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നമ്പര : എ 2.3646(2)/14                           ത്യ്യത്: 19/03/2015

ക്രേഷ്തു് കന :  ഗരാഹ്തു് കന :

്രേസ്ഡണ് ബഹുമരാനമപ്പെട്ട ്രേ്നസ്പ്പെല മസക്രട്ടപ്പല് സെക്രട്ടറ്,
                                                                    ധന്തു് കരാരത വകുപ്,

ത്രുവനന്തപുരക.
  

സരാര ,
വ്ഷയക:- തക്ദേശ സ സ്വയകഭരണ വകുപ്- കൂരരാച്ചുചുണ്  ഗരാമപഞരായഗ്രാമപഞ്ചായത്ല ധന്തു് കരാരത-

      പര്കശരാധനരാ വ്ഭരാഗംക നടഗ്രാമപഞ്ചായത്യ പര്കശരാധനരാ പ്പല് സെക്രട്ടറ്കപ്പെരാരട്ട്മട്ടിന്റെ തുടരനടപട്്തു് കള
    അവസരാന്പ്പെ്ക്കുന്നതു് - സകബന്ച്ചു്.   

സൂചന :   1. ബഹു. തക്ദേശ സ സ്വയകഭരണ വകുപ് മസക്രട്ടപ്പല് സെക്രട്ടറ്യുമട 09/07/2014 തീയ്യത്യ്മല
 നക. 53661/എ ബ്/09/തസ സ്വഭവ നമ് ്തു് കത്. 

    2. ധന്തു് കരാരത പര്കശരാധനരാവ്ഭരാഗംക  24/08/2005 ല നടഗ്രാമപഞ്ചായത്യ പര്കശരാധനരാ 
       പ്പല് സെക്രട്ടറ്കപ്പെരാരട്ട്.
    3. വ്ജ്ലനസ് ആനഡ് ആട്ടിന്റെ് ്തു് കപ്പല് സെക്രട്ടറപ്ഷന ബപ്ഷന് ബ്യൂകപ്പല് സെക്രട്ടറരാ ഡയപ്പല് സെക്രട്ടറൂറോ ഡയറകടര വ്ജ്ലനസ് 

വകുപ് അഡീഷണല ചീോ് മസക്രട്ടപ്പല് സെക്രട്ടറ് ആനഡ് ്രേ്നസ്പ്പെല മസക്രട്ടപ്പല് സെക്രട്ടറ്ക്കു് 
അയച്ച 04/12/2004 തീയ്യത്യ്മല നക. ഇ 12(എസ് സ്.6/2004/മ്തു് കമ്തു് കഡ്)-
10659/2004 നമ് ്തു് കത്. 

   3. ഭരണസമ്ത്യുമട 28/08/2014 തീയ്യത്യ്മല 146/14-15 നമ് തീരുമരാനക.
   4. ബഹു ക്തു് കരളരാ ഹഹകകരാടത്യ്മല ഡബഡബ്ല്യു പ് സ് 10777/2010 നമ്

 ക്തു് കസ്മല വ്ധ്പ്പെ്തു് കരപ്.
   5. കപരരാമ മുനസ്ോ് ക്തു് കരാടത്യ്മല ഒ. എസ്. 216/2011 നമ് ക്തു് കസ്മല
       വ്ധ്പ്പെ്തു് കരപ്.
   6. ഭരണസമ്ത്യുമട 07/03/2015 തീയ്യത്യ്മല 437/14-15 നമ് തീരുമരാനക.    

 
സൂചന്തു് കള്കലക്കു് അങ്ങയുമട ശ്രദ്ധ ക്ഷണ്ക്കുന.  കൂരരാച്ചുചുണ്  ഗരാമപഞരായഗ്രാമപഞ്ചായത്മല ്തു് കകയക

അമ്പലക്കുന് ആുന്നു് ആദ്വരാസ് ക്തു് കരാളന്യ്കോളനിയിലക മണ്കച്ചര്മല ആുന്നു് ആദ്വരാസ് ക്തു് കരാളന്യ്കോളനിയിലമരായ് വീമടരാന്ന്യി വീടൊന്നിന്
42,000/-  രൂപ ന്രക്ല വീട ന്രട്ച്ചു നമ്മിച്ചു നലരായി വീടൊന്നിനള്ള ജ്ലരാ പഞരായഗ്രാമപഞ്ചായത്മട്ടിന്റെ 2000-01  വരാരഷ്്തു് ക
പദ്ധത്യ്മല മ്രേരാജൊജക് ന്രട് നിര്വ്വഹണഗ്രാമപഞ്ചായത്മല വീഴ്ച സകബന്ച്ചു് വ്വ്ധ പര്കശരാധനരാ വ്ഭരാഗംങ്ങള
ഇത്ന്തു് കക പല അകന സ്വഷണങ്ങഷണങ്ങളക പര്കശരാധന്തു് കഷണങ്ങളക നടഗ്രാമപഞ്ചായത്കഴി്ടത്തിക്കഴിഞ്ട്ടുചുണ്.  അവയ്ല

