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No/450/2022/SRG/LSGD(CC)(2) 
 

വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖം 
26.07.2022 – രാവിലല 11.00 മണിക്ക് ലയം ഹാള് ,  

ഄനക്സ് 2, ലസക്രട്ടറികയറൃ് 
 
 

ഄജണ്ട 
 

1. പദ്ധതി ഄവകലാഔനം 
 
1) ഇ വര്ഷലെ  പദ്ധതിഔള്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിക്ക് 

സമര്പിചൄലഔാണ്ടിരിക്കയാണ്. അഖസറൃ് 27-ാാാം തീയതിയാണ് വാര്ഷിഔ പദ്ധതി 

സമര്പികക്കണ്ട ഄവസാന തീയതി. ഄത്ാവശ് ക്ാജകഔള്  നിര്വഹണം ഏ്ില്  

ന്നു മുതല്  നിര്വഹണം നടത്തുന്നത് ക്രമീഔരണം ലെയ്തിരുന്നു. ആതു വഴി 23.07.2022 

വലര വിഔസന ഫണ്ടില്  അലഔ 328 കഔാടി രൂപ ലെലവഴിചൄ. ഇ വര്ഷലെ  അലഔ 

പദ്ധതി വിഹിതെ ിലെ 5 ശതമാനം ലെലവഴിചൄ. ആതില്  ജനറല്  വിഭാഖെ ില്  5.7 

ശതമാനല്ലൃം റൃി.എസ്.പിയില്  5 ശതമാനല്ലൃം എസ്.സി.പിയില്  4.8 ശതമാനല്ലൃം 

ധനഔാര്ഔമ്മീഷ   വിഹിതെ ില്  3.6 ശതമാനല്ലൃമാണ് ലെലവ്.  

2) 2021-22 വര്ഷം 16 തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട പദ്ധതി ലെലവ് 70 ശതമാനെ ില്  

താലഴയാണ്. 63 തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട പദ്ധതി ലെലവ് ശതമാനം 70 നം 80 ന 

മിടയ്ക്കാണ്. ഇ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട (അലഔ79) ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷലെ  പദ്ധതി 

നിര്വഹണം ്കത്ഔം ഄവകലാഔനം ലൊാ   പഞ്ചായെ ്ഡയറരര്, 

നഖരഔാര്ഡയറരര്, ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണര്  എന്നിവലര  02.06.2022 ലല 

കഔാഒര്ഡികനഷ   കയാഖം ചുമതലലപടുെ ിയിരുന്നു. പദ്ധതി ലെലല്ലൃ ൄറയാനളൃ 

ഔാരണം,  ഇ വര്ഷം പദ്ധതി ലെലവ് ലമചൃലപടുെ ാ   സൃീഔരിക്കുന്ന നടപടിഔള്  

എലതാലക്ക എന്നിവ സംബന്ധിചൃ വൄപ്പു കമധാവിഔളുലട റികപാര്ട്ട്.  

3) 2022-23 വാര് ഷിഔ പദ്ധതി ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിക്കു സമര് പിചൃ 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട വിവരം – ആതു പിന്നീട് നല് ൄ ം 

 
2. മു   കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി തീരുമാന്ഔാരം  തുടര്നടപടി സൃീഔരികക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  
 
2.1 . 14.09.2021 -ലല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖ തീരുമാന ്ഔാരം തുടര്  നടപടി 
സൃീഔരികക്കണ്ട വിഷയങ്ങള് . 
 
2.1. കണ്ഡിഔ 3.7 

 തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  KSEB, KWA, GWD, നിര്മ്മിതികഔന്ദ്ര കപാള ളൃ സ്ഥാപനങ്ങള്  വഴി 

വിവിധ ്വര്െ ിഔള്  ലെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇ ഏജ സിഔള്ക്ക് തുഔ മു റായി ഡികപാസിറൃ് 

ലെയ്താണ് ്വര്െ ി നടപാക്കുന്നത്. എന്നാല്  തുഔ ഡികപാസിറൃ് ലെയ്തു ഔഴിഞ്ഞ് പലകപാളെം 

വര്ഷങ്ങള്  ഔഴിഞ്ഞാണ് ്ല്ലെ ി  പൂര്െ ിയാക്കുന്നത്.  
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 2016-17 മുതല്  KWA യുലട ഡികപാസിറൃ് ്വര്െ ിഔളില്  പൂര്െ ിയാക്കാെ വയുലട 

വിശദാംശങ്ങള്  02.06.2022 ലല കയാഖെ ില്  വിലയിരുെ ി. 

 KSEB യില്  ഡികപാസിറൃ് ലെയ്ത ്ല്ലെ ിഔളുലട വിശദാംശങ്ങള്  ഄടുെ  

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിക്കു മുമ്പ് നല്ഔാ   KSEB ലെയര്മാ   & മാകനജിംഖ് ഡയറരകറാടു 

കയാഖം നിര്കേശിചൃ ്ഔാരം റികപാര്ട്ട് നല്ഔി. വിശദാംശം താലഴ കെര്ക്കുന്നു. 

2016-17 
ക്രമ 
നമ്പര്  

KSEB സര്ക്കിളിലെ 
കപര് 

ലപെിംഖ് വര്ക്കുഔള്  തകേശഭരണസ്ഥാപനെ ിലെ 
കപര് 

  എണ്ണം തുഔ 
രൂപ (ലക്ഷം) 

 

1 ലഔാല്ലം 1 0.4 തൃകക്കാവില്വട്ടം 

2 എറണാൄളം 1 33 ലഔാചൃി കഔാര്പകറഷ   

 അലഔ 2 33.44622  
 

2017-18 
ക്രമ 
നമ്പര്  

KSEB സര്ക്കിളിലെ 
കപര് 

ലപെിംഖ് വര്ക്കുഔള്  തകേശഭരണസ്ഥാപനെ ിലെ 
കപര് 

  എണ്ണം തുഔ 
രൂപ (ലക്ഷം) 

 

1 എറണാൄളം 1 5.00 ലഔാചൃി കഔാര്പകറഷ   

 അലഔ 1 5.00  

 

2018-19 
ക്രമ 
നമ്പര്  

KSEB സര്ക്കിളിലെ 
കപര് 

ലപെിംഖ് വര്ക്കുഔള്  തകേശഭരണസ്ഥാപനെ ിലെ 
കപര് 

  എണ്ണം തുഔ 
രൂപ (ലക്ഷം) 

 

1 അലപ്പുഴ 1 7.42102 അലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് 

2 ലപരുമ്പാല്ലൄര്  1 4.99895 ഏലൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

3 നിലമ്പൂര്  1 19.28 നിലമ്പൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് 

 അലഔ 3 31.69997  

 

2019-20 
ക്രമ 
നമ്പര്  

KSEB സര്ക്കിളിലെ 
കപര് 

ലപെിംഖ് വര്ക്കുഔള്  തകേശഭരണസ്ഥാപനെ ിലെ 
കപര് 

  എണ്ണം തുഔ 
രൂപ (ലക്ഷം) 

 

1 തിരുവനതപുരം 2 0.895 തിരുവനതപുരം കഔാര്പകറഷ   

2 കഔാട്ടയം 1 9.606 ഈദയനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

3 അലപ്പുഴ 4 175.1044 മാരാരിക്കുളം, കെര്െ ല, കെന്നം 
പളൃിപ്പുറം ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തുഔള്  

4 എറണാൄളം 1 1.33 ലഔാചൃി കഔാര്പകറഷ   

5 തിരൂര്  1 9 - 

5 ഔാസര്കഔാഡ് 2 23.118 ഔാസര്കഖാഡ് മുനിസിപാലിറൃി 

 അലഔ 11 219.0534  
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2020-21 

 
ക്രമ 
നമ്പര്  

KSEB സര്ക്കിളിലെ കപര് ലപെിംഖ് വര്ക്കുഔള്  

  എണ്ണം തുഔ 
രൂപ (ലക്ഷം) 

1 തിരുവനതപുരം 11 27.34 

3 ലഔാല്ലം 5 61.41 

5 പെ നംതിട്ട 3 41.7 

6 കഔാട്ടയം 4 7.08 

7 പാല 7 31.6 

8 അല്പപുഴ 12 111.43 

9 എറണാൄളം 5 24.31 

10 ലപരുമ്പാല്ലൄര്  16 37.51 

11 ആരിങ്ങാലക്കുട 6 45 

12 തൃശ്ശൂര്  1 12.01 

13 ഹരിപാട് 2 26.08 

16 വടഔര 2 12.63 

17 തിരൂര്  17 48.89 

18 നിലമ്പൂര്  1 43.5 

19 മകഞ്ചരി 1 24.49 

20 ലഷാര്ൂര്  1 151 

22 ഔണ്ണൂര്  5 379.95 

23 ഔല്പറൃ 1 5.99 

24 ശ്രീഔണ്ഠപുരം 1 7.88 

25 ഔാസര്കഔാഡ് 4 46.518 

 അലഔ 105 1146.28 

2021-22 
 

ക്രമ 
നമ്പര്  

KSEB സര്ക്കിളിലെ കപര് ലപെിംഖ് വര്ക്കുഔള്  

  എണ്ണം തുഔ 
രൂപ (ലക്ഷം) 

1 തിരുവനതപുരം 61 167.7 

2 ഔാട്ടാക്കട 38 58.7 

3 ലഔാല്ലം - - 

4 ലഔാട്ടാരക്കര 6 43.3 

5 പെ നംതിട്ട 30 83.6 

6 കഔാട്ടയം 12 21.8 

7 പാല 43 91.7 

8 അലപ്പുഴ 15 59.5 

9 എറണാൄളം 21 58.8 

10 ലപരുമ്പാല്ലൄര്  29 100.2 

11 ആരിങ്ങാലക്കുട 40 207.0 

12 തൃശ്ശൂര്  2 12.7 

13 ഹരിപാട് 35 130.5 

14 ലതാടുപുഴ 3 16.2 

15 കഔാഴികക്കാട് 3 23.6 

16 വടഔര 9 34.0 



4 
 

17 തിരൂര്  49 245.7 

18 നിലമ്പൂര്  9 117.0 

19 മകഞ്ചരി 9 29.4 

20 ലഷാര്ൂര്  9 117.0 

21 പാലക്കാട് 25 69.6 

22 ഔണ്ണൂര്  14 144.8 

23 ഔല്പറൃ 5 69.1 

24 ശ്രീഔണ്ഠപുരം 22 143.9 

25 ഔാസര്കഔാഡ് 14 61.0 

 അലഔ 503 2106.8 
 
വര്ഷം ലപെിംഖ് വര്ക്കുഔള്  

എണ്ണം 
തുഔ (ലക്ഷം) 

2016-17 2 33.45 
2017-18 1 5.00 
2018-19 3 31.70 
2019-20 11 219.053 
2020-21 105 1146.28 
2021-22 503 2106.8 
അലഔ 625 3542.28 

 
നടപടി:- 1)ലെയര്മാ   & മാകനജിംഖ് ഡയറരര്, കഔരള കേറൃ് ആലക്ട്രിസിറൃി കബാര്ഡ്  

(തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ് ) 
 
 
2.2 - 11.03.2022 ലല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖതീരുമാന ്ഔാരം നടപടി സൃീഔരികക്കണ്ട 
വിഷയങ്ങള്  
 
2.2 കണ്ഡിഔ 4.51  
മലബാര്  റൂറല്  ഡവലപ്ലമെ് ഫൗകണ്ടഷ   
മലബാര്  റൂറല്  ഡവലപ്ലമെ് ഫൗകണ്ടഷ   (MRDF) ലെയര്മാലെ 02.02.2022 ലല ഔെ ്   (SRG 
212/22) 
 

ആത്   ട്രേ് അര് ്ഔാരം സ്ഥാപിചൃിട്ടുളൃ മലബാര്  റൂറല്  ഡവലപ്ലമെ് ഫൗകണ്ടഷ   

(MRDF) വിവിധ ആനം ഔാലിതീറൃഔള്, ഫാം ലമഷ്നറിഔള്, ഭക്ഷ് ഈല്പന്നങ്ങള്, റൃി.എം.അര് . 

(Total Mix Ration) ഔാലിതീറൃ, ൊണഔലപാടി എന്നിവ വിതരണം ലെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷ് ഈല്പന്നങ്ങള്  

സൃയം നിര്മ്മിക്കുന്നവയും ഈണ്ട്. തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് മുഔളില്  പറഞ്ഞവ MRDF ല്  

നിന്ന് കനരിട്ടു വാങ്ങാ   ഄനമതി നല്ഔണലമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 MRDF-ലെ  ഈല്പന്നങ്ങളുലട ഗുണകമന്മയും വിലയും പരികശാധിചൃ ് മൃഖസംരക്ഷണ വൄപ് 

ഡയറരറുലട റികപാര്ട്ടു വാങ്ങാ   പഞ്ചായത്തു ഡയറരലറ കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി 

ചുമതലലപടുെ ിയിരുന്നു. മൃഖസംരക്ഷണ വൄപ് ഡയറരകറാട് റികപാര്ട്ട് അവശ്ലപട്ടിരുന്നു 

ലവങ്കിള ം റികപാര്ട്ട് ലഭിചൃിട്ടില്ല എന്ന് 02.06.2022 ലല കയാഖെ ില്  പഞ്ചായെ ് ഡയറരര്  

ഄറിയിചൄ. ഄടുെ  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിക്കു മുമ്പ് റികപാര്ട്ട് നല്ഔണലമന്ന് 

മൃഖസംരക്ഷണ വൄപ് ഡയറരകറാടു നിര്കേശിക്കുന്നു. 

നടപടി:- മൃഖസംരക്ഷണവൄപ് ഡയറരര്  
പഞ്ചായെ ് ഡയറരര്  

(തകേശസൃയംഭരണ (ആ.പി.എ) വൄപ്) 
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2.3 02.06.2022 ലല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖ തീരുമാന ്ഔാരം നടപടി 
സൃീഔരികക്കണ്ട വിഷയങ്ങള്  

2.3 കണ്ഡിഔ 3.4 

KWA യില്  വിവിധ ൄടിലവളൃ പദ്ധതിഔള്ക്കായി തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  തുഔ 

ഡികപാസിറൃ് ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. ൄടിലവളൃ ക്ാജകഔള്  പൂര്െ ിയാക്കിയതിലെ ബാക്കി വരുന്ന 

തുഔ, ഫീസിബിള്  ഄല്ലാെ തിനാല്  ഴിവാക്കിയ പദ്ധതിഔളുലട തുഔ എന്നിവ KWA യില്  

നിന്ന് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് തിരിലഔ നല്ൄന്നുണ്ട്. ഇ തുഔ ജലജീവ   

പദ്ധതിയ്ക്കായി സ്ഥലം ഔലണ്ടെ ല്, തകേശഭരണ സ്ഥാപനെ ിലെ വിഹിതം 

എന്നിവയ്ക്കായി ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. ആത് സംബന്ധിചൃ സര്ക്കാര്  ഈെ രവ്. 

നടപടി:-  തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ് 

2.3 കണ്ഡിഔ 3.5 

കലാക്കു പഞ്ചായത്തുഔളില്  IAY പദ്ധതിയ്ക്കായി ലഭിചൃ വിഹിതം ലെലവഴിക്കാലത 126.70 

കഔാടി രൂപ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇ തുഔ PMAY (ഗ്രാമീണ്) പദ്ധതിക്കായി വിനികയാഖിക്കാ   

11.01.2022 ലല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി ഄനമതി നല്ഔിയിരുന്നു. ഇ വിഹിതം 2021-22 

ല്  പൂര്ണ്ണമായി ലെലവഴിചൃിട്ടില്ല. ആതില്  മിചൃമുളൃ തുഔ ഇ വര്ഷം PMAY (ഗ്രാമീണ്) പദ്ധതി 

്ഔാരമുളൃ വീടുഔള്  / ലലഫ് മിഷ  പദ്ധതി ്ഔാരമുളൃ വീടുഔള്  എന്നിവയ്ക്കായി 

ഈപകയാഖിക്കണം. ഇ രണ്ടു തരെ ിള മുളൃ ലക്ഷ്ം പൂര്െ ീഔരിചൃതിനകശഷകമ മറൄ വീടു 

നീര്മ്മാണം / ഄറൃൄറൃപണി എന്നിവക്കായി ഇ തുഔ ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃ എന്നു നിര്കേശം 

നല്ൄന്നു. ആതു സംബന്ധിചൃ സര്ക്കാര്  ഈെ രവ്. 

നടപടി:-  തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ് 

2.3 കണ്ഡിഔ 3.7 

െില നഖരസഭഔളില്  പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖെ ില്  ൄടുംബങ്ങള്  ആല്ലാലയങ്കിള ം റൃി.എസ്.പി 
വിഹിതം ഄനവദിചൃിട്ടുണ്ട് എന്ന് കയാഖം വിലയിരുെ ി. 2021-22 വര്ഷല്ലൃം ആകത ഄവസ്ഥ 
ഈണ്ടായിരുന്നു. വര്ഷാവസാനമായതിനാല്  ഇ തുഔ മറൄ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  
മാറൃി വിഭജിക്കാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല. പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖക്കാര്  ആല്ലാെ  നഖരസഭഔള്കക്കാ  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്കക്കാ ഇ വര്ഷം  റൃി.എസ്.പി വിഹിതം ഄനവദിചൃിട്ടുലണ്ടങ്കില്  ആതു 
പരികശാധിചൃ ്റികപാര്ട്ട് നല്ഔാ   നഖരഔാര് ഡയറരകറയും പഞ്ചായത്തു ഡയറരകറയും 
ചുമതലലപടുെ ി. പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖെ ില്ലപട്ടവര്  ആല്ലാ എങ്കില്  Tribal Dvelopment 
Officer/Tribal Extention Officer സാക്ഷ്ലപടുെ ി കവണം വിശദാംശങ്ങള്  കശകരിക്കാ . 
ആങ്ങലനയുളൃ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട കപര്, റൃി.എസ്.പി വിഹിതമായി ഄനവദിചൃ 
തുഔ എത്ര എന്നീ വിവരങ്ങള്  ഄടുെ  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിക്കു മുമ്പ് നല്ഔണം. 

  നടപടി:- 1) നഖരഔാര്ഡയറരര്  

2)പഞ്ചായെ ് ഡയറരര്  
3)പട്ടിഔവര്ഗ ഡയറരര്  

(തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി/ഡി.എ) വൄപ്) 
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2.3 കണ്ഡിഔ 3.8 

KSEB ലല   നീട്ടുന്നതിനം ലതരുല്ലൃവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനം തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്  തുഔ ലഡകപാസിറൃ് ലെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാല്  ആതിനാവശ്മായ സാധനങ്ങള്  

വാങ്ങുകമ്പാള്  െിലകപാള്  വില ടും. ഡികപാസിറൃ് ലെയ്ത തുഔ തിഔയാലത വരുന്ന 

ഄവസരെ ില്  ആതു ക്ാജക നിര്വഹണലെ  ബാധിക്കും. ആലതാഴിവാക്കാ   KSEB, KWA, 

GWD എന്നിവ മുകകന നടപാക്കാനകേശിക്കുന്ന ്ല്ലെ ിഔളുലട തുഔ സാമ്പെ ിഔ 

വര്ഷാരംഭെ ില്  തലന്ന ഡികപാസിറൃ് ലൊണം. ക്ാജകഔള്  ഄതതു വര്ഷം  തലന്ന 

പൂര്െ ിയാക്കുന്നതിന് ഇ നിര്കേശം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  െത്മായി പാലിക്കണം. 

വര്ഷാവസാനം ആങ്ങലനയുളൃ സ്ഥാപനങ്ങളില്  തുഔ ഡികപാസിറൃ് ലെയ്യുന്ന രീതി 

ഴിവാകക്കണ്ടതാണ്. ആതു സംബന്ധിചൃ സര്ക്കുലര്   

നടപടി:-  തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ് 

 

2.3 കണ്ഡിഔ 4.1   

പഞ്ചായെ ് ഡയറരര്  - HDPE ലെടിചൃട്ടി. 

പഞ്ചായെ ് ഡയറരറുലട 05.05.2022 ലല PAN/6090/2022/J1(DP) നമ്പര്  ഔത്തും ശ്രീ.ഫ്രാ സിസ് 
വര്ഗീസ് ഄഴീകക്കാട്, തൃശ്ശൂര്  എന്നയാള്  CMO കപാര്ട്ടല്  മുകകന 18.03.2022 ല്  നല്കിയ ഔത്തും 
ഄനബന്ധ കരകഔളും  (SRG 507/22). 
 

 ഄടുക്കളകെ ാട്ടം, ലടറസ്സ് ഖാര്ഡ   പചൃക്കറി െഷിക്ക് കഗ്രാബാഖിന പഔരം High 

Density Polyethylene (HDPE) ലെടിെട്ടി ഈപകയാഖിക്കുന്നത് ക്ാത്സാഹിപിക്ക 

ണലമന്നാണാവശ്ം. HDPE െട്ടിയില്  കപാട്ടിംഖ് മിശ്രിതം നിറചൃ ്നല്ൄകമ്പാള്  300 രൂപയാണ് 

്തീക്ഷിക്കുന്ന ലെലവ്. ആത് വാങ്ങാ   തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  നിര്കേശം 

നല്ഔണലമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

HDPE െട്ടിഔളുലട ഗുണനിലവാരം, ആെ രം െട്ടിഔള്  ഈപകയാഖിക്കുന്നതിലെ 

്ാകയാഖിഔത, ഗുണകമന്മ തുടങ്ങിയവയികന്മല്  കഔരള ഔാര്ഷിഔ സര്വഔലാശാലയുലട  

വിദകദാപകദശം കതടി െഷി വൄപ്പു ഡയറരര്  റികപാര്ട്ട് നല്ഔണം.  

