No.10/2018/SRG/LSGD(6)

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗം
05.09.2018 -ന് രാവിെല 11.00 മണിക്ക്
ബഹു. തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട േചംബറില്

അജണ്ട

1. തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട 2018-19-െല വാര്ഷിക പദ്ധതി പുേരാഗതി -

അവേലാകനം - ഐ.െക.എം. പദ്ധതി പുേരാഗതി അവതരിപ്പിക്കും.

2. മുന്

േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്

തീരുമാനപര്കാരം

തുടര്

നടപടി

2.1 27.06.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട
വിഷയങ്ങള്
ഖണ്ഡിക 4.3
പറേക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 04.06.18 -െല കത്തും 31.05.2018 2(1)◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
ഇ.എം.എസ് േസ്പാര്ടസ് ആന്റ് െഗയിംസ് അക്കാദമിെയ പറേക്കാട് േബല്ാക്ക്
പഞ്ചായത്തിെല
കായിക
േപര്ാജക്ടുകള്
നിര്വവ്ഹണം
നടത്തുന്നതിനുള്ള
അകര്ഡിറ്റഡ്/േനാഡല്
ഏജന്സിയായി
നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്
അനുവാദം
നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്. ഈ അക്കാദമിയുെട പര്വര്ത്തനം പത്തനംതിട്ട
അസിസ്റ്റന്റ് െഡവലപ്െമന്റ് കമ്മീഷണര്(ജനറല്) പരിേശാധിച്ച്
നല്കിയ
റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തീരുമാനം
നടപടി:-1)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
2.2 18.07.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മറ്റി േയാഗ തീരുമാനപര്കാരം നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട
വിഷയങ്ങള്

ഖണ്ഡിക3.4
ൈലബര്റി കൗണ്സില് അംഗീകാരമുള്ള ഗര്ന്ഥശാലകളുെട പുനര് നിര്മ്മാണം,
റിപ്പയറിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് ധനസഹായം നല്കുന്നതിന് ൈലബര്റി അധികാരികള്
അനുമതി നല്കിെകാണ്ടുള്ള കരാര് മതി. സ്ഥലം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് വിട്ടു
നല്കണെമന്നിലല്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്
നടപടി:-1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഇ.പി.എ) വകുപ്പ്
ഖണ്ഡിക4.4
അന്തിക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
തൃശൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 09.07.2018-െല 1257/2018/ROI / DPM/ നമ്പര്
കത്തും അന്തിക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 09.07.2018-െല കത്തും
(SRG 451/18)
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് േമഖലയില് “താന്നയ്ം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െപരിേങ്ങാട്ടുകര
അേസാസിേയഷന്” എന്ന െസാൈസറ്റി
താന്നയ്ം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില് ഒരു
1

ഡയാലിസിസ് െസന്റര് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 വര്ഷമായി പര്വര്ത്തിക്കുന്ന ഈ
സ്ഥാപനത്തില്
9
െമഷീന്
ഉണ്ട്.
ഡയാലിസിസ്
സൗജനയ്മായാണ്
െചയയ്ുന്നെതന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ െസാൈസറ്റിക്ക് രണ്ട് ഡയാലിസിസ് െമഷീനും
അനുബന്ധ സൗകരയ്വും ഒരുക്കുന്നതിന് 14.00 ലക്ഷം രൂപ (േപര്ാ.നം. 74/19വികസനഫണ്ട്) വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അനുമതി
സംബന്ധിച്ച്.
ഇതിേന്മല് തൃശൂര് ജിലല്ാ െമഡിക്കല് ഓഫീസറുെട
അഭിപര്ായം ആരാഞ്ഞ്
റിേപ്പാര്ട്ട് ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന് അനുമതി നല്കാവുന്നതാെണന്ന് ഗര്ാമ വികസന കമ്മീഷണര് ശുപാര്ശ
െചയ്തിട്ടുണ്ട്.
നടപടി:-1)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
ഖണ്ഡിക 4.16
താനൂര് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 30.06.2018-400/18-19/DPC/DPO/MPM നമ്പര് കത്തും
താനൂര് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 30.06.2018-െല D-2/2018-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും (SRG 411/18)
(i) േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2018-19-ല് നൂതന േപര്ാജക്ട് എന്ന ഗണത്തില്െപ്പടുത്തി
അടുക്കള നവീകരണം എന്ന േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും (േപര്ാ.നം.131/18
അടങ്കല്15,40,000/-രൂപ) നൂതന േപര്ാജക്ടിനുള്ള ജിലല്ാതല സമിതി ഇതിന്
അംഗീകാരം നല്കിയിലല്.
ഇതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച് . േപര്ാജക്ടില്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന പര്വര്ത്തനങ്ങളും െചലവും അടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങള്
ഏെതാെക്കെയന്ന് പരിേശാധിച്ച് ഗര്ാമവികസന
കമ്മീഷണര്
റിേപ്പാര്ട്ട്
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
2.3 13.08.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട
വിഷയങ്ങള്
ഖണ്ഡിക 3.4
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വികസന ഫണ്ടിെന്റ രണ്ടാം ഗഡു അനുവദിച്ചു
െകാണ്ട് 25.07.2018-ല് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. അംഗന്വാടി ടീച്ചര്ക്കും സഹായികള്ക്കും
നല്േകണ്ട അധിക വിഹിതം എന്ന നിലയില് 72,44,74,500/- രൂപ സാമൂഹയ്നീതി
ഡയറക്ടര്ക്ക് ടര്ാന്സ്ഫര്
െകര്ഡിറ്റ് െചയയ്ണെമന്ന് ധനവകുപ്പിെന്റ ഉത്തരവില്
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇേപ്പാള് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന
രണ്ടാം ഗഡുവില് നിന്ന്
ഗര്ാമ
പഞ്ചായത്തുകളുേടയും നഗരസഭകളുേടയും െസകര്ട്ടറിമാര് ഈ തുക “2235- 02-102-05
- Deduct Amount transferred from Development Fund Towards Honorarium &
Allowances of Anganwady Workers and Helpers (NP)” എന്ന ശീര്ഷകത്തിേലയ്ക്ക്
ടര്ാന്സ്ഫര് െകര്ഡിറ്റ് െചയയ്ണെമന്ന് നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്ഥാപനങ്ങള്
തുക
ഈ
വര്ഷം
ഇപര്കാരം
തേദ്ദശഭരണ
വകയിരുേത്തണ്ടതിെലല്ന്നും മുഴുവന് വിഹിതവും സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ് നല്കുെമന്നും
ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല് ഇതിേന്മല് സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് അടുത്ത
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയില് അഭിപര്ായം അറിയിക്കണം.
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05.09.2018-െല
േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയിേലയ്ക്ക്
സാമൂഹയ്നീതി
ഡയറക്ടെറക്കൂടി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നടപടി:- 1) ഡയറക്ടര്, സാമൂഹയ്നീതിവകുപ്പ്
ഖണ്ഡിക 3.5
േകാര്പ്പേറഷന്, ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്, േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് , നഗരസഭകള്,
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് എന്നീ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട മുഴുവന് െപര്േഫാര്മന്സ്
ടീമിനും പരിശീലനം നല്കാന് തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനാവശയ്മായ നടപടി ‘കില’
സവ്ീകരിക്കണം. പരിശീലന െമാഡയ്ൂള് എസ്.ആര്.ജി.യുമായി
ചര്ച്ച െചയ്ത്
അന്തിമമാക്കണം. 31.08.2018-ല് എസ്.ആര്.ജി.യുമായി കില ഡയറക്ടര് ചര്ച്ച െചയ്തു.
കരട് െമാഡയ്ൂള് തയയ്ാറാക്കാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നടപടി:- 1)ഡയറക്ടര്, കില
ഖണ്ഡിക 3.6
േപര്ാജക്ട് േഫാര്മാറ്റ് കൃതയ്മായി
പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനും
െവറ്റിംഗ് പര്കര്ിയ
കാരയ്ക്ഷമമാക്കുന്നതിനും മുഴുവന് നിര്വഹണ/െവറ്റിംഗ് ഉേദയ്ാഗസ്ഥര്ക്കും
നിര്ബന്ധമായി പരിശീലനം നല്കാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. മുന്പ് പരിശീലനം
ലഭിച്ചവെര തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനം ആവശയ്െപ്പടുന്നതനുസരിച്ച് പരിശീലനത്തില്
നിെന്നാഴിവാക്കി പരിശീലനം നല്കാനാണ് തീരുമാനം. എസ്.ആര്.ജി.യുമായി
കില ഡയറക്ടര് 31.08.2018-െല േയാഗത്തില് ഇത് ചര്ച്ച െചയ്ത് 2018 ഒേക്ടാബര്
മാസത്തില് ഈ പരിശീലനം നടത്താന് തീരുമാനിച്ചു.
(നടപടി:-ഡയറക്ടര്, കില)
ഖണ്ഡിക 3.7
2019-20-െല വാര്ഷിക പദ്ധതി 2019 ഡിസംബര് 31-കം പൂര്ത്തീകരിക്കുന്ന രീതിയില്
നടപടികര്മങ്ങള് ആരംഭിക്കാനും
ഇതിനുള്ള മുെന്നാരുക്കും
തുടങ്ങാനും
തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
കാലവര്ഷെക്കടുതിയുെട
പശ്ചാത്തലത്തില് ഇതിെന്റ
പര്ാരംഭ
പര്വര്ത്തനം
തല്ക്കാലം മാറ്റി വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബന്ധെപ്പട്ടവരുമായുള്ള ചര്ച്ചകള് ഉടെന
തെന്ന ആരംഭിച്ച് നടപടികള് സവ്ീകരിക്കാന് 31.08.2018-െല എസ്.ആര്.ജി.
േയാഗത്തില് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഖണ്ഡിക 4.16
എറണാകുളം ജിലല്ാ കളക്ടര് 31.07.2018-െല 53052/18/DPC/DPO/EKM നമ്പര് കത്തു
പര്കാരം കുഴുപ്പിള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് വാഴക്കുളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് എന്നീ
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട വിഷയങ്ങള്.(SRG/570/18)
(i) കുഴിപ്പിള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
കുഴിപ്പിള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 18.07.2018-െല A3-377/18/65-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത്.
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പഞ്ചായത്തില് ബി.പി.എല് വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട 43 ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് 50 ശതമാനം
സബ്സിഡി നിരക്കില് (ഒരാള്ക്ക് പരമാവധി 7,500/- രൂപ േപര്ാ.നം.64/19 അടങ്കല് തുക
6,45,000/-) െസപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നല്കാന് ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. നൂതന േപര്ാജക്ട് എന്ന
നിലയിലുള്ള ഈ േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാതല സമിതി അനുമതി നിരസിച്ചു. പര്േതയ്ക അനുമതി
സംബന്ധിച്ച് ഇത് ശുചിതവ് മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട്
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
തീരപര്േദശമായതിനാല് അനുമതി നല്കാെമന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നടപടി:-1) ശുചിതവ് മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്

