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വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂതര്ണ സംസ്ഥാനതല േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി േയാഗം
13.12.2017 –ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2.00 മണിക്ക്
സ്ഥലം – ബഹു. തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട േചംബര്
അനക്സ്, െസകര്േട്ടറിയറ്റ്
അജണ്ട

1.പദ്ധതി പുേരാഗതി അവേലാകനം

==========================
2. മുന് േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപര്കാരം സവ്ീകരിേക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്

=====================================================================

3. െപാതു വിഷയങ്ങള്
==================
4. പര്േതയ്ക വിഷയങ്ങള്
======================
4.1 പാറശ്ശാല ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 20.11.2017-െല B/11104/17-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത്
2016-17-ല് അംഗീകാരം ലഭിച്ച് 2017-18 –ല് സ്പില് ഓവറായി
തുടരുന്ന
െനടിയാംേകാട് ടര്ാന്സ് േഫാര്മര് ചാമവിള േറാഡ് െമറ്റലിംഗ്& ടാറിംഗ്
(േപര്ാ.നം.60/18– അടങ്കല് 3,42,000/- രൂപ) എന്ന േപര്ാജക്ടില് ടാറിംഗിനു പകരം
േകാണ്കര്ീറ്റിംഗ് ആക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.2 കടമ്പഴിപ്പുറം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 19.10.2017-െല A.S.113/17-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത് (D1/923/2017/LSGD)
i)

ii)

പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട കുട്ടികള്ക്ക് ലാപ് േടാപ് നല്കുന്നതിന്
2016-17-ല് േപര്ാജക്ട് തയയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. (േപര്ാ.നം.149/17) െടണ്ടര് നടപടി
കര്മങ്ങളിെല കാലതാമസം മൂലം 2016-17 വര്ഷം േപര്ാജക്ട് നടന്നിലല്. ഈ
വര്ഷം സ്പില് ഓവറായി തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞവര്ഷം െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
ചിലര് േകാഴ്സ് പൂര്ത്തിയാക്കി. ഇവര്ക്കു കൂടി ലാപ് േടാപ് നല്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വര്ഷെത്ത ഗുണേഭാക്തൃ ലിസ്റ്റിലുള്ള കുട്ടികളില് ചിലര് TTC,
DEd, ജനറല് നഴ്സിംഗ് & മിഡ് ൈവഫറി േകാഴ്സ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്
പഠിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. മാര്ഗേരഖയില് ഈ േകാഴ്സിനു പഠിക്കുന്നവെര
ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടിലല്. ഇവര്ക്കുകൂടി ലാപ് േടാപ് വാങ്ങി നല്കാന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.3 ആരക്കുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 04.11.2017-െല കത്ത്

2016-17-വര്ഷം ഗാര്ഹിക കണക്ഷന് നല്കാനായി 5,52,000/- രൂപയുെട
േപര്ാജക്ടിന് (േപര്ാ.നം. 57/17) അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. 4000/- രൂപയായിരുന്നു
ഒരു കുടുംബത്തിന് നല്കാന് ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്ന സഹായം. 95 കുടുംബങ്ങള്ക്ക്
4000/- രൂപ വീതം നല്കി. ഇനിയും 1,72,000/- രൂപ മിച്ചമുണ്ട്. ഈ വര്ഷം സ്പില്
ഓവറായി േപര്ാജക്ട് തുടരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഗാര്ഹിക കണക്ഷന് 38
ഗുണേഭാക്താക്കള് കൂടി അേപക്ഷ നല്കിെയങ്കിലും അവര് കഴിഞ്ഞ വര്ഷെത്ത
ഗര്ാമസഭാ ലിസ്റ്റില് ഉള്െപ്പട്ടിരുന്നിലല്. എന്നാല് ഈ വര്ഷെത്ത ഗര്ാമസഭാ
ലിസ്റ്റില് അവര് ഉള്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവര്ക്കു കൂടി ധനസഹായം നല്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.4 ആരക്കുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 04.12.2017-െല A2- 1727/2017(2) നമ്പര് കത്ത്
േകരള വാട്ടര് അേതാറിറ്റി
ഏെറ്റടുത്ത് നടത്തി വരുന്ന
െഡേപ്പാസിറ്റ്
പര്വര്ത്തികള്ക്ക് 12.5 % നിരക്കില് െസേന്റജ് ചുമത്തുന്നുണ്ട്. എസ്റ്റിേമറ്റിെന്റ 10%
സൂപ്പര് വിഷന് ചാര്ജ്ജും 2.5 % എസ്റ്റിേമറ്റ്, പ്ലാന് എന്നിവ തയയ്ാറാക്കുന്ന
തിനുള്ള ചാര്ജ്ജും േചര്ത്ത്
ആെക 12.5 %
െസേന്റജ് ചാര്ജ്ജായി
ഈടാക്കാെമങ്കിലും പി.ഡബല്യ്ു.ഡി. മാനവ്ല് ഖണ്ഡിക 1601.4 പര്കാരം എസ്റ്റിേമറ്റ്,
പ്ലാന് എന്നിവ തയയ്ാറാക്കുന്നതിനുള്ള െസേന്റജ് ചാര്ജായ 2.5 % തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്ന് ഈടാക്കാന് പാടിലല് എന്ന് േകരള േസ്റ്ററ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
കുറിെപ്പഴുതിയിരിക്കുന്നു. പി.ഡബല്യ്ു.ഡി . മാനവ്ല് േകരള വാട്ടര് അേതാറിറ്റിക്ക്
ബാധകമാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സ്പഷ്ടീകരണം ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.5 ആരക്കുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 06.12.2017-െല കത്ത്.

