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ക്രേഷകാര്യാന : ഗ്രാഹകാര്യാന :

മെക്രട്ടറി	് ബഹ. പഞരായത് ഡയറി	ക്ടര് ഡയറക്ടര , 
                                                                    ത്രുവനന്തപുരക.

  
െരാര ,

വ്ഷയക:- തക്ദേശ െ സ്വയകഭരണ വകുപ്പ്- കൂരരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമപഞരായത്തില് ധനകാ്ല ധനകാര്യാരാരത-
      പര്കശരാധനരാ വ്ഭരാഗംക ന് ഡയറക്ടത്തില് ധനകാ്യ പര്കശരാധനരാ റി	്ക്രാരട്ട്മട്ടിന്റെ തു് ഡയറക്ടരന് ഡയറക്ടപ് ഡയറക്ട്കാര്യാള -    

      റി	്ക്രാരട്ട് െമര്്ക്കുന്നതു് - െകബന്ച്ചു്.   
സൂചന :   1. അങ്ങയുമ് ഡയറക്ട 19/01/2015 തീയ്യത്യ്മല എക2.16572/14 നമ് കാര്യാത്.

   2. െരകരാര്മട്ടിന്റെ 09/07/2014 തീയ്യത്യ്മല 53661/എ ബ്-2/2009/ത.െ സ്വ.ഭ.വ. നമ് കാര്യാത്. 
   3. 08/10/2012 മല WP (C)-10777/2010 (V) ഹഹകകരാ് ഡയറക്ടത് വ്ധ്നതരായക.
   4. ഭരണെമ്ത്യുമ് ഡയറക്ട 15/12/2012 തീയ്യത്യ്മല 5-ാംരാാംക നമ് തീരുമരാനക.
   5. ഭരണെമ്ത്യുമ് ഡയറക്ട 28/08/2014 തീയ്യത്യ്മല 146/14-15 നമ് തീരുമരാനക.
   6. െരകരാര്മട്ടിന്റെ 06/12/2007 തീയ്യത്യ്മല 54461/എ ബ്-2/07 ത.െ സ്വ.ഭ.വ. നമ് കാര്യാത്.
   7. ഭരണെമ്ത്യുമ് ഡയറക്ട 31/05/2008 തീയ്യത്യ്മല 67/08 നമ് തീരുമരാനക.
   8. െരകരാര്മട്ടിന്റെ 24/06/2009 തീയ്യത്യ്മല 54461/എ ബ്-2/07 ത.െ സ്വ.ഭ.വ. നമ് കാര്യാത്.
   9. ഈ ആ്ീെ്ല ന്ന്നുള്ള 13/07/2009 മല എ 1.1415/2007 നമ് കാര്യാത്.
  10. കപരരാമ മുനെ്ോ് കകാര്യാരാ് ഡയറക്ടത്യ്മല ഒ. എെ്. 216/2011 നമ് കകാര്യാെ്.
  11. ഭരണെമ്ത്യുമ് ഡയറക്ട 28/08/2014 തീയ്യത്യ്മല 131/14-15 നമ് തീരുമരാനക.

                        12. ഭരണെമ്ത്യുമ് ഡയറക്ട 08/01/2015 തീയ്യത്യ്മല 319/14-15 നമ് തീരുമരാനക.    
 
കമല സൂചനകാര്യാളി്കലക്കു് അങ്ങയുമ് ഡയറക്ട മഹനീയ ശ്രദ്ധ ക്ഷണ്ക്കുന്നു.  സൂചന (1)  കോരാണ

െകന്ദേശമനുെര്ച്ചു് അങ്ങയുമ് ഡയറക്ട മുമ്പരാമകാര്യാ തരാമഴി ്രേസ്താവിക്കുന്ന രാവ്ക്കുന്ന ്രേകാര്യാരാരക റി	്ക്രാരവ് െമര്്ക്കുന്നു:-

കൂരരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമപഞരായത്തില് ധനകാ്ല 24/08/2005 ത്യ്യത്യ്ല ധനകാര്യാരാരത പര്കശരാധനരാ വ്ഭരാഗംക കാര്യാകയക
അമ്പലക്കുന്നു് ആദിവാസി കോ്വരാെ് കകാര്യാരാളിന്, മണ്കചേര്മല ആദിവാസി കോ്വരാെ് കകാര്യാരാളിന് എന്ന്വ്് ഡയറക്ടങ്ങളി്മല ഭവന ന്ര രാണ
ക്രമകകടകാര്യാള െകബന്ച്ചു് പര്കശരാധന ന് ഡയറക്ടത്തില് ധനകാ്യ്രുന്നു. ് ഡയറക്ട്. കകാര്യാരാളിന്കാര്യാളി്മല  ഭവന ന്ര രാണ പദ്ധത്കാര്യാള
ജ്ലരാപഞരായത്,  ഗ്രാമപഞരായത് എന്ന്വര കമലകനരാട്ടക വഹ്ച്ചു് പൂരത്തില് ധനകാ്യരാക് ആദിവാസി കോ്വരാെ്കാര്യാളക്കു്
വ്തരണക മചയ്യണമമന്നു് ന്രക്ദേശ്ചേ്രുന്നു.

