SRG

സംസ്ഥാനതല ക ാഒര്ഡികനഷ
മ്മിറ്റിയുടെ 15.03.2017 െിയ കയാഗത്തിടെ നെപെിക്രമം
വിവരം കയാഗം രാവിടല 11.00 മണിക്ക് നിയമസഭാ ക ാംപ്ലക്സിടല 610-ാാാം നമ്പര് ഹാളില്
ആരംഭിച്ചു. ബഹു.തകേശ സൃയംഭരണ വൄപ്പ് മന്ത്രി കയാഗത്തില് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
1. 2016-17 വാര്ഷി

പദ്ധ്തി നിര്വ്വഹണ ോഗകരാഗതി അവകലാ നം

13.03.2017 വടരയുള്ള പദ്ധ്തി ോഗകരാഗതി വിവരം താടഴ കേര്ുന്നു.
പദ്ധ്തി ോഗകരാഗതി ശതമാനം
ക്രമ തകേശഭരണ
ടപാതുവിഭാഗം
സ്ഥാപനങ്ങൾ
നം
1

എസ്.സി. റ്റി.എസ്.
എസ്.പി. പി

എഫ്.സി.
ഗ്രാെ

കലാ ബാങ്ക്
വിഹിതം

ആട

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

34.74

39.49

47.96

0.00

0.00

36.65

കലാക്ക്
പഞ്ചായതത്

36.38

46.92

50.76

മുനിസിപ്പാലിറ്റി

46.08

28.57

15.52

0.00
15.70

39.91

3

0.00
28.53

4

ക ാര്പ്പകറഷ

33.02

27.24

0.00

13.15

0.00

23.24

5

ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

51.91

32.03

36.31

33.64

11.32

44.03

35.24

40.67

27.94

12.19

37.96
35.90

2

ആട
ക്രമ.നം

ക്രമ.നം

തകേശഭരണ സ്ഥാപങ്ങൾ

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ൾ
1

ഇടുക്കി

2

33.82

തകേശഭരണ സ്ഥാപങ്ങൾ ശതമാനം
ക ാര്പ്പകറഷനു ൾ
ശതമാനം

ശതമാനം
49.9

1

ണ്ണൂര്

37.75

ക ാട്ടയം

42.02

2

ട ാല്ലം

28.07

3

എറണാൄളം

3

തൃശ്ശൂര്

26.69

4

തൃശ്ശൂര്

41.48
40.79

4

ക ാഴികക്കാെ്

26.28

5

തിരുവനന്തോഗരം

40.35

5

ട ാച്ചി

23.29

6

വയനാെ്

40.02

6

തിരുവനന്തോഗരം

17.57

7

ാസര്കഗാഡ്

39.76

8

ക ാഴികക്കാെ്

37.68

9

പത്തനംതിട്ട

36.74

10

ആലപ്പുഴ

35.76

11

ണ്ണൂര്

33.94

12

പാലക്കാെ്

31.34

13

മലപ്പുറം

29.98

14

ട ാല്ലം

23.57
1

ഏറ്റവം ടുതല് ടേലവ വരുത്തിയ
10 മുനിസിപ്പാലിറ്റി ൾ
1

ഏറ്റവം ൄറവ് ടേലവ വരു
ത്തിയ 10 മുനിസിപ്പാലിറ്റി ൾ

ശതമാനം

1

ാസര്കഗാഡ്

ശതമാനം
10.05

ട്ടപ്പന

70.26

2

ഈരാറ്റുകപട്ട

2

ടപാന്നാനി

62.61

10.92

3

ടേങ്ങന്നൂര്

3

തൃക്കാക്കര

56.84

14.13

4

മൂവാറ്റുോഗഴ

4

ളമകേരി

52.02

18.11

5

ട ാടുവള്ളി

19.28

പാലക്കാെ്

19.34

5

വര്ക്കല

51.93

6

6

ഹരിപ്പാെ്

51.79

7

വെക്കാകഞ്ചരി

7

ടനടുമങ്ങാെ്

51.65

20.97

8

വവക്കം

8

ടേറുപ്ലകേരി

51.41

21.31

9

കനാര്ത്ത് പറവൂര്

9

ട ായിലാണ്ടി

49.12

21.53

10

മാകവലിക്കര

10

പരവൂര്

47.41

21.78

ഏറ്റവം ടുതല് ടേലവ വരുത്തിയ ശതമാനം
10 കലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ൾ
1

ഏറ്റവം ൄറവ് ടേലവ
വരുത്തിയ 10 കലാക്ക്
പഞ്ചായത്തു ൾ

ശതമാനം

ടപരുമ്പെപ്പ്

73.41

1

മലമ്പുഴ

2

ിളിമാനൂര്

70.62

11.91

2

ബാലുകേരി

3

ടവളങ്ങല്ലൂര്

65.51

17.69

3

കേര്പ്പു

4

നീകലശൃരം

61.96

19.19

4

5

ോഗലിക്കീഴ്

ടനന്മാറ

61.92

20.98

6

കനമം

5

ഇരിട്ടി

60.36

21.14

7

വാമനോഗരം

6

കേലന്നൂര്

59.79

21.33

8

പാറക്കെവ്

7

അരീകക്കാെ്

59.01

23.31

9

ടപാന്നാനി

8

ടപരുംങ്കെവിള

58.95

23.52

10

വവപ്പി

9

അഴുത

58.23

23.67

10

വെ ര

24.09

ഏറ്റവം ടുതല് ടേലവ വരുത്തിയ
ശതമാനം
10 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ൾ
1

വാള ം

81.69

2

ഇലപ്പുള്ളി

3

ഏറ്റവം ൄറവ് ടേലവ
വരുത്തിയ
10 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ൾ

ശതമാനം

1

ടബല്ലൂര്

73.06

12.56

2

ട ാഴുവാനല്

മുളംതുരുത്തി

70.93

13.19

3

ടനല്ലിയാംപതി

4

പിറയിരി

70.92

13.45

4

പൂമംഗം

5

തിരൂര്

70.83

14.19

5

ഇെത്തല

6

നകല്ലപ്പിള്ളി

70.75

15.36

6

ഇറമല

7

ട്ടിലങ്ങാെി

69.86

15.55

7

പട്ടുവം

8

ടേറുവത്തൂര്

69.56

15.56

8

മുകത്താളി

9

ഉപ്പുതറ

69.36

15.8

9

മുതുവല്ലൂര്

10

കതുംഭാഗം

16.11

10

മുട്ടാര്

16.36

68.73
2

2. ടപാതുവിഷയം
1) 2016-17 വാര്ഷി
പദ്ധ്തിയിടല പൂര്ത്തിയാക്കാത്ത താടഴ പറയുന്ന സൃഭാവമുള്ള
കരാജക്ടു ൾ 2017-18 വര്ഷം പിില് ഒവറായി തുെരാവന്നതാണ്. എന്നാല് ഇത്തരം
കരാജക്ടു ൾ സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തിയാക്കാ തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
മു ഗണന നല് ണം.
പിില് ഒവര് ഗണത്തില്ടപ്പടുത്താവന്ന കരാജക്ടു ൾ.
ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയുടെ അംഗീ ാരം കനെിയവയും പദ്ധ്തി നിര്വ്വഹണം
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളവയുമായിരിക്കണം. നിര്മ്മാണ കരാജക്ടു ളാടണങ്കില് സാകങ്കതി
അനുമതി ലഭിച്ച് ടെണ്ടര് ടേയ്യു ,
രാര് വയ്ക്കു
എന്നീ ഘട്ടങ്ങൾ
ഴിഞ്ഞവ
പിില്ഒവര് കരാജക്ടു ളായി ണക്കാക്കാം. വീടുനിര്മ്മാണത്തിന് ണഭണകഭാതാവാവമായി
രാര് വച്ചവ, വയതാവി ൾു ഉപ രണം നല്ൄന്നതിന് ടെണ്ടര് വിളിച്ചവ, എന്നീ
കരാജക്ടു ൾ പിില് ഒവര് കരാജക്ടു ളുടെ ഗണത്തില്ടപ്പടുത്താവന്നതാണ്.
എന്നാല് ഇത്തരം കരാജക്ടു ളില് ഇനി കഭദഗതി ൾ വരുത്തിയാല് അവ പിില്
ഒവര് വിഭാഗത്തില്ടപ്പടുത്തു യില്ല. ഇര ാരം കഭദഗതി ൊടതയുള്ള കമല്പ്പറഞ്ഞ
രീതിയിലുള്ള കരാജക്ടു ൾക്ക് 2016-17 ടല അതാത് കമഖലയിടല ടേലവഴിക്കാത്ത
വിഹിതത്തില് നിന്ന്
യാരിഒവര് തു 2017 – 18-ടല വാര്ഷി പദ്ധ്തിയികലക്ക്
പിില്ഒവര് ആയി നെപ്പാുന്നതിന് അനുവദിുന്നതാണ്.
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് )
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27.01.2017 ടല 6/2017/ഫി
നമ്പരായ സര്ുലര് ര ാരം ടപിഷയല് റ്റി.എസ്.ബി
തുെങ്ങാനുള്ള നിര്കേശം നെപ്പാുന്നതിനുള്ള തെ ം ഉണ്ടായാല് അത്തരം
വിഷയങ്ങൾ ബന്ധടപ്പട്ട ട്രഷറി/ ഉകദയാഗസ്ഥന്മാരുമായി ഇെടപ്പട്ട് ജില്ലാതലത്തില്
പരിഹരിക്കണം. ഇതിനായി ജില്ലാ ളക്ടറുടെ ഇെടപെലും ഉണ്ടാവണം.
(നെപെി- എല്ലാ ജില്ലാ

ളക്ടര്മാര്, ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസര്മാര്,
ജില്ലാതല ഉകദയാഗസ്ഥര്)

3

2017-18 വാര്ഷി പദ്ധ്തി രൂപീ രണവമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ഏരില് 2 മുതല് 9 വടര
എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഗ്രാമസഭ/ വാര്ുസഭ െണം. ഇത്തരം
ഗ്രാമ/വാര്ു സഭയില് ബഹു.മന്ത്രിമാര്, എം.പി.മാര്, എം.എല്.എ മാര് മറ്റു
ജനരതിനിധി ൾ, സാമൂഹയ – സാംസ്കാരി
കമഖലയിടല രമുഖര് എന്നിവടര
പടങ്കടുപ്പിക്കാനും പരമാവധി രോരണം നെത്താനും തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
നെപെി സൃീ രിക്കണം. വൄപ്പുകമധാവി ളെക്കമുള്ള ഉയര്ന്ന ഉകദയാഗസ്ഥര് ബന്ധടപ്പട്ട
3

ഗ്രാമസഭയില് പടങ്കടുക്കണം. സ്കൂൾ, ക ാകളജ് തലത്തില് സാധയമായ രേരണം
നെത്തണം. KILA രകതയ മായ രേരണ പരിപാെി നെപ്പാക്കണം. AIR, FM കറഡികയാ,
റ്റി.വി. പരസയം എന്നിവ നെത്താനായി ിലടയ രകതയ ം ചുമതലടപ്പടുത്തി.സംസ്ഥാന
തലത്തിലുള്ള രേരണ പരിപാെി ൾക്ക് തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് കനതൃതൃം നല്ൄം.
ഇതിനായി പലി ് റികലഷ വൄപ്പിടെ കസവനം ഉറപ്പുവരുത്തണം. ബഹു.തകേശ
സൃയംഭരണ വൄപ്പ് മന്ത്രി ബന്ധടപ്പട്ടവര്ക്ക് രകതയ
ത്തയ്ക്കുന്നതാണ്.
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് )
4

ിണര് ൄഴിുന്നതിന് തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര് തയ്യാറാക്കിയ DSR
ര ാരമുള്ള യൂണിറ്റ് കററ്റ് എല്ലാ ജില്ല ൾും കവണ്ടി രകതയ ം തയ്യാറാക്കാ
തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്)

5

2016-17 വാര്ഷി

പദ്ധ്തി കഭദഗതി 27.03.17 വടര നെത്താവന്നതാണ്.

