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സംസ്ഥാനതല ക ാഒര്ഡികനഷ

15.02.2017 രാവിലല 11 മണിക്ക്

മ്മിറൃി

സ്ഥലം – ബഹു. തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുലെ ക ംബര്

1. പ്രകതേ
1

വിഷയങ്ങള്

െക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 18.10.2016 ലല എ2-389/16-ാാാം
നമ്പര് ത്തം 30.09.16 ലല 7 (1), 7(2)-നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനങ്ങളം
ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി അംഗീ രിക്കാത്ത താലഴപ്പറയുന്ന കപ്രാജക്ടു ള്ക്ക്
അംഗീ ാരം ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
I ക ടുവന്ന ലതങ്ങ് ലവട്ടിമാറൃി പുതിയ തത ള് വയ്ക്കു യും ല ല്ലി ആക്രമണലത്ത
പ്രതികരാധിക്കാ ലതങ്ങിലന്റ മ്മ്പി് മരുന്നു പ്രകയാഗിക്കലം (കപ്രാജ.നം. 62/17അെങ്ക് 4.00 ലക്ഷം രൂപ .ഇതി് 50% ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം)
II
എലി നശീ രണത്തിന് രാസ ീെനാശിനി ഉപകയാഗിക്കുന്നതിനു പ രം
ലറയ്ഡ്ക ായി് നിന്ന് റാറൃ് ട്രാപ് (അെിചൃി്) വാങ്ങി ര്ഷ ര്ക്കു ന്കുന്ന
കപ്രാജക്ട് (നം. 63/17- അെങ്ക് 7.50 ലക്ഷം രൂപ. 50% ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതം)

2

ക ാട്ടക്ക് മുനിസിപ്പ് ല യര്മാലന്റ 11.01.2017 ലല

ത്ത്.

നഗരസഭയിലല മ്മൂണിറൃി ലഹ്ത്ത് ലസന്ററി് ഫിസികയാലതറാപ്പി യൂണിറൃ്
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഉപ രണങ്ങള് വാങ്ങാ 4.50 ലക്ഷം രൂപയുലെ കപ്രാജക്ടിന്
അംഗീ ാരം ലഭിചൃിട്ടുണ്ട്. സി.എചൃ്.സി യികലയ്ക്ക് താല്ക്കാലി ാെിസ്ഥാനത്തി്
ഫിസികയാ ലതറാപ്പിസ്റ്റിലന നിയമിക്കാനും തനതുഫണ്ടി് നിന്നു കവതനം
ന് ാനും ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
3

ബഹു. തളിപ്പറമ്പ് എം.എ്.എയുലെ 08.02.2017 ലല

ത്ത്

സവയം ലതാഴി് സംരംഭ ര്ക്ക് തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളലെ പി തി
വിഹിതത്തി് നിന്നും സബ്സിഡിയും
മറൄം ല ാടുക്കുന്നതിനു പ രം
താലഴപ്പറയുന്ന രീതിയി് സഹായം ന്കുന്നത് പരിഗണിക്കണലമന്ന്
ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. തളിപ്പറമ്പ് നികയാജ മണ്ഡലത്തിലല 7 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത
ളിലം മുനിസിപ്പാലിറൃി ളിലം ആരംഭിചൃിരിക്കുന്ന “സമൃി  2017 – സുസ്ഥിര
ലതാഴി് വരുമാനദായ
പി തി”യുലെ ഭാഗമായാണ് ധനസഹായം
ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്.
1

I
II

4

ലതാഴി് സംരംഭ ര്ക്ക് റികവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് ന് ാ അനുമതി
സംരംഭ
കപ്രാത്സാഹന ധനസഹായലമന്ന നിലയി് അവരുലെ
മൂലധനവായ്പയുലെ പലിശയി് അധി രിക്കാത്ത തു വായ്പ ന് ിയ
സ്ഥാപനത്തികലക്ക് ന്കു . (മറൄ ധനസഹായം ലഭിചൃിട്ടിലല്ലങ്കി്
മാത്രം)

മ്െരഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 27.12.2016 ലല എ1-111/16-ാാാം
നമ്പര് ത്ത്.
കനാണ് കറാഡ് ലമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റായി 34.17 ലക്ഷം രൂപ ലഭിചൃിട്ടുണ്ട്.
ത മാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളലെ അറൃകുറൃപ്പണി ള്ക്ക് ഇത്രയും തു
ആവശേമില്ലാത്തതിനാ് 7.55 ലക്ഷം രൂപ ഉപകയാഗിചൃ് താലഴപ്പറയുന്ന
പ്രവര്ത്തി ള് നെപ്പാക്കാ അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
നമ്പര്
കപ്രാ.നം
കപ്രാജക്ടിലന്റ കപര്
തു (MGMR) രൂപ
1
136/17
വാകത്താലിക ാളനി കുെിലവള്ള ൊങ്ക്
1,50,000/2
137/17
താന്നിക്കുന്ന് കുെിലവള്ളപി തി
1,35,000/3
138/17
താലഴമ്െരഞ്ഞി ലക്ഷംവീെ് കുെിലവള്ളം 3,00,000/4
141/17
രിങ്കുറൃിലപാതുകുളം നവീ രണം
50,000/5
147/17
താലഴ മ്െരഞ്ഞി സാംസ്കാരി നിലയം 50,000/6
148/17
കമലല വഴിക്കെവ് ബകസ്റ്റാപ്
50,000/7
149/17
ാരാട്ടുപാറ ബസ് ാത്ത് നി്പ് ക ദ്രം 20,000/-

I)
II)
III)

5.

ത മാറൃം ല യ്യലപ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങളലെ അറൃകുറൃപ്പണി ഈ
വര്ഷം ആവശേമില്ല എന്ന ലസക്രറിയുലെ സാക്ഷേപത്രം
കുെിലവള്ള കപ്രാജക്ടു ള് മാര്ചൃ് 31-ന ം പൂര്ത്തിയാക്കണം.
മു ളി് പറഞ്ഞതു യ്ക്ക് തുലേമായ തു (6.35 ലക്ഷം രൂപ) അടുത്ത
വര്ഷം ലപാതുവിഭാഗം ഫണ്ടി് നിന്ന് കനാണ്കറാഡ്
ലമയിന്റന സ് ഫണ്ടായി വ മാറൃണം.

