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വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട
29.11.2017-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
===========================
ഇതുവെരയുള്ള ആെക പദ്ധതി െചലവ് 28.78 ശതമാനമാണ്.
വിശദ വിവരം താെഴ േചര്ക്കുന്നു.
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
31.75 ശതമാനം
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 31.53
”
മുനിസിപ്പാലിറ്റി
29.12
”
േകാര്പ്പേറഷന്
25.72
”
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
16.83
”
ആെക
28.78 ശതമാനം
=============
ഏറ്റവും കൂടുതല് തുക െചലവഴിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജിലല്യും (31.14 ശതമാനം)
ഏറ്റവും കുറവ് േകാഴിേക്കാട് ജിലല്യും (26.39 ശതമാനം) ആണ്. െപാതു വിഭാഗം പദ്ധതി
െചലവ് 28.28 ശതമാനവും എസ്.സി.എസ്.പി. വിഹിതത്തിെന്റ െചലവ് 22.44
ശതമാനവും റ്റി.എസ്.പി. പദ്ധതി െചലവ് 22.23 ശതമാനവും ആണ്. ആെക 12,586
ബിലല്ുകള് ടര്ഷറികളില് െപന്റിംഗ് ആണ്. ഇതിെന്റ 368.62 േകാടി രൂപയാണ്.
2.മുന് േകാര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്
===================================================================I
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട 13.09.2017, 19.10.2017, 01.11.2017, 15.11.2017 എന്നീ
തീയതികളിെല തീരുമാന പര്കാരം
നടപടി സവ്ീകരിക്കാനുള്ളവയിേന്മല് നടപടി
സവ്ീകരിച്ച് 13.12.2017-െല േകാഓര്ഡി േനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗത്തിന് മുമ്പ് േസ്റ്ററ്റ്
റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പിേലയ്ക്ക് ബന്ധെപ്പട്ടവര് റിേപ്പാര്ട്ട് െചേയയ്ണ്ടതാണ്.

3.െപാതു തീരുമാനങ്ങള്

====================
3.1 േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട 01.11.2017-െല തീരുമാനപര്കാരം (ഖണ്ഡിക 3.1)
സ്കൂളുകള്, ആശുപതര്ികള് തുടങ്ങിയ െപാതു സ്ഥലങ്ങളിെല കിണറുകള് റീ
ചാര്ജ്ജു െചയയ്ാന് ബന്ധെപ്പട്ട തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് േപര്ാജക്ടുകള്
നടപ്പാക്കാന് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. ഇതിെന്റ യൂണിറ്റ് നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കാന്
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയെറ ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.
ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട 17.11.2017-െല DB-753/12/CE/തസവ്ഭവ നമ്പര് കത്തു പര്കാരം
താെഴപ്പറയുന്ന നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചു നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
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(i)

പരന്ന

േമല്ക്കൂരയുള്ള

െകട്ടിടങ്ങളില്നിന്ന്

(ii)

സംഭരിക്കുന്നതിന് – 20,500/- രൂപ
ചരിഞ്ഞ േമല്ക്കൂരയുള്ള െകട്ടിടങ്ങള്ക്കായി

മഴെവള്ളം

നിര്മ്മിക്കുന്ന

റീ

ചാര്ജ്ജിംഗ് സംവിധാനത്തിന് – 24,500/- രൂപ
തീരുമാനം :-

ഈ നിരക്ക് അംഗീകരിച്ചു.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി)വകുപ്പ്

3.2 കഴിഞ്ഞ വര്ഷങ്ങളില് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നടപ്പാക്കിയ േപര്ാജക്ടുകളുെട

പൂര്ത്തീകരണപതര്ം തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നത് മാര്ച്ച് 31-നു േശഷമായിരുന്നു. മാര്ച്ച്
മാസം 31-നു േശഷം പൂര്ത്തീകരണപതര്ം തയയ്ാറാക്കി േസാഫ്ട് െവയറില്
േരഖെപ്പടുത്തുന്നതിന് കാലതാമസെമടുക്കും. അതിനാല് ഓേരാ േപര്ാജക്ടും
പൂര്ത്തിയാക്കുേമ്പാള് തെന്ന പൂര്ത്തീകരണപതര്ം
തയയ്ാറാക്കി
ബന്ധെപ്പട്ട
ഉേദയ്ാഗസ്ഥന് എന്ടര്ി െചേയയ്ണ്ടതാണ്.അതിനുള്ള കര്മീകരണം ഐ.െക.എം.
േസാഫ്ട് െവയറിലും െചയയ്ണം. ഭൗതിക ലക്ഷയ്ത്തിന് അനുസൃതമായി ഭൗതിക
േനട്ടം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് പൂര്ത്തീകരണ പതര്േത്താെടാപ്പം കൃതയ്മായി
േചര്ക്കണം.
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്
2) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം
3.3 തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്
എസ്.സി.എസ്.പി/റ്റി.എസ്.പി
വിഹിതം
ശ്മശാനത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങാന് ഉപേയാഗിക്കരുത്.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ്
3.4 ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട പരിധിയില് പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലുള്ള
കുടുംബങ്ങള് താമസിക്കുന്നിലല്. എന്നാല് ഇത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
റ്റി.എസ്.പി. വിഹിതം ബഡ്ജറ്റില് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിേന്മല് താെഴപ്പറയുന്ന
തീരുമാനങ്ങള് എടുത്തു.
(1) ഈ വര്ഷം ഇങ്ങെന ലഭിച്ച തുക തിരിെക എടുക്കാന് ധനവകുപ്പ് നടപടി
സവ്ീകരിക്കണം. അത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട ലിസ്റ്റ് അടിയന്തിര
മായി ബന്ധെപ്പട്ട വകുപ്പുേമധാവികള് ധന വകുപ്പിന് ൈകമാറണം. ഇതിേലയ്ക്കായി
ഇങ്ങെനയുള്ള തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട വിവരങ്ങള് അടിയന്തിരമായി
വകുപ്പു േമധാവികള് േശഖരിക്കണം.
(2) ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്/പര്േദശങ്ങളില് പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗ
കുടുംബങ്ങളുെട എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്
കൂടുതല് റ്റി.എസ്.പി. ഫണ്ട് അനുവദിക്കണം. ഇതിെന്റ വിവരങ്ങള് ബന്ധെപ്പട്ട
ഡയറക്ടര്മാര് േശഖരിച്ച് ധനവകുപ്പിനും സംസ്ഥാന ആസൂതര്ണ േബാര്ഡിനും
നല്കാനുള്ള നടപടി സവ്ീകരിക്കണം.
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ്
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
3) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
4)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
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3.5

