No.10/2018/SRG/LSGD(13)

വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗം
17.01.2019 -ന് ഉച്ചയ്ക്ക്േശഷം 2.30 മണിക്ക്
െസകര്േട്ടറിയറ്റിെല സൗത്ത് േകാണ്ഫറന്സ് 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
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്

കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം

നടപടി

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
ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം
നല്കാെമന്ന്
േകരള േസാഷയ്ല്
െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് അറിയിച്ചു.
നടപടി- എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്,
േകരളേസാഷയ്ല് െസകയ്ൂരിറ്റി മിഷന്
2.2
16.10.2018 െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം തുടര് നടപടി
സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്
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
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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
2.3 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 (NHM) എന്നിവരടങ്ങുന്ന
കമ്മിറ്റി ഇന്റര്വയ്ൂ െചയ്ത് എടുക്കണെമന്നുമാണ് 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.
i)
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
പര്വര്ത്തനം, ഉപേകന്ദ്ര േസവനം തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ഇവരുെട േസവനം
ഉപേയാഗിക്കാം. എന്നാല് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1.00 മണി മുതല് 6.00 മണി വെര
കുടുംബാേരാഗയ് േകന്ദ്രങ്ങളില് േഡാക്ടര്മാരും
നഴ്സുമാരും
ഉണ്ട് എന്നുറപ്പു
വരുത്തണം.
ii)
കുടുംബാേരാഗയ് േകന്ദ്രങ്ങളില് നിര്ബന്ധമായും അധികമായി േഡാക്ടര്മാേരയും
പാരാെമഡിക്കല് സ്റ്റാഫിേനയും നിയമിക്കണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച സര്ക്കാര്
ഉത്തരവ് ഉടെന നല്കണം.
നടപടി:- തേദ്ദശസവ്യംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ്
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ഖണ്ഡിക 4.25
െചങ്ങന്നൂര് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 22.10.2018-െല കത്ത് (CC/292/2018)
ഐ.എ.ൈവ പദ്ധതിയില് ഗര്ാമ - േബല്ാക്ക്- ജിലല്ാ വിഹിതമായി ലഭിച്ച തുകയില്
പലിശ ഉള്െപ്പെട 2,19,44,049/- രൂപ ബാക്കി ഉണ്ട്. ഈ തുക ഉപേയാഗിച്ച്
അഗതികള്, ശാരീരിക-മാനസിക െവലല്ുവിളികള് േനരിടുന്നവര്, ഗുരുതര േരാഗം
ബാധിച്ചവര്, അനാഥര്/വിധവകള് എന്നീ വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്ന 52 േപര്ക്ക് ഭവനം
നിര്മ്മിച്ചു നല്കാന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
1) േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് അതിര്ത്തിയിെല ഗര്ാമപഞ്ചായത്തു കളില് ൈലഫ്
പദ്ധതി പര്കാരം വീട് നിര്മ്മിച്ചു നല്കാന് ഫണ്ടിെന്റ കുറവുെണ്ടന്ന് ൈലഫ്
മിഷന്
പര്തിനിധി അറിയിച്ചു. അതിനാല് ഈ തുക ൈലഫ് മിഷന്
പദ്ധതിയില്െപ്പടുന്ന
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് വീട് നിര്മ്മിച്ചു നല്കാന്
ഉപേയാഗിക്കണെമന്ന് നിര്േദ്ദശിക്കുന്നു.
2) േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ച പര്കാരമുള്ള
വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്നവര്
ൈലഫ് മിഷെന്റ ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില് നിന്ന് എന്തുെകാണ്ട് ഒഴിവായി എന്നതു
പരിേശാധിച്ച് ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര് റിേപ്പാര്ട്ട് നല്കണം.
നടപടി- ഗര്ാമവികസന കമ്മീഷണര്
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. െപാതു തീരുമാനം
ഖണ്ഡിക 3.3 െന്റ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശയ്മായ
കര്മീകരണം ഐ.െക.എം. എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് െചയയ്ണം.
നടപടി:-എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െക.എം
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3. െപാതു വിഷയങ്ങള്
================
4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്

====================
4.1 പുളിക്കീഴ് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പത്തനംതിട്ട ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 19.12.2018-െല കത്തും പുളിക്കീഴ് േബല്ാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുെട
17.12.2018-െല II(1)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി
തീരുമാനവും