പട്ടികജാതി
വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട
വനിതകള്ക്ക്
വിവാഹ
ധനസഹായം
നല്കുന്നതിന് 2017-18-ല് പഞ്ചായത്ത് േപര്ാജക്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം
വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസത്തിനകം
പഞ്ചായത്തില് അേപക്ഷ
നല്കണെമന്നുണ്ട്. C.T. രാജന്, െചമ്പനാതേണ്ടല്, േമമടത്ത് എന്ന വയ്ക്തി
മകളുെട വിവാഹം കഴിഞ്ഞ്
മൂന്നു മാസത്തിനുേശഷമാണ് അേപക്ഷിച്ചത്.
ഇവര്ക്കു കൂടി ധനസഹായം നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.6 കാട്ടകാമ്പാല് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ
25.10.2017-െല കത്ത്
( DA1/916/2017/LSGD)
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്ക് ലാപ് േടാപ് നല്കാനുള്ള
േപര്ാജകട് 2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.െപര്ാഫഷണല്
വിദയ്ാര്ത്ഥികള്െക്കാപ്പം TTC/D.Ed.വിദയ്ാര്ത്ഥികള്ക്കു കൂടി ലാപ് േടാപ്
നല്കാേമാ എന്ന് സ്പഷ്ടീകരണം നല്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.7 തിരുവനന്തപുരം ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ
30.11.2017-െല
P1/315/2017/TDP നമ്പര് കത്ത്
2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയിെല െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും
നിരസിച്ച താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള്ക്ക് അംഗീകാരം ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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(i)

