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

വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയുടെ  
15.10.2022 നു നെന്ന കയാഗത്തിടെ നെപെി വിവരം 

                 
കയാഗം ഈച്ചേഴിഞ്ഞ് 4.00 മണിക്ക് ടസക്രട്ടറികയറ്റ് ഄനക്സ് II വിടല ലയം ഹാളില്  

അരംഭിച്ചു. ബഹു. തകേശസൃയംഭരണ-എക്സക്സസ് വൄപ്പ് മന്ത്രി കയാഗത്തില്  ഄദ്ധ്യക്ഷത 

വഹിച്ചു. കയാഗത്തില്  പടെടുത്തവരുടെ കപരു വിവരം ഄനുബന്ധമായി കേര്ത്തിരിന്നു..  
 

 
1. പദ്ധ്തി ഄവകലാേനം 

 
തകേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  2022-23-ടല വാര്ഷിേ  പദ്ധ്തി രോകരാഗതി - ഄവകലാേനം  
 
15.10.2022 വടരയുള്ള അടേ പദ്ധ്തി  ടേലവ് 14.98 ശതമാനമാണ്. ട്രഷറിേളില്  സമര്പ്പിച്ച  

ബില്ലുേള്  െി കേര്ത്താല്  ആത് 15.58 ശതമാനം വരും. ഏറ്റല്ലൃം ടുതല്   പദ്ധ്തി ടേലവ് 

വയനാെ് ജില്ലയിലം (19.4 ശതമാനം) ഏറ്റല്ലൃം ൄറവ്  ോസര്കോെ് ജില്ലയിലമാണ് (12.36 

ശതമാനം). 41.82 കോെി രൂപയുടെ 2327 ബില്ലുേള്  ട്രഷറിയില്  ടപ ഡിംഗ് അയി ഈ്്. 

ടമയിെന സ് രാനാറു ക െി കേര്ത്താല്  അടേ 67.96 കോെി രൂപയുടെ 3389 ബില്ലുേളാണ് 

ട്രഷറിയില്  ടപെിംഗ് അയി ഈള്ളത്.  
 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനം  തിരിച്ചുള്ള  ടേലവ് വിവരം (ശതമാനം) 

ക്രമ 
നമ്പര്  

തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനം 

ജനറല്  SCP TSP CFC Total 

1 രാനാമ പഞ്ചായത്്ത 18.72 15.54 19.07 14.65 17.04 

2 കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 15.83 16.10 23.50 11.86 15.25 

3 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 10.27 11.16 13.07 12.56 11.10 

4 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 21.91 11.06 9.87 10.62 15.86 

5 കോര്പ്പകറഷ   11.54 7.89 - 6.23 10.96 

6 അടേ 16.75 13.95 17.97 12.29 14.98 

 

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള  ടേലവ് വിവരം (ശതമാനം) 

8 എറണാൄളം 14.21 

9 ആടുക്കി 13.98 

10 മലപ്പുറം 13.88 

11 പത്തനംതിട്ട 13.66 

12 കോട്ടയം 13.10 

13 തിരുവനന്തരോരം 12.60 

14 ോസര്കോഡ് 12.36 

 
 

1 വയനാെ് 19.40 

2 അലപ്പുഴ 17.99 

3 ടോല്ലം 17.81 

4 പാലക്കാെ് 16.51 

5 തൃശ്ശൂര്  15.60 

6 േണ്ണൂര്  14.80 

7 കോഴികക്കാെ് 14.58 
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രോതിയ കരാജക്ടുേളുകെയും സ്പില്  ഒവര്  കരാജക്ടുേളുകെയും  തരം തിരിച്ചുള്ള ടേലവ്  താടഴ 
കേര്ന്നു.. 

 
 

തകേശഭരണ  
സ്ഥാപനം 

പദ്ധ്തി ടേലവ്  (ശതമാനം) 

രോതിയ കരാജക്ട് സ്പില്  ഒവര്  
കരാജക്ട് 

അടേ 

രാനാമപഞ്ചായത്ത് 10.01 7.03 17.04 
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 9.45 5.80 15.25 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 5.04 6.06 11.10 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 7.11 8.75 15.86 
കോര്പ്പകറഷ   3.44 7.52 10.96 
നഗരസഞ്ചയം 0.37 5.05 5.42 
അടേ 8.24 6.74 14.98 

 
മു   വര്ഷങ്ങളില്    ടസപ്റ്റംബര്  30 വടരയുള്ള പദ്ധ്തി ടേലവ് (ശതമാനം) 

 
 ടസപ്റ്റംബര്  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   കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി കയാഗ തീരുമാന രോരം നെപെി സൃീേരികക്ക് 
വിഷയങ്ങള്  

 
2.1. 02.06.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി കയാഗ തീരുമാന രോരം നെപെി സൃീേരികക്ക് 
വിഷയങ്ങള്  
 

2.1 ഖണ്ഡിേ 3.7 

പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തിടല ൄടുംബങ്ങള്  ആല്ലാടയെിലം 2022-23 വര്ഷം റ്റി.എസ്.പി 

വിഹിതം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം 02.06.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   

േമ്മിറ്റിയിടല കയാഗ തീരുമാനരോരം നഗരോരയ ഡയറക്ടറം പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറം 

26.07.22 ടല കയാഗത്തില്  നല്േിയിരു.. വിവരങ്ങള്  താടഴ കേര്ന്നു.. 

(i) നഗരസഭേള്  

നഗരസഭാ ഡയറക്ടര്  നല്േിയ റികപ്പാര്ട്ട് രോരം പട്ടിേവര്ഗ ൄടുംബങ്ങള്  ആല്ലാത്ത 

നാല നഗരസഭേളാണ് ഈള്ളത്. ഇ ലിസ്റ്റു Tribal Extension Officer പരികശാധിച്ചു 

സാക്ഷയടപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് 26.07.2022 ടല കയാഗം നിരീക്ഷിച്ചിരു.. 
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ക്രമ 

നമ്പര്  

തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ കപര് 2022-23 ഄനുവദിച്ച റ്റി.എസ്.പി 

വിഹിതം 

1 തൃശ്ശൂര്  കോര്പ്പകറഷ   2,81,000 രൂപ 

2 കോഴികക്കാെ് കോര്പ്പകറഷ   1,38,000 രൂപ 

3 േണ്ണൂര്  കോര്പ്പകറഷ   11,79,000 രൂപ 

4 ടോയിലാ്ി നഗരസഭ 2,65,000 രൂപ 
 

ആത് Tribal Extension Officer െി സാക്ഷയടപ്പടുത്തി പരികശാധിച്ചു റികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   

പട്ടിേവര്ഗ വിേസന ഡയറക്ടടറ 26.07.2022 ടല കയാഗം ചുമതലടപ്പടുത്തി.  

 (ii) രാനാമപഞ്ചായത്്ത – പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗ ൄടുംബങ്ങള്  ആല്ലാടത റ്റി.എസ്.പി വിഹിതം 

ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് തിടക്കാെി രാനാമപഞ്ചായത്തിനു മാത്രമാണ്. വിഹിതം – 6,78,000 രൂപ. ഇ 

രാനാമപഞ്ചായത്തില്  പട്ടിേവര്ഗ ൄടുംബങ്ങള്  ആല്ലാടയന്ന് Tribal Extension Officer 

സാക്ഷയടപ്പടുത്തിയിട്ടു്്. ൊടത േഴിഞ്ഞവര്ഷം റ്റി.എസ്.പി വിഹിതം 

ഄനുവദിച്ചിരു.ടവെിലം പട്ടിേവര്ഗ ൄടുംബം ആല്ലാത്തതിനാല്  റ്റി.എസ്.പി വിഹിതം 

ടേലവഴിച്ചില്ല. ഄതിനാല്  ഇ വര്ഷം  വിേസന്്് ജനറലില്  5,42,400 രൂപ ൄറല്ലൃ ടേയ്ത് 

പരിഹാര തുേയായി മാറ്റിയിട്ടു്്. (ഇ വര്ഷടത്ത അടേ റ്റി.എസ്.പി വിഹിതം 12,20,400 രൂപ) 

ഄതിനാല്  വിേസന ്്് ജനറലില്  ൄറല്ലൃ ടേയ്തു (പരിഹാര തുേ) തിരിടേ ജനറല്  

്്ായി നല്േണടമന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  അവശയടപ്പട്ടിട്ടു്്.  

26.07.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി കയാഗ തീരുമാനരോരം  

പട്ടിേവര്ഗവിേസനവൄപ്പ് ഡയറക്ടറടെ രതിനിധി മുേളില്  പറഞ്ഞ തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളിടല പട്ടിേവര്ഗ ൄടുംബങ്ങളുടെ എം ം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം 21.08.2022 ടല 

കയാഗത്തില്  ഄവതരിപ്പിച്ചു. 
 

ക്രമ 

നമ്പര്  

തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ കപര് പട്ടിേവര്ഗ ൄടുംബങ്ങള്  

1 തൃശ്ശൂര്  കോര്പ്പകറഷ   2 

2 കോഴികക്കാടു കോര്പ്പകറഷ   3 

3 േണ്ണൂര്  കോര്പ്പകറഷ   21 

4 ടോയിലാ്ി നഗരസഭ 1 

5 തികക്കാെി രാനാമപഞ്ചായത്ത് ൄടുംബങ്ങള്  ആല്ല 

 

21.08.2022 ടല തീരുമാനം :-  ൄടുംബങ്ങളുടെ എം മനുസരിച്ച ് നിലവിടല മാനദണ്ഡരോരം 

റ്റി.എസ്.പി വിഹിതം രോനഃക്രമീേരിക്കാ   ധനവൄപ്പികനാൊവശയടപ്പൊ   തീരുമാനിച്ചു. 

ആതിനായി ്യല്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറം നഗരോരയ ഡയറക്ടറം പട്ടിേവര്ഗ വിേസന 

ഡയറക്ടര്ക്ക് നല്േി. ്യല്  പട്ടിേവര്ഗ വിേസന വൄപ്പ് മുകഖന തകേശഭരണ വൄപ്പിനു 

നല്കേ്തും തുെര്ന്ന് ധനവൄപ്പിനു നല്കേ്തുമാണ്. പട്ടിേവര്ഗ ൄടുംബങ്ങള്  ആല്ലാടയന്ന് 

പട്ടിേവര്ഗ വിേസന ഡയറക്ടര്  ഄറിയിച്ചതനുസരിച്ച ് തികക്കാെി രാനാമപഞ്ചായത്ത് 
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േഴിഞ്ഞവര്ഷം പരിഹാരതുേയായി വിേസന്്് ജനറലില്  നി. മാറ്റി വച്ച തുേ 5,42,400 

രൂപ വിേസന ്്് ജനറലികലക്ക് തിരിടേ മാറ്റാ   തീരുമാനിച്ചു. ആതിനാവശയമായ നെപെി 

കേറ്റ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പും ഐ.ടേ.എം-ഈം സൃീേരിക്കണം. നഗരസഭേളുടെ ോരയത്തില്  മുേളില്  

പറഞ്ഞവയ്ക്കായി അവശയമായ തുെര്നെപെി നഗരോരയഡയറക്ടര്  സൃീേരിക്കണം. ആതികേല്  

ഄെിയന്തിര നെപെി സൃീേരിക്കാ   15.10.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി നിര്കേശിച്ചു. 
 

നെപെി:- 1) പട്ടിേവര്ഗ വിേസന ഡയറക്ടര്  
2)നഗരോരയ ഡയറക്ടര്  
3) പഞ്ചായത്്ത ഡയറക്ടര്  

4) ധനവൄപ്പ്  
5) എസ്.അര്.ജി 
6)ഐ.ടേ.എം 

7)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

2.2  26.07.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി കയാഗതീരുമാന രോരം നെപെി സൃീേരികക്ക് 

വിഷയങ്ങള്  

2.2 ഖണ്ഡിേ 4.5  

ോസര്കഗാഡ് നഗരസഭ 

ോസര്കഗാഡ് ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഒ്ീസറടെ 25.04.2022 ടല േത്തം ോസര്കഗാഡ് മുനിസിപ്പല്  

േൗണ്സിലിടെ  20.01.2021 ടല 1-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 472/22- CC /292/21). 

 ോസര്കഗാഡ് നഗരസഭയിടല 20-ാാാം വാര്ഡില്  േരിടപ്പാെി കറാഡ് വീതി 

ട്ടുന്നതിന് 18.08.2015 ടല േൗണ്സില്  തീരുമാനിന്നുേയും (തീരുമാനം നമ്പര്  37) രവൃത്തി 

നെപ്പാന്നുേയും ടേയ്തു. ആതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ ഄനുമതിയില്ല. എന്നാല്  

എേികമറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാകെതിോനുമതി ലഭിച്ചിട്ടു്്. രവൃത്തി 31.08.2015 ലാണ് ടെ്ര്  

ടേയ്തത്. ആതിടെ എേികമറ്റ് 9.80 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ബില്  തുേ 8,85,356 രൂപ. നഗരസഭാ 

േൗണ്സിലിടെ തീരുമാന രോരം ടേയ്ത രവൃത്തി സാകരേരിച്ച ് ബില്  തുേ നല്ോ   

ഄനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 
 

 

26.07.2022 ടല തീരുമാനം   

1) കരാജക്ട് തയ്യാറാക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിയുടെ ഄനുമതി ൊടത രവൃത്തി 

ടേയ്തത് ക്രമ വിരുദ്ധ്മാണ് എന്ന് കയാഗം വിലയിരുത്തി. 

2) ആതു പരികശാധിച്ച ്റികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   തകേശ സൃയം ഭരണവൄപ്പ് േീ്് എഞ്ചിനീയടറ 

ചുമതലടപ്പടുത്തി. ആതനുസരിച്ച ്േീ്് എഞ്ചിനീയര്  15.10.2022 ടല കയാഗത്തില്  റികപ്പാര്ട്ട്  

നല്േി. 
 

റികപ്പാര്ട്ട് :- ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ ഄംഗീോരം വാങ്ങാത്തത് നിര്വഹ 

ഈകദയാഗസ്ഥടെ വീഴ്ചയാണ്. ൄറ്റക്കാര്ടക്കതിടര നെപെി സൃീേരികക്ക്താണ്. 

മുനിസിപ്പാലിറ്റിേളിലം കോര്പ്പകറഷനുേളിലം ആത്തരത്തില്  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ 

ഄംഗീോരം ൊടത രവൃത്തിേള്  ടേയ്യു.്് എ.ം േീ ്് എഞ്ചിനീയര്  ഄറിയിച്ചു.  
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15.10.2022 ടല തീരുമാനം 

ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄനുമതി ൊടത രവൃത്തി ടേയ്ത ബന്ധടപ്പട്ട എഞ്ചിനീയറടെ 

കപരില്  നെപെി സൃീേരിക്കാ   നിര്കേശിന്നു.. ഇ രവൃത്തിയുടെ ബില്  തുേ നല്ൄന്നത് 

സംബന്ധിച്ച ് ഈേിതമായ തീരുമാനടമടുക്കാ   ോസര്കോെ് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിടയ 

ചുമതലടപ്പടുത്ത..  

 

നെപെി:- 1) ജില്ലാ േളക്ടര്  & ടമമ്പര്  ടസക്രട്ടറി, ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി, ോസര്കഗാഡ് 

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

2.2 ഖണ്ഡിേ 4.15  

ോമാക്ഷി രാനാമപഞ്ചായത്ത് 

ോമാക്ഷി രാനാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 10.05.2022 ടല A4-4140/21-ാാാം നമ്പര്  േത്തം 
ആടുക്കി ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഒ്ീസറടെ 10.03.2022 ടല േത്തം  (SRG 357/22 – CC/233/22). 
 

 

കരാ.നം: 106/21 

ഄെെല്  20,00,000 രൂപ 

സി.എ ്്.സി – ടബയ്സിേ് രാനാെ്   10,00,000 രൂപ 

വിേസന ്്് – ജനറല്    4,13,680 രൂപ 

തനത് ്്്  5,86,320 രൂപ 

കപര് : മാര്ക്കറ്റ് േം കഷാപ്പിംഗ് കോംലാനക്സ് സ്ഥലം വാങ്ങല്  
 

  

ോമാക്ഷി രാനാമപഞ്ചായത്ത് ബസ് ോെ് സ്ഥിതി ടേയ്യുന്നത് തെമണിയിലാണ്. ബസ് 

ോെികലക്ക് ബസ്സുേള്  േയറി ആറങ്ങുന്നതിന് മതിയായ സ്ഥല സൗേരയം ആല്ല. ബസ്സുേള്  

ബസ് ോെില്  േയറാത്തതിനാല്  കഷാപ്പിംഗ് കോംലാനക്സിടല മുറിേള്  കലലത്തിന് കപാൄന്നില്ല. 

ബസ് ോെികലക്ക് േയറി ആറങ്ങാ   സൗേരയടമാരുന്നുന്നതിന് ജിജി കമാള്  കതാമസ്, 

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

257/39PT1) വാങ്ങാനുകേശിന്നു.. സ്ഥലമുെമയുമായി േര്ച്ച ടേയ്തു. വികല്ലജ് ഒ്ീസറടെ 

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

അവശയടപ്പടുന്നത് 45.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്. വികല്ലജ് ഒ്ീസര്  നിശ്ചയിച്ച തുേകയാടൊപ്പം 30 

ശതമാനം െി (ടസാകലഷയം) കേര്ത്താലം സ്ഥലമുെമ അവശയടപ്പടുന്നതികനക്കാള്  വളടര 

ൄറവാണ്. ഄതിനാല്  സ്ഥലമുെമ അവശയടപ്പടുന്ന 45.00 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങാ   

ഄനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

26.07.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി തീരുമാനമനുസരിച്ച ് പഞ്ചായത്ത് 

ഡയറക്ടര്  കനരിട്ട് സ്ഥലം പരികശാധിച്ച ്15.10.2022 ല്  റികപ്പാര്ട്ട് നല്േി.  
 

റികപ്പാര്ട്ട് :- വികല്ലജ് ഒ്ീസര്  നിശ്ചയിച്ച തുേകയാടൊപ്പം 30 ശതമാനം ടസാകലഷയം െി 

ഈള്ടപ്പടുത്തിയാലം ഈെമ അവശയടപ്പടുന്ന തുേകയക്കാള്  ൄറവാണ്. ഇ തുേയ്ക്ക് 

സമവായത്തിലൂടെ ഭൂമി ലഭിക്കാ   സാധയതയിടല്ലെില്  ഭൂമി വിലടയ്ക്കടുക്കല്  നിയമരോരം 

വസ്തു അര്ജിന്നുന്നതിനുള്ള നെപെി സൃീേരിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 
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തീരുമാനം  :- പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  റികപ്പാര്ട്ട് ടേയ്തരോരം നെപെി 

സൃീേരിക്കാ   രാനാമപഞ്ചായത്തികനാടു നിര്കേശിന്നു.. ഇ 

കരാജക്ട് ഈല്പാദന കമഖലയിലാണ് ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരിന്നുന്നത്. 

ഈല്പാദന കമഖലയില്  ആത് ഈള്ടപ്പടുത്താല്ലൃന്നതല്ല. 

