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നം. 20/2017/SRG/CC 

വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖം 
23.08.2017 ന്  ഈങ്ങയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് 

സ്ഥലം – 

ണ്ട
    

2 പ്രകതേഔ വിഷയങ്ങള്  
 

2.1 തിരുവനന്തപുരം  ജില്ലാ  പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ  27.07.2017-ന്റല P6/900/15/TDP 
നമ്പര്  ഔത്ത് 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  HIV ബാധിതരായിട്ടുള്ളവര്ുള്ള കപാഷഔാഹാര പരിപാ ി 

ന പ്പാുന്നുണ്ട്. ഫണ്ടിന്റന്റ ഄപരോപ്തതമൂലം  ഇ പദ്ധതി മു ങ്ങാന്റത വര്ഷം മുവനവ   

ന പ്പാക്കാ   ബുദ്ധിമുട്ടുവരുന്നു. ഄതിനാല്  ആന്റതാരു സംയുക്ത കപ്രാജക്ടാക്കി  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി കേര്ന്നു ന പ്പാക്കാ   ഈകേശിുന്നു.  വിഔസനഫണ്ടില്  നിന്ന്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ി തുഔ വഔയിരുത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു മുകകന പദ്ധതി 

ന പ്പാക്കാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 
 

2.2 ന്റഔാട്ടാരക്കര കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  25.07.2017-ന്റല  KB1-1795/2017-
ാാാം  നമ്പര്  ഔത്തും  20.07.2017-ന്റല 11-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം 
ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി ഄംഖീഔരിങ്ങ താന്റഴപ്പറയുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  ന്റവറ്റിംഖ് 

ഒഫീസര്  കമാഡിഫികക്കഷ   അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 
1) കപ്രാ.നം.31/2018-  ഔാര്ഷിഔ ഔര്മ്മകസന  ീകപീഔരിക്കല്   

                                                      (ഄ ങ്കല്  10.00 ലക്ഷം ീകപ) 
2) കപ്രാ.നം. 34/2018 -  ഔാര്ഷികഔാത്പന്ന സംഭരണ വിതരണകഔന്ദ്രം 

                                                        (ഄ ങ്കല്  10.00 ലക്ഷം ീകപ) 
 

2.3 ന്റപരളകേരി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ  31.07.2017-ന്റല ഔത്ത്  
 

പ്ലാസ്റ്റിഔ് മാലിനേം  കശകരിുന്നതിന്  നാല് വനിത വാളണ്ടിയര്മാന്റര (2 ഡ്ഡ്സ് 

ഒകട്ടാ ഡ്രൈവറം 2 വാളന്റിയറം) പഞ്ചായത്തില്  താല്ക്കാലിഔമായി നിയമിങ്ങിട്ടുണ്ട്.  

ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ആവര്ക്ക് തനത് ഫണ്ടില്  നിന്ന്  6000/- ീകപ  വീതം പ്രതിമാസം  

നല്ഔി.  ഇ വര്ഷവം തനത് ഫണ്ടില്  നിന്ന്  6,500/- ീകപ  വീതം പ്രതിമാസം  

നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 
 

2.4 ഔിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  24.07.2017-ന്റല  ഔത്ത് 
പഞ്ചായത്തിന്റല  ലക്ഷം  വീ ് കഔാളനിഔളിന്റല  ആരട്ട വീടുഔള്  റ്റവീ ാുന്ന പ്രവൃത്തി 

ന ന്നു വരുഔയാണ്.  വിഔസന ഫണ്ടിനു പുറകമ  ഒകരാ വീ ിനും ഄധിഔമായി വരുന്ന  

10.00 ലക്ഷം ീകപ  സൃഔാരേ സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന്  ഔന്റണ്ടത്താ   ലക്ഷേമിട്ടിരിുന്നു. 
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പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് വിഹിതം  ലഭിുന്നതിന്  ഡ്രഔവശാവഔാശ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റാണ് 

നല്ഔിയിരിുന്നത്. മറ്റ് കരകഔള്  ലഭേമല്ല. ഡ്രഔവശാവഔാശകരകയുന്റ   

ഄ ിസ്ഥാനത്തില്  തുഔ നല്ൄന്നതിന് നിര്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥ   തയ്യാറാൄന്നില്ല.  

ഡ്രഔവശാവഔാശകരകയുന്റ  ഄ ിസ്ഥാനത്തില്  ധനസഹായം നല്ഔാ   ഄനുമതി 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  
 

2.5 മൂന്നാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  ന്റസക്രട്ടറിയുന്റ   31.07.2017-ന്റല A1-365/17-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തും  28.06.17-ന്റല 1(3) നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം 
പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തില്ന്റപ്പട്ടവര്ക്ക്  ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് അവശേമായ  മി 

മൂന്നാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  ലഭിക്കാ   ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാല്  മറ്റു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു 

ഔളില്   മി ഔന്റണ്ടത്തി വാങ്ങി നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  
 

2.6 RC4/32/2017/LSGD  നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഫയല്  
25.09.2014-ന്റല 41630/RC4/2014 തസൃഭവ സര്ുലര്  പ്രഔാരം  നദിഔളുക യും 

പുഴഔളുക യും ഏന്റതങ്കിലം ഭാഖം ദീര്ഗഔാലകത്തകയ്ക്കാ താല്ക്കാലിഔമാകയാ 

ഄനോധീനന്റപ്പടു ത്തരുന്റതന്നും, ആതിനഔം പുഴഭാഖം പാട്ടത്തിന് നല്ഔിയിട്ടുന്റണ്ടങ്കില്  

ഄത്തരം ന പ ി 1994-ന്റല കഔരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്ട്, 1994-ന്റല കഔരള 

മുനിസിപ്പാലിറ്റി അക്ട്  ഄനുസരിങ്ങ ് നിയമ വിരുദ്ധമാഔയാല്  എത്രയും കവഖം  പാട്ടം 

റദ്ദു ന്റേയ്യാനുള്ള ന പ ി സൃീഔരിക്കണന്റമന്നും നിര്കേശിങ്ങിരിുന്നു. സര്ക്കാര്  

ഫയലിന്റല  കനാട്ട് ഫയല്  കപജ് 25 കണ്ഡിഔ 38 പ്രഔാരം  ഇ സര്ുലര്  ഒരു 

ജലാശയങ്ങള്ക്ക് ബാധമായിരിക്കില്ല എന്നു വേക്തമാക്കിന്റക്കാണ്ട് കഭദഖതി  

പുറന്റപ്പടുവിുവാ   കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുന്റ  പരിഖണനയ്ക്ക് നല്ഔാ   

നിര്കേശിങ്ങിരിുന്നു.  

2.7 ൄന്നുമ്മല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 30.06.2017-ന്റല A2-1500/16-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തും  16.06.2017-ന്റല 160/17-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി  തീരുമാനവം (LSGD-
DA/546/17/LSGD) 

 

പഞ്ചായത്തിന്റല ന്റമാകഔരി അകരാഖേ ഈപകഔന്ദ്രത്തിന്റന്റ ന്റഔട്ടി ം ജീര്ണിങ്ങ ് 

ഄപഔ ാവസ്ഥയിലാണ്. ഇ ന്റഔട്ടി ം പുനര്  നിര്മ്മിക്കാ   കനാണ്  കറാഡ് 

ന്റമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റില്  നിന്നും 14,70,000/- ീകപയും  10,30,000/-ീകപ തനത് ഫണ്ടം 

ഈപകയാഖിങ്ങെള്ള കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി ഄംഖീഔാരം  നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്.  

എങ്കിലം പുതിയ നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനമായതിനാല്  കനാണ്  കറാഡ് ന്റമയിന്റന സ് 

ഗ്രാന്റ് ഈപകയാഖിക്കാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  
 



  

3 
 

2.8 കഔരള സംസ്ഥാന ഒഡിറ്റ് വൄപ്പ് ഡയറക്ടറന്റ   21.07.2017-ന്റല  KSA/8305/PTZ/2017-
ാാാം നമ്പര്  ഔത്്ത  (LSGD-DA1/544/2017/LSGD) 

ഓഷധി മുകകന തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  സിദ്ധ മരുന്നുഔള്  വാങ്ങുകമ്പാള്  

ആതിന്റന്റ ഔമ്മീഷ /ഡിസ്ക്കൗണ്ട്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക്ക് ലഭിുന്നില്ല. Indian 

Medical Practitioners  Co-operative Pharmacy and  Stores (Ltd)  

(IMPCOPS Ltd) എന്ന സഹഔരണ സ്ഥാപനത്തില്  നിന്നാണ് ഓഷധി മരുന്നു 

വാങ്ങുന്നത്. IMPCOPS Ltd-ല്  നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങുകമ്പാള്  ഓഷധിക്ക് 25 ശതമാനം 

വന്റര  ഡിസ്ക്കൗണ്ട് ലഭിുന്നുണ്ട്. ഄതിനാല്  സിദ്ധ മരുന്നുഔള്  വാങ്ങുകമ്പാള്  

പഞ്ചായത്തുഔള്ക്ക്  ഄര്ഹമായ ഡിസ്ക്കൗണ്ട് ഈറ്പു  വരുത്താ   അവശേമായ ന പ ി 

സൃീഔരിക്കന്റമന്ന് അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  
 

2.9 കഔരള കമകയഴ്സ് ഔൗണ്സില്  ന്റസക്രട്ടറിയുന്റ   10.05.2017-ന്റല  ഔത്തും കമകയഴ്സ് 
ഔൗണ്സിലന്റന്റ  10.05.2017-ന്റല  പ്രകമയവം  (LSGD-FM2/189/2017- LSGD) 

കമകയഴ്സ് ഔൗണ്സിലിന്  തിരുവന്തപുരത്ത് രു അസ്ഥാന മന്ദിരം പണിയാ   

ഈകേശിുന്നു. 3.00 കഔാ ി ീകപ ന്റേലവ് പ്രതീക്ഷിുന്നു. ആതിനായി ഒകരാ മുനിസിപ്പല്  

കഔാര്പ്പകറഷനില്  നിന്നും  50.00 ലക്ഷം ീകപ  പദ്ധതി വിഹിതത്തില്  നിന്നു 

ന്റേലവഴിക്കാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  

 
2.10 ഔാസറകഖാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ 02.08.2017-ന്റല  ഔത്്ത  

ജില്ലയില്  12 ഄസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്മാരുന്റ  ഴിവഔള്  ഈണ്ട്. ഒവര്സീയര്മാന്റര   

എംകപ്ലാന്റെന്റ് എക്സ്കേഞ്ച് മുകകന  നിയമിുന്നത്  എക്സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറാണ്. 

എന്നാല്  ഄസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്മാന്റര എംകപ്ലാന്റെന്റ് എക്സ്കേഞ്ച് മുകകന 

നിയമിുന്നത് േീഫ് എഞ്ചിനീയറാണ്. ആപ്രഔാരം നിയമിുന്നവര്  പലരും  

കജാലിയില്  പ്രകവശിക്കാറില്ല. ഄതിനാല്  ഄസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്മാന്റര  ി 

എംകപ്ലാന്റെന്റ്  എക്സ്കേഞ്ച് മുകകന എക്സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്ക്ക്  നിയമിക്കാനുള്ള 

ഄധിഔാരം  നല്ഔണന്റമന്ന് അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  
 

 

2.11 അലകങ്ങാ ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ  01.08.2017-ന്റല ഔത്്ത  
പട്ടിഔജാതി ൄടുംബങ്ങള് ക്ക് ഖാര്ഹിഔ ൄ ിന്റവള്ള ഔണക്ഷ , വീ ് വയറിംഖ് എന്നീ 

കപ്രാജക്ടുഔള്  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔരിങ്ങിട്ടുണ്ട്.  സര്ക്കാര്  ഈത്തരവ് 

പ്രഔാരം (കഭദഖതി ഈത്തരവ് ) ആത്തരം കപ്രാജക്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളും 

നഖരസഭഔളും മാത്രകമ ന പ്പാക്കാവൂ. ആവ ന പ്പാക്കാ   പ്രകതേഔ ഄനുമതി  

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 
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2.12 ന്റഔാ ഔര  കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡന്റിന്റന്റ ഔത്്ത  
 

പുതുക്കാ ് ജി.എല്.പി. സ്കൂളികനാ നുബന്ധിങ്ങ ് ഒട്ടിസം പാര്ക്ക്  സ്ഥാപനത്തില്  14 

ൄട്ടിഔളും  3 റികസാഴ്സ്  ഄദ്ധോപഔരും ഈണ്ട്.  ആവിക യ്ക്ക് അവശേമായ  ഈപഔരണങ്ങള്  

വാങ്ങുന്നതിനും  ഫിസികയാ ന്റതറാപ്പിസ്റ്റ്,  സ്പീങ്ങ ് ന്റതറാപ്പിസ്റ്റ് , അയ  എന്നിവന്റര  

നിയമിുന്നതിനും  ആവര്ക്ക്  ഒണകററിയം നല്ൄന്നതുന്നതിനും ഄനുമതി അവശേ 

ന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  
 

2.13 തകേശസൃയംഭരണ േീഫ് എഞ്ചിനീയറന്റ   03.08.2017-ന്റല DB2/753/CE/തസൃഭവ 
ഔത്്ത  

 

തകേശഭരണ വൄപ്പില്   ഈകേശം 18 എക്സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്മാരുക യും  51 

ഄസിസ്റ്റന്റ് എക്സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്മാരുക യും  ഴിവഔള്  ഈണ്ട്.  ഇ ഴിവഔളില്  

േിലത്  ഔീവനകേോഖസ്ഥര്ക്ക് ഄധിഔ ങ്ങൃമതല നല്ഔിയാണ്  പ്രവര്ത്തിുന്നത്.  