തരാള - 1/5

A constitutional body, established under the provisions of articles 243 to 243O of the Constitution of the Republic of India.
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ുന്നു് ആദീരീര്ഗ്ഘനരാളമഗ്രാമപഞ്ചായത അകന സ്വഷണങ്ങഷണങ്ങളക പര്കശരാധന്തു് കഷണങ്ങളക പദ്ധത്യുമരായ് ബനമപ്പെട്ട വ്വ്ധ
ഉകുന്നു് ആദതരാഗംസ്ഥര്ല ന്നക വ്ഷയ വ്ുന്നു് ആദഗ്ദ്ധര്ല ന്നക ജന്രേത്ന്ധ്്തു് കള്ല ന്നക
മപരാതു്രേവരഗ്രാമപഞ്ചായത്തു് കര്ല ന്നക മതള്മവടപ്തു് കള നടഗ്രാമപഞ്ചായത് തയ്യരാപ്പല് സെക്രട്ടറരാക്യ വ്ജ്ലനസ് &  ആട്ടിന്റെ്
്തു് കപ്പല് സെക്രട്ടറപ്ഷന വ്ഭരാഗംഗ്രാമപഞ്ചായത്മട്ടിന്റെ പ്പല് സെക്രട്ടറ്കപ്പെരാരട്ടുക ഒറ്റ ുന്നു് ആദ്വസക  ഗരാമപഞരായത് ഓോീസ്ല പര്കശരാധന നടഗ്രാമപഞ്ചായത്
അകതുന്നു് ആദ്വസക ആുന്നു് ആദ്വരാസ് ക്തു് കരാളന്്തു് കള സന്ദരശ്ച്ചു് തയ്യരാപ്പല് സെക്രട്ടറരാകമപ്പെട്ട ധന്തു് കരാരത പര്കശരാധനരാ
വ്ഭരാഗംഗ്രാമപഞ്ചായത്മട്ടിന്റെ പ്പല് സെക്രട്ടറ്കപ്പെരാരട്ടുമരാട്ടുമാണ് ്രേധരാനമരായ്ട്ടുള്ളവ.  ഈ രചുണ പ്പല് സെക്രട്ടറ്കപ്പെരാരട്ടു്തു് കള്മല ്തു് കമണഗ്രാമപഞ്ചായതകോളനിയില്തു് കള്കോളനിയിലക
ന്ഗംമനങ്ങള്കോളനിയിലക ന്രക്ദേശ്ച്ച പര്ഹരാരമരാരപരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങള്കോളനിയിലക ്രേ്തു് കടമരായ ഹവരുദ്ധതം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവക അന്തരം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവക
ന്ലന്ല്ക്കുന.  അതുമ്തു് കരാചുണ തമന്ന  ഗരാമപഞരായഗ്രാമപഞ്ചായത്മട്ടിന്റെ തുടരനടപട്്തു് കഷണങ്ങളക ുന്നു് ആദ്ശരാകബരാധമ്ലരാമത
അനന്തമരായ് നീചുണ കപരാം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവ്തു് കയുക വ്വ്ധ വതവഹരാരങ്ങഷണങ്ങളമട നടഗ്രാമപഞ്ചായത്പ്പെ്നരായ് നമലരാരളം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവ് സമയം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവക
ോചുണക അദ്ധ സ്വരാനം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവക വ്ന്കയരാഗം്കമപ്പെട്തു് കയുക,  അത്നരാലഗ്രാമപഞ്ചായതമന്ന സദുക്ദേശതകഗ്രാമപഞ്ചായതരാടകൂട് ആരകഭ്ച്ച
മ്രേരാജൊജക് ഒരു ുന്നു് ആദശരാബ്ദഗ്രാമപഞ്ചായത്കലമപ്പല് സെക്രട്ടറയരായ് േറെയായി സകഭനരാവസ്ഥയ്ല തുടരു്തു് കയുമരാട്ടുമാണ്.   അത്നരാല യഥരാരാ
ഗുണകഭരാോകരാകളക്കു് പൂരകള്ക്കു് പൂര്ണ്ണകതരാത്ല ഗുണോലക ലഭതമരാവരാഗ്രാമപഞ്ചായത ദുരവസ്ഥ ന്ലന്ല്ക്കുന.

