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നം. 20/2017/SRG/CC 

വികകന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി കയാഗം 

03.10.17 ന്  രാവിലല 11.30 മണിക്ക് 
സ്ഥലം – ബഹു .തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രിയുലെ  ക ംബര്, ഄനക്സ്, ലസക്രകേറിയറൃ്

ണ്ട 
 

1. പ്രകതേക വിഷയങ്ങള്  

1)    

1.1 ഄലനല്ലൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ  16.09.2017-ലല കത്്ത  
 

ധനകാരേ കമ്മീഷ   ഗ്രാന്റുപകയാഗിച്ച ്  42  കറാഡ് കകാണ്ക്ക്രീറൃിംഗ് പ്രതിത്തികള്ക്ക്  
87.50 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി  കപ്രാജക്ടുകള്  ഡി.പി.സി ഄംഗീകാരം  
നല്കിയിടുണ്ട്.്.  ആവ ലവറൃിംഗ് ഓസീസര്  നിരസിച്ചതിനാല്  പ്രകതേക  ഄനുമതി  
അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 
  

1.2 തകേശമിത്രം  കപ്രാജക്ട് ഡയറക്ടറുലെ  13.09.2017-ലല  29/2015/KLGSDP - നമ്പര്  കത്്ത  
വിവിധ  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി  2015-16-ല്  അരംഭിച്ച 96 സ്പില്  ഓവര്  
കപ്രാജക്ടുകള്  2017-18-ലല  വാര്ഷിക പധതിതിയില്  ഈള്ലെടുത്തിത്തിയിരുല്ലി  ഇ.  ആത്തരം 
കപ്രാജക്ടുകള്  പൂര്ത്തിയാക്കാ   കലാക ബാങ്ക് വിഹിതം  തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് ക്ക് നല്കിയിടുണ്ലട്.ങ്കിം  ം  ലകലഖ കസാഫ്ട് ലവയറില്  ഇ തുക 
ക ര്ത്തിേി  ഇ.  ഄതിനാല്  ഇ സ്പില്  ഓവര്  കപ്രാജക്ട്  ആനിയും ക ര്ത്താല്  
വാലികഡഷ   കപാകും. ആതു പരിഹരിച്ച ്  ഇ സ്പില്ഓവര്  കപ്രാജക്ടുകള്  2017-18 
വാര്ഷിക പധതിതിയില്  ക ര്ക്കാ   ക്രമീകരണം ല യ്യണലമല്ലാവശേ ലെേിരിക്കുന്നു. 
 

1.3 കപാത്താനിക്കാെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡന്റിലന്റ 15.09.2017-ലല  C4-01/17-ാാാം നമ്പര്  
കത്്ത  

 
ധനകാരേ കമ്മീഷ   ഗ്രാന്റ്  ഈപകയാഗിച്ച ്താലഴെറയുല്ല  കപ്രാജക്ടുകള്  വാര്ഷിക 

പധതിതിയില്  ഈള്ലെടുത്തിത്തിയിടുണ്ട്.്.  
1) പഞ്ചായത്ത് അസീസിം  ം  

വിടുണ്കിേിയ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും  സ്ട്രീറൃ് 
ലലറൄകള്ക്കും കസാളാര്  പാനല്  
സ്ഥാപിക്കല്   

  
- 

20,72.000 (FC) 
(അലക  ഄെങ്കല്  25,00,000) 

2) പുതുകവലിെെി മീനാംകുെി കെവ് 
കറാഡ്  

- 2,50,000/ രൂപ 

3) താണിക്കുകല്ലല്  കുല്ലംന്താണി കറാഡ്  
കകാണ്ക്ക്രീറൃിംഗ്  

-  1,00,000/- രൂപ 

4)  ചുള്ളാെിള്ളി പീെിക തൃകക്കെെി  
കറാഡ് കകാണ്ക്ക്രീറൃിംഗ്  

-  1,52,000/- രൂപ 

  

ആവയ്ക്ക് ഄനുമതി അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 
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1.4 മാല്ലാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡിന്റിലന്റ  21.08.2017-ലല A2-5182/17-ാാാം നമ്പര്  കത്തം  
20.07.2017-ലല  1.3-ാാാം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനം 

 

2016-17 വര്ഷം  താലഴെറയുല്ല ന്ല്്ല കപ്രാജക്ടുകള്ക്്ക  കനാണ്ക്  കറാഡ് ലമയിന്റന സ് 

ഗ്രാന്റ്  വകയിരുത്തിയിരുന്നു.  ആത് മാര്ഗകരഖ പ്രകാരമ  ഇാത്തതിനാല്   പ്രകതേക 

ഄനുമതി നല്കുകകയാ കപ്രാജക്ട് മാറൃം വരുത്തി തനത് സട്.് ഈപകയാഗിച്ച ് 

നെൊക്കാ   ഄനുമതി നല്കുകകയാ ല യ്യണലമല്ല് അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 
ക്രമ 
നം 

