നം. 20/2017/SRG/CC

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോഒര്ഡികനഷ േമ്മിറ്റി കയാഗം
21.06.2017 രാവിലല 11.30 മണിക്ക്
സ്ഥലം ബഹു. തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുലെ ക ംബര്

അജണ്ട
1

േല്പ്പ്പറ്റ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 14.06.2017 ലല 900/17-ാാാം നമ്പര് േത്തം
19.05.17 ലല 10/17-18-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം
കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലന്റ 2016-17 ലല താലഴപ്പറയുന്ന കപ്രാജക്ടേള് ഇ- ലെണ്ടറിനു പേരം
ഒപ്പണ് ലെണ്ടര് ല യ്ത് േരാറുോരനുമായി എഗ്രിലമന്റ് ലവച്ചു. ഒപ്പണ് ലെണ്ടര് ല യ്ത
നെപെിക്ക് സാധൂേരണം നല്പ്േണലമന്നാവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.
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ക്രമനമ്പര്

കപ്രാ.നമ്പര്

കപ്രാജക്ടിലന്റ കപര്

തുേ

1

19/17

15,00,000/-
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20/17
23/17

4

21/17

അങ്കണവാെി കു്ിേള്ക്ക് കബബി ലബഡ്
വാങ്ങി നല്പ്േല്പ്
ഭിന്നകശഷിോര്ക്ക് ചക്രവക്രവാഹനം (ജനറല്പ്)
ഭിന്നകശഷിക്കാരായ വനിതേള്ക്ക്
ചക്രവക്രവാഹനം (ജനറല്പ് - വനിത)
ഭിന്നകശഷിക്കാര്ക്ക് ചക്രവക്രവാഹനം (എസ്.സി)
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22/17

വിേലാംഗര്ക്ക് ചക്രവക്രവാഹനം (എസ്.റ്റി)

6,00,000/-

19,14,920/14,58,372/6,00,000/-

അെിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 10.04.2017 ലല A3-666/2017-ാാാം നമ്പര്
േത്ത്
പ്ിേ
വര്ഗഉപപദ്ധതി
പ്രോരം
2015-16
വര്ഷം
ലപ്രാണഷണല്പ്
കോഴ്സിനുപഠി്കുനന്ന വിദ്യപാര്ഥിേള്ക്കായി 33 ലാപ് കൊപുേള് വാങ്ങി. ആലേ
അെങ്കല്പ് 13,80,891/- രൂപ എന്നാല്പ് ലിസ്റ്റില്പ് അര്ഹതയു്ളവവരുലെ കുറവൂലലം 16
ലാപ്
കൊപുേള്
നല്പ്ോ
േഴിഞ്ഞില്ല.
ഗുണകഭാക്താക്കളായ
പ്ിേ
വര്ഗവിഭാഗക്കാരുലെ കുറവ് ഇകപ്പാ ം ഉ്ളവതിനാല്പ് ഇവ വിതരണം ല യ്യാലത
ഒണീസില്പ് സൂക്ഷി്രവിരി്കുനേയാണ്. ഇവ പ്ിേവര്ഗ ഡിഗ്രി വിദ്യപാര്ഥിേള്്കുന
നല്പ്ോ അനുമതി ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.
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3

