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

വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 21.08.2022-നു 
നെന്ന കയാഖത്തിടെ നെപെി ൄറിപ്പ് 

 
കയാഖം രാവിടല 10.00 മണിക്ക് ടസക്രട്ടറികയറൃ് ഄനക്സ് II-വിടല ലയം ഹാളില്  അരംഭിചൄ. 

ബഹു.തകേശസൃയംഭരണ – എക്സക്സസ് വൄപ്പ് മന്ത്രി കയാഖത്തില്  ഄദ്ധ്യക്ഷത വഹിചൄ. 

കയാഖത്തില്  പടെഞ്ഞൃത്തവരുടെ കപരുവിവരം ഄനുബന്ധമായി കേത്തിരിന്നു.. 

 
1. പദ്ധ്തി ഄവകലാഔനം 

 
1.1 തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  2022-23 വാഷിഔ പദ്ധ്തി ലിലാ ാ അസൂത്രണ സമിതിന്നു 

സമപ്പികക്കഅവസ ഄവസാന തീയതി 2022 ജൂക്സല 27 അയിരു.. ഇ തീയതിയ്ക്കഔം 1086 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  വാഷിഔ പദ്ധ്തി സമപ്പിചൄ. കശഷിന്നുന്നത് 114 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളാണ്. വാഷിഔ പദ്ധ്തിക്ക് ലിലാ ാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔാരം 

നല്കഔഅവസ ഄവസാന ദിവസം 2022 അഖറ്റ് 3 അയിരു.. ഇ ദിവസത്തിനഔം 92 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  െി വാഷിഔ പദ്ധ്തിക്ക് ലിലാ ാ അസൂത്രണസമിതിന്നു സമപ്പിചൄ. 

ആതിനുള്ള സൗഔരയം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  അവശയടപ്പട്ട മുറയ്ക്ക് ഐ.ടഔ.എം ടേയ്തു 

നല്ഔി. ലിലാ ാ അസൂത്രണസമിതി ഄംഖീഔരികക്കഅവസ ഄവസാന ദിവസമായ അഖറ്റ് 3-നഔം 

പദ്ധ്തി സമപ്പിക്കാത്ത തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങടെടെ വിവരം താടഴ കേന്നു.. 

ക്രമ 

നമ്പ  

തകേശഭരണസ്ഥാപനം ക്രമ 

നമ്പ  

തകേശഭരണസ്ഥാപനം 

1 ടപരിങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 12 ടേങ്ങന്നൂ  മുനിസിപ്പാലിറൃി 

2 ഏനാദിമംഖലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 13 ഔായംൄളം മുനിസിപ്പാലിറൃി 

3 പുറമറൃം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 14 കഔാതമംഖലം മുനിസിപ്പാലിറൃി 

4 കഔാെംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 15 ടപരുമ്പാല്ലൄ  മുനിസിപ്പാലിറൃി 

5 പാലകമല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 16 തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറൃി 

6 ഔാണക്കാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 17 റൃപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറൃി 

7 ൄട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 18 ടഔാകഅവസാട്ടി മുനിസിപ്പാലിറൃി 

8 ക്സപകങ്ങാട്ടൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 19 നിലമ്പൂ  മുനിസിപ്പാലിറൃി 

9 അനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 20 മട്ടന്നൂ  മുനിസിപ്പാലിറൃി 

10 ൄറുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 21 ടഔാചൃി കഔാപ്പകറഷ   

11 ടപാരൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 22 എറണാൄളം ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് 
 

ആവയില്  18 തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  െി പിന്നീെ് പദ്ധ്തി സമപ്പിചൄ. കശഷിന്നുന്നത് 

പുറമറൃം, പാലകമല്, അനക്കര എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔടെം ടതരടെഞ്ഞൃപ്പ് ടപരുമാറൃേട്ടം 

നിലനില്ന്നുന്ന മട്ടന്നൂ  മുനിസിപ്പാലിറൃിയുമാണ്. 
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 തൃക്കാക്കര നിയമസഭാടതരടെഞ്ഞൃപ്പുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ടപരുമാറൃ േട്ടം 

നിലനിന്നിരുന്നതിനാല്  എറണാൄളം ലിലാ യിടല തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വാഷിഔ 

പദ്ധ്തി സമപ്പിന്നുന്നതില്  ഔാലതാമസമുഅവസായിട്ടുടഅവസന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. ൊടത 

മട്ടന്നൂ  മുനിസിപ്പാലിറൃിയിലം ടതരടെഞ്ഞൃപ്പ് ടപരുമാറൃ േട്ടം നിലനിന്നതിനാലാണ് വാഷിഔ 

പദ്ധ്തി സമപ്പിക്കാ   ഔഴിയാത്തടത.ം കയാഖം നിരീക്ഷിചൄ. മറൄ തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങടെടെ ഭാഖത്തുനിന്ന് വീഴ്ച വന്നിട്ടുടഅവസന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. ഒഖറ്റ് 3-നഔം 

വാഷിഔ പദ്ധ്തി സമപ്പിക്കാത്ത (ടതരടെഞ്ഞൃപ്പ് ടപരുമാറൃേട്ടം നിലവിലിലാ ായിരുന്ന). 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങടെടെ ടസക്രട്ടറിമാകരാെ് വിശദീഔരണം അരായാ   പഞ്ചായത്ത് 

ഡയറക്ടടറയും നഖരഔാരയഡയറക്ടടറയും ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. ആനിയും വാഷിഔ പദ്ധ്തി 

സമപ്പിക്കാനുള്ള നാല തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  എത്രയും കവഖം പദ്ധ്തി സമപ്പിക്കാനുള്ള 

നെപെി വൄപ്പുകമധാവിഔള്  സൃീഔരിക്കണം. 

നെപെി:- 1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട   

2) നഖരഔാരയ ഡയറക്ട  
3) ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ   

4)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

1.2 ആതുവടര (21.08.22) 25970 കരാലക്ടുഔളിലായി വിഔസനഫഅവസിനത്തില്  582 കഔാെി രൂപ 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ടേലവഴിചൄ. അടഔ ടേലവ് 8.12 ശതമാനം. 

വിശദാംശം താടഴ കേന്നു.. 

തകേശഭരണസ്ഥാപനം തിരിചൄള്ള ടേലവ് (ശതമാനം) 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 9.32 
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 7.41 
ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് 5.81 
മുനിസിപ്പാലിറൃി 8.06 
കഔാപ്പകറഷ   4.08 
അടഔ 8.12 

 

ഫഅവസിടെ വിഭാഖം തിരിചൄള്ള ടേലവ് താടഴ കേന്നു.. (ശതമാനം) 

ലനറല്  എസ്.സി.പി റൃി.എസ്.പി സി.എഫ്.സി 
8.48 7.32 7.23 6.04 

 

 
 

2. മു   കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖ തീരുമാന രഔാരം നെപെി സൃീഔരികക്കഅവസ 
വിഷയങ്ങള്  

 
2.1  11.03.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖതീരുമാന രഔാരം നെപെി സൃീഔരികക്കഅവസ 
വിഷയങ്ങള്  
 
2.1 കണ്ഡിഔ 4.51  
മലബാ  റൂറല്  ഡവലപ്ടമെ് ഫൗകഅവസഷ   
മലബാ  റൂറല്  ഡവലപ്ടമെ് ഫൗകഅവസഷ   (MRDF) ടേയമാടെ 02.02.2022 ടല ഔത്ത്   (SRG 
212/22) 
 

ആന്ത്യ   ട്ടൃറ്റ് അക്ട് രഔാരം സ്ഥാപിചൃിട്ടുള്ള മലബാ  റൂറല്  ഡവലപ്ടമെ് 

ഫൗകഅവസഷ   (MRDF) വിവിധ ആനം ഔാലിതീറൃഔള്, ഫാം ടമഷിനറിഔള്, ഭക്ഷയ ഈല്പന്നങ്ങള്, 



3 
 

റൃി.എം.അ . (Total Mix Ration) ഔാലിതീറൃ, ോണഔടപ്പാെി എന്നിവ വിതരണം ടേയ്യു.അവസ്. ഭക്ഷയ 

ഈല്പന്നങ്ങടെം സൃയം നിമ്മിന്നു.അവസ്. തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് മുഔളില്  പറെവ MRDF 

ല്  നിന്ന് കനരിട്ടു വാങ്ങാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 MRDF-ടെ  ഈല്പന്നങ്ങടെടെ ഗുണകമന്മയും വിലയും പരികശാധിചൃ ് മൃഖസംരക്ഷണ വൄപ്പ് 

ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തിയതനുസരിചൃ ്  മൃഖസംരക്ഷണ വൄപ്പ് ഡയറക്ട  റികപ്പാട്ട്  

നല്ഔി. 
 

റികപ്പാട്ട് :- MRDF ഈല്പ്പാദിപ്പിന്നുന്ന വിവിധ തരം ഔാലിത്തീറൃ ഈല്പന്നങ്ങടെടെ വില താടഴ പറയും 

രഔാരമാണ്. ആവയുടെ ഗുണനിലവാരം കഔരള ടവറൃറിനറി അെ് ഄനിമല്  സയ സ്   

യൂണികവഴ്സിറൃിയിടല, ഡിപ്പാട്ട്ടമെ് ഒഫ് ഄനിമല്  നൂട്ടൃീഷനിടല ഫീഡ് ടെറ്റിംഖ് 

ലകബാറട്ടറിയില്  പരികശാധിചൃതു രഔാരമുള്ള റികപ്പാട്ടും നല്ഔിയിട്ടുഅവസ്. 

MRDF ഔാലിത്തീറൃ / TMR എന്നിവയുടെ ഔകമ്പാളവില 

1 ടമയ്സ് പൗഡ  (25 ഔികലാ ഗ്രാം ബാഖ് ) Rs. 775/- 

2 ഗ്രൗഅവസ് നട്ട് കഔക്ക് (BIS Std 1) (25 ഔികലാഗ്രാം ബാഖ് ) Rs. 1240/- 

3 കഔാട്ടണ്  സീഡ് കഔക്ക്  (25 ഔികലാ ഗ്രാം ബാഖ് ) Rs. 975/- 

4 ടമയ്സ് ബ്രാ   (50 ഔികലാ ഗ്രാം ബാഖ് )  Rs. 1140/- 

5 വീറൃ് ബ്രാ   (50 ഔികലാ ഗ്രാം ബാഖ് ) Rs. 1150/- 

6 െി.എം.അ.ഫീഡ് (25 ഔികലാ ഗ്രാം ബാഖ് ) Rs. 605/- 

7 കഔാണ്  ഗ്ലൂട്ട   ഫീഡ് (40 ഔികലാഗ്രാം ബാഖ്) Rs. 1000/- 
 

ഇ ഈല്പന്നങ്ങള്  ഔ.ഔാലിഔള്ക്ക് നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ ് ഄനിമല്  നൂട്ടൃീഷയ   

വിദഗ്ദ്ധരുടെ ഄഭിരായം അരാെിരു.. ആതനുസരിചൃ ് ടമയ്സ് ബ്രാ , ടമയ്സ് പൗഡ, 

വീറൃ് ബ്രാ  , കഔാണ്  ഗ്ലൂട്ട   ക്സഫബ, കഔാട്ടണ്  സീഡ് കഔക്ക്, ഗ്രൗഅവസ് നട്ട് കഔക്ക് എന്നിവ തീറൃ 

ഗെഔങ്ങള്  അണ്. ആത്തരം തീറൃ ഗെഔങ്ങള്  െതയമായ ഄനുപാതത്തില്  കേത്ത്  

അവശയമായ ഗുണകമന്മ ഈറപ്പുവരുത്തി ഄംഖീെത ഔാലിത്തീറൃ നിമ്മാണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  

ഈല്പാദിപ്പിന്നുന്ന Compounded cattle feed വിപണിയില്  സുലഭമായതിനാല്  ഄവയാണ് ആകപ്പാള്  

ഞ്ഞൃതല്  ഔഷഔരും ഔ.ഔാലിഔള്ക്ക് നല്ഔിവരുന്നത്. ആത്തരത്തില്  ഗുണകമന്മയുള്ള 

ഔാലിത്തീറൃ  (Compounded cattle feed) സക്കാ  ടപാതുകമകലാ സ്ഥാപനങ്ങളായ മില്മ, 

കഔരള ഫീഡ്സ് എന്നിവിെങ്ങളില്  നി.ം ഈല്പ്പാദിപ്പിന്നുഔയും ഄവ മിതമായ വിലയില്  

ഔഷഔക്ക് ലഭയമാന്നുഔയും ടേയ്തുവരു.അവസ്. കമല്  സൂേിപ്പിചൃ തീറൃ ഗെഔങ്ങടെടെ 

ഗുണനിലവാരം ഒകരാ ബാചൃിലം വയതയസ്തമായിരിന്നുടമന്നതിനാല്  വിപണിയില്  

എത്തിന്നുന്നതിന് മുമ്പായി ഒകരാ ബാചൄം Feed Analytical ലാബില്  ടെറ്റ് ടേയ്തു ഗുണനിലവാരം 

ഈറപ്പു വരുകത്തഅവസതുഅവസ്.  

ഔ.ഔാലിഔള്ക്ക് ഄതയാവശയമായ തീറൃപ്പുലാ ്, ക്സവകക്കാല്  തുെങ്ങിയ 

പരുഷാഹാരത്തിടെ ലഭയതൄറല്ലൃ പരിഹരിന്നുന്നതിനാണ് Total Mixed Ration (TMR) തീറൃ 
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നല്ൄന്നത് (Mixing roughage and concentrate portions). National Research Council (2001) 

രഔാരം TMR തീറൃയില്  ൄറെത് 33-35% Netutral Detergent Fibre (NDF), 18-19% Acid 

Detergent Fibre (ADF) എന്നിവ ഈഅവസായിരിക്കണം. കഔരള ടവറൃറിനറി അെ് ഄനിമല്  സയ സ്  

യൂണികവഴ്സിറൃിയിടല ഄനിമല്  നൂട്ടൃീഷ   ഡിപ്പാട്ട്ടമെില്  നെത്തിയ റിസചൃ ് വക്കില്  

ക്സവകക്കാല്  ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി നിമ്മിന്നുന്ന TMR തീറൃയില്  CP (Crude protein) – 12 -13%, CF (Crude 

Fibre) – 14-15%, NDF 35%, ADF 19% എന്നിവ ഈടഅവസെില്  മാത്രകമ ഄവ പാലല്പ്പാദനമുള്ള 

പശുക്കള്ക്ക് നല്ൄന്നത് ഗുണഔരമാല്ലൃഔയുള്ളു എന്ന് ഔടഅവസത്തിയിട്ടുഅവസ്. ഄനിമല്  നൂട്ടൃീഷ   

ഡിപ്പാട്ട്ടമെിടെ ടെറ്റ് റികപ്പാട്ട് രഔാരം MRDF ടെ TMR തീറൃയില്  20% CP (Crude protein), 

11.7% CF (Crude Fibre) മാത്രം ഈഅവസ്. TMR ല്  Crude fibre ടലവല്  14-15% ഈടഅവസെില്  മാത്രകമ TMR 

ഫീഡിടെ രകയാലനം ലഭിക്കഔയുള്ളു. ഄടലാ െില്  TMR നല്ൄന്നതികനാടൊപ്പം വീടം 

ഔഷഔ  പരുഷാഹാരം തീറൃയില്  ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃകത്തഅവസി വരും. 

TMR എന്നത് രു പൂണ അഹാരമാണ് (complete ration) MRDF ടെ TMR തീറൃയില്   

Crude fiber ടെ ഄളവ് ൄറവായതിനാല്  ആത്തരത്തില്  കഔാംപൗഅവസ് ടേയ്ത TMR ശുപാശ 

ടേയ്യാ   സാധിക്കഔയിലാ .  

തീരുമാനം :- MRDF ടെ ഈല്പന്നങ്ങടെടെ ഗുണനിലവാരം മൃഖസംരക്ഷണ വൄപ്പ് 

ഡയറക്ടറുടെ റികപ്പാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ടമചൃടപ്പഞ്ഞൃത്തണം. 

ആതനുസരിചൃ ് ഗുണനിലവാരം ടമചൃടപ്പഞ്ഞൃത്തിയതിനുകശഷം 

മൃഖസംരക്ഷണവൄപ്പ് ഡയറക്ട   മുകകന MRDF നല്ൄന്ന മുറയ്ക്ക് 

പിന്നീെ് പരിഖണിന്നുന്നതാണ്. മൃഖസംരക്ഷണ വൄപ്പ് നല്ഔിയ 

റികപ്പാട്ട് തുെനെപെിക്കായി MRDF നു നല്ഔണം. 

നെപെി:- മൃഖസംരക്ഷണവൄപ്പ് ഡയറക്ട  
 തകേശസൃയംഭരണ (ആ.പി.എ) വൄപ്പ് 

 

2.2 02.06.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖ തീരുമാന രഔാരം നെപെി സൃീഔരികക്കഅവസ 
വിഷയങ്ങള്  
2.2 കണ്ഡിഔ 3.7 

പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തിടല ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്  ആലാ ാടയെിലം 2022-23 വഷം റൃി.എസ്.പി 

വിഹിതം ലഭിചൃിട്ടുള്ള തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങടെടെ വിവരം 02.06.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിയിടല കയാഖ തീരുമാനരഔാരം നഖരഔാരയ ഡയറക്ടറും പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറും 

26.07.22 ടല കയാഖത്തില്  നല്ഔിയിരു..  

(i) നഖരസഭഔള്  

പട്ടിഔവഗ ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്  ആലാ ാത്ത നാല നഖരസഭഔളാണ് ഈള്ളത്. നഖരഔാരയ 

ഡയറക്ട  നല്ഔിയ ഇ ലിറ്റു Tribal Extention Officer പരികശാധിചൄ സാക്ഷയടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടിലാ .  
 

ക്രമ 

നമ്പ  

തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ കപര് ഇവഷം ഄനുവദിചൃ റൃി.എസ്.പി 

വിഹിതം 

1 തൃശ്ശൂ  കഔാപ്പകറഷ   2,81,000 രൂപ 
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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 െി സാക്ഷയടപ്പഞ്ഞൃത്തി പട്ടിഔവഗ വിഔസന ഡയറക്ട  

ശുപാശ ടേയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇ വിഹിതം മറൄ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വീതിചൄ  

നല്ൄന്നതിനായി ധനവൄപ്പിനു നല്ഔണം. ആതിനാവശയമായ നെപെി നഖരഔാരയ 

ഡയറക്ടറും പട്ടിഔവഗ വിഔസന വൄപ്പ് ഡയറക്ടറും സൃീഔരിക്കണം.  

 (ii) ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത – പട്ടിഔവഗ വിഭാഖ ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്  ആലാ ാടത റൃി.എസ്.പി വിഹിതം 

ലഭിചൃിട്ടുള്ളത് തിടക്കാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു മാത്രമാണ്. വിഹിതം – 6,78,000 രൂപ. ഇ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  പട്ടിഔവഗ ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്  ആലാ ാടയന്ന് Tribal Extention Officer 

സാക്ഷയടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടുഅവസ്. ഔഴിെവഷം റൃി.എസ്.പി വിഹിതം ഄനുവദിചൃിരു.ടവെിലം 

പട്ടിഔവഗ ൄഞ്ഞൃംബം ആലാ ാത്തതിനാല്  റൃി.എസ്.പി വിഹിതം ടേലവഴിചൃിലാ . ഄതിനാല്  ഇ 

വഷം  വിഔസനഫഅവസ് ലനറലില്  5,42,400 രൂപ ൄറല്ലൃ ടേയ്ത് പരിഹാര തുഔയായി 

മാറൃിയിട്ടുഅവസ്. (ഇ വഷടത്ത അടഔ റൃി.എസ്.പി വിഹിതം 12,20,400 രൂപ) ഄതിനാല്  

വിഔസന ഫഅവസ് ലനറലില്  ൄറല്ലൃ ടേയ്തു (പരിഹാര തുഔ) തിരിടഔ ലനറല്  ഫഅവസിലാക്കി 

നല്ഔണടമന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  അവശയടപ്പട്ടിട്ടുഅവസ്.  

ആതനുസരിചൃ ് പട്ടിഔവ ഗവിഔസനവൄപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ രതിനിധി വിശദാംശം ആന്നടത്ത 

കയാഖത്തില്  (21.08.2022) ഄവതരിപ്പിചൄ. 

ക്രമ 

നമ്പ  

തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ കപര് പട്ടിഔവഗ ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്  

1 തൃശ്ശൂ  കഔാപ്പകറഷ   2 

2 കഔാഴികക്കാഞ്ഞൃ കഔാപ്പകറഷ   3 

3 ഔണ്ണൂ  കഔാപ്പകറഷ   21 

4 ടഔായിലാഅവസി നഖരഭ 1 

5 തികക്കാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്  ആലാ  

 

പട്ടിഔവഗ വിഔസന ഡയറക്ട  ഄറിയിചൃ വിവിരങ്ങള്  ഔത്തായി ഈെടനതടന്ന 

നല്ഔണടമന്ന് കയാഖം നികേശിചൄ. ഡയറക്ട  ഄറിയിചൃ രഔാരം താടഴ പറയുന്ന 

തീരുമാനടമഞ്ഞൃത്തു.  

തീരുമാനം :- ൄഞ്ഞൃംബങ്ങടെടെ എണമനുസരിചൃ ് നിലവിടല മാനദണ്ഡരഔാരം 

റൃി.എസ്.പി വിഹിതം പുനഃക്രമീഔരിക്കാ   ധനവൄപ്പികനാൊ 

വശയടപ്പൊ   തീരുമാനിചൄ. തികക്കാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഇ 

വഷം ഄനുവദിചൃ തുഔ മറൃ് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  

മാനദണ്ഡരഔാരം വീതിചൄ നല്ഔണടമ.ം ധനവൄപ്പികനാൊവ 
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ശയടപ്പൊ   തീരുമാനിചൄ. പ്പം തികക്കാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഔഴിെവഷം പരിഹാരതുഔയായി വിഔസനഫഅവസ് ലനറലില്  

നി. മാറൃി വചൃ തുഔ 5,42,400 രൂപ വിഔസന ഫഅവസ് ലനറലികലക്ക് 

തിരിടഔ മാറൃാ   തീരുമാനിചൄ. ആതിനാവശയമായ നെപെി കറ്ററൃ് 

റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പും ഐ.ടഔ.എം-ഈം സൃീഔരിക്കണം. നഖരസഭഔടെടെ 

ഔാരയത്തില്  അവശയമായ തുെനെപെി നഖരഔാരയഡയറക്ട  

സൃീഔരിക്കണം. 

നെപെി:- 1) പട്ടിഔവഗ വിഔസന വൄപ്പ് ഡയറക്ട  
2) നഖരഔാരയ ഡയറക്ട  
3)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട   

തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

2.3  26.07.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖതീരുമാന രഔാരം നെപെി സൃീഔരികക്കഅവസ 

വിഷയങ്ങള്  

2.3 കണ്ഡിഔ 3.8 

പുതുതായി DDO കഔാഡ് അവശയമുള്ളവരുടെ ലിറ്റ് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  നി. 

കശകരിചൃ ് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട, നഖരഔാരയ ഡയറക്ട, ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ  

എന്നിവ  ധനവൄപ്പിനു നല്ഔണടമന്ന് 26.07.2022 ടല കയാഖത്തില്  നികേശിചൃ  രഔാരം 

പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടറും ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണറും ലിറ്റ് ധനവൄപ്പിനു നല്ഔിയിട്ടുടഅവസന്ന് 

ഄറിയിചൄ. നഖരസഭഔളില്  നി.ള്ള ലിറ്റ് ഈെടന തടന്ന നല്ഔണടമന്ന് നഖരഔാരയ 

ഡയറക്ടകറാഞ്ഞൃ നികേശിചൄ. ലിറ്റ് ലഭിന്നുന്ന മുറയ്ക്ക് ആവക്ക് DDO കഔാഡ് ട്ടൃഷറിയില്  നിന്ന് 

നല്ഔാ   നെപെി സൃീഔരിചൃിട്ടുടഅവസന്ന് ധനവൄപ്പ് രതിനിധി ഄറിയിചൄ. 

നെപെി:- 1) നഖരഔാരയ ഡയറക്ട  
2)ധനവൄപ്പ് 

തകേശസൃയംഭരണ (ആ.പി.എ) വൄപ്പ് 
 

2.3 കണ്ഡിഔ 4.5  

ഔാസകഖാഡ് നഖരസഭ 

ഔാസകഖാഡ് ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 25.04.2022 ടല ഔത്തും ഔാസകഖാഡ് മുനിസിപ്പല്  

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

 ഔാസകഖാഡ് നഖരസഭയിടല 20-ാാാം വാഡില്  ഔരിടപ്പാെി കറാഡ് വീതി 

ട്ടുന്നതിന് 18.08.2015 ടല ഔൗണ്സില്  തീരുമാനിന്നുഔയും (തീരുമാനം നമ്പ  37) രല്ലത്തി 

നെപ്പാന്നുഔയും ടേയ്തു. ആതിന് ലിലാ ാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ ഄനുമതിയിലാ . എന്നാല്  

എറ്റികമറൃ് തയ്യാറാക്കി സാകെതിഔാനുമതി ലഭിചൃിട്ടുഅവസ്. രല്ലത്തി 31.08.2015 ലാണ് ടെഅവസ  

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

ഔൗണ്സിലിടെ തീരുമാന രഔാരം ടേയ്ത രല്ലത്തി സാകരഔരിചൃ ്ബില്  നല്ഔാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
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തീരുമാനം :- 1) കരാലക്ട് തയ്യാറാക്കി ലിലാ ാ അസൂത്രണസമിതിയുടെ ഄനുമതി 

ൊടത രല്ലത്തി ടേയ്തത് ക്രമ വിരുദ്ധ്മാണ് എന്ന് കയാഖം 

വിലയിരുത്തി. 

2) ആതു പരികശാധിചൃ ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   തകേശ സൃയം 

ഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി.  

          ആതു സംബന്ധിചൃ റികപ്പാട്ട് ഄഞ്ഞൃത്ത കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിന്നുമുമ്പ് നല്ഔണടമന്ന് 21.08.2022 ടല കയാഖം നികേശിചൄ.    
 

നെപെി:- 1) തകേശ സൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയ  

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

 

2.3 കണ്ഡിഔ 4.15  

ഔാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഔാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 10.05.2022 ടല A4-4140/21-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 
ആഞ്ഞൃക്കി ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 10.03.2022 ടല ഔത്തും  (SRG 357/22 – CC/233/22). 
 

 

കരാ.നം: 106/21 

ഄെെല്  20,00,000 രൂപ 

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

വിഔസന ഫഅവസ് – ലനറല്    4,13,680 രൂപ 

തനത് ഫഅവസ്  5,86,320 രൂപ 

കപര് : മാക്കറൃ് ഔം കഷാപ്പിംഖ് കഔാംലാനക്സ് സ്ഥലം വാങ്ങല്  
 

 ഔാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബസ് റ്റാെ് സ്ഥിതി ടേയ്യുന്നത് തെമണിയിലാണ്. ബസ് 

റ്റാെികലക്ക് ബസ്സുഔള്  ഔയറി ആറങ്ങുന്നതിന് മതിയായ സ്ഥല സൗഔരയം ആലാ . ബസ്സുഔള്  

ബസ് റ്റാെില്  ഔയറാത്തതിനാല്  കഷാപ്പിംഖ് കഔാംലാനക്സിടല മുറിഔള്  കലലത്തിന് കപാൄന്നിലാ . 

ബസ് റ്റാെികലക്ക് ഔയറി ആറങ്ങാ   സൗഔരയടമാരുന്നുന്നതിന് ലിലി കമാള്  കതാമസ്, 

കവഴമ്പകേരില്  എന്നയാടെടെ 02.28 അ  സ്ഥലം (സകേ നമ്പ  257/16 PT2, 257/17PT2, 

257/39PT1) വാങ്ങാനുകേശിന്നു.. സ്ഥലമുെമയുമായി േചൃ ടേയ്തു. വികലാ ല് ഒഫീസറുടെ 

വാലുകവഷ   രഔാരം ഇ സ്ഥലത്തിടെ വില 9,04,907 രൂപയാണ്. സ്ഥലമുെമ 

അവശയടപ്പഞ്ഞൃന്നത് 45.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്. വികലാ ല് ഒഫീസ  നിശ്ചയിചൃ തുഔകയാടൊപ്പം 30 

ശതമാനം െി (ടസാകലഷയം) കേത്താലം സ്ഥലമുെമ അവശയടപ്പഞ്ഞൃന്നതികനക്കാള്  വളടര 

ൄറവാണ്. ഄതിനാല്  സ്ഥലമുെമ അവശയടപ്പഞ്ഞൃന്ന 45.00 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങാ   

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  ആതു കനരിട്ട് പരികശാധിചൃ ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാടമന്ന് 21.08.2022 

ടല കയാഖത്തില്  ഄറിയിചൄ. ആതു സംബന്ധിചൃ റികപ്പാട്ട് ഄഞ്ഞൃത്ത കഔാഒഡികനഷ    

ഔമ്മിറൃിന്നുമുമ്പ് നല്ഔണം. 

