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നം.20/2017/SRG/CC/13 

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  
15.11.2017-ല്  കൂടിയ  േയാഗത്തിെന്റ  നടപടി വിവരം 

 
േയാഗം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.00 മണിക്ക് ബഹു. തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട  
േചംബറില്  ആരംഭിച്ചു.  ബഹു.മന്ത്രി േയാഗത്തില്  അദ്ധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു.  
േയാഗത്തില്  പെങ്കടുത്തവരുെട വിവരം ഹാജര്  രജിസ്റ്റര്  പര്കാരം  

 
1. പദ്ധതി പുേരാഗതി അവേലാകനം 

തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  15.11.2017 വെരയുള്ള  പദ്ധതി  പുേരാഗതി  േയാഗം  
അവേലാകനം  െചയ്തു.  ആെക െചലവ്  27.78  ശതമാനമാണ്. വിശദവിവരം 
താെഴേചര്ക്കുന്നു.  

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് - 30.54   ശതമാനം 
േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്ത്   -  29.99       ” 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി  -  28.49       ” 
േകാര്പ്പേറഷന്  -  25.43       ” 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് -  16.14       ” 

  
ഏറ്റവും  ഉയര്ന്ന െചലവ് തീരുവനന്തപുരം ജിലല്യിലും  (30.08 ശതമാനം) ഏറ്റവും 
കുറവ് േകാഴിേക്കാട്  ജിലല്യിലും  (25.33 ശതമാനം) ആണ്.  ടര്ഷറികളില്  
സമര്പ്പിക്കെപ്പട്ട  ബിലല്ുകള്   5773 എണ്ണം ഇനിയും പാസാകാനുണ്ട്.  ഇവയുെട  
ആെക തുക  157.51 േകാടി രൂപയാണ്.  

നടപടി: തേദ്ദശസവ്യംഭരണം (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
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 
രൂപീകരിക്കണം.  

   െക.എസ്.ഇ.ബി.യുമായി ചര്ച്ച െചയ്ത് ഉത്തരവിറക്കുന്നതാണ്. 

(നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഇ.ഡബല്യ്ൂ) വകുപ്പ്) 
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2.2.  03.10.207-െല േകാ ഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  നടപടി 
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്   

 (IV)ഖണ്ഡിക 3.5 
സ്കൂളുകള്, ആശുപതര്ികള്, േഹാസ്റ്റലുകള്  തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്  മാലിനയ് 
സംസ്ക്കരണ സംവിധാനം  ഒരുക്കുന്നതിന്  മാര്ഗേരഖ പര്കാരം  50 ശതമാനമാണ് 
സബ്സിഡി നല് കാവുന്നത്. തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ൈകമാറിക്കിട്ടിയ  
ഇത്തരം  െപാതു സ്ഥാപനങ്ങളില്  മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ സംവിധാനെമാരുക്കു 
ന്നതിന്  100 ശതമാനം  സബ്സിഡി നല്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 

 (നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.സി) വകുപ്പ് 

2.3 19.10.2017-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  നടപടി 
സവ്ീകരിേക്കണ്ട  വിഷയങ്ങള്  

ഖണ്ഡിക 3.4 
േഹാമിേയാ മരുന്നുകള്  ലഭിക്കുന്നതിന്  HOMCO-യിേലയ്ക്കും  ആയുര്േവദ മരുന്നു 
ലഭിക്കുന്നതിന്  ഔഷധിയിേലയ്ക്കും പണമടച്ചാല്  മരുന്നു ലഭിക്കാന്  കാലതാമസ 
മുണ്ടാകുന്നുണ്ട്.  
 ഇപര്കാരം കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നുെവങ്കില്   െടണ്ടര്/കവ്േട്ടഷന്  വിളിച്ച് അതാതു 
െമഡിക്കല്  ഓഫീസര്ക്ക്  മരുന്ന് പുറെമ  നിന്നു വാങ്ങാവുന്നതാണ് – ഇതു 
സംബന്ധിച്ച  ഉത്തരവ്/സര്ക്കുലര്  
                                                  (നടപടി:-  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്) 

ഖണ്ഡിക 3.11 

ൈലഫ് മിഷന്  ഉത്തരവുപര്കാരം  2016-17-ല്  PMAYയില്  വീടു വയ്ക്കാന്  
ധനസഹായം ലഭിച്ചവരുെട  ഇനിയും പൂര്ത്തിയാകാത്ത  വീടുകള്  പൂര്ത്തീകരിക്കാന്  
ൈലഫ് മിഷന്   ഉത്തരവ് പര്കാരം  ധനസഹായം  ലഭിക്കിലല്. 2016-17 –ല്  
(31.03.2016-നും 31.03.2017-നും ഇടയില് ) PMAYപദ്ധതി പര്കാരം  ധനസഹായം 
ലഭിച്ചവര്ക്ക് ഇനിയും  വീടുപണി പൂര്ത്തീകരിക്കാനുെണ്ടങ്കില്  അവര്ക്ക്  ൈലഫ് 
മിഷന്  മാനദണ്ഡ പര്കാരമുള്ള  അധിക ധനസഹായം  നല്കാവുന്നതാണ് എന്നതു 
സംബന്ധിച്ച  ഉത്തരവ്  

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

ഖണ്ഡിക 4.37  

പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടറുെട 15.09.17 െല J-272589/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും കലല്ിയൂര്  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 05.08.2017 – െല A2-560/14/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  
കത്തും (LSGD-DA3/398/2017-LSGD) 

കലല്ിയൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 2016-17 ല്  എല്.ഇ.ഡി െതരുവുവിളക്കു വാങ്ങല്  
എന്ന േപര്ാജക്ടിന് (േപര്ാ.നം. 8/17) 48.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 
വര്ഷം ഇത് സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നു. പര്വര്ത്തി െടണ്ടര്  െചയ്തേപ്പാള്  കലൂര്  
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ഇലേക്ട്രാണിക്സ് എന്ന സ്ഥാപനം ഏറ്റവും കുറവ് തുക നല്കി. ഇവരുെട സാമ്പിള്  
തിരുവനന്തപുരം ഗവ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് േകാേളജ് പരിേശാധിച്ച് െടസ്റ്റ് റിേപ്പാര്ട്ട് 
നല്കി. എന്നാല്  െടസ്റ്റ് റിേപ്പാര്ട്ടുമാതര്ം േപാെരന്നും  ബി.ഐ.എസ്. 
സര്ട്ടിഫിേക്കഷനും േവണെമന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഇന്െസ്പക്ടേററ്റ് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കി. 
െടണ്ടറില്  പെങ്കടുത്ത കമ്പനിെക്കാന്നും ബി.ഐ.എസ്. സര്ട്ടിഫിേക്കഷനിലല്. 
ബി.ഐ.എസ് സര്ട്ടിഫിേക്കഷന്  പര്കാരമുള്ള ഗുണേമന്മ പരിേശാധിച്ച് 
ഉറപ്പുവരുത്താന്  േകരളത്തില്  സൗകരയ്മിലല്. ഇത് ഉറപ്പു വരുത്താന്  ബാംഗല്ൂര്  
പര്വര്ത്തിക്കുന്ന Central Power Research Institute – െല പരിേശാധന 
ആവശയ്മുണ്ട്. ഇവിെട രണ്ടു സാമ്പിളുകള്  പരിേശാധിക്കാന്  ഫീസായി 1,24,000/- 
രൂപയും യാതര്ാെചലവും വരും. 
 ഈ സാഹചരയ്ത്തില്  ഗവ.എഞ്ചിനീയറിംഗ് േകാേളജില്  നിന്നുള്ള െടസ്റ്റ് 

റിേപ്പാര്ട്ട്, ഇലക്ട്രിക്കല്  ഇന്െസ്പക്ടേററ്റ്, ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് എക്സി. എഞ്ചിനീയര്  

എന്നിവിടങ്ങളിെല സാേങ്കതിക ഉപേദശം എന്നിവയിേന്മല്   എന്തു തീരുമാനം 

എടുക്കണെമന്ന് നിര്േദ്ദശിക്കുകേയാ െസന്ററല്  പവര്  റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ടില്  

പരിേശാധിക്കുന്നതിനായുള്ള െചലവ് തനതുഫണ്ടില്  നിന്നു വഹിക്കുന്നതിനായുള്ള 

സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭയ്മാക്കുകേയാ അെലല്ങ്കില്  െടണ്ടര്  കയ്ാന്സല്  െചയ്ത് 

സ്പില്ഓവര്  തുകയില്  നിന്ന് െചലവുെചയയ്ുന്ന രീതിയില്  റീെടണ്ടര്  

െചയയ്ുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്കുകേയാ െചയയ്ണെമന്ന  ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്  

 
തീരുമാനം-  ഈ ഫയല്   വിശദമായി പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ടു സമര്പ്പിക്കു 

വാന്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയെറ 
ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  ചീഫ ് എഞ്ചിനീയര്  റിേപ്പാര്ട്ട 
സമര്പ്പിച്ചു. താെഴപ്പറയും പര്കാരം തീരുമാനെമടുത്തു.   

െടണ്ടര്  നിബന്ധന അനുസരിച്ചുള്ള െസ്പസിഫിേക്ക 
ഷനുള്ള  എല്.ഇ.ഡി. ൈലറ്റുകള്  വാങ്ങണം.  െടണ്ടറില്  
പെങ്കടുക്കുന്ന കമ്പനികള്  തെന്ന അവരുെട ഉല്പ്പന്നങ്ങളുെട 
സര്ട്ടിഫിേക്കഷനുകള്  ഹാജരാേക്കണ്ടതായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതി തീരുമാന പര്കാരം  ബാംഗല്ൂര്  െസന്റര്  പവര്  
റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ടില്  സാമ്പിള്  പരിേശാധിച്ച് ഗുണനിലവാരം 
ഉറപ്പുവരുത്താവുന്നതാണ്. ഇതിനുള്ള െചലവ് തനത് ഫണ്ടില്  
നിന്ന് വഹിക്കണം.  

െടണ്ടറില്   പെങ്കടുത്ത കമ്പനികള്  െടണ്ടര്  നിബന്ധന 
പാലിച്ചിട്ടിെലല്ങ്കില്  വയ്ക്തമായ നിബന്ധനകളുേടയും  സര്ട്ടി 
ഫിക്കറ്റുകളുേടയും  അടിസ്ഥാനത്തില്  പഞ്ചായത്തിനു തീരുമാന 
െമടുക്കാവുന്നതാണ്. 

(നടപടി:-തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ3) വകുപ്പ്) 
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2.4  01.11.2017-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  സവ്ീകരിേക്കണ്ട തുടര്  
നടപടികള്  

 

ഖണ്ഡിക 3.1 
സ്കൂളുകള്, ആശുപതര്ികള്  തുടങ്ങിയ െപാതു സ്ഥാപനങ്ങളിെല  കിണറുകള്  റീ 
ചാര്ജ്ജു  െചയയ്ുവാന്   ബന്ധെപ്പട്ട തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  േപര്ാജക്ടുകള്  
നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്.  ഇതിെന്റ യൂണിറ്റ് നിരക്ക്  നിശ്ചയിക്കാന്  തേദ്ദശസവ്യം 
ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ്  എഞ്ചിനീയെറ  ചുമതലെപ്പടുത്തി. അടുത്ത  േകാര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്പ് നല്കും. 

