നം. 20/2017/SRG/CC

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോഓര്ഡികനഷ
27.07.2017 ഉച്ചയ്ക്ക് 12.00 മണിക്ക്
സ്ഥലം –

േമ്മിറ്റി കയാഗം

ണ്ട

2 പ്രകതേേ വിഷയങ്ങള്
2.1 കേരള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അകസാസികയഷ പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 11.07.2017-ന്റല KGPA
LM/2017071103-ാാാം നമ്പര് േത്ത്
2017-18 വാര്ഷിേ പധതിതി നിര്വഹണുമമായി ബ്ധപന്റപെട്് ..ന്റേ.ംം. ുലകല
കസാഫ്ട്
ന്റവയറില്
താന്റഴപെടറയുന്ന
ക്രമീേരണം
നടത്തണന്റമന്ന്
ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
1) കപ്രാജക്ട് പരികശാധനാ സമയത്ത് ന്റവറ്റിംഗ് ഓഫീസര് കപ്രാജക്ടുേളില്
കഭദഗതി നിര്കേശിക്കാട്.്. കൂടാന്റത ചില കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് അി മതി
നിരസിക്കാട്മു.്. കപ്രാജക്ടുേളില് കഭദഗതി വരുത്താി ം നിരസിക്കന്റപെട്
കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് പേരം കപ്രാജക്ടുേള് തയ്യാറാക്കാി ം ുലകല കസാഫ്ട്
ന്റവയറില് സൗേരേന്റമാരുക്കണന്റമന്ന് ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
2) ന്റട.ര് നടപടിേള് പൂര്ത്തിയാക്കിയ പഞ്ചായകള്േള്ക്ക് ന്റട.ര് മിച്ചമായി
ലഭിച്ച തുേ ഉപകയാഗിച്ച് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി നടപെടാക്കാ അി മതി
ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
3) സാമൂഹേുലരക്ഷാ ന്റപ ഷനില് പുതിയതായി കചര്ക്കുന്നവരുന്റട കപര്
നിലവില് ഡാറ്റാ ം രി ന്റചയ്യാ േഴിയുന്നില്ല. ഇതിന് ക്രമീേരണന്റമാരു
ക്കണന്റമന്ന് ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
2.2