 

 (തകേശസൃയംഭരണ (അര്.ആ) വൄപ്പ്) 

2.2 ഖണ്ഡിേ 4.40 

നാദാരോരം രാനാമപഞ്ചായത്ത്  

കോഴികക്കാെ് ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഒ്ീസറടെ 28.04.2022 ടല േത്്ത (SRG 483/22 – CC/289/2021) 

കരാ.നം: 142/22 ഄെെല്  

 

5,00,000  രൂപ 

(വിേസന്്് ജനറല് )  

കപര് ക്സഹമാേ്  ക്സലറ്റ് വാങ്ങല്  
 

ക്സഹമാേ് സ്ഥാപിന്നുന്നതിനുള്ള കരാജക്ട് 2018-19 ല്  ഈള്ടപ്പടുത്തിയിരു.. 2019-20 ല്  ആതു 

പൂര്ത്തീേരിച്ചു. സാകെതിോനുമതി ൊടതയാണ് കരാജക്ട് നെപ്പാക്കിയത്. പ്പം ആതിന് 

ഗുണനിലവാര സാക്ഷയപത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഄതിനാല്  ബില്തുേ നല്ോ   േഴിയുന്നില്ല. 

നാദാരോരം താലൂക്കാശുപത്രി കോമ്പൗ്ിലം േല്ലാച്ചി പഴയ മാര്ക്കറ്റ് ജീപ്പ് ോെിനു 

സമീപല്ലൃമാണ് ക്സലറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത്. ടെ്ര്  നെപെിക്രമം പാലിച്ച ് പവര്ക്സല   ഏജ സീസ്, 

കോഴികക്കാെ് എന്ന സ്ഥാപനടത്തയാണ് രവൃത്തി ഏല്പിച്ചത്. ക്സലറ്റ് സ്ഥാപിക്കാ   PWD 

കറാഡ് ഡിവിഷ  , KWA, BSNL, KSEB എന്നിവര്ടക്കല്ലാം NOC ക്കായി േത്ത നല്േിടയെിലം 

ആത് ലഭിച്ചില്ല. രവൃത്തി ടേയ്ത ഏജ സി ബില്  തുേ ലഭിക്കാ   നിയമ നെപെിക്ക് രുങ്ങു. 

എന്ന് ഄറിയിച്ചിട്ടു്്. ബില്  തുേ നല്േി രനം ം പരിഹരിക്കാ   കോഒര്ഡികനഷ   

േമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

സാകെതിോനുമതി ബന്ധടപ്പട്ട വൄപ്പ് / ഏജ സിയുടെ NOC എന്നിവ ആല്ലാടത 

കരാജക്ട് നെപ്പാക്കിയത് ബന്ധടപ്പട്ട നിര്വഹണ ഈകദയാഗസ്ഥടെ വീഴ്ചയാണ് എന്ന് 26.07.2022 

ടല കയാഗം വിലയിരുത്തി. ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ആതു പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാര്ട്ട്  

നല്ോ   തകേശ സൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീ ്് എഞ്ചിനീയടറ കയാഗം ചുമതലടപ്പടുത്തിയ 

രോരം േീ്് എഞ്ചിനീയര്  15.10.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി കയാഗത്തില്  റികപ്പാര്ട്ട്  

നല്േി. 

റികപ്പാര്ട്ട്:- സാകെതിോനുമതി ൊടതയാണ് ടെ്ര്  ടേയ്തത്. NOC നല്കേ് BSNL, PWD, 

KWA തുെങ്ങിയ ഏജ സിക്ക് േത്തം തുെര്ന്ന് ഒര്മ്മന്നുറിപ്പും നല്േിടയെിലം NOC ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

ക്സലറ്റ് പരികശാധിച്ച ് ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   ജില്ലാ ആലക്ട്രിക്കല്  

പാനല്  ടേയര്മാന് േത്തയച്ചുടവെിലം മറപെി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

 ആതിടെ നിര്വഹണ ഈകദയാഗസ്ഥ   രാനാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി അയതിനാല്  

പഞ്ചായത്ത ഡയറക്ടറടെ റികപ്പാര്ട്ടു കതെി  നെപെി സൃീേരിക്കാല്ലൃന്നതാണ് എ. െി േീ്് 

എഞ്ചിനീയര്  ഄറിയിച്ചു.  
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15.10.2022 ടല തീരുമാനം 

1) സാകെതിോനുമതിയും NOC യും ൊടത രവൃത്തി നെപ്പാക്കിയത് ബന്ധടപ്പട്ട 

ഈകദയാഗസ്ഥടെ വീഴ്ചയാടണന്ന് കയാഗം നിരീക്ഷിച്ചു. ബന്ധടപ്പട്ട ഈകദയാഗസ്ഥടെ 

കപരില്  ഈേിതമായ നെപെി സൃീേരിക്കാ   പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. 

2) ആലക്ട്രിക്കല്  രവൃത്തിേള്ക്കായി ജില്ലാതലത്തില്  രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലാതല േമ്മിറ്റി 

ആതിടെ രവര്ത്തനക്ഷമത പരികശാധിക്കണം. ഇ േമ്മിറ്റിയുടെ റികപ്പാര്ട്ടിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ബില്തുേ നല്ോ   ഄനുമതി നല്ൄ..    

നെപെി :- 1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് കോഴികക്കാെ് എക്സിേുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്  

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

2.3 21.08.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി കയാഗതീരുമാന രോരം നെപെി സൃീേരികക്ക് 

വിഷയങ്ങള്  

2.3 ഖണ്ഡിേ 3.3  

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവിധ ഄക്കൗണ്ടുേളില്  പല സ്കീമുേള്ക്കായി ലഭിച്ച തുേ 

ടേലവഴിക്കടപ്പൊടത േിെന്നു.്്. നിര്ത്തലാക്കടപ്പട്ട സ്കീമുേളുടെ ആനി ടേലവഴിക്കാ   

േഴിയാത്ത തുേയുടെ വിശദാംശങ്ങള്  ഒകരാ തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തില്  നി.ം വൄപ്പു 

കമധാവിേള്  കശഖരിക്കണം. രാനാമപഞ്ചായത്തേളിലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തേളിലം 

ടേലവഴിക്കടപ്പൊടത േിെന്നുന്ന തുേ സംബന്ധിച്ച വിവരം പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറം 

മുനിസിപ്പാലിറ്റിേളിലം കോര്പ്പകറഷനുേളിലം ടേലവഴിക്കടപ്പൊടത േിെന്നുന്ന തുേയുടെ 

വിവരം നഗരോരയ ഡയറക്ടറം കലാന്നു പഞ്ചായത്തേളിടല വിവരം രാനാമവിേസന 

േമ്മീഷണറം കശഖരിച്ചു നല്േണം. ഒകരാ വൄപ്പ് കമധാവിേളും ബന്ധടപ്പട്ട സ്ഥാപനത്തിടെ 

വിവരങ്ങള്  അണ് നല്കേ്ത്. ടേലവഴിക്കടപ്പൊടത േിെന്നുന്ന തുേ ഏതു 

സ്കീമുേളിലാടണ. വയക്തമാക്കി വിവരങ്ങള്  കക്രാഡീേരിച്ചു നല്േണം.  ആതനുസരിച്ച ്വൄപ്പ് 

കമധാവിേള്  വിശദാംശം കയാഗത്തില്  നല്േി. ടേലവഴിക്കടപ്പൊടത േിെന്നുന്ന തുേയുടെ 

വിവരം താടഴ കേര്ന്നു.. 

 

 

 

തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനം 

 
ടേലവഴിക്കടപ്പൊത്ത തുേ സംബന്ധിച്ച വിവരം 

 
രാനാമപഞ്ചായത്ത് 42,78,71,361 രൂപ 
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 3,47,76,440 രൂപ (ഐ.എ.ക്സവ വിഹിതം ൄറവ് ടേയ്ത് ) 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 24,66,95,088 രൂപ 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 29,75,31,915 രൂപ 
കോര്പ്പകറഷ   10,88,89,842 രൂപ 
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15.10.2022 ടല തീരുമാനം 

വിവിധ പദ്ധ്തിേള്ക്കായി ലഭിച്ചതില്  മിച്ചമുള്ള അടേ തുേയാണ് മുേളില്  പറയുന്നത്.  

ഒകരാ സ്കീമിനും ലഭിച്ച (രകതയേം രകതയേം) ടേലവഴിക്കടപ്പൊടത േിെന്നുന്ന അടേ തുേ 

എത്രയാടണന്ന് കക്രാഡീേരിച്ച ് വൄപ്പ് കമധാവിേള്  നല്േണം. പിന്നീടുള്ള അവശയത്തിനായി 

തകേശഭരണസ്ഥാപനം തിരിച്ച ്ഇ വിവരം കശഖരിച്ച ്വൄപ്പ് കമധാവിേള്  സൂക്ഷികക്ക്താണ്. 

ഇ വിവരം ലഭിച്ചതിനുകശഷം ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയില്  വീണ്ടും പരിഗണി 

ന്നുന്നതാണ്. 
 
 

നെപെി :- 1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
2)നഗരോരയഡയറക്ടര്  

3)രാനാമവിേസന േമ്മീഷണര്  
4)തകേശസൃയംഭരണ (എ്്.എം) വൄപ്പ് 

2.3.ഖണ്ഡിേ 3.6 

വിശപ്പുരഹിത കേരളം പദ്ധ്തിയില്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  ജനേീയ കഹാട്ടലേള്  

രവര്ത്തിന്നു.്്. േില ജനേീയ കഹാട്ടലേളില്  ൄടുംബശ്രീ നല്കേ് ധനസഹായ തുേ 

ലഭിന്നുന്നില്ല എന്ന് കയാഗം വിലയിരുത്തി. ആതു പരികശാധിച്ച ് ആങ്ങടന ധനസഹായം 

ലഭിക്കാത്ത ജനേീയ കഹാട്ടലേളുടെ വിശദാംശങ്ങള്  കശഖരിച്ച ് ലിോയി നല്ോനും തുെര്  

നെപെി സൃീേരിക്കാനും ൄടുംബശ്രീ എക്സിേൂട്ടീവ് ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തിയ രോരം 

15.10.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി കയാഗത്തില്  റികപ്പാര്ട്ട് നല്േി. 

റികപ്പാര്ട്ട്:- അടേ 1194 ജനേീയകഹാട്ടലേളാണ് ഈള്ളത്. ആതുവടര (മു വര്ഷങ്ങളികലതു െി 

കേര്ത്ത്) അടേ 93.64 കോെി രൂപ ജനേീയ കഹാട്ടലേള്ക്ക് നല്േിയിട്ടു്്. ഇ വര്ഷം 60 

കോെി രൂപ അവശയമായി വരും എ. രതീക്ഷിന്നു.. ആതുവടര 20.00 കോെി രൂപ നല്േി. 

19.94 കോെി രൂപയുടെ സബ്സിഡി ഄകപക്ഷേള്  ടപെിംഗ് ഈ്്. ആതിനായി 30.00 കോെി 

രൂപയുടെ ടരാകപ്പാസല്  സര്ക്കാരിനു നല്േിയിട്ടു്്. ടപെിംഗ് അയുള്ള തുേയുടെ ജില്ല 

തിരിച്ചുള്ള േണക്ക് താടഴ കേര്ന്നു.. 

ക്രമ 

നമ്പര്  

ജില്ലയുടെ കപര് ഄനുവദികക്ക്  

സബ്സിഡി തുേ (രൂപ) 

1 തിരുവനന്തരോരം 4,17,66,080 

2 ടോല്ലം 1,00,00,000 

3 അലപ്പുഴ 75,04,910 

4 പത്തനംതിട്ട 1,58,31,150 

5 കോട്ടയം 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 
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11 കോഴികക്കാെ് 70,00,000 

12 വയനാെ് 1,64,50,280 

13 േണ്ണൂര്  56,00,000 

14 ോസര്കോഡ് 37,50,410 

 അടേ 19,94,02,355 
 

15.10.2022 ടല തീരുമനം 

മുേളില്  പറഞ്ഞ 19.94 കോെി രൂപ െി കേര്ത്ത് അടേ 40.00 കോെി രൂപകയാളം 

ഄടുത്ത മാര്ച്ചുവടരയുള്ള സബ്സിഡി നല്ോ   അവശയമായി വരുടമന്ന് ൄടുംബശ്രീ 

എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  കയാഗത്തില്  ഄറിയിച്ചു. ജനേീയ കഹാട്ടലേള്ക്ക് നല്കേ് തുേ 

മുെക്കം ൊടത നല്കേ്താടണന്ന് കയാഗം വിലയിരുത്തി. ഄതിനാല്  ആതില്  രകതയേ 

രാധാനയകത്താടെ നെപെി സൃീേരിക്കണടമന്ന് ധനവൄപ്പികനാൊവശയടപ്പൊ   കയാഗം 

തീരുമാനിച്ചു. ആതു പരികശാധിക്കാടമന്ന് ധനവൄപ്പ് രതിനിധി കയാഗത്തില്  ഄറിയിച്ചു. ്യല്  

വീണ്ടും ധനവൄപ്പിനയയ്ക്കാ   ൄടുംബശ്രീ എക്സിേയട്ടീവ് ഡയറക്ടകറാെ് നിര്കേശിച്ചു. 

നെപെി :- 1) എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄടുംബശ്രീ 
2)ധനവൄപ്പ് 

3) തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.എ) വൄപ്പ് 
2.3 ഖണ്ഡിേ 4.4 

കഗാത്ര സാരഥി 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറടെ 07.07.2022 ടല PAN / 21113/2018 – J1 (DP) നമ്പര്  േത്ത്  (SRG 664/22). 
 

 പട്ടിേ വര്ഗ വിഭാഗത്തിടല വിദയാര്ഥിേള്ക്ക് വിദയാലയത്തില്  കപാോ   സൗേരയം 

രുന്നുന്നതിനുള്ളതാണ് കഗാത്രസാരഥി പദ്ധ്തി. ആത് പട്ടിേവര്ഗ വിേസന വൄപ്പു 

മുകഖനയാണ് നെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്  2020-21 മുതല്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും 

പട്ടിേവര്ഗ വിേസന വൄപ്പും െി കേര്ന്നാണ് ഇ പദ്ധ്തി നെപ്പാന്നുന്നത്. റ്റി.എസ്.പി 

വിഹിതം ൄറവായതിനാല്  േിലകപ്പാള്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവശയമായ വിഹിതം 

േട്ത്താ   ബുദ്ധ്ിമുട്ടാണ്. േഴിഞ്ഞ വര്ഷം 2.54 കോെി രൂപ മാത്രമാണ് പട്ടിേവര്ഗ   

വിേസന വൄപ്പ് കഗാത്രസാരഥി പദ്ധ്തിയ്ക്കായി മാറ്റി വച്ചത്. 

 കഗാത്രസാരഥി പദ്ധ്തിയ്ക്കാവശയമായ തുേയുടെ 50 ശതമാനടമെിലം പട്ടിേവര്ഗ      

വിേസന വൄപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കണടമന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. ൊടത 

ക്സട്രബല്  എക്സ്റ്റ ഷ   ഒ്ീസര്  നിലവിലള്ള സ്ഥലങ്ങളില്  ആവടര തടന്ന കഗാത്രസാരഥി 

പദ്ധ്തിയുടെ നിര്വഹണ ഈകദയാഗസ്ഥ   അക്കണടമന്നതും സംബന്ധിച്ച.് 
 
 

21.08.2022 ടല തീരുമാനം  

പട്ടിേവര്ഗ വിദയാര്ഥിേളുടെ വിദയാഭയാസത്തിനായി പട്ടിേവര്ഗ  വിേസനവൄപ്പ് മാറ്റി 

വച്ചിരിന്നുന്ന ശീര്ഷേത്തില്  നിന്ന് കഗാത്രസാരഥി പദ്ധ്തിക്കായി തുേ മാറ്റിവയ്ക്കാടമ.ം 

ആതിനുള്ള ടരാകപ്പാസല്  സര്ക്കാരികലക്കയച്ചിട്ടുട്.ം പട്ടിേവര്ഗ  വിേസന ഡയറക്ടറടെ 

രതിനിധി 21.08.2022 ടല കയാഗത്തില്  ഄറിയിച്ചു. ആതനുസരിച്ച ് വിഹിതം ബന്ധടപ്പട്ട 
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ക്സട്രബല്  ടഡവലപ്ടമെ് ഒ്ീസര്മാര്  മുകഖന ജില്ലേള്ക്ക് നല്ോ   നെപെി 

സൃീേരിക്കണടമന്ന് പട്ടിേവര്ഗ  വിേസന ഡയറക്ടകറാെ് നിര്കേശിച്ചു. ആതു സംബന്ധിച്ച ്

സൃീേരിച്ച തുെര്നെപെി ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിന്നു മുമ്പ് നല്േടണന്ന്  21.08.2022 

ടല കയാഗം നിര്കേശിച്ചിരു..  

 പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തിടല വിദയാര്ഥിേളുടെ ഗുണകഭാലിസ്ലിേ് ഄന്തിമമാക്കണടമ.ം 

ആതനുസരിച്ച ്പട്ടിേവര്ഗ വിേസന വൄപ്പിടെ വിഹിതം താകഴന്നു നല്ോടമ.ം പട്ടിേവര്ഗ    

വിേസന വൄപ്പിടെ രതിനിധി 15.10.2022 ടല കയാഗത്തില്  ഄറിയിച്ചു.  
 

15.10.2022 ടല തീരുമാനം  

ഒകരാ തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലം ആത്തരത്തിലള്ള പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തിടല 

ൄട്ടിേളുടെ ഗുണകഭാലിസ്ലിേ് TDO/TEO യും തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടല റ്റി.എസ്.പി 

കരാജക്ടുേളുടെ നിര്വഹണ ഈകദയാഗസ്ഥനും സംയുക്തമായി പരികശാധിച്ച ് ഄന്തിമമാക്കണം. 

ആതനുസരിച്ച ്പട്ടിേവര്ഗ വിേസന ഡയറക്ടര്  വിഹിതം TDO മാര്ക്ക് ക്സേമാറണം. ആങ്ങടന 

ക്സേമാറി ലഭിന്നുന്ന തുേ അവശയമായ തുേകയക്കാള്  ൄറവാടണെില്  ൄറവ് എത്രയാടണ. 

േണക്കാക്കി അ വിഹിതം കഗാത്രസാരഥി പദ്ധ്തി ോരയക്ഷമമായി നെത്തന്നതിന് ഄതതു 

തകേശഭരണസ്ഥാപനം വേയിരുത്തണം. ആതികേല്  സൃീേരിച്ച നെപെി ഄടുത്ത 

കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയില്  പട്ടിേവര്ഗ വിേസന ഡയറക്ടര്  നല്േണം. 

ആതിനാവശയമായ നിര്കേശം പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറം നഗരോരയ ഡയറക്ടറം 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നല്േണം. ആത് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  രകതയേമായി 

കമാണിറ്റര്  ടേയ്യണം.    
  

