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No/450/2022/SRG/LSGD(CC)(1) 
 

വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോഒര്ഡികനഷ    
േമ്മിറൃിയുടെ 02.06.2022 ല്  നെന്ന കയാഗത്തിടെ നെപെിക്കുറിപ്പ് 

 
കയാഗം ഉചൃേഴിഞ്ഞ് 3.00 മണിക്ക് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കബാര്ഡ് സമൃദ്ധി ഹാളില്  
ആരംഭിചൄ. ബഹു. തകേശസൃയംഭരണ – എക്സൈസ് വൄപ്പ് മന്ത്രി കയാഗത്തില്  അദ്ധയക്ഷത 
വഹിചൄ. കയാഗത്തില്  പടെടുത്തവയ്യൃടെ കപയ്യൃവിവരം അനുബന്ധമായി കേര്ത്തിരിക്കു..   
 

1. തകേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  2021-22-ടല വാര്ഷിേ  പദ്ധതി രോകരാഗതി – അവകലാേനം 
 
2021-22-ടല ആടേ പദ്ധതി  ടേലവ് 88.12 ശതമാനമാണ്. പദ്ധതിടേലവിടെ വിശദാംശം 
താടഴ കേര്ക്കു..  

 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനം  തിരിചൄള്ള  ടേലവ് വിവരം (ശതമാനം) 

ക്രമ 
നമ്പര്  

തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനം 

ജനറല്  SCP TSP CFC Total 
Untied Tied 

1 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 96.64 93.68 93.66 97.81 75.13 92.90 

2 കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 95.01 92.37 90.37 100+ 79.74 92.97 

3 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 89.88 78.12 94.33 87.07 59.58 82.77 

4 മുനിസിപ്പാലിറൃി 98.97 78.30 56.81 86.67 64.79 84.10 

5 കോര്പ്പകറഷ   91.73 83.98 30.38 - - 90.25 

6 അര്ബ   
അകലാമകറഷ   
വിഹിതം 

- - - - 24.70 24.70 

 ആടേ 95.23 88.67 89.72 94.93 63.11 88.12 

 

ജില്ല തിരിചൄള്ള  ടേലവ് വിവരം (ശതമാനം) 

8 ോസര്കഗാഡ് 86.94 

9 പാലക്കാെ് 86.18 

10 ഇടുക്കി 86.12 

11 കോഴികക്കാെ് 85.50 

12 എറണാൄളം 85.24 

13 മലപ്പുറം 83.94 

14 േണ്ണൂര്  83.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ആലപ്പുഴ 93.65 

2 വയനാെ് 92.92 

3 കോട്ടയം 92.68 

4 തിയ്യൃവനന്തരോരം 91.27 

5 പത്തനംതിട്ട 90.56 

6 ടോല്ലം 90.15 

7 തൃശ്ശൂര്  90.12 
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രോതിയ കരാജക്ടുേളുകെയും സ്പില്  ഒവര്   കരാജക്ടുേളുകെയും  തരം തിരിചൄള്ള ടേലവ്  താടഴ 
കേര്ക്കു.. 

 
തകേശഭരണ  
സ്ഥാപനം 

പദ്ധതി ടേലവ്  (ശതമാനം)                                                 

രോതിയ  
കരാജക്ട് 

സ്പില്  ഒവര്  
കരാജക്ട് 

ആടേ 

1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 82.12 10.77 92.90 
2) കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 82.52 10.44 92.97 
3) ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 68.41 14.36 82.77 
4) മുനിസിപ്പാലിറൃി 69.13 14.98 84.10 
5) കോര്പ്പകറഷ   65.34 24.91 90.25 

ആടേ 75.27 12.85 88.12 
 

മു   വര്ഷങ്ങളില്    മാര്ചൃ ്31 വടരയുള്ള  
പദ്ധതി ടേലവ് (ശതമാനം) 

 മാര്ചൃ ്31 
2014-15 68.21% 
2015-16 73.61% 
2016-17 67.08% 
2017-18 85.44% 
2018-19 84.66% 
2019-20 54.13% 
2020-21 95.17% 
2021-22 88.12% 

 
 

വൄപ്പ്/ നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥയ്യൃടെ പദ്ധതി ടേലവിടെ വിവരം 
(േയാരി ഒവര്  വിഹിതം ഉള്പ്ടപ്പടെ) 

 
ക്രമ 
നമ്പര്  

 
വൄപ്പ്  / നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥയ്യൃടെ കപര് 

 
വേയിയ്യൃത്തല്  
(തുേ കോെി) 

 
ടേലവ് 
(തുേ 
കോെി) 

 
ശതമാനം 

 

1.  കഹാമികയാ 4.05 3.86 95.40 
2.  ആയുര്കവദം 20.25 18.68 92.28 
3.  ക്ഷീരവിേസനം 89.95 82.84 92.09 
4.  സാമൂഹയ നീതി / വനിതാ ശിശുവിേസനം 593.60 534.14 89.98 
5.  െഷി 364.57 327.90 89.94 
6.  ആകരാഗയം 220.32 194.99 88.50 
7.  പട്ടിേവര്ഗ വിേസന വൄപ്പിടല 

ഉകദയാഗസ്ഥര്  
17.09 14.64 85.65 

8.  പട്ടിേജാതി വിേസന വൄപ്പിടല 
ഉകദയാഗസ്ഥര്  

194.05 164.24 84.64 

9.  വിദയാഭയാസം 138.33 116.63 84.31 
10.  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി, വി.ഇ. 

തുെങ്ങിയവര്  
1520.60 1266.46 83.29 

11.  മൃഗസംരക്ഷണം 
 

268.37 219.04 81.62 
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12.  ഗ്രാമ- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി, 
അസിസ്റ്റെ് ടസക്രട്ടറി തുെങ്ങിയവര്  

1225.69 998.20 81.44 

13.  ഖാദി, ഗ്രാമ വയവസായം 0.65 0.51 77.89 
14.  നഗരസഭയിടല ടസക്രട്ടറി, 

നഗരസഭയിടല മറൃ് ഉകദയാഗസ്ഥര്  
916.11 595.57 65.01 

15.  വയവസായം 38.57 24.98 64.77 
16.  ഫിഷറീസ് 34.49 20.58 59.67 
17.  തകേശസൃയംഭരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

വിഭാഗം 
2709.39 1253.20 46.25 

18.  മണ്ണ് സംരക്ഷണം 13.77 3.98 28.94 
 

ആടേ പദ്ധതി ടേലവ് ശതമാനം ഗ്രൂപ്പ് തിരിചൃ ്
തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനം 

100 
ശതമാനത്തി

ന് 
മുേളില്  
(എണ്ണം) 

95 മുതല്   
100വടര 
(എണ്ണം) 

90 
മുതല്  
95 വടര 
(എണ്ണം) 

80 മുതല്  
90 വടര 
(എണ്ണം) 

70 മുതല്  
80 വടര 
(എണ്ണം) 

70 
ശതമാന
ത്തില്  
താടഴ 
(എണ്ണം) 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 237 220 196 229 48 11 

കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 46 30 28 39 7 2 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 1 0 2 7 3 1 

മുനിസിപ്പാലിറൃി 9 26 18 27 5 2 

കോര്പ്പകറഷ   0 1 1 4 0 0 

ആടേ 293 277 245 306 63 16 
 

2. മു   കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി തീയ്യൃമാനരോരം  തുെര്നെപെി സൃീേരികക്ക്ട  വിഷയങ്ങള്പ്  
 

2.1. 14.09.2021 -ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി കയാഗ തീയ്യൃമാന രോരം തുെര്  നെപെി 
സൃീേരികക്ക്ട  വിഷയങ്ങള്പ് . 
 
2.1. ഖണ്ഡിേ 3.7 

 തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  KSEB, KWA, GWD, നിര്മ്മിതികേന്ദ്ര കപാള ള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്പ്  വഴി 

വിവിധ രവര്ത്തിേള്പ്  ടേയ്യു.്ട ്. ഈ ഏജ സിേള്പ്ക്ക് തുേ മു റായി ഡികപ്പാസിറൃ് 

ടേയ്താണ് രവര്ത്തി നെപ്പാക്കുന്നത്. എന്നാല്  തുേ ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്തു േഴിഞ്ഞ് പലകപ്പാഴം 

വര്ഷങ്ങള്പ്  േഴിഞ്ഞാണ് രവൃത്തി  പൂര് ത്തിയാക്കുന്നത്.  

 2016-17 മുതല്  പൂര്ത്തിയാക്കാത്ത ഡികപ്പാസിറൃ് രവര്ത്തിേളുടെ വിശദാശംങ്ങള്പ്  

സംബന്ധിചൃ ്ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസര്മാര്  നല്േിയ റികപ്പാര്ട്ട് കക്രാഡീേരിചൃ ്കസ്റ്ററൃ് പ്ലാനിംഗ് 

കബാര്ഡ്  വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഗം േീഫ് നല്േിയിയ്യൃ.. KSEB, KWA, GWD എന്നീ 

സ്ഥാപനകമധാവിേളുടെ െി സാന്നിധയത്തില്  ഇത് തുെര്ന്ന് വന്ന കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി 

കയാഗത്തില്  അവകലാേനം ടേയ്തു. 

 ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസര്മാര്  നല്േിയ റികപ്പാര്ട്ട് രോരം KSEB, KWA, GWD, Nirmithi 

Kendra മറൄ ഏജ സിേള്പ്  എന്നിവയിലായി ആടേ 4288 രവര്ത്തിേളാണ് 2016-17 മുതല്  

2020-2021 വടര പൂര്ത്തിയാക്കാനുള്ളത്. ഈ കരാജക്ടുേള്പ്ക്കായി ആടേ ഡികപ്പാസിറൃ് 
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ടേയ്തിരിക്കുന്ന തുേ 395.82 കോെി യ്യൄപയാണ്. എന്നാല്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, 

നഗരോരയഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവിേസന വൄപ്പ് േമ്മീഷണര്  എന്നീ വൄപ്പുകമധാവിേള്പ്  റികപ്പാര്ട്ട്  

ടേയ്ത രോരം ആടേ 4365 രവര്ത്തിേള്പ്  പൂര്ത്തിയാക്കാനു്ട ്. ഇതിടെ അെെല്  243.48 

കോെി യ്യൄപയാണ്. 

 കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി കയാഗതീയ്യൃമാനരോരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസര്മാര് , 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര് , നഗരോരയ ഡയറക്ടര്  ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര്  എന്നിവര്  
നല്േിയ വിവരങ്ങള്പ്  KSEB Chairman & Managing Director, KWA Managing Director എന്നിവര്ക്ക്  
നല്േി. ഈ ഏജ സിേള്പ്  ഇതു വിശദമായി പരികശാധിചൃ ് വൄപ്പിടെ േണക്കുമായി 
ത്തുകനാക്കി റികപ്പാര്ട്ട് നല്േണടമന്ന് കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി കയാഗം നിര്കേശിചൃിയ്യൃ.. 
ഇതനുസരിചൃ ് വാട്ടര്  അകതാറിട്ടി മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടര്  നല്േിയ റികപ്പാര്ട്ട് 02.06.2022 ടല 
കയാഗം േര്ചൃ ടേയ്തു. വിശദാംശം താടഴ കേര്ക്കു.. 

 
Table – 1 

(Rs. Crore) 

 

District Total No. 

of Works 

Taken up 

Total 

Deposit 

Amount 

Received 

Completed Works 

No. of 

Works 

Total 

Amount 

Deposit by 

Local  

Body 

No.of 

Works of 

Which Final 

Bill Settled 

Total 

Amount 

Expended 

Amount 

Returned 

to Local 

Body 

No. of 

Utilization 

Certificate 

Issued 

TVM 1712 122.30 1551 68.29 1487 65.90 7.48 1475 

KLM 885 77.62 827 64.69 817 46.28 12.07 817 

PTH 1683 86.14 1379 66.98 1377 54.71 8.61 1377 

ALP 478 32.68 376 22.70 357 17.71 .98 357 

KTM 803 36.34 705 29.30 696 24.18 3.64 696 

IDK 246 9.99 160 6.68 156 5.34 .68 156 

EKM 1688 85.94 1340 45.44 1240 36.43 4.74 1240 

THR 738 28.04 685 19.79 658 12.58 6.18 658 

PKD 760 45.49 657 42.98 644 31.39 5.93 644 

MPM 907 87.30 706 50.07 662 35.50 5.65 640 

KZHK 240 22.53 217 20.56 217 14.94 3.31 217 

WYND 212 8.21 195 7.27 195 6.31 0.83 195 

KNNR 285 25.52 234 14.59 233 11.83 2.77 233 

KSRGD 178 24.27 130 15.83 130 13.76 .14 124 

Total 10815 692.37 9162 475.16 8869 376.85 63.03 8829 
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Table – 2 (തുെര്ചൃ) 

(Rs. Crore) 
District On Going Works Works Not Started  Short Closed/ Not Feasible 

Works 
Total 

Balance 
Amount 

with KWA  No. of 
Works 

Amount 
Deposited 

Amount 
Expended 

No. of 
Works 

Amount 
Deposited 

No. of 
Works 

Amount 
Deposited 

Amount  
Re-

funded 
TVM 194 18.95 0 0 0 0 0 0 13.85 
KLM 20 6.87 0.46 11 3.79 28 2.84 2.84 16.53 
PTH 104 8.60 0 128 8.78 72 1.78 1.66 21.16 
ALP 48 4.59 .47 30 3.36 24 2.03 .58 12.94 
KTM 49 5.66 .24 0 0 51 1.38 1.38 6.91 
IDK 63 2.10 .21 16 1.18 6 .09 .09 3.73 

EKM 221 32.69 4.17 72 6.66 54 1.14 1.14 39.45 
THR 48 8.17 0 0 0 5 .08 .09 9.19 
PKD 58 3.95 .62 10 0.21 35 1.77 1.69 9.28 
MPM 51 8.13 .27 18 6.96 132 23.95 22.11 25.58 

KZHK 18 1.30 0 1 .27 4 .40 .40 3.89 
WYND 5 0.18 0 4 .06 7 .69 0 1.07 
KNNR 19 8.70 1.28 32 2.09 0 0 0 9.50 

KSRGD 15 3.62 0 23 4.72 13 1.07 0 11.35 
Total 913 113.51 7.73 345 38.11 431 37.25 31.99 184.43 

 

(i) ഈ റികപ്പാര്ട്ടില്  കയാഗം താടഴ പറയുന്ന നിരീക്ഷണം നെത്തി.  

      KWA അറിയിചൃതനുസരിചൃ ് 184.43 കോെി യ്യൄപയാണ് ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്ത തുേയില്  

മിചൃമുള്ളത്. എന്നാല്  മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടര്  നല്േിയ േണക്കു രോരം 212.77 കോെി യ്യൄപ 

KWAയില്  ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്തതില്  മിചൃമു്ട ്. ആടേ 28.34 കോെി യ്യൄപയുടെ വയതയാസമു്ട ്. 

ൊടത ആടേ രവൃത്തിേള്പ്  10,815 എന്നാണ് ോണിക്കുന്നടതെിള ം വിവിധ 

ഘട്ടങ്ങളിള ള്ള രവൃത്തിേള്പ്  10,851 എന്നാണ് ോണിചൃിരിക്കുന്നത്. ആടേ 36 എണ്ണത്തിടെ 

വയതയാസം. ഈ വയതയാസം പരികശാധിചൃ ് പരിഹരിക്കണടമന്ന് KWA മാകനജിംഗ് 

ഡയറക്ടകറാെ് കയാഗം നിര്കേശിചൄ. ൊടത ഇകപ്പാഴള്ള ടപെിംഗ് രവൃത്തിേള്പ്  ഉെടന 

തീര്ക്കണം. മിചൃമുള്ള തുേ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക് തിരിടേ നല്ൄേകയാ 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്  രോതിയതായി ഏല്പിക്കുന്ന രവൃത്തിേള്പ്കക്കാ ജലജീവ   

പദ്ധതികക്കാ  ഉപകയാഗികക്ക്ട താണ്.  

(ii) KSEB യുടെ േണക്ക് ലഭിചൃിട്ടില്ല. KWA യില്  നി. നല്േിയ രീതിയില്  വിശദമായ 

റികപ്പാര്ട്ട് അടുത്ത കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃിക്കു മുമ്പ് KSEB ടേയര്മാ   & മാകനജിംഗ് 

ഡയറക്ടര്  നല്േണം.  

നെപെി:-  1) മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടര് , കേരള വാട്ടര്  അകതാറിറൃി 
2) ടേയര്മാ   & മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടര്, കേരള ഇലക്ട്രിസിറൃി കബാര്ഡ്  

 തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
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2.2. 02.12.2021 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി കയാഗ തീയ്യൃമാന രോരം തുെര്നെപെി 
സൃീേരികക്ക്ട  വിഷയങ്ങള്പ്  
 
2.2  ഖണ്ഡിേ 3.2  
തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  KWA, KSEB, തുെങ്ങിയ ഏജ സിേള്പ്  മുകഖന കരാജക്ടുേള്പ്  
ഡികപ്പാസിറൃ് വര്ക്കായി നെപ്പാക്കു.്ട ്. ഇത്തരം കരാജക്ടുേള്പ്  നെപ്പാക്കുന്നതിന് KWAയും 
KSEBയും ോലതാമസം വയ്യൃത്താറു്ട ്. ഇതു തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക് ന ം വയ്യൃത്തും. 
അതിനാല്  ഇങ്ങടനയുള്ള ഡികപ്പാസിറൃ് രവര്ത്തിേള്പ്  പൂര്ത്തിയാക്കാ   ോലതാമസം 
വയ്യൃേയാടണെില്  പലിശ തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക്  നല്ൄേകയാ പലിശ തുേ െി 
ഡികപ്പാസിറൃ് തുേയുടെ ടെ കേര്ക്കുേകയാ ടേം. ണം. ഈ ഏജ സിേള്പ്  ബാങ്കുേളില്  
ടഡകപ്പാസിറൃ് ടേയ്യുന്ന തുേയ്ക്ക് േിട്ടുന്ന പലിശ എത്രയാകണാ ആ തുേയാണ് തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക്  നല്കേ്ട ത്. ഇതിനായി KWA, KSEB തുെങ്ങിയ ഏജ സിേള്പ്  
രകതയേമായി േണക്ക് സൂക്ഷിക്കണം. ഇതികേല്  സൃീേരിചൃ നെപെി KWA MD, KSEB 
ടേയര്മാ   & മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടര്  എന്നിവര്  നല്േണം.  
 
 കേരള വാട്ടര്  അകതാറിറൃി മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടര്  02.06.2022 ടല കയാഗത്തിടെ 
പരിഗണനക്കായി താടഴ പറയും രോരം അഭിരായം നല്േി.  
 രവൃത്തിേള്പ്  പൂര്ത്തീേരിക്കുവാ   നീക്കി വചൃിരിക്കുന്ന നികക്ഷപതുേയ്ക്ക് പലിശ 
നല്ൄന്നത് രാകയാഗിേമല്ലാത്തതിനാല്  ഈ നിര്കേശം രോനശപരികശാധിക്കുന്നത് 
പരിഗണിക്കണം. നികക്ഷപ തുേയ്ക്ക് പലിശ നല്ൄന്നത് രാകയാഗിേമടല്ലന്ന്  KSEB 
രതിനിധിയും 02.06.2022 ടല കയാഗത്തില്  അറിയിചൄ.  

തീയ്യൃമാനം: - ഈ വിഷയം ധനവൄപ്പിടെ െി അഭിരായം കതെി തുെര്നെപെി 
സൃീേരിക്കാ   തേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് അഡീഷണല്  േീഫ് 
ടസക്രട്ടറിടയ ചുമതലടപ്പടുത്തി.  

