No.10/2018/SRG/LSGD(11)

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗം
31.12.2018 -ന് രാവിെല 10 മണിക്ക്
െസകര്േട്ടറിയറ്റിെല അനക്സ് -2 െല ലയം ഹാളില്

അജണ്ട

1. തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട 2018-19-െല വാര്ഷിക പദ്ധതി പുേരാഗതി അവേലാകനം 2. മുന് േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം തുടര്നടപടി സവ്ീകരിേക്കണ്ട
വിഷയങ്ങള്
2.1 05.09.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം
നടപടി
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്

ഖണ്ഡിക 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 63235/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തുകളും
(i) കുട്ടികളിെല പഠന െപരുമാറ്റ പര്ശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കെണ്ടത്തി ചികിത്സ
നല്കുന്ന (േപര്ാ.നം.135/19, സ്പന്ദനം അടങ്കല് 70.00 ലക്ഷം രൂപ) േപര്ാജക്ട്
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2013-14 മുതല് നടപ്പാക്കിെക്കാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന തുടര് പദ്ധതിയായതിനാല് ഈവര്ഷേത്തക്ക് മാതര്മായി
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട 05.09.2018-െല േയാഗത്തില് അനുമതി
നല്കി എങ്കിലും േപര്ാജക്ടിെന്റ ഇതുവെരയുള്ള നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് േകരള
േസാഷയ്ല് െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് പരിേശാധിച്ച്
വിശദമായ റിേപ്പാര്ട്ട് അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പ്
നിര്ബന്ധമായും നല്കണം.
നടപടി- എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്,
േകരളേസാഷയ്ല് െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്
ഖണ്ഡിക4.40
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 കത്തും
(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
പഞ്ചായത്തിേലയ്ക്ക് െസ്പഷയ്ല് TSP െചക്കു മുേഖന തിരിെകയടച്ചു. ഈ തുക ൈലഫ്
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പദ്ധതിക്കായി ഉപേയാഗിക്കാന് അനുമതി നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച ഫയല്
രണ്ടാമതും
ധനവകുപ്പിന് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും മേറ്റെതങ്കിലും വിശദാംശം
ആവശയ്മുെണ്ടങ്കില് അതുകൂടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തില് നിന്നും
ഗര്ാമവികസന
കമ്മീഷണര് മുേഖന വാങ്ങി ധന വകുപ്പിന് നല്കണം.
നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.ഡി) വകുപ്പ്
2)ധനവകുപ്പ്
3)ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
2.2 27.09.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം തുടര് നടപടി
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്
ഖണ്ഡിക 4.30
കല്ീന് േകരള കമ്പനി മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടറുെട 19.07.2018, 16.08.2018 എന്നീ
തീയതികളിെല 3/CKCL/2017-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തുകള് ( LSGD- DC1/380/2018/LSGD)
റിേസാഴ്സ് റിക്കവറി െഫസിലിറ്റിയുെട (RRF) പര്വര്ത്തന പരിപാലനത്തിന് കല്ീന്
േകരള കമ്പനിക്ക് പര്തിവര്ഷം ഉണ്ടാകുന്ന അധിക െചലവ് നികത്തുന്നതിെന്റ
ഭാഗമായി ആദയ്െത്ത ഒരു വര്ഷം (2018-19-ല്) തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
2,06,000/- രൂപ
വയബിലിറ്റിഗയ്ാപ് ഫണ്ട് ആയി കല്ീന് േകരള കമ്പനിക്ക്
നല്കുന്നതിന് 08.02.2018-െല ഉത്തരവ് പര്കാരം തീരുമാനമായിരുന്നു. അൈജവ
മാലിനയ്ങ്ങള് ൈകകാരയ്ം െചയയ്ുേമ്പാള് കമ്പനിക്ക്
നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതിനാല്
താെഴപ്പറയുന്നവ കൂടി അനുവദിച്ചു നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്
i) തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് MCF കളില് നിന്നും തരം തിരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന
അൈജവ മാലിനയ്ങ്ങള് േശഖരിച്ച് RRF േലയ്ക്ക് ടര്ാന്േസ്പാര്ട്ട് െചയയ്ുന്നതിന്
കമ്പനി വയ്വസ്ഥകള് (ടര്ാന്സ് േപാര്േട്ടഷന്, കയറ്റിയിറിക്ക് കൂലി, മറ്റുള്ളവയ്ക്കായി
ഉണ്ടാകുന്ന െചലവ്, െമറ്റീരിയല് ഫസിലിറ്റിയില് മാലിനയ്ം സൂക്ഷിേക്കണ്ടവിധം
േബല്ാക്ക്തല RRFകളുെട പര്വര്ത്തനം മുതലായവ) ഉള്െക്കാള്ളിച്ച് തേദ്ദശ
സവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് കരാറില് ഏര്െപ്പടണെമന്നും ഈ ഇനത്തിലു
ണ്ടാകുന്ന
െചലവുകള് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഹിക്കണെമന്നുമുള്ള
ആവശയ്ം
ii) കല്ീന് േകരള കമ്പനി മുേഖന െമഷീനറികള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുെട RRF െന്റ പര്വര്ത്തന പരിപാലനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട്
െചലവാകുന്ന തുക കരാര് വയ്വസ്ഥകള്ക്കനുസൃതമായി
തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് അവരുെട പ്ലാന് ഫണ്ടില് നിന്ന് കല്ീന് േകരള കമ്പനിക്ക്
മുന്കൂറായി നല്കണെമന്ന ആവശയ്ം
ഇതുവെര സ്ഥാപിച്ച
റിക്കവറി െഫസിലിറ്റികളുെട
വരവും െചലവും
സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്, കല്ീന് േകരള കമ്പനിയുമായി കരാറില് ഏര്െപ്പട്ട
തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്,
കരാറില്
ഏര്െപ്പടാത്ത
തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങള് സഹിതം ശുചിതവ് മിഷന്
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട കൂടി അഭിപര്ായേത്താെട റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
നടപടി- 1)ശുചിതവ് മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്
2)മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടര്, കല്ീന് േകരള കമ്പനി
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2.3

16.10.2018 െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം തുടര് നടപടി
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്
ഖണ്ഡിക 3.10
DDO േകാഡ്
ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടിലല്ാത്ത നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥര്ക്ക്
ഇത്
നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടി
ധനവകുപ്പില് സവ്ീകരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണറും തേദ്ദശസവ്യം ഭരണ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും നല്കിയ
ലിസ്റ്റില് ഇരട്ടിപ്പുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിച്ചു നല്കണം. െകാച്ചി േകാര്പ്പേറഷനില് TDOയ്ക്ക്
DDO േകാഡ് ലഭിച്ചിട്ടിലല്ാത്തതിനാല് റ്റി.എസ്.പി. േപര്ാജക്ടുകളുെട നിര്വഹണ
ത്തില് തടസ്സമുണ്ട്. ഇത് പരിേശാധിച്ച് DDO േകാഡ് െകാടുക്കുന്നതിന് ധന
വകുപ്പിേനാട് ശുപാര്ശ െചയയ്ുന്നു. ആവശയ്മായ വിവരം പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പു
ഡയറക്ടര് ധന വകുപ്പിന് നല്കണം.
നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്
2)ധനവകുപ്പ്
3)ഡയറക്ടര്, പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്

ഖണ്ഡിക 3.11
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് സംയുക്ത േപര്ാജക്ടുകള്
തയയ്ാറാക്കുേമ്പാള് മുഖയ്
നിര്വവ്ഹണ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് മറ്റ് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഫണ്ട്
ൈകമാറുന്ന രീതി മാറ്റി അേലാട്ട്െമന്റ് രീതി 03.07.2018 -െല 100/2018/ഫിന് നമ്പര്
ഉത്തരവ് പര്കാരം ധന വകുപ്പ് ഏര്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. െപെട്ടന്ന് ഈ കര്മീകരണം
വന്നതിലൂെട തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട അസൗകരയ്ം പരിഗണിച്ച് 30.09.2018വെര പഴയ രീതി തുടരാന് (ഫണ്ടു ൈകമാറുന്ന രീതി) 16.08.2018-െല 132/2018/ഫിന്
നമ്പര് ഉത്തരവ് പര്കാരം ധന വകുപ്പ് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക
വര്ഷത്തിെന്റ ഇടയ്ക്ക് ഇപര്കാരം കര്മീകരണങ്ങള് നടത്തുന്നത് അസൗകരയ്ം
ഉണ്ടാക്കും എന്നതിനാല് പഴയ രീതി (ഫണ്ട് ൈകമാറുന്ന രീതി) തുടരുന്നതിനുള്ള
സമയപരിധി 31.03.2019 വെരയാക്കണെമന്ന
ആവശയ്ം
ധനവകുപ്പിെന്റ
പരിഗണനയ്ക്ക് നല്കിയിരുന്നു. ഇതിേന്മല് തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് തുടര് നടപടി
സവ്ീകരിക്കണം.
നടപടി- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(എഫ്.എം) വകുപ്പ്
2)ധനവകുപ്പ്
തുടര് നടപടി
2.4 31.10.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്
ഖണ്ഡിക 3.6
KSEB, KWA, GWD
മറ്റ് വിവിധ അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സികള് എന്നിവയ്ക്ക്
െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയ്ത്, പൂര്ത്തിയാകാെത സ്പില് ഓവറായി
കിടക്കുന്ന, തര്ിതല
പഞ്ചായത്തുകളുേടയും നഗരസഭകളുെടയും പദ്ധതികളുെട വിശദാംശങ്ങള് വര്ഷം,
പര്വൃത്തിയുെട േപര്,
തുക അടിസ്ഥാനത്തില് തിരിച്ച്
കണക്കുകള്
വകുപ്പു
േമധാവികള് അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പ് നല്കണം
നടപടി- 1)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
3) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
3