നെപെി:- 1)ഡയറക്ടര്, പട്ടിേവര്ഗ വിേസന വൄപ്പ്  
2)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
3) നഗരോരയ ഡയറക്ടര്  

4)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
2.3 ഖണ്ഡിേ 4.16 

മഹാത്മാഗാന്ധി കദശീയ രാനാമീണ ടതാഴിലറപ്പ് പദ്ധ്തി 

MGNREGS മിഷ   ഡയറക്ടറടെ 18.08.2020 ടല 52996/E/2022/REGS (1) നമ്പര്  േത്തം 
ഄനുബന്ധകരഖേളും  (SRG 642/22 - LSGD – DD2/214/2020 / LSGD). 
 

1) മഹാത്മാഗാന്ധി കദശീയ രാനാമീണ ടതാഴിലറപ്പ് പദ്ധ്തി രോരം രവര്ത്തിന്നുന്ന വീടു 

നിര്മ്മാണ റ്ണികള്േള്ക്ക് സാധനങ്ങള്  വിതരണം ടേയ്യുന്നതിന് ടവ്ര്  അയി 

രവര്ത്തിന്നുന്നതിന് CDS േള്ക്ക് 13.08.2018 ടല 110/2018/തസൃഭവ ഈത്തരല്ലൃ രോരം 

ഄനുമതിയു്്. മറ്റ് അസ്തി നിര്മ്മാണ രവൃത്തിേളുടെ റ്ണികള്േള്ന്നും സാധനസാമരാനിേള്  

വിതരണം ടേയ്യുന്നതിന് ടവ്ര്മാരായി CDS േള്ക്ക് ഄനുമതി നല്േണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

ടവ്ര്  എന്ന നിലയില്  സി.ഡി.എസിടെ രവര്ത്തനം സംബന്ധിച്ച ് പരികശാധിച്ച ്

റികപ്പാര്ട്ട്  നല്ോ   ൄടുംബശ്രീ എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടടറ 21.08.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   

േമ്മിറ്റി ചുമതലടപ്പടുത്തിയ രോരം 15.10.2022 ടല കയാഗത്തില്  റികപ്പാര്ട്ട് നല്േി. 
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15.10.2022 ടല റികപ്പാര്ട്ട്:- മഹാത്മാഗാന്ധി കദശീയ രാനാമീണ ടതാഴിലറപ്പ് പദ്ധ്തി രോരം 

രവര്ത്തിന്നുന്ന വീടുനിര്മ്മാണ റ്ണികള്േള്ക്ക് നിര്മ്മാണ സാമരാനിേള്  വിതരണം 

ടേയ്യുന്നതികലക്ക് സി.ഡി.എസ്സുേള്  ടവ്ര്മാരായി രവര്ത്തിന്നു.്്.  മറ്റ് അസ്തി 

നിര്മ്മാണ റ്ണികള്േള്ന്നു െി നിര്മ്മാണ സാമരാനിേള്  വിതരണംടേയ്യുന്നതിന് 

ടവ്ര്മാരായി സി.ഡി.എസിടന നിശ്ചയിക്കാല്ലൃന്നതാണ്.  

15.10.2022 ടല തീരുമാനം 

ൄടുംബശ്രീ എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടറടെ റികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  

മഹാത്മാഗാന്ധി കദശീയ രാനാമീണ ടതാഴിലറപ്പ് പദ്ധ്തി രോരം രവര്ത്തിന്നുന്ന വീടു 

നിര്മ്മാണ റ്ണികള്േള്ടക്കാപ്പം മറ്റ് അസ്തി നിര്മ്മാണ റ്ണികള്േള്ന്നും  ടവ്ര്മാടരന്ന 

നിലയില്  സി.ഡി.എസുേള്ക്ക് സാധന സാമരാനിേള്  വിതരണം ടേയ്യാല്ലൃന്നതാണ്. 
 

 

 നെപെി:-  തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് 

2.3 ഖണ്ഡിേ 4.24 

ടനല്ലിയാമ്പതി രാനാമപഞ്ചായത്്ത   
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറടെ 13.07.2022 ടല PAN/10333/2022-J2(DP) നമ്പര്  േത്തം ടനല്ലിയാമ്പതി 
രാനാമപഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 27.06.2022 ടല A4-595/2021-ടല േത്തം ടനല്ലിയാമ്പതി 
രാനാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 22.02.2022 ടല 6/4, 24.03.2022 ടല  
9/1- എന്നീ നമ്പറായുള്ള തീരുമാനങ്ങളും ഄനുബന്ധകരഖേളും  (SRG 687/22) 
 

ടനല്ലിയാമ്പതി രാനാമപഞ്ചായത്ത് 2021-22 വര്ഷം പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തിടല 90 

ൄടുംബങ്ങള്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് കരാജക്ട് എടുത്തിരു.. 6.00 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് 

നല്ൄന്നത്. ആതിനായി അടേ 5.40 കോെി രൂപയാണ് വേയിരുത്തിയിരുന്നത്. 

രാനാമപഞ്ചായത്തിടല 5-ാാാം വാര്ഡില്  രോല്ലുോെ് കോളനി രകദശത്തള്ള ഒകരാ പട്ടിേവര്ഗ   

ൄടുംബത്തിനും കരക്കര്  വീതം ഭൂമി സര്ക്കാര്  നല്േിയിട്ടു്്. ഇ സ്ഥലത്താണ് വീെ് നിര്മ്മിച്ചു 

നല്ൄന്നത്. ഇ വീടുേള്  നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് ആ േിറ്റൂട്ട് ക്ാര്  ടസാക്സസറ്റല്  

ഄഡൃാ ടെെ് മരുതംൄഴി, തിരുവനന്തരോരം എന്ന ഏജ സിടയ ചുമതലടപ്പടുത്തി. 

രാനാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി, വീടുേളുടെ ഗുണകഭാലിസ്സമിതി രസിഡെ്, ഏജ സിയുടെ 

ഡയറക്ടര്  എന്നിവരുമായി 25.03.2022 ല്  എരാനിടമെില്  ഏര്ടപ്പട്ടു. ൊടത 

ഭവനനിര്മ്മാണത്തിടെ അദയഗന്ടവന്ന നിലയില്  1,07,28,229 രൂപ ഏജ സിന്നു ക്സേമാറി 

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

ഄവസാനിന്നുന്നതിനു മുമ്പ് ക്സല ്് പദ്ധ്തിന്നുള്ള തുേ നഷ്ടടപ്പൊതിരിക്കാനാണ് 24.03.2022 

ടല ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ആരോരം തുേ 

ക്സേമാറിയടതന്നറിയിച്ചുടോ്് ആതിന് സാകരേരണം നല്േണടമന്നാവശയടപ്പട്ടിരിന്നു. 
 

 

21.08.2022ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി തീരുമാനം 

ആ േിറ്റൂട്ട് ക്ാര്  ടസാക്സസറ്റല്  ഄഡൃാ ടെെ് എന്ന ഏജ സിക്ക് വീടു 

നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള ഄക്രഡികറ്റഷ   ആല്ല എന്ന് കയാഗം നിരീക്ഷിച്ചു. സുസ്ഥിര 

നഗരവിേസനം, നഗരവിേസന പദ്ധ്തി കരഖ തയ്യാറാക്കല്, വിേസന മാതൃേ തയ്യാറാക്കല്, 

േമ്മൂണിറ്റി ഒര്ഗക്സനകസഷ   എന്നീ കമഖലയ്ക്കു മാത്രമാണ് മുേളില്  പറഞ്ഞ ഏജ സിക്ക് 
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06.01.22 മുതല്  മൂ.വര്ഷകത്തക്ക് ഄക്രഡികറ്റഷ   ഈള്ളത്. ക്സല ്് ഭവന പദ്ധ്തിയില്  ഭവന 

സമുച്ചയം ടെ്റിലൂടെ ഏല്പിക്കാ   ഄനുമതിയുട്െിലം വയക്തിഗത ഭവനങ്ങള്  ആരോരം 

ഏജ സിേടള ഏല്പിക്കാ   ഄനുമതി ആല്ല എ.ം കയാഗം വിലയിരുത്തി. 

ആത് പരികശാധിച്ചു ക്സല ്് േീ്് എക്സിേുട്ടീവ് ഒ്ീസര്  റികപ്പാര്ട്ട് നല്േണടമന്ന് 

21.08.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി കയാഗം നിര്കേശിച്ച രോരം േീ്് എക്സിേുട്ടീവ് 

ഒ്ീസര്  15.10.2022 ടല കയാഗത്തില്  റികപ്പാര്ട്ട് നല്േിയിട്ടു്്. 

 

 

 

 

 

15.10.2022 ടല റികപ്പാര്ട്ട് :- ക്സല ്് സമ്പൂര് ം  പാര്പ്പിെ സുരക്ഷ പദ്ധ്തിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 

31.07.2017 ടല 151/2017/തസൃഭവ നമ്പര്  ഈത്തരവ് രോരം ക്സല ്് പദ്ധ്തി വയക്തിഗത ഭവന 

നിര്മ്മാണം സംബന്ധിച്ച ് രതിപാദിച്ചിട്ടു്്. ആതനുസരിച്ച ് രു വാര്ഡികലകയാ/ രു 

തകേശസൃയം ഭരണസ്ഥാപനത്തികലകയാ ഏറ്റല്ലൃം ദരിദ്രരായ ഭവനരഹിതര്ക്ക്, ഄവര്ക്ക്  

മാത്രമായി ഭവനം നിര്മ്മിക്കാ   േഴിയുന്നില്ലാടയെില്  ഭവന നിര്മ്മാണം, പൂര്ം മായി 

ലാകഭച്ഛയില്ലാത്ത രീതിയില്  രവര്ത്തിന്നുന്ന സംഘെനാ / സ്ഥാപനങ്ങള്  എന്നിവടര 

ഏല്പ്പിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. ഄത്തരക്കാടര േട്ത്തി ഄവടര ഏല്പ്പിന്നുന്നതിടെ പൂര്ം   

ചുമതല ബന്ധടപ്പട്ട തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനായിരിന്നുന്നതാണ്. ആത്തരത്തിലള്ള 

സ്ഥാപനത്തിടെ കയാഗയതകയയും വിശൃാസയതകയയും സംബന്ധിച്ച ് തകേശസൃയംഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിന് സംശയമില്ലാത്ത പക്ഷം ബന്ധടപ്പട്ട ഗുണകഭാക്താവിന് നല്കേ് തുേ 

തകേശസൃംയഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന് ക്സേമാറാല്ലൃന്നതാണ്. അയതിന് 

ബന്ധടപ്പട്ട ഗുണകഭാക്താവിടെ സമ്മതം തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനം 

കനെിയിരികക്ക്താണ്. അവശയമാൄന്ന പക്ഷം ധനസഹായത്തിടെ 50% തുേ മു റായി 

ആത്തരത്തിലള്ള നിര്വഹണ ഏജ സിക്ക് നല്ോല്ലൃന്നതും, അയതിന് തകേശസൃയംഭരണ 

സ്ഥാപനം േരാര്  ഈ്ാകക്ക്തുമാണ്. തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിടല 

എഞ്ചിനീയര്മാരുടെ കമല്കനാട്ടം നിര്മ്മാണഘട്ടത്തില്  ഈറപ്പു വരുകത്ത്താണ്.  

 ൊടത ക്സല ്് മിഷ    പദ്ധ്തിയുടെ ഗുണകഭാലിസ് പട്ടിേയില്  ഈള്ടപ്പട്ട ഭൂമിയുള്ള 

ഭവനരഹിതര്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ് 16.03.2018 

ടല സര്ക്കാര്  രോറടപ്പടുവിച്ച 34/2018/തസൃഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഈത്തരല്ലൃ രോരം (ഖണ്ഡിേ 9) 

കനരിട്ടുള്ള നിര്മ്മാണല്ലൃം ഏജ സി മുകഖനയുള്ള നിര്വഹണ രീതിയും 

ഄവലംബിക്കാല്ലൃന്നതാണ് എന്ന് രതിപാദിച്ചിട്ടു്്. 

 ആതനുസരിച്ച ് കനരിട്ട് ഭവനനിര്മ്മാണം നെത്തവാ   േഴിയാത്തവര്ക്ക്, 

തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനം േട്ത്തന്ന സാമൂഹയ രതിബദ്ധ്തയുള്ള ഏജ സിേള്/ 

േരാറോര്  എന്നിവര്  മുകഖന, ഗുണകഭാക്താക്കളുടെ സമ്മതകത്താടെ ഭവനനിര്മ്മാണം 

നെത്താല്ലൃന്നതാണ്. ആതികലക്കായി ൄടുംബശ്രീ മുകഖന വിജയേരമായി ടട്രയിനിംഗ് 

പൂര്ത്തിയാക്കിയ േണ്രക്ഷ   ഗ്രൂപ്പുേള്, സിവില്  എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമഖലയില്  

രവര്ത്തിന്നുന്ന ോര്ട്ടപ്പുേള്, പട്ടിേ വര്ഗ കമഖലയില്  രവര്ത്തിന്നുന്ന പട്ടിേവര്ഗ കലബര്  

കോണ്ട്രാക്ട് ടസാക്സസറ്റിേള്  എന്നിവടര ഄംഗീെത ഏജ സിയായി പരിഗണിച്ച ്ആത്തരം 

വീടുേളുടെ ഭവന നിര്മ്മാണ  ചുമതല നല്ോല്ലൃന്നതാടണ.ം ആതിനായി സി.പി. ഴിവാക്കി 
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ഡി.എസ്.അര്. രോരം എേികമറ്റ് തയ്യാറാകക്ക്താടണ.ം വയക്തമാക്കിയിട്ടു്്. 

ആത്തരത്തില്  ഏജ സി മുകഖന ടേയ്യുകമ്പാള്  ഗുണകഭാക്താല്ലൃം ഏജ സിയും / േരാറോരനും 

തകേശ സൃയംഭരണ സ്ഥാപനല്ലൃമായി േരാറില്  ഏര്ടപ്പകെ്തും തുേ േരാറോരന് 4 

ഘട്ടങ്ങളായി നല്ോല്ലൃന്നതുമാടണ.ം ഈത്തരവില്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടു്്.  

 ടനല്ലിയാമ്പതി രാനാമപഞ്ചായത്ത് പട്ടിേ വര്ഗ ൄടുംബങ്ങളുടെ ഭവന 

നിര്മ്മാണത്തിനായി േട്ത്തിയ ആ േിറ്റൂട്ട് ക്ാര്  ടസാക്സസറ്റല്  ഄഡൃാ ടെെ് എന്ന 

സ്ഥാപനം മുേളില്  പറഞ്ഞ ഈത്തരല്ലൃേള്  രോരം ഄംഗീേരിച്ച മാര്ഗകരഖേളില്  

രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തില്  രവര്ത്തിന്നുന്ന സ്ഥാപനമാകണാടയ.ം ഇ മാര്ഗകരഖയിടല 

നിര്കേശങ്ങള്  ടനല്ലിയാമ്പതി രാനാമപഞ്ചായത്ത് പാലിച്ചിട്ടുക്ാ എ.ം  

പരികശാധികക്ക്തു്് എ.ം േീ ്് എക്സിേുട്ടീവ് ഒ്ീസര്  ഄറിയിച്ചു.     

 15.10.2022 ടല തീരുമാനം  :- ക്സല ്് േീ്് എക്സിേുട്ടീവ് ഒ്ീസര്  ശുപാര്ശ ടേയ്ത രോരം 

റികപ്പാര്ട്ടില്  പരാമര്ശിന്നുന്ന 31.07.2017, 16.03.2018 എന്നീ തീയതിേളിടല ഈത്തരല്ലൃ രോരമുള്ള 

നിര്കേശങ്ങള്  പാലിച്ചാകണാ തുേ ഡികപ്പാസിറ്റ് ടേയ്തടത.ം നിര്മ്മാണ രവൃത്തി 

അരംഭിച്ചിട്ടുക്ാ എന്നതുമെക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങള്  പരികശാധിച്ച ്റികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   ക്സല ്് 

േീ്് എക്സിേുട്ടീവ് ഒ്ീസടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. റികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീടു 

പരിഗണിന്നും.   

നെപെി:- 1) േീ്് എക്സിേുട്ടീവ് ഒ്ീസര്, ക്സല്് മിഷ   

തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

2.3 ഖണ്ഡിേ 4.31 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറടെ 10.08.2022 ടല  PAN /23922/18/J2/DD നമ്പര്  േത്തം ഄനുബന്ധമായി 

കേര്ത്തിരിന്നുന്ന പട്ടിേയും  

43 രാനാമപഞ്ചായത്തേള്ക്കായി വിവിധ ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധ്തിേളില്  ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 

6,80,40,988/- രൂപ വിവിധ ബാങ്കുേളിലായി ടേലവഴിക്കാടത േിെപ്പു്്.  (ഒകരാ 

രാനാമപഞ്ചായത്തേളുടെയും വിവരം 21.08.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി കയാഗ 

മിനിറ്റ്സില്  ഈ്് ) ആ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധ്തി, എം.എ   ലക്ഷം വീടു പദ്ധ്തി, പി.എം.എ.ക്സവ, 

ജനേീയ ഭവനപദ്ധ്തി, സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്  രകതയേമായി നല്േിയ ഭവന നിര്മ്മാണ 

ധനസഹായം മുതലായവയില്  ടേലവഴിക്കാടത േിെന്നുന്നതാണ് ഇ വിഹിതം.  ഒകരാ 

രാനാമപഞ്ചായത്തിലം ആരോരം ടേലവഴിക്കടപ്പൊടത േിെന്നുന്ന തുേയെക്കമുള്ള വിവരങ്ങള്   

21.08.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയില്  പഞ്ചായത്ത ഡയറക്ടര്  നല്േിയിരു.. ഇ 

തുേ ക്സല ്് ഭവനപദ്ധ്തിയ്ക്കായി ഈപകയാഗിക്കാ   ഄനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

 

 

 

പഞ്ചായത്ത ഡയറക്ടര്  നല്േിയ 43 തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിേില്  

വട്ടവെരാനാമപഞ്ചായത്ത ഴിടേയുള്ള 42 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല ടേലവഴിക്കാടത  

േിെന്നുന്ന വിഹിതം ക്സല ്് ഭവന പദ്ധ്തിയ്ക്കായി ഈപകയാഗിക്കാ   21.08.2022 ടല 

കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി കയാഗം ഄനുമതി നല്േിയിരു..  
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വട്ടവെ രാനാമപഞ്ചായത്തില്  പട്ടിേജാതി വിേസന വൄപ്പ് നല്േിയ 2.24 കോെി രൂപ 

ടേലവഴിക്കാടതയു്്. അടേ 3.24 കോെി രൂപയാണ് വീടു നിര്മ്മാണത്തിന് പട്ടിേജാതി 

വിേസന വൄപ്പ് നല്േിയടത.ം ആതില്  1.00 കോെി രൂപ ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെകനാളജീസ് ഗ്രൂപ്പിനു 

ക്സേമാറിയിട്ടുട്.ം കയാഗം നിരീക്ഷിച്ചു. ആതിടെ ആകപ്പാഴടത്ത ഄവസ്ഥയെക്കം വിശദമായി 

പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   പഞ്ചായത്ത ഡയറക്ടടറ 21.08.2022 കോഒര്ഡികനഷ   

േമ്മിറ്റികയാഗം ചുമതലടപ്പടുത്തിയിരു..  