ചില ജിലല്കളില് കരിങ്കലല്ിേന്റയും മറ്റും ദൗര്ബലയ്മുണ്ട്. ഇത് നിര്മ്മാണ
പര്വൃത്തികെള ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു പര്േതയ്കമായി പരിേശാധിച്ച് തീരുമാന
െമടുക്കാനായി വിശദമായ കുറിപ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറും തേദ്ദശസവ്യം ഭരണ
ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും േചര്ന്ന് തയയ്ാറാക്കി പര്ിന്സിപ്പല് െസകര്ട്ടറിക്കു നല്കണം.
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്
2) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്
3)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്

3.6 ൈലഫ് മിഷെന്റ ഭാഗമായി പൂര്ത്തിയാകാത്ത വീടുകളുെട പൂര്ത്തീകരണത്തിന്
ചില തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് മാറ്റി വച്ച തുക അപരയ്ാപ്തമാണ്.
ഗുണേഭാക്താക്കളുെട എണ്ണം കൂടുതലുള്ള ഇത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്
മതിയായ തുക കെണ്ടത്തുന്നതിന് പര്േതയ്കം കര്മീകരണം െചേയയ്ണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
അതിനാല് ഇത്തരം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഏെതാെക്ക ആെണന്നും
അവിടങ്ങളിെല ഗുണേഭാക്താക്കളുെട എണ്ണം, ആവശയ്മുള്ള തുക, ഇേപ്പാള് മാറ്റി
വച്ചിരിക്കുന്ന തുക, ലഭയ്മായ പദ്ധതി വിഹിതത്തില് നിന്ന് പുനഃകര്മീകരണം/
പര്േതയ്ക കര്മീകരണം നടത്തി കെണ്ടേത്തണ്ട തുക എതര്െയന്ന് വിശദമായ
റിേപ്പാര്ട്ട് ൈലഫ് മിഷന് ഏക്സികയ്ുട്ടീവ് ഓഫീസര് എതര്യും േവഗം നല്കണം.
അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില് ഓേരാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും േവണ്ടി
പര്േതയ്കം പര്േതയ്കം കര്മീകരണം നടത്തുന്നതാണ്.
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ്
2) ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര്,
ൈലഫ് മിഷന്
3.7 ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് ഗയ്ാപ് ഫണ്ട് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നല്കാന്
ഹഡ്േകാ തയയ്ാറാെണന്ന് ഹഡ്േകാ പര്തിനിധികള് േയാഗത്തില് അറിച്ചു.
ഹഡ്േകായുെട ധനസഹായം അതാത് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് േനരിട്ടും
ഉപേയാഗെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.
ഹഡ്േകാ
ധനസഹായം
എപര്കാരം
ഉപേയാഗെപ്പടുത്താെമന്നതിെന്റ സാദ്ധയ്തകള് പരിേശാധിക്കാന് േയാഗം
തീരുമാനിച്ചു.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ്
3.8 പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്, നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്,
േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ്, മറ്റു വകുപ്പുകള്/ ഓഫീസുകള് ആവശയ്െപ്പടുന്ന മുറയ്ക്ക്
ലഭയ്മായ റിേപ്പാര്ട്ടുകള് ഐ.െക.എം- ല് നിന്ന് കൃതയ്മായി നല്കണം.
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഐ.ബി) വകുപ്പ്
2) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം
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3.9 െപാതു മരാമത്തുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്
താെഴപ്പറയുന്ന നിര്േദ്ദശങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചു. തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ്
എഞ്ചിനീയര് പര്ിന്സിപ്പല് െസകര്ട്ടറിയുമായി വിശദമായി ചര്ച്ച െചയ്ത് വയ്ക്തത
വരുത്തിയതിനുേശഷം ഇതിേന്മല് ഉത്തരവ്/സര്ക്കുലര് ഇറക്കാന് തീരുമാനിച്ചു.
 േകാര്പ്പേറഷന്/ മുനിസിപ്പാലിറ്റി/ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തുകളിെല പര്ധാനെപ്പട്ട
ടര്ാഫിക് കൂടിയ േറാഡുകള്/ പി.ഡബല്യ്ൂ.ഡി. േറാഡുകളുെട ൈബപാസ് ആയി
ഉപേയാഗിക്കുന്ന േറാഡുകള് എന്നിവ ടാര് െചയയ്ുേമ്പാള് നിലവിലുള്ള crest
thickness കൂടി പരിേശാധിച്ച് Traffic axle load ഉം CBR ഉം മനസ്സിലാക്കി IRC
SP 72-െല പര്കാരം ഡിൈസന് െചയ്ത് തയയ്ാറാേക്കണ്ടതാണ്. അതുേപാെല
തെന്ന പര്ധാനെപ്പട്ട എലല്ാ േറാഡുകളിലും pot- hole fill െചയ്ത് Bituminous
Macadam (BM) levelling course നല്കി 40mm Bituminious Concreat (BC)
പര്വൃത്തി MoRTH Specification-ന് െചയയ്ുന്നതിന് അനുമതി നല്കാന്
തീരുമാനിച്ചു. താരതേമയ്ന ടര്ാഫിക് കുറഞ്ഞിടത്ത് 20mm chipping carpet
MoRTH /MoRD-േലാ തുടരാവുന്നതാണ്.
 േറാഡ് നിര്മ്മിക്കുേമ്പാള് െവള്ളെക്കട്ടുള്ള /മഴക്കാലത്ത് െവള്ളം കയറാന്
സാദ്ധയ്തയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് soil properties –ല് ഉണ്ടാകുന്ന വയ്തിയാനം
കണക്കിെലടുത്ത് ആ ഭാഗങ്ങളില് suitable – thickness –ല് ഉള്ള concreat
