നം. 20/2017/SRG/CC
വികകന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കകാഓര്ഡികനഷ കമ്മിറ്റിയുടെ 07.06.2017ന് െിയ
കയാഗത്തിടെ നെപെി വിവരം
കയാഗം രാവിടല 12.00 മണിക്ക് ബഹു. തകേശഭരണവൄപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ക ംബറില് ആരംഭിച്ചു.
ബഹു.മന്ത്രി കയാഗത്തില് അദ്ധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. കയാഗത്തില് പടെടുത്തവരുടെ കപരുവിവരം
അനുബന്ധമായി ക ര്ത്തിരിന്നു..

1.

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2017 – 18 വാര്ഷിക പദ്ധ്തിയുടെ അംഗീകാരം
സംബന്ധിച്ച് പുകരാഗതി കയാഗം വിലയിരുത്തി.

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2017-18- വാര്ഷിക പദ്ധ്തി അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച
പുകരാഗതി കയാഗം അവകലാകനം ട യ്തു. ഇതുവടര 898 തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
വാര്ഷിക പദ്ധ്തി ഡി.പി.സിന്നു സമര്പ്പിച്ചിണ്ട്. അ്. അതില് 896 തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്ഷിക പദ്ധ്തി ഡി.പി.സി. അംഗീകരിച്ചു. എല്ലാ കലാക്ക്
പഞ്ചായത്തുകളും വാര്ഷിക പദ്ധ്തി ലില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് അംഗീകാരത്തിന്
സമര്പ്പിച്ചു. ഇനിയും വാര്ഷിക പദ്ധ്തി ഡി.പി.സി. ന്നു സമര്പ്പിക്കാനു
302 തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളും 15.06.2017 നു മുമ്പ് ഡി.പി.സിന്നു സമര്പ്പിച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങാ കവ. അ
അെിയന്തിര നെപെി എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സൃീകരിക്കണം. ഓകരാ ദിവസം
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറം നഗരകാരയഡയറക്ടറം ഇവ പ്രകതയകമായി അവകലാകനം ട യ്ത്
എടന്തെിലം പ്രശ്നങ്ങള് ഉ. അ് എെില് പരിഹരിക്കാനു നെപെി സൃീകരിക്കണം.
(നെപെി- 1. ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണര്
2. പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടര്
3. നഗരകാരയ ഡയറക്ടര്)
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ടപാതുവിഷയങ്ങള്

2.1 പല തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ലനകീയാസൂത്രണ പദ്ധ്തിയില് ഉള്ടപ്പടുത്തി ടകടിെം
പണിയുന്നതിനും മറ്റം സ്ഥലം വാങ്ങിയിണ്ട്. അ്. ൊടത ടകടിെവം പണിതിണ്ട്. അ്. എന്നാല്
പലതും ഇതുവടരയും ഉപകയാഗിക്കാടത കിെന്നുകയാണ് . ഇത്തരം ആ്ികളുടെ
കണടക്കടുത്ത് ഇവ ഉപകയാഗപ്രദമാക്കി ലക്ഷയം കകവരിന്നുന്നതിന് തകേശസൃയം ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് അെിയന്തിര നെപെി സൃീകരിക്കണം.
ഈ ആ്ികളുടെ വിവരം
ടപര്കഫാര്മ സ്
ഓഡിറ്റ്
വിഭാഗം
ഓകരാ
തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെയും
പ്രകതയകമായി കശഖരിച്ച് ലില്ലാ തലത്തില് കരാഡീകരിക്കണം. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്,
നഗരകാരയ ഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണര് എന്നിവര് ഇത് സംബന്ധിച്ച്
വിലയിരുത്തി നെപെി സൃീകരിക്കണം. ഉപകയാഗിക്കാടത കിെന്നുന്ന ടകടിെങ്ങള്,
പ്ലാസിറ്റിക് ഷ്രഡിംഗ് യൂണിറ്റ് / റീ കസക്ിംഗ് യൂണിറ്റ് തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് ഉപകയാഗിക്കാ
ശ്രമിക്കണം.
(നെപെി – 1. തകേശസൃയംഭരണ (എഎ) വൄപ്പ്
കേറ്റ് ടപര്കഫാര്മ സ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്
2. ഗ്രാമവികസന വൄപ്പ് കമ്മീഷണര്
3. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
4. നഗരവികസന ഡയറക്ടര്)
1

2.2

2015-16-നു മുമ്പു
സ്പില്ഓവര് കപ്രാലക്ടുകള് ഇനി തുെകര. അതിടല്ലന്ന് നിര്കേശിച്ചിരു..
പല തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത്തരം സ്പില്ഓവര് കപ്രാലക്ടുകള് എടുക്കാ പല
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ന്നും അനുമതി ആവശയടപ്പടിണ്ട്. അ്.
കരാര് വച്ച്
നിര്വഹണം/നിര്മ്മാണം തുെങ്ങിയ കപ്രാലക്ടുകള് 2017-18-ടല പദ്ധ്തി വിഹിതകമാ
തനത്ഫക. അാ ഉപകയാഗിച്ച് അന്തിമ വാര്ഷിക പദ്ധ്തിയില് ഉള്ടപ്പടുത്താ അനുമതി
നല്കാ
തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനു
രമീകരണങ്ങള് സുകലഖ കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്
ഇ.തടന്ന വരുത്തണം.
(നെപെി – 1. തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്.
2. എക്സികുടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടക.എം)

2.3

ില തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധ്തിയില് സ്പില്ഓവര്
കപ്രാലക്ടുകള് ഉള്ടപ്പടുത്തിയിടില്ല. ഇവ െി ഉള്ടപ്പടുത്തി ഇത്തരം തകേശസൃയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് വാര്ഷിക പദ്ധ്തി ര്ര്ണ്ണമാക്കണം ഇവ ഉള്ടപ്പടുത്തി വാര്ഷിക പദ്ധ്തി
അന്തിമാന്നുന്നതിന് സുകലഖ കസാട് ് ടവയറില് ആവശയമായ രമീകരണം 15.06.2017നുകശഷം വരുത്താ തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി – 1. തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.എ) വൄപ്പ്
2. എക്സികുടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടക.എം)