റികപ്പാര്ട്ട്:- ഇ വിഷയം േര്ച്ച ടേയ്യാ   20.10.2022 ന് ആടുക്കി ജില്ലാേളക്ടര്  കയാഗം 

വിളിച്ചിട്ടുട്.ം ആതിനു കശഷം റികപ്പാര്ട്ട് നല്ോടമ.ം 15.10.2022 ടല കയാഗത്തില്  

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  ഄറിയിച്ചു. ആതനുസരിച്ച ്ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിന്നു മുമ്പ് 

റികപ്പാര്ട്ട് നല്േണം. 

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

2.3 ഖണ്ഡിേ 4.65 

സുല്ത്താ   ബകത്തരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

വയനാെ് ജില്ലാലാനാനിംഗ് ഒ്ീസറടെ 26.05.2022 ടല േത്തം സുല്ത്താ   ബകത്തരി നഗരസഭാ 

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

 

 

കരാ.നം: 290/21 ഄെെല്  6,00,000   രൂപ 

(തനത് ്്്) 

കപര് ടോവിഡ് രതികരാധം – പി.എച്ച.്സി ടസെറികലക്ക് മരു.ം 
ഄനുബന്ധ സാധനങ്ങളും 

 

 

ടോവിഡ് രതികരാധ രവര്ത്തനത്തിന് പി.എച്ച.്സിയികലക്ക് മരു.ം ഄനുബന്ധ 

സാധനങ്ങളും എന്ന കരാജക്ടില്  നി. 250 പള്സ് ഒക്സീമീറ്റര്  വാങ്ങി. ആതിടെ നിര്വഹണ 

ഈകദയാഗസ്ഥസ്ഥ   ടമഡിക്കല്  ഒ്ീസറാണ്. ടോവിഡ് ര്ാം ഘട്ടത്തില്  ഡി.സി.സി, 

കഹാം േൃാറക്സെ   എന്നിവ നെപ്പാന്നുന്നതിടെ ഭാഗമായാണ് ആത് വാങ്ങിയത്. ടോവിഡ് 

സാഹേരയമായതിനാല്  ടെ്ര്  ഴിവാക്കി അര്ട്ടിസാ   ഡവലപ്ടമെ് കോ ഒപ്പകററ്റീവ് 

ലിമിറ്റഡ് (ARTCO) മുകഖനയാണ് വാങ്ങിയത്. എന്നാല്  പള്സ് ഒക്സീമീറ്റര്  ടെ്ര്  ൊടത 

ARTCO മുകഖന വാങ്ങാല്ലൃന്നതല്ല. ഄതിനാല്  ആതിടെ വിലയായ 5,04,000 രൂപ ആതുവടര 

നല്േിയില്ല. ARTCO വഴി ആതു വാങ്ങിയതിന് സാകരേരണം നല്േി തുേ നല്ോ   ഄനുമതി 

നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  
 
 

ആതിടെ വില, ഗുണനിലവാരം, ആകപ്പാള്  എവിടെയാണ് പള്സ് ഒക്സീമീറ്റര്  

സൂക്ഷിച്ചിരിന്നുന്നത്, ഏതു സാഹേരയത്തിലാണ് ARTCO യില്  നിന്ന് ആത് വാങ്ങിയത്  

എന്നിവയെക്കം പരികശാധിച്ച ്  റികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   21.08.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   

േമ്മിറ്റിയില്  അകരാഗയവൄപ്പ് ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തിയിരു.. 

15.10.2022 ടല റികപ്പാര്ട്ട്:- പള്സ് ഒക്സീമീറ്റര്  ലഭിക്കാ   തടന്ന ബുദ്ധ്ിമുട്ടുള്ള ടോവിഡ് 

മഹാമാരിയുടെ സമയത്താണ് ആരോരം പള്സ് ഒക്സീമീറ്റര്  ARTCO മുകഖന വാങ്ങിയടതന്ന് 
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ടഹല്ത്ത്   ഡയറക്ടര്  15.10.2022 ടല കയാഗത്തില്  ഄറിയിച്ചു. ടരം ത്തിന് 800 രൂപ 

നിരക്കിലാണ് വാങ്ങിയടത.ം ഗുണനിലവാരമുള്ളവയാടണ.ം അടേ വാങ്ങിയ 250 

എം ത്തില്  230 എം ല്ലൃം ആകപ്പാഴം ഈപകയാഗരദമാടണ.ം അകരാഗയ വൄപ്പു ഡയറക്ടര്  

ഄറിയിച്ചു.  
 

തീരുമാനം :- ടോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ് ആവ വാങ്ങിയടത 

ന്നതുെി പരിഗണിച്ച ്അകരാഗയവൄപ്പ് ഡയറക്ടറടെ റികപ്പാര്ട്ടിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പള്സ് ഒക്സീമീറ്റര്  വാങ്ങിയതിന് 

സാകരേരണം നല്േി തുേ നല്ോ   ഄനുമതി നല്ൄ..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് 
2.3 ഖണ്ഡിേ 4.66 

കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

കോട്ടയം ജില്ലാ േളക്ടറടെ 31.05.2022 ടല 82898/22/DPC/DPO/KTM നമ്പര്  േത്തം IRTC 
ഡയറക്ടറടെ 28.05.2022 ടല േത്തം 27.07.2015- ടല 2303/2015/തസൃഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  
ഈത്തരല്ലൃം  (SRG 679/22) 

കോട്ടയം ജില്ലയുടെ മലകയാര രകദശടത്ത 19 രാനാമപഞ്ചായത്തേളില്  ഒകട്ടാമാറ്റിേ് 

ടവതര്കേഷ   സ്ഥാപിന്നുന്നതിന് കരാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിട്ടു്്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുഖയ 

നിര്വഹണ ഏജ സിയായി സംയുക്തമായാണ് കരാജക്ടു നെപ്പാന്നുന്നത്. വേയിരുത്തല്  

സംബന്ധിച്ച വിവരം താടഴ കേര്ന്നു.. 
 

രാനാമപഞ്ചായത്ത് (19) 20,90,000 രൂപ 
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് (5) 12,70,000 രൂപ 
ഇരാകള്കപട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി 2,50,000 രൂപ 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  10,00,000 രൂപ 

അടേ 46,10,000 രൂപ 
 

 

 

ആരുപത് ഒകട്ടാമാറ്റിേ് ടവതര്  കേഷനുേളില്  നി.ം കശഖരിന്നുന്ന വിവരങ്ങള്  ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തില്  സ്ഥാപിന്നുന്ന ടസര്വര്  വഴി  കക്രാഡീേരിച്ച ് ദുരന്ത നിവാരണ ഄകതാറ്റിന്നും, 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ന്നും, ജനങ്ങള്ന്നും തം അമയം ഄറിയുവാ   സാധിന്നുന്ന രു ടനറ്റ് 

വര്ക്ക് സംവിധാനമാണ് ഈകേശിന്നുന്നത്. ഇ കരാജക്ട് പാലക്കാെ് ആെകരാനറ്റഡ് ്റല്  

ടെകനാളജി ടസെര്  (IRTC) എന്ന സ്ഥാപനം വഴിയാണ് നെപ്പാന്നുന്നത്. ഒകട്ടാമാറ്റിേ് 

ടവതര്കേഷ   സ്ഥാപിന്നുന്നതിനും കഡറ്റ കശഖരിച്ച ് വിശേലനം ടേയ്യുന്നതിനുമുള്ള 

സാകെതിേ ക്സവദഗ്ദ്ധ്യല്ലൃം കശഷിയും ഈട്.ം ‘നീര്ത്തെ വിേസനരവര്ത്തനത്തിന്’ 

സര്ക്കാര്  ഄക്രഡികറ്റഷ   ഈട്.ം IRTC ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിടയ ഄറിയിച്ചിട്ടു്്. ഇ 

കരാജക്ട് IRTC മുകഖന നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 
 

21.08.2022 ടല തീരുമാനം :-  ഒകട്ടാമാറ്റിേ് ടവതര്  കേഷ   സ്ഥാപികക്ക് സ്ഥലം 

നിര്ം യികക്ക്ത് Kerala State Disaster Management Authority യുടെ െി 

ഄഭിരായമാരാഞ്ഞാണ്. ടവതര്കേഷനില്  സ്ഥാപിന്നുന്ന ഈപേരണങ്ങളുടെ ടമയിെന സ്, 

പ്പം ടവതര്കേഷടെ ക്സദനംദിന പരിപാലനം എങ്ങടനയാണ് എ. തുെങ്ങിയ ോരയങ്ങള്  

വയക്തമല്ല. ഇ  സാഹേരയത്തില്  KSDMA ടമമ്പര്  ടസക്രട്ടറിയുടെ െി ഄഭിരായമാരാഞ്ഞ് 
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പിന്നീെ് പരിഗണിക്കാ   തീരുമാനിച്ചു. നിര്വഹണം ഏത് ഏജ സിടയ ഏല്പ്പിക്കണം, Indian 

Metrological Departmentന് കശഖരിന്നുന്ന വിവരങ്ങള്  എങ്ങടന ക്സേമാറം  എന്നതെക്കമുള്ളവ 

പരികശാധിച്ച ്റികപ്പാര്ട്ട്  നല്ോ   KSDMA ടയ ചുമതലടപ്പടുത്തി.  

ആതനുസരിച്ച ്KSDMA ടമമ്പര്  ടസക്രട്ടറി ടവതര്കേഷ   സ്ഥാപിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച ്

ശ്രദ്ധ്ികക്ക് ോരയങ്ങളും മകള് വിശദാംശങ്ങളും 15.10.2022 ടല കയാഗത്തില്  ഄവതരിപ്പിച്ചു. 
 

15.10.2022 ടല തീരുമാനം 

KSDMA ടമമ്പര്  ടസക്രട്ടറി ഄവതരിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങള്  ഈള്ടപ്പടുത്തി വിശദാംശങ്ങള്  

റികപ്പാര്ട്ട് അയി നല്േണം. ആങ്ങടന ലഭിന്നുന്ന റികപ്പാര്ട്ടിടെ െി ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഄടുത്ത 

കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയില്  പരിഗണിന്നുന്നതാണ്. 
 

നെപെി:- 1) ടമമ്പര്  ടസക്രട്ടറി, KSDMA 

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് 

2.3 ഖണ്ഡിേ 4.72 

രോന്നര സൗത്ത് രാനാമപഞ്ചായത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഒ്ീസറടെ 07.07.2022 ടല േത്തം ശുേിതൃമിഷ   അലപ്പുഴ ജില്ലാ 

കോഒര്ഡികനറ്ററടെ 10.06.2022 ടല DS (SM)66/19/1-ാാാം നമ്പര്  േത്തം രോന്നര ടതക്ക് 

രാനാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 25.03.2022 ടല 1(9)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം 

ഄനുബന്ധമായി കേര്ത്തിരിന്നുന്ന കരാജക്ടുേളുടെ പട്ടിേയും  (SRG 668/22- CC /372/22). 
 

 

ഖര-ദ്രവ മാലിനയ സംസ്കരണത്തിടെ ഭാഗമായി താടഴ പറയുന്ന 5 കരാജക്ടുേള്  2021-

22 വര്ഷം രോന്നര സൗത്ത് രാനാമപഞ്ചായത്ത് ഏടറ്റടുത്തിരു.. ആതില്  4 കരാജക്ടുേളിലായി 

100 ബകയാഗയാസ് ലാനാറു കേള്  സ്ഥാപിച്ചു. 2864 ബകയാബി.േളും വിതരണം ടേയ്തു. ഇ  

രവൃത്തി ബിഡ്ിംഗ് ൊടത ആെകരാനറ്റഡ് ്റല്  ടെകനാളജി ടസെര്  (IRTC) 

പാലക്കാെിടനയാണ് ഏല്പിച്ചത്. ബിഡ്ിംഗ് ൊടത IRTC – ടയ നിര്വഹണ ഏജ സിയായി 

ടതരടഞ്ഞടുത്ത നെപെിക്ക് സാകരേരണം നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച ്
 

 

 

 

 

 

 

ക്രമ 
നം 

കരാജക്ട് 
നം 

കരാജക്ടിടെ കപര് വിേസന
് ്് 
ജനറല്  
രൂപ 

തനത് 
് ്് 

ഗുണകഭാ
ലിസ് 
വിഹിതം 
രൂപ 

ധനോരയ 
േമ്മീഷ   
രാനാെ് 
(ക്സറ്റഡ് ) 
രൂപ 

അടേ 
രുപ 

1 38/22 ബകയാഗയാസ് ലാനാെ് 
0.5M3 

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

2 126/22 ബകയാഗയാസ് ലാനാെ് 
0.5M3 

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

3 121/22 ബകയാഗയാസ് ലാനാെ് 
0.75M3 

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

4 118/22 ബകയാഗയാസ് ലാനാെ് 
1M3 

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

5 113/22 ബകയാബി   0 1440 5,15,520 46,38,240 51,55,200 
 അടേ 5,86,480 5,360 10,18,020 47,67,840 63,77,700 
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നിര്വഹണ ഏജ സിടയ ടതരടഞ്ഞടുന്നുന്ന സമയത്ത് IRTC ഄല്ലാടത മറ്റ് ഄക്രഡിറ്റഡ് 

ഏജ സി ഈ്ായിരുകന്നാ എന്നതെക്കമുള്ളവ പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ോ   

ശുേിതൃമിഷ   എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടടറ 21.08.2022 ടല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി 

ചുമതലടപ്പടുത്തിയ രോരം എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  15.10.2022 ടല കയാഗത്തില്  റികപ്പാര്ട്ട്  

നല്േി. 

15.10.2022 ടല കയാഗത്തില്  നല്േിയ റികപ്പാര്ട്ട്:- IRTC യുമായി രാനാമപഞ്ചായത്ത് എരാനിടമെ് 

വച്ചത് 2021 ഡിസംബര്  23, 24, 29 തീയതിേളിലായാണ്. ഇ സമയത്ത് IRTC ന്നും 

‘ടറയ്ഡ്കോയ്ക്കും’ ഖരമാലിനയ സംസ്കരണ കമഖലയില്  ഄക്രഡികറ്റഷ   ഈ്ായിരു.. രകതയേ 

പരിഗണന നല്േി സാകരേരണം നല്ോല്ലൃന്നതാടണന്ന് എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ശുപാര്ശ 

ടേയ്തു. 

 
 

തീരുമനം :- ബിഡ്ിംഗ് നെകത്ത്തായിരു. എന്ന് കയാഗം നിരീക്ഷിച്ചു. 

എെിലം ശുേിതൃമിഷ   എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  െി ശുപാര്ശ 

ടേയ്ത രോരം സാകരേരണം നല്ൄ..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡബ്ളിയു.എം) വൄപ്പ് 
 

2.3 ഖണ്ഡിേ 4.73 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

ബഹു.രാജയസഭ എം.പി. ശ്രീ ഄബ്ദുള്  വഹാബിടെ 18.08.2022 ടല േത്തം മലപ്പുറം ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 16.08.2022 ടല DP/MPM/20/2022-ാാാം  നമ്പര്  േത്തം മലപ്പുറം ജില്ലാ 

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

 

 

 

 

കരാ.നം: 831/23 ഄെെല്  99,00,000  രൂപ 

(മകള് വിഭാഗം ്്്) 

കപര് നിലമ്പൂര്  ബഡ്സ് സ്കൂളിടെ കഹാേലിന് രോതിയ ടേട്ടിെ നിര്മ്മാണം 
 

ഏറനാെ് ോരിറ്റബിള്  ട്രേിനു േീഴില്  നിലമ്പൂര്  നഗരസഭാ രകദശത്ത് “സ്കൂള്  ക്ാര്  

ഹിയറിംഗ് ആംപകയര്ഡ്” എന്ന കപരില്  രു ബഡ്സ് സ്കൂള്  രവര്ത്തിന്നു.്്. 2005 ല്  

ആതിന് സര്ക്കാരില്  നിന്ന് എയ്ഡഡ് പദവി ലഭിച്ചിട്ടു്്. 102 വിദയാര്ഥിേള്  പഠിന്നുന്ന ഇ 

സ്ഥാപനത്തിടല 50 ൄട്ടിേള്  ട്രേ് വാെേയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ടേട്ടിെത്തിലാണ് താമസിന്നുന്നത്. 

ഇ സ്കൂളിന് കഹാേല്  നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കരാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കിയിരിന്നു.. ആതു നെപ്പാക്കാ   രകതയോനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  
 

തീരുമനം :- ആതു പിന്നീെ് പരിഗണിക്കാ   തീരുമാനിച്ചു. 

നെപെി:- 1) ധനവൄപ്പ് 
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
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3. ടപാതുവിഷയം 
 

1) പട്ടിേജാതി പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തിടല ടപണ്ൄട്ടിേള്ന്നുള്ള വിവാഹ  ധനസഹായം  

പതിനാലാം പഞ്ചവം അരപദ്ധ്തി സബ്സിഡി- ധനസഹായ മാര്ഗകരഖ രോരം 

പട്ടിേജാതി / പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തിടല ടപണ്ൄട്ടിേളുടെ വിവാഹത്തിന് ധനസഹായം 

നല്ോനുള്ള കരാജക്ടുേള്  രാനാമപഞ്ചായത്തേള്ന്നും നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ന്നും  

ഏടറ്റടുക്കാം. പട്ടിേജാതി വിഭാഗത്തില്ടപ്പട്ട ടപണ്ൄട്ടിേള്ക്ക് 75000 രൂപ നിരക്കില്  

ധനസഹായം നല്ോം. പട്ടിേവര്ഗ  വിഭാഗത്തിടല ടപണ്ൄട്ടിേള്ക്ക് നല്ോല്ലൃന്നത് 1,00,000 

രൂപയാണ്. മാര്ഗകരഖ തയ്യാറാക്കിയകപ്പാള്  പട്ടിേജാതി വൄപ്പ് നല്േിടോ്ിരുന്ന 

ധനസഹായ തുേ 75,000 രൂപയായിരു.. പട്ടിേജാതി പട്ടിേവര്ഗ വിേസന വൄപ്പിടെ 

30.08.2022 ടല 43/2022/പജപവവിവ-നമ്പര്  ഈത്തരല്ലൃ രോരം പട്ടിേജാതി വിഭാഗത്തിടല 

ടപണ്ൄട്ടിേള്ന്നുള്ള വിവാഹ ധനസഹായ നിരക്ക് 1.25 ലക്ഷം രൂപയായി വര്ദ്ധ്ിപ്പിച്ചിട്ടു്്. 

വൄപ്പ് നല്ൄന്ന ധനസഹായല്ലൃം തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  നല്ൄന്ന ധനസഹായല്ലൃം 

ഏേീേരിക്കണടമന്നതാണ് പതിമൂന്നാം പഞ്ചവം അരപദ്ധ്തി മുതല്  സര് ക്കാര്  

സൃീേരിച്ചിരിന്നുന്ന നയം. 