കു്മ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 06.06.2017 ലല A2-3917/17-ാാാം നമ്പര്
േത്തം 31.05.2017 ലല 2-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം.
കു്മ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പി.എ്രവ്.സിയുലെ ആംബുല സ് രൈവരവര്ക്ക് എ്രവ്.എം.സി
ണണ്ട് ഇല്ലാത്തതിനാല്പ് തനതു ണണ്ട് ഉപകയാഗി്രവ് കവതനം നല്പ്ോ അനുമതി
ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.
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േഞ്ഞി്കുനഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 24.05.2017 ലല േത്ത്
2017-18 വര്ഷം രൈവജവപ്രവക്കറി കൃഷി നെത്താ ലക്ഷക്കണക്കിനു പ്രവക്കറി രൈവതേള്
ആവശയപചകണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലല 18 വാര്ുേളിം ം കുംംബരീയീയുലെ നഴ്സറിരൂപ്പുകളേള്
ഉണ്ട്. ഈ രൂപ്പുകളേളില്പ് നി്ം പ്രവക്കറിരൈവതേള് വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി
ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.
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ഇംക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 16.05.2017 – ലല B2/1095/16-ാാാം നമ്പര്
േത്ത്.
2014- 15 വര്ഷം 10.00 ലക്ഷം രൂപ വേയിരുത്തി തെിയമ്പാെ് പ്ളവിക്കവലആരാധനാ മഠം – പ്ളവിത്താഴം കറാഡ് എന്ന പ്രവൃത്തി ഏലറ്റംത്തിരു്. കറാഡ്
വീതിക്കൂ്ല്പ്, സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിര്മ്മാണം ലമറ്റലിംഗ് എന്നിവയാണ് പ്രവര്ത്തിേള്
ലെണ്ടര് ചകകേന നിര്വഹണം തുെങ്ങിയ ഈ പ്രവര്ത്തിയുലെ എര്ത്ത് വര്ക്ക്
പൂര്ത്തിയാക്കി. ഇതിന് 2015-16 ല്പ് 4,88,218/- രൂപ പാര്്് ബില്പ് നല്പ്േി. കുത്തലന
േയറ്റം ആയതിനാല്പ് കറാളര് ഉപകയാഗിക്കാനാവാത്തതിനാല്പ് കസാളിംഗിനുപേരം
കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് നെത്തണലമന്ന് നിര്വഹണ ഉകദ്യപാഗസ്ഥനായ അസി. എക്സിേു്ീവ്
എഞ്ചിനീയര് അറിയി്രവിരി്കുന്. ഇപ്രോരം
സ്പില്പ് ഒവര് കപ്രാജക്ടില്പ് മാറ്റം
വരുത്താ ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.
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കുളത്തപുകളഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 25.05.2017 ലല A5-8367/2016-ാാാം നമ്പര്
േത്ത്.
2012 – 13 വാര്ഷിേ പദ്ധതിയില്പ് പഞ്ചായത്ത് ഒണീസ് –േം-കഷാപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്
നിര്മ്മാണത്തിന് 2,86,79,962/- വേയിരുത്തി ബഹുവര്ഷ കപ്രാജക്ട് എംത്തിരു്.
ഈ കപ്രാജക്ടു ഇകപ്പാള് സ്പില്പ് ഒവര് ആയി തുെരാനും കപ്രാജക്ടിലന്റ ചക വ
തുേയും േയപാരിഒവര് ആയി നല്പ്ോനും ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്. ന്നാം നിലയുലെ
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായി. 21,74,583/- രൂപ പാര്െ് ബില്പ് നല്പ്േിയിടുണ്ണ്ട്
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കുളത്തൂപുകളഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ േത്ത്. (ഒണീസില്പ് ലഭി്രവത് 08.06.17 ന് )
ഈ വര്ഷം ധനോരയപ േമ്മീഷ ഗ്രാന്റായി് 2,48,27,000/- രൂപ ലഭി്രവിടുണ്ണ്ട്. ഇതില്പ്
150.00 ലക്ഷം രൂപ ഭവനനിര്മ്മാണത്തിന് വേയിരുത്താ ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.
.
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േിളിമാനൂര് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 05.06.2017 ലല േത്ത്.
മാര്ഗകരേ പ്രോരം ലനല്പ്കൃഷിക്ക് രു ലഹക്ടറിന് 17,000/- രൂപ കൂലി ല ലവ
സബ്സിഡി്കുന നല്പ്ോവന്നതാണ്. രു വര്ഷം രടു സ സീസണില്പ് ലനല്പ്കൃഷി ല യുന്ന്ന
സ്ഥലങ്ങളില്പ് രടു സ സീസണിലല ലനല്പ്കൃഷി്കുനം 17,000/- രൂപ വീതം കൂലി ല ലവ്
സബ്സിഡി നല്പ്ോകമാ എന്ന് സ്പടീകീേരണം ആരാഞ്ഞിരി്കുന്.
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കേരള കസ്റ്ററ്റ് ഗവണ്ലമന്റ് ആയുര്കവദ് ലമഡിക്കല്പ് ഒണീകസഴ്സ് അകസാസികയഷലന്റ
04.06.17 ലല നം. 23/ASSN/GS നമ്പര് േത്ത്.
പഞ്ചായത്തേളില്പ് കയാഗ പരിശീലനം നെത്തന്നതിന് പരിശീലേരുലെ കയാഗയപത,
കവതനം, നിശ്ചയിച്ചു നല്പ്േണലമന്ന് ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.

