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നം.20/2017/SRG/CC (17) 

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 
17.01.2018 ല്   കൂടിയ  േയാഗത്തിെന്റ  നടപടിവിവരം 

 
േയാഗം രാവിെല  11.30 മണിക്ക് ബഹു. തേദ്ദശഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട േചംബറില്  
ആരംഭിച്ചു. ബഹു. മന്ത്രി േയാഗത്തില്  അദ്ധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു.  േയാഗത്തില്  
പെങ്കടുത്തവരുെട  വിവരം ഹാജര്  രജിസ്റ്റര്  പര്കാരം  
 
1.പദ്ധതി പുേരാഗതി അവേലാകനം 
 ======================= 
ഇതുവെരയുള്ള ആെക പദ്ധതി െചലവ് 37.05 ശതമാനമാണ്. വിശദവിവരം  താെഴ 
േചര്ക്കുന്നു. 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് - 43.18  ശതമാനം 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് - 39.04 ” 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി  - 35.33 ” 
േകാര്പ്പേറഷന്  - 28.15 ” 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് - 20.84 ” 

ആെക - 37.05 ശതമാനം 
 
2. മുന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  
 =============================================================== 
2.1  13.09.2017-െല േകാര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിേയാഗത്തിെല തീരുമാനപര്കാരം  

സവ്ീകരിേക്കണ്ട  തുടര്  നടപടികള്  

(II)ഖണ്ഡിക നം.2.2.7 

കണ്ണൂര്   ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  22.08.2017-െല  82/2017/DPO /Kannur നമ്പര്    
കത്ത്. 

േസാളാര്   എനര്ജിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട  േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് എസ്റ്റിേമറ്റ് 
തയയ്ാറാക്കാനും സാേങ്കതികാനുമതിക്കുമായി ജിലല്ാതലത്തില്  കമ്മിറ്റി 
രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള  സര്ക്കാര്  ഉത്തരവ് ഉടെന തെന്ന ഇറക്കുന്നതാണ്. 

(നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഇ.ഡബല്യ്ൂ) വകുപ്പ്) 
ഖണ്ഡിക 3.11 

പദ്ധതി പുേരാഗതിയില്  ഈ വര്ഷെത്ത  പുതിയ േപര്ാജക്ടുകളിേന്മലുള്ള െചലവും 
സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകളുെട െചലവും  പര്േതയ്കമായി തേദ്ദശസവ്യംഭരണവകുപ്പ് 
ൈസറ്റില്   ഇടുന്നതിനുള്ള കര്മീകരണം െചയ്തിട്ടുെണ്ടന്ന് ഐ.െക.എം. എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചു. 
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ഖണ്ഡിക 4.10 
4.10 തിരുവനന്തപുരം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 03.10.2017-െല P1-315/2017/TDP 

നമ്പര്  കത്ത്  
 

(2) േപര്ാ.നം 157 - െമച്ചെപ്പട്ട വിദയ്ാഭയ്ാസം - അടങ്കല്  20.00 ലക്ഷം രൂപ 
(വികസനഫണ്ട്) 

നാലാം കല്ാസ്സില്  കൂടുതല്  മാര്ക്ക് േനടുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് രക്ഷാകര്ത്താക്കളുെട  
വാര്ഷിക വരുമാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  അഞ്ചാം കല്ാസ്സുമുതല്  പ്ലസ് 2 വെര  
േബാര്ഡിംഗ് സൗകരയ്മുള്ള സ്കൂളുകളില്  െമച്ചെപ്പട്ട വിദയ്ാഭയ്ാസം നല്കുകയാണ് 
ലക്ഷയ്ം. കുട്ടികളുെട ടയ്ൂഷന്  ഫീസ്, പഠേനാപകരണങ്ങള്, യൂണിേേഫാം, താമസം, 
ആഹാര െചലവ്, ഒരു വര്ഷത്തില്  3 തവണ വീട്ടില്  േപായി വരുന്നതിന്  യാതര്ാ 
െചലവ് എന്നിവയാണ് പര്വര്ത്തനം. ഇത് തിരുവനന്തപുരം െപാതു വിദയ്ാഭയ്ാസ  
െഡപയ്ൂട്ടി ഡയറക്ടര്  പരിേശാധിച്ച്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  മുേഖന അടുത്ത 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പ്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.  

 നടപടി: പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  

ഖണ്ഡിക 4.11 

േകരള നിലെത്തഴുത്ത് ആശാന്  സംഘടനയുെട അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി 
െസകര്ട്ടറിയുെട 08.10.2010.-െല  കത്തും  വിവിധ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക് നല്കിയ  
കത്തുകളും 

              നടപടി: പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
 തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ.പി.എ) വകുപ്പ് 

ഖണ്ഡിക 4.19 
കടങ്ങലല്ൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ 16.03.2016-െല കത്തും 05.04.2017-െല 

A42456/16-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  (LSGD- DB3/364/2016-LSGD) 
2008-09 വര്ഷം സര്ക്കാര്  അനുമതിേയാെട  ഒരു ആംബുലന്സ് പഞ്ചായത്ത് 
വാങ്ങി. ആംബുലന്സിെന്റ നടത്തിപ്പും  പരിപാലന ചുമതലയും  പഞ്ചായത്ത് േനരിട്ട് 
നടത്താന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  
 തീരുമാനം : -  ഇതുവെരയുള്ള വരവും െചലവും പരിേശാധിക്കാന്  പഞ്ചായത്ത്  

ഡയറക്ടെറ  ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
േയാഗത്തില്  അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്  ഇതിെന്റ നടത്തിപ്പും  പരിപാലന 
ചുമതലയും  പഞ്ചായത്തിന് േനരിട്ട് നടത്താന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  

േകരളത്തിെല അംങ്കണവാടികളിലും പര്ീ-ൈപര്മറി സ്കൂളുകളിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് 
േപാഷകാഹാരം നല്കുന്നതുേപാെല  നിലെത്തഴുത്ത് കളരികളില്  പഠിക്കുന്ന 
കുട്ടികള്ക്കും ഇവ നല്കണമന്നും ഈ കുട്ടികള്ക്കും േസ്കാളര്ഷിപ്പും അലവന്സും 
അനുവദിക്കണെമന്ന ആവശയ്വും സംബന്ധിച്ച് പരിേശാധിച്ച് അടുത്ത  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  റിേപ്പാര്ട്ട്  നല്കണം. 
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ഖണ്ഡിക 4.33 

തിരുവള്ളൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  29.07.2017-െല  B2-4252/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും  (ലഭിച്ചത് 08.12.2017-ല് )  17.06.2017-െല 28(3)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ 
സമിതി തീരുമാനവും  

2013-14-ല്  ആരംഭിച്ച  ഇ.എം.എസ്. ഭവന പദ്ധതിയില്  268 ഗുണേഭാക്താക്കളാണ് 
ഉണ്ടായിരുന്നത്.  ഇതില്  156 കുടുംബങ്ങള്  വീടുപണി പൂര്ത്തിയാക്കി  ഇനിയും 112 
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്കു കൂടി  തുക നല്കാനുണ്ട്.  ഇത് സ്പില്  ഓവറായി  ഈ വര്ഷം 
എടുത്തിട്ടിലല്. കൂടാെത പദ്ധതി തുടരാന്  ബാങ്ക് വായ്പയും എടുേക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഇതിെന്റ 
പലിശ  സര്ക്കാരില്  നിന്നാണ്  തിരിച്ചടയ്േക്കണ്ടത്.  േപര്ാജക്ട് തുടരാനും പലിശ 
സര്ക്കാരില്  നിന്ന് അടയ്ക്കാനുമുള്ള തീരുമാന മുണ്ടാകണമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് 
ഇത് പരിേശാധിച്ച് ൈലഫ് മിഷന്  ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ്  ഓഫീസര്   അടുത്ത 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിക്ക്  മുമ്പ് റിേപ്പാര്ട്ട്  നല്കണം. 

  നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്  
            ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര് ,  

ൈലഫ് മിഷന്  

3. െപാതു വിഷയങ്ങള്  
==================  
 
3.1 സംയുക്ത േപര്ാജക്ടുകള്  നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുഖയ്നിര്വവ്ഹണ ചുമതലയുള്ള തേദ്ദശ 

ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് മറ്റു തേദ്ദശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  തുക ൈകമാറാറുണ്ട്. 
ഇങ്ങെന ൈകമാറുന്ന തുക അേതവര്ഷം െചലവഴിക്കാന്  കഴിയിെലല്ങ്കില്  
െഫബര്ുവരി 28 – നകം തുക നല്കിയ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനത്തിനു തിരിെക 
ൈകമാറണെമന്നാണ് സര്ക്കാര്  നിര്േദ്ദശം. (23.01.2017 െല 7/2017/ഫിന്  നമ്പര്  
ഉത്തരവ്) ഇങ്ങെന തിരിെക ലഭിക്കുന്ന തുക  ഏതു ഫണ്ടായി കണക്കാക്കി  
െചലവഴിക്കണം  എന്നും ഏത് അക്കൗണ്ടില്  സൂക്ഷിക്കണെമന്നും സംബന്ധിച്ച്  
സ്പഷ്ടീകരണം നല്കാന്  ധനകാരയ് വകുപ്പിേനാടാവശയ്െപ്പടാന്  തീരുമാനിച്ചു.  

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

3.2 പദ്ധതി ആസൂതര്ണ മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  ഭിന്നേശഷിക്കാര്ക്കുള്ള ഉപകരണം വാങ്ങി  
നല്കുന്ന േപര്ാജക്ടുകളുെട  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  ആരാണ് എന്നത് 
സംബന്ധിച്ച് താെഴപ്പറയുന്ന  സ്പഷ്ടീകരണം നല്കുന്നു.  

 “ഭിന്നേശഷി വിഭാഗക്കാര്ക്ക്  ഉപകരണം വാങ്ങുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്  ഐ.സി.ഡി.എസ് 
സൂപ്പര്ൈവസര്, സി.ഡി.പി.ഒ, ജിലല്ാ  സാമൂഹയ്നീതി ഓഫീസര്  എന്നിവര്  യഥാകര്മം 
ഗര്ാമ/േബല്ാക്ക്/ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തുകളുെട  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥരായിരിക്കണം. 
നഗരസഭകളില്  ഐ.സി.ഡി.എസ്/സി.ഡി.പി.ഒ ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള്  
നിര്വഹണം നടത്തണം. എന്നാല്   െമഡിക്കല്  ഉപകരണങ്ങളുെട  ഉപേയാഗ 
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ക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് െമഡിക്കല്  ഓഫീസറുെട സഹായം ആവശയ്െമങ്കില്  
പര്േയാജനെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്”  

 ഈ രീതിയില്  ആവശയ്മായ േഭദഗതികള്   തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 
േപര്ാജക്ടില്  വരുത്താവുന്നതാണ്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ്) 
 

3.3 കര്ിമിേറ്റാറിയം നിര്മ്മിക്കുന്ന  േപര്ാജക്ടുകളില്  സിവില്  പാര്ട്ടും െമക്കാനിക്കല്  പാര്ട്ടും 
ഉണ്ട്. െമഷീനറിയും മറ്റും  ഉള്െപ്പടുന്ന  െമക്കാനിക്കല്  പാര്ട്ട്  ഉള്ളതിനാല്  ഇത് 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മറ്റും  ചില സ്ഥലങ്ങളില്  എഞ്ചിനീയര്മാര്ക്ക്  അവയ്ക്തതയുണ്ട് 
എന്നറിയുന്നു.  ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള്  ബന്ധെപ്പട്ട തേദ്ദശസവ്യംഭരണ എഞ്ചിനീയര് , 
(അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്,  അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്, എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയര്  തുടങ്ങിയവര് ) തെന്ന  നിര്വഹണം നടേത്തണ്ടതാണ്. 

(നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
2)ത.സവ്.ഭ.വ. ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് ) 

 
3.4 ൈലഫ് പദ്ധതി പര്കാരം  പൂര്ത്തിയാകാത്ത  ഭവനങ്ങളുെട പൂര്ത്തീകരണത്തിന്  

മതിയായ തുക എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  വകയിരുത്തണം. ൈലഫ് 
പദ്ധതിക്ക് തുക കെണ്ടത്തുന്നതിന്  േമഖലാ വിഭജനം/നിര്ബന്ധ വകയിരുത്ത 
ലിനുള്ള  നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു.  ഇങ്ങെന േമഖലാ വിഭജനം 
ഒഴിവാക്കുേമ്പാള്  ലഭിക്കുന്ന തുക ൈലഫ് പദ്ധതിക്ക് മാതര്േമ ഉപേയാഗിക്കാന്  
പാടുള്ളൂ. ഇതിന് ആവശയ്മായ കര്മീകരണം  സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില്  നടത്തണം. 

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

3.5 ഐ.െക.എം െവബ് ൈസറ്റില്  ബന്ധെപ്പട്ട  എലല്ാ വകുപ്പുകളുേടയും  വിവരങ്ങള്  
അപ്േഡറ്റ് െചയയ്ാന്  ആവശയ്മായ നടപടികള്  എലല്ാ വകുപ്പുകളും സവ്ീകരിക്കണം. 

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

3.6 തനത് വരുമാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  നടപടി 
സവ്ീകരിക്കണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സര്ക്കാര്  തലത്തില്  പരിേശാധിേക്കണ്ട 
വിഷയങ്ങളും സവ്ീകരിേക്കണ്ട നടപടികളും സംബന്ധിച്ച് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
അേസാസിേയഷന് , േകരള േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് അേസാസിേയഷന് ,  േകരള 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റ് േചംബര്, േചംബര്  ഓഫ് മുനിസിപ്പല്  െചയര്െമന്, 
േമേയഴ്സ് കൗണ്സില്  എന്നിവരുമായി  ചര്ച്ച െചയയ്ാന്  തീരുമാനിച്ചു. 

(നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ്) 
3.7വിവിധ സ്കൂളുകളില്  MLASDF/ MPLAD മുേഖനയും മറ്റു രീതിയിലും ആര്ജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള  

ബസ്സുകളുെട ൈഡര്വറുെട ശമ്പളം, ഇന്ധന െചലവ്, മറ്റ് ആവര്ത്തന െചലവ് 
എന്നിവയ്ക്ക്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനം തുക  െചലവഴിക്കാന്  പാടിലല്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 
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3.8 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  സമൂഹയ്നീതി വകുപ്പിെന്റ  നിര്മ്മാണ പര്വൃത്തികളുെട  
ഫണ്ട് വിനിേയാഗത്തിെന്റ കണ്േടര്ാളിംഗ് ഓഫീസറായി ഇേപ്പാള്  പര്വര്ത്തിക്കുന്നത് 
പി.ഡബല്യ്ു.ഡി. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറാണ്. തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്   സാമൂഹയ് 
നീതി വകുപ്പ്  നടപ്പാക്കുന്ന  നിര്മ്മാണ പര്വൃത്തികളുെട  ഫണ്ട് വിനിേയാഗത്തിെന്റ  
കണ്േടര്ാളിംഗ് ഓഫീസറായി  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയെറ 
ചുമതലെപ്പടുത്താനും  താെഴത്തട്ടിലുള്ള ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്മാെര  സബ് കണ്േടര്ാളിംഗ് 
ഓഫീസര്  ആയി  നിശ്ചയിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.  ഇപര്കാരം കര്മീകരണങ്ങള്  
നടത്തുന്നതിനുള്ള  തുടര്  നടപടികള്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും 
സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറും  െചയയ്ണം 

(നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
2)ത.സവ്.ഭവ. ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  

3)സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടര് ) 
3.9 േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി േബാര്ഡ്, േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റി,  ഗര്ൗണ്ട് വാട്ടര്  

ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്  വിവിധ പര്വൃത്തികള്ക്കായി  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  തുക െഡേപ്പാസിറ്റ്  െചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക 
ഉപേയാഗിച്ചുള്ള പര്വൃത്തികള്  സമയ ബന്ധിതമായി പൂര്ത്തിയാക്കി  തുക കൃതയ്മായി 
െചലവഴിക്കുന്നിലല്  എന്ന്  ജിലല്ാതല അവേലാകന േയാഗത്തില്  കെണ്ടത്തിയിരുന്നു.  
ഈ വിഷയം ബഹു. ൈവദയ്ുതി വകുപ്പുമന്ത്രി , ജല വിഭവ വകുപ്പ്മന്ത്രി എന്നിവരുമായി  
ചര്ച്ച െചയയ്ാന്  തീരുമാനിച്ചു. 

(നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം)വകുപ്പ്) 
3.10 തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുെട  2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതി  നിര്വഹണവും  2018-

19-െല  പദ്ധതി ആസൂതര്ണ നടപടി പുേരാഗതിയും  േബല്ാക്ക് ജിലല്ാ തല 
അവേലാകനവും  െചയയ്ാനുള്ള  നടപടി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി  സവ്ീകരിക്കണം. 

(നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
2) ചീഫ്. ഡി.പി. ഡിവിഷന്  
3) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
4) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

5) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര് ) 
3.11 യുവ കലാകാരന്മാര്ക്കുള്ള വജര് ജൂബിലി െഫേലാഷിപ്പ്  സംബന്ധിച്ച് സാംസ്കാരിക 

വകുപ്പ് െസകര്ട്ടറിയുെട 16.01.2018-െല കത്തിേന്മല്  താെഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനെമടുത്തു. 
 േകരളത്തിെന്റ  തനത്  കല്ാസ്സിക്കല്  കലാ രൂപങ്ങളുെട  പരിേപാഷണത്തിനും  

സുകുമാര കലകളില്  നിശ്ചിത േയാഗയ്ത േനടിയ യുവാക്കെള  േപര്ാത്സാഹിപ്പിക്കാനും  
യുവ മനസ്സുകളില്  കലാഭിമുഖയ്ം  ഉണര്ത്തുവാനും ലക്ഷയ്മിട്ട്  സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്  
“യുവ കലാകാരന്മാര് ക്കുള്ള  വജര് ജൂബിലി െഫേലാഷിപ്പ്”  എന്ന പദ്ധതി 
നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും നിശ്ചിത േയാഗയ്ത 
േനടിയവേരാ  േഫാക് േലാര്  കലാ രൂപങ്ങളില്   പര്ാവീണയ്മുള്ളവേരാ ആയ 
ആയിരം യുവ കലാകാരന്മാര്ക്ക്  പര്തിമാസം 10,000/- രൂപയുെട െഫേലാഷിപ്പ്  
നല്കി അവെര കലാ പരിശീലനത്തിനായി കമ്മയ്ൂണിറ്റി േകന്ദ്രങ്ങളിലും 
വിദയ്ാലയങ്ങളിലും വിനിേയാഗിക്കുകെയന്നതാണ് പദ്ധതി. ഇതിെന്റ  െചലവ് 
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സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്  വഹിക്കും. തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  താെഴപ്പറയുന്ന 
കര്മീകരണം നടത്തണം. 
1) വിദയ്ാലയങ്ങളും  കമ്മയ്ൂണിറ്റി േകന്ദ്രങ്ങളും  േകന്ദ്രീകരിച്ച്  കലാ പരിശീലനത്തിെന്റ  

ഏേകാപനം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തുകള്  നടത്തണം. 
2) സര്വവ്ശിക്ഷാ അഭിയാന്  പദ്ധതിയിന്  കീഴില്  കലാ പരിശീലനത്തിനായി  നീക്കി 

വച്ചിട്ടുള്ള  അദ്ധയ്യന സമയം െഫേലാഷിപ്പ് കലാകാരന്മാര്  വഴി  ഫലപര്ദമായി 
വിനിേയാഗിക്കാന്  വിദയ്ാഭയ്ാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ആേലാചിച്ച് കര്മീകരണ 
മുണ്ടാക്കണം. ഇതിനായി അനുേയാജയ്മായ സ്ഥലം കെണ്ടേത്തണ്ടതാണ്. 

3) െഫേലാഷിപ്പ്  വിഹിതം നല്കുന്നതിനും കലാകാരന്മാരുെട  ആതിേഥയതവ് 
െചലവുകള്  വിഹിക്കുന്നതിനും  നഗരസഭകള്ക്കും േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്ക്കും  
പദ്ധതി വിഹിതത്തില്  നിന്ന് തുക  െചലവഴിക്കാവുന്നതാണ്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ്) 
3.12 ഹരിത േകരള മിഷന്  

തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ഹരിത കര്മ്മേസന വഴി സമാഹരിക്കുന്ന  അൈജവ 
മാലിനയ്ങ്ങള്  തരംതിരിച്ച്  സംഭരിക്കുന്നതിന്  എം.സി.എഫുകള്  നിര്മ്മിേക്കണ്ട 
ചുമതല  തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാണ്. എം.സി.എഫില്  സമാഹരി 
ക്കെപ്പടുന്നവ തരം തിരിച്ച്  പുനഃചംകര്മണ  സാദ്ധയ്തയുള്ള വസ്തുക്കള്  െപാടിച്ച് 
േറാഡ് ടാറിംഗിനായി തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും പി.ഡബല്യ്ു.ഡിയ്ക്ക് 
നല്കുന്നതിനുള്ള മുഖയ് േകന്ദ്രമാണ് ആര്.ആര്.എഫ്.  എം.സി. എഫ് -ആര്.ആര് . 
എഫുകള്  സ്ഥാപിേക്കണ്ട ചുമതല തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാെണന്ന്  
2024/2017 നമ്പര്  ഉത്തരവില്  വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ശുചിതവ് മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ പരിപാടിയിെല  മുഖയ് ഘടകമാണ് അൈജവ 
മാലിനയ്ങ്ങളുെട  സമാഹരണവും സംസ്കരണത്തിനായി നല്കലും ഇത് 
വിജയിക്കുന്നതിലൂെട മാതര്േമ  ശുചിതവ് മാലിനയ് പരിപാടി വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിന് 
ആവശയ്മായ സുസ്ഥിര സ്ഥാപന സംഘടനാ സംവിധാനം  വികസിപ്പിേക്കണ്ടത് 
അനിവാരയ്മാണ്. കാലകര്േമണ ഈ സംവിധാനം  പൂര്ണ്ണമായും ഒരു ബിസിനസ്സ് 
േമാഡലായി മാേറണ്ടതുണ്ട്. വീടുകളില്  നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും 
സമാഹരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളില്  വില കിട്ടാന്  സാദ്ധയ്തയുള്ളവ പൂര്ണ്ണമായും  
സമാഹരണ ശൃംഖലയിലൂെട വരണെമന്നിലല്.  അവ നിലവിലുള്ള അനൗപചാരിക 
ശൃംഖലയിേലയ്ക്ക് േപാകുവാനുള്ള സാദ്ധയ്ത വളെര കൂടുതലാെണന്നുള്ളത്  ഒരു 
വലിയ െവലല്ുവിളിയാണ്.  അേപ്പാള്  തുടക്കത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന നഷ്ടം കാണുകയും 
ലാഭ-നഷ്ടമിലല്ാെത മുേന്നാട്ട് ആര്.ആര് . എഫുകള്  പര്വര്ത്തിപ്പിക്കാന്   ആവശയ് 
മായ വയബിലിറ്റിഗയ്ാപ് ഫണ്ട് ലഭയ്മാക്കുക അനിവാരയ്മാണ്. 

േബല്ാക്ക്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/േകാര്പ്പേറഷന്  തലത്തിലല്ും സ്ഥാപിക്കുന്ന 
ആര്.ആര്.എഫ്.(റിേസാഴ്സ് റിക്കവറി െഫസിലിറ്റി)െന്റ  പര്വര്ത്തന പരിപാലന 
ത്തിന് പര്തീക്ഷിക്കുന്ന വരവ് െചലവ് ചുവെട േചര്ക്കുന്നു. 
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കല്ീന്  േകരള കമ്പനിക്ക് ഒരു ആര്.ആര്.എഫ്. 
നടത്തുന്നതിന് പര്തിമാസം പര്തീക്ഷിക്കുന്ന െചലവ് 

1,64,500/- 

പര്തിവര്ഷം െചലവ്  1,64,500 X12= 19,74,000/- 
കല്ീന്  േകരള കമ്പനി പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഇതര സാധനങ്ങളും  
പര്തിമാസം വിറ്റു കിട്ടുന്ന വരവ്  

1,56,000/- 

പര്തിവര്ഷം വരവ്  18,72,000/-  
അധിക െചലവ്  19,74,000 – 18,72,000 =1,02,000 
ലാഭകരമലല്ാത്ത സാധനങ്ങള്  ൈകകാരയ്ം  
െചയയ്ുന്നതുമൂലം  കമ്പനിക്കു വരുന്ന  െചലവ് 
(വര്ഷത്തില്  2 പര്ാവശയ്ം 2X 52,000) 

1,04,000/- 

ആെക അധിക െചലവ് 2,06,000/- 
 

ഇതു പര്കാരം ഒരു ആര്.ആര്.എഫ്. നടത്തുന്നതിന് കല്ീന്  േകരള കമ്പനിക്ക് 
പര്തിവര്ഷം ഉണ്ടാകുന്ന 2,06,000/- രൂപയുെട അധിക െചലവ് നികത്തുന്നതിന് 
കല്ീന്  േകരള കമ്പനിക്ക്  വി.ജി.എഫ്. അനുവദിക്കണെമന്ന്  ഹരിത േകരള മിഷന്  
ൈവസ് െചയര്മാന്  ആവശയ്െപ്പട്ടു. 
തീരുമാനം :- ചര്ച്ചയുെട അടിസ്ഥാനത്തില്   ഹരിത േകരള മിഷന്  ആവശയ്െപ്പട്ടതു 
പര്കാരം  തേദ്ദശ സവ്യം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  സ്ഥാപിക്കുന്ന ആര്.ആര്. എഫില്  
നിന്ന് അൈജവ മാലിനയ്ം േശഖരിക്കുന്നതിനും സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനും  കല്ീന്  േകരള 
കമ്പനിക്ക് ആദയ്െത്ത ഒരു വര്ഷം മാതര്ം 2,06,000/- രൂപയുെട വയബിലിറ്റി ഗയ്ാപ് 
ഫണ്ട് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. 
 ടി തുക ഹരിത േകരള മിഷന്  േപര്ാജക്ടുകള്ക്കായി 
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  നിര്ബന്ധമായും നീക്കിവയ്േക്കണ്ട തുകയില്  
ഉള്െപ്പടുത്തുവാനും അവര്ക്ക് അനുവാദം നല്കി തീരുമാനിച്ചു. േബല്ാക്ക് ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  ഈ ആവശയ്ത്തിേലയ്ക്കായി  വിഹിതം വകയിരുത്തി  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് നല്കാം 

(നടപടി- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്) 
3.13 ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനം 

15.07.2017-◌ാ◌ം തീയതിയിെല 2420/17/ തസവ്ഭവ  നമ്പര്  ഉത്തരവില്  ഹരിത 
സഹായ സ്ഥാപനത്തിെന്റ അനിവാരയ്തയും  പര്വര്ത്തനവും  ഘടനയും 
സംബന്ധിച്ച്  വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതില്  ഹരിത േകരളം മിഷന്  നിശ്ചയിക്കുന്ന  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  ഓേരാ കല്സ്റ്ററിേലയ്ക്കും  െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന  ഹരിത 
സഹായ സ്ഥാപനത്തില്   ഉണ്ടാേകണ്ട ജീവനക്കാരുെട  േയാഗയ്തയും  അവര്   
നല്േകണ്ട േസവനങ്ങളും ഇടേവളകളും സബന്ധിച്ച്  വയ്ക്തമായി  
പര്തിപാദിക്കുന്നു.  ഹരിത േകരളം മിഷന്  കല്സ്റ്റര്  അെലല്ങ്കില്  ജിലല്ാടിസ്ഥാനത്തില്   
ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനങ്ങെള െതരെഞ്ഞടുേക്കണ്ടതും േവതനം 
നിശ്ചയിേക്കണ്ടതുമാെണന്ന് ടി ഉത്തരവില്  സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് 
ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനങ്ങെള  കെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള  നടപടികള്  ഹരിത 
േകരളം മിഷെന്റ ഇംപ്ലിെമന്റ്  ഏജന്സിയായ  ശുചിതവ് മിഷന്  ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 
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ഈ ഹരിത സഹായ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നല്േകണ്ട  കണ്സള്ട്ടന്സി ഫീസ്  
(േവതനം)  സംബന്ധിച്ച്  ചുവെട േചര്ക്കും പര്കാരം  അനുവദിക്കണെമന്ന് 
ആവശയ്െപ്പട്ടുെകാണ്ട് ഹരിത േകരളം മിഷന്   പര്േപ്പാസല്  സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഒരു കല്സ്റ്ററിെല  െചലവുകള്  (ഒരു മാസേത്തയ്ക്ക്) 

സാേങ്കതിക വിദഗ്ദ്ധന് േവതനം  50,000/- രൂപ 
േകാ-ഓര്ഡിേനറ്റര്ക്ക് േവതനം  40,000/- രൂപ  
െടക്നീഷയ്ന് േവതനം  30,000/- രൂപ 
യാതര്ാെചലവ് (3 േപര്ക്ക്) 40,000/- രൂപ 
ഓഫീസ് വാടക, േസ്റ്റഷനറി, ഇന്റര്െനറ്റ്, 
ൈവദയ്ുതി, െവള്ളം, മുതലായവ 

10,000/- രൂപ 

ആെക 1,70,000/- രൂപ  
ഒരു വര്ഷേത്തയ്ക്ക് േവണ്ടി വരുന്ന െചലവ് 20,40,000/- രൂപ  
6 പഞ്ചായത്തുകള്  േചര്ന്ന കല്സ്റ്ററിന് ഒരു 
പഞ്ചായത്ത് നല്േകണ്ടി വരുന്ന തുക 

20,40,000 ÷ 6 =3,40,000/- രൂപ 

3 മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്  േചര്ന്ന കല്സ്റ്ററിന് ഒരു 
മുനിസിപ്പല് /േകാര്പ്പേറഷന്  നല്േകണ്ട തുക  

20,40,000 ÷ 3 = 6,80,900/- രൂപ 

 

തീരുമാനം:- 

 ഒരു  കല്സ്റ്ററിെന്റ ചുമതല ഏെറ്റടുക്കുന്ന  ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനത്തിന്  ഒരു 
മാസം പരമാവധി  1,70,000 നല്കാവുന്നതാണ്.  ഹരിത േകരള മിഷെന്റ 
ഇംപ്ലിെമന്റിംേഗ ഏജന്സിയായ  ശുചിതവ് മിഷന്  ഓേരാ കല്സ്റ്ററിലും ബന്ധെപ്പട്ട  
ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനം നിയമിക്കുന്ന  സാേങ്കതിക വിദഗ്ദ്ധര്, 
േകാഓര്ഡിേനറ്റര്  എന്നിവരുെട  വിദയ്ാഭയ്ാസ േയാഗയ്ത, മുന്  പരിചയം,  
കല്സ്റ്ററിെന്റ ഭൂവിസ്തീര്ണ്ണം  മറ്റ്  സൗകരയ്ങ്ങള്  എന്നിവ  പര്േതയ്കം പരിേശാധിച്ച് 
ഓേരാ സ്ഥാപനത്തിനും  പര്േതയ്കം നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കണം.  ഇത് തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങെള േരഖാമൂലം അറിയിക്കണം. 

