നം. 20/2017/SRG/CC
വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോഒഡികനഷ േമ്മിറ്റിയുടെ
12.07.2017 കൂെിയ കയാഗത്തിടെ നെപെി കുറിപ്പ്
കയാഗം രാവിടല 11.30 ന് ബഹു. തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ കചംബറില്
അരംഭിച്ചു. ബഹു. തകേശസവയംഭരണവകുപ്പു മന്ത്രി കയാഗത്തില് ഄദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
പടെടുത്തവരുടെ കപരുവിവരം ഄനുബന്ധമായി കചത്തിരിന്നു..
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പദ്ധ്തി നിവഹണം
1.1 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 11.07.2017 വടരയുള്ള
ഄവകലാേനം ടചയ്തു
പദ്ധ്തി ടചലവ് താടഴ പറയും പ്രോരമാണ്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

5.17 %

കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്

6.12 %

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

3.49 %

മുനിസിപ്പാലിറ്റിേള്

6.60%

കോപ്പകറഷ

4.61 %

അടേ

5.21%

പുകരാഗതി

കയാഗം

ആത് മു വഷങ്ങടള ഄകപക്ഷി്് പദ്ധ്തി ടചലവ് കൂടുതല് അടണെിലം
ത്രത്രമാസ ലക്ഷയടത്തക്കാള് പദ്ധ്തിടചലവ് കുറവാടണന്ന്
കയാഗം
വിലയിരുത്തി. പല നഗരസഭേളുകെയും പദ്ധ്തി ടചലവ് വളടര കുറവാടണ.ം
ചിലക്ക്
യമജയമാടണ.ം
നിരീക്ഷിച്ചു.
ആത്തരം
നഗരസഭേളിടല
ടസക്രട്ടറിമാകരാെ് വിശദീേരണം അരായാ തീരുമാനിച്ചു. ടമ്ടപ്പട്ട പദ്ധ്തി
ടചലവ് ത്രേവരി് തിരുവല്ല, അലവ നഗരസഭേടള കയാഗം ഄഭിനന്ദിച്ചു.
260 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളുടെ പദ്ധ്തി ടചലവ് യമജയം അണ്. ഇ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളുടെ ടസക്രട്ടറിമാകരാെ് പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്ട്ടി ഡയറക്ട
മുകേന വിശദീേരണം അരായണം. പദ്ധ്തി ടചലവ് കുറവുള്ള തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങടള പ്രകതയേം ബന്ധടപ്പട്ട ഡയറേെമാ ഄവകലാേനം ടചയ്യണം.
ശാസ്ത്രീയമായ ഄവകലാേന രീതി ഡയറക്ടമാ ഄവലംബിക്കണം.
എെില് മാത്രകമ
വകുപ്പുകമധാവിേള്ക്ക് കോഒഡികനഷ
േമ്മിറ്റിയില്
ഄവകലാേന റികപ്പാടം തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിലനില്ന്നുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളും കൃതയമായി ഄവതരിപ്പിക്കാ േഴിയൂ.
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1.2 ഄടുത്ത കോഒഡികനഷ
േമ്മിറ്റി മുതല് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
ട്രഷറിേളില് സമപ്പി് ബികേള്, പാസായവ, മാറ്റിവ്വ എന്നിവ എത്രടയന്ന്
ഒകരാ വകുപ്പു കമധാവിേളും കൃതയമായി നല്േണം.
1.3 നിവഹണ ഈകദയാഗസ്ഥ ട്രഷറിയില് ബില് സമപ്പി്ാല് ഄവ മാപ്പ്
ടചയ്യണം. സമപ്പിക്കടപ്പട്ട ബികേള് ടപെിംഗ് അയി േിെന്നുന്നത് ഴിവാക്കണം.
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ടപാതുവിഷയങ്ങള്
2.1 2015-16-ല് പുതുതായി എടുത്തതും 2016-17-ല് സ്പില്ഒവറായി തുെരുന്നതുമായ
കപ്രാജക്ടുേള് 31.03.2017-നു മുമ്പ് യമത്തിയാക്കി 30.06.2017 നു മുമ്പ് ബില് തുേ
നല്േിയാല് ആത്തരം കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് േയാരിഒവ തുേ നല്കും എന്ന്
ഄറിയി്ിരു.. കൂൊടത എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇ വഷടത്ത
സ്പില്ഒവ കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് പരമാവധി ടചലവ് 30.06.2017-നു വരുത്തണ
ടമ.ം നികേശി്ിരു..
എല്ലാത്തരം സ്പില്ഒവ കപ്രാജക്ടുേളും 30.06.2017-നു മുമ്പ് യമത്തിയാ
ക്കണടമന്ന് പല തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ടതറ്റായി ധരി്ിടണ്ട്. ആതിടെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില് താടഴപ്പറയുന്ന രീതിയില് സ്പഷ്ടീേരണം നല്ോ
തീരുമാനിച്ചു.
2017-18-ടല സ്പില്ഒവ കപ്രാജക്ടുേള് നിവഹണം നെത്തുന്നതിന്
31.03.2018-വടര സമയം എടുക്കാവുന്നതും ആതിടെ ബില് തുേ 31.03.2018-നേം
നല്കേണ്ടതുമാണ്. കോഒഡികനഷ േമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രോരം 2015-16നു മു പുള്ള കപ്രാജക്ടുേളും 2017-18 വാഷിേ പദ്ധ്തിയില് ഈള്ടപ്പടുത്താ
സുകലേ കസാഫ്ട് ടവയറില് ക്രമീേരണം ടചയ്യു.ണ്ട്. ഄവയ്ക്ക് 2017-18-ടല
ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതകമാ തനത് ഫകണ്ടാ ഈപകയാഗിക്കണം. ആത്തരം കപ്രാജക്ടുേളുടെ
നിവഹണത്തിനും 31.03.2018 വടര സമയം ഄനുവദിന്നു.. എന്നാല് ഒകരാ
ത്രത്രമാസവും 25% തുേ ടചലവഴിക്കണടമന്ന നിബന്ധന ഈള്ളതിനാല്
സ്പില്ഒവ കപ്രാജക്ടുേളുടെ നിവഹണം എത്രയും കവഗം യമത്തിയാക്കി ബില്
തുേ നല്ോ എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രകതയേം ശ്രദ്ധ്ിക്കണം.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്)
2.2 എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒകരാ ത്രത്രമാസത്തിലം 25 ശതമാനം
ബഡ്ജറ്റ് തുേ ടചലവഴിക്കത്തക്ക രീതിയില് പദ്ധ്തി നിവഹണം
ക്രമടപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. 2018 മാ്ില് പരമാവധി 15 ശതമാനം തുേടയ
ടചലവഴിക്കാ സാധിന്നുേയുള്ളൂ. ഒകരാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനവും ബന്ധടപ്പട്ട
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നിവഹണ ഈകദയാഗസ്ഥരും ആത് കൃതയമായി പാലിക്കാ ശ്രദ്ധ്ിക്കണം. ആത്
പാലിന്നുേ എന്നത്
നിവഹണ ഈകദയാഗസ്ഥരുടെ
വയ്ിപരമായ
ബാദ്ധ്യതയായിരിന്നും.
ആപ്രോരം തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് പദ്ധ്തി ടചലവ് ത്രേവരിന്നു
.കണ്ടാ എന്ന് സംസ്ഥാനതലത്തില് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട, നഗരോരയ
ഡയറക്ട, ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണ എന്നിവ വിലയിരുകത്തണ്ടതും
ജില്ലാതലത്തില് ഡി.പി.സി ഄവകലാേനം നെകത്തണ്ടതുമാണ് . ജില്ലാതല
ഄവകലാേനം ഫലപ്രദമാന്നുന്നതിന് ഒകരാ ത്രത്രമാസത്തിലം കലാക്ക്തല
ഄവകലാേനം
ോരയക്ഷമമായി നെകത്തണ്ടതാണ്.
ഡി.പി.സി.യുടെ
അഭിമുേയത്തില് നെത്തുന്ന കലാക്ക്തല കയാഗത്തില് േഴിവതും സ്ഥലങ്ങളില്
ജില്ലാ േളക്ടമാ പടെടുക്കണം. ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസ, പഞ്ചായത്ത്
ടഡപ്ട്ടി ഡയറക്ട, ഄസിസ്റ്റെ് ടഡവലപ്ടമെ് േമ്മീഷണ (ജനറല്)
എന്നിവ നിബന്ധമായും എല്ലാ കയാഗത്തിലം പടെടുക്കണം. തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിടല ഄദ്ധ്യക്ഷ , ടസക്രട്ടറി, എല്ലാ നിവഹണ ഈകദയാഗസ്ഥ്ാ
എന്നിവ നിബന്ധമായും കലാക്ക്തല ഄവകലാേനത്തില് പടെടുക്കണം.
കലാക്ക്തല കയാഗം ജില്ലാ േളക്ട വിളിച്ചുകചന്നുന്നതിനാല് ജില്ലാ േളക്ടറുടെ
ഄനുമതികയാടെയല്ലാടത നിവഹണ
ഈകദയാഗസ്ഥ്ാ കയാഗത്തില്
ഹാജരാോതിരിക്കാ
പാെില്ല. കലാക്ക്തല കയാഗങ്ങളുടെ
മിനിെ്സ്
കക്രാഡീേരി്്
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസമാ അസൂത്രണകബാഡ്
വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഡിവിഷ
ചീഫിനു നല്േണം. ചീഫ് കക്രാഡീേരി്
റികപ്പാട്ട് കോഒഡികനഷ േമ്മിറ്റിയില് സമപ്പിക്കണം.
കലാക്ക്തല ഄവകലാേനങ്ങളില് താടഴപ്പറയുന്നവ പ്രകതയേം ശ്രദ്ധ്ിക്കണം
(i) ഒകരാ കമേലയുകെയും
പദ്ധ്തി പുകരാഗതി
ഄവകലാേനം, അടേ
കപ്രാജക്ടുേള്, ഄവയുടെ നിവഹണ ഘട്ടം, പദ്ധ്തി ടചലവ് , നിവഹണം എ.
യമത്തിയാവും ആവ കൃതയമായി വിലയിരുത്തണം.
(ii) നിവഹണത്തിനു തെസ്സമായ
പ്രശ്നങ്ങള് കലാക്ക് തലത്തില് തടന്ന
പരിഹരിക്കണം. അവശയമായവ
ജില്ലാ േളക്ടറുകെയും, ജില്ലാ അസൂത്രണ
സമിതിയുകെയും ശ്രദ്ധ്യില്ടോണ്ടു വ വന്ന് പരിഹരിക്കണം.
(iii) സംസ്ഥാനതലത്തില് ആെടപെല് അവശയമുള്ളവ
എസ്.അജി. മുകേന
സക്കാരിടെ ശ്രദ്ധ്യില് ടോണ്ടു വവരണം.
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(iv) ഒകരാ ജില്ലയികലയും ഄവകലാേന േലണ്ട അസൂത്രണകബാഡ്
വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഡിവിഷ ചീഫിടന മു കൂട്ടി ഄറിയിക്കണം.
(നെപെി – പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട
നഗരോരയ ഡയറക്ട, സി.അ.ഡി
എസ്.അ.ജി, അസൂത്രണകബാഡ്
തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ബി), (എഫ്.എം) വകുപ്പ്)
2.3 ബഹു. തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ ഄദ്ധ്യക്ഷതയില് 14 ജില്ലേളിലം
ഄവകലാേന കയാഗം കൂടു.ണ്ട്. 21.08.2017-ല് ോസറകഗാഡ് അദയകയാഗം
നെന്നും. ബഹു.മന്ത്രിയുടെ ഄവകലാേനകയാഗങ്ങള് നെന്നുന്നതിനു മുമ്പ്
കലാക്ക്/ജില്ലാതല കയാഗങ്ങള് യമത്തിയാക്കണം.
(നെപെി – പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട)
2.4 പല തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും 2017-18 വാഷിേ പദ്ധ്തിയിടല (ഡി.പി.സി
ഄംഗീേരി്വ) കപ്രാജക്ടുേള് നിവഹണം നെത്തുന്നതിന് കോഒഡികനഷ
േമ്മിറ്റിയുടെ മു കൂ ഄനുമതി അവശയടപ്പടു.ണ്ട്. ആവ പലതും മാഗകരേയില്
പ്രതിപാദിക്കാത്തതിനാകലാ മാഗകരേയില് നി. ടചറിയ വയതിയാനം
ഈള്ളതിനാകലാ അണ്.
ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഗീേരി് ആത്തരം കപ്രാജക്ടുേള്
മാനദണ്ഡങ്ങളും മറ്റം പരികശാധി്് ടവറ്റിംഗ് നെകത്തണ്ടത് ടവറ്റിംഗ്
ഒഫീസറാണ്. ടവറ്റിംഗ് ഒഫീസ ഄംഗീേരി്ില്ല എെില് ജില്ലാതലത്തില്
ഄപ്പീല് േമ്മിറ്റിേള് ഈണ്ട്. ടവറ്റിംഗ് ഒഫീസറുകെയും ഄപ്പീല് േമ്മിറ്റിയുകെയും
പരികശാധനയ്ക്കു കശഷമുള്ള ഄപ്പീല് മാത്രകമ കോഒഡികനഷ േമ്മിറ്റിയില്
പരിഗണിന്നുേടയാള്ളൂ.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്)
2.5 മാഗകരേയില് പ്രധാന നഗരസഭാ പ്രകദശങ്ങളില് ഷീ കലാഡ്ജിംഗ് ശംേല
അരംഭിക്കണടമന്ന് നികേശി്ിരു.. 17 നഗരസഭേള് ആതിനായി കപ്രാജക്ടുേള്
വാഷിേ പദ്ധ്തിയില് ഈള്ടപ്പടുത്തിയിടണ്ട്. ഇ നഗരസഭാ ടചയ
കപഴ്സണ്മാകരയും ബന്ധടപ്പട്ടവകരയും ഈള്ടപ്പടുത്തി രു കയാഗം 28.07.2017 ല്
വിളിക്കാ
തീരുമാനിച്ചു. കയാഗം വിളിന്നുന്നതിന് കുടുംബശ്രീ എക്സിേ്ട്ടീവ്
ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഐ.എ) വകുപ്പ്)
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2.6 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല നിമ്മാണ പ്രവത്തനത്തിന് താടഴപ്പറയും
പ്രോരമാണ് ൊക്സ് ഇൊന്നുന്നത്.
(i)
VAT - 4%
(ii)