കചര്ത്തല മുനിസിപെടല് ന്റസക്ര്റിയുന്റട 19.07.2017-ന്റല േത്ത്

2013-14 വര്ഷം കഷാപെടിംഗ് കോംലക്സ് നിര്മ്മാണത്തിന് 1.55 കോടി ുടപയുന്റട
കപ്രാജക്ട് ംടുത്തിരുന്നു (കപ്രാ.നം.152/14). 17.00 ലക്ഷം ുടപ ലക്ാ ഫണ്ടം ബാക്കി
തുേ കലാണം ആയിരുന്നു. 2015-16-ല് േരാര് വച്ച് നിര്മ്മാണം ആരംഭി..
ഇകപെടാള് 80 ശതമാനം പൂര്ത്തിയായി. KURDFC - യില് നിന്നാണ് കലാണ്
പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. കലാണ് േി്ിയില്ല. അതിനാല് ഈ കപ്രാജക്ട് 2017-18-ന്റല
പധതിതി വിഹിതകമാ തനത് ഫക.ാ ഉപകയാഗിച്ച് കഭദഗതികയാന്റട 2017-18-ന്റല
വാര്ഷിേ
പധതിതിയില്
ഉള്ന്റപെടടുത്തി
നടപെടാക്കാ
അി മതി
ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
2.3 പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ 28.06.2017-ന്റല P1-870/14-ാാാം നമ്പര്
േകള്ം 24.06.2017-ന്റല IE(9)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനുമം
സമ്പൂര്ണ ്വദതീകതീേരണത്തിന്റന്റ ഭാഗമായി 371 പ്ിേജാതി ഭോണകഭാാാ
ക്കള്ക്ക് വീട് വയറിംഗിന് ഒരു
കുടുംബത്തിന് 4500/-ുടപ
വീതം
ന്റേ.ംസ്.ഇ.ബി.യില് ന്റഡകപെടാസിറ്റ് ന്റചയ്തു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കനരി്്
ഇപ്രോരം ന്റഡകപെടാസിറ്റ് ന്റചയ്തതിന് സാധൂേരണം ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
2.4 ന്റവള്ളൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 10.07.2017-ന്റല A4-466/17-ാാാം
നമ്പര് േകള്ം 26.04.2017-ന്റല 28(1)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനുമം
2016-17 വര്ഷന്റത്ത കതാ്റ പുഞ്ചയില് ന്റപ്ിയും പറയും, കമാക്ാട്ം, കമാക്ാര്
പുരയും ംന്ന കപ്രാജക്ട് ഈ വര്ഷം പിില് ഓവറായി തുടരുന്നു.്. ആന്റേ
അടങ്കല് 19.85 ലക്ഷം ുടപ. 2016-17-ന്റല മാര്ഗകര പ്രോരം 10 ശതമാനം
തുേ ഭോണകഭാക്തൃ വിഹിതമായി അടയ്ക്കണം ഇന്റതാഴിവാക്കി നല്േണന്റമന്ന്
ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
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2.5 കോഴികക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ 17.07.2017-ന്റല േത്ത്
േിഡ്നി കരാഗിേന്റള സഹായിക്കാ കവ.ിയുള്ള ജീവ ോരുണേ പധതിതിയായ
കേഹ പിര്ശം 2011 മുതല് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റന്റ ആഭിമു േത്തില് നടക്കുന്നു.
േിഡ്നി, േോ സര്, ംയ്ഡ്സ് തുടങ്ങിയ കരാഗിേള്ക്ക് ചിേിനല് നല്കുേ
ംന്നതാണ് ഉകേശം. കൂടാന്റത ധനസഹായുമം നല്കുന്നു.
ഇതികലയ്ക്ക്
നഗരസഭേളടക്കം മറ്റു തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് തുേ വേയിരുകള്ന്നതിന്
അി മതി ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
2.6 ന്റതാടുപുഴ നഗരസഭാ പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 18.07.2017-ന്റല േത്ത്
2016-17 വര്ഷം കൂളിളിന് ‘പുതിയ ന്റേ്ിട നിര്മ്മാണം’ (കപ്രാ.നം.109/17- അടങ്കല്
43.00 ലക്ഷം ുടപ) ംന്ന കപ്രാജക്ട് ന്റട.ര് ന്റചയ്തു. ഇതിന്റന്റ ന്റട.ര് കസവിംഗ്സ്
ആയി 8,29,210/- ുടപയു.്. ഈ തുേ ഉപകയാഗിച്ച് കൂളിള് ന്റേ്ിടത്തിന്റന്റ മറ്റു
സിവില് വര്ക്ക്സ് ന്റചയ്യാ അി മതി ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
2.7 ബഹു. മൂവാറ്റുപുഴ ംം.ംല്.ംയുന്റട 17.07.2017-ന്റല 353/17/MVPA നമ്പര് േകള്ം
േല്ലൂര്ക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ 17.072017-ന്റല P1/2017-ാാാം നമ്പര്
േകള്ം 15.05.2017-ന്റല 1(2) -ാാാം ഭരണസമിതി തീരുമാനുമം
ധനോരേ േമ്മീഷ
ഗ്രാന്റില് നിന്ന് 20.00 ലക്ഷം ുടപ വേയിരുത്തി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഓഫീസ് ന്റേ്ിടം പണിയുന്നതിന് അി മതി ആവശേ
ന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
2.8 കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 18.07.2017-ന്റല A3-6021/17-ാാാം നമ്പര്
േകള്ം 04.07.2017-ന്റല 32(8) നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനുമം
രമാലിനേ നിര്മ്മാര്ജനത്തിന്റന്റ ഭാഗമായി ീകചീേരണ ന്റതാഴിലാളിേള്ക്ക്
വിേസന ഫ.ില് നിന്നു് കവതനം നല്ോി ള്ള കപ്രാജക്ടിന് ന്റവറ്റിംഗ്