  
നെപെി:-  1) തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

2) ധന വൄപ്പ് 
 
 
2.3.  11.01.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി കയാഗ തീയ്യൃമാന രോരം തുെര്നെപെി 
സൃീേരികക്ക്ട  വിഷയങ്ങള്പ്  
 
2.3  ഖണ്ഡിേ 4.22  
 
മാരാരിക്കുളം സൗത്്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടെ 30.11.2021 ടല േത്ത് (SRG 798/21 – CC /590/21) 

 
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വേ  ശ്മശാനത്തില്  ഗയാസിഫയര്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി  
2013-14 ല്  യ്യൃ കരാജക്ട് ഏടറൃടുത്തിയ്യൃ.. ക്രിമികറൃാറിയം ടേട്ടിെം, ഗയാസ് ചൂള 
രവര്ത്തിപ്പിക്കാനുള്ള അനുബന്ധ ഉപേരണങ്ങള്പ്  ഉള്പ്ടപ്പടെ ടെ്ട ര്  നെപെിയിലൂടെ കോസ്റ്റ് 
കഫാര്ഡിടനയാണ് ഏല്പിചൃത്. ആടേ എസ്റ്റികമറൃ് തുേ 39,55,000 യ്യൄപ. സര്ക്കാരില്  
നിന്നനുവദിചൃ തുേയില്  നിന്ന് നിര്മ്മാണ രോകരാഗതിയനുസരിചൃ ്മൂ. ഗകളക്കളായി 22,82,000 
യ്യൄപ കോസ്റ്റ് കഫാര്ഡിന് നല്േി. ടേട്ടിെംപണി 90 ശതമാനം പൂര്ത്തീേരിചൄ. മലിനീേരണ 
നിയന്ത്രണ കബാര്ഡിടെ നവീേരിചൃ ടസ്പസിഫികക്കഷ   രോരം എസ്റ്റികമറൄ രോതുക്കണടമ.ം 
രോതുക്കിയ എസ്റ്റികമറൃ് 55,80,000 യ്യൄപയാടണ.ം കോസ്റ്റ് കഫാര്ഡ് അറിയിചൃിട്ടു്ട ്. സ്പില്  
ഒവറായി ഇകപ്പാള്പ്  ഈ കരാജക്ട് ഉള്പ്ടപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. കോസ്റ്റ് കഫാര്ഡിനു നല്േിയ തുേ 
ൄറചൃ ് രോതുക്കിയ എസ്റ്റികമറൄ രോരം ബാക്കി തുേയായ 32,98,000 യ്യൄപ െി ഉള്പ്ടപ്പടുത്തി 
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കരാജക്ട് സ്പില്  ഒവറായി എടുക്കാ   അനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് ഇതിനായി 
സി.എഫ്.സി ക്സറൃഡ് ഗ്രാെ് ഉള്പ്ടപ്പടുത്താനാണ് ഉകേശിക്കുന്നത്. 
  
 ഏഴ വര്ഷത്തിലധിേം ോലതാമസമു്ട ായിട്ടു്ട ് എന്ന് കയാഗം നിരീക്ഷിചൄ. എഗ്രിടമെ് 
ോലാവധി, ഇതുവടര നെന്ന നിര്മ്മാണ രവര്ത്തിേള്പ്, അവ ഏത് വര്ഷമാണ് നെത്തിയത് 
തുെങ്ങിയവ പരികശാധിചൃ ്റികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   തകേശസൃയം ഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ 

ചുമതലടപ്പടുത്തി. േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  താടഴ പറയും രോരം 11.03.2022 – ടല കയാഗത്തിടെ 
പരിഗണനക്കായി റികപ്പാര്ട്ട് നല്േി. 
 കോസ്റ്റ് കഫാര്ഡ് മുകഖന എസ്റ്റികമറൃ് തം. ാറാക്കി സാകെതിേ അനുമതികയാടെ 
നിര്വഹണം നെത്തിയ രുത പത രവൃത്തിയികേല്  എഞ്ചിനീയറീംഗ് വിഭാഗത്തില്  നി.ം 
യാടതായ്യൃവിധ സാകെതിേ പരികശാധനയും ഇകതവടര നെത്തിയിട്ടില്ല. ടസക്രട്ടറി നിര്വഹണ 
ഉകദയാഗസ്ഥനായ ഈ രവൃത്തിക്ക് ടസക്രട്ടറി തടന്നയാണ് കനരിട്ട് കപടെെ് നെത്തിയത്. 
മാത്രമല്ല ശ്മശാന നിര്മ്മാണയിമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ലഭയമാകക്ക്ട  അനുമതിപത്രങ്ങടളാ.ം 
തടന്ന ഫയലില്  ലഭയമല്ല. 2014 ല്  എഗ്രിടമെ് ടവചൃ രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി 
പൂര്ത്തീേരിചൃിട്ടില്ല. റിജിനല്  എസ്റ്റികമറൃ് രോരം 39,55,000 യ്യൄപയുടെ സാകെതിേ അനുമതി 
ലഭയമായിട്ടുള്ള ഈ രവൃത്തിക്ക് 55,80,000 യ്യൄപയുടെ രോതുക്കിയ എസ്റ്റികമറൃാണ് നിലവില്  കോസ്റ്റ് 
കഫാര്ഡ് സമര്പ്പിചൃിട്ടുള്ളത്. ഇതില്  ഗയാസ് ഫര്ണ്ണസിന് മാത്രം 12,00,000 യ്യൄപയുടെ 
വര്ദ്ധനവാണ് വയ്യൃത്തിയിട്ടുള്ളത്. സമയബന്ധിതമായി രവൃത്തി പൂര്ത്തീേരിചൃിയ്യൃ.ടവെില്  
എസ്റ്റികമറൃ് റിക്സവസ് ടേകം. ്ട  സാഹേരയം ഴിവാക്കാമായിയ്യൃ. എന്ന് 
തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  റികപ്പാര്ട്ട് നല്േി.  
 േീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ റികപ്പാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  കോസ്റ്റ് കഫാര്ഡ്  
കമധാവിേള്പ്, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി, 
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയര്  എന്നിവടര ഉള്പ്ടപ്പടുത്തി യ്യൃ കയാഗം വിളിക്കാ   
11.03.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് രി സിപ്പല്  ഡയറക്ടടറ 
ചുമതലടപ്പടുത്തി. ശ്മശാന നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കാ   സൃീേരികക്ക്ട  നെപെിേള്പ്, ആയ്യൃടെ 
ഭാഗത്താണ് വീഴ്ച പറൃിയത്, കോസ്റ്റ് കഫാര്ഡിന് ഇതിടെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കാ   
േഴിയുകമാ തുെങ്ങിയവ സംബന്ധിചൃ വിശദമായ റികപ്പാര്ട്ട് നല്ോനും രി സിപ്പല്  ഡയറക്ടടറ 
ചുമതലടപ്പടുത്തിയിയ്യൃ.. 
 ഇതിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് രി സിപ്പല്  ഡയറക്ടര്  താടഴ 
പറയുന്ന റികപ്പാര്ട്ട് 02.06.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കു നല്േി.  
റികപ്പാര്ട്ട്:- കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി നിര്കേശരോരം ബന്ധടപ്പട്ടവടര ഉള്പ്ടപ്പടുത്തി 
08.04.2022 ന് കയാഗം കേര്.. നിലവില്  ഗയാസിഫയറിടെ 90 ശതമാനം രവൃത്തി 
പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടു്ട ്. സംസ്ഥാന ഫ്ട ില്  നി.ം 39,55,000 യ്യൄപ ര്ട ് തവണയായി ലഭിചൄ. 
മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി കോസ്റ്റ് കഫാര്ഡിന് 22,82,000 യ്യൄപ നല്േി. ബാക്കി തുേയായ 16,73,000 
യ്യൄപ സര്ക്കാരികലക്ക് തിരിടേ അെചൄ. 

 ശുേിതൃമിഷ   ഗയാസിഫയറിടെ Product Specification (Double Chamber) മാറൃം 
വയ്യൃത്തിയത് മൂലം തം. ാറാക്കടപ്പട്ട രോതിയ ടസ്പസിഫികക്കഷ   രോരം  രവൃത്തി 
പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിന് 55,80,000 യ്യൄപ ആൄടമന്ന് ോണിചൃ ് കോസ്റ്റ് കഫാര്ഡ്  രോതുക്കിയ 
എസ്റ്റികമറൃ് നല്േി. ആദയടത്ത എസ്റ്റികമറൃില്  നിന്ന് വയതയ്തമമായി 16,25,000 യ്യൄപ അധിേമാൄം.  
 കേരള ടപാലൂഷ   േണ്ടകരാള്പ്  കബാര്ഡിടെ Emission Specification ആണ് 
പരിഗണികക്ക്ട ടത.ം ശുേിതൃമിഷ   നിര്കേശിചൃ ഡബിള്പ്  കേമ്പര്  ടസ്പസിഫികക്കഷ   
കരാഡക്റ്റ് ടസ്പസിഫികക്കഷ   മാത്രമാടണ.ം 2014 ന് കശഷം Emission Specification ല്  കേരള 
ടപാലൂഷ   േണ്ടകരാള്പ്  കബാര്ഡ് മാറൃം വയ്യൃത്തിയിട്ടുട്ട െില്  മാത്രടമ ആദയടത്ത 
എസ്റ്റികമറൃില്  നിന്ന് വയതയ്തമമായി രോതുക്കിയ എസ്റ്റികമറൃ് രോരമുള്ള ഗയാസിഫയര്  നിര്മ്മാണം 
നെകത്ത്ട തുള്ളു എ.ം കയാഗം വിലയിയ്യൃത്തി. കേരള ടപാലൂഷ   േണ്ടകരാള്പ്  കബാര്ഡ് 2014 
ന് കശഷം Emission Norms-ല്  മാറൃം വയ്യൃത്തിയിട്ടിടല്ലെില്  രുത പത രവൃത്തി ആദയടത്ത 
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എസ്റ്റികമറൃ് രോരമുള്ള തുേയ്ക്ക് പൂര്ത്തീേരിക്കായിന്നതാടണന്ന് കോസ്റ്റ് കഫാര്ഡിന് കവ്ട ി 
കയാഗത്തില്  ഹാജരായ കോസ്റ്റ് കഫാര്ഡ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  അറിയിചൃിട്ടു്ട ്. കേരള 
ടപാലൂഷ   േണ്ടകരാള്പ്  കബാര്ഡ് 2014 ന് കശഷം Emission Norms ല്  മാറൃം 
വയ്യൃത്തിയിട്ടുക്ട ാടയന്ന് അറിയിക്കുന്നതികലയ്ക്കായി ജില്ലാ കജായിെ് ഡയറക്ടര്  
എല്.എസ്.ജി.ഡി, ആലപ്പുഴ, മാരാരിക്കുളം സൗത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി എന്നിവടര 
രുത പത കയാഗം ചുമതലടപ്പടുത്തിയിയ്യൃ.. 2014 ന് കശഷം ഗയാസിഫയറിടെ Emission Norms ല്  
കേരള ടപാലൂഷ   േണ്ടകരാളര്  കബാര്ഡ് മാറൃം വയ്യൃത്തിയിട്ടില്ലാടയന്ന് മാരാരിക്കുളം ടതക്ക് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി റികപ്പാര്ട്ട് ടേയ്തിട്ടു്ട ്. 
 ഈ സാഹേരയത്തില്  രുത പത രവൃത്തി ആദയടത്ത എസ്റ്റികമറൃ് രോരമുള്ള 
ഗയാസിഫയര്  സ്ഥാപിചൃ ് പൂര്ത്തീേരിക്കായിന്നതാടണ.ം ആദയടത്ത എസ്റ്റികമറൃ് രോരം 
ലഭയമായ തുേയില്  നിന്ന് സര്ക്കാരികലക്ക് തിരിചൃെചൃ 16,73,000 യ്യൄപ വീണ്ടം അനുവദിക്കുന്ന 
പക്ഷം സി.എഫ്.സി ക്സെഡ് ഫ്ട ില്  നിന്ന് ഫ്ട ് അനുവദികക്ക്ട  സാഹേരയം 
ഴിവാക്കായിന്നതാടണ.ം രി സിപ്പല്  ഡയറക്ടര്  അറിയിചൄ.  

തീയ്യൃമാനം: - 1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് രി സിപ്പല്  ഡയറക്ടര്  ശുപാര്ശ 
ടേയ്തതനുസരിചൃ ് ആദയടത്ത എസ്റ്റികമറൃ് രോരമുള്ള (2014) 
ഗയാസിഫയര്  സ്ഥാപിചൃ ്ക്രിമകറൃാറിയത്തിടെ  നിര്മ്മാണം കോസ്റ്റ് 
കഫാര്ഡിടന ടോ്ട ് അെിയന്തരമായി പൂര്ത്തീേരിക്കുന്നതിന് 
നിര്കേശം നല്ൄ.. ഇതിനാവശയമായ നെപെി മാരാരിക്കുളം 
സൗത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി സൃീേരിക്കണം. 

2) സര്ക്കാരികലക്ക് അെചൃ തുേ തിരിടേ ലഭിക്കിടല്ലെില്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് മാര്ഗകരഖ രോരം അനുവദനീയമായ 
വിഹിതം ഉപകയാഗിക്കായിന്നതാണ്. സി.എഫ്.സി ക്സെഡ് 
ഗ്രാന്റുപകയാഗിക്കായിന്നതല്ല. ഏടതെിള ം രീതിയിള ള്ള 
ോലതാമസമു്ട ായാല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടര്  മുകഖന സര്ക്കാരികലക്ക് റികപ്പാര്ട്ട്  ടേം. ണം.    

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 
 
2.4.  11.03.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃികയാഗ തീയ്യൃമാനരോരം നെപെി സൃീേരികക്ക്ട  
വിഷയങ്ങള്പ്  

 

2.4 ഖണ്ഡിേ 3.6 
 

ജലജീവ   പദ്ധതിക്ക് ബന്ധടപ്പട്ട തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  (ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്പ് ) 15 
ശതമാനം വിഹിതം നല്േണം. പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടറുടെ റികപ്പാര്ട്ട്   രോരം KWA നല്േിയ 
വിവരമനുസരിചൃ ്406 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്പ്  5.00 കോെി യ്യൄപയിലധിേം ഇരോരം അെയ്ക്കണം. 
എന്നാല്  യ്യൃ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു മാത്രമായി ഇത്രയും തുേ അെകയ്ക്ക്ട ി വരിടല്ല.ം 
പദ്ധതിയുടെ ഗുണകഭാക്തൃ രകദശം (ന്നിലധിേം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്പ്  കേര്ന്ന് ) 
േണക്കാക്കിയാല്  ഒകരാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും അെകയ്ക്ക്ട  വിഹിതം ഇതിള ം 
ൄറവായിരിക്കുടമ.ം കയാഗം വിലയിയ്യൃത്തി. 
 ഒകരാ രകദശകത്തയും പദ്ധതി ഏതാടണ.ം ഇതിടെ ആടേ എസ്റ്റികമറൃ് തുേ 
എത്രയാടണ.ം ഒകരാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും വേയിയ്യൃകത്ത്ട  തുേ എത്രയാടണ.ം 
പരികശാധിചൃ ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   പഞ്ചായത്തുഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി.  ഇകതാടൊപ്പം 
തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  വാങ്ങി നല്കേ്ട  മിമിയുടെ വില എത്രയാണ്, 
ഗുണകഭാക്താക്കള്പ്  നല്കേ്ട  തുേ എത്രയാണ് എന്നതു സംബന്ധിചൃ ് റികപ്പാര്ട്ടില്  
ഉ്ട ാേണം. ൊടത ഉപകയാഗിക്കടപ്പൊടത രാകദശിേമായുള്ള ജലകരാതസ്സുേള്പ്  ഉക്ട ാ? 
ഉ്ട ് എെില്  അവ ഉപകയാഗടപ്പടുത്താ   േഴിയുകമാ? ഇതിടെ വിശദാംശങ്ങളും 
തകേശസൃയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് കശഖരിക്കണം. KWA ഉകദയാഗസ്ഥയ്യൃമായി കേര്ന്ന്  
കവണം ഈ വിവരങ്ങള്പ്  കശഖരികക്ക്ട ത്.  
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 കേന്ദ്ര വിഹിതം െി ഉള്പ്ടപ്പടുത്തിയുള്ള യ്യൃ പദ്ധതിയാണ് ഇടതന്നതിനാല്  
സമയബന്ധിതമായി ജലജീവ   പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാക്കാ   ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി 
തലത്തില്  രകതയേമായി കമാണിറൃര്  ടേം. ണം. ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിേള്പ്  ഈ വിഷയം 
രകതയേം പരികശാധിചൃ ്  റികപ്പാര്ട്ട് ഏരില്  10നേം പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  മുകഖന 
ലഭയമാക്കണം. ഇതിനാവശയമായ നെപെി ജില്ലാ േളക്ടര്മാര്  സൃീേരിക്കണം. ഇതനുസരിചൃ ്
02.06.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി കയാഗത്തിടെ പരിഗണനയ്ക്കായി പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടര്  താടഴ പറയും രോരം റികപ്പാര്ട്ട് നല്േി. 

 
റികപ്പാര്ട്ട്:- ജലജീവ   മിഷ   പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വാട്ടര്  ൊങ്കുേള്പ്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, 
ശുേീേരണ പ്ലാന്റുേള്പ്  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സൃോരയ വയക്തിേളുടെയും സൃോരയ 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സ്ഥലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്പ്  ഏടറൃടുത്ത് നല്കേ്ട ി വയ്യൃ.്ട ്. ഈ 
ആവശയത്തികലക്കായി കവ്ട ി വയ്യൃന്ന സ്ഥലത്തിടെ ലിസ്റ്റ് കേരള വാട്ടര്  അകതാറിറൃിയില്  
നി.ം കശഖരിചൃ ്ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്പ്ക്ക് നല്േിയിയ്യൃ.. ഈ ലിസ്റ്റ് പരികശാധിചൃ ്സ്ഥലം 
വാങ്ങുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്പ്  വേയിയ്യൃകത്ത്ട ി വയ്യൃന്ന ഏേകദശ തുേ 
താടഴപറയും രോരമാണ്.  

 

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്പ്  സ്ഥലം വാങ്ങി നല്ൄന്നതിന് ആവശയമായ 
തുേ  

ക്രമ 
നമ്പര്  ജില്ല വേയിയ്യൃകത്ത്ട ി വയ്യൃന്ന ഏേകദശ തുേ 

(കോെി) 

1.  തിയ്യൃവനന്തരോരം 1.612 

2.  ടോല്ലം 5.191 

3.  പത്തനംതിട്ട 12.25 

4.  ആലപ്പുഴ 0 

5.  കോട്ടയം 1.947 

6.  ഇടുക്കി 4.00 

7.  എറണാൄളം 5.48 

8.  തൃശ്ശൂര്  3.815 

9.  പാലക്കാെ് 0.534 

10.  മലപ്പുറം 12.762 

11.  കോഴികക്കാെ് 6.436 

12.  വയനാെ് 2.292 

13.  േണ്ണൂര്  5.203 

14.  ോസര്കഗാഡ് 0.351 

ആടേ 61.873 
  

 മിക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്പ്ക്കും സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് ഫ്ട ് വേയിയ്യൃത്താ   
േഴിയാത്ത സാഹേരയം ഉ്ട ്. സ്ഥലം സൗജനയമായി വിട്ടുേിട്ടുന്നതിനായി േില 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്പ്  നെപെി സൃീേരിക്കു.്ട ്. ഇടുക്കി ജില്ലയില്  േില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളില്  
കേരള വാട്ടര്  അകതാറിറൃി േട്ട ത്തിയ സ്ഥലങ്ങള്പ്  കതാട്ടം കമഖലയില്  ഉള്പ്ടപ്പട്ടതാണ്. ഈ 
സ്ഥലം വിട്ടുേിട്ടുന്നതിനായി കതാട്ടം ഉെമസ്ഥയ്യൃമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്പ്  േര്ചൃ 
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നെത്തിവയ്യൃ.്ട ്. ഒകരാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിള ം സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് നിലനില്ക്കുന്ന 
രശ്നങ്ങള്പ്, ഒകരാ പദ്ധതിയുകെയും അെെല്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വേയിയ്യൃകത്ത്ട  തുേ, 
ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതം എന്നിവ സംബന്ധിചൃ വിവരയിം പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  നല്േി. 
ഇതനുസരിചൃ ്ആടേ ൄടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 70,68,652 ആണ്. ഭരണാനുമതി തുേ 38,951.98 
കോെി യ്യൄപ. ഇതില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി നല്കേ്ട ത് 5842.79 കോെി യ്യൄപയാണ്. 
ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതമായി േട്ട കത്ത്ട ത് 3895.19 കോെി യ്യൄപ.   