േപര്ാ.നം 20/19

അടങ്കല് 20,00,000/- രൂപ
വികസനഫണ്ട് - 10,00,000/- രൂപ
നിര്മ്മല് പുരസ്കാര വിഹിതം - 10,00,000/- രൂപ
േപര്:- നിര്മ്മലം നിര്ഭയം (സ്ത്രീ സൗഹൃദ ശുചിതവ് േബല്ാക്ക്)

േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് മാലിനയ്മുക്തമാക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന േപര്ാജക്ട്ഇതിെന്റ ഭാഗമായി CC TVകയ്ാമറ സ്ഥാപിക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.2 കാവന്നൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം
ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
24.11.2018-െല
കത്തും
കാവന്നൂര്
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെന്റ 08.10.2018-െല 2(4)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും

േപര്ാ.നം 239/19

അടങ്കല് 1,85,0000/- രൂപ
(േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ്)
േപര്:- കളരിക്കുന്ന് േസ്റ്റഡിയം േറാഡ് പുനരുദ്ധാരണം.

2017-18-െല മുകളില് പറഞ്ഞ േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം മാറ്റമിലല്ാത്ത സ്പില് ഓവര്
േപര്ാജക്ട് ( കാറ്റഗറി 1) ആയി തുടരുന്നുണ്ട്. സാേങ്കതികാനുമതി തുകയും െടണ്ടര്
തുകയും 2,35,000/- രൂപ ആയിരുന്നുെവങ്കിലും കയ്ാരിഓവര് െചയ്തേപ്പാള് 1,85,000/രൂപയായാണ് ഉള്െപ്പടുത്തിയത്. ഈ തുക േകാണ്ടര്ാക്ടര്ക്കു നല്കി. പര്വൃത്തി
പൂര്ത്തിയായി. ബാക്കി തുകയായ
50,000/- രൂപ
നല്കാന് േപര്ാജക്ട്
വകയിരുത്തുന്നതിന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.3 കാവന്നൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 24.11.2018-െല കത്ത്

േപര്ാ.നം 274/18
അടങ്കല് 1,50,000/- രൂപ
േപര്:- വള്ളിക്കുന്ന് പുലിയാറകുന്ന് േറാഡ് പുനരുദ്ധാരണം

2017-18-ല് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് വള്ളിക്കുന്ന് പുലിയാറകുന്ന് േറാഡ് എന്ന
േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് പൂര്ത്തികരിച്ചിെലല്ങ്കിലും
അബദ്ധവശാല്
പൂര്ത്തീകരണപതര്ം
തയയ്ാറാക്കി. അതിനാല് 2018-19-ല് സ്പില് ഓവറായി
ഉള്െപ്പടുത്താന് കഴിഞ്ഞിലല്. ഇത് സ്പില് ഓവറായി ഉള്െപ്പടുത്താന് പര്േതയ്ക
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.4 പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 29.11.2018 -െല കത്ത്

േപര്ാ.നം 256/19
േപര്ാ.നം. 265/19(TSP)

അടങ്കല് 40,50,000/- രൂപ (SCP)
3,70,000/- രൂപ (TSP)

േപര്:- വീട് വയ്ക്കാന് ഭൂമി
വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് ഭൂമി വാങ്ങാനായി രണ്ട് േപര്ാജക്ട് (SCP, TSP) കള് വാര്ഷിക
പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ൈലഫ് പദ്ധതി പര്കാരം ഭവന സമുച്ഛയത്തിനു
േവണ്ടിയാണ്
ഭൂമി വാങ്ങാവുന്നത്. ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് ഫല്ാറ്റ്
രീതിേയാട്
താല്പരയ്മിലല്ാത്തതിനാല് ഗുണേഭാക്താക്കള്
സവ്യം കെണ്ടത്തുന്ന വയ്ക്തിഗത
േപ്ലാട്ടുകള് വാങ്ങാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.5 േചേങ്ങാട്ടുകാവ് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 19.12.2018-െല കത്തും അനുബന്ധമായുള്ള
കുറിപ്പും

േപര്ാ.നം 165/19

അടങ്കല് 50,000/- രൂപ (തനതുഫണ്ട്)

