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No.10/2018/SRG/LSGD(6) 

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗം 
16.10.2018 -ന്  ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30-ന് 

െസകര്േട്ടറിയറ്റിെല സൗത്ത് േകാണ്ഫറന്സ് ഹാളില്  
അജണ്ട 

1. തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുെട  2018-19-െല വാര്ഷിക  പദ്ധതി പുേരാഗതി - 
അവേലാകനം -  
15.10.2018 വെരയുള്ള ആെക പദ്ധതി  െചലവ് 31.83 ശതമാനമാണ്. ടര്ഷറികളില്  
സമര്പ്പിച്ച  ബിലല്ുകള്  കൂടി േചര്ത്താല്  ഇത് 33.31 ശതമാനം വരും. ഏറ്റവും കൂടുതല്   
പദ്ധതി െചലവ്  കണ്ണൂര്  ജിലല്യിലും (37.45 ശതമാനം) ഏറ്റവും കുറവ്  എറണാകുളം 
ജിലല്യിലുമാണ് (27.64 ശതമാനം). 99.18  േകാടി രൂപയുെട  ബിലല്ുകള്  ടര്ഷറിയില്  
െപന്ഡിംഗ് ആയി ഉണ്ട്. പദ്ധതി െചലവിെന്റ   വിശദാംശങ്ങള്  താെഴ േചര്ക്കുന്നു. 

തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനം  തിരിച്ചുള്ള  െചലവ് വിവരം 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് 31.64 ശതമാനം 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 36.97    ” 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 35.94  ” 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 30.05   ” 
േകാര്പ്പേറഷന്  23.46  ” 
ആെക 31.83 ശതമാനം 

 

ജിലല് തിരിച്ചുള്ള  െചലവ് വിവരം 

മലപ്പുറം 31.68ശതമാനം  
െകാലല്ം 31.57  ” 
േകാട്ടയം 31.27   ” 
ഇടുക്കി  30.06 ” 
തൃശൂര്  29.38 ” 
ആലപ്പുഴ 28.64  ” 
എറണാകുളം 27.64   ” 

 
െപാതു വിഭാഗം, SCSP,TSPയുെട 15.10.2018വെരയുള്ള  െചലവ്  ശതമാനം  
താെഴപ്പറയും പര്കാരമാണ്.  

ജനറല്  SCSP TSP 
37.97% 24.88% 23.71 % 
   

കണ്ണൂര്  37.45ശതമാനം  
പത്തനംതിട്ട 34.83  ” 
പാലക്കാട് 34.66   ” 
േകാഴിേക്കാട് 34.03    ” 
കാസര്േഗാഡ് 32.4      ” 
തിരുവനന്തപുരം  32.17     ” 
വയനാട്  31.76      ” 



2 
 

2. മുന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  തുടര്  നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട 
വിഷയങ്ങള്  

 
2.1   05.09.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്   കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  നടപടി   

സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  
ഖണ്ഡിക 4.12  

പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  17.08.2018-െല  258/2018/DPO/PKD/DPC 
നമ്പര്  കത്തു പര്കാരം  താെഴപ്പറയുന്ന തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  വിഷയങ്ങള്  
േകാഓര്ഡിേനഷന്   കമ്മിറ്റിയുെട  പരിഗണനയ്ക്ക് സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 
(i) പാലക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 09.08.2018-െല കത്ത്  

അനുപൂരക േപാഷകാഹാര പദ്ധതിയില്  േകന്ദ്ര വിഹിതമായി ലഭിച്ച തുകയില്  
37,97,442/- രൂപ  ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്  ബാലന്സ് ഉണ്ട്. ഈ  തുകയില്  നിന്ന് 
30.00 ലക്ഷം     രൂപ  ഉപേയാഗിച്ച് ഈ വര്ഷം  സി.ഡി.പി.ഒയുെട ഓഫീസിനായി  
െകട്ടിടം നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള  (േപര്ാ.നം. 68/19) േപര്ാജക്ട്  നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്.  ഈ ആവശയ്ം േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  05.09.2018-െല  
േയാഗം നിരസിച്ചിരുന്നു.  
ഈ തുക േപാഷകാഹാര പരിപാടിക്കായി െചലവഴിക്കാത്തതിെന്റ സാഹചരയ്ം  
പരിേശാധിച്ച് തയയ്ാറാക്കിയ റിേപ്പാര്ട്ട് ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  നല്കണം. 

നടപടി- 1)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
ഖണ്ഡിക 4.30 

െകാലല്ം ജിലല്ാ കളക്ടര്  08.08.2018-െല Plg. 1623/18/DPO/KLM/CC നമ്പര്  കത്തു പര്കാരം  
താെഴപ്പറയുന്ന  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട വിഷയങ്ങള്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയുെട  പരിഗണനയ്ക്കു സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.(SRG 624/18) 
 (ii) െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  01.08.2018-െല  A13 - 598(2)/-18-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്ത്  
െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  ജിലല്ാ െവറ്റിനറി  േകന്ദ്രേത്താടു േചര്ന്ന്  െവറ്ററിനറി  
െമഡിക്കല്  േസ്റ്റാര്  ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മൃഗാശുപതര്ികള്ക്കാവശയ്മായ മരുന്ന് കവ്േട്ടഷന്  
കൂടാെത  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ െവറ്ററിനറി  േസ്റ്റാറുകളില്  നിന്ന് വാങ്ങാന്  
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. ഇതിേന്മല്  മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്  ഡയറക്ടറുെട  
അഭിപര്ായമാരാഞ്ഞ്   പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടര്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. 

നടപടി- 1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
2)മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്  

ഖണ്ഡിക 4.33  
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 01.09.2018-െല  58704/2018/DPC/KKD നമ്പര്  കത്ത് 
പര്കാരം  താെഴപ്പറയുന്നവ   േകാഓര്ഡേനഷന്  കമ്മറ്റിയുെട  പരിഗണനയ്ക്കു 
നല്കിയിരിക്കുന്നു. ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തു പര്സിഡന്റിെന്റ  13.08.2018, 21.08.2018 എന്നീ 
തീയതികളിെല  6-3235/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തുകളും   

(i) കുട്ടികളിെല  പഠന െപരുമാറ്റ പര്ശ്നങ്ങള്ക്ക്  പരിഹാരം കെണ്ടത്തി  ചികിത്സ 
നല്കുന്ന (േപര്ാ.നം.135/19, സ്പന്ദനം അടങ്കല്  70.00 ലക്ഷം രൂപ) േപര്ാജക്ട് 
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വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  2013-14 മുതല്  
നടപ്പാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന േപര്ാജക്ടാണ്. നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്   
ആയുര്േവദ  ജിലല്ാ െമഡിക്കല്  ഓഫീസര് .  ഈ േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം 
നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നും ഓേരാ വര്ഷവും േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയുെട പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നതിനു പകരം  വരും വര്ഷങ്ങളിലും  
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നുമുള്ള ആവശയ്ം സംബന്ധിച്ച്. 

 തുടര്  പദ്ധതിയായതിനാല്  ഈവര്ഷേത്തക്ക് മാതര്മായി 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട   05.09.2018-െല േയാഗത്തില്   അനുമതി 
നല്കി എങ്കിലും ഈ േപര്ാജക്ടിെന്റ ഇതുവെരയുള്ള നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് 
േകരള േസാഷയ്ല്  െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  പരിേശാധിച്ച് 
വിശദമായ റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം 

നടപടി- 1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്,  േകരളേസാഷയ്ല്  െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്  
ഖണ്ഡിക4.40 

തളിക്കുളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  
തൃശൂര്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  14.08.2018-െല  1257/2018/RO1/DPM(3) -◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്തും  തളിക്കുളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  10.07.2018-െല  കത്ത്. 
(SRG/653/18)  
2017-18-ല്  അനുപൂരക േപാഷകഹാര പരിപാടി നടപ്പാക്കുന്നതിന്  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് നല്കിയ തുകയില്  നാട്ടിക, വാടാനപ്പള്ളി എന്നീ 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്  യഥാകര്മം 2,50,000/- രൂപ 14,62,250/- രൂപ വീതം  േബല്ാക്ക് 
പഞ്ചായത്തിേലയ്ക്ക്  െസ്പഷയ്ല്   TSP െചക്കു മുേഖന തിരിെകയടച്ചു.  ഈ തുക ൈലഫ് 
പദ്ധതിക്കായി ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. ഇതിേന്മല്  
ധന വകുപ്പിെന്റ അഭിപര്ായം. 

നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
2)ധനവകുപ്പ് 

2.2  27.09.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം  തുടര്  
നടപടി  സവ്ീകരിേക്കണ്ട  വിഷയങ്ങള്  
ഖണ്ഡിക 3.1  
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  പദ്ധതി െചലവ്  ആഗസ്റ്റ് െസപ്റ്റംബര്  മാസത്തില്  
വളെര  കുറവാണ്. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടര്,   
നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര് , ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്,  എന്നിവര്  പര്േതയ്ക  ഇടെപടല്   
നടത്തണം. എലല്ാ ആഴ്ചയിലും പദ്ധതി പുേരാഗതി പര്േതയ്കമായി വിലയിരുത്തണം. 
പര്ശ്നങ്ങള്  പരിഹരിക്കാന്   നടപടി സവ്ീകരിക്കണം.  ഇതിേന്മല്  വകുപ്പുേമധാവികള്  
സവ്ീകരിച്ച  നടപടികളും റിേപ്പാര്ട്ടും. 

 നിര്മ്മാണ േപര്ാജക്ടുകളുെട  െവറ്റിംഗ് സാേങ്കതിക അനുമതി എന്നിവയുെട 
വിശദാംശങ്ങള്   തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  നല്കണം. ഇതു 
കൂടാെത എലല്ാ ജിലല്യിലും  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുെട ആഭിമുഖയ്ത്തില്   
അവേലാകനം നടത്തണെമന്ന് നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നു. (േബല്ാക്ക് തല 
അവേലാകനത്തിെന്റ വിശദാംശങ്ങള്  അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്  
േസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡ് ഡി.പി. ഡിവിഷന്  ചീഫ് നല്കണം.)  
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നടപടി- 1)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
2)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്  

3)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
4) ചീഫ്. ഡി.പി. ഡിവിഷന്, േസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡ്  

5)ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 
ഖണ്ഡിക 3.2                                                                                                                            
 ജനകീയാസൂതര്ണ മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  പട്ടികജാതി വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  പഠനമുറി 

നിര്മ്മിച്ചു നല്കാന്  2.00 ലക്ഷം രൂപ  െചലവഴിക്കാം.  ഇതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന  തറ 
വിസ്തീര്ണ്ണം  100 ചതുരശര് അടിയാണ്.  പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പു മുേഖന ഈ 
പദ്ധതിക്ക്  അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന  തുക 2.00 ലക്ഷം രൂപയും  തറ വിസ്തീര്ണ്ണം  120 
ചതുരശര് അടിയാണ്.  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  മുേഖന  നല്കുന്ന പഠനമുറിയുെട  
തറ വിസ്തീര്ണ്ണത്തിെന്റ ഉയര്ന്ന പരിധി പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിെന്റ  
വിസ്തീര്ണ്ണമായ 120 ചതുരശര് അടിയുമായി  ഏകീകരിക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. ഇതിേന്മലുള്ള 
ഉത്തരവ്. 

 നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ([ഡി.എ) വകുപ്പ് 
ഖണ്ഡിക 3.4  
 തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  പദ്ധതി ആസൂതര്ണ നിര്വഹണത്തിേന്റയും  ഭരണ 

നിര്വവ്ഹണത്തിെല മികവിേന്റയും അടിസ്ഥാനത്തില്  നല്കുന്ന പുരസ്കാരങ്ങളുെട 
മാനദണ്ഡങ്ങള്  നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് താെഴപ്പറയുന്നവെര ഉള്െപ്പടുത്തി കമ്മിറ്റി 
രൂപീകരിക്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. ഇതിേന്മലുള്ള ഉത്തരവ് 
1) തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് അഡീഷണല്  ചീഫ് െസകര്ട്ടറി - െചയര്മാന്  
2) േസ്റ്ററ്റ്  പ്ലാനിംഗ്  േബാര്ഡ്  െമമ്പര്  ( വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണം, റിേസാഴ്സ്) 
3) നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര് . 
4) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്  
5) ഡയറക്ടര്, കില 
6) എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം 
7) ചീഫ്, ഡി.പി. ഡിവിഷന്, േസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് േബാര്ഡ്  
8) കണ്വീനര്, േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ് ഗര്ൂപ്പ്  
9) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  - കണ്വീനര്  

 
നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഇ.എം) വകുപ്പ് 

ഖണ്ഡിക 3.8   

കുട്ടനാട് പര്േദശത്ത്  അനുേയാജയ്മായ കക്കൂസ്  നിര്മ്മിക്കുന്നതിെന്റ സാദ്ധയ്ത 
പരിേശാധിച്ച്  ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്   താെഴപ്പറയും പര്കാരം  
റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

 കുട്ടനാട് േപാലുള്ള സമുദര് നിരപ്പിന് താെഴ  സ്ഥിതി  െചയയ്ുന്ന പര്േദശത്ത്  
േസാക്ക്പിറ്റ്  സംവിധാനം  കാരയ്ക്ഷമമായി പര്വര്ത്തിക്കാത്തതിനാലും 
െവള്ളെപ്പാക്കം േപാലുള്ള പര്കൃതി ദുരന്തങ്ങളില്  മുങ്ങിേപ്പാകാന്  
സാധയ്തയുള്ളതിനാലും  ഇവ സാധാരണ രീതിയില്  നിര്മ്മിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നത് 
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ഉചിതമലല്. ആയതിനാല്  താെഴപ്പറയുന്ന രീതികള്  അവലംബിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് 
ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കിയിരുന്നു. 
1. പരമാവധി െവള്ളെക്കട്ട് വരാന്  സാധയ്തയുള്ളതിനും  മുകളിെല നിരപ്പില്   

േടായ് ലറ്റ്  റൂം (േകല്ാസറ്റ് സഹിതം) നിര്മ്മിക്കണം 
2. ഡി.ആര്.ഡി.ഒ രൂപ കല്പന െചയ്തിട്ടുള്ള  ബേയാൈഡജസ്റ്റര്  േടായ് ലറ്റുകള്   

ഉയര്ന്ന പര്തലമുണ്ടാക്കി  സ്ഥാപിക്കുന്നത് അനുേയാജയ്മായിരിക്കും. 
3. CPHEEO (Central  Public Health Environmental  Engineering Organization) 

മാനവ്ലില്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള  േകാണ്ടാക്ട്  എയ്േറഷന്  ൈടപ്പ്  പാേക്കജ്  
െസപ്റ്റിക് ടാങ്കും - േസാക്ക് പിറ്റ്  സിസ്റ്റവും ഉയര്ന്ന  പര്തലത്തില്  സ്ഥാപിച്ച്  
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

4. ആവശയ്ത്തിന് സ്ഥലം  ലഭയ്മായിട്ടുള്ളിടങ്ങളില്, േകാണ്കര്ീറ്റ് നിര്മ്മിത  
െസപ്റ്റിക് ടാങ്ക് - േസാക്ക്പിറ്റ്  സിസ്റ്റം െവള്ളെക്കട്ട് ഉണ്ടാകാന്  
സാധയ്തയുള്ള  നിരപ്പിന്  മുകളിലായി  ഉയര്ത്തി സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. 

ഇതിെന്റ െചലവ്  ഏകേദശം 60,000/- രൂപയാെണന്ന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചു.   

േകന്ദ്ര സര്ക്കാര്  വിഹിതം,  ശുചിതവ് മിഷന്  വഹിതം, തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുെട വിഹിതം  എന്നിവ സംേയാജിപ്പിച്ച്  ഇത്തരം കക്കൂസ്  
കുട്ടനാട്, മണ്േടര്ാതുരുത്ത്, െപാന്നാനി  എന്നിവിടങ്ങളിെല  െവള്ളെക്കട്ടു 
പര്േദശങ്ങളില്   നിര്മ്മിക്കുന്നതിെന്റ സാധയ്ത  പരിേശാധിക്കാനും  വിവധ 
േസര്ാതസ്സുകളില്  നിന്ന്  ലഭയ്മാക്കാവുന്ന ഫണ്ടു സംബന്ധിച്ചും വിശദമായ 
േപര്ാജക്ട് റിേപ്പാര്ട്ട് തയയ്ാറാക്കാന്  ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടെറ 
ചുമതലെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്                                              

നടപടി- 1)ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.സി) വകുപ്പ് 

ഖണ്ഡിക4.2 
 കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  

കാസറേഗാഡ്  ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  05.09.2018-െല  475/2018/DPC/DPO/KSD / നമ്പര്  
കത്തും കാസറേഗാഡ്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  െസകര്ട്ടറിയുെട  01.09.2018-െല D2-
1662/18 -◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 2018-19-ല്  “േകാഴികുഞ്ഞുങ്ങളുെട  ജിലല്ാതല ഹാച്ചറി”  എന്ന  
േപര്ാജക്ട് (േപര്ാ.നം. 13/19, അടങ്കല്  75.00 ലക്ഷം രൂപ)വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്   
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും  െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും സംസ്ഥാനതല അപ്പേലറ്റ് 
കമ്മിറ്റിയും അംഗീകരിച്ചിലല്. ഇത് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്  
മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പു ഡയറക്ടറുെട കൂടി അഭിപര്ായമാരാഞ്ഞ് ഈ േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കുന്നതിെന്റ സാധയ്താ റിേപ്പാര്ട്ട്  കുടുബശര്ീ  ഡയറക്ടര്   നല്കണം.  
ഇേതാെടാപ്പം കുടുംബശര്ീയുെട ആഭിമുഖയ്ത്തില്  മദ്ധയ്േകരളത്തിലും  െതക്കന്  
േകരളത്തിലും  ഓേരാ ഹാച്ചറി തുടങ്ങുന്നതിെന്റ സാധയ്ത സംബന്ധിച്ചും റിേപ്പാര്ട്ടു 
നല്കണം. 

