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നം. 20/2017/SRG/CC 

വികകന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി കയാഗം 

07.06.2017 രാവിലല 11.30 മണിക്ക് 
സ്ഥലം – 

ണ്ട
 

മറ്റ് വിഷയങ്ങള്  
 

1 ഇടുക്കി ജില്ലാകളക്ടറുലെ  27.05.2017-ലല 50/17/DPC/DPO/IDK നമ്പര്  കത്്ത 

ഇെമലക്കുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2012-13, 2013-14 വര്ഷങ്ങളി്  ആരംഭിച്ച താലഴപ്പറയുന്ന  
കരാജക്ടുകള്  2017-18-്  സ്പി്ഓവറായി ുടെരാ   അനുമതി ആവശയലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

ക്രമ 
നം 

വര്ഷം കരാജക്്ട 
നം 

കരാജക്ടിലെ കപര് ുടക 

1 2012-13 26/13 ലഷഡ്ഡുകുെി അങ്കണവാെി 
നിര്മ്മാണം 

6,00,000 (കലാക ബാങ്ക് വഹിതം)   

2 2012-13 23/13 മുളകുതറക്കുെി അങ്കണവാെി 
നിര്മ്മാണം 

6,00,000 (കലാക ബാങ്ക് വഹിതം)   

3 2013-14  കുടുംബശ്രീക്ക് ഓഫീസ് 
ലകട്ടിെവം പലഹാര 
നിര്മ്മാണ  ണിറ്റം 

8,82,882 (വികസനഫണ്ട് ) 

 
 

2 ചിറ്റൂര്  ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസറുലെ 09.05.2017-ല 270/16-ാാാം നമ്പര്  കത്തം  ചിറ്റൂര്  
കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത രസിഡിെിലെ  09.05.2017-ലല കത്തം 
 

   ചിറ്റൂര്  ICDS  കരാജക്ടിലെ വാഹനം 1987 കമാഡ്  ജീപ്പാണ്. ചിറ്റൂര്   കലാക്ക് 
രകേശം  വളലര പികന്നാക്കമാണ്. ഒരു പുതിയ വാഹനം ആവശയമാണ്. അനുപൂരക 
കപാഷകാഹാര പരിപാെിയുലെ കകന്ദ്ര വിഹിതമായി  ലഭിച്ച ുടകയി്  മിച്ചം വന്ന 30.00 
ലക്ഷം രൂപ അക്കൗണ്ടി്  ഉണ്ട്.  ഇതി്  നിന്നും 7 ലക്ഷം രൂപ  ഉപകയാഗിച്ച ്വാഹനം  
വാങ്ങാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നു.  

 
 

 3 കകാഴികക്കാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത രസിഡിെിലെ  23.05.2017-ലല 06/171/17-ാാാം നമ്പര്  കത്്ത 
 

 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ Vented Cross Bar(വി.സി.ബി) നിര്മ്മാണം, ജല സംരക്ഷണ 
രവര്ത്തനം, മാുഴ നഴ നവീകരണം നന്നീ കരാജക്ടുകള്  നെപ്പാക്കുന്നതിന് നിര്വഹണ 
ഉകേയാഗസ്ഥനായി മമനര്  ഇറികഗഷ   നക്സികൂട്ടീവ് നഞ്ചിനീയലറ ചുമതല 
ലപ്പടുത്താ   അനുമതി ആവശയലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

  

 

4 ലകാല്ലം മുനിസിപ്പ്  കകാര്പ്പകറഷ   ലസക്രട്ടറിയുലെ 22.05.2017-ലല PC1/7200/2016--ാാാം 