തീയ്യൃമാനം: - ജലജീവ   പദ്ധതിയില്  ഒകരാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ശരാശരി 10.00 
കോെി യ്യൄപകയാളം വിഹിതമായി േട്ട കത്ത്ട തു്ട ്. ഇകപ്പാള്പ്  
തം. ാറാക്കിയിരിക്കുന്ന എസ്റ്റികമറൃ് വളടര ടുതലാണ്. ഇതു 
രോനശപരികശാധികക്ക്ട തുട്ട െില്  അത് പരിഗണിക്കണം. 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്പ്  ഫണ്ട േട്ട ത്തുേ എന്നത് യ്യൃ രശ്നമാണ്. 
സര്ക്കാരിന് വിഹിതം നല്ോ   േഴിയുന്നതിടെ സാധയത, കലാക്ക് 
പഞ്ചായത്തിടെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെയും വിഹിതം േട്ട ത്താ   
േഴിയുകമാ എന്നത് പരികശാധിക്കണം. രകതയേ ടസസ് ചുമത്തി 
അതിടെ സാധയതയും രകതയേം പരികശാധിക്കണം. 
 േിണറില്  നിന്ന് ശുദ്ധജല വിതരണത്തിടെ സാധയത 
പരികശാധിക്കണം. ോസര്കോടു കപാള ള്ള യ്യൃ ജില്ലയിടലെിള ം ഇതു 
നെപ്പാക്കാ   േഴിയുകമാ എ. കനാക്കണം. അതുകപാടല മറൄ ടേറിയ 
ജലകരാതസുെി ഉപകയാഗിക്കണം. ഇത്തരം സാകെതിേ 
ോരയങ്ങടളാടക്ക വിലയിയ്യൃത്തുന്നതിന് ക്ലിനിേ് രീതിയില്  യ്യൃ 
പരികശാധന നെത്തണം. ആവശയമായി ഫ്ട ് േട്ട ത്തുന്നതിന് വിഭവ 
കരാതസ്സ് രോനശക്രമീേരിക്കുന്നതിടെ സാധയതയും ആരായണം. ഒകരാ 
ൄടുംബത്തിനും ൄെിടവള്ള േണക്ഷ   നല്ൄകമ്പാള്പ്  യ്യൃ 
ൄടുംബത്തിനു്ട ാൄന്ന ശരാശരി ടേലവ് എത്രടയ. 
േണക്കിടലടുക്കണം. ഒകരാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും സാകെതിേ 
സഹായം നല്ൄന്നതിന് ക്രമീേരണം ഉ്ട ാേണം. തകേശസൃയംഭരണ 
വൄപ്പ് രി സിപ്പല്  ഡയറക്ടര്  ഇവ വിശദമായി പരികശാധിചൃ ്
അഡീഷണല്  േീഫ് ടസക്രട്ടറിക്ക് റികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം. ഇതിനായി 
പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടര്  ലഭയമാക്കിയ വിശദമായ റികപ്പാര്ട്ടിടെ പേര്പ്പ്  
രി സിപ്പല്  ഡയറക്ടര്ക്കു നല്േണം. റികപ്പാര്ട്ടിടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  ജലവിഭവ വൄപ്പുമായി വിഷയം േര്ചൃ  ടേം. ാ   
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് അഡീഷണല്  േീഫ് ടസക്രട്ടറിടയ 
ചുമതലടപ്പടുത്തി.  
 

നെപെി:- 1) തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ് 
2) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് രി സിപ്പല്  ഡയറക്ടര്  

 
 

 
2.4 ഖണ്ഡിേ 4.9  
കമപ്പയ്യൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കോഴികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടെ  14.02.2022 ടല േത്്ത (SRG 215/22 – CC/80/2022) 
കരാ.നം: 138/22 അെെല്  26,00,000/- യ്യൄപ 

(തനത് ഫ്ട ് ) 
 
കപര് :  ജനേീയമുക്ക് േളരിക്ക്ട ിമുക്ക് കറാഡ് ഇറികഗഷ   വൄപ്പിനു തുേ ക്സേമാറല്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല ജനേീയമുക്ക് - േളരിക്ക്ട ിമുക്ക് കറാഡിന് ൄറുടേ 2.75 മീറൃര്  ഉയരത്തില്  
ഇറികഗഷ   വൄപ്പിടെ Aqueduct േെ. കപാൄ.്ട ്. മഴക്കാലത്തും േനാല്  തുറക്കുകമ്പാഴം 
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കറാഡിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ടവള്ളടക്കട്ട് ഉ്ട ാൄം. കറാഡ് ഉയര്ത്തുേകയാ അേൃഡക്ട് 
ടപാളിചൄമാറൃി രോതിയതു നിര്മ്മിക്കുേകയാ കവണടമന്ന് ഇറികഗഷ   വൄപ്പ് അറിയിചൃിട്ടു്ട ്. 
ഇതിനായി ഇറികഗഷ   വൄപ്പിന് ഡികപ്പാസിറൃായി നല്ോ   26.00 ലക്ഷം യ്യൄപ വേയിയ്യൃത്തി 
കരാജക്ട് തം. ാറാക്കിയിട്ടു്ട ്. ഈ തുേ ഇറികഗഷ   വൄപ്പിനു ഡികപ്പാസിറൃ് ടേം. ാ   അനുമതി 
നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 രവൃത്തിയുടെ സാകെതിേമായ വിശദവിവരങ്ങളെക്കം പരികശാധിചൃ ് റികപ്പാര്ട്ട്  
നല്ോ   തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. ഇതനുസരിചൃ ്
02.06.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി കയാഗത്തിടെ പരിഗണനയ്ക്കായി േീഫ് 
എഞ്ചിനീയര്  താടഴ പറയും രോരം റികപ്പാര്ട്ട്   നല്േി.  
റികപ്പാര്ട്ട്: - രുത പത കറാഡിന് ൄറുടേയുള്ള ഉയരം ൄറഞ്ഞ അേൃഡക്റ്റ് ോരണം ടഹവി 
വാഹനങ്ങള്പ്ക്ക് കപാോ   രയാസമാണ്. അേൃഡക്റ്റിടെ മുേളികലക്ക് കറാഡ് 
ടോണ്ടവരണടമന്നാണ് പഞ്ചായത്തിടെ ആവശയം. ഇതിന് ക്സസറൃിടല Embankment നിേത്തി 
േനാല്  കൊപ്പികലക്ക് കറാഡ് ടോണ്ട വരിേയും ടസെര്  േട്ട് ടേയ്ത് അേൃഡറൃ് രോനര് നിര്മ്മിചൃ ്
രുത പത Embankment ന് സമാന്തരമായി യ്യൃ ടെയികനജം നിര്മ്മിക്കണം. ഈ രവൃത്തി 
ഇറികഗഷ   ഡിപ്പാര്ട്ട്ടമെ് തടന്ന നിര്വഹിക്കുന്നതാണ് അഭിോമയം. 
 

തീയ്യൃമാനം: - േീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ റികപ്പാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  
ഇറികഗഷ   വൄപ്പിന് തുേ ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്ത് രവൃത്തി നെത്താ   
അനുമതി നല്ൄ.. ോലതാമസടമാഴിവാക്കാ   
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി രകതയേമായി ഇെടപെണം.    

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 
2.4 ഖണ്ഡിേ 4.13  
എലവകഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 
പാലക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടെ 07.02.2022 ടല േത്തും എലവകഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 05.02.2022 ടല Az-23/2022-ാാാം നമ്പര്  േത്തും അനുബന്ധ കരഖേളും (SRG 
195/22 – CC/65/22) 
താടഴപ്പറയുന്ന 8 കരാജക്ടുേള്പ്  2019-20 ല്  വാര്ഷിേ പദ്ധതിയില്  എടുത്ത കരാജക്ടാണ്. ഇത് 
2020-21 ല്  പൂര്ത്തിയായി. എം.ക്ക്ക് തം. ാറാക്കിയിയ്യൃ. ടവെിള ം ഇവയില്  5 രവൃത്തിേളുടെ 
എം.ക്ക്ക് ഇകപ്പാള്പ്  ലഭയമല്ല. 3 കരാജക്ടുേളുടെ എസ്റ്റികമറൃ് റിക്സവസ് ടേം. ാടതയാണ് രവൃത്തി 
നെപ്പാക്കിയത്. ഈ ോരണങ്ങ ളാല്  ബില്  തുേ നല്ോ   േഴിയുന്നില്ല.  

ക്രമ 
നമ്പര്  

കരാ.നം കരാജക്ടിടെ കപര് അെെല്  വിഹിതം 
(യ്യൃപ) 

തുേ 
അനുവദിക്കാ   
േഴിയാത്തതിടെ 
ോരണം 

1 104/22 േരിങ്കുളം ഈഴവ സമുദായം 
മന്ദ് കറാഡ് കപവിംഗ് 
കലാക്ക് 

1,50,000/- 
സി.എഫ്.സി 
കബസിേ് ഗ്രാെ് 

എം.ക്ക്ക് ലഭയമല്ല 

2 105/22 തൂറൃിപ്പാെി ഇെവഴി കറാഡ് 
കോണ്ടക്രീറൃിംഗ്, 
പാര്ശൃഭിത്തി 

1,50,000/-  
സി.എഫ്.സി 
കബസിേ് ഗ്രാെ് 

എം.ക്ക്ക് ലഭയമല്ല 

3 108/22 ടമാെകക്കാെ് ഇെവഴി കറാഡ് 
ടമറൃലിംഗ് ൊറിംഗ് 

2,00,000/-  
ടമയിെന സ്  
ഗ്രാെ് (കറാഡ് ) 

എം.ക്ക്ക് ലഭയമല്ല 

4 109/22 തൂറൃിപ്പാെം കബാര്ടവല്  43,907/- 
സി.എഫ്.സി. 
ക്സറൃഡ് ഗ്രാെ്  

എം.ക്ക്ക് ലഭയമല്ല 

5 111/22 തൂറൃിപ്പാെം ൄെിടവള്ള 
പദ്ധതി പൂര്ത്തീേരണം 

2,20,000/- 
സി.എഫ്.സി 
ക്സറൃഡ് 1,20,200/- 

 
എം ക്ക്ക്  
ലഭയമല്ല 
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തനത് ഫ്ട ് 
99800/-  

6 106/22 ടോളുമ്പ് മണ്ഡപംൄെം 
സബ്ബ് ടസെര്  
ടമയിെന സ്  

93,071/- 
ടമയിെന സ് 
ഗ്രാെ് (കനാണ്ട  
കറാഡ് ) 

റിക്സവസ്ഡ് 
എസ്റ്റികമറൃ് 
തം. ാറാക്കി 
അംഗീോരം 
ലഭയമാക്കിയിട്ടി 
ല്ലാത്തതിനാള ം 
ടേക്ക് ടമഷര്  
ടേം. ാത്ത 
തിനാള ം 

7 107/22 വടട്ടക്കാെ് GUP സ്കൂളിന് 
തുറന്ന േിണര്  

4,93,000 
സി.എഫ്.സി 
ക്സറൃഡ് ഗ്രാെ് 

റിക്സവസ്ഡ് 
എസ്റ്റികമറൃ് 
തം. ാറാക്കി 
അംഗീോരം 
ലഭയമാക്കിയിട്ടി 
ല്ലാത്തതിനാള ം 
ടേക്ക് ടമഷര്  
ടേം. ാത്ത 
തിനാള ം 

8 110/22 ടപയ്യൃതംകോെ് 
മണ്ഡപംൄെം കറാഡ് 

3,00,000 
സി.എഫ്,സി 
കബസിേ് ഗ്രാെ് 

നിര്മ്മാണത്തിടല 
അപാേത 

 
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് അസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയറുടെ വാലുകവഷടെ അെി സ്ഥാനത്തില്  
മുഴവ   രവൃത്തിേളുകെയും ബില്തുേ നല്ോ   അനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  
 നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ചയു്ട ായി എ. കയാഗം നിരീക്ഷിചൄ. 
ഈ രവൃത്തി സംബന്ധിചൃ ്പല ോരയത്തിള ം വയക്തത ൄറയി്ട ് എന്ന് കയാഗം വിലയിയ്യൃത്തി. 
അതിനാല്  തകേശ സൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  ഒകരാ രവൃത്തിയും രകതയേം 
പരികശാധിചൃ ്വിശദമായ റികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം. ഇത് സംബന്ധിചൃ ്തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 
േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  02.06.2022 ടല കയാഗത്തിടെ പരിഗണനയ്ക്കായി താടഴ പറയും രോരം 
റികപ്പാര്ട്ട് നല്േി. 
റികപ്പാര്ട്ട് :  

ക്ര
മ 
നം 

കരാ.
നം 

കരാജക്ടിടെ 
കപര് 

കരാജ
ക്ട് 
തുെങ്ങി
യ 
വര്ഷം 

എം ക്ക്ക് 
തം. ാറാ
ക്കികയാ 

തം. ാറാ 
ക്കിയ 
ഉകദയാഗ
സ്ഥ   

രവൃത്തിയുടെ 
നിലവിടല 
അവസ്ഥ 

നിര്മ്മാണത്തില്  
അപാേതേള്പ്  
ഉ്ട ായിട്ടുട്ട െി
ല്  അവ 
ഏടതാടക്ക 

1 104/22 േരിങ്കുളം 
ഈഴവ 
സമുദായം 
മന്ദ് കറാഡ് 
കപവിംഗ് 
കലാക്ക് 

2019-20 എം 
ക്ക്ക് 
ലഭയമല്ല 

ഉമ 
െി.എ   
അസി. 
എഞ്ചി
നീയര്  

രവൃത്തി 
പൂര്ത്തീേരിചൄ 

അപാേതേള്പ്  
ോണാ   
േഴിഞ്ഞില്ല 

2 105/22 തൂറൃിപ്പാെി 
ഇെവഴി 
കറാഡ് 
കോണ്ടക്രീറൃിം
ഗ്, 
പാര്ശൃഭിത്തി 

2019-20 എം 
ക്ക്ക് 
ലഭയമല്ല 

 
” 

കോണ്ടക്രീറൃ് 
കറാഡ് 

പൂര്ത്തീേരിചൄ 

കോണ്ട  ക്രീറൃ് 
കറാഡില്  

അപാേതേള്പ്  
ോണാ   
േഴിഞ്ഞില്ല. 
എന്നാല്  
എസ്റ്റികമറൃില്  
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ഉള്പ്ടപ്പട്ട 
പാര്ശൃഭിത്തി 
നിര്മ്മാണം 

പൂര്ത്തിയാക്കിയി
ല്ല. 

3 108/22 ടമാെകക്കാെ് 
ഇെവഴി 
കറാഡ് 
ടമറൃലിംഗ് 
ൊറിംഗ് 

2019-20 എം 
ക്ക്ക് 
ലഭയമല്ല 

 

” 

ജലജീവ   മിഷ   
പദ്ധതിയുടെ 

ഭാഗമായി ക്സപപ്പ് 
ക്സല   രവൃത്തി 
മൂലം കറാഡ് 
തേര്ന്ന  
അവസ്ഥയില്  
ോണ ടപ്പടു. 

 
ജലജീവ   മിഷ   
പദ്ധതിയുടെ 

ഭാഗമായി ക്സപപ്പ് 
ക്സല   രവൃത്തി 
മൂലം കറാഡ് 
പൂര്ണ്ണ മായും 
തേര്. കപായി  

4 109/22 തൂറൃിപ്പാെം 
കബാര്ടവല്  

2019-20 എം 
ക്ക്ക് 
ലഭയമല്ല 

 
” 

 
20.02.2020  ന് 
പാര്ട്ട് ബില്  

തുേയായ 1,06,905 
യ്യൄപ 

അനുവദിചൃിട്ടു്ട ് 

അപാേതേള്പ്  
ോണാ   

േഴിഞ്ഞില്ല. GWD 
യുടെ സഹാ 
യകത്താടെ 
വാലുകവഷ   
നെത്തി കപടെെ് 
നല്ോം. 

5 111/22 തൂറൃിപ്പാെം 
ൄെിടവള്ള 
പദ്ധതി 
പൂര്ത്തീേര
ണം 

2019-20 എം 
ക്ക്ക് 
ലഭയമല്ല 

 
” 

രവൃത്തി 
പൂര്ത്തീേരിചൄ 

അപാേതേള്പ്  
ോണാ   

േഴിഞ്ഞില്ല. GWD 
യുടെ സഹാ 
യകത്താടെ 
വാലുകവഷ   
നെത്തി കപടെെ് 
നല്ോം 

6 106/22 ടോളുമ്പ് 
മണ്ഡപംൄെം 
സബ്ബ് 
ടസെര്  
ടമയിെന
 സ്  

2019-20  
ഉ്ട ് 

 
” 

രവൃത്തി 
പൂര്ത്തീേരിചൃ ്
17.08.2020 ന് 
പാര്ട്ട് ബില്  

തുേയായ 1,06,929 
യ്യൄപ 

അനുവദിചൃിട്ടു്ട ്. 

 
അപാേതേള്പ്  
ോണാ   
േഴിഞ്ഞില്ല 

7 107/22 വടട്ടക്കാെ് 
GUP സ്കൂളിന് 
തുറന്ന 
േിണര്  

2019-20  
ഉ്ട ് 

 
” 

തുറന്ന േിണര്  
രവൃത്തി 

പൂര്ത്തീേരിചൃിട്ടു്ട ് 

അപാേതേള്പ്  
ോണാ   
േഴിഞ്ഞില്ല 

8 110/22 ടപയ്യൃതംകോ
െ് 
മണ്ഡപംൄെം 
കറാഡ് 

2019-20  
ഉ്ട ് 

 
” 

പാര്ശൃഭിത്തി 
നിര്മ്മാണം 
നെത്തിയിട്ടു്ട ് 

പാര്ശൃഭിത്തി 
നിര്മ്മാണത്തില്  
അപാേതേള്പ്  
ോണടപ്പടു.്ട ്. 

ഈ 
അപാേതേള്പ്  
പരിഹരിചൃ കശഷം 
രോതിയതായി 
അളടവടുത്ത് 
കപടെെ് 

നല്ോയിന്നതാ
ണ്. 
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(i). മുേളില്  പറഞ്ഞ രവൃത്തിേളുടെ നെത്തിപ്പ് സംബന്ധിചൃ ് ക്സസറൄം, ഫയള േളും  
ബന്ധടപ്പട്ട കരഖേളും പരികശാധിചൃതില്  നി.ം നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥയായ 
അസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയര്  ഗുയ്യൃതരമായ വീഴ്ചേള്പ്  വയ്യൃത്തിയിട്ടു്ട ്. 

(ii). എം. ക്ക്ക് ലഭയമല്ലാത്ത രവൃത്തിേളില്  ക്രമ നമ്പര്  1,2,4,5 (4 എണ്ണം) പി.ഡബ്ളിയു ഡി 
മാനൃല്, ഡി കോഡ് രോരം നെപെിേള്പ്  സൃീേരിചൃ ് സര്ക്കാര്  എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോകളജേളില്  നി. Quality & Quantity പരികശാധന റികപ്പാര്ട്ട്  രോരം ബില്  
നല്ോയിന്നതാണ്. എന്നാല്  ക്രമ നം. 3 ടല രവൃത്തി പൂര്ണ്ണമായും തേര്ന്ന  
അവസ്ഥയില്  ആയതിനാല്  ബില്  തുേ നല്ൄേ രയാസേരമാണ്. ക്രമനമ്പര്  6,7 
എന്നിവയുടെ ബില്  തുേ നെപെിക്രമങ്ങള്പ്  പാലിചൃ ് നല്ോയിന്നതാണ്. ക്രമ നമ്പര്  8 
അപാേതേള്പ്  പരിഹരിചൃതിനുകശഷം രോതിയതായി അളടവടുത്ത് ബില്  തുേ 
നല്ോയിന്നതാണ്.  

തീയ്യൃമാനം: - തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ റികപ്പാര്ട്ടില്  
നിര്കേശിചൃിരിക്കുന്ന നെപെിേള്പ്  പാലിചൃ ് ക്രമ നമ്പര്  3 
ഴിടേയുള്ളവയുടെ ബില്  തുേ നല്ോ   അനുമതി നല്ൄ.. 
റികപ്പാര്ട്ടില്  ചൂ്ട ിക്കാട്ടിയ അപാേതേള്പ്  പരിഹരിക്കുന്നതിന് 
നിര്കേശം നല്ോ   േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. 
നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥടെ ഭാഗത്തു നി.്ട ായ വീഴ്ച 
പരികശാധിചൃ ് നെപെി സൃീേരിക്കാനും േീഫ് എഞ്ചിനീയകറാെ് 
നിര്കേശിചൄ. സര്ക്കാര്  തലത്തില്  നെപെിടയടുകക്ക്ട വ വൄപ്പിന് 
നല്ോനും േീഫ് എഞ്ചിനീയകറാെ് നിര്കേശിക്കു.. 

നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

2.4 ഖണ്ഡിേ 4.21  
ടേറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടെ 19.02.2022 ടല േത്തും ടേറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 17.11.2021 ടലയും 06.06.2021 – ടലയും തീയ്യൃമാനയിം (SRG 235/22 – CC/140/22) 
കരാ.നം: 150/2018 അെെല്  - 57,00,000/- യ്യൄപ 

(സി.എഫ്.സി കബസിേ് ഗ്രാെ് – 10,52,500/- യ്യൄപ 
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം – 25,00,000/- യ്യൄപ 

തനത് ഫ്ട ് – 21,47,500/- യ്യൄപ)) 
 
കപര് :  അത്തിപ്പറമ്പ് ശ്മശാന നിര്മ്മാണം 

 
 മുേളില്  പറഞ്ഞ കരാജക്ട് 2017-18 വാര്ഷിേ പദ്ധതിയിലാണ് എടുത്തത്. പഞ്ചായത്ത് 
ടസക്രട്ടറി നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥനായ ഈ കരാജക്ട് SILK മുകഖനയാണ് നെപ്പാക്കിയത്. 
േഴിഞ്ഞ വര്ഷം പൂര്ത്തിയാക്കി. ഇതിനേം രണ്ട ഗകളക്കളായി 32,83,119/- യ്യൄപ നല്േി. 
ഇതിടെ ക്സഫനല്  ബില്  തം. ാറാക്കാനായി അസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയടറ ഏല്പിചൄടവെിള ം 
സാകെതിോനുമതി ലഭിചൃ എസ്റ്റികമറൃ് ലഭയമല്ലാത്തതിനാല്  അസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയര്  നെപെി 
സൃീേരിചൃില്ല. ടെ്ട ര്  നെപെി ൊടതയാണ് SILK ടന നിര്വഹണത്തിനായി ഏല്പിചൃത്. 
അതിനാല്  ടേയ്ത നെപെിക്ക് സാധൂേരണം നല്േി ബാക്കി തുേ െി നല്ോ   അനുമതി 
നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്    
 ഇതികേല്  താടഴപറയുന്ന കപാരാെേളുട്ട ന്ന് കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി 
വിലയിയ്യൃത്തി. SILK ഇത്തരം കരാജക്ട് ടേയ്യുന്നതിടെ പി.എം.സി മാത്രമാണ്. രവര്ത്തി  
കനരികട്ടല്പ്പിചൃതും എസ്റ്റികമറൃ് ലഭയമല്ല എന്നതും നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥടെ വീഴ്ചയാണ്. 
കയാഗയതയില്ലാടത SILK രവൃത്തി സൃീേരിചൃതും വീഴ്ചയാണ്. ഒഡിറൃ് ൄറിപ്പുക്ട ാ 
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എന്നതെക്കമുള്ള ോരയങ്ങള്പ്  വിശദമായി പരികശാധിചൃ ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   തകേശസൃയം 
ഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തിയ രോരം 02.06.2022 ടല 
കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി കയാഗത്തില്  പരിഗണിക്കുന്നതിനായി താടഴ പറയും രോരം 
റികപ്പാര്ട്ട് നല്േി. 

റികപ്പാര്ട്ട്:- സാകെതിോനുമതി ലഭയമായതിടെ കരഖേകളാ എസ്റ്റികമകറൃാ ഫയലില്  ലഭയമല്ല. 
രുത പത രവൃത്തിയുടെ നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥ   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയാണ്. കരാജക്ട് 
യ്യൄപീേരണ ഘട്ടത്തികലാ നിര്വഹണ ഘട്ടത്തികലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിടെ 
കമല്കനാട്ടം ഉ്ട ായിട്ടില്ല. രവൃത്തി പൂര്ത്തീേരിചൃതിനുകശഷം സില്ക്ക് തം. ാറാക്കിയ 
ടമഷര്ടമെ് ക്ക്ക് ടേക്ക് ടമഷര്  ടേയ്യുന്നതിന് മാത്രമാണ് എല്.എസ്.ജി.ഡി അസിസ്റ്റെ് 
എഞ്ചിനീയകറാെ് ആവശയടപ്പട്ടത്. എംപാനല്  ടേയ്ത ഏജ സിേളില്  നി.ം ടെ്ട ര്  
നെപെിേളിലൂടെ നിര്വഹണ ഏജ സിടയ ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നതിനു പേരം സില്ക്കിടന 
ടതരടഞ്ഞടുത്തതിടെ ോരണം വയക്തമടല്ല.ം നിര്മ്മാണ രവര്ത്തനത്തിടെ 
മൂലയനിര്ണ്ണയം നെത്തിയ കരഖേള്പ്  ഹാജരാക്കിയിട്ടിടല്ല.ം കലാക്കല്ഫ്ട ് ഒഡിറൃ് 
റികപ്പാര്ട്ടില്  കരഖടപ്പടുത്തിയിട്ടു്ട ്. ഗയാസ് ക്രിമികറൃാറിയം പൂര് ണ്ണമായും 
രവര്ത്തനക്ഷമമാടണ.ം ജനകററൃര്  വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നെപെിേള്പ്  പൂര്ത്തിയായി 
വയ്യൃ.ടവ.ം േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  റികപ്പാര്ട്ട് നല്േിയിട്ടു്ട ്.    

തീയ്യൃമാനം: - ഇതികേല്  ഒഡിറൃ് ൄറിപ്പുള്ളതിനാല്  അനുമതി സംബന്ധിചൃ ്
കയാഗം പരിഗണിചൃില്ല. വൄപ്പുതല പരിഗണനയ്ക്കായി നല്ോ   
നിര്കേശിക്കു.. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി വിശദമായ 
റികപ്പാര്ട്ട് സഹിതം വൄപ്പിന് നല്േണം.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
2.4 ഖണ്ഡിേ 4.38  
പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി – KWA ഡികപ്പാസിറൃ് തുേയുടെ ഉപകയാഗം 
 
തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  ൄെിടവള്ള കരാജക്ടുേള്പ്ക്കായി തുേ KWAയില്  ടഡകപ്പാസിറൃ് 
ടേം. ാറു്ട ്. KWA യില്  രോതിയ കററൃ് നിലവില്  വന്നകപ്പാള്പ്  ടഡകപ്പാസിറൃ് ടേയ്ത തുേ 
തിേയാടത വയ്യൃ. എന്ന് ജില്ലാതല അവകലാേനത്തില്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  
അറിയിചൃിട്ടു്ട ്. ഇങ്ങടന വയ്യൃന്ന സാഹേരയത്തില്  KWA ഈ തുേ അതതു തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക് തിരിടേ നല്ൄ.്ട ്. രിക്കല്  ടേലവായി കരഖടപ്പടുത്തിയതാണ് ഈ 
തുേ എന്നതിനാല്  മാനദണ്ഡരോരം സര്ക്കാരികലക്ക് അെയ്ക്കണം. ജലജീവ   പദ്ധതിക്ക് 
തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതം േട്ട ത്താ   ക്ദ്ധിമുട്ട് കനരിടു.്ട ്. 
തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക് KWA തിരിടേ നല്ൄന്ന വിഹിതം ജലജീവ   പദ്ധതിയില്  
തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതമായി ഉള്പ്ടപ്പടുത്താ   അനുമതി നല്േണടമന്നതു 
സംബന്ധിചൃ.് 

 എസ്റ്റികമറൃിടെയും എഗ്രിടമെിടെയും അെിസ്ഥാനത്തില്  ടഡകപ്പാസിറൃ് ടേയ്ത 
തുേയാടണെില്  KWA ഇങ്ങടന തിരിടേ നല്ൄന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് കോഒര്ഡികനഷ   
േമ്മിറൃി കയാഗം നിരീക്ഷിചൄ. േത്തില്  രതിപാദിക്കുന്ന രവൃത്തിേളുടെ ലിസ്റ്റ് (തുേ അെചൃ 
വര്ഷം, തുേ അെചൃത് എസ്റ്റികമറൃികെയും എഗ്രിടമെിടെയും അെിസ്ഥാനത്തിലാകണാ, അെചൃ 
തുേ എത്ര? ഈ വിവരങ്ങള്പ്  ഒകരാ രവൃത്തിയും തിരിചൃ് ) തകേശഭരണസ്ഥാപനം തിരിചൄ 
കശഖരിചൄ നല്ോ   പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസകറാെ് നിര്കേശിചൃിയ്യൃ.. ഇങ്ങടന 
ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്ത തുേ തിരിടേ നല്ൄ. എന്ന് KWA ഡിവിഷ   എൈിേുട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ േത്ത് സഹിതം നല്േണം.  

 ഇതനുസരിചൃ ് 02.06.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി കയാഗത്തിടെ 
പരിഗണനയ്ക്കായി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസര്   താടഴ പറയും രോരം റികപ്പാര്ട്ട് നല്േി. 
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റികപ്പാര്ട്ട്:- പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിടല 16 തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക് KWA യില്  രോതിയ കററൃ് 
നിലവില്  വന്ന സാഹേരയത്തില്  ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്ത തുേ തിേയാടത വന്നതിനാല്  
ഡികപ്പാസിറൃ് തുേ തിരിടേ നല്ൄേയു്ട ായി. 16 തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  ആടേ 38 
രവൃത്തിേള്പ്ക്കായി 60,76,750 യ്യൄപ KWA യില്  ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്തു. ഈ തുേ മുഴവ   തിരിടേ 
നല് േിയിട്ടു്ട ്. ഇതില്  7 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളുടെ 9 രവൃത്തിേള്പ്ക്ക് എഗ്രിടമെ് 
വയ്ക്കാടതയാണ് തുേ ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്തത്. ഈ തുേ മടറൃായ്യൃ കരാജക്ടിനായി 
വിനികയാഗിക്കാ   േഴിയാത്ത സാഹേരയത്തില് , KWA യില്  തിരിടേ ടുക്കി ജലജീവ   
മിഷ   പദ്ധതിയുടെ ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളുടെ (കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുേളുടെ 
ോരയത്തില്  അവ നിര്കേശിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ) വിഹിതമായി 
േണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സാധയതയും പരിഗണിയ്ക്കണടമന്ന് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസര്  
അറിയിചൃിട്ടു്ട ്. 

തീയ്യൃമാനം:- ടപാതു തീയ്യൃമാനം ഖണ്ഡിേ 4 രോരം നെപെി 
സൃീേരിക്കായിന്നതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ് 
 
2.4 ഖണ്ഡിേ 4.46 
കരാപ്പെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കോട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടെ 05.02.2022 ടല േത്തും കരാപ്പെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 25.10.2022 ടല 1/9-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃമാനയിം  (SRG 186/22- CC /112/22) 
താടഴപ്പറയുന്ന 10 രവര്ത്തിേള്പ്  2020-21 വര്ഷം പദ്ധതിയില്  ഉള്പ്ടപ്പടുത്തിയിയ്യൃ.. 
സാകെതിേ അനുമതി ൊടത ഇവ ടെ്ട ര്  ടേയ്ത് രവൃത്തി  പൂര്ത്തീേരിചൄ. ഈ 

രവൃത്തിേള്പ്ക്ക് തുേ നല്ൄന്നതിന് “പൂര്ത്തീേരിചൃ പദ്ധതിേള്പ്ക്ക് തുേ നല്േല് ” എന്ന 
രീതിയില്  കരാജക്ട് തം. ാറാക്കി തനതുഫണ്ടപകയാഗിചൃ ് തുേ നല്ോ   അനുമതി 
നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
കരാജക്ടുേളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്പ്  
ക്രമ 
നമ്പര്  

കരാജക്ട്  
നമ്പര്  

കപര് അെെല്  
തുേ (യ്യൄപ) 

വിഹിതം 

1 89/21 ദളപതി കറാഡ് രോനയ്യൃദ്ധാരണം 2,00,000/- സി.എഫ്.സി 
2 107/21 എസ്.എ .രോരം പതാലിപ്പെി 

കറാഡ് കോണ്ടക്രീറൃിംഗ് 
2,00,000/- തനതുഫ്ട ് 

3 139/21 കരാപ്പെ കതാട്ടപ്പള്ളി കറാഡില്  
ോരിമലപ്പെി ഭാഗത്ത് ക്സസഡ് 
ടേട്ട് 

75,000/- സി.എഫ്.സി 

4 162/21 പങ്ങെ എ.വി.എസ്. പാേേപ്പുര 
നവീേരണം 

3,00,000/- ടമയിെന സ്  
ഗ്രാെ് (കനാണ്ട  
കറാഡ് ) 

5 167/21 പറയയ്യൃൄന്ന് അെണവാെി 
ടമയിെന സ്  

4,00,000/- യ്യൄപ ടമയിെന സ്  
ഗ്രാെ് (കനാണ്ട  
കറാഡ് ) 

6 171/21 ഇെയ്ക്കാട്ടുൄന്ന് അെണവാെി 
നവീേരണം 

2,75,000/- ടമയിെന സ്  
ഗ്രാെ് (കനാണ്ട  
കറാഡ് ) 

7 176/21 17-ാാാം വാര്ഡ് ഗ്രാമകേന്ദ്രം 
പൂര്ത്തീേരണം 

3,54,792/- സി.എഫ്.സി 

8 93/21 േലയകത്താലി – രോലിൄന്ന് 
കറാഡ് കോണ്ടക്രീറൃിംഗ് 

6,15,681/- സി.എഫ് സി & 
ടമയിെന സ്  
ഗ്രാെ് (കറാഡ് )   
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9 226/21 
(202/20) 

രാജീവ് ഗാന്ധി ൄെിടവള്ള 
പദ്ധതിക്ക് ൊെ് ഉയര്ത്തി 
സ്ഥാപിക്കല്  

45,000/-  തനതുഫ്ട ് 

10 81/21 
(205/20) 

ടേമ്പേപ്പെി – അകന്തരിപ്പെി 
കറാഡില്  േള െ് നിര്മ്മാണം 

3,00,000/- യ്യൄപ തനത്ഫ്ട ് 

                              ആടേ 27,65,473/- 
യ്യൄപ 

 

 

 പത്തുകരാജക്ടുേള്പ്  സാകെതിോനുമതി ൊടത നെപ്പാക്കിയത് നിര്വഹണ 
ഉകദയാഗസ്ഥടെ വീഴ്ചയാണ് എന്ന് കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി കയാഗം നിരീക്ഷിചൄ. 
ഇതുവിശദമായി പരികശാധിചൃ ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീഫ് 
എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തിയ രോരം 02.06.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി 
കയാഗത്തിടെ പരിഗണനയ്ക്കായി താടഴ പറയും രോരം റികപ്പാര്ട്ടു നല്േി. 
 

റികപ്പാര്ട്ട്:- മുേളില്  പറഞ്ഞവയില്  ക്രമ നമ്പര്  2 ആയ രവൃത്തിക്ക് സാകെതിോനുമതി 
ലഭിചൃിട്ടു്ട ്. എന്നാല്  ടവറൃിംഗ് നെത്താടതയാണ് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. ഇതിടെ അളയിേള്പ്  
എം.ക്ക്കില്  കരഖടപ്പടുത്തി അസിസ്റ്റെ് എൈിേൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്   ടേക്ക് ടമഷ   ടേയ്തിട്ടു്ട ്. 
ഇത് ടവറൃിംഗ് നെത്തിയ കശഷം 2022-23 വര്ഷം സ്പില്  ഒവര്  പദ്ധതിയില്  ഉള്പ്ടപ്പടുത്തി ബില്  
നല്ോയിന്നതാണ്. 
 ക്രമ നമ്പര്  8,9,10 എന്നിവയ്ക്ക് സാകെതിോനുമതി ലഭിചൃിട്ടു്ട ്. 2020-21 ല്  സ്പില്  ഒവര്  
പദ്ധതിയായി ഉള്പ്ടപ്പടുത്താ   വിട്ടു കപായി. ഇതിടെ അളയിേള്പ്  എം ക്ക്കില്  കരഖടപ്പടുത്തി 
അസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയര്  ടേക്ക് ടമഷര്  ടേയ്തിട്ടു്ട ്. ഇത് 2022-23 വര്ഷടത്ത സ്പില്  ഒവര്  
പദ്ധതിയില്   ഉള്പ്ടപ്പടുത്തി തുേ നല്ോയിന്നതാണ്.  
 ക്രമ നമ്പര്  1,3,4,5,6,7 എന്നീ രവൃത്തിേള്പ്  സാകെതിോനുമതി ഇല്ലാടത പദ്ധതി 
നിര്വഹണം തുെങ്ങിയതാണ്. ഇതില്  ആദയടത്ത 4 എണ്ണം പൂര്ത്തീേരിചൃിട്ടു്ട ്. ക്രമ നമ്പര്  6,7 
എന്നിവ ഭാഗിേമായി പൂര്ത്തീേരിചൄ. ഈ രവൃത്തിേളുടെ അളയിേള്പ്  രവൃത്തിയുടെ 
ആദയഘട്ടത്തില്  എം ക്ക്കില്  കരഖടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി അസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയര്  റികപ്പാര്ട്ട് 
ടേയ്തിട്ടു്ട ്. അസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയടറ െി ഉള്പ്ടപ്പടുത്തി ടോ്ട ് വാലുകവഷ   നെത്തി തുേ 
നല്ോയിന്നതാണ്. 
 

തീയ്യൃമാനം:- 1) േീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ റികപ്പാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ക്രമ 
നമ്പര്  2,8,9,10 എന്നീ രവൃത്തിേള്പ്ക്ക് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
നിര്കേശിചൃ നെപെി ക്രമം പാലിചൃ ് ബില്  തുേ അനുമതി 
നല്ൄ.. 

2) ക്രമ നമ്പര്  1,3,4,5,6,7 എന്നീ രവൃത്തിേള്പ്  സാകെതിോനുമതി 
ൊടത നിര്വഹണം ആരംഭിചൃത് നിര്വഹണ 
ഉകദയാഗസ്ഥടെ ഭാഗത്തു നി.്ട ായ വീഴ്ചയാണ്. ഇതികേല്  
വിശദീേരണം കോദിചൃ ് നെപെിടയടുക്കാ   തകേശസൃയം 
ഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. ഈ 
രവര്ത്തിേള്പ്ക്ക് സാധൂേരണം നല്ൄന്നില്ല. ഇതു 
സംബന്ധിചൃ ് നിര്വഹണ ഉകധയാഗസ്ഥടെ വിശദീേരണം 
േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  മുകഖന നല്ൄന്ന മുറക്ക് പിന്നീെ് 
പരിഗണിക്കാ   തീയ്യൃമാനിചൄ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
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2.4 ഖണ്ഡിേ 4.51  
മലബാര്  റൂറല്  ഡവലപ്ടമെ് ഫൗക്ട ഷ   
മലബാര്  റൂറല്  ഡവലപ്ടമെ് ഫൗക്ട ഷ   (MRDF) ടേയര്മാടെ 02.02.2022 ടല േത്ത്   (SRG 
212/22) 
 

ഇന്തയ   രസ്റ്റ് ആക്ട് രോരം സ്ഥാപിചൃിട്ടുള്ള മലബാര്  റൂറല്  ഡവലപ്ടമെ് ഫൗക്ട ഷ   
(MRDF) വിവിധ ഇനം ോലിതീറൃേള്പ്, ഫാം ടമഷയനറിേള്പ്, ഭക്ഷയ ഉല്പന്നങ്ങള്പ്, റൃി.എം.ആര് . 
(Total Mix Ration) ോലിതീറൃ, ോണേടപ്പാെി എന്നിവ വിതരണം ടേയ്യു.്ട ്. ഭക്ഷയ ഉല്പന്നങ്ങള്പ്  
സൃയം നിര്മ്മിക്കുന്നവയും ഉ്ട ്. തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക് മുേളില്  പറഞ്ഞവ MRDF ല്  
നിന്ന് കനരിട്ടു വാങ്ങാ   അനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 MRDF-ടെ  ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണകമേയും വിലയും പരികശാധിചൃ ് മൃഗസംരക്ഷണ വൄപ്പ് 
ഡയറക്ടറുടെ റികപ്പാര്ട്ടു വാങ്ങാ   പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടടറ കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി 
ചുമതലടപ്പടുത്തിയിയ്യൃ.. താടഴ പറയും രോരം 02.06.2022 ടല കയാഗത്തികലക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടര്  റികപ്പാര്ട്ട് നല്േി. 
റികപ്പാര്ട്്ട:  മൃഗസംരക്ഷണ വൄപ്്പ ഡയറക്ടകറാെ് ഇത് ആവശയടപ്പട്ടിയ്യൃ.ടവെിള ം റികപ്പാര്ട്്ട 
ലഭിചൃിട്ടില്ല. അടുത്ത കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃിക്കു മുമ്പ് റികപ്പാര്ട്ട്  നല്േണടമന്ന് 
മൃഗസംരക്ഷണ വൄപ്പ് ഡയറക്ടകറാടു നിര്കേശിക്കു.. 