ഖണ്ഡിക 4.27
എറണാകുളം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 02.08.18 െല 59037/18/DPO/EKM നമ്പര് കത്ത്
(SRG/574/18)
(6)പറവൂര് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പറവൂര് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 06.06.2018-െല കത്ത്
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടത്തുന്ന
പ്ലാസ്റ്റിക് െഷര്ഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റിെന്റ
ൈദനംദിന
പര്വര്ത്തനത്തിന് വയബിലിറ്റി ഗയ്ാപ് ഫണ്ട് വയ്ക്കുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
െഷര്ഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റിെന്റ വരവും െചലവും പരിേശാധിച്ച് വിശദാംശങ്ങള് ശുചിതവ് മിഷന്
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
23.07.2018-െല 2007/2018/തസവ്ഭവ ഉത്തരവ് പര്കാരം 910 രൂപ വയബിലിറ്റി
ഗയ്ാപ് ഫണ്ട് നല്കാെമന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നടപടി:-ശുചിതവ് മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്
ഖണ്ഡിക 4.28
പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ സാമൂഹയ്നീതി ഓഫീസറുെട 13.07.2018-െല P1-JP316/18-19 -◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത് (SRG/555/18)
പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 2018-19-ല് േകാകല്ിയര് ഇംപ്ലാേന്റഷന് േശഷമുള്ള
േകള്വി സഹായികളും മറ്റും നല്കുന്നതിന് പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങള്ക്കായി 30.00
ലക്ഷം രൂപയും െപാതു വിഭാഗത്തിന് 15.00 ലക്ഷം രൂപയും ഉള്െപ്പടുത്തി േപര്ാജക്ട്
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
(േപര്ാ.നം. 316/19, 317/19) ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്
താെഴപ്പറയുന്ന
സ്പഷ്ടീകരണം
നല്കണെമന്നതിേനാെടാപ്പം
ആവശയ്മായ
വിഷയങ്ങളില് തീരുമാനവും എടുക്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
1) േകാകല്ിയര് ഇംപ്ലാേന്റഷന് ശസ്ത്രകര്ിയ നടത്തിയ
േഹാസ്പിറ്റല് ഏത്
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടത് (സര്ക്കാര്/ൈപര്വറ്റ്) എന്നു വയ്ക്തമാക്കണം.
മാര്ഗ്ഗേരഖയില് പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും
2) ഗുണേഭാക്താവ്
കുട്ടികള് എന്ന്
പര്ായപരിധി നിശ്ചയിച്ച് നല്കണം
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3) േകാകല്ിയര് ഇംപ്ലാേന്റഷന് ശസ്ത്രകര്ിയ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികള്ക്ക് വിവിധ കമ്പനികളുെട
ഉപകരണങ്ങളാണ് ശസ്ത്രകര്ിയ വഴി തലയ്ക്കുള്ളില് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇേത
കമ്പനിയുെട ഉപകരണം തെന്നയാണ്
ബാഹയ്ഭാഗത്തും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ആയതിനാല് ഉപകരണം repair ആയാല് ഇേത കമ്പനിയുെട പാര്ട്സ്
മാതര്േമ ഉപേയാഗിക്കാന് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഉപകരണങ്ങള് മിക്കതും വിേദശ
നിര്മ്മിതങ്ങളാണ്. നിലവിെല മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം ഉപകരണങ്ങള് വികലാംഗ
േക്ഷമ േബാര്ഡില് നിേന്നാ മറ്റ് സര്ക്കാര് ഏജന്സികളില് നിേന്നാ
വാങ്ങാനാണ് നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളത്.
വിേദശ നിര്മ്മിതമായതും
വയ്തയ്സ്ത
കമ്പിനികളുേടതുമായ ഉപകരണങ്ങള് വാേങ്ങണ്ടി വരുന്നതിനാല് േകാകല്ിയര്
ഇംപ്ലാേന്റഷന് ശസ്ത്രകര്ിയ സംബന്ധിച്ച് മുന്പരിചയമുള്ള േകരള സാമൂഹയ്
സുരക്ഷാ മിഷന് മുേഖനേയാ NISH മുേഖനേയാ വാങ്ങുന്നത് പദ്ധതി തടസ്സം
കൂടാെത പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന് അനുേയാജയ് മായിരിക്കും എന്നതിനാല് ഈ
രണ്ട് ഏജന്സികെള കൂടി ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള
ഏജന്സിയായി മാര്േഗ്ഗേരഖയില് ഉള്െപ്പടുത്തണം
4) ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളുെട പര്ധാന ഭാഗങ്ങള്ക്ക് ഏകേദശം 7.00 ലക്ഷം രൂപ
വെര െചലവുള്ളതാണ്. ഇതര്യും അധികം തുക വയ്ക്തിഗത ആനുകൂലയ്ം
നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു കൂടി മാര്ഗ്ഗേരഖയില് വയ്ക്തത വരുത്തണം. ഇതിേന്മല്
NISHെന്റ
കൂടി അഭിപര്ായമാരാഞ്ഞ് റിേപ്പാര്ട്ടു നല്കാന് സാമൂഹയ്നീതി
ഡയറക്ടെറ ചുമതലെപ്പടുത്തുന്നു.. റിേപ്പാര്ട്ടിെന്റ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തില് പിന്നീട്
പരിഗണിക്കും
നടപടി:- ഡയറക്ടര്, സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ്
ഖണ്ഡിക 4.42
തൂേണരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 03.08.2018-െല 58704/2018/DPC/KKD/CC നമ്പര് കത്തും
തൂേണരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 26.07.2018-െല A2-5187/17-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും. (SRG/629/18)
(i)
പഞ്ചായത്ത് 2017-18 ല് കക്കൂസ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിരുന്നു
(േപര്ാ.നം. 80/18 - അടങ്കല് 4,00,000/- രൂപ) ആെക ഗുണേഭാക്താക്കള് 50 േപരാണ്
29 േപര്ക്ക് 2017-18-ല് ധനസഹായം നല്കി. 8000/- രൂപ വീതം േശഷിക്കുന്ന 21
േപര്ക്ക് ധനസഹായം നല്കാന് 2018-19 വര്ഷം സ്പില്ഓവറായി േപര്ാജക്ട്
ഉള്െപ്പടുത്തി. മാര്ഗ്ഗേരഖയില് ഈ സ്കീം ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടിലല് എന്ന കാരണത്താല്
പുതിയ വിേലല്ജ് എക്സ്റ്റന്ഷന് ഓഫീസര് േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് തയയ്ാറാകുന്നിലല്.
പര്േതയ്ക അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
ശുചിതവ് മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് ഇത് പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
േശഷിക്കുന്ന 21 േപര് സാമ്പത്തികമായി പിേന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവരായതിനാല്
ഒരാള്ക്ക് 8000/- രൂപ വച്ച് ധനസഹായം നല്കാെമന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നടപടി:-എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചിതവ് മിഷന്
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3. െപാതു വിഷയങ്ങള്
================
4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്