(നടപടി: 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
2) തേദ്ദശസവ്യംഭരണവകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് ) 

ഖണ്ഡിക 3.4 
പുതുതായി രൂപീകരിച്ച  നഗരസഭകളില്  പട്ടികജാതി  വികസന ഓഫീസര്  
ഇലല്ാത്തതിനാല്  എസ്.സി.എസ്.പി. േപര്ാജക്ടിെന്റ  നിര്വഹണം  നടത്തുന്നതിന്  
നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന  നിശ്ചയിക്കുന്നതില്  ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. 
പുതുതായി പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസെറ  നഗരസഭകളില്   നിയമിക്കുന്നതുവെര  
എസ്.സി.എസ്.പി. േപര്ാജക്ടുകള്  ഏറ്റവും സമീപത്തുള്ള േബല്ാക്ക് പട്ടികജാതി 
വികസന ഓഫീസെറ  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥനായി  നിശ്ചയിേക്കണ്ടതാണ്.  
ഇതിന് ബില്  ബുക്കും  മറ്റും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കര്മീകരണം െചയയ്ുന്നതിന്  ഫയല്  
ധനവകുപ്പിന് നല്കണം. 

(നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.സി) വകുപ്പ്  
2)ധനകാരയ് വകുപ്പ് 

3) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം) 
ഖണ്ഡിക 3.9 

തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി േബാര്ഡ്, േകരള വാട്ടര്  
അേതാറിറ്റി, ഗര്ൗണ്ട് വാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റ് തുടങ്ങിയവയില്  വിവിധ പര്വൃത്തികള്ക്ക്  
െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയയ്ാനുള്ള തുക  31.12.2017-നകം നല്കണം.  ഇതു സംബന്ധിച്ച  
സര്ക്കുലര്   

    നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ്  
3. െപാതു വിഷയങ്ങള്  
3.1  2018-19 വാര്ഷക പദ്ധതി  തയയ്ാറാക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി  ആസൂതര്ണ കലണ്ടറും  

പുതുക്കിയ  ആസൂതര്ണ മാര്ഗ്ഗേരഖയും  തയയ്ാറാക്കാന്  03.10.2017-ല്  കൂടിയ 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  േയാഗം  എസ്.ആര്.ജി.െയ ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

  എസ്.ആര്.ജി. തയയ്ാറാക്കിയ കരട് കുറിപ്പ്  േയാഗത്തില്  ചര്ച്ച െചയ്തു. 
താെഴപ്പറയും പര്കാരം  തീരുമാനെമടുത്തു.   

(1) തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  2018-19 വാര് ഷിക പദ്ധതി  തയയ്ാറാക്കുന്നതിന് 
മുെന്നാരുക്ക പര്വര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനതലത്തിെല ആസൂതര്ണ സമിതികളും വര്ക്കിംഗ് ഗര്ൂപ്പുകളും  
പുനഃസംഘടിപ്പിേക്കണ്ടതും  സ്റ്റാറ്റസ്  റിേപ്പാര്ട്ട്  പരിഷ്ക്കരിേക്കണ്ടതുമുണ്ട്.  അടുത്ത 
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വാര്ഷിക പദ്ധതി തയയ്ാറാക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി  ഈ പര്വര്ത്തനങ്ങള്   
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ആരംഭിക്കണം. 

(2)  2018-19-െല  വാര്ഷിക പദ്ധതി തയയ്ാറാക്കുന്ന  നടപടികര്മങ്ങള്  നവംബര്  20-
നകം ആരംഭിച്ച്  വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്  പൂര്ത്തിയാക്കി  2018 മാര്ച്ച് 5 നകം  പദ്ധതി 
ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതിക്ക്  അംഗീകാരത്തിന് സമര്പ്പിക്കാനും  അതുവഴി 
ഏപര്ില്  1 മുതല്  നിര്വഹണം നടത്താന്  കഴിയുമാറുള്ള  പര്വര്ത്തന കലണ്ടര്  
ആണ്  േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ് തയയ്ാറാക്കിയത്.  ഇത് വിശദമായി ചര്ച്ച െചയ്ത് 
അംഗീകരിച്ചു. ആദയ് ഘട്ടത്തില്  നടപ്പാേക്കണ്ടതായ കാരയ്ങ്ങള്  പൂര്ത്തിയാകുന്ന 
മുറയ്ക്ക്  പരിഷ്കരിച്ച മാര്ഗ്ഗേരഖയും സബ്സിഡി മാനദണ്ഡവും പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന 
താണ്. 

    നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്  

3.2 നിര്മ്മാണ  പര്വൃത്തികളുെട  െവറ്റിംഗും  സാേങ്കതികാനുമതിയും സുതാരയ്വും  
േവഗത്തിലും  ആക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെല  അസിസ്റ്റന്റ് 
എഞ്ചിനീയര്മാെര  നിര്മ്മാണ പര്വൃത്തികളുെട  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥരായി  
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുേപാെല ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിലും ചില നഗരസഭകളിലും  
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്മാെര നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥരായി 
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവര്ക്ക്  ഡി.ഡി.ഒ േകാഡ്/ബില്  ബുക്ക്  അനുവദിക്കുന്നതിന് 
ഇവരുെട വിവരങ്ങള്  തേദ്ദശസവ്യം ഭരണ വകുപ്പ്  ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  ധന 
വകുപ്പിന്  നല്കണം.  

    നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണവകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  

3.3 വയനാട്  ജിലല്യില്  കരിങ്കല്  കവ്ാറികള് ക്ക്  നിയന്ത്രണമുള്ളതിനാല്   കരിങ്കലല്ിനു 
വില കൂടുതലാണ്. അതിനാല്  നിലവിെല നിരക്കു പര്കാരം  ആരും  െടണ്ടര്  
എടുക്കുന്നിലല്. വയനാട് ജിലല്യിേലയും  ൈവപ്പിന് കരയിേലയും  േപാലുള്ള  ഇത്തരം  
േമഖലകളുെട പര്ശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന്  വിശദമായ കുറിപ്പ് തേദ്ദശസവ്യം ഭരണ 
വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  പര്ിന്സിപ്പല്  െസകര്ട്ടറിക്കു നല്കണം. ധനകാരയ് വകുപ്പു 
പര്ിന്സിപ്പല്  െസകര്ട്ടറിയുമായി  ചര്ച്ച െചയ്ത് നടപടി സവ്ീകരിക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു.  

    നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ആര്.സി) വകുപ്പ്  
2)തേദ്ദശസവ്യംഭരണവകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  

 
3.4 െടണ്ടര്  െചയ്തതും നിര്മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നതുമായ  പല േപര്ാജക്ടുകളുേടയും   

എസ്റ്റിേമറ്റില്   ജി.എസ്.ടി നിരക്ക് േചര്ത്തിട്ടിലല്. ഇതിെന്റ ബില്  തുക നല്കുന്നതിന്  
GST കൂടി  േചര്ത്ത് എസ്റ്റിേമറ്റ്  പുതുേക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഇതു സംബന്ധിച്ച് താെഴപ്പറയുന്ന  
തീരുമാനെമടുത്തു 

 
1) സര്ക്കാര്  ഉത്തരവു പര്കാരം  GST കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടിലല്ാത്ത  

േപര്ാജക്ടുകളില്   േപര്ാജക്ട് പൂര്ത്തിയാകുേമ്പാള്  കരാറുകാര്  അടച്ച  GST 
തുകയില്  സര്ക്കാര്  ഉത്തരവു പര്കാരമുള്ള  വിഹിതം  ഓേരാര്ത്തര്ക്കും  
തിരിെക നല്കുന്നതിന്  എലല്ാ േപര്ാജക്ടുകളുേടയും  േപരും  GST തുകയും  
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േചര്ത്ത്  ഒറ്റ േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കുക. കരാറുകാരന്  അടച്ച തുക  
സര്ക്കാര്  ഉത്തരവു പര്കാരമാെണന്ന് ഉറപ്പാക്കി  അടച്ച തുകയുെട  േരഖ 
പരിേശാധിച്ച് ബന്ധെപ്പട്ട എഞ്ചിനീയര്  തുക കരാറുകാരെന്റ 
അക്കൗണ്ടിേലയ്ക്ക് നല്േകണ്ടതാണ്. 

നടപടി:  (തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് ) 

3.5 സബ്സിഡി മാര്ഗേരഖ പര്കാരം  (ഖണ്ഡിക 11.8.2) െപര്ാഫഷണല് /ബിരുദ 
േകാഴസുകള്/മറ്റു േകാഴ്സുകള്  എന്നിവയ്ക്ക്  പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ 
ത്തില്െപ്പട്ട വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് േസ്കാളര്ഷിപ്പ് നല്കാെമന്നുണ്ട്. മാര്ഗ്ഗേരഖ 
പര്കാരം േകന്ദ്ര– സംസ്ഥാന പര്േവശന പരീക്ഷ പാസാകുന്ന വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്കാണ് 
േസ്കാളര്ഷിപ്പ് നല്കാവുന്നത്. എന്നാല്   െപര്ാഫഷണല്  േകാഴ്സ് ഒഴിച്ച്  മറ്റ് 
േകാഴ്സുകള്  മിക്കതും  പര്േവശന പരീക്ഷയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലലല്. ഈ 
സാഹചരയ്ത്തില്  പലര്ക്കും  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം ധനസഹായം നല്കാന്  
കഴിയുന്നിലല്. പര്േവശന പരീക്ഷകള്  ഇലല്ാത്ത സാഹചരയ്ത്തില്  െമറിേറ്റാറിയസ് 
ആയ  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്  ആെണങ്കില്  അവര്ക്ക്  േസ്കാളര്ഷിപ്പ് നല്കാവുന്നതാണ്. 

നടപടി:  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
3.6 സബ്സിഡി മാര്േഗേരഖയില്  ഖണ്ഡിക 11.2(ഇ) പര്കാരം  ഖാദി ഗര്ാമ വയ്ാവസായ 

േപര്ാത്സാഹനത്തിെന്റ ഭാഗമായി സംയുക്തമായി വിപണനശാലകള്  
നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും  ഖാദി ഉല്പാദന യൂണിറ്റുകള്ക്ക്  തറിയും മറ്റ് െനയ്ത്ത് 
ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങി നല്കുന്നതിനും  തുക വകയിരുത്താന്  അനുവാദം 
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്  ഏെതാക്ക  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാണ്  ഇതിന് 
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാവുന്നത് എന്നു പറയുന്നിലല്. ഖാദി നൂല്പ്/െനയ്ത്ത് 
േകന്ദ്രങ്ങളിേലയ്ക്ക് തറിയും െനയ്ത്ത് ഉപകരണങ്ങളും നല്കുന്നതിനും വിപണനശാലകള്  
നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും   ഗര്ാമ/ േബല്ാക്ക്/ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്കും നഗരസഭകള്ക്കും  
ഇതിനായി േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിന്  അനുമതി നല്കാന്  തീരുമാനിച്ചു.  

നടപടി:  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

3.7 സാമൂഹയ്നീതിവകുപ്പ്  സംസ്ഥാനത്ത്  69 അങ്കണവാടി  െകട്ടിടങ്ങള്  നിര്മ്മിക്കാന്  
ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.  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.ഡബല്യ്ൂ.ഡി (െകട്ടിടം) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുെട അക്കൗണ്ടിേലയ്ക്ക് െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയയ്ാന്   സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ് 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
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തീരുമാനം - തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വിഭാഗമുള്ളതിനാല്  പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് മുേഖന 
നടപ്പിലാേക്കണ്ടതാെണന്നും, സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ്  
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  തുക 
ൈകമാറുന്നതാണ് അഭികാമയ്െമന്നും  േയാഗം നിരീക്ഷിച്ചു. 
ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്   അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റി േയാഗത്തില്  സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടെറ കൂടി  
ക്ഷണിച്ച് വിഷയം ചര്ച്ച െചയയ്ാനും  അതിെന്റ 
അടിസ്ഥാനത്തില്  നടപടി സവ്ീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.  

    നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഇ.പി.എ) വകുപ്പ്  

3.8 േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  03.10.2017-െല തീരുമാനപര്കാരം  േകരള േസ്റ്ററ്റ് 
ഇലക്ട്രിസിറ്റി േബാര്ഡ്, േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റി, ഗര്ൗണ്ട് വാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്െമന്റ് 
തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്   വിവിധ പര്വൃത്തികള്ക്കായി  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  തുക െഡേപ്പാസിറ്റ്  െചയ്തിട്ടുണ്ട്. െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയ്ത തുക െയ 
രണ്ടായി തിരിച്ച്  2017-18 വര്ഷത്തിനു മുമ്പുള്ള െഡേപ്പാസിറ്റ് പര്വൃത്തികള്  
(കാറ്റഗറി A), 2017-18 െല പര്വൃത്തികള്  (കാറ്റഗറി B) സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  
ഇന്ഫര്േമഷന്  േകരള മിഷന്,  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, നഗരകാരയ് ഡയറകടര്,  
ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്   എന്നിവര്ക്ക് നല്കിയിട്ടുെണ്ടന്ന് ഐ.െക.എം. 
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറകടര്  േയാഗത്തില്  അറിയിച്ചു. ഇപര്കാരം െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയ്ത 
തുകകളുെട  ഇേപ്പാഴെത്ത സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങള്  വകുപ്പുേമധാവികള്  
വിലയിരുത്തണം.  ലഭിച്ച തുക, െചലവ്,  ഭൗതിക േനട്ടം,  ഇനി നടപ്പാക്കാനുള്ള 
പര്വൃത്തികള് ,  എന്നു പൂര്ത്തിയാകും  എന്നീ വിവരങ്ങള്  ഓേരാ ജിലല് തിരിച്ചും  
െപര്ാേഫാര്മയില്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  നല്േകണ്ടതാണ്.  
െഡേപ്പാസിറ്റ് പര്വൃത്തികളുെട നിര്വഹണം  സംബന്ധിച്ച് പര്േതയ്ക  അവേലാകനം 
നടത്തണം.  

(നടപടി 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ.(ഡി.എ) വകുപ്പ്  
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
3)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

4)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര് ) 
3.8 സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് ധനസഹായം നല്കുന്നതിനുള്ള  മാനദണ്ഡത്തില്  

“ധനസഹായം നല്കുന്ന  വര്ഷത്തിന് െതാട്ടു മുമ്പുള്ള  വര്ഷെമങ്കിലും  സംഘം  
പര്വര്ത്തന ലാഭമുള്ളതായിരിക്കണം”  എന്ന  നിബന്ധനയില്  നിന്ന് പട്ടികജാതി/ 
പട്ടികവര്ഗ്ഗ  സഹകരണ സംഘങ്ങെള  ഒഴിവാക്കുന്ന കാരയ്ം  മാര്ഗ്ഗേരഖ 
പരിഷ്ക്കരിക്കുേമ്പാള്  പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 

(നടപടി :1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ്  
2)േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ് 
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3.9  കാഴ്ചശക്തി ഇലല്ാത്തവര്ക്ക്  ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന വാച്ച് കാഴ്ചശക്തിയിലല്ാത്ത  
വിഭാഗങ്ങള്ക്ക്  നല്കാവുന്നതാണ്. 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ )വകുപ്പ് 
3.10 െകട്ടിട നികുതി  കുടിശ്ശിക മുഴുവനും പിരെച്ചടുക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി  28.02.2018 

വെര  െകട്ടിട നികുതിയുെട  പലിശയും  പിഴപലിശയും  ഒഴിവാക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു.  
എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  ഈ വര്ഷെത്ത  െകട്ടിട നികുതി  മുഴുവന്  
പിരിെച്ചടുത്തു എന്നുറപ്പു വരുത്തണം.   

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ആര്.സി )വകുപ്പ് 
3.11 പദ്ധതി പുേരാഗതിയില്  ഈ വര്ഷെത്ത  പുതിയ േപര്ാജക്ടുകളിേന്മലുള്ള െചലവും 

സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകളുെട െചലവും  പര്േതയ്കമായി തേദ്ദശസവ്യംഭരണവകുപ്പ് 
ൈസറ്റില്   ഇടണം. 

(നടപടി :എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം) 
3.12 ൈലഫ് പദ്ധതി പര്കാരം  പൂര്ത്തിയാകാത്ത വീടുകളുെട  പൂര്ത്തീകരണത്തിന്  

ഫണ്ട് തികയാെത വരുന്ന  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ഈ വര്ഷേത്തയ്ക്ക് 
മാതര്ം  േനാണ്  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റിെന്റ  50 ശതമാനം വെര  പരമാവധി 
തുക മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.  എന്നാല്  ഇേപ്പാള്  മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന  വിഹിതം കുറവ് 
െചയ്തിട്ട്  പകരം േനാണ്  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് തുക മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതലല്.  
കൂടാെത ൈകമാറ്റം െചയയ്െപ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുെട  അതയ്ാവശയ് െമയിന്റനന്േസാ, 
മരുന്നു വാങ്ങല് , കറണ്ട് ചാര്ജ്ജ്,  അടയ്ക്കല്  തുടങ്ങിയ  മുടക്കം കൂടാെത നടേത്തണ്ട 
പര്വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  തടസ്സം വരാേനാ പാടിലല്. 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
3.13 േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  3.10.2017-െല  തീരുമാനപര്കാരം  കിണര്  റീ 

ചാര്ജ്ജിംഗിന്  യൂണിറ്റ് െചലവ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.  പരന്ന േമല്ക്കൂരയുള്ള  
ഭവനങ്ങള് ക്ക്  യൂണിറ്റ് െചലവ് 6348/- രൂപ, ചരിഞ്ഞ േമല്ക്കൂരയുള്ള  
ഭവനങ്ങള്ക്ക് യൂണിറ്റ് െചലവ്  7056/- രൂപയുമാണ്. ഇതു കൂടാെത  ഫില്റ്റര്  
മീഡിയം കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തി അധികമായി  500/- രൂപ  കൂടി നല്കാവുന്നതാണ് 
എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.  

എന്നാല്  MGNREGS-െന്റ Secure Software-െല  നിരക്കനുസരിച്ച്  പരന്ന 
േമല്ക്കൂരയ്ക്ക് 8,000/- രൂപയും ചരിഞ്ഞ േമല്ക്കൂരയുള്ള െകട്ടിടത്തിന്  8,600/- 
രൂപയുമാണ്. അതിനാല്  03.10.2017-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി 
തീരുമാനപര്കാരം നിശ്ചയിച്ച നിരക്ക് യഥാകര്മം 8,000/- രൂപയും 8,600/-രൂപയുമാക്കി 
വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. എസ്റ്റിേമറ്റിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്   െപാതു 
വിഭാഗത്തിന് 90 ശതമാനവും പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന് 100 
ശതമാനവും തുക  ഈ നിരക്കില്  പരിമിതെപ്പടുത്തി നല്കാവുന്നതാണ്. 

ഇതിെന്റ ഡിൈസനും എസ്റ്റിേമറ്റും  പര്േതയ്കമായി തയയ്ാറാക്കി  സര് ക്കാര്  
നല്കുെമന്ന് മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  പറഞ്ഞിരുന്നു.  എന്നാല്  ഓേരാ ഭവനങ്ങളും  
വയ്തയ്സ്തമായ രീതിയില്  ആയതിനാല്  ഡിൈസനും എസ്റ്റിേമറ്റും  അതാത് 
ഗുണേഭാക്താവിന് നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് 
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3.14  28.12.2017-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  തീരുമാനപര്കാരമുള്ള  07.01.2017-െല   
50/2017/തസവ്ഭവ  ഉത്തവനുസരിച്ച്  േഗര്ാ ബാഗിന്  75 ശതമാനം  സബ്സിഡി 
നല്കാം. പരമാവധി ഒെരണ്ണത്തിന്  60 രൂപ.  എന്നാല്  സബ്സിഡി 
മാര്ഗ്ഗേരഖയിെല  (03.04.2017-െല  80/2017/തസവ്ഭവ ഉത്തരവ്)  ഖണ്ഡിക 8.1 (10) 
പര്കാരം  50 ശതമാനം (പരമാവധി 50 രൂപ) മാണ്  സബ്സിഡി നിരക്ക്. 
07.01.2017-െല ഉത്തരവ് പര്കാരമുള്ള  സബ്സിഡി  േഗര്ാ ബാഗിന്  
നല്കാവുന്നതാണ്. ഇതനുസരിച്ച് സബിസിഡി മാര്ഗ്ഗേരഖയിെല  ഖണ്ഡിക 8.1(10) 
തിരുത്തല്  വരുത്താന്  തീരുമാനിച്ചു. 

 
4 പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്  
4.1  േതവലക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  28.10.2017-െല C1 -8650/2017-

◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  23.10.2017-െല 1(2) –◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി 
തീരുമാനവും  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 03.10.2017-െല േയാഗ 
തീരുമാനവും. (ഖണ്ഡിക 2.12) 

 പഞ്ചായത്തില്  ഇ.എം.എസ്. ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന്  33 ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്  
2011-12 സാമ്പത്തിക വര്ഷം  75,000/- രൂപ വീതം  നല്കി. 19.01.2017-െല 
5/2012/തസവ്ഭവ (ഡി.ബി) സര്ക്കാര്  ഉത്തരവും  27.02.2012-െല  52/2012/തസവ്ഭവ 
(ഡി.ബി.) നമ്പര്  ഉത്തരവും  പര്കാരം  01.04.2011 േശഷം  എഗര്ിെമന്റ്  വച്ച  ജനറല്  
വിഭാഗത്തിനും  പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനും അധികമായി  2.00 ലക്ഷം  രൂപയും  
പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന് 2.50 ലക്ഷം രൂപയും നല്കാന്  അനുമതിയുണ്ട്. 
15.09.2011-നു േശഷം മുഴുവന്   പണിയും  നടത്തുന്നവര്ക്ക്   മുഴുവന്  തുകയും  
15.09.2011-ന് മുമ്പ്  ഒേന്നാ അതിലധികേമാ ഘട്ടങ്ങള്  പൂര്ത്തീകരിച്ച്  ധനസഹായം 
സവ്ീകരിച്ചവര്ക്ക്  േശഷിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങള്ക്ക് ആനുപാതിക  വര്ദ്ധനവുമാണ് 
നല്േകണ്ടത്. 

  ഈ ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് സര്ക്കാര്  ഉത്തരവനുസരിച്ചു നല്േകണ്ട  
അധിക  തുക 2017-18, 2018-19 വര്ഷങ്ങളിലായി  രണ്ടു ഗഡുക്കളായി നല്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്   

തീരുമാനം   :- 
 

2011-12-ല്  നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി ആയതിനാല്  മുഴുവന്  
തുകയും  ഈ വര്ഷം തെന്ന നല്കണമന്ന നിബന്ധന 
േയാെട  അനുമതി  നല്കുന്നു. 27.02.2012-െല 52/2012/ 
തസവ്ഭവ (ഡി.ബി) നമ്പര്  ഉത്തരവ് പര്കാരം  അധിക തുക  
ജനറല്, പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന്  നല്കാ 
വുന്നതാണ്. 