ക രള കസ്റ്ററൃ് ബുക്ക് മാര്ക്ക് സാം സ്കാരി
ാരേവകുപ്പ് ലസക്രട്ടറിയുലെ 30.12.2016
ലല എ/132/ല .ബി.എം.എസ് നമ്പര് ത്ത്,
സവയം നിര്മ്മിതമല്ലാത്ത സാധനങ്ങള് സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളി്
നിന്ന് ലെണ്ടര്/ വകട്ടഷ വാങ്ങാ പാെില്ല എന്ന സര്ക്കാര് നിര്കേശലത്ത
തുെര്ന്ന്
ബുക്ക് മാര്ക്കി് നിന്നും പുസ്ത ങ്ങളം മറൄം വാങ്ങുന്നതിന്
ഉകദോഗസ്ഥന്മാര് മെി
ാണിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിചൃിരിക്കുന്നു. പ്രീ സ്കൂള്
ിറൄ ളലെ വിതരണ ചുമതല ബുക്ക് മാര്ക്കി് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്
നിലനിര്ത്തണലമന്ന് ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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6 മീനെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 26.11.2016 ലല എ3-50/16-ാാാം നമ്പര്
ത്തം 18.11.2016 ലല 2-ാാാം നമ്പര് തീരുമാന വം
ജലനിധി പി തിയുലെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തി് 13-ാാാം വാര്ഡി്
കുെിലവള്ള
പി തി നെപ്പാക്കി. കുെിലവള്ള പി തി നെപ്പാക്കിയകപ്പാള്
ജലകരാതസായ കുളത്തിനു ചുറൄമുള്ള 9 കുടുംബങ്ങളിലല
ിണറൃിലല ലവള്ളം
വറൃികപ്പായി. മുമ്പ് ജലക്ഷാമമില്ലായിരുന്നതിനാ് ഈ കുടുംബങ്ങള് ജലനിധി
തപപ്പു ണക്ഷന് അകപക്ഷിചൃിരുന്നില്ല. ജലനിധി പി തി പൂര്ത്തിയായതാണ്.
ജലനിധി സമിതിയുലെ കുെിലവള്ള ൊങ്കി് നിന്നും ഈ കുടുംബങ്ങള്ക്ക്
തപപ്പുതല
നീട്ടി കുെിലവള്ളലമത്തിക്കാ 2.00 ലക്ഷം രൂപ ല ലവഴിക്കാ
അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
7 ഈരാറൄകപട്ട കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 13.12.16 ലല ത്തം 17.10.16 ലല
6-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം.
പട്ടി ജാതി, പട്ടി വര്ഗ വിദോര്ഥി ള്ക്ക് പറനമുറി പണിതുന്കുന്ന
തിനുള്ള രണ്ടു കപ്രാജക്ടു ള് (നം. 7/2017, 8/2017) കലാക്കു പഞ്ചായത്തിലന്റ
ചുമതല അല്ലാത്തതിനാ് ഡി.പി.സി അംഗീ രിചൃില്ല. പ്രകതേ
അനുമതി
ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
8 മലപ്പുറം
ജില്ലാ
പ്ലാനിംഗ്
ഒഫീസറുലെ
25.01.17
ലല
1000/1617/ഡി.പി.സി/ഡി.പി./എം.പി.എം. നമ്പര്
ത്തം തിരൂരങ്ങാെി കലാക്കു
പഞ്ചായത്തിലന്റ 17.01.17 ലല II (4)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം.
2016-17
വാര്ഷി
പി തിയി്
പട്ടി ജാതി
വിഭാഗത്തിലല
വിദോര്ഥി ള്ക്ക് പറനമുറി (41.00 ലക്ഷം രൂപ) എന്ന കപ്രാജക്ട് ഡി.പി.സി.
അംഗീ രിചൃതാണ്. വേക്തിഗത ആനുമ്ലേമായതിനാ് കലാക്കു പഞ്ചായത്തിന്
നെപ്പാക്കാ അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
9 മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുലെ 25.01.2017 ലല 1000/16-17/ഡി.പി.സി/
ഡി.പി./ എം.പി.എം. നമ്പര് ത്ത്.
നിലമ്പൂര് ജില്ലാ കലാക്കു പഞ്ചായത്തിലന്റ വാര്ഷി
പി തിയിലല
പട്ടി ജാതി വിഭാഗവിദോര്ഥി ള്ക്ക് പറനമുറി നിര്മ്മിചൄ ന്കുന്ന കപ്രാജക്ട്
നെപ്പാക്കുന്നതു സം ബന്ധിചൃ് സ്പഷീ രണം ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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ിറൄമല കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 16.01.2017 ലല ത്ത്.
ബാങ്ക് ലിങ്ക്ഡ് കലാണ് ഇല്ലാലത ക്ഷീരസംഘങ്ങള്ക്ക് റികവാള്വിംഗ്
ഫണ്ട് ന് ാ അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അെങ്ക് 26.00 ലക്ഷം രൂപ

11 ലവാര്ക്കാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 16.01.17 ലല എ2-6000/2016ാാാം
നമ്പര് ത്ത്.
താലഴ പറയുന്ന മൂന്ന് സ്പി്ഒവര് കപ്രാജക്ടു ള് പിശകുമൂലം കഭദഗതി
ആവശേമുള്ളവ എന്നു കരഖലപ്പടുത്ത യും അതിലല ഫണ്ടുപകയാഗിചൃ് മറൃ്
കപ്രാജക്ടു ള്ക്ക് വ യിരുത്ത യും ല ു. അതിനാ് വാലികഡഷ കപായി.
ഇത് ക്രമലപ്പടുത്തണലമന്ന് ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
കപ്രാജ. നം. 97/17
മീഡിയാശ്രീ
കപ്രാജ. നം 106/17
അങ്കണവാെി വയറിംഗ്
കപ്രാജ. നം. 101/17
പഞ്ചായത്തിനു തമക്ക് ലസറൄം എ്.സി.ഡി.
കപ്രാജക്ടും
12 ബഹു. തിരുരങ്ങാെി എം.എ്.എയുലെ 25.01.2017 ലല
ത്തം എെരികക്കാെ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 03.01.2017 – ലല ത്ത്.
എം.എ്.എ എസ്.ഡി.എഫ് ഫണ്ടുപകയാഗിചൃ് നിര്മ്മിചൃ സാംസ്കാരി
നിലയത്തിനു ഫര്ണിചൃര് എന്ന കപ്രാജക്ടിന് (കനാണ് കറാഡ് ലമയിന്റന സ്
ഗ്രാന്റ് ) അംഗീ ാരം ലഭിചൃിരുന്നു. കപ്രാജക്ട് നിര്വഹണത്തി് ഇതി് താലഴ
പറയുന്ന പിശകു ള് വന്നു. ഇതിന് സാധൂ രണം ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
I സാംസ്കാരി
നിലയത്തിനു ഫര്ണിചൃര് വാങ്ങാലത പഞ്ചായകത്താ
ഫീസി് ോബിനു ള് ഫ്രണ്ട് ഒഫീസ് ൗണ്ടര് എന്നിവ സ്ഥാപിചൄ.
II ഒഫീസികലക്കും ഫര്ണിചൃര് വാങ്ങി. കപ്രാജക്ടി് സിഡ്ക ായി് നിന്ന്
എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പ രം ക രള കസ്റ്ററൃ് ഇ ഡസ്ട്രിിയ് എന്റര്തപ്ര
സസി് നിന്നു വാങ്ങി.
III സാംസ്കാരി നിലയത്തിനു ഫര്ണിചൃര് വാങ്ങാലത പഞ്ചായത്ത ഒഫീസിനു
വാങ്ങി.
IV ലമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് സാംസ്കാരി
നിലയത്തിന് ഉപകയാഗിക്കാ
സര്ക്കാര്
അനുമതി
ന് ിയിരുന്നു.
എന്നാ്
പഞ്ചായത്ത്
ഒഫീസിനുകവണ്ടി ഉപകയാഗിക്കാ അനുമതി വാങ്ങിയില്ല.
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13 മംഗലം ഗ്രാമഞ്ചായത്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 24.11.17 ലല എ2-2609/16-ാാാം നമ്പര്
ത്ത്.
മിക്ക ര്ഷ ര്ക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സഹ രണ ബാങ്കു ളിലാണ്.
ാര്ഷി കപ്രാജക്ടു ളലെ സബ്സിഡി ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്കു ന്ക ണ്ട തു
കൃഷി ഒഫീസറുലെ ലസ്പഷേ് റൃി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിലിട്ടു ന്കുന്നതികനാ
പി..സി സമ്പ്രദായത്തി് ന്കുന്നതികനാ അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
14 ലപരിനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 24.01.17 ലല ത്തം 23.01.17 ലല
IV(2)-ാാാം നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം
ലവള്ളിമണ് സാമൂഹേ ജലകസ ന പി തിയുലെ കുഴ്
ിണറും
ജലസംഭരണിയും പമ്പ് തസറൄം ഉപകയാഗ ശൂനേമായിരിക്കു യാണ്. ഇത്
ഉപകയാഗകയാഗേമാക്കി പ്രകദശലത്ത കുെിലവള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കാ പി തി
തയ്യാറാക്കാ
അനുമതി
ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ഇകപ്പാള്
പി തി
നിലനി്ക്കുന്ന സ്ഥലം സവ ാരേ വേക്തിയുലെ ഭൂമിയിലാണ് ഇത് 10
വര്ഷകത്തക്ക് പാട്ടക്കരാര് വേവസ്ഥയി് ന് ാലമന്ന് ഉെമ അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്.
15 ലപരിനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 24.01.2017- ലല ത്തം 23.01.2017 ലല
IV (1)-ാാാം നമ്പര് തീരുമാനവം.
ലവള്ളിമണ് ഭാഗത്ത് കവന് ാലത്ത് ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായതിനാ്
വാഹനം വാെ ലയ്ക്കടുത്ത് കുെിലവള്ളലമത്തിക്കാ
അനുമതി ആവശേലപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു.
16 ലപരിനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 24.01.2017- ലല ത്തം 13.01.2017 –
ലല V (5)-ാാാം നമ്പര് തീരുമാനവം
പാെകശഖരസമിതിക്കു ന് ിയ
ാര്ഷി
ഉപ രണങ്ങള്, ട്രാക്ടര്
ലമയിന്റന സ് എന്ന കപ്രാജക്ടിലന്റ (നം. 133/17) നിര്വഹണ ഉകദോഗസ്ഥ
പഞ്ചായത്ത ലസക്രട്ടറിയാണ്. എന്നാ് ഉപ രണങ്ങള് പാെകശഖര
സമിതിയുലെ ഉെമസ്ഥതയി് ആയതിനാ് ലസക്രട്ടറി ഈ കപ്രാജക്ടു
നിര്വഹണം നെത്തന്നതിനു സാകങ്കതി തെമുണമുലണ്ടന്ന് അറിയിചൃിരിക്കുന്നു.
പാെകശഖരസമിതിക്ക് അറൃകുറൃപ്പണി നെത്താ
ഫണ്ടില്ല എന്നതിനാ്
അറൃകുറൃപ്പണി ലസക്രട്ടറി മുകഖന നെത്താ അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
17

ിറൄമലകലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 16.01.17 ലല ത്ത്
വാര്ഷി പി തിയിലല “ത താകക്കാെി പാലക്കെവ് ക ാളനി കറാഡ്
ലമറൃലിംഗും സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിര്മ്മാണം” (നം.9/17) എന്ന സ്പി് ഒവര്
കപ്രാജക്ടു പൂര്ത്തീ രിചൃ് തു യും ന് ി. ലെണ്ടര് കസവിംഗ് എടുക്കാലമന്നു
രുതി കപ്രാജക്ടു കഭദഗതി ല യ്തകപ്പാള് LB Rejected (ലസക്രട്ടറി റിജക്ടു ല യ്യുന്ന
രീതി) എന്ന് എന്ററി ആയി. അതിനാ് വാര്ഷി പി തി ലിസ്റ്റി് ഈ
കപ്രാജക്ടു ളം അതിലന്റ ല ലവം ാണില്ല. ഇതു പരിഹരിക്കാ ആവശേ
ലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

5

18

ിറയി

ീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 10.02.2017 ലല ത്ത്.
മിത്രം ഭവന പി തിക്കായി 2.80 ക ാെി രൂപ സഹ രണ ബാങ്കി് നി്ന്ന
സര്ക്കാര് അനുമതികയാലെ വായ്പ എടുത്തിരുന്നു. ഇതിലന്റ മുത് തു
വി സനഫണ്ടി്
നിന്നും
പലിശ
തനതുഫണ്ടി്
നിന്നുമാണ്
അെകയ്ക്കണ്ടിയിരുന്നത് (10 വര്ഷം ല ാണ്ട് ). 2016-17 വര്ഷം അധി മായി ലഭിചൃ
തു
ഉപകയാഗിചൃ് രു അധി
ഗഢുമ്െി അെയ്ക്കാ
അനുമതി
ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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ണ്ണൂര്
ജില്ലാ
പ്ലാനിംഗ്
ഒഫീസറുലെ
11.01.17
ലല
800/2016-17/
ഡി.പി.സി./ഡി.പി./
ണ്ണൂര് നമ്പറായ
ത്തം ശ്രീ ണ്ഠപുരംനഗരസഭാ
ല യര്മാലന്റ 10.01.17 ലല എ3-8638/16-ാാാം നമ്പര് ത്തം.
പുതിയതായി രൂപീ രിചൃ ശ്രീ ണ്ഠപുരം നഗരസഭയുലെ 15 സ്പി് ഒവര്
കപ്രാജക്ടു ളലെ നിര്വഹണ ഉകദോഗസ്ഥ മുനിസിപ്പ് ലസക്രട്ടറിയായിരുന്നു.
പുതിയതായി ലഹ്ത്ത് ഇ ലസ്പക്ടര് നിയമിതനായകപ്പാള് ഈ സ്പി് ഒവര്
കപ്രാജക്ടു ളലെ നിര്വഹണ ഉകദോഗസ്ഥനായി ലഹ്ത്ത് ഇ ലസ്പക്ടലറ
നിയമിചൄ. ഈ മാറൃം സ്പി് കപ്രാജക്ടി് ക ര്ത്തകപ്പാള് “കഭദഗതി സ്പി്ഒവര്
കപ്രാജക്ടു ള്” ആയി. ഇത് നിര്വഹണ ഉകദോഗസ്ഥലന മാത്രം മറൃിലക്കാണ്ട്
കഭദഗതിയില്ലാത്ത ഗണത്തി്ലപ്പടുത്തി നിലനിര്ത്താ ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

