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നം.20/2017/SRG/CC (18) 

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗം 
21.03.2018 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്  2.00 മണിക്ക് 

സ്ഥലം – നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിെല 610-നമ്പര്  ഹാള്  
അജണ്ട 

 
1.പദ്ധതി പുേരാഗതി അവേലാകനം 
 ======================= 
2. മുന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം സവ്ീകരിേക്കണ്ട തുടര്  നടപടികള്  
 =============================================================== 
3. െപാതുവിഷയങ്ങള്  
==================  

4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്  
======================  

4.1 നീലം േപരൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 13.03.2018-െല  A2-298/2018-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  
 
ൈകതാരം െതങ്ങനടി േറാഡ്  മണ്ണിട്ടുയര്ത്തല്  എന്ന  േപര്ാജക്ട് (േപര്ാ.നം. 156/17, 
അടങ്കല്  1.00 ലക്ഷം രൂപ) 2016-17-ല്  പൂര്ത്തിയായി  31.03.2017-ല്   ബില്  ( 
97,500/- രൂപ) ടര്ഷറിയില്  സമര്പ്പിച്ചു.  ബില്  കയ്ൂ ലിസ്റ്റായിെയങ്കിലും തുക 
നല്കിയിലല്. സാംഖയ് േസാഫ്ട് െവയറില്  അേലാട്ട്െമന്റ്തുക  റദ്ദു 
െചയയ്ാത്തതിനാല്  ലഭയ്മായ തുക  2500/- രൂപ മാതര്േമയുള്ളൂ. അതിനാല്   ബാക്കി 
തുക  തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ചു േഭദഗതി െചയയ്ാന്  അനുമതി  
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.2  ബഹു. കുന്നമംഗലം എം.എല്.എ.യുെട  29.12..2017-െല  K-303/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  
ചാത്തമംഗലം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  19.12.2017-െല A1-1231/17- -◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും. 
 
പഞ്ചായത്തില്  8,9 വാര്ഡുകളില്  ഇറിേഗഷന്  വകുപ്പ്  NABARD  ഫണ്ടു പേയാഗിച്ച്  
നായര്  കുഴി  ലിഫ്റ്റ് ഇറിേഗഷന്   പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.  അടങ്കല്  1,42,00,000/- 
രൂപ . എസ്റ്റിേമറ്റ് തുകെയക്കാള്  37.99% അധിക തുകയ്ക്കാണ് െടണ്ടര്  ആയത്.  
അധിക തുക പഞ്ചായത്ത് നല്കുന്നു.  ഇതിനായി 10,61,500/- രൂപ  വികസനഫണ്ടും 
27,13,500/- രൂപ  തനത് ഫണ്ടും ഉള്െപ്പടുത്തി   
ആെക 37,75,000/- രൂപയുെട  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി.  ബാക്കി തുകയും  കൂടി 
േചര്ത്ത്  39,28,498/- രൂപ  ൈമനര്  ഇറിേഗഷന്   എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചനീയര്ക്ക  ്  
െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയയ്ാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
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4.3  പാലക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  06.03.2018-െല  കത്ത്. 
േകാങ്ങാട് സി.എച്ച്.സി.യില്   അധികമായി 2 േഡാക്ടര്മാെരയും  1 ലാബ് 
െടക്നീഷയ്െനയും1  സ്റ്റാഫ് േനഴ്സിേനയും  നിയമിച്ചുെവങ്കിലും  മുന്നുമാസം കഴിഞ്ഞു 
പിരിച്ചുവിട്ടു. തുടര്ന്നും  ഇവെര നിയമിക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.4  െകാേണ്ടാട്ടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  07.03.2018-െല കത്ത് 
പദ്ധതി നിര്വവഹണം വിലയിരുത്തുന്നതിന്  സഹായകരമാകും വിധം  എലല്ാ 
തര്ിതല  പഞ്ചായത്ത് ൈവസ് പര്സിഡന്റുമാര്ക്കും  ഒരു ലാപ് േടാപ് വാങ്ങാന്  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 4.5 ബഹു. േകാട്ടയ്ക്കല്  എം.എല്.എയുെട  05.03.2018-െല കത്തു  ഇരിമ്പിളിയം 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  ഭരണസമിതിയുെട  20.04.2017-െല 6(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്  
ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
ഇരിമ്പിളിയം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  ആശാരിക്കടവ് ഇറിേഗഷന്  പദ്ധതിയുെട  
പര്വര്ത്തനം ൈവദയ്ുതി കുടിശ്ശിക വന്നതിനാല്   കഴിഞ്ഞ 7 വര്ഷമായി  പര്വര്ത്തന 
രഹിതമായി.  പലിശയടക്കം  2,63,943/-  രൂപ കുടിശ്ശികയുണ്ട്.  ഇതിെല പലിശ 
ഒഴിവാക്കി  ബാക്കി തുക ഗുഡുക്കളായി നല്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.6  കലല്ിയൂര്   ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  12.02.2018-െല A2-560/(14)/-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്ത്  
2016-17 വര്ഷം െതരുവുവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കലിനുേവണ്ടി (LED) നുേവണ്ടി 47,38,000/- 
രൂപയുെട  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി.  ഇതില്  20,88,400/-  രൂപ െടണ്ടര്  േസവിംഗ്സ് 
ഉണ്ട്  െടണ്ടര്  േസവിംഗ്സ്  ഉപേയാഗിച്ച് LED െതരുവുവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കാന്   
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.7  ശാന്തിനഗര്  റസിഡന്റ്സ് അേസാസിേയഷന്  പര്സിഡന്റിെന്റ 16.03.2018-െല 
SRA/Gen/11/2018-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  
റസിഡന്റ്സ് അേസാസിേയഷന്  െമമ്പര്മാര്  വാങ്ങിയ 5 െസന്റ് സ്ഥലത്ത്  ടിന്  
ഷീറ്റ് േമല്ക്കൂരേയാടുകൂടിയ െഷഡ് ഉണ്ട്. തേദ്ദശവാസികളുെട ജീവകാരുണയ് 
പര്വര്ത്തനത്തിനുമാതര്ം  ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഈ െഷഡ്  സാമ്പത്തിക 
വരുമാനത്തിന് ഉപേയാഗിക്കുന്നിലല് ഇതിന് വാര്ഷിക നികുതിയായി  12,000/- രൂപ 
േകാര്പ്പേറഷന്  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  നികുതിയില്  നിന്ന് ഒഴിവാക്കി 
നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 
4.8  അടിമാലി േബല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 02.03.2018-െല കത്ത്  

