വെര  സബ്സികഡിക  തുകേ  ഉയര്ത്തുന്നത്  -
സംബന്ധപ്പികച്ച് 

നികലവികല് അംഗീകോരമുെണ്ടന്ന് നികരീക്ഷികച്ചു.  

 (തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.) വകുപ്പ്)
 3.55  ആകലപ്പുഴ ജികല്ലൊ പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 03.1 1 .2016 െല കേത്തെ് 

ജികല്ലൊ  സാമൂഹയ  േക്ഷമ  ഓഫീസറുടെടെ  നികര്വ്വഹണം  ചുകമതലയികല്
പ്രവര്ത്തെികക്കുന്ന ബഡ്സ് സ്കൂളികന് േവണ്ടിക 24 സീറ്റുള്ള ബസ് വാങ്ങുന്നതികന്
പരമാവധിക തുകേ പരികമികതെപ്പടുത്തൊത് അനുവാദത്തെികന്  സംബന്ധപ്പികച്ച് 
വാഹനം  മാസ  വാടെകേ  നികരക്കികല്  ഒരു  വര്ഷേത്തെയ്ക്ക്  ഹയര്  െചേയ്യുന്നതികന്
അനുമതിക നല്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു.

തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.) വകുപ്പ്)



 3.56  ആകലപ്പുഴ ജികല്ലൊ പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 03.1 1 .2016 െല കേത്തെ്
സമഗ്രവികദയാഭയാസ   പരികപാടെികയികലൂടെടെ  കേഴികഞ്ഞ  അദ്ധയയവര്ഷം  മുഴുവന്
വികഷയങ്ങളികലും  എ  പസ്  േനടെികയ  പത്തൊംതര  വികദയാര്ത്ഥികകേെള
അനുേമാദികക്കുന്ന പരികപാടെികയ്ക്ക് അനുമതിക . സംബന്ധപ്പികച്ച്     

അനുമതിക നല്കുന.
തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.) വകുപ്പ്)

 3.57  ആകലപ്പുഴ ജികല്ലൊ പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 03.1 1 .2016 െല കേത്തെ്
2015-16  െല  പ്രേതയകേ  േറാഡ്  െമയികനനന്സ്  ഫണ്ട്  സര്ക്കാര്
നികര്േദ്ദേശപ്രകോരം  DPFA  I I  A  യികല്  ലയികപ്പികച്ചികരുന.  ആകയത്  െസ്പഷയല്
േറാഡ്  െമയികനനന്സ്  ഫണ്ടികേലക്ക്  വകേ  മാറ്റുന്നതികനുള്ള  നടെപടെികയ്ക്കായിക .
സംബന്ധപ്പികച്ച്                                                           

തേദ്ദേശസവയംഭരണ  വകുപ്പ്   പ്രികന്സികപ്പല്  െസക്രട്ടറിക,  ധനകോരയ  വകുപ്പ്
അഡീഷണല്  ചേീഫ്  െസക്രട്ടറികയുടമായിക  ചേര്ച്ച  െചേയ്ത്
തീരുമാനികേക്കണ്ടതാെണന്ന് തീരുമാനികച്ചു.  

തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.) വകുപ്പ്)

 3.58 ആകലപ്പുഴ ജികല്ലൊ പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 03.11 .2016 െല കേത്തെ് 
േചേമ്പാടെ്  എസ്  സിക  േകോളനികയികേലക്ക്  േറാഡും  കേള്െവര്ട്ടും
നികര്മ്മികക്കുന്നതികന്  േകോളനികയ്ക്ക്  പുറത്തുള്ള  പ്രേദശമായതികനാല്  പ്രേതയകേം
പരികഗണികച്ച് ഫീസികബികലികറ്റിക  സര്ട്ടികഫികക്കറ്റ് നല്കുന്നതികന്  സംബന്ധപ്പികച്ച്  

നികലവികലുള്ള മാര്ഗേരഖപ്രകോരം നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന.
തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ2) വകുപ്പ്)

