നം. 20/2017/SRG/CC
വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോഒഡികനഷ

േമ്മിറ്റിയുടെ

27.07.2017-ല് നെന്ന കയാഗത്തിടെ നെപെി വിവരം
കയാഗം ഈച്ചയ്ക്ക് 12.00 മണിക്ക് ബഹു. തകേശ സൃയം ഭരണ വൄപ്പുമന്ത്രിയുടെ ക ംബറില്
അരംഭിച്ചു. ബഹു. തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പുമന്ത്രി കയാഗത്തില് ഄദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
പടെടുത്തവരുടെ വിവരം ഹാജ രജിസ്റ്റ പ്രോരം .
1. പദ്ധ്തി നിവഹണം
1.1

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധ്തി നിവഹണം കയാഗം ഄവകലാേനം
ട യ്തു. 26.07.2017 വടര അടേ 8.85 ശതമാനമാണ് പദ്ധ്തി ട ലവ്. എന്നാല്
ട്രഷറിേളില് സമപിച്ച ബില് ഄനുസരിച്ച് 11.05 ശതമാനം ട ലവ്
വകരണ്ടതാണ്.
ബന്ധടപട്ട നിവഹണ ഈകദയാഗസ്ഥ്ാരും തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടസക്രട്ടറിമാരും ട്രഷറിേളുമായി ബന്ധടപട്ട് സമപിക്കടപട്ട
ബില്ലുേള് പാസ്സാക്കി എടുക്കുന്നതിനു കവണ്ട നെപെിേള് സൃീേരിക്കണം.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(എഫ്.എം) വൄപ് )

1.11

നിമ്മാണ പ്രതിത്തിേള്ക്കുള്ള കപ്രാജക്ടുേളുടെ ടവറ്റിംഗം സാകെതിോനുമതിയും
നല്ൄന്ന നെപെിേള് 05.08.2017-നേം പൂത്തിയാക്കണം.
(നെപെി:- ീഫ് എഞ്ചിനീയ, തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ് )

I.III

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അഴ്ചകതാറുമുള്ള പദ്ധ്തി ട ലവ് തകേശഭരണ
വൄപിടെ സസറ്റില് ലഭയമാക്കണം. ആകപാള് അടേയുള്ള ട ലവാണ്
ോണിക്കുന്നത് .
ആതിന് പേരം പദ്ധ്തി പുകരാഗതി റികപാട്ട് ട ന്ന ന്ന
അഴ്ചയിടല ട ലവ് , അടേ ട ലവ് എന്ന രീതിയില് പദ്ധ്തി പുകരാഗതി
ലഭയമാക്കണം. ൊടത ത്ാസ ട ലവ് , ത്ാസത്തിനു മു പുള്ള ട ലവ്,
അടേ ട ലവ് എന്ന രീതിയില് പദ്ധ്തി പുകരാഗതി റികപാട്ട് സസറ്റില്
ആെണം.
(നെപെി:-എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടേ.എം)
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I.IV

തകേശഭരണ വൄപ് ടസക്രട്ടറിയുടെ ഄദ്ധ്യക്ഷതയില് വൄപ്പു കമധാവിേടള
പടെടുപിച്ചുടോണ്ട്
31.07.2017-ല്
പദ്ധ്തി പുകരാഗതി
പ്രകതയേമായി
ഄവകലാേനം ട യ്യാ തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(എഫ്.എം.) വൄപ് )

2.ടപാതുവിഷയങ്ങള്
2.1 എല്ലാ സക്കാ സ്കൂളുേളിലം യൂറിനലേളും കൊയ് ലറ്റം ൄട്ടിേളുടെ എണ്ണത്തിന്
അനുപാതിേമായി പണിതതിനുകശഷം എയ്ഡഡ് സപ്രമറി സ്കൂളുേളിലം ആത്തരം
സൗേരയടമാരുക്കാല്ലൃന്നതാണ് എന്ന് മാഗകരയയില് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാല്
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുേളിടല യൂറിനലേളും കൊയ് ലറ്റേളും തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ
അസ്തി രജിസ്റ്ററില് ക ത്തിട്ടില്ല. ഄതിനാല് ആവയ്ക്കുകവണ്ടിയുള്ള കപ്രാജക്ടുേള് ടവറ്റ
ട യ്ത് സാകെതിേ ഄനുമതി നല്ോ
തെസ്സം കനരിടുന്നുണ്ട്. തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അസ്തി രജിസ്റ്ററില് ആല്ലാടയെിലം മുേളില് പറഞ്ഞ നിബന്ധനയ്ക്കു
വികധയമായി എയ്ഡഡ് സപ്രമറി സ്കൂളുേളില് യൂറിനലേളും കൊയ് ലറ്റേളും
സ്ഥാപിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. ആതിനുള്ള ക്രമീേരണം ഐ.ടേ.എം. കസാഫ്ട് ടവയറില്
വരുത്തണം.
(നെപെി:-1) തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്
2) എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ട.ഐ.ടേ.എം
2.2 കലാേബാെ് വിഹിതമുപകയാഗിച്ചുള്ള കപ്രാജക്ടുേള് 30.09.2017-നേം പൂത്തിയാക്കണ
ടമന്ന് നികേശിച്ചിണ്ട്ണ്ട്. 2016-17-ടല നീക്കിയിരുപ്പുതുേ ഄധിേമായി ഄനുവദിക്കുന്ന
താടണന്നും പദ്ധ്തിേള് ആല്ലാത്ത തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് എത്രയും കവഗം
പൂത്തിയാക്കാല്ലൃന്ന പുതിയ കപ്രാജക്ടുേള് എടുത്ത് 30.09.2017 നേം പൂത്തിയാക്ക
ണടമന്നും തകേശമിത്രം കപ്രാജക്ടു ഡയറക്ട തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടള
ഄറിയിച്ചിണ്ട്ണ്ട്. പുതിയ കപ്രാജക്ടുേള് എടുത്ത് 30.09.17 നേം പൂത്തിയാക്കുന്നതിന്
പ്രാകയാഗിേ ബുദ്ധ്ിമുണ്ട്ള്ളതിനാല് പുതിയ കപ്രാജക്ടുേള് ഏടറ്റടുക്കുന്ന തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഄവയുടെ പൂത്തീേരണത്തിന് 31.12.2017 വടര സമയം
ഄനുവദിക്കണടമന്ന് ധനോരയ വൄപികനാൊവശയടപൊ തീരുമാനിച്ചു.
നെപെി:-1) തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം,ഡി.എ) വൄപ്
2) ധനോരയ വൄപ്
2

