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

വികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 26.07.2022 നു 
നെന്ന കയാഖത്തിടെ നെപെി കുറിപ്പ്. 

 
കയാഖം രാവിടല 11.00 മണിക്ക് ടസക്രട്ടറികയറൃ് ഄനക്സ് 2 ടല ലയം ഹാളില്  അരംഭിചൄ. 
ബഹു. തകേശസവയംഭരണ എക്സക്സസ് വകുപ്പു മന്ത്രി കയാഖത്തില്  ഄദ്ധ്യക്ഷത വഹിചൄ. 
പടെടുത്തവരുടെ വിവരം ഄനുബന്ധമായി കേ ത്തിരിക്കുന്നു.  

 
 

 
1. പദ്ധ്തി ഄവകലാഔനം 

 
ഇ വഷടത്ത പദ്ധ്തി സമപ്പികക്കഅവസ ഄവസാന തീയതി 27.07.2022 അണ്. ഄെിയന്തിര 

പ്രാധാനയമുള്ള കപ്രാജക്ടുഔളുടെ നിവഹണം ഏപ്രില്  ന്നു മുതല്  അരംഭിക്കുന്നതിന് 

ക്രമീഔരണം  ടേയ്തിരുന്നു. ആതു വഴി ആന്നു വടര വിഔസന ഫഅവസില്  അടഔ 407 കഔാെി രൂപ 

ടേലവഴിചൄ. അടഔ ടേലവ് 6 ശതമാനം. ആതില്  ജനറല്  വിഭാഖത്തില്  6.89  ശതമാനവം 

റൃി.എസ്.പിയില്  5.95 ശതമാനവം എസ്.സി.പിയില്  5.83 ശതമാനവം ധനഔാരയഔമ്മീഷ   

വിഹിതത്തില്  4.16 ശതമാനവമാണ് ടേലവ്.  
 

2022 – 23 പദ്ധ്തി സമപ്പിചൃ തകേശഭരണസ്ഥാപനുളുടെ വിവരം (27.07.2022 രാവിടല  

10 മണി വടര) 

ക്രമ 

നം 

ജില്ല ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്തുഔള്  

കലാക്ക് 
പഞ്ചായത്തു
ഔള്  

ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്തു
ഔള്  

മുനിസിപ്പാ

ലിറൃിഔള്  

കഔാപ്പകറ

ഷനുഔള്  

അടഔ  

ശതമാനം 

 
അ
ടഔ 
ഗ്രാ.
പ. 

പദ്ധ് 
തി 
സമ
പ്പി
ചൃത് 

അ
ടഔ 
കലാ
.പ. 

പദ്ധ് 
തി 
സമ
പ്പി
ചൃത് 

അ
ടഔ 
ജി. 
പ. 

പദ്ധ് 
തി 
സമ
പ്പി
ചൃത് 

അ
ടഔ 
മുനി. 

പദ്ധ് 
തി 
സമ
പ്പി
ചൃത് 

അ
ടഔ 
കഔാ
 . 

പദ്ധ് 
തി 
സമ
പ്പി
ചൃത് 

 
ത.സവ.
ഭ.വ 
എണ്ണം 
 

പദ്ധ് 
തി 
സമ
പ്പിചൃ
ത് 

1 തിരുവനന്തപുരം 73 39 11 7 1 1 4 2 1 1 90 50 56 

2 ടഔാല്ലം 68 56 11 11 1 1 4 1 1 - 85 69 81 

3 പത്തനംതിട്ട 53 34 8 8 1  4 2 - - 66 44 67 

4 അലപ്പുഴ 72 53 12 12 1  6 2 - - 91 67 73 

5 കഔാട്ടയം 71 31 11 11 1  6 1 - - 89 43 48 

6 ആടുക്കി 52 36 8 8 1 1 2 - - - 63 45 71 

7 എറണാകുളം 82 17 14 11 1  13 5 1 - 111 33 30 

8 തൃശ്ശൂ  86 79 16 15 1 1 7 5 1 - 111 101 91 

9 പാലക്കാെ് 88 47 13 9 1 1 7 1 - - 109 58 53 

10 മലപ്പുറം 94 32 15 8 1  12 - - - 122 40 33 

11 കഔാഴികക്കാെ് 70 69 12 12 1 1 7 5 1 - 91 87 97 

12 വയനാെ് 23 6 4 2 1 1 3 1 - - 31 10 32 

13 ഔണ്ണൂ  71 71 11 10 1 1 9 8 1 - 93 90 97 

14 ഔാസകഖാഡ് 38 25 6 5 1  3 1 - - 48 3 65 

 അടഔ 941 595 152 130 14 8 87 34 6 1 1200 768 64 
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2022-23 പദ്ധ്തി തയ്യാറാക്കുന്നതിടെ ഭാഖമായി പ്രാഥമിഔ നെപെിഔള്  പൂത്തിയാക്കാത്ത 

തകേശഭരണസ്ഥാപനുളുടെ വിവരം കേറൃ് പ്ലാനിംഖ് കബാഡ് വികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം 

ഡിവിഷ   േീഫ് നല്ഔി. വിശദാംശം താടഴ കേക്കുന്നു. 
 

1 ോറൃസ് റികപ്പാട്ട് തയ്യാറാക്കാത്ത 

തകേശഭരണസ്ഥാപനം 

പുറമറൃം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

2 വിഔസനകരക തയ്യാറാക്കാത്ത 

തകേശഭരണസ്ഥാപനുള്  

1) പുറമറൃം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

2) മുന്നിയൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

3) വളാകഞ്ചരി മുനിസിപ്പാലിറൃി 

4) പത്തനംതിട്ട ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 

5) മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

3 വിഔസന ടസമിനാ  നെത്താത്ത 

തകേശഭരണസ്ഥാപനുള്  

1) പുറമറൃം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

2) പാലകമല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

3) എെത്തല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

4) അനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

5) വണ്ടൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

6) കൂത്താട്ടുകുളം മുനിസിപ്പാലിറൃി 

7) പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

 

ഇ തകേശഭരണസ്ഥാപനുളുടെ കയാഖം ബന്ധടപ്പട്ട വകുപ്പു കമധാവിഔള്  വിളിചൄ കേക്കാനും 

2022-23 വാഷിഔ പദ്ധ്തി എത്രയും  കവഖം സമപ്പിക്കുന്നതിനാവശയമായ ആെടപെല്  

നെത്താനും കയാഖം നികേശിചൄ. ആതികേല്  സവീഔരിചൃ നെപെി വകുപ്പു കമധാവിഔള്  

തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് ഄഡീഷണല്  േീഫ് ടസക്രട്ടറിക്ക് നല്ഔണം. 
 

 2021-22 വഷം 19 തകേശഭരണസ്ഥാപനുളുടെ പദ്ധ്തി ടേലവ് 70 ശതമാനത്തില്  

താടഴയാണ്. 72 തകേശഭരണസ്ഥാപനുളുടെ പദ്ധ്തി ടേലവ് ശതമാനം 70 നും 80 നു 

മിെയ്ക്കാണ്. ഇ തകേശഭരണസ്ഥാപനുളുടെ (അടഔ 91) ഔഴിഞ്ഞ വഷടത്ത പദ്ധ്തി 

നിവഹണം പ്രകതയഔം ഄവകലാഔനം ടേയ്യാ   പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട , 

നഖരഔാരയഡയറക്ട , ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ  എന്നിവടര 02.06.2022 ടല 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖം ചുമതലടപ്പടുത്തിയിരുന്നു. പദ്ധ്തി ടേലവ കുറയാനുള്ള 

ഔാരണം,  ഇ വഷം പദ്ധ്തി ടേലവ് ടമചൃടപ്പടുത്താ   സവീഔരിക്കുന്ന നെപെിഔള്  

എടന്താടക്ക എന്നിവ സംബന്ധിചൃ വകുപ്പു കമധാവിഔള്  റികപ്പാട്ട് ടേ. തു. തുെന്നുള്ള 

വഷുളില്  പദ്ധ്തി നിവഹണം ഔാരയക്ഷമമാക്കാനും മഔചൃ പദ്ധ്തി ടേലവ് 

ക്സഔവരിക്കാനുമുള്ള നികേശം ഒകരാ തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിനും നല്ഔിയിട്ടുടഅവസന്ന് വകുപ്പു 

കമധാവിഔള്  ഄറിയിചൄ. 
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2. മു   കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി തീരുമാനപ്രഔാരം  തുെനെപെി സവീഔരികക്കഅവസ വിഷയുള്  
 
2.1 . 14.09.2021 -ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖ തീരുമാന പ്രഔാരം തുെ  നെപെി 
സവീഔരികക്കഅവസ വിഷയുള് . 
 
2.1. കണ്ഡിഔ 3.7 

 തകേശഭരണസ്ഥാപനുള്  KSEB, KWA, GWD, നിമ്മിതികഔന്ദ്ര കപാളള്ള സ്ഥാപനുള്  വഴി 

വിവിധ പ്രവത്തിഔള്  ടേയ്യുന്നുഅവസ്. ഇ ഏജ സിഔള്ക്ക് തുഔ മു കൂറായി ഡികപ്പാസിറൃ് 

ടേയ്താണ് പ്രവൃത്തി നെപ്പാക്കുന്നത്. എന്നാല്  തുഔ ഡികപ്പാസിറൃ് ടേ. തു ഔഴിഞ്ഞ് പലകപ്പാള്ളൃം 

വഷുള്  ഔഴിഞ്ഞാണ് പ്രവൃത്തി  പൂത്തിയാക്കുന്നത്.  

 2016-17 മുതല്  KWA യുടെ ഡികപ്പാസിറൃ് പ്രവൃത്തിഔളില്  പൂത്തിയാക്കാത്തവയുടെ 

വിശദാംശുള്  02.06.2022 ടല കയാഖത്തില്  പരികശാധിചൃിരുന്നു. KSEB യില്  ഡികപ്പാസിറൃ് 

ടേയ്ത പ്രവൃത്തിഔളുടെ വിശദാംശുള്  KSEB ടേയമാ   & മാകനജിംഖ് ഡയറക്ട  നല്ഔി. 

ആതു കയാഖം വിശദമായി േചൃ ടേ. തു. ആതില്  ഒകരാ പ്രവൃത്തിയും പ്രകതയഔമായി പരികശാധിചൃ് 

2020-21 വടരയുള്ള എല്ലാ വക്കുഔളും 2 മാസത്തിനഔം പൂത്തിയാക്കണടമന്ന് കയാഖം 

നികേശിചൄ. 2021-22 വഷടത്ത പ്രവൃത്തിഔള്  എല്ലാം തടന്ന അറുമാസത്തിനഔം 

പൂത്തിയാക്കണം. ഏടതെിളം വക്കുഔള്  നെപ്പാക്കാ   ഔഴിയില്ലാടയെില്  ഄത് ബന്ധടപ്പട്ട 

തകേശഭരണസ്ഥാപനുടള ഄറിയിചൃ് ഇ തുഔ തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ തടന്ന മറൄ 

ക്സവദുത കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഈപകയാഖിക്കണം. 

  ട്രാ കഫാമറികെയും കപാ്റ്റുകഔളുകെയും കുറവാണ് വക്കുഔള്  നെപ്പാക്കാ   ക്സവഔിയടതന്ന് 

ടഔ.എസ്.ആ.ബി പ്രതിനിധി ഄറിയിചൄ. ആകപ്പാള്  ഇ പ്രശ്നം പരിഹരിചൃതിനാല്  ആനി 

ഔാലഔാമസമുഅവസാവഔയിടല്ലന്ന് ടഔ.എസ്.ആ.ബി പ്രതിനിധി ഄറിയിചൄ. 

2016-17 
ക്രമ 
നമ്പ  

KSEB സക്കിളിടെ 
കപര് 

ടപെിംഖ് വക്കുഔള്  തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ 
കപര് 

  എണ്ണം തുഔ 
രൂപ (ലക്ഷം) 

 

1 ടഔാല്ലം 1 0.4 തൃകക്കാവില്വട്ടം 

2 എറണാകുളം 1 33 ടഔാചൃി കഔാപ്പകറഷ   

 അടഔ 2 33.44622  
 

2017-18 
ക്രമ 
നമ്പ  

KSEB സക്കിളിടെ 
കപര് 

ടപെിംഖ് വക്കുഔള്  തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ 
കപര് 

  എണ്ണം തുഔ 
രൂപ (ലക്ഷം) 

 

1 എറണാകുളം 1 5.00 ടഔാചൃി കഔാപ്പകറഷ   

 അടഔ 1 5.00  
 

 

 

 



4 
 

2018-19 
ക്രമ 
നമ്പ  

KSEB സക്കിളിടെ 
കപര് 

ടപെിംഖ് വക്കുഔള്  തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ 
കപര് 

  എണ്ണം തുഔ 
രൂപ (ലക്ഷം) 

 

1 അലപ്പുഴ 1 7.42102 അലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

2 ടപരുമ്പാവൂ  1 4.99895 ഏലൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

3 നിലമ്പൂ  1 19.28 നിലമ്പൂ  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

 അടഔ 3 31.69997  
 

2019-20 
ക്രമ 
നമ്പ  

KSEB സക്കിളിടെ 
കപര് 

ടപെിംഖ് വക്കുഔള്  തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ 
കപര് 

  എണ്ണം തുഔ 
രൂപ (ലക്ഷം) 

 

1 തിരുവനന്തപുരം 2 0.895 തിരുവനന്തപുരം കഔാപ്പകറഷ   

2 കഔാട്ടയം 1 9.606 ഈദയനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

3 അലപ്പുഴ 4 175.1044 മാരാരിക്കുളം, കേത്തല, കേന്നം 
പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തുഔള്  

4 എറണാകുളം 1 1.33 ടഔാചൃി കഔാപ്പകറഷ   

5 തിരൂ  1 9 - 

5 ഔാസകഔാഡ് 2 23.118 ഔാസകഖാഡ് മുനിസിപ്പാലിറൃി 

 അടഔ 11 219.0534  
 

2020-21 
ക്രമ 
നമ്പ  

KSEB സക്കിളിടെ കപര് ടപെിംഖ് വക്കുഔള്  

  എണ്ണം തുഔ 
രൂപ (ലക്ഷം) 

1 തിരുവനന്തപുരം 11 27.34 
3 ടഔാല്ലം 5 61.41 
5 പത്തനംതിട്ട 3 41.7 
6 കഔാട്ടയം 4 7.08 
7 പാല 7 31.6 
8 അല്പപുഴ 12 111.43 
9 എറണാകുളം 5 24.31 
10 ടപരുമ്പാവൂ  16 37.51 
11 ആരിുാലക്കുെ 6 45 
12 തൃശ്ശൂ  1 12.01 
13 ഹരിപ്പാെ് 2 26.08 
16 വെഔര 2 12.63 
17 തിരൂ  17 48.89 
18 നിലമ്പൂ  1 43.5 
19 മകഞ്ചരി 1 24.49 
20 ടഷാൂ  1 151 
22 ഔണ്ണൂ  5 379.95 
23 ഔല്പ്പറൃ 1 5.99 
24 ശ്രീഔണ്ഠപുരം 1 7.88 
25 ഔാസകഔാഡ് 4 46.518 

 അടഔ 105 1146.28 
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2021-22 
 

ക്രമ 
നമ്പ  

KSEB സക്കിളിടെ കപര് ടപെിംഖ് വക്കുഔള്  

  എണ്ണം തുഔ 
രൂപ (ലക്ഷം) 

1 തിരുവനന്തപുരം 61 167.7 
2 ഔാട്ടാക്കെ 38 58.7 
3 ടഔാല്ലം - - 
4 ടഔാട്ടാരക്കര 6 43.3 
5 പത്തനംതിട്ട 30 83.6 
6 കഔാട്ടയം 12 21.8 
7 പാല 43 91.7 
8 അലപ്പുഴ 15 59.5 
9 എറണാകുളം 21 58.8 
10 ടപരുമ്പാവൂ  29 100.2 
11 ആരിുാലക്കുെ 40 207.0 
12 തൃശ്ശൂ  2 12.7 
13 ഹരിപ്പാെ് 35 130.5 
14 ടതാടുപുഴ 3 16.2 
15 കഔാഴികക്കാെ് 3 23.6 
16 വെഔര 9 34.0 
17 തിരൂ  49 245.7 
18 നിലമ്പൂ  9 117.0 
19 മകഞ്ചരി 9 29.4 
20 ടഷാൂ  9 117.0 
21 പാലക്കാെ് 25 69.6 
22 ഔണ്ണൂ  14 144.8 
23 ഔല്പ്പറൃ 5 69.1 
24 ശ്രീഔണ്ഠപുരം 22 143.9 
25 ഔാസകഔാഡ് 14 61.0 

 അടഔ 503 2106.8 
 
വഷം ടപെിംഖ് വക്കുഔള്  

എണ്ണം 
തുഔ (ലക്ഷം) 

2016-17 2 33.45 
2017-18 1 5.00 
2018-19 3 31.70 
2019-20 11 219.053 
2020-21 105 1146.28 
2021-22 503 2106.8 
അടഔ 625 3542.28 
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2.2  11.03.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖതീരുമാന പ്രഔാരം നെപെി സവീഔരികക്കഅവസ 
വിഷയുള്  
 
2.2 കണ്ഡിഔ 4.51  
മലബാ  റൂറല്  ഡവലപ്ടമെ് ഫൗകഅവസഷ   
മലബാ  റൂറല്  ഡവലപ്ടമെ് ഫൗകഅവസഷ   (MRDF) ടേയമാടെ 02.02.2022 ടല ഔത്ത്   (SRG 
212/22) 
 

ആന്തയ   ട്രേ് അക്ട് പ്രഔാരം സ്ഥാപിചൃിട്ടുള്ള മലബാ  റൂറല്  ഡവലപ്ടമെ് ഫൗകഅവസഷ   

(MRDF) വിവിധ ആനം ഔാലിതീറൃഔള്, ഫാം ടമഷയനറിഔള്, ഭക്ഷയ ഈല്പന്നുള്, റൃി.എം.അ . 

(Total Mix Ration) ഔാലിതീറൃ, ോണഔടപ്പാെി എന്നിവ വിതരണം ടേയ്യുന്നുഅവസ്. സവയം ഭക്ഷയ 

ഈല്പന്നുളും നിമ്മിക്കുന്നുഅവസ്. തകേശ ഭരണസ്ഥാപനുള്ക്ക് മുഔളില്  പറഞ്ഞവ MRDF ല്  

നിന്ന് കനരിട്ടു വാുാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 

 MRDF-ടെ  ഈല്പന്നുളുടെ ഗുണകമേയും വിലയും പരികശാധിചൃ് മൃഖസംരക്ഷണ വകുപ്പ് 

ഡയറക്ടറുടെ റികപ്പാട്ടു വാുാ   പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടടറ കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി 

ചുമതലടപ്പടുത്തിയിരുന്നു. മൃഖസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടകറാെ് റികപ്പാട്ട് അവശയടപ്പട്ടിരുന്നു 

ടവെിളം 02.06.2022, 26.07.2022 തീയതിഔളിടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖത്തിളം 

റികപ്പാട്ട് ലഭിചൃില്ല. റികപ്പാട്ട് നല്കുന്നതില്  ആത്രയും ഔാലതാമസം ഴിവാകക്കഅവസതാടണന്ന് 

കയാഖം നിരീക്ഷിചൄ. രു മാസത്തിനഔം റികപ്പാട്ട് നല്ഔണടമന്ന് മൃഖസംരക്ഷണ വകുപ്പ് 

ഡയറക്ടകറാെ് നികേശിക്കുന്നു. 
 

നെപെി:- മൃഖസംരക്ഷണവകുപ്പ് ഡയറക്ട  
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  

തകേശസവയംഭരണ (ആ.പി.എ) വകുപ്പ് 
 

2.3 02.06.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖ തീരുമാന പ്രഔാരം നെപെി സവീഔരികക്കഅവസ 
വിഷയുള്  

2.3 കണ്ഡിഔ 3.7 

േില നഖരസഭഔളില്  പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തില്  കുടുംബുള്  ആല്ലാടയെിളം റൃി.എസ്.പി 

വിഹിതം ഄനുവദിചൃിട്ടുഅവസ് എന്ന് 02.06.2022 ടല കയാഖം വിലയിരുത്തി. 2021-22 വഷവം 

ആകത ഄവസ്ഥ ഈഅവസായിരുന്നു. വഷാവസാനമായതിനാല്  ഇ തുഔ മറൄ 

തകേശഭരണസ്ഥാപനുള്ക്ക്  മാറൃി നല്ഔാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല. പട്ടിഔവഗ വിഭാഖക്കാ  

ആല്ലാത്ത നഖരസഭഔള്കക്കാ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്കക്കാ ഇ വഷം  റൃി.എസ്.പി വിഹിതം 

ഄനുവദിചൃിട്ടുടഅവസെില്  ആതു പരികശാധിചൃ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   നഖരഔാരയ ഡയറക്ടകറയും 

പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടകറയും ചുമതലടപ്പടുത്തിയ പ്രഔാരം നഖരഔാരയ ഡയറക്ടറും 

പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടറും റികപ്പാട്ട് നല്ഔി.  പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ടവ  ആല്ല 

എെില്  Tribal Dvelopment Officer/Tribal Extention Officer സാക്ഷയടപ്പടുത്തി കവണം 

വിശദാംശുള്  കശകരിക്കാ   എന്നും നികേശിചൃിരുന്നു.  
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റികപ്പാട്ട് : 

(i) നഖരഔാരയ ഡയറക്ട  - നഖരഔാരയ ഡയറക്ട  നല്ഔിയ റികപ്പാട്ട് പ്രഔാരം താടഴ 

പറയുന്ന നാള നഖരസഭഔള്ക്ക് ഇ വഷം റൃി.എസ്.പി വിഹിതം 

ഄനുവദിചൃിട്ടുടഅവസെിളം ഄവിടെ പട്ടിഔവഗ കുടുംബുള്  ആല്ല. എന്നാല്  ആത് 

Tribal Extention Officer പരികശാധിചൄ സാക്ഷയടപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.  

ക്രമ 

നമ്പ  

തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ കപര് ഇവഷം ഄനുവദിചൃ റൃി.എസ്.പി 

വിഹിതം 

1 തൃശ്ശൂ  കഔാപ്പകറഷ   2,81,000 രൂപ 

2 കഔാഴികക്കാെ് കഔാപ്പകറഷ   1,38,000 രൂപ 

3 ഔണ്ണൂ  കഔാപ്പകറഷ   11,79,000 രൂപ 

4 ടഔായിലാഅവസി നഖരസഭ 2,65,000 രൂപ 
 

ആത് Tribal Extention Officer കൂെി സാക്ഷയടപ്പടുത്തി പട്ടിഔവഗ വിഔസന ഡയറക്ട  
ശുപാശ ടേയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇ വിഹിതം മറൄ തകേശഭരണ സ്ഥാപനുള്ക്ക് 
നല്കുന്നതിനായി ധനവകുപ്പിനു നല്ഔണം. ആതിനാവശയമായ നെപെി നഖരഔാരയ 
ഡയറക്ടറും പട്ടിഔവഗ വിഔസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറും സവീഔരിക്കണം.  

 (ii) പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ട  - റൃി.എസ്.പി വിഹിതം ലഭിചൃിട്ടുള്ളതും പട്ടിഔവഗ  
വിഭാഖക്കാരില്ലാത്തതുമായി തികക്കാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമാത്രമാണ് ഈള്ളത്. ഇ വഷം  
റൃി.എസ്.പി ആനത്തില്  ഄനുവദിചൃിരിക്കുന്ന വിഹിതം 6,78,000 രൂപയാണ്. ഇ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  പട്ടിഔവഗ കുടുംബുള്  ആല്ലാടയന്ന് Tribal Extention Officer യും 
സാക്ഷയടപ്പടുത്തിയിട്ടുഅവസ്. ഔഴിഞ്ഞവഷം റൃി.എസ്.പി വിഹിതം ഄനുവദിചൃിരുന്നുടവെിളം 
പട്ടിഔവഗ കുടുംബം ആല്ലാത്തതിനാല്  റൃി.എസ്.പി വിഹിതം ടേലവഴിചൃില്ല. ഄതിനാല്  ഇ 
വഷം  വിഔസനഫഅവസ് ജനറലില്  12,20,400 രൂപ കുറവ ടേയ്ത് പരിഹാര തുഔയായി 
മാറൃിയിട്ടുഅവസ്. ഄതിനാല്  വിഔസന ഫഅവസ് ജനറലില്  കുറവ ടേ. തു (പരിഹാര തുഔ) തിരിടഔ 
ജനറല്  ഫഅവസിലാക്കി നല്ഔണടമന്നാവശയടപ്പട്ടിട്ടുഅവസ്.  

