നം. 20/2017/SRG/CC

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോഒര്ഡികനഷ
12.07.2017 രാവിലല 11.30 മണിക്ക്
സ്ഥലം –

േമ്മിറൃി കയാഗം

ണ്ട

2

പ്രകതേേ വിഷയങ്ങള്

2.1 േരിങ്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റിലന്റ 07.06.2017 -ലല A1/06/2017-ാാാം
നമ്പര് േത്ത്
പഞ്ചായത്ത് മലമ്പ്രകദശത്തായതിനാല് മിക്ക കറാഡുേളം കോണ്ക്രീറൃ് ലച ണ
ലമന്നം ലപാതുവിഭാഗം ഫണ്ടിലന്റ 30 ശതമാനം തുേ ആതിന് ഄപരോപ്ത
മാലണന്നം ഄറിയിച്ചിരിക്കുന്ന. ഄതിനാല് കറാഡ് ലമയിന്റന സ് ഫണ്ട്
ഈപകയാഗിച്ച് കറാഡ് കോണ്ക്രീറൃിംഗ് നാത്താ ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.2

തൃലക്കാാിത്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ
15.06.2017-ലല 1(1)ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം

17.06.2017-ലല

േത്തും

പഞ്ചായത്ത് 2014-15 വര്ഷം കലാേ ബാക് ് വിഹിതമായി 42,36,000/രൂപയം 2016-17 വര്ഷം 43,48,354 രൂപയം ലഭിച്ചു. അലേ 85,88,070/- രൂപ. ആത്
ഈപകയാഗിച്ച് ആ കഡാര് കേഡിയം, പി.എച്ച്.സി. ലേട്ടിാം, പേല് വീാ്, അഞ്ഞിലി
കവലിക്കുളം
നവീേരണം, മണിമുറി പഞ്ചായത്ത് ഹാള്, കൃഷിഭവ
ഹാള്
എന്നിവയ്ക്കായി കപ്രാജക്ടുേള് നാൊക്കി വരുന്ന. 2014-15-ലല വിഹിതം ലഭിക്കില്ല
എന്ന് സര്ക്കാര് ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുേളില് പറഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുേള് പൂര്ത്തിയാക്കാ
തനത് ഫണ്ട്/2017-18-ലല പദ്ധതി വിഹിതം എന്നിവ കുറവായതിനാല് 2014-15ലല കലാേ ബാക് ് വഹിതം േോരിഒവര് തുേയായി ഄനുവദിച്ചു നല്ോ
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.3 കോട്ടയം ജില്ലാ േളക്ടറുലാ 16.06.2017-ലല 490/17/DPC/DPO/KTM നമ്പര് േത്തും
ോപ്ലാമറൃം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 14.06.2017-ലല A2-227/17-ാാാം നമ്പര്
േത്തും
2017-18 വാര്ഷിേ പദ്ധതിയില് പതിനാലാം ധനോരേ േമ്മീഷ
ഫണ്ട്
ഈപകയാഗലെടുത്തിയിട്ടുള്ള അര്.ഡി.ബി. കലാണ്ക് തിരിച്ചാവ്, ഄക് ണവാാി
ലേട്ടിാം നിര്മ്മാണം എന്നീ കപ്രാജക്ടുേള് ഡി.പി.സി. ഄംഗീേരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ
കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് പ്രകതേേ ഄനുമതി നല്േണലമന്ന് അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
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2.4 ബഹു. വവെി
എം.എല്.എയലാ 08.06.2017-ലല േത്തും ആാെള്ളി കലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 30.05.2017-ലല േത്തും
6 മീറൃറില് താലഴയള്ള കറാഡ് പ്രവൃത്തിേള് ഏലറൃടുക്കാ
ത്തിലന ഄനുവദിക്കണലമന്ന് അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.5 കചമകഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
നല്േിയ േത്ത്.

പ്രസിഡന്റ്

കലാക്ക് പഞ്ചായ

10.11.2016-ല് ബഹു. മുഖ്േമന്ത്രിക്കു

കവനല്ക്കാലമാകുകമ്പാള് സംസ്ഥാനത്ത് കുാിലവള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്ന
എന്നം ഄതിനു പരിഹാരമായി വോപേമായ േിണര് റീചാര്ജിംഗ് പരിപാാി ഫല
പ്രദമാലണന്നം േത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. രു വീാിന് 5,000/- രൂപയാണ് റൂഫ്
വാട്ടര് ഹാര്വേിംഗിന് ശരാശരി ലചലവ്. ഇ പദ്ധതി കോഒര്ഡികനഷ
േമ്മിറൃിയലാ പരിഗണനയ്ക്ക് നല്േിയിരിക്കുന്ന.
2.6

കവങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റിലന്റ 13.06.2017-ലല േത്ത്
പഞ്ചായത്തിലന്റ ഈാമസ്ഥതയിലുള്ള 400 ലഹക്ടര് സ്ഥലലത്ത 125 ലഹക്ടര്
സ്ഥലം കൃഷി കയാഗേമാക്കുന്നതിന് േഴിഞ്ഞ വര്ഷം 4.95 ലക്ഷം രൂപ
വേയിരുത്തി. “വലികയാറ പാാത്ത് ചാലി കതാാ് നവീേരണം” എന്ന
കപ്രാജക്ടിന് (നം.212/17) ഡി.പി.സി. ഄംഗീോരം നല്േിയിരുന്ന. ണഭണകഭാത
സമിതി മുകഖ്ന നാൊക്കാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് . കപ്രാജക്ടിന് ഄംഗീോരം
ലഭിച്ച ഈാലന പഞ്ചായത്തിലന ഄറിയിക്കാലത ഗ്രാമവാസിേള് ചാലികതാാ്
നവീേരണ പദ്ധതി തുാങ്ങി. േരാറില് ഏര്ലൊാലത നാത്തിയ പ്രവൃത്തിേള്
പഞ്ചായത്ത് നിര്ത്തി വയ്െിച്ചു. നിയമ വിരുദ്ധമായി ലചപ്ര പ്രവൃത്തിേള്
േരാറില് ഏര്ലെട്ട് നിയമവികധയമാക്കാനും നവീേരണം നാത്തിയകൊള്
ലഭിച്ച മണ്ണ് കലലം ലച ാനും ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.

