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No/450/2022/SRG/LSGD(CC)(3) 
 

വികകന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി കയാഗം  
21.08.2022 ഞായറാഴ്ച രാവിലല 10.00 മണിക്ക് ലയം കകാണ്ഫറ സ് ഹാ് , 

അനക്സ് II, ലസക്രട്ടറികയറൃ് 
 

 

അജണ്ട 
 

1. പദ്ധതി അവകലാകനം 
 

(പിന്നീട് നല്കം) 

 

2. മു   കകാഓര് ഡികനഷ   കമ്മിറൃി കയാഗ തീരുമാന പ്രകാരം നടപടി സവീകരികക്കണ്ട 
വിഷയങ്ങ്  

 
2.1  11.03.2022 ലല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി കയാഗതീരുമാന പ്രകാരം നടപടി സവീകരികക്കണ്ട 
വിഷയങ്ങ്  
 
2.1 ഖണ്ഡിക 4.51  
മലബാര്  റൂറല്  ഡവലപ്ലമന്റ് ഫൗകണ്ടഷ   
മലബാര്  റൂറല്  ഡവലപ്ലമന്റ് ഫൗകണ്ടഷ   (MRDF) ലെയര്മാലന്റ 02.02.2022 ലല കത്   (SRG 
212/22) 
 

ഇന്ത്യ   ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം സ്ഥാപിചൃിട്ടുള്ള മലബാര്  റൂറല്  ഡവലപ്ലമന്റ് 

ഫൗകണ്ടഷ   (MRDF) വിവിധ ഇനം കാലിതീറൃക്, ഫാം ലമഷിനറിക്, ഭക്ഷ്യ ഉല്പന്നങ്ങ്, 

റൃി..ം.ആര് . (Total Mix Ration) കാലിതീറൃ, ൊണകലപാടി .ന്നിവ വിതരണം ലെയ്യുന്നുണ്ട്. 

സവയം ഭക്ഷ്യ ഉല്പന്നങ്ങളം നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നുണ്ട്. തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് മുകളില്  പറഞ്ഞവ 

MRDF ല്  നിന്ന് കനരിട്ടു വാങ്ങാ   അനുമതി നല്കണലമന്നു  സംബ്ിചൃ.് 

 MRDF-ലന്റ  ഉല്പന്നങ്ങളലട ഗുണകമന്മയം വിലയം പരികശാധിചൃ ് മൃഗസംരക്ഷ്ണ വകപ് 

ഡയറക്ടറുലട റികപാര്ട്ടു വാങ്ങാ   പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടലറ കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി 

ചുമതലലപഞ്ഞൃതിയിരുന്നു. മൃഗസംരക്ഷ്ണ വകപ് ഡയറക്ടകറാട് റികപാര്ട്ട് ആവശയലപട്ടിരുന്നു 

ഒരു മാസതിനകം നല്കണലമന്ന് 26.07.2022 ലല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയില്  

നിര്കേശിചൃിരുന്നു. ഇു  സംബ്ിചൃ റികപാര്ട്ട് 
 

നടപടി:- മൃഗസംരക്ഷ്ണവകപ് ഡയറക്ടര്  
പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  

(തകേശസവയംഭരണ (ഇ.പി..) വകപ് ) 
 

2.2 02.06.2022 ലല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി കയാഗ തീരുമാന പ്രകാരം നടപടി സവീകരികക്കണ്ട 
വിഷയങ്ങ്  

2.2 ഖണ്ഡിക 3.7 

പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗതിലല കഞ്ഞൃംബങ്ങ്  ഇല്ലാലയങ്കിലം റൃി..സ്.പി വിഹിതം 2022-23 

വര്ഷം ലഭിചൃിട്ടുള്ള തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളലട വിവരം 02.06.2022 ലല കകാഓര്ഡികനഷ   
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കമ്മിറൃിയിലല കയാഗ തീരുമാനപ്രകാരം നഗരകാരയ ഡയറക്ടറും പഞ്ചായത് ഡയറക്ടറും 

26.07.22 ലല കയാഗതില്  നല്കിയിരുന്നു.  

(i) നഗരസഭക്  

പട്ടികവര്ഗ കഞ്ഞൃംബങ്ങ്  ഇല്ലാത നാല നഗരസഭകളാണ് ഉള്ളത്. നഗരകാരയ 

ഡയറക്ടര്  നല്കിയ ഈ ലിറ്റു Tribal Extention Officer പരികശാധിചൄ സാക്ഷ്യലപഞ്ഞൃതിയിട്ടില്ല.  

 

ക്രമ 

നമ്പര്  

തകേശഭരണസ്ഥാപനതിലന്റ കപര് ഈവര്ഷം അനുവദിചൃ റൃി..സ്.പി 

വിഹിതം 

1 തൃശ്ശൂര്  കകാര്പകറഷ   2,81,000 രൂപ 

2 കകാഴികക്കാട് കകാര്പകറഷ   1,38,000 രൂപ 

3 കണ്ണൂര്  കകാര്പകറഷ   11,79,000 രൂപ 

4 ലകായിലാണ്ടി നഗരസഭ 2,65,000 രൂപ 
 

ഇത് Tribal Extention Officer കൂടി സാക്ഷ്യലപഞ്ഞൃതി പട്ടികവര്ഗ വികസന ഡയറക്ടര്  

ശുപാര്ശ ലെയ്യുന്ന മുറ്് ഈ വിഹിതം മറൄ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ്ക്്ക 

നല്കന്നതിനായി ധനവകപിനു നല്കണം. ഇതിനാവശയമായ നടപടി നഗരകാരയ 

ഡയറക്ടറും പട്ടികവര്ഗ വികസന വകപ് ഡയറക്ടറും സവീകരിക്കണം.  

 (ii) ഗ്രാമപഞ്ചായത് – പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗ കഞ്ഞൃംബങ്ങ്  ഇല്ലാലത റൃി..സ്.പി വിഹിതം 

ലഭിചൃിട്ടുള്ളത് തിലക്കാടി ഗ്രാമപഞ്ചായതിനു മാത്രമാണ്. വിഹിതം - 2,49,000 രൂപ. ഈ 

ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  പട്ടികവര്ഗ കഞ്ഞൃംബങ്ങ്  ഇല്ലാലയന്ന് Tribal Extention Officer യം 

സാക്ഷ്യലപഞ്ഞൃതിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞവര്ഷം റൃി..സ്.പി വിഹിതം അനുവദിചൃിരുന്നുലവങ്കിലം 

പട്ടികവര്ഗ കഞ്ഞൃംബം ഇല്ലാതതിനാല്  റൃി..സ്.പി വിഹിതം ലെലവഴിചൃില്ല. അതിനാല്  ഈ 

വര്ഷം  വികസനഫണ്ട് ജനറലില്  12,20,400 രൂപ കറല്ലൃ ലെയ്ത് പരിഹാര ു കയായി 

മാറൃിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്  വികസന ഫണ്ട് ജനറലില്  കറല്ലൃ ലെയ്തു (പരിഹാര ു ക) തിരിലക 

ജനറല്  ഫണ്ടിലാക്കി നല്കണലമന്ന് പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  ആവശയലപട്ടിട്ടുണ്ട്.  

ഇത് പട്ടികവര്ഗ വികസന വകപ് ഡയറക്ടര്  പരികശാധിചൃ ്ശുപാര്ശ ലെയ്യുന്നമുറ്് ഈ 

വര്ഷം  അനുവദിചൃ റൃി..സ്.പി വിഹിതം തിരിലകലയഞ്ഞൃത് മറൃ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്ക്ക്  

നല്കാനാവശയമായ നടപടി പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  സവീകരിക്കണം. പട്ടികവര്ഗ വികസന 

വകപ് ഡയറക്ടര്  ശുപാര്ശ ലെയ്യുന്ന മുറ്് ഈ വര്ഷം  വികസനഫണ്ടില്  നിന്ന് പരിഹാര 

ു കയായി മാറൃിയ 12,20,400 രൂപ വികസനഫണ്ടികലക്ക് ,തിരിലക നല്കന്നതിനും ആവശയമായ 

നടപടി കസ്റ്ററൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പം ഐ.ലക..ം ഉം സവീകരിക്കണം.     

ഇതികന്മല്  പട്ടികവര്ഗ വികസന ഡയറക്ടറുലട റികപാര്ട്ട്. 

നടപടി:- 1) പട്ടികവര്ഗ വികസന വകപ് ഡയറക്ടര്   
(തകേശസവയംഭരണ (ഡി..) വകപ്) 
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2.3  27.06.2022 ലല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി കയാഗതീരുമാന പ്രകാരം നടപടി സവീകരികക്കണ്ട 
വിഷയങ്ങ്  
 
2.3 ഖണ്ഡിക 3.1  

26.07.2022 ലല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി തീരുമാന പ്രകാരം കസ്റ്ററൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപിലന്റ 

14.07.2022 ല്  കൂടിയ കയാഗം ശുപാര്ശ ലെയ്ത വിഷയങ്ങളികന്മലള്ള തീരുമാനം. 

 

3.1 (i) വാഹനം വാങ്ങല്  

28.05.2022 ലല 115/2022/തസവഭവ നമ്പര്  ഉതരവ് പ്രകാരം തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങ്ക്കുന്നും .ഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗതിലം വാഹനം വാ്നതിന്നതിനും 

വാടകല്ഞ്ഞൃക്കുന്നുന്നതിനും മാര്ഗ നിര്കേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ഇതനുസരിചൃ ് നിലവില്  ഒരു വാഹനം കപാലമില്ലാത തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളം 

നിലവിലള്ള വാഹനം കണ്ടം ലെയ്യുന്ന തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളം കഴിവു ം വാഹനം 

വാടകല്ഞ്ഞൃത്  ഉപകയാഗിക്കണലമന്ന് നിര്കേശിചൃിട്ടുണ്ട്. വാടകല്ഞ്ഞൃക്കുന്നുന്നതിനു പകരം 

ആവശയലമങ്കില്  ഇതരം സാഹെരയതില്  10.00 ലക്ഷ്ം രൂപയില്  അധികരിക്കാത 

വിലയള്ള വാഹനം വാ്നതിന്നതിനും മാര്ഗകരഖയില്  അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. .ന്നാല്  

ജില്ലാ പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റുമാരുലടയം കകാര്പകറഷ   കമയറുകടയം ഉപകയാഗതിന് 20.00 

ലക്ഷ്ം രൂപയില്  അധികരിക്കാത വിലയള്ള വാഹനം വാങ്ങാല്ലൃന്നതാണ്. 

ഈ നിര്കേശ പ്രകാരം മുനിസിപാലിറൃിക്, കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുക്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്  .ന്നിവിടങ്ങളില്  10.00 ലക്ഷ്ം രൂപയിലധികം  വിലവരുന്ന വാഹനം 

വാങ്ങാ   കഴിയില്ല. ഈ പരിധി വര്ദ്ധിപിക്കണലമന്ന് തകേശഭരണ സ്ഥാപന 

അകസാസികയഷ   ഭാരവാഹികളടക്കമുള്ളവര്  ആവശയലപട്ട പ്രകാരം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്ക്കുന്നും കലാക്കുന്നു പഞ്ചായത്തുക്ക്കുന്നും മുനിസിപാലിറൃിക്ക്കുന്നും ജില്ലാ 

പഞ്ചായതിലലയം കകാര്പകറഷനിലല മറൃാവശയങ്ങ്ക്കുന്നും (ജില്ലാ പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിനും 

കകാര്പകറഷ   കമയര്ക്കുന്നും ഒഴിലക) 13.00 ലക്ഷ്ം വലര വിലയള്ള വാഹനം വാങ്ങാല്ലൃന്നതാണ്. 

GeM കപാര്ട്ടലില്  വാഹനം ലഭയമല്ലാലയങ്കില്  ലടണ്ടര്, ഇ-ലടണ്ടര്  മുകഖന വാങ്ങാല്ലൃന്നതാണ്. 

മാര്ഗകരഖയിലല മറൄ നിബ്നക്ക്ക് മാറൃമില്ല. അു  പാലികക്കണ്ടതാണ്.   

ഇു  സംബ്ിചൃ ഉതരവ് 

നടപടി:-  തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകപ് 

 

ഖണ്ഡിക 3.1 (ii) ..ബി.സി. പരിപാടി    
 
..ബി.സി പരിപാടി താലഴ പറയന്ന രീതിയില്  നടപാക്കാ   തീരുമാനിചൄ. 

 

1) ഗ്രാമ, കലാക്ക്, ജില്ലാ  പഞ്ചായത്തുകളലടയം നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളലടയം 

സംയക്ത കപ്രാജക്ടായാണ് ..ബി.സി. പദ്ധതി നടപാകക്കണ്ടത്. മുഖയ നിര്വഹണ 

സ്ഥാപനം ജില്ലാ പഞ്ചായതായിരിക്കുന്നും. ഇതിനുള്ള വിഹിതം ജില്ലാ പഞ്ചായതിന് മറൄ 
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തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ്  കകമാറണം. ലപാു വിഭാഗം വികസന ഫണ്ട്, 

പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷ   കബസിക് ഗ്രാന്റ്, തനത്ഫണ്ട് വിഹിതം .ന്നിവ 

ഇതിനായി ഉപകയാഗിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

2) കപവിഷനിര്മ്മാര്ജന കബാധവത്ക്കരണ കയാമ്പയി   സംഘടിപികക്കണ്ടതാണ്. 

കപവിഷ നിര്മ്മാര്ജന കയാമ്പയി   സംഘടിപിക്കുന്നുവാ   സന്നദ്ധതയള്ള 

സാമൂഹയപ്രവര്തകലരയം സന്നദ്ധ സംഘടനകലളയം കലണ്ടതി മൃഗസംരക്ഷ്ണ 

വകപിലന്റ കനതൃതവതില്  ജില്ലാ പഞ്ചായത് പരിശീലനം നല്കണം.   

3) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുക്ക്ക് കനരികട്ടാ, ആനിമല്  ലവല്ഫയര്  കബാര്ഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയലട  

അംഗീകാരല്ലൃം ABC ലെയ്യുന്നതിന് അനുമതിയമുള്ള മൃഗകക്ഷ്മ സംഘടനക്  വഴികയാ 

പദ്ധതി നടപാക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

4) തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ്  കനരിട്ടാണ്  ..ബി.സി. പദ്ധതി നടപാക്കുന്നുന്നലതങ്കില്  

ഓകരാ പ്രകദശലതയം നാ്ളലട .ണ്ണമനുസരിചൃ ്  രണ്ട് കലാക്കുന്നുക്ക്ക് ഒലരണ്ണം 

.ന്ന നിലയില്  ഓപകറഷ   തികയറൃര്, നാ്ലള താമസിപിക്കാനുള്ള ലഷല്റൃര്, മറൄ 

സൗകരയങ്ങ്  .ന്നിവ ഒരുക്കിയാല്  മതിയാകം. കലാക്കുന്നു പഞ്ചായത്തുകകളാലടാപം 

സമീപത്തുള്ള നഗരസഭകലളയം കൂട്ടികചൃര്ക്കാല്ലൃന്നതാണ്. .ന്നാല്  കകാര്പകറ 

ഷനുക്  പ്രകതയകമായി സൗകരയലമാരുക്കുന്നുന്നത് പരിഗണിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

ലകട്ടിട സൗകരയം ഒരുക്കുന്നുന്നകതാലടാപം കഡാഗ് റൂളം, Standard Operating 

Procedure (SOP) കൂടി പാലിചൃ ്ആവശയമായ .ല്ലാ സൗകരയങ്ങളം ഒരുക്കണം. ഇതിലന്റ 

മാനദണ്ഡം  ലവറൃറിനറി സര്ജ   നിശ്ചയിചൃ ് മുഖയ നിര്വഹണ ജജ സിയായ 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനലത അറിയിക്കണം. നിര്മ്മിക്കുന്നുന്ന ലകട്ടിടതില്  ഓപകറഷ   

തികയറൃര് , Post and Pre-Operation Care Unit, കസ്റ്റാര്, സി.സി. TV, .യര്  കണ്ടീഷണര്, 

കിചൃണ്  .ന്നിവയടക്കമുള്ള സൗകരയലമാരുക്കണം. കൂടാലത ലഷല്റൃറും ഒരുക്കണം. 10 

നായകളലട ഓപകറഷന് 50 കൂഞ്ഞൃക്  .ന്ന നിരക്കിലാണ്  ലഷല്റൃര്  

സൗകരയലമാരുകക്കണ്ടത്. 

ഈ രീതിയില്  അടിസ്ഥാന സൗകരയം ഒരുക്കുന്നുന്നതിന് ആവശയമായ വിഹിതം 

മുഖയ നിര്വഹണ ജജ സിയായ ബ്ലപട്ട കലാക്ക് പഞ്ചായതിന് ആ 

പ്രകദശലതയം  സമീപ പ്രകദശലതയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളം പങ്കാളിയാകന്ന കലാക്ക് 

പഞ്ചായത്തും നഗരസഭയം കകമാറണം. ഇപ്രകാരം ആവശയമായി വരുന്ന 

ലെലവിനുകശഷമുള്ള ു ക  ..ബി.സി.യലട ലപാു  ലെലവിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായതിന് 

കകമാറിയാല്  മതി. 

5) ഒരു ലവറൃറിനറി സര്ജ  , 4 മൃഗപരിപാലകര് , ഒരു തീകയറൃര്  സഹായി, ഒരു ശുെീകരണ 

പ്രവര്തക  , കഡാഗ് കാകചൃഴ്സ് .ന്നിവരട്നതിന്ന കലാക്ക്തല ടീം രൂപീകരിക്കണം. 

ഇവര്ക്ക് ജില്ലാ തലതില്  പരിശീലനം നല്കണം. അനിമല്  ലവല്ഫയര്  കബാര്ഡ്  

ഓഫ് ഇന്ത്യയലട അംഗീകാരമുള്ള കൂനൂരിലല World Veterinary Service Centre ല്  
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അയചൃ ് കഡാഗ് കാകചൃഴ്സിന് ആവശയമായ പരിശീലനം നല്കണം. ഇതിനാവശയമായ 

ലെലവ് ..ബി.സി കപ്രാഗ്രാമിനു മാറൃിവചൃ വിഹിതതില്  നിന്ന്  വഹിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

കകാര്പകറഷ   തലതിലം ഇകത കപാലല ഒരു ടീമിലന രൂപീകരിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

മുനിസിപാലിറൃികളില്  ലസന്റര്  ഇല്ലാലയങ്കില്  സമീപ കലാക്ക് പഞ്ചായതില്  

ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുന്ന സൗകരയല്ലൃം ഇവിലട രൂപീകരിചൃിരിക്കുന്നുന്ന ടീമിലന്റ സഹായല്ലൃം 

ഉപകയാഗിക്കണം. 

6) ഓപകറഷന് ആവശയമായ .ല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകരയല്ലൃം ഒരുക്കിയതിനു കശഷം 

താലഴപറയന്ന രീതിയില്  ലവറൃിനറി കഡാക്ടകറയം സഹായികകളയം 6 മാസകതക്ക് 

നിയമിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. ു ടര്ന്ന് ആവശയലമങ്കില്  കസവനം ആറുമാസം കൂടി 

ദീര്ഘിപിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. .ന്നാല്  ഓകരാ ദിവസല്ലൃം നാ്്ക്ക് ശരക്രിക്രിയ 

നടക്കുന്നുന്നുലവന്ന് ബ്ലപട്ട കലാക്കിലല ലവറൃറിനറി കഡാക്ടര്  ഉറപ്പവരുതണം. ഒരു 

ദിവസം കറഞ്ഞത് .ത്ര സര്ജറി നടതണലമന്നത് ലഡപയൂടട്ടി ഡയറക്ടര്  (Animal 

Husbandry) നിശ്ചയിക്കണം. പ്രതിമാസം ലവറൃറിനറി സര്ജ  - 44,020 രൂപ, Animal 

Handlers (മൃഗപരിപാലക  ) - 20,000 രൂപ, ഓപകറഷ   തീകയറൃര്  സഹായി 25,000 

രൂപ, ശുെീകരണ പ്രവര്തക   - 12,000 രൂപ .ന്ന നിരക്കില്  കവതനം 

നല്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

7) കഡാഗ് കാകചൃഴ്സിലന നികയാഗിചൃ ്നാ്ലള പിടികൂടി ലകാണ്ടുവന്ന് പാര്പിക്കുന്നുന്നതിനുള്ള 

ലഷല്റൃര് , ശരക്രിക്രിയ്ാവശയമായ മരുന്ന്, ഉപകരണങ്ങ്  ു ടങ്ങിയ സംവിധാനം 

ഒരുക്കുന്നുന്നതിനുള്ള ചുമതല ബ്ലപട്ട കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുക്ക്ക്/ നഗരഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങ്ക്കായിരിക്കുന്നും.  

8) തകേശഭരണ സ്ഥാപനതലതില്  ലതരുവ് നാ്ളലട .ണ്ണതിന് അനുസരിചൃ ്(നായ 

ഒന്നിന് 600 രൂപ മരുന്നിനും 200 രൂപ നായ്കളലട ട്രാ കപാര്കട്ടഷനും 400 രൂപ 

ആഹാരതിനും  ഒരു നായലയ പിടിയ്ക്കുന്നതിന് 200 രൂപ നിരക്കില്  കഡാഗ് കാകചൃഴ്സിനും 

നല്കണം. ആലക 1,400 രൂപ) വിഹിതം വകയിരുകതണ്ടതാണ് 

9) അതത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്/നഗരസഭകളില്നിന്നും പിടികൂടിയ നാ്ലള കലാക്ക് തല 

..ബി.സി ലസന്ററില്  .തിചൃ ് ശരക്രിക്രിയ നടതി അനന്ത്ര െികിത്സകളം നല്കി 

പൂര്ണ്ണ ആകരാഗയം ഉറപാക്കണം. ലപണ്  നായക്ക്ക് 5 ദിവസല്ലൃം ആണ്  നായക്ക്ക് 

4 ദിവസല്ലൃം ലഷല്ട്ടര്  സൗകരയലമാരുക്കണം. ഇതിനുകശഷം ആകരാഗയം ഉറപാക്കി 

പഴയസ്ഥലത് തിരിലകവിടണം.  

10) ABC കപ്രാഗ്രാം പ്രകാരം നടപടിക്രമങ്ങളം ഓപകറഷനും നടക്കുന്നുന്നത് ABC കഡാഗ് റൂളം 

Standard Operations Procedure (SOP) പ്രകാരമാലണന്ന് കമാണിറൃറിംഗ് കമ്മിറൃിയം 

ലവറൃറിനറി കഡാക്ടറും ഉറപാക്കണം.  

11) ABC കപ്രാഗ്രാം നടപാക്കുന്നുന്നതിന് ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷ്ണ ഓഫീസിലല ലഡപയൂടട്ടി 

ഡയറക്ടര്  (Animal Husbandary) ഖണ്ഡിക 5 പ്രകാരമുള്ള ടീം രൂപീകരിചൃ ് നടപടി 
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സവീകരിക്കുന്നുകകയാ  അനിമല്  ലവല്ഫയര്  കബാര്ഡിലന്റ അംഗീകാരം കനടിയിട്ടുള്ള 

മൃഗകക്ഷ്മ സംഘടനലയ ചുമതലലപഞ്ഞൃത്തുകകയാ ലെയ്ാം. അനിമല്  ലവല്ഫയര്  

ഓര്ഗകനകസഷ   മുകഖനയാണ് നടപാക്കുന്നുന്നലതങ്കില്  നായ ഒന്നിന് 2,100 രൂപ 

നിരക്കില്  കകമാകറണ്ടതാണ്. മൃഗകക്ഷ്മ സംഘടന മുകഖനയാണ് ABC കപ്രാഗ്രാം 

നടപാക്കുന്നുന്നലതങ്കില്  മുകളില്  ഖണ്ഡിക 4, 5, 6 ല്  പറയന്നതടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന 

സൗകരയം ഒരുകക്കണ്ടതില്ല.  

12) ജലതങ്കിലം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  നായക്ക്ക് ഓപകറഷ   നടത്തുന്നതിന് 

ആവശയമായ സൗകരയമുലണ്ടങ്കില്  അതരം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് തനിലയ 

..ബി.സി പരിപാടി നടതാല്ലൃന്നതാണ്. .ന്നാല്  അതിനായി ഖണ്ഡിക 6 ല്  പറയന്ന 

രീതിയില്  കഡാക്ടലറയം സഹായികകളയം നിയമികക്കണ്ടതില്ല. പകരം കലാക്ക് 

തലതില്  നികയാഗിക്കുന്നുന്ന ഈ ടീമിലന ഒഴില്ലൃ സമയം കനാക്കി ഉപകയാഗികക്കണ്ടതാണ്.   

13) ..ബി.സി പരിപാടി നടപാക്കുന്നുന്നതിന് സംസ്ഥാനതലം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്/ നഗരസഭാ 

തലം .ന്ന രീതിയില്  കമാണിറൃറിംഗ് കമ്മിറൃി രൂപീകരിക്കണം. സംസ്ഥാന തലതില്  

കമാണിറൃറിംഗ് കമ്മിറൃി നിലവിലണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്/നഗരസഭാ തലതില്  

കമാണിറൃറിംഗ് കമ്മിറൃി  ഇതിനകം രൂപീകരിചൃിട്ടിലല്ലങ്കില്  ഉട   രൂപീകരിക്കണം.  