3.59 ആകലപ്പുഴ ജികല്ലൊപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 03.1 1 .2016 െല കേത്തെ്
ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെ്  ഏതെറ്റടുത്തെ്  നടെത്തെികവരുന്ന  പ്രവൃത്തെികകേള്ക്ക്  മണ്ണ്
ഫികല്ലെികംഗികന്  നികലവികെല  തികരക്ക്  അപരയാപ്തമായതികനാല്  കേേമ്പാളനികരക്ക്
അനുവദികക്കുന്നത്- സംബന്ധപ്പികച്ച്

                      
അടെികയന്തികര  റികേപ്പാര്ട്ട്  നല്കുന്നതികന്  തേദ്ദേശസവയംഭരണ  വകുപ്പ്  ചേീഫ്  
എഞ്ചികനീയര്ക്ക് നികര്േദ്ദേശം നല്കേിക

തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.) വകുപ്പ്)
3.60   െപരികന്തല്മണ്ണ  േബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്തെ്  പ്രസികഡനികെന  31 .10.2016   െല

കേത്തെ്േബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്തെികെന  പദ്ധതികയികല്  വളെര  േശാചേനീയമായ
അവസ്ഥയികലുള്ള  എസ്.സിക  േകോളനികകേളുടെടെ  ൈസഡ്  െപ്രാട്ടക്ഷന്,
കുടെികെവള്ളം  നടെപ്പാത  വീടുകേളുടെടെ  സംരക്ഷണഭികത്തെിക  നികര്മ്മാണം  മുതലായ
പ്രവൃത്തെികകേള് ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന് .   സംബന്ധപ്പികച്ച്

                                                                                  
ഡിക.പിക.സിക.  അംഗീകോരേത്തൊെടെ പ്രേതയകേ േപ്രാജക്ടുകേളായിക ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന്
അനുമതിക നല്കുന. 

തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക.) വകുപ്പ്)



3.61  കൂട്ടികലങ്ങാടെിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന  തീയതികയികെല കേത്തെ്
വികവികധ  എസ്   സിക  േകോളനികകേളികലായിക  തട്ടുതട്ടായിക  കേികടെക്കുന്ന  സ്ഥലത്തെ്
ഭൂസംരക്ഷണ  ഭികത്തെിക  നികര്മ്മികച്ച്  വീടുകേള്ക്കു  സംരക്ഷണം  (4
േകോളനികകേള്ക്ക്  12,1 1 ,000)  പ്രവൃത്തെികക്ക്  അംഗീകോരം  നല്കുന്നതികന്
സംബന്ധപ്പികച്ച് 

                                                                          
ഡിക.പിക.സിക. അംഗീകോരേത്തൊെടെ നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന്  അനുമതിക നല്കുന. 

തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1.) വകുപ്പ്)

3.62 േകോഴികേക്കാടെ് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 09.1 1 .2016 െല കേത്തെ്
  1) കോര്ഷികകേ ഉപകേരണങ്ങള് നല്കുന്നതികല് 100% സബ്സികഡിക  അനുവദികക്കാനും

    2) വികവികധ ഉത്പാദന /നികര്മ്മാണ യൂണികറ്റുകേള്ക്ക് ധനസഹായം ആകറുടമാസെത്തെ
പ്രവര്ത്തെനം  അവേലാകേനം  െചേയ്തുവേവണം  എന്നത്  3മാസമായിക
നികജെപ്പടുത്തുന്ന തികനുംസംബന്ധപ്പികച്ച്

                                                                           
നികലവികലുള്ള വയവസ്ഥകേള് തുടെരുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന.

തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക.) വകുപ്പ്

3.63  േകോഴികേക്കാടെ് മുനികസികപ്പല് േകോര്പ്പേറഷന് േമയറുടെടെ 07.1 1 .2016 െല കേത്തെ്
േകോഴികേക്കാടെ്  മുനികസികപ്പല്  േകോര്പ്പേറഷനികല്  െമക്കാനികക്കല്  ഇലക്ട്രികക്കല്
വികഭാഗത്തെികന്  താല്ക്കാലികകേമായിക  എഞ്ചികനീയറികംഗ്  ജീവനക്കാെര
നികയമികക്കുന്നതികന് അനുമതിക- സംബന്ധപ്പികച്ച് 
തീരുമാനം 3.23 (3) ബാധകേമാണ്.

തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക.) വകുപ്പ്
3.64 എടെരികേക്കാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 08.1 1 .2016 െല കേത്തെ്

പഞ്ചായത്തെികെല  ഭികന്നേശഷികക്കാരായ  കുട്ടികകേള്ക്ക്
ഫികസികേയാെതറാപ്പികസ്റ്റികെന  ഓണേററികയം  വയവസ്ഥയികല്  നികയമികക്കുന്തികന്
അനുവാദം- സംബന്ധപ്പികച്ച് 
 കുടുംബശ്രീയുടെടെ  ജികല്ലൊ  മികഷന്  േകോഓര്ഡികേനറ്ററുടമായിക  ബന്ധപ്പെപ്പട്ട്  ഓേരാ
കുട്ടികക്കും നികശ്ചികത ഫീസ് നികശ്ചയികച്ച് നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് നികര്േദ്ദേശം നല്കുന. 

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ്)

3. 65  തികരുവനന്തപുരം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെ്  പ്രസികഡനികെന  02.11 .2016  െല
കേത്തെ്

സാേങ്കതികകേ  അനുമതിക  നല്കുന്നത്  സംബന്ധപ്പികച്ച  സിക  സിക  യുടെടെ
26.10.2016 െല 3.65 നമ്പര് തീരുമാനം ആകശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതായുടം
2015-16  െല  രീതികയികല്  നടെപടെികക്രമം  തുടെരുന്നതികന്  അനുമതിക  -
സംബന്ധപ്പികച്ച്  
തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് ചേീഫ് എഞ്ചികനീയര് ആകവശയമായ വികശദീകേരണം
പുറെപ്പടുവികച്ചികട്ടുണ്ട്.

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ്)



3.66 ആകലത്തൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 09.1 1 .2016 െല കേത്തെ്
ആകലത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ്  നടെത്തെികവരുന്ന  ബഡ്സ്  സ്കൂളികേലക്ക്
കുട്ടികകേളുടെടെ  യാത്രയ്ക്കായിക  ആകലത്തൂര്  േബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്തെികെന  വികഹികതവും
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുവികഹികതവും  ഉള്െപ്പടുത്തെിക  11  ലക്ഷൺ  രൂപയുടെടെ  വാഹനം
വാങ്ങുന്നതികന് അനുമതിക-സംബന്ധപ്പികച്ച് 
 തീരുമാനം 3.55 ബാധകേമാണ്.

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)
3.67 ഉദയനാപൂരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 09.11 .2016 െല കേത്തെ്

2015-16  ന്  ഗ്രാമനയായാലയത്തെികന്  വകേയികരുത്തെികയ  തുകേേയക്കാള്
അധികകേരികച്ച്  വരുന്ന  അടെങ്കല്  വകേയികരുത്തുന്നതികന്  െകേട്ടികടെനികര്മ്മാണം
പൂര്ത്തെീകേരികച്ചുവരുന്ന സാഹചേരയത്തെികല് േഭദഗതിക  െചേയ്യുന്നതികന്  അനുമതിക -
സംബന്ധപ്പികച്ച് 
അടെികയന്തികര  റികേപ്പാര്ട്ട്  നല്കുന്നതികന്  തേദ്ദേശസവയംഭരണ  വകുപ്പ്   ചേീഫ്
എഞ്ചികനീയര്ക്ക് നികര്േദ്ദേശം നല്കേിക.

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)

3.68 മലപ്പുറം ജികല്ലൊ പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 09.11 .2016 െല കേത്തെ്
മലപ്പുറം  സികവികല്  േസ്റ്റഷന്  േകോമ്പൗണ്ട്  ക്ലീനികംഗ്  ഹരികതവത്ക്കരണം
പാസ്റ്റികകേ്  ഒഴികവാക്കുല്,  ൈജവമാലികനയം  േശഖരണസംസ്ക്കരണസംവികധാനം ,
വികശ്രമേകേന്ദ്രം,  പാര്ക്കികംഗ്  സൗകേരയം ,  പച്ചക്കറികക്കൃഷിക  എന്നികവ
ഉള്െക്കാള്ളുന്ന േപ്രാജക്ട് ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന് അനുമതിക .-സംബന്ധപ്പികച്ച് 
ഓേരാനം പ്രേതയകേ േപ്രാജക്ടുകേളായിക ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന് നികര്േദ്ദേശികച്ചു. 

