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No/450/2022/SRG/LSGD(CC)(6) 

വികകന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി കയാഗം  
21.11.2022 ഉച്ചയ്ക്ക് കശഷം 3.30 മണിക്ക്  ലയം കകാണ്ഫറ സ് ഹാ് , 

അനക്സ് II, സസക്രട്ടറികയറ്റ് 
 

 

അജണ്ട 
 

1. പദ്ധതി അവകലാകനം 
 

 

(പിന്നീട് നല്കം) 
 

2. മു   കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി കയാഗ തീരുമാന പ്രകാരം നടപടി സവീകരികക്കണ്ട 
വിഷയങ്ങ്  

 

2.1  21.08.2022 സല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി കയാഗതീരുമാന പ്രകാരം നടപടി സവീകരികക്കണ്ട 

വിഷയങ്ങ്  

2.1 ഖണ്ഡിക 3.3  

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസട വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളില്  പല സ്കീമുക്ക്കായി ലഭിച്ച  ക 

സെലവഴിക്കസെടാസത കിടക്കുന്നുണ്ട്. നിര്തലാക്കസെട്ട സ്കീമുകളുസട ഇനി സെലവഴിക്കാ   

കഴിയാത  കയുസട വിശദാംശങ്ങ്  ഓകരാ തകേശഭരണസ്ഥാപനതില്  നിന്നും വകപ്പു 

കമധാവിക്  കശഖരിക്കണം. കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി നിര്കേശിച്ച പ്രകാരം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലം സെലവഴിക്കസെടാസത കിടക്കുന്ന  ക 

സംബന്ധിച്ച വിവരം പഞ്ചായത് ഡയറക്ടറം മുനിസിൊലിറ്റികളിലം കകാര്െകറഷളികളിലം 

സെലവഴിക്കസെടാസത കിടക്കുന്ന  കയുസട വിവരം നഗരകാരയ ഡയറക്ടറം കലാക്കു 

പഞ്ചായത്തുകളിസല വിവരം ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറം കശഖരിച്ചു നല്കി.  

 

15.10.2022 സല തീരുമാനം 

വിവിധ പദ്ധതിക്ക്കായി ലഭിച്ചതില്  മിച്ചമുളൃ ആസക  കയാണ് മുകളില്  പറയുന്നത്.  

ഓകരാ സ്കീമിളിം ലഭിച്ച (പ്രകതയകം പ്രകതയകം) സെലവഴിക്കസെടാസത കിടക്കുന്ന ആസക  ക 

എത്രയാസണന്ന് കക്രാഡീകരിച്ച ് വകെ് കമധാവിക്  നല്കണം. പിന്നീഞ്ഞൃളൃ ആവശയതിനായി 

തകേശഭരണസ്ഥാപനം തിരിച്ച ്ഈ വിവരം കശഖരിച്ച ്വകെ് കമധാവിക്  സൂക്ഷികക്കണ്ടതാണ്. 

തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനം 

 
സെലവഴിക്കസെടാത  ക സംബന്ധിച്ച വിവരം 

 

ഗ്രാമപഞ്ചായത് 42,78,71,361 രൂപ 
കലാക്ക് പഞ്ചായത് 3,47,76,440 രൂപ (ഐ.എ.വവ വിഹിതം കറവ് സെയ്ത് ) 
ജില്ലാ പഞ്ചായത് 24,66,95,088 രൂപ 
മുനിസിൊലിറ്റി 29,75,31,915 രൂപ 
കകാര്െകറഷ   10,88,89,842 രൂപ 
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ഈ വിവരം ലഭിച്ചതിളികശഷം പിന്നീഞ്ഞൃ പരിഗണിക്കാ   കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി 

തീരുമാനിച്ചു.  
 
 

നടപടി :- 1) പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  
2)നഗരകാരയഡയറക്ടര്  

3)ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണര്  
4)തകേശസവയംഭരണ (എഫ്.എം) വകെ് 

2.1 ഖണ്ഡിക 4.4 

കഗാത്ര സാരഥി 

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

 പട്ടിക വര്ഗ വിഭാഗതിസല വിദയാര്ഥിക്ക്ക് വിദയാലയതില്  കപാകാ   സൗകരയം 

ഒരുക്കുന്നതിളിളൃതാണ് കഗാത്രസാരഥി പദ്ധതി. ഇത് പട്ടികവര്ഗ വികസന വകപ്പു 

മുകഖനയാണ് നടതിയിരുന്നത്. എന്നാല്  2020-21 മുതല്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും 

പട്ടികവര്ഗ വികസന വകപ്പും ി ടി കെര്ന്നാണ് ഈ പദ്ധതി നടൊക്കുന്നത്. റ്റി.എസ്.പി 

വിഹിതം കറവായതിനാല്  െിലകൊ്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് ആവശയമായ വിഹിതം 

കസണ്ടതാ   ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 2.54 കകാടി രൂപ മാത്രമാണ് പട്ടികവര്ഗ   

വികസന വകെ് കഗാത്രസാരഥി പദ്ധതിയ്ക്കായി മാറ്റി വച്ചത്. 

 കഗാത്രസാരഥി പദ്ധതിയ്ക്കാവശയമായ  കയുസട 50 ശതമാനസമങ്കിലം പട്ടികവര്ഗ      

വികസന വകെ് മാറ്റി വയ്ക്കണസമന്ന് പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. ി ടാസത 

വൈബല്  എക്സ്റ്റ ഷ   ഓഫീസര്  നിലവിലളൃ സ്ഥലങ്ങളില്  ഇവസര തസന്ന കഗാത്രസാരഥി 

പദ്ധതിയുസട നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥ   ആക്കണസമന്ന ം സംബന്ധിച്ച.് 
 
 

21.08.2022 സല തീരുമാനം  

പട്ടികവര്ഗ വിദയാര്ഥികളുസട വിദയാഭയാസതിനായി പട്ടികവര്ഗ  വികസനവകെ് മാറ്റി 

വച്ചിരിക്കുന്ന ശീര്ഷകതില്  നിന്ന് കഗാത്രസാരഥി പദ്ധതിക്കായി  ക മാറ്റിവയ്ക്കാസമന്നും 

ഇതിളിളൃ സപ്രാകൊസല്  സര്ക്കാരികലക്കയച്ചിണ്ടെസണ്ടന്നും പട്ടികവര്ഗ  വികസന ഡയറക്ടറസട 

പ്രതിനിധി 21.08.2022 സല കയാഗതില്  അറിയിച്ചു.  
 

15.10.2022 സല തീരുമാനം  

ഓകരാ തകേശഭരണസ്ഥാപനതിലം ഇതരതിലളൃ പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗതിസല 

കട്ടികളുസട ഗുണകഭാക്തൃലിസ്റ്റ് TDO/TEO യും തകേശഭരണസ്ഥാപനതിസല റ്റി.എസ്.പി 

കപ്രാജക്ടുകളുസട നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥളിം സംയുമായമായി പരികശാധിച്ച ് അിിമമാക്കണം. 

ഇതളിസരിച്ച ്പട്ടികവര്ഗ വികസന ഡയറക്ടര്  വിഹിതം TDO മാര്ക്ക് വകമാറണം. ഇങ്ങസന 

വകമാറി ലഭിക്കുന്ന  ക ആവശയമായ  കകയക്കാ്  കറവാസണങ്കില്  കറവ് എത്രയാസണന്നു 

കണക്കാക്കി ആ വിഹിതം കഗാത്രസാരഥി പദ്ധതി കാരയക്ഷമമായി നടത്തുന്നതിന് അത  

തകേശഭരണസ്ഥാപനം വകയിരുതണം. ഇതിനാവശയമായ നിര്കേശം പഞ്ചായത് 

ഡയറക്ടറം നഗരകാരയ ഡയറക്ടറം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് നല്കണം. ഇത് 

പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  പ്രകതയകമായി കമാണിറ്റര്  സെയ്യണം. ഇ  സംബന്ധിച്ച ് സവീകരിച്ച 

നടപടിയികേല്  റികൊര്ണ്ടെ നല്കാ    പട്ടികവര്ഗ വികസന ഡയറക്ടസറ തലമതലസെഞ്ഞൃതിയ 

പ്രകാരമുളൃ റികൊര്ട്ട്. 
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നടപടി:- 1)ഡയറക്ടര്, പട്ടികവര്ഗ വികസന വകെ്  
2)പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  
3) നഗരകാരയ ഡയറക്ടര്  

4)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകെ് 
2.1 ഖണ്ഡിക 4.24 

സനല്ലിയാമ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്   

പഞ്ചായത് ഡയറക്ടറസട 13.07.2022 സല PAN/10333/2022-J2(DP) നമ്പര്  കത്തും സനല്ലിയാമ്പതി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത് സസക്രട്ടറിയുസട 27.06.2022 സല A4-595/2021-സല കത്തും സനല്ലിയാമ്പതി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസട 22.02.2022 സല 6/4, 24.03.2022 സല  
9/1- എന്നീ നമ്പറായുളൃ തീരുമാനങ്ങളും അളിബന്ധകരഖകളും  (SRG 687/22) 
 

 

സനല്ലിയാമ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 2021-22 വര്ഷം പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗതിസല 90 

കഞ്ഞൃംബങ്ങ്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണതിന് കപ്രാജക്ട് എഞ്ഞൃതിരുന്നു. 6.00 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് 

നല്കന്നത്. ഇതിനായി ആസക 5.40 കകാടി രൂപയാണ് വകയിരുതിയിരുന്നത്. 

ഗ്രാമപഞ്ചായതിസല 5-ാാാം വാര്ഡില്  പുല്ലുകാട് കകാളനി പ്രകദശത്തുളൃ ഓകരാ പട്ടികവര്ഗ   

കഞ്ഞൃംബതിളിം ഒകരക്കര്  വീതം ഭൂമി സര്ക്കാര്  നല്കിയിണ്ടെണ്ട്. ഈ സ്ഥലതാണ് വീട് നിര്മ്മിച്ചു 

നല്കന്നത്. ഈ വീഞ്ഞൃക്  നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ഇ സ്റ്റിറ്റഫട്ട് കഫാര്  സസാവസറ്റല്  

അഡവാ സെന്റ് മര് മരുതംകഴി, തിരുവനിപുരം എന്ന ജ സിസയ തലമതലസെഞ്ഞൃതി. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത് സസക്രട്ടറി, വീഞ്ഞൃകളുസട ഗുണകഭാക്തൃസമിതി പ്രസിഡന്റ് മര്, ജ സിയുസട 

ഡയറക്ടര്  എന്നിവരുമായി 25.03.2022 ല്  എഗ്രിസമന്റ് മരില്  ര്സെണ്ടെ. ി ടാസത 

ഭവനനിര്മ്മാണതിസന്റ് മര ആദയഗന്സവന്ന നിലയില്  1,07,28,229 രൂപ ജ സിക്കു വകമാറി 

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

അവസാനിക്കുന്നതിളി മുമ്പ് വലഫ് പദ്ധതിക്കുളൃ  ക നഷ്ടസെടാതിരിക്കാനാണ് 24.03.2022 

സല ഭരണസമിതി തീരുമാനതിസന്റ് മര അടിസ്ഥാനതില്  ഇപ്രകാരം  ക 

വകമാറിയസതന്നറിയിച്ചുസകാണ്ട് ഇതിന് സാധൂകരണം നല്കണസമന്നാവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു 
 

 

ഇത് പരികശാധിച്ചു വലഫ് െീഫ് എക്സികുട്ടീവ് ഓഫീസര്  റികൊര്ട്ട് നല്കണസമന്ന് 

21.08.2022 സല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി കയാഗം നിര്കേശിച്ച പ്രകാരം െീഫ് എക്സികുട്ടീവ് 

ഓഫീസര്  15.10.2022 സല കയാഗതില്  റികൊര്ട്ട് നല്കി. 

 

 

 

 

 

15.10.2022 സല റികൊര്ട്ട് :- വലഫ് സമ്പൂര് ണ്ണ പാര്െിട ്ഷരക്ഷ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധസെട്ട 

31.07.2017 സല 151/2017/തസവഭവ നമ്പര്  ഉതരവ് പ്രകാരം വലഫ് പദ്ധതി വയമായിഗത ഭവന 

നിര്മ്മാണം സംബന്ധിച്ച ് പ്രതിപാദിച്ചിണ്ടെണ്ട്. ഇതളിസരിച്ച ് ഒരു വാര്ഡികലകയാ/ ഒരു 

തകേശസവയം ഭരണസ്ഥാപനതികലകയാ റ്റവം ദരിദ്രരായ ഭവനരഹിതര്ക്ക്, അവര്ക്ക്  

മാത്രമായി ഭവനം നിര്മ്മിക്കാ   കഴിയുന്നില്ലാസയങ്കില്  ഭവന നിര്മ്മാണം, ണര്ണ്ണമായി 

ലാകഭച്ഛയില്ലാത രീതിയില്  പ്രവര്തിക്കുന്ന സംഘടനാ / സ്ഥാപനങ്ങ്  എന്നിവസര 

ല്െിക്കാവന്നതാണ്. അതരക്കാസര കസണ്ടതി അവസര ല്െിക്കുന്നതിസന്റ് മര ണര്ണ്ണ  

തലമതല ബന്ധസെട്ട തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനതിനായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതരതിലളൃ 

സ്ഥാപനതിസന്റ് മര കയാഗയതകയയും വിശവാസയതകയയും സംബന്ധിച്ച ് തകേശസവയംഭരണ 
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സ്ഥാപനതിന് സംശയമില്ലാത പക്ഷം ബന്ധസെട്ട ഗുണകഭാമായാവിന് നല്കകണ്ട  ക 

തകേശസവംയഭരണ സ്ഥാപനതിന് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനതിന് വകമാറാവന്നതാണ്. ആയതിന് 

ബന്ധസെട്ട ഗുണകഭാമായാവിസന്റ് മര സമ്മതം തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനം 

കനടിയിരികക്കണ്ടതാണ്. ആവശയമാകന്ന പക്ഷം ധനസഹായതിസന്റ് മര 50%  ക മു ി റായി 

ഇതരതിലളൃ നിര്വഹണ ജ സിക്ക് നല്കാവന്ന ം, ആയതിന് തകേശസവയംഭരണ 

സ്ഥാപനം കരാര്  ഉണ്ടാകക്കണ്ട മാണ്. തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനതിസല 

എഞ്ചിനീയര്മാരുസട കമല്കനാട്ടം നിര്മ്മാണഘട്ടതില്  ഉറപ്പു വരുകതണ്ടതാണ്.  