ഄധിഔ ങ്ങൃമതലയുള്ളകപ്പാള്  പല നിര്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥര്ും തങ്ങള്  നിര്വഹണം 

ന ത്തുന്ന കപ്രാജക്ടുഔളുന്റ  ന്റവറ്റിംഡ്ം  സാകങ്കതിഔ ഄനുമതിയും നല്കഔണ്ടി വരുന്നു.  

പ്രകതേഔ സാഹേരേവം  ഄധിഔ ങ്ങൃമതല നല്ഔിയതും പരിഖണിങ്ങ ്ഇ  ഴിവഔള്  

നിഔത്തുന്നത് വന്റര  ആംപ്ലിന്റമന്റിംഖ് ഒഫീസര്മാര്ക്ക്  പരിധിയില്ലാന്റത പ്രവൃത്തിഔള്  

നിര്വഹണം ന ത്തുന്നതിനും എന്നാല്  സാകങ്കതിഔാനുമതി നല്ൄന്ന ഄധിഔാരി 
ഔള്ക്ക്  ഄവര്  നിലവില്  വഹിുന്ന തസ്തിഔകയ്ക്കാ/ോര്ജികനാ ഄനുസരിങ്ങ ് 

ന്റവറ്റിംഖ് ന ത്താനും സാകങ്കതിഔാനുമതി നല്ഔാനും ഄനുമതി അവശേ 
ന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 
 

2.14 മലപ്പട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ  15.07.2017-ന്റല A1-220/17-നമ്പര്  ഔത്്ത  
 

2017-18 വാര്ഷിഔ  പദ്ധതിയില്  കനാണ്  കറാഡ്  ന്റമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് ഈപകയാഖിങ്ങെ 

പി.എങ്ങ.് സി  ന്റഔട്ടി ത്തിന്  ന്നാം നില നിര്മ്മാണം (തുഔ 18,92,108/-) എന്ന കപ്രാജക്ട് 

ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി  ഄംഖീഔരിങ്ങില്ല. ആതിന് പ്രകതേഔ ഄനുമതി 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 
 

2.15 പൂതുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ 26.07.2017-ന്റല A-08/17 -18-ാാാം 
നമ്പര്  ഔത്്ത  

 

ധനഔാരേ ഔമ്മീഷ   ഗ്രാന്റ് ഈപകയാഖിങ്ങ ്  താന്റഴപ്പറയുന്ന 9 കപ്രാജക്ടുഔള്  2017-18 

വാര്ഷിഔ പദ്ധതിയില്  ഈള്ന്റപ്പടുത്തിയിരുന്റന്നങ്കിലം  ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി 

ഄംഖീഔരിങ്ങില്ല.  ആവയ്ക്ക്  പ്രകതേഔ ഄനുമതിക്കായി കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി  
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സമര്പ്പിങ്ങിരുന്റന്നങ്കിലം  21.06.2017-ന്റല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി ആവയ്ക്ക് ഄനുമതി 

നിരസിങ്ങെ.  ആത് പുനഃ പരികശാധിക്കണന്റമന്ന് അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.16  കഔാട്ടയ്ക്കല്  നഖരസഭ ന്റേയര്മാന്റന്റ  27.07.2017-ന്റല ഔത്്ത   
 

2013-14 വര്ഷം വന്റര എഗ്രിന്റമന്റ് വങ്ങ എല്ലാ ഭവന പദ്ധതിഔള്ും  66 േ.മീറ്ററില്  

നിന്നും 25 ശതമാനം ഄധിഔരിക്കാന്റമന്ന നിബന്ധനയക്ക് വികധയമായി  കശഷിുന്ന 

മുവനവ   തുഔയും നല്ഔാന്റമന്ന് സര്ക്കാര്  ഈത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ആത് കഔാട്ടയ്ക്കല്  

നഖരസഭയുന്റ  സൃന്തം പദ്ധതിയായ ഭവനശ്രീ പദ്ധതിയുന്റ  ഡ്ണകഭാക്താക്കളായ 

160 ൄടുംബങ്ങള്ും ബാധഔമാക്കണന്റമന്ന് അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  
 

2.17 ആരവികപീകര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ  02.08.2017-ന്റല ഔത്്ത 

 

പഞ്ചായത്തിന്റന്റ േരിത്രന്റത്ത അസ്പദമാക്കി  രു കഷാര്ട്ട് ഫിലിം നിര്മ്മിങ്ങിട്ടുണ്ട്. 

ആതിന്റന തു ര്ന്ന് ഇ വര്ഷം രു കഷാര്ട്ട് ഫിലിം  ന്റഫസ്റ്റിന്റവല്  ന ത്തുന്നുണ്ട്. 

അദേഔാല സിനിമ നിര്മ്മാതാക്കളിന്റലാരാളായ ശ്രീ. ന്റഔ.വി.കഔാശി പഞ്ചായത്തിന്റല 

സ്ഥിര താമസക്കാരനായിരുന്നു. ആകേഹത്തിന്റന്റ  കപരില്  സാംസ്കാരിഔ രംഖന്റത്ത  

മിഔങ്ങ പ്രവര്ത്തനത്തിനുള്ള  50,000/- ീകപയുന്റ  ഄവാര്ഡ് നല്ഔാ   ഈകേശിുന്നു. 

കഷാര്ട്ട് ഫിലിം ന്റഫസ്റ്റിന്റവലിന്റന്റ സംഗാ നത്തിനും ഄവാര്ഡിനുമായി  1.00 ലക്ഷം 

ീകപ ന്റേലവഴിക്കാ   ഄനുമതി  അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

 
 

ക്രമ 
നം 

കപ്രാജക്ട് 
നം 

കപ്രാജക്ടിന്റന്റ കപര് ഄ ങ്കല്  

1 52 കഹാമികയാ അശുപത്രിക്ക് വസ്തു വാങ്ങല്  6 ലക്ഷം 
2 53 െഷിഭവന് വസ്തു വാങ്ങല്  9  ലക്ഷം 
3 76 ആ യാ ി ൄടുംബകക്ഷമ ഈപകഔന്ദ്രത്തിന് 

വസ്തു വാങ്ങല്  
5 ലക്ഷം 

4 77 കനാര്ത്ത് എല്.പി. എസ്സി ന്  
ഄധിഔമായി വസ്തു വാങ്ങല്  

4 ലക്ഷം 

5 78 156 -ാാാം നമ്പര്  ഄംഖ വാ ിക്ക്  വസ്തു 
വാങ്ങല്  വാര്ഡ് -1 

3 ലക്ഷം 

6 79 148-ാാാം  നമ്പര്  ഄംഖ വാ ിക്ക്  വസ്തു 
വാങ്ങല്   വാര്ഡ്  - 4 

3 ലക്ഷം 

7 80 147 -ാാാം നമ്പര്  ഄംഖ വാ ിക്ക്  വസ്തു 
വാങ്ങല്  വാര്ഡ് - 11 

3 ലക്ഷം 

8 80 152 -ാാാം നമ്പര്  ഄംഖ വാ ിക്ക്  വസ്തു 
വാങ്ങല്   വാര്ഡ്  - 17 

3 ലക്ഷം 

9 81 പ്ലാസ്റ്റിഔ് ന്റെഡിംഖ്  യൂണിറ്റിന് വസ്തു 
വാങ്ങല്  

5 ലക്ഷം 
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2.18 ആരവികപീകര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ന്റസക്രട്ടറിയുന്റ  13.07.2017-ന്റല ഔത്്ത  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ന ത്തിയ സര്കവയില്  രു ഡ്ണകഭാക്താവിന്റന്റ സ്ഥിര താമസം, 

തിരിങ്ങറിയല്, ഔരം തീരുവ രസീത്, അധാര്  ബന്ധിപ്പിങ്ങ ബാങ്ക് ഄക്കൗണ്ട് 

വിവരങ്ങള്   തു ങ്ങിയവ പഞ്ചായത്തില്  കശകരിങ്ങിട്ടുണ്ട്.  ജനഔീയാസൂത്രണ പദ്ധതി 

പ്രഔാരം  അനുലേങ്ങള്  നല്ൄന്നതിന് ആത്തരം കരകഔളുന്റ  പഔര്്പു ഔള്  

നിര്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥര്  അവശേന്റപ്പ ാറണ്ട്. ഇ കരകഔളുന്റ  പഔര്പ്പിനു പഔരം 

പഞ്ചായത്തില്  കശകരിങ്ങ വിവരങ്ങളുന്റ  ഄ ിസ്ഥാനത്തില്  അനുലേങ്ങള്  

നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  

2.19 ആരവികപീകര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ  13.07.2017-ന്റല A3348/17-ാാാം 
നമ്പര്  ഔത്്ത 

 

2012-13 വാര്ഷം മഹാമാഗാഖാന്ധി കദശീയ  ഗ്രാമീണ ന്റതാഴിലറ്പു  പദ്ധതിയുന്റ  

ഭാഖമായി ന്റതാഴിലറ്പു  ന്റതാഴിലാളിഔള്ക്ക് , സ്, സ് ൗസ് എന്നിവ  വാങ്ങി 

നല്ൄന്നതിന് 2,32,000/- ീകപ ന്റേലവഴിങ്ങെ (കപ്രാ.നം.2/13) ആതിന് സര്ക്കാര്  

തലത്തില്  സാധൂഔരണം വാങ്ങണന്റമന്ന്  കലാക്കല്  ഫണ്ട് അഡിറ്റ് വിഭാഖം 

ൄറിന്റപ്പവനതിയിരിുന്നു.  സാധൂഔരണം അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.    

 
2.20 ഔല്ലറ (ഡ്രവക്കം) ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ന്റസക്രട്ടറിയുന്റ  17.03.2017-ന്റല A2-02/17ാാാം നമ്പര്  

ഔത്തും 16.03.2017-ന്റല  18-ാാാം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം  (LSGD - 
DA3/153/2017-LSGD) 

 

ന്റതരുവ വിളു സ്ഥാപിുന്നതിനായി 7,49,727/- ീകപ  അന്റഔ ഄ ങ്കലായി  രണ്ട 

കപ്രാജക്ടുഔള്  ( 12/17, 13/17) 2016-17 വാര്ഷിഔ പദ്ധതിയില്   ഈള്ന്റപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

ന്റ ണ്ടര്  ഴിവാക്കി റകട്ടൃാണിക്സ്  എന്ന ന്റപാതു കമകലാ സ്ഥാപനത്തില്  നിന്ന്  

എല്.ആ.ഡി. ഡ്രലറ്റ് വാങ്ങിയാണ് കപ്രാജക്ട് ന പ്പാക്കിയത് . 25.07.2016-ന്റല 

2238/2016/തസൃഭവ നമ്പര്  ഈത്തരവ് പ്രഔാരം ആലക്ട്രിഔ് സാധനങ്ങള്  ന്റ ണ്ടര്  

ന പ ിഔളിലൂന്റ  വാങ്ങാ   നിര്കേശിങ്ങിരുന്നു. 19.09.2016-ന്റല ഭരണസമിതി 

തീരുമാനപ്രഔാരമാണ് കപ്രാജക്ട് ന പ്പാക്കിയത്. സാധൂഔരണം അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  
    
2.21 ബഹു. ഔല്ലോകേരി എം.എല്.എയുന്റ  24.07.2017-ന്റല ഔത്തും ന്റേറതാഴം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ ഔത്തും  
 

പഞ്ചായത്തിന്റല പിലാത്തറയിലള്ള ന്റേറതാഴം പി.എങ്ങ.്സി.ന്റയ ൄടുംബാകരാഖേ 

കഔന്ദ്രമായി ഈയര്ത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനം ന ുഔയാണ്. കഔന്ദ്രത്തിന്റന്റ 

ഄ ിസ്ഥാന സൗഔരേ വിഔസനത്തിന് 10.00 ലക്ഷം ീകപ തനത് ഫണ്ടില്  നിന്നും 

ന്റേലവഴിുന്നതിന് ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  
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2.22 ബഹു. കഔാട്ടയ്ക്കല്  എം.എല്.എയുന്റ  31.07.2017-ന്റല ഔത്തും ന്റപാന്മള ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  

പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 05.01.2017-ന്റല ഔത്തും 

 

2015----16 ല്  സമഗ്ര വിദോഭോസ പദ്ധതി, വായനശാലഔള്ും സ്കൂളുഔള്ും ദിനപത്രം 

എന്നീ കപ്രാജക്ടുഔള്  ന പ്പിലാക്കി (ഄ ങ്കല്  1.00 ലക്ഷം ീകപ). എന്നാല്  ഫണ്ടിന്റന്റ 

ലഭേത ൄറവമൂലം തുഔ നല്ഔിയില്ല. ആകപ്പാള്  തുഔ നല്ഔാ   ഈകേശിുന്നു. സമഗ്ര 

വിദോഭോസ പരിപാ ിയില്  LSS-USS പരിശീലനം, IAS പരിശീലനം, ഄദ്ധോപഔ 

സംഖമം, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുഔളില്  ദിനപത്രം എന്നീ ഗ ഔങ്ങളും ഈള്ന്റപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ആവയ്ക്ക് തുഔ നല്ഔാവന്നതല്ല എന്ന് ആകപ്പാഴന്റത്ത നിര്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥ   

ഄറിയിങ്ങിരിുന്നു. തുഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.