കമല്പപ്പല് സെക്രട്ടറടത്തിക്കഴിഞ മ്രേരാജൊജക് ്രേ്തു് കരാരമുള്ള വീട്തു് കഷണങ്ങളമട ന്രടരാണഗ്രാമപഞ്ചായത്യി വീടൊന്നിന് രചുണ ക്തു് കരാളന്്തു് കള്കോളനിയിലക ജ്ലരാ
പട്ട്്തു് കവരപരിഹാരമാര്ഗ്ഗ വ്്തു് കസന ഓോീസറുമട ന്രക്ദേശ്രേ്തു് കരാരക ്രേകതത്തു് കക ഗുണകഭരാക്തൃസമ്ത്്തു് കള
രൂപീ്തു് കര്ക്കു്തു് കയുക ്തു് കകയക അമ്പലക്കുന് ക്തു് കരാളന്യ്മല എട്ടു വീട്തു് കഷണങ്ങളമട ന്രടരാണഗ്രാമപഞ്ചായത്യി വീടൊന്നിനള്ള
ഗുണകഭരാക്തൃസമ്ത്യുമട മചയരമരാനരായ് ശ്രീ ആനായി ശ്രീ ആന്ഡ്രൂസ് ്തു് കട്ട്കരാനയുക ്തു് കണവീനര അവയ്മലരാരു
വീട്മട്ടിന്റെ ഗുണകഭരാോകരാവരായ കവലരായുധയി വീടൊന്നിനക,  മണ്കച്ചര്മല ക്തു് കരാളന്യ്മല ആറു വീട്തു് കഷണങ്ങളമട
ഗുണകഭരാക്തൃസമ്ത്യുമട മചയരമരാനരായ് ശ്രീ കജരാസ് എട്ട്യ്കോളനിയിലക,  ്തു് കണവീനര ട് ക്തു് കരാളന്യ്മല
ഗുണകഭരാോകരാവരായ ശ്രീ ുന്നു് ആദരാകമരാുന്നു് ആദരയി വീടൊന്നിനമരാട്ടുമാണ്.  അതരാതു് ഗുണകഭരാക്തൃസമ്ത്്തു് കള മതരമടത്തിക്കഴിഞടഗ്രാമപഞ്ചായതതു്
 ഗരാമപഞരായത് അകഗംീ്തു് കര്ച്ച്ട്ടുള്ളതുമരാട്ടുമാണ്.  ഈ ഗുണകഭരാക്തൃസമ്ത്്തു് കള  ഗരാമപഞരായത്
മസക്രട്ടപ്പല് സെക്രട്ടറ്യുമരായ് ്തു് കരരാര ഉടമ്പട് ഒപ്പെ്ടന്നത്യി വീടൊന്നിന് മുകന്നരാട്യരായ് ഈ മ്രേരാജൊജക്മട്ടിന്റെ ന്രട് നിര്വ്വഹണഗ്രാമപഞ്ചായത്ല
വീഴ്ച്തു് കള സകഭവ്ച്ചരാല ഗുണകഭരാക്തൃസമ്ത്യ്മല ഓകരരാ അകഗംം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവക വതോക്പരമരായുക കൂട്ടരായുക
ബരാദ്ധതസ്ഥരരായ്ര്ക്കുന്നതരാമണന്ന കൂട്ടുഗ്രാമപഞ്ചായതരവരാുന്നു് ആദ്ഗ്രാമപഞ്ചായതകമമറ്റടത മ്തു് കരാചുണള്ള ഉടമ്പട്യുക
 ഗരാമപഞരായഗ്രാമപഞ്ചായത്യി വീടൊന്നിന് സമരപ്പെ്ച്ച്ട്ടുചുണ്.  ഭവനന്രടരാണഗ്രാമപഞ്ചായത്യി വീടൊന്നിന് ഗംഡുകളരായ് തു്തു് ക അയി വീടൊന്നിനവുന്നു് ആദ്ച്ച്ട്ടുള്ളതു്
ന്യമരായി വീടൊന്നിനസൃതക ഗുണകഭരാക്തൃസമ്ത് മചയരമരാമട്ടിന്റെയുക ്തു് കണവീനറുമടയുക കപര്ല ബരാടെയും പേരില് ബാങ്ല ആരകഭ്ച്ച
സകയുോക അക്ത അക്കൗണ്ലൂമട മരാറ്റരാം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവന്ന മചകരായ്ട്ടരാട്ടുമാണ്.  ഓകരരാ ന്രടരാണഘട്ടം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവക പൂരഗ്രാമപഞ്ചായത്യരായ
കശഷക പര്കശരാധന്തു് കളക്കുക പഞരായത് തീരുമരാനങ്ങള ്രേ്തു് കരാരം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവമരാട്ടുമാണ് അടഗ്രാമപഞ്ചായത ഘട്ടഗ്രാമപഞ്ചായത്മട്ടിന്റെ
ന്രടരാണഗ്രാമപഞ്ചായത്യി വീടൊന്നിനള്ള അഡ സ്വരാനസ് തു്തു് ക അയി വീടൊന്നിനവുന്നു് ആദ്ച്ച്ട്ടുള്ളതു്. സരാമ്പഗ്രാമപഞ്ചായത്്തു് ക ്രേത്സന് രൂക്ഷമരായ്ട്ടുള്ള
2002 വരഷഗ്രാമപഞ്ചായത്ല അയി വീടൊന്നിനവുന്നു് ആദ്കമപ്പെട്ട മചക്കു് ്രേ്തു് കരാരമുള്ള തു്തു് ക ട്രഷപ്പല് സെക്രട്ടറ് ന്യന്ത്രണക ്തു് കരാരണക മരാസങ്ങള
്തു് കഴി്ടത്തിക്കഴിഞരാട്ടുമാണ് ഗുണകഭരാക്തൃസമ്ത്യുമട അക്ത അക്കൗണ്ല വരവരായ് വന്ന്ട്ടുള്ളതു്.  പദ്ധത്
നടപ്പെരാകകണ്യ്രുന്ന ക്തു് കരാളന് ്രേകുന്നു് ആദശകഗ്രാമപഞ്ചായതക്കുള്ള ഗംതരാഗംത സ്ത അക്കൗ്തു് കരതങ്ങഷണങ്ങളമട അപരതരാപ്തതകയരാ
ന്രടരാണസരാമ ഗ്്തു് കള എഗ്രാമപഞ്ചായത്ക്കുന്നത്യി വീടൊന്നിനള്ള ്രേയരാസങ്ങകളരാ 2003-04 ല സരകരാര വീട്തു് കളക്കുള്ള
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A constitutional body, established under the provisions of articles 243 to 243O of the Constitution of the Republic of India.
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കൂരരാച്ചുചുണ്  ഗരാമപഞരായത്
Koorachundu village panchayat

 ഗരാമപഞരായത് ്തു് കരാരതരാലയക, കൂരരാച്ചുചുണ് പ് ഒ, 673527-പ്ന , ക്തു് കരാഴി്കകരാട് 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"