ഖണ്ഡിക 4.13
പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 08. 10. 2018െല കത്തും പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പൽ
െസകര്ട്ടറിയുെട 06.09.2018െല A3-10837/17-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത് (SRG 874/18/
CC 122/18 മുതല് 129/18 വെരയുള്ള കത്തുകളും 132/18 മുതല് 142/18 വെരയുള്ള
കത്തുകളും)
2017-18െല 18 േപര്ാജക്ടുകൾ സാേങ്കതിക അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും െവറ്റിംഗ്
നടപടി കഴിഞ്ഞിരുന്നിലല്. അതിനാല് 2018-19-ല് സ്പില് ഓവറായി ഉള്െപ്പടുത്താന്
കഴിഞ്ഞിലല്. േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കി.
ഇത്
ഈ വര്ഷം
സ്പില് ഓവറായി
ഉള്െപ്പടുത്താന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറിലുണ്ടായ സാേങ്കതിക തകരാര് മൂലമാണ് െവറ്റിംഗ്
നടത്താെത േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കിയത്. ഇത് ഈ വര്ഷത്തില് സ്പില് ഓവറായി
ഉള്െപ്പടുത്തി കരാറുകാരന് തുക നല്കാന് കര്മീകരണം െചയയ്ാവുന്നതാെണന്നും
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് ശുപാര്ശ െചയ്തു.
തീരുമാനം:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട ശുപാര്ശ േയാഗം
അംഗീകരിച്ചു. ഇതിനാവശയ്മായ കര്മീകരണം
ഐ.െക.എം.
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് െചയയ്ണം.
നടപടി- 1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് ഏ.െക.എം

ഖണ്ഡിക 4.22
കടലുണ്ടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
25.10.2018 -െല കത്തും കടലുണ്ടി
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 21.10.2018-െല കത്ത് (SRG 961/18 CC316/18)

േപര്ാ.നം 283/19

അടങ്കല് 4,89,120/- രൂപ (ഇതില് 50% ഗുണേഭാക്തൃ
വിഹിതം50% തനത് ഫണ്ട്)
േപര് :- കടലുണ്ടി േസ്പാര്ട്സ് കൗണ്സില് അത് ലറ്റിക്സ്, ഫുട്ബാള് പരിശീലനം

കടലുണ്ടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് േസ്പാര്ട്സ് കൗണ്സിലിെന്റ ആഭിമുഖയ്ത്തില് അത്
ലറ്റിക്സ്, ഫുട്േബാള് എന്നിവയ്ക്ക് പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനുള്ള േപര്ാജക്ട്. മുന്
വര്ഷങ്ങളിലും
ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. 2,44,560/- രൂപ തനത് ഫണ്ടും
അതര്യും തുക ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതവും. ഇത് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി നല്കുന്നു. ജിലല്ാ
ആസൂതര്ണസമിതി അംഗീകരിച്ച ഈ േപര്ാജക്ട്
നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
നിര്വവ്ഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥര് ഉന്നയിച്ച പര്ശ്നം പരിേശാധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
നടപടി- 1)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്

ഖണ്ഡിക 4.27
തൃപ്പേങ്ങാട്ടൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
കണ്ണൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
11.10.2018-െല കത്തും
30.08.2018-െല 157(2)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും

േപര്ാ.നം 2/19
ആെക അടങ്കല് 1, 52,00,000/- രൂപ
േപര് :- ൈലഫ് സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന പദ്ധതി
4

പഞ്ചായത്തിെന്റ

ൈലഫ് ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില് ഉള്െപ്പട്ട തൂേവവ്െന്റതാെഴ ലീല എന്ന ആള്
അര്ഹതാ പരിേശാധനാ സമയത്ത് േമല്ക്കൂരവെര പൂര്ത്തിയാക്കി. തറ വിസ്തീര്ണ്ണം
1100 ചതുരശര് അടിയാണ്. തറ വിസ്തീര്ണ്ണം സര്ക്കാര് നിര്േദ്ദശിച്ചതിലും കൂടുതല്
ആയതിനാലും േമല്ക്കൂരവെര പൂര്ത്തിയായതിനാലും ധനസഹായം അനുവദിക്കാന്
നിര്വവ്ഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന് തയയ്ാറാകുന്നിലല്. ബാങ്ക് േലാണിേന്റയും നാട്ടുകാരുേടയും
സഹായേത്താെട
നിര്മ്മാണം നടത്തിയതാെണന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന്
ധനസഹായം നല്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച് . അേപക്ഷകയുെട ഭര്ത്താവ്
കയ്ാന്സര് േരാഗിയാെണന്നും ഒരു മകന് ഭിന്നേശഷി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടതാെണന്നും
ൈലഫ് ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടിെന്റ േഫാേട്ടാ, പ്ലാന്
എന്നിവയടക്കം ൈലഫ് ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
മുഖയ്മന്ത്രിയുെട ദുരിതാശവ്ാസ നിധിയില് നിന്ന് ഈ വീടിന് തുക നല്കുന്നതിന്
ൈലഫ്
ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര് ശുപാര്ശ െചയ്െതങ്കിലും
ഇത്
അപര്ാേയാഗികമാെണന്ന് േയാഗം വിലയിരുത്തി. ഇത് പുനപരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട്
ൈലഫ് ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര് അടുത്ത േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയില്
നല്കണം
നടപടി- 1)സി.ഇ.ഒ , ൈലഫ് മിഷന്
2.5 30.11.2018-െല
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം
തുടര് നടപടി
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്
ഖണ്ഡിക 3.1
സംസ്ഥാനെത്ത
പര്ാഥമിേകാേരാഗയ് േകന്ദ്രം,
കമ്മയ്ൂണിറ്റി െഹല്ത്ത് െസന്റര്
എന്നിവിടങ്ങളിെല ഉച്ച കഴിഞ്ഞ പര്വര്ത്തനത്തിന് ഓേരാ െസന്ററുകളിേലയ്ക്കും ഒരു
േഡാക്ടെറയും
പാരാെമഡിക്കല്
സ്റ്റാഫിേനയും
അതത്
തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
നിയമിക്കാവുന്നതാെണന്ന് സര്ക്കാര് നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നു.
CHC/PHC കളുെട പര്വര്ത്തനം
ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 1.00 മണി മുതല് 6.00
മണിവെരയാക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമാേയ ഇപര്കാരം നിയമനം നടത്താവൂ എന്നും
േഡാക്ടര്മാെര ജിലല്ാ കളക്ടര് , ജിലല്ാ െമഡിക്കല് ഓഫീസര്, ജിലല്ാ േപര്ാഗര്ാം മാേനജര്
ഇന്റര്വയ്ൂ െചയ്ത്
എടുക്കണെമന്നുമാണ്
(NHM)
എന്നിവരടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി
നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് കുടുംബാേരാഗയ് പര്വര്ത്തനം സംബന്ധിച്ച മുകളില്
പറഞ്ഞവയിേന്മല് േഭദഗതികള് വരുത്തണെമന്ന ആര്ദര്ം മിഷന്റ ആവശയ്ം േയാഗം
പരിേശാധിച്ച് താെഴ പറയും പര്കാരം തീരുമാനെമടുത്തു
i). പഞ്ചായത്തില് നിന്നും േനരിട്ട് നിയമനം നടത്താന് ബുദ്ധിമുട്ടുെണ്ടങ്കില് മാതര്ം
ജിലല്ാതലത്തില് ഇന്റര്വയ്ൂ നടത്തിെയടുക്കുന്ന രീതി
അവലംബിക്കാന് അനുമതി
നല്കുന്നു.
ii) നിയമിക്കെപ്പടുന്ന േഡാക്ടര്മാര്ക്കും പാരാെമഡിക്കല് സ്റ്റാഫിനും ആേരാഗയ് വകുപ്പിെന്റ
അഡ്േഹാക്ക് നിയമന പര്കാരമുള്ള
േവതനം നല്കാവുന്നതാണ്. േവതനം
നല്കുന്നതില്
തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാന് തനത് ഫേണ്ടാ വികസനഫേണ്ടാ
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
iii)
മുകളില് പറഞ്ഞ പര്കാരം നിയമിക്കെപ്പടുന്നവര് ഉച്ച കഴിഞ്ഞെത്ത േസവനം
മാതര്ം നടത്തുന്ന രീതിയാണ്. ഇങ്ങെന നിയമിക്കെപ്പടുന്നവര് രാവിെല 9.00 മണി
മുതല് ൈവകിട്ട് 6.00 മണിവെര േസവനം നടത്തുന്നതിന് ഒരു ടീമായി
പര്വര്ത്തിക്കുന്നതിനും മറ്റു േഡാക്ടര്മാരുമായി േചരണം. കൂടാെത ഫീല്ഡ് തല
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പര്വര്ത്തനം, ഉപേകന്ദ്ര േസവനം തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ഇവരുെട േസവനം
ഉപേയാഗിക്കാം. എന്നാല് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1.00 മണി മുതല് 6.00 മണി വെര
കുടുംബാേരാഗയ് േകന്ദ്രങ്ങളില് േഡാക്ടര്മാരും നഴ്സുമാരും ഉണ്ട് എന്നുറപ്പു
വരുത്തണം.
iv)
കുടുംബാേരാഗയ് േകന്ദ്രങ്ങളില് നിര്ബന്ധമായും അധികമായി േഡാക്ടര്മാേരയും
പാരാെമഡിക്കല് സ്റ്റാഫിേനയും നിയമിക്കണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
ഖണ്ഡിക 3.4
േലാക ബാങ്ക് വിഹിതം ഉപേയാഗിച്ചുള്ള ‘കയ്ൂ’ ബിലല്ില് ഉള്െപ്പട്ടുേപായ
േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് പര്േതയ്കമായി സര്ക്കാര് വിഹിതം അനുവദിച്ചു നല്കിയിരുന്നു.
ഈ തുക നല്കാന് സാംഖയ്യില് പര്േതയ്ക കര്മീകരണം െചയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതനുസരിച്ച് േപര്ാജക്ടില് േഭദഗതി വരുത്താവുന്നതലല്. എന്നാല് ചില
േപര്ാജക്ടുകളുെട പാര്ട്ട് ബില് ആണ് ‘കയ്ൂ’ ലിസ്റ്റില്െപ്പട്ടത്. അവയുെട േശഷിക്കുന്ന
വിഹിതം നല്കാന് േപര്ാജക്ട് േഭദഗതി െചേയയ്ണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങെന േഭദഗതി
വരുത്തിയാല് ഇേപ്പാഴെത്ത രീതി അനുസരിച്ച് ഈ തുക നല്കാന് കഴിയുന്നിലല്.
ഇത് പര്േതയ്കമായി പരിേശാധിച്ച് േവണ്ട കര്മീകരണം െചയയ്ാന് ഐ.െക.എം.
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടെറ ചുമതലെപ്പടുത്തി. ഇതിേന്മല് സവ്ീകരിച്ച നടപടി.
നടപടി:- എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം.
ഖണ്ഡിക 3.7
കമ്പയ്ൂട്ടര് വാങ്ങുന്നതിന് KELTRONല് പണമടച്ചുെവങ്കിലും കമ്പയ്ൂട്ടര് ലഭിക്കാന്
വളെരക്കാലെമടുക്കുന്നുെവന്ന് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ബഹു.മന്ത്രിയുെട
അവേലാകനേയാഗത്തില് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ,
(തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട എണ്ണം, തുക, കമ്പയ്ൂട്ടറുകളുെട എണ്ണം)
വകുപ്പുേമധാവികള് നല്കണം. ഇതു ലഭിച്ചതിനുേശഷം KELTRON എം.ഡിയുമായി
ഇതു ചര്ച്ച െചയയ്ാന് തീരുമാനിച്ചു.
നടപടി:- 1)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
2)നഗരകാരയ് ഡയറക്ടര്
3) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
ഖണ്ഡിക 3.9
വീട് വാസേയാഗയ്മാക്കുന്നതിന് ധനസഹായം നല്കുന്നത് ഭാരയ്യുേടയും
ഭര്ത്താവിേന്റയും
േജായിന്റ് അക്കൗണ്ടിലൂെടയാകണെമന്നാണ് മാര്ഗ്ഗേരഖയില്
പര്തിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. േജായിന്റ് അക്കൗണ്ട് േവണെമന്ന നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി
ഗൃഹനാഥേന്റേയാ, ഗൃഹനാഥയുെടേയാ അക്കൗണ്ടു മതിെയന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഇത്
സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്