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)
3.69 മലപ്പുറം ജികല്ലൊ പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 09.11 .2016 െല കേത്തെ്

പച്ചക്കറിക  കൃഷിക  േപ്രാത്സാഹികപ്പികക്കുന്നതികന്  ൈഹസ്കൂള്  മുേഖന  േഗ്രാബാഗ്
വികതരണം പദ്ധതിക ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന് അനുമതിക . . -സംബന്ധപ്പികച്ച് 
നികരസികച്ചു.

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)
3.70 മലപ്പുറം ജികല്ലൊ പഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 09.1 1 .2016 െല കേത്തെ്

വള്ളികക്കാപ്പറ്റ  അന്ധപ്പവികദയാലയത്തെികെല  കുട്ടികകേള്ക്ക്  ഔപചോരികകേ
വികദയാഭയാസേത്തൊെടൊപ്പം  െതാഴികല്  പരികശീലവും  ലക്ഷയമാക്കിക
ഭികന്നേശഷികക്കാര്ക്കുള്ള  5%  വികഹികതം  വകേയികരുത്തെിക  വികദയാലയത്തെികല്  ഒരു
േപപ്പര്  കേയാരികബാഗ്  യൂണികറ്റ്  അനുവദികക്കുന്നതികന്  അനുമതിക .-
സംബന്ധപ്പികച്ച് 
ഡിക.പിക.സിക. അംഗീകോരേത്തൊെടെ നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന.

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)
3.71 തികരുവള്ളൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന 08.11 .2016 െല കേത്തെ്

െകേ  എല്  ജിക  എസ്  ഡിക  പിക  വികഹികതമായിക  ലഭികച്ച  ഫണ്ട്
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നതികന്  നികലവികല്  ധനകോരയകേമ്മീഷന്,  സാധാരണ
വികഹികതം  എന്നികവ  വകേയികരുത്തെികയ പദ്ധതികകേള്  േഭദഗതിക  െചേയ്ത്  െകേ  എല്
ജിക  എസ്  ഡിക  പിക  ഫണ്ട്  ഉപേയാഗികച്ച്  ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന്  വാലികേഡഷന്
ക്രമീകേരികക്കുന്നതികന് ർ/ഒഴികവാക്കുന്നതികന് അനുമതിക .-സംബന്ധപ്പികച്ച് 
െപാതു വികഷയം തീരുമാനം 1 ബാധകേമാണ്

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ്)



3.72 നരികക്കുനിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ് പ്രസികഡനികെന  കേത്തെ്.
േഭദഗതിക  2016-17  െല   വാര്ഷികകേ  പദ്ധതികയികല്  േപാത്തുകുട്ടിക  വളര്ത്തെല്
പദ്ധതിക ഏതെറ്റടുത്തെതികല്  മാര്ഗ്ഗേരഖയികല്  നികര്േദ്ദേശികച്ചതികല്നികന്ന്
വയതയസ്ഥമായിക 10-12 മാസം പ്രായമായ  േപാത്തുകുട്ടികകേെള
വികതരണം െചേയ്യുന്നതികന് അനുമതിക .-സംബന്ധപ്പികച്ച് 
മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെടെ റികേപ്പാര്ട്ട് േതടുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു.

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ്)
3.73  ഇടുക്കിക  േബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്തെ്  പ്രസികഡനികെന  8.11 .2016-െല  കേത്തെ്   -

2014-15,2015-16  വര്ഷം  നടെപ്പികലാക്കികയതും  2016-17-ല്  12.00  ലക്ഷം
രൂപ  അടെങ്കല്  തുകേയുടള്ള  സൗഹൃദ  സായന്തനം  എന്ന  േപ്രാജക്ടികന്
അനുമതിക സംബന്ധപ്പികച്ച്
െപാതു വികഷയം തീരുമാനം 6 ബാധകേമാണ്.