സള സബ്സ്ഡ് ന്രക്കു് 70,000/-  രൂപയരായ് വരദ്ധ്പ്പെ്കമപ്പെട്തു് കയുണരാമയടെയും പേരില് ബാങ്കോളനിയിലക ഈ വീട്തു് കളക്കു് ട്
ന്രക്കു് ബരാധ്തു് കമരാകരാന തയ്യരാപ്പല് സെക്രട്ടറരായ്മലന്ന വസ്തുതകയരാ കമല പ്പല് സെക്രട്ടറ്കപ്പെരാരട്ടു്തു് കള്ല പര്ഗംണ്കമപ്പെട്ട്ട്ട്ല.
ജ്ലരാ പഞരായഗ്രാമപഞ്ചായത്ല ന്ന്നയി വീടൊന്നിനവുന്നു് ആദ്ച്ച 5,88,000/-  രൂപയ്ല ഗുണകഭരാക്തൃസമ്ത്്തു് കളക്കു് ഗംഡുകളരായ്
അയി വീടൊന്നിനവുന്നു് ആദ്ച്ച മമരാഗ്രാമപഞ്ചായതക 3,89,400/-  (66.22%)  ്തു് കഴി്ച്ചു് ബരാക് ഘട്ടക ഗംഡുകളരായ് നമ്മിച്ചു നലരാന
 ഗരാമപഞരായഗ്രാമപഞ്ചായത്മട്ടിന്റെ യത്തിന്റെ പരാന പ് ഡ് അക്ത അക്കൗണ്ല ട്രഷപ്പല് സെക്രട്ടറ്യ്ല സൂക്ഷ്ച്ച 1,98,600/-  രൂപ (33.78%)
 ഗരാമപഞരായത്തു് കഷണങ്ങളമട യത്തിന്റെ പരാന പ് ഡ് അക്ത അക്കൗചുണ്തു് കള ന്രഗ്രാമപഞ്ചായതലരാക് ബ്ല സമുന്നു് ആദരായക
ആരകഭ്ച്ചകപ്പെരാള യത്തിന്റെ പരാന പ് ഡ് അക്ത അക്കൗണ്ല ന്നക മറ്റു ോചുണ്തു് കകളരാമടരാപ്പെക സരകരാര
ത്ര്മച്ചടഗ്രാമപഞ്ചായതതരാമണനക അത്യി വീടൊന്നിന പ്തു് കരക ോണ് പ്ന്നീമടരാര്കകോളനിയിലക  ഗരാമപഞരായകഗ്രാമപഞ്ചായതരാ ജ്ലരാ
പഞരായകഗ്രാമപഞ്ചായതരാ വ്തു് കയ്രുഗ്രാമപഞ്ചായത്മകരാടക്കു്തു് കകയരാ മചക്കുകയോ ചെയ്ട്ട്മലനക അ്രേ്തു് കരാരക ോണ് വ്തു് കയ്രുഗ്രാമപഞ്ചായതരാമത
മ്രേരാജൊജക് പൂരഗ്രാമപഞ്ചായതീ്തു് കര്കരാന ഗുണകഭരാക്തൃസമ്ത്ക്കു് സരാധ്ക്കു്തു് കകയരാ പഞരായഗ്രാമപഞ്ചായത്യി വീടൊന്നിന് അ്രേ്തു് കരാരക
ആവശതമപ്പെടരാന സരാധതമരാകുന്നകതരാ അമലനമുള്ള യഥരാരാ വസ്തുത്തു് കള കൂട് കമല്പപ്പല് സെക്രട്ടറടത്തിക്കഴിഞ
പ്പല് സെക്രട്ടറ്കപ്പെരാരട്ടു്തു് കള്ല പരരാമരശ്കമപ്പെട്ട്ട്ട്മലനള്ളതു് ശ്രകദ്ധയമരാട്ടുമാണ്.