2.3 2017-18 വാഷിേ പദ്ധ്തി കഭദഗതി
വാഷിേ പദ്ധ്തി ഄംഗീോര സമയത്ത് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി നികേശിച്ച
കഭദഗതിേള് സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിനുകവണ്ട ക്രമീേരണങ്ങള് സുകലയ കസാഫ്ട്
ടവയറില് വരുത്തി വിനയസിച്ചിണ്ട്ണ്ട്. 2017-18 വാഷിേ പദ്ധ്തിയില് താടഴപറയുന്ന
കഭദഗതിേള് മാത്രകമ നെത്താ പാടുള്ളൂ.
(i) ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി നിരസിച്ച കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് പേരം പുതിയ കപ്രാജക്ടുേള്
ഏടറ്റടുക്കല്
(ii) ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി കഭദഗതി നികേശിച്ച കപ്രാജക്ടുേള് കഭദഗതി ട ന്ന േകയാ
പേരം കപ്രാജക്ടു് ഏടറ്റടുക്കുേകയാ ട യ്യല്
(iii) ടവറ്റിംഗ് ഒഫീസ/ജില്ലാതല ഄപീല് േമ്മിറ്റി നിരസിച്ച കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് പേരം
പുതിയ കപ്രാജക്ടുേള് ഏടറ്റടുക്കല്.
(iv) ടവറ്റിംഗ് ഒഫീസ/ജില്ലാതല ഄപീല് േമ്മിറ്റി നികേശിച്ച കപ്രാജക്ടുേള് കഭദഗതി
ട ന്ന േകയാ പേരം കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുക്കുേകയാ ട യ്യല്
(v) 2016-17 ന് മുമ്പുള്ള സ്പില്ഒവ കപ്രാജക്ടുേള് വാഷിേ പദ്ധ്തിയുടെ ഭാഗമാക്കാ
2017-18-ടല ബജറ്റ് വിഹിതം/ തനത് ഫണ്ട് വേയിരുത്തിടക്കാണ്ടുള്ള കപ്രാജക്ടുേള്.
(vi) കപ്രാജക്ടുേള് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിേിഷ്ഠ ഫോറ കഫാറത്തില് ഄല്ലാടയെില്
ശരിയായ കഫാറം ഈപകയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള കഭദഗതി.
(vii) മുമ്പ് നിമ്മാണം തുെങ്ങി പൂത്തിയാക്കാത്ത വീടുേളുടെ പൂത്തീേരണത്തിനു
കവണ്ടിയുള്ള
കപ്രാജക്ടുേള്. ആനി നല്കേണ്ട ഗക്ക്കള്ക്ക് അനുപാതിേമായി
പുതിയ നിരക്കില് തുേ നല്ോല്ലൃന്നതാണ്.
(viii) ഹരിത കേരള മിഷനുമായി ബന്ധടപട്ട പുതിയ കപ്രാജക്ടുേള് തകേശഭരണ
സ്ഥാപനത്തിന് ഏടറ്റടുക്കാല്ലൃന്നതാണ്. ആതെക്കം സക്കാ നികേശിക്കുന്ന
കഭദഗതിേള്/ കപ്രാജക്ടുേള് ഈള്ടപടുത്താ ഄനുമതി നല്ോല്ലൃന്നതാണ്.
1നെപെി:-തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി)വൄപ്
(ix) കമല് പറഞ്ഞ കഭദഗതിേള് സാധയമാക്കുന്നതിന് ഄനിവാരയമായ മറ്റ് കഭദഗതിേളും
അോല്ലൃന്നതാണ്. ഈദാഹരണത്തിന് ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി നികേശിച്ചത്
പ്രോരം രു കപ്രാജക്ടിടെ വിഹിതം വദ്ധ്ിപികക്കണ്ടതുടണ്ടെില് കമയലാ
നിബന്ധനേള്ക്കനുസൃതമായി ഄംഗീോരം ലഭിച്ച കപ്രാജക്ടുേള്/ കപ്രാജക്ടുേളില്
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നിന്ന് വിഹിതം േടണ്ടത്തി
വേയിരുകത്തണ്ടതാണ്. ഄതുകപാടല വിണ്ട്കപായ
സ്പില്ഒവ കപ്രാജക്ടുേള് ട്ടികച്ചക്കുകമ്പാള് 2017-18 വാഷിേ പദ്ധ്തി കഭദഗതി
ട യ്ത് വിഹിതം േടണ്ടത്തി വേയിരുത്തണം.
(നെപെി:-1) തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്
2) ീഫ് വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഗം,
സംസ്ഥാന അസൂത്രണ കബാഡ് )
3) എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടേ.എം
മുേളില് പറഞ്ഞ കഭദഗതിേള് 15.09.2017-നു മു പ് പൂത്തിയാക്കണം
2.4 പുതിയ മാഗകരയപ്രോരം തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഷിേ പദ്ധ്തിയ്ക്ക്
ഡി.പി.സി ഄംഗീോരം നല്േിയതിനുകശഷമാണ് കപ്രാജക്ടുേള് ടവറ്റിംഗിനു
നല്കേണ്ടത് . വാഷിേ പദ്ധ്തി കഭദഗതിയുടെ ഭാഗമായി തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് കപ്രാജക്ടുേള് ഡി.പി.സി ഄംഗീോരത്തിനു നല്ൄന്നുണ്ട്. ആത്തരം
കപ്രാജക്ടുേള് ബന്ധടപട്ട ഈകദയാഗസ്ഥ ടവറ്റട യ്തതിനുകശഷമാണ് ഡി.പി.സിക്ക്
ഄംഗീോരത്തിനു സമപികക്കണ്ടത്. ആതനുസരിച്ച് സുകലയ കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്
അവശയമായ ക്രമീേരണങ്ങള് നെത്തുന്നതാണ്.
(നെപെി:-1) തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്
2) എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ട,ഐ.ടേ.എം
2.5 നിമ്മാണ കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് VAT, സവീസ് ൊക്സ് എന്നിവയ്ക്കു പേരമായി 01.07.2017
മുതല് GST പ്രാബലയത്തില് വന്നു. ആതു സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ സക്കുല നിൄതി
വൄപില് നിന്ന് ആറകക്കണ്ടതുണ്ട്. ഏടതാക്ക ോരയങ്ങളിലാണ് വയക്തത
കവണ്ടടതന്നും സക്കുലറില് ഏടതാടക്ക ോരയങ്ങള് പ്രതിപാദിക്കണടമന്നതും
സംബന്ധിച്ച വിശദമായ ൄറിപ് തകേശസൃയം ഭരണ വൄപ് ീഫ് എഞ്ചീയ
ഄെിയന്തിരമായി തകേശ സൃയംഭരണ ടസക്രട്ടറി മുകയന നിൄതി വൄപിന്
നല്േണം.
(നെപെി:-1) തകേശസൃയംഭരണ(ആ. ഡബ്ല്യൂ) വൄപ്
2) ീഫ് എഞ്ചിനീയ,
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
2.6 ജില്ലയില് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നെത്തുന്ന ആ- ടെണ്ടറിടെ കഫാറത്തിടെ
വില,നിരതദ്രവയം മുതലായവ തകേശഭരണ വൄപ് എക്സിേൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
ഄക്കൗണ്ടികലയ്ക്കാണ് കപാൄന്നത്. എക്സിേൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയക്ക് മാത്രകമ
ഇ
അവശയത്തിന് കസ്റ്ററ്റ് ബാെ് ഒഫ് ആന്തയയില് ഄക്കൗണ്ട് തുെങ്ങാ ഄനുമതിയുള്ളൂ
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എന്നതിനാലാണ് ആപ്രോരം എക്സിേൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഄക്കൗണ്ടികലയ്ക്ക്
കപാൄന്നത്. ഄതിനാല് കസ്റ്ററ്റ് ബാെ് ഒഫ് ആന്തയയില് ഄക്കൗണ്ട് ആല്ലാത്ത എല്ലാ
തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും
ആ-ടെണ്ടറിടെ
അവശയത്തിനായി
എസ്.ബി.ഐയില് ഄക്കൗണ്ട് തുെങ്ങാ ഄനുമതി നല്ോ തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.സി) വൄപ് )
2.7 ൄടുംബശ്രീ ഄംഗങ്ങടള
ഈപകയാഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിേ് മാലിനയം നീക്കം ട ന്ന ന്ന
തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്, മാലിനയം നിമ്മാജന പ്രതിത്തിേള്ക്ക് ഗഡ്സ്
ഒകട്ടാ
വാങ്ങുന്നതിന്
ഄനുമതി
നല്ോ
തീരുമാനിച്ചു.
ആതിടെ
ഈെമസ്ഥതാവോശം ബന്ധടപട്ട തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കായിരിക്കും.
(നെപെി:-തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.സി) വൄപ് )
2.8 കോഒഡികനഷ
േമ്മിറ്റിയുടെ
12.07.2017-ടല കയാഗ തീരുമാന പ്രോരം
(യണ്ഡിേ 2.8) 6 മീറ്ററില് ൄറവ് വീതിയുള്ള കറാക്േളുടെ നിമ്മാണല്ലൃം , ഄറ്റൄറ്റ
പ്രതിത്തിേളും കബ്ല്യാക്ക് പഞ്ചായത്തുേള് ഏടറ്റടുത്ത് നെത്തുന്നതിടന സംബന്ധിച്ച്
റികപാട്ട് സമപിക്കുന്നതിന് തകേശസൃയംഭരണ ീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതല
ടപടുത്തിയിരുന്നു.
സുഗമമായ ഗതാഗത സൗേരയത്തിനും
വളന്നു വരുന്ന ഗതാഗത
സാന്ദ്രതയും േണക്കിടലടുക്കുകമ്പാള് ആരുവരി പാത നിമ്മിക്കുന്നതിന് ൄറഞ്ഞത് 6
മീറ്റ വീതി ഄനിവാരയമാണ്. ബസ്, കലാറി കപാലള്ള ടഹവി കമാകട്ടാ
വാഹനങ്ങളുടെ
സഞ്ചാരത്തിനും
ഗതാഗത കവഗതയും
സുരക്ഷിതതൃല്ലൃം
പരിഗണിക്കുകമ്പാള് കബ്ല്യാക്ക് പഞ്ചായത്തുേള് തമ്മില് ബന്ധിപിക്കുന്ന കറാക്േള്ക്ക്
മാഗകരയയില് നികേശിച്ചിണ്ട്ള്ള 6 മീറ്റ വീതി തുെരുന്നതാണ് നല്ലടതന്ന് ീഫ്
എഞ്ചിനീയ 26.07.2017-ടല DB.3/753/12/CE/തസൃഭവ േത്തു പ്രോരം റികപാണ്ട്
ട യ്തു. ീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ റികപാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് കബ്ല്യാക്ക് പഞ്ചായത്തു
േള്ക്ക് നെപാക്കാല്ലൃന്ന കറാക്േളുടെ ൄറഞ്ഞ വീതി 6 മീറ്റ അയിരിക്കണടമന്ന
സക്കാ ഈത്തരല്ലൃം പുനഃപരികശാധികക്കണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു.
നെപെി : തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ്
2.9 കോഒഡികനഷ േമ്മിറ്റിയുടെ 12.07.2017-ടല തീരുമാനപ്രോരം (യണ്ഡിേ 3.24)
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല മരാമത്ത് പ്രതിത്തിേള് ടെണ്ട ട ന്ന ന്ന സമയത്ത്
കലബ കോണ്ട്ട്രാക്ട് സഹേരണ സംളങ്ങള്ക്ക് അനുലയങ്ങള് പുനഃസ്ഥാപിക്ക
ണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച് പരികശാധിച്ച് റികപാട്ട് സമപിക്കുവാ
തകേശസൃയം
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ഭരണ വൄപ് ീഫ് എഞ്ചിനീയടറ കയാഗം ചുമതലടപടുത്തിയിരുന്നു. നിലവിടല
സ്ഥിതി തുെരുന്നതാണ് ഄഭിോമയടമന്ന് ീഫ് എഞ്ചിനീയ 20.07.2017-ടല DB111105/15/CE/തസൃഭവ േത്തു പ്രോരം റികപാട്ട് നയിരിയിരുന്നത് . ഇ വിഷയം
വിശദമായി പരികശാധിച്ചു. ടതാഴിലാളിേളുടെ ടസാസസറ്റിേടള കപ്രാത്സാഹിപി
കക്കണ്ടത് രു സാമൂഹയ ബാദ്ധ്യതയാടണന്ന് കയാഗം നിരീക്ഷിച്ചു. ആതിടെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില് താടഴപറയുന്ന നിബന്ധനകയാടെ 10 ശതമാനം ഄധിേ നിരക്ക്
കലബ കോണ്ട്ട്രാക്ട് ടസാസസറ്റിേള്ക്ക് ഄനുവദിക്കാ കയാഗം തീരുമാനിച്ചു.
(i)
നിമ്മാണ പ്രതിത്തിേള് കനരിട്ട് ഏടറ്റടുത്ത് പൂത്തീേരിക്കുവാ േഴിയുന്ന
കലബ കോണ്ട്ട്രാക്ട് സഹേരണ സംളങ്ങള്ക്ക് മാത്രകമ മു ഗണനാ
അനുലയങ്ങള് ഄനുവദിക്കാ പാടുള്ളൂ.
(ii)
ഏറ്റല്ലൃം
ടുവിലടത്ത
സാമ്പത്തിേ
വഷത്തില്
താടഴപറയുന്ന
പ്രോരമുള്ള
തുേയ്ക്കുള്ള
നിമ്മാണ
പ്രതിത്തിേള്
ഏടറ്റടുത്തു
പൂത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.
(1) A ക്ലാസ് കലബ സഹേരണ സംളം - 500 ലക്ഷം രൂപ
(2) B ക്ലാസ് കലബ സഹേരണ സംളം - 300 ലക്ഷം രൂപ
(3) C ക്ലാസ് കലബ സഹേരണ സംളം - 100 ലക്ഷം രൂപ
എന്നാല് 2017-18 വഷത്തികലയ്ക്ക് മാത്രം ഄഹത േണക്കാക്കുന്നതിന്
2015-16, 2016-17 വഷങ്ങളിടല നിമ്മാണ പ്രതിത്തിേളുടെ അടേ തുേ
പരിഗണിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
(iii)

