നം. 20/2017/SRG/CC

വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കഔാഒഡികനഷ ഔമ്മിറ്റിയുടെ
23.08.2017 -ല് നെന്ന കയാഖത്തിടെ നെപെി വിവരം
കയാഖം ഈങ്ങയ്ക്ക് 12.00 മണിക്ക് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിടല ഄഡ്മ്നികേറ്റീവ് കലാക്കിടല
DA5 ഹാളില് അരംഭിങ്ങെ. ബഹു. തകേശഭരണ വൄപ്പുമന്ത്രി കയാഖത്തില് ഄദ്ധ്യക്ഷത
വഹിങ്ങെ. പടെടുത്തവരുടെ കപരു വിവരം ഹാജ രജിസ്റ്റ പ്രഔാരം

1.

പദ്ധ്തി പുകരാഖതി ഄവകലാഔനം

തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധ്തി പുകരാഖതി കയാഖം ഄവകലാഔനം ടെയ്തു.
1.1
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആതുവടരയുള്ള പദ്ധ്തി ടെലവ് 14.16 ശതമാനമാണ്.
വിശദ വിവരം താടഴ കെുന്നു.
നഖരസഭഔള്
16.72 ശതമാനം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
15.80 ’’
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
12.54 ’’
കഔാപകറഷ
11.38 ’’
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
9.07 ’’
അടഔ
14.16 ശതമാനം
===============
22.08.2017-ടല ഔണക്കനുസരിങ്ങ് ട്രഷറിയില് സമപിങ്ങ 3772 ബില്ലുഔള്
ആതുവടര മാറിയിട്ടില്ല. ആതിടെ അടഔ തുഔ 122.25 കഔാെി രൂപയാണ്.
1.2
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2017-18 വാഷിഔ പദ്ധ്തിക്ക് ണ് 15-ംം തീയതിക്ക്
മുമ്പ് ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയിടം പദ്ധ്തി ടെലവ് ൄറവാടണന്ന് കയാഖം നിരീക്ഷിങ്ങെ.
താടഴപറയുന്ന ഔാരയങ്ങളില് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഄെിയന്തിര ശ്രദ്ധ്
നല്കഔണ്ടതാതാണ് ്ന്ന് കയാഖം നികര്ഷിങ്ങെ.
1. ടഡകപാസിറ്റ് പ്രല്ലത്തിഔളുടെ ബില്ലുഔള് ്ല്ലാം ടസക്രട്ടറിമാ ട്രഷറിയില്
നല്ഔി തുഔ ബധപ്ടപട്ട സ്ഥാപനത്തില് ഄെയ്ക്കണം. ആതില് ടസക്രട്ടറിമാ
വീഴ്ച വരുത്താ പാെില്ല. ആപ്രഔാരം ടഡകപാസിറ്റ് തുഔയുടെ ബില്ലുഔള് ആനിയും
നല്ഔിയിട്ടിടല്ലെില് ഄതിടെ ഔാരണം വൄപ്പുകമധാവിഔള്ു നല്ഔണം.
2. വൄപ്പുകമധാവിഔള് ടഡകപാസിറ്റ് പ്രല്ലത്തിഔളുടെ
വിവരങ്ങള് ഄടുത്ത
കഔാഒഡികനഷ ഔമ്മിറ്റിയില് ഄവതരിപിക്കണം.
നെപെി :1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട
2)നഖരഔാരയ ഡയറക്ട
3) ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ
1

1.3

പദ്ധ്തി ടെലവ് ഏറ്റല്ലൃം ൄറല്ലൃവരുത്തിയ തകേശഭരണ സ്ഥാപന ടസക്രട്ടറിമാകരാെ്
വിശദീഔരണം അരായണം. പദ്ധ്തി നിവഹണത്തിനും ടെലവിനും തെസ്സമായി
നില്ുന്ന ഔാരണങ്ങള് ഔടണ്ടതാത്തി പരിഹരിക്കാ നെപെി സൃീഔരിക്കണം.
(നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട
3)നഖരഔാരയ ഡയറക്ട
4) ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ)
ഏറ്റല്ലൃം ടുതല് പദ്ധ്തി ടെലല്ലൃ വരുത്തിയതും ഏറ്റല്ലൃം ൄറഞ്ഞ പദ്ധ്തി ടെലല്ലൃ
വരുത്തിയതുമായ 10 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം ്ല്.്സ്.ജി.ഡി.
സസറ്റില് കപാസ്റ്റു ടെയ്യണം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്, കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുഔള്,
നഖരസഭഔള്, കഔാപകറഷ , ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള് ്ന്നിവ പ്രകതയഔമായി
കപാസ്റ്റു ടെയ്യണം.
(നെപെി:- ്ക്സിഔൂട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടഔ.്ം)
ആനിയും സാകെതിഔാനുമതി
നല്ഔാനുള്ള കപ്രാജടുകളഔളുടെ
ജില്ല തിരിങ്ങെള്ള
വിവരങ്ങള് തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പു െീഫ് ്ഞ്ചിനീയ കശകരിക്കണം.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പു് െീഫ് ്ഞ്ചിനീയ)
ഏടതെിലം ട്രഷറിഔളില് ബില് മാറുന്നതിന് തെസ്സങ്ങള് ഈണ്ടതാ് ്െില് ഇ വിവരം
ഄതാതു തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് പ്രി സിപല്
ടസക്രട്ടറിടയ കനരിട്ടറിയിക്കണം.

1.4

1.5

1.6

2.

ടപാതു വിഷയങ്ങള്
2.1

കഔാഒഡികനഷ ഔമ്മിറ്റിയുടെ കയാഖങ്ങളില് ്ടുുന്ന തീരുമാനങ്ങളില്
ബധപ്ടപട്ട വൄപ്പുകമധാവിഔള് െതയമായി തുെനെപെിഔള് സൃീഔരിുന്നില്ലാ
്ന്ന്
കയാഖം വിലയിരുത്തി. ആത് ഔാരണം കഔാഒഡികനഷ
ഔമ്മിറ്റി
തീരുമാനങ്ങള് നെപാുന്നതിന് ബധപ്ടപട്ട തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്/
വൄപ്പുഔള്ക്ക് ഔഴിയുന്നില്ല. ആനി മുതല് കഔാഒഡികനഷ ഔമ്മിറ്റിയുടെ അദയ
ഄജണ്ടതാ മു കഔാഒഡികനഷ ഔമ്മിറ്റി കയാഖ തീരുമാനപ്രഔാരം സൃീഔരിങ്ങ
തുെ നെപെിഔള് സംബധപ്ിങ്ങ ഄവകലാഔനമാണ്. തുെ നെപെി സൃീഔരിക്കാ
ടുതല് സമയമാവശയമുള്ളവ തുെന്ന് വരുന്ന കഔാഒഡികനഷ ഔമ്മിറ്റിയില്
െങ്ങ ടെയ്യുന്നതാണ്.
(നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
2)്ല്ലാ വൄപ്പുകമധാവിഔളും)
2

2.2

പല തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും നല്ൄന്ന ഔത്തുഔളില് വിശദാംശങ്ങള് ആല്ല.
ഄങ്ങടന വിശദാംശങ്ങള് ആല്ലാടയെില് ഄവ തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്/
്സ്.അ.ജി. മുകകന തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് തിരിടഔ നല്ഔി
അവശയമായ വിവരങ്ങള് സഹിതം പുനസമപികക്കണ്ടതാതാണ്. ടവറ്റിംഖ്
ഒഫീസ,
ജില്ലാതല/സംസ്ഥാനതല
ഄപീല്
ഔമ്മിറ്റിഔള്
തീരുമാനടമടുകക്കണ്ടതാവ
കഔാഒഡികനഷ
ഔമ്മിറ്റി
പരിഖണിുന്നതല്ല.
കഔാഒഡികനഷ
ഔമ്മിറ്റി കയാഖത്തില് പരിഖണികക്കണ്ടതാ വിഷയങ്ങള് 4
ദിവസം മുടമ്പെിലം
്സ്.അ.ജി.യില് ലഭിങ്ങിരിക്കണം. ഄതിനുകശഷം
ലഭിുന്നവ
പിന്നീടുള്ള
കഔാഒഡികനഷ
ഔമ്മിറ്റിയില്
മാത്രകമ
പരിഖണിുഔയുള്ളൂ.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.്) വൄപ്

2.3

വൄപ്പുകമധാവിഔള്
കഔാഒഡികനഷ
ഔമ്മിറ്റിയില്
കനരിട
ഫയല്
സമപിുകമ്പാള് ഄവ പരികശാധിങ്ങ് ൄറിപ്പു തയ്യാറാക്കാ
ഔഴിയുന്നില്ല.
ഄതിനാല് ആത്തരം ഫയലികേല് ്ടുുന്ന തീരുമാനങ്ങള്ക്ക് വയ കുത ൄറല്ലൃ
വരുന്നുണ്ടതാ്. ആനി മുതല് ആത്തരം ഫയലഔള് പരികശാധിങ്ങ് ഄജണ്ടതായില്
ഈള്ടപടുത്തത്തക്ക രീതിയില് ്സ്.അ.ജി. മുകകന കഔാഒഡികനഷ
ഔമ്മിറ്റിു സമപികക്കണ്ടതാതാണ്.
(നെപെി : - 1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
2) ബധപ്ടപട്ട വൄപ്പു കമധാവിഔള്)

2.4

GST സംബധപ്ിങ്ങ് ബധപ്ടപട്ട ്ഞ്ചിനീയമാുള്ള
സംസ്ഥാനതല
പരിശീലനം 24.08.2017-ന് നെത്താ തീരുമാനിങ്ങെ. ജില്ലാതല പരിശീലനം ്ല്ലാ
ജില്ലഔളിലം 30.08.2017-ല് നെത്താനും തീരുമാനിങ്ങെ.
(നെപെി : - 1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
2) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് െീഫ് ്ഞ്ചീയ)
GST സംബധപ്ിങ്ങ് ആന്ന് (23.08.2017) സവഔിട്ട്
ബഹു ധനഔാരയ വൄപ്പു
മന്ത്രിയുമായുള്ള െങ്ങയുടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് തുെ നെപെി സൃീഔരിക്കാ
തീരുമാനിങ്ങെ.
(നെപെി : -- 1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
2) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് െീഫ് ്ഞ്ചീയ)

2.5

3

2.6

2.7

2.8

കപ്രാജടുകളഔളുടെ നിവഹണത്തിനുകമല് ഒഡിറ്റു ൄറിപ്പുഔള് പരിഹരിുന്നതിന്
വൄപ്പുതലത്തില് നെപെി സൃീഔരിക്കണടമന്നും ഄവ കഔാഒഡികനഷ
ഔമ്മിറ്റിയില് പരിഖണികക്കണ്ടതാതിടല്ലന്നും തീരുമാനിങ്ങിരുന്നു. പല തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളും മാഖകരകയില് നിന്ന് വയതിെലിങ്ങ് നിവഹണം നെത്തിയിട്ട്
സാധൂഔരണത്തിനായി കഔാഒഡികനഷ
ഔമ്മിറ്റിയില് സമപിുന്നുണ്ടതാ്.
സാധൂഔരണത്തിനായി
സമപിക്കടപടുന്ന
കപ്രാജടുകളഔള്
പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ട/നഖരഔാരയ ഡയറക്ട/ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ മുകകന റികപാട്ട്
സഹിതം സമപികക്കണ്ടതാതാണ്. ആപ്രഔാരം ഄല്ലാത്തവ കഔാഒഡികനഷ
ഔമ്മിറ്റിയില് പരിഖണികക്കണ്ടതാതിടല്ലന്നു തീരുമാനിങ്ങെ.
ഒഡിറ്റ് ൄറിടപഴുതിയതികേല്
മു
കഔാഒഡികനഷ
ഔമ്മിറ്റി
തീരുമാനപ്രഔാരം
വൄപ്പുതലത്തില് തടന്ന നെപെി സൃീഔരിക്കണം. ആവ
കഔാഒഡികനഷ ഔമ്മിറ്റിയില് പരിഖണിുന്നതല്ല.
(നെപെി : - 1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട
3)നഖരഔാരയ ഡയറക്ട
4) ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ
2015-16-ല് അരംഭിങ്ങതും 2016-17-ല് സ്പില്ഒവറായി തുെരുന്നതുമായ കപ്രാജടുകളഔള്
31.03.2017-നു മുമ്പ് പൂത്തിയാക്കി 30.06.2016-ന് മുമ്പ് ബില്ലു നല്ഔിയാല്
ഔയാരിഒവ തുഔ നല്ൄടമന്ന് സക്കാ ഈത്തരവായിരുന്നു. ഄതിനാല് ആത്തരം
കപ്രാജടുകളഔള് 2017-18-ടല ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിടല വാലികഡഷനില്
ഈള്ടപട്ടിരുന്നില്ല. 2015-16-ടല െില കപ്രാജടുകളഔളുടെ ബില് 30.06.2017-നു നല്ഔാ
ഔഴിഞ്ഞില്ല. ധന വൄപിടെ ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരം ആങ്ങടനയുള്ള ബില്ലുഔളുടെ തുഔ
2017-18-ടല ബഡ്ജറ്റ് തുഔയില് നിന്നാണ് നല്കഔണ്ടതാത്. ആത്തരം കപ്രാജടുകളഔള്
കഭദഖതി ടെയ്യാ കവണ്ടതാ ക്രമീഔരണം സുകലക കസാഫ്ട് ടവയറില് വരുത്തണം.
(നെപെി : - 1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
2) ്ക്സിഔൂട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടഔ.്ം)
ബഡ്ജറ്റ് പ്രഔാരം കലാഔ ബാെ് ഫണ്ടതാ് കഔന്ദ്ര വിഹിതം, സംസ്ഥാന വിഹിതം
്ന്നിങ്ങടന രണ്ടതാായി തിരിങ്ങ് രണ്ടതാ് ടഹഡ് ഒഫ് ഄക്കൗണ്ടതാിലാണ് തുഔ
വഔിയിരുത്തിയിരിുന്നത്. ്ന്നാല് കപ്രാജക്ടില് അടഔ തുഔ രണ്ടതാായി തിരിങ്ങല്ല
ഔാണിങ്ങിരിുന്നത്. ഄതിനാല് ബില് തയ്യാറാക്കി ട്രഷറിയില് നല്ൄന്നതിനു
സാധിുന്നില്ല. ആത്തരം കപ്രാജടുകളഔളും കഭദഖതി വരുത്തുന്നതിന് (27.07.17 ടല
കഔാഡികനഷ ഔമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിനു തുെങ്ങയായി) ഄനുമതി നല്ഔാ
തീരുമാനിങ്ങെ.
(നെപെി : - 1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
2) ്ക്സിഔൂട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടഔ.്ം)
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2.9

2.10

2.11

2.12

മാഗകരകപ്രഔാരം ഭിന്നകശഷിയുള്ളവക്ക് ഈപഔരണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള
നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനായി ടമഡിക്കല് ഒഫീസടറയാണ് നിശ്ചയി
ങ്ങിരിുന്നത് െില തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഄശ്രദ്ധ്മൂലം ഐ.സി.ഡി.്സ്
സൂപവസവസമാടരയാണ് നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനായി കപ്രാജക്ടില്
ഈള്ടപടുത്തിയിരിുന്നത്. ഄതിനാല് ഇ കപ്രാജടുകളഔള് ടവറ്റു ടെയ്യുന്നതില്
തെസ്സം കനരിടുന്നു. ആത്തരം കപ്രാജടുകളഔളില് നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥോടര 201718-ടല മാഖകരകയ്ക്കനുസരിങ്ങ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള കഭദഖതി തകേശസൃയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഔത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസമാക്ക്
ടെയ്യാല്ലൃന്നതാണ് .
(നെപെി : - 1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
2) ്ല്ലാ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസമാും)
െില തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് (പ്രകതയഔിങ്ങ് കതാട്ടം കമകലയിലള്ള
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ും,
മുനിസിപാലിറ്റിഔള്ും)
ഭവനനിമ്മാണത്തിന്
സ്ഥലത്തിടെ ലഭയതൄറല്ലൃമൂലം ബുദ്ധ്ിമുട്ടനുഭവിുന്നു. സലഫ് പദ്ധ്തികയയും ആതു
ബാധിും. ആത് െങ്ങ ടെയ്യുന്നതിന് ബഹു. റവനൂ വൄപ് മന്ത്രി, ബഹു.ടതാഴില്
വൄപ് മന്ത്രി, ബഹു. തകേശസൃയം ഭരണ വൄപ് മന്ത്രി ്ന്നിവരുമായി െങ്ങ
ടെയ്യുന്നതിന് ഇ വിഷയം ബഹു. മുകയമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധ്യില് ടഔാണ്ടു
വരുന്നതിനു തീരുമാനിങ്ങെ.
(നെപെി : - തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് )
20.06.2017-ടല 5061/2017/ധന നമ്പ സക്കാ ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരം പുതിയതായി
രൂപീഔരിക്കടപട്ട മുനിസിപാലിറ്റിഔള്ക്ക് 1.00 കഔാെി രൂപ വീതല്ലൃം കഔാപകറഷന്
2.00 കഔാെി രൂപ വീതല്ലൃം നഖരസഭഔളുടെ ഄെിസ്ഥാന വിഔസത്തിനായി
സക്കാ ഄനുവദിങ്ങിടണ്ടതാ്. ഇ തുഔ സുകലക കസാഫ്ട് ടവയറില് വിഔസന
ഫണ്ടതാായി കെത്തിടണ്ടതാ്. ആകപാള് ആത് വാലികഡഷനില് വരും. ഄെിസ്ഥാന
വിഔസനത്തിനുകവണ്ടതാി നല്ഔിയ തുഔയായതിനാല് ആത് വാലികഡഷനില് നിന്ന്
ഴിവാക്കാ തീരുമാനിങ്ങെ.
(നെപെി : - 1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
2) ്ക്സിഔൂട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടഔ.്ം)
ടപകഫാമ സ് ഒഡിറ്റ് വിഭാഖത്തില് ്ല്ലാ ണനിയ സൂപ്രണ്ടതാ്മാും
സി.യു.ജി. ഔണക്ഷ നല്ഔാ തീരുമാനിങ്ങെ. രു മാസം പരമാവധി 250 രൂപ
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രു ഔണക്ഷന് ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. ഏറ്റല്ലൃം ലാഭഔരമായ പ്ലാ BSNL
ഄധിഔാരിഔളുമായി െങ്ങ ടെ് ് തിരടഞ്ഞടുകക്കണ്ടതാതാണ്.
(നെപെി : - 1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
2) കസ്റ്ററ്റ് ടപകഫാമ സ് ഒഡിറ്റ് ഒഫീസ)
2.13

