No.9/2019/SRG/LSGD(2)

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോഓര്ഡികനഷ േമ്മിറ്റി കയാഗം
30.07.2019 ഉച്ചയ്ക്ക്കശഷം 3.00 മണിക്ക്
സസക്രകേറിയറ്റിസല സൗത്ത് കോണ്ഫറ സ് ഹാളില്

അജണ്ട
1.

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസെ 2019-20-സല വാര്ഷിേ പധതിതി രോകരാഗതി അവകലാേനം

2. മു
കോഓര്ഡികനഷ
വിഷയങ്ങള്

േമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രോരം

തുെര്നെപെി സൃീേരികക്കണ്ട

2.1 05.02.2019-സല കോഓര്ഡികനഷ േമ്മിറ്റിയിസല തുെര് നെപെി സൃീേരികക്കണ്ട
വിഷയങ്ങള്
ഖണ്ഡിേ3.7
ഇെമലക്കുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് സനറ്റ് േണക്ഷ
നല്ുന്നതിതിന് CSR ഫണ്ട്
ലഭിക്കുന്നതിതെക്കമുള്ളതിസെ സാധ്യത പരികശാധ്ിച്ച് പേിേവര്ഗ വിേസന വുു
ഡയറക്ടര് നല്േിയ റികരാര്േ് പ്രോരം സൃീേരികക്കണ്ട നെപെിേള്
CSR ഫണ്ട് ഉപകയാഗിച്ച് െവര് നിര്മ്മിക്കുന്നതിത് സംബച്ചിച്ച്
വിവിധ്
േമ്പനിേളുമായി ചര്ച്ച നെത്തിസയും ം കവാഡകഫാണ് േമ്പനി ഫീസിബിലിറ്റി
പഠനം നെത്തുന്നതിതിന് സന്നതിധതിത പ്രേെിരിച്ചിട്ടുസണ്ടും ം പേിേവര്ഗ വിേസന വുു
ഡയറക്ടറുസെ പ്രതിനിധ്ി 05.02.2019-സല കോഓര്ഡികനഷ
േമ്മിറ്റിയില്
അറിയിച്ചിരുും . കൂൊസത 'എയര്സെലി’സെ സനറ്റ് േവകറജ് ഈ പ്രകേശങ്ങളിലു
സണ്ടും ം െവര് സ്ഥാപിച്ചു നല്േിയാല് സൗജനയമായി േണക്ഷ നല്ോ അവര്
തയ്യാറാസണും ം ഐ.സേ.എം ഡയറക്ടര് അറിയിച്ചിരുും .
ഇതിസെ സാധ്യത പരികശാധ്ിച്ച് ഇടുക്കി ജില്ലാ േളക്ടറുമായി കചര്ന്നതി്
ആവശയമായ നെപെി സൃീേരിച്ച് റികരാര്േ് നല്ോ പേിേവര്ഗ വിേസന വുു
ഡയറക്ടകറയം
ഐ.സേ.എം.
ഡയറക്ടകറയം ചുമതലസരടുത്തി. ഇതികേല്
അെിയന്തിരമായി നെപെി സൃീേരിച്ച് റികരാര്േ് നല്േണം.
നെപെി :1) പേിേവര്ഗ വിേസന വുു ഡയറക്ടര്
2) എക്സിേൂേീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.സേ.എം.
2.2 27.02.2019-സല കോഓര്ഡികനഷ േമ്മിറ്റിയിസല തുെര് നെപെി സൃീേരികക്കണ്ട
വിഷയങ്ങള്
ഖണ്ഡിേ 3.3
ലലഫ് മിഷ പധതിതിയില് സൃന്തമായി 3 സസെില് ുറയാത്ത ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിതിന്
രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയായി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചു.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്ക്കും മുനിസിരാലിറ്റിക്കും കോര്രകറഷ ം ഈ നിരക്കു
തസന്നതി മതികയാ എും ം
പേിേജാതി പേിേവര്ഗക്കാര്ക്കും
ഈ നിരക്ക്
തസന്നതിയാകണാ എും ം പരികശാധ്ിക്കണസമന്നതി് കയാഗം അറിയിച്ചിരുും .
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ഇതു സംബച്ചിച്ച റികരാര്േ് ലലഫ് ചീഫ് എക്സിേൂേീവ് ഓഫീസര്
നല്േിയിട്ടുണ്ട്.
റികരാര്േ്:- െി യൂണിറ്റ് നിരക്ക് ജനറല്/ എസ്.സി./എസ്.റ്റി വിഭാഗങ്ങള്സക്കല്ലാം
ബാധ്േമാണ്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്ക്കും മുനിസിരാലിറ്റിേള്ക്കും കോര്രകറഷ ം ഇതു
തസന്നതിയാകണാ എന്നതി് റികരാര്േ് സചട്ടിേില്ല.
നെപെി :- 1)ലലഫ് ചീഫ് എക്സിേൂേീവ് ഓഫീസര്
2.3 20.06.2019-സല കോഓര്ഡികനഷ േമ്മിറ്റിയിസല തുെര് നെപെി സൃീേരികക്കണ്ട
വിഷയങ്ങള്
ഖണ്ഡിേ 3.2
ശുചിതൃ മിഷ
2018-19-ല് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വിഹിതം
നല്േിയിരുും . ചില തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഈ വിഹിതം സചലവഴിച്ചു.
എന്നതിാല് ഈ തുേ ട്ടൃഷറിയില് നിും ം മാറാത്തവരും, തുേ മാറി സെഷയല്
റ്റി.എസ്.ബി.യില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട്. ഇങ്ങസനയള്ള തുേയ്ക്ക് പധതിതിേള്
എടുക്കാ േഴിയകമാ എും ം അതിനായി തുേ അ വേിക്കുകമാ എും ം സംബച്ചിച്ച്
കൂൊസത ഇപ്രോരം തുേ മാറി സെഷയല് റ്റി.എസ്.ബി.യില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതി
എത്ര തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, എത്ര തുേയണ്ട് തുെങ്ങിയ ോരയങ്ങള്
പരികശാധ്ിച്ച് റികരാര്േ് നല്ോ ശുചിതൃ മിഷ
എക്സിേൂേീവ് ഡയറക്ടസറ
ചുമതലസരടുത്തിയിരുും . തുേ മാറാത്ത തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഈ
വര്ഷം തുേ അ വേിക്കുകമ്പാള് പ്രകതയേ പരിഗണന നല്ോ േഴിയകമാ എന്നതിതു
സംബച്ചിച്ചും റികരാര്േില് ഉള്സരടുത്തണം.
റികരാര്േ്:-