കമല് ോരയങ്ങള് സാക്ഷയടപടുത്തിടക്കാണ്ട്
സഹേരണ സംളം
ഄസിസ്റ്റെ് രജിസ്ടാറില് നിന്നുള്ള സാക്ഷയപത്രം ഒകരാ ടെണ്ടറികെയും ടെ
ഹാജരാക്കണം.
നെപെി : തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.എ) വൄപ്
2.10 രണ്ട് ടഹക്ടവടരയുള്ള ടനല്െഷിക്കായി ടനല് വിത്ത് ‘കേരള സംസ്ഥാന വിത്ത്
വിേസന ഄകതാറിറ്റിയില്’ നിന്നു വാങ്ങുകമ്പാള് നിലവിടല വില തടന്ന
സബ്സിഡിയായി
നല്ോല്ലൃന്നതാണ്. കേരള സംസ്ഥാന വിത്ത് വിതരണ
ഄകതാറിറ്റിയില് നിന്നാണ് ടനല്വിത്ത് വാങ്ങുന്നടതെില് 2 ടഹക്ട വടര
സ്ഥലമുള്ള േഷേക്ക് 3500/- രൂപ എന്ന പരിധി ബാധേമല്ല.
നെപെി : തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.എ) വൄപ്
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2.11 തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
ഄറ്റൄറ്റപണികയാ കനാണ്ട് കറാഡ് ടമയിെന സ് ഫണ്ടിടെ വിനികയാഗം
സംബന്ധിച്ച് സക്കാ പുറടപടുവിച്ചിണ്ട്ള്ള മാഗകരയയ്ക്ക് ഄനുസൃതമായുള്ള
ട ലവിനങ്ങകളാ കവണ്ടി വരില്ല എന്ന് സ്ഥാപന കമധാവിയും
ബന്ധടപട്ട
എഞ്ചിനീയറും സാക്ഷയടപടുത്തുേയാടണെില് കനാണ്ട് കറാഡ് ടമയിെന സ് തുേ
പുതിയ നിമ്മാണത്തിന് ഈപകയാഗിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
നെപെി : തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്
(iv)

2.12 അലപ്പുഴ ജില്ലയിടല മിക്ക പ്രകദശങ്ങളിലം
നിമ്മാണ പ്രവത്തനങ്ങള്ക്ക്
അവശയമായ മണ്ണ്
ലഭിക്കുന്നില്ല.
മണ്ണിനായി സമീപ ജില്ലേടളയാണ്
അശ്രയിക്കുന്നത്. സമീപ ജില്ലയില് നിന്ന് മണ്ണ് ടോണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള കററ്റ്
ൄറവായതിനാല് പല പ്രതിത്തിേളും ഏടറ്റടുത്ത് നെപാക്കുവാ
േരാറുോ
തയ്യാറാൄന്നില്ല. ഄതിനാല് അലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്ക് മണ്ണിനു കവണ്ടി പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. വൄപ്പു
നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്ക് നല്ോല്ലൃന്നതാണ്.

3 പ്രകതയേ വിഷയങ്ങള്
3.1കേരള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഄകസാസികയഷ പ്രസിഡെിടെ 11.07.2017-ടല KGPA
LM/2017071103-ാാാം നമ്പ േത്ത്
2017-18 വാഷിേ പദ്ധ്തി നിവഹണല്ലൃമായി ബന്ധടപട്ട് ഐ.ടേ.എം. സുകലയ
കസാഫ്ട് ടവയറില് താടഴപറയുന്ന ക്രമീേരണം നെത്തണടമന്നത് സംബന്ധിച്ച്
1) കപ്രാജക്ട് പരികശാധനാ സമയത്ത് ടവറ്റിംഗ് ഒഫീസ കപ്രാജക്ടുേളില് കഭദഗതി
നികേശിക്കാറുണ്ട്. ൊടത ില കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് ഄനുമതി നിരസിക്കാറുമുണ്ട്.
കപ്രാജക്ടുേളില് കഭദഗതി വരുത്താനും നിരസിക്കടപട്ട കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് പേരം
കപ്രാജക്ടുേള് തയ്യാറാക്കാനും സുകലയ കസാഫ്ട് ടവയറില് സൗേരയടമാരുക്ക
ണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം– ആതിനുള്ള ക്രമീേരണം ഐ.ടേ.എം. കസാഫ്ട്
ടവയറില് ട യ്തിണ്ട്ണ്ട്. ടപാതു തീരുമാനം യണ്ഡിേ 3
ബാധേമാണ്.
നെപെി :- എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടേ.എം
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
2) ടെണ്ട നെപെിേള് പൂത്തിയാക്കിയ പഞ്ചായത്തുേള്ക്ക് ടെണ്ട മിച്ചമായി
ലഭിച്ച തുേ ഈപകയാഗിച്ച് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി നെപാക്കാ
ഄനുമതി
സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം –
ആതിനുള്ള സൗേരയം പിന്നീെ് ട ന്ന ന്നതാണ്.
നെപെി :- എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടേ.എം
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
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3) സാമൂഹയസുരക്ഷാ ടപ ഷനില് പുതിയതായി ക ക്കുന്നവരുടെ കപര് നിലവില്
ഡാറ്റാ എ ട്രി ട യ്യാ േഴിയുന്നില്ല. ആതിന് ക്രമീേരണടമാരുക്കണടമന്നതു
സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം –

3.2

ഒണം േഴിഞ്ഞ് ആതിനുള്ള ക്രമീേരണം
ട ന്ന ന്നതാണ്.
നെപെി :- എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടേ.എം
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
ക ത്തല മുനിസിപല് ടസക്രട്ടറിയുടെ 19.07.2017-ടല േത്ത്
2013-14 വഷം കഷാപിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിമ്മാണത്തിന് 1.55 കോെി രൂപയുടെ
കപ്രാജക്ട് എടുത്തിരുന്നു (കപ്രാ.നം.152/14). 17.00 ലക്ഷം രൂപ പ്ലാ ഫണ്ടും ബാക്കി തുേ
കലാണം അയിരുന്നു. 2015-16-ല് േരാ വച്ച് നിമ്മാണം അരംഭിച്ചു. ആകപാള് 80
ശതമാനം പൂത്തിയായി. KURDFC