സവീസ് ൊക്സ്
(a) പുതിയ ടേട്ടിെ നിമ്മാണം - 5%
(b) ടേട്ടിെ ടമയിെന സ്
- 10.5%
ഇ നികുതിേള്ക്ക് പേരമായി 01.07.2017 മുതല് ജി.എസ്.െി. പ്രാബലയത്തില്
വ.. ആത് എത്രയാടണന്നതു സംബന്ധി്് വയ്മായ നികേശം തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്/എഞ്ചിനീയമാക്ക് നല്േിയിട്ടില്ല. ആതു സംബന്ധി്്
വിശദമായ ഈത്തരവിറക്കാ
നികുതി വകുപ്പികനാൊവശയടപ്പൊ
തീരുമാനിച്ചു.
കപ്രാജക്ട് ടവറ്റ് ടചയ്യാനും സാകെതിോനുമതി നല്ോനും ോലതാമസം
ഈണ്ടാേരുത്. സാകെതിോനുമതി തുേയ്ക്ക് GST ബാധേമായിരിന്നും എ.
ോണി്്
സാകെതിോനുമതി നല്ോവുന്നതാണ്. ആ പുട്ട് ടക്രഡിറ്റ് കൂെി
കുറയ്ക്കുകമ്പാള് GST തുേ കുറഞ്ഞിരിന്നും എന്ന് കയാഗം വിലയിരുത്തി. നികുതി
വകുപ്പിടെ ഈത്തരവു വരുന്നതുവടര മുേളില് പറഞ്ഞ പ്രോരം നെപെിേള്
സവീേരിക്കാ
ബന്ധടപ്പട്ട എഞ്ചിനീയമാക്ക് തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്
ചീഫ് എഞ്ചീയ ആ. തടന്ന േത്ത് നല്കേണ്ടതാണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ആ.ഡബ്ളിയു) വകുപ്പ്
തകേശസവയംഭരണ ചീഫ് എഞ്ചിനീയ)
2.7 േര മാലനയ സംസ്കരണത്തിടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളും നഗരസഭേളും
പ്ലാസ്റ്റിേ് മാലിനയം കശേരിന്നുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് വയ്ക്കാ മു ഗണന നല്േണ
ടമന്ന് സക്കാ നികേശി്ിരു.. എല്ലാ കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുേളും,
അവശയമനുസരി്് വലിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളിലം നഗരസഭേളിലം പ്ലാസ്റ്റിേ്
ടെഡിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനും നികേശി്ിരു.. ആതികലയ്ക്ക് അവശയമായ
സാകെതിേ സഹായം ക്ലീ കേരള േമ്പനി ലഭയമാന്നും എന്ന് 23.03.2017-ടല
കോഒഡികനഷ
േമ്മറ്റിയില് തീരുമാനി്ിരു.. മാലിനയ സംസ്ക്കരണ
കപ്രാജക്ടുേള് നെപ്പാന്നുന്നതിന് ക്ലീ കേരള മിഷ
മാനദണ്ഡ പ്രോരമുള്ള
ടെണ്ട നെപെിേള് പാലികക്കണ്ടതാണ്. ടെണ്ട നെപെി കൂൊടത ക്ലീ കേരള
മിഷ
മുകേന കപ്രാജക്ടുേള് നെപ്പാക്കാവുന്നതല്ല. ക്ലീ
കേരള മിഷ
ഄംഗീേരി് ടെണ്ട തുേ ഈയന്ന പരിധിയായി േണക്കാക്കി അവശയടമെില്
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് പ്രകതയേമായി ടെണ്ട വിളിക്കാവുന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.സി) വകുപ്പ്)
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2.8 6 മീറ്ററില് താടഴയുള്ള കറാഡുേളുടെ നിമ്മാണവും ഄറ്റകുറ്റപ്പണിയും നെത്തുന്ന
തിന് കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുേടള ഄനുവദിക്കണടമന്ന് ചില കലാക്ക് പഞ്ചായത്തു
േള് അവശയടപ്പട്ടിടണ്ട്. ആത് പരിഗണികക്കണ്ടതുകണ്ടാ എന്ന് പരികശാധി്്
റികപ്പാട്ട് സമപ്പിക്കാ ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണകറയും തകേശസവയം ഭരണ
വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയടറയും ചുമതലടപ്പടുത്തി.
(നെപെി – ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണ
തകേശസവയംഭരണ ചീഫ് എഞ്ചിനീയ
തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ഡി) വകുപ്പ്)
2.9 ചില തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഄെണവാെിേള് എയ േണ്ടീഷ ടചയ്യാ
കപ്രാജക്ട് ഈള്ടപ്പടുത്തിയിടള്ളതായി ോണു.. ഄെണവാെിേള് എയ
േണ്ടീഷ
ടചയ്യാ കപ്രാജക്ടുേള് എടുക്കാ പാെില്ല എ. തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ആ.പി.എ) വകുപ്പ്)
2.10 ബഹു.എം.എല്.എ മാ മുകേന നല്കുന്ന ഄകപക്ഷേളിക്ല് കോഒഡി
കനഷ േമ്മിറ്റി എടുന്നുന്ന തീരുമാനം ബഹു.എം.എല്.എ മാക്ക് കനരിട്ട്
നല്േണടമന്ന് തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി – എസ്.അ.ജി)

3
3.1

പ്രകതയേ വിഷയങ്ങള്
േരിങ്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 07.06.2017 -ടല A1/06/2017-ാാാം
നമ്പ േത്ത്
പഞ്ചായത്ത് മലമ്പ്രകദശത്തായതിനാല് മിക്ക കറാഡുേളും കോണ്ക്രീറ്റ് ടചയ്യണ
ടമ.ം ടപാതുവിഭാഗം ഫണ്ടിടെ 30 ശതമാനം തുേ ആതിന് ഄപരയാപ്ത
മാടണ.ം ഄറിയി്ിരിന്നു.. ഄതിനാല് കറാഡ് ടമയിെന സ് ഫണ്ട്
ഈപകയാഗി്് കറാഡ് കോണ്ക്രീറ്റിംഗ് നെത്താ ഄനുമതി സംബന്ധി്്
തീരുമാനം :-

കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് ഈപകയാഗി്് പുതിയ
കറാഡുേള് കോണ്ക്രീറ്റ് ടചയ്യാവുന്നതല്ല. എന്നാല്
ടവള്ളം ടേട്ടിക്കിെന്നുന്ന ഭാഗം കപാലള്ളവ
ബന്ധടപ്പട്ട
എഞ്ചിനീയറുടെ
ശുപാശകയാടെ
ആെകലാക്ക് േട്ട പാകുേകയാ അ ഭാഗം മാത്രം
കോണ്ക്രീറ്റ ടചയ്യുേകയാ അോം.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്)
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3.2

തൃടക്കാെിത്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ
15.06.2017-ടല 1(1)ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനവും

17.06.2017-ടല

േത്തും

പഞ്ചായത്ത് 2014-15 വഷം കലാേ ബാെ് വിഹിതമായി 42,36,000/രൂപയും 2016-17 വഷം 43,48,354 രൂപയും ലഭിച്ചു. അടേ 85,88,070/- രൂപ. ആത്
ഈപകയാഗി്് ആ കഡാ കസ്റ്റഡിയം, പി.എ്്.സി. ടേട്ടിെം, പേല് വീെ്, അഞ്ഞിലി
കവലിന്നുളം നവീേരണം, മണിമുറി പഞ്ചായത്ത് ഹാള്, കൃഷിഭവ
ഹാള്
എന്നിവയ്ക്കായി കപ്രാജക്ടുേള് നെപ്പാക്കി വരു.. 2014-15-ടല വിഹിതം ലഭിക്കില്ല
എന്ന് സക്കാ ഄറിയി്ിടണ്ട്. മുേളില് പറഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുേള് യമത്തിയാക്കാ
തനത് ഫണ്ട്/2017-18-ടല പദ്ധ്തി വിഹിതം എന്നിവ കുറവായതിനാല് 2014-15ടല കലാേ ബാെ് വഹിതം േയാരിഒവ തുേയായി ഄനുവദിച്ചു നല്േണടമന്നതു
സംബന്ധി്്
തീരുമാനം :-

നിലവിടല സക്കാ ഈത്തരവനുസരി്് 2014-15-ടല
വിഹിതം ലഭിക്കില്ല. ഫണ്ട് പ്രകതയേമായി ഄനുവദിക്ക
ണടമന്ന്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കനരിട്ട് ധനോരയ
വകുപ്പികനാെ് അവശയടപ്പൊവുന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് )

3.3 കോട്ടയം ജില്ലാ േളക്ടറുടെ 16.06.2017-ടല 490/17/DPC/DPO/KTM നമ്പ േത്തും
േെപ്ലാമറ്റം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 14.06.2017-ടല A2-227/17-ാാാം നമ്പ
േത്തും
2017-18 വാഷിേ പദ്ധ്തിയില് പതിനാലാം ധനോരയ േമ്മീഷ
ഫണ്ട്
ഈപകയാഗടപ്പടുത്തിയിടള്ള അ.ഡി.ബി. കലാണ് തിരി്െവ്, ഄെണവാെി
ടേട്ടിെ നിമ്മാണം എന്നീ കപ്രാജക്ടുേള് ഡി.പി.സി. ഄംഗീേരി്ില്ല. ഇ
കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് പ്രകതയേ ഄനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധി്്
തീരുമാനം :-

ഄനുമതി നിരസിച്ചു. ധനോരയ േമ്മീഷ
ഗ്രാെ്
ആത്തരം കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് ഈപകയാഗിക്കാവുന്നതല്ല.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് )

3.4 ബഹു. ത്രവപ്പി
എം.എല്.എയുടെ 08.06.2017-ടല േത്തും ആെപ്പള്ളി കലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 30.05.2017-ടല േത്തും
6 മീറ്ററില് താടഴയുള്ള കറാഡ് പ്രവൃത്തിേള് ഏടറ്റടുക്കാ
ത്തിടന ഄനുവദിക്കണടമന്നതു സംബന്ധി്്
തീരുമാനം :-

കലാക്ക് പഞ്ചായ

ഄനുമതി നിരസിച്ചു
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ഡി) വകുപ്പ് )
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3.5 കചമകഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെ് 10.11.2016-ല് ബഹു. മുേയമന്ത്രിന്നു നല്േിയ
േത്ത്.
കവനല്ക്കാലമാകുകമ്പാള് സംസ്ഥാനത്ത് കുെിടവള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകു.
എ.ം ഄതിനു പരിഹാരമായി വയാപേമായ േിണ റീചാജിംഗ് പരിപാെി
നെപ്പാക്കണടമന്നതും സംബന്ധി്്
തീരുമാനം

:-

േിണ റീചാജിംഗിന് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
കപ്രാജക്ടുേള് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
ടചലവിടെ
80
ശതമാനകമാ, (എസ്.സി/എസ്.റ്റി വിഭാഗത്തിന് 100
ശതമാനം) പരമാവധി 6000/- രൂപകയാ നല്ോവുന്ന
താണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ഡി)വകുപ്പ്)

