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നം.20/2017/SRG/CC (18) 

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി േയാഗം 
05.03.2018 ന് രാവിെല  11.00 മണിക്ക് 

സ്ഥലം – നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിെല 610-നമ്പര്  ഹാള്  
അജണ്ട 

1.പദ്ധതി പുേരാഗതി അവേലാകനം 
 ======================= 
2. മുന്  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം സവ്ീകരിേക്കണ്ട തുടര്  നടപടികള്  
 =============================================================== 

3. െപാതു വിഷയങ്ങള്  
==================  

 

4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്  
======================  

4.1 നയ്ൂമാഹി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 12.01.2018 -െല  കത്തും 
(2147481/2018/LSGD (os) 
മത്സയ്ബന്ധനത്തിനുള്ള വള്ളം നല്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.  (േപര്ാ.നം. 
79/18, മത്സയ് െതാഴിലാളികള്ക്ക് ഡിങ്കി  വിതരണം അടങ്കല്  5.54 ലക്ഷം)  
വയ്ക്തിഗത  ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്  നല്കാനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.  ഗര്ൂപ്പിന് മാതര്േമ 
നല്കാന്  കഴിയൂ എന്ന് നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥനായ ഫിഷറീസ് ഓഫീസര്  
അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു 

4.2  േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  08.02.2018 കത്ത് 
േകാഴിേക്കാട്  ജിലല്ാ  പഞ്ചായത്തിെന്റ  വി.സി.ബി നിര്മ്മാണം , േതാട് നിര്മ്മാണം,  
കുളം നിര്മ്മാണം  എന്നിവയ്ക്ക്  േവണ്ടിയുള്ള  േപര്ാജക്ടുകള്  ഇറിേഗഷന്  വകുപ്പുമുേഖന  
നടത്തുന്നതിേനാ െഡേപ്പാസിറ്റ് പര്വൃത്തിയായി  നടത്തുന്നതിേനാ  അനുമതി  
നല്കണെമന്ന ആവശയ്ം േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി നിരസിച്ചിരുന്നു.  
എല്.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്  അമിത േജാലി ഭാരമുള്ളതിനാല്   
ഇത് പുനഃപരിേശാധിക്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.3  എടപ്പാള്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  13.12.2017-െല A2-4563/17-◌ാ◌ം  നമ്പര്  
കത്ത്  (2101863/2018/LSGD (OS) 
മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം  രജിേസ്ട്രഷനുള്ള  കല്ബുകള്ക്കാണ്  േസ്പാര്ട്സ്  കിറ്റുകള്   
നല്കാവുന്നത്.   നല്കാവുന്ന തുക  2000/- രൂപ . രജിേസ്ട്രഷനിലല്ാത്ത  കല്ബുകാര്ക്കും  
േസ്പാര്ട്സ്   കിറ്റുകള്  നല്കാന്  അനുമതി നല്കണെമന്നും തുക  10,000/-  
രൂപയായി  വര്ദ്ധിപ്പിക്കണെമന്നും ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
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4.4 ഓച്ചിറ േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  29.01.2018-െല 150/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്.  
 
2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  താെഴപ്പറയുന്നവ നൂതന  േപര്ാജക്ടുകളായി  
എടുത്തിട്ടുണ്ട്.  ഇവ ജിലല്ാതല വിദഗ്ദ്ധ സമിതി  അംഗീകരിച്ചിലല്.  പര്േതയ്ക അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

1)േപര്ാ.നം. 70/18 ഉണര്വ് - ൈലബര്റി കൗണ്സിലുമായി 
 ബന്ധെപ്പട്ട്  െപണ്കുട്ടികള്ക്ക്  ആേയാധന കലകളില്   8,49,000/- 
രൂപ   
പരിശീലനവും  തുടര്  പര്വര്ത്തവും        
2)േപര്ാ.നം. 47 േകരശര്ീ -എെന്റ കുടുംബത്തിന് ഒരു െതങ്ങ്- 37,98,193/- രൂപ  

4.5 കടുങ്ങലല്ൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 08.02.2018-െല  A2-1280/17-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്ത്   
2011-12 -ല്  ഭൂരഹിതരായ  പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക്  ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന്  
ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം  നല്കാന്  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി. 10 
ഗുണേഭാക്താക്കള്  സ്ഥലം വാങ്ങി. എന്നാല്  ഇത് െവള്ളെക്കട്ടുള്ള  
പര്േദശമായിരുന്നു.  അതിനാല്  വീടു പണിതിലല്.  ഇവരില്  6 േപര്  ൈലഫ്  ലിസ്റ്റില്   
ഉള്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  4 േപര് ക്ക്  േറഷന്  കാര്ഡ് ഇലല്ാത്തതടക്കം  മററു സാേങ്കതിക 
കാരണങ്ങളാല്  ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പട്ടിട്ടിലല്.  ഇവര്  10 േപെരയും  ൈലഫ് ലിസ്റ്റില്  
പര്ഥമ പരിഗണനേയാെട  ഉള്െപ്പടുത്താന്  അനുമതി  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.6 േകാട്ടയം  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 30.01.2018-െല കത്ത്    
െനടുകുന്നം  േകേരാത്പാദക  സംഘത്തിന്  െമാൈബല്   ഔട്ട് ലറ്റ് നടത്തുന്നതിന്  
വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  അടങ്കല്   തുക 5.00 
ലക്ഷം രൂപ  


4.7 കടുങ്ങലല്ൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്ഡിഡന്റിെന്റ  08.02.2018-െല  A2- 681/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്ത്    
ഓേട്ടാറിക്ഷ വാങ്ങി നല്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് 2017-18-ല്  േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം സബ്സിഡി തുക  അനുവദിേക്കണ്ടത്  വായ്പ 
നല്കുന്ന ബാങ്കിേലയ്ക്കാണ്. എന്നാല്  ചിലര്ക്ക്  വായ്പ നല്കിയത്  സവ്കാരയ് 
സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിേലയ്ക്ക് സബ്സിഡി  തുക ൈകമാറാന്  
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.8 നാഗലേശ്ശരി  പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  15.02.2018-െല  A2-8921/2017-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  
2017-18 ല്   വൃദ്ധര്ക്ക് കട്ടില്   നല്കുന്ന  േപര്ാജക്ട് (SCSP)  നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.  
കട്ടില്  വാങ്ങുന്നതിന്  അംഗീകരിച്ച  െടണ്ടര്  തുക  3,500/- രൂപയാണ്. പുതിയ 
സബ്സിഡി നിരക്ക്  ഒരു കട്ടിലിന്  4,350/- രൂപയാണ്. െടണ്ടര്  പര്കാരമുള്ള 
തുകയില്   കട്ടില്  വാങ്ങി നല്കാന്   അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
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4.9തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട 21.02.2018-െല ഡി.ബി.3/ 