കായിക പരിശീലനം എന്ന േപരില്  ഒരു േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി വരുന്നു(േപര്ാ.നം.33/18 
അടങ്കല്  5.00 ലക്ഷം രൂപ) KFA യുെട അംഗീകൃത േകാച്ചുമാര്  മുേഖന  19 വയസ്സില്  
താെഴയുള്ള  യുവതീ യുവാക്കള്ക്ക് െകാന്നത്തടി  പഞ്ചായത്തില്  വച്ച് അവധി 
ദിവസങ്ങളില്   പരിശീലനം നല്കി വരുന്നു. ഇതിെന്റ ചുമതല  രജിേസ്ട്രഡ് കല്ബ്ബായ  
പര്തീക്ഷ ആട്സ് & േസ്പാര്ട്സ് കല്ബിെനയാണ്  എല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിശീലന 
പരിപാടിയില്  ഇതുവെര 2,65,000/- രൂപ  െചലവായി (പരിശീലകരുെട 
ഓണേററിയം,  റിെഫര്െഷ്മന്റ് ചാര്ജ്ജ്,  കായിേകാപകരണങ്ങള്   തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്) 
ഈ തുകയുെട  ബിലല്് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിേലയ്ക്ക്  സമര്പ്പിച്ചു.  സബ്സിഡി 
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മാനദണ്ഡത്തില്  പറയാത്തതിനാല്  ഇതിെന്റ തുക അനുവദിക്കാന്  കഴിയിലല് എന്ന്  
ബി.ഡി.ഒ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്  പര്േതയ്ക അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   

