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No/450/2022/SRG/LSGD(CC)(4) 

വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖം  
15.10.2022 ശനിയാഴ്ച ഈച്ചഔഴിഞ്്ഞ 3.30 മണിക്ക് ലയം കഔാണ്ഫറ സ് ഹാ് , 

ഄനക്സ് II, സസക്രട്ടറികയറ്റ് 
 

 

ഄജണ്ട 
 

1. പദ്ധതി ഄവകലാഔനം 
 
തകേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുസെ  2022-23-സല വാര്ഷിഔ  പദ്ധതി രോകരാഖതി - ഄവകലാഔനം  
 
13.10.2022 വസരയുള്ള അസഔ പദ്ധതി  സെലവ് 14.98 ശതമാനമാണ്. ട്രഷറിഔളില്  സമര്പിച്ച  

ബില്ലുഔ്  െി കെര്താല്  ആത് 15.58 ശതമാനം വരം. ഏറ്റല്ലൃം ടുതല്   പദ്ധതി സെലവ് 

വയനാെ് ജില്ലയിലം (19.4 ശതമാനം) ഏറ്റല്ലൃം ൄറവ്  ഔാസര്കഔാെ് ജില്ലയിലമാണ് 12.36 

ശതമാനം). 41.82 കഔാെി രൂപയുസെ 2327 ബില്ലുഔ്  ട്രഷറിയില്  സപ ഡിംഖ് അയി ഈണ്ട്. 

സമയിന്റന സ് രാനാറു ക െി കെര്താല്  അസഔ 67.96 കഔാെി രൂപയുസെ 3389 ബില്ലുഔളാണ് 

ട്രഷറിയില്  സപന്റിംഖ് അയി ഈള്ളത്.  
 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനം  തിരിച്ചുള്ള  സെലവ് വിവരം (ശതമാനം) 

ക്രമ 
നമ്പര്  

തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനം 

ജനറല്  SCP TSP CFC Total 

1 രാനാമ പഞ്ചായത് 18.72 15.54 19.07 14.65 17.01 

2 കലാക്ക് പഞ്ചായത് 15.83 16.10 23.50 11.86 15.21 

3 ജില്ലാ പഞ്ചായത് 10.27 11.16 13.07 12.56 11.10 

4 മുനിസിപാലിറ്റി 21.91 11.06 9.87 10.62 15.19 

5 കഔാര്പകറഷ   11.54 7.89 - 6.23 9.60 

6 അസഔ 16.75 13.95 17.97 12.29 14.98 

 

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള  സെലവ് വിവരം (ശതമാനം) 

8 എറണാൄളം 14.21 

9 ആടുക്കി 13.98 

10 മലപ്പുറം 13.88 

11 പതനംതിട്ട 13.66 

12 കഔാട്ടയം 13.10 

13 തിരവനന്തരോരം 12.60 

14 ഔാസര്കഔാഡ് 12.36 

 
 
 
 
 

1 വയനാെ് 19.40 

2 അലപ്പുഴ 17.99 

3 സഔാല്ലം 17.81 

4 പാലക്കാെ് 16.51 

5 തൃശ്ശൂര്  15.60 

6 ഔണ്ണൂര്  14.80 

7 കഔാഴികക്കാെ് 14.58 
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ഫണ്ടിസന്റ വിഭാഖം തിരിച്ചുള്ള സെലവ് താസഴ കെര്ുന്നു (ശതമാനം) 
 

 
ജനറല്  

 
എസ്.സി.പി 

 
റ്റി.എസ്.പി 

 
സി.എഫ്.സി 

16.78 13.93 17.96 11.31 

 
 

രോതിയ കരാജക്ടുഔളുകെയും സ്പില്  ഒവര്  കരാജക്ടുഔളുകെയും  തരം തിരിച്ചുള്ള സെലവ്  താസഴ 
കെര്ുന്നു.  

 
 

തകേശഭരണ  
സ്ഥാപനം 

പദ്ധതി സെലവ്  (ശതമാനം) 

രോതിയ കരാജക്ട് സ്പില്  ഒവര്  
കരാജക്ട് 

അസഔ 

രാനാമപഞ്ചായത് 10.01 7.03 17.04 
കലാക്ക് പഞ്ചായത് 9.45 5.80 15.25 
ജില്ലാ പഞ്ചായത് 5.04 6.06 11.10 
മുനിസിപാലിറ്റി 7.11 8.75 15.86 
കഔാര്പകറഷ   3.44 7.52 10.96 
നഖരസഞ്ചയം 0.37 5.05 5.42 
അസഔ 8.24 6.74 14.98 

 
മു   വര്ഷങ്ങളില്    സസപ്റ്റംബര്  30 വസരയുള്ള പദ്ധതി സെലവ് (ശതമാനം) 

 
 സസപ്റ്റംബര്  30 
2014-15 11.23 
2015-16 10.81 
2016-17 2.27 
2017-18 20.57 
2018-19 30.49 
2019-20 24.76 
2020-21 33.01 
2021-22 14.19 
2022-23 14.19 

 
 

2. മു   കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖ തീരമാന രഔാരം നെപെി സൃീഔരികക്കണ്ട 
വിഷയങ്ങ്  

 
2.1. 02.06.2022 സല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖ തീരമാന രഔാരം നെപെി സൃീഔരികക്കണ്ട 
വിഷയങ്ങ്  
 

2.1 കണ്ഡിഔ 3.7 

പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖതിസല ൄടുംബങ്ങ്  ആല്ലാസയങ്കിലം 2022-23 വര്ഷം റ്റി.എസ്.പി 

വിഹിതം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസെ വിവരം 02.06.2022 സല കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റിയിസല കയാഖ തീരമാനരഔാരം നഖരഔാരയ ഡയറക്ടറം പഞ്ചായത് ഡയറക്ടറം 

26.07.22 സല കയാഖതില്  നല്ഔിയിരന്നു.  
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(i) നഖരസഭഔ്  

പട്ടിഔവര്ഗ ൄടുംബങ്ങ്  ആല്ലാത നാല നഖരസഭഔളാണ് ഈള്ളത്. നഖരഔാരയ 

ഡയറക്ടര്  നല്ഔിയ ഇ ലിറ്റു Tribal Extention Officer പരികശാധിച്ചു സാക്ഷ്യസപടുതിയിട്ടില്ല.  
 

ക്രമ 

നമ്പര്  

തകേശഭരണസ്ഥാപനതിസന്റ കപര് ഇവര്ഷം ഄവദവദിച്ച റ്റി.എസ്.പി 

വിഹിതം 

1 തൃശ്ശൂര്  കഔാര്പകറഷ   2,81,000 രൂപ 

2 കഔാഴികക്കാെ് കഔാര്പകറഷ   1,38,000 രൂപ 

3 ഔണ്ണൂര്  കഔാര്പകറഷ   11,79,000 രൂപ 

4 സഔായിലാണ്ടി നഖരസഭ 2,65,000 രൂപ 
 

ആത് Tribal Extention Officer െി സാക്ഷ്യസപടുതി പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന ഡയറക്ടര്  

ശുപാര്ശ സെ്യുന്ന  മുറ്് ഇ വിഹിതം മ്റു  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് വീതിച്ചു  

നല്ൄ്ന തിനായി ധനവൄപിവദ നല്ഔണം. ആതിനാവശയമായ നെപെി നഖരഔാരയ 

ഡയറക്ടറം പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ് ഡയറക്ടറം സൃീഔരിക്കണം.  

 (ii) രാനാമപഞ്ചായത് – പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖ ൄടുംബങ്ങ്  ആല്ലാസത റ്റി.എസ്.പി വിഹിതം 

ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് തിസക്കാെി രാനാമപഞ്ചായതിവദ മാത്രമാണ്. വിഹിതം – 6,78,000 രൂപ. ഇ 

രാനാമപഞ്ചായതില്  പട്ടിഔവര്ഗ ൄടുംബങ്ങ്  ആല്ലാസയ്ന ് Tribal Extention Officer 

സാക്ഷ്യസപടുതിയിട്ടുണ്ട്. ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം റ്റി.എസ്.പി വിഹിതം ഄവദവദിച്ചിരന്നുസവങ്കിലം 

പട്ടിഔവര്ഗ ൄടുംബം ആല്ലാതതിനാല്  റ്റി.എസ്.പി വിഹിതം സെലവഴിച്ചില്ല. ഄതിനാല്  ഇ 

വര്ഷം  വിഔസനഫണ്ട് ജനറലില്  5,42,400 രൂപ ൄറല്ലൃ സെയ്ത് പരിഹാര തുഔയായി 

മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. (ഇ വര്ഷസത അസഔ റ്റി.എസ്.പി വിഹിതം 12,20,400 രൂപ) ഄതിനാല്  

വിഔസന ഫണ്ട് ജനറലില്  ൄറല്ലൃ സെയ്തു (പരിഹാര തുഔ) തിരിസഔ ജനറല്  ഫണ്ടിലാക്കി 

നല്ഔണസമ്ന ് പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  അവശയസപട്ടിട്ടുണ്ട്.  

ആതവദസരിച്ച ് പട്ടിഔവര്ഗവിഔസനവൄപ് ഡയറക്ടറസെ രതിനിധി വിശദാംശം 21.08.2022 

സല കയാഖതില്  ഄവതരിപിച്ചു. 
 

ക്രമ 

നമ്പര്  

തകേശഭരണസ്ഥാപനതിസന്റ കപര് പട്ടിഔവര്ഗ ൄടുംബങ്ങ്  

1 തൃശ്ശൂര്  കഔാര്പകറഷ   2 

2 കഔാഴികക്കാടു കഔാര്പകറഷ   3 

3 ഔണ്ണൂര്  കഔാര്പകറഷ   21 

4 സഔായിലാണ്ടി നഖരഭ 1 

5 തികക്കാെി രാനാമപഞ്ചായത് ൄടുംബങ്ങ്  ആല്ല 

 

(പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന ഡയറക്ടര്  ഄറിയിച്ച വിവിരങ്ങ്  ഔതായി ഈെസനതസ്ന  

നല്ഔണസമ്ന ് കയാഖം നിര്കേശിച്ചു. ഡയറക്ടര്  പി്ന ീെ് ഔത് നല്ഔി)  
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21.08.2022 സല തീരമാനം :-  ൄടുംബങ്ങളുസെ എണ്ണമവദസരിച്ച ്നിലവിസല മാനദണ്ഡരഔാരം 

റ്റി.എസ്.പി വിഹിതം രോനഃക്രമീഔരിക്കാ   ധനവൄപികനാൊവശയസപൊ   തീരമാനിച്ചു. തികക്കാെി 

രാനാമപഞ്ചായതിന് ഇ വര്ഷം ഄവദവദിച്ച തുഔ മറ്്റ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്്ക   

മാനദണ്ഡരഔാരം വീതിച്ചു നല്ഔണസമന്നും ധനവൄപികനാൊവശയസപൊ   തീരമാനിച്ചു. പം 

തികക്കാെി രാനാമപഞ്ചായത് ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം പരിഹാരതുഔയായി വിഔസനഫണ്ട് ജനറലില്  

നിന്നു മാറ്റി വച്ച തുഔ 5,42,400 രൂപ വിഔസന ഫണ്ട് ജനറലികലക്ക് തിരിസഔ മാറ്റാ   

തീരമാനിച്ചു. ആതിനാവശയമായ നെപെി കേറ്റ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പും ഐ.സഔ.എം-ഈം സൃീഔരിക്കണം. 

നഖരസഭഔളുസെ ഔാരയതില്  അവശയമായ തുെര്നെപെി നഖരഔാരയഡയറക്ടര്  സൃീഔരിക്കണം. 
 

നെപെി:- 1)നഖരഔാരയ ഡയറക്ടര്  
2) പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  

3) ധനവൄപ്  
4) എസ്.അര്.ജി 

5)ഐ.സഔ.എം 
(തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ് ) 

 

2.2  26.07.2022 സല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖതീരമാന രഔാരം നെപെി സൃീഔരികക്കണ്ട 

വിഷയങ്ങ്  

2.2 കണ്ഡിഔ 4.5  

ഔാസര്കഖാഡ് നഖരസഭ 

ഔാസര്കഖാഡ് ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 25.04.2022 സല ഔത്തം ഔാസര്കഖാഡ് മുനിസിപല്  

ഔൗണ്സിലിസന്റ  20.01.2021 സല 1-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം  (SRG 472/22- CC /292/21). 

 ഔാസര്കഖാഡ് നഖരസഭയിസല 20-ാാാം വാര്ഡില്  ഔരിസപാെി കറാഡ് വീതി 

ട്ടു്ന തിന് 18.08.2015 സല ഔൗണ്സില്  തീരമാനിുഔയും (തീരമാനം നമ്പര്  37) രല്ലതി 

നെപാുഔയും സെയ്തു. ആതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുസെ ഄവദമതിയില്ല. എ്ന ാല്  

എേികമറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാകങ്കതിഔാവദമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രല്ലതി 31.08.2015 ലാണ് സെണ്ടര്  

സെയ്തത്. ആതിസന്റ എേികമറ്റ് 9.80 ലക്ഷ്ം രൂപയാണ്. ബില്  തുഔ 8,85,356 രൂപ. നഖരസഭാ 

ഔൗണ്സിലിസന്റ തീരമാന രഔാരം സെയ്ത രല്ലതി സാകരഔരിച്ച ്ബില്  നല്ഔാ   ഄവദമതി 

നല്ഔണസമ്ന തു സംബ്ിച്ച.് 

 
 

 

26.07.2022 സല തീരമാനം :-  

1) കരാജക്ട് തയ്യാറാക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിയുസെ ഄവദമതി ൊസത രല്ലതി 

സെയ്തത് ക്രമ വിരദ്ധമാണ് എ്ന ് കയാഖം വിലയിരതി. 

2) ആതു പരികശാധിച്ച ്റികപാര്ട്ട് നല്ഔാ   തകേശ സൃയം ഭരണവൄപ് െീഫ് എഞ്ചിനീയസറ 

ചുമതലസപടുതി. ആതവദസരിച്ച ്െീഫ് എഞ്ചിനീയര്  റികപാര്ട്ട് നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. 
 

റികപാര്ട്ട് :- ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുസെ ഄംഖീഔാരം വാങ്ങാതത് നിര്വഹ 

ഈകദയാഖസ്ഥസന്റ വീഴ്ചയാണ്. ൄറ്റക്കാര്സക്കതിസര നെപെി സൃീഔരികക്കണ്ടതാണ്. 
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മുനിസിപാലിറ്റിഔളിലം കഔാര്പകറഷവദഔളിലം ആതരതില്  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുസെ 

ഄംഖീഔാരം വാങ്ങാസത രല്ലതിഔ്  സെ്യുന്ന ത് വയാപഔമായി ഔണ്ടു വരന്നുണ്ട്.  

നെപെി:- 1) തകേശ സൃയംഭരണ വൄപ് െീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ് 

2.2 കണ്ഡിഔ 4.15  

ഔാമാക്ഷ്ി രാനാമപഞ്ചായത് 

ഔാമാക്ഷ്ി രാനാമപഞ്ചായത് രസിഡന്റിസന്റ 10.05.2022 സല A4-4140/21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം 
ആടുക്കി ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 10.03.2022 സല ഔത്തം  (SRG 357/22 – CC/233/22). 
 

 

കരാ.നം: 106/21 

ഄെങ്കല്  20,00,000 രൂപ 

സി.എഫ്.സി – സബയ്സിഔ് രാനാന്റ്   10,00,000 രൂപ 

വിഔസന ഫണ്ട് – ജനറല്    4,13,680 രൂപ 

തനത് ഫണ്ട്  5,86,320 രൂപ 

കപര് : മാര്ക്കറ്റ് ഔം കഷാപിംഖ് കഔാംലാനക്സ് സ്ഥലം വാങ്ങല്  
 

ഔാമാക്ഷ്ി രാനാമപഞ്ചായത് ബസ് ോന്റ് സ്ഥിതി സെ്യുന്ന ത് തങ്കമണിയിലാണ്. ബസ് 

ോന്റികലക്ക് ബസ്സുഔ്  ഔയറി ആറങ്ങു്ന തിന് മതിയായ സ്ഥല സൗഔരയം ആല്ല. ബസ്സുഔ്  

ബസ് ോന്റില്  ഔയറാതതിനാല്  കഷാപിംഖ് കഔാംലാനക്സിസല മുറിഔ്  കലലതിന് കപാൄ്ന ില്ല. 

ബസ് ോന്റികലക്ക് ഔയറി ആറങ്ങാ   സൗഔരയസമാരു്ന തിന് ജിജി കമാ്  കതാമസ്, 

കവഴമ്പകേരില്  എ്ന യാളുസെ 02.28 അര്  സ്ഥലം (സര്കവ നമ്പര്  257/16 PT2, 257/17PT2, 

257/39PT1) വാങ്ങാവദകേശിുന്നു. സ്ഥലമുെമയുമായി െര്ച്ച സെയ്തു. വികല്ലജ് ഒഫീസറസെ 

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

അവശയസപടു്ന ത് 45.00 ലക്ഷ്ം രൂപയാണ്. വികല്ലജ് ഒഫീസര്  നിശ്ചയിച്ച തുഔകയാസൊപം 30 

ശതമാനം െി (സസാകലഷയം) കെര്താലം സ്ഥലമുെമ അവശയസപടു്ന തികനക്കാ്  വളസര 

ൄറവാണ്. ഄതിനാല്  സ്ഥലമുെമ അവശയസപടു്ന  45.00 ലക്ഷ്ം രൂപ്് സ്ഥലം വാങ്ങാ   

ഄവദമതി നല്ഔണസമ്ന തു സംബ്ിച്ച.് 

21.08.2022 സല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയില്  പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  

ഄറിയിച്ചതവദസരിച്ച ്സ്ഥലം ഡയറക്ടര്  കനരിട്ട് പരികശാധിച്ച ്റികപാര്ട്ട് നല്ഔി.  

 

റികപാര്ട്ട് :- വികല്ലജ് ഒഫീസര്  നിശ്ചയിച്ച തുഔകയാസൊപം 30 ശതമാനം സസാകലഷയം െി 

ഈ്സപടുതിയാലം ഈെമ അവശയസപടു്ന  തുഔകയക്കാ്  ൄറവാണ്. ഇ തുഔ്് 

സമവായതിലൂസെ ഭൂമി ലഭിക്കാ   സാധയതയിസല്ലങ്കില്  ഭൂമി വിലസ്ടുക്കല്  നിയമരഔാരം 

വസ്തു അര്ജിു്ന തിവദള്ള നെപെി സൃീഔരിക്കാല്ലൃ്ന താസണ്ന ് ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

 

നെപെി :- 1) പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  

(തകേശസൃയംഭരണ (അര്.ആ) വൄപ് ) 
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2.2 കണ്ഡിഔ 4.40 

നാദാരോരം രാനാമപഞ്ചായത്  

കഔാഴികക്കാെ് ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 28.04.2022 സല ഔത് (SRG 483/22 – CC/289/2021) 

കരാ.നം: 142/22 ഄെങ്കല്  

 

5,00,000  രൂപ 

(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല് )  

കപര് ഹഹമാേ്  ഹലറ്റ് വാങ്ങല്  
 

ഹഹമാേ് സ്ഥാപിു്ന തിവദള്ള കരാജക്ട് 2018-19 ല്  ഈ്സപടുതിയിരന്നു. 2019-20 ല്  ആതു 

പൂര്തീഔരിച്ചു. സാകങ്കതിഔാവദമതി ൊസതയാണ് കരാജക്ട് നെപാക്കിയത്. പം ആതിന് 

ഗുണനിലവാര സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഄതിനാല്  ബില്തുഔ നല്ഔാ   ഔഴിയു്ന ില്ല. 

നാദാരോരം താലൂക്കാശുപത്രി കഔാമ്പൗണ്ടിലം ഔല്ലാച്ചി പഴയ മാര്ക്കറ്റ് ജീപ് ോന്റിവദ 

സമീപല്ലൃമാണ് ഹലറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത്. സെണ്ടര്  നെപെിക്രമം പാലിച്ച ് പവര്ഹല   ഏജ സീസ്, 

കഔാഴികക്കാെ് എ്ന  സ്ഥാപനസതയാണ് രല്ലതി ഏല്പിച്ചത്. ഹലറ്റ് സ്ഥാപിക്കാ   PWD 

കറാഡ് ഡിവിഷ  , KWA, BSNL, KSEB എ്ന ിവര്സക്കല്ലാം NOC ക്കായി ഔത്ത നല്ഔിസയങ്കിലം 

ആത് ലഭിച്ചില്ല. രല്ലതി സെയ്ത ഏജ സി ബില്  തുഔ ലഭിക്കാ   നിയമ നെപെിക്ക് രങ്ങുന്നു 

എ്ന ് ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബില്  തുഔ നല്ഔി രനം ം പരിഹരിക്കാ   കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റിയുസെ ഄവദമതി നല്ഔണസമ്ന തു സംബ്ിച്ച.് 

സാകങ്കതിഔാവദമതി ബ്സപട്ട വൄപ് / ഏജ സിയുസെ NOC ആല്ലാസത കരാജക്ട് 

നെപാക്കിയത് ബ്സപട്ട നിര്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥസന്റ വീഴ്ചയാണ് എ്ന ് കാാഖം 26.07.2022 

സല കയാഖം വിലയിരതി. ആതിസന്റ ഄെിസ്ഥാനതില്  ആതു പരികശാധിച്ച ്റികപാര്ട്ട് നല്ഔാ   

തകേശ സൃയംഭരണ വൄപ് െീഫ് എഞ്ചിനീയസറ കയാഖം ചുമതലസപടുതിയിരന്നു 

ആതവദസരിച്ച ്െീഫ് എഞ്ചിനീയര്  റികപാര്ട്ട് നല്ഔി. 

റികപാര്ട്ട്:- സാകങ്കതിഔാവദമതി ൊസതയാണ് സെണ്ടര്  സെയ്തത്. NOC നല്കഔണ്ട BSNL, PWD, 

KWA തുെങ്ങിയ ഏജ സിക്ക് ഔത്തം തുെര്്ന ് ഒര്മ്മക്കിറിപ്പും നല്ഔിസയങ്കിലം NOC ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

ഹലറ്റ് പരികശാധിച്ച ് ഗുണനിലവാരം സംബ്ിച്ച ് റികപാര്ട്ട് നല്ഔാ   ജില്ലാ ആലക്ട്രിക്കല്  

പാനല്  സെയര്മാന് ഔതയച്ചുസവങ്കിലം മറപെി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

 ആതിസന്റ നിര്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥ   രാനാമപഞ്ചായത് സസക്രട്ടറി അയതിനാല്  

പഞ്ചായത്ത ഡയറക്ടറസെ റികപാര്ട്ടു വാങ്ങി  നെപെി സൃീഔരിു്ന താണ് നല്ലസത്ന  

റിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ആത് പഞ്ചായത് ഡയറക്ടസറ ഄറിയിച്ചിട്ടുസണ്ട്ന ് െീഫ് എഞ്ചിനീയര്  

ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.   

നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണവൄപ് െീഫ് എഞ്ചിനീയര്   

(തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ് ) 
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2.3 21.08.2022 സല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖതീരമാന രഔാരം നെപെി സൃീഔരികക്കണ്ട 

വിഷയങ്ങ്  

2.3 കണ്ഡിഔ 3.3  

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസെ വിവിധ ഄക്കൗണ്ടുഔളില്  പല സ്കീമുഔ്ക്കായി ലഭിച്ച തുഔ 

സെലവഴിക്കസപൊസത ഔിെുന്നുണ്ട്. നിര്തലാക്കസപട്ട സ്കീമുഔളുസെ ആനി സെലവഴിക്കാ   

ഔഴിയാത തുഔയുസെ വിശദാംശങ്ങ്  ഒകരാ തകേശഭരണസ്ഥാപനതില്  നിന്നും വൄപ്പു 

കമധാവിഔ്  കശകരിക്കണം. രാനാമപഞ്ചായത്തഔളിലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തഔളിലം 

സെലവഴിക്കസപൊസത ഔിെു്ന  തുഔ സംബ്ിച്ച വിവരം പഞ്ചായത് ഡയറക്ടറം 

മുനിസിപാലിറ്റിഔളിലം കഔാര്പകറഷവദഔളിലം സെലവഴിക്കസപൊസത ഔിെു്ന  തുഔയുസെ 

വിവരം നഖരഔാരയ ഡയറക്ടറം കലാു പഞ്ചായത്തഔളിസല വിവരം രാനാമവിഔസന 

ഔമ്മീഷണറം കശകരിച്ചു നല്ഔണം. ഒകരാ വൄപ് കമധാവിഔളും ബ്സപട്ട സ്ഥാപനതിസന്റ 

വിവരങ്ങ്  അണ് നല്കഔണ്ടത്. സെലവഴിക്കസപൊസത ഔിെു്ന  തുഔ ഏതു 

സ്കീമുഔളിലാസണന്നു വയക്തമാക്കി വിവരങ്ങ്  കക്രാഡീഔരിച്ചു നല്ഔണം.  

 ആതവദസരിച്ച ്രാനാമവിഔസന ഔമ്മീഷണര്  വിശദാംശം നല്ഔിയിട്ടുണെ്. 

 

 

 

 

 

 

 

നെപെി :- 1)രാനാമവിഔസന ഔമ്മീഷണര്  
2)നഖരഔാരയഡയറക്ടര്  

3) പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  
(തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ് ) 

2.3.കണ്ഡിഔ 3.6 

വിശപ്പുരഹിത കഔരളം പദ്ധതിയില്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  ജനഔീയ കഹാട്ടലഔ്  

രവര്തിുന്നുണ്ട്. െില ജനഔീയ കഹാട്ടലഔളില്  ൄടുംബശ്രീ നല്കഔണ്ട ധനസഹായ തുഔ 

ലഭിു്ന ില്ല എ്ന ് കയാഖം വിലയിരതി. ആതു പരികശാധിച്ച ് ആങ്ങസന ധനസഹായം 

ലഭിക്കാത ജനഔീയ കഹാട്ടലഔളുസെ വിശദാംശങ്ങ്  കശകരിച്ച ് ലിോയി നല്ഔാവദം തുെര്  

നെപെി സൃീഔരിക്കാവദം ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔൂട്ടീവ് ഡയറക്ടസറ ചുമതലസപടുതിയ രഔാരം 

റികപാര്ട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

റികപാര്ട്ട്:- അസഔ 1194 ജനഔീയകഹാട്ടലഔളാണ് ഈള്ളത്. ആതുവസര (മു വര്ഷങ്ങളികലതു െി 

കെര്ത് ) അസഔ 93.64 കഔാെി രൂപ ജനഔീയ കഹാട്ടലഔ്ക്ക് നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. ഇ വര്ഷം 60 

കഔാെി രൂപ അവശയമായി വരം എന്നു രതീക്ഷ്ിുന്നു. ആതുവസര 20.00 കഔാെി രൂപ നല്ഔി. 

തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനം 

 
സെലവഴിക്കസപൊത തുഔ സംബ്ിച്ച 

വിവരം 
 

രാനാമപഞ്ചായത് 42,78,71,361 രൂപ 
കലാക്ക് പഞ്ചായത് 3,47,76,440 രൂപ (ഐ.എ.ഹവ 

വിഹിതം ൄറവ് സെയ്ത് ) 
ജില്ലാ പഞ്ചായത് 24,66,95,088 രൂപ 
മുനിസിപാലിറ്റി  
കഔാര്പകറഷ    
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19.94 കഔാെി രൂപയുസെ സബ്സിഡി ഄകപക്ഷ്ഔ്  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതിനായി 30.00 കഔാെി രൂപയുസെ 

സരാകപാസല്  സര്ക്കാരിവദ നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. അവശയമുള്ള തുഔയുസെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള ഔണക്ക് 

താസഴ കെര്ുന്നു. 

ക്രമ 

നമ്പര്  

ജില്ലയുസെ കപര് ഄവദവദികക്കണ്ട  

സബ്സിഡി തുഔ (രൂപ) 

1 തിരവനന്തരോരം 4,17,66,080 

2 സഔാല്ലം 1,00,00,000 

3 അലപ്പുഴ 75,04,910 

4 പതനംതിട്ട 1,58,31,150 

5 കഔാട്ടയം 75,00,000 

6 ആടുക്കി 62,00,000 

7 എറണാൄളം 2,62,99,525 

8 തൃശ്ശൂര്  2,00,00,000 

9 പാലക്കാെ് 2,05,00,000 

10 മലപ്പുറം 1,10,00,000 

11 കഔാഴികക്കാെ് 70,00,000 

12 വയനാെ് 1,64,50,280 

13 ഔണ്ണൂര്  56,00,000 

14 ഔാസര്കഔാഡ് 37,50,410 

 അസഔ 19,94,02,355 
 

നെപെി :- 1) എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄടുംബശ്രീ 

(തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.എ) വൄപ് ) 

2.3 കണ്ഡിഔ 3.9 

ഄകലാപതി മരന്നുഔ്  Kerala Medical Service Corporation Limited ല്  നിന്നു മാത്രകമ വാങ്ങാല്ലൃ 

എ്ന ് സബ്സിഡി – ധനസഹായ മാര്ഗകരകയില്  നിര്കേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവിസെ നിന്നും മര്ന ് 

ലഭിക്കാ   ഔാലതാമസം വ്ന ാല്  പാലികയറ്റീവ് ഄെക്കമുള്ള ഄതയാവശയമരന്നുഔ്  ഔാരണയ, 

മാകവലികോര്, സസലാനകഔാ, ജ   ഓഷധി തുെങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുസെ ഓട്ട് സല്റു ഔളില്  നിന്നും 

വാങ്ങാല്ലൃ്ന താസണന്നും മാര്ഗകരകയില്  പറയുന്നുണ്ട്. ഇ  സ്ഥാപനകതാസൊപം 

സഹഔരണ സ്ഥാപനതിവദ ഔീഴിലള്ള (സഹഔരണവൄപിവദ ഔീഴിലള്ള) നീതി കോറിസന െി 

ഈ്സപടുതാ   തീരമാനിച്ചു. ആതു സംബ്ിച്ച ഈതരവ്. 

നെപെി :-  തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ് 

2.3 കണ്ഡിഔ 3.10 

പദ്ധതി അസൂത്രണം, നിര്വഹണം, കമാണിറ്ററിംഖ് എ്ന ിവ്ായി മാറ്റിവ്കുന്ന്ന  വിഹിതം 

ഈപകയാഖിച്ച ് വര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ് കയാഖങ്ങ്, അസൂത്രണ സമിതി കയാഖങ്ങ്, പദ്ധതി 
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രവര്തനല്ലൃമായി ബ്സപട്ട മ്റു  കയാഖങ്ങ്  എ്ന ിവയില്  വര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപിസലയും 

അസൂത്രണ സമിതിയികലയും ഄനൗകദയാഖിഔാംഖങ്ങ്ക്ക് യാത്രാബത നല്ഔാ   

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുസെ അസൂത്രണമാര്ഗകരക രഔാരം ഄവദമതിയുണ്ട്. ആതിന് 

നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലാതതിനാല്  വയക്തത ൄറല്ലൃസണ്ട്ന ് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്  

ഄറിയിച്ചിരന്നു. ആതികേല്  താസഴ പറയു്ന  തീരമാനസമടുത്ത.  

യാത്രാബത/ സിറ്റിംഖ് ഫീ അയി അസഔ 300 രൂപ ഒകരാ മീറ്റിംഖിവദം നല്ഔാല്ലൃ്ന താണ്. 

പദ്ധതി അസൂത്രണം, നിര്വഹണം, കമാണിറ്ററിംഖ് എ്ന ിവ്ായി മാറ്റിവ്കുന്ന്ന  വിഹിതതില്  

നിന്നു കവണം ആതിവദള്ള വിഹിതം ഔസണ്ടകതണ്ടത്. ആതു സംബ്ിച്ച ഈതരവ്. 

നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ് 

2.3 കണ്ഡിഔ 3.11 

ഐ.റ്റിഔളില്  നി്ന ് വിവിധ കട്രഡുഔളില്  പഠനം പൂര്തിയാക്കിയ പട്ടിഔജാതി/ പട്ടിഔവര്ഗ   

വിഭാഖതില്സപട്ട സതാഴില്രഹിതര്  ഈണ്ട്. ആവര്ക്ക് സൃന്തമായി  ്  ഔി്റു ഔ്   

ആല്ലാതതിനാല്  ഄവര്  പഠിച്ച സതാഴില്  സെയ്ത് ഈപജീവനം നെത്ത്ന തിന് ഔഴിയാത 

സാഹെരയമുസണ്ട്ന ് കയാഖം വിലയിരതി. ഐ.റ്റി.ഐ, കപാളിസെക്നിഔ് പാസ്സായ 

പട്ടിഔജാതി/പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖതില്സപടു്ന  ൄട്ടിഔ്ക്ക് ഄവരസെ കട്രഡിന് (ആലക്ട്രീഷയ , 

ഹപപ് ഫിറ്റര്, സവല്ഡിംഖ് തുെങ്ങിയ കഔാുകള്ഔ്)  ഄവദസരിച്ചുള്ള  ്  ഔിറ്റ് വാങ്ങി 

നല്ഔാല്ലൃ്ന താണ്. ഏസതാസക്ക ഈപഔരണങ്ങളാണ് നല്ഔാല്ലൃ്ന സതന്നും ആതിസന്റ ണിണിറ്റ് 

നിരസക്കന്താസണന്നും ണിണിറ്റ് നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കാവദള്ള ജില്ലാതല ഔമ്മിറ്റി തീരമാനിക്കണം. 

ജില്ലാതല ഔമ്മിറ്റിയില്  ജില്ലയിസല കപാളിസെക്നിഔ് / ഐ.റ്റി.ഐ രി സിപല്മാരില്  രാസള 

െി ഈ്സപടുകതണ്ടതാണ്.  ്  ഔിറ്റിന് എസ്.സി/എസ്.റ്റി വിഭാഖതിന് 75 ശതമാനം 

സബ്സിഡിയാണ് നല്ഔാല്ലൃ്ന ത്.  രാനാമപഞ്ചായത്തഔ്ും നഖരഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ും  

ആതിവദള്ള കരാജക്ട് ഏസറ്റടുക്കാല്ലൃ്ന താണ്. ആതു സംബ്ിച്ച ഈതരവ്.  
 

നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ് 
 

2.3 കണ്ഡിഔ 3.12 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുസെ സബ്സിഡി ധനസഹായമാര്ഗകരക 6.3 (5)ല്  “ഔന്നുൄട്ടി 

ഔാളുട്ടി, കപാത്തൄട്ടി” എ്ന ിവ നല്ഔാസമ്ന ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഔന്നുൄട്ടി എ്ന തു സഔാണ്ട് 

പശുഔിൊല്ലൃം എരമഔിൊല്ലൃം ഈ്സപടും എ്ന ് വയക്തത വരത്തന്നു. എ്ന ാല്  ആവ്് രണ്ടിനം 

രകതയഔ ണിണിറ്റ് നിരക്ക് ജില്ലാതലതില്  നിശ്ചയികക്കണ്ടതാണ്. ആതു സംബ്ിച്ച സര്ുലര്  

നെപെി :- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ് 

2.3 കണ്ഡിഔ 4.4 

കഖാത്ര സാരഥി 

പഞ്ചായത് ഡയറക്ടറസെ 07.07.2022 സല PAN / 21113/2018 – J1 (DP) നമ്പര്  ഔത്  (SRG 664/22). 
 

 പട്ടിഔ വര്ഗ വിഭാഖതിസല വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് വിദയാലയതില്  കപാഔാ   സൗഔരയം 

രു്ന തിവദള്ളതാണ് കഖാത്രസാരഥി പദ്ധതി. ആത് പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്പു 
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മുകകനയാണ് നെതിയിര്ന ത്. എ്ന ാല്  2020-21 മുതല്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും 

പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്പും െി കെര്്ന ാണ് ഇ പദ്ധതി നെപാു്ന ത്. റ്റി.എസ്.പി 

വിഹിതം ൄറവായതിനാല്  െിലകപാ്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് അവശയമായ വിഹിതം 

ഔസണ്ടതാ   ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം 2.54 കഔാെി രൂപ മാത്രമാണ് പട്ടിഔവര്ഗ   

വിഔസന വൄപ് കഖാത്രസാരഥി പദ്ധതി്ായി മാറ്റി വച്ചത്. 

 കഖാത്രസാരഥി പദ്ധതി്ാവശയമായ തുഔയുസെ 50 ശതമാനസമങ്കിലം പട്ടിഔവര്ഗ      

വിഔസന വൄപ് മാറ്റി വ്ണസമ്ന ് അവശയസപട്ടിരിുന്നു. ൊസത ഹട്രബല്  എക്സ്റ്റ ഷ   

ഒഫീസര്  നിലവിലള്ള സ്ഥലങ്ങളില്  ആവസര തസ്ന  കഖാത്രസാരഥി പദ്ധതിയുസെ നിര്വഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥ   അക്കണസമ്ന തും സംബ്ിച്ച.് 
 

 

തീരമാനം:-  പട്ടിഔവര്ഗ വിദയാര്ഥിഔളുസെ വിദയാഭയാസതിനായി പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസനവൄപ് 

മാറ്റി വച്ചിരിു്ന  ശീര്ഷഔതില്  നി്ന ് കഖാത്രസാരഥി പദ്ധതിക്കായി തുഔ മാറ്റിവ്ാസമന്നും 

ആതിവദള്ള സരാകപാസല്  സര്ക്കാരികലക്കയച്ചിട്ടുസണ്ടന്നും പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന ഡയറക്ടറസെ 

രതിനിധി ഄറിയിച്ചു. ആതവദസരിച്ച ് വിഹിതം ബ്സപട്ട ഹട്രബല്  സഡവലപ്സമന്റ് 

ഒഫീസര്മാര്  മുകകന ജില്ലഔ്ക്്ക നല്ഔാ   നെപെി സ ീൃഔരിക്കണസമ്്ന  പട്ടിഔവര്ഗ  

വിഔസന ഡയറക്ടകറാെ് നിര്കേശിച്ചു. ആതു സംബ്ിച്ച ്റികപാര്ട്ട് ഄടുത കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റിു മുമ്പ് നല്ഔണം.  

നെപെി:- 1)ഡയറക്ടര്, പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്  

(തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ് ) 

 

2.3 കണ്ഡിഔ 4.16 

മഹാത്മാഖാ്ി കദശീയ രാനാമീണ സതാഴിലറപ് പദ്ധതി 

MGNREGS മിഷ   ഡയറക്ടറസെ 18.08.2020 സല 52996/E/2022/REGS (1) നമ്പര്  ഔത്തം 
ഄവദബ്കരകഔളും  (SRG 642/22 - LSGD – DD2/214/2020 / LSGD). 

 

1) മഹാത്മാഖാ്ി കദശീയ രാനാമീണ സതാഴിലറപ് പദ്ധതി രഔാരം രവര്തിു്ന  വീടു 

നിര്മ്മാണ ണിണി്റു ഔ്ക്ക് സാധനങ്ങ്  വിതരണം സെ്യുന്ന തിന് സവണ്ടര്  അയി 

രവര്തിു്ന തിന് CDS ഔ്ക്ക് 13.08.2018 സല 110/2018/തസൃഭവ ഈതരല്ലൃ രഔാരം 

ഄവദമതിയുണ്്ട. മറ്്റ അസ്തി നിര്മ്മാണ രല്ലതിഔളുകെയും സവണ്ടര്മാരായി CDS ഔ്ക്്ക   

ഄവദമതി നല്ഔണസമ്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
 

സവണ്ടര്  എ്ന  നിലയില്  സി.ഡി.എസിസന്റ രവര്തനം സംബ്ിച്ച ്പരികശാധിച്ച ്റികപാര്ട്ട്   

നല്ഔാ   ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടസറ 21.08.2022 സല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി 

കയാഖതില്  ചുമതലസപടുതിയ രഔാരം റികപാര്ട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
 

റികപാര്ട്ട്:- മഹാത്മാഖാ്ി കദശീയ രാനാമീണ സതാഴിലറപ് പദ്ധതി രഔാരം രവര്തിു്ന  

വീടുനിര്മ്മാണ ണിണി്റു ഔ്ക്ക് നിര്മ്മാണ സാമരാനിഔ്  വിതരണം സെ്യുന്ന തികലക്ക് 
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സി.ഡി.എസ്സുഔ്  സവണ്ടര്മാരായി രവര്തിുന്നുണ്ട്.  മറ്റ് അസ്ഥി നിര്മ്മാണ 

രല്ലതിഔ്ു െി സവണ്ടര്മാരായി സി.ഡി.എസിസന നിശ്ചയിക്കാല്ലൃ്ന താണ്.  
 

 

 നെപെി:- 1)എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄടുംബശ്രീ മിഷ   

(തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ് ) 

 

2) അസ്തി നിര്മ്മാണ രല്ലതിഔ്ക്ക്  സമറ്റീരിയല്  ഗെഔതിലള്ള തുഔ സതാഴിലറപ്പു 

പദ്ധതിയില്  നി്ന ് ലഭിു്ന തിസല ഔാലതാമസം സവണ്ടര്മാര്ക്ക്  ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാൄം. 

ആതു പരിഹരിക്കാ   രാനാമപഞ്ചായതിസന്റ വിഔസന ഫണ്ടില്  നിന്നും CDS ഔ്ക്ക്    

വര്ക്കിംഖ് ഔയാപിറ്റല്  ലഭയമാക്കാ   ഄവദമതി നല്ഔണസമന്നും അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 

തീരമാനം : - വര്ക്കിംഖ് ഔയാപിറ്റലിവദ നിലവില്  സവണ്ടറായി രവര്തിു്ന  CDS 

ണിണി്റു ഔ്ക്ക്  പഔരം പരമാവധി 2.00 ലക്ഷ്ം രൂപ റികവാ്വിംഖ് ഫണ്ടായി 

നല്ഔാല്ലൃ്ന താണ്. ആതു സംബ്ിച്ച ഈതരവ്.   
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ് 
2.3 കണ്ഡിഔ 4.24 

സനല്ലിയാമ്പതി രാനാമപഞ്ചായത്   

പഞ്ചായത് ഡയറക്ടറസെ 13.07.2022 സല PAN/10333/2022-J2(DP) നമ്പര്  ഔത്തം സനല്ലിയാമ്പതി 
രാനാമപഞ്ചായത് സസക്രട്ടറിയുസെ 27.06.2022 സല A4-595/2021-സല ഔത്തം സനല്ലിയാമ്പതി 
രാനാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസെ 22.02.2022 സല 6/4, 24.03.2022 സല  
9/1- എ്ന ീ നമ്പറായുള്ള തീരമാനങ്ങളും ഄവദബ്കരകഔളും  (SRG 687/22) 
 

സനല്ലിയാമ്പതി രാനാമപഞ്ചായത് 2021-22 വര്ഷം പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖതിസല 90 

ൄടുംബങ്ങ്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണതിന് കരാജക്ട് എടുതിരന്നു. 6.00 ലക്ഷ്ം രൂപ വീതമാണ് 

നല്ൄ്ന ത്. ആതിനായി അസഔ 5.40 കഔാെി രൂപയാണ് വഔയിരതിയിര്ന ത്. 

രാനാമപഞ്ചായതിസല 5-ാാാം വാര്ഡില്  രോല്ലുഔാെ് കഔാളനി രകദശത്തള്ള ഒകരാ പട്ടിഔവര്ഗ   

ൄടുംബതിവദം കരക്കര്  വീതം ഭൂമി സര്ക്കാര്  നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. ഇ സ്ഥലതാണ് വീെ് നിര്മ്മിച്ചു 

നല്ൄ്ന ത്. ഇ വീടുഔ്  നിര്മ്മിു്ന തിന് ആ േിറ്റൂട്ട് കഫാര്  സസാഹസറ്റല്  

ഄഡൃാ സെന്റ് മരതംൄഴി, തിരവനന്തരോരം എ്ന  ഏജ സിസയ ചുമതലസപടുതി. 

രാനാമപഞ്ചായത് സസക്രട്ടറി, വീടുഔളുസെ ഗുണകഭാക്തൃസമിതി രസിഡന്റ്, ഏജ സിയുസെ 

ഡയറക്ടര്  എ്ന ിവരമായി 25.03.2022 ല്  എരാനിസമന്റില്  ഏര്സപട്ടു. ൊസത 

ഭവനനിര്മ്മാണതിസന്റ അദയഖഡുസവ്ന  നിലയില്  1,07,28,229 രൂപ ഏജ സിു ഹഔമാറി 

(റ്റി.എസ്.പി വിഹിതം 3,21,000 രൂപയും വിഔസനഫണ്ട് 1,04,07,229 രൂപയും). സാമ്പതിഔവര്ഷം  

ഄവസാനിു്ന തിവദ മുമ്പ് ഹലഫ് പദ്ധതിുള്ള തുഔ നഷ്ടസപൊതിരിക്കാനാണ് 24.03.2022 

സല ഭരണസമിതി തീരമാനതിസന്റ ഄെിസ്ഥാനതിലാണ് ആരഔാരം തുഔ 

ഹഔമാറിയസത്ന റിയിച്ചുസഔാണ്ട് ആതിന് സാകരഔരണം നല്ഔണസമ്ന ാവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

21.08.2022 കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി തീരമാനം 

ആ േിറ്റൂട്ട് കഫാര്  സസാഹസറ്റല്  ഄഡൃാ സെന്റ് എ്ന  ഏജ സിക്ക് വീടു 

നിര്മ്മാണതിവദള്ള ഄക്രഡികറ്റഷ   ആല്ല എ്ന ് കയാഖം നിരീക്ഷ്ിച്ചു. സുസ്ഥിര 

നഖരവിഔസനം, നഖരവിഔസന പദ്ധതി കരക തയ്യാറാക്കല്, വിഔസന മാതൃഔ തയ്യാറാക്കല്, 
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ഔമ്മൂണിറ്റി ഒര്ഖഹനകസഷ   എ്ന ീ കമകല്കുന്ന മാത്രമാണ് മുഔളില്  പറഞ്ഞ ഏജ സിക്ക് 

06.01.22 മുതല്  മൂന്നുവര്ഷകതക്ക് ഄക്രഡികറ്റഷ   ഈള്ളത്. ഹലഫ് ഭവന പദ്ധതിയില്  ഭവന 

സമുച്ചയം സെണ്ടറിലൂസെ ഏല്പിക്കാ   ഄവദമതിയുസണ്ടങ്കിലം വയക്തിഖത ഭവനങ്ങ്  ആരഔാരം 

ഏജ സിഔസള ഏല്പിക്കാ   ഄവദമതി ആല്ല എന്നും കയാഖം വിലയിരതി. 

       ആത് പരികശാധിച്ചു ഹലഫ് െീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒഫീസര്  റികപാര്ട്ട് നല്ഔണസമ്ന ് 

21.08.2022 സല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖം നിര്കേശിച്ച രഔാരം െീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ് 

ഒഫീസര്  റികപാര്ട്ട് നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. 
 

 

 

 

 

റികപാര്ട്ട് :- ഹലഫ് സമ്പൂര്ണ്ണ പാര്പിെ സുരക്ഷ് പദ്ധതിയുമായി ബ്സപട്ട 31.07.2017 സല 

151/2017/തസൃഭവ നമ്പര്  ഈതരവ് രഔാരം ഹലഫ് പദ്ധതി വയക്തിഖത ഭവന നിര്മ്മാണം 

സംബ്ിച്ച ് രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതവദസരിച്ച ് ര വാര്ഡികലകയാ/ ര തകേശസൃയം 

ഭരണസ്ഥാപനതികലകയാ ഏറ്റല്ലൃം ദരിദ്രരായ ഭവനരഹിതര്ക്ക്, ഄവര്ക്ക് മാത്രമായി ഭവനം 

നിര്മ്മിക്കാ   ഔഴിയു്ന ില്ലാസയങ്കില്  ഭവന നിര്മ്മാണം, പൂര്ണ്ണമായി ലാകഭയിലയില്ലാത 

രീതിയില്  രവര്തിു്ന  സംഗെനാ / സ്ഥാപനങ്ങ്  എ്ന ിവസര ഏല്പിക്കാല്ലൃ്ന താണ്. 

ഄതരക്കാസര ഔസണ്ടതി ഄവസര ഏല്പിു്ന തിസന്റ പൂര്ണ്ണ ചുമതല ബ്സപട്ട 

തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനതിനായിരിു്ന താണ്. ആതരതിലള്ള സ്ഥാപനതിസന്റ 

കയാഖയതകയയും വിശൃാസയതകയയും സംബ്ിച്ച ് തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനതിന് 

സംശയമില്ലാത പക്ഷ്ം ബ്സപട്ട ഗുണകഭാക്താവിന് നല്കഔണ്ട തുഔ തകേശസൃംയഭരണ 

സ്ഥാപനതിന് രസ്തുത സ്ഥാപനതിന് ഹഔമാറാല്ലൃ്ന താണ്. അയതിന് ബ്സപട്ട 

ഗുണകഭാക്താവിസന്റ സമ്മതം തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനം കനെിയിരികക്കണ്ടതാണ്. 

അവശയമാൄ്ന  പക്ഷ്ം ധനസഹായതിസന്റ 50% തുഔ മു റായി ആതരതിലള്ള 

നിര്വഹണ ഏജ സിക്ക് നല്ഔാല്ലൃ്ന തും, അയതിന് തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനം ഔരാര്  

ഈണ്ടാകക്കണ്ടതുമാണ്. തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനതിസല എഞ്ചിനീയര്മാരസെ കമല്കനാട്ടം 

നിര്മ്മാണഗട്ടതില്  ഈറപ്പു വരകതണ്ടതാണ്.  

 ൊസത ഹലഫ് മിഷ    പദ്ധതിയുസെ ഗുണകഭാക്തൃ പട്ടിഔയില്  ഈ്സപട്ട ഭൂമിയുള്ള 

ഭവനരഹിതര്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണതിന് ധനസഹായം നല്ൄ്ന ത് സംബ്ിച്ച ് 16.03.2018 

സല സര്ക്കാര്  രോറസപടുവിച്ച 34/2018/തസൃഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഈതരല്ലൃ രഔാരം (കണ്ഡിഔ 9) 

കനരിട്ടുള്ള നിര്മ്മാണല്ലൃം ഏജ സി മുകകനയുള്ള നിര്വഹണ രീതിയും 

ഄവലംബിക്കാല്ലൃ്ന താണ് എ്ന ് രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 ആതവദസരിച്ച ് കനരിട്ട് ഭവനനിര്മ്മാണം നെത്തവാ   ഔഴിയാതവര്ക്ക്, 

തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനം ഔസണ്ടത്ത്ന  സാമൂഹയ രതിബദ്ധതയുള്ള ഏജ സിഔ്/ 

ഔരാറഔാര്  എ്ന ിവര്  മുകകന, ഗുണകഭാക്താക്കളുസെ സമ്മതകതാസെ ഭവനനിര്മ്മാണം 

നെതാല്ലൃ്ന താണ്. ആതികലക്കായി ൄടുംബശ്രീ മുകകന വിജയഔരമായി സട്രയിനിംഖ് 

പൂര്തിയാക്കിയ ഔണ്ട്രക്ഷ്   ഗ്രൂപ്പുഔ്, സിവില്  എഞ്ചിനീയറിംഖ് കമകലയില്  

രവര്തിു്ന  ോര്ട്ടപ്പുഔ്, പട്ടിഔ വര്ഗ കമകലയില്  രവര്തിു്ന  പട്ടിഔവര്ഗ കലബര്  

കഔാണ്ട്രാക്ട് സസാഹസറ്റിഔ്  എ്ന ിവസര ഄംഖീെത ഏജ സിയായി പരിഖണിച്ച ്ആതരം 
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വീടുഔളുസെ ഭവന നിര്മ്മാണ  ചുമതല നല്ഔാല്ലൃ്ന താസണന്നും ആതിനായി സി.പി. ഴിവാക്കി 

ഡി.എ സ്.അര്. രഔാരം എേികമറ്റ് തയ്യാറാകക്കണ്ടതാസണന്നും വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ആതരതില്  ഏജ സി മുകകന സെ്യുനകമ്പാ്  ഗുണകഭാക്താല്ലൃം ഏജ സിയും / ഔരാറഔാരവദം 

തകേശ സൃയംഭരണ സ്ഥാപനല്ലൃമായി ഔരാറില്  ഏര്സപടുകതണ്ടതും തുഔ ഔരാറഔാരന് 4 

ഗട്ടങ്ങളായി നല്ഔാല്ലൃ്ന തുമാസണന്നും ഈതരവില്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 സനല്ലിയാമ്പതി രാനാമപഞ്ചായത് പട്ടിഔ വര്ഗ ൄടുംബങ്ങളുസെ ഭവന 

നിര്മ്മാണതിനായി ഔസണ്ടതിയ ആ േിറ്റൂട്ട് കഫാര്  സസാഹസറ്റല്  ഄഡൃാ സെന്റ് എ്ന  

സ്ഥാപനം മുഔളില്  പറഞ്ഞ ഈതരല്ലൃഔ്  രഔാരം ഄംഖീഔരിച്ച മാര്ഗകരകഔളില്  

രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള തരതില്  രവര്തിു്ന  സ്ഥാപനമാകണാസയന്നും ഇ മാര്ഗകരകയിസല 

നിര്കേശങ്ങ്  സനല്ലിയാമ്പതി രാനാമപഞ്ചായത് പാലിച്ചിട്ടുകണ്ടാ എന്നും  

പരികശാധികക്കണ്ടതുണ്ട് എ്ന ് െീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒഫീസര്  ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.        

നെപെി:- 1) െീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒഫീസര്, ഹലഫ് മിഷ   

(തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ് )2.3 കണ്ഡിഔ 4.31 

2.3 കണ്ഡിഔ 4.31 

പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  

പഞ്ചായത് ഡയറക്ടറസെ 10.08.2022 സല  PAN /23922/18/J2/DD നമ്പര്  ഔത്തം ഄവദബ്മായി 

കെര്തിരിു്ന  പട്ടിഔയും  

താസഴ പറയു്ന  രാനാമപഞ്ചായത്തഔളില്  വിവിധ ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധതിയില്  

ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതില്  6,80,40,988/- രൂപ വിവിധ ബാങ്കുഔളിലായി സെലവഴിക്കാസത ഔിെപ്പുണ്ട്.  

ആ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധതി, എം.എ   ലക്ഷ്ം വീടു പദ്ധതി, പി.എം.എ.ഹവ, ജനഔീയ 

ഭവനപദ്ധതി, സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്  രകതയഔമായി നല്ഔിയ ഭവന നിര്മ്മാണ ധനസഹായം 

എ്ന ിവയില്  സെലവഴിക്കാസത ഔിെു്ന താണ് ഇ വിഹിതം.  ഒകരാ രാനാമപഞ്ചായതിലം 

ആരഔാരം സെലവഴിക്കസപൊസത ഔിെു്ന  തുഔയെക്കമുള്ള ലിേ്  21.08.2022 സല 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയില്  പഞ്ചായത്ത ഡയറക്ടര്  നല്ഔിയിരന്നു. ഇ തുഔ ഹലഫ് 

ഭവനപദ്ധതി്ായി ഈപകയാഖിക്കാ   ഄവദമതി നല്ഔണസമ്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
 

 

 

 

 

 

പഞ്ചായത്ത ഡയറക്ടര്  നല്ഔിയ 43 തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസെ ലിേില്  

വട്ടവെരാനാമപഞ്ചായത്ത ഴിസഔയുള്ള തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസെ സെലവഴിക്കാസത  

ഔിെു്ന  വിഹിതം ഹലഫ് ഭവന പദ്ധതി്ായി ഈപകയാഖിക്കാ   21.08.2022 സല 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖം ഄവദമതി നല്ഔിയിരന്നു. ആത് സംബ്ിച്ച ഈതരവ്. 

3) വട്ടവെ രാനാമപഞ്ചായതില്  പട്ടിഔജാതി വിഔസന വൄപ് നല്ഔിയ 2.24 കഔാെി രൂപ 

സെലവഴിക്കാസതയുണ്ട്. അസഔ 3.24 കഔാെി രൂപയാണ് വീടു നിര്മ്മാണതിന് 

പട്ടിഔജാതി വിഔസന വൄപ് നല്ഔിയസതന്നും ആതില്  1.00 കഔാെി രൂപ ഹാബിറ്റാറ്റ് 

സെകക്നാളജീസ് ഗ്രൂപിവദ ഹഔമാറിയിട്ടുസണ്ടന്നും കയാഖം നിരീക്ഷ്ിച്ചു. ആതിസന്റ 

ആകപാഴസത ഄവസ്ഥയെക്കം വിശദമായി പരികശാധിച്ച ് റികപാര്ട്ട് നല്ഔാ   
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പഞ്ചായത്ത ഡയറക്ടസറ 21.08.2022 കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റികയാഖം 

ചുമതലസപടുതിയ രഔാരം മറപെി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

റികപാര്ട്ട്:- ഇ വിഷയം െര്ച്ച സെയ്യാ   20.10.2022 ന് ആടുക്കി ജില്ലാഔളക്ടര്  കയാഖം 

വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതിവദകശഷം റികപാര്ട്ട് നല്ൄം.  

 

 

നെപെി:- 1) പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ് 

 

2.3 കണ്ഡിഔ 4.33 

കഔരളസംസ്ഥാന ഔളിമണ്  പാത്ര നിര്മ്മാണ വിപണന കക്ഷ്മ വിഔസന കഔാര്പകറഷ   
കഔരള സംസ്ഥാനഔളിമണ്  പാത്ര നിര്മ്മാണ വിപണന കക്ഷ്മ വിഔസന കഔാര്പകറഷ   
സെയര്മാസന്റ 04.08.2022, 06.08.22 എ്ന ീ തീയതിഔളിസല KSP/CM/01/21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തഔ്   
(SRG 747/22). 

കഔരള സംസ്ഥാന ഔളിമണ്പാത്ര നിര്മ്മാണ വിപണന കക്ഷ്മ വിഔസന കഔാര്പകറഷ   

ആ ഡയ   ഔമ്പനി അക്ട് 2013- ഄവദസരിച്ച ് രവര്തിു്ന  സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനമാണ്. 

പരമ്പരാഖത സെറഔിെ ഔളിമണ്  പാത്ര നിര്മ്മാതാക്കളില്  നി്ന ് ഗുണകമേയും നയായവിലയും 

ഈറപാക്കി ഔളിമണ്  ഈല്പ്ന ങ്ങ്  കഔാര്പകറഷ   മുകാന്തിരം വില്ുന്നുണ്ട്. മണ്ഔല ഔകമ്പാേ്, 

മുച്ചട്ടി ഔകമ്പാേ് എ്ന ിവ്കുന്നകവണ്ടിയുള്ള മണ്പാത്രങ്ങ്, ൄെിസവള്ളതിവദ കവണ്ട പാത്രം, 

സെെിച്ചട്ടിഔ്  എ്ന ിവ കഔാര്പകറഷ   വിതരണം സെ്യുനന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനസത 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് അവശയമുള്ള ഔളിമണ്  ഈല്പ്ന ങ്ങ്  കഔാര്പകറഷനില്  നിന്നു 

വാങ്ങണസമ്ന ് നിര്കേശം നല്ഔണസമ്ന തു സംബ്ിച്ച.് പം ആവ ഔൃകട്ടഷ   / സെണ്ടര്  

നെപെി ഴിവാക്കി വാങ്ങാ   തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് ഄവദമതി നല്ഔണസമന്നും 

സംബ്ിച്ച.് 
 

തീരമാനം:- കഔരള സംസ്ഥാന ഔളിമണ്  പാത്ര നിര്മ്മാണ വിപണന കക്ഷ്മ 

കഔാര്പകറഷനില്  നി്ന ് ആതരം ഈല്പ്ന ങ്ങ്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് സെണ്ടര്  

ൊസത വാങ്ങാ   ഄവദമതി നല്ൄന്നു. ആതു സംബ്ിച്ച ഈതരവ്. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ആ.പി.എ) വൄപ് 
2.3 കണ്ഡിഔ 4.40 

മൂ്ന ാര്  രാനാമപഞ്ചായത് 

മൂ്ന ാര്  രാനാമപഞ്ചായത് രസിഡന്റിസന്റ 23.02.2022 സല ഔത്തം,  (ഡി.എ1/67/2022/LSGD) (SRG 
742/22, 797/22). 

 

മാര്ഗകരക രഔാരം പട്ടിഔജാതി / പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖതില്സപട്ട വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ലാപ് 

കൊപ് (കഔാകളജ് / സരാഫഷണല്  വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ), കമശയും ഔകസരയും, സപണ്ൄട്ടിഔളുസെ 

വിവാഹതിവദ ധനസഹായം എ്ന ിവ നല്ഔാം. ആത് കതാട്ടം കമകലയിസല 

സപാതുവിഭാഖതിവദം ബാധഔമാഔണസമ്ന ാവശയം സംബ്ിച്ച.്  
 

 

 

 

തീരമാനം :- എകേറ്റ് രകദശത് ലയങ്ങളില്  താമസിു്ന  സപാതു 

വിഭാഖതില്സപട്ട വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് മാത്രം മാര്ഗകരകയിസല മ്റു  
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നിബ്നഔ്ക്ക് വികധയമായി ലാപ് കൊപ് നല്ഔാ   ഄവദമതി 

നല്ൄന്നു. ആതു സംബ്ിച്ച ഈതരവ്. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ് 
2.3 കണ്ഡിഔ 4.65 

സുല്താ   ബകതരി മുനിസിപാലിറ്റി 

വയനാെ് ജില്ലാലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 26.05.2022 സല ഔത്തം സുല്താ   ബകതരി നഖരസഭാ 

സസക്രട്ടറിയുസെ 11.5.22 – സല PH1-5875/2021-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം  (SRG 593/22 – CC/352/22) 
 

 

 

കരാ.നം: 290/21 ഄെങ്കല്  6,00,000   രൂപ 

(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് സഔാവിഡ് രതികരാധം – പി.എച്ച.്സി സസന്ററികലക്ക് മരന്നും 
ഄവദബ് സാധനങ്ങളും 

 

 

സഔാവിഡ് രതികരാധ രവര്തനതിന് പി.എച്ച.്സിയികലക്ക് മരന്നും ഄവദബ് 

സാധനങ്ങളും എ്ന  കരാജക്ടില്  നിന്നു 250 പ്സ് ഒക്സീമീറ്റര്  വാങ്ങി. ആതിസന്റ നിര്വഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥസ്ഥ   സമഡിക്കല്  ഒഫീസറാണ്. സഔാവിഡ് രണ്ടാം ഗട്ടതില്  ഡി.സി.സി, 

കഹാം ഔൃാറഹന്റ   എ്ന ിവ നെപാു്ന തിസന്റ ഭാഖമായാണ് ആത് വാങ്ങിയത്. സഔാവിഡ് 

സാഹെരയമായതിനാല്  സെണ്ടര്  ഴിവാക്കി അര്ട്ടിസാ   ഡവലപ്സമന്റ് കഔാ ഒപകററ്റീവ് 

ലിമിറ്റഡ് (ARTCO) മുകകനയാണ് വാങ്ങിയത്. എ്ന ാല്  പ്സ് ഒക്സീമീറ്റര്  സെണ്ടര്  ൊസത 

ARTCO മുകകന വാങ്ങാല്ലൃ്ന തല്ല. ഄതിനാല്  ആതിസന്റ വിലയായ 5,04,000 രൂപ ആതുവസര 

നല്ഔിയില്ല. ARTCO വഴി ആതു വാങ്ങിയതിന് സാകരഔരണം നല്ഔി തുഔ നല്ഔാ   ഄവദമതി 

നല്ഔണസമ്ന തു സംബ്ിച്ച.്  
 
 

തീരമാനം:- ആതിസന്റ വില, ഗുണനിലവാരം, ആകപാ്  എവിസെയാണ് പ്സ് ഒക്സീമീറ്റര്  

സൂക്ഷ്ിച്ചിരിു്ന ത്, ഏതു സാഹെരയതിലാണ് ARTCO യില്  നി്ന ് ആത് വാങ്ങിയത്  

എ്ന ിവയെക്കം പരികശാധിച്ച ്അകരാഖയവൄപ് ഡയറക്ടര്  റികപാര്ട്ട് നല്ഔണം. 
 