കപ്രാജക്ട്നം കപ്രാജക്ടിലന്റ കപര് ഄെങ്കല്  തുക  

1 47/17 കമ്മൂണിറൃി ഹാളിന് സര്ണിച്ചര്  
വാങ്ങല്  

1,50,000/- രൂപ 

2 164/17 കമ്മൂണിറൃി ഹാളിന് 
ലമക്ക്ലസറൃ് വാങ്ങല്  

50,000/- രൂപ 

3 168/17 വിടുണ്കിേിയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി 
ബന്ധലെേ കയാഗം 
നെത്തല്ലതിന് റൂസ് കൊപ് 
ഹാളില്  സര്ണിച്ചര്  വാങ്ങല്  

2,00,000/- രൂപ 

 

1.5 കണ്ണൂര്  ജി  ഇാ പ്ലാനിംഗ് ഓസീസറുലെ  01.08.2017-ലല  82/2017-18/DPO/Kannur നമ്പര്  
കത്തം ല ങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡന്റിലന്റ  29.07.2017-ലല A3-5/17-ാാാം 
നമ്പര്  കത്തം (LSGD - DA1/049/2017/LSGD) 

ല ങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  കനാണ്ക്കറാഡ് ലമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് വകയിരുത്തി  

വാര്ഷിക പധതിതിയില്  ഈള്ലെടുത്തിത്തിയിരുല്ല  താലഴെറയുല്ല കപ്രാജക്ടുകള്  ജി  ഇാ 

അസൂത്രണ സമിതി ഄംഗീകരിച്ചിേി  ഇ. ആവയ്ക്ക് ഄനുമതി അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 
ക്രമ 
നം 

കപ്രാജക്ട്നം കപ്രാജക്ടിലന്റ കപര് ഄെങ്കല്  തുക  

1 57/18 കബാേ് കെവ് ഄങ്കണവാെി 
ലകേിെ നിര്മ്മാണം 

10.00 ലക്ഷം രൂപ 

2 86/18 ല ങ്ങളായി  ൌണ്ക്  
ഄങ്കണവാെി ലകേിെ 
നിര്മ്മാണം 

10.00 ലക്ഷം രൂപ 

 

1.6 ലകാ  ഇം  ജി  ഇാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റിലന്റ  18.09.2017-ലല  A 10-1587/2014-ാാാം നമ്പര്  
കത്്ത 
തിക്ക കരാഗികള്ക്ക്  ികിും യും പരി രണനലം നല്കുല്ലതിന്  ലകാ  ഇം ജി  ഇാ 
പഞ്ചായത്ത്  02.03.2016-ല്  ട്രാവ ൂര്   ലകാച്ചി ലസാലസറൃി അക്ട് പ്രകാരം 
“ജീവനം - കിഡ്നി  ലവല്സയര്  സൗകട്.ഷ  ”  എല്ല ലസാലസറൃി 
രൂപീകരിച്ചിടുണ്ട്.്.. ഇ ലസാലസറൃിയുലെ  പ്രവര്ത്തനത്തിന്  ഗ്രാമ/കക്ാക്ക് 
പഞ്ചായത്തകള്  വികസന സട്.് ഈപകയാഗിച്ച ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി  ജി  ഇാ അസൂത്ര 
സമിതി ഄംഗീകാരം കനെിയിടുണ്ട്.്.  ആതിലന്റ നിര്വഹണ സ്ഥാപനം  ജി  ഇാ 
പഞ്ചായത്താണ്. ഇ കപ്രാജക്ട് നെൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 
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1.7 കാസര് കഗാഡ് ജി  ഇാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റിലന്റ  19.09.2017-ലല B2-1/17-ാാാം നമ്പര്  
കത്്ത 

 

കാസറകഗാഡ് ജി  ഇാ പഞ്ചായത്തിലന്റ  തകേശസവയംഭരണ വകുെ്  എക്സികൂേീവ് 

എഞ്ചിനീയറുലെ  കപാസ്റ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കിെക്കുല്ലതിനാല്  എക്സികൂേീവ് എഞ്ചിനീയറുലെ  

പൂര്ണ ഄധിക ചുമതല  പരെ കക്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  ഄസിസ്റ്റന്റ് എക്സികൂേീവ് 

എഞ്ചിനീയര്ക്കാണ്. ജി  ഇാ പഞ്ചായത്തിലന്റ കപ്രാജക്ടുകളുലെ നിര്വഹണ 

ഈക്ോഗസ്ഥ   ജി  ഇാ പഞ്ചായത്ത് ഄസിസ്റ്റന്റ് എക്സികൂേീവ് എഞ്ചിനീയറാണ്. 