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക) വകുപ്പ്)
3.74 പികണറായിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെ്  െസക്രട്ടറികയുടെടെ  28.10.2016-െല  എ1-

7234/16 നമ്പര് കേത്തെ് നികരാലംബരായ  വനികതകേള്
ഗൃഹനാഥരായ കുടുംബങ്ങള്ക്കുള്ള ഭവന നികര്മ്മാണം എന്ന  േപ്രാജക്ട്
2015-16-ല്   ഡിക.പിക .സിക.  അംഗീകേരികച്ച്  നടെപ്പികലാക്കിക  വരുന.  2016-
17-ല്  ഈ  േപ്രാജക്ട്  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതികയികല്  ഉള്െപ്പടുത്തെികയികട്ടുണ്ട് .
പുതികയ  മാര്ഗേരഖ  അനുസരികച്ച്  വനികത  ഘടെകേ  പദ്ധതികയികല്  ഭവന
നികര്മ്മാണം  പാടെികല്ലെ  എന്ന  കോരണത്തൊല്   ഡിക .പിക .സിക .
അംഗീകേരികച്ചികട്ടികല്ലെ.  ആകയത്  േകോഓര്ഡികേനഷന്  കേമ്മികറ്റികയുടെടെ
അംഗീകോരത്തെികനായിക സമര്പ്പികക്കുന.
ജനറല് ഫണ്ട് ഉപേയാഗികച്ച് നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന.

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക)വകുപ്പ്)
3.75  െതരുവുനായ്ക്കെള  നികയന്ത്രികക്കുന്നതികനുള്ള  എബിക .സിക.  േപ്രാഗ്രാമികന്  എല്ലൊ

തേദ്ദേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുടം  വികഹികതം  ജികല്ലൊ  മൃഗ  സംരക്ഷണ
ഓഫീസര്ക്ക്  നല്കുനെണ്ടങ്കികലും  തുകേ  എവികെടെ  സൂക്ഷികക്കുന്നത്
സംബന്ധപ്പികച്ച  നികര്േദ്ദേശം  േകോഓര്ഡികേനഷന്  കേമ്മികറ്റികയുടെടെ
പരികഗണനയ്ക്ക് സമര്പ്പികക്കുന 
എബിക.സിക  േപ്രാജക്ട്  നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന്  വയക്തമായ  മാര്ഗനികര്േദ്ദേശങ്ങള്
പുറെപ്പടുവികച്ചികട്ടുണ്ട്. 

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക) വകുപ്പ്)
3.76  ഭൂരഹികതര്-  ഭവന  രഹികതര്  എന്നികവെര  കേെണ്ടത്തുന്നതികനുള്ള  സര്േവ

േഫാറത്തെികല്  'മാതാപികതാക്കള്ക്ക്  /കുടുംബ  സവത്തെ്   ഉേണ്ടാ
ഇല്ലെേയാ' എന്ന് േചേര്ക്കുന്നത് സംബന്ധപ്പികച്ച്  
അനുമതിക നല്കുന. 

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)
3.77  േസ്റ്ററ്റ്  റികേസാഴ്സ്്  ഗ്രൂപ്പ്  ഓഫീസികല്  ജനകേീയാസൂത്രണത്തെികെനയുടം

േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റികയുടമായിക ബന്ധപ്പെപ്പട്ടും ധാരാളം ൈടെപ്പികംഗ്
േജാലികകേള്  ഉണ്ട്  ഈ  സാഹചേരയത്തെികല്   2  കേമ്പയൂട്ടര്  അസികസ്റ്റനിക
െനയുടം  ഒരു  ഓഫീസ്  അസികസ്റ്റനികെനയുടം  ദികവസേവതാനാടെിക
സ്ഥാനത്തെികല് എടുക്കുവാന് അനുമതിക നല്കുന്നത് സംബന്ധപ്പികച്ച് . 
വകുപ്പുതലത്തെികല് തീരുമാനികക്കുന്നതാണ്

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ്)



3.78  മലപ്പുറം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെികെന   2016-17  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതികയികെല
കുടുംബശ്രീയുടമായിക  ബന്ധപ്പെപ്പട്ട്  791/17,1030/17,1031/17 ,839/17 ,
806/17,  786/17 ,  797/17 ,  1027/17 ,  1034/17,  1033/17  എന്നീ
േപ്രാജക്ടുകേള്ക്കുള്ള അനുമതിക സംബന്ധപ്പികച്ച് 
ഡിക.പിക.സിക. അംഗീകോരേത്തൊെടെ നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന.