 

 

നെപെി:- 1) ഡയറക്ടര്, അകരാഖയവൄപ്  
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ് 

2.3 കണ്ഡിഔ 4.66 

കഔാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

കഔാട്ടയം ജില്ലാ ഔളക്ടറസെ 31.05.2022 സല 82898/22/DPC/DPO/KTM നമ്പര്  ഔത്തം IRTC 
ഡയറക്ടറസെ 28.05.2022 സല ഔത്തം 27.07.2015- സല 2303/2015/തസൃഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  
ഈതരല്ലൃം  (SRG 679/22) 

കഔാട്ടയം ജില്ലയുസെ മലകയാര രകദശസത 19 രാനാമപഞ്ചായത്തഔളില്  ഒകട്ടാമാറ്റിഔ് 

സവതര്കേഷ   സ്ഥാപിു്ന തിന് കരാജക്ട് ഏസറ്റടുതിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത് മുകയ 

നിര്വഹണ ഏജ സിയായി സംയുക്തമായാണ് കരാജക്ടു നെപാു്ന ത്. വഔയിരതല്  

സംബ്ിച്ച വിവരം താസഴ കെര്ുന്നു. 
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രാനാമപഞ്ചായത് (19) 20,90,000 രൂപ 

കലാക്ക് പഞ്ചായത് (5) 12,70,000 രൂപ 

ഇരാ്റു കപട്ട മുനിസിപാലിറ്റി 2,50,000 രൂപ 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്  10,00,000 രൂപ 

അസഔ 46,10,000 രൂപ 
 

 

 

 

ആരപത് ഒകട്ടാമാറ്റിഔ് സവതര്  കേഷവദഔളില്  നിന്നും കശകരിു്ന  വിവരങ്ങ്  ജില്ലാ 

പഞ്ചായതില്  സ്ഥാപിു്ന  സസര്വര്  വഴി  കക്രാഡീഔരിച്ച ് ദുരന്ത നിവാരണ ഄകതാറ്റിും, 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ും, ജനങ്ങ്ും തത്സമയം ഄറിയുവാ   സാധിു്ന  ര സനറ്റ് 

വര്ക്ക് സംവിധാനമാണ് ഈകേശിു്ന ത്. ഇ കരാജക്ട് പാലക്കാെ് ആന്റകരാനറ്റഡ് റൂറല്  

സെകക്നാളജി സസന്റര്  (IRTC) എ്ന  സ്ഥാപനം വഴിയാണ് നെപാു്ന ത്. ഒകട്ടാമാറ്റിഔ് 

സവതര്കേഷ   സ്ഥാപിു്ന തിവദം കഡറ്റ കശകരിച്ച ് വിശഔലനം സെ്യുന്ന തിവദമുള്ള 

സാകങ്കതിഔ ഹവദഗ്ദ്ധ്യല്ലൃം കശഷിയും ഈസണ്ടന്നും ―നീര് തെ വിഔസന‖ – തിന് സര്ക്കാര്  

ഄക്രഡികറ്റഷ   ഈസണ്ടന്നും IRTC ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിസയ ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ കരാജക്ട് 

IRTC മുകകന നെപാക്കാ   ഄവദമതി നല്ഔണസമ്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
 
 

തീരമാനം :-  ഒകട്ടാമാറ്റിഔ് സവതര്  കേഷ   സ്ഥാപികക്കണ്ട സ്ഥലം നിര്ണ്ണയികക്കണ്ടത് Kerala 

State Disaster Management Authority യുസെ െി ഄഭിരായമാരാഞ്ഞാണ്. സവതര്കേഷനില്  

സ്ഥാപിു്ന  ഈപഔരണങ്ങളുസെ സമയിന്റന സ്, പം സവതര്കേഷസന്റ ഹദനംദിന 

പരിപാലനം എങ്ങസനയാണ് എന്നു തുെങ്ങിയ ഔാരയങ്ങ്  വയക്തമല്ല. ഇ  സാഹെരയതില്  

KSDMA സമമ്പര്  സസക്രട്ടറിയുസെ െി ഄഭിരായമാരാഞ്ഞ് പി്ന ീെ് തീരമാനസമടുക്കാ   

തീരമാനിച്ചു. നിര്വഹണം ഏത് ഏജ സിസയ ഏല്പിക്കണം, Indian Metrological Departmentന് 

കശകരിു ്ന  വിവരങ്ങ  ് എങ്ങസന ഹഔമാറം  എ്ന തെക്കമുള്ളവ പരികശാധിച്ച ് റികപാര്ട്്ട  

നല്ഔാ   KSDMA സയ ചുമതലസപടുതി. 
 
 

 

നെപെി:- 1) സമമ്പര്  സസക്രട്ടറി, KSDMA 

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ് 

2.3 കണ്ഡിഔ 4.72 

രോ്ന ര സൗത് രാനാമപഞ്ചായത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 07.07.2022 സല ഔത്തം ശുെിതൃമിഷ   അലപ്പുഴ ജില്ലാ 

കഔാഒര്ഡികനറ്ററസെ 10.06.2022 സല DS (SM)66/19/1-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം രോ്ന ര സതക്ക് 

രാനാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസെ 25.03.2022 സല 1(9)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം 

ഄവദബ്മായി കെര്തിരിു്ന  കരാജക്ടുഔളുസെ പട്ടിഔയും  (SRG 668/22- CC /372/22). 
 

 

കര-ദ്രവ മാലിനയ സംസ്കരണതിസന്റ ഭാഖമായി താസഴ പറയു്ന  5 കരാജക്ടുഔ്  2021-

22 വര്ഷം രോ്ന ര സൗത് രാനാമപഞ്ചായത് ഏസറ്റടുതിരന്നു. ആതില്  4 കരാജക്ടുഔളിലായി 

100 ബകയാഖയാസ് ലാനാറു കഔ്  സ്ഥാപിച്ചു. 2864 ബകയാബിന്നുഔളും വിതരണം സെയ്തു. ഇ  

രല്ലതി ബിഡ്ിംഖ് ൊസത ആന്റകരാനറ്റഡ് റൂറല്  സെകക്നാളജി സസന്റര്  (IRTC) 
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പാലക്കാെിസനയാണ് ഏല്പിച്ചത്. ബിഡ്ിംഖ് ൊസത IRTC – സയ നിര്വഹണ ഏജ സിയായി 

സതരസഞ്ഞടുത നെപെിക്ക് സാകരഔരണം നല്ഔണസമ്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
 

 

 

 

 

 

 

ക്രമ 
നം 

കരാജക്ട് 
നം 

കരാജക്ടിസന്റ കപര് വിഔസന
ഫണ്ട് 
ജനറല്  
രൂപ 

തനത് 
ഫണ്ട് 

ഗുണകഭാ
ക്തൃ 
വിഹിതം 
രൂപ 

ധനഔാരയ 
ഔമ്മീഷ   
രാനാന്റ് 
(ഹറ്റഡ് ) 
രൂപ 

അസഔ 
രപ 

1 38/22 ബകയാഖയാസ് ലാനാന്റ് 
0.5M3 

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

2 126/22 ബകയാഖയാസ് ലാനാന്റ് 
0.5M3 

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

3 121/22 ബകയാഖയാസ് ലാനാന്റ് 
0.75M3 

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

4 118/22 ബകയാഖയാസ് ലാനാന്റ് 
1M3 

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

5 113/22 ബകയാബി   0 1440 5,15,520 46,38,240 51,55,200 
 അസഔ 5,86,480 5,360 10,18,020 47,67,840 63,77,700 
 
നിര്വഹണ ഏജ സിസയ സതരസഞ്ഞടുു്ന  സമയത് IRTC ഄല്ലാസത മറ്റ് ഄക്രഡിറ്റഡ് 

ഏജ സി ഈണ്ടായിരക്ന ാ എ്ന തെക്കമുള്ളവ പരികശാധിച്ച ് റികപാര്ട്ട് നല്ഔാ   

ശുെിതൃമിഷ   എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടസറ 21.08.2022 സല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി 

ചുമതലസപടുതിയ രഔാരം റികപാര്ട്ട് നല്ഔി.  

 

റികപാര്ട്ട്:- IRTC യുമായി എരാനിസമന്റ് വച്ചത് 2021 ഡിസംബര്  23, 24, 29 തീയതിഔളിലായാണ്. 

ഇ സമയത് IRTC ും സറയ്ഡ്കഔാ്കുന്നം കരമാലിനയ സംസ്കരണ കമകലയില്  ഄക്രഡികറ്റഷ   

ഈണ്ടായിരന്നു. രകതയഔ പരിഖണന നല്ഔി സാകരഔരണം നല്ഔാല്ലൃ്ന താസണ്ന ് എക്സിഔുട്ടീവ് 

ഡയറക്ടര്  ശുപാര്ശ സെയ്തിട്ടുണ്ട്.  

 
നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ (ഡബ്ളിയു.എം) വൄപ് 

2)ശുെിതൃമിഷ   എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  
 

2.3 കണ്ഡിഔ 4.73 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

ബഹു.രാജയസഭ എം.പി. ശ്രീ ഄബ്ദു്  വഹാബിസന്റ 18.08.2022 സല ഔത്തം മലപ്പുറം ജില്ലാ 

പഞ്ചായത് രസിഡന്റിസന്റ 16.08.2022 സല DP/MPM/20/2022-ാാാം  നമ്പര്  ഔത്തം മലപ്പുറം ജില്ലാ 

പഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസെ 11.08.2022 സല 1(11)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം (SRG 798/22). 
 

 

 

 

 

കരാ.നം: 831/23 ഄെങ്കല്  99,00,000  രൂപ 

(മ്റു  വിഭാഖം ഫണ്ട് ) 

കപര് നിലമ്പൂര്  ബഡ്സ് സ്കൂളിസന്റ കഹാേലിന് രോതിയ സഔട്ടിെ നിര്മ്മാണം 
 

ഏറനാെ് ൊരിറ്റബി്  ട്രേിവദ ഔീഴില്  നിലമ്പൂര്  നഖരസഭാ രകദശത് “സ്കൂ്  കഫാര്  

ഹിയറിംഖ് ആംപകയര്ഡ്” എ്ന  കപരില്  ര ബഡ്സ് സ്കൂ്  രവര്തിുന്നുണ്ട്. 2005 ല്  

ആതിന് സര്ക്കാരില്  നി്ന ് എയ്ഡഡ് പദവി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 102 വിദയാര്ഥിഔ്  പഠിു്ന  ഇ 
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സ്ഥാപനതിസല 50 ൄട്ടിഔ്  ട്രേ് വാെഔ്് എടുതിട്ടുള്ള സഔട്ടിെതിലാണ് താമസിു്ന ത്. 

ഇ സ്കൂളിന് കഹാേല്  നിര്മ്മിു്ന തിന് മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത് കരാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കിയിരിുന്നു. ആതു നെപാക്കാ   രകതയഔാവദമതി നല്ഔണസമ്ന തു സംബ്ിച്ച.്  
 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുസെ 21.08.2022 സല കയാഖ തീരമാന രഔാരം 

ധനഔാരയവൄപ് ഄഡീഷണല്  െീഫ് സസക്രട്ടറിക്ക് കനരിട്ട് ഫയല്  നല്ഔി   ഄഭിരായം 

അരാഞ്ഞ  രഔാരം ധനഔാരയ വൄപ് ഄഡീഷണല്  െീഫ് സസക്രട്ടറി താസഴ പറയും രഔാരം 

റികപാര്ട്ട് നല്ഔി.  
 

റികപാര്ട്ട്:- നിര്കേശിക്കസപട്ട സഔട്ടിെം നിലമ്പൂര്  മുനിസിപല്  രകദശതാണ്. മുനിസിപാലിറ്റി 

രകദശത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തഔ്ക്ക് ചുമതല ന്നും തസ്ന  ആല്ല. ൊസത മുഔളില്  പറഞ്ഞ 

സ്ഥാപനം എയ്ഡഡ് സ്കൂളാണ്. ആതിസന്റ ഈെമസ്ഥതാവഔാശം സ്കൂ്  മാകനജര്ക്കാണ്. 

ഄതിനാല്  തകേശഭരണസ്ഥാപനതിസന്റ വിഹിതം ഈപകയാഖിച്ച ് സഔട്ടിെം നിര്മ്മിു്ന ത് 

ശരിയായ രീതിയല്ല.  

നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ് 
2)ധനവൄപ് 
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3. സപാതുവിഷയം 
  

1) പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി സബ്സിഡി- ധനസഹായ മാര്ഗകരക രഔാരം പട്ടിഔജാതി / 

പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖതിസല സപണ്ൄട്ടിഔളുസെ വിവാഹതിന് ധനസഹായം നല്ഔാവദള്ള 

കരാജക്ടുഔ്  രാനാമപഞ്ചായത്തഔ്ും നഖരഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ും ഏസറ്റടുക്കാം. 

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖതില്സപട്ട സപണ്ൄട്ടിഔ്ക്ക് 75000 രൂപ നിരക്കില്  ധനസഹായം 

നല്ഔാം. പട്ടിഔവര്ഗ  വിഭാഖതിസല സപണ്ൄട്ടിഔ്ക്ക് നല്ഔാല്ലൃ്ന ത് 1,00,000 രൂപയാണ്. 

മാര്ഗകരക തയ്യാറാക്കിയകപാ്  പട്ടിഔജാതി വൄപ് നല്ഔിസഔാണ്ടിര്ന  ധനസഹായ തുഔ 

75,000 രൂപയായിരന്നു. പട്ടിഔജാതി പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപിസന്റ 30.08.2022 സല 

43/2022/പജപവവിവ-നമ്പര്  ഈതരല്ലൃ രഔാരം പട്ടിഔജാതി വിഭാഖതിസല 

സപണ്ൄട്ടിഔ്ുള്ള വിവാഹ ധനസഹായ നിരക്ക് 1.25 ലക്ഷ്ം രൂപയായി വര്ദ്ധിപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

വൄപ് നല്ൄ്ന  ധനസഹായല്ലൃം തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ്  നല്ൄ്ന  ധനസഹായല്ലൃം 

ഏഔീഔരിക്കണസമ്ന താണ് പതിമൂ്ന ാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി മുതല്  സര്ക്കാര്  

സൃീഔരിച്ചിരിു്ന ത്. ഇ സാഹെരയതില്  ആതു സംബ്ിച്ച ്തീരമാനസമടുകക്കണ്ടതുണ്ട്. 

 

2) (i) മു വര്ഷങ്ങസള ഄകപക്ഷ്ിച്ച ് ഇ വര്ഷസത പദ്ധതി സെലവ് ൄറവാണ്. പദ്ധതി 

നിര്വഹണം ഔാരയക്ഷ്മല്ലൃം സമയബ്ിതല്ലൃം അക്കാ   തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക്   

നിര്കേശം നവുനാല്ലൃ്ന താണ്. സഫവരി വരി ഄവസാനകതാസെ കരാജക്ടുഔളുസെ നിര്വഹണം 

പൂര്തിയാക്കി മാര്ച്ച ് അദയവാരം തസ്ന  ബില്ലുഔ്  ട്രഷറിു സമര്പിു്ന  രീതിയികല്് 

കരാജക്ടുഔളുസെ നിര്വഹണം െിട്ടസപടുതണം. ആതിനായി ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിയുസെ 

അഭിമുകയതില്  പദ്ധതി നിര്വഹണം ഄവകലാഔനം സെയ്യണം. ജില്ലാതല ഄവകലാഔനതിവദ 

പഔരം കലാു തലതിലം മുനിസിപല്  തലതിലം ഄവകലാഔനം സംഗെിപിക്കണസമ്ന ് 

നിര്കേശം നല്ഔാല്ലൃ്ന താണ്. കലാുതല ഄവകലാഔനതില്  കലാു പഞ്ചായതിസലയും 

കലാു പഞ്ചായത്ത കമകലയിസല രാനാമപഞ്ചായത്തഔളിസലയും എല്ലാ നിര്വഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥോകരയും രസിഡറു കമാകരയും ഈ്സപടുതി ഄവകലാഔനം സെ്യുന്ന  രീതിയാണ് 

ഫലരദം. കരാജക്ട് നിര്വഹണതില്  നിലനില്ു്ന  രനം ങ്ങ്  വിലയിരതി രകതയഔ 

ആെസപെല്  നെതണം. എസ്.സി.പി, റ്റി.എസ്.പി കരാജക്ടുഔ്  രകതയഔം ഄവകലാഔനം 

സെയ്യണം.  

(ii) ഄവകലാഔന കയാഖങ്ങളില്  ഔഴിവതും ജില്ലാഔളക്ടര്  പസങ്കടുക്കണം. പസങ്കടുക്കാ   

ഔഴിയില്ലാത സാഹെരയതില്  ജില്ലാ ഔളക്ടറസെ രിതിനിധി പസങ്കടുക്കണസമ്ന ് നിര്കേശം 

നല്ഔാല്ലൃ്ന താണ്. ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസര് , തകേശസൃയംഭരണവൄപ് കജായിന്റ് ഡയറക്ടര്, 

സഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്  ഒഫ് പഞ്ചായത്, ഄഡീഷണല്  സഡവലപ്സമന്റ് ഔമ്മീഷണര്  (ജനറല്) 

എ്ന ിവര്  എല്ലാ കയാഖതിലം പസങ്കടുക്കണം. നഖരഔാരയ കമകലാ കജായിന്റ് ഡയറക്ടസറെി 

ഈ്സപടുതി നഖരസഭഔളുസെ പദ്ധതി നിര്വഹണം രകതയഔമായി ഄവകലാഔനം സെയ്യണം.  

(iii) കരാജക്ടുഔളുസെ സവറ്റിംഖ്, സാകങ്കതിഔാവദതി എ്ന ിവയുസെ പൂര്തിയാക്കല്  നെപെി 

വളസര രോറഔിലാണ്. വിശദാംശം താസഴ കെര്ുന്നു.  
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ഇ വര്ഷസത കരാജക്ടുഔളുസെ വിശദാംശങ്ങ്  

അസഔ കരാജക്ടുഔളുസെ എണ്ണം  - 2,32,209 

സാകങ്കതിഔാവദമതി അവശയമില്ലാത കരാജക്ടുഔളുസെ എണ്ണം - 1,43,182 

ആതുവസര സവ്റു  സെയ്ത കരാജക്ടുഔളുസെ എണ്ണം - 1,02,008 

സാകങ്കതിഔാവദമതി അവശയമുള്ള കരാജക്ടുഔളുസെ എണ്ണം - 89,147 

സാകങ്കതിഔാവദമതി ലഭിച്ച കരാജക്ടുഔളുസെ എണ്ണം - 10,817 
 

പം വയക്തിഖത കരാജക്ടുഔളുസെ ഗുണകഭാക്തൃ ലിേ് ഄന്തിമമാക്കി നിര്വഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥര്ും കലാക്ക് /ജില്ലാ പഞ്ചായതിവദം ഹഔമാറ്ന  നെപെിക്രമം പൂര്തിയാക്കാത 

സാഹെരയല്ലൃം ഈണ്ട്. ആതും രകതയഔം പരികശാധിുഔയും അശയമായ ആെസപസെല്  ജില്ലാ 

അസൂത്രണ സമിതി തലതില്  നെത്തഔയും കവണം.  

(iv) സവറ്റിംഖ് ഒഫീസര്മാരസെ കയാഖം ജില്ലാ ഔളക്ടര്  രകതയഔമായി വിളിച്ച ് സവറ്റിംഖ് 

നെപെി പൂര്തിയാക്കാ   നെപെി സൃീഔരിക്കണസമ്ന ് നിര്കേശിക്കാല്ലൃ്ന താണ്. സവറ്റിംഖിവദ 

ഄയ്കുന്ന്ന  കരാജക്ടുഔ്  പരമാവധി 2 ദിവസതിനഔം പൂര്തിയാക്കി തിരിസഔ 

നല്ഔണസമന്നും സാകങ്കതിഔ ഄവദമതി 4 ദിവസതിനഔം പൂര്തിയാക്കണസമന്നും നിര്കേശം 

നല്ഔാല്ലൃ്ന താണ്.  

(v) നിര്മ്മാണ കരാജക്ടുഔളുസെ സവറ്റിംഖ്, സാകങ്കതിഔ ഄവദമതി, സെണ്ടറിംഖ്, 

നിര്വഹണം അരംഭിക്കല്  എ്ന ിവ ഔാലതാമസം ൊസത നെപാു്ന തിനായി രകതയഔ 

ആെസപെല്  നെതാ   തകേശസൃയംഭരണവൄപ് എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്മാസര 

ജില്ലാതലതില്  ചുമതലസപടുതാല്ലൃ്ന താണ്. സംസ്ഥാന തലതില്  ആതു രകതയഔമായി 

ഄവകലാഔനം സെയ്യണസമ്ന ് തകേശസൃയംഭരണവൄപ് െീഫ് എഞ്ചിനീയകറാെ് 

നിര്കേശിക്കാല്ലൃ്ന താണ്.  

(vi) കലാക്ക് /മുനിസിപല്  തല ഄവകലാഔനങ്ങളുസെ ചുമതല ഄതതു രകദശസത ജില്ലാ 

അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖതിന് നല്ൄ്ന  ഔാരയം പരിഖണിക്കാല്ലൃ്ന താണ്. ഄവകലാഔന 

കയാഖങ്ങളില്  ഈ്ന യിക്കപടു്ന  രനം ങ്ങ്  ജില്ലാതലതില്  പരിഹരികക്കണ്ടവ ജില്ലാ 

അസൂത്രണ സമതി / ജില്ലാ ഔളക്ടര്  ആെസപട്ടു പരിഹരിക്കണസമന്നും സര്ക്കാര്  ആെസപകെണ്ടവ 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിു നല്ഔണസമന്നും നിര്കേശിക്കാല്ലൃ്ന താണ്. സര്ക്കാര്  

ആെസപകെണ്ട വിഷയങ്ങ്  കക്രാഡീഔരിച്ചു നല്ഔാ   കേറ്റ് ലാനാനിംഖ് കബാര്ഡ്  

വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഖം െീഫിസന ചുമതലസപടുതാല്ലൃ്ന താണ്. 

3) ധനവൄപിസന്റ 3.10.2022 സല ഈതരല്ലൃ രഔാരം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് ഇ വര്ഷം  

ലഭയമാൄ്ന  വിഔസന ഫണ്ട് സാധാരണ വിഹിതം, എസ്.സി.പി, റ്റി.എസ്.പി സംബ്ിച്ച ്

ഈതരവായിട്ടുണ്ട്. ഇ സാഹെരയതില്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസെ വാര്ഷിഔ പദ്ധതിും 

മാറ്റം വരകതണ്ടതുണ്ട്. ൊസത ഄതിദരിദ്ര വിഭാഖതില്സപടു്ന വര്ുള്ള ഹമകക്രാ ലാനാ , 

എ.ബി.സി പദ്ധതി നെപാക്കാനായി തയ്യാറാക്കിയ സസ്പഷയല്  കരാജക്ട് തുെങ്ങിയവ വാര്ഷിഔ 



21 
 

പദ്ധതിയില്  ഈ്സപടുതണം. ആകപാ്  തയ്യാറാക്കിയ െില കരാജക്ടുഔ്  മ്റു  പദ്ധതിയില്  

(ഈദാ. MPLAD, MLASDF) ഈ്സപടുതിയിട്ടുണ്ടാഔാം. ആവ വാര്ഷിഔ പദ്ധതിയില്  

നിസ്ന ാഴിവാക്കണം. സെണ്ടര്  കസവിംഖ്സിലൂസെ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് മിച്ചം വ്ന  തുഔ, 

എസ്.സി.പി/റ്റി.എസ്.പി പദ്ധതിയില്  ഫീസിബിലിറ്റി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാസത വ്ന തിനാല്  

ഈകപക്ഷ്ിക്കസപട്ട കരാജക്ടുഔളില്  നിന്നു ലഭിു്ന  തുഔ തുെങ്ങിയവ ഈ്സപടുതി രോതിയ 

കരാജക്ടുഔ്  തയ്യാറാകക്കണ്ടതുണ്ട്. ൊസത രാകദശിഔ സാമ്പതിഔ വിഔസനം, ഹനരോണി  

വിഔസനം, സതാഴില്സഭ തുെങ്ങിയവ്കുന്നള്ള കരാജക്ടുഔളും വാര്ഷിഔ പദ്ധതിയില്  

ഈ്സപടുകതണ്ടതുണ്ട്. ആതരം ട്ടികച്ചര്ക്കലഔ്  ഈ്സപടുതി വാര്ഷിഔ പദ്ധതി 

പരിഷ്കരിു്ന തിന് കക്ടാബര്  15 മുതല്  30 സമയം നല്ഔാല്ലൃ്ന താണ്.  

 

4) കഔന്ദ്ര ധനഔാരയഔമ്മീഷ   രാനാറു കപകയാഖിച്ച ് 2023-24 വാര്ഷിഔ പദ്ധതി രൂപീഔരണ 

നെപെിക്രമങ്ങളുസെ സമയക്രമം നിശ്ചയിച്ച ് ആതവദസരിച്ച ് നെപെിഔ്  സൃീഔരിച്ച ് 31.01.2023 

നഔം ത്രിതല പഞ്ചായത്തഔളുസെ ഄന്തിമ  വാര്ഷിഔ പദ്ധതി eGSP- യില്  ഄപ് കലാഡ് 

സെ്യുന്ന തിന് കഔന്ദ്ര സര്ക്കാര്  നിര്കേശം നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. ആതവദസരിച്ചുള്ള രവര്തനങ്ങ്  

സസപ്റ്റംബര്  മാസതില്  തുെകങ്ങണ്ടിയിര്ന താണ്. 

 പതിനഞ്ചാം ധനഔാരയഔമ്മീഷ   രാനാന്റ് ഈപകയാഖിച്ചുള്ള പദ്ധതിഔ്  eGSP യിലാണ് 

ഄപ് കലാഡ് സെകയ്യണ്ടത്. GPDP കപാര്ട്ടലില്  സമയബ്ിതമായി വിവരങ്ങ്  

കരകസപടുതാസത വ്ന ാല്  അയത്  eGSP വഴിയുള്ള പതിനഞ്ചാം ധനഔാരയഔമ്മീഷ   രാനാന്റ് 

വിനികയാഖസതയും ബാധിും. ഇ സാഹെരയതില്  സംസ്ഥാനസത ത്രിതല 

പഞ്ചായത്തഔളുസെ 2023-24 വാര്ഷിഔ പദ്ധതിയിസല കഔന്ദ്രധനഔാരയഔമ്മീഷ   രാനാന്റ് 

ഈപപദ്ധതി രൂപീഔരണ മാര്ഗനിര്കേശങ്ങ്, സമയക്രമം എ്ന ിവ താമസംൊസത 

രോറസപടുവിു്ന തിവദള്ള നെപെിഔ്  സൃീഔരിക്കണസമ്ന ് പഞ്ചായത്ത ഡയറക്ടര്  

ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഔന്ദ്ര പഞ്ചായത് രാജ് മന്ത്രാലയം നിര്കേശിച്ചിരിു്ന  രവര്തനല്ലൃം 

സമയക്രമല്ലൃം താസഴ കെര്ുന്നു. 

S.No Activity Date 

1 Activation of all monitoring platforms like GPDP portal etc 10th September 

2 Appointment of Nodal Officers (State, District & Block level) 12th September 

3 Preparation of training modules for facilitator and stakeholders 10th September 

4 Appointment of facilitators for every Grama Panchayat 12th September 

5 Roll out of training modules for facilitators and all stake holders 18th September 

6 Introductory workshop of related stakeholders and SNOs on PPC 

2021 

19th September 

7 Finalization of Schedule of Gram Sabha meeting 25th September 

8 Uploading of Grama Sabha wise calendar 27th September 
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9 Display of Public information Board in every GP 28th September 

10 Workshop on Sector wise data analysis based on MA data for 

preparation of better convergent and comprehensive GPDP by 

NIRDPR 

30th September 

11 Five regional workshops on preparation of GPDP for social 

transformation and economic development 

31st December 

12 Uploading of approved DPDP, BPDP & GPDP on  eGram Swaraj 

application 

31st January 2023 

 

സംസ്ഥാനതിസന്റ വാര്ഷിഔ പദ്ധതി തയ്യാറാു്ന തിന് മാര്ഗകരക രഔാരമുള്ള 

സമയക്രമം താസഴ കെര്ുന്നു. രാനാമപഞ്ചായത്തഔളും നഖരഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും നവംബര് - 1 

ന് അസൂത്രണ നെപെിക്രമങ്ങ്  അരംഭിച്ച ് ജനവരി 15 നഔം വാര്ഷിഔ പദ്ധതി ജില്ലാ 

അസൂത്രമസമിതിക്ക് സമര്പിു്ന  രീതിയിലാണ് രവര്തനം െിട്ടസപടുതിയിരിു്ന ത്. 

കലാു/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തഔളുസെ പദ്ധതി രൂപീഔരണ രക്രിയ ഡിസംബര്  31 ന് അരംഭിച്ച ്

ജവദവരി 23 ന് ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിക്ക് സമര്പിക്കണം. കഔന്ദ്ര ധനഔാരയഔമ്മീഷ   രാനാന്റ് 

ഈപകയാഖിച്ച ് പദ്ധതി ഄന്തിമമാകക്കണ്ടത് ജവദവരിയിലാണ്. തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസെ 

സപാതു പദ്ധതിയും ജവദവരിയില്  ഄന്തിമമാു്ന  രീതിയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തം സമയക്രമം 

െിട്ടസപടുതിയിരിു്ന ത്.  