ഓഫീസര് ആയ പഞ്ചായത്ത് ന്റഡപതീക്ി ഡയറക്ടര് അംഗീോരം നല്േിയി്ില്ല.
മാലിനേ സംസ്കരണത്തിി കവ.ി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന 10 ശതമാനം തുേയാണ്
ഇതിന് ഉപകയാഗിക്കുന്നത്.
ഈ കപ്രാജക്ട് നടപെടാക്കാ
അി മതി
ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
2.9 ന്റനല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 19.07.2017-ന്റല േകള്ം 19.07.2017-ന്റല
2(2)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനുമം
കുറ്റിലഞ്ഞി ഗവ. യു.പി.ംസ് , തൃക്കരിയൂര് ഗവ. ംല്.പി.ംസ്. ംന്നീ
കൂളിളുേളികലയ്ക് തനത് ഫണ്ടം പി.റ്റി.ം ഫണ്ടം കചര്ത്ത് വാഹനം വാങ്ങാ
2017-18 വര്ഷം കപ്രാജക്ട് വേയിരുത്തിയിടു.്. അി മതി ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
2.10 തൃശൂര് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 12.07.2017-ന്റല േത്ത്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റന്റ ആഭിമു േത്തില് ..ംം.ം, ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ംന്ന
സ്ഥാപനം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഈ പധതിതിക്ക് തുേ വേയിരുത്താ 27.03.2000 ന്റല 39311/ഡി.പി/3/99 തസവഭവ നമ്പറായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് അി മതി
നല്േിയിരുന്നു.
ജില്ലയിന്റല ഗ്രാമപഞ്ചായകള്േള്,
മുനിസിപെടാലിറ്റിേള്,
കോര്പെടകറഷ
ംന്നിവയ്ക്കം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റനാപെടം തുേ വേയിരുത്താ
അി മതി ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
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2.11 ബഹു. കൃഷി വകുപ്പുമന്ത്രിയുന്റട 20.06.2017-ന്റല 107/LR/mc Agri)/17- ാാാം നമ്പര്
േത്ത്
മാര്ഗകര പ്രോരം ന്റനല്വിത്ത് സസിഡിഡി പരമാവധി നല്ോുമന്നത് 3500/ുടപയാണ്. ഇപ്രോരം പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിി  പേരം 2 ന്റഹക്ടര്വന്റരയുള്ള
കൃഷിക്കായി വിത്ത് കേരള സംസ്ഥാന വിത്ത് വിേസന അകതാറി്ിയില് നിന്നു
വാങ്ങുകമ്പാള് നിലവിന്റല വില തന്റന്ന സസിഡിഡിയായി നല്കുന്ന രീതി
ആക്കണന്റമന്ന് ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
2.12 അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ന്റസക്ര്റിയുന്റട 20.07.2017-ന്റല A3-666/2017 -നമ്പര്
േത്ത്
അസിസ്റ്റന്റ് ംഞ്ചിനീയര് നിര്വഹണ
ഉകദോഗസ്ഥനായ ഇ-ന്റട.ര്
പ്രവൃത്തിേളുന്റട ഫാറ വില, മു കൂര് നിരതദ്രവേം മുതലായവ ംസിേതീക്ീവ്
ംഞ്ചിനീയട്ന്റട അക്കൗ.ികലയ്ക്കാണ് കപാകുന്നത്. പഞ്ചായത്തിി  ലഭികക്ക.
ഈ തുേ തിരിന്റേ ലഭിക്കുന്നില്ല. പഞ്ചായത്തിന് ഇ-കപയ് ന്റമന്റ് വഴി തുേ
ലഭിക്കുന്ന അക്കൗ.് നിലവിലു.്. (സഞ്ചയ ഇ-കപയ് ന്റമന്റ് അക്കൗ.് )
പഞ്ചായത്ത് അക്കൗ.ില് തന്റന്ന തുേ ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സവീേരിക്കണ
ന്റമന്ന് ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
2.13 ബഹു. ന്റനയ്യാറ്റി േര ംം.ംല്.ംയുന്റട 14.07.2017-ന്റല
േകള്ം ന്റചങ്കല്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റന്റ 03.07.2017-ന്റല 1(4)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനുമം
2017-18 വാര്ഷിേ പധതിതിയിന്റല വലിയകുളം ജകലാനല്വം (കപ്രാ.നം. 317/18
അടങ്കല് 5.00 ലക്ഷം ുടപ. തനത് ഫ.് ) ംന്ന കപ്രാജക്ട്
ജില്ലാ
ആസൂത്രണസമിതി അംഗീേരിച്ചില്ല.
ഇതിന്
പ്രകതേേ അി മതി
ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
2.14 വണ്ടൂര് കബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 13.05.2017-ന്റല BPS-151/2017ാാാം നമ്പര് േത്ത്
2017-18 വര്ഷം വനിതാ കമ ലയില് (SCSP) ഉള്ന്റപെടടുത്തി ന്റപ്രാഫഷണല്
കോഴ്സിി  പഠിക്കുന്ന വിദോര്ഥിനിേള്ക്ക് ലാപ് കടാപ് നല്കുന്നതിന്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വിഹിതം നല്കുന്നതിി ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിടു.്. ഇത്
ന്റവറ്റിംഗ് ഓഫീസര് അംഗീേരിച്ചില്ല. പ്രകതേേ അി മതി ആവശുന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
2.15