2.23 ബഹു.കഔാന്നി എം.എല്.എയുന്റ  01.08.2017-ന്റല ഔത്തും കഔാന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 
പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  01.08.2017-ന്റല ഔത്തും 

 

 പഞ്ചായത്തില്  10 ൄടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തഔന്റര  താല്ക്കാലിഔ കവതനാ 

 ിസ്ഥാനത്തില്  നാരായണപുരം ബകയാഖോസ് പ്ലാന്റില്  നിയമിങ്ങിട്ടുണ്ട്. വോപാര 

സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് കവതനം നല്ൄന്ന വേവസ്ഥയിലാണ് ആവന്റര കനരന്റത്ത 

നിയമിങ്ങത്. വോപാര സ്ഥാപനങ്ങളുമായുണ്ടാക്കിയ നിബന്ധന പാലിക്കന്റപ്പ ാന്റത 

വന്നതിനാല്  കവതനം പഞ്ചായത്ത് കനരിട്ട് നല്ൄഔയായിരുന്നു. ആപ്രഔാരം കവതനം 

നല്ൄവാനുള്ള കപ്രാജക്ട്  ഇ വര്ഷം വങ്ങിരുന്നുന്റവങ്കിലം  ന്റവറ്റിംഖ് ഒഫീസറം 

ഄപ്പീല്  ഔമ്മിറ്റിയും  നിരസിങ്ങെ.  പ്രകതേഔ ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 
2.24 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ  05.07.2017-ന്റല  ഔത്്ത   

 

ബി.പി.എല്  ൄടുംബത്തില്ന്റപ്പട്ടവര്ക്ക്  തയ്യല്  പരിശീലനത്തിന്  കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ആത് എ.പി.എല്  ൄടുംബത്തിനു  ി  ബാധഔമാക്കണന്റമന്ന് 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 
 

2.25 തിരുവനന്തപുരം കഔാര്പ്പകറഷ   കമയറന്റ   26.07.2017-ന്റല J5/31/16-ാാാം നമ്പര്  

ഔത്തും 06.05.2017-ന്റല  3(E) 44-ാാാം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം  
 

പദ്ധതി മാര്ഖകരകപ്രഔാരം   രഹിത- ഭവന രഹിതര്ക്ക്  സ്ഥലം വാങ്ങി വീ ് വങ്ങെ 

നല്ൄന്നതിന്റന്റ ധനസഹായം  ഡ്രലഫ് മിഷ   വേവസ്ഥ പ്രഔാരമായിരിക്കണം. 

എന്നാല്  ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം  300 ന്റപാതു വിഭാഖം  ൄടുംബങ്ങള്ും  100 പട്ടിഔ വിഭാഖം  

ൄടുംബങ്ങള്ും  സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന്  വസ്തു ഈ മസ്ഥരുമായി  ഔരാര്  വങ്ങ ് 

ക ാക്കണ്  ഄഡൃാ സ് നല്ഔിയിരുന്നു. ഇ 400 ൄടുംബങ്ങള്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി 

നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  
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2.26 ൄറ്റി്പു റം  കലാക്്ക പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ  ഔത്തും  (ലഭിങ്ങത് 26.07.2017) 11.07.2017-
ന്റല 4(9)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം 

 

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തില്ന്റപ്പട്ട  വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് പൗന സൗഔരേന്റമാരുക്കാനുള്ള  

കപ്രാജക്ടിന് (പൗനമുറി, ഈപഔരണങ്ങള്) ന്റവറ്റിംഖ് ഒഫീസര്  ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയില്ല. 

ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.27 ആടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റന്റ  12.06.2017-ന്റല C.A1001-ാാാം നമ്പര്  ഔത്്ത  
 

എഞ്ചിനീയറിംഖ് ഈകദോഖസ്ഥരുന്റ  ൄറവ് മൂലം  2015-16-ല്  നിര്മ്മാണം അരംഭിങ്ങ  

പല കപ്രാജക്ടുഔളും  പൂര്ത്തിയാക്കാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല.  31.03.2017-നു മുമ്പ്  ആവ 

പൂര്ത്തിയാക്കി  30.06.2017-നു മുമ്പ്  തുഔ നല്ഔിയില്ലാന്റയങ്കില്  ഔോരിഒവര്  തുഔ 

ലഭിക്കില്ല. ആത് ഏഔകദശം  10 കഔാ ി ീകപകയാളം  ഈണ്ട്. ആതിന്റന്റ ഔോരിഒവര്  തുഔ 

നല്ഔണന്റമന്ന് അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 
2.28 ആടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റന്റ  14.06.2017-ന്റല ഔത്്ത  

 

ജില്ലയിന്റല 14 RMSA സ്കൂളുഔളുന്റ   നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തിയായി  വരുന്നു. ഇ 

സ്കൂളുഔളില്  ഫര്ണിങ്ങറഔള്  വാങ്ങി നല്ഔാ   49.00 ലക്ഷം  ീകപയുന്റ   കപ്രാജക്ട്  

2015-16-ല്  ഄംഖീഔരിങ്ങിരുന്നു.  ആതിന്റന്റ ന്റ ണ്ടര്  ന പ ി  28.06.2017-നഔമാണ്  

പൂര്ത്തീഔരിക്കാ   ഔഴിയുഔ. ഄതിനാല്  30.06.2017-നഔം  പൂര്ത്തിയാക്കി  ബില്  തുഔ 

നല്ഔാ   ഔഴിയില്ല.  3 മാസം  ി സമയം ദീര്ഗിപ്പിങ്ങെ നല്ഔാ    

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.29 കഔാഴികക്കാ ്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  26.07.2016-ന്റല   P4-177/17-ാാാം 
നമ്പര്  ഔത്തും  25.07.2017-ന്റല  60/17(5)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം 

ൄറ്റോ ി്പു ഴ സംരക്ഷണത്തിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2017-18-ല്  കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  (കപ്രാ.നം.1104/18) ഄ ങ്കല്  5.00 ലക്ഷം ീകപ) ഇ കപ്രാജക്ട്  

ആ സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഒഫ്  റല്  ന്റഡവലപ്ന്റമന്റ് (IRD) എന്ന NGO മുകകന  ന്റഡകപ്പാസിറ്റ്  

വര്ക്കായി  ന്റേയ്യാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.30 കഔാഴികക്കാ ്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  26.07.2017-ന്റല   P4-177/17-ാാാം 
നമ്പര്  ഔത്തും  25.07.2017-ന്റല  60/17(6)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം 

 

മാമ്പുഴ സംരക്ഷണം എന്ന പദ്ധതി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏന്ററ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ/കലാക്ക് 

/ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റന്റ സംയുക്ത കപ്രാജക്ടായ  കപ്രാജക്ടിന് 3 കഔാ ി ീകപകയാളം 

ന്റേലവ് പ്രതീക്ഷിുന്നു. ഇ കപ്രാജക്ട്  ഡ്രമനര്  ആറികഖഷ   വൄ്പു  മുകകന  

ന്റഡകപ്പാസിറ്റ് വര്ക്കായി ന പ്പാക്കാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 
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2.31 പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ  27.07.2017-ന്റല Pstdppta-60/17-
ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും  13-07-17-ന്റല IX(2)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം  

 

താന്റഴപ്പറയുന്ന  മണ്ണുജല സംരക്ഷണ കപ്രാജക്ടുഔള്  DPC ഄംഖീഔരിങ്ങിട്ടുണ്ട്.  ആവ  
ന്റതാഴിലറ്പു  പദ്ധതിയില്  ഈള്ന്റപ്പടുത്തി  ന പ്പാക്കണന്റമന്നുള്ളതിനാല്  ന്റവറ്റിംഖ്  
ന പ ി  പൂര്ത്തിയായില്ല എന്നും പ്രകതേഔ ഄനുമതി നല്ഔണന്റമന്നും  
അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

കപ്രാജക്ട് നം കപ്രാജക്ടിന്റന്റ കപര് 
502/18 ഈള്ളൂര്  േിറ സംരക്ഷണം 
507/18 അറന്മുള - മരുതൂര്ഔ വ് പകട്ടരില്  ഔ വ് 

തുണ്ടിയില്  ഔ വ് - പര്പു ഴ ഔ വ് കതാ ് 
സംരക്ഷണം  

510/18 ന്റവള്ളങ്ങൂര്  വാളഔത്ത്  ോല്  സംരക്ഷണം 
512/18 വള്ളികക്കാ ് വലിയകതാ ് സംരക്ഷണം 
515/18 ൄഞ്ജരം  ോല്  - മുട്ടാറ്റ് ോല്  സംരക്ഷണം 
516/18 ഔീരത്തില്  കതാ ് സംരക്ഷണം 

 

2.32 ബഹു. ന്റനയ്യാറ്റി ഔര എം.എല്.എയുന്റ  29.07.2017-ന്റല  KT/06/2017-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തും ന്റേങ്കല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ന്റസക്രട്ടറിയുന്റ   22.07.2017-ന്റല A5/5091/2017 -ാാാം 
നമ്പര്  ഔത്തും 

 

2017-18 വാര്ഷിഔ പദ്ധതിയില്  ഈള്ന്റപ്പടുത്തിയിരുന്ന വലിയഔളം  ജകലാം  വം        

(കപ്രാജ.നം.317/18, തനത് ഫണ്ട്  5.00 ലക്ഷം ീകപ) എന്ന കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ 

അസൂത്രണസമിതി ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയിരുന്നില്ല. പ്രകതേഔ ഄനുമതി 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 
2.33 ന്റഔാല്ലം ജില്ലാ ഔളക്ടറന്റ  25.07.2017-ന്റല plg.975/16/DPC/DPO/KLM നമ്പര്  ഔത്ത്  

 

2016-17 വാര്ഷിഔപദ്ധതി കഭദഖതി  സമയത്ത് “ന്റപാളങ്ങിറ ന്റപാതു ഏലായില്  ന്റവള്ളം 

വറ്റിുന്ന  കജാലിക്കാര്ുള്ള  കവതനം നല്ഔല് ” (ഄ ങ്കല്  95,040/- ീകപ  - തനത് 

ഫണ്ട് ) എന്ന കപ്രാജക്ട് 17.03.2017-ന്റല ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിയില്  ഇ കപ്രാജക്ട് 

പരിഖണിങ്ങെന്റവങ്കിലം  ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം ഄനുസരിങ്ങ ്  കപാളങ്ങിറ ഏലായില്  

ന്റവള്ളം വറ്റിുന്നത് നിര്ത്തി വങ്ങിരിുന്നതിനാല്  ഄംഖീഔരിക്കാ വന്നതല്ല എന്ന്  

ജില്ലാ ഔളക്ടര്  ഄറിയിങ്ങിരുന്നു. 27.03.2017-ല്  ഇ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ 

അസൂത്രണസമിതി  ഄംഖീഔാരം നല്ഔി. ഄകന്ന ദിവസം  ജില്ലാ ഔളക്ടര്   

ഡി.പി.സിയില്  ഹാജരല്ലായിരുന്നു. ഡി.പി.സി.യുന്റ  ഄംഖീഔാര ന പ ി 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുന്റ   തീരുമാനത്തിനായി  വികധയമാക്കാ   25.07.2017-

ന്റല ഡി.പി.സി. തീരുമാനിങ്ങെ. ആതനുസരിങ്ങ ് കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുന്റ  

ഄംഖീഔാരത്തിനായി സമര്പ്പിങ്ങിരിുന്നു. 
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2.34 ശ്രീ. മകനാജ് ൄമാറിന്റന്റ ഔത്്ത (LSGD-DA3/232/2017-LSGD) 

 

പദ്ധതി ീകപീഔരണ ഗ്രാമസഭഔളില്  പ്രാതിനിധേം ൄറയുന്നു. ഄതിനാല്  പദ്ധതി 

ീകപീഔരണ ഗ്രാമസഭയില്  പന്റങ്കടുുന്ന ൄടുംബത്തിന്റല ഄംഖമായ ഡ്ണകഭാക്താ 

വിന്റന  തിരന്റഞ്ഞടുുകമ്പാള്  ആവര്ക്ക് ഄധിഔമായി  20 മാര്ക്ക്  നല്ൄന്നതിനുള്ള 

തീരുമാനം മാര്കഖരകയില്  ഈള് ന്റപ്പടുത്തണന്റമന്ന് അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.35 മാനന്തവാ ി നഖരസഭ ന്റേയര്കപഴ്സന്റന്റ 05.04.2017-ന്റല  G/laptop നമ്പര്  
ഔത്്ത  

 

2015-2016 വാര്ഷിഔ പദ്ധതിയില്   പട്ടിഔജാതി/പട്ടിഔവര്ഗത്തില്ന്റപ്പട്ട വിദോര്ഥി 

ഔള്  ലാപ് ക ാപ് നല്ൄന്നതിന്  (അന്റഔ 8 ലക്ഷം  ീകപ 32 ലാപ് ക ാപ്) കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കി. എന്നാല്  SC/ST വൄ്പു തലത്തിലം ലാപ് ക ാപ് വിതരണം  

ന്റേയ്തതിനാല്  SC വിഭാഖത്തില്  6 എണവം ST വിഭാഖത്തില്  15 എണവം  വിതരണം 

ന്റേയ്യാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല.  ആവ  2017-18-ന്റല  മാര്ഖകരകയിന്റല മാനദണ്ഡ പ്രഔാരം  

വിതരണം ന്റേയ്യാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  (ന്റപ്രാഫഷണല്/ ബിരുദ 

വിദോര്ഥിഔള് .) 

2.36 ഏറ്റുമാനൂര്  നഖരസഭാ ന്റേയര്മാന്റന്റ  26.07.2016-ന്റല  ഔത്്ത  
2015-16-ല്  ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിയുന്റ  ഄംഖീഔാരം  ാന്റത  10-ാാാം വാര്ഡില്  

ന്റവട്ടിമുഔള്  ഭാഖത്ത്  ഡ്രഹമാസ്റ്റ് ഡ്രലറ്റ്  സ്ഥാപിങ്ങെ. ആതിന്റന്റ ബില്  തുഔയായ  

4,98,300/- ീകപ  കഔരള കസ്റ്ററ്റ് ആ ഡസ്ട്രീീയല്  എന്റര്  ഡ്രപ്രസിനു  നല്ഔാനുണ്ട്. ഇ 

തുഔ തനത് ഫണ്ടില്  നിന്നും നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.37 1)  ആടുക്കി ജില്ലാ ഔളക്ടറന്റ   11.07.2017-ന്റല 50/17/DPC/DPO/IDIC നമ്പര്  ഔത്്ത, വട്ടവ  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ന്റസക്രട്ടറിയുന്റ   20.06.2017-ന്റല A3-1438/17-ാാാം നമ്പര്  ഔത്്ത, 
31.05.2017-ന്റല 1(5)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനം എന്നിവ. 
 

