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നം. 9/2016/SRG/CC 

 

സംസ്ഥാനതല ക ാഓര്ഡികനഷ    മ്മിറ്റി കയാഗം 

10.05.2017 രാവിലല 11.00 മണിക്ക് 
സ്ഥലം – നിയമസഭാ ക ാംപ്ലക്സ് ഹാള്  നം. 610 

 

APണ്ട 
 

പ്രകതേ  വിഷയങ്ങള്  
 

1 തിരുവനന്തപുരം വകയാജന പഠനക ന്ദ്രം ഡയറക്ടറുലെ 27.04.2017-ലല  ത്്ത. 
 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  വകയാജനസൗഹൃദമാക്കുന്നതിന് തിരുവന ന്തപുരം 

പാലക്കാെ് ജില്ല ളിലല ചില തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളി ല്  ഈ സ്ഥാപനം കപ്രാജക്ടു ള്  

നെപ്പാക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനലത്ത മറ്റു ജില്ല ളിലം ഒരു തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനലത്തലയങ്കിലം ഈ വര്ഷം വകയാജനസൗഹൃദമാക്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട ്എടുക്കണലമന്്ന 

ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 




2 നിലമ്പൂര്  കലാക്കു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 25.04.2017 ലല  ത്ത്
ചുങ്കത്തറ സി.എച്്ച.സി.യില്  ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ബഹുജനങ്ങളില്  

നിന്ന് 70.00 ലക്ഷം രൂപ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡയാലിസിസ് ലസന്ററിനു കവണ്ടി കലാക്ക് പരിധിയിലല 

6 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ളം 2017-18 ലല വാര്ഷി  പധതിതിയില്  10.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം കമഖലാ 

വിഭജനത്തില്  ലപൊലത നല് ാ   പ്രകതേ  അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.




3 ക രള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അകസാസികയഷ   പ്രസിഡന്റിലന്റയം ജനറല്  ലസക്രട്ടറിയലെയം 

26.04.2017 ലല  ത്്ത.


പതിനാലാം ധന ാരേ മ്മീഷ   ഗ്രാന്റ് ഉപകയാഗിച്്ച നെപ്പാക്കാവുന്ന കപ്രാജക്ടു ളിലല 

നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി പ്ലാ ഫണ്ട ് കപാലല പരിഗണിച്്ച ുക  ലചലവഴിക്കാ   അനുമതി 

ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.






4 മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ്. ലചയര്കപഴ്സന്ലന്റ 29.04.2017 ലല  ത്തും തൃശ്ശൂര്  

കുടുംബശ്രീ മിഷ   ജില്ലാ ക ാ ഓര്ഡികനറ്ററുലെ 24.03.17 ലല 709/C/11/KS/TSR നമ്പര്   ത്ത്. 

 

മാളകുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസിലന്റ  ീഴില്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഓറികയാ്  എല്.ഇ.ഡി. യൂണിറ്്റ 

നിര്മ്മിക്കുന്ന ലലറ്റു ള്  ലെണ്ടര്  ഒഴിവാക്കി വാങ്ങാ   അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
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5 ഇെവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ്പ്രസിഡന്റിലന്റ 27.04.2017 ലല  ത്തും. 24.04.17 ലല 1 (4)-ാാാം 

നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും. 
 

2014 – 15 ല്  താലഴ പറയന്ന രണ്ടു എസ്.സി.എസ്.പി കപ്രാജക്ടു ള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി 

അംഗീ രിച്ചിരുന്നു. ഇവയലെ പണി പൂര്ത്തിയായി.  

1) മുകണ്ടങ്ങര എസ്.സി. ശ്മശാനം ചുറ്റുമതില്  - 3.00 ലക്ഷം രൂപ 

2)  ഒറ്റകപ്പാക്്ക എസ്.സി. ശ്മശാനം ചുറ്റുമതില് - 3.00 ലക്ഷം 

 

ഇവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലന്റ ഉെമസ്ഥതയിലള്ളതല്ലാത്തതിനാല്  പ്രകതേ  അനുമതി 

ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

6 ബഡ്സ് റീഹാബിലികറ്റഷ   ലസന്ററിലല അധതിോപ ര്  നല് ിയ  ത്തും ക രള ബഡ്സ് 

റിഹാബിലികറ്റഷ   ലസന്റര്  സ്റ്റാഫ് യൂണിയ   പ്രസിഡന്റം ലസക്രട്ടറിയം കചര്ന്ന് നല് ിയ 

 ത്തും. 

 

പ്രധാന ആവശേങ്ങള്  താലഴ കചര്ക്കുന്നു. 

1. െീച്ചര്മാരുലെ കുറഞ വ കവതനം 20,000/- രൂപയാക്കണം 

2.  കയാഗേതയലെയം പരിചയത്തിലന്റയം അെിസ്ഥാനത്തില്  കവതനം വര്ധതിിപ്പിക്കു . 