േപര്ാ.നം. 1469/18 - ഹരിത േകരളം - ജലശര്ീ - സമ്പൂര്ണ്ണ ജല സുരക്ഷാ
പദ്ധതി – 1.20 േകാടി രൂപ (വികസന ഫണ്ട്)
വീടുകളുെട കിണര് റീ ചാര്ജിംഗും െപാതു സ്ഥാപനങ്ങളിെല കിണര് റീ
ചാര്ജ്ജിംഗും ആണ് ലക്ഷയ്ം
(ii)
േപര്ാ.നം. 1474/18 - അക്ഷരമാല - അടങ്കല് 20,00,000/- രൂപ (വികസന
ഫണ്ട്)
ഓേരാ വിഷയങ്ങളിലും പിേന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന കുട്ടികെള പര്ീ െടസ്റ്റിലൂെട
കെണ്ടത്തി അവര്ക്കായി വിദഗ്ദ്ധ അദ്ധയ്ാപകരുെട കീഴില് ഓേരാ
പര്േതയ്ക പരിശീലനം
വിഷയത്തിനും വര്ക്ക് ഷീറ്റ് തയയ്ാറാക്കി
നല്കുന്നതാണ് പര്വര്ത്തനം
(iii)
േപര്ാ.നം.1147/18 - ൈലബര്റി പുസ്തകങ്ങള് േസാഫ്ട് െവയര് ഉപേയാഗിച്ച്
കര്മീകരിക്കല് - അടങ്കല് 5.00 ലക്ഷം രൂപ (തനത് ഫണ്ട്)
4.8 വരാപ്പുഴ ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 03.10.2017-െല A2-350/17-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്തും 25.09.2017-െല 1(9), 1(10) എന്നീ നമ്പരുകളിെല ഭരണ സമിതി
തീരുമാനങ്ങളും (ഗവ. ഫയല്)
(i)
പാലിേയറ്റീവ് വിഭാഗത്തിെല
നിര്ദ്ധനരായ കുടുംബങ്ങള്ക്ക്
ആവശയ്മായ വാട്ടര് െബഡ്, വീല് െചയര്, മറ്റ് അനുബന്ധ
ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവ നല്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(ii)
ഈ വര്ഷം ഗാര്ഹിക മാലിനയ് സംസ്ക്കരണത്തിനായി ൈജവ ഭരണി
വിതരണം െചയയ്ുന്നുണ്ട്. മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം ഇതിെന്റ ഗുണേഭാക്തൃ
വിഹിതം 50 ശതമാനമാണ്. ഇത് 10% ആക്കി കുറയ്ക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.9 േവളം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 14.11.2017-െല A1/4759/17-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത് (സര്ക്കാര് ഫയല്)
േദശീയ ഗര്ാമീണ െതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയില് െമറ്റീരിയല് പര്വൃത്തിക്ക് ആവശയ്മായ
െമറ്റീരിയല്സും വിദഗ്ദ്ധ െതാഴിലാളികളുെട കൂലിയും നല്കുന്നതിന് അേലാട്ട്െമന്റ്
വളെര ൈവകിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനാല് പര്വൃത്തി യഥാസമയം െചയയ്ിക്കാന്
കഴിയുന്നിലല്. ഇതിനു പരിഹാരമായി ഫണ്ടിെന്റ ലഭയ്തയ്ക്കനുസരിച്ച് തനത് ഫണ്ടില്
നിന്ന് അഡവ്ാന്സായി തുക െചലവു െചയയ്ുകയും െതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതി തുക
ലഭയ്മാകുേമ്പാള് തനത് ഫണ്ടിേലയ്ക്ക് മാറ്റുന്നതിനും അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.10 തിരുവനന്തപുരം
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 03.10.2017-െല P1315/2017/TDP നമ്പര് കത്ത്
താെഴപ്പറയുന്ന േപര്ാജക്ടുകള് ജിലല്ാ ആസൂതര്ണ സമിതി അംഗീകരിച്ചുെവങ്കിലും
െവറ്റിംഗ് ഓഫീസറും സംസ്ഥാനതല അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും അംഗീകരിച്ചിട്ടിലല്.
ഇവയ്ക്ക് അനുമതി നല്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
(1) േപര്ാ.നം. 167/18 - പര്തിഭാ സംഗമം - അടങ്കല് 25.00 ലക്ഷം രൂപ
( വികസനഫണ്ട്)
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കഴിഞ്ഞ വര്ഷം (2016-17) എസ്.എസ്.എല്.സി, പ്ലസ് 2, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ
തലങ്ങളില് എലല്ാ വിഷയങ്ങള്ക്കും A+ േനടിയ 1832 കുട്ടികള്ക്ക് െമെമേന്റായും,
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് എക്സലന്സും െപാതു േവദിയിയില് വച്ച് നല്കുന്നു (െചലവ്
7,32,800/- രൂപ). കൂടാെത 100 ശതമാനം വിജയം ൈകവരിച്ച സ്കൂളുകള്ക്ക്
57,000/- രൂപ വീതം ധനസഹായം നല്കുന്നു (െചലവ് 17,67,200/- രൂപ).
(2) േപര്ാ.നം 157 - െമച്ചെപ്പട്ട വിദയ്ാഭയ്ാസം - അടങ്കല് 20.00 ലക്ഷം രൂപ
(വികസനഫണ്ട്)
നാലാം കല്ാസ്സില് കൂടുതല് മാര്ക്ക് േനടുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് രക്ഷാകര്ത്താക്കളുെട