 (നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
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4.2  മാറേഞ്ചരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  30.10.2017-െല കത്ത്  

 2017-18-ല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  സ്ഥാപിച്ച  പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റിെന്റ  
ആദയ്െത്ത 6 മാസെത്തയ്ക്ക് പര്വര്ത്തന െചലവിനുള്ള േപര്ാജക്ടില്  
െതാഴിലാളികള്ക്ക് ഓണേററിയം  ഉള്ളതിനാല്  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്   അനുമതി 
നല്കിയിലല്. േപര്ാ.നം. 80/18 അടങ്കല്  6,61,504/- രൂപ.  സംസ്കരണ പ്ലാന്റിെന്റ ആദയ് 
ഘട്ടത്തില്   സഹായം നല്കാനും  പിന്നീടുള്ള ആവര്ത്തന െചലവ്  യൂസര്  
ഫീയില്  നിന്ന് വഹിക്കാനുമാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.  ഇതു നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം -   :- 
 

അനുമതി നല്കുന്നു. തുടര്ന്നുള്ള വര്ഷങ്ങളില്  െചലവ് 
യൂസര്  ഫീയില്  നിന്നും വഹിേക്കണ്ടതാണ്. 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.സി)വകുപ്പ് 
4.3  തുറവൂര്  ഗര്മപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  24.10.2017-െല  C2-525/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്   

 2016-17-െല പഴമ്പള്ളിക്കാവ്SNDP േറാഡ് െമറ്റലിംഗ് & ടാറിംഗ്  എന്ന േപര്ാജക്ട്  
(േപര്ാ.നം.  37/18 – അടങ്കല്  23,9004/- േലാക ബാങ്ക് വിഹിതം) 2017-18-ല്  
മാറ്റമിലല്ാത്ത  സ്പില്ഓവറായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഇതിെന്റ േമഖലാ േകാഡ് 844  (േറാഡ് 
ടാറിംഗ്) ആണ്.  പിശകുമൂലം  875 (െകട്ടിടങ്ങള്ക്ക്  അധിക സൗകരയ്ം)  എന്നാണ് 
േചര്ത്തിരിക്കുന്നത്.  പണി പൂര്ത്തിയായി. േകാഡ് െതറ്റായതിനാല്  ബില്  തുക 
നല്കാന്  കഴിയുന്നിലല്. െതറ്റായ േകാഡ് തിരുത്താന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 

 

തീരുമാനം -   അനുമതി നല്കുന്നു. ആവശയ്മായ കര്മീകരണം  
ഐ.െക.എം.  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  െചയയ്ണം. 

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

4.4 െവള്ളൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  07.11.2017 A4 -466/17/P3-  നമ്പര്  
കത്തും  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  01.11.2017-െല േയാഗ തീരുമാനവും 
(ഖണ്ഡിക  4.3)   

 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  വരിക്കാംകുന്ന് കയര്  സഹകരണ സംഘത്തിന്  
സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കുന്നതിന്  2,50,000/- രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
(െപാതു വിഭാഗം  - േപര്ാ.നം. 44/18) മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം “ധനസഹായം  നല്കുന്ന 
വര്ഷത്തിനു െതാട്ടു മുമ്പുള്ള  വര്ഷെമങ്കിലും സംഘം  പര്വര്ത്തന 
ലാഭമുള്ളതായിരിക്കണം”  എന്നുണ്ട്. ഈ നിബന്ധന  ഒഴിവാക്കണമന്ന ആവശയ്ം  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  01.11.2017-െല  േയാഗത്തില്  ചര്ച്ച െചയ്തിരുന്നു 
െവങ്കിലും  അംഗീകരിച്ചിലല്.  കയര്  സംഘങ്ങള്  മിക്കതും  ലാഭത്തിലലല്  
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േപാകുന്നെതന്നതിനാല്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  തീരുമാനം പുനഃപരിേശാധിച്ച് 
പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കണെമന്നത്  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

തീരുമാനം   :-  കയര്  സഹകരണസംഘെമന്നതിനാല്  പര്േതയ്ക അനുമതി  
നല്കുന്നു. 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് 
4.5 കറുകച്ചാല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 14.09.2017-െല A5-55/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത് ( LSGD – DA1 /813/2017/LSGD) 

 2017-18  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  പട്ടികജാതി  വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  െപര്ാഫഷണല്  
േകാഴ്സിനു പഠിക്കുന്ന  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  േസ്കാളര്ഷിപ്പ് നല്കാന്  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. െപര്ാഫഷണല്  േകാഴ്സിനു പഠിക്കുന്ന വിദയ്ാര്ത്ഥികള്  
കുറവായതിനാല്  മറ്റു  ഡിഗര്ിക്കു പഠിക്കുന്ന  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്കും  േസ്കാളര്ഷിപ്പു 
നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം -   :-   സബ്സിഡി മാര്ഗേരഖ  പര്കാരം അനുമതിയുണ്ട്. 
ഇതനുസരിച്ചുള്ള നിരക്കില്   േസ്കാളര്ഷിപ്പ് നല്കാവുന്ന 
താണ്. 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് 
4.6 കൂവപ്പടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ 14.09.2017-െല കത്ത് (LSGD – 

DA1/812/2017/LSGD) 

കാഴ്ചേശഷിയിലല്ാത്ത  കുട്ടികള്ക്ക് ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന വാച്ച്  നല്കുന്നതിന്  
മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  അനുമതി ഇലല്.  ഇത് ഉള്െപ്പടുത്തി  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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

4.7 േചമേഞ്ചരി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  07.06.2017-െല കത്ത്  

 പഞ്ചായത്ത് ഈ വര്ഷം  ശുചിതവ്ം ശുചിമുറി എന്ന േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
ഒരു ഗുണേഭാക്താവിന് 7000/- രൂപ  നല്കാനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.  കക്കൂസ് 
അറ്റകുറ്റപ്പണി മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  പറഞ്ഞിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്  ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  
അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം -  :- 
 

കക്കൂസ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ധനസഹായം നല്േകണ്ടതുേണ്ടാ 
എന്നു വിശദമായി  പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  
ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടെറ  ചുമതലെപ്പടുത്തി.  
യൂണിറ്റ് െചലവ്  അടക്കമുള്ള  വിശദാംശങ്ങള്  നല്കണം. 
പിന്നീട് പരിഗണിക്കും. 

(നടപടി :1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.സി)വകുപ്പ് 
2) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചിതവ്മിഷന് 
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4.8 േപരാമ്പ്ര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  21.10.2017-െല – A4-560/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് 

 പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല െപണ്കുട്ടികളുെട  വിവാഹത്തിന്  ധനസഹായം  
അനുവദിക്കുന്നതിന്  വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 90 ദിവസത്തിനകം  അേപക്ഷിക്കണ 
െമന്നാണ്  നിബന്ധന. എന്നാല്  താെഴപ്പറയുന്നവര്  താമസിച്ചാണ്  അേപക്ഷ 
നല്കിയത്. 

1) ശര്ീമതി. തങ്കമ്മ , (മാതാവ്) 
ǌാണിയമ്പത്ത് വീട്,     അേപക്ഷിച്ചത്  - 10 മാസം കഴിഞ്ഞ് 
േമഞ്ഞാണയ്ം   

2)  ശര്ീ. വാസു, (പിതാവ്)     രണ്ടു കുട്ടികള്  -  
േവേങ്ങരി വീട്, േപരാമ്പ്ര. P.O.    അശവ്തി - അേപക്ഷിച്ചത്-1 വര്ഷം കഴിഞ്ഞ് 

അഞ്ജു അേപക്ഷിച്ചത്– 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്  

ഇവര്ക്ക് ആനുകൂലയ്ം നല്കാന്  പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം  :- 
 

അനുമതി നല്കുന്നു. പട്ടികജാതി വകുപ്പില്  നിന്ന് 
ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടിലല് എന്നുറപ്പാക്കണം. 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് 
4.9 അയ് മനം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  31.10.2017-െല കത്ത്   

 കക്കൂസ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.  
വര്ഷകാലമായതിനാല്   മിക്ക വീടുകളിലും  െവള്ളം കയറും. ൈടല്  ഇടുന്നതടക്കം  
െമയിന്റനന്സ്  നടത്താന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.  മാര്ഗേരഖയില്  കക്കൂസ് െമയിന്റനന്സ് 
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്  പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം   :- 
 

കക്കൂസ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ധനസഹായം നല്േകണ്ടതുേണ്ടാ 
എന്നു വിശദമായി  പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്  
ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടെറ  ചുമതലെപ്പടുത്തി.  
യൂണിറ്റ് െചലവ്  അടക്കമുള്ള  വിശദാംശങ്ങള്  നല്കണം. 
പിന്നീട് പരിഗണിക്കും. 

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

4.10 അയ് മനം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  31.10.2017-െല കത്ത്   

 ഈ വര്ഷം കന്നുകാലി െതാഴുത്ത് െമയിന്റനന്സിനു  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
ഇതു നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്    

തീരുമാനം- : അനുമതി നിരസിച്ചു. 
(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് 
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4.11 അയ് മനം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  31.10.2017-െല കത്ത്   

2017-18 വര്ഷം  ഗര്ാവല്  മണ്ണ്  ഉപേയാഗിച്ച്  േറാഡ്/ ബണ്ട് നിര്മ്മാണത്തിന് 21  
േപര്ാജക്ടുകള്  പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  െഷഡയ്ൂള്  േററ്റിേനക്കാള്  
ഏകേദശം ഇരട്ടിയാണ് മാര്ക്കറ്റ് േററ്റ്.  അതിനാല്  വര്ക്കുകള്  ഒന്നും  െടണ്ടര്  
േപാകുന്നിലല്. ഇതു വര്ദ്ധിപ്പിച്ച്  മാര്ക്കറ്റ് േററ്റ്  ആക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം -  :- 
 

െപാതു തീരുമാനം ഖണ്ഡിക 3.3 പര്കാരം  തീരുമാനെമടുക്കും 
(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് 

4.12 പവിേതര്ശവ്രം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  09.10.2017-െല A2-180/     17-
◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും  17.08.2017-െല  1(9) –◌ാ◌ം നമ്പര്  തീരുമാനവും 

 2016-17 വര്ഷം  െപര്ാഫഷണല്  േകാഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന  പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല   
വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  ലാപ് േടാപ് നല്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട് വകയിരുത്തിയിരുന്നു.  
െടണ്ടര്  നടപടി പൂര്ത്തിയായത്  31.03.2017 –നു  േശഷമായതിനാല്  ഈ വര്ഷം 
സ്പില്  ഓവറായി േപര്ാജക്ട് തുടരുന്നു.  എഗര്ിെമന്റ് വച്ച് മൂന്ന്  െപര്ാഫഷണല്  
വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  (ആരതി  എം.പി (ഫാംഡി), വിപിന്.വി ( ബി.െടക്), ഷാലറ്റ് 
എം.എസ് (ബി.ഡി.എസ്)    അവസാന വര്ഷ  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്  ആയതിനാല്  
പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കി. ഇവര്ക്കു കൂടി ലാപ് േടാപ്  വിതരണം  െചയയ്ാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്  

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

4.13 ശര്ീകണ്ഠപുരം  മുനിസിപ്പല്  െചയര്മാെന്റ  05.10.2017-െല c1-5944/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്. (LSGD-DA1/835/2017/LSGD) 
നഗരസഭ  പാല്  ഉത്പാദകര്ക്ക് സബ്സിഡി നല്കുന്നതിന്  3,00,000/- രൂപ  
വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  നഗരസഭയുെട അതിര്ത്തി 
പര്േദശങ്ങളില്  താമസിക്കുന്നവര്  മറ്റു തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല  ക്ഷീര 
സംഘങ്ങളിലാണ്  പാല്  അളക്കുന്നത്.  ഇവര്ക്ക് കൂടി സബ്സിഡി നല്കാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്    

തീരുമാനം -  :- 
 

ഓേരാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലും  ഈ പദ്ധതി 
നടപ്പാക്കുന്നത്  വയ്തയ്സ്ഥരായ നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥ 
രായതിനാല്  ഇരട്ടിപ്പ് ഇലല്ാ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണ െമന്ന 
നിബന്ധനേയാെട  അനുമതി നല്കുന്നു. 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് 
4.14 െകാലല്ം മുനിസിപ്പല്  േകാര്പ്പേറഷന്  െസകര്ട്ടറിയുെട  27.09.2017-െല 

PC2/6744/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് 

 പദ്ധതി മാര്ഗേരഖ പര്കാരം  ഒരു കുടുംബത്തിന്  നല്കാവുന്ന  വാര്ഷിക 
സബ്സിഡി െപാതു വിഭാഗത്തിന്  30,000/- രൂപയും  പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന്  
50,000/- രൂപയുമാണ്.  പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന്  പരിധിയിലല്. (ഭവന പദ്ധതി 
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േപാലുള്ളവെയ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്) ഈ പരിധിയില്  നിന്ന  ് ക്ഷീര  കര്ഷകര്ക്കു 
നല്കുന്ന ധനസഹായത്തിെന്റ  പരിധിേയയും  ഒഴിവാക്കണമന്ന ആവശയ്ം 
സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം -   :- 
 

പുതിയ സബ്സിഡി  മാര്ഗേരഖ  തയയ്ാറാക്കുേമ്പാള്   
പരിഗണിക്കുന്നതാണ് 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് 
 

4.15 കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  19.09.2017-െല 704/17/DPC/DPO/KSD – 
നമ്പര്  കത്ത്  

 കാസര്േഗാഡ് ജിലല്യില്  നടന്ന  പദ്ധതി അവേലാകനത്തിെന്റ റിേപ്പാര്ട്ട് ജിലല്ാ 
കളക്ടര്  നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതില്  കര്മനം. 7 ആയി അങ്കണവാടി വര്ക്കര്മാര്ക്കുള്ള  
അധിക ഓണേററിയം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്  നല്കേണാ എന്ന് സ്പഷ്ടീകരണം  
നല്കണെമന്നതു  സംബന്ധിച്ച്   

തീരുമാനം -   :- 
 

 സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടറുെട  കൂടി അഭിപര്ായ മാരാഞ്ഞ് 
അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  പരിഗണിക്കുന്ന 
താണ്. 