6

ഖണ്ഡിക 3.10
നഗരസഭകളുെട ഭവന നിര്മ്മാണ േപര്ാജക്ടുകള്
താെഴപ്പറയുന്ന നിര്േദ്ദശം നല്കുന്നു.

െവറ്റു െചയയ്ുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുേടയും േകാര്പ്പേറഷേന്റയും ഭവന നിര്മ്മാണ േപര്ാജക്ടുകള്
കുടുംബശര്ീ ജിലല്ാ മിഷന് േകാഓര്ഡിേനറ്റര് െവറ്റു െചേയയ്ണ്ടതാണ്. ഇതു
സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പ്
ഖണ്ഡിക 3.12
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട ഇലക്ട്രിക്കല് വര്ക്കുകളുെട
സാേങ്കതികാനുമതി
നല്കാനും മറ്റും ജിലല്ാതലത്തില് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കമ്മിറ്റിയുെട
സാേങ്കതികാനുമതി നല്കാനുള്ള പരിധി േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട
31.10.2018-െല തീരുമാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 25.11.2018-െല 2996/18
തസവ്ഭവ ഉത്തരവു പര്കാരം സൂപര്ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുെട പരിധിെക്കാപ്പമാക്കി
യിട്ടുണ്ട്.
േകാര്പ്പേറഷന് തലത്തില്
ഇലക്ട്രിക് പര്വൃത്തികള് അധികമുള്ളതിനാല്
േകാര്പ്പേറഷെന്റ ഇലക്ട്രിക്കല് പര്വൃത്തികള്ക്ക് സാേങ്കതികാനുമതി നല്കാനായി
േകാര്പ്പേറഷനില് തലത്തിലും ഇത്തരം കമ്മിറ്റികള് രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇതിെന്റ കണ്വീനര് േകാര്പ്പേറഷനിെല സൂപര്ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയര് ആയിരിക്കണം.
ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ(ഡി.സി) വകുപ്പ്

ഖണ്ഡിക 4.1
ആലംേകാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്ഓഫീസറുെട 16.10.2018-െല കത്ത്.
ആലംേകാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ 05.10.2018-െല A2 - 4395/17-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും 31.07.2018-െല 1(6)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
2016-17-ല് ഗാര്ഹിക ബേയാഗയ്ാസ് പ്ലാന്റ് എന്ന േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. (േപര്ാ.നം. 84/17 - അടങ്കല് 11,02,500/- രൂപ) യൂണിറ്റ് നിരക്ക്
10,500/- രൂപ. ഗുണേഭാക്താക്കള് 105. 2016-17-ല് 50 ഗുണേഭാക്തക്കള്ക്ക് പ്ലാന്റ്
നല്കി. 2017-18 വര്ഷവും 2018-19 വര്ഷവും ഈ േപര്ാജക്ട് സ്പില് ഓവറായി
തുടരുന്നു.
2016-17 വര്ഷം ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം പഞ്ചായത്തിേലയ്ക്ക് അടച്ച
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് അേത വര്ഷെത്ത സബ്സിഡി മാനദണ്ഡപര്കാരം േപര്ാജക്ട്
നടപ്പാക്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. ഇത് പരിേശാധിച്ച് ശുചിതവ് മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ്
ഡയറക്ടര് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് ശുചിതവ് മിഷന്
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ഖണ്ഡിക 4.6
ശര്ീ. സി. ശാന്തകുമാരന് നായര്, അനുഗര്ഹ, മണക്കാല, പത്തനംതിട്ടയുെട കത്തും
(ലഭിച്ചത് 27.04.2017)ശര്ീ. പി.എസ്. സതീഷ് കുമാര് അംബിക വിലാസം, അടൂര്
യുെട 21.05.2018-െല കത്തും. (LSGD - DA1 - 285/17/LSGD)
എലല്ാ തേദ്ദശ ഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിലും വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ പര്കര്ിയയില്
തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങെള
സഹായിക്കാന്
ആസൂതര്ണസമിതികള്
രൂപീകരിക്കണെമന്ന്
സര്ക്കാര്
നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിെന്റ
ൈവസ്
െചയര്മാനായി
വിദഗദ്ധനായ ഒരു സന്നദ്ധ പര്വര്ത്തകെന
അതത്
തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്
എന്നും
നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങെന നിശ്ചയിക്കുന്നവര്ക്ക് ഓണേററിയം അനുവദിച്ചു
നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഈ ആവശയ്ം പരിഗണിേക്കണ്ടതിലല് എന്ന്
േയാഗം തീരുമാനിച്ചു. എന്നാല് 21.06.2017-െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി
േയാഗത്തില് തീരുമാനിച്ച പര്കാരം ഇവര്ക്ക് അര്ഹമായ റ്റി.എ തനത് ഫണ്ടില്
നിന്നും നല്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനുള്ള ഉത്തരവ് വകുപ്പില് നിന്ന് ഉടെന
നല്കണം
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ്

ഖണ്ഡിക 4.24
െപായയ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
തൃശൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
16.10.2018-െല കത്തും െപായയ്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 04.10.2018-െല 2(15)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
(CC /279/2018)

േപര്ാ.നം 209/18
അടങ്കല് 1,20,000/- രൂപ
േപര് :- നീര്ത്തട മാസ്റ്റര് പ്ലാന് പരിഷ്ക്കരിക്കല് - അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നത്

29.01.2018-െല സ.ഉ.(സാധാ)നം.256/2018/തസവ്ഭവ പര്കാരം ഒരു നീര്ത്തടത്തിന്
മാസ്റ്റര് പ്ലാന് തയയ്ാറാക്കാന് 15,000/- രൂപ നിരക്കില് പരമാവധി 30,000/- രൂപ
െചലവഴിക്കാവുന്നതാണ്.
റിേപ്പാര്ട്ട് തയയ്ാറാക്കാന് ഒരു നീര്ത്തടത്തിന് 1500
രൂപയും െചലവഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില് ആെക 8 നീര്ത്തടങ്ങള്
ഉണ്ട്.
ഈ സാഹചരയ്ത്തില് ഓേരാ നീര്ത്തടത്തിനും
മാസ്റ്റര് പ്ലാന്
തയയ്ാറാക്കുന്നതിനായി
15,000/- രൂപ വീതം
െചലവഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി
സംബന്ധിച്ച് . ഇതര്യധികം നീര്ത്തടങ്ങള് ഒരു ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില് ഉണ്ടാകാന്
സാധയ്ത ഇെലല്ന്ന്
MGNREGS എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് അറിയിച്ചു. പല
നീര്ത്തടങ്ങളും
പരസ്പരം സംേയാജിപ്പിക്കാവുന്നതാേണാ എന്നു
പരിേശാധിച്ച്
ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
നടപടി:- 1)തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ്
2) ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
ഖണ്ഡിക 4.25
െചങ്ങന്നൂര് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 22.10.2018-െല കത്ത് (CC/292/2018)
ഐ.ഐ.ൈവ പദ്ധതിയില് ഗര്ാമ - േബല്ാക്ക്- ജിലല്ാ
വിഹിതമായി ലഭിച്ച
തുകയില് പലിശ ഉള്െപ്പെട 2,19,44,049/- രൂപ ബാക്കി ഉണ്ട്. ഈ തുക
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ഉപേയാഗിച്ച് അഗതികള്,
ശാരീരിക-മാനസിക െവലല്ുവിളികള് േനരിടുന്നവര്,
ഗുരുതര േരാഗം ബാധിച്ചവര്, അനാഥര്/വിധവകള് എന്നീ വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്ന 52
േപര്ക്ക് ഭവനം നിര്മ്മിച്ചു നല്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. െചങ്ങന്നൂര് േബല്ാക്ക്
പഞ്ചായത്തിനു കീഴിലുള്ള ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളില് ൈലഫ് ലിസ്റ്റു പര്കാരം ഭവനം
നിര്മ്മിച്ചു നല്കാന് ഫണ്ടിെന്റ കുറവുേണ്ടാ എന്നു കൂടി പരിേശാധിച്ച് ൈലഫ് ചീഫ്
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
നടപടി:- ൈലഫ് മിഷന് ചീഫ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഓഫീസര്
ഖണ്ഡിക 4.26
മണ്ണേഞ്ചരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട 14.09.2018-െല കത്തും മണ്ണേഞ്ചരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െസകര്ട്ടറിയുെട 06.08.2018-െല BT 11045/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും (SRG 1046/18
LSGD - DB3/250/18/LSGD)