ഇങ്ങസന തുേ മാറി െി തുേ സെഷയല് റ്റി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടില്
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് േണ്ണൂരിസല എരകഞാളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (22,725/രൂപ), പാരിനികേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (2,40,000/- രൂപ), ുകന്നതിാത്ത്
പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (4,392/-രൂപ) എന്നതിീ തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഈ തുേ തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്
ഉപകയാഗിക്കാല്ലൃന്നതിതാണ്. തുേ മാറാത്ത തകേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങള്ക്ക് ഈ വര്ഷം തുേ അ വേിക്കുകമ്പാള് പ്രകതയേ പരിഗണന
നല്കേണ്ട ആവശയം ഇല്ല എും ം തുേ സചലവഴിക്കാത്ത തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
ഇകത ആവശയത്തിനായി ഈ വര്ഷം തുേ
അ വേികക്കണ്ടതില്ല എും ം ശുചിതൃ മിഷ എക്സിേൂേീവ് ഡയറക്ടര്
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഖണ്ഡിേ 3.3
06.05.2013-സല സ.ഉ.(സാധ്ാ) 1209/2013/തസൃഭവ നമ്പര് തീരുമാനപ്രോരം Kerala
Social Security Mission ള്ള വിഹിതം നല്ോ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
അ മതി നല്േിയിട്ടുണ്ട്. ഇത സരിച്ച് തുെര്ും ള്ള വര്ഷങ്ങളിലും തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് തുേ KSSM-ന് അെയ്ക്കുും ണ്ട്. പഴയ സര്ക്കാര് ഉത്തരവ്
നിലനില്ക്കുന്നതിതിനാലാണ് തുേ അെയ്ക്കുന്നതിത്. KSSM-ന് തുേ അെയ്ക്കുന്നതി രീതി ഇനി
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തുെരണകമാ എന്നതിതു സംബച്ചിച്ച് പരികശാധ്ിക്കുന്നതിതിന് ബച്ചസരേവരുസെ കയാഗം
കചരാ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് സംബച്ചിച്ച തുെര് നെപെി
നെപെി :- 1)തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വുര്
ഖണ്ഡിേ 3.6
കേരള കേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കബാര്ഡ്, കേരള വാേര് അകതാറിറ്റി, ഗ്രൗണ്ട് വാേര്
ഡിരാര്േ്സമെ് തുെങ്ങിയ ിജ സിേളില് മു വര്ഷങ്ങളില് സഡകരാസിറ്റ് സചട്ട
തുേയസെ വിശോംശങ്ങള് ഓകരാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനം തിരിച്ച് തയ്യാറാക്കണം.
ഇതിനായി
ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയസെ കനതൃതൃത്തില് തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുസെ അധതിയക്ഷ മാരുകെയം സസക്രേറിമാരുകെയം കയാഗം വിളിച്ചു
കചര്ത്ത് ഇനി തര്ത്തിയാക്കാ ള്ള സഡകരാസിറ്റ് സചട്ട പ്രതിത്തിേളുസെ എ,ം,
തുേ, സഡകരാസിറ്റ് സചട്ട വര്ഷം , ിജ സിയസെ കപര് എന്നതിീ വിശോംശങ്ങള്
കശഖരിക്കുേയം മു വര്ഷങ്ങളിസല പ്രതിത്തിേള് അെിയന്തിരമായി തര്ത്തിയാ
ക്കാ നിര്കേശിക്കുേയം കവണം . കയാഗത്തികലയ്ക്ക് KSEB, KWA, GWD തുെങ്ങിയ
ബച്ചസരേ ജില്ലാതല ഉകേയാഗസ്ഥസരയം വിളിക്കണം.
ജില്ല തിരിച്ച് ഇതിസെ വിശോംശങ്ങള് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിക്കു കവണ്ടി
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര് കക്രാഡിേരിച്ച്
കേറ്റ്
പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ്
വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഡിവിഷ ചീഫ് മുകഖന കോഓര്ഡികനഷ േമ്മിറ്റിക്കു
നല്േണം.
ഇതു സംബച്ചിച്ച സര്ക്കുലര്. ജില്ലാതലത്തില് സൃീേരിച്ചിട്ടുള്ള
നെപെിേള് സംബച്ചിച്ചുള്ള റികരാര്േ്.
നെപെി :- 1)ചീഫ് , വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ ഡിവിഷ ,
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കബാര്ഡ്
ഖണ്ഡിേ 3.7
അംഗനവാെി െീച്ചര്മാര്ക്കും ആയമാര്ക്കും അധ്ിേ ഓണകററിയം നല്ോ ള്ള
കപ്രാജക്ട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും നഗരസഭേളും
ഈ വര്ഷം
പധതിതിയില്
ഉള്സരടുത്തണം. ആവശയമായ തുേ എത്രസയന്നതി് ബച്ചസരേ ഐ.സി.ഡി.എസ്.
സൂരര്ലവസര്മാരും സി.ഡി.പി.മ മാരും അതത് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
നല്േണം.
ഇതിനേം വാര്ഷിേ പധതിതി അന്തിമമാക്കിയ
തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് ഇതിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിേിസല്ലങ്കില്
പധതിതി കഭേഗതി
സമയത്ത് ഇത് ഉള്സരടുത്തണം. ഇതു സംബച്ചിച്ച സര്ക്കുലര് (ഇതികേല്
ഇന്നതിസത്ത സപാതു വിഷയത്തില്
ഖണ്ഡിേ 3.3-സല
തീരുമാനത്തിസെ
അെിസ്ഥാനത്തില് നെപെിസയടുക്കാല്ലൃന്നതിതാണ്.
നെപെി :- 1)തകേശസൃയംഭരണ (ഇ.പി.എ) വുര്

ഖണ്ഡിേ 4.2
ശാരീരിേ മാനസിേ സവല്ലുവിളിേള് കനരിടുന്നതി ുേിേള്ക്ക് ധ്നസഹായം
ബഹു കേരള സംസ്ഥാന മ ഷയാവോശ േമ്മീഷസെ 22.11.2018-സല HRMP നമ്പര്
1518/16-ാാാം നമ്പര് ഉത്തരവ് ( LSGD - DA1-184/16)
ശ്രീ. എം. ജയകമാഹ , രാധ് ഹൗസ്, ജില്ലാ കോെതി വാര്ഡ്, ആലുഴ എന്നതി
ആളുസെ ഹര്ജിയികേല് ബഹു. കേരള സംസ്ഥാന മ ഷയാവോശ േമ്മീഷസെ
ഉത്തരല്ലൃ പ്രോരം 16.11.2013-സല 362/13/തസൃഭവ ഉത്തരവില് പറയം പ്രോരം
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മാനസിേ ശാരീരിേ സവല്ലുവിളിേള് കനരിടുന്നതി ഭിന്നതികശഷിക്കാരായ ുേിേള്ക്ക്
ധ്നസഹായം നല്ോ
സര്ക്കാര് തലത്തില് നെപെി സൃീേരിക്കുന്നതിത്
സംബച്ചിച്ച്.
ഈ
വിഷയത്തികേല്
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസെ
വിവിധ്
അകസാസികയഷ
ഭാരവാഹിേളുമായി ചര്ച്ച സചട്ട് അെിയന്തിര
തീരുമാന
സമടുക്കാ കയാഗം തീരുമാനിച്ചു. ഇതു സംബച്ചിച്ച തുെര് നെപെി
നെപെി :- 1)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വുര്
ഖണ്ഡിേ 4.11
രോളിക്കല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
രോളിക്കല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സസക്രേറിയസെ 16.02.2019-സല A1-354/19-ാാാം നമ്പര്
േത്തും (ലഭിച്ചത് 11.06.2019) 23.04.2018-സല 10(1)--ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി
തീരുമാനല്ലൃം ( E - 3564743/19/ MLSGD)

കപ്രാ.നം. - 185/16
അെങ്കല് - 3,00,000/- രൂപ (CFC)
കപര്:- സചവിോണിക്കുന്നതി് മായക്കര അംഗനവാെി നവീേരണം
2016-17-ല് അംഗനവാെി നവീേരണത്തിന് 3.00 ലക്ഷം രൂപ വേയിരുത്തി കപ്രാജക്ട്
തയ്യാറാക്കി. തുെര്ും ള്ള വര്ഷം കപ്രാജക്ട് െില് ഓവറായി ഉള്സരടുത്തിയില്ല. 2018
ജ വരിയില് പ്രതിത്തി തര്ത്തീേരിച്ചു. ബില്ലുമായി േരാറുോര എത്തിയകരാളാണ്
അപാേത ശ്രധതിിച്ചത്. ഇത് െില് ഓവറായി ഉള്സരടുത്താ
അ മതി
സംബച്ചിച്ച്. ഇതു പരികശാധ്ിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര് റികരാര്േ് നല്േി
റികരാര്േ്:-