24/08/2005  ത്യ്യത്യ്ല ന് ഡയറക്ടന്ന ്രേസ്തുത ധനകാര്യാരാരത പര്കശരാധനരാ വ്ഭരാഗംത്തില് ധനകാ്മട്ടിന്റെ റി	്ക്രാരട്ട്ല
അമ്പലക്കുന്നു് ആദിവാസി കോ്വരാെ് കകാര്യാരാളിന് ഭവന ന്ര രാണ കാര്യാ ്റ്റി ചെയര്മാന്് മചയരമരാന ശ്രീ.  ആനആന്ഡ്രൂെ് കാര്യാട്ട്കരാന
എന്നവര 96,600/-  രൂപ അധ്കാര്യാമരായ് ഹകാര്യാ്റ്റി ചെയര്മാന്്മയന്നുക ആയതു് പല്ശ െഹ്തക ഈ് ഡയറക്ടരാക്കുവരാന

തരാള - 1/3

A constitutional body, established under the provisions of articles 243 to 243O of the Constitution of the Republic of India.
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ന്രക്ദേശ്ക്കുകാര്യായുക മചയ്തിരുന്നു്രുന്നു.  ആയത്മട്ടിന്റെ അ് ഡയറക്ട്സ്ഥാനരാനത്തില് ധനകാ്ല ് ഡയറക്ട്യരാമനത്മര റി	വനയാനെതിരെ റവന്യൂ റി	്കവറി	് ന് ഡയറക്ടപ് ഡയറക്ട്കാര്യാള
െ സ്വീകാര്യാര്ക്കുകാര്യായുക,  അത്മനത്കര ് ഡയറക്ട്യരാന ബഹ.  ഹഹകകരാ് ഡയറക്ടത്യ്ല ന്ന്നുക ക്നും സ്റ്റേ വരാങ്ങുകാര്യായുക സൂചന (3)
ഹഹകകരാ് ഡയറക്ടത് വ്ധ്നതരായ ്രേകാര്യാരാരക റി	വനയാനെതിരെ റവന്യൂ റി	്കവറി	് ന് ഡയറക്ടപ് ഡയറക്ട്കാര്യാള റി	്ദേരാക്കുകാര്യായുക മചയ്തിരുന്നു്വള്ളതരാണു്. ഇതിനെതിരെ അപ്പീല്.
ഇത്മനത്മര അ്ീല കപരാകകാര്യാണ്ടത്ല എന്ന ന്യകമരാപകദിവാസി കോശക ലഭ്ചേത്മട്ടിന്റെ അ് ഡയറക്ട്സ്ഥാനരാനത്തില് ധനകാ്ല സൂചന (4)
്രേകാര്യാരാരക ഐകാര്യാകാര്യാകണതന തീരുമരാന്ചേ്വമണ്ടന്നുക കബരാധ്്്ക്കുന്നു. 2005-2006  വരഷമത്തില് ധനകാ െമരാഹൃത ഓഡ്റ്റി ചെയര്മാന്്
റി	്ക്രാരട്ട് ഖണ്ഡിക ്കാര്യാ 2(77) ്രേകാര്യാരാരക കമലവ്ഷയക ബഹ. ന്യമെഭരാ െമ്ത്യുമ് ഡയറക്ട പര്ഗംണനയ്ല വര്കാര്യായുക
മചയ്തിരുന്നു്വണ്ട്.