നെപെി :- 1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  

2)തകേശസൃയംഭരണ (അ.ആ) വൄപ്പ് 
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2.3 കണ്ഡിഔ 4.28  

പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഔാസകഔാഞ്ഞൃ ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 15.03.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 365/22 – CC/656/2021)  

കരാ.നം: 113/22 ഄെെല്  1,68,721 രൂപ 

വിഔസനഫഅവസ് ലനറല്    68,721 രൂപ 

തനത് ഫഅവസ്  1,00,000 രൂപ) 

കപര് വിശപ്പുരഹിത കഔരളം- ലനഔീയ കഹാട്ടല്  
 

 വിശപ്പുരഹിത കഔരളം പദ്ധ്തിയില്  പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  രട ലനഔീയ 

കഹാട്ടല്  രവത്തിന്നു.അവസ്. ഇ കഹാട്ടലഔളില്  രു ഉണിന് 5 രൂപ രഔാരം രു 

കഹാട്ടലിന് രു വഷം പരമാവധി 50,000 രൂപ നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിചൃ.് 

ൄഞ്ഞൃംബശ്രീയെക്കം മറൃ് വൄപ്പുഔടെടെ സഹായം ലനഔീയ കഹാട്ടലഔള്ക്ക് ലഭിന്നുന്ന 

സാഹേരയത്തില്  ഇ അവശയം പരികശാധിചൃ ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് 

ഡയറക്ടടറ 26.07.22 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖം ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തിയ രഔാരം 

ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട  റികപ്പാട്ട് നല്ഔി. 
 

റികപ്പാട്ട് :- 2022-23 വഷം ഇ കരാലക്ട് പിില്  ഒവറായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടിലാ . ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ 10 രൂപ നിരക്കില്  ഉണിന് നല്ൄ.അവസ്. സംസ്ഥാന പദ്ധ്തി 

വിഹിതത്തില്  ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയാണ് ആത് നല്ൄന്നത്. ഇ  സാഹേരയത്തില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഄധിഔ തുഔ നല്കഔഅവസതിലാ .  
 

തീരുമാനം :- ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ റികപ്പാട്ടിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഄനുമതി നിരസിചൄ. 

നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.എ) വൄപ്പ് 

2.3 കണ്ഡിഔ 4.40  

നാദാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  

കഔാഴികക്കാെ് ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 28.04.2022 ടല ഔത്്ത (SRG 483/22 – CC/289/2021) 

കരാ.നം: 142/22 ഄെെല്  

 

5,00,000  രൂപ 

(വിഔസനഫഅവസ് ലനറല് )  

കപര് ക്സഹമാറ്റ്  ക്സലറൃ് വാങ്ങല്  
 

ക്സഹമാറ്റ് സ്ഥാപിന്നുന്നതിനുള്ള കരാലക്ട് 2018-19 ല്  ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിരു.. 2019-20 ല്  ആതു 

പൂത്തീഔരിചൄ. സാകെതിഔാനുമതി ൊടതയാണ് കരാലക്ട് നെപ്പാക്കിയത്. പ്പം ആതിന് 

ഗുണനിലവാര സാക്ഷയപത്രം ലഭിചൃിട്ടിലാ . ഄതിനാല്  ബില്തുഔ നല്ഔാ   ഔഴിയുന്നിലാ . 

നാദാപുരം താലൂക്കാശുപത്രി കഔാമ്പൗഅവസിലം ഔലാ ാചൃി പഴയ മാക്കറൃ് ലീപ്പ് റ്റാെിനു 

സമീപല്ലൃമാണ് ക്സലറൃ് സ്ഥാപിചൃത്. ടെഅവസ  നെപെിക്രമം പാലിചൃ ് പവക്സല   ഏല സീസ്, 

കഔാഴികക്കാെ് എന്ന സ്ഥാപനടത്തയാണ് രല്ലത്തി ഏല്പിചൃത്. ക്സലറൃ് സ്ഥാപിക്കാ   PWD 
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കറാഡ് ഡിവിഷ  , KWA, BSNL, KSEB എന്നിവടക്കലാ ാം NOC ക്കായി ഔത്തു നല്ഔിടയെിലം 

ആത് ലഭിചൃിലാ . രല്ലത്തി ടേയ്ത ഏല സി ബില്  തുഔ ലഭിക്കാ   നിയമ നെപെിക്ക് രുങ്ങു. 

എന്ന് ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. ബില്  തുഔ നല്ഔി രനം ം പരിഹരിക്കാ   കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിയുടെ ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

തീരുമാനം :- 1) സാകെതിഔാനുമതി ബന്ധടപ്പട്ട വൄപ്പ് / ഏല സിയുടെ NOC 

ആലാ ാടത കരാലക്ട് നെപ്പാക്കിയത് ബന്ധടപ്പട്ട നിേഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥടെ വീഴ്ചയാണ്. 

2) ആതു പരികശാധിചൃ ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   തകേശ സൃയംഭരണ 

വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ 26.07.2022 ടല കയാഖം 

ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിരു..  ആതു സംബന്ധിചൃ റികപ്പാട്ട് ഄഞ്ഞൃത്ത 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിന്നു മുമ്പ് നല്ഔണം. 
 

 

നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയ   

തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

3. ടപാതുവിഷയം 
  

1) പട്ടിഔവഗ ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്  ആലാ ാത്ത േില തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  ഇ വഷം  

റൃി.എസ്.പി വിഹിതം ഄനുവദിചൃിട്ടിടലാ െിലം ഔഴിെവഷം റൃി.എസ്.പി വിഹിതം ലഭിചൃിരു.. 

ഈദാ. പാലക്കാെ് നഖരസഭ. ആവിടെ പട്ടിഔവഗ  ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്  ആലാ ാത്തതിനാല്  തുഔ 

ടേലവഴിചൃിലാ . ഄതിനാല്  സുകലക കസാഫ്റ്റ് ടവയറിടല ക്രമീഔരണമനുസരിചൃ ് ഇ 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  പരിഹാര തുഔ വഔയിരുത്തണം. ഄതായത് രു നിശ്ചിത തുഔ 

വിഔസന ഫഅവസ് ലനറലില്  നിന്ന് റൃി.എസ്.പിയികലയ്ക്ക് മാറൃിയിട്ടുഅവസ്. പട്ടിഔ വഗ ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്  

ആലാ ാത്തതിനാല്  ഇ തുഔ ടേലവഴിക്കാ   ആവക്ക് ഔഴിയിലാ . ഇ പരിഹാരതുഔ തിരിടഔ 

വിഔസന ഫഅവസ് ലനറലികലക്ക് മാറൃി നല്ഔാ   തീരുമാനിചൄ. ആതിനായി ഄതത് 

തകേശഭരണസ്ഥാപനം ഭരണസമിതി തീരുമാനം സഹിതം നല്ൄന്ന മുറയ്ക്ക് ആതിനുള്ള 

ക്രമീഔരണം ടേയ്യാ   കറ്ററൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പികനയും ഐ.ടഔ.എം - കനയും ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. 

നെപെി :- 1)കറ്ററൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 

2)എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട , ഐ.ടഔ.എം 

3)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

2) തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങടെടെ 2022-23ടല വാഷിഔ പദ്ധ്തി ലിലാ ാ അസൂത്രണസമിതി 

ഄംഖീഔരികക്കഅവസ ഄവസാന തീയതി ഇ മാസം 3-ാാാം തീയതി അയിരു.. 4 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  ഴിചൃ ്എലാ ാ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങടെം വാഷിഔ പദ്ധ്തി ലിലാ ാ 

അസൂത്രണസമിതിന്നു സമപ്പിചൄ. കരാലക്ടുഔള്  സമയബന്ധിതമായി നിേഹണം അരംഭിചൃ ്

ടഫബ്രുവരികയാടെ പൂത്തിയാക്കിടയെില്  മാത്രടമ മാചൃില്  എലാ ാ രവത്തിഔടെകെയും ബില്  

നല്ഔാ   ഔഴിയു. ആതിനിെയില്  വാഷിഔ പദ്ധ്തി തുെചൃയായി കഭദഖതി ടേയ്യുന്നത് കരാലക്ട് 

നിേഹണടത്ത ബാധിന്നും. എന്നിരുന്നാലം വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  ഄതയാവശയം കഭദഖതിഔള്  

കവഅവസി വരും. ഇ വഷം ആനി പരമാവധി രകഅവസാ ന്കന്നാ രാവശയം മാത്രം വാഷിഔ പദ്ധ്തി 
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കഭദഖതി ഄനുവദിന്നുന്ന രീതിയില്  പദ്ധ്തി നിേഹണം േിട്ടടപ്പഞ്ഞൃത്തുന്നത് സംബന്ധിചൃ ്

കയാഖം േചൃ ടേയ്തു. 

പ്പം ഭാവിയില്  വാഷിഔ പദ്ധ്തി കഭദഖതി ടേയ്യുന്നതിനുള്ള സമയക്രമല്ലൃം 

ഄവസരല്ലൃം ക്രമടപ്പഞ്ഞൃത്തുന്നതിനും മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിന്നുന്നത് നലാ താടണ.ം കയാഖം 

വിലയിരുത്തി.  എന്നാല്  സക്കാ  രകയാപിചൃിട്ടുള്ള രധാന പദ്ധ്തിഔള്, ടപടട്ട.അവസാൄന്ന 

സാഹേരയമനുസരിചൃ ് നെപ്പാകക്കഅവസ പരിപാെിഔള്  എന്നിവ ട്ടി കേക്കാനായി രകതയഔം 

ഄവസരം നല്കഔഅവസി വരും. ആതു െി പരിഖണിചൄകവണം വാഷിഔ പദ്ധ്തി കഭദഖതി 

ടേയ്യുന്നതിടെ സമയക്രമം നിശ്ചയികക്കഅവസത്. ആതു സംബന്ധിചൃ ് പരികശാധിചൄ റികപ്പാട്ട്  

നല്ഔാ   കറ്ററൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പികനയും ഐ.ടഔ.എം കനയും ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി.  

നെപെി :- 1)കറ്ററൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 

2)എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടഔ.എം 

3)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

3) തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങടെടെ വിവിധ ഄക്കൗടഔളില്  പല സ്കീമുഔള്ക്കായി ലഭിചൃ 

തുഔ ടേലവഴിക്കടപ്പൊടത ഔിെന്നു.അവസ്. നിത്തലാക്കടപ്പട്ട സ്കീമുഔടെടെ ആനി ടേലവഴിക്കാ   

ഔഴിയാത്ത തുഔയുടെ വിശദാംശങ്ങള്  ഒകരാ തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തില്  നി.ം വൄപ്പു 

കമധാവിഔള്  കശകരിക്കണം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളിലം ലിലാ ാ പഞ്ചായത്തുഔളിലം 

ടേലവഴിക്കടപ്പൊടത ഔിെന്നുന്ന തുഔ സംബന്ധിചൃ വിവരം പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറും 

മുനിസിപ്പാലിറൃിഔളിലം കഔാപ്പകറഷനുഔളിലം ടേലവഴിക്കടപ്പൊടത ഔിെന്നുന്ന തുഔയുടെ 

വിവരം നഖരഔാരയ ഡയറക്ടറും കലാന്നു പഞ്ചായത്തുഔളിടല വിവരം ഗ്രാമവിഔസന 

ഔമ്മീഷണറും കശകരിചൄ നല്ഔണം. താടഴ പറയുന്ന കഫാമാറൃ് രു മാതൃഔ മാത്രമാണ്. ഒകരാ 

വൄപ്പ് കമധാവിഔടെം ബന്ധടപ്പട്ട സ്ഥാപനത്തിടെ വിവരങ്ങള്  മാത്രം നല്ഔിയാല്  മതി. 

ടേലവഴിക്കടപ്പൊടത ഔിെന്നുന്ന തുഔ ഏതു സ്കീമുഔളിലാടണ. താടഴ പറയും രഔാരം 

വയക്തമാക്കി കവണം വിവരങ്ങള്  കക്രാഡീഔരിചൄ നല്കഔഅവസത്.  

തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനം 

 
ടേലവഴിക്കടപ്പൊത്ത തുഔ സംബന്ധിചൃ വിവരം 

 
തുഔ നല്ഔിയ 
ഏല സിയുടെ 

കപര് 

തുഔ 
നല്ഔിയ 
വഷം 

സ്കീമിടെ കപര് 
 

തുഔ 
(രൂപ) 

 

ൄറിപ്പ് 
 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്      
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്      
ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത്      
മുനിസിപ്പാലിറൃി      
കഔാപ്പകറഷ        

 

നെപെി :- 1)ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ  
2)നഖരഔാരയഡയറക്ട  

3) പഞ്ചായത്്ത ഡയറക്ട  
4)തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ് 
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4) വിവിധ പദ്ധ്തിഔള്ക്ക് NABARD ധനസഹായം നല്ൄ.അവസ്. നബാഡില്  നിന്ന് 

ധനസഹായം ലഭിന്നുന്നതിന് ഄനുകയാലയമായ കരാലക്ടുഔടെടെ എറ്റികമറൃ് തയ്യാറാക്കി 

സാകെതിഔാനുമതികയാടെ കവണം ധനവൄപ്പിനു നല്കഔഅവസത്. ആത്തരം ഄനുകയാലയമായ 

കരാലക്ടുഔള്  തയ്യാറാന്നുന്നതിന് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങടള സഹായിന്നുന്നതിന് വിവിധ 

തലത്തില്  ടഹല്പ് ടഡസ്ക് സ്ഥാപിക്കണം. ആതു സംബന്ധിചൃ നെപെി രി സിപ്പല്  

ഡയറക്ട  തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയറുമായി അകലാേിചൃ ്സൃീഔരിക്കണം.  

നെപെി :- 1) രി സിപ്പല്  ഡയറക്ട, തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ്  

2) േീഫ് എഞ്ചിനീയ, തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ്  

3)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് 

5) കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 26.07.2022 ടല കയാഖത്തില്  ടതരുവ് നായ്ക്കടള 

നിയന്ത്രിന്നുന്നതിനായി ABC പദ്ധ്തിയുടെ വിശദമായ മാഗകരക ഄംഖീഔരിചൃിരു.. 

ആതുരഔാരം രു നായടയ പിെിന്നുന്നതിന് 200 രൂപ നിരക്കില്  കഡാഖ് ഔാകചൃഴ്സിന് 

നല്ഔണടമന്നാണ് നികേശിചൃിരുന്നത്. മൃഖസംരക്ഷണവൄപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ രതിനിധി 

21.08.2022 ടല കയാഖത്തില്  അവശയടപ്പട്ട രഔാരം രു നായടയ പിെിന്നുന്നതിനുള്ള 

നിരക്ക് പരമാവധി 300 രൂപയായി വദ്ധ്ിപ്പിക്കാ   തീരുമാനിചൄ.  

നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (അ.സി) വൄപ്പ് 

6) വിശപ്പുരഹിത കഔരളം പദ്ധ്തിയില്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  ലനഔീയ കഹാട്ടലഔള്  

രവത്തിന്നു.അവസ്. േില ലനഔീയ കഹാട്ടലഔളില്  ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ നല്കഔഅവസ ധനസഹായ 

തുഔ ലഭിന്നുന്നിലാ  എന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. ആതു പരികശാധിചൃ ്ആങ്ങടന ധനസഹായം 

ലഭിക്കാത്ത ലനഔീയ കഹാട്ടലഔടെടെ വിശദാംശങ്ങള്  കശകരിചൃ ് ലിറ്റായി നല്ഔാനും 

തുെ  നെപെി സൃീഔരിക്കാനും ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ എക്സിഔൂട്ടീവ് ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. 

നെപെി :- 1) എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട, ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ 

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.എ) വൄപ്പ് 

 

7) കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി തീരുമാന രഔാരം തുെ  നെപെി സൃീഔരികക്കഅവസ 

വിഷയത്തികന്മലള്ള റികപ്പാട്ട് ടതാട്ടഞ്ഞൃത്ത കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖത്തിനു 

മുമ്പായി എലാ ാ വൄപ്പ് കമധാവിഔടെം നല്ഔണം. 

നെപെി :- 1) എലാ ാ വൄപ്പ് കമധാവിഔടെം, ബന്ധടപ്പട്ട ഈകദയാഖസ്ഥരും 

2) തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

 

8) രാഥമിഔ അകരാഖയ കഔന്ദ്രങ്ങള്  (ൄഞ്ഞൃംബാകരാഖയ കഔന്ദ്രം), സാന്ഹയാകരാഖയ കഔന്ദ്രം, 

താലൂക്കാശുപത്രി, ലനറല്  അശുപത്രി, ലിലാ ാ അശുപത്രി എന്നിവിെങ്ങളില്  ഄെിസ്ഥാന 

സൗഔരയടമാരുന്നുന്നതില്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  നലാ  രീതിയില്  വിഹിതം 

വഔയിരുത്തു.അവസ്. മിഔചൃ സൗഔരയല്ലൃം കസവനല്ലൃം ഇ സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് 

ലഭയമായതിനാല്  സൃാഭാവിഔമായും കരാഖിഔടെടെ (OP, IP) എണം െിയിട്ടുഅവസ്. 
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ആതനുസരിചൃ ് ഞ്ഞൃതല്  കഡാക്ടമാ, പാരാടമഡിക്കല്  റ്റാഫെക്കമുള്ള മറൄ ലീവനക്കാ  

എന്നിവടര നിയമികക്കഅവസത് അകരാഖയ വൄപ്പാണ്. ആകപ്പാള്  തടന്ന പി.എചൃ.്സി ഔളില്  

. വീതം കഡാക്ടകറയും പാരാടമഡിക്കല്  റ്റാഫികനയും സി.എചൃ.്സിഔളില്  രട 

കഡാക്ടമാകരയും പാരാടമഡിക്കല്  റ്റാഫികനയും തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് 

നിയമിക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔിയിട്ടുഅവസ്. ൊടത താലൂക്കാശുപത്രിഔളിലം കഔാപ്പകറഷ   / 

മുനിസിപ്പാലിറൃിഔളിടല ബന്ധടപ്പട്ട അശുപത്രിഔളിലം രു കഡാക്ടകറയും പാരാടമഡിക്കല്  

റ്റാഫികനയും നിയമിക്കാ   ഄനുമതിയുഅവസ്. ആതിനു പുറടമ പല 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങടെം ഄധിഔമായി കഡാക്ടമാകരയും പാരാടമഡിക്കല്  

റ്റാഫികനയും നിയമിക്കാ   ഄനുമതി അവശയടപ്പൊറുഅവസ്. ആതു വഴി ഭാവിയില്  

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് ന്നുഅവസാൄന്ന ടേലവ് ഭാരിചൃതാണ്. ഇ സാഹേരയത്തില്  ഇ 

വിഷയം ടഹല്ത്ത് ഡയറക്ടറുമായി േചൃ ടേയ്ത് അകരാഖയ വൄപ്പില്  നിന്ന് തടന്ന 

അവശയമായ ഄധിഔ റ്റാഫിടന നിയമിന്നുന്നതിടെ സാധയത പരികശാധിക്കാ   കറ്ററൃ് 

റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ടേയമാടന ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി.     

നെപെി :- 1) കറ്ററൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

9) ഄകലാപ്പതി മരു.ഔള്  Kerala Medical Service Corporation Limited ല്  നി. മാത്രകമ 

വാങ്ങാല്ലൃ എന്ന് സബ്സിഡി – ധനസഹായ മാഗകരകയില്  നികേശിചൃിട്ടുഅവസ്. ആവിടെ 

നി.ം മരുന്ന് ലഭിക്കാ   ഔാലതാമസം വന്നാല്  പാലികയറൃീവ് ഄെക്കമുള്ള 

ഄതയാവശയമരു.ഔള്  ഔാരുണയ, മാകവലികറ്റാ, സടലാനകഔാ, ല   ഓഷധി തുെങ്ങിയ 

സ്ഥാപനങ്ങടെടെ ഓട്ട് ടലറൄഔളില്  നി.ം വാങ്ങാല്ലൃന്നതാടണ.ം മാഗകരകയില്  

പറയു.അവസ്. ഇ  സ്ഥാപനകത്താടൊപ്പം സഹഔരണ സ്ഥാപനത്തിനു ഔീഴിലള്ള 

(സഹഔരണവൄപ്പിനു ഔീഴിലള്ള) നീതി കറ്റാറിടന െി ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്താ   തീരുമാനിചൄ. 

നെപെി :-  തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

 

10) പദ്ധ്തി അസൂത്രണം, നിേഹണം, കമാണിറൃറിംഖ് എന്നിവയ്ക്കായി മാറൃിവ്കുന്നന്ന വിഹിതം 

ഈപകയാഖിചൃ ് വക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് കയാഖങ്ങള്, അസൂത്രണ സമിതി കയാഖങ്ങള്, പദ്ധ്തി 

രവത്തനല്ലൃമായി ബന്ധടപ്പട്ട മറൄ കയാഖങ്ങള്  എന്നിവയില്  വക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പിടലയും 

അസൂത്രണ സമിതിയികലയും ഄനൗകദയാഖിഔാംഖങ്ങള്ക്ക് യാത്രാബത്ത നല്ഔാ   

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധ്തിയുടെ അസൂത്രണമാഗകരക രഔാരം ഄനുമതിയുഅവസ്. 

ആതിന് നിരക്ക് നിശ്ചയിചൃിട്ടിലാ ാത്തതിനാല്  വയക്തത ൄറല്ലൃടഅവസന്ന് 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  ഄറിയിചൃിരു.. ആതികന്മല്  താടഴ പറയുന്ന 

തീരുമാനടമഞ്ഞൃത്തു.  

യാത്രാബത്ത/ സിറൃിംഖ് ഫീ അയി അടഔ 300 രൂപ ഒകരാ മീറൃിംഖിനും നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്. 

പദ്ധ്തി അസൂത്രണം, നിേഹണം, കമാണിറൃറിംഖ് എന്നിവയ്ക്കായി മാറൃിവ്കുന്നന്ന വിഹിതത്തില്  

നി. കവണം ആതിനുള്ള വിഹിതം ഔടഅവസകത്തഅവസത്. 

നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
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11) ഐ.റൃിഔളില്  നിന്ന് വിവിധ കട്ടൃഡുഔളില്  പഠനം പൂത്തിയാക്കിയ പട്ടിഔലാതി/ പട്ടിഔവഗ  

വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ട ടതാഴില്രഹിത  ഈഅവസ്. ആവക്ക് സൃന്ത്മായി ഞ്ഞൄള്  ഔിറൄഔള്   

ആലാ ാത്തതിനാല്  ഄവ  പഠിചൃ ടതാഴില്  ടേയ്ത് ഈപലീവനം നെത്തുന്നതിന് ഔഴിയാത്ത 

സാഹേരയമുടഅവസന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. ഐ.റൃി.ഐ, കപാളിടെക്നിഔ് പാസ്സായ 

പട്ടിഔലാതി/പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തില്ടപ്പഞ്ഞൃന്ന ൄട്ടിഔള്ക്ക് ഄവരുടെ കട്ടൃഡിന് 

(ആലക്ട്രീഷയ , ക്സപപ്പ് ഫിറൃ , ടവല്ഡിംഖ് തുെങ്ങിയ കഔാുഔള് )  ഄനുസരിചൄള്ള ഞ്ഞൄള്  ഔിറൃ് 

വാങ്ങി നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്. ഏടതാടക്ക ഈപഔരണങ്ങളാണ് നല്ഔാല്ലൃന്നടത.ം ആതിടെ 

യൂണിറൃ് നിരടക്കന്ത്ാടണ.ം യൂണിറൃ് നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള ലിലാ ാതല ഔമ്മിറൃി 

തീരുമാനിക്കണം. ലിലാ ാതല ഔമ്മിറൃിയില്  ലിലാ യിടല കപാളിടെക്നിഔ് / ഐ.റൃി.ഐ 

രി സിപ്പല്മാരില്  രാടള െി ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃകത്തഅവസതാണ്. ഞ്ഞൄള്  ഔിറൃിന് എസ്.സി/എസ്.റൃി 

വിഭാഖത്തിന് 75 ശതമാനം സബ്സിഡിയാണ് നല്ഔാല്ലൃന്നത്.  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ന്നും 

നഖരഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ന്നും ആതിനുള്ള കരാലക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃക്കാല്ലൃന്നതാണ്.   
 

നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

12) പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധ്തിയുടെ സബ്സിഡി ധനസഹായമാഗകരക 6.3 (5)ല്  

“ഔ.ൄട്ടി ഔാളന്നുട്ടി, കപാത്തുൄട്ടി” എന്നിവ നല്ഔാടമന്ന് പറെിട്ടുഅവസ്. ഔ.ൄട്ടി എന്നതു 

ടഔാഅവസ് പശുഔിൊല്ലൃം എരുമഔിൊല്ലൃം ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃം എന്ന് വയക്തത വരുത്തു.. എന്നാല്  

ആവയ്ക്ക് രഅവസിനം രകതയഔ യൂണിറൃ് നിരക്ക് ലിലാ ാതലത്തില്  നിശ്ചയികക്കഅവസതാണ്. 

നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

 

4. രകതയഔ വിഷയം 

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

 
 
 

4.1  ഔാസകഖാഡ് ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് 
 
ഔാസകഔാെ് ലിലാ ാ പഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 21.03.2022-ടല B4-2027/17-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 
ഔാസകഔാെ് ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 26.05.2022 ടല B4-2027/2017-ാാാം നമ്പ  
ഔത്തും ഄനുബന്ധകരകഔടെം (SRG 412/22). 

 

ഔാസകഔാെ് ലിലാ ാപഞ്ചായത്ത് മറൃ് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങടെടെ െി 

ധനസഹായകത്താടെ ഭിന്നകശഷി വിഭാഖക്കാക്കായി രട കരാലക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിരു.. ആവ 

2021-22 ല്  പിില്ഒവറായി ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി. 
 

1) കരാ.നം: 440/22 ഄെെല്   2,15,78,148 രൂപ 

കപര് മാനസിഔ-ശാരീരിഔ ടവല്ലുവിളിഔള്  കനരിഞ്ഞൃന്നവന്നുള്ള 
ലിലാ ാതല ഔമ്മ പദ്ധ്തി – 2017-18 

2) കരാ.നം: 441/22 ഄെെല്  53,71,660 രൂപ 

കപര് ഔാസകഔാെ് ലിലാ ാ ഭിന്ന കശഷി സൗദ ദ സംകയാലിത പദ്ധ്തി 
2018-19 

 

ആതില്  കരാലക്ട് നം. 440/22 – ല്  ഭവന നിമ്മാണത്തിനു ധനസഹായല്ലൃം 

ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിരു.. ആതില്  ഭവന നിമ്മാണം അരംഭിക്കാതിരുന്ന ഗുണകഭാക്താക്കടള 
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ഴിവാക്കി. ഇ കരാലക്ടില്  1,78,98,150 രൂപ മിചൃമുഅവസ്. ഇ തുഔ കഔരള ഗ്രാമീണ്  ബാെ്, 

വിദയാനഖ  ബ്രാഞ്ചില്  ടഡകപ്പാസിറൃ് ടേയ്തിട്ടുഅവസ്. ആതില്  90.00 ലക്ഷം രൂപ ഭവന 

നിമ്മാണത്തിനു വഔയിരുത്തിയതായിരു..  

കരാലക്ട് നം. 441/22 ല്  കഔാക്ലിയ  ആംലാനാകെഷ   ഔഴിെവക്ക് തുെ  േിഔിത്സയും 

ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിരു.. ഗുണകഭാക്താക്കടള ലഭിക്കാത്തതിനാല്   ടേലടവാ.ം അയിലാ . ആതില്  

കഔാക്ലിയ  ആംലാനാെ് ടേയ്തവരുടെ തുെ  േിഔിത്സയ്ക്കായി മാറൃി വചൃിരുന്നതില്  30.00 ലക്ഷം രൂപ 

മിചൃമുഅവസ്.  

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

നിമ്മിക്കാനുകേശിന്നു.. നിലവിടല യൂണിറൃ് നിരക്കായ 4.00 ലക്ഷം രൂപ ൄറവായതിനാല്  

ഭിന്നകശഷിവിഭാഖക്കാരുള്ള ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്  ഭവന നിമ്മാണത്തിനു തയ്യാറാൄന്നിലാ . 

മു ഔാലങ്ങളില്  ഄന്ന് നിലവിലിരുന്ന നിരക്കിടനക്കാള്  ഄധിഔമായി 1.00 ലക്ഷം രൂപ 

ഔാസകഔാെ് ലിലാ യിടല എ കഡാസള്ഫാ   ബാധിത രകദശങ്ങളിടല 

ഭിന്നകശഷിയുള്ളവക്ക് നല്ഔിയിരു.. ഭിന്നകശഷി സൗദ ദമാഔണടമന്ന ഈപാധിഔകളാടെ 

ഭവന നിമ്മാണത്തിന് നിലവിടല നിരക്കികനക്കാള്  (4.00 ലക്ഷം രൂപ) ഄധിഔമായി 1.00 ലക്ഷം 

രൂപ െി ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി 5.00 ലക്ഷം രൂപ നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്   
 

തീരുമാനം :- 1) എ കഡാസള്ഫാ   ലിറ്റിലള്ളവ  ക്സലഫ് ഗുണകഭാക്തൃ 

ലിറ്റില്  ഈഅവസ് എെില്  ഄത്തരം ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള് ക്ക് മാത്രം 

ഭിന്നകശഷി സൗദ ദ ഭവനമാഔണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ 

ക്സലഫ് നിരക്കികനക്കാള്  രു ലക്ഷം രൂപ െി (4.00 + 1.00 ലക്ഷം 

രൂപ) നല്ഔാ   രകതയഔാനുമതി നല്ൄ.. എന്നാല്  ആതിനുള്ള 

തുഔ കരാ.നം. 440/22 ടെ ബാല സ് തുഔയില്  നി. 

ഔടഅവസത്തണം. 