3. ആയമാരുലെ കുറഞ വകവതനം 12,000/- രൂപയാക്കു  

4. െീച്ചര്, കുട്ടി ള്  അനുപാതം 1:8 ഉം,  ആയ – കുട്ടി ള്  അനുപാതം 1:10 ഉം ആക്കു  

5. ഇ ക്രിലമന്്റ അനുവദിക്കു  

6. അധി  കജാലിക്ക് പ്രകതേ  കവതനം നല്കു . 

 

7 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത ് പ്രസിഡന്റിലന്റ 12.04.2017 – ലല E8/316/17/TDP നമ്പര്  

 ത്ത ്

 

19.08.2016 ലല 2807/16/തസൃഭവ ഉത്തരവു പ്ര ാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലന്റ കൃഷി 

കപ്രാജക്ടു ളലെ നിര്വഹണ ഉകദോഗസ്ഥനായി പ്രി സിപ്പല്  കൃഷി ഓഫീസലറ ഒഴിവാക്കി കൃഷി 

ലഡപൂട്ടി ഡയറക്ടലറ ഉള്ലപ്പടുത്തി. ഇുക റ ചെയ ലച ് പ്രി സിപ്പല്  കൃഷി ഓഫീസലറ തലന്ന 

നിര്വഹണ ഉകദോഗസ്ഥനാക്കണലമന്്ന ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

8 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റിലന്റ 14.03.2017 ലല E1-4171/06/TDP-ാാാം നമ്പര്  

 ത്ത്. 

 

 ക ാര്ഡികനഷ    മ്മിറ്റിയലെ 15.02.17 ലല തീരുമാനപ്ര ാരം ലവഞ വാറമൂെ്, ല ാറ്റാമം ല യര്  

കഹാമു ള്ക്്ക ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലന്റ വി സന ഫണ്ടില്  നിന്്ന ലദനംദിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്്ക ുക  

ലചലവഴിക്കാ   അനുമതി നല് ിയിരുന്നു. എന്നാല്  ഓണകററിയം, കവതനം എന്നിവ നല് ാ   

അനുമതി നല് ിയിരുന്നില്ല. വൃധതിര്/ഭിന്നകശഷിക്കാര്  എന്നിവര്ക്കുള്ള വിഹിതത്തില്  നിന്നും ഓണകററിയം, 

കവതനം എന്നിവ നല് ാ   അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
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9 ഞീഴൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുപ്രസിഡന്റിലന്റ 18.02.2017 ലല A-655/17-ാാാം നമ്പര്   ത്ത്. 

 

എം.എ   ലക്ഷം വീടു പധതിതിയില്  ഇരട്ടവീടു ള്  ഒറ്റ വീൊക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനഭവന 

കബാര്ഡില്  നിന്ന് ലഭിച്ച 3.00 ലക്ഷം രൂപയം പഞ്ചായത്തിലന്റ വി സനഫണ്ടില്  നിന്നുള്ള 3.00 ലക്ഷം 

രൂപയം കചര്ത്ത് 2010 ല്  പഞ്ചായത്തിലന്റ അക്കൗണ്ടില്  നികക്ഷപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് സര്ക്കാരിലന്റ 

അനുമതിയണ്ടായിരുന്നു. പധതിതി നെപ്പാക്കിയില്ല. ഇകപ്പാള്  പലിശ സഹിതം 7,63,350/- രൂപയണ്്ട. ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുമായി കചര്ന്ന് 12 ഇരട്ടവീടു ള്  പുനര്നിര്മ്മിച്ച് 24 ഒറ്റ വീൊക്കാ   2016-  17 ല്  കപ്രാജക്്ട 

അംഗീ രിച്ചിട്ടുണ്്ട. ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത / ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതകത്താലൊപ്പം 2010 – ല്  പ്രകതേ  

അക്കൗണ്ടില്  നികക്ഷപിച്ച ുക  (7,63350/- രൂപ പലിശ അെക്കം) ഉപകയാഗിക്കാ   അനുമതി 

ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 
 

10 പുറക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ് ലസക്രട്ടറിയലെ 22.03.17 ലല A5-2840/17-ാാാം നമ്പര്   ത്തും 

22.03.17 ലല II-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും. 
 

 പുറക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലല ഗവ. ഐ.റ്റി. ല ട്ടിെത്തിലന്റ 01.07.2013 മുതല്  31.03.2015 

വലരയള്ള വാെ കുെിശ്ശി  നല്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്്ട ജില്ലാ തല അപ്പീല്   മ്മിറ്റിയലെ 

അംഗീ ാരകത്താലെ ഡി.പി.സി. അംഗീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാെ  കുെിശ്ശി  നല്കുന്നതിന് അനുമതി 

ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

11 ക രള കസ്റ്ററ്റ് ഫിലിം ലഡവലപ്ലമന്റ് ക ാര്പ്പകറഷ   ലചയര്മാലന്റ 27.04.2017 ലല 

100/T3/14/KSFDC നമ്പര്   ത്ത്. 
 

 തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  നെപ്പാക്കുന്ന ജന ീയാസൂത്രണ പധതിതി, നവക രള മിഷ   

പരിപാെി ള്  എന്നിവ കഡാ ുലമന്റ് ലചയ്യാനും ഹ്രസൃചിത്രങ്ങള്  നിര്മ്മിക്കാനും ഓകരാ തകേശ ഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളം ഒരു ലക്ഷം രൂപ തനുകഫണ്ടില്  നിന്നു ലചലവഴിക്കാനും അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

12 എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ലസക്രട്ടറിയലെ 22.04.17 ലല DP-15-1788/16-ാാാം നമ്പര്   ത്തും 

15.02.17 ലല 5(2)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും. 

 

 താലഴപറയന്ന പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്ലപ്പട്ട വിദോര്ഥി ള്ക്്ക വികദശത്്ത ഉപരിപഠനത്തിന് 

ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് അകപക്ഷ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവര്ക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് 

ധനസഹായം നല്കുന്നതിന് 2017-18 ലല പധതിതി ആസൂത്രണ മാര്ഗ നിര്കേശത്തിലല നിബന്ധന ളില്  

നിന്ന് ഒഴിവാക്കണലമന്്ന ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

കപര്    ക ാഴ്സന്്    ാലയളവ് രാജേം/യൂണികവഴ്സന്ിറ്റി  

 

കൃപസിധതി . പി.എസ്    MBBS   6 വ ര്ഷം  റഷേ 

ലപരുമ്പെവില് , വാരാപ്പുഴ 
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പ്രവീ്  കുമാര്. ല .പി RBMC   1 വര്ഷം നൂസിലാന്റ് 

പുളക്കപ്പറമ്പ് വീെ ് (Diploma in 

ലനരികക്കാെ്   Retail Management) 

 

13 ലചങ്കല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റിലന്റ 02.05.17- ലല A5/3772/17-ാാാം നമ്പര് ത്തും 20.03.17 ലല 

1 (9)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും. 

 

 2016-17 ലല വാര്ഷി  പധതിതിയില്  കഭദഗതിക്കായി 46 കപ്രാക്ടു ള്  ഉള്ലപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

കഭദഗതിക്കായി അനുമതി ആവശേലപ്പട്ട് ഇവ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസില്  സമര്പ്പിച്ചത് 27.03.17 നാണ്. 

ഇവ ലവറ്റ് ലച ് ഡി.പി.സി ക്കു സമര്പ്പിച്ചത് 30.03.17 നാണ്. വാര്ഷി  പധതിതി കഭദഗതി ഡി.പി.സി 

അംഗീ രികക്കണ്ട അവസാനദിവസം 27.03.17നായിരുന്നു. അതിനാല്  ഇവയ്ക്ക് ഡി.പി.സി അംഗീ ാരം 

ലഭിച്ചില്ല. പ്രകതേ  അനുമതി നല് ാ   ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

14 എസ്.സി.എസ്.പി/റ്റി.എസ്.പി. പധതിതി ളലെ നിര്വഹണവും കമാണിറ്ററിം ം സംബന്ധിച്്ച 

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കബാര്ഡില്  26.04.2017 ല്  നെന്ന കയാഗത്തിലന്റ മിനിറ്റ്സം കസ്റ്ററ്്റ 

പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ് വിക ന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ വിഭാഗം ചീഫിലന്റ കുറിപ്പും. 

 

 പട്ടി ജാതിവിഭാഗക്കാര്ക്്കുള്ള പ്രകതേ  ഉപപധതിതി, പട്ടി  വര്ഗ ഉപപധതിതി എന്നിവ പ്ര ാരം 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  നെപ്പാക്കുന്ന ഭവനനിര്മ്മാണ പധതിതിയലെ കമാണിറ്ററിംഗിനായി ജികയാ 

ൊഗിംഗ് (Geo tagging) ഏര്ലപ്പടുത്തണലമന്ന 26.04.17 ല്  കസ്റ്ററ്്റ പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡില്  കചര്ന്ന 

കയാഗത്തില്  തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്്ച ആവശേമായ ക്രമീ രണം ഐ.ല .എം കസാഫ്്റ്റ 

ലവയറില്  വരുത്തണലമന്ന് ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 
 

15 നഗരസഭ ളിലല  ണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാരുലെ ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തിലല അപാ ത ള്  

പരിഹരിക്കണലമന്ന് ആവശേലപ്പട്ട് വിവിധ സംഘെന ള്  നല് ിയ  ത്തു ള്  (EU3/234/2016-

LSGD). 

  

 ണ്ടിജന്്റ ജീവനക്കാരുലെ ശമ്പളകുെിശ്ശി , ലെഷേല്  അലവ സ്, റിക്്  അലവ സ് 

ുകെങ്ങിയവ വര്ധതിിപ്പിക്കണലമന്നാണ് ആവശേങ്ങള്  

 

16 പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റിലന്റ 08.05.17 ലല  ത്തും 08.05.17 ലല X(2)-ാാാം 

നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും. 

 

കുട്ടനാെ് കമഖലയില്  ലനല്കൃഷി, വാഴകൃഷി ുകെങ്ങിയവക്കുള്ള്ള കപ്രാജക്ടു ള്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

സൃന്തമായി ഏലറ്റടുത്തു നെപ്പാക്കാ   അനുമതി ആവശേലപ്പ ട്ടിരിക്കുന്നു. 
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