753/12/CE/തസവ്ഭവ കത്ത്    

തേദ്ദശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളിെല എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിെല ഒഴിവുകള്   
പി.എസ്.സി. മുേഖന നികത്തി വരികയാണ്.  ഇങ്ങെന പുതിയ ആള്ക്കാര്  
നിയമിതരാകുേമ്പാള്   പര്വൃത്തി പരിചയമുള്ള നിലവിെല  താല്ക്കാലിക 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥെര പിരിച്ചുവിടുന്നുണ്ട്. ഇത്  നിര്മ്മാണ പര്വൃത്തിെയ  
ബാധിക്കുെമന്നതിനാല്   ഇവെര നിലവില്  അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ്  ഘടന 
േനാക്കാെത  പുനര്  നിയമിക്കാനും  തനത് ഫണ്ടില്  നിന്ന് േവതനം നല്കാനും  
അനുമതി നല്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.10 തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട 21.02.2018-െല 
ഡി.ബി.3/6512(B)/2013/CE/തസവ്ഭവ കത്ത്   

  
ടാറിംഗ് പര്വൃത്തികള്ക്ക്  ആവശയ്മായ  SS1, MS  ഇമര്ഷനുകളുെട  നിരക്ക് PWD 
പുതുക്കി പര്സിദ്ധീകരിച്ചിട്ടിലല്.  നിലവിെല നിരക്ക്  മാര്ക്കറ്റ്  നിരക്കിേനക്കാള്  
കുറവായതിനാല്  കരാറുകാര്  പര്വൃത്തി ഏെറ്റടുക്കുന്നിലല്.  ഈ സാഹചരയ്ത്തില്    
PWD നിരക്ക്  പര്സിദ്ധീകരിക്കുന്നതുവെര  മുകളില്  പറഞ്ഞ ഇമല് നുകള്ക്ക്  
മാര്ക്കറ്റ് നിരക്ക്  നല്കാന്  അനുമതി  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.11. ഇടുക്കി ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട  22.02.2018-െല 50/17/DPC/DPO/IDK 
നമ്പര്   കത്തും  െകാക്കയാര്   ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  12.01.2018-െല  
A2-101/2017-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്തും. 

  
മാലിനയ് സംസ്കരണ പ്ലാന്റ്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
ഇെതാഴിവാക്കി കക്കൂസ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി  നടപ്പാക്കാന്   
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.12 മാേവലിക്കര -താമരക്കുളം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 19.01.2018-െല A-
328/17-◌ാ◌ം നമ്പര്   കത്ത് 

    
ഈ വര്ഷം വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഗുണേഭാക്താ 
ക്കളുെട വീടുകള്ക്ക് 10 മുതല്  15 വെര വര്ഷെത്ത  കാലപ്പഴക്കമുണ്ട് . എന്നാല്  വീട് 
നിര്മ്മിച്ച ഘട്ടത്തില്  യഥാസമയം പഞ്ചായത്തില്  അേപക്ഷിച്ച് വീടിനു നമ്പര്  
ഇടാത്തതിനാല്   േരഖകള്  പര്കാരം  ഈ വീടുകള്ക്ക് 8 വര്ഷത്തിലധികം 
കാലപ്പഴക്കമിലല്. ഈ സാഹചരയ്ത്തില്   തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ്  
എഞ്ചിനീയര്  8 വര്ഷത്തിലധികം കാലപ്പഴക്കമുള്ള  വീടുകളാെണന്ന് 
സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തുന്ന മുറയ്ക്ക്  ധനസഹായം നല്കാന്  അനുമതി  
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
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4.13 കാര്ത്തികപ്പള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  23.01.2018-െല 48781/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്   കത്തും  07.11.2017-െല 21(1)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി 
തീരുമാനവും  

    
േകരള വാട്ടര്  അേതാറിറ്റി മുേഖന  പഞ്ചായത്തിെല  3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 
വാര്ഡുകളിെല കുടിെവള്ള വിതരണം മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.  പമ്പ് ഹൗസിെന്റ 
അറ്റകുറ്റപ്പണി  പരിഹരിക്കാന്  ഇനി ഒരു മാസം കൂടി േവണം. അടിയന്തിര 
സാഹചരയ്ം എന്ന നിലയില്  ടാങ്കറിലൂെട കുടിെവള്ള വിതരണം നടത്തുന്നു.  
പര്തിദിനം 4000/- രൂപ െചലവാകും .  െടണ്ടര്  വിളിക്കാെതയാണ് 2 മാസമായി  
കുടിെവള്ള വിതരണം െചയയ്ുന്നത്.  ഇതിന് സാധൂകരണവും  പമ്പ് ഹൗസ് 
അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂര്ത്തിയാകുംവെര  കുടിെവള്ള വിതരണം നടത്താന്  അനുമതിയും 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 
4.14 െതാടുപുഴ നഗരസഭയിെല  ആസൂതര്ണസമിതി അംഗങ്ങളായ  ശര്ീ. പി.എം. 

നാരായണന്, േസാമേശഖരന്  പിള്ള എന്നിവര്  നല്കിയ കത്ത്  (ലഭിച്ചത് 
19.02.2018)  

   
വര്ക്കിംഗ് ഗര്ൂപ്പ്, ആസൂതര്ണസമിതി േയാഗങ്ങള്  എന്നിവ വിളിക്കുന്നിെലല്ന്നും  
ആസൂതര്ണ നടപടികള്  േവണ്ട രീതിയില്  പാലിക്കുന്നിെലല്ന്നും  അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.  
ഇതിേന്മല്  ഇടെപടല്  നടത്തണെമന്ന്  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.15  ഉണ്ണികുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ  06.02.2018-െല A3-100/2017-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് .  