 
നടപടി:-  െഷി  ഡയറരര്  

 
(തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി/എഫ്.എം) വൄപ്) 

 
3. ലപാതുവിഷയം 
  

(പിന്നീട് നല് ൄ ം) 
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4. ്കത്ഔ വിഷയം 

====================  
 

 
 
 

4.1 ൄറൃിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

ബഹു.കഔാട്ടയ്ക്കല്  എം.എല്.എയുലട 28.02.2022 ലല ഔത്തും മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 
14.03.2022 ലല ഔത്തും ൄറൃിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  ലസക്രട്ടറിയുലട 05.03.2022 ലല A2-960/2022-
ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും ൄറൃിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ഭരണസമിതിയുലട 09.02.2022 ലല 5(3)-ാാാം 

നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 383/22 – LSGD / FM3/36/2022 – LSGD, SRG 361/22- CC/234/22)  
  

ൄറൃിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായെ ില്  മുപതില്പരം ൄടിലവളൃ പദ്ധതിയുണ്ട്. ആതിലെ നടെ ിപില്  

പമ്പ് ഒപകററൃര്ക്ക് കവതനം, ഔറണ്ടു ൊര്ജ് എന്നീ ആനങ്ങള്  ഈള്ലപലട 1.90 കഔാടി രൂപ മു   

വര്ഷങ്ങളില്  ലെലവഴിചൃിട്ടുണ്ട്. ആതു സംബന്ധിചൃ ്വിവിധ ഒഡിറൃ് ൄറിപ്പുഔളുമുണ്ട്. ൄടിലവളൃ 

പദ്ധതി നടെ ിപിനായി തുഔ ലെലവഴിചൃതിന് സാധൂഔരണം അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. മുപകതാളം 

ൄടിലവളൃ പദ്ധതിഔള്  ലമയിെന സ് നടെ ി ഗുണകഭാതാകാതൃ സ സമിതിക്ക് ലഔമാറാനാണ് 

ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ഈകേശിക്കുന്നത്. ഇ ്ല്ലെ ിഔള്  2022 ലമയ്മാസകെ ാലട മാത്രകമ 

പൂര്െ ിയാക്കാ   ഔഴിയു. ലമയ് മാസം വലരയുളൃ ്വര്െ ന ലെലല്ലൃഔള്ക്കും സാധൂഔരണല്ലൃം 

അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

 

 

 

4.2  മങ്കട കലാക്ക് പഞ്ചായെ്   

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 20.05.2022, 08.05.2022 തീയതിഔളിലല ഔത്തുഔളും, KWA 
മലപ്പുറം ഡിവിഷ   എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുലട 06.04.22 ലല AB2/5461/09-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുലട 11.03.2022 ലല (കണ്ഡിഔ 4.39) കയാഖതീരുമാനല്ലൃം  (SRG 531/22 

– CC/315/2022) 
മങ്കട കലാക്കു പഞ്ചായെ ിലെ മുളെവ   ്കദശത്തും ൄടിലവളൃലമെ ിക്കാ   ജലജീവ   മിഷ   

പദ്ധതി താാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആതിനായി അലഔ 184.00 കഔാടി രൂപയാണ് ഄടങ്കല്. ഇ 

പദ്ധതിയ്ക്കായി ട്രീറൃ്ലമെ് പ്ലാെിന് സ്ഥലം തകേശഭരണസ്ഥാപനം വാങ്ങി നല്ഔണം. ആതിനായി 

മൂര്ക്കനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായെ ില്  കമാദിക്കയെ ് ഄനകയാജ്മായ സ്ഥലം ഔലണ്ടെ ിയിട്ടുണ്ട്. 

വിലനിര്ണ്ണയിചൄ നല്ഔാ   റവനു ഄധിഔാരിഔകളാട് നിര്കേശിചൃിട്ടുണ്ട്.  

 കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് 2017-18 മുതല്  2020-21 വലര വിവിധ (13 എണ്ണം) ൄടിലവളൃ 

ക്ാജകഔള്ക്കായി അലഔ 71,12,895/- രൂപ KWA യില്  ഡികപാസിറൃ് ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇ 

്ല്ലെ ിഔള്  പൂര്െ ിയാക്കാ   ഔഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇ തുഔ ട്രീറൃ്ലമെ് പ്ലാെിന സ്ഥലം 

വാങ്ങുന്നതിന് ഈപകയാഖിക്കാ   കലാക്കു പഞ്ചായെ ് ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരുന്നു. 

 തുഔ തിരിലഔ ലഭിക്കാ   സാധ്ത ഈകണ്ടാ എന്ന് അരാഞ്ഞ് KWA മലപ്പുറം ഡിവിഷ   

എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുലട ഔത്തു സഹിതം നല്ഔാ   11.03.2022 ലല കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃി നിര്കേശിചൃിരുന്നു. ആതനസരിചൄം KWA എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുലട ഔത്തു 

നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. 2017-18 മുതല്  2020-2021-വലര KWA മുകകന നടപാക്കിയ ഡികപാസിറൃ് 

്വര്െ ിഔളുലട ബാക്കി തുഔ തിരിലഔ നല്ൄന്നതിന് താാറാലണന്ന് എക്സിഔുട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയര്  ഄറിയിചൃിരിക്കുന്നു. 
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4.3  ലഔാരട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായെ്   

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ്ഒഫീസറുലട 06.04.2022 ലല ഔത്തും ലഔാരട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

ലസക്രട്ടറിയുലട 31.03.2022 ലല C3/12350/2021-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും  (SRG 459/22 – CC/290/2022) 

ലഔാരട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായെ ില്  നാള ലഔട്ട് ആരട്ടചൃിറ, ലപാങ്ങം സ്കീമുഔളില്  നിന്ന് 

കവനല്ഔാലെ ് ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് അവശ്ലപട്ട ്ഔാരം KWA ഄധിഔ ഷിഫ്റ്റ് നടെ ി. 

ആതിനായി പമ്പ് ഒപകററൃറുലട ദിവസകവതനം ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് നല്ഔി. ടുതല്  ഖാര്ഹിഔ 

ഔണക്ഷനഔള്  ഄനവദിചൃതുമൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലല പല ഈയര്ന്ന  ്കദശങ്ങളിള ം 

ൄടിലവളൃം ലഭിക്കാലത വന്നു. തുടര്ന്ന് 2021 ജൂണ്  മുതല്  2021 നവംബര്  വലര KWA 

ഄഡീഷണല്  ഷിഫ്റ്റ് തുടരുഔയുണ്ടായി. ആതിലെ കവതനം നല്ൄന്നതിനായി KWA 85,388 

രൂപയുലട കനാട്ടീസ് നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. ഇ തുഔ തനതുഫണ്ടില്  നിന്നു 

നല്ഔണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  

 

4.4 ൄറുവ ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

ൄറുവ ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  വിഔസന ഔാര് ോെിംഖ് ഔമ്മിറൃി ലെയര്കപഴ്സന്ലെ 20.10.2021 ലല ഔത്തും 

ൄറുവ ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  ഭരണസമിതിയുലട 21.04.21 ലല 8(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം   (SRG 

381/22 – DB4/154/2021 - LSGD). 

ൄറുവ ഗ്രാമപഞ്ചായെ ില്  അറാം വാര്ഡില്  ഈളൃ എം.എ . ലക്ഷം വീടു കഔാളനിയില്  7 

ൄടുംബങ്ങള്  ആരട്ട വീടുഔളില്  താമസിചൄവരുന്നുണ്ട്. അലഔ 10 ൄടുംബങ്ങള്ക്ക്   

താമസിക്കാല്ലൃന്ന ആരട്ടവീടുഔള്  ആവിലടയുണ്ട്. ഇ വീടുഔള്  താമസകയാഖ്മല്ല. ഄതിനാല്  ആവ 

റൃ വീടുഔളാക്കാ   ഄനമതി നല്ഔണലമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

4.5 ഔാസര്കഖാഡ് നഖരസഭ 

ഔാസര്കഖാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 25.04.2022 ലല ഔത്തും ഔാസര്കഖാഡ് മുനിസിപല്  

ഔൗണ്സിലിലെ  20.01.2021 ലല 1-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 472/22- CC /292/21). 

 ഔാസര്കഖാഡ് നഖരസഭയിലല 20-ാാാം വാര്ഡില്  ഔരിലപാടി കറാഡ് വീതി 

ട്ടുന്നതിന് 18.08.2015 ലല ഔൗണ്സില്  തീരുമാനിക്കുഔയും (തീരുമാനം നമ്പര്  37) ്ല്ലെ ി 

നടപാക്കുഔയും ലെയ്തു. ആതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുലട ഄനമതിയില്ല. എന്നാല്  

എേികമറൃ് താാറാക്കി സാകങ്കതിഔാനമതി ലഭിചൃിട്ടുണ്ട്. ്ല്ലെ ി 31.08.2015 ലാണ് ലടണ്ടര്  

ലെയ്തത്. ആതിലെ എേികമറൃ് 9.80 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ബില്  തുഔ 8,85,356 രൂപ. നഖരസഭാ 

ഔൗണ്സിലിലെ തീരുമാന ്ഔാരം ലെയ്ത ്ല്ലെ ി സാധൂഔരിചൃ ്ബില്  നല്ഔാ   ഄനമതി 

അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.6 ൄംപഡലജ  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

ൄംപഡലജ ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  ്സിഡെിലെ 25.11.2021  ലല ഔത്തും 19.03.22 ലല 

DA2/28/2022/തസൃഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഔത്തും  (SRG 401/22). 

ൄംപഡലജ ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലല അറാം വാര്ഡില്  തലബയില്  നിന്നും മൗവാര്  

ഭാഖകെ ക്കുളൃ 1135 മീറൃര്  കറാഡ് പ്ലാകെഷ   കഔാര്പകറഷ   വഔ സ്ഥലത്തുടിയാണ് ഔടന്നു 
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കപാൄന്നത്. ഇ കറാഡ് പഞ്ചായത്തു വിഹിതം ഈപകയാഖിചൃ ് ടാറിംഖ് നടെ ാ   ഄനമതി 

അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 
 

4.7  തലക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായെ്   

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 08.04.2022 ലല ഔെ്   (SRG 461/22 – CC/291/2022) 

ക്ാ.നം: 112/22 ഄടങ്കല്  9,78,933  രൂപ 

വിഔസനഫണ്ട് –രൂപ 7,34,20 

ഗുണകഭാതൃ സ വിഹിതം 2,44,733 രൂപ  
കപര് ലതങ്ങുെഷി വിഔസനം 

 

ലതങ്ങുെഷിയുമായി ബന്ധലപട്ട് ലജവവളവിതരണെ ിന് 2021-22 വര്ഷം ക്ാജര് നടപാക്കി. 

എല്ലുലപാടിയാണ് നല്ഔിയത്. 2019 ല്  ജില്ലാതലെ ില്  നിശ്ചയിചൃ യൂണിറൃ് കഔാോണ് 

നിലനിന്നിരുന്നത്. ആതു ്ഔാരം രു ഔികലാ ഗ്രാമിന് 32 രൂപയാണ് വില. എന്നാല്  Fertilizer 

Central Order (FCO) മാനദണ്ഡ്ഔാരം ഗുണനിലവാരമുളൃ എല്ലുലപാടിക്ക് 38 രൂപയാൄം. 2021 

ഡിസംബര്  മാസെ ില്  തലന്ന എല്ലുലപാടിയുലട യൂണിറൃ് കഔാേ് രു ഔികലാഗ്രാമിന് 38 രൂപ 

അയി നിശ്ചയിക്കണലമന്ന് ്ി സിപല്  െഷി ഒഫീസര്ക്ക് ഔത്തു നല്ഔിയിരുന്നു. ഇ 

നിരക്കനസരിചൃ ് തുഔ ലെലവഴിചൄ. എന്നാല്  07.01.2022 ല്  ജില്ലാതലെ ില്  യൂണിറൃ് നിരക്ക് 

നിശ്ചയിചൃത് രു ഔികലാഗ്രാമിന് 36 രൂപയായിട്ടാണ്. ആതു ഔാരണം 51,522 രൂപ ഄധിഔമായി 

ലെലവായി. ഄധിഔമായി തുഔ ലെലവഴിചൃതിന സാധൂഔരണം നല്ഔണലമന്നാ 

വശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. വിതരണം ലെയ്ത വളെ ിലെ ഗുണനിലവാരം കഔരള ഔാര്ഷിഔ 

സര്വഔലാശാലയുലട ഔീഴിള ളൃ ലവളൃാനിക്കര കറഡികയാ ലട്രസര്  ലാബില്  പരികശാധിചൃ ്

ഈറപാക്കിയതാണ്.  
 

  4.8 ചൂണ്ടല്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  

ബഹു.മണലൂര്  എം.എല്.എയുലട 01.01.2020 ലല ഔത്തും ചൂണ്ടല്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  ലസക്രട്ടറിയുലട 
24.12.2019-ലല A6/3596/19-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും ചൂണ്ടല്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  ഭരണസമിതിയുലട 

12.07.2019 ലല 1/7-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 495/22 – LSGD AB3/2/2020/  – LSGD)  
ചൂണ്ടല്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലല 13-ാാാം വാര്ഡ് ലപരുമണ്ണ് പാടകശകരസമിതിയുലട കമാകട്ടാറും 

ഄനബന്ധ സാമഗ്രിഔളും ചൂണ്ടല്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ലസക്രട്ടറിയുലട കപരിലാണ്. ആതിലെ 

ലവദുത ൄടിശ്ശിക 10,322 രൂപയുണ്ട്. ആത് ഄടയ്ക്കണലമന്ന് പാടകശകര സമിതി 

അവശ്ലപട്ടതനസരിചൃ ്ഇ തുഔ നല്ഔാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.9 മങ്കട കലാക്ക് പഞ്ചായെ്  

ബഹു.മങ്കട എം.എല്.എയുലട 28.02.2022 , 07.04.2022 എന്നീ തീയതിഔളിലല ഔത്തുഔളും മലപ്പുറം 

ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 14.03.2022 ലല ഔത്തും സി.സിയുലട 18.12.2021, 10.02.2022  

തീയതിഔളിലല കയാഖതീരുമാനങ്ങളും  (SRG 493/22 DD2/170/2022-LSGD, SRG 362/22- CC 

250/22). 

 മങ്കട സാമൂഹ്ാകരാഖ് കഔന്ദ്രലെ  താലൂക്കാശുപത്രിയായി ്ക്ാപിചൃിട്ടുലണ്ടന്ന് 

ഄറിയിചൄലഔാണ്ട് ോഫ് പാകറൃണ്  പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കും വലര കലാക്ക് പഞ്ചായെ ില്  നിന്നും 
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രാത്രിഔാലകെ ക്ക് രു കഡാരര്, രു ഫാര്മസിേ്, രു കഹാ്ിറൃല്  ഄറൃ ഡെ് എന്നിവലര 

നിയമിക്കാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരുന്നു. ആതു ്ഔാരം താലൂക്കാശുപത്രിയായി ഈയര്ത്തുന്നതു 

സംബന്ധിചൃ ്നടപടിക്രമങ്ങള്  എതായി എന്നു പരികശാധിചൃ ് റികപാര്ട്ട് നല്ഔാ   അകരാഖ് 

വൄപ് ഡയറരലറ ചുമതലലപടുെ ിയിരുന്നു. മങ്കട സാമൂഹ്ാകരാഖ് കഔന്ദ്രലെ  

താലൂക്കാശുപത്രിയായി ഈയര്െ ാ   തീരുമാനിചൃിട്ടില്ല എന്ന് 10.02.2022 ലല കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിയില്  അകരാഖ്വൄപ് ഡയറരര്  ഄറിയിചൄ. അകരാഖ് വൄപ്പു ഡയറരറുലട 

റികപാര്ട്ടിലെ ഄടിസ്ഥാനെ ില്  കലാക്കു പഞ്ചായെ ിലെ അവശ്ം കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃി നിരസിചൄ. 

 ഇ തീരുമാനം പുനഃപരികശാധിക്കണലമന്നും മങ്കട ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലെ ടി 

സഹായകെ ാലട മങ്കട സാമൂഹ്ാകരാഖ് കഔന്ദ്രെ ില്  രാത്രിഔാലകെ ക്ക് 2 കഡാരര് , 1 

ഫാര്മസിേ്, രു കഗ്രഡ് II ഄറൃ ഡര്  എന്നിവലര നിയമിചൃ ് തകേശഭരണ സ്ഥാപനെ ില്  

നിന്ന് കവതനം നല്ഔാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.10 പനെ ടി ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  

ഔാസര്കഖാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 25.04.2022 ലല ഔത്തും പനെ ടി ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

ഭരണസമിതിയുലട 21.04.2022 ലല 1/1-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 469/22- CC /313/22). 

 പനെ ടി ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലല പാണത്തൂര്  ൄടുംബാകരാഖ് കഔന്ദ്രെ ില്  

അകരാഖ്വൄപില്  നിന്നു നിയമിചൃ കഡാരര്, പാരാലമഡിക്കല്  ോഫിലനാപം 

ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലെ വിഔസന ഫണ്ടുപകയാഖിചൃ ് രു കഡാരകറയും രണ്ടു പാരാലമഡിക്കല്  

ോഫികനയും നിയമിചൃിട്ടുണ്ട്. പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖക്കാര്, എ കഡാസള്ഫാ   ബാധിതര്  

എന്നിവര്  ഈളൃ ്കദശമായതിനാല്  ആവിലട ഔിടെ ി െിഔിത്സ പുനരാംരഭികക്കണ്ടതുണ്ട്. 

മുഔളില്  പറഞ്ഞവര്ലക്കാപം ന്നു വീതം കഡാരര്, ോഫ് കനഴ്സന്്, ഫാര്മസിേ്, ഄറൃെര്  

എന്നിവലര ദിവസ കവതനാടിസ്ഥാനെ ില്  നിയമിക്കുന്നതിന് ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഔിടെ ി െിഔിത്സ അരംഭിക്കുന്നതിന് ഄധിഔമായി 2 കഡാരര് , 4 ോഫ് കനഴ്സന്്, 2 ലാബ് 

ലടക്നീഷ  , 2 ഫാര്മസിേ്, 4 ഄറൃെര്  എന്നിവലര കപാേ് ലെകാണ്ടതുലണ്ടന്ന് അകരാഖ് 

വൄപ് ഄറിയിചൃിട്ടുണ്ട്.   
 

 

 

4.11 ആളംകദശം കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് 

ആളംകദശം കലാക്ക് പഞ്ചായെ്  ്സിഡെിലെ  06.04.2022 ലല ഔെ്   (SRG 494/22 – LSGD-

DD2 /172/2022 – LSGD)  
കലാക്കു പഞ്ചായെ ിലെ ജനറല്  പര്പസ് ഗ്രാുപയോപകയാഖിചൃ ് ആളംകദശം ക്ഷീരവിഔസന 

ഒഫീസില്  രു കഡറൃാ എ ട്രി ഒപകററൃലറ ഔരാറടിസ്ഥാനെ ില്  നിയമിക്കുന്നതിന് ഄനമതി 

അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.12 മറൃത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

മറൃത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ്സിഡെിലെ 05.04.2022 ലല ഔെ്    (SRG 538/22 ) 

മറൃത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിന് പി.എചൃ.്സി ആല്ല. ലഔാടഔര കലാക്ക് പഞ്ചായെ ിന ഔീഴില്  

്വര്െ ിക്കുന്ന സാമൂഹ്ാകരാഖ് കഔന്ദ്രലെ യാണ് മറൃത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 
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അശ്രയിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്ാകരാഖ് കഔന്ദ്രെ ില്  രു  സിവില്  സര്ജലെ ത്ിഔയും മൂന്ന് 

ഄസിേെ് സര്ജലെ ത്ിഔയുമാണ് ഈളൃത്. ആതില്  സിവില്  സര്ജലെ ത്ിഔയും രു 

ഄസിേെ് സര്ജലെ ത്ിഔയും ഴി്ഞു  ഔീടക്കുഔയാണ്. രു ദിവസം 300 ഒളം .പി. ഈളൃ 

ഇ സ്ഥാപനെ ിലന 2 പട്ടിഔവര്ഗ സകങ്കതങ്ങളിലല ൄടുംബങ്ങളും അശ്രയിക്കുന്നു. മറൃത്തൂര്  

ഗ്രാമപഞ്ചായെ ില്  മറൃ് പി.എചൃ.്സി ആല്ലാെ തിനാല്  രു കഡാരകറയും രു 

പാരാലമഡിക്കല്  ോഫികനയും ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലെ വിഹിതമുപകയാഖിചൃ ് ഔരാറടി 

സ്ഥാനെ ില്  ഇ സി.എചൃ.്സിയില്  നിയമിക്കാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.13  കഔരള കസാഷ്ല്  ലസഔൂരിറൃി മിഷ   

ബഹു. ഈന്നതവിദ്ാഭ്ാസല്ലൃം സാമൂഹ്നീതിയും വൄപ്പുമന്ത്രിയുലട 18.03.2022-ലല 621/MCH Edn 

SJ/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും  03.06.2022 ലല 802/2022/M(H Edn. & SJ) നമ്പര്  ഔത്തും 10.02.2022 ലല 

സി.സി. കയാഖ തീരുമാനല്ലൃം (കണ്ഡിഔ 4.63) (SRG 436/22 - LSGD – FM2/75/ 2022- LSGD) 
  

കഔരള കസാഷ്ല്  ലസഔൂരിറൃി മിഷ   മുകകന നടപാക്കുന്ന വി-ലഔയര്  പദ്ധതിക്ക് 

ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 5.00 ലക്ഷം രൂപ, കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുഔളും മുനിസിപാലിറൃിഔളും 10.00 ലക്ഷം 

രൂപ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔളും കഔാര്പകറഷനഔളും 25.00 ലക്ഷം  രൂപ എന്നീ ക്രമെ ില്  

സംഭാവന ലെയ്യുന്നതിന് 06.05.2013 ലല 1209/2013/തസൃഭവ നമ്പര്  ്ഔാരം സര്ക്കാര്  

ഈെ രവായിരുന്നു. ഇ ഈെ രവ് പുതുക്കി തുടര്ന്നും ഇ നിരക്കില്  തുഔ നല്ഔണലമന്ന് 

കസാഷ്ല്  ലസഔൂരിറൃി മിഷ   അവശ്ലപട്ടിരുന്നു. ആത് കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുലട 

10.02.2022 ലല കയാഖം പരിഖണിചൄ. ധനസഹായം സൃീഔരിക്കുന്ന ഄര്ഹതലപട്ട കരാഖിഔളുളൃ 

നഖരസഭഔള്ക്കും  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക്കും    കരാഖിഔളുലട എണ്ണെ ിലെ ഄടിസ്ഥാനെ ില്  

KSSM–ന് വിഹിതം നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ് എന്ന് കയാഖം നിര്കേശിചൃിരുന്നു. തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്  നല്ൄന്ന വിഹിതം ഄതതു തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലല കരാഖിഔള്ക്ക്  

ഔിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുറപാക്കണലമന്നും കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖം നിര്കേശിചൄ. 