വട്ടവ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് തനത് ഫണ്ടം ജനറല്  പര്പ്പസ് ഗ്രാും  ം  

ഄപരോപ്തമായതിനാല്  പഞ്ചായത്തിന്റന്റ ഡ്രദനംദിനാവശേമായ  ജീവനക്കാരുന്റ  

ശമ്പളം, ന്റമമ്പര്മാരുന്റ   ഒണകററിയം, സിറ്റിംഖ് ഫീ തു ങ്ങിയവ നല്ഔാ   

വിഔസനഫണ്ട് ഈപകയാഖിങ്ങെന്റഔാണ്ടള്ള കപ്രാജക്ടിന് ഡി.പി.സി. ഄംഖീഔാരം 

നല്ഔിയില്ല. ആതിന് പ്രകതേഔ ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  
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2) ആടുക്കി ജില്ലാ ഔളക്ടറന്റ   മുഔളില്  പറഞ്ഞ  ഔത്തും ന്റതാടുപുഴ കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 
ന്റസക്രട്ടറിയുന്റ   28.06.2017-ന്റല B2-1517/2017-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും. 
വനിതാ ഗ ഔ പദ്ധതിയില്  ഈള്ന്റപ്പടുത്തി  2015-16, 2016-217 വര്ഷം പശുക്കന്റള 

വാങ്ങുന്നതിന് “കഖാ വര്ദ്ധന പദ്ധതി” എന്ന കപ്രാജക്ട്  ന പ്പാക്കിയിരുന്നു.  ഇ 

വര്ഷവം  ഇ കപ്രാജക്ട് ന പ്പാക്കാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.38 മുളുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 07.06.2017-ല A1-4037/17-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
06.05.2017 ന്റല 7.1 –ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം. 
 
പഞ്ചായത്തില്  8 ഖവ. എല്.പി.എസം 4 എയ്ഡഡ് എല്.പി.എസം അണുള്ളത്. 

ഇ സ്കൂളുഔളില്  ഈങ്ങഭക്ഷണം നല്ൄന്നുണ്ട്. ഖവ. എല്.പി.എസി.കനാന്റ ാപ്പം 4 

എയ്ഡഡ് സ്കൂളുഔളില്  പ്രഭാതഭക്ഷണവം നല്ഔി. എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്  

പ്രഭാതഭക്ഷണം നല്ഔിയതിന് സാധൂഔരണം അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  ാന്റത 2017-18 

വര്ഷവം എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്  പ്രഭാതഭക്ഷണം നല്ഔാ   ഄനുമതി 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  

2.39 കഔരള സഹഔരണ ക്ഷീര ഔര്ഷഔ യൂണിയ   പ്രസിഡന്റികന്റയും ന്റസക്രട്ടറിയുക യും 
18.07.2017 ന്റല 38/2017 – ന്റല ഔത്്ത. 
രു ലിറ്റര്  പാലിന് നാലീകപ സബ്സിഡി വര്ഷത്തില്  പന്ത്രണ്ട മാസവം ലഭിക്കത്തക്ക 

വിധത്തില്  ത്രിതല പഞ്ചായത്തുഔള്  ഇ സാമ്പത്തിഔ വര്ഷം തന്റന്ന ഫണ്ട 

വഔയിരുത്തണന്റമന്ന് ഈത്തരവണ്ടാഔണന്റമന്ന് അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  

2.40 പാനൂര്  കബ്സാു പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 04.07.2017 ന്റല ഔത്്ത. 
 
കനാണ്  കറാഡ് ന്റമയിന്റന സ് ഗ്രാും  ം (20.00 ലക്ഷം ീകപ), വിഔസനഫണ്ടം (5.00 

ലക്ഷം ീകപ) കേര്ത്ത് 5 ഄങ്കണവാ ി ന്റഔട്ടി ം നിര്മ്മിക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് 

ഡി.പി.സി. ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയില്ല. ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.41 കഔരള  റല്  എംകപ്ലാന്റെന്റ് ന്റവല്ഫയര്  ന്റസാഡ്രസറ്റി (ക്രൂസ് ) ന്റേയര്മാന്റന്റ 11.07.17 

ന്റല എ/337/2017-ാാാം നമ്പര്  ഔത്്ത. 

കഔരള  റല്  എംകപ്ലാന്റെന്റ് ന്റവല്ന്റഫയര്  ന്റസാഡ്രസറ്റിയുന്റ  യൂണിറ്റുഔളാണ് 

ഔഞ്ചികക്കാട്ടും ഔല്ലിയൂരിലമുള്ള ഗ്രാമല്ി മു്ാലയം. ഇ സ്ഥപനങ്ങളുന്റ  അധുനിഔ 

വല്ക്കരണത്തിന് എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും താന്റഴ പറയുന്ന നിരക്കില്  

തുഔ വഔയിരുത്തണന്റമന്ന് ഈത്തരവണ്ടാഔണന്റമന്ന് അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  –  20,000/- ീകപ 
2. മുനിസിപ്പാലിറ്റിഔള്  - 2,00,00/- ീകപ 
3. കഔാര്പ്പകറഷ   - 5,00,000/- ീകപ 
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2.42 സഹഔരണസംഗം രജിസ്ട്രീാറന്റ   01.02.2017-ന്റല MT(3) 1365-ാാാം നമ്പര്  ഔത്്ത (LSGD-
DA2/310/2017-LSGD)  
തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ഄവയ്ക്കാവശേമായ  പുസ്തഔങ്ങള്  വാങ്ങുകമ്പാള്  

ബുക്ക്മാര്ക്കിന് മു ഖണന നല്ഔണന്റമന്ന് നിര്കേശമുണ്ട്.  ബുക്ക് മാര്ക്കികനാന്റ ാപ്പം   

സാഹിതേ പ്രവര്ത്തഔ സഹഔരണ സംഗന്റത്തയും  ഈള്ന്റപ്പടുത്തണന്റമന്ന് 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  

 
2.43 ന്റതന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  24.07.2017-ന്റല  ഔത്തും 29.05.17-ന്റല  111(5)/17-

18-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം 
പഞ്ചായത്തിന്റല  ഖവ.സ്കൂളുഔളി ല്  നിയമനം ഔിട്ടുന്ന  ഄദ്ധോപഔര്  ലീന്റവടുത്തു 

കപാൄന്നതിനാല്   ഄദ്ധേയനം  മു ങ്ങുന്നുണ്ട്. ആതു പരിഹരിക്കാ   ഄദ്ധോപഔ 

ബാങ്കില്  (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ീകപീഔരിങ്ങത് ) നിന്ന് ഄദ്ധോപഔന്റര  ദിവസകവത 

നാ ിസ്ഥാനത്തില്  (500 ീകപ) 2016-17-ല്  98,000/- ീകപ തനത് ഫണ്ടില്  നിന്ന്  

ന്റേലവഴിങ്ങെ. (കപ്രാജ.നം.194/17- കപര് - ഄദ്ധോപഔ ബാങ്ക് ). ആതിനു സാധൂഔരണം 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  

2.44 തുഞ്ചന്റത്തവനങ്ങൈ   മലയാള സര്വഔലാശാലാ ഡ്രവസ് ന്റേയര്മാന്റന്റ 05.06.2017-ന്റല 
ഔത്്ത  
 

മലയാള സര്വഔലാശാല ന ത്തുന്ന  പത്ത് എം.എ കഔാ്സുകഔളില്  ന്നാണ് 

“തകേശ വിഔസന പൗനം”. തകേശഭരണ വൄപ്പിന്റന്റ  ഔീഴിലള്ള  ൄടുംബശ്രീ, 

ഔില, തകേശമിത്രം  തു ങ്ങിയവയില്  നിയമിക്കന്റപ്പടുന്നവര്ക്ക്   ഇ 

സര്വഔലാശാലയിന്റല “തകേശ വിഔസന പൗനം“  എം.എ ബിരുദം  

കയാഖേതയായി  ഄംഖീഔരിക്കണന്റമന്ന് അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.45 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത ന്റസക്രട്ടറിയുന്റ  01.07.2017-ന്റല B1-2430/17-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്്ത  
 
2015-16-ന്റല കപ്രാജക്ടുഔള്  മാറ്റമില്ലാത്ത  സ്പില്ഒവര്  കപ്രാജക്ട് എന്ന നിലയില്  2017-

18 വര്ഷം തു രുന്നുണ്ട്. കറാഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിുള്ള  ഄധിഔ വിഹിതമായി  

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് തുഔ ലഭിങ്ങിരുന്നു.  19.09.2015-ന്റല  GO(p)419/2015-നമ്പറായി  

58,95,631/- ീകപ  (ന്റഹഡ് ഒഫ് ഄക്കൗണ്ട് 8448-00-109-93-01) ഄധിഔമായി  ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തിന് ഄനുവദിങ്ങെ.  31.03.2017-ല്  സമര്പ്പിങ്ങ  ഔൂ ലിസ്റ്റിലള്ള  ബികളിലഔളില്   

26,59,577/- ീകപയുന്റ   കറാഡു പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയുന്റ   ഄധിഔ വിഹിതം  
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വഔയിരുത്തിയ  ബികളിലം ഈണ്ടായിരുന്നു.  31.03.2017-നു േില ബികളിലഔള്  മാറിയില്ല. ഇ 

വര്ഷം  ഇ ന്റഹഡ് ഒഫ് ഄക്കൗണ്ടില്  തുഔയില്ല. ഄതിനാല്  സാംകേ വഴി ബില്  

ഄയയ്ക്കാ   ഔഴിയുന്നില്ല.  ഇ സാഹേരേത്തില്  2017-18 വര്ഷം  മാറ്റമില്ലാന്റത സ്പില്  

ഒവറായി ഈള്ന്റപ്പട്ട  ഔാ ാങ്ങിറ - PHC - പള്ളിമുക്ക്  കറാഡ്  (കപ്രാ.നം.99/2018) എന്ന 

കപ്രാജക്ടിന്റന്റ  (ബില്  തുഔ  26,59,557 ീകപ) മാറന്നതിന് ക്രമീഔരണം 

ന്റേയ്യണന്റമന്നാവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.46 ക്ലീ   കഔരള ഔമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റന്റ  07.08.2017-ന്റല A30/CKCL/2017-ാാാം നമ്പര്  ഔത്്ത 
 

12.07.2017-ല്   ിയ കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖ മിനിറ്റ്സിന്റന്റ (കണ്ഡിഔ 

2.7) മാലിനേകശകരണ കപ്രാജക്ടുഔള്  ന പ്പാുന്നതിന് ക്ലീ   കഔരള ഔമ്പനി 

മാനദണ്ഡ പ്രഔാരമുള്ള  ന്റ ണ്ടര്  ന പ ിഔള്  പാലികക്കണ്ടതാണ് എന്ന്  

പറയുന്നുണ്ട്. തു ര്ന്നു പറയുന്ന “ ന്റ ണ്ടര്  ന പ ി  ാന്റത ക്ലീ   കഔരള ഔമ്പനി 

മുകകന  കപ്രാജക്ടുഔള്  ന പ്പാക്കാവന്നതല്ല” എന്ന ഭാഖം ഴിവാക്കണന്റമന്ന് 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  

ക്ലീ   കഔരള ഔമ്പനി ഄംഖീഔരിങ്ങ ന്റ ണ്ടര്  തുഔ  ഈയര്ന്ന പരിധിയായി 

ഔണക്കാക്കി അവശേന്റമങ്കില്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  പ്രകതേഔമായി  

ന്റ ണ്ടര്  വിളിക്കാവന്നതാണ് എന്നും തീരുമാനന്റമടുത്തിരുന്നു.  

2.47 ൄന്നത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  15.07.2017-ന്റല A3-4671/17-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തും  09.07.2017-ന്റല IV(6)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം 
 

ൄന്നത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റല  ഐവര്ഔാല നടുവില്   ഭാഖന്റത്ത  

ഔളിയ്ക്കലഴിഔത്ത്  ജംഖ്ഷ    പാറമല കറാഡ് ഖണപതിയാ മുഔള്  േിറയില്  

വ കക്കക്കര കറാഡ്  എന്നീ കറാഡുഔളുന്റ   ആനിയും കഔാണ്ക്രീറ്റ് ന്റേയ്യാനുള്ള 

ഭാഖത്ത്  50 ശതമാനത്തിലധിഔം പട്ടിഔജാതി  വിഭാഖക്കാര്  ആല്ല എന്ന 

ഔാരണത്താല്   പട്ടിഔജാതി  വിഔസന ഒഫീസര്  ഫീസിബിലിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് 

നല്ഔിയിട്ടില്ല. എസ്.സി.എസ്.പി. ഫണ്ട്  ഈപകയാഖിങ്ങ ്  ആത് കഔാണ്ക്രീറ്റ് 

ന്റേയ്യാ    ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.48 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 25.07.2017-ന്റല 
DPTVPM/പ്രസിഡിന്റ്/416/2017-ാാാം നമ്പര്  ഔത്്ത  
 

മാര്ഖകരകയില്  ഈള്ന്റപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  താന്റഴപ്പറയുന്ന കപ്രാജക്ടു 

ഔള്ക്ക്  ഡി.പി.സി. ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയിട്ടിന്റല്ലന്നും ആവ ന പ്പാുന്നതിന് 
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കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുന്റ  ഄംഖീഔാരം നല്ഔണന്റമന്നും 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  

 