2.4

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുകെയും നഗരസഭകളുകെയും ടതാഴില്കരം പരിഷ്ക്കരിന്നുന്നതിന്
കകന്ദ്രസര്ക്കാരിടെ അനുമതി ലഭിന്നുവാ കവ. അ നെപെി സൃീകരിന്നുവാ തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ആര്.സി) വൄപ്പ് )

2.5

പുല്ലുവിള ഭാഗത്ത് ടതരുവനായയുടെ കെികയറ്റ് രണ്ടുകപര് മരണടപ്പടിണ്ട്. അ്. ഈ
പ്രകദശങ്ങളിടല നായകള് ടപാതുകവ അരമസൃഭാവമു യാണ്. ജൂകല 15 വടര
നെത്തുന്ന സമഗ്ര എ.ബി.സി. കപ്രാഗ്രാമിനു കശഷം സ്ഥിതിഗതി വിലയിരുത്തി അരമ
സൃഭാവമു
നായകടള സംബന്ധിച്ച് പിന്നീടു തീരുമാനടമടുന്നുന്നതാണ്. ൊടത
ടവറ്റിനറി കഡാക്ടര്മാരുടെ ുരു െീം പീപീകരിച്ച് ഈ ഭാഗടത്ത ടതരുവനായ പ്രശ്നം
പ്രകതയകമായി വിലയിരുത്താ നെപെി സൃീകരിക്കണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ആര്.സി) വൄപ്പ്,
2. ഡയറക്ടര്, മൃഗസംരക്ഷണവൄപ്പ് )

2.6

വൃദ്ധ്രായു വര്ക്ക് കടില് നല്ൄന്നതിന് കടിലിടെ യൂണിറ്റ് ട ലവ് പുതുക്കി
നിശ്ചയിന്നുന്നതിന് ശുപാര്ശ സമര്പ്പിക്കാ
തകേശവൄപ്പ്
ീഫ് എഞ്ചിനീയടറ
ചുമതലടപ്പടുത്തിയിരു.. ീഫ് എഞ്ചിനീയര് 27.03.2017 ടല DB3/753/2012/CE/തസൃഭവ
നമ്പര് പ്രകാരം നല്കിയ ശുപാര്ശയില് താടഴപറയുന്ന നിരന്നു നിശ്ചയിച്ച്
അംഗീകരിച്ചു.

2

കടിലിടെ നീളം 1.98 മീറ്റര് വീതി 90 ടസ.മി.
കടിലിടെ മു കാല്നീളം 60 ടസ.മി, പി കാല് നീളം 50 ടസ.മി
കടിലില് 8 മില്ലിമീറ്റര് കപ്ലവഡ്.
ുരു കടിലിടെ യൂണിറ്റ് ട ലവ് – 4350/- പീപ വടര (പരമാവധി)
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് )
2.7

മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം കലാന്നു പഞ്ചായത്തിടെ നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്വഹണ
ഉകദയാഗസ്ഥ അസി. എക്സികുടീവ് എഞ്ചിനീയറാണ്. ഇത് പദ്ധ്തി നിര്വഹണത്തില്
കാലതാമസമു. അാന്നുടമ.ം അതിനാല് മാനദണ്ഡപ്രകാരമു
സാമ്പത്തിക പരിധിന്നു
വികധയമായി അസി. എഞ്ചിനീയടറ നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥനാക്കണടമ.ം
തകേശഭരണ വൄപ്പ് ീഫ് എഞ്ചിനീയര് 06.06.17 ടല DB3/753/2012/CE തസൃഭവ കത്തു
മുകഖന ആവശയടപ്പടിരു.. മിക്ക തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വാര്ഷിക പദ്ധ്തി
അംഗീകരിച്ചതിനാല് നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥടന മാറ്റി ടകാണ്ടു
കപ്രാലക്ടു് കഭദഗതി
വരുത്തുന്നതിന് കാലതാമസമു. അാൄടമന്ന് കയാഗം വിലയിരുത്തി. അതിനാല്
കപ്രാലക്ടുകളില് മറ്റ കഭദഗതികള് ു.ം വരുത്താടത അസിേെ് എക്സികുടീവ്
എഞ്ചിനീയറര്ന്നു പകരം അസിേെ് എഞ്ചിനീയടറ നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥ
ആന്നുവാനു
കഭദഗതി, മാനദണ്ഡപ്രകാരമു
സാമ്പത്തിക പരിധി അനുസരിച്ചാ
ടണെില്, ലില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്ന്നു വരുത്തുവാ സുകലഖ കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്
രമീകരണം നെത്താ തീരുമാനിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള് അതതു കലാന്നു
പഞ്ചായത്തുകള് കരഖാമൂലം ലില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്ന്നു നല്കണം. തകേശഭരണ
സ്ഥാപനം ആവശയടപ്പടുന്നതനുസരിച്ച് ലില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര് കഭദഗതി വരുത്തണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് )