2) കഔാക്ലിയ  ആംലാനാെ് ടേയ്തവക്ക് ഗുണകഭാക്താക്കടെടെ 

എണത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  എലാ ാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും 

നഖരസഭഔടെം 50,000 രൂപ നിരക്കില്  കഔരള കസാഷയല്  

ടസഔൂരിറൃി മിഷനു നല്ഔണടമന്ന് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര 

പദ്ധ്തി അസൂത്രണ മാഗകരകയില്  നികേശിചൃിട്ടുഅവസ്.  (2012-13 

മുതല്  2021 -22 വടര അടഔ 71 കപക്ക് തി തതി തരംഖം 

പദ്ധ്തിയില്  KSSM ധനസഹായകത്താടെ ഔാസകഔാെ് 

ലിലാ യില്  കഔാക്ലിയ  ആംലാനാെ് ടേയ്തിട്ടുഅവസ് എന്ന് കയാഖം 

വിലയിരുത്തിയിട്ടുഅവസ്. ആവടയ്ക്കാടക്ക റിപ്പയറിംഖ് അവശയമായി 

വരും). കഔാക്ലിയ  ഈപഔരണം മുെക്കം ൊടത റിപ്പയ  

ടേയ്തിടലാ െില്  ൄട്ടിഔള്ക്ക് കഔള്വിസംബന്ധിചൃ ് വലിയ 

രനം മുഅവസാൄം എന്നതിനാല്  കഔാക്ലിയ  ആംലാനാെിടെ തുെ  

േിഔിത്സ്കുന്ന മാറൃിവചൃ തുഔ KSSM നു തടന്ന ഄെയ്ക്കാ   
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നികേശിന്നു.. മിചൃമുള്ള തുഔ ഭവന നിമ്മാണത്തിന് 

ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

 
4.2  കലബ  കഔാണ്ട്ടൃാക്റ്റ് കോ് കഔാഒപ്പകററൃീവ് ടസാക്സസറൃി 
 

ബഹു.ൄന്നമംഖലം എം.എല്.എയുടെ 04.06.2022 ടല  K-286/2022-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 
കഔാഴികക്കാെ് ലിലാ ാ കലബ  കഔാണ്ട്ടൃാക്റ്റ് കോ് ഔണ്ട്രക്ഷ   കഔാഒപ്പകററൃീവ് ടസാക്സസറൃി 
രസിഡെികെയും ടസക്രട്ടറിയുകെയും 02.06.2022 ടല ഔത്തും  (SRG 568/22) 
 

 

കലബ  കഔാണ്ട്ടൃാക്റ്റ് കോ് കഔാ ഒപ്പകററൃീവ് ടസാക്സസറൃിഔള്ക്ക് ടെഅവസറില്  പടെഞ്ഞൃന്നുകമ്പാള്  

10 ശതമാനം ക്സരസ് രിഫറ സ് അനുലയം ലഭിന്നു.അവസ്. എന്നാല്  Public Works (H) 

Departmentടെ 19.02.2022 ടല 6/2022/PWD ഈത്തരവ് സംബന്ധിചൃ ്ഄവയക്തത ഈള്ളതിനാല്  

PWD ക്സലസ സ് ഈള്ള ടസാക്സസറൃിഔള്ന്നും ക്സലസ സ് ആലാ ാത്ത ടസാക്സസറൃിഔള്ന്നും 10 

ശതമാനം ക്സരസ് രിഫറ സ് അനുലയം ലഭിന്നുന്നിലാ  എന്നറിയിചൃിരിന്നു.. ഄതിനാല്  

കലബ  കഔാണ്ട്ടൃാക്റ്റ് കോ് ടസാക്സസറൃിഔള്  ടെഅവസറില്  പടെഞ്ഞൃന്നുന്ന പക്ഷം 10 ശതമാനം ക്സരസ് 

രിഫറ സ് ഄനുവദിന്നുന്നതിന് (സൃഔാരയ കഔാണ്ട്ടൃാക്ടമാ  കഔൃാട്ട് ടേയ്യുന്ന ഏറൃല്ലൃം 

ൄറെ നിരക്കികനക്കാള്  10 ശതമാനം വടര ഄധിഔ നിരക്കില്  രല്ലത്തി നല്ൄന്നതിന് 

ഄനുമതി) നികേശം നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം  :- Public Works (H) Department ടെ 19.02.2022 ടല GO (MS) നം 6/ 

2022/PWD നമ്പ  ഈത്തരവ്, 29.07.2022 ടല GO (MS) നം 21/ 

2022/PWD നമ്പ  ഈത്തരവനുസരിചൃ ്റദ്ദു ടേയ്തിട്ടുഅവസ്. 29.07.2022 

ടല ഈത്തരവില്  നിഷ്കഷിചൃിരിന്നുന്നതനുസരിചൃ ് Kerala 

PWDയുടെ ഄഥവാ സമാന രവത്തനമുള്ള കറ്ററൃ് / കഔന്ദ്ര 

സക്കാ  എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖത്തിടെ കഔാണ്ട്ടൃാക്ട  

ക്സലസ സ് എഞ്ഞൃത്തുടഔാഅവസ് കവണം LCC ഔള്  രല്ലത്തി 

ഏടറൃഞ്ഞൃകക്കഅവസത്. ഇ ഈത്തരവില്  പറെ രഔാരം നെപെി 

ക്രമങ്ങള്  പാലിചൃ ് രവത്തനങ്ങള്  േിട്ടടപ്പഞ്ഞൃത്താ   

നികേശിന്നു.. ഇ വിഷയത്തികന്മല്  ആകപ്പാള്  

നിലനില്ന്നുന്ന മറൄ സക്കാ  ഈത്തരവനുസരിചൄള്ള ക്സരസ് 

രിഫറ സിന് LCC ഔള്ക്ക് ഄഹതയുഅവസായിരിന്നുന്നതാണ്. 

LCC ഔള്ക്ക് ക്സരസ് രിഫറ സ് ലഭിന്നുന്നതിന് നിലവിടല 

സക്കാ  ഈത്തരല്ലൃഔളില്  രതിപാദിന്നുന്ന മാനദണ്ഡം 

പാലിന്നുഔയും കരകഔള്  ഹാലരാന്നുഔയും കവണം. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി/ഡി.എ) വൄപ്പ് 
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4.3  നാഷണല്  അയുഷ് മിഷ   കഔരള 
  
നാഷണല്  അയുഷ്മിഷ   കറ്ററൃ് മിഷ   ഡയറക്ടറുടെ 04.06.2022 ടല NAM/293/202/2/-A3 നമ്പ  
ഔത്തും കറ്ററൃ് മിഷ   ഡയറക്ടറുടെ 07.05.2022 ടല NAM/ADMIN/1143/2019/SPMSU നമ്പ  ഈത്തരല്ലൃം 
11.01.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖതീരുമാനല്ലൃം (കണ്ഡിഔ 4.15)  (SRG 580/22) 

 
കഔന്ദ്രസക്കാ  കദശീയ അയുഷ് മിഷനിലൂടെ 12,500 Ayush Health Wellness Centre (HWC) 

സ്ഥാപിന്നു.അവസ്. കഔരളത്തില്  600 HWC സ്ഥാപിക്കാനാണ് ലക്ഷയമിട്ടിരിന്നുന്നത്. അയുകവദ, 

കഹാമികയാ ഡിക്സപി സറിഔളാണ് Ayush HWC അയി മാറൄന്നത്. ഖഭിണിഔളായ ത്രീകീഔടെടെ 

അകരാഖയ പരിപാലാനം, ഄതുവഴി സുക രസവം, ൄട്ടിഔടെടെ അകരാഖയം, ല്ലദ്ധ്രുടെ 

പരിപാലനം (അകരാഖയമുള്ള വാദ്ധ്ഔയം) എന്നിവയാണ് രധാന ലക്ഷയം. 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  മുകകന നെപ്പാന്നുന്ന ഇ പദ്ധ്തിയില്  സാമ്പത്തിഔ സഹായല്ലൃം 

മനുഷയവിഭവല്ലൃം കഔന്ദ്ര സക്കാ  നല്ൄം. 

അദയഗട്ടമായി കഔരളത്തില്  107 HWC ഔള്ക്കായി (ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളിലം 

നഖരസഭഔളിലമായി) നാഷണല്  അയുഷ് മിഷ   കഔരള വിഹിതം ഄനുവദിചൃിട്ടുഅവസ്. ഒകരാ 

HWC യുടെയും ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയം രുന്നുന്നതിന് 4.50 ലക്ഷം രൂപ 

തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിനും 0.50 ലക്ഷം രൂപ അയുഷ് ലിലാ  കരാഗ്രാം മാകനലന്നുമാണ് 

നല്ൄന്നത്. അടഔ 5.00 ലക്ഷം രൂപ. എടന്ത്ാടക്ക ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയമാണ് 

രുകക്കഅവസടതന്ന് അയുഷ് മിഷ   ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. ആത് 2 മാസത്തിനഔം 

പൂത്തിയാക്കണടമന്നാണ് നികേശം. ആതു സംബന്ധിചൃ ് ബന്ധടപ്പട്ട തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നികേശം നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം :- ആതിനഔം ലഭിചൃിട്ടുള്ള തുഔ ഈപകയാഖിചൃ ്അയുഷ് മിഷ   

നിഷ്കഷിചൃിട്ടുള്ള ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയം 

സമയപരിധിക്കഔം ബന്ധടപ്പട്ട തകേശഭരണസ്ഥാ 

പനങ്ങള്  രുക്കണം. രകതയഔ കരാലക്ട് തയ്യാറാക്കി ലിലാ ാ 

അസൂത്രണസമിതിയുടെ ഄനുമതി ൊടത ഇ തുഔ 

ഈപകയാഖിചൃ ് രവത്തിഔള്  ടേയ്യാല്ലൃന്നതാണ്. പിന്നീെ് 

കരാലക്ട് കഭദഖതി സമയത്ത് വാഷിഔ പദ്ധ്തിയുടെ 

ഭാഖമാക്കിയാല്  മതിയാൄം. ആകപ്പാള്  തുഔ ലഭിചൃിട്ടുള്ള 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങടെടെ ലിറ്റ് പഞ്ചായത്ത് 

ഡയറക്ടന്നും നഖരഔാരയ ഡയറക്ടന്നും നല്ഔണം.  

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
4.4  കഖാത്ര സാരഥി 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 07.07.2022 ടല PAN / 21113/2018 – J1 (DP) നമ്പ  ഔത്ത്  (SRG 664/22). 
 

 പട്ടിഔ വഗ വിഭാഖത്തിടല വിദയാഥിഔള്ക്ക് വിദയാലയത്തില്  കപാഔാ   സൗഔരയം 

രുന്നുന്നതിനുള്ളതാണ് കഖാത്രസാരഥി പദ്ധ്തി. ആത് പട്ടിഔവഗ വിഔസന വൄപ്പു 

മുകകനയാണ് നെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്  2020-21 മുതല്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങടെം 

പട്ടിഔവഗ വിഔസന വൄപ്പും െി കേന്നാണ് ഇ പദ്ധ്തി നെപ്പാന്നുന്നത്. റൃി.എസ്.പി 
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വിഹിതം ൄറവായതിനാല്  േിലകപ്പാള്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവശയമായ വിഹിതം 

ഔടഅവസത്താ   ബുദ്ധ്ിമുട്ടാണ്. ഔഴിെ വഷം 2.54 കഔാെി രൂപ മാത്രമാണ് പട്ടിഔവഗ   

വിഔസന വൄപ്പ് കഖാത്രസാരഥി പദ്ധ്തിയ്ക്കായി മാറൃി വചൃത്. 

 കഖാത്രസാരഥി പദ്ധ്തിയ്ക്കാവശയമായ തുഔയുടെ 50 ശതമാനടമെിലം പട്ടിഔവഗ      

വിഔസന വൄപ്പ് മാറൃി വയ്ക്കണടമന്ന് അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. ൊടത ക്സട്ടൃബല്  എക്സ്റൃ ഷ   

ഒഫീസ  നിലവിലള്ള സ്ഥലങ്ങളില്  ആവടര തടന്ന കഖാത്രസാരഥി പദ്ധ്തിയുടെ നിേഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥ   അക്കണടമന്നതും സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം:- 1) പട്ടിഔവഗ വിദയാഥിഔടെടെ വിദയാഭയാസത്തിനായി 

പട്ടിഔവഗ വിഔസനവൄപ്പ് മാറൃി വചൃിരിന്നുന്ന 

ശീഷഔത്തില്  നിന്ന് കഖാത്രസാരഥി പദ്ധ്തിക്കായി തുഔ 

മാറൃിവയ്ക്കാടമ.ം ആതിനുള്ള ടരാകപ്പാസല്  സക്കാരികല 

ക്കയചൃിട്ടുടഅവസ.ം പട്ടിഔവഗ വിഔസന ഡയറക്ടറുടെ 

രതിനിധി ഄറിയിചൄ. ആതനുസരിചൃ ് വിഹിതം ബന്ധടപ്പട്ട 

ക്സട്ടൃബല്  ടഡവലപ്ടമെ് ഒഫീസമാ  മുകകന 

ലിലാ ഔള്ക്ക് നല്ഔാ   നെപെി സൃീഔരിക്കണടമന്ന് 

പട്ടിഔവഗ വിഔസന ഡയറക്ടകറാെ് നികേശിചൄ. ആതു 

സംബന്ധിചൃ ് റികപ്പാട്ട് ഄഞ്ഞൃത്ത കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിന്നു മുമ്പ് നല്ഔണം. 

2) സാധയമായ സ്ഥലങ്ങളില്  Tribal Extention Officer മാടര 

നിേഹണ ഈകദയാഖസ്ഥരാക്കാല്ലൃന്നതാണ്.  

നെപെി:- 1)ഡയറക്ട, പട്ടിഔവഗ വിഔസന വൄപ്പ്  

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

 
4.5  മതിലഔം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ബഹു.ൄന്നംൄളം എം.എല്.എയുടെ 28.06.2022 ടല 741/ACM/2022-23/TVPM നമ്പ  ഔത്്ത, ബഹു 
ഔയ്പമംഖലം എം.എല്.എയുടെ 09.12.2021 ടല ഔത്ത്, തൃശ്ശൂ  പഞ്ചായത്്ത ഡയറക്ടറുടെ 29.10.2021 
ടല റികപ്പാട്ട്, മതിലഔം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 14.09.2021 ടല 4(1)-ാാാം നമ്പ  
തീരുമാനം, 18.06.2021 ടല 3-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനം, 02.06.2022 ടല RC1/125/2022/LSGD നമ്പ  
സക്കാ  ഔത്തും ഄനുബന്ധ കരകഔടെം  (SRG 674/22). 
 

 മതിലഔം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  ടപാതു ഔളിസ്ഥലം രുന്നുന്നതിന് ഈകേശിന്നു.. 

ആതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല ഏഴാം വാഡില്  ന്.കപരുടെ ക്സഔവശത്തിലള്ള അടഔ 

82.48 ടസെ് (33.38 അ  സ്ഥലം) ഔടഅവസത്തിയിട്ടുഅവസ് (സകേ നമ്പ  66/8A – വിസ്തീണം  11.45 

അ, സകേ നമ്പ  66/8B വിസ്തീണം 5.67 അ, സകേ നമ്പ  66.8C 16.26 അ). ആവിെം 20 

വഷകത്താളം പഴക്കമുള്ള ടതങ്ങുഔള്  നില്ന്നുന്ന കതാഞ്ഞൃഔടെം േിറഔടെം  െിയുള്ള 

ഭൂമിയാടണന്ന് Local Level Monitoring Committee (LLMC) റികപ്പാട്ട് ടേയ്തിട്ടുഅവസ്. നിലവില്  ഇ 

സ്ഥലം കഡറൃാ ബാെില്  ഈള്ടപ്പട്ടതാണ്. രു ടസെിന് 50,000/- രൂപ (രു അറിന് 1,23,500 

രൂപ) നിരക്കില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നല്ൄന്നതിന് തയ്യാറാടണന്ന് ഈെമസ്ഥ  ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. 
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ടഔാഞ്ഞൃങ്ങല്ലൂ  തഹസീല്ദാറുടെ ലാെ് വാലു സട്ടിഫിക്കറൃ് രഔാരം രു അറിന് 1,17,138.08 

രൂപയാണ് വില.  

 കഡറൃാ ബാെില്  ഈള്ടപ്പട്ട ഭൂമിയായതിനാല്  സക്കാരിടെ ഄനുമതികയാടെ ഭൂമി 

മതിയായ രീതിയില്  ഈയത്തി ലലനിഖമന മാഗങ്ങള്  ഈടഅവസെില്  ഄത് സംരക്ഷിചൃ ്

ഔളിസ്ഥലം നിമ്മിക്കാല്ലൃന്നതാടണന്ന് തൃശ്ശൂ  പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ട  റികപ്പാട്ടു   

ടേയ്തിട്ടുഅവസ്. എന്നാല്  മതിലഔം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ഔമ്മിറൃി തീരുമാനങ്ങള്  ക്രമരഔാരമലാ  എ. 

ചൂഅവസി ഔാണിചൃ ് ഔളിസ്ഥലത്തിനു ഭൂമി അജിന്നുന്നതു സംബന്ധിചൃ നെപെിക്രമങ്ങള്  

സക്കാ  ഄറിയിപ്പ് ഈഅവസാൄന്നതുവടര നിത്തി ടവയ്ക്കാ   02.06.2022 ല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ടസക്രട്ടറിടയ തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. കഡറൃാ ബാെില്  ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃന്ന മുഔളില്  

പറെ ഭൂമി ഏടറൃഞ്ഞൃന്നുന്നതിനും, ആതിന് സക്കാരികലക്ക് ഄെകയ്ക്കഅവസ ഫീസ് ഴിവാക്കി 

നല്ൄന്നതിനും രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 
 

തീരുമാനം : - ആതു റവനു വൄപ്പിടെ പരിഖണനയ്ക്ക് നല്ഔാ   നികേശിന്നു.. 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (അ.സി) വൄപ്പ് 
 

4.6  പുഴയ്ക്കല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
 

തൃശ്ശൂ  ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 17.06.2022 ടല ഔത്തും പുഴയ്ക്കല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 
ഭരണസമിതിയുടെ 17.05.2022 ടല 2(3)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം പുഴയ്ക്കല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
രസിഡെിടെ 11.07.2022 ടല B.1185(140/22) / 2021-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും  (SRG 596/22). 
 
 

 കരാ.നം: 4/23 ഄെെല്  2,72,000 രൂപ 

(വിഔസനഫഅവസ് ലനറല് ) 

കപര് C.H.C കതാളൂ  ഡയാലിസിസ് യൂണിറൃിടല താല്ക്കാലിഔ 

ലീവനക്കാക്ക് കവതനം 
 

 

ഔഴിെ രടവഷമായി ല്ലക്കകരാഖം ബാധിചൃവക്ക് കതാളൂ  സാന്ഹയാകരാഖയ കഔന്ദ്രം മുകകന 

ഡയാലിസിസ് ടേയ്യു.അവസ്. ഡയാലിസിസ് അവശയമായവക്ക് സൗലനയമായാണ് 

ടേയ്യുന്നത്. ആവിടെ താല്ക്കാലിഔമായി നിയമിചൃിരിന്നുന്നവക്ക് 2022 മാചൃ,് ഏരില്  

മാസങ്ങളിടല കവതനം താടഴ പറയും രഔാരം നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിചൃ.് ആതിനു മുമ്പുള്ള കവതനം വിഔസനഫഅവസ് (ലനറല്) ഈപകയാഖിചൄ 

നല്ഔിയിട്ടുടഅവസന്ന് ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്.  
 

തസ്തിഔ എണം കവതന നിരക്ക് അടഔ (രതിമാസം) 
കഡാക്ട  1 50,000 50,000 
ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷയ   2 17,500 35,000 
കനഴ്സ് 2 17,500 35,000 
ഄറൃെ  ഔം ക്ലീന  2 8,000 16,000 

അടഔ (രു മാസകത്തക്ക് ) 1,36,000 
 
 

തീരുമാനം : - 
 

1)  ആവരുടെ കസവനം ഈപകയാഖടപ്പഞ്ഞൃത്തിയ സാഹേരയ 

ത്തിലം 2മാസകത്തന്നു മാത്രമായതിനാലം ഄനുമതി 
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നല്ൄ.. എന്നാല്  ഭാവിയില്  ടസെറിടെ 

രവത്തനത്തിന് HMC മുകകന ഫട ഔടഅവസത്തണടമന്ന് 

നികേശിന്നു.. തീത്തും നിദ്ധ്ന കരാഖിഔള്  ഴിചൃ ്

മറൄള്ളവരില്  നിന്ന് സൗലനയ നിരക്കില്  രു ഫീസ് 

നിശ്ചയിചൄം സംഭാവന തുെങ്ങിയ മാഗങ്ങളിലൂടെയും ഫട 

ഔടഅവസത്തുന്ന കമാഡല്  പരിഖണിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.    
 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 
4.7  മലപ്പുറം ലിലാ ാ പഞ്ചായത്്ത 
മലപ്പുറം ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 18.05.2022 ടല DPM/MPM/12/2020 (2 ഔത്തുഔള് )  (SRG 
570/22, SRG 567/22) 

തിരൂ, നിലമ്പൂ, ടപരിന്ത്ല്മണ എന്നിവിെങ്ങളിലായി ന്ന്ന് ലിലാ ാ അശുപത്രിഔള്  

ലിലാ ാ പഞ്ചായത്തിന് ക്സഔമാറി ഔിട്ടിയതാണ്. നിലമ്പൂ  ലിലാ ാ അശുപത്രിയില്  16 

ഡയാലിസിസ് ടമഷീനും തിരൂരില്  18 ഡയാലിസിസ് ടമഷീനും ടപരിന്ത്ല്  മണയില്  8 

ടമഷീനും ഈഅവസ്. ആവിടെ വളടര പാവടപ്പട്ട കരാഖിഔള്ക്ക് സൗലനയമായും മറൄ പാവടപ്പട്ടവക്ക്   

ൄറെ നിരക്കിലമാണ് ഡയാലിസിസ് നെത്തിടഔാഞ്ഞൃന്നുന്നത്.  ഇ യൂണിറൄഔളികലക്ക്  

റ്റാഫിനും മറൄം കവതനം നല്ൄന്നത് എചൃ.്എം.സി ഫഅവസില്  നിന്നാണ്. ഡയാലിസിസ് 

കരാഖിഔടെടെ എണം ഞ്ഞൃതല്  ഈള്ളതിനാല്  ഇ യൂണിറൄഔള്  ന്. ഷിഫ്റ്റായി രവത്തിപ്പിക്കാ   

ഈകേശിന്നു.. ന്. ഷിഫ്റ്റാന്നുന്നതിനായി ടപരിന്ത്ല്മണ ലിലാ ാ അശുപത്രിയില്  നാല് 

ടെക്നീഷയ മാകരയും നാല റ്റാഫ് കനഴ്സ്മാകരയും വീതല്ലൃം നിലമ്പൂ, തിരൂ, ലിലാ ാ 

അശൂപത്രിഔളികലക്ക് ന്. ടെക്നീഷയന്മാകരയും ന്. കനുമാകരയും വീതം നിയമിക്കാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  

തീരുമാനം: - ആതിനായി പദ്ധ്തിവിഹിതം ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതലാ . ഄധിഔമായി 

അടെഔടള നിയമിന്നുഔയാടണെില്  എചൃ.്എം. സിയില്  നി. 

തടന്ന കവതനം നല്ഔാ   നികേശിന്നു.. 
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 
4.8  മലപ്പുറം ലിലാ ാ പഞ്ചായത്്ത 
മലപ്പുറം ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 15.06.2022 ടല ഔത്ത് (SRG 589/22). 
 

 മലപ്പുറം ലിലാ ാ പഞ്ചായത്തിനു ഔീഴില്  ന്ന്ന് ലിലാ ാ അശുപത്രിഔള്  അണ് ഈള്ളത്. 

(തിരൂ, നിലമ്പൂ, ടപരിന്ത്ല്മണ).  ഇ അശുപത്രിഔള്ക്ക് ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയം 

ഈടഅവസെിലം ലീവനക്കാരുടെ ൄറല്ലൃഅവസ്. മിഔചൃ േിഔിത്സ ഈറപ്പാന്നുന്നതിന് റ്റാഫ് കനഴ്സ്, നഴ്സിംഖ് 

ഄസിറ്റെ് എന്നിവടര ടപരിന്ത്ല്മണ ലിലാ ാ അശുപത്രിയില്  നിയമിന്നുന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം: - ഄധിഔം റ്റാഫിടന നിയമിന്നുന്നത് സംബന്ധിചൃ ് അകരാഖയ 

വൄപ്പിടെ പരിഖണനന്നു നല്ഔാ   നികേശിന്നു.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ്    
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4.9 ഔണ്ണൂ  ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് 
ഔണ്ണൂ  ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 25.05.2022 ടല DPKNR-P/94/MISC/2022-ാാാം നമ്പ  
ഔത്്ത (SRG 635/22). 
 

 ഔണ്ണൂ  ലിലാ ാ പഞ്ചായത്തിടെ കനതൃതൃത്തില്  ല്ലക്ക മാറൃി ടവചൃ കരാഖിഔള്ക്ക്   

സൗലനയമായി മരുന്ന് വിതരണം നെത്തു.അവസ്. തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ 

വിഹിതകത്താടൊപ്പം സംഭാവനയും സൃീഔരിന്നു.അവസ്.  ഔണ്ണൂ  ലിലാ  അശുപത്രി സൂരഅവസ് 

നിേഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനായി കഹജ്ഹകലയാതി ഔിഡ്നി കപഷയെ് ടവല്ടഫയ  ടസാക്സസറൃി 

മുകകനയാണ് മരുന്ന് നല്ൄന്നത്. കഔരള ടമഡിക്കല്  സക്സലാനസ് കഔാപ്പകറഷ   ലിമിറൃഡ് 

(KMSCL) മുകകനയാണ് മരു. സംഭരിന്നുന്നത്. എന്നാല്  KMSCL മുകകന മരുന്ന് ലഭിന്നുന്നതിന് 

ഔാലതാമസം ഈഅവസാഔാറുഅവസ്. ഄതിനാല്  ഒപ്പണ്  മാക്കറൃില്  നി.ം ടെഅവസ/ ആ-ടെഅവസ  

നെപെിയിലൂടെ മരു. വാങ്ങാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 
 

തീരുമാനം:- 1) ഄകലാപ്പതി മരു.ഔള്  KMSCL നി.ം മാത്രകമ വാങ്ങാല്ലൃ. 

ആത് ടഔാലാ ത്തുള്ള ഔാരുണയ ഔമ്മൂണിറൃി ഫാമസി 

ഡികപ്പായില്  നിന്നാണ് വാകങ്ങഅവസത്. ആവിടെ നി.ം 

മരുന്ന് ലഭിക്കാ   ഔാലതാമസം വന്നാല്  പാലികയറൃീവ് 

രവത്തനത്തിനെക്കമുള്ള ഄതയാവശയമരു.ഔള്  

ഔാരുണയ, മാകവലി കറ്റാ, സക്സലാനകഔാ, ല   ഓഷധി, 

നീതി കറ്റാ  തുെങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങടെടെ ഓടെ്ലറൄഔളില്  

നി. വാങ്ങാല്ലൃന്നതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 
4.10  ടഔാഞ്ഞൃമണ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 21.06.2022 ടല PAN/9098/2022- J1 (DP) നമ്പ  ഔത്തും ടഔാഞ്ഞൃമണ്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 15.03.2022 ടല 1(10) നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 640/22- 
തസൃഭവ – DA2/146/2022- LSGD). 
 

 ഔാട്ടുപന്നി ശലയത്തില്  നി.ം െഷിടയ രക്ഷിന്നുന്നതിന് ടഔാഞ്ഞൃമണ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

2021-22 വഷം കരാലക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിരു.. ഇ കരാലക്ടിടെ നിേഹണം താടഴപ്പറയുന്ന 

രീതിയില്  നെത്താ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  

(i) വനയമൃഖങ്ങളില്  നിന്ന് വിള സംരക്ഷണ കവലി നിമ്മിന്നുന്നതിന് നിലവില്  50 എം.എം. 

ഡയമീറൃ  ലി.ഐ. കപാറ്റ് കവണടമന്നാണ് നിഷ്കഷിചൃിരിന്നുന്നത്. (െഷി ഒഫീസ  

ഄറിയിചൃത് ). ആതിനു പഔരമായി കഔാണ്ക്രീറൃ് കളുംഔടെം ഄംകകയറുഔടെം ഈപകയാഖിചൃ ്

കവലി നിമ്മിന്നുന്നതിന് ഄനുമതി


തീരുമാനം: - ആത് വനം വൄപ്പിടെ ഄഭിരായത്തിനു നല്ഔാ   

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികനാെ് നികേശിന്നു..  


(ii) ഄഞ്ച് വഷം വടര രായമായ റബര  പുരിയിെങ്ങളില്  ആെവിള െഷി ടേയ്തിരിന്നുന്ന 

െഷിയിെങ്ങള്ന്നു െി കവലി നിമ്മിന്നുന്നതിന് ഄനുമതി 
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(iii) റവനു കരകഔളില്  നിലം എന്ന് കരകടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടുള്ളതും എന്നാല്  തരം 

മാറൃിയിട്ടുള്ളതുമായ െഷിയിെങ്ങള്ക്ക് െി സംരക്ഷണ കവലി നിമ്മിന്നുന്നതിന് 

ഄനുമതി


തീരുമാനം :- ആവ രടം (Sl.No. ii & iii) െഷി വൄപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ഄഭിരാ 

യത്തിനു നല്ഔാ   ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികനാഞ്ഞൃ നികേശിന്നു..    

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 
4.11  പത്തനംതിട്ട ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട ലിലാ ാ പഞ്ചായത്തു രസിഡെിടെ 10.06.2022 ടല ഔത്ത്  (SRG 637/22). 
 