10

കയാഗാ അകസാസികയഷ ഒണ് കേരള ലസക്ര്റിയുലെ 12.06.2017 ലല േത്ത്.
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂലെ നെപ്പാ്കുനന്ന കയാഗപരിശീലന പരിപാെിയുലെ
കനാഡല്പ് ഏജ സിയായി കയാഗ അകസാസികയഷ
ഒണ് കേരളലയ
നിശ്ചയിക്കണലമന്ന് ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.
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തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 29.05.2017-ലല E2/2137/2017/TDP
നമ്പര് േത്തം 24.05.2017 ലല 4(1)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലന്റ കൃഷി കപ്രാജക്ടുേളുലെ നിര്വഹണ ഉകദ്യപാഗസ്ഥനായി
പ്രി സിപ്പല്പ്
കൃഷി
ഒണീസലറ
തലന്ന
ചുമതലലപ്പംത്തണലമന്ന്
ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.
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ബഹു. പുതുപ്പ്ളവി എം.എല്പ്.എയുലെ 07.06.2017 ലല േത്തം അയര്്കുനന്നം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലസക്ര്റിയുലെ 01.06.2017 ലല പ്രസിഡന്റ്/01/17-18-ലല േത്തം
30.05.2017 ലല 55-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം.
ബാങ്ക് വായ്പലയംത്ത് 125 – കുംംബങ്ങള്ക്ക് വീം നിര്മ്മാണത്തിന് തുേ നല്പ്ോ
2014 – 15 ല്പ് കപ്രാജക്ടു തയ്യാറാക്കിയിരു്. ഇത് ഈ വര്ഷവം സ്പില്പ് ഒവറായി
തുെരാ അനുമതി ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.
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ലോല്ലം ചകനിസിപ്പല്പ് കോര്പ്പകറഷ കമയറുലെ 08.06.2017 ലല േത്ത്.
ഇ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധതി പ്രോരം വീം ലഭി്രവവര് 10 വര്ഷത്തിനേം ആ്ി
രൈവേമാറ്റം ല യ്യാ പാെിലല്ലന്ന് 07.07.2010 ലല 2234 /2010/തസവഭവന നമ്പര്
പ്രോരം സര്ക്കാര് ഉത്തരവായിരു്. ഈ ഉത്തരവില്പ് ആ്ിേള് ധനോരയപ
സ്ഥാപനങ്ങളില്പ് പണയലപ്പംത്തന്നതിന് തെസമിലല്ലന്ന് നിഷ്കര്ഷി്രവിരു്. റവനു
റിക്കവറി നെപെി്കുന വികധയമാക്കാ ആവില്ല എന്ന ോരണത്താല്പ് പല ധനോരയപ
സ്ഥാപനങ്ങളും
അതയപാവശയപോരയപങ്ങള്ക്ക്
ഈ
ആ്ിേള്
ഈൊയി
സവീേരി്കുനന്നില്ല. അതിനാല്പ് “പണയലപ്പംത്തന്നതിനും ഏലതങ്കിം ം ോരണവശാല്പ്
വായ്പ ചകെക്കം വരുത്തിയാല്പ് റവനു റിക്കവറി നെപെിക്ക് വികധയമാ്കുനന്നതിന്
തെസമാവില്ല” എന്ന് ചകേളില്പ് പറഞ്ഞ ഉത്തരവ കഭദ്ഗതി ല യ്യണലമന്ന്
ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.
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പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുലെ 28.03.17 ലല J1-19410/16-ാാാം നമ്പര് േത്തം (File No. LSGDDA1/329/2017-LSGD)
എെരികക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്പ് MLASDF ണടു സപകയാഗി്രവ് നിര്മ്മി്രവ സാംരാരിേ
നിലയത്തിന് ണര്ണി്രവര് എന്ന കപ്രാജക്ടിലന്റ (കനാണ്കറാഡ് ലമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് )
നിര്വഹണത്തില്പ് സംഭവി്രവ അപാേതേള് സംബന്ധി്രവ്. ഈ വിഷയം 15.02.2017
ലല കോര്ഡികനഷ േമ്മിറ്റിയില്പ് ര്്രവ ല യ്തിരു്. (േിിേ. 3.12) താലഴപ്പറയു
ന്നവയാണ് അപാേതേള്.
1) സാംരാരിേ നിലയത്തിന് ണര്ണി്രവര് വാങ്ങാലത പഞ്ചായത്ത് ഒണീസില്പ്
േയപാബിനുേള്, ഫ്രണ്ട് ഒണീസ് േൗണ്ടര് എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചു.
2) സാംരാരിേ നിലയത്തിന് ണര്ണി്രവര് വാങ്ങാലത പഞ്ചായത്ത് ഒണീസിന്
ണര്ണി്രവര് വാങ്ങി.
3) കപ്രാജക്ടില്പ് സിഡ്കോയില്പ് നിന്ന് ണര്ണി്രവര് വാങ്ങാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