6 ഐ.എ.വവ ഭവന പദ്ധ്തി ര ാരം ടപാതു വിഭാഗത്തിന് യൂണിറ്റ് ടേലവില് 50,000/രൂപ സര്ക്കാര് നല്ൄടമന്നറിയിച്ചിരുന്നുടവങ്കിലും
ഈ തു
നല് ിയിട്ടില്ല.
പട്ടി ജാതി/പട്ടി വര്ഗ ണഭണകഭാതാവാക്കൾക്ക് 1.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം പട്ടി ജാതി
വി സന വൄപ്പും പട്ടി വര്ഗ വി സന വൄപ്പും നല്ൄം എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഇര ാരം വൄപ്പ് തു നല് ിയിടല്ലങ്കില് കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ഈ തു വി സന
ഫണ്ടില് നിന്നു നല് ാ
അനുമതി
നല് ിയിരുന്നു.
അകതകപാടല ടപാതു
വിഭാഗത്തിനും
സര്ക്കാര് വിഹിതമായി
ലഭികക്കണ്ട 50,000/- രൂപ കലാക്ക്
പഞ്ചായത്തിന് വി സനഫണ്ടില് നിന്ന് നല് ാവന്നതാണ്.
(നെപെി – ഗ്രാമവി സന വൄപ്പ് മ്മീഷണര്)
7 േില തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് എസ്.സി എസ്.പി/റ്റി.എസ്.പി, പിില്ഒവര്
കരാജക്ടു ൾ പൂര്ത്തിയായകപ്പാൾ ബില്തു നകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരില് േിലര്ക്ക് ോഗതിയ
കരാജക്ടിന് ബില് തു നല് ാ എസ്.സി. എസ്.പി./റ്റി.എസ്.പി/ രകതയ ഗ്രാെ്
തു യില്ല. ഈ സാഹേരയത്തില് വി സനഫണ്ട്/ തനതുഫണ്ട് ഉപകയാഗിച്ച് ഇത്തരം
കരാജ ടു ളുടെ തു
നല് ാവന്നതാണ്. അതിനായി കരാജക്ടു ൾ കഭദഗതി
വരുത്താവന്നതാണ്. അത്തരം കഭദഗതി ൾ ക്രമടപ്പടുത്തുന്നതിന് SRG യുടെ
അനുമതികയാടെ ഐ.ട .എം. കസാഫ്റ്റ് ടവയറില് ആവശയമായ ക്രമീ രണം
നെത്തണം. 2016-17 ടല പിില്ഒവര് കരാജക്ടു ൾക്ക് ഇകതകപാടല ഏടതങ്കിലും
വിഭാഗത്തിടല ഫണ്ട് തി യാടത വന്നാല് ഇകത രീതിയില് കരാജക്ടു ൾ കഭദഗതി
വരുത്താവന്നതാണ്.
(നെപെി- 1. എക്സി ുട്ടീവ് ഡയറക്ടര് ഐ.ട .എം, 2. എസ്.ആര്.ജി)
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8 ൄെിടവള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ൾും നഗരസഭ ൾും 01.04.2017
മുതല് 31.05.2017വടര ൄെിടവള്ള വിതരണം നെത്താവന്നതാടണന്ന് 09.03.17 ടല
622/17/തസൃഭവ നമ്പരായി ഉത്തരവണ്ട്. ഇതിനായി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ
അംഗീ ാരം ൊടത സര്ക്കാര് ഉത്തരവിടല മാര്ഗനിര്കേശം പാലിച്ച് തു
ടേലവഴിക്കാവന്നതാണ്.
അത്തരം
ടേലവ ൾ
സാധൂ രിുന്നതിനുകവണ്ടി
കരാജക്ടു ൾ തയ്യാറാക്കി
2017-18 വാര്ഷി
പദ്ധ്തിയുടെ ഭാഗമാകക്കണ്ടതാണ്.
ഇര ാരം തു
ടേലവഴിുന്ന തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറും നഗരസഭാ ഡയറക്ടറും രകതയ ം തയ്യാറാകക്കണ്ടതും ഈ
രവര്ത്തനങ്ങൾ കമാണിറ്ററിംഗ് നെകത്തണ്ടതുമാണ്.
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് )
9 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധ്തി നിര്വ്വഹണ ോഗകരാഗതി പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടര്,
നഗര ാരയ ഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവി സന
മ്മീഷണര് എന്നിവര് രകതയ മായി
അവകലാ നം ടേയ്യു യും നിര്വ്വഹണ ോഗകരാഗതിക്ക് തെ മായി നില്ുന്ന എല്ലാ
രശ്നങ്ങളും ഉെനെി പരിഹിുന്നതിനുകവണ്ട ഇെപെല് ജില്ലാതലത്തിലും സംസ്ഥാന
തലത്തിലും നെകത്തണ്ടതും നിര്വ്വഹണ ോഗകരാഗതി കവഗത്തിലാു യും ടേയ്യണം.
(നെപെി- ഡയറക്ടര് പഞ്ചായത്ത്, നഗര ാരയ ഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവി സന മ്മീഷണര്)
10 നിര്മ്മാണ കരാജക്ടു ളില് സാകങ്കതി
അനുമതിു സമര്പ്പിക്കാത്തവയുടണ്ടങ്കില്
അവ എത്രടയന്നും ഏടതാടക്ക ഉകദയാഗസ്ഥരാണ് ഇതിടെ ഉത്തരവാദി ൾ എന്നും
െതയമായ ലിസ്റ്റുതയ്യാറാക്കണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്)
11 സാകങ്കതി അനുമതിു സമര്പ്പിച്ച കരാജക്ടു ളില് ഇനിയും സാകങ്കതി അനുമതി
നല് ാത്ത കരാജക്ടു ൾ എത്ര, ഏടതാടക്ക ഉകദയാഗസ്ഥര് എന്നതിടെ ലിസ്റ്റ് ജില്ല
തിരിച്ച് തയ്യാറാക്കി നല് ണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്)
12 തകേശ സൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല പൂര്ത്തിയായ ഒകരാ കരാജക്ടു ളുകെയും
ബില്തു (പാര്ട്ട് ബിംം വഫനല് ബിംം) മാറിയിട്ടുടണ്ടന്ന് ബന്ധടപ്പട്ട നിര്വ്വഹണ
ഉകദയാഗസ്ഥനും ടസക്രട്ടറിയും ഉറപ്പുവരുത്തണം.
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് )
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13 2015 - 16 ടല പിില്ഒവര് കരാജക്ടു ൾ പൂര്ത്തിയാുന്നതിന് രകതയ
രദ്ദ്ധ്
നല് ണം. അതിടെ ബില് തു യും 31.03.17 നു മു പ് നല് ാ
ഴിയണം.
(നെപെി- എല്ലാ നിര്വ്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥരും)
14 ക ാര്ഡികനഷ
മ്മിറ്റികയാഗ തീരുമാനങ്ങൾ കയാഗ സമയത്തുതടന്ന സ്ക്രീനില്
ാണത്തക്കരീതിയില് കരാജക്ടു ടേയ്യുന്നതിന് കവണ്ട ക്രമീ രണം നെത്തണം.
(നെപെി – എക്സി ുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ട .എം.)
15 ഐ.ട .എം ടെ നിര്കേശം പരിഗണിച്ച് അവര്ക്ക് ആവശയമുള്ള മ്പൂട്ടര് വാങ്ങുന്നതിന്
അനുമതി നല് ി.
(നെപെി – എക്സി ുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ട .എം.)
16 ജലനിധി കരാജക്ടു ൾ പല തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നെപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം
പങ്കാളിത്ത ൄെിടവള്ള കരാജക്ടു ളില് രവര്ത്തനക്ഷമമല്ലാത്തവയുടെ ഉെമസ്ഥത
ബന്ധടപ്പട്ട തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏടറ്റടുു യും ആവശയമായ ടമയിെന സ്
നെത്തു യും കവണം. ൄെിടവള്ള പദ്ധ്തി ളുടെ റിപ്പയറിംണഭം ടമയിെന സം
നെപ്പാുന്നതിന് തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 14-ാാാം ധന ാരയ മ്മീഷ ഗ്രാെ്
ഉപകയാഗിക്കാം. ൊടത ജലനിധി കരാജക്ടു ൾ നെപ്പാുന്നതിന് തകേശ ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ

നല്ക ണ്ട

വിഹിതം

(കരാജക്ടു

ടേലവിടെ

15)

െതയമായി

വ മാറണം.
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് )
17 സ്കില് ടഡവലപ്ടമെ് പരിപാെിുകവണ്ടി ൄടുംബരദ്ീ രകതയ മു ഗണന നല് ണം.
(നെപെി – എക്സി ുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄടുംബരദ്ീ)
18 വരസ്
കസാഫ്റ്റ് ടവയര്
പരിേയടപ്പടുത്തുന്നതിന്
രകതയ
പരിശീലനം
തകേശസൃയംഭരണ
വൄപ്പ്
എഞ്ചിനീയര്മാര്ുകവണ്ടി
നെത്തണം.
ോഗതിയ
എഞ്ചിനീയര്മാര്ക്ക് ആദയബാച്ചില് തടന്ന പരിശീലനം നെത്തണം. പരിശീലനത്തിടെ
അവസാനം പരീക്ഷ നെത്തി അതിടെ score സഹിതം പഠിതാക്കൾക്ക് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
നല് ണം. പരിശീലനം ഏരില് ആദയവാരം തടന്ന നെത്തണം. തിരുവനന്തോഗരം, തൃശ്ശൂര്
( ില) എന്നിവിെങ്ങളില് ഇതിനായി ടസെറു ൾ രുക്കി പരിശീലനവം പരീക്ഷയും
നെകത്തണ്ടതാണ്.
(നെപെി തകേശസൃയംഭരണഎഞ്ചിനീയറിംഗ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്)
19 നിര്വ്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥര്ക്ക് ഐ.ട .എം. കസാഫ്റ്റ് ടവയര് പരിേയടപ്പടുത്തുന്നതിന്
പരിശീലനപരിപാെി നെത്തണം.
(നെപെി- എക്സി ുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ട .എം)
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20 വലഫ് പദ്ധ്തി 13.04.2017 ല് ആരംഭിുന്നതിടെ മുടന്നാരുക്ക രവര്ത്തനങ്ങൾ
അെിയന്തിരമായി നെത്തണം. ഇതിടെ ഭാഗമായി 14 ജില്ല ളിലും രു
നഗരസഭ ളിടലങ്കിലും ഭവനസമുച്ചയം പണിയുന്നതിന് വസറ്റു ണ്ടുപിെിച്ച് രാരംഭ
രവര്ത്തനം ആരംഭിക്കണം.
I.

ഡി.പി.ആര്, സ്ട്രക്റ്ററല് ഡിവസ
എന്നിവ തയ്യാറാക്കാ
വിദഗ്ദ്ധരായ
എഞ്ചിനീയര്മാരുടെ
കസവനം
ലഭയമാുന്നതിനു
കവണ്ട
നെപെി
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര് സൃീ രിക്കണം.
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര് )

II.

ഭവന സമുച്ചയം താഴടത്ത നിലൊടത മൂന്ന് നിലയായിരിക്കണം. (G+3 floors)
(നെപെി- േീഫ് എക്സി ുട്ടീവ് ഒഫീസര്, വലഫ് )

III.

ഇത്തരം ൄടറ ഭവനങ്ങളിടലങ്കിലും GFRG (Glass Fibre Reinforced Gypsm)
സാകങ്കതി വിദയ ഉപകയാഗടപ്പടുത്താ പരിരദ്മിക്കണം.
(നെപെി – േീഫ് എസ്കി ുട്ടീവ് ഒഫീസര്, വലഫ് )

IV.

വലഫ് േീഫ് എക്സി ുട്ടീവ് ഒഫീസര് സമര്പ്പിച്ച താടഴപ്പറയുന്ന നിര്കേശങ്ങൾ
അംഗീ രിച്ചു.
a. ഭവനനിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീ രിക്കാത്ത ണഭണകഭാതാവാക്കൾക്ക് പൂര്ത്തീ രി
ുന്നതിനാവശയമായ ധനസഹായം നല്ൄന്നതിന് തകേശസൃയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വാര്ഷി പദ്ധ്തിയില് തു വ യിരുത്താവന്നതാണ്.
b. ഭവനനിര്മ്മാണത്തിടെ ഇതുവടര പൂര്ത്തീ രിച്ച അവസ്ഥ പരിഗണിച്ച്
ആനുപാതി നിരക്കില് തു നല് ാവന്നതാണ്. നിരക്ക് രകതയ മായി
മാര്ഗകരഖയില് കേര്ുന്നതാണ്.
(നെപെി- 1. തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്,
2. േീഫ് എസ്കി ുട്ടീവ് ഒഫീസര്, വലഫ്)

V.

വലഫ് പദ്ധ്തി നെത്തിപ്പ് എല്ലാ 15 ദിവസം ടുംകതാറും അവകലാ നം ടേയ്യണം.
(നെപെി- േീഫ് എക്സി ുട്ടീവ് ഒഫീസര്, വലഫ് )

21 01.08.2016 ടല എഎ2/59/2016/തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് സര്ുലര് ര ാരം
വൈവിംഗ് വലസ സള്ള ഭിന്നകശഷിയുള്ളവര്ക്ക് മാത്രകമ വട്രവസക്കിൾ
നല് ാവൂ എന്ന നിബന്ധന താടഴ പറയും ര ാരം കഭദഗതി ടേയ്യാ തീരുമാനിച്ചു.
വസഡ് വീല് ഘെിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടര്/ വട്രവസക്കിൾ ഒെിക്കാ
ഴിയുന്ന
ആളാടണന്ന് കഡാക്ടര് സാക്ഷയടപ്പടുത്തുന്നവര്ും കലകണലൈസ് വലസ സ് ഉടണ്ടങ്കില്
വട്രവസക്കിൾ നല് ാവന്നതാണ്.
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
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22 വൃദ്ധ്ജനങ്ങൾക്ക്
ട്ടില് വാങ്ങി നല്ൄന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിുന്ന യൂണിറ്റ് ടേലവ്
3500/- രൂപയാണ്. ഇത് വര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കണടമന്ന് പല തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും
ആവശയടപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സാമ്പത്തി വര്ഷം നിലവിടല തു തുെരുന്നതാണ്. വരും
വര്ഷങ്ങളികലക്ക്
സ്റ്റീലികെയും,
തെിയുകെയും
ട്ടിലിടെ
യൂണിറ്റ്
നിരും
ടപിസിഫികക്കഷനും നിശ്ചയിക്കാ തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ
ചുമതലടപ്പടുത്തി.
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര് )
23 SRG വദനംദിന ടേലവിനായി ജൂനിയര് സൂരണ്ടിടെ കപരില് കദശസാല്െത ബാങ്കില്
ോഗതിയ കസവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുെങ്ങാനും ഇംരസ്റ്റ് പരിധി 25000/- രൂപയായി
വര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കാനും അനുമതി നല് ി.
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ ഡി.എ വൄപ്പ് )
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3. രകതയ

വിഷയങ്ങൾ

3.1 പനച്ചിക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 01.03.2017 ടല എ2/3001/17-ാാാം നമ്പര്
ത്ത്.
2015-16 വര്ഷം 6.75 ലക്ഷം രൂപ വീതം (ആട 13.50 ലക്ഷം രൂപ) ക ന്ദ്രാവിഷ്കൃത
വിഹിതമായി (നബാര്ഡ് ) രണ്ടു അങ്കണവാെി ട ട്ടിെത്തിടെ നിര്മ്മാണം
പൂര്ത്തിയാക്കിടയങ്കിലും ക ന്ദ്രവിഹിതം ലഭിക്കാത്തതിനാല് തനതുഫണ്ട് ഉപകയാഗിച്ച്
ബീല്തു നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം –

തനതുഫണ്ട് ഉപകയാഗിക്കാ

അനുമതി നല്ൄന്നു.

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി), (ഇ.പി.എ) വൄപ്പ് )
3.2 കേമകഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ എ3-8846/16-ാാാം നമ്പര്

ത്ത്.

മഴമറ നിര്മ്മാണം ആരംഭിുന്നതിന് ധനസഹായം നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം –

അനുമതി നല്ൄന്നു. ക ാര്ഡികനഷ
തീരുമാനം പാലിക്കണം.

മ്മിറ്റിയുടെ 01.03.17 ടല

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡിഎ.) വൄപ്പ്)
3.3 വയനാടു ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 15.11.2016 ടല ഡി.പി.3-400/16-ാാാം നമ്പര്
ത്ത്.
ഭവനനിര്മ്മാണത്തിന് 1.02 ക ാെി രൂപ ഇല്ലം-കതാട്ടം ടതാഴിലാളി ൾുള്ള രകതയ
ഭവനപദ്ധ്തി എന്ന കപരില് വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പി.എം.എ.വവ ഭവനപദ്ധ്തിയുടെ
മാനദണ്ഡര ാരമുള്ള ആട യൂണിറ്റ് ടേലവാണ് പാലിുന്നടതങ്കിലും മുഴുവ തു യും
ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് വഹിുന്നത്. എകസ്റ്ററ്റ് ഉെമ ൾ 5 ടസെ് സ്ഥലം വീതം
സൗജനയമായി കതാട്ടം ടതാഴിലാളി ൾക്ക് നല്ൄം. ഈ കരാജക്ടിടെ നിര്വ്വഹണ
ഉകദയാഗസ്ഥനായി കരാജക്ട് ഡയറക്ടടറയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിുന്നത്.
ഇതിടെ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്

തീരുമാനം –

വലഫ്
ഭവനപദ്ധ്തിയുമായി
ബന്ധടപ്പടുത്തി
കതാട്ടം
ടതാഴിലാളി ളുടെ പാര്പ്പിെം രശ്നം പരിഹരിക്കാ
രകതയ
നിരക്കനുസരിച്ച് സമഗ്രമായ രു പദ്ധ്തി തയ്യാറാക്കി അതിടെ
ഭാഗമായി ഇത് നെപ്പാക്കത്തക്കരീതിയില് കരാജക്ടു തയ്യാറാക്കണ
ടമന്നു നിര്കേശിുന്നു. മു ളില് പറഞ്ഞതിന് അനുമതി
നല്ൄന്നില്ല.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി.) വൄപ്പ്)
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3.4 വാരാപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 23.02.2017 ടല എ2-1/17-ാാാം നമ്പര്

ത്ത്.