2.7ലോറൃക് ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 29.04.2017-ലല േത്ത്
ത്രിതല പഞ്ചായത്തിലന്റ ഄക്കൗണ്ടിംഗ് കമഖ്ലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
ഄക്കൗണ്ടന്റ് േം ഐ.ാി. എക്സ്പര്ട്ട് ജീവനക്കാരുലാ കസവനം 30.06.2017-ല്
ഄവസാനിക്കുേയാണ്. ആവരുലാ കസവനം േിലയകാകയാ, പഞ്ചായത്ത്
വകുെികന്റകയാ നിയന്ത്രണത്തില് അക്കി ഇ തസ്തിേ ദീര്ഘോലാാിസ്ഥാന
ത്തില് നിലനിര്ത്തണലമന്ന് അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.8 േതിരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 17.04.2017-ലല േത്ത്
പഞ്ചായത്തിലന്റ സുസ്ഥിര ശുചിതവ പദ്ധതിയലാ ഭാഗമായ പ്ലാേിേ് കശഖ്രണ
പദ്ധതിയിലല 5 കവാളണ്ടിയര്മാര്ക്ക് തനത് ഫണ്ടില് നിന്ന് ഒണകററിയം
നല്കുന്നതിന് ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
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2.9 കപരാവൂര് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലസരട്ടറിയലാ
(1015178/2016/o/o minister of LSGD)

09.11.2016-ലല

േത്ത്

കലാക്ക്പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലല േണിച്ചാര്, മുഴക്കുന്ന് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു
േളിലല മുാവങ്ങാാ് കുാിലവള്ള പദ്ധതിക്കുള്ള കുളം, ലോട്ടയാാ് ലക്ഷം വീടു
കോളനി കുാിലവള്ള പദ്ധതി എന്നിവ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് നാൊക്കിയതാണ്.
ആത് ആകൊള് ഈപകയാഗപ്രദമല്ലാലത
തേരാറിലായി. ഇ കുാിലവള്ള
പദ്ധതിേള് ഄറൃകുറൄെണി നാത്തി തകേശവാസിേള്ക്ക് ഈപകയാഗപ്രദമാക്കാ
കപ്രാജക്ട് ത ാറാക്കാ ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.10 നിലമ്പൂര് നഗരസഭാ ലസരട്ടറിയലാ 02.07.2016-ലല E-S/112/13-ാാാം നമ്പര്
േത്ത് (LSGD-DC3/793/2016-LSGD)
2012-13, 2013-14 വര്ഷങ്ങളിലായി ദവിവല്സര കപ്രാജക്ടായി “വഹസ്കൂള്
കറാഡ് - വമത്രി കറാഡ് പുകരാഗമനം പ്രവൃത്തിക്കായി” കമല് വര്ഷങ്ങളില്
45,000/- രൂപ വീതം അലേ 90,000/-രൂപ തനത് ഫണ്ടില് ഈള്ലെടുത്തിയിരുന്ന.
കപ്രാജക്ട് പൂര്ത്തിയാക്കി 29.05.2013-ന് വഫനല് ബില് ത ാറാക്കി. ആത്
2014-15-ല് സ്പില്ഒവര് അക്കാ
വിട്ടുകപായി. ആകൊള് ആത് സ്പില്ഒവറായി
തുാരാ ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.11 അലപ്പുഴ നഗരസഭ ലചയര്മാലന്റ 27.06.2017-ലല േത്ത്
മാര്ഗകരഖ് പ്രോരം നഗരസഭേളലാ നിര്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് ഄസിേന്റ്
എഞ്ചിനീയര്, ഄസിേന്റ് എക്സിേൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര് എന്നിവലര നിര്വഹണ
ഈകദോഗസ്ഥനാക്കാവന്നതും നഗരസഭയിലലതലന്ന നിര്വഹണ ഈകദോഗസ്ഥനു
മുേളിലുള്ള എഞ്ചിനീയര്ക്ക് ലവറൃിംഗ് നാത്തി സാകക് തിോനുമതി നല്ോവ
ന്നതുമാണ്. ഄശ്രദ്ധമൂലം ഇ രീതിയിലല്ല മുനിസിൊലിറൃിയില് കപ്രാജക്ട്
ത ാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഄതിനാല് ലവറൃിംഗിനും സാകക് തിോനുമതിക്കും
കോര്െകറഷ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയര്ക്ക് കപ്രാജക്ടുേള് ഄയകയ്ക്കണ്ടി വരുന്ന.
ആലതാഴിവാക്കി മുനിസിെല് എക്സിേൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര് തലന്ന ലവറൃിംഗ് നാത്തി
സാകക് തിോനുമതി നല്കുന്ന രീതിയില് കഭദഗതി വരുത്താ
ഄനുമതി
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.12 അലുവ മുനിസിെല് ലചയര്കപഴ്സന്ലന്റ 27.06.2017-ലല േത്ത്
കലാേ ബാക് ് വിഹിതം ഈപകയാഗിച്ച് നഗരസഭാ പ്രിയദര്ശിനി ാൗണ്ക് ഹാളിലന്റ
ലമയിന്റന സ് നാക്കുന്നണ്ട്. ആതിലന്റ പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീേരിക്കുന്നതിനുള്ള
ോലാവധി 31.07.2017 വലര നീട്ടി നല്േണലമന്ന് അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.13 കേരള ഄകഗ്രാ ലമഷിനറി കോര്െകറഷ മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടറുലാ 20.04.2017ലല േത്ത്
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നാൊക്കുന്ന കൃഷി കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക്
കേരള
ഄകഗ്രാ ലമഷീനറി കോര്െകറഷലന്റ ഈത്െന്നങ്ങളായ ോര്ഷിേ യന്ത്രങ്ങളം
മറൄ സാമഗ്രിേളം വാങ്ങുന്നതിന് നിര്കേശം നല്േണലമന്ന് അവശേ
ലെട്ടിരിക്കുന്ന.
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2.14

കേരള ഄകഗ്രാ ലമഷിനറി കോര്െകറഷ മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടറുലാ 06.06.2017ലല േത്ത്
ഗ്രാമവിേസന വകുെിനു േീഴില് മഹിള േിസാ ശാക്തീേര പരികയാജന

(MKSP) പദ്ധതിയിലൂലാ ലസറി േള്ച്ചറിനും മറൄം ോര്ഷിേ ഈപേരണങ്ങള്
നല്കുന്നണ്ട്. ആത്തരം ോര്ഷിേ ഈപേരണങ്ങള് ോംകോയില് നിന്നം
വാങ്ങാ നിര്കേശം നല്േണലമന്ന് അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.15

പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലസരട്ടറിയലാ 29.06.2017 -ലല A3-9556/17-ാാാം
നമ്പര് േത്ത്
ഹരിത കേരള മിഷലന്റ ഭാഗമായം ‘പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്ത് - മാലിനേ മുക്ത
പഞ്ചായത്ത്’ എന്ന ോമ്പയിലന്റ ഭാഗമായം പഞ്ചായത്തിലല എല്ലാ വാര്ഡു
േളിലും പ്ലാേിക്ക് ആതര മാലിനേങ്ങള് കശഖ്രിച്ചിരുന്ന. േവകട്ടഷ വിളിച്ച് ആവ
േര്ണ്ണാാേയിലുള്ള റീ വസംിംഗ് പ്ലാന്റികലയ്ക്ക് നീക്കം ലച.  ഇ. ആതിനായി 2.00
ലക്ഷം രൂപ തനത് ഫണ്ടില് നിന്നം നല്േി. കപ്രാജക്ട് ത ാറാക്കിയിരുന്നില്ല.
സാധൂേരണം അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.