തകേശസവയംഭരണ വകുെ്  ീസ് എഞ്ചിനീയറുലെ  30.08.2017-ലല  ഈത്തരവ് 

ഄനുസരിച്ച ്  കാസറകഗാഡ് ജി  ഇാ പഞ്ചായത്തിലന്റ  കപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് ലവറൃിംഗ്  

നെത്തി  സാകങ്കതികാനുമതി നല്കുല്ലതിന്  കണ്ണൂര്  തകേശസവയംഭരണ വകുെ്  

എക്സികൂേീവ് എഞ്ചിനീയലറ ചുമതലലെടുത്തിത്തിയിരിക്കുന്നു. ആലതാഴിവാക്കി  ജി  ഇാ 

പഞ്ചായത്തിലന്റ എക്സികൂേീവ് എഞ്ചിനീയറുലെ ചുമതലയുള്ള  ഈക്ോഗസ്ഥലന തലല്ല  

അക്കണലമല്ല് അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 
 

1.8 ഄമ്പലപ്പുഴ ലതക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 19.09.2017-ലല A1-200/2017-ാാാം  
നമ്പര്  കത്്ത. 

 

പധതിതി മാര്ഗകരഖയില്  (സബ്സിഡി സംബന്ധിച്ച ് ) ലനല്ൃഷി ജലകസ നത്തിന്  
ലപേിയും പറയും  പാെകശഖര സമിതിക്ക് നല്കുല്ലതിന്  100  ശതമാനം  സബ്സിഡി 
നല്കാനലല്ലതാലണല്ല് നിര്കേശട്ട്.്.  ലപേി, പറ, കമാകോര്  എല്ലിവ ഄെങ്ങിയ  
യൂണിറൃാകണാ,  ലപേിയും പറയും മാത്രമാകണാ  എന്നു  വേക്തതയി  ഇാത്തതിനാല്  
ലപേി, പറ, കമാകോര്  എല്ല്  ഒറൃ യൂണിറൃായി  കണക്കാക്കാ   ഄനുമതി 
അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 
 

1.9 ല മ്മരുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ  19.07.2017-ലല A1-1888/17-ാാാം നമ്പര്  

കത്തം 20.06.2017-ലല 1(A)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനനലം 
 

വകയാജനങ്ങള്ക്ക്  കപാഷകാഹാരം നല്കുല്ലതിനുള്ള  താലഴെറയുല്ല കപ്രാജക്ടുകള്  

വാര്ഷിക പധതിതിയില്  ഈള്ലെടുത്തിത്തിയിരുന്നുലവങ്കിം  ം ജി  ഇാ അസൂത്രണ സമിതി 

ഄംഗീകരിച്ചി  ഇ. ട്   വര്ഷനലം ഇ കപ്രാജക്ട് നെൊക്കിയതാലണന്നും  പ്രകതേക 

ഄനുമതി നല്കണലമന്നും അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 
ക്രമ 
നം 

കപ്രാജക്ട്നം കപ്രാജക്ടിലന്റ കപര് ഄെങ്കല്  തുക  

1 180/18 വകയാജന പരിപാലനം 
(ജനറല് ) 

13,50,000/- രൂപ 

2 182/18 വകയാജന പരിപാലനം 
(എസ്.സിഎസ്.പി) 

5,47,524/- രൂപ  
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1.10 തിരുവന്തപുരം ജി  ഇാ പഞ്ചായത്്ത ലസക്രേറിയുലെ 01.08.2017-ലല 
E3/3377/17/TDP/നമ്പര്  കത്തം 13.07.2017-ലല 1(13)-ാാാം ഭരണ സമിതി 
തീരുമാനനലം  

 

തിരുവനന്തപുരം ജി  ഇാ പഞ്ചായത്ത്  ഭില്ലകശഷിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുലെ സമഗ്ര 