ആുന്നു് ആദ്വരാസ് ജനങ്ങഷണങ്ങളമരായ് അടഗ്രാമപഞ്ചായത ബനമുള്ള മപരാതു്രേവരഗ്രാമപഞ്ചായത്തു് കര എന്ന ന്ലയ്ലരാട്ടുമാണ് ശ്രീ
ആനായി ശ്രീ ആന്ഡ്രൂസ് ്തു് കട്ട്കരാനയുക ശ്രീ കജരാസ് എട്ട്യ്കോളനിയിലക  ഗരാമപഞരായഗ്രാമപഞ്ചായത്മട്ടിന്റെ ന്രള സബനഗ്രാമപഞ്ചായത്യി വീടൊന്നിനക ക്രേരണിന്റെ നിര്ബ്ബന്ധത്തിനും പ്രേരണയക
വഴിങ്ങ് ഗുണകഭരാക്തൃസമ്ത് മചയരമരാനമരാരരാ്തു് കരാന തയ്യരാപ്പല് സെക്രട്ടറരായതു്.  സദുക്ദേശകഗ്രാമപഞ്ചായതരാട കൂട്ഗ്രാമപഞ്ചായതമന്ന
്രേവരഗ്രാമപഞ്ചായതനങ്ങള ആരകഭ്ക്കു്തു് കയുണരാമയടെയും പേരില് ബാങ്കോളനിയിലക വീമടരാന്ന്യി വീടൊന്നിന് നരാല്പഗ്രാമപഞ്ചായത്രണരായ്രക രൂപിന്റെ നിര്ബ്ബന്ധത്തിനും പ്രേരണയ് ഗംതരാഗംത
സ്ത അക്കൗ്തു് കരതങ്ങള്ലരാഗ്രാമപഞ്ചായത ഉയരന്ന മലമു്തു് കള്ല ന്രടരാണസരാമ ഗ്്തു് കള എഗ്രാമപഞ്ചായത്ച്ചു് വീട് പൂരഗ്രാമപഞ്ചായതീ്തു് കര്കരാന
സരാദ്ധതമരാ്തു് കരാഗ്രാമപഞ്ചായത സരാഹചരതക വനകചരന്നതരാട്ടുമാണ് യഥരാസമയക വീട് പൂരഗ്രാമപഞ്ചായത്യരാകരാന
തടസ്സമരായ്ഗ്രാമപഞ്ചായതീരന്നതു്.  ഇതു് വതോക്വ്കുന്നു് ആദ സ്വഷം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവക ്തു് കക്ഷ്രരാം കക്ഷിരാഷീയഹവരം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവക ്തു് കരാരണക
അട്സ്ഥരാനരഹ്തമരായ ആകരരാപണങ്ങള്കലക്കുക അകന സ്വഷണപരമ്പര്തു് കള്കലക്കുക വ്വ്ധ
വതവഹരാരങ്ങള്കലക്കുക നയ്കമപ്പെട്തു് കയുക,  ആുന്നു് ആദ്വരാസ് വീട്തു് കഷണങ്ങളമട പൂരഗ്രാമപഞ്ചായതീ്തു് കരണക
േറെയായി സകഭനരാവസ്ഥയ്ലരാം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവന്നത്യി വീടൊന്നിനക ്തു് കരാരണമരാം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവ്തു് കയുക മചയ്യു്തു് കയരാട്ടുമാണണരായതു്.  ഈ യരാഥരാരാതക
കനര്ട്ടപ്പല് സെക്രട്ടറ്യരാം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവന്നതു മ്തു് കരാചുണ് തമന്നയരാട്ടുമാണ്,  മരാപ്പല് സെക്രട്ടറ്മരാപ്പല് സെക്രട്ടറ് വന്ന ഭരണസമ്ത്്തു് കള ഗുണകഭരാക്തൃസമ്ത്
മചയരമരാാനരാരമകത്മര ന്യമനടപട്്തു് കള സ സ്വീ്തു് കര്കരായി വീടൊന്നിനള്ള നടപട്മയ അയി വീടൊന്നിനകൂല്കരാഗ്രാമപഞ്ചായത
ന്ലപരാട്തു് കള ഹ്തു് കമകരാള്ളരാന്ടയരായ്ട്ടുള്ളതു് എന്ന വസ്തുത കബരാധ്പ്പെ്ക്കുന.

ധന്തു് കരാരത പര്കശരാധനരാവ്ഭരാഗംക നടഗ്രാമപഞ്ചായത്യ മൂലതന്രകള്ക്കു് പൂര്ണ്ണയഗ്രാമപഞ്ചായത്മനത്മരയുക അത്മട്ടിന്റെ
അട്സ്ഥരാനഗ്രാമപഞ്ചായത്ല തു്തു് ക ത്ര്ച്ചു പ്ട്ക്കുന്നത്മനയുക മചയരമരാന ശ്രീ കജരാസ് എട്ട്യ്ല കപരരാമ
മുനസ്ോ് ക്തു് കരാടത്യ്ല ോയല മചക്കുകയോ ചെയ ഒ എസ് 216/2011 ക്തു് കസ് 31/03/2014 യി വീടൊന്നിന് തീരപ്പെരാക്യ വ്ധ്യ്ല
ട്യരാന്ല ന്നക ധന്തു് കരാരത പര്കശരാധനരാ വ്ഭരാഗംക ന്രക്ദേശ്ച്ച ്രേ്തു് കരാരക തു്തു് ക പ്പല് സെക്രട്ടറ്കവപ്പല് സെക്രട്ടറ് നടഗ്രാമപഞ്ചായതരായി വീടൊന്നിനള്ള
നടപട്്തു് കമള സ്ഥ്രക ന്കരരാധന ഇഞഇഞ്ചങ്ഷന്ലൂമട തടടത്തിക്കഴിഞ്ര്ക്കു്തു് കയരാട്ടുമാണ്.  ബഹു. മുനസ്ോ് ക്തു് കരാടത്
അഡ സ്വകറ്റ് ്തു് കടീഷമനയുക പ് ഡബഡബ്ല്യു ഡ് വ്ഭരാഗംക എഞ്നീയരമരാമരയുക ഉപകയരാഗം്ച്ചു് നടഗ്രാമപഞ്ചായത്യ
പര്കശരാധനയ്ല സമുദ്ര ന്രപ്പെ്ല ന്ന് ഏതരാചുണ് 2500  അട് ഉയരഗ്രാമപഞ്ചായത്കോളനിയിലള്ളതുക ഗംതരാഗംത
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കൂരരാച്ചുചുണ്  ഗരാമപഞരായത്
Koorachundu village panchayat

 ഗരാമപഞരായത് ്തു് കരാരതരാലയക, കൂരരാച്ചുചുണ് പ് ഒ, 673527-പ്ന , ക്തു് കരാഴി്കകരാട് 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"

സ്ത അക്കൗ്തു് കരതങ്ങള്ലരാഗ്രാമപഞ്ചായതതുമരായ മണ്കച്ചര്മലയ്ല ആറു വീട്തു് കള്ല മൂന് വീട്തു് കള പൂരഗ്രാമപഞ്ചായത്യരാക്യതു്
കബരാദ്ധതമപ്പെട്തു് കയുക പ്ഡബഡബ്ല്യു ഡ് എഞ്നീയര നമ്മിച്ചു നല്യ മൂലതന്രകള്ക്കു് പൂര്ണ്ണയഗ്രാമപഞ്ചായത്ല തൃപ്ത് വര്്തു് കയുക
മചക്കുകയോ ചെയത്മട്ടിന്റെ അട്സ്ഥരാനഗ്രാമപഞ്ചായത്ലരാട്ടുമാണ് ഇ്രേ്തു് കരാരക വ്ധ് ്രേേറെയായി സരാവ്ച്ച്ട്ടുള്ളതു് എന് കബരാധ്പ്പെ്ക്കുന
(വ്ധ്പ്പെ്തു് കരപ് ഇമതരാന്ന്ച്ചു് ഉള്ളടകക മചയ്യുന). 