14) ഓപകറഷ   തികയറൃറുമായി ബ്ലപഞ്ഞൃന്നവര്, മൃഗപരിപാലകര്, കഡാഗ് കാകചൃഴ്സ്  

.ന്നിവര്ക്ക് നിര്ബ്മായി ആന്റി റാബിസ് വാക്സികനഷ   നല്കണം.  നായക്ക്കുന്നും  

വാക്സികനഷ   നല്കകണ്ടതാണ്.  

15) നായയലട ഓപകറഷനു കശഷമുള്ള അവയവങ്ങ്  ‘IMAGE’-നു നല്കണം. അലല്ലങ്കില്  

ശാരക്രിീയമായ നടപടിക്ക്കുന്നു കശഷം അതത് പ്രകദശത് ്ഷരക്ഷ്ിതമായി 

സംസ്ക്കരിക്കണം. 

16) ഓകരാ ലസന്ററികലക്കുന്നും ആവശയമായ കജാലിക്കാലര അതത് പ്രകദശത്തു നിന്നും  

സര്ക്കാര്  നിശ്ചയിചൃിരിക്കുന്നുന്ന നിരക്ക് പ്രകാരം  ലതരലഞ്ഞഞ്ഞൃക്കാല്ലൃന്നതാണ്.  

17) വീഞ്ഞൃകളില്  വളര്ത്തുന്ന .ല്ലാ നായക്ക്കുന്നും കാലാകാലങ്ങളില്  വാക്സികനഷ   

നിര്ബ്മായി .ഞ്ഞൃക്കണം. ഇത് മൃഗാശുപത്രി വഴി സൗജനയമായി  നല്കന്നതിന് 

നടപടി സവീകരിക്കണം. .ല്ലാ വളര്ത്തു നായക്ക്കുന്നും കലസ സ് .ഞ്ഞൃക്കണലമന്ന 

നിര്കേശം  കര്ശനമായി പാലിക്കുന്നുന്നതിന് നടപടി സവീകരിക്കാ   .ല്ലാ തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങ്ക്കുന്നും പഞ്ചായത് ഡയറക്ടറും നഗരകാരയ ഡയറക്ടറും നിര്കേശം 

നല്കണം. 

18) ലതരുല്ലൃ നാ്കളയം മറൄള്ളവര്  ഉകപക്ഷ്ിക്കുന്നുന്ന നാ്കളയം ദലതഞ്ഞൃത് വളര്തി  

പരിപാലിക്കാ   തയ്ാറുള്ളവലര കപ്രാത്സാഹിപിക്കുന്നുന്നതിനും വീട്ടില്  വളര്ത്തുന്ന നാ്ലള 

ലതരുവില്  ഉകപക്ഷ്ിക്കുന്നുന്ന പ്രവണതല്തിലരയം കബാധവത്ക്കരണം നടതണം.  
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19) ജില്ലാ പഞ്ചായത് നടപിലാക്കുന്നുന്ന കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷ്ണ ഓഫീസിലല 
ലഡപയൂടട്ടി ഡയറക്ടര്  (Animal Husbandry) ജില്ലാതല നിര്വഹണ ഉകദയാഗ 
സ്ഥനായിരിക്കുന്നും.  

       ഇു  സംബ്ിചൃ ഉതരവ്. 

 നടപടി:- തകേശസവയംഭരണ (ആര്.സി) വകപ് 

 

2.3 ഖണ്ഡിക 3.3 

കൃഷി – സബ്സിഡി മാര്ഗകരഖയില്  വരുകതണ്ട മാറൃങ്ങ്   

സബ്സിഡി – ധനസഹായ മാര്ഗകരഖയിലല (28.05.2022- ലല 115/2022-ാാാം നമ്പര്  

ഉതരവ് ) താലഴ പറയന്ന ഖണ്ഡിക, ക്രമ നമ്പറുകളില്  ചുവലട പറയന്ന  കഭദഗതി 

കൂട്ടികചൃര്ക്കാ   തീരുമാനിചൄ. ഇതിലന്റ അടിസ്ഥാനതില്  സര്ക്കാര്  ഉതരവിനുള്ള കരഞ്ഞൃ 

കസ്റ്ററൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപില്  നിന്നു തയ്ാറാക്കി നല്കകണ്ടതാണ്. 

i. ഖണ്ഡിക 6.1 - ക്രമ നമ്പര്  1 – കൃഷിക്കുന്നുള്ള കജവവളം വാ്നതിന്നതിനു 

നിര്കേശിചൃിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളലട പട്ടികയില്  കൃഷി വകപിലന്റ നിയന്ത്രണതില്  

തിരുവനന്ത്പുരം, പാലക്കാട് .ന്നീ ജില്ലകളില്  പ്രവര്തിചൄ വരുന്ന കസ്റ്ററൃ് 

ബകയാലഫര്ട്ടികലസര്  ലാബുക്, അകഗ്രാസര്വീസ് ലസന്റര്, ഇകക്കാ 

കഷാപ്പക്  .ന്നിവ കൂടി ഉ്ലപഞ്ഞൃതാ   തീരുമാനിചൄ. 

      ഒപം ക്രമ നമ്പര്  1 മുതല്  5 വലര പരാമര്ശിചൃിരിക്കുന്നുന്ന വളം, 

കജവകീടനാശിനി, പചൃക്കറി കതക്, വിത് മുതലായവ നല്കന്നതിന് 

മാര്ഗകരഖയില്  പരാമര്ശിക്കുന്നുന്ന അംഗീകൃത ജജ സിക്ലക്കാപം കകരള 

അകഗ്രാ ഇ ഡസ്ട്രീീസ് കകാര്പകറഷലന (KAICO) കൂടി ഉ്ലപഞ്ഞൃതാല്ലൃന്നതാണ്. 

കൂടാലത കൃഷിക്കാവശയമായ യകന്ത്രാപകരണങ്ങളലട വാങ്ങല്, അവയലട 

അറൃകറൃപണി .ന്നിവയ്ക്കുള്ള അംഗീകൃത ജജ സിയായം KAICO ലയ 

ഉ്ലപഞ്ഞൃതാ   തീരുമാനിചൄ. 

ii. ഖണ്ഡിക 6.1 – ക്രമ നമ്പര്  2 - കൃഷിക്ക് രാസവളം, ജലലയ വളങ്ങ്, നാകനാ 

വളങ്ങ്  .ന്നിവ മാത്രമാണ് പരാമര്ശിചൃിട്ടുള്ളത്. കജവകൃഷിക്കാണ് ഊന്നല്  

നല്കന്നലതങ്കിലം രാസകീടനീശിനികളം കളനാശിനികളം പൂര്ണ്ണമായി 

ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. ആയതയിനാല്  ഒഴിചൄകൂടാ   പറൃാത സാഹെരയങ്ങളില്   

യൂണിറൃ് കകാസ്റ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നുന്ന ജില്ലാതല കമ്മിറൃിയലട അനുമതികയാലട 

സമഗ്രപരിപാടികളലട ഭാഗമായി രാസകീടനാശിനികളം കമി്  നാശിനികളം 

കളനാശിനികളം കൂടി ഉ്ലപഞ്ഞൃതാ   തീരുമാനിചൄ. ഇതിന് പരമാവധി 50 

ശതമാനം സബ്സിഡി നല്കാല്ലൃന്നതാണ്. 
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iii. ഖണ്ഡിക 6.1 – ക്രമ നമ്പര്  3 – കൃഷിക്കുന്നുള്ള കജവ / ജീവാണു കീടനാശിനിക്  

വാ്നതിന്നതിനു നിര്കേശിചൃിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളലട പട്ടികയില്  കൃഷി വകപിലന്റ 

നിയന്ത്രണതില്  മണ്ണുതിയില്  പ്രവര്തിചൄ വരുന്ന കസ്റ്ററൃ് ബകയാകണ്കട്രാ്  

ലാബിലന കൂടി ഉ്ലപഞ്ഞൃതാ   തീരുമാനിചൄ.  

iv. ഖണ്ഡിക 6.1 – ക്രമ നമ്പര്  5 – ഫല- പുഷ്പ – ഔഷധ സസയകൃഷിക്കുന്നുള്ള വിത്തുകളം 

കതകളം .ന്നതില്  കല്ലൃങ്ങ് കൂടി ഉ്ലപഞ്ഞൃതാ   തീരുമാനിചൄ. 

v. ഖണ്ഡിക 6.1 ക്രമ നമ്പര്  8, 9 തരിശു കൃഷിക്ക് കര്ഷകര്  ഭൂഉടമക്ക്ക് നല്കന്ന 

ു കയം സ്ഥിരം കൃഷിക്ക് കര്ഷകര്  ഭൂഉടമക്ക്ക് നല്കന്ന പാട്ടത്തുകയം ഒരുമിചൃ ്

നല്കാല്ലൃന്നതല്ല. ഇതില്  ഇരിട്ടിപ് ഉണ്ടാകന്നില്ലാലയന്ന് നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥ   

ഉറപ്പവരുതണം. 

vi. ഖണ്ഡിക 6.1 – ക്രമ നമ്പര്  8, 9 – തരിശു കൃഷിക്കുന്നും സ്ഥിരം കൃഷിക്കുന്നും നല്കാല്ലൃന്ന 

കൃഷിലെലവ് ഇനി പറയം പ്രകാരം വയക്തതവരുത്തുന്നു. കൃഷി ലെലവ് .ന്നത് 

കൂലി ലെലവ്, ഉല്പാദകനാപാധിക്ക്കുന്നു നല്കന്ന സബ്സിഡി .ന്നിവ 

ഉ്ലപലടയാണ്. മാര്ഗകരഖയില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുന്ന നിരക്കില്  പരിമിതലപഞ്ഞൃതി 

കൂലിലെലവ്, ഉല്പാദകനാപാധിക്ക്കുന്നു നല്കാല്ലൃന്ന ധനസഹായം .ന്നിവയലട 

അനുപാതം തകേശഭരണസ്ഥാപനതലതില്  തലന്ന നിശ്ചയിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

vii. ഖണ്ഡിക 6.1 – ക്രമ നമ്പര്  9 A – തരിശ് കൃഷിക്കുന്നും സ്ഥിരം കൃഷിക്കുന്നും ബാധകമായി 

ലപാു  മാര്ഗ നിര്കേശങ്ങളില്  വിത്, വളം, കീടനാശിനി .ന്നിവ്് സബ്സിഡി 

അനുവദിക്കുന്നുകയാലണങ്കില്  മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം ബാധകമായ ഗുണകഭാൃ 

വിഹിതം ഉ്ലപലട ഇവയലട “വില” കറവ് ലെയ്ത് ബാക്കി ു ക (മാര്ഗകരഖ 

പ്രകാരമുള്ള നിരക്കില്  പരിമിതലപഞ്ഞൃതി) കൃഷി ലെലവിനുള്ള മറൄ 

ധനസഹായമായി അനുവദിക്കാം .ന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുന്നത് ഇനി പറയം പ്രകാരം 

കഭദഗതി ലെയ്യുന്നു. വിത്, വളം, കീടനാശിനി മുതലായവ്് സബ്സിഡി 

നല്കിയിട്ടുലണ്ടങ്കില്  ഇവയലട ‘വില’ കറല്ലൃ ലെയ്യുന്നതിനു പകരം ഇവ്ായി 

നല്കിയ “സബ്സിഡി ു ക” കറല്ലൃ ലെയ്ണം .ന്ന് വയക്തത വരുത്തുന്നു.  

viii. ഖണ്ഡിക 6.1 – ക്രമ നമ്പര്  9 A – കൃഷിക്കായി പാട്ടതിലനഞ്ഞൃത ഭൂമി ആലണങ്കില്  

2500 രൂപ അധികമായി നല്കാലമന്നുണ്ട്. ക്രമ നമ്പര്  8-ല്  തരിശുകൃഷി 

ലെയ്യുകമ്പാ്  സ്ഥലമുടമ്്  ു ക നല്കാലമന്നുണ്ട്.  ഇങ്ങലന പാട്ടതിലനഞ്ഞൃക്കുന്നുന്ന 

ഭൂമി കഞ്ഞൃംബാംഗങ്ങ്, ബന്ധുക്ക്  .ന്നിവരുകടതാകരുത് .ന്ന് മാര്ഗകരഖയില്  

പറയന്നുണ്ട്. ബന്ധുക്ക്  .ന്നു ലകാണ്ട് വിവക്ഷ്ിക്കുന്നുന്നത് “ഗുണകഭാക്താവിലന്റ 

കഞ്ഞൃംബ കറഷ കാര്ഡില്  ഉ്ലപട്ടവര് ” .ന്ന് വയക്തത വരുത്തുന്നു. 
 

ഇു  സംബ്ിചൃ ഉതരവ്. 

നടപടി:- 1) കസ്റ്ററൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ് 

തകേശസവയംഭരണ (ഡി..) വകപ് 
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2.3 ഖണ്ഡിക 3.4 

വയക്തിഗത കപ്രാജക്ടുക്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്ക്കുന്നും നഗരസഭക്ക്കുന്നും മാത്രല്ലൃം ഗ്രൂപ് 

അധിഷ്ഠിത കപ്രാജക്ടുക്  .ല്ലാ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്കുന്നും .ഞ്ഞൃക്കാല്ലൃന്നതാലണന്ന 

ലപാു  മാനദണ്ഡമാണ് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയലട സബ്സിഡി-ധനസഹായ 

മാര്ഗകരഖയില്  സവീകരിചൃിരിക്കുന്നുന്നത്.        

വയക്തിഗത ഗുണകഭാക്താക്ക്ക്കുന്നുകവണ്ടിയള്ള ഉല്പാദന കമഖലയിലല കപ്രാജക്ടുക്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്  നടപാക്കുന്നുകമ്പാ്  കലാക്ക് - ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുക്ക്ക് ഇതില്  

പങ്കാളികളാകാല്ലൃന്നതാണ്. .ന്നാല്  അനിവാരയല്ലൃം സംയക്തമായി നടപാക്കുന്നുന്നതിന് 

പ്രാകയാഗികല്ലൃമായ കമഖലകളിലല കപ്രാജക്ടുകലള ഇങ്ങലന ജലറൃഞ്ഞൃക്കാല്ലൃ. ഇതിനായി 

കലാക്കുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുക്  അവരുലട വിഹിതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്ക്ക് കകമാറി 

കവണം നടപാകക്കണ്ടത്.  

ഇു  സംബ്ിചൃ ഉതരവ്. 

നടപടി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി..) വകപ് 

2.3 ഖണ്ഡിക 3.8 

പുു തായി DDO കകാഡ് ആവശയമുള്ളവരുലട ലിസ്റ്റ് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  

നിന്നു കശഖരിചൃ ് പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്, നഗരകാരയ ഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവികസന 

കമ്മീഷണര്  .ന്നിവര്  ധനവകപിനു നല്കണം. ഒരു ഉകദയാഗസ്ഥന് കപ്രാജക്ട് 

നിര്വഹണതിന് ഒന്നിലധികം DDO കകാഡ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാ   വകപ്പ കമധാവിക്  സൂക്ഷ്മ 

പരികശാധന നടതികവണം ധനവകപിനു നല്കകണ്ടത്. കാലതാമസലമാഴിവാക്കി 

ട്രഷറിയില്  നിന്ന് ഈ ലിറ്റു പ്രകാരം DDO കകാഡ് നല്കന്നതിനാവശയമായ ു ടര്  നടപടി 

ധനവകപ് സവീകരിക്കണം. ഇങ്ങലന DDO കകാഡ് ലഭിക്കാനുള്ള നിര്വഹണ 

ഉകദയാഗസ്ഥരുലണ്ടങ്കില്  ഇു  സംബ്ിചൃ റികപാര്ട്ട്. 

നടപടി:- 1) പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടര്  
2) നഗരകാരയ ഡയറക്ടര്  

3) ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണര്  
4)ധനവകപ് 

(തകേശസവയംഭരണ (ഇ.പി..) വകപ് ) 
2.3 ഖണ്ഡിക 3.9 

കാനകളലട നിര്മ്മാണതിനും ജലതിലന്റ ഒക്ക്ക് തടസം ം കൂടാലതയാക്കുന്നുന്നതിനും 

ധനകാരയ കമ്മീഷ   ഗ്രാന്റ് (കടഡ് ) ഉപകയാഗിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. ഇു  സംബ്ിചൃ 

ഉതരവ് 

നടപടി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി/.ഫ്..ം) വകപ് 
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2.3 ഖണ്ഡിക 3.11 

കാലാവസ്ഥ / ദുരന്ത്നിവാരണ കപ്രാജക്ടുകളലട ലവറൃിംഗ് ഓഫീസര്  ആരാകണം 

.ന്നത് വിശദമായി പരികശാധിചൃ ് റികപാര്ട്ട് നല്കാ   കസ്റ്ററൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപിലന 

ചുമതലലപഞ്ഞൃതി.   

നടപടി:- 1) കസ്റ്ററൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ് 

തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി) വകപ് 

 

2.3 ഖണ്ഡിക 3.13 

സാധനസാമഗ്രികളലട അടിക്കടിയണ്ടാകന്ന വില വര്ദ്ധനല്ലൃം ഓകരാ പ്രകദശലത 

ഭൂപ്രകൃതിയലട പ്രകതയകതയം പരിഗണിചൃ ് നിലവിലല DSR നിരക്കില്  10 ശതമാനം വലര 

ഉകദയാഗസ്ഥതലതില്  ലടണ്ടര്  .ക്സസ് അനുവദിക്കുന്നുന്നത് സംബ്ിചൃ ് ധനവകപ് 

മാര്ഗനിര്കേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ധനവകപിലന്റ മാര്ഗകരഖയ്ക്കു വികധയമായി 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലല നിര്മ്മാണ പ്രല്ലതിക്ക്കുന്നും കടിലവള്ള കപ്രാജക്ടുക്ക്കുന്നും 

തകേശഭരണ സ്ഥാപന തലതില്  ധനവകപിലന്റ മാര്ഗകരഖയ്ക്കു വികധയമായി പരമാവധി 

10 ശതമാനം ലടണ്ടര്  .ക്സസ് നല്കന്നതിന് അനുമതി നല്കന്നു. ഇതിലന്റ കരട് 

മാര്ഗകരഖ തകേശസവയംഭരണ വകപ് െീഫ് .ഞ്ചിനീയര്  തയ്ാറാക്കി  സര്ക്കാരിന് 

നല്കണം.  

ഇു  സംബ്ിചൃ ഉതരവ്  

  നടപടി:-1 െീഫ് .ഞ്ചിനീയര്, തകേശസവയംഭരണ വകപ് )  
തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകപ് 

 

2.3 ഖണ്ഡിക 4.5  

കാസര്കഗാഡ് നഗരസഭ 

കാസര്കഗാഡ് ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 25.04.2022 ലല കത്തും കാസര്കഗാഡ് മുനിസിപല്  

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

 കാസര്കഗാഡ് നഗരസഭയിലല 20-ാാാം വാര്ഡില്  കരിലപാടി കറാഡ് വീതി 

കൂട്ടുന്നതിന് 18.08.2015 ലല കൗണ്സില്  തീരുമാനിക്കുന്നുകയം (തീരുമാനം നമ്പര്  37) പ്രല്ലതി 

നടപാക്കുന്നുകയം ലെയ്തു. ഇതിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയലട അനുമതിയില്ല. .ന്നാല്  

.സ്റ്റികമറൃ് തയ്ാറാക്കി സാകങ്കതികാനുമതി ലഭിചൃിട്ടുണ്ട്. പ്രല്ലതി 31.08.2015 ലാണ് ലടണ്ടര്  

ലെയ്തത്. ഇതിലന്റ .സ്റ്റികമറൃ് 9.80 ലക്ഷ്ം രൂപയാണ്. ബില്  ു ക 8,85,356 രൂപ. നഗരസഭാ 

കൗണ്സിലിലന്റ തീരുമാന പ്രകാരം ലെയ്ത പ്രല്ലതി സാധൂകരിചൃ ്ബില്  നല്കാ   അനുമതി 

നല്കണലമന്നു  സംബ്ിചൃ.് 
 

26.07.2022 ലല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി തീരുമാനം/ നിര്കേശം:- 

1) കപ്രാജക്ട് തയ്ാറാക്കി ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയലട അനുമതി കൂടാലത പ്രല്ലതി 

ലെയ്തത് ക്രമ വിരുദ്ധമാണ് .ന്ന് കയാഗം വിലയിരുതി. 
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2) ഇു  പരികശാധിചൃ ് റികപാര്ട്ട് നല്കാ   തകേശ സവയം ഭരണവകപ് െീഫ് 

.ഞ്ചിനീയലറ ചുമതലലപഞ്ഞൃതി. ഇു  സംബ്ിചൃ റികപാര്ട്ട്.    

നടപടി:- 1) തകേശ സവയംഭരണ വകപ് െീഫ് .ഞ്ചിനീയര്  

(തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകപ്) 
 

2.3 ഖണ്ഡിക 4.13  

കകരള കസാഷയല്  ലസകയൂടരിറൃി മിഷ   

ബഹു. ഉന്നതവിദയാഭയാസല്ലൃം സാമൂഹയനീതിയം വകപ്പമന്ത്രിയലട 18.03.2022-ലല 621/MCH Edn 
SJ/22-ാാാം നമ്പര്  കത്തും  03.06.2022 ലല 802/2022/M(H Edn. & SJ) നമ്പര്  കത്തും 10.02.2022 ലല 
സി.സി. കയാഗ തീരുമാനല്ലൃം (ഖണ്ഡിക 4.63) (SRG 436/22 - LSGD – FM2/75/ 2022- LSGD) 
  

കകരള കസാഷയല്  ലസകയൂടരിറൃി മിഷ   മുകഖന നടപാക്കുന്നുന്ന വി-ലകയര്  പദ്ധതിക്ക് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത് 5.00 ലക്ഷ്ം രൂപ, കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളം മുനിസിപാലിറൃികളം 10.00 ലക്ഷ്ം 

രൂപ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളം കകാര്പകറഷനുകളം 25.00 ലക്ഷ്ം  രൂപ .ന്നീ ക്രമതില്  

സംഭാവന ലെയ്യുന്നതിന് 06.05.2013 ലല 1209/2013/തസവഭവ നമ്പര്  പ്രകാരം സര്ക്കാര്  

ഉതരവായിരുന്നു. ഈ ഉതരവ് പുു ക്കി ു ടര്ന്നും ഈ നിരക്കില്  ു ക നല്കണലമന്ന് 

കസാഷയല്  ലസകയൂടരിറൃി മിഷ   ആവശയലപട്ടിരുന്നു. ഇത് കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയലട 

10.02.2022 ലല കയാഗം പരിഗണിചൄ. ധനസഹായം സവീകരിക്കുന്നുന്ന അര്ഹതലപട്ട കരാഗികളള്ള 

നഗരസഭക്ക്കുന്നും  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്ക്കുന്നും    കരാഗികളലട .ണ്ണതിലന്റ അടിസ്ഥാനതില്  

KSSM–ന് വിഹിതം നല്കാല്ലൃന്നതാണ് .ന്ന് കയാഗം നിര്കേശിചൃിരുന്നു. തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങ്  നല്കന്ന വിഹിതം അതു  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലല കരാഗിക്ക്ക്  

കിട്ടുന്നുണ്ട് .ന്നുറപാക്കണലമന്നും ലഫബ്രുവരി 10 ലല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി കയാഗം 

നിര്കേശിചൃിരുന്നു. 

 ഇത് പ്രാകയാഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുന്നുലവന്ന് ചൂണ്ടികാണിചൄലകാണ്ട് 2013-ലല 

ഉതരല്ലൃ പ്രകാരമുള്ള രീതി ു ടരണലമന്ന ആവശയം സംബ്ിചൃ.് 
 

26.07.2022ലല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി തീരുമാനം:- 

06.05.2013 ലല 1209/2013/തസവഭവ നമ്പര്  ഉതരവിലല നിരക്കില്  തനു  ഫണ്ട്/ 

വികസനഫണ്ട് (ലപാു വിഭാഗം) ല്  നിന്ന് ു ക നല്കാ   യകഥഷ്ടാനുമതി നല്കന്നു. 10.02.2022 

ലല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി കയാഗതില്  നിര്കേശിചൃ നിബ്നക്ക്ക് ഇളല്ലൃ നല്കന്നു.  

ഇു  സംബ്ിചൃ ഉതരവ് 
 

നടപടി :- (തകേശസവയംഭരണ (.ഫ്..ം) വകപ്) 
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2.3 ഖണ്ഡിക 4.15  

കാമാക്ഷ്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

കാമാക്ഷ്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 10.05.2022 ലല A4-4140/21-ാാാം നമ്പര്  കത്തും 
ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 10.03.2022 ലല കത്തും  (SRG 357/22 – CC/233/22). 
 

 

കപ്രാ.നം: 106/21 

അടങ്കല്  20,00,000 രൂപ 

സി..ഫ്.സി – ലബയ്സിക് ഗ്രാന്റ്   10,00,000 രൂപ 

വികസന ഫണ്ട് – ജനറല്    4,13,680 രൂപ 

തനത് ഫണ്ട്  5,86,320 രൂപ 

കപര് : മാര്ക്കറൃ് കം കഷാപിംഗ് കകാംലാനക്സ് സ്ഥലം വാങ്ങല്  

 

 കാമാക്ഷ്ി ഗ്രാമപഞ്ചായത് ബസ് സ്റ്റാന്റ് സ്ഥിതി ലെയ്യുന്നത് തങ്കമണിയിലാണ്. ബസ് 

സ്റ്റാന്റികലക്ക് ബസ്സുക്  കയറി ഇറ്നതിന്നതിന് മതിയായ സ്ഥല സൗകരയം ഇല്ല. ബസ്സുക്  

ബസ് സ്റ്റാന്റില്  കയറാതതിനാല്  കഷാപിംഗ് കകാംലാനക്സിലല മുറിക്  കലലതിന് കപാകന്നില്ല. 