paving block ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കുന്നു.
 െടണ്ടര് െചയയ്ുേമ്പാള് ആദയ്െത്ത പര്ാവശയ്ം
single tender
ആണ്
ലഭിക്കുന്നെതങ്കില്, വീണ്ടും െടണ്ടര് െചേയയ്ണ്ടതാണ്. റീ – െടണ്ടറില് ലഭിക്കുന്ന
single – tender
എസ്റ്റിേമറ്റ് േററ്റിേലാ
എസ്റ്റിേമറ്റ് േററ്റില് കുറേവാ
ആെണങ്കില് അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്. െടണ്ടര് കാലയളവ് പി.ഡബല്യ്ൂ.ഡി.
മാനവ്ല് പര്കാരം പരമാവധി 10 ദിവസമാണ്. ആയതിനാല് െടണ്ടര്/ റീ–
െടണ്ടര് െചയയ്ുന്നതിന് പത്ത് ദിവസത്തില് കൂടുതല് നല്േകണ്ടതിലല്.
 ഇതിേനാടകം പല തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുേടയും േപര്ാജക്ടുകള്ക്കു്
PRICE – ലൂെട സാേങ്കതികാനുമതിയും സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറിലൂെട
ഭരണാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017 ഒേക്ടാബര് 3 മുതല് ൈപര്സ് േസാഫ്ട്
െവയറില് േകാസ്റ്റ് ഇന്ഡക്സ് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന്
പര്കാരം നിരക്കില് 4% മുതല് 13% വെര കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ തീയതിക്ക്
(03.10.2017) മുന്പ് സാേങ്കതികാനുമതി ലഭയ്മാക്കിയ
പര്വൃത്തികളുെട
എസ്റ്റിേമറ്റ് ഇനിയും
പുതിയ േകാസ്റ്റ്
ഇന്ഡക്സിേലയ്ക്ക്
പുതുക്കി
തയയ്ാറാേക്കണ്ടതിലല്. നിലവില് ലഭയ്മായ
എസ്റ്റിേമറ്റ്
ഉപേയാഗിച്ച്
െടണ്ടര്/മറ്റ് മാര്ഗ്ഗങ്ങള് മുേഖന തുടര് നടപടികള് സവ്ീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
 പല തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇതിേനാടകം ൈപര്സ് േസാഫ്ട്
െവയറില് പഴയ േകാസ്റ്റ് ഇന്ഡക്സ് ഉപേയാഗിച്ച് സാേങ്കതികാനുമതി
ലഭയ്മാക്കിയത് കയ്ാന്സല് െചയയ്ുകയും പുതിയ േകാസ്റ്റ് ഇന്ഡക്സിേലയ്ക്ക്
മാറുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്. ൈപര്സ് േസാഫ്ട് െവയറില് വീണ്ടും പഴയ നിരക്കില്
സാേങ്കതികാനുമതി നല്കുന്നതിന് സാധയ്മലല്. ഈ സാഹചരയ്ത്തില്
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തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ആവശയ്മുള്ള പക്ഷം പഴയ നിരക്കിലുള്ള
െടണ്ടര്
ബി.ഒ.കയ്ു
(െടണ്ടര്
െഷഡയ്ൂള്)
ഇ-െടണ്ടര്
േപാര്ട്ടലില്
ലഭയ്മായിട്ടുെണ്ടങ്കില് ടി ബി.ഒ.കയ്ു. ഉപേയാഗിച്ച് വീണ്ടും റീ- െടണ്ടര്
െചയയ്ാവുന്നതാണ്. ടി ബി.ഒ.കയ്ു (െടണ്ടര് െഷഡയ്ൂള്)-േവാ പഴയ നിരക്കില്
ൈപര്സില് സാേങ്കതികാനുമതി
ലഭിച്ച എസ്റ്റിേമറ്റിെന്റ പകര്േപ്പാ
ഉപേയാഗിച്ച്
മാനവ്ല് ആയി
സാേങ്കതികാനുമതി നല്കാവുന്നതും
െടണ്ടര്/തുടര് നടപടികള് സവ്ീകരിക്കാവുന്നതുമാണ്.
 03.10.2017-ന് പുതിയ േകാസ്റ്റ് ഇന്ഡക്സ് നിലവില് വന്നതിനാല് അതിന്
േശഷം ൈപര്സ് േസാഫ്ട് െവയറിലൂെട തയയ്ാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിേമറ്റുകള്
പുതുക്കിയ േകാസ്റ്റ് ഇന്ഡക്സ് പര്കാരം തയയ്ാറാേക്കണ്ടതാണ്.
 ഗവണ്െമന്റ് ഹയര് െസക്കന്ററി/ൈഹസ്ക്കൂള് എന്നിവയുെട പഴയ/ ഉപേയാഗ
ശയ്ൂനയ്മായ െകട്ടിടങ്ങള്/േടായ് ലറ്റുകള് എന്നിവ െപാളിച്ചു മാറ്റുേമ്പാള്
ആയതിന് വാലുേവഷന് തയയ്ാറാക്കുന്നതിനും അനുമതി നല്കുന്നതിനും
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി എക്സികയ്ൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്/േകാര്പ്പേറഷന്
സൂപര്ണ്ടിംഗ്
എഞ്ചിനീയര്
എന്നിവെര
ചുമതലെപ്പടുത്തുന്നു.
 ഗവ. യുപി/എല്.പി. സ്ക്കൂളുകളുെട/ഉപേയാഗ ശയ്ൂനയ്മായ െകട്ടിടങ്ങള്/േടായ്
ലറ്റുകള് എന്നിവ െപാളിച്ചു മാറ്റുേമ്പാള് ആയതിന് വാലയ്ുേവഷന്
തയയ്ാറാക്കുന്നതിനും അനുമതി നല്കുന്നതിനും േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്/മുനിസിപ്പല് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്/എക്സികയ്ൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്/േകാര്പ്പേറഷന്
സൂപര്ണ്ടിംഗ്
എഞ്ചിനീയര് എന്നിവെര ചുമതലെപ്പടുത്തുന്നു
 േമല് രീതിയില് െകട്ടിടങ്ങള് െപാളിച്ചു മാറ്റുേമ്പാള് ൈപതൃക െകട്ടിടങ്ങള്
ആെണങ്കില് പുരാവസ്തു വകുപ്പിെന്റ അനുമതി ലഭയ്മാക്കുന്നതിനും േമല്
ഉേദയ്ാഗസ്ഥെര തെന്ന ചുമതലെപ്പടുത്തുന്നു.
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്
2) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്
ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്
3.10 എസ്.സി.എസ്.പി./റ്റി.എസ്.പി പദ്ധതികളുെട നിര്വഹണം
സംബനധിച്ച്
09.11.2017-ല് ബഹു. പട്ടികജാതി /പട്ടികവര്ഗ്ഗ പിന്നാക്ക േക്ഷമ - നിയമ സാംസ്ക്കാരിക
വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട
അദ്ധയ്ക്ഷതയില് േചര്ന്ന േയാഗത്തിെല തീരുമാനങ്ങളും