2.16

പൂമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ േത്ത് (ലഭിച്ചത് 21.06.2017-ല്)
കലാേ ബാക് ് തുേ ഈപകയാഗിച്ച് 2016-17 വാര്ഷിേ പദ്ധതിയില് പാാകശഖ്ര
ങ്ങള്ക്ക് ലവര്ട്ടിക്കല് അക്സിസ് കമാകട്ടാര് പമ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് (5 എണ്ണം,
തുേ 98,24,000/- രൂപ) ലഭിച്ച ലാണ്ടറുേള് എേികമറൃ് തുേലയക്കാള്
കൂടുതലാണ്. സിവില് വര്ക്സിലന്റ തുേ ആകതാലാാെം കചര്ക്കാത്തതിനാലാണ്
ലാണ്ടര് തുേ കൂാിയത്. 25.03.2017-ല് അരംഭിച്ച ലാണ്ടര് നാപാി 31.03.2017-ന്
പൂര്ത്തിയാക്കി എഗ്രിലമന്റ് വച്ചു. ഇ ലാണ്ടര് നാപാിക്ക് സാധൂേരണം
നല്േണലമന്ന് പഞ്ചായത്ത് അവശേലെട്ടിരുന്ന. 24.05.2017-ലല കോഒര്ഡി
കനഷ േമ്മിറൃിയിലല ഄജണ്ടയില് ഈള്ലെടുത്തിയിരുന്നലവക് ിലും ഄനുമതി
നല്േിയിരുന്നില്ല. മാനദണ്ഡപ്രോരമുള്ള നാപാിരമങ്ങള് പാലിച്ച് 30.06.2017നു മുമ്പ് നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കാ നിര്കേശിച്ചിരുന്ന. ആത് പുനഃപരികശാധി
ക്കണമന്ന് അവശേലെട്ടിരുന്ന.

2.17 മുനിസിെല് കചംബര് ലചയര്മാനും ലസരട്ടറിയം ബഹു. മുഖ്േമന്ത്രിക്കു നല്േിയ
12.06.2017-ലല 254/17-ാാാം നമ്പര് േത്ത്
കോഒര്ഡികനഷ േമ്മിറൃി കയാഗങ്ങളില് മുനിസിെല് കചംബര് ലചയര്മാകനയം
ലസരട്ടറിലയയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഄകസാസികയഷ
പ്രതിനിധിേലളയം
പലക് ടുെിക്കണലമന്ന് അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
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2.18 ലയണ്ക്സ് ംബ് ജില്ലാേണ്ക്വീനര് (ഡിസ്ട്രിക്ട് 318 B)യലാ 14.06.2017-ലല േത്ത്.
ലയണ്ക്സ് ംബ് നാത്താനുകേശിക്കുന്ന താലഴെറയന്ന ലപാതു കസവനങ്ങള്ക്ക്
സര്ക്കാരികന്റയം തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളകായം സഹേരണം അവശേലെട്ടി
രിക്കുന്ന.
1) കുട്ടിേളിലല ഭിന്നകശഷി േലണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള
േോമ്പുേളം തുാര്ന്നള്ള
ചിേിത്സേളം
2) 25 ബഡ്സ് സ്കൂള് അരംഭിക്കാ
ഈകേശിക്കുന്ന. (പരിശീലനം ലഭിച്ച
ഄദ്ധോപേലരയം ഄവര്ക്കുള്ള കവതനവം തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
നല്േണം)
3) കുട്ടിേളലാ ോഴ്ച ശക്തി പരികശാധിക്കലും േണ്ണാ വിതരണവം
4) യവാക്കള്ക്ക് പ്രകതേേ പരിശീലനം
5) വനിതാ ശാക്തീേരണത്തിലന്റ ഭാഗമായി വനിതേള്ക്കും േൗമാരപ്രായക്കാരായ
ലപണ്ക്കുട്ടിേള്ക്കും പ്രകതേേ കബാധവല്ക്കരണ പരിപാാി
6) ജീവിതവശലി കരാഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ലമഡിക്കല് േോമ്പും പാലികയറൃീവ്
പരിചരണ പരിപാാിേളം
7) കറാഡപോങ്ങള് കുറയ്ക്കാ കബാധവല്ക്കരണ പരിപാാിേള്
2.19 േിഴകക്ക േല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 20.06.2017-ലല k3-1310/17-ാാാം
നമ്പര് േത്ത്
േിഴകക്ക േല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലല ഈപ്പൂാ് വാര്ഡികലയ്ക്ക് KSRTC നാത്തുന്ന കേ
സര്വീസിലല ജീവനക്കാര്ക്ക് കേ റൂമിന് പഞ്ചായത്തില് നിന്നം രു വര്ഷകത്തയ്ക്ക്
വാാേ നല്കുന്നതിന് 30.03.2016-ലല കോഒര്ഡികനഷ
േമ്മിറൃി തീരുമാന
പ്രോരം സര്ക്കാര് ഄനുമതി നല്േിയിരുന്ന. ആതിലന്റ ോലാവധി തീര്ന്നതിനാല്
വീണ്ടം ദീര്ഘിെിച്ചു നല്േണലമന്ന് അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.20 സിഡ്കോ ലചയര്മാലന്റ 16.06.2017-ലല SIDCO/RM/HQ/Gl - 2016-17-ാാാം നമ്പര്
േത്ത്.
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവശേമായ ബിറൄമി നല്കുന്നതിന് SIDCOലയ ചുമതലലെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കോഒര്ഡികനഷ േമ്മിറൃിയില് പല
പ്രാവശേം ചര്ച്ച ലചപ്രിരുന്ന. ഹിുസ്ഥസ്ഥാ ലപകരാളിയം കോര്െകറഷ ലിമിറൃഡ്
ലഡപൂട്ടി ജനറല് മാകനജരുലാ 05.06.2017-ലല േത്ത് പ്രോരം സിഡ്കോലയ
കേരളത്തിലല
HPCLലന്റ
ബിറൄമി
വിതരണത്തിലന്റ
വിതരണക്കാരായി
ഄംഗീേരിച്ചിട്ടുലണ്ടന്നം അയതിനാല് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലല കറാഡു
പണിേള്ക്ക് സിഡ്കോ വഴി ബിറൄമി വാങ്ങുന്നതിന് ഈത്തരവണ്ടാേണലമന്നം
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
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2.21 ചിറക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ േത്തും (ലഭിച്ചത് 05.07.2017-ല്)
15.06.2017 -ലല 26/2-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്
വപ്രമറി
ലഹല്ത്ത്
ലസന്റര്
ആല്ലാത്തതിനാല്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലന്റ
പാലികയറൃീവ്
ലേയര്
പദ്ധതിയലാ
നിര്വഹണ
ഈകദോഗസ്ഥ
ോഞ്ഞിരെള്ളി താലൂക്ക്
ജനറല് അശുപത്രി സൂപ്രണ്ടാണ്.
പാലികയറൃീവ് പരിപാാിക്ക് വീല് ലചയര്, ഒക്സിജ സിലിണ്ടര്, ലനബുവലകസഷ
ഈപേരണങ്ങള് എന്നിവ ജനറല് അശുപത്രിയില് ഈണ്ട് എക് ിലും പാലികയറൃീവ്
പ്രവര്ത്തനത്തിന് നല്കുന്നില്ല. ഄതിനാല് ആത്തരം അവശേമുള്ള ഈപേരണങ്ങള്
വാങ്ങുന്നതിന് ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.22 പട്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 11.05.2017-ലല േത്തും 08.05.2017-ലല
1-ാാാം നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം
കറാഡ് ലമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് ആനത്തില് ഇ വര്ഷം 1,33,45,000/- രൂപയണ്ട്
ഇ തുേയലാ ലചറിയ ഭാഗം മാത്രകമ
കറാഡുേളലാ ഄറൃകുറൃെണിക്ക്
അവശേമായി വരുന്നള്ളൂ. ഄതിനാല് കറാഡ് ലമറൃലിംഗ്, ാാറിംഗ് , കോണ്ക്രീറൃിംഗ്
എന്നിവയ്ക്കു കൂാി കറാഡ് ലമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് ഈപകയാഗിക്കാ ഄനുമതി
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.23 ക്ഷീര വിേസന ഡയറക്ടറുലാ 21.06.2017-ലല D3/6776/2016-ാാാം നമ്പര് േത്ത്
താലഴെറയന്ന അവശേങ്ങളാണ് കോഒര്ഡികനഷ
സമര്െിച്ചിരിക്കുന്നത്.