    
പഞ്ചായത്തിെല സര്ക്കാര്  എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിെല  ഒന്നാം തരത്തിെല 22 
ഡിവിഷനുകള്   സ്മാര്ട്ട് കല്ാസ് റൂം ആക്കാന്  32.00 ലക്ഷം രൂപയുെട  േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.(േപര്ാ.നം. 172/18. ഇതില്  25.50 ലക്ഷം രൂപ വികസന ഫണ്ടും 
6.50 ലക്ഷം രൂപ  എയ്ഡഡ് സ്കൂളിെന്റ  വിഹിതവും)  എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്   
ൈടല്  പാകല്  , െപയിന്റിംഗ് േജാലികള്  സ്കൂള്  തെന്ന വഹിക്കും.  ഈ േപര്ാജക്ട് 
നടപ്പാക്കാന്   അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.16 േകാട്ടയം നഗരസഭാ െചയര് േപഴ്സെന്റ  17.02.2018-െല  PW5/G12-5670/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത് 
2016-17 വര്ഷം  65,80,557/- രൂപ വകയിരുത്തി(േപര്ാ.നം.779/17) െജ.സി.ബി, 
േപാളവാരല്  ആവശയ്ത്തിന്  എസ്കേലറ്റര്,  ജംഗാര്  വാഹനങ്ങള്   എന്നിവ 
വാങ്ങാന്  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നു 
െവങ്കിലും  കഴിഞ്ഞ വര്ഷം േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റി  അനുമതി നിരസിച്ചു.  ഈ 
വര്ഷം ഈ േപര്ാജക്ട്  സ്പില്  ഓവറായി  തുടരുന്നു. ഇവ വാങ്ങാന്  വീണ്ടും  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
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4.17  േകാട്ടയം നഗരസഭാ െചയര്  േപഴ്സെന്റ  17.02.2018-െല  G12/ PW5-5677/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് 

 
ഓടകള്  വൃത്തിയാക്കാന്   ടാങ്കര്  േലാറി വാങ്ങാന്  2016-17 വര്ഷം  31,31,000/- രൂപ  
വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട്  തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. േപര്ാ.നം. 780/17. ഇത് 
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിക്കു നല്കിയിരുെന്നങ്കിലും  അനുമതി നിരസിച്ചിരുന്നു.  
അനുമതിക്കായി വീണ്ടും സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.  

4.18  േചാറ്റാനിക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 12.02.2018-െല  C1- 
123/161/18◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്   

 
കേട്ടമല കുടിെവള്ള  പദ്ധതി എന്ന േപര്ാജക്ട്  (േപര്ാ.നം. 161/18 അടങ്കല്  3,76,043/- 
രൂപ)ഈ വര്ഷം  സ്പില്  ഓവറായി തുടരുന്നുണ്ട്.  ഈ േപര്ാജക്ടിെല ആെക 
അടങ്കല്  4,5,964/- രൂപയായിരുന്നു.  കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇത് േഭദഗതി െചയ്ത്     
3,76,043/- രൂപയാക്കുകയായിരുന്നു.  ഈ േപര്ാജക്ട് പൂര്ത്തിയായി. 4,05,964/- രൂപ  
െചലവഴിച്ചു.  അതിനാല്  മുമ്പ്  കുറവു െചയ്ത തുക (29,921/-) രൂപ  തനത് ഫണ്ടില്  
ഉള്െപ്പടുത്തി  േപര്ാജക്ട് േഭദഗതി െചയയ്ാന്   അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 
4.19 ബഹു.കയ്പമംഗലം എം.എല്.എയുെട 12.12.2017-െല കത്തും  എടവലങ്ങ്  

ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ കത്തും 
 

2017-18 വര്ഷം മാലിനയ് നിര്മ്മാര്ജ്ജനത്തിെന്റ ഭാഗമായി  എലല്ാ വീടുകളിേലയ്ക്കും  
ബേയാ ബിന്  നല്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം 
ഒഴിവാക്കി   100 ശതമാനം സബ്സിഡിേയാെട നല്കാന്   അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   

4.20 ബഹു.കയ്പമംഗലം എം.എല്.എയുെട 12.12.2017-െല കത്തും  മതിലകം 
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ 04.12.2017-െല A2 - 22/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും 

 
താെഴപ്പറയുന്ന രണ്ട് േപര്ാജക്ടുകള്  നടപ്പാക്കാന്  പര്േതയ്ക അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
1) േപര്ാ.നം. 139/18 തുണി സഞ്ചി നിര്മ്മാണം , വിതരണം  അടങ്കല്  5.00 ലക്ഷം 

രൂപ 
2) േപര്ാ.നം. 136/18 മത്സയ്െതാഴിലാളികളുെട  വിദയ്ാര്ത്ഥികളായ മക്കള്ക്ക് 

ൈസക്കിള്  വിതരണം - അടങ്കല്  1,25,000/- രൂപ  
4. 21 ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 05.02.2017-െല PL- 4463/5/17-

◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്   

മത്സയ് െതാഴിലാളികള്ക്ക്  കടല്  സുരക്ഷാ  ഉപകരണങ്ങള്  നല്കുന്നതിന്  
േപര്ാജക്ട് 2017-18  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഒരു ഗര്ൂപ്പിനു 
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നല്കുന്ന ഉപകരണത്തിെന്റ െചലവ്  45,000/- രൂപ .  മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം 50 
ശതമാനം ഗുണേഭാക്തൃവിഹിതം േവണം. ഇെതാഴിവാക്കി 100 ശതമാനം സബ്സിഡി  
നല്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.22  ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 05.02.2017-െല PL- 4463/8/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്   