2016-17-സല ഈ കപ്രാജക്ട് 2017-18 വര്ഷം െില് ഓവറായി
ഉള്സരടുത്താ
നിര്വഹണ ഉകേയാഗസ്ഥനായ അസിേെ്
എഞ്ചിനീയര് വിശോംശങ്ങള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സസക്രേറിക്ക്
നല്േിയതായി
ോന്ന്നതിില്ല.
2017-18
വര്ഷത്തില്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പധതിതിയില് ഉള്സരടുത്താത്ത കപ്രാജക്ടിന്
സാകങ്കതിോ മതി വാങ്ങുേയം എഗ്രിസമെ് വയ്ക്കുേയം വര്ക്ക്
തര്ത്തീേരിക്കുേയം സചട്ടത് അസിേെ് എഞ്ചിനീയറുസെ
വീഴ്ചയാണ്. പ്രസ്തുത കപ്രാജക്ടിന് 2016-17 പധതിതിയില് ജില്ലാ
ആസൂത്രണസമിതി അംഗീോരം ലഭിച്ച സാഹചരയം പരിഗണിച്ചും
2017-18-ല് തസന്നതി പ്രതിത്തി തര്ത്തീേരിച്ചതിസന തുെര്ന്നതി് 201819- വാര്ഷിേ പധതിതിയില് ഉള്സരടുത്താ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തീരുമാനം എടുത്തതിനാലും െി കപ്രാജക്ട് െില് ഓവര് ആയി
ഉള്സരടുത്തുന്നതിതിന് അ മതി നല്ോല്ലൃന്നതിതാസണന്നതി് ശൂപാര്ശ
സചട്ടിട്ടുണ്ട്.
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3.സപാതുവിഷയങ്ങള്
================
4. പ്രകതയേ വിഷയങ്ങള്

====================
4.1 ോസറകഗാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
ോഞങ്ങാെ് ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് മുട്ടുച്ചിറ എന്നതി സ്ഥലത്ത് േിണര് ുഴിച്ച് ുെി
സവള്ളസമത്തിക്കുന്നതിതിന് 2012-13 വര്ഷം
1.50 കോെി രൂപ
കേരള വാേര്
അകതാറിറ്റിക്ക്
ഡികരാസിറ്റ്
സചട്ടിരുും .
ഇവിസെ
േിണര്
ുഴിച്ചാല്
തകേശവാസിേള്ക്ക് ുെിസവള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമാും എന്നതിതിനാല് പധതിതിക്ക്
എതിര്ുണ്ടായി. അതിനാല് കേരള വാേര് അകതാറിറ്റിക്ക് സഡകരാസിറ്റ് സചട്ട 1.50
കോെി രൂപ ഉപകയാഗിച്ച് ോഞങ്ങാെ് മുനിസിരല് പ്രകേശം വഴി ജില്ലാ
ആശുപത്രിയികലയ്ക്ക് ലപര് മാറ്റിയിൊ ം
ശുധതിജല പ്ലാെ് അെക്കമുള്ള
സംവിധ്ാനങ്ങള് നവീേരിക്കാ ം പ്രകതയേ അ മതി ആവശയസരേിരിക്കുും .
4.2 മകഞ്ചശൃരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
മകഞ്ചശൃരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിസെ 20.06.2019-സല േത്തും കലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് അസിേെ് എക്സിേുേീവ് എഞ്ചിനീയറുസെ 22.05.2019-സല D1GL/WF/MJR 2019-ാാാം നമ്പര് േത്തും.
കപ്രാ.നം. 32/18
കപര്:- സീതാംകഗളി ICDS വനിതാ ഹാള് നിര്മ്മാണം
സീതാംകഗളി ICDS വനിതാ ഹാള് നിര്മ്മാണത്തി ള്ള കപ്രാജക്ട് 2018-19
പധതിതിയില് ഉള്സരടുത്തിയിരുും . ഈ കപ്രാജക്ടില് സവറ്റിംഗ് സമയത്ത് കഭേഗതി
വരുത്തിയതി കശഷം
വീണ്ടും
ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി
അംഗീോരത്തി
സമര്രിക്കാ വിട്ടുകപായി. അതിനാല് 2019-20-ല് െില് ഓവറായി കചര്ക്കാ
സാധ്ിച്ചില്ല. ഇത് െില് ഓവറായി കചര്ക്കാ അ മതി ആവശയസരേിരിക്കുും .

4.3 മാനന്തവാെി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
മാനന്തവാെി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിസെ
07.03.2019-സല
േത്തും
മാനന്തവാെി കൃഷി അസിേെ് ഡയറക്ടറുസെ 28.02.2017-സല ADA 36/18-19-ാാാം
നമ്പര് േത്തും കോഓര്ഡികനഷ േമ്മിറ്റിയസെ 17.01.2019-സല 4.15-ാാാം നമ്പര്
തീരുമാനല്ലൃം ( 1260/18, 503/19 - LSGD DD2-42/2019)

കപ്രാ.നം. 146/19

അെങ്കല് - 11,12,000/- രൂപ
(വിേസനഫണ്ട് - 10,00,000/- രൂപ
ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം 1,12,000/- രൂപ)

2017-18-സല േകക്കരി ജലകസചന പധതിതിക്ക് കമാകോര് പമ്പ് ഹൗസ്, ലപര്
സ്ഥാപിക്കുന്നതിതി ള്ള കപ്രാജക്ട് െില് ഓവറായി തുെരുും ണ്ട്. ഇതിന് 10 ശതമാനം
ഗുണകഭാക്തൃ
വിഹിതം
മഴിവാക്കാ
അ മതി
ആവശയസരേിരുും .
കോഓര്ഡികനഷ േമ്മിറ്റിയസെ 17.01.2019 -സല കയാഗ തീരുമാനപ്രോരം (ഖണ്ഡിേ
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4.15) ഇതു സപാതു പധതിതിയാകണാ വയക്തിഗത പധതിതിയാകണാ എന്നതി് പരികശാധ്ിച്ച്
റികരാര്ട്ടു നല്ോ കൃഷി അസിേെ് ഡയറക്ടസറ ചുമതലസരടുത്തിയിരുും .
ഇത് മരു സപാതു പധതിതിയാസണും ം 18 ുെംബങ്ങള്ക്കായി 35 ിക്കര്
സ്ഥലത്ത് സനല്ൃഷി സചയ്യാ സാധ്ിക്കുസമും ം കൃഷി അസിേെ് ഡയറക്ടര്
റികരാര്േ് സചട്ടിട്ടുണ്ട്.