േമ്മിറൃിയലാ പരിഗണനയ്ക്ക്

(1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളില്
ക്ഷീര
വിേസന
കപ്രാജക്ടുേളലാ
നിര്വഹണ
ഈകദോഗസ്ഥന്മാരായി ഡയറി ഫാം ആ സ്ട്രക്ടര്മാലര
ഈള്ലെടുത്തണലമന്ന്
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
(2) നിലവില് മുനിസിൊലിറൃിേളിലല നിര്വഹണ ഈകദോഗസ്ഥരായി ക്ഷീര വിേസന
വകുെിലല ലഡപൂട്ടി ഡയറക്ടലറയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആതിനു പേരം
കലാക്ക് തലത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഡയറി എക്സ്റൃ ഷ
ഒഫീസലറ
നിശ്ചയിക്കണലമന്നാവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.24 (i) ബഹു. രാജേസഭാ എം.പി.ശ്രീ. ലേ. കസാമപ്രസാദിലന്റ 23.06.2017-ലല േത്തും
ലനടുമങ്ങാാ് താലൂക്ക് പട്ടിേജാതി കലബര് കോണ്ക്രാക്ട് സഹേരണ സംഘം
പ്രസിഡന്റിലന്റ 17.02.2017-ലല േത്തും
(ii) കേരള കലബര് കോണ്ക്രാക്ട് സഹേരണ ലവല്ഫയര് ഄകസാസികയഷ
പ്രസിഡന്റിലന്റ 03.06.2017-ലല േത്ത്
(iii) ഉരാളക് ല് കലബര് കോണ്ക്രാക്ട് കോഒെകററൃീവ് ലസാവസറൃി ലസരട്ടറിയലാ
03.06.2017-ലല ULCCS/MEMO/LSGD/ 2017-18 -ാാാം നമ്പര് േത്ത്
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കലബര് കോണ്ക്രാക്ട് സഹേരണ സംഘങ്ങള് സമര്െിക്കുന്ന ലാണ്ടറുേള്ക്ക് 10
ശതമാനംവലര ഄധിേരിച്ച നിരക്ക് ഄനുവദിച്ചു നല്േിയിരുന്ന. എന്നാല്
ആകൊള് ഇ ഈത്തരവ് റദ്ദു ലചപ്രിരിക്കുേയാണ്. 10 ശതമാനം ഄധിേരിച്ച നിരക്ക്
പുനഃസ്ഥാപിക്കണലമന്ന് അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.25 കോഴികക്കാാ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിന്റിലന്റ 21.06.2017-ലല P6-171/2017-ാാാം
നമ്പര് േത്ത്
ലചറുേിാ ജലകസചന കപ്രാജക്ടുേളായ തായണ നിര്മ്മാണം, ജല സംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനം, മാമ്പുഴ നവീേരണം എന്നീ കപ്രാജക്ടുേളലാ നിര്വഹണ
ഈകദോഗസ്ഥനായി
വമനര്
ആറികഗഷ
എക്സിേൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയലറ
നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. ആത് 07.06.2017-ലല
കോഒര്ഡികനഷ േമ്മിറൃി കയാഗത്തില് ചര്ച്ച ലചുകയുേയം തകേശസവയംഭരണ
വകുെ് എക്സിേൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര് തലന്ന നിര്വഹണം നാത്തണലമന്ന്
നിര്കേശിക്കുേയം ലചപ്രിരുന്ന. ആത് പുനഃപരികശാധിക്കണലമന്ന് അവശേ
ലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.26 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പട്ടിേജാതി വിേസന ഒഫീസറുലാ 22.06.2017-ലല A34908/17(4)-ാാാം നമ്പര് േത്ത് (LSGD- DA1/437/2017-LSGD)
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിര്ധനരായ പട്ടിേജാതി വിദോര്ത്ഥിേള്ക്ക്
ആംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദോഭോസം നല്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ടുേള് മു വര്ഷങ്ങളില്
നാൊക്കിയിരുന്നലവന്നം
ആത് ഇ വര്ഷവം നാൊക്കുന്നതിന് ഄനുമതി
നല്േണലമന്നം അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.27 കദവികുളം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലസരട്ടറിയലാ 21.06.2017-ലല C-40/17-ാാാം നമ്പര്
േത്ത് (LSGD - DA /405/2017/ LSGD)
ജലകസചന കപ്രാജക്ടുേളലാ 10 ശതമാനം ണഭണകഭാത വിഹിതം ഴിവാക്കി
തരണലമന്ന് അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.28 പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുലാ 22.05.2017-ലല J1-14778/2017-ാാാം നമ്പര് േത്ത് (LSGDDA1-391/2017/LSGD)
കഗാത്ര സാരഥി പദ്ധതി (പട്ടിേ വര്ഗ വിദോര്ത്ഥിേലള സ്കൂളില് എത്തിക്കുന്നതിനു
വാഹന സൗേരേം രുക്കല്) പട്ടിേവര്ഗ വിേസന വകുപ്പു മുകഖ്നയാണ്
നാൊക്കുന്നത്. വാഹന ഈാമയ്ക്ക് വാാേ യഥാസമയം ലഭിക്കാത്തതിനാല്
ചിലകൊള് വാഹനം മുാങ്ങാറുണ്ട്. കഗാത്ര സാരഥി പദ്ധതിക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായ
ത്തുേള് 2017-18 വര്ഷം പദ്ധതി തുേ വേയിരുത്തണലമന്ന് കേരള സംസ്ഥാന
ബാലാവോശ സംരക്ഷണ േമ്മീഷ
നിര്കേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയിച്ചിരിക്കുന്ന.
ഄതിനാല്
കഗാത്ര
സാരഥി
പദ്ധതിക്കായി
തുേ
വേയിരുത്താ
പഞ്ചായത്തുേള്ക്ക് ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
7