3.6 കവങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 13.06.2017-ടല േത്ത്
പഞ്ചായത്തിടെ ഈെമസ്ഥതയിലള്ള 400 ടഹക്ട സ്ഥലടത്ത 125 ടഹക്ട
സ്ഥലം കൃഷി കയാഗയമാന്നുന്നതിന് “വലികയാറ പാെത്ത് ചാലി കതാെ്
നവീേരണം” എന്ന കപ്രാജക്ടിന് (നം.212/17 ഄെെല് 4.95 ലക്ഷം രൂപ)
ഡി.പി.സി. ഄംഗീോരം നല്േിയിരു.. ണഭണകഭാതൃ സ സമിതി മുകേന
നെപ്പാക്കാനാണ് നിശ്ചയി്ിരുന്നത് . കപ്രാജക്ടിന് ഄംഗീോരം ലഭി് ഈെടന
പഞ്ചായത്തിടന ഄറിയിക്കാടത ഗ്രാമവാസിേള് ചാലികതാെ് നവീേരണ
പദ്ധ്തി തുെങ്ങി. േരാറില് ഏടപ്പൊടത നെത്തിയ പ്രവൃത്തിേള് പഞ്ചായത്ത്
നിത്തി വയ്പ്പിച്ചു. നിയമ വിരുദ്ധ്മായി ടചയ്ത പ്രവൃത്തിേള് േരാറില് ഏടപ്പട്ട്
നിയമവികധയമാക്കാനും നവീേരണം നെത്തിയകപ്പാള് ലഭി് മണ്ണ് കലലം
ടചയ്യാനും ഄനുമതി സംബന്ധി്്
തീരുമാനം - (1)

േരാറില് ഏടപ്പൊടത ടചയ്ത പ്രവൃത്തിേള്ക്ക്
തുേ നല്ോവുന്നതല്ല.
(2) മണ്ണ് കലലം ടചയ്യുന്നതു സംബന്ധി്് ബന്ധടപ്പട്ട
ഈകദയാഗസ്ഥ ജികയാളജി വകുപ്പിടെ ഄനുമതി
കയാടെ തുെ നെപെി സവീേരിക്കാവുന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് )

3.7ടോറ്റെര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 29.04.2017-ടല േത്ത്
ത്രിതല പഞ്ചായത്തിടെ ഄക്കൗണ്ടിംഗ് കമേലയില് പ്രവത്തിന്നുന്ന
ഄക്കൗണ്ടെ് േം ഐ.െി. എക്സ്പട്ട് ജീവനക്കാരുടെ കസവനം 30.06.2017-ല്
ഄവസാനിന്നുേയാണ്. ആവരുടെ കസവനം േിലയുകെകയാ, പഞ്ചായത്ത്
വകുപ്പികെകയാ നിയന്ത്രണത്തില് അക്കി ഇ തസ്തിേ ദീഘോലാെിസ്ഥാന
ത്തില് നിലനിത്തണടമന്ന് അവശയം സംബന്ധി്്
തീരുമാനം :- ഇ കപ്രാജക്ട് തീന്നതിനാല് ആനി തുെകരണ്ടതില്ല എ.
തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് )
8

3.8 േതിരൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 17.04.2017-ടല േത്ത്
പഞ്ചായത്തിടെ സുസ്ഥിര ശുചിതവ പദ്ധ്തിയുടെ ഭാഗമായ പ്ലാസ്റ്റിേ് കശേരണ
പദ്ധ്തിയിടല 5 കവാളണ്ടിയമാക്ക് തനത് ഫണ്ടില് നിന്ന് ഒണകററിയം
നല്കുന്നതിന് ഄനുമതി സംബന്ധി്്
തീരുമാനം

:-

ഄനുമതി നല്കു.. പ്ലാസ്റ്റിേ് കശേരണത്തിനു
മാത്രമായി 5 കവാളണ്ടിയമാ കവകണാ എന്നത്
പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി പരികശാധിക്കണം.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി)വകുപ്പ് )

3.9 കപരാവൂ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ
(1015178/2016/o/o minister of LSGD)

09.11.2016-ടല

േത്ത്

കലാക്ക്പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിടല േണി്ാ, മുഴന്നുന്ന് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു
േളിടല മുെവങ്ങാെ് കുെിടവള്ള പദ്ധ്തിന്നുള്ള കുളം, ടോട്ടയാെ് ലക്ഷം വീടു
കോളനി കുെിടവള്ള പദ്ധ്തി എന്നിവ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് നെപ്പാക്കിയതാണ്.
ആത് ആകപ്പാള് ഈപകയാഗപ്രദമല്ലാടത തേരാറിലായി. ഇ കുെിടവള്ള
പദ്ധ്തിേള്ക്ക് ഄറ്റകുറ്റപ്പണി നെത്താ ഄനുമതി സംബന്ധി്്
തീരുമാനം

:-

ആത് അവശയമാകണാ എന്ന് ഫീല്ഡ് തലത്തില്
കപായി പരികശാധി്്
റികപ്പാട്ട് സമപ്പിക്കാ
ഗ്രാമവിേസന
േമ്മീഷണടറ
ചുമതലടപ്പടുത്തി.
റികപ്പാട്ട് സമപ്പി്തിനുകശഷം പിന്നീെ് പരിഗണിക്കാം.
(നെപെി – 1)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ്
2) ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണ)

3.10 നിലമ്പൂ നഗരസഭാ ടസക്രട്ടറിയുടെ 02.07.2016-ടല E-S/112/13-ാാാം നമ്പ
േത്ത് (LSGD-DC3/793/2016-LSGD)
2012-13, 2013-14 വഷങ്ങളിലായി ദവിവല്സര കപ്രാജക്ടായി “ത്രഹസ്കൂള്
കറാഡ് - ത്രമത്രി കറാഡ് പുകരാഗമനം പ്രവൃത്തിക്കായി” കമല് വഷങ്ങളില്
45,000/- രൂപ വീതം അടേ 90,000/-രൂപ തനത് ഫണ്ടില് ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരു..
കപ്രാജക്ട് യമത്തിയാക്കി 29.05.2013-ന് ത്രഫനല് ബില് തയ്യാറാക്കി. ആത്
2014-15-ല് സ്പില്ഒവ അക്കാ
വിടകപായി. ആകപ്പാള് ആത് സ്പില്ഒവറായി
തുെരാ ഄനുമതി സംബന്ധി്്
തീരുമാനം :- തനത് ഫണ്ട് ഈപകയാഗി്് പുതിയ കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി
തുേ നല്ോ നികേശിന്നു..
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി3) വകുപ്പ് )
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3.11 അലപ്പുഴ നഗരസഭ ടചയമാടെ 27.06.2017-ടല േത്ത്
മാഗകരേ പ്രോരം നഗരസഭേളുടെ നിമ്മാണ കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് ഄസിസ്റ്റെ്
എഞ്ചിനീയ, ഄസിസ്റ്റെ് എക്സിേ്ട്ടീവ് എഞ്ചിനീയ എന്നിവടര നിവഹണ
ഈകദയാഗസ്ഥനാക്കാവുന്നതും നഗരസഭയിടലതടന്ന നിവഹണ ഈകദയാഗസ്ഥനു
മുേളിലള്ള എഞ്ചിനീയക്ക് ടവറ്റിംഗ് നെത്തി സാകെതിോനുമതി നല്ോവു
ന്നതുമാണ്. ഄശ്രദ്ധ്മൂലം ഇ രീതിയിലല്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില് കപ്രാജക്ട്
തയ്യാറാക്കിയിരിന്നുന്നത്.
ഄതിനാല് ടവറ്റിംഗിനും സാകെതിോനുമതിന്നും
കോപ്പകറഷ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയക്ക് കപ്രാജക്ടുേള് ഄയകയ്ക്കണ്ടി വരു..
ആടതാഴിവാക്കി മുനിസിപ്പല് എക്സിേ്ട്ടീവ് എഞ്ചിനീയ തടന്ന ടവറ്റിംഗ് നെത്തി
സാകെതിോനുമതി നല്കുന്ന രീതിയില് കഭദഗതി വരുത്താ
ഄനുമതി
സംബന്ധി്്.
തീരുമാനം:- മാഗകരേ പ്രോരം സാമ്പത്തിേ പരിധിക്ക് വികധയമായി
ടവറ്റിംഗ് മുനിസിപ്പല് തലത്തില് തടന്ന നെത്താം.
കോഡികനഷ േമ്മിറ്റിയുടെ 07.06.2017 തീയതി യിടല
കയാഗത്തില് കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുേളുടെ കപ്രാജക്ടില്
ആത്തരം കഭദഗതിേള് വരുത്താ
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്
ഒഫീസക്ക് ഄനുമതി നല്േിയിരു.. ആത് മറ്റ
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ന്നും കൂെി ബാധേമാക്കാ
തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് )
3.12 അലവ മുനിസിപ്പല് ടചയകപഴ്സടെ 27.06.2017-ടല േത്ത്
കലാേ ബാെ് വിഹിതം ഈപകയാഗി്് നഗരസഭാ പ്രിയദശിനി ൌണ് ഹാളിടെ
ടമയിെന സ് നെന്നു.ണ്ട്. ആതിടെ പ്രവൃത്തി യമത്തീേരിന്നുന്നതിനുള്ള
ോലാവധി 31.07.2017 വടര നീട്ടി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധി്്.
തിരുമാനം:-

കലാേ ബാെ് വിഹിതം ഈപകയാഗിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തിേള്
യമത്തിയാക്കാനുള്ള ോലാവധി 30.09.2017 വടര നീട്ടി
നല്ോ തീരുമാനടമടുത്തിടണ്ട്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി)വകുപ്പ് )

3.13 കേരള ഄകഗ്രാ ടമഷിനറി കോപ്പകറഷ മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ 20.04.2017ടല േത്ത്
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നെപ്പാന്നുന്ന കൃഷി കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക്
കേരള
ഄകഗ്രാ ടമഷീനറി കോപ്പകറഷടെ ഈത്പ്പന്നങ്ങളായ ോഷിേ യന്ത്രങ്ങളും
മറ്റ സാമഗ്രിേളും വാങ്ങുന്നതിന് നികേശം നല്േണടമന്നതു സംബന്ധി്്.
തീരുമാനം:- ോംകോ ഈത്പാദിപ്പിന്നുന്ന ഈപേരണങ്ങള് വാങ്ങാവുന്ന
താണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് )
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3.14

കേരള ഄകഗ്രാ ടമഷിനറി കോപ്പകറഷ മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ 06.06.2017ടല േത്ത്
ടസറിേള്്റിനും മറ്റം ോഷിേ ഈപേരണങ്ങള് ോംകോയില് നി.ം
വാങ്ങാ ഄനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:-ോംകോ ഈത്പാദിപ്പിന്നുന്ന ഈപേരണങ്ങള് വാങ്ങാവുന്ന
താണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് )

3.15

പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 29.06.2017 -ടല A3-9556/17-ാാാം
നമ്പ േത്ത്
ഹരിത കേരള മിഷടെ ഭാഗമായും ‘പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്ത് - മാലിനയ മു്
പഞ്ചായത്ത്’ എന്ന ോമ്പയിടെ ഭാഗമായും പഞ്ചായത്തിടല എല്ലാ വാഡു
േളിലം പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ആതര മാലിനയങ്ങള് കശേരി്ിരു.. േവകട്ടഷ വിളി്് ആവ
േണ്ണാെേയിലള്ള റീ ത്രസക്ലിംഗ് പ്ലാെികലയ്ക്ക് നീക്കം ടചയ്തു. ആതിനായി 2.00
ലക്ഷം രൂപ തനത് ഫണ്ടില് നി.ം നല്േി. കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നില്ല.
സാധൂേരണം സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- വകുപ്പു തലത്തില് തടന്ന ഄനുമതി നല്ോവുന്നതാണ്
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി)വകുപ്പ് )