ഇ സാഹേരയത്തില്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  മുകഖന പട്ടിേജാതി വിഭാഗത്തിടല 

ടപണ്ൄട്ടിേള്ന്നു നല്ൄന്ന വിവാഹ ധനസഹായതുേ 1.25 ലക്ഷം രൂപയായി വര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കാ   

തീരുമാനിച്ചു. പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തിടല ടപണ്ൄട്ടിേള്ന്നും വിവാഹ ധനസഹായം ഇ 

നിരക്കില്  നല്കാല്ലൃന്നതാണ്.  പതിനാലാം പഞ്ചവം അര പദ്ധ്തി സബ്സിഡി – ധനസഹായ 

മാര്ഗകരഖയില്  രതിപാദിന്നുന്നതു കപാടല പട്ടിേജാതി വിഭാഗത്തിന് 3.00 ലക്ഷം രൂപ 

വാര്ഷിേ വരുമാനടമന്നതെക്കമുള്ള മകള് മാനദണ്ഡങ്ങള്  പാലിക്കണം. എന്നാല്  പട്ടിേവര്ഗ 

വിഭാഗത്തിന് വരുമാനപരിധി ആല്ല. തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  നല്ൄന്ന ഇ നിരക്ക് 

15.10.2022 നുകശഷം നെന്നുന്ന വിവാഹത്തിനാണ് ബാധേമായിരിന്നുന്നത്. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

 

2) 2022-23 ടല പദ്ധ്തി നിര്വഹണം – ഄവകലാേനം  
                   
 

(i) ഇ വര്ഷടത്ത പദ്ധ്തി നിര്വഹണം ോരയക്ഷമല്ലൃം സമയബന്ധിതല്ലൃം അക്കാ   

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  നെപെി സൃീേരിക്കണം. ട്ബ്രുവരി ഄവസാനകത്താടെ 

കരാജക്ടുേളുടെ നിര്വഹണം പൂര്ത്തിയാക്കി മാര്ച്ച ് അദയവാരം തടന്ന ബില്ലുേള്  ട്രഷറിന്നു 

സമര്പ്പിന്നുന്ന രീതിയികലയ്ക്ക് കരാജക്ടുേളുടെ നിര്വഹണം േിട്ടടപ്പടുത്തണം. ആതിനായി ജില്ലാ 

അസൂത്രണസമിതിയുടെ അഭിമുഖയത്തില്  പദ്ധ്തി നിര്വഹണം ഄവകലാേനം ടേയ്യണം. 

ജില്ലാതല ഄവകലാേനത്തിനു പേരം കലാന്നു തലത്തിലം മുനിസിപ്പല്  തലത്തിലം 

ഄവകലാേനം സംഘെിപ്പിക്കണം. കലാന്നുതല ഄവകലാേനത്തില്  കലാന്നു 

പഞ്ചായത്തിടലയും കലാന്നു പഞ്ചായത്ത കമഖലയിടല രാനാമപഞ്ചായത്തേളിടലയും എല്ലാ 

നിര്വഹണ ഈകദയാഗസ്ഥോകരയും രസിഡറു കമാകരയും ഈള്ടപ്പടുത്തി ഄവകലാേനം ടേയ്യുന്ന 

രീതിയാണ് സൃീേരികക്ക്ത്. കരാജക്ട് നിര്വഹണത്തില്  നിലനില്ന്നുന്ന രനം ങ്ങള്  
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വിലയിരുത്തി രകതയേ ആെടപെല്  നെത്തണം. എസ്.സി.പി, റ്റി.എസ്.പി കരാജക്ടുേള്  

രകതയേം ഄവകലാേനം ടേയ്യണം.  

(ii) ഄവകലാേന കയാഗങ്ങളില്  േഴിവതും ജില്ലാേളക്ടര്  പടെടുക്കണം. ജില്ലാ േളക്ടര്ക്ക് 

പടെടുക്കാ   േഴിയാത്ത സാഹേരയങ്ങളില്  ജില്ലാ േളക്ടറടെ രിതിനിധി പടെടുകക്ക്താണ്. 

ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഒ്ീസര് , തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് കജായിെ് ഡയറക്ടര്, ടഡപൂട്ടി 

ഡയറക്ടര്  ഒ ്് പഞ്ചായത്ത്, ഄഡീഷണല്  ടഡവലപ്ടമെ് േമ്മീഷണര്  (ജനറല്) എന്നിവര്  

എല്ലാ കയാഗത്തിലം പടെടുക്കണം. നഗരോരയ കമഖലാ കജായിെ് ഡയറക്ടടറെി 

ഈള്ടപ്പടുത്തി കവണം നഗരസഭേളുടെ പദ്ധ്തി നിര്വഹണം ഄവകലാേനം ടേകയ്യ്ത്.  

(iii)കരാജക്ടുേളുടെ ടവറ്റിംഗ്, സാകെതിോനുതി എന്നിവയുടെ പൂര്ത്തിയാക്കല്  നെപെി 

വളടര രോറേിലാണ്. വിശദാംശം താടഴ കേര്ന്നു..  

2022-23-ടല കരാജക്ടുേളുടെ വിശദാംശങ്ങള്  

അടേ കരാജക്ടുേളുടെ എം ം  - 2,32,209 

സാകെതിോനുമതി അവശയമില്ലാത്ത കരാജക്ടുേളുടെ എം ം - 1,43,182 

ആതുവടര ടവകള് ടേയ്ത കരാജക്ടുേളുടെ എം ം - 1,02,008 

സാകെതിോനുമതി അവശയമുള്ള കരാജക്ടുേളുടെ എം ം - 89,147 

സാകെതിോനുമതി ലഭിച്ച കരാജക്ടുേളുടെ എം ം - 10,817 
 

മുഴവ   കരാജക്ടുേളുടെ ടവറ്റിംഗ് നെപെി കക്ടാബര്  31-നേം പൂര്ത്തിയാക്കണം. 

തകേശസൃയംഭരണ േീ ്് എഞ്ചിനീയര്  ഄറിയിച്ച രോരം സാകെതിോനുമതി അവശയമുള്ള 

കരാജക്ടുേള് ക്ക് നവംബര്  30-നേം സാകെതിോനുമതി നല്േണം. ടവറ്റിംഗ് 

ഒ്ീസര്മാരുടെ കയാഗം രകതയേമായി വിളിച്ച ് ടവറ്റിംഗ് നെപെി പൂര്ത്തിയാക്കാ   ജില്ലാ 

േളക്ടര് മാര്  നെപെി സൃീേരിക്കണം. ടവറ്റിംഗിനു ഄയയ്ക്കുന്ന കരാജക്ടുേള്  പരമാവധി 2 

ദിവസത്തിനേം പൂര്ത്തിയാക്കി തിരിടേ നല്േണം. സാകെതിേ ഄനുമതി 4 ദിവസത്തിനേം 

പൂര്ത്തിയാക്കണം.  

നിര്മ്മാണ കരാജക്ടുേളുടെ ടവറ്റിംഗ്, സാകെതിേ ഄനുമതി, ടെ്റിംഗ്, നിര്വഹണം 

അരംഭിക്കല്  എന്നിവ ോലതാമസം ൊടത നെപ്പാന്നുന്നതിനായി രകതയേ ആെടപെല്  

നെത്താ   തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് എക്സിേുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്മാടര ജില്ലാതലത്തില്  

ചുമതലടപടുത്ത.. സംസ്ഥാന തലത്തില്  തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീ്് എഞ്ചിനീയര്  ആതു 

രകതയേമായി ഄവകലാേനം ടേയ്യണം.  

(iv) വയക്തിഗത കരാജക്ടുേളുടെ ഗുണകഭാലിസ് ലിേ് ഄന്തിമമാക്കി നിര്വഹണ 

ഈകദയാഗസ്ഥര്ന്നും കലാക്ക് /ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും ക്സേമാറന്ന നെപെിക്രമം കക്ടാബര്  25-

നേം പൂര്ത്തിയാക്കണം. ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി ആത് പരികശാധിച്ച ്അവശയമായ ആെടപെല്  

നെത്തണം.  
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 (v) കലാക്ക് /മുനിസിപ്പല്  തല ഄവകലാേനങ്ങളില്  ഄതതു രകദശടത്ത ജില്ലാ 

അസൂത്രണ സമിതി ഄംഗങ്ങള്  പടെടുന്നുന്നതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി നിര്കേശം 

നല്േണം. ഄവകലാേന കയാഗങ്ങളില്  ഈന്നയിക്കപ്പടുന്ന രനം ങ്ങള്  ജില്ലാതലത്തില്  

പരിഹരികക്ക്വ ജില്ലാ അസൂത്രണ സമതി / ജില്ലാ േളക്ടര്  ആെടപട്ടു പരിഹരിക്കണം. 

സര്ക്കാര്  ആെടപകെ്വ കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിന്നു നല്കേ്താണ്. സര്ക്കാര്  

ആെടപകെ് വിഷയങ്ങള്  കേറ്റ് ലാനാനിംഗ് കബാര്ഡ്  വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഗം േീ്് 

കക്രാഡീേരിച്ചു നല്േണം. കലാക്ക് / മുനിസിപ്പല്  / ജില്ലാതല ഄവകലാേനം ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് 

ഒ്ീസര്  ഏകോപിക്കണം. ആത് കേറ്റ് ലാനാനിംഗ് കബാര്ഡ് വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഗം 

േീ്് രകതയേം ഄവകലാേനം ടേയ്യണം. 

നെപെി:- 1) എല്ലാ ജില്ലാ േളക്ടര്മാരും 
2)േീ്്, കേറ്റ് ലാനാനിംഗ് കബാര്ഡ് ഡി.പി ഡിവിഷ   

3)എല്ലാ ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഒ്ീസര്മാരും  
4)തകേശസൃംഭരണ േീ്് എഞ്ചിനീയര്  

5)എല്ലാ തകേശസൃയംഭരണ എക്സിേുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്മാരും 
6)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

 

3) വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി കഭദഗതി  

ധനവൄപ്പിടെ 3.10.2022 ടല 121/2022/ധന ഈത്തരല്ലൃ രോരം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 

ഇ വര്ഷം ലഭയമാൄന്ന വിേസന ്്് സാധാരണ വിഹിതം, എസ്.സി.പി, റ്റി.എസ്.പി  

എത്രടയന്ന് ഄറിയിച്ചിട്ടു്്. ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 

വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിന്നും മാറ്റം വരുകത്ത്തു്്. ഄതിദാരിദ്രയ നിര്മ്മാര്ജന പദ്ധ്തി 

നെപ്പാന്നുന്നതിടെ ഭാഗമായി രൂപം നല്േിയ ക്സമകക്രാ ലാനാനുേള് , രാകദശിേ സാമ്പത്തിേ 

വിേസനം ലക്ഷയമിട്ടുടോണ്ടുള്ള കരാജക്ടുേള്, ക്സനരോണി വിേസനത്തിനുള്ള കരാജക്ടുേള്, 

അനിമല്  ബര്ത്ത് േണ്കട്രാള്  (ABC) കരാരാനാം ഈള്ടപ്പടെ ടതരുല്ലൃനായ ശലയം 

പരിഹരിന്നുന്നതിനുമുള്ള കരാജക്ടുേള്  എന്നിവ ഏടറ്റടുന്നുന്നതിന് മു ഗണന നല് േി വാര്ഷിേ 

പദ്ധ്തി പരിഷ്കരിക്കണം.  

രാനാമപഞ്ചായത്തേള്  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ക്സമകക്രാലാനാനുേടള ഄെിസ്ഥാനമാക്കി  

കമല്ത്തട്ട് പഞ്ചായത്തേള്  ഏടറ്റടുകക്ക്തായ കരാജക്ടുേള്  ബന്ധടപ്പട്ട കലാക്ക്/ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തേള്  ഄവയുടെ വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയുടെ ഭാഗമാക്കണം.  

ഄധിേ തുേ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ആതിനേം വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയില്  ഈള്ടക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള 

കരാജക്ടുേളില്  ഇ വര്ഷം നിര്വഹണം അരംഭിക്കാ   േഴിയാത്തതും ഄടുത്ത വര്ഷകത്തയ്ക്ക് 

മാറ്റാ   േഴിയുന്നതുമായ കരാജക്ടുേള്  ഴിവാക്കി വിഹിതം േട്കത്ത്തും അ വിഹിതം 

വേയിരുത്തി കമല്പ്പറഞ്ഞ കരാജക്ടുേള്  പദ്ധ്തിയില്  ഈള്ടക്കാള്ളികക്ക്തുമാണ്. 

ആവകയാടൊപ്പം ഴിവാക്കാനാോത്തതും ഄെിയന്തിര രാധാനയമുള്ളതുമായ താടഴ 

രതിപാദിന്നുന്ന കഭദഗതിേളും വരുത്താല്ലൃന്നതാണ്. 
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(i) ക്സല ്് മിഷ   കരാജക്ടുേള്  ഈള്ടപ്പടെ ടുതല്  തുേ അവശയമായ കരാജക്ടുേളുടെ 

വിഹിതം വര്ദ്ധ്ിപ്പിന്നുേ. 

(ii) മറ്റ് തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതം ട്ടികച്ചര്ത്ത് സംയുക്ത കരാജക്ടുേളുടെ 

വിഹിതം വര്ദ്ധ്ിപ്പിന്നുേ. 

(iii) ദ്രവ/ഖര മാലിനയ സംസ്കരണ കരാജക്ടുേള്  രോതുതായി ഏടറ്റടുക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

(iv) കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന പദ്ധ്തി രോരം വിഹിതം ലഭിച്ചിട്ടുട്െില്  രോതിയ കരാജക്ടുേള്  

ഏടറ്റടുന്നുേ (അവശയമുട്െില്  തകേശഭരണ സ്ഥാപന വിഹിതം െി വേയിരുത്തേ) 

(v)  കലാേ ബാെ് സഹായകത്താടെ നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  നെപ്പാന്നുന്ന കേരള 

കസാളിഡ് കവേ് മാകനടെെ് കരാജക്ടിടെ (KSWMP) ഭാഗമായ കരാജക്ടുേള്  വാര്ഷിേ 

പദ്ധ്തിയുടെ  ഭാഗമാക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

(vi) ഄെിയന്തിരമായി ഏടറ്റടുകക്ക് രോതിയ കരാജക്ടുേള്  ഈട്െില്  ഄവ വാര്ഷിേ 

പദ്ധ്തിയുടെ ഭാഗമാന്നുേ 

(vii) ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതികയാ ടവറ്റിംഗ് ഒ്ീസകറാ നിര്കേശിച്ചതിന് ഄനുസൃതമായി  

ബന്ധടപ്പട്ട കരാജക്ടുേള്  പരിഷ്ക്കരിന്നുേ. 

(viii) ടുതല്  വിവരങ്ങള്  ഈള്ടപ്പടുത്തി കരാജക്ടുേള്  നിര്വഹണ കയാഗയമാകക്ക്തുട്െില്  

ബന്ധടപ്പട്ട കരാജക്ടുേള്  പരിഷ്ക്കരിന്നുേ. 

(ix) അയുര്കവദ, കഹാമികയാ ഡിടസ്പ സറിേള്  അയുഷ്  ടഹല്ത്ത് & ടവല്നസ് 

കേന്ദ്രങ്ങളായി മാകള്േ എന്ന ലക്ഷയകത്താടെ നാഷണല്  അയുഷ് മിഷ   ഄനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 

്്് വേയിരുത്തി അയുര്കവദ, കഹാമികയാ ഡിടസ്പ സറിേളുടെ ഄെിസ്ഥാന 

സൗേരയങ്ങള്  ടമച്ചടപ്പടുത്തന്നതിനുള്ള കരാജക്ടുേള്  ഏടറ്റടുന്നുേ 

(x) രകതയേ ഘെേപദ്ധ്തിയിലം  പട്ടിേവര്ഗ ഈപപദ്ധ്തിയിലം ഈള്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ടപാതു 

കരാജക്ടുേളില്  ്ീസിബിലിറ്റി സര്ട്ടി്ിക്കകള്ം കസാഷയല്  മാപ്പും ലഭിക്കാ   

സാധയതയില്ലാത്ത കരാജക്ടുേള്  ഴിവാക്കി പേരം രോതിയ കരാജക്ടുേള്  

ഏടറ്റടുക്കാല്ലൃന്നതാണ്. ആത്തരത്തില്  ഴിവാന്നുന്ന കരാജക്ടുേള്  ്ീസിബിള്  ഄല്ലാടയന്ന് 

ബന്ധടപ്പട്ട പട്ടിേജാതി വിേസന വൄപ്പ് / ക്സട്രബല്  എക്സ്റ്റ ഷ   ഒ്ീസര്  

സാക്ഷയടപ്പടുത്തണം. 

(xi) ടെ്ര്  കസവിംഗ്സ്, മതിയായ ഗുണകഭാക്താക്കള്  ആല്ലാതിരിന്നുേ തുെങ്ങിയ 

ോരണങ്ങളാല്  മിച്ചം തുേ ലഭയമാടണെില്  അ തുേ, ടുതല്  വിഹിതം അവശയമായ മറ്റ് 

കരാജക്ടുേള്ക്ക് ലഭയമാന്നുേ (കസവിംഗ്സ് ലഭയമായ കരാജക്ടുേളും കഭദഗതി 

ടേയ്യാല്ലൃന്നതാണ് ). 

(xii) ടവറ്റിംഗ് ഒ്ീസറടെ ഄനുമതി ലഭിക്കാതിരിന്നുേകയാ സാകെതിോനുതി 

ലഭിക്കാതിരിന്നുേകയാ മകറ്റടതെിലം ോരണത്താല്  നിര്വഹണം തുെങ്ങാ   

േഴിയാത്തകതാ അയ കരാജക്ടുേള്  വാര്ഷിേ  പദ്ധ്തിയില് നി.ം ഴിവാക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

(xiii) വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയില്  ഈള്ടപ്പടുത്തിയ ഏടതെിലം കരാജക്ട് എം.പിയുടെ രാകദശിേ 

വിേസന പരിപാെി, എം.എല്.എ യുടെ രകതയേ വിേസന ്്് എന്നിവ  ഈള്ടപ്പടെയുള്ള 

കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന പദ്ധ്തിേള്  രോരം വൄപ്പുേകളാ എജ സിേകളാ 
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നെപ്പാന്നു.ട്െില്  ബന്ധടപ്പട്ട കരാജക്ടുേള്  വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയില് നി.ം 

ഴിവാകക്ക്താണ്. 

(xiv)  ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി ഄനുമതി നിരസിച്ചതും മാര്ഗകരഖ/സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങള്  

പാലിക്കാത്തതുമായ കരാജക്ടുേള്  വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയില് നി.ം ഴിവാകക്ക്താണ്. 

(xv)വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുമതികയാടെ/ 

നിര്കേശകത്താടെ തയ്യാറാന്നുന്ന കരാജക്ടുേള്  വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയില്  ഈള്ടപ്പടുത്താ 

ല്ലൃന്നതാണ്. 

സര്ക്കാര്  ഈത്തരവിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഏടറ്റടുത്ത എ.ബി.സി. ടസ്പഷയല്  

കരാജക്ടുേള്  കമഖലാതല മാര്ഗനിര്കേശങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി വിഹിതം േട്ത്തി വാര്ഷിേ 

പദ്ധ്തിയുടെ ഭാഗമാക്കണം. പതിനഞ്ചാം ധനോരയ േമ്മീഷ   രാനാെ് വേയിരുത്തിയ 

കരാജക്ടുേള്  കഭദഗതി  ടേയ്യു.ട്െില്  ആ-രാനാംസൃരാജ് കപാര്ട്ടലിലം ഄകത കഭദഗതിേള്  
വരുകത്ത്താണ്.  