ധന്തു് കരാരത പര്കശരാധനരാ വ്ഭരാഗംഗ്രാമപഞ്ചായത്മട്ടിന്റെ ന്രക്ദേശ്രേ്തു് കരാരക പ്പല് സെക്രട്ടറവനപ്ഷന് ബ്യൂ പ്പല് സെക്രട്ടറ്കവപ്പല് സെക്രട്ടറ് നടതന്നത്യി വീടൊന്നിന്
്തു് കകയക ആുന്നു് ആദ്വരാസ് ക്തു് കരാളന് ഗുണകഭരാക്തൃ ്തു് കടറ്റ് മചയരമരാന ശ്രീ ആനായി ശ്രീ ആന്ഡ്രൂസ് ്തു് കട്ട്കരാന ബഹു:
ക്തു് കരളരാ ഹഹകകരാടത്യ്ല ോയല മചക്കുകയോ ചെയ ഡബഡബ്ല്യു പ് സ് 10777/2010  നമ് ക്തു് കസ്കാനകോളനിയിലള്ള
08/10/2012 മല വ്ധ്യ്ല ഭവനന്രടരാണ പദ്ധത് പൂരഗ്രാമപഞ്ചായത്യരാകരാന ്തു് കഴി്യരാമത വന്നതു് ട്യരാമട്ടിന്റെ
ന്യന്ത്രണങ്ങളകതീതമരായ ്തു് കരാരണങ്ങളരാലരാമണന് ബഹു.  ഹഹകകരാടത്മയ
കബരാദ്ധതമപ്പെടത്തു് കയുക പ്പല് സെക്രട്ടറവനപ്ഷന് ബ്യൂ പ്പല് സെക്രട്ടറ്കവപ്പല് സെക്രട്ടറ് നടപട്്തു് കള തള്ള്കളയു്തു് കയുക മചക്കുകയോ ചെയ്ട്ടുള്ളതരാട്ടുമാണ് (വ്ധ്പ്പെ്തു് കരപ്
ഇമതരാന്ന്ച്ചു് ഉള്ളടകക മചയ്യുന).

കൂരരാച്ചുചുണ്  ഗരാമപഞരായഗ്രാമപഞ്ചായത്മല മത്യരായ ഗംതരാഗംത സ്ത അക്കൗ്തു് കരതങ്ങള്ലരാഗ്രാമപഞ്ചായത ഏറ്റം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവക ഉയരന്ന
മലമു്തു് കള്മല കമല്പപ്പല് സെക്രട്ടറടത്തിക്കഴിഞ ആുന്നു് ആദ്വരാസ് ക്തു് കരാളന്്തു് കള്ല ന്രടരാണ സരാമ ഗ്്തു് കള
എഗ്രാമപഞ്ചായത്ക്കുന്നത്യി വീടൊന്നിനണരായ ഭരാര്ച്ച മചലം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവ്തു് കള ്തു് കരാരണക വീമടരാന്ന്യി വീടൊന്നിന് 42000/- രൂപിന്റെ നിര്ബ്ബന്ധത്തിനും പ്രേരണയ് ഭവനന്രടരാണക
അസരാദ്ധതമരായ സരാഹചരതഗ്രാമപഞ്ചായത്ലരാട്ടുമാണ് പദ്ധത് പൂരഗ്രാമപഞ്ചായതീ്തു് കര്കരാന സരാധ്കരാമത വന്നമതന്ന
്രേരാകയരാഗം്്തു് ക യരാഥരാരാതക കബരാദ്ധതമപ്പെടണമമനക അന്നമഗ്രാമപഞ്ചായത  ഗരാമപഞരായത് ഭരണസമ്ത്യുമട
ന്രള സബനഗ്രാമപഞ്ചായത്യി വീടൊന്നിനക ക്രേരണിന്റെ നിര്ബ്ബന്ധത്തിനും പ്രേരണയക വഴിങ്ങ് ഗുണകഭരാക്തൃസമ്ത് മചയരമരാാനരാരരായ ശ്രീ ആനായി ശ്രീ ആന്ഡ്രൂസ്
്തു് കട്ട്കരാനയുക ശ്രീ കജരാസ് എട്ട്യ്കോളനിയിലക ദുരുക്ദേശകഗ്രാമപഞ്ചായതരാട കൂട് ്രേവരഗ്രാമപഞ്ചായത്ച്ച്ട്ട്മലനക അവരുമട
ന്യന്ത്രണങ്ങളകതീതമരായ കമലകരാരണങ്ങളരാലരാട്ടുമാണ് ഭവനപദ്ധത് പൂരഗ്രാമപഞ്ചായതീ്തു് കര്കരാന
സരാധ്കരാമത വന്നമതനക കബരാധ്പ്പെ്ക്കുന.  ധന്തു് കരാരത പര്കശരാധനരാ വ്ഭരാഗംക അകന സ്വഷണ
കവളയ്ല എത്ര ്തു് കക്ഷ്്തു് കളരായ ഇവമരക്കൂട് ക്തു് കട്ട്രുനമവടെയും പേരില് ബാങ്ല കമല വസ്തുത്തു് കള
കബരാദ്ധതമപ്പെടമരായ്രുമന്നനക യഥരാരാ വസ്തുത്തു് കള ഉളമകരാചുണ മ്തു് കരാചുണ് നീത്പൂരട് നിര്വ്വ്തു് കമരായ
പര്ഹരാര ന്രക്ദേശങ്ങള ശുപരാരശ മചയ്യമപ്പെടരായി വീടൊന്നിനക അനരാവശതമരായ വതവഹരാരങ്ങള
ഒഴി്വരാകമപ്പെടന്നത്യി വീടൊന്നിനക ഭവനന്രടരാണ പദ്ധത്യ്മല തടസ്സങ്ങള പര്ഹര്ച്ചു്
യരാഥരാരാതമരാക്ഗ്രാമപഞ്ചായതീരക്കുന്നത്യി വീടൊന്നിന് സരാധ്ക്കുമരായ്രുനമവനമുള്ള വസ്തുത കബരാധ്പ്പെ്ക്കുന.  ശ്രീ
കജരാസ് എട്ട്യ്ല മചയരമരാനരായ ഗുണകഭരാക്തൃസമ്ത് ഏമറ്റടഗ്രാമപഞ്ചായത ആറു വീട്തു് കള്ല മൂമന്നകള്ക്കു് പൂര്ണ്ണക
പൂരഗ്രാമപഞ്ചായത്യരാക്യതരായുക ശ്രീ ആനായി ശ്രീ ആന്ഡ്രൂസ് ്തു് കട്ട്കരാന ഏമറ്റടഗ്രാമപഞ്ചായത എട്ടു വീട്തു് കള്ല നരാമലകള്ക്കു് പൂര്ണ്ണക കമലക്കൂര
ക്തു് കരാണക്രീറ്റു് വമരയുള്ള ്രേവൃഗ്രാമപഞ്ചായത് നടഗ്രാമപഞ്ചായത് ഭരാഗം്്തു് കമരായ് പൂരഗ്രാമപഞ്ചായതീ്തു് കര്ക്കു്തു് കയുക ട് വീട്തു് കള്ല ഗുണകഭരാക്തൃ
കുടകബങ്ങള പൂരഗ്രാമപഞ്ചായത്യരായ ്തു് കരാലക മുതല തരാമസ്ച്ചു വരുന്നതരായുക കബരാധ്പ്പെ്ക്കു്തു് കയുക ബരാക് വീട്തു് കള
കമലകരാരണങ്ങളരാല ഏതരാചുണ് 11  വരഷങ്ങളക്കു് മുക്കു് മുമ് വ്വ്ധ ഘട്ടങ്ങള്ല  ന്രഗ്രാമപഞ്ചായത് വച്ച
അവസ്ഥയ്ല തുടരു്തു് കയുമരാട്ടുമാണ്.