 പദ്ധ്തി അസൂത്രണം, നിേഹണം കമാണിറൃറിംഖ് എന്നിവയ്ക്കായി രകതയഔമായി വിഹിതം 

ടേലവഴിക്കാ   അസൂത്രണ മാഗകരക രഔാരം ഄനുമതിയുഅവസ്. ആങ്ങടന മാറൃി വ്കുന്നന്ന 

വിഹിതം ഈപകയാഖിചൃ ്വക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് കയാഖങ്ങള്, അസൂത്രണ സമിതി കയാഖങ്ങള്, പദ്ധ്തി 

രവത്തനല്ലൃമായി ബന്ധടപ്പട്ട മറൄ കയാഖങ്ങള്  എന്നിവയില്  പടെഞ്ഞൃന്നുന്ന വക്കിംഖ് 

ഗ്രൂപ്പികലയും അസൂത്രണ സമിതിയികല്കുന്നം ഄനൗകദയാഖിഔാംഖങ്ങള്ക്ക് യാത്രാബത്ത നല്ഔാ   

ഄനുമതി നല്ഔിയിട്ടുഅവസ്. എന്നാല്  നിരക്ക് എത്രയാടണന്ന് നിശ്ചിയിചൃിട്ടിലാ . താമസസ്ഥലത്തു 

നിന്ന് 8 ഔികലാമീറൃ  ഭൂപരിധിക്ക് മുഔളിലള്ളവക്കാണ് യാത്രാബത്ത നല്ഔാല്ലൃന്നത് 

എന്നതിനാല്  ആതു സംബന്ധിചൃ ്വയക്തത ൄറല്ലൃഅവസ്.  

 ഇ സാഹേരയത്തില്  വക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ് ഄംഖങ്ങള്ന്നും തകേശഭരണസ്ഥാപനതല  

അസൂത്രണസമിതി ഄംഖങ്ങള്ന്നും നല്ഔാല്ലൃന്ന യാത്രാബത്ത / സിറൃിംഖ് ഫീ എത്രയാടണന്ന് 

വയക്തത വരുത്തണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 
 

തീരുമാനം : - ടപാതുതീരുമാനം കണ്ഡിഔ 3.10 രഔാരം നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്.  
 
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 
4.12  പള്ളുരുത്തി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണറുടെ 02.07.2022 ടല 2927/DP4/2022/CRD നമ്പ  ഔത്തും പള്ളുരുത്തി 
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 24.05.2022 ടല C/845/22-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും  (SRG 
645/22). 
 
 ഭവനനിമ്മാണ സാമഗ്രിഔടെടെ വില വദ്ധ്ിചൃിട്ടുഅവസ്. ഄതിനാല്  പട്ടിഔലാതി 

വിഭാഖക്കാക്ക് ക്സലഫ് ഭവനപദ്ധ്തി രഔാരമുള്ള വീഞ്ഞൃ നിമ്മാണത്തിനു യൂണിറൃ് നിരക്ക് 

വദ്ധ്ിപ്പിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്   
 

 

തീരുമാനം:- തല്ക്കാലം പരിഖണികക്കഅവസതിടലാ . തീരുമാനിചൄ. 
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
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4.13  കളകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണറുടെ 12.05.2022 ടല CRD/997/2022/ H & T 6 നമ്പ  ഔത്തും കളകണരി 
കലാക്ക് പഞ്ചായത്തു ഭരണസമിതിയുടെ 04.01.2022 ടല 6(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം കളകണരി 
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 14.02.2022 ടല ഔത്തും കളകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 11.04.2022 ടല D/714/2020-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും, ഄനുബന്ധ കരകഔടെം  (SRG 
644/22 – LSGD – DD1/113/2022 – LSGD, SRG -684/22 – LSGD – DD1/136/2022 - LSGD). 

 കളകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായത്തില്  IAY പദ്ധ്തി നെപ്പാക്കിയകപ്പാള്  സംസ്ഥാന വിഹിതം 

ലഭിക്കാടത വന്നതിനാല്  2013 ല്  19,82,070/- രൂപ പുറകമരി സേീസ് സഹഔരണ ബാെില്  

നി.ം കലാടണഞ്ഞൃത്തു. ഇ വായ്പയില്  3,96,414 രൂപയും ആതിടെ പലിശയും ൄെിേിഔയായി 

ഈഅവസ്. IAY പദ്ധ്തിക്കായി ത്രിതല പഞ്ചായത്തുഔള്  നല്ഔിയ തുഔയില്  28,16,428/- രൂപ 

(ഄക്കൗഅവസ് നമ്പ  - 40134100110301 – SMGB, കളകണരി) ടേലവഴിക്കടപ്പൊടത മിചൃമുഅവസ്. ഇ 

തുഔയില്  നി.ം പുറകമരി സേീസ് സഹഔരണ ബാെിടല IAY കലാണിടെ ൄെിേിഔ 

തുഔയായ 3,96,414 രൂപയും പലിശയും തിരിടഔ ഄെയ്ക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിചൃ.്  
 
 

തീരുമാനം : - 1) IAY സംസ്ഥാന വിഹിതം ലഭിക്കാടത വന്ന സാഹേരയത്തില്  

IAY പദ്ധ്തിയ്ക്കായി തടന്ന എഞ്ഞൃത്ത കലാണ്  അയതിനാല്  

ഄനുമതി നല്ൄ.. ബാക്കിതുഔ PMAY, ക്സലഫ് ഭവന 

പദ്ധ്തിക്ക് ഈപകയാഖിക്കണം. ഇ ലക്ഷയം  ക്സഔവരിചൃാല്  

ബാക്കി തുഔ മറൄ ഭവന പദ്ധ്തി, വീഞ്ഞൃ പുനരുദ്ധ്ാരണം 

എന്നിവയ്ക്കായി ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതാടണ.ം നികേശി 

ന്നു..  

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് 
 

4.14  പൂൊ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

പൂൊ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെ് 16.09.2021 ടല ഔത്തും പൂൊ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 08.09.2021 ടല 7(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 676/22). 
 

 പൂൊ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  4,5,6 വാഡുഔള്  ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി പനചൃിഔപ്പാറ 

കഔന്ദ്രമാക്കി രു ക്ഷീര സംഗം രവത്തനം അരംഭിന്നുവാ   ഈകേശിന്നു.. ക്ഷീര സംഗത്തിന് 

സൗലനയമായി രു ടഔട്ടിെമുറി നല്ഔണടമന്ന് ഇരാറൄകപട്ട കലാക്ക് ഡയറി എക്സ്റൃ ഷ   

ഒഫീസ  ശുപാശ ടേയ്തിട്ടുഅവസ്. പൂൊ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ കഷാപ്പിംഖ് കഔാംലാനക്സില്  5/387 

B നമ്പ  മുറി ആകപ്പാള്  ഴിഞ്ഞു ഔിെന്നുഔയാണ്. ഇ മുറി ക്ഷീര സംഗത്തിന് 

വാെഔരഹിതമായി നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

തീരുമാനം : - ടേറിയ തുഔ വാെഔയായി ഇൊക്കണം. ക്ഷീരവിഔസന 

വൄപ്പില്  രലിറ്റ  ടേയ്ത സംഗമാഔണം. ഇ 

നിബന്ധനഔകളാടെ ടഔട്ടിെമുറി നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ൄ..  

 
നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (അ.സി) വൄപ്പ് 
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4.15  ന്ന്നാ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ആഞ്ഞൃക്കി ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 11.07.2022 ടല ഔത്തും ന്ന്നാ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 
ഭരണസമിതിയുടെ 07.06.2022 ടല 5(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 677/22 – CC/408/2022). 
 

 ന്ന്നാ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  പട്ടിഔലാതി വിഭാഖത്തില്  ഈള്ടപ്പടെയുള്ളവരുടെ 

വീഞ്ഞൃഔള്ക്ക് അധിഔാരിഔ സ്ഥലകരകഔടെടെ ഄഭാവത്തില്  ഄനധിെത ഖണത്തില്ടപ്പ 

ഞ്ഞൃത്തിയാണ് വീട്ടു നമ്പ  നല്ഔിയിരിന്നുന്നത്. ഄതിനാല്  ആവക്ക് വീഞ്ഞൃ ടമയിെന സ്, 

പട്ടിഔലാതി വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ട വിദയാഥിഔള്ക്ക് പഠനമുറി എന്നിവക്ക് ധനസഹായം 

നല്ഔാ   ഔഴിയുന്നിലാ . ആത്തരം ഄനധിെത ഖണത്തില്  ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി നമ്പ  ഈള്ള 

ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്ന്നും വീഞ്ഞൃടമയിെന സിനും പഠനമുറിന്നും ധനസഹായം നല്ഔാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്   
 

തീരുമാനം : - 1) ഇ വിഷയത്തില്  ഄഹതയുള്ള രകതയഔ കഔസുഔള്  

ഈഅവസ് എെില്  ഄറിയിന്നുന്ന മുറയ്ക്ക് ഄവയുടെ രകതയഔ 

സാഹേരയം / ഄഹത എന്നിവ പരികശാധിചൃതിനു 

കശഷം പരിഖണിന്നുന്നതാണ്. 
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

4.16  മഹാത്മാഖാന്ധി കദശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറപ്പ് പദ്ധ്തി 

MGNREGS മിഷ   ഡയറക്ടറുടെ 18.08.2020 ടല 52996/E/2022/REGS (1) നമ്പ  ഔത്തും 
ഄനുബന്ധകരകഔടെം  (SRG 642/22 - LSGD – DD2/214/2020 / LSGD). 

(i) മഹാത്മാഖാന്ധി കദശീയ ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറപ്പ് പദ്ധ്തി രഔാരം രവത്തിന്നുന്ന വീഞ്ഞൃ 

നിമ്മാണ സാമഗ്രി യൂണിറൄഔള്ക്ക് സാധനങ്ങള്  വിതരണം ടേയ്യുന്നതിന് ടവഅവസ  

അയി രവത്തിന്നുന്നതിന് CDS ഔള്ക്ക് 13.08.2018 ടല 110/2018/തസൃഭവ ഈത്തരല്ലൃ 

രഔാരം ഄനുമതിയുഅവസ്. മറൃ് അസ്തി നിമ്മാണ രല്ലത്തിഔടെകെയും ടവഅവസമാരായി CDS 

ഔള്ക്ക്  ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം : - ആതുപരികശാധിചൃ ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് 

ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. ടവഅവസ  എന്ന നിലയില്  

സി.ഡി.എസിടെ രവത്തനം സംബന്ധിചൃ വിവരങ്ങടെം 

റികപ്പാട്ടില്  കേക്കണം. 
 

(ii) അസ്തി നിമ്മാണ രല്ലത്തിഔള്ക്ക്  ടമറൃീരിയല്  ഗെഔത്തിലള്ള തുഔ ടതാഴിലറപ്പു 

പദ്ധ്തിയില്  നിന്ന് ലഭിന്നുന്നതിടല ഔാലതാമസം ടവഅവസമാക്ക്  ബുദ്ധ്ിമുട്ടുഅവസാൄം. 

ആതു പരിഹരിക്കാ   ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ വിഔസന ഫഅവസില്  നി.ം CDS ഔള്ക്ക്    

വക്കിംഖ് ഔയാപിറൃല്  ലഭയമാക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമ.ം അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. 
 

തീരുമാനം : - വക്കിംഖ് ഔയാപിറൃലിനു നിലവില്  ടവഅവസറായി 

രവത്തിന്നുന്ന CDS യൂണിറൄഔള്ക്ക്  പഔരം പരമാവധി 2.00 

ലക്ഷം രൂപ റികവാള്വിംഖ് ഫഅവസായി നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് 
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4.17  ഔതിരൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ഔതിരൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 02.04.22 ടല B1-105/22-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 
ഭരണസമിതിയുടെ 05.03.2022 ടല 57(5)/22-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 636/22, SRG 595/22). 
 

 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  2019ല്  ൄഞ്ഞൃംബാകരാഖയ കഔന്ദ്രം രവത്തനം അരംഭിചൃകപ്പാള്  രു 

ഫിസികയാ ടതറാപ്പി ടസെറും ആവിടെ രുക്കിയിട്ടുഅവസ്. ആവികെക്കാവശയമായ ഈപഔരണങ്ങള്  

കപിാണ്സഷിപ്പിലൂടെയാണ് ഔടഅവസത്തിയത്. ആവിടെ ഫിസികയാ ടതറാപ്പിറ്റിടന ദിവസ 

കവതനാെിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിചൃ ് രതിമാസം ശരാശരി 25 ദിവസം ഫിസികയാ 

ടതറാപ്പിറ്റിടെ കസവനം ലഭയമാന്നു.അവസ്. ഇ കസവനത്തിന് 100 രൂപയാണ് ഇൊന്നുന്നത്. 

പാലികയറൃീവ് ടഔയ  പദ്ധ്തിയുടെ ഭാഖമായി വീഞ്ഞൃഔളിടലത്തിയും ഫിസികയാ ടതറാപ്പി 

നല്ൄ.അവസ്. ഇ വഷം മുതല്  പദ്ധ്തി വിഹിതം ഈപകയാഖിചൃ ് ഫിസികയാടതറാപ്പിറ്റിടന 

താല്ക്കാലിഔാെിസ്ഥാനത്തില്  ഇ ടസെറില്  നിയമിക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം : -   തനതുഫഅവസില്  നി.ം കവതനം നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ൄ..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 

4.18 വാഴൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

കഔാട്ടയം ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 21.06.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 616/22 – CC/343). 

 വാഴൂ  ൄഞ്ഞൃംബാകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തിടെ ഈചൃഔഴിഞ്ഞുള്ള രവത്തനത്തിന് രു 

കഡാക്ടകറയും രു പാരാടമഡിക്കല്  റ്റാഫിടനയും ഄധിഔമായി നിയമിചൃ ്ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  

നിന്ന് കവതനം നല്ൄ.അവസ്. ആതിനു പുറടമ ഔഴിെ ന്.വഷമായി ഒകരാ വഷല്ലൃം 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ രകതയഔാനുമതികയാടെ ഄധിഔമായി രു കനഴ്സിടന െി 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതമുപകയാഖിചൃ ് നിയമിചൃിട്ടുഅവസ്. ഇ വഷം െി രു റ്റാഫ് കനഴ്സിടന 

ഄധിഔമായി ഔരാെിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം : - പി.എചൃ.്സിയിടല ശരാശരി ഓട്ട് കപഷയെിടെ എണല്ലൃം 

ഄധിഔമായി രു കനഴ്സിടന െി നിയമികക്കഅവസതിടെ 

അവശയഔതയും സംബന്ധിചൃ ് District Medical Officer റുടെ 

റികപ്പാട്ട് സഹിതം നല്ൄന്ന മുറയ്ക്ക് പിന്നീഞ്ഞൃ പരിഖണിന്നും.  

  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
4.19  തൃശ്ശൂ  ലിലാ ാ പഞ്ചായത്്ത 

തൃശ്ശൂ  ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 18.06.2022 ടല DPT-A5-2181/2022-ാാാം നമ്പ  ഔത്ത്  
(SRG 680/22). 

കരാ.നം: 443/22 ഄെെല്  11,11,111 രൂപ 

 എസ്.സി.പി  10,00,000 രൂപ 

ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതം 1,11,111 രൂപ 

കപര് എസ്.സി വനിതഔള്ക്ക് ഔാഷിഔ യന്ത്രം വാങ്ങല്  
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പട്ടിഔലാതി വിഭാഖത്തിടല വനിത ഔഷഔന്നുള്ള ഔാഷിഔ യന്ത്രം വാങ്ങുന്നതിന് ഔഴിെ 

വഷം കരാലക്ട് പദ്ധ്തിയില്  ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിരു.. ആവ 100 ശതമാനം സബ്സിഡികയാടെ 

നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

തീരുമാനം : - ഄനുമതി നിരസിന്നു.. നിലവിടല മാഗകരകരഔാരം 

സബ്സിഡി നല്ഔാ   നികേശിന്നു.. 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

4.20  ഒചൃിറ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

ടഔാലാ ം ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 28.06.2022 ടല ഔത്തും ഒചൃിറ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമതിയുടെ 07.05.2022 ടല 1(3), 19.07.2022 ടല 2(3) എന്നീ നമ്പറുഔളിലായുള്ള തീരുമാനല്ലൃം  
(SRG 620/22- CC/389/2022) 
 

കരാ.നം: 14/23 ഄെെല്  23,06,900/- രൂപ 

 (CFC Tied Grant) 

കപര് പന്നക്കാട്ടില്  യദുഭവനം കതാെിന് േീപ്പു നിമ്മാണം 
 

 

ക്ലാപ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  പന്നക്കാട്ടില്  യദുഭവനം കതാെിന് േീപ്പു നിമ്മാണം എന്ന ഇ 

കരാലക്ടു ഇ വഷം പിില്  ഒവറായി തുെരുന്നതാണ്. കവലികയറൃ സമയത്ത് ആവിടെ  

ൄെിടവള്ളം മലിനമാൄഔയും െഷി നശിന്നുഔയും ടേയ്യു.. ആത് ആറികഖഷ   വൄപ്പിടെ 

അസ്തിയാണ്. ഄതിനാല്  തുഔ ആറികഖഷ   വൄപ്പിന് ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്ത് േീപ്പ് നിമ്മാണം 

നെത്തുന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം : ആറികഖഷ   വൄപ്പിടെ No Objection Certificate വാങ്ങി 

തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖം മുകകന 

നി മ്മാണം നെത്താ   നികേശിന്നു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 

4.21  ഒചൃിറ കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

ടഔാലാ ം ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 28.06.2022 ടല ഔത്തും ഒചൃിറ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 07.05.2022 ടല 1(3), 19.07.2022 ടല 2(3) എന്നീ നമ്പ  രഔാരമുള്ള 
തീരുമാനങ്ങടെം (SRG 619/22 – CC/390/2022) 
 

കരാ.നം: 15/23 ഄെെല്  23,07,000   രൂപ 

(സി.എഫ്.സി ക്സെഡ് ഗ്രാെ്) 

കപര് സതയാലയം ഔെവ് മാധവ മന്ദിരം േീപ്പ് നിമ്മാണം 
 

 

ക്ലാപ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല സതയാലയം ഔെവ് മാധവ മന്ദിരം ഭാഖത്ത് കവലികയറൃ സമയത്ത് 

ഔിണറുഔളില്  ഈപ്പുടവള്ളം ഔയറി ൄെിടവള്ളം മലിനമാൄഔയും െഷി നശിന്നുഔയും ടേയ്യു.. 

ആതിനു പരിഹാരമായി സതയാലയം ഔെവ് മാധവ മന്ദിരം ഭാഖത്ത് േീപ്പ് 
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നിമ്മിക്കാനുകേശിന്നു..  ആത് ആറികഖഷ   വൄപ്പിടെ അസ്തിയാണ്. ഄതിനാല്  തുഔ 

ആറികഖഷ   വൄപ്പിന് ടഡകപ്പാസിറൃ് ടേയ്ത് േീപ്പു നിമ്മാണം നെത്താ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
  
 

 

തീരുമാനം  :- ആറികഖഷ   വൄപ്പിടെ No objection Certificate വാങ്ങി 

തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖം മുകകന 

നിമ്മാണം നെത്താ   നികേശിന്നു..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 

4.22  മാഞ്ഞൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

മാഞ്ഞൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 04.08.2022 ടല B1-70/2022 – ടല ഔത്തും കഔാട്ടയം 

ലിലാ ാ ദുരന്ത്നിവാരണ ഄകതാറിറൃി ടേയകപഴ്സടെ (ലിലാ ാ ഔളക്ട ) 26.07.2022 ടല DM1 – 

6182/2020 ടല ഈത്തരല്ലൃം (SRG 788/22- CC /427/22). 
 
 

 

 

 

 

ടഔാവിഡ് 19 മഹാമാരിസമയത്ത്  CFLTC, DCC ടഔാവിഡ് ടഔയ  ടസെ  എന്നീ സൗഔരയം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രുക്കിയിരു.. ആതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രകദശടത്ത കഔാതനല്ലൂ  

കളവാനീസ ധയാനകഔന്ദ്രത്തിടെ ടഔട്ടിെമാണ് ഈപകയാഖിചൃത്. പുതിയതായി പണിത ഇ 

ടഔട്ടിെല്ലൃം ഔട്ടിലഔള്, ഫണിചൃ  ഈള്പ്പടെയുള്ള സൗഔരയല്ലൃം സൗലനയമായാണ് നല്ഔിയത്. 

തുെചൃയായ ഈപകയാഖത്തില്  ടഔട്ടിെത്തിടെ ടപയിെിംഖ്, ലാനംബിംഖ് മറൄ സൗഔരയങ്ങള്  

മുതലായവയ്ക്ക് ഄറൃൄറൃപ്പണി അവശയമായി വന്നിട്ടുഅവസ്. ആതിടെ ഄറൃൄറൃപ്പണിക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ 

വരുടമന്ന് സ്ഥാപനത്തിടെ ഡയറക്ട  ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. 8.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ എറ്റികമറൃ് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഄസിറ്റെ് എഞ്ചിനീയ  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുഅവസ്. ആതനുസരിചൃ ്8.00 ലക്ഷം രൂപ 

തനതുഫഅവസില്  നിന്ന് വഔയിരുത്തി ആതിടെ ഄറൃൄറൃപ്പണിക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരാലക്ട് 

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുഅവസ്. ഄതിന് DDMA ടേയമാനായ ലിലാ ാഔളക്ട  ഄനുമതിയും നല്ഔിയിട്ടുഅവസ്.  

 നിമ്മാണ രല്ലത്തി നെപെിക്രമങ്ങളിലൂടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു നെത്താ   

ഔാലതാമസടമഞ്ഞൃന്നും എന്നതിനാല്  ഇ തുഔ കഔാതനല്ലൂ  കളവാനീസ ധയാനകഔന്ദ്രത്തിടെ 

ഄക്കൗഅവസികലക്ക് കനരിട്ടു ക്സഔമാറാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  
 

 

തീരുമാനം  :- മുഴുവ തുഔയും കഔാതനല്ലൂ  കളവാനീസ് ധയാനകഔന്ദ്രത്തിനു 

മു റായി ക്സഔമാറാല്ലൃന്നതലാ . ധയാനകഔന്ദ്രം കനരിട്ട് രല്ലത്തി ടേയ്ത് 

രല്ലത്തിയുടെ പുകരാഖതിയുടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  വാലുകവഷ   

രഔാരം ഗട്ടം ഗട്ടമായി തുഔ നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി നല്ൄ.. 

അടഔ ടേലവ് 8.00 ലക്ഷം രൂപയില്  പരിമിതടപ്പഞ്ഞൃത്തണം. 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് 
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4.23  ഔണ്ണൂ  ലിലാ ാ പഞ്ചായത്്ത 
  
ഔണ്ണൂ  ലിലാ ാ പഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 10.06.2022 ടല Plan/President/A2 3395/21-ാാാം നമ്പ  
ഔത്്ത  (SRG 657/22) 

 

ലിലാ ാ പഞ്ചായത്തിടെ ഔീഴിലള്ള ടഔ.പി.അ.ലി.എം.ലി.എചൃ.്എസ്.എസ് സ്കൂള്  

കഔാമ്പൗഅവസില്  ലനഔീയാസൂത്രണ രലതജൂബിലി സ്മാരഔല്ലൃം ബഹു. കഔരള മുകയമന്ത്രിയായിരുന്ന 

ശ്രീ.ആ.ടഔ.നായനാരുടെ രതിമയും സ്ഥാപിക്കാ   ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിചൃിട്ടുഅവസ്. 

ലനഔീയാസൂത്രണത്തില്  ഔണ്ണൂ  ലിലാ  ക്സഔവരിചൃ കനട്ടങ്ങള്  ഡിലിറൃല്  രൂപത്തില്  

മൂസിയത്തില്  രദശിപ്പിക്കാനുകേശിന്നു.. ആവിടെ ശ്രീ ആ.ടഔ.നായനാരുടെ രതിമ 

സ്ഥാപിക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ.. കരാലക്ട് തയ്യാറാക്കി ലിലാ ാ അസൂത്രണ 

സമിതിന്നു നല്ഔണം.  

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (അ.സി) വൄപ്പ് 
 
 
4.24  ടനലാ ിയാമ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 13.07.2022 ടല PAN/10333/2022-J2(DP) നമ്പ  ഔത്തും ടനലാ ിയാമ്പതി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 27.06.2022 ടല A4-595/2021-ടല ഔത്തും ടനലാ ിയാമ്പതി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 22.02.2022 ടല 6/4, 24.03.2022 ടല  
9/1- എന്നീ നമ്പറായുള്ള തീരുമാനങ്ങടെം ഄനുബന്ധകരകഔടെം  (SRG 687/22) 
 

 

ടനലാ ിയാമ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2021-22 വഷം പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തിടല 90 

ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്ക്ക് ഭവന നിമ്മാണത്തിന് കരാലക്ട് എഞ്ഞൃത്തിരു.. 6.00 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് 

നല്ൄന്നത്. ആതിനായി അടഔ 5.40 കഔാെി രൂപയാണ് വഔയിരുത്തിയിരുന്നത്. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല 5-ാാാം വാഡില്  പുല്ലുഔാെ് കഔാളനി രകദശത്തുള്ള ഒകരാ പട്ടിഔവഗ   

ൄഞ്ഞൃംബത്തിനും കരക്ക  വീതം ഭൂമി സക്കാ  നല്ഔിയിട്ടുഅവസ്. ഇ സ്ഥലത്താണ് വീെ് നിമ്മിചൄ 

നല്ൄന്നത്. ഇ വീഞ്ഞൃഔള്  നിമ്മിന്നുന്നതിന് ആ റ്റിറൃൂട്ട് കഫാ  ടസാക്സസറൃല്  

ഄഡൃാ ടസ്മെ് മരുതംൄഴി, തിരുവനന്ത്പുരം എന്ന ഏല സിടയ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി, വീഞ്ഞൃഔടെടെ ഗുണകഭാക്തൃസമിതി രസിഡെ്, ഏല സിയുടെ 

ഡയറക്ട  എന്നിവരുമായി 25.03.2022 ല്  എഗ്രിടമെില്  ഏടപ്പട്ടു. ൊടത 

ഭവനനിമ്മാണത്തിടെ അദയഖഡുടവന്ന നിലയില്  1,07,28,229 രൂപ ഏല സിന്നു ക്സഔമാറി 

(റൃി.എസ്.പി വിഹിതം 3,21,000 രൂപയും വിഔസനഫഅവസ് 1,04,07,229 രൂപയും). സാമ്പത്തിഔവഷം  

ഄവസാനിന്നുന്നതിനു മുമ്പ് ക്സലഫ് പദ്ധ്തിന്നുള്ള തുഔ നഷ്ടടപ്പൊതിരിക്കാനാണ് 24.03.2022 

ടല ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആരഔാരം തുഔ 

ക്സഔമാറിയടതന്നറിയിചൄടഔാഅവസ് ആതിന് സാകരഔരണം നല്ഔണടമന്നാവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. 
 

 

 

തീരുമാനം :- 1) ആ റ്റിറൃൂട്ട് കഫാ  ടസാക്സസറൃല്  ഄഡൃാ ടസ്മെ് 

എന്ന ഏല സിക്ക് വീഞ്ഞൃ നിമ്മാണത്തിനുള്ള 

ഄക്രഡികറൃഷ   ആലാ  എന്ന് കയാഖം നിരീക്ഷിചൄ. സുസ്ഥിര 
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നഖരവിഔസനം, നഖരവിഔസന പദ്ധ്തി കരക 

തയ്യാറാക്കല്, വിഔസന മാതൃഔ തയ്യാറാക്കല്, ഔമ്മൂണിറൃി 

ഒഖക്സനകസഷ   എന്നീ കമകല്കുന്ന മാത്രമാണ് മുഔളില്  

പറെ ഏല സിക്ക് 06.01.22 മുതല്  ന്.വഷകത്തക്ക് 

ഄക്രഡികറൃഷ   ഈള്ളത്. ക്സലഫ് ഭവന പദ്ധ്തിയില്  

ഭവന സമുചൃയം ടെഅവസറിലൂടെ ഏല്പിക്കാ   

ഄനുമതിയുടഅവസെിലം വയക്തിഖത ഭവനങ്ങള്  ആരഔാരം 

ഏല സിഔടള ഏല്പിക്കാ   ഄനുമതി ആലാ  എ.ം കയാഖം 

വിലയിരുത്തി. 

       ആത് പരികശാധിചൄ റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   ക്സലഫ് േീഫ് 

എക്സിഔുട്ടീവ് ഒഫീസടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. റികപ്പാട്ടിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീഞ്ഞൃ പരിഖണിന്നും.  

 

നെപെി:- 1) േീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട, ക്സലഫ് മിഷ   

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

 
4.25 ഄെിമാലി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
ആഞ്ഞൃക്കി ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 11.07.2020 ടല ഔത്തും ഄെിമാലി കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 
രസിഡെിടെ 09.07.2022 ടല D623/2022-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും  (SRG 694/22) 

 
ക്സലഫ് മിഷ   പദ്ധ്തി 2020-ന്നാം ഗട്ട ഄപ്പീല്  സൃീഔരിന്നുന്നതിന് ഄെിമാലി 

കലാക്ക് പഞ്ചായത്തില്  ടഹല്പ് ടഡസ്ക് രൂപീഔരിചൃ ് ക്രമീഔരണം ടേയ്തിരു.. ഄപ്പീല്  

സൃീഔരിചൃ ് നെപെി എഞ്ഞൃകക്കഅവസ ഄവസാനദിവസം 17.06.2022 അയിരു.. അടഔ 928 

ഄകപക്ഷഔളാണ് ലഭിചൃത്. ആവ പരികശാധിചൃ ് ക്സലഫ് ലിറ്റില്  ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തുന്നതിന് 

കയാഖയതയുള്ളവരുകെയും ഄകയാഖയരാവയവരുകെയും ലിറ്റ് ക്സസറൃില്  ഄപ് കലാഡ് ടേയ്യണം. 