====================
4.1 നീണ്ടൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാട്ടയം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 09.08.2018-െല 490/2018/DPC/DPO/KTM നമ്പര് കത്തും
നീണ്ടൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 28.07.2018-െല A3-2-2018-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും (SRG/706/18)
പഞ്ചായത്തിെല ഭിന്നേശഷിക്കാരായ 14 കുടുംബങ്ങള്ക്ക് പര്േതയ്ക കക്കൂസ് നിര്മ്മിച്ചു
നല്കാന് 1,54,000/- രൂപയും 61,600/- രൂപ തനത് ഫണ്ടും ഉള്െപ്പടുത്തി (ആെക
2,15,600/- രൂപ) േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. േപര്ാ.നം. 42/19 . ഈ േപര്ാജക്ടിന്
ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകാരം നല്കിയിലല്. പര്േതയ്ക അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.2 പാലക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
നമ്പര് കത്ത് (SRG 638/18)

08.08.2018-ല 258/18/DPO/PKD/DPC

െനലല്ിപ്പുഴ, കുന്തിപ്പുഴ ഉപനദീതട പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന് പാലക്കാട് ജിലല്ാ
പഞ്ചായത്തും
സംസ്ഥാന ലാന്ഡ് യൂസ് േബാര്ഡും 2015-16-ല് തുടക്കം
കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 5.00 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതില് നിന്ന് മണ്ണാര്ക്കാട് നഗരസഭയ്ക്ക് 1.00 ലക്ഷം രൂപ ൈകമാറാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.3 മംഗലപുരം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
മംഗലപുരം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 22.11.2017-െല A1-7046/16-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട 11.05.2018-െല 44376/12-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും (LSGD
- DA1/956/2017/LSGD- SRG 453/18)
മുരുക്കുംപുഴയില് കായല് ടൂറിസം േപര്ാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി തനത്
ഫണ്ടില് നിന്ന് 15.00 ലക്ഷം രൂപ ഉപേയാഗിച്ച് 2 സ്പീഡ് േബാട്ടുകള് വാങ്ങാന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.4 േകാഴിേക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 09.08.2018-െല 58704/18/DPC/KKD/CC - m നമ്പര്
കത്തും േകാഴിേക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 09.07.2018-െല C-518/18◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും (SRG /633/18)
2018-19-െല വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് “യുവ - യുവജന മൂലയ്േശഷി വികസന പദ്ധതി”
എന്ന േപര്ാജക്ട് ഏെറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടങ്കല് 4.00 ലക്ഷം രൂപ. യുവജനങ്ങളില്
സാമൂഹിക ശാക്തീകരണം, ൈനപുണയ്േശഷി വികസനം, കായിക രംഗെത്ത
േപര്ാത്സാഹനം, സംരംഭകേശഷി വികസനം, വിവിധ േമഖലകളിെല
െതാഴില്
സാധയ്തകള് കെണ്ടത്തല് തുടങ്ങി യുവജനങ്ങളുെട സമഗര് പുേരാഗതിയാണ്
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േപര്ാജക്ടില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നൂതന േപര്ാജക്ടിനുള്ള ജിലല്ാതല കമ്മിറ്റി
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്ക് ശുപാര്ശ െചയ്തിരിക്കുന്നു.
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.5നാദാപുരം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 02.08.2018-െല 58704/2018-/DPC/KKD/CC നമ്പര്
കത്തും നാദാപുരം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 30.07.2018-െല A1-150/18-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും (SRG 632/18)
2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഡിജിറ്റല് പഞ്ചായത്ത്- സമഗര് േരഖ തയയ്ാറാക്കല് എന്ന േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടങ്കല് 5.00 ലക്ഷം രൂപ (തനത് ഫണ്ട്)
പഞ്ചായത്തിെന്റ വിവിധ ആസ്തികളുേടയും ഭൂപര്കൃതിയുേടയും പഠനവും മാപ്പിംഗും
ആണ് പര്ധാന പര്വര്ത്തനം.
നിര്വഹണ ഏജന്സിെയ
െടണ്ടര് മുേഖന
കെണ്ടത്തുന്നു. അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.6 േപരാമ്പ്ര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 31.07.2018-െല 53063/2018/DPC/DPO/KKD- നമ്പര്
കത്ത് - SRG 631/18
(i) േപരാമ്പ്ര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 28.7.2018-െല A4-5747/2018-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത്
2016-17 വര്ഷം േചര്മല േകാളനിയിെല സാംബവ വിഭാഗത്തിന് നിലവിലുള്ള
വാസേയാഗയ്മലല്ാത്ത വീടുകള്ക്ക് പകരം പുതിയ വീട് വച്ചു നല്കാന് േപര്ാജക്ട്
തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. വീടുകളുെട എണ്ണം 13. േപര്ാ.നം. 246/19,അടങ്കല് 48.00 ലക്ഷം
രൂപ. ഈ േപര്ാജക്ട് 2018-19 വര്ഷം സ്പില് ഓവറായി തുടരാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(ii) േപരാമ്പ്ര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ
നമ്പര് കത്ത്

27.7.2018-െല A4-560/2017-◌ാ◌ം

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ശര്ീമതി. േദവകി, െവള്ളിേയാടന്കണ്ടി എന്ന ആളുെട
മകളുെട വിവാഹം 23.03.2017-ല് നടെന്നങ്കിലും വിവാഹ ധനസഹായ ത്തിന്
അേപക്ഷ നല്കിയത് 07.12.2017-നാണ് കാലതാമസം വന്നതില് നിെന്നാഴിവാക്കി
ധനസഹായം നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.7 ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 30.07.2018-െല 2895/2018/DPC/DPO/ALP - നമ്പര്
കത്ത്(SRG 596/18)
(i)
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 21.07.2018-െല PL/4463/17-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട 27.06.2018-െല തീരുമാനവും
(ഖണ്ഡിക 4.7 (ii)
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ജിലല്യില് പാലിേയറ്റീവ് പര്വര്ത്തനം നടത്തുന്ന െസാൈസറ്റികള്ക്ക് ഉപകരണം
വാങ്ങി നല്കുന്നതിന് 2018-19-ല് േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും ജിലല്ാ
ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകരിച്ചിലല്. (േപര്ാ.നം. 18/19 അടങ്കല് 75.00 ലക്ഷം രൂപ)
ഇതിന് അനുമതി േവണെമന്ന ആവശയ്ം േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട
27.06.2018-െല േയാഗത്തില് അജണ്ടയായി ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും ഏതുതരം
ഉപകരണങ്ങളാണ്
നല്കുന്നെതന്ന്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നിലല്ാത്തതിനാല്
പരിഗണിച്ചിലല്. വിശദാംശങ്ങള് സഹിതം സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അംഗീകാരം
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(ii)

ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 20.07.2018-െല PL/4463/17-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട 27.06.2018-െല തീരുമാനവും
(ഖണ്ഡിക 4.7 (iii)

സഞ്ചരിക്കുന്ന കാന്സര് നിര്ണ്ണയ യൂണിറ്റ് എന്ന േപര്ാജക്ട് 2018-19-െല വാര്ഷിക
പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 431/18. അടങ്കല് 40.00 ലക്ഷം രൂപ)
വിശദാംശങ്ങള് ഇലല്ാത്തതിനാല് 27.06.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയില്
ചര്ച്ച െചയ്തിരുന്നുെവങ്കിലും അംഗീകരിച്ചിലല്. വാഹനം വാടകയ്െക്കടുത്ത് ജിലല്യുെട
വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് െമഡിക്കല് സംഘം എത്തി ആരംഭത്തില് തെന്ന കയ്ാന്സര്
നിര്ണ്ണയം നടത്തുകയാണ് ലക്ഷയ്ം
(iii)