 ി ടാസത വലഫ് മിഷ    പദ്ധതിയുസട ഗുണകഭാക്തൃ പട്ടികയില്  ഉ്സെട്ട ഭൂമിയുളൃ 

ഭവനരഹിതര്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണതിന് ധനസഹായം നല്കന്നത് സംബന്ധിച്ച ് 16.03.2018 

സല സര്ക്കാര്  പുറസെഞ്ഞൃവിച്ച 34/2018/തസവഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഉതരവ പ്രകാരം (ഖണ്ഡിക 9) 

കനരിണ്ടെളൃ നിര്മ്മാണവം ജ സി മുകഖനയുളൃ നിര്വഹണ രീതിയും 

അവലംബിക്കാവന്നതാണ് എന്ന് പ്രതിപാദിച്ചിണ്ടെണ്ട്. 

 ഇതളിസരിച്ച ് കനരിട്ട് ഭവനനിര്മ്മാണം നടത്തുവാ   കഴിയാതവര്ക്ക്, 

തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനം കസണ്ടത്തുന്ന സാമൂഹയ പ്രതിബദ്ധതയുളൃ ജ സിക്/ 

കരാറകാര്  എന്നിവര്  മുകഖന, ഗുണകഭാമായാക്കളുസട സമ്മതകതാസട ഭവനനിര്മ്മാണം 

നടതാവന്നതാണ്. ഇതികലക്കായി കഞ്ഞൃംബശ്രീ മുകഖന വിജയകരമായി സൈയിനിംഗ് 

ണര്തിയാക്കിയ കണ്രക്ഷ   ഗ്രൂപ്പുക്, സിവില്  എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമഖലയില്  

പ്രവര്തിക്കുന്ന സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുക്, പട്ടിക വര്ഗ കമഖലയില്  പ്രവര്തിക്കുന്ന പട്ടികവര്ഗ കലബര്  

കകാണ്ൈാക്ട് സസാവസറ്റിക്  എന്നിവസര അംഗീകൃത ജ സിയായി പരിഗണിച്ച ്ഇതരം 

വീഞ്ഞൃകളുസട ഭവന നിര്മ്മാണ  തലമതല നല്കാവന്നതാസണന്നും ഇതിനായി സി.പി. ഒഴിവാക്കി 

ഡി.എസ്.ആര്. പ്രകാരം എസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാകക്കണ്ടതാസണന്നും വയമായമാക്കിയിണ്ടെണ്ട്. 

ഇതരതില്  ജ സി മുകഖന സെയുമ്കമ്പാ്  ഗുണകഭാമായാവം ജ സിയും / കരാറകാരളിം 

തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനവമായി കരാറില്  ര്സെകടണ്ട ം  ക കരാറകാരന് 4 

ഘട്ടങ്ങളായി നല്കാവന്ന മാസണന്നും ഉതരവില്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിണ്ടെണ്ട്.  

 സനല്ലിയാമ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായത് പട്ടിക വര്ഗ കഞ്ഞൃംബങ്ങളുസട ഭവന 

നിര്മ്മാണതിനായി കസണ്ടതിയ ഇ സ്റ്റിറ്റഫട്ട് കഫാര്  സസാവസറ്റല്  അഡവാ സെന്റ് മര് എന്ന 

സ്ഥാപനം മുകളില്  പറഞ്ഞ ഉതരവക്  പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച മാര്ഗകരഖകളില്  

പ്രതിപാദിച്ചിണ്ടെളൃ തരതില്  പ്രവര്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാകണാസയന്നും ഈ മാര്ഗകരഖയിസല 

നിര്കേശങ്ങ്  സനല്ലിയാമ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായത് പാലിച്ചിണ്ടെകണ്ടാ എന്നും  പരികശാധികക്ക 

ണ്ട ണ്ട് എന്നും െീഫ് എക്സികുട്ടീവ് ഓഫീസര്  അറിയിച്ചു.     

 

 15.10.2022 സല തീരുമാനം  :- വലഫ് െീഫ് എക്സികുട്ടീവ് ഓഫീസര്  ശുപാര്ശ സെയ്ത പ്രകാരം 

റികൊര്ട്ടില്  പരാമര്ശിക്കുന്ന 31.07.2017, 16.03.2018 എന്നീ തീയതികളിസല ഉതരവ പ്രകാരമുളൃ 

നിര്കേശങ്ങ്  പാലിച്ചാകണാ  ക ഡികൊസിറ്റ് സെയ്തസതന്നും നിര്മ്മാണ പ്രതിതി 
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ആരംഭിച്ചിണ്ടെകണ്ടാ എന്ന മടക്കമുളൃ വിശദാംശങ്ങ്  പരികശാധിച്ച ്റികൊര്ട്ട് നല്കാ   വലഫ് 

െീഫ് എക്സികുട്ടീവ് ഓഫീസസറ തലമതലസെഞ്ഞൃതി. ഇ  സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട്.   

നടപടി:- 1) െീഫ് എക്സികുട്ടീവ് ഓഫീസര്, വലഫ് മിഷ   

തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ഇ) വകെ് 

2.1 ഖണ്ഡിക 4.31 

പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  

പഞ്ചായത് ഡയറക്ടറസട 10.08.2022 സല  PAN /23922/18/J2/DD നമ്പര്  കത്തും അളിബന്ധമായി 

കെര്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയും  

43 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്ക്കായി വിവിധ ഭവന നിര്മ്മാണ പദ്ധതികളില്  ലഭിച്ചിണ്ടെളൃ 

6,80,40,988/- രൂപ വിവിധ ബാങ്കുകളിലായി സെലവഴിക്കാസത കിടപ്പുണ്ട്.  (ഓകരാ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുസടയും വിവരം 21.08.2022 സല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി കയാഗ 

മിനിറ്റ്സില്  ഉണ്ട് ) ഇ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധതി, എം.എ   ലക്ഷം വീഞ്ഞൃ പദ്ധതി, പി.എം.എ.വവ, 

ജനകീയ ഭവനപദ്ധതി, സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്  പ്രകതയകമായി നല്കിയ ഭവന നിര്മ്മാണ 

ധനസഹായം മുതലായവയില്  സെലവഴിക്കാസത കിടക്കുന്നതാണ് ഈ വിഹിതം.  ഓകരാ 

ഗ്രാമപഞ്ചായതിലം ഇപ്രകാരം സെലവഴിക്കസെടാസത കിടക്കുന്ന  കയടക്കമുളൃ വിവരങ്ങ്   

21.08.2022 സല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റിയില്  പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടര്  നല്കിയിരുന്നു. ഈ 

 ക വലഫ് ഭവനപദ്ധതിയ്ക്കായി ഉപകയാഗിക്കാ   അളിമതി നല്കണസമന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

 

 

 

പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടര്  നല്കിയ 43 തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസട ലിസ്റ്റില്  

വട്ടവടഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ഒഴിസകയുളൃ 42 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിസല സെലവഴിക്കാസത  

കിടക്കുന്ന വിഹിതം വലഫ് ഭവന പദ്ധതിയ്ക്കായി ഉപകയാഗിക്കാ   21.08.2022 സല 

കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി കയാഗം അളിമതി നല്കിയിരുന്നു.  

വട്ടവട ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  പട്ടികജാതി വികസന വകെ് നല്കിയ 2.24 കകാടി രൂപ 

സെലവഴിക്കാസതയുണ്ട്. ആസക 3.24 കകാടി രൂപയാണ് വീഞ്ഞൃ നിര്മ്മാണതിന് പട്ടികജാതി 

വികസന വകെ് നല്കിയസതന്നും ഇതില്  1.00 കകാടി രൂപ ഹാബിറ്റാറ്റ് സടകനാളജീസ് ഗ്രൂെിളി 

വകമാറിയിണ്ടെസണ്ടന്നും കയാഗം നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതിസന്റ് മര ഇകൊഴസത അവസ്ഥയടക്കം വിശദമായി 

പരികശാധിച്ച ് റികൊര്ട്ട് നല്കാ   പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടസറ 21.08.2022 കകാഓര്ഡികനഷ   

കമ്മിറ്റികയാഗം തലമതലസെഞ്ഞൃതിയിരുന്നു.  

റികൊര്ട്ട്:- ഈ വിഷയം െര്ച്ച സെയ്യാ   20.10.2022 ന് ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാകളക്ടര്  കയാഗം 

വിളിച്ചിണ്ടെസണ്ടന്നും ഇതിളി കശഷം റികൊര്ട്ട് നല്കാസമന്നും 15.10.2022 സല കയാഗതില്  

പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  അറിയിച്ചതളിസരിച്ചുളൃ റികൊര്ട്ട്. 

നടപടി:- 1) പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  
2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ഇ) വകെ് 
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2.1 ഖണ്ഡിക 4.66 

കകാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

കകാട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടറസട 31.05.2022 സല 82898/22/DPC/DPO/KTM നമ്പര്  കത്തും IRTC 
ഡയറക്ടറസട 28.05.2022 സല കത്തും 27.07.2015- സല 2303/2015/തസവഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  
ഉതരവം  (SRG 679/22) 

കകാട്ടയം ജില്ലയുസട മലകയാര പ്രകദശസത 19 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്  ഓകട്ടാമാറ്റിക് 

സവതര്കസ്റ്റഷ   സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് സറ്റഞ്ഞൃതിണ്ടെണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത് മുഖയ 

നിര്വഹണ ജ സിയായി സംയുമായമായാണ് കപ്രാജക്ടു നടൊക്കുന്നത്. വകയിരുതല്  

സംബന്ധിച്ച വിവരം താസഴ കെര്ക്കുന്നു. 
 

ഗ്രാമപഞ്ചായത് (19) 20,90,000 രൂപ 
കലാക്ക് പഞ്ചായത് (5) 12,70,000 രൂപ 
ഈരാറ്റുകപട്ട മുനിസിൊലിറ്റി 2,50,000 രൂപ 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്  10,00,000 രൂപ 

ആസക 46,10,000 രൂപ 
 

 

 

ഇരുപത് ഓകട്ടാമാറ്റിക് സവതര്  കസ്റ്റഷളികളില്  നിന്നും കശഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങ്  ജില്ലാ 

പഞ്ചായതില്  സ്ഥാപിക്കുന്ന സസര്വര്  വഴി  കക്രാഡീകരിച്ച ് ദുരി നിവാരണ അകതാറ്റിക്കും, 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്കും, ജനങ്ങ്ക്കും തം മയം അറിയുവാ   സാധിക്കുന്ന ഒരു സനറ്റ് 

വര്ക്ക് സംവിധാനമാണ് ഉകേശിക്കുന്നത്. ഈ കപ്രാജക്ട് പാലക്കാട് ഇന്റ് മരകഗ്രറ്റഡ് ്റല്  

സടകനാളജി സസന്റ് മരര്  (IRTC) എന്ന സ്ഥാപനം വഴിയാണ് നടൊക്കുന്നത്. ഓകട്ടാമാറ്റിക് 

സവതര്കസ്റ്റഷ   സ്ഥാപിക്കുന്നതിളിം കഡറ്റ കശഖരിച്ച ് വിശകലനം സെയുമ്ന്നതിളിമുളൃ 

സാകങ്കതിക വവദഗ്ദ്ധ്യവം കശഷിയും ഉസണ്ടന്നും ‘നീര്തട വികസനപ്രവര്തനതിന്’ 

സര്ക്കാര്  അക്രഡികറ്റഷ   ഉസണ്ടന്നും IRTC ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിസയ അറിയിച്ചിണ്ടെണ്ട്. ഈ 

കപ്രാജക്ട് IRTC മുകഖന നടൊക്കാ   അളിമതി നല്കണസമന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 
 
 

21.08.2022 സല തീരുമാനം :-  ഓകട്ടാമാറ്റിക് സവതര്  കസ്റ്റഷ   സ്ഥാപികക്കണ്ട സ്ഥലം 

നിര്ണ്ണയികക്കണ്ടത് Kerala State Disaster Management Authority യുസട ി ടി 

അഭിപ്രായമാരാഞ്ഞാണ്. സവതര്കസ്റ്റഷനില്  സ്ഥാപിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുസട സമയിന്റ് മരന സ്, 

ഒെം സവതര്കസ്റ്റഷസന്റ് മര വദനംദിന പരിപാലനം എങ്ങസനയാണ് എന്നു  ടങ്ങിയ കാരയങ്ങ്  

വയമായമല്ല. ഈ  സാഹെരയതില്  KSDMA സമമ്പര്  സസക്രട്ടറിയുസട ി ടി അഭിപ്രായമാരാഞ്ഞ് 

പിന്നീട് പരിഗണിക്കാ   തീരുമാനിച്ചു. നിര്വഹണം ത് ജ സിസയ ല്െിക്കണം, Indian 

Metrological Departmentന് കശഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങ്  എങ്ങസന വകമാറം  എന്നതടക്കമുളൃവ 

പരികശാധിച്ച ്റികൊര്ട്ട്  നല്കാ   KSDMA സയ തലമതലസെഞ്ഞൃതി.  

21.08.2022 സല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി തീരുമാനമളിസരിച്ച ് KSDMA സമമ്പര്  

സസക്രട്ടറി സവതര്കസ്റ്റഷ   സ്ഥാപിക്കുന്ന  സംബന്ധിച്ച ് ശ്രദ്ധികക്കണ്ട കാരയങ്ങളും മറ്റു 

വിശദാംശങ്ങളും 15.10.2022 സല കയാഗതില്  അവതരിെിച്ചു. 
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15.10.2022 സല തീരുമാനം 

KSDMA സമമ്പര്  സസക്രട്ടറി അവതരിെിച്ച വിഷയങ്ങ്  ഉ്സെഞ്ഞൃതി വിശദാംശങ്ങ്  

റികൊര്ട്ട് ആയി നല്കണസമന്ന് കയാഗം ആവശയസെട്ട പ്രകാരം സമമ്പര്  സസക്രട്ടറി റികൊര്ട്ട് 

നല്കി. 