നടപടി- എക്സികയ്ൂട്ടിവ് ഡയറക്ടര്, കുടുംബശര്ീ 
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ഖണ്ഡിക 4.4  
സിദ്ധ െമഡിക്കല്  അേസാസിേയഷന്  ഓഫ്  ഇന്തയ് െസകര്ട്ടറിയുെട  കത്ത്  (ലഭിച്ചത് 
07.09.2018) 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട കീഴിലുള്ള  സിദ്ധ ഡിെസ്പന്സറികളിേലയ്ക്കാവശയ്മുള്ള  
മരുന്നുകള്  ഔഷധി വഴി  IMPCOPS (Indian Medical  Practitioners  Co-operative 
Society) യില്  നിന്നാണ  ് വാങ്ങുന്നത .് IMPCOPS - സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക  ്  
നല്കുന്ന  25% കിഴിവ്  ഡിെസ്പന്സറികള്ക്ക് നല്കാെത ഔഷധിയാണ് 
ൈകപ്പറ്റുന്നെതന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാല്  IMPCOPS ല്  നിന്ന് മരുന്ന് 
േനരിട്ട്   വാങ്ങാന്   അനുമതി സംബന്ധിച്ച് ആയുഷ് ഡയറക്ടറുെട  കൂടി 
അഭിപര്ായമാരാഞ്ഞ്   പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. 

നടപടി- 1)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
ഖണ്ഡിക4.10  

മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  14.09.2018-െല  കത്തും  മലപ്പുറം ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  14.09.2018-െല P3-436/13-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും. 
 

േപര്ാ.നം. േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്   അടങ്കല്   
1) 1013/19 വൃക്ക മാറ്റി വച്ച േരാഗികള്ക്ക ്  

മരുന്ന് വാങ്ങി നല്കല്  
1.00  േകാടി രൂപ 

2) 1071/19 വൃക്ക േരാഗികള്ക്ക്  ഡയാലിസിസ് 
നടത്തുന്നതിനുള്ള  ഉപകരണങ്ങളും  
മരുന്നും വാങ്ങി നല്കല്  

 50.00 ലക്ഷം 
രൂപ 

 
വൃക്ക േരാഗികള്ക്ക്  സഹായം വിതരണം  െചയയ്ുന്ന  പദ്ധതി  2006-07 മുതല്  
നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.  ചാരിറ്റബിള്   ആക്ട്  അനുസരിച്ച്  രജിസ്റ്റര്   െചയ്ത  കിഡ്നി  േപഷയ്ന്റ് 
െവല്ഫയര്   െസാൈസറ്റി ജിലല്യില്  പര്വര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.  മരുന്നു വാങ്ങി  ഈ 
െസാൈസറ്റിക്കു നല്കുകുയും  െസാൈസറ്റി ഇത് പാലിേയറ്റീവ് െസാൈസറ്റികള്  വഴി  
േരാഗികള്ക്ക് നല്കുകയും െചയയ്ാനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. മുന്  വര്ഷങ്ങളില്  ഈ 
രീതിയില്    േപര്ാജക്ട്  നടപ്പാക്കിയതിേന്മല്  നടപ്പാക്കിയതിേന്മല്   ഓഡിറ്റ് 
പരാമര്ശമുള്ളതിനാല്   ഈ വര്ഷം  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. 2014-
15- െല ഓഡിറ്റിലും  01.04.2017 മുതല്  31.12.2017 വെര  നടന്ന ഓഡിറ്റിലും  ഈ 
േപര്ാജക്ടിേന്മല്  കുറിെപ്പഴുതി  െചലവ് തടസ്സെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് േയാഗം  നിരീക്ഷിച്ചു. 
ഈ സാഹചരയ്ത്തില്  ഈ േപര്ാജക്ടിെന്റ നടത്തിപ്പു സംബന്ധിച്ച് േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് 
ഡയറക്ടര്, േസ്റ്ററ്റ് െപര്േഫാര്മന്സ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്, േകരള േസാഷയ്ല്  െസകയ്ൂരിറ്റി 
മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  എന്നിവര്  േചര്ന്ന് വിശദമായി പരിേശാധിച്ച  ്  റിേപ്പാര്ട്ട  ്
നല്കണം.  

 നടപടി- 1)േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്  
2)േസ്റ്ററ്റ് െപര്േഫാര്മന്സ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്  
3)എക്സികയ്ൂട്ടീവ്  ഡയറക്ടര്, േകരള േസാഷയ്ല്  

െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്  
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ഖണ്ഡിക 4.17  
െവളിനലല്ൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  14.09.2018-െല കത്തും  െവളിനലല്ൂര്  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  27.07.2018-െല  A3-5827/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും. 
 
േപര്ാ.നം 126/19, അടങ്കല്   7,54,600/- 
േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്:-  ഉപേയാഗേയാഗയ്മലല്ാത്ത  കക്കൂസുകള്ക്ക് പകരം  പുതിയ കക്കൂസ്. 

2017-18 വര്ഷം  ഉപേയാഗേയാഗയ്മലല്ാത്ത കക്കൂസുകള്ക്കു പകരം പുതിയ കക്കൂസ്  
നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു.  ഈ വര്ഷം ഇത് സ്പില്  ഓവറായി 
തുടരുന്നുണ്ട്.  ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. ഇതു  പരിേശാധിച്ച്  
ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം. 

നടപടി-1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്,ശുചിതവ് മിഷന്  
ഖണ്ഡിക 4.21  
തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  
തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  05.09.18 Plg.220/19/DPC/DPO/തിരു. CC) നമ്പര്  കത്ത് 
പര്കാരം  തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ  താെഴപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങള്   
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്ക്  നല്കിയിരിക്കുന്നു. 
(b)തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  20.07.2018-െല  E3-3186/18/TDP  
നമ്പര്  കത്ത്. 

േപര്ാ.നം. 264/19 അടങ്കല്   70.00 ലക്ഷം രൂപ (വികസന ഫണ്ട്)   
േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്: േസ്നഹധാര 

ഭിന്നേശഷിയുള്ള കുട്ടികളുെട  ശാരീരിക മാനസിക ബൗദ്ധികാേരാഗയ് 
ഉന്നമനത്തിനുേവണ്ടി  ആയൂര്േവദ  DMO മുേഖന  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന ഈ 
േപര്ാജക്ടിെന്റ  ഇതുവെരയുള്ള പര്വര്ത്തനത്തിെന്റ വിശദമായ റിേപ്പാര്ട്ട് (എതര് േപര്ക്ക് 
ടര്ീറ്റ്െമന്റ് നല്കി എന്നതുള്െപ്പെട) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  മുേഖന 
അവേലാകനത്തിന് നല്കണം  

നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
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ഖണ്ഡിക 4.30 

 കല്ീന്  േകരള കമ്പനി മാേനജിംഗ്  ഡയറക്ടറുെട  19.07.2018, 16.08.2018 എന്നീ 
തീയതികളിെല  കല്ീന്  േകരള കമ്പനി മാേനജിംഗ്  ഡയറക്ടറുെട  19.07.2018, 16.08.2018 
എന്നീ തീയതികളിെല  3/CKCL/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്   കത്തുകള്  ( LSGD- 
DC1/380/2018/LSGD) 
 
റിേസാഴ്സ് റിക്കവറി  െഫസിലിറ്റിയുെട  (RRF) പര്വര്ത്തന പരിപാലനത്തിന്  കല്ീന്  
േകരള കമ്പനിക്ക്  പര്തിവര്ഷം  ഉണ്ടാകുന്ന അധിക െചലവ്  നികത്തുന്നതിെന്റ 
ഭാഗമായി  ആദയ്െത്ത ഒരു വര്ഷം  (2018-19-ല്)  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്     
2,06,000/- രൂപ  വയബിലിറ്റിഗയ്ാപ് ഫണ്ട് ആയി കല്ീന്  േകരള കമ്പനിക്ക് 
നല്കുന്നതിന്  08.02.2018-െല  ഉത്തരവ് പര്കാരം  തീരുമാനമായിരുന്നു.  അൈജവ 
മാലിനയ്ങ്ങള്  ൈകകാരയ്ം െചയയ്ുേമ്പാള്  കമ്പനിക്ക്  നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതിനാല്  
താെഴപ്പറയുന്നവ കൂടി അനുവദിച്ചു നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് 
 

i) തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   MCF കളില്  നിന്നും തരം തിരിച്ച്  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന 
അൈജവ മാലിനയ്ങ്ങള്  േശഖരിച്ച്  RRF േലയ്ക്ക് ടര്ാന്േസ്പാര്ട്ട്  െചയയ്ുന്നതിന് 
കമ്പനി വയ്വസ്ഥകള്  (ടര്ാന്സ് േപാര്േട്ടഷന്, കയറ്റിയിറിക്ക് കൂലി, മറ്റുള്ളവയ്ക്കായി 
ഉണ്ടാകുന്ന െചലവ് െമറ്റീരിയല്  ഫസിലിറ്റിയില്  മാലിനയ്ം സൂക്ഷിേക്കണ്ടവിധം  
േബല്ാക്ക്തല RRFകളുെട  പര്വര്ത്തനം മുതലായവ) ഉള്െക്കാള്ളിച്ച്  തേദ്ദശ 
സവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  കരാറില്  ഏര്െപ്പടണെമന്നും ഈ ഇനത്തിലു 
ണ്ടാകുന്ന  െചലവുകള്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  വഹിക്കണെമന്നുമുള്ള 
ആവശയ്ം 

ii)  കല്ീന്  േകരള കമ്പനി മുേഖന  െമഷീനറികള്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള  തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുെട  RRF െന്റ പര്വര്ത്തന  പരിപാലനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട്  
െചലവാകുന്ന തുക  കരാര്  വയ്വസ്ഥകള്ക്കനുസൃതമായി  തേദ്ദശഭരണ  
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവരുെട പ്ലാന്  ഫണ്ടില്  നിന്ന് കല്ീന്  േകരള കമ്പനിക്ക്  
മുന്കൂറായി  നല്കണെമന്ന ആവശയ്ം 

ഇതുവെര സ്ഥാപിച്ച  റിക്കവറി െഫസിലിറ്റികളുെട  വരവും െചലവും  
സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്, കല്ീന്  േകരള കമ്പനിയുമായി  കരാറില്  ഏര്െപ്പട്ട 
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, കരാറില്  ഏര്െപ്പടാത്ത തേദ്ദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്  എന്നിവയടക്കമുള്ള  വിശദാംശങ്ങള്  സഹിതം  ശുചിതവ് മിഷന്  
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട കൂടി  അഭിപര്ായേത്താെട  കല്ീന്  േകരള കമ്പനി 
നല്കണം 

 
  

നടപടി- 1)ശുചിതവ് മിഷന്  എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  
2)മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടര്, കല്ീന്  േകരള കമ്പനി 
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3. െപാതു വിഷയങ്ങള്  
   ================ 
 
  4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്  
====================  
4.1  സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് െസകര്ട്ടറിയുെട  01.10.2018-െല C2/202/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് 

സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് വജര് ജൂബിലി െഫേലാഷിപ്പ്  എന്ന ഒരു േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.  സംസ്ഥാനത്ത് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്, മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്, 
േകാര്പ്പേറഷനുകള്  എന്നീ തലത്തില്  രൂപീകരിച്ച 140 കല്സ്റ്ററുകളിലായി  വിനയ്സിച്ച 
1000 യുവ കലാകാരന്മാര്  മുേഖന കുട്ടികള്ക്കും യുവാക്കള്ക്കും  കലാ പരിശീലനം 
നല്കാനാണ്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്  തങ്ങളുെട പരിധിയിലുള്ള 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് സമിതികളുമായി  േചര്ന്ന് സംയുക്തമായി  െഫേലാഷിപ്പ് 
കലാകാരന്മാെര  വിനയ്സിച്ച് കലാപരിശീലനം  നടത്തും.  സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് 
മാസംേതാറും  10,000/- രൂപ  െഫേലാഷിപ്പായി  ഓേരാ കലാകാരനും നല്കുന്നുണ്ട്.  
ഈ പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന്  തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  സഹകരണം 
ഉണ്ടാകുന്നതിന്  ആവശയ്മായ നിര്േദ്ദശം  നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.2 കണ്ണൂര്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  
 കണ്ണൂര്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  08.10.2018-െല കത്തും  കണ്ണൂര്  ജിലല്ാ 

പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  29.09.2018-െല  A4-2898/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  കത്തും  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  13.08.2018-െല  േയാഗ നടപടിവിവരവും  
(ഖണ്ഡിക2.1)SRG 878/18-CC-182/19) 

േപര്ാ.നം. 394/19            അടങ്കല്  49,00,000/- രൂപ  
േപര്:-   ആറളം നവജീവന്  േകാളനി  അടിസ്ഥാന സൗകരയ്ം െമച്ചെപ്പടുത്തല്  - 

ആറളം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 
ആറളം  പരിപ്പുേതാട് പര്േദശെത്ത  പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുടംബങ്ങളുെട വീടുകളുെട 
അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താന്  13.08.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി അനുമതി 
നല്കിയിരുന്നു.  പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന ഡയറക്ടറുെട  ശുപാര്ശ പര്കാരം  1.50 ലക്ഷം  
രൂപ വീതം  നല്കാനാണ്  അനുമതി നല്കിയത്. 11 വര്ഷം മുമ്പ്  ഈ വീടുകള്  
നിര്മ്മിച്ചത് 1.00  ലക്ഷം  രൂപ വീതം  െചലവഴിച്ചാണ് (വിസ്തീര്ണ്ണം 30.72 ച.മി) വീടു 
അറ്റകുറ്റപ്പണിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കിടപ്പുമുറിയും കക്കൂസും നിര്മ്മിക്കുക, 
േമല്ക്കൂര ബലെപ്പടുത്തുക , ചുമര്  പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് , നിലം േകാണ്കര്ീറ്റിംഗ് എന്നിവയാണ്. 
എഞ്ചിനീയറുെട എസ്റ്റിേമറ്റ് പര്കാരം ഈ പര്വര്ത്തിക്ക്  വീട് ഒന്നിന്  3,60,000/- 
രൂപയാകും. ഈ തുക െചലവഴിക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു 
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4.3 അഴിയൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓഫീസറുെട  09.10.2018-െല കത്തും  അഴിയൂര്  

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  27.06.2018-െല  A3-2100/18- ◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  (SRG 880/18-CC-217/18) 

േപര്ാ.നം. 87/19              അടങ്കല്  2,00,000/- രൂപ  
േപര്:-   െപാതു സ്ഥലങ്ങളില്  കയ്ാമറ സ്ഥാപിക്കല്  
 
േറാഡില്  മാലിനയ്ം  തള്ളുന്നത്  തടയാന്  പഞ്ചായത്തില്  വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്  
സി.സി. കയ്ാമറ  സ്ഥാപിക്കാനുള്ള േപര്ാജക്ടിന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.4  തിരുവനന്തപുരം  ജിലല്ാ  പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 08.10.2018-െല 
Plg.220/19/DPC/DPO/തിരു.സി.സി. നമ്പര്  കത്ത് (SRG-876/18) 

 ജിലല്യില്  വിവിധ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്   16,550 കിണറുകള്  റീ ചാര്ജ്ജ  ്
െചയയ്ുന്നതിന് േപര്ാജക്ടുകള്  ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.  കൂടാെത 4,080 കുടുംബങ്ങളുെട ഹരിത 
ഭവനം എന്ന േപര്ാജക്ടിലും കിണര്  റീചാര്ജ്ജിംഗ് ഒരു ഘടകമാണ്. 
വയ്ക്തികെളെക്കാണ്ടുമാതര്ം കിണര്  റീ ചാര്ജ്ജിംഗ്  പൂര്ത്തീകരിക്കാന്  
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാല്  കിണര്  റീചാര്ജ്ജിംഗില്  പര്ാേയാഗിക പരിചയമുള്ള 
ഏജന്സികളില്  നിന്ന് അേപക്ഷ ക്ഷണിച്ച്  ചില ഏജന്സികെള 
െതരെഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിണര്  റീ ചാര്ജ്ജിംഗ് പര്വര്ത്തനം ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി 
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന അംഗീകൃത ഏജന്സികെളെക്കാണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും  
ബന്ധെപ്പട്ട ഓവര്സീയര്/എഞ്ചിനീയറുെട വാലയ്ൂേവഷെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്  
ഏജന്സിക്ക് േനരിട്ട്  ബില്  തുക നല്കാനും അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 

4.5 എറണാകുളം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  11.09.2018-െല  DP15-
2993/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് 

  
ശര്ീമൂലനഗരം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  NEET േയാഗയ്ത േനടിയ അജിന്ഷ.ജി.  
ൈകപര്പ്പടി ശര്ീമൂലനഗരം  എന്ന പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട കുട്ടിക്ക് വിേദശത്ത് 
ഉപരിപഠനത്തിന്  ധനസഹായം നല്കുന്നതിന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.     