േപര്ാ.നം 11/19
അടങ്കല് 8.00 ലക്ഷം രൂപ
േപര് :- ഹരിത കര്മ്മേസനയ്ക്ക് വാഹനം

8.00 ലക്ഷം രൂപ ധനകാരയ് കമ്മീഷന് ഗര്ാന്റ് ഉപേയാഗിച്ച് ഹരിത കര്മ്മേസനയ്ക്ക്
വാഹനം വാങ്ങല് എന്ന േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിവിധ പര്േദശങ്ങളില് നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിനയ്ം േശഖരിച്ച് കളക്ഷന് െസന്ററില്
എത്തിക്കുന്നതിനായി 8.00 ലക്ഷത്തില് കുറയാത്ത വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് പര്േതയ്ക
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്. വാഹനം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം,
വാഹനത്തിെന്റ
ആവശയ്കത എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്
ശുചിതവ് മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്
പരിേശാധിച്ച് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം
നടപടി:- എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് ശുചിതവ് മിഷന്

ഖണ്ഡിക 4.45
കല്ാപ്പന ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര് ഓഫീസറുെട 14.11.2018-െല കത്തും കല്ാപ്പന
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 08.11.2018-െല 11(3) -◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും

േപര്ാ.നം 104/19

അടങ്കല് 24,48,878 /- രൂപ
(വികസനഫണ്ടും KLGSDP വിഹിതവും)
േപര് :- പഞ്ചായത്ത് െകട്ടിട നിര്മ്മാണം
പഞ്ചായത്ത് െകട്ടിട നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള േപര്ാജക്ടിെന്റ 13,43,125/- രൂപയുെട
ബില് (KLGSDP) ടര്ഷറിയില് കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ചില് നല്കിെയങ്കിലും തുക മാറിയിലല്.
കയ്ൂ ബില് ആയി. ഈ േപര്ാജക്ടിന് ഈ വര്ഷം പര്േതയ്കമായി സര്ക്കാര് തുക
അനുവദിച്ചു. എന്നാല് തുക ലഭിക്കിലല് എന്ന ധാരണയില് ഈ േപര്ാജക്ട് േഭദഗതി
വരുത്തി തനത് ഫണ്ട് കൂടി ഉള്െപ്പടുത്തി. അതിനാല് പുതിയതായി അനുവദിച്ച
തുക ഉപേയാഗിക്കാന് റികവ്ിസിഷന് എടുക്കാന് കഴിയുന്നിലല്.
ഇത്
പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശയ്മായ
കര്മീകരണം ഐ.െക.എം. എക്സികയ്ൂട്ടീവ്
ഡയറക്ടര് െചയയ്ണം.
നടപടി:-1)എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം
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3. െപാതു വിഷയങ്ങള്
================
4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്

====================
4.1 മാറേഞ്ചരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്ഓഫീസറുെട
12.10.2018-െല കത്തും
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 12.12.2018-െല കത്തും (CC 265/18)

മാറേഞ്ചരി

േപര്ാ.നം 108/19
അടങ്കല് 1,00,000/- രൂപ
േപര്:- ഉണര്വ് - മാനസികാേരാഗയ് പരിപാടി

പഞ്ചായത്ത് ൈപര്മറി െഹല്ത്ത് െസന്ററില് ഒരു ൈസക്കയ്ാടര്ിസ്റ്റിെന്റ േസവനം
ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിെട വരുന്ന പല േരാഗികള്ക്കും കൗണ്സിലിംഗ് ആവശയ്മുണ്ട്.
അതിനാല് ഇവര്ക്ക് കൗണ്സിലിംഗ് നല്കുന്നതിന് ഒരു ൈസേക്കാളജിസ്റ്റിെന്റ
േസവനം കൂടി ലഭയ്മാക്കുന്നതിനുള്ള േപര്ാജക്ടിന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.2 മാറാേഞ്ചരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 12.11.2018-ല കത്ത് (CC/485/18)

േപര്ാ.നം. 121/18
അടങ്കല് 4,00,000/- രൂപ
േപര്:- കുടുംബശര്ീ ഗര്ൂപ്പുകള്ക്ക് ആട് പര്ജനന യൂണിറ്റുകള്

കുടുംബശര്ീ ഗര്ൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തില് ആട് പര്ജനന
യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ച്
പഞ്ചായത്തിന്
ആവശയ്മായ
ആട്ടിന് കുഞ്ഞുങ്ങെള
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനു
േവണ്ടിയുള്ള ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.3 ചാലക്കുടി നഗരസഭ
ചാലക്കുടി നഗരസഭാ െചയര്േപഴ്സെന്റ 26.09.2018-െല കത്ത് (LSGD - DB3/283/2018
LSGD)
നഗരസഭാ പര്േദശെത്ത GVHSS ചാലക്കുടി , GGHS എന്നീ സ്കൂളുകള്ക്ക് MLASDFല് നിന്നും ബസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബസുകളുെട ഇന്ധന െചലവ്, ൈഡര്വറുെട
േവതനം തുടങ്ങിയ ആവര്ത്തന െചലവ് നഗരസഭയില് നിന്നും നല്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.4 ഏഴംകുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ഏഴംകുളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 01.10.2018-െല 1/7-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി
തീരുമാനവും Kerala Law Reforms Commission ൈവസ് െചയര്മാെന്റ 31.10.2018െല D.O.No. 1/2018-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും (LSGD DB4/9/2018/LSGD)
പഞ്ചായത്തില് 10 ഇരട്ട വീടുകള് ഒറ്റവീടാക്കുന്നതിനുള്ള േപര്ാജക്ടിന് അംഗീകാരം
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടങ്കല് 63.00 ലക്ഷം രൂപ. അംഗീകൃത ഏജന്സിെയ െടണ്ടര് മുേഖന
കെണ്ടത്താനാണ്
ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.
േപര്ാജക്ട്
നടപ്പാക്കാന്
അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.5 പൂേക്കാട്ടുകാവ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 24.09.2018-െല കത്തും പൂേക്കാട്ടുകാവ്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 23.05.2018 -െല A3-1943/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും
(CC 77/18)

േപര്ാ.നം. 94/19, 95/19

അടങ്കല് 1,56,000/-(ജനറല്)
3,90,000/- (SCP)
േപര്:-1) കക്കൂസ് മുറി നവീകരണം (ജനറല്)
2)കക്കൂസ് മുറി നവീകരണം (SCP)

കക്കൂസ്
മുറി നവീകരണത്തിന് െപാതു വിഭാഗം, പട്ടികജാതി വിഭാഗം
എന്നിവയിലായി രണ്ടു േപര്ാജക്ടുകള് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന് പര്േതയ്ക അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.6 തിരുവാലി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്

മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 23.10.2018-െല കത്ത് ( CC 314/18)

േപര്ാ.നം. 101/19
അടങ്കല് 3,00,000/േപര്:- ഗര്ീന് േപര്ാേട്ടാേക്കാള് നടപ്പിലാക്കാന്
സര്ക്കാര് എയ്ഡഡ് സ്കൂളിെല ഒന്നാം കല്ാസ് വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് സൗജനയ്മായി
സ്റ്റീല് വാട്ടര് േബാട്ടില് നല്കുന്നതിനുള്ള ഈ േപര്ാജക്ടു നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.7േകരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന് അേതാറിറ്റി
േകരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന് ഡയറക്ടറുെട 08.11.2018-െല E 4 - 4836/18/
േക.സം.സാ.മി.അ.
സംസ്ഥാനെത്ത
മുഴുവന്
കുടുംബശര്ീ
അംഗങ്ങേളയും
പത്താംതരം
വിജയിപ്പിച്ചവരാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷയ്േത്താെട തയയ്ാറാക്കിയ ‘സമ’ േപര്ാജക്ട്
കുടുംബശര്ീയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്താംതരം വിജയിച്ചിട്ടിലല്ാത്ത CDS ഭരണസമിതി
അംഗങ്ങെള തുടര് വിദയ്ാഭയ്ാസ പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തുന്നതിന് ആവശയ്മായ
ഫീസ്
ജിലല്ാ
പഞ്ചായത്ത്
വകയിരുത്താന്
നിര്േദ്ദശം
നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.8 വരാപ്പുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
വരാപ്പുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ
കത്തും