റികൊര്ട്ട്:- ഓകട്ടാമാറ്റിക് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങ്  സ്ഥിരം പരിപാലനം 

ആവശയമുളൃ ഉപകരണങ്ങ്  ആണ്. ഇവ  ടര്ച്ചയായി നിലനിര്ത്തുവാ   സാകങ്കതിക 

വവഭവം ഉളൃഒരു കശ്രണി ആവശയമാണ്. കകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകെിന് കപാലം സ്ഥിരമായി 

ഇവ പരിപാലിക്കാ   ബുദ്ധിമുട്ട് കനരിഞ്ഞൃന്നുണ്ട്. അതിനാല്  അവരും കകാണ്ൈാക്റ്റ് കൊ് സകാഞ്ഞൃത് 

പുറസമ ഉളൃ സ്ഥാപനങ്ങസള സകാണ്ടാണ്  ഇ  സ്ഥാപിക്കുന്ന ം പരിപാലിക്കുന്ന ം. ഈ 

അളിഭവം ഉളൃതിനാല്  കകരളം ഉ്െസട രാജയസത 5 ല്  അധികം ദുരി നിവാരണ 

അകതാറിറ്റിക്  സവകാരയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ സ്ഥാപനമായ വസ്കമാറ്റിസന്റ് മര 

മഴമാപിനികസള ആണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.  

 കപ്രാജക്ട് കമാഡില്  ഉപകരണങ്ങ്  സ്ഥാപിച്ചാല്, കപ്രാജക്ട് കാലാവധി കഴിയുകമ്പാ്  

ഇവയുസട പരിപാലനം, വിവരകശഖരണം (ഇന്റ് മരര്സനറ്റ് സെലവക്) പുതിയ ഉപകരണങ്ങ്  

സ്ഥാപിക്കല്  എന്നിവ സാധയമാകാസത വരും. തകേശസ്ഥാപനതലതില്  കനാണ്-പ്ലാ   

വകയിരുതല്  ഇതരം നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങ്ക്കായി ലഭയമാകകമാ എന്നത് സര്ക്കാര്  

തലതില്  പരികശാധികക്കണ്ട വിഷയം ആണ്. കനാണ്-പ്ലാ   ലഭിച്ചിസല്ലങ്കില്   ടര്  പരിപാലനം 

സാദ്ധയമാകാസത  വകന്നക്കും. ആയതിനാല്  ഓകട്ടാമാറ്റിക് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ 

സംവിധാനങ്ങ്  തകേശസ്ഥാപനങ്ങകളാ കകരളതിസല സതങ്കിലം സര്ക്കാര്  

സ്ഥാപനങ്ങകളാ (ജല വിഭവ വകെ് അല്ലാസത) കനരിട്ട് സ്ഥാപിച്ച ് പരിപാലിക്കുന്നത് 

ഉെിതമാകില്ല. സവകാരയ സ്ഥാപനങ്ങസള സകാണ്ട് സ്ഥാപിെിച്ച ് Data as a Service കമാഡലില്  

വിവരം ലഭയമാക്കുന്നതാണ് റ്റവം  ഉെിതം.  Data as a Service കമാഡല്  ആകകമ്പാ്  

ഉപകരണം സ്ഥാപിക്കുന്ന സെലവ്, പരിപാലന തലമതല, പ്രവര്തന കമല്കനാട്ടം എന്നിവ 

പ്രസ്തുത സ്ഥാപനതിന് ആകം. ഉെിതമായ നിലവാരതില്  ഉളൃ കഡറ്റ ലഭയമാക്കുന്നതിന് 

വാര്ഷിക കരാറില്  ര്സെഞ്ഞൃകയും അതിനായി സര്വീസ് സലവല്  എഗ്രിസമന്റ് മര് ഉണ്ടാക്കുകയും 

സെയ്താല്  വിവരം കൃതയമായി ലഭിക്കും. സംസ്ഥാന ദുരി നിവാരണ അകതാറിറ്റി ഈ 

രീതിയാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. 

 കാലാവസ്ഥാമാപിനിക്  വയ്ക്കുന്നത് സകാണ്ട് മാത്രം പ്രവെന, മുന്നറിയിെ് 

കാരയക്ഷമമാകില്ല. ദീര്ഘകാലം നിരീക്ഷണം (10 വര്ഷം) ഒകര സലാകക്കഷനില്  ഉണ്ടായാല്  

മാത്രകമ ഇവയില്  നിന്നുളൃ വിവരങ്ങ്  ആധികാരികമായി ദുരി വിശകലനതിന് 

ഉപകയാഗിക്കുവാ   സാധിക്കുകയുളൄ. നിലവില്  130ല്  അധികം ഓകട്ടാമാറ്റിക് സംവിധാനങ്ങ്  

ഉളൃ കകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകെിസന്റ് മര സവറം 7 മുതല്  12 സ്ഥലങ്ങളിസല വിവരങ്ങ്  മാത്രമാണ് 

പ്രവെനതിനായി ഉപകയാഗിക്കുവാ   സാധിക്കുന്നത്.  

 ദുരിസാധയതകളും നിലവില്  കകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകപ്പും, വസ്കസമറ്റും സ്ഥാപിച്ചിണ്ടെളൃ 

ശൃംഖല ി ടി പരിഗണിച്ച ്  Data as a Service കമാഡലില്  തകേശസ്ഥാപന തലതില്  ി ഞ്ഞൃതല്  

മഴ-പുഴ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുവാ   ദുരി നിവാരണ അകതാറിറ്റി ഒരു വിശദമായ 
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മാര്ഗ നിര്കദശം തയ്യാറാക്കി ജല വിഭവ വിവരവിശകലന സ്ഥിരം സാകങ്കതിക സമിതിയുസട 

ി ടി പരിഗണനയ്ക്ക് കശഷം KSDMAയുസട കസ്റ്ററ്റ് എക്സികുട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുസട അളിമതികയാസട 

പുറസെഞ്ഞൃവിക്കാം. കമല്  മാര്ഗനിര്കേശതില്  തകേശസ്ഥാപനം ഒറ്റതവണ ഭാഗികമായ സെലവ് 

വരുത്തുകയും, വവദുതി, ഇന്റ് മരര്സനറ്റ് എന്നിവ ലഭയമായ സ്ഥലം / ്ഫ് കടാപ് എന്നിവ 

ലഭയമാക്കുകയും, അതിന് കശഷം Data as a Service കമാഡലില്  വാര്ഷികമായി KWRIS മുഖാിിരം 

പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളിസല കാലാവസ്ഥാ വിവരം ലഭയമാക്കുന്ന സെലവ് സംസ്ഥാന ദുരി 

നിവാരണ അകതാറിറ്റി വഹിക്കുകയും സെയുമ്ന്നതിളിളൃ വിശദാംശങ്ങ്  ഉ്സക്കാളൃിക്കും. 

നവംബര്  മാസതില്  ഇതരം ഒരു മാര്ഗ നിര്കേശം തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് 

പരിശ്രമിക്കും.  

നിലവില്  കകാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത് സമര്െിച്ചിണ്ടെളൃ സപ്രാകൊസല്  ഈ സപാ  

മാര്ഗ നിര്കേശം അളിസരിച്ച ്പുനര്  ആവിഷ്കരിച്ച ്പരിഗണിക്കുന്നതാണ് ഉെിതം. ഇവയ്ക്ക് പുറസമ 

തലവസട കെര്ക്കുന്ന വിവരം ി ടി കയാഗതില്  ശ്രദ്ധയില്  സകാണ്ടു വരുന്നു Orange Book 2022 

കപജ് 129, 130 പ്രകാരം ദുരി പ്രതികരണ നിധിയുസട പുതിയ മാനദണ്ഡം അളിസരിച്ച ്

തയ്യാസറഞ്ഞൃെ് പ്രവര്തനങ്ങ്ക്കായി  ക സെലവഴിക്കാം. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുക്ക്കും 1 ലക്ഷം 

രൂപ വീതവം മുനിസിൊലിറ്റിക്ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതവം, കകാര്െകറഷ   5 ലക്ഷം രൂപയും 

നല്കം. ഈ  ക മഴക്കാല ണര്വ ശുെീകരണതിനായി ഉപകയാഗിക്കുവാ   പാടില്ല. അതത് 

തകേശസ്ഥാപന കമഖലയില്  കസണ്ടതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കയാമ്പുക്  നടത്തുവാ   

ഉകേശിക്കുന്ന സകട്ടിടങ്ങളിസല വവദുതി, ശുെി മുറിക്, വലറ്റ്, ഫാ , അഞ്ഞൃക്കള 

സമച്ചസെഞ്ഞൃതല്  എന്നിവയ്ക്ക് മാത്രകമ ഈ  ക ഉപകയാഗിക്കുവാ   പാഞ്ഞൃളൄ. ഒരു 

തകേശസ്ഥാപനതിന് ഒരു സാമ്പതിക വര്ഷം ഒരു തവണ മാത്രകമ ഈ  കയ്ക്ക് അര്ഹത 

ഉളൄ. തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്  ആവശയസെഞ്ഞൃന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ  ക ജില്ലാ ദുരി നിവാരണ 

അകതാറ്റിയില്  നിന്ന് നല്കം. കമല്  നിര്കേശം എല്ലാ തകേശ സ്ഥാപനങ്ങ്ക്കും നല്കണം 

എന്നും അഭയര്ഥിക്കുന്നു.       

നടപടി:- 1) സമമ്പര്  സസക്രട്ടറി, KSDMA 

2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി) വകെ് 

 
 

2.2. 21.10.2022 സല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി കയാഗ തീരുമാന പ്രകാരം നടപടി സവീകരികക്കണ്ട    
     വിഷയങ്ങ്  
 

2.2 ഖണ്ഡിക 4.18  
താമരകേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ബഹു.സകാഞ്ഞൃവളൃി എം.എല്.എയുസട 20.09.2022 സല കത്തും താമരകേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയുസട 07.07.2022 സല 1-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 1064/22). 

വിഷയം:- താമരകേരി താലൂക്കാശുപത്രിയില്  കഡാക്ടര്മാസര നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

സകാഞ്ഞൃവളൃി കലാക്കു പഞ്ചായതിസന്റ് മര കീഴിലാണ് താമരകേരി താലൂക്കാശുപത്രി 

പ്രവര്തിക്കുന്നത്. ഇവിസട ഒരു കഡാക്ടസറ ി ടി നിയമികക്കണ്ട ണ്ട്. കലാക്കു പഞ്ചായതിന് 

ഇതിളിളൃ ഫണ്ടു കസണ്ടതാ   ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിനാവശയമായ  ക കലാക്കു പഞ്ചായത്തു 
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പരിധിയില്  വരുന്ന താമരകേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത് നല്കാസമന്ന് അറിയിച്ചിണ്ടെണ്ട്. 

കഡാക്ടര്ക്കുളൃ കവതനം നല്കാ   താമരകേരി ഗ്രാമപഞ്ചായതിന് അളിമതി 

നല്കണസമന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 

21.10.2022 സല തീരുമാനം 

  സെഷയാലിറ്റിയുളൃ കഡാക്ടസറയാണ് നിയമിക്കുന്നത് എന്നതടക്കമുളൃ 

വിശദാംശങ്ങ്  പരികശാധിച്ച ് റികൊര്ട്ട് നല്കാ   ആകരാഗയവകെ് ഡയറക്ടസറ 

തലമതലസെഞ്ഞൃതി. ഇതികേല്  ആകരാഗയ ഡയറക്ടറസട റികൊര്ട്ട്. 

നടപടി:- 1) ഡയറക്ടര്, ആകരാഗയവകെ്  

2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകെ് 

2.2 ഖണ്ഡിക 4.24 

മുളന്തുരുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
 
എറണാകളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 24.8.2022, 23.08.2022 സല കത്തുകളും പരികശാധനാ 
റികൊര്ണ്ടെം മുളന്തുരുതി ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസട 30.07.2022 സല ഒന്നാം നമ്പര്  
തീരുമാനവം  (SRG 903/22 – CC/464/2022). 

 

വിഷയം: C.S.R വിഹിതം ഉപകയാഗിച്ച ്BM&BC നിലവാരതില്  കറാഡ് നിര്മ്മിക്കുന്നത്  

            സംബന്ധിച്ച ്
 

കപ്രാ.നം: 168/23 അടങ്കല്   1,00,00,000 രൂപ 

(സി.എസ്.ആര്. വിഹിതം) 

കപര് അരക്കുന്നം പുളിക്കമാലി കറാഡ് BM&BC നിലവാരതില്  
നിര്മ്മിക്കല്  

 

മുളന്തുരുതി ഗ്രാമപഞ്ചായതിസല മുളന്തുരുതി ആരക്കുന്നം പുളിക്കമാലി കറാഡ് BM&BC 

നിലവാരതില്  നിര്മ്മിക്കാളികേശിക്കുന്നു. ഈ കറാഡ് 2014-ല്  PMGSY പദ്ധതി പ്രകാരം ടാര്  

സെയ്തതാണ്. ഇകൊ്  അറ്റകറ്റെണി ആവശയമുണ്ട്. APTIV Connection System India Private Ltd. 

എന്ന കമ്പനി ഇതിനായി 37.33 ലക്ഷം രൂപ സി.എസ്.ആര്. വിഹിതമായി ഗ്രാമപഞ്ചായതിളി 

നല്കിയിണ്ടെണ്ട്. ബാക്കി വിഹിതം ി ടി ലഭിക്കുസമന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത് സസക്രട്ടറി അറിയിച്ചിണ്ടെണ്ട്. 

ഈ കറാഡിന് ൈാഫിക് സാന്ദ്രത ി ഞ്ഞൃതലാസണന്നും BM&BC നിലവാരതില്  കറാഡ് 

നിര്മ്മികക്കണ്ടതാസണന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത് അസിസ്റ്റന്റ് മര് എഞ്ചിനീയര്  റികൊര്ട്ട്     

നല്കിയിണ്ടെണ്ട്. BM&BC നിലവാരതില്  ഈ കറാഡ് നിര്മ്മിക്കാ   അളിമതി നല്കണസമന്ന  

സംബന്ധിച്ച.് 

21.10.2022 സല തീരുമാനം 

ഇ  പരികശാധിച്ച ്റികൊര്ട്ട് നല്കാ   െീഫ് എഞ്ചിനീയസറ തലമതലസെഞ്ഞൃതിയപ്രകാരം 

െീഫ് എഞ്ചിനീയര്  റികൊര്ട്ട് നല്കിയിണ്ടെണട്.   