-

യില് നിന്നാണ് കലാണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

കലാണ്ട് േിട്ടിയില്ല. ഄതിനാല് ഇ കപ്രാജക്ട് 2017-18-ടല പദ്ധ്തി വിഹിതകമാ
തനത് ഫകണ്ടാ ഈപകയാഗിച്ച് കഭദഗതികയാടെ 2017-18-ടല വാഷിേ പദ്ധ്തിയില്
ഈള്ടപടുത്തി നെപാക്കാ ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച്

3.3

തീരുമാനം – കരാതസ്സ് ഈറപാക്കാടത
നിമ്മാണ പ്രവത്തനം
തുെങ്ങിയ നെപെി ശരിയായില്ല. നഗരോരയ ഡയറക്ട
ആതു
പരികശാധിച്ച്
റികപാട്ട്
ഄടുത്ത
കോഒഡികനഷ
േമ്മിറ്റിക്ക്
മു പ് നല്േണം.
റികപാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് പിന്നീെ് പരിഗണിക്കും.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ(ഡിസി) വൄപ്
പാലക്കാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 28.06.2017-ടല P1-870/14-ാാാം നമ്പ
േത്തും 24.06.2017-ടല IE(9)-ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം
സമ്പൂണ്ണ സവദൂതീേരണത്തിടെ ഭാഗമായി 371 പട്ടിേജാതി ഗണകഭാക്താ
ക്കള്ക്ക് വീെ് വയറിംഗിന് രു ൄടുംബത്തിന് 4500/-രൂപ വീതം ടേ.എസ്.
ആ.ബി.യില് ടഡകപാസിറ്റ് ട യ്തു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കനരിട്ട് ആപ്രോരം
ടഡകപാസിറ്റ് ട യ്തതിന് സാധൂേരണം സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം- സാധൂേരണം നല്ൄന്നു.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്
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3.4

ടവള്ളൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 10.07.2017-ടല A4-466/17-ാാാം നമ്പ
േത്തും 26.04.2017-ടല 28(1)-ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം
2016-17 വഷടത്ത കതാട്ടറ പുഞ്ചയില് ടപട്ടിയും പറയും, കമാകട്ടാറും, കമാകട്ടാ
പുരയും എന്ന കപ്രാജക്ട് ഇ വഷം സ്പില് ഒവറായി തുെരുന്നുണ്ട്. അടേ
ഄെെല് 19.85 ലക്ഷം രൂപ. 2016-17-ടല മാഗകരയ പ്രോരം 10 ശതമാനം തുേ
ഗണകഭാക്തൃ വിഹിതമായി ഄെയ്ക്കണം. ആടതാഴിവാക്കി നല്േണടമന്നതു
സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം - സ്പില്ഒവ കപ്രാജക്ട് കഭദഗതി വരുത്തി ഗണകഭാക്തൃ
വിഹിതം ഴിവാക്കിയാല് േയാരിഒവ തുേ ലഭിക്കില്ല.
ഄതിനാല് ഇ വഷടത്ത വിഹിതം ഈപകയാഗിച്ച്
ഗണകഭാക്തൃ വിഹിതം േടണ്ടത്താല്ലൃന്നതാണ്.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്

3.5

കോഴികക്കാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 17.07.2017-ടല േത്ത്
േിഡ്നി, േയാ സ, എയ്ഡ്സ് കരാഗിേടള സഹായിക്കാ കവണ്ടിയുള്ള ജീവ
ോരുണയ പദ്ധ്തിയായ കേഹ സ്പശം 2011 മുതല് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ
അഭിമുയയത്തില് നെക്കുന്നുണ്ട്. ആതികലയ്ക്ക് നഗരസഭേളെക്കം മറ്റ തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് തുേ വേയിരുത്തുന്നതിന് ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

3.6

–

സംയുക്ത കപ്രാജക്ട് എന്ന നിലയില് തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ
അഭിമുയയത്തില് ച്ച ട യ്ത് സംയുക്ത കപ്രാജക്ടുേള്
എടുക്കാല്ലൃന്നതാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി
േണ്ട്വീനറായി നെപാക്കുന്ന ഇ പദ്ധ്തി പ്രകതയേമായി
ഒഡിറ്റ്
ട യ്യണം.
ഗണകഭാക്താക്കളുടെ
ലിസ്റ്റ്
പ്രസിദ്ധ്ീേരിക്കണം. ഇ നിബന്ധനേള് പാലിക്കണം.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്.
ടതാടുപുഴ നഗരസഭാ പ്രസിഡെിടെ 18.07.2017-ടല േത്ത്
2016-17 വഷം സ്കൂളിന് ‘പുതിയ ടേട്ടിെ നിമ്മാണം’ (കപ്രാ.നം.109/17- ഄെെല്
43.00 ലക്ഷം രൂപ) എന്ന കപ്രാജക്ട് ടെണ്ട ട യ്തു. ആതിടെ ടെണ്ട കസവിംഗ്സ്
അയി 8,29,210/- രൂപയുണ്ട്. ഇ തുേ ഈപകയാഗിച്ച് സ്കൂള് ടേട്ടിെത്തിടെ മറ്റ
സിവില് വക്ക്സ് ട യ്യാ ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം-

ടെണ്ട കസവിംഗ്സ്
േയാരിഒവ തുേയായി
ലഭിക്കില്ല.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്.
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3.7

.
ബഹു. മൂവാറ്റപുഴ എം.എല്.എയുടെ 17.07.2017-ടല 353/17/MVPA നമ്പ േത്തും
േല്ലൂക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 17.072017-ടല P1/2017-ാാാം നമ്പ
േത്തും 15.05.2017-ടല 1(2) -ാാാം ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം
ധനോരയ േമ്മീഷ
ഗ്രാെില് നിന്ന്
20.00 ലക്ഷം
രൂപ വേയിരുത്തി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഒഫീസ് ടേട്ടിെം പണിയുന്നതിന് ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം -

3.8

ഒഫീസ് ടേട്ടിെത്തിന്
ധനോരയ േമ്മീഷ
ഗ്രാെ്
ഈപകയാഗിക്കാല്ലൃന്നതല്ല.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്.

ൄമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 18.07.2017-ടല A3-6021/17-ാാാം നമ്പ
േത്തും 04.07.2017-ടല 32(8) നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം
യരമാലിനയ നിമ്മാജനത്തിടെ ഭാഗമായി ീക ീേരണ ടതാഴിലാളിേള്ക്ക്
വിേസന ഫണ്ടില് നിന്നു് കവതനം നല്ോനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ടവറ്റിംഗ് ഒഫീസ
അയ പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ട ഄംഗീോരം നല്േിയിട്ടില്ല. ഇ കപ്രാജക്ട്
നെപാക്കാ ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം -

3.9

പ്രകതയേ ഄനുമതി നല്ൄന്നു.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.സി) വൄപ്.
ടനല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 19.07.2017-ടല േത്തും 19.07.2017-ടല
2(2)-ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം
ൄറ്റിലഞ്ഞി ഗവ. യു.പി.എസ്, തൃക്കരിയൂ ഗവ. എല്.പി.എസ്. എന്നീ സ്കൂളുേളികലയ്ക്
തനത് ഫണ്ടും പി.റ്റി.എ ഫണ്ടും ക ത്ത് വാഹനം വാങ്ങാ 2017-18 വഷം
കപ്രാജക്ട് വേയിരുത്തിയിണ്ട്ണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം -

3.10

ടവറ്റിംഗ്
നെക്കാത്ത കപ്രാജക്ടാണ്. 12.07.2017-ടല
കോഒഡികനഷ േമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രോരം ടവറ്റിംഗ്
ഒഫീസ/ഄപീല്
േമ്മിറ്റിേളുടെ
തീരുമാനത്തിനു
കശഷമുള്ള
ഄപീലേടള കോഒഡികനഷ
േമ്മിറ്റി
പരിഗണിക്കുേയുള്ളൂ.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്
തൃശൂ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 12.07.2017-ടല േത്ത്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ അഭിമുയയത്തില് ഐ.എം.എ ബ്ല്യഡ് ബാെ് എന്ന സ്ഥാപനം
പ്രവത്തിക്കുന്നു. ഇ പദ്ധ്തിക്ക് തുേ വേയിരുത്താ
27.03.2000 -ടല
39311/ഡി.പി/3/99 തസൃഭവ നമ്പറായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ഄനുമതി നല്േി
യിരുന്നു. ജില്ലയിടല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്, മുനിസിപാലിറ്റിേള്, കോപകറഷ
എന്നിവയ്ക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടനാപം തുേ വേയിരുത്താ
ഄനുമതി
സംബന്ധിച്ച്
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തീരുമാനം-