ക്രമ 
നം 

കപ്രാജക്ട് 
നം 

കപ്രാജക്ടിന്റന്റ കപര് വിഭാഖം തുഔ 

1 1042/18 ഔാളുട്ടി, കപാത്തുൄട്ടി 
പരിപാലന പദ്ധതി 

എസ്.സി 50,00,000/- 

2 1043/18 ഔാളുട്ടി, കപാത്തുൄട്ടി 
പരിപാലന പദ്ധതി 

എസ്.റ്റി 30,00,000/- 

3 1045/18 ഔാളുട്ടി, കപാത്തുൄട്ടി 
പരിപാലന പദ്ധതി 

വനിത 65,00,000/- 

4 1047/18 ഔി ാരി  വളര്ത്തല്  എസ്.സി 50,00,000/- 
5 1062/18 ഔി ാരി വളര്ത്തല്  എസ്.റ്റി 5,00,000/- 
6 1151/18 നാ  , ന്റവങ്ങേര്,  

ഔാസര്കഖാഡ് ഡാര്ഫ് പശു 
വളര്ത്തല്  പദ്ധതി 

ജനറല്  50,00,000/- 

7 1154/18 നാ  , ന്റവങ്ങേര്,  
ഔാസര്കഖാഡ് ഡാര്ഫ് പശു 
വളര്ത്തല്  പദ്ധതി 

എസ്.സി 25,00,000/- 

8 1331/18 മുട്ടകഔാഴി വിതരണം - 
പട്ടിഔജാതി ഗ്രൂ്പു ഔള്ക്ക്  

എസ്.സി 50,00,000/- 

9 779/18 ലാപ് ക ാപ് വിതരണം എസ്.റ്റി 5,00,000/- 
10 1236/18 പട്ടിഔജാതി  വിഭാഖക്കാര്ക്ക്  

ഒകട്ടാറിക്ഷ വാങ്ങുന്നതിനു 
സബ്സിഡി ധനസഹായം 

എസ്.സി 50,00,000/- 

11 926/18 വനിത സംരംഭഔള്ുള്ള  
ണ്  െഷി 

ജനറല്  16,50,000/- 

12  കതനീങ്ങ വളര്ത്തല്  പദ്ധതി  എസ്.റ്റി 5,00,000/- 
2.49 വല്ല്പു ഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  29.07.2017-ന്റല  ഔത്്ത 

 
2013-14 സാമ്പത്തിഔ വര്ഷം  പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസ് ഔം കഔാംപ്ലക്സിന് KURDFC-

യില്   നിന്ന് 1,42,20,000/- ീകപ  കലാണായി ഄനുവദിങ്ങിട്ടുണ്ട്. ആതില്  85,44,385/- 

ീകപ ലഭിങ്ങെ.  ന്റഔട്ടി ത്തിന്റന്റ പണി പൂര്ത്തിയായി വരുന്നു.  ആനി ലഭിക്കാനുള്ള 

തുഔയായ  56,75,615/- ീകപ  ഴിവാക്കി ധനഔാരേ ഔമ്മീഷ   ഗ്രാന്റില്  നിന്നും  

51,13,400/- ീകപയും  ബാക്കി തനത് ഫണ്ടം  ഈപകയാഖിക്കാ   കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കിന്റയങ്കിലം കഷാപ്പിംഖ്  കഔാംപ്ലക്സ് നിര്മ്മാണത്തിന് ധനഔാരേ ഔമ്മീഷ   

ഗ്രാന്റ്  ഈപകയാഖിക്കാവന്നതല്ലാത്തതിനാല്  ന്റവറ്റിംഖ് ഒഫീസര്  ഄംഖീഔരിങ്ങില്ല.   

പ്രകതേഔ ഄനുമതി  അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 
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2.50 തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയറന്റ   09.08.2017-ന്റല ഡി.ബി.3-
5068/17/CE/തസൃഭവ ഔത്്ത 
 

സംസ്ഥാനത്ത് പല തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  ധനഔാരേ ഔമ്മീഷ   ഗ്രാന്റ്  

ഈപകയാഖിങ്ങ ്  കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് കപ്രാജക്ട്  എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗകരകയ്ക്ക്  

വിരുദ്ധമായതിനാല്  ആവയ്ക്ക് ന്റവറ്റിംഖ് ഒഫീസര്മാരായ എഞ്ചിനീയര്മാര്   

ഄംഖീഔാരം  നല്ഔിയിട്ടില്ല. 

 കഔന്ദ്ര  സര്ക്കാര്  മാര്ഗകരകയില്  കറാഡുഔളുക യും ഫു ്പാത്തുഔളുന്റ യും  

“ന്റമയിന്റന സ്”  എന്ന് െതേമായി പ്രതിപാദിങ്ങിട്ടുന്റണ്ടന്നും  കറാഡിതര കസവന 

കമകലയിന്റല വിവിധ നിര്മ്മാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കാണ് ഇ ഫണ്ട്  

വിനികയാഖിക്കാ   പ്രാധാനേം നല്കഔണ്ടന്റതന്നും  ഄറിയിങ്ങിരിുന്നു. ഄതിനാല്  

ധനഔാരേ ഔമ്മീഷ   ഗ്രാന്റ് ഈപകയാഖിങ്ങ ്  പുതിയ കറാഡ്  പ്രവൃത്തിഔള്  

ഏന്ററ്റടുത്ത്  ന്റേയ്യുവാ    സാധിുഔയില്ല എന്നുള്ള  നിര്കേശം നല്ഔണന്റമന്ന്  

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.51 പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ന്റസക്രട്ടറിയുന്റ  09.08.2017-ന്റല A1/3598/17-ാാാം  നമ്പര്  

ഔത്തും,19.07.2017-ന്റല (1)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം 

 
ധനഔാരേ ഔമ്മീഷ   ഗ്രാന്റ് ഈപകയാഖിങ്ങ ്  കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖിന്  20 

കപ്രാജക്ടുഔള്  വാര്ഷിഔ പദ്ധതിയില്  ഈള്ന്റപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ആവ ന്റവറ്റിംഖ് 

ഒഫീസര്   ഄംഖീഔരിങ്ങില്ല.  പ്രകതേഔ ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.52 ആരിക്കൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ  14.08.2017-ന്റല ഔത്്ത  
 

ക്ഷീര ഔര്ഷഔര്ക്ക് പാലിന്  സബ്സിഡി നല്ൄന്നതിനുള്ള സംയുക്ത  കപ്രാജക്ട് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുകകന  നല്ൄകമ്പാള്  നിര്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥ   

അരാന്റണന്ന് വേക്തത വരുത്തണന്റമന്ന് അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.53 Diploma in Community  Based Rehabilitation  (DCBR) കഔാഴ്സ് പാസായ 
ഈകദോഖാര്ഥിഔള്  നല്ഔിയ ഔത്്ത.  (ലഭിങ്ങത് 16.07.2017- LSGD- IAI/301/2017-LSGD) 
 

ശാരീരിഔ -  മാനസിഔ ന്റവകളിലവിളിഔള്  കനരിടുന്ന  ൄട്ടിഔള്ുള്ള ന്റസ്പഷേല്  സ്കൂള്, 

ബഡ്സ്  സ്കൂള്  എന്നിവി ങ്ങളില്  പൗിപ്പിുന്ന  ഄദ്ധോപഔര്ുള്ള 

കയാഖേതയില്  Diploma in Community  Based Rehabilitation  (DCBR)   എന്ന കഔാഴ്സ്  
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 ി  ഈള്ന്റപ്പടുത്തി  നിലവിന്റല  പദ്ധതി അസൂത്രണ മാര്ഗകരക  കഭദഖതി 

ന്റേയ്യണം  എന്നാവശേ ന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.54 ബഹു. ഄരുവിക്കര എം.എല്.എ.യുന്റ   17.07.2017-ന്റല  ഔത്തും ന്റവള്ളനാ ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 17.07.2017-ന്റല  ഔത്്ത (LSGD-DB3/149/2017/LSGD) 
 

ന്റവള്ളനാ ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റന്റ 2017-18-ന്റല  വാര്ഷിഔ പദ്ധതി 

ഄംഖീഔാരത്തിന്  ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിക്ക് സമര്പ്പിങ്ങെന്റവങ്കിലം  നൂനതഔള്  

ഈള്ളതിനാല്  ഡി.പി.സി  ഄംഖീഔരിങ്ങില്ല.  ആത് ഄംഖീഔരിങ്ങെ  നല്ൄന്നതിന്  

ന പ ി  സൃീഔരിക്കണന്റമന്നാവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.55 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറന്റ   10.07.2017-ന്റല 82/2016-17/DPC/DPO/Kannur 
(LSGD-DA1/575/2017-LSGD) 
 

ഔണ്ണൂര്  ജില്ലയില്  വിവധ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ശിശു വിഭാഖത്തിന്റല  

ഫണ്ട് ഈപകയാഖിങ്ങ ് ശിശു മന്ദിരങ്ങളിന്റല ൄട്ടിഔള്ക്ക് കപാഷഔാഹാരം  

നല്ൄന്നതിനും  കനാണ്  കറാഡ് ന്റമയിന്റന സ് ഗ്രാും  പകയാഖിങ്ങ ് സര്ക്കാര്  

സ്കൂള്  ന്റഔട്ടി ങ്ങള്ക്ക് വാ ഔ നല്ൄന്നതിനും  കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.  

ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഡി.പി.സി. ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയിരുന്നില്ല. എന്നാല്  ആവയ്ക്ക്  

ഄനുമതി നല്ഔണന്റമന്ന് സര്ക്കാരികനാ ് അവശേന്റപ്പ ാ   ഡി.പി.സി. 

തീരുമാനിങ്ങിട്ടുണ്ട്.  ആവയ്ക്ക് ഄനുമതി നല്ഔാകമാ എന്ന് സ്പടീകീഔരണം നല്ഔാ   

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.56 ശ്രീ. ഫിലിപ്പ് ൄരുവിളയുന്റ  ഔത്്ത (ലഭിങ്ങത് 31.07.2017-ല് ) (LSGD-DA1/583/2017-LSGD) 
 

തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  ന പ്പാുന്ന  പദ്ധതിഔളുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട 

ഫയല്  ക്രമീഔരിങ്ങ ് സൂക്ഷിുന്നതിന് ഈത്തരവണ്ടാഔണന്റമന്ന്  അവശേന്റപ്പ 

ട്ടിരിുന്നു. 

2.57 അലങ്ങാ ്  കലാക്്ക പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  07.08.2017-ന്റല C-875/17-ാാാം 
നമ്പര്  ഔത്്ത 
 

പട്ടിഔജാതി  വിഭാഖത്തിന്റല  വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്  പൗനമുറി നിര്മ്മിങ്ങെ നല്ൄന്ന 

തിനുള്ള കപ്രാജക്ടുഔള്  ന പ്പാുന്നതിന് ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 
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2.58 ഔണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  10.07.2017-A3-1858/16-ാാാം നമ്പര്  ഔത്്ത 
 

ധനഔാരേ ഔമ്മീഷ   ഗ്രാന്്റ  ഈപകയാഖിങ്ങ ് പഞ്ചായത്്ത ഒഫീസിനു സൗകരാര്ജ 

പ്ലാന്റ്  എന്ന കപ്രാജക്ടിന്  (നം.61/17- ഄ ങ്കല്  7,50,000/- ീകപ) ന്റവറ്റിംഖ് 

ഒഫീസര്  ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയില്ല. ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.59 ഔണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  10.07.2017-ന്റല ഔത്്ത 
 

ഄങ്കണവാ ി വര്ക്കര്മാര്/ന്റഹല്പ്പര്മാര് ക്ക് ഄധിഔ കവതനം നല്ൄന്നതിനുള്ള 

കപ്രാജക്ട് (നം.72/17, തുഔ 6,13,200/- ീകപ) വനിത ഗ ഔ പദ്ധതിയില്  

ഈള്ന്റപ്പടുത്തിയതിനാല്  ഡി.പി.സി. ഄംഖീഔരിങ്ങില്ല. വനിതാ  ഗ ഔ പദ്ധതിയില്  

ഈള്ന്റപ്പടുത്തി  ന പ്പാക്കാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.60 ഔിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 17.02.2017- ന്റല ഔത്്ത 
 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റല പ്രധാന കറാഡുഔളും ഈള്കറാഡുഔളും ഄന്താരാട്ര 

നിലവാരത്തികലുയുര്ത്തുന്നതിന് താന്റഴപറയുന്ന കറാഡുഔള്  ന്റപാതു സൃഔാരേ 

പങ്കാളിത്തകത്താന്റ  BM&BC ന്റസ്പസിഫികക്കഷ   പ്രഔാരം നിര്മ്മിക്കാ   ഄനുമതി 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

ക്രമ 
നം 

കപ്രാജക്്ട 
നമ്പര്  

കപരുവിവരം 

1 108/18 താമരങ്ങാല്  ഡ്രബപ്പാസ് കസവനപ്പ  ലിങ്ക് കറാഡ് 
2 114/18 അട്ടുപ ിേിറക്കാ ് കറാഡ് പുനരുദ്ധാരണം 
3 119/18 പൂകക്കാളമുക്ക് കറാഡ് പുനരുദ്ധാരണം 
4 120/18 ആര്പു ംപ്പാറ അഞ്ഞിലി ങ്ങൃവ ് കറാഡ് പുനരുദ്ധാരണം 
5 123/18 ഔിഴക്കമ്പലം മാര്ക്കറ്റ് താമരങ്ങാല് ഡ്രബപ്പാസ് കറാഡ് 

പുനരുദ്ധാരണം 
6 150/18 ങ്ങൄരകക്കാ ് ഡ്രബപ്പാസ് രണ്ടാംഗട്ട കറാഡ് പുനരുദ്ധാരണം 
7 153/18 വിലങ്ങ് ഄമ്പലപ്പ ി കറാഡ് പുനരുദ്ധാരണം 
8 162/18 പള്ളിുറ്റി േിറവക്കാവ് രണ്ടാംഗട്ട കറാഡ് പുനരുദ്ധാരണം 

  

2.61 എരുകത്തമ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ന്റസക്രട്ടറിയുന്റ  05.06.17 ന്റല C1-392/17-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്്ത. 