 

ക്രമ 

നമ്പര്  

രവര്തനം പൂര്തിയാകക്കണ്ട 
ഄവസാന തീയതി 

1 അസൂത്രണ സമിതിയും വര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പുഔളും 
രോനഃസംഗെിപിക്കല്  

നവംബര്  1 

2 ഄവസ്ഥാകരക പരിഷ്കരിക്കല്  നവംബര്  15 

3 ജില്ലാതല മു ഖണനഔ്  നിശ്ചയിച്ച ്ഡി.പി.സി തലതില്  
മാര്ഖനിര്കേശങ്ങ്  രോറസപടുവിക്കല്   

നവംബര്  15 

4 നഖരസഞ്ചയ രകദശകതുള്ള വാര്ഷിഔ ഔര്മ്മ 
പദ്ധതിസയയും അകരാഖയ കമകലാ രാനാന്റിസന്റ 
വിനികയാഖതിവദള്ള ജില്ലാതല ഔര്മ്മ പദ്ധതികയയും 
ഄെിസ്ഥാനമാക്കി ഡി.പി.സി  തലതില്  മാര്ഗനിര്കേശങ്ങ്  
നല്ഔല്  

നവംബര്  15 

5 സംകയാജന സാദ്ധയതഔ്  െര്ച്ച സെയു്ന തിവദള്ള അസൂത്രണ 
സമിതിയുകെയും വര്ക്കിംഖ് ഗ്രൂ പ് ഔണ്വീനര്മാരസെയും 
രകതയഔ കയാഖം  

നവംബര്  18 

6 ഔരെ് കരാജക്ട് നിര്കേശങ്ങ്  തയ്യാറാക്കല്   നവംബര്  23 

7 കലാക്ക്  പഞ്ചായത്തം രാനാമപഞ്ചായത്തഔളും കെര്്ന ് 
നെപാു്ന  സംയുക്ത കരാജക്ടുഔ്ക്ക് രൂപം നല്ഔാ   
കലാക്ക് പഞ്ചായത് വിളിച്ച ്കെര്ു്ന  കയാഖം  

നവംബര്  26 
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8 സംയുക്ത കരാജക്ടുഔ്ക്ക് ഄന്തിമ രൂപം നല്ഔാ   ജില്ലാ 
അസൂത്രണ സമിതി വിളിച്ചു കെര്ു്ന  കയാഖം  

നവംബര്  28 

9 രാനാമസഭാ കയാഖങ്ങ്ക്ക് മുള്ള ള്ള െിയാകലാെനഔ്  ഡിസംബര്  2 

10 രാനാമസഭാ കയാഖങ്ങ്  ഡിസംബര്   3-15 

11 രാനാമ പഞ്ചായത്തഔളുസെ ഔരെ് വാര്ഷിഔ പദ്ധതി കരക 
തയ്യാറാക്കല്  

ഡിസംബര്  18 

12 രാനാമപഞ്ചായത്തഔളുസെ വിഔസന സസമിനാര്  ഡിസംബര്  20 

13 രാനാമപഞ്ചായത്തഔളുസെ വാര്ഷിഔ പദ്ധതി്് ഄന്തിമ രൂപം 
നല്ഔല്  

 

ഡിസംബര്  31 

14 രാനാമപഞ്ചായത്തഔളുസെ കരാജക്ടുഔ്  തയ്യാറാക്കല്  ജവദവരി 5 

15 രാനാമ പഞ്ചായത്തഔളുസെ വാര്ഷിഔ പദ്ധതി്് 
ഭരണസമിതിയുസെ ഄംഖീഔാരം 

ജവദവരി 7 

16 രാനാമപഞ്ചായത്തഔളുസെ വാര്ഷിഔ പദ്ധതി സമര്പണം ജവദവരി 15 

17 രാനാമപഞ്ചായത്തഔളുസെ വാര്ഷിഔ പദ്ധതി്് ജില്ലാ അസൂത്രണ 
സമിതി ഄംഖീഔാരം  

ജവദവരി 22 

 

4. രകതയഔ വിഷയം 

====================  
 
4.1 അറാട്ടുരോഴ രാനാമപഞ്ചായത് 
അലപ്പുഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 25.07.2022 സല ഔത് (SRG 725/22 – CC/217/2022). 

 

വിഷയം:- ഹലഫ് പദ്ധതി രഔാരം വീടു നല്ഔല് . 
 

ഹലഫ് ഭവന പദ്ധതിയുസെ ഫിഷറീസ് ഄഡീഷണല്  ലിേില്  ശ്രീ.രോരഷ , ൊലങ്കല്, 

വാര്ഡ് 14, ശ്രീ.കദവദാസ്, മുല്ലകേരില്, വാര്ഡ് 13 എ്ന ിവര്  ഈ്സപട്ടിട്ടുണ്ട്. ആവര്  2010-11 

വര്ഷം  ആ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധതി രഔാരമുള്ള ധനസഹായകതാസെയാണ് വീടു നിര്മ്മിച്ചത്. 

ആകപാ്  ആവരസെ വീടു വാസകയാഖയമല്ലാസയ്ന ് വികല്ലജ് എക്സ്റ്റ ഷ   ഒഫീസര്  

ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് ആവര്ക്ക്  വീടു നിര്മ്മാണതിന് സഹായം നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. 12 വര്ഷം 

ഔഴിയാതതിനാല്  ഹലഫ് പദ്ധതി രഔാരമുള്ള ധനസഹായം നല്ഔാ   ഄവദമതി 

നല്ഔണസമ്ന ് അവശയസപട്ടിരിുന്നു.    
 

4.2 ൄളക്കെ രാനാമപഞ്ചായത് 

ൄളക്കെ രാനാമപഞ്ചായത് സസക്രട്ടറിയുസെ 27.09.2022 സല K3-457/22- സല ഔത്തം ൄളക്കെ 

രാനാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസെ 19.08.2022 സല 2(9)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം   (SRG 

1037/22). 
   

 

വിഷയം:- ഹലഫ് മിഷ   ലിേിസല ഄപാഔത പരിഹരിു്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
 

ൄളക്കെ രാനാമപഞ്ചായതിസല ഹലഫ് ഭവന പദ്ധതിയിസല ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരസെ 

ലിേില്  താസഴ പറയു്ന വര്  ഈ്സപട്ടിരന്നു. ആവരസെ വിവരങ്ങ്  എം.ഐ.എസ്. രഔാരം 
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എലിജിബി്  അയി കരകസപടുതിയിരന്നു. ആകപാ്  ആവര്  കയാഖയത ഈള്ളവരസെ ലിേികലാ 

കയാഖയതയില്ലാതവരസെ ലിേികലാ ആല്ല. ഇ സാഹെരയതില്  ഄപാഔത പരിഹരിച്ച ്

ആവര്ക്ക് വീടുനിര്മ്മിച്ച ്നല്ഔാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു.  

 

ഗുണകഭാക്താക്കളുസെ കപര് 

1) ശ്രീമതി തങ്കമണി, ഔാറ്റഖറി – ജനറല്, ഹലഫ് ID – LF 0771486/2/321/12 

2) ശ്രീമതി കഷര്ളി ബാബു – ഔാറ്റഖറി – ജനറല്  - ഹലഫ് ID –LF 0231468/2/3211/03 

3) ശ്രീ. രാമെന്ദ്ര   - ഔാറ്റഖി –ജനറല്  - ഹലഫ് ID –LF 1648874/2/321/12 

4) ശ്രീമതി ഖിരിജ – ഔാറ്റഖറി – ജനറല്  - ഹലഫ് ID LF/1571931/2/321/8 
 

4.3 ഔാവാലം രാനാമപഞ്ചായത് 
 
അലപ്പുഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 18.07.2022 സല ഔത്   (SRG 718/22 – CC/622/2021). 

 

വിഷയം: ഹലഫ് ഭവന പദ്ധതി – ഭാഖിഔമായി രളയ ധനസഹായം ലഭിച്ചവര്ക്ക്  

            ധനസഹായം നല്ൄ്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
 

കരാ.നം: 19/22 ഄെങ്കല്   48,26,000 രൂപ 

 വിഔസന ഫണ്ട് ജനറല്  23,26,000 രൂപ 

 കലാക്ക് പഞ്ചായത് വിഹിതം 10,00,000 രൂപ 

 ജില്ലാ പഞ്ചായത് വിഹിതം 10,00,000 രൂപ 

 സംസ്ഥാന വിഹിതം 5,00,000 രൂപ 

കപര് ഹലഫ് ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധതി ജനറല്   
 
 

 

രാനാമപഞ്ചായതിസല 9 ഗുണകഭാക്താക്ക്  പട്ടിഔജാതി/ പട്ടിഔവര്ഗ / ഫിഷറീസ് ഹലഫ് 

ഭവന പദ്ധതിയിസല ഄഡീഷണല്  ലിേില്  ഈ്സപട്ടവരാണ്. ആതില്  ന്നു വീതം എസ്.സി, 

എസ്.റ്റി വിഭാഖതില്സപട്ടവരം 7 കപര്  മത്സയസതാഴിലാളി ൄടുംബതില്സപട്ടവരമാണ്. 

ആവര്ക്ക്  ഭാഖിഔമായി രളയ ദുരിതാശൃാസ പദ്ധതിയില്  (CMDRF, SDRF) ല്  നി്ന ് 

ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുസെ 10.02.2021, 14.09.2021 

തീയതിഔളിസല തീരമാനരഔാരം ഹലഫ് ഭവനപദ്ധതി രഔാരം ധനസഹായം നല്ൄ്ന തില്  

നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ആവര്ക്ക് രളയ ദുരിതാശൃാസ പദ്ധതി രഔാരം ലഭിച്ച തുഔയും, ഔാവാലം 

രാനാമപഞ്ചായത് നല്ഔിയ തുഔയും വീെിസന്റ ആകപാഴസത ഄവസ്ഥയും താസഴ കെര്ുന്നു. 

ആവര്ക്ക് ഹലഫ് പദ്ധതി രഔാരം ഭവനനിര്മ്മാണതിവദ ധനസഹായം നല്ഔാ   ഄവദമതി 

അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
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ക്രമ 

നമ്പര്  

കപര് CMRDF, SDRF-ല്  

നിന്നും ലഭിച്ച 

തുഔ 

ഹലഫില്  

നിന്നു 

നല്ഔിയ 

തുഔ  

നിര് മ്മാണതിസന്റ 

ആകപാഴസത സ്ഥിതി 

1 ശ്രീമതി തങ്കമ്മ, 

ഔാപില്ച്ചിറ (എസ്.സി) 

2,50,000 രൂപ 2,00,000 വീടു നിര്മ്മാണം 

പൂര്തിയായി 

2 ശ്രീമതി. രീത, 15ല്  െിറ 

(എസ്.റ്റി) 

10,000 രൂപ 40,000  വീെിസന്റ ഄെിതറ 

നിര്മ്മാണം തുെങ്ങി 

3 ശ്രീ. തങ്കച്ച  , 20-ല്  െിറ 60,000 രൂപ 40,000 കമല്ൂര വസര 

പൂര്തിയാക്കി 

4 ശ്രീമതി. രമണി, 15-ല്  െിറ 60,000 രൂപ 40,000 ഄെിതറ 

പൂര്തിയാക്കി 

5 ശ്രീമതി കശാഭനൄമാരി 

ബിന്ദുെഷ്ണ , ഄമ്പാട്ട്  

1,25,000 രൂപ 40,000 ഄെിതറ 

പൂര്തിയാക്കി 

6 ശ്രീ.സുനി ശശിൄമാര്, 

സഔാച്ചു പറമ്പ് 

60,000 രൂപ 40,000 കമല്ൂര വസര 

പൂര്തയാക്കി 

7 ശ്രീ. സുദര്ശന , ഔണ്ടുൄെി 10,000 രൂപ 40,000 ഄെിതറ 

പൂര്തിയാക്കി 

 
4.4 കഔാെിുളം രാനാമപഞ്ചായത് 
 
ആടുക്കി ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 19.08.2022 സല ഔത്തം കഔാെിുളം രാനാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയുസെ 12.07.2022 സല തീരമാനല്ലൃം തീറാധാരതിസന്റ പഔര്പ്പും   (SRG 898/22 – 
CC/424/2022). 

 

വിഷയം:-  ഹലഫ് ഭവന പദ്ധതി – വീടു നിര്മ്മാണതിന് ധനസഹായം നല്ൄ്ന ത്  

            സംബ്ിച്ച.് 

കരാ.നം: 61/23 ഄെങ്കല്   38,00,000 രൂപ 

 വിഔസന ഫണ്ട് സി.എഫ്.സി 

സബയിസിഔ് രാനാന്റ് 

6,00,000 രൂപ 

 കലാക്ക് പഞ്ചായത് വിഹിതം 2,00,000 രൂപ 

 ജില്ലാ പഞ്ചായത് വിഹിതം 30,00,000 രൂപ 

കപര് ഹലഫ് -  ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതര്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല് - ജനറല്  
 
 

ആടുക്കി ജില്ലയെക്കം എകേ്റു  കമകലയില്  ഭവനനിര്മ്മാണതിവദസ്ഥലം ഔസണ്ടതാ   

ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇ സാഹെരയതില്  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുസെ 11.01.2022 തീയതിയിസല 

തീരമാന രഔാരം ഗുണകഭാക്താവ് ആകപാ്  താമസിു്ന  തകേശഭരണസ്ഥാനതിവദ രോറത് 

ഄകത ജില്ലയില്  എവിസെ സ്ഥലം വാങ്ങിയാലം ഄവര്ക്ക് (ഭൂമിയുസെ വിലയും വീടു 
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നിര്മ്മാണതിസന്റ ധനസഹായല്ലൃം) ഗുണകഭാക്താവിസന സതരസഞ്ഞടുു്ന  

തകേശഭരണസ്ഥാപനതില്  നി്ന ് നല്ഔാ   ഄവദമതിയുണ്ട്. ആടുക്കി ജില്ലയില്  കഔാെിുളം 

രാനാമപഞ്ചായതിസല ശ്രീമതി ഷമീറ മുഹമ്മദ് എറണാൄളം ജില്ലയിസല കപാതാനിക്കാെ് 

രാനാമപഞ്ചായതില്  സ്ഥലം വാങ്ങി. ആവര്  ഭൂമി വാങ്ങിയതിന് ധനസഹായം നല്ഔാ   

ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു.  
 

 
4.5 ൄമാരരോരം രാനാമപഞ്ചായത് 
 
അലപ്പുഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 01.07.2022 സല ഔത്തം വികല്ലജ് എക്സ്റ്റ ഷ   ഒഫീസറസെ 
11.10.2021 സല റികപാര്ട്ടും ഹരിപാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത് സസക്രട്ടറിയുസെ 10.03.2022 സല A1 
492/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം ഄവദബ് കരകഔളും    (SRG 650/22 – CC /379/22). 
 
വിഷയം: ഹലഫ് ഭവനപദ്ധതി – ഄഡീഷണല്  ലിേില്  ഈ്സപട്ടവര്ക്ക് വീടു നല്ൄ്ന ത്  

       സംബ്ിച്ച.് 
 

സെ്ന ാട്ട കഔാളനിയില്  ശ്രീ. കമാഹന   എ്ന  അ്ക്ക് 2010-11-ല്  IAY ഭവനപദ്ധതി 

രഔാരം വീടു നിര്മ്മിു്ന തിവദ 90,000 രൂപ നല്ഔി. (90% തുഔ) വീെ് ലിന്റല്വസര മാത്രകമ 

ഄന്നു പണിതുള്ളു. ഇ നിര്മ്മാണ രല്ലതിഔ്  ജീര്ണ്ണിച്ചു കപാല്ലൃഔയും സപാളിച്ചു മാ്റു ഔയും 

സെയ്തു. പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖതില്സപട്ട ശ്രീ.കമാഹന   ആകപാ്  ഹലഫ് ഄഡീഷണല്  ലിേില്  

ഈ്സപട്ടിട്ടുണ്ട്. (Life /4/476/93014). ആകേഹതിസന്റ ൄടുംബതിസല ദയനീയ സ്ഥിതി പരിഖണിച്ച ്

മുമ്പ് ഹഔപറ്റിയ 90,000 രൂപ ൄറല്ലൃ സെയ്ത് ബാക്കി തുഔ നല്ഔാ   ഄവദമതി 

അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 

 
4.6 വിളണിര്  രാനാമപഞ്ചായത്  
 
പാലക്കാെ് ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 30.08.2022 സല ഔത്തം വിളണിര്  രാനാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയുസെ 11.08.2022 സല 2(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം  (SRG 946/22 – CC /505/22). 

 

വിഷയം :-  ലക്ഷ്ം വീടു കഔാളനിയിസല 24 ൄടുംബങ്ങ്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണതിന്  

              രകതയഔം കരാജക്ട് തയ്യാറാക്കാ   ഄവദമതി സംബ്ിച്ച.് 
 

വിളണിര്  രാനാമപഞ്ചായതിസല ടുപാറ ലക്ഷ്ം വീടു കഔാളനിയില്  14 റ്റവീടുഔളിലം 5 ആരട്ട 

വീടുഔളിലമായി താമസിു്ന  24 ൄടുംബങ്ങ്ക്ക് വീടു നിര്മ്മിച്ചു നല്ഔാ   12.02.2022 സല 

314/22/LSGD നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഈതരല്ലൃ രഔാരം ഄവദമതി നല്ഔിയിരന്നു. ആവര്  2020 – സല 

ഔരടു ഹലഫ് ലിേില്  ഈ്സപട്ടിര്ന താണ്. ഹലഫ് പദ്ധതി്ായി മാറ്റി വച്ചിരിു്ന  20 

ശതമാനം തുഔ്് രോറസമ കവണം ആതിവദള്ള വിഹിതം ഔസണ്ടകതണ്ടസതന്നും നിര്കേശിച്ചിരന്നു. 

ഇ ൄടുംബങ്ങ്ക്ക് വീടു നിര്മ്മിു്ന തിനായി രകതയഔമായി ര കരാജക്ട് എടുത് 

നെപാക്കാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരന്നു.   
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4.7 ൄ്ന ത്തഔാല്  രാനാമപഞ്ചായത് 
 
തിരവനന്തരോരം ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 01.09.2022 സല  ഔത്തം ൄ്ന ത്തഔാല്  രാനാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയുസെ 01/08/2022 സല 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം 18.02.2020 സല 417/20/തസൃഭവ 
നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഈതരല്ലൃം (SRG 953/22 – CC /467/22). 

 

വിഷയം: ലക്ഷ്ം വീടുഔ്  രോനരദ്ധരിു്ന തു സംബ്ിച്ച.് 

 
 

കരാ.നം: 50/23 ഄെങ്കല്   18,00,000 രൂപ 

കപര് നൂ ഹലഫ് ലക്ഷ്ം വീടു കഔാളനി നവീഔരണം (ഭവന 
രോനരദ്ധാരണം) 

 

തിരവനന്തരോരം ജില്ലയിസല ആരട്ട ലക്ഷ്ം വീടുഔ്  എല്ലാം തസ്ന  2000-വദ മുമ്പ് റ്റ 

വീൊക്കി. പി്ന ീെ് ഇ വീടുഔ്ക്ക് ഄറ്റൄറ്റപണി കവണ്ടി വന്നു. ആതിനായി 2.00 ലക്ഷ്ം രൂപ വീതം 

നല്ഔാ   18.02.2020 സല 417/20/തസൃഭവ നമ്പര്  ഈതരല്ലൃ രഔാരം സര്ക്കാര്  ഄവദമതി 

നല്ഔി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തം രാനാമപഞ്ചായത്തം കലാു പഞ്ചായത്തം 40:40:20 ഄവദപാതതില്  

തുഔ നല്ഔാനാണ് ഄവദമതി നല്ഔിയത്. ആതവദസരിച്ച ് രാനാമപഞ്ചായത് 

ഗുണകഭാക്താക്ക്ക്ക് 50 ശതമാനം വീതം ഄഡൃാ സ് നല്ഔി. എ്ന ാല്  ഈകേശിച്ച രഔാരം 

ജില്ല, കലാു പഞ്ചായത്ത വിഹിതം ലഭിച്ചില്ല. ഄതിനാല്  രാനാമപഞ്ചായത് ര വീെിന് 1.50 

ലക്ഷ്ം രൂപ എ്ന  നിരക്കികലക്ക് ധനസഹായം ൄറച്ചു. ആകപാ്  സ്പില്  ഒവറായി തുെരന്നു. 

രോതിയ പദ്ധതി അസൂത്രണ മാര്ഗകരക രഔാരം വീടു വാസകയാഖയമാു്ന തിവദ നല്ഔാല്ലൃ്ന  

തുഔ 1.00 ലക്ഷ്ം രൂപയാണ്. (സപാതു വിഭാഖതിന് 1.00 ലക്ഷ്ം രൂപയും 

എസ്.സി/എസ്.റ്റിവിഭാഖതിന് 1.50 ലക്ഷ്ം രൂപയും). ഗുണകഭാക്താക്ക്  രല്ലതിഔ്  

പൂര്തിയാക്കി. ഇ സാഹെരയതില്  ലക്ഷ്ം വീെ് കഔാളനി നവീഔരണം പദ്ധതിയില്  ഈ്സപട്ട 

ഗുണകഭാക്താക്ക്ക്ക് പരമാവധി 1.50 ലക്ഷ്ം രൂപ നിരക്കില്  നല്ഔാ   ഄവദമതി 

അവശയസപട്ടിരിുന്നു.  
 

 

4.8 രോല്പള്ളി രാനാമപഞ്ചായത് 
 
വയനാെ് ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 31.08.2022 സല ഔത്തം രോതപള്ളി രാനാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയുസെ 20.07.2022 സല 2(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം    (SRG 979/22 – CC /455/22). 
 

വിഷയം: പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖക്കാര്ക്ക് ഹലഫ് ഭവന പദ്ധതി രഔാരം നിരക്ക്  

            ഏഔീഔരിക്കണസമ്ന തു സംബ്ിച്ച.് 

ഹലഫ് ഭവന പദ്ധതിയുസെ മാര്ഗകരക രഔാരം പട്ടിഔവര്ഗ സകങ്കതങ്ങളില്  

താമസിു്ന വര്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണതിന് 6.00 ലക്ഷ്ം രൂപയാണ് നല്ഔാല്ലൃ്ന ത്. 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുസെ സബ്സിഡി – ധനസഹായ മാര്ഗകരക രഔാരം എല്ലാ 

വിഭാഖതിവദം 4.00 ലക്ഷ്ം രൂപ എ്ന ാണ് പറഞ്ഞിരിു്ന ത്. മു   ഈതരല്ലൃ രഔാരമുള്ള 6.00 

ലക്ഷ്ം രൂപ തസ്ന  തുെര്ന്നും ഄവദവദിക്കാ   ഄവദമതി നല്ഔണസമ്ന ് അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 

പം പട്ടിഔവര്ഗ സകങ്കതങ്ങളില്  താമസിു്ന വര്ക്ക് 6.00 ലക്ഷ്ം രൂപ നല്ൄ്ന തു കപാസല 

തസ്ന  സകങ്കതതിവദ രോറത്ത താമസിു്ന വര്ും 6.00 ലക്ഷ്ം രൂപ വീതം നല്ഔണസമന്നും 

അവശയസപട്ടിരിുന്നു.   
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4.9 താനൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
 
താനൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് സസക്രട്ടറിയുസെ 30.05.2022 സല C-927/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്  (SRG 
669/22). 
 

 

 

 

വിഷയം:- PMAY അവാസ് ലാനസ്സില്  ഈള്ള ഗുണകഭാക്തൃ ലിേിസല ഄപാഔത  

               പരിഹരിു്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
 
 

 

താസഴ പറയു്ന  രണ്ടുകപര്  2021-22 സല PMAY അവാസ് ലാനസ് ലിേില്  ഈള്ളവരാണ്. 

1) ശ്രീമതി ജിഷ w/o മകനാജ് ൄമാര്  

2) ശ്രീമതി സൂബിന w/o ഹനീഫ 

ആവരില്  ക്രമനമ്പര്  ്ന ില്  പറയു്ന  അ്  “മ്റു ള്ളവര് ” എ്ന  വിഭാഖതിലം ക്രമ 

നമ്പര്  രണ്ടിസല അ്  “ഹമകനാറിറ്റി” വിഭാഖതിലംസപട്ടവരാണ്. എ്ന ാല്  PMAY 

അവാസ് ലാനസ്സ് പട്ടിഔയില്  രണ്ടുകപരം “പട്ടിഔവര്ഗം” വിഭാഖതിലാണ് 

ഈ്സപട്ടിരിു്ന ത്. PMAY ലിേില്  വ്ന തിനാല്  ഹലഫ് പദ്ധതിയില്   ആവര്  

ഄകപക്ഷ്ിച്ചിര്ന ില്ല. ഇ സാഹെരയതില്  ആവരില്  ഒകരാരതര്ും ലഭികക്കണ്ട കഔന്ദ്ര 

വിഹിതമായ 1,20,000 രൂപയും രാനാമ/കലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത് വിഹിതമായ 2,80,000 

രൂപയും ഄവദവദിു്ന തിന് ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു.  
 

4.10 ബഹു . തകേശസൃയംഭരണ-എഹക്സസ് വൄപ് മന്ത്രിയും ബഹു. അകരാഖയവൄപ്പു മന്ത്രിയും 

പസങ്കടുത 29.09.2022 സല കയാഖ തീരമാനം. 

 
 

 

വയനാെ് ജില്ലാ അശുപത്രി സമഡിക്കല്കഔാകളജായി ഈയര്തി. ജില്ലാ അശുപത്രിയുസെ 

ആതുവസരയുള്ള രവര്തനങ്ങ്ക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായതാണ് വിഹിതം സെലവഴിച്ചിര്ന ത്. 

എ്ന ാല്  സമഡിക്കല്  കഔാകളജായി ഈയര്തിസയങ്കിലം സമഡിക്കല്  എഡൂകക്കഷ   

ഡിപാര്ട്ട്സമന്റിസന്റ സഹായം കവണ്ട രീതിയില്  ലഭിു്ന ില്ല. നിലവിലണ്ടായിര്ന  

എച്ച.്എം.സിു പഔരം എച്ച.്ഡി.സിക്കാണ് ആകപാ്  അശുപത്രിയുസെ ഭരണ ചുമതല. ജില്ലാ 

പഞ്ചായതിസന്റ ധനസഹായം ആല്ലാസത വ്ന ാല്  അശുപത്രിയുസെ രവര്തനം സുഖമമാഔില്ല. 

ബഹു.തകേശസൃയംഭരണ-എഹക്സസ് വൄപ് മന്ത്രിയും ബഹു. അകരാഖയവൄപ്പു മന്ത്രിയും വൄപ്പു 

സസക്രട്ടറിമാരം വയനാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത് രിസിഡറു കമായി 29.09.2022-ല്  നെ്ന  

കയാഖതില്  അശുപത്രിയുസെ ഭരണ ചുമതല എച്ച.്എം.സിയില്  തസ്ന  നിലനിര്തിയാല്  

ജില്ലാ പഞ്ചായത് അവശയമായ വിഔസന രവര്തനതിന് വിഹിതം വഔയിരതാസമ്ന ് 

ധാരണയായിരന്നു. ആതു സംബ്ിച്ച ്അകരാഖയവൄപില്  നി്ന ് ഈതരല്ലൃണ്ടായാല്  മാത്രകമ 

തുെര്  രവര്തനല്ലൃമായി മുക്ന ാട്ടു കപാഔാ   ഔഴിയു. ആതു സംബ്ിച്ച ് അകരാഖയ വൄപ് 

എടുത നെപെി കയാഖതില്  െര്ച്ച സെ്യുന്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
 

 

 
 
 
 



29 
 

4.11 ളാലം കലാക്ക് പഞ്ചായത്  
 
കഔാട്ടയം ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 04.08.2022 സല ഔത്തം ളാലം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയുസെ 03.06.2022 സല 1(8)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം (SRG 731/22 – CC/414/2022). 
 

വിഷയം:-  പട്ടിഔജാതി – പട്ടിഔവര്ഗ വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് കസ്കാളര്ഷിപ്പും വികദശത്    

               സതാഴില്  ലഭിു്ന തിവദള്ള ധനസഹായല്ലൃം സംബ്ിച്ച.് 
 

പട്ടിഔജാതി / പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖതില്സപട്ട വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് കസ്കാളര്ഷിപ് നല്ഔാവദം 

ഇ വിഭാഖതില്സപട്ടവര്  വികദശത് സതാഴില്  കനടുകമ്പാ്  ധനസഹായം നല്ഔാവദം 

കലാക്ക് പഞ്ചായത് ഈകേശിുന്നു. മാര്ഗകരക രഔാരം ആതരം കരാജക്ടുഔ്  

രാനാമപഞ്ചായതിവദം നഖരസഭഔ്ുമാണ് ഏസറ്റടുക്കാല്ലൃ്ന ത്. കലാക്ക് പഞ്ചായതിന് ഇ 

കരാജക്ട് ഏസറ്റടുത് നെപാക്കാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു.  
 
 

4.12 ൄലക്കല്ലൂര്  രാനാമപഞ്ചായത് 

പാലക്കാെ് ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 20.08.2022 സല ഔത്തം ൄലക്കല്ലൂര്  രാനാമപഞ്ചായത് 

സസക്രട്ടറിയുസെ 30.07.2022 സല SC1-21/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം ൄലക്കല്ലൂര്  രാനാമപഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയുസെ 18.07.2022 സല 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം  (SRG 898/2022 – CC/438/2022). 
  

 

വിഷയം:- പട്ടിഔജാതി വിഭാഖതിസല വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ലാപ് കൊപ് നല്ഔല്  
 

കരാ.നം: 38/23 ഄെങ്കല്   10,90,000രൂപ 

 വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്  5,90,000 രൂപ 

 എസ്.സി.പി 5,00,000 രൂപ 

കപര് പട്ടിഔജാതി വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ലാപ് കൊപ് വിതരണം 

 

പട്ടിഔജാതി വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ലാപ് കൊപ് നല്ഔാവദള്ള കരാജക്ട് ഇ വര്ഷം  സ്പില്  

ഒവറായി തുെരന്നുണ്ട്. ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം CPRCS (Centralised Procurement and Rate Contract 

System) ല്  ലാപ് കൊപ് ലഭയമല്ലാസത വ്ന തിനാല്  GeM മുകകനയാണ് വാങ്ങിയത്. 

ഔാലതാമസം വ്ന തിനാല്  ഗുണകഭാക്തൃലിേിലള്ള താസഴ പറയു്ന  വിദയാര്ഥിഔ്  പഠനം 

പൂര്തിയാക്കി. ആവര്ക്ക് െി ലാപ് കൊപ് നല്ഔാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 

1 സജിത്. സഔസഔ, ഔരിയാട്ടില്  ഔളം 9 ശ്രുതി എം, മഞ്ഞളാം സതാെി 

2 കഖാപിഔ ആ.പി, എളാക്കരപെി 10 ശ്രുതി ആ.പി, എളാക്കരപെി 

3 ശ്രീലക്ഷ്മി. സഔ, ൄ്ന സതാെി 11 നിമിഷ സഔ.പി, സഔാെക്കാട്ടുപറമ്പില്   

4 വിനയ   സഔ, ൄട്ടപ്പുലാക്കല്  12 അതിര സഔ.സഔ, ഔരിയാട്ടില്  ൄളതില്  

5 ഄജി   ആ,  എെകതാസതാെി 13 ഄദുല്  ദാസ്, വാലിയാറപെി 

6 കഖാൄല്  ദാസ്, പാണാറത് 14 ജിംഷ, ഒപസതാെി 

7 ജിഷ്ണു പി, രോലാവഴിപെി 15 കസാനത് ലാല്  സഔ.പി, ഔളതില്പെി  

8 ഄര്ു , എളാക്കരപെി   
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4.13 കഔാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

കഔാട്ടയം ജില്ലാ ലാനാനിംഖ്ഒഫീസറസെ 13.09.2022 സല ഔത്തം കഔാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയുസെ 01.09.2022 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം   (SRG 964/CC/532/2022). 
  

 

വിഷയം:- പട്ടിഔജാതി പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖതിസല ഈകദയാഖാര്ഥിഔ്ക്ക് പരിശീലനം 
 

i) കരാ.നം: 675/23 ഄെങ്കല്   2,00,000 രൂപ 

(വിഔസനഫണ്ട് ) 

 കപര് പട്ടിഔജാതി / പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖതിസല ഈകദയാഖാര്ഥിഔ്ക്ക് 
സഔ.എ.എസ്/ പി.എസ്.സി പരിശീലനം 

 

പട്ടിഔജാതി/ പട്ടിഔവര്ഗ ഈകദയാഖാര്ഥിഔല്ക്ക് KAS/PSC പരിശീലനം നെത്ത്ന തിവദള്ള 

കരാജക്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിസല മുഴുവ   തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കെര്്ന ാണ് കരാജക്ട് നെപാക്കാവദകേശിു്ന ത്. തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും രതീക്ഷ്ിു്ന  വിഹിതം താസഴ പറയും രഔാരമാണ്. 
 