3.11

സംയുക്ത കപ്രാജക്ട് എന്ന നിലയില് ജില്ലാ അസൂത്രണ
സമിതിയുടെ കനതൃതൃത്തില് ജില്ലയില് തീരുമാനടമടു
ക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.എ/ഡി.ബി) വൄപ്

ബഹു. െഷി വൄപ്പുമന്ത്രിയുടെ 20.06.2017-ടല 107/LR/mc Agri)/17- ാാാം നമ്പ േത്ത്
മാഗകരയ പ്രോരം ടനല്വിത്ത് സബ്സിഡി പരമാവധി നല്ോല്ലൃന്നത് 3500/രൂപയാണ്. ആപ്രോരം പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു പേരം 2 ടഹക്ടവടരയുള്ള
െഷിക്കായി വിത്ത് ‘കേരള സംസ്ഥാന വിത്ത് വിേസന ഄകതാറിട്ടിയില്’ നിന്നു
വാങ്ങുകമ്പാള് നിലവിടല വില
അക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്

3.12

തടന്ന

നല്ൄന്ന

രീതി

തീരുമാനം:- ഄനുമതി നല്ൄന്നു.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്
ഄെിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 20.07.2017-ടല A3-666/2017 -നമ്പ
േത്ത്
ഄസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയ നിവഹണ
ഈകദയാഗസ്ഥനായ ആ-ടെണ്ട
പ്രതിത്തിേളുടെ ഫാറ വില, മു  നിരതദ്രവയം മുതലായവ എക്സിേൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയറുടെ ഄക്കൗണ്ടികലയ്ക്കാണ് കപാൄന്നത്. പഞ്ചായത്തിനു ലഭികക്കണ്ട ഇ
തുേ തിരിടേ ലഭിക്കുന്നില്ല. പഞ്ചായത്ത് ഄക്കൗണ്ടില് തടന്ന തുേ ലഭിക്കുന്നതിന്
നെപെി സൃീേരിക്കണടമന്ന് അവശയടപട്ടിരിക്കുന്നു.
തീരുമാനം:-

3.13

സബ്സിഡിയായി

1) ആത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ക്രമീേരണം ട യ്യാ ഐ.െി.
മിഷ ട കയ്യണ്ടതാണ്.
2)എക്സിേൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
ഄക്കൗണ്ടില് ലഭിച്ച
തുേയില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു ലഭികക്കണ്ട തുേ
പഞ്ചായത്തിന് സേമാറുന്നതിന് അവശയമായ നെപെി
തകേശഭരണ
ീഫ് എഞ്ചീനീയ സൃീേരിക്കണം.
ടപാതു തീരുമാന പ്രോരം (യണ്ഡിേ 6)
നെപെി
സൃീേരിക്കണം.
നെപെി :-1) തകേശസൃയംഭരണ(ആ. ഡബ്ല്യൂ) വൄപ്
2) ഡയറക്ട, ഐ.െി. മിഷ )
ബഹു. ടനയ്യാറ്റി േര എം.എല്.എയുടെ 14.07.2017-ടല
േത്തും ട െല്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ 03.07.2017-ടല 1(4)-ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം
2017-18 വാഷിേ പദ്ധ്തിയിടല വലിയൄളം ജകലാത്സവം (കപ്രാ.നം. 317/18 ഄെെല്
5.00 ലക്ഷം രൂപ. തനത് ഫണ്ട് ) എന്ന കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി
ഄംഗീേരിച്ചില്ല. ആതിന് പ്രകതയേ ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച്
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തീരുമാനം

3.14

:-

കപ്രാജക്ടുേകളാ മറ്റ വിശദാംശങ്ങകളാ നല്േിയിട്ടില്ല. ജില്ലാ
അസൂത്രണസമിതി മിനിെ്സ് ഄെക്കം വിശദ വിവരങ്ങള്
സമപിച്ചതിനുകശഷം പിന്നീെ് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്
വണ്ടൂ കബ്ല്യാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 13.05.2017-ടല BPS-151/2017-ാാാം
നമ്പ േത്ത്
2017-18 വഷം വനിതാ കമയലയില് (SCSP) ഈള്ടപടുത്തി ടപ്രാഫഷണല്
കോഴ്സിനു പഠിക്കുന്ന വിദയാഥിനിേള്ക്ക് ലാപ് കൊപ് നല്ൄന്നതിന്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വിഹിതം സേമാറാ
കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിണ്ട്ണ്ട്. ആത്
ടവറ്റിംഗ് ഒഫീസ ഄംഗീേരിച്ചില്ല. പ്രകതയേ ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം:-

3.15

ീക ിതൃ മിഷ
േത്ത്
സൃച്ചൃ് ഭാരത് മിഷ (ഗ്രാമീണ്ട്)ടെ 2017-18 വാഷിേ നിവഹണ പ്ലാ
പ്രോരം
സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ പഞ്ചായത്തുേളില് ഇ സാമ്പത്തിേ വഷത്തില്
േമ്മൂണിറ്റി സാനിട്ടറി കോംപ്ലക്സുേളും യര-ദ്രവ മാലിനയ സംസ്കരണ കപ്രാജക്ടുേളും
ഏടറ്റടുത്ത് പൂത്തിയാകക്കണ്ടതായിണ്ട്ണ്ട്. ആതിനുള്ള ഫണ്ട് ജില്ലയില് ലഭയമാണ്.
പല തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും 2017-18 വാഷിേ പദ്ധ്തിയില് സൃച്ചൃ് ഭാരത്
മിഷ (ഗ്രാമീണ്ട്) പ്രോരം കപ്രാജക്ടുേള് ഏടറ്റടുത്തിട്ടില്ല. ഄതിനാല് വാഷിേ
പദ്ധ്തി
കഭദഗതി സമയത്ത് ആത്തരം കപ്രാജക്ടുേള് ഈള്ടപടുത്തുന്നതിനും
ആതിനായി കസാഫ്ട് ടവയറില് സൗേരയടമാരുക്കുന്നതിനും നെപെി സൃീേരിക്ക
ണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

3.16

ജില്ലാതല ഄപീല് േമ്മിറ്റി പരിഗണികക്കണ്ട വിഷയമാണ്.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.എ) വൄപ്
എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 21.07.2017-ടല 3492/A/2014/sm-നമ്പ

:-

ടപാതു തീരുമാനം യണ്ഡിേ 3.VIII പ്രോരം ആതും
ഈള്ടപടുത്താല്ലൃന്നതാണ്. ആതു െി ഈള്ടപടുത്താ
ഄനുമതി നല്ൄന്നു.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.സി) വൄപ്

വാഴൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 21.07.2017-ടല േത്ത്
വാഴൂ പ്രാഥമിേ അകരാഗയകേന്ദ്രം
അദ്രം പദ്ധ്തിയില് ഈള്ടപടുത്തി
ൄടുംബാകരാഗയ കേന്ദ്രമാക്കി ഈയത്തി. ആവിടെ
ലാബ് ഈള്ടപടെയുള്ള
സൗേരയങ്ങള് രുകക്കണ്ടതുണ്ട്. ആതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
20.00 ലക്ഷം
രൂപയുടെ കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി ഡി.പി.സി. ഄംഗീേരിച്ചിണ്ട്ണ്ട്. ഇ തുേയും
12

സക്കാ പ്രകതയേമായി ഄനുവദിക്കുന്ന തുേയും
പ്രവത്തനം

സംകയാജിപിച്ച്

നെത്തുന്നത് നാഷണല് ടഹല്ത്ത് മിഷ

നിമ്മാണ

അണ്. നിമ്മാണം

പൂത്തിയാൄന്ന മുറയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നാഷണല് ടഹല്ത്ത് മിഷനു
സേമാറുന്നതിന് നെപെി സൃീേരിക്കാ ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം:- ഄനുമതി നല്ൄന്നു.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്
3.17