ആറാട്ടുപുഴ ഗവ. ഫിഷറീസ് ഡിെസ്പന്സറി െമഡിക്കല് ഓഫീസറുെട
13.07.2018-െല 115/2018-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്
ആറാട്ടുപുഴ ഗവണ്െമന്റ് ഫിഷറീസ് ഡിെസ്പന്സറിയിെല െമഡിക്കല് ഓഫീസെറ
നിര്വവ്ഹണ
ഉേദയ്ാഗസ്ഥനായി
നിശ്ചയിച്ച്
പര്േതയ്ക
േകാഡ്
അനുവദിക്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.8 േഫാറം േഫാര് കണ്സയ്ൂമര് ജസ്റ്റിസ് െസകര്ട്ടറിയുെട 07.08.2018-െല FFCJ/27/2018െല കത്ത് (SRG 700/18)
സംസ്ഥാനെത്ത െപാതുകിണറുകളും വീടുകളുെട സവ്കാരയ് കിണറുകളും ശുചീകരിച്ച്
സംരക്ഷിക്കുവാന് സര്ക്കാര് സഹായം നല്കുവാന് നിര്േദ്ദശിക്കണെമന്നാവശയ്
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.9 തിരുമാറാടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുമാറാടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 10.07.2018-െല A1-580/18-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത്.(LSGD - FM3/329/2018-LSGD - SRG 704/18)
പഞ്ചായത്തിെല ആശര്യ ഗുണേഭാക്താവായ ശര്ീമതി േമരി േതാമ കുന്നക്കാട്ട് എന്ന
ആള്ക്ക് കുടിെവള്ള കണക്ഷന് എസ്.സി. വിഭാഗത്തിെന്റ നിരക്ക് അനുവദിക്കാന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.10 കുമ്പളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
കുമ്പളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 12.07.2018-െല B2-3158/18-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത് (LSGD - DA1-573/2018- LSGD - SRG/705/18)
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പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ശര്ീമതി. രാധാ വിശവ്ംഭരന് വടക്കുംതറ എന്ന ആളുെട
മകളുെട വിവാഹത്തിന്
ധനസഹായം ലഭിക്കാന് നിശ്ചിത കാലാവധിക്കകം
അേപക്ഷിച്ചിലല്. 10.12.2017-നു വിവാഹം നടന്നുെവങ്കിലും 04.05.2018ലാണ് അേപക്ഷ
നല്കിയത്. ഇവര്ക്ക് ധനസഹായം നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.11 ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 23.06.2018-െല 1991/18-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത് (LSGD - DA1/578/2018/LSGD - SRG 707/18)
2017-18 നു മുമ്പുള്ള േപര്ാജക്ടുകള് 2018-19 വര്ഷം സ്പില് ഓവറായി തുടരാനുള്ള
അനുമതിനല്കണെമന്നും ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് അധിക തുക അനുവദിക്കണ
െമന്നും ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.12 പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 17.08.2018-െല 258/2018/DPO/PKD/DPC
നമ്പര് കത്തു പര്കാരം താെഴപ്പറയുന്ന തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട വിഷയങ്ങള്
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്ക് സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
(i) കിഴക്കേഞ്ചരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
കിഴക്കേഞ്ചരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ
02.08.2018-െല A29116/17/53/108/19-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്
2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് പട്ടികജാതി വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്
ൈസക്കിള്
വിതരണം (േപര്ാ.നം. 53/19, അടങ്കല് 4,60,000/ രൂപ), പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിെല
വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ൈസക്കിള് (േപര്ാ.നം. 108/19, അടങ്കല് 50,000 രൂപ) എന്നീ
േപര്ാജക്ടുകള് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗ്ഗേരഖയില് ഇത് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടിലല്ാത്ത
തിനാല് പര്േതയ്ക അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(ii) ശര്ീകൃഷ്ണപുരം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ശര്ീകൃഷ്ണപുരം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 03.08.2018-െല A3-100/18-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത്
2014-15, 2015-16 വര്ഷങ്ങളില് സവ്രാജ് േടര്ാഫി ഇനത്തില് ലഭയ്മായ തുക
ഉപേയാഗിച്ച് പുതിയ േപര്ാജക്ട് രൂപീകരിക്കാനും തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച് സ്പില്
ഓവര് പദ്ധതികള് െചയയ്ുന്നതിനും അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(iii) മണ്ണാര്ക്കാട് നഗരസഭ
മണ്ണാര്ക്കാട് നഗരസഭാ െസകര്ട്ടറിയുെട
06.08.2018-െല A2-1456/2018-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത്.
അങ്കണവാടി അദ്ധയ്ാപകര്ക്കും സഹായികള്ക്കും 2017-18-ല് നല്േകണ്ട അധിക
ഓണേററിയം നല്കുന്നതിന് ഈ വര്ഷം 6,96,000/- രൂപ വകയിരുത്തി. (േപര്ാ.നം.
18/19 വികസനഫണ്ട്) േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(iv) മങ്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
മങ്കര ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 07.08.2018-െല A3-3187/18-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത്
2017-18-ല് മാലിനയ് സംസ്കരണ പ്ലാന്റിനു സ്ഥലം വാങ്ങാന് 10,62,600/- രൂപ
വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. (േപര്ാ.നം. 66/18) ഇതിനായി 30
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െസന്റ് സ്ഥലം കെണ്ടത്തി കരാറിേലര്െപ്പട്ടു. സ്ഥലം ‘നിലം’ കാറ്റഗറി
യില്െപ്പട്ടതാണ്. മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റിന് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(v)

പാലക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പാലക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 09.08.2018-െല കത്ത്

േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെന്റ പരിധിയിലുള്ള പിരിയാരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്െപ്പടുന്ന
േതാലാനിക്കാവ് പട്ടികജാതി േകാളനിയില് സാംസ്കാരിക നിലയം നിര്മ്മിക്കാനുള്ള
േപര്ാജക്ടിന് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുെട അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. േപര്ാ.നം. 29/19
അടങ്കല് 5.00 ലക്ഷം രൂപ. ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(vi)