ടതരുവ് വിളക്ക് ടമയിെന സിന് എഗ്രിടമെ് ടവക്കാടത 2015-16 വര്ഷം കജാലി ടേത
ആളിടന ട ാണ്ട് നെത്തിച്ചു. 2016 – 17 വര്ഷം 4/2016 നമ്പറായി ടതരുവ വിളു
ടമയിെന സിനു 74,236/- രൂപയുടെ കരാജക്ട് വ യിരുത്തിയിരുന്നു. എഗ്രിടമെ്
ടവയ്ക്കാടത രവര്ത്തി ടേയ്യിപ്പിച്ച നെപെിക്ക് സാധൂ രണം ആവശയടപ്പട്ടിരിുന്നു.

തീരുമാനം – ഇത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുതലത്തില് പരിഗണികക്കണ്ട വിഷയമാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ3) വൄപ്പ് )
3.5 ക രളാഗവണ്ടമെ് ക ാണ്ട്രാകക്ടലൈസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ
– ടല ത്ത് (1060747/DA1/2016/തസൃഭവ)

മ്മിറ്റി ടസക്രട്ടറിയുടെ 01.03.2017

നിലവിടല ഉത്തരവനുസരിച്ച് 5.00 ലക്ഷത്തിലധി മുള്ള മരാമത്ത് പണി ൾ ഇടെണ്ടറിലൂടെ നെപ്പാക്കണടമന്നാണ്. ഈ തു യില് താടഴയുള്ളവ കവണടമങ്കില്
ണഭണകഭാക്തൃ സമിതി മുകഖനയും നെപ്പാക്കാടമന്ന നിബന്ധനയികന്മലുള്ള പരാതി
സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം –

ഇതികന്മല് പിന്നീടു തീരുമാനടമടുുന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ്)

3.6 മീനെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 10.03.2017 ടല
ഭരണസമിതി തീരുമാനവം
േീരംൄളം ഗവ. യു.പി. സ്കൂളിന് 7 സീറ്റര്
ആവശയടപ്പട്ടിരിുന്നു. (അെങ്കല് 4.00 ലക്ഷം രൂപ)

ത്തും 27.02.17 ടല 1 (6) നമ്പര്

വാഹനം

വാങ്ങാ

അനുമതി

തീരുമാനം – അനുമതി നിരസിച്ചു. വാഹനം വാെ യ്ക്ക് എടുക്കാവന്നതാണ് .
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ. ഡി.ബി) വൄപ്പ്)
3.7 ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 23.02.2017

ത്ത്

ജവഹര് ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധ്തി നെപ്പാക്കാ
സര്ക്കാര് അനുമതി
നല് ിയിരുന്നു. സര്ക്കാര് നിര്കേശര ാരം ഈ പദ്ധ്തിക്കായി എടുത്തിട്ടുള്ള
കലാണിടെ 5 ശതമാനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് നല്ക ണ്ടത്. ഈ തു തനതുഫണ്ടില്
നികന്നാ ജനറല് പര്പ്പസ് ഗ്രാെില് നികന്നാ തിരിട
അെയ്ക്കണടമന്നായിരുന്നു
നിര്കേശം. തനതുഫണ്ട് / ജനറല് പര്പ്പസ് ഗ്രാെ് അപരയാമായമായതിനാല് ഈ തു
വി സന ഫണ്ടില് നിന്നെയ്ക്കാ (90.32 ലക്ഷം രൂപ) അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
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തീരുമാനം - ഈ വര്ഷകത്തക്ക് രകതയ
ഇര ാരം ടേയ്യാവന്നതല്ല.

അനുമതി നല്ൄന്നു. അടുത്തവര്ഷം
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ്)

3.8

യര് വി സന ഡയറക്ടറുടെ 18.12.2016 (പി3/2749/15 ടല

ത്ത് (IND-E1/21/2017-IND)

തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ നെപ്പാുന്ന വിവിധ പദ്ധ്തി ൾക്കാവശയമായ
യര് ഭൂവസ്ത്രം സര്ക്കാര്/ ടപാതുകമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നുവാങ്ങാ നിര്കേശം
നല് ണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം –
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാധിരാധിത കിത
ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നു വാങ്ങാവന്നതാണ്.

ൃകട്ടഷനിലൂടെ

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ്,
ഇ ഡസ്ട്രിയല് ഡിപ്പാര്ട്ട്ടമെ്)
3.9 വണ്ടൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 17.01.2017 ടല

ത്ത്.

2015-16 വര്ഷം വപപ്പ് കമ്പാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കാ
സാകങ്കതി ാനുമതി സംബന്ധിച്ച്

കരാജക്ടിന് ശുേിതൃമിഷടെ

തീരുമാനം – 08.02.2017 ന് സാകങ്കതി അനുമതി നല് ിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ശുേിതൃമിഷ
എക്സി ുട്ടീവ് ഡയറക്ടര് അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് പരിഗണിച്ചില്ല.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ്)
3.10 മംഗലോഗരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 01.03.2017 – ടല എ1-7046/16-ാാാം നമ്പര്
5-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം

ത്തും 25.02.17 ടല

പട്ടി ജാതിയില്ടപ്പട്ട ണഭണകഭാതാവാക്കൾക്ക് ക രള വാട്ടര് അകതാറിറ്റിയില് നിന്ന് ഗാര്ഹി
ണക്ഷ
നല്ൄന്നതിന് 7.20 ലക്ഷം രൂപ വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (എസ്.സി.എസ്.പി.
വിഹിതം 6000/- രൂപ വീതം 120 ൄടുംബങ്ങൾക്ക് ). എന്നാല് ഇകപ്പാൾ ോഗതിയ വാട്ടര്
ണക്ഷ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയില് വാട്ടര് ണക്ഷ ലഭിുന്നതിന്
ഈ തു ക രള വാട്ടര് അകതാറിറ്റിയില് ടഡകപ്പാസിറ്റ് ടേയ്യാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്

തീരുമാനം–

മു ഗണനാെിസ്ഥാനത്തില്
ഇവിടെ
വാട്ടര്
ണക്ഷ
നല്ൄന്നതാടണന്ന് വാട്ടര് റികസാലൈസ് ടസക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.
ഇതികന്മല് നെപെി ആയതിനുകശഷം തു ടഡകപ്പാസിറ്റ് ടേതാല്
മതിയാൄം. ഇകപ്പാൾ തു ടഡകപ്പാസിറ്റ് ടേകയ്യണ്ടതില്ല.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(എഫ്.എം) വൄപ്പ് )
11

3.11 ടപരുങ്കെവിള കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 07.03.17 ടല ത്തും 28.02.17 ടല VIIIാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം.
ഭിന്നകശഷിയുള്ളവര്ക്ക് വട്രവസക്കിൾ വാങ്ങി നല് ാ
2 കരാജക്ടു ൾ
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (കരാ.നം. 43/17. തു 26.50 ലക്ഷം രൂപ ജനറല്, കരാ.നം. 33/17 20.05
ലക്ഷം രൂപ. എസ്.സി.എസ്.പി). കലകണലൈസ് വലസ സ് ഉള്ളവര്ും ആനുലയം
നല് ാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം– സര്ക്കാരിടെ

01.08.2016-ടല എഎ2/59/2016/തസൃഭവ സര്ുലര്
ര ാരം ഭിന്നകശഷിക്കാര്ക്ക് വട്രവസക്കിൾ നല്ൄകമ്പാൾ നിലവില് വൈവിംഗ്
വലസ സ് ഉള്ളവര്ു മാത്രകമ നല് ാവൂ എന്ന് നിര്കേശമുണ്ട്. എന്നാല് വസഡ്
വീല്ഘെിപ്പിച്ച
സ്കൂട്ടര്
ഒെിക്കാ
ഴിയുന്ന
ആളാടണന്ന്
കഡാക്ടര്
സാക്ഷയടപ്പടുത്തുന്നവര്ും
കലകണലൈസ്
വലസ സടണ്ടങ്കില്
വട്രവസക്കിൾ
നല് ാ അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ്പ്)

3.12 കപരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 27.02.17 ടല 144 (3)/17-ടല എ4-7568/16-ാാാം
നമ്പര് ത്തും 25.02.17 ടല 1447(3)/17-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം
ഭിന്നകശഷി വിഭാഗക്കാര്ക്ക് വസുവീകലാടുെിയ മുേക്രവാഹനം വാങ്ങാനുള്ള
കരാജക്ട് (അെങ്കല് 75000/- രൂപ) നെപ്പാക്കാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം –

ഈ വര്ഷകത്തക്ക് രകതയ

അനുമതി നല്ൄന്നു.

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)
3.13 തകേശ ഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 17.02.17 ടല D/B3/6512/D/13/CE തസൃഭവ
നമ്പര് ത്ത്.
എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും 2017 – 18 ടല വാര്ഷി പദ്ധ്തിയില് തങ്ങളുടെ
ആസ്തി ൾ ജി.ഐ.എസ്. മാപ്പിംഗ് ടേയ്യുന്നതിനുള്ള കരാജക്ട് വയ്ക്കണടമന്നതു
സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം –

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇതിനായി കരാജക്ടു തയ്യാറാക്കി
തു ടേലവഴിക്കാവന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്)

3.14 എെക്കെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 06.03.17 ടല 557/17-ാാാം നമ്പര്

ത്ത്.

2015 – 16 വര്ഷം നെപ്പിലാക്കിയ IAY ഭവന പദ്ധ്തിര ാരം ലഭികക്കണ്ട സംസ്ഥാന
വിഹിതം അനുവദിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച് (ആട 9.00 ലക്ഷം രൂപ)

തീരുമാനം–

ടപാതുതീരുമാനം ഖണ്ഡി

6 ബാധ മാണ്.

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ്)
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3.15 ബഹു. മങ്കെ എം.എല്.എ യുടെ 07.03.17 ടല 64/മങ്കെ/16-ാാാം നമ്പര്
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 04.03.17-ടല ത്തും.

ത്തും മങ്കെ

ഈ വര്ഷം കലാക്ക് ര്ഷ
ര്മ്മ സമിതി ൾക്ക് ടമ്പയി ഡ് ഹാര്ടവസ്റ്റര്
വാങ്ങി നല് ാ 28.00 ലക്ഷം രൂപ വ ിയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിടല ണഭണകഭാക്തൃ
വിഹിതമായ 25% ഴിവാക്കി നല് ണടമന്ന്തു സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം –

അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ്)

3.16 തിെനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 03.03.2017 ടല AZ-5346/16-ാാാം
ത്തും 30.01.2017 ടവ 1-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം.

നമ്പര്

ടപാതുവിഭാഗം ഫണ്ടില് നിന്ന് 4.00 ലക്ഷം രൂപയും MGNREGS വിഹിതമായി 8.00 ലക്ഷം
രൂപയും ഉൾടപ്പടുത്തി ആട
12.00 ലക്ഷം രൂപ അെങ്കലായി
ാലിടതാഴുത്ത്
നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള കരാജക്ടു വാര്ഷി പദ്ധ്തിയില് ഉൾടപ്പടുത്തിയിരുന്നു. നിര്വ്വഹണ
ഉകദയാഗസ്ഥനായി അസി. ടസക്രട്ടറിു പ രം ടസക്രട്ടറിടയ ആക്കി കരാജക്ടു കഭദഗതി
ടേയ്തു. ടവറ്റിംഗ് ഒഫീസര് (സീനിയര് ടവറ്റിനറി സര്ജ ) ഇതിന് അംഗീ ാരം
നല്ൄന്നില്ലാത്തതിനാല് രകതയ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം– ഇത് ജില്ലാതല അപ്പീല്
ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ക ാര്ഡികനഷ
നിരീക്ഷിച്ചു.

മ്മിറ്റി പരിഗണികക്കണ്ട വിഷയമാണ്.
മ്മിറ്റിയില് നല്ക ണ്ടതല്ല എന്ന്

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി), (ഡി.ഡി) വൄപ്പ്)

3.17 വാഴകത്താപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 15.02.17 ടല P3-37/17-ാാാം നമ്പര്
30.01.2017 ടല 1 (2)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം.

ത്തും

നിര്മ്മാണ രവര്ത്തി ളുടെ എസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാുന്നത് വരസ് കസാഫ്റ്റ് ടവയര്
മുകഖനയാണ്. ഈ കസാഫ്റ്റ് ടവയറില് എസ്റ്റികമറ്റിന ത്ത് അതയാവശയം കവണ്ട കഭദഗതി
വരുത്താ സാധിുന്നില്ല. ഇതിനുള്ള സൗ രയടമാരുക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം - ഇതിനുള്ള സൗ രയം വരസ് കസാഫ്റ്റ് ടവയറില് വരുത്തിയിട്ടുടണ്ടന്ന്
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര് അറിയിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്)
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3.18 പായിര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 22.02.17 ടല എ-1404/16-ാാാം നമ്പര്
06.02.17 ടല 34(1)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം.

ത്തും

രാജീവ് ഗാന്ധി ൄെിടവള്ള പദ്ധ്തിര ാരം (ARWSS) നിര്മ്മിച്ച ാവാട്ടുമുക്ക് എസ്.സി.
ക ാളനി ൄെിടവള്ള പദ്ധ്തിയുടെ വവദുതി ോര്ജ് ണഭണകഭാക്തൃ സമിതിയാണ്
അെച്ചുട ാണ്ടിരിുന്നത്. 130 ൄടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട്. രതിമാസ വവദുതി ോര്ജ് 26000/രൂപ. ഇത് പഞ്ചായത്തു തടന്ന അെയ്ക്കാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം – അനുമതി നിരസിച്ചു.

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ്)

3.19 ബഹു. ടേങ്ങന്നൂര് എം.എല്.എ യുടെ 02.02.17 ടല CGNR-01/2017/നമ്പര്
ത്തും
ടേങ്ങന്നൂര് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 28.02.17 ടല ഡി. 130/16 -ാാാം നമ്പര്
ത്തും.
സംകയാജിത നീര്ത്തെ പരിപാലന പരിപാെിയില് രജിസ്റ്റര് ടേത അര്ഹരായ SHG/KLG
ഗ്രൂപ്പു ൾക്ക് രു ഗ്രൂപ്പിന് 25000/- രൂപ നിരക്കില് ടതാഴില് സംരംഭത്തിന്
വായ്പാധിത കിതമായിരിക്കണടമന്ന വയവസ്ഥയില്ലാടത റികവാൾവിംഗ് ഫണ്ട് നല് ാ
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം – അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ്)
3.20 ബഹു. ടേങ്ങന്നൂര് എം.എല്.എയുടെ 02.02.2017 ടല CGNR-01/2017-ാാാം നമ്പര് ത്തും
ടേങ്ങന്നൂര് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 28.02.17 ടല ഡി-130/16-ാാാം നമ്പര്
ത്തും.
പട്ടാളോഗഴുവിടെ ആക്രമണത്തില് നിന്നും ടനല്െഷിടയ സംരക്ഷിുന്നതിന് പാെത്ത്
ടവള്ളടമത്തിക്കാ
ടനല് ര്ഷ ര്ക്ക്
സഡി ിഡി
നല് ാ
അനുമതി
ആവശയടപ്പട്ടിരിുന്നു. 16 പാെകശഖരങ്ങളിലായി ആട 331.4 ടഹക്ടര് സ്ഥലത്ത് രു
ടഹക്ടറിന് 1500/- രൂപ വച്ച് ആട 4.97 ലക്ഷം രൂപയാണ് ആവശയമായ തു . വരൾച്ച
ട ടുതി ാരണം രകതയ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം– ഈ വര്ഷകത്തു മാത്രമായി രകതയ
ആക്കാ പാെില്ല.