ആത് പട്ടിഔവഗ വിഔസന വകുപ്പ് ഡയറക്ട  പരികശാധിചൃ് ശുപാശ ടേയ്യുന്നമുറയ്ക്ക് ഇ 
വഷം  ഄനുവദിചൃ റൃി.എസ്.പി വിഹിതം തിരിടഔടയടുത്ത് മറൃ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക്ക്  
നല്ഔാനാവശയമായ നെപെി പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  സവീഔരിക്കണം.   

പട്ടിഔവഗ വിഔസന വകുപ്പ് ഡയറക്ട  ശുപാശ ടേയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇ വഷം  
വിഔസനഫഅവസില്  നിന്ന് പരിഹാര തുഔയായി മാറൃിയ 12,20,400 രൂപ വിഔസനഫഅവസികലക്ക് 
,തിരിടഔ നല്കുന്നതിനും അവശയമായ നെപെി കേറൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പും ഐ.ടഔ.എം ഈം 
സവീഔരിക്കണം. ആതിനാവശയമായ തുെനെപെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി സവീഔരികക്ക 
അവസതാണ്.     

ആതികേല്  നെപെിക്രമം പൂത്തിയാക്കി ഄടുത്ത കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയില്  
പട്ടിഔവഗ വിഔസന ഡയറക്ട  റികപ്പാട്ടു നല്ഔണം. 

നെപെി:- 1) പട്ടിഔവഗ വിഔസന വകുപ്പ് ഡയറക്ട   
2) നഖരഔാരയഡയറക്ട  
3)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  
4)കേറൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 

5) ഐ.ടഔ.എം 
6) തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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2.3 കണ്ഡിഔ 4.1   

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  - HDPE ടേെിചൃട്ടി. 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 05.05.2022 ടല PAN/6090/2022/J1(DP) നമ്പ  ഔത്തും ശ്രീ.ഫ്രാ സിസ് 
വഗീസ് ഄഴീകക്കാെ്, തൃശ്ശൂ  എന്നയാള്  CMO കപാട്ടല്  മുകകന 18.03.2022 ല്  നല്കിയ ഔത്തും 
ഄനുബന്ധ കരകഔളും  (SRG 507/22). 
 

 ഄടുക്കളകത്താട്ടം, ടെറസ്സ് ഖാഡ   പചൃക്കറി കൃഷിക്ക് കഗ്രാബാഖിനു പഔരം High 

Density Polyethylene (HDPE) ടേെിേട്ടി ഈപകയാഖിക്കുന്നത് കപ്രാത്സാഹിപ്പിക്ക 

ണടമന്നാണാവശയം. HDPE േട്ടിയില്  കപാട്ടിംഖ് മിശ്രിതം നിറചൃ് നല്കുകമ്പാള്  300 രൂപയാണ് 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ടേലവ്. ആത് വാുാ   തകേശഭരണ സ്ഥാപനുള്ക്ക്  നികേശം 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 

HDPE േട്ടിഔളുടെ ഗുണനിലവാരം, ആത്തരം േട്ടിഔള്  ഈപകയാഖിക്കുന്നതിടെ 

പ്രാകയാഖിഔത, ഗുണകമേ തുെുിയവയികേല്  കഔരള ഔാഷിഔ സവഔലാശാലയുടെ  

വിദകദാപകദശം കതെി കൃഷി വകുപ്പു ഡയറക്ട  റികപ്പാട്ട് നല്ഔണടമന്ന് 

നികേശിചൃിരുന്നുടവെിളം കൃഷി ഡയറക്ട  റികപ്പാട്ട് നല്ഔിയില്ല.   
 

തീരുമാനം :- കൃഷി ഡയറക്ടറുടെ റികപ്പാട്ട് ലഭിചൃതിനുകശഷം കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിയുടെ പരിഖണനയ്ക്ക് ഄകപക്ഷിചൃ വയക്തിയുമായി ആതിടെ 

വില കുറയ്ക്കുന്നതെക്കമുള്ള വിഷയുള്  േചൃ ടേയ്യാ   കുടുംബശ്രീ 

എസ്കിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. HDPE േട്ടിഔളുടെ 

നിമ്മാണ യൂണിറൃ് കുടുംബശ്രീ തുെങ്ങുന്നതിടെ സാധയത 

പരികശാധിക്കുന്നകതാടൊപ്പം ആതിടെ വിതരണവം ഏടറൃടുക്കണം. 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 14.09.2021 ടല (കണ്ഡിഔ 4.10) 

നികേശത്തിടെ കൂെി ഄെിസ്ഥാനത്തില്  അവശയമായ തുെ  

നെപെി സവീഔരിക്കാ   കുടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടടറ 

ചുമതലടപ്പടുത്തി. 
 

നെപെി:- 1) കൃഷി ഡയറക്ട  
2)എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട, കുടുംബശ്രീ 
 3)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

               
3. ടപാതുവിഷയം 
  

1) കേറൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിടെ 14.7.2022 ല്  കൂെിയ കയാഖതീരുമാന പ്രഔാരം 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ പരിഖണനയ്ക്ക്  നല്ഔിയ വിഷയത്തികേല്  താടഴ 

പറയുന്ന തീരുമാനടമടുത്തു. 

i. വാഹനം വാുല്  

28.05.2022 ടല 115/2022/തസവഭവ നമ്പ  ഈത്തരവ് പ്രഔാരം തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനുള്ക്കും എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖത്തിളം വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനും 

വാെഔടയ്ക്കടുക്കുന്നതിനും മാഗ നികേശം നല്ഔിയിട്ടുഅവസ്. 
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ആതനുസരിചൃ് നിലവില്  രു വാഹനം കപാളമില്ലാത്ത തകേശഭരണസ്ഥാപനുളും 

നിലവിളള്ള വാഹനം ഔഅവസം ടേയ്യുന്ന തകേശഭരണസ്ഥാപനുളും ഔഴിവതും വാഹനം 

വാെഔടയ്ക്കടുത്ത്  ഈപകയാഖിക്കണടമന്ന് നികേശിചൃിട്ടുഅവസ്. വാെഔടയ്ക്കടുക്കുന്നതിനു പഔരം 

അവശയടമെില്  ആത്തരം സാഹേരയത്തില്  10.00 ലക്ഷം രൂപയില്  ഄധിഔരിക്കാത്ത 

വിലയുള്ള വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനും മാഗകരകയില്  ഄനുമതി നല്ഔിയിട്ടുഅവസ്. എന്നാല്  

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും കഔാപ്പകറഷ   കമയറുകെയും ഈപകയാഖത്തിന് 20.00 

ലക്ഷം രൂപയില്  ഄധിഔരിക്കാത്ത വിലയുള്ള വാഹനം വാുാവന്നതാണ്. 

ഇ നികേശ പ്രഔാരം മുനിസിപ്പാലിറൃിഔള്, കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുഔള്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  എന്നിവിെുളില്  10.00 ലക്ഷം രൂപയിലധിഔം  വിലവരുന്ന വാഹനം 

വാുാ   ഔഴിയില്ല. ഇ പരിധി വദ്ധ്ിപ്പിക്കണടമന്ന് തകേശഭരണ സ്ഥാപന 

ഄകസാസികയഷ   ഭാരവാഹിഔളെക്കമുള്ളവ  അവശയടപ്പട്ട പ്രഔാരം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക്കും, കലാക്കു പഞ്ചായത്തുഔള്ക്കും മുനിസിപ്പാലിറൃിഔള്ക്കും ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തിടലയും കഔാപ്പകറഷനിടല മറൃാവശയുള്ക്കും (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിനും 

കഔാപ്പകറഷ   കമയക്കും ഴിടഔ) 13.00 ലക്ഷം വടര വിലയുള്ള വാഹനം വാുാവന്നതാണ്. 

GeM കപാട്ടലില്  വാഹനം ലഭയമല്ലാടയെില്  ടെഅവസ, ആ-ടെഅവസ  മുകകന വാുാവന്നതാണ്. 

മാഗകരകയിടല മറൄ നിബന്ധനഔള്ക്ക് മാറൃമില്ല. ഄതു പാലികക്കഅവസതാണ്. 

നെപെി:-  തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ  ്

ii. കപ്രാജക്ടു ടവറൃിംഖ് ഔാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ടവറൃിംഖ് ഒഫീസമാക്ക് പരിശീലനം 

തകേശഭരണസ്ഥാപനുളുടെ 2022-23 വാഷിഔ പദ്ധ്തി സമപ്പണവം ജില്ലാ 

അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔാരവം ഒഖേ് 3 ഒടെ പൂത്തിയാകും. ഒഖേ് 25 ഒടെ ടവറൃിംഖ് 

നെപെി പൂത്തിയാക്കണം. ടവറൃിംഖ് നെപെിക്രമം ഔാരയക്ഷമമല്ല എന്നത് എല്ലാ ഔാലത്തുമുള്ള 

രു പരാമശമാണ് എന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. ടവറൃിംഖ് ഔാരയക്ഷമമടല്ലെില്  ആതു കപ്രാജക്ടു 

നിവഹണടത്ത ബാധിക്കുന്നകതാടൊപ്പം ഔാലതാമസവം ഈഅവസാകും. ഄതിനാല്  ടവറൃിംഖ് 

ഒഫീസമാക്ക്  പ്രകതയഔ പരിശീലനം ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിയുടെ അഭിമുകയത്തില്  

നല്ഔണം. കൂൊടത വകുപ്പുകമധാവിഔള്  മുകകന ജില്ലാതല ഈകദയാഖസ്ഥക്കും ഄതു വഴി 

കലാക്ക്തല ഈകദയാഖസ്ഥക്കും ടവറൃിംഖ് നെപെി ഔാരയക്ഷമമാക്കാ    പ്രകതയഔ നികേശം 

നല്ഔണം. പരിശീലനത്തിനാവശയമായ നെപെി KILAയും കേറൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പും സവീഔരിക്കണം. 

മുഔളില്  പറഞ്ഞ നെപെി  സവീഔരിക്കുന്നകതാടൊപ്പം ഇ ഔാരയത്തില്  ജില്ലാഔളക്ടമാ  

ഒകരാ ജില്ലയിലിടലയും ടവറൃിംഖ് ഒഫീസമാടര വിളിചൃ് കേത്ത് ടവറൃിംഖ് പ്രക്രിയ 

സമയബന്ധിതമായും ഔാരയക്ഷമമായും നെപ്പാക്കാ   നെപെി സവീഔരിക്കണം.  ആതിനായി ജില്ലാ 

ഔളക്ടമാരുടെ കയാഖം വിളിചൃ് കേത്ത് ഄഡീഷണല്  േീഫ് ടസക്രട്ടറി അവശയമായ  

നികേശം നല്ഔണം. ജില്ലാ തലത്തില്  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുമായി കേന്ന്  

അവശയമായ നെപെി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസമാ  സവീഔരിക്കണം. 

നെപെി:- 1) ഡയറക്ട  ജനറല്, ഔില 
2)ഔണ്വീന, കേറൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്  

3)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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iii. എ.ബി.സി. പരിപാെി    
 
എ.ബി.സി പരിപാെി താടഴ പറയുന്ന രീതിയില്  നെപ്പാക്കാ   തീരുമാനിചൄ. 

 

1) ഗ്രാമ, കലാക്ക്, ജില്ലാ  പഞ്ചായത്തുഔളുടെയും നഖരഭരണ സ്ഥാപനുളുടെയും 

സംയുക്ത കപ്രാജക്ടായാണ് എ.ബി.സി. പദ്ധ്തി നെപ്പാകക്കഅവസത്. മുകയ നിവഹണ 

സ്ഥാപനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തായിരിക്കും. ആതിനുള്ള വിഹിതം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് മറൄ 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനുള്  ക്സഔമാറണം. ടപാതുവിഭാഖം വിഔസന ഫഅവസ്, 

പതിനഞ്ചാം ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ   കബസിഔ് ഗ്രാെ്, തനത്ഫഅവസ് വിഹിതം എന്നിവ 

ആതിനായി ഈപകയാഖിക്കാവന്നതാണ്. 

2) കപവിഷനിമ്മാജന കബാധവത്ക്കരണ ഔയാമ്പയി   സംഗെിപ്പികക്കഅവസതാണ്. 

കപവിഷ നിമ്മാജന ഔയാമ്പയി   സംഗെിപ്പിക്കുവാ   സന്നദ്ധ്തയുള്ള 

സാമൂഹയപ്രവത്തഔടരയും സന്നദ്ധ് സംഗെനഔടളയും ഔടഅവസത്തി മൃഖസംരക്ഷണ 

വകുപ്പിടെ കനതൃതവത്തില്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പരിശീലനം നല്ഔണം.   

3) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക്ക് കനരികട്ടാ, അനിമല്  ടവല്ഫയ  കബാഡ് ഒഫ് ആന്തയയുടെ  

ഄംഖീഔാരവം ABC ടേയ്യുന്നതിന് ഄനുമതിയുമുള്ള മൃഖകക്ഷമ സംഗെനഔള്  വഴികയാ 

പദ്ധ്തി നെപ്പാക്കാവന്നതാണ്. 

4) തകേശഭരണ സ്ഥാപനുള്  കനരിട്ടാണ്  എ.ബി.സി. പദ്ധ്തി നെപ്പാക്കുന്നടതെില്  

ഒകരാ പ്രകദശടത്തയും നായ്ക്കളുടെ എണ്ണമനുസരിചൃ്  രഅവസ് കലാക്കുഔള്ക്ക് ടരണ്ണം 

എന്ന നിലയില്  ഒപ്പകറഷ   തികയറൃ, നായ്ക്കടള താമസിപ്പിക്കാനുള്ള ടഷല്റൃ, മറൄ 

സൗഔരയുള്  എന്നിവ രുക്കിയാല്  മതിയാകും. കലാക്കു പഞ്ചായത്തുഔകളാടൊപ്പം 

സമീപത്തുള്ള നഖരസഭഔടളയും കൂട്ടികചൃക്കാവന്നതാണ്. എന്നാല്  കഔാപ്പകറ 

ഷനുഔള്  പ്രകതയഔമായി സൗഔരയടമാരുക്കുന്നത് പരിഖണിക്കാവന്നതാണ്. 

ടഔട്ടിെ സൗഔരയം രുക്കുന്നകതാടൊപ്പം കഡാഖ് റൂളും, Standard Operating 

Procedure (SOP) കൂെി പാലിചൃ് അവശയമായ എല്ലാ സൗഔരയുളും രുക്കണം. ആതിടെ 

മാനദണ്ഡം  ടവറൃറിനറി സജ   നിശ്ചയിചൃ് മുകയ നിവഹണ ഏജ സിയായ 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനടത്ത ഄറിയിക്കണം. നിമ്മിക്കുന്ന ടഔട്ടിെത്തില്  ഒപ്പകറഷ   

തികയറൃ , Post and Pre-Operation Care Unit, കോ, സി.സി. TV, എയ  ഔഅവസീഷണ, 

ഔിചൃണ്  എന്നിവയെക്കമുള്ള സൗഔരയടമാരുക്കണം. കൂൊടത ടഷല്റൃറും രുക്കണം. 10 

നായഔളുടെ ഒപ്പകറഷന് 50 കൂടുഔള്  എന്ന നിരക്കിലാണ്  ടഷല്റൃ  

സൗഔരയടമാരുകക്കഅവസത്. 

ഇ രീതിയില്  ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയം രുക്കുന്നതിന് അവശയമായ വിഹിതം 

മുകയ നിവഹണ ഏജ സിയായ ബന്ധടപ്പട്ട കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് അ 

പ്രകദശടത്തയും  സമീപ പ്രകദശടത്തയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളും പൊളിയാകുന്ന കലാക്ക് 

പഞ്ചായത്തും നഖരസഭയും ക്സഔമാറണം. ആപ്രഔാരം അവശയമായി വരുന്ന 
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ടേലവിനുകശഷമുള്ള തുഔ  എ.ബി.സി.യുടെ ടപാതു ടേലവിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് 

ക്സഔമാറിയാല്  മതി. 

5) രു ടവറൃറിനറി സജ  , 4 മൃഖപരിപാലഔ , രു തീകയറൃ  സഹായി, രു ശുേീഔരണ 

പ്രവത്തഔ  , കഡാഖ് ഔാകചൃഴ്സ് എന്നിവരെങ്ങുന്ന കലാക്ക്തല െീം രൂപീഔരിക്കണം. 

ആവക്ക് ജില്ലാ തലത്തില്  പരിശീലനം നല്ഔണം. ഄനിമല്  ടവല്ഫയ  കബാഡ്  

ഒഫ് ആന്തയയുടെ ഄംഖീഔാരമുള്ള കൂനൂരിടല World Veterinary Service Centre ല്  

ഄയചൃ് കഡാഖ് ഔാകചൃഴ്സിന് അവശയമായ പരിശീലനം നല്ഔണം. ആതിനാവശയമായ 

ടേലവ് എ.ബി.സി കപ്രാഗ്രാമിനു മാറൃിവചൃ വിഹിതത്തില്  നിന്ന്  വഹിക്കാവന്നതാണ്. 

കഔാപ്പകറഷ   തലത്തിളം ആകത കപാടല രു െീമിടന രൂപീഔരിക്കാവന്നതാണ്. 

മുനിസിപ്പാലിറൃിഔളില്  ടസെ  ആല്ലാടയെില്  സമീപ കലാക്ക് പഞ്ചായത്തില്  

രുക്കിയിരിക്കുന്ന സൗഔരയവം ആവിടെ രൂപീഔരിചൃിരിക്കുന്ന െീമിടെ സഹായവം 

ഈപകയാഖിക്കണം. 

6) ഒപ്പകറഷന് അവശയമായ എല്ലാ ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയവം രുക്കിയതിനു കശഷം 

താടഴപ്പറയുന്ന രീതിയില്  ടവറൃിനറി കഡാക്ടകറയും സഹായിഔകളയും 6 മാസകത്തക്ക് 

നിയമിക്കാവന്നതാണ്. തുെന്ന് അവശയടമെില്  കസവനം അറുമാസം കൂെി 

ദീഗിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. എന്നാല്  ഒകരാ ദിവസവം നായ്ക്കള്ക്ക് ശത്രക്ക്രിയ 

നെക്കുന്നുടവന്ന് ബന്ധടപ്പട്ട കലാക്കിടല ടവറൃറിനറി കഡാക്ട  ഈറപ്പുവരുത്തണം. രു 

ദിവസം കുറഞ്ഞത് എത്ര സജറി നെത്തണടമന്നത് ടഡപയൂടട്ടി ഡയറക്ട  (Animal 

Husbandry) നിശ്ചയിക്കണം. പ്രതിമാസം ടവറൃറിനറി സജ  - 44,020 രൂപ, Animal 

Handlers (മൃഖപരിപാലഔ  ) - 20,000 രൂപ, ഒപ്പകറഷ   തീകയറൃ  സഹായി 25,000 

രൂപ, ശുേീഔരണ പ്രവത്തഔ   - 12,000 രൂപ എന്ന നിരക്കില്  കവതനം 

നല്ഔാവന്നതാണ്. 

7) കഡാഖ് ഔാകചൃഴ്സിടന നികയാഖിചൃ് നായ്ക്കടള പിെികൂെി ടഔാണ്ടുവന്ന് പാപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

ടഷല്റൃ , ശത്രക്ക്രിയയ്ക്കാവശയമായ മരുന്ന്, ഈപഔരണുള്  തുെുിയ സംവിധാനം 

രുക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ബന്ധടപ്പട്ട കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുഔള്ക്ക്/ നഖരഭരണ 

സ്ഥാപനുള്ക്കായിരിക്കും.  

8) തകേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില്  ടതരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണത്തിന് ഄനുസരിചൃ് (നായ 

ന്നിന് 600 രൂപ മരുന്നിനും 200 രൂപ നായ്കളുടെ ട്രാ കപാകട്ടഷനും 400 രൂപ 

അഹാരത്തിനും  രു നായടയ പിെിയ്ക്കുന്നതിന് 200 രൂപ നിരക്കില്  കഡാഖ് ഔാകചൃഴ്സിനും 

നല്ഔണം. അടഔ 1,400 രൂപ) വിഹിതം വഔയിരുകത്തഅവസതാണ് 

9) ഄതത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/നഖരസഭഔളില്നിന്നും പിെികൂെിയ നായ്ക്കടള കലാക്ക് തല 

എ.ബി.സി ടസെറില്  എത്തിചൃ് ശത്രക്ക്രിയ നെത്തി ഄനന്തര േിഔിത്സഔളും നല്കി 

പൂണ്ണ അകരാഖയം ഈറപ്പാക്കണം. ടപണ്  നായഔള്ക്ക് 5 ദിവസവം അണ്  നായഔള്ക്ക് 

4 ദിവസവം ടഷല്ട്ട  സൗഔരയടമാരുക്കണം. ആതിനുകശഷം അകരാഖയം ഈറപ്പാക്കി 

പഴയസ്ഥലത്ത് തിരിടഔവിെണം.  
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10) ABC കപ്രാഗ്രാം പ്രഔാരം നെപെിക്രമുളും ഒപ്പകറഷനും നെക്കുന്നത് ABC കഡാഖ് റൂളും 

Standard Operations Procedure (SOP) പ്രഔാരമാടണന്ന് കമാണിറൃറിംഖ് ഔമ്മിറൃിയും 

ടവറൃറിനറി കഡാക്ടറും ഈറപ്പാക്കണം.  

11) ABC കപ്രാഗ്രാം നെപ്പാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ മൃഖസംരക്ഷണ ഒഫീസിടല ടഡപയൂടട്ടി 

ഡയറക്ട  (Animal Husbandary) കണ്ഡിഔ 5 പ്രഔാരമുള്ള െീം രൂപീഔരിചൃ് നെപെി 

സവീഔരിക്കുഔകയാ  ഄനിമല്  ടവല്ഫയ  കബാഡിടെ ഄംഖീഔാരം കനെിയിട്ടുള്ള 

മൃഖകക്ഷമ സംഗെനടയ ചുമതലടപ്പടുത്തുഔകയാ ടേയ്യാം. ഄനിമല്  ടവല്ഫയ  

ഒഖക്സനകസഷ   മുകകനയാണ് നെപ്പാക്കുന്നടതെില്  നായ ന്നിന് 2,100 രൂപ 

നിരക്കില്  ക്സഔമാകറഅവസതാണ്. മൃഖകക്ഷമ സംഗെന മുകകനയാണ് ABC കപ്രാഗ്രാം 

നെപ്പാക്കുന്നടതെില്  മുഔളില്  കണ്ഡിഔ 4, 5, 6 ല്  പറയുന്നതെക്കമുള്ള ഄെിസ്ഥാന 

സൗഔരയം രുകക്കഅവസതില്ല.  

12) ഏടതെിളം തകേശഭരണസ്ഥാപനുളില്  നായഔള്ക്ക് ഒപ്പകറഷ   നെത്തുന്നതിന് 

അവശയമായ സൗഔരയമുടഅവസെില്  ഄത്തരം തകേശഭരണസ്ഥാപനുള്ക്ക് തനിടയ 

എ.ബി.സി പരിപാെി നെത്താവന്നതാണ്. എന്നാല്  ഄതിനായി കണ്ഡിഔ 6 ല്  പറയുന്ന 

രീതിയില്  കഡാക്ടടറയും സഹായിഔകളയും നിയമികക്കഅവസതില്ല. പഔരം കലാക്ക് 

തലത്തില്  നികയാഖിക്കുന്ന ഇ െീമിടന ഴിവ സമയം കനാക്കി ഈപകയാഖികക്കഅവസതാണ്.   

13) എ.ബി.സി പരിപാെി നെപ്പാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനതലം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/ നഖരസഭാ 

തലം എന്ന രീതിയില്  കമാണിറൃറിംഖ് ഔമ്മിറൃി രൂപീഔരിക്കണം. സംസ്ഥാന തലത്തില്  

കമാണിറൃറിംഖ് ഔമ്മിറൃി നിലവിളഅവസ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/നഖരസഭാ തലത്തില്  

കമാണിറൃറിംഖ് ഔമ്മിറൃി  ആതിനഔം രൂപീഔരിചൃിട്ടിടല്ലെില്  ഈെ   രൂപീഔരിക്കണം.  

14) ഒപ്പകറഷ   തികയറൃറുമായി ബന്ധടപ്പടുന്നവ, മൃഖപരിപാലഔ, കഡാഖ് ഔാകചൃഴ്സ്  

എന്നിവക്ക് നിബന്ധമായി അെി റാബിസ് വാക്സികനഷ   നല്ഔണം.  നായഔള്ക്കും  

വാക്സികനഷ   നല്കഔഅവസതാണ്.  

15) നായയുടെ ഒപ്പകറഷനു കശഷമുള്ള ഄവയവുള്  ‘IMAGE’-നു നല്ഔണം. ഄടല്ലെില്  

ശാത്രക്ീയമായ നെപെിഔള്ക്കു കശഷം ഄതത് പ്രകദശത്ത് ്ഷരക്ഷിതമായി 

സംസ്ക്കരിക്കണം. 