3.16

യമമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ േത്ത് (ലഭി്ത് 21.06.2017-ല്)
കലാേ ബാെ് തുേ ഈപകയാഗി്് 2016-17 വാഷിേ പദ്ധ്തിയില് പാെകശേര
ങ്ങള്ക്ക് ടവട്ടിക്കല് അക്സിസ് കമാകട്ടാ പമ്പ് സ്ഥാപിന്നുന്നതിന് (5 എണ്ണം,
തുേ 98,24,000/- രൂപ) ലഭി് ടെണ്ടറുേള് എസ്റ്റികമറ്റ് തുേടയക്കാള്
കൂടുതലാണ്. സിവില് വക്സിടെ തുേ ആകതാടൊപ്പം കചക്കാത്തതിനാലാണ്
ടെണ്ട തുേ കൂെിയത്. 25.03.2017-ല് അരംഭി് ടെണ്ട നെപെി 31.03.2017-ന്
യമത്തിയാക്കി എഗ്രിടമെ് വച്ചു. ഇ ടെണ്ട നെപെിക്ക് സാധൂേരണം
നല്േണടമന്ന് പഞ്ചായത്ത് അവശയടപ്പട്ടിരു.. 24.05.2017-ടല കോഒഡി
കനഷ
േമ്മിറ്റി ആതിന് ഄനുമതി നല്േിയിരുന്നില്ല. മാനദണ്ഡപ്രോരമുള്ള
നെപെിക്രമങ്ങള് പാലി്് 30.06.2017-നു മുമ്പ് നിമ്മാണം യമത്തിയാക്കാ
നികേശി്ിരു.. ആത് പുനഃപരികശാധിക്കണടമന്നതു സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- നിവഹണോലാവധി 31.12.2017 വടര ദീഘിപ്പി്ിടണ്ട്.
സിവില്വന്നും കലബചാജം കചത്ത് പുതുക്കിയ
എസ്റ്റികമറ്റില് റീടെണ്ട വിളി്് നെപ്പാക്കണം. ടെണ്ട
അരും എടുത്തില്ല എെില് സക്കാ ഄനുമതിക്ക്
നല്ോം.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (എഫ്.എം), (ഡി.എ) വകുപ്പ് )
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3.17 മുനിസിപ്പല് കചംബ ടചയമാനും ടസക്രട്ടറിയും ബഹു. മുേയമന്ത്രിന്നു നല്േിയ
12.06.2017-ടല 254/17-ാാാം നമ്പ േത്ത്
കോഒഡികനഷ േമ്മിറ്റി കയാഗങ്ങളില് മുനിസിപ്പല് കചംബ ടചയമാകനയും
ടസക്രട്ടറിടയയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഄകസാസികയഷ
പ്രതിനിധിേടളയും
പടെടുപ്പിക്കണടമന്നതു സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- തത്ക്കാലം കോഒഡികനഷ േമ്മിറ്റി പുനഃസംഘെി
പ്പികക്കണ്ടതിടല്ലന്ന് തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് )
3.18 ലയണ്സ് ക്ലബ് ജില്ലാേണ്വീന (ഡിസ്ട്രിക്ട് 318 B)യുടെ 14.06.2017-ടല േത്ത്.
ലയണ്സ് ക്ലബ് നെത്താനുകേശിന്നുന്ന താടഴപ്പറയുന്ന ടപാതു കസവനങ്ങള്ക്ക്
സക്കാരികെയും തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെയും സഹേരണം നല്േണമന്നതു
സംബന്ധി്്
1) കുട്ടിേളിടല ഭിന്നകശഷി േടണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള
േയാമ്പുേളും തുെ.ള്ള
ചിേിത്സേളും
2) 25 ബഡ്സ് സ്കൂള് അരംഭിക്കാ
ഈകേശിന്നു.. (പരിശീലനം ലഭി്
ഄദ്ധ്യാപേടരയും ഄവന്നുള്ള കവതനവും തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
നല്േണം)
3) കുട്ടിേളുടെ ോഴ്ച ശ്ി പരികശാധിക്കലം േണ്ണെ വിതരണവും
4) യുവാക്കള്ക്ക് പ്രകതയേ പരിശീലനം
5) വനിതാ ശാ്ീേരണത്തിടെ ഭാഗമായി വനിതേള്ന്നും േൗമാരപ്രായക്കാരായ
ടപണ്കുട്ടിേള്ന്നും പ്രകതയേ കബാധവല്ക്കരണ പരിപാെി
6) ജീവിതത്രശലി കരാഗം നിയന്ത്രിന്നുന്നതിന് ടമഡിക്കല് േയാമ്പും പാലികയറ്റീവ്
പരിചരണ പരിപാെിേളും
7) കറാഡപേെങ്ങള് കുറയ്ക്കാ കബാധവല്ക്കരണ പരിപാെിേള്
തീരുമാനം:-

(i)

ലയണ്സ് ക്ലകളേള്ക്ക് ഄതാത് തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹേരി്് ആത്തരം കക്ഷമ
പ്രവത്തനങ്ങള് നെപ്പാക്കാവുന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ആ.പി.എ) വകുപ്പ് )

(ii)

ബഡ്സ് സ്കൂള് ടേട്ടിെം പണിത് തകേശഭരണ
സ്ഥാപനത്തിന് ത്രേമാറുേയാടണെില് ഄദ്ധ്യാ
പേന്നുള്ള കവതനം ബന്ധടപ്പട്ട തകേശഭരണ
സ്ഥാപനത്തിന് നല്ോവുന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഐ.എ) വകുപ്പ് )
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3.19 േിഴകക്ക േല്ലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 20.06.2017-ടല k3-1310/17-ാാാം
നമ്പ േത്ത്
േിഴകക്ക േല്ലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല ഈപ്പൂെ് വാഡികലയ്ക്ക് KSRTC നെത്തുന്ന കസ്റ്റ
സവീസിടല ജീവനക്കാക്ക് കസ്റ്റ ന്മിന് പഞ്ചായത്തില് നി.ം രു വഷകത്തയ്ക്ക്
വാെേ നല്കുന്നതിന് 30.03.2016-ടല കോഒഡികനഷ
േമ്മിറ്റി തീരുമാന
പ്രോരം സക്കാ ഄനുമതി നല്േിയിരു.. ആതിടെ ോലാവധി തീന്നതിനാല്
വീണ്ടു വം ദീഘിപ്പിച്ചു നല്േണടമന്നത് സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:തനത് ഫണ്ട് ഈപകയാഗിക്കണടമന്ന നിബന്ധന
കയാടെ ോലാവധി രു വഷകത്തയ്ക്കു കൂെി ദീഘിപ്പിച്ചു
നല്കു.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (അ.സി)വകുപ്പ് )
3.20 സിഡ്കോ ടചയമാടെ 16.06.2017-ടല SIDCO/RM/HQ/Gl - 2016-17-ാാാം നമ്പ
േത്ത്.
ഹിന്ദുസ്ഥാ
ടപകട്രാളിയം കോപ്പകറഷ
ലിമിറ്റഡ്
ടഡപ്ട്ടി ജനറല്
മാകനജരുടെ 05.06.2017-ടല േത്ത് പ്രോരം സിഡ്കോടയ കേരളത്തിടല
HPCLടെ ബിറ്റമി
വിതരണക്കാരായി ഄംഗീേരി്ിടണ്ട്.
ഄതിനാല്
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല കറാഡു പണിേള്ക്ക് സിഡ്കോ വഴി ബിറ്റമി
വാങ്ങുന്നതിന് ഄനുമതി സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:-

ഹിന്ദുസ്ഥാ ടപകട്രാളിയം കോപ്പകറഷ ലിമിറ്റഡ്
ടഡപ്ട്ടി ജനറല് മാകനജരുടെ
05.06.2017-ടല
േത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് ഄനുമതി നല്കു..
ട്രാ കസ്പാകട്ടഷ
ചാജ് ,
കലാഡിംഗ്,
മറ്റ്
നിബന്ധനേള്
തുെങ്ങിയവ
വകുപ്പുതലത്തില്
നിശ്ചയിക്കണം.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് )

3.21 ചിറക്കെവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ േത്തും (ലഭി്ത് 05.07.2017-ല്)
15.06.2017 -ടല 26/2-ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്
ത്രപ്രമറി
ടഹല്ത്ത്
ടസെ
ആല്ലാത്തതിനാല്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ
പാലികയറ്റീവ്
ടേയ
പദ്ധ്തിയുടെ
നിവഹണ
ഈകദയാഗസ്ഥ
ോഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക് ജനറല് അശുപത്രി സൂപ്രണ്ടാണ്.
പാലികയറ്റീവ് പരിപാെിക്ക് വീല് ടചയ, ഒക്സിജ സിലിണ്ട, ടനകളത്രലകസഷ
ഈപേരണങ്ങള് എന്നിവ ജനറല് അശുപത്രിയില് ഈണ്ട് എെിലം പാലികയറ്റീവ്
പ്രവത്തനത്തിന് നല്കുന്നില്ല. ഄതിനാല് ആവയും മറ്റ്
ഄനുബന്ധ
ഈപേരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് ഄനുമതി സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- ഄനുമതി നല്കു.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ആ.പി.എ)വകുപ്പ് )
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3.22 പട്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 11.05.2017-ടല േത്തും 08.05.2017-ടല
1-ാാാം നമ്പ ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും
കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് ആനത്തില് ഇ വഷം 1,33,45,000/- രൂപയുണ്ട്.
ഇ തുേയുടെ ടചറിയ ഭാഗം മാത്രകമ
കറാഡുേളുടെ ഄറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്
അവശയമായി വരു.ള്ളൂ. ഄതിനാല് കറാഡ് ടമറ്റലിംഗ്, ൊറിംഗ് , കോണ്ക്രീറ്റിംഗ്
എന്നിവയ്ക്കു കൂെി കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് ഈപകയാഗിക്കാ ഄനുമതി
സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- ത്രേമാറിക്കിട്ടിയ
കറാഡുേളുടെ ഄറ്റകുറ്റപ്പണിേള്
നെത്തിയകശഷം
കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ്
ബാക്കിയുടണ്ടെില് ഭരണസമിതിയുടെ ഏേേണ്ഠമായ
തീരുമാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് കറാഡ് ടമറ്റലിംഗ്,
ൊറിംഗ്, കോണ്ക്രീറ്റിംഗ്
തുെങ്ങിയവ നെത്താ
ഄനുമതി നല്കു.. മറ്റ കറാഡുേള്ക്ക് ഄറ്റകുറ്റപ്പണി
അവശയമില്ല
എന്ന്
ബന്ധടപ്പട്ട
ഄസിസ്റ്റെ്
എഞ്ചിനീയ സാക്ഷയടപ്പുടുത്തണം.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് )
3.23 ക്ഷീര വിേസന ഡയറക്ടറുടെ 21.06.2017-ടല D3/6776/2016-ാാാം നമ്പ േത്ത്

(i)

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളില് ക്ഷീര വിേസന കപ്രാജക്ടുേളുടെ നിവഹണ
ഈകദയാഗസ്ഥ്ാരായി ഡയറി ഫാം ആ സ്ട്രക്ടമാടര ഈള്ടപ്പടുത്തണടമന്നതു
സംബന്ധി്്.
തീരുമാനം-

(ii)

നിലവില്

ഇ വഷടത്ത പദ്ധ്തി രൂപീേരണ പ്രക്രിയ േഴിഞ്ഞ
തിനാല് ഇ വഷം പരിഗണികക്കണ്ടതിടല്ലന്ന്
തീരുമാനിച്ചു.
മുനിസിപ്പാലിറ്റിേളിടല നിവഹണ ഈകദയാഗസ്ഥരായി ക്ഷീര

വിേസന വകുപ്പിടല ടഡപ്ട്ടി ഡയറക്ടടറയാണ് നിശ്ചയി്ിരിന്നുന്നത്.
ആതിനു പേരം കലാക്ക് തലത്തില് പ്രവത്തിന്നുന്ന ഡയറി എക്സ്റ്റ ഷ
ഒഫീസടറ നിശ്ചയിക്കണടമന്നതു സംബന്ധി്്
തീരുമാനം - ഇ വഷടത്ത പദ്ധ്തി രൂപീേരണ പ്രക്രിയ േഴിഞ്ഞ
തിനാല് ഇ വഷം പരിഗണികക്കണ്ടതിടല്ലന്ന്
തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ് )
3.24 (i) ബഹു. രാജയസഭാ എം.പി.ശ്രീ. ടേ. കസാമപ്രസാദിടെ 23.06.2017-ടല േത്തും
ടനടുമങ്ങാെ് താലൂക്ക് പട്ടിേജാതി കലബ കോണ്ട്രാക്ട് സഹേരണ സംഘം
പ്രസിഡെിടെ 17.02.2017-ടല േത്തും
(ii) കേരള കലബ കോണ്ട്രാക്ട് സഹേരണ ടവല്ഫയ ഄകസാസികയഷ
പ്രസിഡെിടെ 03.06.2017-ടല േത്ത്
(iii) ഉരാളുെല് കലബ കോണ്ട്രാക്ട് കോഒപ്പകററ്റീവ് ടസാത്രസറ്റി ടസക്രട്ടറിയുടെ
03.06.2017-ടല ULCCS/MEMO/LSGD/ 2017-18 -ാാാം നമ്പ േത്ത്
കലബ കോണ്ട്രാക്ട് സഹേരണ സംഘങ്ങള് സമപ്പിന്നുന്ന ടെണ്ടറുേള്ക്ക് 10
ശതമാനം ഄധിേരി് നിരക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കണടമന്നതു സംബന്ധി്്.
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തീരുമാനം:-