പേരം കേരള ഇ ഡസ്ട്രീീയല്പ് എന്റര്രൈവപ്രസസില്പ് നിന്ന് വാങ്ങി.
4) ലമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് ഉപകയാഗി്രവ് സാംരാരിേ നിലയിത്തിന് ണര്ണി്രവര്
വാങ്ങാ
സര്ക്കാര് അനുമതി നല്പ്േിയിരു്. എന്നാല്പ് പഞ്ചായത്ത്
ഒണീസിന് ഉപകയാഗിക്കാ അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്നില്ല.
കപ്രാജക്ട് നിര്വഹണത്തില്പ് പിഴവേള് വരുത്തിലയന്ന് കോര്ഡികനഷ
േമ്മിറ്റി കയാഗം വിലയിരുത്തിയതിലന്റ അെിസ്ഥാനത്തില്പ് ഇത് വിശദ്മായി
പരികശാധി്രവ് നെപെി സവീേരിക്കാ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടലറ ചുമതലലപ്പ
ംത്തിയിരു്.
പതിൂലന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി ആരംഭി്രവതിനാല്പ് ഇത്തരം പഴിവേള്
ഇനി ആവര്ത്തിക്കരുത് എന്ന നിബന്ധനകയാലെ പ്രവര്ത്തി പൂര്ത്തിയാക്കാ
അനുമതി നല്പ്കുന്നോരയപം പരിഗണിക്കണലമന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
ശുപാര്ശ ല യ്തിടുണ്ണ്ട്.
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ചകളവോെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 05.06.2017 ലല േത്ത്.
പഞ്ചായത്തില്പ് പല വിേസന പരിപാെിേളും നെപ്പാ്കുനന്നത് കലാക്ക് – ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തേളുലെ സഹായകത്താലെയാണ്. കലാക്ക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതചകപകയാഗി്രവ് കറാഡ് നിര്മ്മാണം നെത്തണലമങ്കില്പ് കറാഡിന് 6 മീറ്റര്
വീതി കവണം. വീതി 6 മീറ്റര് കവണലമന്ന നിബന്ധന ഴിവാക്കാ അനുമതി
ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.
.
ലപരുമ്പറമ്പൂലെല്പ് ഗവ. എല്പ്.പി.എസ്. പ്രധാനാദ്ധയപാപിേയുലെ േത്ത്.
കുറ്റിപുകളറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലന്റ വിേസനണണ്ടില്പ് നി്ം സ്കൂളിന് രു വാഹനം
നല്പ്ോ അനുമതി നല്പ്േണലമന്ന് ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.
അടൂര് നഗരസഭയിലല ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാദ്ധയപക്ഷനായ രീയീ. പി.എസ്. സതീഷ്
കുമാറിലന്റ 06.06.2017 ലല േത്ത്.
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലല ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങള്ക്ക് സിറ്റിംഗ് ണീയും
യാത്രപ്പെിയും നല്പ്േണലമ്ം ആസൂത്രണസമിതി ഉപാദ്ധയപക്ഷാാര്ക്ക്
ഒണകററിയവം തിരി്രവറിയില്പ് ോര്ും നല്പ്േണലമ്ം ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.
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ലോല്ലം ജില്ലാ േളക്ടറുലെ 03.06.2017 ലല plg16/17/DPC/DPO/KLM നമ്പര് േത്തം പുതുകുളം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലസക്ര്റിയുലെ 26.05.17 ലല A4-8/17-ാാാം നമ്പര് േത്തം (േിിേ 4)
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്പ് നിന്ന് 2016-17 ല്പ് 146-ാാാം നമ്പര് അങ്കണവാെിക്ക് ലേ്ിെത്തിന്
4.00 ലക്ഷം രൂപ അനുവദ്ി്രവിരു്. ഈ തുേ പഞ്ചായത്തിലന്റ ലസ്പഷയപല്പ് റ്റി.എസ്.ബി
അക്കൗണ്ടില്പ് സൂക്ഷി്രവിരു്. ഇതില്പ് നിന്ന് 31.03.2017 ല്പ് 2,24,332/- രൂപ ല ലവഴിച്ചു.
ബാക്കി തുേയായ 1,75,668/- രൂപ പഞ്ചായത്തിന് നടീകമായി. ഈ തുേ സര്ക്കാര്
പ്രകതയപേം അനുവദ്ി്കുനേകയാ അല്ലാലയങ്കില്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലന്റ തനതു ണണ്ട്
ഉപകയാഗി്രവ് കപ്രാജക്ട് കഭദ്ഗതി ല യ്യാകനാ അനുമതി ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.