3.18

3.19

മുതുൄളം കബ്ല്യാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 21.07.2017-ടല േത്തും 20.07.2017-ടല
11(2) -ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം
2016-17-ല് തിദ്ധ്സദനത്തിനുള്ള ടേട്ടിെ നിമ്മാണത്തിന് കബ്ല്യാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ
35.00 ലക്ഷം രൂപയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ 15.00 ലക്ഷം രൂപയും ക ത്ത് 50.00
ലക്ഷം രൂപ ടസ്പഷയല് റ്റി.എസ്.ബി. ഄക്കൗണ്ടില് നികക്ഷപിച്ച് ഇ തുേ
പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. ടേട്ടിെ വിഭാഗത്തിന് ടഡകപാസിറ്റായി നല്ൄൄയും ട യ്തു. ബാക്കി
നല്ോനുള്ള 22.50 ലക്ഷം രൂപ ഇ വഷം നല്േണം. ഇ വഷം ഒണ്ട്സല
ബില്ലിംഗ് സമ്പ്രദായ മായതിനാല് തുേ പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡിക്ക് (ടേട്ടിെം) നല്ോ
േഴിയുന്നില്ല. പ്രകതയേ ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം:- ഄനുമതി നല്ൄന്നു
നെപെി:-1) തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ്
2) ധനോരയ വൄപ്
തിരുവനന്തപുരം കമയറുടെ 08.012.2016-ടല J2/ICDS/TV3/90/16--ാാാം നമ്പ
േത്തും ബഹു. കേരള സംസ്ഥാന മനുഷയാവോശ േമ്മീഷടെ 05.06.2016-ടസ
1751/16/TVPM നമ്പ ഈത്തരല്ലൃം (LSGD-DA1/462/2017/LSGD)
ബഹു. കേരള സംസ്ഥാന
മനുഷയാവോശ േമ്മീഷ
ശ്രവണ സംസാര
സവേലയമുള്ളവക്ക് കൊക്കിംഗ് സൗേരയകത്താടുെിയ ലാപ് കൊപ് , സ്കാന,
പ്രിെ എന്നിവ വാങ്ങി നല്ോ തിരുവനന്തപുരം കോപകറഷ ടസക്രട്ടറികയാെ്
ഈത്തരവായിണ്ട്ണ്ട്. ആപ്രോരം മാഗകരയയില് കഭദഗതി വരുത്തണടമന്നതു
സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം:- ആതു െി ഈള്ടപടുത്താ തീരുമാനിച്ചു.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്
േരുനാഗപള്ളി നഗരസഭാ ട യകപഴ്സടെ 15.02.2017-ടല (നഗരസഭാ ഡയറക്ടറുടെ
27.05.2017-ടല DC3- 6814/17-ാാാം നമ്പ േത്ത് (691/DC3/17/LSGD)
നഗരസഭയില് മുനിസിപല് െവ പണിയുന്നതിന് 6.30 കോെി രൂപയുടെ
എസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിണ്ട്ണ്ട്. 2016-17 വഷം വിേസനഫണ്ടില് നിന്ന് 83.00
ലക്ഷം രൂപ മുനിസിപാലിറ്റി വേയിരുത്തിയിരുന്നു.
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3.00 കോെി രൂപ KURDFC യില നിന്ന് കലാണം 1.5 കോെി രൂപ സക്കാ
സഹായല്ലൃം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബാക്കി തുേ നഗരസഭ ഇ വഷം വേയിരുത്തും
എന്ന് നഗരോരയ ഡയറക്ട ഄറിയിച്ചിണ്ട്ണ്ട്.
ആപ്രോരം കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാനും
ഉരാളുെല് കലബ കോണ്ട്ട്രാക്ട്
സഹേരണ ടസാസസറ്റിടയ നിമ്മാണം ഏല്പിക്കാനും ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച്

3.20

തീരുമാനം:- വൄപ്പുതലത്തില് നെപെി സൃീേരികക്കണ്ടതാണ്.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി)വൄപ്
മ്പക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 19.06.2017-ടല A-1752/17-ാാാം
നമ്പ േത്തും 08.05.2017-ടല 1(2)-ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം
ൄട്ടനാെ് പാകക്കജില് ഈള്ടപടുത്തി 5 അ. പ്ലാന്റുേള് സ്ഥാപിച്ചിണ്ട്ണ്ട്. ആതിന്
ആകപാള് ഄറ്റൄറ്റപണി അവശയമായി വന്നിണ്ട്ണ്ട്. യൂകസഴ്സ് ഫീ ഈപകയാഗിച്ച് േറെ്
ാജം
ഒപകററ്റക്ക് കവതനല്ലൃം
നല്ൄന്നുണ്ട്. ഄറ്റൄറ്റപണി നെത്താ
പഞ്ചായത്ത് കനാണ്ട് കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് ഈപകയാഗിക്കാ ഄനുമതി
സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

:-

തനത് ഫകണ്ടാ പ്ലാ
ഄനുമതി നല്ൄന്നു.
നെപെി

3.21

ഫകണ്ടാ ഈപകയാഗിക്കാ

:- തകേശസൃയംഭരണ(എഫ്.എം) വൄപ്
24.07.2017-ടല 500/17/DPO/PKD/DPC-

പാലക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടെ
നമ്പ േത്തും റ്റപാലം നഗരസഭാ ടസക്രട്ടറിയുടെ 13.07.2017-ടല േത്തും
റ്റപാലം നഗരസഭ 2016-17-ല് ഹഡ്കോ, KURDFC
എന്നിവയില് നിന്നുള്ള
വായ്പ തിരിച്ചെവിന് പ്ലാ ഫണ്ടില് നിന്നും (892754 രൂപ) ധനോരയ േമ്മീഷ
ഗ്രാെില് നിന്നും (49,00,000/- രൂപ) തുേ സേമാറിയിണ്ട്ണ്ട്. വഷാന്തയ േണക്ക്
ശരിയാക്കുന്നതിന് ഐ.ടേ.എം. കസാഫ്ട് ടവയറില് അവശയമായ ക്രമീേരണം
നെത്തണടമന്ന് അവശയടപട്ടിരിക്കുന്നു.
തീരുമാനം:-

ധനോരയ േമ്മീഷ
ഗ്രാെ്
ഈപകയാഗിക്കുന്നതില്
നിയന്ത്രണമുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള് നല്േിയിട്ടില്ല. ആവ
നല്േണം. നല്ൄന്ന മുറയ്ക്ക് പിന്നീടു പരിഗണിക്കും
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.സി) വൄപ്
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3.22

പയ്യന്നൂ കബ്ല്യാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 22.07.2017-ടല േത്ത്
വാഷിേ പദ്ധ്തിയിടല സജവശ്രീ വനിതാ രൂപ്പ്പുേള്ക്ക് സജവ പച്ചക്കറി, നെീല്
വസ്തുക്കള് വിതരണം (കപ്രാ.നം.64/18, ഄെെല് 84,400 രൂപ) ടവറ്റിംഗ് ഒഫീസ
ഄംഗീേരിച്ചില്ല. ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം:- ജില്ലാതല ഄപീല് േമ്മിറ്റി പരിഗണികക്കണ്ട വിഷയമാണ്.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ്

3.23

മഹാത്മാഗാന്ധി സവേലാശാല
രജി്ാറുടെ
20.06.2017-ടല
രജി്ാ
D3/12/14.1.2017-ാാാം നമ്പ േത്ത് (LSGD - DA1/447/2017/LSGD)
പരിസ്ഥിതി സൗഹാേ സജവ പദ്ധ്തിക്കായി
2.58 കോെി രൂപ
സവേലാശാലയ്ക്ക് ലഭിച്ചിണ്ട്ണ്ട്. കോട്ടയം ജില്ലടയ സജവ സാക്ഷരതാ ജില്ലയായി
മാറ്റാ വിഭാവനം ട യ്തിരിക്കുന്നു. ആതിടെ ഭാഗമായി കോട്ടയം ജില്ലയിടല
എല്ലാ
മുനിസിപല് വാക്േളിലം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വാക്േളിലം
എ .എസ്.എസ്. പ്രവത്തേ കനരിട്ട് ട ന്ന് സജവ ഄവകബാധം നെത്താ
ഈകേശിക്കുന്നു. ആതിനാവശയമായ സഹായങ്ങള്, വീടുേളുടെ എണ്ണം , ജനസംയയ
എന്നീ വിവരങ്ങള് ൄടുംബശ്രീ പ്രവത്തേരുടെ കസവനം എന്നിവ നല്േണ
ടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം:-

ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയും ജില്ലാ േളക്ടറും അവശയമായ
നികേശങ്ങള്
കോട്ടയം
ജില്ലയിടല
തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നല്കേണ്ടതാണ്.
നെപെി

3.24

:-1) തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്

2) ജില്ലാ േളക്ട, കോട്ടയം
പുതുകേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 26.06.2017-ടല േത്തും 29.05.2017-ടല
3-ാാാം നമ്പ ഭരണ സമിതി തീരുമാനല്ലൃം
നാളികേര-നീര ഈത്പാദനത്തിന്
കവണ്ടി
കപ്രാജക്ടുേള് രൂപീേരിക്കുന്നതിന്
മാഗകരയയിലം സുകലയ കസാഫ്ട് ടവയറിലം കവണ്ട ഈള്ടപടുത്തലേള്
വരുത്തണടമന്നും നാളികേര വിേസന കബാഡില് രജിസ്റ്റ ട യ്ത സംളങ്ങടള
നിവഹണ ഏജ സിയായി പരിഗണിക്കണടമന്നതും സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം:-

െഷി

ഒഫീസടറ

നിവഹണ

ഈകദയാഗസ്ഥനായി

നിശ്ചയികക്കണ്ടതാണ്. നിവഹണം എങ്ങടന നെത്തണ
ടമന്നത്
സംബന്ധിച്ച്
തകേശഭരണ
സ്ഥാപനല്ലൃം
നിവഹണ ഈകദയാഗസ്ഥനും തീരുമാനിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. നീര
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ഈത്പാദനത്തിന്
കപ്രാജക്ട്
വയ്ക്കാ
സുകലയയില്
അവശയമായ ക്രമീേരണം നെത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.
നെപെി
3.25