ആത് വിശദമായി പരികശാധി്് റികപ്പാട്ട് സമപ്പിക്കാ
തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതല
ടപ്പടുത്തി. ഄടുത്ത കോഒഡികനഷ േമ്മിറ്റിന്നു മുമ്പ്
റികപ്പാട്ട് നല്േണം. റികപ്പാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്
പിന്നീെ് തീരുമാനിന്നും.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ ചീഫ് എഞ്ചിനീയ
തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് )
3.25 കോഴികക്കാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 21.06.2017-ടല P6-171/2017-ാാാം
നമ്പ േത്ത്
ടചറുേിെ ജലകസചന കപ്രാജക്ടുേളായ തെയണ നിമ്മാണം, ജല സംരക്ഷണ
പ്രവത്തനം, മാമ്പുഴ നവീേരണം എന്നീ കപ്രാജക്ടുേളുടെ നിവഹണ
ഈകദയാഗസ്ഥനായി
ത്രമന
ആറികഗഷ
എക്സിേ്ട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയടറ
നിശ്ചയിന്നുന്നതിന് ഄനുമതി അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. ആത് 07.06.2017-ടല
കോഒഡികനഷ േമ്മിറ്റി കയാഗത്തില് ച് ടചയ്യുേയും തകേശസവയംഭരണ
വകുപ്പ് എക്സിേ്ട്ടീവ് എഞ്ചിനീയ തടന്ന നിവഹണം നെത്തണടമന്ന്
നികേശിന്നുേയും ടചയ്തിരു.. ആത് പുനഃപരികശാധിക്കണടമന്നതു സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- ഇ വഷം പരിഗണികക്കകണ്ടതിടല്ലന്ന് തീരുമാനിച്ചു.
ബഹു.ധനോരയ വകുപ്പുമന്ത്രി, ബഹു. ജലകസചന
വകുപ്പുമന്ത്രി എന്നിവരുമായി അകലാചി്്
ഄടുത്ത
വഷകത്തയ്ക്ക് പരിഗണിക്കാ തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് )
3.26 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പട്ടിേജാതി വിേസന ഒഫീസറുടെ 22.06.2017-ടല A34908/17(4)-ാാാം നമ്പ േത്ത് (LSGD- DA1/437/2017-LSGD)
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിധനരായ പട്ടിേജാതി വിദയാത്ഥിേള്ക്ക്
ആംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദയാഭയാസം നല്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ടുേള് മു വഷങ്ങളില്
നെപ്പാക്കിയിരു.. ആത് ഇ വഷവും നെപ്പാന്നുന്നതിന് ഄനുമതി നല്േണ
ടമന്നതു സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- ഇ വഷവും തുെരാ ഄനുമതി നല്കു..
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് )
3.27 കദവികുളം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 21.06.2017-ടല C-40/17-ാാാം നമ്പ
േത്ത്
ജലകസചന കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് 10 ശതമാനം ണഭണകഭാതൃ സ വിഹിതം ഴിവാക്കി
നല്േണടമന്നതു സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- പുതിയ മാഗകരേ പ്രോരം ടപാതു ജലകസചന
കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് ണഭണകഭാതൃ സ വിഹിതം നിബന്ധമല്ല.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് )
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3.28 പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 22.05.2017-ടല J1-14778/2017-ാാാം നമ്പ േത്ത് (LSGDDA1-391/2017/LSGD)
കഗാത്ര സാരഥി പദ്ധ്തി (പട്ടിേ വഗ വിദയാത്ഥിേടള സ്കൂളില് എത്തിന്നുന്നതിനു
വാഹന സൗേരയം രുക്കല്) പട്ടിേവഗ വിേസന വകുപ്പു മുകേനയാണ്
നെപ്പാന്നുന്നത്. വാഹന ഈെമയ്ക്ക് വാെേ യഥാസമയം ലഭിക്കാത്തതിനാല്
ചിലകപ്പാള് വാഹനം മുെങ്ങാറുണ്ട്. ഄതിനാല് കഗാത്ര സാരഥി പദ്ധ്തിക്ക് തുേ
വേയിരുത്താ പഞ്ചായത്തുേള്ക്ക് ഄനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- പട്ടിേവഗ വകുപ്പിടെ തുേ ഄപരയാപ്തമായി വന്നാല്
പദ്ധ്തിക്ക് മുെക്കം വരാതിരിക്കാ പഞ്ചായത്തുേള്ക്ക്
തുേ
വേയിരുത്താവുന്നതാണ്. പദ്ധ്തി കഭദഗതി
സമയത്ത് അവശയമുള്ള പഞ്ചായത്തുേള്ക്ക് കപ്രാജക്ട്
എടുക്കാവുന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് )
3.29 പാറക്കെവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 16.06.2017-ടല േത്ത്
ഇ വഷടത്ത പദ്ധ്തിയില് 74-ാാാം നമ്പ ഄെണവാെി ടേട്ടിെം എയ
േണ്ടീഷനാക്കാ
കപ്രാജക്ട് ഈള്ടപ്പടുത്തിയിടണ്ട്. ആതു നെപ്പാക്കാ
ഄനുമതി
സംബന്ധി്്
തീരുമാനം- ഄനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ആ.പി.എ) വകുപ്പ് )
3.30 എംകപ്ലാടെെ് ഡയറക്ടറുടെ 21.04.2017-ടല U1/1623/2017/DE നമ്പ േത്ത്. (DA1/425/
2017/LSGD)
ടതാഴില് രഹിത കവതനം ത്രേപ്പറ്റന്ന രാളുടെ വയസ്സ്, ടതാഴില് നില, കുടുംബ
വരുമാനം, വയ്ിഗത വരുമാനം, രജികസ്ട്രഷ പുതുക്കല്, വിദയാത്ഥിയാകണാ
തുെങ്ങിയ ോരയങ്ങള് ഒകരാ മാസവും വയതയാസടപ്പടുന്നതിന് സാദ്ധ്യത
ഈള്ളതിനാല് ആപ്രോരമുള്ള ഄഹത പരികശാധി്് ണഭണകഭാ്ാക്കളില് നിന്ന്
ഇ ോരയങ്ങള് സംബന്ധി്് രു സതയവാങ്മൂലം വാങ്ങിയതിനുകശഷം മാത്രം
ണഭണകഭാ്ാക്കളുടെ
അധാ
നമ്പറുമായി
ബന്ധടപ്പടുത്തിയ
ബാെ്
ഄക്കൗണ്ടികലയ്ക്ക് തുേ നികക്ഷപിന്നുന്നതികനാ ഄല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാ
ണഭണകഭാ്ാക്കളും പഴയതുകപാടല തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തില് കനരിട
ഹാജരായി വാങ്ങുന്ന രീതിയികലയ്ക്ക് മാറ്റന്നതികനാ നികേശം നല്േണടമന്നതു
സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- ണഭണകഭാ്ാക്കള് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്
നിന്ന് കനരിട്ട് വാങ്ങുന്ന രീതി ഄവലംബികക്കണ്ടതാണ് .
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ആ.പി.എ)വകുപ്പ് )
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3.31

നഗരോരയ ഡയറക്ടറുടെ 18.01.2016-ടല DC4-18392/15-ാാാം നമ്പ േത്തും
ടനയ്യാറ്റി േര മുനിസിപ്പല് ടസക്രട്ടറിയുടെ 05.08.2015-ടല PO/435/13-ാാാം നമ്പ
േത്തും (LSGD - DC3/156/2016/LSGD)
ടനയ്യാറ്റി േര നഗരസഭ 2012-13 വഷം നെപ്പാക്കിയ ‘വിേലാംഗക്ക് േമ്പ്ട്ട
വാങ്ങി നല്േല്’ എന്ന കപ്രാജക്ട് പ്രോരം രണ്ടു വകപക്ക് (43,243/-രൂപ നിരക്കില്)
േമ്പ്ട്ട വാങ്ങി. ോഴ്ചശ്ിയില്ലാത്ത ഭിന്നകശഷിക്കാന്നു നല്കേണ്ട േമ്പ്ട്ട
ോഴ്ചശ്ിയുള്ള ഭിന്നകശഷിക്കാക്കാണ് നല്േിയത്. ആതിന് സക്കാ
സാധൂേരണം
കവണടമന്ന്
കലാക്കല്
ഫണ്ട്
ഒഡിറ്റ
വിഭാഗം
കുറിടപ്പഴുതിയതനുസരി്് സാധൂേരണം സംബന്ധി്്.
തീരുമാനം:-

വകുപ്പുതലത്തില് തീരുമാനടമടുകക്കണ്ടതാണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് )

3.32 ോളിോവ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ േത്ത് (ലഭി്ത് 06.07.2017-ല്)
ോളിോവ് സാമൂഹയ അകരാഗയ കേന്ദ്രത്തില് ഈപകയാഗിച്ചുടോണ്ടിരിന്നുന്ന 1984
കമാഡല് ജീപ്പ് ോലപ്പഴക്കം ോരണം ഈപകയാഗിക്കാ
പറ്റാത്ത ഄവസ്ഥ
യിലാണ്. ആത് േണ്ടംകനഷ ലിസ്റ്റില് ഈള്ടപ്പടുത്തി ജില്ലാ ടമഡിക്കല് ഒഫീസ
തിരിടേ എടുത്തു. കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ തനത് ഫണ്ടില് നി.ം പേരം
വാഹനം വാങ്ങാനും അകരാഗയ വകുപ്പു ഡയറക്ടറുടെ കപരില് രജിസ്റ്റ ടചയ്ത്
ോളിോവ് സാമൂഹയ അകരാഗയ കേന്ദ്രത്തിന് കവണ്ടി ഈപകയാഗിക്കാനും ഄനുമതി
സംബന്ധി്്.
തീരുമാനം:- വകുപ്പുതലത്തില് തീരുമാനടമടുക്കണം. ആതു സംബന്ധി്്
സക്കാരിലള്ള ഫയലിക്ല് നെപെി കവഗത്തി
ലാക്കാ നികേശിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് )
3.33 കോട്ടയം ജില്ലാ േളക്ടറുടെ 27.06.2017-ടല 490/17/DPC/DPO/KTM നമ്പ േത്തും
മീന്ല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 20.06.2017-ടല A1-195/17-ാാാം നമ്പ
േത്തും 16.06.2017-ടല 1(1)-ാാാം നമ്പ ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും
പഞ്ചായത്തിനുകവണ്ടി നിമ്മിന്നുന്ന പുതിയ ടേട്ടിെത്തിന് ധനോരയ േമ്മീഷ
ഗ്രാെ് ഈള്ടപ്പടുത്തി കപ്രാജക്ട് 2017-18-ല് തയ്യാറാക്കിയിരുടന്നെിലം ഡി.പി.സി.
നിരസിച്ചു. പ്രകതയേ ഄനുമതി സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- ധനോരയ േമ്മീഷ

ഗ്രാെ് ആതിന് ഈപകയാഗിക്കാവുന്ന തല്ല.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ് )
3.34 േടുത്തുരുത്തി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ
04.07.2017-ടല
േത്തും
22.05.2017-ടല 1-ാാാം നമ്പ ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും
താടഴപ്പറയുന്ന രണ്ടു വ കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് ടവറ്റിംഗ് ഒഫീസ നിവഹണ ഄനുമതി
നല്േിയിട്ടില്ല. ആവയ്ക്ക് പ്രകതയേ ഄനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധി്്
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(1) വിവിധ പാെകശേരങ്ങള്ക്ക് ടപട്ടി, പറ, കമാകട്ടാ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കല്

(കപ്രാ.നം.18/18)
(2) വനിതാ ഡയറി ഗ്രൂപ്പുേള്ക്ക് ടതാഴില് സംരംഭം (കപ്രാ.നം.29/18)
തീരുമാനം:- ടവറ്റിംഗ് ഒഫീസ ഄംഗീോരം നല്ോത്ത കപ്രാജക്ടു
േളിക്ല് തീരുമാനടമടുകക്കണ്ടത് ജില്ലാതല ഄപ്പീല്
േമ്മിറ്റിയാണ്. ഄപ്പീല് േമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിക്ല്
അവശയടമെില് കോഒഡികനഷ
േമ്മിറ്റിയുടെ
പരിഗണനയ്ക്കു നല്ോവുന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് )

3.35 കോഴികക്കാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 23.06.2017-ടല P6-171/17-ാാാം
നമ്പ േത്ത്
ത്രസനയത്തില് കചരുന്നതിനും ടസേ്രിറ്റി ഗാഡായി കജാലി ലഭിന്നുന്നതിനുമുള്ള
പരിശീലനം, മലബാ കമേലയില് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള് ആല്ലാത്തതിനാല് പ്രീ
റിക്രൂട്ട്ടമെ് ടട്രയിനിംഗ് ടസെ (PRTC) മുകേന നെത്താ

ഄനുമതി സംബന്ധി്്

തീരുമാനം:- ഄനുമതി നല്കു..
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് )
3.36 ബഹു. പീരുകമെ് എം.എല്.എയുടെ 29.06.2017-ടല േത്തും ഏലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡെിടെ 24.06.2017-ടല േത്തും 23.06.2017-ടല 12(1)-ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി
തീരുമാനവും
2015-16-ല് അരംഭി് സ്പില്ഒവ കപ്രാജക്ടുേള് 31.03.2017-ന് യമത്തിയാക്കണ
ടമന്ന നിബന്ധനയും 30.06.2017-നു മുമ്പ് ബില് തുേ നല്േണടമന്ന നിബന്ധനയും
ഴിവാന്നുന്നത് സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- ഄനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് )
3.37 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 27.06.2017-ടല േത്ത്
കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ പരിധിയിലള്ള േരിമ്പുഴ ഹയ ടസക്കെറി സ്കൂള്,
േരാകുശി ജി.എ്്.സ് എന്നീ സ്കൂളുേളില് സ്റ്റുഡെ്സ് കപാലീസ് പദ്ധ്തി
നെപ്പിലാക്കി വരു.ണ്ട്. ഇ കുട്ടിേള്ക്ക് ബാെ് ടസറ്റ് പരിശീലനത്തിന് ബാെ്
ടസറ്റ് വാങ്ങി നല്ോ (അടേ 3.00 ലക്ഷം) ഄനുമതി സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- ഄനുമതി നല്കു.. യൂത്ത് ക്ലകളേള്ക്ക് സഹായം നല്കുന്ന
സൂക്ഷ്മ കമേലാ കോഡ് ഈപകയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ഡി)വകുപ്പ് )
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3.38 സിഡ്കോ ടചയമാടെ 05.07.2017-ടല SIDO /MLTG/Gl/17-18-ാാാം നമ്പ േത്ത്