(നടപടി :1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഇ.പി.എ)വകുപ്പ് 
2)സാമൂഹയ്നീതി ഡയറക്ടർ 

 
4.16 വയനാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 19.10.2017-െല DP3-111/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്  

 2017-18 വര്ഷംജിലല്യില്  പത്താംതരം പാസ്സാകുന്ന  എലല്ാ കുട്ടികള്ക്കും  പ്ലസ് വണ്  
പര്േവശനം  ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്  ഓണ്  ൈലന്  സാേങ്കതികവിദയ് ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി  
ഏകജാലക രജിേസ്ട്രഷന് 3.00 ലക്ഷം രൂപയുെട േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി നടപ്പാക്കി. 
ഇതിന് സാധൂകരണം സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം -   :- 
 

സാധൂകരണം നല്കുന്നു. 
(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ് 

4.17 വയനാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 23.09.2017-െല DP14/2353/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  

ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ  ആഭിമുഖയ്ത്തില്  പൂതാടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  ഇന്േഡാര്  
േസ്റ്റഡിയം  നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  25.00 ലക്ഷം  രൂപ വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  േസ്റ്റഡിയം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് േകണിച്ചിറ  യുവ പര്തിഭ 
ആര്ട്സ് & േസ്പാര്ട്സ്  കല്ബിെന്റ വക 25 െസന്റ് സ്ഥലം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിന് 
സൗജനയ്മായി  നല്കാെമന്ന് ഭാരവാഹികള്  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതിെന്റ 
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രജിേസ്ട്രഷന്  ചാര്ജ്  1,60,000/- രൂപയാണ്.  ഈ തുക നല്കുന്നതിന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം -   :- തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി നല്കുന്നു. 
 (നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ് 

4.1 8 വയനാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 28.10.2017-െല DP3-111/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  

മുട്ടില്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  പാറയ്ക്കല്  - പരിയാരം  േറാഡ് പുനഃരുദ്ധാരണത്തിന്  
2016-17 വര്ഷം  15.00 ലക്ഷം  രൂപ െമയിന്റനന് സ് ഗര്ാന്റും  5.00 ലക്ഷം രൂപ  
തനത് ഫണ്ടും  വകയിരുത്തി ആെക  20.00 ലക്ഷം രൂപയുെട  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി 
(േപര്ാ.നം. 184/17). േപര്ാജക്ടില്  തനത് ഫണ്ടിനു പകരം  മറ്റു ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 
വിഹിതം  എന്നാണ് േചര്ത്തത്.  മറ്റു ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം  എന്നതിനു പകരം  
തനത് ഫണ്ട് എന്നാക്കി  േഭദഗതി െചയയ്ാന്  അനുമതി  സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം -   :- 
 

അനുമതി നല്കുന്നു. ഐ.െക.എം എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  
ആവശയ്മായ കര്മീകരണം െചയയ്ണം. 

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

4.19 തഴവ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  02.08.2017-െല കത്തും  15.04.2017-
െല 1-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും (LSGD /FM2/228/2017/LSGD)  

ഗവണ്െമന്റ് േകാേളജുകള്   ഇലല്ാത്ത  അസംബല്ി നിേയാജക മണ്ഡലങ്ങളില്  
േകാേളജ് പണിയുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി  കരുനാഗപ്പള്ളി അസംബല്ി നിേയാജക  
മണ്ഡലത്തില്  േകാേളജ് അനുവദിക്കുകയും  തഴവ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  പര്വര്ത്തനം 
ആരംഭിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്.  േകാേളജിനുേവണ്ടി  സ്ഥലം വാങ്ങാന്  05.01.2015-െല 
81260/എഫ്.എം2/2014/ തസവ്ഭവ  കത്ത്  പര്കാരം  തഴവ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിന്  
അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  5 ഏക്കര്  സ്ഥലം കെണ്ടത്തി  1,85,00,000 രൂപ  വില 
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ വര്ഷം പഞ്ചായത്ത്  1.50 േകാടി രൂപ  ഇതിനായി 
വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതു കൂടാെത കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി , ആലപ്പാട്, 
കല്ാപ്പന, കുലേശഖരപുരം,  ഓച്ചിറ, െതാഴിയൂര്  എന്നീ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്, ഓച്ചിറ 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് എന്നീ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 10.00 ലക്ഷം  രൂപ 
വീതം  വകയിരുത്താന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം -  ബന്ധെപ്പട്ട  തേദ്ദശഭരണ തലവന്മാരുെട േയാഗം േബല്ാക്ക് 
തലത്തില്   ചര്ച്ച െചയ്ത് എടുക്കുന്ന  തീരുമാന പര്കാരം  
തുക വകയിരുത്തുന്നതിന് അനുമതി നല്കുന്നു. 

 (നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം)വകുപ്പ് 
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4.20  തിരുവനന്തപുരം േകാര്പ്പേറഷെന്റ 24.10.2017-െല  C7/185/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്   

നഗരസഭ ൈലഫ് പദ്ധതി, െപാതു സ്ഥലങ്ങളില്  ശുചിമുറി നിര്മ്മാണം, 
വിേകന്ദ്രീകൃത മാലിനയ്-സംസ്ക്കരണ സംവിധാനം എന്നിവക്ക്   സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന്  
20.00 േകാടി രൂപ  വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്  സ്ഥലം  കെണ്ടത്താന്  
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. െപാതു േമഖലാ ബാങ്കുകള്  റിക്കവറി നടപടിയുെട ഭാഗമായി  
േലലത്തിന് വച്ചിട്ടുള്ള  ഒേട്ടെറ േപ്ലാട്ടുകള്  ഉണ്ട്.  ഈ േലല നടപടികളില്  ബാങ്ക് 
വാലയ്ുേവഷേന്റയും േലല വയ്വസ്ഥകള്ക്കും വിേധയമായി േകാര്പ്പേറഷനു 
പെങ്കടുക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്   

തീരുമാനം -  വകുപ്പ്  പരിേശാധിച്ച്   തീരുമാനെമടുക്കണം. 
(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.സി)വകുപ്പ് 

4.21  ൈകപ്പറമ്പ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  29.06.2017-െല A2-283/17-
◌ാ◌ം   നമ്പര്  കത്ത്    

സംസ്ഥാന േസ്പാര്ട്സ് കൗണ്സിലിെന്റ  േനതൃതവ്ത്തില്  എലല്ാ ജിലല്കളിലും റൂറല്  
ഫുട്ബാള്  േകാച്ചിംഗ് െസന്റര്  ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  തൃശൂര്  ജിലല്യില്  ൈകപ്പറമ്പ്  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിലാണ് െസന്റര്. പരിശീലകര്ക്കുള്ള  പര്തിമാസ േവതനം 
േസ്പാര്ട്സ് കൗണ്സില്  നല്കുന്നു. ഫുട്േബാള്  പരിശീലനത്തിെനത്തുന്നവര്ക്ക് 
ആവശയ്മായ േസ്പാര്ട്സ് കിറ്റ്, അനുബന്ധ കായിക ഉപകരണങ്ങള്, ലഘു 
ഭക്ഷണം  ഇവ പഞ്ചായത്തില്  നിന്നാണ് നല്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്.  പുതിയ  
മാര്ഗ്ഗ േരഖയില്   ഇത് പറഞ്ഞിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്  ഇവ നല്കാന്  പര്േതയ്ക അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം -  തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച്  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  
അനുമതി നല്കുന്നു. 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് 
4.22  ബഹു. വിദയ്ാഭയ്ാസ വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട  01.11.2017-െല 401/2017/M(EDL) നമ്പര്  

കത്ത്     

േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  13.09.2017-െല തീരുമാനപര്കാരം  (ഖണ്ഡിക 4.1) 
െകാടകര ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിന്  ഗവ.എല്. പി. സ്കൂള്  ബസ്സിെന്റ  ഇന്ധന 
െചലവിെന്റ പകുതി  നല്കാന്  പഞ്ചായത്തിന് പര്േതയ്ക  അനുമതി നല്കിയിരുന്നു.  
ഈ തീരുമാനം  എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും  ബാധകമാക്കണമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം -   ധന വകുപ്പിെന്റ  കൂടി  അനുമതിേയാെട അടുത്ത 
വര്ഷേത്തയ്ക്ക്  പരിഗണിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു 

(നടപടി :1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
 2)േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ് 
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4.23 ബഹു. വിദയ്ാഭയ്ാസ വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട  01.11.2017-െല 400/2017/M(EDL) നമ്പര്  
കത്ത്     

െപാതു വിദയ്ാഭയ്ാസ സംരക്ഷണ യഞ്ജത്തിെന്റ  ഭാഗമായി  സ്കൂളുകളുെട  അടിസ്ഥാന 
സൗകരയ്ങ്ങള്  െമച്ചെപ്പടുത്തന്നതിനാവശയ്മായ  േപര്ാജക്ടുകള്   നടപ്പാക്കാന്  
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന അനുവദിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം -   പദ്ധതി ആസൂതര്ണ മാര്ഗ്ഗേരഖ പരിഷ്ക്കരിക്കുേമ്പാള്   ഇതു  
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 

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

4.24  പുതുക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  24.10.2017-െല A3-724/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  

പുതുക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  െചങ്ങാലൂര്  ഗവ.എല്.പി.  സ്കൂളില്2017 ജൂണ്  മാസം  
മുതല്  പര്ീ ൈപര്മറി കല്ാസ്സുകള്   തുടങ്ങുകയും  70 വിദയ്ാര്ത്ഥികള്  പര്േവശനം 
േനടുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്.  ഇവിെട രണ്ടു ഡിവിഷനുകളിലായി   2 അദ്ധയ്ാപകേരയും 2 
െഹല്പ്പര്മാേരയും  താല്ക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില്   നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇവരുെട 
നിയമനം  അംഗീകരിക്കണെമന്നും  േവതനം നല്കുന്നതിന് അനുതി 
നല്കണെമന്നുമുള്ള ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്   

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

4.25  ബഹു. കുറ്റയ്ാടി എം.എല്.എ.യുെട  25.10.2017-െല 373/PKL/LSGD/17-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്തും വടകര േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ  23.10.2017-െല 
കത്തും. 