അനുമതി നല്ൄന്നു. പിില്ഒവര്

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ്)

3.21 വയനാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം രദ്ീ. എ.എ . രഭാ രടെ 08.03.2017 ടല ത്ത്.
വയനാടു പവര്ലൂം & ഹാെ്ലം മൾട്ടിപര്പ്പസ് ക ാ-ഒപ്പകററ്റീവ് ടസാവസറ്റിയുടെ തുണി
ഉല്പന്നങ്ങൾ വില്ുന്നതിന് രു സഞ്ചരിുന്ന കഷാ തും തുെങ്ങുന്നതിന് റ്റി.എസ്.പി
ഫണ്ട് ഉപകയാഗിച്ച് ബസ് വാങ്ങാ അനുമതി ആവശയടപ്പട്ടിരിുന്നു.

തീരുമാനം - ൄടുംബരദ്ീ എക്സി ുട്ടീവ് ഡയറക്ടറും പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറും ഇത്
രകതയ മായി പരികശാധിച്ച് അടുത്ത ക ാര്ഡികനഷ
മ്മിറ്റിയില്
റികപ്പാര്ട്ടു നല് ണം. പിന്നീടു പരിഗണിക്കാം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് )
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3.22 ക രള കസാഷയല് ടസ ൂരിറ്റി മിഷ
A3/2101/2016/KSSM നമ്പര് ത്ത്

എക്സി ുട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 03.03.17 ടല

തകേശസൃയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2016-17ല് ടേലവഴിക്കാടത അവകശഷിുന്ന
തു
തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
മറ്റ്
പദ്ധ്തി കളാടൊപ്പം
സാമൂഹയ
സരക്ഷാമിഷനിടല പദ്ധ്തി ൾ െി നെപ്പാുന്നതിന് കസാഷയല് ടസ ൂരിറ്റി മിഷന്
തു
വ മാറാ
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിര്കേശം നല് ണടമന്നതു
സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം

അനുമതി നല്ൄന്നില്ല.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഇ.പി.എ) വൄപ്പ്)

3.23 ബഹു. പട്ടാമ്പി എം.എല്.എ യുടെ 25.02.17 ടല 241/LSGM/17-ാാാം നമ്പര്
കലാു പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 28.02.17 ടല ത്തും.

ത്തും പട്ടാമ്പി

പട്ടാമ്പി കലാു പഞ്ചായത്തിനു വിട്ടു ിട്ടിയ സ്ഥാപനമായിരുന്നു പട്ടാമ്പി താലൂക്ക്
ആശുപത്രി. 2015-16 ല് പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി രൂപീെതമായകപ്പാൾ ഈ സ്ഥാപനം
മുനിസിപ്പാലിറ്റിു
ീഴില് രവര്ത്തികക്കണ്ടതാണ്. എന്നാല് താലൂക്ക് ആശുപത്രി
മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് വ മാറിടക്കാണ്ട് സര്ക്കാര് ഉത്തരവായിട്ടില്ല. ആശുപത്രിുകവണ്ടി
കലാുപഞ്ചായത്ത്
താടഴ
പറയുന്ന
പദ്ധ്തി ൾക്ക്
2016-17
ല്
തു
വ യിരുത്തിയിരുന്നു. ഈ പദ്ധ്തി ൾ ോഗകരാഗതിയിലാണ്. ഇതു പൂര്ത്തിയാക്കാ
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
കരാജക്ടിടെ കപര്

അെങ്കല്തു

I.

പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് ആശുപത്രി അറ്റൄറ്റപ്പണി

II.
III.
IV.

ടജറിയാട്രി ് വാര്ഡികലക്ക് ിെക്ക
ട്ടില്, വാങ്ങിക്കല്
മിനിമാസ്റ്റ് വലറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്
വദനംദിന ടേലവ ൾ

V.

പാലികയറ്റീവ് ട യര് സാന്തൃന യാത്ര

തീരുമാനം –

9.00 ലക്ഷം രൂപ
(ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് )
3.39 ലക്ഷം രൂപ (വി നഫണ്ട് )
6.00 ലക്ഷം രൂപ (ഴിവാക്കി)
6.00 ലക്ഷം രൂപ
(ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് )
24125 രൂപ

ഈ വര്ഷംട ാണ്ട് പൂര്ത്തിയാക്കണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ
ക്രമനമ്പര് മൂന്ന് (111) ഴിട യുള്ളവയ്ക്ക് അനുമതി നല്ൄന്നു.
അടുത്തവര്ഷം മുതല് ഇര ാരം കരാജക്ടു ൾ കലാു
പഞ്ചായത്തിന് എടുക്കാവന്നതല്ല.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ്)

15

3.24 ബഹു. ട ാടുങ്ങല്ലൂര് എം.എല്.എയുടെ 06.12.16 ടല ത്തും അന്നമനെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
രസിഡെിടെ ത്തും. 28.10.2016 ടല 5 (5)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം.
ൄെിടവള്ളക്ഷാമം കനരിടുന്ന പഞ്ചായത്തിടല 6,7,8,9,10 വാര്ു ളികലക്ക് അധി ഷിഫ്റ്റ്
ജലവിതരണം നെത്തിയതിന് ക രള വാട്ടര് അകതാറിറ്റിു തനതുഫണ്ടില് നിന്നും തു
നല്ൄന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം- അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ്)
3.25 ബഹു. മലപ്പുറം എം.എല്.എയുടെ 28.02.17 ടല P4/11/2017/Tvpm/LSGD ത്തും മലപ്പുറം
കലാു പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 11.01.2017-ടല 26/2017-ാാാം നമ്പര് ത്തും.
താടഴപ്പറയുന്ന കരാജക്ടു ൾ നിര്വ്വഹണം നെത്താ
ഴിയില്ല എന്ന് നിര്വ്വഹണ
ഉകദയാഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റെ് എക്സി ുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്
ത്ത് നല് ിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നതിനാല് കരാജക്ടു നെപ്പാക്കാ രകതയ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
കരാജക്ടിടെ കപര്
1. സ്കൂളു ൾക്ക്

അെങ്കല്
സ് നസ് നിര്മ്മാണം

38.95 ലക്ഷം രൂപ (നിര്മ്മല്
ോഗരസ്കാര വിഹിതം 15.75 ലക്ഷം രൂപ
വി സനഫണ്ട് 23.20 ലക്ഷം രൂപ)
13.50 ലക്ഷം രൂപ

2. പനക്കല് ക ാളനി ഭവനസരക്ഷ

തീരുമാനം–

നിര്വ്വഹണ
ഉകദയാഗസ്ഥ
അസി.
എക്സി ുട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്തടന്ന ആയിരികക്കണ്ടതാണ്. തകേശസൃയംഭരണ
വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര് ഇതു കമാണിറ്റര് ടേയ്യണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ്)

3.26 ബഹു. വെ ര എം.എല്.എയുടെ 02.03.2017 –ടല
രസിഡെിടെ 01.03.2017 ടല ത്തും.

ത്തും വെ ര കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഉല്പാദന കമഖല, വനിതാ ഘെ പദ്ധ്തി, ശിശു/വൃദ്ധ് കക്ഷമപരിപാെി ൾ, ശുേിതൃം എന്നീ
കമഖല ളില് പദ്ധ്തി ടേലവ് ൄറവായതിനാല് വാലികഡഷ
ശരിയാക്കാനായി
ഇത്തരം കരാജക്ടു ളിടല തു
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ട ട്ടിെത്തിലും, അനുബന്ധ
ട ട്ടിെങ്ങൾ, മ്മൂണിറ്റി ടഹല്ത്ത് ടസെര് കസാളാര് പാനല് സ്ഥാപി്ക്കല് തുെങ്ങിയ
കരാജക്ടു ളികലക്ക് / കമഖലയികലക്ക് മാറ്റാ അനുമതി ആവശയടപ്പട്ടിരിുന്നു.

തീരുമാനം–

അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ്പ്)
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3.27 ട ായിലാണ്ടി നഗരസഭ ടേയര്മാടെ 02.03.2017 ടല Rz-1560/15 –ാാാം നമ്പര്

ത്ത്.

ജില്ലാ കപിാര്െ്സ് ൗണ്സിലിടെ ഉെമസ്ഥതയിലുള്ള 5 മുറി ൾ രതിമാസം 2750/രൂപ (രു മുറിക്ക് ) വാെ യ്ക്ക് എടുത്ത് ഫയര് & ടറസ് ുവിനു ഒഫീസ് രവര്ത്തിക്കാ
നല് ാനായി അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം – അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ആര്.സി) വൄപ്പ്)

3.28 ട ായിലാണ്ടി നഗരസഭ ടേയര്മാടെ 17.02.2017 ടല റ്റി.പി. 11285/16-ാാാം നമ്പര്

ത്ത്.

നഗരസഭയുടെ വ വശമുള്ള താടഴ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സമഗ്രൄെിടവള്ള പദ്ധ്തിയുടെ
ഭാഗമായി ക രള വാട്ടര് അകതാറിറ്റിുവ മാറാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
1.
2.
3.
4.

വലിയമല
വലിയമല താടഴ ഭാഗം
ഹാര്ബര് വൄപ്പ് ട ട്ടിെത്തിനു സമീപം
ൄന്നികയാറ മല

–
–
–
–

40 ടസെ്
10 ടസെ്
35 ടസെ്
30 ടസ റ്

തീരുമാനം – വൄപ്പ് തലത്തില് തീരുമാനടമടുകക്കണ്ടതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ്)
3.29 രമാെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 08.03.2017 ടല

ത്ത്.

(1) 2015 – 16 വര്ഷം 3,10,607/- രൂപ റ്റി.എസ്.പി. ഫണ്ട് ഉൾടപ്പടുത്തി ക ാളനി
ഭൂസംരക്ഷണം (നം. 73/17) എന്ന കരാജക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് 2016-17 ല് പിില്
ഒവറായി തുെരു യാണ്. ഈ വര്ഷം
3,56,340/- രൂപ റ്റി.എസ്.പി ഫണ്ട്
ഉൾടപ്പടുത്തി വട്രബല് ക ാളനി പാര്ശൃഭിത്തി നിര്മ്മാണവം ടസ്റ്റപ് ട ട്ടും എന്ന
കരാജക്ട് (238/17) ഉൾടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഴിഞ്ഞവര്ഷമുള്ള കരാജക്ട് (പിില് ഒവര്)
പൂര്ത്തിയായി 310607/- രൂപ നല് ി. ഇനി ബാല സ് 45,733/ രൂപ ഉണ്ട്. ഈ
വര്ഷടത്ത കരാജക്ട് പൂര്ത്തിയായി വരുന്നു. തു നല് ാ റ്റി.എസ്.പി. ഫണ്ടില്ല
(ൄറവ് 310607/-) കരാജക്ട് കഭദഗതി വരുത്തി മറ്റുവിഹിതം ഉൾടപ്പടുത്തുന്നതിന്
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം– (i) ഇതിന് ആവശയമായ ക്രമീ രണം (വാലികഡഷ
ഴിവാക്കി)
നെത്താ ഐ.ട .എം. എക്സി ുട്ടീവ് ഡയറക്ടകറാെ് നിര്കേശിച്ചു.
(നെപെി- എക്സി ുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ട .എം)
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(ii) . പഞ്ചായത്തിടല രാഥമി ാകരാഗയക ന്ദ്രത്തിടല ലകബാറട്ടറിയില്
കയാഗയതയുള്ള
രു
ലാബ്ടെക്നീഷയടന
രാര്
അെിസ്ഥാനത്തില്
നിയമിുന്നതിനും തനതുഫണ്ടില് നിന്ന് കവതനം നല് ാനും അനുമതി
സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം–

(iii)

ലാബ്ടെക്നീഷയടന
രാറെിസ്ഥാനത്തില് നിയമിക്കാ
അനുമതി നല്ൄന്നു. കവതനം എച്ച്.എം.സി. ഫണ്ടില് നിന്നും
നല്ക ണ്ടതാണ്. എച്ച്.എം.സി. ഫണ്ട് തി യാടത വന്നാല്
തനതുഫണ്ട് ഉപകയാഗിക്കാവന്നതാണ്.

ജീവനക്കാര്ക്ക് വാര്ു ളില് കപാൄന്നതിനും മറ്റും തനതുഫണ്ടു പകയാഗിച്ച്
ഗിയര് ഇല്ലാത്ത രു ഇരുേക്രവാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം-

തല്ക്കാലം പരിഗണികക്കണ്ടതിടല്ലന്നു തീരുമാനിച്ചു
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ്)

3.30 വള്ളിുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 23.02.17 – ടല എ3-738/17-ാാാം നമ്പര്
ത്ത്.
മു പ് വീടു നിര്മ്മാണത്തിനു ധനസഹായം ലഭിച്ചവര്ക്ക് വീടു ോഗനരുദ്ധ്ാരണത്തിന്
അസി.എഞ്ചിനീയര്
ാലപ്പഴക്കം
നിശ്ചയിച്ചു
നല്ൄന്ന
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിടെ
അെിസ്ഥാനത്തില് ധനസഹായം നല് ാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

ോഗതിയവീെിനു ധനസഹായം നല് ിയതിനുകശഷം 8 വര്ഷം
ഴിഞ്ഞ് വീടുോഗനരുദ്ധ്ാരണത്തിനു ധനസഹായം നല് ാടമന്ന
നിബന്ധന പാലികക്കണ്ടതാണ്. ധനസഹായം നല് ിയ വര്ഷം
ആദയവര്ഷമായി പരിഗണിച്ച് 8 വര്ഷം ണക്കാക്കണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ്)

3.31

ല്ലൂര്ക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 08.03.17 ടല
നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം.