‘സിഡ്കോ’യില് നി.ള്ള ഈത്പന്നങ്ങള്
കനരിട്ട് വാങ്ങാ

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്

ഄനുമതി സംബന്ധി്്

തീരുമാനം:-

സിഡ്കോ ഈത്പാദിപ്പിന്നുന്ന
ഈല്പന്നങ്ങള് കനരിട്ട്
വാങ്ങാവുന്ന താണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ)വകുപ്പ് )
3.39 ചവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 28.06.2017-ടല േത്തും 24.06.2017-ടല
1(i)-ാാാം നമ്പ ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും
ധനോരയ േമ്മീഷ

ഗ്രാെ് ഈപകയാഗി്് “ഄെണവാെിേള്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്”

(കപ്രാ.നം112/18), “ഄെണവാെി ടേട്ടിെ നിമ്മാണം” (കപ്രാ.നം.38/18) എന്നീ രണ്ടു വ
കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് ഡി.പിസി. ഄംഗീോരം നല്േിയിട്ടില്ല. പ്രകതയേ ഄനുമതി
സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:-

ധനോരയ േമ്മീഷ ഗ്രാെ് ആത്തരം കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക്
ഈപകയാഗിക്കാവുന്നതല്ല. ഄനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ആ.പി.എ)വകുപ്പ് )

3.40 പുതുക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 09.06.2017-ടല A3-724/17-ാാാം നമ്പ
േത്തും 30.03.2017-ടല 5(23)-ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
പഞ്ചായത്തിടല ടചങ്ങാലൂ ഗവ. എല്.പി. സ്കൂളികനാെനുബന്ധി്് പ്രീ-സ്കൂള്
തുെങ്ങുന്നതിനും പ്രീ-സ്കൂളിന് അവശയമായ ഫണി്, വക്കമാരുടെ കവതനം ,
ഈ് ഭക്ഷണം എന്നിവ തനത് ഫണ്ടില് നികന്നാ
പ്ലാ
ഫണ്ടില് നികന്നാ
ഈപകയാഗിന്നുന്നതിനും ഄനുമതി സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- (1)

ഄെണവാെിേളുടെ പ്രവത്തനം കൂടുതല് ടമ്
ടപ്പടുത്തുന്നതിന്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രകതയേം
ശ്രദ്ധ്ിക്കണം
(2) ബഹു. വിദയാഭയാസ വകുപ്പുമന്ത്രിയുമായി ച്
ടചയ്തിട്ട് ഗവ. എല്.പി. സ്കൂളുേകളാെനുബന്ധി്്
പ്രീ സ്കൂളുേള് തുെങ്ങുന്നത് സംബന്ധി്് പിന്നീെ്
തീരുമാനടമടുന്നുന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ആ.പി.എ) വകുപ്പ് )

3.41 കുരയാകക്കാസ് ഏലിയാസ് സവീസ് ടസാത്രസറ്റി ഡയറക്ടറുടെ
േത്ത്

05.06.2017-ടല

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് HIV/AIDS ബാധിതന്നുകവണ്ടിയുള്ള
വാഷിേ പദ്ധ്തിയില് നിബന്ധമായും
ഈത്തരവുണ്ടാേണടമന്നത് സംബന്ധി്്
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ഈള്ടപ്പടുത്തണടമന്ന്

കപ്രാജക്ടുേള്
സക്കാ

തീരുമാനം:-

HIV/AIDS
ബാധിതന്നുകവണ്ടിയുള്ള
കപ്രാജക്ടുേള്
ഏടറ്റടുത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുകേന നെപ്പാക്കാവുന്ന
താണ്. എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും നിബന്ധ
മായും കപ്രാജക്ടുേള് ഏടറ്റടുക്കണടമന്ന് നികേശിന്നു
ന്നത് പ്രാകയാഗിേമല്ല.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ബി) വകുപ്പ് )
3.42 മൂന്നിലവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ േത്ത്
തകേശമിത്രം പദ്ധ്തി പ്രോരം പഞ്ചായത്തിന് കുെിടവള്ള പദ്ധ്തിക്കായി
27,89,500/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭി്ിരു.. 29.03.2017-ല് പദ്ധ്തി നെത്തിപ്പി
നായി നിമ്മിതി കേന്ദ്രയുമായി േരാ വച്ചു. 18.04.2017-ല് ഇ കപ്രാജക്ട്
ഴിവാക്കിയതായും തുേ ലഭിന്നുേയിടല്ല.ം തകേശമിത്രം കപ്രാജക്ട് ഡയറക്ട
ഄറിയിച്ചു. ഇ തുേ ഄനുവദിക്കണടമ.ം കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ ഄനുമതി
നല്േണടമന്നതും സംബന്ധി്്
പരികശാധി്്
റികപ്പാട്ട്
ഄടുത്ത
തീരുമാനം:- ആതു
കോഒഡികനഷ
േമ്മിറ്റിന്നു മുമ്പ് സമപ്പിക്കാ
തകേശമിത്രം
കപ്രാജക്ട് ഡയറക്ടകറാെ് നികേശിച്ചു.
റികപ്പാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് പിന്നീെ് തീരുമാനിന്നും.
തകേശമിത്രം കപ്രാജക്ടുറുടെ റികപ്പാട്ട് പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ട
കോഒഡികനഷ
േമ്മിറ്റിയില്
സമപ്പിക്കണം.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട
കപ്രാജക്റ്റ് ഡയറക്ട, KLGSDP)
3.43 ആടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 03.07.2017-ടല േത്ത്
പട്ടിേജാതി, പട്ടിേവഗ സകെതങ്ങളില് യുവജനകേന്ദ്രങ്ങളും സാംസ്ക്കാരിേ
കേന്ദ്രങ്ങളും നിമ്മിന്നുന്നതിന് SCSP/TSP ഫണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വേയിരുത്തി
യിടണ്ട്. എന്നാല് കോളനിേളില് അരുടെ കപരിലം സവന്തമായി സ്ഥലകമാ
പട്ടയകമാ ആല്ല. ഄതിനാല് കോളനി നിവാസിേളുടെ
സമ്മതപത്രത്തിടെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില് ടേട്ടിെങ്ങള് നിമ്മിക്കാ
ഄനുമതി നല്േണടമന്നതു
സംബന്ധി്്
ആത്തരം
തീരുമാനം:- ജില്ലാ േളക്ടറുടെ ഄനുമതികയാടെ
കപ്രാജക്ടുേള് നെപ്പാക്കാവുന്നതാണ് .
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് )
3.44 ടഷാൂ നഗരസഭ ത്രവസ് ടചയമാടെ 01.06.2017-ടല PH1/2257/17-ാാാം നമ്പ
േത്ത്
പട്ടിേജാതി വിഭാഗക്കാടര ഈള്ടപ്പടുത്തി എസ്.സി. ഹരിതകസന രൂപീേരി്്
മാലിനയ നിമ്മാജനത്തിന് എസ്.സി.എസ്.പി. ഫണ്ട് ഈപകയാഗി്് 2016-17-ല്
14,37,500/- രൂപയുടെ കപ്രാജക്ട് ഡി.പി.സി. ഄംഗീേരി്ിരു.. ആതില് 8.00 ലക്ഷം
രൂപ ജീപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനും ബാക്കി 6,37,500/- രൂപ മറ്റ് ഭൗതിേ സാമഗ്രിേള്
(യൂണികഫാം,
േയാമറ,
കബാധവല്ക്കരണത്തിന്
ത്രൈഡ്
തുെങ്ങിയവ)
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വാങ്ങുന്നതിനുമാണ് വേയിരുത്തിയിരുന്നത്. ആതിന് ശുചിതവ മിഷ എക്സിേ്ട്ടീവ്
ഡയറക്ട
സാകെതിേ
ഄനുമതി
നല്േിയില്ല.
പ്രകതയേ
ഄനുമതി
അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു..
തീരുമാനം:-

1) ഄനുമതി നിരസിച്ചു.

നഗരം ടമാത്തമായി
എസ്.സി.എസ്.പി. ഫണ്ട്

ശുചീേരണം നെത്താ
ഈപകയാഗി ക്കാവുന്നതല്ല.
2) മാലിനയ സംസ്ക്കരണവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് വാഹനം
വാങ്ങാവുന്നതല്ല എന്ന മു
കോഒഡികനഷ
േമ്മിറ്റി തീരുമാനം പാലിക്കണം
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് )
3.45 പാലക്കാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 29.06.2017-ടല േത്ത്
പറളി, മെര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളില് നെപ്പിലാക്കി വരുന്ന
ജലനിധി
കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ഄപരയാപ്തമായതിനാല് കലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ത്രേമാറാനുള്ള കപ്രാജക്ട് 2017-18 -ല്
ഈള്ടപ്പുത്തുേയും ഡി.പി.സി. ഄംഗീേരിന്നുേയും ടചയ്തു. ആതിന് പ്രകതയേ ഄനുമതി
അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. (അടേ വിഹിതം 71.00 ലക്ഷം, ജനറല് - 23.00 ലക്ഷം,
എസ്.സി.എസ്.പി. 48.00 ലക്ഷം)
തീരുമാനം:- ഇ കപ്രാജക്ടിടെ ടവറ്റിംഗ് േഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഄതിനാല്
പരിഗണി്ില്ല
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ഡി) വകുപ്പ് )

3.46 കദവികുളം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 21.06.2017-ടല c-640/2017-ാാാം
നമ്പ േത്ത്
2016-17-ല് പട്ടിേജാതി വിദയാത്ഥിേള്ക്ക് പി.എസ്.സി. പരിശീലനം നല്ോ
10.00 ലക്ഷം രൂപ വേയിരുത്തിയിരു.. 50 വിദയാത്ഥിേള്ക്കാണ് പരിശീലനം
നല്ോ
ലക്ഷയമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാല് 140 കപ പരിശീലനത്തില് പടെടുത്തു.
ആതിന് സാധൂേരണം അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു..
തീരുമാനം:-

സാധൂേരണം നല്കു.. ആതില് എത്ര കപക്ക് കജാലി
ലഭിച്ചു എന്നത് ജില്ലാ പട്ടിേജാതി വിേസന ഒഫീസ
വിലയിരുകത്തണ്ടതാണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ഡി)വകുപ്പ് )

3.47 പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 15.05.2017-ടല A1-777/17-ാാാം നമ്പ േത്തും
12.05.2017-ടല 13-ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
2016-17 വഷം പട്ടിേജാതി വിഭാഗത്തിടല വിദയാത്ഥിേള്ക്ക് ലാപ് കൊപ്
നല്കുന്ന കപ്രാജക്ട് ഈള്പ്പടുത്തിയിരു. (കപ്രാ.നം.34/2017). ആതില് നാല കുട്ടിേളുടെ
കോഴ്സ് േഴിഞ്ഞു.
മലപ്പുറം ജില്ലയില് ടതരടഞ്ഞടുപ്പ് ടപരുമാറ്റ്ട്ടം
ഈണ്ടായതിനാല് ലാപ് കൊപ് നല്ോ ത്രവേി. ആവന്നു കൂെി ലാപ് കൊപ്
നല്ോ ഄനുമതി സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- ഄനുമതി നല്കു..
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് )
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3.48 കോളയാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ A3-6109/16-ാാാം നമ്പ േത്തും
16.06.2017-ടല 141/17-ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
1) 2016-17 വഷം എസ്.റ്റി. PSC പഠന കേന്ദ്രം രുക്കലം PSC പരിശീലനവും
എന്ന കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കി (നം.166/17-ഄെെല് 6,89,878/- രൂപ). 5,96,348/രൂപ ടചലവഴിച്ചു. ടപരുവ ഗവ.യു.പി.എസ്. കനാടു കചന്ന ടേട്ടിെത്തില്
ഭൗതിേ സൗേരയടമാരുക്കാനാണ് ഇ തുേ
ടചലവഴി്ത്.
ഫീസ്
വിദയാത്ഥിേളില് നി.ം കശേരി്ാണ് ഄദ്ധ്യാപേക്ക് നല്േിയത്. ആതിന്
സാധൂേരണം നല്േണടമന്നതു സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:-ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി ഄംഗീേരി്് നെപ്പാക്കിയ
രു കപ്രാജക്ടിന് പ്രകതയേ ോരണം കൂൊടതയാണ്
സാധൂേരണം അവശയടപ്പട്ടിരിന്നുന്നടതന്ന് കയാഗം
നിരീക്ഷിച്ചു. ഄതിനാല് പരിഗണി്ില്ല.
2) 2017-18 വഷവും ആപ്രോരം കപ്രാജക്ട് എടുന്നുന്നതിനും ഄദ്ധ്യാപേക്ക്
പ്രതിമാസം 10,000/-രൂപ ഒണകററിയം
നല്കുന്നതിനും ഄനുമതി സംബന്ധി്്

(റ്റി.എസ്.പി.