4.9  തുമ്പമണ്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 26.02.2018-െല T2/119/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്   
മാലിനയ് സംസ്ക്കരണത്തിന്  സ്ഥലം ഏെറ്റടുക്കാന്(േപര്ാ.നം. 51/18, അടങ്കല്  5.00 
ലക്ഷം രൂപ) അൈജവ മാലിനയ് ചംകര്മണ പാര്ക്ക് സ്ഥലം  വാങ്ങല്  
(േപര്ാ.നം.106/18, അടങ്കല്  4,24,489/- രൂപ) എന്നീ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്   അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  സ്ഥലം വാങ്ങാന്  അനുമതി നല്കിയിെലല്ങ്കില്   െമറ്റീരിയല്  
കളക്ഷന്  െസന്റര്  പര്വര്ത്തിക്കാന്   െകട്ടിടം വാടകയക്ക്  എടുക്കാനും  വാടക 
വികസനഫണ്ടില്  നിന്നു നല്കാനും അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.10   കണ്ണമ്പ്ര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  െസകര്ട്ടറിയുെട 12.01.2017-െല   A2-77/2018-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും 16.12.2017-െല 24(2)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
ഭിന്നേശഷിക്കാര്ക്ക് ൈസഡ് വീല്  ഘടിപ്പിച്ച  സ്കൂട്ടര്  നല്കുന്നതിനുള്ള  ഗര്ാമസഭാ 
ലിസ്റ്റ് തയയ്ാറായിട്ടുണ്ട്.  ഇവരുെട േപരില്  വാഹനമുേണ്ടാ എന്ന്  RTO ഓഫീസ് 
മുേഖന  പരിേശാധന നടത്തി. ശര്ീ. ബാബു കുരയ്ാേക്കാസ് കലല്ിങ്കല്പാടം  എന്ന 
ആള്ക്ക് 2009-ല്   ൈബക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം അപകടത്തില്െപ്പട്ട് കാല്  
മുറിച്ചു കളഞ്ഞു. വാഹനം വിറ്റു എങ്കിലും വാങ്ങിയ ആള്  ഉടമസ്ഥത മാറ്റിയിലല്. ഈ 
വാഹനത്തിെന്റ നിലവിെല  ഉടമസ്ഥെന  കെണ്ടത്താന്  കഴിയുന്നിലല്.  ഇയാള്ക്ക് 
മുച്ചകര് വാഹനം  നല്കാേമാ എന്ന്   സ്പഷ്ടീകരണം  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.11   െപരുവയല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  28.02.2018-െല 358/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത് . 
മാമ്പുഴ സര്േവവ് അനുബന്ധ പര്വര്ത്തനങ്ങള്  എന്ന േപരില്   ഈ വര്ഷം  േപര്ാജക്ട് 
ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. േപര്ാ.നം.207/18. അടങ്കല്  3,30,000/- രൂപ(തനത് ഫണ്ട്) മാമ്പുഴ 
പുഴെയ മാലിനയ് വിമുക്തമാക്കാനും പുഴേയാരെത്ത  കേയയ്റ്റത്തില്  നിന്ന് 
ഒഴിവാക്കാനും  ആണ്  ലക്ഷയ്ം. സര്േവവ് നടപടികള്ക്ക് സഹായകരമാവുംവിധം  
കാട് െവട്ടിെത്തളിക്കുക, േടാട്ടല്   േസ്റ്റഷന്  വാടക,  േതാണി വാടക, ലഘു ഭക്ഷണ 
െചലവുകള് , മറ്റു സൗകരയ്.െമാരുക്കല്   ഇവയ്ക്കാണ് തുക  െചലവഴിക്കുന്നത്.  
ഇത്തരം െചലവുകള്ക്ക്  നിശ്ചിത നിരക്കിലല്ാത്തതിനാല്  പര്േതയ്ക അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.12   െചന്നിത്തല- തൃെപ്പരുത്തുറ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 21.12.2017-െല C1-
419/17◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും 21.10.2017-െല 1-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 

 
പാലിേയറ്റീവ് െകയര്  പര്വര്ത്തനത്തിനായി  മിനി ആംബുലന്സ് വാങ്ങാന്  5.00   
ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം.162/18) 
ആംബുലന്സ് വാങ്ങാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.13   െകാലല്ം േകാര്പ്പേറഷന്  െസകര്ട്ടറിയുെട  16.03.2018-െല C5551/PW13/69087/16-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  
ഭൂമി ഏെറ്റടുത്തതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട  േകസുകളിെല തുക  െകട്ടിവയ്ക്കണെമന്ന് ബഹു. 
ൈഹേക്കാടതി ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. 61,70,447/- രൂപയാണ് െകട്ടിവയ്ക്കാനുള്ളത്. 
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വികസനഫണ്ട് േപര്ാജക്ടുകളിെല  െചലവഴിക്കെപ്പടാത്ത തുക ഉപേയാഗിച്ച്  ഇതു 
നല്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.14   വയനാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 08.03.2018-െല  കത്ത്. 
 

എരെനലല്ൂര്  േക്ഷതര്ക്കുളം നവീകരിക്കുന്നതിന്  ബഹു വര്ഷ േപര്ാജക്ടായി 50.00 
ലക്ഷം രൂപ വകയിരിത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്ഷം 25.00 ലക്ഷം രൂപ. ഒന്നര ഏക്കര്  
സ്ഥലത്തുള്ള കുളത്തിെന്റ   നികുതി അടയ്ക്കുന്നത് മലബാര്  േദവസവ്ം േബാര്ഡാ 
െണങ്കിലും  ഉടമസ്ഥത സംബന്ധിച്ച മറ്റ് േരഖകള്  ഇലല്. ഉപാധിരഹിതമായി  
േക്ഷതര്ക്കുളം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുനല്കാെമന്നറിയി ച്ചിട്ടുണ്ട്.  ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്തിെന്റ ആസ്തി  അലല്ാത്തതിനാല്  പര്േതയ്ക അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടി 
രിക്കുന്നു. 