ബസ് സ്റ്റാന്റികലക്ക് കയറി ഇറങ്ങാ   സൗകരയലമാരുക്കുന്നുന്നതിന് ജിജി കമാ്  കതാമസ്, 

കവഴമ്പകേരില്  .ന്നയാളലട 02.28 ആര്  സ്ഥലം (സര്കവ നമ്പര്  257/16 PT2, 257/17PT2, 

257/39PT1) വാങ്ങാനുകേശിക്കുന്നുന്നു. സ്ഥലമുടമയമായി െര്ചൃ ലെയ്തു. വികല്ലജ് ഓഫീസറുലട 

വാലുകവഷ   പ്രകാരം ഈ സ്ഥലതിലന്റ വില 9,04,907 രൂപയാണ്. സ്ഥലമുടമ 

ആവശയലപഞ്ഞൃന്നത് 45.00 ലക്ഷ്ം രൂപയാണ്. വികല്ലജ് ഓഫീസര്  നിശ്ചയിചൃ ു കകയാലടാപം 30 

ശതമാനം കൂടി (ലസാകലഷയം) കെര്താലം സ്ഥലമുടമ ആവശയലപഞ്ഞൃന്നതികനക്കാ്  വളലര 

കറവാണ്. അതിനാല്  സ്ഥലമുടമ ആവശയലപഞ്ഞൃന്ന 45.00 ലക്ഷ്ം രൂപ്് സ്ഥലം വാങ്ങാ   

അനുമതി നല്കണലമന്നു  സംബ്ിചൃ.് 

26.07.2022 കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി തീരുമാനം:- 

ഇു  പരികശാധിചൃ ്റികപാര്ട്ട് നല്കാ   പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടലറ ചുമതലലപഞ്ഞൃതി. ഇു  

സംബ്ിചൃ റികപാര്ട്ട്. 

നടപടി :- 1) പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  

(തകേശസവയംഭരണ (ആര്.ഇ) വകപ്) 
 

 

 

 

2.3 ഖണ്ഡിക 4.28  

പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

കാസര്കകാഞ്ഞൃ ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 15.03.2022 ലല കത്  (SRG 365/22 – CC/656/2021)  

കപ്രാ.നം: 113/22 അടങ്കല്  1,68,721 രൂപ 

വികസനഫണ്ട് ജനറല്    68,721 രൂപ 

തനത് ഫണ്ട്  1,00,000 രൂപ) 

കപര് വിശപ്പരഹിത കകരളം- ജനകീയ കഹാട്ടല്  
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 വിശപ്പരഹിത കകരളം പദ്ധതിയില്  പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  രണ്ടു ജനകീയ 

കഹാട്ടല്  പ്രവര്തിക്കുന്നുന്നുണ്ട്. ഈ കഹാട്ടലകളില്  ഒരു ഊണിന് 5 രൂപ പ്രകാരം ഒരു 

കഹാട്ടലിന് ഒരു വര്ഷം പരമാവധി 50,000 രൂപ നല്കാ   അനുമതി നല്കണലമന്നു  

സംബ്ിചൃ.് 

26.07.2022 കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി തീരുമാനം:- 

കഞ്ഞൃംബശ്രീയടക്കം മറൃ് വകപ്പകളലട സഹായം ജനകീയ കഹാട്ടലക്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുന്ന 

സാഹെരയതില്  ഈ ആവശയം പരികശാധിചൃ ് റികപാര്ട്ട് നല്കാ   കഞ്ഞൃംബശ്രീ .ക്സികുട്ടീവ് 

ഡയറക്ടലറ ചുമതലലപഞ്ഞൃതി. ഇു  സംബ്ിചൃ റികപാര്ട്ട്. 
 

 

 

നടപടി :- 1) .ക്സികുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, കഞ്ഞൃംബശ്രീ 

(തകേശസവയംഭരണ (ഐ..) വകപ്) 

2.3 ഖണ്ഡിക 4.40  

നാദാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്  

കകാഴികക്കാട് ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 28.04.2022 ലല കത് (SRG 483/22 – CC/289/2021) 

കപ്രാ.നം: 142/22 അടങ്കല്  

 

5,00,000  രൂപ 

(വികസനഫണ്ട് ജനറല് )  

കപര് കഹമാസ്റ്റ്  കലറൃ് വാങ്ങല്  
 

കഹമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് 2018-19 ല്  ഉ്ലപഞ്ഞൃതിയിരുന്നു. 2019-20 ല്  ഇു  

പൂര്തീകരിചൄ. സാകങ്കതികാനുമതി കൂടാലതയാണ് കപ്രാജക്ട് നടപാക്കിയത്. ഒപം ഇതിന് 

ഗുണനിലവാര സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിചൃിട്ടില്ല. അതിനാല്  ബില്ു ക നല്കാ   കഴിയന്നില്ല. 

നാദാപുരം താലൂക്കാശുപത്രി കകാമ്പൗണ്ടിലം കല്ലാചൃി പഴയ മാര്ക്കറൃ് ജീപ് സ്റ്റാന്റിനു 

സമീപല്ലൃമാണ് കലറൃ് സ്ഥാപിചൃത്. ലടണ്ടര്  നടപടിക്രമം പാലിചൃ ് പവര്കല   ജജ സീസ്, 

കകാഴികക്കാട് .ന്ന സ്ഥാപനലതയാണ് പ്രല്ലതി ജല്പിചൃത്. കലറൃ് സ്ഥാപിക്കാ   PWD 

കറാഡ് ഡിവിഷ  , KWA, BSNL, KSEB .ന്നിവര്ലക്കല്ലാം NOC ക്കായി കത്തു നല്കിലയങ്കിലം 

ഇത് ലഭിചൃില്ല. പ്രല്ലതി ലെയ്ത ജജ സി ബില്  ു ക ലഭിക്കാ   നിയമ നടപടിക്ക് ഒരു്നതിന്നു 

.ന്ന് അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. ബില്  ു ക നല്കി പ്രനം ം പരിഹരിക്കാ   കകാഓര്ഡികനഷ   

കമ്മിറൃിയലട അനുമതി നല്കണലമന്നു  സംബ്ിചൃ.് 
 

26.07.2022 കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി തീരുമാനം / നിര്കേശം :- 

1) സാകങ്കതികാനുമതി, ഗുണനിലവാര പരികശാധന റികപാര്ട്ട്, ബ്ലപട്ട വകപ് / 

ജജ സിയലട NOC .ന്നിവ ഇല്ലാലത കപ്രാജക്ട് നടപാക്കിയത് ബ്ലപട്ട 

നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥലന്റ വീഴ്ചയാണ്. 

2) ഇു  പരികശാധിചൃ ് റികപാര്ട്ട് നല്കാ   തകേശ സവയംഭരണ വകപ് െീഫ് 

.ഞ്ചിനീയലറ ചുമതലലപഞ്ഞൃതി.  ഇു  സംബ്ിചൃ റികപാര്ട്ട്. 
 

നടപടി :- തകേശസവയംഭരണവകപ് െീഫ് .ഞ്ചിനീയര്   

(തകേശസവയംഭരണ (ഡി..) വകപ്) 
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2.3 ഖണ്ഡിക 4.45  

ശുെിതവമിഷ   - ഖരമാലിനയ സംസ്കരണ സംവിധാനം 

ശുെിതവമിഷലന്റ .ക്സികുട്ടീവ് ഡയറക്ടറുലട 02.07.2022 ലല 1974/C2/2022/SM നമ്പര്   കത് (SRG 
662/22). 
 

 പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയലട സബ്സിഡി - ധനസഹായം സംബ്ിചൃ 

മാര്ഗകരഖ 28.05.2022 ലല 115/2022/തസവഭവ നമ്പര്  പ്രകാരം ഉതരവായിട്ടുണ്ട്. ഈ 

ഉതരവില്  അനുബ്ം 3 ആയി കെര്തിരിക്കുന്നുന്ന ഗാര്ഹികതല ഖരമാലിനയ സംസ്കരണ 

ലാനാന്റുകളലട യൂണിറൃ് ലെലവ് .ന്ന പട്ടികയില്  ശുെിതവമിഷ   അംഗീകരിചൃിട്ടുള്ള “ലബാക്കാഷി 

ബക്കറൃ്”  .ന്ന ഖരമാലിനയ സംസ്കരണ സംവിധാനം ഉ്ലപഞ്ഞൃതിയിട്ടില്ല. ഇു  കൂടി 

ഉ്ലപഞ്ഞൃതണലമന്ന് ഈ ഉല്പന്നതിലന്റ നിര്മ്മാതാക്ക്  അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. 

 സബ്സിഡി മാര്ഗകരഖയില്  അനുബ്ം 3 ആയി കെര്തിരിക്കുന്നുന്ന പട്ടിക 

അപൂര്ണ്ണമാലണന്ന് ചൂണ്ടികാണിചൃ ് ഈ പട്ടിക ഒഴിവാക്കണലമന്നും ഇതിനു പകരം 

ശുെിതവമിഷ / സര്ക്കാര്  കാലാകാലങ്ങളില്  നിശ്ചയിക്കുന്നുന്ന ഉപാധിക്, സ്റ്റാകന്റര്ഡ്, 

ലപസിഫികക്കഷ , യൂണിറൃ് നിരക്ക് .ന്നിവ പ്രകാരമായിരിക്കണം കപ്രാജക്ട് 

നടപാകക്കണ്ടലതന്ന നിബ്ന ഉ്ലപഞ്ഞൃതണലമന്നുമുള്ള ആവശയം സംബ്ിചൃ.് 
 

26.07.2022 ലല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി തീരുമാനം:- 

1) ഇകപാഴലത ലിസ്റ്റികനാലടാപം ‘ലബാക്കാഷി ബക്കറൃ്’ .ന്ന ഖര മാലിനയസംസ്കരണ 

സംവിധാനം കൂടി ഉ്ലപഞ്ഞൃതാ   തീരുമാനിചൄ. ഒപം കാലാകാലങ്ങളില്  ശുെിതവമിഷ   

അംഗീകരിക്കുന്നുന്ന ജജ സികളില്  നിന്ന് ഉപകരണങ്ങ്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് 

വാങ്ങാല്ലൃന്നതാണ്. ശുെിതവമിഷ   കാലാകാലങ്ങളില്  ഒഴിവാക്കുന്നുന്ന യൂണിറൄകളില്  നിന്ന് 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്  വാങ്ങാല്ലൃന്നതല്ല. കൂടാലത കാലാകാലങ്ങളില്  ശുെിതവമിഷ   

നിശ്ചയിക്കുന്നുന്ന വില, നിബ്നക്  .ന്നിവ .ല്ലാ തകേശഭരണസ്ഥാ പനങ്ങ്ക്കുന്നും  

ബാധകമായിരിക്കുന്നും. ഈ വിവരങ്ങ്  അപകപാ്  കൃതയമായി തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങലള ശുെിതവമിഷ  അറിയിക്കണം. 

2) ലബാക്കാഷി ബക്കറൃിലന്റ വിലയടക്കം വിശദാംശങ്ങ്  ശുെിതവമിഷ   നല്കണം. 

  ഇു  സംബ്ിചൃ ഉതരവ്. 

നടപടി :- 1) .ക്സികുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുെിതവമിഷ   

തകേശസവയംഭരണ (ഡി..) വകപ് 
 

2.3 ഖണ്ഡിക 4.46  

ജില്ലാ ലമഡിക്കല്  ഓഫീസര്  - കകാട്ടയം   
കകാട്ടയം ജില്ലാ ലമഡിക്കല്  ഓഫീസറുലട 19.07.2022 ലല 12749/2020-ാാാം നമ്പര്കത് (SRG 
702/22) 

 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയലട സബ്സിഡി ധനസഹായ മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്ക്കുന്നും നഗരസഭക്ക്കുന്നും വനിതക്ക്കായി ലമ ട്രുവല്കപ് വാങ്ങി 

നല്കാ   അനുമതിയണ്ട്. ഇതിലന്റ നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥ   ബ്ലപട്ട ആശുപത്രിയിലല 
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ലമഡിക്കല്  ഓഫീസറാണ്. ലമ ട്രുവല്  കപ് ലപാു കമഖലാ സ്ഥാപനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാ   

ലാലറൃക്സ് ലിമിറൃഡില്  നിന്ന് ലടണ്ടര്  / കവകട്ടഷ   ഒഴിവാക്കി വാങ്ങാ   സാധിക്കുന്നുകമാ അകതാ 

വനിതാശിശു വികസന കകാര്പകറഷനില്  നിന്നു തലന്ന വാങ്ങണകമാ .ന്ന് വയക്തത 

വരുതണലമന്നു  സംബ്ിചൃ.് 

26.07.2022 ലല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി തീരുമാനം:- 

HLL ലപാു കമഖലാസ്ഥാപനമായതിനാലം ലമ ട്രുവല്  കപ് ഉല്പാദിപിക്കുന്നുന്നുണ്ട് 

.ന്നതിനാലം ലടണ്ടര്/ കവകട്ടഷ   ഒഴിവാക്കി തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് ലമ ട്രുവല്  കപ് 

HLL ല്  നിന്നു വാങ്ങാ   അനുമതി നല്കന്നു. ഒപം വനിതാ വികസന കകാര്പകറഷനില്  നിന്നും 

ലടണ്ടര്  /കവകട്ടഷ   കൂടാലത വാങ്ങാല്ലൃന്നതാണ്. 

ഇു  സംബ്ിചൃ സര്ക്കുന്നുലര്  

നടപടി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി..) വകപ് 

 
3. ലപാു വിഷയം 
  

(പിന്നീട് നല് കം) 

4. പ്രകതയക വിഷയം 

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

 
 
 

4.1  കാസര്കഗാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത് 
 
കാസര്കകാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 21.03.2022-ലല B4-2027/17-ാാാം നമ്പര്  കത്തും 
കാസര്കകാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത് ലസക്രട്ടറിയലട 26.05.2022 ലല B4-2027/2017-ാാാം നമ്പര്  
കത്തും അനുബ്കരഖകളം (SRG 412/22). 

 
കാസര്കകാട് ജില്ലാപഞ്ചായത് മറൃ് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളലട കൂടി 

ധനസഹായകതാലട ഭിന്നകശഷി വിഭാഗക്കാര്ക്കായി രണ്ടു കപ്രാജക്ട് ജലറൃഞ്ഞൃതിരുന്നു. ഇവ 

2021-22 ല്  പില്ഓവറായി ു ടരുന്നുണ്ട്.  

 
1) കപ്രാ.നം: 440/22 അടങ്കല്   2,15,78,148 രൂപ 

കപര് മാനസിക-ശാരീരിക ലവല്ലുവിളിക്  കനരിഞ്ഞൃന്നവര്ക്കുന്നുള്ള 
ജില്ലാതല കര്മ്മ പദ്ധതി – 2017-18 

2) കപ്രാ.നം: 441/22 അടങ്കല്  53,71,660 രൂപ 

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

 
ഇതില്  കപ്രാജക്ട് നം. 440/22 – ല്  ഭവന നിര്മ്മാണതിനു ധനസഹായല്ലൃം 

ഉ്ലപഞ്ഞൃതിയിരുന്നു. ഇതില്  ഭവന നിര്മ്മാണം ആരംഭിക്കാതിരുന്ന ഗുണകഭാക്താക്കലള 

ഒഴിവാക്കി. ഈ കപ്രാജക്ടില്  1,78,98,150 രൂപ മിചൃമുണ്ട്. ഈ ു ക കകരള ഗ്രാമീണ്  ബാങ്ക്, 

വിദയാനഗര്  ബ്രാഞ്ചില്  ലഡകപാസിറൃ് ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്  90.00 ലക്ഷ്ം രൂപ ഭവന 

നിര്മ്മാണതിനു വകയിരുതിയതായിരുന്നു. കപ്രാജക്ട് നം. 441/22 ല്  കകാക്ലിയര്  

ഇംലാനാകന്റഷ   കഴിഞ്ഞവര്ക്ക് ു ടര്  െികിത്സയം ഉ്ലപഞ്ഞൃതിയിരുന്നു. ഗുണകഭാക്താക്കലള 
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ലഭിക്കാതതിനാല്   ലെലലവാന്നും ആയില്ല. ഇതില്  കകാക്ലിയര്  ഇംലാനാന്റ് ലെയ്തവരുലട ു ടര്  

െികിത്സ്ായി മാറൃി വചൃിരുന്നതില്  30.00 ലക്ഷ്ം രൂപ മിചൃമുണ്ട്.  

ഈ ു ക ഉപകയാഗിചൃ ് (90 ലക്ഷ്ം + 30 ലക്ഷ്ം) ഭിന്നകശഷി സൗദ ദ ഭവനം 

നിര്മ്മിക്കാനുകേശിക്കുന്നുന്നു. നിലവിലല യൂണിറൃ് നിരക്കായ 4.00 ലക്ഷ്ം രൂപ കറവായതിനാല്  

ഭിന്നകശഷിവിഭാഗക്കാരുള്ള കഞ്ഞൃംബം ഭവന നിര്മ്മാണതിനു തയ്ാറാകന്നില്ല. മു കാലങ്ങളില്  

അന്ന് നിലവിലിരുന്ന നിരക്കിലനക്കാ്  അധികമായി 1.00 ലക്ഷ്ം രൂപ കാസര്കകാട് ജില്ലയിലല 

. കഡാസ്ഫാ   ബാധിത പ്രകദശങ്ങളിലല ഭിന്നകശഷിയള്ളവര്ക്ക് നല്കിയിരുന്നു. 

ഭിന്നകശഷി സൗദ ദമാകണലമന്ന ഉപാധികകളാലട ഭവന നിര്മ്മാണതിന് നിലവിലല 

നിരക്കികനക്കാ്  (4.00 ലക്ഷ്ം രൂപ) അധികമായി 1.00 ലക്ഷ്ം രൂപ കൂടി ഉ്ലപഞ്ഞൃതി 5.00 ലക്ഷ്ം 

രൂപ നല്കാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.   
 
 

4.2  കലബര്  കകാണ്ട്രാക്റ്റ് കോ് കകാഓപകററൃീവ് ലസാകസറൃി 
 

ബഹു.കന്നമംഗലം .ം..ല്..യലട 04.06.2022 ലല  K-286/2022-ാാാം നമ്പര്  കത്തും 
കകാഴികക്കാട് ജില്ലാ കലബര്  കകാണ്ട്രാക്റ്റ് കോ് കണ്സ്ട്രീക്ഷ്   കകാഓപകററൃീവ് ലസാകസറൃി 
പ്രസിഡന്റികന്റയം ലസക്രട്ടറിയകടയം 02.06.2022 ലല കത്തും  (SRG 568/22) 
 

 

കലബര്  കകാണ്ട്രാക്റ്റ് കോ് ലസാകസറൃിക്ക്ക് ലടണ്ടറില്  പലങ്കഞ്ഞൃക്കുന്നുകമ്പാ്  10 ശതമാനം 

കപ്രസ് പ്രിഫറ സ് ആനുകൂലയം ലഭിക്കുന്നുന്നുണ്ട്. .ന്നാല്  Public Works (H) Departmentലന്റ 

19.02.2022 ലല 6/2022/PWD ഉതരവ് സംബ്ിചൃ ്അവയക്തത ഉള്ളതിനാല്  PWD കലസ സ് 

ഉള്ള ലസാകസറൃിക്ക്കുന്നും കലസ സ് ഇല്ലാത ലസാകസറൃിക്ക്കുന്നും 10 ശതമാനം 

കപ്രസ് പ്രിഫറ സ് ആനുകൂലയം ലഭിക്കുന്നുന്നില്ല .ന്നറിയിചൃിരിക്കുന്നുന്നു. അതിനാല്  കലബര്  

കകാണ്ട്രാക്റ്റ് കോ് ലസാകസറൃിക്  ലടണ്ടറില്  പലങ്കഞ്ഞൃക്കുന്നുന്ന പക്ഷ്ം 10 ശതമാനം കപ്രസ് 

പ്രിഫറ സ് അനുവദിക്കുന്നുന്നതിന് (സവകാരയ കകാണ്ട്രാക്ടര്മാര്  കകവാട്ട് ലെയ്യുന്ന ജറൃല്ലൃം 

കറഞ്ഞ നിരക്കികനക്കാ്  10 ശതമാനം വലര അധിക നിരക്കില്  പ്രല്ലതി നല്കന്നതിന് 

അനുമതി) നിര്കേശം നല്കണലമന്ന് ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  
 

4.3  നാഷണല്  ആയഷ് മിഷ   കകരള 
  
നാഷണല്  ആയഷ്മിഷ   കസ്റ്ററൃ് മിഷ   ഡയറക്ടറുലട 04.06.2022 ലല NAM/293/2022/-A3 നമ്പര്  
കത്തും കസ്റ്ററൃ് മിഷ   ഡയറക്ടറുലട 07.05.2022 ലല NAM/ADMIN/1143/2019/SPMSU നമ്പര്  ഉതരല്ലൃം 
11.01.2022 ലല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി കയാഗതീരുമാനല്ലൃം (ഖണ്ഡിക 4.15)  (SRG 580/22) 

 
കകന്ദ്രസര്ക്കാര്  കദശീയ ആയഷ്മിഷനിലൂലട 12,500 Ayush Health Welfare Centre (HWC) 

സ്ഥാപിക്കുന്നുന്നുണ്ട്. കകരളതില്  600 HWC സ്ഥാപിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നുന്നത്. ആയര്കവദ, 

കഹാമികയാ ഡികപ സറികളാണ് Ayush HWC ആയി മാറൄന്നത്. ഗര്ഭിണികളായ രക്രിീകളലട 

ആകരാഗയ പരിലാനം, അു വഴി ്ഷഖ പ്രസവം, കട്ടികളലട ആകരാഗയം, ല്ലദ്ധരുലട പരിപാലനം 

(ആകരാഗയമുള്ള വാര്ദ്ധകയം) .ന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്  

മുകഖന നടപാക്കുന്നുന്ന ഈ പദ്ധതിയില്  സാമ്പതിക സഹായല്ലൃം മനുഷയവിഭവല്ലൃം കകന്ദ്ര 

സര്ക്കാര്  നല്കം. 

ആദയഘട്ടമായി കകരളതില്  107 HWC ക്ക്കായി (ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലം 

നഗരസഭകളിലമായി) നാഷണല്  ആയഷ് മിഷ   കകരള വിഹിതം അനുവദിചൃിട്ടുണ്ട്. ഓകരാ 
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HWC യലടയം അടിസ്ഥാന സൗകരയം ഒരുക്കുന്നുന്നതിന് 4.50 ലക്ഷ്ം രൂപ 

തകേശഭരണസ്ഥാപനതിനും 0.50 ലക്ഷ്ം രൂപ ആയഷ് ജില്ല കപ്രാഗ്രാം മാകനജര്ക്കുന്നുമാണ് 

നല്കന്നത്. ആലക 5.00 ലക്ഷ്ം രൂപ. .ലന്ത്ാലക്ക അടിസ്ഥാന സൗകരയമാണ് 

ഒരുകക്കണ്ടലതന്ന് ആയഷ് മിഷ   അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2 മാസതിനകം 

പൂര്തിയാക്കണലമന്നാണ് നിര്കേശം. ഇു  സംബ്ിചൃ ് ബ്ലപട്ട തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് നിര്കേശം നല്കണലമന്നാവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 

 

4.4  കഗാത്ര സാരഥി 

പഞ്ചായത് ഡയറക്ടറുലട 07.07.2022 ലല PAN / 21113/2018 – J1 (DP) നമ്പര്  കത്  (SRG 664/22). 
 

 പട്ടിക വര്ഗ വിഭാഗതിലല വിദയാര്ഥിക്ക്ക് വിദയാലയതില്  കപാകാ   സൗകരയം 

ഒരുക്കുന്നുന്നതിനുള്ളതാണ് കഗാത്രസാരഥി പദ്ധതി. ഇത് പട്ടികവര്ഗ വികസന വകപ്പ 

മുകഖനയാണ് നടതിയിരുന്നത്. .ന്നാല്  2020-21 മുതല്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളം 

പട്ടികവര്ഗ വികസന വകപ്പം കൂടി കെര്ന്നാണ് ഈ പദ്ധതി നടപാക്കുന്നുന്നത്. റൃി..സ്.പി 

വിഹിതം കറവായതിനാല്  െിലകപാ്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് ആവശയമായ വിഹിതം 

കലണ്ടതാ   ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 2.54 കകാടി രൂപ മാത്രമാണ് പട്ടികവര്ഗ  

വികസന വകപ് കഗാത്രസാരഥി പദ്ധതി്ായി മാറൃി വചൃത്. 