ഇ ഈത്തരവ് രോരം ഏടറ്റടുന്നുന്ന രോതിയ കരാജക്ടുേളുടെയും ഈകപക്ഷിന്നുന്ന 

കരാജക്ടുേളുടെയും പട്ടിേ ഏറ്റല്ലൃം അദയം ടുന്ന രാനാമ/വാര്ഡ്സഭാ കയാഗത്തില്  

ഄവതരിപ്പികക്ക്താണ് 

പരിഷ്ക്കരിച്ച വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി  എല്ലാ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും 2022 നവംബര്  2-നേം 

ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കണം. വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയില്  ഏതു തരത്തിലള്ള 

കഭദഗതി അോടമ.ള്ടപ്പടുത്തി സര്ക്കാര്  ഈത്തരവിടെ േരടു തയ്യാറാക്കി നല്ോ   കേറ്റ് 

റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിടന ചുമതലടപ്പെത്തി. 

നെപെി:- 1) കേറ്റ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 
2) തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

4) 2023-24 ടല പദ്ധ്തി രൂപീേരണം  

കേന്ദ്ര ധനോരയേമ്മീഷ   രാനാറു കപകയാഗിച്ച ് 2023-24 വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി രൂപീേരണ 

നെപെിക്രമങ്ങളുടെ സമയക്രമം നിശ്ചയിച്ച,് ആതനുസരിച്ച ് നെപെിേള്  സൃീേരിച്ച ് 31.01.2023 

നേം ത്രിതല പഞ്ചായത്തേളുടെ പദ്ധ്തി eGSP- യില്  ഄപ് കലാഡ് ടേയ്യുന്നതിന് കേന്ദ്ര 

സര്ക്കാര്  നിര്കേശം നല്േിയിട്ടു്്. ആതനുസരിച്ചുള്ള രവര്ത്തനങ്ങള്  ഈെടന 

തുെകങ്ങ്താണ്. 

 പതിനഞ്ചാം ധനോരയേമ്മീഷ   രാനാെ് ഈപകയാഗിച്ചുള്ള പദ്ധ്തിേള്  eGSP യിലാണ് 

ഄപ് കലാഡ് ടേകയ്യ്ത്. GPDP കപാര്ട്ടലില്  സമയബന്ധിതമായി വിവരങ്ങള്  

കരഖടപ്പടുത്താടത വന്നാല്  അയത് പതിനഞ്ചാം ധനോരയേമ്മീഷ   രാനാെ് വിനി 

കയാഗടത്തയും ബാധിന്നും. ഇ സാഹേരയത്തില്  സംസ്ഥാനടത്ത ത്രിതല പഞ്ചായത്തേളുടെ 

2023-24 വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയിടല കേന്ദ്രധനോരയേമ്മീഷ   രാനാെ് ഈപപദ്ധ്തി രൂപീേരണ 

മാര്ഗനിര്കേശങ്ങള്, സമയക്രമം എന്നിവ താമസംൊടത രോറടപ്പടുവിന്നുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. 

ധനോരയേമ്മീഷ   രാനാെ് ഈപകയാഗിച്ചുള്ള പദ്ധ്തിേള്  ഄപ് കലാഡ് ടേയ്ത് 

പൂര്ത്തിയാകക്ക് ഄവസാന തീയതിയും സംസ്ഥാനത്തിടെ വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി ഄന്തിമമാക്കി 
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ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിന്നു സമര്പ്പികക്ക് ഄവസാന തീയതിയും 2023 

ജനുവരിയിലായാണ്.  

ധനോരയേമ്മീഷ   രാനാറു കപകയാഗിച്ച ് പദ്ധ്തി തയ്യാറാന്നുന്നതിനും ആതെക്കമുള്ള മകള് 

വിഹിതമുപകയാഗിച്ച ് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2023-24 പൂര്ം വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി 

തയ്യാറാന്നുന്നതിനും സമനൃയിപ്പിച്ച  (Sychronized) േല്ര്  കേറ്റ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 

തയ്യാറാക്കണം. പ്പം ഄടുത്ത വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഈത്തരവികെയും 

മാര്ഗകരഖയുകെയും േരെ് കേറ്റ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് തയ്യാറാക്കി വൄപ്പിനു നല്േണം.  

നെപെി:- 1) കേറ്റ് റികസാഴ്സ് കപഴ്സണ്  
3) തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

 
5) പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തില്ടപ്പട്ടവര്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണ ധനസഹായം 

ക്സല ്് ഭവന പദ്ധ്തിയുടെ മാര്ഗകരഖ രോരം പട്ടിേവര്ഗ സകെതങ്ങളില്  

താമസിന്നുന്നവര്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് 6.00 ലക്ഷം രൂപയാണ് നല്ോല്ലൃന്നത്. 

28.05.2022-ടല 115/2022/തസൃഭവ ഈത്തരല്ലൃ രോരമുള്ള പതിനാലാം പഞ്ചവല്സര 

പദ്ധ്തിയുടെ സബ്സിഡി -ധനസഹായ മാര്ഗകരഖ രോരം എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും 4.00 ലക്ഷം 

രൂപ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിന്നുന്നത് (ഖണ്ഡിേ 6.7 - ക്രമ നമ്പര്  1). ക്സല ്് മിഷ   

നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതുകപാടല പട്ടിേവര്ഗ സകെതങ്ങളില്  താമസിന്നുന്നവര്ക്ക് ഭവന 

നിര്മ്മാണത്തിന് 6.00 ലക്ഷം രൂപ നല്ോല്ലൃന്നതാടണന്ന് പതിനാലാം പഞ്ചവല്സര 

പദ്ധ്തിയുടെ സബ്സിഡി ധനസഹായ മാര്ഗകരഖയുടെ  ഖണ്ഡിേ 6.7 ക്രമനമ്പര്  1-ല്  കഭദഗതി 

വരുത്താ   തീരുമാനിച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

6) നിര്മ്മാണ കരാജക്ടുേളുടെ സാകെതിോനുമതി 

നിര്മ്മാണ രവൃത്തിേളുടെ കരാജക്ടിന്  സാകെതിോനുമതി നല്ൄന്നത് ക്സരസ് 

കസാഫ്ട് ടവയറിലൂടെയാണ്. ആത് സുകലഖ കസാഫ്ട് ടവയറമായി സമനൃയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല 

(synchronize). ഇ ര്് കസാഫ്ട് ടവയറം ലിെ് ടേയ്ത് സമനൃയിപ്പിക്കാനാവശയമായ നെപെി 

ഐ.ടേ.എം.  സൃീേരിക്കണം. 

 നെപെി:-1) ഡയറക്ടര്, ആ ്ര്കമഷ   കേരള മിഷ   
2) തകേശസൃയംഭരണ (ആ.ജി) വൄപ്പ് 
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4. രകതയേ വിഷയം 

====================  
4.1 അറാട്ടുരോഴ രാനാമപഞ്ചായത്്ത 
അലപ്പുഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഒ്ീസറടെ 25.07.2022 ടല േത്്ത (SRG 725/22 – CC/217/2022). 

 

വിഷയം:- ക്സല ്് പദ്ധ്തി രോരം വീടു നല്േല് . 
 

ക്സല ്് ഭവന പദ്ധ്തിയുടെ ്ിഷറീസ് ഄഡീഷണല്  ലിേില്  ശ്രീ.രോരുഷ , ോലെല് , 

വാര്ഡ് 14, ശ്രീ.കദവദാസ്, മുല്ലകേരില്, വാര്ഡ് 13 എന്നിവര്  ഈള്ടപ്പട്ടിട്ടു്്. ആവര്  2010-11 

വര്ഷം  ആ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധ്തി രോരമുള്ള ധനസഹായകത്താടെയാണ് വീടു നിര്മ്മിച്ചത്. 

ആകപ്പാള്  ആവരുടെ വീടു വാസകയാഗയമല്ലാടയന്ന് വികല്ലജ് എക്സ്റ്റ ഷ   ഒ്ീസര്  

ഄറിയിച്ചിട്ടു്്. മുമ്പ് ആവര്ക്ക്  വീടു നിര്മ്മാണത്തിന് സഹായം നല്േിയിട്ടു്്. 12 വര്ഷം 

േഴിയാത്തതിനാല്  ക്സല ്് പദ്ധ്തി രോരമുള്ള ധനസഹായം നല്ോ   ഄനുമതി 

നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം :- ആകപ്പാഴടത്ത വീെ് വാസകയാഗയമല്ല എ. രാനാമപഞ്ചായത്ത് 

ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയര്  െി സാക്ഷയടപ്പടുത്തണടമന്ന നിബന്ധ 

നകയാടെ ഄനുമതി നല്ൄ..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
 

4.2 ൄളക്കെ രാനാമപഞ്ചായത്ത് 

ൄളക്കെ രാനാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 27.09.2022 ടല K3-457/22- ടല േത്തം ൄളക്കെ 

രാനാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 19.08.2022 ടല 2(9)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം   (SRG 

1037/22). 
   

 

വിഷയം:- ക്സല ്് മിഷ   ലിേിടല ഄപാേത പരിഹരിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

ൄളക്കെ രാനാമപഞ്ചായത്തിടല ക്സല ്് ഭവന പദ്ധ്തിയിടല ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ 

ലിേില്  താടഴ പറയുന്നവര്  ഈള്ടപ്പട്ടിരു.. ആവരുടെ വിവരങ്ങള്  എം.ഐ.എസ്. രോരം 

എലിജിബിള്  അയി കരഖടപ്പടുത്തിയിരു.. ആകപ്പാള്  ആവര്  കയാഗയത ഈള്ളവരുടെ ലിേികലാ 

കയാഗയതയില്ലാത്തവരുടെ ലിേികലാ ആല്ല. ഇ സാഹേരയത്തില്  ഄപാേത പരിഹരിച്ച ്

ആവര്ക്ക് വീടുനിര്മ്മിച്ച ്നല്ോ   ഄനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

ഗുണകഭാക്താക്കളുടെ കപര് 

1) ശ്രീമതി തെമണി, ോറ്റഗറി – ജനറല്, ക്സല ്് ID – LF 0771486/2/321/12 

2) ശ്രീമതി കഷര്ളി ബാബു – ോറ്റഗറി – ജനറല്  - ക്സല ്് ID –LF 0231468/2/3211/03 

3) ശ്രീ. രാമേന്ദ്ര   - ോറ്റഗി –ജനറല്  - ക്സല ്് ID –LF 1648874/2/321/12 

4) ശ്രീമതി ഗിരിജ – ോറ്റഗറി – ജനറല്  - ക്സല ്് ID LF/1571931/2/321/8 
 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ.. എം.ഐ.സിടല ഄപാേത പരികശാധിച്ച ്

പരിഹരിന്നുന്നതിന് ക്സല ്് േീ്് എക്സിേുട്ടീവ് ഒ്ീസടറ 

ചുമതലടപ്പടുത്ത.. 
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4.3 ോവാലം രാനാമപഞ്ചായത്്ത 
 
അലപ്പുഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഒ്ീസറടെ 18.07.2022 ടല േത്്ത   (SRG 718/22 – CC/622/2021). 

 

വിഷയം: ക്സല ്് ഭവന പദ്ധ്തി – ഭാഗിേമായി രളയ ധനസഹായം ലഭിച്ചവര്ക്ക്  

            ധനസഹായം നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

കരാ.നം: 19/22 ഄെെല്   48,26,000 രൂപ 

 വിേസന ്്് ജനറല്  23,26,000 രൂപ 

 കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 10,00,000 രൂപ 

 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 10,00,000 രൂപ 

 സംസ്ഥാന വിഹിതം 5,00,000 രൂപ 

കപര് ക്സല ്് ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധ്തി ജനറല്   

 

രാനാമപഞ്ചായത്തിടല 9 ഗുണകഭാക്താക്കള്  പട്ടിേജാതി/ പട്ടിേവര്ഗ / ്ിഷറീസ് ക്സല ്് 

ഭവന പദ്ധ്തിയിടല ഄഡീഷണല്  ലിേില്  ഈള്ടപ്പട്ടവരാണ്. ആതില്  . വീതം എസ്.സി, 

എസ്.റ്റി വിഭാഗത്തില്ടപ്പട്ടവരും 7 കപര്  മം അയടതാഴിലാളി ൄടുംബത്തില്ടപ്പട്ടവരുമാണ്. 

ആവര്ക്ക്  ഭാഗിേമായി രളയ ദുരിതാശൃാസ പദ്ധ്തിയില്  (CMDRF, SDRF) ല്  നിന്ന് 

ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടു്്. കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയുടെ 10.02.2021, 14.09.2021 

തീയതിേളിടല തീരുമാനരോരം ക്സല ്് ഭവനപദ്ധ്തി രോരം ധനസഹായം നല്ൄന്നതില്  

നിയന്ത്രണമു്്. ആവര്ക്ക് രളയ ദുരിതാശൃാസ പദ്ധ്തി രോരം ലഭിച്ച തുേയും, ോവാലം 

രാനാമപഞ്ചായത്ത് നല്േിയ തുേയും വീെിടെ ആകപ്പാഴടത്ത ഄവസ്ഥയും താടഴ കേര്ന്നു.. 

ആവര്ക്ക് ക്സല ്് പദ്ധ്തി രോരം ഭവനനിര്മ്മാണത്തിനു ധനസഹായം നല്ോ   ഄനുമതി 

നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

ക്രമ 

നമ്പര്  

കപര് CMRDF, SDRF-ല്  

നി.ം ലഭിച്ച തുേ 

ക്സല്ില്  

നി. 

നല്േിയ തുേ  

നിര് മ്മാണത്തിടെ 

ആകപ്പാഴടത്ത സ്ഥിതി 

1 ശ്രീമതി തെമ്മ, 
ോപ്പില്ച്ചിറ (എസ്.സി) 

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

2 ശ്രീമതി. രീത, 15ല്  േിറ 
(എസ്.റ്റി) 

10,000 രൂപ 40,000  വീെിടെ ഄെിത്തറ 
നിര്മ്മാണം തുെങ്ങി 

3 ശ്രീ. തെച്ച  , 20-ല്  
േിറ 

60,000 രൂപ 40,000 കമല്ൂര വടര 
പൂര്ത്തിയാക്കി 

4 ശ്രീമതി. രമണി, 15-ല്  
േിറ 

60,000 രൂപ 40,000 ഄെിത്തറ 
പൂര്ത്തിയാക്കി 

5 ശ്രീമതി കശാഭനൄമാരി 
ബിന്ദുെഷ്ണ , ഄമ്പാട്ട്  

1,25,000 രൂപ 40,000 ഄെിത്തറ 
പൂര്ത്തിയാക്കി 

6 ശ്രീ.സുനി ശശിൄമാര്, 
ടോച്ചു പറമ്പ് 

60,000 രൂപ 40,000 കമല്ൂര വടര 
പൂര്ത്തയാക്കി 
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7 ശ്രീ. സുദര്ശന , 
േണ്ടുൄെി 

10,000 രൂപ 40,000 ഄെിത്തറ 
പൂര്ത്തിയാക്കി 

8 ഈദയൄമാര് , ടനല്ലൂര്  60,000 40,000 ഄെിത്തറ 
പൂര്ത്തിയാക്കി 

9 കശാഭന േമലാസന   60,000 ആല്ല ഄെിത്തറ 
പൂര്ത്തിയാക്കി 

 

തീരുമാനം :- 1) രളയത്തില്  വീടു തേര്ന്നവര്ക്ക് തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തില്  

നിന്ന് ധനസഹായം നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച ് കോഒര്ഡികനഷ   

േമ്മിറ്റിയുടെ 14.09.2021 ടല (ഖണ്ഡിേ 2.2 (1) തീരുമാന രോരം താടഴ 

പറയുന്ന രീതിയില്  നെപെി സൃീേരിക്കാനാണ് നിര്കേശിച്ചിരിന്നുന്നത് 

– SDRF, CMDRF ധനസഹായ മാനദണ്ഡം െി പരിഗണിച്ചാണ് ഇ 

തീരുമാനടമടുത്തത്. 

 “രളയത്തില്  75 മുതല്  100 ശതമാനം വടര നാശനഷ്ടമു്ായ 

ഭവനത്തിന് SDRF ല്  നി.ം CMRDF ല്  നി. ലഭിന്നുന്ന തുേ കേര്ത്്ത 

അടേ 4.00 ലക്ഷം രൂപ ലഭിന്നും. ആത്തരം ൄടുംബത്തിന് 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  ആനി വിഹിതം നല്കേ്തില്ല. 60 മുതല്  

74 ശതമാനംവടര നാശനഷ്ടമു്ായ ഭവനങ്ങള്ക്ക് (സമതല 

രകദശല്ലൃം മലകയാര രകദശല്ലൃം) SDRF ല്  നി.ം CMDRF ല്  നി.ം 

അടേ 2,50,000/- രൂപ ലഭിന്നും. എന്നാല്  പലകപ്പാഴം ഇ തുേ 

ഈപകയാഗിച്ച ് വീെ് വാസകയാഗയമാക്കാ   േഴിയില്ല. ആത്തരം 

കേസുേളില്  ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയറടെ ശുപാര്ശ രോരം 

രോതിയവീടു നിര്മ്മിതിക്കായി ബാക്കിവരുന്ന 1,50,000/- രൂപ 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നല്ോല്ലൃന്നതാണ്. 60 

ശതമാനത്തില്  താടഴ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചവര്ക്ക്   തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തില്  നിന്ന് രകതയേ ധനസഹായം നല്കേ്തില്ല. 

എന്നാല്  2018, 2019 ടല രളയത്തില്  വീെ് പൂര്ം മായും തേര്ന്ന   

ഏടതെിലം കേസുേളില്  SDRF, CMDRF ല്  നികന്നാ മകള് വിധത്തികലാ 

ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടിടല്ലെില്  ബന്ധടപ്പട്ട ഄസിേ്െ് 

എഞ്ചിനീയര് / ഄസിേെ് എക്സിേുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറടെ 

സാക്ഷയപത്രത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  വീടു നിര്മ്മാണത്തിനു 

ക്സല ്് നിരന്നു രോരം ധനസഹായം നല്ോല്ലൃന്നതാണ്”.  

ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  കയാഗം ആനി പറയുന്ന 

തീരുമാനം എടുത്ത. 2018-19 ടല രളയത്തില്  വീെ് പൂര്ം മായും 

തേര്ന്ന  ഏടതെിലം കേസുേളില്  SDRF/CMDRFല്  നികന്നാ മകള് 

വിധത്തികലാ വീടു നിര്മ്മാണത്തിനു ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടിടല്ലെില്  

മാത്രം ബന്ധടപ്പട്ട ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയറടെ സാക്ഷയപത്രത്തിടെ 
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ഄെിസ്ഥാനത്തില്  വീടു നിര്മ്മാണത്തിനു ക്സല ്് നിരന്നു രോരം 

ധനസഹായം നല്ോ   ഄനുമതി നല്ൄ.. 