റികൊര്ട്ട്:- തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസട നിയന്ത്രണതിലളൃ കറാന്ക്  പുനര്നിര്മ്മാണം 

നടത്തുകമ്പാ്  ശരിയായ ൈാഫിക് പഠനം നടതി ൈാഫിക് സാന്ദ്രത 2MSa ക്ക് മുകളില്  

വരുന്നതാസണങ്കില്  മാത്രം BM&BC നിലവാരതില്  കറാഡ് നിര്മ്മികക്കണ്ട ളൄ എന്ന് െീഫ് 
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സടനിക്കല്  എക്സാമിനറസട നിര്കേശതിസന്റ് മര അടിസ്ഥാനതില്  െീഫ് എഞ്ചിനീയര്  സര്ക്കുലര്  

നല്കിയിണ്ടെണ്ട്. ഈ സര്ക്കുലറിസന്റ് മര അടിസ്ഥാനതില്  നടപടി സവീകരിക്കാ   എറണാകളം 

ജില്ലാ പഞ്ചായത് എക്സികുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്ക്ക് നിര്കേശം നല്കിയിണ്ടെണ്ട്. 

നടപടി:- 1) തകേശസവയംഭരണവകെ് െീഫ് എഞ്ചിനീയര്   

2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകെ് 

2.2 ഖണ്ഡിക 4.30 
റത് ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

റത് ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 15.09.2022 സല കത്തും റത് ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയുസട 25.07.2022 സല 1(5)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 1027/22). 

 വിഷയം:-    കറാഡ് സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാറുപയപകയാഗിച്ച ്സമറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ്, കകാണ്ക്രീറ്റിംഗ്  

              എന്നിവ നടത്തുന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 

സമയിന്റ് മരന സ് നടകതണ്ട കറാന്കളുസട  ക വകയിരുതിയതിളികശഷം ബാക്കിയുളൃ 

 ക ഉപകയാഗിച്ച ്സമറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ്, കകാണ്ക്രീറ്റിംഗ്  ടങ്ങിയ നിര്മ്മാണ പ്രവര്തനങ്ങ്  

നടതാ   ഗ്രാമപഞ്ചായത് കപ്രാജക്ടു സറ്റഞ്ഞൃതിണ്ടെണ്ട്. 28.11.2012 സല 68228/FM1/2012/ തസവഭവ 

സര്ക്കുലര്  പ്രകാരം തകേശഭരണസ്ഥാപനതിന് വകമാറിയ കറാന്കളുസട അറ്റകറ്റെണിക്  

നടതിയ കശഷവം കറാഡ് സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് ബാക്കിയുസണ്ടങ്കില്  സമറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ്, 

കകാണ്ക്രീറ്റിംഗ്  ടങ്ങിയവ നടതാ   അളിമതിയുണ്ട്. വകമാറി കിട്ടിയ കറാന്ക്ക്ക്     

അറ്റകറ്റെണി ആവശയമിസല്ലന്ന് ഭരണസമിതി കകണ്ഠമായി തീരുമാനസമഞ്ഞൃക്കണസമന്ന് 

സര്ക്കുലറില്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിണ്ടെണ്ട്.  

ഈ സര്ക്കുലറിസന്റ് മര അടിസ്ഥാനതില്  കറാഡ് സമറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ്, കകാണ്ക്രീറ്റിംഗ് 

എന്നിവയ്ക്കായുളൃ കപ്രാജക്ടുക്  നടൊക്കാ   അളിമതി നല്കണസമന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 

21.10.2022 സല തീരുമാനം 

സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാറുപയപകയാഗിച്ച ് സമറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ്, കകാണ്ക്രീറ്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് ഈ 

വര്ഷം എത്ര കപ്രാജക്ടുക്  എഞ്ഞൃതിണ്ടെണ്ട്, കഴിഞ്ഞ വര്ഷസത െില്  ഓവര്  കപ്രാജക്ടുകളുസട 

ബാധയത എത്രയാണ്, മറ്റു കറാന്ക്ക്ക് അറ്റകറ്റെണി ഈ വര്ഷം  ആവശയമുകണ്ടാ 

 ടങ്ങിയവ പരികശാധിച്ച ്റികൊര്ട്ട് നല്കാ   തകേശസവയംഭരണവകെ് െീഫ് എഞ്ചിനീയസറ 

തലമതലസെഞ്ഞൃതിയ പ്രകാരം െീഫ് എഞ്ചിനീയര്  റികൊര്ട്ട് നല്കി. 

റികൊര്ട്ട് :- ഈ സാമ്പതിക വര്ഷം (2022-2023) 4,82,91,000 രൂപ സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാന്റ് മര് 

കറാഡ് വിഹിതമായി ്ഷകലഖ വാലികഡഷ   പ്രകാരം പഞ്ചായതിളി നല്കിയിരുന്നു. ഇതില്  

പഞ്ചായതിസല മുളെവ   കറാന്ക്ക്കും ആവശയം കവണ്ട പരിപാലന പ്രവര്തനങ്ങ്  

നടത്തുന്നതിന് പദ്ധതി സവച്ചതിളികശഷം ബാക്കി വന്ന  കയ്ക്ക് പുതിയ പ്രതിതിക്  

സറ്റഞ്ഞൃക്കാളിളൃ റത് ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസട ഐകകകണ്ഠനയുളൃ 25.07.2022 

സല 1(5) തീരുമാന  പ്രകാരം 18 പുതിയ കകാണ്ക്രീറ്റ് പ്രതിതിക്ക്ക് 73.45 ലക്ഷം രൂപ 
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വകയിരുതിയിണ്ടെണ്ട്. ഇത് സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാന്റ് മര് ഇനതില്  അളിവദിച്ച  കയുസട 15.20% 

മാത്രമാണ്. 

 ഈ സാമ്പതികവര്ഷം െില്  ഓവര്  ഇനതില്  സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാന്റ് മര് കറാഡ് 

വിഹിതമായി 95 ലക്ഷം രൂപ ്ഷകലഖ വാലികഡഷ   പ്രകാരം റത് ഗ്രാമപഞ്ചായതിന് 

നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല്  റത് ഗ്രാമപഞ്ചായതിന് 85.85 ലക്ഷം രൂപയുസട െില്  ഓവര്  

മാത്രകമ ഉണ്ടായിരുന്നുളൄ. ഇതാകസട്ട അളിവദിച്ച  കകയക്കാ്  6.15 ലക്ഷം രൂപയുസട 

കറവാണ്. അ സകാണ്ട് തസന്ന െില്  ഓവര്  പ്രതിതിക്  കാരണം പഞ്ചായതിന് 

സതങ്കിലം തരതിലളൃ ബാധയത ഉണ്ടായിട്ടില്ല.  

െില്  ഓവര്  ഇനതില്  അളിവദിച്ച  ക 95 ലക്ഷം 

ആവശയം കവണ്ടിവന്ന െില്  ഓവര്   ക 85.85 ലക്ഷം 

ആസക സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാന്റ് മര് കറാഡ് വിഹിതം 482.91 ലക്ഷം 

സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാന്റ് മര് കറാഡ് വിഹിതം ഉപകയാഗിച്ചുളൃ പുതിയ 
പ്രതിതിക്  (18 എണ്ണം) 

73.45 ലക്ഷം  

 

 

 

നടപടി:- 1) തകേശസവയംഭരണവകെ് െീഫ് എഞ്ചിനീയര്  

2) തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകെ് 

2.2 ഖണ്ഡിക 4.37 

െികങ്ങാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 26.08.2022സല കത്    (SRG 911/22 – CC/476/22). 

വിഷയം: കറാഡ് സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാറുപയപകയാഗിച്ച ്പാലം നിര്മ്മിക്കുന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 

 

കപ്രാ.നം: 83/23 അടങ്കല്   37,00,000 രൂപ 

 സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാന്റ് മര് കറാഡ്  36,83,244  രൂപ 

 തനത് ഫണ്ട് 16,756 രൂപ 

കപര് തയ്യില്  പാലം നിര്മ്മാണം 
 

െികങ്ങാലി ഗ്രാമപഞ്ചായതിസല കാര്തികെളൃി സവമ്പുഴ കറാഡ് PMGSY പദ്ധതിയില്  

ഉ്സെഞ്ഞൃതി സടണ്ടര്  നടപടികളികലക്ക് കടക്കുന്നു. ഈ കറാഡില്  ഗ്രാമപഞ്ചായതിസല 1, 13 

വാര്ന്കസള തമ്മില്  ബന്ധിെിക്കുന്ന തയ്യില്  പാലം ഇകൊ്  അപകടാവസ്ഥയിലാണ്. PMGSY 

പദ്ധതിയില്  കറാഡിന് എസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാക്കിയകൊ്  പാലതിന് കകഞ്ഞൃപാഞ്ഞൃക്  

ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല്  പാലതിസന്റ് മര നിര്മ്മാണം എസ്റ്റികമറ്റില്  ഉ്െഞ്ഞൃതിയിരുന്നില്ല. ഈ 

സാഹെരയതില്  സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാന്റ് മര് (കറാഡ് ) ഉപകയാഗിച്ച ്പാലം നിര്മ്മിക്കാ   അളിമതി 

നല്കണസമന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 
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21.10.2022 സല തീരുമാനം 

PMGSY യില്  നിന്ന് പാലം നിര്മ്മിക്കുന്നതിനാവശയമായ  ക ലഭിക്കുകമാ എന്ന  

സംബന്ധിച്ച ് PMGSY െീഫ് എഞ്ചിനീയറസട ി ടി അഭിപ്രായമാരാഞ്ഞ് റികൊര്ട്ട് നല്കാ   

തകേശസവയംഭരണ വകെ് െീഫ് എഞ്ചിനീയസറ തലമതലസെഞ്ഞൃതിയ പ്രകാരം െീഫ് 

എഞ്ചിനീയര്ക്ക് റികൊര്ട്ട് നല്കി. 

റികൊര്ട്ട്:- കറാഡിസന്റ് മര നിര്മ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. സര്ക്കാരികലക്ക് കറാഡിസന്റ് മര പു ക്കിയ 

എസ്റ്റികമറ്റ് നല്കിയികട്ടയുളൄ. കറാഡിസന്റ് മര എസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ സമയത് പാലതിളി 

കകഞ്ഞൃപാഞ്ഞൃക്  ഇല്ലായിരുന്നു. അതിനാല്  കറാഡിസന്റ് മര എസ്റ്റികമറ്റില്  പാലം ഉ്സെഞ്ഞൃതിയില്ല. 

പാലതിന് 35.00 രൂപ സെലവ് വരും. ഇ  ി ടി ഉ്സെഞ്ഞൃതി അധിക  കയ്ക്ക് സര്ക്കാരികലയ്ക്കച്ച ്

അംഗീകാരം ലഭിക്കാ   കാലതാമസം വകന്നക്കാം. അതിനാല്  മകറ്റസതങ്കിലം ഫണ്ടുപകയാഗിച്ച ്

പാലം നിര്മ്മിക്കുന്നതാണ് നല്ലസതന്ന് PMGSY െീഫ് എഞ്ചിനീയര്  അറിയിച്ചിണ്ടെണ്ട്.   

നടപടി:-1) തകേശസവയംഭരണവകെ് െീഫ് എഞ്ചിനീയര്   
2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ഡി) വകെ് 

 
2.2 ഖണ്ഡിക 4.44 
മണിമല ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
മണിമല ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 17.09.2022 സല SC2-01/22-ാാാം നമ്പര്  കത് (SRG 
982/22). 
 

വിഷയം:- ഓഫീസിന് വാഹനം വാങ്ങല്  സംബന്ധിച്ച ്

ഗ്രാമപഞ്ചായതിസന്റ് മര നിലവിസല വാഹനം കലലം സെയ്തു. തന ഫണ്ടുപകയാഗിച്ച ് പുതിയ 

വാഹനം വാങ്ങുന്നതിളിളൃ  കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി അളിമതി നല്കിയിണ്ടെണ്ട്. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളികലക്ക് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് പരമാവധി 13 ലക്ഷം  രൂപ ഉപകയാഗിക്കാം. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത് വാങ്ങാളികേശിക്കുന്ന മകഹന്ദ്ര കമ്പനിയുസട മരാകസാ 7 സീറ്റര്  വാഹനതിന് 

13 ലക്ഷം രൂപ വിലയാകം. ടാക്സം അളിബന്ധ സെലവമു്െസട 2.00 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി 

ആവശയമുണ്ട്. ഇ  ി ടി ഉ്സെഞ്ഞൃതി വാഹനം വാങ്ങാ   അളിമതി സംബന്ധിച്ച.് 
 

21.10.2022 സല തീരുമാനം 

മറ്റു തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്  വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് സവീകരിച്ച നടപടിക്രമങ്ങ്, 

നിരക്ക് എത്ര  ടങ്ങിയവ പരികശാധിച്ച ് റികൊര്ട്ട്  നല്കാ   പഞ്ചായത് ഡയറക്ടസറ 

തലമതലസെഞ്ഞൃതി. ഇ  സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട് 

നടപടി:- 1) പഞ്ചായത് ഡയറക്ടര്  

2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകെ് 

2.2 ഖണ്ഡിക 4.55 

മൂവാറ്റുപുഴ കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

എറണാകളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 14.09.2022 സല കത്തുക്  (2 എണ്ണം) അളിബന്ധ 

കരഖകളും  (SRG 969/22 – CC/471/2022). 