 കഗാത്രസാരഥി പദ്ധതി്ാവശയമായ ു കയലട 50 ശതമാനലമങ്കിലം പട്ടികവര്ഗ    

വികസന വകപ് മാറൃി വ്ണലമന്ന് ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. കൂടാലത കട്രബല്  .ക്സ്റൃ ഷ   

ഓഫീസര്  നിലവിലള്ള സ്ഥലങ്ങളില്  ഇവര്  തലന്ന കഗാത്രസാരഥി പദ്ധതിയലട നിര്വഹണ 

ഉകദയാഗസ്ഥ   ആകണലമന്നും ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  
 

4.5  മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ബഹു.കന്നംകളം .ം..ല്..യലട 28.06.2022 ലല 741/ACM/2022-23/TVPM നമ്പര്  കത്, ബഹു 
കയ്പമംഗലം .ം..ല്..യലട 09.12.2021 ലല കത്, തൃശ്ശൂര്  പഞ്ചായത് ഡയറക്ടറുലട 29.10.2021 
ലല റികപാര്ട്ട്, മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയലട 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  കത്തും അനുബ് കരഖകളം  (SRG 674/22). 
 

 മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  ലപാു  കളിസ്ഥലം ഒരുക്കുന്നുന്നതിന് ഉകേശിക്കുന്നുന്നു. 

ഇതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായതിലല ജഴാം വാര്ഡില്  മൂന്നുകപരുലട കകവശതിലള്ള ആലക 

82.48 ലസന്റ് (33.38 ആര്  സ്ഥലം) കലണ്ടതിയിട്ടുണ്ട് (സര്കവ നമ്പര്  66/8A – വിസ്തീര്ണ്ണം  11.45 

ആര്, സര്കവ നമ്പര്  66/8B വിസ്തീര്ണ്ണം 5.67 ആര്, സര്കവ നമ്പര്  66.8C 16.26 ആര്). ഇവിടം 20 

വര്ഷകതാളം പഴക്കമുള്ള ലത്നതിക്  നില്ക്കുന്നുന്ന കതാഞ്ഞൃകളം െിറകളം  കൂടിയള്ള 

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

സ്ഥലം കഡറൃാ ബാങ്കില്  ഉ്ലപട്ടതാണ്. ഒരു ലസന്റിന് 50,000/- രൂപ (ഒരു ആറിന് 1,23,500 

രൂപ) നിരക്കില്  ഗ്രാമപഞ്ചായതിന് നല്കന്നതിന് തയ്ാറാലണന്ന് ഉടമസ്ഥര്  അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. 

ലകാഞ്ഞൃങ്ങല്ലൂര്  തഹസീല്ദാറുലട ലാന്റ് വാലു സര്ട്ടിഫിക്കറൃ് പ്രകാരം ഒരു ആറിന് 1,17,138.08 

രൂപയാണ് വില.  
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 കഡറൃാ ബാങ്കില്  ഉ്ലപട്ട ഭൂമിയായതിനാല്  സര്ക്കാരിലന്റ അനുമതികയാലട ഭൂമി 

മതിയായ രീതിയില്  ഉയര്തി ജലനിര്ഗമന മാര്ഗങ്ങ്  ഉലണ്ടങ്കില്  അത് സംരക്ഷ്ിചൃ ്

കളിസ്ഥലം നിര്മ്മിക്കാല്ലൃന്നതാലണന്ന് തൃശ്ശൂര്  പഞ്ചായത് ലഡപയൂടട്ടി ഡയറക്ടര്  റികപാര്ട്ടു   

ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒപം മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്  കമ്മിറൃി തീരുമാനങ്ങ്  ക്രമപ്രകാരമല്ല .ന്നു 

ചൂണ്ടി കാണിചൃ ് കളിസ്ഥലതിനു ഭൂമി ആര്ജിക്കുന്നുന്നു  സംബ്ിചൃ നടപടിക്രമങ്ങ്  

സര്ക്കാര്  അറിയിപ് ഉണ്ടാകന്നു വലര നിര്തി ലവ്ാ   02.06.2022 ല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ലസക്രട്ടറിലയ തകേശസവയംഭരണവകപ് അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. കഡറൃാ ബാങ്കില്  ഉ്ലപഞ്ഞൃന്ന മുകളില്  

പറഞ്ഞ ഭൂമി ജലറൃഞ്ഞൃക്കുന്നുന്നതിനും, ഇതിന് സര്ക്കാരികലക്ക് അടക്ണ്ട ഫീസ് ഒഴിവാക്കി 

നല്കന്നതിനും പ്രകതയകാനുമതി നല്കണലമന്നാവശയലപഞ്ഞൃന്നു. 
 

 

4.6  പുഴ്ല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 17.06.2022 ലല കത്തും പുഴ്ല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയലട 17.05.2022 ലല 2(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം പുഴ്ല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
പ്രസിഡന്റിലന്റ 11.07.2022 ലല B.1185(140/22) / 2021-ാാാം നമ്പര്  കത്തും  (SRG 596/22). 
 
 

 കപ്രാ.നം: 4/23 അടങ്കല്  2,72,000 രൂപ 

(വികസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് C.H.C കതാളൂര്  ഡയാലിസിസ് യൂണിറൃിലല താല്ക്കാലിക 

ജീവനക്കാര്ക്ക് കവതനം 
 

 

കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവര്ഷമായി ല്ലക്കകരാഗം ബാധിചൃവര്ക്ക് കതാളൂര്  സാമൂഹയാകരാഗയ കകന്ദ്രം മുകഖന 

ഡയാലിസിസ് ലെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡയാലിസിസ് ആവശയമായവര്ക്ക് സൗജനയമായാണ് 

ലെയ്യുന്നത്. ഇവിലട താല്ക്കാലികമായി നിയമിചൃിരിക്കുന്നുന്നവര്ക്ക് 2022 മാര്ചൃ,് ജപ്രില്  

മാസങ്ങളിലല കവതനം താലഴ പറയം പ്രകാരം നല്കന്നതിന് അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 

ഇതിനു മുമ്പുള്ള കവതനം വികസനഫണ്ട് (ജനറല്) ഉപകയാഗിചൄ നല്കിയിട്ടുലണ്ടന്ന് 

അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്.  

തസ്തിക .ണ്ണം കവതന നിരക്ക് ആലക (പ്രതിമാസം) 
കഡാക്ടര്  1 50,000 50,000 
ഡയാലിസിസ് ലടക്നീഷയ   2 17,500 35,000 
കനഴ്സ് 2 17,500 35,000 
അറൃന്റര്  കം ക്ലീനര്  2 8,000 16,000 

ആലക (ഒരു മാസകതക്ക് ) 1,36,000 
 

 
 

 
4.7  മലപ്പറം ജില്ലാ പഞ്ചായത് 
മലപ്പറം ജില്ലാ പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 18.05.2022 ലല DPM/MPM/12/2020 (2 കത്തുക് )  (SRG 
570/22, SRG 567/22) 
 
 തിരൂര്, നിലമ്പൂര്, ലപരിന്ത്ല്മണ്ണ .ന്നിവിടങ്ങളിലായി മൂന്ന് ജില്ലാ ആശുപത്രിക്  

ജില്ലാ പഞ്ചായതിന് കകമാറി കിട്ടിയതാണ്. നിലമ്പൂര്  ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്  16 
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ഡയാലിസിസ് ലമഷീനും തിരൂരില്  18 ഡയാലിസിസ് ലമഷീനും ലപരിന്ത്ല്  മണ്ണയില്  8 

ലമഷീനും ഉണ്ട്. ഇവിലട വളലര പാവലപട്ട കരാഗിക്ക്ക് സൗജനയമായം മറൄ പാവലപട്ടവര്ക്ക്   

കറഞ്ഞ നിരക്കിലമാണ് ഡയാലിസിസ് നടതിലകാഞ്ഞൃക്കുന്നുന്നത്.  ഈ യൂണിറൄകളികലക്ക്  

സ്റ്റാഫിനും മറൄം കവതനം നല്കന്നത് .ചൃ.്.ം.സി ഫണ്ടില്  നിന്നാണ്. ഡയാലിസിസ് 

കരാഗികളലട .ണ്ണം കൂഞ്ഞൃതല്  ഉള്ളതിനാല്  ഈ യൂണിറൄക്  മൂന്നു ഷിഫ്റ്റായി പ്രവര്തിപിക്കാ   

ഉകേശിക്കുന്നുന്നു. മൂന്നു ഷിഫ്റ്റാക്കുന്നുന്നതിനായി ലപരിന്ത്ല്മണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്  നാല് 

ലടക്നീഷയ മാകരയം നാല സ്റ്റാഫ് കനഴ്സ്മാകരയം വീതല്ലൃം നിലമ്പൂര്, തിരൂര്, ജില്ലാ 

ആശൂപത്രികളികലക്ക് മൂന്നു ലടക്നീഷയന്മാകരയം മൂന്നു കനഴ്സുമാകരയം വീതം നിയമിക്കാ   അനുമതി 

ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  
 

4.8  മലപ്പറം ജില്ലാ പഞ്ചായത് 
മലപ്പറം ജില്ലാ പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 15.06.2022 ലല കത് (SRG 589/22). 
 

 മലപ്പറം ജില്ലാ പഞ്ചായതിനു കീഴില്  മൂന്ന് ജില്ലാ ആശുപത്രിക്  ആണ് ഉള്ളത്. 

(തിരൂര്, നിലമ്പൂര്, ലപരിന്ത്ല്മണ്ണ).  ഈ ആശുപത്രിക്ക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകരയം 

ഉലണ്ടങ്കിലം ജീവനക്കാരുലട കറല്ലൃണ്ട്. മികചൃ െികിത്സ ഉറപാക്കുന്നുന്നതിന് സ്റ്റാഫ് കനഴ്സ്, നഴ്സിംഗ് 

അസിസ്റ്റന്റ് .ന്നിവലര ലപരിന്ത്ല്മണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്  നിയമിക്കുന്നുന്നതിന് അനുമതി 

ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.   
 

 
4.9 കണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത് 
കണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 25.05.2022 ലല DPKNR-P/94/MISC/2022-ാാാം നമ്പര്  
കത് (SRG 635/22). 
 

 കണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായതിലന്റ കനതൃതവതില്  ല്ലക്ക മാറൃി ലവചൃ കരാഗിക്ക്്ക  

സൗജനയമായി മരുന്ന് വിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. തകേശഭരണസ്ഥാപനതിലന്റ 

വിഹിതകതാലടാപം സംഭാവനയം സവീകരിക്കുന്നുന്നുണ്ട്.  കണ്ണൂര്  ജില്ല ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് 

നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥനായി കഹജ്ഹകജയാതി കിഡ്നി കപഷയന്റ് ലവല്ലഫയര്  ലസാകസറൃി 

മുകഖനയാണ് മരുന്ന് നല്കന്നത്. കകരള ലമഡിക്കല്  സകലാനസ് കകാര്പകറഷ   ലിമിറൃഡ് 

(KMSCL) മുകഖനയാണ് മരുന്നു സംഭരിക്കുന്നുന്നത്. .ന്നാല്  KMSCL മുകഖന മരുന്ന് ലഭിക്കുന്നുന്നതിന് 

കാലതാമസം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിനാല്  ഓപണ്  മാര്ക്കറൃില്  നിന്നും ലടണ്ടര്/ ഇ-ലടണ്ടര്  

നടപടിയിലൂലട മരുന്നു വാങ്ങാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 

 
4.10  ലകാഞ്ഞൃമണ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
പഞ്ചായത് ഡയറക്ടറുലട 21.06.2022 ലല PAN/9098/2022- J1 (DP) നമ്പര്  കത്തും ലകാഞ്ഞൃമണ്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയലട 15.03.2022 ലല 1(10) നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 640/22- 
തസവഭവ – DA2/146/2022- LSGD). 
 

 കാട്ടുപന്നി ശലയതില്  നിന്നും കൃഷിലയ രക്ഷ്ിക്കുന്നുന്നതിന് ലകാഞ്ഞൃമണ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

2021-22 വര്ഷം കപ്രാജക്ട് ജലറൃഞ്ഞൃതിരുന്നു. ഈ കപ്രാജക്ടിലന്റ നിര്വഹണം താലഴപറയന്ന 

രീതിയില്  നടതാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  
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1) വനയമൃഗങ്ങളില്  നിന്ന് വിള സംരക്ഷ്ണ കവലി നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതിന് നിലവില്  50 .ം..ം. 

ഡയമീറൃര്  ജി.ഐ. കപാസ്റ്റ് കവണലമന്നാണ് നിഷ്കര്ഷിചൃിരിക്കുന്നുന്നത്. (കൃഷി ഓഫീസര്  

അറിയിചൃത് ). ഇതിനു പകരമായി കകാണ്ക്രീറൃ് കളണുകളം അംകകയറുകളം ഉപകയാഗിചൃ ്

കവലി നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതിന് അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 

2) അഞ്ച് വര്ഷം വലര പ്രായമായ റബരര്  പുരിയിടങ്ങളില്  ഇടവിള കൃഷി ലെയ്തിരിക്കുന്നുന്ന 

കൃഷിയിടങ്ങ്ക്കുന്നു കൂടി കവലി നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതിന് അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  

3) റവനു കരഖകളില്  നിലം .ന്ന് കരഖലപഞ്ഞൃതിയിട്ടുള്ളു ം .ന്നാല്  തരം 

മാറൃിയിട്ടുള്ളു മായ കൃഷിയിടങ്ങ്ക്ക് കൂടി സംരക്ഷ്ണ കവലി നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതിന് 

അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.


4.11  പതനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത് 
പതനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റിലന്റ 10.06.2022 ലല കത്  (SRG 637/22). 
 

 പദ്ധതി ആസൂത്രണം, നിര്വഹണം കമാണിറൃറിംഗ് .ന്നിവ്ായി പ്രകതയകമായി വിഹിതം 

ലെലവഴിക്കാ   ആസൂത്രണ മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം അനുമതിയണ്ട്. ഇങ്ങലന മാറൃി വയ്ക്കുന്ന 

വിഹിതം ഉപകയാഗിചൃ ്വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ് കയാഗങ്ങ്, ആസൂത്രണ സമിതി കയാഗങ്ങ്, പദ്ധതി 

പ്രവര്തനല്ലൃമായി ബ്ലപട്ട മറൄ കയാഗങ്ങ്  .ന്നിവയില്  പലങ്കഞ്ഞൃക്കുന്നുന്ന വര്ക്കിംഗ് 

ഗ്രൂപികലയം ആസൂത്രണ സമിതിയികലയ്ക്കും അനൗകദയാഗികാംഗങ്ങ്ക്ക് യാത്രാബത നല്കാ   

അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. .ന്നാല്  നിരക്ക് .ത്രയാലണന്ന് നിശ്ചിയിചൃിട്ടില്ല. താമസസ്ഥലത്തു 

നിന്ന് 8 കികലാമീറൃര്  ഭൂപരിധിക്ക് മുകളിലള്ളവര്ക്കാണ് യാത്രാബത നല്കാല്ലൃന്നത് 

.ന്നതിനാല്  ഇു  സംബ്ിചൃ ്വയക്തത കറല്ലൃണ്ട്.  

 ഈ സാഹെരയതില്  വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ് അംഗങ്ങ്ക്കുന്നും തകേശഭരണസ്ഥാപനതല  

ആസൂത്രണസമിതി അംഗങ്ങ്ക്കുന്നും നല്കാല്ലൃന്ന യാത്രാബത / സിറൃിംഗ് ഫീ .ത്രയാണ് 

നല്കകണ്ടത് .ന്ന്  വയക്തത വരുതണലമന്നാവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 
 

4.12  പള്ളുരുതി കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറുലട 02.07.2022 ലല 2927/DP4/2022/CRD നമ്പര്  കത്തും പള്ളുരുതി 
കലാക്ക് പഞ്ചായത് ലസക്രട്ടറിയലട 24.05.2022 ലല C/845/22-ാാാം നമ്പര്  കത്തും  (SRG 
645/22). 
 ഭവനനിര്മ്മാണ സാമഗ്രികളലട വില വര്ദ്ധിചൃിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്  പട്ടികജാതി 

വിഭാഗക്കാരുലട വീഞ്ഞൃ നിര്മ്മാണതിനുള്ള യൂണിറൃ് നിരക്ക് വര്ദ്ധിപിക്കണലമന്നാ 

വശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.   
 

 

4.13  കളകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറുലട 12.05.2022 ലല CRD/997/2022/ H & T 6 നമ്പര്  കത്തും കളകണരി 
കലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ഭരണസമിതിയലട 04.01.2022 ലല 6(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം കളകണരി 
കലാക്ക് പഞ്ചായത് ലസക്രട്ടറിയലട 14.02.2022 ലല കത്തും കളകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
ലസക്രട്ടറിയലട 11.04.2022 ലല D/714/2020-ാാാം നമ്പര്  കത്തും, അനുബ് കരഖകളം  (SRG 
644/22 – LSGD – DD1/113/2022 – LSGD, SRG -684/22 – LSGD – DD1/136/2022 - LSGD). 

 കളകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായതില്  IAY പദ്ധതി നടപാക്കിയകപാ്  സംസ്ഥാന വിഹിതം 

ലഭിക്കാലത വന്നതിനാല്  2013 ല്  19,82,070/- രൂപ പുറകമരി സര്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കില്  
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നിന്നും കലാലണഞ്ഞൃത്തു. ഈ വായ്പയില്  3,96,414 രൂപയം ഇതിലന്റ പലിശയം കടിേികയായി 

ഉണ്ട്. IAY പദ്ധതിക്കായി ത്രിതല പഞ്ചായത്തുക്  നല്കിയ ു കയില്  28,16,428/- രൂപ 

(അക്കൗണ്ട് നമ്പര്  - 40134100110301 – SMGB, കളകണരി) ലെലവഴിക്കലപടാലത മിചൃമുണ്ട്. ഈ 

ു കയില്  നിന്നും പുറകമരി സര്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലല IAY കലാണിലന്റ കടിേിക 

ു കയായ 3,96,414 രൂപയം പലിശയം തിരിലക അട്ാ   അനുമതി 

നല്കണലമന്നാവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  

 

4.14  പൂഞ്ഞാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

പൂഞ്ഞാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് 16.09.2021 ലല കത്തും പൂഞ്ഞാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയലട 08.09.2021 ലല 7(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 676/22). 
 

 പൂഞ്ഞാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  4,5,6 വാര്ുക്  ഉ്ലപഞ്ഞൃതി പനചൃികപാറ 

കകന്ദ്രമാക്കി ഒരു ക്ഷ്ീര സംഘം പ്രവര്തനം ആരംഭിക്കുന്നുവാ   ഉകേശിക്കുന്നുന്നു. ക്ഷ്ീര സംഘതിന് 

സൗജനയമായി ഒരു ലകട്ടിടമുറി നല്കണലമന്ന് ഈരാറൄകപട്ട കലാക്ക് ഡയറി .ക്സ്റൃ ഷ   

ഓഫീസര്  ശുപാര്ശ ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൂഞ്ഞാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായതിലന്റ കഷാപിംഗ് കകാംലാനക്സില്  5/387 

B നമ്പര്  മുറി ഇകപാ്  ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുകയാണ്. ഈ മുറി ക്ഷ്ീര സംഘതിന് 

വാടകരഹിതമായി നല്കന്നതിന് അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 

 

4.15  മൂന്നാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 11.07.2022 ലല കത്തും മൂന്നാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയലട 07.06.2022 ലല 5(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 677/22 – CC/408/2022). 
 

 മൂന്നാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  പട്ടികജാതി വിഭാഗതില്  ഉ്ലപലടയള്ളവരുലട 

വീഞ്ഞൃക്ക്ക് ആധികാരിക സ്ഥലകരഖകളലട അഭാവതില്  അനധികൃത ഗണതില്ലപ 

ഞ്ഞൃതിയാണ് വീട്ടു നമ്പര്  നല്കിയിരിക്കുന്നുന്നത്. അതിനാല്  ഇവര്ക്ക് വീഞ്ഞൃ ലമയിന്റന സ്, 

പട്ടികജാതി വിഭാഗതില്ലപട്ട വിദയാര്ഥിക്ക്ക് പഠനമുറി .ന്നിവക്ക് ധനസഹായം 

നല്കാ   കഴിയന്നില്ല. ഇതരം അനധികൃത ഗണതില്  ഉ്ലപഞ്ഞൃതി നമ്പര്  ഉള്ള 

കഞ്ഞൃംബങ്ങ്ക്കുന്നും വീഞ്ഞൃലമയിന്റന സിനും പഠനമുറിക്കുന്നും ധനസഹായം നല്കാ   അനുമതി 

ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.   
 

 

4.16  മഹാത്മാഗാ്ി കദശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഴിലറപ് പദ്ധതി 

MGNREGS മിഷ   ഡയറക്ടറുലട 18.08.2020 ലല 52996/E/2022/REGS (1) നമ്പര്  കത്തും 
അനുബ്കരഖകളം  (SRG 642/22 - LSGD – DD2/214/2020 / LSGD). 

(i) മഹാത്മാഗാ്ി കദശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഴിലറപ് പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രവര്തിക്കുന്നുന്ന വീഞ്ഞൃ 

നിര്മ്മാണ സാമഗ്രി യൂണിറൄക്ക്ക് സാധനങ്ങ്  വിതരണം ലെയ്യുന്നതിന് ലവണ്ടര്  

ആയി പ്രവര്തിക്കുന്നുന്നതിന് CDS ക്ക്ക് 13.08.2018 ലല 110/2018/തസവഭവ ഉതരല്ലൃ 

പ്രകാരം അനുമതിയണ്ട്. മറൃ് ആസ്തി നിര്മ്മാണ പ്രല്ലതികളകടയം ലവണ്ടര്മാരായി CDS 

ക്ക്ക്  അനുമതി നല്കണലമന്നാവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  
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(ii) ആസ്തി നിര്മ്മാണ പ്രല്ലതിക്ക്ക്  ലമറൃീരിയല്  ഘടകതിലള്ള ു ക ലതാഴിലറപ്പ 

പദ്ധതിയില്  നിന്ന് ലഭയമാക്കുന്നുന്നതിലല കാലതാമസം ലവണ്ടര്മാര്ക്ക്  ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകം. 

ഇു  പരിഹരിക്കാ   ഗ്രാമപഞ്ചായതിലന്റ വികസന ഫണ്ടില്  നിന്നും CDS ക്ക്്ക  

വര്ക്കിംഗ് കയാപിറൃല്  ലഭയമാക്കാ   അനുമതി നല്കണലമന്നും ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 
 

4.17  കതിരൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

കതിരൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 02.04.22 ലല B1-105/22-ാാാം നമ്പര്  കത്തും 
ഭരണസമിതിയലട 05.03.2022 ലല 57(5)/22-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 636/22, SRG 595/22). 
 

 ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  2019ല്  കഞ്ഞൃംബാകരാഗയ കകന്ദ്രം പ്രവര്തനം ആരംഭിചൃകപാ്  ഒരു 

ഫിസികയാ ലതറാപി ലസന്ററും ഇവിലട ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവികടക്കാവശയമായ ഉപകരണങ്ങ്  

കപാണ്സര്ഷിപിലൂലടയാണ് കലണ്ടതിയത്. ഇവിലട ഫിസികയാ ലതറാപിസ്റ്റിലന ദിവസ 

കവതനാടിസ്ഥാനതില്  നിയമിചൃ ് പ്രതിമാസം ശരാശരി 25 ദിവസം ഫിസികയാ 

ലതറാപിസ്റ്റിലന്റ കസവനം ലഭയമാക്കുന്നുന്നുണ്ട്. ഈ കസവനതിന് 100 രൂപ മാത്രമാണ് 

ഈടാക്കുന്നുന്നത്. പാലികയറൃീവ് ലകയര്  പദ്ധതിയലട ഭാഗമായി വീഞ്ഞൃകളിലലതിയം ഫിസികയാ 

ലതറാപി നല്കന്നുണ്ട്. ഈ വര്ഷം മുതല്  പദ്ധതി വിഹിതം ഉപകയാഗിചൃ ്

ഫിസികയാലതറാപിസ്റ്റിലന താല്ക്കാലികാടിസ്ഥാനതില്  ഈ ലസന്ററില്  നിയമിക്കാ   

അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.   
 

 

4.18 വാഴൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

കകാട്ടയം ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 21.06.2022 ലല കത്  (SRG 616/22 – CC/343). 

 വാഴൂര്  കഞ്ഞൃംബാകരാഗയ കകന്ദ്രതിലന്റ ഉചൃകഴിഞ്ഞുള്ള പ്രവര്തനതിന് ഒരു 

കഡാക്ടകറയം ഒരു പാരാലമഡിക്കല്  സ്റ്റാഫിലനയം അധികമായി നിയമിചൃ ്ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  

നിന്ന് കവതനം നല്കന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറലമ കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവര്ഷമായി ഓകരാ വര്ഷല്ലൃം 

കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയലട പ്രകതയകാനുമതികയാലട അധികമായി ഒരു കനഴ്സിലന കൂടി 

ഗ്രാമപഞ്ചായത് വിഹിതമുപകയാഗിചൃ ് നിയമിചൃിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്ഷം കൂടി ഒരു സ്റ്റാഫ് കനഴ്സിലന 

അധികമായി കരാടിസ്ഥാനതില്  നിയമിക്കാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  
 

4.19  തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത് ലസക്രട്ടറിയലട 18.06.2022 ലല DPT-A5-2181/2022-ാാാം നമ്പര്  കത്  
(SRG 680/22). 