20 അംഗനവാെി വര്കക്കഴ്സ് & ലഹ്കപ്പഴ്സ് അകസാസികയഷ സംസ്ഥാന മ്മിറൃി
പ്രസിഡന്റിലന്റ 23.01.2017 ലല ത്ത്
അങ്കണവാെി വര്കക്കഴ്സിന് വര്ി ിപ്പിചൃ ഒണകററിയത്തിലന്റ പഞ്ചായത്ത
വിഹിതം (50%) ില ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ള് ന് ിയിട്ടില്ല. 01.04.2016 മുതലള്ള
കുെിശിഖ സഹിതം ഈ തു ന് ണലമന്നാവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
21 തപവളി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 10.02.2017- ലല 77/2017-ാാാം
നമ്പര് ത്ത്.
പഞ്ചായത്തിലല 5-ാാാം വാര്ഡിലല ല ാറഗ പട്ടി
വര്ഗ
സകങ്കതത്തി് കുെിലവള്ളക്ഷാമമുണ്ട്. ജലനിധി കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കിയ
പഞ്ചായത്താണ്. ജലനിധി കപ്രാജക്ടുമായി 3 ികലാമീറൃര് അ ലലയായതിനാ്
ഇവിലെ ജലനിധി പി തി പ്രാകയാഗി മല്ല എന്ന് അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. നിലവിലല
കുഴ്
ിണറികനാടു ക ര്ന്ന് കമാകട്ടാര്, തപപ്പ് തല , ൊങ്ക് ഇവയ്ക്കായി
റൃി.എസ്.പി. വിഹിതമായി 3.00 ലക്ഷം രൂപ വ യിരുത്തിയ കപ്രാജക്ടിന് (നം.
150/17) അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
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ണ്ടഴ പഞ്ചായത്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 09.02.2017 ലല ത്ത്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലല പ്രധാന 3 ജംഗ്ഷനു ളായ പത്തനാെ്,
മുണ്ടത്താനം, പഴുക്കാകുളം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളി് ലപാതു ജനങ്ങള്ക്കായി
സൗജനേ തവലഫ കസവനത്തിനായി തവകഫ കഹാട്ട് കസ്പാട്ടു ള്
സ്ഥാപിക്കാ (BSNL മുകഖന) 6.00 ലക്ഷം രൂപ വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (നം. 6/2017)
BSNL- ് പണമെചൃ് പി തി നെപ്പാക്കാ അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
23 ാലക്കുെി നഗരസഭയി് ക രി പ്രകദശലത്ത നാല് കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വീടു വചൄ
ന്കുന്നതികന്മ് 28.12.2016-ലല ക ാഒര്ഡികനഷ
മ്മിറൃി തീരുമാന
പ്ര ാരം -നഗര ാരേ ഡയറക്ടര് 11.01.2017-ലല DC4-535/2015-ാാാം നമ്പറായി
സമര്പ്പിചൃ റികപ്പാര്ട്ട്.
2008-09-് യൂണിലറൃാന്നിന് 3.00 ലക്ഷം രൂപ ണക്കാക്കി ക ാസ്റ്റ്
കഫാര്ഡിലന്റ എസ്റ്റികമറൃ് പ്ര ാരം ക രി പ്രകദശലത്ത നാല് കുടുംബങ്ങള്ക്കുള്ള
വീടു ന്കുന്ന പി തി (ഭവന സമുചൃയം) വഴി തെമുണം മൂലം നിര്മ്മാണം
തെഞ്ഞതിനാ് 2012-13 –് യൂണിറൃ് ല ലവ് 4.65 ലക്ഷം രൂപയായി പുതിയ
എസ്റ്റികമറൃ് തയ്യാറാക്കി നിര്മ്മാണം തുെങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം നിലയുലെ ലി റ്
വലരയായി . വീലൊന്നിന് 3.25 ലക്ഷകമ ആ ാവൂ എന്ന കലാക്ക് ഫണ്ട് ഒഡിറൃ്
റികപ്പാര്ട്ടിലന്റ അെിസ്ഥാനത്തി് നിര്മ്മാണം നിര്ത്തി വചൃിരിക്കുന്നു. ആല
10.59 ലക്ഷം രൂപ ക ാസ്റ്റ് കഫാര്ഡിന് ന് ി. 2012-13-ല് 4.65 ലക്ഷം രൂപ
യൂണിറൃ് ല ലവി് തയ്യാറാക്കിയ കപ്രാജക്ട് ഇകപ്പാള് പൂര്ത്തിയാക്കാ വീണ്ടും
എസ്റ്റികമറൃ് പുതുക്കണലമന്ന് ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ എസ്റ്റികമറൃ് തു
അറിയിചൃിട്ടില്ല.
24 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 26.09.2016-ലല ത്തം
09.03.2016-ലല 3(5) –ാാാം നമ്പര് തീരുമാനവം (LSGD – DB1/262/2016-LSGD)
ലവഞ്ഞാറമ്മൂെ്, ല ാറൃാമം എന്നിവിെങ്ങളി് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ല യര്
കഹാമു ള്ക്ക്
(മാനസി കരാഗ വിമുക്തി കനെിയവലര പുനരധി
വസിപ്പിക്കാനും ഭിന്നകശഷിയുള്ളവര്ക്കും) വി സനഫണ്ടി് നിന്നും തദനംദിന
പ്രവര്ത്തനത്തിന് ല ലവഴിക്കാ (വൃി  – ഭിന്നകശഷിയുള്ളവര്ക്ക് മാറൃി വചൃ
തു യി് നിന്ന് ) അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സാമൂഹേനീതി വകുപ്പിലന്റ
30.03.2016-ലല സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പ്ര ാരം 10.00 ലക്ഷം രൂപലവഞ്ഞാറമൂെ്
ല യര് കഹാമിന് നെപ്പു സാമ്പത്തി വര്ഷകത്തയ്ക്ക് ന് ാ അനുമതി
ന് ിയിരുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഭാവിയി് സഹായം ന്കുന്നതിലന്റ
സാി േത പരികശാധിക്കാനും ഉത്തരവി് ആവശേലപ്പട്ടിരുന്നു.
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25 മാരാരിക്കുളം വെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 24.12.2016-ലല ത്ത്
മത്സേ കമഖലയി് വീെ് പുനരുി ാരണം എന്ന പി തി മാര്ഗകരഖയി് ഇല്ല
എന്ന്
ചൂണ്ടിക്കാട്ടിലക്കാണ്ട്
പൂര്ത്തിയാക്കിയ, വീെ് പുനരുി ാരണ
കപ്രാജക്ടികന്മ് കലാക്ക് ഫണ്ട് ആഡിറൃ് കുറിലപ്പഴുതിയിരിക്കുന്നു. 2015-16-്
ജനറ് ഫണ്ടി് നിന്നും 7.00 ലക്ഷം രൂപ ഇതിനായി ല ലവഴിചൃതിന്
സാധൂ രണം ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
26 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ലസക്രട്ടറിയുലെ 16.01.2017-ലല P6/3028/16/TDP
നമ്പര് ത്ത്
വാര്ഷി പി തിയി് ഇന്ററാക്ടീവ് മള്ട്ടി മീഡിയ, ലവബ് ലെകനാളജി ,
ഡികപ്ലാമ ഇ ഫാഷ ലെകനാളജി എന്നീ കപ്രാജക്ടു ള്ക്ക് ഡി.പി.സി.
അംഗീ ാരം ലഭിചൃിട്ടുണ്ട്. പരിശീലന പരിപാെി ആയതിനാ് നെപ്പാക്കിയാ്
ബാധേത വരുലമന്ന് നിര്വഹണ ഉകദോഗസ്ഥ
അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്.
ഇത്
പരിശീലനമല്ല, ക ാഴ്സാണ് എന്നും അതിനാ് നിര്വഹണത്തിന് അനുമതി
ന് ണലമന്നും ‘ക ാഴ്സ് ’ എന്ന് എ ട്രി ല യ്യാ
കസാഫ്ട് ലവയറി്
സൗ രേം രുക്കണലമന്നും ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ
10.01.2017-ലല 1-ാാാം നമ്പര് തീരുമാനവം