05.11.2018-െല A2-5816/17-◌ാ◌ം നമ്പര്

പഞ്ചായത്തില് ൈലഫ് മിഷനില് പദ്ധതിക്ക് ലഭയ്മായ വിഹിതം 1.20 േകാടി
രൂപയാണ് (േബല്ാക്ക്/ ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ഉള്െപ്പെട) അര്ഹരായ 29
േപരില് 25 േപര് എഗര്ിെമന്റു വച്ചു. നാലുേപര് തീരേദശ പരിപാലന നിയമത്തിെന്റ
പരിധിയില് ഭൂമിയുള്ളവരാണ്. ഇവര്ക്ക് ധനസഹായം നല്കാന് കഴിയിലല്.
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അതിനാല് േശഷിക്കുന്ന തുക ഉപേയാഗിച്ച് പഞ്ചായത്തിെല ഭവന രഹിതരുെട
സപ്ലിെമന്ററി ലിസ്റ്റിലുള്ള ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് ധനസഹായം നല്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.9 െപരളേശ്ശരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
കണ്ണൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
14.11.2018-െല
കത്തും െപരളേശ്ശരി
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 03.11.2018-െല A2-6558/17-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും
(SRG 1062/18 - CC 459/18)

േപര്ാ.നം. 17/19
േപര്:- സ്കൂള് പൗള്ടര്ി കല്ബ്

അടങ്കല് 1,72,500/- രൂപ

പഞ്ചായത്തില് 5 സ്കൂളുകളിലായി ഓേരാ സ്കൂളുകളിേലയും 50 കുട്ടികള്ക്ക് 5
േകാഴികളും , തീറ്റെചലവിനായി 100 രൂപയും നല്കാനുള്ള േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.10 വയനാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
വയനാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 12.11.2018-െല കത്തും വയനാട് ജിലല്ാ
പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 10.10.2018-െല DP -14-1005/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്
(SRG 1051/18- CC 452/18)

േപര്ാ.നം. 388/19
അടങ്കല് 15,00,000/- രൂപ
േപര്:- വിജ്ഞാന് േജയ്ാതി
സമ്പൂര്ണ്ണ സാക്ഷരതയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് വിജ്ഞാന് േജയ്ാതി എന്ന േപര്ാജക്ടില്
കയ്ാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കല്, ഇന്സ്ട്രക്ടര്മാര്ക്കും അദ്ധയ്ാപര്ക്കും
പരിശീലനം, മറ്റു
കയ്ാമ്പുകള് എന്നിവ കൂടി നടപ്പാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.11 വാളയം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 13.11.2018-െല കത്തു്
(SRG 1059/18 -CC 469/18)

േപര്ാ.നം. 14/19 അടങ്കല് 1,00,000/- രൂപ (തനത് ഫണ്ട് 80,000/- രൂപ,
ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം 20,000/- രൂപ)
േപര്:- വളയം ടൗണില് CC TV സ്ഥാപിക്കല്

പഞ്ചായത്തിെല വാളയം ഭാഗത്ത് ഓടയില് മാലിനയ്ം തള്ളുന്നത് തടയാന്
സി.സി. റ്റി.വി. കയ്ാമറ സ്ഥാപിച്ചു. ഇതിന് സാധൂകരണം ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.12 കിഴേക്കാത്ത് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 13.11.2018-െല കത്തു്
(SRG 1060/18 -CC 492/18)

േപര്ാ.നം. 45/19
അടങ്കല് 6,75,000/- രൂപ (SCP)
േപര്:- പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല യുവാക്കള്ക്ക് സവ്യം െതാഴില് -ടാക്സി കാര്/
പിക്കപ് വാന്
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2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് സവ്യം െതാഴിലിെന്റ ഭാഗമായി ടാക്സി കാര് /പിക്കപ്
വാന് (SCP)
വാങ്ങി നല്കാന് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനാവശയ്മായ
ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം ലഭിക്കാന്
ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാല് ഓേട്ടാ ടാക്സി
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട നാലുചകര് വാഹനം
വാങ്ങി നല്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.13 നാറാത്ത് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
കണ്ണൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 14.11.2018-െല കത്ത്
465/18)

(SRG 1061/2018

CC-

വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്ന താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്
ഒഴിവാക്കി നാറാത്ത് കുടുംബാേരാഗയ് േകന്ദ്രത്തിന് ഉപേയാഗിക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
കര്മ
നം
1
2
3

േപര്ാജക്ട് നം

േപര്

അടങ്കല്

30/19
31/19
32/19

4

33/19

5

246/19

തയയ്ല് യൂണിറ്റ്
4, 70, 558/പലഹാര നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ്
3, 52,940/കുടുംബശര്ീ യൂണിറ്റിന് സവ്യം 6,00,000/െതാഴില്
വനിതകള്ക്ക്
തര്ീ വീലര് 3,00,000/പരിശീലനം
ഇറച്ചിേക്കാഴി ഉല്പാദനം - വനിത 10,40,000/ആെക അടങ്കല് - 27,63,528/- രൂപ

4.14 േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 15.11.2018-െല കത്ത്

േപര്ാ.നം. 318/19
അടങ്കല് 5,00,000/- രൂപ (വികസനഫണ്ട്)
േപര്:- ഭിന്നേശഷിക്കാര്ക്ക് വിവിധ സഹായങ്ങള്
ഭിന്നേശഷി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ശര്ീ. ബാബു. എന്.െക.
പാലയാട് നട എന്ന
ആള്ക്ക് 2012-ല് േതാടന്നൂര് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തില് നിന്നും ൈസഡ് വീല്
ഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടര് നല്കിയിരുന്നു. ഇത് േലാട്ടറി കച്ചവടത്തിന് ഉപേയാഗിക്കുന്നു.
ഇേപ്പാള് ഇത് പര്വര്ത്തന രഹിതമാണ്. അതിനാല് ഒരു സ്കൂട്ടര് കൂടി നല്കാന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.15 േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 15.11.2018-െല കത്തു്
(SRG 1069/18 -CC 511/18)
13

േപര്ാ.നം. 362/18
അടങ്കല് 15,00,000/- രൂപ (വികസനഫണ്ട്)
േപര്:- വടകര, കുറ്റിയാടി കടത്തനാട്, േപരാമ്പ്ര,േകാഴിേക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിെല
നാളിേകര ഉത്പാദന കമ്പനികള്

വടകര, കുറ്റയ്ാടി, കടത്തനാട്, േപരാമ്പ്ര, േകാഴിേക്കാട് എന്നീ നാളിേകര ഉത്പാദക
കമ്പനികൾ മുേഖന െതങ്ങിൻൈതകൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ച് കർഷകർക്ക് നൽകാനുള്ള
നൂതന േപര്ാജക്ടായി ജിലല്ാപഞ്ചായത്ത് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നാളിേകര
സംഘങ്ങൾക്ക് തുക ഗര്ാന്റായി നൽകാനാണ് ഉേദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂതനാശയങ്ങൾ
ഇലല് എന്നും കൃഷിവകുപ്പ് ആവശയ്മായ െതങ്ങിൻ ൈതകൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ച്
കർഷകർക്ക് നൽകുന്നുെണ്ടന്നും കൃഷിവകുപ്പ് അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനതല
അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റി ഇതിന് അനുമതി നൽകിയിലല്. േകാർഡിേനഷൻ കമ്മിറ്റിയുെട
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു

4.16 േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 15.11.2018-െല കത്തും ഭരണസമിതിയുെട
25.10.2018-െല കത്തും
കയര് ൈകത്തറി
സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക്
വര്ക്ക് െഷഡ്
നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (SRG
1079, 1071, 1072, 1073/18)
കര്മ േപര്ാ.നം.
േപര്
പദ്ധതി വിഹിതം
നം
1
482/19
ഒളവണ്ണ കയര് െസാൈസറ്റിക്ക്
15,00,000/- രൂപ
ധനസഹായം നല്കല്
2
489/19
കടലുണ്ടി കയര് െസാൈസറ്റിക്ക് 15,00,000/- രൂപ
ധനസഹായം നല്കല്
3
1235/19 േകരള
ൈകത്തറി
വീേവഴ്സ് 15,00,000/-രൂപ
െസാൈസറ്റി
വര്ക്ക് െഷഡ്
ചിറയിന് പീടിക, അഴിയൂര്
4
1249/19 ഇരങ്ങലല്ൂര്
കയര്
വയ്വസായ 30,00,000/-രൂപ
സഹകരണ സംഘം - ഒളവണ്ണ
മാര്ഗ്ഗേരഖയിെല വയ്വസ്ഥ ഒഴിവാക്കി ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് വകയിരുത്തിയ മുഴുവന്
തുകയും ധനസഹായമായി നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.17 മണ്ണാര്ക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
15.11.2018-െല
കത്തും മണ്ണാര്ക്കാട്
നഗരസഭാ െസകര്ട്ടറിയുെട 13.11.2018-െല A2- 1456/2018-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും (SRG
1075/CC 504/18)

േപര്ാ.നം. 24/19
അടങ്കല് 6,93,000/- (SCP)
േപര്:- ൈഹസ്ക്കൂള് വിഭാഗം എസ്.സി. വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ൈസക്കിള് വാങ്ങി
നല്കല്
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ഈവർഷം പദ്ധതിയിൽ ൈഹസ്കൂളിെല പട്ടികജാതി വിഭാഗം വിദയ്ാർത്ഥികൾക്ക്
ൈസക്കിൾ വാങ്ങി നൽകാൻ േപര്ാജക്ട് ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു നടപ്പാക്കാൻ
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
4.18ഐക്കരനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
എറണാകുളം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 22.11.2018-െല കത്തും 17.07.2018-െല 1(2)
-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും

േപര്ാ.നം. 61/19
അടങ്കല് 50,000/- രൂപ
േപര്:- സ്കൂള് സ്റ്റുഡന്റ് േപാലീസ് േകഡറ്റ് ധനസഹായം
പഞ്ചായത്തിെല കടയിരിപ്പ് ഗവൺെമൻറ് ഹയർ െസക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്റ്റുഡന്റ്
േപാലീസ് േകഡറ്റ് പര്വർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
സ്റ്റുഡന്റ് േപാലീസ് േകഡറ്റിന്
ധനസഹായം നൽകാൻ അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
4.19ഐക്കരനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
എറണാകുളം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 22.11.2018-െല കത്തും ഐക്കരനാട്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 18.09.2018-െല A3 - 10/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും

േപര്ാ.നം. 67/19, 140/19, 139/19, 69/19
അടങ്കല് 25,000/- രൂപ
േപര്:- പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുട്ടികള്ക്ക് പഠേനാപകരണങ്ങള് (േമശ, കേസര)
ഐക്കരനാട് പഞ്ചായത്തിെല ചില പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട കുടുംബങ്ങൾ
കര്ിസ്തുമതത്തിേലക്ക് പരിവർത്തനം െചയ്തു .അതിനാൽ 2015 മുതൽ ഇവർക്ക് ജാതി
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നിലല് അതിനാൽ ൈടര്ബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറുെട
സാക്ഷയ്പതര്ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
താെഴപ്പറയുന്ന
േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്
ധനസഹായം നൽകാൻ അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
അടങ്കല് 64,000/- രൂപ
1) വിവിധ േകാഴ്സുകള്ക്കു പഠിക്കുന്ന വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്
ധനസഹായം
2) പട്ടികവര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വാട്ടര് ടാങ്ക്
അടങ്കല് 30,000/3) പട്ടികവര്ഗ്ഗത്തില്െപ്പട്ട വൃദ്ധകള്ക്ക് കട്ടില് വാങ്ങല്
അടങ്കല് 43,500/- രൂപ
4.20േകാട്ടയം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
േകാട്ടയം
ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
22.11.2018-െല
കത്തും
ജിലല്ാ
പഞ്ചായത്തിെന്റ 07.11.2018-െല 2(3) -◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും (CC552/18 SRG-1107/18)

േപര്ാ.നം. 605/19

അടങ്കല് 4,78,819/- രൂപ(വികസനഫണ്ട്)
21,181/- രൂപ (േനാണ് േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ് )
േപര്:- അയര്ക്കുന്നം ഡിവിഷനില് സ്കൂളുകളില് േവാളി ബാള്, ബാസ്ക്കറ്റ് ബാള്,
ഫുട്ബാള് പരിശീലനം
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അയർക്കുന്നം ഡിവിഷനിെല ഏഴ് മുതൽ 9 വെര ഉള്ള കല്ാസ്സുകളിെല എലല്ാ
എയ്ഡഡ് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിെല കുട്ടികൾക്ക് േവാളിേബാൾ ബാസ്കറ്റ്േബാൾ
ഫുട്േബാൾ പരിശീലനത്തിനുള്ള േപര്ാജക്ട്. ഒരു പര്േതയ്ക ഡിവിഷനിൽ മാതര്ം
ഉൾെപ്പടുന്നതിനാൽ സർക്കാർ അനുമതി േവണെമന്ന് നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്
അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്
േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയുെട
അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
4.21 കുമ്പളം ഗര്ാമ പഞ്ചായത്ത്
എറണാകുളം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 22.11.2018-െല കത്തും (SRG 1108/18 CC
286/18)

േപര്ാ.നം. 65/19
അടങ്കല് 12,00,000/-- രൂപ
േപര്:- മത്സയ്െതാഴിലാളികളുെട മക്കള്ക്ക് ലാപ് േടാപ്പ്
മാർഗേരഖ പര്കാരം ബിരുദതലം മുതലുള്ള മത്സയ്െത്താഴിലാളികളുെട മക്കൾക്ക് ലാപ്
േടാപ്പ് നൽകാം പഞ്ചായത്തിെല ചില മത്സയ്െതാഴിലാളികളുെട മക്കൾ പാരലൽ
േകാേളജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇവർക്കു കൂടി ലാപ് േടാപ് നൽകാൻ അനുമതി ആവശയ്
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.22 അയ്മനം ഗര്ാമ പഞ്ചായത്ത്
േകാട്ടയം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
24.11.2018-െല കത്തും
അയ്മനം
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 22.11.2018-െല കത്തും (SRG 1109/18 - CC 575/18)

േപര്ാ.നം. 218/19
േപര്:- കക്കൂസ് നിര്മ്മാണം

അടങ്കല് 23,90,000/-- രൂപ
(തനത് ഫണ്ട് 3,50,000/- രൂപ
ശുചിതവ് മിഷന് വിഹിതം 20,40,000/- രൂപ)

പര്ളയെത്തത്തുടര്ന്ന് ഏകേദശം 320 കക്കൂസ് പഞ്ചായത്തില് നശിച്ചുേപായി.
ശുചിതവ്മിഷന് ഫണ്ട് കൂടി േചര്ത്ത് 170 േപര്ക്കു കൂടി കക്കൂസ് നിര്മ്മിക്കാനുള്ള േപര്ാജക്ട്
ഈ വര്ഷം സ്പില് ഓവറായി തുടരുന്നു. ODF ആയി പര്ഖയ്ാപിച്ച പഞ്ചായത്തായതിനാല്
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് നിര്വവ്ഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന് തയയ്ാറാകുന്നിലല്. േകാഓര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.23 ധര്മ്മടം ഗര്ാമ പഞ്ചായത്ത്
കണ്ണൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 24.11.2018-െല കത്തും ധര്മ്മടം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െസകര്ട്ടറിയുെട 01.11.2018-െല A2/4119/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും 25.04.2018-െല
4/202/18-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും ബഹു. തലേശ്ശരി സബ് ജഡ്ജ്
േകാടതിയുെട CMP 519/17-◌ാ◌ം നമ്പര് ഉത്തരവും

േപര്ാ.നം. 153/18

അടങ്കല് 5,50,000/-- രൂപ
(തനത് ഫണ്ട് 1,50,000/- രൂപ
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 4,00,000/- രൂപ)
േപര്:- കളത്തില് പറമ്പ് കിണര് നിര്മ്മാണം
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കളത്തില്പ്പറമ്പ് കിണര് നിര്മ്മാണം എന്ന േപര്ാജക്ട് 2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.
കുടിെവള്ള ക്ഷാമം
േനരിട്ടതിനാല് സാേങ്കതിക അനുമതി
ലഭിക്കാെത തെന്ന ഗുണേഭാക്തൃ സമിതി ഏെറ്റടുത്ത് പര്വൃത്തി ആരംഭിച്ചു. നിര്മ്മാണം
സംബന്ധിച്ച്
നിര്വഹണ ഘട്ടത്തില് േകാടതി േകസുണ്ടായി. വിജിലന്സ്
പരിേശാധനയുെട അടിസ്ഥാനത്തില് പരാതി അടിസ്ഥാന രഹിതമാെണന്ന് കെണ്ടത്തി
ബഹു. തലേശ്ശരി െസ്പഷയ്ല് ജഡ്ജ് േകാടതിയുെട CMP 519/17-◌ാ◌ം നമ്പര് ഉത്തരവ്
പര്കാരം േകസ് തള്ളി. ഈ പര്വൃത്തി പൂര്ത്തിയാക്കാനും ഇതുവെര െചയ്ത പര്വൃത്തിയുെട
വാലയ്ുേവഷെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില് ഗുണേഭാക്തൃ സമിതിക്ക് തുക നല്കാനും അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.24 െപരളേശ്ശരി ഗര്ാമ പഞ്ചായത്ത്
കണ്ണൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
30.11.2018 െല കത്തും
െപരളേശ്ശരി
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 22.11.2018-െല A2-6558/17-◌ാ◌ം മ്പര് കത്തും

േപര്ാ.നം. 29/19
അടങ്കല് 1,50,000/-- രൂപ (SCP)
േപര്:- എസ്.സി. വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലാപ് േടാപ്
Centralized Procurement and Rate Contract System മുേഖന ലാപ് േടാപ്
വാങ്ങുന്നതിന് നിരക്ക് 33,302/- രൂപയാണ്. ഈ നിരക്കില് ലാപ് േടാപ് വാങ്ങി
നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.25 പാലക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 15.11.2018-െല കത്തും പാലക്കാട് േബല്ാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 14.11.2018-െല C - 1586/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും (SRG
1074/18 - CC - 516/18)

േപര്ാ.നം. 29/19
അടങ്കല് - 5,00,000 (SCP)
േപര്:- േതാലാനിക്കാവ് SC േകാളനി സാസ്ക്കാരിക നിലയം
േതാലാനിക്കാവ് പട്ടികജാതി േകാളനിയില് നിര്മ്മിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന്
പിരായിരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിന് വിഹിതം നല്കുന്നതിനുള്ള േപര്ാജക്ടിന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.26 കുറ്റിേക്കാല് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 01.12.2018-െല കത്ത് (SRG -1174/18 CC 678/18)

േപര്ാ.നം. 228/19
േപര്:- മലേവട്ടുവ വൃദ്ധര്ക്ക് കട്ടില്

അടങ്കല് - 4,95,900 (SCP)