ത്തും 28.02.17 ടല (2)-ാാാം

ടവറ്റിനറിസര്ജ സാക്ഷയടപ്പടുത്തുന്നതനുസരിച്ച് ജീകവാദയ മില് ് ടസാവസറ്റി,
ല്ലൂര്ക്കാെ് PDDP മില് ് ടസാവസറ്റി എന്നിവിെങ്ങളില് പാല് നല്ൄന്ന
ക്ഷീര ര്ഷ ര്ക്ക് െി സഡി ിഡി നല് ാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം–

ടവറ്റിനറി സര്ജ സാക്ഷയടപ്പടുത്തണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ
പാല് അളുന്ന ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ മുകഖനയും സഡി ിഡി
നല് ാവന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്
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3.32 ാസര്ക ാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 30.12.16 ടല B4-1539/15-ാാാം നമ്പര്
ത്ത് (LSGD-DB1/38/2017-LSGD)
മാനസി -ശാരീരി
ഭിന്ന കശഷിയുള്ള 258 കപര്ക്ക് വവ ലയ സൗ ദ
ഭവനപദ്ധ്തിയുടെ ഭാഗമായി 3.00 ലക്ഷം രൂപ യൂണിറ്റ്ടേലവില് വീടു നിര്മ്മിുന്നതിന്
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം – രകതയ അനുമതി നല്ൄന്നു
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ്)
3.33 ആരുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ
ഭരണസമിതി തീരുമാനവം

ത്തും 08.03.17 ടല 1-ാാാം നമ്പര്

പഞ്ചായത്തിടെ നിലവിലുള്ള ട ട്ടിെത്തിന് സ്ഥല സൗ രയം ൄറവായതിനാല്
പഞ്ചായത്ത് ട ട്ടിെത്തികനാടു കേര്ന്നുള്ള ആരുഴി സര്വ്വീസ് സഹ രണ ബാങ്കിടെ
സ്ഥലവം ട ട്ടിെവം വാങ്ങാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം- വൄപ്പുതലത്തില് തീരുമാനടമടുകക്കണ്ടത്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഇ.പി.എ) വൄപ്പ്)
3.34 ബഹു. പീരുകമെ് എം.എല്.എയുടെ 28.02.2017 ടല

ത്ത്.

ടുത്ത കവനലിടന തുെര്ന്ന് കതാട്ടം ടതാഴിലാളി ൾക്ക് കജാലിയില്ല. അതിനാല്
ഇവര്ക്ക് ടതാഴില്ഉറപ്പു ാര്ു നല് ി കവനല് ാലടത്ത അതിജീവിക്കാനുള്ള
നിര്മ്മാണ രവര്ത്തനങ്ങൾ നല് ണടമന്ന് (ഉദാ. ആസ്തി ൾ, ടേ ്ഡാം ിണറു ൾ,
ൄളം മുതലായവ ോഗനരുദ്ധ്രിു ) ആവശയടപ്പട്ടിരിുന്നു.

തീരുമാനം – ആവശയമായ നെപെി MGNREGS ഡയറക്ടര് സൃീ രികക്കണ്ടതാണ്.
(നെപെി – ഡയറക്ടര്, MGNREGS)
3.35 തിരുവനന്തോഗരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 01.03.2017 ടല P6/3028/16/TDP

ത്ത്.

ഡികപ്ലാമ ഇ ഫാഷ ഡിവസനിംഗ്, മൾട്ടിമീഡിയ ആെ് ടവബ് ടെകക്നാളജി എന്നീ
പരിശീലന പരിപാെി 2015-16 വാര്ഷി പദ്ധ്തിയില് ഉൾടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇകപ്പാൾ
പിില് ഒവര്. ഇത് രു പരിശീലന പരിപാെിയല്ല. മറിച്ച് ക ാലൈസ് എന്ന ാറ്റഗറിയില്
ഉൾടപ്പടുത്തി രകതയ ം അംഗീ ാരം നല് ണടമന്ന്തു സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം – ഇവിടെ
പരിശീലനം
ലഭിുന്നവര്ക്ക്
ഉറപ്പാക്കണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ രകതയ

ടതാഴില്
(Placement)
അനുമതി നല്ൄന്നു.

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് )
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3.36 പാലക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടെ 09.03.2017 ടല 500/2016/DPC/DPO/PKD
നമ്പരായുള്ള ത്ത്
ോഗതൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 2014-15, 2015-16 വര്ഷം ടപിഷയല് ഗ്രാൊയി 15.00 ലക്ഷം
രൂപ വീതം (ആട 30.00 ലക്ഷം രൂപ) അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതുപകയാഗിച്ച് 3 കരാജക്ടു ൾ
ഡി.പി.സി അംഗീ രിു യും ഇകപ്പാൾ രവൃത്തി ൾ പൂര്ത്തീ രിു യും ടേയ്തു. (1)
OLHോഗതൂര് ൄെിടവള്ള പദ്ധ്തി 5.00 ലക്ഷം (2) കമകല മുള്ളി മ്മൂണിറ്റിഹാൾ 10.00 ലക്ഷം,
(3) എലച്ചിവഴി മ്മൂണിറ്റിഹാൾ 9.77 ലക്ഷം ആട ബില് തു 24,77,120/- രൂപ തു
യാരിഒവര് ടേയ്യാത്തതിനാല് ഫണ്ട് ഇല്ല. അതിനാല് ഈ തു
അനുവദിച്ചു
നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം– ബില്തു നല്ൄന്നതിന് ഈ കരാജക്ടു ൾ (3 എണ്ണം) തനതുഫകണ്ടാ
വി സന ഫകണ്ടാ ഉപകയാഗിച്ച് കഭദഗതി ടേയ്യാവന്നതാണ്. അതിനായി
ആവശയമായ ക്രമീ രണം വരുത്താ
ഐ.ട .എം. എക്സി ുട്ടീവ്
ഡയറക്ടകറാെ് നിര്കേശിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി), (എഫ്.എം) വൄപ്പ്)
3.37 കേളന്നൂര് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 10.03.17 ടല

ത്ത്.

പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തിടല വകയാജനങ്ങൾക്ക്
ട്ടില് നല്ൄന്നതിന് കലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 13,92,394/- രൂപയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വിഹിതമായി 3,71,606/രൂപയും ഉൾപ്പടെ ആട 17.64 ലക്ഷം രൂപയുടെ കരാജക്ട് അംഗീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്ടിലിടെ
യൂണിറ്റ് നിരക്ക് 3500/- രൂപ എന്നാണ് ക ാര്ഡികനഷ
മ്മിറ്റി നിശ്ചയിച്ചത്. ഇത്
വര്ദ്ധ്ി്പ്പിക്കണടമന്ന് ആവശയടപ്പട്ടിരിുന്നു
തീരുമാനം– അനുമതി
നിരസിച്ചു.
നിരക്ക്
ോഗതകക്കണ്ടതുകണ്ടാ
എന്ന്
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര് പരികശാധിച്ച് റികപ്പാര്ട്ട്
നല് ണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ്)
3.38 ടവച്ചുച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 09.03.2017 ടല

ത്ത്.

ൄടുംബരദ്ീയുമായി കേര്ന്ന് ഗ്രൂപ്പു ൾക്ക് ആടു ടള വിതരണം ടേയ്യുന്ന ആടുഗ്രാമം എന്ന
പദ്ധ്തി 2015-16ല് അംഗീ രിച്ചിരുന്നു. 2016-17 വര്ഷം പിില് ഒവറായി തുെരുന്നു. 5
കപരുള്ള 17 ഗ്രൂപ്പു ൾക്കാണ് സഹായം നല് ാ ഉകേശിുന്നത്. രു ഗ്രൂപ്പിന് 50,000/രൂപ ൄടുംബരദ്ീ മുകഖനയും 20000/- രൂപ പഞ്ചായത്തില് നിന്നും ആയി ആട 70000/രൂപ നല് നാണ് ഉകേശിച്ചിരുന്നത്. മാര്ഗകരഖ ര ാരം രാൾക്ക് പരമാവധി
നല് ാവന്നത് 12,000/- രൂപയാണ്. (10
ികലാഗ്രാം വീതമുള്ള 3 ആടു ൾ) ഈ
രീതിയില് ണക്കാക്കി 5 കപരുടെ ഗ്രൂപ്പിന് നല് ാ
ഴിയുന്നത് 60000/- രൂപ (5 x
12000) 70000/- രൂപു പ രം രു ഗ്രൂപ്പിന് 60000/- രൂപയായി ൄറച്ചുട ാണ്ടു കരാജക്ടു
കഭദഗതി വരുത്താ അനുമതി ആവശയടപ്പട്ടിരിുന്നു.
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തീരുമാനം – 60000/- രൂപ നിരക്കില് നല് ാ അനുമതി നല്ൄന്നു. ഇതിനായി
കരാജക്ട് ഐ.ട .എം. കസാഫ്റ്റ് ടവയറില് കഭദഗതി വരുത്താടത
നെപ്പാക്കാവന്നതാണ്. 31.03.17 നു മു പ് കരാജക്ട് പൂര്ത്തിയാക്കണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)
3.39 പന്തലായനി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 01.02.17 ടല

ത്ത്.

ഐ.എ.വവ.
ഭവനനിര്മ്മാണത്തിന്
തകേശ
ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
വിഹിതകത്താടൊപ്പം 50000/- രൂപ സര്ക്കാര് വിഹിതം (ടപാതുവിഭാഗത്തിന് )
നല്ൄടമന്നറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ തു ലഭിച്ചില്ല. അതിനാല് കലാു പഞ്ചായത്തിടെ
വി സന ഫണ്ടില് നിന്ന് ഈ തു ടേലവഴിക്കാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം– ടപാതുതീരുമാനം ഖണ്ഡി

6 ബാധ മാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ)

3.40 ട ാല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 27.02.17 ടല Az-191/2016-ാാാം നമ്പര്

ത്ത്.

ടനംസംഭരണ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് ശൂരനാെ് കനാര്ത്ത് എന്ന ബഹുവര്ഷ കരാജക്ട് (നം.
36/17) നെപ്പാക്കാ
ഴിയില്ലാത്തതിനാല് ഭരണസമിതി തീരുമാനര ാരം സകലഖ
കസാഫ്റ്റ് ടവയറില് നിന്ന് ഴിവാക്കി. എന്നാല് ഈ കരാജക്ട് നെപ്പാകക്കണ്ടത്
അനിവാരയമാടണന്നു കതാന്നിയതിനാല് വീണ്ടും സകലഖ കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്
ഉൾടപ്പടുത്താ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്

തീരുമാനം-

അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.എ)(ഡി.ബി) വൄപ്പ്)

3.41 അനര്ട്ട് ഡയറക്ടറുടെ 06.03.17 ടല 2387/ANERT/2017-ാാാം നമ്പര്

ത്ത്

അക്ഷയ ഊര്ജപദ്ധ്തി ൾ നെപ്പാുകമ്പാൾ ണഭണകഭാതാവാക്കൾക്ക് നല്ൄന്ന
സഡി ിഡി തു ക ന്ദ്രവിഹിതവം സംസ്ഥാനവിഹിതവം (അടനര്ട്ട് ) കേര്ത്താണ്. ഇനി
മുതല് ക ന്ദ്രവിഹിതവം തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതവം കേര്ത്ത് സഡി ിഡി
നല് ിട ാണ്ട്
തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്
ആവശയമായ
സാകങ്കതി
സഹായമെക്കമുള്ള
സഹായസംവിധാനടമാരുുന്ന
ചുമതല
അടനര്ട്ടിടന
ഏല്പ്പിുന്ന രീതിയില് ോഗതിയ മാര്ഗകരഖയില് ഉൾടപ്പടുത്തണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം-

ഇതു

വിശദമായി

ഉൾടപ്പടുത്താ

പരികശാധിച്ച്

തീരുമാനിച്ചു.

നിര്കേശം

മാര്ഗകരഖയില്

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.എ) വൄപ്പ്)
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3.42 ഭരണിക്കാവ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 12.03.2017 ടല എ-211/17-ാാാം നമ്പര്
ത്ത്.
ക ാര്ഡികനഷ
മ്മിറ്റിയുടെ 01.03.2017 ടല തീരുമാനര ാരം മഴമറ നിര്മ്മിക്കാ
േ.മീറ്ററിന് 500 രൂപ ക്രമത്തില് ധനസഹായം നല് ാ
തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നല് ിയിരുന്നു. കഹാര്ട്ടി ൾച്ചര് മിഷടെ കററ്റ് 935/രൂപയാണ് ഈ പദ്ധ്തിയില് കഹാര്ട്ടി ൾച്ചര് മിഷ
50 ശതമാനം സഡി ിഡി
നല് ാടമന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഹാര്ട്ടി ൾച്ചര് മിഷടെ സഡി ിഡിയും പഞ്ചായത്തിടെ
സഡി ിഡിയും രുമിച്ചു നല് ാ അനുമതി ആവശയടപ്പട്ടിരിുന്നു.
തീരുമാനം-

കലാുപഞ്ചായത്തിടെ നിര്കേശം അംഗീ രിുന്നില്ല. എന്നാല് രു
ണഭണകഭാതാവാവിന് യൂണിറ്റ് ടേലവിടെ 75 ശതമാനം പരമാവധി സഡി ിഡി
നല്ൄന്ന രീതിയില് അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ്)

3.43 നിരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 08.02.17 ടല 483/17-ാാാം നമ്പര്
03.01.2017 ടല 4-ാാാം നമ്പര് തീരുമാനവം.

ത്തും

പഞ്ചായത്തില് വയറിംഗ് നെത്താനായി PWD ഇലക്ട്രിക്കല് വിംഗിടന ട ാണ്ട് എസ്റ്റികമറ്റ്
എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രവര്ത്തി PWD ഇലക്ട്രിക്കല് വിംഗിടന ഏല്പിുന്നതിനു പ രം ഈ
എസ്റ്റികമറ്റിടെ അെിസ്ഥാനത്തില് പഞ്ചായത്ത് കനരിട്ടു രവര്ത്തി നെത്താ അനുമതി
സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം–

ടെണ്ടര് ടേത് രവര്ത്തി നെത്താവന്നതാണ്. എന്നാല് PWD ഇലക്ട്രിക്കല്
വിഭാഗത്തിടെ സൂപ്പര്വിഷ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.44 പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടറുടെ 11.01.2017-ടല ടജ6-9599/16-ാാാം നമ്പര്
ത്ത് (LSGDDA1/133/2017 – LSGD)
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിടല റിട്ട. വസനി ഉകഗയാഗസ്ഥരുടെ കമല്കനാട്ടത്തില് രവര്ത്തിുന്ന
ലക്ഷയ അക്കാദമി കഫാര് രീ-റിക്രൂട്ട്ടമെ് ട്രയിനിംഗ് ടസെറിന് വസനയത്തില് കേരാ
ആഗ്രിുന്ന ൄട്ടി ൾക്ക് പരിശീലനം നല്ൄന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം – അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)
3.45 ഏറനാെ് എം.എല്.എ യുടെ 23.02.2017- ടല
ത്തും എെവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
രസിഡെിടെ 15.02.17 ടല ത്തും
പഞ്ചായത്തിടെ കനതൃതൃത്തില് രൂപീ രിുന്ന വനിതാ രദ്ീ സ്മാര്ട്ട് ടഹല്ത്ത് ്ബിനിന്
ഉപ രണം വാങ്ങാ അനുമതി ആവശയടപ്പട്ടിരിുന്നു. കരാ.നം. 238/17 അെങ്കല് 3.00
ലക്ഷം രൂപ
തീരുമാനം–
അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1ാ ) വൄപ്പ്)
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3.46 മൂന്നാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 06.02.2017 ടല എ1-365/17-ാാാം നമ്പര്
21.01.2017 ടല V(1), VI, VII-ാാാം നമ്പര് തീരുമാനങ്ങളും
(1)