 
കക്കയിറച്ചി സംസ്ക്കരണ േകന്ദ്രം  എന്ന  േപര്ാജക്ടിനായി  െസന്ടര്ല്   ഇന്സ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് 
ഓഫ് ഫിഷറീസ് െടേക്നാളജി  (CIFT) എറണാകുളം യുെട സാേങ്കതിക സഹായം 
ആവശയ്മാണ്. ഇതിനാവശയ്മായ തുക (10.00 ലക്ഷം)  െചലവഴിക്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.23   ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 05.02.2017-െല PL- 4463/9/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്   

തനത് വരുമാനം കുറവായ  മുട്ടാര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല  ഹയര്  െസക്കന്ററി 
തുലയ്താ േകാഴ്സിന്  രജിസ്റ്റര്  െചയ്ത 19 േപര്ക്കും  പത്താംതരം തുലയ്താ േകാഴ്സിന് 
രജിസ്റ്റര്  െചയ്ത 31 േപര്ക്കും  ഫീസടയ്ക്കാന്  സാമ്പത്തിക സഹായം  നല്കാന്  
േപര്ാജക്ട്  ഏെറ്റടത്തത് നടപ്പാക്കാന്   അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.24   ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 05.02.2017-െല PL- 4463/6/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്   
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലുളള സ്കൂളുകളില്   വിജയ ശതമാനം 
ഉയര്ത്തുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി  ൈവകുേന്നരങ്ങളില്  പര്േതയ്ക കല്ാസ്  
സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.  ഇവര്ക്ക് റിഫര്െഷ്മന്റ് നല്കുന്നതിനുള്ള  േപര്ാജക്ട് 
ഏെറ്റടുക്കാന്   അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.25   കരുവാറ്റ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 03.01.2018-െല C4-122/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്   
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് െകട്ടിട നിര്മ്മാണത്തിന് 2016-17 വര്ഷം 30.00 ലക്ഷം രൂപ 
ഉള്െപ്പുടുത്തി േപര്ാജക്ട്  തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു.  േലാക ബാങ്ക് വിഹിതം 15.00 ലക്ഷം  
രൂപയും േകന്ദ്രാവിഷ്കൃത വിഹിതം  (RGPSA) 15.00 ലക്ഷം രൂപയും. േപര്ാ.നം. 90/18. 
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായി.  േലാക ബാങ്ക് വിഹിതമായ  15.00 ലക്ഷം രൂപയുെട 
ബില്  തുക നല്കി.  േകന്ദ്ര വിഹിതം ലഭിക്കിലല്. അതിനാല്  പ്ലാന്  ഫേണ്ടാ  തനത് 
ഫേണ്ടാ ഉപേയാഗിച്ച്  ഈ സ്പില്  ഓവര്  േപര്ജക്ട്  േഭദഗതി െചയയ്ാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.26വാമനപുരം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 10.01.2018-െല 
BP2/1010/18/VPM നമ്പര്  കത്തും 09.01.2018-െല 1 (B)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി  
തീരുമാനവും ( LSGD - DA1/139/2018- LSGD)   

 
കിണര്  റീ ചാര്ജ്ജിംഗിന് ഈ വര്ഷം  െപാതു വിഭാഗത്തിന്  38.40 ലക്ഷം രൂപയും  
എസ്.സി. എസ്.പി.യില്   24.00 ലക്ഷം രൂപയും റ്റി.എസ്.പി.യില്  9.00 ലക്ഷം 
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രൂപയും  ഉള്െപ്പടുത്തി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  പട്ടികജാതി /പട്ടികവര്ഗ്ഗ 
വിഭാഗക്കാര്ക്ക്  ഈ പര്വൃത്തി േനരിട്ട് നടപ്പാക്കാന്  ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാല്   
അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സി മുേഖന  നടപ്പാക്കാനും തുക ഏജന്സിക്ക്  േനരിട്ട് 
നല്കാനും അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   

4.27  േകാട്ടയം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  െസകര്ട്ടറിയുെട  16.08.2017-െല  B4-2780/15-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത് ( LSGD - DB1/150/2018/LSGD) 

 
2015-16 വര്ഷം ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക്  റിേവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് നല്കുന്ന  
രണ്ട് േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി  (േപര്ാ.നം.801/16,678/16) ആെക അടങ്കല്  25.00 ലക്ഷം 
രൂപ  ഇതിേന്മല്  ഓഡിറ്റ് കുറിെപ്പഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതിനാല്  സാധൂകരണം 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.28  െവള്ളാങ്ങലല്ൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  06.01.2018-െല കത്ത് 
  2017-18 വര്ഷം താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ട്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
േപര്ാ.നം. 70/18 പുത്തന്ചിറ സി.എച്ച്.സി.യില്   ഗര്ിഡ് സംവിധാന 
േത്താടുകൂടിയ  േസാളാര്  പാനല്  സ്ഥാപിക്കല്  -  അടങ്കല്  20.00 ലക്ഷം രൂപ  
 ഈ േപര്ാജക്ട് മുണ്ടൂര്  IRTC (പാലക്കാട് ജിലല്) മുേഖന നടപ്പാക്കാനാണ് 
ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനം  ANERT െന്റ  എം. പാനല്  ലിസ്റ്റില്  ഉള്െപ്പട്ടിട്ടിലല്  
എന്നതിനാല്  െമഡിക്കല്  ഓഫീസര്   നിര്വഹണം ഈ സ്ഥാപനെത്ത  
ഏല്പ്പിക്കാന്  തയയ്ാറാകുന്നിലല്. IRTC മുേഖന നടപ്പാക്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.29പൂതക്കുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 03.01.2018-െല A4-8/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  
പഞ്ചായത്ത് േകാണ്  ഫറന്സ് ഹാളില്   ഫര്ണിച്ചറും വാട്ടര്  കണക്ഷനും  േവണ്ടി 
3.00 ലക്ഷം രൂപയുെട  േപര്ാജക്ട്  RGPSA പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തി  നടപ്പാക്കി.  
RGPSA വിഹിതം ലഭിക്കിെലല്ന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്  
ബില്  തുക ആയ 281134/- രൂപ  തനത് ഫണ്ടില്  നിന്നും നല്കാന്   അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.30   വാത്തിക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  05.01.2018-െല  A2/71/18-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  
പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  ലാപ് േടാപ് നല്കാന്  2016-17 വര്ഷം  
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിെയങ്കിലും  നടപ്പാക്കാന്  കഴിഞ്ഞിലല്.  ഈ വര്ഷം സ്പില്  
ഓവറായി തുടരുന്നു.  ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്െപ്പട്ട  ചില വിദയ്ാര്ത്ഥികള്   പഠനം 
പൂര്ത്തിയാക്കി. ഇവര്ക്കു കൂടി ലാപ് േടാപ് നല്കാന്   അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.31പുല്പ്പറ്റ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 10.01.2018-െല  കത്തും 06.12.2017-
െല  20-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 
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റീ ടാറിംഗിന് ആവശയ്മുള്ള പല പര്വൃത്തികള്  ഒറ്റ േപര്ാജക്ടായി എടുത്ത് നടപ്പാക്കാന്   
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.32െപാന്നാനി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 16.01.2018-െല  കത്തും 
20.06.2017-െല 13(2)-◌ാ◌ം നമ്പര്   ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും  
16 ഐ.എ.ൈവ. ഗുണേഭാക്താക്കളുെട വീട് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായി. ഇവയ്ക്ക് 
സംസ്ഥാന വിഹിതം ഇതുവെര ലഭിച്ചിട്ടിലല്.  ഗര്ാമ/േബല്ാക്ക്/ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 
വിഹിതമായി  ലഭിച്ച തുകയില്   പലിശയടക്കം 35,65,161/- രൂപ ബാങ്കില്   
ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതില്  നിന്ന്  സംസ്ഥാനവിഹിതമായ 12,50,000/- രൂപ  
നല്കുന്നതിന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.33 മലപ്പുറം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് ൈവസ് പര്സിഡിന്റിെന്റ 11.01.2018-െല കത്ത് 
  