16) ഒകരാ ടസെറികലക്കും അവശയമായ കജാലിക്കാടര ഄതത് പ്രകദശത്തു നിന്നും  

സക്കാ  നിശ്ചയിചൃിരിക്കുന്ന നിരക്ക് പ്രഔാരം  ടതരടഞ്ഞടുക്കാവന്നതാണ്.  

17) വീടുഔളില്  വളത്തുന്ന എല്ലാ നായഔള്ക്കും ഔാലാഔാലുളില്  വാക്സികനഷ   

നിബന്ധമായി എടുക്കണം. ആത് മൃഖാശുപത്രി വഴി സൗജനയമായി  നല്കുന്നതിന് 

നെപെി സവീഔരിക്കണം. എല്ലാ വളത്തു നായഔള്ക്കും ക്സലസ സ് എടുക്കണടമന്ന 

നികേശം  ഔശനമായി പാലിക്കുന്നതിന് നെപെി സവീഔരിക്കാ   എല്ലാ തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനുള്ക്കും പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറും നഖരഔാരയ ഡയറക്ടറും നികേശം 

നല്ഔണം. 
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18) ടതരുവ നായ്ക്കകളയും മറൄള്ളവ  ഈകപക്ഷിക്കുന്ന നായ്ക്കകളയും ദടത്തടുത്ത് വളത്തി  

പരിപാലിക്കാ   തയ്യാറുള്ളവടര കപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വീട്ടില്  വളത്തുന്ന നായ്ക്കടള 

ടതരുവില്  ഈകപക്ഷിക്കുന്ന പ്രവണതടയ്ക്കതിടരയും കബാധവത്ക്കരണം നെത്തണം.  

19) ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന കപ്രാജക്ടിന്  ജില്ലാ മൃഖസംരക്ഷണ ഒഫീസിടല 
ടഡപയൂടട്ടി ഡയറക്ട  (Animal Husbandry) ജില്ലാതല നിവഹണ ഈകദയാഖ 
സ്ഥനായിരിക്കും. 

 നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (അ.സി) വകുപ്പ് 

 

2) വാഷിഔ പദ്ധ്തി ഄംഖീഔാരത്തിനുകശഷം ചുവടെ പറയുന്ന നെപെിക്രമുള്  പ്പം 
കേത്തിരിക്കുന്ന ഔലഅവസ  പ്രഔാരം പൂത്തിയാക്കണം. ആതു കൃതയമായി നെക്കുന്നുടവന്ന് 
ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഈറപ്പാക്കണം. ആത് അഴ്ച കതാറും ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസമാ  
ഄവകലാഔനം ടേയ്യണം.  

ക്രമ 
നമ്പ  

പ്രവത്തനം നെപെിക്രമം പൂത്തിയാകക്കഅവസ 
ഄവസാന തീയതി 

1 കപ്രാജക്ട് ടവറൃിംഖ് 

 (i) സാക്ഷയപത്രത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
നിവഹണം അരംഭിക്കാവന്ന 
കപ്രാജക്ടുഔള്  

ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔാര 
ത്തിനു കശഷം നെപെി ക്രമുള്  പാലിചൃ് 
ഈെടന തടന്ന നിവഹണം 
അരംഭിക്കണം. 

 (ii) സാധാരണ കപ്രാജക്ടുഔളുടെ ടവറൃിംഖ് 
(സാകെതിഔാനുമതി അവശയമില്ലാത്തവ)  

ഒഖേ് 10 

 (iii) സാകെതിഔാനുമതി അവശയമുള്ള 
കപ്രാജക്ടുഔള്  - സാകെതിഔാനുമതിയും 
ടവറൃിംഗും 

ഒഖേ് 25 

2 ഗുണകഭാക്തൃ ഗ്രാമസഭ അഖേ് 22 മുതല്  ടസപ്റൃംബ  3 വടര 

3 ഗുണകഭാക്തൃ ലിേ് ഄന്തിമമാക്കല്  ടസപ്റൃംബ  14 

4 ഗുണകഭാക്തൃ ലിേ് നിവഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥക്ക്   ക്സഔമാറല്  

ടസപ്റൃംബ  16 

5 കമല്ത്തട്ട് പഞ്ചായത്തുഔള്ക്ക് ഗുണകഭാക്തൃ 

ലിേ് ക്സഔമാറല്  

ടസപ്റൃംബ  16 

6 ടഡകപ്പാസിറൃ് പ്രവൃത്തിഔള്ക്ക് തുഔ 

ടഡകപ്പാസിറൃ് ടേയ്യല്  

ടസപ്റൃംബ  30 

 

 

നെപെി:- 1) എല്ലാ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസമാരും 

2) തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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3) കൃഷി – സബ്സിഡി മാഗകരകയില്  വരുകത്തഅവസ മാറൃുള്   

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധ്തി സബ്സിഡി - ധനസഹായ മാഗകരകയില്  

കൃഷിടേലവ് സംബന്ധിചൃ് വയക്തത വരുത്തണടമന്ന് േില തകേശഭരണ സ്ഥാപനുള്  

അവശയടപ്പട്ടിരുന്നു. കൃഷി വകുപ്പിടല ഄഡീഷണല്  ഡയറക്ട  ഄെക്കമുള്ള 

ഈകദയാഖസ്ഥോരുമായി ആതു സംബന്ധിചൃ് 23.07.2022 ല്  എസ്.അ.ജി ടേയമാ   േചൃ 

ടേയ്തതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്   നല്ഔിയ താടഴ പറയുന്ന നികേശുള്  കയാഖം 

ഄംഖീഔരിചൄ. 

സബ്സിഡി – ധനസഹായ മാഗകരകയിടല (28.05.2022- ടല 115/2022-ാാാം നമ്പ  

ഈത്തരവ് ) താടഴ പറയുന്ന കണ്ഡിഔ, ക്രമ നമ്പറുഔളില്  ചുവടെ പറയുന്ന  കഭദഖതി 

കൂട്ടികചൃ ക്കാ   തീരുമാനിചൄ. ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  സക്കാ  ഈത്തരവിനുള്ള ഔരടു 

കേറൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പില്  നിന്നു തയ്യാറാക്കി നല്കഔഅവസതാണ്. 

i. കണ്ഡിഔ 6.1 - ക്രമ നമ്പ  1 – കൃഷിക്കുള്ള ക്സജവവളം വാങ്ങുന്നതിനു 

നികേശിചൃിട്ടുള്ള സ്ഥാപനുളുടെ പട്ടിഔയില്  കൃഷി വകുപ്പിടെ നിയന്ത്രണത്തില്  

തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാെ് എന്നീ ജില്ലഔളില്  പ്രവത്തിചൄ വരുന്ന കേറൃ് 

ബകയാടഫട്ടിക്സലസ  ലാബുഔള് , ഄകഗ്രാസവീസ് ടസെ, ആകക്കാ 

കഷാപ്പുഔള്  എന്നിവ കൂെി ഈള്ടപ്പടുത്താ   തീരുമാനിചൄ. 

      പ്പം ക്രമ നമ്പ  1 മുതല്  5 വടര പരാമ ശിചൃിരിക്കുന്ന വളം, 

ക്സജവഔീെനാശിനി, പചൃക്കറി ക്സതഔള്, വിത്ത് മുതലായവ നല്കുന്നതിന് 

മാഗകരകയില്  പരാമശിക്കുന്ന ഄംഖീകൃത ഏജ സിഔള് ടക്കാപ്പം കഔരള 

ഄകഗ്രാ ആ ഡസ്ട്രീീസ് കഔാപ്പകറഷടന (KAICO) കൂെി ഈള്ടപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

കൂൊടത കൃഷിക്കാവശയമായ യകന്ത്രാപഔരണുളുടെ വാുല് , ഄവയുടെ 

ഄറൃകുറൃപ്പണി എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഄംഖീകൃത ഏജ സിയായും KAICO ടയ 

ഈള്ടപ്പടുത്താ   തീരുമാനിചൄ. 

ii. കണ്ഡിഔ 6.1 – ക്രമ നമ്പ  2 - കൃഷിക്ക് രാസവളം, ജലലയ വളുള്, നാകനാ 

വളുള്  എന്നിവ മാത്രമാണ് പരാമശിചൃിട്ടുള്ളത്. ക്സജവകൃഷിക്കാണ് ഉന്നല്  

നല്കുന്നടതെിളം രാസഔീെനീശിനിഔളും ഔളനാശിനിഔളും പൂണ്ണമായി 

ഴിവാക്കാനാവില്ല. അയതയിനാല്  ഴിചൄകൂൊ   പറൃാത്ത സാഹേരയുളില്   

യൂണിറൃ് കഔാേ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ജില്ലാതല ഔമ്മിറൃിയുടെ ഄനുമതികയാടെ 

സമഗ്രപരിപാെിഔളുടെ ഭാഖമായി രാസഔീെനാശിനിഔളും കുമിള്  നാശിനിഔളും 

ഔളനാശിനിഔളും കൂെി ഈള്ടപ്പടുത്താ   തീരുമാനിചൄ. ആതിന് പരമാവധി 50 

ശതമാനം സബ്സിഡി നല്ഔാവന്നതാണ്. 

iii. കണ്ഡിഔ 6.1 – ക്രമ നമ്പ  3 – കൃഷിക്കുള്ള ക്സജവ / ജീവാണു ഔീെനാശിനിഔള്  

വാങ്ങുന്നതിനു നികേശിചൃിട്ടുള്ള സ്ഥാപനുളുടെ പട്ടിഔയില്  കൃഷി വകുപ്പിടെ 
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നിയന്ത്രണത്തില്  മണ്ണുത്തിയില്  പ്രവത്തിചൄ വരുന്ന കേറൃ് ബകയാഔണ്കട്രാള്  

ലാബിടന കൂെി ഈള്ടപ്പടുത്താ   തീരുമാനിചൄ.  

iv. കണ്ഡിഔ 6.1 – ക്രമ നമ്പ  5 – ഫല- പുഷ്പ – ഓഷധ സസയകൃഷിക്കുള്ള വിത്തുഔളും 

ക്സതഔളും എന്നതില്  ഔവ ്ു കൂെി ഈള്ടപ്പടുത്താ   തീരുമാനിചൄ. 

v. കണ്ഡിഔ 6.1 ക്രമ നമ്പ  8, 9 തരിശു കൃഷിക്ക് ഔഷഔ  ഭൂഈെമഔള്ക്ക് നല്കുന്ന 

തുഔയും സ്ഥിരം കൃഷിക്ക് ഔഷഔ  ഭൂഈെമഔള്ക്ക് നല്കുന്ന പാട്ടത്തുഔയും രുമിചൃ് 

നല്ഔാവന്നതല്ല. ആതില്  ആരിട്ടിപ്പ് ഈഅവസാകുന്നില്ലാടയന്ന് നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥ   

ഈറപ്പുവരുത്തണം. 

vi. കണ്ഡിഔ 6.1 – ക്രമ നമ്പ  8, 9 – തരിശു കൃഷിക്കും സ്ഥിരം കൃഷിക്കും നല്ഔാവന്ന 

കൃഷിടേലവ് ആനി പറയും പ്രഔാരം വയക്തതവരുത്തുന്നു. കൃഷി ടേലവ് എന്നത് 

കൂലി ടേലവ്, ഈല്പാദകനാപാധിഔള്ക്കു നല്കുന്ന സബ്സിഡി എന്നിവ 

ഈള്ടപ്പടെയാണ്. മാഗകരകയില്  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരക്കില്  പരിമിതടപ്പടുത്തി 

കൂലിടേലവ്, ഈല്പാദകനാപാധിഔള്ക്കു നല്ഔാവന്ന ധനസഹായം എന്നിവയുടെ 

ഄനുപാതം തകേശഭരണസ്ഥാപനതലത്തില്  തടന്ന നിശ്ചയിക്കാവന്നതാണ്. 

vii. കണ്ഡിഔ 6.1 – ക്രമ നമ്പ  9 A – തരിശ് കൃഷിക്കും സ്ഥിരം കൃഷിക്കും ബാധഔമായി 

ടപാതു മാഗ നികേശുളില്  വിത്ത്, വളം, ഔീെനാശിനി എന്നിവയ്ക്ക് സബ്സിഡി 

ഄനുവദിക്കുഔയാടണെില്  മാഗകരക പ്രഔാരം ബാധഔമായ ഗുണകഭാക്തൃ 

വിഹിതം ഈള്ടപ്പടെ ആവയുടെ “വില” കുറവ് ടേയ്ത് ബാക്കി തുഔ (മാഗകരക 

പ്രഔാരമുള്ള നിരക്കില്  പരിമിതടപ്പടുത്തി) കൃഷി ടേലവിനുള്ള മറൄ 

ധനസഹായമായി ഄനുവദിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആനി പറയും പ്രഔാരം 

കഭദഖതി ടേയ്യുന്നു. വിത്ത്, വളം, ഔീെനാശിനി മുതലായവയ്ക്ക് സബ്സിഡി 

നല്ഔിയിട്ടുടഅവസെില്  ആവയുടെ ‘വില’ കുറവ ടേയ്യുന്നതിനു പഔരം ആവയ്ക്കായി 

നല്ഔിയ “സബ്സിഡി തുഔ” കുറവ ടേയ്യണം എന്ന് വയക്തത വരുത്തുന്നു.  

viii. കണ്ഡിഔ 6.1 – ക്രമ നമ്പ  9 A – കൃഷിക്കായി പാട്ടത്തിടനടുത്ത ഭൂമി അടണെില്  

2500 രൂപ ഄധിഔമായി നല്ഔാടമന്നുഅവസ്. ക്രമ നമ്പ  8-ല്  തരിശുകൃഷി 

ടേയ്യുകമ്പാള്  സ്ഥലമുെമയ്ക്ക്  തുഔ നല്ഔാടമന്നുഅവസ്.  ആുടന പാട്ടത്തിടനടുക്കുന്ന 

ഭൂമി കുടുംബാംഖുള്, ബന്ധുക്കള്  എന്നിവരുകെതാഔരുത് എന്ന് മാഗകരകയില്  

പറയുന്നുഅവസ്. ബന്ധുക്കള്  എന്നതുടഔാഅവസ് വിവക്ഷിക്കുന്നത് “ഗുണകഭാക്താവിടെ 

കുടുംബ കറഷ ഔാഡില്  ഈള്ടപ്പട്ടവ ” എന്ന് വയക്തത വരുത്തുന്നു. 

 

നെപെി:- 1) കേറൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 

2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4) വയക്തിഖത കപ്രാജക്ടുഔള്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക്കും നഖരസഭഔള്ക്കും മാത്രവം ഗ്രൂപ്പ് 

ഄധിഷ്ഠിത കപ്രാജക്ടുഔള്  എല്ലാ തകേശഭരണസ്ഥാപനുള്ക്കും എടുക്കാവന്നതാ 

ടണന്ന ടപാതു മാനദണ്ഡമാണ് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധ്തിയുടെ സബ്സിഡി-

ധനസഹായ മാഗകരകയില്  സവീഔരിചൃിരിക്കുന്നത്.        

വയക്തിഖത ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്കുകവഅവസിയുള്ള ഈല്പാദന കപ്രാജക്ടുഔള്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  നെപ്പാക്കുകമ്പാള്  കലാക്ക് - ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക്ക് ആതില്  

പൊളിഔളാഔാവന്നതാണ്. എന്നാല്  ഄനിവാരയവം സംയുക്തമായി നെപ്പാക്കുന്നതിന് 

പ്രാകയാഖിഔവമായ കമകലഔളിടല കപ്രാജക്ടുഔടള ആുടന ഏടറൃടുക്കാവ. ആതിനായി 

കലാക്കു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്  ഄവരുടെ വിഹിതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക്ക് ക്സഔമാറി 

കവണം നെപ്പാകക്കഅവസത്. 

നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

5) തകേശഭരണസ്ഥാപനുളിടല ഈകദയാഖസ്ഥരുടെ സ്ഥലംമാറൃവം കപാേിംഗും 

നെത്തുകമ്പാള്  പദ്ധ്തി നിവഹണടത്ത ബാധിക്കാതിരിക്കാ   വകുപ്പുകമധാവിഔള്  

ശ്രദ്ധ്ിക്കണം. പ്രധാനടപ്പട്ട തസ്തിഔയില്  കപാേ് ഴിഞ്ഞു ഔിെക്കാതിരിക്കാ   

പ്രകതയഔമായി വകുപ്പു കമധാവിഔള്  നെപെി സവീഔരികക്കഅവസതാണ്. 

നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ആ.അ.എ) വകുപ്പ് 

6) എഞ്ചിനീയറിംഖ് കമകലയില്  (മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിഔള്) ഔഴിഞ്ഞവഷം പദ്ധ്തി ടേലവ് 

കുറവായിരുന്നു. ഇ വഷം ആതാവത്തിക്കാ   പാെില്ല. ഄതിനാല്  

എഞ്ചിനീയമാരുടെ കയാഖം ഒകരാ നിശ്ചിത ആെകവളയിളം വിളിചൄ കേത്ത് കപ്രാജക്ടു 

നിവഹണം പ്രകതയഔമായി തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയ  

വിലയിരുത്തണം. 

നെപെി:- 1)തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയ  

2) തകേശസവയംഭരണ (ആ.ഡലു.എ) വകുപ്പ് 

 

7) പഞ്ചായത്തു വകുപ്പില്  സ്ഥലം മാറൃത്തിന് ഒണ്ക്സല   അപ്ലികക്കഷ   നിലവില്  

വന്നിട്ടുഅവസ്. ആത് നഖരഭരണ വകുപ്പില്  കൂെി വയാപിപ്പിക്കണം. ആതിനാവശയമായ 

ക്രമീഔരണം ഐ.ടഔ.എം നെത്തണം. അവശയമായ സഹായം നഖരഔാരയ ഡയറക്ട  

നല്ഔണം. അഖേ് 15-ഒടെ ആതു പൂത്തിയാക്കണം. സ്ഥലം മാറൃത്തിനുള്ള 

ഒണ്ക്സല   കപാട്ടലില്  ഡാഷ്കബാഡില്  ഒകരാ തകേശഭരണസ്ഥാപനുളിള 

മുള്ള ഴിവഔള്  ഄെക്കമുള്ള വിവരുള്  ലഭയമാക്കണം.  

നെപെി:-1) നഖരഔാരയ ഡയറക്ട  
2)ഐ.ടഔ.എം 

3)തകേശസവയംഭരണ (ആ.യു)വകുപ്പ്  
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8) പുതുതായി DDO കഔാഡ് അവശയമുള്ളവരുടെ ലിേ് തകേശഭരണസ്ഥാപനുളില്  നിന്നു 

കശകരിചൃ് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട, നഖരഔാരയ ഡയറക്ട, ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ  

എന്നിവ  ധനവകുപ്പിനു നല്ഔണം. രു ഈകദയാഖസ്ഥന് കപ്രാജക്ട് നിവഹണത്തിന് 

ന്നിലധിഔം DDO കഔാഡ് ഈഅവസാഔാതിരിക്കാ   വകുപ്പു കമധാവിഔള്  സൂക്ഷ്മ പരികശാധന 

നെത്തികവണം ധനവകുപ്പിനു നല്കഔഅവസത്. ഔാലതാമസടമാഴിവാക്കി ട്രഷറിയില്  നിന്ന് 

ഇ ലി്റ്റുക പ്രഔാരം DDO കഔാഡ് നല്കുന്നതിനാവശയമായ തുെ  നെപെി ധനവകുപ്പ് 

സവീഔരിക്കണം. 

നെപെി:- 1) പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ട  
2) നഖരഔാരയ ഡയറക്ട  

3) ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ  
4) തകേശസവയംഭരണ (ആ.പി.എ) വകുപ്പ് 

 
9) ഔാനഔളുടെ നിമ്മാണത്തിനും ജലത്തിടെ ള്ളൃക്ക് തെസ്സം കൂൊടതയാക്കുന്നതിനും 

ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ   ഗ്രാെ് (ക്സെഡ് ) ഈപകയാഖിക്കാവന്നതാണ്. 

നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി/എഫ്.എം) വകുപ്പ് 

10) 2022-23 ടല വാഷിഔ പദ്ധ്തി സമപ്പികക്കഅവസ ഄവസാന തീയതി  ക്സല 27- അണ്. 

ടതരടഞ്ഞടുപ്പ് ടപരുമാറൃേട്ടം മൂലം പദ്ധ്തി രൂപീഔരണത്തിനു ഔാലതാമസം കനരിട്ട 

തകേശഭരണസ്ഥാപനുള്ക്ക് വാഷിഔ പദ്ധ്തി സമപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി അഖേ് 30 

വടര ദീഗിപ്പിക്കാ   തീരുമാനിചൄ. ഇ തകേശഭരണസ്ഥാപനുള്  ഄറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 

്ഷകലക ക്സസറൃില്  അവശയമായ ക്രമീഔരണം ടേയ്യാ   കേറൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പികനയും 

ഐ.ടഔ.എം കനയും ചുമതലടപ്പടുത്തി. 

നെപെി:- 1) കേറൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 
2)ഐ.ടഔ.എം 

3) തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

 

11) ഔാലാവസ്ഥ / ദുരന്തനിവാരണ കപ്രാജക്ടുഔളുടെ ടവറൃിംഖ് ഒഫീസ  അരാഔണം 

എന്നത് വിശദമായി പരികശാധിചൃ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   കേറൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിടന 

ചുമതലടപ്പടുത്തി.   

നെപെി:- 1) കേറൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 

2) തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

12) സക്കാ  സാകെതിഔ വിദയാലയുളുടെ നെത്തിപ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക്ക്  

ക്സഔമാറിയതാണ്. ആവയില്  വാണിജയ സ്കൂളുഔള്  (ടഔാകമഴ്സിയല്  ആ േിറൃയൂടട്ട് ) വത്രക്  

നിമ്മാണം -  തയ്യല്  സ്കൂളുഔള്  (ആ േിറൃയൂടട്ട് ഒഫ് ഫാഷ   ഡിക്സസനിംഖ് ) എന്നീ 

സ്ഥാപനുളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔളുടെ നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥോരായി ഇ 

സ്ഥാപനുളുടെ സൂപ്രണ്ടുമാടര (കമധാവിഔള് ) ചുമതലടപ്പടുത്താവന്നതാണ്. രു 

ജില്ലയില്  ന്നിലധിഔം ആത്തരം സ്ഥാപനുള്  ഈടഅവസെില്  ഏടതെിളം രു 

സ്ഥാപനകമധാവിടയ മാത്രകമ നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനാക്കാവ. ആത്തരം നിവഹണ 
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ഈകദയാഖസ്ഥരുടെ വിവരം പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  കശകരിചൄ DDO കഔാഡ് 

ഄനുവദിക്കുന്നതിന് ധനവകുപ്പിനു നല്കഔഅവസതാണ്. 

നെപെി:- 1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  
2) തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

13) സാധനസാമഗ്രിഔളുടെ ഄെിക്കെിയുഅവസാകുന്ന വില വദ്ധ്നവം ഒകരാ പ്രകദശടത്ത 

ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പ്രകതയഔതയും പരിഖണിചൃ് നിലവിടല DSR നിരക്കില്  10 ശതമാനം വടര 

ഈകദയാഖസ്ഥതലത്തില്  ടെഅവസ  എക്സസ് ഄനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിചൃ് ധനവകുപ്പ് 

മാഗനികേശം നല്ഔിയിട്ടുഅവസ്. ധനവകുപ്പിടെ മാഗകരകയ്ക്കു വികധയമായി 

തകേശഭരണസ്ഥാപനുളിടല നിമ്മാണ പ്രവൃത്തിഔള്ക്കും കുെിടവള്ള 

കപ്രാജക്ടുഔള്ക്കും തകേശഭരണ സ്ഥാപന തലത്തില്  ധനവകുപ്പിടെ മാഗകരകയ്ക്കു 

വികധയമായി പരമാവധി 10 ശതമാനം ടെഅവസ  എക്സസ് നല്കുന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്കുന്നു. ആതിടെ ഔരെ് മാഗകരക തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയ  

തയ്യാറാക്കി  സക്കാരിന് നല്ഔണം.  