2.8

എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും െതയമായി ബില് തയ്യാറാക്കി അതാതുമാസം തടന്ന
മു ടി രഷറികളില് നല്കി തുക മാറണം. ഓകരാ കത്രമാസവം പദ്ധ്തി ട ലവില്
കനകെ. അ ലക്ഷയവം കകവരിക്കണം.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ് )
ഡി.പി.സി. അംഗീകരിച്ച കപ്രാലക്ടുകളുടെ ടവറ്റിംഗ് 10.06.17 മുതല് തുെങ്ങണം.
ഐ.ടക.എം. കസാഫ്റ്റ് ടവയറില് അതിനു
രമീകരണം 8-ാാാം തീയതി തടന്ന
വരുത്തും.
(നെപെി 1. എക്സികുടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടക.എം.)
വയനാെ് ലില്ലയിടല എല്ലാ തകേശസ്ഥാപനങ്ങളും വാര്ഷിക പദ്ധ്തി ഡി.പി.സി.ന്നു
സമര്പ്പിച്ച് അംഗീകാരം കനെി എന്ന് കയാഗം വിലയിരുത്തി. ഇതിനു കനതൃതൃം നല്കിയ
ഡി.പി.സി ട യര്മാ , ലില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെ്, ലില്ലാ കളക്ടര്, ഡി.പി.സി ടമമ്പര്
ടസരടറി, ലില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്, ഡി.പി.സി. കലായിെ് ടസരടറി എന്നിവടരയും
ലില്ലയിടല എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങകളയും ഉകദയാഗസ്ഥടരയും കയാഗം
അഭിനന്ദിച്ചു.

2.9

2.10

3

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

ജൂണ് 30 നു മുമ്പ് 2017-18-ടല പുതിയ കപ്രാലക്ടുകളില് 10 ശതമാനം ട ലടവെിലം
വരുത്തണം.
(നെപെി- 1. തകേശഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ്
2. നഗരകാരയ ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവികസനകമ്മീഷണര്)
എല്ലാ ആഴ്ചകളിലം പദ്ധ്തി ട ലവ് തകേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിലം, ലില്ലാ തലത്തിലം
സംസ്ഥാനതലത്തിലം കമാണിറ്റര് ട യ്യണം. ആനുപാതികമായ ലക്ഷയം കകവരി
ക്കാത്ത തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധ്തി നിര്വഹണത്തില് ഇെടപ്പട് പ്രശ്നം
പരിഹരിക്കണം.
(നെപെി- നഗരകാരയ ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവികസനകമ്മീഷണര്)
ര്ര്ത്തിയായ കപ്രാലക്ടുകളുടെ ബില് തയ്യാറാക്കാത്തവര്, ബില് സമര്പ്പിച്ചത്,
സമര്പ്പിക്കാത്തവ, ഇവ പ്രകതയകമായി അവകലാകനം ട യ്യണം. പാര്ട് ബില്ലായി
സമര്പ്പിക്കാ കഴിയുന്നവ അപ്രകാരം സമര്പ്പിക്കണം.
(നെപെി- 1. നഗരകാരയ ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവികസനകമ്മീഷണര്
2. തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ീഫ് എഞ്ചിനീയര്)
നിര്മ്മാണ കപ്രാലക്ടുകളുടെ സാകെതികാനുമതി നല്ൄന്ന കാരയത്തില് പ്രകതയകം
ശ്രദ്ധ്ിക്കണം. ഇവ എല്ലാ ആഴ്ചയിലം അവകലാകനം ട യ്യണം. സാകെതികാനുമതി
കവ. അ ആടക കപ്രാലക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം, സാകെതികാനുമതിക്ക് സമര്പ്പിച്ചവയുടെ എണ്ണം,
സാകെതികാനുമതി നല്കിയവയുടെ എണ്ണം, സാകെതികാനുമതി നല്കാത്തവയുടെ
എണ്ണം എന്നിവ െതയമായി എല്ലാ ആഴ്ചയിലം വിലയിരുത്തുകയും കാലതാമസം ൊടത
സാകെതിക അനുമതി നല്കാ ആവശയമായ നെപെി സൃീകരിന്നുകയും ട യ്യണം.
(നെപെി – ീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തകേശഭരണ വൄപ്പ് )
2015-16 ടല കപ്രാലക്റ്റുകളടെ (31.03.17 നു മുമ്പ് ര്ര്ത്തിയായവ) ബില്ല് 30.06.17 നു മുമ്പ്
സമര്പ്പിച്ച് തുക മാറന്നതില് ുരു തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും വീഴ്ച വരുത്തരുത്.
(നെപെി- 1. തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ്
2. നഗരകാരയ ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവികസനകമ്മീഷണര്)
കഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷക്കാലം തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ട യ്ത കറാഡു പ്രവൃത്തികളുടെ
(പുതിയ നിര്മ്മാണവം ടമയിെന സും പ്രകതയകമായി ) എണ്ണം, നീളം എന്നിവ അടുത്ത
കകാര്ഡികനഷ കമ്മിറ്റിയില് നല്കണം)
(നെപെി – ീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തകേശഭരണ വൄപ്പ് )

4

2.17

2.18

2.19

2.20

എല്ലാ കകാര്പ്പകറഷനുകളിടലയും നഗരസഭകളികലയും ഓഫീസുകളില് സി.സി.റ്റി.വി
കയാമറകള് സ്ഥാപിക്കണം. അതിനായി കപ്രാലക്ടുകള് വാര്ഷിക പദ്ധ്തി കഭദഗതി
സമയത്ത് എടുക്കാവന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.ബി) (ഡി.സി) വൄപ്പ് )
കലാന്നു പഞ്ചായത്തുകളില് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടസരടറിമാരുടെ കപാേിംഗ്
സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാ
പ്രകതയക ഇെടപെല് നെത്തണം-വയനാെ്,
കാസര്കഗാഡ്, ഇടുക്കി ലില്ലകളിടല കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടസരടറിമാരുടെ കപാസ്റ്റുകള്
മു ഗണന നല്കി നികകത്ത. അതാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി – ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണര്)
നഗരസഭകളുടെ പ്രവര്ത്തനം സംബന്ധിച്ച അവതരണം കകാര്ഡികനഷ കമ്മിറ്റിയില്
നെത്തി നഗരസഭാ ഡയറക്ടകററ്റിടെ ഇെടപെല് സാധയതകള് ഇനിയും ടുതല്
കാരയക്ഷമവം വിപുലവമാക്കണടമന്ന് കയാഗം വിലയിരുത്തി.
അടുത്ത് കകാര്ഡികനഷ കമ്മിറ്റിയില് ശു ിതൃമിഷടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും പരിപാെികളും
സംബന്ധിച്ച അവതരണം നെത്തണം.
(നെപെി- എക്സികുടീവ് ഡയറക്ടര്, ശു ിതൃമിഷ )