 ആത് ്ാകയാഖിഔമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുലവന്ന് ചൂണ്ടിഔാണിചൄലഔാണ്ട് 2013-ലല 

ഈെ രല്ലൃ ്ഔാരമുളൃ രീതി തുടരണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.14 ലഔാല്ലം കഔാര്പകറഷ   

ലഔാല്ലം കമയറുലട 15.02.2022 ലല ഔത്തും ലഔാല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 17.03.2022, 19.03.22 

എന്നീ തീയതിഔളിലല ഔത്തുഔളും  (SRG 382/22 – LSGD – DA1/71/2022/LSGD, SRG 395/22 – 

CC/242/22, SRG 398/22 CC/240/22)  

താലഴ പറയുന്ന ക്ാജകഔള്  2021-22 വര്ഷം വാര്ഷിഔ പദ്ധതിയില്  

ഈള്ലപടുെ ിയിരുന്നു. ഇ ക്ാജക നടപാക്കാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  

(i) ക്ാ.നം: 378/22 ഄടങ്കല്  

 

 25,00,000 രൂപ 

(തനത് ഫണ്ട് )  

കപര് ഔ്ാ സര്  കരാഖിഔള്ക്ക് ഄനപൂരഔ കപാഷഔാഹാരം, 

യാത്രാപടി, മരുന്ന് 
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വാര്ഷിഔ വരുമാനം 1.00 ലക്ഷം രൂപയില്  താലഴയുളൃ ൄടുംബെ ിലല ഔ്ാ സര്  

കരാഖിഔള്ക്ക് IMA യുമായി സഹഔരിചൃ ്കപാഷഔാഹാരം, അശുപത്രിയില്  കപാൄന്നതിന് യാത്രാ 

ലെലവ്, ഔീകമാ ലതറാപി ലെയ്യുന്നതിന് മരുന്നിലെ വില നല്ഔല്  എന്നിവയ്ക്കുളൃ ക്ാജക 

നടപാക്കാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
   

 കഔാര്പകറഷനിലല 55 ഔൗണ്സിലര്മാര്ക്ക് ലാപ് കടാപ് വാങ്ങി നല്ഔാനളൃതാണ് 

ക്ാജര്. ഔൗണ്സില്  ഔാലാവധി പൂര്െ ിയാൄന്ന മുറയ്ക്ക് ലാപ് കടാപ് തിരിലഔ വാങ്ങുന്നതിന് 

ഈകേശിക്കുന്നു. ലാപ് കടാപ് വാങ്ങാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

  

 വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന കവണ്ടിയുളൃ ഇ ക്ാജരിന് ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.15 ഔാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  

ഔാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ്സിഡെിലെ 10.05.2022 ലല A4-4140/21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 

ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 10.03.2022 ലല ഔത്തും  (SRG 357/22 – CC/233/22). 

 

ക്ാ.നം: 106/21 

ഄടങ്കല്  20,00,000 രൂപ 

സി.എഫ്.സി – ലബയ്സിഔ് ഗ്രാെ്   10,00,000 രൂപ 

വിഔസന ഫണ്ട് – ജനറല്    4,13,680 രൂപ 

തനത് ഫണ്ട്  5,86,320 രൂപ 

കപര് : മാര്ക്കറൃ് ഔം കഷാപിംഖ് കഔാംപ്ലക്സ് സ്ഥലം വാങ്ങല്  

 

 ഔാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ബസ് ോെ് സ്ഥിതി ലെയ്യുന്നത് തങ്കമണിയിലാണ്. ബസ് 

ോെികലക്ക് ബസ്സുഔള്  ഔയറി ആറങ്ങുന്നതിന് മതിയായ സ്ഥല സൗഔര്ം ആല്ല. ബസ്സുഔള്  

ബസ് ോെില്  ഔയറാെ തിനാല്  കഷാപിംഖ് കഔാംപ്ലക്സിലല മുറിഔള്  കലലെ ിന് കപാൄന്നില്ല. 

ബസ് ോെികലക്ക് ഔയറി ആറങ്ങാ   സൗഔര്ലമാരുക്കുന്നതിന് ജിജി കമാള്  കതാമസ്, 

കവഴമ്പകശ്ശരില്  എന്നയാളുലട 02.28 അര്  സ്ഥലം (സര്കവ നമ്പര്  257/16 PT2, 257/17PT2, 

257/39PT1) വാങ്ങാനകേശിക്കുന്നു. സ്ഥലമുടമയുമായി െര്ചൃ ലെയ്തു. വികല്ലജ് ഒഫീസറുലട 

വാലുകവഷ   ്ഔാരം ഇ സ്ഥലെ ിലെ വില 9,04,907 രൂപയാണ്. സ്ഥലമുടമ 

അവശ്ലപടുന്നത് 45.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്. വികല്ലജ് ഒഫീസര്  നിശ്ചയിചൃ തുഔകയാലടാപം 30 

ശതമാനം ടി (ലസാകലഷ്ം) കെര്െ ാള ം സ്ഥലമുടമ അവശ്ലപടുന്നതികനക്കാള്  വളലര 

ൄറവാണ്. ഄതിനാല്  സ്ഥലമുടമ അവശ്ലപടുന്ന 45.00 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങാ   

ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.16 പരപ കലാക്ക് പഞ്ചായെ്  

ഔാസര്കഔാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 15.03.22 ലല ഔെ ്   (SRG 363/22 – CC/251/2022)  

കലാക്ക് പഞ്ചായത്തു പരിധിയിലല ഔിനാനൂര്  ഔരിതളം ഗ്രാമപഞ്ചായെ ില്  ബിരിക്കുളം എന്ന 

സ്ഥലെ ് രു ലതാഴില്  സംരംഭം തുടങ്ങാ   ഈകേശിക്കുന്നു. ഔാസര്കഔാട് വിഔസന 

പാകക്കജില്  നിന്നും ഫണ്ട് ഔലണ്ടെ ി ഄടിസ്ഥാന സൗഔര്ങ്ങള്  രുക്കാനാണ് ലക്ഷ്ം. 
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ൄടുംബശ്രീ മിഷ , കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് എന്നിവിടങ്ങളില്  നിന്ന് ഫണ്ട് ഔലണ്ടെ ി 

യകന്ത്രാപഔരണങ്ങള്, മറൃ് ്വര്െ നം എന്നിവ നടെ ാനം ഈകേശിക്കുന്നു. ഭാവിയില്  ആത് 

വനിതഔള്ക്കുളൃ ഄപാരല്  ഡീലസനിംഖ് ആ േിറൃൂട്ടായി മാറൃാനാണ് ലക്ഷ്ം. 50 

വനിതഔള്ക്ക് കനരിട്ടും 60 കപര്ക്ക്  പകരാക്ഷമായും ലതാഴില്  നല്ഔാ   ഔഴിയുലമന്നാണ് 

്തീക്ഷ. 

 ഇ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിന് പരപ വികല്ലജില്  സര്കവ നം.155-ല്  20.32 അര്  (50 

ലസെ് ) സര്ക്കാര്  ഭൂമി പാട്ടെ ിലനടുക്കാനളൃ നടപടി പുകരാഖമിക്കുന്നു. ഄകപക്ഷ 

സര്ക്കാരിലെ പരിഖണനയിലാണ്. 30 വര്ഷക്കാലകെ ക്ക് പാട്ടെ ിലനടുക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് അലഔ 

പാട്ടത്തുഔ 14,56,560/- രൂപയാണ്. വാര്ഷിഔ പാട്ടതുഔ 48,552/- രൂപ. ഇ തുഔ വനിതാഗടഔ 

പദ്ധതിയില്  ഈള്ലപടുെ ി നല്ഔാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു 
 

4.17 പിറവം മുനിസിപാലിറൃി 

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 21.03.2022 ലല ഔത്തുഔളും (2 എണ്ണം) ഄനബന്ധ 

കരകഔളും (SRG 416/22 – CC/249/2022 ) 
  

പിറവം നഖരസഭയിലല 20-ാാാം വാര്ഡില്  ആട്ട്ാര്മല പുളിതാനം എസ്.സി കറാഡിലെ 

നിര്മ്മാണല്ലൃമായി ബന്ധലപട്ട് ശ്രീ.രാജീവ് പുതുകശ്ശരിൄഴിയില്  എന്നയാളുലട പുരയിടെ ിലെ 

സംരക്ഷണ ഭിെ ിയായിരുന്ന ഔാാല ലപാളിചൄമാറൃി. ആകേഹം കറാഡു നിര്മ്മാണെ ിന 

സൗജന്മായാണ് സ്ഥലം വിട്ടു നല്ഔിയത്. നിര്മ്മാണ കശഷം ഔാാല ലഔട്ടി നല്ഔാലമന്ന് 

ഄറിയിചൃിരുന്നതാലണന്ന് സ്ഥലമുടമ ഄറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. വീടു നില്ക്കുന്ന സ്ഥലം അലഔ 6 

ലസുപയോമാത്രകമയുളൄ എന്നും കറാഡില്  നിന്ന് 7 ഄടി ഈയരെ ിലാണ് വീലടന്നും സ്ഥലമുടമ ഔത്തു 

നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലമുടമ ലപാതു വിഭാഖെ ില്ലപട്ടയാളായതിനാല്  സംരക്ഷണഭിെ ി 

നിര്മ്മിചൄ നല്ഔാ   ്കത്ഔ ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.18  അകവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 207.05.2022 ലല ഔത്തും അകവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

ഭരണ സമിതിയുലട 06.04.2022 ലല 6 (5) –ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം   (SRG 506/22 – 
CC/325/2022). 

 

ക്ാ.നം: 265/22 ഄടങ്കല്  

 

1,50,000 രൂപ 

(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് എള വിചൃിറ കഔാളനി സംരക്ഷണ ഭിെ ി നിര്മ്മാണം 

 

 അകവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലല 7-ാാാം വാര്ഡിലല എള വിചൃിറ രണ്ട് ലസെ് 

കഔാളനിയില്  110 ൄടുംബങ്ങള്  താമസിക്കുന്നുണ്ട്. കറാഡ് നിരപില്  നിന്ന് ഈയരെ ിലാണ് ഇ 

കഔാളനി. പലകപാളെം മണ്ണിടിചൃില്  ഈണ്ട്. കഔാളനിയില്  താമസിക്കുന്ന ശ്രീ. സഹകദവ   

ഔളെ ില്  എന്നയാളുലട വീടിലെ സംരക്ഷണഭിെ ി ആടിഞ്ഞ് ലതാട്ടുതാലഴയുളൃ ശ്രീമതി. 

നന്ദിനിൄഞ്ഞ്, താണിക്കുകന്നല്  എന്നയാളുലട വീടിന് മുഔളികലക്ക് വീളെന്ന ഄവസ്ഥയിലാണ്. 
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ശ്രീ.സഹകദവ , ശ്രീമതി. നന്ദിനിൄഞ്ഞ് എന്നിവരുലട വീടിന നാശം സംഭവിക്കാതിരിക്കാ   

ആവിലട സംരക്ഷണഭിെ ി ലഔട്ടാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. ആവര്  

ലപാതുവിഭാഖെ ില്ലപടുന്നവരാണ്. 
 

4.19 ലമാകഔരി ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  

ലമാകഔരി ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  ്സിഡെിലെ ഔത്തും ലമാകഔരി ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  

ഭരണസമിതിയുലട 31.12.2021 ലല 273/2021-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം 26.03.2022 – ലല 
DB2/100/2022/LSGD-നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഔത്തും  (SRG 442/22) 
  

ലമാകഔരി ഗ്രാമപഞ്ചായെ ില്  രു ഔണ്ലവ ഷ   ലസെര്  നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് 4.00 കഔാടി 

രൂപ 2021-22 വാര്ഷം സംസ്ഥാന ബഡ്ജറൃില്  ഈള്ലപടുെ ിയിരുന്നു. ഔണ്ലവ ഷ   

ലസെറിലെ നിര്മ്മാണെ ിന് അവശ്മായ സ്ഥലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വാങ്ങി നല്ഔണം. 

സ്ഥലം വിട്ടുതരാ   താല്പര്മുളൃവരില്  നിന്ന് ഄകപക്ഷ ക്ഷണിചൃ ്ഔാരം ഄനകയാജ്മായ 

40.08 അര്  സ്ഥലം ഔലണ്ടെ ിയിട്ടുണ്ട്. ഇ സ്ഥലം പൂര്ണ്ണമായും സംഭാവനയായി ഈടമസ്ഥര്  

വിട്ടുതരില്ല. വ്താകിഔള്, സ്ഥാപനങ്ങള്  എന്നിവിടങ്ങളില്  നിന്നു സംഭാവന ്തീക്ഷിക്കുന്നു. പം 

ത്രിതല തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും വിഹിതം സൃീഔരിക്കാനമുകേശിക്കുന്നു. ജില്ലാ 

പഞ്ചായെ ് 10.00 ലക്ഷം രൂപ കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് 5.00 ലക്ഷം രൂപ, ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 3.00 

ലക്ഷം രൂപ എന്നീ നിരക്കില്  ത്രിതല തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും വിഹിതം 

സൃരൂപിക്കാനാണ് ഈകേശിക്കുന്നത്. ഇ നിരക്കില്  വിഹിതം നല്ൄന്നതിന് ഄനമതി 

അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.20 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായെ്  

ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് ്സിഡെിലെ 04.12.2021 ലല DPKNR/P/Misc -05/2021-ാാാം നമ്പര്  

ഔത്തും സര്ക്കാരിലെ 14.03.2022 ലല DA1/336/2021/തസൃഭവ സര്ക്കാര്  ഔത്തും (SRG 431/22) 
  

സര്ക്കാര്  നിര്കേശെ ിലെ ഄടിസ്ഥാനെ ില്  ജനഔീയാസൂത്രണെ ിലെ രജതജൂബിലി 

അകഗാഷം 17.08.2021 മുതല്  അരംഭിചൄ. „രജതം 2021‟ എന്ന കപരില്  രു വര്ഷം  നീണ്ടു 

നില്ക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അസൂത്രണം ലെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആതിനഔം 1,79,741 രൂപയുലട 

ബില്തുഔ നല്ഔാനണ്ട്. 95,741 രൂപ ലെലവഴിചൄ. അലഔ ്തീക്ഷിക്കുന്ന ലെലവ് 6.60 ലക്ഷം 

രൂപയാണ്. രജത ജൂബിലി അകഗാഷെ ിന് സര്ക്കാര്  ഈെ രല്ലൃ്ഔാരം ജില്ലാ പഞ്ചായെ ിന 

ലെലവഴിക്കാല്ലൃന്ന തുഔ75,000 രൂപയാണ്.  (തനതുഫണ്ട് ഄലല്ലങ്കില്  വിഔസന ഫണ്ട് ) ജില്ലാ 

പഞ്ചായെ ് താാറാക്കിയിരിക്കുന്ന എേികമറൃ് ്ഔാരം 6.60 ലക്ഷം രൂപ തനതു ഫണ്ടില്  നിന്നു 

ലെലവഴിക്കാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. ക്ഷണഔെ ്, കേജ് ലഡക്കകറഷ , ബാനര്, 

ഭക്ഷണം, ലമലമകൊ, കഫാകട്ടാ / വീഡികയാ, സ്മരണിഔ, വിവിധകയാഖങ്ങള്, സമാപനപരിപാടി 

എന്നീ ആനെ ിലാണ് മുഔളില്  പറഞ്ഞ 6.60 ലക്ഷം രൂപ ലെലവായി ഔണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.   
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4.21 തിരുവനതപുരം കഔാര്പകറഷ   

തിരുവനതപുരം കഔാര്പകറഷ   ലസക്രട്ടറിയുലട 10.03.2022 ലല J1/52096/21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
തിരുവനതപുരം നഖരസഭ കഔാര്പകറഷ   ഔൗണ്സിലിലെ 22.02.2022 3(A) 
3-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം 26.04.2022 ലല DA1/105/2022/തസൃഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഔത്തും   
(SRG 539/22 ) 
  

ജനഔീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയുലട രജത ജൂബിലി അകഗാഷങ്ങള്  2021 അഖേ് 17-ന് 

ഈത്ഗാടനം ലെയ്തു. നഖരസഭ അകഗാഷങ്ങള്  സംഗടിപിക്കുഔയും ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട്ട 

സ്ഥലങ്ങളില്  ്ദര്ശനം രുക്കുഔയും ലെയ്തു. 10.08.2021 ലല 1508/21/തസൃഭവ ഈെ രല്ലൃ ്ഔാരം 

രജത ജൂബിലി അകഗാഷങ്ങള്ക്കായി പരമാവധി 1.50 ലക്ഷം  രൂപയാണ് തിരുവനതപുരം 

കഔാര്പകറഷന് ലെലവഴിക്കാല്ലൃന്നത്. (തനതുഫണ്ട് ഄലല്ലങ്കില്  വിഔസന ഫണ്ട് ) എന്നാല്  

ഈത്ഗാടന ലെലല്ലൃഔള്ക്കായി നഖരസഭ 8,42,815 രൂപ തനതു ഫണ്ടില്  നിന്ന് ലെലവഴിചൄ. 

ഄധിഔമായി ലെലവഴിചൃ തുഔയ്ക്ക് സാധൂഔരണം നല്ഔണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  
 
 

4.22  തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായെ്  

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 13.05.2022 ലല ഔത്തും തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായ െ ് 
ലസക്രട്ടറിയുലട 06.04.2022 ലല DPT/C4-01/2021-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായെ്  

ഭരണസമിതിയുലട 11.02.2022 ലല 9-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 526/22 – CC 342/22, SRG 
502/22). 
 വിവിധ പട്ടിഔവര്ഗ സകങ്കതങ്ങളില്  ആെര്ലനറൃ് വാടഔ നല്ൄന്നതിന് ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം  

സര്ക്കാര്  ഄനമതി നല്ഔിയിരുന്നു. തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് പട്ടിഔവര്ഗ   

സകങ്കതങ്ങളികലക്ക് പ്റൃിക്കല്  ലഫബര്  കഔബിള്  സ്ഥാപിചൃ ് ലവലഫ സൗഔര്ം പല 

സ്ഥലങ്ങളിള ം ലഭ്മാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആെര്ലനറൃ് ഔണരിവിറൃിയുലട വാടഔ ജില്ലാ പഞ്ചായെ ാണ് 

നല്കഔണ്ടത്. സര്ക്കാര്   ഈെ രല്ലൃ ്ഔാരം ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം  മാത്രമാണ് ആെര്ലനറൃിലെ 

വാടഔ നല്ഔാ   പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഒണ്ലല   പഠനെ ിന് മുടക്കമുണ്ടാഔാതിരിക്കാ   

തുടര്ന്നുളൃ വര്ഷങ്ങളിള ം ആെര്ലനറൃ് വാടഔ നല്ഔാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

 

4.23 ഇേ് എകളരി ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

ഔാസര്കഖാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 25.04.2022 ലല ഔത്തും ഇേ് എകളരി 

ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  ്സിഡെിലെ 06.07.2022 ലല 11/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും  (SRG 473/22 – 
CC/266/2022). 
 

ക്ാ.നം: 79/21 ഄടങ്കല്  

 

9,00,000 രൂപ 

(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് പഞ്ചായെ ് ഒഫീസ് റൂഫിംഖ് 
 

 ഇ ക്ാജര് 2020-21 വാര്ഷിഔ പദ്ധതിയില്  ഈണ്ടായിരുന്നതാണ്. ആ-ലടണ്ടര്  

ലെലയ്തങ്കിള ം അരും ്ല്ലെ ി ഏലറൃടുെ ില്ല. ആത് 2021-22 വര്ഷം 153/22-ാാാം നമ്പര്  ്ഔാരം 

്ില്  ഒവര്  ക്ാജരായി ഈള്ലപടുെ ിയിരുന്നു. എേികമറൃില്  ഈള്ലപടുെ ിയിരുന്ന Poly 

Carbonate Multi Wall Plain Sheet എന്ന റൂഫിംഖ് ഷീറൃിന് DSR ്ഔാരം 672.51 രൂപയാണ് (GST 
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ടാലത). ഇ തുഔ ഄപര്ാപ്തമായതുലഔാണ്ടാണ് അരും ലടണ്ടറില്  പലങ്കടുക്കാതിരുന്നത്. 

ഄതിനാല്  മുഔളില്  പറഞ്ഞ ഷീറൃിനപഔരം ടുതല്  ഇടു നില്ക്കുന്ന Poly Carbonite Cristal 

Multi Wall Solid Plain Sheet 2.00 mm.റൂഫിംഖിനായി ഈള്ലപടുെ ി കവര്വ്ഡ് ഡാറൃാ ്ഔാരം 

എേികമറൃ് പുനക്രമീഔരിചൃ ്ക്ാജര് നടപാക്കാനകേശിക്കുന്നു. ആതിനായി താാറാക്കിയിരിക്കുന്ന 

കവര്വ്ഡ് ഡാറൃ ഄംഖീഔരിചൄ നല്ഔണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. കവര്വ്ഡ് കഡറൃ 

്ഔാരം 1100/M2 അണ് വില. വിശദമായ കഡറൃാ നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. ഇ നിരക്ക് DSR-ല്   ആല്ല 

എന്നറിയിചൃിട്ടുണ്ട്.   
 

4.24 വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

ഔാസര്കഔാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 25.04.22 ലല ഔത്തും വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  

ഭരണസമിതിയുലട 08.03.2022 ലല 2/22-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 470/22 – CC/302/2022). 

 വലിയപറമ്പ ൄടുംബാകരാഖ് കഔന്ദ്രെ ിന് MLASDF ല്  നിന്ന് പുതിയതായി രു 

അംബുല സ് ലഭിചൃിട്ടുണ്ട്. ഇ അംബുല സിലെ ലരവര്ക്ക് കവതനം, ഡീസല്, 

ലമയിെന സ് എന്നിവയ്ക്കായി എചൃ.്എം.സി ഫണ്ട് ഄപര്ാപ്തമാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിന 

തനത് ഫണ്ട് മിചൃമില്ല. ഄതിനാല്  ഇ ലെലല്ലൃ ഔലണ്ടത്തുന്നതിന് വിഔസനഫണ്ട്, 

ലമയിെന സ് ഗ്രാെ് ഈപകയാഖിക്കുന്നതിന് ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.25 പളൄരുെ ി കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് 

ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണറുലട 20.04.2022 ലല 1706/DP4/2022/CRD നമ്പര്  ഔത്തും പളൄരുെ ി 

കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് ലസക്രട്ടറിയുലട 21.12.2021 ലല ഔത്തും  (SRG 467/22). 
 