ക്രമ 

നമ്പര്  

തകേശഭരണസ്ഥാപനം വഔയിരത്ത്ന  

വിഹിതം 

അസഔ 

1 രാനാമപഞ്ചായത് 70,000 71 x 70,000 = 49,70,000 

2 കലാക്ക് പഞ്ചായത് 70,000 11 x 70,000 = 7,70,000 

3 മുനിസിപാലിറ്റി 70,000 6 x 70,000 = 4,20,000 

4 ജില്ലാ പഞ്ചായത് 2,00,000 2,00,000 

  അസഔ 63,60,000 രൂപ 
 

ഒകരാ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നും രണ്ടു ഈകദയാഖാര്ഥിഔസള വീതം 

(പട്ടിഔജാതി വിഭാഖം 1, പട്ടിഔ വര്ഗ വിഭാഖം 1) സപാതു രകവശന പരീക്ഷ്യിലൂസെ 

സതരസഞ്ഞടുത് പാല സിവില്  സര്വീസ് ആ േിറ്റൂട്ട് വഴി പരിശീലനം നല്ഔാനാണ് 

ഈകേശിു്ന ത്. ര വിഭാഖതില്  കയാഖയരായ ഈകദയാഖാര്ഥിഔ്  ആസല്ലങ്കില്  മകറ്റ 

വിഭാഖതില്  നിന്നും രാസള െി സതരസഞ്ഞടുക്കാം. ജില്ലാ പഞ്ചായത് മുകയ നിര്വഹണ 

സ്ഥാപനമായ ഇ സംയുക്ത കരാജക്ട് പാല സിവില്  സര്വീസ് ആ േിറ്റൂട്ട് മുകകന 

നെപാക്കാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു.

 
4.14 വയനാെ് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി    

വയനാെ് ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 05.07.2022 സല ഔത്   (SRG 666/22 – CC/400/2022). 
   

 

വിഷയം:-  പട്ടിഔവര്ഗവിഭാഖതിസല വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് യാത്രാസൗഔരയല്ലൃം രഭാത  

              ഭക്ഷ്ണല്ലൃം നല്ൄ്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
 

വയനാെ് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുസെ 15.06.2022 സല കയാഖ തീരമാനതിസന്റ 

ഄെിസ്ഥാനതില്  താസഴ പറയു്ന വ കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുസെ പരിഖണന്് 

നല്ഔിയിരിുന്നു. 
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i. കഖാത്രസാരഥി – വിദൂര രകദശങ്ങളിസല പട്ടിഔവര്ഗ സകങ്കതങ്ങളില്  നി്ന ് 

വിദയാര്ഥിഔസള സ്കൂളുഔളില്   എതിു ്ന തിന് പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്പുമായി കെര്്്ന    

കരാജക്ടുഔ  ് എടുക്കാ   മാര്ഗകരക രഔാരം ഄവദമതിയുണ്്ട. രാനാമപഞ്ചായത്തഔ്ക്്ക  

ഫണ്ട് തിഔയാസത വ്ന ാല്  കലാു പഞ്ചായത്തഔ്ക്ക് വിഹിതം നല്ഔാം. വയനാടു 

ജില്ലയില്  പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖക്കാര്  ടുതലായതിനാല്  ജില്ലാ പഞ്ചായതിവദെി വിഹിതം 

നല്ഔാ   ഄവദമതി കവണസമന്നും പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപിസന്റ വിഹിതം ്ണ്  മാസം 

തസ്ന  ലഭയമാക്കണസമന്നും അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 
 

ii. സ്കൂ്  വിദയാര്ഥിഔ്ക്്ക രഭാത ഭക്ഷ്ണം :- വിദയാലയങ്ങളില്  നി്്ന  പട്ടിഔവര്ഗ 

വിഭാഖതിസല വിദയാര്ഥിഔളുസെ സഔാഴി പോക കപാു തെയു്ന തിന് പതാംതരം 

വസരയുള്ള പട്ടിഔ വര്ഗ വിഭാഖതിസല വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് രഭാത ഭക്ഷ്ണം നല്ഔാ   

ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

4.15 മറ്റത്തൂര്  രാനാമപഞ്ചായത് 

മറ്റത്തൂര്  രാനാമപഞ്ചായത് സസക്രട്ടറിയുസെ 27.06.2022 സല ഔത്, 03.08.2022 സല A2-123 (4)-ാാാം 

നമ്പര്  ഔത്തം മറ്റത്തൂര്  രാനാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസെ 28.02.2022 സല 2(1)-ാാാം നമ്പര്  

തീരമാനല്ലൃം, 06.06.2022 സല 4(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃ ാം (SRG 1036/22). 
   

 

വിഷയം:- പട്ടിഔജാതി വിഭാഖതിസല വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് സമരാനവിഔസന പദ്ധതി 
 

i) കരാ.നം: 231/23 ഄെങ്കല്   18,00,000 രൂപ 

(എസ്.സി.പി ) 

(7.00 ലക്ഷ്ം രൂപ ഄടുത വര്ഷം വഔയിരതാ   

ഈകേശിുന്നു) 

 കപര് പഞ്ചമി 
 

 

നാലാം ക്ലാസ്സില്  പഠിു്ന  സതരസഞ്ഞടുക്കസപട്ട പട്ടിഔജാതി വിഭാഖതില്സപട്ട 50 

വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് കവണ്ടിയാണ് കരാജക്ട്. ര വിദയാര്ഥിക്ക് ശരാശരി സെലവ് 50,000 രൂപ. 

ഇ വിദയാര്ഥിഔസള സമൂഹതില്  അകരാഖയപരമായി ആെസപടു്ന തിന് രാപ്തരാുഔ, 

വിദയാഭയാസ നിലവാരം സമച്ചസപടുത്തഔ, സപാതു ജീവിതതില്  സമച്ചസപട്ട മകനാഭാവം 

രൂപീഔരിുഔ തുെങ്ങിയവയാണ് ഇ പദ്ധതി സഔാണ്ടുകേശിു്ന ത്. ര വര്ഷം നീണ്ടു 

നില്ു്ന  ഇ പദ്ധതിയില്  ഄക്കാദമിഔ് ഈപകദശഔര്  ഈണ്ടാൄം. പം ഒണകററിയം 

വയവസ്ഥയില്  ര കഔാഒര്ഡികനറ്റര്  (രതിമാസം 20,000 രൂപ), കഡറ്റാ ഄനലിേ് 

(രതിമാസം 17,000 രൂപ) നാല സഫസിലികറ്ററ്റര്മാര്  (രതിമാസം 15,000 രൂപ) എ്ന ിവസര ര 

വര്ഷകതക്ക് നിയമിുന്നു. വാെഔ്് പരിശീലന കഔന്ദ്രം എടുക്കണം. ഭക്ഷ്ണല്ലൃം 

വാഹനസൗഔരയല്ലൃം രക്കണം. ഇ കരാജക്ട് നെപാക്കാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
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4.16 എറണാൄളം ജില്ലാ പഞ്ചയത് 
 
എറണാൄളം ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 01.09.2022 സലയും 31.08.2022 സലയും ഔത്തഔളും ജില്ലാ 
പഞ്ചായത് സസക്രട്ടറിയുസെ 26.08.2022 സല DP8-02/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം  (SRG 980/22 – 
CC/495/2022). 

 

വിഷയം: പതാംക്ലാസ്സ് വിജയശതമാനം ഈയര്താവദള്ള പദ്ധതി 
 

കരാ.നം: 446/23 

 

ഄെങ്കല്   15,00,000 രൂപ 

(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് കജയാതിര്ഖമയ – ൄട്ടിഔളുസെ പഠനനിലവാരം 
ഈയര്ത്ത്ന തിന് പരിശീലന പരിപാെി 

 
 

എറണാൄളം ജില്ലാ പഞ്ചായതിസല സര്ക്കാര്  / എയ്ഡഡ് സ്കൂളുഔളിസല 10-ാാാം ക്ലാസ്സ് 

വിദയാര്ഥിഔ്ുകവണ്ടിയാണ് കരാജക്ട്. പതാം ക്ലാസ്സ് വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ക്ലാസ്സ് 

സമയതിവദകശഷം ഇ സ്കൂളിസല ഄദ്ധയാപഔര്  തസ്ന  ൄട്ടിഔ്ക്ക് എസ്.എസ്.എല്.സി 

പരീക്ഷ്്് മുക്ന ാെിയായി പരിശീലനം നല്കുന്നു. സര്ക്കാര്  സ്കൂളുഔളിസല 2706 ൄട്ടിഔ് ംു   

എയ്ഡഡ് സ്കൂളിസല 14,793 ൄട്ടിഔ്ുമാണ് പരിശീലനം നല്ൄ്ന ത്. 50 ദിവസമാണ് 

പരിശീലനം നല്ൄ്ന ത്. പരിശീലനം നല്ൄ്ന  കവളയില്  ൄട്ടിഔ്ക്ക് റി്മെസ്ന്റ് 

നല്ൄ്ന തിന് 10 രൂപ വീതം സെലവഴിക്കാ   ഈകേശിുന്നു. തുഔ ബ്സപട്ട സ്കൂളുഔളിസല 

രധാന ഄദ്ധയാപഔര്ക്ക് ഹഔമാറം. ഇ കരാജക്ട് നെപാക്കാ   ഄവദമതി 

അവശയസപട്ടിരിുന്നു.  
 

 

4.17 പാണ്ടനാെ് രാനാമപഞ്ചായത് 
 
അലപ്പുഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 26.08.2022 സല ഔത്തം പാണ്ടനാെ് രാനാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയുസെ 27.07.2022 സല 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം   (SRG 907/22-CC/459/22). 
 

വിഷയം:- മത്സയസതാഴിലാളി ൄടുംബതിസല വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ഹസക്കി്  വിതരണം  

             സംബ്ിച്ച.് 
 

കരാ.നം: 52/23 ഄെങ്കല്   50,000 രൂപ 

(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്  

കപര് മത്സയസതാഴിലാളിഔളുസെ മക്ക്ക്ക് ഹസക്കി്  വിതരണം 
 

 

മത്സയസതാഴിലാളി ൄടുംബതിസല വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ഹസക്കി്  വാങ്ങി നല്ൄ്ന തിവദള്ള ഇ 

കരാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄവദമതി നിരസിച്ചു. കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുസെ 

രകതയഔാവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 
 

4.18 പാണ്ടനാെ് രാനാമപഞ്ചായത് 
 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 26.08.2022 സല ഔത്തം പാണ്ടനാെ് രാനാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയുസെ 27.07.2022 സല 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം   (SRG 908/22 – CC/460/22). 

 

വിഷയം:- പട്ടിഔജാതി വിഭാഖതിസല വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ഹസക്കി്  വിതരണം  

             സംബ്ിച്ച.് 
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കരാ.നം: 53/23 ഄെങ്കല്   2,96,000 രൂപ 

 എസ്.സി.പി 2,95,600 രൂപ 

 തനത് ഫണ്ട് 400 രൂപ 

കപര് എസ്.സി വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ഹസക്കി്  വിതരണം 
 

 

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖതിസല വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ഹസക്കി്  വാങ്ങി നല്ഔാവദള്ള ഇ 

കരാജക്ടിന് ജില്ലാഅസൂത്രണ സമിതി ഄവദമതി നിരസിച്ചു. കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുസെ 

രകതയഔ ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 

 
4.19 രോല്ലമ്പാറ രാനാമപഞ്ചായത് 
 
തിരവനന്തരോരം ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 01.09.2022 സല ഔത്തം രോല്ലമ്പാറ രാനാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയുസെ 21.06.2022 സല 14(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം  (SRG 952/22 – CC/441/22). 

 

വിഷയം:-  ഔഴിഞ്ഞവര്ഷസത ഗുണകഭാക്തൃ ലിേിലള്ള പട്ടിഔജാതി വിഭാഖതിസല  

                വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ലാപ് കൊപ് നല്ൄ്ന ത് സംബ്ിച്ച.് 
 

കരാ.നം: 91/23 ഄെങ്കല്   6,50,000 രൂപ 

(എസ്.സി.പി) 

കപര് പട്ടിഔജാതി വിഭാഖതിസല വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ലാപ് കൊപ്  
 

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖതിസല വിദയാര്ഥിഔ്ക്ക് ലാപ് കൊപ് നല്ൄ്ന തിന് 2021-22 വര്ഷം  

കരാജക്ട് ഏസറ്റടുതിരന്നുസവങ്കിലം ലാപ് കൊപ് നല്ഔാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല. ഄന്നു നിശ്ചയിച്ചിര്ന  

വില്് GeM കപാര്ട്ടലില്  ലാപ് കൊപ് ലഭയമല്ലാതതിനാലാണ് നല്ഔാതത്. രോതുക്കിയ വില 

ഐ.റ്റി മിഷ   നിശ്ചയിച്ചു നല്ഔിയിര്ന ില്ല. ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ലാപ് കൊപിനായി അവശയമായ 

കരകഔ്  സമര്പിച്ച 13 ഗുണകഭാക്താക്ക്ക്ക് ഇ വര്ഷം ലാപ് കൊപ് നല്ഔാ   ഄവദമതി 

അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 

ക്രമ 

നമ്പര്  

കപര് ക്രമ 

നമ്പര്  

കപര് 

1 പഞ്ചമി എല്, രോലയരൄ്ന ്  8 കര് സഔ.അര്, രജിത ഭവ   

2 നയ .സജ.റ്റി, മലവിള വീെ്  9 ഄശൃന്ത് െഷ്ണ എ.എസ്,  

ഈതൃട്ടാതി ഭവ    

3 രീതി.പി.എസ്, രീതി ഭവ   10 ജിതി   രാജ്. അര്, വെയാനികക്കാണം 

4 സൂരയ എസ്, വിജയ മന്ദിരം 11 അതിര എ, ഔല്ലറ വിളാഔത് വീെ്  

5 ഄനിത. സി, തുണ്ടു ഔട്ട്ാലില്  വീെ് 12 പൂജ. എച്ച,് ലീലാലയം 

6 രമയ, സവള്ളംൄെിൄ്ന ില്  വീെ് 13 കരവതി എം.എസ്, ഔടുവാുഴി 

7 രാകി രാജ് അര്.ബി, പാലവള്ളി 

ഔിഴും ഔര വീെ് 
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4.20 സഔാച്ചി കഔാര്പകറഷ   
 
എറണാൄളം ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 02.09.2022, 01.09.2022 എ്ന ീ തീയതിഔളിസല 
ഔത്തഔളും സഔാച്ചി കഔാര്പകറഷ   കമയറസെ 19.08.2022 സല ഔത്തം ഄവദബ് കരകഔളും  (SRG 
955/22 – CC /477/22). 

 

വിഷയം: ഭി്ന കശഷി വിദയാര്ഥിഔ്ുള്ള കസ്കാളര്ഷിപ് ൄെിേിഔ നല്ൄ്ന ത്  

             സംബ്ിച്ച ്
 

ഭി്ന കശഷി വിദയാര്ഥിഔ്ുള്ള കസ്കാളര്ഷിപിന് 2021-22 വര്ഷം താസഴ പറയു്ന  6 

വിദയാര്ഥിഔ്  യഥാസമയം ഄകപക്ഷ് നല്ഔിയിര്ന ില്ല. ശാരീരിഔ ബുദ്ധിമുട്ടുഔ്  

ഔാരണമാണ് ആവര്  ഄകപക്ഷ് നല്ഔാഞ്ഞസത്ന ് ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകപാ്  ആവര്  പഠിു്ന  

വിദയാലയങ്ങളില്  നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രല്ലൃം കരകഔളും സഹിതം ഄകപക്ഷ് നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. 

ആവര്ക്ക് 2022-23 വര്ഷം ൄെിേിഔയായ കസ്കാളര്ഷിപ് നല്ഔാ   ഄവദമതി 

അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

വിദയാര്ഥിഔളുസെ  കപര് 

1 ഫലീല നര്ഗീസ് 4 മുഹമ്മദ് ഄമീ   

2 മുഹമ്മദ് ഫാരീസ് 5 ഄഭിരാമം രകമഷ് 

3 നവയസാറാ കബബി 6 കജാകമാ   കജാണി 
 

 

 

 

4.21 ഄതിദരിദ്ര ൄടുംബങ്ങ്ക്ക് ഹമകക്രാ ലാനാ   - കനാഡല്  ഒഫീസറസെ ൄറിപ്. (SRG 1059/22). 
   

 

 

വിഷയം:- ഄതിദരിദ്ര ൄടുംബങ്ങ്ുള്ള ഹമകക്രാ ലാനാ   
 

1) ഄതിദരിദ്ര ൄടുംബങ്ങ്ക്ക് കവണ്ടിയുള്ള ഹമകക്രാ ലാനാ   കക്ടാബര്  15 നഔം 

പൂര്തിയാക്കാ  നിര്കദശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത് നെപാു്ന തി്ന ാവശയമായ  വിഭവ സമാഹരണം 

രാകദശിഔമായി ഔസണ്ടത്ത്ന തിന് തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് മാര്ഖകരക 

യവദസരിച്ച ് ഄവദവാദം നവുനിയിട്ടുണ്ട്. ആതികനാസൊപം പദ്ധതി വിഹിതം ഈപകയാഖിച്ച ്

സഔാണ്ടും സരാസജക്ടുഔ് രൂപീഔരികക്കണ്ടതാണ്. ആതരതില് തയ്യാറാു്ന  

കരാജക്ടു്ക്ക് ഄംഖീഔാരം നല്കു്ന തിന് ജില്ലയിസല PAU കരാജക്ട് ഡയറക്ടര്മാര്  ജില്ലാ 

അസൂത്രണ സമിതിയുമായി കെര്്ന ് നെപെിഔ് സൃീഔരിു്ന തിന് നിര്കേശം 

നല്ഔാല്ലൃ്ന താണ്.  

2) ഄതിദരിദ്രര്ുള്ള ഹമകക്രാ ലാനാ   തയ്യാറാു്ന കതാസൊപം താസഴ പറയു്ന വ 

പരിഖണിക്കണം/ മാര്ഗനിര്കേശം നല്ഔണസമ്ന ് കേറ്റ് കനാഡല്  ഒഫീസര്  

അവശയസപട്ടിട്ടുണ്ട്.  
 

 

i. ഄതിദരിദ്ര ൄടുംബങ്ങളിസല െിലസര ഄവരസെ ബന്ധുക്ക്  ഏസറ്റടുുഔകയാ സഷല്ട്ടര്  

കഹാമുഔളികലക്ക് മാ്റു ഔകയാ സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആവര്  ഏഔാംഖ ൄടുംബങ്ങളില്സപട്ടവര്  

അസണങ്കില്  ഄതരക്കാസര ഄന്തിമ പട്ടിഔയില്  നി്ന ് നീക്കം സെയ്യാല്ലൃ്ന താണ്.  

 

ii. വിവരകശകരണ കവളയില്  ര തകേശ സ്ഥാപനതിസല ഗുണകഭാക്താവായി 

ഈ്സപടുഔയും പി്ന ീെ് മസറ്റാര തകേശസ്ഥാപനതികലക്ക് മാറി കപാല്ലൃഔയും സെയ്ത 
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വയക്തിഔളും ൄടുംബങ്ങളും ഈണ്ട്. ഄങ്ങസനയുള്ളവസര കനരസത ഈ്സപട്ട തകേശ 

സ്ഥാപനതിസല ഗുണകഭാക്താവായി നിലനിര്തകണാ ഄകതാ രോതിയ 

തകേശഭരണസ്ഥാപനതിസല ഗുണകഭാക്താവായി മാറ്റകണാ? 

iii. ഄതിദരിദ്രസര ഔസണ്ടത്ത്ന  രക്രിയ പൂര്തിയാക്കിയ കശഷം ഄര്ഹരായി 

ഔസണ്ടതിയ െില ഗുണകഭാക്താക്കളുസെ വിവരം തകേശസ്ഥാപനങ്ങ്  ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഄവസര ഄന്തിമമാക്കിയ പട്ടിഔയില്  രോതുതായി കെര്ക്കാല്ലൃ്ന താകണാ? 
 

iv.  വാസസ്ഥലം ആല്ലാ എ്ന  കക്ലശഗെഔതിസന്റ ഄെിസ്ഥാനതില്  ഄന്തിമ പട്ടിഔയില്  

ഈ്സപട്ടുസവങ്കിലം ഹലഫ് ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധതിയുസെ ഗുണകഭാക്തൃ പട്ടിഔയില്  

ഈ്സപൊസത കപായ ൄടുംബങ്ങ്  ഈണ്ട്. ആവര്ക്ക് പാര്പിെല്ലൃമായി ബ്സപട്ട 

അവദലയം നല്ൄ്ന തിനായി ഹലഫ് ഗുണകഭാക്തൃ പട്ടിഔയില്  ട്ടി 

കെര്ക്കാല്ലൃ്ന താകണാ 
 

v. രാനാമപഞ്ചായത്തഔ്  തയ്യാറാു്ന  ഄതിദരിദ്രര്ു കവണ്ടിയുള്ള ലാനാവദഔ്ക്ക് കലാക്ക് 

/ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തഔ്  വിഹിതം നല്കഔണ്ടതാണ് എന്നും ആതിനായി വിശദമായി 

ഈതരവ് പി്ന ാസല രോറസപടുവിു്ന താണ് എന്നും 08.07.2022 തീയതിയിസല 

146/2022/എസ്.എസ്.ജി നമ്പര്  ഈതരവില്  രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതിസന്റ തുെര്  നെപെി 

സൃീഔരിക്കണസമ്ന തു  സംബ്ിച്ച.്  
 

 

 

vi. രോതുതായി കറഷ   ഔാര്ഡ് ഄവദവദിു്ന  ഄതിദരിദ്രര്ക്ക് മറ്റ് യാസതാര കരകഔകളാ 

മാനദണ്ഡങ്ങകളാ ബാധഔമാക്കാസത ബി.പി.എല്  കറഷ   ഔാര്ഡ് രകതയഔമായി 

ഄവദവദിു്ന തിവദ കവണ്ട നെപെി സംബ്ിച്ച.് 
 
 

4.22 ഔാവനൂര്  രാനാമപഞ്ചായത് 

ബഹു.ഏറനാെ് എം.എല്.എ യുസെ 01.07.2022 സല ഔത്തം ഔാവനൂര്  രാനാമപഞ്ചായത് 

രസിഡന്റിസന്റ 29.06.2022 സല ഔത്തം ഔാവനൂര്  പി.എച്ച.്സി സമഡിക്കല്  ഒഫീസറസെ 19.04.2022 

സല 117/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം  (SRG 853/22). 
  

 

വിഷയം:- ഔാവന്നൂര്  പി.എച്ച.്സിയില്  ഫാര്മസിേിസന നിയമിു്ന തു സംബ്ിച്ച.്  
 

 

ഔാവന്നൂര്  രാഥമിഔാകരാഖയ കഔന്ദ്രതില്  കരാഖിഔളുസെ തിരു 

ടുതലാസണ്ന റിയിച്ചുസഔാണ്ട് ഄധിഔമായി ര ഫാര്മസിേിസന െി രാനാമപഞ്ചായത് 

മുകകന നിയമിുവാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 
 

4.23 എറണാൄളം ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

എറണാൄളം ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 22.08.2022 സല ഔത്തഔളും (2എണ്ണം) എറണാൄളം 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത സസക്രട്ടറിയുസെ 22.07.2022 –സല DP13-885/22-ാാാം ഔത്തം എറണാൄളം ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത ഭരണസമിതിയുസെ 12.07.2022 സല 1(6)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം  (SRG 900/2022 – 
CC/425/22). 
  

 

 

ല്ലക്കകരാഖിഔ്ക്ക് ഡയാലിസിസിന്  ധനസഹായം നല്ഔാവദള്ള കരാജക്ട് 

ഏസറ്റടുക്കാ   രോതിയ മാര്ഗകരക രഔാരം ഄവദമതിയുണ്ട്. രാനാമരകദശങ്ങളില്  കലാക്ക് / ജില്ലാ 
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പഞ്ചായത്തഔ്  ുരാനാമപഞ്ചായത്തഔളികലക്്ക വിഹിതം നല്ഔാം. രാനാമപഞ്ചായത്തഔ്ും  

നഖരസഭഔ്ുമാണ് ആതിവദള്ള കരാജക്ട് കനരിട്ട് ഏസറ്റടുക്കാല്ലൃ്ന ത്. മാര്ഗകരക രഔാരം 

സപാതുവിഭാഖതിന് 2.00 ലക്ഷ്ം രൂപയില്  താസഴ വരമാനമുള്ളവര്ക്കാണ് ധനസഹായം 

നല്ഔാല്ലൃ്ന ത്. ആതില്  താസഴ പറയു്ന  മാറ്റങ്ങകളാസെ നെപാക്കാ   ഄവദമതി 

അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 

i. ഡയാലിസിസിവദ ധനസഹായം നല്ഔാവദള്ള കരാജക്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായതിവദ 

കനരിസട്ടടുക്കാ   ഄവദമതി. 

ii. 3.00 ലക്ഷ്ം രൂപ വസര വാര്ഷിഔവരമാനമുള്ള സപാതു വിഭാഖതില്സപട്ടവര്ും 

ധനസഹായം നല്ഔാ   ഄവദമതി. 
 

 

 

4.24 ഔാസര്കഖാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

ഔാസര്കഔാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത് രസിഡന്റിസന്റ ഔത്  (SRG 1038/22). 
   

 

വിഷയം:- ജില്ലാ അശുപത്രി ഔാത് ലാബ് – കരാജക്ട് കഭദഖതി സംബ്ിച്ച.് 
 

ജില്ലാ അശുപത്രിയില്  ഔാത് ലാബിവദള്ള കരാജക്ടിന് െില കഭദഖതിഔ്  

വരകതണ്ടതുണ്ട്. ആതിന്  കരാജക്ട് കഭദഖതിുള്ള സൗഔരയം സുകലക കസാഫ്റ്റ് സവയറില്  

സെയ്യണസമ്ന ാവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

4.25 വയനാെ്  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി 
 
വയനാെ് ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 31.08.2022 – സല ഔത് (SRG 951/22 – CC/510/2022). 

 

വിഷയം: ഡയാലിസിസ് കരാഖിഔ്ക്ക് ധനസഹായം സംബ്ിച്ച.് 
 

ഡയാലിസിസ് കരാഖിഔ്ക്ക് രതിമാസം 4000 രൂപ ബ്സപട്ട അശുപത്രിഔ്ക്ക് 

നല്ഔാ   ഄവദമതിയുണ്ട്. ആതില്  50 ശതമാനം തുഔ കരാഖിഔ്ക്ക് കനരികട്ടാ വാഹനമുെമക്ാ 

യാത്രാ സെലവിനായി നല്ഔാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

4.26 ഄെിമാലി കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
 
ആടുക്കി ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 31.08.2022 സല ഄെിമാലി കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
സസക്രട്ടറിയുസെ 22.08.2022 സല സി-2517/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്  (SRG 948/22 – CC /479/22). 

 

വിഷയം:- താലൂക്കാശുപത്രിയില്  ഔാത് ലാബ് നിര്മ്മാണം സംബ്ിച്ച.് 
 

കരാ.നം: 56/23 ഄെങ്കല്   18,00,000 രൂപ 

(സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് – കനാണ്കറാഡ്) 

കപര് ഄെിമാലി താലൂക്ക് അശുപത്രിയില്  ഔാത് ലാബ് 

 

ഄെിമാലി താലൂക്ക് അശുപത്രിയില്  CCU ഔാത് ലാബ് നിര്മ്മാണം നെന്നു വരഔയാണ്. 

എ്ന ാല്  നിര്മ്മാണം പൂര്തീഔരിു്ന തിന് 18.00 ലക്ഷ്ം രൂപ െി കവണം. ആതിനായി മ്റു  

വിഹിതം ഔസണ്ടതാ   ഔഴിയു്ന ില്ല. ഄതിനായി കനാണ്  കറാഡ് സമയിന്റന സ് രാനാന്റില്  

നി്ന ് തുഔ സെലവഴിക്കാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
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4.27 താമരകേരി രാനാമപഞ്ചായത് 
 

ബഹു.സഔാടുവള്ളി എം.എല്.എയുസെ 20.09.2022 സല ഔത്തം താമരകേരി രാനാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയുസെ 07.07.2022 സല 1-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം  (SRG 1064/22). 
 

 

 

 

വിഷയം:- താമരകേരി താലൂക്കാശുപത്രിയില്  കഡാക്ടര്മാസര നിയമിു്ന ത് സംബ്ിച്ച.് 
 
 

 

സഔാടുവള്ളി കലാു പഞ്ചായതിസന്റ ഔീഴിലാണ് താമരകേരി താലൂക്കാശുപത്രി 

രവര്തിു്ന ത്. ആവിെ ര കഡാക്ടസറ െി നിയമികക്കണ്ടതുണ്ട്. കലാു പഞ്ചായതിന് 

ആതിവദള്ള ഫണ്ടു ഔസണ്ടതാ   ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആതിനാവശയമായ തുഔ കലാു പഞ്ചായത്ത 

പരിധിയില്  വര്ന  താമരകേരി രാനാമപഞ്ചായത് നല്ഔാസമ്ന ് ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

കഡാക്ടര്ുള്ള കവതനം നല്ഔാ   താമരകേരി രാനാമപഞ്ചായതിന് ഄവദമതി 

നല്ഔണസമ്ന ാവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

4.28 ഔിഡ്നി സഔയര്  കഔരള, ഔണ്ണൂര്  
 

പഞ്ചായത്ത ഡയറക്ടറസെ 07.10.2022 സല PAN/15172/2022 – J3 (DP) നമ്പര്  ഔത്തം ഔിഡ്നി 
സഔയര്  കഔരള, ഔണ്ണൂര്  സെയര്മാ   CMO കപാര്ട്ടലികലക്ക് 29.08.2022 ല്  നല്ഔിയ ഔത്തം (SRG 
1069/22). 
 

 

 

 

വിഷയം:- ല്ലക്ക കരാഖിഔ്ക്ക് ഡയാലിസിസിവദ ധനസഹായം സംബ്ിച്ച.് 
 
 

 

ല്ലക്കകരഖിഔ്ക്ക് ധനസഹായം നല്ൄ്ന  പദ്ധതിയില്  താസഴ പറയു്ന  മാറ്റം 

വരതണസമ്ന ാവശയസപട്ടിരിുന്നു. 

i. ല്ലക്കകരാഖിഔ്  ഡയാലിസിസ് സെയ്തതിന് ഡയാലിസിസ് കഔന്ദ്രതില്  നല്ഔിയ 

സെലവിസന്റ ബില്  തകേശഭരണസ്ഥാപനതില്  ഹാജരാക്കിയാല്  തുഔ കരാഖിയുസെ 

ബാങ്ക് ഄക്കൗണ്ടികലക്ക് നല്ഔണം. 
 

ii. മാരഔ കരാഖമുള്ള കരാഖിസയ െിഔിത്സിു്ന  ഄംഖീെത കയാഖയതയുള്ള കഡാക്ടര്മാര്  

നല്ൄ്ന  മര്ന ിവദള്ള ൄറിപ് ഹാജരാക്കിയാല്  തകേശഭരണസ്ഥാപനതിസന്റ 

ഄധീനതയിലള്ള അകരാഖയ സ്ഥാപനങ്ങ്  മുകകന മരന്നു നല്ഔണം.  
 

 

4.29 ഔഞ്ഞിുഴി കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
 
അലപ്പുഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 18.07.2022 സല ഔത്  (SRG 719/22- CC/418/22). 
 