  നെപെി:-1 േീഫ് എഞ്ചിനീയ, തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് )  
2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

 

4. പ്രകതയഔ വിഷയം 
====================  
 

 
 
 

4.1 കുറൃിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ബഹു.കഔാട്ടയ്ക്കല്  എം.എല്.എയുടെ 28.02.2022 ടല ഔത്തും മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 
14.03.2022 ടല ഔത്തും കുറൃിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 05.03.2022 ടല A2-960/2022-
ാാാം നമ്പ  ഔത്തും കുറൃിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 09.02.2022 ടല 5(3)-ാാാം 

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

കുറൃിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  മുപ്പതില്പരം കുെിടവള്ള പദ്ധ്തിയുഅവസ്. ആതിടെ നെത്തിപ്പില്  

പമ്പ് ഒപ്പകററൃക്ക് കവതനം, ഔറണ്ടു ോജ് എന്നീ ആനുള്  ഈള്ടപ്പടെ 1.90 കഔാെി രൂപ മു   

വഷുളില്  ടേലവഴിചൃിട്ടുഅവസ്. ആതു സംബന്ധിചൃ് വിവിധ ഒഡിറൃ് കുറിപ്പുഔളുമുഅവസ്. കുെിടവള്ള 

പദ്ധ്തി നെത്തിപ്പിനായി തുഔ ടേലവഴിചൃതിന് സാധൂഔരണം  നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 

മുപ്പകതാളം കുെിടവള്ള പദ്ധ്തിഔള്  ടമയിെന സ് നെത്തി ഗുണകഭാക്താക്തൃ സമിതിക്ക് 

ക്സഔമാറാനാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഈകേശിക്കുന്നത്. ഇ പ്രവൃത്തിഔള്  2022 കമയ് മാസകത്താടെ 

മാത്രകമ പൂത്തിയാക്കാ   ഔഴിയു. ടമയ് മാസം വടരയുള്ള പ്രവത്തന ടേലവഔള്ക്കും  

സാധൂഔരണവം നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
 
 

തീരുമാനം: - 1) ഒഡിറൃ് കുറിപ്പ് സംബന്ധിചൃ വിഷയം വകുപ്പിടെ 
പരിഖണനയ്ക്ക് നല്ഔാ   നികേശിക്കുന്നു. 
 

2) കുെിടവള്ള പദ്ധ്തിഔള്ക്ക് 2022 ടമയ് മാസം വടര 

നെത്താനുകേശിക്കുന്ന (ടമയ് മാസത്തിനു മുമ്പാണ് ഔത്ത് 

നല്ഔിയത് ) ടമയിെന സ് സംബന്ധിചൃ് വിശദാംശുള്  
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നല്ഔിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  കയാഖം പരിഖണിചൃില്ല. 

കുെിടവള്ള പദ്ധ്തിഔളുടെ നെത്തിപ്പ് ഗുണകഭാക്തൃ 

സമിതിഔള്  വഹിക്കണടമന്ന് നികേശിക്കുന്നു. 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (എഫ്.എം/ഡി.സി) വകുപ്പ് 
 

 

4.2  മെെ കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത  

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 20.05.2022, 08.05.2022 തീയതിഔളിടല ഔത്തുഔളും, KWA 
മലപ്പുറം ഡിവിഷ   എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 06.04.22 ടല AB2/5461/09-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 
കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 11.03.2022 ടല (കണ്ഡിഔ 4.39) കയാഖതീരുമാനവം  (SRG 531/22 

– CC/315/2022) 
മെെ കലാക്കു പഞ്ചായത്തിടെ മുള്ളൃവ   പ്രകദശത്തും കുെിടവള്ളടമത്തിക്കാ   ജലജീവ   മിഷ   

പദ്ധ്തി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുഅവസ്. ആതിനായി അടഔ 184.00 കഔാെി രൂപയാണ് ഄെെല്. ഇ 

പദ്ധ്തിയ്ക്കായി ട്രീറൃ്ടമെ് പ്ലാെിന് സ്ഥലം തകേശഭരണസ്ഥാപനം വാുി നല്ഔണം. ആതിനായി 

മൂക്കനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  കമാദിക്കയത്ത് ഄനുകയാജയമായ സ്ഥലം ഔടഅവസത്തിയിട്ടുഅവസ്. 

വിലനിണ്ണയിചൄ നല്ഔാ   റവനു ഄധിഔാരിഔകളാെ് നികേശിചൃിട്ടുഅവസ്.  

 കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2017-18 മുതല്  2020-21 വടര വിവിധ (13 എണ്ണം) കുെിടവള്ള 

കപ്രാജക്ടുഔള്ക്കായി അടഔ 71,12,895/- രൂപ KWA യില്  ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്തിട്ടുഅവസ്. ഇ 

പ്രവൃത്തിഔള്  പൂത്തിയാക്കാ   ഔഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇ തുഔ ട്രീറൃ്ടമെ് പ്ലാെിനു സ്ഥലം 

വാങ്ങുന്നതിന് ഈപകയാഖിക്കാ   കലാക്കു പഞ്ചായത്ത് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതാണ്. 

 തുഔ തിരിടഔ ലഭിക്കാ   സാധയത ഈകഅവസാ എന്ന് അരാഞ്ഞ് KWA മലപ്പുറം ഡിവിഷ   

എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഔത്തു സഹിതം നല്ഔാ   11.03.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃി നികേശിചൃിരുന്നു. ആതനുസരിചൃ് KWA എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഔത്തു 

നല്ഔിയിട്ടുഅവസ്. 2017-18 മുതല്  2020-2021-വടര KWA മുകകന നെപ്പാക്കിയ ഡികപ്പാസിറൃ് 

പ്രവത്തിഔളുടെ ബാക്കി തുഔ തിരിടഔ നല്കുന്നതിന് തയ്യാറാടണന്ന് എക്സിഔുട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയ  ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. 
 

തീരുമാനം: - എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഔത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  

KWA മുകകന നെപ്പാക്കിയ ഡികപ്പാസിറൃ് പ്രവത്തിഔളുടെ ബാക്കി 

തുഔയും ആനി ടേലവഴിക്കാ   ഔഴിയാത്ത തുഔയും ട്രീറൃ് ടമെ് 

പ്ലാെിനു സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് ഈപകയാഖിക്കുന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്കുന്നു. 

 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 
 

4.3  ടഔാരട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  

തൃശ്ശൂ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ്ഒഫീസറുടെ 06.04.2022 ടല ഔത്തും ടഔാരട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ടസക്രട്ടറിയുടെ 31.03.2022 ടല C3/12350/2021-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും  (SRG 459/22 – CC/290/2022) 

ടഔാരട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  നാളടഔട്ട് ആരട്ടചൃിറ, ടപാും സ്കീമുഔളില്  നിന്ന് 

കവനല്ഔാലത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അവശയടപ്പട്ട പ്രഔാരം KWA ഄധിഔ ഷിഫ്റ്റ് നെത്തി. 

ആതിനായി പമ്പ് ഒപ്പകററൃറുടെ ദിവസകവതനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നല്ഔി. കൂടുതല്  ഖാഹിഔ 
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ഔണക്ഷനുഔള്  ഄനുവദിചൃതുമൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല പല ഈയന്ന  പ്രകദശുളിളം 

കുെിടവള്ളം ലഭിക്കാടത വന്നു. തുെന്ന് 2021  ണ്  മുതല്  2021 നവംബ  വടര KWA 

ഄഡീഷണല്  ഷിഫ്റ്റ് തുെരുഔയുഅവസായി. ആതിടെ കവതനം നല്കുന്നതിനായി KWA 85,388 

രൂപയുടെ കനാട്ടീസ് നല്ഔിയിട്ടുഅവസ്. ഇ തുഔ തനതുഫഅവസില്  നിന്നു നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിചൃ്.  
 

തീരുമാനം: - ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അവശയടപ്പട്ട പ്രഔാരമാണ് ഄധിഔ ഷിഫ്റ്റ് 

നെത്തിയത് എന്നതിനാല്  ഄനുമതി നല്കുന്നു. 

 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി/എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
 

4.4 കുറുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

കുറുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത വിഔസന ഔാരയ ോെിംഖ് ഔമ്മിറൃി ടേയകപഴ്സടെ 20.10.2021 ടല ഔത്തും 

കുറുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 21.04.21 ടല 8(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം   (SRG 

381/22 – DB4/154/2021 - LSGD). 

കുറുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  അറാം വാഡില്  ഈള്ള എം.എ . ലക്ഷം വീടു കഔാളനിയില്  7 

കുടുംബുള്  ആരട്ട വീടുഔളില്  താമസിചൄവരുന്നുഅവസ്. അടഔ 10 കുടുംബുള്ക്ക്   

താമസിക്കാവന്ന ആരട്ടവീടുഔള്  ആവിടെയുഅവസ്. ഇ വീടുഔള്  താമസകയാഖയമല്ല. ഄതിനാല്  ആവ 

റൃ വീടുഔളാക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
 

 

തീരുമാനം: - ലക്ഷം വീെ് കഔാളനിയിടല ആരട്ട വീടുഔള്  റൃ വീൊക്കുന്നതിന് 

നിലവില്  ഄനുമതിയുഅവസ്. ആതനുസരിചൃ് നിബന്ധനഔള്  പാലിചൃ് 

നെപെി സവീഔരിക്കാ   നികേശിക്കുന്നു. (28.05.2022 ടല 

115/2022/തസവഭവ ഈത്തരവ് പ്രഔാരമുള്ള സബ്സിഡി – 

ധനസഹായ മാഗകരക (കണ്ഡിഔ 6.7 ക്രമനമ്പ  6). 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി/ഡി.ആ) വകുപ്പ് 
 

4.5 ഔാസകഖാഡ് നഖരസഭ 

ഔാസകഖാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 25.04.2022 ടല ഔത്തും ഔാസകഖാഡ് മുനിസിപ്പല്  

ഔൗണ്സിലിടെ  20.01.2021 ടല 1-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 472/22- CC /292/21). 

 ഔാസകഖാഡ് നഖരസഭയിടല 20-ാാാം വാഡില്  ഔരിടപ്പാെി കറാഡ് വീതി 

കൂട്ടുന്നതിന് 18.08.2015 ടല ഔൗണ്സില്  തീരുമാനിക്കുഔയും (തീരുമാനം നമ്പ  37) പ്രവൃത്തി 

നെപ്പാക്കുഔയും ടേ. തു. ആതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ ഄനുമതിയില്ല. എന്നാല്  

എേികമറൃ് തയ്യാറാക്കി സാകെതിഔാനുമതി ലഭിചൃിട്ടുഅവസ്. പ്രവൃത്തി 31.08.2015 ലാണ് ടെഅവസ  

ടേയ്തത്. ആതിടെ എേികമറൃ് 9.80 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ബില്  തുഔ 8,85,356 രൂപ. നഖരസഭാ 

ഔൗണ്സിലിടെ തീരുമാന പ്രഔാരം ടേയ്ത പ്രവൃത്തി സാധൂഔരിചൃ് ബില്  നല്ഔാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
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തീരുമാനം: - 1) കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിയുടെ ഄനുമതി 

കൂൊടത പ്രവൃത്തി ടേയ്തത് ക്രമ വിരുദ്ധ്മാണ് എന്ന് കയാഖം 

വിലയിരുത്തി.  

2) ആതു പരികശാധിചൃ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   തകേശ സവയം 

ഭരണവകുപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. റികപ്പാട്ടിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീടു പരിഖണിക്കുന്നതാണ്.    

നെപെി:- 1) തകേശ സവയംഭരണ വകുപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയ  

2) തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

4.6 കുംപഡടജ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

കുംപഡടജ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 25.11.2021  ടല ഔത്തും 19.03.22 ടല 

DA2/28/2022/തസവഭവ നമ്പ  സക്കാ  ഔത്തും  (SRG 401/22). 

കുംപഡടജ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല അറാം വാഡില്  തലബയില്  നിന്നും മൗവാ  

ഭാഖകത്തക്കുള്ള 1135 മീറൃ  കറാഡ് പ്ലാകെഷ   കഔാപ്പകറഷ   വഔ സ്ഥലത്തുകൂെിയാണ് ഔെന്നു 

കപാകുന്നത്. ഇ കറാഡ് പഞ്ചായത്തു വിഹിതം ഈപകയാഖിചൃ് ൊറിംഖ് നെത്താ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
 

 

തീരുമാനം: - കറാഡ് ടപാതു ജനുളുടെ അവശയത്തിനു തുറന്നു 

ടഔാടുക്കാടമന്ന് പ്ലാകെഷ   കഔാപ്പകറഷനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും 

തമ്മില്  ഔരാറികലടപ്പെണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ 

ഄനുവദനീയ വിഹിതം ഈപകയാഖിക്കാ   ഄനുമതി നല്കുന്നു. 

ഔൊടത ടപാതുജനുള്ക്ക് പ്രകയാജനടപ്പടുന്ന ഭാഖമാണ് 

ൊറിംഖ് നെത്തുന്നടതന്ന് ഈറപ്പാക്കണം. 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ/ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

4.7  തലക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 08.04.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 461/22 – CC/291/2022) 

കപ്രാ.നം: 112/22 ഄെെല്  9,78,933  രൂപ 

വിഔസനഫഅവസ്  7,34,200 രൂപ 
ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം 2,44,733 രൂപ  

കപര് ടതങ്ങുകൃഷി വിഔസനം 
 

ടതങ്ങുകൃഷിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ക്സജവവളവിതരണത്തിന് 2021-22 വഷം കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കി. 

എല്ലുടപാെിയാണ് നല്ഔിയത്. 2019 ല്  ജില്ലാതലത്തില്  നിശ്ചയിചൃ യൂണിറൃ് കഔാോണ് 

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

Central Order (FCO) മാനദണ്ഡപ്രഔാരം ഗുണനിലവാരമുള്ള എല്ലുടപാെിക്ക് 38 രൂപയാകും. 2021 

ഡിസംബ  മാസത്തില്  തടന്ന എല്ലുടപാെിയുടെ യൂണിറൃ് കഔാേ് രു ഔികലാഗ്രാമിന് 38 രൂപ 

അയി നിശ്ചയിക്കണടമന്ന് പ്രി സിപ്പല്  കൃഷി ഒഫീസക്ക് ഔത്തു നല്ഔിയിരുന്നു. ഇ 

നിരക്കനുസരിചൃ് തുഔ ടേലവഴിചൄ. എന്നാല്  07.01.2022 ല്  ജില്ലാതലത്തില്  യൂണിറൃ് നിരക്ക് 
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നിശ്ചയിചൃത് രു ഔികലാഗ്രാമിന് 36 രൂപയായിട്ടാണ്. ആതു ഔാരണം 51,522 രൂപ ഄധിഔമായി 

ടേലവായി. ഄധിഔമായി തുഔ ടേലവഴിചൃതിനു സാധൂഔരണം നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 

വിതരണം ടേയ്ത വളത്തിടെ ഗുണനിലവാരം കഔരള ഔാഷിഔ സവഔലാശാലയുടെ 

ഔീഴിളള്ള ടവള്ളാനിക്കര കറഡികയാ ക്സട്രടസ  ലാബില്  പരികശാധിചൃ് ഈറപ്പാക്കിയതാണ്.  
 

തീരുമാനം: - 1) പുതിയതായി നിശ്ചയിചൃ യൂണിറൃ് നിരക്കികനക്കാള്  ഄധിഔ 
തുഔ ടേലവഴിചൃത് വീഴ്ചയാണ് എന്ന് കയാഖം 
വിലയിരുത്തി. ആനി ആത്തരം വീഴ്ചഔള്  ഈഅവസാഔരുടതന്ന് 
നികേശിക്കുന്നു.  

2) പ്രകതയഔമായി പരിഖണിചൃ് സാധൂഔരണം നല്കുന്നു.  

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

4.8 ചൂഅവസല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ബഹു.മണലൂ  എം.എല്.എയുടെ 01.01.2020 ടല ഔത്തും ചൂഅവസല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 
24.12.2019-ടല A6/3596/19-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും ചൂഅവസല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 

12.07.2019 ടല 1/7-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 495/22 – LSGD AB3/2/2020/  – LSGD)  
ചൂഅവസല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല 13-ാാാം വാഡ് ടപരുമണ്ണ് പാെകശകരസമിതിയുടെ കമാകട്ടാറും 

ഄനുബന്ധ സാമഗ്രിഔളും ചൂഅവസല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ കപരിലാണ്. ആതിടെ 

ക്സവദുത കുെിശ്ശിക 10,322 രൂപയുഅവസ്. ആത് ഄെയ്ക്കണടമന്ന് പാെകശകര സമിതി 

അവശയടപ്പട്ടതനുസരിചൃ് ഇ തുഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
 

തീരുമാനം: - 1)  പാെകശകര സമിതിഔള്ക്ക് കമാകട്ടാറും മറൄം വാുി 

നല്കുകമ്പാള്  ഄതിടെ പരിപാലന ചുമതല പാെകശകര 

സമിതിക്കു നല്കഔഅവസതാണ്. ആതിടെ ക്സവദുത ോജ് 

ഄെചൃതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് 2018-19 ല്  (Auidt Report കണ്ഡിഔ 

2.18) ഒഡിറൃ് കുറിപ്പ് ഈഅവസ്. ആതിനുകശഷവം കമാകട്ടാറും 

ഄനുബന്ധ സാമഗ്രിഔളും പാെകശകരസമിതിയ്ക്ക് 

ക്സഔമാറാത്തത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ വീഴ്ചയാണ് 

എന്ന് കയാഖം നിരീക്ഷിചൄ.  

2) ഇ വഷം കൂെി മാത്രം തനതു ഫഅവസ് ഈപകയാഖിചൃ് തുഔ 

നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്കുന്നു. പ്പം കമാകട്ടാറും മറൄം പാെ 

കശകരസമിതിക്ക് ക്സഔമാറി ആനി മുതളള്ള പരിപാലനം 

പാെകശകര സമിതി തടന്ന നെത്തണടമന്ന് നികേശിക്കുന്നു. 

3) 2018-19 ടല ഒഡിറൃ് കുറിപ്പികേല്  നെപെിക്കായി വകുപ്പിനു 

നല്ഔാ   നികേശിക്കുന്നു. 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (എ.ബി) വകുപ്പ് 
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4.9 മെെ കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

ബഹു.മെെ എം.എല്.എയുടെ 28.02.2022 , 07.04.2022 എന്നീ തീയതിഔളിടല ഔത്തുഔളും മലപ്പുറം 

ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 14.03.2022 ടല ഔത്തും സി.സിയുടെ 18.12.2021, 10.02.2022  

തീയതിഔളിടല കയാഖതീരുമാനുളും  (SRG 493/22 DD2/170/2022-LSGD, SRG 362/22- CC 

250/22). 

 മെെ സാമൂഹയാകരാഖയകഔന്ദ്രടത്ത താലൂക്കാശുപത്രിയായി പ്രകയാപിചൃിട്ടുടഅവസന്ന് 

ഄറിയിചൄടഔാഅവസ് ോഫ് പാകറൃണ്  പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കും വടര കലാക്ക് പഞ്ചായത്തില്  നിന്നും 

രാത്രിഔാലകത്തക്ക് രു കഡാക്ട, രു ഫാമസിേ്, രു കഹാപിറൃല്  ഄറൃ ഡെ് എന്നിവടര 

നിയമിക്കാ   ഄനുമതി അവശയടപ്പട്ടിരുന്നു. ആതു പ്രഔാരം താലൂക്കാശുപത്രിയായി ഈയത്തുന്നതു 

സംബന്ധിചൃ് നെപെിക്രമുള്  എന്തായി എന്നു പരികശാധിചൃ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   അകരാഖയ 

വകുപ്പ് ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തിയിരുന്നു. മെെ സാമൂഹയാകരാഖയ കഔന്ദ്രടത്ത 

താലൂക്കാശുപത്രിയായി ഈയത്താ   തീരുമാനിചൃിട്ടില്ല എന്ന് 10.02.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിയില്  അകരാഖയവകുപ്പ് ഡയറക്ട  ഄറിയിചൄ. അകരാഖയ വകുപ്പു ഡയറക്ടറുടെ 

റികപ്പാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  കലാക്കു പഞ്ചായത്തിടെ അവശയം കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃി നിരസിചൄ. 

 ഇ തീരുമാനം പുനഃപരികശാധിക്കണടമന്നും മെെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ കൂെി 

സഹായകത്താടെ മെെ സാമൂഹയാകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തില്  രാത്രിഔാലകത്തക്ക് 2 കഡാക്ട , 1 

ഫാമസിേ്, രു കഗ്രഡ് II ഄറൃ ഡ  എന്നിവടര നിയമിചൃ് തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തില്  

നിന്ന് കവതനം നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്.  
 

തീരുമാനം: - നിലവിടല ഈത്തരവനുസരിചൃ് അകരാഖയ വകുപ്പു നിയമിക്കുന്ന 

കഡാക്ടമാക്കും പാരാ ടമഡിക്കല്  ോഫിനും പുറടമ 

സാമൂഹയാകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തില്  2 കഡാക്ടകറയും, പാരാടമഡിക്കല്  

ോഫികനയും നിയമിക്കാ   ഈത്തരവഅവസ്. ഄതിനു പുറടമ മുഔളില്   

പറഞ്ഞ രീതിയില്  ഄധിഔമായി കഡാക്ടമാകരയും 

പാരാടമഡിക്കല്  ോഫികനയും നിയമിക്കാനുള്ള ഄനുമതി 

നിരസിചൄ. അകരാഖയ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കൂെി ഄഭിപ്രായ 

മാരാഞ്ഞാണ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ അവശയം മു പ് 

നിരസിചൃത് എന്നത്  കലാക്കു പഞ്ചായത്തിടെ ശ്രദ്ധ്യി 

ല്ടപ്പടുത്തുന്നു. 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 

4.10 പനത്തെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ഔാസകഖാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 25.04.2022 ടല ഔത്തും പനത്തെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 21.04.2022 ടല 1/1-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 469/22- CC /313/22). 

 പനത്തെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല പാണത്തൂ  കുടുംബാകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തില്  

അകരാഖയവകുപ്പില്  നിന്നു നിയമിചൃ കഡാക്ട, പാരാടമഡിക്കല്  ോഫിടനാപ്പം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ വിഔസന ഫണ്ടുപകയാഖിചൃ് രു കഡാക്ടകറയും രണ്ടു പാരാടമഡിക്കല്  
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ോഫികനയും നിയമിചൃിട്ടുഅവസ്. പട്ടിഔവഗ വിഭാഖക്കാ, എ കഡാസള്ഫാ   ബാധിത  

എന്നിവ  ഈള്ള പ്രകദശമായതിനാല്  ആവിടെ ഔിെത്തി േിഔിത്സ പുനരാംരഭികക്കഅവസതുഅവസ്. 

മുഔളില്  പറഞ്ഞവടക്കാപ്പം ന്നു വീതം കഡാക്ട, ോഫ് കനഴ്സ്, ഫാമസിേ്, ഄറൃെ  

എന്നിവടര ദിവസ കവതനാെിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിക്കുന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിചൃ്.  
 

 

തീരുമാനം: - 1) എ കഡാസള്ഫാ   ബാധിത  ഈള്ള പ്രകദശമായതിനാല്  

പ്രകതയഔാനുമതി നല്കുന്നു. 

2) ഔിെത്തി േിഔിത്സ അരംഭിക്കുന്നതിന് കൂടുതല്  

കഡാക്ടമാകരയും മറൄ ോഫികനയും നിയമിക്കണടമന്ന 

അവശയം അകരാഖയ വകുപ്പിനു നല്ഔണം.   

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 

4.11 ആളംകദശം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

ആളംകദശം കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ  06.04.2022 ടല ഔത്ത്  (SRG 494/22 – 

LSGD-DD2 /172/2022 – LSGD)  
കലാക്കു പഞ്ചായത്തിടെ ജനറല്  പപ്പസ് ഗ്രാന്റുപകയാഖിചൃ് ആളംകദശം ക്ഷീരവിഔസന 

ഒഫീസില്  രു കഡറൃാ എ ട്രി ഒപ്പകററൃടറ ഔരാറെിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിക്കുന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 

തീരുമാനം: - ഄനുമതി നിരസിചൄ.  

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
 

4.12 മറൃത്തൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

മറൃത്തൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 05.04.2022 ടല ഔത്്ത   (SRG 538/22 ) 

 

മറൃത്തൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പ്രാഥമിഔാകരാഖയ കഔന്ദ്രമില്ല. ടഔാെഔര കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിനു 

ഔീഴില്  പ്രവത്തിക്കുന്ന സാമൂഹയാകരാഖയ കഔന്ദ്രടത്തയാണ് മറൃത്തൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

അശ്രയിക്കുന്നത്. സാമൂഹയാകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തില്  രു  സിവില്  സജടെ തസ്തിഔയും മൂന്ന് 

ഄസിേെ് സജടെ തസ്തിഔയുമാണ് ഈള്ളത്. ആതില്  സിവില്  സജടെ തസ്തിഔയും രു 

ഄസിേെ് സജടെ തസ്തിഔയും ഴിഞ്ഞു ഔിെക്കുഔയാണ്. രു ദിവസം 300 ഒളം .പി. ഈള്ള 

ഇ സ്ഥാപനത്തിടന 2 പട്ടിഔവഗ സകെതുളിടല കുടുംബുളും അശ്രയിക്കുന്നു. മറൃത്തൂ  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  മറൃ് പി.എചൃ്.സി ആല്ലാത്തതിനാല്  രു കഡാക്ടകറയും രു 

പാരാടമഡിക്കല്  ോഫികനയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ വിഹിതമുപകയാഖിചൃ് ഔരാറെി 

സ്ഥാനത്തില്  ഇ സി.എചൃ്.സിയില്  നിയമിക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
 

തീരുമാനം: - മറൃത്തൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പി.എചൃ്.സി ആല്ലാത്ത 

സാഹേരയത്തില്  പ്രകതയഔാനുമതി നല്കുന്നു. 
 