പാലിേയറ്റീവ് പദ്ധതിയുെട  ഭാഗമായി  നിയമിക്കെപ്പടുന്ന േനഴ്സുമാര്ക്ക് ഓണേററിയം  
നല്കുന്നത്   പഞ്ചായത്തുകളുേടയും  നഗരസഭകളുേടയും  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  
ഉള്െപ്പടുത്തിയാണ്. പദ്ധതി അംഗീകാര നടപടി ൈവകുന്ന  അവസരങ്ങളില്  
ഇവരുെട ഓണേററിയം മുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇെതാഴിവാക്കാന്  ഓേരാ മാസവും  
ഓണേററിയം തനത് ഫണ്ടില്   നിന്ന്  നല്കി പിന്നീട്  പദ്ധതി അംഗീകാരത്തിനു 
േശഷം റീകൂപ്പ് െചയയ്ാന്  നടപടി സവ്ീകരിക്കണെമന്നാ വശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.34 മലപ്പുറം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ 10.01.2018-െലG3-861/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്   കത്ത് 

  
ശാരീരിക മാനസിക െവലല്ുവിളികള്  േനരിടുന്ന  കുട്ടികള്ക്കും അവരുെട 
കുടുംബത്തിനും  േവണ്ടി കഴിഞ്ഞ  നാലു വര്ഷമായി  പര്തീക്ഷ േഡ െകയര്  പദ്ധതി 
നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.  വിവിധ  പഞ്ചായത്തുകളിലായി 22 െസന്ററുകള്  ഉണ്ട്.  ഈ 
െസന്ററുകളിെല ആയമാര്ക്ക് 200/- രൂപയും  െതറാപ്പിസ്റ്റുകള്ക്ക് 400/- 
രൂപയുമാണ് നല്കുന്നത്. ഇത്  യഥാകര്മം  600/- രൂപയും 800/- രൂപയുമാക്കി 
വര്ദ്ധിപ്പിക്കണെമന്ന്  
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.35 േകാട്ടയം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 05.01.2018-െല  D1- 2556/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്   കത്ത് 
‘ഏബിള്  േകാട്ടയം’ - സ്കൂളുകളില്  പതര് വിതരണം  നടത്തുന്നതിന് 40.00 ലക്ഷം 
രൂപയുെട  േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് (േപര്ാ.നം.100/18) 
ഇതിന് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും  അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും  അംഗീകാരം നല്കിയിലല്.  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.36 തിരുവാര്പ്പ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 04.01.2018-െല കത്ത് 
താെഴപ്പറയുന്ന  സ്പില്  ഓവര്  േപര്ാജക്ട് ഗുണേഭാക്തൃ സമിതി മുേഖന  
നടപ്പാക്കാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.  
േപര്ാ.നം.137/18-  കളരിക്കല്  േകാവുപറമ്പ്  േറാഡ് േകാണ്കര്ീറ്റിംഗ്  - അടങ്കല്   
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             80,000/ രൂപ 
 50,000/- രൂപയില്  അധികമായിതിനാല്   െടണ്ടര്  െചയയ്ണെമന്ന് െവറ്റിംഗ് 
ഓഫീസര്  അറിയിച്ചു. ഗുണേഭാക്തൃ സമിതി മുേഖന  െചയയ്ാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു 

4.37 േകാേടാം - േബളൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  28.12.2017-െല കത്ത്  
  

േകാേടാം- േബളൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്   പര്വര്ത്തിക്കുന്ന ഉദയപുരം  േലബര്  
േകാണ്ടര്ാക്ട്  െസാൈസറ്റിെയ  അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സിയായി  
അംഗീകരിക്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.38  മൂന്നാര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 06.02.2018-െല കത്ത്   
  

2014-15 വര്ഷം പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  ലാപ് േടാപ് 
വാങ്ങി വിതരണം െചയ്തേതാെടാപ്പം  േസാഫ്ട് െവയറും പര്േതയ്കമായി വാങ്ങി നല്കി   
ഈ ഇനത്തില്  6,36,720/-  രൂപ െചലവഴിച്ചു.  ഇതിേന്മല്  ഓഡിറ്റ് 
കുറിെപ്പഴുതിയിട്ടുണ്ട്.  അതിനാല്  സാധൂകരണം ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 
4.39  േതവലക്കര  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  11.01.2018-െല C1- 6864/16-

◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  
 

2011-12-ല്   ഇ.എം.എസ്. പദ്ധതി പര്കാരം  ഭവനം നല്കിയ 33 ഗുണേഭാക്താ 
ക്കള്ക്ക്   ബാക്കി നല്േകണ്ട തുക  (41,25,000/- രൂപ)  നല്കാന്  സര്ക്കാര്  
അനുമതി നല്കിയിരുന്നു.  രണ്ടു വര്ഷം െകാണ്ട് നല്കാനായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത്  
ഉേദ്ദശിച്ചത്. 2017-18-ല്  തെന്ന  മുഴുവന്  തുകയും നല്കണെമന്ന്  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട 15.11.2017-െല േയാഗം  നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് 
മതിയായ തുക കെണ്ടത്താന്  േപര്ാ.നം.82/18 (സ്ഥലം വാങ്ങല്)  േപര്ാ.നം. 19/18 
(PMAY വിഹിതം  അടവാക്കല്) എന്നീ േപര്ാജക്ടുകള്  ഒഴിവാക്കാനും  വാലിേഡഷന്  
ഒഴിവാക്കാനും  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 
4.40  േതവലക്കര ഗര്ാമപ ഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 11.01.2018-െല C1-6864/16-

◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  
    

പഞ്ചായത്തല്  23-◌ാ◌ം വാര്ഡില്  18-◌ാ◌ം നമ്പര്  അങ്കണവാടി നിര്മ്മാണത്തിന്  
2008-09-ല്   േപര്ാജക്ട് എടുത്തിരുന്നു.(േപര്ാ.നം.129/2008 സുനാമി ഫണ്ട്)  2010-ല്  
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായി . 87,500/- രൂപ വീതം  രണ്ടു ഗഡു തുക നല്കി)  ബാക്കി 
തുക നല്കിയിലല്. 2011-12-നുേശഷം  സ്പില്  ഓവറായി വാര്ഷിക  പദ്ധതിയില്  
ഉള്ക്കാള്ളിച്ചിലല്.  ബാക്കി പണം കൂടി നല്കാന്  ഗുണേഭാക്തൃസമിതി കണ്വീനര്   
ആവശയ്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  െകട്ടിടത്തിെന്റ വാലുേവഷെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില്   തുക 
നല്കാന്  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
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4.41  േതഞ്ഞിപ്പാലം  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ 11.02.2018-െല  S2-7109/17-
◌ാ◌ം നമ്പര്   കത്ത്  
  പഞ്ചായത്തിെല മിക്ക അങ്കണവാടികളിലും  േസാളാര്  പാനല്  സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു 
െവങ്കിലും േകടുപാടുകള്  പരിഹരിക്കാനാവാത്ത വിധം  പര്വര്ത്തനരഹിതമായി .  
ഈ സാഹചരയ്ത്തില്  ൈവദയ്ുതി ഇലല്ാത്ത  എലല്ാ അങ്കണവാടികളിലും  വയറിംഗ് 
െചയ്ത്  ൈവദയ്ുതി കണക്ഷന്  നല്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.42  പൂഞ്ഞാര്  െതേക്കക്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 14.02.2018-െല A1-
2648/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്   

    
ഭൂരഹിതരായ പട്ടികവര്ഗ്ഗക്കാര്ക്ക്  സ്ഥലം വാങ്ങി നല്കാന്   േപര്ാജക്ട് 
തയയ്ാറാക്കി. ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുെട അംഗീകാരം  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മാര്ഗ്ഗേരഖ 
പര്കാരം ൈലഫ് മിഷെന്റ  നിരക്കനുസരിച്ചാണ്  സ്ഥലം വാേങ്ങണ്ടത്.  ൈലഫ് 
മിഷന്  നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്   പഞ്ചായത്ത തലത്തില്   നിരക്ക് 
നിശ്ചയിക്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.43  മലപ്പുറം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  13.02.2017-െല833/2017-18/DPC/DPO/MPM/ നമ്പര്  
കത്ത് -വണ്ടൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന സംബന്ധിച്ച്.  

 
  വണ്ടൂര്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2017-18-ല്  “ പാണ്ടിക്കാട് ൈഹസ്ക്കൂള്  ൈഹെടക് 

ശുചിമുറി നിര്മ്മാണം” (േപര്ാ.നം. 21/18, അടങ്കല്  20.00 ലക്ഷം രൂപ ) എന്ന  
േപര്ാജക്ട്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഇത് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും   
ജിലല്ാതല അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും  അംഗീകരിച്ചിലല്.  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  
അനുമതിക്ക് ജിലല്ാ കളക്ടര്   ശുപാര്ശ െചയ്തിരിക്കുന്നു. 

4.44  ഒറ്റേശഖരമംഗലം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  A1/3448/17-◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട  18.12.2017-െല J1-41015/2017 -◌ാ◌ം നമ്പര്  
കത്തും  (LSGD-DA1/66/2018-LSGD)  

    
2016-17-ല്  ഭവന പുനരുദ്ധാരണ (SCSP)ത്തിന്  േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി(േപര്ാ.നം. 74/17 
- അടങ്കല്  75,000/- രൂപ )  േപര്ാജക്ട് പൂര്ത്തിയായി ഗുണേഭാക്താവിന് തുക 
നല്കാന്   ബില്  ടര്ഷറിയില്  നല്കിെയങ്കിലും  മാര്ച്ച് അവസാനമായതിനാല്   കയ്ൂ 
ലിസ്റ്റിലായി. പേക്ഷ തുക ഗുണേഭാക്താവിന് കിട്ടിയിലല്.  ഈ വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി  
ഉള്െപ്പടുത്തിയിലല്.  തുക സര്ക്കാര്  പര്േതയ്കമായി അനുവദിച്ചു. സ്പില്  ഓവറായി 
ഉള്െപ്പടുത്താന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

4.45  പനമരം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ കത്ത് (ലഭിച്ചത് 16.01.2018). 
    