 

 

 

വിഷയം:- അംബുല സിസന്റ അവര്തന സെലവിവദ തുഔ സെലവഴിക്കാ   ഄവദമതി 

               സംബ്ിച്ച ്
 
 

 

ഔഞ്ഞിുഴി കലാക്ക് പഞ്ചായതിസല തണ്ണീര്  മുക്കം സി.എച്ച.്സി ക്ക് MPLAD-യില്  ര 

അംബുല സ് ഄവദവദിച്ചിരന്നു. എച്ച.്എം.സി ഫണ്ട് ൄറവായതിനാല്  ഹൈവറസെ 

കവതനമെക്കമുള്ള അവര്തന സെലവിന് വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്  ഈപകയാഖിക്കാ   ഄവദമതി 

അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
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4.30 ളാലം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
 
കഔാട്ടയം ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 04.08.22 – സല ഔത്തം ളാലം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയുസെ 03.06.2022 സല 1(7)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം  (SRG 732/22- CC/413/22). 
 

 

 

 

വിഷയം:- കലാക്ക് പഞ്ചായതില്  നി്ന ് ല്ലക്കകരാഖിഔ്ക്ക് ഡയാലിസിസിന്  

               ധനസഹായം നല്ൄ്ന തിന് ഄവദമതി സംബ്ിച്ച.് 
 
 

 

ഡയാലിസിസിന് ധനസഹായം നല്ഔാവദള്ള കരാജക്ട് ഏസറ്റടുു്ന തിന് കലാക്ക് 

പഞ്ചായതിന് ഄവദമതി നല്ഔണസമ്ന ാവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

 

4.31 രോത െിറ രാനാമപഞ്ചായത് 
 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 05.08.2022 സല ഔത്തം ഄവദബ് കരകഔളും  (SRG 745/22 – 

CC/399/22). 
  

 

വിഷയം:- ജലനിധി കരാജക്ട് – ബാല സ് തുഔ നല്ഔല് . 

കരാ.നം: 33/23 

(പഴയ നമ്പര്  140/2016) 

ഄെങ്കല്   35,000 രൂപ 

(തനതുഫണ്ട് ) 

കപര് ജലനിധി രോനരദ്ധാരണം – െികറ്റപാെം കറാഡ് 
 

രോത   െിറ രാനാമപഞ്ചായതില്  2015-16 ല്  ജലനിധി കരാജക്ടിസന്റ ഭാഖമായി െികറ്റപാെം 

കറാഡ് എ്ന  കരാജക്ട് ഈ്സപടുതിയിരന്നു. 100 മീറ്റര്  നീളതില്  ഹപപ്പു 

സ്ഥാപിു്ന തിനായി കറാഡ് സപാളിച്ച ് സമറ്റലിംഖ് നെതാനായിരന്നു കരാജക്ട്. ആതിന് 

ജലനിധി ഫണ്ടാണ് ഈ്സപടുതിയിര്ന ത്. 

05.02.2016 ല്  രവര്തി പൂര്തീഔരിച്ചു. ബില്  തുഔ 33,781 രൂപ. ജലനിധി ഫണ്ട് 

ലഭിക്കാതതിനാല്  ബില്  തുഔ നല്ഔിയില്ല. ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷങ്ങളിസലല്ലാം ആത് സ്പില്  

ഒവറായി തുെരന്നുണ്ട്. ഇ തുഔ നല്ഔാ   ഇ വര്ഷം കരാജക്ടു ഈ്സപടുതിയിട്ടുണ്ട്. തുഔ 

നല്ഔാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു.  
 

 

4.32 നായരമ്പലം രാനാമപഞ്ചായത് 
 
എറണാൄളം ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 12.08.2022 സല ഔത്തഔളും (2 എണ്ണം) പരികശാധന 
റികപാര്ട്ടും PWD Bridges Section ഄസിേന്റ് എഞ്ചിനീയറസെ 24.06.22 സല BP16/2001-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തം നായരമ്പലം രാനാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസെ 19.07.2022-സല 4(1)-ാാാം നമ്പര്  
തീരമാനല്ലൃം  (SRG 895/22 – CC/430/2022). 

 

വിഷയം:- സനടുങ്ങാെ് പള്ളിപാലം സപാളിച്ചു മാ്റു ്ന തു സംബ്ിച്ച  ്
 

കരാ.നം: 27/23 ഄെങ്കല്   4,00,050 രൂപ 

 സി.എഫ്,സി സബയിസിഔ് രാനാന്റ് 4,00,000 രൂപ 

 തനതുഫണ്ട് 50 രൂപ 

കപര് സനടുങ്ങാെ് പള്ളിപാലം സപാളിച്ചു നീക്കംസെയ്യല്  
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നായരമ്പലം രാനാമപഞ്ചായതില്  രോതിയ സനടുങ്ങാെ് പാലം സപാതുമരാമത് വൄപ് 2020-

ല്  6.50 കഔാെി രൂപ മുെക്കി നിര്മ്മിച്ചു. എ്ന ാല്  ആതിവദ് സമാന്തരമായുള്ള പഴയപാലം സപാളിച്ചു 

നീക്കിയില്ല. ആതു സപാളിച്ചു നീു്ന തിവദ PWD (Bridges) 2015-16ല്  തയ്യാറാക്കിയ എേികമറ്റ് 

രഔാരം 27,021 രൂപയാണ് സെലവ്. ഇ തുഔ ഄപരയാപ്തമായതിനാല്  പാലം സപാളിച്ചു 

നീക്കണസമ്ന ് PWD (Bridges) രാനാമപഞ്ചാ  യതികനാൊവശയസപട്ടിരന്നു. ഇ സാഹെരയതില്  

പഴയപാലല്ലൃം KSEB കഔബിളുഔളും, KWA ഹപപ്പും രാനാമപഞ്ചായതിസന്റ സെലവില്  നീക്കം 

സെയ്യാ   കരാജക്ടു തയ്യാറാക്കിയിരിുന്നു.  

പഴയപാലതിന് ഈയരുറല്ലൃള്ളതിനാല്  മണ്സൂണ്  ഔാലത് മഴസവള്ളം ഴുഔി 

കപാൄ്ന തിന് തെസ്സമുണ്ടാൄസമന്നും സമീപ രകദശസത വീടുഔളില്  സവള്ളം ഔയറസമന്നും 

സപാതു ജനങ്ങ്  പരാതിസപട്ടിട്ടുണ്ട്.  
 

4.33 മുളന്തുരതി രാനാമപഞ്ചായത് 
 
എറണാൄളം ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 24.8.2022, 23.08.2022 സല ഔത്തഔളും പരികശാധനാ 
റികപാര്ട്ടും മുളന്തുരതി രാനാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസെ 30.07.2022 സല ്ന ാം നമ്പര്  
തീരമാനല്ലൃം  (SRG 903/22 – CC/464/2022). 

 

വിഷയം: C.S.R വിഹിതം ഈപകയാഖിച്ച ്BM&BC നിലവാരതില്  കറാഡ് നിര്മ്മിു്ന ത്  

            സംബ്ിച്ച ്

കരാ.നം: 168/23 ഄെങ്കല്   1,00,00,000 രൂപ 

(സി.എസ്.അര്. വിഹിതം) 

കപര് ഄരു്ന ം രോളിക്കമാലി കറാഡ് BM&BC നിലവാരതില്  
നിര്മ്മിക്കല്  

 

മുളന്തുരതി രാനാമപഞ്ചായതിസല മുളന്തുരതി അരു്ന ം രോളിക്കമാലി കറാഡ് BM&BC 

നിലവാരതില്  നിര്മ്മിക്കാവദകേശിുന്നു. ഇ കറാഡ് 2014-ല്  PMGSY പദ്ധതി രഔാരം ൊര്  

സെയ്തതാണ്. ആകപാ്  ഄറ്റൄറ്റപണി അവശയമുണ്ട്. APTIV Connection System India Private Ltd. 

എ്ന  ഔമ്പനി ആതിനായി 37.33 ലക്ഷ്ം രൂപ സി.എസ്.അര്. വിഹിതമായി രാനാമപഞ്ചായതിവദ 

നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വിഹിതം െി ലഭിുസമ്ന ് രാനാമപഞ്ചായത് സസക്രട്ടറി ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഇ കറാഡിന് ട്രാഫിഔ്  സാന്ദ്രത ടുതലാസണന്നും BM&BC നിലവാരതില്  കറാഡ് 

നിര്മ്മികക്കണ്ടതാസണന്നും രാനാമപഞ്ചായത്  ഄസിേന്്റ എഞ്ചിനീയര്   റികപാര്ട്്ട  

നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. BM&BC നിലവാരതില്  ഇ കറാഡ് നിര്മ്മിക്കാ   ഄവദമതി 

അവശയസപട്ടിരിുന്നു.  

 
4.34 ൄമ്പളം രാനാമപഞ്ചായത് 
 
എറണാൄളം ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 25.08.2022, 24.08.2022 എ്ന ീ തീയതിഔളിസല ഔത്തം 
ൄമ്പളം രാനാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസെ 04.07.2022 സല 10(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം   
(SRG 905/22 – CC/435/2022). 

 

വിഷയം:- 2018-19 ല്  ഄവദവദിച്ച കലാക്ക് പഞ്ചായത് വിഹിതം മ്റു  അവശയതിന്  

             ഈപകയാഖിു്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
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ൄമ്പളം രാനാമപഞ്ചായത് 2018-19 വര്ഷം പദ്ധതിയില്  ഈ്സപടുതിയിര്ന  അറാം 

വാര്ഡിസല എക്കാല കറാഡ് നിര്മ്മാണം എ്ന  കരാജക്ടിന് 5,15,000 രൂപ പള്ളുരതി കലാക്ക് 

പഞ്ചായത് വിഹിതമായി ലഭിച്ചിരന്നു. ആത് പി്ന ീടുള്ള വര്ഷങ്ങളില്  സ്പില്  ഒവറായി 

തുെരന്നുണ്ട്. രാകദശിഔമായ തര്ക്കം നിലനില്ു്ന തിനാല്  കറാഡ് നിര്മ്മാണം 

അരംഭിക്കാ   ആതുവസര സാധിച്ചില്ല. ആനിയും ആതിസന്റ നിര്മ്മാണം തുെങ്ങാ   

ബുദ്ധിമുട്ടാസണ്ന ് രാനാമപഞ്ചായത് ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ സാഹെരയതില്  ഇ തുഔ 

ഈപകയാഖിച്ച ് അറാം വാര്ഡിസല തസ്ന  മട്ടലിപാെം കറാഡ് നിര്മ്മാണം  എ്ന  കരാജക്ട് 

ഏസറ്റടുു്ന തിന് ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 

 
4.35 പനല്ലൄര്  രാനാമപഞ്ചായത് 
 
പഞ്ചായത്ത ഡയറക്ടറസെ 15.07.2022 സല PAN/10191/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം പനല്ലൄര്  

രാനാമപഞ്ചായത് സസക്രട്ടറിയുസെ 03.06.2022 സല ഔത്തം പനല്ലൄര്  രാനാമപഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയുസെ 04.05.2022 സല 9(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം (SRG 998/22 – LSGD – 

DB1/235/22 – LSGD). 
  

 

വിഷയം:- കപാലീസ്  കേഷവദകവണ്ടി സഔട്ടിെം വിട്ടുനല്ൄ്ന ത് സംബ്ിച്ച.് 
 
 

പനല്ലൄര്  രാനാമപഞ്ചായതില്  പനല്ലൄര്  അസ്ഥാനമായി ര കപാലീസ് കേഷ   

അരംഭിക്കാ   കപാലീസ് വൄപ്പു ഈകേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതിനായി ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയകതാസെ ര 

സഔട്ടിെം ഄവദവദിക്കണസമ്ന ് രാനാമപഞ്ചായതികനാടു കപാലീസ് ഄധിഔാരിഔ്  

അവശയസപട്ടിട്ടുണ്ട്. 

ശുെിതൃമിഷസന്റ സഹായകതാസെ 2014-15 ല്  ര ഄറല്ലൃശാലയുസെ നിര്മ്മാണം 

അരംഭിച്ചിരന്നു. അദയഖഡുവായി 20.00 ലക്ഷ്ം രൂപ ലഭിച്ചു. ആതില്  18.99 ലക്ഷ്ം രൂപ 

ഈപകയാഖിച്ചു ട്രക്ചര്  പണിതു. 49.00 ലക്ഷ്ം രൂപയുസെ ഄെങ്കലില്  അരംഭിച്ച രല്ലതിക്ക് ബാക്കി 

പണം ശുെിതൃമിഷ   നല്ഔിയില്ല. ഇ സഔട്ടിെം ആകപാ്  നിര്ജീവ അസ്തിയായി 

നിലനില്ുന്നു. ഇ സഔട്ടിെം കപാലീസ് കേഷന് താകാലികാലിഔമായി വിട്ടുനല്ഔാ   ഄവദമതി 

അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 

 

4.36 ഄ്ന മനെ രാനാമപഞ്ചായത് 

ഄ്ന മനെ രാനാമപഞ്ചായത് രസിഡന്റിസന്റ 19.07.2022 സല ഔത്തം ഄ്ന മനെ രാനാമപഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയുസെ 18.05.2022 സല 25/1-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം  (SRG 996/22 – LSGD – 

RC2/212/2022-LSGD). 
  

 

വിഷയം:-  രാനാമപഞ്ചായതിസന്റ സഔട്ടിെതിസന്റ വാെഔൄെിേിഔ ഴിവാക്കി നല്ൄ്ന ത്   

സംബ്ിച്ച.് 
 
 

ഄ്ന മനെ രാനാമപഞ്ചായതിസല കഷാപിംഖ് കഔാംലാനക്സിസല 4/398 C ഔെമുറിയില്  ശ്രീ 

ഄകശാഔ   ഔണ്ണകവലിതറ എ്ന യാ്  മീ ഔച്ചവെം നെതി വരിഔയായിരന്നു. 2020 ്ണ്  

മുതല്  2022 മാര്ച്ച ്വസര ആതിവദ വാെഔ നല്ഔിയില്ല. അസഔ 10,854 രൂപ. രാനാമപഞ്ചായത് 
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സറവനു റിക്കവറി നെപെി സൃീഔരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ. ഄകശാഔ   07.10.2021 ല്  മരണസപട്ടു. 

വളസരക്കാലം െിഔിത്സയിലായതിനാല്  ആവര്ക്ക് സാമ്പതിഔ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ആവരസെ വാെഔ 

ൄെിേിഔ ഴിവാക്കി നല്ഔാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു.  
 

 

4.37 ൄറ്റയാെി രാനാമപഞ്ചായത് 

ൄറ്റയാെി രാനാമപഞ്ചായത് രസിഡന്റിസന്റ 15.09.2022 സല ഔത്  (SRG 995/22). 
  

 

വിഷയം:-  രാനാമനയായാലയം രവര്തിു്ന  സഔട്ടിെതിന് ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയം  

             സംബ്ിച്ച.് 
 

 

രാനാമപഞ്ചായതില്  ഄഞ്ചുവര്ഷമായി രാനാമനയായാലയം രവര്തിുന്നുണ്ട്. രോരാവസ്തു 

വൄപിസന്റ സഔട്ടിെതിലാണ് ഇ സ്ഥാപനം രവര്തിു്ന ത്. ഇ സഔട്ടിെതില്  

സൗഔരയൄറല്ലൃണ്ട്. ഇ സഔട്ടിെതില്  ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയസമാരക്കാ   1.00 ലക്ഷ്ം രൂപ 

സെലവഴിക്കാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

 
4.38 ലക്കിെി കപരൂര്  രാനാമപഞ്ചായത് 
 

ലക്കിെി കപരൂര്  രാനാമപഞ്ചായത് രസിഡന്റിസന്റ 17.09.2022 സല LP/832/20220917—ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തം 21.12.2020 സല 2358/20/തസൃഭവ സര്ക്കാര്  ഈതരല്ലൃം ഄവദബ്കരകഔളും  (SRG 
1062/22). 
 

 

 

 

വിഷയം:- KSEB സസക്ഷ്   ഒഫീസ് സഔട്ടിെതിവദ വാെഔ നല്ൄ്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
 
 

 

ലക്കിെി കപരൂര്  രാനാമപഞ്ചായത് രകദശത് KSEB 01.10.2020 – ന് രോതിയ സസക്ഷ്   ഒഫീസ് 

അരംഭിച്ചു. സസക്ഷ്   ഒഫീസ് നിര്മ്മിു്ന തിനാവശയമായ സ്ഥലം ഔസണ്ടതി 

രാനാമപഞ്ചായത് സൗജനയമായി നല്ഔണസമന്നും രോതിയ സഔട്ടിെം നിര്മ്മിു്ന തുവസര 

രാനാമപഞ്ചായതിസന്റ സെലവില്  സഔട്ടിെം വാെഔ്് എടുത് നല്ഔണസമന്നുമായിര്ന  

ധാരണ. ആതിസന്റ ഄെിസ്ഥാനതില്  സര്ക്കാര്  ഄവദമതികയാസെ രതിമാസം 15,000 രൂപ 

നിരക്കില്  സഔട്ടിെം രാനാമപഞ്ചായത് രണ്ടു വര്ഷകതക്ക് വാെഔസ്ടുത്ത നല്ഔി. ആതിസന്റ 

ഔാലാവധി 30.09.2022 വദ പൂര്തിയായി. ആനി രാനാമപഞ്ചായത് വാെഔ നല്ൄഔയിസല്ല്ന ് 

KSEB സയ ഄറിയിച്ചുസവങ്കിലം തീരമാനം രോനഃപരികശാധിക്കണസമ്ന ് KSEB അവശയസപട്ടിട്ടുണ്ട്. 

രാനാമപഞ്ചായത് സൗജനയമായി സ്ഥലം KSEB ക്ക് നല്ഔാതതിനാല്  രാനാമപഞ്ചായത്ത 

തസ്ന  വാെഔ നല്ഔണസമ്ന ് KSEB എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്  ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 ഇ സാഹെരയതില്  രണ്ടു വര്ഷക്കാലകതു െി ഔാലാവദസൃതമായി വാെഔ 

വര്ദ്ധിപിച്ച ്ൄെിേിഔയെക്കം നല്ഔാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു.  
 

 

4.39 ഏറത് രാനാമപഞ്ചായത് 

ഏറത് രാനാമപഞ്ചായത് രസിഡന്റിസന്റ 15.09.2022 സല ഔത്തം ഏറത് രാനാമപഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയുസെ 25.07.2022 സല 1(5)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം  (SRG 1027/22). 
   

 

വിഷയം:-    കറാഡ് സമയിന്റന സ് രാനാറു കപകയാഖിച്ച ്സമറ്റലിംഖ്, ൊറിംഖ്, കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ്  

              എ്ന ിവ നെത്ത്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
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സമയിന്റന സ് നെകതണ്ട കറാഡുഔളുസെ തുഔ വഔയിരതിയതിവദകശഷം ബാക്കിയുള്ള 

തുഔ ഈപകയാഖിച്ച ്സമറ്റലിംഖ്, ൊറിംഖ്, കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് തുെങ്ങിയ നിര്മ്മാണ രവര്തനങ്ങ്  

നെതാ   രാനാമപഞ്ചായത് കരാജക്ടു ഏസറ്റടുതിട്ടുണ്ട്. 28.11.2012 സല 68228/FM1/2012/ തസൃഭവ 

സര്ുലര്  രഔാരം തകേശഭരണസ്ഥാപനതിന് ഹഔമാറിയ കറാഡുഔളുസെ ഄറ്റൄറ്റപണിഔ്  

നെതിയ കശഷല്ലൃം കറാഡ് സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് ബാക്കിയുസണ്ടങ്കില്  സമറ്റലിംഖ്, ൊറിംഖ്, 

കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് തുെങ്ങിയവ നെതാ   ഄവദമതിയുണ്്ട. ഹഔമാറി ഔിട്ടിയ കറാഡുഔ്ക്്ക  

ഄറ്റൄറ്റപണി അവശയമിസല്ല്ന ് ഭരണസമിതി ഏഔഔ്ഠമമായി തീരമാനസമടുക്കണസമ്ന ് 

സര്ുലറില്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

ഇ സര്ുലറിസന്റ ഄെിസ്ഥാനതില്  കറാഡ് സമറ്റലിംഖ്, ൊറിംഖ്, കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് 

എ്ന ിവ്ായുള്ള കരാജക്ടുഔ്  നെപാക്കാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു.  
 

4.40 െിതറ രാനാമപഞ്ചായത് 

െിതറ രാനാമപഞ്ചായത് രസിഡന്റിസന്റ 05.09.2022 സല ഔത്   (SRG 917/2022). 
  

 

വിഷയം:- സമയിന്റന സ് രാനാറു കപകയാഖിച്ച ്മശാശാന നിര്മ്മാണം, കറാഡു നിര്മ്മാണം  

             എ്ന ിവ്് ഄവദമതി സംബ്ിച്ച.് 
 

i) കരാ.നം: 135/23 ഄെങ്കല്   9,00,000 രൂപ 

(സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് – കറാഡ് ) 

കപര് മശാശാനതിനായി വാങ്ങിയ ഭൂമിക്്ക ചു്റു മതില്  നിര്മ്മാണം. 

ii) കരാ.നം: 134/23 ഄെങ്കല്  10,00,000 രൂപ 
 (സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് – കറാഡ് ) 

കപര് മശാശാനതികലുള്ള കറാഡ് നിര്മ്മാണം 

iii) കരാ.നം: 186/23 ഄെങ്കല്  20,00,000 രൂപ 
 (സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് – കറാഡ് ) 

കപര് ക്രിമികറ്റാറിയം, സഔട്ടിെ നിര്മ്മാണം 

iv) കരാ.നം: 163/23 ഄെങ്കല്  2,73,672 രൂപ 
(സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് – കറാഡിതരം) 

കപര് ഖയാസ് ക്രിമികറ്റാറിയം 

 

മശാശാനം നിര്മ്മിു്ന തിന് ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം 32.80 അര്  സ്ഥലം വാങ്ങിയിരന്നു. ആവിസെ 

മശാശാനം നിര്മ്മിു്ന തിന് മുഔളില്  പറഞ്ഞ കരാജക്ടുഔ്  ഇ വര്ഷം ഏസറ്റടുതിട്ടുണ്ട്. 

ആവയില്  ക്രമ.നം. I, ii, iii  ന് കറാഡ് സമയിന്റന സ് രാനാറു കം ക്രമ.നം. iv ന് കനാണ്  കറാഡ് 

സമയിന്റി സ്  രാനാറു കമാണ് വഔയിരതിയിരിു്ന ത്. ആവ്ായി സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് 

ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃ ്ന തസല്ല്ന ് ഄസിേന്റ് എഞ്ചിനീയര്  ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതിയായ മ്റു  വിഹിതം 

ഔസണ്ടതാ   ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതു സഔാണ്ട് സമയിന്റന സ് രാനാറു കപകയാഖിച്ച ് മുഔളില്  പറഞ്ഞ 

കരാജക്ടുഔ്  നെപാക്കാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു.  
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4.41 വയനാെ് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി 

വയാെ് ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 30.08.2022 സല ഔത്   (SRG 947/22 – CC /507/2022). 
   

 

വിഷയം:- കറാഡ് സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് ഈപകയാഖിച്ച ്കറാഡ് ൊറിംഖിന് ഄവദമതി  

             സംബ്ിച്ച.് 
 

കറാഡു നിര്മ്മാണതിസന്റ ഭാഖമായി കസാളിംഖ് നെതിയ നിരവധി കറാഡുഔ്  

ൊറിംഖ് നെതാസത ജില്ലയില്  ഈണ്ട്. വിഔസനഫണ്ടിസന്റ ൄറല്ലൃ മൂലം ആതരം ൊറിംഖ് 

രവര്തിഔ്  ഏസറ്റടുക്കാ   ഔഴിയു്ന ില്ല. അയതിനാല്  കറാഡ് സമയിന്റന സ് ഫണ്ടില്  

നിന്നും നിശ്ചിത ശതമാനം തുഔ മണ്ണ് / കസാളിംഖ്, കറാഡു ൊറിംഖ് നെത്ത്ന തിന്  18.07.2022 

സല ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി തീരമാനതിസന്റ ഄെിസ്ഥാനതില്  ഄവദമതി അവശയ 

സപട്ടിരിുന്നു. 
 

4.42 സഔാട്ടിണിര്  രാനാമപഞ്ചായത് 
 
സഔാട്ടിണിര്  രാനാമപഞ്ചായത് രസിഡന്റിസന്റ 23.08.2022 സല ഔത്  (SRG 936/22). 

 

വിഷയം: കറാഡ് സമയിന്റന സ് രാനാറു കപകയാഖിച്ച ്രോതിയ കറാഡുഔ്  നിര്മ്മിു്ന തു  

            സംബ്ിച്ച.് 
 

രാനാമപഞ്ചായതിസല നിലവിലള്ള കറാഡുഔളുസെ സമയിന്റന സ് നെതിയതിവദകശഷം 

കറാഡ് സമയിന്റന സ് രാനാറു കപകയാഖിച്ച ് രോതിയ കറാഡുഔ്  നിര്മ്മിു്ന തിന് ഄവദമതി 

നല്ഔണസമ്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
 

 
4.43 അതിരപള്ളി രാനാമപഞ്ചായത് 
 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 23.08.2022 സല ഔത്തം അതിരപള്ളി രാനാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയുസെ 22.07.2022 സല 1(6)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം  (SRG 902/22 – CC/452/2022). 

  

വിഷയം: എകേറ്റ് രകദശസത കറാഡ് ഄറ്റൄറ്റപണി നെത്ത്ന തിന് ഄവദമതി  

            സംബ്ിച്ച ്
 

കരാ.നം: 156/23 ഄെങ്കല്   5,18,000 രൂപ 

(കറാഡ് സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് ) 

കപര് മലക്കപാറ കഹാസ്പിറ്റല്  കറാഡ് ഄറ്റൄറ്റപണി 
 

 

അതിരപള്ളി രാനാമപഞ്ചായതിസല 11-ാാാം വാര്ഡിലള്ള ഇ കറാഡ് ൊറ്റാ കഔാഫി 

ലിമിറ്റഡിസന്റ എകേ്റു  വഴിയാണ് ഔെന്നു കപാൄ്ന ത്. വര്ഷങ്ങളായി ഇ കറാഡിസന്റ  

ഄറ്റൄറ്റപണി എകേറ്റ് ഔമ്പനി നെത്ത്ന ില്ല. ഄതിനാല്  ഇ കറാഡ് സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് 

(കറാഡ് ) ഈപകയാഖിച്ച ്ഄറ്റൄറ്റപണി നെതാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
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4.44 പാനൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
 
ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 29.08.2022 സല ഔത്തം പാനൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയുസെ 27.07.2022സല 5(1) 22-23-ാാാം നമ്പര്   തീരമാനല്ലൃം  (SRG 913/22 – CC 
/454/22). 

 

വിഷയം:- കലാു പഞ്ചായത് സമുച്ചയതിന് ഄറ്റൄറ്റപണി സംബ്ിച്ച.് 
 

കരാ.നം: 59/23 ഄെങ്കല്   8,00,000 രൂപ 

(സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് കനാണ്  കറാഡ് ) 

കപര് കലാക്ക് പഞ്ചായത് ഒഫീസിവദ സപയിന്റിംഗും ഄറ്റൄറ്റ 
രല്ലതിഔളും 

 
 

കലാുപഞ്ചായത് ഒഫീസും ഗെഔ സ്ഥാപനങ്ങളായ ശിശുവിഔസന ഒഫീസ്, പട്ടിഔജാതി 

വിഔസന ഒഫീസ്, െഷി ഄസി.ഡയറക്ടറസെ ഒഫീസ്, ക്ഷ്ീര വിഔസന ഒഫീസ്, ഄസിേന്റ് 

ഏക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറസെ ഒഫീസ് എ്ന ിവ റ്റസഔട്ടിെതിലാണ്. ഇ സഔട്ടിെ 

സമുച്ചയതിസന്റ സപയിന്റിംഖിവദം ഄറ്റൄറ്റപണിും കനാണ്  കറാഡ് സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് 

ഈപകയാഖിച്ചുസഔാണ്ടുള്ള കരാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄവദമതി നിരസിച്ചു. 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുസെ ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു 

 
4.45 പാനൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
 
ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 29.08.2022 സല ഔത്തം പാനൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയുസെ 27.07.2022 സല 5(1)/22-23-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം   (SRG 914/22 – CC /453/22). 

 

വിഷയം:- കലാക്ക് പഞ്ചായത് ഒഫീസില്  ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിു്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
 

കരാ.നം: 71/23 ഄെങ്കല്   20,00,000 രൂപ 

(സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് -കനാണ്  കറാഡ് ) 

കപര് കലാക്ക് ഒഫീസ് സമുച്ചയതില്  ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കല്   
 

 

കലാക്ക് പഞ്ചായത് ഒഫീസ് സഔട്ടിെ സമുച്ചയതില്  കനാണ്കറാഡ് സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് 

ഈപകയാഖിച്ച ് ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിു്ന തിവദള്ള കരാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄവദമതി 

നിരസിച്ചു. കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുസെ ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 
 

4.46 െികങ്ങാലി രാനാമപഞ്ചായത് 
 
അലപ്പുഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 26.08.2022സല ഔത്    (SRG 911/22 – CC/476/22). 

 

വിഷയം: കറാഡ് സമയിന്റന സ് രാനാറു കപകയാഖിച്ച ്പാലം നിര്മ്മിു്ന തു സംബ്ിച്ച 
 

കരാ.നം: 83/23 ഄെങ്കല്   37,00,000 രൂപ 

 സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് കറാഡ്  36,83,244  രൂപ 

 തനത് ഫണ്ട് 16,756 രൂപ 

കപര് തയ്യില്  പാലം നിര്മ്മാണം 
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െികങ്ങാലി രാനാമപഞ്ചായതിസല ഔാര്തിഔപള്ളി സവള്ള ഴ കറാഡ് PMGSY പദ്ധതിയില്  

ഈ്സപടുതി സെണ്ടര്  നെപെിഔളികലക്ക് ഔെുന്നു. ഇ കറാഡില്  രാനാമപഞ്ചായതിസല 1, 13 

വാര്ഡുഔസള തമ്മില്  ബ്ിപിു്ന  തയ്യില്  പാലം ആകപാ്  ഄപഔൊവസ്ഥയിലാണ്. PMGSY 

പദ്ധതിയില്  കറാഡിന് എേികമറ്റ് തയ്യാറാക്കിയകപാ്  പാലതിന് കഔടുപാടുഔ്  

ആല്ലാതിര്ന തിനാല്  പാലതിസന്റ നിര്മ്മാണം എേികമറ്റില്  ഈ്പടുതിയിര്ന ില്ല. ഇ 

സാഹെരയതില്  സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് (കറാഡ് ) ഈപകയാഖിച്ച ്പാലം നിര്മ്മിക്കാ   ഄവദമതി 

അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

 

4.47 തലകേരി കലാു പഞ്ചായത് 
 

ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 13.09.2022 സല ഔത്തം (4എണ്ണം) തലകേരി കലാക്ക് 

പഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസെ 25.08.2022 സല 58F/22-23-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം (SRG 

966/22 – CC/523/22, SRG 965/22 – CC/519/22, SRG 987/22 – CC/520/22, SRG 986/22 – CC/521/22). 
 