വാര്ഷിക വരുമാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില് അഞ്ചാം കല്ാസ്സുമുതല് പ്ലസ് 2
വെര േബാര്ഡിംഗ് സൗകരയ്മുള്ള സ്കൂളുകളില് െമച്ചെപ്പട്ട വിദയ്ാഭയ്ാസം നല്കുക
യാണ് ലക്ഷയ്ം കുട്ടികളുെട ടയ്ൂഷന് ഫീസ്, പഠേനാപകരണങ്ങള്, യൂണിേേഫാം,
താമസം, ആഹാര െചലവ്, ഒരു വര്ഷത്തില് 3 തവണ വീട്ടില് േപായി
വരുന്നതിന് യാതര്ാ െചലവ് എന്നിവയാണ് പര്വര്ത്തനം.
4.11 േകരള നിലെത്തഴുത്ത് ആശാന് സംഘടനയുെട അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി
െസകര്ട്ടറിയുെട 08.10.2010.-െല കത്തും വിവിധ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക് നല്കിയ
കത്തുകളും
േകരളത്തിെല അംങ്കണവാടികളിലും പര്ീ-ൈപര്മറി സ്കൂളുകളിലും പഠിക്കുന്ന
കുട്ടികള്ക്ക് േപാഷകാഹാരം നല്കുന്നതുേപാെല നിലെത്തഴുത്ത് കളരികളില്
പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്കും ഇവ നല്കണമന്നും ഈ കുട്ടികള്ക്കും േസ്കാളര്ഷിപ്പും
അലവന്സും അനുവദിക്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.12 ഫിഷറീസ് ഡയറക്ടറുെട 30.08.2017-െല A3/12829/2016-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത് (LSGD
DA1/686/2017-LSGD)
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുെട
നിയന്ത്രണത്തില്
പര്വര്ത്തിക്കുന്ന
മാര്ക്കറ്റുകളുെട ആധുനികവല്ക്കരണം സംബന്ധിച്ച്
16.05.2017-ല് ബഹു.
ഫിഷറീസ് വകുപ്പുമന്ത്രിയുെട അദ്ധയ്ക്ഷതയില് കൂടിയ േയാഗ തീരുമാന പര്കാരം
താെഴപ്പറയുന്ന കാരയ്ങ്ങള് തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പിെന്റ പരിഗണനയ്ക്ക്
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
(i)
തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുെട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മാര്ക്കറ്റുകളുെട
ൈദനദിന നടത്തിപ്പ് േമല് േനാട്ടം വഹിക്കുന്നതിന് ഓേരാ മാര്ക്കറ്റ് മാേന
ജ്െമന്റ് കൗണ്സിലുകള് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയുള്ള ബിലല്ിേന്മലുള്ള
അഭിപര്ായം.
(ii)
18.01.2017-െല 134/2017/തസവ്ഭവ ഉത്തരവ്
പര്കാരം
മത്സയ്
െതാഴിലാളികള്ക്ക് ആനുകൂലയ്ങ്ങള് നല്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് താെഴ
പറയും പര്കാരമാണ്.
“ തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് അംഗീകൃത മത്സയ് െതാഴിലാളികള്ക്കും
കുടുംബങ്ങള്ക്കും നല്കുന്ന ആനുകൂലയ്ങ്ങള്ക്ക് പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തി
േന്റതിന് തുലയ്മായ മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിേക്കണ്ടതും ഇത്തരം േപര്ാജക്ടുകള്
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നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മത്സയ് ബന്ധന വകുപ്പ് നല്കുന്ന ലിസ്റ്റില് നിന്നും
നിര്വഹണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്മാെര നിശ്ചയിക്കാവുന്നതും” ആണ്.
സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗേരഖയില് ഈ ഉത്തരവു പര്കാരം ആനുകൂലയ്ങ്ങള്
നല്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിലല് എന്നും അതിനാല് മാര്ഗ്ഗേരഖയില്
മാറ്റം വരുത്തണെമന്നും ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.13 െറbvUvtIm മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടറുെട 29.11.2017-െല നം. M.D 2911/1/201718/LSGD അകര്ഡിറ്റഡ് നമ്പര് കത്ത്
ശുചിതവ് മിഷന് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന ബേയാഗയ്ാസ് പ്ലാന്റുകള്, െവര്മി കേമ്പാസ്റ്റ്
യൂണിറ്റുകള്, റിംഗ് കേമ്പാസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകള്, ഇന്സിേനറ്ററുകള്, ഗയ്ാസ് കര്ിമിേറ്റാറിയം
എന്നിവ െറbvUvtIm നിര്മ്മിക്കുകയും
വിതരണം/ ഇന്സ്റ്റേലഷന് നടത്തുകയും
െചയയ്ുന്നുണ്ട്. ഈ േമഖലയിെല
അകര്ഡിറ്റഡ് ഏജന്സിയായി െറbvUvtImsb
അംഗീകരിക്കണ െമന്നാവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.14