 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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4.13   കഔരള കസാഷയല്  ടസഔയൂടരിറൃി മിഷ   

ബഹു. ഈന്നതവിദയാഭയാസവം സാമൂഹയനീതിയും വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ 18.03.2022-ടല 621/MCH Edn 

SJ/22-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും  03.06.2022 ടല 802/2022/M(H Edn. & SJ) നമ്പ  ഔത്തും 

10.02.2022 ടല സി.സി. കയാഖ തീരുമാനവം (കണ്ഡിഔ 4.63) (SRG 436/22 - LSGD – FM2/75/ 

2022- LSGD) 
  

കഔരള കസാഷയല്  ടസഔയൂടരിറൃി മിഷ   മുകകന നെപ്പാക്കുന്ന വി-ടഔയ  പദ്ധ്തിക്ക് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 5.00 ലക്ഷം രൂപ, കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുഔളും മുനിസിപ്പാലിറൃിഔളും 10.00 ലക്ഷം 

രൂപ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔളും കഔാപ്പകറഷനുഔളും 25.00 ലക്ഷം  രൂപ എന്നീ ക്രമത്തില്  

സംഭാവന ടേയ്യുന്നതിന് 06.05.2013 ടല 1209/2013/തസവഭവ നമ്പ  പ്രഔാരം സക്കാ  

ഈത്തരവായിരുന്നു. ഇ ഈത്തരവ് പുതുക്കി തുെന്നും ഇ നിരക്കില്  തുഔ നല്ഔണടമന്ന് 

കസാഷയല്  ടസഔയൂടരിറൃി മിഷ   അവശയടപ്പട്ടിരുന്നു. ആത് കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 

10.02.2022 ടല കയാഖം പരിഖണിചൄ. ധനസഹായം സവീഔരിക്കുന്ന ഄഹതടപ്പട്ട കരാഖിഔളുള്ള 

നഖരസഭഔള്ക്കും  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക്കും    കരാഖിഔളുടെ എണ്ണത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  

KSSM–ന് വിഹിതം നല്ഔാവന്നതാണ് എന്ന് കയാഖം നികേശിചൃിരുന്നു. തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനുള്  നല്കുന്ന വിഹിതം ഄതതു തകേശഭരണസ്ഥാപനുളിടല കരാഖിഔള്ക്ക്  

ഔിട്ടുന്നുഅവസ് എന്നുറപ്പാക്കണടമന്നും കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖം നികേശിചൄ. 

 ആത് പ്രാകയാഖിഔമായി ബുദ്ധ്ിമുട്ടുഅവസാക്കുന്നുടവന്ന് ചൂഅവസിഔാണിചൄടഔാഅവസ് 2013-ടല 

ഈത്തരവ പ്രഔാരമുള്ള രീതി തുെരണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിചൃ്. 
 

തീരുമാനം: - 06.05.2013 ടല 1209/2013/തസവഭവ നമ്പ  ഈത്തരവിടല 

നിരക്കില്  തനതു ഫഅവസ്/ വിഔസനഫഅവസ് (ടപാതുവിഭാഖം) ല്  

നിന്ന് തുഔ നല്ഔാ   യകഥഷ്ടാനുമതി നല്കുന്നു. 10.02.2022 

ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖത്തില്  നികേശിചൃ 

നിബന്ധനഔള്ക്ക് ആളവ നല്കുന്നു. 06.05.2013 – ടല 

ഈത്തരവിടെയും ആന്നടത്ത കയാഖതീരുമാനത്തികെയും 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  സക്കാ  ഈത്തരവിനുള്ള ഔരെ് കേറൃ് 

റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് തയ്യാറാക്കി നല്ഔണം. 

നെപെി :- 1) കേറൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 

2)തകേശസവയംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ് 
 

4.14 ടഔാല്ലം കഔാപ്പകറഷ   

ടഔാല്ലം കമയറുടെ 15.02.2022 ടല ഔത്തും ടഔാല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 17.03.2022, 19.03.22 

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

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

 

താടഴ പറയുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്  2021-22 വഷം വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  

ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഇ കപ്രാജക്ടു നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി അവശയടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
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(i) കപ്രാ.നം: 378/22 ഄെെല്  

 

 25,00,000 രൂപ 

(തനത് ഫഅവസ് )  

കപര് ഔയാ സ  കരാഖിഔള്ക്ക് ഄനുപൂരഔ കപാഷഔാഹാരം, 

യാത്രാപ്പെി, മരുന്ന് 
 

വാഷിഔ വരുമാനം 1.00 ലക്ഷം രൂപയില്  താടഴയുള്ള കുടുംബത്തിടല ഔയാ സ  

കരാഖിഔള്ക്ക് IMA യുമായി സഹഔരിചൃ് കപാഷഔാഹാരം, അശുപത്രിയില്  കപാകുന്നതിന് യാത്രാ 

ടേലവ്, ഔീകമാ ടതറാപ്പി ടേയ്യുന്നതിന് മരുന്നിടെ വില നല്ഔല്  എന്നിവയ്ക്കുള്ള കപ്രാജക്ടു 

നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
 

 തീരുമാനം: - 1) ഄനുമതി നിരസിചൄ. ഔാരുണയ അകരാഖയ ആ ഷവറ സ്  

പദ്ധ്തിയില്  കേന്നവക്ക് രു വഷം 5.00 ലക്ഷം 

രൂപവടര എല്ലാ േിഔിത്സയും സൗജനയമാണ്. കൂൊടത 

ഔയാ സ, ഹൃകരാഖം, വൃക്കകരാഖം, തലകചൃാ  

സംബന്ധമായ കരാഖം, ഔരള്  സംബന്ധമായ കരാഖം 

ഹീകമാഫീലിയ, പാലികയറൃീവ് ടഔയ  എന്നിവയുടെ 

േിഔിത്സയ്ക്കും ശത്രക്ക്രിയക്കും ഔാരുണയ ടബനവലെ് സ്കീം 

ഈഅവസ്. ആതനുസരിചൃ് 3.00 ലക്ഷം രൂപയില്  കുറവ 

വരുമാനമുള്ളവക്ക് 2.00 ലക്ഷം രൂപ വടര േിഔിത്സ 

സൗജനയമാണ് എന്ന് കയാഖം നിരീക്ഷിചൄ. ഇ സാധയത 

ഄഹമായവ ക്ക് ലഭയമാക്കി ഈപകയാഖിക്കാ   നെപെി 

സവീഔരിക്കണം. 

2) കരാഖിഔള്ക്ക് പാഔം ടേയ്ത കപാഷഔാഹാരം 

നല് കുന്നതിന് പ്രകതയഔാനുമതി നല്കുന്നു.  

 നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
   

(ii) കപ്രാ.നം: 899/22 ഄെെല്  

 

 22,00,000 രൂപ 

(വിഔസനഫഅവസ് ജനറല് ) 

കപര് കഔാപ്പകറഷ   ഔൗണ്സിലമാക്ക് ലാപ് കൊപ്പ് 

 

കഔാപ്പകറഷനിടല 55 ഔൗണ്സിലമാക്ക് ലാപ് കൊപ് വാുി നല്ഔാനുള്ളതാണ് കപ്രാജക്ട്. 

ഔൗണ്സില്  ഔാലാവധി പൂത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ലാപ് കൊപ്പ് തിരിടഔ വാങ്ങുന്നതിന് 

ഈകേശിക്കുന്നു. ലാപ് കൊപ് വാുാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
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തീരുമാനം: - 1) ഄനുമതി നിരസിചൄ 

2) തൃശ്ശൂ  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഄംഖുള്ക്ക് ലാപ് കൊപ് നല്ഔാ   

11.03.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി ഄനുമതി 

നല്ഔിയിരുന്നു. ഒകരാ ഄംഖത്തിനും 30,000 രൂപ തനതു ഫഅവസില്  

നിന്ന് മു കൂറായി നല്ഔി  പിന്നീെ് 15 തുലയ ഖഡുക്കളായി 

ഄംഖുളുടെ ഒണകററിയത്തില്  നിന്നു തിരിചൄ പിെിക്കുന്ന 

രീതിയിലാണ് കപ്രാജക്ടു നെപ്പാക്കിയത്. ആകത രീതി ഄവലംബിക്കാം. 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

(iii) കപ്രാ.നം: 906/22 ഄെെല്  

 

 25,00,000 രൂപ 

(തനത് ഫഅവസ്) 

കപര് ടഔാല്ലം കഔാപ്പകറഷനില്  വാഹനം വാുല്  

 

വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനു കവഅവസിയുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി അവശയടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

തീരുമാനം :- നിലവിടല സബ്സിഡി – ധനസഹായ മാഗകരക പ്രഔാരം 

നെപെി സവീഔരിക്കാ   നികേശിക്കുന്നു. പ്പം ടപാതു തീരുമാനം 

കണ്ഡിഔ 1 ടല കഭദഖതിയും പാലികക്കഅവസതാണ്. 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

4.15 ഔാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ഔാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 10.05.2022 ടല A4-4140/21-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 

ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 10.03.2022 ടല ഔത്തും  (SRG 357/22 – CC/233/22). 

 

കപ്രാ.നം: 106/21 

ഄെെല്  20,00,000 രൂപ 

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

വിഔസന ഫഅവസ് – ജനറല്    4,13,680 രൂപ 

തനത് ഫഅവസ്  5,86,320 രൂപ 

കപര് : മാക്കറൃ് ഔം കഷാപ്പിംഖ് കഔാംപ്ലക്സ് സ്ഥലം വാുല്  

 

 ഔാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബസ് ോെ് സ്ഥിതി ടേയ്യുന്നത് തെമണിയിലാണ്. ബസ് 

ോെികലക്ക് ബസ്സുഔള്  ഔയറി ആറങ്ങുന്നതിന് മതിയായ സ്ഥല സൗഔരയം ആല്ല. ബസ്സുഔള്  

ബസ് ോെില്  ഔയറാത്തതിനാല്  കഷാപ്പിംഖ് കഔാംപ്ലക്സിടല മുറിഔള്  കലലത്തിന് കപാകുന്നില്ല. 

ബസ് ോെികലക്ക് ഔയറി ആറുാ   സൗഔരയടമാരുക്കുന്നതിന് ജിജി കമാള്  കതാമസ്, 

കവഴമ്പകശ്ശരില്  എന്നയാളുടെ 02.28 അ  സ്ഥലം (സകവ നമ്പ  257/16 PT2, 257/17PT2, 

257/39PT1) വാുാനുകേശിക്കുന്നു. സ്ഥലമുെമയുമായി േചൃ ടേ. തു. വികല്ലജ് ഒഫീസറുടെ 

വാലുകവഷ   പ്രഔാരം ഇ സ്ഥലത്തിടെ വില 9,04,907 രൂപയാണ്. സ്ഥലമുെമ 
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അവശയടപ്പടുന്നത് 45.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്. വികല്ലജ് ഒഫീസ  നിശ്ചയിചൃ തുഔകയാടൊപ്പം 30 

ശതമാനം കൂെി (ടസാകലഷയം) കേത്താളം സ്ഥലമുെമ അവശയടപ്പടുന്നതികനക്കാള്  വളടര 

കുറവാണ്. ഄതിനാല്  സ്ഥലമുെമ അവശയടപ്പടുന്ന 45.00 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്ഥലം വാുാ   

ഄനുമതി അവശയടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

തീരുമാനം:- 1) ആതു പരികശാധിചൃ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   പഞ്ചായത്തു 

ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. റികപ്പാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാ 

നത്തില്  പിന്നീടു പരിഖണിക്കും.  

2) ഇ കപ്രാജക്ട് ഈല്പാദന കമകലയിലാണ് 

ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആത്തരം കപ്രാജക്ടുഔള്  ഈല്പാദന 

കമകലയില്  ഈള്ടപ്പടുത്താവന്നതല്ല എന്നു നികേശിക്കുന്നു. 

നെപെി :- 1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  

2)തകേശസവയംഭരണ (അ.ആ) വകുപ്പ് 
 

4.16 പരപ്പ കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

ഔാസകഔാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 15.03.22 ടല ഔത്ത്   (SRG 363/22 – CC/251/2022)  

കലാക്ക് പഞ്ചായത്തു പരിധിയിടല ഔിനാനൂ  ഔരിന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  ബിരിക്കുളം എന്ന 
സ്ഥലത്ത് രു ടതാഴില്  സംരംഭം തുെുാ   ഈകേശിക്കുന്നു. ഔാസകഔാെ് വിഔസന 
പാകക്കജില്  നിന്നും ഫഅവസ് ഔടഅവസത്തി ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയുള്  രുക്കാനാണ് ലക്ഷയം. 
കുടുംബശ്രീ മിഷ , കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് എന്നിവിെുളില്  നിന്ന് ഫഅവസ് ഔടഅവസത്തി 
യകന്ത്രാപഔരണുള്, മറൃ് പ്രവത്തനം എന്നിവ നെത്താനും ഈകേശിക്കുന്നു. ഭാവിയില്  ആത് 
വനിതഔള്ക്കുള്ള ഄപ്പാരല്  ഡീക്സസനിംഖ് ആ േിറൃയൂടട്ടായി മാറൃാനാണ് ലക്ഷയം. 50 
വനിതഔള്ക്ക് കനരിട്ടും 60 കപക്ക്  പകരാക്ഷമായും ടതാഴില്  നല്ഔാ   ഔഴിയുടമന്നാണ് 
പ്രതീക്ഷ. 
 ഇ സ്ഥാപനം തുെങ്ങുന്നതിന് പരപ്പ വികല്ലജില്  സകവ നം.155-ല്  20.32 അ  (50 
ടസെ് ) സക്കാ  ഭൂമി പാട്ടത്തിടനടുക്കാനുള്ള നെപെി പുകരാഖമിക്കുന്നു. ഄകപക്ഷ 
സക്കാരിടെ പരിഖണനയിലാണ്. 30 വഷക്കാലകത്തക്ക് പാട്ടത്തിടനടുക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് അടഔ 
പാട്ടത്തുഔ 14,56,560/- രൂപയാണ്. വാഷിഔ പാട്ടതുഔ 48,552/- രൂപ. ഇ തുഔ വനിതാഗെഔ 
പദ്ധ്തിയില്  ഈള്ടപ്പടുത്തി നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
 

തീരുമാനം: - DPR സഹിതം നല്ഔാ   നികേശിക്കുന്നു. ആതു കൂെി 

ലഭിചൃതിനുകശഷം പരിഖണിക്കുന്നതാണ്. 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 
 

4.17 പിറവം മുനിസിപ്പാലിറൃി 

എറണാകുളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 21.03.2022 ടല ഔത്തുഔളും (2 എണ്ണം) ഄനുബന്ധ 

കരകഔളും (SRG 416/22 – CC/249/2022 ) 

പിറവം നഖരസഭയിടല 20-ാാാം വാഡില്  ആട്ടയാമല പുളിന്താനം എസ്.സി കറാഡിടെ 

നിമ്മാണവമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ശ്രീ.രാജീവ് പുതുകശ്ശരികുഴിയില്  എന്നയാളുടെ പുരയിെത്തിടെ 

സംരക്ഷണ ഭിത്തിയായിരുന്ന ഔയ്യാല ടപാളിചൄമാറൃി. ആകേഹം കറാഡു നിമ്മാണത്തിനു 

സൗജനയമായാണ് സ്ഥലം വിട്ടു നല്ഔിയത്. നിമ്മാണ കശഷം ഔയ്യാല ടഔട്ടി നല്ഔാടമന്ന് 
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ഄറിയിചൃിരുന്നതാടണന്ന് സ്ഥലമുെമ ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. വീടു നില്ക്കുന്ന സ്ഥലം അടഔ 6 

ടസന്റുമാത്രകമയുള്ളു എന്നും കറാഡില്  നിന്ന് 7 ഄെി ഈയരത്തിലാണ് വീടെന്നും സ്ഥലമുെമ ഔത്തു 

നല്ഔിയിട്ടുഅവസ്. സ്ഥലമുെമ ടപാതു വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ടയാളായതിനാല്  സംരക്ഷണഭിത്തി 

നിമ്മിചൄ നല്ഔാ   പ്രകതയഔ ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
 

തീരുമാനം: - 1) സ്ഥലം സൗജനയമായി വിട്ടു നല്ഔിയ സ്ഥിതിക്ക് ഄനുമതി 

നല്കുന്നു. 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

4.18  അകവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

എറണാകുളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 207.05.2022 ടല ഔത്തും അകവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണ സമിതിയുടെ 06.04.2022 ടല 6 (5) –ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം   (SRG 506/22 – 
CC/325/2022). 

 

കപ്രാ.നം: 265/22 ഄെെല്  

 

1,50,000 രൂപ 

(തനത് ഫഅവസ് ) 

കപര് എളവിചൃിറ കഔാളനി സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിമ്മാണം 

 

 അകവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല 7-ാാാം വാഡിടല എളവിചൃിറ രഅവസ് ടസെ് 

കഔാളനിയില്  110 കുടുംബുള്  താമസിക്കുന്നുഅവസ്. കറാഡ് നിരപ്പില്  നിന്ന് ഈയരത്തിലാണ് ഇ 

കഔാളനി. പലകപ്പാള്ളൃം മണ്ണിെിചൃില്  ഈഅവസ്. കഔാളനിയില്  താമസിക്കുന്ന ശ്രീ. സഹകദവ   

ഔളത്തില്  എന്നയാളുടെ വീെിടെ സംരക്ഷണഭിത്തി ആെിഞ്ഞ് ടതാട്ടുതാടഴയുള്ള ശ്രീമതി. 

നന്ദിനികുഞ്ഞ്, താണിക്കുകന്നല്  എന്നയാളുടെ വീെിന് മുഔളികലക്ക് വീള്ളൃന്ന ഄവസ്ഥയിലാണ്. 

ആവ  ടപാതു വിഭാഖത്തില്ടപ്പടുന്നവരാണ്. സാമ്പത്തിഔമായി വളടര പികന്നാക്കം 

നില്ക്കുന്നവരുമാണ്. ശ്രീ.സഹകദവ , ശ്രീമതി. നന്ദിനികുഞ്ഞ് എന്നിവരുടെ വീെിനു നാശം 

സംഭവിക്കാതിരിക്കാ   ആവിടെ സംരക്ഷണഭിത്തി ടഔട്ടാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിചൃ്.   
 

തീരുമാനം:- 1) സാമ്പത്തിഔമായി വളടര പികന്നാക്കം 

നില്ക്കുന്നവരായതിനാളം വീെ് ഄപെഔാെവസ്ഥ 

യിലായതിനാളം പ്രകതയഔാനുമതി നല്കുന്നു. 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 

4.19 ടമാകഔരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ടമാകഔരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ ഔത്തും ടമാകഔരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ഭരണസമിതിയുടെ 31.12.2021 ടല 273/2021-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം 26.03.2022 – ടല 
DB2/100/2022/LSGD-നമ്പ  സക്കാ  ഔത്തും  (SRG 442/22) 
  

ടമാകഔരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  രു ഔണ്ടവ ഷ   ടസെ  നിമ്മിക്കുന്നതിന് 4.00 കഔാെി 

രൂപ 2021-22 വാഷം സംസ്ഥാന ബഡ്ജറൃില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഔണ്ടവ ഷ   

ടസെറിടെ നിമ്മാണത്തിന് അവശയമായ സ്ഥലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വാുി നല്ഔണം. 
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സ്ഥലം വിട്ടുതരാ   താല്പരയമുള്ളവരില്  നിന്ന് ഄകപക്ഷ ക്ഷണിചൃ പ്രഔാരം ഄനുകയാജയമായ 

40.08 അ  സ്ഥലം ഔടഅവസത്തിയിട്ടുഅവസ്. ഇ സ്ഥലം പൂണ്ണമായും സംഭാവനയായി ഈെമസ്ഥ  

വിട്ടുതരില്ല. വയക്തിഔള്, സ്ഥാപനുള്  എന്നിവിെുളില്  നിന്നു സംഭാവന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്പം 

ത്രിതല തകേശഭരണസ്ഥാപനുളില്  നിന്നും വിഹിതം സവീഔരിക്കാനുമുകേശിക്കുന്നു. ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത് 10.00 ലക്ഷം രൂപ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 5.00 ലക്ഷം രൂപ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 3.00 

ലക്ഷം രൂപ എന്നീ നിരക്കില്  ത്രിതല തകേശഭരണസ്ഥാപനുളില്  നിന്നും വിഹിതം 

സവരൂപിക്കാനാണ് ഈകേശിക്കുന്നത്. ഇ നിരക്കില്  വിഹിതം നല്കുന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്.  
 

തീരുമാനം:- ഇ വഷം സംസ്ഥാന ബഡ്ജറൃില്  ഔണ്ടവ ഷ   ടസെറിനു 

തുഔവരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നു കയാഖം വിലയിരുത്തി. ഔണ്ടവ ഷ   

ടസെ  നിമ്മിക്കുന്നതിന് ധനകരാതസ്സ് ഈറപ്പാക്കി വിശദമായ 

കപ്രാജക്ടു റികപ്പാട്ട് തയ്യാറാക്കിയതിനുകശഷം സ്ഥലം വാുിയാല്  

മതിടയന്നു നികേശിക്കുന്നു. ഇ നെപെിഔള്  പൂത്തിയാക്കിയ 

തിനുകശഷം ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി മുകകന തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനുളുടെ ഄദ്ധ്യക്ഷോരുടെ കയാഖം വിളിചൄ കേത്ത് ഫണ്ടു 

വഔയിരുത്തുന്നതിന് ജില്ലാ തലത്തില്  തടന്ന തീരുമാന 

ടമടുക്കാവന്നതാണ്.    

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 

4.20 ഔണ്ണൂ  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

ഔണ്ണൂ  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 04.12.2021 ടല DPKNR/P/Misc -05/2021-ാാാം നമ്പ  

ഔത്തും സക്കാരിടെ 14.03.2022 ടല DA1/336/2021/തസവഭവ സക്കാ  ഔത്തും (SRG 431/22) 
  

സക്കാ  നികേശത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ജനഔീയാസൂത്രണത്തിടെ രജത ബിലി 

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

നില്ക്കുന്ന പരിപാെിയാണ് അസൂത്രണം ടേയ്തിരിക്കുന്നത്. 1,79,741 രൂപയുടെ ബില്തുഔ 

ആതിനഔം നല്ഔാനുഅവസ്. 95,741 രൂപ ടേലവഴിചൄ. അടഔ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ടേലവ് 6.60 ലക്ഷം 

രൂപയാണ്. രജത  ബിലി അകഗാഷത്തിന് സക്കാ  ഈത്തരവപ്രഔാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു 

ടേലവഴിക്കാവന്ന തുഔ75,000 രൂപയാണ്.  (തനതുഫഅവസ് ഄടല്ലെില്  വിഔസന ഫഅവസ് ) ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന എേികമറൃ് പ്രഔാരം 6.60 ലക്ഷം രൂപ തനതു ഫഅവസില്  നിന്നു 

ടേലവഴിക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. ക്ഷണഔത്ത്, കേജ് ടഡക്കകറഷ , 

ബാന, ഭക്ഷണം, ടമടമകൊ, കഫാകട്ടാ / വീഡികയാ, സ്മരണിഔ, വിവിധകയാഖുള്, 

സമാപനപരിപാെി എന്നീ ആനത്തിലാണ് മുഔളില്  പറഞ്ഞ 6.60 ലക്ഷം രൂപ ടേലവായി 

ഔണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.   
 

തീരുമാനം: - തനതുഫഅവസ് ഈപകയാഖിക്കുന്നതിനു പ്രകതയഔ ഄനുമതി നല്കുന്നു. 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.21 തിരുവനന്തപുരം കഔാപ്പകറഷ   

തിരുവനന്തപുരം കഔാപ്പകറഷ   ടസക്രട്ടറിയുടെ 10.03.2022 ടല J1/52096/21-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 
തിരുവനന്തപുരം നഖരസഭ കഔാപ്പകറഷ   ഔൗണ്സിലിടെ 22.02.2022 3(A) 
3-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം 26.04.2022 ടല DA1/105/2022/തസവഭവ നമ്പ  സക്കാ  ഔത്തും   
(SRG 539/22 ) 
  

ജനഔീയാസൂത്രണ പദ്ധ്തിയുടെ രജത  ബിലി അകഗാഷുള്  2021 അഖേ് 17-ന് 

ഈത്ഗാെനം ടേ. തു. നഖരസഭ അകഗാഷുള്  സംഗെിപ്പിക്കുഔയും ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പട്ട 

സ്ഥലുളില്  പ്രദശനം രുക്കുഔയും ടേ. തു. 10.08.2021 ടല 1508/21/തസവഭവ ഈത്തരവ പ്രഔാരം 

രജത  ബിലി അകഗാഷുള്ക്കായി പരമാവധി 1.50 ലക്ഷം  രൂപയാണ് കഔാപ്പകറഷന് 

ടേലവഴിക്കാവന്നത്. (തനതുഫഅവസ് ഄടല്ലെില്  വിഔസന ഫഅവസ് ) എന്നാല്  ഈത്ഗാെന 

ടേലവഔള്ക്കായി നഖരസഭ 8,42,815 രൂപ തനതു ഫഅവസില്  നിന്ന് ടേലവഴിചൄ. ഄധിഔമായി 

ടേലവഴിചൃ തുഔയ്ക്ക് സാധൂഔരണം നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
 

തീരുമാനം: - പ്രകതയഔമായി പരിഖണിചൃ് സാധൂഔരണം നല്കുന്നു. 