2) ോവാലം രാനാമപഞ്ചായത്ത് നല്േിയ േത്തില്  ക്രമ നം 1 ടല 

ശ്രീമതി തെമ്മ, ോപ്പില്  േിറ എന്നയാള്ക്ക് 4.50 ലക്ഷം രൂപ അടേ 

നല്േിയിട്ടു്്. ഄധിേമായി 50,000 രൂപ നല്േിയത് നിര്വഹണ 

ഈകദയാഗസ്ഥടെ വീഴ്ചയാണ്. ആത് ബന്ധടപ്പട്ട നിര്വഹണ 

ഈകദയാഗസ്ഥ   തിരിടേ ഄെയ്ക്കണം.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
 
 

4.4 കോെിന്നുളം രാനാമപഞ്ചായത്്ത 
 

ആടുക്കി ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഒ്ീസറടെ 19.08.2022 ടല േത്തം കോെിന്നുളം രാനാമപഞ്ചായത്്ത 
ഭരണസമിതിയുടെ 12.07.2022 ടല തീരുമാനല്ലൃം തീറാധാരത്തിടെ പേര്പ്പും   (SRG 898/22 – 
CC/424/2022). 

 

വിഷയം:-  ക്സല ്് ഭവന പദ്ധ്തി – വീടു നിര്മ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നല്ൄന്നത്  

            സംബന്ധിച്ച.് 

കരാ.നം: 61/23 ഄെെല്   38,00,000 രൂപ 

 വിേസന ്്് സി.എ ്്.സി 

ടബയിസിേ് രാനാെ് 

6,00,000 രൂപ 

 കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 2,00,000 രൂപ 

 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 30,00,000 രൂപ 

കപര് ക്സല ്് -  ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതര്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല് - ജനറല്  
 
 

ആടുക്കി ജില്ലയെക്കം എകേകള് കമഖലയില്  ഭവനനിര്മ്മാണത്തിനുസ്ഥലം േട്ത്താ   

ബുദ്ധ്ിമുട്ടു്്. ഇ സാഹേരയത്തില്  കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയുടെ 11.01.2022 തീയതിയിടല 

തീരുമാന രോരം ഗുണകഭാക്താവ് ആകപ്പാള്  താമസിന്നുന്ന തകേശഭരണസ്ഥാനത്തിനു രോറത്ത് 

ഄകത ജില്ലയില്  എവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങിയാലം ഄവര്ക്ക് ഭൂമിയുടെ വിലയും വീടു 

നിര്മ്മാണത്തിടെ ധനസഹായല്ലൃം ഗുണകഭാക്താവിടന ടതരടഞ്ഞടുന്നുന്ന തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തില്  നിന്ന് നല്ോ   ഄനുമതിയു്്. ആടുക്കി ജില്ലയില്  കോെിന്നുളം 

രാനാമപഞ്ചായത്തിടല ശ്രീമതി ഷമീറ മുഹമ്മദ് എറണാൄളം ജില്ലയിടല കപാത്താനിക്കാെ് 

രാനാമപഞ്ചായത്തില്  സ്ഥലം വാങ്ങി. ആവര്  ഭൂമി വാങ്ങിയതിന് ധനസഹായം നല്േണടമന്നത് 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

തീരുമാനം  :- ഄനുമതി നല്ൄ.. 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
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4.5 ൄമാരരോരം രാനാമപഞ്ചായത്്ത 
 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഒ്ീസറടെ 01.07.2022 ടല േത്തം വികല്ലജ് എക്സ്റ്റ ഷ   ഒ്ീസറടെ 
11.10.2021 ടല റികപ്പാര്ട്ടും ഹരിപ്പാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 10.03.2022 ടല A1 
492/2022-ാാാം നമ്പര്  േത്തം ഄനുബന്ധ കരഖേളും    (SRG 650/22 – CC /379/22). 
 

വിഷയം: ക്സല ്് ഭവനപദ്ധ്തി – ഄഡീഷണല്  ലിേില്  ഈള്ടപ്പട്ടവര്ക്ക് വീടു നല്ൄന്നത്  

       സംബന്ധിച്ച.് 

ടേന്നാട്ട കോളനിയില്  ശ്രീ. കമാഹന   എന്ന അള്ക്ക് 2010-11-ല്  IAY ഭവനപദ്ധ്തി 

രോരം വീടു നിര്മ്മിന്നുന്നതിനു 90,000 രൂപ നല്േി (90% തുേ). വീെ് ലിെല്ലവല്  മാത്രകമ 

ഄ. പണിതുള്ളു. ഇ നിര്മ്മാണ രവൃത്തിേള്  ജീര്ം ിച്ചു കപാല്ലൃേയും ടപാളിച്ചു മാകള്േയും 

ടേയ്തു. പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗത്തില്ടപ്പട്ട ശ്രീ.കമാഹന   ആകപ്പാള്  ക്സല ്് ഄഡീഷണല്  ലിേില്  

ഈള്ടപ്പട്ടിട്ടു്്. (Life /4/476/93014). ആകേഹത്തിടെ ൄടുംബത്തിടല ദയനീയ സ്ഥിതി പരിഗണിച്ച ്

മുമ്പ് ക്സേപ്പറ്റിയ 90,000 രൂപ ൄറല്ലൃ ടേയ്ത് ബാക്കി തുേ നല്ോ   ഄനുമതി നല്േണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

തീരുമാനം  :- രകതയോനുമതി നല്ൄ.. എന്നാല്  2010-11 ല്  

സംഭവിച്ചതുകപാടല നിര്മ്മാണം പാതി വഴിയില്  ഈകപക്ഷിക്കാ 

തിരിക്കാ   രാനാമപഞ്ചായത്ത് ഈേിതമായ രീതിയില്  ആെടപെണം.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
 
 

4.6 വിളറ്ര്  രാനാമപഞ്ചായത്ത്  
 

പാലക്കാെ് ലാനാനിംഗ് ഒ്ീസറടെ 30.08.2022 ടല േത്തം വിളറ്ര്  രാനാമപഞ്ചായത്്ത 
ഭരണസമിതിയുടെ 11.08.2022 ടല 2(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 946/22 – CC /505/22). 

 

വിഷയം :-  ലക്ഷം വീടു കോളനിയിടല 24 ൄടുംബങ്ങള്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന്  

              രകതയേം കരാജക്ട് തയ്യാറാക്കാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

വിളറ്ര്  രാനാമപഞ്ചായത്തിടല ടുപാറ ലക്ഷം വീടു കോളനിയില്  14 റ്റവീടുേളിലം 5 ആരട്ട 

വീടുേളിലമായി താമസിന്നുന്ന 24 ൄടുംബങ്ങള്ക്ക് വീടു നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ   12.02.2022 ടല 

314/22/LSGD നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഈത്തരല്ലൃ രോരം ഄനുമതി നല്േിയിരു.. ആവര്  2020 – ടല 

േരടു ക്സല ്് ലിേില്  ഈള്ടപ്പട്ടിരുന്നതാണ്. ക്സല ്് പദ്ധ്തിയ്ക്കായി മാറ്റി വച്ചിരിന്നുന്ന 20 

ശതമാനം തുേയ്ക്ക് രോറടമ കവണം ആതിനുള്ള വിഹിതം േട്കത്ത്ടത.ം നിര്കേശിച്ചിരു.. 

ഇ ൄടുംബങ്ങള്ക്ക് വീടു നിര്മ്മിന്നുന്നതിനായി രകതയേമായി രു കരാജക്ട് എടുത്ത് 

നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്േണടമന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ആവര്ക്ക് ഭവനം നിര്മ്മിന്നുന്നതിനുള്ള വിഹിതം ക്സല ്് 

ഭവനപദ്ധ്തിയ്ക്കായി മാറ്റി വച്ചിരിന്നുന്ന തുേ (20 ശതമാനം തുേ)ന്നു 

രോറടമ അയിരിക്കണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ ഄനുമതി 

നല്ൄ.. എന്നാല്  ക്സല ്് ഭവനപദ്ധ്തിയിടല മകള് 

മാനദണ്ഡങ്ങള്  പാലികക്ക്താണ്.   

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
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4.7 രോല്പ്പള്ളി രാനാമപഞ്ചായത്്ത 
 
വയനാെ് ജില്ലാ ലാനാനിംഗ് ഒ്ീസറടെ 31.08.2022 ടല േത്തം രോതപ്പള്ളി രാനാമപഞ്ചായത്്ത 
ഭരണസമിതിയുടെ 20.07.2022 ടല 2(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം    (SRG 979/22 – CC /455/22). 
 

വിഷയം: പട്ടിേവര്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്ക് ക്സല ്് ഭവന പദ്ധ്തി രോരം നിരക്ക്  

            ഏേീേരിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

ക്സല ്് ഭവന പദ്ധ്തിയുടെ മാര്ഗകരഖ രോരം പട്ടിേവര്ഗ സകെതങ്ങളില്  

താമസിന്നുന്നവര്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് 6.00 ലക്ഷം രൂപയാണ് നല്ോല്ലൃന്നത്. 

പതിനാലാം പഞ്ചവം അരപദ്ധ്തിയുടെ സബ്സിഡി – ധനസഹായ മാര്ഗകരഖ രോരം എല്ലാ 

വിഭാഗത്തിനും 4.00 ലക്ഷം രൂപ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിന്നുന്നത് (ഖണ്ഡിേ 6.7 – ക്രമ നമ്പര്  1). 

മു   ഈത്തരല്ലൃ രോരമുള്ള 6.00 ലക്ഷം രൂപ തടന്ന തുെര്.ം ഄനുവദിക്കാ   ഄനുമതി 

നല്േണടമന്നത് സംബന്ധിച്ച.് പ്പം പട്ടിേവര്ഗ സകെതങ്ങളില്  താമസിന്നുന്നവര്ക്ക് 6.00 

ലക്ഷം രൂപ നല്ൄന്നതു കപാടല തടന്ന സകെതത്തിനു രോറത്ത താമസിന്നുന്നവര്ന്നും 6.00 

ലക്ഷം രൂപ വീതം നല്േണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിച്ച.്  

 

തീരുമാനം  :- 1) ക്സല ്് മിഷ  നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതുകപാടല പട്ടിേവര്ഗ 

സകെതത്തില്  താമസിന്നുന്നവര്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് 

6.00 ലക്ഷം രൂപ നല്ോല്ലൃന്നതാടണന്ന് സബ്സിഡി-

ധനസഹായ മാര്ഗകരഖയുടെ ഖണ്ഡിേ 6.7 ക്രമ നമ്പര്  1-ല്  

തിരുത്തല്  വരുത്താ   തീരുമാനിച്ചു. 

2) പട്ടിേവര്ഗ സകെതത്തിനു രോറത്തള്ളവര്ക്ക് 6.00 ലക്ഷം രൂപ 

നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച ്പിന്നീെ് പരിഗണിന്നുന്നതാണ്.    

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
 

4.8 ബഹു . തകേശസൃയംഭരണ-എക്സക്സസ് വൄപ്പ് മന്ത്രിയും ബഹു. അകരാഗയവൄപ്പു മന്ത്രിയും 

പടെടുത്ത 29.09.2022 ടല കയാഗ തീരുമാനം. 
 

 

 

വയനാെ് ജില്ലാ അശുപത്രി ടമഡിക്കല്കോകളജായി ഈയര്ത്തി. ജില്ലാ അശുപത്രിയുടെ 

ആതുവടരയുള്ള രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് വിഹിതം ടേലവഴിച്ചിരുന്നത്. 

എന്നാല്  ടമഡിക്കല്  കോകളജായി ഈയര്ത്തിടയെിലം ടമഡിക്കല്  എഡൂകക്കഷ   

ഡിപ്പാര്ട്ട്ടമെിടെ സഹായം കവ് രീതിയില്  ലഭിക്കാ   തുെങ്ങിയിട്ടില്ല. നിലവില്ായിരുന്ന 

എച്ച.്എം.സിന്നു പേരം എച്ച.്ഡി.സിക്കാണ് ആകപ്പാള്  അശുപത്രിയുടെ ഭരണ ചുമതല. ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തിടെ ധനസഹായം ആല്ലാടത വന്നാല്  അശുപത്രിയുടെ രവര്ത്തനം സുഗമമാേില്ല. 

ബഹു.തകേശസൃയംഭരണ-എക്സക്സസ് വൄപ്പ് മന്ത്രിയും ബഹു. അകരാഗയവൄപ്പു മന്ത്രിയും വൄപ്പു 

ടസക്രട്ടറിമാരും വയനാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രിസിഡറു കമായി 29.09.2022-ല്  നെന്ന 

കയാഗത്തില്  അശുപത്രിയുടെ ഭരണ ചുമതല എച്ച.്എം.സിയില്  തടന്ന നിലനിര്ത്തിയാല്  

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അവശയമായ വിേസന രവര്ത്തനത്തിന് വിഹിതം വേയിരുത്താടമന്ന് 
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ധാരണയായിരു.. ആതു സംബന്ധിച്ച ്അകരാഗയവൄപ്പില്  നിന്ന് ഈത്തരല്ലൃ്ായാല്  മാത്രകമ 

തുെര്  രവര്ത്തനല്ലൃമായി മുകന്നാട്ടു കപാോ   േഴിയു എ.ം കയാഗം വിലയിരുത്തിയിരു.. 

ആതികേല്  അകരാഗയവൄപ്പ് സൃീേരിച്ച തുെര്നെപെി സംബന്ധിച്ച.് 

ടമഡിക്കല്  കോകളജായി ഈയര്ത്തി അവശയം കവ് ഄെിസ്ഥാന 

സൗേരയടമാരുക്കാ   ോലതാമസടമടുന്നും എന്ന് അകരാഗയവൄപ്പ് രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറി 

കയാഗത്തില്  ഄറിയിച്ചു. ഄതിനാല്  വിേസന രവര്ത്തനമെക്കമുള്ള ക്സദനംദിന നെത്തിപ്പിന് 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആെടപടുേയാടണെില്  സഹായേരമാടണ.ം രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറി 

ഄറിയിച്ചു. ആതിനു സഹായേരമാൄം വിധം അശുപത്രിയുടെ ഭരണ ചുമതല എച്ച.്എം.സിയില്  

തടന്ന നിലനിര്ത്തിടക്കാ്് സര്ക്കാര്  ഈത്തരവ് ഈെടന ആറക്കാടമ.ം അകരാഗയ വൄപ്പ് 

രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറി ഄറിയിച്ചു.  
 

 
 

തീരുമാനം  :- വയനാടു ജില്ലയുടെ രകതയേസാഹേരയം െി പരിഗണിച്ച ് താടഴ 

പറയുന്ന തീരുമാനടമടുത്ത. അശുപത്രിയുടെ ഭരണചുമതല 

എച്ച.്എം.സിക്ക് നല്േണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തിടെ ഄനുവദനീയ വിഹിതം വിേസന 

രവര്ത്തനത്തിനും ക്സദനംദിന പരിപാലനത്തിനും 

ഈപകയാഗിക്കാ   ഄനുമതി നല്ൄ.. 2023-24 ടല വാര്ഷിേ 

പദ്ധ്തി കഭദഗതി സമയത്ത് ആതിനുള്ള കരാജക്ട് ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തിനു തയ്യാറാക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

 

നെപെി:- 1) അകരാഗയവൄപ്പ് 
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

 
 

4.9 ഄതിദരിദ്ര ൄടുംബങ്ങള്ക്ക് ക്സമകക്രാ ലാനാ   - കനാഡല്  ഒ്ീസറടെ ൄറിപ്പ്. (SRG 1059/22). 
   

 

 

വിഷയം:- ഄതിദരിദ്ര ൄടുംബങ്ങള്ന്നുള്ള ക്സമകക്രാ ലാനാ   
 

1) ഄതിദരിദ്ര ൄടുംബങ്ങള്ക്ക് കവ്ിയുള്ള ക്സമകക്രാ ലാനാ   കക്ടാബര്  15 നേം 

പൂര്ത്തിയാക്കാ  നിര്കദശിച്ചിട്ടു്്. ആതു പൂര്ത്തിയാക്കാത്ത തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  

ഄെിയന്തിരമായി ക്സമകക്രാ ലാനാ   തയ്യാറാക്കണം. ആത് നെപ്പാന്നുന്നതിന്നാവശയമായ  

വിഭവ സമാഹരണം രാകദശിേമായി േട്ത്തന്നതിന് തകേശസൃയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് ആെടപെല്  നെത്തണം. ആതികനാടൊപ്പം പദ്ധ്തി വിഹിതം ഈപകയാഗിച്ച ്

ടോണ്ടും ടരാജക്ടുേള് രൂപീേരികക്ക്താണ്. ആത്തരത്തില് തയ്യാറാന്നുന്നതിനും 

കരാജക്ടുള്ക്ക് ഄംഗീോരം നല്കുന്നതിനും ജില്ലയിടല ദാരിദ്രയ നിര്മ്മാര്ജന റ്ണിറ്റ് (PAU) 

കരാജക്ട് ഡയറക്ടര്മാര്  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുമായി കേര്ന്ന് നെപെിേള് 

സൃീേരിന്നുണം. 

2) ഄതിദരിദ്രര്ന്നുള്ള ക്സമകക്രാ ലാനാ   തയ്യാറാന്നുന്നകതാടൊപ്പം താടഴ പറയുന്നവ 

പരിഗണിച്ച ് മാര്ഗനിര്കേശം നല്േണടമന്ന് കേറ്റ് കനാഡല്  ഒ്ീസര്  കയാഗത്തില്  

അവശയടപ്പട്ടു.  
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i. ഄതിദരിദ്ര ൄടുംബങ്ങളിടല േിലടര ഄവരുടെ ബന്ധുക്കള്  ഏടറ്റടുന്നുേകയാ ടഷല്ട്ടര്  

കഹാമുേളികലക്ക് മാകള്േകയാ ടേയ്തിട്ടു്്. ആവര്  ഏോംഗ ൄടുംബങ്ങളില്ടപ്പട്ടവര്  

അടണെില്  ഄത്തരക്കാടര ഄന്തിമ പട്ടിേയില്  നിന്ന് നീക്കം ടേയ്യാകമാ എന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.്  
 

 

ii. വിവരകശഖരണ കവളയില്  രു തകേശ സ്ഥാപനത്തിടല ഗുണകഭാക്താവായി 

ഈള്ടപ്പടുേയും പിന്നീെ് മടറ്റാരു തകേശസ്ഥാപനത്തികലക്ക് മാറി കപാല്ലൃേയും ടേയ്ത 

വയക്തിേളും ൄടുംബങ്ങളും ഈ്്. ഄങ്ങടനയുള്ളവടര കനരടത്ത ഈള്ടപ്പട്ട തകേശ 

സ്ഥാപനത്തിടല ഗുണകഭാക്താവായി നിലനിര്ത്തകണാ ഄകതാ രോതിയ 

തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടല ഗുണകഭാക്താവായി മാറ്റണകമാ എന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

iii. ഄതിദരിദ്രടര േട്ത്തന്ന രക്രിയ പൂര്ത്തിയാക്കിയ കശഷം ഄര്ഹരായി 

േട്ത്തിയ േില ഗുണകഭാക്താക്കളുടെ വിവരം തകേശസ്ഥാപനങ്ങള്  ഄറിയിച്ചിട്ടു്്. 