 2013 –14 ല്  നിര്മ്മാണം അരംഭിങ്ങ പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസ് ന്റഔട്ടി  നിര്മ്മാണം 

എന്ന കപ്രാജക്ട് പൂര്ത്തിയായിട്ടില്ല. ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഈള്ന്റപ്പടുത്തിയിരുന്ന തുഔ 

ഔോരി ഒവറായി ഄനുവദിക്കണന്റമന്ന് അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 
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2.62 ന്റവള്ളിയാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 15.07.2017 – ന്റല ഔത്്ത 
പഞ്ചായത്തിന്റല വിവിധ കറാഡു പ്രവര്ത്തിഔള്  റ്റ കപ്രാജക്ടായി വാര്ഷിഔ 

പദ്ധതിയില്  ഈള്ന്റപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ആതിന് ഡി.പി.സി. ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയില്ല. 

പ്രകതേഔ ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

 

2.63 മല്പു റം മുനിസിപ്പല്  ന്റേയര്കപഴ്സന്റന്റ 01.08.2017-ന്റല C-802/14-ാാാം നമ്പര്  ഔത്്ത. 
പുതിയ ഈത്തരവപ്രഔാരം സാമൂഹേ സരക്ഷാ ന്റപ ഷ   ഄകപക്ഷഔള്  ഡി.ബി.റ്റി. 

ഡ്രസറ്റില്  കരകന്റപ്പടുത്തുന്ന തീയതി മുതലാണ് പ്രാബലേത്തില്  അുന്നത്. 

ഄകപക്ഷ നനഖരസഭാ ഒഫീസില്  ലഭിങ്ങ തീയതി മുതല്  

പ്രാബലേത്തിലാക്കണന്റമന്ന് അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.64 കഔാഡൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 01.08.2017- ന്റല ഔത്്ത 
 

പഞ്ചായത്തിന്റന്റ ഈ മസ്ഥതയില്  2000 മുതല്  പ്രവര്ത്തിുന്ന ഔമ്പൂട്ടര്  

പരിശീലന കഔന്ദ്രമുണ്ട്. 2017 – 18 വാര്ഷിഔ പദ്ധതിയില്  ആവിന്റ  ഔമ്പൂട്ടര്  

പരിശീലനത്തിന് കപ്രാജക്ടുഔള്  ഈള്ന്റപ്പടുത്തിയിരുന്നുന്റവങ്കിലം ഡി.പി.സി 

ഄംഖീഔരിങ്ങില്ല. പ്രകതേഔ ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.65 തിരുവനന്തപുരം ക്ഷീരവിഔസനവൄപ്പ് ന്റഡ.ഡയറക്ടറന്റ  17.08.2017 ന്റല F/5505/2017-
ാാാം നമ്പര്  ഔത്്ത. 
 

പശുവിന്റനവാങ്ങുന്നതിന് റികവാള്വിംഖ് ഫണ്ട് (കപ്രാ.നം. 1044/18 – തുഔ 50.00 

ലക്ഷം ീകപ ജനറല് ), വനിതാ ക്ഷീരഔര്ഷഔര്ക്ക് പശുവിന്റന വാങ്ങുന്നതിന് 

റികവാള്വിംഖ് ഫണ്ട് ( കപ്രാ.നം 1061/18 തുഔ 40.00 ലക്ഷം  ീകപ) എന്നീ കപ്രാജക്ട് 

ഡി.പി.സി. ഄംഖീഔരിങ്ങ ് ന്റവറ്റിംഖ് ഒഫീസര്  ഄംഖീഔാരവം നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. 

എന്നാല്  ആതു മാര്ഗകരകയില്  പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  കപ്രാജക്ട് ന പ്പാക്കാകമാ 

എന്ന് നിര്കേശം നല്ഔണന്റമന്ന് അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  

2.66 തലകേരി കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 10.08.2017 ന്റല C/196/17/Plan നമ്പര്  
ഔത്്ത. 

 ക്ഷീരസംഗങ്ങളില്  ഄളുന്ന പാലിന് സബ്സിഡി നല്ഔാ   7.00 ലക്ഷം ീകപയുന്റ  

കപ്രാജക്ട് വാര്ഷിഔ പദ്ധതിയില്  ഈള്ന്റപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. േില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  

പാലിനു സബ്സിഡി നല്ൄന്ന കപ്രാജക്ടു ഈള്ന്റപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  കനരിട്ട് 

സബ്സിഡി നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 
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2.67 ഄളഖപ്പനഖര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 22.06.17 – ന്റല A3-5261/17-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്്ത, 19.08.2014- ന്റല 53430/DA2/14/തസൃഭവ സര്ക്കാര്  ഔത്്ത, കഔാര്ഡികനഷ   
ഔമ്മിറ്റിയുന്റ  16.08.2014-ന്റല കയാഖതീരുമാനം (കണ്ഡിഔ 3.21) (LSGD-DA2/334/2017-
LSGD). 

 16.08.14- ന്റല കഔാര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിന്റന്റ ഄ ിസ്ഥാനത്തില്  

അമ്പല്ലൂര്  മകഹാം  വം എന്ന പദ്ധതിക്ക് കവണ്ടി (കട്ടൃഡ്ന്റഫയര്) പദ്ധതി തുഔ 

ന്റേലവഴിക്കാ   19.08.14 ന്റല സര്ക്കാര്  ഔത്തുമുകകന ഄനുമതി നല്ഔിയിരുന്നു. 

ആതനുസരിങ്ങ ്ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു വിഹിതമായി 2.00 ലക്ഷം ീകപയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു 

വിഹിതമായി 1,43,581/- ീകപയും (വിഔസനഫണ്ട് ) കേര്ത്ത് അന്റഔ 3,43,581/- ീകപ 

ന്റേലവഴിങ്ങെ. ആപ്രഔാരം തുഔ ന്റേലവഴിക്കാ   സര്ക്കാര്  ഈത്തരവായി 

നല്ഔിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  കലാക്കല്  ഫണ്ട് ൄറിന്റപ്പവനതിയിരിുന്നു. ആതിന് 

സാധൂഔരണം അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.    

2.68 മല്പു റം ഄസിസ്റ്റന്റ്  ന്റഡവലപ്ന്റമന്റ്  ഔമ്മീഷണറന്റ   27.01.2017-ന്റല RD5/2355/2017-
ാാാം  നമ്പര്  ഔത്തും  ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണറന്റ   31.01.2017-ന്റല 699/DP4/17/CRD 
ഔത്തും  (LSGD -DB3/74/2017/LSGD) 
 

മല്പു റം  ജില്ലയില്  ഄസിസ്റ്റന്റ്  ന്റഡവലപ്ന്റമന്റ്  ഔമ്മീഷണറന്റ  (ജനറല്) 

ഓകദോഖിഔാവശേത്തിനായി ജില്ലയിന്റല 15 കലാക്ക്  പഞ്ചായത്തുഔളുന്റ   

സാമ്പത്തിഔ സഹായകത്താന്റ   രു വാഹനം  വാങ്ങാ   ഄനുമതി 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.69 ന്റഔാകണ്ടാട്ടി കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  1.08.2017-ന്റല  ഔത്്ത 
 

ന്റഔാകണ്ടാട്ടി കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റന്റ ഔീഴിലള്ള  ഔമ്മൂണിറ്റി ന്റസന്റര്  പുതുതായി  

ീകപീഔരിങ്ങ  മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുന്റ   ഭാഖമായതിനാല്  നിലവില്  സി.എങ്ങ.്സി. ആല്ല. 

കലാക്ക്  പഞ്ചായത്തിന്റന്റ  കനാണ്കറാഡ് ന്റമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ്  ഈപകയാഖിങ്ങ ് 

താന്റഴപ്പറയുന്ന  രണ്ട്  കപ്രാജക്ടുഔള്  ഈള്ന്റപ്പടുത്തിയിരുന്നുന്റവങ്കിലം  ഡി.പി.സി.  

ഄംഖീഔരിങ്ങില്ല.  ഇ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

ക്രമ 
നം 

കപ്രാജക്്ട നം കപ്രാജക്ടിന്റന്റ കപര് ഄ ങ്കല്  

1 111/18 പള്ളിക്കല്  പി.എങ്ങ.്സി.യ്ക്ക് 
പഞ്ചാത്തല 

സൗഔരേന്റമാരുക്കല്  

10,00,000/- 

2 112/18 പുളിക്കല്  ഫാമിലി ന്റഹല്ത്ത്  
ന്റസന്ററിന് ന്റഔട്ടി  

നിര്മ്മാണം 

20,00,000/- 
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2.70 ആടുക്കി  കലാക്ക്  പഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 17.08.2017-ന്റല  ഔത്്ത  
  

 ഡി.പി.സി.   ഄംഖീഔരിങ്ങ താന്റഴപ്പറയുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  ന പ്പാക്കാ   ഄനുമതി 
അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.   

 

3 90/18 ഔര്ഷഔ SHG ഔള്ക്ക്  
പങ്ങക്കറി െഷി 

13,00,000/- 

4 92/18 തളിര്  ന്റേറഔി  വനിതാ 
കതയില ഔര്ഷഔ 

സംഗങ്ങള്ക്ക് 
ധനസാഹായം 

 
10,00,000/- 

5 93/18 ഔാഞ്ഞാര്  വാട്ടര്ന്റഷഡ് തീം 
പാര്ക്കല്  ഡ്രതഔള്  വങ്ങെ 

പി ിപ്പിക്കല്  

5,00,000/- 

6  പട്ടിഔ വര്ഗ 
വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് പൗന മുറി 

17,05,000/- 

7 91/18 വനിത SHG ഔള്ക്ക്   
പങ്ങക്കറിക്കൃഷിക്ക്  
ധനസഹായം 

16,90,000/- 

8  പട്ടിഔജാതി  
വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്  പൗനമുറി 

22,00,000/- 

 

2.71 ഔണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  17.07.2017-ന്റല  A-2851/17-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തും 01.07.2017-ന്റല  194/17(4) -ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം  
 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 2013-14, 2014-15 വര്ഷം  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും കലാക്ക് 

പഞ്ചായത്തും  ഡ്രഔമാറിയ താന്റഴപ്പറയുന്ന  പദ്ധതിഔളില്  ന്റേലവഴിക്കാന്റത മിങ്ങം 

ഔി ുന്ന  തുഔ ഡ്രലഫ്  പദ്ധതിും ബഡ്സ് സ്കൂള്  ഡ്രദനംദിന  ന്റേലവിനും  

ഈപകയാഖിക്കാ    ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. ഇ തുഔ പഞ്ചായത്തിന്റന്റ  

സൃന്തം ബാങ്ക്  ഄക്കൗണ്ടിലാണ്  സൂക്ഷിങ്ങിരിുന്നത്. 

I. ഔണ്ണൂര്   ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത  ഄനുവദിങ്ങ തുഔ  

ക്രമ 
നം 

കപ്രാജക്്ട നം കപ്രാജക്ടിന്റന്റ കപര് വിഔസനഫണ്ട് 

1 75/18 ഔല്പമിത്ര കഔര ഔര്ഷഔര്ക്ക്  
ന്റതങ്ങു സംരക്ഷണത്തിന്  

ധനസഹായം 

20,00,000/- 

2 89/18 സമൃദ്ധി -ന്റഔാകക്കാ െഷിക്ക് 
ധനസഹായം 

20,00,000/- 

2012-13 വര്ഷം ഄനുവദിങ്ങത് 
 
ഭവന നിര്മ്മാണം (ജനറല് )  

 
 
82,500 

ഭവന നിര്മ്മാണം (വനിത)  1,35,000 
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 ഇ തുഔ  ഡ്രലഫ് പദ്ധതിക്ക് ഈപകയാഖിക്കാ   ഄനുമതി 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  

II. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബഡ്സ് സ്കുളിനു ഄനുവദിങ്ങത്.  

2013-14 ബഡ്സ് സ്കൂള്  95,085 
2016-17   ബഡ്സ് സ്കൂള്  5,65,743 
അന്റഔ (മിങ്ങം വന്ന തുഔ) 
 
 

6,60,828 ീകപ 
======= 

ഇ തുഔ ബഡ്സ് സ്കൂള്  ഡ്രദനംദന ന ത്തിപ്പിന്  ഈപകയാഖിക്കാ   ഄനുമതി 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.72 ബഹു. േവറ എം.എല്.എ.യുന്റ   09.08.2017-ന്റല T37/08/2017 (P) നമ്പര്  ഔത്തും  
കതവലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റന്റ 15.07.2017-ന്റല 2-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി 
തീരുമാനവം 
 

പഞ്ചായത്തില്  ആ.എം.എസ്. ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് 33 ഡ്ണകഭാക്താക്കള്ക്ക് 

2011-12 സാമ്പത്തിഔ വര്ഷം 75,000/-ീകപ വീതം നല്ഔി. ആവര്   01.04.2017-നു 

കശഷമാണ് എഗ്രിന്റമന്റ് വങ്ങത്. 19.01.2012-ന്റല 15/2012/തസൃഭവ  ഈത്തരവ പ്രഔാരം  

01.04.2017-നു കശഷം  എഗ്രിന്റമന്റ് വങ്ങ പട്ടിഔജാതി വിഭാഖക്കാര്ക്ക് 2,00,000/- 

ീകപയും പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖക്കാര്ക്ക് 2,50,000/- ീകപയും അയി  യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 

വര്ദ്ധിപ്പിങ്ങെ.  ഇ നിരക്കില്  ബാക്കി  തുഔയായ (യഥാക്രമം 1,25,000 ീകപയും 

1,75,000 ീകപയും)  നല്ഔാനായി ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. ഇ 

ഡ്ണകഭാക്താക്കള്   വീടു നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  2017-18-ല്  50,000/- 

ീകപ  വീതവം 2018-19-ല്  75,000/- ീകപ   വീതവം  നല്ഔാനാണ് ഈകേശിുന്നത്. 