എന്നാല്  ഄവസാനദിവസമായ ജൂണ്  17-ാാാം തീയതി ടനറൃ് ഔണക്ഷടെ രനം ം ഔാരണം 119 

ഄകപക്ഷഔള്  ക്സസറൃില്  ഄപ് കലാഡ് ടേയ്യാ   ഔഴിെിലാ . ഄതിനാല്  ആവരുടെ 

വിവരങ്ങള്  െി ഄപ് കലാഡ് ടേയ്യാ   (കയാഖയതയുള്ളവരും ഄകയാഖയരായവരും) 

ക്രമീഔരണം ടേയ്യണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 
 

തീരുമാനം  :- ഄന്ത്ിമക്സലഫ് ഗുണകഭാക്തൃലിറ്റ് രസിദ്ധ്ീഔരിചൃ 

സാഹേരയത്തില്  തല് ക്കാലം ആതു പരിഖണികക്കഅവസതിലാ  എ. 

കയാഖം തീരുമാനിചൄ. 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
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4.26 ചൂണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

 എറണാൄളം ലിലാ ാ ഔളക്ടറുടെ 06.07.2022 ടല 106426/22/DPC/DPO/EKM/CC നമ്പ  ഔത്തും 
ചൂണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 06.07.2022, 01.07.2022 എന്നീ തീയതിഔളിടല 
ഔത്തുഔള്  (2 എണം) ചൂണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 27.06.2022 ടല  
1(6)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 661/22). 
 

 

i) കരാ.നം: 9/23 ഄെെല്  4,99,000/- രൂപ 
             (CFC Tied Grant) 

കപര് വിവിധ വാഡുഔളിടല ഔാനഔളിടല മാലിനയം നീക്കം ടേയ്യല്  

ii) കരാ.നം. 10/23 ഄെെല്  4,99,000/- രൂപ 
 (CFC Tied Grant) 

കപര് ഔകട്ടപ്പാെം ഭാഖടത്ത കതാെ് ല്ലത്തിയാക്കല്  

iii) കരാ.നം. 11/22 ഄെെല്  4,95,000/- രൂപ 
     (CFC Tied Grant) 

കപര് പള്ളിക്കവല ൄ.ംപുറം ഔാന ല്ലത്തിയാക്കല്  
 

 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധ്തി അസൂത്രണ മാഗകരക രഔാരം 1.00 ലക്ഷം രൂപയില്  

ഞ്ഞൃതലള്ള രല്ലത്തിഔള്  ആ-ടെഅവസ  മുകകനയാണ് നെകത്തഅവസത്. ഔാലവഷം  

അരംഭിന്നുന്നതിനു മുമ്പായി ടേകയ്യഅവസ രല്ലത്തി അയതിനാല്  മുഔളില്  പറെ 

കരാലക്ടുഔള്  ആ-ടെഅവസറിനു പഔരം സാധാരണ ടെഅവസറിലൂടെ നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

തീരുമാനം  :- അവശയം നിരസിചൄ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

4. 27 തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖം 

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

 എഞ്ചിനീയമാരുടെ അവശയത്തിന് മാനദണ്ഡങ്ങള്  പാലിചൃ ് എലാ ാ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളിലം വാഹനം വാെഔയ്ക്ക് എഞ്ഞൃന്നുന്നതിനും, എഞ്ചിനീയമാക്ക് വാഹനം 

ആലാ ാത്ത നഖരസഭഔള്ന്നും, ലിലാ ാ പഞ്ചായത്തുഔള്ന്നും, കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുഔള്ന്നും, 

നിലവിലള്ള നിബന്ധനഔള്  പാലിചൄടഔാഅവസ് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനും 14.03.2018 ടല 

690/18/തസൃഭവ നമ്പ  രഔാരം സക്കാ  ഈത്തരവായിട്ടുഅവസ്. പദ്ധ്തി 

ഄവകലാഔനകയാഖങ്ങളില്  വാഹനലഭയത ൄറവ് ന്ലം പദ്ധ്തി നിേഹണത്തില്  കട്ടടറ 

ബുദ്ധ്ിമുട്ടുഔള്  ഄനുഭവിന്നുന്നതായി എഞ്ചിനീയമാ  ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. ആതിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  വാഹനലഭയത സംബന്ധിചൃ രു കഡറൃ ഔളക്ഷ   നെത്തിയിരു.. 

ആതനുസരിചൃ ് 541 തകേശസ്ഥാപനങ്ങളിടല എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖത്തിന് 

വാഹനസൗഔരയമിലാ . ആതില്  തടന്ന 262 തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  ഫഅവസിടെ 

ഄപരയാപ്തതന്ലം വാഹനസൗഔരയം ലഭയമാക്കാ   ഔഴിയിലാ . പുതിയ അസൂത്രണ/സബ്സിഡി 

മാഗകരക രഔാരം തനത്/വിഔസനഫഅവസ് (ടപാതു വിഭാഖം - സാധാരണ വിഹിതം) അണ് 

വാഹനം വാെഔയ്ക്ക് എഞ്ഞൃന്നുന്നതിന് ഄനുമതിയുള്ളത്. ഇ ഫഅവസില്  നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഖ് 
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വിഭാഖത്തിടെ വാഹന സൗഔരയത്തിനായി പദ്ധ്തിഔള്  വ്കുന്നന്നത് സംബന്ധിചൃ ്

തകേശസൃയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  വിമുകത ഔാട്ടു.അവസ്. മു ഔാലങ്ങളില്  തനതുഫഅവസിടെ 

ലഭയത ൄറല്ലൃള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില്  കനാണ്  കറാഡ് ടമയിെന സ് ഫഅവസില്  നിന്ന് 

വാഹനം വാെഔയ്ക്ക് എഞ്ഞൃന്നുന്നതിന് ഄനുമതിയുഅവസായിരു.. (02.08.2019 ടല 

LSGD/DB3/141/2019/LSGD നമ്പ  സന്നുല). ൊടത 2017 നു കശഷം രലിറ്റ  ടേയ്ത 

വാഹനമായിരിക്കണടമന്ന മാഗകരകയിടല നിബന്ധനയും, ഄനുവദിചൃിട്ടുള്ള നിരക്ക് Rs.18/km 

(ശരാശരി) എന്നതും വാഹനം ലഭിന്നുന്നതിന് ബുദ്ധ്ിമുട്ട് സൃഷ്ടിന്നു.. വിസ്തൃതി െിയതും, വയതയസ്ത 

Terrain-ല്  ഈള്ടപ്പട്ടുവരുന്നതുമായ തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്, മാഗകരകയില്  

ഄനുശാസിന്നും രഔാരമുള്ള പരിധിഔള്  (km & തുഔ) വാഹനലഭയതയ്ക്ക് രയാസഔരമാണ്. 

ഄതിനാല്  കമല്വിവരിചൃ വിഷയങ്ങളില്  അവശയമായ ആളല്ലൃഔള്  ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തണടമന്നതു 

സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം : - വാഹനം വാെഔയ്ക്ക് എഞ്ഞൃന്നുന്നതു സംബന്ധിചൃ ് നിലവിടല 

നിബന്ധനഔള്  മാകറൃഅവസതിടലാ ന്ന് കയാഖം തീരുമാനിചൄ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 

4.28 പത്തനംതിട്ട ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് 

പത്തനംതിട്ട ലിലാ ാ പഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 12.08.2022 ടല P6/3182/21-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 

പത്തനംതിട്ട ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 04.08.2022 ടല 6(7)-ാാാം നമ്പ  

തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 786/22). 
 

 

കരാ.നം: 726/23 ഄെെല്  5,00,000   രൂപ 

(തനത്ഫഅവസ് ) 

കപര് പള്ളികയാെങ്ങള്ക്ക് ഗ്രാെ്  
 
 

 

 

 

അറന്മുള ഈത്രട്ടാതി ലകലാത്സവം ലിലാ യുടെ ക്സപതൃകഔാത്സവമാണ്. നാല്പകതാളം ചുഅവസ   

വള്ളങ്ങള്  ഇ ലകലാത്സവത്തില്  പടെഞ്ഞൃന്നു.അവസ്. ലകലാത്സവത്തിനു കശഷം ചുഅവസ   

വള്ളങ്ങള്  കഔഞ്ഞൃൊടത സൂക്ഷിന്നുന്നതിന് പള്ളികയാെസമിതിഔള്ക്ക് ഭാരിചൃ ടേലല്ലൃ വരും. ഇ 

പള്ളികയാെങ്ങടെടെ പരിപാലനത്തിന് ധനസഹായമായി 25,000 രൂപ വീതം നല്ഔാ   

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  
 

തീരുമാനം :- 1) ഒകരാ പള്ളികയാെങ്ങള്ന്നും 10,000 രൂപയില്  പരിമിതടപ്പഞ്ഞൃത്തി 

ധനസഹായം നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ൄ.. മറൃ് 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് ഇ വഷം  ധനസഹായം 

ലഭിചൃ പള്ളികയാെങ്ങള്  ഴിചൃ ്മറൄള്ള പള്ളികയാെങ്ങള്ക്ക് മാത്രകമ 

ധനസഹായം നല്ഔാല്ലൃ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ് 
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4.29  ഔെിന്നുഴി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

ഔെിന്നുഴി കലാക്ക്പഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 04.08.2022 ടല P2-ാാാം നമ്പ  ഔത്ത്  (SRG 

787/22). 
 

 

 

 

 

ഔെിന്നുഴി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒണകത്താെനുബന്ധിചൃ ് വിപണന സൗഔരയം 

രുന്നുന്നതിനായി പുതിയതായി രു കരാലക്ട് ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്താ   സുകലക കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്  

സൗഔരയം രുക്കണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

 

തീരുമാനം :- 1) തല്ക്കാലം തനതുഫടപകയാഖിചൃ ് വിപണന സൗഔരയം 

രുക്കാ   ഄനുമതി നല്ൄ.. പിന്നീെ് ആത് വാഷിഔ 

പദ്ധ്തിയുടെ ഭാഖമാകക്കഅവസതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ആ.ലി) വൄപ്പ് 
 

4.30  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  

പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടറുടെ 10.08.2022 ടല PAN/20905/2018/J1 DP – നമ്പ  ഔത്്ത  (SRG 770/22) 
 

 

 

ഐ.റൃി.ഐഔളില്  നിന്ന് വിവിധ കട്ടൃഡുഔളില്  പഠനം പൂത്തിയാക്കിയ പട്ടിഔവഗ  

വിഭാഖത്തില്ടപട്ട ടതാഴില്രഹിത  ഈഅവസ്. ആവക്ക് സൃന്ത്മായി ഞ്ഞൄള്  ഔിറൄഔള്  

ആലാ ാത്തതിനാല്  ഄവ  പഠിചൃ ടതാഴില്  ടേയ്ത് ഈപലീവനം നെത്തുന്നതിന് ഔഴിയാത്ത 

ഄവസ്ഥയുഅവസ്. ആവക്ക് ഞ്ഞൄള്  ഔിറൃ് വാങ്ങുന്നതിന് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  ധനസഹായം 

നല്ഔിയാല്  രകയാലന രദമായിരിന്നുടമന്ന് ഄറിയിചൄടഔാഅവസ് ആത് കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിയില്  പരിഖണിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 
 

 

തീരുമാനം  :- ടപാതുതീരുമാനം കണ്ഡിഔ 3.11 രഔാരം നെപെി 

സൃീഔരിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

4.31 പഞ്ചായത്്ത ഡയറക്ട  

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 10.08.2022 ടല  PAN /23922/18/J2/DD നമ്പ  ഔത്തും ഄനുബന്ധമായി 

കേത്തിരിന്നുന്ന പട്ടിഔയും  

താടഴ പറയുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില്  വിവിധ ഭവന നിമ്മാണ പദ്ധ്തിയില്  

ലഭിചൃിട്ടുള്ളതില്  6,80,40,988/- രൂപ വിവിധ ബാങ്കുഔളിലായി ടേലവഴിക്കാടത ഔിെപ്പുഅവസ്.  

ആ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധ്തി, എം.എ   ലക്ഷം വീഞ്ഞൃ പദ്ധ്തി, പി.എം.എ.ക്സവ, ലനഔീയ 

ഭവനപദ്ധ്തി, സംസ്ഥാന സക്കാ  രകതയഔമായി നല്ഔിയ ഭവന നിമ്മാണ ധനസഹായം 

എന്നിവയില്  ടേലവഴിക്കാടത ഔിെന്നുന്നതാണ് ഇ വിഹിതം.   

ഒകരാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലം ആരഔാരം ടേലവഴിക്കടപ്പൊടത ഔിെന്നുന്ന 

തുഔയെക്കമുള്ള ലിറ്റ് നല്ഔിയിട്ടുഅവസ്. ഇ തുഔ ക്സലഫ് ഭവനപദ്ധ്തിയ്ക്കായി ഈപകയാഖിക്കാ   

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
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ക്രമ 

നമ്പ  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ കപര് ഭവനപദ്ധ്തിയുടെ കപര് ടേലവഴിക്കാടത 

കശഷിന്നുന്ന തുഔ (രൂപ) 

1 ഔള്ളിക്കാെ് ആ.എം.എസ് 27,38,186 

2 മാറനല്ലൂ  ആ.എം.എസ് 4,19,832 

3 വിളപ്പില്  പി.എം.എ.ക്സവ 22,24,783 

4 ടവളിയം ആ.എം.എസ് 1,290 

5 ോത്തന്നൂ  ആ.എം.എസ് 58,582 

6 േവറ ആ.എം.എസ് 8,04,877 

7 അരയൊവ് ആ.എം.എസ് 1,68,1111 

8 ആെമുളയ്ക്കല്  ആ.എം.എസ് 36,27,216 

9 ഔെയ്ക്കല്  ആ.എം.എസ് 3,45,305 

10 ൄളത്തുപ്പുഴ ആ.എം.എസ് 1,72,039 

11 ഏരൂ  ആ.എം.എസ് 76,648 

12 ൄറ  ആ.എം.എസ് 46,74,071 

13 േമ്പന്നുളം എം.എ .ലക്ഷം വീെ്  8,270 

14 ആെടവട്ടി ആ.എം.എസ് 87,283 

എം.എ .ലക്ഷം വീെ്  4,25,801 

15 ൄമാരമംഖലം ആ.എം.എസ് 3,00,315 

16 വട്ടവെ വട്ടവെ മാതൃഔ ഗ്രാമം 2,24,00,000 

17 അലങ്ങാെ് ആ.എം.എസ് 15,119 

18 ഄശമ്മന്നൂ  ലനഔീയ ഭവ   95,718 

19 ഄയ്യമ്പുഴ ആ.എം.എസ് 34,95,325 

20 ടേലാ ാനം ആ.എം.എസ് 28,82,421 

21 കേരാനല്ലൂ  ലനഔീയഭവന പദ്ധ്തി, 

JNNURM 

2,05,660 

22 േിറൃാറൄക്കര ലനഔീയഭവന പദ്ധ്തി, 

JNNURM 

3,60,330 

23 ആെത്തല എം.എ .ലക്ഷം വീെ്  13,35,334 

24 ഏഴിക്കര ആ.എം.എസ് 3,122 

25 ൄെങ്ങല്ലൂ  ലനഔീയഭവന പദ്ധ്തി, 

JNNURM 

2,17,156 

26 കഔാട്ടപ്പെി ആ.എം.എസ് ,96,144 

27 കഔാട്ടുവള്ളി എം.എ .ലക്ഷം വീെ്  13,75,100 

28 ൄന്നത്തുനാെ് ആ.എം.എസ് 33,46,970 

29 രാമമംഖലം ലനഔീയഭവന പദ്ധ്തി 2,89,488 
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30 രായമംഖലം എം.എ .ലക്ഷം വീെ്  14,16,925 

31 നെത്തറ എം.എ .ലക്ഷം വീെ്  5,14,157 

32 പുത്തൂ  എം.എ .ലക്ഷം വീെ്  7,08,038 

33 വരന്ത്രപ്പള്ളി എം.എ .ലക്ഷം വീെ്  3,081,95 

34 േളവറ എം.എ .ലക്ഷം വീെ്  5,96,442 

35 കമലാകഔാഡ് എം.എ .ലക്ഷം വീെ്  11,57,020 

36 ടവള്ളികനഴി എം.എ .ലക്ഷം വീെ്  2,52,932 

37 ടേറുവണ്ണൂ  എം.എ .ലക്ഷം വീെ്  5,03,214 

38 ൄ.മ്മല്  എം.എ .ലക്ഷം വീെ്  27,536 

39 ഔരുവട്ടൂ  എം.എ .ലക്ഷം വീെ്  3,00,000 

40 ൄറൃയാെി എം.എ .ലക്ഷം വീെ്  3,98,788 

41 കപരാമ്പ്ര എം.എ .ലക്ഷം വീെ്  72,30,568 

42 ടപരുമണ എം.എ .ലക്ഷം വീെ്  78,052 

43 പുല്ലൂ  ടപരിയ NPRPD 6,85,625 

 അടഔ  6,80,40,988 
 
 

 

തീരുമാനം :- 1) പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ട  നല്ഔിയ ലിറ്റില്  

വട്ടവെഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ഴിടഔയുള്ള തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങടെടെ ടേലവഴിക്കാടത  ഔിെന്നുന്ന വിഹിതം 

ക്സലഫ് ഭവന പദ്ധ്തിയ്ക്കായി ഈപകയാഖിക്കാ   ഄനുമതി 

നല്ൄ.. 

2) വട്ടവെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  പട്ടിഔലാതി വിഔസന വൄപ്പ് 

നല്ഔിയ 2.24 കഔാെി രൂപ ടേലവഴിക്കാടതയുഅവസ്. അടഔ 

3.24 കഔാെി രൂപയാണ് വീഞ്ഞൃ നിമ്മാണത്തിന് പട്ടിഔലാതി 

വിഔസന വൄപ്പ് നല്ഔിയടത.ം ആതില്  1.00 കഔാെി 

രൂപ ഹാബിറൃാറൃ് ടെകക്നാളലീസ് ഗ്രൂപ്പിനു 

ക്സഔമാറിയിട്ടുടഅവസ.ം കയാഖം നിരീക്ഷിചൄ. ആതു 

പരികശാധിചൃ ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   പഞ്ചായത്തു 

ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. റികപ്പാട്ടിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീെ് പരിഖണിന്നും 
 

നെപെി:- 1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

 

 

 

 



34 
 

4.32 കവങ്ങര കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

ബഹു.കവങ്ങര എം.എല്.എയുടെ 12.07.2022 ടല ഔത്തും കവങ്ങര കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

രസിഡെിടെ 06.07.2022 ടല B-143/2022- ടല ഔത്തും കഔാഒ ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 

11.03.2022 ടല കയാഖതീരുമാനല്ലൃം (കണ്ഡിഔ 4.63)   (SRG 688/22). 

 കവങ്ങര സി.എചൃ.്സിയുടെ പഴയ ടഔട്ടിെം ടപാളിചൃ ്പുതിയ ടഔട്ടിെം നിമ്മിന്നുന്നതിടെ 

ഭാഖമായി ഔിെത്തി േിഔിത്സ താല്ക്കാലിഔമായി നിത്തി ടവ്കുന്നഔയും ലീവനക്കാടര മറൄ 

സ്ഥാപനങ്ങളികലക്ക് മാറൃി നിയമിന്നുഔയുമുഅവസായി. പുതിയ ടഔട്ടിെം പണിതു. ഔിെത്തി േിഔിത്സ 

പുനരാരംഭിന്നുന്നതിന് ഄതയാവശയം കവഅവസ ക്ലീനിംഖ് റ്റാഫിടന കലാന്നു പഞ്ചായത്തില്  നി. 

നിയമിക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

 

തീരുമാനം : -  രു ക്ലീനിംഖ് റ്റാഫിടന ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ മുകകന നിയമിക്കാ   

ഄനുമതി നല്ൄ..   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 

4.33 കഔരളസംസ്ഥാന ഔളിമണ്  പാത്ര നിമ്മാണ വിപണന കക്ഷമ വിഔസന കഔാപ്പകറഷ   

കഔരള സംസ്ഥാനഔളിമണ്  പാത്ര നിമ്മാണ വിപണന കക്ഷമ വിഔസന കഔാപ്പകറഷ   

ടേയമാടെ 04.08.2022, 06.08.22 എന്നീ തീയതിഔളിടല KSP/CM/01/21-ാാാം നമ്പ  ഔത്തുഔള്   

(SRG 747/22). 

കഔരള സംസ്ഥാന ഔളിമണ്പാത്ര നിമ്മാണ വിപണന കക്ഷമ വിഔസന കഔാപ്പകറഷ   

ആ ഡയ   ഔമ്പനി അക്ട് 2013- ഄനുസരിചൃ ് രവത്തിന്നുന്ന സക്കാ  സ്ഥാപനമാണ്. 

പരമ്പരാഖത ടേറുഔിെ ഔളിമണ്  പാത്ര നിമ്മാതാക്കളില്  നിന്ന് ഗുണകമന്മയും നയായവിലയും 

ഈറപ്പാക്കി ഔളിമണ്  ഈല്പന്നങ്ങള്  കഔാപ്പകറഷ   മുകാന്ത്ിരം വില്ന്നു.അവസ്. മണ്ഔല ഔകമ്പാറ്റ്, 

മുചൃട്ടി ഔകമ്പാറ്റ് എന്നിവ്കുന്നകവഅവസിയുള്ള മണ്പാത്രങ്ങള് , ൄെിടവള്ളത്തിനു കവഅവസ പാത്രം, 

ടേെിചൃട്ടിഔള്  എന്നിവ കഔാപ്പകറഷ   വിതരണം ടേയ്യു.അവസ്. സംസ്ഥാനടത്ത 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവശയമുള്ള ഔളിമണ്  ഈല്പന്നങ്ങള്  കഔാപ്പകറഷനില്  നി. 

വാങ്ങണടമന്ന് നികേശം നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് പ്പം ആവ ഔൃകട്ടഷ   / ടെഅവസ  

നെപെി ഴിവാക്കി വാങ്ങാ   തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഄനുമതി നല്ഔണടമ.ം 

സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

 

 

തീരുമാനം:- കഔരള സംസ്ഥാന ഔളിമണ്  പാത്ര നിമ്മാണ വിപണന കക്ഷമ 

കഔാപ്പകറഷനില്  നിന്ന് ആത്തരം ഈല്പന്നങ്ങള്  തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ടെഅവസ  ൊടത വാങ്ങാ   ഄനുമതി നല്ൄ..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ആ.പി.എ) വൄപ്പ് 
4.34 ടഔാലാ ം കഔാപ്പകറഷ   

ടഔാലാ ം കമയറുടെ 11.03.2022 ടല CSSS2/29476/2021 – ടല ഔത്തും 08.06.2022 ടല Kud 25924/21-
ാാാം നമ്പ  ഔത്തും   (SRG 715/22). 

 

i) ടഔാലാ ം കഔാപ്പകറഷനിടല ഄമൃതൄളം കേരിയില്  താമസിന്നുന്ന ശ്രീമതി രാലമ്മ, ശ്രീമതി 

മാെത്തി എന്നിവരുടെ വീെ് 2018 ഒഖറ്റ് മാസം തീപിഞ്ഞൃത്തത്തില്  ഔത്തി നശിചൄ. ആകപ്പാള്  ആവ  
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ഄമൃതൄളം എല്.പി സ്കൂളില്  താല്ക്കാലിഔമായി താമസിചൄവരിഔയാണ്. ആവടര മുഅവസക്കലള്ള 

കഔാപ്പകറഷ   വഔ സ്ഥലത്ത് വീഞ്ഞൃ വചൄനല്ഔി പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുകേശിന്നു.. ആതിനായി 

ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ ടഔട്ടിെനിമ്മാണ യൂണിറൃിന് 16.40 ലക്ഷം രൂപ ക്സഔമാറി കരാലക്ട് നെപ്പാക്കാ   

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  

ഔഴിെ വഷം ഄലന്നുഴി നിവാസിഔടള പുനരധിവസിപ്പിന്നുന്നതിന് 34.80 ലക്ഷം 

രൂപയുടെ കരാലക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരു.. (കരാ.നം. 430/22). ആതു നെപ്പാക്കാ   ഔഴിെിലാ . 

ആതില്  നിന്നാണ് അവശയമായ തുഔ ഔടഅവസത്തുന്നത്. ഇ വഷം  പിില്  ഒവറായി 

ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തുടമന്നറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. 

തീരുമാനം :- ന്.വഷമായി സ്കൂളില്  താമസിന്നുന്ന ആവക്ക്  വീഞ്ഞൃനിമ്മിചൄ 

നല്ൄന്നതിന് രകതയഔ ഄനുമതി നല്ൄ.. വീഞ്ഞൃ 

നിമ്മിന്നുന്നതിന് സ്ഥലം അവശയമുടഅവസെില്  മാഗകരക 

രഔാരമുള്ള നിരക്കില്  ഭൂമി വാങ്ങി നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്. എന്നാല്  

ആതിനുള്ള തുഔ ക്സലഫ് പദ്ധ്തിന്നു മാറൃിവചൃിരിന്നുന്ന 20 

ശതമാനത്തിനു പുറത്തു നിന്ന് ഔടഅവസകത്തഅവസതാണ്. പ്പം 

ക്സലഫ് നിരക്കായ രു വീെിന് 4.00 ലക്ഷം രൂപ വീതകമ 

ൄഞ്ഞൃംബശ്രീന്നു ക്സഔമാറാല്ലൃ എ. നികേശിന്നു..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
 

ii) ടഔാലാ ം കഔാപ്പകറഷനില്  46-ാാാം വാഡിടല താമരൄളത്ത് 40 വഷമായി 

താമസിചൄടഔാഅവസിരിന്നുന്ന 5 കപടര പുനരധിവസിപ്പിന്നുന്നതിന് കരാലക്ട് ഔഴിെവഷം  

ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിരു.. ഄതില്  രു ൄഞ്ഞൃംബത്തിന് വീഞ്ഞൃം സ്ഥലല്ലൃം നല്ഔി. ബാക്കിയുള്ള ശ്രീമതി. 

സുക്സബദ, ശ്രീമതി. നസീമ ടതാെിയില്  പുരയിെം,  ശ്രീമതി. തനൂല, ശ്രീമതി ഷാരിഫ എന്നിവ  

താമരന്നുളത്ത് ഷീറൄകമെ റൃമുറി വീട്ടിലാണ് താമസിന്നുന്നത്. ആവടര പുനരധിവസിപ്പി 

ന്നുന്നതിനുള്ള കരാലക്ട് ഇ വഷം പിില്  ഒവറായി തുെരു.. ആവക്ക് 2 ടസെില്  

ൄറയാടത സ്ഥലം വാങ്ങി 60 േതുരശ്ര മീറൃ  തറ വിസ്തീണത്തില്  ഔവിയാത്ത വീഞ്ഞൃ നിമ്മിചൄ 

നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. 
 

തീരുമാനം : - മുഔളില്  പറെവരില്  അടരെിലം ക്സലഫ് ലിറ്റില്  

ഈള്ടപ്പട്ടവരുടഅവസെില്  ക്സലഫ് മാനദണ്ഡരഔാരം വീഞ്ഞൃ 

നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ൄ.. ബാക്കിയുള്ളവവരുടെ ഄകപക്ഷ 

വാങ്ങി PMAY (Urban) ല്  ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തുന്നതിനു പരിഖണിക്കാ   

നികേശിന്നു.. ആതിനായി ഗുണകഭാക്താവിനു തടന്ന സ്ഥലം 

ഔടഅവസത്താ   ഔഴിയിടലാ െില്  ക്സലഫ് നിരന്നു രഔാരം സ്ഥലം 

വാങ്ങി നല്ൄന്നതിന് രകതയഔാനുമതി നല്ൄ..   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
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4.35 തളിപ്പറമ്പ കലാന്നു പഞ്ചായത്ത് 

തളിപ്പറമ്പ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 25.07.2022 ടല B/1667/2022- ടല  ഔത്തും 

തളിപറമ്പ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 19.07.22 ടല 97/2022—ാാാം നമ്പ  

തീരുമാനല്ലൃം കരാലക്ടിടെ പഔപ്പും  (SRG 712/22). 
 

കരാ.നം: 107/23 ഄെെല്  45,38,000  രൂപ 

(ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് – കനാണ്  കറാഡ് ) 

കപര് മീറൃിംഖ് ഹാടെഔടെടെ നവീഔരണം 
 

കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടഔട്ടിെത്തിടല രട  മീറൃിംഖ് ഹാടെഔടെടെ നവീഔരണത്തിന് ഇ 

വഷം കരാലക്ടു വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിരു.. ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് (കനാണ്  

കറാഡ് ) അയതിനാല്  ലിലാ ാ അസൂത്രണ സമിതി ഄനുമതി നിരസിചൄ. നിലവിടല മീറൃിംഖ് 

ഹാടെഔടെടെ കമല് ക്കൂര, കലാ, വയറിംഖ് തുെങ്ങിയവ നലാ  ഄവസ്ഥയിലലാ . മറൄ ഫടഔള്  

ആലാ ാത്തതിനാല്  ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് (കനാണ്  കറാഡ് ) ഈപകയാഖിചൃ ് ഇ കരാലക്ട് 

നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നത് സംബന്ധിചൃ.് 
 
 

 

തീരുമാനം : -  ഇ കരാലക്ടിന് മാത്രമായി രകതയഔാനുമതി നല്ൄ.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
4.36 കേലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ബഹു.വള്ളിന്നുന്ന് എം.എല്.എയുടെ 13.07.2022 ടല 121/വള്ളിന്നുന്ന് /2022-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 
കേലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 13.07.2022 ടല ഔത്തും കേലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 17.06.2022 ടല 19(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം 16.05.2022 ടല 25(1)-ാാാം നമ്പ  
തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 722/22). 