േപര്:- ടൂറിസം - സാധയ്താ പഠനം
പഞ്ചായത്തില് ടൂറിസത്തിന് മികച്ച സാധയ്തയുെണ്ടന്നും അതിനാല് ടൂറിസം സാധയ്താ പഠനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള
ഈ േപര്ാജക്ടു നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
േവണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.6 തിരുവള്ളൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 19.12.2018-െല കത്തും
അംഗന്വാടി അദ്ധയ്ാപകര്ക്കും ആയമാര്ക്കുമുള്ള ഓണേററിയത്തിെന്റ കുടിശ്ശിക തുക
ടര്ാന്സ്ഫര് െകര്ഡിറ്റ് െചയയ്ണെമന്ന്
ധനവകുപ്പ് നിര്േദ്ദശം
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
പഞ്ചായത്ത് അടയ്േക്കണ്ട കുടിശ്ശിക തുക 7,48,000/- രൂപയാണ്. ഇതിനായി
തനത്ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച്
േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (േപര്ാ.നം. 216/19)
തനത്ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ചുള്ള
ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
4.7 ഒളവണ്ണ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 19.12.2018-െല കത്തും

േപര്ാ.നം. 106/19

അടങ്കല് 10,95,000/- രൂപ
(വികസനഫണ്ട് 6,39,000/- രൂപ
േബല്ാക്ക് വിഹിതം 3,56,000/- രൂപ
സംഭാവന 1,00,000/- രൂപ
േപര് :- വൃദ്ധ പരിപാലന േകന്ദ്രങ്ങളില് ഭക്ഷണം

പഞ്ചായത്തിെല നാല് പകല് വീടുകളില് ഭക്ഷണം നല്കുന്നതിന്
േപര്ാജക്ട്
തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിെട വൃദ്ധ ജനങ്ങള് സേമ്മളിക്കുന്നത് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.00
5

മണിമുതല് ൈവകിട്ട് 6.00 മണിവെരയാണ്. മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം ഇവര്ക്ക് ഉച്ച
ഭക്ഷണമാണ് നല്കാവുന്നത്. ഇവര്ക്ക് ൈവകുേന്നരങ്ങളില് ചായയും
ലഘു
ഭക്ഷണവും നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.8 കിഴരിയൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 20.12.2018-െല കത്ത്

േപര്ാ.നം 121/19
അടങ്കല് 7,33,280/േപര് - ൈലഫ് ഭവന പൂര്ത്തീകരണം (എസ്.സി)

പഞ്ചായത്തില് 2000-01-ല് ഭാഗികമായി ആനുകൂലയ്ം ലഭിച്ചതും എന്നാല് വീട്
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കാത്തതുമായ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട രണ്ടുേപര്ക്ക്
ധനസഹായം നല്കാന് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.9 കുമ്പളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
എറണാകുളം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 01.12.2018-െല കത്ത്

േപര്ാ.നം 63/19
േപര് - മത്സയ്ബന്ധനത്തിനുള്ള വല

അടങ്കല് 4,00,000/- രൂപ
(വികസനഫണ്ട് 2,00,000/- രൂപ
ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം 2,00,000/- രൂപ)

മത്സയ് ബന്ധനത്തിന് വല നല്കുന്നതിന് േപര്ാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം രജിേസ്ട്രഡ്
വള്ളങ്ങളുെട
ഉടമ
സ്ഥര്ക്കാണ് വല നല്കാവുന്നത്. പഞ്ചായത്തില് രജിേസ്ട്രഡ് വള്ള ഉടമകള് ഇലല്.
അതിനാല്
മത്സയ്െതാഴിലാളി
േക്ഷമനിധി
േബാര്ഡില്
അംഗമാെണന്ന
സാക്ഷയ്പതര്ത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തില് ധനസഹായം നല്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
4.10 െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 21.12.2018-െല കത്തും, ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
പര്സിഡന്റിെന്റ 13.12.2018-െല A 13-501/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും (SRG - 1233/18CC752/18)

േപര്ാ.നം 248/19

േപര് - ശാസ്താംേകാട്ട ഹരിത തീരം

അടങ്കല് 5,00,000/- രൂപ (2017-18)
10,00,000/- രൂപ(2018-19)