െറbvUvtIm മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടറുെട
1/2017-18/SGD1 നമ്പര് കത്ത്

29.11.2017-െല

നം. M.D 2911 - 4/

േകരള അേഗര്ാ മിഷണറി േകാര്പ്പേറഷന് (കാംേകാ) യുെട ഉല്പ്പന്നങ്ങളുെട
േകരളത്തിെല അംഗീകൃത വിതരണ ഏജന്സിയാണ് െറbvUvtIm. കാംേകാ
ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് െറbvUvtIm
വഴി വാങ്ങാനുള്ള അനുമതി േവണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.15 തിരുവനന്തപുരം

ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് െസകര്ട്ടറിയുെട
E3/3377/17/TDP നമ്പര് കത്ത് ( LSGD- DB1/347/2017- LSGD)

25.09.2017-െല

ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കി വരുന്ന േസ്നഹധാര എന്ന പദ്ധതിയില് ശാരീരിക
മാനസിക ൈവകലയ്ം േനരിടുന്ന കുട്ടികെള ചികിത്സിക്കുന്നു. ഈ കുട്ടികള്ക്ക്
ശവ്ാസ തടസ്സം, അപസ്മാരം എന്നിവ അപര്തീക്ഷിതമായി വരുന്ന അവസരത്തില്
മികച്ച ആശുപതര്ിയിേലയ്ക്ക് െകാണ്ടുേപാകാന് ഒരു ആംബുലന്സ് വാങ്ങാന്
േപര്ാജക്ട് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അംഗീകാരം ആവശയ്െപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