20 േെമ്കുനെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 12.05.2017 ലല S2-144/17-ാാാം നമ്പര് േത്ത്
(LSGD-DA1-336/2017-LSGD)
സചകദ്രകമേലയിലല മത്സയപേ്രവവെത്തിനു്ളവ ഐസ് കബാക്സ് വാങ്ങാനു്ളവ
ധനസഹായം ഉള്നാെ കമേലയ്ക്കു കൂെിബാധേമാക്കണലമന്ന് ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.
21 േഞ്ഞി്കുനഴി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 12.06.17 ലല േത്ത്.
2016-17 വാര്ഷിേ പദ്ധതിയില്പ് ഉള്ലപ്പംത്തി കുറുപ്പം കുളങ്ങര പ്ിേവര്ഗസകങ്കതത്തില്പ്
കുെിലവ്ളവവിതരണത്തിന് ആര്. (റികവഴ്സ് ഒകമാസിസ് ) പ്ലാന്റ് സ്ഥാപി്കുന്ണ്ട്. ഇത്
പൂര്ത്തീേരി്കുനന്ന ചകറക് ഇതിലന്റ തുെര് നെത്തിപുകളം ആവര്ത്തന ല ലവം കലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് ഏലറ്റംത്ത് നെപ്പാക്കാ അനുമതി ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.
22 ലവച്ചൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 13.06.2017 ലല A1-6348/16-ാാാം നമ്പര് േത്ത്.
കലാേബാങ്ക് സഹായമായി 2016-17 ല്പ് അനുവദ്ി്രവ രടു സകോെി രൂപയില്പ് ലെണ്ടര്
കസവിംഗ്സായി ലഭി്രവ തുേയില്പ് നി്ം 31,75,856/- രൂപ ഉപകയാഗി്രവ് താലഴ പറയുന്ന
കപ്രാജക്ട് എംത്തിരു്. കപ്രാജക്ട് നമ്പര് 127/16 കപര് – ലോംത്തരുത്ത് – മറ്റംഎസ്.എ .ഡി.പി.- വള്രവക്കരി-ലവച്ചൂര് കറാഡ് ലസക്കന്റ് റീ്രവ്.
ഈ കപ്രാജക്ട് SILK ലന ഏല്പ്പ്പിക്കാ ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചു. ഇത് ലവറ്റിംഗ്
ഒണീസര് ആദ്യപം അംഗീേരിച്ചു. SILK ന് കറാഡ് പ്രവൃത്തിേള് ഏലറ്റംക്കാവന്നതല്ല എന്ന്
ലവറ്റിംഗ് ഒണീസര് പിന്നീെ് അറിയി്രവതനുസരി്രവ് നെപെി ക്രമങ്ങള് മരവിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ
േളക്ടറുലെ കൂെി അംഗീോരകത്താലെ നിര്കേശപ്രോരം പ്രവൃത്തി സംസ്ഥാനനിര്മ്മിതി
കേന്ദ്രലത്ത ഏല്പ്പ്പി്രവ് 31.03.2017 ന് എഗ്രിലമന്റ് വച്ചു. ഡി.പി.സി അംഗീേരികക്കണ്ട
അവസാനദ്ിവസമായ 27.03.17 നു കശഷമാണ് നെപെിക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തിയായത്.
അതിനാല്പ് കപ്രാജക്ട് ഡി.പി.സി. അംഗീേരി്രവിരുന്നില്ല. ഈ നെപെിക്ക് സാധൂേരണം
നല്പ്േണലമന്ന് ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.
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പുതു്കുനളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 14.06.17 ലല A-08/17-18-ാാാം നമ്പര് േത്തം
13.06.17 ലല V-(1)ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം.
ധനോരയപ േമ്മീഷ
ഗ്രാന്റ് ഉപകയാഗി്രവ് 2017-18 വാര്ഷിേ പദ്ധതിയില്പ്
ഉള്ലപ്പംത്തിയിരുന്ന താലഴപ്പറയുന്ന കപ്രാജക്ടുേള് ഡി.പി.സി. അംഗീേരി്രവില്ല. ഇവക്
അംഗീോരം നല്പ്േണലമന്ന് ആവശയപലപ്പ്ിരി്കുന്.
ക്രമ
നമ്പര്
1