 ികിും  എല്ല പധതിതി (കേഹധാര) നെൊക്കുന്നുട്.്. ഇ വര്ഷലത്ത ഄെങ്കല്  55  

ലക്ഷം രൂപ.  കപ്രാജക്ട് നം.1162/18. ലസറിബ്രല്  പാള്സി, ഓേിസം, ദ്ധതിിമാദ്േം, 

ലഹെര്  അക്ടിവിറൃി എല്ലിവയ്ക്ക്  അയുര്കവ്  ികിും കയാലൊെം  സിസികയാ 

ലതറാെി,  സ്പീച്ച ് ലതറാെി, മനഃശാസ്ത്ര  ികിും   എല്ലവയും നല്കുന്നു. പൂജപ്പുര 

അയുര്കവ് അപതപത്രി കകന്ദ്രീകരിചു ന നെത്തി വരുല്ല  പ്രതുത ത  ികിും ക്ക്  ഇ 

വര്ഷം ട്തല്  വര്ക്കല, പാകലാെ്, കിിലവിലം, പാറാാല എല്ലീ അയുര്കവ് 

അപതപത്രിയില്ൂെി  ലപരിസറല്  ഒ.പി. അരംഭിച്ചിടുണ്ട്.്. ഇ പധതിതി തീരുംവലര  

താലഴെറയുല്ല തസ്തികയികലയ്ക്ക്  പ്രതിമാസ കഹാണകററിയം  വേവസ്ഥയില്  

അളുകലള നിയമിക്കണലമല്ല്  അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 
ക്രമ 
നം 

തസ്തിക എണം  പ്രതിമാസ  
ഓണകററിയം 

1 ലസ്പഷേലിസ്റ്റ് ലമഡിക്കല്  
ഓസീസര്  

1 39,000/- രൂപ 

2 പഞ്ചകര്മ്മ ലതറാെിസ്റ്റ് 2 24,000/ രൂപ 
3 സിസികയാ ലതറാെിസ്റ്റ് 1 15,000/ രൂപ 
4 സ്പീച്ച ്ലതറാെിസ്റ്റ് 1 15,000/- രൂപ 
5 നഴ്സ് 1 15,000/- രൂപ 
6 ക്ലാര്ക്ക്  1 18,000/ രൂപ 
7 സാനികേഷ   വര്ക്കര്  1 12,000/- രൂപ  

 
 

1.11 അലപ്പുഴ ജി  ഇാ പഞ്ചായത്്ത ലസക്രേറിയുലെ  18.08.2016,01.02.2017 എല്ലീ തീയതികളിലല 
ED - 2325/15-ാാാം  നമ്പര്  കത്തകളും  കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി കയാഗത്തിലന്റ  

07.06.2017-ലല  കയാഗ നെപെിയും  (LSGD/DB3/159/2016- LSGD) 

 

 ജി  ഇാ പഞ്ചായത്തിലന്റ  ഄധികാര പരിധിയില്  വരുല്ല സ്കൂളുകള്ക്ക് ബ  ്  വാങ്ങി 

നല്കാ   2015-16-ല്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.  23 സീറൃിനും 30 സീറൃിനും  

ആെയിം  ള്ള 10 വാഹനം  വാങ്ങാനാണ് തീരുമാനലമടുത്തിത്തത്. ബസ് കമ്പനികളില്  

നില്ല് കനരിേ് വാങ്ങാ   തീരുമാനിചു ന.    കമ്പനി നല്കിയ  ലസ്പസിസികക്കഷനും 

വിലയും  താലഴ ക ര്ക്കുന്നു. 
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  Eicher - 24+1 സീറൃ് (സ്റ്റാര്  കമാഡല് )  -  10,75,000/- രൂപ 
  Mahindra - 24+1 സീറൃ് (ടൂറിസ്റ്റര്  കമാഡല് ) -  11,33,900/- രൂപ 
  Tata - 26+1 സീറൃ് (സ്റ്റാര്  ബസ് )  -  12,99,623/- രൂപ 
08.07.2015-ലല ഭരണസമിതിയുലെ തീരുമാനത്തിന്  ഄനുസൃതമായ വാഹനം  ൊറൃാ  

കമ്പനിയുലെതാലണല്ലതിനാല്  ൊറൃയുലെ  വാഹനം വാങ്ങാ   ജി  ഇാ പഞ്ചായത്ത് 

തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കമ്പനിയില്  നില്ല  ഇാലത ഏജ സി ട്കഖന വാങുകയകയാലണങ്കില്  

11,19,623/- രൂപ നല്കിയാല്  മതിലയല്ല കാരണത്താല്  (ഒരു ബസിന് - 1,80,000 രൂപ 

കുറവ് ) ൊറൃയുലെ ഔക്ോഗിക ഡീലര്  അ കപാപ്പുലര്  ലമഗാ കമാകേഴ്സ് (ആന്തേ) യില്  

നില്ല് 8 വാഹനം വാങ്ങി . സര്ക്കാര്  ഄനുമതിയി  ഇാലതയാണ് വാഹനം വാങ്ങിയത്. 