ത്തും

പഞ്ചായത്തില് മാലിനയ നിവാരണ കമഖലയില് 67 ടതാഴിലാളി ൾ ഉണ്ട്.
ഇവരില് 63 കപരും പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തില്ടപ്പട്ടവരാണ്. അതിനാല്
പട്ടി ജാതി വിഭാഗക്കാരായ 63 കപരുടെ കവതനം SCSP ഫണ്ടില് നിന്ന്
നല് ാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം- 1. അനുമതി നിരസിച്ചു.
2.ഇര ാരം എസ്.സി.എസ്.പി. ഫണ്ട് ദുരുപകയാഗം ടേയ്യുന്ന
രീതിയില് നെപെി സൃീ രിച്ച പഞ്ചായത്തു ടസക്രട്ടറികയാെ്
വിശദീ രണം കതകെണ്ടതാണ്.
(നെപെി- പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്)
2)

പട്ടി ജാതി വിഭാഗക്കാരായ ൄട്ടി ളുടെ ൄടുംബം മറ്റു വിഭാഗത്തിലുള്ള
ൄടുംബത്തികനാടൊപ്പം
ലയങ്ങളിലാണ്
താമസിുന്നത്.
പട്ടി ജാതി
വിഭാഗത്തിടല
ൄട്ടി ൾക്ക്
ലാപ്
കൊപ്
നല്ൄന്ന
പരിപാെിയില്
ടപാതുവിഭാഗത്തിടന െി ഉൾടപ്പടുത്തണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം – അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ)
3.47 മാരാരിുളം വെക്ക് – ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 24.12.2016-ല A3-3743/16-ാാാം
നമ്പര് ത്ത് (LSGD – DA1/22/2017/LSGD)
പഞ്ചായത്തില് ണിച്ചുൄളങ്ങര കക്ഷത്രത്തില് 2017 – ടഫബ്രുവരി മാസത്തില് 21 –
ദിവസം നീണ്ടുനില്ുന്ന ഉാധിവമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ഗാര്ഹി ഉത്പ്പന്ന വിപണനം
നെത്താറുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് രു കമള നെത്താ വി സനഫകണ്ടാ തനത്
ഫകണ്ടാ ഉപകയാഗിക്കാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം – അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ്)
3.48 തിരുവാണിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 08.03.2017-ടല ത്ത്
ടതരുവവിളക്ക് അറ്റൄറ്റപ്പണിക്ക് ോഗതിയ നിരുര ാരം ദിവസകവതനം 700/രൂപയാണ്. എന്നാല് രതിദിനം 15 മുതല് 25 വടര വഴിവിളു ൾ റിപ്പയര്
ടേയ്യണടമന്നുണ്ട്. അല്ലാടയങ്കില് കപാൾ ഒന്നിന് 100/- രൂപ (രണ്ടു കപര്ും െി)
ദിവസകവതനമാടണങ്കില് 15 മുതല് 25 വടര വഴിവിളു ൾ എന്നത് ഇളവ
ടേയ്യണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം– അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ3) വൄപ്പ്)
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3.49 ഗ്രാമവി സന മ്മീഷണറുടെ 25.01.2017-ടല 1172/DP5/16 CRD നമ്പര് ത്തും പനമരം
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 07.10.2016-ടല D- 871/16-ാാാം നമ്പര് ത്തും.
കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ പരിധിയിലുള്ള വിവിധ അങ്കണവാെി ളില് കബബി
ടബു ൾ വാങ്ങി നല് ാ 11,24,820 രൂപ വ യിരുത്തി കരാജക്ട് നെപ്പാക്കാ
രകതയ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം – രകതയ അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ്0)
3.50 ക ാട്ടക്കല് നഗരസഭാ ടേയര്മാടെ 31.01.17 ടല പി/13189/14-ാാാം നമ്പര് ത്ത്.
2014-15
വര്ഷം
ഭവനരദ്ീ
പദ്ധ്തിര ാരം
160
ണഭണകഭാതാവാക്കടള
തിരടഞ്ഞടുത്തിരുന്നു.
ഇതിനാവശയമായ
ഫണ്ട്
ഹഡ്ക ായില്
നിന്നും
കലാടണടുക്കാനായിരുന്നു ഉകേശിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് സര്ക്കാര് അനുമതി ലഭിക്കാ
വവ ി. പല ണഭണകഭാതാവാക്കളും സൃന്തമായി പണമുപകയാഗിച്ച് വീടു പണി ആരംഭിച്ച്
പല കസ്റ്റജു ളിലാണ്. ഇവര് പണി നെത്തിയ കസ്റ്റജുവവസായി തു
നല് ാ
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം–
വീെിന് ഇനിയും നെകത്തണ്ട നിര്മ്മാണ കജാലിു മാത്രം

വാലുകവഷടെ അെിസ്ഥാനത്തില് തു
നല്ൄന്നു.

നല് ാ

അനുമതി

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ്)
3.51

ാഞ്ചിയാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 28.02.17 ടല പി.ആര്-101/17-ാാാം നമ്പര്
ത്ത്.
പട്ടി വര്ഗവിഭാഗക്കാരായ വിദയാര്ഥി ൾക്ക് നല്ൄന്ന പഠകനാപ രണങ്ങൾ
പട്ടി ജാതി വിഭാഗത്തിനും നല്ൄന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം–

അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.52 ടനടുമ്പനഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 01.02.17 ടല ത്ത്.
വിത്തുകതങ്ങാ പാ ി ടതങ്ങി വത ഉത്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ടേയ്യാ കരാജക്ട് ഉണ്ട്.
വിത്തുകതങ്ങ പദ്ധ്തിവിഹിതത്തില് നിന്നും ടതങ്ങി വത ഉത്പാദനവം നെീലും ടതാഴിലുറപ്പ്
പദ്ധ്തിയില് നിന്നുമാണ് ഉകേശിുന്നത്. ഇതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം- അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)
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3.53 ഏഴംൄളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 07.03.17 ടല ത്ത്.
പഞ്ചായത്തിടെ സമീപരകദശമായ പറകക്കാെ്
ാവനാല് എസ്.എ .ഡി.പി.
ജംഗ്ഷ മുതല് േിരണിക്കല്വടരയുള്ള ഭാഗത്ത് വപപ്പ് വല സ്ഥാപിച്ച് OH Tank
ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളുടെ ധനസഹായകത്താടെ നിര്മ്മിക്കാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം –
ജില്ലാതലത്തില് തീരുമാനടമടുക്കണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ്)
3.54 ായണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 28.02.2017 ടല എ2/854/16-ാാാം നമ്പര് ത്ത്.
പഞ്ചായത്തിടല ടെക്നിക്കല് അസിസ്റ്റിടെ ( കഡറ്റാ എ ട്രി് ഒപ്പകററ്റര്)
ാലാവധി ദീര്ഘിപ്പിച്ചുട ാണ്ടുള്ള ഉത്തരവില് ഇവരുടെ കവതനം തനതുഫണ്ട്
ഉപകയാഗിച്ച് നല് ണടമന്ന് നി്കരര്ഷിച്ചിരുന്നു. തനതുഫണ്ട് ഇല്ലാത്തതിനാല്
വി സനഫണ്ട് ഉപകയാഗിക്കാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം –

അനിവാരയചുമതല ൾ
നിറകവറ്റിയതിനുകശഷം
തനതുഫണ്ട്
മിച്ചമില്ല എന്ന ടസക്രട്ടറിയുടെ സാക്ഷയപത്രത്തിടെ അെിസ്ഥാ
നത്തില് വി സനഫണ്ട് ഉപകയാഗിക്കാ അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.ബി) വൄപ്പ്)

3.55 അങ്ങാെിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 03.03.17 ടല എ2/1320/2017-ാാാം നമ്പര്
ത്ത്.
പഞ്ചായത്തില് 8 ൄെിടവള്ളപദ്ധ്തിക്ക് ധന ാരയ മ്മീഷ ഗ്രാെ് ഉപകയാഗിച്ച്
കരാജക്ടു ൾ തയ്യാറാക്കി. എന്നാല് ഭൂഗര്ഭജലവൄപ്പില് നിന്ന് എസ്റ്റികമറ്റ് ലഭിക്കാ
ാലതാമസം കനരിടുന്നതിനാലും തു ലാപ്സാ ാതിരിക്കാനും ഈ കരാജക്ടു ൾ കഭദഗതി
വരുത്തി തനതുഫണ്ട് ഉപകയാഗിക്കാ
അനുമതി സംബന്ധിച്ച് (ആട
അെങ്കല്
23,88,352/- രൂപ)
തീരുമാനം–

ഇര ാരം ലഭിുന്ന തു മറ്റുതനതുഫണ്ടു കരാജക്ടു ളികലക്ക് മാറ്റി
ഉപകയാഗിക്കാ
പാെില്ല എന്ന നിബന്ധനകയാടെ അനുമതി
നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ് )
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3.56 വയനാെ് ഇലക്ട്രിക്കല് ഇ ടപിക്ടറുടെ 05.05.16 ടല എ/690/16/EIW

ത്ത്.

2017-18 -ടല പദ്ധ്തി മാര്ഗകരഖയില് TSP യില്ടപ്പടുത്തി നെത്തുന്ന വയറിംഗ്
രവര്ത്തി ൾക്ക് 9000/- രൂപ അനുവദിുന്നതിനും രസ്തുത രവര്ത്തി KSEB യുടെ
ഉത്തരവാദിതൃത്തില് നിര്വ്വഹിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

-

2017-18 മാര്ഗകരഖയില് ഉൾടപ്പടുത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് )

3.57 ാളി ാവ് പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 28.02.17 ടല എ2-205/17-ാാാം നമ്പര്

ത്ത്

പിില്ഒവര് പദ്ധ്തി റിവിഷ നെത്തുന്നതിന് അനുമതി നല്ൄന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
രസിഡെിടെ 28.02.2017 ടല ത്ത്. തുവൂര് പഞ്ചായ ത്തുമായി കേര്ന്ന് സംയുതാവമായി
അരിമണല് ോഗഴയ്ക്ക് നെപ്പാലം നിര്മ്മാണത്തിനായി ഏടറ്റടുത്ത പദ്ധ്തി തുവൂര്
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നല് ാത്തതിനാല് രസ്തുത തു
തനതുഫണ്ടില് നിന്നും
നല്ൄന്നതിനുള്ള അകപക്ഷ.
തീരുമാനം

-

തനതുഫണ്ടില് നിന്നും ോഗതിയ കരാജക്ടായി ഉൾടപ്പടുത്തി തു
നല് ാവന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.58 കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 07.03.2017ടല

ത്ത്.

ത്രിതല പഞ്ചായത്തു ളുടെ പദ്ധ്തിരൂപീ രണവമായി ബന്ധടപ്പട്ട് രൂപീ രിക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ള
ആസൂത്രണസമിതി ളില് അംഗങ്ങളായവര്ക്ക് യാത്രാ ബത്ത അനുവദിുന്നത്
സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം -പദ്ധ്തി ആസൂത്രണ ടേലവിനായി നീക്കിവയ്ക്കുന്ന തു യില്
നിയമാനുസൃതമായ യാത്രാബത്ത നല് ാവന്നതാണ്.

നിന്നും

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ്പ്)
3.59 ക രള LSGD ക ാണ്ട്രാകക്ടലൈസ് ടഫഡകറഷടെ 04.03.17 ടല

ത്ത്

ടപാതുമരാമത്ത് രവര്ത്തി ളുടെ ടെണ്ടര് നെപെി ൾ ഇനിയും പൂര്ത്തീ രിക്കാത്ത
സാഹേരയത്തില് നിര്വഹണ ാലാവധി 3 മാസകത്തക്ക് െി ദീര്ഘിപ്പിക്കണടമന്ന്
അകപക്ഷിച്ചിരിുന്നു.
തീരുമാനം

-

ടപാതു തീരുമാനം ഖണ്ഡി

1 ബാധ മാണ്.

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് )

26

3.60 പഴയന്നൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 27.01.17 ടല എ2-825/17-ാാാം നമ്പര്
194/17 പിില് ഒവര് കരാജക്ടു കഭദഗതി ടേയ്യാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

-

ത്ത്.

അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.61 KREWS ടേയര്മാടെ 13.03.2017ടല എ/1507/2014-ാാാം നമ്പര് ത്ത്
KREWSടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ KGL മുകഖന ഉല്പാദിപ്പിുന്ന ഇലക്ട്രിക്കല്
ഉപ രണങ്ങൾ ടെണ്ടര് ൊടത കനരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് സൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്
അനുമതി നല് ണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

- KREWS ടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ KGL കനരിട്ട്
ഉല്പാദിപ്പിുന്ന ഇലക്ട്രിക്കല് അനുബന്ധ ഉപ രണങ്ങൾ നെപെി
ക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് വാങ്ങുന്നതിനും തകേശ സൃയംഭരണസ്ഥാ
പനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.62 ാരാളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 09/03/2017 ടല ത്ത്
2016-17 വര്ഷത്തില് രുളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ക ാര്പ്പസ് ഫണ്ട് ഉപകയാഗിച്ച്
നെത്തുന്ന രവര്ത്തി ൾക്ക് രകതയ ാനുമതി ലഭിുന്നതിനായുള്ള അകപക്ഷ
തീരുമാനം -

ക ാര്പ്പസ് ഫണ്ട് ഉപകയാഗിച്ചുള്ള രവൃത്തി ളില് ക ാഒര്ഡികനഷ
മ്മിറ്റി അല്ല തീരുമാനടമടുകക്കണ്ടത്. ബന്ധടപ്പട്ട
വൄപ്പാണ് തീരുമാനടമടുകക്കണ്ടത്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.63 ിഴുവിലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 08.03.17 ടല പി-01/16-ാാാം നമ്പര്
02.03.17 ടല 11(4)-ാാാം നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം

ത്തും

ിഴുവില്ലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2016-17 വാര്ഷി പദ്ധ്തി കസവാഗ്രാം നിര്മ്മാണം (പിില്
ഒവര് 185/16 കരാജക്ട്) നെപ്പിലാുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 15 ലക്ഷം രൂപ വ യിരുത്തിയ
കസവാഗ്രാം നിര്മ്മാണം മൂന്നുതവണ ഇ ടെണ്ടര് നെത്തിയിട്ടും ആരും ഏടറ്റടുക്കാ
തയ്യാറാ ാത്ത സാഹേരയത്തില് ൃകട്ടഷ മുകഖന രജാരാജ് എന്നയാൾ 14,34,052
രൂപ ടേയ്യുവാ തയ്യാറാടണന്ന് അറിയിച്ചുടവങ്കിലും 31.12.2016 ന് മുമ്പ് എഗ്രിടമെ്
ടവയ്ക്കാ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന് രകതയ അനുമതി നല്ൄന്നതിന് അകപക്ഷിച്ചിരിുന്നു.
തീരുമാനം

-

രകതയ ാനുമതി നല്ൄന്നു.
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(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ)

3.64 രാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 02.03.17 ടല എ2/2016-ാാാം നമ്പര്

ത്ത്.

2016-2017 പദ്ധ്തി ൄട്ടി ൾക്ക് ബാറ്റ്മിെണ് പരിശീലനം രകതയ ാനുമതി നല്ൄന്നത്
സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം -

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീ രിച്ചിട്ടുള്ള കരാജക്ടാണ്.
കഹാണകററിയം ആറുമാസക്കാലകത്തക്ക് നല് ാവന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.65 ക ാഴികക്കാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 07.03.2017 ടല പി6/171/17-ാാാം നമ്പര്
ത്ത്.
മാലിനയ സംസ്കരണത്തിനായി മാറ്റിവച്ച തു SSA ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം PMAY
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം എന്നിവക്കായി അെയ്ക്കുന്നതിന് അനുമതി.
തീരുമാനം

-

രകതയ

അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ( ഡി.ബി) വൄപ്പ്)

3.66 പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 20.01.2017 ടല

ത്ത്.