4.15   ബഹു. േകാട്ടയ്ക്കല്  എം.എല്.എ.യുെട 09.03.2018-െല  കത്തും  േകാട്ടയ്ക്കല്  
നഗരസഭാ െചയര്മാെന്റ 06.03.2018-െല PW2-19405/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  ഭരണസമിതി 
തീരുമാനവും. 

 
മുനിസിപ്പല്  െചയര്മാന്  ഉപേയാഗിച്ചു വരുന്ന  വാഹനം (KL 55M-3414) 
സി.എച്ച്.സി.യ്ക്ക് ൈകമാറാന്  19.12.2015-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി അനുമതി 
നല്കിയിരുന്നു. ഇത് സി.എച്ച്.സി.യ്ക്ക് ൈകമാറാനും  3 വര്ഷെത്ത ൈഡര്വറുെട 
േവതനമടക്കമുള്ള തുടര്  െചലവുകള്  നഗരസഭ വഹിക്കാനും  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 
4.16  മലപ്പുറം  മുനിസിപ്പല്  െചയര്േപഴ്സെന്റ 10.03.2018-െല BDP-1105/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  

കത്ത് 
 

KURDF വായ്പാ തിരിച്ചടവ്,  വരള്ച്ചാ കാലഘട്ടത്തില്   കുടിെവള്ള വിതരണം , 
വനിതകള്ക്ക് ൈഡര്വിംഗ് പരിശീലനം, കുടുംബശര്ീ േസവാേകന്ദ്രം  
വനിതകള്ക്കായുള്ള കംഫര്ട്ട് &ഫീഡിംഗ് േസ്റ്റഷന്, മണ്ണ് നീക്കം െചയയ്ുന്നതിന്  
മിനിയന്ത്രം   എന്നീ പദ്ധതികള്ക്കായി 2018-19-ല്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കാന്  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.17  മലപ്പുറം  മുനിസിപ്പല്  െചയര്േപഴ്സെന്റ 09.03.2018-െല C802/14-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് 
 

കഴിഞ്ഞ വര്ഷം കുടിെവള്ളം വിതരണം െചയ്തതിന് 30,76,000/- രൂപ  
െചലവായിട്ടുണ്ട്. 22.50 ലക്ഷം രൂപ  െചലവഴിക്കാന്  അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നു. 
അധികമായി െചലവായ തുക  തനത് ഫണ്ടില്  നിന്നും െചലവഴിക്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.18  ആന്തൂര്  നഗരസഭാ െചയര്േപഴ്സെന്റ 07.03.2018-െല  കത്ത് 
 

പാലിേയറ്റീവ്  േനഴ്സിെന െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള  ഇന്റര്വയ്ൂവില്  ANM/GNM BSc 
Nursing  േയാഗയ്തയുള്ളവര്  വന്നിലല്.  ഹാജരായവരില്  നിന്നും െതരെഞ്ഞടുത്ത  
ശര്ീമതി. രമയ് . െക.വി. എന്നയാള്  First Aid & Practical Nursing Course ഉം 
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Certificate  Course in  Community Palliative  Nursing-ഉം  മാതര്േമ  പാസായിട്ടുള്ളൂ 
സര്ക്കാര്  ഉത്തരവു പര്കാരം  ഇവര്ക്ക് ദിവസേവതനം 250/- രൂപയാണ് ഇതു  
പഴയതാണ്. അതിനാല്  പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു നല്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.19  െകാേണ്ടാട്ടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 06.03.2018-െല   കത്ത് 
2018-19-െല വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്   ഉള്െപ്പടുത്താന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്ന  7 േപര്ാജക്ടുകള്   
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  മുന്കൂട്ടിയുള്ള അനുമതി  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.20 െചങ്ങന്നൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 08.03.2018-െല D-170/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും 28.02.2018-െല 2(5), 2(6) –◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 
1) േവനല്ക്കാലത്ത് െനല്ക്കൃഷി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്  െഹക്ടറിന് 2000/- രൂപ 

നിരക്കില് 355.6 െഹക്ടര്   സ്ഥലത്ത്  ജലം എത്തിക്കാന്  പമ്പിംഗ്  സബ്സിഡി 
അനുവദിക്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 
2) പുലിയൂര്  പര്ീ-െമടര്ിക് േഹാസ്റ്റലില്  പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുെട പഠന നിലവാരം  

ഉയര്ത്തുന്നതിന്  െകമിസ്ട്രി, മലയാളം ഒഴിെകയുള്ള വിഷയങ്ങള്ക്ക്  ടയ്ൂഷന്  
എടുക്കാന്  പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്  അദ്ധയ്ാപകെര നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
െകമിസ്ട്രി, മലയാളം  വിഷയങ്ങളില്  ടയ്ൂഷന്  നല്കാന്  അദ്ധയ്ാപകെര 
നിയമിക്കാനും  ഇതിനായി 80,000/- രൂപ  നല്കാനും അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.21  ബഹു. ഇരിങ്ങാലക്കുട എം.എല്.എയുെട 05.03.2018-െല കത്തും ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  23.01.2018-െല B-1113/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും. 