പാലക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 09.08.2018-െല കത്ത്

അനുപൂരക േപാഷകാഹാര പദ്ധതിയില് േകന്ദ്ര വിഹിതമായി ലഭിച്ച തുകയില്
37,97,442/- രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില് ബാലന്സ് ഉണ്ട്. ഈ തുകയില് നിന്ന്
30.00 ലക്ഷം രൂപ ഉപേയാഗിച്ച് ഈ വര്ഷം സി.ഡി.പി.ഒയുെട ഓഫീസിനായി
െകട്ടിടം നിര്മ്മിക്കാനായി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കി ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുെട
അനുമതി േനടിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 68/19) ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.13 കുടുംബശര്ീ
കുടുംബശര്ീ ഡയറക്ടറുെട 12.06.2018-െല 7959-D- 2016 - KSHO -◌ാ◌ം നമ്പര് പര്കാരം
നല്കിയ കുറിപ്പ്
കുടുംബശര്ീ മുേഖന
Reverse Osmosis പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കല്
(R O പ്ലാന്റ്)
േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റി അനുമതി നല്കിയിരുന്നു.
ആെക െചലവിെന്റ
(പരമാവധി 25.5 ലക്ഷം രൂപ) പകുതി തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനം വഹിക്കണെമന്നും
ബാക്കി തുക കുടുംബശര്ീ യൂണിറ്റുകള് കെണ്ടത്തണെമന്നുമായിരുന്നു തീരുമാനം.
പ്ലാന്റിെന്റ ഉടമസ്ഥതാവകാശം തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനത്തിനാണ്. കുടുംബശര്ീ ബാങ്ക്
േലാണ് തിരിച്ചടച്ച്
പൂര്ത്തിയായതിനുേശഷം
വരുമാനം
തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനവുമായി തുലയ്മായി വീതം വയ്ക്കണെമന്നുമായിരുന്നു തീരുമാനം. ഇതു
പര്ാേയാഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനാല് താെഴപ്പറയുന്ന നിര്േദ്ദശത്തിന് അനുമതി
നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ആവശയ്മായ
മുഴുവന് തുകയും
തേദ്ദശഭരണ
(1) പ്ലാന്റ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്
സ്ഥാപനങ്ങള് വഹിക്കണെമന്ന മാതൃക
(2) കുടുംബശര്ീ യൂണിറ്റംഗങ്ങള് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള മുഴുവന് തുകയും
വകയിരുത്തുകയും
ഇതിനായി തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് സ്ഥലം,
ആവശയ്മായ
ൈലസന്സ്
എന്നിവ യൂണിറ്റുകള്ക്ക്
10 വര്ഷെത്തയ്ക്ക്
പാട്ടത്തിനു നല്കുന്ന മാതൃക.
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4.14 േപാത്തന്േകാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട
14.08.2018-െല Plg - 220/201819/DPC/DPO/തിരു.CC -നമ്പര് കത്തും
േപാത്തന്േകാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
െസകര്ട്ടറിയുെട 09.08.2018-െല BP2/193/18/DTCD/നമ്പര് കത്തും (SRG - 656/18)
വനിതാ ഗര്ൂപ്പുകള്ക്ക് വായ്പാ ബന്ധിതമായി
പശുവളര്ത്തലിന്
സബ്സിഡി
(േപര്ാ.നം.22/19, ആെക അടങ്കല് 1,72,40,000/- രൂപ വികസനഫണ്ട് 58,00,000/രൂപ) എന്ന േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് െവറ്റിംഗ്
ഓഫീസറും അപ്പീല് കമ്മിറ്റിയും അംഗീകാരം നല്കിയിലല്. അനയ് സംസ്ഥാനത്തു
നിന്നാണ്
പശുവിെന വാങ്ങാന് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.
പര്േതയ്ക അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.15 ചാവക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
തൃശൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 14.08.2018-െല 1257/2018/ RO1/DPM(2) - നമ്പര്
കത്തും ചാവക്കാട് മുനിസിപ്പല് െസകര്ട്ടറിയുെട 30.07.2018-െല E1- 4944/18-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും. (SRG- 655/18)
നഗരസഭയില് മണത്തല ഗവ. ഹയര്െസക്കണ്ടറി സ്കൂളിെന മികവിെന്റ േകന്ദ്രമാക്കി
മാറ്റുന്നതിന് എസ്റ്റിേമറ്റ് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടങ്കല് 5.026 േകാടി രൂപ. ഇതില്
4.85 േകാടി രൂപ KIFBയില് നിന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി തുകയായ 17.60
ലക്ഷം രൂപ
ധനകാരയ് കമ്മീഷന് ഗര്ാന്റില് നിന്നു നല്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.16 Kerala Small Industries Development Corporation Ltd. (SIDCO)
‘സിഡ്േകാ’ െചയര്മാെന്റ 28.06.2018-െല KSCDN/AB/ACCRDTN/395/2014-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത്.(SRG 547/18)
സിഡ്േകായ്ക്ക് നിര്മ്മാണ പര്വര്ത്തനങ്ങള് നിര്വഹിക്കുന്നതിന് നിര്മ്മാണവിഭാഗം
നിലവിലുെണ്ടന്നും
അതിനാല് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
അവരുെട
നിര്മ്മാണ പര്വൃത്തികള്
സിഡ്േകായ്ക്ക് േനരിട്ട്
നല്കുന്നതിന്
അനുമതി
നല്കണെമന്നും ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.17 ഉണ്ണികുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 08.08.2018-െല 58704/2018/DPC/KKD നമ്പര് കത്തും
ഉണ്ണികുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 06.08.2018-െല A3-6579/18-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും. (SRG /639/18)
പഞ്ചായത്തിെല പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട കള്ളാടി സമുദായത്തിെന്റ
ഉന്നമനത്തിനായ “ജ്ഞാനശര്ീ കള്ളാടി സമുദായ ഉപപദ്ധതി” എന്ന േപര്ാജക്ട്
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം.100/19 - അടങ്കല് 15.00 ലക്ഷം രൂപ). നൂതന
േപര്ാജക്ടിനുള്ള ജിലല്ാതല വിദഗദ്ധ സമിതി േപര്ാജക്ടിെന്റ വിശദാംശം സഹിതം
േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിക്കു
നല്കാന്
തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ച്
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.18 മാടപ്പള്ളി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
േകാട്ടയം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 04.08.2018-െല 490/18/ DPC/DPO/KM നമ്പര് കത്തും
മാടപ്പള്ളി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 03.08.2018-െല B 715/18-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും
താെഴപ്പറയുന്ന 2 േപര്ാജക്ടുകള് 2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തി
യിരുന്നു. ഇവ കാറ്റഗറി II സ്പില് ഓവറായി 2018-19-ല് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു െവങ്കിലും
ഇതിനാവശയ്മായ തുക ഈ വര്ഷെത്ത ബഡ്ജറ്റില് നിന്നും
ഉള്െപ്പടുത്താന്
കഴിയുന്നിലല്. ഇത് പരിഹരിക്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അടങ്കല് -5.00 ലക്ഷം രൂപ
വാകത്താനും CHC-യില്
സാനിട്ടറി േകാംപ്ലക്സ് നിര്മ്മാണം (വികസനഫണ്ട്)
2) േപര്ാ.നം. 91/19
പട്ടിത്താനം വടേക്കക്കര
അടങ്കല് -4.50 ലക്ഷം
പാടേശഖരത്തിെല പുറം ബണ്ട് (വികസനഫണ്ട്)
ബലെപ്പടുത്തല്
4.19 എറണാകുളം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 04.08.2018-െല
59037/18/DPO/EKM നമ്പര്
കത്തുപര്കാരം
താെഴപ്പറയുന്ന തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട
വിഷയങ്ങള്
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നു.(SRG/602/18)
(i) ആലങ്ങാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ആലങ്ങാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 02.08.2018-െല A3- 5936/18-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും 11.07.2018-െല 3(2) -◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട താെഴപ്പറയുന്നവരുെട െപണ്മക്കളുെട വിവാഹത്തിന്
ധനസഹായത്തിന് അേപക്ഷ നല്കിയത് 90 ദിവസത്തിനു േശഷമാണ്. ഇവര്ക്ക്
വിവാഹ ധനസഹായം നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
1) േപര്ാ.നം.94/19

(a) ശര്ീ. േവലായുധന് െക.വി, കണിയ പറമ്പില് വീട്
(b) ശര്ീ. ഗംഗാധരന് േമപ്പള്ളം, നാലുെസന്റ്
(c) ശര്ീമതി.ഓമന സുകു, െതാണ്ടിപ്പറമ്പില്
(ii) തിരുവാണിയൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പഞ്ചായത്തിെന്റ 20.07.2018-െല A2-517/18-◌ാ◌ം നമ്പര് പര്കാരമുള്ള
കത്തുകള്.
30.05.2018-െല 5(2)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും

നാലു

ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില് BPCL ധനസഹായേത്താെട (CSR വിഹിതം) വൃദ്ധജനങ്ങള്ക്ക്
േപാഷകാഹാരം
എന്ന
േപര്ാജക്ട്
വാര്ഷിക
പദ്ധതിയില്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും
െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര് അംഗീകാരം നല്കിയിലല്.
(േപര്ാ.നം. 157/19 - അടങ്കല് CSR വിഹിതം 5.00 ലക്ഷം രൂപ ) ഇതിന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(iii) 30.05.2018-െല 5(3)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനം
പഞ്ചായത്തിെല ജന്റര് റിേസാഴ്സ് െസന്റര് ഓഫീസുമായി ബന്ധെപ്പട്ട നടക്കുന്ന
മീറ്റിംഗ്, ഓഫീസ് െചലവുകള് എന്നിവയ്ക്ക് തുക െചലവഴിക്കാന് അനുമതി
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ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. േപര്ാ.നം. 156/19. അടങ്കല് 2.00 ലക്ഷം രൂപ(വികസനഫണ്ട്
1.80 ലക്ഷം രൂപ, തനത് ഫണ്ട് 0.20 ലക്ഷം രൂപ)
(iv) 30.05.2018-െല 5(1)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനം
ഗാര്ഹിക ബേയാഗയ്ാസ് പ്ലാന്റ് (പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന്) നല്കുന്ന േപര്ാജക്ടില്
90 ശതമാനം സബ്സിഡി നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. േപര്ാ.നം.
135/19 അടങ്കല് 1,11,600/- രൂപ)
(v) 30.05.2018-െല 5(4)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനം
2010 വര്ഷം ആരംഭിച്ച ഇ.എം.എസ്. ഭവന പദ്ധതി പര്കാരമുള്ള ഭവന
പദ്ധതിയിന് കീഴിലുള്ള എലല്ാ ഭവനങ്ങളും പൂര്ത്തീകരിച്ചു. ഈ പദ്ധതിക്കായി
ജിലല്ാപഞ്ചായത്തില് നിന്നും ലഭിച്ച 23,05,086/ രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില് ഉണ്ട്.
(SCSP വഹിതം 22,96,315, ജനറല് വിഹിതം 8771 രൂപ) ൈലഫ് പദ്ധതി പര്കാരം
23 ഭവനങ്ങള് പുതിയതായി നിര്മ്മിക്കണം. ൈലഫ് പദ്ധതിയില് പട്ടികജാതി
വിഭാഗത്തിന് SCSP ഫണ്ടിെന്റ കുറവിലല്. മുകളില് പറഞ്ഞ തുക ൈലഫ്
പദ്ധതിക്ക് ഉപേയാഗിക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.20അരിക്കുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാകളക്ടറുെട 14.08.18 െല 58704/18/DPC/KKD/CC നമ്പര് കത്തും
അരിക്കുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 09.08.18 െല Az-3563/18-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും.(SRG 709/18)
ഈ വര്ഷം “എെന്റ വിദയ്ാലയം ഹരിത വിദയ്ാലയം രണ്ടാം ഘട്ടം” എന്ന േപര്ാജക്ട്
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. േപര്ാ.നം. 65/19. അടങ്കല് 1.00 ലക്ഷം
രൂപ (വികസനഫണ്ട്). പഞ്ചായത്തില് സര്ക്കാര് സ്കൂളുകള് ഇലല്. എയ്ഡഡ്
സ്കൂളുകളില്
ഉദയ്ാനത്തിന്
മണ്ചട്ടികള്,
വാട്ടര്
പയ്ൂരിഫയര്
വാങ്ങല്,
ഹരിതാവേബാധം വളര്ത്തുന്നതിന് േബാധവല്ക്കരണവും ലഘു ഭക്ഷണവും
എന്നിവ നടത്തുന്നതിന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.21തൂേണരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 21.08.2018-െല 58704/18/DPC/KKD/CCനമ്പര് കത്തും
തൂേണരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 26.07.2018-െല A2-5187/17-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും (SRG 719/18)
ൈലഫ് പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തി എസ്.സി.എസ്.പി. ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച് ഭവന
നിര്മ്മാണത്തിന് 4.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
(േപര്ാ.നം. 34/19) ൈലഫ് മാനദണ്ഡ പര്കാരം അര്ഹതയുള്ള ഗുണേഭാക്താക്കള്
ഇലല്ാത്തതിനാല് ഏറ്റവും അര്ഹരായവെര കെണ്ടത്തുന്ന മെറ്റാരു ഗുണേഭാക്താവിന്
ധനസഹായം നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.22 ഫേറാക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 31.08.2018-െല
53063/2018/
DPC/DPO/KKD നമ്പര് കത്തും ഫേറാക്ക് മുനിസിപ്പല് െസകര്ട്ടറിയുെട 18.07.2018-െല
A2-2023/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും (SRG/742/18)
2017-18-ല് നഗരസഭയുെട അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് 1.00 േകാടി രൂപ
അനുവദിച്ചിരുന്നു. 2017-18 വര്ഷം നഗരസഭയുെട ഒന്നാം നില നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്
60.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. ഇതില് 59,68, 527
രൂപ വികസന ഫണ്ടാണ്. ഈ േപര്ാജക്ട് സ്പില് ഓവറായി ഈ വര്ഷം
തുടരുന്നുെവങ്കിലും തുക കെണ്ടത്താന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനാല് 2017-18 -ല്
നഗരസഭയുെട
അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് അനുവദിച്ച 1.00 േകാടി രൂപ
കയ്ാരിഓവര് െചയ്ത് ഈ വര്ഷം ലഭയ്മാക്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.23 കണ്ണൂര് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 27.06.2018-െല 360/18/DPC/DPO/KNR നമ്പര് കത്തു
പര്കാരം േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്ക് നല്കിയ വിഷയങ്ങള്
(i) കുറുമാത്തൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
കുറുമാത്തൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 18.06.2018-െല A2/10/18-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത് (LSGD - DA1/615/18-LSGD) - SRG725/18.
മഴൂര് ഗവ. എല്.പി. സ്കൂളിന് ഓഡിേറ്റാറിയം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ധനകാരയ് കമ്മീഷന്
ഗര്ാന്റ് വകയിരുത്തി േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു െവങ്കിലും
ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകരിച്ചിലല്. (േപര്ാ.നം. 125/19 - അടങ്കല് 4.00 ലക്ഷം
രൂപ) േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
(ii) എരുേവശ്ശി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
എരുേവശ്ശി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 14.06.2018-െല A2/252610/18-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത് (LSGD - DA1/615/18-LSGD) - SRG725/18.
2017-18 വര്ഷം “പൂപ്പറമ്പ് അധുനിക ശ്മശാനം നിര്മ്മാണം” എന്ന േപര്ാജക്ടിന്
54,50,000/രൂപ
വകയിരുത്തി
േപര്ാജക്ട്
വാര്ഷിക
പദ്ധതിയില്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. (േപര്ാ.നം. 174/18 CFC 14.00 ലക്ഷം രൂപ, വികസനഫണ്ട് 1.50
ലക്ഷം രൂപ, ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തു വിഹിതം 39.00 ലക്ഷം രൂപ)) ഈ വര്ഷം
സ്പില്ഓവറായി തുടരുന്നു. കാറ്റഗറി 2-ല് ഉള്െപ്പടുത്താനാണ് െപര്േഫാര്മന്സ്
ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര് നിര്േദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നത്. മതിയായ ഫണ്ട് ഇലല്ാത്തതിനാല് ഇത്
കാറ്റഗറി 1 -ല് ഉള്െപ്പടുത്താന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.24 ടര്ാവന്കൂര് േറായല് യൂത്ത് േസ്പാര്ട്സ് ഫൗേണ്ടഷന് (TRYSF) മാേനജിംഗ്
ടര്സ്റ്റിയുെട 09.05.2018-െല TRYSF/132/2018-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്
സംസ്ഥാനെത്ത എലല്ാ സര്ക്കാര്/ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിേലയും 1 മുതല് 7 വെര
പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ കായിക പരിശീലനവും വയ്ായാമ മുറകളും
അഭയ്സിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏജന്സിയായി ടര്ാവന്കൂര് േറായല് യൂത്ത് േസ്പാര്ട്സ്
ഫൗേണ്ടഷന് (TRYSF) അംഗീകരിക്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.25 മട്ടന്നൂര് നഗരസഭ
മട്ടന്നൂര് നഗരസഭ െസകര്ട്ടറിയുെട 14.05.2018-െല R2-3979/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും
14.05.2018-െല 23-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും (LSGD - DB3/143/2018 LSGD)
നഗരസഭയില് മട്ടന്നൂര് ഗവ.യു.പി.എസ്., പഴശ്ശി ഗവ. എല്.പി.എസ്, പി.ആര്.
ബഡ്സ് സ്കൂള് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിേലയ്ക്ക് ‘കിയാല്’ CSR ഫണ്ടു മുേഖന വാഹനം
വാങ്ങി
നല്കിയിരുന്നു. ഇതിെന്റ പരിപാലന ചുമതല
സ്കൂളിനു വഹിക്കാന്
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാല് നഗരസഭയ്ക്ക് വഹിക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.26 പാണ്ടനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പാണ്ടനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 28.08.2018-െല A3-2500/2018(2) ◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും28.08.12 െല 2-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും
പര്ളയെക്കടുതിയില് പഞ്ചായത്തിെല െസര്വര്, 12 മറ്റു കമ്പയ്ൂട്ടറുകള്, േഫാേട്ടാ സ്റ്റാറ്റ്
െമഷീന്, 2 യു.പി.എസ്. 7 പര്ിന്ററുകള്, 3 ഇന്റര്െനറ്റ് േമാഡം, സ്കാനര്,
െടലിേഫാണുകള്, മറ്റു ഉപകരണങ്ങള് തുടങ്ങിയവ ഓഫീസില് െവള്ളം കയറി
നശിച്ചു. ഇവ വാങ്ങുന്നതിന് 10.00 ലക്ഷം പര്േതയ്ക ഫണ്ടായി
അനുവദിക്ക
ണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.27 അമ്പലപ്പാറ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
അമ്പലപ്പാറ
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പര്സിഡന്റിെന്റ
01.08.2018-െല
കത്തും
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ്
ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട 30.08.2018-െല
DB3753/2012/CE/തസവ്ഭവ നമ്പര് കത്തും.
അമ്പലപ്പാറ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനായി പണിത െകട്ടിടത്തില് ഇന്റീരിയര്
പര്വൃത്തികള്ക്കായി
2015-16-ല് തനത് ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച്
േപര്ാജക്ട്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. േപര്ാ.നം. 197/16 - അടങ്കല് 25.00 ലക്ഷം രൂപ. AE േനരിട്ട്
നടപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള േപര്ാജക്ട് േഭദഗതി െചയ്ത് െടണ്ടര് രീതിയിലാക്കി.
19.01.2016-ല് സാേങ്കതികാനുമതിയും 15.02.2016-ല് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി
അംഗീകാരവും വാങ്ങി. എന്നാല് െടണ്ടര് നടപടികള് കൂടാെത ശര്ീ. ശര്ീധരന് എന്ന
വയ്ക്തി മുേഖന പര്വൃത്തി ആരംഭിച്ചു പൂര്ത്തിയാക്കി. കരാര് നടപടി പാലിക്കാെത
പര്വൃത്തി േനരിട്ടു നടത്തിയതിനാല് തുക നല്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടിലല്. ഈ വര്ഷം
േപര്ാജക്ട് സ്പില് ഓവറായി തുടരുന്നുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 445/19 - അടങ്കല് 20 ലക്ഷം)
അതിനാല് വാലയ്ുേവഷെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില് തുക പര്വൃത്തി െചയ്തയാള്ക്ക്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.28 എടയ്ക്കാട്ട് വയല് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടറുെട
17.08.2018-െല J1-21362/18-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും
എടയ്ക്കാട്ടുവയല് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 05.06.2018-െല A4-1884/17-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും 22.05.2018-െല 1(1) -◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
(SRG 745/18)
േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റുപേയാഗിച്ച് പുതിയ േറാഡുകളുെട നിര്മ്മാണം
നടത്താന് അനുമതി ആവശയ് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.29 കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 20.08.2018-െല 475/2018/DPC/DPO/KSD നമ്പര്
കത്തും കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 10.08.2018 െല C4-1567/18◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്- (SRG/731/18)
കാസറേഗാഡ് െചറു വിമാനത്താവളം പര്ാരംഭ െചലവ് എന്ന േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക
പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും സംസ്ഥാനതല
അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും
അനുമതി നിരസിച്ചു.
ഇതിന് പര്േതയ്ക
അനുമതി
നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.30െകാലല്ം ജിലല്ാ കളക്ടര് 08.08.2018-െല Plg. 1623/18/DPO/KLM/CC നമ്പര് കത്തു
പര്കാരം
താെഴപ്പറയുന്ന
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട വിഷയങ്ങള്
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്കു സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.(SRG 624/18)
(i) െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 01.08.2018-െല A13 - 598(3)/-18-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത്
2017-18-െല ശാസ്താംേകാട്ട ഹരിതതീരം എന്ന േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം സ്പില്
ഓവറായി തുടരുന്നുണ്ട്. േപര്ാ.നം. 938/19- അടങ്കല് 16.00 ലക്ഷം രൂപ. വിവിധ
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് േചര്ന്ന് സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന േപര്ാജക്ടുകളില്
വിവധ വകുപ്പുകളുേടയും സഹായം ആവശയ്മുണ്ട്. ഈ േപര്ാജക്ട് ഗുണേഭാക്തൃ സമിതി
മുേഖന നടപ്പാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(ii) െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 01.08.2018-െല A13 - 598(2)/-18-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് ജിലല്ാ െവറ്ററിനറി േകന്ദ്രേത്താടു േചര്ന്ന് െവറ്ററിനറി
െമഡിക്കല് േസ്റ്റാര് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃഗാശുപതര്ികള്ക്കാവശയ്മായ മരുന്ന് കവ്േട്ടഷന്
കൂടാെത നീതി േസ്റ്റാറില് നിന്നും വാങ്ങുന്നേതാെടാപ്പം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ
െവറ്ററിനറി േസ്റ്റാറുകളില് നിന്നു കൂടി വാങ്ങാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(iii) െകാലല്ം മുനിസിപ്പല് േകാര്പ്പേറഷന് െസകര്ട്ടറിയുെട 30.07.2018-െല H8/25709/10◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്
ഗാര്ഹിക ബേയാഗയ്ാസ് പ്ലാന്റ് നല്കുന്നതിനുള്ള
േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം
സ്പില്ഓവര് േപര്ാജക്ടായി തുടരുന്നുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 856/19) ഈ േപര്ാജക്ടില് ശുചിതവ്
മിഷന് വിഹിതം 1,83,85,500/- രൂപ ആയിരുന്നുെവങ്കിലും െതറ്റായി 1,00,00,000/രൂപ എന്നാണ് േചര്ത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 1,83,85,500/- രൂപ എന്ന് േപര്ാജക്ടില്
തിരുത്താേനാ അധികമായി
83,85,500/- രൂപ െചലവഴിക്കാേനാ അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(iv) െതക്കുംഭാഗം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െതക്കുംഭാഗം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 02.08.2018-െല C4-920/18-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത് 11.04.2018-െല 2(5)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
മത്സയ്െത്താഴിലാളികളുെട കുട്ടികള്ക്ക് ൈസക്കിള് (േപര്ാ.നം.32/19 അടങ്കല് 1.00
ലക്ഷം രൂപ), പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്ന വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ൈസക്കിള്
(േപര്ാ.നം.54/19. അടങ്കല് 1.00 ലക്ഷം രൂപ) എന്നീ േപര്ാജക്ടുകള് 2018-19 വാര്ഷിക
പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു നടപ്പാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.31 പനങ്ങാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പനങ്ങാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 20.03.2017-െല
A3-12936/17-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും തുടര്ന്നുള്ള 15.07.2018-െല പരാതിയും ( LSGD - DA1/598/2018 - LSGD)
- (SRG 726/18)
പഞ്ചായത്തിെല ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി - ബാലന് വടെക്കപ്പറമ്പില് ദമ്പതിമാരുെട മകളുെട
വിവാഹത്തിന്
ധനസഹായത്തിന് അേപക്ഷിെച്ചങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചിലല്.
കുട്ടിയുെട പിതാവ് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലും മാതാവ് ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിലും
െപട്ടതാണ്. ഇവര്ക്ക് ധനസഹായം നല്കാവുന്നതാേണാ എന്ന് സ്പഷ്ടീകരണം
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.32 ശര്ീകണ്ഠപുരം നഗരസഭ
നഗരകാരയ് ഡയറക്ടറുെട
10.05.2018-െല
DC3-9762/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും
ശര്ീകണ്ഠപുരം നഗരസഭാ െചയര്മാെന്റ 17.04.2018-െല A2 - 9977/16-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും (LSGD - DA1/593/2018 - LSGD - 727/18) (SRG 727/18)
പുതിയ നഗരസഭ എന്ന നിലയില് അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് 1.00 േകാടി രൂപ
2017-18-ല് അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് മൂന്നു േപര്ാജക്ടുകള് 2017-18 വാര്ഷിക
പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. തുക െചലവഴിച്ചിലല്. സ്പില്ഓവറായി തുടരുന്ന
ഈ േപര്ാജക്ടുകള് നടപ്പാക്കാന് ഈ വര്ഷം പര്േതയ്കമായി 1.00 േകാടി രൂപ
അനുവദിക്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.33 േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 01.09.2018-െല 58704/2018/DPC/KKD നമ്പര് കത്ത്
പര്കാരം
താെഴപ്പറയുന്നവ
േകാഓര്ഡേനഷന് കമ്മറ്റിയുെട
പരിഗണനയ്ക്കു
നല്കിയിരിക്കുന്നു. ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തു പര്സിഡന്റിെന്റ 13.08.2018, 21.08.2018 എന്നീ
തീയതികളിെല 6-3235/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തുകളും (3 എണ്ണം)
(i) വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന താെഴപ്പറയുന്ന
േപര്ാജക്ടുകള് കുടുംബശര്ീ ഗര്ൂപ്പുകള് മുേഖന
നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അടങ്കല് 30.00 ലക്ഷം രൂപ
(i) േപര്ാ.നം.532/18 ൈജവ വാഴക്കൃഴി (വനിത)
(ii) േപര്ാ.നം. 527/18 ൈജവ പച്ചക്കറി കൃഷി (വനിത) അടങ്കല് 20.00 ലക്ഷം രൂപ
(ii) വനിത ഘടക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തി
കലാ അവതരണ രംഗത്ത്
തല്പരരായ കുടുംബശര്ീ അംഗങ്ങളായ 50 േപരടങ്ങുന്ന കലാ ഗര്ൂപ്പ്
രൂപീകരിച്ച്
താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ട്
നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
നൂതന ഗണത്തില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ
േപര്ാജക്ട് േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട പരിഗണനയ്ക്ക് ജിലല്ാതല വിദഗദ്ധ
സമിതി ശുപാര്ശ െചയ്തിരിക്കുന്നു.
േപര്ാ.നം.533/19