 

4.6 എറണാകുളം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  
എറണാകുളം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  11.09.2018-െല  DP15-
2993/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് 

  
ശര്ീമൂലനഗരം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല     വിശാഖ് സുേരന്ദ്രന്  കടുകപ്പിള്ളി, സൗത്ത് 
െവള്ളാരപ്പിള്ളി എന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  കുട്ടിക്ക്  വിേദശത്ത്  
െമഡിക്കല്  ഉന്നത വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിന്  ധനസഹായം നല്കുന്നതിന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
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4.7 എടവണ്ണ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്   
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്  ഓഫീസറുെട  05.10.2018-െല  കത്തും എടവണ്ണ 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  03.10.2018-െല  A1-334/16-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 06.06.2018-െല േയാഗ 
തീരുമാനവും (SRG-858/18) 

 
 േപര്ാ.നം- 410/19   അടങ്കല്  4.00 ലക്ഷം രൂപ  
 േപര്:- വനിതാ വയ്ായാമശാല  സജ്ജീകരണം 
 
2017-18 വര്ഷം ആരംഭിച്ച  വനിത വയ്ായാമശാല സജ്ജീകരണം എന്ന േപര്ാജക്ട് 
(അടങ്കല്  4.00 ലക്ഷം രൂപ ) ഈ വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി  തുടരുന്നുണ്ട്.   ഇേപ്പാള്  
ഈ േപര്ാജക്ട് പൂര്ത്തിയായി. 2018 മാര്ച്ച് 31-നകം ഈ േപര്ാജക്ടിെന്റ എഗര്ിെമന്റ് വച്ചു. 
അതിനാല്  കാറ്റഗറി 1 സ്പില്  ഓവറായി ഉള്െപ്പടുത്താന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടി 
രിക്കുന്നു. 

 

4.8 മാരാരിക്കുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്    
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 25.09.2018-െല കത്ത് (SRG 847/18)- 
CC 138/18) 

 േപര്ാ.നം:- 89/19            അടങ്കല്  6,61,000/- രൂപ  
 േപര്:-    ഗര്ാമേസവാ േകന്ദ്രം നടത്തിപ്പ്  
 
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിെന്റ പര്വര്ത്തനം സുഗമമായി നടത്തുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി  
പഞ്ചായത്തിെല 23 വാര്ഡുകളിലും േസവാഗര്ാം- ഗര്ാമേകന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ  
േകന്ദ്രങ്ങളില്  േകാഓര്ഡിേനറ്റര്മാരുെട നിയമനം േനരേത്ത നടത്തിയിരുന്നു.  ഈ 
വര്ഷം മുതല്  ഇവര്ക്ക്  പര്തിഫലം നല്കാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. ഇതിന് അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.9 മാരാരിക്കുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്    
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 25.09.2018-െല കത്ത്(SRG-848/18)   
േപര്ാ.നം -  277/18           അടങ്കല്  3.00 ലക്ഷം രൂപ  
േപര്:-     TMP LPS  വാഹന െചലവ്, ൈഡര്വറുെട േവതനം 
ടാേഗാര്  െമേമ്മാറിയല്  പഞ്ചായത്ത് എല്.പി. സ്കൂളിനും MLASDF ല്  ഒരു വാഹനം 
ലഭയ്മാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  പഞ്ചായത്തിെന്റ തനത് ഫണ്ടില്  നിന്ന് വാഹന ഇന്ഷവ്റന്സ് , 
ൈഡര്വറുെട േവതനം, ഇന്ധന െചലവ്, വാഹന െമയിന്റനന്സ് എന്നിവ  നല്കാന്  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
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4.10 എറണാകുളം  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 25.09.2018-െല കത്തും  24.09.2018-
ല്  നടന്ന നൂതന േപര്ാജക്ടുകളുെട  ജിലല്ാതല  വിദഗദ്ധ സമിതി േയാഗത്തിെന്റ  
നടപടിക്കുറിപ്പും (SRG-849/18) 

 താെഴപ്പറയുന്ന തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട  നൂതന വിഭാഗത്തി 
ല്െപ്പടുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്ക് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

(1) ചൂര്ണ്ണിക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
േപര്ാ.നം- 202/19   അടങ്കല്  31,07,260/-  രൂപ, വികസന ഫണ്ട്- 6,47,510/- രൂപ 

(ബാക്കി മറ്റു വിഹിതം )  
   േപര്:-  ചൂര്ണ്ണിക്കര  കാര്ഷിക പാേക്കജ് 
 
പര്ളയാനന്തരം അടിഞ്ഞു കൂടിയ എക്കല്   കൃഷിക്ക് ഉപേയാഗിക്കാനും  നഷ്ടെപ്പട്ട 
കൃഷിെയ വീെണ്ടടുക്കാനുമാണ് േപര്ാജക്ട്.  മാര്ഗ്ഗേരഖയില്  ഇതിെന്റ ഘടകങ്ങള്  
ഇലല്ാത്തതിനാല്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
പര്ധാന പര്വര്ത്തനങ്ങള്  താെഴപ്പറയുന്നവയാണ് 
എക്കല്  ൈടര്േക്കാെഡര്മ ഉപേയാഗിച്ച്  െതങ്ങിെന്റ ഉത്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക, കൂമ്പ് 
ചീയല്  േരാഗെത്ത പര്തിേരാധിക്കാന്  ൈടര്േക്കാ െഡര്മ കയര്  പിത്ത്േകക്ക് ( tryco 
derma coir pith cake) കര്ഷകര്ക്ക് നല്കുക, അതയ്ുല്പാദനേശഷിയുള്ള  ജാതി, 
വാഴ, കുരുമുളക് എന്നിവ നല്കുക, തരിശായി കിടക്കുന്ന  തേട്ടപ്പാടം  
പാടേശഖരത്തിെല 15 ഏക്കര്  സ്ഥലത്ത് െനല്ക്കൃഷി നടത്തുക,  േഗര്ാ ബാഗ് കൃഷി , 
കാലവര്ഷെക്കടുതിയില്  പമ്പ്െസറ്റ് േകടായ 15 കര്ഷകര്ക്ക് പുതിയ ജലേസചന 
സൗകരയ്ം നല്കുക എന്നിവയാണ് പര്വര്ത്തനം. 
(2) കിഴക്കമ്പലം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
േപര്ാ.നം- 36/18   അടങ്കല്  46.00 ലക്ഷംരൂപ, വികസന ഫണ്ട്-23.00 ലക്ഷം രൂപ  
േപര്:- ഇറച്ചിേക്കാഴി വളര്ത്തല്  
 
ഒരു മാസം പര്ായമായ പൂവന്േകാഴി കുഞ്ഞുങ്ങെള വാങ്ങി  3 മാസം വളര്ത്തി  
വലുതാക്കി വില്ക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി.  കൂടിനും  േകാഴിക്കുഞ്ഞിനും  50 ശതമാനം 
വീതം  സബ്സിഡിേയാെട  നല്കുകയാണ് പര്വര്ത്തനം.  നൂതന േപര്ാജക്ടായി 
തയയ്ാറാക്കിയിരിക്കുന്ന  ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

 
4.11 േകാട്ടയം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്     

േകാട്ടയം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  24.09.2018-െല  കത്തും  േകാട്ടയം  
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ  07.08.2018-െല  1(8)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി 
തീരുമാനവും( SRG 833/18-CC/86/1)  

േപര്ാ.നം. 532/19        അടങ്കല്  30,00,000/- രൂപ  
േപര് :- ആധുനിക  ശുചിതവ് സമുച്ഛയം 
 



13 
 

ൈവക്കം താലൂക്ക് ആശുപതര്ിയില്  ആധുനിക ശുചിതവ് സമുച്ഛയം  നിര്മ്മിക്കുന്ന 
തിനുള്ള േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  താലൂക്ക് ആശുപതര്ി 
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലലല്ാത്തതിനാല്   പര്േതയ്ക അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കന്നു.  

 

4.12 െപാന്മുണ്ടം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്    
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  09.10.2018-െല കത്തും  െപാന്മുണ്ടം 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 25.09.2018-െല  3/3-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി 
തീരുമാനവും (SRG 883/18 CC 220/18) 

 േപര്ാ.നം- 33/19            അടങ്കല്  23,51,800/- രൂപ  
േപര്ാ.നം. – 150/19          അടങ്കല്  2,60,000/- രൂപ 
േപര്:-   ൈലഫ് ഭവന പദ്ധതി (2 എണ്ണം)  
 

ൈലഫ് ലിസ്റ്റിലുള്ള  ഗുണേഭാക്താക്കളുെട എണ്ണം  27 ആെണങ്കിലും  
പരിേശാധനയ്ക്കുേശഷം അര്ഹതയുള്ളവരുെട  എണ്ണം 5 എണ്ണമാണ്. ഇവര്ക്ക് വീടു 
നിര്മ്മിക്കാന്   (േലാണ്  തുക കൂടാെത)  20.00 ലക്ഷം രൂപ മതി. അധികമുള്ള തുക മറ്റു 
േമഖലയില്  ഉപേയാഗിക്കാന്   അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

 

4.13 ചിതറ  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്    
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  08.10.2018-െല കത്തും  ചിതറ 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ  28.09.2018-െല  3(1) നമ്പര്  ഭരണസമിതി  
തീരുമാനവും  (SRG 879/18-CC170/18) 

േപര്ാ.നം- 149/19   അടങ്കല്  10,00,000/- രൂപ  
േപര്:-     സ്കൂളുകള്ക്ക് േപര്ാജക്ടറും  കമ്പയ്ൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും  വാങ്ങല് . 
 