 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാറളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  മിനി 
ഇന്ഡസ്ട്രിയല്   മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റ്(പ്ലാസ്റ്റിക് െഷര്ഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റ്) 
സ്ഥാപിച്ച്  പര്വര് ത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യൂണിറ്റില്  കുടുംബശര്ീ യൂണിറ്റിെല 3 
േപര്  േജാലി െചയയ്ുന്നു. േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള  യൂണിറ്റായ 
തിനാല്  കാറളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഇവര്ക്ക് േവതനം നല്കുന്നിലല്. അതിനാല്  
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന്  തനത്/ജനറല്  പര്പ്പസ് ഗര്ാന്റില്  നിന്നും ഇവര്ക്ക് 
േവതനം നല്കാന്   അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.22  ആയേഞ്ചരി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 20.02.2018-െല  B2-348/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് 
2016-17 വാര്ഷിക പദ്ധതിയിെല കിരിയങ്ങാടി പാറക്കുളങ്ങര േറാഡ് ടാറിംഗ് എന്ന 
േപര്ാജക്ട്  2017-18േലയ്ക്ക്  കയ്ാരിഓവറായി േചര്ക്കാന്  വിട്ടുേപായി . അതിനാല്  
കരാറുകാരന് തുക നല്കാന്  കഴിയുന്നിലല്. ഇത് 2017-18-െല  വാര്ഷിക 
പദ്ധതിയിേലയ്ക്ക് സ്പില്  ഓവറായി  േചര്ക്കാന്   അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.23  പട്ടണക്കാട്ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 27.09.2018-െല pdt 15/17 നമ്പര്   
കത്തും  ആലപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് െഡപയ്ൂട്ടി ഡയറക്ടറുെട  24.02.2018-െല  G- 14233/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും ( LSGD-DA1(914/2017- LSGD) 

 
1) 2017-18-െല  സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടായ  195,196,197,198,228,232 എന്നീ 

നമ്പറായിട്ടുള്ള അങ്കണവാടികളുെട റിപ്പയര്   എന്ന േപര്ാജക്ടില്  ഓേരാ 
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അങ്കണവാടിക്കും 60,000/- രൂപ  േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത  വിഹിതം 
പര്തീക്ഷിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും ലഭിച്ചിലല്. അതിനാല്  പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 
ഉപേയാഗിച്ച്  േഭദഗതി െചയയ്ാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

2) MGNREGS മായി സംേയാജിച്ച്  വിത്തു േതങ്ങാ ഉത്പാദനത്തിന്  േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

3) െപാതു ശ്മശാനത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് 10.50 ലക്ഷം രൂപ  വകയിരുത്തി 
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  അനുേയാജയ് സ്ഥലം കെണ്ടത്തി. എന്നാല്  ഈ 
സ്ഥലം റവനയ്ൂ േരഖകളില്  നിലം എന്നാണ്  കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്  ഇത് 
കര ഭൂമിയാണ്. ഇവിെട ശ്മശാനം പണിയാന്  പര്േതയ്ക അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.24 22.02.2018-െല E.M.1/78/2018/തസവ്ഭവ സര്ക്കാര്  കുറിപ്പും  ഏഴുപുന്ന 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  20.02.2018-െല  കത്തും. 

 
ഉപ െതരെഞ്ഞടുപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട്  09.03.2018 വെര  െതരെഞ്ഞടുപ്പു  
െപരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിന്നിരുന്നതിനാല്   2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതി  േഭദഗതിക്കും  
2018-19 പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനും   കൂടുതല്  സമയം ആവശയ് െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.25  േപരാവൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  15.02.2018-െല  2919/2017-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  (LSGD- DA1/239/2018/LSGD) 