കമല കബരാധ്പ്പെ്ച്ച യഥരാരാ വസ്തുത്തു് കഷണങ്ങളമട മവള്ച്ചഗ്രാമപഞ്ചായത്ല ധന്തു് കരാരത പര്കശരാധനരാ
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കൂരരാച്ചുചുണ്  ഗരാമപഞരായത്
Koorachundu village panchayat

 ഗരാമപഞരായത് ്തു് കരാരതരാലയക, കൂരരാച്ചുചുണ് പ് ഒ, 673527-പ്ന , ക്തു് കരാഴി്കകരാട് 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"

വ്ഭരാഗംഗ്രാമപഞ്ചായത്മട്ടിന്റെ അശരാാസീയമരായതുക ന്യമപ്നബലമ്ലരാഗ്രാമപഞ്ചായതതുമരായ ഏതരാചുണള്ള
മൂലതന്രകള്ക്കു് പൂര്ണ്ണയഗ്രാമപഞ്ചായത്മട്ടിന്റെ അട്സ്ഥരാനഗ്രാമപഞ്ചായത്ല തയ്യരാപ്പല് സെക്രട്ടറരാക്യ പ്പല് സെക്രട്ടറ്കപ്പെരാരട്ട്മല ഒന്നരാക ശുപരാരശയരായ ശ്രീ
ആനായി ശ്രീ ആന്ഡ്രൂസ് ്തു് കട്ട്കരാന, ശ്രീ കജരാസ് എട്ട്യ്ല എന്ന്വരമകത്മര ആുന്നു് ആദ്വരാസ് ചൂഷണഗ്രാമപഞ്ചായത്യി വീടൊന്നിന് നടപട്
സ സ്വീ്തു് കര്കണമമന്ന ന്രക്ദേശക നീതീ്തു് കര്കരാം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവന്നതരായ് ്തു് കരുതുന്ന്മലനക ആയത്നരാല അഗ്രാമപഞ്ചായതരക
നടപട്യുമരായ് മുകന്നരാട്ടു് കപരാം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവന്നത്യി വീടൊന്നിന്  ഗരാമപഞരായഗ്രാമപഞ്ചായത്മന ന്രള സബന്ക്കുന്നതു് ഒഴി്വരാകണമമനക
അകപക്ഷ്ക്കുന. അത്യി വീടൊന്നിന് പ്തു് കരക, വ്ജ്ലനസ് ആനഡ് ആട്ടിന്റെ് ്തു് കപ്പല് സെക്രട്ടറപ്ഷന ബപ്ഷന് ബ്യൂകപ്പല് സെക്രട്ടറരാ ഡയപ്പല് സെക്രട്ടറൂറോ ഡയറകടറുക എല
എസ് ജ് ഡ് ചീോ് എഞ്നീയറുക ശുപരാരശ മചക്കുകയോ ചെയതു ്രേ്തു് കരാരക ഗുണകഭരാക്തൃ സമ്ത്്തു് കള
പൂരഗ്രാമപഞ്ചായത്യരാക്യ ്രേവൃഗ്രാമപഞ്ചായത്്തു് കഷണങ്ങളമട മൂലതന്രകള്ക്കു് പൂര്ണ്ണയക എഞ്നീയപ്പല് സെക്രട്ടറ്ഇഞ്ചങ് വ്ഭരാഗംമഗ്രാമപഞ്ചായതമകരാചുണ് നടഗ്രാമപഞ്ചായത്കരായി വീടൊന്നിനക
അത്മട്ടിന്റെ അട്സ്ഥരാനഗ്രാമപഞ്ചായത്ല മചയരമരാാനരാര ഹ്തു് കപ്പെറ്റ്യ അഡ സ്വരാനസ് തു്തു് കയ്ല ബരാക്യുമണടെയും പേരില് ബാങ്ല
ആയതു് പല്ശ സഹ്തക ത്ര്ച്ചു പ്ട്കരായി വീടൊന്നിനക,  ന്ലവ്കോളനിയിലള്ള ഉടമ്പട് അവസരാന്പ്പെ്ച്ചു് ഭവനന്രടരാണ