2.14

2.15

2.16

പട്ടിഔജാതി /പട്ടിഔവഗ വിഭാഖങ്ങള്ക്ക് വീെിനു സ്ഥലം വാങ്ങി നല്ഔാനായി
പല കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുഔളും കപ്രാജടുകളഔള് നെപാക്കിയിടണ്ടതാ്. ്ന്നാല്
പലയിെത്തും വീടു വങ്ങെ നല്ഔിയിട്ടില്ല. ആങ്ങടന ഈപകയാഖിക്കാടത ഔിെുന്ന
സ്ഥലടത്ത സംബധപ്ിങ്ങ വിവരങ്ങള് കശകരിുവാ
ഗ്രാമവിഔസന
ഔമ്മീഷണടറ ങ്ങൃമതലടപടുത്തി.
(നെപെി : - ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ)
ഄസിസ്റ്റെ് ്ഞ്ചിനീയമാരുടെ റാെ് ലിസ്റ്റ് പി.്സ്.സി. പ്രസിദ്ധ്ീഔരിങ്ങിടണ്ടതാ്.
ആതില് നിന്ന് നിയമനം നെത്തുന്നതിനുള്ള ഄെിയന്തിര നെപെി തകേശസൃയം
ഭരണ വൄപ് െീഫ് ്ഞ്ചിനീയ സൃീഔരിക്കണം. ൊടത വൄപില് നെകത്തണ്ടതാ
പ്രകമാഷനും ്ത്രയും കവഖം നെത്താ കവണ്ടതാ നെപെി െീഫ് ്ഞ്ചിനീയ
സൃീഔരിക്കണം.
(നെപെി : - തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് െീഫ് ്ഞ്ചിനീയ)
പല തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ ഗ്രാെ് ഈപകകയാഖിങ്ങ്
കറാഡ് കഔാ്ക്രീറ്റിംഖിന് കപ്രാജക്ട് വങ്ങിടള്ളതായി ശ്രദ്ധ്യില്ടപട്ടിടണ്ടതാ്. കഔന്ദ്ര
ധന മന്ത്രാലയത്തിടെ മാഖകരക പ്രഔാരം ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ ഗ്രാെിടെ
ഈപകയാഖം സംബധപ്ിങ്ങ് െതയമായി പ്രതിപാദിങ്ങിടണ്ടതാ്. ആതനുസരിങ്ങ് കറാഡ്
സംരക്ഷണ ത്തികെയും
പരിപാലനത്തികെയും
ഭാഖമായല്ലാടത
പുതിയ
കറാഡിടെ കഔാ്ക്രീറ്റിംഖ് നെത്താല്ലൃന്നതല്ല.
(നെപെി : - 1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
2) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
െീഫ് ്ഞ്ചിനീയ)
െില തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വിവിധ കറാഡുഔള് റ്റ കപ്രാജക്ടായി
തയ്യാറാക്കി നെപാുന്നതായി ശ്രദ്ധ്യില്ടപട്ടിടണ്ടതാ്. വിവിധ കറാഡുഔള് റ്റ
കപ്രാജക്ടായി നെപാക്കാല്ലൃന്നതല്ല ്ന്ന് നികേശം നല്ൄന്നു.
(നെപെി : - 1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
2) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്
െീഫ് ്ഞ്ചിനീയ)
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2.17

കഔാഒഡികനഷ ഔമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് അവശയമായ
വിഷയങ്ങളില് സക്കാ ഈത്തരല്ലൃഔളും സുലറുഔളും ഔാലതാമസം ൊടത
ആറകക്കണ്ടതാതാണ്.
ഔത്തുഔള്
മാത്രം
അവശയമുള്ള
വിഷയങ്ങളില്
ബധപ്ടപട്ടവക്ക് ഔത്തു നല്ഔണം.
(നെപെി : -തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് )

2.18

2017-18 ടല വാഷിഔ പദ്ധ്തി മാഗകരക ഄനുസരിങ്ങ് ഄെിയന്തിരമായി
സംസ്ഥാനതല ഄപകലറ്റ് ഔമ്മിറ്റി രൂപീഔരികക്കണ്ടതാതാണ്. തകേശഭരണ വൄപ്
ടസക്രട്ടറി ടെയമാനും സംസ്ഥാന അസൂത്രണ കബാഡ് വികഔന്ദ്രീെതാ
സൂത്രണ വിഭാഖം െീഫ് ഔ്വീനറും അയിടള്ള ഄപകലറ്റ് ഔമ്മിറ്റിയില്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട, ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ, നഖരഔാരയ ഡയറക്ട
്ന്നിവ ഄംഖങ്ങളായിരിും. ഄപീല്സംബധപ്ിങ്ങ വിഷയല്ലൃമായി ബധപ്ടപട്ട
വൄപ്പു ഡയറക്ടടറ വിഷയ പരിഖണന സമയത്ത് ക്ഷണികക്കണ്ടതാതാണ്.
തീരപ്രകദശങ്ങളിടല വീടുഔള്ക്ക് ഒല കമയുന്നതിനുള്ള കപ്രാജടുകളഔള് ബധപ്ടപട്ട
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ും മുനിസിപാലിറ്റിഔള്ും നെപാക്കാല്ലൃന്നതാണ്.

2.19

3

പ്രകതയഔ വിഷയങ്ങള്

3.1 തിരുവനന്തപുരം

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 27.07.2017-ടല P6/900/15/TDP
നമ്പ ഔത്ത്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് HIV ബാധിതരായിടള്ളവുള്ള കപാഷഔാഹാര പരിപാെി
നെപാുന്നുണ്ടതാ്. ഫണ്ടതാിടെ ഄപരയാപ്തതമൂലം ഇ പദ്ധ്തി മുെങ്ങാടത വഷം മുഴുവ
നെപാക്കാ ബുദ്ധ്ിമുടള്ളതിനാല് ആടതാരു സംയു കു കപ്രാജക്ടാക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായ
ത്തുമായി കെന്നു നെപാക്കാ
ഈകേശിുന്നു. വിഔസനഫണ്ടതാില് നിന്ന്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുെി തുഔ വഔയിരുത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു മുകകന പദ്ധ്തി
നെപാക്കാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

HIV

ബാധിതരുടെ
്ണ്ണം പരിമിതമായതിനാല്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി
കെന്ന്
സംയു കുമായി
ടെകയ്യണ്ടതാതിടല്ലന്ന്
കയാഖം
നിരീക്ഷിങ്ങെ.
രു
വഷകത്തയ്ക്ക് കവണ്ടതാ അടഔ ടെലവ് സഹിതം
വിശദാംശങ്ങള്
സമപിക്കാ
അവശയടപടുന്നു.
ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് പിന്നീെ് തീരുമാനിും.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി.) വൄപ് )
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3.2

ടഔാട്ടാരക്കര കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 25.07.2017-ടല KB1-1795/2017ംാംം നമ്പ ഔത്തും 20.07.2017-ടല 11-ംാംം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം
ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി ഄംഖീഔരിങ്ങ താടഴപറയുന്ന കപ്രാജടുകളഔള്ക്ക് ടവറ്റിംഖ്
ഒഫീസ കമാഡിഫികക്കഷ
അവശയടപട്ടിരിുന്നു. ആതിന് ഄംഖീഔാരം
നല്ൄന്നത് സംബധപ്ിങ്ങ്
1) കപ്രാ.നം.31/2018- ഔാഷിഔ ഔമ്മകസന രൂപീഔരിക്കല്
(ഄെെല് 10.00 ലക്ഷം രൂപ)
2) കപ്രാ.നം. 34/2018 - ഔാഷികഔാത്പന്ന സംഭരണ വിതരണകഔന്ദ്രം
(ഄെെല് 10.00 ലക്ഷം രൂപ)
തീരുമാനം – ടവറ്റിംഖ് ഒഫീസ/ ജില്ലാതല ഄപീല് ഔമ്മിറ്റി
തീരുമാനടമടുകക്കണ്ടതാ വിഷയമാണ്
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (്ഫ്.്ം.) വൄപ് )

3.3

ടപരളകേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 31.07.2017-ടല ഔത്ത്
പ്ലാസ്റ്റിഔ് മാലിനയം കശകരിുന്നതിന് നാല് വനിത വാളണ്ടതാിയമാടര (2 ഡ്ഡ്സ്
ഒകട്ടാ സൈവറും 2 വാളെിയറും) പഞ്ചായത്തില് താല്ക്കാലിഔമായി നിയമിങ്ങിടണ്ടതാ്.
ഔഴിഞ്ഞ വഷം ആവക്ക് തനത് ഫണ്ടതാില് നിന്ന് 6000/- രൂപ വീതം പ്രതിമാസം
കവതനം നല്ഔി. ഇ വഷല്ലൃം തനത് ഫണ്ടതാില് നിന്ന് 6,500/- രൂപ വീതം
പ്രതിമാസം കവതനമായി നല്ഔാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

3.4

തനത് ഫണ്ടതാ് ഈപകയാഖിങ്ങ് ദിവസകവതാനാെിസ്ഥാന
ത്തില് നല്കഔണ്ടതാതാണ്.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ് )

ഔിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 24.07.2017-ടല ഔത്ത്
പഞ്ചായത്തിടല ലക്ഷം വീെ് കഔാളനിഔളിടല ആരട്ട വീടുഔള് റ്റവീൊുന്ന പ്രല്ലത്തി
നെന്നു വരുഔയാണ്. വിഔസന ഫണ്ടതാിനു പുറകമ ഒകരാ വീെിനും ഄധിഔമായി വരുന്ന
10.00 ലക്ഷം രൂപ സൃഔാരയ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്ന് ഔടണ്ടതാത്താ ലക്ഷയമിട്ടിരിുന്നു.
പഞ്ചായത്തില് നിന്ന് വിഹിതം ലഭിുന്നതിന് സഔവശാവഔാശ സട്ടിഫിക്കറ്റാണ്
നല്ഔിയിരിുന്നത്. മറ്റ് കരകഔള് ലഭയമല്ല.
സഔവശാവഔാശകരകയുടെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില് ധനസഹായം നല്ഔാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

റവനൂ വൄപില് നിന്നു ലഭിങ്ങ സഔവശാവഔാശകരക
പരികശാധിങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി സാക്ഷയടപടുത്തി
അനുലയം നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്. 10 വഷകത്തയ്ക്ക് വീെ്
സഔമാറാ പാെില്ല.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ് )
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3.5

മൂന്നാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 31.07.2017-ടല A1-365/17-ംാംം നമ്പ
ഔത്തും 28.06.17-ടല 1(3) നമ്പ ഭരണ സമിതി തീരുമാനല്ലൃം
പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തില്ടപട്ടവക്ക് ഭവന നിമ്മാണത്തിന് അവശയമായ മി
മൂന്നാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ലഭിക്കാ ബുദ്ധ്ിമുട്ടായതിനാല് മറ്റു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു
ഔളില് മി ഔടണ്ടതാത്തി വാങ്ങി നല്ഔാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

3.6

3.7

ഄനുമതി നിരസിങ്ങെ. ടപാതു തീരുമാനം കണ്ഡിഔ 2.10
ബാധഔമാണ്
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ് )

RC4/32/2017/LSGD നമ്പ സക്കാ ഫയല്
25.09.2014-ടല 41630/RC4/2014 തസൃഭവ സുല പ്രഔാരം
നദിഔളുകെയും
പുഴഔളുകെയും ഏടതെിലം ഭാഖം ദീഗഔാലകത്തകയ്ക്കാ താല്ക്കാലിഔമാകയാ
ഄനയാധീനടപടു ത്തരുടതന്നും, ആതിനഔം പുഴഭാഖം പാട്ടത്തിന് നല്ഔിയിടടണ്ടതാെില്
ഄത്തരം നെപെി 1994-ടല കഔരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്ട്, 1994-ടല കഔരള
മുനിസിപാലിറ്റി അക്ട് ഄനുസരിങ്ങ് നിയമ വിരുദ്ധ്മാഔയാല് ്ത്രയും കവഖം പാട്ടം
റദ്ദു ടെയ്യാനുള്ള നെപെി സൃീഔരിക്കണടമന്നും നികേശിങ്ങിരിുന്നു. സക്കാ
ഫയലിടല കനാട്ട് ഫയല് കപജ് 25 കണ്ഡിഔ 38 പ്രഔാരം ഇ സുല ഒരു
ജലാശയങ്ങള്ക്ക് ബാധമായിരിക്കില്ല ്ന്നു വയ കുമാക്കിടക്കാണ്ടതാ് കഭദഖതി
പുറടപടുവിുവാ കഔാഒഡികനഷ ഔമ്മിറ്റിയുടെ ഄംഖീഔാരം സംബധപ്ിങ്ങ്.
തീരുമാനം - വൄപ്പുതലത്തില് തീരുമാനടമടുകക്കണ്ടതാ വിഷയമാണ്.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(അ.സി) വൄപ് )
ൄന്നുമ്മല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 30.06.2017-ടല A2-1500/16-ംാംം നമ്പ
ഔത്തും 16.06.2017-ടല 160/17-ംാംം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം (LSGDDA/546/17/LSGD)
പഞ്ചായത്തിടല ടമാകഔരി അകരാഖയ ഈപകഔന്ദ്രത്തിടെ ടഔട്ടിെം ജീണ്ണിങ്ങ്
ഄപഔൊവസ്ഥയിലാണ് . ഇ ടഔട്ടിെം പുന നിമ്മിക്കാ
കനാ് കറാഡ്
ടമയിെന സ് ഗ്രാെില് നിന്നും 14,70,000/- രൂപയും തനത് ഫണ്ടതാില് നിന്ന്
10,30,000/-രൂപയും ഈപകയാഖിങ്ങെള്ള കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി
ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയിടണ്ടതാ്. ്െിലം പുതിയ നിമ്മാണ പ്രവത്തനമായതിനാല്
കനാ് കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് ഈപകയാഖിക്കാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

ഄനുമതി നിരസിങ്ങെ.
ഇ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ
അസൂത്രണസമിതി
ഄംഖീഔാരം
നല്ഔിയത്
മാനദണ്ഡപ്രഔാരമല്ല ്ന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(്ഫ്.്ം.) വൄപ്
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3.8

കഔരള സംസ്ഥാന ഒഡിറ്റ് വൄപ് ഡയറക്ടറുടെ 21.07.2017-ടല KSA/8305/PTZ/2017ംാംം നമ്പ ഔത്ത് (LSGD-DA1/544/2017/LSGD)
ഓഷധി മുകകന തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് സിദ്ധ് മരുന്നുഔള് വാങ്ങുകമ്പാള്

Indian
Medical Practitioners Co-operative Pharmacy and Stores (Ltd)
ആതിടെ ഔമ്മീഷ /ഡിസ്ക്കൗണ്ടതാ്

(IMPCOPS Ltd)

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക്ക് ലഭിുന്നില്ല.

്ന്ന സഹഔരണ സ്ഥാപനത്തില് നിന്നാണ് ഓഷധി മരുന്നു

വാങ്ങുന്നത്. IMPCOPS Ltd-ല് നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങുകമ്പാള് ഓഷധിക്ക് 25 ശതമാനം
വടര ഡിസ്ക്കൗണ്ടതാ് ലഭിുന്നുണ്ടതാ്. ഄതിനാല് സിദ്ധ് മരുന്നുഔള് വാങ്ങുകമ്പാള്
പഞ്ചായത്തുഔള്ക്ക് ഄഹമായ ഡിസ്ക്കൗണ്ടതാ് ഈറപ്പു വരുത്താ അവശയമായ നെപെി
സൃീഔരിക്കടമന്ന് അവശയടപട്ടിരിുന്നു.
തീരുമാനം

ഓഷധി മുകകന തടന്ന മരുന്നു വാകങ്ങണ്ടതാതാണ്.
ഡിസ്ക്കൗണ്ടു െി ഔണക്കാക്കി പരമാവധി വില ൄറങ്ങെ
ലഭിുന്നതിന് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഓഷധി
യുമായി െങ്ങ ടെയ്യണം.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )

3.9

കഔരള കമകയഴ്സ് ഔൗ്സില് ടസക്രട്ടറിയുടെ
10.05.2017-ടല
ഔത്തും കമകയഴ്സ്
ഔൗ്സിലടെ 10.05.2017-ടല പ്രകമയല്ലൃം (LSGD-FM2/189/2017- LSGD)
കമകയഴ്സ് ഔൗ്സിലിന് തിരുവന്തപുരത്ത് രു അസ്ഥാന മന്ദിരം പണിയാ
ഈകേശിുന്നു. 3.00 കഔാെി രൂപ ടെലവ് പ്രതീക്ഷിുന്നു. ആതിനായി ഒകരാ മുനിസിപല്
കഔാപകറഷനില് നിന്നും 50.00 ലക്ഷം രൂപ പദ്ധ്തി വിഹിതത്തില് നിന്നു
ടെലവഴിക്കാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം
–തിരുവനന്തപുരം
കഔാപകറഷന്
പദ്ധ്തി
വിഹിതം
ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതാണ് . മറ്റ് കഔാപകറഷനുഔള് 50
ലക്ഷം രൂപ വീതം തനത് ഫണ്ടതാില് നിന്നും 2 വഷം
ടഔാണ്ടതാ്
2 ഖഡുക്കളായി
നല്ഔാ
ഄനുമതി
നല്ൄന്നു.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(്ഫ്.്ം) വൄപ് )

3.10

ഔാസറകഖാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 02.08.2017-ടല ഔത്ത്
ജില്ലയില് 12 ഄസിസ്റ്റെ് ്ഞ്ചിനീയമാരുടെ ഴില്ലൃഔള് ഈണ്ടതാ്. ഒവസീയമാടര
്ംകപ്ലാടെെ് ്ക്സ്കെഞ്ച് മുകകന നിയമിുന്നത് ്ക്സിഔൂട്ടീവ് ്ഞ്ചിനീയറാണ് .
്ന്നാല് ഄസിസ്റ്റെ് ്ഞ്ചിനീയമാടര ്ംകപ്ലാടെെ് ്ക്സ്കെഞ്ച് മുകകന
നിയമിുന്നത് െീഫ് ്ഞ്ചിനീയറാണ്. ആപ്രഔാരം നിയമിുന്നവ പലരും
കജാലിയില് പ്രകവശിക്കാറില്ല. ഄതിനാല് ഄസിസ്റ്റെ് ്ഞ്ചിനീയമാടര െി
10

്ംകപ്ലാടെെ് ്ക്സ്കെഞ്ച് മുകകന ്ക്സിഔൂട്ടീവ് ്ഞ്ചിനീയക്ക്
ഄധിഔാരം നല്ഔണടമന്ന് സംബധപ്ിങ്ങ്

3.11

നിയമിക്കാനുള്ള

തീരുമാനം – പി.്സ്.സി. ഄസിസ്റ്റെ് ്ഞ്ചിനീയമാരുടെ റാെ്
ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധ്ീഔരിങ്ങിടണ്ടതാ്. ഄതിനാല് പരിഖണിങ്ങില്ല.
പി.്സ്.സി.യില്
നിന്നും
നെത്തുന്ന
അദയ
നിയമനങ്ങള് ഄസിസ്റ്റെ് ്ഞ്ചിനീയമാരുടെ
ഴില്ലൃഔള് ടുതലള്ള
ഔാസറകഖാഡ്, വയനാെ്
തുെങ്ങിയ വെക്ക ജില്ലഔളില് നെത്തണം. ആവടര
്ത്രയും കവഖം നിയമിുന്നതിനുകവണ്ടതാ നെപെി
െീഫ് ്ഞ്ചിനീയ സൃീഔരിക്കണം.
(നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ(ആ. ഡലൂ) വൄപ്
2)തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് െീഫ് ്ഞ്ചിനീയ)
അലകങ്ങാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 01.08.2017-ടല ഔത്ത്
പട്ടിഔജാതി ൄടുംബങ്ങള്ക്ക് ഖാഹിഔ ൄെിടവള്ള ഔണക്ഷ , വീെ് വയറിംഖ് ്ന്നീ
കപ്രാജടുകളഔള് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔരിങ്ങിടണ്ടതാ്. സക്കാ ഈത്തരവ്
പ്രഔാരം (കഭദഖതി ഈത്തരവ് ) ആത്തരം കപ്രാജക്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളും
നഖരസഭഔളും മാത്രകമ നെപാക്കാല്ലൄ. ആവ നെപാക്കാ
പ്രകതയഔ ഄനുമതി
സംബധപ്ിങ്ങ്.
തീരുമാനം

3.12

–

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള് മുകകന
നെപാക്കണടമന്ന
നിബധപ്നകയാടെ ഄനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )

ടഔാെഔര കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ ഔത്ത്
പുതുക്കാെ് ജി.്ല്.പി. സ്കൂളികനാെനുബധപ്ിങ്ങ് ഒട്ടിസം പാക്ക് സ്ഥാപനത്തില് 14
ൄട്ടിഔളും 3 റികസാഴ്സ് ഄദ്ധ്യാപഔരും ഈണ്ടതാ്. ആവികെയ്ക്ക് അവശയമായ ഈപഔരണങ്ങള്
വാങ്ങുന്നതിനും ഫിസികയാ ടതറാപിസ്റ്റ്, സ്പീങ്ങ് ടതറാപിസ്റ്റ് , അയ ്ന്നിവടര
നിയമിുന്നതിനും ആവക്ക് ഒണകററിയം നല്ൄന്നതിനും ഄനുമതി അവശയ
ടപട്ടിരിുന്നു.
തീരുമാനം

-

1)

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുകകന
നെപാക്കണടമന്ന
നിബധപ്നകയാടെ ഄനുമതി നല്ൄന്നു.
2) ഇ സ്ഥാപനടത്ത ൄടുംബശ്രീ മുകകന ബഡ്സ്
സ്കൂള് അക്കി
ഈയത്തുന്നതിനുകവണ്ടതാ നെപെി
സൃീഔരികക്കണ്ടതാതാണ്.
(നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ(ഐ.്) വൄപ്
2)്ക്സിഔൂട്ടീവ് ഡയറക്ട, ൄടുംബശ്രീ )
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3.13

തകേശസൃയംഭരണ െീഫ് ്ഞ്ചിനീയറുടെ
ഔത്ത്

03.08.2017-ടല DB2/753/CE/തസൃഭവ

തകേശഭരണ വൄപില്
ഈകേശം 18 ്ക്സിഔൂട്ടീവ് ്ഞ്ചിനീയമാരുകെയും
51
ഄസിസ്റ്റെ് ്ക്സിഔൂട്ടീവ് ്ഞ്ചിനീയമാരുകെയും ഴില്ലൃഔള് ഈണ്ടതാ്. ഇ ഴില്ലൃഔളില്
െിലത് ഔീഴുകേയാഖസ്ഥക്ക് ഄധിഔ ങ്ങൃമതല നല്ഔിയാണ് പ്രവത്തിുന്നത്.
ഄധിഔ ങ്ങൃമതലയുള്ളകപാള് പല നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥും
തങ്ങള്
നിവഹണം നെത്തുന്ന കപ്രാജടുകളഔള്ും ടവറ്റിംഡ്ം സാകെതിഔ ഄനുമതിയും
നല്കഔണ്ടതാി വരുന്നു. ഇ ഴില്ലൃഔള് നിഔത്തുന്നത് വടര
ആംപ്ലിടമെിംഖ്
ഒഫീസമാക്ക് പരിധിയില്ലാടത പ്രല്ലത്തിഔള് നിവഹണം നെത്തുന്നതിനും
്ന്നാല് സാകെതിഔാനുമതി നല്ൄന്ന ഄധിഔാരിഔള്ക്ക്
ഄവ നിലവില്
വഹിുന്ന തസ്തിഔകയ്ക്കാ/ ൊജികനാ ഄനുസരിങ്ങ്
ടവറ്റിംഖ് നെത്താനും
സാകെതിഔാനുമതി നല്ഔാനും ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം -

3.14

ഄനുമതി
നിരസിങ്ങെ.
ടവറ്റു
ടെയ്യാനും
സാകെതിഔാനുമതി നല്ഔാനും ങ്ങൃമതലടപടുത്തി
യിരിുന്ന സമാന പദവിയിലള്ള (ഄസിസ്റ്റെ്
്ക്സിഔൂട്ടീവ്
്ഞ്ചിനീയ,
്ക്സിഔൂട്ടീവ്
്ഞ്ചിനീയ) ജില്ലയികലകയാ സമീപ ജില്ലയി
കലകയാ െീഫ് ്ഞ്ചിനീയ ഒഫീസികലകയാ
്ഞ്ചിനീയമാക്ക് നല്ഔണം. ആതിനുകവണ്ടതാ
നെപെി െീഫ് ്ഞ്ചിനീയ സൃീഔരിക്കണം.
്ക്സിഔൂട്ടീവ് ഡയറക്ട ഐ.ടഔ.്ം. കസാഫ്ട്
ടവയറില് അവശയമായ ക്രമീഔരണം ടെയ്യണം.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )

മലപട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 15.07.2017-ടല A1-220/17-നമ്പ ഔത്ത്
2017-18 വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില് കനാ് കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് ഈപകയാഖിങ്ങെ
പി.്ങ്ങ്. സി ടഔട്ടിെത്തിന് ന്നാം നില നിമ്മാണം (തുഔ 18,92,108/-) ്ന്ന കപ്രാജക്ട്
ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔരിങ്ങില്ല. ആതിന് പ്രകതയഔ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം - ഄനുമതി നിരസിങ്ങെ.

3.15

പൂതുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
നമ്പ ഔത്ത്

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(്ഫ്.്ം) വൄപ് )
പ്രസിഡെിടെ 26.07.2017-ടല A-08/17 -18-ംാംം

ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ ഗ്രാെ് ഈപകയാഖിങ്ങ് താടഴപറയുന്ന 9 കപ്രാജടുകളഔള് 2017-18
വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില് ഈള്ടപടുത്തിയിരുടന്നെിലം
ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി
12

ഄംഖീഔരിങ്ങില്ല. ആവയ്ക്ക് പ്രകതയഔ ഄനുമതിക്കായി കഔാഒഡികനഷ ഔമ്മിറ്റി
സമപിങ്ങിരുടന്നെിലം 21.06.2017-ടല കഔാഒഡികനഷ ഔമ്മിറ്റി ആവയ്ക്ക് ഄനുമതി
നിരസിങ്ങെ. ആത് പുനഃ പരികശാധിക്കണടമന്ന അവശയം സംബധപ്ിങ്ങ്
ക്രമ
നം
1
2
3

കപ്രാജക്ട്
നം
52
53
76

4

77

5

78

6

79

7

80

8

80

9

81

തീരുമാനം -

3.16

കപ്രാജക്ടിടെ കപര്

ഄെെല്

കഹാമികയാ അശുപത്രിക്ക് വസ്തു വാങ്ങല്
െഷിഭവന് വസ്തു വാങ്ങല്
ആെയാെി ൄടുംബകക്ഷമ ഈപകഔന്ദ്രത്തിന്
വസ്തു വാങ്ങല്
കനാത്ത് ്ല്.പി. ്സ്സി ന്
ഄധിഔമായി വസ്തു വാങ്ങല്
156 -ംാംം നമ്പ ഄംഖ വാെിക്ക് വസ്തു
വാങ്ങല് വാഡ് -1
148-ംാംം നമ്പ ഄംഖ വാെിക്ക് വസ്തു
വാങ്ങല് വാഡ് - 4
147 -ംാംം നമ്പ ഄംഖ വാെിക്ക് വസ്തു
വാങ്ങല് വാഡ് - 11
152 -ംാംം നമ്പ ഄംഖ വാെിക്ക് വസ്തു
വാങ്ങല് വാഡ് - 17
പ്ലാസ്റ്റിഔ് ടെഡിംഖ് യൂണിറ്റിന് വസ്തു
വാങ്ങല്

6 ലക്ഷം
9 ലക്ഷം
5 ലക്ഷം
4 ലക്ഷം
3 ലക്ഷം
3 ലക്ഷം
3 ലക്ഷം
3 ലക്ഷം
5 ലക്ഷം

ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ
ഗ്രാെ്
ആത്തരം
അവശയങ്ങള്ക്ക്
ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതല്ല.
ഄനുമതി നിരസിുന്നു.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(്ഫ്.്ം) വൄപ് )

കഔാട്ടയ്ക്കല് നഖരസഭ ടെയമാടെ 27.07.2017-ടല ഔത്ത്
2013-14 വഷം വടര ്ഗ്രിടമെ് വങ്ങ ്ല്ലാ ഭവന പദ്ധ്തിഔള്ും 66 െ.മീറ്ററില്
നിന്നും 25 ശതമാനം ഄധിഔരിക്കാടമന്ന നിബധപ്നയക്ക് വികധയമായി കശഷിുന്ന
മുഴുവ
തുഔയും നല്ഔാടമന്ന് സക്കാ ഈത്തരവായിടണ്ടതാ്. ആത് കഔാട്ടയ്ക്കല്
നഖരസഭയുടെ സൃന്തം പദ്ധ്തിയായ ഭവനശ്രീ പദ്ധ്തിയുടെ ഡ്ണകഭാ കുാക്കളായ
160 ൄടുംബങ്ങള്ും ബാധഔമാക്കണടമന്നത് സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം -
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16.03.2017-ടല 56/17/തസൃഭവ നമ്പ ഈത്തരവ് പ്രഔാരം
“31.03.2016 വടര ്ഗ്രിടമെ് വങ്ങവക്ക് മാത്രം”
്ന്ന നിബധപ്നയ്ക്ക് വികധയമായി ഄനുമതി
നല്ൄന്നു.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.സി) വൄപ് )

ആരവികപരൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 02.08.2017-ടല ഔത്ത്
പഞ്ചായത്തിടെ െരിത്രടത്ത അസ്പദമാക്കി രു കഷാട്ട് ഫിലിം നിമ്മിങ്ങിടണ്ടതാ്.
ആതിടന തുെന്ന് ഇ വഷം രു കഷാട്ട് ഫിലിം ടഫസ്റ്റിടവല് നെത്തുന്നുണ്ടതാ്.
13

അദയഔാല സിനിമ നിമ്മാതാക്കളിടലാരാളായ ശ്രീ. ടഔ.വി.കഔാശി പഞ്ചായത്തിടല
സ്ഥിര താമസക്കാരനായിരുന്നു. ആകേഹത്തിടെ കപരില് സാംസ്കാരിഔ രംഖടത്ത
മിഔങ്ങ പ്രവത്തനത്തിനുള്ള 50,000/- രൂപയുടെ ഄവാഡ് നല്ഔാ ഈകേശിുന്നു.
കഷാട്ട് ഫിലിം ടഫസ്റ്റിടവലിടെ സംഗാെനത്തിനും ഄവാഡിനുമായി 1.00 ലക്ഷം
രൂപ ടെലവഴിക്കാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം വൄപ്പുതലത്തില് തീരുമാനിക്കണം

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(്ഫ്.്ം) വൄപ് )
3.18
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ആരവികപരൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 13.07.2017-ടല ഔത്ത്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നെത്തിയ സകവയില് രു ഡ്ണകഭാ കുാവിടെ സ്ഥിര താമസം,
തിരിങ്ങറിയല്, ഔരം തീരുവ രസീത്, അധാ ബധപ്ിപിങ്ങ ബാെ് ഄക്കൗണ്ടതാ്
വിവരങ്ങള് തുെങ്ങിയവ പഞ്ചായത്തില് കശകരിങ്ങിടണ്ടതാ്. ജനഔീയാസൂത്രണ പദ്ധ്തി
പ്രഔാരം
അനുലയങ്ങള് നല്ൄന്നതിന് ആത്തരം കരകഔളുടെ പഔപ്പുഔള്
നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥ അവശയടപൊറുണ്ടതാ്. ഇ കരകഔളുടെ പഔപിനു പഔരം
പഞ്ചായത്തില് കശകരിങ്ങ വിവരങ്ങളുടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് അനുലയങ്ങള്
നല്ഔാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം പ്രകതയഔമായി
ഔാലാവധി
നിശ്ചയിക്കാത്ത
കരകഔള് ഴിങ്ങെള്ളവയ്ക്ക് പഞ്ചായത്തില് കശകരിങ്ങ
വിവരങ്ങള് ടസക്രട്ടറി സാക്ഷയടപടുത്തി സൃീഔരി
ക്കാല്ലൃന്നതാണ്.

ആരവികപരൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
നമ്പ ഔത്ത്

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
പ്രസിഡെിടെ 13.07.2017-ടല A3348/17-ംാംം

2012-13 വഷം മഹാമാഗാഖാധപ്ി കദശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറപ്പു പദ്ധ്തിയുടെ
ഭാഖമായി ടതാഴിലറപ്പു ടതാഴിലാളിഔള്ക്ക് , സ്, സ് ൗസ് ്ന്നിവ
വാങ്ങി
നല്ൄന്നതിന് 2,32,000/- രൂപ ടെലവഴിങ്ങെ (കപ്രാ.നം.2/13). ആതിന് സക്കാ
തലത്തില് സാധൂഔരണം വാങ്ങണടമന്ന് കലാക്കല് ഫണ്ടതാ് അഡിറ്റ് വിഭാഖം
ൄറിടപഴുതിയിരിുന്നു. സാധൂഔരണം നല്ഔണടമന്ന അവശയം സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം - വൄപ്പുതലത്തില് തീരുമാനടമടുക്കണം.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ് )
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ഔല്ലറ (സവക്കം) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 17.03.2017-ടല A2-02/17ംാംം നമ്പ
ഔത്തും 16.03.2017-ടല 18-ംാംം നമ്പ ഭരണ സമിതി തീരുമാനല്ലൃം (LSGD DA3/153/2017-LSGD)
ടതരുല്ലൃ വിളു സ്ഥാപിുന്നതിനായി 7,49,727/- രൂപ അടഔ ഄെെലായി രണ്ടു
കപ്രാജടുകളഔള് ( 12/17, 13/17) 2016-17 വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില് ഈള്ടപടുത്തിയിരുന്നു.
ടെണ്ടതാ ഴിവാക്കി റുകട്രാണിക്സ് ്ന്ന ടപാതു കമകലാ സ്ഥാപനത്തില് നിന്ന്
്ല്.ആ.ഡി. സലറ്റ് വാങ്ങിയാണ് കപ്രാജക്ട് നെപാക്കിയത് . 25.07.2016-ടല
2238/2016/തസൃഭവ നമ്പ ഈത്തരവ് പ്രഔാരം ആലക്ട്രിഔ് സാധനങ്ങള് ടെണ്ടതാ
നെപെിഔളിലൂടെ വാങ്ങാ
നികേശിങ്ങിരുന്നു. 19.09.2016-ടല ഭരണസമിതി
തീരുമാനപ്രഔാരമാണ് കപ്രാജക്ട് നെപാക്കിയത്. സാധൂഔരണം നല്ഔണടമന്ന
അവശയം സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം -

LED സലറ്റ് വാങ്ങിയ

നെപെിക്രമങ്ങള് സംബധപ്ിങ്ങ്

വിശദമായി പരികശാധിങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട
ഄടുത്ത കഔാഒഡികനഷ
ഔമ്മിറ്റി യില്
റികപാട്ട് സമപിക്കണം. പിന്നീെ് പരിഖണിും.

(നെപെി:-1) തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ്
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട )
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ബഹു. കഔാട്ടയ്ക്കല് ്ം.്ല്.്യുടെ 31.07.2017-ടല ഔത്തും ടപാേള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡെിടെ 05.01.2017-ടല ഔത്തും
2015 -16 ല് സമഗ്ര വിദയാഭയാസ പദ്ധ്തി, വായനശാലഔള്ും സ്കൂളുഔള്ും ദിനപത്രം
്ന്നീ കപ്രാജടുകളഔള് നെപിലാക്കി (ഄെെല് 1.00 ലക്ഷം രൂപ). ്ന്നാല് ഫണ്ടതാിടെ
ലഭയത ൄറല്ലൃമൂലം തുഔ നല്ഔിയില്ല. ആകപാള് തുഔ നല്ഔാ ഈകേശിുന്നു. സമഗ്ര
---

വിദയാഭയാസ പരിപാെിയില് LSS-USS പരിശീലനം, IAS പരിശീലനം, ഄദ്ധ്യാപഔ
സംഖമം, ്യ്ഡഡ് സ്കൂളുഔളില്
ആവയ്ക്ക് തുഔ നല്ഔാല്ലൃന്നതല്ല
ഄറിയിങ്ങിരിുന്നു. തുഔ നല്ഔാ
തീരുമാനം -

ദിനപത്രം ്ന്നീ ഗെഔങ്ങളും ഈള്ടപടുത്തിയിടണ്ടതാ്.
്ന്ന് ആകപാഴടത്ത നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥ
ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ് 
2015-16-ല് നെപാക്കിയ കപ്രാജക്ടിന് ഄകത വഷം
തടന്ന തുഔ നല്കഔണ്ടതാതായിരുന്നു. കതാതസ്സ്
ഈറപാക്കാടത കപ്രാജക്ട് നെപാക്കിയ രീതി
ശരിയല്ല. ആത് പരികശാധിങ്ങ് ഄടുത്ത കഔാഒഡി
കനഷ ഔമ്മിറ്റിു മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട
15

റികപാട്ട് നല്ഔണം. പിന്നീെ് പരിഖണിുന്ന
താണ്.

(നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ്
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2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട
3) നഖരഔാരയ ഡയറക്ട
4) ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ)
ബഹു.കഔാന്നി ്ം.്ല്.്യുടെ 01.08.2017-ടല ഔത്തും കഔാന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡെിടെ 01.08.2017-ടല ഔത്തും

പഞ്ചായത്തില് 10 ൄടുംബശ്രീ പ്രവത്തഔടര താല്ക്കാലിഔ കവതനാെിസ്ഥാന
ത്തില് നാരായണപുരം ബകയാഖയാസ് പ്ലാെില് നിയമിങ്ങിടണ്ടതാ്. വയാപാര സ്ഥാപന
ങ്ങളില് നിന്ന് കവതനം നല്ൄന്ന വയവസ്ഥയിലാണ് ആവടര കനരടത്ത നിയമിങ്ങത്.
വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുമായുണ്ടതാാക്കിയ നിബധപ്ന പാലിക്കടപൊടത വന്നതിനാല്
കവതനം പഞ്ചായത്ത് കനരിട്ട് നല്ൄഔയായിരുന്നു. ആപ്രഔാരം കവതനം നല്ൄവാ
നുള്ള കപ്രാജക്ട് ഇ വഷം വങ്ങിരുന്നുടവെിലം ടവറ്റിംഖ് ഒഫീസറും ഄപീല്
ഔമ്മിറ്റിയും നിരസിങ്ങെ. പ്രകതയഔ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം - 1) വയാപാര സ്ഥാപനത്തിടല മാലിനയ സംസ്ക്കരണം
വയാപാരിഔളുടെ
ഈത്തരവാദിത്തമാണ്.
കവതനം
വയാപാരിഔളില് നിന്നു കശകരിങ്ങെ നല്ഔണം.
2) ഄനുമതി നിരസിങ്ങെ
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഐ.്) വൄപ് )
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ഔണ്ണൂ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 05.07.2017-ടല ഔത്ത്
ബി.പി.്ല് ൄടുംബത്തില്ടപട്ടവക്ക്
തയ്യല് പരിശീലനത്തിന് കപ്രാജക്ട്
തയ്യാറാക്കിയിടണ്ടതാ്. ആത് ്.പി.്ല് ൄടുംബത്തിനു െി ബാധഔമാക്കണടമന്നതു
സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം -

3.24

1)

രു സംകയാജിത പരിശീലന പരിപാെി അയതി
നാല് പ്രകതയഔ ഄനുമതി നല്ൄന്നു.