നമ്പര്  കത്്ത  
 

 താലഴപ്പറയുന്ന കരാജക്ട് 2016-17-്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയി്  ഉള്ലപ്പടുത്തിയിണ്ടാണ്ടാ 
യിരുന്നു. അെങ്ക്  ുടക 18.00 ലക്ഷം  രൂപ.  വഹിതം വികസനഫണ്ട്(ജനറ്). 
നന്നാ്  ഈ രവൃത്തിക്ക് 2,55,794/- രൂപ  ധനകാരയ കമ്മീഷ   ഗ്രാെി്  നിന്ന് 
പി വലി്ചു  ന്കി. ഇരകാരം  അക്കൗണ്ട് ലഹഡ് മാറി ലചലവഴിച്ച നെപെിക്ക് 
സാധൂകരണം ആവശയലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
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 കരാജക്ടിലെ കപര്:- ഡിവിഷ   13 വെക്കും ഭാഗം കറാഡ് റീ ൊറിംഗം, കലക്ക് േര്ശ   
നഗര്  കറാഡ് - മപകമലി കറാഡ് നിര്മ്മാണവം  

  

5 ബഹു.കുന്നമംഗലം നം.ന്.നയുലെ 16.05.2017-ലല   T - 163/2017--ാാാംനമ്പര്  കത്്ത 
 

 ലക്ഷം വീെ് കകാളനികളിലം നാല ലസെ്  കകാളനികളിലം മുമ്പ് വീടും സ്ഥലവം  
ന്കിയവര്  അവിെം വിണ്ടാകപായകപ്പാള്  പുതിയ ആളുകളാണ് അവിെങ്ങളി്  താമസി്ചു  
വരുന്നത്. ഇങ്ങലന പുതിയ താമസക്കാര്  വസിക്കുന്ന വീടുകള്  അവരുലെ 
കപരിലല്ലാത്തുടലകാണ്ട് മലഫ് പദ്ധതിയി്  ഉള്ലപ്പടുത്തി ഇവര്ക്ക് രതത  
സ്ഥലത്ത് തലന്ന വീടു പുുടക്കി പണിയാ   ആനുകൂലയം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇവര്ക്ക് അവരവര്  
താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് കരഖ ന്കുന്നതിന് നല്ലാ തകഭശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും 
നിര്കഭശം ന്കണലമന്ന് ആവശയലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

  

6 ബഹു.കകാട്ടയ്ക്ക്  നം.ന്.നയുലെ  22.05.2017-ലല കത്തം  കകാട്ടയ്ക്ക്  മുനിസിപ്പ്  
ലചയര്മാലെ  18.05.2017-ലല  കത്തം 
 
 മാര്ഗകരഖ രകാരം  150 ച.മീറ്ററി്  താലഴ തറ വിസ്തീര്ണമു വീ വീടുകള്ക്കാണ് കിണര്  
റീചാര്ജിംഗിന്  സിിഡി ന്കാവന്നത്.  150 ച.മീറ്ററിനു മുകളില വീ  വീടുകള്ക്കും  
കിണര്  റീ ചാര് ജിംഗിനു സിിഡി ന്കാ    അനുമതി ആവശയലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

  

 
7 അമ്പലപ്പുഴ വെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  ലസക്രട്ടറിയുലെ  09.05.2017-ലല ന1-493/17-ാാാം 
നമ്പര്  കത്തം  29.04.2017-ലല 1(2)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം 
 
 പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളുലെ  വാസ സ്ഥലം  ഉയര്ത്ത് , മത്സ്യലതാഴിലാളികള്ക്്ക  
നീണ്ടാവലയും ലതര്കമാകകാള്  യാനവം നന്നീ കരാജക്ടുകള്  നെപ്പാക്കാ   അനുമതി 
ആവശയലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

  

8 ലകാകണ്ടാട്ടി കലാക്്ക പഞ്ചായത്്ത രസിഡെിലെ  10.05.2017-ലല കത്തം  06.05.2017-ലല 2(5) 
നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം  
 
 കലാക്ക്  പഞ്ചായത്തിലെ കീഴില വീ പഞ്ചായത്തകളിലല  വിേയാര്ഥികള്ക്ക്  കായിക 
വികനാേത്തിലെ ഭാഗമായി പരിശീലനം, കമാട്ടികവഷ   ക്ലാസ്, കളിയുപകരണങ്ങള്  
നന്നിവയ്ക്കായി  ജനറ്  പര്പ്പസ് ഗ്രാെി്  നിന്ന്  20,000/-രൂപ  ലചലവഴിക്കാ   
അനുമതി ആവശയലപ്പട്ടിക്കുന്നു. 