3. മറ്റ് വിഷയങ്ങള്
3.1 ഇടുക്കി ലില്ലാകളക്ടറടെ 27.05.2017-ടല 50/17/DPC/DPO/IDK നമ്പര് കത്ത്
ഇെമലന്നുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2012-13, 2013-14 വര്ഷങ്ങളില് ആരംഭിച്ച താടഴപ്പറയുന്ന
കപ്രാലക്ടുകള് 2017-18-ല് സ്പില്ഓവറായി തുെരാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
രമ
നം
1

വര്ഷം

2

2012-13

3

2013-14

2012-13

തീരുമാനം –

3.2

കപ്രാലക്ട്
കപ്രാലക്ടിടെ കപര്
തുക
നം
26/13
ടഷഡ്ഡുൄെി അെണവാെി
6,00,000 (കലാക ബാെ് വഹിതം)
നിര്മ്മാണം
23/13
മുളൄതറന്നുെി അെണവാെി 6,00,000 (കലാക ബാെ് വഹിതം)
നിര്മ്മാണം
ൄടുംബശ്രീക്ക് ഓഫീസ്
8,82,882 (വികസനഫ. അ് )
ടകടിെവം പലഹാര
നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റം
മുകളില്
പറഞ്ഞ
കപ്രാലക്ടുകള്
എഗ്രിടമെ്
വച്ച്
ആരംഭിച്ചിടില്ലാടയെില്, 2017-18-ല് പുതിയ കപ്രാലക്ടായി എടുക്കാ
വന്നതാണ്. നിര്മ്മാണം ആരംഭിച്ചിണ്ട്ട. അെില് ടപാതുതീരുമാനം
ഖണ്ഡിക 2.2 ബാധകമാണ്.

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഇ.പി.എ) വൄപ്പ് )
ിറ്റൂര് ശിശുവികസന പദ്ധ്തി ഓഫീസറടെ 09.05.2017-ല 270/16-ാാാം നമ്പര് കത്തും ിറ്റൂര്
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 09.05.2017-ടല കത്തും
ിറ്റൂര് ICDS കപ്രാലക്ടിടെ 1987 കമാഡല് ലീപ്പിനു പകരം പുതിയ വാഹനം
വാങ്ങാ
അനുര്രക കപാഷകാഹാര പരിപാെിയുടെ കകന്ദ്ര വിഹിതമായി
ലഭിച്ച
തുകയില് മിച്ചം വന്ന 30.00 ലക്ഷം പീപയില് നി.ം 7 ലക്ഷം പീപ ഉപകയാഗിക്കാ
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
5

(i) അനുര്രക കപാഷകാഹാര പരിപാെിയുടെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച കകന്ദ്ര
വിഹിതത്തിടല മിച്ചം വന്ന തുക ഉപകയാഗിച്ച്
വാഹനം
വാങ്ങാവന്നതല്ല.
(ii) വാഹനം വാങ്ങി നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച് വൄപ്പുതലത്തില്
തീരുമാനടമടുക്കണം
(നെപെി – 1.തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ്
2. സാമൂഹയനീതി വൄപ്പ്)

തീരുമാനം –

3.3 കകാഴികക്കാെ് ലില്ലാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡിെിടെ 23.05.2017-ടല 06/171/17-ാാാം നമ്പര് കത്ത്
ലില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ Vented Cross Bar(വി.സി.ബി) നിര്മ്മാണം, ലല സംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനം, മാമ്പുഴ നവീകരണം എന്നീ കപ്രാലക്ടുകള് നെപ്പാന്നുന്നതിന് നിര്വഹണ
ഉകദയാഗസ്ഥനായി കമനര് ഇറികഗഷ
എക്സികൂടീവ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതല
ടപ്പടുത്താ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം

–

അനുമതി നിരസിച്ചു. തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
എഞ്ചിനീയടറ നിര്വഹണ ചുമതല ല്പ്പിക്കണം.

എക്സികുടീവ്

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് )
3.4 ടകാല്ലം മുനിസിപ്പല് കകാര്പ്പകറഷ
നമ്പര് കത്ത്

ടസരടറിയുടെ 22.05.2017-ടല PC1/7200/2016--ാാാം

താടഴപ്പറയുന്ന കപ്രാലക്ട് 2016-17-ല് വാര്ഷിക പദ്ധ്തിയില് ഉള്ടപ്പടുത്തിയിണ്ട്. അാ
യിരു.. അെെല് തുക 18.00 ലക്ഷം പീപ. വിഹിതം വികസനഫ. അ്(ലനറല്).
എന്നാല് ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് 2,55,794/- പീപ ധനകാരയ കമ്മീഷ ഗ്രാെില് നിന്ന്
പി വലിച്ചു നല്കി. ഇപ്രകാരം അക്ക്. അ് ടഹഡ് മാറി ട ലവഴിച്ച നെപെിക്ക്
സാധൂകരണം സംബന്ധിച്ച്.
കപ്രാലക്ടിടെ കപര്:- ഡിവിഷ 13 വെന്നും ഭാഗം കറാഡ് റീ ൊറിംഗം, കലക്ക് ദര്ശ
നഗര് കറാഡ് - കപകമലി കറാഡ് നിര്മ്മാണവം.
തീരുമാനം - പ്രകതയക അനുമതി നല്ൄ.. ട ലവഴിച്ച തുക അതാത് അക്ക്. അ്
ടഹഡില് തടന്ന ക ര്ക്കണം.
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് )
3.5 ബഹു.ൄന്നമംഗലം എം.എല്.എയുടെ 16.05.2017-ടല T - 163/2017--ാാാംനമ്പര് കത്ത്
ലക്ഷം വീെ് കകാളനികളിലം നാല ടസെ് കകാളനികളിലം മുമ്പ് വീടും സ്ഥലവം
നല്കിയവര് അവിെം വിണ്ട്കപായകപ്പാള് പുതിയ ആളുകളാണ് അവിെങ്ങളില് താമസിച്ചു
വരുന്നത്. ഇങ്ങടന പുതിയ താമസക്കാര് വസിന്നുന്ന വീടുകള് അവരുടെ
കപരിലല്ലാത്തതുടകാ. അ് കലഫ് പദ്ധ്തിയില് ഉള്ടപ്പടുത്തി ഇവര്ക്ക് പ്രതത
സ്ഥലത്ത് തടന്ന വീടു പുതുക്കി പണിയാ ആനുലയം ലഭിന്നുന്നതിന് സ്ഥലത്തിടെ
ഉെമസ്ഥാവകാശ കരഖ ലഭിന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം – ഇതികേല് ഉ ിതമായ നെപെി സൃീകരിക്കാ
റവനൂ വൄപ്പികനാെ്
ആവശയടപ്പൊ തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി- 1. തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ്
2. റവനു കമ്മീഷണര്)
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3.6