ഫണ്ടില്

നിന്ന്)

തീരുമാനം:- കപ്രാജക്ട് സംബന്ധി്് ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിയാണ്
തീരുമാനടമടുകക്കണ്ടത്. ഄതിനാല് പരിഗണി്ില്ല.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് )
3.49 കഗ്ലാബല് വിഷ (NGO) ജനറല് ടസക്രട്ടറിയുടെ 21.06.2017-ടല GVK/140/14-ാാാം
നമ്പ േത്ത്.
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വനിത സംരംഭേ കപ്രാജക്ടുേളില് തുണി സഞ്ചി
നിമ്മാണം, കപപ്പ േയാരി ബാഗ് നിമ്മിക്കല്, കൂണ് കൃഷി എന്നിവയ്ക്ക് കപ്രാജക്ട്
ഈള്ടപ്പടുത്തണടമന്ന് സക്കാ ഈത്തരവുണ്ടാേണടമ.ം ആതിന് പരിശീലനം
നല്കുന്നതിന് കഗ്ലാബല് വിഷടന ഏജ സിയായി ഄംഗീേരിക്കണടമന്നതും
സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- കപ്രാജക്ടുേള്
ഏടറ്റടുന്നുന്നത്
സംബന്ധിച്ചും
നിവഹണം
എങ്ങടന
നെത്തണടമന്നതു
സംബന്ധിച്ചും
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്
തീരുമാനടമടുകക്കണ്ടത്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഐ.എ)വകുപ്പ് )
3.50 തലയാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ 29.04.2017-ടല II (2)-ാാാം നമ്പ ഭരണ സമിതി
തീരുമാനം (LSGD- DA1/442/2017-LSGD)
പഞ്ചായത്തില് 2500 ഏക്ക േരിനിലമുണ്ട്. ഇ വഷം 1750 ഏക്ക സ്ഥലത്ത്
ടനല്ൃഷി ടചയ്യാ
ഈകേശിന്നു..
മാഗകരേ പ്രോരം ടനല്വിത്തിനു
നല്ോവുന്ന പരമാവധി സസിഡിഡി തുേ 3500/- രൂപയാണ്.
പരിധിയില്ലാടത
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എല്ലാ േഷേന്നും തുേ നല്ോനും ത്രവക്കം കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ആതിനു
വിഹിതം നല്ോ
ഄനുമതിയും സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:-

സസിഡിഡി നിരക്കില് ഇ വഷം മാറ്റം വരുത്തുന്നത്
പരിഗണിന്നുന്നില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളും നഗരസഭ
േളും മാത്രകമ ആതിന് കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാവൂ.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് )

3.51 േൂ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടെ 23.06.2017-ടല 82/2016-17/DPC/DPO/Kannur
നമ്പ േത്തും ടചറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ
01.06.2017-ടല
A3/2873/17(1) -ാാാം നമ്പ േത്തും.
ടചറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ ഡി.പി.സി. ഄംഗീേരിക്കാത്ത താടഴപ്പറയുന്ന
രണ്ട് കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് ഄനുമതി സംബന്ധി്്

(i)

(ii)

കുെിടവള്ള വിതരണത്തിന് കേരള വാട്ട ഄകതാറിറ്റിക്ക് തുേ നല്േല്
(കപ്രാ.നം.1/18 , ഄെെല് 3,78,000/- രൂപ. ധനോരയ േമ്മീഷ ഗ്രാെ് )
തീരുമാനം:ടവള്ളക്കരം നല്കുന്നതിന് ധനോരയ േമ്മീഷ ഗ്രാെ്
ഈപകയാഗിക്കാവുന്നതല്ല.
േട്ടന്നുളം ഄെണവാെി ടേട്ടിെം പുന നിമ്മാണം ( കപ്രാ.നം.21/18ഄെെല് 12,00,000/- രൂപ . കനാണ് കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് )
തീരുമാനം:- ത്രേമാറിക്കിട്ടിയ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഄറ്റകുറ്റപ്പണി
അവശയമില്ലാ എന്ന്
ബന്ധടപ്പട്ട എഞ്ചിനീയ
സാക്ഷയടപ്പടുത്തുേയാടണെില്
ഇ
കപ്രാജക്ട്
നെപ്പാക്കാ പ്രകതയേ ഄനുമതി നല്കു..
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (എഫ്.എം), (ഡി.ബി), (ആ.പി.എ) വകുപ്പ് )

3.52 മുകണ്ടരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 20.06.2017-ടല A2/273/16-ാാാം നമ്പ
േത്ത്
സുസ്ഥിര പ്ലാസ്റ്റിേ് നിമ്മാജന പദ്ധ്തിയുടെ ഭാഗമായി
4 വനിതാ
വാളണ്ടിയമാക്ക് തനത് ഫണ്ടില് നിന്ന് കവതനം നല്കു.ണ്ട്. ഇ കപ്രാജക്ട്
നിമ്മല ഭവനം - നിമ്മല ഗ്രാമം എന്ന കപരില് 2017-18-ലം തുെരു.ണ്ട്. ഇ
കവാളണ്ടിയമാക്ക് തുെ.ം തനത് ഫണ്ടില് നിന്ന് കവതനം നല്ോ
ഄനുമതി സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- തനത് ഫണ്ടില് നി.ം കവതനം നല്ോ ഄനുമതി
നല്കു..
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.സി) വകുപ്പ് )
3.53 വട്ടംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ത്രവസ്പ്രസിഡിെിടെ 24.06.2017-ടല േത്ത്
ജനേീയാസൂത്രണ പ്രവത്തനങ്ങളില് പടെടുന്നുന്ന തകേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളിടല ജനപ്രതിനിധിേളായിരിന്നുന്ന എയിഡഡ് സ്കൂള്/കോകളജ് ഄദ്ധ്യാപേ,
എയ്ഡഡ് സ്കൂള് കോകളജ് ഄദ്ധ്യാപകേതര ജീവനക്കാ, ഄദ്ധ് സക്കാ
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ജീവനക്കാ എന്നിവക്ക് രു വഷം പരമാവധി 30 ദിവസം ഡ്ട്ടി ലീവ്
ഄനുവദിച്ചുടോണ്ട് പതിടനാന്നാം പദ്ധ്തിക്കാലത്ത് ഈത്തരവായിരു.. പന്ത്രണ്ടാം
പഞ്ചവല്സര പദ്ധ്തിക്കാലത്ത് ആത് 15 ദിവസമായി നിശ്ചയിച്ചുടോണ്ട് സക്കാ
ഈത്തരവായി. പതിമൂന്നാം പദ്ധ്തിക്കാലത്ത് 30 ദിവസം ഡ്ട്ടി ലീവ്
ഄനുവദിന്നുന്നതിന് ഈത്തരവുണ്ടാേണടമ.ം സഹേരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല
ജീവനക്കാന്നുകൂെി ആത് ബാധേമാക്കണടമന്നതും സംബന്ധി്്.
തീരുമാനം:- (i) 13-ാാാം പദ്ധ്തിക്കാലത്ത് കൂെി ആത് ബാധേമാക്കാ
തീരുമാനിച്ചു. രു വഷം പരമാവധി 15 ദിവസം ഡ്ട്ടി
ലീവ് നല്ോവുന്നതാണ്.

(ii)

3.54

മുേളില്
പറഞ്ഞവകരാടൊപ്പം
സഹേരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിടല ജീവനക്കാന്നു കൂെി ഡ്ട്ടി ലീവ്
ഄനുവദിക്കാ ഄനുമതി നല്കു..
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് )

പകയ്യാളി നഗരസഭാ ടചയമാടെ േത്തും (ലഭി്ത് 29.06.2017) 29.03.2016-ടല
83/16(2)-ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
2015-16 വഷം മുനിസിപ്പല് ടചയകപഴ്സടെ അവശയത്തികലയ്ക്ക് 11,47,892/രൂപയുടെ
വാഹനം വാങ്ങി. സക്കാ ഄനുമതി കൂൊടത
വാഹനം
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഈയന്ന പരിധി 10.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഄതിനാല് കൂടുതല്
തുേ ടചലവഴി്തിന് സാധൂേരണം സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- വകുപ്പുതലത്തില് തീരുമാനടമടുക്കണം.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.ബി)വകുപ്പ് )

3.55 കേരള ഈള്ളാെ മഹാസഭാ ജനറല് ടസക്രട്ടറിയുടെ േത്ത് (ലഭി്ത് 07.07.2017-ല്)

(1) ജനേീയാസൂത്രണ പദ്ധ്തിയില് പട്ടിേവഗ വിഭാഗത്തിടല ണഭണകഭാ്ാ
ക്കള്ക്ക് വിവിധ അവശയങ്ങള്ക്ക് സസിഡിഡി തുേ നല്കുകമ്പാള് ണഭണകഭാതൃ സ
വിഹിതം നല്േണടമന്ന് മാഗകരേയില് നിഷ്കഷി്ിടടണ്ടന്നതിനാല് ഄവ
ഴിവാക്കണടമന്നതു സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- മിക്ക അവശയങ്ങള്ന്നും പട്ടിേവഗ വിഭാഗക്കാക്ക്
ണഭണകഭാതൃ സ വിഹിതം ഴിവാക്കിയിടണ്ട് എന്ന് കയാഗം
നിരീക്ഷിച്ചു. മറ്റ് കമേലേടള കൂെി േണക്കിടലടുത്ത് ഇ
വഷം പുനഃപരികശാധികക്കണ്ടതിടല്ല. തീരുമാനിച്ചു.
പിന്നീെ് പരിഗണിന്നും
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് )
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(2) വിവിധ പദ്ധ്തിേള് വഴി അനുകൂലയം ലഭിന്നുന്നതിന് നിലവില് 200 രൂപയുടെ

മുദ്രപത്രത്തില് എഗ്രിടമെ് വയ്ക്കണടമ.ണ്ട്.

മുദ്രപത്രത്തിനു പേരം ടവള്ള

കപപ്പറില് എഗ്രിടമെ് വ്് അനുകൂലയം നല്േണടമന്നതു സംബന്ധി്്.
തീരുമാനം:- 5000/- രൂപവടരയുള്ള ധാരണാ പത്രങ്ങള്ക്ക് മുദ്രപത്രം
കവണടമന്ന നിബന്ധന
ഴിവാന്നു.. ഄതിനു
മുേളിലള്ള തുേയ്ക്ക് എഗ്രിടമെ് വയ്ക്കുന്നതിന് 200/രൂപയില് കുറഞ്ഞ മുദ്രപത്രം
ഈപകയാഗിന്നുന്നത്
സംബന്ധി്്
രജികസ്ട്രഷ
വകുപ്പിടെ
ഈപകദശം
കതൊ തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ് )
3.56

ആരവികപരൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 05.07.2017-ടല A1-3558/14-ാാാം
നമ്പ േത്ത്.
2017 ജനുവരി മുതല് 31.03.2017 വടര ട്രഷറിയില് നി.ം പാസാക്കിയ 102
ബികേളില് 66 ബികേളുടെ വിവരങ്ങള് മാത്രമാണ് ബിംസില് ലഭിന്നുന്നത്
എന്നതിനാല് കപയ് ടമെ് സംബന്ധമായ പരാതിേള് പരിഹരിക്കാ േഴിയുന്നില്ല.
കൂൊടത ബില് കളക്കില് പാസാക്കിയതായി കരേടപ്പടുത്തലേള് വരുത്തിയിടള്ള
ചില ബികേളുടെ തുേ എകത്തണ്ട ഄക്കൗണ്ടില് ടക്രഡിറ്റ് അയിട്ടില്ല. ഇ പ്രശ്നം
പരിഹരിക്കണടമന്നതു സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- മറ്റ്
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ന്നും
ആത്തരം
പ്രശ്നമുടണ്ടന്ന് കയാഗം നിരീക്ഷിച്ചു. ആത് ട്രഷറി
ഡയറക്ടറുടെ
ശ്രദ്ധ്യില്
ടോണ്ടു വ
വന്ന്
പരിഹരിക്കാ ധനോരയ വകുപ്പികനാെ് അവശയടപ്പൊ
തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് )

3.57 േെമന്നുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 17.02.2017-ടല S2-519/16-ാാാം നമ്പ
േത്തും 16.01.2017-ടല 37(2)-ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനവും(LSGDഡി.സി1/284/17/LSGD)
2016-17 വാഷിേ പദ്ധ്തിയിടല
96/17-ാാാം നമ്പ കപ്രാജക്ടില് േക്കൂസ്
ഄറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് 6000/-രൂപ യൂണിറ്റ് നിരക്ക് ഄനുവദിക്കണടമന്നത് സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:-

എറണാകുളം പഞ്ചായത്ത് ടഡപ്ട്ടി ഡയറക്ട ആത്
പ്രകതയേം
ഄകനവഷി്്
റികപ്പാട്ട്
പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ട മുകേന സമപ്പിക്കണം. റികപ്പാട്ടിടെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില് പിന്നീെ് പരിഗണിന്നുന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട)
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3.58

കോഴികക്കാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 28.01.2017-ടല P4/3281/14-ാാാം
നമ്പ േത്ത്
കുട്ടിേളിടല പഠന ടപരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം േടണ്ടത്തി ചിേിത്സിന്നുന്ന
തിനുകവണ്ടി അയൂകവദ ജില്ലാ ടമഡിക്കല് ഒഫീസ മുകേന 2013-14 മുതല്