വസ്തുതകാര്യാള കമല്രേകാര്യാരാരമരാമണങ്കിലും ്ലും അമ്പലകക അമ്പലക്കുന്നു് ആദിവാസി കോ്വരാെ് കകാര്യാരാളിന്യ്മല  ന്രദ്ധനരരായ
ഗുണകഭരാകരാകളക്കു് ്രേകയരാജനകാര്യാരമരാകുകവ്ധക വീടകാര്യാളുമ് ഡയറക്ട ന്ര രാണക പൂരത്തില് ധനകാീകാര്യാര്ക്കുന്നത്നരായ്
വ്ജ്ലനെ് ഡയറി	ക്ടറുംക,  എല .  എെ്.  ജ്.  ഡ്.  ചീോ് എ ഞ്നീയറുംക ശുപരാരശ മചയ്തിരുന്നുതു ്രേകാര്യാരാരക
എഞ്നീയറി	്ങ് ് വ്ഭരാഗംമത്തില് ധനകാമകരാണ്ട് ്രേവൃത്തില് ധനകാ്യുമ് ഡയറക്ട മൂലതന്രൃത്തിയുടെ മൂല്യനിര്ണ്ണയക ന് ഡയറക്ടത്തില് ധനകാ്ക്കുന്നത്നുക,  അത്മട്ടിന്റെ
അ് ഡയറക്ട്സ്ഥാനരാനത്തില് ധനകാ്ല അധ്കാര്യാമരായ് ഹകാര്യാ്റ്റി ചെയര്മാന്്യ തുകാര്യാ പല്ശ െഹ്തക ഗുണകഭരാക്തൃ െമ്ത് മചയരമരാന്ല
ന്ന്നുക റി	വനയാനെതിരെ റവന്യൂ റി	്കവറി	് ന് ഡയറക്ടപ് ഡയറക്ട്യ്ലൂമ് ഡയറക്ട ഈ് ഡയറക്ടരാക്കുന്നത്നുക,  അ്രേകാര്യാരാരക ന്ലവ്ലും അമ്പലകള്ള ക്രേരാജക്ട്
അവെരാന്്്ക്കുന്നത്നുക ബരാക് ്രേവൃത്തില് ധനകാ്കാര്യാളക്കു് പുത്യ മ്രേരാജക്ട് രൂപീകാര്യാര്ച്ചു് ന് ഡയറക്ട്രാക്കുന്നത്നുക
ഗ്രാമപഞരായത്തില് ധനകാ്നു് അനുമത് നലകുന്നത്നു് ബഹ. ന്യമെഭരാെമ്ത്കയരാട് അകപക്ഷ്ക്കുന്നത്നു് സൂചന
(5) ്രേകാര്യാരാരക ഭരണെമ്ത് ഐകാര്യാകണതന തീരുമരാന്ചേ്രുന്നു.

03/09/2014 ല ന് ഡയറക്ടന്ന ബഹ.  ന്യമെഭരാ െമ്ത്യുമ് ഡയറക്ട മുമ്പരാമകാര്യാ ഈ വ്വരക കബരാധ്്്ചേത്ല
പഞരായത് ഭരണെമ്ത്യുമ് ഡയറക്ട സൂചന (5) തീരുമരാനക അകഗംീകാര്യാര്ക്കുകാര്യായുക 2005-2006 വരഷമത്തില് ധനകാ െമരാഹൃത
ഓഡ്റ്റി ചെയര്മാന്് റി	്ക്രാരട്ട്മല ഖണ്ഡിക ്കാര്യാ 2(77)  പരരാമരശക ഒഴി്വരാക്കുന്നത്നു് തത സ്വത്തില് ധനകാ്ല തീരുമരാന്ക്കുകാര്യായുക
മചയ്തിരുന്നു്വമണ്ടന്ന വ്വരക അങ്ങയുമ് ഡയറക്ട മുമ്പരാമകാര്യാ കബരാധ്്്ക്കുന്നു.

ധനകാര്യാരാരത പര്കശരാധനരാ വ്ഭരാഗംത്തില് ധനകാ്മട്ടിന്റെ റി	്ക്രാരട്ട്മല,  കാര്യാതരാഷ് ബുക് യഥാസമയരാെമയക എഴുത്
സൂക്ഷ്കരാത്തില് ധനകാത്മന്റ്റി ചെയര്മാന്്യുള്ള പരരാമരശക െകബന്ച്ചു്,  കാര്യാരാഷതറുംമ് ഡയറക്ട വ്ശദിവാസി കോീകാര്യാരണക വരാങ്ങുകാര്യായുക,  ്രേസ്തുത
വ്ഷയക പര്ഹര്ക്കുകാര്യായുക, ന്ലവ്ല കാര്യാതരാഷ് ബുക് യഥാസമയരാെമയക െരാകഖത വഴി് കാര്യാരാലരാനുസൃതമരാക് ്രേ്മട്ടിന്റെടത്
അധ്കൃതമരാക് സൂക്ഷ്ച്ചു വരുന്നുമുമണ്ടന്ന വ്വരവും അങ്ങയുടെ അറിവിലേകക അങ്ങയുമ് ഡയറക്ട അറി	്വ്കലകരായ് െമര്്ക്കുന്നു.
 