ദാരിദ്രലഘൂ രണ യൂണിറ്റ്ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം നല്ൄവാ
– സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

-

സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ

വൄപ്പുതലത്തില് തീരുമാനം എടുകക്കണ്ടത്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ്)

3.67 ബളാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 07.03.17 ടല 1468/17-ാാാം നമ്പര്

ത്ത്

ODF പദ്ധ്തിയില് ഴിവാക്കടപ്പട്ട 33 ൄടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായം നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

-

അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ്)

3.68 ിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 07.03.17 ടല

ത്ത്.

ിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കറാു ൾ വീതിട്ടി 8 മീറ്ററാക്കി സൃ ാരയ
പങ്കാളിത്തകത്താടെ BM/BC ടപിസിഫികക്കഷകനാടുെി നിര്മ്മാണാനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

-

8 മീറ്റര് വീതി ട്ടി സ്ഥലം ലഭയമാുന്ന കറാു ൾക്ക് BM/BC
ടപിസിഫികക്കഷകനാടുെി എസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാക്കി നല്ൄന്നതിന്
അനുമതി നല് ി.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)
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3.69 ിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 07.03.17 ടല

ത്ത്.

ിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല KL-40-C-2815 നമ്പര് വാഹനം ബഡ്സ് സ്കൂളിന്
നല് ി പഞ്ചായത്തിന് ോഗതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

-

ബഡ് സ്കൂൾ ആവശയാര്ഥം വാഹനം വാെ യ്ക്ക്
എടുക്കാവന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ)

3.70 ഏഴുമറ്റൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 07.03.17 ടല സി6/4/16-ാാാം നമ്പര്

ത്ത്

കനാണ് കറാഡ് ടമയിെന സ് ഫണ്ട് കൊയ് ലറ്റ് ടമയിെന സ് പദ്ധ്തിക്ക്
ഉപകയാഗിുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

- 6000 രൂപ കൊയ് ലറ്റ് ടമയിെന സ് പദ്ധ്തിയ്ക്കായി
സഡി ിഡിയായി നല്ൄന്നതിന് രകതയ അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.71 ക രള സഹ രണ ക്ഷീര
ക്ഷീരകമഖല കനരിടുന്ന
ആവശയടപ്പട്ടിരിുന്നു.
തീരുമാനം

ര്ഷ

യൂണിയടെ 16.02.2017 ടല അകപക്ഷ.

വിവിധ

രശ്നങ്ങൾ

പരിഹരിുന്നതിനുള്ള

നെപെി ൾ

- നികവദനത്തിടല ആവശയങ്ങൾ ോഗതിയ മാര്ഗകരഖ
തയ്യറാുകമ്പാൾ പരിഗണിുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.72 ആലങ്ങാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 01.03.2017 ടല എ3-4600/16-ാാാം നമ്പര്
ത്ത്
സൃയംടതാഴില് സഡി ിഡി നല്കുന്നത് - പിഷ്ടീ രണം സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം - ആറുമാസടത്ത രവര്ത്തനം വിലയിരുത്തിയകശഷം മാത്രകമ
സഡി ിഡി നല് ാ സാധിു യുള്ളു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.73 ഊര്ങ്ങാട്ടിരി ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 01.03.2017 ടല

ത്ത്.

വയതാവിഗത ണഭണകഭാതാവാക്കൾക്ക് ബകയാബി
ൃകട്ടഷ /ടെണ്ടര്
ാണിച്ച്
വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി. സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം ശുേിതൃമിഷടെ എംപാനല് ടേയ്യടപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഏജ സി ളില്
നിന്നും ൃകട്ടഷ വാങ്ങി നെപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി,സി) വൄപ്പ്)
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3.74 മലപ്പട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 21.02.17 ടല എ1/1715/16-ാാാം നമ്പര്
ടെക്നിക്കല് അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ കവതനം
അനുവദിുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

വി സന

ഫണ്ടില്

ത്ത്

നിന്നും

- കവതനം വി സഫണ്ടില് നിന്നും നല് ാ പാെില്ല.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.75 ീഴല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 22.02.17 ടല എ2-700/16 ാാാം നമ്പര്
യുവജന്ബിബ്ബു ൾക്ക് കപിാര്െ്സ്
തീരുമാനം

തു

- രകതയ

ത്ത്

ിറ്റ് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.

അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.76 തവിഞ്ഞാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 13.03.2017 ടല ബി3/291/17-ാാാം നമ്പര്
ത്ത്.
സ്ട്രീറ്റ് വലറ്റ് സ്ഥാപിക്കല് ക്രൂസില് നിന്നും കനരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

-

നെപെിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് വാങ്ങുവാ

അനുമതി നല്ൄന്നു.

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)
3.77 കസനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 21.02.2017 ടല ബി1-3/17-ാാാം നമ്പര്
ത്ത്
സ്റ്റുഡെ് കപാലീസ് ക ഡറ്റ് യൂണിറ്റിന് സഹായം നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം - സ്റ്റുഡെ് കപാലീസ് ക ഡറ്റ് യൂണിറ്റ് രവര്ത്തനത്തിന് സര്ക്കാര്
രകതയ
ഫണ്ട് വ യിരുത്തിയിട്ടുള്ള സാഹേരയത്തില് അനുമതി
നികഷധിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)
3.78 തലനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 13.03.2017 ടല സി3/1421/16-ാാാം നമ്പര്
ത്ത്.
തകേശമിത്രം അധി ധനസഹായമായ 2 ക ാെി രൂപ ഉപകയാഗടപ്പടുത്തി മറയാട്ടിക്കല്
ടോവ്വൂര് കറാഡ് നിര്മ്മാണത്തിന് ക ാട്ടയം ജില്ലാ നിര്മ്മിതിക ന്ദ്രത്തിടന ഏല്പ്പിച്ചത്
മാറ്റി ഇടുക്കി ജില്ലാ നിര്മ്മിതിക ന്ദ്രടത്ത എല്പ്പിുന്നതിന് അനുമതിക്ക് അകപക്ഷിച്ചത്.
തീരുമാനം

-

അനുമതി നിരസിച്ചു. എല്.എസ്.ജി.ഡി. എഞ്ചിനീയറിംഗ്
വിഭാഗടത്ത ഉപകയാഗടപ്പടുത്തി തുെര്രവര്ത്തനങ്ങൾ
നെകത്തണ്ടതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.എ) വൄപ്പ്)
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3.79 ക ാട്ടയം നഗരസഭാ ടേയര്കപലൈസടെ 10.03.2017 ടല

ത്ത്

2016-17 വാര്ഷി പദ്ധ്തി മലിനജലം ശുേീ രിുന്നതിനുള്ള 2 ൊങ്കര് കലാറി ൾ
വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

-

അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ്)

3.80 ക ാട്ടയം നഗരസഭ ടേയര്കപലൈസടെ 10.03.2017 ടല

ത്ത്

2016-17 വാര്ഷി
പദ്ധ്തി ജലസംരക്ഷണം ശുേീ രണ ആവശയങ്ങൾക്കായി
എസ്കകലറ്റര്, ജംഗാര് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

-

അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) (ഡി.ബി) വൄപ്പ്)

3.81 ക ാട്ടയം നഗരസഭ – ടസക്രട്ടറിയുടെ PWI-26518/11-ാാാം നമ്പര്

ത്ത്

മുള്ള ൄഴി പട്ടി ജാതി ക ാളനിയില് റസിഡ ഷയല് ഫ്ളാറ്റ് - നിര്മ്മിതി ക ന്ദ്രം വഴി
നെപ്പിലാുന്നതിന് മുഴുവ
തു യും ടഡകപ്പാസിറ്റായി നല്ൄന്നതിന് അനുമതി
സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

-

20% ടഡകപ്പാസിറ്റായി നല് ാവന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് )

3.82 ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 13.03.2017 ടല

ത്ത്

പട്ടി വര്ഗ ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് / വയതാവിഗത ണഭണകഭാതാവാക്കൾക്ക് ക ാഴി, ആെ്
മുതലായവ നല്ൄന്നതിന് ണഭണകഭാക്തൃവിഹിതം ഴിവാുന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

-

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് എടുകക്കണ്ട പദ്ധ്തിയല്ല.
അനുമതി നികഷധിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് )

3.83 ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 13.03.2017-ടല

ത്ത്

2016-17 ഴിവായ പിില് ഒവര് കരാജക്ടു ൾ ഉൾടപ്പടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

-

ോഗതിയ കരാജക്ട് തയ്യാറാക്കി തു

നല് ാവന്നതാണ്.

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് )
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3.84 ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 13.03.2017 – ടല
മില്മ സംഘങ്ങൾ അല്ലാത്ത പാല് ഉല്പാദ
സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

-

ത്ത്.

സംഘങ്ങൾക്ക് സഡി ിഡി നല്ൄന്നത്

ടവറ്ററിനറി സര്ജടെ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്
മറ്റു സംഘങ്ങൾും സഡി ിഡി നല് ാവന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.85 ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 13.03.2017 ടല
2016-17 ടല പിില് ഒവര് കരാജക്ടു ളുടെ
അനുവദിുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

ത്ത്

ഴിഞ്ഞവര്ഷടത്ത

യാരി ഒവര് തു

- ഈ വര്ഷടത്ത ബഡ്ജറ്റ് തു യില് നിന്ന് വിനികയാഗികക്കണ്ടതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ്)

3.86 രദ്ീെഷ്ണോഗരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 13.03.17 ടല
ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം

ത്തും 08.03.2017 ടല v-

2016-17 തുമ്പൂര്മൂഴി കമാഡല് - ഖരമാലിനയപദ്ധ്തി - ക ാ - ഒര്ഡികനഷ
തീരുമാനം ോഗനരവകലാ നത്തിനായി സമര്പ്പിുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

-

മ്മിറ്റിയുടെ

01.03.2017 ടല ക ാ-ഒര്ഡികനഷ
മ്മിറ്റി അനുമതി
നിരസിച്ചതാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഈ കമഖലയില്
പദ്ധ്തി ൾ ഉൾടപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നറിയിച്ചിട്ടുള്ള
സാഹേരയത്തില് കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് രകതയ അനുമതി
നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് )

3.87 ബഹു.
ല്പ്പറ്റ എം.എല്,എയുടെ
രസിഡെിടെ 13.03.17 ടല ത്തും.

ത്തും /

മുള്ള

ട ാല്ലി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മുള്ള ട ാല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തകേശമിത്രം ട .എല്ജി.എസ്.ഡി.പി. രകതയ ഗ്രാെ്
േകണ്ണാത്തുട ാല്ലി തലുളം നിര്മ്മാണം 78 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാക്കി
ഡി.പി.സി അംഗീ ാരം ലഭിച്ചതിന് 10% ണഭണകഭാക്തൃ വിഹിതം അെവാുന്നതില് നിന്നും
ഴിവാുന്നതു സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

-

രകദശത്തിടെ രകതയ ത പരിഗണിച്ച് ണഭണകഭാക്തൃവിഹിതം
2% ആയി ൄറവ് ടേത് നെപ്പിലാുന്നതിന് അനുമതി
നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)
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3.88 മലപ്പട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 21.02.2017 ടല എ1-1715/16-ാാാം നമ്പര്

ത്ത്

അധൂര്ുളം അഭിവൃദ്ധ്ിടപ്പടുത്തല് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് കറാഡ് വിഹിതം 2 ലക്ഷം
ടതറ്റായി വ യിരുത്തിയതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

-

രവൃത്തി പൂര്ത്തീ രിക്കടപ്പട്ട സാഹേരയത്തില് രകതയ
അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.89 അന്തിക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 08.03.17 ടല ബി1-1374/2016-ാാാം നമ്പര്
ത്തും. 27.10.17 ടല 2(1)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം
ഉപകയാഗകയാഗയമല്ലാത്ത ട ട്ടിെം ടപാളിച്ച് മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

-

വൄപ്പുതലത്തില് തീരുമാനടമടുകക്കണ്ടത്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ2) വൄപ്പ്)

3.90 അന്തിക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് –രസിഡെിടെ 08.03.17 ടല ബി1.1374/16-ാാാം നമ്പര്
ത്തും 23.01.17ടല 1 (4)-ാാാം നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം
കരാജക്ടില് അധി ം വന്ന 5 ലക്ഷം രൂപ തനത് ഫണ്ട് വ യിരുത്തിയ അംഗ വാെി
വര്കക്കലൈസിടെ കഹാണകററിയം നല്ൄന്ന ടരാജക്ടികലക്ക് വ മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

-

കസവനകമഖലയില് നിന്നും തടന്ന വ മാറ്റി നല്ൄന്നതിന്
രകതയ അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഇ.പി.എ) വൄപ്പ്)

3.91 ടപരിനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 14.03.2017 ടല
ാാാം നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം

ത്തും 07.03.2017 ടല VII(8)-

മാലിനയം നീക്കം ടേയ്യുന്നതിന് വാഹനം വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

-

അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ്)

3.92 ടപരിനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 04.03.2017-ാ ടല ത്ത്.
ജീവിതവശലീ കരാഗ നിയന്ത്രണം ടമഡിക്കല് ഉപ രണങ്ങൾ
സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

-

വാങ്ങുന്നത്

അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)
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3.93 ക ാഴികക്കാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 04.03.2017 – ടല

ത്ത്.

നാളിക രം ഉല്പാദന
മ്പനി ൾക്ക് മാര്ക്കറ്റിംഗിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധ്തി
രൂപീ രിുന്നതിനുള്ള അനുമതി. സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

-

വെ ര സി.പി.സി.യുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ മാര്ക്കറ്റ് ടേയ്യുന്നതിന്
കരാജക്ട് ലഭയമാുന്ന പക്ഷം പദ്ധ്തിവിഹിതം
അനുവദിക്കാവന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ്)

3.94 തൃശൂര് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 01.03.17 ടല DPT-A4-1100/16-ാാാം നമ്പര്
ത്ത്.
ോഗന്നയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല അവിയൂര് പനന്തര ക ാളനി ൄെിടവള്ള പദ്ധ്തി (പിില്
ഒവര്) റദ്ദുടേയ്യടപ്പട്ടുകപായത് ോഗന സ്ഥാപിുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

-

ോഗതിയ കരാജക്ട് തയ്യാറാക്കി നെപ്പിലാു .
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ്)

3.95 തൃശൂര് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ

ത്ത്.