 ആദയ് രണ്ടു വര്ഷം ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള നടത്തിപ്പ് തുക 
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങല്   നല്േകണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്  
ആദയ്വര്ഷെത്ത പര്വര്ത്തനം  റിവയ്ൂ െചയ്ത േശഷമായിരിക്കും  രണ്ടാം വര്ഷം  
ചുമതല തുര്ന്ന് നല്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിനുള്ളില്   ഹരിത കര്മ്മേസന 
സവ്യം പര്വര്ത്തനേശഷി ൈകവരിക്കുന്നതിനാല്  തുടര്ന്ന് ഈ ആവശയ്ങ്ങള്ക്ക് 
ഹരിത സഹയ സ്ഥാപനത്തിെന്റ  േസവനം ആവശയ്മായി വരിലല് 
എന്നതുെകാണ്ട് രണ്ടു വര്ഷത്തിനുേശഷം ഒരു കാരണവശാലും  ഇവര്ക്ക് തുക 
അനുവദിക്കാന്  പാടിലല്.  ടി തുക ഹരിത േകരള മിഷന്   േപര്ാജക്ടുകള്ക്കായി 
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തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   നിര്ബന്ധമായും  വകയിരുേത്തണ്ട 
തുകയില്  ഉള്െപ്പടുത്താനും  അനുവാദം നല്കുന്നു.  ടി തുക തേദ്ദശസവ്യംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  അവയുെട േപര്ാജക്ടില്  ഉള്െപ്പടുത്തി അനുവദിക്കാനുള്ള 
അംഗീകാരം നല്കുന്നു. 

(നടപടി- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്) 
3.14 അങ്കണവാടി  വര്ക്കര്മാരുേടയും െഹപ്പര്മാരുേടയും  വര്ദ്ധിപ്പിച്ച  േവതനം 

സാമൂഹയ്നിതി വകുപ്പ് തെന്ന നല്കുന്നതാണ്. ഇതിേലയ്ക്ക് തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനം വിഹിതം വകയിരുേത്തണ്ടതിലല്. 

(നടപടി- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്) 
4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്  
======================  

4.1 മലപ്പുറം  ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  18.12.2017- െല  833/17-18/DPC/DPO/mlpm നമ്പര്  
കത്തും  വണ്ടൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  05.12.2017-െല  A3-119/17-18 
(FM3/3/2018/LSGD)  

വണ്ടൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  1-◌ാ◌ം വാര്ഡിെല  ബര്ാംേകാ അലുമിനീയം കമ്പനിയുെട  
പരിസരെത്ത വീടുകളിെല  ജലേസര്ാതസ്സുകളില്  ഫാക്ടറി മാലിനയ്മായ  ഫല്ൂൈറഡ് 
അടക്കമുള്ള  മാലിനയ്ങ്ങള്  കലരുന്നു.  ഇേപ്പാള്  ഈ സ്ഥാപനം അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 
ശുദ്ധജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാന്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ പരിധിയില്  വരുന്ന സ്ഥലത്ത്  
ശുദ്ധജലം വിതരണം െചയയ്ാന്  അനുമതിയും ആവശയ്മായ  ശുദ്ധജലം ലഭയ്മാക്കാന്  
േകരള വാട്ടര്  അേതാറിട്ടിക്ക്  നിര്േദ്ദശവും നല്കണെമന്ന്  ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :- (i) ശുദ്ധജലം മലിനമായ പര്േദശത്ത്  താല്ക്കാലിക 
പരിഹാരം എന്ന നിലയില്  ശുദ്ധജല വിതരണം 
നടത്താന്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിയുെട 
അനുമതിേയാെട  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്  

(ii) ദീര്ഘകാല പരിഹാരം എന്ന നിലയില്  േകരള 
വാട്ടര്  അേതാറിട്ടി വഴി  ശുദ്ധജലം എത്തിക്കാന്  
ജിലല്ാതലത്തില്  നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ടതാണ്.  

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്) 
4.2  മലപ്പുറം ജിലല്ാകളക്ടറുെട 18.12.2017-െല 833/17-18/DPC/DPO/mpm നമ്പര്  കത്തും  
േകാട്ടയ്ക്കല്  മുനിസിപ്പല്  െസകര്ട്ടറിയുെട  29.11.2017-െല  PW1(s) - 160 G1 /17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  11.12.2017-െല  PW2 (s)/160/G1/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും 

േകാട്ടയ്ക്കല്  മുനിസിപ്പാലിറ്റി താെഴ പറയുന്ന പര്വര്ത്തികള്  2015-16 വര്ഷം  
നടപ്പാക്കി  ഇവയ്ക്ക് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതി  അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നിലല്. അതിനാല്  
തുക നല്കിയിലല്.  ബഹു. ൈഹേക്കാടതിയുെട ഉത്തരവ് പര്കാരം ഇതിേന്മല്  
രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം തീരുമാനെമടുക്കാന്  മലപ്പുറം  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിേയാട് 
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ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ േപര്ാജക്ടുകള്  സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറിലൂെട  ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കുവാന്  കര്മീകരണം െചയ്തു നല്കണെമന്ന 
ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് 

1 ചാച്ചന്  േകാളനി േറാഡ്  രണ്ടാം ഘട്ട ടാറിംഗ് 
പര്വര്ത്തികള്  

അടങ്കല്  4,00,000/- രൂപ 
(തനതുഫണ്ട്) 

2 ഇലല്ിക്കല്, ഈനിക്കല്  േറാഡ് പുനരുദ്ധാരണം 
രണ്ടാം ഘട്ട പര്വൃത്തി  

അടങ്കല്  5,00,000/-  രൂപ 
(തനതു ഫണ്ട്) 

3 കാെലാടി കുഞ്ഞിമരയ്ക്കാര്  േറാഡ് േകാണ്  
കര്ീറ്റിംഗ് പര്വൃത്തി  

അടങ്കല്  5,00,000/-  രൂപ 
(തനതു ഫണ്ട്) 

4 കാവതികളെത്ത മഹിളാ സമാജത്തിെല 
ൈവദയ്ൂതീകരണം  

 

തീരുമാനം :- (i) ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുെട അംഗീകാരത്തിന് 
സമര്പ്പിച്ച് മറ്റു നടപടികര്മങ്ങള്   പൂര്ത്തിയാക്കി  തുക 
നല്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

(ii) ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിയുെട അനുമതി കൂടാെത  
േപര്ാജക്ടുകള്  നിര്വഹണം നടത്തിയ ബന്ധെപ്പട്ട 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയേറാട് വിശദീക 
രണം േതടാന്  തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ്) 
 

4.3  ശര്ീകൃഷ്ണപുരം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 24.11.2017-െല  കത്ത്  

 ശര്ീകൃഷ്ണപുരം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്േദശങ്ങളിെല ൈലബര്റി  കൗണ്സില്  
അംഗീകാരമുള്ളതും  സവ്ന്തം സ്ഥലവും െകട്ടിടവും ഉള്ള ചില വായനശാലകളില്  
െപാതു ശൗചാലയങ്ങള്  നിര്മ്മിച്ചു നല്കുന്നതിന്  1.00 ലക്ഷം രൂപയില്  
അധികരിക്കാത്ത േപര്ാജക്ടുകള്  ഏെറ്റടുക്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :- 
 

ഡി.പി.സി പരിഗണിേക്കണ്ട വിഷയമാണ്. േപര്ാജക്ടുകള്  
ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിക്കു  സമര്പ്പിക്കണം.  

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി.)വകുപ്പ്) 
 

4.4  ശര്ീകൃഷ്ണപുരം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 24.11.2017-െല C-33/2017-
◌ാ◌ം നമ്പര്   കത്ത്   
  2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയിെല താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും 
ജിലല്ാതല അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും  നിരസിച്ചു. ഇവയ്ക്ക് അംഗീകാരം നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്  
1) േപര്ാ.നം.36/18 “ഗൃഹമിതര്”- വീട്ടുമുറ്റത്ത് പച്ചക്കറിക്കൃഷി - അടങ്കല്  7,50,000/-  

രൂപ 
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േബല്ാക്ക് പരിധിയിെല 30 വായനശാലകളുെട േനതൃതവ്ത്തില്  25 വീതം വനിതാ 
ഗര്ൂപ്പുകള്  മുേഖന 750 സ്ത്രീകള്ക്കായി  വീട്ടുമുറ്റെത്ത പച്ചക്കറിയാണ് ലക്ഷയ്ം 

തീരുമാനം :- 
 
േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്ത് വിശദീകരണ കുറിപ്പിലൂെട 
അറിയിച്ച പര്കാരം ഗര്ൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തില്  
നടപ്പാക്കുന്ന രീതിയില്  േപര്ാജക്ട് േഭദഗതി വരുത്തി 
ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി  അനുമതിേയാെട  നടപ്പാക്കാ 
വുന്നതാണ്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ്) 
2) േപര്ാ.നം.74/18 “ശുചിതവ് മിതര്”-അൈജവ മാലിനയ് സംഭരണത്തിന്  വാഹനം 

റിപ്പയര്   - 1,50,000/- രൂപ 
ജിലല്ാ ദാരിദര്യ് നിര്മ്മാര്ജ്ജന  യൂണിറ്റിെന്റ ൈകവശമുള്ള ‘െസറിെഫഡ്’  
ആവശയ്ത്തിനു വാങ്ങിയ 407 ടാറ്റാ ടംേബാ  വാന്  (2005 േമാഡല്) ഇേപ്പാള്  
ഉപേയാഗ ശയ്ൂനയ്മാണ്. ഇത് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏെറ്റടുത്ത്  മാലിനയ് 
സംഭരണത്തിന്  ഉപേയാഗിക്കാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. ഇതിെന്റ അറ്റകുറ്റപ്പണി 
തീര്ക്കാന്  1,50,000/- രൂപ ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി  സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :- 
 
പി.ഡബല്യ്ു.ഡി.  െമക്കാനിക്കല്   എഞ്ചിനീയറുെട  
റിേപ്പാര്ട്ട്  ലഭയ്മാക്കി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്  അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി)വകുപ്പ്) 
4.5 പാപ്പിനിേശ്ശരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ കത്ത് (ലഭിച്ചത് 30.11.2017-

ല് ) 25.10.2017-െല 324/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനം. 

2016-17-ല്  ആരംഭിച്ച താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ട് 2017-18 വര്ഷം സ്പില്ഓവറായി 
തുടരുന്നുണ്ട്.  
േപര്ാ.നം.89/18 - പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്- 
കലല്ൂരിക്കടവ് അഴുക്കുചാല്  നിര്മ്മാണം 

 
 

 

അടങ്കല്  12,55,800/- രൂപ 
വികസനഫണ്ട് 9,74,115/- രൂപ 
ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ് -41,580 രൂപ 
തനത് ഫണ്ട്  - 2,40,105/- രൂപ 

ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാനുേദ്ദശിക്കുന്ന ഭാഗം േദശീയപാതയ്ക്കുേവണ്ടി ഏെറ്റടുത്ത 
തിനാല്  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  കഴിയിലല്. േപര്ാജക്ട് സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില്  
നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം :- 
 

ഇെതാഴിവാക്കാന്  സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില്  ഈ  
പഞ്ചായത്തിന് മാതര്മായി കര്മീകരണം െചയയ്ാന്  
ഐ.െക.എം  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടെറ ചുമതല 
െപ്പടുത്തി.  

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
ഇന്ഫര്േമഷന്  േകരള മിഷന് ) 
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4.6 പിരിയാരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  24.11.2017 -െല കത്ത്  
2014-15 വര്ഷം വീടിെന്റ  േമല്ക്കൂര റിപ്പയറിംഗിന്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. 
അടങ്കല്  54,00,000/- രൂപ. 2015-16, 2016-17 വര്ഷം ഇത് സ്പില്  ഓവറായി 
വച്ചിരുെന്നങ്കിലും നടപ്പാക്കിയിലല്. ഈ വര്ഷം മാറ്റമുള്ള സ്പില്ഓവറായി 
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആെക അടങ്കല്  1,16,40,000/- രൂപ. ഇതില്  1,14,34,000/- 
രൂപ ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റാണ്. മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരമലല്ാത്തതിനാല്  പര്േതയ്ക 
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
 

തീരുമാനം -  ധനകാരയ്  കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ് ഇതിനായി ഉപേയാഗിക്കാ 
വുന്നതലല്. അനുമതി നിരസിച്ചു. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ്) 
 

4.7  െകാലല്ം േകാർപ്പറഷന്  െസകര്ട്ടറിയുെട 6-10-2017- െല H1/3853/2017-◌ാ◌ം  നമ്പർ 
കത്ത് 
െകാലല്ം േകാർപ്പേറഷെന്റ അധീനതയിലുള്ള അറവുശാലയില്  ETP (Effluent 
Treatment Plant) സൗകരയ്മിലല്ാത്തതിനാല്  പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. ETP സൗകരയ് 
െമാരുക്കുന്നതിന് 55.00 ലക്ഷം രൂപയുെട േപര്ാജക്ട് ഈ വർഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട്.           
(േപര്ാജക്ട് നം-492/2018). ഇത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള Expression of Interest ക്ഷണിച്ച് 
െകാണ്ടുള്ള പതര് പരസയ്ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  Areena Solution Pvt. Ltd. 
സമർപ്പിച്ച DPR  പര്കാരം േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം - ഇത് പരിേശാധിച്ച് തീരുമാനെമടുക്കാന്  ശുചിതവ് മിഷന്  
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ്) 
4.8 ഇടുക്കി ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 13-12-2017- െല 50/17/DPC/DPO/    നമ്പർ കത്ത്-

(വണ്ടിെപ്പരയാർ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന സംബന്ധിച്ച്) 
വണ്ടിെപ്പരിയാർ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഈ വർഷം ഷീ േലാഡ്ജിംഗിനായി 38,91,400/- 
രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൂതന പദ്ധതി എന്ന നിലയില്  തയയ്ാറാക്കിയ ഈ 
േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാതലസമിതി അംഗീകാരം നല്കിയിട്ടിലല്. പര്േതയ്ക അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം- ടൂറിസ്റ്റ് േമഖലയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പഞ്ചായത്തായതിനാല്  
ഷീ േലാഡ്ജിന്  അനുമതി നല്കുന്നു.  
എന്നാല്  ഈ വർഷം െകട്ടിടം പണിയുന്നതിന് മാതര്മാണ് 
(നിലവിെല ടൗണ്  ഹാളിനു മുകളില്) േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. െകട്ടിടം പണിയുന്നതിന് 
മാതര്മലല്ാെത ഷീ േലാഡ്ജിംഗ് ശൃംഖലേയാട് േചർന്ന് 
പര്വർത്തിക്കാനുള്ള മുഴുവന്  സൗകരയ്വും ഒരുക്കുന്നതിന് 
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാേക്കണ്ടതാണ്. ആവശയ്െമങ്കില്  
ഇതിനായി  ബഹു വർഷ േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാേക്കണ്ടതാണ്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
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4.9 െപരുവയല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 10-11-2017 െല 358/17-◌ാ◌ം നമ്പർ 
കത്ത് 
2017-18 ല്  പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരായ രണ്ട് േപർക്ക് വീട് െവയ്ക്കാന്  സ്ഥലം 
വാങ്ങി നല്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാജക്ട് നം-150/18, അടങ്കല്  തുക- 
7.50 ലക്ഷം രൂപ) ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
 

തീരുമാനം - ഈ വർഷം വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ആവശയ്മായ തുക 
വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയിച്ചതനുസരിച്ച്  പര്േതയ്ക 
അനുമതി നല്കുന്നു. സ്ഥലം  വാങ്ങുന്നതിന്  പട്ടികജാതി  
വികസന വകുപ്പിെന്റ  നിരക്ക്  പാലിേക്കണ്ടതാണ്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ്) 
4.10 ഇളംേദശം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 21-12-2017 െല B-1510/2017- നമ്പർ 

കത്ത് 
 േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2009-10 മുതല്  2012-13 വെര നടപ്പാക്കിയ IAY ഭവന 
പദ്ധതിയിലും 2014-15 വർഷം നടപ്പാക്കിയ IAY ഭവന പദ്ധതിയിലും ഗുണേഭാക്താ 
ക്കള്ക്ക് ഇനിയും നല്കാനുള്ള  േകന്ദ്ര വിഹിതവും പട്ടികവര്ഗ്ഗ  വികസന വകുപ്പില്  
നിന്നുള്ള  വിഹിതവും ലഭിച്ചിട്ടിലല്. ആെക  ഗുണേഭാക്താക്കള്  104. ഈ തുക 
നല്കാന്  17,60,200/-  രൂപ വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്   വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  തുക  
നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം - അതത് വര്ഷെത്ത  നിരക്കില്  നല്കാന്  അനുമതി  
നല്കുന്നു. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി)വകുപ്പ്) 
 