കാര്യാകയക അമ്പലക്കുന്നു് ആദിവാസി കോ്വരാെ് കകാര്യാരാളിന്യ്ല ഗ്രാമപഞരായത് ഇ എക എെ് ഭവന
പദ്ധത്യ്ലും അമ്പലകളമ്ടത്തില് ധനകാ് ഒരു (1)  ഗുണകഭരാകരാവ്നുക,  പട്ട്കാര്യാവരവര്ഗ്ഗ വ്കാര്യാെന വകുപ്പ് വഴി് മൂന്നു് (3)
ഗുണകഭരാകരാകളക്കുക ഭവനന്ര രാണത്തില് ധനകാ്നു് ആനുകൂലതക നലകാര്യാ്യ്വമണ്ടന്നുക കബരാധ്്്ക്കുന്നു. ്രേസ്തുത നരാലും അമ്പലക്
(4) വീടകാര്യാളുമ് ഡയറക്ടയുക ന്ര രാണക പൂരത്തില് ധനകാീകാര്യാര്ചേ്വമണ്ടന്നുക കബരാധ്്്ക്കുന്നു.

ധനകാര്യാരാരത പര്കശരാധനരാ വ്ഭരാഗംത്തില് ധനകാ്മട്ടിന്റെ ന്രക്ദേശ്രേകാര്യാരാരക 91,200/-  രൂപ മണ്കചേര്മല ആദിവാസി കോ്വരാെ്
കകാര്യാരാളിന് ഭവന ന്ര രാണ കാര്യാ ്റ്റി ചെയര്മാന്് മചയരമരാന ശ്രീ. കജരാെ് എട്ട്യ്ല എന്നവര്ല ന്ന്നുക ഈ് ഡയറക്ടരാക്കുന്നത്നു്
സൂചന (6)  കാര്യാത് ്രേകാര്യാരാരക ബഹ.  െരകരാര ആവശതമ്ട്ടത്മട്ടിന്റെ അ് ഡയറക്ട്സ്ഥാനരാനത്തില് ധനകാ്ല വ്ഷയക പഞരായത്
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കൂരരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമപഞരായത്
Koorachundu village panchayat

ഗ്രാമപഞരായത് കാര്യാരാരതരാലയക, കൂരരാച്ചുണ്ട് പ് ഒ, 673527-പ്ന , കകാര്യാരാഴി്കകരാട് ജ്ല.
O/o Village panchayat, Koorachundu P. O., 673527-PIN, Kozhikode district, Kerala state, India.
കോരാണ /Phone: +91 496 2660246, +91 496 2244315  ഇ-മമയ്ല /e-mail: seckdu@gmail.com

"ഭരണഭരാഷ  - മരാതൃഭരാഷ"