2)

പരിശീലനത്തിനുകശഷം ആവക്ക് ടതാഴില്െി
നല്ൄന്നതിന് മു ഖണന നല്ഔണം

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
കമയറുടെ 26.07.2017-ടല J5/31/16-ംാംം നമ്പ

തിരുവനന്തപുരം കഔാപകറഷ
ഔത്തും 06.05.2017-ടല 3(E) 44-ംാംം നമ്പ ഭരണ സമിതി തീരുമാനല്ലൃം

ഔഴിഞ്ഞ വഷം 300 ടപാതു വിഭാഖം ൄടുംബങ്ങള്ും 100 പട്ടിഔജാതി വിഭാഖം
ൄടുംബങ്ങള്ും വീെ് വയ്ക്കുന്നതിന് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് വസ്തു ഈെമസ്ഥരുമായി
16

ഔരാ വങ്ങ്
കൊക്ക് ഄഡൃാ സ് നല്ഔിയിരുന്നു. ആപ്രഔാരമുള്ള 400
ൄടുംബങ്ങള്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി നല്ഔാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം ഔഴിഞ്ഞ വഷം നെപെിക്രമങ്ങള് അരംഭിങ്ങതാ
യതിനാല് ഄനുമതി നല്ൄന്നു.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.സി) വൄപ് )
3.25

3.26

ൄറ്റിപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ ഔത്തും (ലഭിങ്ങത് 26.07.2017) 11.07.2017ടല 4(9)-ംാംം നമ്പ ഭരണ സമിതി തീരുമാനല്ലൃം
പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തില്ടപട്ട വിദയാഥിഔള്ക്ക് പൗന സൗഔരയടമാരുക്കാനുള്ള
കപ്രാജക്ടിന് (പൗനമുറി, ഈപഔരണങ്ങള്) ടവറ്റിംഖ് ഒഫീസ ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയില്ല.
ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം ജില്ലാതല ഄപീല് ഔമ്മിറ്റി
പരിഖണികക്കണ്ടതാ
വിഷയമാണ്.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ( ഡി.ഡി) വൄപ് )
ആടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 12.06.2017-ടല C.A1001-ംാംം നമ്പ ഔത്ത്
്ഞ്ചിനീയറിംഖ് ഈകദയാഖസ്ഥരുടെ ൄറവ് മൂലം 2015-16-ല് നിമ്മാണം അരംഭിങ്ങ
പല കപ്രാജടുകളഔളും
പൂത്തിയാക്കാ
ഔഴിഞ്ഞില്ല.
31.03.2017-നു മുമ്പ്
ആവ
പൂത്തിയാക്കി 30.06.2017-നു മുമ്പ് തുഔ നല്ഔിയില്ലാടയെില് ഔയാരിഒവ തുഔ
ലഭിക്കില്ല. ആത് ഏഔകദശം 10 കഔാെി രൂപകയാളം ഈണ്ടതാ്. ആതിടെ ഔയാരിഒവ തുഔ
നല്ഔണടമന്നതു സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം - ധനഔാരയ
വൄപിടെ
ഈത്തരവനുസരിങ്ങ്
ഔയാരിഒവ തുഔ ലഭിക്കില്ല.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
3.27

ആടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 14.06.2017-ടല ഔത്ത്
ജില്ലയിടല 14

RMSA

സ്കൂളുഔളുടെ

നിമ്മാണം

പൂത്തിയായി

വരുന്നു. ഇ

സ്കൂളുഔളില് ഫണിങ്ങറുഔള് വാങ്ങി നല്ഔാ 49.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ കപ്രാജക്ട്
2015-16-ല് ഄംഖീഔരിങ്ങിരുന്നു. ആതിടെ ടെണ്ടതാ നെപെി 28.06.2017-നഔമാണ്
പൂത്തീഔരിക്കാ ഔഴിയുഔ. ഄതിനാല് 30.06.2017-നഔം പൂത്തിയാക്കി ബില് തുഔ
നല്ഔാ
ഔഴിയില്ല.
3 മാസം െി സമയം ദീഗിപിങ്ങെ നല്ഔണടമന്നതു
സംബധപ്ിങ്ങ്.
തീരുമാനം ധന വൄപിടെ ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരം 31.03.2017-നഔം
നിമ്മാണം പൂത്തിയാക്കിയ
കപ്രാജടുകളഔള്ക്ക്
17

30.06.2017-നഔം ബില് തുഔ നല്ഔിയാലാണ്
ഔയാരി ഒവ തുഔ ലഭിുന്നത്. ഄനുമതി
നല്ൄന്നില്ല.

3.28

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ് )
പ്രസിഡെിടെ 26.07.2016-ടല P4-177/17-ംാംം

കഔാഴികക്കാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
നമ്പ ഔത്തും 25.07.2017-ടല 60/17(5)-ംാംം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം
ൄറ്റയാെിപ്പുഴ സംരക്ഷണത്തിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2017-18-ല് കപ്രാജക്ട്
തയ്യാറാക്കിയിടണ്ടതാ്. (കപ്രാ.നം.1104/18) ഄെെല് 5.00 ലക്ഷം രൂപ) ഇ കപ്രാജക്ട്
ആ സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഒഫ്

റല് ടഡവലപ്ടമെ് (IRD) ്ന്ന NGO മുകകന

ടഡകപാസിറ്റ്

വക്കായി ടെയ്യാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം 1)
ഄനുമതി നിരസിങ്ങെ
2)

ആത്

MGNREGS

ല്

ടെയ്യാല്ലൃന്നതാടണന്ന്

കയാഖം നിരീക്ഷിങ്ങെ. ആത് പൗിങ്ങ് അവശയമായ
നെപെി
സൃീഔരിക്കാ
ഗ്രാമവിഔസന
ഔമ്മീഷണടറ ങ്ങൃമതലടപടുത്തി.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്
ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ )

3.29

കഔാഴികക്കാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 26.07.2017-ടല P4-177/17-ംാംം
നമ്പ ഔത്തും 25.07.2017-ടല 60/17(6)-ംാംം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം
മാമ്പുഴ സംരക്ഷണം ്ന്ന പദ്ധ്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏടറ്റടുത്തിടണ്ടതാ്. ഗ്രാമ/കലാക്ക്
/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ ഇ സംയു കു കപ്രാജക്ടിന് 3 കഔാെി രൂപകയാളം ടെലവ്
പ്രതീക്ഷിുന്നു. ഇ കപ്രാജക്ട് സമന ആറികഖഷ വൄപ്പു മുകകന ടഡകപാസിറ്റ്
വക്കായി നെപാക്കാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്.
തീരുമാനം -

1)

്ഞ്ചിനീയറിംഖ് കപ്രാജക്ട് തകേശസൃയംഭരണ
വൄപ് ്ഞ്ചിനീയ മുകകന നിവഹണം
നെകത്തണ്ടതാതാണ്.
ടഡകപാസിറ്റ്
വക്കായി
ടെയ്യാല്ലൃന്നതല്ല.
2) ഇ കപ്രാജക്ട് സംബധപ്ിങ്ങ വിശദമായ റികപാട്ട്
തയ്യാറാക്കാ
പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടടറ
ങ്ങൃമതലടപടുത്തി.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ് )
18

3.30

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 27.07.2017-ടല Pstdppta-60/17ംാംം നമ്പ ഔത്തും 13-07-17-ടല IX(2)-ംാംം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം
താടഴപറയുന്ന മണ്ണുജല സംരക്ഷണ കപ്രാജടുകളഔള് DPC ഄംഖീഔരിങ്ങിടണ്ടതാ്. ആവ
ടതാഴിലറപ്പു പദ്ധ്തിയില് ഈള്ടപടുത്തി നെപാക്കണടമന്നുള്ളതിനാല് ടവറ്റിംഖ്
നെപെി പൂത്തിയായില്ല. പ്രകതയഔ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്.
കപ്രാജക്ട് നം
502/18
507/18
510/18
512/18
515/18
516/18

തീരുമാനം -

3.31

കപ്രാജക്ടിടെ കപര്
ഈള്ളൂ െിറ സംരക്ഷണം
അറന്മുള - മരുതൂഔെവ് പകട്ടരില് ഔെവ്
തുണ്ടതാിയില് ഔെവ് - പരപ്പുഴ ഔെവ് കതാെ്
സംരക്ഷണം
ടവള്ളങ്ങൂ വാളഔത്ത് ൊല് സംരക്ഷണം
വള്ളികക്കാെ് വലിയകതാെ് സംരക്ഷണം
ൄഞ്ജരം ൊല് - മുട്ടാറ്റ് ൊല് സംരക്ഷണം
ഔീരത്തില് കതാെ് സംരക്ഷണം

ടവറ്റിംഖ്
നെപെിക്രമങ്ങള്
നെന്നുടഔാണ്ടതാിരിുന്ന
ഗട്ടത്തില്
ആത് പരിഖണികക്കണ്ടതാതില്ല ്ന്നു
തീരുമാനിങ്ങെ.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ് )

ബഹു. ടനയ്യാറ്റി ഔര ്ം.്ല്.്യുടെ 29.07.2017-ടല KT/06/2017-ംാംം നമ്പ
ഔത്തും ടെെല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ടസക്രട്ടറിയുടെ 22.07.2017-ടല A5/5091/2017 -ംാംം
നമ്പ ഔത്തും
2017-18 വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില് ഈള്ടപടുത്തിയിരുന്ന വലിയഔളം ജകലാം  വം
(കപ്രാജ.നം.317/18, തനത് ഫണ്ടതാ്
5.00 ലക്ഷം രൂപ) ്ന്ന കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ
അസൂത്രണസമിതി ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയിരുന്നില്ല. പ്രകതയഔ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം - വൄപ്പുതലത്തില് പരിഖണികക്കണ്ടതാതാണ്.

3.32

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
ടഔാല്ലം ജില്ലാ ഔളക്ടറുടെ 25.07.2017-ടല plg.975/16/DPC/DPO/KLM നമ്പ ഔത്ത്
2016-17 വാഷിഔപദ്ധ്തി കഭദഖതി സമയത്ത് “ടപാളങ്ങിറ ടപാതു ഏലായില് ടവള്ളം
വറ്റിുന്ന കജാലിക്കാുള്ള കവതനം നല്ഔല്” (ഄെെല് 95,040/- രൂപ - തനത്
ഫണ്ടതാ് ) ്ന്ന കപ്രാജക്ടിടെ ഄംഖീഔാര നെപെി സംബധപ്ിങ്ങ്.
തീരുമാനം - ആത് വിശദമായി പരികശാധിങ്ങ് തീരുമാന ടമടുക്കാ
തകേശസൃയംഭരണ
വൄപ്
പ്രി സിപല്
ടസക്രട്ടറി ങ്ങൃമതലടപടുത്തി.
(നെപെി:-1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് പ്രി സിപല് ടസക്രട്ടറി
2)തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
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3.33

ശ്രീ. മകനാജ് ൄമാറിടെ ഔത്ത് (LSGD-DA3/232/2017-LSGD)
പദ്ധ്തി രൂപീഔരണ ഗ്രാമസഭഔളില് പ്രാതിനിധയം ൄറയുന്നു. ഄതിനാല് പദ്ധ്തി
രൂപീഔരണ ഗ്രാമസഭയില് പടെടുുന്നവരുടെ ൄടുംബത്തിടല ഄംഖമായ
ഡ്ണകഭാ കുാവിടന തിരടഞ്ഞടുുകമ്പാള് ആവക്ക് ഄധിഔമായി 20 മാക്ക്
നല്ൄന്നതിനുള്ള തീരുമാനം മാഖകരകയില് ഈള്ടപടുത്തണടമന്നതു സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം പുതിയ മാഗകരക തയ്യാറാുകമ്പാള് ഇ വിഷയല്ലൃം െങ്ങയ്ക്ക്
വികധയമാക്കാ തീരുമാനിങ്ങെ.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
3.34

മാനന്തവാെി നഖരസഭ ടെയകപഴ്സടെ 05.04.2017-ടല
ഔത്ത്

A5-2016-IG/laptop നമ്പ

2015-2016 വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില് പട്ടിഔജാതി/പട്ടിഔവഗത്തില്ടപട്ട വിദയാഥി
ഔള്ക്ക് ലാപ് കൊപ് നല്ൄന്നതിന് (അടഔ 8 ലക്ഷം രൂപ 32 ലാപ് കൊപ് ) കപ്രാജക്ട്
തയ്യാറാക്കി.

്ന്നാല്

SC/ST

വൄപ്പുതലത്തിലം

ലാപ്

കൊപ്

വിതരണം

ടെ് തിനാല് SC വിഭാഖത്തില് 6 ്ണ്ണല്ലൃം ST വിഭാഖത്തില് 15 ്ണ്ണല്ലൃം വിതരണം
ടെയ്യാ ഔഴിഞ്ഞില്ല. ആവ 2017-18-ടല മാഖകരകയിടല മാനദണ്ഡ പ്രഔാരം
വിതരണം ടെയ്യാ
ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
(ടപ്രാഫഷണല്/ ബിരുദ
വിദയാഥിഔള്.)
തീരുമാനം- ഄനുമതി നല്ൄന്നു.

(നെപെി:-1) തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ്
2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട

3.35

ഏറ്റുമാനൂ നഖരസഭാ ടെയമാടെ 26.07.2016-ടല ഔത്ത്
2015-16-ല് ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിയുടെ ഄംഖീഔാരം ൊടത 10-ംാംം വാഡില്
ടവട്ടിമുഔള് ഭാഖത്ത് സഹമാസ്റ്റ് സലറ്റ് സ്ഥാപിങ്ങെ. ആതിടെ ബില് തുഔയായ
4,98,300/- രൂപ കഔരള കസ്റ്ററ്റ് ആ ഡേീയല് ്െ സപ്രസിനു നല്ഔാനുണ്ടതാ്. ഇ
തുഔ തനത് ഫണ്ടതാില് നിന്നും നല്ഔാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം - 1) പ്രകതയഔ ഄനുമതി നല്ൄന്നു.
2) ജില്ലാ
അസൂത്രണ സമിതിയുടെ ഄനുമതി ൊടത
ആപ്രഔാരം
പ്രല്ലത്തി നെപാക്കിയ
ടസക്രട്ടറികയാെ്
വിശദീഔരണം അരായാ തീരുമാനിങ്ങെ.
(നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.സി) വൄപ്
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട)
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3.36

1) ആടുക്കി ജില്ലാ ഔളക്ടറുടെ 11.07.2017-ടല 50/17/DPC/DPO/IDIC നമ്പ ഔത്ത്, വട്ടവെ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 20.06.2017-ടല A3-1438/17-ംാംം നമ്പ ഔത്ത്,
31.05.2017-ടല 1(5)-ംാംം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനം ്ന്നിവ.
വട്ടവെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് തനത് ഫണ്ടും ജനറല് പപസ് ഗ്രാും  ം
ഄപരയാപ്തമായതിനാല് പഞ്ചായത്തിടെ സദനംദിനാവശയമായ ജീവനക്കാരുടെ
ശമ്പളം, ടമമ്പമാരുടെ
ഒണകററിയം, സിറ്റിംഖ് ഫീ തുെങ്ങിയവ നല്ഔാ
വിഔസനഫണ്ടതാ് ഈപകയാഖിങ്ങെടഔാണ്ടുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ഡി.പി.സി. ഄംഖീഔാരം
നല്ഔിയില്ല. ആതിന് പ്രകതയഔ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം
1)
വിഔസനഫണ്ടതാ്
ആത്തരം
അവശയങ്ങള്ക്കായി
ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതല്ല.
2)
ഫണ്ടതാിടെ ൄറവ് പരിഹരിക്കാ വൄപ്പുതലത്തില്
നെപെി സൃീഔരിങ്ങിടണ്ടതാ്.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ് )
2) ആടുക്കി ജില്ലാ ഔളക്ടറുടെ മുഔളില് പറഞ്ഞ ഔത്തും ടതാടുപുഴ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ടസക്രട്ടറിയുടെ 28.06.2017-ടല B2-1517/2017-ംാംം നമ്പ ഔത്തും.
വനിതാ ഗെഔ പദ്ധ്തിയില് ഈള്ടപടുത്തി 2015-16, 2016-17 വഷം പശുക്കടള
വാങ്ങുന്നതിന് “കഖാ വദ്ധ്ന പദ്ധ്തി” ്ന്ന കപ്രാജക്ട്
വഷല്ലൃം ഇ കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ

നെപാക്കിയിരുന്നു.

ഇ

ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്

തീരുമാനം -

3.37

1) ടവറ്റിംഖ് ഒഫീസ/ജില്ലാതല ഄപീല് ഔമ്മിറ്റി
തീരുമാനടമടുകക്കണ്ടതാ വിഷയമാണ്.
2) പരിഖണിങ്ങില്ല.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ് )
മുളുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 07.06.2017-ല A1-4037/17-ംാംം നമ്പ
ഔത്തും 06.05.2017 ടല 7.1 –ംാംം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം.
പഞ്ചായത്തില് 8 ഖവ. ്ല്.പി.്സും 4 ്യ്ഡഡ് ്ല്.പി.്സും അണുള്ളത്.
ഇ സ്കൂളുഔളില് ഈങ്ങഭക്ഷണം നല്ൄന്നുണ്ടതാ്. ഖവ. ്ല്.പി.്സി.കനാടൊപം 4
്യ്ഡഡ് സ്കൂളുഔളില് പ്രഭാതഭക്ഷണല്ലൃം നല്ഔി. ്യ്ഡഡ് സ്കൂളില്
പ്രഭാതഭക്ഷണം നല്ഔിയതിന് സാധൂഔരണം അവശയടപട്ടിരിുന്നു. ൊടത 2017-18
വഷല്ലൃം ്യ്ഡഡ് സ്കൂളില് പ്രഭാതഭക്ഷണം നല്ഔാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്.
തീരുമാനം - 1) ടപാതു തീരുമാനം കണ്ഡിഔ 2.6 ബാധഔമാണ്
2) 2017-18 വഷടത്ത കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
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3.38

കഔരള സഹഔരണ ക്ഷീര ഔഷഔ യൂണിയ പ്രസിഡെികെയും ടസക്രട്ടറിയുകെയും
18.07.2017 ടല 38/2017 – ടല ഔത്ത്.
രു ലിറ്റ പാലിന് നാലരൂപ സബ്സിഡി വഷത്തില് പന്ത്രണ്ടു മാസല്ലൃം ലഭിക്കത്തക്ക
വിധത്തില് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുഔള് ഇ സാമ്പത്തിഔ വഷം തടന്ന ഫണ്ടു
വഔയിരുത്തി ഈത്തരല്ലൃണ്ടതാാഔണടമന്ന അവശയം സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

വൄപ്പു നല്ൄന്ന രു രൂപ െി കെത്ത് രു ലിറ്റ പാലിന്
പരമാവധി 4 രൂപ സബ്സിഡി നല്ഔാടമന്ന ഈത്തരവനുസരിങ്ങ്
തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാല്ലൃന്ന
താണ്. ആപ്രഔാരം തുഔ നിബധപ്മായി വഔയിരുത്തണടമന്ന
അവശയം നിരസിങ്ങെ.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(്ഫ്.്ം) വൄപ് )
3.39

പാനൂ കബ്സാു പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 04.07.2017 ടല ഔത്ത്.
കനാ് കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാും  ം (20.00 ലക്ഷം രൂപ), വിഔസനഫണ്ടും (5.00
ലക്ഷം രൂപ) കെത്ത് 5 ഄെണവാെി ടഔട്ടിെം നിമ്മിക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ടിന്
ഡി.പി.സി. ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയില്ല. ആതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്ന അവശയം
സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം – ഄനുമതി നിരസിങ്ങെ

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
3.40

കഔരള റല് ്ംകപ്ലാടെെ് ടവല്ഫയ ടസാസസറ്റി (ക്രൂസ് ) ടെയമാടെ 11.07.17
ടല ്/337/2017-ംാംം നമ്പ ഔത്ത്.
കഔരള റല് ്ംകപ്ലാടെെ് ടവല്ടഫയ ടസാസസറ്റിയുടെ യൂണിറ്റുഔളാണ്
ഔഞ്ചികക്കാടം ഔല്ലിയൂരിലമുള്ള ഗ്രാമല്ി മു്ാലയം. ഇ സ്ഥപനങ്ങളുടെ അുനനിഔ
വല്ക്കരണത്തിന് ്ല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും താടഴ പറയുന്ന നിരക്കില്
തുഔ വഔയിരുത്തുന്നതിന് ഈത്തരല്ലൃണ്ടതാാഔണടമന്ന് അവശയം സംബധപ്ിങ്ങ്
1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് –
20,000/- രൂപ
2. മുനിസിപാലിറ്റിഔള് 2,00,000/- രൂപ
3. കഔാപകറഷ
5,00,000/- രൂപ
തീരുമാനം –ഄനുമതി നല്ൄന്നു.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഐ.ബി) വൄപ് )
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3.41