2.29 പാറക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 16.06.2017-ലല േത്ത്
ഇ വര്ഷലത്ത പദ്ധതിയില് 74-ാാാം നമ്പര് ഄക് ണവാാി എയര്
േണ്ടീഷനാക്കാ
കപ്രാജക്ട് ഈള്ലെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി അവശേ
ലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.30 എംകപ്ലാലെന്റ് ഡയറക്ടറുലാ 21.04.2017-ലല U1/1623/2017/DE നമ്പര് േത്ത്. (DA1/425/
2017/LSGD)
ലതാഴില് രഹിത കവതനം വേെറൄന്ന രാളലാ വയസ്സ്, ലതാഴില് നില, കുടുംബ
വരുമാനം, വേക്തിഗത വരുമാനം, രജികസ്ട്രഷ പുതുക്കല്, വിദോര്ത്ഥിയാകണാ
തുാങ്ങിയ ോരേങ്ങള് ഒകരാ മാസവം വേതോസലെടുന്നതിന് സാദ്ധേത
ഈള്ളതിനാല് ആപ്രോരമുള്ള ഄര്ഹത പരികശാധിച്ച് ണഭണകഭാക്താക്കളില് നിന്ന്
ഇ ോരേങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് രു സതേവാങ്മൂലം വാങ്ങിയതിനുകശഷം മാത്രം
ണഭണകഭാക്താക്കളലാ
അധാര്
നമ്പറുമായി
ബന്ധലെടുത്തിയ
ബാക് ്
ഄക്കൗണ്ടികലയ്ക്ക് തുേ നികക്ഷപിക്കുന്നതികനാ ഄല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാ
ണഭണകഭാക്താക്കളം പഴയതുകപാലല തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തില് കനരിട്ടു
ഹാജരായി വാങ്ങുന്ന രീതിയികലയ്ക്ക് മാറൄന്നതികനാ ഈത്തരവണ്ടാേണലമന്ന്
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.31

നഗരോരേ ഡയറക്ടറുലാ 18.01.2016-ലല DC4-18392/15-ാാാം നമ്പര് േത്തും
ലന ാറൃി േര മുനിസിെല് ലസരട്ടറിയലാ 05.08.2015-ലല PO/435/13-ാാാം നമ്പര്
േത്തും (LSGD - DC3/156/2016/LSGD)
നഗരസഭ 2012-13 വര്ഷം നാൊക്കിയ ‘വിേലാംഗര്ക്ക് േമ്പൂട്ടര് വാങ്ങി നല്േല്’
എന്ന കപ്രാജക്ടു പ്രോരം രണ്ടകപര്ക്ക് (43,243/-രൂപ നിരക്കില്) േമ്പൂട്ടര് വാങ്ങി.
ോഴ്ചശക്തിയില്ലാത്ത ഭിന്നകശഷിക്കാര്ക്കു നല്കേണ്ട േമ്പൂട്ടര് ോഴ്ചശക്തിയള്ള
ഭിന്നകശഷിക്കാര്ക്കാണ് നല്േിയത്. ആതിന് സര്ക്കാര് സാധൂേരണം കവണലമന്ന്
കലാക്കല് ഫണ്ട് ഒഡിറൄ വിഭാഗം
കുറിലെഴുതിയതനുസരിച്ച് സാധൂേരണം
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.

2.32 ോളിോവ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലസരട്ടറിയലാ േത്ത് (ലഭിച്ചത് 06.07.2017-ല്)
ോളിോവ് സാമൂഹേ അകരാഗേ കേന്ദ്രത്തില് ഈപകയാഗിച്ചുലോണ്ടിരിക്കുന്ന 1984
കമാഡല് ജീെ് ോലെഴക്കം ോരണം ഈപകയാഗിക്കാ
പറൃാത്ത ഄവസ്ഥ
യിലാണ്. ആത് േണ്ടംകനഷ ലിേില് ഈള്ലെടുത്തി ജില്ലാ ലമഡിക്കല് ഒഫീസര്
തിരിലേ എടുത്തു. കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലന്റ തനത് ഫണ്ടില് നിന്നം പേരം
വാഹനം വാങ്ങാനും അകരാഗേ വകുപ്പു ഡയറക്ടറുലാ കപരില് രജിേര് ലചപ്ര്
ോളിോവ് സാമൂഹേ അകരാഗേ കേന്ദ്രത്തിന് കവണ്ടി ഈപകയാഗിക്കാനും സര്ക്കാര്
ഄനുമതി അവശേലെട്ടിട്ടുണ്ട്. നാപാി വവകുന്നതിനാല് കോഒര്ഡികനഷ
േമ്മിറൃിക്ക് േത്ത് നല്േിയിരിക്കുന്ന.
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2.33 കോട്ടയം ജില്ലാ േളക്ടറുലാ 27.06.2017-ലല 490/17/DPC/DPO/KTM നമ്പര് േത്തും
മീനച്ചല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലസരട്ടറിയലാ 20.06.2017-ലല A1-195/17-ാാാം നമ്പര്
േത്തും 16.06.2017-ലല 1(1)-ാാാം നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം
പഞ്ചായത്തിനുകവണ്ടി നിര്മ്മിക്കുന്ന പുതിയ ലേട്ടിാത്തിന് ധനോരേ േമ്മീഷ
ഗ്രാന്റ് ഈള്ലെടുത്തി കപ്രാജക്ട് 2017-18-ല് ത ാറാക്കിയിരുലന്നക് ിലും ഡി.പി.സി.
നിരസിച്ചു. പ്രകതേേ ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന
2.34 േടുത്തുരുത്തി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിന്റിലന്റ
04.07.2017-ലല
േത്തും
22.05.2017-ലല 1-ാാാം നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം
താലഴെറയന്ന രണ്ട കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് ലവറൃിംഗ് ഒഫീസര് നിര്വഹണ ഄനുമതി
നല്േിയില്ല എന്നറിയിച്ചുലോണ്ട് ആവ നിര്വഹണം നാത്താ പ്രകതേേ ഄനുമതി
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.

(1) വിവിധ പാാകശഖ്രങ്ങള്ക്ക് ലപട്ടി, പറ, കമാകട്ടാര് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കല്
(കപ്രാ.നം.18/18)
(2) വനിതാ ഡയറി ഗ്രൂപ്പുേള്ക്ക് ലതാഴില് സംരംഭം (കപ്രാ.നം.29/18)

2.35 കോഴികക്കാാ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിന്റിലന്റ 23.06.2017-ലല P6-171/17-ാാാം
നമ്പര് േത്ത്
വസനേത്തില് കചരുന്നതിനും ലസേൂരിറൃി ഗാര്ഡായി കജാലി ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള
പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് കോഴികക്കാടുള്ള പ്രീ-റിക്രൂട്ട്ലമന്റ് ലരയിനിംഗ് ലസന്റര്
(PRTC).