മുകളില് പറഞ്ഞ േപര്ാജക്ടിന്
ഇതുവെര
സാേങ്കതികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടിലല്.
താെഴപ്പറയുന്നവയാണ് േപര്ാജക്ടിെല ഘടകം
(1) ശാസ്താംേകാട്ട തടാക തീരത്ത് തട്ടു തിരിച്ച് നിലം ഒരുക്കി കയര് ഭൂവസ്ത്രം
വിരിച്ച് ഫലവൃക്ഷൈതകള് വച്ചു പിടിപ്പിക്കുക
(2) തടാക തീരത്ത് മണ്ണ് ബണ്ട് നിര്മ്മിച്ച് കയര് ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കുക
(3) ഗള്ളികളില് കമ്പിവല ഉപേയാഗിച്ച് െചറു െചക്കു ഡാമുകള് നിര്മ്മിച്ച് ചുറ്റും
ഈറ തുടങ്ങിയവ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുക
ഇതിന്
സാേങ്കതികാനുമതി
ലഭിക്കുന്നതിന്
നടപടി
സവ്ീകരിക്കാന്
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.11 െകാലല്ം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 21.12.2018-െല കത്തും െകാലല്ം ജിലല്ാ
പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 13.12.2018-െല A13-235/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും.(SRG

1234/18 CC/751/18)
േപര്ാ.നം 141/18
േപര്:- കണ്ടലഴക്

അടങ്കല് 8,00,000/- രൂപ (2017-18)
അടങ്കല് 5,00,000/- രൂപ (2018-19)

ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ ‘കണ്ടലഴക്’ എന്ന േപര്ാജക്ടിന്
ഇതുവെര
സാേങ്കതികാനുമതി
ലഭിച്ചിട്ടിലല്. െകാലല്ം േകാര്പ്പേറഷന് പരിധിയിലും 13
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുമായി വയ്ാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അഷ്ടമുടി കായല് പര്േദശത്ത്
കണ്ടല് ൈതകള്
വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്
േപര്ാജക്ട്.
ഇതിന്
സാേങ്കതികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സവ്ീകരിക്കണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.12 െവളിനലല്ൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െവളിനലല്ൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്തു പര്സിഡന്റിെന്റ 12.11.2018 െല A3/-7414/18 ◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും CCയുെട 27.09.18 െല 4.18-◌ാ◌ം തീരുമാനവും(LSGD-DB2/347/2018-LSGD)

േപര്ാ.നം 39/19
അടങ്കല് 12,00,000/- ലക്ഷം രൂപ
േപര് – സര്ക്കാര് വിദയ്ാലയത്തിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് പര്ഭാത ഭക്ഷണം

സര്ക്കാര് സ്ക്കൂളിെല കുട്ടികള്ക്ക് പര്ഭാത ഭക്ഷണം നല്കുന്നതിനായുള്ള േപര്ാജക്ടു
വാര്ഷികപദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകേളാടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പര്ീ-ൈപര്മറി
സ്കൂളുകളിെല കുട്ടികള്ക്കും പര്ഭാത ഭക്ഷണം നല്കാനുള്ള അനുമതി േകാര്ഡിേനഷന്
കമ്മിറ്റിയുെട 27.09.18െല േയാഗത്തില് പരിഗണിച്ചിരുന്നു. പര്ീ-ൈപര്മറി സ്കൂളുകളുെട
എണ്ണം, സ്കൂളുകളില് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുെട എണ്ണം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള് സഹിതം
നല്കാന് േയാഗം നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് വിശദാംശങ്ങള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
കര്മ
സ്കൂളിെന്റ േപര്
കുട്ടികളുെട എണ്ണം
നമ്പര്
ആണ്കുട്ടികള് െപണ്കുട്ടികള് ആെക
1
ഗവ.എല്.പി.എസ്, െനട്ടയം
19
23
42
2
ഗവ.യു.പി.എസ്, കരങ്ങന്നൂര്
21
19
40
3
ഗവ.എല്.പി.എസ്, െചറിയ
42
40
82
െവളിനലല്ൂര്
4
ഗവ.എല്.പി.എസ്, ഉഗര്ംകുന്ന്
09
09
18
5
ഗവ.എല്.പി.എസ്, െവളിനലല്ൂര്
31
35
66
ആെക
122
126
248
ഈ കുട്ടികള്ക്കു കൂടി പര്ഭാത ഭക്ഷണം നല്കാന് അനുമതി ആശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.13 േചാേറാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േചാേറാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 16.11.17 െല കത്ത് (LSGD-FM2/292/2018LSGD)