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)
3.79   മലപ്പുറം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെികെന   2016-17  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതികയികെല

599/17- (തണല്ക്കൂട്ട്)േപ്രാജക്ടികനുള്ള അനുമതിക സംബന്ധപ്പികച്ച് 
നികരസികച്ചു

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)
3.80   മലപ്പുറം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെികെന   2016-17  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതികയികെല

613/17-  (െചേങ്ങര,  പാസ്റ്റികകേ്  റീൈസക്ലികംഗ്  യൂണികറ്റ്  )േപ്രാജക്ടികനുള്ള
അനുമതിക സംബന്ധപ്പികച്ച് 

ഡിക.പിക.സിക. അംഗീകോരേത്തൊെടെ നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന.
(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)

3.81   മലപ്പുറം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെികെന   2016-17  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതികയികെല
614/17-  (  േഡ  െകേയര്  െസനറുടകേള്ക്ക്  വാഹനം)േപ്രാജക്ടികനുള്ള
അനുമതിക സംബന്ധപ്പികച്ച് 
തീരുമാനം 3.55 ബാധകേമാണ്

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)
3.82   മലപ്പുറം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെികെന   2016-17  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതികയികെല

1026/17-  (  േകേരള  േസ്റ്ററ്റ്  കേൗണ്മസികല്  േഫാര്  ൈചേല്ഡ്
െവല്ഫയര്  മലപ്പുറം  ഫൗണ്ട്  ലികംഗ്  േഹാമികന്  വാഹനം)
േപ്രാജക്ടികനുള്ള അനുമതിക സംബന്ധപ്പികച്ച് 

തീരുമാനം 3.55 ബാധകേമാണ്
(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)

3.83   മലപ്പുറം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെികെന   2016-17  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതികയികെല
1028/17- ( േതജസവനിക) േപ്രാജക്ടികനുള്ള അനുമതിക സംബന്ധപ്പികച്ച് 

സാമൂഹയനീതിക വകുപ്പു മുേഖന നടെപ്പികലാക്കിക വരുന.
(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)

3.84   മലപ്പുറം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെികെന   2016-17  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതികയികെല
694/17- ( സമതാളം) േപ്രാജക്ടികനുള്ള അനുമതിക സംബന്ധപ്പികച്ച് 

സാമൂഹയനീതിക വകുപ്പു മുേഖന നടെപ്പികലാക്കിക വരുന.
(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)

3.85   മലപ്പുറം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെികെന   2016-17  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതികയികെല
1029/17-  (ആകദികവാസിക  വേയാജനങ്ങള്ക്ക്  ആകയുടര്േവദ  പരികരക്ഷ)
േപ്രാജക്ടികനുള്ള അനുമതിക സംബന്ധപ്പികച്ച് 
ആകശുപത്രികകേള് വഴിക േപ്രാജക്ട് നടെപ്പികലാേക്കണ്ടതാെണന്ന് തീരുമാനികച്ചു. 

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)



3.86   മലപ്പുറം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെികെന   2016-17  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതികയികെല
725/17-  ( കോഴ്ചയികല്ലൊത്തെവര്ക്ക്  ആകന്  േഡ്രായ്ഡ്  അടെികസ്ഥാനമാക്കിക
പരികശീലനവും  ടൊബ്  ലറ്റ്  വികതരണവും)  േപ്രാജക്ടികനുള്ള  അനുമതിക
സംബന്ധപ്പികച്ച് 
ഡിക.പിക.സിക. അംഗീകോരേത്തൊെടെ നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന.

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)

3.87   മലപ്പുറം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെികെന   2016-17  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതികയികെല
517/17-  ( കോര്ഷികകേ  ഉത്പ്പന്ന  സംഭരണ  വികപണന  േകേന്ദ്രത്തെികന്
അടെികസ്ഥാന സൗകേരയങ്ങള് ) േപ്രാജക്ടികനുള്ള അനുമതിക സംബന്ധപ്പികച്ച് 
നികരസികച്ചു.

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)
3.88   മലപ്പുറം  ജികല്ലൊ  പഞ്ചായത്തെികെന   2016-17  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതികയികെല

595/17-( എടെരികേക്കാടെ്  പ്രതീക്ഷ േഡ  െകേയര് െസനറികന്  വാഹനം )
േപ്രാജക്ടികനുള്ള അനുമതിക സംബന്ധപ്പികച്ച് 
നികരസികച്ചു.