മലേവട്ടുവര്ക്ക് കട്ടില് എന്ന േപര്ാജക്ട്
2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. (േപര്ാ.നം. 92/18) ഇത് കയ്ൂ ബില് ആയി. ജിലല്യില് മലേവട്ടുവ
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വിഭാഗത്തിനുള്ള ഫണ്ട് എസ്.സി.പി യില് നിന്ന് റ്റി.എസ്.പി.യിേലാട്ട് കര്മീകരിച്ചാണ്
ഈ വര്ഷം ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത്. അതിനാല് എസ്.സി.പി. വിഹിതം കുറഞ്ഞു. ഈ
വര്ഷം 4,20,000/- രൂപയാണ് എസ്.സി.പി. ബജറ്റ് വിഹിതം ഉപേയാഗിച്ച് മറ്റ്
േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് (കയ്ൂ ബിലല്ിെല) തുക നല്കി. അതിനാല് ഈ തുക വികസനഫണ്ടില്
(ജനറല്) നിേന്നാ റ്റി.എസ്.പി.യില് നിേന്നാ നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.27 പള്ളിക്കേത്താട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാട്ടയംജിലല്ാപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 24.11.18 െല കത്തും പള്ളിക്കേത്താട്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുെട 12.09.18െല 4(4)-◌ാ◌ം നമ്പര്
തീരുമാനവും.
േപര്ാ.നം 148/19

അടങ്കല് 14,93,800/- രൂപ
( തനതുഫണ്ട് 10,62,205/- രൂപ
േബല്ാക്ക് വിഹിതം 4,31,595/- രൂപ)

2016-17 ല് കക്കൂസ് നിര്മ്മാണത്തിന് േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ആെക
ഗുണേഭാക്താക്കള് 532. ഇതില് 211 േപര് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കി േരഖകള്
സമര്പ്പിച്ചു ധനസഹായം ൈകപ്പറ്റി.321 േപര് 31.03.17 നകം പൂര്ത്തിയാക്കി. എന്നാല്
േരഖകള് സമര്പ്പിക്കാന് കഴിയാ ത്തതിനാല് തുക നല്കിയിലല്, ഈ േപര്ാജക്ട് 201718, 2018-19 വര്ഷം സ്പില് ഓവറായി തുടരുന്നു. ODF ആയി പര്ഖയ്ാപിച്ചതിനാല്
ധനസഹായം
നല്കാന്
സര്ക്കാര്
അനുമതി
േവണെമന്ന്
നിര്വവ്ഹണഉേദയ്ാഗസ്ഥനായ വിേലല്ജ് എക്സ്റ്റന്ഷന് ഓഫീസര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
േകാര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.28 വിലയ്ാപ്പള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 25.09.18 െല കത്ത് (CC65/18)
2015-16 വര്ഷം ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്ന അരയാക്കൂല് താെഴ ചിറക്കുനി മുക്ക് ഫുട്പാത്ത്
എന്ന േപര്ാജക്ട് (നം.224/16) കരാറുകാരന് 06.01.2017 ല് പൂര്ത്തിയാക്കി. ബില്തുക
85,218/- രൂപ. 2016-17 ല് ഈ േപര്ാജക്ടു സ്പില് ഓവറായി ഉള്െപ്പടുത്താന്
വിട്ടുേപായതിനാല് തുടര്ന്നുള്ള വര്ഷവും ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നിലല്. ഈ വര്ഷം
സ്പില്ഓവറായി ഉള്െപ്പടുത്താന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.29 ഗര്ാമവികസനകമ്മീഷണറുെട 14.12.2018 െല 12/2018/CRD നമ്പര് കുറിപ്പ്
(SRG 1212/18)
ഗര്ാമ, േബല്ാക്ക്, ജിലല്ാപഞ്ചായത്തുകള് RIDF, PMGSY പദ്ധതികളില് ഉള്െപ്പടുത്തി
നടപ്പിലാക്കാനുേദ്ദശിക്കുന്ന പര്വൃത്തികള് പലതും അവയുെട അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന
മുറയ്േക്കാ അധികാര സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്േക്കാ മാതര്ം
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പര്ാഥമികമായി െചേയയ്ണ്ട ൈസറ്റ് സര്േവവ്, േസായില് െടസ്റ്റ്, എസ്റ്റിേമറ്റ്
തയയ്ാറാക്കല്, DPR തയയ്ാറാക്കല് തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്നതായാണ് കാണുന്നത്.
ഇതുമൂലം പര്വര്ത്തിയുെട എസ്റ്റിേമറ്റ്, DPR എന്നിവ കൃതയ്മായി സമര്പ്പിച്ച് അംഗീകാരം
േനടി സമയബന്ധിതമായി ആരംഭിക്കാന് കഴിയുന്നിലല്.
ഈ സാഹചരയ്ത്തില് RIDF, PMGSY േപാലുള്ള േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക്
െപര്ാേപ്പാസലുകള്
സമയബന്ധിതമായി
നല്കുന്നതിന്
ഗര്ാമ,
േബല്ാക്ക്,
ജിലല്ാപഞ്ചായത്തുകള് മുന്കൂട്ടി പര്വര്ത്തികള് കെണ്ടത്തി പര്ാഥമിക അേനവ്ഷണ
േജാലികളായ ൈസറ്റ് സര്േവവ്, േസായില് െടസ്റ്റ്, DPR തുടങ്ങിയവ തയയ്ാറാക്കി
വയ്ക്കുന്നതിനുേവണ്ടി വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് േപര്ാജക്ട് ഉള്െക്കാള്ളിക്കുന്നതിന്
അനുമതി നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.30 ആറാട്ടുപുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ആറാട്ടുപുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 11.12.18 െല കത്ത് (SRG -1213/18)
പഞ്ചായത്തിന് മൂന്നാംഗഡു െപാതുവിഭാഗം വികസനഫണ്ടായി അനുവദിച്ചത്
95,82,000/- രൂപയാണ്. ഇതില് 87,05,648/- രൂപ േകരള വാട്ടര് അേതാറിറ്റിക്ക്
അടയ്േക്കണ്ട കുടിശ്ശികയായി പിടിച്ചു. ബാക്കി ലഭിച്ചത് 8,76,000/-രൂപ മാതര്മാണ്.
ഇത് വികസന പര്വര്ത്തനെത്ത ബാധിക്കും എന്നതിനാല് തുക കുറവ് െചയയ്ുന്നത്
തത്ക്കാലം മരവിപ്പിക്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.31 െചങ്ങമനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുെട 5.11.18 െല J1-20081/2018-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും
എറണാകുളം പഞ്ചായത്ത് െഡപയ്ൂട്ടിഡയറക്ടറുെട 20.07.18 െല F-6868/18◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും (LSGD – DA/795/2018-LSGD)
താെഴപറയുന്ന
രണ്ടുേപര്ാജക്ടുകള് പഞ്ചായത്ത് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മത്സയ്കര്ഷകരുെട മക്കള്ക്ക് ലാപ് േടാപ്
1. േപര്ാ.നം 45/19
മത്സയ്വില്പനയ്ക്ക് േമാേട്ടാര് ൈസക്കിളും ഐസ്േബാക്സും
2. േപര്ാ.നം. 65/19
െചങ്ങമനാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് സമുദര്/ഉള്നാടന് േമഖലയില് ഉള്െപ്പടുന്നിലല്.
എന്നാല് മംഗലപുഴ ഈ പഞ്ചായത്തിലൂെടയാണ് കടന്നു േപാകുന്നത്. അതിനാല്
ഈ േപര്ാജക്ടു നടപ്പാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.32 തൃശ്ശൂര് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
തൃശ്ശൂര് ജിലല്ാപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 09.10.2018 െല DTP/D3-4789/17◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത് (LSGD-DA1/664/18/LSGD)
കുട്ടികള്ക്കിടയിെല ബുദ്ധിപരമായ െവലല്ുവിളികള്, ഓട്ടിസം., െസറിബര്ല് പാള്സി
തുടങ്ങിയ േനരിടുന്നതിന് ഭിന്നേശഷിക്കാരായ വയ്ക്തികളുെട േക്ഷമവും വികസനവും
ലക്ഷയ്മാക്കി തൃശ്ശൂര് ജിലല്ാപഞ്ചായത്ത് ശുഭാപ്തി എന്ന േപരില് ഒരു ജിലല്ാതല
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ഭിന്നേശഷി വിഭവേകന്ദ്രം (DDRC) സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം കുട്ടികെള
പരിചരിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ െസന്ററിെന്റ െകട്ടിട നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിച്ചാല്
ഉടന്തെന്ന പര്വര്ത്തനം തുടങ്ങണം. ഇതിന് ആദയ്െത്ത രണ്ടുവര്ഷേത്തക്ക്
ആവശയ്മായി വരുന്ന െചലവ് തൃശ്ശൂര് ജിലല്യിെല തേദ്ദശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്
നിന്ന് കെണ്ടത്താന് ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. ഇതിന് േകാര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.33 താനൂര് നഗരസഭ
മലപ്പുറം ജിലല്ാപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 24.11.2018 െല കത്ത് (SRG 1113/18.
CC 565/18))
േപര്ാ.നം 60/19
അടങ്കല് 1,20,000/- രൂപ (വികസന ഫണ്ട്)
േപര് താനൂര് നഗരസഭയിെല എയ്ഡഡ് വിദയ്ാലയങ്ങള്ക്ക് LED TV വാങ്ങല്

താനൂര് നഗരസഭയിെല എയ്ഡഡ് വിദയ്ാലയങ്ങള്ക്ക് LEDTV വാങ്ങല് എന്ന
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.34 പുളിങ്കുന്ന് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 24.11.18 െല കത്തും പുളിങ്കുന്ന്
പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 29.10.18 െല A3.3925/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും
(SRG 1121/18. CC 505/18)
േപര്ാ.നം 101/18

അടങ്കല് 20,00,000/- രൂപ
(CFC വിഹിതം 15,00,000/ഗുണേഭാക്തൃവിഹിതം 5,00,000/- രൂപ)

േപര്:- കുടിെവള്ള ടാങ്ക്

ഓേരാ കുടുംബത്തിനും കുടിെവള്ള ടാങ്ക് വിതരണം െചയയ്ാനുള്ള േപര്ാജക്ടിന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.35 െകാടുങ്ങലല്ൂര് നഗരസഭ
തൃശ്ശൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 26.11.18 െല കത്ത്.