2013-14 വര്ഷം ഄനുവദിങ്ങവ 
 

 

ഭവന നവീഔരണം (എസ്.സി) 6,00,000 
 

കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഄനുവദിങ്ങത്  
2012-13  ഭവന പുനരധിവാസം 7,50,000 
 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം 75,000 
2013-14  രഹിത പുനരധിവാസം 67,755 
          അശ്രയ പദ്ധതി  1,50,000 

അന്റഔ (മിങ്ങം വന്ന തുഔ) 18,60,255 ീകപ 
========= 
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2.73 ഏലംൄളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  12.07.2017-ന്റല  B2-1050/15-ാാാം  നമ്പര്  
ഔത്തും  11.07.2017-ന്റല 1-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം  

 

2016-17 വര്ഷം  പട്ടിഔജാതി  വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാപ് ക ാപ്  നല്ൄന്നതിന് 7.00 

ലക്ഷം ീകപയുന്റ  കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ന്റതരന്റഞ്ഞടുപ്പ്  ന്റപരുമാറ്റേട്ടം  

വന്നതിനാല്   ലാപ് ക ാപ്  നല്ഔാ   ഔഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.  ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷന്റത്ത 

ഡ്ണകഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്  10 ൄട്ടിഔള്  ഄവസാന വര്ഷം  ബിരുദത്തിന് 

പൗിുന്നവരായിരുന്നു.  സ്പില്  ഒവറായി തു രുന്ന ഇ കപ്രാജക്ടില്  മുഔളില്  

പറഞ്ഞ 10 ൄട്ടിഔള്ു  ി  ലാപ് ക ാപ് നല്ഔാ   ഄനുമതി  

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

 ആതു  ാന്റത  ഡ്ണകഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്  ഈള്ന്റപ്പട്ടിരുന്ന  2 ൄട്ടിഔള്  ന്റനട്ടൂര്  

ന്റട്ടൃയിനിംഖ് ഫൗകണ്ടഷ   എന്ന സ്ഥാപനത്തില്   ഡികപ്ലാമയ്ക്ക് പൗിുന്നവരാണ്. 

(ന്റമക്കകട്ടൃാണിക്സ് , ഡികപ്ലാമ ആ   ആ ഫര്കമഷ്   ന്റ കനാളജി) ആവര്ക്ക്  ി  ലാപ് 

ക ാപ് നല്ഔാകമാ  എന്ന് സ്പടീകീഔരണം  അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.74 ബഹു. ന്റേങ്ങന്നൂര്  എം.എല്.എ.യുന്റ   07.08.2017-ന്റല ഔത്തും  ന്റേങ്ങന്നൂര്  കലാക്ക് 
പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  21.07.2017-ന്റല D/170/17-ാാാം  നമ്പര്  ഔത്തും. 

 

ന്റേങ്ങന്നൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റന്റ  സംകയാജിത നീര്ത്ത  പദ്ധതി  (IWMP) 

യുന്റ  ഭാഖമായി  ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കന്റപ്പട്ട  നീര്ത്ത   JLG ഔള്ക്ക്  (കജായിന്റ് 

ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ) റികവാള്വിംഖ് ഫണ്ട് നല്ഔാ   29,75,000/-  ീകപയുന്റ   

കപ്രാജക്ട് 2016-17-ല്  വഔയിരുത്തിയിരുന്നു. (119 ഗ്രൂ്പു ഔള്ക്ക്  25,000/- ീകപ വീതം)  

ന്റതാഴില്  സംരംഭത്തിന്  ബാങ്ക് വായ്പാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണമന്ന  വേവസ്ഥ 

യില്ലാത്തതിനാല്  റികവാള്വിംഖ് ഫണ്ട്  നല്ഔാനുള്ള അവശേം  15.03.2017-ന്റല  

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയില്  (കണ്ഡിഔ 3.19) നിരസിങ്ങിരുന്നു. വായ്പാ 

ബന്ധിതമായി കപ്രാജക്ട് മാറ്റം വരുത്തി  എന്നറിയിങ്ങെന്റഔാണ്ട്  റികവാള്വിംഖ് ഫണ്ട 

നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.75 ന്റഔാല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  05.08.2017-ന്റല A2-88/87-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്്ത  

 

2017-18-ന്റല  താന്റഴപ്പറയുന്ന  കപ്രാജക്ടുഔള്  ന്റവറ്റിംഖ്  ഒഫീസര്  ന്റവറ്റു ന്റേയ്യാ   

വിസമ്മതിങ്ങിരിുന്നതിനാല്  പ്രകതേഔ ഄനുമതിു സമര്പ്പിങ്ങിരിുന്നു.  
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ക്രമ 
നം 

കപ്രാജക്്ട 
നം 

കപ്രാജക്ടിന്റന്റ കപര് ഄ ങ്കല്  തുഔ 

1 137/18 സൃപ്ന േിറഔ് 6,00,000/- 
2 133/18 ഒട്ടിസം ക്ലിനിക്ക്  6,00,000/- 
3 131/18 മാതൃ സാന്തൃനം 15,00,000/- 
4 89/18 ഔസ്റ്റം  ഹയറിംഖ് 

ന്റസന്ററിനു ന്റമഷീനറി   
50,00,000/- 

 

2.76 കഔരള ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  ഄകസാസികയഷ   ജനറല്  ന്റസക്രട്ടറിയുന്റ  08.08.2017-ന്റല  
KGPA/LM/FR/2017/80802-ാാാം  നമ്പര്  ഔത്്ത  

പതിനാലാം ധനഔാരേ ഔമ്മീഷ   ഗ്രാന്റ് ഈപകയാഖിങ്ങ ്  സംസ്ഥാനത്താന്റഔ  

കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് ന്റേയ്യുന്നുന്റണ്ടന്നും  എന്നാല്  പാലക്കാ ് ജില്ലയില്  

ആത്തരം കപ്രാജക്ടിന്  ന്റവറ്റിംഖ് ഒഫീസര്  സാകങ്കതിഔാനുമതി  നല്ൄന്നിന്റല്ലന്നും  

ഄറിയിങ്ങിരിുന്നു.  ആതികന്മല്  ന പ ി  സൃീഔരിക്കാ    അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.77 മാനന്തവാ ി നഖരസഭ  ന്റേയര്മാന്റന്റ  01.08.2017-ന്റല A5-2016-16-ാാാം  നമ്പര്  ഔത്്ത  
2016-17-ന്റല വാര്ഷിഔ പദ്ധതിയില്  TSP ഫണ്ടായ 27,48,000/- ീകപ ഈപകയാഖിങ്ങ ് 

പട്ടിഔ വര്ഗ വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്  സ്കൂളില്  കപാഔാ    2 മിനി ബസ്സുഔള്   

മാനന്തവാ ി  ഖവ.യു.പി.എസ്.  ന്റഹഡ് മാസ്റ്ററക യും  മാനന്തവാ ി 

ഖവ.ഡ്രഹസ്ക്കൂള്  ന്റഹഡ് മാസ്റ്ററക യും  കപരില്  വാങ്ങാ   ഄനുമതി 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.78 മാനന്തവാ ി മുനിസിപ്പല്  ന്റേയര്  കപഴ്സന്റന്റ 01.08.2017-ന്റല A5-2016/16/laptop നമ്പര്  
ഔത്്ത  

പട്ടിഔജാതി  പട്ടിഔവര്ഗ വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്  ലാപ് ക ാപ്  വിതരണം 

ന്റേയ്യുന്നതിന് (16 എണം വീതം) 2016-17-ല്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിുന്നു. 

ബന്ധന്റപ്പട്ട  വൄ്പു മുകകന  ലാപ് ക ാപ്  വിതരണം ന്റേയ്തതിനാല്  അവശേത്തിനു 

ഡ്ണകഭാക്താക്കന്റള ഔിട്ടിയില്ല. പുതിയ മാര്ഖകരക പ്രഔാരം  കയാഖേരായ  പുതിയ 

ഡ്ണകഭാക്താക്കന്റള ഔന്റണ്ടത്തി  വിതരണം ന്റേയ്യാ   ഄനുമതി 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.79 ലക്കി ി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  01.08.2017-ന്റല A2-5000/16-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്്ത  

കറാഡ് ന്റമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ്  ഈപകയാഖിങ്ങ ്  േതു്പു  പ്രകദശങ്ങളിലം  േരിഞ്ഞ 

ൄന്നി   പ്രകദശങ്ങളിലമുള്ള  കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റു ന്റേയ്യുന്നതിന്  ഄനുമതി 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  
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2.80 വപ്പ ി കലാക്്ക പഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 07.08.2017-ന്റല  ഔത്തും 30.06.2017-ന്റല  
II(1)-ാാാം  നമ്പര് , 31.07.2017-ന്റല 4(7)-ാാാം നമ്പര്  എന്നീ ഭരണസമിതി  തീരുമാനങ്ങളും  
 
ന്റവറ്റിംഖ്  ഒഫീസര്  നിരസിങ്ങ താന്റഴപ്പറയുന്ന  രണ്ട കപ്രാജക്ടുഔള്  ന പ്പാക്കാ   

ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

1) കപ്രാ.നം 115/18 വനിതഔള്ക്ക്  ഔോ സര്  പരികശാധനാ ഔോമ്പ് - 

                                                4,60,400/-ീകപ (വിഔസനഫണ്ട്, ജനറല് ) 

2) കപ്രാ.നം.25/18 എസ്.സി.  വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് പൗന മുറി     - 7,50,000/-ീകപ 

           (എസ്.സി.എസ്.പി) 

2.81 ബഹു. ഈദുമ എം.എല്.എ.യുന്റ   08.08.2017-ന്റല  2074/DB/MLA/2017-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
കദലംപാ ി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ  26.07.2017-ന്റല A2-345/17/(3)-ാാാം 
നമ്പര്  ഔത്തും 

ശുേിതൃ പരിപാലനത്തിന്  10 ശതമാനം തുഔ മാറ്റി വയ്ക്കണന്റമന്നത് 2 

ശതമാനമായി  ൄറങ്ങെന്റഔാണ്ട് പഞ്ചായത്തിന് പ്രകതേഔ ഄനുമതി നല്ഔണന്റമന്ന് 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.82 ബഹു. ഈദുമ എം.എല്.എ.യുന്റ   08.08.2017-ന്റല  2075/DB/MLA/2017-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
കദലംപാ ി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ  26.07.2017-ന്റല A2-345/17(2)-ാാാം 
നമ്പര്  ഔത്തും 

 

ഔാസര്കഖാഡ് ജില്ലയില്  ആലക്ട്രിക്കല്  കജാലിഔള്ക്ക് പി.ഡലൂ.ഡി. ആലക്ട്രിക്കല്  

കഔാണ്ട്ടൃാക്ടര്മാര്ന്റക്കാപ്പം  ന്റഔ.എസ്.ആ.ബി. ആലക്ട്രിക്കല്  കഔാണ്ട്ടൃാക്ടര്മാന്റരയും  

ഄനുവദിക്കാനും  ജില്ലയ്ക്ക് കവണ്ടി കലാക്കല്  കററ്റ് നിശ്ചയിക്കാനും  ഄനുമതി 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.83 ബഹു. ഈദുമ എം.എല്.എ.യുന്റ   08.08.2017-ന്റല  2073/DB/MLA/2017-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
കദലംപാ ി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ  26.07.2017-ന്റല A2-345/17-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തും 

 

പഞ്ചായത്തില്  ഉരുംപാ ിയില്  പ്രവര്ത്തിുന്ന  മള്ട്ടി  കഗ്രഡ് കലണിംഖ്  

ന്റസന്റര്  (MGLC) നിലവില്  ഏഔാധോപഔ വിദോലയം   അന്റണങ്കിലം  ഔഴിഞ്ഞ 

നാല വര്ഷമായി  പി.റ്റി.എ.യുന്റ   സഹഔരണകത്താന്റ  3 ഄദ്ധോപഔന്റര  

കഹാണകററിയം വേവസ്ഥയില്   നിയമിങ്ങിട്ടുണ്ട്. ഇ വര്ഷവം  മാസം 5000/- ീകപ 

നിരക്കില്  1.50 ലക്ഷം ീകപയുന്റ   കപ്രാജക്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.  മാര്ഖകരക പ്രഔാരം 
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ഒണകററിയം നല്ഔാവന്നതല്ല എന്നതിനാല്  പ്രകതേഔ ഄനുമതി 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.84 ന്റഔാല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ  04.08.17-ന്റല  1/17-ാാാം നമ്പര്  ഔത്്ത 
 

2017-18 വാര്ഷിഔ പദ്ധതിയിന്റല  താന്റഴപ്പറയുന്ന  ഏവന  വിദോഭോസ കപ്രാജക്ടുഔള്  

ന്റവറ്റിംഖ്  ഒഫീസര്  ഄംഖീഔരിങ്ങിട്ടില്ല. ആവയ്ക്ക് ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

ക്രമ 
നം 

കപ്രാജക്ട് 
നം 

കപ്രാജക്ടിന്റന്റ കപര് 

1 78/17 ഈജൃലം 
2 101/17 സഫലം 
3 .. വിജയകഭരി 
4 80/17 മുകന്നറ്റം 
5 107/17 കയാഖ പരിശീലനം 
6 159/17 ജില്ലന്റയ ഄറിയാ   
7 165/17 ഡ്രഹസ്കൂളുഔള്ക്ക് കലാഖ് 

 

2.85 താനൂര്  കലാക്്ക പഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 05.08.2017-ന്റല  100/17-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്്ത 

ന്റമാഡ്രബല്  ന്റവറ്ററിനറി ക്ലിനിക്കിന് വാഹനം വാങ്ങാ   ഄനുമതി 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. കലാക്ക് പഞ്ചായത്തും  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും  5.00 ലക്ഷം 

ീകപ ന്റേലവഴിക്കാനാണ് ഈകേശിുന്നത്. 