:- (1) തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്

(2) എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടേ.എം)
മ്പക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 18.07.2017-ടല േത്ത്
പഞ്ചായത്തിടല ഗവ.കഹാമികയാ അീകപത്രിടേട്ടിെം പണിതിട്ട് 11 വഷമായി.
ടവള്ളടപാക്കം മൂലം ടേട്ടിെം ഭൂമി നിരപില് നിന്നു താടഴയാണ്. ആതു ടപാളിച്ചുമാറ്റി
പുതിയതു പണിയുന്നതിനു പേരം ടേട്ടിെം ഈയത്തുന്ന സാകെതിേ വിദയ
ഈപകയാഗിച്ച് ടേട്ടിെം ഈയത്തി ഄെിത്തറ ബലടപടുത്താ ഄനുമതിയും ആതിടെ
എസ്റ്റികമറ്റ്, കററ്റ് മുതലായവ നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും
തീരുമാനം:-

ആതു വിദഗദ്ധ്രുമായി ച്ച ട യ്ത് വിശദമായ റികപാട്ട്
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
ീഫ് എഞ്ചിനീയ
സമപിക്കണം. റികപാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് പിന്നീെ്
പരിഗണിക്കും.
നെപെി

3.26

:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്

തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
ീഫ്
എഞ്ചിനീയറുടെ
11.07.2017-ടല
DB3753/12/CE/തസൃഭവ േത്ത്
അലപ്പുഴ ജില്ലയിടല മിക്ക പ്രകദശങ്ങളിലം നിമ്മാണ പ്രവത്തനങ്ങള്ക്ക്
അവശയമായ മണ്ണ്
ലഭിക്കുന്നില്ല. മണ്ണിനായി സമീപ ജില്ലേടളയാണ്
അശ്രയിക്കുന്നത്. സമീപ ജില്ലയില് നിന്ന് മണ്ണ് ടോണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള കററ്റ്
ൄറവായതിനാല് പല പ്രതിത്തിേളും ഏടറ്റടുത്ത് നെപാക്കുവാ
േരാറുോ
തയ്യാറാൄന്നില്ല. ഄതിനാല് അലപ്പുഴ ജില്ലയികലത് ഈള്ടപടെയുള്ള തീരപ്രകദശ
കമയലേളിടല നിമ്മാണ പ്രവത്തനങ്ങള്ക്ക് അവശയമായ മണ്ണിന് ടപാതു
മരാമത്ത് വൄപില് അലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്ക് മാത്രമായി നല്ൄന്നത് കപാടലയുള്ള വിലയും,
യഥാഥ േെത്തു ലിയും മാക്കറ്റ് കററ്റായി ഄംഗീേരിക്കുന്നതിന് ഄനുമതി
സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം:-

അലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്ക് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. വൄപ്പു
നിശ്ചയിക്കുന്ന
നിരക്ക് നല്ോ ഄനുമതി നല്ൄന്നു.
നെപെി
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:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.എ) വൄപ്

3.27

തൃശൂ കോപകറഷ കമയറുടെ 10.07.2017-ടല േത്ത്
പേച്ചപനി നിയന്ത്രണ വികധയമാക്കുന്നതിന് തൃശൂ കോപകറഷ
ജനറല്
അീകപത്രിയില് 2 കഡാക്ടമാ, 4 പാരാ ടമഡിക്കല് സ്റ്റാഫ് എന്നിവടര
താല്ക്കാലിേമായി നിയമിക്കുന്നതിനു ഄനുമതി അവശയടപട്ടിരിക്കുന്നു
തീരുമാനം:-

22.07.2017-ടല
2535/2017/തസൃഭവ നമ്പ സക്കാ
ഈത്തരല്ലൃ പ്രോരം കഡാക്ടമാടരയും പാരാടമഡിക്കല്
സ്റ്റാഫികനയും നിയമിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.

:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി)വൄപ്
25.07.2017-ടല 5252/m/2017/KSHO/നമ്പ ൄറിപ്
നെപെി

3.28

ൄടുംബശ്രീ എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ
മാലിനയ സംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റുേളില് പ്ലാസ്റ്റിേ് മാലിനയങ്ങള് ൄടുംബശ്രീ മുകയന
കശയരിക്കാനും രാള്ക്ക് പ്രതിദിനം 600/- രൂപ കവതനം നല്ോനും നികേശം
നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിേ് കശയരിക്കുന്നതിന് വാഹനം വാങ്ങാനും
ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം:-

(1) 600 രൂപ ദിവസ കവതാനാെിസ്ഥാനത്തില് ൄടുംബശ്രീ
ഄംഗങ്ങടള
നിയമിക്കാ
ഄനുമതി
നല്ൄന്നു.
എത്രകപടര നിയമിക്കണടമന്നത്
അവശയമനുസരിച്ച്
തകേശഭരണ സ്ഥാപനം തീരുമാനിക്കണം.
(2) ൄടുംബശ്രീ ഄംഗങ്ങള് അണ് പ്ലാസ്റ്റിേ് മാലിനയങ്ങള്
കശയരിക്കുന്നടതെില്
മാത്രം
ഗഡ്സ്
ഒകട്ടാ
വാങ്ങാല്ലൃന്ന താണ്. ആതിടെ ഈെമസ്ഥാവോശം
ബന്ധടപട്ട തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കായിരിക്കും.

:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി)വൄപ്
25.07.2017-ടല 5252/m/2017/KSHO/നമ്പ ൄറിപ്
നെപെി

3.29

ൄടുംബശ്രീ എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ
ൄടുംബശ്രീക്ക് 14 ജില്ലേളിലായി 18 പരിശീലന രൂപ്പ്പുേള് നിലവില് പ്രവത്തിച്ചു
വരുന്നു . ഇ പരിശീലന രൂപ്പ്പുേളുടെ േണ്ട്കസാഷയം അണ് േളക്ടീവ്സ് ഒഫ്
ടട്രയിനിംഗ് ടസകെഴ്സ് (CTC). തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
നെപാക്കുന്ന താടഴപറയുന്ന കമയലേളിടല
നെപാക്കുന്നതിന്
ൄടുംബശ്രീ
പരിശീലന
േണ്ട്കസാഷയടത്ത (CTC) ടയ

പരിശീലനങ്ങള്
രൂപ്പ്പുേളുടെ

മുകയന
ഏടറ്റടുത്ത്
സംസ്ഥാന

ഄംഗീെത ഏജ സിയായി ഄംഗീേരിക്കണ

ടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
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1) പ്രാകദശിേ സാമ്പത്തിേ

വിേസനം -

പദ്ധ്തി രൂപീേരണല്ലൃം

നെത്തിപ്പു

സഹായല്ലൃം
2) പദ്ധ്തി അസൂത്രണല്ലൃം വിലയിരുത്തലം
3) പഞ്ചായത്തീരാജ് ജനപ്രതിനിധിേള്ക്കുള്ള വിവിധ പരിശീലനങ്ങള്
4) സ്ത്രീ ശാക്തീേരണല്ലൃം സ്ത്രീ പദവി സൃയം പഠന പ്രക്രിയയും
5) സുസ്ഥിര ോഷിേ വിേസനല്ലൃം ടജ.എല്.ജി. സംളെഷിയും
6) കസാഷയല് ഒഡറ്റിംഗ്
7) ബാലസഭ
8) റിസച്ച് അെ് കഡാേുടമകെഷ
9) വിവിധ സകവ പ്രവത്തനങ്ങളും എസ്.പി.എസ്.എസ്. സകവ കസാഫ്ട് ടവയ
ഈപകയാഗിച്ചുള്ള ഡാറ്റാ ഄനാലിസിസ് അെ് കപ്രാസസിംഗ് കഡാേുടമകെഷനും
10) പ്രകതയേ പരിഗണന ഄഹിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ോരയകശഷി വിേസനം
11) വിവിധ ബഹുജന ോമ്പയിനുേള്ക്കായുള്ള പരിശീലനം
12) അകരാഗയ ീക ിതൃ കമയലയിടല പരിശീലനങ്ങളും െി കമയലയിടല ബഹുജന
വിദയാഭയാസ പ്രവത്തനങ്ങളും
തീരുമാനം:-

മുേളില് പറഞ്ഞവ ഒകരാ വൄപ്പുമായും ബന്ധടപട്ടവയാ
ടണന്നും ഄതാത് വൄപ്പുേള് നെപാക്കുന്ന പരിശീലന
പരിപാെിേള്
ബന്ധടപട്ട വൄപാണ് തീരുമാനികക്കണ്ട
ടതന്നും കയാഗം നിരീക്ഷിച്ചു.
േില ഡയറക്ടറും ൄടുംബശ്രീ എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും
ആത് വിശദമായി പരികശാധിച്ച് റികപാട്ട് സമപിക്കാ
നികേശിച്ചു. റികപാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്
പിന്നീെ്
തീരുമാനടമടുക്കും.
നെപെി