ബഹു.കകാടയ്ക്കല് എം.എല്.എയുടെ 22.05.2017-ടല കത്തും കകാടയ്ക്കല് മുനിസിപ്പല്
ട യര്മാടെ 18.05.2017-ടല കത്തും
സമഗ്ര കിണര് റീ ാര്്ിംഗ് പരിപാെി നെപ്പാന്നുന്നതിടെ ഭാഗമായി 150 .മീറ്ററിനു
മുകളില
വീടുകള്ന്നും കിണര് റീ ാര്ലിംഗിനു സബ്സിഡി നല്കാ
അനുമതി
സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം- മുനിസിപ്പല് പ്രകദശടത്ത എല്ലാ വീടുകളിലം സമഗ്രകിണര്റീ ാര്ലിംഗ്
പരിപാെി നെപ്പാക്കാനാടണെില് 150. .മീറ്ററിനു മുകളില
വീടുകള്ന്നും
കിണര് റീ
ാര്്ിംഗ് നെത്താവന്നതാണ്. വിശദമായ കപ്രാലക്ട്
മാര്ഗകരഖയിടല മറ്റ മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതമായി തയ്യാറാക്കി
ലില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കണം. ഡി.പി.സി. തലത്തില്
തീരുമാനടമടുക്കണം.
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡിഡി) വൄപ്പ് )

3.7 അമ്പലപ്പുഴ വെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസരടറിയുടെ 09.05.2017-ടല എ1-493/17-ാാാം
നമ്പര് കത്തും 29.04.2017-ടല 1(2)-ാാാം നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം
പടികലാതി ൄടുംബങ്ങളുടെ വാസ സ്ഥലം ഉയര്ത്തല്, മത്സ്യടതാഴിലാളികള്ക്ക്
നീണ്ട്വലയും ടതര്കമാകകാള് യാനവം എന്നീ കപ്രാലക്ടുകള് നെപ്പാക്കാ
അനുമതി
സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം – പടികലാതി ൄടുംബങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം ഉയര്ത്താ
പ്രകതയക
അനുമതി നല്ൄ.. നീണ്ട്വലയും ടതര്കമാകകാള് യാനവം
മത്സ്യടത്താഴിലാളികള്ന്നു നല്കാവന്നതാണ്. ഇതിടെ യൂണിറ്റ്
ട ലവ് ലില്ലാതലത്തില് നിശ്ചയിക്കണം. ൊടത ഫിഷറീസ്
വൄപ്പ് / മത്സ്യടഫഡ് എന്നിവരുടെ യൂണിറ്റ് കകാേില്
അധികരിക്കാ പാെില്ല.
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് )
3.8 ടകാക. അാടി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 10.05.2017-ടല കത്തും 06.05.2017-ടല 2(5)
നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം
കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ കീഴില പഞ്ചായത്തുകളിടല വിദയാര്ഥികള്ക്ക് കായിക
വികനാദത്തിടെ ഭാഗമായി പരിശീലനം, കമാടികവഷ ക്ാസ്, കളിയുപകരണങ്ങള്
എന്നിവയ്ക്കായി ലനറല് പര്പ്പസ് ഗ്രാെില് നിന്ന് 20,000/-പീപ ട ലവഴിക്കാ
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം-

അനുമതി നിരസിച്ചു. പദ്ധ്തി ആസൂത്രണ മാര്ഗകരഖപ്രകാരം
നിര്വഹണം നെത്തണം.
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡിഡി) വൄപ്പ് )
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3.9 ക ലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ കത്തും (ലഭിച്ചത് 22.05.2017) 24.04.2017-ടല 1(1) ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം.
2016-17 വാര്ഷിക പദ്ധ്തിയില് 8, 9, 10 ക്ാസ്സുകളില് പഠിന്നുന്ന വിദയാര്ഥികള്ക്ക്
കസക്കിള്, ഴാം ക്ാസ്സുവടരയു
എസ്.സി. ൄടികള്ക്ക് പഠകനാപകരണങ്ങള്,
പടികലാതി
വിഭാഗത്തിടല വിദയാര്ഥികള്ക്ക് ലാപ് കൊപ് എന്നീ പദ്ധ്തികള്
ഉള്ടപ്പടുത്തിയിരു.. കലാക് സഭാ ഉപടതരടഞ്ഞടുപ്പ് വന്നതിനാല് നെപ്പാക്കിയില്ല.
ഈ കപ്രാലക്ടുകള് സ്പില്ഓവറായി എടുത്ത് മുകളില് പറഞ്ഞ പദ്ധ്തികള്ക്കായി
കഴിഞ്ഞവര്ഷം ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പട വിദയാര്ഥികള്ക്ക് ഈ സഹായങ്ങള് നല്കാ
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം - അനുമതി നല്ൄ..
3.10