(CC 367/18)

േപര്ാ.നം 612/19
അടങ്കല് 13,00,000/- രൂപ
േപര് – ദുരിതാശവ്ാസ കയ്ാമ്പില് കഴിയുന്നവര്ക്ക് താത്കാലിക െഷഡ്

െകാടുങ്ങലല്ൂര് നഗരസഭയില് ദുരിതാശവ്ാസ കയ്ാമ്പില് 21 േപര് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇവര്ക്ക്
സവ്ന്തമായി ഭൂമി ഉെണ്ടങ്കിലും വീടു പൂര്ണ്ണമായും തകര്ന്നുേപായി. പുതിയ വീടു
നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് േമല്േനാട്ടം വഹിക്കാനും െതാഴില് െചയയ്ാനും കഴിയും വിധം
ഇവരുെട സവ്ന്തമായ സ്ഥലത്ത് താത്കാലിക െഷഡ് പണിയാന് ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. ഒരു
െഷഡിെന്റ െചലവ് 61904/- രൂപ. ഇതിനുള്ള േപര്ാജക്ട് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതി
നിരസിച്ചു. പര്േതയ്ക അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.36 പാേങ്ങാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 27.11.2018 െല കത്തും
പാേങ്ങാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തു പര്സിഡന്റിെന്റ 19.11.18 െല കത്തും.
േപര്ാ.നം 52/19
അടങ്കല് 5,70,000/- രൂപ (SCP)
േപര് – പട്ടികജാതി വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലാപ് േടാപ്
മാര്ഗ്ഗേരഖപര്കാരം ലാപ് േടാപിന് അനുവദനീയ പരമാവധി തുക 30,000/രൂപയാണ്. എന്നാല് ലാപ് േടാപ് വാങ്ങാന് െകല്േടര്ാണില് നിന്ന് ഇന്േവായ്സ്
വാങ്ങിയേപ്പാള് വില 30,000/- രൂപയിലധികമാണ്. അതിനാല് നിരക്ക് വര്ദ്ധിപ്പിച്ച്
നല്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.37 ൈമലപര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 28.11.18 െല കത്ത് (SRG –
1132/18-CC 615/18)
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട ശര്ീ.സതീഷ് കുമാറിന് വിേദശത്ത് െതാഴില് ലഭിച്ചു.
നിശ്ചിത സമയത്തിനകം അേപക്ഷയും അനുബന്ധേരഖ സമര്പ്പിക്കാത്തതിനാല്
ആനുകൂലയ്ം ലഭിക്കാെതയാണ് വിേദശേത്തക്ക് േപായത്. ഇേദ്ദഹത്തിന് ആനുകൂലയ്ം
നല്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.38 ആലത്തൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പാലക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 28.11.18 െല കത്ത് (SRG 1135/18 .
CC 605/2018)
േപര്ാ.നം 177/19

അടങ്കല് 29,40,000/- രൂപ (SCP)
(വികസനഫണ്ട് 1,40,000/- രൂപ SCP
ജിലല്ാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 24,00,000/േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 4,00,000/-

വീടുവച്ചു നല്കാനായി പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട വനിതകള്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി
നല്കാനുള്ള േപര്ാജക്ടു 2017-18 വര്ഷം പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഈ
വര്ഷം സ്പില് ഓവറായി തുടരുന്നു. ൈലഫ് മിഷന് മാര്ഗ്ഗേരഖപര്കാരമലല്
എന്നതിനാല് ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് പര്േതയ്ക അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.39വണ്ണപ്പുറം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ഇടുക്കി ജിലല്ാപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 28.11.2018 െല കത്ത് (SRG 1138/18,
1139/18, 1140/18-CC 590/18, CC589/18, 588/18)
േപര്ാ.നം 13/19, 12/19, 11/19
േപര് - ആശര്യ പദ്ധതി

ആെക അടങ്കല് 4,37,800/- രൂപ (TSP)
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ആശര്യാപദ്ധതി പര്കാരം പുതിയവീട് നിര്മ്മാണത്തിന് 2,50,000/- രൂപയും വീട്
അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് 25000/- രൂപ വീതം നല്കാനുമാണ് തുക വകയിരുത്തി
യിരിക്കുന്നത്. ഇത് യഥാകര്മം 4,00,000/- രൂപയും 1,00,000/-യും ആക്കി
വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന്
അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(ജനറല്,
എസ്.സി.പി,
റ്റി.എസ്.പിയിലായി 3 േപര്ാജക്ടുകള്)

4.40 തുമ്പമണ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്
1148/18 . CC 654/18)

ഓഫീസറുെട 29.11.18 െല കത്ത് (SRG

േപര്ാ.നം 138/19
അടങ്കല് 9,75,000/-രൂപ
േപര് – വാഹനം വാങ്ങല്

2013-14 മുതല് 2015-16 വെരയുള്ള വര്ഷങ്ങളിലായി പഞ്ചായത്തിനു ലഭിച്ച
അവാര്ഡുതുകയില് നിന്ന് (മികച്ച പഞ്ചായത്തിനുള്ളത്) പഞ്ചായത്തിെന്റ 14 വര്ഷം
പഴക്കമുള്ള വാഹനത്തിനു പകരം പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാന് േപര്ാജക്ടു തയയ്ാറാക്കി.
ഇതിന് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും അനുമതി നല്കിയിലല്. വാഹനം
വാങ്ങാന് പര്േതയ്ക അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാെത നിലവിെല പഴയ
വാഹനം ടര്യിലര് ഘടിപ്പിച്ച് മാലിനയ്നിര്മ്മാര്ജ്ജനത്തിന് ഉപേയാഗിക്കാനും
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.41

േകാകല്ിയാര് ഇംപ്ലാന്റീസ് അേസാസിേയഷന് ആന്റ് ചാരിറ്റബിള്
െസാൈസറ്റി പര്സിഡന്റിെന്റ കത്ത്. (ലഭിച്ചത് 07.11.2018) (LSGDDA1/718/2018-LSGD)
േകാകല്ിയര്
ഇംപ്ലാന്റിനു
േശഷമുള്ള
േകള്വി
സഹായികളും
മറ്റും
നല്കാവുന്നതാെണന്ന് മാര്ഗ്ഗേരഖയില് ഉണ്ട്. പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ്ഗ
വിഭാഗക്കാര്ക്കും മത്സയ്െതാഴിലാളികള്ക്കും (മക്കള്ക്ക്) മാതര്മായി േകാകല്ിയര്
ഇംപ്ലാന്റിേന്റയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുേടയും റിപ്പയറിംഗിന് ധനസഹായം
നല്കിയാല് മതിെയന്ന് േകാര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട 27.09.2018 െല
േയാഗതീരുമാനപര്കാരം
സര്ക്കാര്
നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(15.10.2018
െല
ഡി.എ1/718/18/തസവ്ഭവ ഉത്തരവ്) ഇതിനുള്ള ധനസഹായം എലല്ാവര്ക്കും
നല്കുന്നതിന് സര്ക്കാര് തീരുമാനമുണ്ടാകണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.42 കുറ്റിേക്കാല് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
കാസറാേഗാഡ് ജിലല്ാപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 30.11.2018 െല കത്ത് (SRG
1164/18 CC-677/18)
േപര്ാ.നം 17/19

അടങ്കല് 9,51,640/-രൂപ
(േബല്ാക്ക് വിഹിതം 8,51,640/- രൂപ
തനത് ഫണ്ട് 1,00,000/- രൂപ)

കുറ്റിേക്കാല്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില്
അണ്ണപ്പാടിയില്
അങ്കണവാടി
െകട്ടിടം
നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് 8.00 ലക്ഷം രൂപ സാമൂഹയ്നീതി വകുപ്പ് പി.ഡബ്ളിയു.ഡി ക്ക്
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ൈകമാറിയിട്ടുണ്ട്. അധികമായി 8,51,640/- രൂപ കൂടി േവണം. ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത്
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിര്വവ്ഹണ ഏജന്സി പി.ഡബ്ളിയു.ഡി ആയതിനാല്
ഈ തുക പി.ഡബ്ളിയു.ഡിക്ക് ൈകമാറാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.43 േകാട്ടയം ജിലല്ാപഞ്ചായത്ത്
േകാട്ടയം ജിലല്ാപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 30.11.18 െല കത്തും ജിലല്ാപഞ്ചായത്ത്
ഭരണസമിതിയുെട 7.11.18 െല 2(5)◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
േപര്ാ.നം 606/19
അടങ്കല് 4,90,000/-രൂപ
േപര് – അയര്കുന്നം ഡിവിഷനിെല വിവിധ സ്കൂളുകളില് േസ്പാര്ട്സ് കിറ്റ്, അവയന്നൂര്
ൈഹസ്കൂളിന് േലാംങ്ങ്ജംപ് പിറ്റും
അയര്കുന്നം ഡിവിഷനില് വിവിധസ്കൂളുകളിേലയ്ക്ക് േസ്പാര്ട്സ് കിറ്റും (2 സര്ക്കാര്
സ്കൂളും 4 എയ്ഡഡ് സ്കൂളും) അമയന്നൂര് ൈഹസ്കൂളിന് (എയ്ഡഡ്) േലാംങ്ങ്ജംപ്
പിറ്റും നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള േപര്ാജക്ട്. േലാങ്ങ്ജംപ് പിറ്റ് (1.50 ലക്ഷം രൂപ) എയ്ഡഡ്
സ്കൂളിലായതിനാല്
നിര്വവ്ഹണ
ഉേദയ്ാഗസ്ഥ
േപര്ാജക്ടു
നടപ്പാക്കുന്നിലല്.
േകാര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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