നിര്േദ്ദശങ്ങളും ചര്ച്ച െചയ്ത് താെഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങെളടുത്തു.
1. പട്ടികജാതി – പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പും തേദ്ദശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും
നടപ്പിലാക്കുന്ന സമാന പദ്ധതികള്ക്ക് ഭാവിയില് ഒേര നിരക്കും ഒേര
മാനദണ്ഡവും പാലിക്കണം.
2. പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് പുതുതായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പഠനമുറി
പദ്ധതിയുെട യൂണിറ്റ് േകാസ്റ്റ് (െകട്ടിട നിര്മ്മാണത്തിന്) 2.00 ലക്ഷം രൂപയാക്കി
പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. നടപ്പുവര്ഷം പഠനമുറിക്ക് ആവശയ്മായ ഫര്ണിച്ചറുകളടക്കം
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മറ്റു സൗകരയ്ങ്ങള് എന്നിവ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പും തേദ്ദശസവ്യംഭരണ
വകുപ്പും േചര്ന്നു നടപ്പിലാക്കണം. പഠനമുറിക്ക് ആവശയ്മായ കമ്പയ്ൂട്ടറുകള്
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നല്കണം. വരും വര്ഷങ്ങളില് നിശ്ചിത എണ്ണം
പഠന മുറികള് പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പും തേദ്ദശസവ്യംഭരണ
വകുപ്പും ഒേര മാനദണ്ഡ പര്കാരം സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കണം.
ൈവദയ്ുതി, കുടിെവള്ളം എന്നീ െപാതു സൗകരയ് േപര്ാജക്ടുകള് നടപ്പാക്കുന്നതിന്
താെഴപ്പറയുന്ന രീതി സവ്ീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
a) 51% ഗുണേഭാക്താക്കള് SC/ST അലല്ാത്ത പക്ഷം െമാത്തം ഗുണേഭാക്തൃ
കുടുംബങ്ങളില് 25 ശതമാനെമങ്കിലും
പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗ കുടുംബങ്ങളു
െണ്ടങ്കില്
ആനുപാതികമായി
(proportionate)SCSP/TSP
വിഹിതം
വിനിേയാഗി ക്കാവുന്നതാണ്.
b) അംഗീകൃത പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ േകാളനി/സേങ്കതങ്ങളിേലയ്ക്കു േറാഡ്
നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് േകാളനിക്കകത്തുള്ള ഭാഗവും (Internal
Road) പുറത്തുള്ള ഭാഗവും ഒറ്റ എസ്റ്റിേമറ്റില് വരുന്ന പക്ഷം 51 ശതമാനം
ഗുണേഭാക്താക്കള്
പട്ടിക
വിഭാഗക്കാരായാല്
SCSP/TSP
ഫണ്ട്
വിനിേയാഗിക്കാെമന്ന് നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു.
c) പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ
േകാളനി/സേങ്കതങ്ങള്ക്കുള്ളില് നിര്മ്മിക്കുന്ന
േറാഡുകള്ക്ക്
കുറഞ്ഞ വീതി നിഷ്കര്ഷിേക്കണ്ടതിലല് എന്ന് നിശ്ചയിച്ചു.
സേങ്കതങ്ങള്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഭാഗത്തിന് കുറഞ്ഞത് 3 മീറ്റെറങ്കിലും വീതി
ഉണ്ടാകണെമന്നും
സേങ്കതങ്ങള്ക്കുള്ളിേലയ്ക്കുള്ള േറാഡുകള്ക്ക് മാതര്േമ
SCSP/TSP ഫണ്ട് അനുവദിക്കാവൂ എന്നും തീരുമാനിച്ചു.
പദ്ധതി നിര്വഹണത്തിെല തടസ്സങ്ങള് ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി പുതുതായി
രൂപീകരിച്ച 28 നഗരസഭകളില് SCDOമാരുെട തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതുവെര
ബന്ധെപ്പട്ട േബല്ാക്കിെല (േനരേത്ത ചാര്ജജുണ്ടായിരുന്ന) SCDOമാര് നിര്വഹണ
ഉേദയ്ാഗസ്ഥരായി തുടേരണ്ടതാണ്. ഇവര്ക്ക് ആവശയ്മായി വരുന്ന കല്റിക്കല്
സേപ്പാര്ട്ട് നഗരസഭകള് നല്േകണ്ടതാണ്.
SCSPയില് നടപ്പാതകള് നിര്മ്മിക്കുേമ്പാള് കുറഞ്ഞത് 5 വീടുകെളങ്കിലും
(പട്ടികജാതി വിഭാഗ ഗുണേഭാക്തൃ കുടുംബങ്ങള്) ഒരു കല്സ്റ്ററായി ഉണ്ടാകണം.
അംേബദ്ക്കര് ഗര്ാമ വികസന പരിപാടികളുെട മാതൃകയില് എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും സേങ്കത വികസന പരിപാടികള് ഏെറ്റടുക്കാവുന്ന താെണന്ന്
നിര്േദ്ദശിച്ചു.
എലല്ാ ഡി.പി.സി. മീറ്റിംഗുകളിലും SCSP/TSP പദ്ധതികളുെട അവേലാകനം ഒരു
അജണ്ട ഐറ്റമായി ഉള്െപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
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4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്
==================
4.1 അയയ്മ്പുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 07.11.2017-െല A4-3043/17-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത്.
ഇ.എംഎസ്. ഭവന പദ്ധതിയില്
ലഭിച്ച തുക വിേലല്ജ് എക്സ്റ്റന്ഷന്
ഓഫീസറുെടേടയും പര്സിഡന്റിേന്റയും േപരില് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില് െചലവഴി
ക്കാെത കിടപ്പുണ്ട്. െപാതു വിഭാഗത്തില് 24,75,000/ രൂപയും എസ്.സി.
എസ്.പിയില് 3,93,008/രൂപയും. പഞ്ചായത്തില് ൈലഫ് പദ്ധതി യില്
ഉള്െപ്പടുത്തി ഫല്ാറ്റ് നിര്മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തുക ൈലഫ് പദ്ധതിയിേലയ്ക്ക്
ഉപേയാഗിക്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം :-