ആതിന് സാധൂകരണം  നല്കണലമല്ല ജി  ഇാ പഞ്ചായത്തിലന്റ  അവശേം 07.06.2017-

ലല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയില്   ര്ച്ച ല ുവെങലവങ്കിം  ം  ഇ വിഷയം ൂടുത്തിതല്  

പഠിച്ച ് പില്ലീെ് പരിഗിക്കാ   തീരുമാനിചു ന.  ഇ വിഷയത്തികേല്  തീരുമാനലമടുത്തിക്കാ   

വകുെില്  നിന്നും വീണ്ടം സയല്  നല്കിയിരിക്കുന്നു.  

1.12 ആടുത്തിക്കി ജി  ഇാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ  15.05.2017-ലല കത്്ത (LSGD - 
DB3/170/2017/LSGD) 

ആടുത്തിക്കി ജി  ഇാ  കകാഴി വളര്ത്തല്  കകന്ദ്രത്തിന്  (കകാലാനി) വാഹനം  വങുകയല്ലതിന് 

7.00 ലക്ഷം രൂപ  2016-17 വാര്ഷിക പധതിതിയില്  ഈള്ലെടുത്തിത്തിയിരുന്നു. ആതിന് 

ഄനുമതി നല്കണലമല്ല് അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 

1.13 തകേശസവയംഭരണ വകുെ്  ീസ്  എ ജിനീയറുലെ 18.09.2017-ലല DB7/8185/17/CE 
തസവഭവ കത്തം  പെിയൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റിലന്റ  10.04.2017-ലല കത്തം   

 

2014-15 വാര്ഷിക പധതിതിയില്  കലാക  ബാങ്ക് വിഹിതം  ഈപകയാഗിച്ച ്  കുറൃിലക്കെവ് 
കറാഡ്  നിര്മ്മാണത്തിന് 4.00 ലക്ഷം രൂപ  ഈള്ലെടുത്തിത്തിയിരുന്നു.  പ്രതുത ത 
പ്രതിത്തിക്ക്  ലെട്.ര്  നെപെികള്  സവീകരിക്കുല്ലതിന് ട്മ്പായി  ശ്രീ.  എം.എം. ഹാഷിം 
എല്ല കകാണ്ക്ട്രാക്ടര്  ഇ കറാഡിലന്റ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കി. ഇ പ്രതിത്തിയുലെ  
നിര്വഹണ ഈക്ോഗസ്ഥനായ  ഄസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്  ഇ കകാണ്ക്ട്രാക്ടര്ക്ക്  ഇ  
പ്രതിത്തി ല യ്യാ   കത്ത് നല്കുകകയാ, കരാര്  ഈെമ്പെി വയ്ക്കുകകയാ  ലസറൃ് ഹാന്റ് 
ഓവര്  ല യ്യുകകയാ  ല യ്തിേി  ഇ. ആതിലന്റ തുക നല്കാകമാ എല്ല്  പഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡന്റ്   ീസ് എഞ്ചിനീയകറാെ്  10.04.2017-ല്   കത്ത ട്കഖന  അരാഞ്ഞിരുന്നു. 
തുക ലഭിക്കാത്തതിനാല്  കകാണ്ക്ട്രാക്ടര്  ബഹു. ലഹകക്കാെതിയില്  റിേ് ലപറൃീഷ   

സയല്  ല ുവെങ.  ബഹു. ലഹകക്കാെതിയുലെ  17.08.2017-ലല WPCC 19327 (M) നമ്പര്   
ഈത്തരനല പ്രകാരം  പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ കത്തികേല്  നിയമാനുസൃത നെപെി 
സവീകരിക്കാ   നിര്കേശം നല്കിയിരിക്കുന്നു.  ആതികേല്  തീരുമാനലമടുത്തിക്കണലമല്ല് 
അവശേലെേി രിക്കുന്നു. 
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1.14 തിരുവനന്തപുരം ജി  ഇാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ  കത്്ത (ലഭിച്ചത് 14.09.2017)  
 

മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം സ്കൂളുകള് , അപതപത്രികള്, കഹാസ്റ്റം  കള്  എല്ലീ 

സ്ഥാപനങ്ങളില്  മാലിനേ സംസ്ക്കരണ  സംവിധാനം ഏര്ലെടുത്തിത്തല്ലതിന്  50 

ശതമാനം സബ്സിഡിയാണ്  ഄനുവ്ിക്കാനലല്ലത്. ആത് 100 ശതമാനമാക്കി  

ഈയര്ത്തണലമല്ല് അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 

1.15 കണ്ണൂര്  ജി  ഇാ പഞ്ചായത്്ത ലസക്രേറിയുലെ  31.07.2017-ലല A4-3452/16-ാാാം നമ്പര്  
കത്തം 25.07.2017-ലല 76/17(1) -ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനനലം. (LSGD - 
DA1/606/2017- LSGD 

(1) 2016-17 വര്ഷം  10.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി “ഗര്ഭിണികളായ അ്ിവാസി  