2.16

ീകചിതവ മിഷ ംസിേതീക്ീവ് ഡയറക്ടട്ന്റട 21.07.2017-ന്റല 3492/A/2014/sm-നമ്പര്
േത്ത്
സവച്ഛ് ഭാരത് മിഷ
(ഗ്രാമീണ്)ന്റന്റ 2017-18 വാര്ഷിേ നിര്വഹണ ലക്ാ
പ്രോരം
സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ പഞ്ചായകള്േളില് ഈ സാമ്പത്തിേ
വര്ഷത്തില് േമ്മതീകണിറ്റി സാനി്റി കോംലക്ക്സുേളും
ര-ദ്രവ
മാലിനേ
സംസ്കരണ കപ്രാജക്ടുേളും ഏന്ററ്റടുത്ത് പൂര്ത്തിയാകക്ക.തായിടു.്. ഇതിി ള്ള
ഫ.് ജില്ലയില് ലഭേമാണ്. പല തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും 2017-18
വാര്ഷിേ പധതിതിയില് സവച്ഛ് ഭാരത് മിഷ (ഗ്രാമീണ്) പ്രോരം കപ്രാജക്ടുേള്
ഏന്ററ്റടുത്തി്ില്ല. അതിനാല് വാര്ഷിേ പധതിതി കഭദഗതി സമയത്ത് ഇത്തരം
കപ്രാജക്ടുേള് ഉള്ന്റപെടടുകള്ന്നതിി ം
ഇതിനായി കസാഫ്ട് ന്റവയറില്
സൗേരേന്റമാരുക്കുന്നതിി ം നടപടി സവീേരിക്കണന്റമന്ന് ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
രമാലിനേ സംസ്ക്കരണത്തിന് 100 ശതമാനം തുേയും ീകചിതവ മിഷ നല്കും.
ദ്രവമാലിനേ സംസ്ക്കരണത്തിന് 90 ശതമാനമാണ് സസിഡിഡി.
വാഴൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 21.07.2017-ന്റല േത്ത്
വാഴൂര് പ്രാഥമിേ ആകരാഗേകേന്ദ്രം
ആര്ദ്രം പധതിതിയില് ഉള്ന്റപെടടുത്തി
കുടുംബാകരാഗേ കേന്ദ്രമാക്കി ഉയര്ത്തിയിടു.്. അധിേ ജീവനക്കാന്റര സര്ക്കാര്
നികയാഗിച്ചിടു.്. ഇവിന്റട ലാബ് ഉള്ന്റപെടന്റടയുള്ള സൗേരേങ്ങള് ഒരുക്കണം.
ഇതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 20.00 ലക്ഷം ുടപയുന്റട കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി
ഡി.പി.സി. അംഗീേരി.. ഈ തുേയും സര്ക്കാര് പ്രകതേേമായി അി വദിക്കുന്ന
തുേയും സംകയാജിപെടിച്ച് നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനം നടത്താ NHM തയ്യാറാണ്
3

നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായതിി കശഷം പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ്േമാറിയാല്
മതിന്റയന്ന്
NHM അറിയിച്ചിടു.് നിര്മ്മാണം
പൂര്ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക്
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം NHM ി  ്േമാറാ തീരുമാനന്റമടുക്കാ അി മതി
ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
2.17