സഹഔരണസംഗം രജിോറുടെ 01.02.2017-ടല

(LSGD-DA2/310/2017-LSGD)

MT(3) 1365-ംാംം

നമ്പ ഔത്ത്

തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഄവയ്ക്കാവശയമായ പുസ്തഔങ്ങള് വാങ്ങുകമ്പാള്
ബുക്ക്മാക്കിന് മു ഖണന നല്ഔണടമന്ന് നികേശമുണ്ടതാ്. ബുക്ക് മാക്കികനാടൊപം
സാഹിതയ പ്രവത്തഔ സഹഔരണ സംഗടത്തയും ഈള്ടപടുത്തണടമന്ന അവശയം
സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം

3.42

3.43

–

സാഹിതയ പ്രവത്തഔ സഹഔരണ സംഗടത്തയും
ഈള്ടപടുത്തുന്നു.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
ടതേല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 24.07.2017-ടല ഔത്തും 29.05.17-ടല 111(5)/1718-ംാംം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം
പഞ്ചായത്തിടല ഖവ.സ്കൂളുഔളില് നിയമനം ഔിടന്ന ഄദ്ധ്യാപഔ ലീടവടുത്തു
കപാൄന്നതിനാല് ഄദ്ധ്യയനം മുെങ്ങുന്നുണ്ടതാ്. ആതു പരിഹരിക്കാ ഄദ്ധ്യാപഔ
ബാെില് (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രൂപീഔരിങ്ങത് ) നിന്ന് ഄദ്ധ്യാപഔടര ദിവസകവത
നാെിസ്ഥാനത്തില് (500 രൂപ) 2016-17-ല് നിയമിങ്ങ് 98,000/- രൂപ തനത് ഫണ്ടതാില്
നിന്ന്
ടെലവഴിങ്ങെ. (കപ്രാജ.നം.194/17- കപര് - ഄദ്ധ്യാപഔ ബാെ് ). ആതിനു
സാധൂഔരണം അവശയടപട്ടിരിുന്നു.
തീരുമാനം – പരിഖണിങ്ങില്ല. ടപാതു തീരുമാനം കണ്ഡിഔ 2.6
ബാധഔമാണ്.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ് )
തുഞ്ചടത്തഴുങ്ങൈ
ഔത്ത്

മലയാള സവഔലാശാലാ സവസ് ടെയമാടെ 05.06.2017-ടല

മലയാള സവഔലാശാല നെത്തുന്ന പത്ത് ്ം.് കഔാ്സുകഔളില് ന്നാണ്
“തകേശ വിഔസന പൗനം”. തകേശഭരണ വൄപിടെ ഔീഴിലള്ള ൄടുംബശ്രീ,
ഔില, തകേശമിത്രം
തുെങ്ങിയവയില് നിയമിക്കടപടുന്നവക്ക്
ഇ
സവഔലാശാലയിടല “തകേശ വിഔസന പൗനം“
്ം.് ബിരുദം
കയാഖയതയായി ഄംഖീഔരിക്കണടമന്ന അവശയം സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

1) ഇ ബിരുദം ഈള്ളവകരയും പരിഖണിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.
2) ‘തകേശ വിഔസന പൗനം’ ്ന്ന ബിരുദല്ലൃമായി
ബധപ്ടപട്ട കപ്രാജടുകളഔള്/പൗനങ്ങള് തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുമായി
കെന്ന്
നെത്തുന്നതിന്
സവഔലാശാല നെപെി സൃീഔരിക്കണം.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ആ.പി.്) വൄപ് )
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ഔണ്ണൂ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 01.07.2017-ടല
ഔത്ത്

B1-2430/17-ംാംം

നമ്പ

2015-16-ടല കപ്രാജടുകളഔള് മാറ്റമില്ലാത്ത സ്പില്ഒവ കപ്രാജക്ട് ്ന്ന നിലയില് 201718 വഷം തുെരുന്നുണ്ടതാ്. കറാഡ് പുനരുദ്ധ്ാരണ പദ്ധ്തിുള്ള ഄധിഔ വിഹിതമായി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് തുഔ ലഭിങ്ങിരുന്നു. 19.09.2015-ടല GO(p)419/2015-നമ്പറായി
58,95,631/- രൂപ ഄധിഔമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ഄനുവദിങ്ങെ. 31.03.2017-ല്
സമപിങ്ങ
ഔൂ ലിസ്റ്റിലള്ള
ബില്ലുഔളില്
26,59,577/- രൂപയുടെ
കറാഡു
പുനരുദ്ധ്ാരണ പദ്ധ്തിയുടെ
ഄധിഔ വിഹിതം
വഔയിരുത്തിയ
ബില്ലും
ഈണ്ടതാായിരുന്നു. 31.03.2017-നു െില ബില്ലുഔള് മാറിയില്ല. ഇ വഷം ഇ ടഹഡ് ഒഫ്
ഄക്കൗണ്ടതാില് തുഔയില്ല. ഄതിനാല് സാംകയ വഴി ബില് ഄയയ്ക്കാ ഔഴിയുന്നില്ല. ഇ
സാഹെരയത്തില് 2017-18 വഷം മാറ്റമില്ലാടത സ്പില് ഒവറായി ഈള്ടപട്ട ഔാൊങ്ങിറ
- PHC - പള്ളിമുക്ക് കറാഡ് (കപ്രാ.നം.99/2018) ്ന്ന കപ്രാജക്ടിടെ (ബില് തുഔ
26,59,557 രൂപ) മാറുന്നതിന് ക്രമീഔരണം ടെയ്യണടമന്നാവശയടപട്ടിരിുന്നു.
തീരുമാനം –

2017-18 ബഡ്ജറ്റ് തുഔ ഈപകയാഖിക്കണം. ഄപ്രഔാരം
കപ്രാജക്ട് കഭദഖതി വരുത്തണം. ഄതിനാവശയമായ
നെപെി ആ ഫകമഷ കഔരള മിഷ സൃീഔരിക്കണം.
നെപെി:-1) തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ്
2)്ക്സിഔൂട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐടഔ.്ം

3.45

കഔരള ഔമ്പനി മാകനജിംഖ് ഡയറക്ടറുടെ ലിമിറ്റഡിടെ 07.08.2017-ടല A30CKCL - 2017-ംാംം നമ്പ ഔത്ത്. 12.07.2017-ല് നെന്ന കഔാഒഡികനഷ
ഔമ്മിറ്റി കയാഖത്തിടെ 12.07.2017-ടല മിനിറ്റ്സും
ക്ലീ

തീരുമാനം:12.07.2017-ല് െിയ കഔാഒഡികനഷ ഔമ്മിറ്റികയാഖ മിനിെ്സിടെ (കണ്ഡിഔ 2.7)
മാലിനയ കശകരണ കപ്രാജടുകളഔള് നെപാുന്നതിന് ക്ലീ കഔരള ഔമ്പനി മാനദണ്ഡ
പ്രഔാരമുള്ള ടെണ്ടതാ നെപെിഔളിടല സ്പഷ്ടീഔരണം സംബധപ്ിങ്ങ്
23/03/2017-ംാംം
തീയതിയിടല
കഔാഒഡികനഷ ഔമ്മിറ്റിയുടെ 2.8
(സാധാ)നം.1641/2017 തസൃഭവ തീയതി
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള് ഈള്ടപടെ
സ്ഥാപനങ്ങളിലം പ്ലാസ്റ്റിഔ് മാലിനയ
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വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ
സംസ്ഥാനതല
തീരുമാന പ്രഔാരമുള്ള സക്കാ ഈത്തരവ്
19.05.2017 ഄനുസരിങ്ങ് ഗ്രാമ-കലാക്ക് സംസ്ഥാനടത്ത
്ല്ലാ തകേശഭരണ
സംസ്ക്കരണ കപ്രാജടുകളഔളും ആ- മാലിനയ

സംഭരണ സംസ്ക്കരണ പദ്ധ്തിഔളും തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടതാ നെപെിഔള് ഴിവാക്കി
പദ്ധ്തി നിവഹണം നെത്തുന്നതിന് ക്ലീ കഔരള ഔമ്പനി ലിമിറ്റഡിന് ഄനുമതി
നല്ഔിയിടണ്ടതാ്. ആതനുസരിങ്ങ് ്ല്ലാ വലിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളിലം, നഖര
സൃഭാവമുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളിലം, കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുഔളിലം, നഖരസഭ
ഔളിലം പ്ലാസ്റ്റിഔ് ടെഡ്ിംഖ്, ടബയിലിംഖ് യൂണിറ്റുഔള് അവശയത്തിനനുസരിങ്ങ്
സ്ഥാപിുന്നതിന് ക്ലീ കഔരള ഔമ്പനിടയ ങ്ങൃമതലടപടുത്തിയിടണ്ടതാ്.
ഏടതെിലം തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ആംപ്ലിടമെിംഖ് ഏജ സിയായ
ക്ലീ
കഔരള ഔമ്പനി
ലിമിറ്റഡ്
വഴിയല്ലാടത
കനരിട്ട് ടെണ്ടതാ വഴി ഇ
ടമഷീനറിഔള് വാങ്ങുന്നതിന് തെസ്സമില്ല. പകക്ഷ ആത് ആ-ടെണ്ടതാ മുകാന്തിരം, ്ല്ലാ
നെപെിക്രമങ്ങളും പാലിങ്ങായിരിക്കണം വാകങ്ങണ്ടതാത്. ടമഷീനറിഔളുടെ ടസ്പസി
ഫികക്കഷനുഔള് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട, നഖരഔാരയ ഡയറക്ട ്ന്നിവക്ക്
മാകനജിംഖ് ഡയറക്ട, ക്ലീ
കഔരള ഔമ്പനി നല്കഔണ്ടതാതാണ്. കമാകട്ടാറുഔളുടെ
കഹാഴ്സ് പവ, വാറണ്ടതാി, അനുവല് ടമയിെന സ് കഔാ്ട്രാക്ട് (്.്ം.സി) ്ന്നിവ
ടസ്പസിഫികക്കഷനനുസരിങ്ങായിരിക്കണം. ആങ്ങടന വാങ്ങുന്ന ടമഷീനറിഔളില്
ടെഡ്ഡ് ടെ്  പ്ലാസ്റ്റിക്കിടെ സബബാക്ക് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സൃന്തം
ഈത്തരവാദിത്തത്തില് നെകത്തണ്ടതാതാണ്. ടമഷീനുഔള് െതയമായി പ്രവത്തിുന്നു
്ന്നും ഄതിലൂടെ ഈല്പാദിപിുന്ന ടെഡ്ഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിഔ് ക്ലീ കഔരള ഔമ്പനി
ലിമിറ്റഡ് നിശ്ചയിങ്ങ
വിലയില് ൄറായാടത വില്പന നെത്തുന്നതിനുള്ള
പൂണ്ണഈത്തരവാദിതൃം
ഄതാത്
തകേശസൃയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
ടസക്രട്ടറിമാരുകെതായിരിും.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
3.46 ൄന്നത്തൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 15.07.2017-ടല A3-4671/17-ംാംം നമ്പ
ഔത്തും 09.07.2017-ടല IV(6)-ംാംം നമ്പ ഭരണ സമിതി തീരുമാനല്ലൃം
ൄന്നത്തൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല
ഐവഔാല നടുവില്
ഭാഖടത്ത
ഔളിയ്ക്കലഴിഔത്ത് ജംഖ്ഷ
പാറമല കറാഡ് , ഖണപതിയാ മുഔള് െിറയില്
വെകക്കക്കര കറാഡ് ്ന്നീ കറാഡുഔളുടെ ആനിയും കഔാ്ക്രീറ്റ് ടെയ്യാനുള്ള
ഭാഖത്ത്
50 ശതമാനത്തിലധിഔം പട്ടിഔജാതി
വിഭാഖക്കാ ആല്ല ്ന്ന
ഔാരണത്താല് പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒഫീസ ഫീസിബിലിറ്റി സട്ടിഫിക്കറ്റ്
നല്ഔിയിട്ടില്ല. ്സ്.സി.്സ്.പി. ഫണ്ടതാ് ഈപകയാഖിങ്ങ് ആത് കഔാ്ക്രീറ്റ്
ടെയ്യാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം – നിരസിുന്നു. ടപാതു വിഭാഖം ഫണ്ടതാ് ഈപകയാഖിക്കണം
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
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തിരുവനന്തപുരം
ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡെിടെ
25.07.2017-ടല
DPTVPM/പ്രസിഡിെ്/416/2017-ംാംം നമ്പ ഔത്ത്
മാഖകരകയില് ഈള്ടപടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല് താടഴപറയുന്ന കപ്രാജടുകള
ഔള്ക്ക് ഡി.പി.സി. ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയിട്ടിടല്ലന്നും ആവ നെപാുന്നതിന്
കഔാഒഡികനഷ ഔമ്മിറ്റിയുടെ ഄംഖീഔാരം നല്ഔണടമന്നത് സംബധപ്ിങ്ങ്
ക്രമ
നം
1
2
3
4
5
6

1151/18

7

1154/18

8

1331/18

9
10

779/18
1236/18

11

926/18

12

3.48

കപ്രാജക്ട്
കപ്രാജക്ടിടെ കപര്
നം
1042/18 ഔാളുട്ടി, കപാത്തുൄട്ടി
പരിപാലന പദ്ധ്തി
1043/18 ഔാളുട്ടി, കപാത്തുൄട്ടി
പരിപാലന പദ്ധ്തി
1045/18 ഔാളുട്ടി, കപാത്തുൄട്ടി
പരിപാലന പദ്ധ്തി
1047/18 ഔിൊരി വളത്തല്
1062/18 ഔിൊരി വളത്തല്
നാെ , ടവങ്ങേര്,
ഔാസകഖാഡ് ഡാഫ് പശു
വളത്തല് പദ്ധ്തി
നാെ , ടവങ്ങേര്,
ഔാസകഖാഡ് ഡാഫ് പശു
വളത്തല് പദ്ധ്തി
മുട്ടകഔാഴി വിതരണം പട്ടിഔജാതി ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്ക്
ലാപ് കൊപ് വിതരണം
പട്ടിഔജാതി വിഭാഖക്കാക്ക്
ഒകട്ടാറിക്ഷ വാങ്ങുന്നതിനു
സബ്സിഡി ധനസഹായം
വനിത സംരംഭഔള്ുള്ള
് െഷി
കതനീങ്ങ വളത്തല് പദ്ധ്തി

വിഭാഖം

തുഔ

്സ്.സി

50,00,000/-

്സ്.റ്റി

30,00,000/-

വനിത

65,00,000/-

്സ്.സി
്സ്.റ്റി

50,00,000/5,00,000/-

ജനറല്

50,00,000/-

്സ്.സി

25,00,000/-

്സ്.സി

50,00,000/-

്സ്.റ്റി
്സ്.സി

5,00,000/50,00,000/-

ജനറല്

16,50,000/-

്സ്.റ്റി

5,00,000/-

തീരുമാനം – ഄനുമതി നിരസിങ്ങെ
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ് )
വല്ലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 29.07.2017-ടല ഔത്ത്
2013-14 സാമ്പത്തിഔ വഷം പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസ് ഔം കഔാംപ്ലക്സിന് KURDFCയില് നിന്ന് 1,42,20,000/- രൂപ കലാണായി ഄനുവദിങ്ങിടണ്ടതാ്. ആതില് 85,44,385/രൂപ ലഭിങ്ങെ. ടഔട്ടിെത്തിടെ പണി പൂത്തിയായി വരുന്നു. ആനി ലഭിക്കാനുള്ള
തുഔയായ 56,75,615/- രൂപ ഴിവാക്കി ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ ഗ്രാെില് നിന്നും
51,13,400/- രൂപയും
ബാക്കി തനത് ഫണ്ടും
ഈപകയാഖിക്കാ
കപ്രാജക്ട്
തയ്യാറാക്കിടയെിലം കഷാപിംഖ് കഔാംപ്ലക്സ് നിമ്മാണത്തിന് ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ
ഗ്രാെ് ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതല്ലാത്തതിനാല് ടവറ്റിംഖ് ഒഫീസ ഄംഖീഔരിങ്ങില്ല.
പ്രകതയഔ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
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തീരുമാനം –

3.49

ഄനുമതി നിരസിങ്ങെ. ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ ഗ്രാെ്
ആതിനായി ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതല്ല.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )

തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് െീഫ് ്ഞ്ചിനീയറുടെ
5068/17/CE/തസൃഭവ ഔത്ത്

09.08.2017-ടല ഡി.ബി.3-

സംസ്ഥാനത്ത് പല തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ ഗ്രാെ്
ഈപകയാഖിങ്ങ് കറാഡ് കഔാ്ക്രീറ്റിംഖ് കപ്രാജക്ട് ്ടുത്തിടണ്ടതാ്. മാഗകരക പ്രഔാരം
ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ ഗ്രാെ് കറാഡ് കഔാ്ക്രീറ്റിംഖിന് ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്ന
തല്ലാത്തതിനാല് ആവയ്ക്ക് ടവറ്റിംഖ് ഒഫീസമാ ഄംഖീഔാരം നല്ൄന്നില്ല. ആതു
സംബധപ്ിങ്ങ് നികേശം നല്ഔണടമന്ന് അവശയടപട്ടിരിുന്നു.
തീരുമാനം – 1)

കഔന്ദ്ര ധന മന്ത്രാലയത്തിടെ മാഖകരകപ്രഔാരം ധനഔാരയ
ഔമ്മീഷ ഗ്രാെിടെ ഈപകയാഖം സംബധപ്ിങ്ങ് അസൂത്രണ
മാഖകരകയില് െതയമായി പ്രതിപാദിങ്ങിടണ്ടതാ്. ആതനുസരിങ്ങ്
കറാഡ് കഔാ്ക്രീറ്റിംഖിന് ധനഔാരയ
ഔമ്മീഷ
ഗ്രാെ്
ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതല്ല.
2)ടപാതു തീരുമാനം കണ്ഡിഔ 2.15 ബാധഔമാണ്

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(്ഫ്.്ം) വൄപ് )
3.50

പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 09.08.2017-ടല A1/3598/17-ംാംം നമ്പ
ഔത്തും,19.07.2017-ടല (1)-ംാംം നമ്പ ഭരണ സമിതി തീരുമാനല്ലൃം
ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ
ഗ്രാെ് ഈപകയാഖിങ്ങ് കറാഡ് കഔാ്ക്രീറ്റിംഖിന്
20
കപ്രാജടുകളഔള് വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില് ഈള്ടപടുത്തിയിടണ്ടതാ്.
ആവ ടവറ്റിംഖ്
ഒഫീസ ഄംഖീഔരിങ്ങില്ല. പ്രകതയഔ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം – ഄനുമതി നിരസിങ്ങെ. ടപാതു തീരുമാനം 2.15
ബാധഔമാണ്

3.51

കണ്ഡിഔ

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
ആരിക്കൂ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 14.08.2017-ടല ഔത്ത്
ക്ഷീര ഔഷഔക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി നല്ൄന്നതിനുള്ള സംയു കു കപ്രാജക്ട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുകകന നല്ൄകമ്പാള് നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥ അരാടണന്ന്
വയ കുത വരുത്തണടമന്നതു സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം

–

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളുടെ ക്ഷീര വിഔസനല്ലൃമായി
ബധപ്ടപട്ട കപ്രാജടുകളഔള് നെപാക്കി വരുന്നത്
ഡയറി
ഫാം
ആ േക്ടമാ
/പ്രകതയഔ
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സാഹെരയത്തില്
തകേശഭരണ
സ്ഥാപനം
നിശ്ചയിുന്ന ഈകദയാഖസ്ഥ അണ്. ഇ രീതി
തടന്ന തുെരാല്ലൃന്നതാണ് .