4.16 ഹരിത േകരളം മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ൈവസ് െചയര്േപഴ്സെന്റ 13.11.2017-ല A21350/2017-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത് (LSGD - DC1 /671/2017-LSGD)
േബല്ാക്ക് തലത്തിലും മുനിസിപ്പല്/േകാര്പ്പേറഷന് തലത്തിലും സ്ഥാപിക്കുന്ന
റിേസാഴ്സ് റിക്കവറി െഫസിലിറ്റി (RRF) പര്വര്ത്തനത്തിന് വയബിലിറ്റി ഗയ്ാപ്
ഫണ്ട് കല്ീന് േകരള കമ്പനിക്ക് നല്കുന്നതിന് തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
അനുമതി നല്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കല്ീന് േകരള കമ്പനി നല്കിയ
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സാമ്പത്തിക വിശകലന പര്കാരം ഒരു െസന്ററിന് ഒരു വര്ഷേത്തയ്ക്കുള്ള െചലവ്
19,80,000/- രൂപയും (1,65,000 X12 മാസം) പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റും വിറ്റു കിട്ടുന്ന വരവ് ഒരു
വര്ഷം 18,72,000/- രൂപയും (1,56,000 X12 മാസം) ആണ്. അധികമായി വരുന്ന
വാര്ഷിക െചലവ് 1,08,000/- രൂപ. ലാഭകരമലല്ാത്ത സാധനങ്ങള് മൂലം കമ്പനിക്കു
വരുന്ന വാര്ഷിക െചലവ് 1,04,000/- രൂപ. ആെകയുള്ള വാര്ഷിക നഷ്ടം
2,12,000/- രൂപ.
ഈ തുക തര്ിതല പഞ്ചായത്തുകള് സംയുക്തമാേയാ തനിേച്ചാ വകയിരുത്ത
ണെമന്നും നഗരസഭകള് തനിച്ചു വകയിരുത്തണെമന്നും ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.17 കടങ്ങലല്ൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ 16.03.2016-െല കത്തും 05.04.2017-െല
A42456/16-◌ാ◌ം നമ്പര് കത്തും (LSGD- DB3/364/2016-LSGD)
2018-09 വര്ഷം സര്ക്കാര് അനുമതിേയാെട ഒരു ആംബുലന്സ് പഞ്ചായത്ത്
വാങ്ങി. ആംബുലന്സിെന്റ നടത്തിപ്പും പരിപാലന ചുമതലയും പര്ാഥമിക
ആേരാഗയ്േകന്ദ്രം
േഹാസ്പിറ്റല് മാേനജ്െമന്റ് കമ്മിറ്റിക്കായിരിക്കണെമന്ന്
സര്ക്കാര് നിര്േദ്ദശിച്ചിരുന്നു.
HMC ആംബുലന്സ് എെറ്റടുക്കുന്നതിന്
വിസമ്മതിച്ചതിനാല് ആംബുലന്സ് സര്വവ്ീസ് വഴി ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട്
പഞ്ചായത്ത് സഹകരണ ബാങ്കില് നിേക്ഷപിച്ച് െചലവ് നടത്തി വന്നിരുന്നു.
ഇേപ്പാള് ഈ തുക തികയാെത വരുന്നു. അതിനാല് ബാങ്കില് പര്േതയ്കമായി
തുടങ്ങിയ
അക്കൗണ്ടിെല തുക പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിെന്റ ഭാഗമാക്കി
ആംബുലന്സിെന്റ െചലവ് പഞ്ചായത്ത് േനരിട്ട് നടത്താന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.18 മുതുകുളം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 22.11.2017-െല കത്ത്
പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക് വിേദശത്ത് െതാഴിലിനു േപാകുന്നതിന് ധനസഹായം
നല്കാന് 13,00,000/- രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില് നല്കാവുന്ന നിരക്ക്
50,000/- രൂപയാണ്. ഇത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കണെമന്ന്
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.19 അടിമാലി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 04.11.2017-െല A3- 666/2017-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്ത്
സമ്പൂര്ണ്ണ പ്ലാസ്റ്റിക് നിര്മ്മാര്ജ്ജനത്തിെന്റ ഭാഗമായി കുടുംബശര്ീ മുേഖന എലല്ാ
വീടുകളിലും തുണി സഞ്ചികള് വിതരണം െചയയ്ാന് ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. 35 രൂപയുെട
ബാഗാണ് വിതരണം െചയയ്ുന്നത്. വിതരണം െചയയ്ുന്നതിന് ബാഗ് ഒന്നിന് 5 രൂപ
നിരക്കിലും ഒരു ബാഗിന് 10 രൂപ സബ്സിഡിയും നല്കാന് 1,50,000/- രൂപ തനത്
ഫണ്ടില് നിന്ന് െചലവഴിക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.20 ഹരിത േകരളം മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ൈവസ് െചയര്േപഴ്സെന്റ 31.10.2017-െല
1275/HKM/2017 -◌ാ◌ം നമ്പര് കത്ത്
ഹരിത േകരളം മിഷെന്റ
ഭാഗമായുള്ള മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ ശുചിതവ്മിഷെന്റ
പര്വര്ത്തനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഗാര്ഹിക /സ്ഥാപനതല മാലിനയ് സംസ്ക്കരണം
ഹരിത കര്മ്മ േസനയുേടയും ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനത്തിേന്റയും േനതൃതവ്
6

ത്തിലാണ് നടേക്കണ്ടത് എന്ന് സര്ക്കാര് നിര്േദ്ദശമുണ്ട്. ഇതിെന്റ ഭാഗമായി ഒരു
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തിെല എലല്ാ ഗര്ാമ പഞ്ചായത്തുകളും ഒരു യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കി
152 യൂണിറ്റുകളും 3 മുനിസിപ്പാലിറ്റകള് ഒരു യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കി 87 മുനിസിപ്പാ
ലിറ്റികള്ക്കുമായി 29 യൂണിറ്റും േകാര്പ്പേറഷനുകള്ക്ക് 6 യുണിറ്റും എന്ന നിലയില്
ആെക 187 ഹരിത സഹായ സഥാപനം രൂപീകരിക്കാനാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. ആദയ്
2 വര്ഷക്കാലേത്തയ്ക്കാണ് ഹരിത േസന രൂപീകരിേക്കണ്ടത്. ഇതില് ആദയ്െത്ത
വര്ഷത്തില് ആവശയ്മായ തുക താെഴ പറയും പര്കാരമാണ്.
A) ഒരു യൂണിറ്റിെന്റ ഒരു മാസെത്ത െചലവ്
സാേങ്കതിക വിദഗ്ദ്ധന് േവതനം
േകാഓര്ഡിേനറ്റര്ക്ക് േവതനം
െടക്നീഷയ്ന് േവതനം
യാതര്ാ െചലവ്
(3 േപര്ക്ക്)
ഓഫീസ് വാടക, േസ്റ്റഷനറി,ൈവദയ്ുതി തുടങ്ങിവ
ആെക