ഭരണെമ്ത് ചരചേ മചയ്യുകാര്യായുക,  ്രേസ്തുത സ്ഥാനലത് പണ് തീരത്തില് ധനകാ 3  വീടകാര്യാളുമ് ഡയറക്ട വരാകല സ്വഷന ന് ഡയറക്ടപ് ഡയറക്ട്
പൂരത്തില് ധനകാീകാര്യാര്ചേത്നു് കശഷക മരാത്രം തുക തു് ഡയറക്ടരന് ഡയറക്ടപ് ഡയറക്ട് െ സ്വീകാര്യാര്ചേരാല മത്മയന്നു് സൂചന (7)  ്രേകാര്യാരാരക
തീരുമരാന്ക്കുകാര്യായുക മചയ്തിരുന്നു്രുന്നു.  ആയത്മട്ടിന്റെ അ് ഡയറക്ട്സ്ഥാനരാനത്തില് ധനകാ്ല കൂരരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമപഞരായത്തില് ധനകാ്മട്ടിന്റെ എല .
എെ്.  ജ്.  ഡ്.  അെ്.  എഞ്നീയര പണ് പൂരത്തില് ധനകാീകാര്യാര്ചേ 3  വീടകാര്യാളുമ് ഡയറക്ട വരാകല സ്വഷന എടക്കുകാര്യായുക 1,24,373/-
രൂപയുമ് ഡയറക്ട െരാക്ഷതപത്രം തുക െമര്്ക്കുകാര്യായുക മചയ്തിരുന്നു്രുന്നു. എന്നരാല സൂചന (8) കാര്യാത് മുകഖന 91,200/- രൂപ റി	വനയാനെതിരെ റവന്യൂ
റി	്കവറി	് ന് ഡയറക്ടപ് ഡയറക്ട് മുകഖന ഈ് ഡയറക്ടരാക്കുന്നത്നു് ന് ഡയറക്ടപ് ഡയറക്ട് െ സ്വീകാര്യാര്ച്ചു് പുകരരാഗംത് അറി	്യ്ക്കുന്നത്നു് െരകരാര
ന്രക്ദേശ്ചേത്മട്ടിന്റെ അ് ഡയറക്ട്സ്ഥാനരാനത്തില് ധനകാ്ല സൂചന (9)  കാര്യാത് മുകഖന റി	വനയാനെതിരെ റവന്യൂ റി	്കവറി	് ന് ഡയറക്ടപ് ഡയറക്ട് െ സ്വീകാര്യാര്ക്കുന്നത്നു്
ബഹ.  ജ്ലരാ കാര്യാളിക്ടര അവരകാര്യാകളിരാട് അകപക്ഷ്ക്കുകാര്യായുക മചയ.  ആയത്മട്ടിന്റെ അ് ഡയറക്ട്സ്ഥാനരാനത്തില് ധനകാ്ല ്രേരാരകഭ
ന് ഡയറക്ടപ് ഡയറക്ട്കാര്യാള െ സ്വീകാര്യാര്ച്ചു വരകവ ശ്രീ. കജരാെ് എട്ട്യ്ല കപരരാമ മുനെ്ോ് കകാര്യാരാ് ഡയറക്ടത്യ്ല സൂചന (10) ്രേകാര്യാരാരക
കകാര്യാെ് ോയല മചയ്യുകാര്യായുക,  ആയത്ല 91,200/-  രൂപ ് ഡയറക്ട്യരാളി്ല ന്ന്നുക ഈ് ഡയറക്ടരാക്കുന്നത്ല ന്ന്നുക
ഗ്രാമപഞരായത്തില് ധനകാ്മന സ്ഥാന്രമരായ് ത് ഡയറക്ടഞ്ഞു മകാര്യാരാണ്ട് 31/03/2014 നു് കകാര്യാരാ് ഡയറക്ടത് വ്ധ് ്രേസ്താവിക്കുന്ന രാവ്ക്കുകാര്യായുക
മചയ്തിരുന്നു്വണ്ട്.  ് ഡയറക്ട്.  വ്ഷയക ഗ്രാമപഞരായത് ഭരണെമ്ത് ചരചേ മചയ്യുകാര്യായുക,  വ്ധ്മകത്മര അ്ീല
െമര്്ക്കുന്നതു് െകബന്ച്ചു് ന്യകമരാപകദിവാസി കോശക കതടന്നത്നു് സൂചന (11) ്രേകാര്യാരാരക പഞരായത് ഭരണെമ്ത്
തീരുമരാന്ക്കുകാര്യായുക ആയത്മട്ടിന്റെ അ് ഡയറക്ട്സ്ഥാനരാനത്തില് ധനകാ്ല അ്ീല്നുള്ള െരാദ്ധതത വ്ദൂരമരാമണന്നു് ന്യകമരാപകദിവാസി കോശക
ലഭ്ക്കുകാര്യായുക മചയ്തിരുന്നു്വണ്ട്.  ആയതു് 08/01/2015 മല പഞരായത് ഭരണെമ്ത് കയരാഗംക വ്ശദിവാസി കോമരായ് ചരചേ
മചയ്യുകാര്യായുക സൂചന (12)  ്രേകാര്യാരാരക വ്വരക ധനകാര്യാരാരത പര്കശരാധനരാ വ്ഭരാഗംമത്തില് ധനകാ അറി	്യ്കരാന
തീരുമരാന്ക്കുകാര്യായുക മചയ്തിരുന്നു്വള്ള വ്വരക കൂ് ഡയറക്ട് അങ്ങയുമ് ഡയറക്ട മുമ്പരാമകാര്യാ ഇത്നരാല കബരാധ്്്ച്ചു മകാര്യാരാള്ളുന്നു.

വ്നീത വ്കധയന ,

                       മെക്രട്ടറി	്,
കൂരരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമപഞരായത്.

ഉള്ള് ഡയറക്ടകക:
1. സൂചന 5, 11 ,12 ഭരണെമ്ത് തീരുമരാനങ്ങളുമ് ഡയറക്ട പകാര്യാരപ്പ്.
2. ബഹ. കപരരാമ മുനെ്ോ് കകാര്യാരാ് ഡയറക്ടത്യുമ് ഡയറക്ട സൂചന (10) കകാര്യാെ്മല വ്ധ്്കാര്യാരപ്പ്.

പകാര്യാരപ്പ്:
1. ബഹ. പഞരായത് മഡപയാനെതിരെ റവന്യൂട്ട് ഡയറി	ക്ടര് ഡയറക്ടര , കകാര്യാരാഴി്കകരാട്.
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