നെപെി:- മൃഗസംരക്ഷണവൄപ്പ് ഡയറക്ടര്  
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  

തകേശസൃയംഭരണ (ഇ.പി.എ) വൄപ്പ് 
2.4 ഖണ്ഡിേ 4.55  
മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
ബഹു. രാജയസഭാ എം.പി ശ്രീ അബ്ദുള്പ്  വഹാബിടെ 08.02.2022 ടല േത്തും മലപ്പുറം ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 17.01.2022 ടല DPM/MPM/10/2021-ാാാം നമ്പര്  േത്തും മലപ്പുറം ജില്ലാ 
പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടെ 01.02.2022 ടല 111/2021-22/ DPC/DPO/MPM നമ്പര്  േത്തും (SRG 160/22 – 
SRG /272/2022) 
 
 മലപ്പുറം ജില്ലയില്  മിജലവൄപ്പു മുകഖന ൄെിടവള്ള കരാജക്ടു നെപ്പാക്കു.്ട ്. ൄഴല്  
േിണര്  ൄഴിക്കുന്നതിന് മിജല വൄപ്പിടെ ഫീസിബിലിറൃി സര്ട്ടിഫിക്കറൃ് കവണം. എന്നാല്  
വൄപ്പിടല ജീവനക്കായ്യൃടെ ൄറയിമൂലം ഫീസിബിലിറൃി സര്ട്ടിഫിക്കറൃ് ലഭിക്കാ   ക്സവൄ.. ഈ 
സാഹേരയത്തില്  മിജല വൄപ്പില്  നി. വിരമിചൃ ഉകദയാഗസ്ഥടര ഉള്പ്ടപ്പടുത്തി യ്യൃ ജില്ലാ തല 
ടെക്നിക്കല്  േമ്മിറൃി യ്യൄപീേരിക്കണടമന്നതും ഇവയ്യൃടെ കമല്കനാട്ടത്തില്  ഫീസിബിലിറൃി 
സര്ട്ടിഫിക്കറൃ് ലഭയമാക്കാ   കവ്ട  നെപെി സൃീേരിക്കണടമ.തും സംബന്ധിചൃ.് 
 ഈ നിര്കേശം പരികശാധിചൃ ് ഗ്രൗ്ട ് വാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്ടമെ് കമധാവി റികപ്പാര്ട്ട്   
നല്േണടമന്ന് കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി നിര്കേശിചൃിയ്യൃ.. ഇതിനായി പഞ്ചായത്തു 
ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തിയ രോരം GWD കമധാവിയുടെ റികപ്പാര്ട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
02.06.2022 ടല കയാഗത്തിടെ പരിഗണനയ്ക്കായി നല്േി. 
റികപ്പാര്ട്ട് - മലപ്പുറം ജില്ലയില്  ൄഴല്  േിണര്  ൄഴിക്കുന്നതിന് ഫീസിബിലിറൃി സര്ട്ടിഫിക്കറൃ് 
നല്ൄന്നതിനായി ജികയാളജിക്കല്  അസിസ്റ്റ റിടന എംകപ്ലാടെെ് എൈ്കേഞ്ച് മുകഖന 
നിയമിക്കുന്നതിന് നെപെി സൃീേരിചൄ. ഇതി   രോരം 07.05.2022 ല്  ഇെര്വു  നെത്തി 
ജികയാളജിക്കല്  അസിസ്റ്റെിടന ടതരടഞ്ഞടുത്തിട്ടു്ട ്.   
 

തീയ്യൃമാനം:- 1) Employment Exchange മുകഖന ടതരടഞ്ഞടുത്ത 
ജികയാളജിക്കല്  അസിസ്റ്റെിടെ കസവനം ഉപകയാഗിചൃ ്
നെപെി സൃീേരിക്കാ   നിര്കേശിക്കു..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ് 
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2.4 ഖണ്ഡിേ 4.64  
വാമനരോരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 
തിയ്യൃവനന്തരോരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടെ 10.02.2022 ടല Plg.50/2021-22/DPC/DPO/ 
തിയ്യൃവനന്തരോരം നമ്പര്  േത്തും വാമനരോരം കലാക്കു പഞ്ചായത്തു ടസക്രട്ടറിയുടെ 09.02.2022 ടല 
BP2 -/439/22/VPM നമ്പര്  േത്തും കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃിയുടെ 11.01.2022 ടല 
കയാഗതീയ്യൃമാനയിം   (SRG 291/22) 
 
 വാമനരോരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ പരിധിയില്  വയ്യൃന്നതും വനാതിര്ത്തി    
പെിടുന്നതുമായ താടഴപ്പറയുന്ന പഞ്ചായത്തുേളില്  മിരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ോര്ഷിേവൃത്തി 
ടേയ്തു ഉപജീവനം നെത്തുന്നവരാണ്. ഇവിടെ ോട്ടുപന്നി, േരെി, ൄരങ്ങു മുതലായ 
വനയമൃഗങ്ങളുടെ ശലയം ഉ്ട ്. അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വാമനരോരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്തും 
താടഴ പറയുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളും കസാളാര്  ടഫ സിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കരാജക്ട് 
സംയുക്തമായി വാര്ഷിേ പദ്ധതിയില്  ഉള്പ്ടപ്പടുത്തിയിട്ടു്ട ്. ഈ തുേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്പ്ക്ക്  
ക്സേമാറാനാണ് ഉകേശിക്കുന്നത്. വിശദാംശം താടഴ കേര്ക്കു.. 
 

ക്രമ 
നം 

തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തി
ടെ കപര് 

കരാജക്ട് 
നമ്പര്  

കരാജക്ടിടെ കപര് അെെല്  
തുേ 
(വിേസനഫ്ട ് -
ജനറല് ) 

1 ടനല്ലനാെ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
 

22/22 കസാളാര്  ടഫ സിംഗ് 7,70,000/- യ്യൄപ 

2 പാകങ്ങാെ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

2/22 വനയമൃഗങ്ങളില്   നിന്ന് 
ോര്ഷിേ വിളേടള 
രക്ഷിക്കുന്നതിനായി 
സൗര കവലി നിര്മ്മിക്കു 
ന്നതിനുള്ള കരാജക്ട്  

11,70,000/- യ്യൄപ 

3 ടപരിങ്ങമല 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

6/22 കസാളാര്  ടഫ സിംഗ് 4,80,000/- യ്യൄപ 

4 വാമനരോരം കലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത്  

80/22 െഷിയിെങ്ങടള 
വനയമൃഗങ്ങളില്  നി.ം 
സംരക്ഷണം- 
ടഫ സിംഗിന് വിഹിതം 
നല്േല്  

2,00,000/- യ്യൄപ 

  

 കസാളാര്  കവലി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീെത നിരക്ക് അനര്ട്ട്    ഉള്പ്പ്പടെയുള്ള 
യ്യൃ സ്ഥാപനത്തിള ം ലഭയമല്ല. ൊടത രുത പത രവര്ത്തിക്ക് ബാധേമായ സഡി ിഡി നിരക്ക് 
എത്രയാടണന്ന് മാര്ഗകരഖയിള ം ഇല്ല. അതിനാല്  ഇതിടെ അംഗീെത നിരക്കും സഡി ിഡി 
നിരക്കും നിശ്ചയിചൄ നല്േണടമന്ന തിയ്യൃവനന്തരോരം ജില്ലാ േളക്ടറുടെ ആവശയം 11.01.2022 ടല 
കയാഗം പരിഗണിചൃിയ്യൃ.. ടഫ സിംഗ് നെത്താനുകേശിക്കുന്ന രകദശടത്ത വിശദാംശം 
നല്ൄകമ്പാള്പ്  നിരക്ക് നിശ്ചയിചൄ നല്ോ   വനം വൄപ്പ് / അടനര്ട്ടിനു നല്ോ   11.01.2022-
ടല കോഒര്ഡി  കനഷ   േമ്മിറൃി തീയ്യൃമാനിചൃിയ്യൃ.. 
 

 ഇതനുസരിചൃ ്ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസര്  താടഴ പറയും രോരം വിശദാംശം നല്േി. 
ക്രമ 
നമ്പര്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  
(െഷിഭവ  ) 

വിളയുടെ കപര് കസാളാര്  ടഫ സിംഗ് 
ടേകം. ണ്ടന്ന 
െഷിമിമിയുടെ 
വി്തമീര്ണ്ണം 
(ടഹക്ടര് ) 

േര്ഷേയ്യൃടെ 
എണ്ണം 

1 പാകങ്ങാെ് മരചൃീനി – 53 ha 
വാഴ – 35 ha 
പചൃക്കറി – 21 ha  

109 391 
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2 ടനല്ലനാെ് വാഴ – 100 ha 
മരചൃീനി – 50 ha 
പചൃക്കറി – 50 ha 
ടനല്ല് – 5 ha 

205 520 

3 ടപരിങ്ങമ്മല വാഴ – 10 ha 
പചൃക്കറി – 5 ha 
മറൃ് വിളേള്പ്  - 50 
ha 

65 140 

 ആടേ  379 1051 

 

Type of Solar Fencing 
1) Fencing using 

1. Concrete Poles (2-3”) 

2. GI Pipes (1.5”) 

Height – 7 feet 

Battery – 80 – 120 Ah 

2)Panel 

1) Poly Crystalline 

2) Mono Crystallin 

3)Fencing using 

1) GI Wire 

2) Fencing Wire 

 

No. of wires between Poles – 4-5 
 ഇതിടെ സിവില്വര്ക്കു സംബന്ധിചൃ നിരക്കും സൗകരാര്ജകവലിയുടെ നിരക്കും മറൄ 
വിശദാംശങ്ങളും അടനര്ട്ടിടെ സഹായകത്താടെ തം. ാറാക്കി നല്ോ   11.03.2022 ടല 
കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി കയാഗം േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. ഇതനുസരിചൃ ്
ANERT തിയ്യൃവനന്തരോരം ജില്ലാ എഞ്ചിനീയര്  തം. ാറാക്കിയ റികപ്പാര്ട്ട് 02.06.2022 ടല 
കയാഗത്തിടെ പരിഗണനയ്ക്കായി േീഫ് എഞ്ചിനീയര്   നല്േി. വിശദാംശം താടഴ കേര്ക്കു.. 
റികപ്പാര്ട്ട്:- കസാളാര്കവലി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് േികലാമീറൃറിന് ഏേകദശം 2,50,000 യ്യൄപ 
ടേലവാൄം. കസാളാര്  കവലി സ്ഥാപിചൃാല്  അതിടെ പരിപാലനത്തിന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
തടന്ന യ്യൃ നിരീക്ഷണ സമിതി യ്യൄപീേരിചൃ ് ദിവകസനയുള്ള പരിപാലനം നെപ്പാകക്ക്ട താണ്. 
കസാളാര്  കവലിയ്ക്ക് സമീപം ഉ്ട ാൄന്ന ടേറിയ േളകയാ, രോകല്ലാ വടര ദിവകസന നീക്കം 
ടേയ്തിടല്ലെില്  കസാളാര്കവലിയുടെ ോരയക്ഷമതടയ ബാധിക്കും. ഇത് കവലിയുടെ രവര്ത്തന 
കശഷി ൄറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. െഷി സ്ഥലത്ത് ടപാതു ഗതാഗതത്തിന് മൂന്ന് മീറൃറും 
നെവഴിയാടണെില്  യ്യൃ മീറൃറും വീതിയില്  കഗറൃ് കസാളാര്  കവലിയില്  ഉ്ട ായിരിക്കണം. 
അടനര്ട്ട് ഇതിനുള്ള എസ്റ്റികമറൃ് മാത്രമാണ് നല്ൄേ. നിര്മ്മാണ രവര്ത്തിേള്പ്  അടനര്ട്ട്  
നെത്തുന്നതല്ല. ഏജ സിടയ ടതരടഞ്ഞടുത്ത് ടെ്ട ര്  നെപെിയിലൂടെ പഞ്ചായത്ത് തടന്ന 
കനരിട്ട് കസാളാര്  കവലി സ്ഥാപിക്കണം. കസാളാര്  ക്സവദുത കവലിേള്പ്  ോട്ടുപന്നിേടള  
രതികരാധിക്കുന്നതിന് ൂററുശതമാനം ഫലരദമല്ല. ോരണം ഇവ മണ്ണ് തുരന്ന് െഷിസ്ഥലത്ത്  
രകവശിക്കാനുള്ള സാധയത വളടര ടുതള ്ട ്. ആനേടള രതികരാധിക്കുന്നതിന് 
ടപാതുവായുള്ള യ്യൃ ടസ്പസിഫികക്കഷനാണ് നല്ൄന്നത്. സൗരകവലിയുടെ നീളമനുസരിചൃ ്
ടസ്പസിഫികക്കഷനും എസ്റ്റികമറൃ് തുേയും മാറുന്നതാണ്.  ടസ്പസിഫികക്കഷ   താടഴ കേര്ക്കു..  
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കസാളാര്  ടഫ സിംഗിടെ ടസ്പസിഫികക്കഷ   

 

TECHNICAL SPECIFICATION 

TECHNICAL SPECIFICATION FOR THE INSTALLATION AND COMMISSIONING OF SOLAR FENCES WITH 

ENERGIZER SYSTEMS 

1. SCOPE OF THE WORK 

The Scope of the work includes construction /installation and commissioning of Solar Fences with 

Energizer Systems. 

2. LOCATIONS 

The following is the locations in the Thiruvananthapuram District selected for the 

construction/installation of solar fencing systems. 

Sl 

No 

Location Length of Fence 

1 Nellanad, Pangod,  peringamala  grama panchayat  and 

Vamanapuram  Block panchayat 

Not Available 

 Total Not Available 

 

 The distance may vary up to + 5%  of the measured value. The bidders may visit all the sites listed 

above for the physical verification and for the estimate of quantity of sub components of the 

fencing system like end strain posts, corner strain posts, intermediate posts, joint clamps, wire 

tightness, tension spring, length of GI wire etc. No enhancement in the rate quoted will be 

allowed in any case, if the physical quantity of items/subcomponents required for the 

completion of the work vary from the initial estimate of the bidder, on a later stage. 

3. SPECIFICATION AND CERTIFICATION REQUIREMENTS 

DEFINITION 

Solar Electric Fencing is an internationally adopted method to provide protection to human life 

and their the fence using an energizer powered from Solar PV module and battery. The voltage 

cultivations from wild animals. A pulsating low electric current at a high voltage is sent through 

and current levels are set in such a way that the shock is not fatal even to small animals. The 

fence acts as a psychological barrier to the wild animals. 

The Solar Fencing system comprises of fencing energizer, solar PV module, tubular battery, charge 

controller, control room/cabin and accessories for fencing. The duty cycle of operation is 24 hours 

daily during a normal sunny day under average solar insolation of 5 kWh/sq.m on a horizontal 

surface. 
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FENCING  ENERGIZER 

 The Solar fencing energizer should conform to IEC 60335-2-76 and IS 8437 and all national and 

international safety standards including IS 3023-2-76. 

There should be provision for high and low power settings for the energizer. Output 

Characteristics should be as follows: 

i. Peak output voltage not more than 10 kV on 50 K load. 

ii. Pulse interval: 1.0 Sec. 

iii. Pulse duration: 50 ms 

iv. Output energy: 3/5/10/15 Joules minimum respectively for length upto 1 km, 3 km, 6 

km and 9 km. 

SOLAR PV MODULE 

The Solar PV Modules of minimum capacity 12V, 100 Wp PV module is required for fences of  length 

1.5 km and above. 

The PV Module should have lEC61215/1514286 qualification certification for solar PV modules. 

In addition, the module must conform to IEC 61730 part-1 requirements for 

construction & Part-2 requirements for testing for safety qualification. 

The PV modules(s) shall contain crystalline silicon solar cells. 

Shading correction /bypass for optimizing array output to be incorporated in each module . The 

following details should be provided on the module 

i. Name of the manufacturer 

ii. Month and year of manufacture 

iii. Peak Wattage of the module 

The PV module must be tested and approved by one of the IEC authorized test centers. Test 

certificates can be from any of the MNRE/BIS accredited Testing/Calibration 

Laboratories. 

The power output of the module(s) under STC should be a minimum of 100wp. 

SPV  modules should be warranted for a minimum period of 10 years. Operating 

voltage for the output shall be 16.4V dc minimum. 

The terminal box on the module should have a provision for opening for replacing the cable, if 

required. 

The PV module should be inclined towards south direction at an inclination of 10° from 

the horizontal for Thiruvananthapuram District. 

A GI frame structure with corrosion resistant paint to be used for holding the SPV module. The 

frame structure should have provision to adjust its angle of inclination to the horizontal 
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between 0 and 25 degree. Necessary length of copper cables (weather proof) DC switches, fuses 

etc. of BIS specifications should be used to connect the PV module, battery, charge controller and 

energizer. 

The PV module should be mounted on a GI pole of length 3 meter and dia 7.5 cm near the 

energizer cabin. 

           TUBULAR BATTERY 

Flooded type lead acid tubular VRLA / Gel battery of minimum capacity 12V, 100Ah is required 

for the fences of length 1.5KM and above.12V 6OAh battery is required for each fences of 

length below 1.5Km. Battery capacity is rated C/ 10 at 2'7°C discharge rate. 

Tubular battery conforming to applicable BIS and following specification should be supplied, installed 

and commissioned: 

75% of the rated capacity of the battery should be between fully charged & load cut off 

conditions. 

The following additional information on the batteries to be supplied: 

i. Overcharge Voltage 

ii. Load disconnect voltage 

iii Modules reconnect voltage 

iv Float Voltage 

v Temperature compensation required for proper operation 

vi Ampere hour efficiency /Watt hour efficiency 

vii Self discharge less than 3% per month at 30°C 

The following facilities are also to be provided at each site for the maintenance of the flooded type 

batteries: 

i. Suitable ceramic vent plugs with float level indicators will be provided with the 

batteries. 

ii. Accessories like hydro meter, volt meter, jigs, stands, rubber gloves and boots etc. to 

be provided. 

iii. 5 liter of distilled water to be supplied at each location for topping up of 

electrolyte level in batteries. 

CHARGE CONTROLLER 

A charge controller of capacity 6A is required for 12V operation for each fences. It should be 

connected in between the battery and PV module. The following electronic protection should 

be incorporated inthe charge controller. 

i. The charge controller should have protection against battery overcharge and deep discharge 

condition. 

ii. Protection for reverse flow of current through the PV module should be provided. 

iii. Fuses should be provided to protect against short circuit conditions. 
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iv. Temperature compensation for proper charging of the battery throughout the year to be 

provided. 

v. Green LED Indicator for SPV charging and Red LED indicator for battery low conditions to be    

provided 

 

ENERGIZER CABIN 

A weather proof cabin of required sizes mounted on GI pole of diameter 7.5 cm with 

adequate ventilation is required for housing the battery, charge controller, energizer, tools, 

spares etc. The lockable cabin should be provided with full length doors and the openings for 

ventilation should be properly covered with stainless steel mesh to protect from insects, 

rodents etc. The GI support pole should be provided with proper P.C.C foundation of size 50cm 

x 50cm x 50cm with foundation bolt and metal plate. 

FENCING COMPONENTS AND ACCESSORIES 

The fencing should comprise of the following components and accessories wherever 

necessary 

i. End Strain Posts 

ii. Corner Strain Posts 

iii. Intermediate Posts 

iv. Wire Rope Gates 

v. Strain Insulators 

vi. Joint Clamps 

vii. Permanent Wire Tightners  

viii. Permanent Tension Spring 

ix. Lightning Diverter Kit 

x. Warning Sign Boards 

xi. GI Wire 

xii. Double insulated lead out cable 

xiii.   Earthing Kit -  

xiv.   Reel Insulators 

The specifications of the above components are listed below. 

i. Height of the posts. : 1.8 meter (0.3m to be buried into concrete foundation) 

ii. Number of strands : 5 (3 should be live and live and non live wires to be provided 

alternatively) 

iii. Distance between posts :5 meter 

iv. Hot dipped galvanized iron end posts of size 50 mm with one support post and bracket at the 

start and end of each fence section and GI corner posts (at every bend of the fence) of size 

50mm support posts and brackets to be provided. Intermediate posts at every 5 meter 

span to be provided with T-angle of size 25mmx25mmx3mm. 
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v. Dimensions of pits for installing end posts and corner posts to be packed by stones and the 

balance portion packed by PCC 1:3:6. The posts should be embedded into the foundation by 

50cm deep. 

vi. Spring wire gates of size 1 meter( for pedestrian walkway) or 3 meter (for vehicle path) to be 

provided along the fence according to the demand of the beneficiaries. Double insulated cables 

to be provided at the spring gates. 

vii. UV stabilized polycarbonate strain insulators of 15kV rating and UV stabilized polypropylene 

reel insulators (for intermediate posts) of 15 kV rating to be used for the fence. 

viii. Reel type aluminum alloy wire tightness of 400 Newton rating shall be issued. 

ix. GI joint clamps with 25 micron zinc coating with positive locking mechanism to be provided 

with nuts and bolts. 

x. Hot dip galvanized (30 micron) tension springs to be used wherever necessary for tensioning 

short distances. 

xi. Lightning diverter kits to be provided in the fence for minimizing damage due to 

lightning. 

xii. Sufficient number of warning sign boards to be placed along the Fence as per statutory 

regulation. Polyethylene yellow coloured board with black lettering in English and 

Malayalam are needed. 

xiii. Hot dip galvanized High tensile ACSR wire of 2.5mm diameter having minimum 230 

gm/m zinc coating and breakdown strength of 740 kg to be used for wiring the fence. 

Out of the 5 stands. 3 should be live wires at height of 30cm, 80cm and 130cm. 

Binding wires for reel insulators should be 90 micron galvanized and of size 14 SWG. 

xiv For connections to energizer, fence, earthing and under gateways, double insulated lead 

out cables carrying 14SWG conductor to be used. 

xv Earthing of the fence and all connected equipment and accessories should be done as per 

BIS specifications. 

OTHER CONDITIONS 

The competent bidder has to provide adequate spare materials and tool kit comprising of 

twisting tool, double ended spanners, pliers, neon field tester, 10 kV digital voltmeter, 

hydrometer, petroleum Jelly, distilled water etc. at each site for enabling repair and 

maintenance of the fencing system. 

Training to be provided to two local personnel for day to day operation and upkeep of 

the systems. 