 

കേലമ്പ്രയില്  2020-21 ല്  രു യുനാനി ഡിടപി സറി അരംഭിചൄ. അഴ്ചയില്  രട 

ദിവസമാണ് ഇ അശുപത്രി രവത്തിന്നുന്നത്. ആവികെയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി കപാറ്റു 

ഄനുവദിന്നുന്നതുവടര രു ഫാമസിറ്റിടന താല്ക്കാലിഔമായി നിയമിക്കാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  
 
 

 

തീരുമാനം :- അവശയം നിരസിചൄ. പരിഖണനയ്ക്കായി അയുഷ് മിഷ   വൄപ്പിനു 

നല്ഔാ   നികേശിന്നു.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 

4.37  കേലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ബഹു. വള്ളിന്നുന്ന് എം.എല്.എയുടെ 13.07.2022 ടല 116/വള്ളിന്നുന്ന്/2022-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 

കേലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 13.07.2022 ടല ഔത്തും കേലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 17.06.2022 ടല 5(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 768/22) 
 

 

 

 

കേലമ്പ്ര ൄഞ്ഞൃംബാകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തില്  ആകപ്പാള്  രു ലാബ് ടെക്നീഷയ   ഈഅവസ്. FHC യില്  

തിരക്ക് ഞ്ഞൃതലായതിനാല്  പുതുയതായി രു കപാറ്റ് െി ഄനുവദിന്നുന്നതുവടര രാടള െി 

താല്ക്കാലിഔാെിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
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തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിചൄ. അവശയം അകരാഖയവൄപ്പിടെ പരിഖണന്കുന്ന 

നല്ഔാ   നികേശിന്നു..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 

 

4.38  കേലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ബഹു. വള്ളിന്നുന്ന് എം.എല്.എയുടെ 13.07.2022 ടല 115/വള്ളിന്നുന്ന്/2022-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 

കേലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 13.07.2022 ടല ഔത്തും കേലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 06.05.2022 ടല 24(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 722/22). 
 

 

 

 

കേലമ്പ്ര ഖവടെെ് അയുകവദാശുപത്രിയില്  ടതറാപ്പിറ്റിടന താല്ക്കാലിഔാെിസ്ഥാനത്തില്  

നിയമിചൃിരു.. ആതികന്മല്  ഒഡിറൄ ൄറിപ്പുഅവസായി. കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 02.12.21 ടല 

കയാഖത്തില്  2021-22 കലന്നു െി ടതറാപ്പിറ്റിടന നിയമിക്കാനുള്ള കരാലക്ടിന് ഄനുമതി 

നല്ഔിയിരു.. 2022-23 കലന്നു െി ടതറാപ്പിറ്റിടന നിയമിക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

 

തീരുമാനം  :- അവശയം നിരസിചൄ. ആതിനാവശയമായ തുഔ എചൃ.്എം.സിയില്  

നിന്ന്  ഔടഅവസത്തി നെപെി സൃീഔരിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
4.39  മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ആഞ്ഞൃക്കി ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 21.05.22 ടല ഔത്തും കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 

02.12.2021 ടല കയാഖതീരുമാനല്ലൃം  (SRG 542/22 – CC/305/2022) 
 

 

i) കരാ.നം: 233/22 ഄെെല്  20,01,000   രൂപ 

 സി.എഫ്.സി  ടബയിസിഔ് ഗ്രാെ് 20,00,000രൂപ  

 തനത് ഫഅവസ്  1000 രൂപ 

ii) കരാ.നം: 7/23 ഄെെല്  10,00,000 രൂപ 

 അടഔ ടമാത്തം 30,01,000 രൂപ 

കപര് MHEP നവീഔരണം 
 

 

മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ ഈെമസ്ഥതയില്  പാമ്പുംഔയത്ത് സ്ഥാപിചൃിട്ടുള്ള ക്സമകക്രാ 

ക്സഹകരാ ആലക്ട്രിഔ് കരാലക്ട് (MHEP) 2018-ടല രളയത്തില്  രവത്തന ക്ഷമമലാ ാതായി. 

എനലി മാകനട്െ് ടസെ  (EMC) ടെ പൊളിത്തകത്താടെയാണ് ആത് സ്ഥാപിചൃത്. EMC 

ഇ യൂണിറൃ് പരികശാധിചൄ. ടമക്കാനിക്കല്, ആലക്ട്രിക്കല്, ടപ കറ്റാക്ക് ക്സപപ്പ് എന്നീ 

ഭാഖങ്ങള്ക്ക്  കഔഞ്ഞൃ പറൃിയിട്ടുടഅവസന്ന് EMC  ഄറിയിചൄ. ആതിടെ റിപ്പയറിംഖിനായി EMC ടയ 

തടന്ന ഏല്പിക്കാ   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിചൃ രഔാരം കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 

02.12.2021 ടല കയാഖം ഄനുമതി നല്ഔി (കണ്ഡിഔ 4.9). EMC എറ്റികമറൃ് നല്ഔിയിട്ടുഅവസ്. അടഔ 

25.85 ലക്ഷം രൂപ + GST. ഇ തുഔ മുഴുവനും റൃത്തവണയായി EMC ക്ക് ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്യാ   

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
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തീരുമാനം :- 1)  ആതികന്മല്  ആ.എം.സി രതിനിധിയുടെ ഄഭിരായം കയാഖത്തില്  

അരാഞ്ഞു. 

2) മാങ്കുളമെക്കം മറൄ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലം 

ആകതകപാടല MHEPഔള്  ഈഅവസ്. ആതിടെ ഄറൃൄറൃപ്പണിയെക്കമുള്ള 

ടേലല്ലൃഔള്  EMC വഹിക്കാ   തയ്യാറാടണ.ം ഇ ആനത്തില്  

EMCന്നുഅവസാൄന്ന ടേലവ് തിരിടഔ ഔിട്ടുന്നതുവടര MHEPഔളില്  

നി.ള്ള വരുമാനം ടഷയ  ടേയ്താല്  മതിടയ.ം EMC രതിനിധി 

ഄറിയിചൄ. കരാലക്ടിടെ ക്സദനംദിന പരിപാലനം നലാ  രീതിയില്  

നെന്നുന്നതിന് ഇ ടരാകപ്പാസല്  നലാ താടണന്ന് കയാഖം 

വിലയിരുത്തി. മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആകപ്പാള്  മാറൃി 

വചൃിരിന്നുന്ന വിഹിതം മറൃാവശയങ്ങള്ക്ക് ഈപകയാഖിക്കാ    ഇ 

രീതി സഹായഔരമാൄം. ആതനുസരിചൃ ് ആ.എം.സിയും 

മാങ്കുളമെക്കമുള്ള തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടെം  േചൃ ടേയ്ത് 

തീരുമാനടമഞ്ഞൃക്കണം. ആതനുസരിചൃ ് നെപെി സൃീഔരിക്കാ   

നികേശിന്നു..     

നെപെി:- 1) ഡയറക്ട, ആ.എം.സി 

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.40 ന്ന്നാ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ന്ന്നാ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 23.02.2022 ടല ഔത്തും,  (ഡി.എ1/67/2022/LSGD) (SRG 
742/22, 797/22). 

 

മാഗകരക രഔാരം പട്ടിഔലാതി / പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തില്ടപട്ട വിദയാഥിഔള്ക്ക് ലാപ് 

കൊപ്പ് (കഔാകളല് / ടരാഫഷണല്  വിദയാഥിഔള്ക്ക്), കമശയും ഔകസരയും, ടപണ്ൄട്ടിഔടെടെ 

വിവാഹത്തിനു ധനസഹായം എന്നിവ നല്ഔാം. ആത് കതാട്ടം കമകലയിടല 

ടപാതുവിഭാഖത്തിനും ബാധഔമാഔണടമന്നാവശയം സംബന്ധിചൃ.്  
 

 

 

തീരുമാനം :- എകറ്ററൃ് രകദശത്ത് ലയങ്ങളില്  താമസിന്നുന്ന ടപാതു 

വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ട വിദയാഥിഔള്ക്ക് മാത്രം മാഗകരകയിടല മറൄ 

നിബന്ധനഔള്ക്ക് വികധയമായി ലാപ് കൊപ് നല്ഔാ   ഄനുമതി 

നല്ൄ.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
4.41  പത്തനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ടഔാലാ ം ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 28.06.2022 ടല ഔത്തും പത്തനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 17.06.2022 ടല B3-825/2022-ാാാം നമ്പ  ഔത്തുംപത്തനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 08.08.2022 ടല B3-825/22-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും  (SRG 618/22 – CC /377/22). 

 

ശ്രീമതി സുക്സബദ, ഇട്ടിവിള വെകക്കതില്  എന്ന വയക്തിക്ക് 2021-22 ല്  വീഞ്ഞൃ ടമയിെന സിന് 

തുഔ ഄനുവദിചൃിരു.. ആവക്ക് ഔഴിെ വഷം 25,000 രൂപ വീഞ്ഞൃ റിപ്പയറിംഖിനു നല്ഔി. 
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വീെിടെ സ്ഥിതി കമാശമായിരുന്നതിനാല്  റിപ്പയറിംഖ് നെന്നുകമ്പാള്  വീഞ്ഞൃ മുഴുവ   

ആെിഞ്ഞുവീും.  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  നി.ം ധനസഹായം ലഭിന്നും എന്ന ധാരണയില്  

കലാടണഞ്ഞൃത്തും മറൄള്ളവരുടെ സഹായകത്താടെയും വീെിടെ നിമ്മാണം 70 ശതമാനകത്താളം 

പൂത്തീഔരിചൄ. ശ്രീമതി സുക്സബദ ക്സഔഔള്ന്നും ഔാലഔള്ന്നും സൃാധീനന്നുറല്ലൃള്ളവരും 

ഄസുകബാധിതയും ഄവിവാഹിതയുമാണ്. ആവ  ക്സലഫ് ലിറ്റില്  ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്താ   ഄകപക്ഷ 

നല്ഔിയിട്ടിലാ . ആവടര ക്സലഫ് ലിറ്റില്  ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി വീഞ്ഞൃ നല്ഔാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

  

 

തീരുമാനം :- ക്സലഫ് നിരക്കനുസരിചൃ ് തനതുഫഅവസില്  നിന്ന് വീഞ്ഞൃ 

നിമ്മാണത്തിനു ധനസഹായം നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ൄ.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
 

4.42  ൄമ്പളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

എറണാൄളം ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 18.06.2022 ടല ഔത്തും ൄമ്പളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 15.11.2021 ടല 10(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം ഄനുബന്ധ കരകഔടെം  (SRG 
600/22 – CC /652/21). 
 

കരാ.നം: 106/22 ഄെെല്  25,84,610  രൂപ 
 വിഔസനഫഅവസ് ലനറല്   13,84,610 രൂപ 
 തനത് ഫഅവസ് 10,00,000 രൂപ 
 കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 2,00,000 രൂപ 
കപര് ൄമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  ടഡാമിസിലിയറി ടഔയ  ടസെ  

ഄനുബന്ധ രവത്തനങ്ങള്  
 

ഇ കരാലക്ടിടല തനതുഫട തുഔയില്  5.00 ലക്ഷം രൂപയും വിഔസനഫഅവസില്  നിന്ന് 10.00 

ലക്ഷം രൂപയും കേത്ത് 15.00 ലക്ഷം രൂപ CFLTC/DCC മാകനട്െ് ഔമ്മിറൃിയുടെ സംയുക്ത 

ഄക്കൗഅവസികലക്ക് നികക്ഷപിചൃിരു.. ഇ തുഔയില്  7,06,447 രൂപ ടേലവഴിചൄ. ബാക്കി 7,93,553 

രൂപ. കലാക്ക് വിഹിതമായി ലഭിചൃ 2.00 ലക്ഷം രൂപയില്  നിന്ന് 44,688 രൂപ അംബുല സ്  

ോജ് നല്ൄന്നതിനായി ടേലവഴിചൄ. ബാക്കി 1,55,312 രൂപ. ഇ ആനത്തില്  ബാക്കി വന്ന 

അടഔ തുഔയായ 9,48,865 രൂപ ടഔാവിഡ് ഄനുബന്ധ രവത്തനങ്ങള്ക്കായി 

ടേലവഴിന്നുന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

തീരുമാനം :- ടഔാവിഡിടെ ഄനുബന്ധ രവത്തനടമാ.ം ആനി ടേകയ്യഅവസതിലാ . 

എന്നാല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല പി.എചൃ.്സി (എഫ്.എചൃ.്സി)യുടെ 

ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയം വിഔസിപ്പിന്നുന്നതികനാ പാലികയറൃീവ് 

ഄെക്കമുള്ള അകരാഖയ കസവനം വീഞ്ഞൃഔളില്  എത്തിന്നുന്നതികനാ ഇ 

തുഔ ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് 
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4.43 മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
എറണാൄളം ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 28.05.2022 ടല ഔത്തുഔടെം (2 എണം) മുളന്തുരുത്തി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 24.03.2022 ടല 4-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 572/22 – 
CC /353/22). 
മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല കഔാകണാത്തുപുഴ സംരക്ഷണല്ലൃമായി ബന്ധടപ്പട്ട് 

ബഹു.ഹരിത ക്സട്ടൃബൂണലിലള്ള കഔസിടെ ഭാഖമായി ന്. ക്സഔകയറൃങ്ങള്  ഴിപ്പിക്കാ   

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിചൃിട്ടുഅവസ്. കവടറ താമസസ്ഥലമിലാ ാത്തതിനാല്  സ്ഥലല്ലൃം വീഞ്ഞൃം 

നല്ഔണടമന്ന് ഇ ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്  അവശയടപ്പട്ടിട്ടുഅവസ്. ആവ  പുറകമ്പാക്കിലാണ് 

താമസിന്നുന്നടതെിലം സ്ഥിരമായി ടഔട്ടിെ നമ്പ  ഈഅവസ്. ആവരുടെ വിവരങ്ങള്  താടഴ 

കേന്നു.. 
 

1 ശ്രീ. ശിശുപാല , മന്തുരുകത്തല്   
(ടപാതു വിഭാഖം) 

ക്സലഫ് ഭൂരഹിത ഭവന രഹിത ലിറ്റില്  ഈഅവസ്. 

2 ശ്രീ കവലായുധ , ഔെവില്  
(എസ്.സി വിഭാഖം) 

-Do- 

3 ശ്രീ. ഄകശാഔ , മാന്തുരുകത്തല്  
(എസ്.സി വിഭാഖം) 

ക്സലഫ് ലിറ്റില്  ആലാ . എന്നാല്  സക്കാരില്  
നിന്ന് 3 ടസെ് സ്ഥലം നല്ഔിയിട്ടുഅവസ്. 

 

ആവരില്  ക്സലഫ് ലിറ്റിലള്ള ക്രമ നമ്പ  1, 2 കപക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങാ   6.00 ലക്ഷം വീതം 

നല്ഔാനും ക്സലഫ് ലിറ്റിലിലാ ാത്ത ക്രമ നമ്പ  3 ടല അള്ക്ക്  വീഞ്ഞൃ വയ്ക്കാ   4.00 ലക്ഷം രൂപ 

നല്ഔാനും ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 
 

 

തീരുമാനം :- 1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രകദശത്ത് എസ്.സി വിഭാഖത്തിന് 2.25 

ലക്ഷം രൂപയും ടപാതു വിഭാഖത്തിന് 2.00 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് 

ക്സലഫ് പദ്ധ്തിയില്  സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് നല്ഔാല്ലൃന്നത്. 

സ്ഥലം വാങ്ങാ   ക്രമ നമ്പ  1, 2 ടല ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്ക്ക് ഇ 

നിരക്കില്  തുഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ൄ.. പ്പം ക്സലഫ് 

നിരന്നുരഔാരം വീഞ്ഞൃ നിമ്മാണത്തിനു ധനസഹായം 

നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്. 

2) വീെ് ഴിപ്പിചൃതു ന്ലം ഭവനരഹിതനായതാണ് ക്രമ നമ്പ  3 ടല 

വയക്തി എ. കയാഖം വിലയിരുത്തി. എസ്.സി 

വിഭാഖത്തിലാടണന്നതും സൃന്ത്മായി 3 ടസെ് സ്ഥലം ഈഅവസ് 

എന്നതും പരിഖണിചൃ ്ക്സലഫ് നിരക്കില്  വീഞ്ഞൃ നിമ്മിന്നുന്നതിന് 

ധനസഹായം നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി നല്ൄ.. ആതിനുള്ള 

തുഔ ക്സലഫ് ഭവനപദ്ധ്തിക്കായി മാറൃിവചൃിരിന്നുന്ന 20% തുഔന്നു 

പുറടമ ഔടഅവസത്തണടമന്ന് നികേശിന്നു.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
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4.44  േമ്പന്നുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

അലപ്പുഴ ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 30.05.2022 ടല ഔത്തും േമ്പന്നുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 
ഭരണസമിതിയുടെ 28.01.2022 ടല 3(1)-ാാാം നമ്പ   തീരുമാനല്ലൃം (SRG 574/22 – CC/180/21). 

 

കരാ.നം: 19/22 ഄെെല്  1,56,000  രൂപ 

 എസ്.സി.പി  1,17,000 രൂപ 

 ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം 39,000 രൂപ 

കപര് എരുമഔിൊവ് വിതരണം – വനിത എസ്.സി 

 

മുഔളില്  പറെ കരാലക്ടു ലിലാ ാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔരിചൃതും ടവറൃിംഖ് നെപെിക്രമം 

പൂത്തിയാക്കിയതുമാണ്. നിേഹണ സമയത്ത് ടവറൃിനറി കഡാക്ട  സ്ഥലം മാറുഔയും പുതിയ 

കഡാക്ട  വരുഔയും ടേയ്തു. ഇ സമയത്ത് കരാലക്ട് നെപ്പാക്കി.  

 മാഗകരകയില്  ഔ.ൄട്ടിവിതരണമാണ് പറെിരിന്നുന്നത്. ആതില്  എരുമഔിൊവ് 

വരിലാ  എന്ന് പുതിയ നിേഹണ ഈകദയാഖസ്ഥ   ഭരണസമിതിടയ ഄറിയിചൃിരിന്നു.. 

ഄതിനാല്  കരാലക്ടു നെപ്പാക്കിയതിനു സാകരഔരണം നല്ഔണടമന്നാവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. 
  
 

 

തീരുമാനം :- സബ്സിഡി മാഗകരക 6.3(5)ല്  “ഔ.ൄട്ടി, ഔാളൄട്ടി കപാത്തുൄട്ടി” 

എന്നിവ നല്ഔാടമന്നാണ് പറെിരിന്നുന്നത്. ഔ.ൄട്ടി എന്നത് 

ടഔാഅവസ് പശുഔിൊല്ലൃം എരുമഔിൊല്ലൃം ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃം എന്ന് വയക്തത  

വരുത്തു.. എന്നാല്  ആവയ്ക്ക് രഅവസിനും രകതയഔമായ യൂണിറൃ് നിരക്ക് 

ലിലാ ാതലത്തില്  നിശ്ചയിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

4.45  മാരാരിന്നുളം ടതക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

അലപ്പുഴ ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 30.05.2022 ടല ഔത്്ത (SRG 577/22 – CC /350/22). 
 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നെത്തുന്ന ബാലക്സഔരളി വിദയാലയത്തിടല രീ-ക്സരമറി ൄട്ടിഔള്ക്ക്  

കപാഷഔാഹാര വിതരണത്തിടെ ഭാഖമായി 2018-19, 2019-20 വഷത്തില്  പാതിരപ്പള്ളി 

ക്ഷീകരാത്പാദഔ സഹഔരണ സംഗത്തില്  നിന്ന് പാല്  വാങ്ങി നല്ഔി. ഇ ആനത്തില്  54,120 

രൂപ സംഗത്തിനു നല്ഔാനുഅവസ്. ഇ തുഔ തനതുഫടപകയാഖിചൄ നല്ഔാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 
 

 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
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4.46  ടപരുമ്പാല്ലൄ  മുനിസിപ്പാലിറൃി 

എറണാൄളം ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 18.06.2022, 16.06.2022 എന്നീ തീയതിഔളിടല ഔത്തും 
ഄനുബന്ധമായി ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസ  കേത്തിരിന്നുന്ന റികപ്പാട്ടും ടപരുമ്പാല്ലൄ  
നഖരസഭാ ടസക്രട്ടറിയുടെ 27.05.2022 G6-489/21-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും  (SRG 599/22 – CC 
/368/22).  
 

 

കരാ.നം: 24/23 ഄെെല്  5,75,000  രൂപ 

(എസ്.സി.പി) 

കപര് പട്ടിഔലാതി വിദയാഥിഔള്ക്ക് പഠനമുറി നിമ്മാണം 
 

പട്ടിഔലാതി വിദയാഥിഔള്ക്ക് പഠനമുറി നല്ഔാനുള്ള കരാലക്ടിടെ ഗുണകഭാക്തൃ പട്ടിഔയിടല 

കദവ രിയ, D/o ബിനു എ.ടഔ, ശയാം ഷാലി. S/o ഷാലി. ആ.സി.എന്നിവ  പുറകമ്പാക്ക് ഭൂമിയിടല 

താമസക്കാരാണ്. ആവക്ക് പഠനമുറി നിമ്മിചൄ നല്ഔാ   നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

ആവക്ക് ആതികന്മല്  ക്സഔവശാവഔാശകരകയുഅവസ് എന്ന് ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസ  

ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. 
 

 

തീരുമാനം :- ക്സഔവശാവഔാശ കരകയും വീട്ട് നമ്പരും ഈഅവസ് എന്ന് 

ഈറപ്പാക്കണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ ഄനുമതി നല്ൄ.. പഠനമുറി 

നിമ്മിചൄ നല്ൄന്നതിന് മാഗകരക  രഔാരമുള്ള മറൄ നിബന്ധനഔള്  

പാലികക്കഅവസതാണ്.  

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
4.47  മുതുൄളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

മുതുൄളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 03.08.2022 ടല A1-3644/21-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 
മുതുൄളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 03.08.2022 ടല 2(1)-ാാാം 2 (2) നമ്പ  രഔാരമുള്ള 
തീരുമാനങ്ങടെം ഄനുബന്ധമായി കേത്തിരിന്നുന്ന ഗുണകഭാക്തൃലിറ്റും കഔാഒഡികനഷ   
ഔമ്മിറൃിയുടെ 18.12.2021 ടല തീരുമാനല്ലൃം (SRG 752/22). 
 

 

കരാ.നം: 59/23 ഄെെല്  8,09,973   രൂപ 

(എസ്.സി.പി – ഇ വഷടത്ത വിഹിതം) 

കപര് എസ്.സി ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്ക്ക് വീെിനു ചുറൄം ഭൂമി മണിട്ടുയത്തല്  
 

പട്ടിഔലാതി ൄഞ്ഞൃംബങ്ങടെടെ വീെിനു മണിട്ടുയത്തുന്നതിനുള്ള കരാലക്ട് കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിയുടെ 18.12.2021 ടല കയാഖത്തില്  (കണ്ഡിഔ 4.98) ഄംഖീഔാരത്തിനു പരിഖണിചൃിരു.. 

ഒകരാ വീെിനും മണിട്ടുയത്തുന്നതിന് അവശയമായ ടേലവ് എത്ര? ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നല്ൄന്ന 

തുഔ എത്ര? എന്നീ വിവരങ്ങള്  സഹിതം നല്ഔാ   ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികനാെ് കയാഖം 

നികേശിചൃിരു.. ആതനുസരിചൃ ് അലപ്പുഴ ഔാമല്  കപാളിടെക്നിഔ് കഔാകളലിടല സിവില്  

എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖം എറ്റികമറൃ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുഅവസ്. അടഔ 128 ൄഞ്ഞൃംബങ്ങടെടെ 

ഭവനങ്ങളാണ് മണിട്ടുയകത്തഅവസത്. ഒകരാ വീഞ്ഞൃം മണിട്ടുയത്തുന്നതിന് അവശയമായ മണിടെ 

ടേലവ് ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി ൄഞ്ഞൃംബങ്ങടെടെ ലിറ്റ് നല്ഔിയിട്ടുഅവസ്. രു ഔുബിഔ് മീറൃ  മണ് സ്ഥലത്ത് 

എത്തിന്നുന്നതിന് 787.73 രൂപയാണ് (മണിടെ വില 400 രൂപ + കലാറി ലി 387.73 രൂപ) 

മണിടെ വില ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നല്ൄം. ബാക്കി കലബോജെക്കമുള്ളത് ഗുണകഭാക്താവ് 



43 
 

വഹിക്കണം. അടഔ 30,07,863 രൂപ ടേലവ് വരും. ഇ വഷം 8,09,973 രൂപ 

വഔയിരുത്തിയിരിന്നു.. ബാക്കി ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്ക്  തുെ.ള്ളവഷം ധനസഹായം 

നല്ഔാനാണ് ഈകേശിന്നുന്നത്. ആതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  
 

 

തീരുമാനം :- 1) മുതുൄളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിടെ രകതയഔത പരിഖണിചൃ ്

രകതയഔ ഄനുമതി നല്ൄ.. എന്നാല്  ലലത്തിടെ 

സൃാഭാവിഔ ഴുക്ക് തെസ്സടപ്പഞ്ഞൃത്താടതയും സമീപ 

രകദശങ്ങളില്  ടവള്ളടഔട്ടുഅവസാക്കാടതയും ലലനിഗ 

മനമാഗം ഈറപ്പാക്കണം.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

4.48  ന്ക്കനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ന്ക്കനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 02.08.2021 ടല A2/3040/20-ാാാം നമ്പ  ഔത്ത് 
  (SRG 735//22 –LSGD – DA3/45/2022 - LSGD) 

 

പട്ടിഔലാതി ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്ക്ക് എല്.ആ.ഡി ബള്ബുഔള്  വിതരണം ടേയ്യാ   2019-20 ല്  കരാലക്ട് 

ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിരു.. 681 ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്ക്കാണ് എല്.ആ.ഡി വിതരണം ടേയ്യാനുകേശിചൃിരുന്നത്. ആതു 

നെപ്പാക്കാ   രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
   

 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിചൄ.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

4.49  Kerala Institute of Entrepreneurship Development  

Kerala Institute of Entrepreneurship Development (KIED)  ടേയമാടെ CEO & Executive Director 
–ടെ 26.02.2020 ടല B3-332/2020 – 21-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും ഄനുബന്ധകരകഔടെം  

 

പുതുതായി സംരംഭങ്ങള്  തുെങ്ങുവാ   അഗ്രഹിന്നുന്നവന്നും നിലവില്  ടേറിയ സംരംഭ 

രവത്തനങ്ങള്  തുെങ്ങിയവന്നും സംരംഭഔതൃ പരിശീലനം നല്ൄന്ന സ്ഥാപനമാണ് Kerala 

Institute of Entrepreneurship Development (KIED). ഔലാ യാകേരി കലാക്കില്  ഔീഡ് മുകകന സൃയം 

ടതാഴില്  സംരംഭഔ പരിശീലനം 2020-21 ല്  നെത്തിയിരു.. ആത്തരം പരിശീലനം എലാ ാ 

കലാന്നു പഞ്ചായത്തിലം നെത്താ    ഔീഡ് – ന് താല്പരയമുടഅവസന്ന് ഄറിയിചൄടഔാഅവസ് ആതിനായി 

ടപാതു ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  

തീരുമാനം :- രാകദശിഔ സാമ്പത്തിഔ വിഔസനത്തിടെ മാഗകരകയില്  ഔീഡ്- 

ടെ സാകെതിഔ സഹായം െി ഈപകയാഖിന്നുന്നതിടെ സാധയത 

ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തുവാ   നികേശിന്നു.. ആതു െി പരികശാധിചൃ ്

ഈേിതമായ നെപെി സൃീഔരിക്കാ   ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് 

ഡയറക്ട  തുെനെപെി സൃീഔരിക്കണം.  

 

നെപെി:- 1)എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട, ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ 
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
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4.50  തൃശ്ശൂ  ലിലാ ാ പഞ്ചായത്്ത 

തൃശ്ശൂ  ലിലാ ാ പഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 28.05.2022 ടല DPT/B2/4750/2017-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 
18.07.2022 ടല 1700/2022/LSGD  നമ്പ  സക്കാ  ഈത്തരല്ലൃം 10.01.22 ടല 62/2022/തസൃഭവ 
സക്കാ  ഈത്തരല്ലൃം ഄനുബന്ധ കരകഔടെം (SRG 753/22) 
 

തൃശ്ശൂ  ലിലാ ാ പഞ്ചായത്തിനു  ഔീഴില്  വിജ്ഞാ   സാഖ  ശാത്രീക സാകെതിഔ പാക്്ക 

രവത്തിചൄ വരു.. ടഔാവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്  2020-21, 2021-22 വഷടത്ത 

ക്സദനംദിന രവത്തനത്തിന് ലിലാ ാ പഞ്ചായത്തിടെ തനതുഫഅവസ് ഈപകയാഖിക്കാ   18.12.2021 

ല്  കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി ഄനുമതി നല്ഔിയിരു.. 2022-23 ലം വിജ്ഞാ   സാഖ  

പാക്കിന് സൃന്ത്മായി ഫഅവസ് ഔടഅവസത്താ   ഔഴിയാത്ത സാഹേരയത്തില്  ശമ്പളമെക്കമുള്ള 

ക്സദനംദിന രവത്തനത്തിന് ലിലാ ാ പഞ്ചായത്തിടെ തനതുഫടപകയാഖിക്കാ   ലിലാ ാ 

പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി ഄനുമതി അവശയടപ്പട്ടിരു.. ആതനുസരിചൃ ് 18.07.2022 ടല 

1700/2022/തസൃഭവ നമ്പ  സക്കാ  ഈത്തരല്ലൃ രഔാരം ലിലാ ാ പഞ്ചായത്തിടെ 

തനതുഫടപകയാഖിക്കാ   കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ സാകരഔരണത്തിനു വികധയമായി 

ഄനുമതി നല്ഔിയിട്ടുഅവസ്. ആതിനു സാകരഔരണം നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം  :- 1) സാകരഔരണം നല്ൄ.  
 