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് )
ബഹു. ഉദുമ എം.എല്.എയുടെ 16.05.2017-ടല കത്തും കദലംപാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡിെിടെ 15.05.2017-ടല എ2-930/46(1)-ാാാം നമ്പര് കത്ത്
കദലംപാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ഉകദയാഗസ്ഥരുടെ ൄറവ് മൂലം 2016-17 വാര്ഷിക
പദ്ധ്തിയിടല പല കപ്രാലക്ടുകളും നെപ്പാക്കാ കഴിഞ്ഞില്ല. ആയതിനാല് ഇവ 201718-ല് സ്പില്ഓവറായി തുെരാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം 1. ഡി.പി.സി. അംഗീകരിച്ച എല്ലാ കപ്രാലക്ടുകളും 2017-18-ല്
സ്പില്ഓവറായി തുെരാവന്നതാണ്.
2. 2016-17-ന് പഞ്ചായ ത്തിടെ പദ്ധ്തി ട ലവ് 47
ശതമാനമാണ്. പഞ്ചായത്തിടെ ആസൂത്രണ നിര്വഹണം
പ്രകതയകമായി അവകലാകനം ട യ്യാ
പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി.
(നെപെി – ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത് )

3.11 ൄളത്തുപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 02.06.2017-ടല കത്ത്
പഞ്ചായത്തിന് ധനകാരയ കമ്മീഷ
ഗ്രാൊയി 2,48,27,000/-പീപ 2017-18-ല്
അനുവദിച്ചിണ്ട്. അ്. ഇതില് 150.00 ലക്ഷം പീപ
ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധ്തിക്കായി
ഉപകയാഗിക്കാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം- അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് )
3.12 വണ്ടൂര് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 09.05.2017-ടല കത്ത്
വണ്ടൂര് കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ കീഴില
താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് ഈ വര്ഷം
ലില്ല-കലാക്ക്-ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ
സഹായകത്താടെ ഡയാലിസിസ് ടസെര്
ആരംഭിക്കാ
ഉകേശിന്നു.. ഇതിനായി മലപ്പുറം ലില്ലയിടല
മറ്റ തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് തുക വകയിരുത്താ നിര്കേശം നല്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം -

സംയുക്ത കപ്രാലക്ട് ടറ്റടുന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ലില്ലാ തലത്തിലാണ്
തീരുമാനടമടുകക്ക. അത്. താലൂക്കാശുപത്രിന്നു കീഴില് വരുന്ന
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഭരണ സമിതി തീരുമാന പ്രകാരം തുക
നല്കാവന്നതാണ്. ലില്ലാ പഞ്ചായത്തു വിഹിതം ഉപകയാഗി
ക്കാവന്നതല്ല.
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(നെപെി – തകേശഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് )
3.13 വണ്ടൂര് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 08.05.2017-ടല കത്ത്
അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തികലയ്ക്ക് ഉയര്ത്താ
തീരുമാനിച്ച ഹയര് ടസക്ക. അറി
സ്ക്കൂളുകള്ക്ക് ഗ്രാമ/കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ പദ്ധ്തി വിഹിതം ഉപകയാഗിക്കാ
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം- അനുമതി നിരസിച്ചു.
(നെപെി – തകേശഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് )
3.14 മുല്ലകേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 17.04.2017-ടല കത്തും 11.04.2017-ടല 7(3) -ാാാം
നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം
2016-17-ടല മാനിന ൄെിവ
പദ്ധ്തി അറ്റൄറ്റപ്പണി എന്ന കപ്രാലക്ട് ഡി.പി.സി.
അംഗീകരിച്ചിരു.ടവെിലം ടെ. അര് നെപെി ര്ര്ത്തിയായില്ല. സ്പില്ഓവറായി തുെരാ
അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം - ഡി.പി.സി. അംഗീകരിച്ച 2016-17 ടല എല്ലാ കപ്രാലക്ടുകളും സ്പില്ഓവറായി
തുെരാവന്നതാണ്.
(നെപെി – തകേശഭരണ (എഫ്.എം വൄപ്പ് )
3.15 ആലപ്പുഴ ലില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടസരടറിയുടെ
കത്തും

16.01.2016-ടല ED-2325/16 -ാാാം നമ്പര്

ലില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ അധികാര പരിധിയില് വരുന്ന സ്കൂളുകള്ക്ക് ബ  ്
വാങ്ങി നല്കാ കപ്രാലക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരു.. 23 സീറ്റിനും 30 സീറ്റിനും ഇെയില
10 വാഹനം വാങ്ങാനാണ് തീരുമാനടമടുത്തത്. ബസ് കമ്പനികളില് നിന്ന് കനരിട്
വാങ്ങാ തീരുമാനിച്ചു.
കമ്പനി നല്കിയ ടസ്പസിഫികക്കഷനും വിലയും താടഴ
ക ര്ന്നു..
Eicher - 24+1 സീറ്റ് (ോര് കമാഡല്)
10,75,000/- പീപ
Mahindra - 24+1 സീറ്റ് (ടൂറിേര് കമാഡല്) 11,33,900/- പീപ
Tata - 26+1 സീറ്റ് (ോര് ബസ് )
12,99,623/- പീപ
08.07.2015 ടല ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിനനുസൃതമായ വാഹനം റ്റാറ്റാ
കമ്പനിയുകെതാടണന്നതിനാല് റ്റാറ്റയുടെ വാഹനം വാങ്ങാ
ലില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
തീരുമാനിച്ചിരു.. കമ്പനിയില് നിന്നല്ലാടത ല സി മുകഖന വാങുകയകയാടണെില്
11,19,623/- പീപ നല്കിയാല് മതിടയന്ന കാരണത്താല് (ുരു ബസിന് - 1,80,000 പീപ
ൄറവ് ) ൊറ്റയുടെ ഔകദയാഗിക ഡീലര് ആയ കപാപ്പുലര് ടമഗാ കമാകടഴ്സ് (ഇന്തയ) യില്
നിന്ന് 8 വാഹനം വാങ്ങി . സര്ക്കാര് അനുമതിയില്ലാടതയാണ് വാഹനം വാങ്ങിയത്.
ഇതിന് സാധൂകരണം സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം – ഈ വിഷയം ടുതല് പഠിച്ചു പിന്നീടു പരിഗണിക്കാ

തീരുമാനിച്ചു.