-

50,000/- രൂപ
40,000/30,000/
40,000/10,000/1,70,000 രൂപ
==========

B) 187 യൂണിറ്റിെന്റ െചലവ് (1,70,000 x 187 =3,17,90,000/- രൂപ
C) ഒരു വര്ഷെത്ത െചലവ് (3,17,90,000x 12 =38,14,80,000/- രൂപ
ഈ തുക ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകള് തുലയ് വിഹിതം നല്കുന്ന തരത്തിേലാ തര്ിതല
പഞ്ചായത്തുകള് സംയുക്തമാേയാ നല്കണം. നഗരസഭകള് സവ്ന്തമായും
നല്കണം. ഇപര്കാരം തുക തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വികസന ഫണ്ട് /തനത്
ഫണ്ടില് നിന്ന് വകയിരുത്താന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

4.21 തിരുവമ്പാടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡിന്റിെന്റ

07.12.2017-െല

A2/6500/ 17-

നമ്പര് കത്ത്
2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് പുലല്ൂരാംമ്പാറ േമേല െപാന്നാങ്കയം ആദിവാസി
േകാളനി േറാഡ് റീ ടാറിംഗ് എന്ന േപര്ാജക്ട് റ്റി.എസ്.പി. ഫണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച്
എടുത്തിട്ടുണ്ട് (േപര്ാ.നം. 235/18 - അടങ്കല് 2,45,700/- രൂപ). പട്ടിക വര്ഗ്ഗ സേങ്കത
ത്തിെല മുഴുവന് കുടുംബങ്ങളും
പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്െപ്പടുന്നവരാണ്.
മാര്ഗ്ഗേരഖ പര്കാരം
പട്ടികവര്ഗ്ഗ േകാളനിയില് േറാഡു നിര്മ്മാണം പാടിലല്.
പര്േതയ്ക അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.22 ഇളംേദശം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.11.2017-െല കത്ത്
ഐ.എ.ൈവ. ഗുണേഭാക്താക്കളില് േടായ് ലറ്റ് പണി പൂര്ത്തിയാക്കിയ 566
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് 4600/- രൂപ വീതം നല്കാനുണ്ട്. ശുചിതവ് മിഷനിേലയ്ക്ക് തുക
ആവശയ്െപ്പട്ടേപ്പാള് 137 ഗുണേഭാക്താക്കളില് 4,600/ - രൂപ കര്മത്തില് 6,30,000/രൂപ നല്കി. ഇനിയും 429 ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് കൂടി നല്കാനുണ്ട്. 02.10.2016നുേശഷം കരാര് വച്ച 221 ഗുണേഭാക്താക്കള് േവെറയും ഉണ്ട്. ഇവര്ക്ക് 12,000/രൂപ നിരക്കില് തുക നല്കണം. ശുചിതവ് മിഷേനാട് ഇതിനുള്ള തുക
ആവശയ്െപ്പെട്ടങ്കിലും നല്കിയിലല്. അതിനാല് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് താെഴ പറയും
പര്കാരം വികസനഫണ്ടില് നിന്ന് തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും വികസന
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ഫണ്ട് ഇതിനായി ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതലല് എന്ന് കാണിച്ച് െവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്
നിരസിച്ചു.
അപ്പേലറ്റ് കമ്മിറ്റിയും
അനുമതി നല്കിയിട്ടിലല്. അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
1 േപര്ാ.നം.42/18/IAY േടായ് ലറ്റ് ധനസഹായം (ജനറല്)
27,00,000/- രൂപ
2 േപര്ാ.നം.44/18/IAY േടായ് ലറ്റ് ധനസഹായം
7,10,000/- രൂപ
(എസ്.സി.എസ്.പി)
3 േപര്ാ.നം.45/18/IAY േടായ് ലറ്റ് നിര്മ്മാണം
5,00,000/- രൂപ
( റ്റി.എസ്.പി)

4.23

കിഴക്കമ്പലം ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ
24.10.2017-െല കത്തും
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട 23.08.2017-െല തീരുമാനവും (ഖണ്ഡിക 3.59)
താെഴപ്പറയുന്ന േറാഡുകള് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും
െപാതു സവ്കാരയ്
പങ്കാളിത്തേത്താെടയും
Bitumen Macadam and Bitumen Concrete ( BM &BC)
െസ്പസിഫിേക്കഷന് പര്കാരം നിര്മ്മിക്കാന് അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നു.
ഇത് േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട 23.08.2017- പരിഗണിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും
ഗര്ാമപഞ്ചായത്തുകളില് BM &BC െസ്പസിഫിേക്കഷന് പര്കാരം േറാഡ് നിര്മ്മാണം/
പുനരുദ്ധാരണം നടേത്തണ്ടതിെലല്ന്ന് േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി നിര്േദ്ദശി
ച്ചിരുന്നു. ഇവ അനുമതിക്കായി വീണ്ടും സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
കര്മ േപര്ാജക്ട്
േപര്
നം
നം.
1
108/18
താമരച്ചാല് ൈബപാസ്
േസവനപ്പടി ലിങ്ക് േറാഡ്
നവീകരണം.
2
109/18
കിഴക്കമ്പലം
ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് വണ്േവ േറാഡ് നവീകരണം
3
119/18
പൂേക്കാളമുക്ക് േറാഡ് നവീകരണം
4
114/18
ആട്ടുപടി - ചിറവക്കാട് - േറാഡ്
നവീകരണം
5