 
ഐ.എ.ൈവ ഭവനങ്ങള്ക്ക  ്  കക്കൂസ  ് നിര്മ്മിച്ചു നല്കുന്നതിന  ്  ഈ വര്ഷം 
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  അടങ്കല്  12,26,331/ രൂപ  (േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
വിഹിതം). ശുചിതവ് മിഷനില്  നിന്നും പര്തീക്ഷിച്ച വഹിതം ലഭിച്ചിലല്. ഈ 
സാഹചരയ്ത്തില്  12,26,331/- രൂപയുെട ഈ വര്ഷെത്ത  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാനും  
ശുചിതവ് മിഷന്  വിഹിതത്തിന്  പകരം േബല്ാക്ക് വിഹിതമായി  2018-19 തുക 
വകയിരുത്തി െചലവഴിക്കാനും  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.26  േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  14.12.2018-െല P11-3818/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് (LSGD DA1/19/2018- LSGD) 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിനു കീഴില്  പര്വര്ത്തിക്കുന്ന  ചാത്തമംഗലം റീജിയണല്   പൗള്ടര്ി 
ഫാം  േകാഴി കുഞ്ഞുങ്ങള്, മുട്ട, ഇറച്ചിേക്കാഴി എന്നിവ  ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.  
സര്ക്കാര്  നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കില്   എലല്ാ ജിലല്കളിേലയ്ക്കും േകാഴി കുഞ്ഞുങ്ങെള  
നല്കുന്ന അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സിയായി   ഈ ഫാമിെന നിശ്ചയിക്കണെമന്നും  
തുക മുന്കൂറായി ഈ സ്ഥാപനത്തിേലയ്ക്ക്അടയ്ക്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നും 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.27  ശാസ്താംേകാട്ട  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 26.02.2018-െല  C1-8620/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് (LSGD DA1/206/2018-LSGD) 

 
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  ശര്ീ. ശിവപര്സാദ് മുകുളവിള പടിഞ്ഞാറ്റതില്  
ആളുെട മകളുെട വിവാഹത്തിന് ധനസഹായം  ലഭിക്കാന്   അേപക്ഷ നല്കിയത് 
90 ദിവസത്തിനുേശഷമാണ്. നിര്ദ്ധന കുടുംബമായതിനാല്  പര്േതയ്ക പരിഗണന 
നല്കി ഇവര്ക്ക്  ധനസഹായം നല്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
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4.28  േചാക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ കത്ത്. (ലഭിച്ചത്  27.02.2018)LSGD � 
DA1/205/2018- LSGD) 

 
താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്  വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയില്  ഏെറ്റടുത്തതാണ്. 
സര്ക്കാര്  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം അര്ഹരായ  വനിതാ ഗുണഭക്താക്കള്  
ഇലല്ാത്തതിനാല്  (വരുമാനദായകരായ  പുരുഷന്മാരിലല്ാത്ത  കുടുംബം ) വനിതകള്  
കുടുംബ നാഥകളായി വരുന്ന ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്  ആനുകൂലയ്ം നല്കാന്  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
കര്മ 
നം 

േപര്ാജക്ട് 
നം 

േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് പദ്ധതി വിഹിതം 

1 198/18 കിടാരി വളര്ത്തല്  (വനിത) 5,76,000/- രൂപ 
2 192/18 െപണ്ണാട് വിതരണം (വനിത) 5,40,000/- രൂപ 
3 210/18 െപണ്ണാട് വളര്ത്തല്  (എസ.സി. വനിത) 1,20,000/- രൂപ 
4 211/18 െപണ്ണാട് വളര്ത്തല്  (എസ്.റ്റി വനിത) 1,20,000/- രൂപ 

 
4.29  ബഹു. ചിറ്റൂര്  എം.എല്.എ.യുെട 21.02.2018-െല  കത്തും ചിറ്റൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  

പര്സിഡന്റിെന്റ  14.02.2018-െല  കത്തും ( LSGD � DA1/198/2018-LSGD) 
2017-18-െല സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ടുകളിെല  തുകയും നിര്വഹണ േയാഗയ്മലല്ാത്ത  
േപര്ാജക്ടുകള്  ഉേപക്ഷിച്ചും പുതിയ േപര്ാജ്ക്ടുകള്  എടുക്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.30  വയലാര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 07.02.2018-െല  C-8-2041/14-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  