വിഷയം: ഗാന്ധി പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതിളി ജ സിസയ നിശൄയിക്കുന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 
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കപ്രാ.നം: 64/23 

 

അടങ്കല്   5,00,000 രൂപ 

(തന ഫണ്ട് ) 

കപര് കലാക്ക് ഓഫീസ് കകാമ്പൗണ്ടില്  ഗാന്ധി പ്രതിമ 
സ്ഥാപിക്കല്  

 

മൂവാറ്റുപുഴ കലാക്ക് പഞ്ചായത് കകാമ്പൗണ്ടില്  ഗാന്ധി പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച ്

അതികനാടളിബന്ധിച്ച ് ഇിയ   സവാതന്ത്രയ സമരവമായി ബന്ധസെട്ട ആര്ട്ട് വര്ക്കുക് , 

പുല്ലുസകാണ്ടുളൃ ലാന്റ് മര് കസ്കെിംഗ് എന്നിവയും സെയ്യാളികേശിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിതിക്  കകരള 

ഗ്രാമ വികസന സാനികറ്റഷ   സസാവസറ്റി മുകഖന സെയ്യാ   അളിമതി നല്കണസമന്ന  

സംബന്ധിച്ച.് 

 വപതൃകസവഭാവമുളൃ ം കലാമൂലയമുളൃ മായ ഇതരം പ്രവര്തിക്  സെയുമ്ന്നതിന് 

ഈ കമഖലയില്  പ്രാവിണയമുളൃ വയമായിക്/ ജ സികസള സതരസഞ്ഞഞ്ഞൃക്കാ   ജില്ല 

തലതില്  വിദഗ്ദ്ധ്രുസട ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരക്കാ   21.10.2022 സല കകാഓര്ഡികനഷ   

കമ്മിറ്റി കയാഗം തീരുമാനിച്ചു. ആര്ട്ടിസാ സ് സഡവലപ്സമന്റ് മര് കകാര്െകറഷസന്റ് മര ി ടി 

അഭിപ്രായമാരാഞ്ഞ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്ന  സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട് കസ്റ്ററ്റ് റികസാ ് ഗ്രൂെ് 

തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്.  

 എന്നാല്  ഈ പ്രതിതി അടിയിിരമായി സെകയ്യണ്ട സണ്ടന്ന് കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

പ്രസിഡന്റ് മര് അറിയിച്ചിണ്ടെണ്ട്. മൂവാറ്റുപുഴ മുനിസിൊലിറ്റി, മൂവാറ്റുപുഴ കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

പരിധിയില്  വരുന്ന മഞ്ഞളര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് എന്നിവിടങ്ങളില്  പ്രകതയക അളിമതി 

ി ടാസത ഗാന്ധി പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചുസവന്ന് ചൂണ്ടികാട്ടി കപ്രാജക്ട് കാലതാമസം ി ടാസത 

നടൊക്കാ   അളിമതി പരിഗണിക്കണസമന്നാവശയസെണ്ടെസകാണ്ട് 09.11.2022 ല്  കലാക്ക് 

പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് മര് വീണ്ടും കത്തു നല്കിയിരുന്നു. 

2.2 ഖണ്ഡിക 4.57 

വബസണ്വാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
 

ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 11.07.2022 സല കത്തും വബസണ്  വാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയുസട  17.05.2022 സല IV(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG 693/22 – CC/394/22). 
 

 

 

വിഷയം:- കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കാസത സെയ്ത പ്രവര്തിക്ക്  ക നല്കന്നത് സംബന്ധിച്ച ്
 

കപ്രാ.നം: 79/23 അടങ്കല്   20,00,000 രൂപ 
(വികസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് മുണ്ടെകാട് പാടം കതാട് വസഡ് സകട്ടല്  
 

വബസണ്വാലി ഗ്രാമപഞ്ചായതിസല മുണ്ടെകാട് പാടകശഖരതിസന്റ് മര കതാട് വസഡ് 

സകട്ടാനായി 2017-18 ല്  49.75 ലക്ഷം രൂപ കൃഷി വകെിന് അളിവദിച്ചിരുന്നു. ഈ  ക 

ഗ്രാമപഞ്ചായതിസന്റ് മര ജനറല്  പര്െസ് ഫണ്ടിസന്റ് മര റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടില്  ക്രഡിറ്റ് സെയ്തു. 

ഈ  ക ഉപകയാഗിച്ച ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കാസത സാകങ്കതികാളിമതി വാങ്ങി സടണ്ടര്  സെയ്തു. 

ഇകൊ്  പ്രതിതി ണര്തിയായിവരുന്നു. ൈഷറിയില്  സൂക്ഷിച്ച  ക തന ഫണ്ടായി കരുതി 

മറ്റാവശയങ്ങ്ക്കായി ഉപകയാഗിച്ചു. ഇകൊ്  കരാറകാര   പാര്ട്ട് ബില്  സമര്െിച്ചു. ഈ 
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സാഹെരയതില്  ഈ പ്രതിതിയുസട  ക നല്കാനായി വികസനഫണ്ട് ഉ്സെഞ്ഞൃതി കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കിയിണ്ടെണ്ട്. ഇതിന് അളിമതി നല്കണസമന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 

21.10.2022 സല തീരുമാനം 

കൃഷി വകെില്  നിന്നു ലഭയമായ  ക മറ്റാവശയതിളി സെലവഴിച്ചത് സസക്രട്ടറിയുസട 

ഭാഗത്തുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ്. കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കാസത സടണ്ടര്  സെയ്ത് പ്രതിതി ആരംഭിച്ചത് 

അസിസ്റ്റന്റ് മര് എഞ്ചിനീയറസട ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ്.  

ഇ  പരികശാധിച്ച ് റികൊര്ട്ട് നല്കാ   പഞ്ചായത് ഡയറക്ടസറ തലമതലസെഞ്ഞൃതി.  

ഇ  സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട് 

നടപടി:- 1) പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടര്  

2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകെ് 

2.2 ഖണ്ഡിക 4.58 

അട്ടൊടി കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

അട്ടൊടി കലാക്കുപഞ്ചായത് വവസ് പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 29.09.2022 സല കത് (SRG 1061/22). 

വിഷയം:- കകാട്ടതറ ആശുപത്രിയില്  അധികമായി സ്റ്റാഫിസന കലാക്കു പഞ്ചായതില്   

               നിന്നും നിയമിക്കുന്ന  സംബന്ധിച്ച ് 

കപ്രാ.നം: 188/23 അടങ്കല്   10,00,000 രൂപ 

(സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാന്റ് മര് – കനാണ്  കറാഡ്) 

കപര് കകാട്ടതറ GTSH HMC താത്ക്കാലിക ജീവനക്കാര്ക്ക് കവതനം 
 

അട്ടൊടിയിസല പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗങ്ങ്ക്ക് കസവനം നല്കക എന്ന 

ലക്ഷയകതാസടയാണ് കകാട്ടതറ വൈബല്  സെഷയാലിറ്റി ആശുപത്രി പ്രവര്തിക്കുന്നത്. 

ഇവിസട ജനറല്  സമഡിസി , ഓര്കതാ, ഇ.എ .ടി, വഗനകക്കാളജി, സസക്കയാൈി, സര്ജറി, 

ശിശുകരാഗ വിദഗ്ദ്ധ് കസവനം, കണ്ണ് കരാഗം, ഡയാലിസിസ്  ടങ്ങിയ സെഷയാലിറ്റിയുണ്ട്. 

ഡയാലിസിസിന് ഇകൊളെളൃ ഒരു ഷിഫ്റ്റിളി പകരം രണ്ടു ഷിഫ്റ്റാക്കണം. ആശുപത്രിയുസട 

്ഷഗമമായ പ്രവര്തനതിന് അധിക സ്റ്റാഫിസന നിയമികക്കണ്ട ണ്ട്. എച്ച.്എം.സിയില്  

മതിയായ വരുമാനമില്ലാതതിനാല്  താല്ക്കാലികാടിസ്ഥാനതില്  താസഴ പറയും പ്രകാരം 

അധികമാ്ക്കാസര കലാക്ക് പഞ്ചായതില്  നിന്നു കനാണ്കറാഡ് സമയിന്റ് മരന സ്   

ഗ്രാറുപയപകയാഗിച്ച ്നിയമിക്കാ   അളിമതി നല്കണസമന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 

1) ഡയാലിസിസ് സടനീഷയ   - 1 എണ്ണം 

2) സ്റ്റാഫ് കന ് കഗ്രഡ് II – 3 എണ്ണം 

3) ലാബ് സടനീഷയ   - 1 എണ്ണം 

4) സസകഫരിറ്റി ജീവനക്കാര്  - 2 എണ്ണം 
 

21.10.2022 തീരുമാനം 

മുകളില്  പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആ്ക്കാസര നിയമിക്കുന്ന  സംബന്ധിച്ച ്ആകരാഗയ വകെ് 

ഡയറക്ടര്  പരികശാധിച്ച ്റികൊര്ട്ട് നല്കണം. ആകരാഗയ വകെില്  നിന്ന് ഇവസര നിയമിക്കാ   
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സാധിക്കുകമാ എന്നു ി ടി റികൊര്ട്ടില്  ഉ്സെഞ്ഞൃതണം. ഒെം ഇത് വൈബല്  സെഷയാലിറ്റി 

ആശുപത്രി ആയതിനാല്  മുകളില്  പറഞ്ഞവസര നിയമിക്കാനായി ആവശയമായ ഫണ്ട് 

പട്ടികവര്ഗ  വികസന വകെില്  നിന്നു നല്കാ   കഴിയുകമാ എന്്ന പരികശാധിച്ച ്റികൊര്ട്്ട  

നല്കാ   പട്ടികവര്ഗ വികസന ഡയറക്ടകറയും തലമതലസെഞ്ഞൃതി. ഇ  സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട് 

നടപടി:- 1) ഡയറക്ടര്, ആകരാഗയവകെ്  
2)ഡയറക്ടര്, പട്ടികവര്ഗ വികസന വകെ്  

3)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകെ് 
2.2 ഖണ്ഡിക 4.61 
അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 19.08.2022 സല A2-2289/2022- സല കത്  (SRG 
854/22). 
 

വിഷയം: എകസ്റ്ററ്റ് കമഖലയിസല അങ്കണവാടി സകട്ടിടതിന് അറ്റകറ്റെണി സെയുമ്ന്നത്  

            സംബന്ധിച്ച.് 

അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമപഞ്ചായതിസല 5-ാാാം വാര്ഡില്  എകസ്റ്ററ്റ് കമഖലയിസല 30, 34എന്നീ 

നമ്പറകളിലളൃ അങ്കണവാടി സകട്ടിടങ്ങളുസട കമല്ൂര തകര്ന്നു വീഴാറായ സ്ഥിതിയിലാണ്. 

അതിനാല്  ഫിറ്റ്നസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വര്ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായതിസല അങ്കണവാടി 

സകട്ടിടതിസന്റ് മര അറ്റകറ്റെണിക്കായി 25,66,000 രൂപ മാറ്റിവച്ചിണ്ടെണ്ട്. ഈ  കയില്  നിന്ന് മുകളില്  

പറഞ്ഞ രണ്ട് അങ്കണവാടി സകട്ടിടങ്ങ്  റിെയര്  സെയ്യാ   അളിമതി നല്കണസമന്ന  

സംബന്ധിച്ച.്  

21.10.2022സല തീരുമാനം 

തീര്ത്തും    ജീര്ണ്ണാവസ്ഥയിലായ എകസ്റ്ററ്റു് സകട്ടിടം അറ്റകറ്റെണി നടത്തുന്നതിസന്റ് മര 

പ്രാകയാഗികത പരികശാധികക്കണ്ട ണ്ട് എന്ന് കയാഗം നിരീക്ഷിച്ചു. അറ്റകറ്റെണി 

പ്രാകയാഗികമാകണാ എന്ന് പരികശാധിച്ച ്റികൊര്ട്ട് നല്കാ   തകേശസവയംഭരണവകെ് െീഫ് 

എഞ്ചിനീയസറ തലമതലസെഞ്ഞൃതി. ഇ  സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട്. 

നടപടി:- 1)തകേശസവയംഭരണവകെ് െീഫ് എഞ്ചിനീയര്  

2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകെ് 

3. സപാ വിഷയം 
 

(പിന്നീട് നല്കം) 
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4. പ്രകതയക വിഷയം 

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

4.1. ASERT Farming Solution Pvt.Ltd. 

ASERT Farming Solution Pvt.Ltd. മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടറസട 09.08.2022 സല കത്  (SRG 890/22)  
 

വിഷയം:- സ്റ്റാര്ട്ടപ്പു കമ്പനികളില്  നിന്ന് സടണ്ടര്  ഒഴിവാക്കി ഉത്പന്നങ്ങ്  / കസവനങ്ങ്  

വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

കസ്റ്റാര്പര്കച്ചസ് ഡിൊര്ട്ട്സമന്റ് മരിസന്റ് മര 05.07.2022 സല 2/2022/SPD നമ്പര്  ഉതരവ 

പ്രകാരം കസ്റ്ററ്റ് യൂണിക്ക് ഐ.ഡിയുളൃ സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകളില്  നിന്ന് 50 ലക്ഷം വസരയുളൃ എല്ലാതരം 

ഉല്പന്നങ്ങളും കസവനങ്ങളും സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് വാങ്ങാവന്നതാണ്. എന്നാല്  

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിസല നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥര്  ഇത് തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് ചൂണ്ടി കാണിച്ച ്സടണ്ടറില്ലാസത വാങ്ങാ   തയ്യാറാകന്നില്ല. 

അതിനാല്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസട വാങ്ങല്  നടപടി ക്രമങ്ങളില്  ഈ ഉതരവ 

ബാധകമാക്കണസമന്ന് ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.2 കകരള ഗവ.ഫാര്മസിസ്റ്റ് അകസോാസികയഷ   

കകരള ഗവ.ഫാര്മസിസ്റ്റ് അകസോാസികയഷ   പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 01.10.2022 സല 17/2022-23/KGPA 

നമ്പര്  കത്  (SRG 1110/22)  
 

വിഷയം:- താല്ക്കാലികമായി കജാലി സെയുമ്ന്ന ഫാര്മസി്റ്റുമമാര്ക്ക് പു ക്കിയ അടിസ്ഥാന 

ശമ്പളം നല്കണസമന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 

കഡാക്ടര്മാസരയും പാരാസമഡിക്കല്  സ്റ്റാഫികനയും പി.എച്ച.്സി, സി.എച്ച.്സി, 

താലൂക്കാശുപത്രിക്, നഗരസഭകളുമായി ബന്ധസെട്ട ആശുപത്രിക്  എന്നിവിടങ്ങളില്  

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്  മുകഖന താല്ക്കാലികമായി നിയമിക്കാറണ്ട്. ആകരാഗയവകെിസന്റ് മര 

മാനദണ്ഡപ്രകാരം പു തായി നിയമിക്കസെഞ്ഞൃന്ന കഡാക്ടര്/കന ്മാരുസട അടിസ്ഥാന 

ശമ്പളമാണ് ഇവര്ക്ക് നല്കകണ്ടത്. ഇതളിസരിച്ച ് പുതിയ ശമ്പള പരിഷ്കാര പ്രകാരം 

കഡാക്ടര്മാര്ക്ക് 63,700 രൂപയും ന ്മാര്ക്ക് 39,300 രൂപയുമാണ്  നല്കാവന്നസതന്ന് 

കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി തീരുമാനതിസന്റ് മര അടിസ്ഥാനതില്  തകേശസവയംഭരണവകെ് 

സര്ക്കുലര്  ഇറക്കിയിണ്ടെണ്ട്. 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്  ഫാര്മസി്റ്റുമകകളയും താല്ക്കാലികമായി നിയമിച്ചിണ്ടെണ്ട്. 