10.01.2017-ലല

ത്തം

ഐ.എ.തവ. പി തിക്കുകവണ്ടിയുള്ള അക്കൗണ്ടി് 1,49,89,797/- രൂപ
മിചൃമുണ്ട്. (പലിശയും വീഴ്ച വരുത്തിയ ഗുണകഭാക്താക്കളി് നിന്നും തിരില
പിെിചൃതുമെക്കം) സര്ക്കാര് തീരുമാനപ്ര ാരം അധി മായി 1.00 ലക്ഷം രൂപ മ്െി
ല ാടുക്കാനായി 278 ഐ.എ.തവ ഗുണകഭാക്താക്കളണ്ട്. ഇവര്ക്ക് കലാക്ക്
വിഹിതമായി
(40%) 1,11,20,000/- രൂപയാണ് ന്ക ണ്ടത്.
ഈ തു
ന് ാനായി അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മ്ൊലത 2016-17 വാര്ഷി
പി തിയി് ലപാതു വിഭാഗത്തിലല 44 ഗുണകഭാക്താക്കലളയും പട്ടി ജാതി
വിഭാഗത്തിലല 184 ഗുണകഭാക്താക്കലളയും PMAY പി തിയി് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇവര്ക്ക് മതിയായ തു
വ യിരുത്തിയിട്ടില്ല. മു ളി് പറഞ്ഞ തു യി്
മിചൃമുള്ളത് ഈ വര്ഷലത്ത PMAY കപ്രാജക്ടിനു ഉപകയാഗിക്കാ അനുമതി
ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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എഴുക ാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 02.11.16 ലല ഇ3-3304/2016
ാാാം നമ്പര് ത്തം 31.10.2016 ലല II (2)ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി
തീരുമാനവം.
2004 -05 വര്ഷം നിര്മ്മിചൃ ആഡികറൃാറിയം പൂര്ത്തീ രിചൃിരുന്നില്ല.
2012-13 വര്ഷം കലാ ബാങ്ക് വിഹിതമായ 10.00 ലക്ഷം രൂപ ഉപകയാഗിചൃ്
ില നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നെത്തിയിരുന്നു. ല ട്ടിെത്തിലന്റ
നിര്മ്മാണം സംബന്ധിചൃ കപാരാള ള് ചൂണ്ടി ാട്ടി (പാര്ക്കിംഗ്
സൗ രേം ഇല്ല, സൗ രേപ്രദമായ പ്രകവശന വാെം ഇല്ല തുെങ്ങിയ
ാരണങ്ങളാ്)
കലാക്ക്
ഫണ്ട്
ഒഡിറൃ്
െീം
ല ലവ്
തെമുണലപ്പടുത്തിയിരിക്കു യാണ്. 2016-17 സാമ്പത്തി
വര്ഷം ലഭിചൃ
ലപര്കഫാര്മ സ് ഗ്രാന്റ് ഉപകയാഗിചൃ് പണി ള് പൂര്ത്തിയാക്കാ
അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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ിറര് - തട്ടമംഗലം മുനിസിപ്പ് ല യര്മാലന്റ ത്ത്. (06.02.16 ്
ലഭിചൃത് )
കലാ ബാങ്ക് അധി ധനസഹായമായി ലഭിചൃ 2.00 ക ാെി രൂപയ്ക്ക് 2
കപ്രാജക്ടു ള്
എടുത്തിരുന്നു.
ജില്ലാ
ആസൂത്രണ
സമിതി
അംഗീ രിചൃതാണ് ഡി.പി.സി. അംഗീ രിചൃതിലന്റ ലപ്രാസീഡിംഗ്സ്
ലഭിചൃില്ല എന്ന ാരണം പറഞ്ഞ് സാകങ്കതി ാനുമതി ന്കുന്നില്ല എന്ന്
അറിയിചൃിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തി 20.03.2017 നു മുമ്പ് പൂര്ത്തീ രി
കക്കണ്ടതാണ്. സാകങ്കതി ാനുമതി ലഭിക്കാ തവകുന്ന തിനാ് സമയം
ദീര്ഘിപ്പിചൄ ന് ാ ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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തിരുവനന്തപുരം പട്ടി ജാതി വി സന ഒഫീസറുലെ 07.01.2017 ലല
എസ്.സി.പി./52/46/16-ാാാം നമ്പര് ത്തം 17.02.2016 ലല 3 (സി) 50-ാാാം
നമ്പര് ൗണ്സി് തീരുമാനവം.
നഗരസഭയി് 2012-13 മുത് 2014-15 വലര പട്ടി ജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക്
വീടുനിര്മ്മാണം നെത്തിയതിന് യൂണിറൃ് ക ാസ്റ്റ് 2.00 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു
അനുവദിക്കാവന്നത്. പല വീടു ളം പൂര്ത്തീ രിക്കാ
ഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇകപ്പാള്
ഭവനനിര്മ്മാണത്തിന് 3.00 ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിക്കാവന്നത്. ഇനിയും
വീടു നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കാത്തവര്ക്കും അവസാന ഗഡു ത പ്പറൃാ
ത്തവര്ക്കും പുതിയ നിരക്കായ 3.00 ലക്ഷം രൂപ പ്ര ാരം ബാക്കി ന് ാ
അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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നഗര ാരേ ഡയറക്ടറുലെ 25.10.16 ലല ഡി.സി. – 23276/2016-ാാാം നമ്പര്
ത്തം നീകലശവരം നഗരസഭാ ലസക്രട്ടറിയുലെ 04.10.16 ലല ഇ1-3563/16ാാാം നമ്പര്
ത്തം (എ്.എസ്.ജി.ഡി- ഡി.സി.3/1042/2016എ്.എസ്.ജി.ഡി)
നീകലശവരം ലറയി്കവ ട്ട്ട് ഒവര് ബ്ി്ഡ്ജ് പ്ലാറൃ്കഫാമി് നിന്ന്
ദീര്ഘിപ്പിചൄ നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് 6062902/- രൂപയുലെ എസ്റ്റികമറൃ് തയ്യാറാക്കി
ലറയി്കവ ന് ിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് MPLAD ഉപകയാഗിചൃാണ് നിര്മ്മിക്കുന്നത്.
ഇതിന് ലസകന്റജ് തു യായ 1,21,258/- രൂപ നഗരസഭ നല്കണലമന്ന്
അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. ഈ തു ന് ാ അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
32
ബഹു. കവങ്ങര എം.്.എ യുലെ 24.01.2017 ലല
ത്തം കവങ്ങര
കലാക്കുപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 21.01.2017 ലല ത്തം.
കവങ്ങര
കലാക്കു
പഞ്ചായത്തിലന്റ
വാര്ഷി
പി തിയി്
ഉള്ലപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ഊര ം – ലനടുംപറമ്പ് പട്ടി ജാതി ക ാളനി
നവീ രണം (6.00 ലക്ഷം രൂപ) എന്ന കപ്രാജക്ടിന് അനുമതി
ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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ബഹു. കവങ്ങര എം.എ്.എ യുലെ 24.01.2017 ലല ത്തം കവങ്ങര കലാക്കു
പഞ്ചായത്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 23.01.2017 ലല ഇ-154/2016-ാാാം നമ്പര്
ത്തം.
കവങ്ങര
കലാക്കു
പഞ്ചായത്തിലന്റ
വാര്ഷി
പി തിയി്
ഉള്ലപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള താലഴപ്പറയുന്ന കപ്രാജക്ടു ള് നെപ്പാക്കാ അനുമതി
ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
1. ആപ്ലകതാെിന് തസഡ് ല ട്ടി സംരക്ഷണം (കപ്രാ.നം. 35/17, അെങ്ക്
8.00 ലക്ഷം രൂപ)
2. പുതുപ്പറമ്പ് പുഞ്ചപ്പാെ്
നാ് ബാക്കി ഭാഗം പൂര്ത്തിയാക്ക്
(കപ്രാ.നം. 12/16 അെങ്ക് 6.00 ലക്ഷം രൂപ)
ആക്ട് പ്ര ാരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലന്റ ചുമതലയി്
വരാത്തതിനാലം മാര്ഗകരഖയി് പറയാത്തതിനാലം ക്രമനമ്പര് 2-ലന്റ
ന്നാം ഘട്ടം പൂര്ത്തിയാക്കിയകപ്പാള് കലാക്ക് ഫണ്ട് ഒഡിറൃ് വിഭാഗം
തെമുണം ഉന്നയിചൃിട്ടുണ്ട്.