The work includes clearance of land inside and outside of the proposed solar fence by 1.5 meter width 

on both sides throughout the whole length of the fence. Clearance of land means cutting of bushes, grass 

and small trees near the location of fence and leveling of ground. 

An operation, instruction and maintenance manual should be provided with all the necessary   
description capable for undergoing repair and maintenance of the system at each location.  

The solar fencing  accessories warranty — Module — 25 year performance warranty Battery — 5 year. 



26 
 

Test certificates for compliance of specifications from National and International testing labs including 

NABL and MNRE approved test tabs for solar modules, tubular batteries, charge controller to be 

produced and the same models of component and accessories should be supplied for field 

installation. 

ESTIMATION  

SI. 

N

o 

Location Length of  

Fence  

(Km) 

All Inclusive 

Amount(Rs)/

kM 

1. 

Different locations at Nellanad, 

Pangod, Peringamala grama 

Panchayath and Vamanapuram 

Block panchayath 

1 km 2,50,000/- 

 
ഇതികേല്  താടഴ പറയും രോരം തീയ്യൃമാനടമടുത്തു.  
 

തീയ്യൃമാനം:- 1) 28.05.2022 ടല 115/2022/തസൃഭവ നമ്പര്  ഉത്തരയി രോരം 
യൂണിറൄ ടേലവിടെ പരമാവധി 50 ശതമാനം സഡി ിഡി 
നല്ോയിന്നതാണ്. സര്ക്കാര്  ഉത്തരവിടല മറൄ 
മാനദണ്ഡങ്ങള്പ്  പാലിക്കണം. 

2) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  മുകഖന ANERT 
നല്േിയ മുേളില്  പറയുന്ന എസ്റ്റികമറൃ്/ ടസ്പസിഫികക്കഷ   
രോരം കസാളാര്  ടഫ സിംഗ് നെത്തായിന്നതാണ്. ൊടത 
മുേളില്  േീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ റികപ്പാര് ട്ടില്  ഉള്പ്ടപ്പടുത്തിയ 
നിരീക്ഷണങ്ങള്പ്  പാലിചൄകവണം കരാജക്ട് നെപ്പാകക്ക്ട ത്. 
കസാളാര്  കവലിയുടെ പരിപാലനത്തിനു ഗുണകഭാക്താക്കള്പ്  
രകതയേ ക്രമീേരണം ടേം. ണം. ആവശയടമെില്  
ഗുണകഭാക്താക്കള്പ്ക്ക് തടന്ന യ്യൃ േമ്മിറൃി ഇതിനായി 
യ്യൄപീേരിക്കായിന്നതാണ്.   

നെപെി:- (തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് 
 
 
3. ടപാതുവിഷയം 
  

1) തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2022-23 ടല വിേസനഫ്ട ് ജനറല്, എസ്.സി.പി, 
റൃി.എസ്.പി വിഹിതം നിശ്ചിയിക്കല് .  

1. 2022-23 ടല സംസ്ഥാന ബജറൃില്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്കുള്ള വിേസനഫ്ട ് 
വിഹിതമായി 8048 കോെി യ്യൄപയും ടമയിെന സ് ഫ്ട ് വിഹിതമായി 3005.66 കോെി 
യ്യൄപയും (കറാഡിതരം - 1156.02 കോെി യ്യൄപ, കറാഡ് 1849.64 കോെി യ്യൄപ) ആണ് 
വേയിയ്യൃത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിേസന ഫ്ട ് വിഹിതത്തിടെ ഭാഗമായ പതിനഞ്ചാം 
ധനോരയ േമ്മീഷ   ഗ്രാന്റും ടമയിെന സ്  ഗ്രാെ് വിഹിതയിം പൂര്ണ്ണമായും 
തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക് വിഭജിചൃ ് നല്േിയിട്ടു്ട ്. എന്നാല്  
വിേസനഫ്ട ് (സാധാരണ വിഹിതം, രകതയേ ഘെേ പദ്ധതി, പട്ടിേവര്ഗ  
ഉപപദ്ധതി) ഇനത്തില്  ബജറൃില്  വേയിയ്യൃത്തിയിട്ടുള്ള വിഹിതത്തിടെ മൂന്നിടലാന്ന് 
തുേ മാത്രകമ വിഭജിചൃ ്നല്േിയിട്ടുള്ളു.  
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 ഈ സാഹേരയത്തില്  വിേസനഫ്ട ിടെ ഭാഗമായ ടപാതുവിഭാഗം, രകതയേ 
ഘെേപദ്ധതി, പട്ടിേവര്ഗ ഉപപദ്ധതി എന്നീ വിഹിതത്തിടെ ോരയത്തില്  2021-22 
സാമ്പത്തിേ വര്ഷടത്ത ബജറൃ് തുേടയ അെിസ്ഥാനമാക്കി തത്ക്കാലം 2022-23 
വര്ഷടത്ത പദ്ധതി  തം. ാറാക്കാ   തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക് നിര്കേശം 
നല്ോ   തീയ്യൃമാനിചൄ. 2021-22 ടല ബഡ്ജറൃ് വിഹിതകത്താടൊപ്പം ആസൂത്രണ 
മാര്ഗകരഖ രോരമുള്ള േയാരി ഒവര്  വിഹിതം െി കേര്ക്കായിന്നതാണ്. ഇതിനായി 
സുകലഖ കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്  ആവശയമായ ക്രമീേരണം ടേം. ാ   എസ്.ആര്.ജികയയും 
ഐ.ടേ.എം കനയും ചുമതലടപ്പടുത്തി.  

നെപെി:-  1)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

2)എസ്.ആര്.ജി 
3)ഐ.ടേ.എം 

 

 

2) ധനോരയേമ്മീഷ   ഗ്രാെ് വിഹിതം കേന്ദ്രസര്ക്കാര്  അനുവദിക്കുന്നത് ധനോരയ േമ്മീഷ   
ഗ്രാെിടെ ടേലവിടെ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ്. 2021-22 വര്ഷം അനുവദിചൃ തുേയില്  50 
ശതമാനടമെിള ം ടേലവഴിചൄടവെില്  മാത്രകമ 2022-23ടല വിഹിതത്തിടെ ആദയഗകള 
കേന്ദ്രസര്ക്കാര്  അനുവദിക്കുേയുള്ളു. അതിനാല്  ധനോരയ േമ്മീഷ   ഗ്രാെ് 
ഉപകയാഗിചൄള്ള കരാജക്ടുേളുടെ നിര്വഹണം രകതയേം അവകലാേനം ടേം. ാനും 
നിര്വഹണം തൃരിതടപ്പടുത്താനും പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, നഗരോരയഡയറക്ടര്, 
ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര് , തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  എന്നിവടര 
ചുമതലടപ്പടുത്തി. 

നെപെി:-  1)തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ് 
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
3)ധനോരയ ഡയറക്ടര്  

4)ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര്  
5)തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  

 
3) (i) പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുടെ ആദയവര്ഷമായ 2022-23 ല്  എല്ലാ 
തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും വിേസന കരഖയും അവസ്ഥാകരഖയും തം. ാറാക്കണടമന്ന് 
നിര്കേശിചൃിയ്യൃ.. ജില്ലേളില്  നിന്ന് ഇതു സംബന്ധിചൃ വിശദാംശം കസ്റ്ററൃ് പ്ലാനിംഗ് 
കബാര്ഡ് വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ ഡിവിഷ   േീഫ് കശഖരിചൄ നല്േി. വിശദാംശം താടഴ 
കേര്ക്കു..  

തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനം 

അവസ്ഥാകരഖ 
തം. ാറാക്കിയ 
തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം 

വിേസനകരഖ തം. ാറാക്കിയ 
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 

എണ്ണം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 486 212 
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 104 71 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 5 4 
മുനിസിപ്പാലിറൃി 44 21 
കോര്പ്പകറഷ   2 1 
ആടേ 641 309 
 

(iii) പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിടല ആദയവര്ഷമായ 2022-23 വര്ഷടത്ത പദ്ധതി 
യ്യൄപീേരണയിമായി ബന്ധടപ്പട്ടു് ആദയഘട്ടത്തില്  തടന്ന പൂര്ത്തിയാകക്ക്ട വയാണ് 
ഗ്രാമസഭാ/വാര്ഡ്സഭ കയാഗയിം വിേസനടസമിനാറും. 746 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്  
ഗ്രാമസഭ നെന്നിട്ടുട്ട .ം 91 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  വിേസന ടസമിനാര്  നെ.ടവ.ം 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  അറിയിചൄ. കരാജക്ട് യ്യൄപീേരണ രക്രിയയികലയ്ക്കു 
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േെക്കണടമെില്  ഗ്രാമസഭ/വാര്ഡ്സഭാ കയാഗയിം വിേസന ടസമിനിനാറും 
നെത്തണം. ഇതു രകതയേമായി അവകലാേനം ടേം. ണം. ഇനിയും നെപെിക്രമങ്ങള്പ്  
പൂര്ത്തിയാക്കാത്ത തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  ഗ്രാമസഭ/ വാര്ഡ് സഭ കയാഗയിം 
വിേസന ടസമിനാറും നെത്താ   ആവശയമായ ഇെടപെല്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, 
നഗരോരയ ഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര്  എന്നിവര്  നെത്തണം.  പ്പം ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ  സമിതി തലത്തിള ം ഇതു കമാണിറൃര്  ടേം. ണം. ആവശയമായ നിര്കേശം 
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസര്മാര്ക്ക്  നല്ോ   കസ്റ്ററൃ് പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ്  
വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഗം േീഫിടന ചുമതലടപ്പടുത്തി. ൊടത 2022-23 വര്ഷടത്ത 
പദ്ധതി യ്യൄപീേരണം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്കു സമര്പ്പിക്കല്, അംഗീോരം എന്നിവ 
സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിനാവശയമായ ഇെടപെല്  വൄപ്പു കമധാവിേള്പ്  
നല്േണം. ൊടത ഇത് അവകലാേനം ടേം. ണം. ഇതു സംബന്ധിചൃ റികപ്പാര്ട്ട് വൄപ്പ് 
കമധാവിേള്പ്  ഒകരാ ആഴ്ചയിള ം അഡീഷണല്  േീഫ് ടസക്രട്ടറിക്കു നല്േണം. 

നെപെി:-  1)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
3)നഗരോരയഡയറക്ടര്  

4)ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര്  
5) േീഫ്, വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഗം, കസ്റ്ററൃ് പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ് 

 

4) KWA യില്  വിവിധ ൄെിടവള്ള പദ്ധതിേള്പ്ക്കായി തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  തുേ 
ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്തിട്ടു്ട ്. ൄെിടവള്ള കരാജക്ടുേള്പ്  പൂര്ത്തിയാക്കിയതിടെ ബാക്കി വയ്യൃന്ന 
തുേ, ഫീസിബിള്പ്  അല്ലാത്തതിനാല്  ഴിവാക്കിയ പദ്ധതിേളുടെ തുേ എന്നിവ KWA യില്  
നിന്ന് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക് തിരിടേ നല്ൄ.്ട ്. ഈ തുേ ജലജീവ   
പദ്ധതിയ്ക്കായി സ്ഥലം േട്ട ത്തല് , തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ വിഹിതം 
എന്നിവയ്ക്കായി ഉപകയാഗിക്കായിന്നതാണ്. 

നെപെി:-  തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ് 
 

5) കലാക്കു പഞ്ചായത്തുേളില്  IAY പദ്ധതിയ്ക്കായി ലഭിചൃ വിഹിതം ടേലവഴിക്കാടത 126.70 
കോെി യ്യൄപ ബാക്കിയു്ട ്. ഈ തുേ PMAY (ഗ്രാമീണ്ട ) പദ്ധതിക്കായി വിനികയാഗിക്കാ   
11.01.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി അനുമതി നല്േിയിയ്യൃ.. ഈ വിഹിതം 2021-22 
ല്  പൂര്ണ്ണമായി ടേലവഴിചൃിട്ടില്ല. ഇതില്  മിചൃമുള്ള തുേ ഈ വര്ഷം PMAY (ഗ്രാമീണ്ട ) പദ്ധതി 
രോരമുള്ള വീടുേള്പ്  / ക്സലഫ് മിഷ  പദ്ധതി രോരമുള്ള വീടുേള്പ്  എന്നിവയ്ക്കായി 
ഉപകയാഗിക്കണം. ഈ രണ്ട തരത്തിള മുള്ള ലക്ഷയം പൂര്ത്തീേരിചൃതിനുകശഷകമ മറൄ വീടു 
നീര്മ്മാണം / അറൃൄറൃപ്പണി എന്നിവക്കായി ഈ തുേ ഉപകയാഗിക്കായി എ. നിര്കേശം 
നല്ൄ..  

നെപെി:-  തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് 
 

6) രകതയേ ഘെേപദ്ധതി (എസ്.സി.എസ്.പി), പട്ടിേവര്ഗ ഉപപദ്ധതി (റൃി.എസ്.പി) 
രോരമുള്ള കരാജക്ടു നിര്വഹണം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി തലത്തില്  രകതയേമായി 
അവകലാേനം ടേം. ണം. ൊടത പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടര്, നഗരോരയ ഡയറക്ടര്, 
ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര്  എന്നിവര്  എല്ലാ മാസയിം രകതയേമായി എസ്.സി.എസ്.പി, 
റൃി.എസ്.പി കരാജക്ടുേളുടെ നിര്വഹണം അവകലാേനം ടേയ്യുേയും രശ്നങ്ങള്പ്  
പരിഹരിക്കാ   ഇെടപെല്  നെത്തുേയും കവണം. കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃി തലത്തില്  
ഇെടപെല്  കവ്ട വ രകതയേമായി നല്േണം. 

നെപെി:-  1)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
3)നഗരോരയഡയറക്ടര്  

4)ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര്  
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7) േില നഗരസഭേളില്  പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തില്  ൄടുംബങ്ങള്പ്  ഇല്ലാടയെിള ം റൃി.എസ്.പി 
വിഹിതം അനുവദിചൃിട്ടു്ട ് എന്ന് കയാഗം വിലയിയ്യൃത്തി. 2021-22 വര്ഷയിം ഇകത അവസ്ഥ 
ഉ്ട ായിയ്യൃ.. വര്ഷാവസാനമായതിനാല്  ഈ തുേ മറൄ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക്  
മാറൃി വിഭജിക്കാ   േഴിഞ്ഞില്ല. പട്ടിേവര്ഗ   വിഭാഗക്കാര്  ഇല്ലാത്ത നഗരസഭേള്പ്കക്കാ  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേള്പ്കക്കാ ഈ വര്ഷം  റൃി.എസ്.പി വിഹിതം അനുവദിചൃിട്ടുട്ട െില്  ഇതു 
പരികശാധിചൃ ്റികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   നഗരോരയ ഡയറക്ടകറയും പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടകറയും 
ചുമതലടപ്പടുത്തി. പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തില്ടപ്പട്ടവര്  ഇല്ലാ എന്നത് Tribal Dvelopment 
Officer/Tribal Extention Officer െി സാക്ഷയടപ്പടുത്തി കവണം വിശദാംശങ്ങള്പ്  കശഖരിക്കാ . 
ഇങ്ങടനയുള്ള തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കപര്, റൃി.എസ്.പി വിഹിതമായി അനുവദിചൃ 
തുേ എത്ര എന്നീ വിവരങ്ങള്പ്  അടുത്ത കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃിക്കു മുമ്പ് നല്േണം.   

നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി/ഡി.എ) വൄപ്പ്  
2) നഗരോരയഡയറക്ടര്  

3)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
4)പട്ടിേവര്ഗ ഡയറക്ടര്  

 

8) KSEB ക്സല   നീട്ടുന്നതിനും ടതയ്യൃയിവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്പ്  തുേ ടഡകപ്പാസിറൃ് ടേയ്യു.്ട ്. എന്നാല്  ഇതിനാവശയമായ സാധനങ്ങള്പ്  
വാങ്ങുകമ്പാള്പ്  േിലകപ്പാള്പ്  വില ടും. ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്ത തുേ തിേയാടത വയ്യൃന്ന 
അവസരത്തില്  ഇതു കരാജക്ടു നിര്വഹണടത്ത ബാധിക്കും. ഇടതാഴിവാക്കാ   KSEB, KWA, 
GWD  എന്നിവ മുകഖന നെപ്പാക്കാനുകേശിക്കുന്ന രവൃത്തിേളുടെ തുേ സാമ്പത്തിേ 
വര്ഷാരംഭത്തില്  തടന്ന ഡികപ്പാസിറൃ് ടേം. ണം. കരാജക്ടുേള്പ്  അതതു വര്ഷം  തടന്ന 
പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിന് ഈ നിര്കേശം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  െതയമായി പാലിക്കണം. 
വര്ഷാവസാനം ഇങ്ങടനയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില്  തുേ ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്യുന്ന രീതി 
ഴിവാകക്ക്ട താണ്.   

നെപെി:-  തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

9) 2021-22 വര്ഷം 16 തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി ടേലവ് 70 ശതമാനത്തില്  
താടഴയാണ്. 63 തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി ടേലവ് ശതമാനം 70 നും 80 
നുമിെയ്ക്കാണ്. ഈ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ (ആടേ79) േഴിഞ്ഞ വര്ഷടത്ത പദ്ധതി 
നിര്വഹണം രകതയേം അവകലാേനം ടേം. ാ   പഞ്ചായത്ത്ഡയറക്ടര്, 
നഗരോരയഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര്  എന്നിവടര ചുമതലടപ്പടുത്തി. പദ്ധതി 
ടേലയി ൄറയാനുള്ള ോരണടമന്താണ്, ഈ വര്ഷം പദ്ധതി ടേലവ് ടമചൃടപ്പടുത്താ   
സൃീേരിക്കുന്ന നെപെിേള്പ്  എടന്താടക്ക എന്നിവ സംബന്ധിചൃ റികപ്പാര്ട്ട് അടുത്ത 
കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃിക്കു മുമ്പ് വൄപ്പു കമധാവിേള്പ്  നല്േണം.  

നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ്  
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  

3)നഗരോരയഡയറക്ടര്  
4)ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര്  

4. രകതയേ വിഷയം 
====================  
4.1  പഞ്ചായത്്ത ഡയറക്ടര്  - HDPE ടേെിചൃട്ടി. 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 05.05.2022 ടല PAN/6090/2022/J1(DP) നമ്പര്  േത്തും ശ്രീ.ഫ്രാ സിസ് 
വര്ഗീസ് അഴീകക്കാെ്, തൃശ്ശൂര്  എന്നയാള്പ്  CMO കപാര്ട്ടല്  മുകഖന 18.03.2022 ല്  നല്കിയ േത്തും 
അനുബന്ധ കരഖേളും  (SRG 507/22). 
 
 അടുക്കളകത്താട്ടം, ടെറസ്സ് ഗാര്ഡ   പചൃക്കറി െഷിക്ക് കഗ്രാബാഗിനു പേരം High 
Density Polyethylene (HDPE) ടേെിേട്ടി ഉപകയാഗിക്കുന്നത് കരാത്സാഹിപ്പിക്ക 
ണടമന്നാണാവശയം. HDPE േട്ടിയില്  കപാട്ടിംഗ് മിശ്രിതം നിറചൃ ്നല്ൄകമ്പാള്പ്  300 യ്യൄപയാണ് 
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രതീക്ഷിക്കുന്ന ടേലവ്. ഇത് വാങ്ങാ   തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക്  നിര്കേശം 
നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

തീയ്യൃമാനം: - HDPE േട്ടിേളുടെ ഗുണനിലവാരം, ഇത്തരം േട്ടിേള്പ്  
ഉപകയാഗിക്കുന്നതിടെ രാകയാഗിേത, ഗുണകമേ 
തുെങ്ങിയവയികേല്  കേരള ോര്ഷിേ സര്വേലാ ശാലയുടെ  
വിദകദാപകദശം കതെി റികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   െഷി വൄപ്പു 
ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. റികപ്പാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  
പിന്നീടു പരിഗണിക്കും.   

നെപെി:-  1)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
2)െഷി  ഡയറക്ടര്  

4.2 മൂന്നിലവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 
കോട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടെ 11.05.2021 ടല േത്തും മൂന്നിലവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 18.04.2022-ടല A2-4/2022-ാാാം നമ്പര്  േത്തും  (SRG 514/22 – CC/307/22). 