േപര്ാ.നം 117/19
അടങ്കല് 8,01,617/- (തനതു ഫണ്ട്)
േപര് – േചാേറാട് െറയില്േവ െസേന്റജ് ചാര്ജ്ജ് അടയ്ക്കല്

പഞ്ചായത്തില് മൂന്നുവാര്ഡുകളിലായുള്ളവര്ക്ക് പര്േയാജനം ലഭിക്കുന്ന വിധം
പുഞ്ചിരിമില് െറയില്േവ അണ്ടര്പാസ് നിര്മ്മിക്കാനുേദ്ദശിക്കുന്നു. തേദ്ദശഭരണ
7

സ്ഥാപനങ്ങളുെട വിഹിതം, സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് വിഹിതം, സംഭാവന
എന്നിവയാണ്
ഫണ്ട്
േശര്ാതസ്സ്.
4,00,80,857/രൂപ
അടങ്കലായുള്ള
െപര്ാേപ്പാസലിന് െറയില്േവ അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ പര്വര്ത്തിയുെട പര്ാരംഭചിലവിനായി 8,01,617/- രൂപ നല്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു

4.14 ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 27.12.2018 െല കത്ത് (SRG 1259/18- CC
756/18)
അംഗനവാടി അദ്ധയ്ാപകര്ക്കും ആയമാര്ക്കുമുള്ള അധിക ഓണേററിയമായി
ആെക 11,38,800/- രൂപ വകുപ്പിേലക്ക് ടര്ാന്സ്ഫര് കര്ഡിറ്റു െചയയ്ണെമന്ന് ധനവകുപ്പു
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികസനഫണ്ട് കുറവായതിനാല് ഈ തുക തനതുഫണ്ടില് നിന്നു
നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.15 മാനന്തവാടി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
വയനാട് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസറുെട 27.12.2018-െല കത്തും മാനന്തവാടി
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ കത്തും. (SRG 1260/18 - CC764/18)

േപര്ാ.നം 146/19

അടങ്കല് 11,12,000//- രൂപ
(വികസനഫണ്ട്10,00,000/- രൂപ
ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം 1,12,000/- രൂപ )
േപര് - കേക്കരി ജലേസചന പദ്ധതി േമാേട്ടാര് പമ്പ് ഹൗസ്

2017-18-െല കേക്കരി ജലേസചന പദ്ധതിക്ക് േമാേട്ടാര് പമ്പ് ഹൗസ് ൈപപ്പ്
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള േപര്ാജക്ട് ഈ വര്ഷം സ്പില്ഓവറായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്
10 ശതമാനം ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം ഒഴിവാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.16 േകാട്ടയം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
േകാട്ടയം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട
28.12.2018-െല
കത്തും
ജിലല്ാ
പഞ്ചായത്തിെന്റ 23.11.2018-െല 5(6)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും (SRG 5/19 CC 762/18

േപര്ാ.നം 592/19
അടങ്കല് 2,00,000/- രൂപ (വികസനഫണ്ട് )
േപര് - വിഷന് തലയാഴം - (തലയാഴം ഡിവിഷനിെല വിവിധ സര്ക്കാര് എയ്ഡഡ്
സ്കൂളുകളില് വിദയ്ാഭയ്ാസം)
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ
തലയാഴം
ഡിവിഷനില് സര്ക്കാര്, എയ്ഡഡ്
ൈഹസ്കൂളിലും ഹയര് െസക്കന്ററി സ്കൂളുകളിലും െമമ്മറി െടക്നിക്, േലണിംഗ് സ്കില്,
ഇന്നേവറ്റീവ് കല്ാസ്, പഠന ശില്പശാല, േപരന്റിംഗ് കല്ാസ്സുകള് എന്നിവയ്ക്ക് േപര്ാജക്ട്
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും ജിലല്ാ ആസൂതര്ണസമിതി
അംഗീകരിച്ചിലല്. േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.17 വടകര േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 26.12.2018-െല കത്ത് (SRG 1264/18-CC
715/18)