10

34

ഏഴംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 24.01.2017 ലല ത്ത്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലല ലതരുവവിളക്കു പരിപാലനത്തിന് ഇലക്ട്രീഷേകന്റയും
പഞ്ചായത്തിനു സവന്തമായുള്ള പി ് അപ് വാ
ഒെിക്കുന്ന
തൈവറുകെയും ദിവസകവതനം യഥാക്രമം 500/- രൂപയും 400/രൂപയുമാണ് ന്കുന്നത്. ഇത് യഥാക്രമം 750/- രൂപയായും 600/രൂപയായും വര്ി ിപ്പിചൄ ന് ാ അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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ക രള സംസ്ഥാന വി ലാംഗ കക്ഷമക ാര്പ്പകറഷ
ല യര്മാലന്റ
11.01.2017 ലല 04/എ3/2017/ ത്ത്.
സര്ക്കാരിലന്റ പുതിയ ഉത്തരവപ്ര ാരം ലപാതുകമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്
സവന്തമായി ഉല്പാദിപ്പിക്കാത്ത സാധനങ്ങള് ലെണ്ടര് മ്ൊലത തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്്ക്ക് വാങ്ങാ
പാെില്ല. ക രള സംസ്ഥാന വി ലാംഗകക്ഷമ
ക ാര്പ്പകറഷ
സാമൂഹേനീതി വകുപ്പിന് ആവശേമായ സാധനങ്ങള് വാങ്ങി
ന്കു യാണ് ല ുല ാണ്ടിരുന്നത്. ഭിന്നകശഷിക്കാര്ക്കു കവണ്ടി ഉപ രണ
ങ്ങള് വി ാലംഗ കക്ഷമ ക ാര്പ്പകറഷനി് നിന്നും ലെണ്ടര് നെപെി ള് ഴിവാക്കി
വാങ്ങാ സാമൂഹേനീതി വകുപ്പിലന അനുവദിക്കണലമന്ന് ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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ബഹു. ലനന്മാറ എം.എ്.എയുലെ 04.01.2017 ലല
ത്തം ലനന്മാറ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 24.11.2016 ലല എ.ഐ.സി.പി/2016- 10ാാാം നമ്പര് ത്തം.
ലനന്മാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി് മാലിനേസംസ്കരണത്തിന് ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്ത് 20.00 ലക്ഷം രൂപയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 50.00 ലക്ഷം
രൂപയും വ
ല ാള്ളിചൃ് കപ്രാജക്ടു അംഗീ രിചൃിട്ടുണ്ട്. വിപുലമായ മാലിനേ
സംസ്ക രണം ആസൂത്രണം ല യ്തിട്ടുണ്ട്. ഇകപ്പാള് 5 കപലര താല്ക്കാലി മായി
നിയമിചൃിട്ടുണ്ട്. 15 – കപലര മ്െി താല്ക്കാലി മായി നിയമിക്കാ
അനുമതി
ആവശേലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
37.

ബഹു. ലനന്മാ എം.എ്.എയുലെ 24.01.2017 ലല ത്തം ലനന്മാറ കലാക്കു
പഞ്ചായത്തിലന്റ 07.09.2016 ലല 4 (5)ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി
തീരുമാനവം.
2011 – ് ലനന്മാറ കലാക്കു പഞ്ചായത്തിന് 16.00 ലക്ഷം രൂപ നിര്മ്മ്
പുരസ്കാരമായി ലഭിചൃിരുന്നു. ഇതി് 9.00 ലക്ഷം രൂപ ഉപകയാഗിചൃ് 2014-15് മൂന്നു
കുെിലവള്ള പി തി നെപ്പാക്കി. കലാക്കു പഞ്ചായത്തിലന്റ നിര്മ്മ് പുരസ്കാര തു
കുെിലവള്ള പി തി ള്ക്ക് ഉപകയാഗിക്കാവന്നതല്ല എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
ലപര്കഫാര്മ സ് ഒഡിറൃ് വിഭാഗം കുറിലപ്പഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇലതാഴിവാക്കി
ന് ാ തീരുമാനമുണ്ടാ ണലമന്ന് ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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സാമൂഹേനീതിവകുപ്പ് ഡയറക്ടറുലെ 18.08.2016 ലല ICDS/A7/3187/2016 ാാാം
നമ്പര് ത്തം ഉള്ളെക്കം ല യ്തിരിക്കുന്ന കുറിപ്പും.
2016-17 വര്ഷം 14.50
ലക്ഷം രൂപ ക്രമത്തി് 200 അങ്കണവാെി
ല ട്ടിെങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും 1.00 ലക്ഷം രൂപ ക്രമത്തി് 1370 അങ്കണവാെി
ല ട്ടിെങ്ങള് നവീ രിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിചൃിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ആല 42.7 ക ാെി
രൂപ കവണം. ഇതിനാവശേമായ തു 60:40 എന്ന അനുപാതത്തി് സാമൂഹേ
നീതി വകുപ്പും തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളം ല ലവഴിക്കാനാണ്
ഉകേശിക്കുന്നത്. ഇതിലല തകേശസവയം ഭരണ വിഹിതമായ 17.08 ക ാെി രൂപ
വ യിരുത്തണലമന്ന് ബന്ധലപ്പട്ട തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങകളാെ് നിര്കേശിക്ക
ണലമന്ന് ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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തിരുവലവാമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 03.01.2017 ലല ത്തം
07.10.16 ലല 1 (4)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം (LSGDDA1/17/2017/(SGD).
ധന ാരേ മ്മീഷ അവാര്ഡ് വ യിരുത്തി (3.00 ലക്ഷം) തിരുവിലവാമല
ൌണി് തവലഫ സൗ രേം രുക്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ടു തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു
നെപ്പാക്കാ അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ഏഴം കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 07.02.2017 ലല ത്തം 30.01.2017 ലല
1(4) –ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം
ലതരുവവിളക്ക് അറൃകുറൃപ്പണിക്ക് 20.00 ലക്ഷം രൂപ വി സനഫണ്ടും 5.00 ലക്ഷം
തനതുഫണ്ടും ഉള്ലപ്പടുത്തി കപ്രാജക്ടു തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (കപ്രാ.നം. 87/07()
അെിയന്തിരമായി നിര്വഹണം നെത്തണലമന്ന ഉകേശേകത്താലെ ഇ-ലെണ്ടര്
ഴിവാക്കി പത്ര പരസേം ന് ി 4,66,599/- രൂപയുലെ സാധനങ്ങള് വാങ്ങി. ഈ
നെപെിക്ക് സാധൂ രണം ന് ണലമന്ന് ഈ തു വി സനഫണ്ടി് നിന്നു
ന് ാ അനുമതി ന് ണലമന്നും ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ബഹു. കുന്നത്തൂര് എം.എ്.എയുലെ 09.02.2017-ലല
ത്തം കുന്നത്തൂര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ലസക്രട്ടറിയുലെ 09.02.2017-ലല എ3-1776/17-ാാാം നമ്പര് ത്തം
30.01.2017 ലല 1 (8)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം
പഞ്ചായത്തി് നിലയ്ക്ക് കക്ഷത്രം – വഞ്ചിമുക്ക് – അയ്യങ്കാളിപ്പെി –
ല ട്ടിയാര്മുക്ക് കറാഡ് ക ാണ്ക്രീറൃിംഗിന് 4.50 ലക്ഷം രൂപ വ യിരുത്തി (SCSP)
12

കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 120 പട്ടി ജാതി വിഭാഗക്കാര് ഇവിലെ താമസിക്കുന്നു.
മറൃ് വിഭാഗക്കാര് ആരും ഇല്ല. രു ഭാഗത്ത് കക്ഷത്രമായതുല ാണ്ട് ആ ഭാഗത്ത്
താമസക്കാര് ആരും ഇല്ല എന്ന ാരണത്താ് പട്ടി ജാതി വി സന ഒഫീസര്
ഫിസിബിലിറൃിസര്ട്ടിഫിക്കറൃ് ന്കുന്നില്ല. പ്രകതേ
അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടി
രിക്കുന്നു.
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ബഹു. ല ാട്ടാരക്കര എം.എ്.എ യുലെ 10.02.2017 – ലല ത്തം ലവളിയം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 09.02.17 ലല ത്തം 23.01.2017 ലല I (2) നമ്പര്
ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം.
പഞ്ചായത്തി് മുട്ടറ മരുതിമല ഇകക്കാ ടൂറിസം പി തിക്കായി 15.58 ലഹക്ടര്
സ്ഥലം ഏക്കറിന് 1000/- രൂപ വാര്ഷി ഫീസ് ആയി 20 വര്ഷകത്തക്ക് റവനയ
പുറകമ്പാക്ക് ഭൂമി പഞ്ചായത്തിന് സര്ക്കാര് ത മാറിയിട്ടുണ്ട്. ലീസ് തു
ലണ്ടത്താ
സൂക്ഷ്മ
കമഖലാ
ക ാഡ്
അനുവദിക്കണലമന്ന്
ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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ക ന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 05.11.2016 ലല ത്ത്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത വിഹിതമായി 6.45 ലക്ഷം രൂപയും കലാക്കു പഞ്ചായത്ത
വിഹിതമായി 19.10. ലക്ഷം രൂപയും വ യിരുത്തി പചൃക്കറി കൃഷിക്കായി ഗ്രാമം
ഹരിതാഭം എന്ന കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ാര്ഷി
ര്മ്മകസന
രൂപീ രിചൃാണ്
കപ്രാജക്ട്
നെപ്പാക്കുന്നത്.
ഇതുമായി
ബന്ധലപ്പട്ടു
താലഴപ്പറയുന്നവയ്ക്ക് അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(1) ര്മ്മ കസനയി് ഉള്ലപ്പടുത്തന്ന ലതാഴിലാളി ള്ക്ക് പരിശീലനം ന് ാ
അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(11) ാര്ഷി കസനയ്ക്ക് യന്ത്രങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിന് 100 ശതമാനം സബ്സിഡി
ന് ാ അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അഭിപ്രായക്കുറിപ്പ് – മാര്ഗകരഖപ്ര ാരം 75% സബ്സിഡി ലയ ന് ാവൂ.
ഴിഞ്ഞ ക ാര്ഡികനഷ
മ്മിറൃി ളി് 100% സബ്സിഡി ര്മ്മകസനക്കു
ന് ാനുള്ള മറൄ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളലെ ആവശേം പരിഗണി
ചൃിരുന്നില്ല.
(111) കഗ്രാബാഗ്
ര്മ്മകസനയാണ് നിറയ്ക്കുന്നത്. ഇതിലന്റ സബ്സിഡി
ര്മ്മകസനയ്ക്കു ന് ാ അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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ക രളറൂറ് എംകപ്ലാലളന്റ് ലവ്ഫയര് ലസാതസറൃി ല യര്മാലന്റ 06.02.2017
ലല എ/1507/2014-ാാാം നമ്പര് ത്ത്.
തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ആവശേമായ ലതരുവ് വിളക്കു ള്,
അനുബന്ധ ഇലക്ട്രി ് ഉപ രണങ്ങള് തുെങ്ങിയവ ക രള റൂറ്
എംകപ്ലാലളന്റ് ലവ്ലഫയര് ലസാതസറൃിയി് നിന്ന് ലെണ്ടര് മ്ൊലത
കനരിട്ടു
വാങ്ങുന്നതിന്
തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
അനുമതി
ന് ണലമന്ന് ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ബഹു. പിറവം എം.എ്.എയുലെ 25.01.2017 – ലല ത്തം മണീെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത
പ്രസിഡന്റിലന്റ 07.01.2017 ലല ത്തം 26.10.16 ലല 1(3), 21.12.16 ലല 1(2), 26.10.16 ലല 1
(5) എന്നീ നമ്പറായുള്ള ഭരണസമിതി തീരുമാനങ്ങളം
താലഴപറയുന്നവയ്ക്ക് പ്രകതേ അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
1) എസ്.സി.എസ്.പി ഫണ്ടുപകയാഗിചൃ് ഈറൃ ഉല്പന്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്ന പട്ടി
വര്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്ക് വേക്തി ള്ക്ക് ബാംബു ക ാര്പ്പകറഷ ലിമിറൃഡി്
നിന്ന് ഈറൃവാങ്ങാ അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
11) ക ാഴി, ാെ, താറാവ് മുതലായ വളര്ത്ത പക്ഷി ള്ക്ക് ന് ാവന്ന
സബ്സിഡി തു 75% മാണ്. ഇത് VAT ഴിചൄള്ള വിലയ്ക്കു മാത്രമാകണാ എന്ന്
സ്പഷ്ടീ രണം
ന്ക ണലമന്നാവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
VAT
ഗുണകഭാക്താക്കാവ് സവയം വഹികക്കണ്ടി വന്നാ് ഏതാണ്ട് 35% തു
ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതമാകും.
(111) പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തി്ലപ്പട്ടവര്ക്ക് വിവാഹധനസഹായം 50000/രൂപ ന്കുന്നുണ്ട്. രക്ഷ ര്ത്താക്കള് വിവാഹത്തിന് 15 ദിവസം മു കപാ
വിവാഹത്തിന് കശഷം 90 ദിവസത്തിന കമാ അകപക്ഷിക്കണം എന്നാണ്
സര്ക്കാര് നിര്കേശം. ഴിഞ്ഞ വര്ഷങ്ങളി് അകപക്ഷിക്കാ
ഴിയാത്ത
വരുലണ്ടന്നും അതിനാ് അവര്ക്കുമ്െി ആനുമ്ലേം ലഭിക്കത്ത
ക്കരീതിയി് അകപക്ഷാസമയത്തി് കഭദഗതി വരുത്തണലമന്നാ
വശേലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
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ല ാല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത ലസക്രട്ടറിയുലെ 25.01.17 ലല നമ്പര് ത്തം
28.12.16 ക ാര്ഡികനഷ
മ്മിറൃിയുലെ തീരുമാനവം (ഖണ്ഡി . 3.56)
ല ാല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2013-14, 2014-15 വര്ഷം 7 കപ്രാജക്ടു ളിലായി
ആല
1,22,47,456/- രൂപ ല ലവഴിചൄ. ഇതിലനതിലര അക്കൗണ്ടന്റ്
ജനറ് ഒഡിറൃ് വിഭാഗം കുറിലപ്പഴുതിയിരിക്കയാണു. പഞ്ചായത്ത് രാജ്
ആക്ടുപ്ര ാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് നെപ്പാക്കാ ചുമതലലപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള
പ്രവൃത്തി ളി് മണ്ണു സംരക്ഷണം ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്
കുറിലപ്പഴുതിയിക്കുന്നത്. ഇത് 28.12.2016 ലല ക ാര്ഡികനഷ
മ്മിറൃിയി്
ര്ചൃല യ്യു യും ഇതികന്മ് വിശദമയ റികപ്പാര്ട്ടു ന് ാ ല ാല്ലം ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത ലസക്രട്ടറിലയ ചുമതലലപ്പടുത്ത യും ല യ്തിരുന്നു.
ലതാഴിലറപ്പ് പി തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത ള് ക ദ്രീ രിചൃ് നെക്കുന്ന
തിനാ് ക ാളനി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മണ്ണുജലസംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനം
MGNREGS- മായി സംകയാജിപ്പിക്കാ
ഴിയുന്നില്ല എന്നും ക ാളനി
സംരക്ഷണം അതോവശേമായതിനാലാണ് നെപ്പാക്കിയലതന്നും ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത ലസക്രട്ടറി അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. 2015-16, 2016-17 – വര്ഷം
മണ്ണുസംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏലറൃടുത്തിട്ടുണ്ട്.
മാണിക്ക് പഞ്ചായത്ത ലസക്രട്ടറിയുലെ 10.02.2017 ലല എ4/9689/17-ാാാം
നമ്പര് ത്ത്.
പ്ലാസ്റ്റി ് റികസാഴ്സ് റിക്കവറി ലസന്ററിന് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം വ 50
ലസന്റ് സ്ഥലം 15 വര്ഷകത്തക്ക് ലീസിലനടുത്ത് പ്രവര്ത്തനം നെത്താ
ഉകേശിചൃിരിക്കുന്ന കപ്രാജക്ടി് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമവമായി എഗ്രിലമന്റ്
വാക്കാ് അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 25 ലക്ഷം രൂപയുലെ ല ട്ടിെവം
4 ലക്ഷം രൂപയുലെ ലമഷിനറിയും
പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപിക്കും.
നെത്തിപ്പുല ലവ് ആശ്രമം വഹിക്കും. പ്ലാസ്റ്റി ് വില്പനയി് നിന്ന് ിട്ടുന്ന
വരുമാനം ആശ്രമം എടുക്കും.
ബഹു. ല ങ്ങന്നൂര് എം.എ്.എയുലെ 21.02.2017-ലല CGNR/01/2017-ാാാം
നമ്പര് ത്തം ല ങ്ങന്നൂര് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലസക്രട്ടറിയുലെ 2.01.2017 –
ഡി 340/16-ാാാം നമ്പര് ത്തം.
ഐ.എ.തവ ഭവന പി തി പ്ര ാരം ലഭിചൃ തു യലെ പലിശയായും മറൄം
1,18,21,017/- രൂപ ബാങ്കി് മിചൃമുണ്ട്. ഈ തു ഉപകയാഗിചൃ് മാര കരാഗം
ബാധിചൃവര്, അഗതി ള്, ശാരീരി മാനസി ലവല്ലുവിളി കനരിടുന്നവര്
എന്നിവര്ക്ക് വീടുവചൄ ന് ാ അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. IAY
മാനദണ്ഡപ്ര ാരം ജില്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തവിഹിതവം ഉള്ലപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാന വിഹിതമായി അധി ം ലഭികക്കണ്ട വിഹിതത്തിനുപ രമാണ്
മു ളി് പറഞ്ഞ തു
ഉപകയാഗിക്കാനാണ് അനുമതി ആവശേലപ്പട്ടി
രിക്കുന്നത്.
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ബഹു.വെ ര എം.എ ്.എ യുലെ 30.01.2017 ലല
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 30.01.2017 ലല ത്തം.