(നെപെി – തകേശഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് )
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3.16 അെിമാലി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 07/2017-ടല കത്തും 02.12.2017-ടല 12-ാാാം
നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം ഇടുക്കി ADC യുടെ 02.01.2017-ടല D1/38/17/ADC/IDK
നമ്പര് കത്തും
അെിമാലി കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ആയുര്കവദ ആശുപത്രികടളാ.ം വിണ്ട്കിടിയി
ടില്ലാത്തതിനാല് ആയുര്കവദവമായി
ബന്ധടപ്പട
കപ്രാലക്ടുകള് നെപ്പാക്കാ
കബസണ്വാലി ആയുര്കവദ ഡിടസ്പ സറിയിടല
ടമഡിക്കല് ഓഫീസടറ
നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥനാക്കാ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം - അനുമതി നിരസിച്ചു.
3.17 ടകാല്ലം ലില്ലാ ആയൂര്കവദ ഔഷധ
പ്രസിഡെിടെ 09.06.2016-ടല കത്ത്

(നെപെി – തകേശഭരണ (ഡി.ഡി വൄപ്പ് )
നിര്മ്മാണ

വയവസായ

സഹകരണസംഘം

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല ആയുര്കവദ ആശുപത്രികള്ന്നുകവ. അ മരു.കള്
ടകാല്ലം ലില്ലാ ആയുര്കവദ ഔഷധ നിര്മ്മാണ വയവസായ സഹകരണ സംഘത്തില്
നി.വാങ്ങാ നിര്കേശം നല്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം – ആയുര്കവദ ഡയറക്ടര് ശുപാര്ശ ട ്യുകകയാടണെില് 11.08.2008 – ടല
3075/08/ തസൃഭവ സര്ക്കാര് ഉത്തരവില് പറഞ്ഞപ്രകാരം 30 മുതല്
35 ശതമാനംവടര വിലക്കിഴിവ് അനുവദിക്കണടമന്ന നിബന്ധന
കയാടെ അനുമതി നല്ൄ..
(നെപെി – 1. തകേശഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്
2. ഡയറക്ടര് DAME (ആയൂര്കവദം)
3.18 കെമന്നുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 12.05.2017-ടല S2-144/17-ാാാം നമ്പര് കത്തും
25.04.2017-ടല 3(5)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം
മത്സ്യെഷിയുമായി ബന്ധടപ്പട് െ് െഷി (cage culture)ക്ക് സബ്സിഡി നല്കാ
മാര്ഗകരഖയില് പറയു.. അ്. മാര്ഗകരഖയില് താടഴപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകള്
ുഴിവാക്കണടമന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
(i) ഗണകഭാക്താക്കള് മത്സ്യടതാഴിലാളി/മത്സ്യടതാഴിലാളി ക്ബില് അംഗമായ
നാമമാത്ര കര്ഷകര് മാത്രം
(ii) 5 വര്ഷത്തില് ുരിക്കല് മാത്രം സഹായം
തീരുമാനം - ഈ വര്ഷം പരിഗണികക്ക. അതിടല്ലന്ന് തീരുമാനിച്ചു.
(നെപെി – തകേശഭരണ(ഡി.എ) വൄപ്പ്)
3.19 കെമന്നുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 12.05.2017-ടല S2-144/17-ാാാം നമ്പര് കത്തും
25.04.2017-ടല 3(3)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം
കകാഴി, കാെ, താറാവ് മുതലായ
വളര്ത്തു പക്ഷികടള
നല്ൄന്നതിന്
ഗണകഭാക്താവിടെ വരുമാന പരിധി മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം ലനറലിന് 1.00 ലക്ഷം
പീപയും പടികലാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക് 2.00 ലക്ഷം പീപയുമാണ്. ഇടതാഴിവാക്കി വരുമാന
പരിധിയില്ലാടത
ട റകിെ നാമമാത്ര കര്ഷകര്ടക്കല്ലാം
നല്കണടമന്ന്
ആവശയടപ്പടിരിന്നു..
തീരുമാനം – ഈ വര്ഷം പരിഗണികക്ക. അതിടല്ലന്ന് തീരുമാനിച്ചു.
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(നെപെി – തകേശഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് )
3.20 ബഹു. കകാവളം എം.എല്.എയുടെ കത്ത് (ലഭിച്ചത് 18.05.2017-ന് )
കകരള വാടര് അകതാറിടിയില് നിന്ന്
ഗാര്ഹിക കണക്ഷ
നല്ൄന്നതിന്
സബ്സിഡിതുക ഗണകഭാക്താവിന്
കനരിണ്ട് നല്ൄന്നതിനുപകരം KWAയില്
ടഡകപ്പാസിറ്റ് ട യ്യാവന്ന രീതിയിലാക്കണമന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം – സബ്സിഡി തുക ഗണകഭാക്താവിന് കനരിണ്ട് നല്ൄന്ന രീതി തുെകര. അതാണ്.
(നെപെി – തകേശഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ് )
3.21.