കപ്രാ.നം: 443/22 അടങ്കല്  11,11,111 രൂപ 

 .സ്.സി.പി  10,00,000 രൂപ 

ഗുണകഭാൃവിഹിതം 1,11,111 രൂപ 

കപര് .സ്.സി വനിതക്ക്ക് കാര്ഷിക യന്ത്രം വാങ്ങല്  
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പട്ടികജാതി വിഭാഗതിലല വനിത കര്ഷകര്ക്കുന്നുള്ള കാര്ഷിക യന്ത്രം വാ്നതിന്നതിന് കഴിഞ്ഞ 

വര്ഷം കപ്രാജക്ട് പദ്ധതിയില്  ഉ്ലപഞ്ഞൃതിയിരുന്നു. ഇവ 100 ശതമാനം സബ്സിഡികയാലട 

നല്കാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 

 

4.20  ഓചൃിറ കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

ലകാല്ലം ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 28.06.2022 ലല കത്തും ഓചൃിറ കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
ഭരണസമതിയലട 07.05.2022 ലല 1(3), 19.07.2022 ലല 2(3) .ന്നീ നമ്പറുകളിലായള്ള തീരുമാനല്ലൃം  
(SRG 620/22- CC/389/2022) 
 

കപ്രാ.നം: 14/23 അടങ്കല്  23,06,900/- രൂപ 

 (CFC Tied Grant) 

കപര് പന്നക്കാട്ടില്  യദുഭവനം കതാടിന് െീപ്പ നിര്മ്മാണം 
 

ക്ലാപന ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  പന്നക്കാട്ടില്  യദുഭവനം കതാടിന് െീപ്പ നിര്മ്മാണം .ന്ന ഈ 

കപ്രാജക്ടു ഈ വര്ഷം പില്  ഓവറായി ു ടരുന്നതാണ്. കവലികയറൃ സമയത് ഇവിലട  

കടിലവള്ളം മലിനമാകകയം കൃഷി നശിക്കുന്നുകയം ലെയ്യുന്നു. ഇത് ഇറികഗഷ   വകപിലന്റ 

ആസ്തിയാണ്. അതിനാല്  ു ക ഇറികഗഷ   വകപിന് ഡികപാസിറൃ് ലെയ്ത് െീപ് നിര്മ്മാണം 

നടത്തുന്നതിന് അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 

 
4.21  ഓചൃിറ കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

ലകാല്ലം ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 28.06.2022 ലല കത്തും ഓചൃിറ കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയലട 07.05.2022 ലല 1(3), 19.07.2022 ലല 2(3) .ന്നീ നമ്പര്  പ്രകാരമുള്ള 
തീരുമാനങ്ങളം (SRG 619/22 – CC/390/2022) 
 

കപ്രാ.നം: 15/23 അടങ്കല്  23,07,000   രൂപ 

(സി..ഫ്.സി കടഡ് ഗ്രാന്റ്) 

കപര് സതയാലയം കടവ് മാധവ മന്ദിരം െീപ് നിര്മ്മാണം 
 

 

ക്ലാപന ഗ്രാമപഞ്ചായതിലല സതയാലയം കടവ് മാധവ മന്ദിരം ഭാഗത് കവലികയറൃ സമയത് 

കിണറുകളില്  ഉപ്പലവള്ളം കയറി കടിലവള്ളം മലിനമാക്കുന്നുകയം കൃഷി നശിക്കുന്നുകയം ലെയ്യുന്നു. 

ഇതിനു പരിഹാരമായി സതയാലയം കടവ് മാധവ മന്ദിരം ഭാഗത് െീപ് 

നിര്മ്മിക്കാനുകേശിക്കുന്നുന്നു.  ഇത് ഇറികഗഷ   വകപിലന്റ ആസ്തിയാണ്. അതിനാല്  ു ക 

ഇറികഗഷ   വകപിന് ലഡകപാസിറൃ് ലെയ്ത് െീപ്പ നിര്മ്മാണം നടതാ   അനുമതി 

ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  
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4.22  ഒല്ലൂക്കര കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
  
ഒല്ലൂക്കര കലാക്ക് പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 15.06.2022 ലല കത് (SRG 594/22) 
 

കലാക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുക്ക്ക് വയക്തിഗത കപ്രാജക്ട് .ഞ്ഞൃക്കുന്നുന്നതില്  നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്. 

അതിനാല്  ഇതരം കപ്രാജക്ടുകളലട നിര്വഹണതില്  കലാക്്ക, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുക്ക്്ക  

പങ്കാളിയാകാ    കഴിയില്ല. അതിനാല്  സ്ഥിരം കൃഷി, തരിശ് കൃഷി ു ടങ്ങിയ കപ്രാജക്ടുക്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്  ജലറൃഞ്ഞൃക്കുന്നുകമ്പാ്  കലാക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളലട കൂടി വിഹിതം 

ഉ്ലപഞ്ഞൃതി സംയക്ത കപ്രാജക്ടായി നടപാക്കാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 

 

 

4.23  കണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത് 
  
കണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 10.06.2022 ലല Plan/President/A2 3395/21-ാാാം നമ്പര്  
കത്  (SRG 657/22) 

 

ജില്ലാ പഞ്ചായതിലന്റ കീഴിലള്ള ലക.പി.ആര്.ജി..ം.ജി..ചൃ.്.സ്..സ് സ്കൂ്  

കകാമ്പൗണ്ടില്  ജനകീയാസൂത്രണ രജതജൂബിലി സ്മാരകല്ലൃം ബഹു. കകരള മുഖയമന്ത്രിയായിരുന്ന 

ശ്രീ.ഇ.ലക.നായനാരുലട പ്രതിമയം സ്ഥാപിക്കാ   ജില്ലാ പഞ്ചായത് തീരുമാനിചൃിട്ടുണ്ട്. 

ജനകീയാസൂത്രണതില്  കണ്ണൂര്  ജില്ല കകവരിചൃ കനട്ടങ്ങ്  ഡിജിറൃല്  രൂപതില്  

മയൂടസിയതില്  പ്രദര്ശിപിക്കാനുകേശിക്കുന്നുന്നു. ഇവിലട ശ്രീ ഇ.ലക.നായനാരുലട പ്രതിമ 

സ്ഥാപിക്കാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  
 

 

 

 

 
4.24  ലനല്ലിയാമ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
  
പഞ്ചായത് ഡയറക്ടറുലട 13.07.2022 ലല PAN/10333/2022-J2(DP) നമ്പര്  കത്തും ലനല്ലിയാമ്പതി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത് ലസക്രട്ടറിയലട 27.06.2022 ലല A4-595/2021-ലല കത്തും ലനല്ലിയാമ്പതി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയലട 22.02.2022 ലല 6/4, 24.03.2022 ലല  
9/1- .ന്നീ നമ്പറായള്ള തീരുമാനങ്ങളം അനുബ്കരഖകളം  (SRG 687/22) 
 

ലനല്ലിയാമ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  2021-22 വര്ഷം പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗതിലല 90 

കഞ്ഞൃംബങ്ങ്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണതിന് കപ്രാജക്ട് .ഞ്ഞൃതിരുന്നു. 6.00 ലക്ഷ്ം രൂപ വീതമാണ് 

നല്കന്നത്. ഇതിനായി ആലക 5.40 കകാടി രൂപയാണ് വകയിരുതിയിരുന്നത്. 

ഗ്രാമപഞ്ചായതിലല 5-ാാാം വാര്ഡില്  പുല്ലുകാട് കകാളനി പ്രകദശത്തുള്ള ഓകരാ പട്ടികവര്ഗ  

കഞ്ഞൃംബതിനും ഒകരക്കര്  വീതം ഭൂമി സര്ക്കാര്  നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥലതാണ് വീട് നിര്മ്മിചൄ 

നല്കന്നത്. ഈ വീഞ്ഞൃക്  നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതിന് ഇ സ്റ്റിറൃയൂടട്ട് കഫാര്  ലസാകസറൃല്  

അഡവാ ലസ്മന്റ് മരുതംകഴി, തിരുവനന്ത്പുരം .ന്ന ജജ സിലയ ചുമതലലപഞ്ഞൃതി. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത് ലസക്രട്ടറി, വീഞ്ഞൃകളലട ഗുണകഭാൃസമിതി പ്രസിഡന്റ്, ജജ സിയലട 

ഡയറക്ടര്  .ന്നിവരുമായി 25.03.2022 ല്  .ഗ്രിലമന്റില്  ജര്ലപട്ടു. കൂടാലത 

ഭവനനിര്മ്മാണതിലന്റ ആദയഗുലവന്ന നിലയില്  1,07,28,229 രൂപ ജജ സിക്കുന്നു കകമാറി 

(റൃി..സ്.പി വിഹിതം 3,21,000 രൂപയം വികസനഫണ്ട് 1,04,07,229 രൂപ). സാമ്പതികവര്ഷം 

അവസാനിക്കുന്നുന്നതിനു മുമ്പ് കലഫ് പദ്ധതിക്കുന്നുള്ള ു ക നഷ്ടലപടാതിരിക്കാനാണ് 24.03.2022 

ലല ഭരണസമിതി തീരുമാനതിലന്റ അടിസ്ഥാനതിലാണ് ഇപ്രകാരം ു ക 

കകമാറിയലതന്നറിയിചൄലകാണ്ട് ഇതിന് സാധൂകരണം ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
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4.25 അടിമാലി കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
  
ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 11.07.2020 ലല കത്തും അടിമാലി കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
പ്രസിഡന്റിലന്റ 09.07.2022 ലല D623/2022-ാാാം നമ്പര്  കത്തും  (SRG 694/22) 

 
കലഫ് മിഷ   പദ്ധതി 2020-ഒന്നാം ഘട്ട അപീല്  സവീകരിക്കുന്നുന്നതിന് അടിമാലി 

കലാക്ക് പഞ്ചായതില്  ലഹല്പ് ലഡസ്ക് രൂപീകരിചൃ ് ക്രമീകരണം ലെയ്തിരുന്നു. അപീല്  

സവീകരിചൃ ് നടപടി .ഞ്ഞൃകക്കണ്ട അവസാനദിവസം 17.06.2022 ആയിരുന്നു. ആലക 928 

അകപക്ഷ്കളാണ് ലഭിചൃത്. ഇവ പരികശാധിചൃ ് കലഫ് ലിസ്റ്റില്  ഉ്ലപഞ്ഞൃത്തുന്നതിന് 

കയാഗയതയള്ളവരുകടയം അകയാഗയരാവയവരുകടയം ലിസ്റ്റ് കസറൃില്  അപ് കലാഡ് ലെയ്ണം. 

.ന്നാല്  അവസാനദിവസമായ ജൂണ്  17-ാാാം തീയതി ലനറൃ് കണക്ഷ്ലന്റ പ്രനം ം കാരണം 119 

അകപക്ഷ്ക്  കസറൃില്  അപ് കലാഡ് ലെയ്ാ   കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാല്  ഇവരുലട 

വിവരങ്ങ്  കൂടി അപ് കലാഡ് ലെയ്ാ   (കയാഗയതയള്ളവരും അകയാഗയരായവരും) 

ക്രമീകരണം ലെയ്ണലമന്നാവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 
 

4.26 ചൂര്ണ്ണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

 .റണാകളം ജില്ലാ കളക്ടറുലട 06.07.2022 ലല 106426/22/DPC/DPO/EKM/CC നമ്പര്  കത്തും 

ചൂര്ണ്ണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 06.07.2022, 01.07.2022 .ന്നീ തീയതികളിലല 

കത്തുക്  (2 .ണ്ണം) ചൂര്ണ്ണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയലട 27.06.2022 ലല  

1(6)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 661/22). 

 
 

 

1) കപ്രാ.നം: 9/23 അടങ്കല്  4,99,000/- രൂപ 
             (CFC Tied Grant) 

കപര് വിവിധ വാര്ുകളിലല കാനകളിലല മാലിനയം നീക്കം ലെയ്ല്  

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

കപര് കകട്ടപാടം ഭാഗലത കതാട് ല്ലതിയാക്കല്  

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

കപര് പള്ളിക്കവല കന്നുംപുറം കാന ല്ലതിയാക്കല്  
 

 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം 1.00 ലക്ഷ്ം രൂപയില്  

കൂഞ്ഞൃതലള്ള പ്രല്ലതിക്  ഇ-ലടണ്ടര്  മുകഖനയാണ് നടകതണ്ടത്. കാലവര്ഷം  

ആരംഭിക്കുന്നുന്നതിനു മുമ്പായി ലെകയ്ണ്ട പ്രല്ലതി ആയതിനാല്  മുകളില്  പറഞ്ഞ 

കപ്രാജക്ടുക്  ഇ-ലടണ്ടറിനു പകരം സാധാരണ ലടണ്ടറിലൂലട നടപാക്കാ   അനുമതി 

ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
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4. 27 തകേശസവയംഭരണ വകപ് .ഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം 

തകേശസവയംഭരണ വകപ് െീഫ് .ഞ്ചിനീയറുലട 07.07.2022 – ലല DB3/753/2013/CE/LSGD  
(Part C – SRG 678/22)   

 .ഞ്ചിനീയര്മാരുലട ആവശയതിന് മാനദണ്ഡങ്ങ്  പാലിചൃ ് .ല്ലാ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലം വാഹനം വാടക്് .ഞ്ഞൃക്കുന്നുന്നതിനും, .ഞ്ചിനീയര്മാര്ക്ക് വാഹനം 

ഇല്ലാത നഗരസഭക്ക്കുന്നും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുക്ക്കുന്നും, കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുക്ക്കുന്നും, 

നിലവിലള്ള നിബ്നക്  പാലിചൄലകാണ്ട് വാഹനം വാ്നതിന്നതിനും 14.03.2018 ലല 

690/18/തസവഭവ നമ്പര്  പ്രകാരം സര്ക്കാര്  ഉതരവായിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി 

അവകലാകനകയാഗങ്ങളില്  വാഹനലഭയത കറവ് മൂലം പദ്ധതി നിര്വഹണതില്  ഒകട്ടലറ 

ബുദ്ധിമുട്ടുക്  അനുഭവിക്കുന്നുന്നതായി .ഞ്ചിനീയര്മാര്  അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. ഇതിലന്റ 

അടിസ്ഥാനതില്  വാഹനലഭയത സംബ്ിചൃ ഒരു കഡറൃ കളക്ഷ്   നടതിയിരുന്നു. 

ഇതനുസരിചൃ ് 541 തകേശസ്ഥാപനങ്ങളിലല .ഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗതിന് 

വാഹനസൗകരയമില്ല. ഇതില്  തലന്ന 262 തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  ഫണ്ടിലന്റ 

അപരയാപ്തതമൂലം വാഹനസൗകരയം ലഭയമാക്കാ   കഴിയില്ല. പുതിയ ആസൂത്രണ/സബ്സിഡി 

മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം തനത്/വികസനഫണ്ട് (ലപാു  വിഭാഗം - സാധാരണ വിഹിതം) ആണ് 

വാഹനം വാടക്് .ഞ്ഞൃക്കുന്നുന്നതിന് അനുമതിയള്ളത്. ഈ ഫണ്ടില്  നിന്ന് .ഞ്ചിനീയറിംഗ് 

വിഭാഗതിലന്റ വാഹന സൗകരയതിനായി പദ്ധതിക്  വയ്ക്കുന്നത് സംബ്ിചൃ ്

തകേശസവയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്  വിമുഖത കാട്ടുന്നുണ്ട്. മു കാലങ്ങളില്  തനു ഫണ്ടിലന്റ 

ലഭയത കറല്ലൃള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്  കനാണ്  കറാഡ് ലമയിന്റന സ് ഫണ്ടില്  നിന്ന് 

വാഹനം വാടക്് .ഞ്ഞൃക്കുന്നുന്നതിന് അനുമതിയണ്ടായിരുന്നു. (02.08.2019 ലല 

LSGD/DB3/141/2019/LSGD നമ്പര്  സര്ക്കുന്നുലര്). കൂടാലത 2017 നു കശഷം രജിസ്റ്റര്  ലെയ്ത 

വാഹനമായിരിക്കണലമന്ന മാര്ഗകരഖയിലല നിബ്നയം, അനുവദിചൃിട്ടുള്ള നിരക്ക് Rs.18/km 

(ശരാശരി) .ന്നു ം വാഹനം ലഭിക്കുന്നുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുന്നു. വിസ്തൃതി കൂടിയു ം, വയതയസ്ത 

Terrain-ല്  ഉ്ലപട്ടുവരുന്നു മായ തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്, മാര്ഗകരഖയില്  

അനുശാസിക്കുന്നും പ്രകാരമുള്ള പരിധിക്  (km & ു ക) വാഹനലഭയത്് പ്രയാസകരമാണ്. 

അതിനാല്  കമല്വിവരിചൃ വിഷയങ്ങളില്  ആവശയമായ ഇളല്ലൃക്  ഉ്ലപഞ്ഞൃതണ 

ലമന്നാവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 

4.28 പതനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

പതനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 12.08.2022 ലല P6/3182/21-ാാാം നമ്പര്  കത്തും 

പതനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയലട 04.08.2022 ലല 6(7)-ാാാം നമ്പര്  

തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 786/22). 
 

 

കപ്രാ.നം: 726/23 അടങ്കല്  5,00,000   രൂപ 

(തനത്ഫണ്ട് ) 

കപര് പള്ളികയാടങ്ങ്ക്ക് ഗ്രാന്റ്  
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ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി ജകലാത്സവം ജില്ലയലട കപതൃകകാത്സവമാണ്. നാല്പകതാളം ചുണ്ട   

വള്ളങ്ങ്  ഈ ജകലാത്സവതില്  പലങ്കഞ്ഞൃക്കുന്നുന്നുണ്ട്. ജകലാത്സവതിനു കശഷം ചുണ്ട   

വള്ളങ്ങ്  കകഞ്ഞൃകൂടാലത സൂക്ഷ്ിക്കുന്നുന്നതിന് പള്ളികയാടസമിതിക്ക്ക് ഭാരിചൃ ലെലല്ലൃ വരും. ഈ 

പള്ളികയാടങ്ങളലട പരിപാലനതിന് ധനസഹായമായി 25,000 രൂപ വീതം നല്കാ   

അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  
 

 

4.29  കഞ്ഞിക്കുന്നുഴി കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

കഞ്ഞുക്കുന്നുഴി കലാക്ക്പഞ്ചായത് ലസക്രട്ടറിയലട 04.08.2022 ലല P2-ാാാം നമ്പര്  കത്  (SRG 

787/22). 
 
 

 

 

 

 

കഞ്ഞിക്കുന്നുഴി കലാക്ക് പഞ്ചായത് ഓണകതാടനുബ്ിചൃ ് വിപണന സൗകരയം 

ഒരുക്കുന്നുന്നതിനായി പുതിയതായി ഒരു കപ്രാജക്ട് ഉ്ലപഞ്ഞൃതാ   ്ഷകലഖ കസാഫ്റ്റ് ലവയറില്  

സൗകരയം ഒരുക്കണലമന്നാവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  
 

 

4.30  പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  

പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടറുലട 10.08.2022 ലല PAN/20905/2018/J1 DP – നമ്പര്  കത്  (SRG 770/22) 
 

 
 

ഐ.റൃി.ഐകളില്  നിന്ന് വിവിധ കട്രുകളില്  പഠനം പൂര്തിയാക്കിയ പട്ടികവര്ഗ  

വിഭാഗതില്ലപട്ട ലതാഴില്രഹിതരായവര്  ഉണ്ട്. ഇവര്ക്ക് സവന്ത്മായി ഞ്ഞൄ്  കിറൄക്  

ഇല്ലാതതിനാല്  അവര്  പഠിചൃ ലതാഴില്  ലെയ്ത് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതിന് കഴിയാത 

അവസ്ഥയണ്ട്. ഇവര്ക്ക് ഞ്ഞൄ്  കിറൃ് വാ്നതിന്നതിന് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്  ധനസഹായം 

നല്കിയാല്  പ്രകയാജന പ്രദമായിരിക്കുന്നുലമന്ന് അറിയിചൄലകാണ്ട് ഇത് കകാഓര്ഡികനഷ   

കമ്മിറൃിയില്  പരിഗണിക്കണലമന്നാവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 
 

 

4.31 പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  

പഞ്ചായത് ഡയറക്ടറുലട 10.08.2022 ലല  PAN /23922/18/J2/DD നമ്പര്  കത്തും അനുബ്മായി 

കെര്തിരിക്കുന്നുന്ന പട്ടികയം  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്  (ആലക 44 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്) വിവിധ ഭവന നിര്മ്മാണ 

പദ്ധതിയില്  ലഭിചൃിട്ടുള്ളതില്  6,80,40,988/- രൂപ വിവിധ ബാങ്കുകളിലായി ലെലവഴിക്കാലത 

കിടപ്പണ്ട്.  ഇ..ം..സ് ഭവനപദ്ധതി, .ം..   ലക്ഷ്ം വീഞ്ഞൃ പദ്ധതി, പി..ം...കവ, ജനകീയ 

ഭവനപദ്ധതി, സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്  പ്രകതയകമായി നല്കിയ ഭവന നിര്മ്മാണ ധനസഹായം 

.ന്നിവയില്  ലെലവഴിക്കാലത കിടക്കുന്നുന്നതാണ് ഈ വിഹിതം. 

ഇങ്ങലന ലെലവഴിക്കലപടാലത കിടക്കുന്നുന്ന വിഹിതം കലഫ് ഭവന പദ്ധതി്ായി 

ഉപകയാഗിക്കുന്നുന്നതാണ് നല്ലലതന്ന് പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  അറിയിചൃിരിക്കുന്നുന്നു. ഓകരാ 

ഗ്രാമപഞ്ചായതിലം ഇപ്രകാരം ലെലവഴിക്കലപടാലത കിടക്കുന്നുന്ന ു കയടക്കമുള്ള ലിസ്റ്റ് 

നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ു ക കലഫ് ഭവനപദ്ധതി്ായി ഉപകയാഗിക്കാ   അനുമതി 

നല്കണലമന്നു  സംബ്ിചൃ.് 
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4.32 കവങ്ങര കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

ബഹു.കവങ്ങര .ം..ല്..യലട 12.07.2022 ലല കത്തും കവങ്ങര കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

പ്രസിഡന്റിലന്റ 06.07.2022 ലല B-143/2022- ലല കത്തും കകാഓര് ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയലട 

11.03.2022 ലല കയാഗതീരുമാനല്ലൃം (ഖണ്ഡിക 4.63)   (SRG 688/22). 

 കവങ്ങര സി..ചൃ.്സിയലട പഴയ ലകട്ടിടം ലപാളിചൃ ്പുതിയ ലകട്ടിടം നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതിലന്റ 

ഭാഗമായി കിടതി െികിത്സ താല്ക്കാലികമായി നിര്തി ലവയ്ക്കുകയം ജീവനക്കാലര മറൄ 

സ്ഥാപനങ്ങളികലക്ക് മാറൃി നിയമിക്കുന്നുകയണ്ടായി. പുതിയ ലകട്ടിടം പണിു . കിടതി െികിത്സ 

പുനരാംഭിക്കുന്നുന്നതിന് അതയാവശയം കവണ്ട ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫിലന കലാക്കുന്നു പഞ്ചായതില്  നിന്നു 

നിയമിക്കാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  
 
 

 

4.33 കകരളസംസ്ഥാന കളിമണ്  പാത്ര നിര്മ്മാണ വിപണന കക്ഷ്മ വികസന കകാര്പകറഷ   

കകരള സംസ്ഥാനകളിമണ്  പാത്ര നിര്മ്മാണ വിപണന കക്ഷ്മ വികസന കകാര്പകറഷ   

ലെയര്മാലന്റ 04.08.2022, 06.08.22 .ന്നീ തീയതികളിലല KSP/CM/01/21-ാാാം നമ്പര്  കത്തുക്   

(SRG 747/22). 

കകരള സംസ്ഥാന കളിമണ്പാത്ര നിര്മ്മാണ വിപണന കക്ഷ്മ വികസന കകാര്പകറഷ   

ഇ ഡയ   കമ്പനി ആക്ട് 2013- അനുസരിചൃ ് പ്രവര്തിക്കുന്നുന്ന സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനമാണ്. 

പരമ്പരാഗത ലെറുകിട കളിമണ്  പാത്ര നിര്മ്മാതാക്കളില്  നിന്ന് ഗുണകമന്മയം നയായവിലയം 

ഉറപാക്കി കളിമണ്  ഉല്പന്നങ്ങ്  കകാര്പകറഷ   മുഖാന്ത്ിരം വില്ക്കുന്നുന്നുണ്ട്. മണ്കല കകമ്പാസ്റ്റ്, 

മുചൃട്ടി കകമ്പാസ്റ്റ്, .ന്നിവയ്ക്കുകവണ്ടിയള്ള മണ്പാത്രങ്ങ് , കടിലവള്ളതിനു കവണ്ട പാത്രം, 

ലെടിചൃട്ടിക്  .ന്നിവ കകാര്പകറഷ   വിതരണം ലെയ്യുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനലത 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് ആവശയമുള്ള കളിമണ്  ഉല്പന്നങ്ങ്  കകാര്പകറഷനില്  നിന്നു 

വാങ്ങണലമന്ന് നിര്കേശം നല്കണലമന്നാവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. ഒപം ഇവ കവകട്ടഷ   / ലടണ്ടര്  

നടപടി ഒഴിവാക്കി വാങ്ങാ   തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് അനുമതി നല്കണലമന്നും 

ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  
 

 

 

4.34 ലകാല്ലം കകാര്പകറഷ   

ലകാല്ലം കമയറുലട 11.03.2022 ലല CSSS2/29476/2021 – ലല കത്തും 08.06.2022 ലല Kud 25924/21-
ാാാം നമ്പര്  കത്തും   (SRG 715/22). 