2) ഔഴിെ രട വഷമായി വിജ്ഞാ   സാഖ  

ശാത്രീകസാകെതിഔ പാക്കിടെ ക്സദനംദിന രവത്തനത്തിന് 

ലിലാ ാ പഞ്ചായത്താണ് തുഔ ടേലവഴിന്നുന്നത്. ടഔാവിഡ് 

മഹാമാരിക്ക് ശമനമുഅവസായ സാഹേരയത്തില്  പാക്കിനു 

സുഖമമായി രവത്തിക്കാ   ഔഴിയു.അവസ്. ഄതിനാല്  ആനി 

മുതല്  പാക്കിടെ തനതു വരുമാനത്തില്  നിന്ന് ക്സദനംദിന 

ടേലവിനുള്ള തുഔ ഔടഅവസത്തണടമന്ന് നികേശിന്നു.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ് 
 

 

4.51  മൃഖസംരക്ഷണ വൄപ്പ് 

മൃഖസംരക്ഷണവൄപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 31.12.2019 ടല AHD/7402/2019 ഔത്തും ഄനുബന്ധ കരകഔടെം 
(SRG 755/22 – LSGD – DB2/37/2021/LSGD) 
 

 

മൃഖാശുപത്രിഔളില്  ടവറൃറിനറി കഡാക്ടകറയും ക്സലഫ് കറ്റാക്ക് ആ ടപിക്ടകറയും ൊടത 

ഄറൃെറും സൃീപ്പറും ഈള്പ്പടെ നാല ലീവനക്കാരാുംള്ളത്. 1996-നു കശഷം ടവറൃിനറി 

കഡാക്ടമാക്ക് േിഔിത്സ ആതര രവത്തനത്തിനു കലാലി ഭാരം വളടരയധിഔം െി. 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിടല മൃഖാശുപത്രിഔളില്  അഴ്ചയില്  ന്. ദിവസത്തില്  ൊടത 

ദിവസകവതനാെിസ്ഥാനത്തില്  രു ക്ലാക്കിടന നിയമിക്കാ   തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് ആതിനായി തനതുഫഅവസ് / വിഔസനഫഅവസ് 

/ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് (കനാണ്  കറാഡ് ) ഈപകയാഖിക്കാനും ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിചൃ.് 
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തീരുമാനം :- ആത് പിന്നീെ് പരിഖണിക്കാ   തീരുമാനിചൄ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 

4.52  വിലയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ബഹു.കഔാട്ടയം എം.എല്.എ യുടെ 07.10.2021 ടല 3/10/KTM/MLA/21-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 
വിലയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു രസിഡെിടെ ഔത്തും പഞ്ചായത്്ത ഡയറക്ടറുടെ 20.06.2022 ടല 
ഔത്തും (SRG 756/22 – LSGD – DB2/225/2021/LSGD) 
 

 

പാറമ്പുഴ പി.എചൃ.്സിയില്  പാലികയറൃീവ് രവത്തനത്തിനായി രു അംബുല സ് (ഒനി ി വാ ) 

ഈപകയാഖിന്നു.അവസ്. ആതിനു പുറടമ തനതുഫഅവസില്  നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ മുെക്കി രു 

അംബുല സ് െി വാങ്ങാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

തീരുമാനം :- ഄധിഔമായി രു അംബുല സു െി വാകങ്ങഅവസതിടെ 

അവശയഔതയെക്കം വയക്തമാക്കി നല്ൄന്ന മുറയ്ക്ക് 

പരിഖണിന്നുന്നതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 

4.53  ടപരുമ്പളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  

അലപ്പുഴ ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 30.05.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 576/22 – CC/347/22) 
 

 

ടപരുമ്പളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  ടപരുമ്പളം പാണാവള്ളി റൂട്ടില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ 

ഈെമസ്ഥതയിലള്ള ലൊ  സേീസ് നെത്തു.അവസ്.  ആത് 02.05.2022 നു  മുമ്പ് ക്സരകഡാക്കിംഖ് 

പൂത്തിയാക്കി സേീസിനു സജമാക്കണടമന്ന് സകേ സട്ടിഫിക്കറൃില്  

കരകടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടുഅവസ്. കഔരള ഷിപ്പിംഖ് അെ് ആ ലാെ് നാവികഖഷ   കഔാപ്പകറഷ   (KSINC) 

നല്ഔിയ എറ്റികമറൄ രഔാരം GST ഄെക്കം ആതിടെ ടേലവ് 33,84,595 രൂപയാണ്. ആതിടെ 75 

ശതമാനം തുഔ ഄഡൃാ സായി KSINC- നു നല്ഔണം. ആകതാടൊപ്പം എഞ്ചി   റിപ്പയറിംഖിന് 

3,39,500 രൂപ ടേലവാൄം. അടഔ 37,24,095 രൂപ. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഇ തുഔ ഔടഅവസത്താ   

ബുദ്ധ്ിമുട്ടായതിനാല്  ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് (കനാണ്  കറാഡ് ) വഔയിരുത്തി ലിലാ ാ, കലാക്ക് 

പഞ്ചായത്തുമായി കേന്ന് സംയുക്ത കരാലക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിചൃ.് 
 
 

 

തീരുമാനം :- 1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ രകതയഔതയും മറൄ വിഹിതം ഔടഅവസത്താ   

ഔഴിയുന്നിലാ  എന്നറിയിചൃതും പരിഖണിചൃ ് രകതയഔാനുമതി 

നല്ൄ..  

2) ലൊ  സേീസില്  നിന്ന് ആതുവടരയുള്ള വരവ് (വഷം  

തിരിചൃ് ), ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏടതെിലം ടേലവ് ആതിനായി 

നെത്തിയിട്ടുകഅവസാ എന്നീ വിവരങ്ങള്  പരികശാധിക്കാനായി 

പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടക്ക് നല്ഔാ   നികേശിന്നു..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
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4.54  പളടെരുത്തി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  

ഗ്രാമവിഔസനഔമ്മീഷണറുടെ 13.06.2022 ടല 1181/DP4/2022/DP നമ്പ  ഔത്തും പള്ളുരുത്തി കലാക്ക് 

പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 1 (14) -ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 579/22) 
 

 

പള്ളുരുത്തി കലാന്നുഔള്ക്ക് ഔീഴിലള്ള ൄമ്പളം, ൄമ്പളങ്ങി, ടേലാ ാനം എന്നീ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  ടവള്ളത്താല്  ചുറൃടപ്പട്ടുഔിെന്നുന്നതാണ്. ൄറെത് 6 മീറൃടറെിലം 

വീതിയുള്ള കറാഡുഔളാണ് കലാന്നു പഞ്ചായത്തുഔള്ക്ക് ഏടറൃഞ്ഞൃക്കാല്ലൃന്നത്. ഇ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളിടല മിക്ക കറാഡുഔള്ന്നും 3-3.5 മീറൃ  വീതിയാുംള്ളത്. 6 മീറൃറില്  ൄറല്ലൃ 

വീതിയുള്ള ആത്തരം കറാഡുഔള്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏടറൃഞ്ഞൃത്ത് നെപ്പാന്നുന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

തീരുമാനം  :- ഄനുമതി നിരസിചൄ. ഄനിവാരയ രവത്തി അവശയമുള്ള ആത്തരം 

കറാഡുഔള്  ഈടഅവസെില്  ആതിനായി ഄനുവദനീയമായ വിഹിതം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു ക്സഔമാറി രല്ലത്തി ടേയ്യാല്ലൃന്നതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 

4.55  എറണാൄളം ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് 

എറണാൄളം ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 06.08.2022 ടല ഔത്തുഔടെം (2 എണം) റികപ്പാട്ടും, 

എറണാൄളം ലിലാ ാ പഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 20.07.2022 ടല 15-1377/22-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 

എറണാൄളം ലിലാ  പഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 28.06.2022 ടല 1(3)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം  

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

 

 

 

 

 

കരാ.നം: 606/23 ഄെെല്  2,50,00,000   രൂപ 

(എസ്.സി.പി) 

കപര് വിലയകഭരി – എസ്.സി വിദയാഥിഔള്ക്ക് ടമറികറൃാറിയസ് 
കസ്കാളഷിപ്പ്  

 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധ്തിയുടെ സബ്സിഡി മാഗകരക രഔാരം പട്ടിഔലാതി – പട്ടിഔവഗ  

വിഭാഖത്തിടല വിദയാഥിഔള്ക്ക് കസ്കാളഷിപ്പ് നല്ഔാല്ലൃന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ന്നും  

നഖരസഭഔള്ന്നുമാണ്. മു വഷങ്ങളില്  എറണാൄളം ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് “വിലയകഭരി – 

പട്ടിഔലാതി വിദയാഥിഔള്ന്നുള്ള കസ്കാളഷിപ്പ്” എന്ന കരാലക്ട് നെപ്പാക്കിയിരു.. ഔഴിെ 

വഷം ഇ ആനത്തില്  1,70,72,595 രൂപ കസ്കാളഷിപ്പായി നല്ഔി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔടെടെ 

വിഹിതം മാത്രം ഈപകയാഖിചൃ ് മുഴുവ   വിദയാഥിഔള്ന്നും കസ്കാളഷിപ്പു നല്ഔാ   ഔഴിയിലാ . 

ഄതിനാല്  പട്ടിഔലാതി – പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തിടല വിദയാഥിഔള്ന്നുള്ള കസ്കാളഷിപ്പ് 

ലിലാ ാ പഞ്ചായത്തില്  നി. െി നല്ൄന്നതിനു ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

തീരുമാനം :- ആതിനുള്ള വിഹിതം ഄതത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു ക്സഔമാറി കരാലക്ടു 

നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്ൄ..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
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4.56  ആത്തിക്കര കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

ടഔാലാ ം ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 29.06.2022 ടല ഔത്തും ആത്തിക്കര കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

രസിഡെിടെ 21.06.2022 ടല D.700/22-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും (SRG 622/22 – CC/393/22, SRG 

671/22) 
 

 

സംസ്ഥാന സക്കാ, കഔന്ദ്രസക്കാ, സക്കാ  ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടുള്ള ഏല സിഔള്  

നെത്തുന്ന വിവിധ കഔാുഔള്ക്ക് പഠിന്നുന്ന പട്ടിഔലാതി, പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തിടല 

വിദയാഥിഔള്ക്ക് കസ്കാളഷിപ്പ് നല്ഔാ   ഄനുമതിയുഅവസ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ന്നും  

നഖരഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ന്നുമാണ് ആതിനുള്ള കരാലക്ടുഔള്  ഏടറൃഞ്ഞൃക്കാല്ലൃന്നത്. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ വിഹിതം പരിമിതമായതിനാല്  പട്ടിഔലാതി/ പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തിടല 

ഄഹതയുള്ള മുഴുവ   വിദയാഥിഔള്ന്നും കസ്കാളഷിപ്പ് നല്ൄന്നതിന് കലാന്നു 

പഞ്ചായത്തിടെ വിഹിതം െി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്ക്ക് ക്സഔമാറാ   ഄനുമതി നല്ൄഔകയാ 

കലാന്നുപഞ്ചായത്തിനു കസ്കാളഷിപ്പു കനരിട്ട് നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ൄഔകയാ 

ടേയ്യണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് ഔഴിെവഷം 64.83 ലക്ഷം രൂപ ഇ ആനത്തില്  കലാന്നു 

പഞ്ചായത്ത് ടേലവഴിചൃിട്ടുഅവസ്.  
 
 

 

തീരുമാനം :- ആതിനുള്ള വിഹിതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു തുഔ ക്സഔമാറി കരാലക്ട് 

നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്ൄ..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

 

4.57  പറകക്കാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

പത്തനംതിട്ട ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 15.06.2022 ടല ഔത്തും പറകക്കാഞ്ഞൃ കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

ഭരണസമിതിയുടെ 05.05.2022 ടല 3(1)-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും  (SRG 581 /22 – CC/373/22) 
 

 

പറകക്കാെ് കലാന്നു പഞ്ചായത്തിടെ ബാെ് ഒഫ് ബകറാഡ ഄഞ്ഞൄ  ബ്രാഞ്ചിടല ഄക്കൗഅവസില്  

(മറൃിനം) വിവിധ സ്കീമുഔടെടെ പലിശ ആനത്തിലം ഄധിഔ തുഔയും ഈള്ടപ്പടെ 22,19,368 രൂപ ഈഅവസ്. 

ഇ തുഔ അവശയമിടലാ െില്  സക്കാരികലക്ക് തിരിടഔ ഄെയ്ക്കണടമന്ന് ധനഔാരയ ഒഡിറൃ് 

വിഭാഖം നികേശിചൃിട്ടുഅവസ്. PMAY പദ്ധ്തിയില്  196 കപക്ക് കലാന്നു പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 

ഔടഅവസത്തണം. ടേലവഴിക്കാടത ബാെ് ഄക്കൗഅവസിലള്ള 22,19,368 രൂപ PMAY ഄധിഔ വിഹിതം 

നല്ഔാനായി ഈപകയാഖിന്നുന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
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4.58 ടേെല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

തിരുവനന്ത്പുരം ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 08.06.2022, 06.06.2022 ടല ഔത്തുഔടെം (2 എണം) 
ടേെല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 24.5.2022 ടല A5/3433/22-ാാാം നമ്പ  റികപ്പാട്ടും   
ടേെല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 16.05.2022 ടല 2 (13)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം  
(SRG 583 /22 – CC/357/22). 
 

ക്രമ 

നമ്പ  

കരാലക്ട് നമ്പ  കപര് ഄെെല്  

1 കരാ.നം: 40/22 ഈദിയ   ൄളങ്ങര ടഔാകചൃാട്ടുകഔാണം 
കറാഡില്   മാലിനയ നികക്ഷപം തെയാ   
ഔയാമറ സ്ഥാപിക്കല്  

1,50,000   രൂപ 
(സി.എഫ്.സി ക്സെഡ് 
ഗ്രാെ്) 
 

2 കരാ.നം: 41/22 വ്ളാത്തെ ലംഖ്ഷനില്  മാലിനയ 
നികക്ഷപം തെയാ   ഔയാമറ 
സ്ഥാപിക്കല്  

1,85,000   രൂപ 
(സി.എഫ്.സി ക്സെഡ് 
ഗ്രാെ്) 

3 കരാ.നം: 50/22 ഈദിയ ൄളങ്ങര ടപാഴിയൂ  കറാഡില്  
ഄക്ഷയ വളം ഡികപ്പാക്ക് സമീപം 
മാലിനയ നികക്ഷപം തെയാ   ഔയാമറ 
സ്ഥാപിക്കല്  

1,15,000   രൂപ 
(സി.എഫ്.സി ക്സെഡ് 
ഗ്രാെ്) 

4 കരാ.നം: 51/22 ഔഞ്ഞൃത്തുമുട്ടിോനലിനു സമീപം ഔയാമറ 
സ്ഥാപിക്കല്  

1,50,000   രൂപ 
(സി.എഫ്.സി ക്സെഡ് 
ഗ്രാെ്) 

 
 

മുഔളില്  പറെ കരാലക്ടുഔടെടെ കപരികനാടൊപ്പം കേത്തിരിന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്  സാന്ഹയ 

വിരുദ്ധ്  സ്ഥിരമായി ഖാഹിഔ മാലിനയങ്ങടെം കഹാട്ടല്  മാലിനയങ്ങടെം നികക്ഷപിന്നുന്നതിനാല്  

ആതു തെയുന്നതിന് സി.സി.റൃി.വി ഔയാമറ സ്ഥാപിക്കാനാണ് കരാലക്ട്. സി.എഫ്.സി ക്സറൃഡ് 

ഗ്രാെ് അയതിനാല്  ആതിന് ലിലാ ാ അസൂത്രണസമിതി ഄനുമതി നിരസിചൄ. ആതിന് 

രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

 

തീരുമാനം :- CFC ക്സറൃഡ് ഗ്രാെ് ആതിനായി ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതലാ  

എന്നതിനാല്  ഄനുമതി നിരസിചൄ. മാഗകരകയിടല മറൄ 

മാനദണ്ഡങ്ങള്  പാലിചൃ ് ഄനുവദനീയമായ മറൄ വിഹിതം 

ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
4.59  അലങ്ങാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

എറണാൄളം ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 06.06.2022 ടല ഔത്തുഔടെം (2 എണം) അലങ്ങാെ് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 18.05.2022 ടല 13(1)ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 584/22 – 

CC/354/22. 
 

കരാ.നം: 79/22 ഄെെല്  8,00,000   രൂപ 

(വിഔസനഫഅവസ് ലനറല് ) 

കപര് എല്.പി.സ്കൂള്  വിദയാഥിഔള്ക്ക് രഭാത ഭക്ഷണം 
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ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ നിയന്ത്രണത്തിലള്ള നാല് എല്.പി സ്കൂളിടല ൄട്ടിഔള്ക്ക് രഭാത 

ഭക്ഷണം നല്ൄന്നതിന് 2021-22 ല്  കരാലക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിരു.. ടഔാവിഡ് മഹാമാരിടയ 

തുെന്ന് സ്കൂടെഔള്  ഄെഞ്ഞുഔിെന്നുഔയായിരുന്നതിനാല്  വിദയാഥിഔള്ക്ക് 20 ആന 

പലവയജ്ഞനങ്ങള്  ഄെങ്ങിയ ഔിറൃ് നല്ഔി. രട തവണയായി ആരഔാരം നല്ഔി. അടഔ 

ടേലവ് 7,99,915 രൂപ. ഇ രീതിയില്  പണം ടേലവഴിചൃതിനു സാകരഔരണം നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിചൃ.് 
 
 

 

തീരുമാനം :- രകതയഔാനുമതി നല്ൄ..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
4.60  ഄയ്യമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

എറണാൄളം ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 1.06.2022 ടല ഔത്തുഔടെം (2 എണം) മലയാറ, 

ഐ.ഐ.പി സബ് ഡിവിഷ  ഄസി.എക്സിഔുട്ടവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 30.05.2022 ടല A1-106/2022-

ാാാം നമ്പ  ഔത്തും  (SRG 586/22 – CC/308/22) 
 

 

ഄയ്യമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല 8-ാാാം വാഡില്  രവത്തിന്നുന്ന 51-ാാാം നമ്പ  

ഄെണവാെിക്ക് സൃന്ത്മായി ടഔട്ടിെം ആലാ . ഭൂമിയുടെ ഈെമസ്ഥാവഔാശം ആറികഖഷ   വൄപ്പില്  

നിലനിത്തി ടഔാഅവസ് ആറികഖഷ   വൄപ്പിടെ ഈെമസ്ഥതയിലള്ളതും ഄയ്യമ്പുഴ ടമയി   

കറാഡികനാെ് കേ. ഔിെന്നുന്നതുമായ ന്. ടസെ് സ്ഥലം (ഄയ്യമ്പുഴ വികലാ ല് സകേ നമ്പ  

318/1) വിട്ടുനല്ഔാടമന്ന് ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. ആറികഖഷ   വൄപ്പിടെ ഔത്തില്  പറയും രഔാരം 

ഭൂമിയുടെ ഈെമസ്ഥാവഔാശം ആറികഖഷ   വൄപ്പില്  തടന്ന നിലനിത്തിടഔാഅവസ് 

വിഔസനഫകഅവസാ ധനഔാരയഔമ്മീഷ   ഗ്രാകൊ മറൄ ഫടഔകളാ ഈപകയാഖിചൃ ് ഄെണവാെി 

ടഔട്ടിെം നിമ്മിന്നുന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 
 

 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
4.61  കപാത്തുഔലാ ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ലിലാ ാലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 16.07.2022 ടല ഔത്തും ഄനുബന്ധമായി 16.07.2022 ല്  

989/2022-23/DPC/DPO/MPM/CC നമ്പരായി നല്ഔിയിരിന്നുന്ന ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 

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

 

കപാത്തുഔലാ ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല 2020-21 വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  പിില്  ഒവ  

രല്ലത്തിയായി കരാലക്ട് നമ്പ  163/2021 (കപര് - ഄംഖനവാെിക്ക് ചുറൄമതില്, മുറൃം ഔട്ട പതിക്കല്, 

ഷീറൃ് ആെല്, റിപ്പയ  - ഄെെല്  തുഔ 4,89,201/- (കനാണ്  കറാഡ് )) എന്ന കരാലക്ട് 

പൂത്തിയായി. ആതിടെ ബില്  തുഔ 3,05,801/- രൂപ. ഇ കരാലക്ടിടെ ഄെെലില്  നി. തുഔ 

നല്ൄന്നതിനു പഔരം ഄകത വഷത്തിടല (2020-21) പുതിയ കരാലക്ടായ 113/2021  

(കപര് - ഄംഖനവാെിന്നും ഗെഔസ്ഥാപനങ്ങള്ന്നും ചുറൄമതില്  നിമ്മാണല്ലൃം ഄറൃൄറൃപണിയും  

ഄെെല്  തുഔ 3,88,000/- (കനാണ്  കറാഡ് )) ടെ തുഔയില്  നി.ം ഄബദ്ധ്വശാല്  

ഔരാറുഔാരനു നല്ഔി. 
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2020-21 ടല പുതിയ പദ്ധ്തിയായ 113/22 നമ്പ  കരാലക്ട് 2021-22 വഷത്തില്  പിില്  

ഒവ  പദ്ധ്തിയായി ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി (SO135/2022). എന്നാല്  ടതറൃായി 3,05,801 രൂപ ഇ 

കരാലക്ടില്  നി. മടറൃാരു കരാലക്ടിനു നല്ഔിയതിനാല്  ബാക്കി 82,199/- രൂപ 

മാത്രമാുംള്ളത്. ഔരാറുഔാര   ഇ രല്ലത്തി പൂത്തീഔരിചൄ. ബില്  തുഔ 3,88,000 രൂപ. ഇ തുഔ 

നല്ഔാ   2022-23 വഷം പുതിയ പദ്ധ്തി രൂപീഔരിന്നുന്നതികനാ, 163/21-ാാാം നമ്പറായ പഴയ 

കരാലക്ട് പിില്  ഒവറായി ഇ വഷടമഞ്ഞൃത്ത് ആതില്  നി.ം തുഔ നല്ൄന്നതികനാ 

രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ ്
 
 

 

തീരുമാനം :- 1) നിേഹണ ഈകദയാഖസ്ഥടെ ഭാഖത്തുനി.ള്ള വീഴ്ചയാണ് 

ആടതന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. 

2) തനതുഫടപകയാഖിചൃ ് ഇ തുഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി 

നല്ൄ.. ആതിനായി വിശദാംശങ്ങള്  ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി 

കരാലക്ട് തയ്യാറാക്കി കവണം തുഔ നല്കഔഅവസത്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
4.62  തൃക്കരിപ്പൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

തൃക്കരിപ്പൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 21.06.2022 ടല ഔത്ത്  (SRG 630/22, SRG 758/22) 
 

 

തൃക്കരിപ്പൂ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ ഈെമസ്ഥതയിലള്ള നെക്കാവ് PWD കറാഡിനു 

സമീപമുള്ള സ്ഥലത്ത് ക്സനറൃ് മാക്കറൃ് (രു രാകദശിഔ വാണിലയ കഔന്ദ്രം) എന്ന കപരില്  3.00 

കഔാെി രൂപയുടെ രു പദ്ധ്തിയ്ക്ക് DPR തയ്യാറാക്കിയിട്ടുഅവസ്. NABARD – RIDF പദ്ധ്തിയില്  

ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തികയാ ക്സരവറൃ് പലിഔ് പാട്ടിസികപ്പഷ   (PPP) പദ്ധ്തിയാകയാ നെപ്പാന്നുന്നതിന് 

നെപെി സൃീഔരിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 
 

 

തീരുമാനം :- ആതിന് NABARD- RIDF- ഫഅവസ് ലഭിന്നുന്നതിന് ധനവൄപ്പികനാെ് 

ശുപാശ ടേയ്യാ   തീരുമാനിചൄ. NABARD വിഹിതം ലഭിക്കാടത 

വന്നാല്  PPP അയി നെപ്പാക്കാല്ലൃന്നതാണ്. ആതിനായി മാനദണ്ഡം 

ഄനുസരിചൃ ്ഏതു രീതിയിലാണ് നെപ്പാന്നുന്നടതന്നതു സംബന്ധിചൃ 

വിശദമായ ടരാകപ്പാസല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കി നെപെി 

സൃീഔരിക്കണം. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് 
4.63  തിരുമാറാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

എറണാൄളം ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 29.06.2022, 27.06.2022 എന്നീ തീയതിഔളിടല ഔത്തും 

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

ലലലീവ   പദ്ധ്തിയില്  9.00 ലക്ഷം ലിറൃ  സംഭരണകശഷിയുള്ള വാട്ട  ൊെ് 

സ്ഥാപികക്കഅവസതുഅവസ്. ആതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 20 ടസെ് സ്ഥലം ഔടഅവസത്തിയിട്ടുഅവസ്. 

ആതിന് ഏഔകദശം 30.00 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുടമന്ന് ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസ  പരികശാധനാ 

റികപ്പാട്ടില്  കേത്തിട്ടുഅവസ്. സ്ഥലം വാങ്ങാനായി ധനഔാരയഔമ്മീഷ   ക്സെഡ് ഫഅവസ് 

ഈപകയാഖിന്നുന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
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തീരുമാനം :- ധനഔാരയഔമ്മീഷ   ക്സെഡ് ഫഅവസ് ഈപകയാഖിന്നുന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്ൄ.. സ്ഥലത്തിടെ െതയമായ വില ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി കരാലക്ട് 

തയ്യാറാക്കി ലിലാ ാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ ഄംഖീഔാരത്തിനു 

നല്ഔാ   നികേശിന്നു.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് 
4.64  അരയാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

അലപ്പുഴ ലിലാ ാ ഔളക്ടറുടെ 13.06.2022 ടല 626/22/DPC/DPO/ALP നമ്പ  ഔത്തും അരയാെ് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 10.06.2022 ടല A2-19/22-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും  (SRG 760/22)  
 

 

അരയാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  മത്സയവില്പ്പന ഈപലീവനമായി നെത്തുന്ന നിരവധി 

മത്സയടതാഴിലാളിഔള്  ഈഅവസ്. ഔക്ക/മത്സയ വില്പനയ്ക്കായി പാത്രം കവണടമന്ന അവശയം 

ഗ്രാമസഭഔളിലം മറൄം ഈയ. വന്നിട്ടുഅവസ്. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധ്തി സബ്സിഡി 

മാഗകരകയില്  ആതുള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടിലാ . ടതാഴിലപഔരണം എന്ന ഔാറൃഖറിയില്  ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി 

ഔക്ക/മത്സയ വില്പനയ്ക്കായി പാത്രം നല്ൄന്നതിനുള്ള  കരാലക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃക്കാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ ്
 

 

 

തീരുമാനം :- രകതയഔാനുമതി നല്ൄ.. ആതിനായി യൂണിറൃ് നിരക്ക് 

ലിലാ ാതലത്തില്  നിശ്ചയിക്കണം. വിലയുടെ 50 ശതമാനം  സബ് 

സിഡി  നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

 

4.65  സുല്ത്താ   ബകത്തരി മുനിസിപ്പാലിറൃി 

വയനാെ് ലിലാ ാലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 26.05.2022 ടല ഔത്തും സുല്ത്താ   ബകത്തരി നഖരസഭാ 

ടസക്രട്ടറിയുടെ 11.5.22 – ടല PH1-5875/2021-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും  (SRG 593/22 – CC/352/22) 
 

 

 

കരാ.നം: 290/21 ഄെെല്  6,00,000   രൂപ 

(തനത് ഫഅവസ്) 

കപര് ടഔാവിഡ് രതികരാധം – പി.എചൃ.്സി ടസെറികലക്ക് മരു.ം 
ഄനുബന്ധ സാധനങ്ങടെം 

 

ടഔാവിഡ് രതികരാധ രവത്തനത്തിന് പി.എചൃ.്സിയികലക്ക് മരു.ം ഄനുബന്ധ 

സാധനങ്ങടെം എന്ന കരാലക്ടില്  നി. 250 പള്സ് ഒക്സീമീറൃ  വാങ്ങി. ആതിടെ നിേഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥസ്ഥ   ടമഡിക്കല്  ഒഫീസറാണ്. ടഔാവിഡ് രഅവസാം ഗട്ടത്തില്  ഡി.സി.സി, 

കഹാം ഔൃാറക്സെ   എന്നിവ നെപ്പാന്നുന്നതിടെ ഭാഖമായാണ് ആത് വാങ്ങിയത്. ടഔാവിഡ് 

സാഹേരയമായതിനാല്  ടെഅവസ  ഴിവാക്കി അട്ടിസാ   ഡവലപ്ടമെ് കഔാ ഒപ്പകററൃീവ് 

ലിമിറൃഡ് (ARTCO) മുകകനയാണ് വാങ്ങിയത്. എന്നാല്  പള്സ് ഒക്സീമീറൃ  ടെഅവസ  ൊടത 

ARTCO മുകകന വാങ്ങാല്ലൃന്നതലാ . ഄതിനാല്  ആതിടെ വിലയായ 5,04,000 രൂപ ആതുവടര 

നല്ഔിയിലാ . ARTCO വഴി ആതു വാങ്ങിയതിന് സാകരഔരണം നല്ഔി തുഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  
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തീരുമാനം:- ആതിടെ വില, ഗുണനിലവാരം, ആകപ്പാള്  എവിടെയാണ് പള്സ് 

ഒക്സീമീറൃ  സൂക്ഷിചൃിരിന്നുന്നത്, ഏതു സാഹേരയത്തിലാണ് ARTCO 

യില്  നിന്ന് ആത് വാങ്ങിയത്  എന്നിവയെക്കം പരികശാധിചൃ ്റികപ്പാട്ട്   

നല്ഔാ   അകരാഖയവൄപ്പ് ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. 