ത്തം വെ ര കലാക്ക്

ക്ലാക്കു പഞ്ചായത്തി് രു മത്സേവിപണന ക ദ്രവം മത്സേസംസ്കരണത്തിനും
മറൄം
രു
പരിശീലന
ക ദ്രവം
ആരംഭിക്കുന്നതിന്
അനുമതി
ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കപ്രാജക്ട് വാര്ഷി പി തിയി് ഉള്ലപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല
50

മുനിസിപ്പ് ക ംബര് ല യര്മാകന്റയും ലസക്രട്ടറിയുകെയും 13.02.2017 ലല ത്ത്.
താലഴ പറയുന്ന ആവശേങ്ങള് ക ാര്ഡികനഷ
മ്മിറൃിയുലെ പരിഗണനക്കായി
ന് ിയിരിക്കുന്നു.
(1) മുനിസിപ്പ് ല യര്മാന്മാര്ക്ക് രു കപഴ്സണ് അസിസ്റ്റന്റിലന നിയമിക്കാനും
ല ലവ് തനതുഫണ്ടി് നിന്നു ല ലവഴിക്കാനും അനുമതി.
(2) ലെലകഫാണ്ര് അലവ സ് 1000/- രൂപയി് നിന്ന് 2000/- രൂപയാക്കി
വര്ി ിപ്പിക്കണം.
(3) അി േക്ഷലന്റ ഒഫീസി് ായ സ്ക്കാരത്തിനും മറൄം 500/- രൂപ എന്നുള്ളത്
3000/- രൂപയാക്കണം എന്ന് ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
51 ബഹു. റാന്നി എം.എ്.എ യുലെ 02.02.17 ലല ത്ത്
വകയാജനങ്ങളലെ മാനസി ശാരീരി ഉല്ലാസത്തിനായി വകയാജന സൗഹൃദ
പി തിയും വിദോര്ഥി ള്ക്കായി നാെിലന അറിയു എന്ന പി തിയും ജില്ലാ
ആസൂത്രണ സമിതിയുലെ അംഗീ ാരത്തിനു വികധയമായി നെപ്പാക്കാ
ഴിഞ്ഞ
വര്ഷം ക ാര്ഡികനഷ
മ്മിറൃി അനുമതി ന് ിയിരുന്നു. ഭാവിയിലം ഇത്തരം
കപ്രാജക്ടു ള് നെപ്പാക്കാ അനുമതി ന് ണലമന്ന് അറിയിചൃിരിക്കുന്നു.
52 ലനകന്മനി ശുി ജലവിതരണലസാതസറൃി ലസക്രട്ടറിയുലെ 22.12.2016 ലല ത്ത്.
ശുി ജല വിതരണ പി തിയി് തവദയതി ബില്ലി് വളലരയധി ം
വര്ി നവണ്ട്. ഇത് ഗുണകഭാക്തൃസമിതി മുകഖന ശുി ജലം വിതരണം ല യ്യുന്ന
പി തി ലള കദാഷമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാ് ഗുണകഭാക്തൃ സമതി മുകഖന
ജലവിതരണ നെത്തന്ന പി തി ളിലല തവദയതി നിരക്ക് ഗാര്ഹി നിരക്കിനു
തുലേമായി കുറവ ല യ്യണലമ ന്ന് ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
53

ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 09.02.2017 ലല ത്ത്.
ഒകരാ കുടുംബത്തിനും മുട്ടയിൊ
പാ മായ 20 ക ാഴി, മ്െ്, രു
മാസലത്ത തീറൃ എന്നിവ ന് ി (യൂണിറൃ് ല ലവ് 18,000/- രൂപ)
പഞ്ചായത്തി് 194 യൂണിറൄ ആരംഭിക്കാ
ഉകേശിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്ത
തലത്തി് ക ാഴിമുട്ട ഉ്പാദന വിതരണ സംഘം രൂപീ രിക്കു യാണ്
ഉകേശം. ആല
അെങ്ക് 35.92 ലക്ഷം രൂപ. ഇതി് 50 ശതമാനം
ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതം / ബാങ്ക് കലാണ് ആണ് കപ്രാജക്ടു നെപ്പാക്കാ അനുമതി
ആവശേലപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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