 
ശുചിമുറി അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്  14.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  യൂണിറ്റ് െചലവ് 7000/- രൂപ  കടേലാര േമഖല ആയതിനാല്  
പര്േതയ്ക അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.31 മധൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 27.01.2018-െല  A1-6775/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്  (LSGD- DA1/225/2018-LSGD) 
പട്ടികജാതി യുവാക്കള്ക്ക്  ഓേട്ടാറിക്ഷ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  ധനസഹായം എന്ന 
േപര്ാജക്ട് ( അടങ്കല്   3,50,000/- രൂപ) ഈ വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നു. 
മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  50 ശതമാനം യുവതികള്  ആയിരിക്കണെമന്ന  ഉെണ്ടന്നും ഇതില്   
ഇളവു നല്കണെമന്നും ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.32 ബഹു. െകാേണ്ടാട്ടി എം.എല്.എ.യുെട 24.02.2018-െല 28/18-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും  
അരീേക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  കത്തും 
അരീേക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തില്   പുലരി നയ്ൂടര്ിമിക്സ്  യൂണിറ്റ് പര്വര്ത്തിക്കുന്നു. 
യൂണിറ്റിെന്റ പര്വര്ത്തനം  കാരയ്ക്ഷമമാക്കുന്നതിന്  ഏതാനും ഉപകരണങ്ങള്  കൂടി 
വാേങ്ങണ്ടതുണ്ട്.  (Vibrosofter, VFN, Serevwlwater with sensor, Ruster  തുടങ്ങിയവ) 
ഇതിനുള്ള തുക  കെണ്ടത്താന്   യൂണിറ്റിന് സാധിക്കിലല്ാത്തതിനാല്  േബല്ാക്ക് 
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പഞ്ചായത്ത്  10.00 ലക്ഷംരൂപ വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
(േപര്ാ.നം. 183/18) ഇതു നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.33 ഇത്തിക്കര േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  26.02.2018-െല  D.111/2017-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്. 
ചിറക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്  പര്വര്ത്തിക്കുന്ന  CAPEX കശുവണ്ടി ഫാക്ടറിയില്  
വനിതകള്ക്ക്  േടായ് ലറ്റും  ഫീഡിംഗ് െസന്ററും  നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  േപര്ാ.നം. 131/18. അടങ്കല്   5.00 ലക്ഷം രൂപ . വനിതാ ഘടക 
പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ േപര്ാജക്ട്  ജിലല്ാ  ആസൂതര്ണ സമിതി 
അംഗീകരിച്ചിലല്. പര്േതയ്ക അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.34  േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  09.03.2018-െല  P6-2030/16-◌ാ◌ം 
നമ്പര്   കത്ത്  
മറ്റ് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച്  മാമ്പുഴയിെല  മാലിനയ്ം നീക്കം 
െചയ്ത്  ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള  േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.  അടങ്കല്   1.75 േകാടി 
രൂപ  ഈ േപര്ാജക്ട് സാേങ്കതികാനുമതിക്ക്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 
സൂപര്ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയര്ക്ക് നല്കിെയങ്കിലും  ഇതുവെര  അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടിലല്. 
മഴക്കാലത്തിനു മുമ്പ്  നടപ്പാേക്കണ്ട പര്വൃത്തി ആയതിനാല്   േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റി ഇടെപടണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.35 കടുത്തുരുത്തി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 08.03.2018-െല കത്തും  27.02.2018-
െല 1(4)◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  
2016-17-െല  അങ്കണവാടി  െകട്ടിട നിര്മ്മാണം  എന്ന േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം  സ്പില്  
ഓവറായി തുടരുന്നു.  േലാക ബാങ്ക് വിഹിതം   5,11,135/- രൂപയും   സാമൂഹയ്നീതി 
വകുപ്പില്  നിന്ന് 8,70,000/- രൂപയും ഉള്െപ്പെട  ആെക  അടങ്കല്  13,81,135/- രൂപ  
(േപര്ാ.നം. 122/18) PWD - മുേഖനയലല് പര്വൃത്തി െചയയ്ിച്ചത് എന്ന കാരണത്താല്  
സാമൂഹയ്നീതി  വകുപ്പിെന്റ  വിഹിതം  ലഭിച്ചിലല്. േപര്ാജക്ട്  േഭദഗതി െചയയ്ാന്  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   

4.36 കടുത്തുരുത്തി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  08.03.2018-െല  കത്തും  
23.12.2017-െല  1(6)-◌ാ◌ം നമ്പര്ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും  
2016-17 വര്ഷം  മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റിനുേവണ്ടി  കടുത്തുരുത്തി   SKV 
മാര്ക്കറ്റില്  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി (േപര്ാ.നം.133/17 - െചലവ് 2,41,301/- രൂപ . ഈ 
വര്ഷം  മാലിനയ് സംസ്ക്കരണം - ബേയാ കേമ്പാസ്റ്റിംഗ്  പ്ലാന്റ് എന്ന േപര്ാജക്ട്  
നടപ്പാക്കുന്നു. (േപര്ാ.നം. 152/18 - അടങ്കല്  9,46,000/- രൂപ . 2016-17-ല്  നിര്മ്മിച്ച  
ടാങ്കിനു മുകളില്  പുതിയ പ്ലാന്റ്  നിര്മ്മിക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
ഇപര്കാരം നിര്മ്മിച്ചാല്   േബെസ്മന്റിെന്റ  അധിക െചലവ്  ലാഭിക്കാം 
എന്നറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.  