ഄവടര ഄന്തിമമാക്കിയ പട്ടിേയില്  രോതുതായി കേര്ക്കാല്ലൃന്നതാകണാ എന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 
 
 

തീരുമാനം :- വിശദമായ പരികശാധനയുകെയും സര്കവയുടെയും 

ഄെിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആകപ്പാഴള്ള ലിേ് 

തയ്യാറാക്കിയിരിന്നുന്നത്. ആവര്ന്നുള്ള വിേസനകക്ഷമ 

രവര്ത്തനം മിേച്ച രീതിയില്  രു ഘട്ടടമത്തിയ 

തിനുകശഷം രോതിയ ട്ടികേര്ക്കലേള്  മതിടയന്ന് കയാഗം 

വിലയിരുത്തി. ഄതിനാല്  തല്ക്കാലം രോതിയതായി  

അകരയും ട്ടികേര്കക്ക്തില്ലാടയന്ന് തീരുമാനിച്ചു. 
   

iv.  വാസസ്ഥലം ആല്ലാ എന്ന കേശഘെേത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഄന്തിമ പട്ടിേയില്  

ഈള്ടപ്പട്ടുടവെിലം ക്സല ്് ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധ്തിയുടെ ഗുണകഭാലിസ് പട്ടിേയില്  

   തീരുമാനം  :- ആവടര ലിേില്  നിടന്നാഴിവാക്കാല്ലൃന്നതല്ല. ആവര്ക്കാവശയമായ 

കക്ഷമരവര്ത്തനമെക്കമുള്ളവ തുെരണം. 

തീരുമാനം :- ടതരടഞ്ഞടുത്ത തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തില്  നിന്ന് മടറ്റാരു 

തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തികലക്ക് കപാൄന്നത് ബന്ധുവീട്ടി 

കലക്ക്, ടഷല്ട്ടറികലക്ക് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം എന്ന് 

കയാഗം വിലയിരുത്തി. ആവര്  വീണ്ടും തകേശഭരണസ്ഥാപനം 

മാറാ   സാധയതയു്്. ഇ സാഹേരയത്തില്  ആത്തരം 

അള്ക്കാര്ന്നുള്ള ക്സമകക്രാ ലാനാ   തയ്യാറാക്കി ആവരുടെ 

സംരക്ഷണ ചുമതല അദയടത്ത തകേശഭരണസ്ഥാപനം 

(ഗുണകഭാക്താവായി ടതരടഞ്ഞടുത്ത സ്ഥാപനം) തടന്ന 

തുെകര്താണ്. 
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ഈള്ടപ്പൊടത കപായ ൄടുംബങ്ങള്  ഈ്്. ആവര്ക്ക് പാര്പ്പിെല്ലൃമായി ബന്ധടപ്പട്ട 

അനുലയം നല്ൄന്നതിനായി ക്സല ്് ഗുണകഭാലിസ് പട്ടിേയില്  ട്ടി കേര്ക്കണടമന്ന 

നിര്കേശം സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- അവശയല്ലൃം ഄര്ഹതയുമുള്ള ആത്തരം ൄടുംബങ്ങള്ക്ക്     

ക്സല ്് മിഷനിടല മകള് മാനദണ്ഡ രോരം വീടു 

നല്ോല്ലൃന്നതാണ്. 

 

v. രാനാമപഞ്ചായത്തേള്  തയ്യാറാന്നുന്ന ഄതിദരിദ്രര്ന്നു കവ്ിയുള്ള ലാനാനുേള്ക്ക് കലാക്ക് 

/ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തേള്  വിഹിതം നല്കേ്താണ് എ.ം ആതിനായി വിശദമായി 

ഈത്തരവ് പിന്നാടല രോറടപ്പടുവിന്നുന്നതാണ് എ.ം 08.07.2022 തീയതിയിടല 

146/2022/എസ്.എസ്.ജി നമ്പര്  ഈത്തരവില്  രതിപാദിച്ചിട്ടു്്. ആതിടെ തുെര്  നെപെി 

സംബന്ധിച്ച.്  
 

തീരുമാനം :- കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി തീരുമാനം ടപാതു വിഷയം ഖണ്ഡിേ 

3 രോരം പദ്ധ്തി കഭദഗതി ടേയ്യുകമ്പാള്  ജില്ല/കലാന്നു 

പഞ്ചായത്തേള്  ആതിന് വിഹിതം വേയിരുകത്ത്താണ്.   

 

vi. രോതുതായി കറഷ   ോര്ഡ് ഄനുവദിന്നുന്ന ഄതിദരിദ്രര്ക്ക് മറ്റ് യാടതാരു കരഖേകളാ 

മാനദണ്ഡങ്ങകളാ ബാധേമാക്കാടത ബി.പി.എല്  കറഷ   ോര്ഡ് രകതയേമായി 

ഄനുവദിന്നുന്നതിനു കവ് നെപെി സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

തീരുമാനം- ഇ വിഷയം ബഹു. തകേശസൃയംഭരണ- എക്സക്സസ് വൄപ്പു മന്ത്രി 

ബഹു.ഭക്ഷയ സിവില്  സക്സലാനസ് വൄപ്പ് മന്ത്രിയുമായി േര്ച്ച  

ടേയ്തിട്ടു്്. ആതിനാവശയമായ നിര്കേശം ഭക്ഷയ സിവില്  സക്സലാനസ് 

വൄപ്പ് നല്ൄന്നതാണ്. 

നെപെി:- 1) കേറ്റ് കനാഡല്  ഒ്ീസര് , EPIP 
തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.എ) വൄപ്പ് 

 

4.10  ക്ഷീര വിേസനം  
 

ബഹു. മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീര വിേസന വൄപ്പ് മന്ത്രിയുടെ 28.08.2022 ടല 599/Min (AH &DD) 2022-
ാാാം നമ്പര്  േത്തം 03.09.2022 ടല DA1/306/2022/തസൃഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  േത്തം   
(SRG 915/22). 
 

 

 

വിഷയം:- ക്ഷീരേര്ഷേര്ക്ക് പാലിനു സബ്സിഡി നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

ക്ഷീരസഹേരണ സംഘങ്ങളില്  പാല്  നല്ൄന്ന ക്ഷീരേര്ഷേര്ന്നു രു ലിറ്റര്  പാലിനു 3 

രൂപ ക്രമത്തില്  സബ്സിഡിയായി തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  േര്ഷേടെ ബാെ് 

ഄക്കൗ്ികലക്ക് നല്ൄ.്്. പാല്  സബ്സിഡി നല്ൄന്നതിന് താടഴ പറയുന്ന നിര്കേശങ്ങള്  

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നല്േണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിച്ച.് 

i. ജൂക്സല മുതല്  9 മാസകത്തക്ക് ലഭയമായ തുേ ്ലരദമായി നല്ൄന്നതിനായി ജൂക്സല 

മാസത്തില്  ക്ഷീരേര്ഷേര്  സംഘങ്ങളില്  നല്േിയ പാലിടെ ഄളവ് േണക്കാക്കി 
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ടസപ്റ്റംബര്  അദയവാരം മില്ക്ക് ആ ടസെീവ് (പാലിനു സബ്സിഡി) വിതരണം 

ടേയ്യുന്നതിന് ഄനുവാദം നല്േണം. തുെര്ന്ന് അഗേില്  നല്േിയ പാലിടെ ഄളവ് 

ഄെിസ്ഥാനമാക്കി കക്ടാബര്  അദയവാരം നല്േണം. ഇ ക്രമത്തില്  ഇ 

സാമ്പത്തിേ വര്ഷം  തുേ വിതരണം ടേയ്യാ   തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  

നിര്കേശം നല്േണം.  
 

 

തീരുമാനം:- ഏരില്  . മുതലള്ള ഄര്ഹമായ പാല്  സബ്സിഡിയാണ് 

നല്കേ്ത്. ഄതത് മാസം ഄളന്നുന്ന പാലിന് ടതാട്ടടുത്ത 

മാസം സബ്സിഡി നല്ൄന്ന  രീതി തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ 

സൗേരയമനു സരിച്ച ് സൃീേരിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. എന്നാല്  പാലിന് 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  നല്ൄന്ന സബ്സിഡി രു ലിറ്റര്  

പാലിന് 3 രൂപ ക്രമത്തില്  പരിമിതടപ്പടുത്തണം. പ്പം ക്ഷീര 

സംഘങ്ങളില്  പാല്  നല്ൄന്ന േര്ഷേര്ക്ക് രു വര്ഷം  

നല്ോല്ലൃന്ന പരമാവധി തുേ 40000 രൂപ എന്നതെക്കമുള്ള 

മാര്ഗകരഖയിടല മകള് മാനദണ്ഡങ്ങള്  പാലിക്കണം. 

 

ii. േഴിഞ്ഞ വര്ഷടത്ത ആകത പദ്ധ്തിക്കായി മാറ്റിടവച്ച പദ്ധ്തി വിഹിതത്തിടെ സ്പില്   

ഒവര്  തുേ ഇ വര്ഷടത്ത പദ്ധ്തി വിഹിതമായി േണക്കാക്കി ആകത രീതിയില്  

വിതരണം ടേയ്യാ   ഄനുമതി നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം :- േഴിഞ്ഞ വര്ഷടത്ത സ്പില്ഒവര്  തുേ മുഴവ   ഄനുവദിന്നുേ 

രാകയാഗിേമല്ല എ. കയാഗം വിലയിരുത്തിയതിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  അവശയം പരിഗണിച്ചില്ല.  

 

iii. ഒകരാ വര്ഷല്ലൃം ടമാത്തം ക്ഷീരേര്ഷേരുകെയും ലിേ് രാനാമസഭയുടെ 

ഄംഗീോരത്തിന് വികധയമാക്കണടമന്ന നിബന്ധന ഴിവാക്കി ട്ടികേര്ക്കലേളും 

ഴിവാക്കലേളും മാത്രം രാനാമസഭയുടെ ഄംഗീോരത്തിന് വികധയമാക്കിയാല്  

മതിടയന്ന നിര്കേശം സംബന്ധിച്ച.് ആത്തരത്തിലള്ള ലിേിന് ഄംഗീോരം ലഭിന്നുന്നത് 

വടര ോത്തിരിക്കാടത തകേശഭരണസ്ഥാപന ഭരണസമിതിയും രാനാമസഭേളും 

ഄംഗീേരിച്ച ഏറ്റല്ലൃം ടുവിലടത്ത ഗുണകഭാലിസ് ലിേിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  മില്ക്ക്  

ആ ടസെീവ് വിതരണം അരംഭിക്കാ   നിര്കേശം നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- വയക്തിഗത ഗുണകഭാലിസ് ലിേ് രാനാമസഭയില്  വയ്ക്കണടമന്ന 

ടപാതു തീരുമാനം മാറ്റാല്ലൃന്നതല്ല. ട്ടി കേര്ക്കലം 

ഴിവാക്കലമെക്കമുള്ള മുഴവ   ലിേിനും രാനാമസഭയുടെ 

ഄംഗീോരം കനകെ്താണ്. 

 
 

iv. പാല്  സബ്സിഡിക്കായി കരാജക്ട് ഏടറ്റടുത്ത എല്ലാ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങകളാടും 

ബില്  തയ്യാറാക്കി ടസപ്റ്റംബര്  ന്നിന് തടന്ന ഄവരുടെ നിര്വഹണ ഈകദയാഗസ്ഥ   
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ബില്  ട്രഷറിയില്  സമര്പ്പിച്ചു എന്ന് ഈറപ്പുവരുത്താ   നിര്കേശം നല്േണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.്  

തീരുമാനം :- ഒകരാ മാസകത്തയും സബ്സിഡി തുേ ടതാട്ടടുത്ത മാസം തടന്ന 

നല്ൄന്ന രീതിയില്  ബില്  തയ്യാറാക്കി ട്രഷറിയില്  നല്ോ   

നിര്കേശം നല്ൄ.. ക്ഷീരവിേസന വൄപ്പിടല ഈകദയാഗസ്ഥര്ക്ക്  

ക്ഷീരവിേസന വൄപ്പു നിര്കേശം നല്കേ്താണ്. 

 

v. ഇ വര്ഷം ഇ ആനത്തില്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  നീക്കിടവച്ച തുേ ഈപകയാഗിച്ച ്

ഄടുത്ത വര്ഷകത്തക്ക് ൂതതനമായ പദ്ധ്തിേള്  തയ്യാറാക്കാ   ക്ഷീരവിേസന വൄപ്പ് 

മു ക്സേ എടുത്തിട്ടു്്. ആതുമായി സഹേരിച്ച ് രവര്ത്തിക്കാനും പരിശീലന 

പരിപാെിേള്  അസൂത്രണം ടേയ്യാനും KILA യില്  രു Single point of contact ടന 

ചുമതലടപ്പടുത്തണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ആതു പരികശാധിച്ച ് അവശയമായ നെപെി സൃീേരിക്കാ   േില 

ഡയറക്ടര്  ജനറലിടന ചുമതലടപ്പടുത്തി. 

 

നെപെി:-1) ക്ഷീര വിേസന വൄപ്പ് ഡയറക്ടര്   
2)KILA ഡയറക്ടര്  ജനറല്  

3) തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 
4.11 തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീ്് എഞ്ചിനീയര്  
 

തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീ്് എഞ്ചിനീയറടെ 6.10.2022 ടല DB3/753/2013/CE/തസൃഭവ 
നമ്പര്  േത്ത് (SRG 1054/22). 
 

 

 

വിഷയം:- വാഹനം വാെേയ്ക്ക് എടുന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

എല്ലാ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ന്നും ഄവയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിനു നിലവില്  

സൃന്തമായി വാഹനമിടല്ലെില്  രു വാഹനം വാെേടയ്ക്കടുക്കല്ലൃന്നതാടണന്ന് അസൂത്രണ 

മാര്ഗകരഖയില്  പറയു.്്. ആതനുസരിച്ച ് രതിമാസം പരമാവധി 2000 േികലാമീറ്റര്  

ഒടുന്നതിന് 36,000 രൂപ വടര വാെേയിനിത്തില്  ടേലവഴിക്കാം. ഇ നിരന്നു രോരം 

ശരാശരി രു േികലാമിറ്ററിന് 18 രൂപയാണ്. ആതു ടതറ്റായി വയാഖയാനിച്ച ് പല 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും വാഹനം യഥാര്ഥത്തില്  ഒടുന്ന േികലാമീറ്ററിനു േണന്നു ട്ടി 18 

രൂപ നിരക്കില്  വാെേ നിശ്ചയിന്നു.. ഄതിനാല്  വാെേയ്ക്ക് വാഹനം ലഭിന്നുന്നില്ല.  ഇ 

സാഹേരയത്തില്  “രതിമാസം പരമാവധി 36000 രൂപയില്  ഄധിേരിക്കാടത പരമാവധി 2000 

േി.മി. സഞ്ചരിന്നുന്നതിന് േൃകട്ടഷ   ക്ഷണിച്ച ് ഏറ്റല്ലൃം ൄറഞ്ഞ നിരക്ക് േൃാട്ട് ടേയ്യുന്ന 

വയക്തിക്ക് ഄംഗീോരം നല്ോല്ലൃന്നതും 2000 േി.മീ. ഒെിയിടല്ലെില്  കപാലം േൃാട്ട് ടേയ്ത തുേ 

രതിമാസം ഄനുവദിക്കാല്ലൃന്നതുമാണ്” എന്ന് സ്പഷ്ടീേരണം നല്േണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  
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തീരുമാനം :- രതിമാസം പരമാവധി 36,000 രൂപയില്  ഄധിേരിക്കാടത 

പരമാവധി 2000 േി.മി ഒടുന്നതിന് േൃകട്ടഷ   ക്ഷണിച്ച ് ഏറ്റല്ലൃം 

ൄറഞ്ഞനിരക്ക് േൃാട്ട് ടേയ്യുന്ന വയക്തിടയ ടതടഞ്ഞടുക്കാ 

ല്ലൃന്നതാണ് എന്ന് സ്പഷ്ടീേരണം നല്ൄ.. 2000 േി.മീ 

ഒെിയിടല്ലെില്  കപാലം േൃാട്ട് ടേയ്ത തുേ എത്രയാകണാ ഄതു 

നല്ോല്ലൃന്നതാടണന്ന് വയക്തത വരുത്ത.. 

നെപെി:- 1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീ്് എഞ്ചിനീയര്  
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

 

ഄടുത്ത കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയുടെ കയാഗം  21.10.2022 ന് ഈച്ചേഴിഞ്ഞ് 2.30 ന് ടുവാ   

തീരുമാനിച്ചു. 

 

കയാഗം ക്സവേിട്ട് 7.00 ന് ഄവസാനിച്ചു 
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ഄനുബന്ധം  
 

കയാഗത്തില്  പടെടുത്തവര്  

1. ബഹു. തകേശസൃയംഭരണ – എക്സക്സസ് വൄപ്പ് മന്ത്രി 

2. ഄഡീഷണല്  േീ ്് ടസക്രട്ടറി, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 

3. ടമമ്പര്, വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഗം, കേറ്റ് ലാനാനിംഗ് കബാര്ഡ്  

4. ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത് വൄപ്പ്  

5. ഡയറക്ടര്, നഗരോരയ വൄപ്പ്   

6. രി സിപ്പല്  ഡയറക്ടര്  & രാനാമവിേസന േമ്മീഷണര്   

7. രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറി, അസൂത്രണ സാമ്പത്തിേോരയ വൄപ്പ് (രതിനിധി) 

8. ഄഡീഷണല്  േീ ്് ടസക്രട്ടറി, ധനവൄപ്പ് (രതിനിധി) 

9. എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄടുംബശ്രീ  

10. എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടേ.എം (രതിനിധി)  

11. േീ്് എക്സിേുട്ടീവ് ഒ്ീസര്, ക്സല ്് മിഷ    

12. മിഷ   ഡയറക്ടര് , MGNREGS  

13. ഡയറക്ടര്, ശുേിതൃമിഷ   (രതിനിധി) 

14. ടമമ്പര്  ടസക്രട്ടറി, കേറ്റ് ലാനാനിംഗ് കബാര്ഡ് (രതിനിധി) 

15. േീ്് എഞ്ചിനീയര്, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്  

16. ഡയറക്ടര്, പട്ടിേജാതി വിേസന വൄപ്പ് (രതിനിധി) 

17. ഡയറക്ടര്, പട്ടിേവര്ഗ വിേസന വൄപ്പ് (രതിനിധി) 

18. ഡയറക്ടര്  ജനറല്, േില 

19. ടഹല്ത്ത് ഡയറക്ടര്  (രതിനിധി) 

20. ഄരാനിേള്ച്ചറല്  ഡയറക്ടര്  (രതിനിധി) 

21. രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറി, അകരാഗയ വൄപ്പ് 

22. കനാഡല്  ഒ്ീസര് , EPIP 

23. ക്ഷീരവിേസന വൄപ്പ് ഡയറക്ടര്  (രതിനിധി) 

 

 

 