4.4 മുോര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
08.05.2019-സല
DA2/124/19/തസൃഭവ നമ്പര് സര്ക്കാര് േത്തും പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടറുസെ 08.04.2019-സല J1- 20909/18-ാാാം നമ്പര് േത്തും കോഓര്ഡികനഷ
േമ്മിറ്റിയസെ 27.02.2019-സല 4.41-ാാാം നമ്പര് തീരുമാനല്ലൃം
പ്രളയോലത്ത് ുെിസവള്ളം വിതരണം സചയ്യുന്നതിതിന് സമയിെന സ് ഗ്രാെില്
നിന്നതി് (കനാണ് കറാഡ്) 5,39,500/-രൂപ സചലവഴിച്ചു.
ഇതിന് സാധൂേരണം
നല്േണസമന്നതി് ആവശയസരേിരുും . ഇതു പരികശാധ്ിച്ച് റികരാര്േ് നല്ോ
27.02.2019-സല കോഓര്ഡികനഷ േമ്മറ്റി കയാഗം ( ഖണ്ഡിേ 4.41) പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടസറ
ചുമതലസരടുത്തിയിരുും .
റികരാര്േ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതികേല്
തീരുമാനസമടുക്കുന്നതിതു സംബച്ചിച്ച്.

4.5 സീതകത്താെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സീതകത്താെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിസെ 25.02.2019-സല S6-754/19-സല േത്തും
25.02.2019-സല 9(1)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം (SRG 451/19-LSGD /
DA2/142/2019)
പഞ്ചായത്തില് ഉള്സരേ ഗവിയിസല കേരള കഫാറേ് സഡവലപ്സമെ്
കോര്രകറഷസെ
ഉെമസ്ഥതയിലുള്ള
സതാഴിലാളിേള്ക്കുള്ള
ലയങ്ങള്ക്ക്
അറ്റുറ്റരണി ആവശയമുണ്ട്. ഇതിസെ അറ്റുറ്റരണിക്ക് പഞ്ചായത്തില് നിന്നതി്
ഫണ്ട് അ വേിക്കണസമന്നതി് കേരള കഫാറേ് സഡവലപ്സമെ് കോര്രകറഷ
ഡിവിഷണല് മാകനജര് ആവശയസരേിട്ടുണ്ട്. ഇത് അറ്റുറ്റരണി നെത്താ
ുടുംബങ്ങള്ക്ക്
േഴിവില്ല. അതിനാല് പഞ്ചായത്തില് നിന്നതി് ധ്നസഹായം
നല്ോ അ മതി ആവശയസരേിരിക്കുും .

4.6 Kerala Small Inustries Development Corporation Ltd.
സിഡകോ സചയര്മാസെ 21.02.2019-സല CON/AB/ജനറല്/12-ാാാം നമ്പര് േത്ത്
(SRG 450/19 - DB4/120/19-LSGD)
മലുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിസെ വിവിധ് നിര്മ്മാണ പ്രതിത്തിേള് SIDCO മുകഖന
നെരാക്കുും ണ്ട്. ഇത്തരം പ്രതിത്തിേളുസെ തുേ SIDCOക്ക് അഡൃാ സായി
സഡകരാസിറ്റ് സചയ്യാ അ മതി നല്േണസമന്നതിാവശയസരേിരിക്കുും .
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4.7 ോസര്കോെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
ോസര്കോെ് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിസെ 17.03.19 സല D2-4393/18-ാാാം നമ്പര്
േത്ത് (SRG 448/19-LSGD-DA1/126/2019)
ജനേീയാസൂത്രണ സബ്സിഡി മാര്ഗകരഖ പ്രോരം മത്സ്യസതാഴിലാളിേള്ക്ക് വല
വാങ്ങുന്നതിതിന് നല്ോല്ലൃന്നതിത് യൂണിറ്റ് നിരക്കിസെ 50 ശതമാനമാണ്. ഇത് 100
ശതമാനമാക്കണസമന്നതിാവശയസരേിരിക്കുും .

4.8 മംഗലരോരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
മംഗലരോരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിസെ 31.12.18 സല A1-7046/18—ാാാം േത്ത്
(SRG 447/19-LSGD – DB3/3/2019)
കോര്ഡികനഷ േമ്മിറ്റിയസെ 27.07.2017 – സല തീരുമാനപ്രോരം (3.28) ുടുംബശ്രീ
അംഗങ്ങള് മുകഖന മാലിനയം കശഖരിക്കുന്നതിതിന് ഗുഡസ് ഓകോ വാങ്ങുന്നതിതിന്
അ മതി നല്േിയിരുും . മംഗലരോരം പഞ്ചായത്തിസല ആലുറം ുും കപാസലയള്ള
പല പ്രകേശങ്ങളിലും ഗുഡസ് ഓകോ എത്തികച്ചരില്ല. അതിനാല് മാക്സിമ മിനിട്ടൃക്ക്
വാങ്ങുന്നതിതിന് അ മതി ആവശയസരേിരിക്കുും .

4.9 തകേശസൃയംഭരണ വുര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
തസൃഭവ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുസെ 25.03.19 സല DB6 6/ജനറല്/2019/CE/തസൃഭവ
നമ്പര്േത്ത് (SRG442/19-LSGD DA1-150/2019).
നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തിേള്ക്കുള്ള കപ്രാജകളുടേളുസെ ഭരണാ മതി, സാകങ്കതിോ മതി
ഇവയ്ക്കുകശഷം സെണ്ടര് സചയ്യുകമ്പാള് സെണ്ടര് തുേ റ്റി.എസ്. തുേകയക്കാള് ചിലകരാള്
ുറവായിരിക്കും. ഇങ്ങസനയള്ള സാഹചരയത്തില് സെണ്ടര് കസവിംഗ്സ് ഉപകയാഗിച്ച്
മറ്റു കപ്രാജകളുടേള് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് എടുക്കാറുണ്ട്. സുകലഖാ കസാഫ്റ്റ്
സവയറില് കപ്രാജക്ട് തുേയാണ് കചര്ക്കാറുള്ളത്. ഇത് PWD മാനൃലിസനതിരാണ്.
ഈ
സാഹചരയത്തില്
സുകലഖ
കസാഫ്റ്റ്
സവയറില്
ഭരണാ മതി/
സാകങ്കതിോ മതി
തുേയം
സെണ്ടറി കശഷമുള്ള
തുേയം
പ്രകതയേമായി
കചര്ക്കാ ള്ള ക്രമീേരണം സചയ്യണസമന്നതിാവശയസരേിരിക്കുും .

4.10 വെല്ലൃകോെ് രോത്ത ുരിശ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വെല്ലൃകോെ് രോത്ത ുരിശ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിസെ 24.11.18 സല 4389/18ാാാം നമ്പര് േത്തും പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുസെ 08.02.19 സല J1-1017/19-ാാാം നമ്പര്
േത്ത്. (SRG 442/19-LSGD-DA2/ 1603)
പഞ്ചായത്തില്
നെരാക്കുും ണ്ട്.
സ്ഥാപനങ്ങള്
യന്ത്രങ്ങള്ക്ക്
വിഹിതല്ലൃമാണ്
മഴിവാക്കാ അ