 

i) ലകാല്ലം കകാര്പകറഷനിലല അമൃതകളം കെരിയില്  താമസിക്കുന്നുന്ന ശ്രീമതി രാജമ്മ, ശ്രീമതി 

മാടതി .ന്നിവരുലട വീട് 2018 ഓഗസ്റ്റ് മാസം തീപിഞ്ഞൃതതില്  കതി നശിചൄ. ഇകപാ്  ഇവര്  

അമൃതകളം .ല്.പി സ്കൂളില്  താല്ക്കാലികമായി താമസിചൄവരികയാണ്. ഇവലര മുണ്ടക്കലള്ള 

കകാര്പകറഷ   വക സ്ഥലത് വീഞ്ഞൃ വചൄനല്കി പുനരധിവസിപിക്കാനുകേശിക്കുന്നുന്നു. ഇതിനായി 

കഞ്ഞൃംബശ്രീ ലകട്ടിടനിര്മ്മാണ യൂണിറൃിന് 16.40 ലക്ഷ്ം രൂപ കകമാറി പദ്ധതി നടപാക്കാ   

ഉകേശിക്കുന്നുന്നു. ഇതിന് അനുമതി നല്കണലമന്നാവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  

കഴിഞ്ഞ വര്ഷം അലക്കുന്നുഴി നിവാസികലള പുനരധിവസിപിക്കുന്നുന്നതിന് 34.80 ലക്ഷ്ം 

രൂപയലട കപ്രാജക്ട് തയ്ാറാക്കിയിരുന്നു. (കപ്രാ.നം. 430/22). ഇു  നടപാക്കാ   കഴിഞ്ഞില്ല. 

ഇതില്  നിന്നാണ് ആവശയമായ ു ക കലണ്ടത്തുന്നത്. ഈ വര്ഷം  പില്  ഓവറായി 

ഉ്ലപഞ്ഞൃത്തുലമന്നറിയിചൃിട്ടുണ്ട്.  
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ii) ലകാല്ലം കകാര്പകറഷനില്  46-ാാാം വാര്ഡിലല താമരകളത് 40 വര്ഷമായി 

താമസിചൄലകാണ്ടിരിക്കുന്നുന്ന 5 കപലര പുനരധിവസിപിക്കുന്നുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് കഴിഞ്ഞവര്ഷം  

ജലറൃഞ്ഞൃതിരുന്നു. അതില്  ഒരു കഞ്ഞൃംബതിന് വീഞ്ഞൃം സ്ഥലല്ലൃം നല്കി. ബാക്കിയള്ള ശ്രീമതി. 

്ഷകബദ, ശ്രീമതി. നസീമ ലതാടിയില്  പുരയിടം,  ശ്രീമതി. തനൂജ, ശ്രീമതി ഷാരിഫ .ന്നിവര്  

താമരക്കുന്നുളത് ഷീറൄകമഞ്ഞ ഒറൃമുറി വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നുന്നത്. ഇവലര പുനരധിവസിപി 

ക്കുന്നുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് ഈ വര്ഷം പില്  ഓവറായി ു ടരുന്നു. ഇവര്ക്ക് 2 ലസന്റില്  

കറയാലത സ്ഥലം വാങ്ങി 60 െു രശ്ര മീറൃറില്  കവിയാത വീഞ്ഞൃ നിര്മ്മിചൄ നല്കാ   അനുമതി 

ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 

 

4.35 തളിപറമ്പ കലാക്കുന്നു പഞ്ചായത് 

തളിപറമ്പ കലാക്ക് പഞ്ചായത് ലസക്രട്ടറിയലട 25.07.2022 ലല B/1667/2022- ലല  കത്തും 

തളിപറമ്പ കലാക്ക് പഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയലട 19.07.22 ലല 97/2022—ാാാം നമ്പര്  

തീരുമാനല്ലൃം കപ്രാജക്ടിലന്റ പകര്പ്പം  (SRG 712/22). 

 
 

കപ്രാ.നം: 107/23 അടങ്കല്  45,38,000  രൂപ 

(ലമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് – കനാണ്  കറാഡ് ) 

കപര് മീറൃിംഗ് ഹാളകളലട നവീകരണം 

 

കലാക്ക് പഞ്ചായത് ലകട്ടിടതിലല രണ്ടു  മീറൃിംഗ് ഹാളകളലട നവീകരണതിന് ഈ 

വര്ഷം കപ്രാജക്ടു വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉ്ലപഞ്ഞൃതിയിരുന്നു. ലമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് (കനാണ്  

കറാഡ് ) ആയതിനാല്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അനുമതി നിരസിചൄ. നിലവിലല മീറൃിംഗ് 

ഹാളകളലട കമല് ക്കൂര, കലാര്, വയറിംഗ് ു ടങ്ങിയവ നല്ല അവസ്ഥയിലല്ല. മറൄ ഫണ്ടുക്  

ഇല്ലാതതിനാല്  ലമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് (കനാണ്  കറാഡ് ) ഉപകയാഗിചൃ ് ഈ കപ്രാജക്ട് 

നടപാക്കാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  
 
 

 

4.36 കെലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ബഹു.വള്ളിക്കുന്നുന്ന് .ം..ല്..യലട 13.07.2022 ലല 121/വള്ളിക്കുന്നുന്ന് /2022-ാാാം നമ്പര്  കത്തും 
കെലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 13.07.2022 ലല കത്തും കെലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയലട 17.06.2022 ലല 19(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം 16.05.2022 ലല 25(1)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 722/22). 

 

കെലമ്പ്രയില്  2020-21 ല്  ഒരു യനാനി ഡിലപ സറി ആരംഭിചൄ. ആഴ്ചയില്  രണ്ടു 

ദിവസമാണ് ഈ ആശുപത്രി പ്രവര്തിക്കുന്നുന്നത്. ഇവികട്് സ്ഥിരമായി കപാറ്റു 

അനുവദിക്കുന്നുന്നു വലര ഒരു ഫാര്മസിസ്റ്റിലന താല്ക്കാലികമായി നിയമിക്കാ   അനുമതി 

ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. കെലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  ഒരു യനാനി ഡിലപ സറി 

ആവശയമാലണന്നും അതിനാവശയമായ ലകട്ടിടം കലണ്ടതിയിട്ടുലണ്ടന്നും അനുമതി ലഭിക്കുന്നുന്ന 
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മുറ്് മറൄ സൗകരയങ്ങ്  ജര്ലപഞ്ഞൃത്തുന്നതാലണന്നും 06.05.2022 ലല ഭരണസമിതി 

തീരുമാനതിലൂലട സര്ക്കാരിലന അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. 
 
 

 

4.37  കെലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ബഹു. വള്ളിക്കുന്നുന്ന് .ം..ല്..യലട 13.07.2022 ലല 116/വള്ളിക്കുന്നുന്ന്/2022-ാാാം നമ്പര്  കത്തും 

കെലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 13.07.2022 ലല കത്തും കെലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയലട 17.06.2022 ലല 5(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 768/22) 
 

 
 

 

കെലമ്പ്ര കഞ്ഞൃംബാകരാഗയ കകന്ദ്രതില്  ഇകപാ്  ഒരു ലാബ് ലടക്നീഷയ   ഉണ്ട്. FHC യില്  

തിരക്ക് കൂഞ്ഞൃതലായതിനാല്  പുു യതായി ഒരു കപാസ്റ്റ് കൂടി അനുവദിക്കുന്നുന്നു വലര ഒരാലള കൂടി 

താല്ക്കാലികാടിസ്ഥാനതില്  നിയമിക്കാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  
 
 

 

4.38  കെലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ബഹു. വള്ളിക്കുന്നുന്ന് .ം..ല്..യലട 13.07.2022 ലല 115/വള്ളിക്കുന്നുന്ന്/2022-ാാാം നമ്പര്  കത്തും 

കെലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 13.07.2022 ലല കത്തും കെലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയലട 06.05.2022 ലല 24(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 722/22). 
 

 

 

 

കെലമ്പ്ര ഗവലണ്ണൃന്റ് ആയര്കവദാശുപത്രിയില്  ലതറാപിസ്റ്റിലന താല്ക്കാലികാടിസ്ഥാനതില്  

നിയമിചൃിരുന്നു. ഇതികന്മല്  ഓഡിറൄ കറിപ്പണ്ടായി. കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയലട 02.12.21 ലല 

കയാഗതില്  2021-22 കലക്കുന്നു കൂടി ലതറാപിസ്റ്റിലന നിയമിക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് അനുമതി 

നല്കിയിരുന്നു. 2022-23 കലക്കുന്നു കൂടി ലതറാപിസ്റ്റിലന നിയമിക്കാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരി 

ക്കുന്നുന്നു.  
 

 

4.39  മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 21.05.22 ലല കത്തും കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയലട 

02.12.2021 ലല കയാഗതീരുമാനല്ലൃം  (SRG 542/22 – CC/305/2022) 
 

i) കപ്രാ.നം: 233/22 അടങ്കല്  20,01,000   രൂപ 

 സി..ഫ്.സി  ലബയിസിക് ഗ്രാന്റ് 20,00,000രൂപ  

 തനത് ഫണ്ട്  1000 രൂപ 

ii) കപ്രാ.നം: 7/23 അടങ്കല്  10,00,000 രൂപ 

 ആലക ലമാതം 30,01,000 രൂപ 

കപര് MHEP നവീകരണം 
 

 

 

മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായതിലന്റ ഉടമസ്ഥതയില്  പാമ്പുംകയത് സ്ഥാപിചൃിട്ടുള്ള കമകക്രാ 

കഹകരാ ഇലക്ട്രിക് കപ്രാജക്ട് (MHEP) 2018-ലല പ്രളയതില്  പ്രവര്തന ക്ഷ്മമല്ലാതായി. 

.നര്ജി മാകനല്ന്റ് ലസന്റര്  (EMC) യലട പങ്കാളിതകതാലടയാണ് ഇത് സ്ഥാപിചൃത്. EMC 

ഈ യൂണിറൃ് പരികശാധിചൄ. ലമക്കാനിക്കല്, ഇലക്ട്രിക്കല്, ലപ കസ്റ്റാക്ക് കപപ് .ന്നീ 

ഭാഗങ്ങ്ക്ക്  കകഞ്ഞൃ പറൃിയിട്ടുലണ്ടന്ന് EMC  അറിയിചൄ. ഇതിലന്റ റിപയറിംഗിനായി EMC ലയ 

തലന്ന ജല്പിക്കാ   ഗ്രാമപഞ്ചായത് തീരുമാനിചൃ പ്രകാരം കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയലട 
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02.12.2021 ലല കയാഗം അനുമതി നല്കി (ഖണ്ഡിക 4.9) EMC .സ്റ്റികമറൃ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ആലക 

25.85 ലക്ഷ്ം രൂപ + GST. ഈ ു ക മുക്വനും ഒറൃതവണയായി EMC ക്ക് ഡികപാസിറൃ് ലെയ്ാ   

അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 

 

4.40 മൂന്നാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

മൂന്നാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 23.02.2022 ലല കത് (SRG 742/22). 
 

മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം പട്ടികജാതി / പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗതില്ലപട്ട വിദയാര്ഥിക്ക്ക് ലാപ് 

കടാപ് (കകാകളജ് / ലപ്രാഫഷണല്  വിദയാര്ഥിക്ക്ക്), കമശയം കകസരയം, ലപണ്കട്ടികളലട 

വിവാഹതിനു ധനസഹായം .ന്നിവ നല്കാം. ഇത് കതാട്ടം കമഖലയിലല 

ലപാു വിഭാഗതിനും ബാധകമാക്കണലമന്നാവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.    
 
 

 

 

4.41  പതനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ലകാല്ലം ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 28.06.2022 ലല കത്തും പതനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
ലസക്രട്ടറിയലട 17.06.2022 ലല B3-825/2022-ാാാം നമ്പര്  കത്തുംപതനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
ലസക്രട്ടറിയലട 08.08.2022 ലല B3-825/22-ാാാം നമ്പര്  കത്തും  (SRG 618/22 – CC /377/22). 

 

ശ്രീമതി ്ഷകബദ, ഈട്ടിവിള വടകക്കതില്  .ന്ന വയക്തിക്ക് 2021-22 ല്  വീഞ്ഞൃ ലമയിന്റന സിന് 

ു ക അനുവദിചൃിരുന്നു. ഇവര്ക്ക് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 25,000 രൂപ വീഞ്ഞൃ റിപയറിംഗിനു നല്കി. 

വീടിലന്റ സ്ഥിതി കമാശമായിരുന്നതിനാല്  റിപയറിംഗ് നടക്കുന്നുകമ്പാ്  വീഞ്ഞൃ മുക്വ   

ഇടിഞ്ഞുവീണു.  ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  നിന്നും ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നും .ന്ന ധാരണയില്  

കലാലണഞ്ഞൃത്തും മറൄള്ളവരുലട സഹായകതാലടയം വീടിലന്റ നിര്മ്മാണം 70 ശതമാനകതാളം 

പൂര്തീകരിചൄ. ശ്രീമതി ്ഷകബദ കകക്ക്കുന്നും കാലക്ക്കുന്നും സവാധീനക്കുന്നുറല്ലൃള്ളവരും 

അ്ഷഖബാധിതയം അവിവാഹിതയമാണ്. ഇവര്  കലഫ് ലിസ്റ്റില്  ഉ്ലപഞ്ഞൃതാ   അകപക്ഷ് 

നല്കിയിട്ടില്ല. ഇവലര കലഫ് ലിസ്റ്റില്  ഉ്ലപഞ്ഞൃതി വീഞ്ഞൃ നല്കാ   അനുമതി 

ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 
 

 

4.42  കമ്പളം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

.റണാകളം ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 18.06.2022 ലല കത്തും കമ്പളം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയലട 15.11.2021 ലല 10(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം അനുബ് കരഖകളം  (SRG 
600/22 – CC /652/21). 

 

കപ്രാ.നം: 106/22 അടങ്കല്  25,84,610  രൂപ 

 വികസനഫണ്ട് ജനറല്   13,84,610 രൂപ 

 തനത് ഫണ്ട് 10,00,000 രൂപ 

 കലാക്ക് പഞ്ചായത് വിഹിതം 2,00,000 രൂപ 

കപര് കമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്  ലഡാമിസിലിയറി ലകയര്  ലസന്റര്  

അനുബ് പ്രവര്തനങ്ങ്  

ഈ കപ്രാജക്ടിലല തനു ഫണ്ടു ു കയില്  5.00 ലക്ഷ്ം രൂപയം വികസനഫണ്ടില്  നിന്ന് 10.00 

ലക്ഷ്ം രൂപയം കെര്ത് 15.00 ലക്ഷ്ം രൂപ CFLTC/DCC മാകനല്ന്റ് കമ്മിറൃിയലട സംയക്ത 
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അക്കൗണ്ടികലക്ക് നികക്ഷ്പിചൃിരുന്നു. ഈ ു കയില്  7,06,447 രൂപ ലെലവഴിചൄ. ബാക്കി 7,93,553 

രൂപ. കലാക്ക് വിഹിതമായി ലഭിചൃ 2.00 ലക്ഷ്ം രൂപയില്  നിന്ന് 44,688 രൂപ ആംബുല സ്  

ൊര്ജ് നല്കന്നതിനായി ലെലവഴിചൄ. ബാക്കി 1,55,312 രൂപ. ഈ ഇനതില്  ബാക്കി വന്ന 

ആലക ു കയായ 9,48,865 രൂപ ലകാവിഡ് അനുബ് പ്രവര്തനങ്ങ്ക്കായി 

ലെലവഴിക്കുന്നുന്നതിന് അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
  
 

 

4.43 മുളന്തുരുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

.റണാകളം ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 28.05.2022 ലല കത്തുകളം (2 .ണ്ണം) മുളന്തുരുതി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയലട 24.03.2022 ലല 4-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 572/22 – 
CC /353/22). 
മുളന്തുരുതി ഗ്രാമപഞ്ചായതിലല കകാകണാത്തുപുഴ സംരക്ഷ്ണല്ലൃമായി ബ്ലപട്ട് 

ബഹു.ഹരിത കട്രബയൂടണലിലള്ള കകസിലന്റ ഭാഗമായി മൂന്നു കകകയറൃങ്ങ്  ഒഴിപിക്കാ   

ഗ്രാമപഞ്ചായത് തീരുമാനിചൃിട്ടുണ്ട്. കവലറ താമസസ്ഥലമില്ലാതതിനാല്  സ്ഥലല്ലൃം വീഞ്ഞൃം 

നല്കണലമന്ന് ഈ കഞ്ഞൃംബങ്ങ്  ആവശയലപട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവര്  പുറകമ്പാക്കിലാണ് 

താമസിക്കുന്നുന്നലതങ്കിലം സ്ഥിരമായി ലകട്ടിട നമ്പര്  ഉണ്ട്. ഇവരുലട വിവരങ്ങ്  താലഴ 

കെര്ക്കുന്നുന്നു. 
 

1 ശ്രീ. ശിശുപാല , മന്തുരുകതല്   

(ലപാു  വിഭാഗം) 

കലഫ് ഭൂരഹിത ഭവന രഹിത ലിസ്റ്റില്  ഉണ്ട്. 

2 ശ്രീ കവലായധ , കടവില്  

(.സ്.സി വിഭാഗം) 

-Do- 

3 ശ്രീ. അകശാക , മാന്തുരുകതല്  

(.സ്.സി വിഭാഗം) 

കലഫ് ലിസ്റ്റില്  ഇല്ല. .ന്നാല്  സര്ക്കാരില്  

നിന്ന് 3 ലസന്റ് സ്ഥലം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 
 

ഇവരില്  കലഫ് ലിസ്റ്റിലള്ള ക്രമ നമ്പര്  1,2 കപര്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങാ   6.00 ലക്ഷ്ം വീതം 

നല്കാനും കലഫ് ലിസ്റ്റിലില്ലാത ക്രമ നമ്പര്  3 ലല ആ്ക്ക്  വീഞ്ഞൃ വ്ാ   4.00 ലക്ഷ്ം രൂപ 

നല്കാനും അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 

F 
 

 

4.44  െമ്പക്കുന്നുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ആലപ്പഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 30.05.2022 ലല കത്തും െമ്പക്കുന്നുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയലട 28.01.2022 ലല 3(1)-ാാാം നമ്പര്   തീരുമാനല്ലൃം (SRG 574/22 – CC/180/21). 

 

കപ്രാ.നം: 19/22 അടങ്കല്  1,56,000  രൂപ 

 .സ്.സി.പി  1,17,000 രൂപ 

 ഗുണകഭാൃ വിഹിതം 39,000 രൂപ 

കപര് .രുമകിടാവ് വിതരണം – വനിത .സ്.സി 
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മുകളില്  പറഞ്ഞ കപ്രാജക്ടു ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകരിചൃു ം ലവറൃിംഗ് നടപടിക്രമം 

പൂര്തിയാക്കിയു മാണ്. നിര്വഹണ സമയത് ലവറൃിനറി കഡാക്ടര്  സ്ഥലം മാറുകയം പുതിയ 

കഡാക്ടര്  വരുകയം ലെയ്തു. ഈ സമയത് കപ്രാജക്ട് നടപാക്കി.  

 മാര്ഗകരഖയില്  കന്നുകട്ടിവിതരണമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുന്നത്. ഇതില്  .രുമകിടാവ് 

വരില്ല .ന്ന് പുതിയ നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥ   ഭരണസമിതിലയ അറിയിചൃിരിക്കുന്നുന്നു. 

അതിനാല്  ഇതിനു സാധൂകരണം ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.   
  
 

 

4.45  മാരാരിക്കുന്നുളം ലതക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ആലപ്പഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 30.05.2022 ലല കത് (SRG 577/22 – CC /350/22). 
 

ഗ്രാമപഞ്ചായത് നടത്തുന്ന ബാലകകരളി വിദയാലയതിലല പ്രീ-കപ്രമറി കട്ടിക്ക്ക്  

കപാഷകാഹാര വിതരണതിലന്റ ഭാഗമായി 2018-19, 2019-20 വര്ഷതില്  പാതിരപള്ളി 

ക്ഷ്ീകരാത്പാദക സഹകരണ സംഘതില്  നിന്ന് പാല്  നല്കി. ഈ ഇനതില്  54,120 രൂപ 

സംഘതിനു നല്കാനുണ്ട്. ഈ ു ക തനു ഫണ്ടുപകയാഗിചൄ നല്കാ   അനുമതി 

ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 

 

 

4.46  ലപരുമ്പാല്ലൄര്  മുനിസിപാലിറൃി 

.റണാകളം ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 18.06.2022, 16.06.2022 .ന്നീ തീയതികളിലല കത്തും 
അനുബ്മായി ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസര്  കെര്തിരിക്കുന്നുന്ന റികപാര്ട്ടും ലപരുമ്പാല്ലൄര്  
നഗരസഭാ ലസക്രട്ടറിയലട 27.05.2022 G6-489/21-ാാാം നമ്പര്  കത്തും  (SRG 599/22 – CC 
/368/22).  
 

കപ്രാ.നം: 24/23 അടങ്കല്  5,75,000  രൂപ 

(.സ്.സി.പി) 

കപര് പട്ടികജാതി വിദയാര്ഥിക്ക്ക് പഠനമുറി നിര്മ്മാണം 
 

പട്ടികജാതി വിദയാര്ഥിക്ക്ക് പഠനമുറി നല്കാനുള്ള കപ്രാജക്ടിലന്റ ഗുണകഭാൃ പട്ടികയിലല 

കദവ പ്രിയ, D/o ബിനു ..ലക, ശയാം ഷാജി. S/o ഷാജി. ഇ.സി..ന്നിവര്  പുറകമ്പാക്ക് ഭൂമിയിലല 

താമസക്കാരാണ്. ഇവര്ക്ക് പഠനമുറി നിര്മ്മിചൄ നല്കാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 

ഇവര്ക്ക് ഇതികന്മല്  കകവശാവകാശകരഖയണ്ട് .ന്ന് ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസര്  

അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. 
 

 

 

4.47  മുു കളം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

മുു കളം ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 03.08.2022 ലല A1-3644/21-ാാാം നമ്പര്  കത്തും 
മുു കളം ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയലട 03.08.2022 ലല 2(1)-ാാാം 2 (2) നമ്പര്  പ്രകാരമുള്ള 
തീരുമാനങ്ങളം അനുബ്മായി കെര്തിരിക്കുന്നുന്ന ഗുണകഭാൃലിറ്റും കകാഓര്ഡികനഷ   
കമ്മിറൃിയലട 18.12.2021 ലല തീരുമാനല്ലൃം (SRG 752/22). 
 

 

കപ്രാ.നം: 59/23 അടങ്കല്  8,09,973   രൂപ 

(.സ്.സി.പി – ഈ വര്ഷലത വിഹിതം) 

കപര് .സ്.സി കഞ്ഞൃംബങ്ങ്ക്ക് വീടിനു ചുറൄം ഭൂമി മണ്ണിട്ടുയര്തല്  
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പട്ടികജാതി കഞ്ഞൃംബങ്ങളലട വീടിനു മണ്ണിട്ടുയര്ത്തുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് കകാഓര്ഡികനഷ   

കമ്മിറൃിയലട 18.12.2021 ലല കയാഗതില്  (ഖണ്ഡിക 4.98) അംഗീകാരതിനു പരിഗണിചൃിരുന്നു. 

ഓകരാ വീടിനും മണ്ണിട്ടുയര്ത്തുന്നതിന് ആവശയമായ ലെലവ് .ത്ര? ഗ്രാമപഞ്ചായത് നല്കന്ന 

ു ക .ത്ര? .ന്നീ വിവരങ്ങ്  സഹിതം നല്കാ   ഗ്രാമപഞ്ചായതികനാട് കയാഗം 

നിര്കേശിചൃിരുന്നു. ഇതനുസരിചൃ ് ആലപ്പഴ കാര്മല്  കപാളിലടക്നിക് കകാകളജിലല സിവില്  

.ഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം .സ്റ്റികമറൃ് തയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആലക 128 കഞ്ഞൃംബങ്ങളലട 

ഭവനങ്ങളാണ് മണ്ണിട്ടുയര്കതണ്ടത്. ഓകരാ വീഞ്ഞൃം മണ്ണിട്ടുയര്ത്തുന്നതിന് ആവശയമായ മണ്ണിലന്റ 

ലെലവ് ഉ്ലപഞ്ഞൃതി കഞ്ഞൃംബങ്ങളലട ലിസ്റ്റ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുബിക് മീറൃര്  മണ്ണ് സ്ഥലത് 

.തിക്കുന്നുന്നതിന് 787.73 രൂപയാണ് (മണ്ണിലന്റ വില 400 രൂപ + കലാറി കൂലി 387.73 രൂപ) 

മണ്ണിലന്റ വില ഗ്രാമപഞ്ചായത് നല്കം. ബാക്കി കലബര്ൊര്ജടക്കമുള്ളത് ഗുണകഭാക്താവ് 

വഹിക്കണം. ആലക 30,07,863 രൂപ ലെലവ് വരും. ഈ വര്ഷം 8,09,973 രൂപ 

വകയിരുതിയിരിക്കുന്നുന്നു. ബാക്കി ഗുണകഭാക്താക്ക്ക്ക്  ു ടര്ന്നുള്ളവര്ഷം ധനസഹായം 

നല്കാനാണ് ഉകേശിക്കുന്നുന്നത്. ഇതിന് അനുമതി നല്കണലമന്നു  സംബ്ിചൃ.് 

ബഹുവര്ഷമായി .ഞ്ഞൃതിരിക്കുന്നുന്ന ഈ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അനുമതി 

നിരസിചൃതാണ്.  
  