4.11 സിഡ്േകാ െചയര്മാെന്റ  04.12.2017-െല SIDCO/MKTG/ജനറല് /17-18-◌ാ◌ം നമ്പർ 
കത്ത്  
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  അടിസ്ഥാന സൗകരയ്ങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നതിന് 
(ഓഫീസ് ഫര്ണിഷിംഗ്, ഫര്ണിച്ചര്, ആധുനികവത്ക്കരണം, കമ്പയ്ൂട്ടര് , കമ്പയ്ൂട്ടര്  
അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള് , ബസ് െഷല്റ്റര്, സ്ട്രീറ്റ് ൈലറ്റ്, എല്.ഇ.ഡി. ൈലറ്റ്, 
ഇ- േടായ് ലറ്റ്, ബേയാഗയ്ാസ് പ്ലാന്റ്  തുടങ്ങിയവ) സിഡ്േകാെയ േനാഡല്  
ഏജന്സിയായി നിയമിക്കാന്  നടപടി സവ്ീകരിക്കണെമന്ന ആവശയ്ം  സംബന്ധിച്ച് 
 

തീരുമാനം- േസ്റ്റാര്  പര്േച്ചയ്സ്  നിയമപര്കാരം  നടപടി 
സവ്ീകരിേക്കണ്ടതാണ്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
4.12 സിഡ്േകാ െചയര്മാെന്റ  04.12.2017-െല  SIDCO /MKTG/ജനറല്  /2017-18 നമ്പര്  

കത്ത് 
േകരളത്തിെല എലല്ാ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഡിജിറ്റല്  ൈലബര്റി നടപ്പിലാക്കു 
ന്നതിന് സിഡ്േകാ-െയ ചുമതല ഏല്പ്പിച്ച്  തീരുമാനെമടുക്കണെമന്ന് ആവശയ്ം 
സംബന്ധിച്ച്.  
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തീരുമാനം- ഇത് ഐ.ടി വകുപ്പിെന്റ  പരിഗണനയ്ക്ക്  നല്കാന്  
തീരുമാനിച്ചു. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് 
പരിഗണിക്കും. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
4.13 പിണറായി ക്ഷീേരാല്പാദക  സഹകരണസംഘം  െസകര്ട്ടറിയുെട  18.09.2017-െല  

കത്ത്  (LSGD-DA1/973/2017- LSGD) 
ജനകീയാസൂതര്ണ പദ്ധതിയില്  ക്ഷീര വികസനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പദ്ധതി 
കള്െക്കാെക്ക  ഗുണേഭാക്താക്കെള െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിന് വരുമാന പരിധി  1.00 
ലക്ഷം രൂപയാണ് (ജനറല് ). കൂടാെത ഒരു വര്ഷം നല്കാവുന്ന  വിവിധ 
ധനസഹായങ്ങള്ക്കും ഉയര്ന്ന പരിധി  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതില്  നിന്ന് ക്ഷീര 
േമഖലെയ ഒഴിവാക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

 

തീരുമാനം- മാര്ഗ്ഗേരഖ പരിഷ്ക്കരിക്കുേമ്പാള്  ഇത് പരിഗണിക്കുന്ന 
താണ്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
4.14 േകാട്ടയം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  17.11.2017-െല 2556/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  

കത്തും 24.10.2017-െല 1(7)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി  തീരുമാനവും (LSGD - 
DB3/226/17/LSGD) 
അയര്ക്കുന്നം   ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  െവജിറ്റബിള്  കല്സ്റ്ററിന് വാഹനം വാങ്ങാന്  
5.00 ലക്ഷം രൂപ  വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതിന് അനുമതി  
സംബന്ധിച്ച് 

 

തീരുമാനം - അനുമതി നല്കുന്നു തുടര്  െചലവുകള്  െവജിറ്റബിള്  
കല്സ്റ്ററുകള്  വഹിേക്കണ്ടതാണ്.. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ്) 
4.15 ആരയ്ങ്കാവ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  10.10.2017-െല A2-30/2017/നമ്പര്  

കത്ത് ( LSGD - FM2/295/2017-LSGD)  
പഞ്ചായത്തിെല  6 വാര്ഡുകള്  േതാട്ടം േമഖലയിലാണ്. ഈ േമഖലകളില്  
അടിസ്ഥാന വികസനത്തിനായി  വിവിധ പദ്ധതികള്  നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് . 

തീരുമാനം- 

 

പദ്ധതികള്/േപര്ാജക്ടുകള്  ഏെതാെക്കയാെണന്ന്  അറിയി 
ച്ചിട്ടിലല്.  പരിഗണിച്ചിലല്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്) 
 

4.16 മലപ്പുറം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ 18.11.2017-െല കത്ത്  
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള 32 വിദയ്ാലയങ്ങള്ക്ക് ബസ് വാങ്ങി 
നല്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട്  തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  2017-18 വര്ഷം  235.00 ലക്ഷം 
രൂപയും  2018-19 വര്ഷം  245.00 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്  വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  
േപര്ാജക്ട് നം. 1757/18. ആെക അടങ്കല്  480.00 ലക്ഷം രൂപ). ആവര്ത്തന 
െചലവ് പി.റ്റി.എ വഹിക്കും. ഇതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
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തീരുമാനം- പര്േതയ്ക  അനുമതി നല്കുന്നു. ൈഡര്വറുെട  ശമ്പളം  

ഇന്ധന െചലവ്, മറ്റ്  ആവര്ത്തന െചലവ്  എന്നിവയ്ക്ക്  
തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനം  തുക െചലവഴിക്കാന്  പാടിലല്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 
4.17 േചംബര്  ഓഫ് മുനിസിപ്പല്   െചയര് െമെന്റ 15.12.2017-െല 314/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  

കത്ത്   
േചംബര്  ഓഫ് മുനിസിപ്പല്  െചയര്െമന് എലല്ാ  നഗരസഭകളും  മാസവരിയായി  
നല്േകണ്ട തുക 1000/- രൂപയില്  നിന്ന്  5000/- രൂപയായി  വര്ദ്ധിപ്പിച്ച്  
04.12.2017-ല്  സര്ക്കാര്  ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക പ്ലാന്  ഫണ്ടില്  നിന്നും 
ഈടാക്കി  നല്കണെമന്ന്  ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്

തീരുമാനം- തനത്ഫണ്ട് ഉപേയാഗിക്കണം. തനത് ഫണ്ട് 
ഇലല്ാെയങ്കില്  വികസനഫണ്ട്  വിനിേയാഗിക്കാവുന്ന 
താണ്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി)വകുപ്പ്) 
4.18 നഗരകാരയ് ഡയറക്ടറുെട 04.11.2017-െല  3-33354/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  കണ്ണൂര്  

േകാര്പ്പേറഷന്  െസകര്ട്ടറിയുെട  09.10.2017-െല 3/25600/16-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും   

2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  “മാലിനയ്ങ്ങള്  െകാണ്ടുേപാകുന്നതിന് പര്േതയ്കം 
രൂപകല്പന െചയ്ത വാഹനം വാങ്ങിക്കല് ” എന്ന േപര്ാജക്ടില്  േകാംപാക്ടര്  
(ഒെരണ്ണം 40 ലക്ഷം രൂപ) സക്കര്  കം െജറ്റര്  വാഹനം  (ഒെരണ്ണം 30 ലക്ഷം രൂപ) 
എന്നിവയ്ക്കായി  ആെക 70.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് (ധനകാരയ് 
കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ് 32 ലക്ഷം രൂപ, തനത് ഫണ്ട് 38.00 ലക്ഷം രൂപ (േപര്ാ.നം.14/18) 
ഇവ വാങ്ങാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം - അനുമതി നല്കുന്നു. 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ്) 

 
4.19 േകാട്ടയം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  04.11.2017-െല C-3 

2694/DPK/KTM/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും 24.10.2017-െല 1(12)-◌ാ◌ം നമ്പര്  
ഭരണസമിതി തീരുമാനവും   
ജിലല്യിെല ഗവണ്െമന്റ് ൈഹസ്ക്കൂള്/ഹയര്െസക്കന്ഡറി സ്ക്കൂളുകളില്  സി.സി. 
ടി.വി. കയ്ാമറ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 41.50 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് (േപര്ാ.നം797/18). ഇതിന് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്  അംഗീകാരം 
നല്കിയിലല്. അനുമതി സംബന്ധിച്ച്

തീരുമാനം - സംസ്ഥാനതല അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് സമര്പ്പിക്കണം 
 

 (നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ .(ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 
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4.20 ഭരണങ്ങാനം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 22.12.2017-െല A1-1/17◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്    
2017-18-െല മങ്കര നായ്ക്കനാല്  േതാട്ടില്   യമുന െചക്ക് ഡാമിന്  സമീപം  
സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിര്മ്മാണം എന്ന േപര്ാജക്ടിെന്റ  (േപര്ാ.നം 141/2018  അടങ്കല്  
2,10,000/- രൂപ) േസവിംഗ്സ് തുക എടുക്കാനായി  േഭദഗതിക്കായി  ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതിക്കു  സമര്പ്പിച്ചേപ്പാള്  റിവിഷനു പകരം  േഡര്ാപ് എന്ന് 
േരഖെപ്പടുത്തി. ഈ പിശകു പരിഹരിക്കാന്  സുേലഖ േസാഫ്റ്റ് െവയറില്  
കര്മീകരണം െചയയ്ണെമന്ന ആവശയ്ം  സംബന്ധിച്ച്   

 
തീരുമാനം - ഇതിനുേവണ്ട കര്മീകരണം  െചയയ്ാന്  ഐ.െക.എം. 

എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേറാട്  നിര്േദ്ദശിച്ചു. 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ വകുപ്പ്) 

 ഇന്ഫര്േമഷന്  േകരള മിഷന് ) 
4.21  വയനാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  13.12.2017-െല  കത്ത്     

ജിലല്യില്  സാധന സാമഗര്ികളുെട  കുറവ് കാരണം  െടണ്ടര്  നടപടികള്  ൈവകി. 
നിലവില്  മൂന്ന് ഇ-െടണ്ടറുകളും  ഒരു മാനവ്ല്  െടണ്ടറുകളും നടത്തിയതിനുേശഷം 
മാതര്േമ  കവ്േട്ടഷന്  നടപടി സവ്ീകരിക്കാന്  കഴിയൂ.  ഇതിന് കാലതാമസം 
േനരിടുന്നതിനാല്  ഒരു  ഇ-െടണ്ടര്  നടപടി  പൂര്ത്തീകരിച്ച പര്വര്ത്തികള്  
കവ്േട്ടഷന്/ഗുണേഭാക്തൃസമിതി േപര്ാജക്ടുകളായി നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം - 1) രണ്ടു പര്ാവശയ്വും  ഇ-െടണ്ടര്  വിളിച്ചതിനുേശഷവും 
െടണ്ടര്  ലഭിച്ചിെലല്ങ്കില്  പതര്പരസയ്ത്തിലൂെട  
െടണ്ടര്  വിളിക്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു.   

2) ഗുണേഭാക്തൃസമിതി മുേഖന െചയയ്ുന്നതിന്  
നിലവിെല മാനദണ്ഡം  പാലിക്കണം 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 
4.22 ബഹു. െനയയ്ാറ്റിന്കര എം.എല്.എ.യുെട 03.01.2018-െല കത്ത്   

േകരള ഓേട്ടാെമാൈബല്സ് (KAL) വയ്തയ്സ്തങ്ങളായ ഓേട്ടാകള്  നിര്മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. 
െക.എ.എല്  െന്റ ഓേട്ടാകളും െക.എ.എല് . നിര്മ്മിക്കുന്ന ൈഹമാസ്റ്റ്   
അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും െടണ്ടര്  - കവ്േട്ടഷന്  കൂടാെത വാങ്ങാന്  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം- നിലവിെല ഉത്തരവനുസരിച്ച് െക.എ.എല്  ഉത്പാദി 
പ്പിക്കുന്ന  ഓേട്ടാ വാങ്ങാവുന്നതാണ്.  എന്നാല്  ൈഹമാസ്റ്റ് 
അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്  െക.എ.എല്   ഉത്പാദിപ്പി 
ക്കുന്നിലല്  എന്നതിനാല്  അനുമതി നിരസിച്ചു. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
4.23 കണ്ണാടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  19.10.2017-െല കത്ത്    

2017-18- വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തി പുഴയ്ക്കല്  (4.50 ലക്ഷം രൂപ) 
ചാത്തന്തറ എസ്.സി. േകാളനി (3.50 ലക്ഷം രൂപ) െചമ്മങ്കാട്  (1.25 ലക്ഷം 
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രൂപ) അരയാര്  േകാളനി (6.00 ലക്ഷം രൂപ) താന്നിയംകാവ് (3.25 ലക്ഷം രൂപ) 
എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലായി  5 കുടിെവള്ള പദ്ധതികള്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. (ആെക 
അടങ്കല്  18.50 ലക്ഷം രൂപ)അടിയന്തിര േപര്ാജക്ടുകള്  എന്ന നിലയില്  നിലവില്  
മറ്റു േകാണ്ടര്ാക്ട് പണികള്  നടത്തുന്ന കരാറുകാരെന പര്വൃത്തി ഏല്പ്പിച്ചു. 
ചിലയിടങ്ങളില്  േബാര്െവല്  കുഴിച്ച്  േമാേട്ടാര്  സ്ഥാപിച്ചു. ചിലയിടങ്ങളില്  
നിര്മ്മാണം പുേരാഗതിയിലാണ്. ഈ പര്വൃത്തികള്  പൂര്ത്തിയാക്കാനും ബില്  തുക 
േകാണ്ടര്ാക്ടര്ക്ക് നല്കാനും അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
 

തീരുമാനം - െടണ്ടര്  കൂടാെത പര്വൃത്തി ഏല്പ്പിച്ചത് നടപടികര്മങ്ങളിെല 
വീഴ്ചയാണ് എന്ന് േയാഗം വിലയിരുത്തി. പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടര്  ഇത് പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.  
റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് പരിഗണിക്കും.  