ോര്ഷിേ യന്ത്രങ്ങള് വിതരണം സചയ്യുന്നതിതിന് കപ്രാജക്ട്
ഇതിനായി BPCL, സോച്ചി റിലഫനറി അമ്പലമുേള് കപാലുള്ള
അവരുസെ CSR ഫണ്ട് നല്ോസമന്നതിറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ോര്ഷിേ
90 ശതമാനം സബ്സിഡിയം 10 ശതമാനം ഗുണകഭാക്തൃ
മാര്ഗകരഖപ്രോരം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിത്. ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം
മതി ആവശയസരേിരിക്കുും .
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4.11 ലലഫ് മിഷ
ലലഫ് മിഷ ചീഫ് എക്സിേുേീവ് ഓഫീസറുസെ 06.03.19 സല LF2/511/2017/ലലഫ്
നമ്പര് േത്ത് (SRG - 440/19. LSGD DB1/69/19)
ലലഫ് മിഷ
ഗുണകഭാക്തൃ പേിേയില് ഉള്സരടുേയം എന്നതിാല് കറഷ
ോര്ഡിസെ വിഷയത്തില് പേിേയില് നിന്നതി് മഴിവാക്കസരടുേയം സചട്ട പേിേവര്ഗ
ഗുണകഭാക്താക്കളില് ഇകരാള് കറഷ ോര്ഡ് ലഭയമായിട്ടുള്ള ഗുണകഭാക്താക്കസള
ഭൂമിയള്ള
ഭവനരഹിതരുസെ
ഗുണകഭാക്തൃ
പേിേയില്
ഉള്സരടുത്തുന്നതിത്
പരിഗണിക്കണസമന്നതി് ആവശയസരേിരിക്കുും .
4.12 ആലുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
ആലുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിസെ 30.11.2018-സല IF- 1748/18-ാാാം നമ്പര്
േത്ത് (SRG - 438/19/LSGD - DB4/83/2019)
േഴിഞ വര്ഷം മത്സ്യസതാഴിലാളിേള്ക്ക് വള്ളം, വല എന്നതിിവ നല്ുന്നതിതിന്
രണ്ട് കപ്രാജകളുടേള് ഉള്സരടുത്തിയിരുും . (182/19, 186/19 - ആസേ അെങ്കല് 56
ലക്ഷം രൂപ) മാര്ഗകരഖ പ്രോരം 50 ശതമാനമാണ് നല്ോല്ലൃന്നതി സബ്സിഡി. 100
ശതമാനം സബ്സിഡി നല്ോ അ മതി ആവശയസരേിരിക്കുും .

4.13 കേരള സംസ്ഥാന ലജവലവവിധ്യ കബാര്ഡ്
കേരള സംസ്ഥാന ലജവലവവിധ്യ കബാര്ഡ് സചയര്മാസെ 26.03.2019,
15.03.2019 - എന്നതിീ തീയതിേളിസല 3830/A5/2018/KSBB നമ്പര് േത്ത് (SRG 530/19-LSGD/DA1/135/19)
സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിലും ലജവ ലവവിധ്യ
പരിപാലന
സമിതിേള്
(BMC)
നിലവില്
വന്നതിിട്ടുണ്ട്.
BMC യസെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കാവശയമായ
വിേകോപകേശങ്ങള്
നല്ുന്നതിതി ം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിലയിരുത്തുന്നതിതി ം മറ്റുമായി ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയസെ
കനതൃതൃത്തില് ജില്ലാ തലത്തില് മരു കമാണിറ്ററിംഗ് സംവിധ്ാനം ലജവലവവിധ്യ
കോഓര്ഡികനഷ േമ്മിറ്റി ( District Bio diversity Co-ordination Committee DBCC) എന്നതി കപരില് രൂപീേരിക്കണസമും ം ചുമതലേള് നിശ്ചയിക്കണസമും ം
ആവശയസരേിരിക്കുും . നിര്കേശിച്ചിരിക്കുന്നതി ഘെന താസഴരറയം പ്രോരമാണ്.
ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി സചയര്കപഴ്സണണ്
ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി ഗവ.കനാമിനി
സഡപൂേി ഡയറക്ടര് ഓഫ് പഞ്ചായത്ത്
ലജവ ലവവിധ്യ കബാര്ഡിസെ
ജില്ലാ കോഓര്ഡികനറ്റര്
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- സചയര് കപഴ്സണണ്
- ലവസ് സചയര്കപഴ്സണണ്
- േണ്വീനര്
- കജായിെ് േണ്വീനര്

മറ്റ് അംഗങ്ങള്
(1) ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി നാമനിര്കേശം സചയ്യുന്നതി 5- ല് ുറയാത്ത വിേേര്
(2) പ്രി സിരല് കൃഷി ഓഫീസര്
(3) ഡിവിഷണല് കഫാറേ് ഓഫീസര്/അസിേെ് േണ്സര്കവറ്റര് ഓഫ് കഫാറേ്
(4) ജില്ലാ ഫിഷറീസ് ഓഫീസര്
(5) ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസര്
(6) കപ്രാജക്ട് ഡയറക്ടര് (PAU)
(7) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അകസാസികയഷ പ്രതിനിധ്ിേള് (2 കപര്)
(8) കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് അകസാസികയഷ പ്രതിനിധ്ിേള് (2കപര്)
(9) നഗരസഭാ സചയര്മാ മാരില് നിും ം മരാള്
10) ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി സസക്രകേറിയറ്റില് നിന്നതി് ഇക്കകണാമിക്സ് ആെ്
ോറ്റിേിക്സ് സഡപൂേി ഡയറക്ടര്

4.14 Kerala State Biodiversity Board
KSBB - സമമ്പര് സസക്രേറിയസെ 16.07.2019-സല േണ്സര്/3880/2018/KSBB നമ്പര്
േത്ത് (3 േത്തുേള്) (SRG 654/19)
(i)

സംസ്ഥാനത്ത് 904 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളിലും 66 മുനിസിരാലിറ്റിേളിലും 4
കോര്രകറഷ േളിലുമായി 974 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ജനേീയ
ലജവലവവിധ്യ രജിേര് തയ്യാറാക്കല് പധതിതി നെരാക്കി വരുും . ഇത്
സംരക്ഷിക്കുേയം ോലാോലങ്ങളില് കൂേികച്ചര്ക്കലുേള് വരുത്തുേയം
കവണം. ഇത് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസെയം ബി.എം.സി. േളുകെയം
കമല്കനാേത്തില് ഡിജിറ്റലലസ് സചയ്യണം.
ഓകരാ തകേശഭരണ
സ്ഥാപനതലത്തിലും ഇ.പി.ബി.ആര്. തയ്യാറാക്കുന്നതിതിന് ുറഞത് 6
മാസക്കാലയളവികലയ്ക്ക് മരാസള നിയമിക്കുന്നതിതി ം േമ്പൂേര് അ വേിക്കുന്നതി
തി ം ഈ വര്ഷം തസന്നതി പ്രതിത്തിേള് തര്ത്തിയാക്കുന്നതിതി ം അ മതി
ആവശയസരേിരിക്കുും .

(ii)

മുേളില് പറഞ ലജവ ലവവിധ്യ രജിേറിസല വിവരങ്ങള് എല്ലാ
വര്ഷല്ലൃം
അപ്കഡറ്റ് സചയ്യുന്നതിതിന് (തുെക്കത്തില് 5 വര്ഷക്കാലയള
വികലയ്ക്ക്) തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
5.00
ലക്ഷം രൂപവസര
വിനികയാഗിക്കുന്നതിതിന് അ മതി നല്േണസമന്നതിാവശയസരേിരിക്കുും .