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്  േപര്ാജക്ടറും  കമ്പയ്ൂട്ടറുകളും വാങ്ങി നല്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കന്നു. 

 

4.14 തിരുെനലല്ി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്    
തൃശൂര്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  27.09.2018-െല  കത്തും തിരുെനലല്ി  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  27.09.2018-െല കത്തും  (SRG 851/18 – 
CC157/18) 

 േപര്ാ.നം- 164/19   അടങ്കല്  13,00,000/- രൂപ  
േപര്:-  കാട്ടിക്കുളം ഹയര്  െസക്കന്ററി സ്കൂള്  െമയിന്റനന്സ് – ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിന് 
തുക ൈകമാറല്  
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തിരുെനലല്ി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  കാട്ടിക്കുളം ഗവ. ഹയര്  െസക്കന്ററി സ്കൂളിെന്റ  
ഭൗതിക സാഹചരയ്ം െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിനായി  സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്തിന് തുക ൈകമാറാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.15 െകാട്ടാരക്കര  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്     
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  28.09.2018-െല കത്തും  െകാട്ടാരക്കര 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  22.09.2018-െലം  KB1-3005/18-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്തും. (SRG/1/ - CC145/18) 

മികച്ച േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിനുള്ള  അവാര്ഡ് എന്ന നിലയില്  01.08.2018-െല 
6522/18/Fin നമ്പര്   ഉത്തരവു പര്കാരം  35.00 ലക്ഷം രൂപ അവാര്ഡായി  
ലഭിച്ചിരുന്നു.  ഈ തുക ലഭിക്കും  എന്ന പര്തീക്ഷയില്  2017-18, 2018-19ലായി മൂന്നു 
േപര്ാജക്ടുകള്  ഏെറ്റടുത്തിരുന്നു.  (േപര്ാ.നം. 75/19, 44/19, 105/19) ഈ േപര്ാജക്ടുകളില്  
വിഹിതം “തനത് ഫണ്ട് - സവ്രാജ് അവാര്ഡ് തുക” എന്നാണ് 
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  അതിനാല്  ഇേപ്പാള്  ലഭിച്ച തുക  ഉപേയാഗിച്ച് േവെറ 
േപര്ാജക്ട്  എടുക്കുന്നതിനു പകരം  ഈ തുക തനത് ഫണ്ടിേലയ്ക്ക്  മാറ്റുന്നതിന് 
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.16 കിഴേക്ക കലല്ട പഞ്ചായത്ത്     
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  22.09.2018-െല കത്തും  കിഴേക്ക 
കലല്ട ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  01.09.2018-െല  K3-1310/18-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്തും. (SRG 821/18 CC-60/18) 

ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  ഉപ്പൂട് വാര്ഡിേലയ്ക്കുള്ള  KSRTC  േസ്റ്റ സര്വീസ് നടത്തുന്ന  
ജീവനക്കാര്ക്കുള്ള േസ്റ്റ റൂമിന്  പഞ്ചായത്തില്  നിന്നു വാടക  െകാടുക്കാന്  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച്  

 

4.17 മണീട്  പഞ്ചായത്ത്     
എറണാകുളം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  25.09.2018-െല  കത്ത് (SRG 
822/18-CC/61/18) 

േപര്ാ.നം. 33/19       അടങ്കല്  60,000/- രൂപ  
േപര് :-  ഈറ്റ വിതരണം  
ഈറ്റ െകാണ്ടുള്ള ഉല്പന്നങ്ങള്  ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്  ബാംബു േകാര്പ്പേറഷനില്  നിന്നും  
ഈറ്റ വാങ്ങി പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല  വനിതകള്ക്ക് വിതരണം െചയയ്ാനുള്ള 
േപര്ാജക്ട്. ഇത് 100 ശതമാനം സബ്സിഡിേയാെട നല്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു 

 

4.18 ചിറ്റുമല േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്     
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  22.09.2018-െല കത്തും  ചിറ്റുമല 
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ 5.06.2018-െല 1(3)-◌ാ◌ം  നമ്പര്  ഭരണസമിതി 
തീരുമാനവും (SRG 828/18-CC – 75/18) 
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2017-18-ല്   പട്ടികജാതി  വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  60 വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  പഠന മുറി 
നിര്മ്മിച്ചു നല്കിയിരുന്നു.  നിലനിന്നിരുന്ന നിരക്കായ  1.0 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ്  
നല്കിയത്.  12.12.2017-െല  ഉത്തരവ് പര്കാരം  പഠന മുറിയുെട നിരക്ക് 2.00 ലക്ഷം  
രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഈ വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് അധികമായി  1.00 ലക്ഷം രൂപ  കൂടി 
നല്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.19 തലക്കുളത്തൂര്   ഗര്ാമ പഞ്ചായത്ത്     
േകാഴിക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  24.09.2018-െല കത്ത് (SRG 
830/18 CC-78/18) 

 
2017-18-ല്  എടക്കര മിനി േസ്റ്റഡിയം  ഏലിേയാട്ടുമ്മല്താഴം , ചാേത്താത്ത് താഴം,  
േറാഡ് ഉയര്ത്തലും ൈസഡ് െകട്ടലും (േപര്ാ.നം. 41/18 എസ്.സി.എസ്.പി ) എന്ന 
േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 2018 മാര്ച്ച് മാസം  ഈ പര്വൃത്തി 
പൂര്ത്തീകരിച്ചുെവങ്കിലും ബില്  തയയ്ാറാക്കിയിലല്. 2018-19-േലയ്ക്ക്  ഇത് സ്പില്ഓവറായി 
ടര്ാന്സ്ഫര്  െചയയ്ുന്നതിനു പകരം  അബദ്ധവശാല്  േപര്ാജക്ട് ഒഴിവാക്കി.  ഈ 
േപര്ാജക്ടുകള്  2018-19 വാര്ഷിക  പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്താന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 

 
4.20 അയിലൂര്  പഞ്ചായത്ത്     

പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  24.09.2018-െല  കത്തും അയിലൂര്  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 03.09.2018-െല ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും (SRG 
838/18  CC-87/18) 

 േപര്ാ.നം. 30/18     അടങ്കല്  5,00,000/- രൂപ  
 േപര്ാ.നം. 392/18 അടങ്കല്  7,50,175/- രൂപ 
േപര്: -   എല്.ഇ.ഡി.  ൈലറ്റ്  സ്ഥാപിക്കല്  
 
 2017-18-ല്  14,15,17 വാര്ഡുകളിലായി  എല്.ഇ.ഡി.  ൈലറ്റ് സ്ഥാപിക്കാന്  േപര്ാജക്ട് 
ഉള്െപ്പടുത്തി.  അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സിയാണ്  എന്ന നിലയില്   െക.ഇ.എല്  
മുേഖനയാണ്  േപര്ാജക്ട് നിര്വഹണം നടത്തിയത്. എന്നാല്  25.07.2017-െല  
95/17/Fin നമ്പര്  ഉത്തരവ് പര്കാരം  െക.ഇ.എല്  െന  ഇലേക്ട്രാ െമക്കാനിക്കല്   
പര്വര്ത്തികളുെട  േപര്ാജക്ട് മാേനജ്െമന്റ് കണ്സള്ട്ടന്റായി (PMC)  മാതര്േമ 
അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. രണ്ട് പര്വൃത്തികളും പൂര്ത്തിയായതിനാല്  ബില്  തുക നല്കാന്  
പര്േതയ്ക അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.21 വള്ളേത്താള്  നഗര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
തൃശൂര്  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 26.09.2018-െല കത്തും വള്ളേത്താള്  
നഗര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 23.07.2018-െല 7(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി 
തീരുമാനവും (SRG 859/18 CC-2/18) 

േപര്ാ.നം. 32/19  അടങ്കല്  4.00 ലക്ഷം രൂപ  
േപര്:-    മാലിനയ് സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് 
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 പഞ്ചായത്തില്  48 േപരുള്ള ഹരിത കര്മ്മേസന  രൂപീകരിച്ച് എം.സി.എഫ് 
പര്വര്ത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്. 1400 രൂപ വീതം പര്തിമാസം  വയബിലിറ്റി ഗയ്ാപ് ഫണ്ട് 
നല്കിയിരുന്നു.  ഈ വര്ഷവും 6 മാസേത്തയ്ക്ക്  ഹരിത കര്മ്മ േസന അംഗങ്ങള്ക്ക് 
േവതനം നല്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു 

 

4.22കാക്കൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  24.09.2018-െല കത്ത്      (SRG 
836/18 CC-89/18) 

േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് ഇനത്തില്  2018-19 വര്ഷം 70.70 ലക്ഷം രൂപയുണ്ട്. 
ഇതില്  നിന്ന് 55.20  പുതിയ  മണ്  േറാഡുകളുെട ടാറിംഗിന് ഉപേയാഗിക്കാന്  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.23കല്പകേഞ്ചരി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  24.09.2018-െല  കത്ത്.  കല്പകേഞ്ചരി 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ  25.07.2018-െല  12(1) –◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി 
തീരുമാനവും (SRG 838/18 CC-95/18) 