 
 മൂന്നിലവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  NRHM (ആയുഷ് ) ഡിടസ്പ സറി ഉ്ട ്. ഇവിടെയുള്ള 
കഡാക്ടര്ക്ക് NRHM ല്  നി. കവതനം നല്ൄ.്ട ്. അറൃ ഡര്, പാര്ട്ട് ക്സെം സൃീപ്പര്  (ആടേ 
രണ്ടകപര്) എന്നിവടര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് നിയമിചൃ ്പഞ്ചായത്തില്  നിന്നാണ് കവതനം 
നല്ൄന്നത്. NRHM (ആയുഷ് ) ഡിടസ്പ സറി ആരംഭിചൃകപ്പാള്പ്  കഡാക്ടറുടെ കവതനം NRHM 
നി.ം അറൃ ഡര് , പാര്ട്ട് ക്സെം സൃീപ്പര്  എന്നിവര്ക്കുള്ള കവതനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും 
നല്േണടമന്നാണ് സര്ക്കാര്  ഉത്തരവായിയ്യൃന്നത്.  
 യ്യൃ വര്ഷം ഇതിനായി 3.50 ലക്ഷം യ്യൄപ ടേലവാൄ.. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു തനതു 
ഫണ്ട ൄറവാണ്. അതിനാല്  ഇവര്ക്കുള്ള കവതനം വിേസന ഫ്ട ില്  നി. നല്ോ   
അനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  
 

തീയ്യൃമാനം: - 1) അനുമതി നിരസിചൄ.  തനതു ഫ്ട ് ഉപകയാഗിക്കായി 
ന്നതാണ്. 

2) അറൃ ഡര്, പാര്ട്ട് ക്സെം സൃീപ്പര്  എന്നിവയ്യൃടെ കവതനം 
NRHM ല്  നി. നല്ോ   േഴിയുകമാ എന്ന് 
പരികശാധിക്കാടമന്ന് ആയുഷ് മിഷ  ഡയറക്ടറുടെ 
രതിനിധി അറിയിചൄ. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി ആയുഷ് 
മിഷ   കസ്റ്ററൄ ഡയറക്ടറുമായി ബന്ധടപ്പകെ്ട താണ്.    

 
നെപെി:-  തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി/എഫ്.എം) വൄപ്പ് 

4.3  KSEB - നിലാവ് പദ്ധതി  
K.S.E.B.L ടേയര്മാ   ആെ് മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ 09.03.2022 ടല No.CP/ Plg2/ NILAAVU/ 
LED/ Street Lights/2021-22/386 നമ്പര്  േത്്ത (SRG 496/22)  

 േിഫ്ബി ധനസഹായകത്താടെ നെപ്പാക്കുന്ന നിലാവ് പദ്ധതിയ്ക്ക് 289.82 കോെി 
യ്യൄപയാണ് ടേലവ് രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പദ്ധതി നിര്വഹണത്തിന് K.S.E.B ടയ ടസ്പഷയല്   
പര്പ്പസ് ടവഹിക്കിളായി ചുമതലടപ്പടുത്തിയിരിക്കു.. എനര്ജി എഫിഷയ സി സര്വീസസ് 
ലിമിറൃഡ് (EESL) എന്ന സ്ഥാപനടത്തയാണ് നിലാവ് പദ്ധതിയില്  എല്.ഇ.ഡി ബള്പ്ബ്   
വിതരണം ടേയ്യുന്നതിനുള്ള കരാജക്ട് മാകനജ് ടമെ് യൂണിറൃായി നികയാഗിചൃിട്ടുള്ളത്. നിലാവ് 
പദ്ധതിയില്  LED സ്ഥാപിക്കുന്നത് രണ്ട ഘട്ടത്തിലായാണ്. ന്നാം ഘട്ടമായി 2 ലക്ഷം LED 
സ്ഥാപിചൃിട്ടു്ട ്. ര്ട ാം ഘട്ടമായി 8.5 ലക്ഷം LED ആണ് സ്ഥാപികക്ക്ട ത്. ഇതില്  1.72 ലക്ഷം 
LED ക്ക് ഒര്ഡര്  നല്േിയിയ്യൃ.. ഇതില്  1.40 ലക്ഷം  LED  സ്ഥാപിചൄ. സ്ട്രീറൃ് ടമയി   
ഇല്ലാത്തത് LED ക്സലറൄ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തെസ്സമായി വയ്യൃ..  
ടേ.എസ്.ഇ.ബി ടേയര്മാ   & എം.ഡി യുടെ ആവശയ രോരം നിലാവ് പദ്ധതിയുടെ 

സുഗമമായ നെത്തിപ്പിന് താടഴ പറയുന്ന തീയ്യൃമാനങ്ങള്പ്  എടുത്തു.  
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 നിലാവ് പദ്ധതിയില്  പല തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിള ം സ്ട്രീറൃ് ടമയിനിടെ അഭാവം 
മൂലം പദ്ധതി നെപ്പാക്കാ   േഴിയുന്നില്ല. 2020 ല്  നെന്ന ക്സപലറൃ് സ്റ്റഡിയുടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  1.62 ലക്ഷം സ്ട്രീറൃ് ക്സലറൄേളില്  സ്ട്രീറൃ് ടമയിനില്ല. 100 യ്യൄപ / മീറൃര്  
നിരക്കില്  5670 േികലാമീറൃര്   ദൂരം ക്സല   വലിക്കുന്നതിന് 56.7 കോെി യ്യൄപ ഏേകദശ 
ടേലവ് വയ്യൃം. തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കേര്ന്ന്   കജായിെ് ഇ ടസ്പക്ഷ   
നെത്തി സ്ട്രീറൃ് ടമയി   ഇല്ലാത്തതു മൂലം LED സ്ഥാപിക്കാ   സാധിക്കാത്ത 
ടലാകക്കഷനുേളുടെ േണടക്കടുക്കണം. ഇതിനാവശയമായ നെപെി ബന്ധടപ്പട്ട 
തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും KSEB യും സൃീേരിക്കണം. സ്ടീറൃ് ടമയി   ഇല്ലാത്ത 
രകദശങ്ങളില്  തല്ക്കാലകത്തക്ക് േണ്ടകരാള്പ്  സൃീചൃ ് ഉപകയാഗിക്കുന്നതിടെ സാധയത 
KSEB പരികശാധിക്കണം. 

 സ്ട്രീറൃ് ടമയി   ഇല്ലാത്ത രകദശങ്ങളില്  സ്ട്രീറൃ് ടമയി   വലിക്കുന്നതിന് കരാജക്ട് 
തം. ാറാക്കി  K.S.E.B യില്  തുേ ടഡകപ്പാസിറൃ് ടേം. ണം.   

 നിലാവ് പദ്ധതിയുടെ ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് രോരം 7 വര്ഷ വാറെി 
ോലാവധിയ്ക്കുള്ളില്  പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിചൃ എല്.ഇ.ഡിേളില്  കേൊയ 
ബള്പ്ക്േള്പ്  EESL സൗജനയമായി ലഭയമാക്കണം. നിലാവ് പദ്ധതിയുടെ ന്നാം ഘട്ടമായി 
സ്ഥാപിചൃ 2 ലക്ഷം എല്.ഇ.ഡിേളില്  കേൊയവ K.S.E.B / EESL രോനശസ്ഥാപിക്കണം. 
എല്.ഇ.ഡിേള്പ്  മാറൃി സ്ഥാപിക്കുന്ന രവൃത്തി ഏത് സ്ഥാപനടത്ത ഏല്പ്പിക്കണടമന്ന് 
സംബന്ധിചൃ ് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക്  ഉേിതമായ തീയ്യൃമാനം 
ക്സേടക്കാള്ളായിന്നതാണ്. ഈ രവൃത്തി K.S.E.B ടയ ഏല്പ്പിക്കുന്ന പക്ഷം കേൊയ  
ഒകരാ എല്.ഇ.ഡിയും മാറൃി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കലബര്  ോര്ജ് ആയി 166 യ്യൄപ (+18% 
GST) നിരക്കില്  K.S.E.B ക്ക് നല്കേ്ട താണ്. മറൃ് ഏജ സിേടളയാണ് 
ഏല്പിക്കുന്നടതെില്  ടെ്ട ര്  നെപെി സൃീേരിക്കണം. എന്നാല്  മുേളില്  പറഞ്ഞ 
നിരക്കില്  അധിേമാോ   പാെില്ല.  

 ര്ട ാംഘട്ടത്തില്  LED സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് MSMEേള്പ്ക്ക് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്  
നിയമാനുസൃതമായ പരിഗണന നല്കേ്ട താണ്. 

നെപെി:-  1)തകേശസൃയംഭരണ (ഇ.ഡബ്ളിയു.ബി) വൄപ്പ് 
2)ടേയര്മാ   & മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടര് , K.S.E.B  

 
4.4  കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറൃി 
കോട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടെ 05.03.2022 ടല േത്തും കോട്ടയം നഗരസഭ 
േൗണ്ടസിലിടെ 22.12.2021 ടല 43-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃമാനയിം കോട്ടയം നഗരസഭാ 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 14.02.22 ടല NPW1-10/ 2019-ാാാം നമ്പര്  േത്തും മറൃ് അനുബന്ധ കരഖേളും   (SRG 
315/22- CC /171/22). 
 നാട്ടേം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോട്ടയം നഗരസഭയുടെ ഭാഗമാൄന്നതിനു മുമ്പ് േിങ്ങവനം 
ൄെിടവള്ള പദ്ധതിക്ക് 2004-05 ല്  കരാജക്ട് ഏടറൃടുത്തിയ്യൃ.. ഇകപ്പാള്പ്  ഈ രകദശം കോട്ടയം 
നഗരസഭയുടെ ഭാഗമാണ്. പമ്പ് ഹൗസില്  നി.ം വാട്ടര്  ൊെികലക്ക് ക്സപപ്പ് ക്സല   
സ്ഥാപിചൃതിടെ തുേ ഇനിയും നല്ോനു്ട ്. പാര്ട്ട് ബില്  ആയി 88,726 യ്യൄപ നല്േിയിട്ടു്ട ്. 
ക്സപപ്പ് ക്സലനിനു മുേളിലൂടെ ൊറിംഗ് നെന്നതിനാല്  വാലുകവഷ   എടുക്കാ   േഴിയുന്നില്ല. ഈ 
കരാജക്ടിടെ എം.ക്ക്ക് അെക്കം മറൄ വിശദാംശങ്ങള്പ്  .ം തടന്ന ലഭയമല്ല. ആടേ 4738 മീറൃര്  
ദൂരമാണ് ക്സപപ്പുക്സല   ഉള്ളത്. ഇതില്  2000 മീറൃറിടെ വാലുകവഷ   എടുത്തു. ഇതനുസരിചൃ ്
3,50,024 യ്യൄപയാണ് വാലുകവഷ   തുേ. 4738 മീറൃര്  ക്സപപ്പുക്സല   സ്ഥാപിചൃതിടെ 
വാലുകവഷ   തുേയില്  നി. അതിടെ പാര്ട്ട് ബില്  തുേയായ 88,726 യ്യൄപ േഴിഞ്ഞ് ബാക്കി 
തുേ േരാറുോരന് അനുവദിക്കാ   അനുമതി  നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

തീയ്യൃമാനം: - 1) 2009-10 ല്  പൂര്ത്തിയായ രവൃത്തി സംബന്ധിചൃ ്
സര്ക്കാരിള ം പരാതി ലഭിചൃിയ്യൃ. എ. കയാഗം 
വിലയിയ്യൃത്തി. ഉത്തരവാദിത്തടപ്പട്ട ഉകദയാഗസ്ഥര് , 
(അസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയര്, അസിസ്റ്റെ് എൈിേുട്ടീവ് 
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എഞ്ചിനീയര് ) ഫയല്  സൂക്ഷിക്കാടത ടതറൃായ വിവരങ്ങള്പ്  
സര്ക്കാരിനു നല്േിടയന്ന് ഇതു സംബന്ധിചൃ സര്ക്കാര്  
ഉത്തരവില്  പറയു.്ട ്. അംഗീെത ഏജ സി മുകഖന 
വാലുകവഷ   നെത്തി േരാറുോരന് അര്ഹമായ തുേ 
നല്ോനും ആവശയമായ തുേ വീഴ്ചവയ്യൃത്തിയ 
ഉദയാഗസ്ഥരില്  നിന്ന് ഈൊക്കാനും 29.12.2018 ടല 
3263/2018/ തസൃഭവ രോരം സര്ക്കാര്  ഉത്തരവായതാണ് 
എന്ന ോരയയിം കയാഗം വിലയിയ്യൃത്തി. 

2) ോലതാമസം വയ്യൃത്തിയ സാഹേരയത്തില്  മുഴവ   
രവൃത്തിയും (4738 മീറൃര് ) ശാസ്ത്രീയമായി വാലുകവഷ   
നെത്തി നിയമരോരമുള്ള ബില്  തുേ നല്ൄന്നതിന് 
അെിയന്തിര നെപെി സൃീേരിക്കാ   തകേശസൃയം 
ഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. ഇതു 
സംബന്ധിചൃ ് സൃീേരിചൃ നെപെി അടുത്ത 
കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറൃിയില്  നല്േണടമന്ന് 
തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയകറാെ് 
നിര്കേശിക്കു..  

 

നെപെി:-  1)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി/എ.സി) വൄപ്പ് 
2)തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  

 
 
4.5 കോറൃാനിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടെ 16.03.2020 ടല േത്തും കോറൃാനിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 16.02.2022 ടല 1(7)-ാാാം നമ്പര്   തീയ്യൃമാനയിം കോറൃാനിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 03.03.2022 ടല C1-773/2022-ാാാം നമ്പര്  േത്തും അനുബന്ധ കരഖേളും  (SRG 
366/22 – CC/203/2022).  
 
കരാ.നം: 248/22 അെെല്  8,00,000 യ്യൄപ 

വിേസനഫ്ട ് ജനറല്    1,00,000യ്യൄപ 

സംസ്ഥാന വിഹിതം    2,00,000 യ്യൄപ 
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം  2,20,000 യ്യൄപ 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം   80,000 യ്യൄപ 

കലാണ്ട   2,00,000 യ്യൄപ 
കപര് എസ്.റൃി.ഭവന നിര്മ്മാണം 

 
പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തില്ടപ്പടുന്ന താടഴ പറയുന്ന ൄടുംബങ്ങള്പ്  ഭവനനിര്മ്മാണ ത്തിനുള്ള 
ക്സലഫ് ലിസ്റ്റില്  ഉ്ട ്. ട്ടവോശമുള്ള (ഗുണകഭാക്താക്കളുടെ മാതാവില്  നി.ം ലഭിചൃത് ) 4 
ടസെ് മിമിയില്  ഇവര്  50 വര്ഷമായി താമസിചൄവയ്യൃ.. 

1) ശ്രീ.കമാനായി ോകക്കാ 
2) ശ്രീ. പൗകലാസ് ോകക്കാ 
3) ശ്രീമതി ൄഞ്ഞുകമാള്പ്  തെചൃ   

ഇവര്  രകതയേമായി സ്ഥലം വാങ്ങി വീടു വചൄ താമസിക്കാ   ഉകേശിക്കുന്നില്ല. മൂ. 
ൄടുംബത്തിനും റൃ കറഷ ോര്ഡാണ് ഉള്ളത്. ഒകരാ ൄടുംബത്തിനും (3 ൄടുംബം) രകതയേം 
വാതിള ം അടുക്കളയും േിെപ്പുമുറിയും ശൗോലയയിം ഉള്പ്ടപ്പടുത്തിയുള്ള പ്ലാ   ഭരണസമിതി 
അംഗീേരിചൃിട്ടു്ട ്. നാള  ടസെ് മിമിയില്  റൃനിലയിലാണ് വീടു നിര്മ്മിക്കുന്നത്. ഇതിന് 
അനുമതി നല്േണടമന്നതുസംബന്ധിചൃ.് 
 ഗുണകഭാക്താക്കളില്  ശ്രീ പൗകലാസ് ോകക്കാ എന്ന ആള്പ്  ഇകപ്പാള്പ്  മരണടപ്പട്ടു എ.ം 
ഭാരയയും മക്കളും ടെയില്ലാത്തതിനാല്  വീടു നല്കേ്ട തിടല്ല.ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി 
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അറിയിചൃിയ്യൃ.. ഇത് ശരിയാടണന്ന് ക്സലഫ് േീഫ് എൈിേുട്ടീവ് ഒഫീസറും കയാഗത്തില്  
അറിയിചൄ. 
 

തീയ്യൃമാനം: - ക്സലഫ് േീഫ് എൈിേുട്ടീവ് ഒഫീസറുടെ െി അഭിരായ രോരം 
മൂ.വീടു നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ആവശയം പരിഗണിചൃില്ല. 
രണ്ടനിലയിലായിട്ടു വീടു നിര്മ്മിക്കുന്നതികനാ ലഭയമായ സ്ഥലത്ത് 
രണ്ട ൄടുംബത്തിന് രകതയേമായി താമസിക്കായിന്ന രീതിയികലാ 
വീടു നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്ൄ. – ക്സലഫ് മിഷടെ 
നിരക്കെക്കമുള്ള മറൄ മാനദണ്ഡങ്ങള്പ്  പാലികക്ക്ട താണ്. 

നെപെി:-  തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 
 
4.6 ൄന്നംൄളം നഗരസഭ 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടെ 16.03.2022 ടല േത്്ത (SRG 394/22 – CC/257/22, SRG 393/22 
– CC/ 258/22))  
  

i)കരാ.നം: 335/22 അെെല്  
 

91,42,313 യ്യൄപ 
(തനത് ഫ്ട ് ) 

കപര്  PMAY ഭവന പദ്ധതി – ക്സലഫ് (ജനറല് ) 

 
   

 

ii)കരാ.നം: 336/22 അെെല്  
 

35,06,563 യ്യൄപ 
(തനത് ഫ്ട ് ) 

കപര് PMAY ഭവന പദ്ധതി – ക്സലഫ് (ജനറല് ) 
 
 മുേളില്  പറഞ്ഞ PMAY ഭവന പദ്ധതിക്കുള്ള കരാജക്ടുേളില്  തനതുഫ്ട ാണ് 
വേയിയ്യൃത്തിയിയ്യൃന്നത്. ടോവിഡിടെ െി പശ്ചാത്തലത്തില്  നഗരസഭയ്ക്ക് തനതുഫ്ട ് 

ൄറവാണ്. 2008 – 09 ല്  നെപ്പാക്കിയ ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതിയ്ക്കായി നഗരസഭയുടെ 
വിേസനഫ്ട ില്  നിന്ന് അധിേമായി 91,42,313 യ്യൄപ ജില്ലാ സഹേരണ ബാെില്  അെചൄ. ഈ 
തുേ എസ്.ബി.ഐയില്  ഫിൈഡ് ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്തിട്ടു്ട ്. ൊടത ലക്ഷം വീെ് പദ്ധതിക്കായി 
നഗരസഭ മാറൃി വചൃ തുേയില്  (വിേസനഫ്ട ് ) 35,06,563 യ്യൄപ ബാക്കി വ.. ഇത് യൂണിയ   
ബാെ് അക്കൗ്ട ില്  സൂക്ഷിചൃിരിക്കു.. ആടേ തുേ 1,26,48,876 യ്യൄപ. ഈ തുേ മുേളില്  പറഞ്ഞ 
കരാജക്ടുേളില്  വേയിയ്യൃത്തിരിക്കുന്ന തനതുഫ്ട ിനു പേരം ഉപകയാഗിക്കാ   അനുമതി 
നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീയ്യൃമാനം: - അനുമതി നല്ൄ..   

 
നെപെി:-  തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് 

 
4.7  ആരയൊവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 
ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടെ 10.03.2022 – ടല േത്തും ആരയൊവ്         
ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 28.09.2021 ടല 7(1)-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃമാനയിം       
 (SRG 360/22 – CC/223/22) 
  
താടഴപറയുന്ന നാള ൄടുംബങ്ങളുടെ വീടുേള്പ്  ഇെിഞ്ഞു വീഴാറായതും വാസകയാഗയമല്ലാത്തതും 
ആണ്. ഇവര്  ക്സലഫ് ഗുണകഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്  ഇല്ല. 
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1) ശ്രീമതി ലാലി, തത്തക്കാെ്, കോട്ടവാസല്  
2) ശ്രീമതി സുമതി തുളസി, ഈട്ടിവിള വീെ്, ഊള ോെ് 
3) ശ്രീമതി കജാമിയ കതാമസ്, കപാത്തനാമല 
4) ശ്രീമതി ഫാത്തിമ ബീവി, പള്ളിവാസല്, അചൃ കോവില്  

 ഈ ൄടുംബങ്ങള്പ്ക്ക് വിേസനഫ്ട ് / തനതു ഫണ്ട ഉപകയാഗിചൃ ് വീടു രോനര്  
നിര്മ്മാണം എന്ന കപരില്  ധനസഹായം നല്ോ   അനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീയ്യൃമാനം: - അനുമതി നിരസിചൄ. 

നെപെി:-  തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 
4.8 പനചൃിക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത – ക്സലഫ് മിഷ   
ക്സലഫ് മിഷ   േീഫ് എൈിേുട്ടീവ് ഒഫീസറുടെ 18.03.2022 ടല LM7/3369/2021- ടല േത്ത്  (SRG 
410/22 ) 
  

പനചൃിക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  െി േെ. കപാൄന്ന മുളങ്കുഴ – പന്നിമറൃം – േിങ്ങവനം 
കറാഡിടെ വശടത്ത അനധിെത േകം. റൃം ഴിപ്പിചൃ ്രാ കഫാര്മര്  സ്ഥാപിക്കണടമന്ന് ബഹു. 