2.18

2.19

2.20

മുതുകുളം കബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ 21.07.2017-ന്റല േകള്ം 20.07.2017ന്റല 11(2) -ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനുമം
2016-17-ല് വൃധതിസദനത്തിി ള്ള
ന്റേ്ിട നിര്മ്മാണത്തിന്
കബ്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്തിന്റന്റ 35.00 ലക്ഷം ുടപയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റന്റ 15.00 ലക്ഷം
ുടപയും കചര്ത്ത് 50.00 ലക്ഷം ുടപ മുതുകുളം ന്റപിഷേല് റ്റി.ംസ്.ബി.
അക്കൗ.ില് നികക്ഷപിച്ച് ഈ തുേ പി.ഡബ്ലതീക.ഡി. ന്റേ്ിട വിഭാഗത്തിന്
ന്റഡകപെടാസിറ്റായി നല്കുകുയും ന്റചയ്തു. ബാക്കി നല്ോി ള്ള 22.50 ലക്ഷം ുടപ
ഈ വര്ഷം നല്േണം. ഈ വര്ഷം ഓണ്്ല
ബില്ലിംഗ് സമ്പ്രദായ
മായതിനാല് തുേ പി.ഡബ്ലതീക.ഡിക്ക്(ന്റേ്ിടം) നല്ോ േഴിയുന്നില്ല. പ്രകതേേ
അി മതി ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം കമയട്ന്റട 08.012.2016-ന്റല J2/ICDS/TV3/90/16--ാാാം നമ്പര്
േകള്ം ബഹു. കേരള സംസ്ഥാന മി ഷോവോശ േമ്മീഷന്റന്റ 05.06.2016-ന്റസ
1751/16/TVPM നമ്പര് ഉത്തരുമം (LSGD-DA1/462/2017/LSGD)
ബഹു. കേരള സംസ്ഥാന മി ഷോവോശ േമ്മീഷ
ശ്രവണ സംസാര
്വേലേമുള്ളവര്ക്ക് കടാക്കിംഗ് സൗേരേകത്താടുകൂടിയ ലാപ് കടാപ് , സ്കാനര്,
പ്രിന്റര് ംന്നിവ വാങ്ങി നല്ോ
തിരുവനന്തപുരം കോര്പെടകറഷ
ന്റസക്ര്റികയാട് ഉത്തരവായിടു.്. ഇപ്രോരം മാര്ഗകര യില് കഭദഗതി
വരുത്തണന്റമന്ന് ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
േരുനാഗപെടള്ളി നഗരസഭാ ന്റചയര്കപഴ്സന്റന്റ
15.02.2017-ന്റല
(നഗരസഭാ
ഡയറക്ടട്ന്റട
27.05.2017-ന്റല
DC3- 6814/17-ാാാം
നമ്പര് േത്ത്
(691/DC3/17/LSGD)
നഗരസഭയില്
മുനിസിപെടല് ടവര് പണിയുന്നതിന് 6.30 കോടി
ുടപയുന്റട ംസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിടു.്. 2016-17 വര്ഷം വിേസനഫ.ില്
നിന്ന് 83.0 ലക്ഷം ുടപ മുനിസിപെടാലിറ്റി വേയിരുത്തിയിരുന്നു.
3.00 കോടി ുടപ KURDFC യില നിന്ന് കലാണം 1.5 കോടി ുടപ സര്ക്കാര്
സഹായുമം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബാക്കി തുേ നഗരസഭ ഈ വര്ഷം വേയിരുകള്ം
ംന്ന് നഗരോരേ ഡയറക്ടര് അറിയിച്ചിടു.്.
6.30 കോടി ുടപ അി വദിക്കണന്റമന്നും ഊരാളുങ്കല് കലബര് കോണ്രാക്ട്
സഹേരണ ന്റസാ്സറ്റിന്റയ
നിര്മ്മാണം ഏല്പെടിക്കാ
അി മതിയും
ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 19.06.2017-ന്റല A-1752/17-ാാാം
നമ്പര് േകള്ം 08.05.2017-ന്റല 1(2)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനുമം
കു്നാട് പാകക്കജില് ഉള്ന്റപെടടുത്തി 5 ആര്.ഒ ലക്ാന്റുേള് സ്ഥാപിച്ചിടു.്. ഇതിന്
ഇകപെടാള് അറ്റകുറ്റപെടണി ആവശേമായി വന്നിടു.്. യൂകസഴ്സ് ഫീ ഉപകയാഗിച്ച്
േറന്റ് ചാര്ജം ഓപെടകററ്റര്ക്ക് കവതനുമം നല്കുന്നു.്. അറ്റകുറ്റപെടണി നടത്താ
പഞ്ചായത്ത് കനാണ് കറാഡ് ന്റമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് ഉപകയാഗിക്കാ അി മതി
ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
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2.21