(iii)

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള
ലജവ ലവവിധ്യ
പരിപാലന സമിതി അംഗങ്ങള്ക്ക് അവരുസെ ചുമതലേസളരറ്റിയം അവ
നെരിലാക്കുന്നതിതി ള്ള പ്രവര്ത്തനം തുെങ്ങിയവ സംബച്ചിച്ച് KILA മുകഖന
പരിശീലനം നല്േണസമന്നതി് ആവശയസരേിരിക്കുും .
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4.15 അഞ്ച്സതങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
അഞ്ചുസതങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിസെ 08.07.2019-സല A2 - 2868/19-ാാാം
നമ്പര് േത്ത് ( SRG- 604/19)
പഞ്ചായത്തില് മാകവലി കോര് സ്ഥാപിക്കുന്നതിതിന് അ മതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പഞ്ചായത്തിസെ പഴയ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സേേിെത്തില് അറ്റുറ്റരണി നെത്തി
മാകവലി കോറിന് സൗേരയസമാരുക്കാ വാര്ഷിേ പധതിതിയില് കഭേഗതി വരുത്താ
അ മതി ആവശയസരേിരിക്കുും .
4.16 എലിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
കോേയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ
15.07.2019-സല േത്തും
എലിക്കുളം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സസക്രേറിയസെ 03.07.2019-സല A1-7191(2) -ാാാം നമ്പര് േത്തും
( SRG - 610/19 - CC395/19)
കപ്രാ.നം 56/19

അെങ്കല് 1,50,00,000/- രൂപ
(തനത് ഫണ്ട് - 1,31,47,778/- രൂപ
വിേസന ഫണ്ട് - 15,64,302/CFC
- 2,87,920/കപര് :- പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സേേിെ നിര്മ്മാണം
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സേേിെത്തിന്
2018-19 വര്ഷം
കപ്രാജക്ട്
ഉള്സരടുത്തിയിരുും . ഇതിന് സാകങ്കതിോ മതി ലഭിച്ചു. സവറ്റിംഗ് സമയത്ത്
വാലികഡഷ
കപായതിനാല് േഴിഞ വര്ഷം ഇതു ക്രമസരടുത്തി ജില്ലാ
ആസൂത്രണസമിതിക്ക് സമര്രിച്ച് അംഗീോരം വാങ്ങാ േഴിഞില്ല. അതിനാല്
ഈ വര്ഷം െില് ഓവറായി ഉള്സരടുത്തിയില്ല. ഇത് പരിഹരിക്കാ സുകലഖ
കസാഫ്ട് സവയറില് ക്രമീേരണം സചയ്യണസമന്നതിാവശയസരേിരിക്കുും .
4.17 ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി, സോല്ലം
സോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ
DPO/KLM/CC നമ്പര് േത്ത് (SRG - 550/19)

20.06.2019-സല 1930/2019/20/DPC/

കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുേളുസെ
കപ്രാജക്ട് അെങ്കല് ുറഞത് 5.00 ലക്ഷം രൂപ
ആേണസമന്നതിാണ് മാര്ഗകരഖ. എന്നതിാല് ജില്ലയില് ചില കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുേള്
ഈ ുറഞ പരിധ്ി പാലിക്കാസത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്ക്ക് വിഹിതം ലേമാറുന്നതി
കറാഡ് നിര്മ്മാണത്തി ള്ള സംയക്ത കപ്രാജകളുടേള് ിസറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംയക്ത
കപ്രാജകളുടേള്ക്ക് കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിസെ വിഹിതം
അഞ്ച് ലക്ഷത്തില്
ുറവായതിനാല് കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിസെ ഇത്തരം കപ്രാജകളുടേള്ക്ക് അംഗീോരം
നല്ോകമാ എന്നതി് െടീകീേരണം നല്േണസമന്നതിാവശയസരേിരിക്കുും .
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4.18 ചിന്നതിക്കനാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ചിന്നതിക്കനാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സസക്രേറിയസെ 10.07.2019-സല േത്തും 09.07.2019സല 3(4) -ാാാം നമ്പര് ഭരണസമതി തീരുമാനല്ലൃം ( SRG 614/19)
ലലഫ് പധതിതി പ്രോരം ഭൂമിയള്ള ഭവന രഹിതരായ 187 ഗുണകഭാക്താക്കളുണ്ട്.
ചിന്നതിക്കനാല് വികല്ലജിസല
പ്രകതയേത ോരണം േീര്ഘനാളായി താമസിക്കുന്നതി
ആളുേള്ക്കുകപാലും
ലേവശാവോശ സര്േിഫിക്കറ്റ്
ലഭിക്കാ
തെസ്സമുണ്ട്.
അതിനാല് 69 കപര് മാത്രമാണ് ഇതുവസര എഗ്രിസമെ് വച്ചത്. േരാര് വയ്ക്കാ ള്ള
അവസാന തീയതി 15.07.2019 ആയിരുും . അതിനാല് എഗ്രിസമെ് വയ്ക്കാ ള്ള
ോലാവധ്ി നീേണസമും ം
അര്ഹരായവര്ക്ക് ോലതാമസം കൂൊസത
ലേവശാവോശകരഖ നല്ോ നിര്കേശം നല്േണസമും ം ആവശയസരേിരിക്കുും .
4.19 താനൂര് മുനിസിരാലിറ്റി
മലുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 21.01.2019-സല േത്തും
സസക്രേറിയസെ 01.11.2018-സല േത്തും (SRG - 56/19 CC/476/18)

മുനിസിരല്

2015-16-ല് താനൂര് മുനിസിരാലിറ്റിയില് 135 ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്ക് ഭവന പധതിതി
നെരാക്കിയിരുും . ഇതില് 10 കപര് ഇതുവസര ഭവന നിര്മ്മാണം തര്ത്തിയാക്കിയില്ല.
ഇവര് ലലഫ് ലിേിലും ഉള്സരേിരുന്നതിില്ല. ഇവരുസെ വീടുേളുസെ നിര്മ്മാണം
തര്ത്തിയാക്കാ ധ്നസഹായം നല്ുന്നതിതിന് അ മതി ആവശയസരേിരിക്കുും .

4.20 തിരുമിറ്റകക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പാലക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 01.06.2019-സല േത്തും തിരുമിറ്റകക്കാെ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസെ 21.02.2019-സല 40(1)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം
( SRG 482/19-CC 276/19)
മാലിനയ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിതിസെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിസെ വിവിധ് ഭാഗങ്ങളില്
CC TV
േയാമറ സ്ഥാപിക്കാ ള്ള
കപ്രാജക്ട്
തയ്യാറാക്കാ
അ മതി
ആവശയസരേിരിക്കുും .
4.21 വാഴൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
കോേയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 17.07.19 സല േത്ത്. (SRG629/19CC/394/2019)

കപ്രാജക്ട് നം.104/20

അെങ്കല് 8,64,000/- രൂപ
(തനതുഫണ്ട്)
കപര് – വാഴൂര് ുടുംബാകരാഗയ കേന്ദ്രത്തിസല അധ്ിേ ോഫുേള്ക്ക് കവതനം.