2016-17 പദ്ധതി വിഹിതം ഉപേയാഗിച്ച്  പനമരം സി.എച്ച്.സി.യില്  ഡയാലിസിസ് 
യൂണിറ്റ്  സ്ഥാപിച്ച് പര്വര്ത്തനം  ആരംഭിച്ചു.  ഇതിെന്റ പര്വര്ത്തനത്തിന്  
െടക്നീഷയ്േനയും  സ്റ്റാഫ് േനഴ്സിേനയും  താല്ക്കാലികമായി നിയമിക്കാന്  3,32,640/-
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രൂപയുെട േപര്ാജക്ട് എടുക്കുന്നതിന്  തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതിന് അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു 

4.46  പാലക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട  26.02.2018-െല  258/18/DPO/PKD/DPC/നമ്പര്  
കത്തും  മണ്ണാര്ക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  24.02.2018-െല 
കത്തും    
െനലല്ു സംഭരണ യൂണിറ്റ് എന്ന േപരില്  10.00 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലുള്ള  േപര്ാജക്ട് 
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  േപര്ാ.നം.117/18,  േബല്ാക്കില്  
പര്വര്ത്തിക്കുന്ന  െനലല്ുല്പാദന സംഭരണ സംസ്ക്കരണ വിപണന െസാൈസറ്റിയുെട 
േനതൃതവ്ത്തില്   െനലല്ു സംഭരണവും വിപണനവുമാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. 
െസാൈസറ്റിക്ക് റിേവാള്വിംഗ് ഫണ്ടായി  3,20,000/-രൂപയും െനലല്് 
സംഭരണത്തിന് ഒരു കിേലാ ഗര്ാമിന് 15/- രൂപ നിരക്കില്   താങ്ങുവില നല്കാന്   
4,80,000/- രൂപയും  വിപണന സൗകരയ്െമാരുക്കാന്  2,00,000/-രൂപയും  
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരമലല്ാത്തതാണ്  എന്ന് ചൂണ്ടക്കാട്ടി 
ജിലല്ാതല അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റി നിരസിച്ചു.  േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   

4.47മുട്ടില്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ  31.01.2018-െല A2-17094/17 -◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്. 
പട്ടികവര്ഗ്ഗ  വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്  യൂണിേഫാം വിതരണം െചയയ്ാനുള്ള  േപര്ാജക്ടിന് 
അനുമതി  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു സ്കൂള്  തുറക്കുേമ്പാള്  തെന്ന യൂണിേഫം  
നല് കയാണ് ലക്ഷയ്ം. 

4.48 െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട  24.02.2018-െല A13-598/18-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്   
ഈ വര്ഷം “വനിതാ സഹകരണ സംഘം, ഖാദി മഹിളാ വയ്വസായ സംഹകരണ 
സംഘം, വനിതാ ൈകത്തറി എന്നിവയുെട നവീകരണം” (േപര്ാ.നം.1094, അടങ്കല്   
15,00,000/- രൂപ ) എന്ന  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ േപര്ാജക്ടില്  നിന്ന് 
ധനസഹായം ശൂരനാട്  മഹിളാ സഹകരണ സംഘം  ആവശയ്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  
മാര്ഗ്ഗേരഖപര്കാരം  ഒന്നിലധികം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്   പര്വര്ത്തന 
േമഖലയുള്ള  സഹകരണ സംഘത്തിനു മാതര്േമ  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് ധനസഹായം 
നല്കാവൂ. മുകളില്  പറഞ്ഞ  സംഘം  അങ്ങെന അലല്ാത്തതുെകാണ്ട് പര്േതയ്ക 
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.49 നീലം േപരൂര്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ  08.02.2018-ല  കത്ത് 
    

കക്കൂസ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക്  േനാണ്  േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച്  
6,43,500/- രൂപ  വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതിന് അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.50 പൂയപ്പള്ളി  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  03.02.2018-െല a1-1304/2017-
◌ാ◌ം നമ്പര്  കത്ത്  
വരള്ച്ച സമയത്ത്  കുടിെവള്ള വിതരണം നടത്തിയിരുന്നു. കുടിെവള്ള 
വിതരണത്തിന്  കരാറുകാരെന കെണ്ടത്താന്  11.04.2017-ന് കവ്േട്ടഷന്  ക്ഷണിച്ചു.  
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25.04.2017-ന്  കവ്േട്ടഷന്  അംഗീകരിച്ചു.  െപാതു ജനങ്ങളുെട ശക്തമായ ആവശയ്ം 
കാരണം 11.04.2017 മുതല്   25.04.2017-വെരയുള്ള കാലയളവില്   14 ദിവസം  
കുടിെവള്ള വിതരണത്തിന്  വാഹനമുടമെയ ചുമതലെപ്പടുത്തി. അതിെന്റ െചലവ് 
73,600/- രൂപ. ഈ തുക തനത് ഫണ്ടില്  നിന്നു നല്കാന്  അനുമതി 
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.51 ബഹു. േകാഴിേക്കാട്  സൗത്ത് എം.എല്.എയുെട  24.10.2017-െല കത്തും  
േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  15.11.2017, 17.01.2018 എന്നീ േയാഗ 
തീരുമാനങ്ങളും സിഡ്േകാ മാേനജരുെട  കുറിപ്പും (LSGD - DA2/458/2017 - 
LSGD) 

    
എലല്ാ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തുകളിലും  ഡിജിറ്റല്  ൈലബര്റി തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  
തല്ക്കാലം പരിഗണിേക്കണ്ടതിെലല്ന്ന് േകാഓര്ഡിേനഷന്  കമ്മിറ്റിയുെട  15.11.2017-
െല  േയാഗത്തില്  തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.  17.01.2017-െല  േകാഓര്ഡിേനഷന്  
കമ്മിറ്റിയില്   ഇത് വീണ്ടു പരിഗണനയ്ക്കു വന്നേപ്പാള്  ഐ.ടി. വകുപ്പിെന്റ  റിേപ്പാര്ട്ടിനു 
നല്കാന്  തീരുമാനിച്ചു. ഈ വിഷയത്തില്  ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു 
തീരുമാനെമടുക്കാെമന്ന് ഐ.ടി. വകുപ്പു കുറിപ്പു നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിേന്മല്  
തീരുമാനെമടുക്കണെമന്ന് തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.52 പനയം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  16.01.2018-െല  A2-6623/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  