  

9 കചലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിലെ കത്തം (ലഭിച്ചത് 22.05.2017)  24.04.2017-ലല 1(1) -
ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം 
 
 2016-17 വാര്ഷിക പദ്ധതിയി്   8,9,10 ക്ലാസ്സുകളി്   പഠിക്കുന്ന വിേയാര്ഥികള്ക്്ക 
മസക്കിള് , ഏഴാം ക്ലാസ്സുവലരയു വീ നസ്.സി. കുട്ടികള്ക്ക് പഠകനാപകരണങ്ങള് , 
പട്ടികജാതി  വിേയാര്ഥികള്ക്ക് ലാപ് കൊപ് നന്നീ പദ്ധതികള്  ഉള്ലപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 
കലാക് സഭാ ഉപലതരലെടുപ്പ് വന്നതിനാ്  നെപ്പാക്കിയില്ല. ഈ കരാജക്ടുകള്  
സ്പി് ഓവറായി നടുത്്ത മുകളി്   പറെ പദ്ധതികള്ക്കായി കഴിെവര്ഷം 
ലതരലെടുക്കലപ്പട്ട വിേയാര് ഥികള് ക്ക് ഈ സഹായങ്ങള്  നല്കാ   അനുമതി 
ആവശയലപ്പട്ടിരിന്നു. രകതയക അനുമതിക്ക് കാരണം താലഴപ്പറയുന്നവയാണ്. 

(1) 2016-17-ലല പത്താം ക്ലാസ്സിലല വിേയാര്ഥി ഇകപ്പാള്  പത്താം ക്ലാസ് 
കഴിഞ്ഞു.(മസക്കിള്  ന്ക് ) 

(2) 2016-17-ലല ഏഴാം ക്ലാസ് വിേയാര്ഥി ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ( പഠകനാപകരണങ്ങള്  
ന്ക് ) 
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(3) 2016-17-്  പഠി്ചു ലകാണ്ടിരുന്ന ലരാഫഷണ്  കകാഴ്സ് വിേയാര്ഥികളിലല ചിലര്  
ഇകപ്പാള്  കകാഴ്സ് പൂര്ത്തിയാക്കി (ലാപ് കൊപ് ന്ക് ) 

  

 
10 ബഹു. ഉദുമ നം.ന്.നയുലെ 16.05.2017-ലല കത്തം  കേലംപാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

രസിഡിെിലെ  15.05.2017-ലല  ന2-930/46(1)-ാാാം നമ്പര്  കത്്ത  
   
 കേലംപാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി്  ഉകേയാഗസ്ഥരുലെ കുറവ് മൂലം 2016-17 വാര്ഷിക 
പദ്ധതിയിലല പല കരാജക്ടുകളും  നെപ്പാക്കാ   കഴിെില്ല. ആയതിനാ്  ഇവ     2017-
18-്  സ്പി്ഓവറായി ുടെരാ   അനുമതി ആവശയലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

  

11 കുളത്തപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡിെിലെ  02.06.2017-ലല കത്്ത  
 
 പഞ്ചായത്തിന് ധനകാരയ കമ്മീഷ   ഗ്രാൊയി 2,48,27,000/-രൂപ 2017-18-്  
അനുവേിച്ചിണ്ടാണ്ട്. ഇതി്  150.00 ലക്ഷം രൂപ  ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധതിക്കായി  
ഉപകയാഗിക്കാ   അനുമതി ആവശയലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

  

 

 
12 വണ്ടൂര്  കലാക്്ക പഞ്ചായത്്ത  രസിഡെിലെ  09.05.2017-ലല കത്്ത   

 