േപര്ാ.നം 74/19
അടങ്കല് 2,00,000/- രൂപ (SCP)
േപര്
2017-18
സാമ്പത്തിക
വര്ഷെത്ത
വിേദശത്ത്
പട്ടികജാതിക്കാരായവര്ക്ക് ധനസഹായം

േപായ

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ടവര്ക്ക് വിേദശത്ത് െതാഴിലിന്
ധനസഹായം
നല്കാന് ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. ഗുണേഭാക്താക്കളില് 2 േപര്
2017-18 ന് വിേദശത്ത്
േപായവരാണ്. അവധിക്ക് നാട്ടില് വന്നിട്ട് വീണ്ടും േപായവരാണ്. ഇവര്ക്ക്
ധനസഹായം നല്കാേമാ എന്ന് സ്പഷ്ടീകരണം നല്കണെമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
4.18 ൈകനകരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്
1266/18/CC774/18)

ഓഫീസറുെട

27.12.2018-െല

കത്ത്.(SRG

ൈകനകരി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തിെല നിര്മ്മാണ പര്വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ആലപ്പുഴ
ജിലല്യിെല േകാസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് പര്കാരമാണ് എസ്റ്റിേമറ്റുകള് തയയ്ാറാക്കുന്നത്.
വള്ളത്തില് കയറ്റിയാണ് സാധന സാമഗര്ികള് പഞ്ചായത്തില് എത്തിക്കുന്നത്.
പഞ്ചായത്തിെന്റ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പര്േതയ്കതകള് മൂലം നിലവിെല ആലപ്പുഴയുെട
േകാസ്റ്റ് ഇന്ഡക്സ് പര്കാരം പര്വൃത്തി െചയയ്ാന് േകാണ്ടര്ാക്ടര്മാര് തയയ്ാറാകുന്നിലല്.
അതിനാല് സമാന ഭൂപര്കൃതിയുള്ള പുന്നമട േകാസ്റ്റ് ഇന്ഡക്സ് പര്കാരം ൈകനകരി
പഞ്ചായത്തിെല
പര്വൃത്തികള്ക്ക് ഉയര്ന്ന നിരക്ക് അനുവദിക്കണെമന്നാവശയ്
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.19 കുറുമാത്തൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
കണ്ണൂര് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 04.12.2018-െല കത്തും കുറുമാത്തൂര് പഞ്ചായത്ത്
െസകര്ട്ടറിയുെട 23.11.2018-െല A2/10/18-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്.(SRG 1184/18 - CC676/18)
േകാകല്ിയര് ഇംപ്ലാേന്റഷന് വിേധയരായ 5 ഗുണേഭാക്താക്കള് ഉണ്ട്. ഇവര്ക്ക്
നിലവില് േകള്വി ഉപകരണങ്ങള് ഉണ്ട്. ഇതിെന്റ റിപ്പയറിംഗിനായി പുതിയ
ഭാഗങ്ങള് വാങ്ങണം. േകടായ ഉപകരണത്തിനു പകരം പുതിയവ മാറ്റി വാങ്ങാന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.20 പുല്പ്പള്ളി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
വയനാട്
ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ്
ഓഫീസറുെട
04.12.2018-െല കത്തും പുല്പ്പള്ളി
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട 06.08.2018െല A5-12029/17-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും
(SRG/1183/18 - CC /8/2018)
പഞ്ചായത്ത് 2016-17 മുതല് തണല് ഭവന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി
പുല്പ്പള്ളി സര്വവ്ീസ് സഹകരണ ബാങ്കില് നിന്ന് േലാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അനുവദിച്ച
േലാണ് തുക
ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ട്.
അതിനാല് ഈ പദ്ധതി
2018-19
കാലയളവിേലയ്ക്ക് കൂടി നടപ്പാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.21 ഇടമുളയ്ക്കല് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 01.12.2018-െല കത്ത്. (SRG - 1181/18 CC689/18)

േപര്ാ.നം 71/19
അടങ്കല് 2,25,000/- രൂപ
േപര് - ഹരിത കര്മ്മേസനയ്ക്ക് വാഹനം വാങ്ങല്
ഹരിത കര്മ്മേസനയ്ക്ക്
പര്േതയ്കം സജ്ജീകരിച്ച
വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള
േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.22 കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 01.12.2018-െല കത്തും കാസറേഗാഡ്
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 28.11.2018-െല D1-2450/18--◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും.
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട 31.10.2018-െല 4.26-◌ാ◌ം നമ്പര് തീരുമാനവും