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം)വകുപ്പ്) 
 

4.24 നീേലശവ്രം നഗരസഭ െചയര്മാെന്റ 11.12.2017-െല  G3-4227/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്     
ൈലഫ് പദ്ധതി പര്കാരം പൂര്ത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുെട പൂര്ത്തീകരണത്തിന് 
നിര്വഹണ സാദ്ധയ്ത ഇലല്ാത്ത  വനിത ഘടക പദ്ധതിയിെല േപര്ാജക്ടുകളിെല  
വികസന ഫണ്ട് ഉപേയാഗിക്കാനും  േനാണ്  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് 
ഉപേയാഗിക്കാനും അനുമതി സംബന്ധിച്ച്   

 
തീരുമാനം - െപാതു തീരുമാനം ഖണ്ഡിക 3.4 ബാധകമാണ്. േനാണ്  

േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ്  നിലവിെല സര്ക്കാര്  
ഉത്തരവ്  പാലിച്ച്  ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ്) 
 

4.25 േകാട്ടൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 23.12.2017-െല കത്ത്    
ക്ഷീര വികസന േമഖലയില്   സുരക്ഷിത പാല്  ഉത്പാദനം എന്ന േപര്ാജക്ട് 
ഏെറ്റടുക്കാന്  പഞ്ചായത്ത് ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. നൂതന േപര്ാജക്ട് എന്ന നിലയില്  6 
ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളിലായി   30 വനിതാ  കര്ഷകര്  വീതമുള്ള 
കല്സ്റ്ററുകള്  രൂപീകരിച്ച് േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. 11.00 ലക്ഷം 
രൂപയാണ് പര്തീക്ഷിക്കുന്ന അടങ്കല്. ഇതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം- വിശദമായ േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ 
സമിതിക്കും ജിലല്ാതല വിദഗ്ദ്ധ സമിതിക്കും സമര്പ്പിക്കണം. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്)  
4.26 പനച്ചിക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 07.12.2017-െല കത്ത്     

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയില്   20.00 ലക്ഷം രൂപ ഉള്െപ്പടുത്തി ശ്മശാന 
നിര്മ്മാണത്തിന് േപര്ാജക്ട് ഏടുത്തിരുന്നു. 2017-18-ല്  ഇത് സ്പില്ഓവറായി 
തുടരുന്നുണ്ട്. 3,55,056/- രൂപയുെട പാര്ട്ട് ബിലല്ിെന്റ തുക പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടര്  
നല്കി. രണ്ടാമെത്ത പാര്ട്ട് ബിലല്ിെന്റ തുക (8,56,872/- രൂപ) സമര്പ്പിച്ചേപ്പാള്  
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ഇനി തുക അനുവദിക്കുകയിലല് എന്നറിയിച്ചു.  അതിനാല്  ഈ േപര്ാജക്ട് തനത് 
ഫണ്ട് ഉള്െപ്പടുത്തി േഭദഗതി െചയയ്ാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  - അനുമതി നല്കുന്നു. 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്) 

4.27 ബഹു.െനന്മാറ എം.എല്.എ.യുെട 13.12.2017-െല കത്തും െകാടുവായൂര്  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ കത്തും    
പഞ്ചായത്ത് മാലിനയ്ം േശഖരിച്ച് സംസ്കരിക്കുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട് 
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടങ്കല്  11,12,700/- രൂപ. മാര്ക്കറ്റില്  നിന്നും വയ്ാപാരികളില്  
നിന്നും മാലിനയ്ം േശഖരിക്കാനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. ഈ േപര്ാജ്ക്ട് നടപ്പാക്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം  - യൂസര്  ഫീ ഈടാക്കണെമന്ന നിബന്ധനേയാെട  അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
4.28 പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട 12.12.2017-െല J1-40765/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും റാന്നി 

െപരിനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  െസകര്ട്ടറിയുെട 23.11.2017-െല A2/1036/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും 
റാന്നി-െപരിനാട്,  നാറാണാമൂഴി പഞ്ചായത്തുകളിലായി കുടിെവള്ള വിതരണ 
പദ്ധതി  േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്.  വാട്ടര്  ടാങ്കിന് 10 െസന്റ് 
സ്ഥലവും പമ്പിംഗ് േസ്റ്റഷന് 6 െസന്റ് സ്ഥലവും  കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ സ്ഥലം 
പഞ്ചായത്ത് വാങ്ങി നല്കണം.  പമ്പിംഗ് േസ്റ്റഷന് കെണ്ടത്തിയ ശര്ീമതി 
േമരിക്കുട്ടി എന്ന ആളുെട വീട് അടക്കമുള്ള  ഈ സ്ഥലത്തിെന്റ വാലയ്ുേവഷന്  തുക  
3,18,345/- രൂപയാണ്. ഇവര്ക്ക് േവെറ സ്ഥലമിലല്.  ഈ തുക െകാണ്ട് ഈ  
കുടുംബെത്ത പുനഃരധിവസിപ്പിക്കുവാന്  കഴിയിലല്. അതിനാല്  ഇവെര പുനഃരധി 
വസിപ്പിക്കുന്നതിന്  വാലയ്ുേവഷന്  തുക അടക്കം 4.50 ലക്ഷം രൂപ െചലവഴിക്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്   

തീരുമാനം  - ഈ കുടുംബത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് വയ്ക്കുന്നതിന്  
ആവശയ്മായ തുക (വാലയ്ുേവഷന്  തുക ഉള്പ്പെട) 
ചിലവഴിക്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു.  

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്) 
4.29 മലബാര്  സിെമന്റ്സ് മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടറുെട  04.12.2018-െല PA1/AD13/2018-

◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്.    
നിര്മ്മാണ  പര്വര്ത്തികള്ക്ക് സംസ്ഥാനെത്ത തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ക്കു് 
ആവശയ്മുള്ള മുഴുവന്  സിമന്റും െപാതു േമഖലാ സ്ഥാപനമായ  മലബാര്  സിെമന്റ് 
ലിമിറ്റഡില്  നിന്നും വാങ്ങാന്  നിര്േദ്ദശം നല്കണെമന്ന  ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം- മലബാര്  സിെമന്റ്  ലിമിറ്റഡില്  നിന്നും സിെമന്റ്  
വാങ്ങുന്നതിന്  മുന്ഗണന  നല്കാവുന്നതാണ്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
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4.30 എറണാകുളം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 26.12.2017-െല  DP3-2079/13-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്. 
2016-17  വര്ഷെത്ത  താെഴപ്പറയുന്ന  േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം  സ്പില്  ഓവറായി 
തുടരുന്നുണ്ട്.  
േപര്ാ.നം.997/18. വലിയ കടമക്കുടി േറാഡ് -  അടങ്കല്  28.00 ലക്ഷം രൂപ 
(െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ്) 
േപര്ാജക്ടില്  േറാഡ് െമയിന്റന്സാണ് ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്നത് കുടിെവള്ള പദ്ധതിക്കായി  
ഈ േറാഡ്  െവട്ടിെപ്പാളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിനാല്  ആദയ്െമറ്റലിംഗ് മുതല്  നടേത്തണ്ടി 
വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാല്  എസ്റ്റിേമറ്റില്  േഭദഗതി  വരുത്തി  ഫസ്റ്റ് െമറ്റലിംഗ്  
അടക്കമുള്ള പര്വൃത്തികള്   നിലവിെല അടങ്കല്  തുക ഉപേയാഗിച്ച് െചയയ്ാന്  
അനുമതി  സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം- അനുമതി നല്കുന്നു.  
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 

 
4.31 വലല്പ്പുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  15.12.2017-െല കത്ത്    

പഞ്ചായത്ത് എലല്ാ വര്ഷവും എലല്ാ വാര്ഡിലും  ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വീട് 
നിര്മ്മിക്കുന്നതിെനങ്കിലും ധനസഹായം നല്കാറുണ്ട്. ഈ വര്ഷവും ഇപര്കാരം 
ധനസഹായം നല്കാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.   ഇവര്  ൈലഫ്  ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പട്ടിട്ടിലല്. 
േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി  അംഗീകാരം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ േപര്ാജക്ടു് 
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
േപര്ാ.നം.45/18- വീടു നിര്മ്മാണം - വനിത അടങ്കല്  19.25 ലക്ഷം രൂപ  
േപര്ാ.നം. 50/18 വീടു നിര്മ്മാണം -  ആശര്യ      ” 5.00 ലക്ഷം രൂപ 

തീരുമാനം- 1) േപര്ാ.നം.45/18 - അനുമതി നിരസിച്ചു 
2) േപര്ാ.നം. 50/18 ആശര്യ മാനദണ്ഡ പര്കാരമാണ് 

എന്നുറപ്പാക്കണെമന്ന നിബന്ധനേയാെട അനുമതി 
നല്കുന്നു.  

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 
4.32 എറണാകുളം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 21.12.2017-െല  DP3-2079/13-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്തും 18.12.2017-െല 19-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 
എറണാകുളം ജിലല്യിെല  പള്ളുരുത്തി  പറവൂര്  ൈവപ്പിന്  േബല്ാക്കുകളിെല  തീരേദശ 
േമഖലയിെല  പഞ്ചായത്തുകളില്  േറാഡുകള്  മിക്കതും 6 മീറ്റര്  വീതിയിലല്ാ 
ത്തവയാണ്. തീരേദശങ്ങളില്  വീതി പരിഗണിക്കാെത ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 
തനിേച്ചാ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുമായി േചര്േന്നാ േറാഡുകള്  അറ്റകുറ്റപ്പണി/നിര്മ്മാണം 
നടത്താന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം- തുക ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിന് ൈകമാറിെക്കാണ്ട് ഗര്ാമ 
പഞ്ചായത്ത് മുേഖന നടപ്പാക്കുന്നതിന് പര്േതയ്ക അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
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4.33 തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 09.10.2017-െല P1 -
315/2017/TDP നമ്പര്  കത്തും അനുബന്ധ കുറിപ്പും. 
ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക് ക്ഷീര സംഘങ്ങള്  വഴി റിേവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് നല്കുന്നതിന് 
താെഴപ്പറയുന്ന  രണ്ട് േപര്ാജക്ട് പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

1) േപര്ാ.നം.1044/18- ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക ്
റിേവാള്വിഗ് ഫണ്ട്( ജനറല് ) 

അടങ്കല്   50.00 ലക്ഷം രൂപ  

2) േപര്ാ.നം. 1061/18 ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക ്
റിേവാള്വിഗ് ഫണ്ട് (വനിത) 

     ” 40.00 ലക്ഷം രൂപ 

ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാനുള്ള അനുമതി  23.08.2017-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയില്  പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ബാങ്ക് േലാണുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി നല്കാനാണ് 
അനുമതി നല്കിയത്. ഇതു പുനഃപരിേശാധിച്ച്  ബാങ്ക് േലാണ്   ഒഴിവാക്കി  ഒരു 
കര്ഷകന് 40,000/-രൂപ വീതം  ക്ഷീര സംഘം വഴി  റിേവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് 
നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
 

തീരുമാനം - പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 

 
4.34 ഇടുക്കി ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 05.12.2017-െല കത്തും 10.11.2017-െല 5-

◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 
2017-18 വര്ഷം  വാകക്കാട് അങ്കണവാടി ഭാഗത്ത്  കുടിെവള്ള പദ്ധതി 
പുനഃരുദ്ധാരണം (േപര്ാ.നം.904/18 അടങ്കല്  10.00 ലക്ഷം രൂപ ) എന്ന േപര്ാജക്ടിന് 
ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം  1.00 ലക്ഷം രൂപ  അടയ്ക്കണെമന്നും േതാട്ടം േമഖലയായ 
തിനാല്  ഇെതാഴിവാക്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.   

തീരുമാനം- പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ്) 

 
4.35 തിരുവിലവ്ാമല ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ 30.11.2017-െല കത്ത്  

താെഴപ്പറയുന്ന രണ്ട് േപര്ാജക്ടുകള്  2016-17 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തി  
2017–18 ല്  സ്പില്  ഓവറായി നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കി. നിര്മ്മാണം  നടത്തിയത് 
െടണ്ടര്  മുേഖനയാണ്. എന്നാല്  േപര്ാജക്ടില്  േചര്ത്തിരുന്നത് ഗുണേഭാക്തൃ 
സമിതി മുേഖന എന്നാണ്.  അതിനാല്  േപര്ാജക്ടില്  ഗുണേഭാക്തൃ സമിതി മുേഖന 
എന്നതിനു പകരം  െടണ്ടര്  എന്നു േഭദഗതി വരുത്താന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച്   
1) േപര്ാ.നം.90/18- പാമ്പാടി, തിരുവിലവ്ാമല 

വിേലല്ജുകളില്  കുടിെവള്ള സൗകരയ് 
െമാരുക്കല്   

അടങ്കല്     4,07,000 രൂപ  

2) േപര്ാ.നം. 91/18 കണിയാര് േക്കാട് 
വിേലല്ജില്  കുടിെവള്ള സൗകരയ്െമാരുക്കല്  

     ” 4,07,000  രൂപ 

തീരുമാനം- അനുമതി നല്കുന്നു. ഇതിനാവശയ്മായ കര്മീകരണം 
ഐ.െക.എം നടത്തണം 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
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4.36 ബഹു. െനന്മാറ എം.എല്.എയുെട 13.12.17 െല കത്തും എലവേഞ്ചരി 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തു പര്സിഡന്റിെന്റ 22.11.2017-െല കത്തും. 
2016-17 വര്ഷം ഗാര്ഹിക ബേയാഗയ്ാസ് പ്ലാന്റ് എന്ന േപര്ാജക്ടു നടപ്പാക്കി 
(േപര്ാ.നം.137/17- അടങ്കല്  1,35,000/- രൂപ) 50 ശതമാനം ശുചിതവ്മിഷന്  ഫണ്ട് 
വകയിരുത്താെതയാണ് േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കിയത്. ശുചിതവ്മിഷനില്  നിന്ന് TS 
വാങ്ങാെത േപര്ാജക്ടു നടപ്പാക്കിയതിനാല്  ഇതിെന്റ 50 ശതമാനം തുക 
ശുചിതവ്മിഷനില്  നിന്നു നല്കിയിലല്. ഈ തുക നല്കാന്  ശുചിതവ്മിഷേനാട് 
നിര്േദ്ദശിക്കണെമന്നും TS വാങ്ങാെത നടപ്പാക്കിയതിനു സാധൂകരണം 
നല്കണെമന്നും സംബന്ധിച്ച്        

തീരുമാനം - ശുചിതവ്മിഷന്  ഡയറക്ടര്  ഇത് പരിേശാധിച്ചു റിേപ്പാര്ട്ട് 
നല്കണം. ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് 
പരിഗണിക്കും. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ്) 
 

4.37 കണ്ണൂര്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 30.10.2017-െല 82/2017-18/DPO/Kannur നമ്പര്  
കത്ത് 
(i) 08.03.2016- െല 1222/16/തസവ്ഭവ ഉത്തരവുപര്കാരം ധനകാരയ്കമ്മീഷന്  

ഗര്ാന്റ് PMAY പദ്ധതിക്കുള്ള നഗരസഭാ വിഹിതമായി ഉപേയാഗിക്കാെമന്ന് 
ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്  പദ്ധതിമാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം ഇത്തരം 
ആവശയ്ത്തിന് തുക ഉപേയാദിക്കാവുന്നതലല് എന്ന് നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഇതിേന്മല്  സ്പഷ്ടീകരണം സംബന്ധിച്ച് 

 

തീരുമാനം - ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ് ഇപര്കാരം  ഉപേയാഗിക്കാവു 
ന്നതലല് എന്ന് സ്പഷ്ടീകരണം നല്കുന്നു. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
 

(ii) പട്ടുവം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് വനിതാഘടകപദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തി 
വാഴക്കന്ന് വിതരണം നടത്താന്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. അടങ്കല്  
1.73 ലക്ഷം രൂപ. ഇതിന് ഡി.പി.സി. അംഗീകാരം നല്കിയിരുന്നിലല്.  ഈ 
േപര്ാജക്ടിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം - ഇതു വനിതാഘടകപദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്താവുന്നതലല്. 
അനുമതി നിരസിച്ചു.   

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)  വകുപ്പ്) 
 

4.38 െവട്ടികവല േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 14.11.17- െല കത്ത് 

‘േകാഴിഗര്ാമം പദ്ധതി’ എന്ന േപരില്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുട്ടേക്കാഴികെള 
വിതരണം െചയയ്ാനുള്ള േപര്ാജക്ട് നൂതനപദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
8300 മുട്ടേക്കാഴികെള 5 േപര്  വീതം അടങ്ങുന്ന 32 ഗര്ൂപ്പുകള്  വഴിയും 6 േപര്  
വീതം അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗര്ൂപ്പ് വഴിയും വിതരണം െചയയ്ാനാണ്ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. 
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േകാഴിക്കൂട്, േകാഴിമുട്ട വിപണനം, േകാഴിതീറ്റ ഇവെയാെക്ക േപര്ാജക്ടില്  
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വികസന ഫണ്ട് 37.50 ലക്ഷം രൂപ. (േബല്ാക്ക് 
വിഹിതം) കൂടു നിര്മ്മാണത്തിെന്റ െചലവ് 42.50 ലക്ഷം രൂപയാണ്- ഇത് 
ഗര്ാമീണ െതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയില്  കെണ്ടത്തുന്നു. അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം - േകാഴികളുെട  യൂണിറ്റ  ്  വില േകരള േസ്റ്ററ്റ ് പൗള്ടര്ി  
െഡവലപ്െമന്റ് േകാര്പ്പേറഷനു മായി  െനേഗാഷിേയറ്റ് 
െചയ്ത്  നിശ്ചയിക്കണെമന്ന  നിബന്ധനേയാെട അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി) വകുപ്പ്) 
4.39 േസനാപതി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 14.11.2017 – െല B1-3/17-◌ാ◌ം  

നമ്പര്  കത്ത്. 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ പര്വര്ത്തനങ്ങള്  കാരയ്ക്ഷമമാക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി 
നികുതിയും മറ്റും പിരിക്കാനും ഫീല്ഡ്തല അേനവ്ഷണങ്ങള്ക്കുമായി ഒരു 
േമാേട്ടാര്  ൈബക്കുവാങ്ങാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

 

തീരുമാനം-  പര്േതയ്ക േകസായി പരിഗണിച്ച് അനുമതി നല്കുന്നു. 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ്) 

4.40 മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 15.12.2017 െല A2-179/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും 20.09.2017 െല 714-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 

 
(i) പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള് ക്ക് ൈസക്കിള്  വാങ്ങി 

നല്കാന്  2016-17 േപര്ാജക്ടു തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. (േപര്ാ.നം. 280/18 
അടങ്കല്  1,52,000/- രൂപ) ഈ േപര്ാജക്ടു 2016-17 ല്  നിര്വവ്ഹണം 
പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടിലല്. 2017-18 ല്  ചില വിദയ്ാര്ത്ഥികള് 10-◌ാ◌ം 
കല്ാസ്സ് പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കി. ഇവര്ക്ക് കൂടി ൈസക്കിള്  നല്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

 

തീരുമാനം - പഠനം തുടരുന്ന മറ്റു വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ൈസക്കിള്  
നല്േകണ്ടതാണ്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
(ii) 2016-017 ല്  പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല വനിതകള്ക്ക്  വിവാഹധന 

സഹായത്തിന് േപര്ാജക്ടു തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. േപര്ാജക്ടിെന്റ ഏക 
ഗുണേഭാക്താവിെന്റ മകളുെട വിവാഹം 03.05.15 നു കഴിഞ്ഞു 

െവങ്കിലും 10.04.2017 – നാണ് അേപക്ഷ നല്കിയത്. ഇവര്ക്കുകൂടി 
ഈ വര്ഷം ധനസഹായം നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.   
 