2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്ന  സര്ഗ്ഗേഭരി  (േപര്ാ.നം. 12/18 - 
അടങ്കല്  3,00,000/- രൂപ)  എന്ന വിദയ്ാഭയ്ാസ േപര്ാജക്ടിന്  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും  
ജിലല്ാതല അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും  അംഗീകാരം നല്കിയിരുന്നിലല്. േകാ 
ഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതിക്കു സമര്പ്പിച്ചു.  03.10.2017-െല 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  ഇതു ചര്ച്ച െചയ്തു. അദ്ധയ്ാപകരുേടയും  
വിദയ്ാര്ത്ഥികളുേടയും  കര്ിയാത്മകതയും  സര്ഗ്ഗേശഷിയും ഉയര്ത്തുക, കഴിവുള്ള 
അദ്ധയ്ാപകേരയും വിദയ്ാര്ത്ഥികേളയും അംഗീകരിക്കുക, ശാസ്ത്ര പാര്ലെമന്റ്  
പര്ാേദശിക  വിദയ്ാേകന്ദ്രം, അദ്ധയ്ാപക സംഗമം, പര്തിഭാ സംഗമം,  പര്േശ്നാത്തരികള്,  
ൈമ ഇംഗല്ീഷ്, േജയ്ാതിശാസ്ത്ര പരിപാടി,  സര്ഗ്ഗ േഭരി പര്സിദ്ധീകരണം 
എന്നിവയാണ്  പര്വര്ത്തനങ്ങള്  

 േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ  പരിധിയില്  വരുന്ന  വിഷയമലല്ാെയന്നും  നൂതന 
ആശയം ഇലല്ാെയന്നുമുള്ള  ജിലല്ാതല വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുെട റിേപ്പാര്ട്ട് അനുമസരിച്ച്  
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േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി അനുമതി നല്കിയിലല്.  (ഖണ്ഡിക 4.25)  ഇതു പുനഃ 
പരിേശാധിക്കണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം -   ഈ വര്ഷേത്തയ്ക്ക് മാതര്മായി പര്േതയ്ക അനുമതി 
നല്കുന്നു. തുടര്ന്നുള്ള വര്ഷങ്ങളില്  ഇത്തരം േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കാവുന്നതലല്. 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
  

4.26   ബഹു. വനം  -മൃഗ സംരക്ഷണ ക്ഷീര  വികസനം  വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട  01.11.2017-െല 
9307/m (FAD &Z)2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  

(1) പര്േതയ്ക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി പര്കാരം  സഹായം 
നല്കുന്നതിനുള്ള  വരുമാന പരിധി  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  െപാതു 
വിഭാഗത്തിന് 1.00 ലക്ഷം രൂപയും  പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന്  2.00 ലക്ഷം 
രൂപയുമാണ്. പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന്  വരുമാന  പരിധിയിലല്.  എലല്ാ 
വിഭാഗത്തിനും വരുമാന പരിധി എടുത്തുകളയണെമന്നാവശയ്ം 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം -  2018-19-െല പുതിയ മാര്ഗ്ഗേരഖ തയയ്ാറാക്കു 
േമ്പാള്  പരിഗണിക്കുന്നതാണ് 

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

(2) പാലിന്  സബ്സിഡി നല്കുന്നതിനുളള  വരുമാന പരിധിയും  മുകളില്   
പറഞ്ഞ പര്കാരമാണ്. പാലിന് സബ്സിഡി നല്കാനും വരുമാന പരിധി 
എടുത്തു കളയണെമന്നാവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് 

 
തീരുമാനം -  2018-19-െല  പുതിയ മാര്ഗേരഖ തയയ്ാറാക്കു 

േമ്പാള്  പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
(നടപടി :1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് 

 2)േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ്) 
4.27 ബഹു. േകാഴിേക്കാട്  സൗത്ത്  എം.എല്.എ യുെട 24.10.2017-െല കത്തും SIDCO  IT 

മിഷന്  മാേനജരുെട  കുറിപ്പും 
 എലല്ാ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളിലും  ഡിജിറ്റല്  ൈലബര്റി  തുടങ്ങുന്നതിന്  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  അനുമതി നല്കണെമന്ന  ആവശയ്ം 
സംബന്ധിച്ച്   

 തീരുമാനം -  തല്ക്കാലം പരിഗണിേക്കണ്ടതിെലല്ന്ന് തീരുമാനിച്ചു.  

 (നടപടി :1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് 
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4.28   ശര്ീമതി പര്ിയ.സി. , കുേന്നല്  വിലല്ൂന്നിയുെട  കത്തും േകരള േസ്റ്ററ്റ്  േഹാസ്പിറ്റല്  
കിേയാസ്ക്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ്  േഡറ്റാ എന്ടര്ി ഓപ്പേററ്റര്- കം െമസേഞ്ചഴ്സ്  യൂണിയന്  
ജനറല്  െസകര്ട്ടറിയുെട കത്തും.  
ധനകാരയ്  വകുപ്പിെന്റ ഉത്തരവ് പര്കാരം  േഡറ്റാഎന്ടര്ി ഓപ്പേററ്റര്മാരുെട  
ദിവസേവതനം  01.10.2014- മുതല്  400/- രൂപയും 01.04.2016 മുതല്  675/- രൂപയും  
01.04.2017 മുതല്   710/- രൂപയുമായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. (28.10.2014-െല 
466/14/ഫിന് , 26.02.2016-ല  28/2016/ഫിന് , 28.04.2017-െല 56/2017/ഫിന്  എന്നീ 
ഉത്തരവുകള്) ഈ ഉത്തരവു പര്കാരം  വര്ദ്ധിപ്പിച്ച ദിവസേവതനം  ആര്പ്പൂക്കര 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  േഡറ്റാ എന്ടര്ി ഓപ്പേററ്റര്മാര്ക്ക് നല്കി. ഈ ഉത്തരവ് 
കിേയാസ്കിെല  േഡറ്റാ എന്ടര്ി ഓപ്പേററ്റര്മാര്ക്ക് ബാധകമലല്  എന്ന 
കാരണത്താല്   അധികമായി ൈകപ്പറ്റിയ  3,82,625/- രൂപ  തിരിെക നല്കാന്   
ഓഡിറ്റ് കുറിെപ്പഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇെതാഴിവാക്കി  നല്കണെമന്നും  ഉത്തരവിെല  
അപാകത  പരിഹരിക്കണമന്നതു സംബന്ധിച്ചും 

 തീരുമാനം -  ഇതു സംബന്ധിച്ച് തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 
ഇറക്കിയ  ഉത്തരവില്  അപാകതയുണ്ട് എന്ന് 
േയാഗം വിലയിരുത്തി.  അടിയന്തിരമായി ഇത് 
പരിഹരിക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു.  

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

4.29 തൃശൂര്  ജിലല്ാ  ഖാദി  േപര്ാജക്ട് ഓഫീസറുെട  24.10.2017-െല  866/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത് (തൃശൂര്   ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന സംബന്ധിച്ച്)  
 തൃശൂര്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് ഖാദി േമഖലയില്  56,90,000 രൂപയുെട 
േപര്ാജക്ട്നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ േപര്ാജക്ടില്  ചര്ക്ക, തറികള്  തുടങ്ങിയ വാങ്ങാനും  
ഘടകങ്ങള്  ഉണ്ട്.   അഞ്ചു ലക്ഷത്തില്  കൂടുതല്   വില വരുന്ന  ഇവ വാങ്ങാന്  
ഇ-െടണ്ടറിംഗ് നടത്തുേമ്പാള്   ഖാദി കമ്മീഷന്  അംഗീകരിച്ച ഖാദി  സ്ഥാപനങ്ങള്  
പെങ്കടുക്കുെമന്ന് ഉറപ്പിലല്ാത്തതിനാല്  ഖാദി കമ്മീഷന്  അംഗീകരിച്ച 
സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് ഇ-െടണ്ടറിംഗ് ഒഴിവാക്കി കവ്േട്ടഷന്  അടിസ്ഥാനത്തില്  
വാങ്ങാന്  അനുമതി  സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം -  ഇ-െടണ്ടറിലൂെടേയാ,   ഖാദി കമ്മീഷന്  അംഗീകരിച്ച  
അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സിയില്  നിേന്നാ  വാങ്ങാന്  
അനുമതി നല്കുന്നു. 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
 

4.30 പുനലൂര്  നഗരസഭാ െചയര്മാെന്റ  30.10.2017-െല കത്തു് 
പുനലൂര്  നഗരസഭാ ബസ് സ്റ്റാന്റ് നിര്മ്മാണത്തിനു േവണ്ടി  12.14ആര്  സ്ഥലം  
െപാന്നും വിലയ്ക്ക്  എടുത്തിട്ടുണ്ട്.  ജിലല്ാ കളക്ടറുെട ഉത്തരവ് പര്കാരം  പിന്നീട് 
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ഈ സ്ഥലത്തിന്  അധികമായി 12,05,270/- രൂപ  വില കൂടി അധികമായി 
നിശ്ചയിച്ചു.  ഈ തുക നല്കാന്  ബഹു.ൈഹേക്കാടതിയും  ഉത്തരവ് 
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  തനത് ഫണ്ട് കുറവായതിനാല്  ഈ തുക പ്ലാന്  ഫണ്ടില്  നിന്നും  
സ്ഥലം ഉടമയക്ക്  നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 
  

തീരുമാനം -  തനത് ഫണ്ട്  ഉപേയാഗിച്ച് തുക നല്കാന്  
അനുമതി  നല്കുന്നു. നഗരസഭയ്ക്ക്  തനത് ഫണ്ട് 
ലഭയ്മലല് എന്ന്  െപര്േഫാര്മന്സ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം 
സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തുകയാെണങ്കില്  പശ്ചാത്തല 
േമഖലയില്  നിന്ന്  പ്ലാന്  ഫണ്ട് നല്കുന്നതിന്  
അനുമതി നല്കുന്നു. പ്ലാന്  ഫണ്ടാണ്  
നല്കുന്നെതങ്കില്  ധന വകുപ്പിെന്റ അനുമതി കൂടി 
േനടണം. 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
4.31 തിടനാട് ഗര്ാമപഞ്ചാത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  21.10.2017-െല  A1-2973/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  

കത്തും 09.10.2017-െല 1(1) –◌ാ◌ം നമ്പര്   ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും  
താെഴപ്പറയുന്ന  2 േപര്ാജക്ടുകള്   2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
േപര്ാ.നം. 40/18 ആടു വളര്ത്തല്      -  21,80,000/- രൂപ 
േപര്ാ.നം.41/18 േപാത്ത്  കിടാവ് വളര്ത്തല്   - 16,00,000/- രൂപ  
െപാതു വിഭാഗത്തിെല ഈ േപര്ാജക്ടുകളില്  അടങ്കലിെന്റ 50 ശതമാനം 
ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതമാണ്. ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം  കെണ്ടത്താന്  
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാല്   സബ്സിഡി തുക  ഗുണേഭാക്താവിെന്റ ബാങ്ക് 
അക്കൗണ്ടിേലയ്ക്ക്  നല്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

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

4.32 വാഴൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  06.09.2017-െല കത്ത്  
 നികുതി കുടിശ്ശികയുള്ള നികുതിദായകരുെട െകട്ടിട നികുതി പിരിഞ്ഞു 
കിട്ടാത്തതിനാല്  െകട്ടിട നികുതി 100 ശതമാനം  പിരിെച്ചടുക്കാന്  കഴിയുന്നിലല്.  
പലിശയും പിഴപ്പലിശയും ഒഴിവാക്കിയാല്  മുഴുവന്  നികുതി കുടിശ്ശികയും പിരിെച്ചടുക്കാന്  
കഴിയും എന്നതിനാല്  15.11.2017 മുതല്  2 മാസേത്തയ്ക്ക് പലിശയും പിഴപ്പലിശ 
ഒഴിവാക്കി നല്കണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് 

 തീരുമാനം -  28.02.2018 വെര  െകട്ടിട നികുതിയുെട  പിഴപ്പലിശ 
ഒഴിവാക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു.  മുഴുവന്  കുടിശ്ശികയും  
പരിെച്ചടുക്കുന്നുെവന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. (െപാതു 
തീരുമാനം ഖണ്ഡിക 3.10 ബാധകമാണ്)  