വാഴൂര് പഞ്ചായത്തിസല ുടുംബാകരാഗയ കേന്ദ്രത്തില് തകേശസൃയംഭരണ വുരിസെ
ഉത്തരവ സരിച്ച് മരു സമഡിക്കല് ഓഫീസകറയം മരു ഫാര്മസിേികനയം
അധ്ിേമായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധ്ിേകജാലി ഭാരമായതിനാല് മരു ോഫ്
കനഴ്സണിസനകൂെി നിയമിക്കണസമന്നതി് സമഡിക്കല് ഓഫീസര് ആവശയസരേിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്
അ മതി നല്േണസമന്നതിാവശയസരേിരിക്കുും .
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4.22. മുതിര്ന്നതി പൗരോരുസെ കക്ഷമം സംബച്ചിച്ച്
മുതിര്ന്നതി
പൗരോരുസെ
കക്ഷമം
സംബച്ചിച്ച
നിയമസഭാസമിതിയസെ
നിര്കേശത്തികേല് തകേശഭരണവുര് DA3 വുരിസെ 5.04.2019 സല ുറിര് (LSGD –
475/DA3/18(LSGD).
14.05.2007 സല 128/2007 തസൃഭവ ഉത്തരല്ലൃപ്രോരം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസെ
പധതിതിവിഹിതത്തിസെ 5% തുേ ശിശുക്കള്, തിധതിര്, വിേലാംഗര് എന്നതിിവരുസെ
കക്ഷമത്തി കവണ്ടി
മാറ്റിസവയ്ക്കണസമന്നതി
വയവസ്ഥ
സംബച്ചിച്ച്
മുതിര്ന്നതി
പൗരോരുസെ കക്ഷമത്തിനായള്ള നിയമസഭാ സമിതി ചര്ച്ച സചു. വ. വിവിധ് വിഭാഗം
ജനങ്ങള്ക്കായി മരു വിഹിതം സമാത്തമായി വയ്ക്കുേയാസണങ്കില് എല്ലാ
വിഭാഗങ്ങള്ക്കും തുലയമായ വിഹിതം ലഭിക്കുേയിസല്ലും ം അതിനാല് ഓകരാ
വിഭാഗത്തി ം നിശ്ചിത ശതമാനം നീക്കി വയ്ക്കസരടുന്നതി രീതിയില് മുേളില് പറഞ
ഉത്തരല്ലൃ കഭേഗതി സചയ്യണസമും ം സമിതി ശുപാര്ശ സചട്ടിരുും . ഈ വിഷയം
സംബച്ചിച്ച്.

4.23 ചാവക്കാെ് മുനിസിരാലിറ്റി
തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 08.04.2019 സല േത്ത് (SRG 401/19-CC47/2019).
ചാവക്കാെ് നഗരസഭയില് മുതുവട്ടൂര്, രോത്ത േെുറം, ലാങ്ങാെ് ബീച്ച്, തിരുവത്ര,
വഞ്ചിക്കെവ് എന്നതിിവിെങ്ങളിസല ലലബ്രററിേള് മുനിസിരാലിറ്റിയസെ ഉെമസ്ഥത
യിലുള്ളതാണ്. നഗരസഭയ്ക്ക് മരു ലലബ്രറിയ
മാത്രമാന്ള്ളത്. ഇയാളുസെ
കസവനമുപകയാഗിച്ച് മുതുവട്ടൂര് ലലബ്രററി പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുും . മറ്റു നാലു
ലലബ്രററിേളികലക്ക് ഓകരാ ലലബ്രകററിയോസര നിയമിക്കാ
അ മതി
ആവശയസരേിരിക്കുും .

4.24 മലയി േീഴ് കൂളിളിസെ നവീേരണം
ബഹു. ോോക്കെ എം.എല്.എ.യസെ 19.07.2019-സല േത്ത്
സപാതു വിേയാഭയാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിസെ ഭാഗമായി മലയി േീഴ് ഗവ. ഹയര്
സസക്കെറി കൂളിളിസെ
നവീേരണത്തിന് 8.55 കോെി രൂപയസെ
പധതിതി
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനായി േിഫ്ബിയില് നിന്നതി് 5.00 കോെി രൂപ
അ വേിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂളിളിസെ വിേസനത്തിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം
നല്ുന്നതിതിന് അ മതി ആവശയസരേിരിക്കുും .

4.25 ുടുംബശ്രീ
ുടുംബശ്രീ എക്സിേൂേീവ് ഡയറക്ടറുസെ 22.07.2019-സല 11299/P/2018/KSHO നമ്പര്
ുറിര്
കോഓര്ഡികനഷ േമ്മിറ്റിയസെ 05.09.2018-സല തീരുമാനപ്രോരം 50 ആര്.മ
പ്ലാെ് ആരംഭിക്കുന്നതിതിന് ുടുംബശ്രീക്ക് അ മതി നല്േിയിരുും . ആര്.മ പ്ലാന്റുേള്
സ്ഥാപിക്കുന്നതിതിന്
25.50 ലക്ഷം രൂപ
സചലല്ലൃ വരുന്നതി
മാതൃേയാണ്
ഉണ്ടായിരുന്നതിത്. ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിതിന് ുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിന് 15.00 ലക്ഷം
രൂപകയാളം മുതല് മുെക്ക് വരുും ണ്ട്. കൂൊസത 6 മാസസത്ത പ്രവര്ത്തന മൂലധ്നല്ലൃം
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കവണം. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഇതിലും ുറഞ സചലവില് വയതയസ്ഥ ഉത്പാേന
കശഷിയള്ള പ്ലാന്റുേള് ഉണ്ട്. ഇത്തരം പ്ലാന്റുേള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിതിന് മൂന്നതി്
ിജ സിേസള ുടുംബശ്രീ അടുത്ത 2 വര്ഷകത്തയ്ക്ക് എം പാനല് സചട്ടിട്ടുണ്ട്. എം
പാനല് സചട്ട ിജ സിേള്, പ്ലാന്റുേളുസെ േരാസിറ്റി, നിരക്ക് എന്നതിിവ ചുവസെ
കചര്ക്കുും .
ക്രമ ിജ സി
പ്ലാെ്
പരമാവധ്ി
നം
േരാസിറ്റി നിരക്ക്
1
M/s.Tata Project Ltd.
100 LPH
2,61,431
Utility Services Division Splendid 500 LPH 3,23,910
Towers, 6th Floor, Begumpet, 1000 LPH 4,27,750
Hyderabad - 500016
2000 LPH 6,24,929
2

3

M/S Piramal Water Pvt.Ltd
A - 705-709, Dev Auram Building
Anand Nagar Road, Prahlad Nagar,
Ahamedabad 380013

100 LPH
500 LPH
1000 LPH
2000 LPH
M/S M.S. Scientific & Aqua Systems 100 LPH
5-2-13/2 2nd Floor,
500 LPH
Chaitanya
Tower,
Hyderbasti,
1000 LPH
Bansilapet, Secunderabad - 500003
2000 LPH

2,61,431
3,23,910
4,27,750
6,24,929
2,61,431
3,23,910
4,27,750
6,24,929

പ്ലാന്റുേള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിതിന് മുേളില് പറഞ എംപാനല് സചട്ട ിജ സിേസള
സെണ്ടര് നെപെി കൂൊസത സതരസഞടുക്കാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും
ുടുംബശ്രീക്കും അ മതി നല്േണസമന്നതി് ആവശയസരേിരിക്കുും .

4.26 ലലഫ് മിഷ
ലലഫ് മിഷ

- ുന്നതിത്തുോല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

CEOയസെ 26.02.2019-സല LF-4456/CC/2019/ലലഫ് നമ്പര് േത്ത്

ുന്നതിത്തുോല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് (14-ാാാം വാര്ഡ്)
അമ്പയി തല
ചന്ദ്രാലയത്തില് ശ്രീമതി. സി.എല്. ചിത്ര എന്നതിയാള് ലലഫ് ഗുണകഭാക്തൃ ലിേില്
(ഭൂമിയള്ള ഭവന രഹിതര്) 42-ാാാം നമ്പര് ആയി
ഉള്സരേിരുും . എന്നതിാല്
ഇവരുസെ കപര് ഉള്സരേിരുന്നതി കറഷ ോര്ഡില് മാതാവ് ശ്രീമതി ലീല, പിതാവ്,
സകഹാേര എന്നതിിവരും ഉണ്ട്. ശ്രീമതി ലീലയസെ കപരില് നിലവില് വീടുണ്ട്.
അതിനാല് ശ്രീമതി ചിത്രയ്ക്ക് വീടു നല്േിയില്ല. ഇവര്ക്ക് ഇകരാള് രോതിയ കറഷ
ോര്ഡ് ലഭിച്ചു. ഇവര് ബധ്ിരയം സംസാരകശഷിയില്ലാത്തവരുമാണ്. ഇവര്ക്ക് വീെ്
നല്േണസമങ്കില് പ്രകതയേ അ മതി കവണസമന്നതി് അറിയിച്ചിരിക്കുും .
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4.27 ുറ്റിുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
മലുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 15.07.2019-സല േത്ത് ( SRG - 621/19 - CC
416/19)