േപര്ാ.നം 57/19
അടങ്കല് 1.00 േകാടി രൂപ
േപര് - എരുമക്കയം െചക്ക് ഡാമിന് െമക്കാനിക്കല് ഷട്ടര് ഘടിപ്പിക്കല്
എരുമക്കയം െചക്ക് ഡാമിന് െമക്കാനിക്കല് ഷട്ടര് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പര്വൃത്തി
ൈമനര് ഇറിേഗഷന് വകുപ്പു മുേഖന െഡേപ്പാസിറ്റ് വര്ക്കായി െചയയ്ാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നു. 31.10.2018-െല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം
െചക്ക് ഡാം നിര്മ്മിച്ചതിെന്റ െചലവ്, നീളം, െമക്കാനിക്കല് ഷട്ടര് ഘടിപ്പിക്കുന്ന
തിെന്റ ആവശയ്കത തുടങ്ങിയവയടക്കം സമര്പ്പിച്ചുെകാണ്ടും
അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.23 അരിേക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 23.10.2018-െല കത്ത്

േപര്ാ.നം 132/19
അടങ്കല് 4,50,000/- രൂപ
േപര് - ബസ് സ്റ്റാന്റ് ഇന്റര്േലാക്കിംഗ് പൂര്ത്തീകരണം

2017-18-ല് ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് യാര്ഡ് ഇന്റര് േലാക്കിംഗും ൈഡര്േനജ് നിര്മ്മാണവും
(േപര്ാ.നം. 29/18) എന്ന പര്വൃത്തി പൂര്ത്തിയാക്കി. ബില് തുകയായ 21,58,882/- രൂപയും
നല്കി. എന്നാല് പര്വൃത്തി തൃപ്തികരമലല്ാത്തതിനാല് കുറച്ചു പണി കൂടി ഇന്റര്േലാക്ക്
പൂര്ത്തീകരണം എന്ന േപരില് പഴയ കരാറുകാരെനെക്കാണ്ട് െചയയ്ിപ്പിച്ചു. ഇതിെന്റ
തുക നല്കാന് 2018-19-ല് േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും നടപ്പാക്കിയ
പര്വൃത്തി ആയതിനാല് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര് പരിേശാധന നടത്തിയിലല്. െചയ്ത
പര്വൃത്തിക്ക് േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട സാധൂകരണം ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കന്നു.
4.24 അരീേക്കാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 23.10.2018-െല ത്ത്

േപര്ാ.നം 133/19
അടങ്കല് 2,00,000/- രൂപ
േപര് - ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് - േഷാപ്പിംഗ് േകാംപ്ലക്സ് െസ്റ്റയര്േകസ് നിര്മ്മാണം
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ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് യാര്ഡ് ഇന്റര്േലാക്കിംഗും ൈഡര്േനജും എന്ന േപര്ാജക്ട് 2017-18-ല്
നടപ്പാക്കി ബില് തുക നല്കി. ഈ പര്വൃത്തിയുെട കരാറുകാരെനെക്കാണ്ട് െടണ്ടര്
കൂടാെത ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് േഷാപ്പിംഗ് േകാംപ്ലക്സ് െസ്റ്റയര് േകസ് നിര്മ്മാണം എന്ന
പര്വൃത്തി െചയയ്ിപ്പിച്ചു. ഇതിെന്റ ബില് തുക നല്കാന് 2018-19-ല് 2.00 ലക്ഷം രൂപ
അടങ്കലില് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിെയങ്കിലും പര്വൃത്തി നടപ്പാക്കിയതിനാല് െവറ്റിംഗ്
ഓഫീസര് പരിേശാധിച്ചിലല്. ഇതിന് സാധൂകരണം ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.25 എന്മകെജ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
കാസറേഗാഡ് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 16.11.2018-െല കത്ത്

േപര്ാ.നം 45/19
അടങ്കല് 5,00,000/- രൂപ
േപര് - പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിെല വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ൈസക്കിള് വിതരണം
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട 8,9,10 കല്ാസ്സുകളില് പഠിക്കുന്ന വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക്
ൈസക്കിള് വിതരണം എന്ന േപര്ാജക്ട് നടപ്പാക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.26 പനങ്ങാട് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 16.11.2018-െല കത്ത്. (SRG 1079/18 - CC 506/18)