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
3.52 Diploma in Community Based Rehabilitation (DCBR) കഔാഴ്സ് പാസായ
ഈകദയാഖാഥിഔള് നല്ഔിയ ഔത്ത്. (ലഭിങ്ങത് 16.07.2017- LSGD- IAI/301/2017LSGD)
ശാരീരിഔ - മാനസിഔ ടവല്ലുവിളിഔള് കനരിടുന്ന ൄട്ടിഔള്ുള്ള ടസ്പഷയല് സ്കൂള്,
ബഡ്സ്
സ്കൂള് ്ന്നിവിെങ്ങളില് പൗിപിുന്ന
ഄദ്ധ്യാപഔുള്ള
കയാഖയതയില് Diploma in Community Based Rehabilitation (DCBR) ്ന്ന കഔാഴ്സ്
െി ഈള്ടപടുത്തി നിലവിടല പദ്ധ്തി അസൂത്രണ മാഗകരക കഭദഖതി
ടെയ്യണം ്ന്നതു സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം – വൄപ്പുതലത്തില് തീരുമാനടമടുക്കണം

3.53

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഐ.്) വൄപ് )
ബഹു. ഄരുവിക്കര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

്ം.്ല്.്.യുടെ
പ്രസിഡെിടെ

DB3/149/2017/LSGD)

17.07.2017-ടല
17.07.2017-ടല

ഔത്തും
ഔത്ത്

ടവള്ളനാെ്
(LSGD-

ടവള്ളനാെ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ
2017-18-ടല
വാഷിഔ
പദ്ധ്തി
ഄംഖീഔാരത്തിന് ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിക്ക് സമപിങ്ങെടവെിലം നൂനതഔള്
ഈള്ളതിനാല് ഡി.പി.സി ഄംഖീഔരിങ്ങില്ല. ആത് ഄംഖീഔരിങ്ങെ നല്ൄന്നതിന്
നെപെി സൃീഔരിക്കണടമന്നതു സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം – 1) ആത് വിശദമായി പരികശാധിങ്ങ്
റികപാട്ട് നല്ഔാ
സംസ്ഥാനതല ഄപീല് ഔമ്മിറ്റിടയ ങ്ങൃമതലടപടുത്തി.
2) വാഷിഔ പദ്ധ്തി ഄംഖീഔരിുന്നതുവടര കപാഷഔാഹാര
പരിപാെി,
അശുപത്രിു
മരുന്ന്,
പാലികയറ്റീവ്
പ്രവത്തനം മുതലായ മുെക്കം ൊടത നെപാകക്കണ്ടതാ
കപ്രാജടുകളഔള് നിവഹണം നെത്താനുള്ള
നെപെി
പഞ്ചായത്ത് സൃീഔരിക്കണം

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ് )
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3.54

ഔണ്ണൂ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 10.07.2017-ടല 82/2016-17/DPC/DPO/Kannur

(LSGD-DA1/575/2017-LSGD)

ഔണ്ണൂ ജില്ലയില് വിവധ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ശിശു വിഭാഖത്തിടല
ഫണ്ടതാ് ഈപകയാഖിങ്ങ് ശിശു മന്ദിരങ്ങളിടല ൄട്ടിഔള്ക്ക് കപാഷഔാഹാരം
നല്ൄന്നതിനും കനാ് കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാും  പകയാഖിങ്ങ് സക്കാ
സ്കൂള് ടഔട്ടിെങ്ങള്ക്ക് വാെഔ നല്ൄന്നതിനും കപ്രാജടുകളഔള് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.
ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഡി.പി.സി. ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയിരുന്നില്ല. ്ന്നാല് ആവയ്ക്ക്
ഄനുമതി നല്ഔണടമന്ന് സക്കാരികനാെ് അവശയടപൊ
ഡി.പി.സി.
തീരുമാനിങ്ങിടണ്ടതാ്.
ആവയ്ക്ക് ഄനുമതി നല്ഔാകമാ ്ന്ന് സ്പഷ്ടീഔരണം
നല്ഔണടമന്നത് സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം – 1) മാഖകരക പ്രഔാരം കപാഷഔാഹാര പരിപാെിക്ക്
ശിശുവിഭാഖത്തിടല ഫണ്ടുപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതല്ല.
2) ഖവ. സ്കൂള് ടഔട്ടിെങ്ങളുടെ വാെഔ നല്ഔാ കനാ്
കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാും  പകയാഖിക്കാ
ഄനുമതി നല്ൄന്നു

3.55

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
ശ്രീ. ഫിലിപ് ൄരുവിളയുടെ ഔത്ത് (ലഭിങ്ങത് 31.07.2017-ല്) (LSGD-DA1/583/2017-LSGD)
തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നെപാുന്ന പദ്ധ്തിഔളുമായി ബധപ്ടപട്ട
ഫയല് ക്രമീഔരിങ്ങ് സൂക്ഷിുന്നതിന് ഈത്തരല്ലൃണ്ടതാാഔണടമന്നതു സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം – – വൄപ്പുതലത്തില് നെപെി സൃീഔരിക്കണം

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
3.56

അലങ്ങാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ
നമ്പ ഔത്ത്

07.08.2017-ടല C-875/17-ംാംം

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല വിദയാഥിഔള്ക്ക് പൗനമുറി നിമ്മിങ്ങെ നല്ൄന്ന
തിനുള്ള കപ്രാജടുകളഔള് നെപാുന്നതിന് ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു മുകകന നെപാുന്നതിന് ഄനുമതി
നല്ൄന്നു.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
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3.57

ഔണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ
ഔത്ത്

10.07.2017-A3-1858/16-ംാംം നമ്പ

ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ ഗ്രാെ് ഈപകയാഖിങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസിനു സൗകരാജ
പ്ലാെ് ്ന്ന കപ്രാജക്ടിന് (നം.61/17- ഄെെല് 7,50,000/- രൂപ) ടവറ്റിംഖ്
ഒഫീസ ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയില്ല. ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം – ഄനുമതി നിരസിങ്ങെ

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
3.58

ഔണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 10.07.2017-ടല ഔത്ത്
ഄെണവാെി വക്കമാ/ടഹല്പമാക്ക് ഄധിഔ കവതനം നല്ൄന്നതിനുള്ള
കപ്രാജക്ട് (നം.72/17, തുഔ 6,13,200/- രൂപ) വനിത ഗെഔ പദ്ധ്തിയില്
ഈള്ടപടുത്തിയതിനാല് ഡി.പി.സി. ഄംഖീഔരിങ്ങില്ല. വനിതാ ഗെഔ പദ്ധ്തിയില്
ഈള്ടപടുത്തി നെപാക്കാ ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബധപ്ിങ്ങ്

3.59

തീരുമാനം – ഄനുമതി നിരസിങ്ങെ. ആത് വനിത ഗെഔ
പദ്ധ്തിയില് ഈള്ടപടുത്താല്ലൃന്നതല്ല.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ആ.പി.്) വൄപ് )
ഔിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 17.02.2017- ടല ഔത്ത്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല പ്രധാന കറാഡുഔളും ഈള്കറാഡുഔളും ഄന്താരാട്ര
നിലവാരത്തികലുയുത്തുന്നതിന് താടഴപറയുന്ന കറാഡുഔള് ടപാതു സൃഔാരയ
പൊളിത്തകത്താടെ Bitumen Macadam and Bitumen Concret (BM & BC)
ടസ്പസിഫികക്കഷ
പ്രഔാരം നിമ്മിക്കാ
ഄനുമതി
നല്ഔണടമന്നുള്ളത്
സംബധപ്ിങ്ങ്
ക്രമ
നം
1
2
3
4
5

കപ്രാജക്ട്
നമ്പ
108/18
114/18
119/18
120/18
123/18

6
7
8

150/18
153/18
162/18

തീരുമാനം –

കപരുവിവരം
താമരങ്ങാല് സബപാസ് കസവനപെ ലിെ് കറാഡ്
അടപെിെിറക്കാെ് കറാഡ് പുനരുദ്ധ്ാരണം
പൂകക്കാളമുക്ക് കറാഡ് പുനരുദ്ധ്ാരണം
ആരപ്പുംപാറ അഞ്ഞിലി ങ്ങൃവെ് കറാഡ് പുനരുദ്ധ്ാരണം
ഔിഴക്കമ്പലം മാക്കറ്റ് താമരങ്ങാല് സബപാസ് കറാഡ്
പുനരുദ്ധ്ാരണം
ങ്ങൄരകക്കാെ് സബപാസ് രണ്ടതാാംഗട്ട കറാഡ് പുനരുദ്ധ്ാരണം
വിലങ്ങ് ഄമ്പലപെി കറാഡ് പുനരുദ്ധ്ാരണം
പള്ളിുറ്റി െിറവക്കാവ് രണ്ടതാാംഗട്ട കറാഡ് പുനരുദ്ധ്ാരണം
1) കപ്രാജക്ട് വിശദാംശങ്ങള് സമപിങ്ങിട്ടില്ല.
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2)

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില് BM&BC ടസ്പസിഫികക്കഷ
പ്രഔാരം
കറാഡ്
നിമ്മിുഔ/പുനരുദ്ധ്ാരണം
നെകത്തണ്ടതാതിടല്ലന്ന് കയാഖം നിരീക്ഷിങ്ങെ.
3) ഇ കറാഡുഔളുടെ
ട്രാഫിഔ് & ട്രാ കസ്പാകട്ടഷ
സാന്ദ്രത സംബധപ്ിങ്ങ് പൗനം നെത്തി
ഄതിടെ
റികപാട്ട് െി സമപിക്കണം.
4) ഄനുമതി നല്ൄന്ന ഔാരയം ആകപാള് പരിഖണികക്കണ്ടതാ
തിടല്ലന്ന് തീരുമാനിങ്ങെ.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )

3.60

്രുകത്തമ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 05.06.17 ടല C1-392/17-ംാംം
നമ്പ ഔത്ത്.
2013 –14 ല് നിമ്മാണം അരംഭിങ്ങ പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസ് ടഔട്ടിെ നിമ്മാണം
്ന്ന കപ്രാജക്ട് പൂത്തിയായിട്ടില്ല. ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഈള്ടപടുത്തിയിരുന്ന തുഔ
ഔയാരി ഒവറായി ഄനുവദിക്കണടമന്നതു സംബധപ്ിങ്ങ്.
തീരുമാനം – –

ഔയാരി ഒവ ലഭിക്കില്ല. 2017–18 വാഷിഔ പദ്ധ്തി
വിഹിതകമാ തനതുഫകണ്ടതാാ ഈപകയാഖിക്കണം.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
3.61

ടവള്ളിയാമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 15.07.2017 – ടല ഔത്ത്
പഞ്ചായത്തിടല വിവിധ കറാഡു പ്രവത്തിഔള് റ്റ കപ്രാജക്ടായി വാഷിഔ
പദ്ധ്തിയില് ഈള്ടപടുത്തിയിരുന്നു. ആതിന് ഡി.പി.സി. ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയില്ല.
പ്രകതയഔ ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

ഄനുമതി നിരസിങ്ങെ. വിവിധ കറാഡുഔള് റ്റ
കപ്രാജക്ടായി നിവഹണം നെത്താല്ലൃന്നതല്ല.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
3.62 മലപ്പുറം മുനിസിപല് ടെയകപഴ്സടെ 01.08.2017-ടല C-802/14-ംാംം നമ്പ ഔത്ത്.

പുതിയ ഈത്തരല്ലൃപ്രഔാരം സാമൂഹയ സുരക്ഷാ ടപ ഷ ഄകപക്ഷഔള് ഡി.ബി.റ്റി.
സസറ്റില് കരകടപടുത്തുന്ന തീയതി മുതലാണ് പ്രാബലയത്തില് അുന്നത്.
ഄകപക്ഷ
നഖരസഭാ
ഒഫീസില്
ലഭിങ്ങ
തീയതി
മുതല്
പ്രാബലയത്തിലാക്കണടമന്നതു സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം – വൄപ്പുതലത്തില് നെപെി സൃീഔരികക്കണ്ടതാ വിഷയമാണ്.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.സി) വൄപ് )
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3.63

കഔാഡൂ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 01.08.2017- ടല ഔത്ത്
പഞ്ചായത്തിടെ ഈെമസ്ഥതയില് 2000 മുതല് പ്രവത്തിുന്ന ഔമ്പൂട്ട
പരിശീലന കഔന്ദ്രമുണ്ടതാ്. 2017 – 18 വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില് ആവിടെ ഔമ്പൂട്ട
പരിശീലനത്തിന്
കപ്രാജടുകളഔള് ഈള്ടപടുത്തിയിരുന്നുടവെിലം ഡി.പി.സി
ഄംഖീഔരിങ്ങില്ല. പ്രകതയഔ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്.
തീരുമാനം –

1) മു പ്
തുെന്നു കപാരുന്ന
കപ്രാജക്ടായതിനാല് ഇ
വഷകത്തയ്ക്ക് മാത്രമായി ഄനുമതി നല്ൄന്നു
2) ആനിയുള്ള വഷങ്ങളില് ഡ്ണകഭാ കുാക്കളില് നിന്നുള്ള
ഫീസ് ഈപകയാഖിങ്ങ് കപ്രാജക്ട് നെപാക്കണം.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
3.64

തിരുവനന്തപുരം

ക്ഷീരവിഔസനവൄപ്
F/5505/2017-ംാംം നമ്പ ഔത്ത്.

ടഡ.ഡയറക്ടറുടെ

17.08.2017

ടല

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പശുവിടനവാങ്ങുന്നതിന് റികവാള്വിംഖ്
ഫണ്ടതാ് (കപ്രാ.നം. 1044/18 – തുഔ 50.00 ലക്ഷം രൂപ ജനറല്), വനിതാ
ക്ഷീരഔഷഔക്ക് പശുവിടന വാങ്ങുന്നതിന് റികവാള്വിംഖ് ഫണ്ടതാ് ( കപ്രാ.നം
1061/18 തുഔ 40.00 ലക്ഷം രൂപ) ്ന്നീ കപ്രാജക്ട് ഡി.പി.സി. ഄംഖീഔരിങ്ങ് ടവറ്റിംഖ്
ഒഫീസ ഄംഖീഔാരല്ലൃം നല്ഔിയിടണ്ടതാ്. ്ന്നാല് ആതു മാഗകരകയില്
പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാല് കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാകമാ ്ന്ന സ്പഷ്ടീഔരണം
സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

ബാെ് വായ്പ െി ഈള്ടപടുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുകകന
നെപാക്കാ ഄനുമതി നല്ൄന്നു.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
3.65 തലകേരി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 10.08.2017 ടല C/196/17/Plan നമ്പ
ഔത്ത്.
ക്ഷീരസംഗങ്ങളില്
കപ്രാജക്ട് വാഷിഔ
പാലിനു സബ്സിഡി
സബ്സിഡി നല്ഔാ

ഄളുന്ന പാലിന് സബ്സിഡി നല്ഔാ 7.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ
പദ്ധ്തിയില് ഈള്ടപടുത്തിയിടണ്ടതാ്. െില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്
നല്ൄന്ന കപ്രാജടുകള ഈള്ടപടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല് കനരിട്ട്
ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
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തീരുമാനം –

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു കപ്രാജടുകള് വങ്ങിട്ടില്ലെിലം പഞ്ചായത്തു
തലത്തില് പ്രവത്തിുന്ന ഡയറി ഫാം ആ േക്ട മുകകന
കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാല്ലൃന്നതാണ്.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
3.66 ഄളഖപനഖ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 22.06.17 – ടല A3-5261/17-ംാംം
നമ്പ ഔത്ത്, 19.08.2014- ടല 53430/DA2/14/തസൃഭവ സക്കാ ഔത്ത്,

കഔാഡികനഷ
ഔമ്മിറ്റിയുടെ 16.08.2014-ടല കയാഖതീരുമാനം (കണ്ഡിഔ 3.21)
(LSGD-DA2/334/2017-LSGD).
16.08.14- ടല കഔാഡികനഷ
ഔമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്
അമ്പല്ലൂ മകഹാം  വം ്ന്ന പദ്ധ്തിക്ക് കവണ്ടതാി (കട്രഡ്ടഫയ) പദ്ധ്തി തുഔ
ടെലവഴിക്കാ
19.08.14 ടല സക്കാ ഔത്തുമുകകന ഄനുമതി നല്ഔിയിരുന്നു.
ആതനുസരിങ്ങ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു വിഹിതമായി 2.00 ലക്ഷം രൂപയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു
വിഹിതമായി 1,43,581/- രൂപയും (വിഔസനഫണ്ടതാ് ) കെത്ത് അടഔ 3,43,581/- രൂപ
ടെലവഴിങ്ങെ.
ആപ്രഔാരം
തുഔ
ടെലവഴിക്കാ
സക്കാ
ഈത്തരവായി
നല്ഔിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല് കലാക്കല് ഫണ്ടതാ് ൄറിടപഴുതിയിരിുന്നു. ആതിന്
സാധൂഔരണം നല്ഔണടമന്നതു സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

കഔാഒഡികനഷ ഔമ്മിറ്റി കയാഖ തീരുമാന
ത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തിലാണ് സക്കാ ഔത്ത്
നല്ഔിയത്.
ആതിടെ
ഄെിസ്ഥാനത്തില്
നെപാക്കിയ കപ്രാജഔെ് ക്രമ വിരുദ്ധ്മാടണന്ന്
ൄറിടപഴുതിയ
നെപെി
ശരിയല്ല
്ന്ന്
കഔാഒഡികനഷ ഔമ്മിറ്റി നിരീക്ഷിങ്ങെ. ൄറങ്ങെ
െി ക്രിയാമാഗഔമായി ഒഡിറ്റ് ഈകദയാഖസ്ഥരുടെ
സമീപനം മാറ്റുന്നതിന് നെപെി സൃീഔരിക്കണ
ടമന്ന് കസ്റ്ററ്റ് ഒഡിറ്റ് ഡയറക്ടകറാെ് നികേശിങ്ങെ.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
3.67

മലപ്പുറം

ഄസിസ്റ്റെ്
ടഡവലപ്ടമെ്
ഔമ്മീഷണറുടെ
27.01.2017-ടല
RD5/2355/2017-ംാംം നമ്പ ഔത്തും ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണറുടെ 31.01.2017-ടല
699/DP4/17/CRD ഔത്തും (LSGD -DB3/74/2017/LSGD)
മലപ്പുറം ജില്ലയില് ഄസിസ്റ്റെ് ടഡവലപ്ടമെ് ഔമ്മീഷണറുടെ (ജനറല്)
ഓകദയാഖിഔാവശയത്തിനായി ജില്ലയിടല 15 കലാക്ക്
പഞ്ചായത്തുഔളുടെ
സാമ്പത്തിഔ സഹായകത്താടെ രു വാഹനം വാങ്ങാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
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തീരുമാനം – 1) കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ഈപകയാഖിങ്ങ് ADC(G)നു
വാഹനം വാങ്ങാല്ലൃന്നതല്ല.
2) വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് വൄപ്പുതലത്തില് നെപെി
സൃീഔരിങ്ങിടടണ്ടതാന്ന്
ഗ്രാമ
വിഔസന
വൄപ്
ഄഡീഷണല് ഡയറക്ട ഄറിയിങ്ങെ.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ് )
3.68