തീരുമാനം  - അനുമതി നല്കുന്നു. 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)  വകുപ്പ്) 
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(iii) 2016-17 വര്ഷം പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  
ലാപ് േടാപ്പ് നല്കാന്  േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. (േപര്ാ.നം. 

283/18 – അടങ്കല്  3,90,000/- രൂപ) ഗുണേഭാക്താക്കളില്  ചില 
വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കി. പഠനം പൂര്ത്തിയാ 
യവര്ക്കും ലാപ് േടാപ്പ് നല്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച്   

തീരുമാനം- അനുമതി നല്കുന്നു.    
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 

 
4.41 കാമാക്ഷി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 19.10.2017 – െല A3-302/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്തും 12.10.17 െല I (3)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും. 
കക്കൂസ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് 5,50,000/- രൂപയും കക്കൂസ് നിര്മ്മാണത്തിന് 
4,50,000/- രൂപയും വകയിരുത്തി ഈ വര്ഷം േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
കക്കൂസ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് 6000/- രൂപയും നിര്മ്മാണത്തിന് 10,000/- 
രൂപയുമാണ് നല്കുന്നത്. ബാക്കി ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം. ഇതു നടപ്പാക്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം - 1) കക്കൂസ് നിര്മ്മാണത്തിന് അനുമതി നല്കുന്നു 
2)ചുവരുകള്, േമല് ക്കൂര, ൈഡജസ്റ്റര്  ഭാഗം എന്നിവ 
യുെട അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര് / 
ഓവര്സീയര്  എന്നിവരുെട എസ്റ്റിേമറ്റിെന്റ അടിസ്ഥാന 
ത്തില്  തുക നല്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു.  

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
4.42 വടക്കാേഞ്ചരി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തു പര്സിഡന്റിെന്റ 15.11.2017െല കത്ത് 

ഈ വര്ഷം ക്ഷീരഗര്ാമം എന്ന േപരില്  64 വനിതാഗര്ൂപ്പുകള്ക്ക് പശുക്കെള 
നല്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആെക അടങ്കല്  48,14,800/- രൂപ 
(വികസനഫണ്ട്). ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം- അനുമതി നല്കുന്നു.  
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ്) 

4.43 എഴുേകാണ്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 19.10.2017 – െല P1-45/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്. 

 

പഞ്ചായത്തിെല എഴുേകാണ്  ജംഗ്ഷനില്  മാര്ക്കറ്റിെന്റ മുന്വശത്തുള്ള േറാഡ് 
റീടാര്  െചയ്ത േവളയില്  ഉയരം കൂടിയതിനാല്  മാര്ക്കറ്റിെല മാലിനയ്ം പഞ്ചായത്തു 
ഓഫീസിലും േക്ഷതര്മുറ്റത്തും എത്തുന്ന സാഹചരയ്മുണ്ടായി. അടിയന്തിര പര്വര്ത്തി 
എന്ന നിലയില്  ഈ ഭാഗത്ത് േപര്ാജക്ടു തയയ്ാറാക്കാെത 175.5 ച.മീറ്റര്  
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വിസ്തീര്ണ്ണത്തില്  ഇന്റര്േലാക്കു െചയ്തു. ബില്  തുക 1,50,000/- രൂപ. ഇതിന് 
സാധൂകരണം നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

 

തീരുമാനം - ഇത് പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  തേദ്ദശസവ്യം 
ഭരണ ചീഫ് എഞ്ചിനീയെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ 
അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും    

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
4.44 അന്തിക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 14.11.017- െല കത്ത് 

െനല്വിത്തു നല്കുന്നതിന് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകെള സഹായിക്കാന്  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗ്ഗ േരഖപര്കാരം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളുമാണ് 
െനല്വിത്തിനു സബ്സിഡി നല്േകണ്ടത്. ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്  മാറ്റി വച്ച തുക 
അപരയ്ാപ്തമായതിനാല്  േബല്ാക്കു പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിനു 
വിഹിതം നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം - അനുമതി നല്കുന്നു. 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി)വകുപ്പ്) 

4.45 ഒറ്റപ്പാലം GVHSS For Deaf പര്ിന്സിപ്പലിെന്റ 01.12.2017 െല കത്ത് 

ഈ സ്കൂളില്  ഭൗതികസൗകരയ്ം വളെര പരിമിതമാണ്. െമസ്സ്ഹാള്  ഇലല്. േമശ, 
ബഞ്ച് ഇവയും കുറവാണ്. സ്കൂള്  സര്ക്കാരിെന്റ േനരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണ ത്തിലാണ്. 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കു ൈകമാറിയിട്ടിലല്. സര്ക്കാര്  അനുമതിയുെണ്ടങ്കില്  ഭൗതിക 
സൗകരയ്െമാരുക്കാന്  േപര്ാജക്ടു എടുക്കാെമന്ന് മുനിസിപ്പല്  െചയര്മാന്  അറിയി 
ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം - പര്േതയ്കഅനുമതി നല്കുന്നു. 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 

4.46 മണ്ണേഞ്ചരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 03.11.2017 െല കത്തും 24.10.17 െല 
15(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് പഠനമുറി നല്കാന്  2017 – 18 ല്  
േപര്ാജക്ടു ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാം.നം.143/18). 10 ഗുണേഭാക്താക്കളാണുള്ളത്. 
ഇതില്  5 ഗുണേഭാക്താക്കളായ കുട്ടികളുെട മുത്തശ്ശന്മരുേടയും മുത്തശ്ശിമാരുേടയും 
േപരിലാണ് വീടും സ്ഥലവും. അതിനാല്  ഇവര്ക്ക് പഠനമുറി നല്കാന്  കഴിയുന്നിലല്.  
ഇവര്ക്ക് കൂടി ആനുകൂലയ്ം നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം- അനുമതി നല്കുന്നു. 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
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4.47 േവങ്ങാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  െസകര്ട്ടറിയുെട 24.06.2017-െല A1-1379/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  

2014-15 മുതല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  ‘സുസ്ഥിര’ എന്ന േപരില്  പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിനയ് 
േശഖരണ പരിപാടി നടപ്പാക്കി വരുന്നുണ്ട്. ദിവസേവതനാടിസ്ഥാനത്തില്  5 
വാളണ്ടിയര്  മുേഖന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിനയ്ം േശഖരിച്ച് റീൈസകല്ിംഗ് േകന്ദ്രത്തില്  
എത്തിക്കുന്നതാണ് പര്വര്ത്തനം. ദിവസ േവതനം 250/- രൂപ. ഇത് ഈ വര്ഷവും 
തുടരാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

 

തീരുമാനം - യൂസര്  ഫീയില്  നിന്ന് േവതനം  നല്കണം. തുക 
തികയാെത വന്നാല്  തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന 
താണ് എന്ന നിബന്ധനേയാെട  അനുമതി നല്കുന്നു. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
4.48 മലപ്പുറം ജിലല്ാപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 04.01.2018-െല കത്ത്   

മലബാര്  േദവസവ്ം േബാര്ഡിെന്റ കീഴിലുള്ള ൈവരേങ്കാട് ഭഗവതി േക്ഷതര്ത്തില്  
വരുന്ന “സ്ത്രീ ജനങ്ങള്ക്ക് വിശര്മേകന്ദ്രം” പണിയുന്നതിന് ജിലല്ാ  പഞ്ചായത്ത്  
20.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. േപര്ാ.നം.1134/18. േദവസവ്ം  
േബാര്ഡിെന്റ ഭൂമിയില്  വിശര്മ േകന്ദ്രം പണിയുന്നതിന്  സമ്മതമാെണന്ന് 
േദവസവ്ം േബാര്ഡ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

 

തീരുമാനം - ഇത് റവനയ്ൂ ഡിവിഷണല്  ഓഫീസറും  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 
െസകര്ട്ടറിയും  േചര്ന്നു പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട്നല്കണം. 
ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 
4.49 േകാഴിേക്കാട്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 01.11.2017-െല  കത്ത്    

കിണര്  റീ ചാര്ജ്ജിംഗ് പര്വൃത്തിയും  മഴെവള്ള സംഭരണി നിര്മ്മാണവും 
നടത്തുന്നതിനുള്ള  അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സിയായി  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ 

കീഴില്  പര്വര്ത്തിക്കുന്ന “സ്കില്  െഡവലപ്െമന്റ് െസന്ററിെന”  അംഗീകരിക്കണ 
െമന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം  - 1) മഴെവള്ള സംഭരണി നിര്മ്മാണം, കിണര്  
റീചാര്ജിംഗ്  പര്വൃത്തികള്  നിലവിെല മാനദണ്ഢം 
പാലിച്ച്  സ്കില്  െഡവലപ്െമന്റ്  െസന്റര്  മുേഖന 
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 

 (നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)  വകുപ്പ്) 
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4.50 ഇടുക്കി  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  07.12.2017-െല  B1-737/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്  

െതാടുപുഴ ജിലല്ാ ആശുപതര്ിയില്  സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാരുെട  അഭാവമുള്ളതിനാല്  
ഡയാലിസിസ് േപാലുള്ള  അതയ്ാവശയ് കാരയ്ങ്ങള്ക്ക് രണ്ട് നഴ്സുമാെര  
ദിവസേവതനാടിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിച്ചു.  ഇവര്ക്ക് തുടര്ച്ചയായി  ശമ്പളം  
നല്കാന്  േഹാസ്പിറ്റല്  മാേനജ്െമന്റ് കമ്മിറ്റിക്കു കഴിയിലല് എന്നതിനാല്  സ്ഥിരം 
സംവിധാനം  ഉണ്ടാകുന്നതുവെര  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തില്  നിന്നു ദിവസ േവതനം  
നല്കാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

 

തീരുമാനം - 
 
 
 
 

 

േഹാസ്പിറ്റല്   മാേനജ്െമന്റ് കമ്മിറ്റിക്ക്  ഫണ്ട് ഇലല് എന്ന് 
െമഡിക്കല്  സൂപര്ണ്ടിെന്റ സാക്ഷയ്പതര്ത്തിെന്റ  
അടിസ്ഥാനത്തില്   ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന്  
തല്ക്കാലേത്തയ്ക്ക്  േവതനം  നല്കുന്നതിന്  അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 
4.51 േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ   21.11.2017-െല കത്ത്  

േകാഴിേക്കാട് െമഡിക്കല്  േകാേളജിന്  െവന്റിേലറ്റര്  വാങ്ങി നല്കാന്  15.00 
ലക്ഷം  രൂപ  ഉള്െപ്പടുത്തി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതിന്  െവറ്റിംഗ് 
ഓഫീസറും  അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും  അനുമതി നല്കിയിലല്.  പര്േതയ്ക അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം - പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 

4.52 ഇടുക്കി  ജിലല്ാ  പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  06.01.2018-െല  CA1 - 108/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  

രാജകുമാരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല മഞ്ഞക്കുഴി - മുതുവാന്  കുടി  പി.ഡബല്യ്ൂ.ഡി 

േറാഡിന്  അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്  പി.ഡബല്യ്ു.ഡിയില്  നിന്ന്  ഫണ്ട് വച്ചിട്ടിലല്.  ഇവിെട 

പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്  തിങ്ങി പാര്ക്കുന്ന േമഖലയാണ് . ഈ േറാഡിെന്റ 

പര്വൃത്തിക്കുേവണ്ടി റ്റി.എസ്.പി. വിഹിതത്തില്  നിന്ന് 26.00 ലക്ഷം രൂപ 

വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 

സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം- അനുമതി നിരസിച്ചു 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 
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4.53 ഇടുക്കി ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  05.01.2018-െല  കത്തും  ജിലല്ാ 
മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസറുെട 04.01.2018-െല  D1-2907/17/പ്ലാനിംഗ്  നമ്പര്  കത്തും  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  29.11.2017-െല തീരുമാനവും  (ഖണ്ഡിക 4.7) 

ഇടുക്കി ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് “ ക്ഷീര സമൃദ്ധി”എന്ന േപര്ാജക്ട് 2016-17-ല്  
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ആെക അടങ്കല്  1.50 േകാടി രൂപ.  വികസനഫണ്ട്  75.00 
ലക്ഷം രൂപ. 5 േപരുള്ള ഗര്ൂപ്പുകളായുള്ള  ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക് ബാങ്കില്  
നിെന്നടുക്കുന്ന േലാണിന്  ബാക്ക് എന്ഡ്  സബ്സിഡി നല്കുകയാണ് ലക്ഷയ്ം. 
പശുക്കെള എലല്ാവരും വാങ്ങിച്ചുെവന്നതിനാല്  തുക ബാങ്കിേലയ്ക്ക് നല്കണെമന്ന്  
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നു. ഇത് പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  
ജിലല്ാ  മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസെറ  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി ചുമതല 
െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

 ഇതിെന്റ  ഗുണേഭാക്താക്കള്  സബ്സിഡി ലഭിക്കുെമന്ന വിശവ്ാസത്താല്   ബാങ്ക് 
േലാെണടുത്ത് പശുക്കെള  വാങ്ങിയിരുന്നുെവന്നും  ഇവര്ക്ക് സബ്സിഡി  
നല്കണമന്നും  ജിലല്ാ മൃഗ സംരക്ഷണ ഓഫീസര്  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കൂടാെത ഈ 
േപര്ാജക്ട്  2017-18-ല്  സ്പില്  ഓവറായി  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നിെലല്ന്നും അതിനാല്  
ഈ വര്ഷെത്ത  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്താന്  ആവശയ്മായ 
കര്മീകരണം സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില്  നടത്തണെമന്നും ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

തീരുമാനം  - മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസറുെട  ശുപാര്ശ  അനുസരിച്ച്  
അനുമതി നല്കുന്നു. സ്പില്  ഓവറായി ഉള്െപ്പടുത്താനും  
അനുമതി നല്കുന്നു. ഇതിനുള്ള കര്മീകരണം ഐ.െക.എം. 
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  െചയയ്ണം. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 
4.54 തിരുവാര്പ്പ്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  13.12.2017-െല കത്ത്  

പാലിേയറ്റീവ് െകയര്  യൂണിറ്റിന്  ആംബുലന്സ് വാങ്ങാന്   ഏറ്റുമാനൂര്  േബല്ാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് 4.00 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുെമന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും  
അതിനാല്  പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 5.00 ലക്ഷം രൂപ കൂടി േചര്ത്ത്  
ആംബുലന്സ്  വാങ്ങാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  - പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 

4.55  അങ്കമാലി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  14.12.2017-െല  കത്ത് 

1) 2016-17 വര്ഷം അങ്കമാലിയില്  പര്വര്ത്തിക്കുന്ന ‘ഇറാം െടേക്നാളജീസ് 

ൈപര്വറ്റ് ലിമിറ്റഡ് - എക്േസ്പായര്  അക്കാദമി’എന്ന സ്ഥാപനത്തിെന്റ  
സഹായേത്താെട  പരിശീലനം നടത്തി  14 പട്ടികജാതി യുവാക്കള്ക്ക്  
വിേദശത്ത് െതാഴില്  േനടിെക്കാടുത്തു.േപര്ാജക്ടിെന്റ െചലവ് 7.00 ലക്ഷം രൂപ.  