 

 

 

4.48  മൂര്ക്കനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

മൂര്ക്കനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 02.08.2021 ലല A2/3040/20-ാാാം നമ്പര്  കത് 
  (SRG 735//22 –LSGD – DA3/45/2022 - LSGD) 

 

പട്ടികജാതി കഞ്ഞൃംബങ്ങ്ക്ക് .ല്.ഇ.ഡി ബ്ബുക്  വിതരണം ലെയ്ാ   2019-20 ല്  കപ്രാജക്ട് 

ജലറൃഞ്ഞൃതിരുന്നു. 681 കഞ്ഞൃംബങ്ങ്ക്കാണ് .ല്.ഇ.ഡി വിതരണം ലെയ്ാനുകേശിചൃിരുന്നത്. ഇു  

നടപാക്കാ   പ്രകതയകാനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
   

 

4.49  Kerala Institute of Entrepreneurship Development  

Kerala Institute of Entrepreneurship Development (KIED)  ലെയര്മാലന്റ CEO & Executive Director 
–ലന്റ 26.02.2020 ലല B3-332/2020 – 21-ാാാം നമ്പര്  കത്തും അനുബ്കരഖകളം  

 

 

പുു തായി സംരംഭങ്ങ്  ു ട്നതിവാ   ആഗ്രഹിക്കുന്നുന്നവര്ക്കുന്നും നിലവില്  ലെറിയ സംരംഭ 

പ്രവര്തനങ്ങ്  ു ടങ്ങിയവര്ക്കുന്നും സംരംഭകതവ പരിശീലനം നല്കന്ന സ്ഥാപനമാണ് Kerala 

Institute of Entrepreneurship Development (KIED). കല്ലയാകേരി കലാക്കില്  കിഡ് മുകഖന സവയം 

ലതാഴില്  സംരംഭക പരിശീലനം 2020-21 ല്  നടതിയിരുന്നു. ഇതരം പരിശീലനം .ല്ലാ 

കലാക്കുന്നു പഞ്ചായതിലം നടതാ    കിഡ് – ന് താല്പരയമുലണ്ടന്നും അതിനായി ലപാു  

അനുമതി നല്കണലമന്നും ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
  
 

 

4.50  തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത് ലസക്രട്ടറിയലട 28.05.2022 ലല DPT/B2/4750/2017-ാാാം നമ്പര്  കത്തും 
18.07.2022 ലല 1700/2022/LSGD  നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഉതരല്ലൃം 10.01.22 ലല 62/2022/തസവഭവ 
സര്ക്കാര്  ഉതരല്ലൃം അനുബ് കരഖകളം (SRG 753/22) 
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തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായതിനു  കീഴില്  വിജ്ഞാ   സാഗര്  ശാരക്രി സാകങ്കതിക പാര്ക്്ക 

പ്രവര്തിചൄ വരുന്നു. ലകാവിഡ് മഹാമാരിയലട പശ്ചാതലതില്  2020-21, 2021-22 വര്ഷലത 

കദനംദിന പ്രവര്തനതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായതിലന്റ തനു ഫണ്ട് ഉപകയാഗിക്കാ   18.12.2021 

ല്  കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. 2022-23 ലം വിജ്ഞാ   സാഗര്  

പാര്ക്കിന് സവന്ത്മായി ഫണ്ട് കലണ്ടതാ   കഴിയാത സാഹെരയതില്  ശമ്പളമടക്കമുള്ള 

കദനംദിന പ്രവര്തനതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായതിലന്റ തനു ഫണ്ടുപകയാഗിക്കാ   ജില്ലാ 

പഞ്ചായത് ലസക്രട്ടറി അനുമതി ആവശയലപട്ടിരുന്നു. ഇതനുസരിചൃ ് 18.07.2022 ലല 

1700/2022/തസവഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഉതരല്ലൃ പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായതിലന്റ 

തനു ഫണ്ടുപകയാഗിക്കാ   കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയലട സാധൂകരണതിനു വികധയമായി 

അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു സാധൂകരണം നല്കന്നത് സംബ്ിചൃ.് 
 

 

 

4.51  മൃഗസംരക്ഷ്ണ വകപ് 

മൃഗസംരക്ഷ്ണവകപ് ഡയറക്ടറുലട 31.12.2019 ലല AHD/7402/2019 കത്തും അനുബ് കരഖകളം 
(SRG 755/22 – LSGD – DB2/37/2021/LSGD) 
 

 

മൃഗാശുപത്രികളില്  ലവറൃറിനറി കഡാക്ടകറയം കലഫ് കസ്റ്റാക്ക് ഇ ലപക്ടകറയം കൂടാലത 

അറൃന്ററും സവീപറും ഉ്പലട നാല ജീവനക്കാരാണുള്ളത്. 1996-നു കശഷം ലവറൃിനറി 

കഡാക്ടര്മാര്ക്ക് െികിത്സ ഇതര പ്രവര്തനതിനു കജാലി ഭാരം വളലരയധികം കൂടി. 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലല മൃഗാശുപത്രികളില്  ആഴ്ചയില്  മൂന്നു ദിവസതില്  കൂടാലത 

ദിവസകവതനാടിസ്ഥാനതില്  ഒരു ക്ലാര്ക്കിലന നിയമിക്കാ   തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് 

അനുമതി നല്കണലമന്നാവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. ഇതിനായി തനു ഫണ്ട് / വികസനഫണ്ട് 

/ലമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് (കനാണ്  കറാഡ് ) ഉപകയാഗിക്കാനും അനുമതി നല്കണ 

ലമന്നതാണാവശയം.  
 

 

 

4.52  വിജയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ബഹു.കകാട്ടയം .ം..ല്.. യലട 07.10.2021 ലല 3/10/KTM/MLA/21-ാാാം നമ്പര്  കത്തും 
വിജയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റിലന്റ കത്തും പഞ്ചായത് ഡയറക്ടറുലട 20.06.2022 ലല 
കത്തും (SRG 756/22 – LSGD – DB2/225/2021/LSGD) 
 

 

പാറമ്പുഴ പി..ചൃ.്സിയില്  പാലികയറൃീവ് പ്രവര്തനതിനായി ഒരു ആംബുല സ് (ഓനി ി വാ ) 

ഉപകയാഗിക്കുന്നുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറലമ തനു ഫണ്ടില്  നിന്ന് 10 ലക്ഷ്ം രൂപ മുടക്കി ഒരു 

ആംബുല സ് കൂടി വാങ്ങാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 

 

 

4.53  ലപരുമ്പളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്  

ആലപ്പഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 30.05.2022 ലല കത്  (SRG 576/22 – CC/347/22) 
 

 

ലപരുമ്പളം ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  ലപരുമ്പളം പാണാവള്ളി റൂട്ടില്  ഗ്രാമപഞ്ചായതിലന്റ 

ഉടമസ്ഥതയിലള്ള ജങ്കാര്  സര്വീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്.  ഇത് 02.05.2022 നു  മുമ്പ് കരകഡാക്കിംഗ് 
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പൂര്തിയാക്കി സര്വീസിനു സജമാക്കണലമന്ന് സര്കവ സര്ട്ടിഫിക്കറൃില്  

കരഖലപഞ്ഞൃതിയിട്ടുണ്ട്. കകരള ഷിപിംഗ് ആന്റ് ഇ ലാന്റ് നാവികഗഷ   കകാര്പകറഷ   (KSINC) 

നല്കിയ .സ്റ്റികമറൄ പ്രകാരം GST അടക്കം ഇതിലന്റ ലെലവ് 33,84,595 രൂപയാണ്. ഇതിലന്റ 75 

ശതമാനം ു ക അഡവാ സായി KSINC- നു നല്കണം. ഇകതാലടാപം .ഞ്ചി   റിപയറിംഗിന് 

3,39,500 രൂപ ലെലവാകം. ആലക 37,24,095 രൂപ. ഗ്രാമപഞ്ചായതിന് ഈ ു ക കലണ്ടതാ   

ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാല്  ലമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് (കനാണ്  കറാഡ് ) വകയിരുതി ജില്ലാ, കലാക്ക് 

പഞ്ചായത്തുമായി കെര്ന്ന് സംയക്ത കപ്രാജക്ട് ജലറൃഞ്ഞൃക്കാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  
 

 

 

4.54  പളളരുതി കലാക്ക് പഞ്ചായത്  

ഗ്രാമവികസനകമ്മീഷണറുലട 13.06.2022 ലല 1181/DP4/2022/DP നമ്പര്  കത്തും പള്ളുരുതി കലാക്ക് 

പഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയലട 1 (14) -ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 579/22) 
 

 

പള്ളുരുതി കലാക്കുന്നുക്ക്ക് കീഴിലള്ള കമ്പളം, കമ്പളങ്ങി, ലെല്ലാനം .ന്നീ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്  ലവള്ളതാല്  ചുറൃലപട്ടുകിടക്കുന്നുന്നതാണ്. കറഞ്ഞത് 6 മീറൃലറങ്കിലം 

വീതിയള്ള കറാുകളാണ് കലാക്കുന്നു പഞ്ചായത്തുക്ക്ക് ജലറൃഞ്ഞൃക്കാല്ലൃന്നത്. ഈ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലല മിക്ക കറാുക്ക്കുന്നും 3-3.5 മീറൃര്  വീതിയാണുള്ളത്. 6 മീറൃറില്  കറല്ലൃ 

വീതിയള്ള ഇതരം കറാുക്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് ജലറൃഞ്ഞൃത് നടപാക്കുന്നുന്നതിന് അനുമതി 

നല്കണലമന്നാവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 

 

 

4.55  .റണാകളം പഞ്ചായത് 

.റണാകളം ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 06.08.2022 ലല കത്തുകളം (2 .ണ്ണം) റികപാര്ട്ടും, 

.റണാകളം ജില്ലാ പഞ്ചായത് ലസക്രട്ടറിയലട 20.07.2022 ലല 15-1377/22-ാാാം നമ്പര്  കത്തും 

.റണാകളം ജില്ല പഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയലട 28.06.2022 ലല 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  

(SRG 790/22- CC /422/22). 
 

 

 

 

 

 

കപ്രാ.നം: 606/23 അടങ്കല്  2,50,00,000   രൂപ 

(.സ്.സി.പി) 

കപര് വിജയകഭരി – .സ്.സി വിദയാര്ഥിക്ക്ക് ലമറികറൃാറിയസ് 
കസ്കാളര്ഷിപ്  

 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയലട സബ്സിഡി മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം പട്ടികജാതി – പട്ടികവര്ഗ  

വിഭാഗതിലല വിദയാര്ഥിക്ക്ക് കസ്കാളര്ഷിപ് നല്കാല്ലൃന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്ക്കുന്നും  

നഗരസഭക്ക്കുന്നുമാണ്. മു വര്ഷങ്ങളില്  .റണാകളം ജില്ലാ പഞ്ചായത് “വിജയകഭരി – 

പട്ടികജാതി വിദയാര്ഥിക്ക്കുന്നുള്ള കസ്കാളര്ഷിപ്” .ന്ന പദ്ധതി നടപാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 

വര്ഷം ഈ ഇനതില്  1,70,72,595 രൂപ കസ്കാളര്ഷിപായി നല്കി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളലട 

വിഹിതം മാത്രം ഉപകയാഗിചൃ ് മുക്വ   വിദയാര്ഥിക്ക്കുന്നും കസ്കാളര്ഷിപ്പ നല്കാ   കഴിയില്ല. 
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അതിനാല്  പട്ടികജാതി – പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗതിലല വിദയാര്ഥിക്ക്കുന്നുള്ള കസ്കാളര്ഷിപ് 

ജില്ലാ പഞ്ചായതില്  നിന്നു കൂടി നല്കന്നതിനു അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.    
  
 

 

4.56  ഇതിക്കര കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

ലകാല്ലം ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 29.06.2022 ലല കത്തും ഇതിക്കര കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

പ്രസിഡന്റിലന്റ 21.06.2022 ലല D.700/22-ാാാം നമ്പര്  കത്തും (SRG 622/22 – CC/393/22, SRG 

671/22) 
 

 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്, കകന്ദ്രസര്ക്കാര്, സര്ക്കാര്  ചുമതലലപഞ്ഞൃതിയിട്ടുള്ള ജജ സിക്  

നടത്തുന്ന വിവിധ കകാഴ്സുക്ക്ക് പഠിക്കുന്നുന്ന പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗതിലല 

വിദയാര്ഥിക്ക്ക് കസ്കാളര്ഷിപ് നല്കാ   അനുമതിയണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്ക്കുന്നും  

നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്കുന്നുമാണ് ഇതിനുള്ള കപ്രാജക്ടുക്  ജലറൃഞ്ഞൃക്കാല്ലൃന്നത്. 

ഗ്രാമപഞ്ചായതിലന്റ വിഹിതം പരിമിതമായതിനാല്  പട്ടികജാതി/ പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗതിലല 

അര്ഹതയള്ള മുക്വ   വിദയാര്ഥിക്ക്കുന്നും കസ്കാളര്ഷിപ് നല്കന്നതിന് കലാക്കുന്നു 

പഞ്ചായതിലന്റ വിഹിതം കൂടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്ക്ക് കകമാറാ   അനുമതി നല്കകകയാ 

കലാക്കുന്നുപഞ്ചായതിനു കനരിട്ട് നല്കാ   അനുമതി നല്കകകയാ ലെയ്ണലമന്ന് 

ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. കഴിഞ്ഞവര്ഷം 64.83 ലക്ഷ്ം രൂപ ഈ ഇനതില്  കലാക്കുന്നു പഞ്ചായത് 

ലെലവഴിചൃിട്ടുണ്ട്.  
 

 

 

4.57  പറകക്കാട് കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

പതനംതിട്ട ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 15.06.2022 ലല കത്തും പറകക്കാഞ്ഞൃ കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയലട 05.05.2022 ലല 3(1)-ാാാം നമ്പര്  കത്തും  (SRG 581 /22 – CC/373/22) 
 

 

പറകക്കാട് കലാക്കുന്നു പഞ്ചായതിലന്റ ബാങ്ക് ഓഫ് ബകറാഡ അഞ്ഞൄര്  ബ്രാഞ്ചിലല അക്കൗണ്ടില്  

(മറൃിനം) വിവിധ സ്കീമുകളലട പലിശ ഇനതിലം അധിക ു കയം ഉ്ലപലട 22,19,368 രൂപ ഉണ്ട്. 

ഈ ു ക ആവശയമിലല്ലങ്കില്  സര്ക്കാരികലക്ക് തിരിലക അട്ണലമന്ന് ധനകാരയ ഓഡിറൃ് 

വിഭാഗം നിര്കേശിചൃിട്ടുണ്ട്. PMAY പദ്ധതിയില്  196 കപര് ക്ക് കലാക്കുന്നു പഞ്ചായത് വിഹിതം 

കലണ്ടതണം. ലെലവഴിക്കാലത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലള്ള 22,19,368 രൂപ PMAY അധിക വിഹിതം 

നല്കാനായി ഉപകയാഗിക്കുന്നുന്നതിന് അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 

 

 

4.58 ലെങ്കല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

തിരുവനന്ത്പുരം ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 08.06.2022, 06.06.2022 ലല കത്തുകളം (2 .ണ്ണം) 

ലെങ്കല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് ലസക്രട്ടറിയലട 24.5.2022 ലല A5/3433/22-ാാാം നമ്പര്  റികപാര്ട്ടും   

ലെങ്കല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയലട 16.05.2022 ലല 2 (13)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  

(SRG 583 /22 – CC/357/22). 
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ക്രമ 

നമ്പര്  

കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  കപര് അടങ്കല്  

1 കപ്രാ.നം: 40/22 ഉദിയ   കളങ്ങര ലകാകചൃാട്ടുകകാണം 
കറാഡില്   മാലിനയ നികക്ഷ്പം തടയാ   
കയാമറ സ്ഥാപിക്കല്  

1,50,000   രൂപ 
(സി..ഫ്.സി കടഡ് 
ഗ്രാന്റ്) 
 

2 കപ്രാ.നം: 41/22 വ്ളാതങ്ക ജംഗ്ഷനില്  മാലിനയ 
നികക്ഷ്പം തടയാ   കയാമറ 
സ്ഥാപിക്കല്  

1,85,000   രൂപ 
(സി..ഫ്.സി കടഡ് 
ഗ്രാന്റ്) 

3 കപ്രാ.നം: 50/22 ഉദിയ കളങ്ങര ലപാഴിയൂര്  കറാഡില്  
അക്ഷ്യ വളം ഡികപാക്ക് സമീപം 
മാലിനയ നികക്ഷ്പം തടയാ   കയാമറ 
സ്ഥാപിക്കല്  

1,15,000   രൂപ 
(സി..ഫ്.സി കടഡ് 
ഗ്രാന്റ്) 

4 കപ്രാ.നം: 51/22 കഞ്ഞൃത്തുമുട്ടിൊനലിനു സമീപം കയാമറ 
സ്ഥാപിക്കല്  

1,50,000   രൂപ 
(സി..ഫ്.സി കടഡ് 
ഗ്രാന്റ്) 

 
 

ഈ വര്ഷലത പദ്ധതിയില്  ഉ്ലപഞ്ഞൃതിയിരിക്കുന്നുന്ന ഈ കപ്രാജക്ടുക്ക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

സമിതി അനുമതി നിരസിചൃതാണ്. മുകളില്  പറഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുകളലട കപരികനാലടാപം 

കെര്തിരിക്കുന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്  സാമൂഹയ വിരുദ്ധര്  സ്ഥിരമായി ഗാര്ഹിക മാലിനയങ്ങളം 

കഹാട്ടല്  മാലിനയങ്ങളം നികക്ഷ്പിക്കുന്നുന്നതിനാല്  ഇു  തടയന്നതിന് സി.സി.റൃി.വി കയാമറ 

സ്ഥാപിക്കാനാണ് കപ്രാജക്ട്. സി..ഫ്.സി കറൃഡ് ഗ്രാന്റ് ആയതിനാല്  ഇതിന് ജില്ലാ ആസൂത്ര 

ണസമിതി അനുമതി നിരസിചൄ. ഇതിന് പ്രകതയകാനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 

 

4.59  ആലങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

.റണാകളം ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 06.06.2022 ലല കത്തുകളം (2 .ണ്ണം) ആലങ്ങാട് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയലട 18.05.2022 ലല 13(1)ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 584/22 – 

CC/354/22. 
 

 

കപ്രാ.നം: 79/22 അടങ്കല്  8,00,000   രൂപ 

(വികസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് .ല്.പി.സ്കൂ്  വിദയാര്ഥിക്ക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷ്ണം 

 

ഗ്രാമപഞ്ചായതിലന്റ നിയന്ത്രണതിലള്ള നാല് .ല്.പി സ്കൂളിലല കട്ടിക്ക്ക് പ്രഭാത 

ഭക്ഷ്ണം നല്കന്നതിന് 2021-22 ല്  കപ്രാജക്ട് ജലറൃഞ്ഞൃതിരുന്നു. ലകാവിഡ് മഹാമാരിലയ 

ു ടര്ന്ന് സ്കൂളക്  അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നുകയായിരുന്നതിനാല്  വിദയാര്ഥിക്ക്ക് 20 ഇന 

പലവയജ്ഞനങ്ങ്  അടങ്ങിയ കിറൃ് നല്കകയായിരുന്നു. രണ്ടു തവണയായി ഇപ്രകാരം 

നല്കി. ആലക ലെലവ് 7,99,915 രൂപ. ഈ രീതിയില്  പണം ലെലവഴിചൃതിനു സാധൂകരണം 

നല്കണലമന്നാവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
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4.60  അയ്മ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

.റണാകളം ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 1.06.2022 ലല കത്തുകളം (2 .ണ്ണം) മലയാറര്, 

ഐ.ഐ.പി സബ് ഡിവിഷ  അസി..ക്സികുട്ടവ് .ഞ്ചിനീയറുലട 30.05.2022 ലല A1-106/2022-

ാാാം നമ്പര്  കത്തും  (SRG 586/22 – CC/308/22) 
 

 

അയ്മ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായതിലല 8-ാാാം വാര്ഡില്  പ്രവര്തിക്കുന്നുന്ന 51-ാാാം നമ്പര്  

അങ്കണവാടിക്ക് സവന്ത്മായി ലകട്ടിടം ഇല്ല. ഭൂമിയലട ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇറികഗഷ   വകപില്  

നിലനിര്തി ലകാണ്ട് ഇറികഗഷ   വകപിലന്റ ഉടമസ്ഥതയിലള്ളു ം അയ്മ്പുഴ ലമയി   

കറാഡികനാട് കെര്ന്നു കിടക്കുന്നുന്നു മായ മൂന്നു ലസന്റ് സ്ഥലം (അയ്മ്പുഴ വികല്ലജ് സര്കവ നമ്പര്  

318/1) വിട്ടുനല്കാലമന്ന് അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. ഇറികഗഷ   വകപിലന്റ കതില്  പറയം പ്രകാരം 

ഭൂമിയലട ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇറികഗഷ   വകപില്  തലന്ന നിലനിര്തിലകാണ്ട് 

വികസനഫകണ്ടാ ധനകാരയകമ്മീഷ   ഗ്രാകന്റാ മറൄ ഫണ്ടുകകളാ ഉപകയാഗിചൃ ് അങ്കണവാടി 

ലകട്ടിടം നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതിന് അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 
 

 

 

4.61  കപാത്തുകല്ല് ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

മലപ്പറം ജില്ലാലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 16.07.2022 ലല കത്തും അനുബ്മായി 16.07.2022 ല്  

989/2022-23/DPC/DPO/MPM/CC നമ്പരായി നല്കിയിരിക്കുന്നുന്ന ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 

റികപാര്ട്ടും  (SRG 706/22 – CC/615/22) 
 

 

കപാത്തുകല്ല് ഗ്രാമപഞ്ചായതിലല 2020-21 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  പില്  ഓവര്  

പ്രല്ലതിയായി കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  163/2021 (കപര് - അംഗനവാടിക്ക് ചുറൄമതില്, മുറൃം കട്ട പതിക്കല്, 

ഷീറൃ് ഇടല്, റിപയര് ) - അടങ്കല്  ു ക 4,89,201/- (കനാണ്  കറാഡ് ) .ന്ന കപ്രാജക്ട് 

പൂര്തിയായി. ഇതിലന്റ ബില്  ു ക 3,05,801/- രൂപ. ഈ കപ്രാജക്ടിലന്റ അടങ്കലില്  നിന്നു ു ക 

നല്കന്നതിനു പകരം അകത വര്ഷതിലല (2020-21) പുതിയ കപ്രാജക്ടായ 113/2021  

(കപര് - അംഗനവാടിക്കുന്നും ഘടകസ്ഥാപനങ്ങ്ക്കുന്നും ചുറൄമതില്  നിര്മ്മാണല്ലൃം അറൃകറൃപണിയം)  

അടങ്കല്  ു ക 3,88,000/- (കനാണ്  കറാഡ് ) .ന്ന കപ്രാജക്ടിലന്റ ു കയില്  നിന്നും 

അബദ്ധവശാല്  കരാറുകാരനു നല്കി. 

2020-21 ലല പുതിയ പദ്ധതിയായ 113/22 നമ്പര്  കപ്രാജക്ട് 2021-22 വര്ഷതില്  പില്  

ഓവര്  പദ്ധതിയായി ഉ്ലപഞ്ഞൃതി (SO135/2022). .ന്നാല്  ലതറൃായി 3,05,801 രൂപ ഈ 

കപ്രാജക്ടില്  നിന്നു മലറൃാരു കപ്രാജക്ടിനു നല്കിയതിനാല്  ബാക്കി 82,199/- രൂപ 

മാത്രമാണുള്ളത്. കരാറുകാര   ഈ പ്രല്ലതി പൂര്തീകരിചൄ. ബില്  ു ക 3,88,000 രൂപ. ഈ ു ക 

നല്കാ   2022-23 വര്ഷം പുതിയ പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നുന്നതികനാ, 163/21-ാാാം നമ്പറായ പഴയ 

കപ്രാജക്ട് പില്  ഓവറായി ഈ വര്ഷലമഞ്ഞൃത് ഇതില്  നിന്നും ു ക നല്കന്നതികനാ 

പ്രകതയകാനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.   
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4.62  തൃക്കരിപ്പൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

തൃക്കരിപ്പൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 21.06.2022 ലല കത്  (SRG 630/22, SRG 758/22) 
 

 

തൃക്കരിപ്പൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായതിലന്റ ഉടമസ്ഥതയിലള്ള നടക്കാവ് PWD കറാഡിനു 

സമീപമുള്ള സ്ഥലത് കനറൃ് മാര്ക്കറൃ് (ഒരു പ്രാകദശിക വാണിജയ കകന്ദ്രം) .ന്ന കപരില്  3.00 

കകാടി രൂപയലട ഒരു പദ്ധതി്് DPR തയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. NABARD – RIDF പദ്ധതിയില്  

ഉ്ലപഞ്ഞൃതികയാ കപ്രവറൃ് പലിക് പാര്ട്ടിസികപഷ   (PPP) പദ്ധതിയാകയാ നടപാക്കുന്നുന്നതിന് 

നടപടി സവീകരിക്കണലമന്നാവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 
 

 

4.63  തിരുമാറാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

.റണാകളം ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 29.06.2022, 27.06.2022 .ന്നീ തീയതികളിലല കത്തും 

റികപാര്ട്ടും  (SRG 621/22, CC/387/2022) 
 

ജലജീവ   പദ്ധതിയില്  9.00 ലക്ഷ്ം ലിറൃര്  സംഭരണകശഷിയള്ള വാട്ടര്  ടാങ്ക് 

സ്ഥാപികക്കണ്ടു ണ്ട്. ഇതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 20 ലസന്റ് സ്ഥലം കലണ്ടതിയിട്ടുണ്ട്. 