ടഔാകണ്ടതാാട്ടി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 1.08.2017-ടല ഔത്ത്
ടഔാകണ്ടതാാട്ടി കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ ഔീഴിലള്ള ഔമ്മൂണിറ്റി ടസെ പുതുതായി
രൂപീഔരിങ്ങ മുനിസിപാലിറ്റിയുടെ ഭാഖമായതിനാല് നിലവില് സി.്ങ്ങ്.സി. ആല്ല.
കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ കനാ്കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് ഈപകയാഖിങ്ങ്
താടഴപറയുന്ന രണ്ടതാ് കപ്രാജടുകളഔള് ഈള്ടപടുത്തിയിരുന്നുടവെിലം ഡി.പി.സി.
ഄംഖീഔരിങ്ങില്ല. ഇ കപ്രാജടുകളഔള് നെപാക്കാ ഄനുമതി അവശയടപട്ടിരിുന്നു
ക്രമ
നം
1

കപ്രാജക്ട് നം

കപ്രാജക്ടിടെ കപര്

ഄെെല്

111/18

10,00,000/-

2

112/18

പള്ളിക്കല് പി.്ങ്ങ്.സി.യ്ക്ക്
പഞ്ചാത്തല
സൗഔരയടമാരുക്കല്
പുളിക്കല് ഫാമിലി ടഹല്ത്ത്
ടസെറിന് ടഔട്ടിെ
നിമ്മാണം
തീരുമാനം –

20,00,000/-

മുഔളില് പറഞ്ഞവ കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന്
സഔമാറിക്കിട്ടിയ
സ്ഥാപനങ്ങള് ഄല്ലാത്ത
തിനാല് കനാ് കറാഡ് ടമയിെെന സ്
ഗ്രാെ് ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതല്ല.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ് )
3.69

ആടുക്കി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 17.08.2017-ടല ഔത്ത്
ഡി.പി.സി. ഄംഖീഔരിങ്ങ താടഴപറയുന്ന കപ്രാജടുകളഔള് നെപാക്കാ
അവശയടപട്ടിരിുന്നു.
ക്രമ
നം
1

കപ്രാജക്ട് നം

കപ്രാജക്ടിടെ കപര്

വിഔസനഫണ്ടതാ്

75/18

20,00,000/-

2

89/18

ഔല്പമിത്ര കഔര ഔഷഔക്ക്
ടതങ്ങു സംരക്ഷണത്തിന്
ധനസഹായം
സമൃദ്ധ്ി -ടഔാകക്കാ െഷിക്ക്
ധനസഹായം
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20,00,000/-

ഄനുമതി

3

90/18

4

92/18

5

93/18

6
7
8

91/18

ഔഷഔ SHG ഔള്ക്ക്
പങ്ങക്കറി െഷി
തളി ടെറുഔിെ വനിതാ
കതയില ഔഷഔ
സംഗങ്ങള്ക്ക്
ധനസാഹായം

13,00,000/10,00,000/-

ഔാഞ്ഞാ വാട്ടടഷഡ് തീം
പാക്കല് സതഔള് വങ്ങെ
പിെിപിക്കല്

5,00,000/-

പട്ടിഔ വഗ
വിദയാഥിഔള്ക്ക് പൗന മുറി
വനിത SHG ഔള്ക്ക്
പങ്ങക്കറിക്കൃഷിക്ക്
ധനസഹായം
പട്ടിഔജാതി
വിദയാഥിഔള്ക്ക് പൗനമുറി

17,05,000/-

തീരുമാനം –

16,90,000/22,00,000/-

ടവറ്റിംഖ് നെപെിക്രമത്തിലിരിുന്ന കപ്രാജക്ടായതി
നാല് പരിഖണിങ്ങില്ല.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ് )
3.70

ഔണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 17.07.2017-ടല A-2851/17-ംാംം നമ്പ
ഔത്തും 01.07.2017-ടല 194/17(4) -ംാംം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 2013-14, 2014-15 വഷം
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും കലാക്ക്
പഞ്ചായത്തും സഔമാറിയ താടഴപറയുന്ന പദ്ധ്തിഔളില് ടെലവഴിക്കാടത മിങ്ങം
ഔിെുന്ന തുഔ സലഫ് പദ്ധ്തിും ബഡ്സ് സ്കൂള് സദനംദിന ടെലവിനും
ഈപകയാഖിക്കാ
ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്. ഇ തുഔ പഞ്ചായത്തിടെ സൃന്തം
ബാെ് ഄക്കൗണ്ടതാിലാണ് സൂക്ഷിങ്ങിരിുന്നത്.
I.

ഔണ്ണൂ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഄനുവദിങ്ങ തുഔ
2012-13 വഷം ഄനുവദിങ്ങത്
ഭവന നിമ്മാണം (ജനറല്)
ഭവന നിമ്മാണം (വനിത)
2013-14 വഷം ഄനുവദിങ്ങവ

82,500
1,35,000

ഭവന നവീഔരണം (്സ്.സി)

6,00,000

കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഄനുവദിങ്ങത്
2012-13 ഭവന പുനരധിവാസം

7,50,000
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ഭവന പുനരുദ്ധ്ാരണം
2013-14 രഹിത പുനരധിവാസം
അശ്രയ പദ്ധ്തി
അടഔ (മിങ്ങം വന്ന തുഔ)
ഇ തുഔ
സംബധപ്ിങ്ങ്.
തീരുമാനം –

75,000
67,755
1,50,000
18,60,255 രൂപ
=========

സലഫ് പദ്ധ്തിക്ക് ഈപകയാഖിക്കാ

ഄനുമതി

കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് സഔമാറിയ 1,50,000/- രൂപ
അശ്രയ പദ്ധ്തിക്ക് മാത്രമായി ഈപകയാഖിക്കണ
ടമന്ന നിബധപ്നകയാടെ ബാക്കി തുഔ സലഫ്
പദ്ധ്തിക്ക്
ഈപകയാഖിക്കാ
ഄനുമതി
നല്ൄന്നു.

II.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബഡ്സ് സ്കുളിനു ഄനുവദിങ്ങത്.
2013-14 ബഡ്സ് സ്കൂള്
95,085
2016-17 ബഡ്സ് സ്കൂള്
5,65,743
അടഔ (മിങ്ങം വന്ന തുഔ)
6,60,828 രൂപ
=======
ഇ തുഔ ബഡ്സ് സ്കൂള് സദനംദന നെത്തിപിന് ഈപകയാഖിക്കാ
സംബധപ്ിങ്ങ്

ഄനുമതി

തീരുമാനം – ഄനുമതി നല്ൄന്നു.

3.71

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(്ഫ്.്ം) വൄപ് )
09.08.2017-ടല T37/08/2017 (P) നമ്പ ഔത്തും

ബഹു. െവറ ്ം.്ല്.്.യുടെ
കതവലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ 15.07.2017-ടല 2-ംാംം നമ്പ ഭരണസമിതി
തീരുമാനല്ലൃം
പഞ്ചായത്തില് ആ.്ം.്സ്. ഭവന നിമ്മാണത്തിന് 33 ഡ്ണകഭാ കുാക്കള്ക്ക്
2011-12 സാമ്പത്തിഔ വഷം 75,000/-രൂപ വീതം നല്ഔി. ആവ 01.04.2011-നു
കശഷമാണ് ്ഗ്രിടമെ് വങ്ങത്. 19.01.2012-ടല 15/2012/തസൃഭവ ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരം
01.04.2011-നു കശഷം ്ഗ്രിടമെ് വങ്ങ പട്ടിഔജാതി വിഭാഖക്കാക്ക് 2,00,000/രൂപയും പട്ടിഔവഗ വിഭാഖക്കാക്ക് 2,50,000/- രൂപയും അയി യൂണിറ്റ് നിരക്ക്
വദ്ധ്ിപിങ്ങെ. ഇ നിരക്കില് ബാക്കി തുഔ പട്ടിഔജാതി വിഭാഖക്കാക്ക് 2017-18-ല്
50,000/- രൂപ വീതല്ലൃം 2018-19-ല് 75,000/- രൂപ വീതല്ലൃം നല്ഔാ ഄനുമതി
സംബധപ്ിങ്ങ്
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തീരുമാനം – ആത് വിശദമായി പരികശാധിങ്ങ് റികപാട്ട് ഄടുത്ത
കഔാഒഡികനഷ
ഔമ്മിറ്റിക്ക് മു പ് നല്ഔാ
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടടറ ങ്ങൃമതലടപടുത്തി. ഄടുത്ത
കഔാഒഡികനഷ ഔമ്മിറ്റിയില് പരിഖണിും.

(നെപെി:-1) തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്

3.72

2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട )
ഏലംൄളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 12.07.2017-ടല B2-1050/15-ംാംം
നമ്പ ഔത്തും 11.07.2017-ടല 1-ംാംം നമ്പ ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം
2016-17 വഷം പട്ടിഔജാതി വിദയാഥിഔള്ക്ക് ലാപ് കൊപ് നല്ൄന്നതിന് 7.00
ലക്ഷം രൂപയുടെ കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ടതരടഞ്ഞടുപ് ടപരുമാറ്റെട്ടം
വന്നതിനാല് ലാപ് കൊപ് നല്ഔാ ഔഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഔഴിഞ്ഞ വഷടത്ത
ഡ്ണകഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്
10 ൄട്ടിഔള് ഄവസാന വഷം
ബിരുദത്തിന്
പൗിുന്നവരായിരുന്നു. സ്പില് ഒവറായി തുെരുന്ന ഇ കപ്രാജക്ടില് മുഔളില്
പറഞ്ഞ 10 ൄട്ടിഔള്ു െി ലാപ് കൊപ് നല്ഔാ
ഄനുമതി
അവശയടപട്ടിരിുന്നു.
ആതു ൊടത ഡ്ണകഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില് ഈള്ടപട്ടിരുന്ന 2 ൄട്ടിഔള് ടനട്ടൂ
ടട്രയിനിംഖ് ഫൗകണ്ടതാഷ ്ന്ന സ്ഥാപനത്തില് ഡികപ്ലാമയ്ക്ക് പൗിുന്നവരാണ്
(ടമക്കകട്രാണിക്സ് , ഡികപ്ലാമ ആ ആ ഫകമഷ് ടെകനാളജി) ആവക്ക് െി ലാപ്
കൊപ് നല്ഔാകമാ ്ന്ന് സ്പഷ്ടീഔരണം അവശയടപട്ടിരിുന്നു.
തീരുമാനം:-

1)

ഡ്ണകഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്ടപട്ട ടപ്രാഫഷണല്
വിദയാഥിഔള്ും
ടനട്ടൂ
ടട്രയിനിംഖ്
ഫൗകണ്ടതാഷ
സ്ഥാപനത്തിടല ഡികപ്ലാമയ്ക്ക്
പൗിുന്ന വിദയാഥിഔള്ും നല്ഔാം.

2)

ബിരുദ വിദയാഥിഔള്ക്ക് നല്ഔാ ഄനുമതി
ഔഴിഞ്ഞ വഷം ആല്ലായിരുന്നു ്ന്നിരിടക്ക
ഇ വിഭാഖത്തിടല വിദയാഥിഔള്ു െി
ലാപ് കൊപ് വാങ്ങി സൂക്ഷിങ്ങത്
ക്രമ
വിരുദ്ധ്മാണ്.
പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ട
വിശദമായി
പരികശാധിങ്ങ്
നെപെി
സൃീഔരിക്കണം.

(നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ്

3.73

2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട)
ബഹു. ടെങ്ങന്നൂ ്ം.്ല്.്.യുടെ 07.08.2017-ടല ഔത്തും ടെങ്ങന്നൂ കലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 21.07.2017-ടല D/170/17-ംാംം നമ്പ ഔത്തും.
ടെങ്ങന്നൂ കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ സംകയാജിത നീത്തെ പദ്ധ്തി (IWMP)
യുടെ ഭാഖമായി ടതരടഞ്ഞടുക്കടപട്ട നീത്തെ JLG ഔള്ക്ക് (കജായിെ്
ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ് ) റികവാള്വിംഖ് ഫണ്ടതാ് നല്ഔാ
29,75,000/- രൂപയുടെ
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കപ്രാജക്ട് 2016-17-ല് വഔയിരുത്തിയിരുന്നു. (119 ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്ക് 25,000/- രൂപ വീതം).
ടതാഴില് സംരംഭത്തിന്
ബാെ് വായ്പാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണമന്ന വയവസ്ഥ
യില്ലാത്തതിനാല് റികവാള്വിംഖ് ഫണ്ടതാ് നല്ഔാനുള്ള അവശയം 15.03.2017-ടല
കഔാഒഡികനഷ
ഔമ്മിറ്റിയില് (കണ്ഡിഔ 3.19) നിരസിങ്ങിരുന്നു. വായ്പാ
ബധപ്ിതമായി കപ്രാജക്ട് മാറ്റം വരുത്തി ്ന്നറിയിങ്ങെടഔാണ്ടതാ് റികവാള്വിംഖ് ഫണ്ടു
നല്ഔാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

2016-17 ടല സ്പില് ഒവ കപ്രാജടുകള്
വായ്പാധിഷ്ഠിത മായി ്ന്നറിയിങ്ങിടടണ്ടതാെിലം
വിശദാംശ ങ്ങള് നല്ഔിയിട്ടില്ല. ഏത് ബാെ്,
ഡ്ണകഭാ കുാക്കള് അടരാടക്ക തുെങ്ങിയ
വിവരങ്ങള് ഄകനൃഷിങ്ങ് റികപാട്ട് ഄടുത്ത
കഔാഡികനഷ
ഔമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പ് നല്ഔാ
ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണടറ ങ്ങൃമതലടപടുത്തി.
റികപാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് പിന്നീെ്
പരിഖണിും.

(നെപെി:-1) തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ്

3.74

2)ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ )
ടഔാല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 05.08.2017-ടല A2-88/87-ംാംം നമ്പ
ഔത്ത്
2017-18-ടല താടഴപറയുന്ന കപ്രാജടുകളഔള് ടവറ്റിംഖ് ഒഫീസ ടവറ്റു ടെയ്യാ
വിസമ്മതിങ്ങിരിുന്നതിനാല് പ്രകതയഔ ഄനുമതിു സമപിങ്ങിരിുന്നു.

1
2
3
4

ക്രമ
നം

കപ്രാജക്ട്
നം
137/18
133/18
131/18
89/18
തീരുമാനം –

3.75

കപ്രാജക്ടിടെ കപര്

ഄെെല് തുഔ

സൃപ്ന െിറഔ്
6,00,000/ഒട്ടിസം ക്ലിനിക്ക്
6,00,000/മാതൃ സാന്തൃനം
15,00,000/ഔസ്റ്റം ഹയറിംഖ്
50,00,000/ടസെറിനു ടമഷീനറി
ടവറ്റിംഖ്
ഒഫീസ/
സംസ്ഥാനതല
ഄപീല് ഔമ്മിറ്റി പരിഖണികക്കണ്ടതാ വിഷയ
മാണ്.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ് )
കഔരള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഄകസാസികയഷ ജനറല് ടസക്രട്ടറിയുടെ 08.08.2017-ടല
KGPA/LM/FR/2017/80802-ംാംം നമ്പ ഔത്ത്
പതിനാലാം ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ
ഗ്രാെ് ഈപകയാഖിങ്ങ് സംസ്ഥാനത്താടഔ
കറാഡ് കഔാ്ക്രീറ്റിംഖ് ടെയ്യുന്നുടണ്ടതാന്നും
്ന്നാല് പാലക്കാെ് ജില്ലയില്
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ആത്തരം കപ്രാജക്ടിന് ടവറ്റിംഖ് ഒഫീസ സാകെതിഔാനുമതി നല്ൄന്നിടല്ലന്നും
ഄറിയിങ്ങിരിുന്നു. ആതികേല് നെപെി സൃീഔരിക്കണടമന്നതു സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം – ടപാതു തീരുമാനം കണ്ഡിഔ 2.15ബാധഔമാണ്

3.76

മാനന്തവാെി നഖരസഭ
ഔത്ത്

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
ടെയമാടെ 01.08.2017-ടല A5-2016-16-ംാംം നമ്പ

2016-17-ടല വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില് TSP ഫണ്ടതാായ 27,48,000/- രൂപ ഈപകയാഖിങ്ങ്
പട്ടിഔ വഗ വിദയാഥിഔള്ക്ക്
സ്കൂളില് കപാഔാ
2 മിനി ബസ്സുഔള്
മാനന്തവാെി
ഖവ.യു.പി.്സ്.
ടഹഡ് മാസ്റ്ററുകെയും
മാനന്തവാെി
ഖവ.സഹസ്ക്കൂള് ടഹഡ് മാസ്റ്ററുകെയും കപരില് വാങ്ങാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

ആതു സംബധപ്ിങ്ങ് വിശദാംശങ്ങള് നഖരസഭാ
ഡയറക്ട മുകകന സമപിക്കണം. പിന്നീെ്
പരിഖണിും.

(നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ്

3.77

2) മുനിസിപല് ഡയറക്ട)
ലക്കിെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 01.08.2017-ടല A2-5000/16-ംാംം നമ്പ
ഔത്ത്
കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് ഈപകയാഖിങ്ങ് െതുപ്പു പ്രകദശങ്ങളിലം െരിഞ്ഞ
ൄന്നി
പ്രകദശങ്ങളിലമുള്ള കറാഡ് കഔാ്ക്രീറ്റു ടെയ്യുന്നതിന് ഄനുമതി
സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം – കപ്രാജക്ടിടെ വിശദ വിവരങ്ങള് സഹിതം പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ട മുകകന സമപിക്കണം. പിന്നീെ്
പരിഖണിും

(നെപെി:-1) തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്

3.78

2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട )
വപെി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 07.08.2017-ടല ഔത്തും 30.06.2017-ടല
II(1)-ംാംം നമ്പ, 31.07.2017-ടല 4(7)-ംാംം നമ്പ ്ന്നീ ഭരണസമിതി തീരുമാനങ്ങളും
ടവറ്റിംഖ് ഒഫീസ നിരസിങ്ങ താടഴപറയുന്ന രണ്ടു കപ്രാജടുകളഔള് നെപാക്കാ
ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
1) കപ്രാ.നം 115/18 വനിതഔള്ക്ക് ഔയാ സ പരികശാധനാ ഔയാമ്പ് 4,60,400/-രൂപ (വിഔസനഫണ്ടതാ്, ജനറല്)
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2) കപ്രാ.നം.25/18 ്സ്.സി. വിദയാഥിഔള്ക്ക് പൗന മുറി

7,50,000/-രൂപ
(്സ്.സി.്സ്.പി)

തീരുമാനം – ഄപീല് ഔമ്മിറ്റി പരിഖണികക്കണ്ടതാ വിഷയമാണ്.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ് )
3.79 ബഹു. ഈദുമ ്ം.്ല്.്.യുടെ 08.08.2017-ടല 2074/DB/MLA/2017-ംാംം നമ്പ
ഔത്തും കദലംപാെി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ
26.07.2017-ടല A2345/17/(3)-ംാംം നമ്പ ഔത്തും
ശുെിതൃ പരിപാലനത്തിന്
10 ശതമാനം തുഔ മാറ്റി വയ്ക്കണടമന്നത് 2
ശതമാനമായി ൄറങ്ങെടഔാണ്ടതാ് പഞ്ചായത്തിന് പ്രകതയഔ ഄനുമതി നല്ഔണ
ടമന്നതു സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

3.80

ഄനുമതി നിരസിങ്ങെ.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
08.08.2017-ടല 2075/DB/MLA/2017-ംാംം നമ്പ

ബഹു. ഈദുമ ്ം.്ല്.്.യുടെ
ഔത്തും കദലംപാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 26.07.2017-ടല A2-345/17(2)ംാംം നമ്പ ഔത്തും
ഔാസകഖാഡ് ജില്ലയില് ആലക്ട്രിക്കല് കജാലിഔള്ക്ക് പി.ഡലൂ.ഡി. ആലക്ട്രിക്കല്
കഔാ്ട്രാക്ടമാടക്കാപം ടഔ.്സ്.ആ.ബി. ആലക്ട്രിക്കല് കഔാ്ട്രാക്ടമാടരയും
ഄനുവദിക്കാനും ജില്ലയ്ക്ക് കവണ്ടതാി കലാക്കല് കററ്റ് നിശ്ചയിക്കാനും ഄനുമതി
സംബധപ്ിങ്ങെ്
തീരുമാനം –

ആതു സംബധപ്ിങ്ങ ഫയല് തകേശഭരണ വൄപ് െീഫ്
്ഞ്ചിനീയക്ക് സഔമാറണം. െീഫ് ്ഞ്ചിനീയറുടെ
റികപാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാന ത്തില് പിന്നീെ് പരിഖണിും.

(നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ(ആ. ഡലൂ) വൄപ്

3.81

2)തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് െീഫ് ്ഞ്ചിനീയ)
ബഹു. ഈദുമ ്ം.്ല്.്.യുടെ 08.08.2017-ടല 2073/DB/MLA/2017-ംാംം നമ്പ
ഔത്തും കദലംപാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 26.07.2017-ടല A2-345/17ംാംം നമ്പ ഔത്തും
പഞ്ചായത്തില് ഉരുംപാെിയില് പ്രവത്തിുന്ന മള്ട്ടി കഗ്രഡ് കലണിംഖ്
ടസെ (MGLC) നിലവില് ഏഔാധയാപഔ വിദയാലയം അടണെിലം ഔഴിഞ്ഞ
നാല വഷമായി
പി.റ്റി.്.യുടെ
സഹഔരണകത്താടെ 3 ഄദ്ധ്യാപഔടര
കഹാണകററിയം വയവസ്ഥയില് നിയമിങ്ങിടണ്ടതാ്. ഇ വഷല്ലൃം മാസം 5000/- രൂപ
നിരക്കില് 1.50 ലക്ഷം രൂപയുടെ കപ്രാജക്ട് ്ടുത്തിടണ്ടതാ്. മാഖകരക പ്രഔാരം
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ഒണകററിയം
നല്ഔാല്ലൃന്നതല്ല
നല്ഔണടമന്നതു സംബധപ്ിങ്ങ്

്ന്നതിനാല്

പ്രകതയഔ

ഄനുമതി

തീരുമാനം – ഄനുമതി നല്ൄന്നു.

3.82

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
ടഔാല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 04.08.17-ടല 1/17-ംാംം നമ്പ ഔത്ത്
2017-18 വാഷിഔ പദ്ധ്തിയിടല താടഴപറയുന്ന ഏഴു വിദയാഭയാസ കപ്രാജടുകളഔള്
ടവറ്റിംഖ്
ഒഫീസ ഄംഖീഔരിങ്ങിട്ടില്ല. ആവയ്ക്ക് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു
സംബധപ്ിങ്ങ്
ക്രമ
നം
1
2
3
4
5
6
7

കപ്രാജക്ട്
നം
78/17
101/17
..
80/17
107/17
159/17
165/17

തീരുമാനം –

3.83

കപ്രാജക്ടിടെ കപര്
ഈജൃലം
സഫലം
വിജയകഭരി
മുകന്നറ്റം
കയാഖ പരിശീലനം
ജില്ലടയ ഄറിയാ
സഹസ്കൂളുഔള്ക്ക് കലാഖ്

സംസ്ഥാനതല ഄപീല് ഔമ്മിറ്റി പരിഖണികക്കണ്ടതാ
വിഷയമാണ്. സംസ്ഥാനതല ഄപീല് ഔമ്മിറ്റിയ്ക്കു
സമപിക്കണം.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ് )
താനൂ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 05.08.2017-ടല 100/17-ംാംം നമ്പ
ഔത്ത്
ടമാസബല് ടവറ്ററിനറി ക്ലിനിക്കിന്
വാഹനം വാങ്ങാ
ഄനുമതി
അവശയടപട്ടിരിുന്നു. കലാക്ക് പഞ്ചായത്തും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും 5.00 ലക്ഷം
രൂപ ടെലവഴിക്കാനാണ് ഈകേശിുന്നത്.
തീരുമാനം –

3.84

ഄനുമതി നിരസിങ്ങെ. വാഹനം വാെഔടയ്ക്കടുത്ത്
ഈപകയാഖിക്കണം
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ് )
ടമാകഔരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല സുസ്ഥിര പ്ലാസ്റ്റിഔ് മാലിനയ പരിപാലന പദ്ധ്തിയിടല
വാളണ്ടതാിയമാ 24.07.2017-ല് സമപിങ്ങ ഔത്ത്
ഔഴിഞ്ഞ നാല വഷമായി 4 വനിതാ വാളണ്ടതാിയമാ ദിവസകവതനാെിസ്ഥാന
ത്തില് സുസ്ഥിര പ്ലാസ്റ്റിഔ് മാലിനയ പരിപാലന പദ്ധ്തിയില് പഞ്ചായത്തില്
കജാലി ടെയ്തു വരുന്നു. 2017 ണസല മാസം മുതല് പഞ്ചായത്തില് നിന്നും
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കവതനം നല്ൄന്നതിനു പഔരം യൂസ ഫീ പിരിടങ്ങടുുന്ന തുഔ പ്രതിഫലമായി
ഔണക്കാക്കാ അവശയടപട്ടിരിുന്നു ്ന്നറിയിങ്ങിരിുന്നു. പഞ്ചായത്തില് നിന്നു
തടന്ന കവതനം നല്ഔാ നികേശിക്കണടമന്ന അവശയം സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

ലഭിങ്ങ യൂസ ഫീ ്ത്ര, ടെലവ് ്ത്ര,
തുെങ്ങിയ വിവിരങ്ങള് പരികശാധിങ്ങ് റികപാട്ട്
നല്ഔാ
പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടടറ
ങ്ങൃമതലടപടുത്തി. റികപാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാന
ത്തില് പിന്നീെ് പരിഖണിക്കാം.

(നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്

3.85

2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട)
ഔണിയാമ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 20.07.2017-ടല A1-500/2017 നമ്പ
ഔത്ത്
താടഴപറയുന്ന കപ്രാജടുകളഔള് നെപാക്കാ ഄനുമതി അവശയടപട്ടിരിുന്നു
1) പട്ടിഔ വഗ വിഭാഖത്തില്ടപട്ട െിലരുടെ കഔാ്ക്രീറ്റ് ഫിംഖ് വീടുഔള്
കൊടന്നാലിുന്നവയാണ്. ആവയ്ക്ക് ഫിംഖ് ഷീറ്റ് ഈപകയാഖിങ്ങ് കൊങ്ങ
ഄഔറ്റാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

ടവറ്റിംഖ് ഒഫീസ/ഄപീല് ഔമ്മിറ്റി പരിഖണി
കക്കണ്ടതാ വിഷയമാണ്.
2) പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തില്ടപട്ട െില ൄടുംബങ്ങള്ക്ക് വീടു നല്ഔാടമന്ന്
ഉരുട്ടത്തില് അവശയം വന്നിടണ്ടതാ്. ്ന്നാല് ആവരുടെ കപര് സലഫ്
മിഷ പട്ടിഔയില് ഈള്ടപട്ടിട്ടില്ല. ഄതിനാല് സലഫ് പദ്ധ്തിയില് നിന്ന്
ഴിവാക്കി
ആവക്ക് വീെ് വങ്ങെ ഇ വഷം നല്ഔാ
ഄനുമതി
അവശയടപട്ടിരിുന്നു
തീരുമാനം – സലഫ് പദ്ധ്തിയില് ഈള്ടപടുത്താ
നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്.

ഄപീല്

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ് )

3) കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് ഈപകയാഖിങ്ങ് ടവറ്റ്ലാെിലൂടെ
കപാൄന്ന
കഔാ്ക്രീറ്റ് കറാഡുഔളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള കപ്രാജടുകളഔള് നെപാക്കാ
ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം – ഄംഖീഔരിങ്ങില്ല.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
4) പഴയ ഔക്കൂസുഔളുടെ ഄറ്റൄറ്റപണി നെത്താ
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ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്

തീരുമാനം – ശുെിതൃ മിഷ ജില്ലാ കഔാഒഡികനറ്റ പരികശാധിങ്ങ്
റികപാട്ട് നല്ഔണം. പിന്നീെ് പരിഖണിും.
(നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.സി) വൄപ്
2)ഡയറക്ട, ശുെിതൃ മിഷ )
5) പട്ടിഔവഗ വിദയാഥിഔള്ക്ക് സസക്കിള് നല്ൄന്ന, കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി
സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

3.86

3.87

8,9,10 ക്ലാസ്സുഔളില് പൗിുന്ന ്സ്.സി/്സ്.റ്റി
വിദയാഥിഔള്ക്കാടണെില്
സസക്കിള്
നല്ഔാ ഄനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
മെെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 28.07.2017-ടല A2/777(2)/2017-ംാംം നമ്പ
ഔത്ത്
2016-17-ല് പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല ടപ്രാഫഷണല് വിദയാഥിഔള്ക്ക് ലാപ്
കൊപ് നല്ൄന്നതിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിടണ്ടതാ്. കലാഔസഭാ ടതരടഞ്ഞടുപ്
ടപരുമാറ്റങ്ങട്ടം നിലവില് വന്നതിനാല് കപ്രാജക്ട് നെപാക്കാ തെസ്സം വന്നു. ഇ
വഷം സ്പില്ഒവറായി കപ്രാജക്ട് തുെരുന്നുണ്ടതാ്. െില വിദയാഥിഔള് പൗനം
പൂത്തിയാക്കി. ആവക്ക് െി ലാപ് കൊപ് നല്ഔാ ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം – ഄനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
ടഔാല്ലം സാമൂഹയനീതി ഒഫീസറുടെ 19.08.2017-ടല C-2379/17-ംാംം നമ്പ ഔത്ത്
സാമൂഹയനീതി വൄപിടെ അഭിമുകയത്തില് 70 പഔല് വീടുഔള് ഈണ്ടതാ്. ൊടത
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും
പഔല് വീടുഔള് അരംഭിങ്ങിടണ്ടതാ്.
ഇ
സ്ഥാപനങ്ങളില് വരുന്ന വകയാജനങ്ങള്ക്ക്
APL/BPL വയതയാസമില്ലാടത
ഄതത് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
പദ്ധ്തി വിഹിതം ഈപകയാഖിങ്ങ്
കപാഷഔാഹാരം നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

സാമൂഹയനീതി ഡയറക്ട ആതു സംബധപ്ിങ്ങ് പരികശാധിങ്ങ്
റികപാട്ട്
നല്ഔണം.
വൄപിനും
തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ുമായി
്ത്ര പഔല് വീെ്, ഹാജ,
നല്കഔണ്ടതാ കസവനങ്ങള് തുെങ്ങിയവ പരികശാധിക്കണം.
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെയും വൄപികെയും വിവര ങ്ങള്
പ്രകതയഔമായി ഈള്ടപടുത്തണം. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട
ആതിന് നെപെി സൃീഔരിക്കണം പിന്നീെ് പരിഖണിും

(നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ(്ഫ്.്ം) വൄപ്
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട )
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3.88

പട്ടാമ്പി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ

07.08.2017-ടല ഔത്ത്

DA1/596/ 2017/ LSGD)

(LSGD-

താടഴപറയുന്നവ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏടറ്റടുകക്കണ്ടതാ കപ്രാജടുകളഔള് ഄല്ലാത്ത
തിനാല് ആവ നെപാക്കാനായി പ്രകതയഔ ഄനുമതി അവശയടപട്ടിരിുന്നു.
ക്രമ
നം
1
2
3

4
5
6
7

കപ്രാജക്ടിടെ കപര്

ഄെെല്

ടഔാപം ആലക്ട്രിക്കല് ടസക്ഷനിടല വിവിധ
ആലക്ട്രിക്കല് പ്രല്ലത്തിഔള്
പനംൄളം കഔാകമാത്ത് പെി ത്രീ കഫസ്
അക്കല്
തിരുകവഖപ്പുറം ആലക്ട്രിക്കല് ടസഷനില്ടപട്ട
തിരുകവഖപ്പുറ പഞ്ചായത്തിടല 2,12
വാഡുഔളില് കവാള്കട്ടജ് ക്ഷാമം
ഄനുഭവടപടുന്ന പ്രകദശങ്ങളില് 3 കഫസ്
വലിക്കല്
പട്ടാമ്പി ആലക്ട്രിക്കല് ടസക്ഷനിടല വിവിധ
ആലക്ട്രിക്കല് വുഔള്
ഔടപാറ ടസക്ഷനിടല ങ്ങൄണ്ടതാമ്പറ്റ പ്രകദശം
സവദുതി സല നീട്ടല്
ടഔാപം ആലക്ട്രിക്കല് ടസക്ഷനിടല കപരെിയൂ
ഄെണവാെി പരിസരം സവദുതിസല ത്രീ
കഫസ് അുഔ
മുതുമല ആലക്ട്രിക്കല് ടസക്ഷനിടല
തിരുകവഖപ്പുറ പഞ്ചായത്തിടല മുണ്ടുപാറ
പ്രകദശത്ത് ആലക്ട്രിക്കല് സല നീട്ടല്

6,56,757
2,52,950
1,96,000

1,06,000
40,000
42,193
51,250

തീരുമാനം –

3.89

ഄനുമതി നിരസിങ്ങെ
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ് )
കഔരള അട്ടിസാ സ് ടഡവലപ്ടമെ് കഔാപകറഷ മാകനജിംഖ് ഡയറക്ടറുടെ
17.08.2017-ടല KADCO/E4/2279-ംാംം നമ്പ ഔത്ത്
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടള
ISO നിലവാരത്തികലയ്ക്ക്
ഈയത്തുന്നതിടെ
ഭാഖമായി ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയങ്ങള് (ഒഫീസ് ഫണിഷിംഖ്, അുനനിഔ
വല്ക്കരണം തുെങ്ങിയവ) രുുന്നതിടെ കനാഡല് ഏജ സിയായി കഔരള
അട്ടിസാ സ് ടഡവലപ്ടമെ് കഔാപകറഷടന
നിശ്ചയിക്കണടമന്നതു
സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

മറ്റ് സക്കാ/ഄദ്ധ് സക്കാ സ്ഥാപനങ്ങടള
ടതരടഞ്ഞടുുന്നതുകപാടല കഔരള അട്ടി
സാ സ് ടഡവലപ്ടമെ് കഔാപകറഷകനയും
ഄതത് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് പരിഖണി
ുന്നതിന് ഄനുമതി നല്ൄന്നു.
(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
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കപരാല്ലൄ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 08.08.2017-ടല ഔത്ത് (LSGDDA1/597/2017/LSGD)
കപരാല്ലൄ കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടല കപരാല്ലൄ താലൂക്ക് അശുപത്രികയാ
െനുബധപ്ിങ്ങ് കഡാക്ടമാക്ക് ഔൃാകട്ടഴ്സ് പണിയുന്നതിന് കലാക്കിന് ഔീഴില്
വരുന്ന 7 പഞ്ചായത്തുഔളില് നിന്നും 2.00 ലക്ഷം രൂപയില് ൄറയാത്ത തുഔ
നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

3.91

ഇ സാമ്പത്തിഔ വഷം തടന്ന പൂത്തിയാക്കടമന്ന
നിബധപ്നകയാടെ ഄനുമതി നല്ൄന്നു. തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് നല്കഔണ്ടതാ
വിഹിതം
കലാക്ക്/
ഡി.പി.സി തലത്തില് തീരുമാനിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.

(നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ് )
കഔാെകഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 16.07.2017-ടല A4-1067/17-ംാംം നമ്പ
ഔത്ത്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ 2017-18 വാഷിഔ പദ്ധ്തിയിടല ടവറ്റിംഖ് അവശയമുള്ള
37 കപ്രാജടുകളഔള് ടവറ്റിംഖ് അവശയമില്ലാടത
നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥടെ
സാക്ഷയപത്രത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് നിവഹണം നെത്താല്ലൃന്നതാണ് ്ന്ന്
‘സുകലക’യില് കെത്തു. ഄബദ്ധ്വശാല് വന്ന ഇ പിശൄ തിരുത്തി കപ്രാജക്ട്
ടവറ്റിംഖ്
നെത്തുന്നതിനുള്ള സൗഔരയം
സുകലക കസാഫ്ട് ടവയറില്
വരുത്തണടമന്ന് അവശയടപട്ടിരിുന്നു.
തീരുമാനം –

3.92

ആതിനുള്ള
സൗഔരയം
ഐ.ടഔ.്ം.
ഡയറക്ട ഄെിയന്തിരമായി
ടെകയ്യണ്ടതാ
താണ്.
(നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.്) വൄപ്
2)്ക്സിഔൂട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടഔ.്ം)
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് െീഫ് ്ഞ്ചിനീയറുടെ 21.08.2017-ടല
DB3/743/17/
CE/തസൃഭവ നമ്പ ഔത്ത്
കറാഡ് ൊറിംഖിന് ഈപകയാഖിുന്ന SS1 Emulsion ടെ കററ്റ് പി.ഡലൂ.ഡി.
നിശ്ചയിങ്ങിട്ടില്ല. തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ൊറിംഖ് പ്രല്ലത്തിഔള്ക്ക് SS1
Emulsion അണ് ഈപകയാഖിുന്നത്. ഄതിനാല് SS1-ടെ മാക്കറ്റ് വില
(15.08.2017-ടല
വില)യുടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില് നിശ്ചയിക്കണടമന്നതു
സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം –

ടപാതു മരാമത്ത് വൄപ് െീഫ് ്ഞ്ചിനീയറുടെ ഄഭിപ്രായം
െി അരാഞ്ഞ് പിന്നീെ് തീരുമാനടമടുുന്നതാണ്.
(നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണവൄപ്
2)തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് െീഫ് ്ഞ്ചിനീയ)
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3.93

നാഷണല് ടഹല്ത്ത് മിഷ
നമ്പ ഔത്ത്

ഡയറക്ടറുടെ 04.08.2017-ടല NHM/3297/CSD/2017/SPMU

അശാ പ്രവത്തഔക്ക് (Acredited Social Health Activist) സക്കാ നല്ൄന്ന
പ്രതിമാസ ഒണകററിയല്ലൃം (2000/- രൂപ) ടെയ്യുന്ന കജാലിക്കനുസരിങ്ങ് വിവിധ
പദ്ധ്തിഔളില് നിന്നുള്ള ആ ടസെീല്ലൃഔളും അണ് വരുമാനം. തകേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിടല ഭരണസമിതിയികലയ്ക്ക് ടതരടഞ്ഞടുക്കടപട്ട അശ പ്രവത്ത
ഔക്ക് ജനപ്രതിനിധി ്ന്ന നിലയിലള്ള ഒണകററിയകത്താടൊപം അശ
ഒണകററിയല്ലൃം
നല്ൄന്നതിന്
തെസ്സമുകണ്ടതാാ
്ന്ന്
സ്പഷ്ടീഔരണം
നല്ഔണടമന്നതു സംബധപ്ിങ്ങ്
തീരുമാനം – അശാ പ്രവത്തഔുള്ള ഒണകററിയം ടെറിയതുഔ
അയതിനാല് രണ്ടതാ് ഒണകററിയല്ലൃം നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്.
(നെപെി:-1) തകേശസൃയംഭരണവൄപ്
2) കസ്റ്ററ്റ് മിഷ
(കയാഖം സവഔിട്ട് 6.00 മണിക്ക് ഄവസാനിങ്ങെ.
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ഡയറക്ട)