 പട്ടിഔജാതി, പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖെ ിലല വിദ്ാര്ഥിഔള്ക്ക് 2.00 ലക്ഷം രൂപയാണ് 

പഠനമുറിക്ക് നല്ഔാല്ലൃന്നത്. അദ്ഖഡുവായി 50,000 രൂപയും കശഷിക്കുന്ന തുഔ  ്ല്ലെ ിയുലട 

പുകരാഖതി ഄനസരിചൃ ് 75,000 രൂപയുലട രണ്ടു ഖഡുക്കളായും അണ് നല്ൄന്നത്. 28.01.2020 

ലല 221/2020/തസൃഭവ ഈെ രല്ലൃ്ഔാരം ഇ ്ല്ലെ ിയുലട വാലുകവഷ   നടകെ ണ്ടത് 

ബന്ധലപട്ട ഄസി.എഞ്ചിനീയര്  എന്നാണ്. പിന്നീട് 22.06.2020 ലല 1216/2020/തസൃഭവ ഈെ രല്ലൃ 

്ഔാരം ബന്ധലപട്ട എഞ്ചിനീയര്  / ഒവര്സീയര്  കവണം ്വര്െ ിയുലട വാലുകവഷ   

നടകെ ണ്ടലതന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വാലുകവഷ   നടകെ ണ്ടത് ബന്ധലപട്ട എഞ്ചിനീയര്  അകണാ 

ഒവര്സീയര്  അകണാ എന്നു വ്താകമാക്കണലമന്നാശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.26  മുളങ്കുന്നത്തുഔാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 06.04.2022- ലല ഔത്തും മുളങ്കുന്നത്തുഔാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 
ലസക്രട്ടറിയുലട 25.03.2022 ലല എ1/235/22-ാാാം നമ്പര്  ൄറിപ്പും ഄനബന്ധ കരകഔളും, തൃശ്ശൂര്  
ജില്ലാ പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒഫീസറുലട 24.03.2017 ലല G5-33262/16-ാാാം നമ്പര്  നടപടി 

ഈെ രല്ലൃം (SRG 460/22 – CC/282/22). 
 

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖക്കാരുലട നിയന്ത്രണെ ിള ളൃതും പരമ്പരാഖതമായി അരാധന 

നടെ ിവരുന്നതുമായ കക്ഷത്രങ്ങളും ഔാല്ലൃഔളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനം പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനം 

പട്ടിഔ ജാതി വിഔസന വൄപ് ധനസഹായം നല്ൄന്നുണ്ട്. ആതിലെ ഭാഖമായി 

മുളങ്കുന്നത്തുഔാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലല അകക്കാടിക്കാവ് ഭഖവതി കക്ഷത്രെ ിലെ കമല്ൂര, 
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മതില്, അല്െ റ, ഒഫീസ് മുറി എന്നിവ പണിയുന്നതിന് 4.90 ലക്ഷം രൂപ 24.03.2017 ല്  തൃശ്ശൂര്  

ജില്ലാ പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒഫീസര്  മുളങ്കുന്നത്തുഔാവ്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ലസക്രട്ടറിക്ക് 

ഄനവദിചൄ. ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയര്  എേികമറൃ് താാറാക്കി. എന്നാല്  2017 

ലമയ്1-നഔം ്ല്ലെ ി പൂര്െ ീഔരിക്കണലമന്ന് കക്ഷത്രം തന്ത്രി നിര്കേശിചൃ ്ഔാരം കക്ഷത്ര 

ഔമ്മിറൃി ഭാരവാഹിഔള്  നിര്മ്മാണം പൂര്െ ിയാക്കി. സാകങ്കതിഔാനമതി വാങ്ങുഔകയാ ലടണ്ടര്  

നടപടി സൃീഔരിക്കുഔകയാ ലെയ്തില്ല. ഇ ്ല്ലെ ിക്ക് രണ്ടര ലക്ഷകെ ാളം രൂപ ലെലവായി 

എന്ന് കക്ഷത്ര ഔമ്മിറൃി ഄറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്  ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയറുലട വാലുകവഷ   

്ഔാരമുളൃ തുഔ 3,71,419 രൂപയാണ്.  

 നടപടിക്രമങ്ങള്  പാലിക്കാലത നടപിലാക്കിയ നവീഔരണ ്ല്ലെ ിക്ക് ലെലവായ തുഔ 

നല്ഔാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.27 ലവളര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  

ലവളര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ്സിഡെിലെ 26.04.2022 ലല A3-4139/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 

ലവളര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ഭരണസമിതിയുലട 06.04.2022 ലല 3(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം 

14.01.2022 ലല 19(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 511/22)  
  

i) KWA-ക്ക് 2014-15 മുതല്  2019-20 വലര വിവിധ ്ല്ലെ ിഔള്ക്കായി തുഔ ലഡകപാസിറൃ് 

ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇ ്ല്ലെ ിഔള്  പൂര്െ ീഔരിചൃതിനകശഷം ബാക്കി തുഔയായി 18,67,732  

രൂപ 26.02.2022 ല്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിന് തിരിലഔ ലഭിചൄ. മൂവാറൄപുഴയാറിലല മണല്  

കനനം 2015 ലമയ് മാസകെ ാലട നിര്െ ിയതിനാള ം HNL – ല്  നിന്നു ലഭിക്കുന്ന നിൄതി 

ൄറഞ്ഞതിനാള ം തനതുഫണ്ടു വളലരയധിഔം ൄറ്ഞു . ഄതിനാല്  KWA തിരിലഔ 

നല്ഔിയ തുഔ തനതു ഫണ്ടികലക്ക് മാറൃാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

ii) ii) ലവളര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലെ ്ധാന തനതു ഫണ്ടു കരാതസ്സ് HNL അയിരുന്നു. 

2021-22 വലര 66,59,024 രൂപ HNL വസ്തു നിൄതിയിനെ ില്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിന 

നല്ഔാനണ്ട്. ലറവനു റിക്കവറി നടപടിഔള്  എടുലെ ങ്കിള ം ൄടിശ്ശിഔ പരി്ഞു  ഔിട്ടുന്നില്ല. 

ആകപാള്  HNL സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്  ഏലറൃടുെ ് KPPL (Kerala Paper Products Ltd) അയി 

്വര്െ ിക്കുഔയാണ്. ഇ സാഹെര്െ ില്  HNL നല്കഔണ്ട നിൄതി ൄടിശിഔ 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്  നല്ഔാ   നടപടി സൃീഔരിക്കണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.28 പളൃിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  

ഔാസര്കഔാടു ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 15.03.2022 ലല ഔെ്   (SRG 365/22 – CC/656/2021)  

ക്ാ.നം: 113/22 ഄടങ്കല്  1,68,721 രൂപ 

വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്    68,721 രൂപ 

തനത് ഫണ്ട്  1,00,000 രൂപ) 

കപര് വിശപ്പുരഹിത കഔരളം- ജനഔീയ കഹാട്ടല്  
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 വിശപ്പുരഹിത കഔരളം പദ്ധതിയില്  പളൃിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായെ ില്  രണ്ടു ജനഔീയ 

കഹാട്ടല്  ്വര്െ ിക്കുന്നുണ്ട്. ഇ കഹാട്ടള ഔളില്  രു ഉണിന് 5 രൂപ ്ഔാരം രു 

കഹാട്ടലിന് രു വര്ഷം പരമാവധി 50,000 രൂപ നല്ഔാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 
 

4.29 ലഔാല്ലം ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി  

ലഔാല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 09.03.2022, 19.03.22 എന്നീ തീയതിഔളിലല ഔത്തുഔളും 

(2എണ്ണം)ലഔാല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് ്സിഡെിലെ 08.03.22 ലല ഔത്തും   (SRG 356/21 – 
CC/244/2022)   
 

ജില്ലയില്  10 വയസ്സിനമുഔളില്  ്ായമുളൃ എല്ലാവര്ക്കും ഭരണഗടനയുലട ഄടിസ്ഥാന 

തതൃങ്ങലള ൄറിചൃ ്ഄവകബാധം നല്ൄന്നതിന് കവണ്ടി “ദി സിറൃിസണ്  2022” എന്ന കപരില്  

ക്ാജര് നടപാക്കാ   ഈകേശിക്കുന്നു. ലഔാല്ലം ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും 

ഔിലയും കെര്ന്നാണ് പദ്ധതി നടപാക്കുന്നത്. ഭരണഗടനലയക്കുറിചൃ ് തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നു ലതരലഞ്ഞടുെ  വ്താകിഔള്ക്ക്  ഔില പരിശീലനം നല്ൄം. പരിശീലനം 

ലഭിചൃവര്  ൄടുംബങ്ങള്ക്ക്  സ്സാസ്സുഔള്  നല്ൄം. പഠനം പൂര്െ ിയാക്കുന്ന ഒകരാ ൄടുംബല്ലൃം 

ഭരണഗടനയുലട അമുകം വീടുഔളില്  അകലകനം ലെയ്തു സ്ഥാപിക്കും. ജില്ലയിലല എല്ലാ 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുമായി കെര്ന്നാണ് ക്ാജക നടപാക്കുന്നത്. ഇ പരിപാടിക്കായി 

അലഔ 308.00 ലക്ഷം രൂപ ലെലല്ലൃ ്തീക്ഷിക്കുന്നു. തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  സംയുതാകമായി 

നടപാക്കുന്ന ഇ  ക്ാജരിന് താലഴ പറയും ്ഔാരം വിഔസന ഫണ്ട്/തനതു ഫണ്ട് 

ഈപകയാഖിക്കാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. ഭരണഗടനയുലടയും ്ീയാമ്പിളിലെയും 

ഄചൃടി, പഠനസാമഗ്രിഔള്, ലസനറൃര്മാര്ക്ക് ഒണകററിയം എന്നിവയ്ക്കാണ് വിഹിതം 

വഔയിരുത്തുന്നത്. താലഴ പറയും ്ഔാരമാണ് ഫണ്ട് ഔലണ്ടെ ാ   ഈകേശിക്കുന്നത്. 

 
 

തകേശഭരണസ്ഥാപനം എണ്ണം തുഔ (ലക്ഷം) 

ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 68 68 x 2 ലക്ഷം =   136.00 

മുനിസിപാലിറൃി 4 4 x 5 ലക്ഷം =      20.00 

കഔാര്പകറഷ   1 1 x 40 ലക്ഷം =     40.00 

ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് 1 1 x 112 ലക്ഷം =    112.00 

 അലഔ                308.00 
 
 

4.30  എടവനക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

എടവനക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  ലസക്രട്ടറിയുലട 11.08.2021 ലല A2/5070/20-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 

ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  ്സിഡെിലെ 24.02.2018 ലല A-1234/18-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും   02.03.22 ലല 

തസൃഭവ- DA1/318/2018 നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഔത്തും (SRG 400/22)  

എടവനക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലല പട്ടിഔജാതി വിഭാഖെ ില്ലപട്ട ശ്രീ.എ .പി. കമാഹന   

(നിഔത്തുതറ വീട് ) എന്നയാളുലട മഔളുലട വിവാഹെ ിന് 22.02.18 ല്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ില്  

ധനസഹായെ ിനായി ഄകപക്ഷ നല്ഔിയിരുന്നു. 2017-18ല്  നിലനിന്നിരുന്ന മാര്ഗകരക 
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്ഔാരം സര്ക്കാര്  ജീവനക്കാരനായിരുന്നതിനാല്  അനല്ം നല്ഔിയില്ല. എന്നാല്  

ഄകപക്ഷഔ   ഔ്ാ സര്  കരാഖിയും സാമ്പെ ിഔ ബുദ്ധിമുട്ടനഭവിക്കുന്ന അളുമാണ്. ലപ ഷ   

ഈള്ലപലട ഄകപക്ഷ നല്ൄന്ന സമയെ ് 1,52,304/- രൂപയാണ് വാര്ഷിഔ വരുമാനം. ഇ 

ഗുണകഭാതാകാവിലെ മഔള്ക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം നല്ൄന്നതിന് ഄനമതി 

കവണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.31 ആടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായെ്  

ആടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായെ്  ലസക്രട്ടറിയുലട 20.12.2021 ലല A3-3888/10-ാാാം നമ്പര്  ഔെ ്  (SRG 

423/22) 

ആടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായെ ിന വിട്ടുഔിട്ടിയ സ്ഥാപനമാണ് ലതാടുപുഴയില്  ്വര്െ ിക്കുന്ന ജില്ലാ 

കഔാഴിവളര്െ ല്  കഔന്ദ്രം. ആവിലട കഔാഴി, പന്നി വളര്െ ല്  എന്നിവയാണുളൃത്. ഇ 

കഔന്ദ്രെ ില്  ലവറൃിനറി സര്ജലെ കപാേില്ല. ഫാം ഄസിേെ് ഡയറരര്  ഈണ്ട്. ഫാമികലക്ക് 

രു ലവറൃിനറി സര്ജലെ ത്ിഔ ഄനവദിചൃ ്രാലള നിയമിക്കാ   അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

4.32 ലപാതുവിദ്ാഭ്ാസ ഡയറരറുലട ഔാര്ാലയം – സ്കൂള്  ബസുഔളുലട ഄറൃൄറൃപണി. 

ലപാതു വിദ്ാഭ്ാസഡയറരറുലട 11.01.2022 എം4/303027/2021/DGE നമ്പര്  ഔത്തും 12.05.2022 ലല 

DB3/118/2022/തസൃഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഔത്തും  (SRG 536/22) 

ലഔാവിഡ് മഹാമാരി മൂലം ഈപകയാഖിക്കാതിരുന്ന സ്കൂള്  ബസുഔളുലട ഄറൃൄറൃപണി, ഫിറൃ്നസ്, 

ലപര്മിറൃ്, ആ ഷൃറ സ് തുടങ്ങിയവ മുടങ്ങിഔിടക്കുഔയാലണന്നും  ആതു പരിഹരിക്കണലമന്നും 

ലപാതു വിദ്ാഭ്ാസ വൄപിന് ഄകപക്ഷ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്  ആതിനാവശ്മായ ഫണ്ട് 

വിദ്ാഭ്ാസ വൄപില്  ലഭ്മല്ല. ഄതിനാല്  ആതിനാവശ്മായ തുഔ തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുലട കനാണ്കറാഡ് ലമയിെന സ് ഗ്രാെില്  നിന്നും ലെലവഴിക്കാ   നിര്കേശം 

നല്ഔണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.33 മറൃത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  

മറൃത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  ലസക്രട്ടറിയുലട 26.02.2022 ലല ഔത്തും ഄനബന്ധകരകഔളും    (SRG 

399/22 ) 

പീപിള്സ് ഡയറി ലഡവലപ്ലമെ് ക്ാജര് ലസ ട്രല്  ലസാലസറൃി (PDDP) 1955 ലല 

ട്രാവ ര്  ലഔാചൃി   അര് ്ഔാരം രജിേര്  ലെയ്ത ൊരിറൃബിള്  ലസാലസറൃി അണ്. ആതില്  

250ലധിഔം ക്ഷീരഔര്ഷര്  സജീവ ഄംഖങ്ങള്  അലണന്നറിയിചൃിരിക്കുന്നു. ആവര്ക്ക് ഔാലിതീറൃയ്ക്ക് 

സവിഡിയടക്കം മറൃ് അനല്ങ്ങള്  ന്നു ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും സര് ക്കാരിലെ അനല്ങ്ങള്  

ഇ സംഗെ ില്  പാല്  ഄളക്കുന്നവര്ക്ക് നല്ഔണലമന്നും അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.   
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4.34 വയലാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  

അലപ്പുഴ ജില്ലയിലല പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 08.03.2022 ലല ഔത്തും വയലാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

ഭരണസമിതിയുലട 17.02.2021 ലല 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം    (SRG 353/22 – CC/457/21) 
  

ക്ാ.നം: 122/22 ഄടങ്കല്  

 

4,27,572 രൂപ 

(തനത് ഫണ്ട് )  

കപര് വയലാര്  ഖവ.ഐറൃി. ഐക്ക് 2020-21 വര്ഷലെ  വാടഔ നല്ഔല്  
 

വയലാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ില്  ്വര്െ ിക്കുന്ന ഖവ.ഐ.റൃി.ഐ വാടഔ ലഔട്ടിടെ ിലാണ് 

്വര്െ ിക്കുന്നത്. ഔളവംകഔാടം സര്വീസ് കഔാഒപകററൃീവ് ബാങ്കിലെ 7/565 A ലഔട്ടിടമാണ് 

ഐ.റൃി.ഐക്കായി വാടഔലയ്ക്കടുെ ിരിക്കുന്നത്. PWD ബില്ഡിംഖ് ഡിവിഷ   എക്സിഔുട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയര്  നിശ്ചയിചൃിരിക്കുന്ന ്ഔാരം ്തിമാസ വാടഔ 35,631 അണ്. രു വര്ഷം അലഔ 

4,27,572 രൂപ. ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിന ലഔമാറാെ  സ്ഥാപനമായതിനാല്  വാടഔ നല്ഔാ   

്കത്ഔാനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 4.35 മണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  

മണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ്സിഡെിലെ 16.02.2022 -  ലല A3-2021-22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
മണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലെ 27.01.2022 ലല 5(2)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം  
(SRG 387/22 ) 
 

ലഔാവിഡ് ്തികരാധ ്വര്െ നെ ിലെ ഭാഖമായ ഭവന സന്ദര്ശനം, മഴക്കാല 

പൂര്വകരാഖെ ിലനതിലരയുളൃ ്തികരാധ ്വര്െ നം തുടങ്ങിയവ അകരാഖ് കമകലയിലല 

അശാവര്ക്കര്മാര്  ലെയ്യുണ്ട്. ആെ രം ഔാലഗട്ടങ്ങളില്  അശാ്വര്െ ഔര്ക്ക് രു നിശ്ചിത 

തുഔ യാത്രാബെ യായി നല്ൄന്നതിന് 2022-23 വര്ഷം  ക്ാജര് രൂപീഔരിക്കാ   ഄനമതി 

അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.36 തിരുവനതപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് 

തിരുവനതപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് ലസക്രട്ടറിയുലട 17.03.2022 ലല E7/4183/21/TDP നമ്പര്  ഔെ്   

(SRG 389/22 ) 

സാകങ്കതിഔ വിദ്ാഭ്ാസ വൄപിന് ഔീഴിള ളൃ മണ്ണതല സര്ക്കാര്  ലഔാകമഴ്സന്്ല്  ആ േിറൃൂട്ട്, 

ജില്ലയിലല 7 ഖവ.ആ േിറൃൂട്ട് ഒഫ് ഫാഷ   ഡിലസനിംഖ് സ്ഥാപനങ്ങള്  എന്നിവയുലട 

നടെ ിപ് ജില്ലാ പഞ്ചായെ ിന ലഔമാറിയിട്ടുളൃതാണ്. ഇ സ്ഥാപനങ്ങളുലട നടെ ിപ്പുമായി 

ബന്ധലപട്ട വിവിധ അവശ്ങ്ങള്ക്കുളൃ ക്ാജകഔളുലട നിര്വഹണ ഈകദ്ാഖസ്ഥ   നിലവില്  

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ലസക്രട്ടറിയാണ്. ഇ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധലപട്ട ക്ാജകഔളുലട 

സുഖമല്ലൃം ഫല്ദല്ലൃമായ നടെ ിപിനായി ഇ സ്ഥാപനങ്ങളുലട കമധാവിമാലര നിര്വഹണ 

ഈകദ്ാഖസ്ഥരാക്കുന്നതിന് ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  

 2022-23 മുതല്  ജില്ലാ പഞ്ചായെ ിന ഔീഴിള ളൃ 7 ജി.ഐ.എഫ്.ഡി. സ്ഥാപനങ്ങളുമായി 

ബന്ധലപട്ട ക്ാജകഔളുലട നിര്വഹണ ഈകദ്ാഖസ്ഥനായി സൂ്ണ്ട്, ഖവ.ലടക്നിക്കല്  

ലഹസ്കൂള്, മഞ്ച, ലനടുമങ്ങാട് -ലനയും മണ്ണതല ഖവ.കഔാകമഴ്സന്്ല്  ആ േിറൃൂട്ടുമായി ബന്ധലപട്ട 
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ക്ാജകഔളുലട നിര്വഹണ ഈകദ്ാഖസ്ഥനായി സൂ്ണ്ട്, ഖവ.കഔാകമഴ്സന്്ല്  ആ േിറൃൂട്ട്, 

മണ്ണതലകയയും നികയാഖിക്കണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

4.37  ഗ്രാമ വിഔസന ഔമ്മീഷണകററൃ്  

ഐ.എ.ലവ പദ്ധതിയിലല ലെലവഴിക്കാെ  വിഹിതം. 

ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണറുലട 25.05.2022 ലല 2447/DP4/2022/CRD-നമ്പര്  ഔെ ് (SRG 552/22) 

കലാക്കുപഞ്ചായത്തുഔളില്  ഐ.എ.ലവ പദ്ധതിയ്ക്കായി ലഭിചൃ വിഹിതം ലെലവഴിക്കാലത 

ബാക്കിയുണ്ട്. ഇ തുഔ PMAY (G) പദ്ധതിയ്ക്കായി വിനികയാഖിക്കാ   11.01.2022 ലല 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി ഄനമതി നല്ഔിയിരുന്നതാണ്. ഇ വിഹിതം പൂര്ണ്ണമായി 

ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ലെലവഴിചൃിട്ടില്ല. ലെലവഴിക്കാലത ബാക്കിയുളൃ തുഔ 2022-23 വര്ഷെ ില്  

PMAY (G) ഭവനപദ്ധതിക്ക് വിനികയാഖിക്കാ   ഄനമതി നല്ഔണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.38  വടക്ക   പറല്ലൄര്  മുനിസിപാലിറൃി  

വടക്ക   പറല്ലൄര്  മുനിസിപല്  ലെയര്കപഴ്സന്ലെ 10.05.2022 ലല ഔെ ്  (SRG 555/22) 

 നഖരസഭയിലല ടൗണ്ഹാളില്  സൗണ്ട് സിേം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് രു ക്ാജക 2017-

18 വര്ഷം പദ്ധതിയില്  ഈള്ലപടുെ ിയിരുന്നു. ആതിനായി 10,64,875 രൂപ PWD ആലകക്ട്രാണിക്സ് 

എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്ക്ക് 08.03.2019 ല്  ഡികപാസിറൃ് ലെയ്തു. ലഹഡ് ഒഫ് ഄക്കൗണ്ട് 

മാറികപായതിനാല്  തുഔ വീണ്ടും ശരിയായ ലഹഡികലക്ക് മാറൃി ട്രാ ഫര്  ലെയ്തത് 20.02.2022 

നാണ്. ലഔാവിഡ് പശ്ചാെ ലെ ില്  28.09.2020 മുതല്  01.10.2021 വലര ടൗണ്ഹാള്  CFLTC 

ക്കായി വിട്ടു നല്ഔി. ഄതിനാല്  സൗണ്ട് സിേം സ്ഥാപിക്കാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല. ഔാലതാമസം 

വന്നതിനാല്  ഄധിഔ തുഔ നല്ഔാലമന്ന് മുനിസിപാലിറൃിയില്  നിന്ന് എക്സിഔുട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയലറ ഄറിയിചൃിരുന്നു. എന്നാല്  ഈപഔരണങ്ങളുലട ല്സ് വാലു ഈയര്ന്നതിനാല്  

ക്ാജര് നിര്വഹണം സാധിക്കുഔയിലല്ലന്നറിയിചൄലഔാണ്ട് ്ല്ലെ ി എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്  

ലടര്മികനറൃ് ലെയ്തു.  

 ഇ തുഔ എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറില്  നിന്നു തിരിലഔ വാങ്ങി ടൗണ്ഹാളിലെ മറൄ 

പുനരുദ്ധാരണ്ല്ലെ ിഔള്ക്ക് ഈപകയാഖിക്കാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. PWD 

ആലകക്ട്രാണിക്സ് എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്ക്ക് ഄടചൃ തുഔയില്  10,41,079 രൂപ ധനഔാര്ഔമ്മീഷ   

ഗ്രാുപയോം ബാക്കി തുഔ വിഔസനഫണ്ട് ജനറള ം അലണന്ന് മുനിസിപല്  ലസക്രട്ടറി 

ഄറിയിചൃിട്ടുണ്ട്.  
 

4.39  ആന്ദിരാ പ്ലാേിഔ് വ്വസായ സഹഔരണസംഗം – ഏറൄമാനൂര്   

ആന്ദിര പ്ലാേിഔ് വ്വസായ സഹഔരണ സംഗം, ഏറൄമാനൂര്  ്സിഡെിലെ ഔെ്  – ലഭിചൃത് 

23.02.2022  (SRG 323/22) 

ഏറൄമാനൂരുളൃ ആന്ദിരാ പ്ലാേിഔ് വ്വസായ സഹഔരണ സംഗം ലഹ ലഡ സിറൃി കപാളി 

എെ ിലി   (HDPE) ഗ്രാനൂള്സ് ഈപകയാഖിചൃ ്പ്ലാേിഔ് നൂല്  ഈല്പാദിപിചൃ ്ഄരിപ, ലനറൃ്, ഔിണര്  

വലഔള്, ലമാസ്കികറൃാ പ്രൂഫിംഖിനളൃ ഔറുെ  ലനറൃ്, പ്ലാേിഔ് ഔയര്, പ്ലാേിഔ് ഷീറൃ് തുടങ്ങിയവ 

ഈല്പാദിപിക്കുന്നുണ്ട്. ഔിണറുഔള്  മാലിന് മുതാകമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഔിണര്  വലഔള്  

ആടുന്നതിന് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  ക്ാജര് എടുക്കണലമന്നും ആതിനായി ഇ 
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സംഗെ ിലെ ഈല്പന്നം ഈപകയാഖിക്കണലമന്നും നിര്കേശം നല്ഔണലമന്ന് 

അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

 

4.40  തവനൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ്   

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 08.04.2022 ലല ഔത്തും തവന്നൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

ഭരണസമിതിയുലട 02.03.2022 ലല 1(19)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 462/22 – CC/260/2022) 

ക്ാ.നം: 228/22 ഄടങ്കല്  

 

75,000  രൂപ 

(തനത്ഫണ്ട് )  

കപര് ഒണ്ലല   മുകകന ഗുണകഭാതാകാക്കലള ലതരലഞ്ഞടുക്കല്  - 

കസാഫ്റ്റ് ലവയര്  താാറാക്കുന്നതിനളൃ ലെലവ്. 

 

ജനഔീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയില്  ഗുണകഭാതാകാക്കലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതിന് കസാഫ്റ്റ് ലവയര്  

താാറാക്കാനളൃ  ക്ാജര് നൂതന ക്ാജകഔള്ക്കുളൃ ജില്ലാതല ഔമ്മിറൃിക്കു നല്ഔി. 02.12.2021 

ല്  ടിയ ഔമ്മിറൃി ആതിലെ ലടക്നിക്കല്  ഫീസിബിലിറൃി നല്ഔാ   ഐ.ലഔ.എം ജില്ലാ 

കഔാഒര്ഡികനറൃകറാടാവശ്ലപട്ടു. ഇ കസാഫ്റ്റ് ലവയറിലെ ഔാര്ക്ഷമത പരികശാധിക്കാ   

ജില്ലാതലെ ില്  സൗഔര്മിലല്ലന്നും ഄതിനാല്  പരിഖണനക്കായി ഄപകലറൃ് ഔമ്മിറൃിക്ക് 

നല്ഔണലമന്നും ഐ.ലഔ.എം ജില്ലാ കഔാഒര്ഡികനറൃര്  ഄറിയിചൄ. ലഔാവിഡ്-19 ലെ 

പശ്ചാെ ലെ ില്  ക്ാജര് നടപാക്കിലയന്നും ആതിന് സാധൂഔരണം നല്ഔണലമന്നും 

അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.41  നാദാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായെ്   

കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 28.04.2022 ലല ഔെ്  (SRG 483/22 – CC/289/2021) 

ക്ാ.നം: 142/22 ഄടങ്കല്  

 

5,00,000  രൂപ 

(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല് )  

കപര് ലഹമാേ്  ലലറൃ് വാങ്ങല്  
 

ലഹമാേ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനളൃ ക്ാജര് 2018-19 ല്  ഈള്ലപടുെ ിയിരുന്നു. 2019-20 ല്  ആതു 

പൂര്െ ീഔരിചൄ. സാകങ്കതിഔാനമതി ടാലതയാണ് ക്ാജര് നടപാക്കിയത്. പം ആതിന് 

ഗുണനിലവാര സാക്ഷ്പത്രം ലഭിചൃിട്ടില്ല. ഄതിനാല്  ബില്തുഔ നല്ഔാ   ഔഴിയുന്നില്ല. 

നാദാപുരം താലൂക്കാശുപത്രി കഔാമ്പൗണ്ടിള ം ഔല്ലാചൃി പഴയ മാര്ക്കറൃ് ജീപ് ോെിന 

സമീപല്ലൃമാണ് ലലറൃ് സ്ഥാപിചൃത്. ലടണ്ടര്  നടപടിക്രമം പാലിചൃ ് പവര്ലല   ഏജ സീസ്, 

കഔാഴികക്കാട് എന്ന സ്ഥാപനലെ യാണ് ്ല്ലെ ി ഏല്പിചൃത്. ലലറൃ് സ്ഥാപിക്കാ   PWD 

കറാഡ് ഡിവിഷ  , KWA, BSNL, KSEB എന്നിവര്ലക്കല്ലാം NOC ക്കായി ഔത്തു നല്ഔിലയങ്കിള ം 

ആത് ലഭിചൃില്ല. ്ല്ലെ ി ലെയ്ത ഏജ സി ബില്  തുഔ ലഭിക്കാ   നിയമ നടപടിക്ക് രുങ്ങുന്നു 

എന്ന് ഄറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. ബില്  തുഔ നല്ഔി ്നം ം പരിഹരിക്കാ   കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിയുലട ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
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4.42  തിരുവനതപുരം കഔാര്പകറഷ    

ബഹു.തിരുവനതപുരം കഔാര്പകറഷ   കമയറുലട 19.04.2022 ലല J1/7624/21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുലട 11.03.2022 ലല (കണ്ഡിഔ 4.83) തീരുമാനല്ലൃം (SRG 558/22 – 

LSGD – DC2/136/2022-LSGD) 

 തിരുവനതപുരം കഔാര്പകറഷനില്  വിവിധ കസാണല്  ഒഫീസുഔളികലക്ക് തപാല്  

നല്ൄന്നതിനം ഫീല്ഡ് പരികശാധനക്കുമായി 30 ഖിയര്ലലസ് സ്കൂട്ടര്  വാങ്ങാ   ഄനമതി 

നല്ഔണലമന്ന് തിരുവനതപുരം കഔാര്പകറഷ   ലസക്രട്ടറി അവശ്ലപട്ടിരുന്നു. 11.03.2022 ല്  

ടിയ കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മറൃി ആതു െര്ചൃ  ലെലയ്തങ്കിള ം ആതിനളൃ ഄനമതി നിരസിചൄ. 

ആതു പുനഃപരികശാധിക്കുഔകയാ ഄലല്ലങ്കില്  കഔാര്പകറഷലെ തനതു ഫണ്ടുപകയാഖിചൄ 

ആരുെക്രവാഹനം വാങ്ങാ   ഄനമതി നല്ൄഔകയാ ലൊണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  
  
4.43  ഔിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 
 

(i)   എറണാൄളം ജില്ലാ ഔളരറുലട 01.07.2022 ലല 104276/22/DPC/DPO/EKMനമ്പര്  ഔത്തും 
ഔിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  ്സിഡെിലെ 28.06.2022 ലല ഔത്തും WP(c) 11229 of 2022 (c) 
നമ്പര്  ്ഔാരമുളൃ റിട്ട് ലപറൃിഷനികന്മല്  05.04.2022, 29.06.2022 തീയതിഔളില്  ബഹു. 
ലഹകക്കാടതിയുലട ഈെ രല്ലൃം.  

(ii) എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 07.01.2022 ലല ഔത്തുഔളും (2 എണ്ണം) ഔിഴക്കമ്പലം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ഭരണസമിതിയുലട 27.12.21 ലല 2(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം 
തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് എറണാൄളം എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുലട 18.12.21 ലല 
DB3/ജനറല് / 2020-21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും റികപാര്ട്ടും.    

(iii) 10.02.2022 ലല CC കയാഖെ ിലെ മിനിറൃ്സ് (കണ്ഡിഔ 4.4, 4.5) (SRG 49/21 – CC – 708/2021 
SRG 50/22 – CC 707/2021). 

  

(1) ക്ാ.നം: 147/22 ഄടങ്കല്  25,11,113 രൂപ 

(ലമയിെന സ് ഗ്രാെ് - 

കറാഡ് ) 

കപര് മാളികയക്കല്പടി പഴങ്ങനാട് കറാഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാര്ഡ് 16 – 

(BM & BC) 

 

ലമയിെന സ് ഗ്രാെ് (കറാഡ് ) ഈപകയാഖിചൄലഔാണ്ടു BM & BC നിലവാരെ ില്  

മാളികയക്കല്പടി പഴങ്ങനാടു കറാഡ് പുനരുദ്ധാരണെ ിനളൃ ക്ാജരിന് ഄനമതി 

നല്ഔണലമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

(2) ക്ാ.നം: 140/22 ഄടങ്കല്  67,42,380 രൂപ 

ലമയിെന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് 47,13,900 

തനത് ഫണ്ട് 20,28,480 

കപര് ലതക്കാവ് ചൂരകക്കാടു കറാഡ് പുനരുദ്ധാരണം ലസക്കെ് റീചൃ ്

വാര്ഡ് 5 (BM & BC) 
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ലമയിെന സ് ഗ്രാുപയോം (കറാഡ് ) തനതുഫണ്ടും ഈകപാഖിചൄലഔാണ്ട് BM & BC 
നിലവാരെ ില്  ലതക്കാവ് ചൂരകക്കാട് കറാഡ് പുനരുദ്ധാരണെ ിനളൃ ഇ ക്ാജരിന് 
ഄനമതി സംബന്ധിചൃ.് 

ഇ  കറാഡുഔള്  BM & BC നിലവാരെ ില്  പുനരുദ്ധാരണം (നിര്മ്മാണം) 

നടത്തുന്നതിന് ലമയിെന സ് ഗ്രാെ് (കറാഡ് ) വിഹിതം ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതല്ല എന്നു 

ചൂണ്ടിക്കാണിചൃ ്10.02.2022 ലല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃികയാഖം  ആതിന് ഄനമതി നിരസിചൄ. 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുലട തീരുമാനെ ികന്മല്  ഔിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

്സിഡെ് ബഹു. ലഹകക്കാടതിയില്  WP(C) No.11229 of 2022 (C) നമ്പരായി റിട്ട് ലപറൃീഷ   

ഫയല്  ലെയ്തു. ആതിലെ ഄടിസ്ഥാനെ ില്  10.02.2022 ലല കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃികയാഖതീരുമാനെ ിലല കണ്ഡിഔ 4.4, 4.5 തീരുമാനങ്ങള്  (മുഔളില്  പറഞ്ഞ 

കറാഡുഔളികന്മല്) ബഹു ലഹകക്കാടതി ആടക്കാല ഈെ രവിലൂലട 5.4.2022 ല്  രണ്ടു മാസകെ ക്ക് 

കേ ലെയ്തു. തുടര്ന്ന് 29.06.2022 ല്  രണ്ടു മാസം ടി കേ ദീര്ഗിപിചൄലഔാണ്ട് ബഹു. 

ലഹകക്കാടതി ആടക്കാല ഈെ രവ് പുറലപടുവിചൄ. പം തകേശസൃയംഭരണവൄപ് എറണാൄളം 

എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുലട റികപാര്ട്ടിലെ ഄടിസ്ഥാനെ ില്  ഈെിതമായ തീരുമാനം 3 

അഴ്ചയ്ക്കഔം എടുക്കണലമന്നും ബഹു.ലഹകഔാടതി ഈെ രവായിട്ടുണ്ട്.  

ബഹു. ലഹകക്കാടതിയുലട ആടക്കാല ഈെ രവിലെ ഄടിസ്ഥാനെ ില്  മുഔളില്  പറഞ്ഞ 

ക്ാജകഔളുലട നിര്വഹണെ ിന് ഄനല തീരുമാനലമടുക്കണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  

 

4.44  തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖം – ലടണ്ടര്  എക്സസ്  സംബന്ധിചൃ ്
തകേശസൃയംഭരണവൄപ് െീഫ് എഞ്ചിനീയറുലട 30.06.2022 ലല DB3/5215/2013/CE/LSGD നമ്പര്  
ഔെ്   (SRG 646/22, 682/22) 
 

 തകേശഭരണവൄപ്പു മുകകന നടപിലാക്കുന്ന നിര്മ്മാണ ്ല്ലെ ിഔളുകടയും ൄടിലവളൃ 

്ല്ലെ ിഔളുകടയും ലടണ്ടര്  ഏലറൃടുക്കുന്നതില്  ഔരാറുഔാര്  വിമുകത ഔാണിക്കുന്നുണ്ട്. സാധന 

സാമഗ്രിഔളുലട ഄടിക്കടിയുണ്ടാൄന്ന വില വര്ദ്ധനല്ലൃം ഒകരാ ്കദശലെ  ഭൂ്െതി മൂലമുളൃ 

ബുദ്ധിമുട്ടുഔളും പരിഖണിചൃ ് നിലവിലല DSR നിരക്കില്  10 ശതമാനം വലര ഈകദ്ാഖസ്ഥ 

തലെ ില്  ലടണ്ടര്  എക്സസ് ഄനവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിചൃ ്  ധനവൄപ് മാര്ഗ  നിര്കേശം 

നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. ഇ സാഹെര്െ ില്  ധനവൄപിലെ മാര്ഗകരകയ്ക്കു വികധയമായി തകേശഭരണ 

വൄപി   ഔീഴിലല നിര്മ്മാണ ്ല്ലെ ിഔള്ക്ക് ഈകദ്ാഖസ്ഥതലെ ില്  10 ശതമാനം വലര 

ലടണ്ടര്  എക്സസ് ഄനവദിക്കണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. ഇ തുഔ ്വര്െ ിയുലട 

എേികമറൃില്  തലന്ന വഔയിരുെ ണലമന്ന് നിര്കേശിചൃിട്ടുണ്ട്. ലെലവാഔാലത വരുന്ന തുഔ 

ലടണ്ടര്  കസവിംഖ്സ് അയി പരിഖണിചൃ ് പുതിയ ക്ാജകഔള്  താാറാക്കാ   ആത് 

ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതാലണന്ന് ഄറിയിചൃിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.45  തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖം 

തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് െീഫ് എഞ്ചിനീയറുലട 07.07.2022 – ലല DB3/753/2013/CE/LSGD  
(Part C – SRG 678/22)   

 എഞ്ചിനീയര്മാരുലട അവശ്െ ിന് മാനദണ്ഡങ്ങള്  പാലിചൃ ് എല്ലാ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളിള ം വാഹനം വാടഔയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനം, എഞ്ചിനീയര്മാര്ക്ക് വാഹനം 
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ആല്ലാെ  നഖരസഭഔള്ക്കും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക്കും, കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുഔള്ക്കും, 

നിലവിള ളൃ നിബന്ധനഔള്  പാലിചൄലഔാണ്ട് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനം 14.03.2018 ലല 

690/18/തസൃഭവ നമ്പര്  ്ഔാരം സര്ക്കാര്  ഈെ രവായിരുന്നു. പദ്ധതി 

ഄവകലാഔനകയാഖങ്ങളില്  വാഹനലഭ്ത ൄറവ് മൂലം പദ്ധതി നിര്വഹണെ ില്  കട്ടലറ 

ബുദ്ധിമുട്ടുഔള്  ഄനഭവിക്കുന്നതായി എഞ്ചിനീയര്മാര്  ഄറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. ആതിലെ 

ഄടിസ്ഥാനെ ില്  വാഹനലഭ്ത സംബന്ധിചൃ രു കഡറൃ ഔളക്ഷ   നടെ ിയിരുന്നു. 

ആതനസരിചൃ ് 541 തകേശസ്ഥാപനങ്ങളിലല എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖെ ിന് 

വാഹനസൗഔര്മില്ല. ആതില്  തലന്ന 262 തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  ഫണ്ടിലെ 

ഄപര്ാപ്തതമൂലം വാഹനസൗഔര്ം ലഭ്മാക്കാ   ഔഴിയില്ല. നിലവിലല അസൂത്രണ/സവിഡി 

മാര്ഗകരക ്ഔാരം തനത്/വിഔസനഫണ്ട് (ലപാതു വിഭാഖം, സാധാരണ വിഹിതം) അണ് 

വാഹനം വാടഔയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിന് ഄനമതിയുളൃത്. മു ഔാലങ്ങളില്  തനതുഫണ്ടിലെ ലഭ്ത 

ൄറല്ലൃളൃ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില്  കനാണ്  കറാഡ് ലമയിെന സ് ഫണ്ടില്  നിന്ന് വാഹനം 

വാടഔയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിന് ഄനമതിയുണ്ടായിരുന്നു. (02.08.2019 ലല LSGD/DB3/141/2019/LSGD 

നമ്പര്  സര്ക്കുലര്). ഇ ഫണ്ടില്  നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖെ ിലെ വാഹന 

സൗഔര്െ ിനായി പദ്ധതിഔള്  വയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിചൃ ് തകേശസൃയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  

വിമുകത ഔാട്ടുന്നുണ്ട്. ടാലത 2017 ന കശഷമുളൃ വാഹനമായിരിക്കണലമന്ന മാര്ഗകരകയിലല 

നിബന്ധനയും, ഄനവദിചൃിട്ടുളൃ നിരക്ക് Rs.18/km എന്നതും വാഹനം ലഭിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് 

സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വിസ്തൃതി ടിയതും, വ്ത്് Terrain-ല്  ഈള്ലപട്ടുവരുന്നതുമായ തകേശസൃയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളില്, മാര്ഗകരകയില്  ഄനശാസിക്കും ്ഔാരമുളൃ പരിധിഔള്  (km & തുഔ) 

വാഹനലഭ്തയ്ക്ക് ്യാസഔരമാണ്. ഄതിനാല്  കമല്വിവരിചൃ വിഷയങ്ങളില്  അവശ്മായ 

ആളല്ലൃഔള്  ഈള്ലപടുെ ണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.46  ശുെിതൃമിഷ   - കരമാലിന് സംസ്കരണ സംവിധാനം 

ശുെിതൃമിഷലെ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറരറുലട 02.07.2022 ലല 1974/C2/2022/SM നമ്പര്   ഔെ ് (SRG 
662/22). 
 

 പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുലട സവിഡി, ധനസഹായം സംബന്ധിചൃ 

മാര്ഗകരക 28.05.2022 ലല 115/2022/തസൃഭവ നമ്പര്  ്ഔാരം ഈെ രവായിട്ടുണ്ട്. ഇ 

ഈെ രവില്  ഄനബന്ധം 3 അയി കെര്െ ിരിക്കുന്ന ഖാര്ഹിഔതല കരമാലിന് സംസ്കരണ 

പ്ലാുപയോഔളുലട യൂണിറൃ് ലെലവ് എന്ന പട്ടിഔയില്  ശുെിതൃമിഷ   ഄംഖീഔരിചൃിട്ടുളൃ “ലബാക്കാഷി 

ബക്കറൃ്”  എന്ന കരമാലിന് സംസ്കരണ സംവിധാനം ഈള്ലപടുെ ിയിട്ടില്ല. ആതു ടി പട്ടിഔയില്  

ഈള്ലപടുെ ണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 

 ടാലത സവിഡി മാര്ഗകരകയില്  ഄനബന്ധം 3 അയി കെര്െ ിരിക്കുന്ന പട്ടിഔ 

ഄപൂര് ണ്ണമാലണന്ന് ചൂണ്ടിഔാണിചൃ ് ഇ പട്ടിഔ ഴിവാക്കണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരുന്നു. ആതിന 

പഔരം ശുെിതൃമിഷ / സര്ക്കാര്  ഔാലാഔാലങ്ങളില്  നിശ്ചയിക്കുന്ന ഈപാധിഔള്, ോകെര്ഡ്, 

ല്സിഫികക്കഷ , യൂണിറൃ് നിരക്ക് എന്നിവ ്ഔാരമായിരിക്കണം ക്ാജര് 

നടപാകക്കണ്ടലതന്ന നിബന്ധന ഈള്ലപടുെ ണലമന്ന് അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  
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4.47  ജില്ലാ ലമഡിക്കല്  ഒഫീസര്  - കഔാട്ടയം 
  

കഔാട്ടയം ജില്ലാ ലമഡിക്കല്  ഒഫീസറുലട 19.07.2022 ലല 12749/2020-ാാാം നമ്പര്ഔെ ് (SRG 
702/22) 
 
പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുലട സവിഡി ധനസഹായ മാര്ഗകരക ്ഔാരം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക്കും നഖരസഭഔള്ക്കും വനിതഔള്ക്കായി ലമ ട്രുവല്ഔപ് വാങ്ങി 

നല്ഔാ   ഄനമതിയുണ്ട്. ആതിലെ നിര്വഹണ ഈകദ്ാഖസ്ഥ   ബന്ധലപട്ട 

അശുപത്രിയിലല ലമഡിക്കല്  ഒഫീസറാണ്. ലമ ട്രുവല്  ഔപ് ലപാതുകമകലാ 

സ്ഥാപനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാ   ലാലറൃക്സ് ലിമിറൃഡില്  നിന്ന് ലടണ്ടര്  / ഔൃകട്ടഷ   ഴിവാക്കി 

വാങ്ങാ   സാധിക്കുകമാ ഄകതാ വനിതാശിശു വിഔസന കഔാര്പകറഷനില്  നിന്നു തലന്ന 

വാങ്ങണകമാ എന്ന് വ്താകത വരുെ ണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.48  കഔരള  ഄകഗ്രാ ആ ഡസ്ട്രീീസ് കഔാര്പകറഷ   (ലഔകകാ) 

കഔരള  ഄകഗ്രാ ആ ഡസ്ട്രീീസ് കഔാര്പകറഷ   (ലഔകകാ) ലെയര്മാലെ 08.06.2022 ലല 
KAICO/HO/Tech/42-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും ഄനബന്ധ കരകഔളും (SRG 686/22). 
 

 കഔരള ഄകഗ്രാ ആ ഡസിട്രീസ് കഔാര്പകറഷ   ലിമിറൃഡ്, ലമനര്  ആറികഖഷ , രിപ് 

/ സ്്ിംഗ്ലര്  ആറികഖഷ   പദ്ധതിഔള്, ൄടിലവളൃ വിതരണം, വാട്ടര്ലഷഡ് മാകനല്െ്, 

ലറയില്  ലഷല്ട്ടര്  നിര്മ്മാണം, ഗ്രീ   ഹൗസ് / കപാളി ഹൗസ് നിര്മ്മാണം, ഔാര്ഷിഔ 

മൂല്വര്ദ്ധിത ഈല്പന്നങ്ങളുലട പ്ലാെ് സ്ഥാപിക്കല്, ഔാര്ഷിഔ/ഔാര്ഷികഔതര യന്ത്രങ്ങളുലട 

വില്പന / ഄറൃൄറൃപണിഔള്, ഔാര്ഷിഔ രംഖലെ  സാകങ്കതിഔ വിദ്ഔളുലട ്കയാഖം, മറൃ് 

ഔാര്ഷിഔ ഄനബന്ധ ്ല്ലെ ിഔള് , കസാളാര്  പ്ലാെ് സ്ഥാപിക്കല്, മാലിന് സംസ്കരണ 

്ല്ലെ ിഔള്  എന്നിവ ഏലറൃടുത്തു നടത്തുന്നുലണ്ടന്ന് ഄറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. പം ലവര്മി  ഔകമ്പാേിംഖ്, 

വികൊ ഔകമ്പാേിംഖ്, ബകയാഖ്ാസ് പ്ലാെ് നിര്മ്മാണം എന്നിങ്ങലനയുളൃ ലജവമാലിന് 

പരിപാലന സൗഔര്ല്ലൃം നല്ൄന്നതായി പറയുന്നു. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുലട 

സവിഡി - ധനസഹായം സംബന്ധിചൃ മാര്ഗകരകയില്  മറൃ് ഄംഖീെത 

സ്ഥാപനങ്ങകളാലടാപം KAICO ടി ഈള്ലപടുെ ണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
   
 

4.49  ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി 

ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ ഔളരറുലട 13.07.2022 ലല 444/2022/DPC/DPO/KNR നമ്പര്   ഔെ്   (SRG 685/22). 
 

 പദ്ധതി അസൂത്രണ മാര്ഗകരക  ്ഔാരം കറാഡ് ലമയിെന സ് ഫണ്ട് പുതിയ കറാഡു 

നിര്മ്മാണെ ിനായി വിനികയാഖിക്കാ   പാടില്ലാ എന്ന് നിഷ്കര്ഷിചൃിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കറാഡ് 

നിര്മ്മാണം എന്നതില്  പുതിയ ടാറിംഖ് ്വര്െ ിയും ഈള്ലപടുകമാ എന്ന് വ്താകത ൄറല്ലൃണ്ട്. 

ഇ സാഹെര്െ ില്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട അ്ിയില്  ഈള്ലപട്ട കറാഡുഔളുലട 

പുതിയ ടാറിംഖ് ്വര്െ ിഔള്ക്ക് കനാണ്  കറാഡ് ലമയിെന സ് ഫണ്ട് ഈപകയാഖിക്കാകമാ 

എന്നതു സംബന്ധിചൃ ്്ഷ്ടീഔരണം നല്ഔണലമന്ന് അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.   
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4.50  രായമംഖലം ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 
എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 02.06.2022, 01.06.2022 എന്നീ തീയതിഔളിലല –
ഔത്തുഔള്  (2എണ്ണം) രായമംഖലം ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ്സിഡെിലെ 04.04.2022 ലല A3/501/22-
ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും രായമംഖലം ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ഭരണസമിതിയുലട 18.03.2022 ലല 18(1)-ാാാം 
നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  ഄനബന്ധകരകഔളും  (SRG 582/22-CC/294/2022). 
 

 രായമംഖലം ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലല ഔീഴില്ലം, പുല്ലുവഴി കമകലഔളില്  ലപരിയാര്  വാലി 

ഔനാള ഔള്  ഈളൃതിനാല്  വര്ഷെ ില്  എല്ലാ സമയല്ലൃം ജലസമ്പന്നമാണ്. ഇ ്കദശെ ് 1.89 

ലഹരര്  ്കദശെ ായുളൃ ലെങ്ങ െിറയും സമീപലെ  ഭൂമിയും (സര്കവ നമ്പര്  333/1) 

ഗ്രാമപഞ്ചായെ ികെതാണ്. ആവിലട കഔന്ദ്ര സര്ക്കാരിലെ ഔീഴിള ളൃ ഖകവഷണ സ്ഥാപനമായ 

ആ ഡ്   ഔൗണ്സില്  ഒഫ് ഄഗ്രിഔള്ചൃര്  റിസര്ചൃിലെ ഗടഔസ്ഥാപനമായ നാഷണല്  

ബൂകറാ കഫാര്  ഫിഷറീസ് ജനറൃിഔ് റിസര്ചൃ ് (NBFGR) എന്ന സ്ഥാപനം Acqua Culture 

Technology and Skill Development Centre (ATSDC) അരംഭിക്കാ   സന്നദ്ധത 

ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലന ഄറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. ആവിലട ഖകവഷണ ലനപുണ് കഔന്ദ്രം അരംഭിക്കുന്നതിന് 

ൄറഞ്ഞത് 33 വര്ഷകെ ലക്കങ്കിള ം സ്ഥലം വാടഔ രഹിതമായി (വൄപ്പുതല നടപടി ക്രമങ്ങള്  

പാലിചൃ് )  NBFGR-ന് വിട്ടു നല്ഔണം. രായമംഖലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരും 

നിശ്ചയിക്കുന്ന വ്വസ്ഥഔള്ക്കു വികധയമായി സ്ഥലം സൗജന്മായി വിട്ടു നല്ഔാ   ഄനമതി 

അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. കഡറൃാ ബാങ്കില്  ഈള്ലപട്ട ്കദശമലല്ലന്ന് ലസക്രട്ടറി ഄറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. 
 
 

4.51  കഔരള റൂറല്  എംകപ്ലാലയ്മെ് അെ് ലവല്ലഫയര്  ലസാലസറൃി (KREWS) 
കഔരള റൂറല്  എംകപ്ലാലയ്മെ് അെ് ലവല്ലഫയര്  ലസാലസറൃി ലെയര്മാലെ 02.07.2022 ലല 
ഔെ്  (2 എണ്ണം)  (SRG 638/22, SRG 683/22 – LSGD DA1/186/22 – LSGD) 
 

 തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധലപട്ട് ക്രൂസിലെ ്വര്െ നങ്ങള്  താലഴ 

പറയുന്ന കമകലയില്  ടി വ്ാപിപിക്കാ   ഈകേശിക്കുന്നു. ആതുവഴി ടുതല്  അളുഔള്ക്ക്  

ലതാഴില്  സൃഷ്ടിക്കാ   ഔഴിയുലമന്ന് ചൂണ്ടിഔാണിചൄലഔാണ്ട് ഇ പദ്ധതി നടത്തുന്നതിനളൃ 

ഄംഖീെത ഏജ സിയായി (ഄക്രഡിറൃഡ് ഏജ സിയായി) നിശ്ചയിക്കണലമ 

ന്നറിയിചൃിരിക്കുന്നു. 

1. Animal Birth Control (ABC) Programme 

വര്ദ്ധിചൄവരുന്ന ലതരുവ് നായ്ക്കലള നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലെ ഭാഖമായി സംസ്ഥാന സര് ക്കാര്  

എ.ബി.സി പദ്ധതി നടപാക്കുന്നുണ്ട്. ക്രൂസിലെ കനരിട്ടുളൃ കമല്കനാട്ടെ ില്  എ.ബി.സി പദ്ധതി 

നടപാക്കാ   ഈകേശിക്കുന്നു. കലാക്കു തലെ ില്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  രുക്കുന്ന 

ഄടിസ്ഥാന സൗഔര്മുപകയാഖിചൃ ് ക്രൂസ് നിയമിക്കുന്നവരാണ് എ.ബി.സി പദ്ധതി 

നടപാക്കുന്നത്.  ക്രൂസ് താാറാക്കിയ റികപാര്ട്ട് ്ഔാരം രു നായക്ക് 2600 രൂപ ആതിനായി 

ലെലവാൄം. ഇ പദ്ധതി നടപാക്കാനായി ക്രൂസിന് ഄനമതി നല്ഔണലമന്നാ 

വശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

2. ഫര്ണിചൃര്  നിര്മ്മാണ യൂണിറൃ് 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവശ്മായ ഫര്ണിചൃര്, ല്ലദ്ധജനങ്ങള്ക്ക് ഔട്ടില്, 

പട്ടിഔജാതി/പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖം, മത്സ്ലതാഴിലാളി ൄടുംബെ ിലല വിദ്ാര്ഥിഔള്ക്്ക  



28 
 

പഠകനാപഔരണങ്ങള്  എന്നിവ നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് രു യൂണിറൃ് അരംഭിക്കാ   ഈകേശിക്കുന്നു. 

ആങ്ങലന യൂണിറൃ് തുടങ്ങി ഈപഔരണങ്ങള്  വിതരണം ലെയ്യുന്നതിനളൃ ഄംഖീെത 

ഏജ സിയായി ക്രൂസിലന നിശ്ചയിക്കണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

3. അയുര്കവദ ഓഷധ നിര്മ്മാണ യൂണിറൃ് 

ക്രൂസ് രു ഓഷധ നിര്മ്മാണ യൂണിറൃ് അരംഭിക്കാ   ഈകേശിക്കുന്നു. ലഔാല്ലം ജില്ലയില്  

ൄളത്തുപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 50 ലസെ് സ്ഥലം ആതിനായി ലീസിന വിട്ടു നല്ഔാലമന്ന് 

ഄറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. ഇ യൂണിറൃ് അരംഭിക്കാ   ഄനവാദം നല്ഔണലമന്നും അയുര്കവദ 

ഓഷധങ്ങള്  വിതരണം ലെയ്യുന്നതിനളൃ ഄംഖീെത ഏജ സിയായി ക്രൂസിലന 

നിശ്ചയിക്കണലമന്നും അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

 
4.52  ഔാസര്കഖാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് 
 

ഔാസര്കഔാട് ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് ്സിഡെിലെ 21.03.2022-ലല B4-2027/17-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തും ഔാസര്കഔാട് ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് ലസക്രട്ടറിയുലട 26.05.2022 ലല B4-2027/2017-ാാാം 
നമ്പര്  ഔത്തും ഄനബന്ധകരകഔളും (SRG 412/22). 
 
ഔാസര്കഔാട് ജില്ലാപഞ്ചായെ ് മറൃ് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട ടി 

ധനസഹായകെ ാലട ഭിന്നകശഷി വിഭാഖക്കാര്ക്കായി രണ്ടു ക്ാജര് ഏലറൃടുെ ിരുന്നു. 

ആവ 2021-22 ല്  ്ില്ഒവറായി തുടരുന്നുണ്ട്.  

 
1) ക്ാ.നം: 440/22 ഄടങ്കല്   2,15,78,148 രൂപ 

കപര് മാനസിഔ-ശാരീരിഔ ലവല്ലുവിളിഔള്  കനരിടുന്നവര്ക്കുളൃ 
ജില്ലാതല ഔര്മ്മ പദ്ധതി – 2017-18 

2) ക്ാ.നം: 441/22 ഄടങ്കല്  53,71,660 രൂപ 

കപര് ഔാസര്കഔാട് ജില്ലാ ഭിന്ന കശഷി സൗദ ദ സംകയാജിത പദ്ധതി 
2018-19 

 
ആതില്  ക്ാജര് നം. 440/22 – ല്  ഭവന നിര്മ്മാണെ ിന ധനസഹായല്ലൃം 

ഈള്ലപടുെ ിയിരുന്നു. ആതില്  ഭവന നിര്മ്മാണം അരംഭിക്കാതിരുന്ന ഗുണകഭാതാകാക്കലള 

ഴിവാക്കി. ഇ ക്ാജരില്  1,78,98,150 രൂപ മിചൃമുണ്ട്. ആതില്   90.00 ലക്ഷം രൂപ ഭവന 

നിര്മ്മാണെ ിന വഔയിരുെ ിയതായിരുന്നു.  ക്ാജര് നം. 441/22 ല്  കഔാസ്സിയര്  

ആംപ്ലാകെഷ   ഔഴിഞ്ഞവര്ക്ക് തുടര്  െിഔിത്സയും ഈള്ലപടുെ ിയിരുന്നു. ഗുണകഭാതാകാക്കലള 

ലഭിക്കാെ തിനാല്   ലെലലവാന്നും അയില്ല. ആതില്  കഔാസ്സിയര്  ആംപ്ലാെ് ലെയ്തവരുലട തുടര്  

െിഔിത്സയ്ക്കായി മാറൃി വചൃിരുന്നതില്  30.00 ലക്ഷം രൂപ മിചൃമുണ്ട്.  

ഇ തുഔ ഈപകയാഖിചൃ ്  (90 ലക്ഷം + 30 ലക്ഷം)ഭിന്നകശഷി സൗദ ദ ഭവനം 

നിര്മ്മിക്കാനകേശിക്കുന്നു. നിലവിലല യൂണിറൃ് നിരക്കായ 4.00 ലക്ഷം രൂപ ൄറവായതിനാല്  

ഭിന്നകശഷിവിഭാഖക്കാരുളൃ ൄടുംബം ഭവന നിര്മ്മാണെ ിന താാറാൄന്നില്ല. മു ഔാലങ്ങളില്  

ഄന്ന് നിലവിലിരുന്ന നിരക്കിലനക്കാള്  ഄധിഔമായി 1.00 ലക്ഷം രൂപ ഔാസര്കഔാട് ജില്ലയിലല 

എ കഡാ   സള്ഫാ   ബാധിത ്കദശങ്ങളിലല ഭിന്നകശഷിയുളൃവര്ക്ക് നല്ഔിയിരുന്നു. 

ഭിന്നകശഷി സൗദ ദമാഔണലമന്ന ഈപാധിഔകളാലട ഭവന നിര്മ്മാണെ ിന് നിലവിലല 
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നിരക്കികനക്കാള്  (4.00 ലക്ഷം രൂപ) ഄധിഔമായി 1.00 ലക്ഷം രൂപ ടി ഈള്ലപടുെ ി 5.00 ലക്ഷം 

രൂപ നല്ഔാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.   
 
 

4.53  കലബര്  കഔാണ്ട്രാക്റ്റ് കോ് കഔാഒപകററൃീവ് ലസാലസറൃി 
 

ബഹു.ൄന്നമംഖലം എം.എല്.എയുലട 04.06.2022 ലല  K-286/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ കലബര്  കഔാണ്ട്രാക്റ്റ് കോ് ഔണ്സ്ട്രീക്ഷ   കഔാഒപകററൃീവ് ലസാലസറൃി 
്സിഡെികെയും ലസക്രട്ടറിയുകടയും 02.06.2022 ലല ഔത്തും  (SRG 568/22) 
 

 

കലബര്  കഔാണ്ട്രാക്റ്റ് കോ് ലസാലസറൃിഔള്ക്ക് ലടണ്ടറില്  പലങ്കടുക്കുകമ്പാള്  10 ശതമാനം 

ല്സ് ്ിഫറ സ് അനല്ം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്  Public Works (H) Departmentലെ 

19.02.2022 ലല 6/2022/PWD ഈെ രവ് സംബന്ധിചൃ ് ഄവ്താകത ഈളൃതിനാല്  PWD 

ലലസ സ് ഈളൃ ലസാലസറൃിഔള്ക്കും ലലസ സ് ആല്ലാെ  ലസാലസറൃിഔള്ക്കും 10 

ശതമാനം ല്സ് ്ിഫറ സ് അനല്ം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നറിയിചൃിരിക്കുന്നു. ഄതിനാല്  

കലബര്  കഔാണ്ട്രാക്റ്റ് കോ് ലസാലസറൃിഔള്  ലടണ്ടറില്  പലങ്കടുക്കുന്ന പക്ഷം 10 ശതമാനം 

ല്സ് ്ിഫറ സ് ഄനവദിക്കുന്നതിന് (സൃഔാര് കഔാണ്ട്രാരര്മാര്  കഔൃാട്ട് ലെയ്യുന്ന 

ഏറൃല്ലൃം ൄറഞ്ഞ നിരക്കികനക്കാള്  10 ശതമാനം വലര ഄധിഔ നിരക്കില്  ്ല്ലെ ി 

നല്ൄന്നതിന് ഄനമതി) നിര്കേശം നല്ഔണലമന്ന് അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

 

4.54  നാഷണല്  അയുഷ് മിഷ   കഔരള 
  

നാഷണല്  അയുഷ്മിഷ   കേറൃ് മിഷ   ഡയറരറുലട 04.06.2022 ലല NAM/293/2022/-A3 
നമ്പര്  ഔത്തും കേറൃ് മിഷ   ഡയറരറുലട 07.05.2022 ലല NAM/ADMIN/1143/2019/SPMSU 
നമ്പര്  ഈെ രല്ലൃം 11.01.2022 ലല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖതീരുമാനല്ലൃം (കണ്ഡിഔ 
4.15)  (SRG 580/22) 
 
കഔന്ദ്രസര്ക്കാര്  കദശീയ അയുഷ്മിഷനിലൂലട 12,500 Ayush Health Welfare Centre (HWC) 

സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. കഔരളെ ില്  600 HWC സ്ഥാപിക്കാനാണ് ലക്ഷ്മിട്ടിരിക്കുന്നത്. 

അയുര്കവദ, കഹാമികയാ ഡില് സറിഔളാണ് Ayush HWC അയി മാറൄന്നത്. 

ഖര്ഭിണിഔളായ ത്രീകീഔളുലട അകരാഖ് പരിലാനം, ഄതുവഴി സുക ്സവം, ൄട്ടിഔളുലട 

അകരാഖ്ം, ല്ലദ്ധരുലട പരിപാലനം (അകരാഖ്മുളൃ വാര്ദ്ധഔ്ം) എന്നിവയാണ് ്ധാന 

ലക്ഷ്ം. തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  മുകകന നടപാക്കുന്ന ഇ പദ്ധതിയില്  സാമ്പെ ിഔ 

സഹായല്ലൃം മനഷ്വിഭവല്ലൃം കഔന്ദ്ര സര് ക്കാര്  നല്ൄം. 

 അദ്ഗട്ടമായി കഔരളെ ില്  107 HWC ഔള്ക്കായി (ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളിള ം 

നഖരസഭഔളിള മായി) നാഷണല്  അയുഷ് മിഷ   കഔരള വിഹിതം ഄനവദിചൃിട്ടുണ്ട്. 

ഒകരാ HWC യുലടയും ഄടിസ്ഥാന സൗഔര്ം രുക്കുന്നതിന് 4.50 ലക്ഷം രൂപ 

തകേശഭരണസ്ഥാപനെ ിനം 0.50 ലക്ഷം രൂപ അയുഷ് ജില്ല ക്ാഗ്രാം മാകനജര്ക്കുമാണ് 

നല്ൄന്നത്. അലഔ 5.00 ലക്ഷം രൂപ. എലതാലക്ക ഄടിസ്ഥാന സൗഔര്മാണ് 

രുകക്കണ്ടലതന്ന് അയുഷ് മിഷ   ഄറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. ആത് 2 മാസെ ിനഔം 

പൂര്െ ിയാക്കണലമന്നാണ് നിര്കേശം. ആതു സംബന്ധിചൃ ് ബന്ധലപട്ട തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നിര്കേശം നല്ഔണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
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4.55  കഖാത്ര സാരഥി 

പഞ്ചായെ ് ഡയറരറുലട 07.07.2022 ലല PAN / 21113/2018 – J1 (DP) നമ്പര്  ഔെ ്  (SRG 664/22). 
 