ഇവര്ക്കും അഡ്കഹാക്ക് സാലറി നല്കണസമന്നാവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.3 കകരള ആയുര്കവദിക് കകാഓെകററ്റീവ് സസാവസറ്റി ലിമിറ്റഡ് 

കകരള ആയുര്കവദിക് കകാഓെകററ്റീവ് സസാവസറ്റി, കകാഴികക്കാട് സസക്രട്ടറിയുസട 14.09.2022 

സല കത്   (SRG 1058/22)  
 

വിഷയം:- കകരള ആയുര്കവദിക് കകാഓെകററ്റീവ് സസാവസറ്റിയില്  നിന്ന് മരുന്നു 

വാങ്ങുന്നതിളിളൃ അളിമതിയുസട കാലാവധി ദീര്ഘിെിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
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തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസട കീഴിലളൃ ആയുര്കവദ ആശുപത്രികളില്  ഔഷധങ്ങ്  

നല്കന്നതിന് 04.12.2008ല്  സര്ക്കാര്  അളിമതി നല്കിയിണ്ടെണ്ട്. ഇത് കാലാകാലങ്ങളില്  

പു ക്കി നല്കകയും സെയ്തിണ്ടെണ്ട്. 11.01.2022 ല്  പു ക്കി നല്കിയ കാലാവധി 23.12.2022 ല്  

അവസാനിക്കും. ഗുണകമേയുളൃ ഔഷധമാണ് നല്കന്നസതന്നും സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനമായ 

ഔഷധിയുസട വിലക്കാണ് നല്കന്നസതന്നും സസാവസറ്റി സസക്രട്ടറി അറിയിച്ചിണ്ടെണ്ട്. മരുന്നു 

വിതരണം സെയുമ്ന്നതിളിളൃ അളിമതി 5 വര്ഷകതക്ക് ി ടി ദീര്ഘിെിച്ചു നല്കണസമന്നാവശയ 

സെട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

 

4.4  എച്ച.്എല്.എല്  വലഫ് സകയര്  ലിമിറ്റഡ് 

എച്ച.്എല്.എല്.വലഫ് സകയര്  ലിമിറ്റഡ് അകസാസികയറ്റ് വവസ് പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 02.08.2021 

സല കത് (SRG 1148/22 – LSGD-DA1/197/2021 – LSGD നമ്പര്  കത്)  
 

 

വിഷയം:- എച്ച.്എല്.എല്.വലഫ് സകയര്  ലിമിറ്റഡിസന ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയില്  

സവറ്ററിനറി മരുന്നുക്  ഫാര്മസഫട്ടിക്കല്സ് എന്നിവയുസട വിതരണക്കാരായി 

അംഗീകരിക്കണസമന്ന ആവശയം സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

മരുന്നുക്, ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങ്, ലാകബാറട്ടറിയികലക്ക് കവണ്ട സകമിക്കലക്, 

ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങ്  എന്നിവയുസട അംഗീകൃത വിതരണ സ്ഥാപനമാണ് 

എച്ച.്എല്.എല്.വലഫ് സകയര്  ലിമിറ്റഡ്. ി ടാസത സമഡിക്കല്  കകാകളജുക്, 

ജില്ലാ/ജനറല്/താലൂക്കാശുപത്രികളില്  PPP കമാഡലായും പ്രവര്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇ ഡയയിലാസക 

280 ഫാര്മസി ഔട്ട് സലറ്റുകളും ഉണ്ട്. എച്ച.്എല്.എല്.വലഫ് സകയര്  ലിമിറ്റഡ് വഴി വിതരണം 

സെയുമ്ന്നവയ്ക്ക് സപാ സവ 50 ശതമാനം വസര വിലക്കുറവണ്ട്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്  

എച്ച.്എല്.എല്.വലഫ് സകയറിസന മുകളില്  പറഞ്ഞവയുസട അംഗീകൃത സവപ്ലയര്  ആയി 

അംഗീകരിച്ചിണ്ടെണ്ട്. ഇവസയ്ക്കാെം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്  നടൊക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുകളികലക്കാ 

വശയമായ സവറ്ററിനറി മരുന്നുക് , ഫാര്മസഫട്ടിക്കല്സ് എന്നിവയുസട അംഗീകൃത സവപ്ലയര്  

ആയി എച്ച.്എല്.എല്.വലഫ് സകയര്  ലിമിറ്റഡിസന നിശൄയിക്കണസമന്നും അ വഴി 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് എച്ച.്എല്.എല്.വലഫ് സകയര്  ലിമിറ്റഡില്  നിന്നു കനരിണ്ടെ 

വാങ്ങാ   സൗകരയസമാരുക്കണസമന്നും ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

4.5  പുഴയ്കക്കല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 17.09.2022 സല കത്തും പുഴയ്ക്കല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 02.09.22 സല B1185 (140/22)/ 2021-ാാാം നമ്പര്  കത്തും പുഴയ്ക്കല്  കലാക്ക് 

പഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസട 31.08.2022 സല 2(1)/2022-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 977/22)  
 

വിഷയം:- ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിസല ജീവനക്കാര്ക്ക് കവതനം സംബന്ധിച്ച ്
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പുഴയ്ക്കല്  കലാക്ക് പഞ്ചായതിസല കതാളൂര്  സി.എച്ച.്സിയില്  ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് 

പ്രവര്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി ഒരു കഡാക്ടര് , രണ്ടു ഡയാലിസിസോ്  സടനീഷയോര്, രണ്ട് 

സ്റ്റാഫ് കനഴ്സുമാര്  എന്നിവസര താല്ക്കാലികാടിസ്ഥാനതില്  നിയമിച്ചിണ്ടെണ്ട്. ഇവര്ക്ക് കവതനം 

നല്കന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. ഇതിനായി കലാക്ക് പരിധിയിസല 6 ഗ്രാമപഞ്ചായതിസല വിഹിതം 

കതാളൂര്  സാമൂഹയാകരാഗയ കകന്ദ്രതിസല സമഡിക്കല്  ഓഫീസര്ക്ക് വകമാറി കവതനം 

നല്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
  
4.6  മങ്കട കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

ബഹു.മങ്കട എം.എല്.എ യുസട 27.09.2022 സല കത്തും മങ്കട കലാക്ക് പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 

24.09.2022 സല കത്തും (SRG 1067/22)  
 

വിഷയം:- മങ്കട സി.എച്ച.്സിയികലക്ക് കഡാക്ടകറയും പാരാസമഡിക്കല്  സ്റ്റാഫിസനയും 

നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

  
 

മങ്കട സി.എച്ച.്സിയില്  മങ്കട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി കെര്ന്ന് രാത്രികാലകതക്ക് ഒരു 

കഡാക്ടകറയും പാരാസമഡിക്കല്  സ്റ്റാഫിസനയും നിയമിക്കാളിളൃ കപ്രാജക്ടിന് അളിമതി 

ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
  
4.7  കറ്റിപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 01.10.2022 സല കത് (SRG 1090/22 – CC/579/22)  
 

വിഷയം:- പാലികയറ്റീവ് കരാഗിക്ക്ക്  പരിെരണം നല്കന്ന  സംബന്ധിച്ച.്  
 

  
 

കപ്രാ.നം: 119/22 അടങ്കല്                  19,04,000/- രൂപ  

 തനത് ഫണ്ട് 2,72,000 രൂപ 

 ഗ്രാമപഞ്ചായത് വിഹിതം 16,32,000 രൂപ 

കപര് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിസല താല്ക്കാലിക ജീവനക്കാര്ക്ക് കവതനം 

കപ്രാ.നം: 61/23 അടങ്കല്                  13,29,140/- രൂപ  

 തനത് ഫണ്ട് 11,29,140 രൂപ 

 ഗ്രാമപഞ്ചായത് വിഹിതം 2,00,000 രൂപ 

കപര് കലാക്ക് സി.എച്ച.്സിയികലയ്ക്ക് രാത്രികാല കസവനതിന് 
കഡാക്ടകറയും പാരാസമഡിക്കല്  സ്റ്റാഫിസനയും നിയമിക്കല്  

കപ്രാ.നം: 23/23 അടങ്കല്                28,00,000/ രൂപ 

 വികസനഫണ്ട് ജനറല്  10,00,000 രൂപ 

 ഗ്രാമപഞ്ചായത് വിഹിതം 18,00,000 രൂപ 

കപര് വകയാമിത്രം പദ്ധതി 
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കഡാക്ടര്, കന ് എന്നിവരുസട കസവനം വകയാജനങ്ങളുസട വീഞ്ഞൃകളില്  ആഴ്ചയില്  6 ദിവസവം 

എതിക്കുന്നതിളിം ആവശയമായ മരുന്നു നല്കന്നതിളിമാണ് കപ്രാജക്ട്. കഡാക്ടര്മാരുകടയും 

സ്റ്റാഫ് കന ിസന്റ് മരയും കവതനം, മരുന്ന്, സാധനസാമഗ്രിക്, വാഹനവാടക എന്നിവയാണ് 

സെലവിനങ്ങ്. ഈ കപ്രാജക്ട് നടൊക്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.    
  
4.8  കകാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

കകാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 27.10.2022 സല കത് (SRG 1186/22 – CC/726/22)  
 

വിഷയം:- കാഞ്ഞിരെളൃി ജനറല്  ആശുപത്രി – ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്   
 

  
കാഞ്ഞിരെളൃി ജനറല്  ആശുപത്രിയില്  ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 

വിഹിതം നല്കന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത് 5.00 ലക്ഷം രൂപ ഈ വര്ഷം വകയിരുതിയിണ്ടെണ്ട്. 

ബഹു വര്ഷമായി 25.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുതാ   ഉകേശിക്കുന്നു. ഇതിന് അളിമതി 

നല്കണസമന്നാവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.9  കകാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

കകാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 02.11.22 സല കത് (SRG 1247/22 – CC/756/22)  
 

വിഷയം:- കയാ സര്  പരികശാധനയുസട ഭാഗമായി സടനീഷയസന നിയമിക്കുന്ന  

സംബന്ധിച്ച.്  
 

  
 

കയാ സര്  പരികശാധനക്കുകവണ്ടിയുളൃതാണ് കപ്രാജക്ട്. 30 വയസോില്  മുകളില്  

പ്രായമുളൃ സ്ത്രീകളില്  സ്ക്രീ   സടസ്റ്റ് നടതി കരാഗ നിര്ണ്ണയം നടത്തുന്നതാണ് പദ്ധതി. കകാട്ടയം 

ജില്ലയില്  കയാ സര്  നിര്ണ്ണയതിളി സംവിധാനം അപരയാമാണമാണ്. അതിനാല്  ജില്ലയില്  

പകതാളജി ലാബ് സജ്ജമാകക്കണ്ട ണ്ട്. പകതാളജിസ്റ്റിസന (Doctor with PG in Pathology) 

ആകരാഗയ വകെ് വര്ക്കിംഗ് അകറഞ്ച്സമന്റ് മര് രീതിയില്  നിയമിക്കും. ഒെം കയാ സര്  

നിര്ണ്ണയതില്  പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച വസകറ്റാ സടകനാളജിസ്റ്റ്, ലാബ് സടകിനീഷയ , ലാബ് 

അറ്റ റ്റര്  എന്നിവസര (ഒരാ്  വീതം) താല്ക്കാലികാടിസ്ഥാനതില്  നിയമിക്കണം. അതിനായുളൃ 

കപ്രാജക്ടിന് അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

 

 

കപ്രാ.നം: 642/23 അടങ്കല്                5,00,000/ രൂപ 
(വികസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

 
കപര്  കാഞ്ഞിരെളൃി ജനറല്  ആശുപത്രി – ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് 

സ്ഥാപിക്കല്  

കപ്രാ.നം: 705/23 അടങ്കല്                15,00,000/ രൂപ 
(വികസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര്  കയാ   കകാട്ടയം 
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4.10  എറണാകളം ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

എറണാകളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു  പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 08.11.22 സല DP13-885/2022-ാാാം നമ്പര്  കത്തും 
എറണാകളം ജില്ലാ പഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസട 04.11.2022 സല അടിയിിര കയാഗതിസല 
1(1)-ാാാം നമ്പര്   തീരുമാനവം ജില്ലാ പഞ്ചായത് സസക്രട്ടറിയുസട അഭിപ്രായക്കുറിപ്പും 
കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റിയുസട 21.10.2022-സല കയാഗ തീരുമാനവം (ഖണ്ഡിക 4.14) (SRG 
1283//22)  

 

വിഷയം:- തിക്കകരാഗിക്ക്ക് ഡയാലിസിസിളി ധനസഹായം നല്കന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

തിക്കകരാഗിക്ക്ക് ഡയാലിസിസിന് ധനസഹായം നല്കാളിളൃ കപ്രാജക്ട് 

സറ്റഞ്ഞൃക്കാ   പുതിയ മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം അളിമതിയുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്ക്കും   

നഗരസഭക്ക്കുമാണ് ഇതിളിളൃ കപ്രാജക്ട് കനരിട്ട് സറ്റഞ്ഞൃക്കാവന്നത്. ഗ്രാമപ്രകദശങ്ങളില്  

കലാക്ക് / ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുക്ക്കു  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളികലക്ക് വിഹിതം നല്കാം. 

മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം സപാ വിഭാഗതിന് 2.00 ലക്ഷം രൂപയില്  താസഴ വരുമാനമുളൃവര്ക്കാണ് 

ധനസഹായം നല്കാവന്നത്. ഇതില്  താസഴ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങകളാസട നടൊക്കാ   അളിമതി 

നല്കണസമന്ന  എറണാകളം ജില്ലാ പഞ്ചായത് ആവശയസെഞ്ഞൃകയും 21.10.202  സല 

കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി കയാഗതില്  ഇ  പരിഗണിക്കുകയും സെയ്തിരുന്നു. 