 
ൈലഫ് ലിസ്റ്റില്   ഉള്െപ്പട്ടിരുന്ന  ശര്ീമതി. കദിയ  എന്ന  ആളുകളുെട  േറഷന്  
കാര്ഡില്  േപരുള്ള  മകന്  ശര്ീ.ഉസ്സല്  എന്ന ആള്ക്ക്  ഒരു വീടുണ്ട് എന്ന 
കാരണത്താല്   ശര്ീമതി കദിയെയ  വി.ഇ.ഒ യുെട ശുപാര്ശ പര്കാരം  അര് ഹതാ 
ലിസ്റ്റില്  നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഇവര്ക്ക് മറ്റാരും സഹായത്തിനിെലല്ന്നും  ബധിരനും 
മൂകനുമായ മകേനാെടാപ്പം വാടക വീട്ടിലാണ്  താമസിക്കുന്നെതന്നും  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
അതിനാല്  ഗുണഭക്തൃ ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പടുത്തണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.24എടപ്പറ്റ  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  05.10.2018-െല കത്ത് (SRG 852/18 
CC-160/18) 

േപര്ാ.നം. 183/18 അടങ്കല്  14,16,600/- രൂപ (CFC) 
േപര്: – ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിന് പുതിയ ഓഫീസ്  സജ്ജീകരണം 
 
2017-18-ല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്  നവീകരണത്തിന്  ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  
ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് നവീകരണത്തിന്  േപര്ാജക്ട് 
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  എഗര്ിെമന്റ് വയ്ക്കാെതയും  വര്ക്ക് ഓര്ഡര്  നല്കാെതയും  
േകരള ആര്ട്ടിസാന്സ്  െഡവലപ്െമന്റ് േകാര്പ്പേറഷെന  (KADCO)  േജാലി 
ഏല്പ്പിച്ചു.  70 ശതമാനം പര്വര്ത്തി പൂര്ത്തിയായി . ഇതിന് സാധൂകരണം 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
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4.25േകാട്ടയ്ക്കല്    ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
മലപ്പുറം  ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  05.10.2018-െല കത്തും േകാട്ടയ്ക്കല്   മുനിസിപ്പല്  
െചയര്മാെന്റ  18.09.2018-െല PO/13189/14-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് (SRG 853/18-
CC162/18) 

ഭവനശര്ീ പദ്ധതി പര്കാരം  േകാട്ടയ്ക്കല്  നഗരസഭയില്   160 കുടംബങ്ങള്ക്ക്  വീട് വച്ചു 
നല്കുന്നുണ്ട്.  ഇവരില്  10 േപര്   വീട് നിര്മ്മാണത്തിന് എഗര്ിെമന്റ്  വയ്ക്കാെത  വീടു 
നമ്പര്  കരസ്ഥമാക്കി  താമസം ആരംഭിച്ചു.  ഇവര്ക്ക് ധനസഹായം നല്കാന്  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കന്നു. 
 

4.26 കാസര്േഗാഡ് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്   
കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  14.09.2018-െല കത്തും  കാസര്േഗാഡ് 
ജിലല്ാ  പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റെന്റ  14.09.2018-െല  B2-4019/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും  
(SRG 776/18 CC-47/18) 

2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്  ഉള്െപ്പട്ടിരുന്നു. 
േപര്ാ.നം. േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര് അടങ്കല്  

1) േപര്ാ.നം.167/18 ജി.എച്ച്.എസ് എടനീര്  
കഞ്ഞിപ്പുര നിര്മ്മാണം 

15,04.200/- രൂപ  
(േനാണ്േറാഡ് 
െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ്  

2) േപര്ാ.നം.204/18 ജി.എച്ച്.എസ്. ബളാല്  
അറ്റകുറ്റപ്പണികള്  

2,50,000/- രൂപ  
(NRMG) 

 
ഈ േപര്ാജക്ടുകള്  നടപ്പാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്  2018-19-ല്   
സ്പില്ഓവറാക്കാന്  വിട്ടുേപായി. ഇത് ഈ വര്ഷെത്ത പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്താന്   
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കന്നു. 

 
 

4.27ചമ്പക്കുളം   ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട  18.06.2018-െല  
DB2/12084/16/CE/LSGD-നമ്പര്   കത്തും േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  27.07.2017-
െല  േയാഗ നടപടിക്കുറിപ്പും  (ഖണ്ഡിക 3.25)  - LSGD – DB2/298/2018-LSGD (SRG 
865/18) 

ചമ്പക്കുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  ഗവ. േഹാമിേയാ ആശുപതര്ി െകട്ടിടം 11 വര്ഷമായി 
െവള്ളെപ്പാക്കം മൂലം  െകട്ടിടം ഭൂമി നിരപ്പില്  നിന്നും താെഴയാണ്.  ഇത് െപാളിച്ചു 
മാറ്റി  പുതിയതു പണിയുന്നതിനു  പകരം  െകട്ടിടം ഉയര്ത്തുന്ന  സാേങ്കതികവിദയ് 
ഉപേയാഗിച്ച്  െകട്ടിടം ഉയര്ത്തി  അടിത്തറ ബലെപ്പടുത്താന്  അനുമതിയും  
എസ്റ്റിേമറ്റ് തുടങ്ങിയവ  നിശ്ചയിച്ച് നല്കുവാനും  പഞ്ചായത്ത് ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നു.  
ഇത് വിദഗ്ദ്ധരുമായി ചര്ച്ച െചയ്ത്  റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കാന്   തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയെറ  ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  
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 ഇതിേന്മല്  തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്  ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുമായി  ചര്ച്ച െചയ്ത്  
റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ആശുപതര്ി ഈ രീതിയില്  ബലെപ്പടുത്തുന്നതിന് 7.55 
ലക്ഷം രൂപയാകുെമന്നും  ഇേത വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള  പുതിയ െകട്ടിടം  പണിയുന്നതിന്  
15.50   ലക്ഷം രൂപയാകുെമന്നും  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അതിനാല്  പരീക്ഷണാര്ത്ഥം  ഈ 
സാേങ്കതിക വിദയ് ഉപേയാഗിക്കാെമന്ന്  ശുപാര്ശ െചയ്തിട്ടുണ്ട്.  

 

4.28വടക്കാേഞ്ചരി   ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  11.10.2018-െല കത്തും വടക്കാേഞ്ചരി  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  25.06.2018-െല A6-7092/17 –◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും 

േപര്ാ.നം. 211/19    അടങ്കല്  10,00,000/- രൂപ  
േപര്:-  മാലനയ് സംസ്ക്കരണ േകന്ദ്രത്തില്   ഇന്സിനേററ്റര്  േവസ്റ്റ്  ഡിേസ്ട്രായര്  

സ്ഥാപിക്കല്  
 
വടക്കാേഞ്ചരി  ഗര്ാമ പഞ്ചായത്തില്  ഒരു ഖരമാലിനയ് സംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റ് 
പര്വര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പുനഃചംകര്മണം നടത്താന്  കഴിയാത്ത മാലിനയ്ങ്ങള്   നശിപ്പിച്ചു 
കളയുന്നതിന്  ഒരു ഇന്സിനേററ്റര്  സ്ഥാപിക്കാന്   2017-18-ല്   േപര്ാജക്ട് 
ഏെറ്റടുത്തിരുന്നു.  അത് ഈ വര്ഷം സ്പില് ഓവറായി തുടരുന്നു. ഈ േപര്ാജക്ടിന് 
മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ േബാര്ഡിെന്റ  അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   

 
4.29 േകരള ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് അേസാസിേയഷന്  ജനറല്  െസകര്ട്ടറിയുെട 10.10.2018-െല 

KGPA/LM/FR/2018   10/1002- ◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്.  
പര്ളയ ബാധിത പഞ്ചായത്തുകളിെല കിണറുകള്  കവിെഞ്ഞാഴുകി ജലം 
മലിനമായിരിക്കകുയാെണന്നും  അതിനാല്  െവള്ളം വറ്റിച്ച് കിണര്  ശുചിയാക്കാന്   
വികനഫണ്ട് ഉപേയാഗിക്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നും ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   

 

 
4.30 കീഴാറ്റൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  

മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 05.10.2018-െല കത്തും  കീഴാറ്റൂര്   
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 04.08.2018-െല 1(9)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 
(SRG 855/18 - CC-196/18) 
 
േപര്ാ.നം. 90/19        അടങ്കല്  8,25,000/- രൂപ  
േപര്:- വാഴക്കൃഷി  വികസനം 
വാഴക്കൃഷിക്ക് കുമ്മായം, ൈജവവളം എന്നിവ നല്കുന്നതിന്  75% സബ്സിഡിയും  
25%  ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതവുമാണ് മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
മഴെക്കടുതിയുെട പശ്ചാത്തലത്തില്  ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം മുന്കൂറായി അടയ്ക്കാെത 
സബ്സിഡി  തുക   ഗുണേഭാക്താവിെന്റ അക്കൗണ്ടിേലയ്ക്ക്  നല്കുന്നതിന് അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 
 