സ്ത്രീകള്ക്ക്  ലമഡിക്കല്  കോമ്പം  കപാഷകാഹാര കിറൄ വിതരണനലം” 
(കപ്രാ.നം.590/17) എല്ല കപ്രാജക്ട് നെൊക്കി. മാര്ഗകരഖപ്രകാരം  ആത് 
ഄനുവ്നീയമ  ഇാത്തതിനാല്  ലപര്കസാര്മ സ് ഓഡിറൃ് വിഭാഗം  
കുറിലെിലതിയിരിക്കുന്നു.  ആതിന് സാധൂകരണം അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 
 

(2)  2017-18 വര്ഷനലം  ഇ കപ്രാജക്ട് വാര്ഷിക പധതിതിയില്  ഈള്ലെടുത്തിത്തിയിടുണ്ട്.്. 

ഄെങ്കല്  20 ലക്ഷം  രൂപ  കപ്രാജക്ട് നെൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 
 

1.16 ബഹു. ലകാോരക്കര എം.എല്.എ.യുലെ  01.08.2017-ലല  കത്തം  ഈമയന്നൂര്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡന്റിലന്റ  02.08.2017-ലല A 3- /158/2017-ാാാം നമ്പര്  കത്തം 
24.07.2017-ലല III (2) -ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനനലം (LSGD- DA1/652/2017 LSGD) 

 

വീെ് വയറിംഗിന്  2016-17-ല്  7.50 ലക്ഷം രൂപ  വകയിരുത്തിയിരുന്നു.  അലക 

ഗുണകഭാക്താക്കള്  150.  2016-17   വര്ഷം  84  കപര്ക്ക്  സഹായം  നല്കി. പുതിയ 

ട്ദ്രപത്രത്തില്   കരാറു വച്ച ് ബാക്കി 66 കപര്ക്ക്  ഇ വര്ഷം നല്കാ   ഄനുമതി 

അവശേലെേിരിക്കുന്നു.   

1.17 ലകല്കട്രാണ്ക്  മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടറുലെ  കത്്ത  (ലഭിച്ചത് 14.09.2017)  
 

പ്രകതേക പരിഗണന ഄര്ഹിക്കുല്ലവര്ക്കാവശേമായ  (ഭില്ലകശഷി വിഭാഗക്കാര്) 

ശ്രവണ സഹായി, സഞ്ചാര സഹായ ഈപകരണങ്ങള് ,  എല്ലിവ  ലകല്കട്രാണ്ക്  

നിര്മ്മിക്കുന്നുട്.്.  ൂൊലത ഭില്ലകശഷി  വിഭാഗക്കാര്ക്ക്  ഈപകയാഗിക്കത്തക്ക 

രീതിയില്  മാറൃങ്ങകളാലെ  സ്കൂേറുകളില്  ലസഡ് വീല്  ഘെിെിചു നം  നല്കുന്നുട്.്.  

ഄതിനാല്  ഭില്ലകശഷിക്കാര്ക്ക്  അവശേമായ  ഈപകരണങ്ങള്  നല്കുല്ലതിനുള്ള  

ഄംഗീകൃത  ഏജ സിയായി  ലകല്കട്രാണിലന  നിിക്യിക്കണലമല്ലാ 

വശേലെേിരിക്കുന്നു. 
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1.18 കുല്ലംകുളം  നഗരസഭാ  ല യര്  കപഴ്സലന്റ  22.07.2017-ലല 3306/17-ാാാം നമ്പര്  കത്്ത  
25.06.2017 -ല്   ഈട്.ായ പ്രകൃതി കക്ഷാഭത്തില്   നഗരസഭാ പ്രക്ശത്ത്  വോപകമായി  
നാശനഷ്ടട്ട്.ായി.  ബന്ധലെേ  ഈക്ോഗസ്ഥരുലെ  റികൊര്േ് പ്രകാരം  വീെിന് 
കകടുത്തിപാെ് സംഭവിച്ചവര്ക്കും  മറൄം 4.00 ലക്ഷം  രൂപയുലെ (പല കുടുത്തിംബങ്ങള്ക്കായി) 
ധനസഹായം  നല്കകട്.തുട്.്.  ആതിന്  ഄനുമതി അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 
ഄെിയന്തിര  സഹായലമല്ല നിലയില്   10,000/- രൂപ  ശ്രീ. യൂസസ്  നാലകത്ത് 
എല്ല അള്ക്ക് നല്കിയിടുണ്ട്.്. 