കപ്രാജക്ട്
നമ്പര്
52

കപ്രാജക്ടിലന്റ കപര്

അെങ്കല്പ്

കഹാമികയാ ആശുപത്രിക്ക് വസ്തുവാങ്ങല്പ്

6 ലക്ഷം

2

53

കൃഷിഭവന് വസ്തു വാങ്ങല്പ്

9 ലക്ഷം

3

76

ഇെയാെി കുംംബകക്ഷമ ഉപകേന്ദ്രത്തിന് വസ്തു 5 ലക്ഷം
വാങ്ങല്പ്

4

77

കനാര്ത്ത് എല്പ്.പി.എസിന് അധിേമായി വസ്തു 4 ലക്ഷം
വാങ്ങല്പ്

5

78

156- നമ്പര് അങ്കണവാെിക്ക് വസ്തുവാങ്ങല്പ്
(വാര്ഡ് 1)

6

79

148-നമ്പര് അങ്കണവാെിക്ക്
(വാര്ഡ് 4)

വസ്തു

വാങ്ങല്പ് 3 ലക്ഷം

7

80

147-നമ്പര് അങ്കണവാെിക്ക്
(വാര്ഡ് 11)

വസ്തു

വാങ്ങല്പ് 3 ലക്ഷം

8

81

152-നമ്പര് അങ്കണവാെിക്ക്
(വാര്ഡ് 17)

വസ്തു

വാങ്ങല്പ് 3 ലക്ഷം

9

134

പ്ലാസ്റ്റിേ് ഷ്രഡിംഗ് യൂണിറ്റിന് വസ്തു വാങ്ങല്പ്

6

3 ലക്ഷം

5 ലക്ഷം