120/18

6

123/18

7

153/18

8

162/18

9

150/18

എരപ്പുംപാറ - ആഞ്ഞിലി ചുവട്
േറാഡ് നവീകരണം
കിഴക്കമ്പലം മാര്ക്കറ്റ് താമരച്ചാല്
ൈബപാസ് േറാഡ് നവീകരണം
വിലങ്ങ് - അമ്പലപ്പടി േറാഡ്
നവീകരണം
പള്ളിക്കുറി
ചിറവക്കാട്
േറാഡ്
നവീകരണം
ചൂരേക്കാട് ൈബപാസ് േറാഡ്
ൈസക്കന്റ് റീച്ച്

1)
8

പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം
25,00,000/-

അടങ്കല്
38,27,000/-

15,00,000/-

15,00,000/-

40,00,000/40,00,000/-

51,00,000/51,00,000/-

50,00,000/-

89,00,000/-

35,00,000/-

41,00,000/-

25,00,000/-

49,00,000/-

25,00,000/-

42,50,000/-

25,00,000/-

25,00,000/-

4.24 േസനാപതി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 14.11.2017-െല B1-3/17-◌ാ◌ം നമ്പര്
കത്ത്
2016-17 വര്ഷം ഒ.ഡി.എഫ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് 14-◌ാ◌ം ധനകാരയ്
കമ്മീഷന് ഗര്ാന്റില് നിന്ന്
46,97,000/രൂപ
വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ഈ തുക ശുചിതവ് മിഷനില് നിന്ന് തിരിെക ലഭിച്ചു. ഇത്
പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് യേഥഷ്ടം െചലവഴിക്കുന്നതിന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.25 ശുചിതവ് മിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുെട 07.11.2017-െല 2152/C1/2016/SM നമ്പര്
കത്തും ശുചിതവ് മാലിനയ് സംസ്ക്കരണ പദ്ധതിയുെട സംസ്ഥാനതല കര്മ്മ േസനാ
േയാഗത്തിെന്റ 20.09.2017-െല മിനിട്സും (LSGD/DC1/664/2017- LSGD)
ഹരിത േകരള മിഷന് സംസ്ഥാനതല കര്മ്മേസന േയാഗ തീരുമാനപര്കാരം
സംസ്ഥാനെത്ത എലല്ാ തേദ്ദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും മാലിനയ് സംസ്കരണ
പര്വര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി വികസന ഫണ്ടില് നിന്നും വകയിരുത്തുന്ന തുകയുെട
പരമാവധി 5 % വെര ഐ.ഇ.സി ( Information Education Commutation - വിവര
വിഞ്ജാന സ്ഥാപന) പര്വര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് െചലവഴിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന്
സംസ്ഥാനതല കര്മ്മേസനയുെട 07.11.2017-െല
േയാഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിേന്മല് േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റിയുെട അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.26 തേദ്ദശസവ്യംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട 08.12.2017-െല DB3/753/
2012/CE-തസവ്ഭവ കത്ത് .
ഇടുക്കി ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ 2017-18-െല നിര്മ്മാണ േപര്ാജക്ടുകള് ഇ-െടണ്ടര്
ഒഴിവാക്കി
അകര്ഡിറ്റഡ്
ഏജന്സി മുേഖന നടപ്പാക്കാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരുന്നുെവങ്കിലും
13.09.2017-െല
േകാഓര്ഡിേനഷന് കമ്മിറ്റി
േയാഗത്തില് (മിന്ട്സ് ഖണ്ഡിക 4.3) ഇത് നിരസിച്ചിരുന്നു. ഇടുക്കി ജിലല്ാ
പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുെട 06.12.2017-െല 1-◌ാ◌ം നമ്പര് തീരുമാനപര്കാരം
ജിലല്ാ പഞ്ചായത്തിെന്റ നിര്മ്മാണ പര്വൃത്തികള് നടപ്പാക്കാന് ഇ-െടണ്ടര് ഒഴിവാക്ക്
പതര് പരസയ്ം മുേഖന അംഗീകൃത ഏജന്സികെള െടണ്ടര് ക്ഷണിച്ച്
കെണ്ടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 26.60 േകാടി രൂപ അടങ്കല് വരുന്ന 190
പര്വൃത്തികളാണ്
ഇപര്കാരം പതര് പരസയ്ത്തിലൂെട െടണ്ടര് വിളിക്കാന്
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നെതന്ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയില്
അതീവ സാേങ്കതിക േമല്േനാട്ടം അനിവാരയ്മായ പര്വൃത്തികളും ഉണ്ട്. ഇെടണ്ടര് ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂെട സര്ക്കാരിന് നഷ്ടമുണ്ടാകുെമന്നും അതിനാല് ഈ
പര്വൃത്തികള് ഇ-െടണ്ടര് മുഖാന്തിരം
നടപ്പിലാക്കാന് നിര്േദ്ദശിക്കണെമന്നും
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.27 ഇടമലക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.11.2017-െല കത്തും 03.10.2017-െല
കത്തും 1/1(4) –◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
ഇടമലക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്തില് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങള്ക്ക് വീടുകളില്
ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനായി എലല്ാ ഭവനങ്ങള്ക്കും അലമാരി വാങ്ങി നല്കാന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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4.28 ഇടമലക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.11.2017-െല കത്തും 03.10.2017-െല
1/1(5)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിെല വനിതകളുെട വിവാഹ ധനസഹായത്തിന് േപര്ാജക്ട്
ഈ വര്ഷം ഉണ്ട്. മത ആചാര പര്കാരേമാ, കര്മ്മിയുെട േനതൃതവ്ത്തിേലാ
വിവാഹം നടക്കാത്തതുെകാണ്ട് വിവാഹം പഞ്ചായത്തില് രജിസ്റ്റര് െചയയ്ാറിലല്.
അതിനാല് ഊരു മൂപ്പന്, ൈടര്ബല് പര്േമാട്ടര്, ൈടര്ബല് എക്സറ്റന്ഷന് ഓഫീസര്,
എന്നിവര് ആെരങ്കിലും ഇവര് ഒന്നിച്ചു താമസിക്കുന്നു എന്ന സാക്ഷയ് പതര്ത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തില്
വിവാഹ
ധനസഹായം
നല്കാന്
അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.29 ഇടമലക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.11.2017-െല കത്തും 03.10.2017-െല
1/1(3)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
പഞ്ചായത്തില് പര്വര്ത്തിച്ചു വരുന്ന MGLC സ്ക്കൂളിെല കുട്ടികള്ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം
വിദയ്ാഭയ്ാസ വകുപ്പ് നല്കുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടികള്ക്ക് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുെട
സഹായേത്താെട േഹാസ്റ്റല് ഉണ്ട്. ഇവിെട ഭക്ഷണ സൗകരയ്ം േവണ്ട രീതിയില്
ഇലല്. അതിനാല് പര്ഭാത ഭക്ഷണവും ൈവകുേന്നരെത്ത ഭക്ഷണവും നല്കാന്
അനുമതി ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.30 ഇടമലക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.11.2017-െല കത്തും 08.11.2017-െല
1(2)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
2015-16-നു മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ചില സ്പില് ഓവര് േപര്ാജക്ടുകള് 2017-18ല്
ഉള്െപ്പടുത്താന് വിട്ടുേപായി. ഇത് ഉള്െപ്പടുത്താന് സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറില്
സൗകരയ്ം ഒരുക്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.31 ഇടമലക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.11.2017-െല കത്തും 08.11.2017-െല
1(3)-◌ാ◌ംനമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
പഞ്ചായത്തില് േറാഡിേന്റയും
മറ്റും അവസ്ഥ കാരണം പഞ്ചായത്തിെന്റ
ആവശയ്ത്തിന് പലേപ്പാഴും വാഹനം വാടകയ്ക്ക് ലഭിക്കിലല്. ഈ സാഹചരയ്ത്തില്
ഒരു േഫാര് വീല് ൈഡര്വിംഗ് പിക് അപ് വാഹനം വാങ്ങാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
4.32 ഇടമലക്കുടി ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 17.11.2017-െല കത്തും 08.11.2017-െല
1(1)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവും
ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിച്ച് ആദയ്കാലങ്ങളില് തുടങ്ങിയ ചില േപര്ാജക്ടുകള്
മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇവെയാന്നും സ്പില് ഓവര് ലിസ്റ്റില് ഉള്െപ്പട്ടിട്ടിലല്. ഇവ
കൂടി സ്പില് ഓവറായി ഉള്െപ്പടുത്തി പര്വൃത്തി തുടരാന് അനുമതി
ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
4.33 തിരുവള്ളൂര് ഗര്ാമപഞ്ചായത്ത് പര്സിഡന്റിെന്റ 29.07.2017-െല B2-4252/17-◌ാ◌ം
നമ്പര് കത്തും (ലഭിച്ചത് 08.12.2017-ല്) 17.06.2017-െല 28(3)-◌ാ◌ം നമ്പര് ഭരണ
സമിതി തീരുമാനവും
2013-14-ല് ആരംഭിച്ച ഇ.എം.എസ്. ഭവന പദ്ധതിയില് 268 ഗുണേഭാക്താ
ക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില് 156 കുടുംബങ്ങള് വീടുപണി പൂര്ത്തിയാക്കി
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ഇനിയും 112 ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്കു കൂടി തുക നല്കാനുണ്ട്. ഇത് സ്പില് ഓവറായി
ഈ വര്ഷം എടുത്തിട്ടിലല്. കൂടാെത പദ്ധതി തുടരാന് ബാങ്ക് വായ്പയും
എടുേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിെന്റ പലിശ സര്ക്കാരില് നിന്നാണ് തിരിച്ചടയ്േക്കണ്ടത്
േപര്ാജക്ട് തുടരാനും പലിശ സര്ക്കാരില് നിന്ന് അടയ്ക്കാനുമുള്ള തീരുമാന
മുണ്ടാകണമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

***********
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