പുതിയ മാര്ഗകരഖ് പ്രോരം സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളില് മാത്രകമ

പരിശീലനം നാത്താ ഄനുമതിയള്ളൂ. മുേളില് പറഞ്ഞ പരിശീലനം നാത്താ
മലബാര് കമഖ്ലയില് മറൃ് സ്ഥാപനങ്ങള് ആല്ലാത്തതിനാല് PRTC മുകഖ്ന
പരിശീലനം നാത്താ ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.36 ബഹു. പീരുകമാ് എം.എല്.എയലാ 29.06.2017-ലല േത്തും ഏലൊറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡന്റിലന്റ 24.06.2017-ലല േത്തും 23.06.2017-ലല 12(1)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി
തീരുമാനവം
2015-16-ല് അരംഭിച്ചതും 2016-17-ല് സ്പില്ഒവറായി തുാരുന്നതുമായ കപ്രാജക്ടുേള്
31.03.2017-നു മുമ്പ് പൂര്ത്തിയാക്കി 30.06.2017-നു മുമ്പ് ബില് തുേ നല്േിയാല്
ആവയ്ക്ക് േോരിഒവര് തുേ നല്കുന്നതാലണന്ന് സര്ക്കാര് ഈത്തരവണ്ടായിരുന്ന.
2015-16-ല് അരംഭിച്ച ആത്തരം കപ്രാജക്ടുേള് 31.03.2017-ന് പൂര്ത്തിയാക്കണലമന്ന
നിബന്ധനയം 30.06.2017-നു മുമ്പ് ബില് തുേ നല്േണലമന്ന നിബന്ധനയം
ഴിവാക്കണലമന്നം അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.37 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 27.06.2017-ലല േത്ത്
കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലന്റ പരിധിയിലുള്ള േരിമ്പുഴ ഹയര് ലസക്കന്ററി സ്കൂള്,
േരാകുര്ശി ജി.എച്ച്.സ് എന്നീ സ്കൂളേളില് സ്റ്റുഡന്റ്സ് കപാലീസ് പദ്ധതി
നാെിലാക്കി വരുന്നണ്ട്. ഇ കുട്ടിേള്ക്ക് ബാന്റ് ലസറൃ് പരിശീലനത്തിന് ബാന്റ്
ലസറൃ് വാങ്ങി നല്ോ ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. രണ്ട സ്കൂളിനും കൂാി 3.00
ലക്ഷം രൂപ വേയിരുത്താനാണ് ഈകേശിക്കുന്നത്.
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2.38 സിഡ്കോ ലചയര്മാലന്റ 05.07.2017-ലല SIDO /MLTG/Gl/17-18-ാാാം നമ്പര് േത്ത്

‘സിഡ്കോ’യില് നിന്നള്ള ഈത്പന്നങ്ങള് മു ോലങ്ങളിലലകൊലല തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് കനരിട്ട് വാങ്ങാ

ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.

2.39 ചവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ
1(i)-ാാാം നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം
ധനോരേ േമ്മീഷ

28.06.2017-ലല േത്തും 24.06.2017-ലല

ഗ്രാന്റ് ഈപകയാഗിച്ച് “ഄക് ണവാാിേള്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല്”

(കപ്രാ.നം112/18), “ഄക് ണവാാി ലേട്ടിാ നിര്മ്മാണം” (കപ്രാ.നം.38/18) എന്നീ രണ്ട
കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് ഡി.പിസി. ഄംഗീോരം നല്േിയിരുന്നില്ല. പ്രകതേേ ഄനുമതി
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.40 പുതുക്കാാ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിന്റിലന്റ 09.06.2017-ലല A3-724/17-ാാാം നമ്പര്
േത്തും 30.03.2017-ലല 5(23)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം
പഞ്ചായത്തിലല ലചങ്ങാലൂര് ഗവ. എല്.പി. സ്കൂളികനാാനുബന്ധിച്ച് പ്രീ-സ്കൂള്
തുാങ്ങുന്നതിനും പ്രീ-സ്കൂളിന് അവശേമായ ഫര്ണിച്ചര്, വര്ക്കര്മാരുലാ കവതനം ,
ഈച്ച ഭക്ഷണം എന്നിവ തനത് ഫണ്ടില് നികന്നാ
പ്ലാ
ഫണ്ടില് നികന്നാ
ഈപകയാഗിക്കുന്നതിനും ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.41 കുരോകക്കാസ് ഏലിയാസ് സര്വീസ് ലസാവസറൃി ഡയറക്ടറുലാ 05.06.2017-ലല
േത്ത്
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നിര്ബന്ധമായം HIV/AIDS ബാധിതര്ക്കുകവണ്ടിയള്ള
കപ്രാജക്ടുേള് വാര്ഷിേ പദ്ധതിയില് ഈള്ലെടുത്തണലമന്ന് സര്ക്കാര് ഈത്തരവ
ണ്ടാേണലമന്ന് അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.42 മൂന്നിലവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ േത്ത്
തകേശമിത്രം പദ്ധതി പ്രോരം പഞ്ചായത്തിന് കുാിലവള്ള പദ്ധതിക്കായി
27,89,500/- രൂപയലാ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്ന. 29.03.2017-ല് പദ്ധതി നാത്തിെി
നായി നിര്മ്മിതി കേന്ദ്രയമായി േരാര് വച്ചു. 18.04.2017-ല് ഇ കപ്രാജക്ട്
ഴിവാക്കിയതായം തുേ ലഭിക്കുേയിലല്ലന്നം തകേശമിത്രം കപ്രാജക്ട് ഡയറക്ടര്
ഄറിയിച്ചു. ഇ തുേ ഄനുവദിക്കണലമന്നം കപ്രാജക്ട് നാൊക്കാ ഄനുമതി
നല്േണലമന്നം അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.43 ആടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 03.07.2017-ലല േത്ത്
പട്ടിേജാതി, പട്ടിേവര്ഗ സകക് തങ്ങളില് യവജനകേന്ദ്രങ്ങളം സാംസ്ക്കാരിേ
കേന്ദ്രങ്ങളം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് SCSP/TSP ഫണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വേയിരുത്തി
യിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് കോളനിേളില് അരുലാ കപരിലും സവന്തമായി സ്ഥലകമാ
പട്ടയകമാ ആല്ല. ഄതിനാല് കോളനി നിവാസിേളലാ
സമ്മതപത്രത്തിലന്റ
ഄാിസ്ഥാനത്തില് ലേട്ടിാങ്ങള് നിര്മ്മിക്കാ ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
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2.44 ലഷാര്ൂര് നഗരസഭ വവസ് ലചയര്മാലന്റ 01.06.2017-ലല PH1/2257/17-ാാാം നമ്പര്
േത്ത്
പട്ടിേജാതി വിഭാഗക്കാലര ഈള്ലെടുത്തി എസ്.സി. ഹരിതകസന രൂപീേരിച്ച്
മാലിനേ നിര്മ്മാര്ജനത്തിന് എസ്.സി.എസ്.പി. ഫണ്ട് ഈപകയാഗിച്ച് 2016-17-ല്
14,37,500/- രൂപയലാ കപ്രാജക്ട് ഡി.പി.സി. ഄംഗീേരിച്ചിരുന്ന. ആതില് 8.00 ലക്ഷം
രൂപ ജീെ് വാങ്ങുന്നതിനും ബാക്കി 6,37,500/- രൂപ മറൃ് ഭൗതിേ സാമഗ്രിേള്
(യൂണികഫാം, േോമറ, കബാധവല്ക്കരണ വഡ് ഡ് തുാങ്ങിയവ) വാങ്ങുന്നതിനു
മാണ് വേയിരുത്തിയിരുന്നത്. ആത് സാകക് തിേ ഄനുമതിക്കായി ശുചിതവ മിഷ
എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്ക്ക് നല്േിലയക് ിലും വാഹനം ഈള്ലെടുത്തിയിരുന്നതിനാല്
ഄനുമതി നല്േിയില്ല. പ്രകതേേ ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന
2.45 പാലക്കാാ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 29.06.2017-ലല േത്ത്
പറളി, മക് ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളില് നാെിലാക്കി വരുന്ന
ജലനിധി
കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ഄപരോപ്തമായതിനാല് കലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേമാറാനുള്ള കപ്രാജക്ട് 2017-18 -ല്
ഈള്ലപ്പുത്തുേയം ഡി.പി.സി. ഄംഗീേരിക്കുേയം ലച.  ഇ. ആതിന് പ്രകതേേ ഄനുമതി
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. (അലേ വിഹിതം 71.00 ലക്ഷം, ജനറല് - 23.00 ലക്ഷം,
എസ്.സി.എസ്.പി. 48.00 ലക്ഷം)
2.46 കദവികുളം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലസരട്ടറിയലാ 21.06.2017-ലല c-640/2017-ാാാം
നമ്പര് േത്ത്
2016-17-ല് പട്ടിേജാതി വിദോര്ത്ഥിേള്ക്ക് പി.എസ്.സി. പരിശീലനം നല്ോ
10.00 ലക്ഷം രൂപ വേയിരുത്തിയിരുന്ന. 50 വിദോര്ത്ഥിേള്ക്കാണ് പരിശീലനം
നല്ോ
ലക്ഷേമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാല് 140 കപര് പരിശീലനത്തില് പലക് ടുത്തു.
ആതിന് സാധൂേരണം അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.47 പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്ത് ലസരട്ടറിയലാ 15.05.2017-ലല A1-777/17-ാാാം നമ്പര് േത്തും
12.05.2017-ലല 13-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം
2016-17 വര്ഷം പട്ടിേജാതി വിഭാഗത്തിലല വിദോര്ത്ഥിേള്ക്ക് ലാപ് കാാപ്
നല്കുന്ന കപ്രാജക്ട് ഈള്െടുത്തിയിരുന്ന (കപ്രാ.നം.34/2017). ആതില് നാലു കുട്ടിേളലാ
കോഴ്സന്് േഴിഞ്ഞു.
ആവര്ക്കു കൂാി ലാപ് കാാപ് നല്ോ
ഄനുമതി
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. മലപ്പുറം ജില്ലയില് ലതരലഞ്ഞടുെ് ലപരുമാറൃച്ചട്ടം
ഈണ്ടായതിനാലാണ് ലാപ് കാാപ് നല്ോ വവേിയത്.
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2.48 കോളയാാ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ A3-6109/16-ാാാം നമ്പര് േത്തും
16.06.2017-ലല 141/17-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം

1) 2016-17 വര്ഷം എസ്.റൃി. PSC പഠന കേന്ദ്രം രുക്കലും PSC പരിശീലനവം
എന്ന കപ്രാജക്ട് നാൊക്കി (നം.166/17-ഄാക് ല് 6,89,878/- രൂപ) 5,96,348/- രൂപ
ലചലവഴിച്ചു. ലപരുവ ഗവ.യ.പി.എസ്. കനാടു കചര്ന്ന ലേട്ടിാമാണ് ആതിന്
രുക്കിയത്. ഭൗതിേ സൗേരേലമാരുക്കാനാണ് ഇ തുേ ലചലവഴിച്ചത്. ഫീസ്
വിദോര്ത്ഥിേളില് നിന്നം കശഖ്രിച്ചാണ് ഄദ്ധോപേര്ക്ക് നല്േിയത്. ആതിന്
സാധൂേരണം അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.

2) 2017-18 വര്ഷവം ആപ്രോരം കപ്രാജക്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതില് ഄദ്ധോപേര്ക്ക്
പ്രതിമാസം 10,000/-രൂപ ഒണകററിയം (റൃി.എസ്.പി. ഫണ്ടില് നിന്ന്) നല്ോ
ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.49 കഗ്ലാബല് വിഷ
നമ്പര് േത്ത്.

(NGO) ജനറല് ലസരട്ടറിയലാ 21.06.2017-ലല GVK/140/14-ാാാം

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളലാ വനിത സംരംഭേ കപ്രാജക്ടുേളില് തുണി സഞ്ചി
നിര്മ്മാണം, കപെര് േോരി ബാഗ് നിര്മ്മിക്കല്, കൂണ്ക് കൃഷി എന്നിവയ്ക്ക് കപ്രാജക്ട്
ഈള്ലെടുത്തണലമന്ന് സര്ക്കാര് ഈത്തരവണ്ടാേണലമന്നം ആതിന് പരിശീലനം
നല്കുന്നതിന് കഗ്ലാബല് വിഷലന ഏജ സിയായി ഄംഗീേരിക്കണലമന്നം
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.50 തലയാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലന്റ 29.04.2017-ലല II (2)-ാാാം നമ്പര് ഭരണ സമിതി
തീരുമാനം (LSGD- DA1/442/2017-LSGD)
പഞ്ചായത്തില് 2500 ഏക്കര് േരിനിലമുണ്ട്. ഇ വര്ഷം 1750 ഏക്കര് സ്ഥലത്ത്
ലനല്ക്കൃഷി ലച ാ
ഈകേശിക്കുന്ന. ലനല്വിത്തിനു നല്ോവന്ന പരമാവധി
സബ്സിഡി തുേ 3500/- രൂപയാണ്. ആത് ലചറുേിാ-നാമമാത്ര േര്ഷേര്കക്ക
പ്രകയാജനലെടുേയള്ളൂ. പരിധിയില്ലാലത എല്ലാ േര്ഷേര്ക്കും തുേ നല്ോ
ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. വവക്കം
കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ആതിനു
വിഹിതം നല്ോനും ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.51 േൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുലാ 23.06.2017-ലല 82/2016-17/DPC/DPO/Kannur
നമ്പര് േത്തും ലചറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലസരട്ടറിയലാ
01.06.2017-ലല
A3/2873/17(1) -ാാാം നമ്പര് േത്തും.
േൂര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസര് മുകഖ്ന
ലചറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
താലഴെറയന്ന രണ്ട് കപ്രാജക്ടുേള്ക്ക് ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. ആവ
ഡി.പി.സി. ഄംഗീേരി ക്കാത്ത കപ്രാജക്ടുേളാണ്.
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(i)കുാിലവള്ള വിതരണത്തിന്

കേരള വാട്ടര് ഄകതാറിറൃിക്ക് തുേ നല്േല്

(കപ്രാ.നം.1/18 , ഄാക് ല് 3,78,000/- രൂപ ധനോരേ േമ്മീഷ

ഗ്രാന്റ് )