 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

4.22  തൃശ്ശൂ  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

തൃശ്ശൂ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 13.05.2022 ടല ഔത്തും തൃശ്ശൂ  ജില്ലാ പഞ്ചായ ത്ത് 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 06.04.2022 ടല DPT/C4-01/2021-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും തൃശ്ശൂ  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

ഭരണസമിതിയുടെ 11.02.2022 ടല 9-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 526/22 – CC 342/22, SRG 
502/22). 
 വിവിധ പട്ടിഔവഗ സകെതുളില്  ആെടനറൃ് വാെഔ നല്കുന്നതിന് ഔഴിഞ്ഞ വഷം  

സക്കാ  ഄനുമതി നല്ഔിയിരുന്നു. തൃശ്ശൂ  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പട്ടിഔവഗ   

സകെതുളികലക്ക് പ്റൃിക്കല്  ക്സഫബ  കഔബിള്  സ്ഥാപിചൃ് ക്സവക്സഫ സൗഔരയം പല 

സ്ഥലുളിളം ലഭയമാക്കിയിട്ടുഅവസ്. ആെടനറൃ് ഔണക്ടിവിറൃിയുടെ വാെഔ ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് 

നല്കഔഅവസത്. സക്കാ   ഈത്തരവ പ്രഔാരം ഔഴിഞ്ഞ വഷം  മാത്രമാണ് ആെടനറൃിടെ 

വാെഔ നല്ഔാ   പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഒണ്ക്സല   പഠനത്തിന് മുെക്കമുഅവസാഔാതിരിക്കാ   

തുെന്നുള്ള വഷുളിളം ആെടനറൃ് വാെഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിചൃ്. 
 

തീരുമാനം: - പട്ടിഔവഗ സകെതുളിലായതിനാല്  ഄനുമതി നല്കുന്നു.    

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ആ) വകുപ്പ് 
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4.23 ഇേ് എകളരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഔാസകഖാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 25.04.2022 ടല ഔത്തും ഇേ് എകളരി 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 06.07.2022 ടല 11/2022-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും  (SRG 473/22 – 
CC/266/2022). 
 

കപ്രാ.നം: 79/21 ഄെെല്  

 

9,00,000 രൂപ 

(തനത് ഫഅവസ് ) 

കപര് പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസ് റൂഫിംഖ് 
 

 ഇ കപ്രാജക്ട് 2020-21 വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  ഈഅവസായിരുന്നതാണ്. ആ-ടെഅവസ  

ടേടയ്തെിളം അരും പ്രവൃത്തി ഏടറൃടുത്തില്ല. ആത് 2021-22 വഷം 153/22-ാാാം നമ്പ  പ്രഔാരം 

പില്  ഒവ  കപ്രാജക്ടായി ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരുന്നു. എേികമറൃില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരുന്ന Poly 

Carbonate Multi Wall Plain Sheet എന്ന റൂഫിംഖ് ഷീറൃിന് DSR പ്രഔാരം 672.51 രൂപയാണ് (GST 

കൂൊടത). ഇ തുഔ ഄപരയാപ്തമായതുടഔാഅവസാണ് അരും ടെഅവസറില്  പടെടുക്കാതിരുന്നത്. 

ഄതിനാല്  മുഔളില്  പറഞ്ഞ ഷീറൃിനുപഔരം കൂടുതല്  ഇടു നില്ക്കുന്ന Poly Carbonite Cristal 

Multi Wall Solid Plain Sheet 2.00 mm.റൂഫിംഖിനായി ഈള്ടപ്പടുത്തി ബ്കസവ്ഡ് ഡാറൃാ പ്രഔാരം 

എേികമറൃ് പുനക്രമീഔരിചൃ് കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാനുകേശിക്കുന്നു. ബ്കസവ്ഡ് കഡറൃ പ്രഔാരം 

1100/M2 അണ് വില. ഇ നിരക്ക് DSR-ല്   ആല്ല എന്നറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. ആതിനായി 

തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ബ്കസവ്ഡ് ഡാറൃ ഄംഖീഔരിചൄ നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
  

തീരുമാനം: - 1) Observed Data പരികശാധിചൃ് തീരുമാനടമടുക്കാ   

തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ 

ചുമതലടപ്പടുത്തി. 

2) ഇ കപ്രാജക്ട് ടെഅവസ  ടേയ്യുഔകയാ ഔരാറില്  

ഏടപ്പടുഔകയാ ടേയ്യാത്ത സാഹേരയത്തില്  പില്  

ഒവറായി നില നികത്തഅവസതില്ല എന്ന് നികേശിക്കുന്നു. 

പുതിയ കപ്രാജക്ടായി എടുക്കാവന്നതാണ്. 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 

4.24 വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഔാസകഔാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 25.04.22 ടല ഔത്തും വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ഭരണസമിതിയുടെ 08.03.2022 ടല 2/22-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 470/22 – CC/302/2022). 

 വലിയപറമ്പ കുടുംബാകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തിന് MLASDF ല്  നിന്ന് പുതിയതായി രു 

അംബുല സ് ലഭിചൃിട്ടുഅവസ്. ഇ അംബുല സിടെ ക്സരവക്ക് കവതനം, ഡീസല്, 

ടമയിെന സ് എന്നിവയ്ക്കായി എചൃ്.എം.സി ഫഅവസ് ഄപരയാപ്തമാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു 

തനത് ഫഅവസ് മിചൃമില്ല. ഄതിനാല്  ഇ ടേലവ ഔടഅവസത്തുന്നതിന് വിഔസനഫഅവസ്, 

ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് ഈപകയാഖിക്കുന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
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തീരുമാനം: - വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ പ്രകതയഔ സാഹേരയം 

ഔണക്കിടലടുത്ത് HMC ഫഅവസ് ഄപരയാപ്തമാകുന്ന സാഹേരയത്തില്  

തനതുഫകഅവസാ വിഔസനഫകഅവസാ (ജനറല് ) ഈപകയാഖിക്കാ   

പ്രകതയഔാനുമതി നല്കുന്നു.  

 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 

4.25 പള്ളുരുത്തി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണറുടെ 20.04.2022 ടല 1706/DP4/2022/CRD നമ്പ  ഔത്തും പള്ളുരുത്തി 

കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 21.12.2021 ടല ഔത്തും  (SRG 467/22). 
 

 പട്ടിഔജാതി, പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തിടല വിദയാഥിഔള്ക്ക് 2.00 ലക്ഷം രൂപയാണ് 

പഠനമുറിക്ക് നല്ഔാവന്നത്. അദയഖഡുവായി 50,000 രൂപയും കശഷിക്കുന്ന തുഔ  പ്രവൃത്തിയുടെ 

പുകരാഖതി ഄനുസരിചൃ് 75,000 രൂപയുടെ രണ്ടു ഖഡുക്കളായും അണ് നല്കുന്നത്. 28.01.2020 

ടല 221/2020/തസവഭവ ഈത്തരവപ്രഔാരം ഇ പ്രവൃത്തിയുടെ വാലുകവഷ   നെകത്തഅവസത് 

ബന്ധടപ്പട്ട ഄസി.എഞ്ചിനീയറാണ്. പിന്നീെ് 22.06.2020 ടല 1216/2020/തസവഭവ ഈത്തരവ 

പ്രഔാരം ബന്ധടപ്പട്ട എഞ്ചിനീയ  / ഒവസീയ  കവണം പ്രവത്തിയുടെ വാലുകവഷ   

നെകത്തഅവസടതന്ന് പറയുന്നുഅവസ്. വാലുകവഷ   നെകത്തഅവസത് ബന്ധടപ്പട്ട എഞ്ചിനീയ  അകണാ 

ഒവസീയ  അകണാ എന്നു വയക്തമാക്കണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്.  
 

 

തീരുമാനം: - 1) ആതിനഔം വാലുകവഷ   നെന്നിട്ടുടഅവസെില്  തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിടല ബന്ധടപ്പട്ട എഞ്ചിനീയകറാ 

ഒവസിയകറാ നെത്തുന്ന വാലുകവഷ   സവീഔരിക്കാവന്ന 

താടണന്ന് പഷ്ടീഔരണം നല്കുന്നു. 

2) എന്നാല്  ആനി മുതല്  വാലുകവഷ   നെത്തുന്നതിന് 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധ്തി  മാഗകരക പ്രഔാരം 

നെപെി സവീഔരിക്കാ   നികേശിക്കുന്നു.  

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.26  മുളങ്കുന്നത്തുഔാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

തൃശ്ശൂ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 06.04.2022- ടല ഔത്തും മുളങ്കുന്നത്തുഔാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 25.03.2022 ടല എ1/235/22-ാാാം നമ്പ  കുറിപ്പും ഄനുബന്ധ കരകഔളും, തൃശ്ശൂ  
ജില്ലാ പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒഫീസറുടെ 24.03.2017 ടല G5-33262/16-ാാാം നമ്പ  നെപെി 

ഈത്തരവം (SRG 460/22 – CC/282/22). 
 

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖക്കാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിളള്ളതും പരമ്പരാഖതമായി അരാധന 

നെത്തിവരുന്നതുമായ കക്ഷത്രുളും ഔാവഔളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പുനരുദ്ധ്രിക്കുന്നതിനും 

പട്ടിഔ ജാതി വിഔസന വകുപ്പ് ധനസഹായം നല്കുന്നുഅവസ്. ആതിടെ ഭാഖമായി 

മുളങ്കുന്നത്തുഔാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല അകക്കാെിക്കാവ് ഭഖവതി കക്ഷത്രത്തിടെ കമല്ൂര, 

മതില്, അല്ത്തറ, ഒഫീസ് മുറി എന്നിവ പണിയുന്നതിന് 4.90 ലക്ഷം രൂപ 24.03.2017 ല്  തൃശ്ശൂ  

ജില്ലാ പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒഫീസ  മുളങ്കുന്നത്തുഔാവ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിക്ക് 



34 
 

ഄനുവദിചൄ. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയ  എേികമറൃ് തയ്യാറാക്കി. എന്നാല്  2017 

ടമയ്1-നഔം പ്രവൃത്തി പൂത്തീഔരിക്കണടമന്ന് കക്ഷത്രം തന്ത്രി നികേശിചൃ പ്രഔാരം കക്ഷത്ര 

ഔമ്മിറൃി ഭാരവാഹിഔള്  നിമ്മാണം പൂത്തിയാക്കി. സാകെതിഔാനുമതി വാങ്ങുഔകയാ ടെഅവസ  

നെപെി സവീഔരിക്കുഔകയാ ടേയ്തില്ല. ഇ പ്രവൃത്തിക്ക് രഅവസര ലക്ഷകത്താളം രൂപ ടേലവായി 

എന്ന് കക്ഷത്ര ഔമ്മിറൃി ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. എന്നാല്  ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയറുടെ വാലുകവഷ   

പ്രഔാരമുള്ള തുഔ 3,71,419 രൂപയാണ്.  

 നെപെിക്രമുള്  പാലിക്കാടത നെപ്പിലാക്കിയ നവീഔരണ പ്രവൃത്തിക്ക് ടേലവായ തുഔ 

നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
 
 

തീരുമാനം:-  ആതു പരികശാധിചൃ് നെപെി സവീഔരിക്കാ   പട്ടിഔജാതി വിഔസന 

വകുപ്പു ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി  
 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.27 ടവള്ളൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ടവള്ളൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 26.04.2022 ടല A3-4139/22-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 

ടവള്ളൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 06.04.2022 ടല 3(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം 

14.01.2022 ടല 19(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 511/22)  
  

i) KWA-ക്ക് 2014-15 മുതല്  2019-20 വടര വിവിധ പ്രവൃത്തിഔള്ക്കായി തുഔ ടഡകപ്പാസിറൃ് 

ടേയ്തിട്ടുഅവസ്. ഇ പ്രവൃത്തിഔള്  പൂത്തീഔരിചൃതിനുകശഷം ബാക്കി തുഔയായി 18,67,732  

രൂപ 26.02.2022 ല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് തിരിടഔ ലഭിചൄ. മൂവാറൄപുഴയാറിടല മണല്  

കനനം 2015 ടമയ് മാസകത്താടെ നിത്തിയതിനാളം HNL – ല്  നിന്നു ലഭിക്കുന്ന നികുതി 

കുറഞ്ഞതിനാളം തനതുഫണ്ടു വളടരയധിഔം കുറഞ്ഞു. ഄതിനാല്  KWA തിരിടഔ 

നല്ഔിയ തുഔ തനതു ഫഅവസികലക്ക് മാറൃാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 

KWA യികലയ്ക്ക് ഄെചൃ വിഹിതം വിഔസനഫഅവസായിരുന്നുടവന്ന് ടസക്രട്ടറി ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. 
 

തീരുമാനം:- KWA യികലക്ക് ഄെചൃ വിഹിതം വിഔസനഫഅവസായതിനാല്  

തനതു ഫഅവസ് ഖണത്തികലക്ക് മാറൃാവന്നതല്ല. എന്നാല്  ആത് 

KWA-യുടെ മറൃ് കുെിടവള്ള കപ്രാജക്ടികനാ ജലജീവ   പദ്ധ്തിക്ക് 

തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ വിഹിതമാകയാ ഈപകയാഖിക്കാവ 

ന്നതാണ്.  

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

ii) ii) ടവള്ളൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ പ്രധാന തനതു ഫണ്ടു കരാതസ്സ് HNL അയിരുന്നു. 

2021-22 വടര 66,59,024 രൂപ HNL വസ്തു നികുതിയിനത്തില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു 

നല്ഔാനുഅവസ്. റവനു റിക്കവറി നെപെിഔള്  എടുടത്തെിളം കുെിശ്ശിഔ പിരിഞ്ഞു ഔിട്ടുന്നില്ല. 

ആകപ്പാള്  HNL സംസ്ഥാന സക്കാ  ഏടറൃടുത്ത് Kerala Paper Products Ltd (KPPL) അയി 

പ്രവത്തിക്കുഔയാണ്. ഇ സാഹേരയത്തില്  HNL നല്കഔഅവസ നികുതി കുെിശിഔ 

സംസ്ഥാന സക്കാ  നല്ഔാ   നെപെി സവീഔരിക്കണടമന്നാവശയടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
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തീരുമാനം:- ആത് പരിഖണനയ്ക്കായി വയവസായ വകുപ്പിനു നല്ഔാ   

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികനാെ് നികേശിക്കുന്നു.  

 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (അ.സി) വകുപ്പ്  
 

4.28 പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ഔാസകഔാടു ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 15.03.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 365/22 – CC/656/2021)  

കപ്രാ.നം: 113/22 ഄെെല്  1,68,721 രൂപ 

വിഔസനഫഅവസ് ജനറല്    68,721 രൂപ 

തനത് ഫഅവസ്  1,00,000 രൂപ) 

കപര് വിശപ്പുരഹിത കഔരളം- ജനഔീയ കഹാട്ടല്  
 

 വിശപ്പുരഹിത കഔരളം പദ്ധ്തിയില്  പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  രണ്ടു ജനഔീയ 

കഹാട്ടല്  പ്രവത്തിക്കുന്നുഅവസ്. ഇ കഹാട്ടളഔളില്  രു ഉണിന് 5 രൂപ പ്രഔാരം രു 

കഹാട്ടലിന് രു വഷം പരമാവധി 50,000 രൂപ നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിചൃ്. 
 

 

തീരുമാനം:- കുടുംബശ്രീയെക്കം മറൃ് വകുപ്പുഔളുടെ സഹായം ജനഔീയ 

കഹാട്ടളഔള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാഹേരയത്തില്  ഇ അവശയം 

പരികശാധിചൃ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   കുടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് 

ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. റികപ്പാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാന 

ത്തില്  പിന്നീടു പരിഖണിക്കും.  

 

നെപെി :- 1) എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട, കുടുംബശ്രീ 

2)തകേശസവയംഭരണ (ഐ.എ) വകുപ്പ് 

 

4.29 ടഔാല്ലം ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി  

ടഔാല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 09.03.2022, 19.03.22 എന്നീ തീയതിഔളിടല ഔത്തുഔളും 

(2എണ്ണം)ടഔാല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 08.03.22 ടല ഔത്തും   (SRG 356/21 – 
CC/244/2022)   
 

ജില്ലയില്  10 വയസ്സിനുമുഔളില്  പ്രായമുള്ള എല്ലാവക്കും ഭരണഗെനയുടെ ഄെിസ്ഥാന 

തതവുടള കുറിചൃ് ഄവകബാധം നല്കുന്നതിന് കവഅവസി “ദി സിറൃിസണ്  2022” എന്ന കപരില്  

കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഈകേശിക്കുന്നു. ടഔാല്ലം ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും 

ഔിലയും കേന്നാണ് പദ്ധ്തി നെപ്പാക്കുന്നത്. ഭരണഗെനടയക്കുറിചൃ് തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനുളില്  നിന്നു ടതരടഞ്ഞടുത്ത വയക്തിഔള്ക്ക്  ഔില പരിശീലനം നല്കും. പരിശീലനം 

ലഭിചൃവ  കുടുംബുള്ക്ക്  സ്സാസ്സുഔള്  നല്കും. പഠനം പൂത്തിയാക്കുന്ന ഒകരാ കുടുംബവം 

ഭരണഗെനയുടെ അമുകം വീടുഔളില്  അകലകനം ടേ. തു സ്ഥാപിക്കും. ജില്ലയിടല എല്ലാ 

തകേശഭരണസ്ഥാപനുളുമായി കേന്നാണ് കപ്രാജക്ടു നെപ്പാക്കുന്നത്. ഇ പരിപാെിക്കായി 

അടഔ 308.00 ലക്ഷം രൂപ ടേലവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തകേശഭരണസ്ഥാപനുള്  സംയുക്തമായി 
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നെപ്പാക്കുന്ന ഇ  കപ്രാജക്ടിന് താടഴ പറയും പ്രഔാരം വിഔസന ഫഅവസ്/തനതു ഫഅവസ് 

ഈപകയാഖിക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. ഭരണഗെനയുടെയും 

പ്രീയാമ്പിളിടെയും ഄചൃെി, പഠനസാമഗ്രിഔള്, ടസനറൃമാക്ക് ഒണകററിയം എന്നിവയ്ക്കാണ് 

വിഹിതം വഔയിരുത്തുന്നത്. താടഴ പറയും പ്രഔാരമാണ് ഫഅവസ് ഔടഅവസത്താ   ഈകേശിക്കുന്നത്. 
 

തകേശഭരണസ്ഥാപനം എണ്ണം തുഔ (ലക്ഷം) 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 68 68 x 2 ലക്ഷം =   136.00 

മുനിസിപ്പാലിറൃി 4 4 x 5 ലക്ഷം =      20.00 

കഔാപ്പകറഷ   1 1 x 40 ലക്ഷം =     40.00 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 1 1 x 112 ലക്ഷം =    112.00 

 അടഔ                308.00 
 

 

തീരുമാനം:- ഄനുമതി നല്കുന്നു. ഒകരാ തകേശഭരണസ്ഥാപനവം ഫണ്ടു 

വഔയിരുത്തുന്നതു സംബന്ധിചൃ് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി തലത്തില്  

തകേശഭരണസ്ഥാപനുളുടെ ഄദ്ധ്യക്ഷോരുടെ കയാഖം കേന്നു  

തീരുമാനടമടുകക്കഅവസതാണ്.  

 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

4.30  എെവനക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

എെവനക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 11.08.2021 ടല A2/5070/20-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 24.02.2018 ടല A-1234/18-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും   02.03.22 ടല 

തസവഭവ- DA1/318/2018 നമ്പ  സക്കാ  ഔത്തും (SRG 400/22)  

എെവനക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ട ശ്രീ.എ .പി. കമാഹന   

(നിഔത്തുതറ വീെ് ) എന്നയാളുടെ മഔളുടെ വിവാഹത്തിന് 22.02.18 ല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  

ധനസഹായത്തിനായി ഄകപക്ഷ നല്ഔിയിരുന്നു. 2017-18ല്  നിലനിന്നിരുന്ന മാഗകരക 

പ്രഔാരം സക്കാ  ജീവനക്കാരനായിരുന്നതിനാല്  അനുകൂലയം നല്ഔിയില്ല. എന്നാല്  

ഄകപക്ഷഔ   ഔയാ സ  കരാഖിയും സാമ്പത്തിഔ ബുദ്ധ്ിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന അളുമാണ്. ടപ ഷ   

ഈള്ടപ്പടെ ഄകപക്ഷ നല്കുന്ന സമയത്ത് 1,52,304/- രൂപയാണ് വാഷിഔ വരുമാനം. ഇ 

ഗുണകഭാക്താവിടെ മഔള്ക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം നല്കുന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
 

തീരുമാനം:-  പിതാവ ഔയാ സകരാഖി അയതിനാല്  പ്രകതയഔ ഄനുമതി 

നല്കുന്നു.  

 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.31 ആടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

ആടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 20.12.2021 ടല A3-3888/10-ാാാം നമ്പ  ഔത്ത്  (SRG 

423/22) 

ആടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു വിട്ടുഔിട്ടിയ സ്ഥാപനമാണ് ടതാടുപുഴയില്  പ്രവത്തിക്കുന്ന 

കഔാലാനി ജില്ലാ കഔാഴിവളത്തല്  കഔന്ദ്രം. ആവിടെ കഔാഴി, പന്നി വളത്തല്  

എന്നിവയാണുള്ളത്. ഇ കഔന്ദ്രത്തില്  ടവറൃിനറി സജടെ കപാേില്ല. ഫാം ഄസിേെ് 

ഡയറക്ട  ഈഅവസ്. ഫാമികലക്ക് രു ടവറൃിനറി സജടെ തസ്തിഔ ഄനുവദിചൃ് രാടള 

നിയമിക്കണടമന്നാവശയടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

തീരുമാനം:- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അവശയടപ്പട്ട പ്രഔാരം ടവറൃിനറി സജടെ 

തസ്തിഔ സൃഷ്ടിക്കുന്നതികേല്  ഈേിതമായ നെപെി 

സവീഔരിക്കണടമന്ന് മൃഖസംരക്ഷണ വകുപ്പു ഡയറക്ടകറാടു 

ശുപാശ ടേയ്യുന്നു. 

നെപെി :- 1) ഡയറക്ട, മൃഖസംരക്ഷണ വകുപ്പ്  

2) തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 

4.32 ടപാതുവിദയാഭയാസ ഡയറക്ടറുടെ ഔാരയാലയം – സ്കൂള്  ബ്ഷഔളുടെ ഄറൃകുറൃപ്പണി. 

ടപാതു വിദയാഭയാസഡയറക്ടറുടെ 11.01.2022 എം4/303027/2021/DGE നമ്പ  ഔത്തും 12.05.2022 ടല 

DB3/118/2022/തസവഭവ നമ്പ  സക്കാ  ഔത്തും (ഡി.എ1/314/2021 - LSGD   SRG 536/22) 

ടഔാവിഡ് മഹാമാരി മൂലം ഈപകയാഖിക്കാതിരുന്ന സ്കൂള്  ബ്ഷഔളുടെ ഄറൃകുറൃപ്പണി, ഫിറൃ്നസ്, 

ടപമിറൃ്, ആ ഷവറ സ് തുെുിയവ മുെുിഔിെക്കുഔയാടണന്നും  ആതു പരിഹരിക്കണടമന്നും 

ടപാതു വിദയാഭയാസ വകുപ്പിന് ഄകപക്ഷ ലഭിക്കുന്നുഅവസ്. എന്നാല്  ആതിനാവശയമായ ഫഅവസ് 

വിദയാഭയാസ വകുപ്പില്  ലഭയമല്ല. ഄതിനാല്  ആതിനാവശയമായ തുഔ തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനുളുടെ കനാണ്കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെില്  നിന്നും ടേലവഴിക്കാ   നികേശം 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
 

തീരുമാനം:- ഄനുമതി നിരസിചൄ. പി.റൃി.എ, സംഭാവന എന്നീ രീതിഔളില്  

മുകകന ആതിനാവശയമായ ഫണ്ടു ഔടഅവസത്താ   

നികേശിക്കുന്നു.  