 പട്ടിഔ വര്ഗ വിഭാഖെ ിലല വിദ്ാര്ഥിഔള്ക്ക് വിദ്ാലയെ ില്  കപാഔാ   സൗഔര്ം 

രുക്കുന്നതിനളൃതാണ് കഖാത്രസാരഥി പദ്ധതി. ആത് പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്പു 

മുകകനയാണ് നടെ ിയിരുന്നത്. എന്നാല്  2020-21 മുതല്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും 

പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്പും ടി കെര്ന്നാണ് ഇ പദ്ധതി നടപാക്കുന്നത്. റൃി.എസ്.പി 

വിഹിതം ൄറവായതിനാല്  െിലകപാള്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവശ്മായ വിഹിതം 

ഔലണ്ടെ ാ   ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം 2.54 കഔാടി രൂപ മാത്രമാണ് പട്ടിഔവര്ഗ  

വിഔസന വൄപ് കഖാത്രസാരഥി പദ്ധതിയ്ക്കായി മാറൃി വചൃത്. 

 കഖാത്രസാരഥി പദ്ധതിയ്ക്കാവശ്മായ തുഔയുലട 50 ശതമാനലമങ്കിള ം പട്ടിഔവര്ഗ    

വിഔസന വൄപ് മാറൃി വയ്ക്കണലമന്ന് അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. ടാലത ലട്രബല്  എക്സ്റൃ ഷ   

ഒഫീസര്  നിലവിള ളൃ സ്ഥലങ്ങളില്  ആവര്  തലന്ന കഖാത്രസാരഥി പദ്ധതിയുലട നിര്വഹണ 

ഈകദ്ാഖസ്ഥ   അഔണലമന്നും അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.56  മതിലഔം ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  

ബഹു.ൄന്നംൄളം എം.എല്.എയുലട 28.06.2022 ലല 741/ACM/2022-23/TVPM നമ്പര്  ഔെ് , ബഹു 
ഔയ്പമംഖലം എം.എല്.എയുലട 09.12.2021 ലല ഔെ ്, തൃശ്ശൂര്  പഞ്ചായെ്  ഡയറരറുലട 29.10.2021 
ലല റികപാര്ട്ട്, മതിലഔം ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  ഭരണസമിതിയുലട 14.09.2021 ലല 4(1)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുമാനം, 18.06.2021 ലല 3-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനം, 02.06.2022 ലല RC1/125/2022/LSGD നമ്പര്  
സര്ക്കാര്  ഔത്തും ഄനബന്ധ കരകഔളും  (SRG 674/22). 
 

 മതിലഔം ഗ്രാമപഞ്ചായെ ില്  ലപാതു ഔളിസ്ഥലം രുക്കുന്നതിന് ഈകേശിക്കുന്നു. 

ആതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലല ഏഴാം വാര്ഡില്  മൂന്നുകപരുലട ലഔവശെ ിള ളൃ അലഔ 

82.48 ലസെ് (33.38 അര്  സ്ഥലം) ഔലണ്ടെ ിയിട്ടുണ്ട് (സര്കവ നമ്പര്  66/8A – വി്ീര്ണ്ണം  11.45 

അര്, സര്കവ നമ്പര്  66/8B വി്ീര്ണ്ണം 5.67 അര്, സര്കവ നമ്പര്  66.8C 16.26 അര്). ആവിടം 20 

വര്ഷകെ ാളം പഴക്കമുളൃ ലതങ്ങുഔള്  നില്ക്കുന്ന കതാടുഔളും െിറഔളും  ടിയുളൃ 

ഭൂമിയാലണന്ന് Local Level Monitoring Committee (LLMC) റികപാര്ട്ട് ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവില്  ഇ 

സ്ഥലം കഡറൃാ ബാങ്കില്  ഈള്ലപട്ടതാണ്. രു ലസെിന് 50,000/- രൂപ (രു അറിന് 1,23,500 

രൂപ) നിരക്കില്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിന് നല്ൄന്നതിന് താാറാലണന്ന് ഈടമസ്ഥര്  ഄറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. 

ലഔാടുങ്ങല്ലൂര്  തഹസീല്ദാറുലട ലാെ് വാലു സര്ട്ടിഫിക്കറൃ് ്ഔാരം രു അറിന് 1,17,138.08 

രൂപയാണ് വില.  

 കഡറൃാ ബാങ്കില്  ഈള്ലപട്ട ഭൂമിയായതിനാല്  സര്ക്കാരിലെ ഄനമതികയാലട ഭൂമി 

മതിയായ രീതിയില്  ഈയര്െ ി ജലനിര്ഖമന മാര്ഗങ്ങള്  ഈലണ്ടങ്കില്  ഄത് സംരക്ഷിചൃ ്

ഔളിസ്ഥലം നിര്മ്മിക്കാല്ലൃന്നതാലണന്ന് തൃശ്ശൂര്  പഞ്ചായെ ് ലഡപൂട്ടി ഡയറരര്  റികപാര്ട്ടു   

ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. പം മതിലഔം ഗ്രാമപഞ്ചായെ ്  ഔമ്മിറൃി തീരുമാനങ്ങള്  ക്രമ്ഔാരമല്ല എന്നു 

ചൂണ്ടി ഔാണിചൃ ് ഔളിസ്ഥലെ ിന ഭൂമി അര്ജിക്കുന്നതു സംബന്ധിചൃ നടപടിക്രമങ്ങള്  

സര്ക്കാര്  ഄറിയിപ് ഈണ്ടാൄന്നതുവലര നിര്െ ി ലവയ്ക്കാ   02.06.2022 ല്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

ലസക്രട്ടറിലയ തകേശസൃയംഭരണവൄപ് ഄറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. കഡറൃാ ബാങ്കില്  ഈള്ലപടുന്ന മുഔളില്  
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പറഞ്ഞ ഭൂമി ഏലറൃടുക്കുന്നതിനം, ആതിന് സര്ക്കാരികലക്ക് ഄടകയ്ക്കണ്ട ഫീസ് ഴിവാക്കി 

നല്ൄന്നതിനം ്കത്ഔാനമതി നല്ഔണലമന്നാവശ്ലപടുന്നു. 
 

 

4.57  പുഴയ്ക്കല്  കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 17.06.2022 ലല ഔത്തും പുഴയ്ക്കല്  കലാക്ക് പഞ്ചായെ്  
ഭരണസമിതിയുലട 17.05.2022 ലല 2(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം പുഴയ്ക്കല്  കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് 
്സിഡെിലെ 11.07.2022 ലല B.1185(140/22) / 2021-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും  (SRG 596/22). 
 
 

 ക്ാ.നം: 4/23 ഄടങ്കല്  2,72,000 രൂപ 

(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് C.H.C കതാളൂര്  ഡയാലിസിസ് യൂണിറൃിലല താല്ക്കാലിഔ 

ജീവനക്കാര്ക്ക് കവതനം 
 

ഔഴിഞ്ഞ രണ്ടുവര്ഷമായി ല്ലക്കകരാഖം ബാധിചൃവര്ക്ക് കതാളൂര്  സാമൂഹ്ാകരാഖ് കഔന്ദ്രം മുകകന 
ഡയാലിസിസ് ലെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡയാലിസിസ് അവശ്മായവര്ക്ക് സൗജന്മായാണ് 
ലെയ്യുന്നത്. ആവിലട താല്ക്കാലിഔമായി നിയമിചൃിരിക്കുന്നവര്ക്ക് 2022 മാര്ചൃ,് ഏ്ില്  
മാസങ്ങളിലല കവതനം താലഴ പറയും ്ഔാരം നല്ൄന്നതിന് ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
ആതിന മുമ്പുളൃ കവതനം വിഔസനഫണ്ട് (ജനറല്) ഈപകയാഖിചൄ നല്ഔിയിട്ടുലണ്ടന്ന് 
ഄറിയിചൃിട്ടുണ്ട്.  

ത്ിഔ എണ്ണം കവതന നിരക്ക് അലഔ (്തിമാസം) 
കഡാരര്  1 50,000 50,000 
ഡയാലിസിസ് ലടക്നീഷ്   2 17,500 35,000 
കനഴ്സന്് 2 17,500 35,000 
ഄറൃെര്  ഔം സ്സീനര്  2 8,000 16,000 

അലഔ (രു മാസകെ ക്ക് ) 1,36,000 
 

 

4.58  പെ ിയൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 01.07.2022 ലല ഔത്തും (2 എണ്ണം) പെ ിയൂര്  
ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  ലസക്രട്ടറിയുലട 20.06.2022 ലല SC 1 – 1428/2021-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും പെ ിയൂര്  
ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  ഭരണസമിതിയുലട 14.03.2022 ലല 1(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 649/22 -
CC/264/22, SRG 648/22 – CC/265/22). 

(1) ക്ാ.നം: 199/22 
(പഴയ നമ്പര്  53/2021, 
159/22) 

ഄടങ്കല്  6,00,000 രൂപ 

(സി.എഫ്.സി 

ഄണ്ലറൃഡ് ) 

കപര് ലഔാല്ലം വാര്ത് ലറയില്കവ കറാഡ് 

(2) ക്ാ.നം: 200/22 
(പഴയ നമ്പര്  58/2021, 
115/22) 

ഄടങ്കല്  7,00,000 രൂപ 

 സി.എഫ്.സി ഄണ്ലറൃഡ് 6,00,000 രൂപ 

 തനത് ഫണ്ട് 1,00,000 രൂപ 

കപര് ആടനിലെ ് ലറയില്കവ കറാഡ് പുനരുദ്ധാരണം ലസക്കെ് റീചൃ ് 
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മുഔളില്  പറഞ്ഞ ക്ാജകഔള്  2020-21 വര്ഷം പദ്ധതിയില്  ഈള്ലപടുെ ിയിരുന്നതാണ്. ആവ 

2020-21 വര്ഷം പൂര്െ ീഔരിക്കാെ തിനാല്  2021-22 വര്ഷം ്ില്  ഒവറായി ഈള്ലപടുെ ി. 

(പുതിയ ക്ാ.നം. 159/22,115/2022) ക്ാജര് റിവിഷ   സമയെ ് ലഭ്മായ ഫണ്ടനസരിചൃ ്

വാലികഡഷ   ക്രമീഔരിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ഭരണസമിതിയുലട 25.11.2021 ലല  1 (1)-

ാാാം നമ്പര്  തീരുമാന ്ഔാരം മുഔളില്  പറഞ്ഞ രണ്ടു ക്ാജകഔള്  ഈകപക്ഷിചൄ. എന്നാല്  ഇ 

സമയെ ് 159/22 നമ്പറായുളൃ ക്ാജര് പൂര്െ ീഔരണ ഗട്ടലമെ ി. 115/22 എന്ന നമ്പറിള ളൃ 

ക്ാജര് പൂര്െ ിയായി. തുടര്ന്ന് ആവ പുതിയ ക്ാജര് അയി  വീണ്ടും 2021-22 വര്ഷം തലന്ന 

പദ്ധതിയില്  ഈള്ലപടുെ ി (പുതിയ ക്ാജര് നം. 199/22, 200/22). പുതിയ ക്ാജര് എന്ന 

നിലയില്  ആത് ലവറൃിംഖ്, സാകങ്കതിഔാനമതി എന്നിവയ്ക്ക് നല്ഔിലയങ്കിള ം പൂര്െ ിയായ  

്ല്ലെ ി അയതിനാല്  ലവറൃിംഖ് ഒഫീസര്  ഄംഖീഔാരം നല്ഔിയില്ല. ഇ ക്ാജര് 2022-23 

ല്  വീണ്ടും ഏലറൃടുെ ് തുഔ നല്ഔാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.     
 

4.59  മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായെ്  
മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് ്സിഡെിലെ 18.05.2022 ലല DPM/MPM/12/2020 (2 ഔത്തുഔള് )  (SRG 
570/22, SRG 567/22) 
 
 തിരൂര്, നിലമ്പൂര്, ലപരിതല്മണ്ണ എന്നിവിടങ്ങളിലായി മൂന്ന് ജില്ലാ അശുപത്രിഔള്  

ജില്ലാ പഞ്ചായെ ിന് ലഔമാറി ഔിട്ടിയതാണ്. നിലമ്പൂര്  ജില്ലാ അശുപത്രിയില്  16 

ഡയാലിസിസ് ലമഷീനം തിരൂരില്  18 ഡയാലിസിസ് ലമഷീനം ലപരിതല്  മണ്ണയില്  8 

ലമഷീനം ഈണ്ട്. ആവിലട വളലര പാവലപട്ട കരാഖിഔള്ക്ക് സൗജന്മായും മറൄ പാവലപട്ടവര്ക്ക്  

ൄറഞ്ഞ നിരക്കിള മാണ് ഡയാലിസിസ് നടെ ിലഔാടുക്കുന്നത്.  ഇ യൂണിറൄഔളികലക്ക്  

ോഫിനം മറൄം കവതനം നല്ൄന്നത് എചൃ.്എം.സി ഫണ്ടില്  നിന്നാണ്. ഡയാലിസിസ് 

കരാഖിഔളുലട എണ്ണം ടുതല്  ഈളൃതിനാല്  ഇ യൂണിറൄഔള്  മൂന്നു ഷിഫ്റ്റായി ്വര്െ ിപിക്കാ   

ഈകേശിക്കുന്നു. മൂന്നു ഷിഫ്റ്റാക്കുന്നതിനായി ലപരിതല്മണ്ണ ജില്ലാ അശുപത്രിയില്  നാല് 

ലടക്നീഷ് മാകരയും നാള  ോഫ് കനഴ്സന്്മാകരയും വീതല്ലൃം നിലമ്പൂര്, തിരൂര്, ജില്ലാ 

അശൂപത്രിഔളികലക്ക് മൂന്നു ലടക്നീഷ്ന്മാകരയും മൂന്നു കനഴ്സുമാകരയും വീതം നിയമിക്കാ   ഄനമതി 

അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  

 
4.60  മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായെ്  
മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് ്സിഡെിലെ 15.06.2022 ലല ഔെ ് (SRG 589/22). 
 

 മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായെ ിന ഔീഴില്  മൂന്ന് ജില്ലാ അശുപത്രിഔള്  അണ് ഈളൃത്. 

(തിരൂര്, നിലമ്പൂര്, ലപരിതല്മണ്ണ).  ഇ അശുപത്രിഔള്ക്ക് ഄടിസ്ഥാന സൗഔര്ം 

ഈലണ്ടങ്കിള ം ജീവനക്കാരുലട ൄറല്ലൃണ്ട്. മിഔചൃ െിഔിത്സ ഈറപാക്കുന്നതിന് ോഫ് കനഴ്സന്്, നഴ്സന്ിംഖ് 

ഄസിേെ് എന്നിവലര ലപരിതല്മണ്ണ ജില്ലാ അശുപത്രിയില്  നിയമിക്കുന്നതിന് ഄനമതി 

അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.   
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4.61  ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായെ്  
ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് ്സിഡെിലെ 25.05.2022 ലല DPKNR-P/94/MISC/2022-ാാാം നമ്പര്  
ഔെ്  (SRG 635/22). 
 

 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായെ ിലെ കനതൃതൃെ ില്  ല്ലക്ക മാറൃി ലവചൃ കരാഖിഔള്ക്ക്  

സൗജന്മായി മരുന്ന് വിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. തകേശഭരണസ്ഥാപനെ ിലെ 

വിഹിതകെ ാലടാപം സംഭാവനയും സൃീഔരിക്കുന്നുണ്ട്.  ഔണ്ണൂര്  ജില്ല അശുപത്രി സൂ്ണ്ട് 

നിര്വഹണ ഈകദ്ാഖസ്ഥനായി കഹഹകജ്ാതി ഔിഡ്നി കപഷ്െ് ലവല്ലഫയര്  ലസാലസറൃി 

മുകകനയാണ് മരുന്ന് നല്ൄന്നത്. കഔരള ലമഡിക്കല്  സലപ്ലസ് കഔാര്പകറഷ   ലിമിറൃഡ് 

(KMSCL) മുകകനയാണ് മരുന്നു സംഭരിക്കുന്നത്. എന്നാല്  KMSCL മുകകന മരുന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് 

ഔാലതാമസം ഈണ്ടാഔാറുണ്ട്. ഄതിനാല്  ഒപണ്  മാര്ക്കറൃില്  നിന്നും ലടണ്ടര് / ആ-ലടണ്ടര്  

നടപടിയിലൂലട മരുന്നു വാങ്ങാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.62  ലഔാടുമണ്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 
പഞ്ചായെ ് ഡയറരറുലട 21.06.2022 ലല PAN/9098/2022- J1 (DP) നമ്പര്  ഔത്തും ലഔാടുമണ്  
ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  ഭരണസമിതിയുലട 15.03.2022 ലല 1(10) നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 640/22- 
തസൃഭവ – DA2/146/2022- LSGD). 
 

 ഔാട്ടുപന്നി ശല്െ ില്  നിന്നും െഷിലയ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ലഔാടുമണ്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

2021-22 വര്ഷം ക്ാജര് ഏലറൃടുെ ിരുന്നു. ഇ ക്ാജരിലെ നിര്വഹണം താലഴപറയുന്ന 

രീതിയില്  നടെ ാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  

1) വന്മൃഖങ്ങളില്  നിന്ന് വിള സംരക്ഷണ കവലി നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് നിലവില്  50 എം.എം. 

ഡയമീറൃര്  ജി.ഐ. കപാേ് കവണലമന്നാണ് നിഷ്കര്ഷിചൃിരിക്കുന്നത്. (െഷി ഒഫീസര്  

ഄറിയിചൃത് ). ആതിന പഔരമായി കഔാണ്ക്രീറൃ് കളണുഔളും ഄംകഗ്ലയറുഔളും ഈപകയാഖിചൃ ്

കവലി നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 

2) ഄഞ്ച് വര്ഷം വലര ്ായമായ റബരര്  പുരിയിടങ്ങളില്  ആടവിള െഷി ലെയ്തിരിക്കുന്ന 

െഷിയിടങ്ങള്ക്കു ടി കവലി നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  

3) റവനു കരകഔളില്  നിലം എന്ന് കരകലപടുെ ിയിട്ടുളൃതും എന്നാല്  തരം 

മാറൃിയിട്ടുളൃതുമായ െഷിയിടങ്ങള്ക്ക് ടി സംരക്ഷണ കവലി നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് 

ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.


 

4.63  പെ നംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് 
പെ നംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ്സിഡെിലെ 10.06.2022 ലല ഔെ ്  (SRG 637/22). 
 

 പദ്ധതി അസൂത്രണം, നിര്വഹണം കമാണിറൃറിംഖ് എന്നിവയ്ക്കായി ്കത്ഔമായി വിഹിതം 

ലെലവഴിക്കാ   അസൂത്രണ മാര്ഗകരക ്ഔാരം ഄനമതിയുണ്ട്. ആങ്ങലന മാറൃി വയ്ക്കുന്ന 

വിഹിതം ഈപകയാഖിചൃ ്വര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ് കയാഖങ്ങള്, അസൂത്രണ സമിതി കയാഖങ്ങള്, പദ്ധതി 

്വര്െ നല്ലൃമായി ബന്ധലപട്ട മറൄ കയാഖങ്ങള്  എന്നിവയില്  പലങ്കടുക്കുന്ന വര്ക്കിംഖ് 

ഗ്രൂപികലയും അസൂത്രണ സമിതിയികലയ്ക്കും ഄനൗകദ്ാഖിഔാംഖങ്ങള്ക്ക് യാത്രാബെ  നല്ഔാ   

ഄനമതി നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്  നിരക്ക് എത്രയാലണന്ന് നിശ്ചിയിചൃിട്ടില്ല. താമസസ്ഥലത്തു 
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നിന്ന് 8 ഔികലാമീറൃര്  ഭൂപരിധിക്ക് മുഔളിള ളൃവര് ക്കാണ് യാത്രാബെ  നല്ഔാല്ലൃന്നത് 

എന്നതിനാല്  ആതു സംബന്ധിചൃ ്വ്താകത ൄറല്ലൃണ്ട്.  

 ഇ സാഹെര്െ ില്  വര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ് ഄംഖങ്ങള്ക്കും തകേശഭരണസ്ഥാപനതല  

അസൂത്രണസമിതി ഄംഖങ്ങള്ക്കും നല്ഔാല്ലൃന്ന യാത്രാബെ  / സിറൃിംഖ് ഫീ എത്രയാണ് 

നല്കഔണ്ടത് എന്ന്  വ്താകത വരുെ ണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 
 

 

4.64  പളൄരുെ ി കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് 
ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണറുലട 02.07.2022 ലല 2927/DP4/2022/CRD നമ്പര്  ഔത്തും പളൄരുെ ി 
കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് ലസക്രട്ടറിയുലട 24.05.2022 ലല C/845/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും  (SRG 
645/22). 
 ഭവനനിര്മ്മാണ സാമഗ്രിഔളുലട വില വര്ദ്ധിചൃിട്ടുണ്ട്. ഄതിനാല്  പട്ടിഔജാതി 

വിഭാഖക്കാരുലട വീടു നിര്മ്മാണെ ിനളൃ യൂണിറൃ് നിരക്ക് വര്ദ്ധിപിക്കണലമന്നാ 

വശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

 

4.65  കളകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് 

ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണറുലട 12.05.2022 ലല CRD/997/2022/ H & T 6 നമ്പര്  ഔത്തും കളകണരി 
കലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ഭരണസമിതിയുലട 04.01.2022 ലല 6(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം കളകണരി 
കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് ലസക്രട്ടറിയുലട 14.02.2022 ലല ഔത്തും കളകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായെ്  
ലസക്രട്ടറിയുലട 11.04.2022 ലല D/714/2020-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും, ഄനബന്ധ കരകഔളും  (SRG 
644/22 – LSGD – DD1/113/2022 – LSGD, SRG -684/22 – LSGD – DD1/136/2022 - LSGD). 

 കളകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായെ ില്  IAY പദ്ധതി നടപാക്കിയകപാള്  സംസ്ഥാന വിഹിതം 

ലഭിക്കാലത വന്നതിനാല്  2013 ല്  19,82,070/- രൂപ പുറകമരി സര്വീസ് സഹഔരണ ബാങ്കില്  

നിന്നും കലാലണടുത്തു. ഇ വായ്പയില്  3,96,414 രൂപയും ആതിലെ പലിശയും ൄടിശ്ശിഔയായി 

ഈണ്ട്. IAY പദ്ധതിക്കായി ത്രിതല പഞ്ചായത്തുഔള്  നല്ഔിയ തുഔയില്  28,16,428/- രൂപ 

(ഄക്കൗണ്ട് നമ്പര്  - 40134100110301 – SMGB, കളകണരി) ലെലവഴിക്കലപടാലത മിചൃമുണ്ട്. ഇ 

തുഔയില്  നിന്നും പുറകമരി സര്വീസ് സഹഔരണ ബാങ്കിലല IAY കലാണിലെ ൄടിശ്ശിഔ 

തുഔയായ 3,96,414 രൂപയും പലിശയും തിരിലഔ ഄടയ്ക്കാ   ഄനമതി 

നല്ഔണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

 

4.66  പൂഞ്ഞാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  

പൂഞ്ഞാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ്സിഡെ് 16.09.2021 ലല ഔത്തും പൂഞ്ഞാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 
ഭരണസമിതിയുലട 08.09.2021 ലല 7(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 676/22). 
 

 പൂഞ്ഞാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ില്  4,5,6 വാര്ഡുഔള്  ഈള്ലപടുെ ി പനചൃിഔപാറ 

കഔന്ദ്രമാക്കി രു ക്ഷീര സംഗം ്വര്െ നം അരംഭിക്കുവാ   ഈകേശിക്കുന്നു. ക്ഷീര സംഗെ ിന് 

സൗജന്മായി രു ലഔട്ടിടമുറി നല്ഔണലമന്ന് ഇരാറൄകപട്ട കലാക്ക് ഡയറി എക്സ്റൃ ഷ   

ഒഫീസര്  ശുപാര്ശ ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൂഞ്ഞാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലെ കഷാപിംഖ് കഔാംപ്ലക്സില്  5/387 

B നമ്പര്  മുറി ആകപാള്  ഴി്ഞു  ഔിടക്കുഔയാണ്. ഇ മുറി ക്ഷീര സംഗെ ിന് 

വാടഔരഹിതമായി നല്ൄന്നതിന് ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
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4.67  മൂന്നാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  

ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 11.07.2022 ലല ഔത്തും മൂന്നാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  
ഭരണസമിതിയുലട 07.06.2022 ലല 5(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 677/22 – CC/408/2022). 
 

 മൂന്നാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ില്  പട്ടിഔജാതി വിഭാഖെ ില്  ഈള്ലപലടയുളൃവരുലട 

വീടുഔള്ക്ക് അധിഔാരിഔ സ്ഥലകരകഔളുലട ഄഭാവെ ില്  ഄനധിെത ഖണെ ില്ലപ 

ടുെ ിയാണ് വീട്ടു നമ്പര്  നല്ഔിയിരിക്കുന്നത്. ഄതിനാല്  ആവര്ക്ക് വീടു ലമയിെന സ്, 

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖെ ില്ലപട്ട വിദ്ാര്ഥിഔള്ക്ക് പഠനമുറി എന്നിവക്ക് ധനസഹായം 

നല്ഔാ   ഔഴിയുന്നില്ല. ആെ രം ഄനധിെത ഖണെ ില്  ഈള്ലപടുെ ി നമ്പര്  ഈളൃ 

ൄടുംബങ്ങള്ക്കും വീടുലമയിെന സിനം പഠനമുറിക്കും ധനസഹായം നല്ഔാ   ഄനമതി 

അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

 

4.68  മഹാത്മാഖാന്ധി കദശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഴിള റപ് പദ്ധതി 

MGNREGS മിഷ   ഡയറരറുലട 18.08.2020 ലല 52996/E/2022/REGS (1) നമ്പര്  ഔത്തും 
ഄനബന്ധകരകഔളും  (SRG 642/22 - LSGD – DD2/214/2020 / LSGD). 

(i) മഹാത്മാഖാന്ധി കദശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഴിള റപ് പദ്ധതി ്ഔാരം ്വര്െ ിക്കുന്ന വീടു 

നിര്മ്മാണ സാമഗ്രി യൂണിറൄഔള്ക്ക് സാധനങ്ങള്  വിതരണം ലെയ്യുന്നതിന് ലവണ്ടര്  

അയി ്വര്െ ിക്കുന്നതിന് CDS ഔള്ക്ക് 13.08.2018 ലല 110/2018/തസൃഭവ ഈെ രല്ലൃ 

്ഔാരം ഄനമതിയുണ്ട്. മറൃ് അ്ി നിര്മ്മാണ ്ല്ലെ ിഔളുകടയും ലവണ്ടര്മാരായി CDS 

ഔള്ക്ക്  ഄനമതി നല്ഔണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  

(ii) അ്ി നിര്മ്മാണ ്ല്ലെ ിഔള്ക്ക്  ലമറൃീരിയല്  ഗടഔെ ിള ളൃ തുഔ ലതാഴിള റപ്പു 

പദ്ധതിയില്  നിന്ന് ലഭ്മാക്കുന്നതിലല ഔാലതാമസം ലവണ്ടര്മാര്ക്ക്  ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാൄം. 

ആതു പരിഹരിക്കാ   ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലെ വിഔസന ഫണ്ടില്  നിന്നും CDS ഔള്ക്ക്  

വര്ക്കിംഖ് ഔ്ാപിറൃല്  ലഭ്മാക്കാ   ഄനമതി നല്ഔണലമന്നും അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.69  ഔതിരൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  

ഔതിരൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ്സിഡെിലെ 02.04.22 ലല B1-105/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
ഭരണസമിതിയുലട 05.03.2022 ലല 57(5)/22-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 636/22, SRG 595/22). 
 

 ഗ്രാമപഞ്ചായെ ില്  2019ല്  ൄടുംബാകരാഖ് കഔന്ദ്രം ്വര്െ നം അരംഭിചൃകപാള്  രു 

ഫിസികയാ ലതറാപി ലസെറും ആവിലട രുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവികടക്കാവശ്മായ ഈപഔരണങ്ങള്  

ക്ാണ്സര്ഷിപിലൂലടയാണ് ഔലണ്ടെ ിയത്. ആവിലട ഫിസികയാ ലതറാപിേിലന ദിവസ 

കവതനാടിസ്ഥാനെ ില്  നിയമിചൃ ് ്തിമാസം ശരാശരി 25 ദിവസം ഫിസികയാ 

ലതറാപിേിലെ കസവനം ലഭ്മാക്കുന്നുണ്ട്. ഇ കസവനെ ിന് 100 രൂപ മാത്രമാണ് 

ഇടാക്കുന്നത്. പാലികയറൃീവ് ലഔയര്  പദ്ധതിയുലട ഭാഖമായി വീടുഔളിലലെ ിയും ഫിസികയാ 

ലതറാപി നല്ൄന്നുണ്ട്. ഇ വര്ഷം മുതല്  പദ്ധതി വിഹിതം ഈപകയാഖിചൃ ്

ഫിസികയാലതറാപിേിലന താല്ക്കാലിഔാടിസ്ഥാനെ ില്  ഇ ലസെറില്  നിയമിക്കാ   

ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.   
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4.70 വാളേര്  ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 

കഔാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 21.06.2022 ലല ഔെ്   (SRG 616/22 – CC/343). 

 വാളേര്  ൄടുംബാകരാഖ് കഔന്ദ്രെ ിലെ ഈചൃഔഴി്ഞു ളൃ ്വര്െ നെ ിന് രു 

കഡാരകറയും രു പാരാലമഡിക്കല്  ോഫിലനയും ഄധിഔമായി നിയമിചൃ ്ഗ്രാമപഞ്ചായെ ില്  

നിന്ന് കവതനം നല്ൄന്നുണ്ട്. ആതിന പുറലമ ഔഴിഞ്ഞ മൂന്നുവര്ഷമായി ഒകരാ വര്ഷല്ലൃം 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുലട ്കത്ഔാനമതികയാലട ഄധിഔമായി രു കനഴ്സന്ിലന ടി 

ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് വിഹിതമുപകയാഖിചൃ ് നിയമിചൃിട്ടുണ്ട്. ഇ വര്ഷം ടി രു ോഫ് കനഴ്സന്ിലന 

ഄധിഔമായി ഔരാടിസ്ഥാനെ ില്  നിയമിക്കാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.71  തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് ലസക്രട്ടറിയുലട 18.06.2022 ലല DPT-A5-2181/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔെ ്  
(SRG 680/22). 
 

ക്ാ.നം: 443/22 ഄടങ്കല്  11,11,111 രൂപ 

 എസ്.സി.പി  10,00,000 രൂപ 

ഗുണകഭാതൃ സവിഹിതം 1,11,111 രൂപ 

കപര് എസ്.സി വനിതഔള്ക്ക് ഔാര്ഷിഔ യന്ത്രം വാങ്ങല്  

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖെ ിലല വനിത ഔര്ഷഔര്ക്കുളൃ ഔാര്ഷിഔ യന്ത്രം വാങ്ങുന്നതിന് ഔഴിഞ്ഞ 

വര്ഷം ക്ാജര് പദ്ധതിയില്  ഈള്ലപടുെ ിയിരുന്നു. ആവ 100 ശതമാനം സവിഡികയാലട 

നല്ഔാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.72  ഒചൃിറ കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് 

ലഔാല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 28.06.2022 ലല ഔത്തും ഒചൃിറ കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് 
ഭരണസമതിയുലട 07.05.2022 ലല 1(3), 19.07.2022 ലല 2(3) എന്നീ നമ്പറുഔളിലായുളൃ തീരുമാനല്ലൃം  
(SRG 620/22- CC/389/2022) 
 

ക്ാ.നം: 14/23 ഄടങ്കല്  23,06,900/- രൂപ 

 (CFC Tied Grant) 

കപര് പന്നക്കാട്ടില്  യദുഭവനം കതാടിന് െീപ്പു നിര്മ്മാണം 
 

സ്സാപന ഗ്രാമപഞ്ചായെ ില്  പന്നക്കാട്ടില്  യദുഭവനം കതാടിന് െീപ്പു നിര്മ്മാണം എന്ന ഇ 

ക്ാജക ഇ വര്ഷം ്ില്  ഒവറായി തുടരുന്നതാണ്. കവലികയറൃ സമയെ ് ആവിലട  

ൄടിലവളൃം മലിനമാൄഔയും െഷി നശിക്കുഔയും ലെയ്യുന്നു. ആത് ആറികഖഷ   വൄപിലെ 

അ്ിയാണ്. ഄതിനാല്  തുഔ ആറികഖഷ   വൄപിന് ഡികപാസിറൃ് ലെയ്ത് െീപ് നിര്മ്മാണം 

നടത്തുന്നതിന് ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.73  ല്ലൂക്കര കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് 
  

ല്ലൂക്കര കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് ്സിഡെിലെ 15.06.2022 ലല ഔെ ് (SRG 594/22) 
 
കലാക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക്ക് വ്താകിഖത ക്ാജര് എടുക്കുന്നതില്  നിയന്ത്രണം ഈണ്ട്. 

ഄതിനാല്  ആെ രം ക്ാജകഔളുലട നിര്വഹണെ ില്  കലാക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക്ക്  
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പങ്കാളിയാഔാ    ഔഴിയില്ല. ഄതിനാല്  സ്ഥിരം െഷി, തരിശ് െഷി തുടങ്ങിയ ക്ാജകഔള്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  ഏലറൃടുക്കുകമ്പാള്  കലാക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔളുലട ടി വിഹിതം 

ഈള്ലപടുെ ി സംയുതാക ക്ാജരായി നടപാക്കാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.74  ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായെ്  
  

ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് ്സിഡെിലെ 10.06.2022 ലല Plan/President/A2 3395/21-ാാാം 
നമ്പര്  ഔെ ്  (SRG 657/22) 
 

ജില്ലാ പഞ്ചായെ ിലെ ഔീഴിള ളൃ ലഔ.പി.അര്.ജി.എം.ജി.എചൃ.്എസ്.എസ് സ്കൂള്  

കഔാമ്പൗണ്ടില്  ജനഔീയാസൂത്രണ രജതജൂബിലി സ്മാരഔല്ലൃം ബഹു. കഔരള 

മുക്മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ.ആ.ലഔ.നായനാരുലട ്തിമയും സ്ഥാപിക്കാ   ജില്ലാ പഞ്ചായെ ് 

തീരുമാനിചൃിട്ടുണ്ട്. ജനഔീയാസൂത്രണെ ില്  ഔണ്ണൂര്  ജില്ല ലഔവരിചൃ കനട്ടങ്ങള്  ഡിജിറൃല്  

രൂപെ ില്  മൂസിയെ ില്  ്ദര്ശിപിക്കാനകേശിക്കുന്നു. ആവിലട ശ്രീ ആ.ലഔ.നായനാരുലട 

്തിമ സ്ഥാപിക്കാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

 

4.75 ലനല്ലിയാമ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 
  

പഞ്ചായെ ് ഡയറരറുലട 13.07.2022 ലല PAN/10333/2022-J2(DP) നമ്പര്  ഔത്തും 
ലനല്ലിയാമ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായെ്  ലസക്രട്ടറിയുലട 27.06.2022 ലല A4-595/2021-ലല ഔത്തും 
ലനല്ലിയാമ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ഭരണസമിതിയുലട 22.02.2022 ലല 6/4, 24.03.2022 ലല  
9/1- എന്നീ നമ്പറായുളൃ തീരുമാനങ്ങളും ഄനബന്ധകരകഔളും  (SRG 687/22) 
 

ലനല്ലിയാമ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായെ ില്  2021-22 വര്ഷം പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖെ ിലല 90 

ൄടുംബങ്ങള്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണെ ിന് ക്ാജര് എടുെ ിരുന്നു. 6.00 ലക്ഷം രൂപ 

വീതമാണ് നല്ൄന്നത്. ആതിനായി അലഔ 5.40 കഔാടി രൂപയാണ് വഔയിരുെ ിയിരുന്നത്. 

ഗ്രാമപഞ്ചായെ ിലല 5-ാാാം വാര്ഡില്  പുല്ലുഔാട് കഔാളനി ്കദശത്തുളൃ ഒകരാ 

പട്ടിഔവര്ഗ  ൄടുംബെ ിനം കരക്കര്  വീതം ഭൂമി സര്ക്കാര്  നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. ഇ 

സ്ഥലെ ാണ് വീട് നിര്മ്മിചൄ നല്ൄന്നത്. ഇ വീടുഔള്  നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ആ േിറൃൂട്ട് 

കഫാര്  ലസാലസറൃല്  ഄഡൃാ ലസ്മെ് മരുതംൄഴി, തിരുവനതപുരം എന്ന ഏജ സിലയ 

ചുമതലലപടുെ ി. ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ലസക്രട്ടറി, വീടുഔളുലട ഗുണകഭാതൃ സസമിതി ്സിഡെ്, 

ഏജ സിയുലട ഡയറരര്  എന്നിവരുമായി 25.03.2022 ല്  എഗ്രിലമെില്  ഏര്ലപട്ടു. 

ടാലത ഭവനനിര്മ്മാണെ ിലെ അദ്ഖഡുലവന്ന നിലയില്  1,07,28,229 രൂപ 

ഏജ സിക്കു ലഔമാറി (റൃി.എസ്.പി വിഹിതം 3,21,000 രൂപയും വിഔസനഫണ്ട് 1,04,07,229 

രൂപ). സാമ്പെ ിഔവര്ഷം ഄവസാനിക്കുന്നതിന മുമ്പ് ലലഫ് പദ്ധതിക്കുളൃ തുഔ 

നഷ്ടലപടാതിരിക്കാനാണ് 24.03.2022 ലല ഭരണസമിതി തീരുമാനെ ിലെ 

ഄടിസ്ഥാനെ ിലാണ് ആ്ഔാരം തുഔ ലഔമാറിയലതന്നറിയിചൄലഔാണ്ട് ആതിന് 

സാധൂഔരണം അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 
 

4.76 ഄടിമാലി കലാക്ക് പഞ്ചായെ ് 
  

ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 11.07.2020 ലല ഔത്തും ഄടിമാലി കലാക്ക് പഞ്ചായെ്  
്സിഡെിലെ 09.07.2022 ലല D623/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും  (SRG 694/22) 
 
ലലഫ് മിഷ   പദ്ധതി 2020-ന്നാം ഗട്ട ഄപീല്  സൃീഔരിക്കുന്നതിന് ഄടിമാലി കലാക്ക് 

പഞ്ചായെ ില്  ലഹല്പ് ലഡസ്ക് രൂപീഔരിചൃ ്ക്രമീഔരണം ലെയ്തിരുന്നു. ഄപീല്  സൃീഔരിചൃ ്
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നടപടി എടുകക്കണ്ട ഄവസാനദിവസം 17.06.2022 അയിരുന്നു. അലഔ 928 

ഄകപക്ഷഔളാണ് ലഭിചൃത്. ആവ പരികശാധിചൃ ് ലലഫ് ലിേില്  ഈള്ലപടുത്തുന്നതിന് 

കയാഖ്തയുളൃവരുകടയും ഄകയാഖ്രാവയവരുകടയും ലിേ് ലസറൃില്  ഄപ് കലാഡ് 

ലൊണം. എന്നാല്  ഄവസാനദിവസമായ ജൂണ്  17-ാാാം തീയതി ലനറൃ് ഔണക്ഷലെ 

്നം ം ഔാരണം 119 ഄകപക്ഷഔള്  ലസറൃില്  ഄപ് കലാഡ് ലൊാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല. 

ഄതിനാല്  ആവരുലട വിവരങ്ങള്  ടി ഄപ് കലാഡ് ലൊാ   (കയാഖ്തയുളൃവരും 

ഄകയാഖ്രായവരും) ക്രമീഔരണം ലൊണലമന്നാവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.77 ചൂര്ണ്ണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് 
  

എറണാൄളം ജില്ലാ ഔളരറുലട 06.07.2022 ലല 106426/22/DPC/DPO/EKM/CC നമ്പര്  ഔത്തും 
ചൂര്ണ്ണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ്സിഡെിലെ 06.07.2022, 01.07.2022 എന്നീ തീയതിഔളിലല 
ഔത്തുഔള്  (2 എണ്ണം) ചൂര്ണ്ണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായെ ് ഭരണസമിതിയുലട 27.06.2022 ലല  
1(6)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 661/22). 
 
1) ക്ാ.നം: 9/23 ഄടങ്കല്  4,99,000/- രൂപ 

             (CFC Tied Grant) 
കപര് വിവിധ വാര്ഡുഔളിലല ഔാനഔളിലല മാലിന്ം നീക്കം ലൊല്  

2) ക്ാ.നം. 10/23 ഄടങ്കല്  4,99,000/- രൂപ 
 (CFC Tied Grant) 

കപര് ഔകട്ടപാടം ഭാഖലെ  കതാട് ല്ലെ ിയാക്കല്  

3) ക്ാ.നം. 11/22 ഄടങ്കല്  4,95,000/- രൂപ 
     (CFC Tied Grant) 

കപര് പളൃിക്കവല ൄന്നുംപുറം ഔാന ല്ലെ ിയാക്കല്  
 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അസൂത്രണ മാര്ഗകരക ്ഔാരം 1.00 ലക്ഷം രൂപയില്  

ടുതള ളൃ ്ല്ലെ ിഔള്  ആ-ലടണ്ടര്  മുകകനയാണ് നടകെ ണ്ടത്. ഔാലവര്ഷം  

അരംഭിക്കുന്നതിന മുമ്പായി ലെകാണ്ട ്ല്ലെ ി അയതിനാല്  മുഔളില്  പറഞ്ഞ 

ക്ാജകഔള്  ആ-ലടണ്ടറിന പഔരം സാധാരണ ലടണ്ടറിലൂലട നടപാക്കാ   ഄനമതി 

അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 

 
4.78 നിലമ്പൂര്  മുനിസിപാലിറൃി 
 മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 20.05.2022 ലല ഔത്തും 18.05.2022 ലല പരികശാധനാ   
റികപാര്ട്ടും നിലമ്പൂര്  നഖരസഭാ ലസക്രട്ടറിയുലട 18.04.2022 ലല Pw1-S.170/19-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
നിലമ്പൂര്  നഖരസഭ ഔൗണ്സിലിലെ 10.011.2021 ലല 3.PWI – S 170/19-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം 
(SRG 532/22 – CC /309/2022) 

 
നിലമ്പൂര്  മുനിസിപല്  ഒഫീസ് ബില്ഡിംഖ് നിര്മ്മാണെ ിനകവണ്ടി 2018-19 ല്  രു 

ബഹുവര്ഷ ക്ാജക ഏലറൃടുെ ിരുന്നു. ആത് 2020-21 വര്ഷം പൂര്െ ിയാക്കി. അലഔ 

വഔയിരുെ ിയിരുന്ന തുഔ 1.92 കഔാടി രൂപ (വിഔസന ഫണ്ട് - ജനറല്) ഇ ക്ാജരിന് 

അലഔ ലെലവായത് 1,66,73,063 രൂപയാണ്. 2019-20 ല്  92.00 ലക്ഷം രൂപ (വിഔസനഫണ്ട് 

- ജനറല്) നല്ഔി. ബാക്കി നല്ഔാനളൃത് 74,73,063 രൂപ. 2020-21 ല്  80.00 ലക്ഷം രൂപ 

വിഔസനഫണ്ട് - ജനറല്  വഔയിരുെ ിയിരുന്നു. എന്നാല്  67,23,953/- രൂപ മാത്രമാണ് 
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ബില്തുഔയായി നല്ഔിയത്. ബാക്കി 7,49,110/- രൂപ ടി നല്ഔാനണ്ട്. എന്നാല്  2020-21 

ല്  സുകലകാ കസാഫ്റ്റ് ലവയറില്  ഄബദ്ധവശാല്  പൂര്െ ീഔരണ പത്രം 

കരകലപടുെ ിയതിനാല്  2021-22 വര്ഷം ്ില്  ഒവറായി ഈള്ലപടുെ ാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല. 

ഄതിനാല്  ബില്  ്ഔാരമുളൃ തുഔയില്  ബാക്കി തുഔ നല്ഔാനായി 7,49,110/- രൂപയുലട 

പുതിയ ക്ാജക താാറാക്കാ   ഄനമതി അവശ്ലപട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