ൄടുംബരദ്ീ വനിത ൾക്ക് സ്ഥിര സംഭരണ വിപണന ക ന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കല് - ക ാസ്റ്റ്
കഫാര്ുമായി സഹ രിച്ച് നെപ്പിലാുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്,
തീരുമാനം

-പൂര്ത്തീ രണ
ാലാവധി നിര്മ്മാണടച്ചലവ് തുെങ്ങിയവ
സംബന്ധിച്ച് വയതാവമായ ഉെമ്പെിയുടെ അെിസ്ഥാനത്തില്
നെപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ്)

3.96 തൃശൂര് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 04.03.2017 ടല എ4-1100/2016-ാാാം നമ്പര്
ത്ത്.
സര്ക്കാര് നിര്കേശ ര ാരമുള്ള നിര്ബന്ധ വ യിരുത്തലു ൾ കവണ്ട വിഹിതം
ഴിവാുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം – ഐ.ട .എം കസാഫ്റ്റ് ടവയര് ര ാരമുള്ള നിബന്ധന വ യിരുത്തലു ൾ
ഴിവാുന്നതല്ല.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ്)
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3.97 തൃശൂര് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 14.03.17 ടല

ത്ത്.

തൃശൂര് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ട്രാ സ്ജകെലൈസ് കക്ഷമത്തിനായി പദ്ധ്തി രൂപീ രിുന്നത്
സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

- വിശദമായ കരാജക്ട് തയ്യാറാക്കി അടുത്ത വാര്ഷി
നെപ്പിലാക്കാ നിര്കേശിുന്നു.

പദ്ധ്തിയില്

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി))
3.98 ടപാന്നാനി നഗരസഭ ടേയര്മാടെ

ത്ത്.

ൄെിടവള്ള ൄെിേി യായി 4 ക ാെി 75 ലക്ഷം രൂപ അെയ്ക്കു വാനുണ്ട്. ഇതിനായി തനത്
ഫണ്ട് വരുമാനം ലഭയമല്ലാത്തതിനാല് പദ്ധ്തിയില് നിന്നും തു അെയ്ക്കുന്നതിന് അനുമതി
സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

-കമഖലാ നിബന്ധന ൾു വികധയമായി മിച്ചം വരുന്ന തു
അെവാുന്നതിന് രകതയ അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ്)

3.99 ടപാന്നാനി നഗരസഭ ടേയര്മാടെ ൄറിപ്പ്
ഡയാലിസിസ് ടസെര് രവര്ത്തനത്തിന് തു
തീരുമാനം

3.100

-

വ യിരു ത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

നഗരസഭയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഡയാലിസിസ്
യൂണിറ്റ് രവര്ത്തനം വിോഗലീ രിുന്നതിന് ആവശയമായ തു
കമഖലാ നിബന്ധന ൾക്ക് വികധയമായി വ യിരുത്തുന്നതിന്
രകതയ അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ്)

ടപരുമ്പെപ്പ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 06.03.17 ടല

ത്ത്

അംഗീെത ക ാൾ ര്ഷ സംഘങ്ങൾക്ക് ടപട്ടി, പറ അനുബന്ധ ഉപ രണങ്ങൾ
നല് ല് പദ്ധ്തിക്ക് അനുമതി. 2016-17 പദ്ധ്തിയില് ഉൾടപ്പടുത്തി അംഗീ ാരം ലഭിച്ചി
ട്ടുള്ളതാണ്. ഇ ടെണ്ടര് നെപെി ൾ ഉൾടപ്പടെ പൂര്ത്തീ രിച്ച രവൃത്തി നെപ്പിലാ
ുന്നതിന് രകതയ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

-

ക ാൾ നിലയമായതിനാല് രകതയ ം അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ്)
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3.101 തകേശ സൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 13.03.17 ടല DBI-2582/17/CE/തസൃഭവ/
നമ്പര്
ട ാല്ലം എഴുക ാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആഡികറ്റാറിയം നിര്മ്മാണം ടപര്കഫാര്മ സ്
ഗ്രാെ് ഉപകയാഗിച്ച് പണി ൾ പൂര്ത്തീ രിുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച് േീഫ്
എഞ്ചിനീയറുടെ റികപ്പാര്ട്ട്.
തീരുമാനം

-േീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ റികപ്പാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില് ആഡികറ്റാറിയം
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീ രണത്തിനായി ആവശയമായി വരുന്ന തു
നല്ൄന്നതിന് അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ്)

3.102 എഴുമറ്റൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ

ത്ത്

ആരദ്യ പദ്ധ്തിയില് ഉൾടപ്പട്ട സകരാജിനി എം.ട . എന്നവര്ക്ക് വസ്തുവാങ്ങി
നല്ൄന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

-

പഞ്ചായത്തിടെ 22.12.2016 ടല തീരുമാനത്തിടെ
അെിസ്ഥാനത്തില് രകതയ അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.103

ല്ലൂര്ക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ

ത്ത്.

ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ വഴി ക്ഷീര ര്ഷ ര്ക്ക് പാലിന് സഡി ിഡി എന്നതിനു പ രം
ക്ഷീര ര്ഷ ര്ക്ക് പാലിന് സഡി ിഡി എന്നാുന്നതിന് നിര്വ്വഹണഉകദയാഗസ്ഥനായി
ഡയറി ഫാം ഇ സ്ട്രക്ടര്ക്ക് പ രം ല്ലൂര്ക്കാെ് ടവറ്ററിനറി സര്ജടന തീരുമാനിു
ന്നതിനുള്ള അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

- ടവറ്റിനറി സര്ജടെ സാക്ഷയപത്രത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തില് മില്മാ
സംഘങ്ങൾ അല്ലാത്ത മറ്റു ക്ഷീരസംഘങ്ങളില് പാല് അളുന്നവര്ും
സഡി ിഡി നല് ാവന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.104
നമ്പര്

ീരമ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 08.03.2017 ടല എ1-479/17-ാാാം
ത്ത്

ീരാമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് പിില് ഒവര് രവൃത്തി ൾ പൂര്ത്തീ രിച്ചകപ്പാൾ നെപ്പുവര്ഷ
പദ്ധ്തി ൾക്ക് തു ലഭയമല്ലാടത വന്നത് സംബന്ധിച്ച് എസ്.സി.പി. യില് ഉൾടപ്പടുത്തി
2016-17 വര്ഷടത്ത പദ്ധ്തിയില് അനുവദിച്ച തു പിില് ഒവര് രവൃത്തി ൾക്കായി
നല് ടപ്പട്ടതിനാല് 5,99,454 രൂപയുടെ നെപ്പുവര്ഷ പദ്ധ്തി ൾ തു അനുവദിക്കാ
പറ്റാത്ത സാഹേരയമുള്ളതിനാല് മു വര്ഷടത്ത ഒപ്പണിംഗ് ബാല സ് തു
രകതയ മായി അനുവദിക്കണടമന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

-

ടപാതുതീരുമാനം ഖണ്ഡി 7 ബാധ മാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)
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3.105

ത്ത്.

ാരകേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 09.03.17 ടല എ2-3799/16-ാാാം നമ്പര്

നിലവിലുള്ള വാഹനം പി.എച്ച്.സി.യ്ക്ക് വിട്ടുട ാടുത്ത് ോഗതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന്
അനുമതി
ലഭിുന്നതിനുള്ള
അകപക്ഷ.
പഞ്ചായത്തില്
നിലവില്
ഉപകയാഗിച്ചുട ാണ്ടിരിുന്ന വാഹനം ഉപകയാഗകയാഗയമല്ലാടയന്നാണ് റികപ്പാര്ട്ടില്
നിന്നും മന ിലാൄന്നത്.
തീരുമാനം

-ഉപകയാഗകയാഗയമല്ലാത്ത വാഹനം പി.എച്ച്.സി.യ്ക്ക് നല്ൄന്നത്
ശരിയല്ല. നിയമാനുസൃതം ണ്ടം ടേത് വില്ുന്നതിനും ോഗതിയ വാഹനം
വാങ്ങുന്നതിനുമുള്ള നെപെി ൾ സൃീ രികക്കണ്ടതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ് )

3.106
ണ്ണൂര് ക ാര്പ്പകറഷ
തീരുമാനവം

കമയറുടെ

ത്തും 15.10.16 ടല 1-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി

മുനിസിപ്പല് ക ാര്പ്പകറഷ കമയര്, ടഡപൂട്ടി കമയര് എന്നിവരുടെ ഉപകയാഗത്തികലക്ക്
രണ്ട് ഇകന്നാവ ാറു ൾ വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതിയ്ക്ക് അകപക്ഷിച്ചിരുന്നു.
തീരുമാനം

-

വൄപ്പുതലത്തില് അനുമതിയ്ക്കായി അകപക്ഷ നല്ൄന്നതിന്
നിര്കേശിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ്)

3.107 െമുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 09.03.17-ടല എസ്2-519/16-ാാാം നമ്പര്

ത്ത്

ടതരുവവിളക്ക് മീറ്റര്സ്ഥാപിുന്നതിന് ട .എസ്. ഇ.ബി.യില് നിന്നും ലഭിച്ച എസ്റ്റികമറ്റ്
തു യുടെ പൄതി അെയ്ക്കുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

-

അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ3) വൄപ്പ്)

3.108

ക ാട്ടയ്ക്കല് നഗരസഭ ടേയര്മാടെ 14.03.17 ടല

ത്ത്

വാര്ഷി പദ്ധ്തിയുടെ കസവിംഗ്സ് തു യില് നിന്നും PMAY പദ്ധ്തി വിഹിതം
അെവാുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
തീരുമാനം

-

കരാജക്ടു കഭദഗതി ടേത് തു

നല്ക ണ്ടതാണ്.

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി/ഡി.ഡി) വൄപ്പ്)
3.109

വയലാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 07.03.17 ടല സി1/510/14-ാാാം നമ്പര്
ത്ത്

എസ്.സി./എസ്.െി വിഭാഗക്കാര്ുള്ള ൄെിടവള്ള ത്തിനുള്ള ഗാര്ഹി
ണക്ഷ തു
വാട്ടര് അകതാറിറ്റി ടഡകപ്പാസിറ്റായി അെവാുന്നതിനുള്ള അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
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തീരുമാനം

-250 എസ് സി ൄടുംബങ്ങൾക്ക് ൄെിടവള്ള ണക്ഷ ലഭിുന്നതിന്
ആവശയമായ തു ടഡകപ്പാസിറ്റായി വാട്ടര് അകതാറിറ്റി അെയ്ക്കുന്നതിനും
22 എസ് െി ൄടുംബങ്ങൾക്കാവശയമായി വരുന്ന തു സി ഡി എസ് മുകഖന
നെപ്പിലാുന്നതിനും അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.110 കേന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ത്ത്.

രസിഡെിടെ 10.03.17 ടല എ1-1291/17-ാാാം നമ്പര്

എസ്. സി വിഭാഗത്തിനുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം
ധനസഹായം അനുവദിുന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

-

ാലതാമസം

മാപ്പാക്കി

അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.111 തലയാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 10.03.17 ടല

ത്ത്

1) പട്ടി വര്ഗ വിഭാഗത്തില്ടപ്പട്ടവര്ക്ക് പച്ചമരുന്ന് കശഖരണവം വിതരണവം എന്ന
കരാജക്ട് ബാങ്ക് ലിങ്ക്ഡ് കലാണ് ഇല്ലാടത നെപ്പാക്കാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
(കരാ.നം. 78/2017). അെങ്കല് 61632 റ്റി.എസ് )
തീരുമാനം – റ്റി.എസ്.പി. ഫണ്ടായതിനാല് രകതയ
11) അവശത അനുഭവിുന്ന
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം – രകതയ

അനുമതി നല്ൄന്നു.

യാ സര്കരാഗി ൾക്ക് കപാഷ ാഹാരം നല്ൄന്നതിന്

അനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്)

3.112. ക രള കസ്റ്ററ്റ് ബുക്ക് മാര്ക്ക് ടസക്രട്ടറിയുടെ എ/132/KBMS നമ്പര്

ത്ത്

സര്ക്കാര് ഉെമസ്ഥതയിലുള്ള ക രള ബുക്ക് മാര്ക്കില് നിന്നും സര്ക്കാര് രസാധ രുടെ
ോഗസ്ത ങ്ങൾ, രീ-സ്കൂൾ ിറ്റു ൾ, ോര്ട്ടു ൾ, അനുബന്ധ ഉപ രണങ്ങൾ എന്നിവ
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല് ണടമന്ന അകപക്ഷ
തീരുമാനം – അനുമതി നല് ി.
കയാഗം വവൄകന്നരം 5 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു.
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കയാഗത്തില് പടങ്കടുത്തവര്
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

രദ്ീ. െി.ട . കജാസ്, രി സിപ്പല് ടസക്രട്ടറി , തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
കഡാ. ട .എ . ഹരിലാല്, ടമമ്പര് പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ്
കഡാ. വി.ട . കബബി, ടപിഷയല് ടസക്രട്ടറി, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
െിങ്കു ബിസ് വാൾ, ടസക്രട്ടറി, വാട്ടര് റികസാലൈസ്
രദ്ീ. എസ്. ഹരി ികഷാര്, എക്സി ുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄടുംബരദ്ീ
കഡാ. ട . വാസ ി, എക്സി ുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, സേിതൃമിഷ
രദ്ീ. പി. ബാല ിരണ്, IAS, ഡയറക്ടര് ഒഫ് പഞ്ചായത്ത്
രദ്ീ.എ.ട . കമാഹ ൄമാര്, കജായിെ് ടസക്രട്ടറി,
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
രദ്ീ.ട .പി. സാബു, ഡി.സി.ആര്,
രദ്ീ.എം.വി. അജിത്ൄമാര്, കജായിെ് ഡയറക്ടര് പഞ്ചായത്ത്
രദ്ീ. ഡി. രാജീവ് ൄമാര്, ഫിനാ സ് ഒഫീസര്, അര്ബ
ഒഫീസര്
രദ്ീ. സകരഷ് പി.എസ്, ടസക്ഷ ഒഫീസര്,
എസ്.സി.എസ്.റ്റി(ഡി) ഡിപ്പാര്ട്ട്ടമെ്
രദ്ീ. സനീഷ് ൄമാര്.ട .ട , റിസര്ച്ച് ഒഫീസര്, എസ്.സി.ഡി.ഡി
രദ്ീ. ട . രദ്ീ. അര്ുന , എസ്.ആര്.ജി. ടമമ്പര്
രദ്ീമതി ലിഷാകമാഹ എം., എഡിസി, സി.ആര്.ഡി
രദ്ീ. പി.ട . കമാഹന , ടജ.ഡി.സി, സി. ആര്.ഡി
രദ്ീ. എച്ച്. ഷാജി, ട .എല്.ജി.എസ്.ഡി.പി
രദ്ീ. പി.പി. ബാല , ഡയറക്ടര്, ില
രദ്ീ. റ്റി.ട . കസാമ , അഡീഷണല് ടസക്രട്ടറി, ഫിനാ സ്
രദ്ീമതി ടസബികമാൾ വി.പി, പ്ലാനിംഗ് & ഇ.എ. ഡിപ്പാര്ട്ട്ടമെ്
രദ്ീ. അനീഷ് എ, ഡി.എം. ഐ. ട .എം
രദ്ീ.എസ്. ദിവാ ര പിള്ള, കസ്റ്ററ്റ് ടപര്കഫാര്മ സ് ഒഡിറ്റ് ഒഫീസര്
രദ്ീ. പി.ആര്. സജിൄമാര്, േീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
രദ്ീ. റ്റി. സകരഷ് ബാബു. എസ്.ആര്.ജി. ടമമ്പര്
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