 

 

വിഷയം:- കനാണ്കറാഡ് സമയിന്റന സ് രാനാറു കപകയാഖിച്ച ്വിവിധ രല്ലതിഔ്   

                സെ്യുന്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
 
 

i) കരാ.നം: 68/23 ഄെങ്കല്   20,14,000 രൂപ 
(സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് – കനാണ്  കറാഡ് ) 

കപര് കലാക്ക് ഒഫീസ് ആ ഡട്രിയല്  എകേ്റു ് നവീഔരണം 

ii) കരാ.നം: 55/23 ഄെങ്കല്  8,50,000 രൂപ 
(സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് – കനാണ്  കറാഡ് ) 

 കപര് അധുനിഔ കഔാണ്ഫറ സ് ഹാളികലക്ക് സൗണ്ട് സിേം സരാജക്ടര്  
എ്ന ീ  സംവിധാനം രക്കല്  

iii) കരാ.നം: 56/23 ഄെങ്കല്  5,00,000 രൂപ 
(സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് – കനാണ്  കറാഡ് ) 

കപര് കലാക്ക് ഒഫീസ് നവീഔരണം 

iV) കരാ.നം: 64/23 ഄെങ്കല്  4,50,000 രൂപ 
(സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് – കനാണ്  കറാഡ് ) 

 കപര് കലാക്ക് ഔാന്റീ   നവീഔരണം 
 

തലകേരി കലാക്ക് പഞ്ചായതിന് 2022-23 വര്ഷം സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് (കറാഡിതരം) 

വിഭാഖതില്  64.18 ലക്ഷ്ം രൂപയാണ് ലഭിച്ചിരിു്ന ത്. കലാക്ക് പഞ്ചായതിവദ ഹഔമാറി 

ഔിട്ടിയ െഷി ഄസിേന്റ് ഡയറക്ടര്  ഒഫീസ്, CDPO ഒഫീസ് (2എണ്ണം) എ്ന ിവ 

വാെഔസഔട്ടിെതിലം ക്ഷ്ീരവിഔസന ഒഫീസ് തലകേരി മിനി സിവില്  കേഷ   

ഒഫീസിലമാണ് രവര്തിു്ന ത്. പിണറായി സി.എച്ച.്സിു മാത്രമാണ് സൃന്തമായി 

സഔട്ടിെമുള്ളു. ആതിനെക്കം കനാണ്കറാഡ് സമയിന്റന സ് രാനാറു കപകയാഖിച്ച ് 26.04 ലക്ഷ്ം 

രൂപയുസെ രല്ലതി ഏസറ്റടുതിട്ടുണ്ട്. പിണറായി സി.എച്ച.്സിക്്ക നബാര്ഡ് 

ധനസഹായകതാസെ 19.75 കഔാെി രൂപയുസെ സഔട്ടിെ നിര്മ്മാണം നെുന്നുണ്ട്. കനാണ്  കറാഡ് 

സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് വിനികയാഖിക്കാ   ഔഴിയാത ഇ സാഹെരയതില്  മുഔളില്  പറഞ്ഞ 

രല്ലതിഔ്  ഏസറ്റടുക്കാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
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4.48  ബഹു. മൃഖസംരക്ഷ്ണ ക്ഷ്ീര വിഔസന വൄപ് മന്ത്രി 
 
ബഹു. മൃഖസംരക്ഷ്ണ ക്ഷ്ീര വിഔസന വൄപ് മന്ത്രിയുസെ 28.08.2022 സല 599/Min (AH &DD) 2022-
ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം 03.09.2022 സല DA1/306/2022/തസൃഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഔത്തം   
(SRG 915/22). 
 

 

 

വിഷയം:- ക്ഷ്ീരഔര്ഷഔര്ക്ക് പാലിവദ സബ്സിഡി നല്ൄ്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
 

ക്ഷ്ീരസഹഔരണ സംഗങ്ങളില്  പാല്  നല്ൄ്ന  ക്ഷ്ീരഔര്ഷഔര്ു ര ലിറ്റര്  പാലിവദ 3 

രൂപ ക്രമതില്  സബ്സിഡിയായി തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്  ഔര്ഷഔസന്റ ബാങ്ക് 

ഄക്കൗണ്ടികലക്ക് നല്ൄന്നുണ്ട്. പാല്  സബ്സിഡി നല്ൄ്ന തിന് താസഴ പറയു്ന  നിര്കേശങ്ങ്  

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് നല്ഔണസമ്ന ് അവശയസപട്ടിരിുന്നു.  

1) ്ഹല മുതല്  9 മാസകതക്ക് ലഭയമായ തുഔ ഫലരദമായി നല്ൄ്ന തിനായി ്ഹല 

മാസതില്  ക്ഷ്ീരഔര്ഷഔര്  സംഗങ്ങളില്  നല്ഔിയ പാലിസന്റ ഄളവ് ഔണക്കാക്കി 

സസപ്റ്റംബര്  അദയവാരം മില്ക്ക് ആ സസന്റീവ് (പാലിവദ സബ്സിഡി) വിതരണം 

സെ്യുന്ന തിന് ഄവദവാദം നല്ഔണം. തുെര്്ന ് അഖേില്  നല്ഔിയ പാലിസന്റ ഄളവ് 

ഄെിസ്ഥാനമാക്കി കക്ടാബര്  അദയവാരം നല്ഔണം. ഇ ക്രമതില്  ഇ 

സാമ്പതിഔ വര്ഷം  തുഔ വിതരണം സെയ്യാ   തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ്ക്്ക 

നിര്കേശം നല്ഔണം.  
 

 

 

2) ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷസത ആകത പദ്ധതിക്കായി മാറ്റിസവച്ച പദ്ധതി വിഹിതതിസന്റ സ്പില്  

ഒവര്  തുഔയും ഇ വര്ഷസത പദ്ധതി വിഹിതമായി ഔണക്കാക്കി ആകത രീതിയില്  

വിതരണം സെയ്യാ   ഄവദമതി നല്ഔണം.  
 

3) ഒകരാ വര്ഷല്ലൃം സമാതം ക്ഷ്ീരഔര്ഷഔരകെയും ലിേ് രാനാമസഭയുസെ 

ഄംഖീഔാരതിന് വികധയമാക്കണസമ്ന  നിബ്ന ഴിവാക്കി ട്ടികെര്ക്കലഔളും 

ഴിവാക്കലഔളും മാത്രം രാനാമസഭയുസെ ഄംഖീഔാരതിന് വികധയമാക്കാ   ഄവദമതി. 

ആതരതിലള്ള ലിേിന് ഄംഖീഔാരം ലഭിു്ന ത് വസര ഔാതിരിക്കാസത നിലവില്  

രോതിയ തകേശഭരണസ്ഥാപന ഭരണസമിതിയും രാനാമസഭഔളും ഄംഖീഔരിച്ച ഏറ്റല്ലൃം 

ടുവിലസത ഗുണകഭാക്തൃ ലിേിസന്റ ഄെിസ്ഥാനതില്  മില്ക്ക് ആ സസന്റീവ് 

വിതരണം അരംഭിക്കാ   നിര്കേശം നല്ൄഔ.   

4) പാല്  സബ്സിഡിക്കായി കരാജക്ട് ഏസറ്റടുത എല്ലാ തകേശഭരമസ്ഥാപനങ്ങകളാടും കമല്  

രഔാരം ബില്  തയ്യാറാക്കി സസപ്റ്റംബര്  ്ന ിന് തസ്ന  ഄവരസെ നിര്വഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥ   ട്രഷറിയില്  സമര്പിച്ചു എ്ന ് ഈറപ്പുവരതാ   നിര്കേശം നല്ഔണം.  

5) ഇ വര്ഷം ഇ ആനതില്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്  നീക്കിസവച്ച തുഔ ഈപകയാഖിച്ച ്

ഄടുത വര്ഷകതക്ക് നൂതനമായ പദ്ധതിഔ്  തയ്യാറാക്കാ   ക്ഷ്ീരവിഔസന വൄപ് 

മു ഹഔ എടുതിട്ടുണ്ട്. ആതുമായി സഹഔരിച്ച ് രവര്തിക്കാവദം പരിശീലന 

പരിപാെിഔ്  അസൂത്രണം സെയ്യാവദം KILA യില്  ര Single point of contact സന 

ചുമതലസപടുതണം.  
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4.49 അറന്മുള രാനാമപഞ്ചായത് 
 
പതനംതിട്ട ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 08.08.2022 സല ഔത്  (SRG 750/22 – CC/448/22). 
  

 

വിഷയം :- പള്ളിവിളുഔ്ക്ക് ധനസഹായം നല്ൄ്ന ത് സംബ്ിച്ച ്
 

കരാ.നം: 269/23 

 

ഄെങ്കല്   20,000 രൂപ 

(തനതുഫണ്ട് ) 

കപര് പള്ളിവിളഔ്ക്ക് ധനസഹായം 
  

അറന്മുള രാനാമപഞ്ചായതിസല നീര്വിളാഔം, പള്ളിമുക്കം കക്ഷ്ത്രങ്ങളില്  തെിയില്  

നിര്മ്മിച്ച ഹപതൃഔ ഔലാരൂപമായ പള്ളിവിളുഔ്  ഈത്സവഔാലത് രഔാശിപിക്കാറണ്ട്. ഇ 

വിളുഔ്  ഄറ്റൄറ്റപണിഔ്  നെത്ത്ന തിന് ധനസഹായതിവദള്ള കരാജക്ട് നെപാക്കാ   

ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

 

4.50 അറന്മുള രാനാമപഞ്ചായത് 
 
പതനംതിട്ട ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 08.08.2022 സല ഔത്  (SRG 751/22 – CC/447/22). 
  

 

വിഷയം :- പള്ളികയാെങ്ങ്ക്ക് രാനാന്റ് നല്ൄ്ന ത് സംബ്ിച്ച.് 
 

കരാ.നം: 185/23 

 

ഄെങ്കല്   1,75,000 രൂപ 

(തനതുഫണ്ട് ) 

കപര് പള്ളികയാെങ്ങ്ക്ക് രാനാന്റ് 

 

അറന്മുള ഈതൃട്ടാതി വള്ളംഔളിയില്  അറന്മുള രാനാമപഞ്ചായതിസല 7 പള്ളികയാെങ്ങ്  

പസങ്കടുക്കാറണ്ട്. ഇ പള്ളികയാെങ്ങ്ക്ക് രാനാന്റ് നല്ൄ്ന തിവദള്ള കരാജക്ടിന് ഄവദമതി 

അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

 

 

4.51 പന്തളം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

പതനംതിട്ട ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 12.08.2022 സല ഔത്തം പന്തളം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയുസെ 10.08.2022 സല 1(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം  (SRG 894/2022 – CC/462/2022). 
  

 

വിഷയം:- പള്ളികയാെങ്ങ്ക്ക് രാനാന്റ് നല്ൄ്ന തു സംബ്ിച്ച.്  
 

കരാ.നം: 53/23 ഄെങ്കല്   70,000 രൂപ 

(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് പള്ളികയാെങ്ങ്ക്ക് രാനാന്റ് 
 

കലാക്ക് പഞ്ചായത് പരിധിയിലള്ള 7 പള്ളികയാെങ്ങ്ക്ക് 10,000 രൂപ നിരക്കില്  രാനാന്റ് 

നല്ൄ്ന തിന് ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

 

 

4.52 കവങ്ങര രാനാമപഞ്ചായത് 
 
മലപ്പുറം ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 22.8.2022 സല ഔത് (SRG 901/22 – CC/376/2022). 

 

വിഷയം:- സപാതുവിഭാഖതിന് ൄെിസവള്ള ൊങ്ക് വിതരണം. 
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കരാ.നം: 8/22 ഄെങ്കല്   18,63,000 രൂപ 

 സി.എഫ്.സി ഹറ്റഡ് രാനാന്റ് 13,97,250 രൂപ 

 ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം 4,65,750 രൂപ 

കപര് ൄെിസവള്ള ൊങ്ക് വിതരണം 
 

 

ൄെിസവള്ളം സംഭരിു്ന തിന് സപാതു വിഭാഖതിന് ൊങ്ക് നല്ഔാ   ഄവദമതി 

അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

4.53 തുറല്ലൄര്  രാനാമപഞ്ചായത് 
 
അലപ്പുഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 01.07.2022 സല ഔത്തം തുറല്ലൄര്  രാനാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയുസെ 10.06.2022 സല 29(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം    (SRG 651/22 – CC /388/22). 

 

വിഷയം:- സപാതു വിഭാഖതിന് വാട്ടര്  ൊങ്ക് വിതരണം സംബ്ിച്ച.് 

കരാ.നം: 18/23 ഄെങ്കല്   38,60,000 രൂപ 

 സി.എഫ്.സി ഹറ്റഡ് രാനാന്റ്  29,71,000 രൂപ 

 ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം 8,89,000 രൂപ 

കപര് മഴസവള്ള സംഭരണ പി.വി.സി ൊങ്ക് വാങ്ങി നല്ഔല്  
 

സപാതുവിഭാഖതില്സപട്ടവര്ക്ക് ൄെിസവള്ള ൊങ്ക് വാങ്ങി നല്ൄ്ന തിവദള്ള കരാജക്ടിന് 

ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

 
 

4.54 മണിമല രാനാമപഞ്ചായത് 
 
മണിമല രാനാമപഞ്ചായത് രസിഡന്റിസന്റ 17.09.2022 സല SC2-01/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത് (SRG 
982/22). 

 

വിഷയം:- ഒഫീസിന് വാഹനം വാങ്ങല്  സംബ്ിച്ച ്
 

രാനാമപഞ്ചായതിസന്റ നിലവിസല വാഹനം കലലം സെയ്തു. തനതുഫണ്ടുപകയാഖിച്ച ് രോതിയ 

വാഹനം വാങ്ങു്ന തിവദള്ള  കരാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി ഄവദമതി നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. 

രാനാമപഞ്ചായത്തഔളികലക്ക് വാഹനം വാങ്ങു്ന തിന് പരമാവധി 13 ലക്ഷ്ം  രൂപ ഈപകയാഖിക്കാം. 

രാനാമപഞ്ചായത് വാങ്ങാവദകേശിു്ന  മകഹന്ദ്ര ഔമ്പനിയുസെ മരാകസാ 7 സീറ്റര്  വാഹനതിന് 

13 ലക്ഷ്ം രൂപ വിലയാൄം. ൊക്സം ഄവദബ്സെലല്ലൃമു്പസെ 2.00 ലക്ഷ്ം രൂപ ഄധിഔമായി 

അവശയമുണ്ട്. ആതു െി ഈ്സപടുതി വാഹനം വാങ്ങാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു.   
 
 

4.55 എറണാൄളം ജില്ലാപഞ്ചായത് 
 
എറണാൄളം ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 06.08.2022 സല ഔത്തഔളും (2 എണ്ണം) ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് 
ഒഫീസറസെ പരികശാധനാ റികപാര്ട്ടും ഄവദബ്കരകഔളും (SRG 748/22 – CC/423/22). 
  

 

വിഷയം:- മത്സയെഷിുള്ള കരാജക്ടു ഏസറ്റടുു്ന ത് സംബ്ിച്ച.് 
 

മത്സയെഷിയുമായി ബ്സപട്ട് മുറ്റസതാര മീ കതാട്ടം എ്ന  കരാജക്ട് ഏസറ്റടുക്കാ   ജില്ലാ 

പഞ്ചായത് ഈകേശിുന്നു. സബ്സിഡി മാര്ഗകരക രഔാരം ഇ കരാജക്ടു ഏസറ്റടുക്കാല്ലൃ്ന ത് 
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രാനാമപഞ്ചായത്തഔ്ും നഖരസഭഔ്ുമാണ്. ഇ പദ്ധതി ജില്ലയിലാസഔ നെപാക്കാ   

ജില്ലാ പഞ്ചായത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഄതിനാല്  ഇ കരാജക്ടു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത മുകകന 

നെപാക്കാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

 
 
 

4.56 പന്തളം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
 
പതനംതിട്ട ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 08.08.2022 സല ഔത്തം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

സസക്രട്ടറിയുസെ 30.07.2022 സല B- 1447/22 -ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയുസെ 09.06.2022 സല 9 (1)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം ഄവദബ്ൄറിപ്പും  (SRG 

749/22 – CC/437/22). 
  

വിഷയം:- പട്ടിഔജാതി സകങ്കതങ്ങളില്  കസാളാര്  ഹല്റു  സ്ഥാപിു്ന തു സംബ്ിച്ച ്
 

പന്തളം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 2012-13 വാര്ഷിഔ പദ്ധതിയില്  സൗകരാര്ജ വിളുഔ്  

സ്ഥാപിു്ന തിന് താസഴപറയു്ന  കരാജക്ടുഔ്  എടുതിരന്നു. അസഔ 63 സ്ഥലങ്ങളിലായി 

സൗകരാര്ജ വിളുഔ്  സ്ഥാപിക്കാനായിരന്നു ലക്ഷ്യം. 

ക്രമ 

നമ്പര്  

കരാജക്ട് 

നമ്പര്  

കരാജക്ട് കപര് തുഔ 

(എസ്.സി.പി) 

1 175/12-13 ൄളനെ ഡിവിഷനില്  പട്ടിഔജാതി കഔാളനിഔളില്  

സൗകരാര്ജ വിളക്ക് സ്ഥാപിുഔ 

1,35,000 രൂപ 

2 178/12-13 പന്തളം പഞ്ചായത് 11,12,13 വാര്ഡുഔളിസല 

കഔാളനിഔളില്  സൗകരാര്ജ വിളക്ക് സ്ഥാപിുഔ 

1,35,000 രൂപ 

3 179/12-13 കലാക്ക് പഞ്ചായതിസന്റ ഡിവിഷ   9 സല 

കഔാളനിഔളില്  സൗകരാര്ജ വിളക്ക് സ്ഥാപിുഔ 

1,35,000 രൂപ 

4 183/12-13 കലാക്ക് പഞ്ചായതിസന്റ മൂെിണിര്കക്കാണം ഡിവിഷനില്  

സൗകരാര്ജ വിളക്ക് സ്ഥാപിുഔ 

1,35,000 രൂപ 

5 184/12-13 ഈളനാെ് ഡിവിഷനില്  രോ്ന ു്ന ് ഔാളുകവലി 

കഔാളനിഔളില്  സൗകരാര്ജ വിളക്ക് സ്ഥാപിുഔ 

1,35,000 രൂപ 

6 193/12-13 ഔീരുഴി ഡിവിഷനില്  പട്ടിഔജാതി കഔാളനിഔളില്  

സൗകരാര്ജ വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കല്   

6,00,000 രൂപ 

7 194/12-13 മൂെിണിര്കക്കാണം ഡിവിഷനില്  കെരിക്കല്  കഔാളനി 

രോതുവന കഔാളനി മ്ന ത് കഔാളനി, ലാനാവില കഔാളനി, 

ഹദവതറ കഔാളനി, പൂളയില്  കഔാളനി തുെങ്ങിയ 

സ്ഥലങ്ങളില്  സൗകരാര്ജ വിളക്ക് സ്ഥാപിുഔ  

5,65,058 രൂപ 

  അസഔ 18,40,050 രൂപ 

 

ഇ തുഔ ഄസനര്ട്ടില്  ഡികപാസിറ്റ് സെയ്തു. 2013-14 ല്  ഄസനര്ട്ട് സെണ്ടറിലൂസെ 

ഏജ സിസയ ഔസണ്ടതി രല്ലതി ഏല്പിച്ചു. എ്ന ാല്  രല്ലതി ആതുവസര 

പൂര്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. ഇ ഔാലയളവില്  ര ഹലറ്റിന് 30,000 രൂപ വീതം  സര്ക്കാര്  സബ്സിഡി 



50 
 

ഈണ്ടായിരന്നു. ആകപാ്  സര്ക്കാര്  സബ്സിഡി ആല്ല. ഄതിനാല്  ഄസനര്ട്ടില്  ഡികപാസിറ്റ് സെയ്ത 

തുഔ്് മുഴുവ   വിളുഔളും സ്ഥാപിക്കാ   ഔഴിയില്ല എ്ന ് ഄസനര്ട്ട് ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

അദയം സതരസഞ്ഞടുത പട്ടിഔജാതി സകങ്കതങ്ങളില്  21 എണ്ണം രോതിയതായി രൂപീഔരിച്ച 

പന്തളം നഖരസഭാ രകദശത്ത വര്ന താണ്. കശഷിു്ന  18 സകങ്കതങ്ങ്  പന്തളം കലാു 

പഞ്ചായത്ത രകദശതാണ് സ്ഥിതി സെ്യുന്ന ത്. താസഴ പറയു്ന  ഇ സകങ്കതങ്ങളില്  35,000 

രൂപ നിരക്കില്  കസാളാര്  ഹലറ്റ് സ്ഥാപിക്കാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. ആതിസന്റ 

രല്ലതി ഭാഖിഔമായി നെ്ന ിട്ടുണ്ട്. ആതിനായി തകേശഭരണവൄപിന് കനരിട്ടു 

ഔതയച്ചിട്ടുസണ്ടന്നും ആകപാ്  വിഷയം ഉര്ജവൄപിസന്റ പരിഖണനയിലാസണന്നും 

ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.   
 

മുനിസിപാലിറ്റി ഴിസഔയുള്ള പന്തളം കലാക്ക് പഞ്ചായത് പരിധിയില്  വര്ന  സൗകരാര്ജ 

വിളക്ക് സ്ഥാപിു്ന തിന് സതരസഞ്ഞടുത കഔാളനിഔളുസെ ലിേ് 
 

ക്രമ 

നമ്പര്  

കസാളാര്  ഹലറ്റ് സ്ഥാപികക്കണ്ട സ്ഥലം ൄറിപ് 

1 അല്തറപാട്ട് ജംഖ്ഷ   8-ാാാം വാര്ഡ് ൄളനെ 
രാനാമപഞ്ചായത് 

ഹലറ്റ് ആ ോ്  
സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി സവച്ച ്
രവര്തനക്ഷ്മം 
അക്കിയിട്ടില്ല. 

2 ഔാളുകവലി കഔാളനി 7-ാാാം വാര്ഡ് ൄളനെ 
രാനാമപഞ്ചായത്  

ഹലറ്റ് ആ ോ്  
സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി സവച്ച ്
രവര്തനക്ഷ്മം 
അക്കിയിട്ടില്ല. 

3 ആെവട്ടം കഔാളനി 6-ാാാം വാര്ഡ് ൄളനെ രാനാമപഞ്ചാ 
യത് 

ഹലറ്റ് ആ ോ്  
സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി സവച്ച ്
രവര്തനക്ഷ്മം 
അക്കിയിട്ടില്ല. 

4 ൄമ്പി്  കമാെി കഔാളനി – ൄളനെ ഡിവിഷ    കപാറ്റും ബാറ്ററി ോറു കം 
ഹസറ്റില്  
ആറക്കിസവച്ചിട്ടുണ്ട്.  

5 ൄറൄളഞ്ഞി കഔാളനി – ൄളനെ ഡിവിഷ    കപാറ്റും ബാറ്ററി ോറു കം 
ഹസറ്റില്  
ആറക്കിസവച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 

6 അലവട്ടുറ്റി കഔാളനി – ൄളനെ ഡിവിഷ    ഹലറ്റ് ആ ോ്  
സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി സവച്ച ്
രവര്തനക്ഷ്മം 
അക്കിയിട്ടില്ല. 

7 ഔരിയറ കഔാളനി – ൄളനെ ഡിവിഷ   
(പാലക്കാട്ടുകമാെി കഔാളനി)   

ഹലറ്റ് ആ ോ്  
സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി സവച്ച ്
രവര്തനക്ഷ്മം 
അക്കിയിട്ടില്ല. 

8 വാലൄറ്റി – ൄളനെ ഡിവിഷ    ഹലറ്റ് ആ ോ്  
സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി സവച്ച ്
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രവര്തനക്ഷ്മം 
അക്കിയിട്ടില്ല. 

9 മകലതില്  കഔാളനി – ഔീരഴി ഡിവിഷ    
ഔീരഴി ഭാഖം – 2 എണ്ണം 

ഹലറ്റ് ആ ോ്  
സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി സവച്ച ്
രവര്തനക്ഷ്മം 
അക്കിയിട്ടില്ല. 

10 മൂര്തിവിള കഔാളനി (തട്ടയില്  വാര്ഡ് )  ഹലറ്റ് ആ ോ്  
സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി സവച്ച ്
രവര്തനക്ഷ്മം 
അക്കിയിട്ടില്ല. 

11 ഔീകച്ചരി ഏലാപെി കഔാളനി – 2 എണ്ണം ഹലറ്റ് ആ ോ്  
സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി സവച്ച ്
രവര്തനക്ഷ്മം 
അക്കിയിട്ടില്ല. 

12 ഐ.എച്ച.്ഡി.പി കഔാളനി - (മങ്കുഴി വാര്ഡ് ) –  
3 എണ്ണം 

ഹലറ്റ് ആ ോ്  
സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി സവച്ച ്
രവര്തനക്ഷ്മം 
അക്കിയിട്ടില്ല. 

13 സഔായാട്ടുൄറ്റി കഔാളനി -3 എണ്ണം (ഔീരഴി വാര്ഡ് ) ഹലറ്റ് ആ ോ്  
സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി സവച്ച ്
രവര്തനക്ഷ്മം 
അക്കിയിട്ടില്ല. 

14 ൄമ്പഴൄറ്റി കഔാളനി - ആെമാലി വാര്ഡ് - 2 എണ്ണം ഹലറ്റ് ആ ോ്  
സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി സവച്ച ്
രവര്തനക്ഷ്മം 
അക്കിയിട്ടില്ല. 

15 കതവരൄറ്റി കഔാളനി - ആെമാലി വാര്ഡ് - 2 എണ്ണം ഹലറ്റ് ആ ോ്  
സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി സവച്ച ്
രവര്തനക്ഷ്മം 
അക്കിയിട്ടില്ല. 
 

16 ൄഴിക്കാല കഔാളനി - ആെമാലി വാര്ഡ് ഹലറ്റ് ആ ോ്  
സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി സവച്ച ്
രവര്തനക്ഷ്മം 
അക്കിയിട്ടില്ല. 

17 ലക്ഷ്ംവീെ് കഔാളനി – പാറക്കര - 2 എണ്ണം ഹലറ്റ് ആ ോ്  
സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി സവച്ച ്
രവര്തനക്ഷ്മം 
അക്കിയിട്ടില്ല. 

18 ഈെയാം മുരപ് കഔാളനി - മല്ലിഔ വാര്ഡ് 
3 എണ്ണം 

ഹലറ്റ് ആ ോ്  
സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി സവച്ച ്
രവര്തനക്ഷ്മം 
അക്കിയിട്ടില്ല. 
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4.57 രോ്ന ര സൗത് രാനാമപഞ്ചായത് 
 
അലപ്പുഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 18.07.2022 സല ഔത്തം രോ്ന ര സതക്ക് രാനാമപഞ്ചായത് 

ഔമ്മിറ്റിയുസെ 30.06.2022 സല 12(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം  (SRG 716/22 – CC/406/22). 
  

 

വിഷയം :- ഔന്നുൄട്ടി / ഔാളൄട്ടി പരിപാലനം 
 

രകതയഔ ഔന്നുൄട്ടി പരിപാലനതിന് ധനസഹായം നല്ഔാ   മാര്ഗകരകയില്  

ഄവദമതിയുണ്ട്. സപാതു/പട്ടിഔജാതി വിഭാഖതിന് തകേശഭരണസ്ഥാപന വിഹിതം 6250 രൂപ, 

സംസ്ഥാന വിഹിതം 6250 രൂപ, ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം 12,500 രൂപ എ്ന ിങ്ങസനയാണ് നിരക്ക് 

നിശ്ചയിച്ചിരിു്ന ത്. പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖതിന് 100 ശതമാനം സബ്സിഡി നല്ഔാം. സംസ്ഥാന 

വിഹിതമായ 6250 രൂപ ലഭിക്കാസത വ്ന ാല്  ഇ തുഔ െി തകേശഭരണസ്ഥാപനതില്  നിന്നു 

നല്ഔാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു.  
 

 

4.58 െിറയി ഔീഴ് കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
 

തിരവനന്തരോരം ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 05.09.2022 സല ഔത്തഔളും (2 എണ്ണം) െിറയി ഔീഴ് 

കലാക്ക് പഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസെ 17.08.2022 സല II (1)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം   

(SRG 960/22 – CC/482/22). 

 വിഷയം :- ഄടുക്കള സമച്ചസപടുതല്  (ൊര്ട്ട് ഔിച്ച  ) സംബ്ിച്ച.് 

കരാ.നം: 97/23 

 

ഄെങ്കല്   15,00,000 രൂപ 

(വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് ൊര്ട്ട് ഔിച്ചണ്  - വനിത 

 

ഄര്ഹരായ ഗുണകഭാക്താക്ക്ക്ക് നിലവിലള്ള ഄടുക്കളയില്  ഔിച്ചണ്  സ്ലാബ് നിര്മ്മാണം, 

സ്ലാബ് രാനാഹനറ്റ് / മാര്ബി്/ഹെല്  എ്ന ിവ ഈപകയാഖിച്ച ്ല്ലതിയാക്കല് , ഄടുക്കളയുസെ തറ 

ഹെല്സ് പാഔല്, ഔിച്ചണ്  സിങ്ക് സ്ഥാപിക്കല്, രോഔയില്ലാത ഄടുപ് സ്ഥാപിക്കല്, 

ഄടുക്കളയില്  സാധനങ്ങ്  സൂക്ഷ്ിു്ന തിന് റാക്ക്, ഄലമാര എ്ന ിവ സ്ഥാപിക്കല്  

തുെങ്ങിയവയാണ് രധാന രവര്തനം. ര ഗുണകഭാക്താവിന് 60,000 രൂപ വീതം 

നല്ഔാനാണ് ഈകേശിു്ന ത്. അസഔ 25 ഗുണകഭാക്താക്ക്. വനിതാ ഗെഔപദ്ധതിയിലാണ് 

ആത് ഈ്സപടുതിയിരിു്ന ത്. ഇ കരാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄവദമതി 

നിരസിച്ചു. കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുസെ ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു.  
 

 

 

4.59 െിറയി ഔീഴ് കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
 
തിരവനന്തരോരം ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 05.09.2022 സല ഔത്തഔളും (2 എണ്ണം) െിറയി ഔീഴ് 

കലാക്ക് പഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസെ 17.08.2022 സല II (1)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം   

(SRG 959/22 – CC/483/22). 
  

 

വിഷയം:- ഄടുക്കള സമച്ചസപടുതല്  (ൊര്ട്ട് ഔിച്ച ) സംബ്ിച്ച.് 
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കരാ.നം: 135/23 

 

ഄെങ്കല്   16,25,000 രൂപ 

(എസ്.സി.പി) 

കപര് ൊര്ട്ട് ഔിച്ചണ്  - എസ്.സി. വനിത 

 

ഄര്ഹതയുള്ള ഗുണകഭാക്താക്ക്ക്ക് നിലവിലള്ള സ്ലാബിസല മുഔ്വശം 2 ഄെി 

ഈയരതില്  ഹെല്  പാഔല്, രോഔയില്ലാത ഄടുപ് സ്ഥാപിക്കല് , ഔിച്ചണ്  സിങ്ക് സ്ഥാപിക്കല്, 

ഄടുക്കളയുസെ തറ ഹെല്പാഔി ല്ലതിയാക്കല്, ഄടുക്കളയില്  സാധനങ്ങ്  സൂക്ഷ്ിു്ന തിന് 

റാക്ക്, ഄലമാര എ്ന ിവ സ്ഥാപിക്കല്  തുെങ്ങിയവയാണ് രവര്തനങ്ങ്. ര 

ഗുണകഭാക്താവിന് 65,000 രൂപ വീതം നല്ൄന്നു. അസഔ 25 ഗുണകഭാക്താക്ക്ക്ക് നല്ഔാ   

ഈകേശിുന്നു. വനിതാഗെഔ പദ്ധതിയിലാണ് കരാജക്ട് ഈ്സപടുതിയിരിു്ന ത്. ആതിന് ജില്ലാ 

അസൂത്രണസമിതി ഄവദമതി നിരസിച്ചു. രകതയഔാവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

 

4.60 കഔാട്ടുഔാല്  രാനാമപഞ്ചായത് 
 
കഔാട്ടുഔാല്  രാനാമപഞ്ചായത്  രസിഡന്റിസന്റ 31.08.2022 സല A2-1143/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത് 

(SRG 1000/22 ). 
  