2.86 ന്റമാകഔരി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റല  സസ്ഥിര പ്ലാസ്റ്റിഔ് മാലിനേ പരിപാലന പദ്ധതിയിന്റല  
വാളണ്ടിയര്മാര്  24.07.2017-ല്  സമര്പ്പിങ്ങ ഔത്്ത 

 

ഔഴിഞ്ഞ നാല വര്ഷമായി  4 വനിതാ വാളണ്ടിയര്മാര്  ദിവസകവതനാ ിസ്ഥാന 

ത്തില്   സസ്ഥിര പ്ലാസ്റ്റിഔ്  മാലിനേ പരിപാലന പദ്ധതിയില്  പഞ്ചായത്തില്  

കജാലി ന്റേയ്തു വരുന്നു. 2017 ജൂഡ്രല  മാസം  മുതല്  പഞ്ചായത്തില്  നിന്നും 

കവതനം  നല്ൄന്നതിനു പഔരം യൂസര്  ഫീ  പിരിന്റങ്ങടുുന്ന തുഔ  പ്രതിഫലമായി 

ഔണക്കാക്കാ   അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു എന്നറിയിങ്ങിരിുന്നു. പഞ്ചായത്തില്  നിന്നു 

തന്റന്ന  കവതനം നല്ഔാ   നിര്കേശിക്കണന്റമന്ന്  അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.87 ഔണിയാമ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിന്റന്റ 20.07.2017-ന്റല A1-500/2017 നമ്പര്  
ഔത്്ത  

താന്റഴപ്പറയുന്ന  കപ്രാജക്ടുഔള്  ന പ്പാക്കാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു 
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1) പട്ടിഔ വര് ഗ വിഭാഖത്തില് ന്റപ്പട്ട േിലരുന്റ   കഔാണ്ക്രീറ്റ്  ഫിംഖ് വീടുഔള്  

കോര്ന്റന്നാലിു ന്നവയാണ്. ആവയ്്ക്ക  ഫിംഖ് ഷീറ്്റ ഈപകയാഖിങ്ങ ്  കോര്ങ്ങ 

ഄഔറ്റാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2) പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖത്തില്ന്റപ്പട്ട േില ൄടുംബങ്ങള്ക്ക്  വീടു നല്ഔാന്റമന്ന് 

ഉരുട്ടത്തില്  അവശേം വന്നിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്   ആവരുന്റ  കപര്  ഡ്രലഫ്  

മിഷ   പട്ടിഔയില്  ഈള്ന്റപ്പട്ടിട്ടില്ല. ഄതിനാല്  ഡ്രലഫ് പദ്ധതിയില്  നിന്ന് 

ഴിവാക്കി  ആവര്ക്ക് വീ ് വങ്ങെ ഇ വര്ഷം  നല്ഔാ   ഄനുമതി 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു 

3) കറാഡ് ന്റമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് ഈപകയാഖിങ്ങ ് ന്റവറ്റ്ലാന്റിലൂന്റ   കപാൄന്ന 

കഔാണ്ക്രീറ്റ്  കറാഡുഔളുന്റ   സംരക്ഷണത്തിനുള്ള  കപ്രാജക്ടുഔള്  ന പ്പാക്കാ   

ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

4) പഴയ ഔക്കൂസഔളുന്റ   ഄറ്റൄറ്റപ്പണി ന ത്താ   ഄനുമതി 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു 

5) പട്ടിഔവര്ഗ വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ഡ്രസക്കിള്  നല്ൄന്ന കപ്രാജക്ട് 

2.88 മങ്ക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ  28.07.2017-ന്റല A2/777(2)/2017-ാാാം  നമ്പര്  
ഔത്്ത 

 

2016-17-ല്  പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിന്റല  ന്റപ്രാഫഷണല്  വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്  ലാപ് 

ക ാപ് നല്ൄന്നതിന്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കലാഔസഭാ ന്റതരന്റഞ്ഞടുപ്പ് 

ന്റപരുമാറ്റങ്ങട്ടം  നിലവില്  വന്നതിനാല്  കപ്രാജക്ട് ന പ്പാക്കാ   ത സ്സം വന്നു.  ഇ 

വര്ഷം സ്പില്ഒവറായി  കപ്രാജക്ട് തു രുന്നുണ്ട്.  േില വിദോര്ഥിഔള്  പൗനം 

പൂര്ത്തിയാക്കി. ആവര്ക്ക്  ി ലാപ് ക ാപ്  നല്ഔാ   ഄനുമതി 

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  

2.89 ന്റഔാല്ലം  സാമൂഹേനീതി ഒഫീസറന്റ  19.08.2017-ന്റല C-2379/17-ാാാം നമ്പര്  ഔത്്ത  
 

സാമൂഹേനീതി വൄപ്പിന്റന്റ  അഭിമുകേത്തില്  70 പഔല്  വീടുഔള്  ഈണ്ട്.  ാന്റത  

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  പഔല്  വീടുഔള്  അരംഭിങ്ങിട്ടുണ്ട്.  ഇ 

സ്ഥാപനങ്ങളില്  വരുന്ന വകയാജനങ്ങള്ക്ക്   APL/BPL  വേതോസമില്ലാന്റത  

ഄതത് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുന്റ   പദ്ധതി വിഹിതം ഈപകയാഖിങ്ങ ് 

കപാഷഔാഹാരം നല്ൄന്നതിന്  ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  



  

27 
 

2.90 നാഷണല്  ന്റഹല്ത്്ത മിഷ   ഡയറക്ടറന്റ  04.08.2017-ന്റല NHM/3297/CSD/2017/ 

SDMSU നമ്പര്  ഔത്്ത  

അശാ വര്ക്കര്മാരുന്റ  കസവനം  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  

ലഭേമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്റേയ്യുന്ന കജാലിക്കനുസരിങ്ങ ്  വിവിധ പദ്ധതിഔളില്  നിന്നുള്ള  

ആ സന്റീവഔളും  സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്  നല്ൄന്ന  പ്രതിമാസ ഒണകററിയവ 

മാണ് ആവര്ക്ക്  ലഭിുന്നത്.  പ്രതിമാസ ഒണകററിയം സര്ക്കാരില്  നിന്നു 

ലഭിുന്നതിനുള്ള  രു നിബന്ധന  “സര്ക്കാരില്  നിന്ന്  മറ്റ് ഒണകററിയം 

ഡ്രഔപ്പറ്റാ   പാ ില്ല” എന്നതാണ്.  ഇ സാഹേരേത്തില്  അശാ പ്രവര്ത്തഔര്ക്്ക  

മറ്റ് ഒണകററിയകത്താന്റ ാപ്പം  അശ ഒണകററിയവം  നല്ൄന്നതിന്  

ത സ്സമുകണ്ടാ എന്ന്  സ്പടീകീഔരണം നല്ഔണന്റമന്ന് അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  

2.91 പട്ടാമ്പി കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ  07.08.2017-ന്റല ഔത്്ത (LSGD-DA1/596/ 
2017/ LSGD)  

 

താന്റഴപ്പറയുന്നവ  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  ഏന്ററ്റടുകക്കണ്ട കപ്രാജക്ടുഔള്  ഄല്ലാത്ത 

തിനാല്  ആവ ന പ്പാക്കാനായി  പ്രകതേഔ ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  

ക്രമ 
നം 

കപ്രാജക്ടിന്റന്റ കപര് ഄ ങ്കല്  

1 ന്റഔാപ്പം ആലക്ട്രിക്കല്  ന്റസക്ഷനിന്റല  വിവിധ 
ആലക്ട്രിക്കല്  പ്രവൃത്തിഔള്  

6,56,757 

2 പനംൄളം കഔാര്കമാത്ത് പ ി ത്രീ കഫസ് 
അക്കല്  

2,52,950 

3 തിരുകവഖ്പു റം  ആലക്ട്രിക്കല്  ന്റസഷനില്ന്റപ്പട്ട  
തിരുകവഖ്പു റ  പഞ്ചായത്തിന്റല  2,12 
വാര്ഡുഔളില്   കവാള്കട്ടജ് ക്ഷാമം  
ഄനുഭവന്റപ്പടുന്ന പ്രകദശങ്ങളില്  3 കഫസ് 
വലിക്കല്  

 
1,96,000 

4 പട്ടാമ്പി ആലക്ട്രിക്കല്  ന്റസക്ഷനിന്റല  വിവിധ 
ആലക്ട്രിക്കല്   വര്ുഔള്  

1,06,000 

5 ഔട്ടുപ്പാറ ന്റസക്ഷനിന്റല  ങ്ങൄണ്ടമ്പറ്റ പ്രകദശം  
ഡ്രവദുതി ഡ്രല   നീട്ടല്  

40,000 

6 ന്റഔാപ്പം ആലക്ട്രിക്കല്  ന്റസക്ഷനിന്റല  കപര ിയൂര്  
ഄങ്കണവാ ി  പരിസരം  ഡ്രവദുതിഡ്രല   ത്രീ 
കഫസ് അുഔ 

42,193 

7 മുതുമല  ആലക്ട്രിക്കല്  ന്റസക്ഷനിന്റല  
തിരുകവഖ്പു റ പഞ്ചായത്തിന്റല  മുണ്ടപാറ 
പ്രകദശത്ത്  ആലക്ട്രിക്കല്  ഡ്രല   നീട്ടല്  

51,250 
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2.92 കഔരള അര്ട്ടിസാ സ് ന്റഡവലപ്ന്റമന്റ് കഔാര്പ്പകറഷ   മാകനജിംഖ് ഡയറക്ടറന്റ   
17.08.2017-ന്റല KADCO/E4/2279-ാാാം നമ്പര്  ഔത്്ത  
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങന്റള  ISO നിലവാരത്തികലയ്ക്ക്  ഈയര്ത്തുന്നതിന്റന്റ 

ഭാഖമായി ഄ ിസ്ഥാന സൗഔരേങ്ങള്  രുുന്നതിന്റന്റ കനാഡല്  

ഏജ സിയായി  കഔരള അര്ട്ടിസാ സ് ന്റഡവലപ്ന്റമന്റ് കഔാര്പ്പകറഷന്റന  

നിശ്ചയിക്കണന്റമന്ന് അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 

2.93 കപരാവൂര്  കലാക്ക്  പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ  08.08.2017-ന്റല  ഔത്്ത  (LSGD-
DA1/597/2017/LSGD) 
 കപരാവൂര്   കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റല  കപരാവൂര്   താലൂക്ക് അശുപത്രികയാ നു 

ബന്ധിങ്ങ ് കഡാക്ടര്മാര്ക്ക്  ഔൃാര്കട്ടഴ്സ് പണിയുന്നതിന്  കലാക്കിന് ഔീഴില്  വരുന്ന  

7 പഞ്ചായത്തുഔളില്  നിന്നും 2.00 ലക്ഷം ീകപയില്  ൄറയാത്ത തുഔ നല്ൄന്നതിന്  

ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  

2.94 കഔാ കഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  ന്റസക്രട്ടറിയുന്റ   16.07.2017-ന്റല A4-1067/17-ാാാം 
നമ്പര്  ഔത്്ത  
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റന്റ  2017-18 വാര്ഷിഔ പദ്ധതിയിന്റല  ന്റവറ്റിംഖ് അവശേമുള്ള  

37 കപ്രാജക്ടുഔള്  ന്റവറ്റിംഖ് അവശേമില്ലാന്റത നിര്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥന്റന്റ 

സാക്ഷേപത്രത്തിന്റന്റ  ഄ ിസ്ഥാനത്തില്  നിര്വഹണം  ന ത്താവന്നതാണ് എന്ന് 

‘സകലക’യില്  കേര്ത്തു. ഄബദ്ധവശാല്  വന്ന ഇ പിശൄ തിരുത്തി  കപ്രാജക്ട് 

ന്റവറ്റിംഖ് ന ത്തുന്നതിനുള്ള സൗഔരേം സകലക കസാഫ്ട് ന്റവയറില്  

വരുത്തണന്റമന്ന് അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.   

2.95 തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയറന്റ  21.08.2017-ന്റല  DB3/743/17/ 
CE/തസൃഭവ നമ്പര്  ഔത്്ത 

കറാഡ്  ാറിംഖിന് ഈപകയാഖിുന്ന SS1 Emulsion ന്റന്റ  കററ്റ്  പി.ഡലൂ.ഡി. 

നിശ്ചയിങ്ങിട്ടില്ല.  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുന്റ    ാറിംഖ് പ്രവൃത്തിഔള് ക്ക് SS1 

Emulsion അണ് ഈപകയാഖിുന്നത്. ഄതിനാല്  SS1-ന്റന്റ  മാര്ക്കറ്റ്  വില 

(15.08.2017-ന്റല  വില)യുന്റ  ഄ ിസ്ഥാനത്തില്   നിശ്ചയിക്കണന്റമന്ന്  

അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു.  

2.96 കഔാഴികക്കാ ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത  പ്രസിഡിന്റിന്റന്റ 26.07.2017-ന്റല P4-177/17നമ്പര്  
ഔത്്ത 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റന്റ  2017-18 വാര്ഷിഔ പദ്ധതിയിന്റല  കപ്രാജക്ടായ “ൄറ്റോ ി 
പുഴ സംരക്ഷണം” എന്ന കപ്രാജക്ട് ന പ്പാുന്നതിന്റന്റ ഭാഖമായി  ആ സ്റ്റിറ്റൂട്ട് 
ഒഫ്  റല്  ന്റഡവലപ്ന്റമന്റ് എന്ന NGO കപ്രാജക്ട്   റികപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിങ്ങിട്ടുണ്ട്. 
ഄ ങ്കല്  5.00 ലക്ഷം ീകപ. ഇ കപ്രാജക്ട് ഐ.അര്.ഡി. മുകകന  ന്റഡകപ്പാസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തിയായി  ന പ്പാക്കാ   ഄനുമതി അവശേന്റപ്പട്ടിരിുന്നു. 