ക്സഹകക്കാെതിയില്  ഹര്ജി ഫയല്  ടേയ്തിയ്യൃ.. (WP(C) 41283/2017) (മുളങ്കുഴ – പാക്കില്  - 

പന്നിമറൃം – േിങ്ങവനം ലൂപ്പ് കറാഡ് വിേസന സമിതി നല്േിയ ഹര്ജി  രോരം) ഈ 
കറാഡിടെ വശത്ത് അനധിെതമായി േകം. റിയ സ്ഥലം മൂ.മാസത്തിനുള്ളില്  അള. 
തിട്ടടപ്പടുത്തി തുെര്ന്ന് മൂ. മാസത്തിനുള്ളില്  അനധിെത ക്സേകം. റൃം ഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 
നിയമാനുസൃത നെപെി തകേശഭരണസ്ഥാപനം സൃീേരിക്കണടമന്ന് ബഹു. ക്സഹകക്കാെതി 
ഉത്തരവായിട്ടു്ട ്. ഇതനുസരിചൃ ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല ോരമൂെ് രോറകമ്പാക്ക് നിവാസിേളായ 
നാട്ടേം രോതവല്  ശ്രീ സുകരന്ദ്ര , നാട്ടേം ഉറുകവാത്ത് ശ്രീ പൗകലാസ് എന്നിവടര ഈ 
സ്ഥലത്തു നി. ഴിപ്പിചൃ ് രോനരധിവസിപ്പിക്കണം. ബഹു. ക്സഹകക്കാെതിയില്  കോെതിയലക്ഷയ 
ഹര്ജി ഫയല്  ടേയ്തിട്ടുള്ളതിനാല്  അെിയന്തിരനെപെി സൃീേരികക്ക്ട തു്ട ്. അതിനാല്  
മുേളില്  പറഞ്ഞ രണ്ട കപര്ക്ക് ക്സലഫ് മിരഹിത ഭവനരഹിത ഗുണകഭാക്തൃലിസ്റ്റില്  
ഉള്പ്ടപ്പടുത്തുന്നതിന് രകതയോനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീയ്യൃമാനം: - ക്സലഫ് ഭവനപദ്ധതിയ്ക്കായി മാറൃി വചൃിരിക്കുന്ന 
വിേസനഫ്ട ിടെ 20 ശതമാന (ജനറല്, എസ്.സി.പി, 
റൃി.എസ്.പി)ത്തിനു രോറടമയുള്ള വിഹിതകമാ തനതു ഫക്ട ാ 
േട്ട ത്തണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ അനുമതി നല്ൄ..  

നെപെി:-  തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 
4.9  ടവളിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  
ടോല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടെ 06.05.2022 ടല േത്്ത (SRG 310/22) 
  
ക്സലഫ് ഭവനപദ്ധതിയില്  ഗുണകഭാക്തൃലിസ്റ്റില്  ഉള്പ്ടപ്പടുത്തണടമന്ന് ശ്രീമതി രജിത, 
മുേളുവിള വീെ്, ടോട്ടറ എന്ന ആള്പ്  ബഹു. മുഖയമന്ത്രിയുടെ സാന്തൃന സ്പര്ശം ജില്ലാതല 
പരാതിപരിഹാര അദാലത്തിന് അകപക്ഷ നല്േിയിയ്യൃ.. ഇവര്  ക്സലഫ് ഭവന പദ്ധതിയില്  
ഉള്പ്ടപ്പടുത്തുന്നതിന് അര്ഹയാടണന്ന് വികല്ലജ് എൈ്റൃ ഷ   ഒഫീസര്  റികപ്പാര്ട്ടു  
നല്േിയിട്ടു്ട ്. എന്നാല്  ഇവര്  ഒണ്ടക്സലനായി അകപക്ഷ സമര്പ്പിചൃിയ്യൃന്നില്ല. ശ്രീമതി രജിത 
ഭിന്നകശഷിക്കാരിയും അവിവാഹിതയുമാടണ.ം വൃദ്ധയായ മാതാവിടെ സംരക്ഷണം 
ഇവര്ക്കാടണ.ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അറിയിചൃിട്ടു്ട ്. ഇകപ്പാള്പ്  വാെേവീട്ടിലാണ് 
താമസിക്കുന്നത്. 4.5 ടസെ്  സ്ഥലം സൃന്തമായു്ട ്. നിശ്ചിത സമയത്ത് അകപക്ഷിക്കാ   
വിട്ടുകപായതിനാല്  രകതയേ പരിഗണന നല്േി വീണ്ടം അകപക്ഷിക്കാ   അവസരം 
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നല്ൄേകയാ രകതയേമായി ഗുണകഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്  ഉള്പ്ടപ്പടുത്തുേകയാ ടേം. ണടമന്നതു 
സംബന്ധിചൃ.്  
 

തീയ്യൃമാനം: - ഇവര്  അതിദരിദ്രയ്യൃടെ ലിസ്റ്റില്  ഉള്പ്ടപ്പട്ടവകരാ അഗതി രഹിത 
കേരളം (ആശ്രയ) ലിസ്റ്റില്  ഉള്പ്ടപ്പട്ടവകരാ ആടണെില്  വീടു 
പണിയുന്നതിനു ധനസഹായം നല്ോയിന്നതാണ്. ഇതിനായി 
ക്സലഫ് ഭവനപദ്ധതിയ്ക്കായി മാറൃി വചൃിരിക്കുന്ന വിേസനഫ്ട ിടെ 
20 ശതമാന (ജനറല്, എസ്.സി.പി, റൃി.എസ്.പി) ത്തിനു 
രോറടമയുള്ള വിഹിതകമാ തനത് ഫക്ട ാ മാത്രകമ 
ഇതിനുപകയാഗിക്കായി.  

നെപെി:-  തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 

4.10  പിണറായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
േണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസറുടെ 07.03.2022 ടല േത്തും അനുബന്ധകരഖേളും  (SRG 347/22- 
CC /101/22). 

 
 
കരാ.നം: 90/22 അെെല്  4,76,00,000 യ്യൄപ 

 (സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്  
വിഹിതം) 

കപര് പിണറായി േണ്ടടവ ഷ   ടസെര്  ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണം, 
പൂര്ത്തീേരണം- മൂന്നാം ഘട്ടം             

 
  
 പിണറായി േണ്ടടവ ഷ   ടസെറിടെ ന്ന്, ര്ട ് ഘട്ടങ്ങള്പ്  MLASDF 
ഫണ്ടപകയാഗിചൄ പൂര്ത്തിയായി. മൂന്നാം ഘട്ട നിര്മ്മാണത്തിനായി 2018-19 ല്  6.00 കോെി യ്യൄപ 
ബഡ്ജറൃില്  വേയിയ്യൃത്തിയിയ്യൃ.. ഇതിടെ േണ്ടകരാളിംഗ് ഒഫീസറായി പഞ്ചായത്തു 
ഡയറക്ടടറയാണ് സര്ക്കാര്  നിശ്ചയിചൃിയ്യൃന്നത്. മൂന്നാംഘട്ട രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റികമറൃ് 
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  തം. ാറാക്കി നല്േി. ആടേ തുേ 4.76 കോെി 
യ്യൄപ. ഇതിനു ഭരണാനുമതി 01.02.2019 നു  സര്ക്കാര്  നല്േി. ഇതിടെ നിര്വഹണ 
ഏജ സിയായി ഊരാളുെല്  കലബര്  കോണ്ടരാക്റ്റ് കോ-ഒപ്പകററൃീവ് ടസാക്സസറൃിടയ 
സര്ക്കാര്  ചുമതലടപ്പടുത്തി. ഊരാളുെല്  ടസാക്സസറൃി പിണറായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു 
ടസക്രട്ടറിയുമായി മൂന്നാം ഘട്ടത്തിടല സിവില്, ഇലക്ട്രിക്കല്, ഇലകക്ട്രാണിൈ്, ഇെീരിയര്  
രവൃത്തിേള്പ്  എന്നിവയ്ക്കായി േരാറില്  ഏര്ടപ്പട്ടു. േണ്ടടവ ഷ   ടസെറിടെ നിര്മ്മാണം 
2020 നവംബറില്  പൂര്ത്തിയായി. േണ്ടടവ ഷ   ടസെറിടെ നിര്മ്മാണയിം രവര്ത്തനയിം 
സംബന്ധിചൃ ്താടഴ പറയുന്നവയില്  സാധൂേരണം / അനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്    
 
1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു മുകഖനയാണ് രവൃത്തി നെത്തിയടതെിള ം വാര്ഷിേ പദ്ധതിയില്  ഇത് 
ഉള്പ്ടപ്പടുത്തിയിയ്യൃന്നില്ല. 2021-22 ല്  ഇത് വാര്ഷിേ പദ്ധതിയില്  ഉള്പ്ടപ്പടുത്തി ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീോരം ലഭിചൄ. ഇതിന് സാധൂേരണം.  

തീയ്യൃമാനം: - ഈ രവൃത്തി സര്ക്കാര്  അനുമതികയാടെയാണ് 
നെത്തുന്നടതന്ന് കയാഗം നിരീക്ഷിചൄ. ആയതിനാല്  
സാധൂേരണം നല്ൄ..      

 മുേളില്  പറഞ്ഞവകയാടൊപ്പം താടഴ പറയുന്നവയ്ക്ക് െി സാധൂേരണം / അനുമതി 
നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
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2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ െി അനുമതികയാടെ 24.08.2021 ല്  24,07,284 യ്യൄപ 
ഊരാളുെല്  കലബര്  കോണ്ടരാക്ട് ടസാക്സസറൃിക്ക് ടമാബിക്സലകസഷ   അഡൃാ സ്  
നല്േിയ നെപെിക്ക് സാധൂേരണം  

തീയ്യൃമാനം: - സാധൂേരണം നല്ൄ..   

3) (i)സാകെതിോനുമതി ലഭിചൃ എസ്റ്റികമറൃില്  സിവില്, ഇലക്ട്രിേ്, ഇലകക്ട്രാണിൈ് 
രവൃത്തിേള്പ്ക്ക് GST 12 ശതമാനമാണ്. എന്നാല്  ഇതിന് 18 ശതമാനമാണ്. GST 
നല്കേ്ട ത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായുള്ള േരാറു രോരം 18 ശതമാനമാണ് GST നിരക്ക്. 
18 ശതമാനം നിരക്കില്  തുേ അനുവദിക്കാ   അനുമതി. 

തീയ്യൃമാനം - അനുമതി നല്ൄ.  

 (ii) ആടേ റൃി.എസ് തുേയില്  അധിേരിക്കാടത റിക്സവസ്ഡ് എസ്റ്റികമറൃ് അംഗീേരിചൃ 
നെപെിക്ക് സാധൂേരണം  

തീയ്യൃമാനം: - സാധൂേരണം നല്ൄ..      

4) േണ്ടടവ ഷ   ടസെറിടെ മൂന്നാംഘട്ട രവര്ത്തനത്തില്  12 ഇനങ്ങളുടെ  
പര്കചൃസിംഗ് ഉള്പ്ടപ്പടുത്തിയിയ്യൃ.. മത്സരാധിഷ്ഠിത േൃകട്ടഷ   നെപെിയിലൂടെയാണ് 
ഈ സാധനങ്ങള്പ്  ULCCS വാങ്ങിയത്. ഇവ വാങ്ങിയ നെപെിക്ക് സാധൂേരണം. 

തീയ്യൃമാനം: - സാധൂേരണം നല്ൄ..      

5) േണ്ടടവ ഷ   ടസെറില്  അേൃാസ്റ്റിേ് രവൃത്തിേള്പ്  നെത്തിയിട്ടു്ട ്. വൄപ്പു 
തലത്തില്  ഇതിടെ സാകെതിേതൃം വിലയിയ്യൃത്തി സാകെതിോനുമതി നല്ോ   
രാവിണയമുള്ള ഏജ സി ഇല്ല. അതിനാല്  നിലവില്  ലഭയമായ ഗുണനിലവാര 
പരികശാധനാ റികപ്പാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ബില്തുേ നല്ോ   അനുമതി. 

തീയ്യൃമാനം: - ഇതു പരികശാധിക്കാ   അധിോരടപ്പടുത്തിയ സര്ക്കാര്  
ഏജ സികയാ മറൃ് അംഗീെത ഏജ സികയാ ഗുണനിലവാര 
പരികശാധന നെത്തി ശുപാര്ശ ടേയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ബില്തുേ 
നല്ോയിന്നതാണ്.      

6(1) പിണറായി േണ്ടടവ ഷ   ടസെറിന് താടഴ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് വാെേ 
നിശ്ചയിചൃിരിക്കുന്നത്. 

 വാെേ SGST CGST ആടേ 
ക്സഡനിംഗ് ഹാള്പ്  ആെ് 
ഒഡികറൃാറിയം 

65,000 5850 5850 76,700 

ഒഡികറൃാറിയം 40,000 3600 3600 47,200 
ക്സഡനിംഗ് 
ഹാള്പ്  

25,000 2250 2250 29,500 

  

 ദിവസ വാെേനിശ്ചയിചൄ നല്ോനാവിടല്ലന്ന് PWD ടേട്ടിെ വിഭാഗം അറിയിചൃിട്ടു്ട ്. 
അതിനാല്  വാെേ നിശ്ചയിചൃ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ നെപെിക്ക് സാധൂേരണം  

6.(ii) േണ്ടടവ ഷ   ടസെറിടെ യ്യൃ മുറി ബഹു. ധര്മ്മെം എം.എല്.എയുടെ ഒഫീസായി 
രവര്ത്തിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്േിയ നെപെിക്ക് സാധൂേരണം    

6.(iii) േണ്ടടവ ഷ   ടസെറിടെ നെത്തിപ്പിനായി താടഴ പറയുന്ന ജീവനക്കാടര 
നിയമിചൃിട്ടു്ട ്. 

1. സൂപ്പര്  ക്സവസര്  
2. ഇലക്ട്രീഷ   
3. ശുേീേരണടതാഴിലാളിേള്പ്  (2 കപര് )  
ഇതിനു സാധൂേരണം  
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6.(iv) േണ്ടടവ ഷ   ടസെറില്  ജനകററൃര്  രവര്ത്തിക്കു.്ട ്. േണ്ടടവ ഷ   ടസെര്  
വാെേയ്ക്കു നല്ൄന്ന അവസരത്തില്  ഹാളില്  ഉ്ട ാൄന്ന ആളുേളുടെ 
എണ്ണമനുസരിചൃാണ് എ.സിയുടെ ഉപകയാഗം. അതിനാല്  ഇന്ധന ഉപകയാഗത്തില്  
ഏറൃക്കുറചൃില്  ഉ്ട ാൄം. ഈ സാഹേരയത്തില്  ജനകററൃറില്  നിറക്കുന്ന ഡീസള ം 
ജനകററൃറിടെ ഉപകയാഗയിം സംബന്ധിചൃ ് വയതയാസം വരാം. ഇതു ക്രമീേരിക്കുന്നതിന് 
അനുമതി. 

തീയ്യൃമാനം: - 1) മുേളില്  പറഞ്ഞതില്  നമ്പര്  6.(i), 6.(ii), ന് സാധൂേരണയിം 
6.(iv)ന് അനുമതിയും നല്ൄ.  

2) പിണറായി േണ്ടടവ ഷ   ടസെര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 
ക്സേമാറിയതാണ്. ഈ സാഹേരയത്തില്  ക്രമ നമ്പര്  6 (iii) ന് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു തടന്ന തീയ്യൃമാനടമടുക്കായിന്നതാടണന്ന് 
അറിയിക്കു.. 

3) േണ്ടടവ ഷ   ടസെറിടെ ഭാവിയിടല രവര്ത്തനം 
സംബന്ധിചൃ ് ഭരണസമിതിക്കു തടന്ന തീയ്യൃമാനടമടുക്കായിന്ന 
താടണന്ന് നിര്കേശിക്കു.. 

നെപെി:-  തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 
4.11  തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  - HINCOL – ല്  നിന്ന് തുേ റീഫ്ട ് ടേം. ല് .  
(SRG 468/22). 

 
 Hindustan Colas Private Ltd. (HINCOL) ന് വിവിധ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ് / 
നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥര്  ബിറൄമി   വാങ്ങുന്നതിനായി തുേ അെചൃിട്ടു്ട ്. HINCOL ടെ Book of 
Account-ല്  297 അക്കൗണ്ടേളിലായി ഇങ്ങടന അെചൃ തുേയില്  26,72,076 യ്യൄപ ബാക്കിയു്ട ്. 
വിവിധ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്/ ഉകദയാഗസ്ഥര്  ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്ത രോരം 4.00ലക്ഷം 
യ്യൄപ മുതല്  13 യ്യൄപ വടരയുള്ള തുേ ഇതില്  ഉള്പ്ടപ്പടും. ഇതു മെക്കി നല്ോം എന്ന് HINCOL 
അറിയിചൃിട്ടു്ട ്. എന്നാല്  ഒകരായ്യൃത്തര്ക്കും രകതയേം രകതയേം ടേക്കുേള്പ്  നല്ോ   
േമ്പനിക്കു േഴിയില്ല. പേരം എല്ലാ തുേയും കേര്ത്ത്   റൃടേക്കു മാത്രകമ േമ്പനി നല്ൄ. 
 ഈ തുേ തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് രി സിപ്പല്  ഡയറക്ടറുടെ അക്കൗ്ട ികലക്ക് 
മാറൄന്നത് പരിഗണിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്    
 

തീയ്യൃമാനം: - ഈ തുേ തിരിടേ ക്സേപ്പറൄന്നതിന് നെപെി സൃീേരിക്കാ   
തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് രി സിപ്പല്  ഡയറക്ടടറ 
ചുമതലടപ്പടുത്തി. രി സിപ്പല്  ഡയറക്ടര്  പഞ്ചായത്തു ഡയറ 
ക്ടറുകെകയാ നഗരോരയ ഡയറക്ടറുകൊകയാ അക്കൗ്ട ില്  തുേ 
സൂക്ഷികക്ക്ട താണ്. ഏടതെിള ം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  
ബാക്കി തുേ ആവശയടപ്പട്ടാല്  അര്ഹമായ ബാക്കി തുേ അവര്ക്ക് 
നല്ോയിന്നതാണ്. മിചൃമുള്ള തുേ രി സിപ്പില്  ഡയറക്ടറുടെ 
അനുമതികയാടെ ഡയറക്ടകററൃിടെ മറൃാവശയത്തിന് 
ഉപകയാഗിക്കായിന്നതാണ്.    

നെപെി:-  തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

കയാഗം ക്സവൄകന്നരം 7.00 മണിക്ക് അവസാനിചൄ. 
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അനുബന്ധം  

കയാഗത്തില്  പടെടുത്തവര്  

1. ബഹു. തകേശസൃയംഭരണ – എക്സൈസ് വൄപ്പ് മന്ത്രി 
2. അഡീഷണല്  േീഫ് ടസക്രട്ടറി, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 
3. ടമമ്പര്, വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഗം, കസ്റ്ററൃ് പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ്  
4. ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത് വൄപ്പ്  
5. ഡയറക്ടര്, നഗരോരയ വൄപ്പ്  
6. ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര്   
7. എൈിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄടുംബശ്രീ  
8. എൈിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടേ.എം (രതിനിധി)  
9. േീഫ് എൈിേുട്ടീവ് ഒഫീസര്, ക്സലഫ് മിഷ    
10. മിഷ   ഡയറക്ടര് , MGNREGS (രതിനിധി) 
11. ഡയറക്ടര്, ശുേിതൃമിഷ   (രതിനിധി) 
12. ടമമ്പര്  ടസക്രട്ടറി, കസ്റ്ററൃ് പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ് (രതിനിധി) 
13. േീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്  
14. ഡയറക്ടര്, പട്ടിേജാതി വിേസന വൄപ്പ് (രതിനിധി) 
15. ഡയറക്ടര്, പട്ടിേവര്ഗ വിേസന വൄപ്പ് (രതിനിധി) 
16. ഡയറക്ടര്, ആകരാഗയവൄപ്പ് (രതിനിധി) 
17. മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടര്, കേരള വാട്ടര്  അകതാറിറൃി (രതിനിധി) 
18. ഡയറക്ടര്, ഗ്രൗ്ട ് വാട്ടര്  ഡിപ്പാര്ട്ട്ടമെ് (രതിനിധി)  
19. ടേയര്മാ   & മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടര്, കേരള കസ്റ്ററൃ് ഇലക്ട്രിസിറൃി കബാര്ഡ് 
(രതിനിധി) 

20. കസ്റ്ററൃ് മിഷ   ഡയറക്ടര് , നാഷണല്  ആയുഷ് മിഷ   (രതിനിധി) 
21. ഡയറക്ടര്, െഷിവൄപ്പ് (രതിനിധി)  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