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

4.2 ശുചിതവ് മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട 17.10.2017-െല 2152/C1/2016/SM/
(LSGD-DC1/554/2017/LSGD) നമ്പര് കത്ത്
ഹരിതേകരള മിഷനും മാലിനയ് സംസ്ക്കരണത്തിനുമായി
എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളും വികസന ഫണ്ടില് നിന്നും തുക മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത്
എലല്ാ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് – നഗരസഭാതലങ്ങളില് ഹരിത കര്മ്മ േസന
രൂപീകരിക്കാന് സര്ക്കാര് നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരിത കര്മ്മേസന ഫലപര്ദമായി
പര്വര്ത്തിച്ച് യൂസര്ഫീ ലഭിച്ചു തുടങ്ങാന് കാലതാമസമുണ്ടാകുെമന്നതിനാല്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്കും നഗരസഭകള്ക്കും വയബിലിറ്റി ഗയ്ാപ് ഫണ്ടായി ആറു
മാസേത്തയ്ക്ക് താെഴപ്പറയും പര്കാരം തുക നീക്കി വയ്ക്കുവാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
1) ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഒരു വാര്ഡിന് – 23,175/- രൂപ
2) മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്ക്ക് ഒരു വാര്ഡിന് - 46,350/- രൂപ
3) േകാര്പ്പേറഷനുകള്ക്ക് ഒരു വാര്ഡിന് – 92,700/- രൂപ
തീരുമാനം :- ധനകാരയ്വകുപ്പിെന്റ അനുമതി വാങ്ങണെമന്ന നിബന്ധന
േയാെട അംഗീകരിച്ചു
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.സി.) വകുപ്പ്
4.3 ഹരിത േകരള മിഷെന്റ
ഒന്നാം വാര്ഷികാേഘാഷത്തിെന്റ
ഭാഗമായി
താെഴപ്പറയുന്ന നിരക്കില് തുക െചലവഴിക്കാന് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
അനുമതി നല്കണെമന്ന് ഹരിത േകരള മിഷന് ൈവസ് െചയര്േപഴ്സണ്
േയാഗത്തില് ആവശയ്െപ്പട്ടു.
1) ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് - 25,000/- രൂപ
2) മുനിസിപ്പാലിറ്റികള് - 50,000/- രൂപ
3) േകാര്പ്പേറഷന്
- 1,00,000/- രൂപ
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തീരുമാനം:- മുകളില് പറഞ്ഞ പരിധിക്ക് വിേധയമായി തനത് ഫണ്ടില്
നിന്നും തുക െചലവഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കുന്നു.
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.സി.) വകുപ്പ്

4.4 എരേഞ്ഞാളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 02.05.2017-െല A3-5238/16◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത് ( 1766619/2017/DA/LSGD)
2016-17-ല് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് േശഖരിച്ച് റീൈസകല്ിംഗ് യൂണിറ്റില് എത്തിക്കുന്നതിന് 3
കുടുംബശര്ീ പര്വര്ത്തകര്ക്ക് പര്തിമാസം 5000/- രൂപ നിരക്കില് ഓണേററിയം
നല്കിെക്കാണ്ടുള്ള േപര്ാജക്ട് േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതിേയാെട
നടപ്പാക്കി വരുന്നു. ഈ വര്ഷവും ഇേത നിരക്കില് ഓണേററിയം നല്കി േപര്ാജക്ട്
നടപ്പാക്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം:- േപര്ാജക്ട് നിര്വഹണം രണ്ടാം വര്ഷേത്തയ്ക്ക് കടന്നതിനാല്
യൂേസഴ്സ് ഫീ
ലഭിക്കുന്നുേണ്ടാ
എന്നു പരിേശാധിച്ച്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
റിേപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കണം.
റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില് അടുത്ത േകാഓര്ഡിേന
ഷന് കമ്മിറ്റിയില് തീരുമാനെമടുക്കും.
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്

4.5 ആലങ്ങാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 01.11.2017-െല കത്ത് (LSGD –
DA1/866/2017-LSGD)
മുട്ടേക്കാഴി വിതരണത്തിനുള്ള സബ്സിഡി നിരക്ക് മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം
ശതമാനമാണ്. ഇത് 75 ശതമാനമായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്
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തീരുമാനം :- അനുമതി നിരസിച്ചു. മാര്ഗ്ഗേരഖയില് േഭദഗതി
വരുത്തേണാ എന്നത് പിന്നീട് പരിഗണിക്കും.
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്
2) േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ്