4.37 ബഹു. കയ്പമംഗലം  എം.എല്.എ.യുെട  16.01.2018-െല  കത്തും  എടവിലങ്ങ് 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  14.02.2018-െല കത്തും 
മാലിനയ് സംസ്ക്കരണവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് എലല്ാ ഭവനങ്ങളിലും  സ്ഥാപനങ്ങളിലും  
പ്ലാസ്റ്റിക് സംഭരണപാതര്ം  നല്കാന്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  േപര്ാ.നം. 
131/18. അടങ്കല്  12.00 ലക്ഷം രൂപ.  പ്ലാസ്റ്റിക്  െഷര്ഡ്ഢിംഗ്  യൂണിറ്റിെന്റ  
പര്വര്ത്തനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടതാണ്  ഈ േപര്ാജക്ട്.  മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  ഇത് 
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പര്തിപാദിച്ചിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്  പര്േതയ്ക  അനുമതി നല്കണെമന്നും  സബ്സിഡി 
നിരക്ക്  നിശ്ചയിച്ച് നല്കണെമന്നും  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.38  അബ്ദുറഹ്മാന്  നഗര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 20.12.2017-െല  A4- 
4210/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്ത്.  (LSGD - DA1/68/2018 - LSGD) 
പട്ടികകജാതി  വിഭാഗത്തിെല  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലാപ് േടാപ്  നല്കുന്നതിന് ഈ 
വര്ഷം  േപര്ാജക്ട  ്  എടുത്തിട്ടുണ്ട .്  4,93,000/- രൂപ  അടങ്കലിന്  17 േപര്ക്ക ്  
നല്കാനാണ്  ലക്ഷയ്മിട്ടിരുന്നത്.  എന്നാല്   അര്ഹരായ ഗുണേഭാക്താക്കളുെട 
എണ്ണം 21 ആണ്. ഇവര്ക്കു കൂടി  ലാപ് േടാപ്  നല്കാന്   േപര്ാജക്ട് േഭദഗതി 
െചയ്താല്   5.00 ലക്ഷം രൂപയിലധികമാകും. ഇ- െടണ്ടര്  െചേയയ്ണ്ടി വരും.  
അതിനാല്  സാധാരണ െടണ്ടര്  പര്കാരം   േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.39  ഇടുക്കി ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  16.01.2018-െല C.A. 228/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത് 
ഹയര്  െസക്കന്ഡറി സ്കൂളുകളുെട  വികസനത്തിന്  RMSAപദ്ധതിയില്   
ഉള്െപ്പടുത്തി തയയ്ാറാക്കിയ  േപര്ാജക്ടുകള്  െടണ്ടര്  ഒഴിവാക്കി  PTA കമ്മിറ്റി  മുേഖന 
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.40 തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  30.12.2017-െല  
E8/905/15/TDP  നമ്പര്  കത്ത്  ( LSGD - DB 2/31/2018-0 LSGD) 
അരുവിക്കര, കലല്ിയൂര്,  ആരയ്േങ്കാട്, െപരുങ്കടവിള, െവള്ളനാട്, കുറ്റിച്ചല്  എന്നീ  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളില്   ഗര്ാമീണ മാര്ക്കറ്റുകള്  നിര്മ്മിച്ചു.  7.50 ലക്ഷം രൂപ വീതം  
ബന്ധെപ്പട്ട ഗര്ാമ പഞ്ചായത്തും  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തും  10 ലക്ഷം  രൂപ  സംസ്ഥാന 
േഹാര്ട്ടി മിഷനും  കൂടി വകയിരുത്തിയാണ്  ഓേരാ മാര്ക്കറ്റും നിര്മ്മിച്ചത്.  േപര്ാ.നം. 
549/16. എന്നാല്  കുറ്റിച്ചല്  പഞ്ചായത്ത് േഹാര്ട്ടി കള്ച്ചറിെന്റ ലിസ്റ്റില്  
ഉള്െപ്പട്ടിരുന്നിലല്  എന്നതിനാല്   10.00 ലക്ഷം  രൂപ  കരാറുകാരന് നല്കാന്  
കഴിഞ്ഞിലല്.  കരാറുകാരന്  ഇതു സംബന്ധിച്ച്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തില്   അേപക്ഷ 
നല്കിയതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്   10.00 ലക്ഷം രൂപ  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ 
തനത് ഫണ്ടില്  നിന്ന് നല്കാന്   അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
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