(ii) േട്ടക്കുളം ഄക് ണവാാി ലേട്ടിാം പുനര് നിര്മ്മാണം ( കപ്രാ.നം.21/18- ഄാക് ല്
12,00,000/- രൂപ , കനാണ്ക് കറാഡ് ലമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് )
2.52 മുകണ്ടരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 20.06.2017-ലല A2/273/16-ാാാം നമ്പര്
േത്ത്
2016-17-ല് കോഒര്ഡികനഷ േമ്മിറൃിയലാ പ്രകതേേ ഄനുമതികയാലാ സുസ്ഥിര
പ്ലാേിേ് നിര്മ്മാര്ജന പദ്ധതിയലാ ഭാഗമായി 4 വനിതാ വാളണ്ടിയര്മാര്ക്ക്
തനത് ഫണ്ടില് നിന്ന് കവതനം നല്കുന്നണ്ട്. ഇ കപ്രാജക്ട് നിര്മ്മല ഭവനം നിര്മ്മല ഗ്രാമം എന്ന കപരില് 2017-18-ലും തുരടുന്നണ്ട്. ഇ കവാളണ്ടിയര്മാര്ക്ക്
തുാര്ന്നം തനത് ഫണ്ടില് നിന്ന്
കവതനം നല്ോ
ഄനുമതി
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.53 വട്ടംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വവസ്പ്രസിഡിന്റിലന്റ 24.06.2017-ലല േത്ത്
ജനേീയാസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പലക് ടുക്കുന്ന
തകേശഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളിലല ജനപ്രതിനിധിേളായിരിക്കുന്ന എയിഡഡ് സ്കൂള്/കോകളജ് ഄദ്ധോപേര്,
എയ്ഡഡ് സ്കൂള് കോകളജ് ഄദ്ധോപകേതര ജീവനക്കാര്, ഄര്ദ്ധ സര്ക്കാര്
ജീവനക്കാര് എന്നിവര്ക്ക് രു വര്ഷം പരമാവധി 30 ദിവസം ഡൂട്ടി ലീവ്
ഄനുവദിച്ചുലോണ്ട് പതിലനാന്നാം പദ്ധതിക്കാലത്ത്(ജി..(എം.എസ് ) നം.162/08/
തസവഭവ തീയതി 11.06.2008) ഈത്തരവായിരുന്ന. പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവല്സര
പദ്ധതിക്കാലത്ത് ആത് 15 ദിവസമായി നിശ്ചയിച്ചുലോണ്ട് സര്ക്കാര് ഈത്തരവായി.
പതിമൂന്നാം പദ്ധതിക്കാലത്ത് 30 ദിവസം ഡൂട്ടി ലീവ് ഄനുവദിക്കുന്ന പതിലനാന്നാം
പദ്ധതിക്കാലലത്ത ഈത്തരവ്
ബാധേമാക്കണലമന്നം സഹേരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളിലല ജീവനക്കാര്ക്കുകൂാി ബാധേമാക്കണലമന്നം അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.54

പക ാളി നഗരസഭാ ലചയര്മാലന്റ േത്തും (ലഭിച്ചത് 29.06.2017) 29.03.2016-ലല
83/16(2)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം
2015-16 വര്ഷം മുനിസിെല് ലചയര്കപഴ്സന്ലന്റ അവശേത്തികലയ്ക്ക് 11,47,892/രൂപയലാ വാഹനം വാങ്ങി. സര്ക്കാര് ഈത്തരവ പ്രോരം സര്ക്കാര് ഄനുമതി
കൂാാലത വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഈയര്ന്ന പരിധി 10.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്.
ഄതിനാല് കൂടുതല് തുേ ലചലവഴിച്ചതിന് സാധൂേരണം അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
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2.55 കേരള ഈള്ളാാ മഹാസഭാ ജനറല് ലസരട്ടറിയലാ േത്ത് (ലഭിച്ചത് 07.07.2017-ല്)

(1) ജനേീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയില് പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തിലല ണഭണകഭാക്താ
ക്കള്ക്ക് വിവിധ അവശേങ്ങള്ക്ക് സബ്സിഡി തുേ നല്കുകമ്പാള് ണഭണകഭാത
വിഹിതം നല്േണലമന്ന് മാര്ഗകരഖ്യില് നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുലണ്ടന്നം
ഄവ
ഴിവാക്കണലമന്നം അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
(2) വിവിധ പദ്ധതിേള് വഴി അനുകൂലേം ലഭിക്കുന്നതിന്

നിലവില് മുദ്രപത്രത്തില്
എഗ്രിലമന്റ് വയ്ക്കണലമന്നണ്ട്.
മുദ്രപത്രത്തിനു പേരം ലവള്ള കപെറില്
എഗ്രിലമന്റ് വച്ച് അനുകൂലേം നല്േണലമന്ന് അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.56 ആരവികപരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിന്റിലന്റ 05.07.2017-ലല A1-3558/14-ാാാം
നമ്പര് േത്ത്.
2017 ജനുവരി മുതല് 31.03.2017 വലര രഷറിയില് നിന്നം പാസാക്കിയ 102
ബില്ലുേളില് 66 ബില്ലുേളലാ വിവരങ്ങള് മാത്രമാണ് ബിംസില് ലഭിക്കുന്നത്
എന്നതിനാല് കപയ് ലമന്റ് സംബന്ധമായ പരാതിേള് പരിഹരിക്കാ േഴിയന്നില്ല.
കൂാാലത ബില് ബുക്കില് പാസാക്കിയതായി കരഖ്ലെടുത്തലുേള് വരുത്തിയിട്ടുള്ള
ചില ബില്ലുേളലാ തുേ എകത്തണ്ട ഄക്കൗണ്ടില് ലരഡിറൃ് അയിട്ടില്ല. ഇ പ്രശ്നം
പരിഹരിക്കണലമന്ന് അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.
2.57 ോമക്കുാി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിന്റിലന്റ 17.02.2017-ലല S2-519/16-ാാാം നമ്പര്
േത്തും 16.01.2017-ലല 37(2)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം(LSGDഡി.സി1/284/17/LSGD)
2016-17 വാര്ഷിേ പദ്ധതിയിലല
96/17-ാാാം നമ്പര് കപ്രാജക്ടില് േക്കൂസ്
ഄറൃകുറൃെണിക്ക് 6000/-രൂപ യൂണിറൃ് നിരക്ക് ഄനുവദിക്കണലമന്ന് അവശേലെടുന്ന.
2.58

കോഴികക്കാാ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റിലന്റ 28.01.2017-ലല P4/3281/14-ാാാം
നമ്പര് േത്ത്
കുട്ടിേളിലല
പഠന
ലപരുമാറൃ
പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക്
പരിഹാരം
േലണ്ടത്തി
ചിേിത്സിക്കുന്നതിനുകവണ്ടി അയൂര്കവദ ജില്ലാ ലമഡിക്കല് ഒഫീസര് മുകഖ്ന
2013-14 മുതല് ‘ സ്പന്ദനം’

എന്ന കപ്രാജക്ട് നാൊക്കി വരുന്ന. ഒകരാ വര്ഷവം

കോഒര്ഡികനഷ േമ്മിറൃിയലാ ഄനുമതികയാലായാണ് നാൊക്കി വരുന്നത്.
പഠന ലപരുമാറൃ പ്രശ്നം പരിഹരക്കുന്നതിനുള്ള ഇ ചിേിത്സാ പരിപാാി തുാര്ന്നം
നാത്താ
സര്ക്കാര് ഄനുമതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. ആത് മാര്ഗകരഖ്യലാ
ഭാഗമാക്കണലമന്നം അവശേലെട്ടിട്ടുണ്ട്.
14