4.6 അടൂര് നഗരസഭാ െചയര്മാെന്റ 06.10.2017-െല കത്ത്

2011-12 വര്ഷം
എസ്.സി.എസ്.പി ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച്
പട്ടികജാതി
വിഭാഗക്കാര്ക്ക് ശ്മശാന നിര്മ്മാണത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങിയിരുന്നു. ഈ സ്ഥലം
െപാതു വിഭാഗത്തിന് ശ്മശാനം പണിയുന്നതിന് ഉപേയാഗിക്കാന് അനുമതി
സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം:- പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു. കര്ിമിേറ്റാറിയം
പണിയുന്നതിനുള്ള
െചലവ് െപാതു
വിഭാഗം
വികസന ഫണ്ടില് നിേന്നാ മറ്റു െപാതു ഫണ്ടില്
നിേന്നാ വഹിക്കണം.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ്
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4.7 ഇടുക്കി ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 13.11.2017-െല 50/17/DPC/DPO/IDKനമ്പര് കത്തും ഇടുക്കി
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 03.11.2017-െല കത്തും
ഇടുക്കി ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് “ക്ഷീര സമൃദ്ധി” എന്ന േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം സ്പില്
ഓവര് ആയി തുടരുന്നുണ്ട്. ആെക അടങ്കല് 1.50 േകാടി രൂപ. വികസനഫണ്ട്
75.00 ലക്ഷം രൂപ. 5 േപരുള്ള ഗര്ൂപ്പുകളായുള്ള ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക് ബാങ്കില്
നിെന്നടുക്കുന്ന േലാണിന് ബാക്ക് എന്ഡ് സബ്സിഡി നല്കാനാണ് ലക്ഷയ്ം.
പശുക്കെള എലല്ാവരും വാങ്ങിച്ചുെവന്നതിനാല് സബ്സിഡി തുക ബാങ്കിേലയ്ക്ക്
നല്കണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം ഇത് പരിേശാധിച്ച് ജിലല്ാ മൃഗസംക്ഷണ ഓഫീസര്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര് മുേഖന റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
അതിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തില് അടുത്ത േകാഓര്ഡി
േനഷന് കമ്മിറ്റിയില് പരിഗണിക്കും.
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ്
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
4.8 ചമ്പക്കുളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ കത്ത്
2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്
പഠനമുറി എന്ന േപര്ാജക്ടിന് 42.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട്
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്(േപര്ാ.നം.69/17). െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും
ഇതിന് അംഗീകാരം നല്കിയിട്ടിലല്. േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം - ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള് മുേഖനേയാ ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളില്
നിന്ന് ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റ് വാങ്ങിേയാ േപര്ാജക്ട്
നടപ്പാക്കാന് അനുമതി നല്കുന്നു.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി.)വകുപ്പ്
4.9 മലയാറ്റൂര് - നീലീശവ്രം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 01.11.2017-െല A3-7442/17◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്
2014-15-െല താെഴപ്പറയുന്ന 2 േപര്ാജക്ടുകള് സ്പില് ഓവറായി ഈ വര്ഷം
തുടരുന്നുണ്ട്.
1)േപര്ാ.നം.11/18 കേലല്ക്കാട് കമ്മയ്ൂണിറ്റി ഹാള് െമയിന്റനന്സ്
2) േപര്ാ.നം. 29/18 വിജ്ഞാനവാടി േടായ് ലറ്റ്
ഈ േപര്ാജക്ടുകളുെട ആെക അടങ്കല് 16,21,000/- രൂപയാണ്. ഈ തുക
2017-18-െല വാലിേഡഷനില് വരും. എന്നാല് പശ്ചാത്തല േമഖലയില്
അനുവദനീയ തുക 15,28,000/- രൂപയാണ്. 93,000/- രൂപ അധികമാണ്.
വാലിേഡഷന് ശരിയാക്കാന് അധിക തുകയായ 93,000/- രൂപ തനത് ഫണ്ടില്
ഉള്െപ്പടുത്തി േപര്ാജക്ട് േഭദഗതി െചയയ്ാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
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തീരുമാനം - ഏെതങ്കിലും ഒരു േപര്ാജക്ടില് എസ്.സി.എസ്.പി.
വിഹിതമായ 93,000/- രൂപ കുറവ് െചയ്ത് പകരം തനത്
ഫണ്ട് േചര്ത്ത് േഭദഗതി െചയയ്ാന് അനുമതി നല്കുന്നു.
ഇതിന് ഈ പഞ്ചായത്തിന് മാതര്മായി സുേലഖ േസാഫ്ട്
െവയറില് ആവശയ്മായ കര്മീകരണം
ഐ.െക.എം.
നടത്തണം.
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ്
2) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം.
4.10 വാഴൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 24.11.2017-െല കത്ത്
വാഴൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ പുതിയ ഓഫീസ് െകട്ടിടം പൂര്ത്തിയായി വരുന്നു.
ഇതിെന്റ ഉത്ഘാടനം ഡിസംബര് 29-◌ാ◌ം തീയതിയായതിനാല് െകട്ടിടത്തിെന്റ
ഇന്റീരിയര്/ഫര്ണിഷിംഗ് പര്വര്ത്തികള് നടത്താനായി
തനത്
ഫണ്ട്
ഉപേയാഗിച്ച് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കാന് സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില് സൗകരയ്ം
നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം - തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച് ഇപര്കാരം േപര്ാജക്ട്
തയയ്ാറാക്കാനുള്ള അനുമതി നല്കുന്നു. സുേലഖ േസാഫ്ട്
െവയറില് ഇതിനുള്ള കര്മീകരണം ഈ പഞ്ചായത്തിനു
മാതര്മായി ഐ.െക.എം. നടത്തണം
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ്
2) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം
4.11 േചലാമ്പ്ര ഗര്ാമപഞ്ചായത്തു പര്സിഡന്റിെന്റ 14.11.2017-െല B1-6975/17◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും 19.10.2017-െല 1(2)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
2014-15 വര്ഷെത്ത പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പട്ടിരുന്ന താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്
സ്പില്ഓവറായി തുടരുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഇവ 2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
ഉള്െപ്പടുത്താന്
വിട്ടുേപായി.
ഇതുള്െപ്പടുത്താന്
അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(1) േപര്ാ.നം. 170- േചലൂപ്പാടം ൈപേങ്ങാട്ടൂര് േറാഡ് ൈസഡ് െകട്ട് റീടാറിംഗ്
(2) േപര്ാ.നം.183 - ൈപേങ്ങാട്ടൂര് അേടട്ട് േറാഡ് ൈസഡ് െകട്ട്.
തീരുമാനം - അനുമതി നല്കുന്നു. ഇതിനുള്ള
സൗകരയ്ം ഈ
പഞ്ചായത്തിനുമാതര്മായി ഐ.െക.എം. നടത്തണം
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ്
2) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം
4.12തഴവ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ കത്ത്. (ലഭിച്ചത് 13.11.2017)
റിംഗ് കേമ്പാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മാര്ഗേരഖ പര്കാരം 50 ശതമാനമാണ് സബ്സിഡി. 50 ശതമാനം ഗുണേഭാക്തൃ
വിഹിതം. ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം 10 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കണെമന്ന ആവശയ്ം
സംബന്ധിച്ച്
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തീരുമാനം -