    
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിനയ്  നിര്മ്മാര്ജ്ജനത്തിെന്റ ഭാഗമായി  തുണി സഞ്ചി നിര്മ്മിച്ച്  ഒരു 
വീട്ടില്  4 തുണി സഞ്ചി വീതം  നല്കുന്ന  2016-17-െല  േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം സ്പില്  
ഓവറായി  തുടരുന്നുണ്ട്. ഒരു തുണി സഞ്ചിക്ക് 25 രൂപ. ആെക അടങ്കല്  
12,20,400/- രൂപ. ധനകാരയ് കമ്മീഷന്  ഗര്ാന്റ്  വിഹിതമായി 6,48,615  രൂപ 
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  5.00 ലക്ഷം രൂപ  േബല്ാക്ക് വിഹിതം 

4.53 മുദാക്കല്  ഗര്ാമപഞ്ചായതത് പര്സിഡന്റിെന്റ 31.0.2018-െല  A3-9068/17-◌ാ◌ം  
നമ്പര്  കത്തും  13.11.2017-െല 9/1-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 
(LSGD-DA1/174/2018-LSGD) 

    
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിനയ്  സംസ്ക്കരണത്തിന് ഉള്ള െമഷീന്  സ്ഥാപിക്കാന്  23,48,400/- രൂപ  
വകയിരുത്തി (േപര്ാ.നം.181/18) േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ശര്ീ സതയ്സായി 
ഓര്ഫേനജ് ടര്സ്റ്റ് േകരളയുെട  ഭൂമി 25  വര്ഷേത്തയ്ക്ക്  ലീസിെനടുത്ത്  പ്ലാന്റ് 
സ്ഥാപിക്കാനാണ്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.  സ്ഥാപിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിെന്റ  അറ്റകുറ്റപ്പണി, 
ൈവദയ്ുതി ചാര്ജ്ജ്, േജാലിക്കാര്ക്കുള്ള  ശമ്പളം  എന്നിവ ടര്സ്റ്റ് വഹിക്കും. 
െമഷീനറിയുെട ഉടമസ്ഥതാ അവകാശം  പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിക്കാണ്. ഈ 
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്   അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 
 
 



13 
 

4.54 െകാേണ്ടാട്ടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  19.01.2018-െല കത്ത് 
    

തടത്തില്  ഗവണ്െമന്റ് ഹയര്െസക്കന്ററി സ്കൂളില്  ൈഹെടക് കല്ാസ് റൂമുകള്  
സജ്ജീകരിക്കാന്  ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്  മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന  തുക   
അപരയ്ാപ്തമായതിനാല്  േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ  െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റില്  നിന്നും  
2.00  ലക്ഷം  രൂപ  അനുവദിക്കാന്   അനുമതി  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു 

4.55 െകാേണ്ടാട്ടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  19.01.2018-െല കത്തും 
15.01.2018 -െല  8/3-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 
RUTRONIX എന്ന സ്ഥാപനവുമായി സഹകരിച്ച്  കമ്പയ്ൂട്ടര്  വിദയ്ാഭയ്ാസ പരിപാടിക്ക്  
25.00 ലക്ഷം  രൂപ മാറ്റി വച്ച്  േപര്ാജകട്  തയയ്ാറാക്കാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. ഇതിന് 
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.56 െപരുവയല്  ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്  പര്സിഡന്റിെന്റ 10.11.2017-െല 358/17-◌ാ◌ം 
നമ്പര്  കത്ത്  
2017 ഏപര്ില്, െമയ് മാസങ്ങളിലായി  കുടിെവള്ള വിതരണത്തിന് 22,91,100/- 
െചലവായി. ഈ തുക  നല്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.57ബഹു. െകാേണ്ടാട്ടി എം.എല്.എയുെട 06.02.2018-െല 21/18/TVM കത്തും 
19.01.2018 -െല  1(4)-◌ാ◌ം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും 
സര്ക്കാര്, എയ്ഡഡ് എല്.പി. സ്കൂളില്  വാട്ടര്  പയ്ുരിഫയര്  വാങ്ങി 
നല്കുന്നതിന്  3.00 ലക്ഷം രൂപ  വകയിരുത്തി  േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്   ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്  നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  
തയയ്ാറാകുന്നിലല്ാത്തതിനാല്  പര്േതയ്ക അനുമതി  ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.58 സിഡ്േകാ െചയര്മാെന്റ 14.02.2018-െല SIDCO /MKTG/general /17-18 നമ്പര്  
കത്ത് 
സിഡ്േകാ MSME( Micro, Small and  Medium Enterprises)യൂണിറ്റുകളില്  
ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങള്  “Make in Kerala”  എന്ന നാമേദയത്തില്  
സര്ക്കാര്, സര്ക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങളിേലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതിനായി  
സിഡ്േകാെയ ഒരു േനാഡല്  ഏജന്സി  ആക്കിെക്കാണ്ട്   ഉത്തരവാകണ 
െമന്ന്ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.59 െകാേണ്ടാട്ടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ  19.12.2017-െല  കത്ത്. 
(LSGD-DD2/521/2017/LSGD) 
നിര്മ്മല്  പുരസ്ക്കാരമായ ലഭിച്ച തില്  33,95,534/- രൂപ  െചലവഴിക്കാെതയുണ്ട്.  
ഈ തുക ഉപേയാഗിച്ച് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ പരിധിയില്   
ആവശയ്ാനുസരണം ശുചിമുറികള്  ഇലല്ാത്ത  ഗവ.എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്   
ശചിമുറികള്  നിര്മ്മിച്ചു നല്കാന്  അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 8 സര്ക്കാര്  
സ്കൂളുകളിലും  (9 ശുചിമുറികള് ) 9 എയഡഡ് സ്കൂളുകളിലുമാണ്  (10 
ശുചിമുറികള് )  ശുചിമുറികള്  പണിയാന്  ഉേദ്ദശിക്കുന്നെതന്ന്  േബല്ാക്ക് 
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഒെരണ്ണത്തിെന്റ യൂണിറ്റ്  െചലവ് 1,75,000/- രൂപ  
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