പദ്ധത് പുത്യ മ്രേരാജൊജക് ്രേ്തു് കരാരക പൂരഗ്രാമപഞ്ചായത്യരാക്കുന്നത്യി വീടൊന്നിനള്ള  ഗരാമപഞരായഗ്രാമപഞ്ചായത്മട്ടിന്റെ തീരുമരാനക
ന്യമസഭയുമട കലരാകല ോണ് ഓഡ്റ്റ് അക്ത അക്കൗണ്സ് ്തു് കട്റ്റ് അത്മട്ടിന്റെ 04/09/2014  തീയ്യത്യ്മല
കയരാഗംക അകഗംീ്തു് കര്ച്ചു് ്തു് കഴി്ടത്തിക്കഴിഞതരാട്ടുമാണ്.  ആയതു ്രേ്തു് കരാരക തുടര നടപട്്തു് കള സ സ്വീ്തു് കര്കരാന അയി വീടൊന്നിനമത്
നമ്മിച്ചു നല് ഉഗ്രാമപഞ്ചായതരം പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യവണരാ്തു് കണമമന് സവ്നയക അകപക്ഷ്ച്ചു മ്തു് കരാള്ളുന.        

വ്ശ സ്വേറെയായി സതകയരാമട,

                       ്രേസ്ഡണ്,
കൂരരാച്ചുചുണ്  ഗരാമപഞരായത്.

ഉള്ളടകക:
1. ധന്തു് കരാരത പര്കശരാധനരാവ്ഭരാഗംക  24/08/2005 ല നടഗ്രാമപഞ്ചായത്യ പര്കശരാധനരാ പ്പല് സെക്രട്ടറ്കപ്പെരാരട്ട്മട്ടിന്റെ 

പ്തു് കരപ്.
2. വ്ജ്ലനസ് ആനഡ് ആട്ടിന്റെ് ്തു് കപ്പല് സെക്രട്ടറപ്ഷന ബപ്ഷന് ബ്യൂകപ്പല് സെക്രട്ടറരാ ഡയപ്പല് സെക്രട്ടറൂറോ ഡയറകടര വ്ജ്ലനസ് വകുപ് 

അഡീഷണല ചീോ് മസക്രട്ടപ്പല് സെക്രട്ടറ് ആനഡ് ്രേ്നസ്പ്പെല മസക്രട്ടപ്പല് സെക്രട്ടറ്ക്കു് അയച്ച 04/12/2004 
തീയ്യത്യ്മല നക. ഇ 12(എസ് സ്.6/2004/മ്തു് കമ്തു് കഡ്)-10659/2004 നമ് ്തു് കഗ്രാമപഞ്ചായത്മട്ടിന്റെ പ്തു് കരപ്. 

3. ഭരണസമ്ത്യുമട 28/08/2014 തീയ്യത്യ്മല 146/14-15 നമ് തീരുമരാനഗ്രാമപഞ്ചായത്മട്ടിന്റെ പ്തു് കരപ്.
4. ബഹു ക്തു് കരളരാ ഹഹകകരാടത്യ്മല ഡബഡബ്ല്യു പ് സ് 10777/2010 നമ് ക്തു് കസ്മല വ്ധ്പ്പെ്തു് കരപ്.
5. കപരരാമ മുനസ്ോ് ക്തു് കരാടത്യ്മല ഒ. എസ്. 216/2011 നമ് ക്തു് കസ്മല വ്ധ്പ്പെ്തു് കരപ്.
6. ഭരണസമ്ത്യുമട 07/03/2015 തീയ്യത്യ്മല 437/14-15 നമ് തീരുമരാനഗ്രാമപഞ്ചായത്മട്ടിന്റെ പ്തു് കരപ്.    

പ്തു് കരപ്:
1. ബഹു. പഞരായത് മഡപപ്ഷന് ബ്യൂട്ട് ഡയപ്പല് സെക്രട്ടറൂറോ ഡയറകടര , ക്തു് കരാഴി്കകരാട്.

തരാള - 5/5

A constitutional body, established under the provisions of articles 243 to 243O of the Constitution of the Republic of India.
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