പാലക്കാട് ജില്ലാ ലക്ാനിംഗ് ഓഫീസട്ന്റട 24.07.2017-ന്റല 500/17/DPO/PKD/DPCനമ്പര് േകള്ം ഒറ്റപെടാലം നഗരസഭാ ന്റസക്ര്റിയുന്റട 13.07.2017-ന്റല േകള്ം
ഒറ്റപെടാലം നഗരസഭ 2016-17-ല് ഹഡ്കോ, KURDFC
ംന്നിവയില് നന്നുള്ള
വായ്പ തിരിച്ചടവിന് ലക്ാ ഫ.ില് നിന്നും (892754 ുടപ) ധനോരേ േമ്മീഷ
ഗ്രാന്റില് നിന്നും (49,00,000/- ുടപ) തുേ ്േമാറിയിടു.്. വര്ഷാന്തേ േണക്ക്
ശരിയാക്കുന്നതിന് ..ന്റേ.ംം. കസാഫ്ട് ന്റവയറില് ആവശേമായ ക്രമീേരണം
നടത്തണന്റമന്ന് ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.

2.22

പയ്യന്നൂര് കബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 22.07.2017-ന്റല േത്ത്
വാര്ഷിേ പധതിതിയിന്റല ്ജവശ്രീ വനിതാ രൂപ്പ്പുേള്ക്ക് ്ജവ പച്ചക്കറി,
നടീല് വസ്തുക്കള് വിതരണം (കപ്രാ.നം.64/18, അടങ്കല് 84,400 ുടപ) ന്റവറ്റിംഗ്
ഓഫീസര് അംഗീേരിച്ചില്ല. അി മതി ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.

2.23

മഹാത്മാഗാ്ധപി സര്വേലാശാല രജി്ാട്ന്റട
20.06.2017-ന്റല
D3/12/14.1.2017-ാാാം നമ്പര് േത്ത് (LSGD - DA1/447/2017/LSGD)

രജി്ാര്

പരിസ്ഥിതി സൗഹാര്േ ്ജവ പധതിതിക്കായി
2.58 കോടി ുടപ
സര്വേലാശാലയ്ക്ക് ലഭിച്ചിടു.്.
കോ്യം ജില്ലന്റയ ്ജവ സാക്ഷരതാ
ജില്ലയായി മാറ്റാ വിഭാവനം ന്റചയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റന്റ ഭാഗമായി കോ്യം
ജില്ലയിന്റല
ംല്ലാ
മുനിസിപെടല് വാര്ുേളിലും
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വാര്ുേളിലും
ം .ംസ്.ംസ്. പ്രവര്ത്തേര് കനരി്് ന്റചന്ന്
്ജവ
അവകബാധം നടത്താ ഉകേശിക്കുന്നു. ഇതിനാവശേമായ സഹായങ്ങള്,
വീടുേളുന്റട ംണം , ജനസം േ ംന്നീ വിവരങ്ങള് കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തേരുന്റട
കസവനം ംന്നിവ നല്ോ ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
2.24

പുതുകേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 26.06.2017-ന്റല േകള്ം 29.05.2017-ന്റല
3-ാാാം നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനുമം
നാളികേര-നീര ഉത്പാദനത്തിന് കവ.ി കപ്രാജക്ടുേള് ുടപീേരിക്കുന്നതിന്
മാര്ഗകര യിലും ുലകല
കസാഫ്ട് ന്റവയറിലും കവ. ഉള്ന്റപെടടുത്തലുേള്
വരുത്തണന്റമന്ന് ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു. കൂടാന്റത നാളികേര വിേസന
കബാര്ഡില് രജിസ്റ്റര് ന്റചയ്ത സംഘങ്ങന്റള നിര്വഹണ ഏജ സിയായി
പരിഗണിക്കണന്റമന്നും ആവശേന്റപെട്ിരിക്കുന്നു.
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