 വണ്ടൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ  കീഴില വീ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയി്  ഈ വര്ഷം  
ജില്ല-കലാക്ക്-ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ  സഹായകത്താലെ ഡയാലിസിസ് ലസെര്  
ആരംഭിക്കാ   ഉകഭശിക്കുന്നു. ഇതിനായി മലപ്പുറം ജില്ലയിലല  മറ്റ തകഭശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  ുടക  വകയിരുത്താ   നിര്കഭശം ന്കണലമന്ന് ആവശയലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

  

13 വണ്ടൂര്  കലാക്്ക പഞ്ചായത്്ത  രസിഡെിലെ  08.05.2017-ലല കത്്ത   
 

 അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തികലയ്ക്ക് ഉയര്ത്താ   തീരുമാനിച്ച ഹയര്  ലസക്കണ്ടറി 
സ്ക്കൂളുകള്ക്ക് ഗ്രാമ/കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പദ്ധതി വിഹിതം ഉപകയാഗിക്കാ   
അനുമതി ആവശയലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

  

 
14 മുല്ലകേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  രസിഡെിലെ  17.04.2017-ലല കത്തം 11.04.2017-ലല 7(3)  -ാാാം 
നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം   
 

 2016-17-ലല  മാനിന കുെിവ വീ പദ്ധതി  അറ്റകുറ്റപ്പണി  നന്ന കരാജക്ട്  ഡി.പി.സി.  
അംഗീകരിച്ചിരുന്നുലവങ്കിലം  ലെണ്ടര്  നെപെി പൂര്ത്തിയായില്ല. സ്പി്ഓവറായി ുടെരാ   
അനുമതി ആവശയലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

  

 
15 ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത ലസക്രട്ടറിയുലെ  16.01.2016-ലല ED-2325/16 -ാാാം നമ്പര്  

കത്തം  
  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ  അധികാര പരിധിയി്  വരുന്ന സ്കൂളുകള്ക്ക് ബസ്സ്  വാങ്ങി 
ന്കാ   കരാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.  23 സീറ്റിനും 30 സീറ്റിനും  ഇെയില വീ 10 
വാഹനം  വാങ്ങാനാണ് തീരുമാനലമടുത്തത്. കമ്പനികളി്  നിന്ന് കനരിട്ട് വാങ്ങാ   
തീരുമാനി്ചു .    കമ്പനി ന്കിയ  ലസ്പസിഫികക്കഷനും വിലയും  താലഴ കചര്ക്കുന്നു. 

  Eicher - 24+1 സീറ്റ് (സ്റ്റാര്  കമാഡ് )  -  10,75,000/- രൂപ 
  Mahindra - 24+1 സീറ്റ് (ടൂറിസ്റ്റര്  കമാഡ് ) -  11,33.900/- രൂപ 
  Tata - 26+1 സീറ്റ് (സ്റ്റാര്  ബസ് )  -  12,99,623/- രൂപ 
  08.07.2015-ലല ഭരണസമിതിയുലെ തീരുമാനത്തിന്  അനുസൃതമായ വാഹനം  ൊറ്റാ 
കമ്പനിക്കു മാത്രകമയുള്ളൂ നന്നു കലണ്ടത്തി. കമ്പനിയി്  നിന്നല്ലാലത ഏജ സി മുകഖന 
വാങ്ങുകയാലണങ്കി്  11,19,623/- രൂപ ന്കിയാ്  മതിലയന്ന കാരണത്താ്  (ഒരു 
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ബസിന് - 1,80,000 രൂപ കുറവ് ) ൊറ്റയുലെ ഔകേയാഗിക ഡീലര്  ആ കപാപ്പുലര്  ലമഗാ 
കമാകട്ടഴ്സ് (ഇന്തയ) യി്  നിന്ന് 8 വാഹനം വാങ്ങി . സര്ക്കാര്  അനുമതിയില്ലാലതയാണ് 
വാഹനം വാങ്ങിയത്. ഇതിന് സാധൂകരണം ആവശയലപ്പട്ടിക്കുന്നു.   