28 
 

സര്ക്കാര്  അനുമതിേയാെടയാണ്  ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കിയത്. ഈ 
വര്ഷവും േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

 
 

 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി)വകുപ്പ്) 
4.56 െകാലല്ം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  07.07.2017-െല കത്ത് 

ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് വൃക്ക േരാഗികള്ക്കുേവണ്ടി  “ജീവനം കിഡ്നി - െവല്ഫയര്  

ഫൗേണ്ടഷന് ” എന്ന െസാൈസറ്റി രൂപീകരിച്ചു പര്വര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.  68 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളിലായി ഏകേദശം 500 വൃക്ക േരാഗികള്  ഉണ്ട്. ഇവരുെട 
ചികിത്സയ്ക്ക്  1.50 േകാടി രൂപ ഒരു വര്ഷം േവണം.  മറ്റ് തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നു കൂടി വിഹിതം കെണ്ടത്താന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.  ഈ 
േപര്ാജക്ടിന്  ഗര്ാമ/േബല്ാക്ക് വിഹിതം  വയ്ക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

തിരുമാനം - 1) ജിലല്ാ/ഗര്ാമപഞ്ചായത്തു വിഹിതം  എതര്െയന്ന് 
ജിലല്ാ തലത്തില്  നിശ്ചയിച്ച് തുക കെണ്ടത്താ 
വുന്നതാണ്. 

2) ഗര്ാമ/േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം  ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്തിേനാ  ജിലല്ാ െമഡിക്കല്  ഓഫീസര്േക്കാ  
ൈകമാറി അവരുെട നിയന്ത്രണത്തില്  
െസാൈസറ്റി മുേഖന പദ്ധതി നടപ്പാക്കാന്  
അനുമതി നല്കുന്നു. െസാൈസറ്റിക്ക് അഡവ്ാന്സ്  
തുക ൈകമാറാവുന്നതലല്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 
4.57 െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  18.12.2017-െല A13-18/2016-◌ാ◌ം  

നമ്പര്  കത്ത്  

2017-18 വര്ഷം  താെഴപ്പറയുന്ന രണ്ട് േപര്ാജക്ടുകള്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  
ഉള്െപ്പടുത്തി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 

1) േപര്ാ.നം.1071/18 - വനിത വയ്വസായ 
സംരംഭകര്ക്ക്  വസ്തു വാങ്ങലും  

അനുബന്ധ സൗകരയ്ങ്ങള്  ഒരുക്കലും  
(വനിത ഘടക പദ്ധതി) 

1,90,00,000/- 

2) േപര്ാ.നം.1073/18 - പട്ടികജാതി  വനിത 
വയ്വസായ  സംരംഭകര്ക്ക്  വസ്തു 

വാങ്ങലും അനുബന്ധ സൗകരയ്ങ്ങളും 
ഒരുക്കലും  (എസ്.സി. എസ്.പി) 

2,58,00,000/- 

തീരുമാനം - അനുമതി നല്കുന്നു. നിരക്ക് പിന്നീട് നിശ്ചയിക്കും. 
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ജിലല്യിെല  വയ്വസായ സംരംഭങ്ങള്  േപര്ാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് മുകളില്  പറഞ്ഞ  
േപര്ാജക്ടുകള്  തയയ്ാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.   സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഈ േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം -  അനുമതി നല്കുന്നു. സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതലല്ാെത  മറ്റ് 
ഘടകങ്ങേളാ പര്വര്ത്തനങ്ങേളാ  േപര്ാജക്ടില്  ഇലല് എന്ന്  
േയാഗം നിരീക്ഷിച്ചു.ഭൂമി ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടുള്ള തുടര്  
പര്വര്ത്തനം കൂടി  ഭാവിയില്  ഏെറ്റടുേക്കണ്ടതാണ്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ്) 
4.58  വയനാട് ജിലല്ാ  പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  E1-81/2009/DPO/Wayanad  നമ്പര്  കത്ത്  

ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി െസകര്േട്ടറിയറ്റ്  ഓഫീസുകള്  പുതിയ മന്ദിരത്തില്  
പര്വര്ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മാേവായിസ്റ്റ് ഭീഷണി േനരിടുന്ന ജിലല് എന്ന  
നിലയില്  ആസൂതര്ണ ഭവനിെല സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച പര്വൃത്തികള്  
നടപ്പാക്കണെമന്ന് സിവില്  േസ്റ്റഷന്  എേസ്റ്ററ്റ് കമ്മിറ്റി നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
ആസൂതര്ണസമിതി  െസകര്േട്ടറിയറ്റ്  െകട്ടിട നിര്മ്മാണത്തിെന്റ  േസവിംഗ്സ്  
തുക ഉപേയാഗിച്ച്  സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച പര്വൃത്തികള്  നടത്തുന്നതിനും  ജിലല്ാ 
പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  കയ്ാബിന്  വിപുലെപ്പടുത്തുന്നതിനും  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്. 

 

തീരുമാനം 
 

 ഇതിേന്മല്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതി തീരുമാന 
െമടുേക്കണ്ടതാണ്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ്) 
4.59  ആറാട്ടുപുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 08.01.2018-െല 1/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  

കത്ത്  

2016-17-ല്  വൃദ്ധര്ക്ക് പകല്  വീട് നിര്മ്മിക്കുന്നതിെന്റ ഒന്നാം ഘട്ട 
പര്വര്ത്തനത്തിന്  6,50,000/- രൂപ  വകയിരുത്തിയിരുന്നു.  (േപര്ാ.നം.164/17) 
രണ്ടാം ഘട്ട പര്വര്ത്തനത്തിന് ഈവര്ഷം 8,10,000/- രൂപ  വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
ഒന്നാം ഘട്ട പര്വര്ത്തനത്തിെന്റ േപര്ാജക്ട് നിര്വഹണം  ആരംഭിച്ചിട്ടിലല്.  ഇതിെന്റ 
എസ്റ്റിേമറ്റും പ്ലാനും േഭദഗതി െചയയ്ണം. മാറ്റമിലല്ാത്ത  സ്പില്  ഓവര്   േപര്ാജക്ടാണ്. 
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം മാറ്റമിലല്ാത്ത  സ്പില്ഓവര്  േപര്ാജക്ടിെന്റ  പ്ലാനും 
എസ്റ്റിേമറ്റും  േഭദഗതി െചയ്താല്   കയ്ാരി ഓവര്  തുക 
ലഭിക്കിലല്. ഇത് പരിഗണിച്ച്  പഞ്ചായത്തിന്  
തീരുമാനെമടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)  വകുപ്പ്) 
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4.60  പറേക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  കത്തും (ലഭിച്ചത് )09.01.2018) 
15.11.2017-െല  03(3)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  

കാട്ടു മൃഗങ്ങളില്  നിന്ന് കൃഷിെയ  സംരക്ഷിക്കാന്  85.99 ലക്ഷം രൂപ ആെക  
അടങ്കലില്  (64.00 ലക്ഷം രൂപ  േബല്ാക്കു വിഹിതവും ബാക്കി ഗുണേഭാക്തൃ 
വിഹിതവും) “കാട്ടു മൃഗങ്ങളില്  നിന്ന്  വിള സംരക്ഷണം” എന്ന േപര്ാജക്ട്  
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് (േപര്ാനം.20/18). ടിന്  ഷീറ്റ്  േവലിെകട്ടി കൃഷിെയ 
സംരക്ഷിക്കുകയാണ് പര്വര്ത്തനം.  കുടുംബശര്ീ  കര്ഷക ഗര്ൂപ്പു മുേഖനയാണ് 
െചയയ്ുന്നത്.  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും  അപ്പേലറ്റ്  കമ്മിറ്റിയും  അനുമതി 
നിരസിച്ച ഈ േപര്ാജക്ടിന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.  

 

തീരുമാനം - ഈ വര്ഷം  ഏെതങ്കിലും  ഒരു പഞ്ചായത്തില് / 
ഏെതങ്കിലും േമഖലയില്  പരിമിതെപ്പടുത്തി  
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. ഇതു 
വിലയിരുത്തി  കൂടുതല്  േമഖലയില്  നടപ്പാക്കുന്നത്  
പിന്നീട് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ്) 
4.61  ശൂരനാട് വടക്ക് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  11.12.2017-െല  S3/6531/17-

◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്ത്   
പഞ്ചായത്ത് േകാണ്ഫറന്സ്  ഹാള്  ഫര്ഷിണിംഗിനും  േകാണ്ഫറന്സ് 
ഹാള്  സീലിംഗിനും  േലാകബാങ്ക് വിഹിതം ഉപേയാഗിച്ച്  2016-17-ല്  
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു.  ഈ പര്വൃത്തികള്  പൂര്ത്തിയായി. എന്നാല്  
േപര്ാജക്ട് നടത്തിപ്പ് രീതിയില്  താെഴപ്പറയന്നതടക്കമുള്ള ചില അപാകതകള്  
ഉണ്ടായി എന്ന് െസകര്ട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 
1) േപര്ാജക്ട് നടത്തിപ്പ് തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്  

മുേഖനയലല് നടപ്പാക്കിയത്. 
2) എസ്റ്റിേമറ്റ്അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്  അലല് തയയ്ാറാക്കിയത്, സാേങ്കതി 

കാനുമതി ലഭിച്ചിലല് തുടങ്ങിയ  അപാകതകളാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരി 
ക്കുന്നത്.  
ഇതിന് സാധൂകരണം നല്കി ബില്  തുക നല്കാന്  അനുമതി  
സംബന്ധിച്ച്  
തീരുമാനം - 

 
 

ഇത് വിശദമായി പരിേശാധിച്ച്  റിേപ്പാര്ട്ട് 
നല്കാന്  ചീഫ് എഞ്ചിനീയെറ ചുമതലെപ്പടുത്തുന്നു. 
റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് 
തീരുമാനെമടുക്കുന്നതാണ്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി)വകുപ്പ്) 
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4.62  കാരേശ്ശരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.10.2017-െല  A2-3799/17(3) -◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും  25.09.2017-െല 1(4)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനം   

2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  നിന്ന് മുട്ടേക്കാഴിയും  കൂടും നല്കുന്നതിന്  
താെഴപ്പറയുന്ന  േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും 
ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി  അംഗീകരിച്ചിലല്.  പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

േപര്ാ.നം-347/17-18 േകാഴിയും കൂടും പദ്ധതി  - അടങ്കല്  4,38,000/- രൂപ  
 

തീരുമാനം - പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)  വകുപ്പ്) 

4.63  കാരേശ്ശരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.10.2017-െല  A2-3799/17(5) -◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും  25.09.2017-െല 1(6)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും   

2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  8,00,000/-  രൂപ വകയിരുത്തി  8-◌ാ◌ംകല്ാസ്സില്  
പഠിക്കുന്ന  വിദയ്ാര്ത്ഥിനികള്ക്ക് ൈസക്കിള്  വാങ്ങി നല്കാന്  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിെയങ്കിലും ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകരിച്ചിലല്.  (േപര്ാ.നം.288/17) 
പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 

4.64  കാരേശ്ശരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.10.2017-െല  A2-3799/17(4) -◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും  25.09.2017-െല 1(6)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും   

2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  എല്.ഇ.ഡി. ബള്ബുകള്  വിതരണം 
െചയയ്ുന്നതിന് 1,00,200/- രൂപ  വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു.  
(േപര്ാജക്ട് നം.288/17) ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റാണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 
ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി  അംഗീകരിച്ചിലല്.  പര്േതയ്ക അനുമതി  സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  - അനുമതി നിരസിച്ചു 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്) 

4.65  കാരേശ്ശരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.10.2017-െല  A2-3799/17(1) -◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും  

വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  വൃദ്ധര്ക്ക്  സഹായ ഉപകരണം  എന്ന േപര്ാജക്ടിന്  
ഡി.പി.സി. അംഗീകാരം നല്കിയിട്ടിലല് (േപര്ാ.നം.363/17- അടങ്കല്  2,00,000/രൂപ) 
വൃദ്ധര്ക്ക്  ഊന്നുവടി, കണ്ണട, ശര്വണസഹായി  എന്നിവ നല്കാന്   അനുമതി  
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം - ശര്വണ സഹായി മാതര്ം നല്കാന്  അനുമതി 
നല്കുന്നു. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)  വകുപ്പ്) 
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4.66  കാഞ്ഞൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  08.01.2018 A2- 800/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  23.12.2017-െല  3(1)◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 

രണ്ടാം വാര്ഡിെല  വട്ടത്തറ ഭാഗെത്ത  േറാഡിെന്റ തുടര്ച്ചയായുള്ള സമാന്തര 
േറാഡ്  െറയില്േവയുെട  സ്ഥലത്തുകൂടിയാണ്  കടന്നുേപാകുന്നത്. ഇത് 
സഞ്ചാരേയാഗയ്മലല്ാത്തതിനാല്  തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച്  അറ്റകുറ്റപ്പണി 
നടത്താന്   23.03.2017-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗത്തില്   അനുമതി 
നല്കിയിരുന്നു.  (ഖണ്ഡിക 3.42) തനത് ഫണ്ട്  കുറവായതിനാല്   േറാഡ് 
െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ്  ഉപേയാഗിച്ച്  അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്. നിര്മ്മാണം നടത്താന്  െറയില്േവ അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  

തീരുമാനം - 
 

അനുമതി നല്കുന്നു. 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്) 

 
4.67 െചാകല്ി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡിന്റിെന്റ  A3-233/16-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  

13.09.2017-െല  109/17(5)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 
(LSGD/DB3/1/2018/LSGD) 

പഞ്ചായത്ത് മാലിനയ്ം േശഖരിച്ച്  ഒരു േകന്ദ്രത്തില്  എത്തിച്ച്  പ്ലാസ്റ്റിക് 
േവര്തിരിച്ച്  റീൈസകല്ിംഗ് െസന്ററില്  എത്തിക്കാന്  പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.  4 
കുടുംബശര്ീ വാളണ്ടിയര്മാരാണ്  ഈ പര്വര്ത്തനം നടത്തുന്നത്.  പ്ലാസ്റ്റിക് 
േശഖരിക്കാന്   പര്േതയ്ക രൂപകല്പന െചയ്ത നാലുചകര് വാഹനം വാങ്ങാന്  
4,50,000/- രൂപ  വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്  (േപര്ാ.നം.9/18)  
രണ്ട് കുടുംബശര്ീ പര്വര്ത്തകര്ക്ക്  ൈഡര്വിംഗ് പരിശീലനം  നല്കി അവര്  
തെന്ന വാഹനം  ഓടിക്കാനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.  ഇതിന് അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം- കുടുംബശര്ീ യൂണിറ്റ് മുേഖന മാലിനയ്ം 
േശഖരിക്കണെമന്ന  നിബന്ധനേയാെട അനുമതി 
നല്കുന്നു.  