‘സ്പന്ദനം’ എന്ന കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കി വരു.. ഒകരാ വഷവും കോഒഡികനഷ
േമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുമതികയാടെയാണ് നെപ്പാക്കി വരുന്നത്. പഠന ടപരുമാറ്റ പ്രശ്നം
പരിഹരന്നുന്നതിനുള്ള ഇ ചിേിത്സാ പരിപാെി തുെ.ം നെത്താ സക്കാ
ഄനുമതി സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:- േഴിഞ്ഞ 4 വഷമായി നെപ്പാന്നുന്ന ഇ കപ്രാജക്ടിടന
പ്രകതയേമായി വിലയിരുത്തി റികപ്പാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാന
ത്തില് പിന്നീെ് പരിഗണിന്നും. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട,
കോഴികക്കാെ് ജില്ലാ അയുകവദ ടമഡിക്കല് ഒഫീസ
മുകേന ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കിയത് വിലയിരുത്തി
റികപ്പാട്ട് സമപ്പിക്കണം.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് )
3.59 ഄെണവാെി വകക്കഴ്സ് അെ് ടഹല്കപ്പഴ്സ് ഄകസാസികയഷടെ 05.07.2017-ടല
േത്ത്
ഄെണവാെിേളിടല വക്കമാന്നും ടഹല്പ്പമാന്നും വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ
പരിപാെിേളില് പഞ്ചായത്തുേടള സഹായിന്നുന്നതിനുള്ള പ്രതിമാസ ഄധിേ
ഒണകററിയം 1000/- രൂപയാക്കി 10.08.2015-ടല 2469/2015/തസവഭവ നമ്പ
ഈത്തരവു പ്രോരം വദ്ധ്ിപ്പി്ിരു.ടവെിലം ആതു നല്കുന്നില്ല. ആതു
നല്േണടമന്ന അവശയം സംബന്ധി്്
തീരുമാനം:-

ഄെണവാെി ഄദ്ധ്യാപേന്നും/ടഹല്പ്പമാന്നും
കവതനം വദ്ധ്ിപ്പി്തിനാല് 10.08.2015-ടല സക്കാ
ഈത്തരവ നുസരി്്
ഄധിേ
ഒണകററിയം
നല്കേണ്ടതില്ല.
എന്നാല്
പഴയ
നിരക്കില്
നല്ോവുന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ആ.പി.എ)വകുപ്പ് )

3.60 േഞ്ഞിന്നുഴി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ േത്ത് (ലഭി്ത് 05.07.2017-ല്)
2011-ല് നിമ്മല് പുരസ്കാര ഫണ്ടായി 19.00 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചു. പലിശ സഹിതം
ആകപ്പാള് 22.00 ലക്ഷം രൂപയുണ്ട്. ഇ തുേ സക്കാ/എയ്ഡഡ്
ത്രഹസ്കൂള്/ഹയ ടസക്കെറി സ്കൂളുേളില് കൊയ് ലറ്റ് കോംപ്ലക്സ് നിമ്മിച്ചു
നല്ോ ഄനുമതി സംബന്ധി്്.
തീരുമാനം:- ഄനുമതി നല്കു..
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് )
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3.61 തൃത്താല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 31.05.2017-ടല േത്ത്
പഞ്ചായത്തിടല വരണ്ടു വകുറ്റിേെവ് G.M.L.P. സ്കൂളിന് 2017-18-ല് ഄറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്
2.00 ലക്ഷം രൂപ വേയിരുത്തി ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ ഄംഗീോരം
ലഭി്ിടണ്ട്.
സ്കൂള്
സ്ഥിതി
ടചയ്യുന്ന
സ്ഥലടത്ത
സംബന്ധി്്
ഭിന്നാഭിപ്രായമുള്ളതിനാല് ആതുവടര സ്കൂളിന് ഄറ്റകുറ്റപ്പണി നെത്തിയിട്ടില്ല.
ഄറ്റകുറ്റപ്പണി നെത്താ ഄനുമതി അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു..
തീരുമാനം:- ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഗീേരി്ിടള്ളതാണ്.
പ്രകതയേ ഄനുമതി അവശയമില്ല. നെപ്പിലാക്കാവു
ന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് )
3.62 തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 11.07.2017-ടല DB2/753/
2012/CE/തസവഭവ േത്തും കോഒഡികനഷ േമ്മിറ്റിയുടെ 07.06.2017-ടല കയാഗ
നെപെി വിവരവും (േണ്ഡിേ.3.22)
കമപ്പാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ ബസ് കസ്റ്റാപ് നിമ്മിന്നുന്നതിന് 2015-16-ല് 3.50
ലക്ഷം രൂപ വേയിരുത്തി കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കി വരു.. തുേ തിേയാടത
വന്നതിനാല് ഄധിേ തുേ വേയിരുത്തി. ണഭണകഭാതൃ സ സമിതി മുകേന
നെപ്പാന്നുന്നതിനു പേരം ടെണ്ട രീതിയാക്കി. എന്നാല് ണഭണകഭാതൃ സ
സമിതിടയടക്കാണ്ട് നിമ്മാണം നെത്തി. ഇ നെപെിക്ക് സാധൂേരണം
കവണടമന്ന അവശയം 07.06.2017-ടല കോഒഡികനഷ േമ്മിറ്റിയില് ച്
ടചയ്തു. ആത് പരികശാധി്് റികപ്പാട്ട് സമപ്പിക്കാ തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്
ചീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ
11.07.2017-ടല
റികപ്പാട പ്രോരം സ്ഥലടത്ത പ്രകതയേ സാഹചരയം പരിഗണി്് താടഴപ്പറയുന്ന
തീരുമാന ടമടുക്കാവുന്നതാടണന്ന് ശുപാശ ടചയ്തിടണ്ട്.
ഄധിേ തുേ കൂെി ഈള്ടപ്പടുത്തിയുള്ള രണ്ടു വ കപ്രാജക്ടുേള് (കപ്രാ.നം.226/17
തുേ 4.95 ലക്ഷം രൂപ, കപ്രാ.നം.273/17 തുേ 3.00 ലക്ഷം രൂപ) ടെണ്ടറിനു പേരം
ണഭണകഭാതൃ സ സമിതി മുോന്തിരം നെപ്പാക്കാവുന്നതാണ്. ആതിനായി സുകലേ
കസാഫ്ട് ടവയറില് മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് ഐ.ടേ.എം.ന് ശുപാശ നല്ോവുന്ന
താണ്. എസ്റ്റികമറ്റിടല കോണ്ട്രാകക്ടഴ്സ് കപ്രാഫിറ്റ് ഴിവാക്കിടക്കാണ്ട് പദ്ധ്തി
രൂപീേരി്ിരുന്നകപ്പാള് പ്രാബലയത്തിലണ്ടായിരുന്ന ഡി.എസ്.അ നിരന്നു പ്രോരം
എസ്റ്റികമറ്റ് റിത്രവസ് ടചയ്യുന്നതിന് ഄനുവദിക്കാവുന്നതാണ് . ആവയാണ്
ശുപാശേള്
തീരുമാനം:- തകേശസവയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ
ശുപാശ പ്രോരം നെപെി സവീേരിക്കാ ഄനുമതി
നല്കു.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി)വകുപ്പ് )
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3.63 എളങ്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ 04.07.2017-ടല III (1)-ാാാം നമ്പ ഭരണ സമിതി
തീരുമാനം
പഞ്ചായത്ത് 2013-14, 2015-16 വഷങ്ങളിലായി േമ്പ്ട്ട പരിശീലന കേന്ദ്രം
തുെങ്ങുന്നതിനായി പട്ടിേജാതി വിഭാഗം കുട്ടിേള്ക്കായി ടേട്ടിെവും മറ്റ ഭൗതിേ
സൗേരയങ്ങളും രുക്കിയിരു.. ആവിടെ എസ്.സി.എസ്.പി. ഫണ്ടു വപകയാഗി്്
സക്കാ ഄംഗീകൃത കോഴ്സുേള് നെത്തുന്നതിന് LACE ഞാറയ്ക്കല് എന്ന
സ്ഥാപനത്തിടന ചുമതലടപ്പടുത്തുന്നതിന് ഄനുമതി സംബന്ധി്് ആതിനായുള്ള
കപ്രാജക്ട് ഇ വഷം സ്പല്ഒവറായി തുെരു.ണ്ട്.
തീരുമാനം:-

സക്കാ ഄംഗീകൃത കോഴ്സുേള് നെത്തുന്നതിന്
നിലവിലള്ള സംവിധാനം ഈപകയാഗടപ്പടുത്തുന്നതിന്
പ്രകതയേ ഄനുമതി നല്കു..
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് )

3.64 ടപരുമ്പെപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 29.05.2017-ടല
A3-457/17-ാാാം
നമ്പ േത്തും 20.05.17 ടല 10(1)-ാാാം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനവും.
പഞ്ചായത്തില് പ്രവത്തിച്ചു വരുന്ന കഹാളിസ്റ്റിേ് ടസെറിടെ തുെ
പ്രവത്തനത്തിന് 2 ഄറ്റെ തസ്തിേയും 1 സവീപ്പ തസ്തിേയും സൃഷ്ടിക്കണടമ.ം
തുെ പ്രവത്തനങ്ങള്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയിടള്ള ത വഷടത്ത കപ്രാജക്ടിന്
അംഗീോരം നല്േണടമ.ം അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു..
തീരുമാനം:-

1)

തസ്തിേ സൃഷ്ടിക്കല് സംബന്ധി്് വകുപ്പുതലത്തില്
തീരുമാനടമടുകക്കണ്ടതാണ്.
2) ദിവസകവതനാെിസ്ഥാനത്തില് 2 ഄറ്റ ഡ, സവീപ്പ
എന്നിവടര നികയാഗി്് ടസെ പ്രവത്തനം
നെത്താവുന്നതാണ്. നിയമാനുസൃതമായ നിരക്കി
ലള്ള വാെേ നല്ോവുന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസവയംഭരണ (ആ.പി.എ) വകുപ്പ് )

കയാഗം 3 മണിക്ക് ഄവസാനിച്ചു
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ഄനുബന്ധം

കയാഗത്തില് പടെടുത്തവ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ശ്രീ. റ്റി.ടേ. കജാസ്, പ്രി സിപ്പല് ടസക്രട്ടറി, തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്
കഡാ. ടേ.എ . ഹരിലാല്, ടമമ്പ കസ്റ്ററ്റ്പ്ലാനിംഗ് കബാഡ്
ശ്രീ. കഡാ.കജായി ആളമണ്, ഡയറക്ട, േില
ശ്രീ. ബി.എസ്. തിരുകമനി, ന്റല് ടഡവലപ്ടമെ് േമ്മീഷ്ണ
ശ്രീമതി.എ .പ്രസന്നകുമാരി, ചീഫ്, വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ വിഭാഗം, പ്ലാനിംഗ്
കബാഡ്
ശ്രീമതി.ടേ.എസ് ഈഷ, കജായിെ് ടസക്രട്ടറി, ഫിനാ സ് ഡിപ്പാട്ട്ടമെ്
ശ്രീ. എം.പി. ഄജിത് കുമാ, ഄഡീഷണല് ഡയറക്ട, പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്
ശ്രീ. വി. രതീശ , പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട
ശ്രീ. സജികുമാ. പി.അ, ചീഫ് എഞ്ചിനീയ, തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്
ശ്രീ. എം.എസ്. നാരായണ നമ്പൂതിരി, കജായിെ് ഡയറക്ട പഞ്ചായത്ത്
ശ്രീ. വി.എസ്. സകന്താഷ് കുമാ, ഄഡീഷണല് ടഡവലപ്ടമെ് േമ്മീഷണ,
ഗ്രാമ വിേസന േമ്മീഷണകററ്റ്
ശ്രീ. ബി.ടേ. ബലരാജ് , കജായിെ് ഡയറക്ട, നഗരോരയ വകുപ്പ്
ശ്രീ. ത്രബജു എല് ദാസ്, റിസ്് ഄസിസ്റ്റെ്, എസ്.സി.ഡി.ഡി.
ശ്രീ.വി. രാമനാഥ , സീനിയ േണ്സള്ട്ടെ്, എസ്.ആ.എം.റ്റി
ശ്രീ ശ്രീറാം സാംബശിവ റാവു, എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടേ.എം
ശ്രീ. എസ്. ഹരിേികഷാ, എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ട, കുടുംബശ്രീ
ശ്രീ. ത്രഷ . എ.അ. െീം ലീഡ, ഐ.ടേ.എം
ശ്രീ. ഡി. സാ േി, ഡയറക്ട കലാക്കല് ഫണ്ട് അഡിറ്റ്
ശ്രീമതി എ .ടേ. ചന്ദ്ര, ഄണ്ട ടസക്രട്ടറി, തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്
ശ്രീമതി. ശാരദാ കദവി യു. ടസക്ഷ ഒഫീസ, എല്.എസ്.ജി.ഡി
ശ്രീ. ടേ. ഄജന , എസ്.അ.ജി. ടമമ്പ
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