തിപീര് നാളികകര ഉല്പാദക കമ്പനി ട യര്മാടെ 03.06.2017 ടല കത്ത്
തിപീര് നാളികകര ഉല്പാദക കമ്പനി നീരയില് നി.ം ഉ. അാൄന്ന നീര ക ാകക്റ്റ്, നീര
ക്കര എന്നിവ കപ്രമറി അെണവാെി ൄടികള്, മുലയൂണ്ട്ന്ന അമ്മമാര്,
ക്മാരപ്രായത്തില
ടപണ്ൄടികള് എന്നിവര്ക്ക് അെണവാെി മുകഖന നല്ൄന്നതു
സംബന്ധിച്ച്.
തീരുമാനം – അെണവാെി മുകഖന വിതരണം ട ്യുകന്നതിന് അനുകയാലയമാകണാ
ഇവടയന്ന് പരികശാധിച്ച് സാമൂഹയ നീതി വൄപ്പ് ഡയറക്ടര് റികപ്പാര്ട്
സമര്പ്പിക്കണം. റികപ്പാര്ണ്ട് ലഭിച്ചതിനുകശഷം നെപെി സൃീകരിന്നുന്നതാണ്.
കമ്പനി അധികാരികള് ഈ ഉല്പന്നം പരികശാധനക്കായി സാമൂഹയനീതി
ഡയറക്ടര്ക്ക് ലഭയമാക്കണം. ഉല്പാദക കമ്പനി ടതെിലം NABL
അരഡിറ്റഡ് ലാബില് പരികശാധിച്ച് ഉല്പന്നങ്ങളുടെ കപാഷക മൂലയവം
ഘെകങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് പരികശാധനാ റികപ്പാര്ണ്ട്ം നല്കണം.
(നെപെി – തകേശഭരണ വൄപ്പ് )

3.22

ബഹു. കല്പ്പറ്റ എം.എല്.എയുടെ 05.06.2017 ടല കത്ത്.
കമപ്പാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ബ  ്കറ്റാപ്പ് നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് 2015-16 ല് 3,50,000/പീപ വകയിരുത്തി കപ്രാലക്ട് നെപ്പാക്കി. തുക തികയാടത വന്നതിനാല് അധിക തുക
ഉള്ടപ്പടുത്തി. ഗണകഭാസമിതസമിതി മുകഖന നെപ്പാന്നുന്നതിനു പകരം ടെ. അര്
രീതിയാക്കി. എന്നാല് ഗണകഭാസമിത സമിതിടയടക്കാ. അ് നിര്മ്മാണം നെത്തി. ഈ
നെപെിക്ക് സാധൂകരണം നല്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച്.

തീരുമാനം –

ഇത് വിശദമായി പരികശാധിച്ച് റികപ്പാര്ട് സമര്പ്പിക്കാ തകേശസൃയം
ഭരണ ീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. പിന്നീടു തീരുമാനടമടുക്കാം.
(നെപെി – സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ടര്)

കയാഗം 2.30 ന് അവസാനിച്ചു.
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അനുബന്ധം

കയാഗത്തില് പടെടുത്തവര്
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ശ്രീ. റ്റി.ടക. കലാസ്, പ്രി സിപ്പല് ടസരടറി, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
കഡാ. ടക.എ . ഹരിലാല്, ടമമ്പര് കേറ്റ്പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ്
ശ്രീറാം സാംബശിവ റാവ, എക്സികുടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടക.എം
ശ്രീ. എസ്. ഹരികികഷാര്, എക്സികുടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄടുംബശ്രീ
കഡാ. ടക വാസുകി, എക്സികുടീവ് ഡയറക്ടര്, ശു ിതൃമിഷ
ശ്രീമതി പ്രസന്നൄമാരി, ീഫ്, വികകന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഗം, പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ്
ശ്രീ. വി. രതീശ , പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്
ശ്രീ. എം.പി. അലിത് ൄമാര്, അഡീഷണല് ഡയറക്ടര്
ശ്രീ. പി.ആര്.സലിൄമാര്, ീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
ശ്രീ. ബി.എസ്. തിരുകമനി, റൂറല് ടഡവലപ്ടമെ് കമ്മീഷ്ണര്
ശ്രീ. വി.എസ്. സകന്താഷ് ൄമാര്, അഡീഷണല് ഡവലപ്ടമെ് കമ്മീഷണര്
ശ്രീ. ബി.ടക. ബലരാല്, ടല.ഡി (അഡ്മി ) ഡി.വി.എ
. എം.എസ്.നാരായണ നമ്പൂതിരി, കലായിെ് ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത്
. ശ്രീമതി. ടലതി. എസ്, എ.എസ്, ഫിനാ സ് ഡിപ്പാര്ട്ടമെ്
ശ്രീ. ലയ ന്ദ്ര . ആര്, പഞ്ചായത്ത് ഡിപ്പാര്ട്ടമെ്
ശ്രീ. സനീഷ്കുമാര് ടക.ടക, ആര്.ു., എസ്.സി.ഡി.ഡി
ശ്രീ. എ.ടക. കമാഹനൄമാര്, ടല.എസ്, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്
ശ്രീമതി. ശ്രീരഞ്ജിനി, സീനിയര് സൂപ്ര. അ്, ഡി.യു.എ
ശ്രീ. ടക.രാജു, ടല.ഡി, കകരളാ കേറ്റ് ആഡിറ്റ് വിഭാഗം
ശ്രീമതി ഹരിതാ വി. ൄമാര്, നഗരകാരയ ഡയറക്ടര്
ശ്രീ. അനീഷ്. എ. കപ്രാലക്ട് മാകനലര്, ഐ.ടക.എം
ശ്രീ. രാമനാഥ . വി.
ശ്രീമതി. ലിഷ കമാഹ , എഡി.സി, സി.ആര്.ഡി
ശ്രീ. കലാസഫ്. സി. പി., പി.ു, ശു ിതൃമിഷ
ശ്രീ. എസ്. സുകരഷ്കുമാര്, അ. അര് ടസരടറി
ശ്രീ. ടക. അര്ുന , എസ്.ആര്.ലി. ടമമ്പര്
ശ്രീ. റ്റി. സുകരഷ് ബാബു. എസ്.ആര്.ലി. ടമമ്പര്.
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