19 
 

4.31 പൂഞ്ഞാര്   ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 
പൂഞ്ഞാര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  21.04.2018-െല  കത്തും  19.03.2018-െല  
11(2) -◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടറുെട  02.07.2018-
െല  J1-17738/18-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും.(SRG/866/18)  
(LSGD-DA1/450/2018-LSGD 
േപര്ാ.നം. 127/19        അടങ്കല്  2.00 ലക്ഷം- രൂപ  
േപര്:- കാര്ഷിക വിളകള്ക്ക് താങ്ങുവില 
 
കാര്ഷിക വിളകള്ക്ക് താങ്ങുവില നല്കുന്ന േപര്ാജക്ട്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും  ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അനുമതി നല്കിയിട്ടിലല്.  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   

 

4.32 പറളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 

പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  06.10.2018-െല കത്ത്( SRG -868/18- CC-
219/18) 
 
േപര്ാ.നം. 117/19        അടങ്കല്  3, 60,000/- രൂപ  
േപര്:- േകാകല്ിയര്  ഇംപ്ലാേന്റഷന്  കഴിഞ്ഞ കുട്ടികള്ക്ക് േകഴ്വി സഹായി - 
അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്  
പഞ്ചായത്തിെല  മേനാജ് കുമാര്  മകള്  മീനു എന്ന കുട്ടിക്ക് േകാകല്ിയര്  ഇംപ്ലാേന്റഷനു 
േശഷമുള്ള ഉപകരണം ആവശയ്മുണ്ട്. ഇത്തരം  ഉപകരണങ്ങള്  KSSM മായി 
ബന്ധെപ്പട്ട് വാങ്ങണമന്ന് 05.09.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയില്   
തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഈ കുട്ടിക്ക് ഉപേയാഗിക്കുന്ന േപര്ാസസ്സര്, ആക്സസറീസ് എന്നിവ 
ഡല്ഹിയിലുള്ള ALPS ഇന്റര്  നാഷണല്   ലിമിറ്റഡ്  എന്ന സ്ഥാപനത്തില്  നിന്നു  
മാതര്േമ ലഭിക്കൂ എന്ന് േകാഴിേക്കാട് ഗവ.െമഡിക്കല്  േകാേളജിെല ENT 
ഓഡിേയാളജി വകുപ്പിെല േഡാക്ടര്  സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്  ഈ 
സ്ഥാപനത്തില്  നിന്ന് ഉപകരണങ്ങള്  വാങ്ങാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.33 േചളന്നൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 10.10.2018-ല കത്തും േചളന്നൂര്  േബല്ാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 11.07.2018-െല കത്തും. (SRG 886/18 CC - 216/18) 
 
േപര്ാ.നം.123/19        അടങ്കല്  2,50,000/- രൂപ  
േപര്:- വായനശാലകള്  വഴി െപാതുജനങ്ങള്ക്ക്  ലഹരി  ഉപേയാഗത്തിെന്റ  
േദാഷഫലങ്ങള്   മനസ്സിലാക്കുന്നത്  
ലഹരി - പുകയില   ഉപേയാഗത്തിെന്റ  ദൂഷയ്ഫലങ്ങള്  പര്ചരിപ്പിക്കുന്നതിന്  5 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളിെല  മികച്ച വായനശാലകള്ക്ക്  LCD െപര്ാജക്ടര്  വാങ്ങി 
നല്കുന്നതിനുള്ള േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

 



20 
 

4.34 കാരക്കുറിശ്ശി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  08.102018-െല കത്ത് (SRG -871/18  CC-
225/18) 
 
േപര്ാ.നം. 218/19      അടങ്കല്  20.00 ലക്ഷം രൂപ  

(സംസ്ഥാന വിഹിതം 15.00 ലക്ഷം രൂപ , തനത്  
ഫണ്ട് 5.00 ലക്ഷം രൂപ) 

േപര്:- പഞ്ചായത്ത് െപാതു ശ്മശാനം സംരക്ഷണം 
 
2016-17-ല്  പുതുതായി എടുത്തതും  ഈ വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നതുമായ   
േപര്ാജക്ട് ആണ് പഞ്ചായത്ത് ‘െപാതു ശ്മശാനം ചുറ്റുമതില് ’. ആെക അടങ്കലായ  
20.00 ലക്ഷം രൂപയില്   15.00 ലക്ഷം  രൂപ സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടാണ്. ഈ തുക 
ലഭിക്കിലല് എന്ന്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പര്വൃത്തി പൂര്ത്തിയായി.  
തുക നല്കാന്  സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടിനു പകരം  തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച് 
േഭദഗതി െചയയ്ാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.35 െനലല്ിയാമ്പതി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 08.10.2018-െല കത്തും  െനലല്ിയാമ്പതി 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  05.10.2018-െല A1-686/18--◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും 
(SRG/872/18  CC-226/18) 
േപര്ാ.നം. 57/19        അടങ്കല്  2.00 േകാടി രൂപ  
േപര്:- ൈലഫ് മിഷന്   ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് തുക നല്കല്  
ൈലഫ് പദ്ധതിയില്   114 േതാട്ടം െതാഴിലാളികളായ ഗുണേഭാക്താക്കളുണ്ട്.  
െനലല്ിയാമ്പതിയില്  ഭൂമി ലഭയ്മലല്ാത്തതിനാല്  ഇവരില്  പലരും സ്ഥലം 
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്  െനന്മാറ, ഇലവേഞ്ചരി, െകാലല്ംേകാട്, േമലാര്േകാട്, പലല്ശ്ശന 
തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ്. അതിനാല്  ൈലഫ് പദ്ധതിയില്   വകയിരുത്തി 
യിരിക്കുന്ന തുക ഈ പഞ്ചായത്തുകളിേലയ്േക്കാ  ൈലഫ് മിഷേനാ  ടര്ാന്സ്ഫര്  
െചയയ്ാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.36 ഏലപ്പാറ  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  
 
ഇടുക്കി ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 09.10.2018-െല കത്തും  ഏലപ്പാറ  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുെട 28.05.2018-െല 1(7)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി 
തീരുമാനവും (SRG 873/18  CC-320/18) 
 
േപര്ാ.നം. 120/19        അടങ്കല്  50.00 ലക്ഷം രൂപ  
േപര്:- ഏലപ്പാറ  ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് പുനരുദ്ധാരണവും അനുബന്ധ സൗകരയ്ങ്ങളും 
 
2017-18-ല്  ഏലപ്പാറ ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള േപര്ാജകട് ഇ - 
െടണ്ടറിലൂെട  ശര്ീ.അനില്  കുമാര്  എന്ന േകാണ്ടര്ാക്ടെറ ഏല്പ്പിച്ചു. എന്നാല്  
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ഇേദ്ദഹം കരാറുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് സമര്പ്പിച്ച േരഖകള്  കൃതര്ിമമായിരുന്നു. േകസ് 
നടക്കുന്നു. അതിനാല്  െടണ്ടര്  സമര് പ്പിച്ചതില്   രണ്ടാമെത്ത കരാറുകാരെന പര്വൃത്തി 
ഏല്പ്പിക്കുന്നതിേനാ റീ െടണ്ടര്  െചയയ്ുന്നതിേനാ   അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

 
4.37 മലമ്പുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  

 
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 08.10.2018-െല കത്തും  മലമ്പുഴ  
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  03.08.2018-െല കത്തും 
േപര്ാ.നം. 186/19        അടങ്കല്  4.00 ലക്ഷം  രൂപ  
േപര്:- മത്സയ്ബന്ധന വല 
മലമ്പുഴ ഡാം റിസര്േവായറില്  വലിയ ടയറിെന്റ ടയ്ൂബ് ഉപേയാഗിച്ച്  മീന്  
പിടിക്കുന്നതിന്  വല വാങ്ങി നല്കാന്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗ്ഗേരഖ 
പര്കാരം വള്ളത്തില്  മീന്  പിടിക്കുന്നവര്ക്കാണ് വല വാങ്ങി നല്കുന്നത .്  ഇവര്ക്കു 
കൂടി വല വാങ്ങി നല്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

 
4.38എറണാകുളം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  

എറണാകുളം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 03.10.2018-െല കത്തും  എറണാകുളം ജിലല്ാ 
പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  10.10.2018-െല  DP7-2600/17)-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും.(SRG 
896/18  CC-178/18) 
 
എറണാകുളം ജിലല്യില്  ൈവപ്പിന്  േമഖലയില്  കണ്േവയന്സ് ചാര്ജ്ജ് 
കൂടുതലായതിനാല്  െപാതു മരാമത്ത് പര്വൃത്തികളുെട നിര്വഹണത്തിന് തടസ്സം 
േനരിടുന്നുെവന്നും  ഇതിേന്മല്  സര്ക്കാര്  ഇടെപടല്  േവണെമന്നും 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

 

 