1. ഡയാലിസിസിളി ധനസഹായം നല്കാളിളൃ കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായതിളി 

കനരിസട്ടഞ്ഞൃക്കാ   അളിമതി.  

2. 3.00 ലക്ഷം രൂപ വസര വാര്ഷിക വരുമാനമുളൃ സപാ  വിഭാഗതില്സെട്ടവര്ക്കും 

ധനസഹായം നല്കാ   അളിമതി. 

ജില്ലാ പഞ്ചായതിസന്റ് മര വിഹിതം ഗ്രാമപഞ്ചായതിളി വകമാറി ഗ്രാമപഞ്ചായത് മുഖയ 

നിര്വഹണ ജ സിയായി കപ്രാജക്ടു നടൊക്കാളിം മാര്ഗകരഖയില്  പറയുന്ന 

വരുമാനപരിധി പാലിക്കണസമന്നുമാണ് 21.10.22 സല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി 

നിര്കേശിച്ചത്. എന്നാല്  ഈ തീരുമാനം താസഴ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാല്  

പുനപരികശാധിക്കണസമന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത് ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ജില്ലാ പഞ്ചായത് കനരിട്ട് ധനസഹായം നല്കന്ന രീതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഈ 

കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞവര്ഷം  കകദശം 600 കപര്ക്ക്  ധനസഹായം നല്കി. 

ഇവര്  ഈ വര്ഷവം െികിം   ടരുന്നു. െികിം  നല്കിയ ആശുപത്രിക്ക്ക് കകദശം 

1.50 കകാടി രൂപ നല്കാളിണ്ട്. പുതിയതായി 400 കരാഗിക്ക്കു ി ടി ഡയാലിസിസ് 

സെയ്യണം. കടിശികയടക്കമുളൃ  ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു മുകഖന നല്കന്ന  ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 

കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 3.00 ലക്ഷം രൂപ വസര വരുമാനമുളൃവര്ക്ക് (സപാ  വിഭാഗം) 

ധനസഹായം നല്കി. ഇതരം ഗുണകഭാമായാക്കസള മാറ്റി നിര്ത്തുന്നത്  ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 

അതിനാല്  3.00 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുളൃ (സപാ  വിഭാഗം)വര്ക്കും ധനസഹായം 

നല്കണം.  

ഈ സാഹെരയം ി ടി പരിഗണിച്ച ്ഈ വര്ഷവം കഴിഞ്ഞവര്ഷം നടതിയ രീതിയില്  ജില്ലാ 

പഞ്ചായത് കനരിണ്ടെ പദ്ധതി നടൊക്കാളിം 3.00 ലക്ഷം രൂപവസര വരുമാനമുളൃവര്ക്കും  

ധനസഹായം നല്കാളിം അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.    
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4.11 തിക്കകകരാഗിക്ക്ക്  ഡയാലിസിസ് 

കഡാ.പ്രതിഭ.സക, സമഡിക്കല്  ഓഫീസ്, താനാളൂര്  കഞ്ഞൃംബാകരാഗയകകന്ദ്രം, മലപ്പുറം 20.10.2022 ല്  

തകേശസവയംഭരണവകെ് അഡീഷണല്  െീഫ് സസക്രട്ടറിയ്ക്ക് നല്കിയ കത്തും ബഹു. കകരള 

വഹകക്കാടതി മുമ്പാസക WP(C) No.34191/2022 -ാാാം നമ്പറായി  ഫയല്  സെയ്ത് റിട്ട് സപറ്റീഷളിം 

(SRG 1235//22). 
 

 വിഷയം: തിക്കകരാഗിക്ക്ക്  ഡയാലിസിസ് സെയുമ്ന്നതിളി നല്കന്ന ധനസഹായ  

പദ്ധതിയില്  സമഡിക്കല്  ഓഫീസര്മാസര ഒഴിവാക്കണസമന്ന  സംബന്ധിച്ച ്

കരാഗികസള പരികശാധിച്ച ് െികിം  നല്കവാ   ഉതരവാദിതവമുളൃ സമഡിക്കല്  

ഓഫീസര്മാസര തകേശഭരണസ്ഥാപനം നടത്തുന്ന പദ്ധതികളിസല നിര്വഹണ 

ഉകദയാഗസ്ഥസരന്ന തലമതലയില്  നിന്ന് ഒഴിവാക്കണസമന്നാണ് കഡാ.പ്രതിഭ 

ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡയാലിസിസിന് ധനസഹായം നല്കന്ന വിഷയമാണ് പ്രധാനമായും 

എഞ്ഞൃത്തു പറയുന്നത്. പതിനാലാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധതിക്കായുളൃ  സ്ിഡി ധനസഹായ 

മാര്ഗകരഖയില്  തിക്കകരാഗിക്ക്ക്  ഡയാലിസിസ് സെയുമ്ന്നതിന്  പ്രതിമാസം പരമാവധി  

4000 രൂപ വീതം  നല്കാ   അളിമതിയുണ്ട്. മു വര്ഷങ്ങളില്  ആവശയസെഞ്ഞൃന്ന തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക്  മുകളില്  പറഞ്ഞ രീതിയില്  ധനസഹായം  നല്കാ   പ്രകതയക അളിമതി 

നല്കകയായിരുന്നു. കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റിയുസട 21.08.2022-സല കയാഗ തീരുമാന 

പ്രകാരം ഈ പദ്ധതിയുസട നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥരായി അത  തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളിസല സമഡിക്കല്  ഓഫീസര്മാസര ഈ പദ്ധതിയുസട നിര്വഹണ 

ഉകദയാഗസ്ഥോരാക്കാവന്നതാണ് എന്നു വയമായത വരുതിയിണ്ടെണ്ട്. തിക്ക സംബന്ധമായ 

കരാഗതിന് ഡയാലിസിസ് സെയുമ്വാ   അര്ഹരായ കരാഗിയാകണാ എന്ന് െികിം ാകരഖക്  

പരികശാധിച്ച ് സാക്ഷയപത്രം അളിവദിക്കുന്ന ഉതരവാദിതവം സമഡിക്കല്  ഓഫീസസറ 

ല്െിക്കാസത ഭരണസമിതി തീരുമാനിക്കുന്ന ആ്ക്കും കരാഗി പറയുന്ന സ്ഥാപനതിളിം 

സമഡിക്കല്  ഓഫീസര്  ഫണ്ട് സകാഞ്ഞൃക്കണസമന്ന വയവസ്ഥ െട്ടലംഘനമാസണന്നാണ് 

അകപക്ഷക കതില്  പറയുന്നത്. ഡയാലിസിസ് സെയുമ്ന്നതിന് പണം വിതരണം സെയുമ്ന്ന 

കജാലി മാത്രമാണ്  ഈ പദ്ധതിയില്  ഉളൃസതന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ് ഈ കപ്രാജക്ടുകളുസട  

നിര്വഹണ തലമതലയില്  നിന്ന്  സമഡിക്കല്  ഓഫീസര്മാസര  ഒഴിവാക്കണസമന്നാണ് 

ബഹു.വഹകക്കാടതി മുമ്പാസക കകസ് ഫയല്  സെയ്തിരിക്കുന്നത്. 
 
 

 

4.12 കാസര്കഗാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്  

കാസര്കഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 01.11.222-സല കത്തും കാസര്കഗാഡ് ജില്ലാ 

പഞ്ചായത് സസക്രട്ടറിയുസട  18.10.2022-സല C2 -1911/22-ാാാം നമ്പര്  കത്തും, കപ്രാജക്്ട റികൊര്ണ്ടെം  

അളിബന്ധകരഖകളും   (SRG 1240/22 – CC/712/22). 
 

വിഷയം: കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിസല സജറിയാൈിക് വാര്ഡില്  സ്റ്റാഫിസന 

നിയമിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച.് 
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കപ്രാ.നം: 310/23 അടങ്കല്   37,34,625  രൂപ 

(വികസനഫണ്ട്  ജനറല് ) 

കപര് കാഞ്ഞങ്ങാട്  ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്  സജറിയാൈിക് 

വാര്ഡ് പ്രവര്തനക്ഷമമാക്കല്  
 

കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്  സജറിയാൈിക് വാര്ഡ് സമച്ചസെഞ്ഞൃത്തുന്നതിന് ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്  ഈ വര്ഷം  കപ്രാജക്ട് സറ്റഞ്ഞൃതിണ്ടെണ്ട്.  കപ്രാജക്ട് റികൊര്ട്ട്  പ്രകാരം ആസക 

അടങ്കല്  47.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ആശുപത്രിയികലയ്ക്ക് മരുന്നും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങ്  എന്നിവ  

വാങ്ങുന്നകതാസടാെം  താസഴെറയുന്നവസരൂടി  നിയമികക്കണ്ട ണ്ട്. 

കഡാക്ടര്  - 1 - കവതനതിളികവണ്ട  ക 6,80,000 രൂപ 

സ്റ്റാഫ് ന ്  - 2 - കവതനതിളികവണ്ട  ക 4,80,000 രൂപ 

കഹാെിറ്റല്അറ്റ ഡന്റ് മര് - 3 - കവതനതിളികവണ്ട  ക 5,94,00 രൂപ  

മുകളില്  പറഞ്ഞവസരൂടി താല്കാലികാടിസ്ഥാനതില്  നിയമിച്ച ് സജറിയാൈിക് വാര്ഡിസന്റ് മര  

പ്രവര്തനം  കാരയക്ഷമമാക്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.13. പരെനങ്ങാടി നനഗരസഭ 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 20.09.2022-സല കത്തും   പരെനങ്ങാടി നഗരസഭ 

സസക്രട്ടറിയുസട 14.09.2022-സല A2/12033/2022 –ാാാം നമ്പര്  കത്തും (SRG -1007/22 – CC/546/22). 
 

വിഷയം: കിഡ്നി, കര്  ഇവ മാറ്റിവച്ചവര്ക്ക് മരുന്ന് നല്കാ   അളിമതി സംബന്ധിച്ച ്
 

കപ്രാ.നം: 435/22 അടങ്കല്  10,00,000  രൂപ 

(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് കിഡ്നി, കര്  മാറ്റി വച്ചവര്ക്ക് മരുന്ന് 

 

പരെനങ്ങാടി നഗരസഭ കഴിഞ്ഞ വര്ഷം കിഡ്നി മാറ്റിവച്ചവര്ക്ക് മരുന്നു വാങ്ങി 

നല്കന്നതിന് കപ്രാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഉ്സെഞ്ഞൃതിയിരുന്നു. 14.09.2021-സല 

കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റിയുസട അളിമതികയാസട  ഇ  നടൊക്കി. കരാഗിക്ക്ക്    

ആവശയമായ മരുന്ന് കമ്മഫണറ്റി സഹല്ത് സസന്റ് മരറില്  വാങ്ങി കശഖരിച്ച ് 

സി.എച്ച.്സി.യിസല കഡാക്ടര്മാരുസട  നിര്കേശ പ്രകാരം  മരുന്ന് നല്കാനാണ് അളിമതി 

നല്കിയത്. കിഡ്നി മാറ്റിവച്ചവകരാസടാെം കര്മാറ്റിവച്ചവര്ക്കും  മരുന്നു വാങ്ങി 

നല്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
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4.14 സനഞ്ഞൃങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

സനഞ്ഞൃങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര കത്തും (ലഭിച്ചത് 19.10.2022) സനഞ്ഞൃങ്കണ്ടം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസട 25.07.2022 സല 1 (2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം   (SRG 
1099/22)  

 

വിഷയം:- കറാഡ് സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാറുപയപകയാഗിച്ച ് കറാഡ് കകാണ്ക്രീറ്റിംഗിളി അളിമതി 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

ഗ്രാമപഞ്ചായതിസല ഓകരാ വാര്ഡിസലയും കറാന്ക്  കറാഡ് സമയിന്റ് മരന സ്  

ഗ്രാറുപയപകയാഗിച്ച ് കകാണ്ക്രീറ്റു സെയ്യാ   ഉകേശിക്കുന്നു. ഓകരാ വാര്ഡിലം 5.00 ലക്ഷം 

രൂപയാണ് കറാഡ് സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാന്റ് മരിനതില്  ലഭിക്കുന്നസതന്നും ഇ പകയാഗിച്ച ്

ടാറിംഗിനായി സടണ്ടര്  ക്ഷണിച്ചാല്  ആരും പസങ്കഞ്ഞൃക്കിസല്ലന്നും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാല്  

ഓകരാ വാര്ഡിലം ലഭയമായ  കയ്ക്ക് കറാഡ് സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാന്റ് മര് ഉപകയാഗിച്ച ്കകാണ്ക്രീറ്റിംഗ് 

സെയ്യാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.15 കകാഴികക്കാട് കകാര്െകറഷ   

ബഹു.കകാഴികക്കാട് കകാര്െകറഷ   കമയറസട 06.06.2022 സല D1/10453/13-ാാാം നമ്പര്  കത്തും 
കകാര്െകറഷ   കൗണ്സിലിസന്റ് മര 31.05.2022 സല 135-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 1285/22 – 
LSGD-Fm1/211/2022 - LSGD)  

 

വിഷയം:- കനാണ്കറാഡ് സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാന്റ് മര് കകാര്െകറഷസന്റ് മര സവിം സകട്ടിടതിസന്റ് മര 

സമയിന്റ് മരന സ് പ്രതിതിക്ക് ഉപകയാഗിക്കാ   അളിമതി സംബന്ധിച്ച.്  
 

 

കകാഴികക്കാട് കകാര്െകറഷ   വകമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുസട സമയിന്റ് മര സിന് 

കനാണ്  കറാഡ് സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാന്റ് മര് ഉപകയാഗിക്കുന്നുണ്ട്. പലകൊളെം കനാണ്കറാഡ് 

സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാന്റ് മര് മിച്ചം വരുന്നുണ്ട്. കകാര്െകറഷസന്റ് മര ആിിയില്സെട്ട സകട്ടിടങ്ങളുസട 

അറ്റകറ്റെണിക്ക് കനാണ്കറാഡ് സമയിന്റ് മരന സ്  ഗ്രാന്റ് മര് ഒറ്റതവണ ഉപകയാഗിക്കാ   അളിമതി 