റികപ്പാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീെ് പരിഖണിന്നും. 

നെപെി:- 1) ഡയറക്ട, അകരാഖയവൄപ്പ്  
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് 

4.66  കഔാട്ടയം ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് 

കഔാട്ടയം ലിലാ ാ ഔളക്ടറുടെ 31.05.2022 ടല 82898/22/DPC/DPO/KTM നമ്പ  ഔത്തും IRTC 

ഡയറക്ടറുടെ 28.05.2022 ടല ഔത്തും 27.07.2015- ടല 2303/2015/തസൃഭവ നമ്പ  സക്കാ  

ഈത്തരല്ലൃം  (SRG 679/22) 

കഔാട്ടയം ലിലാ യുടെ മലകയാര രകദശടത്ത 19 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില്  ഒകട്ടാമാറൃിഔ് 

ടവതകറ്റഷ   സ്ഥാപിന്നുന്നതിന് കരാലക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിട്ടുഅവസ്. ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് മുകയ 

നിേഹണ ഏല സിയായി സംയുക്തമായാണ് കരാലക്ടു നെപ്പാന്നുന്നത്. വഔയിരുത്തല്  

സംബന്ധിചൃ വിവരം താടഴ കേന്നു.. 
 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (19) 20,90,000 രൂപ 

കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് (5) 12,70,000 രൂപ 

ഇരാറൄകപട്ട മുനിസിപ്പാലിറൃി 2,50,000 രൂപ 

ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത്  10,00,000 രൂപ 

അടഔ 46,10,000 രൂപ 
 

 

ആരുപത് ഒകട്ടാമാറൃിഔ് ടവത  കറ്റഷനുഔളില്  നി.ം കശകരിന്നുന്ന വിവരങ്ങള്  ലിലാ ാ 

പഞ്ചായത്തില്  സ്ഥാപിന്നുന്ന ടസവ  വഴി  കക്രാഡീഔരിചൃ ് ദുരന്ത് നിവാരണ ഄകതാറൃിന്നും, 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ന്നും, ലനങ്ങള്ന്നും തത്സമയം ഄറിയുവാ   സാധിന്നുന്ന രു ടനറൃ് 

വക്ക് സംവിധാനമാണ് ഈകേശിന്നുന്നത്. ഇ കരാലക്ട് പാലക്കാെ് ആെകഗ്രറൃഡ് റൂറല്  

ടെകക്നാളലി ടസെ  (IRTC) എന്ന സ്ഥാപനം വഴിയാണ് നെപ്പാന്നുന്നത്. ഒകട്ടാമാറൃിഔ് 

ടവതകറ്റഷ   സ്ഥാപിന്നുന്നതിനും കഡറൃ കശകരിചൃ ് വിശഔലനം ടേയ്യുന്നതിനുമുള്ള 

സാകെതിഔ ക്സവദഗ്ദ്ധയല്ലൃം കശഷിയും ഈടഅവസ.ം ‘നീത്തെ വിഔസന’ – ത്തിന് സക്കാ  

ഄക്രഡികറൃഷ   ഈടഅവസ.ം IRTC ലിലാ ാ അസൂത്രണ സമിതിടയ ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്. ഇ കരാലക്ട് 

IRTC മുകകന നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  
 
 

 

തീരുമാനം :- ഒകട്ടാമാറൃിഔ് ടവത  കറ്റഷ   സ്ഥാപികക്കഅവസ സ്ഥലം 

നിണയികക്കഅവസത് Kerala State Disaster Management Authority യുടെ 

െി ഄഭിരായമാരാൊണ്. ടവതകറ്റഷനില്  സ്ഥാപിന്നുന്ന 

ഈപഔരണങ്ങടെടെ ടമയിെന സ്, പ്പം ടവതകറ്റഷടെ 

ക്സദനംദിന പരിപാലനം എങ്ങടനയാണ് എ. തുെങ്ങിയ 

ഔാരയങ്ങള്  വയക്തമലാ . ഇ  സാഹേരയത്തില്  KSDMA ടമമ്പ  
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ടസക്രട്ടറിയുടെ െി ഄഭിരായമാരാെ് പിന്നീെ് 

തീരുമാനടമഞ്ഞൃക്കാ   തീരുമാനിചൄ. നി േഹണം ഏത് ഏല സിടയ 

ഏല്പ്പിക്കണം, Indian Metrological Departmentന് കശകരിന്നുന്ന 

വിവരങ്ങള്  എങ്ങടന ക്സഔമാറും  എന്നതെക്കമുള്ളവ പരികശാധിചൃ ്

റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   KSDMA കയാെ് അവശയടപ്പഞ്ഞൃ..  

നെപെി:- 1) ടമമ്പ  ടസക്രട്ടറി, KSDMA 

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് 

4.67  വഴിക്കെവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

മലപ്പുറം ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 20.05.2022 ടല ഔത്തും 18.05.2022 ടല ൄറിപ്പും വഴിക്കെവ് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത  ഭരണസമിതിയുടെ 19.3.2022 ടല 3(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം ഄനുബന്ധ 

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

കരാ.നം: 263/22 ഄെെല്  2,45,000   രൂപ 

(സി.എഫ്.സി ക്സറൃഡ് ഗ്രാെ് ) 

കപര് വാഡുഔളില്  കശകരിചൃ ഄക്സലവ മാലിനയങ്ങള്  MCF ല്  
എത്തിക്കലം MCF നെത്തിപ്പും 

 
 

 

വഴിക്കെവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  മാലിനയം നീക്കം ടേയ്യുന്ന ട്ടൃാക്ട  കഔൊയഔാലയളവില്  

ഄക്സലവ മാലിനയം MCF കലക്ക് എത്തിന്നുന്നതിന് ഔൃകട്ടഷനിലൂടെ രു വാഹനം 19.06.2021 മുതല്  

24.09.2021 വടര വാെഔടയ്ക്കഞ്ഞൃത്തു. (KL-10 AG 1523 – LMV Goods Carrier). 82 ദിവസം വാഹനം ഒെി. 

രു ദിവസടത്ത നിരക്ക് 2,000 രൂപ. ഇ ആനത്തില്  1,64,000 രൂപ വാെഔ നല്ഔാനുഅവസ്. ഇ 

തുഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് മാലിനയം നീക്കം ടേയ്യാനായി 

റിപ്പയ  ടേയ്ത ട്ടൃാക്ടറാണ് ആകപ്പാള്  ഈപകയാഖിന്നുന്നത്. 
 

 

 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡബ്ളിയു.എം) വൄപ്പ് 
 

4.68  മമ്പാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

മമ്പാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 23.07.2022 ടല P 101/2022-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും മമ്പാെ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 18.07.2022 ടല 3(9)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 720/22). 

 

കരാ.നം: 241/23 ഄെെല്  1,80,000  രൂപ 

(തനതുഫഅവസ്) 

കപര് പുസ്തഔം വാങ്ങല്  
 

ക്സലബ്രറിയികലക്ക് പുസ്തഔം വാങ്ങുന്നതിന് ഇ വഷം കരാലക്ട് വചൃിട്ടുഅവസ്. ഔഴിെ 

വഷം 1.00 ലക്ഷം രൂപ പുസ്തഔം വാങ്ങുന്നതിനു മാറൃി വചൃിരു.. മാഗകരക രഔാരം 

ബുക്ക്മാക്കില്  നിന്നാണ് പുസ്തഔം വാങ്ങിയത്. എന്നാല്  അവശയടപ്പട്ട പുസ്തഔം ലഭയമായിലാ . 

ലഭയമായവയില്  തടന്ന കര പുസ്തഔത്തിടെ നാലം ഄഞ്ചം കഔാപ്പിയാണ് ലഭിചൃത്. ഇ 

സാഹേരയത്തില്  സംസ്ഥാന ക്സലബ്രറി ഔൗണ്സില്  / ലിലാ ാ ക്സലബ്രറി ഔൗണ്സില്  
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ലിലാ ാതലത്തില്  സംഗെിപ്പിന്നുന്ന പുസ്തഔകമളയില്  നികന്നാ മറൄ രസാധഔരില്  നികന്നാ 

പുസ്തഔം വാങ്ങുന്നതിന് ഄനുമതി നല് ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്    
 
 

തീരുമാനം :- ക്സലബ്രറി ഔൗണ്സിലിടെ പുസ്തഔ കമളഔളില്  നല്ൄന്ന 

ഡിസ്കൗഅവസ് െി രകയാലനടപ്പഞ്ഞൃത്തി ഄംഖീെത ബില്   

ഈഅവസാഔണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ രകതയഔാനുമതി നല് ൄ .   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 
4.69  കഔാഴികക്കാെ് ലിലാ ാ അസൂത്രണ സമിതി 

കഔാഴികക്കാെ് ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 10.03.2022 ടല ഔത്തും കഔാഴികക്കാെ് ലിലാ ാ ഔളക്ടറുടെ 

10.03.2022ടല 5870/2018/DPC/KKD/CC- നമ്പ  ഔത്തും  (SRG 359/22 – CC/246/2022). 
 

 

കഔാഴികക്കാഞ്ഞൃ ലിലാ യില്  ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത്, ലിലാ ാ ഭരണെം, സാന്ഹയനീതി വൄപ്പ് എന്നീ 

സ്ഥാപനങ്ങടെടെ സംയുക്താഭിമുകയത്തില്  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എകനലിംഖ് കഔാഴികക്കാെ് 

എന്ന സമഗ്രപദ്ധ്തി. മറൃ് സക്കാ / സക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങടെകെയും സഹഔരണം 

രതീക്ഷിന്നു.. എകനലിംഖ് കഔാഴികക്കാെിടെ രു രധാന കസവനഗെഔമാണ് ഔമ്മൂണിറൃി 

ഡിസബിലിറൃി മാകനട്െ് ടസെ . ഭിന്നകശഷിക്കാരായ അടെഔള്ക്ക് രായകഭദടമകനയ 

അവശയമായ വിവിധതരം ടതറാപ്പിഔള്, ക്സസകക്കാ കസാഷയല്  സകപ്പാട്ട്, ടമഡിക്കല്  

സകപ്പാട്ട്, റഫറല്  സേീസുഔള്  എന്നിവ നല് ൄ ഔയാണ് രവത്തനം. ആതിനായി 

ലിലാ യിടല മുഴുവ   കലാന്നു പഞ്ചായത്തുഔളിലം ആത്തരം ടസെറുഔള്  സ്ഥാപിക്കാ   

ഈകേശിന്നു.. തുെ  രവത്തനത്തിടെ ടേലവില്  രധാനമായും ഈകേശിന്നുന്നത് ക്ലീനിക്കല്  

ക്സസകക്കാളലിറ്റ്, റിഹാബിലികറൃഷ   ക്സസകക്കാളലിറ്റ്, പിീചൃ ് ടതറാപ്പിറ്റ്, 

ഫിസികയാടതറാപ്പിറ്റ്, ടപിഷയല്  എഡൂകക്കറൃ  എന്നിവരുടെ  കവതനമാണ്. ആവക്ക്   

കവതനമായി രു വഷം 15,96,600 രൂപ കവണം. കേളന്നൂ, ൄ.മ്മല്, ബാലകേരി, വെഔര, 

ടഔാഞ്ഞൃവള്ളി കലാന്നു പഞ്ചായത്തുഔളില്  CSR ഫട ഔടഅവസത്തി ആത്തരം ടസെറുഔളില്  

മുഔളില്  പറെവടര നിയമിചൃ ്വിഔസനഫഅവസ് ഈപകയാഖിചൃ ്കവതനം നല്ൄ.അവസ്.   ആത്തരം 

ടസെറുഔടെടെ ഫലരദമായ നെത്തിപ്പിനായി തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങടെടെ വിഔസനഫഅവസ് 

ഈപകയാഖിചൃ ് ഔമ്മൂണിറൃി കബസ്ഡ് ഡിസബിലിറൃി മാകനട്െ് ടസെറുഔടെടെ തുെ  

രവത്തനത്തിനു ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം :- 1) ആടതാരു സംയുക്ത പദ്ധ്തിയായി തുെരാ   ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് 

ഈകേശിന്നു.ടഅവസെില്  ലിലാ ാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ 

പരിഖണന്കുന്നകശഷം വിശദാംശം സഹിതം നല്ഔാ   

നികേശിന്നു.. ആതില്  ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത്, കലാക്ക് 

പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങടെടെ 

പൊളിത്തമെക്കമുള്ള വിവരങ്ങള്  നല്ഔണടമന്ന് െി 

നികേശിന്നു.. 

2) 11.01.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി തീരുമാന രഔാരം 
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ടഔാഞ്ഞൃവള്ളി കലാന്നു പഞ്ചായത്തില്  കഔാെകഞ്ചരി 

സാന്ഹയാകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തില്  ഇ ടസെ  രവത്തിക്കാ   

ഄനുമതി നല്ഔിയിരു.. ആതിടെ രവത്തനം സംബന്ധിചൃ 

റികപ്പാട്ട്, ഇ ടസെറില്  അകരാഖയം, സാന്ഹയനീതി എന്നീ 

വൄപ്പുഔടെടെ പൊളിത്തം എങ്ങടനയാണ് രകയാലന 

ടപ്പഞ്ഞൃത്തുന്നത് എന്നീ വിവരങ്ങടെം ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി കവണം 

നല്കഔഅവസത്.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
4.70  ആഞ്ഞൃക്കി ലിലാ ാ പഞ്ചായത്്ത 

ആഞ്ഞൃക്കി ലിലാ ാ പഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 09.08.2022 ടല CA4/2021-ടല ഔത്ത്  (SRG 789/22). 
 
 

 

 

 

 

ടഔാക്കയാ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  ഹാരിസണ്  ഔമ്പനിയുടെ കബായ്സ് എകറ്ററൃിടല 1.40 

ഏക്ക  സ്ഥലം ഗ്രൗഅവസ് നിമ്മാണത്തിന് ലിലാ ാ പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടു നല്ഔി സമ്മതപത്രം 

രലിറ്റ  ടേയ്യാടമന്ന് ഔമ്പനി ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്.  2021-22 വഷം ആതിനായി 24.00 ലക്ഷം രൂപ 

ലിലാ ാ പഞ്ചായത്തു വഔയിരുത്തിയിരു.. ഇ വഷം ആത് പിില്  ഒവറായി തുെരു.. ഇ 

സ്ഥലം ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയകത്താടെയുള്ള ഔളി സ്ഥലമായി മാറൄന്നതിനുള്ള കരാലക്ട് 

നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നത് സംബന്ധിചൃ.് അവശയമായ ബാക്കി തുഔ െി ഇ 

വഷം  ഈള്ടപ്പഞ്ഞൃത്താനാണ് ഈകേശിന്നുന്നടതന്ന് ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെ് ഄറിയിചൃിട്ടുഅവസ്.  
 

 

തീരുമാനം :- എകറ്ററൃ് രകദശങ്ങളില്  ഗ്രൗഅവസിനും മറൄം സ്ഥലം ഔടഅവസത്താ   

ബുദ്ധ്ിമുട്ടുള്ള സാഹേരയത്തില്  രകതയഔ ഄനുമതി നല് ൄ .. 

എന്നാല്  ഹാരിസണ്  ഔമ്പനി ഄറിയിചൃതു കപാടല ഔളിസ്ഥലം 

ലിലാ ാ പഞ്ചായത്തിടെ നിയന്ത്രണത്തില്  നിലനിത്തി  

ടപാതുലനങ്ങള്ക്ക് വിട്ടുനല്ഔാടമന്ന സമ്മതപത്രം എകറ്ററൃ്  ഈെമ / 

ഄധിഔാരി നല്ഔണം. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
4.71  മലപ്പുറം ലിലാ ാ പഞ്ചായത്്ത  

മലപ്പുറം ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 21.04.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 737/22 – LSGD – 

DA1/151/22/LSGD). 
 

 

 

 

 

മലപ്പുറം ലിലാ യില്  ല്ലക്കകരാഖിഔള്ക്ക് ഡയാലിസിസ് ടേയ്യുന്നതിന് നിലനില്ന്നുന്ന 

തെസ്സങ്ങള്  ചൂഅവസിഔാട്ടിടക്കാഅവസ് താടഴപ്പറയുന്നവ കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 

പരിഖണനയ്ക്ക് നല്ഔിയിരിന്നു..  

i. ഒകരാ പഞ്ചായത്തിടലയും ടമഡിക്കല്  ഒഫീസമാടര പദ്ധ്തിയുടെ നിേഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥരായി ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തണം 
 

 

തീരുമാനം :- ഄതതു തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിടല ടമഡിക്കല്  ഒഫീസമാടര 

നിേഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനാക്കാല്ലൃന്നതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
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ii. ഔാസ്പ്, ഔാരുണയ ടബനവലെ് ഫഅവസ്, മറൃ് സക്കാ  സഹായങ്ങള്  എന്നിവ ലഭിന്നുന്ന 

കരാഖിഔടള ഴിവാക്കി ഄഹരായ ഗുണകഭാക്താക്കടെടെ പട്ടിഔ ഒകരാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയും െതയമായി തയ്യാറാക്കി നിേഹണ ഈകദയാഖസ്ഥന് ക്സഔമാറണം.  
 

 

 

തീരുമാനം :- ആതാണ് നിലനില്ന്നുന്ന രീതി. ആതു ഔശനമായി പാലിക്കാനും 

സക്കാരിടെ ധനസഹായത്തിന് (ആ ഷൃറ സ് ഄെക്കം) 

ആരട്ടിപ്പുഅവസാഔരുത് എ.ം നികേശം നല്ൄ.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

iii. ലിലാ ാ / കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുഔടെടെ വിഹിതം (പരമാവധി 25 ശതമാനം വടര) 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ക്സഔമാറണം. ഒകരാ പഞ്ചായത്തിടലയും ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്ക്   

കവഅവസി വരുന്ന ടമാത്തം തുഔയുടെ 50 ശതമാനം ഭരണസമിതി തയ്യാറാക്കിയ ഗുണകഭാക്തൃ 

പട്ടിഔയുടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഄതത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  വഔയിരുത്തണം. 
 

 

 

തീരുമാനം :- ഡയാലിസിസിന് ത്രിതല തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വിഹിതം 

വഔയിരുത്താല്ലൃന്നതാടണന്ന് പുതിയ മാഗകരക വയക്തമാ 

ക്കിയിട്ടുഅവസ്. ഒകരാ തകേശഭരണസ്ഥാപനല്ലൃം വഔയിരുത്തുന്ന 

വിഹിതം ഄതതു ലിലാ ഔളില്  ലിലാ ാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ 

കനതൃതൃത്തില്  തകേശഭരണസ്ഥാപന ഄദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെ കയാഖം 

കേന്ന് തീരുമാനടമഞ്ഞൃക്കാല്ലൃന്നതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

iv. ഭരണ സമിതി ഗുണകഭാക്തൃ പട്ടിഔ തയ്യാറാക്കിയ കശഷം പിന്നീെ് ട്ടികചൃകക്കഅവസി വരുന്ന 

ടമാത്തം ഗുണകഭാക്താക്കള്ന്നുള്ള വിഹിതം ത   വഷം ലിലാ ാ/കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുഔളില്  

നിന്ന് ലഭയമാക്കാ   ഔഴിയാത്ത സാഹേരയമുടഅവസെില്  ഇ ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്ക് പദ്ധ്തി 

രഔാരം ഄനുവദിക്കാല്ലൃന്ന പരമാവധി തുഔ പൂണമായും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔള്  തനത് 

ഫഅവസില്  നി.ം നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണം. 
 

 
 

 

തീരുമാനം :- ആതികന്മല്  സാഹേരയമനുസരിചൃ ് തകേശഭരണസ്ഥാപനതലത്തില്  

തടന്ന തീരുമാനടമഞ്ഞൃക്കാല്ലൃന്നതാണ്. എന്നാല്  ഗുണകഭാക്തൃലിറ്റ് 

നിബന്ധമായും ഗ്രാമസഭ ഄംഖീഔരിചൃതാവണം. ഄധിഔമായി 

അടരടയെിലം കേകക്കഅവസ ഄെിയന്ത്ിര സാഹേരയം വന്നാല്  

ധനസഹായം നല്ഔിയതിനു കശഷം ടതാട്ടഞ്ഞൃത്ത ഗ്രാമസഭയില്  

ഄവതരിപ്പിക്കണടമന്ന് നികേശിന്നു.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

v. ടമഡിക്കല്  ഒഫീസമാ  ഡയാലിസ്സ് ടേയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തില്  നി.ള്ള ഡയാലിസിസ് 

ടേയ്ത റികപ്പാട്ട്, ബിലാ ് എന്നിവയുടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഡയാലിസിസ് ടേയ്യുന്ന 

കരാഖിഔള്ക്ക് തുഔ കനരിട്ട് നല്ഔണം. 
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തീരുമാനം :- ധനസഹായതുഔ അശുപത്രി (സക്കാ  / സൃഔാരയ അശുപത്രി) ക്ക് 

തടന്ന നല്കഔഅവസതാണ്. ലിലാ യ്ക്ക് ടവളിയിലള്ള അശുപത്രിഔളികല 

ക്കാടണെിലം ഇ തുഔ നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

4.72  പുന്നര സൗത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

അലപ്പുഴ ലിലാ ാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 07.07.2022 ടല ഔത്തും ശുേിതൃമിഷ   അലപ്പുഴ ലിലാ ാ 

കഔാഒഡികനറൃറുടെ 10.06.2022 ടല DS (SM)66/19/1-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും പുന്നര ടതക്ക് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 25.03.2022 ടല 1(9)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം 

ഄനുബന്ധമായി കേത്തിരിന്നുന്ന കരാലക്ടുഔടെടെ പട്ടിഔയും  (SRG 668/22- CC /372/22). 
 

 

കര-ദ്രവ മാലിനയ സംസ്കരണത്തിടെ ഭാഖമായി താടഴ പറയുന്ന 5 കരാലക്ടുഔള്  2021-

22 വഷം പുന്നര സൗത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിരു.. ആതില്  4 കരാലക്ടുഔളിലായി 

100 ബകയാഖയാസ് ലാനാന്റുഔള്  സ്ഥാപിചൄ. 2864 ബകയാബി.ഔടെം വിതരണം ടേയ്തു. ഇ  

രല്ലത്തി ബിഡ്ിംഖ് ൊടത ആെകഗ്രറൃഡ് റൂറല്  ടെകക്നാളലി ടസെ  (IRTC) 

പാലക്കാെിടനയാണ് ഏല്പിചൃത്. ബിഡ്ിംഖ് ൊടത IRTC – ടയ നിേഹണ ഏല സിയായി 

ടതരടെഞ്ഞൃത്ത നെപെിക്ക് സാകരഔരണം നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

 

 

 

 

 

ക്രമ 
നം 

കരാലക്ട് 
നം 

കരാലക്ടിടെ കപര് വിഔസന
ഫഅവസ് 
ലനറല്  
രൂപ 

തനത് 
ഫഅവസ് 

ഗുണകഭാ
ക്തൃ 
വിഹിതം 
രൂപ 

ധനഔാരയ 
ഔമ്മീഷ   
ഗ്രാെ് 
(ക്സറൃഡ് ) 
രൂപ 

അടഔ 
രുപ 

1 38/22 ബകയാഖയാസ് ലാനാെ് 
0.5M3 

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

2 126/22 ബകയാഖയാസ് ലാനാെ് 
0.5M3 

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

3 121/22 ബകയാഖയാസ് ലാനാെ് 
0.75M3 

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

4 118/22 ബകയാഖയാസ് ലാനാെ് 
1M3 

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

5 113/22 ബകയാബി   0 1440 5,15,520 46,38,240 51,55,200 
 അടഔ 5,86,480 5,360 10,18,020 47,67,840 63,77,700 
 

 

 

 

 

 

തീരുമാനം :- 

 

നിേഹണ ഏല സിടയ ടതരടെഞ്ഞൃന്നുന്ന സമയത്ത് IRTC 

ഄലാ ാടത മറൃ് ഄക്രഡിറൃഡ് ഏല സി ഈഅവസായിരുകന്നാ 

എന്നതെക്കമുള്ളവ പരികശാധിചൃ ്റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   ശുേിതൃമിഷ   

എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. റികപ്പാട്ടിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീെ് പരിഖണിന്നുന്നതാണ്. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡബ്ളിയു.എം) വൄപ്പ് 
 



58 
 

4.73  മലപ്പുറം ലിലാ ാ പഞ്ചായത്്ത 

ബഹു.രാലയസഭ എം.പി. ശ്രീ ഄബ്ദുള്  വഹാബിടെ 18.08.2022 ടല ഔത്തും മലപ്പുറം ലിലാ ാ 

പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 16.08.2022 ടല DP/MPM/20/2022-ാാാം  നമ്പ  ഔത്തും മലപ്പുറം ലിലാ ാ 

പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 11.08.2022 ടല 1(11)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 798/22). 
 

 

 

 

 

കരാ.നം: 831/23 ഄെെല്  99,00,000  രൂപ 

(മറൄ വിഭാഖം ഫഅവസ്) 

കപര് നിലമ്പൂ  ബഡ്സ് സ്കൂളിടെ കഹാറ്റലിന് പുതിയ ടഔട്ടിെ നിമ്മാണം 
 

ഏറനാെ് ോരിറൃബിള്  ട്ടൃറ്റിനു ഔീഴില്  നിലമ്പൂ  നഖരസഭാ രകദശത്ത് “സ്കൂള്  കഫാ  

ഹിയറിംഖ് ആംപകയ ഡ്” എന്ന കപരില്  രു ബഡ്സ് സ്കൂള്  രവത്തിന്നു.അവസ്. 2005 ല്  

ആതിന് സക്കാരില്  നിന്ന് എയ്ഡഡ് പദവി ലഭിചൃിട്ടുഅവസ്. 102 വിദയാഥിഔള്  പഠിന്നുന്ന ഇ 

സ്ഥാപനത്തിടല 50 ൄട്ടിഔള്  ട്ടൃറ്റ് വാെഔയ്ക്ക് എഞ്ഞൃത്തിട്ടുള്ള ടഔട്ടിെത്തിലാണ് താമസിന്നുന്നത്. 

ഇ സ്കൂളിന് കഹാറ്റല്  നിമ്മിന്നുന്നതിന് മലപ്പുറം ലിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് കരാലക്ട് 

തയ്യാറാക്കിയിരിന്നു.. ആതു നെപ്പാക്കാ   രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  
 
 

തീരുമാനം :- ധനഔാരയവൄപ്പ് ഄഡീഷണല്  േീഫ് ടസക്രട്ടറിക്ക് കനരിട്ട് ഫയല്  

ഄയചൃ ് നല്ഔി ഄഭിരായം കതെി ഄഞ്ഞൃത്ത കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിയില്  പരിഖണിക്കാ   തീരുമാനിചൄ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 

കയാഖം ഈചൃഔഴിെ് 1.30 ന് ഄവസാനിചൄ. 
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ഄനുബന്ധം  
 

കയാഖത്തില്  പടെഞ്ഞൃത്തവ  

1. ബഹു. തകേശസൃയംഭരണ – എക്സക്സസ് വൄപ്പ് മന്ത്രി 

2. ഄഡീഷണല്  േീഫ് ടസക്രട്ടറി, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 

3. ടമമ്പ, വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഖം, കറ്ററൃ് ലാനാനിംഖ് കബാഡ്  

4. രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറി, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് (റൂറല് ) 

5. ഡയറക്ട, പഞ്ചായത്ത് വൄപ്പ്  

6. ഡയറക്ട, നഖരഔാരയ വൄപ്പ് (രതിനിധി)  

7. ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ  (രതിനിധി)  

8. രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറി, അസൂത്രണ സാമ്പത്തിഔഔാരയ വൄപ്പ് 

9. ഄഡീഷണല്  േീഫ് ടസക്രട്ടറി, ധനവൄപ്പ് (രതിനിധി) 

10. എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട, ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ  

11. എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടഔ.എം (രതിനിധി)  

12. േീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒഫീസ, ക്സലഫ് മിഷ    

13. മിഷ   ഡയറക്ട , MGNREGS (രതിനിധി) 

14. ഡയറക്ട, ശുേിതൃമിഷ    

15. ടമമ്പ  ടസക്രട്ടറി, കറ്ററൃ് ലാനാനിംഖ് കബാഡ് (രതിനിധി) 

16. േീഫ് എഞ്ചിനീയ, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് (രതിനിധി)  

17. ഡയറക്ട, പട്ടിഔലാതി വിഔസന വൄപ്പ് (രതിനിധി) 

18. ഡയറക്ട, പട്ടിഔവഗ വിഔസന വൄപ്പ് (രതിനിധി) 

19. കറ്ററൃ് മിഷ   ഡയറക്ട, നാഷണല്  അയുഷ് മിഷ   (രതിനിധി) 

20. ഡയറക്ട, മൃഖസംരക്ഷണ വൄപ്പ് (രതിനിധി) 

21. ഡയറക്ട , എനലി മാകനട്െ് ടസെ  (രതിനിധി) 

 