നിരസിച്ചു

നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ്
4.13 ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ ശിശുേക്ഷമ സമിതി െസകര്ട്ടറിയുെട 16.11.2017-െല D3-2222/14◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്
ആലപ്പുഴ ജിലല്യില് കുട്ടികളുെട സമഗര് വികസനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
േപര്ാജക്ടുകളുെട നിര്വഹണ ഏജന്സിയായി ജിലല്ാ ശിശുേക്ഷമ സമിതിെയ
അംഗീകരിക്കണെമന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം - തല്ക്കാലം പരിഗണിേക്കണ്ടതിെലല്ന്ന് തീരുമാനിച്ചു.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ്
4.14 ബഹു. െചങ്ങന്നൂര് എം.എല്.എ.യുെട 08.11.2017-െല കത്തും െചങ്ങന്നൂര് േബല്ാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 06.11.2017-െല കത്തും.
(i)
ൈലഫ് പദ്ധതി പര്കാരം
പൂര്ത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുെട
പൂര്ത്തീകരണത്തിന് ധനസഹായം നല്കുന്നത് വികസനഫണ്ടും IAY
പദ്ധതിയില് െചലവഴിക്കാത്ത തുകയും േചര്ത്താണ്. ഇതിെല വികസന
ഫണ്ട് വിഹിതം ടര്ഷറിയില് നിന്ന് പിന്വലിച്ച് ബാങ്കില് നിേക്ഷപിക്കാന്
അനുവദിക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം- നിരസിച്ചു.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ്
(ii)
16.08.2017-െല േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുെട 3(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്
തീരുമാനപര്കാരമുള്ള താെഴപ്പറയുന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്
A) പാലിേയറ്റീവ് േനഴ്സിെന്റ േവതനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കണം
B) ഫിസിേയാ െതറാപ്പിസ്റ്റിെന്റ േസവന ദിനങ്ങളും േവതനവും വര്ദ്ധിപ്പിക്കണം
C) പാലിേയറ്റീവ് േനഴ്സിേനാെടാപ്പം േനഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റിേനയും നിയമിക്കാന്
അനുമതി േവണം
D) പാലിേയറ്റീവ് േഹാം െകയര് പരിപാടിക്ക് സവ്കാരയ് േഡാക്ടര്മാരുെട
േസവനം ഉപേയാഗെപ്പടത്താന് അനുമതി േവണം.
തീരുമാനം
മാര്ഗ്ഗേരഖ പരിഷ്ക്കരിക്കുേമ്പാള് ഇതും പരിഗണനാ
വിഷയമാക്കുന്നതാണ്.
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഇ.പി.എ)വകുപ്പ്
2) േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ്
(iii)
16.08.2017-െല േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുെട 22(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്
തീരുമാനപര്കാരമുള്ള താെഴപ്പറയുന്ന ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്
മാര്ക്കറ്റുകള്, ആശുപതര്ികള്, ആഡിേറ്റാറിയങ്ങള് തുടങ്ങിയ െപാതു
സ്ഥലങ്ങളില്
ബിന്നുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് (െമറ്റീരിയല് റിക്കവറി
െസന്ററിെന്റ
പര്വര്ത്തനത്തിെന്റ ഭാഗമായി). ൈഫബര് ബിന്നുകള്

11

സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. ഇത് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര് നിരസിച്ചു.
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം
ൈഫബര് ബിന്നുകള് സ്ഥാപിക്കാന് അനുമതി
നല്േകണ്ടതിെലല്ന്ന്
ശുചിതവ് മിഷന് പര്തിനിധി
അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് അനുമതി നിരസിച്ചു.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി)വകുപ്പ്
4.15െചങ്ങന്നൂര് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 03.08.2017-െല D/170/17◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത്
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ 58 വര്ഷം പഴക്കമുള്ള െകട്ടിടത്തിെന്റ രൂപ ഭംഗി
നിലനിര്ത്തി നവീകരിക്കുന്നതിന് ആര്ക്കിെടക്ചര് എന്ജിനീയറുെട േസവനം
േവണം. സവ്കാരയ് ഏജന്സിെയ െപാതു െടണ്ടറിലൂെട കെണ്ടത്തി എസ്റ്റിേമറ്റ്
തയയ്ാറാക്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം -

4.16

അനുമതി നല്കുന്നു.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി)വകുപ്പ്
െപരിന്തല്മണ്ണ നഗരസഭാ െചയര്മാെന്റ 15.11.2017-െല കത്ത്.
െപരിന്തല്മണ്ണ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില് എല്.പി./യു.പി സ്കൂളുകളിലായി ആെക 171
കല്ാസ് മുറികള് ഉണ്ട്. ഇതില് 24 കല്ാസ് മുറികള് ഗവ.സ്കൂളുകളുേടയും 147 കല്ാസ്
മുറികള് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുേടതുമാണ്. എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിെല കല്ാസ്
മുറികള്ക്ക് കൂടി ൈഹെടക് സാേങ്കതിക വിദയ് നല്കി ആധുനിക വത്ക്കരിക്കാന്
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്

സര്ക്കാര്
സ്കൂളുകളിെല
കല്ാസ്
മുറികള്
ആധുനികവല്ക്കരിച്ചതിനുേശഷേമ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകെള
പരിഗണിക്കാവൂ എന്ന നിബന്ധനേയാെട അനുമതി
നല്കുന്നു
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ്
4.17തൃശൂര് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 25.10.2017-െല കത്ത്.
തീരുമാനം -

തൃശൂര് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് എലല്ാ വര്ഷവും കലാ-കായിക സാംസ്കാരിക
സമുച്ഛയം
എന്ന പദ്ധതി ഏെറ്റടുക്കാറുണ്ട്. നാടക-ചലചിേതര്ാത്സവങ്ങള്ക്കും
നാട്ടറിവ് േപാലുള്ള പരിപാടികള്ക്കും ധനസഹായം നല്കുകയാണ് ഉേദ്ദശയ്ം.
ഈ വര്ഷവും േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട് (േപര്ാ.നം.781/18, അടങ്കല് 20.00 ലക്ഷം
രൂപ). െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും നിരസിച്ച ഈ േപര്ാജക്ട്
നടപ്പാക്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം -

1998 മുതല് നടപ്പാക്കുന്ന പരിപാടിയാെണന്നതിനാല്
പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നു.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ്
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4.18 ശാസ്താംേകാട്ട ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 15.11.2017-െല C1-936/17-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത്
ശുദ്ധജല വിതരണത്തിെന്റ ഭാഗമായി ഗാര്ഹിക കണക്ഷന് നല്കാനുള്ള േപര്ാജക്ട്
സ്പില്ഓവറായി തുടരുന്നുണ്ട്.(േപര്ാ.നം.193/17, അടങ്കല് 15,44,000/- രൂപ. എന്നാല്
ൈപപ്പ് ൈലന് നീട്ടല് കൂടി നടത്തിയാേല ഗാര്ഹിക കണക്ഷന് നല്കാന് കഴിയൂ.
ൈലന് നീട്ടല്
എന്ന ഘടകം േപര്ാജക്ടില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടിലല്.
ഇതു കൂടി
ഉള്െപ്പടുത്താന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം - അധിക തുക ആവശയ്മിലല് എന്ന് അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്
ൈലന് നീട്ടല് എന്ന ഘടകം കൂടി േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില് ഉള്െപ്പടുത്തി
നടപ്പാക്കാന് അനുമതി നല്കുന്നു
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം)വകുപ്പ്
4.19 മണ്േറാ തുരുത്ത് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 14.11.2017-െല A1/2020/2017◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്
െകട്ടിട
നിര്മ്മാണ
ചട്ടങ്ങള്
ലംഘിച്ച്
നിര്മ്മിക്കെപ്പട്ട
കുടുംബ
ങ്ങള്ക്ക് താല്ക്കാലിക െകട്ടിട നമ്പര് അനുവദിച്ചു നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം
വീടുകളില് താമസിക്കുന്ന അര്ഹരായ പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്ക്ക് പഠനമുറി
പണിയാന് ധനസഹായം
നല്കാന് കഴിയുേമാ എന്ന്
സ്പഷ്ടീകരണം
നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ചു.
തീരുമാനം - പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലുള്ളതായതിനാല് ഇത്തരം ഭവന
ങ്ങളിലും ഈ പഞ്ചായത്തിനു മാതര്ം പഠനമുറി നിര്മ്മിച്ചു
നല്കാന് അനുമതി നല്കുന്നു.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ്
4.20 കുണ്ടറ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 25.11.2017-െല pre/kgp/01/17-◌ാ◌ംനമ്പര്
കത്ത്
ഗാര്ഹിക കുടിെവള്ള കണക്ഷന് നല്കുന്നതിന് 7,00,000/- രൂപ ഉള്െപ്പടുത്തി 201718-ല് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 107/18– വികസനഫണ്ട് 3,32,500/രൂപ. ധനകാരയ് കമ്മീഷന് ഗര്ാന്റ് 3,67,500/- രൂപ.) ഈ േപര്ാജക്ട് വനിതാ ഘടക
പദ്ധതിയിലാണ് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2 േപര്ക്ക് തുക നല്കി (ആെക 10,000/രൂപ). പുതിയ വി.ഇ.ഒ വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയില് ഇത് ഉള്െപ്പടുത്താവുന്നതലല്
എന്നറിയിച്ചതനുസരിച്ച് വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയില് തെന്ന നിര്വഹണം നടത്താന്
അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്
നിരസിച്ചു.
ഈ
േപര്ാജക്ട്
വനിതാ
തീരുമാനം - അനുമതി
ഘടകപദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്താവുന്നതലല്. വികസന
ഫണ്ടില് നിന്ന് വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തി
യിരിക്കുന്ന 3,32,500/- രൂപയ്ക്കു പകരം ധനകാരയ് കമ്മീഷന്
13

ഗര്ാേന്റാ, തനത് ഫേണ്ടാ ഉള്െപ്പടുത്തി
നടപ്പാേക്കണ്ട
താണ്.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം)വകുപ്പ്

4.21 േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഇന്ഡസ്ട്രീയല് എന്റര്ൈപര്സസ് (KSIE) െചയര്മാെന്റ 04.11.2017െല KSIE/MK TG/2017-18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്
സൗേരാര്ജ്ജപാനലുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് േപര്ാജക്ട്
നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില് ചില പ്ലാന്റുകളില് നിന്ന് െക.എസ്.ഇ.ബി.ഗര്ിഡിേലയ്ക്ക്
ൈവദയ്ുതി നല്കുന്നുമുണ്ട്. തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് െടണ്ടര് കൂടാെത
നടപ്പാക്കാനുള്ള
ഏജന്സിയായി
KSIE െയ
അംഗീകരിക്കണെമന്നാവശയ്ം
സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം - ആവശയ്ം നിരസിക്കുന്നു.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ്
4.22 പത്തനംതിട്ട അസിസ്റ്റന്റ് െഡവലപ്െമന്റ് കമ്മീഷണറുെട 10.11.2017-െല കത്തും,
റാന്നി
BDOയുെട
26.10.2017-െല
കത്തും 11.08.2017-െല XV-◌ാ◌ം നമ്പര്
ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
2016-17-ല് റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപതര്ിക്ക് സവ്ീേവജ് ടര്ീറ്റ് െമന്റ്
പ്ലാന്റ്
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 70.00 ലക്ഷം (55 ലക്ഷം രൂപ വികസനഫണ്ട്, 15.00 ലക്ഷം രൂപ
ധനകാരയ് കമ്മീഷന് ഗര്ാന്റ്) രൂപയുെട േപര്ാജക്ടിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
േപര്ാജക്ടിന് ശുചിതവ് മിഷെന്റ സാേങ്കതിക അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കരാര്
എടുത്ത ഏജന്സിക്ക് 6.50 ലക്ഷം രൂപ അഡവ്ാന്സ് നല്കി േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി.
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കിയതിനാല് േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരമിലല്ാെത
സാേങ്കതികാനുമതി നല്കാന് കഴിയിലല് എന്ന് ശുചിതവ് മിഷന് ഡയറക്ടര്
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നടപടികര്മത്തിെല
ഈ
പിഴവ്
പരിഹരിക്കുന്നതിന്
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം 1) സാേങ്കതികാനുമതി
വാങ്ങാെത
േപര്ാജക്ട്
നടപ്പാക്കിയത് ശരിയായിലല് എന്ന് േകാഓര്ഡി
േനഷന്
കമ്മിറ്റി
വിലയിരുത്തി.
ബന്ധെപ്പട്ട
ഉേദയ്ാഗസ്ഥേനാട്
ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
വിശദീകരണം ആരായണം.
2) സാധൂകരണം നല്കുന്നു.
നടപടി:-1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി)വകുപ്പ്
2)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
േയാഗം ൈവകിട്ട് 4.45-ന് അവസാനിച്ചു.
*************

14