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ആര്.സി)വകുപ്പ് 
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4.33 േകാട്ടയം ജിലല്ാ  പഞ്ചായത്ത് ൈവസ് പര്സിഡന്റിെന്റ  27.10.2017-െല D1-155/16-

◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  28.09.2017-െല  1(6) –◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും 
കടുത്തുരുത്തിയില്   വലിയ േതാടും ചുള്ളിേതാടും  മാലിനയ് മുക്തമാക്കല്  എന്ന  
േപര്ാജക്ടിന്  30,00,000/- രൂപ വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ  
പര്വൃത്തി ഇറിേഗഷന്  വകുപ്പു മുേഖന നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം -  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വിഭാഗം  മുേഖന  നടപ്പാക്കണം. MGNREGS ഘടകം 
കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തി  േവണം േപര്ാജക്ട് നടപ്പാേക്കണ്ടത്. 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
4.34 നീലം േപരൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  06.11.2017-െല  A7-8361/16◌ാ◌ം  

നമ്പര്  കത്ത്  
കഴിഞ്ഞ േവനല്കാലത്ത്  റവനയ്ൂ വകുപ്പു മുേഖന  പര്തിദിനം 5000 ലിറ്റര്   വീതം   
കുടിെവള്ളം വിതരണം െചയ്തിരുന്നു.  ഇതു തികയാെത വന്നേപ്പാള്  12.04.2017-
മുതല്   24.05.2017 വെര  പഞ്ചായത്ത് േനരിട്ട് കുടിെവള്ളം വിതരണം െചയ്തു.  
എന്നാല്  കവ്േട്ടഷന്  നടപടി സവ്ീകരിക്കാെതയാണ് ഏജന്സിെയ 
െതരെഞ്ഞടുത്തത്.  ഏജന്സിക്ക്  2,59,116/- രൂപ  നല്കാനുണ്ട്. ഈ തുക 
നല്കാന്  പ്ലാന്  ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 
181/2017-18) കവ്േട്ടഷന്  നടപടി കൂടാെത െചയ്ത പര്വൃത്തിക്ക് സാധൂകരണവും പ്ലാന്  
ഫണ്ടില്  നിന്ന് തുക നല്കാനും അനുമതി സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം -  ഇത് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  പരിേശാധിച്ച് 
റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാന 
ത്തില്  അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  
പരിഗണിക്കും. 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം )വകുപ്പ് 
4.35 െകാലല്ം േകാര്പ്പേറഷന്  േമയറുെട  25.10.2017-െല  C1-72/2017 –◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  

ജനകീയാസൂതര്ണ മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  േകാര്പ്പേറഷനില്  േഗര്ാബാഗിെന്റ  ഒരു 
യൂണിറ്റിന് (25 എണ്ണം)  1000/- രൂപ  സബ്സിഡിയും  1000/- രൂപ ഗുണേഭാക്തൃ 
വിഹിതവുമാണ്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.  കൃഷി  വകുപ്പ്   
മുേഖന സബ്സിഡി 1500/- രൂപയും  ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം 500 രൂപയുമാണ്. 
ജനകീയാസൂതര്ണ പദ്ധതി പര്കാരമുള്ള സബ്സിഡി, വകുപ്പിെന്റ 
സബ്സിഡിയുമായി ഏകീകരിക്കണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം -  28.12.2017-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  
തീരുമാനപര്കാരമുള്ള  07.01.2017-െല  50/2017/ 
തസവ്ഭവ ഉത്തരവനുസരിച്ച്  േഗര്ാ ബാഗിന്  75 
ശതമാനം  സബ്സിഡി നല്കാം. പരമാവധി 
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ഒെരണ്ണത്തിന് 60 രൂപ. ഈ നിരക്കനുസരിച്ച് 
യൂണിറ്റായാണ് നല്കുന്നെതങ്കില്  (25 എണ്ണം) 
പരമാവധി 1500/- രൂപ നല്കാം. എന്നാല്  ഇത് 
ആെക െചലവിെന്റ 75 ശതമാനം  
മാതര്മായിരിക്കണം.) 07.01.2017-െല ഉത്തരവ്  
പര്കാരം  സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗേരഖയിെല ഖണ്ഡിക 
8.1(10) തിരുത്തല്  വരുത്താന്  തീരുമാനിച്ചു. 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് 
 

4.36 വാഴക്കുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  02.11.2017-െല  B4-5955/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്. 
ഭാരത് െപേടര്ാളിയം േകാര്പ്പേറഷെന്റ CSR  ഫണ്ടു്  ഉപേയാഗിച്ച്  പഞ്ചായത്ത് 
പര്േദശത്ത്  ൈഹമാസ്ററ് ൈലറ്റുകള്  സ്ഥാപിക്കാെമന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
ഇതിെന്റ  കറണ്ട്  ചാര്ജ്ജും  വാറണ്ടി കാലാവധിയായ 2 വര്ഷത്തിനുേശഷം 
െമയിന്റനന്സ്  െചലവും  തനത് ഫണ്ടില്  നിന്നും നല്കാന്  കഴിയുേമാ എന്ന് 
സ്പഷ്ടീകരണം   സംബന്ധിച്ച്  

 തീരുമാനം -   രണ്ടു വര്ഷത്തിനുേശഷം  െമയിന്റനന്സ് ചാര്ജ്ജും  
കറണ്ട് ചാര്ജ്ജും  തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച് 
നല്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്  LED ൈലറ്റുകള്  
സ്ഥാപിക്കണം എന്ന നിബന്ധന പാലിക്കണം 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് 
4.37 വാഴക്കുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  02.11.2017-െല B4-7903/17-

◌ാ◌ംനമ്പര്  കത്ത് 
ആശര്യ ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന്  3,50,000/- രൂപ  വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് (55/18).  ഭവന നിര്മ്മാണം ൈലഫ് മിഷനില്  ഉള്െപ്പടുത്തി 
മാതര്േമ  നടപ്പാക്കാവൂ എന്നറിയിച്ചുെകാണ്ട് ആശര്യ ഭവനം എന്ന േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കാന്  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  തയയ്ാറാകുന്നിലല്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 
സ്പഷ്ടീകരണം നല്കണെമന്നതു  സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം - ആശര്യ ഭവന നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള  േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
4.38 വയനാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  09.11.2017-െല DP3/111/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്ത്  
2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്   താെഴപ്പറയുന്ന രണ്ട് േപര്ാജക്ടുകള്  നൂതന 
പദ്ധതിയായി  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
1)  പര്ധാനെപ്പട്ട ഇടങ്ങളില്  CC TV സ്ഥാപിക്കല് .  അടങ്കല്  10,00,000/- 

രൂപ(സ്ത്രീസുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്) 
2) ജിലല്ാ കവാടങ്ങളില്   CC TV സ്ഥാപിക്കല്   അടങ്കല്  10,00,000/- രൂപ 
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(ജിലല്യ്ക്ക് പുറത്തു നിന്ന്  മാലിനയ്ങ്ങള്  െകാണ്ടുവന്ന് തള്ളുന്നത്  തടയാന് ) 
 

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

4.39 ഉദയഗിരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  16.08.2017-െല A1-100/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്  
2015-16 വര്ഷം  മാവും തട്ട് കമ്മയ്ൂണിറ്റി ഹാള്  വയറിംഗിന്  (TSP)  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കി 2016-17-ല്   പൂര്ത്തീകരിച്ചു. ബില്  തുക 95,536/- രൂപ. 2016-17-ല്  
റ്റി.എസ്.പി. വിഹിതമായി 40,000/ രൂപ മാതര്േമ  ലഭിച്ചുള്ളൂ. ഈ തുക മറ്റു  
േപര്ാജക്ടിന് െചലവഴിച്ചു. അതിനാല്   തുക തികഞ്ഞിലല്.  ഈ വര്ഷം റ്റി.എസ്.പി. 
വിഹിതം  46,000/- രൂപയാണ്. ഈ തുക  തികയിലല്.  അതിനാല്  കയ്ാരി ഓവര്  
വിഹിതമായി  95,536/- രൂപ  അനുവദിക്കണെമന്ന ആവശയ്ം  സംബന്ധിച്ച്. 

തീരുമാനം -  തനത് ഫണ്ട് വകയിരുത്തി തുക നല്കാന്  
അനുമതി നല്കുന്നു. 
അതിനായി േപര്ാജക്ട് േഭദഗതി െചയയ്ാന്  േവണ്ട 
കര്മീകരണം േസാഫ്ട് െവയറില്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ടര്  ഐ.െക.എം. വരുത്തണം 

(നടപടി :1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം)വകുപ്പ് 
2)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം 

 
4.40 അയയ്മ്പുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  07.11.2017-െല A4-3904/17-◌ാ◌ം 

നമ്പര്  കത്തും  23.10.2017-െല 1(3)-◌ാ◌ം നമ്പര്   ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും   
  

എസ്.സി.എസ്.പി. ഫണ്ട്  ഉപേയാഗിച്ച് കൃഷി ആവശയ്ത്തിന്  1999-2000 
വര്ഷം 1.58 ഏക്കര്  സ്ഥലം വാങ്ങിയിരുന്നു. ഈ സ്ഥലം ൈലഫ് 
പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തി  ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന്  വിട്ടുനല്കാന്  
09.06.2017-െല 1911/2017/തസവ്ഭവ  നമ്പറായി  സര്ക്കാര്  അനുമതി 
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.    ഈ സ്ഥലം ൈലഫ് പദ്ധതിയില്   ഉള്െപ്പടുത്തി  
എസ്.സി. വിഭാഗത്തിനും  െപാതു വിഭാഗത്തിനും ഭവന  നിര്മ്മാണത്തിന്  
ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം -    അപ്പാര്ട്ട്െമന്റ് സമുച്ഛയം  നിര്മ്മിക്കണെമന്ന  
നിബന്ധനേയാെട  അനുമതി നല്കുന്നു.    

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ് 
4.41 കരൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  26.10.2017-െല -◌ാ◌ം നമ്പര്  

കത്ത്  
പുതിയ കക്കൂസ് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  െപാതു വിഭാഗത്തിന്  6,93,000/- രൂപയും  
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന്  4,62,000/- രൂപയും  ഉള്െപ്പടുത്തി  േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ  
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ആസൂതര്ണസമിതിയുെട  അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  15,400/- രൂപയാണ്  യൂണിറ്റ് 
നിരക്ക്. ഒ.ഡി.എഫ്. പഞ്ചായത്തായി പര്ഖയ്ാപിക്കെപ്പട്ടതിനാല്  ഈ 
േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്   അംഗീകാരം നല്കിയിട്ടിലല്.  ഈ 
േപര്ാജക്ടുകള്  നടപ്പാക്കാന്   പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  

 തീരുമാനം -  കക്കൂസ് ഇലല്ാത്ത കുടുംബങ്ങളുെട എണ്ണം മറ്റു 
വിവരങ്ങള്  എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ്  റിേപ്പാര്ട്ട 
നല്കാന്  ശുചിതവ് മിഷന്   ഡയറക്ടെറ 
ചുമതലെപ്പടുത്തി. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  
അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  
തീരുമാനെമടുക്കും. 