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

4.33 മറൃത്തൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

മറൃത്തൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 26.02.2022 ടല ഔത്തും  ഄനുബന്ധകരകഔളും  

(SRG 399/22 - ഡി.എ1/314/2021/ LSGD) 

പീപ്പിള്സ് ഡയറി ടഡവലപ്ടമെ് കപ്രാജക്ട് ടസ ട്രല്  ടസാക്സസറൃി (PDDP) 1955 ടല 

ട്രാവ കൂ  ടഔാചൃി   അക്ട് പ്രഔാരം രജിേ  ടേയ്ത ോരിറൃബിള്  ടസാക്സസറൃി അണ്. ആതില്  

250ലധിഔം ക്ഷീരഔഷ  സജീവ ഄംഖുള്  അടണന്നറിയിചൃിരിക്കുന്നു. ആവക്ക് ഔാലിതീറൃയ്ക്ക് 

സബ്സിഡിയെക്കം മറൃ് അനുകൂലയുള്  ന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. സക്കാരിടെ അനുകൂലയുള്  

ഇ സംഗത്തില്  പാല്  ഄളക്കുന്നവക്ക് നല്ഔണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിചൃ്. 
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തീരുമാനം:- ഄനുമതി നിരസിചൄ. 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 
 

4.34 വയലാ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

അലപ്പുഴ ജില്ലയിടല പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 08.03.2022 ടല ഔത്തും വയലാ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 17.02.2021 ടല 1(2)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം    (SRG 353/22 – CC/457/21) 
  

കപ്രാ.നം: 122/22 ഄെെല്  

 

4,27,572 രൂപ 

(തനത് ഫഅവസ് )  

കപര് വയലാ  ഖവ.ഐറൃി. ഐക്ക് 2020-21 വഷടത്ത വാെഔ നല്ഔല്  
 

 

വയലാ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  പ്രവത്തിക്കുന്ന ഖവ.ഐ.റൃി.ഐ വാെഔ ടഔട്ടിെത്തിലാണ് 

പ്രവത്തിക്കുന്നത്. ഔളവംകഔാെം സവീസ് കഔാഒപ്പകററൃീവ് ബാെിടെ 7/565 A ടഔട്ടിെമാണ് 

ഐ.റൃി.ഐക്കായി വാെഔടയ്ക്കടുത്തിരിക്കുന്നത്. PWD ബില്ഡിംഖ് ഡിവിഷ   എക്സിഔുട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയ  നിശ്ചയിചൃിരിക്കുന്ന പ്രഔാരം പ്രതിമാസ വാെഔ 35,631 അണ്. രു വഷം അടഔ 

4,27,572 രൂപ. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു ക്സഔമാറാത്ത സ്ഥാപനമായതിനാല്  വാെഔ നല്ഔാ   

പ്രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
 

തീരുമാനം:- 1) ഄനുമതി നിരസിചൄ. 

2) 18.12.21  ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയില്  2021-22 വഷം 

കൂെി മാത്രം വാെഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔിയിരുന്നു. 

ഐ.റൃി.ഐ ടഔട്ടിെത്തിടെ വാെഔ ആനി മുതല്  വകുപ്പ് തടന്ന 

നല്ഔണടമന്നും ആതിനാവശയമായ നെപെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ടസക്രട്ടറിയും ഐ.റൃി.ഐ പ്രി സിപ്പളം സവീഔരിക്കണടമന്നും 

18.12.2021-ടല കഔാഒ ഡിഷ   ഔമ്മിറൃി നികേശം 

നല്ഔിയിരുന്നതാണ്. 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (അ.സി) വകുപ്പ്  
 

4.35 മണക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

മണക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 16.02.2022 -  ടല A3-2021-22-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 
മണക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ 27.01.2022 ടല 5(2)-ാാാം നമ്പ  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം  
(SRG 387/22 ) 
 

ടഔാവിഡ് പ്രതികരാധ പ്രവത്തനത്തിടെ ഭാഖമായ ഭവന സന്ദശനം, മഴക്കാല 

പൂവകരാഖത്തിടനതിടരയുള്ള പ്രതികരാധ പ്രവത്തനം തുെുിയവ അകരാഖയ കമകലയിടല 

അശാവക്കമാ  ടേയ്യുഅവസ്. ആത്തരം ഔാലഗട്ടുളില്  അശാപ്രവത്തഔക്ക് രു നിശ്ചിത 

തുഔ യാത്രാബത്തയായി നല്കുന്നതിന് 2022-23 വഷം  കപ്രാജക്ട് രൂപീഔരിക്കാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
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തീരുമാനം:- ഄനുമതി നിരസിചൄ.  

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

 

4.36 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 17.03.2022 ടല E7/4183/21/TDP നമ്പ  ഔത്്ത  

(SRG 389/22 ) 

സാകെതിഔ വിദയാഭയാസ വകുപ്പിന് ഔീഴിളള്ള മണ്ണന്തല സക്കാ  ടഔാകമഴ്സയല്  ആ േിറൃയൂടട്ട്, 

ജില്ലയിടല 7 ഖവ.ആ േിറൃയൂടട്ട് ഒഫ് ഫാഷ   ഡിക്സസനിംഖ് സ്ഥാപനുള്  എന്നിവയുടെ 

നെത്തിപ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു ക്സഔമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇ സ്ഥാപനുളുടെ നെത്തിപ്പുമായി 

ബന്ധടപ്പട്ട വിവിധ അവശയുള്ക്കുള്ള കപ്രാജക്ടുഔളുടെ നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥ   നിലവില്  

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ടസക്രട്ടറിയാണ്. ഇ സ്ഥാപനുളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔളുടെ 

്ഷഖമവം ഫലപ്രദവമായ നെത്തിപ്പിനായി ഇ സ്ഥാപനുളുടെ കമധാവിമാടര നിവഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥരാക്കുന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
  
 2022-23 മുതല്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു ഔീഴിളള്ള 7 ജി.ഐ.എഫ്.ഡി. സ്ഥാപനുളുമായി 

ബന്ധടപ്പട്ട കപ്രാജക്ടുഔളുടെ നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനായി സൂപ്രഅവസ്, ഖവ.ടെിിക്കല്  

ക്സഹസ്കൂള്, മഞ്ച, ടനടുമുാെ് -ടനയും മണ്ണന്തല ഖവ.കഔാകമഴ്സയല്  ആ േിറൃയൂടട്ടുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 

കപ്രാജക്ടുഔളുടെ നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനായി സൂപ്രഅവസ്, ഖവ.കഔാകമഴ്സയല്  ആ േിറൃയൂടട്ട്, 

മണ്ണന്തലകയയും നികയാഖിക്കണടമന്നാണ് അവശയം. 
 

തീരുമാനം:- ഄനുമതി നല്കുന്നു. ആവക്ക് DDO കഔാഡ് ഄനുവദിക്കുന്നതിന് 
വിശദാംശം സഹിതം പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ട  മുകകന 
ധനവകുപ്പിനു നല്ഔണം. 

നെപെി :- 1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  

2)ധനവകുപ്പ് 

3)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 

4.37  വെക്ക   പറവൂ  മുനിസിപ്പാലിറൃി  

വെക്ക   പറവൂ  മുനിസിപ്പല്  ടേയകപഴ്സടെ 10.05.2022 ടല ഔത്ത്  (SRG 555/22) 

 നഖരസഭയിടല ൌണ്ഹാളില്  സൗഅവസ് സിേം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് രു കപ്രാജക്ടു 2017-

18 വഷം പദ്ധ്തിയില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ആതിനായി 10,64,875 രൂപ PWD ആലകരാണിക്സ് 

എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയക്ക് 08.03.2019 ല്  ഡികപ്പാസിറൃ് ടേ. തു. ടഹഡ് ഒഫ് ഄക്കൗഅവസ് 

മാറികപ്പായതിനാല്  തുഔ വീണ്ടും ശരിയായ ടഹഡികലക്ക് മാറൃി ട്രാ ഫ  ടേയ്തത് 20.02.2022 

നാണ്. ടഔാവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്  28.09.2020 മുതല്  01.10.2021 വടര ൌണ്ഹാള്  CFLTC 

ക്കായി വിട്ടു നല്ഔി. ഄതിനാല്  സൗഅവസ് സിേം സ്ഥാപിക്കാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല. ഔാലതാമസം 

വന്നതിനാല്  ഄധിഔ തുഔ നല്ഔാടമന്ന് മുനിസിപ്പാലിറൃിയില്  നിന്ന് എക്സിഔുട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയടറ ഄറിയിചൃിരുന്നു. എന്നാല്  ഈപഔരണുളുടെ ക്സപ്രസ് വാലു ഈയന്നതിനാല്  
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കപ്രാജക്ട് നിവഹണം സാധിക്കുഔയിടല്ലന്നറിയിചൄടഔാഅവസ് പ്രവൃത്തി എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയ  

ടെമികനറൃ് ടേ. തു.  

 ഇ തുഔ എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറില്  നിന്നു തിരിടഔ വാുി ൌണ്ഹാളിടെ മറൄ 

പുനരുദ്ധ്ാരണപ്രവൃത്തിഔള്ക്ക് ഈപകയാഖിക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 

PWD ആലകരാണിക്സ് എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയക്ക് ഄെചൃ തുഔയില്  10,41,079 രൂപ 

ധനഔാരയഔമ്മീഷ   ഗ്രാന്റും ബാക്കി തുഔ വിഔസനഫഅവസ് ജനറളം അടണന്ന് മുനിസിപ്പല്  

ടസക്രട്ടറി ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്.  
 

തീരുമാനം:- 1) ഄധിഔ തുഔ കൂെി ഈള്ടപ്പടുത്തി 2017-18 ല്  കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കിയ പ്രഔാരം സൗഅവസ് സിേം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 

നെപെി സവീഔരിക്കാ   നികേശിക്കുന്നു.  

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 

4.38  ആന്ദിരാ പ്ലാേിഔ് വയവസായ സഹഔരണസംഗം – ഏറൄമാനൂ   

ആന്ദിര പ്ലാേിഔ് വയവസായ സഹഔരണ സംഗം, ഏറൄമാനൂ  പ്രസിഡെിടെ ഔത്്ത – ലഭിചൃത് 

23.02.2022  (SRG 323/22) 

ഏറൄമാനൂരുള്ള ആന്ദിരാ പ്ലാേിഔ് വയവസായ സഹഔരണ സംഗം ക്സഹ ടഡ സിറൃി കപാളി 

എത്തിലി   (HDPE) ഗ്രാനയൂടള്സ് ഈപകയാഖിചൃ് പ്ലാേിഔ് നൂല്  ഈല്പാദിപ്പിചൃ് ഄരിപ്പ, ടനറൃ്, ഔിണ  

വലഔള്, ടമാസ്കികറൃാ പ്രൂഫിംഖിനുള്ള ഔറുത്ത ടനറൃ്, പ്ലാേിഔ് ഔയ, പ്ലാേിഔ് ഷീറൃ് തുെുിയവ 

ഈല്പാദിപ്പിക്കുന്നുഅവസ്. ഔിണറുഔള്  മാലിനയ മുക്തമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഔിണ  വലഔള്  

ആടുന്നതിന് തകേശഭരണസ്ഥാപനുള്  കപ്രാജക്ട് എടുക്കണടമന്നും ആതിനായി ഇ 

സംഗത്തിടെ ഈല്പന്നം ഈപകയാഖിക്കണടമന്നും നികേശം നല്ഔണടമന്നത് സംബന്ധിചൃ്. 
  

 

തീരുമാനം:- ഔിണ  വല നല്കുന്ന പരിപാെി  മാഗകരകയില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല 

എന്നു കയാഖം നിരീക്ഷിചൄ. ഄതിനാല്  അവശയം തല്ക്കാലം പരിഖണിചൃില്ല.  

 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ആ.പി.എ) വകുപ്പ് 
 

4.39  തവനൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 08.04.2022 ടല ഔത്തും തവന്നൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 02.03.2022 ടല 1(19)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം (SRG 462/22 – CC/260/2022) 

കപ്രാ.നം: 228/22 ഄെെല്  

 

75,000  രൂപ 

(തനത്ഫഅവസ് )  

കപര് ഒണ്ക്സല   മുകകന ഗുണകഭാക്താക്കടള ടതരടഞ്ഞടുക്കല്  - 

കസാഫ്റ്റ് ടവയ  തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ടേലവ്. 

 

ജനഔീയാസൂത്രണ പദ്ധ്തിയില്  ഗുണകഭാക്താക്കടള ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നതിന് കസാഫ്റ്റ് ടവയ  

തയ്യാറാക്കാനുള്ള  കപ്രാജക്ട് നൂതന കപ്രാജക്ടുഔള്ക്കുള്ള ജില്ലാതല ഔമ്മിറൃിക്കു നല്ഔി. 02.12.2021 
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ല്  കൂെിയ ഔമ്മിറൃി ആതിടെ ടെിിക്കല്  ഫീസിബിലിറൃി നല്ഔാ   ഐ.ടഔ.എം ജില്ലാ 

കഔാഒഡികനറൃകറാൊവശയടപ്പട്ടു. ഇ കസാഫ്റ്റ് ടവയറിടെ ഔാരയക്ഷമത പരികശാധിക്കാ   

ജില്ലാതലത്തില്  സൗഔരയമിടല്ലന്നും ഄതിനാല്  പരിഖണനക്കായി ഄപ്പകലറൃ് ഔമ്മിറൃിക്ക് 

നല്ഔണടമന്നും ഐ.ടഔ.എം ജില്ലാ കഔാഒഡികനറൃ  ഄറിയിചൄ. ടഔാവിഡ്-19 ടെ 

പശ്ചാത്തലത്തില്  കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കി ആതിന് സാധൂഔരണം നല്ഔണടമന്നത് സംബന്ധിചൃ്. 
 

തീരുമാനം:- 1) അവശയം നിരസിചൄ. 

2) ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയും നൂതന കപ്രാജക്ടുഔള്ക്കുള്ള 

ജില്ലാതല ഔമ്മിറൃിയും ഄംഖീഔാരം നല്ഔാത്ത രു 

കപ്രാജക്ടു നെപ്പാക്കിയത് ക്രമവിരുദ്ധ്മാണ്.  

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

4.40  നാദാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  

കഔാഴികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 28.04.2022 ടല ഔത്്ത (SRG 483/22 – CC/289/2021) 

കപ്രാ.നം: 142/22 ഄെെല്  

 

5,00,000  രൂപ 

(വിഔസനഫഅവസ് ജനറല് )  

കപര് ക്സഹമാേ്  ക്സലറൃ് വാുല്  
 

ക്സഹമാേ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് 2018-19 ല്  ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 2019-20 ല്  ആതു 

പൂത്തീഔരിചൄ. സാകെതിഔാനുമതി കൂൊടതയാണ് കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കിയത്. പ്പം ആതിന് 

ഗുണനിലവാര സാക്ഷയപത്രം ലഭിചൃിട്ടില്ല. ഄതിനാല്  ബില്തുഔ നല്ഔാ   ഔഴിയുന്നില്ല. 

നാദാപുരം താലൂക്കാശുപത്രി കഔാമ്പൗഅവസിളം ഔല്ലാചൃി പഴയ മാക്കറൃ് ജീപ്പ് ോെിനു 

സമീപവമാണ് ക്സലറൃ് സ്ഥാപിചൃത്. ടെഅവസ  നെപെിക്രമം പാലിചൃ് പവക്സല   ഏജ സീസ്, 

കഔാഴികക്കാെ് എന്ന സ്ഥാപനടത്തയാണ് പ്രവൃത്തി ഏല്പിചൃത്. ക്സലറൃ് സ്ഥാപിക്കാ   PWD 

കറാഡ് ഡിവിഷ  , KWA, BSNL, KSEB എന്നിവടക്കല്ലാം NOC ക്കായി ഔത്തു നല്ഔിടയെിളം 

ആത് ലഭിചൃില്ല. പ്രവൃത്തി ടേയ്ത ഏജ സി ബില്  തുഔ ലഭിക്കാ   നിയമ നെപെിക്ക് രുങ്ങുന്നു 

എന്ന് ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. ബില്  തുഔ നല്ഔി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാ   കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിയുടെ ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
 

തീരുമാനം:- 1) സാകെതിഔാനുമതി, ഗുണനിലവാര പരികശാധന റികപ്പാട്ട്, 

ബന്ധടപ്പട്ട വകുപ്പ് / ഏജ സിയുടെ NOC എന്നിവ ആല്ലാടത 

കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കിയത് ബന്ധടപ്പട്ട നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥടെ 

വീഴ്ചയാണ്.  

2) ആതു പരികശാധിചൃ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   തകേശ സവയംഭരണ 

വകുപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി.  റികപ്പാട്ടിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീടു പരിഖണിക്കും.  

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.41  തിരുവനന്തപുരം കഔാപ്പകറഷ    

ബഹു.തിരുവനന്തപുരം കഔാപ്പകറഷ   കമയറുടെ 19.04.2022 ടല J1/7624/21-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 11.03.2022 ടല (കണ്ഡിഔ 4.83) തീരുമാനവം (SRG 558/22 – 

LSGD – DC2/136/2022-LSGD) 
 

 തിരുവനന്തപുരം കഔാപ്പകറഷനില്  വിവിധ കസാണല്  ഒഫീ്ഷഔളികലക്ക് തപാല്  

നല്കുന്നതിനും ഫീല്ഡ് പരികശാധനക്കുമായി 30 ഖിയടലസ് സ്കൂട്ട  വാുാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്ന് തിരുവനന്തപുരം കഔാപ്പകറഷ   ടസക്രട്ടറി അവശയടപ്പട്ടിരുന്നു. 11.03.2022 ല്  

കൂെിയ കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മറൃി ആതു േചൃ  ടേടയ്തെിളം ആതിനുള്ള ഄനുമതി നിരസിചൄ. 

ആതു പുനഃപരികശാധിക്കുഔകയാ ഄടല്ലെില്  കഔാപ്പകറഷടെ തനതു ഫണ്ടുപകയാഖിചൄ 

ആരുേക്രവാഹനം വാുാ   ഄനുമതി നല്കുഔകയാ ടേയ്യണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്.  
 
  

തീരുമാനം:- കപ്രാജക്ടു തയ്യാറാക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ 

പരിഖണനയ്ക്ക് നല്ഔിയിട്ടില്ല എന്നു കയാഖം വിലയിരുത്തി. 

ഄതിനാല്  പരിഖണിചൃില്ല. ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ 

പരിഖണനയ്ക്കു നല്ഔാ   നികേശിക്കുന്നു.   

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി)) വകുപ്പ് 
 

 

4.42  ഔിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
 

(i)   എറണാകുളം ജില്ലാ ഔളക്ടറുടെ 01.07.2022 ടല 104276/22/DPC/DPO/EKMനമ്പ  ഔത്തും 
ഔിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 28.06.2022 ടല ഔത്തും WP(c) 11229 of 2022 (c) 
നമ്പ  പ്രഔാരമുള്ള റിട്ട് ടപറൃിഷനികേല്  05.04.2022, 29.06.2022 തീയതിഔളില്  ബഹു. 
ക്സഹകക്കാെതിയുടെ ഈത്തരവം.  

(ii) എറണാകുളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 07.01.2022 ടല ഔത്തുഔളും (2 എണ്ണം) ഔിഴക്കമ്പലം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ഭരണസമിതിയുടെ 27.12.21 ടല 2(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം 
തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് എറണാകുളം എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 18.12.21 ടല 
DB3/ജനറല് / 2020-21-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും റികപ്പാട്ടും.    

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

 

  

(1) കപ്രാ.നം: 147/22 ഄെെല്  25,11,113 രൂപ 

(ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് - 

കറാഡ് ) 

കപര് മാളികയക്കല്പ്പെി പഴുനാെ് കറാഡ് പുനരുദ്ധ്ാരണം വാഡ് 16 – 

(BM & BC) 
 

ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് (കറാഡ് ) ഈപകയാഖിചൃ് BM & BC നിലവാരത്തില്  

മാളികയക്കല്പ്പെി പഴുനാടു കറാഡ് പുനരുദ്ധ്ാരണത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
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(2) കപ്രാ.നം: 140/22 ഄെെല്  67,42,380 രൂപ 

ടമയിെന സ് ഫഅവസ് - കറാഡ് 47,13,900 

തനത് ഫഅവസ് 20,28,480 

കപര് ക്സതക്കാവ് ചൂരകക്കാടു കറാഡ് പുനരുദ്ധ്ാരണം ടസക്കെ് റീചൃ് 

വാഡ് 5 (BM & BC) 

 
ടമയിെന സ് ഗ്രാന്റും (കറാഡ് ) തനതുഫണ്ടും ഈകപാഖിചൃ് BM & BC നിലവാരത്തില്  

ക്സതക്കാവ് ചൂരകക്കാെ് കറാഡ് പുനരുദ്ധ്ാരണത്തിനുള്ള ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 

ഇ  കറാഡുഔള്  BM & BC നിലവാരത്തില്  പുനരുദ്ധ്ാരണം (നിമ്മാണം) 

നെത്തുന്നതിന് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് (കറാഡ് ) വിഹിതം ഈപകയാഖിക്കാവന്നതല്ല എന്നു 

ചൂഅവസിക്കാണിചൃ് 10.02.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃികയാഖം  ആതിന് ഄനുമതി നിരസിചൄ. 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ തീരുമാനത്തികേല്  ഔിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

പ്രസിഡെ് ബഹു. ക്സഹകക്കാെതിയില്  WP(C) No.11229 of 2022 (C) നമ്പരായി റിട്ട് ടപറൃീഷ   

ഫയല്  ടേ. തു. ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  10.02.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃികയാഖതീരുമാനത്തിടല കണ്ഡിഔ 4.4, 4.5 തീരുമാനുള്  (മുഔളില്  പറഞ്ഞ 

കറാഡുഔളികേല്) ബഹു. ക്സഹകക്കാെതി ആെക്കാല ഈത്തരവിലൂടെ 5.4.2022 ല്  രണ്ടു 

മാസകത്തക്ക് കേ ടേ. തു. തുെന്ന് 29.06.2022 ല്  രണ്ടു മാസം കൂെി കേ ദീഗിപ്പിചൄടഔാഅവസ് 

ബഹു. ക്സഹകക്കാെതി ആെക്കാല ഈത്തരവ് പുറടപ്പടുവിചൄ. പ്പം തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ് 

എറണാകുളം എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ റികപ്പാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഈേിതമായ 

തീരുമാനം 3 അഴ്ചയ്ക്കഔം എടുക്കണടമന്നും ബഹു.ക്സഹകഔാെതി ഈത്തരവായിട്ടുഅവസ്.  

ബഹു. ക്സഹകക്കാെതിയുടെ ആെക്കാല ഈത്തരവിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  മുഔളില്  പറഞ്ഞ 

കപ്രാജക്ടുഔളുടെ നിവഹണത്തിന് ഄനുകൂല തീരുമാനടമടുക്കണടമതു സംബന്ധിചൃ്. 

തീരുമാനം:- എറണാകുളം തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് എക്സിഔുട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയറുടെ റികപ്പാട്ടിടെ കൂെി ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഇ 

കപ്രാജക്ടുഔള്  തനത്ഫഅവസ്, വിഔസനഫഅവസ് (ജനറല്) 

ധനഔാരയഔമ്മീഷ   ഗ്രാെ് (Untied) എന്നീ വിഹിതം 

ഈപകയാഖിചൃ് നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്കുന്നു. 

 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

 
4.43  തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖം – ടെഅവസ  എക്സസ്  സംബന്ധിചൃ്  
തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 30.06.2022 ടല DB3/5215/2013/CE/LSGD നമ്പ  
ഔത്്ത  (SRG 646/22, 682/22) 
 

 തകേശഭരണവകുപ്പു മുകകന നെപ്പിലാക്കുന്ന നിമ്മാണ പ്രവൃത്തിഔളുകെയും കുെിടവള്ള 

പ്രവൃത്തിഔളുകെയും ടെഅവസ  ഏടറൃടുക്കുന്നതില്  ഔരാറുഔാ  വിമുകത ഔാണിക്കുന്നുഅവസ്. സാധന 
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സാമഗ്രിഔളുടെ ഄെിക്കെിയുഅവസാകുന്ന വില വദ്ധ്നവം ഒകരാ പ്രകദശടത്ത ഭൂപ്രകൃതി മൂലമുള്ള 

ബുദ്ധ്ിമുട്ടുഔളും പരിഖണിചൃ് നിലവിടല DSR നിരക്കില്  10 ശതമാനം വടര ഈകദയാഖസ്ഥ 

തലത്തില്  ടെഅവസ  എക്സസ് ഄനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിചൃ്  ധനവകുപ്പ് മാഗ  നികേശം 

നല്ഔിയിട്ടുഅവസ്. ഇ സാഹേരയത്തില്  ധനവകുപ്പിടെ മാഗകരകയ്ക്കു വികധയമായി തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനുളിടല നിമ്മാണ പ്രവൃത്തിഔള്ക്ക് ഈകദയാഖസ്ഥതലത്തില്  10 ശതമാനം വടര 

ടെഅവസ  എക്സസ് ഄനുവദിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്.  ഇ തുഔ പ്രവത്തിയുടെ എേികമറൃില്  

തടന്ന വഔയിരുത്തണടമന്ന് അവശയടപ്പട്ടിട്ടുഅവസ്. ടേലവാഔാടത വരുന്ന തുഔ ടെഅവസ  

കസവിംഖ്സ് അയി പരിഖണിചൃ് പുതിയ കപ്രാജക്ടുഔള്  തയ്യാറാക്കാ   

ഈപകയാഖിക്കാവന്നതാടണന്ന് േീഫ് എഞ്ചിനീയ  ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്.  
 