ഇതിന് ജകകദശം 30.00 ലക്ഷ്ം രൂപ വിലവരുലമന്ന് ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസര്  പരികശാധനാ 

റികപാര്ട്ടില്  കെര്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം വാങ്ങാനായി ധനകാരയകമ്മീഷ   കടഡ് ഫണ്ട് 

ഉപകയാഗിക്കുന്നുന്നതിന് അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 

4.64  ആരയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ആലപ്പഴ ജില്ലാ കളക്ടറുലട 13.06.2022 ലല 626/22/DPC/DPO/ALP നമ്പര്  കത്തും ആരയാട് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത് ലസക്രട്ടറിയലട 10.06.2022 ലല A2-19/22-ാാാം നമ്പര്  കത്തും  (SRG 760/22)  
 

 

ആരയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  മത്സയവില്പന ഉപജീവനമായി നടത്തുന്ന നിരവധി 

മത്സയലതാഴിലാളിക്  ഉണ്ട്. കക്ക/മത്സയ വില്പന്ായി പാത്രം കവണലമന്ന ആവശയം 

ഗ്രാമസഭകളിലം മറൄം ഉയര്ന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി സബ്സിഡി 

മാര്ഗകരഖയില്  ഇു ്ലപഞ്ഞൃതിയിട്ടില്ല. ലതാഴിലപകരണം .ന്ന കാറൃഗറിയില്  ഉ്ലപഞ്ഞൃതി 

കക്ക/മത്സയ വില്പന്ായി പാത്രം നല്കന്നതിനുള്ള  കപ്രാജക്ട് ജലറൃഞ്ഞൃക്കാ   അനുമതി 

ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 
 

 

4.65  ്ഷല്താ   ബകതരി മുനിസിപാലിറൃി 

വയനാട് ജില്ലാലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 26.05.2022 ലല കത്തും ്ഷല്താ   ബകതരി നഗരസഭാ 

ലസക്രട്ടറിയലട 11.5.22 – ലല PH1-5875/2021-ാാാം നമ്പര്  കത്തും  (SRG 593/22 – CC/352/22) 
 

 
 

കപ്രാ.നം: 290/21 അടങ്കല്  6,00,000   രൂപ 

(തനത് ഫണ്ട്) 

കപര് ലകാവിഡ് പ്രതികരാധം – പി..ചൃ.്സി ലസന്ററികലക്ക് മരുന്നും 
അനുബ് സാധനങ്ങളം 

 

ലകാവിഡ് പ്രതികരാധ പ്രവര്തനതിന് പി..ചൃ.്സിയികലക്ക് മരുന്നും അനുബ് 

സാധനങ്ങളം .ന്ന കപ്രാജക്ടില്  നിന്നു 250 പ്സ് ഓക്സീമീറൃര്  വാങ്ങി. ലകാവിഡ് രണ്ടാം 
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ഘട്ടതില്  ഡി.സി.സി, കഹാം കവാറകന്റ   .ന്നിവ നടപാക്കുന്നുന്നതിലന്റ ഭാഗമായാണ് ഇത് 

വാങ്ങിയത്. ലകാവിഡ് സാഹെരയമായതിനാല്  ലടണ്ടര്  ഒഴിവാക്കി ആര്ട്ടിസാ   ഡവലപ്ലമന്റ് 

കകാ ഓപകററൃീവ് ലിമിറൃഡ് (ARTCO) മുകഖനയാണ് വാങ്ങിയത്. .ന്നാല്  പ്സ് ഓക്സീമീറൃര്  

ലടണ്ടര്  കൂടാലത ARTCO മുകഖന വാങ്ങാല്ലൃന്നതല്ല. അതിനാല്  ഇതിലന്റ വിലയായ 5,04,000 രൂപ 

ഇു വലര നല്കിയില്ല. ARTCO വഴി ഇു  വാങ്ങിയതിന് സാധൂകരണം നല്കി ു ക നല്കാ   

അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. ഇതിലന്റ നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥസ്ഥ   ലമഡിക്കല്  

ഓഫീസറാണ്.  
 
 

 

4.66  കകാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

കകാട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടറുലട 31.05.2022 ലല 82898/22/DPC/DPO/KTM നമ്പര്  കത്തും IRTC 

ഡയറക്ടറുലട 28.05.2022 ലല കത്തും 27.07.2015- ലല 2303/2015/തസവഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  

ഉതരല്ലൃം  (SRG 679/22) 

കകാട്ടയം ജില്ലയലട മലകയാര പ്രകദശലത 19 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്  ഓകട്ടാമാറൃിക് 

ലവതര്കസ്റ്റഷ   സ്ഥാപിക്കുന്നുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് ജലറൃഞ്ഞൃതിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത് മുഖയ 

നിര്വഹണ ജജ സിയായി സംയക്തമായാണ് കപ്രാജക്ടു നടപാക്കുന്നുന്നത്. വകയിരുതല്  

സംബ്ിചൃ വിവരം താലഴ കെര്ക്കുന്നുന്നു. 

 

ഗ്രാമപഞ്ചായത് (19) 20,90,000 രൂപ 

കലാക്ക് പഞ്ചായത് (5) 12,70,000 രൂപ 

ഈരാറൄകപട്ട മുനിസിപാലിറൃി 2,50,000 രൂപ 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്  10,00,000 രൂപ 

ആലക 46,10,000 രൂപ 

 

ഇരുപത് ഓകട്ടാമാറൃിക് ലവതര്  കസ്റ്റഷനുകളില്  നിന്നും കശഖരിക്കുന്നുന്ന വിവരങ്ങ്  ജില്ലാ 

പഞ്ചായതില്  സ്ഥാപിക്കുന്നുന്ന ലസര്വര്  വഴി  കക്രാഡീകരിചൃ ് ദുരന്ത് നിവാരണ അകതാറൃിക്കുന്നും, 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്കുന്നും, ജനങ്ങ്ക്കുന്നും തത്സമയം അറിയവാ   സാധിക്കുന്നുന്ന ഒരു ലനറൃ് 

വര്ക്ക് സംവിധാനമാണ് ഉകേശിക്കുന്നുന്നത്. ഈ കപ്രാജക്ട് പാലക്കാട് ഇന്റകഗ്രറൃഡ് റൂറല്  

ലടകക്നാളജി ലസന്റര്  (IRTC) .ന്ന സ്ഥാപനം വഴിയാണ് നടപാക്കാനുകേശിക്കുന്നുന്നത്. 

ഓകട്ടാമാറൃിക് ലവതര്കസ്റ്റഷ   സ്ഥാപിക്കുന്നുന്നതിനും കഡറൃ കശഖരിചൃ ് വിശകലനം 

ലെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സാകങ്കതിക കവദഗ്ദ്ധ്യല്ലൃം കശഷിയം ഉലണ്ടന്നും ‘നീര്തട വികസന’ – 

തിന് സര്ക്കാര്  അക്രഡികറൃഷ   ഉലണ്ടന്നും IRTC ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിലയ 

അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. ഈ കപ്രാജക്ട് IRTC മുകഖന നടപാക്കാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  
 
 

 

 

 

 

 



42 
 

4.67  വഴിക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

മലപ്പറം ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 20.05.2022 ലല കത്തും 18.05.2022 ലല കറിപ്പം വഴിക്കടവ് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്  ഭരണസമിതിയലട 19.3.2022 ലല 3(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം അനുബ് 

കരഖകളം  (SRG 533/22 – CC/306/2022) 
 
 

കപ്രാ.നം: 263/22 അടങ്കല്  2,45,000   രൂപ 

(സി..ഫ്.സി കറൃഡ് ഗ്രാന്റ് ) 

കപര് വാര്ുകളില്  കശഖരിചൃ അകജവ മാലിനയങ്ങ്  MCF ല്  
.തിക്കലം MCF നടതിപ്പം 

 
 

 

വഴിക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  മാലിനയം നീക്കം ലെയ്യുന്ന ട്രാക്ടര്  കകടായകാലയളവില്  

അകജവ മാലിനയം MCF കലക്ക് .തിക്കുന്നുന്നതിന് കവകട്ടഷനിലൂലട ഒരു വാഹനം 19.06.2021 മുതല്  

24.09.2021 വലര വാടകല്ഞ്ഞൃത്തു. (KL-10 AG 1523 – LMV Goods Carrier). 82 ദിവസം വാഹനം ഓടി. 

ഒരു ദിവസലത നിരക്ക് 2,000 രൂപ. ഈ ഇനതില്  1,64,000 രൂപ വാടക നല്കാനുണ്ട്. ഈ 

ു ക നല്കാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. മാലിനയം നീക്കം ലെയ്ാനായി റിപയര്  ലെയ്ത 

ട്രാക്ടറാണ് ഇകപാ്  ഉപകയാഗിക്കുന്നുന്നത്. 

 

4.68  മമ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

മമ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 23.07.2022 ലല P 101/2022-ാാാം നമ്പര്  കത്തും മമ്പാട് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയലട 18.07.2022 ലല 3(9)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 720/22). 

 

കപ്രാ.നം: 241/23 അടങ്കല്  1,80,000  രൂപ 

(തനു ഫണ്ട്) 

കപര് പുസ്തകം വാങ്ങല്  
 

കലബ്രറിയികലക്ക് പുസ്തകം വാ്നതിന്നതിന് ഈ വര്ഷം കപ്രാജക്ട് വചൃിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 

വര്ഷം 1.00 ലക്ഷ്ം രൂപ പുസ്തകം വാ്നതിന്നതിനു മാറൃി വചൃിരുന്നു. മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം 

ബുക്ക്മാര്ക്കില്  നിന്നാണ് പുസ്തകം വാങ്ങിയത്. .ന്നാല്  ആവശയലപട്ട പുസ്തകം ലഭയമായില്ല. 

ലഭയമായവയില്  തലന്ന ഒകര പുസ്തകതിലന്റ നാലം അഞ്ചം കകാപിയാണ് ലഭിചൃത്. ഈ 

സാഹെരയതില്  സംസ്ഥാന കലബ്രറി കൗണ്സില്  / ജില്ലാ കലബ്രറി കൗണ്സില്  

ജില്ലാതലതില്  സംഘടിപിക്കുന്നുന്ന പുസ്തകകമളയില്  നികന്നാ മറൄ പ്രസാധകരില്  നികന്നാ 

പുസ്തകം വാ്നതിന്നതിന് അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.    
 
 

 

4.69  കകാഴികക്കാട് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി 

കകാഴികക്കാട് ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 10.03.2022 ലല കത്തും കകാഴികക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടറുലട 

10.03.2022ലല 5870/2018/DPC/KKD/CC- നമ്പര്  കത്തും  (SRG 359/22 – CC/246/2022). 
 
 

 

 

 

 

കകാഴികക്കാഞ്ഞൃ ജില്ലയില്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്, ജില്ലാ ഭരണകൂടം, സാമൂഹയനീതി വകപ് .ന്നീ 

സ്ഥാപനങ്ങളലട സംയക്താഭിമുഖയതില്  തയ്ാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് .കനലിംഗ് കകാഴികക്കാട് 

.ന്ന സമഗ്രപദ്ധതി. മറൃ് സര്ക്കാര് / സര്ക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങളകടയം സഹകരണം 
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പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നുന്നു. .കനലിംഗ് കകാഴികക്കാടിലന്റ ഒരു പ്രധാന കസവനഘടകമാണ് കമ്മയൂടണിറൃി 

ഡിസബിലിറൃി മാകനല്ന്റ് ലസന്റര് . ഭിന്നകശഷിക്കാരായ ആളക്ക്ക് പ്രായകഭദലമകനയ 

ആവശയമായ വിവിധതരം ലതറാപിക്, കസകക്കാ കസാഷയല്  സകപാര്ട്ട്, ലമഡിക്കല്  

സകപാര്ട്ട്, റഫറല്  സര്വീ്ഷക്  .ന്നിവ നല് കകയാണ് പ്രവര്തനം. ഇതിനായി 

ജില്ലയിലല മുക്വ   കലാക്കുന്നു പഞ്ചായത്തുകളിലം ഇതരം ലസന്ററുക്  സ്ഥാപിക്കാ   

ഉകേശിക്കുന്നുന്നു. ഇതരം ലസന്ററുകളലട ഫലപ്രദമായ നടതിപിനായി 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളലട വികസനഫണ്ട് ഉപകയാഗിചൃ ് കമ്മയൂടണിറൃി കബസ്ഡ് 

ഡിസബിലിറൃി മാകനല്ന്റ് ലസന്ററുകളലട ു ടര്  പ്രവര്തനതിനു അനുമതി 

ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു.  
 

 ു ടര്  പ്രവര് തനതിലന്റ ലെലവില്  പ്രധാനമായം ഉകേശിക്കുന്നുന്നത് ക്ലീനിക്കല്  

കസകക്കാളജിസ്റ്റ്, റിഹാബിലികറൃഷ   കസകക്കാളജിസ്റ്റ്, പീചൃ ് ലതറാപിസ്റ്റ്, 

ഫിസികയാലതറാപിസ്്റ്റ, ലപഷയല്  .ഡയൂടകക്കറൃര്  .ന്നിവരുലട  കവതനമാണ്. ഇവര്ക്്ക 

കവതനമായി ഒരു വര്ഷം 15,96,600 രൂപ കവണം. കെളന്നൂര്, കന്നുമ്മല്, ബാലകേരി, വടകര, 

ലകാഞ്ഞൃവള്ള കലാക്കുന്നു പഞ്ചായത്തുകളില്  CSR ഫണ്ടുപകയാഗിചൃ ്ഇതരം ലസന്ററുക്  ആരംഭിചൃ ്

മുകളില്  പറഞ്ഞവലര നിയമിചൃ ്വികസനഫണ്ട് ഉപകയാഗിചൃ ്കവതനം നല്കന്നുണ്ട്.   
 

 

 

മറൄ കലാക്കുന്നു പഞ്ചായത്തുക്  കകാ ഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയലട അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ല.  

 1) ഇലതാരു സംയക്ത പദ്ധതിയായി ു ടരാ   ജില്ലാ 

പഞ്ചായത് ഉകേശിക്കുന്നുന്നുലണ്ടങ്കില്  വിശദാംശം സഹിതം 

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയലട പരിഗണനയ്ക്കുകശഷം 

വിശദാംശം സഹിതം നല്കാ   നിര്കേശിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

ഇതില്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്, കലാക്ക് പഞ്ചായത് , 

ഗ്രാമപഞ്ചായത് .ന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളലട 

പങ്കാളിതമടക്കമുള്ള വിവരങ്ങ്  നല്കണലമന്ന് കൂടി 

ആവശയലപടാല്ലൃന്നതാണ്. 

4.70  ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 09.08.2022 ലല CA4/2021-ലല കത്  (SRG 789/22). 
 
 

 

 

 

 

ലകാക്കയാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  ഹാരിസണ്  കമ്പനിയലട കബായ്സ് .കസ്റ്ററൃിലല 1.40 

ജക്കര്  സ്ഥലം ഗ്രൗണ്ട് നിര്മ്മാണതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായതിന് വിട്ടു നല്കി സമ്മതപത്രം 

രജസിറൃര്  ലെയ്ാലമന്ന് കമ്പനി അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്.  2021-22 വര്ഷം ഇതിനായി 24.00 ലക്ഷ്ം രൂപ 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു വകയിരുതിയിരുന്നു. ഈ വര്ഷം പില്  ഓവറായി ു ടരുന്നു. ഈ സ്ഥലം 

അടിസ്ഥാന സൗകരയകതാലട കളി സ്ഥലമായി മാറൃാനായി കപ്രാജക്ട് നടപാക്കാ   അനുമതി 

ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. ആവശയമായ ബാക്കി ു ക കൂടി ഈ വര്ഷം ഉ്ലപഞ്ഞൃതാനാണ് 

ഉകേശിക്കുന്നുന്നലതന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്.  
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4.71  മലപ്പറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്  

മലപ്പറം ജില്ലാ പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 21.04.2022 ലല കത്  (SRG 737/22 – LSGD – 

DA1/151/22/LSGD). 
 

 

 

 

 

 

മലപ്പറം ജില്ലയില്  ല്ലക്കകരാഗിക്ക്ക് ഡയാലിസിസ് ലെയ്യുന്നതിന് നിലനില്ക്കുന്നുന്ന 

തടസം ങ്ങ്  ചൂണ്ടികാട്ടിലക്കാണ്ട് താലഴപറയന്നവ കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയലട 

പരിഗണന്് നല്കിയിരിക്കുന്നുന്നു.  

i. ഓകരാ പഞ്ചായതിലലയം ലമഡിക്കല്  ഓഫീസര്മാലര പദ്ധതിയലട നിര്വഹണ 

ഉകദയാഗസ്ഥരായി ചുമതലലപഞ്ഞൃതണം 
 

 
 

 

ii. കാസ്പ്, കാരുണയ ലബനവലന്റ് ഫണ്ട്, മറൃ് സര്ക്കാര്  സഹായങ്ങ്  .ന്നിവ ലഭിക്കുന്നുന്ന 

കരാഗികലള ഒഴിവാക്കി അര്ഹരായ ഗുണകഭാക്താക്കളലട പട്ടിക ഓകരാ ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയം കൃതയമായി തയ്ാറാക്കി നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥന് കകമാറണം.  
 

 
 

 

iii. ജില്ലാ / കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളലട വിഹിതം (പരമാവധി 25 ശതമാനം വലര) 

ഗ്രാമപഞ്ചായതിന് കകമാറണം. ഓകരാ പഞ്ചായതിലലയം ഗുണകഭാക്താക്ക്ക്്ക  

കവണ്ടി വരുന്ന ലമാതം ു കയലട 50 ശതമാനം ഭരണസമിതി തയ്ാറാക്കിയ ഗുണകഭാൃ 

പട്ടികയലട അടിസ്ഥാനതില്  അതാത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്  വകയിരുതണം. 
 

 
 

 

iv. ഭരണ സമിതി ഗുണകഭാൃ പട്ടിക തയ്ാറാക്കിയ കശഷം പിന്നീട് കൂട്ടികചൃര്കക്കണ്ടി വരുന്ന 

ലമാതം ഗുണകഭാക്താക്ക്ക്കുന്നുള്ള വിഹിതം ത   വര്ഷം ജില്ലാ/കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്  

നിന്ന് ലഭയമാക്കാ   കഴിയാത സാഹെരയമുലണ്ടങ്കില്  ഈ ഗുണകഭാക്താക്ക്ക്ക് പദ്ധതി 

പ്രകാരം അനുവദിക്കാല്ലൃന്ന പരമാവധി ു ക പൂര്ണ്ണമായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്  തനത് 

ഫണ്ടില്  നിന്നും വഹിക്കാ   അനുമതി നല്കണം. 
 

 
 

 

v. ലമഡിക്കല്  ഓഫീസര്മാര്  ഡയാലിസം ് ലെയ്യുന്ന സ്ഥാപനതില്  നിന്നുള്ള ഡയാലിസിസ് 

ലെയ്ത റികപാര്ട്ട്, ബില്ല് .ന്നിവയലട അടിസ്ഥാനതില്  ഡയാലിസിസ് ലെയ്യുന്ന 

കരാഗിക്ക്ക് ു ക കനരിട്ട് നല്കണം. 

 

4.72  മാഞ്ഞൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

മാഞ്ഞൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 04.08.2022 ലല B1-70/2022 – ലല കത്തും കകാട്ടയം 

ജില്ലാ ദുരന്ത്നിവാരണ അകതാറിറൃി ലെയര്കപഴ്സലന്റ (ജില്ലാ കളക്ടര് ) 26.07.2022 ലല DM1 – 

6182/2020 ലല ഉതരല്ലൃം (SRG 788/22- CC /427/22). 
 
 

 

 

 

 

ലകാവിഡ് 19 മഹാമാരിസമയത് CFLTC, DCC ലകാവിഡ് ലകയര്  ലസന്റര്  .ന്നീ സൗകരയം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഇതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രകദശലത കകാതനല്ലൂര്  

കളവാനീസ ധയാനകകന്ദ്രതിലന്റ ലകട്ടിടമാണ് ഉപകയാഗിചൃത്. പുതിയതായി പണിത ഈ 

ലകട്ടിടല്ലൃം കട്ടിലക്, ഫര്ണിചൃര്  ഉ്പലടയള്ള സൗകരയല്ലൃം സൗജനയമായാണ് നല്കിയത്. 

ു ടര്ചൃയായ ഉപകയാഗതില്  ലകട്ടിടതിലന്റ ലപയിന്റിംഗ്, ലാനംബിംഗ് മറൄ സൗകരയങ്ങ്  
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മുതലായവ്് അറൃകറൃപണി ആവശയമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലന്റ അറൃകറൃപണിക്ക് 20 ലക്ഷ്ം രൂപ 

വരുലമന്ന് സ്ഥാപനതിലന്റ ഡയറക്ടര്  അറിയിചൃിട്ടുണ്ട്. 8.00 ലക്ഷ്ം രൂപ തനു ഫണ്ടില്  നിന്ന് 

വകയിരുതി ഇതിലന്റ അറൃകറൃപണിക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത് കപ്രാജക്ട് തയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

അതിന് DDMA ലെയര്മാനായ ജില്ലാകളക്ടര്  അനുമതിയം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  

 നിര്മ്മാണ പ്രല്ലതി നടപടിക്രമങ്ങളിലൂലട ഗ്രാമപഞ്ചായതിനു നടതാ   

കാലതാമസലമഞ്ഞൃക്കുന്നും .ന്നതിനാല്  ഈ ു ക കകാതനല്ലൂര്  കളവാനീസ ധയാനകകന്ദ്രതിലന്റ 

അക്കൗണ്ടികലക്ക് കനരിട്ടു കകമാറാ   അനുമതി ആവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 8.00 ലക്ഷ്ം രൂപയലട 

.സ്റ്റികമറൃ് ഗ്രാമപഞ്ചായത് അസിസ്റ്റന്റ് .ഞ്ചിനീയര്  തയ്ാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
  
 

 

4.73  പുന്നപ്ര സൗത് ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ആലപ്പഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഓഫീസറുലട 07.07.2022 ലല കത്തും ശുെിതവമിഷ   ആലപ്പഴ ജില്ലാ 

കകാഓര്ഡികനറൃറുലട 10.06.2022 ലല DS (SM)66/19/1-ാാാം നമ്പര്  കത്തും പുന്നപ്ര ലതക്ക് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയലട 25.03.2022 ലല 1(9)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം 

അനുബ്മായി കെര്തിരിക്കുന്നുന്ന കപ്രാജക്ടുകളലട പട്ടികയം  (SRG 668/22- CC /372/22). 
 

ഖര-ദ്രവ മാലിനയ സംസ്കരണതിലന്റ ഭാഗമായി താലഴ പറയന്ന 5 കപ്രാജക്ടുക്  2021-

22 വര്ഷം പുന്നപ്ര സൗത് ഗ്രാമപഞ്ചായത് ജലറൃഞ്ഞൃതിരുന്നു. ഇതില്  4 കപ്രാജക്ടുകളിലായി 

100 ബകയാഗയാസ് ലാനാന്റുക്  സ്ഥാപിചൄ. 2864 ബകയാബിന്നുകളം വിതരണം ലെയ്തു. ഈ  

പ്രല്ലതി ബിഡ്ിംഗ് കൂടാലത ഇന്റകഗ്രറൃഡ് റൂറല്  ലടകക്നാളജി ലസന്റര്  (IRTC) 

പാലക്കാടിലനയാണ് ജല്പിചൃത്. ബിഡ്ിംഗ് കൂടാലത IRTC – ലയ നിര്വഹണ ജജ സിയായി 

ലതരലഞ്ഞഞ്ഞൃത നടപടിക്ക് സാധൂകരണം നല്കണലമന്നാവശയലപട്ടിരിക്കുന്നുന്നു. 
 

 

 

 

 

 

 

ക്രമ 

നം 

കപ്രാജക്ട് 

നം 

കപ്രാജക്ടിലന്റ കപര് വികസന
ഫണ്ട് 
ജനറല്  
രൂപ 

തനത് 
ഫണ്ട് 

ഗുണകഭാ
ൃ 
വിഹിതം 
രൂപ 

ധനകാരയ 
കമ്മീഷ   
ഗ്രാന്റ് 
(കറൃഡ് ) 
രൂപ 

ആലക 
രുപ 

1 38/22 ബകയാഗയാസ് ലാനാന്റ് 

0.5M3 

96,880 3,920 46,200 0 1,47,000 

2 126/22 ബകയാഗയാസ് ലാനാന്റ് 

0.5M3 

0 0 59,400 1,29,600 1,89,000 

3 121/22 ബകയാഗയാസ് ലാനാന്റ് 

0.75M3 

1,51,200 0 1,00,800 0 2,52,000 

4 118/22 ബകയാഗയാസ് ലാനാന്റ് 

1M3 

3,38,400 0 2,96,100 0 6,34,500 

5 113/22 ബകയാബി   0 1440 5,15,520 46,38,240 51,55,200 

 ആലക 5,86,480 5,360 10,18,020 47,67,840 63,77,700 
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