1.19 കകാഴികക്കാെ് ജി  ഇാ  പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ  22.08.2017-ലല  കത്്ത  
 

കകാഴികക്കാെ് ജി  ഇാ പഞ്ചായത്തിലന്റ കീഴില്  പ്രവര്ത്തിക്കുല്ല സ്ഥാപനമാണ് ലില്  

ലഡവലപ്ലമന്റ്  ലസന്റര്.  ജി  ഇാ പഞ്ചായത്ത് വിവിധ തരം ലില്  

ലഡവലപ്ലമന്റ് പരിശീലനങ്ങള്  പധതിതിയില്  ഈള്ലെടുത്തിത്തിയിടുണ്ട്.്.  ഇ 

പരിശീലനങ്ങളുലെ  ഗുണകഭാക്താക്കലള  ലതരലഞ്ഞടുത്തികക്കട്.ത് ഗ്രാമസഭകള്  

ട്കഖനയാണ്.  ആതിനു കാലതാമസം വരും  എല്ലതിനാല്  പത്രപരസേം നല്കി  

ഗുണകഭാക്താക്കലള  ലതരലഞ്ഞടുത്തിക്കാ   ഄനുമതി അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 

1.20 കകരള സീഡ്സ്  ലിമിറൃഡ് കമകനജിംഗ്  ഡയറക്ടറുലെ 08.08.2017-ലല  കത്്ത (LSGD- DA1- 
637/2017 - LSGD) 

 

മാര്ഗകരഖ  ഄനുസരിച്ച ് കാലിത്തീറൃയുലെ സബ്സിഡി  തുക  ഗുണകഭാക്താക്കളായ  

കര്ഷകരുലെ  ബാങ്ക് ഄക്കൗട്.ികലയ്ക്കാണ് നല്കുല്ലത്.  കാലിത്തീറൃ സബ്സിഡി 

വിഹിതം കര്ഷകരുലെ  ബാങ്ക് ഄക്കൗട്.ികലയ്ക്ക്  നല്കുല്ലതിനു പകരം  

കാലിത്തീറൃയായി തലല്ല ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്കു നല്കുല്ല രീതിയില്  

മാര്ഗകരഖയില്  മാറൃം വരുത്തണലമല്ലാവശേലെേിരിക്കുന്നു. 

1.21 കകാഴികക്കാെ് ജി  ഇാ കളക്ടറുലെ  06.07.2017-ലല 41121/17/DPC/DPO/KKD നമ്പര്  കത്തം 
കുല്ലമംഗലം  കക്ാക്ക്  പഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡന്റിലന്റ കത്തം.  

 

2017-18-ലല  വാര്ഷിക  പധതിതിയിലല  താലഴെറയുല്ല കപ്രാജക്ടുകള്  നെൊക്കാ   

പ്രകതേക ഄനുമതി അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 

ക്രമ 
നം 

കപ്രാജക്്ട 
നം 

കപ്രാജക്ടിലന്റ കപര്/ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലന്റ  കപര് 

ഄെങ്കല്  

1) 84/17 ശ്മശാന നവീകരണം 
(കാരകാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ) 

5.00 ലക്ഷം രൂപ 

2) 85/17 ശ്മശാന നവീകരണം 
(ലപരുമണ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ) 

5.00   ” 

3) 94/17 ശ്മശാന നവീകരണം 
(കുദ്മംഗലം   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ) 

5.00   ” 

 

4) 9/17 മാലിനേ സംലരണം ഗ്രീ   കപ്രാകോകക്കാള് . 22.50 ലക്ഷം രൂപ 
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1.22  കേെനകക്ാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 09.08.17 ലല കത്തം 09.06.17 ലല 1 (1)-ാാാം 
നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനനലം (LSGD/DA1/679/2017). 
 
പഠനട്റി നിര്മ്മിചു നനല്കാ   (SCSP-യില്  71,00,000 രൂപയം കപ്രാ.നം. 47/18, 

റൃി.എസ്.പിയില്  13,00,00/- രൂപയും കപ്രാ.നം. 114/18) കപ്രാജക്ടു വാര്ഷിക പധതിതിയില്  

ഈള്ലെടുത്തിത്തി ഡി.പി.സിയുലെ ഄംഗീകാരം ലഭിച്ചിടുണ്ട്.്. മാര്ഗകരഖപ്രകാരം ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്തകള്ക്കും നഗരസഭകള്ക്കുമാണ് ഇ കപ്രാജക്ടുകള്  ഏലറൃടുത്തിക്കാനലല്ലത്. ഇ 

കപ്രാജക്ടുകള്  നെൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 

 

1.23  ശാസ്താംകകാേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ കത്്ത (ലഭിച്ചത് 13.09.2017 ല് ) 