തീരുമാനം:- ധനവകുപ്പിടെ മാഗ നികേശമനുസരിചൃ് തകേശഭരണസ്ഥാ 

പനുളുടെ നിമ്മാണ പ്രവൃത്തിഔള്ക്കും കുെിടവള്ള 

പ്രവൃത്തിഔള്ക്കും 10 ശതമാനം വടര ടെഅവസ  എക്സസ് 

ഄനുവദിക്കാ   തീരുമാനിചൄ. ആതിടെ ഔരടു മാഗകരക 

തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയ  തയ്യാറാക്കി 

തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പില്  നല്ഔണം.     

നെപെി :- 1) തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയ  

2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 

 

4.44  തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖം 

തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 07.07.2022 – ടല DB3/753/2013/CE/LSGD  
(Part C – SRG 678/22)   

 എഞ്ചിനീയമാരുടെ അവശയത്തിന് മാനദണ്ഡുള്  പാലിചൃ് എല്ലാ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളിളം വാഹനം വാെഔയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനും, എഞ്ചിനീയമാക്ക് വാഹനം 

ആല്ലാത്ത നഖരസഭഔള്ക്കും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔള്ക്കും, കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുഔള്ക്കും, 

നിലവിളള്ള നിബന്ധനഔള്  പാലിചൄടഔാഅവസ് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനും 14.03.2018 ടല 

690/18/തസവഭവ നമ്പ  പ്രഔാരം സക്കാ  ഈത്തരവായിട്ടുഅവസ്. പദ്ധ്തി 

ഄവകലാഔനകയാഖുളില്  വാഹനലഭയത കുറവ് മൂലം പദ്ധ്തി നിവഹണത്തില്  കട്ടടറ 

ബുദ്ധ്ിമുട്ടുഔള്  ഄനുഭവിക്കുന്നതായി എഞ്ചിനീയമാ  ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. ആതിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  വാഹനലഭയത സംബന്ധിചൃ രു കഡറൃ ഔളക്ഷ   നെത്തിയിരുന്നു. 

ആതനുസരിചൃ് 541 തകേശസ്ഥാപനുളിടല എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖത്തിന് 

വാഹനസൗഔരയമില്ല. ആതില്  തടന്ന 262 തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനുളില്  ഫഅവസിടെ 

ഄപരയാപ്തതമൂലം വാഹനസൗഔരയം ലഭയമാക്കാ   ഔഴിയില്ല. പുതിയ അസൂത്രണ/സബ്സിഡി 

മാഗകരക പ്രഔാരം തനത്/വിഔസനഫഅവസ് (ടപാതു വിഭാഖം, സാധാരണ വിഹിതം) അണ് 

വാഹനം വാെഔയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിന് ഄനുമതിയുള്ളത്. ഇ ഫഅവസില്  നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഖ് 

വിഭാഖത്തിടെ വാഹന സൗഔരയത്തിനായി പദ്ധ്തിഔള്  വയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിചൃ് 

തകേശസവയംഭരണസ്ഥാപനുള്  വിമുകത ഔാട്ടുന്നുഅവസ്. മു ഔാലുളില്  തനതുഫഅവസിടെ 
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ലഭയത കുറവള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില്  കനാണ്  കറാഡ് ടമയിെന സ് ഫഅവസില്  നിന്ന് 

വാഹനം വാെഔയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിന് ഄനുമതിയുഅവസായിരുന്നു. (02.08.2019 ടല 

LSGD/DB3/141/2019/LSGD നമ്പ  സക്കുല). കൂൊടത 2017 നു കശഷം രജിേ  ടേയ്ത 

വാഹനമായിരിക്കണടമന്ന മാഗകരകയിടല നിബന്ധനയും, ഄനുവദിചൃിട്ടുള്ള നിരക്ക് Rs.18/km 

(ശരാശരി) എന്നതും വാഹനം ലഭിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധ്ിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വിസ്തൃതി കൂെിയതും, വയതയസ്ത 

ഭൂപ്രകദശം ഈള്ളതുമായ തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനുളില്, മാഗകരകയില്  ഄനുശാസിക്കും 

പ്രഔാരമുള്ള പരിധിഔള്  (km & തുഔ) വാഹനലഭയതയ്ക്ക് പ്രയാസഔരമാണ്. ഄതിനാല്  

കമല്വിവരിചൃ വിഷയുളില്  അവശയമായ ആളവഔള്  ഈള്ടപ്പടുത്തണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
 

തീരുമാനം:-   തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ്  േീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കൂെി 

സാന്നിദ്ധ്യത്തില്  പിന്നീെ് പരിഖണിക്കാ   മാറൃി വചൄ. 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 

4.45  ശുേിതവമിഷ   - കരമാലിനയ സംസ്കരണ സംവിധാനം 

ശുേിതവമിഷടെ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 02.07.2022 ടല 1974/C2/2022/SM നമ്പ   ഔത്ത് (SRG 
662/22). 
 

 പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധ്തിയുടെ സബ്സിഡി - ധനസഹായം സംബന്ധിചൃ 

മാഗകരക 28.05.2022 ടല 115/2022/തസവഭവ നമ്പ  പ്രഔാരം ഈത്തരവായിട്ടുഅവസ്. ഇ 

ഈത്തരവില്  ഄനുബന്ധം 3 അയി കേത്തിരിക്കുന്ന ഖാഹിഔതല കരമാലിനയ സംസ്കരണ 

പ്ലാന്റുഔളുടെ യൂണിറൃ് ടേലവ് എന്ന പട്ടിഔയില്  ശുേിതവമിഷ   ഄംഖീഔരിചൃിട്ടുള്ള “ടബാക്കാഷി 

ബക്കറൃ്”  എന്ന കരമാലിനയ സംസ്കരണ സംവിധാനം ഈള്ടപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. ആതു കൂെി 

ഈള്ടപ്പടുത്തണടമന്ന് ഇ ഈല്പന്നത്തിടെ നിമ്മാതാക്കള്  ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. 

 സബ്സിഡി മാഗകരകയില്  ഄനുബന്ധം 3 അയി കേത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിഔ 

ഄപൂണ്ണമാടണന്ന് ചൂഅവസിഔാണിചൃ് ഇ പട്ടിഔ ഴിവാക്കണടമന്നും ആതിനു പഔരം 

ശുേിതവമിഷ / സക്കാ  ഔാലാഔാലുളില്  നിശ്ചയിക്കുന്ന ഈപാധിഔള്, ോകെഡ്, 

ടപസിഫികക്കഷ , യൂണിറൃ് നിരക്ക് എന്നിവ പ്രഔാരമായിരിക്കണം കപ്രാജക്ട് 

നെപ്പാകക്കഅവസടതന്ന നിബന്ധന ഈള്ടപ്പടുത്തണടമന്നുമുള്ള അവശയം സംബന്ധിചൃ്. 
 

തീരുമാനം:- 1) ആകപ്പാഴടത്ത ലിേികനാടൊപ്പം ‘ടബാക്കാഷി ബക്കറൃ്’ എന്ന 

കര മാലിനയസംസ്കരണ സംവിധാനം കൂെി ഈള്ടപ്പടുത്താ   

തീരുമാനിചൄ. പ്പം ഔാലാഔാലുളില്  ശുേിതവമിഷ   

ഄംഖീഔരിക്കുന്ന ഏജ സിഔളില്  നിന്ന് ഈപഔരണുള്  

തകേശഭരണസ്ഥാപനുള്ക്ക് വാുാവന്നതാണ്. പ്പം 

ശുേിതവമിഷ   ഴിവാക്കുന്ന യൂണിറൄഔളില്  നിന്ന് 

തകേശഭരണസ്ഥാപനുള്  വാുാവന്നതല്ല. കൂൊടത 

ഔാലാഔാലുളില്  ശുേിതവമിഷ   നിശ്ചയിക്കുന്ന വില, 

നിബന്ധനഔള്  എന്നിവ എല്ലാ തകേശഭരണസ്ഥാ 

പനുള്ക്കും ബാധഔമായിരിക്കും. ഇ വിവരുള്  
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ഄപ്പകപ്പാള്  കൃതയമായി തകേശഭരണ സ്ഥാപനുടള 

ശുേിതവമിഷ  ഄറിയിക്കണം. 

2) ടബാക്കാഷി ബക്കറൃിടെ വിലയെക്കം വിശദാംശുള്  

ശുേിതവമിഷ   നല്ഔണം.  

 

നെപെി :- 1) എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട, ശുേിതവമിഷ   

2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

4.46  ജില്ലാ ടമഡിക്കല്  ഒഫീസ  - കഔാട്ടയം   
കഔാട്ടയം ജില്ലാ ടമഡിക്കല്  ഒഫീസറുടെ 19.07.2022 ടല 12749/2020-ാാാം നമ്പഔത്ത് (SRG 
702/22) 
 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധ്തിയുടെ സബ്സിഡി ധനസഹായ മാഗകരക പ്രഔാരം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക്കും നഖരസഭഔള്ക്കും വനിതഔള്ക്കായി ടമ ട്രുവല്ഔപ്പ് വാുി 

നല്ഔാ   ഄനുമതിയുഅവസ്. ആതിടെ നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥ   ബന്ധടപ്പട്ട 

അശുപത്രിയിടല ടമഡിക്കല്  ഒഫീസറാണ്. ടമ ട്രുവല്  ഔപ്പ് ടപാതുകമകലാ 

സ്ഥാപനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാ   ലാടറൃക്സ് ലിമിറൃഡില്  നിന്ന് ടെഅവസ  / ഔവകട്ടഷ   ഴിവാക്കി 

വാുാ   സാധിക്കുകമാ ഄകതാ വനിതാശിശു വിഔസന കഔാപ്പകറഷനില്  നിന്നു തടന്ന 

വാുണകമാ എന്ന് വയക്തത വരുത്തണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
 

തീരുമാനം:- 1) HLL ടപാതുകമകലാസ്ഥാപനമായതിനാളം ടമ ട്രുവല്  ഔപ്പ് 

ഈല്പാദിപ്പിക്കുന്നുഅവസ് എന്നതിനാളം ടെഅവസ/ ഔവകട്ടഷ   

ഴിവാക്കി തകേശഭരണസ്ഥാപനുള്ക്ക് ടമ ട്രുവല്  ഔപ്പ് 

HLL ല്  നിന്നു വാുാ   ഄനുമതി നല്കുന്നു. പ്പം വനിതാ 

വിഔസന കഔാപ്പകറഷനില്  നിന്നും ടെഅവസ  /ഔവകട്ടഷ   

കൂൊടത വാുാവന്നതാണ്.  
 
 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

 

4.47  ഔണ്ണൂ  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി 

ഔണ്ണൂ  ജില്ലാ ഔളക്ടറുടെ 13.07.2022 ടല 444/2022/DPC/DPO/KNR നമ്പ   ഔത്്ത  (SRG 685/22). 
 

 പദ്ധ്തി അസൂത്രണ മാഗകരക  പ്രഔാരം കറാഡ് ടമയിെന സ് ഫഅവസ് പുതിയ കറാഡു 

നിമ്മാണത്തിനായി വിനികയാഖിക്കാ   പാെില്ല എന്ന് നിഷ്കഷിചൃിട്ടുഅവസ്. പുതിയ കറാഡ് 

നിമ്മാണം എന്നതില്  പുതിയ ൊറിംഖ് പ്രവൃത്തിയും ഈള്ടപ്പടുകമാ എന്ന് വയക്തത കുറവഅവസ്. ഇ 

സാഹേരയത്തില്  തകേശഭരണസ്ഥാപനുളുടെ അസ്തിയില്  ഈള്ടപ്പട്ട കറാഡുഔളുടെ പുതിയ 

ൊറിംഖ് പ്രവത്തിഔള്ക്ക് കനാണ്  കറാഡ് ടമയിെന സ് ഫഅവസ് ഈപകയാഖിക്കാകമാ എന്നതു 

സംബന്ധിചൃ് പഷ്ടീഔരണം നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
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തീരുമാനം:- ടമയിെന സ് ഗ്രാെിടെ (കറാഡും കനാണ്കറാഡും) 

ഈപകയാഖമെക്കം പരികശാധിചൃ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   കേറൃ് 

റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് നെപെി സവീഔരിചൄ വരുന്നുഅവസ്. റികപ്പാട്ടിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  സക്കാ  തീരുമാനടമടുത്തതിനു കശഷം 

വയക്തത വരുത്തുന്നതാണ്.    

നെപെി :- 1) കേറൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 

2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

4.48  രായമംഖലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാകുളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 02.06.2022, 01.06.2022 എന്നീ തീയതിഔളിടല –
ഔത്തുഔള്  (2എണ്ണം) രായമംഖലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 04.04.2022 ടല A3/501/22-
ാാാം നമ്പ  ഔത്തും രായമംഖലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 18.03.2022 ടല 18(1)-ാാാം 
നമ്പ  തീരുമാനവം  ഄനുബന്ധകരകഔളും  (SRG 582/22-CC/294/2022). 
 

 രായമംഖലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല ഔീഴില്ലം, പുല്ലുവഴി കമകലഔളില്  ടപരിയാ  വാലി 

ഔനാളഔള്  ഈള്ളതിനാല്  വഷത്തില്  എല്ലാ സമയവം ജലസമ്പന്നമാണ്. ഇ പ്രകദശത്ത് 1.89 

ടഹക്ട  പ്രകദശത്തായുള്ള ടേു േിറയും സമീപടത്ത ഭൂമിയും (സകവ നമ്പ  333/1) 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെതാണ്. ആവിടെ കഔന്ദ്ര സക്കാരിടെ ഔീഴിളള്ള ഖകവഷണ സ്ഥാപനമായ 

ആ ഡയ   ഔൗണ്സില്  ഒഫ് ഄഗ്രിഔള് ചൃ  റിസചൃിടെ ഗെഔസ്ഥാപനമായ നാഷണല്  

ബയൂടകറാ കഫാ  ഫിഷറീസ് ജനറൃിഔ് റിസചൃ് (NBFGR) എന്ന സ്ഥാപനം Acqua Culture 

Technology and Skill Development Centre (ATSDC) അരംഭിക്കാ   സന്നദ്ധ്ത 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടന ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. ആവിടെ ഖകവഷണ ക്സനപുണയ കഔന്ദ്രം അരംഭിക്കുന്നതിന് 

കുറഞ്ഞത് 33 വഷകത്തടക്കെിളം സ്ഥലം വാെഔ രഹിതമായി (വകുപ്പുതല നെപെി ക്രമുള്  

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

നിശ്ചയിക്കുന്ന വയവസ്ഥഔള്ക്കു വികധയമായി സ്ഥലം സൗജനയമായി വിട്ടു നല്ഔാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നത് സംബന്ധിചൃ്. കഡറൃാ ബാെില്  ഈള്ടപ്പട്ട പ്രകദശമടല്ലന്ന് ടസക്രട്ടറി 

ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. 
 
 

തീരുമാനം:- 1) ഄനുമതി നല്കുന്നു 

2) സക്കാരിടെ ഭാഖത്തു നിന്ന് വയവസ്ഥഔള്  നിശ്ചയി 

കക്കഅവസതുടഅവസെില്  ഄതു കൂെി പരിഖണിചൃ് ഔാലതാമസം 

കൂൊടത നെപെിക്രമം പൂത്തിയാക്കാ   പഞ്ചായത്തു 

ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി.  

നെപെി :- 1) പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ട  

2)തകേശസവയംഭരണ (അ.ആ) വകുപ്പ് 
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4.49  കഔരള റൂറല്  എംകപ്ലാടെെ് അെ് ടവല്ടഫയ  ടസാക്സസറൃി (KREWS) 
കഔരള റൂറല്  എംകപ്ലാടെെ് അെ് ടവല്ടഫയ  ടസാക്സസറൃി ടേയമാടെ 02.07.2022 ടല 
ഔത്്ത (2 എണ്ണം)  (SRG 638/22, SRG 683/22 – LSGD DA1/186/22 – LSGD) 
 

 തകേശഭരണസ്ഥാപനുളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ക്രൂസിടെ പ്രവത്തനുള്  താടഴ 

പറയുന്ന കമകലയില്  കൂെി വയാപിപ്പിക്കാ   ഈകേശിക്കുന്നു. ആതുവഴി കൂടുതല്  അളുഔള്ക്ക്  

ടതാഴില്  സൃഷ്ടിക്കാ   ഔഴിയുടമന്ന് ചൂഅവസിഔാണിചൄടഔാഅവസ് ഇ പദ്ധ്തി നെത്തുന്നതിനുള്ള 

ഄംഖീകൃത ഏജ സിയായി (ഄക്രഡിറൃഡ് ഏജ സി) നിശ്ചയിക്കണടമന്നറിയിചൃിരിക്കുന്നു. 
 

i. Animal Birth Control (ABC) Programme 

വദ്ധ്ിചൄവരുന്ന ടതരുവ് നായ്ക്കടള നിയന്ത്രിക്കുന്നതിടെ ഭാഖമായി സംസ്ഥാന സ ക്കാ  

എ.ബി.സി പദ്ധ്തി നെപ്പാക്കുന്നുഅവസ്. ക്രൂസിടെ കനരിട്ടുള്ള കമല്കനാട്ടത്തില്  എ.ബി.സി പദ്ധ്തി 

നെപ്പാക്കാ   ഈകേശിക്കുന്നു. കലാക്കു തലത്തില്  തകേശഭരണസ്ഥാപനുള്  രുക്കുന്ന 

ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയമുപകയാഖിചൃ് ക്രൂസ് നിയമിക്കുന്നവരാണ് എ.ബി.സി പദ്ധ്തി 

നെപ്പാക്കുന്നത്.  ക്രൂസ് തയ്യാറാക്കിയ റികപ്പാട്ട് പ്രഔാരം രു നായക്ക് 2600 രൂപ ആതിനായി 

ടേലവാകും. ഇ പദ്ധ്തി നെപ്പാക്കാനായി ക്രൂസിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 
 

 

തീരുമാനം:- ടപാതു തീരുമാനം കണ്ഡിഔ 2 (iii) ല്  പറയുന്ന മാനദണ്ഡം പാലിചൃ് 

ക്രൂസിന് എ.ബി.സി പദ്ധ്തിയില്  പൊളിയാകുന്നതിന് 

മാനദണ്ഡപ്രഔാരം നെപെി സവീഔരിക്കാവന്നതാണ്.  

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ/ഐ.ബി )വകുപ്പ് 
 

 

ii. ഫണിചൃ  നിമ്മാണ യൂണിറൃ് 

തകേശഭരണസ്ഥാപനുള്ക്ക് അവശയമായ ഫണിചൃ, വൃദ്ധ്ജനുള്ക്ക് ഔട്ടില്, 

പട്ടിഔജാതി/പട്ടിഔവഗ വിഭാഖം, മത്സയടതാഴിലാളി കുടുംബത്തിടല വിദയാഥിഔള്ക്ക്   

പഠകനാപഔരണുള്  എന്നിവ നിമ്മിക്കുന്നതിന് രു യൂണിറൃ് അരംഭിക്കാ   ഈകേശിക്കുന്നു. 

ആുടന യൂണിറൃ് തുെുി ഈപഔരണുള്  വിതരണം ടേയ്യുന്നതിനുള്ള ഄംഖീകൃത 

ഏജ സിയായി ക്രൂസിടന നിശ്ചയിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ്. 

 
 

 

തീരുമാനം:- ഫണിചൃറെക്കമുള്ള സാധനുളുടെ നിമ്മാണ യൂണിറൃ് 

ക്രൂസിന് അരംഭിക്കാവന്നതാണ്. യൂണിറൃ് അരംഭിചൃതിനുകശഷം 

പ്രവത്തന മിഔവ് കനാക്കി ഄക്രഡികറൃഷ   നല്കുന്നത്  

പരിഖണിക്കുന്നതാണ്. ഄതുവടര നെപെി ക്രമുള്  പാലിചൃ് 

തകേശഭരണസ്ഥാപനുള്ക്ക് ക്രൂസില്  നിന്ന് ഫണിചൃറുഔള്  

വാുാവന്നതാണ്. 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ/ഐ.ബി) വകുപ്പ് 
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iii. അയുകവദ ഓഷധ നിമ്മാണ യൂണിറൃ് 

ക്രൂസ് രു ഓഷധ നിമ്മാണ യൂണിറൃ് അരംഭിക്കാ   ഈകേശിക്കുന്നു. ടഔാല്ലം ജില്ലയില്  

കുളത്തുപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 50 ടസെ് സ്ഥലം ആതിനായി ലീസിനു വിട്ടു നല്ഔാടമന്ന് 

ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. ഇ യൂണിറൃ് അരംഭിക്കാ   ഄനുവാദം നല്ഔണടമന്നും അയുകവദ 

ഓഷധുള്  വിതരണം ടേയ്യുന്നതിനുള്ള ഄംഖീകൃത ഏജ സിയായി ക്രൂസിടന 

നിശ്ചയിക്കണടമന്നതും സംബന്ധിചൃ്. 

 
 

 

തീരുമാനം:- ഓഷധ നിമ്മാണ യൂണിറൃ് അരംഭിക്കുന്നതിനു Drug Controller 

(Ayurveda) യുടെ ഄനുമതി വാകുഅവസതാണ്. ആതെക്കമുള്ള 

നെപെിക്രമുള്  പാലിചൃ് ഓഷധി നിമ്മാണ യൂണിറൃ് 

അരംഭിക്കാവന്നതാണ്. ഄംഖീകൃത ഏജ സിയാക്കണടമന്ന 

അവശയം യൂണിറൃ് അരംഭിചൃതിനുകശഷം പിന്നീടു 

പരിഖണിക്കുന്നതാണ്. 

 

നെപെി :- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ/ഐ.ബി) വകുപ്പ് 

 
 
 

കയാഖം ഈചൃഔഴിഞ്ഞ് 2.00 മണിക്ക് ഄവസാനിചൄ 
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ഄനുബന്ധം  
 

കയാഖത്തില്  പടെടുത്തവ  

1. ബഹു. തകേശസവയംഭരണ – എക്സക്സസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി 

2. ഄഡീഷണല്  േീഫ് ടസക്രട്ടറി, തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് 

3. ടമമ്പ, വികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ വിഭാഖം, കേറൃ് പ്ലാനിംഖ് കബാഡ്  

4. ഡയറക്ട, പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്  

5. ഡയറക്ട, നഖരഔാരയ വകുപ്പ്  

6. ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ  (പ്രതിനിധി)  

7. ഄഡീഷണല്  േീഫ് ടസക്രട്ടറി, ധനവകുപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

8. എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട, കുടുംബശ്രീ  

9. എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടഔ.എം (പ്രതിനിധി)  

10. േീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒഫീസ, ക്സലഫ് മിഷ   (പ്രതിനിധി)  

11. മിഷ   ഡയറക്ട , MGNREGS  

12. ഡയറക്ട, ശുേിതവമിഷ    

13. ടമമ്പ  ടസക്രട്ടറി, കേറൃ് പ്ലാനിംഖ് കബാഡ് (പ്രതിനിധി) 

14. േീഫ് എഞ്ചിനീയ, തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് (പ്രതിനിധി)  

15. ഡയറക്ട, പട്ടിഔജാതി വിഔസന വകുപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

16. ഡയറക്ട, പട്ടിഔവഗ വിഔസന വകുപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

17. ടേയമാ   & മാകനജിംഖ് ഡയറക്ട , KSEB (പ്രതിനിധി) 

18. കേറൃ് മിഷ   ഡയറക്ട, നാഷണല്  അയുഷ് മിഷ   (പ്രതിനിധി) 

19. ഡയറക്ട, കൃഷിവകുപ്പ്  

20. ഡയറക്ട, മൃഖസംരക്ഷണ വകുപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

21. എക്സിഔുട്ടീവ്  ഡയറക്ട, കഔരള കസാഷയല്  ടസഔയൂടരിറൃി മിഷ   

 
 
 
 
 
 
 