  

 

16 അെിമാലി കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത  രസിഡെിലെ  07/2017-ലല കത്തം 02.12.2017-ലല 12-ാാാം 
നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം ഇടുക്കി ADC യുലെ 02.01.2017-ലല  D1/38/17/ADC/IDK 
നമ്പര്  കത്തം 
 

 അെിമാലി കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ആയുര്കവേ ആശുപത്രികലളാന്നും വിണ്ടാകിട്ടിയി 
ട്ടില്ലാത്തതിനാ്  ആയുര്കവേവമായി  ബധപ്ലപ്പട്ട  കരാജക്ടുകള്  നെപ്പാക്കാ   
മബസണ്വാലി ആയുര്കവേ ഡിലസ്പ സറിയിലല  ലമഡിക്ക്  ഓഫീസലറ  
നിര്വഹണ ഉകേയാഗസ്ഥനാക്കാ   അനുമതി ആവശയലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

  

 

17 ലകാല്ലം ജില്ലാ ആ ര്കവേ ഔഷധ നിര്മ്മാണ വയവസായ സഹകരണസംഘം  
രസിഡെിലെ 09.06.2016-ലല  കത്്ത 
 

 തകഭശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലല  ആയുര്കവേ ആശുപത്രികള്ക്കുകവണ്ട മരുന്നുകള്  
ലകാല്ലം  ജില്ലാ ആയുര്കവേ ഔഷധ നിര്മ്മാണ വയവസായ സഹകരണ സംഘത്തി്  
നിന്നുവാങ്ങാ   നിര്കഭശം ന്കണലമന്ന് ആവശയലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

  

18 കെമക്കുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡിെിലെ  12.05.2017-ലല S2-144/17-ാാാം നമ്പര്  കത്തം 
25.04.2017-ലല 3(5)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം 
 

 മത്സ്യകൃഷിയുമായി ബധപ്ലപ്പട്ട് കൂെ് കൃഷി (cage culture)ക്ക്  സിിഡി ന്കാ   
മാര്ഗകരഖയി്  പറയുന്നുണ്ട്. മാര്ഗകരഖയി്  താലഴപ്പറയുന്നവ ഒഴിവാക്കണലമന്ന് 
ആവശയലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

(i) ഗണകഭാക്താക്കള്  മത്സ്യലതാഴിലാളി/മത്സ്യലതാഴിലാളി ക്ലബി്  അംഗമായ 
നാമമാത്ര കര്ഷകര്  മാത്രം 

(ii) 5 വര് ഷത്തി്  ഒരിക്ക്  മാത്രം സഹായം  
  

19 കെമക്കുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡിെിലെ  12.05.2017-ലല S2-144/17-ാാാം നമ്പര്  കത്തം 
25.04.2017-ലല 3(3)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം 
 

 കകാഴി, കാെ, താറാവ് മുതലായ  വളര്ത്ത പക്ഷികലള  ന്കുന്നതിന്  
ഗണകഭാക്താവിലെ വരുമാന പരിധി  മാര്ഗകരഖ രകാരം  ജനറലിന് 1.00 ലക്ഷം 
രൂപയും പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക് 2.00 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. ഇലതാഴിവാക്കി വരുമാന 
പരിധിയില്ലാലത  ലചറുകിെ നാമമാത്ര കര്ഷകര്ലക്കല്ലാം  ന്കണലമന്ന് 
ആവശയലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

  

20 ബഹു. കകാവളം നം.ന്.നയുലെ കത്്ത (ലഭിച്ചത് 18.05.2017-ന് ) 
 

 കകരള വാട്ടര്  അകതാറിട്ടിയുലെ  ഗാര്ഹിക കണക്ഷ   ന്കുന്നതിന്  സിിഡിുടക 
ഗണകഭാക്താവിന്  കനരിണ്ടാ ന്കണലമന്നാണ് മാര്ഗകരഖയി്   പറയുന്നത്. ഇത് 

KWAയി്  ലഡകപ്പാസിറ്റ് ലചയ്യാവന്ന രീതിയിലാക്കണലമന്ന്  ആവശയലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
  

 