പേികവര്ഗവിഭാഗത്തിന് ഭവനനിര്മ്മാണത്തിനു നല്കുല്ല ധനസഹാ 

യത്തിലന്റ യൂണിറൃ് നിരക്ക് അശ്രയഗുണകഭാക്താക്കള്ക്കും നല്കാ   ഄനുമതി 

അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 

 

1.24 കകാഴികക്കാെ് ജി  ഇാ കളക്ടറുലെ 25.09.2017 ലല 4121/17/DPC/DPO/KKD (1)-ാാാം നമ്പര്  

കത്്ത 

ലകാടുത്തിവള്ളി കക്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് നൂതന കപ്രാജക്ട് എല്ല നിലയില്  

ഈള്ലെടുത്തിത്തിയിരിക്കുല്ല താലഴ പറയുല്ല കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി അവശേലെേിരിക്കുന്നു. 

ആത് ജി  ഇയിലല വി്ഗ്ദ്ധ സമിതി പരികശാധിചു നലവങ്കിം  ം ഄംഗീകാരം നല്കിയിേി  ഇ. 

കപ്രാ.നം. 33/18. കാര്ഷിക ഈല്െല്ല വിപണനത്തിന് ബങ്കുകള്- ഄെങ്കല്  18,00,000/- 

രൂപ. 

വിവിധ പധതിതികളിലൂലെ ഈല്പാ്ിെിക്കുല്ല വിഷരഹിതപച്ചക്കറികളും 

സലവര്ഗങ്ങളും വിപണനം നെത്തല്ലതിന് സൗകരേം ഏര്ലെടുത്തിത്തക എല്ലതാണ് 

ലക്ഷേം. ഗ്രൂപ്പുട്കഖനയാണ്. ഒരു ഗ്രൂെിന് 2.00 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നല്കുന്നു. 

മാര്ഗകരഖപ്രകാരം കക്ാക്കു പഞ്ചായത്തിനു നല്കാനലല്ലത് 75,000/- രൂപയാണ്. 

സബ്സിഡി കററൃ് ൂടുത്തിതല്  അയതിനാല്  കകാര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയുലെ പരിഗണനയ്ക്ക 

പതപാര്ശ ല യ്തിരിക്കുന്നു. 
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1.25 കകാഴികക്കാെ് ജി  ഇാകളക്ടറുലെ 25.09.17 ലല 4121/17/DPC/DPO/KKD (2)-ാാാം നമ്പര്  കത്്ത. 

1. വെകര കക്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് താലഴപറയുല്ല കപ്രാജക്ടുകള്  നൂതന കപ്രാജക്ടുകള്  

എല്ല നിലയില്  വാര്ഷികപധതിതിയില്  ഈള്ലെടുത്തിത്തിയിരുന്നു. ഄവ ജി  ഇാതല സമിതി 

ഄംഗീകരിച്ചി  ഇ. കകാര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയുലെ ഄനുമതി അവശേലെേി രിക്കുന്നു.  

കപ്രാ.നം. 12/18 സര്ഗകഭരി – ഄെങ്കല്  3,00,000/- രൂപ 

ഄധതിോപകരുകെയും വി്ോര്ഥികളുകെയും ക്രിയാകശഷിയും സര്ഗകശഷിയും 

ഈയര്ത്തക, കഴിനലള്ള ഄധതിോപകകരയും വി്ോര്ഥികകളയും ഄംഗീകരിക്കുക, 

ശാസ്ത്രപാര്ലലമന്റ് പ്രാക്ശിക വി്ോകകന്ദ്രം, ഄധതിോപക സംഗമം, പ്രതിഭാ സംഗമം, 

പ്രകനാത്തരികള്, ലമ ആംഗ്ലീഷ് കജാതിശാസ്ത്ര പരിപാെി, സര്ഗകഭരി പ്രസിധതിീകരണം 

എല്ലിവയാണ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് .  

II. കപ്രാ.നം. 43/12. അകരാഗേതീരം. ഄെങ്കല്  7,00,000/- രൂപ 

ജീവിതലശലീ കരാഗങ്ങലള നിയന്ത്രിക്കുക, ക്ഷയകരാഗ ലക്ഷണട്ള്ള 

ട്ിലവനാളുകലളയും കലട്.ത്തി  ികിും ിക്കുക, പ്രതികരാധ കുത്തിവയ്പ് 

കാരേക്ഷമമാക്കുക, മാതൃമരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുക, വോയാമട്റ പരിശീലനത്തിലൂലെ 

അകരാഗേ പരിരക്ഷ ഈറപ്പുവരുത്തക, സര്കേ, കരാഗനിര്ണയകോമ്പ്, ൂേകയാേം, 

കപാഷകാഹാരം, സംവാ്ങ്ങള്  എല്ലിവയാണ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് . 

 

 

 

 

 

 

 