േപര്ാ.നം 146/19

അടങ്കല് 44,24,480/- രൂപ
(CFC - 17,64,480/- രൂപ
ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം/സംഭാവന - 16,60,000/-)
ബാങ്ക് വായ്പ - 10,00,000/- രൂപ
േപര് - കല്ീന് പനങ്ങാട് ഗര്ീന് പനങ്ങാട്

പഞ്ചായത്തിെല മാലിനയ് സംസ്ക്കരണത്തിെന്റ ഭാഗമായുള്ള ഈ േപര്ാജക്ടില് 17
ഹരിത കര്മ്മ േസനാംഗങ്ങെള െതരെഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ േപര്ാജക്ടില് യൂസര് ഫീ
കുറവായതിനാല് ആറു മാസേത്തയ്ക്ക് കൂടി പദ്ധതി വിഹിതം ഉപേയാഗിച്ച് േവതനം
നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കന്നു.
4.27 േകാട്ടയം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
േകാട്ടയം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 14.12.2018-െല കത്ത്. (CC-557/18)

േപര്ാ.നം 624/19

അടങ്കല് 3,00,000/- രൂപ
(േനാണ്േറാഡ് െമയിന്റനന്സ് ഗര്ാന്റ്)
േപര് - ൈവക്കം ഡിവിഷനിെല വിവിധ സ്ക്കൂളുകള്ക്ക് ലാപ് േടാപ്
ൈവക്കം ഡിവിഷനിെല എയ്ഡഡ് സര്ക്കാര് േമഖലയിെല എലല്ാ എല്.പി., യു.പി.
സ്ക്കൂളുകള്ക്കും ലാപ് േടാപ് വാങ്ങി നല്കുന്നതിന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4 എല്.പി. സ്കൂളുകളിലും 2 യു.പി. സ്കൂളുകളിലുമായി 10 ലാപ് േടാപ് നല്കാനാണ്
ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.
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4.28 പേയയ്ാളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി
േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 13.12.2018-െല കത്ത്

േപര്ാ.നം 52/19

അടങ്കല് 5,00,000/- രൂപ

േപര് - എച്ചിലാട്ട് വയല് കനാല് േറാഡ് ടാറിംഗ്
നഗരസഭയിെല എച്ചിലാട്ട് വയല് കനാല് േറാഡ് ഇറിേഗഷന് വകുപ്പിെന്റ
അധീനതയിലാണ്. ഈ േറാഡ് ടാറിംഗ് നടത്താന് എസ്റ്റിേമറ്റ് പര്കാരമുള്ള തുക
ഇറിേഗഷന് വകുപ്പിന് െഡേപ്പാസിറ്റ് െചയയ്ുന്നതിന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.29 അയ്മനം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത്
േകാട്ടയം ജിലല്ാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുെട 14.12.2018-െല കത്ത് (2 േപര്ാജക്ട്)

േപര്ാ.നം 93/19

അടങ്കല് 45,32,000/- രൂപ
(ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് 30,00,000/- രൂപ
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 10,00,000/- രൂപ
തനത്ഫണ്ട്
1,20,000/- രൂപ
ഗുണേഭാക്തൃ വിഹിതം 4,12,000/- രൂപ)

േപര്ാ.നം. 216/19(സ്പില് ഓവര്)
േപര് -കിണര് റീ ചാര്ജ്ജിംഗ്

ആെക അടങ്കല്

31,02,400/- രൂപ

പഞ്ചായത്തിെല എലല്ാ വീടുകളിേലയും കിണര് റീ ചാര്ജ്ജ് െചയയ്ാന് ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.
ആദയ്ഘട്ടമായി 2 വാര്ഡുകളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം
പഞ്ചായത്തില് നിന്നു ധനസഹായം നല്കുന്നത് െപാതു വിഭാഗത്തിന് 2.00 ലക്ഷം
രൂപയും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് 3.00 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വരുമാന പരിധി. െപാതു
വിഭാഗത്തിെന്റ 2.00 ലക്ഷം രൂപ എന്ന പരിധി
ഒഴിവാക്കി തരണെമന്ന്
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു

*************
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