(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)

(േയാഗം 2.30 pm ന് അവസാനികച്ചു. പെങ്കടുത്തെവരുെടെ ലികസ്റ്റ്
ഇേതാെടൊപ്പം േചേര്ക്കുന.)



14.11 .2016-  ന് കൂടെികയ േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റിക മീറ്റികംഗികല് പെങ്കടുത്തെവര്

1. ശ്രീ. ടെിക.െകേ. േജാസ്. പ്രികന്സികപ്പല് െസക്രട്ടറിക, തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്
2. ശ്രീ.വിക.െകേ. േബബിക, െസ്പഷയല് െസക്രട്ടറിക, തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്
3. ശ്രീ. ടെിക.പിക. വികജയ കുമാര്, െസ്പഷയല് െസക്രട്ടറിക, തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്
4. ശ്രീ. വിക.ആകര്. ദികലീപ് കുമാര്, അഡീഷണല് െസക്രട്ടറിക, തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്
5. ശ്രീ. എ.െകേ.േമാഹനകുമാര് (േജായികന്റ്  െസക്രട്ടറിക,  തേദ്ദേശസവയംഭരണ  വകുപ്പ്)
6. ശ്രീമതിക. എന് പ്രസന്ന കുമാരിക (ചേീഫ്, ഡിക.പിക.ഡിക. േസ്റ്ററ്റ് പാനികംഗ് േബാര്ഡ്)
7. ശ്രീ. എസ്. ദികവാകേരന് പികള്ള (എസ്.പിക.എ.ഒ)
8. േഡാ. െകേ. വാസുകേിക (എക്സികകേയുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചേികതവ മികഷന്)
9. ശ്രീ. പിക. ബാലകേികരണ്മ,ഐ.എ.എസ്. ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്തെ് 
10. ശ്രീ.വിക.എസ്. സേന്താഷ് കുമാര്, അഡീഷണല് െഡവലപ്മെമന് കേമ്മീഷണര്            

(സിക.ആകര്.ഡിക)
11 .  ശ്രീ. ടെിക.െകേ. േസാമന്, അഡീഷണല് െസക്രട്ടറിക, ധനകോരയ വകുപ്പ്
12. ശ്രീ. സജികകുമാര് .പിക.ആകര്(ചേീഫ് എഞ്ചികനീയര്, തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്)
13. ശ്രീ.എച്ച്. ഷാജിക (കേമ്മയൂണികേക്കഷന് െസ്പഷയലികസ്റ്റ്, തേദ്ദേശമികത്രം                                

(െകേ.എല്.ജിക.എസ്.ഡിക.പിക)
14. ശ്രീമതിക. ലികഷ േമാഹന്.എം.( എ.ഡിക.സിക, സിക.ആകര്.ഡിക)
15. ശ്രീ.കേമലാസനന് നായര്. പിക.വിക. ( സിക.പിക.ഒ, എസ്.സിക.ഡിക.ഡിക)
16. ശ്രീമതിക. പിക.െജ.ആകമികന, സിക.പിക.ഒ. പട്ടികകേജാതിക വികകേസന വകുപ്പ്
17. ശ്രീ. സിക.വിക.േജായിക  (ഡയറക്ടര് ,ഓപ്പേറഷന്സ്, ശുചേികതവ മികഷന്)
18. ശ്രീമതിക. േജാസൈഫന്.െജ. അസികസ്റ്റന് ഡയറകേടെര്, പട്ടികകേവര്ഗ വികകേസന വകുപ്പ്
19. ശ്രീ. ബിക.െകേ ബലരാജ് േജായികന് ഡയറക്ടര്, നഗരകോരയ വകുപ്പ്
20. എസ്. സുേരഷ് കുമാര്, അണ്ടര് െസക്രട്ടറിക, തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്
21 .          ശ്രീ.റ്റിക. സുേരഷ് ബാബു, െമമ്പര്, േസ്റ്ററ്റ് റികേസാഴ്സ്് ഗ്രൂപ്പ്
22. ശ്രീ. അനീഷ് എ (േപ്രാജക്ട് േമേനജര്, ഐ.െകേ. എം)
23. ശ്രീ. പ്രവീണ്മ പിക. െടെക്നികക്കല്  ഓഫീസര്,( ഐ.െകേ.എം