 

വിഷയം :- സതരല്ലൃവിളക്ക് സമയിന്റന സ് സംബ്ിച്ച ്
 

കരാ.നം: 1/23 ഄെങ്കല്   12,92,000 രൂപ 

കപര് സതരല്ലൃ വിളക്ക് സമയിന്റന സ് 
 

രാനാമപഞ്ചായതിസല സതരല്ലൃവിളക്കിസന്റ ഄറ്റൄറ്റപണിക്ക് 2021-22 ല്  ശ്രീ സുകരഷ്  

ൄമാര്  പി, എസ്.ബി. ആലക്ട്രിക്കല്  വര്ക്സ്, ഈച്ചക്കെ എ്ന യാസളയാണ് സെണ്ടറിലൂസെ 

ചുമതലസപടുതിയത്. ആയാ്  സമര്പിച്ച സെണ്ടര്   KSEB യുസെ ഄംഖീെത നിരക്കികനക്കാ്  

വിളുഔളുസെ സമയിന്റന സിന് 11 ശതമാനല്ലൃം രോതിയ വിളുഔ്ക്ക് 4.5 ശതമാനല്ലൃം 

ൄറവാണ്.  ആയാ്  സതരവ് വിളക്ക് പരിലാപനം ൄറ്റമറ്റരീതിയിലാണ് നെതിയിട്ടുള്ളത്. 

ഄതിനാല്  21.03.2022 സല ഭരണസമിതി തീരമാന രഔാരം ആയാ്ു തസ്ന  സെണ്ടര്  

ഔാലാവധി രോതുക്കി നിശ്ചയിച്ച ്2022-23 സല സതരവ് വിളക്ക് സമയിന്റന സും ഏല്പിച്ചു. ആങ്ങസന 

പഴയ ഔരാറഔാരവദ തസ്ന  രല്ലതി ഏല്പിക്കാ   ഭരണസമിതി തീരമാനസമടുതകപാ്  രോതിയ 

സെണ്ടര്  വിളിക്കണസമ്ന ് സസക്രട്ടറി ഄറിയിച്ചിരന്നുസവങ്കിലം രോതിയ സെണ്ടര്  ക്ഷ്ണിച്ചാല്  

നിരക്ക് വര്ദ്ധിക്കാവദം ഄതുവഴി ഄധിഔ സെലവ് വരാ   ആെയുസണ്ടന്നും കയാഖം വിലയിരതി. 

ആതിസന്റ ഄെിസ്ഥാനതിലാണ് പഴയ അ്ക്ക് തസ്ന  ഇ വര്ഷസത രല്ലതിയും 

നല്ഔിയത്. ഇ ഔരാറഔാരന് ഇ വര്ഷസത രല്ലതിയുസെ ബില്  രഔാരം തുഔ നല്ഔാവദം 

തുെര്ന്നും ആയാ്  മുകകന വര്ക്ക് സെ്യുന്ന തിന് ഄവദമതി നല്ഔണസമന്നും 

അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
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4.61 പൂവച്ചല്  രാനാമപഞ്ചായത് 

ബഹു. ഄരവിക്കര MLAയുസെ 28.06.2022 സല 322/MLA/ARVK/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം പൂവച്ചല്  

രാനാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസെ 22.02.2022 സല V1(15)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം  (SRG 

997/22- LSGD-FM2/99/22/LSGD). 
  

 

വിഷയം:-  രാനന്ഥശാലഔളുസെ ഹവദുതി ബില്ലും പത്രമാസിഔഔളുസെ ബില്ലും നല്ഔാ    

             ഄവദമതി.  
 

പൂവച്ചല്  രാനാമപഞ്ചായതിസല വിവിധ വാര്ഡുഔളിലള്ള ജനതാ രാനന്ഥശാല, രിയദര്ശിനി 

രാനന്ഥശാല, മിനി നഖര്  ഔ്ച്ചറല്  ഄകസാസികയഷ   രാനന്ഥശാല എ്ന ിവ കഔരള കേറ്റ് 

ഹലബ്രറി ഔൗണ്സിലമായി ഄഫിലികയ്റു  സെയ്തതാണ്. ഇ രാനന്ഥശാലഔളിസല ഹവദുതി 

ബില്, പത്രമാസിഔഔ്  എ്ന ിവയുസെ സെലവ് രാനാമപഞ്ചായത് തനതുഫണ്ടില്  നിന്നു 

നല്ഔാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 
 

4.62 പാലക്കാെ് ഹജവഔാര്ഷിഔ ഈത്പാദന വിപണന സമിതി 

പാലക്കാെ് ഹജവഔാര്ഷിഔ ഈല്പാദന വിപണന സമിതി (Reg.No. PKD/CA/81/2021) സസക്രട്ടറിയുസെ 

07.09.2022 സല ഔത്തം 26.07.22 ല്  െിയ കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖതിസന്റ മിനിറ്റ്സും  

 (SRG 938/22).  
  

 

വിഷയം:- െഷിക്ക് – സബ്സിഡി നല്ൄ്ന തില്  വയക്തത വരത്ത്ന തു സംബ്ിച്ച ്
 

 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി സബ്സിഡി- ധനസഹായമാര്ഗകരക രഔാരം (28.05.2022 

സല 115/2022 തസൃഭവ നമ്പര്  ഈതരവ് ) ഹജവവളം, ൄമ്മായം, കഡാകളാഹമറ്റ് 

(രാകദശിഔമായി ഈല്പാദിപിു്ന  വളങ്ങ്  ഈ്സപസെ) വളര്ച്ചാ തൃരഔങ്ങ്, ജീവാണുവളങ്ങ്  

എ്ന ിവ സബ്സിഡികയാസെ നല്ഔാ   ഄവദമതി നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. ആത് ഏസതാസക്ക 

സ്ഥാപനങ്ങളില്  നി്ന ് വാങ്ങണസമ്ന ് മാര്ഗകരകയില്  വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. െഷി 

കമകലയിസല സബ്സിഡിയില്  െില കഭദഖതി വരതണസമ്ന ് പല തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും 

അവശയസപട്ടിരന്നു. ആതവദസരിച്ച ് 23.07.22 ല്  എസ്.അര്.ജി ഒഫീസില്  െഷി വൄപിസല 

ഈകദയാഖസ്ഥരമായി കയാഖം കെര്ന്നു. ഇ കയാഖതില്  ഹജവവളം വാങ്ങു്ന തിന് 

മാര്ഗകരകയില്  കണ്ഡിഔ 6.1 ക്രമനമ്പര്  1-ല്  പറയു്ന  സ്ഥാപനങ്ങളുസെ ലിേില്  െഷി 

വൄപിസന്റ നിയന്ത്രണതില്  തിരവനന്തരോരം പാലക്കാെ് എ്ന ീ ജില്ലഔളില്  രവര്തിച്ചു 

വര്ന  കേറ്റ് ബകയാ സഫര്ട്ടിഹലസര്  ലാബുഔ്, ഄകരാനാ സര്വീസ് സസന്റര്  

ആകക്കാകഷാപ്പുഔ്  എ്ന ിവെി ഈ്സപടുതണസമ്ന ് െഷി വൄപ് അവശയസപട്ടിരന്നു. ആതിസന്റ 

ഄെിസ്ഥാനതില്  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുസെ 26.07.2022 ല്  കയാഖതില്  ഹജവ വളം 

വാങ്ങു്ന തിവദ നിര്കേശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുസെ പട്ടിഔയില്  മുഔളില്  പറഞ്ഞ 

സ്ഥാപനങ്ങസളയും ഈ്സപടുതാ   തീരമാനിച്ചു. എ്ന ാല്  “ഹജവവളം” എ്ന തിവദപഔരം 

മാര്ഗകരകയില്  കണ്ഡിഔ 6.1 ക്രമനമ്പര്  1 ല്  പറയു്ന  എല്ലാ ആനങ്ങളും (ഹജവവളം, ൄമ്മായം, 

കഡാകളാസമറ്റ്, രാകദശിഔമായി ഈല്പാദിപിു്ന  വളങ്ങ്  ഈ്സപസെ വളര്ച്ചാ തൃരഔങ്ങ്  

ജീവാണുക്ക്) എ്ന ് കെര്ക്കണസമ്ന ാവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
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4.63 കഔരള കാദി രാനാമവയവസായ കബാര്ഡ് 

കഔരളകാദി രാനാമവയവസായ കബാര്ഡ് ഹവസ് സെയര്മാസന്റ 23.09.2022 സല ഔത്  (SRG 

1028/2022). 
  

 

വിഷയം:- കാദിവയവസായ ണിണിറ്റിവദ നല്ഔിയിര്ന  പഴയ സബ്സിഡി – ധനസഹായ 

നിരക്ക് രോനഃസ്ഥാപിക്കണസമ്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
 

കഔരള കാദി രാനാമവയവസായ കബാര്ഡിസന്റ ഔീഴില്  രവര്തിു്ന  ണിണി്റു ഔ്ക്ക്  

26.07.2020 സല 1400/2020/തസൃഭവ ഈതരല്ലൃ രഔാരം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ് ക്ക് 

നല്ഔാല്ലൃ്ന  സബ്സിഡി / ധനസഹായ നിരക്ക് രോനഃസ്ഥാപിക്കണസമ്ന ാവശയസപട്ടിരിുന്നു. 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുസെ 27.05.2020 സല കയാഖ തീരമാനമവദസരിച്ച ് 

26.07.2020 സല 1400/2020/തസൃഭവ ഈതരല്ലൃ രഔാരം ഄന്നു നിലനി്ന  (13-ാാാം പഞ്ചവത്സര 

പദ്ധതി സബ്സിഡി മാര്ഗകരക) മാര്ഗകരകയില്  കാദി ണിണി്റു ഔ്ക്ക് നല്ഔാല്ലൃ്ന  

ധനസഹായം സംബ്ിച്ച ്താസഴ പറയു്ന വ ട്ടി കെര്ത്ത.  

“കാദി രാനാമ വയവസായ ഔമ്മീഷകന്റയും കഔരള കാദി വയവസായ കബാര്ഡികന്റയും 

ഄംഖീഔാരമുള്ള കാദി സ്ഥാപനങ്ങ്ും കഔരള കാദി രാനാമവയവസായ കബാര്ഡിന് 

സൃന്തമായി ഈള്ളതും മറ്റ് ഏജ സിഔ്  വിട്ടു നല്ഔിയതുമായ സ്ഥലത് നിലവിലള്ള 

ണിണി്റു ഔ്ക്ക് കാദി വയവസായ സഔട്ടിെ നിര്മ്മാണതിവദം ഄറ്റൄറ്റപണിഔ്  നെത്ത്ന തിവദം, 

െര്ക്കഔളും തറിഔളും മറ്റ് ഈപഔരണങ്ങ്  വാങ്ങി നല്ൄ്ന തിവദം 100 ശതമാനം സബ്സിഡി 

നല്ഔാ   ഄവദമതിയുണ്ട്. മ്റു സ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് / സംഗങ്ങ്ക്ക് ഄന്നു നിലനി്ന  മാര്ഗകരക  

രഔാരമുള്ള 80 ശതമാനം സബ്സിഡിയും നല്ഔാം”. ആത് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 

മാര്ഗകരകയില്  ഈ്സപടുതിയിര്ന ില്ല. ആത് െി രോതിയ മാര്ഗകരകയില്  

ഈ്സപടുതണസമ്ന താണ് അവശയം. 
 

 

 
 

4.64 തൃതാല കലാക്ക് പഞ്ചായത് – ൊലികേരി സാമൂഹയാകരാഖയ കഔന്ദ്രം 

ൊലfകേരി സാമൂഹയാകരാഖയ കഔന്ദ്രതിസല ഔരാര്  ജീവനക്കാരി ശ്രീമതി സറനിഷയുസെ 28.07.2022 

– സല ഔത്   (SRG 1805/22). 
   

 

വിഷയം:- സാമൂഹയാകരാഖയ കഔന്ദ്രതിസല ഔരാര്  ജീവനക്കാര്ക്ക് കവതനം സംബ്ിച്ച.് 
 

തൃതാല കലാു പഞ്ചായത്ത മുകകന ൊലികേരി സാമൂഹിഔാകരാഖയ കഔന്ദ്രതില്  

ഔരാറെിസ്ഥാനതില്  കജാലിക്കാസര നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔരാെിസ്ഥാനതില്  നിയമു്ന വര്ക്ക് 

ധനവൄപികന്റയും തകേശസൃയംഭരണ വൄപികന്റയും ഈതരല്ലൃ രഔാരമുള്ള കവതനം 

ലഭിു്ന ിസല്ല്ന ് ഄറിയിച്ചിരിുന്നു. പം ആവര്ക്ക് ഄര്ഹമായ ഄവധിയും ലഭിു്ന ില്ല 

എ്ന റിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതു പരിഹരിക്കാ   നിര്കേശം നല്ഔണസമ്ന ാവശയസപട്ടിരിുന്നു.  
 

4.65 മൂവാ്റു രോഴ കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
 
എറണാൄളം ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 14.09.2022 സല ഔത്തഔ്  (2 എണ്ണം) ഄവദബ് 
കരകഔളും  (SRG 969/22 – CC/471/2022). 

 

വിഷയം: ഖാ്ി രതിമ സ്ഥാപിു്ന തിവദ ഏജ സിസയ നിശ്ചയിു്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
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കരാ.നം: 64/23 

 

ഄെങ്കല്   5,00,000 രൂപ 

(തനതുഫണ്ട് ) 

കപര് കലാക്ക് ഒഫീസ് കഔാമ്പൗണ്ടില്  ഖാ്ി രതിമ 
സ്ഥാപിക്കല്  

 

 

മൂവാ്റു രോഴ കലാക്ക് പഞ്ചായത് കഔാമ്പൗണ്ടില്  ഖാ്ി രതിമ സ്ഥാപിച്ച ്

ഄതികനാെവദബ്ിച്ച ് ആന്തയ   സൃാതന്ത്രയ സമരല്ലൃമായി ബ്സപട്ട അര്ട്ട് വര്ുഔ്, 

രോല്ലുസഔാണ്ടുള്ള ലാന്റ് കസ്കപിംഖ് എ്ന ിവയും സെയ്യാവദകേശിുന്നു. ഇ രല്ലതിഔ്  കഔരള 

രാനാമ വിഔസന സാനികറ്റഷ   സസാഹസറ്റി മുകകന സെയ്യാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

4.66 എരകഞ്ഞാളി ബഡ്സ് റിഹാബിലികറ്റഷ   സസന്റര്   
 
ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 30.08.2022 സല ഔത്തം എരകഞ്ഞാളി രാനാമപഞ്ചായത് 
സസക്രട്ടറിയുസെ 22.08.2022 സല A3/2900/21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം   (SRG 943/22 – CC/496/22). 

 

വിഷയം: ബഡ്സ് റിഹാബിലികറ്റഷ   സസന്ററിന് കലാക്ക് / ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത നല്ൄ്ന    

           വിഹിതം ഹദനം ദിന സെലവിന് ഈപകയാഖിക്കാ   ഄവദമതി സംബ്ിച്ച ്
 

കരാ.നം: 10/23 ഄെങ്കല്   13,50,000 രൂപ 

 വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്   6,00,000  രൂപ 

 കലാക്ക് പഞ്ചായത് വിഹിതം 2,00,000 രൂപ 

 ജില്ലാ പഞ്ചായത് വിഹിതം 4,00,000 രൂപ 

 തനത് ഫണ്ട് 1,50,000 രൂപ 

കപര് എരകഞ്ഞാളി ബഡ്സ് റിഹാബിലികറ്റഷ   സസന്ററിസന്റ ഹദനംദിന 
സെലവ് 

 

എരകഞ്ഞാളി രാനാമപഞ്ചായതിസന്റ ബഡ്സ് റിഹാബിലികറ്റഷ   സസന്ററിവദ കവണ്ടി 

തയ്യാറാക്കിയിരിു്ന  കരാജക്ടില്  കലാക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത വിഹിതല്ലൃം ഈ്സപടുതിയിട്ടുണ്ട്. 

ആങ്ങസന ലഭിു്ന  വിഹിതം ബഡ്സ് റിഹാബിലികറ്റഷ   സസന്ററിസന്റ ഹദനം ദിന സെലവിന് 

ഈപകയാഖിക്കാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

 

4.67 തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് െീഫ് എഞ്ചിനീയര്  
 

തകേശസൃയംഭരണ വൄപ് െീഫ് എഞ്ചിനീയറസെ 6.10.2022 സല DB3/753/2013/CE/തസൃഭവ 
നമ്പര്  ഔത് (SRG 1054/22). 
 

 

 

വിഷയം:- വാഹനം വാെഔ്് എടുു്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
 

എല്ലാ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ും ഄവയുസെ എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖതിവദ നിലവില്  

സൃന്തമായി വാഹനമിസല്ലങ്കില്  ര വാഹനം വാെഔസ്ടുക്കല്ലൃ്ന താസണ്ന ് അസൂത്രണ 

മാര്ഗകരകയില്  പറയുന്നുണ്ട്. ആതവദസരിച്ച ് രതിമാസം പരമാവധി 2000 ഔികലാമീറ്റര്  

ഒടു്ന തിന് 36,000 രൂപ വസര വാെഔയിനിതില്  സെലവഴിക്കാം. ഇ നിരു രഔാരം 

ശരാശരി ര ഔികലാമിറ്ററിന് 18 രൂപയാണ്. ആതു സതറ്റായി വയാകയാനിച്ച ് പല 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും വാഹനം യഥാര്ഥതില്  ഒടു്ന  ഔികലാമീറ്ററിവദ ഔണു ട്ടി 18 
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രൂപ നിരക്കില്  വാെഔ നിശ്ചയിുന്നു. ഄതിനാല്  വാെഔ്് വാഹനം ലഭിു്ന ില്ല.  ഇ 

സാഹെരയതില്  “രതിമാസം പരമാവധി 36000 രൂപയില്  ഄധിഔരിക്കാസത പരമാവധി 2000 

ഔി.മി. സഞ്ചരിു്ന തിന് ഔൃകട്ടഷ   ക്ഷ്ണിച്ച ് ഏറ്റല്ലൃം ൄറഞ്ഞ നിരക്ക് ഔൃാട്ട് സെ്യുന്ന  

വയക്തിക്ക് ഄംഖീഔാരം നല്ഔാല്ലൃ്ന തും 2000 ഔി.മീ. ഒെിയിസല്ലങ്കില്  കപാലം ഔൃാട്ട് സെയ്ത തുഔ 

രതിമാസം ഄവദവദിക്കാല്ലൃ്ന തുമാണ്” എ്ന ് സ്പഷ്ടീഔരണം നല്ഔണസമ്ന ാവശയസപട്ടിരിുന്നു.  
 

4.68 ഹബസണ്വാലി രാനാമപഞ്ചായത് 
 

ആടുക്കി ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 11.07.2022 സല ഔത്തം ഹബസണ്  വാലി രാനാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയുസെ  17.05.2022 സല IV(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരമാനല്ലൃം (SRG 693/22 – CC/394/22). 
 

 

 

വിഷയം:- കരാജക്ട് തയ്യാറാക്കാസത സെയ്ത രവര്തിക്ക് തുഔ നല്ൄ്ന ത് സംബ്ിച്ച ്
 

കരാ.നം: 79/23 ഄെങ്കല്   20,00,000 രൂപ 

(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് മുട്ടുഔാെ് പാെം കതാെ് ഹസഡ് സഔട്ടല്  
 

ഹബസണ്വാലി രാനാമപഞ്ചായതിസല മുട്ടുഔാെ് പാെകശകരതിസന്റ കതാെ് ഹസഡ് 

സഔട്ടാനായി 2017-18 ല്  49.75 ലക്ഷ്ം രൂപ െഷി വൄപിന് ഄവദവദിച്ചിരന്നു. ഇ തുഔ 

രാനാമപഞ്ചായതിസന്റ ജനറല്  പര്പസ് ഫണ്ടിസന്റ റ്റി.എസ്.ബി ഄക്കൗണ്ടില്  ക്രഡിറ്റ് സെയ്തു. 

ഇ തുഔ ഈപകയാഖിച്ച ് കരാജക്ട് തയ്യാറാക്കാസത സാകങ്കതിഔാവദമതി വാങ്ങി സെണ്ടര്  സെയ്തു. 

ആകപാ്  രല്ലതി പൂര്തിയായിവരന്നു. ട്രഷറിയില്  സൂക്ഷ്ിച്ച തുഔ തനതുഫണ്ടായി ഔരതി 

മറ്റാവശയങ്ങ്ക്കായി ഈപകയാഖിച്ചു. ആകപാ്  ഔരാറഔാര   പാര്ട്ട് ബില്  സമര്പിച്ചു. ഇ 

സാഹെരയതില്  ഇ രല്ലതിയുസെ തുഔ നല്ഔാനായി വിഔസനഫണ്ട് ഈ്സപടുതി കരാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

 

4.69 ഄട്ടപാെി കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
 

ഄട്ടപാെി കലാുപഞ്ചായത് ഹവസ് രസിഡന്റിസന്റ 29.09.2022 സല ഔത് (SRG 1061/22). 
 

 

 

 

വിഷയം:- കഔാട്ടതറ അശുപത്രിയില്  ഄധിഔമായി ോഫിസന കലാു പഞ്ചായതില്   

               നിന്നും നിയമിു്ന തു സംബ്ിച്ച ് 
 
 

കരാ.നം: 188/23 ഄെങ്കല്   10,00,000 രൂപ 

(സമയിന്റന സ് രാനാന്റ് – കനാണ്  കറാഡ്) 

കപര് കഔാട്ടതറ GTSH HMC താത്ക്കാലിഔ ജീവനക്കാര്ക്ക് കവതനം 

 

ഄട്ടപാെിയിസല പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖങ്ങ്ക്ക് കസവനം നല്ൄഔ എ്ന  

ലക്ഷ്യകതാസെയാണ് കഔാട്ടതറ ഹട്രബല്  സസ്പഷയാലിറ്റി അശുപത്രി രവര്തിു്ന ത്. 

ആവിസെ ജനറല്  സമഡിസി  , ഒര്കതാ, ആ.എ .െി, ഹഖനകക്കാളജി, സസക്കയാട്രി, സര്ജറി, 

ശിശുകരാഖ വിദഗ്ദ്ധ് കസവനം, ഔണ്ണ് കരാഖം, ഡയാലിസിസ് തുെങ്ങിയ സസ്പഷയാലിറ്റിയുണ്ട്. 

ഡയാലിസിസിന് ആകപാഴുള്ള ര ഷിഫ്റ്റിവദ പഔരം രണ്ടു ഷിഫ്റ്റാക്കണം. അശുപത്രിയുസെ 

സുഖമമായ രവര്തനതിന് ഄധിഔ ോഫിസന നിയമികക്കണ്ടതുണ്ട്. എച്ച.്എം.സിയില്  
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മതിയായ വരമാനമില്ലാതതിനാല്  താകാലികാലിഔാെിസ്ഥാനതില്  താസഴ പറയും രഔാരം 

ഄധിഔമാ്ക്കാസര കലാക്്ക പഞ്ചായതില്  നിന്നു കനാണ്കറാഡ് സമയിന്റന സ് 

രാനാറു കപകയാഖിച്ച ്നിയമിക്കാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

1) ഡയാലിസിസ് സെക്നീഷയ   - 1 എണ്ണം 

2) ോഫ് കനഴ്സ് കരാനഡ് II – 3 എണ്ണം 

3) ലാബ് സെക്നീഷയ   - 1 എണ്ണം 

4) സസഔൂരിറ്റി ജീവനക്കാര്  - 2 എണ്ണം 
 

4.70 പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  - HDPE സെെിച്ചട്ടി 
 

പഞ്ചായത്ത ഡയറക്ടറസെ 05.05.2022 സല PAN/6090/2022/J1 (DP) നമ്പര്  ഔത്തം ശ്രീ ്മൊ സിസ് 
വര്ഗീസ് ഄെികക്കാെ്, തൃശ്ശൂര്  എ്ന  അ്  CMO കപാര്ട്ടല്  മുകകന നല്ഔിയ ഔത്തം ഄവദബ് 
കരകഔലം കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുസെ 26.07.2022 സല കയാഖ തീരമാനല്ലൃം ൄടുംബശ്രീ 
എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടറസെ 06.09.2022 സല 8874/H1/2022/KSHO നമ്പര്  ഔത്തം  (SRG 1068/22). 
 

 

 

 

വിഷയം:- HDPE സെെിച്ചട്ടിയുസെ ഈപകയാഖം കരാത്സാഹിപക്കണസമ്ന തു സംബ്ിച്ച.് 
 
 

 

ഄടുക്കളകതാട്ടം, സെറസ് ഖാര്ഡ   പച്ചക്കറി െഷിക്ക് കരാനാബാഖിവദ പഔരം High Density Poly 

Ethylene (HDPE) സെെിെട്ടി കരാത്സാഹിപിക്കണസമന്നും ആതു വാങ്ങാ   

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് നിര്കേശം നല്ഔണസമന്നുമാണ് ഔത്ത നല്ഔിയ അളുസെ 

അവശയം. HDPE സെെിെട്ടിഔളുസെ ഗുണനിലവാരം , ആതരം െട്ടിഔ്  ഈപകയാഖിു്ന തിസന്റ 

രാകയാഖിഔത, ഗുണകമേ തുെങ്ങിയവയികേല്  കഔരള ഔാര്ഷിഔ സര്വഔലാശാലയുസെ 

വിദകഗ്ദ്ധ്ാപകദശം കതെി െഷി വൄപ്പു ഡയറക്ടകറാെ് റികപാര്ട്ട് നല്ഔാ   കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റി നിര്കേശിച്ചിരന്നു. 

 െഷി ഡയറക്ടറസെ റികപാര്ട്ട് ലഭിച്ചതിവദ കശഷം മുഔളില്  പറഞ്ഞ വയക്തിയുമായി 

ആതിസന്റ വിലയെക്കമുള്ള ഔാരയങ്ങ്  െര്ച്ച സെയ്യാ   ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടസറ 

ചുമതലസപടുതി. HDPE സെെിെട്ടിഔളുസെ നിര്മ്മാണ ണിണിറ്റ് ൄടുംബശ്രീ തുെങ്ങു്ന തിസന്റ 

സാധയത പരികശാധിു്ന കതാസൊപം ആതിസന്റ വിതരണല്ലൃം ഏസറ്റടുക്കണസമ്ന ് 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖം നിര്കേശിച്ചിരന്നു. 

 തുെര്്ന ് െഷി ഡയറക്ടര്  ആതികേല്  റികപാര്ട്ട് നല്ഔി. ഔാര്ഷിഔ സര്വഔലാശാല 

HDPE സെെിെട്ടിയികേല്  പഠനങ്ങസളാന്നും നെതിയിട്ടില്ല എ്ന റിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുെര്്ന ് െഷി 

ഡയറക്ടര്  സഔാച്ചിയിസല Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET) 

എ്ന  സ്ഥാപനതിസന്റ ഄഭിരായമാരാ പോക. CIPETയുസെ റികപാര്ട്ട് രഔാരം ഇ െട്ടിഔ്  5 

വര്ഷക്കാലകതക്ക് ഇടു നില്ു്ന താസണന്നും FSSAI ോകന്റര്ഡുരഔാരം പരിസ്ഥിതിക്ക് 

കദാഷം സെയ്യാതതാസണന്നും കരകസപടുതിയിട്ടുണ്ട്. ഄതിനാല്  HDPE സെെിെട്ടിഔ്  

ഈപകയാഖിു്ന തിന് ശുപാര്ശ സെയ്യാല്ലൃ്ന താസണ്ന ് െഷി ഡയറക്ടര്  ഄറിയിച്ചിരന്നു. HDPE 

സെെിെട്ടിഔ്ക്ക് 5 വര്ഷ ഖയാരന്റി നല്കഔണ്ടതാസണന്നും ര സെെിച്ചട്ടിക്ക് (വലിപം 

പറഞ്ഞിട്ടില്ല) 140 രൂപയില്  ടുതല്  വില അവാ   പാെിസല്ലന്നും െഷി ഡയറക്ടര്  ഄറിയിച്ചു. 
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 ആതവദസരിച്ച ്ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  സെെിച്ചട്ടിഔ്  നിര്മ്മിു്ന  സ്ഥാപന 

ഈെമയുമായി െര്ച്ച സെയ്തു. ആവര്ു ൄടുംബശ്രീ നിര്മ്മാണ ണിണി്റു ഔ്  സ്ഥാപിക്കാ   

ഈകേശിു്ന ിസല്ലന്നും ഄവര്  നിര്മ്മിു്ന  സെെിച്ചട്ടിഔ്  ഔമ്മീഷ   വയവസ്ഥയില്  ൄടുംബശ്രീ 

മുകാന്തിരം വിപണനം നെത്തഔയാണ് ലക്ഷ്യസമന്നും ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൃഔാരയ വയക്തിഔ്  

നിര്മ്മിു്ന  ഈല്പ്ന ങ്ങ്  ൄടുംബശ്രീ വഴി വിതരണം നെത്തവാ   പാെില്ലാസയ്ന  നയപരമായ 

തീരമാനം ഈള്ളതിനാല്  സ്ഥാപന ഈെമയുസെ അവശയം പരിഖണിക്കാ   ഔഴിയില്ല എ്ന ് 

ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
 

 

4.71 തഴക്കര രാനാമപഞ്ചായത് 
 
അലപ്പുഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഖ് ഒഫീസറസെ 01.07.2022 സല ഔത്  (SRG 653/22 – CC/380/22). 
 

 

 

 

വിഷയം:- ആ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധതി്ായി വാങ്ങിയ സ്ഥലതിസന്റ ര ഭാഖം   

               ഄങ്കണവാെി സഔട്ടിെ നിര്മ്മാണതിന് ഈപകയാഖിക്കാ   ഄവദമതി  

           സംബ്ിച്ച.് 
 
 

 

തഴക്കര രാനാമപഞ്ചായതിസല 17-ാാാം വാര്ഡിലള്ള രണ്ട് ഄങ്കണവാെി സഔട്ടിെങ്ങ്  

വാെഔ സഔട്ടിെതിലാണ് രവര്തിു്ന ത്.  ഇ വാര്ഡില്  തസ്ന  ആ.എം.എസ് 

ഭവനപദ്ധതി്ായി വാങ്ങിയ 24 സസന്റ് സ്ഥലം ഈണ്ട്. ആതില്  നി്ന ് 3 സസന്റ് സ്ഥലം ര 

ഄങ്കണവാെി സഔട്ടിെം നിര്മ്മിു്ന തിന് വിട്ടു നല്ഔാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 
 

 

4.72 ഄരവാപ്പുലം രാനാമപഞ്ചായത് 
 
ഄരവാപ്പുലം രാനാമപഞ്ചായത് രസിഡന്റിസന്റ 19.08.2022 സല A2-2289/2022- സല ഔത്  (SRG 
854/22). 

 

വിഷയം: എകേറ്റ് കമകലയിസല ഄങ്കണവാെി സഔട്ടിെതിന് ഄറ്റൄറ്റപണി സെ്യുന്ന ത്  

            സംബ്ിച്ച.് 
 

ഄരവാപ്പുലം രാനാമപഞ്ചായതിസല 5-ാാാം വാര്ഡിസല 30, 34എ്ന ീ നമ്പറഔളിലള്ള 

ഄങ്കണവാെി സഔട്ടിെങ്ങളുസെ കമല്ൂര തഔര്ന്നു വീഴാറായ സ്ഥിതിയിലാണ്. ഄതിനാല്  

ഫിറ്റ്നസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇ വര്ഷം രാനാമപഞ്ചായതിസല ഄങ്കണവാെി സഔട്ടിെതിസന്റ 

ഄറ്റൄറ്റപണിക്കായി 25,66,000 രൂപ മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ തുഔയില്  നി്ന ് മുഔളില്  പറഞ്ഞ രണ്ട് 

ഄങ്കണവാെി സഔട്ടിെങ്ങ്  റിപയര്  സെയ്യാ   ഄവദമതി അവശയസപട്ടിരിുന്നു. 

 