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ്) 
 

4.68  ആേരാഗയ്വകുപ്പ് അഡിഷണല്  ചീഫ് െസകര്ട്ടറിയുെട 08.10.2018-െല 
11/ACS/2018/H&FWD-◌ാ◌ം നമ്പര്  കുറിപ്പ് 
നിലവിെല ജനകീയാസൂതര്ണ മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  ഭിന്നേശഷിക്കാര്ക്ക് ഉപകരണം 
വാങ്ങി നല്കുന്ന േപര്ാജക്ടുകളുെട നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  ആരാെണന്നതു 
സംബന്ധിച്ച് അവയ്ക്തതയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതു കാരണം  പല തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളും െമഡിക്കല്  ഓഫീസര്മാെരയാണ് നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥ 
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രാക്കിയത്. ഇത് ഒഴിവാക്കി ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പര്ൈവസര്, സി.ഡി.പി.ഒ, 
ജിലല്ാ സാമൂഹയ്നീതി ഓഫീസര്  എന്നിവെര നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥരാക്കി 
െക്കാണ്ട് സ്പഷ്ടീകരണം നല്കണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്  

 

തീരുമാനം - 
 

െപാതു വിഷയം ഖണ്ഡിക 3.2 പര്കാരം  
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കണം. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)  വകുപ്പ്) 
 

4.69 തിരൂരങ്ങാടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ കത്ത് (ലഭിച്ചത് 16.12.2017)-
LSGD/DA1/9/2018- LSGD 

ഭിന്നേശഷിക്കാര്ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്  വാങ്ങല്  പദ്ധതിയുെട  നിര്വഹണ 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥനായി െമഡിക്കല്  ഓഫീസെറയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് . 
െമഡിക്കല്  ഓഫീസര്  ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിെല ആശയക്കുഴപ്പം 
പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്   

 

തീരുമാനം - െപാതു തീരുമാനം ഖണ്ഡിക 3.2 ബാധകമാണ്  
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ്) 

4.70 പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട 11.12.2017-െല 1-38685/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും കടവലല്ൂര്  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 10.10.2017-െല  B2-313/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും 
(LSGD /DA1/13/2018-LSGD) 

2015-16-ല്  ശാരീരിക മാനസിക െവലല്ുവിളി േനരിടുന്ന വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക  ്  
േസ്കാളര്ഷിപ്പ് നല്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി.  49 വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്കായി  
3.00 ലക്ഷം രൂപ േസ്കാളര്ഷിപ്പ് നല്കി.  എന്നാല്  2015-16-െല 
മാര്ഗ്ഗേരഖപര്കാരമുള്ള നിരക്കിലാെണങ്കില്  ഇനിയും 4,09,700/- രൂപ കൂടി  
നല്കണം. ഈ തുക കൂടി നല്കണെമന്ന് ചാവക്കാട് ലീഗല്  സര്വീസ് 
അേതാറിട്ടി നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ തുക നല്കാനുള്ള  േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ 
ആസൂതര്ണസമിതിയുെട  അനുമതി  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം അനുമതി നല്കുന്നു. 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ)  വകുപ്പ്) 

4.71 ബഹു. ചിറ്റൂര്  എം.എല്.എ.യുെട  27.10.2017-െല കത്തും  െപരുമാട്ടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
പര്സിഡന്റിെന്റ  27.10.2017-െല A1-3257/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  (LSGD - 
IB1/191/2017-LSGD 

ദിവസേവതനാടിസ്ഥാനത്തില്  േഡറ്റാ എന്ടര്ി ഓപ്പേററ്റെറ  പഞ്ചായത്തില്  
നിയമിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം - വകുപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനെമടുേക്കണ്ടതാണ് 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഐ.ബി)വകുപ്പ്) 
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4.72 നഗരകാരയ് ഡയറക്ടറുെട  06.06.2016-െല  E2 - 4411/16-നമ്പര്  കത്തും  
ഇരഞ്ഞാലക്കുട നഗരസഭാ െസകര്ട്ടറിയുെട  22.06.2015-െല  PHI - 3316/2001-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്ത്. (LSGD - EU3/88/2016- LSGD) 

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭേയാട് 01.11.2010-ല്  െപാറത്തിേശ്ശരി ഗര്ാമ 
പഞ്ചായത്തിെന  കൂട്ടിേച്ചര്ത്തിരിക്കുന്നു.  ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  ഇേപ്പാഴുള്ള  
41 ശുചീകരണ െതാഴിലാളികേളാെടാപ്പം 15 േപെരക്കൂടി അധികമായി  
നിയമിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം - 
 
 

ഇതു സംബന്ധിച്ച് വകുപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനെമടുേക്കണ്ട 
താണ്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ.യു) വകുപ്പ്) 
 

4.73 തിരുവാണിയൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  13.12.2017-െല A2-2264/17- 
നമ്പര്  കത്ത് 

പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക്  േഗര്ാ ബാഗിന് 75% സബ്സിഡി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
മണ്ചട്ടിക്കുള്ള സബ്സിഡിയും  75% ആക്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

തീരുമാനം - 
 
 

മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം 60 രൂപെയന്ന പരിധിക്കു 
വിേധയമായി  േഗര്ാ ബാഗിന് 75%  സബ്സിഡി 
നല്കാവുന്നതാണ്. ഇേത നിരക്കില്  മണ്ചട്ടിക്കും 
നല്കാവുന്നതാണ്.  

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്) 
4.74 സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടറുെട  29.08.2017-െല  ICDS/A7-4774/17 ഉത്തരവും  

15.11.2017-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനവും 

സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് 69 അങ്കണവാടി  െകട്ടിടങ്ങള്  
നിര്മ്മിക്കുന്നുണ്ട്.  ഒെരണ്ണത്തിെന്റ യൂണിറ്റ് െചലവ് 14.50 ലക്ഷം രൂപ. 
സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ് ഇതിനായി  600.00 ലക്ഷം രൂപ  വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
ആെക െചലവിെന്റ  60 ശതമാനം തുക  വകുപ്പ് നല്കും. തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനം 
40 ശതമാനം  (5.80 ലക്ഷം രൂപ) തുക നല്കണം.  ഇപര്കാരം തേദ്ദശഭരണ  
സ്ഥാപനം തുക വകയിരുത്തിയാല്  മാതര്േമ വകുപ്പ് തുക അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ 
എന്ന് സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ്  അറിയിച്ചിരുന്നു.  െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  40 ശതമാനം തുക  ഓേരാ ജിലല്യിേലയും പി.ഡബല്യ്ു.ഡി (െകട്ടിടം) 
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുെട അക്കൗണ്ടിേലയ്ക്ക്  െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയയ്ാന്  
സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ്  ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നു. 

 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗമുള്ളതിനാല്  പദ്ധതി 
പഞ്ചായത്ത് മുേഖന നടപ്പിലാേക്കണ്ടതാെണന്നും സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ് 
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െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  തുക ൈകമാറുന്നതാണ് 
സൗകരയ്പര്ദെമന്നും 15.11.2017-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി.  
ഇതിേന്മല്  സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പു ഡയറക്ടറുെട അഭിപര്ായ പര്കാരം  
തീരുമാനെമടുക്കാെമന്നും േയാഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 

 സാമൂഹയ് നീതി വകുപ്പിെന്റ നിര്മ്മാണ പര്വൃത്തികളുെട  ഫണ്ടു വിനിേയാഗത്തിെന്റ   
കണ്േടര്ാളിംഗ് ഓഫീസര്  പി.ഡബല്യ്.ഡി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  ആെണന്ന്  
സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ്  ഡയറക്ടര്  േയാഗത്തില്  അറിയിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിേന്മല്   
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട കൂടി അഭിപര്ായ പര്കാരം 
താെഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനെമടുത്തു.  

 

തീരുമാനം - 
 
 

i) തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളില്  സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ് 
നടത്തുന്ന  നിര്മ്മാണ പര്വൃത്തികളുെട  ഫണ്ട് വിനി 
േയാഗത്തിെന്റ കണ്േടര്ാളിംഗ് ഓഫീസര്  ആയി  
എല്.എസ്.ജി.ഡി. ചീഫ് എഞ്ചിനീയെറ  ചുമതല 
െപ്പടുത്താനും  താെഴ ത്തട്ടിലുള്ള ഉേദയ്ാഗസ്ഥെര 
സബ് കണ്േടര്ാളിംഗ് ഓഫീസറായി  നിശ്ചയിക്കാനും  
തീരുമാനിച്ചു.  ഇപര്കാരം കര്മീകരണം നടത്തുന്ന 
തിനുള്ള  തുടര്  നടപടികള്  എല് .എസ്.ജി.ഡി. ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയറും  സാമൂഹയ് നീതി ഡയറക്ടറും െചയയ്ണം. 

ii) സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടറുെട  29.08.2017-െല  
KDS/A7-4774/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  ഉത്തരവു പര്കാരം  
നിര്മ്മിക്കാനുേദ്ദശിക്കുന്ന അങ്കണവാടി െകട്ടിട 
ങ്ങളുെട സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പിെന്റ വിഹിതം 
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്ന തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപന 
ങ്ങള്ക്ക് ൈകമാറണം. ഇപര്കാരം തുക ൈകമാറി 
ക്കിട്ടുന്നതിന്  ബന്ധെപ്പട്ട തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങ 
ള്ക്ക് ആെക െചലവിെന്റ  40 ശതമാനം  തുക 
വകയിരുത്തണം. പര്വര്ത്തികള്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ 
വകുപ്പ്  എഞ്ചിനീയര്  മുേഖന  നടപ്പാക്കണം. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ.പി.എ) വകുപ്പ്) 
4.75  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 15.11.2017-െല  േയാഗ  നടപടി വിവരവും  

(ഖണ്ഡിക 4.15) കാസറേഗാഡ്  ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  19.09.2017-െല 704/17/DPC/KSD-
നമ്പര്  കത്തും. 

അങ്കണവാടി  വര്ക്കര്മാര്ക്ക് വര്ദ്ധിപ്പിച്ച  ഓണേററിയത്തിന്  വിഹിതം 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  നല്കേണാ എന്ന് വയ്ക്തത വരുത്തണെമന്നതു  
സബന്ധിച്ച്  സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടറുെട  അഭിപര്ായം  േതടിയിരുന്നു.  
േയാഗത്തില്  സാമൂഹയ്നീതി  ഡയറക്ടര്   അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്  താെഴപ്പറയും  
പര്കാരം തീരുമാനെമടുത്തു.  
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തീരുമാനം - 
 
 

അങ്കണവാടി  വര്ക്കര്മാരുേടയും  െഹപ്പര്മാരുേടയും  
വര്ദ്ധിപ്പിച്ച  േവതനം സാമൂഹയ്നിതി വകുപ്പ്  തെന്ന  
നല്കുന്നതാണ്. ഇതിേലയ്ക്ക് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനം 
വിഹിതം വകയിരുേത്തണ്ടതിലല്.  

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഇ.പി.എ)വകുപ്പ്) 
4.76 േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  13.12.2017-െല  േയാഗ തീരുമാനപര്കാരം  

ആരക്കുഴ ഗര്ാമപഞ്ചാത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ   04.12.2017-െല A2-1727/2017(2) -◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും  േകരള സംസ്ഥാന  ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്  ഡയറക്ടറുെട  05.01.2018-െല  
KSA - 2356/553/2017-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും 

േകരള വാട്ടര്  അേതാറിട്ടി ഏെറ്റടുത്ത്  നടത്തി വരുന്ന  െഡേപ്പാസിറ്റ്  
പര്വൃത്തികള്ക്ക്  12.5 ശതമാനം നിരക്കില്   െസേന്റജ് ചുമത്തുന്നുണ്ട്.  
എസ്റ്റിേമറ്റിെന്റ  10 ശതമാനം  സൂപ്പര്വിഷന്  ചാര്ജ്ജും  2.5  ശതമാനം 
എസ്റ്റിേമറ്റ്, പ്ലാന്  എന്നിവ തയയ്ാറാക്കുന്നതിനുള്ള  ചാര്ജ്ജും േചര്ത്ത്  ആെക 
12.5 ശതമാനം  െസേന്റജ് ചാര്ജ്ജായി  ഈടാക്കാെമങ്കിലും  പി.ഡബല്യ്ൂ.ഡി 
മാനവ്ല്  ഖണ്ഡിക  1601.4 പര്കാരം എസ്റ്റിേമറ്റ്, പ്ലാന്  എന്നിവ 
തയയ്ാറാക്കുന്നതിനുള്ള  െസേന്റജ് ചാര്ജ്ജായ  2.5 ശതമാനം  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളില്   നിന്ന്  ഈടാക്കാന്  പാടിലല്  എന്നു േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് 
വകുപ്പ്  കുറിെപ്പഴുതിയിരിക്കുന്നു. മാനവ്ല്   േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റിക്കും   
ബാധമാണ്. 

  ഇതു പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടെറ 
ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുെട   റിേപ്പാര്ട്ടിേന്മല്  താെഴപ്പറയും  
പര്കാരം തീരുമാനെമടുത്തു. 

തീരുമാനം - 
 
 

പി.ഡബല്യ്ു.ഡി മാനവ്ല്  േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റിക്കും 
ബാധകമായതിനാല്  എസ്റ്റിേമറ്റ്, പ്ലാന്  എന്നിവ  
തയയ്ാറാക്കുന്നതിന് 2 .5 ശതമാനം  െസേന്റജ് ചാര്ജ്ജ് 
ഈടാക്കാവുന്നതലല്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ്) 
4.77 കണ്ണൂര്   േകാര്പ്പേറഷന്  േമയറുെട  04.01.2018-െല C3-27922/16-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  

കണ്ണൂര്  േകാര്പ്പേറഷന്  പട്ടികജാതി  വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടവര്ക്കായി നിര്മ്മിച്ച ഭവന 
സമുച്ഛയത്തിന് സ്ഥലം ഏെറ്റടുത്തിരുന്നു.  സ്ഥലമുടമസ്ഥര്ക്ക് നല്േകണ്ട നഷ്ട 
പരിഹാരം കൂട്ടി കിട്ടണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഇത് ഏകേദശം 2.00 േകാടി 
രൂപയാണ്. ഈ തുക  പലിശ സഹിതം നല്കാന്  േകാടതി ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് 
എന്നറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ തുക  ഈ വര്ഷം നടപ്പാക്കാന്  സാധിക്കാത്ത 
എസ്.സി.എസ്.പി േപര്ാജക്ടുകള്  ഒഴിവാക്കി ലഭിക്കുന്ന തുകയും 
എസ്.സി.എസ്.പി േപര്ാജക്ടുകളിെല  േസവിംഗ്സ് തുകയും  ഉപേയാഗിച്ച്  
നല്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

തീരുമാനം - പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. 
(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി)വകുപ്പ്) 
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4.78 തിരുവനന്തപുരം േകാര്പ്പേറഷന്  േമയറുെട 08.01.2018-െല J5/1378/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും 28.12.2017-െല 1(4)-◌ാ◌ം നമ്പര്  കൗണ്സില്  തീരുമാനവും 

േകാര്പ്പേറഷനില്  വീടു നിര്മ്മാണത്തിനും  മാലിനയ് സംസ്കരണത്തിനുമായി ഭൂമി 
കെണ്ടത്തി  വാേങ്ങണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങെന കെണ്ടത്തുന്ന  ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന്  റവനയ്ൂ 
അധികാരികള്  നിശ്ചയിക്കുന്ന മാര്ക്കറ്റ് വിലേയക്കാള്  കുറവാണ് അതിനാല്  
സ്ഥലം ഉടമകള്  ഭൂമി േകാര്പ്പേറഷനു നല്കുന്നിലല്.  മത്സയ് െതാഴിലാളികള്ക്ക്  
ഭവന സമുച്ഛയം  നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനും  16.12.2016-െല 
29/17/മ.തു.വ നമ്പര്  പര്കാരം  ജിലല്ാ കളക്ടറുെട അദ്ധയ്ക്ഷതയില്  ജിലല്ാ പര്േച്ചസ് 
കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. േകാര്പ്പേറഷനിലും ഇേത രീതിയില്  ഉയര്ന്ന 
വിലയിലുള്ള  ഭൂമി െനേഗാസിേയഷന്  നടത്തി വാങ്ങാന്  അനുമതി നല്കണ 
െമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്. 

 

തീരുമാനം - 
 
 

ഇത് റവനയ്ൂ വകുപ്പിെന്റ  പരിഗണനയ്ക്കും  
റിേപ്പാര്ട്ടിനുമായി നല്കാന്  തീരുമാനിച്ചു.  റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ 
അടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് തീരുമാനെമടുക്കും. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ്) 
 

(േയാഗം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1.30-ന്  അവസാനിച്ചു) 

************** 