വനിത തിേയറ്റര് ഗര്ൂപ്പ് (വനിത) അടങ്കല് 35.00 ലക്ഷം രൂപ

(iii) കുട്ടികളിെല പഠന െപരുമാറ്റ പര്ശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കെണ്ടത്തി ചികിത്സ
നല്കുന്ന സ്പന്ദനം എന്ന േപരില് താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക
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പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2013-14 മുതല് നടപ്പാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
േപര്ാജക്ടാണ്. നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന് ആയുര്േവദ ജിലല്ാ െമഡിക്കല്
ഓഫീസര്. കുട്ടികളിെല പഠന െപരുമാറ്റ പര്ശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കെണ്ടത്തി
ഒകയ്ുേപഷണല് െതറാപ്പി, , ൈസേക്കാളജി, േയാഗ, സ്പീച്ച് െതറാപ്പി, േലണിംഗ്
അസെസ്മന്റ് & െറമഡിയല് െടര്യിനിംഗ് തുടങ്ങിയവയാണ് നല്കുന്ന
േസവനങ്ങള്. ഇത്തരം േസവനം നല്കുന്നതിന് വിദഗദ്ധെര െവളിയില്
നിെന്നടുത്ത് ഓണേററിയം/ േവതനം നല്കുന്നു. ഈ േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം
നടപ്പാക്കാന് അനുമതി നല്കണെമന്നും ഓേരാ വര്ഷവും േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയുെട പര്േതയ്ക അനുമതി നല്കുന്നതിനു പകരം വരും വര്ഷങ്ങളിലും
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി നല്കണെമന്നും ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
േപര്ാ.നം.135/19
സ്പന്ദനം
അടങ്കല് 70.00 ലക്ഷം രൂപ
4.34ഒരുമനയൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
തൃശൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 27.07.2018-െല 1257/2018/RO1/DPM നമ്പര്
കത്തും ഒരുമനയൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.07.2018-െല A2-1754/2018◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും (LSGD - FM3/341/2018-LSGD)
2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ധനകാരയ് കമ്മീഷന് ഗര്ാന്റ് വകയിരുത്തി കുടിെവള്ള
വിതരണത്തിന് േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് േപര്ാ.നം. 70/19 - അടങ്കല് 3.00
ലക്ഷം രൂപ. ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.35 വടവുേകാട് പുത്തന്കുരിശ്ശ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
വടവുേകാട് പുത്തന്കുരിശ്ശ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 20.06.2018-െല A4 6386/13-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്. (LSGD - DA1/560/18/LSGD)
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ശര്ീ.കുട്ടാപു.സി.െക െചറുകുഴിയില് എന്ന ആളുെട
മകളുെട വിവാഹം 13.12.2017-ല് നടന്നുെവങ്കിലും വിവാഹ ധനസഹായത്തിന്
അേപക്ഷ നല്കിയത്
90 ദിവസത്തിനുേശഷമാണ്
കാലതാമസം വന്നത്
ഒഴിവാക്കി വിവാഹ ധനസഹായം നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.36 പാേങ്ങാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുവനന്തപുരം
ജിലല്ാ കളക്ടറുെട
29.08.2018-െല
Plg. - 220/201819/DPC/DPO/തിരു-CC നമ്പര് കത്തും പാേങ്ങാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ
20.08.2018-െല A2-6669/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും. (SRG 733/18)
പാേങ്ങാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല േഹാമിേയാ െമഡിക്കല് ഓഫീസര്ക്ക് പുതിയ
DDOേകാഡും , ബില് ബുക്കും െനടുമങ്ങാട് ടര്ഷറി ഓഫീസില് നിന്നും ലഭിച്ചിലല്.
പര്േതയ്ക സര്ക്കാര് ഉത്തരവുെണ്ടങ്കിേല നല്കാന് കഴിയൂ എന്ന് ടര്ഷറിയില് നിന്ന്
അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് സര്ക്കാര് ഉത്തരവുണ്ടാകണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.37 െചമ്മരുതി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട 21.07.2018-െല കത്തും െചമ്മരുതി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പര്സിഡന്റിെന്റ
12.06.2018-െല
A1-1888/2018-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും (LSGDDB3/164/2018-LSGD)
2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് െതരുവുവിളക്ക് പരിപാലനത്തിന് 8.00 ലക്ഷം രൂപ
(േപര്ാ.നം.130/19) തനത് ഫണ്ടില് നിന്ന് ഉള്െപ്പടുത്തി പുതിയ നാലു ചകര് വാഹനം
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വാങ്ങാനുള്ള
േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനം വാങ്ങാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.38 മണിമല ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാട്ടയം ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 09.08.2018-െല 490/18/DPC/DPO/KM നമ്പര് കത്തും
മണിമല ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 01.08.2018-െല A1- 103/18-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും.
2017-18-െല താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള് 2018-19-ല് സ്പില് ഓവറായി തുടരുന്നു.
െടണ്ടര് നടത്തി എഗര്ിെമന്റ് വയ്ക്കാത്ത ഈ
േപര്ാജക്ടുകള് കാറ്റഗറി 1-ല്
ഉള്െപ്പടുത്തണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(i) േപര്ാ.നം.4/19
െതരുവുവിളക്ക്
അടങ്കല് 2,50,000/- രൂപ (CFC
സ്ഥാപിക്കല്
Fund)
(ii) േപര്ാ.നം.6/19
െതരുവുവിളക്ക്
അടങ്കല് 1,00,000/- രൂപ (CFC Fund)
െമയിന്റനന്സ്
(iii) േപര്ാ.നം.270/19 പ്ലാസ്റ്റിക് കളക്ഷന് അടങ്കല് 2,65,000/- രൂപ (CFC
െസന്റര് സ്ഥാപിക്കല് Fund)
4.39 പുല്പ്പള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
വയനാട് ജിലല്ാ കളക്ടറുെട 20.08.2018-െല 1/18/DPC/DPO/wayanad -നമ്പര് കത്തും
പുല്പ്പള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 06.08.2018-െല കത്തും (SRG 710/18)
താെഴപ്പറയുന്ന
േപര്ാജക്ടുകള്
2017-18-െല
വാര്ഷിക
പദ്ധതിയില്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം ഇ-െടണ്ടര് െചേയയ്ണ്ട ഈ േപര്ാജക്ടുകള്
മാനവ്ല്
െടണ്ടര്
ആണ്
നടത്തിയത്.
ഇതിന്
സാധൂകരണം
നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
േപര്ാ.നം. േപര്ാജക്ടിെന്റ േപര്
അടങ്കല്
നിര്വഹണ
ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്
1) 26/18 കത്താത്ത
െതരുവുവിളക്കുകള് 10,98,000(CFC) പഞ്ചായത്ത്
മാറ്റി
LED
ബള്ബുകള്
െസകര്ട്ടറി
സ്ഥാപിക്കുക
2) 246/18 പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്
14,00,000(TSP) മുണ്ടുകുന്ന് GLPസ്കൂള്
ൈസക്കിള് വാങ്ങല്
എച്ച്.എം
3) 242/18 പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്
56,80,000(TSP) മുണ്ടുകുന്ന് GLPസ്കൂള്
ബാഗ്, കുട വിതരണം
എച്ച്.എം
4.40 തളിക്കുളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
തൃശൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 14.08.2018-െല 1257/2018/RO1/DPM(3) -◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും തളിക്കുളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 10.07.2018-െല കത്ത്.
(SRG/653/18)
2017-18-ല്
അനുപൂരക
േപാഷകഹാര
പരിപാടി
നടപ്പാക്കുന്നതിന്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്
നല്കിയ തുകയില് നാട്ടിക, വാടാനപ്പള്ളി എന്നീ
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള് യഥാകര്മം 2,50,000/- രൂപ 14,62,250/- രൂപ വീതം േബല്ാക്ക്
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പഞ്ചായത്തിേലയ്ക്ക് െസ്പഷയ്ല് TSP െചക്കു മുേഖന തിരിെകയടച്ചു. ഈ തുക ൈലഫ്
പദ്ധതിക്കായി ഉപേയാഗിക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.41െകാടുങ്ങലല്ൂര് നഗരസഭ
തൃശൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 14.08.2018-െല 1257/2018/RO1/DPM(4) -◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും െകാടുങ്ങലല്ൂര് നഗരസഭാ െചയര്മാെന്റ 27.07.2018-െല 15202/18-◌ാ◌ം
കത്തും. (SRG 676/18)
നഗരസഭ 2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന താെഴപ്പറയുന്ന
േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്
ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതിയുേടയും
െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറുേടയും
അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സബ്സിഡി മാര്േഗ്ഗേരഖയില്
പര്േതയ്ക
പരാമര്ശമിലല്ാത്തതിനാല്
േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയുെട
അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(i)േപര്ാ.നം. 342/19 -വേയാജനങ്ങള്ക്ക് യൂേറാപയ്ന് േകല്ാസറ്റ്
അടങ്കല് 15,96,000/-രൂപ
65 വയസ്സിലധികം പര്ായമുള്ള
266 ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്
യൂേറാപയ്ന്
േകല്ാസറ്റ്(യൂണിറ്റ് െചലവ് 3,000/- രൂപ) വാങ്ങി നല്കുകയും ഇതിെന്റ
ഇന്സ്റ്റേലഷന് ചാര്ജായി 3000/- രൂപയും നല്കാനാണ് േപര്ാജക്ട്. പദ്ധതി
മാര്ഗ്ഗേരഖയില് ഇത് ഉള്െപ്പട്ടിട്ടിലല്. അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(ii)േപര്ാ.നം. 26/19 - ഇന് സാനിറ്ററി േടായ് ലറ്റ് ഉപേയാഗിക്കുന്നവര്ക്ക് സാനിറ്ററി
േടായ് ലറ്റ് - അടങ്കല് 12,32,000/- രൂപ
കക്കൂസ് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് 15,400/- രൂപ നിരക്കില് ധനസഹായം നല്കാനാണ്
ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(iii)േപര്ാ.നം. 42/19 - േകാകല്ിയര് ഇംപ്ലാേന്റഷന് െമയിന്റനന്സ് അടങ്കല് 3,00,000/- രൂപ
വര്ഷംേതാറും േകാകല്ിയര് െമയിന്റനന്സിന് 50,000/-രൂപ വീതം 6 ഗുണേഭാക്താ
ക്കള്ക്ക് നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

*******
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