3.30

:- 1) തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി)വൄപ്

2) എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ട, ൄടുംബശ്രീ
3) ഡയറക്ട, േില
കോട്ടയം ജില്ലാ േളക്ടറുടെ 25.07.2017-ടല 490/17/DPC/DDO/KTM/നമ്പ േത്തും
ടവച്ചൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 13.06.2017-ടല A1-6348/16-ാാാം നമ്പ
േത്തും
കലാേ ബാെ് വിഹിതമായി ലഭിച്ച 2.00 കോെി രൂപയില് ടെണ്ട കസവിംഗ്സ്
അയി ലഭിച്ച തുേയില് നിന്ന് താടഴപറയുന്ന കപ്രാജക്ട് എടുത്തിരുന്നു.
കപ്രാജക്ട് നം. 127/16 ടോടുത്തുരുത്ത് - മറ്റം എസ്.എ .ഡി.പി-വളച്ചേരി ടവച്ചൂ കറാക്ം േലിംഗം (ഄെെല് 31,75,856/- രൂപ)
ഇ കപ്രാജക്ട് SILK ടന ഏല്പിക്കാ

ഭരണ സമിതി തീരുമാനിച്ചു. ആത് ടവറ്റിംഗ്

ഒഫീസ അദയം ഄംഗീേരിച്ചു. SILK ന് കറാഡ് പ്രതിത്തിേള് ഏടറ്റടുക്കാല്ലൃന്നതല്ല
എന്ന് ടവറ്റിംഗ് ഒഫീസ പിന്നീെ് ഄറിയിച്ചതനുസരിച്ച് നെപെിക്രമങ്ങള് മരവിപിച്ചു.
പിന്നീെ് ഇ പ്രതിത്തി സംസ്ഥാന നിമ്മിതി കേന്ദ്രടത്ത ഏല്പിച്ച് 31.03.2017-ന്
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എഗ്രിടമെ് വച്ചു. ആതിന് സാധൂേരണം അവശയടപട്ടിരിന്നു. 21.06.2017-ടല
കോഒഡികനഷ േമ്മിറ്റിയില് ആത് ച്ച ട യ്തിരുന്നതാണ്. കറാഡ് നിമ്മാണം
സംസ്ഥാന നിമ്മിതി കേന്ദ്രടയ ടെണ്ട ൊടത ഏല്പിക്കാല്ലൃന്നതല്ല എന്നും ആടെണ്ട ട യ്ത്
പ്രതിത്തി നെപാക്കാനും കോഒഡികനഷ
േമ്മിറ്റി
നികേശിച്ചിരുന്നു. സ്പില്ഒവ അയതിനാല് മാറ്റം വരുത്തിയാല് തുേ നഷ്ടടപടും
എന്നതിനാല് സംസ്ഥാന നിമ്മിതികേന്ദ്രടയ ടോണ്ടുതടന്ന നിവഹണം
നെത്താ ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം:-

ഄനുമതി നിരസിക്കുന്നു. സ്പില്ഒവ കപ്രാജക്ട് എന്ന
നിലയില് ആ-ടെണ്ട ട യ്ത് നെപാകക്കണ്ടതാണ്.
നെപെി

3.31

:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.എ/ഡി.സി) വൄപ്

കോട്ടയം ജില്ലാ േളക്ടറുടെ
490/17/DPC/DPO/KTM/ നമ്പ േത്തും
കോട്ടയം
അയൂകവദ DMOയുടെ 05.07.2017-ടല G2-3268/17-നമ്പ േത്തും
അയുഷ് വൄപ്പുമായി സഹേരിച്ച് വനിതേള്ക്ക് കയാഗ പരിശീലനം നല്ൄന്ന
കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുക്കാല്ലൃന്നതാടണന്ന് മാഗകരയയില് പറഞ്ഞിണ്ട്ണ്ട്. എന്നാല്
പരിശീലേന് ഒണകററിയം നല്ോകമാ എന്ന് സ്പഷ്ടീേരണം നല്േണടമന്നതു
സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം:-

1) ഒണകററിയം നല്ോല്ലൃന്നതാണ്.
2) 21.06.2017-ടല കോഒഡികനഷ േമ്മിറ്റിയില് (യണ്ഡിേ
2.9) തീരുമാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് പരിശീലേരുടെ
കയാഗയത/കവതനം
എന്നിവ
എത്രടയന്ന്
അയുഷ്
വൄപ്പുമായി ച്ച ട യ്ത് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപടുത്തി. ഄടുത്ത കയാഗത്തിനു മുമ്പ്
നിരക്കും കയാഗയതയും നിശ്ചയിച്ചറിയിക്കണം.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്

3.32

തൃശൂ ടപാതുമരാമത്ത്
വൄപ് (ആലക്ട്രിക്കല് ടസക്ഷ ) ഄസി.എക്സിേൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയറുടെ േത്ത് (ലഭിച്ചത് 12.07.2017)
ആലക്ട്രിക്കല് പ്രവത്തിേളുടെ എസ്റ്റികമറ്റേള് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും സാകെതി
ോനുമതി നല്ൄന്നതിനും മറ്റം വിരമിച്ച എഞ്ചിനീയമാടര ഈള്ടപടുത്തി
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് എക്സിേൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയ േണ്ട്വീനറായി രു േമ്മിറ്റി
22.09.2015-ടല 2878/2015/തസൃഭവ നമ്പറായി രൂപീേരിച്ചിണ്ട്ണ്ട്. ആലക്ട്രിക്കല്
കപ്രാജക്ടുേള് ടവറ്റ ട ന്ന ന്നതിന്
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് എക്സിേൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയടറ െി ചുമതലടപടുത്തണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്
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തീരുമാനം:- ഄസിസ്റ്റെ് എക്സിേൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ സാമ്പത്തിേ പരിധിക്കുള്ള
കപ്രാജക്ടുേള് ഄസിസ്റ്റെ് എക്സിേൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും ഄതിന
പ്പുറത്തുള്ളത് പരിധിക്കു വികധയമായി 22.09.2015-ടല 2878/2015/
തസൃഭവ നമ്പറായി രൂപീേരിച്ച േമ്മിറ്റി പരികശാധിച്ച് മിനിെ്സിടെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില് േമ്മിറ്റി േണ്ട്വീനറായ തകേശഭരണ എഞ്ചിനീ
യക്കും ടവറ്റ ട യ്യാല്ലൃന്നതാണ്. എന്നാല് ആലക്ട്രിക്കല് എക്സിേൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയ ഈള്ള ജില്ലേളില് എക്സിേൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയ തടന്ന ടവറ്റ
ട കയ്യണ്ടതാണ്. സാകെതിേ ഄനുമതി മുേളില് പറഞ്ഞ ഈത്തരല്ലൃ
പ്രോരം നല്കേണ്ടതാണ്.
3.33

നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ(ആ. ഡബ്ല്യൂ.) വൄപ്
കോഴികക്കാെ് അയൂകവദ ജില്ലാ ടമഡിക്കല് ഒഫീസറുടെ 27.07.1017ടല േത്തും
12.07.2017-ടല കോഒഡികനഷ േമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനല്ലൃം (യണ്ഡിേ 3.58)
ൄട്ടിേളുടെ പഠന ടപരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം േടണ്ടത്തി ിേിത്സിക്കുന്ന
തിനുകവണ്ടി അയുകവദ ടമഡിക്കല് ഒഫീസ മുകയന 2013-14 മുതല് ‘സ്പന്ദനം’
എന്ന കപ്രാജക്ട് നെപാക്കി വരുന്നു. ഇ വഷല്ലൃം ആതു തുെരാ
ഄനുമതി
അവശയടപട്ടിരുന്നു.
ആത് കോഒഡികനഷ
േമ്മിറ്റിയുടെ 12.07.2017-ടല
കയാഗത്തില് പരികശാധിച്ചു. േഴിഞ്ഞ 4 വഷമായ നെപാക്കുന്ന ഇ കപ്രാജക്ട്
പ്രകതയേമായി
വിലയിരുത്തി കോഴികക്കാെ് അയുകവദ ജില്ലാ ടമഡിക്കല്
ഒഫീസ റികപാട്ട് സമപിക്കാ കോഒഡികനഷ േമ്മിറ്റി നികേശിച്ചിരുന്നു.
റികപാട്ട് ജില്ലാ ടമഡിക്കല് ഒഫീസ സമപിച്ചു. സ്പന്ദനം എന്ന കപ്രാജക്ട്
തുെരുന്നതിടെ ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം:-

റികപാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഇ വഷല്ലൃം
തുെരാ ഄനുമതി നല്ൄന്നു.
നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്

(കയാഗം ഈച്ചേഴിഞ്ഞ് 2.30 മണിക്ക് ഄവസാനിച്ചു.)
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