(നടപടി :1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.സി)വകുപ്പ് 
2)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചിതവ്മിഷന്  

4.42 മീനച്ചിലാര്- മീനന്തറയാര്  - െകാടൂരാര്   പുനര്  സംേയാജന  പദ്ധതി 
േകാഓര്ഡിേനറ്റര്   അഡവ്. െക.അനില്  കുമാറിെന്റ കത്ത്  
ഫല്ാറ്റുകള്, േലാഡ്ജുകള്, േഹാട്ടലുകള്, വീടുകള്  എന്നിവയുെട  മാലിനയ് 
കുഴലുകള്  മീനച്ചിലാര്, മീനന്തലയാര്, െകാടുരാര്  എന്നീ നദികളിേലയ്ക്കും  
േതാടുകളിേലയ്ക്കും  മറ്റു  െനല്പാടങ്ങളിേലയ്ക്കും  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതു 
കെണ്ടത്താന്  വിപുലമായ സര്േവ നടത്തുന്നതിന്  നടപടി സവ്ീകരിക്കണെമന്ന 
ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം -  ജിലല്ാ ശുചിതവ് മിഷന്  ഇത് പരിേശാധിച്ച്  സര്േവയ്ക്ക് 
വിേധയമാേക്കണ്ട പര്േദശം, ഏെതാെക്ക പഞ്ചായത്തു 
കള്  എന്നീ വിവരങ്ങള്, േഫാേട്ടാ തുടങ്ങിയവ 
ശുചിതവ് മിഷന്  ഡയറക്ടര്  മുേഖന നല്കണം 
അടത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  
പരിഗണിക്കും 

(നടപടി :1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.സി)വകുപ്പ് 
2)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചിതവ്മിഷന്  

 
4.43 േകാട്ടയം ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ്  െഡപയ്ൂട്ടി ഡയറക്ടറുെട  09.11.2017-െല  

B1863/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  18.07.2017-
െല B4-328/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  

 2016-17-ല്  ക്ഷീര വികസനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് താെഴപ്പറയുന്ന രണ്ട് േപര്ാജക്ടുകള്  
േകാട്ടയം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

േപര്ാ.നം. 770/17 – ക്ഷീര വര്ദ്ധിനി (വനിത) അടങ്കല്   1,77,50,000/- രൂപ 

േപര്ാ.നം. 1002/17 – ക്ഷീര വര്ദ്ധിനി (ജനറല്) അടങ്കല്   1,64,00,000/- രൂപ 
       ആെക 3,41,50,000/- രൂപ  
        =========== 
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ക്ഷീര സംഘങ്ങള്ക്ക്  റിേവാള്വിംഗ് ഫണ്ട്  നല്കുന്നതായിരുന്നു 
പര്വര്ത്തനം. ഇത് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്  അംഗീകരിച്ചിലല്.  സംസ്ഥാനതല 
അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക്  നല്കുകയും  12.01.2017-ല്  ഓണ്ൈലനായി അംഗീകാരം  
ലഭിക്കുകയും െചയ്തു.  ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും 
അംഗീകാരം നല്കി.  
 അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓണ്ൈലനായി അംഗീകരിച്ചതനുസരിച്ച്  പദ്ധതി 
നടപ്പാക്കി.  സര്ക്കാര്  ഉത്തരവിലല്ാത്തതിനാല്  3,41,50,000/-രൂപയുെട 
െചലവിേന്മല്  ഓഡിറ്റ് കുറിെപ്പഴുതിയിരിക്കുന്നു.  ഈ െചലവിന് സാധൂകരണം  
നല്കണെമന്നാവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്  

തീരുമാനം -  ഈ േപര്ാജക്ട് പര്കാരം തുക ബന്ധെപ്പട്ട  ക്ഷീര 
സംഘങ്ങള്ക്ക് നല്കിയിട്ടുേണ്ടാ  എന്നു ക്ഷീര 
സംഘങ്ങള്  മുേഖന ഇത്  റിേവാള്വിംഗ് ഫണ്ടായി 
ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക് നല്കിയിട്ടുേണ്ടാ എന്നും  
െപര്േഫാര്മന്സ് ഓഡിറ്റ് പരിേശാധിച്ച്  അടുത്ത 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിക്കു മുമ്പ ്  റിേപ്പാര്ട്ട 
നല്കണം. റിേപ്പാര്ട്ടിനുേശഷം പിന്നീട് പരിഗണിക്കും 

4.44 ബഹു. േകാട്ടയ്ക്കല്  എം.എല്.എയുെട  09.11.2017-െല കത്തും  േകാട്ടയ്ക്കല്  മുനിസിപ്പല്  
െചയര്മാെന്റ  08.11.2017-െല PO/13189/14-◌ാ◌ം  നമ്പര്   കത്തും 
േകാഓര്ഡിേനഷന്   കമ്മിറ്റിയുെട  23.10.2017  (ഖണ്ഡിക.3.10), 01.11.2017-െല 
ഖണ്ഡിക  4.1) എന്നീ  തീയതികളിെല  േയാഗ നടപടിയും 

  

ഹഡ്േകായില്  നിന്നും 3.20 േകാടി രൂപ വായ്പെയടുത്ത്  ഭവനശര്ീ എന്ന ഭവന 
പദ്ധതിക്ക്  സര്ക്കാര്  02.10.2016-ന് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. 16.03.2017-െല 
56/2017/തസവ്ഭവ  ഉത്തരവ്  പര്കാരം  എലല്ാത്തരം വീടുകള്ക്കും  വീടിന് തറ 
വിസ്തീര്ണ്ണം  66 ചതുരശര് മീറ്ററില്  നിന്നും  25 ശതമാനം അധികരിച്ചാലും 
31.03.2016 വെര എഗര്ിെമന്റ്  വച്ചവര്ക്ക് േശഷിക്കുന്ന മുഴുവന്  തുകയും  
നല്കാെമന്ന്  നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  േകാട്ടയ്ക്കല്  നഗരസഭയുെട  ഭവനശര്ീ പദ്ധതി  
ആരംഭിച്ചത്  02.10.2016നു േശഷമായതിനാല്  31.03.2016 എന്ന കാലാവധി  
31.12.2017 വെരയായി ദീര്ഘിപ്പിച്ചു നല്കണെമന്ന  ആവശയ്ം  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  23.10.2017, 01.11.2017 തീയതികളിെല 
േയാഗങ്ങളില്  നിരസിച്ചിരുന്നു. 
 ഇതു പുനഃപരിേശാധിക്കണെമന്നും  ഇന്നുവെര (08.11.2017) എഗര്ിെമന്റ് വച്ച  
മുഴുവന്  ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്കും  തറവിസ്തീര്ണ്ണം 25 ശതമാനം  വര്ദ്ധനവ് 
വരുത്തുന്നതിന്  അനുമതി നല്കണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച് 

തീരുമാനം-  വീട് പൂര്ത്തീയായതിനുേശഷം  മാതര്ം ധനസഹായം 
നല്കണെമന്ന  നിബന്ധനേയാെട അനുമതി 
നല്കുന്നു. 
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(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഐ.എ)വകുപ്പ് 
 

4.45 പുനലൂര്  നഗരസഭാ െചയര്മാെന്റ  09.11.2017-െല കത്ത് 
  

നഗരസഭയില്  ൈലഫ് പദ്ധതി പര്കാരം  നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കാത്ത 342 
ഭവനങ്ങള്ക്ക്  ധനസഹായം നല്േകണ്ടതുണ്ട്.  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  വിവിധ 
വകയിരുത്തലുകള്ക്ക് േശഷം  വികസന ഫണ്ട്  കുറവായതിനാല്  വീട് 
പൂര്ത്തീകരണത്തിന്  താെഴപ്പറയുന്ന രീതിയില്  ഫണ്ട് കെണ്ടത്താന്  
അനുവദിക്കണെമന്ന്  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
I) വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  നിര്വഹണം സാദ്ധയ്മലല്ാത്ത  േപര്ാജക്ടുകളില്  നിന്നും  

േമഖലാ വിഭജനം കണക്കാക്കാെത  ഭവന നിര്മ്മാണ പൂര്ത്തീകരണത്തിന്  
തുക വകയിരുത്താന്  അനുവദിക്കണം 

തീരുമാനം – അനുമതി നിരസിച്ചു.  
(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി )വകുപ്പ് 

II) വനിതകള്  അേപക്ഷകരായുള്ള  ഭവന നിര്മ്മാണങ്ങള്  വനിതാ ഘടക 
പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തുന്നതിന്  അനുവദിക്കണം 

 

തീരുമാനം-  ൈലഫ് പദ്ധതിയായതിനാലും  വികസന ഫണ്ട് 
കുറവായതിനാലും വനിതകളുെട ഉടസ്ഥത 
യിലുള്ള  വീടുകളാെണങ്കില്  വനിതാ ഘടക 
പദ്ധതിയില്  നിന്ന് പരമാവധി  50 ശതമാനം 
തുക  ഈ വര്ഷേത്തയ്ക്ക് മാതര്ം  വകയിരുത്താന്  
പര്േതയ്ക അനുമതി  നല്കുന്നു.  

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി )വകുപ്പ് 
4.46  തിരുവനന്തപുരം റൂറല്   േപാലീസ് േമാധാവിയുെട  10.11.2017-െല G2(A) 55965/2017/T 

നമ്പര്  കത്ത് ( ജിലല്ാ കളക്ടര്ക്കു നല്കിയത്)  
CC TV കയ്ാമറകള്   സ്ഥാപിച്ച  സ്ഥലങ്ങളില്  കുറ്റകൃതയ്ങ്ങള്  ഗണയ്മായ 
രീതിയില്   കുറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നും CC TV കയ്ാമറകള്   കുറ്റവാളിെയ കണ്ടു പിടിക്കാന്   
സഹായിച്ചിട്ടു െണ്ടന്നും റൂറല്  എസ്.പി.  അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല്  ഗര്ാമീണ 
േമഖലകളില്  CC TV കയ്ാമറകള്   സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  വകുപ്പിന് ഫണ്ട് തികയിലല്.  
ഈ സാഹചരയ്ത്തില്  CC TV കയ്ാമറകള്   സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  തുക വകയിരുത്തുന്ന കാരയ്ം  പരിഗണിക്കണെമന്നാവശയ്ം 
സംബന്ധിച്ച്.  ഇതിനായി ആെക 659 കയ്ാമറകള്  സ്ഥാപിേക്കണ്ടതു െണ്ടന്നും  
ഏകേദശം  1,64,75,000/ രൂപ  െചലവു വരുെമന്നും  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

തീരുമാനം -  CC TV കയ്ാമറകള്    സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  ബന്ധെപ്പട്ട 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  േപര്ാജക്ടുകള്  
തയയ്ാറാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്  പരിഗണിക്കാെമന്ന് 
തീരുമാനിച്ചു.  

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് 
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4.47 ബഹു. മങ്കട എം.എല്.എ യുെട 17.10.2017-െല 190/mankada/2016-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  13.10.2017-െല  കത്തും. 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 01.11.2017-െല േയാഗ നടപടി വിവരവും   
(ഖണ്ഡിക 4.7)  
വള്ളിക്കാപ്പറ്റിയില്  പര്വര്ത്തിക്കുന്ന േകരള അന്ധ വിദയ്ാലയം എന്ന എയ്ഡഡ്  
സ്കൂളിന്  െകട്ടിടം  പണിയുന്നതിന്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  2017-18-ല്  40,94,109/- 
രൂപ  (േപര്ാ.നം. 1599/18) വകയിരുത്തിയ േപര്ാജക്ടിന്  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി 
അംഗീകാരം  നല്കിയിരുന്നു. ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നുെവങ്കിലും  01.11.2017-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി യില്  
അനുമതി നിരസിച്ചിരുന്നു.   
എയ്ഡഡ് സ്കൂളിെന്റ ഗണത്തില്  വരും എങ്കിലും ഇത് അന്ധ 
വിദയ്ാലയമായതിനാല്  പര്േതയ്ക പരിഗണ നല്കി  േപര്ാജക്ട്  നടപ്പാക്കാന്  
അനുമതി നല്കുന്നു. ഈ നിര്മ്മാണം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം  
ഉപേയാഗിച്ചായതിനാല്  ഈ െകട്ടിടം ൈകമാറ്റം െചയയ്െപ്പടാവുന്നതലല്. 

(നടപടി :തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി )വകുപ്പ് 


േയാഗം ൈവകിട്ട് 4.00 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു.  
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