കപ്രാ.നം. 103/20
അെങ്കല് 11,23,000/- രൂപ (വിേസനഫണ്ട് )
കപര് :മും  മുതല് നാലാം ക്ലാസ് വസരയള്ള എയ്ഡഡ് കൂളിളിസല
വിേയാര്ഥിേള്ക്ക് േീല് വാേര് കബാേില്
ുറ്റിുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിസല മും  മുതല് നാലാം ക്ലാസ് വസരയള്ള
എയ്ഡഡ് കൂളിളിസല വിേയാര്ഥിേള്ക്ക് േീല് വാേര് കബാേില് വാങ്ങി നല്ോ
അ മതി ആവശയസരേിരിക്കുും .

4.28 കോേയം മുനിസിരാലിറ്റി
കോേയം നഗരസഭാ സസക്രേറിയസെ 18.07.2019-സല G-13/9867/19-ാാാം നമ്പര്
േത്തും വിേസനോരയ േമ്മിറ്റി കയാഗത്തിസെ 28.06.2019-സല തീരുമാനല്ലൃം (SRG 655/19)
നഗരസഭയസെ
PMAY ലിേില് ഉള്സരേ ചില ഗുണകഭാക്താക്കള് വീെ്
അറ്റുറ്റരണിക്ക് േഴിഞ 8 വര്ഷത്തിനേം 15,000/- രൂപ മുതല് 25,000/- രൂപ
വസര ലേരറ്റിയിരുും . എന്നതിാല് ഇത്തരം വീടുേള് നിലവില് വാസകയാഗയമല്ല.
ഇവര്ക്ക് രോതിയ വീടു നല്ുന്നതിതിന് ലേരറ്റിയ തുേ 12 ശതമാനം പലിശയെക്കം
തിരിസേ അെയ്ക്കണസമന്നതി നിബച്ചന മഴിവാക്കണസമന്നതിറിയിച്ചിരിക്കുും .

4.29 ോസറകഗാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
ോസറകഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 24.06.2019-സല േത്തും ോസറകഗാഡ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സസക്രേറിയസെ 07.03.2019-സല B1-1014/18 -ാാാം നമ്പര് േത്തും
ോസറകഗാഡ് ജില്ലയില് വിവിധ് പ്രകേശങ്ങളിലായി മകേസറ നിര്ജീവ ുെിസവള്ള
പധതിതിേള് നിലവിലുണ്ട്. ഇത്തരം ുെിസവള്ള പധതിതിേള് രോനര്ജീവിരിക്കാ
ആവശയമായ പധതിതിേള് ിസറ്റടുത്ത്
നെരിലാക്കുന്നതിതിന്
അ മതി
ആവശയസരേിരിക്കുും .

4.30 തിരുവനന്തരോരം ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി
തിരുവനന്തരോരം
ജില്ലാ
DPO/തിരു.നമ്പര് േത്ത്
(i)

േളക്ടറുസെ

25.07.2019-സല

plg-1425/2019-20/DPC/

തിരുവനന്തരോരം ജില്ലയില് 2018-19-ല് വാര്ഷിേ പധതിതിയസെ ഭാഗമായി
ജില്ലയിസല എല്ലാ പഞ്ചായത്തുേളിലും ഭിന്നതികശഷി വിഭാഗക്കാരുസെ
േകലാത്സ്വം
നെത്തിയിരുും .
2019-20-ലും
ഇതിനായി
എല്ലാ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളും
കപ്രാജക്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല
വിജയിേസള
ഉള്സരടുത്തി
കലാക്ക്തല
മത്സ്രങ്ങള്
കൂെി
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സംഘെിരിക്കണസമന്നതി് ആവശയം വന്നതിിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കലാക്ക് തലത്തിലും
േകലാത്സ്വം നെത്തുന്നതിതിന് ഓകരാ കലാക്കി ം മരു ലക്ഷം രൂപ വീതം
സചലവഴിക്കാനായി അ മതി ആവശയസരേിരിക്കുും .
(ii)

സാംസ്കാരിേ വുരിസെ വജ്ര ജൂബിലി സഫകലാഷിര് േലാോരോസര
ഉപകയാഗസരടുത്തി
േലാ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ജില്ലയിസല
എല്ലാ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളിലും നഗരസഭേളിലും
നെക്കുും ണ്ട്.
ഇവരുസെ
പ്രവര്ത്തനം
ോരയക്ഷമമാക്കുന്നതിതിന്
താസഴരറയന്നതിവയ്ക്ക് അ മതി
നല്േണസമന്നതിാവശയസരേിരിക്കുും .
(i)
മൃേംഗം, വീണ, വയലി
തുെങ്ങിയ
സംഗീകതാപേരണങ്ങള്
വാങ്ങുന്നതിതിന് ഗ്രാമ/കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുേള്ക്കും നഗരസഭേള്ക്കും
അ മതി.
(ii)

പരിശീലനം ലഭിച്ച ുേിേളുകെയം രക്ഷേര്ത്താക്കളുകെയം മത്തു
കചരലി ം േലാ പ്രേെനങ്ങള് സംഘെിരിക്കുന്നതിതി മായി ഗ്രാമ/
കലാക്ക്/ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുേള്ക്കും അ മതി.

4.31 േടുങ്ങല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
േടുങ്ങല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിസെ 25.06.2019-സല േത്ത് (SRG - 681/19 LSGD/DA2/303/19)
കൂളിള് ുേിേള്ക്ക് ഗതാഗത സൗേരയസമാരുക്കാ ള്ള
നെരാക്കാ അ മതി ആവശയസരേിരിക്കുും .

കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി

4.32 ുടുംബശ്രീ
ുടുംബശ്രീ എക്സിേൂേീവ് ഡയറക്ടറുസെ 27.07.2019-സല 1152/D/2016/KSHO േത്ത്
വിശാല സോച്ചി വിേസന അകതാറിറ്റിയസെ പരിധ്ിയില് വരുന്നതി സ്ഥാപനങ്ങളില്
വിവിധ് കമഖലേളില് സതാഴില് അവസരങ്ങള് നിലവിലുസണ്ടും ം ഇവ ുടുംബശ്രീസയ
ില്രിക്കാ താല്പരയമുസണ്ടും ം GCDA ുടുംബശ്രീസയ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നതിാല്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ിസറ്റടുക്കുന്നതിതിന് ുടുംബശ്രീസയ സെണ്ടര്/േൃകേഷ നെപെിേളില്
നിും ം മഴിവാക്കിസക്കാണ്ടുള്ള തീരുമാനം കവണസമും ം അറിയിച്ചിരിക്കുും . ഈ
സാഹചരയത്തില് GCDA യികലയം ഇകത മാതൃേയിലുള്ള മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളികലയം
ക്ലീനിംഗ്, ഹൗസ് േീരിംഗ് ലാെ് കസ്കപിംഗ് കജാലിേള് സെണ്ടര്/േൃകേഷ
നെപെിേള്
മഴിവാക്കി
ുടുംബശ്രീസയ
ചുമതലസരടുത്താ
അ മതി
ആവശയസരേിരിക്കുും 
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