നല്കണസമന്നാവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.16  സവളിയനാട് കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 15.09.2022 സല കത്തും സവളിയനാട് കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയുസട 05.09.2022 സല 1(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 56/23 – CC/545/22)  
 

വിഷയം:- കലാക്ക് പഞ്ചായത് ഓഫീസ് സകട്ടിടം അറ്റകറ്റെണിക്ക് കനാണ്  കറാഡ് 

സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാന്റ് മര് ഉപകയാഗിക്കുന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 

 

കപ്രാ.നം: 56/23 അടങ്കല്                    10,00,000/- രൂപ  

(കനാണ്  കറാഡ് സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാന്റ് മര്) 

കപര് സവളിയനാട് കലാക്ക് പഞ്ചായത് ഓഫീസ് 
അറ്റകറ്റെണിക്  
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പലകൊളെം സവളൃം കയറന്നതിനാല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് ഓഫീസ് നവീകരികക്കണ്ടത് 

ആവശയമാണ്. കനാണ്  കറാഡ് സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാറുപയപകയാഗിച്ച ് അറ്റകറ്റെണി നടതാ   

അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.17  പനമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

വയനാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 30.09.2022 സല കത്  (SRG 1083/22 – CC/490/22)  
 

വിഷയം:- കനാണ്കറാഡ് സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാറുപയപകയാഗിച്ച ് പുതിയ അങ്കണവാടി സകട്ടിടം 

നിര്മ്മിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച.്  
   
ക്രമ 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ട് 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ടിസന്റ് മര കപര് കനാണ്  കറാഡ് 
സമയിന്റ് മരന സ് 

ഗ്രാന്റ് മര് 

തന  ഫണ്ട് ആസക 

1 298/22 മലങ്കര അങ്കണവാടി പുനര്  

നിര്മ്മാണം 

12,33,000 2,67,000 15,00,000 

2 299/22 മാനാഞ്ചിറ അങ്കണവാടി 

പുനര്  നിര്മ്മാണം 

15,00,000 - 15,00,000 

3 479/23 കച്ചാം അങ്കണവാടി 

പുനര്നിര്മ്മാണം 

2,50,000 2,50,000 5,00,000 

4 480/23 കളിവയല്  അങ്കണവാടി 

പുനര്  നിര്മ്മാണം 

2,50,000 2,50,000 5,00,000 

 

മുകളില്  പറഞ്ഞ നാല അങ്കണവാടിക്  കാല വര്ഷതില്  കകഞ്ഞൃപാഞ്ഞൃക്  

പറ്റിയതിനാല്  ഫിറ്റ്നസ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ല. അതിനാല്  ഈ അങ്കണവാടിക്  വാടക 

സകട്ടിടതിലാണ് ഇകൊ്  പ്രവര്തിക്കുന്നത്. ഈ സകട്ടിടങ്ങ്  സപാളിച്ചു മാറ്റി പുതിയത് 

നിര്മ്മികക്കണ്ട ണ്ട്. പുതിയ നിര്മ്മാണമായതിനാല്  കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റിയുസട 

അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.18  വളൃകതാ്  നഗര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 19.10.2022 സല കത്  (SRG 1174/22 – CC/679/22)  
 

വിഷയം:- െില്ഓവര്  കപ്രാജക്ടുകളുസട നിലവിസല വിഹിതം മാറ്റി കവസറ വിഹിതം 

വകയിരുത്തുന്ന  സംബന്ധിച്ച.്  
   
കഴിഞ്ഞ വര്ഷസത താസഴ പറയുന്ന 27 കപ്രാജക്ടുക്  ഈ വര്ഷം െില്  ഓവറായി 

ഉ്സെഞ്ഞൃതിയിണ്ടെണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഈ  കപ്രാജക്ടുകളുസട അടങ്കല്  തന  ഫണ്ടായിരുന്നു. 

ഇകൊ്  അടങ്കല്  കറാഡ് സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാന്റ് മര്, വികസനഫണ്ട് ജനറല്, കനാണ്  കറാഡ് 

സമയിന്റ് മരന സ് ഗ്രാന്റ് മര് എന്നീ വിഹിതങ്ങ്  ഉ്സെഞ്ഞൃതി കഭദഗതികയാസടയാണ് 

െില്ഓവറായി  ടരുന്നത്. തനത് ഫണ്ടിളി പകരം മറ്റു വിഹിതം ഉ്സെഞ്ഞൃതിയതിനാല്  

സവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്  അളിമതി നിരസിച്ചു. സകാവിഡ് പശൄാതലതില്  വരുമാനം 
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കറഞ്ഞതിനാലാണ് തനത്ഫണ്ടിളി പകരം മറ്റു വിഹിതം ഉ്സെഞ്ഞൃതിയസതന്നു 

അറിയിച്ചുസകാണ്ട് ഇതിളി പ്രകതയകാളിമതി നല്കണസമന്നാവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.  

ഈ വര്ഷം  െില്  ഓവറായി  ടരുന്ന കപ്രാജക്ടുകളുസട വിവരം 

ക്രമ 

നം 

കപ്രാജക്ട് 

നം. 

കപ്രാജക്ടിസന്റ് മര കപര്  ക (രൂപ) 

1 75/22 കനാല്  കറാഡ് റീ ടാറിംഗ് വാര്ഡ് - 1 19,523 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

2 79/22 സൌതകന്ന് കളകഞ്ചരി കറാഡ്  4,49,331  (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

3 82/22 സൂരജ് കറാഡ് റീടാറിംഗ് 3,90,500 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

4 114/22 കിളിയാനികടവ് ഒന്നാം വമല്  കനാല്  കറാഡ് 
ടാറിംഗ്  

64,758 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

5 117/22 മുച്ചിക്കുണ്ട് കറാഡ് ടാറിംഗ്  4,50,000 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

6 119/22 സനഞ്ഞൃമ്പുര സ്കൂ്  കറാഡ്  വാര്ഡ് 10 64,900 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

7 120/22 അതിക്കെറമ്പ്  കതാെില്  കറാഡ്  വാര്ഡ് -7 1,04,900 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

8 123/22 കടവസതാടി മദ്രസോ കറാഡ് കകാണ്ക്രീറ്റിംഗ്  45,000 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് )  

9 126/22 കരുവാ പടി കറാഡ് ണര്തീകരണം വാര്ഡ് -2 80,267 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

10 127/22 അംഗ   നമ്പര്   19  സബ്കറാഡ് ടാറിംഗ്- 7 4,00,000 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

11 129/22 സപാതാകളം കറാഡ്  ണര്തീകരണം - വാര്ഡ് -9 4,10,000 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

12 130/22 വബബി്  കകാമ്പൗണ്ട്  കറാഡ് റീ ടാറിംഗ് 
വാര്ഡ് 14 

5,00,000 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

13 131/22 കാരൂര്  കറാഡ്  ടാറിംഗ്  - വാര്ഡ്- 4 2,84,000 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

14 132/22 ഒറവംപാടം കകാണ്ക്രീറ്റിംഗ്  വാര്ഡ് -6 80,950 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

15 133/22 പറയകകാളനി സബ് കറാഡ് വസഡ് 
സപ്രാഡക്ഷ   - 16 

34,156 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

16 134/22 പമ്പ് ഹൗസ് സബ് കറാഡ് നിര്മ്മാണം വാര്ഡ് -5 79,974 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

17 135/22 പണിക്കര് പടി  കതാട് സ്ലാബിടല്   15 2,72,227 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

18 137/22 പാഞ്ഞാ്  മസ്ജിദ് കറാഡ് 60,00,000 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് -
കറാഡ് ) 

19 118/22 പളൃം പമ്പ് ഹൗസ് പുനര്  നിര്മ്മാണം 1,00,000 (വികസന ഫണ്ട് ) 

20 112/22 പഞ്ചായത് ഓഫീസ് നവീകരണവം  
വകമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക്  അളിബന്ധ 
സൗകരയസമാരുക്കല്   

2,17,822 (വികസന ഫണ്ട് ) 

21 113/22 ഞ്ഞൄറിസം കകാംപ്ലക്സ് നവീകരണം  1,00,000 (വികസന ഫണ്ട് ) 

22 115/22 പഞ്ചായത് ഓഫീസ് നവീകരണം  1,00,000 (വികസന ഫണ്ട് ) 

23 121/22 പഞ്ചായത് മാര്ക്കറ്റ് കകാമ്പൗണ്ടില്  ടയില്  
വിരിക്കല്     

2,32,904 (വികസന ഫണ്ട് ) 

24 122/22 കന്നംകളം നവീകരണം  50,000 (വികസന ഫണ്ട്  

25 124/22 സവട്ടിക്കാട്ടിരി  പാഞ്ഞാ്  കറാഡിസല  കാനയില്  
നിന്നും  മണ്ണ് നീക്കം സെയ്യല്  

1,00,000 (വികസന ഫണ്ട് ) 

26 125/22 ഞ്ഞൄറിസം കകാംപ്ലക്സ്  നവീകരണം  1,88,189 (വികസന ഫണ്ട് ) 

27 116/22 യൂത് സവല്ഫയര്  സസന്റ് മരര്   നവീകരണം  1,64,401 (സമയിന്റ് മരന സ് ഫണ്ട് - കനാണ്  
കറാഡ് ഫണ്ട് ) 
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4.19 വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത് സസക്രട്ടറിയുസട 20.08.2022 സല DP14/1864/2022-ാാാം നമ്പര്  കത്തും 

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസട 28.05.2022 സല 1/4 -ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  

(SRG 1152/22 LSGD – DA1/342/2022 – LSGD). 
 

വിഷയം:- വലബ്രറി കൗണ്സിലിസന്റ് മര അംഗീകാരമുളൃ വായനശാലക്ക്ക് ഭൗതിക 

സൗകരയം ഒരുക്കുന്നതിന് അളിമതി സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 79/23 അടങ്കല്   7,29,210/- രൂപ 

(തന ഫണ്ട് ) 

കപര് അക്ഷരപ്പുര 
 

 

കഴിഞ്ഞവര്ഷം (2021-22) 16.00 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലില്  വലബ്രറി കൗണ്സിലിസന്റ് മര 

അംഗീകാരമുളൃ വലബ്രറിക്ക്ക് ഭൗതിക സൗകരയം ഒരുക്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ 

പഞ്ചായത് സറ്റഞ്ഞൃതിരുന്നു. (കപ്രാ.നം. 339/22 – വികസനഫണ്ട് 8,70,790 രൂപ, തനത് ഫണ്ട് 

7,29,210 ആസക 16.00 ലക്ഷം രൂപ) ഇതില്  വികസന ഫണ്ടിനതിസല 8,70,785 രൂപ 

കഴിഞ്ഞവര്ഷം സെലവഴിച്ചു. ഇനിയും കമ്പഫട്ടറം അളിബന്ധ സൗകരയങ്ങളും ി ടി 

നല്കകണ്ട ണ്ട്. പതിമൂന്നാം പദ്ധതി കാലത് ഈ കപ്രാജക്ട് സറ്റഞ്ഞൃക്കാ   കലാക്കു / ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുക്ക്ക് അളിമതിയുണ്ടായിരുന്നുസവങ്കിലം പുതിയ മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം ജില്ലാ 

പഞ്ചായതിളി വിഹിതം സെലവഴിക്കാ   അളിമതിയില്ല. അതിനാല്  കപ്രാജക്ട് 

ണര്തീകരിക്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.20  പാമ്പാടി കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

കകാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 12.09.2022 സല കത്  (SRG 961/22 – CC/492/22)  
 

വിഷയം:- വലബ്രറി കൗണ്സില്  അംഗീകാരമുളൃ ഗ്രന്ഥശാലയില്  കസാളാര്  പ്ലാന്റ് മര് 

സ്ഥാപിക്കല്  സംബന്ധിച്ച.് 
, 

 

കസ്റ്ററ്റ് വലബ്രറി കൗണ്സിലിസന്റ് മര അംഗീകാരമുളൃ സൗത്  പാമ്പാടി സഹൃദയ 

ഗ്രന്ഥശാല 1957 മുതല്  പ്രവര്തിച്ചു വരുന്നതാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥശാല വക സ്ഥലത് 

കവാളികബാ്, ഷട്ടില്  ബാഡ്മിന്റ് മരണ്  കളിക്ക്കുളൃ കകാര്ണ്ടെം സാംസ്കാരിക നിലയവം ഉണ്ട്. ഈ 

കസ്റ്റഡിയതിന് ഫ്ലഡ് ലിറ്റിന് ആവശയമായ വവദുതി ഉല്പാദിെിക്കുന്നതിന് മിനി കസാളാര്  

പ്ലാന്റ് മര് സ്ഥാപിക്കാളികേശിക്കുന്നു. ഇതിന് അളിമതി നല്കണസമന്നാവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

 

 

കപ്രാ.നം: 128/23 അടങ്കല്                    5,00,000/- രൂപ  

(വികസന ഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് പാമ്പാടി സഹൃദയ ഗ്രന്ഥശാലയില്  മിനി കസാളാര്  പ്ലാന്റ് മര് 
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4.21  കറ്റിപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 20.09.2022 സല കത്   (SRG 1004/22 – CC/533/2022)  
 

വിഷയം:- കൊര്ട്സ് ്ബുകള്ക്ക്ക് LCD സപ്രാജക്ടര്  നല്കന്ന  സം ബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

കറ്റിപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായതിസല ആറ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത് പരിധിയില്  പ്രവര്തിക്കുന്ന 

രജികസ്റ്റര്ഡ് കൊര്ട്സ് / ആര്ട്സ് ്ബുകള്കളുസട പ്രവര്തനം വിലയിരുതി മികച്ച രീതിയില്  

പ്രവര്തിക്കുന്ന ്ബുകള്ക്ക്ക് LCD സപ്രാജക്ടര്നല്കാനാണ് ലക്ഷയം. ഓണ്  വല   പരിശീലനം, 

അിാരാഷ്ട്ര കലാകായിക കമളക്  കാണാ   സൗകരയസമാരുക്കുക, വീഡികയാക്, സര്ക്കാര്  

പദ്ധതിക്  സപാ  ജനങ്ങളികലസക്കതിക്കുക  ടങ്ങിയവയാണ് ഇ സകാണ്ട് ഉകേശിക്കുന്നത്. 

ഇ  നടൊക്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒസരണ്ണതിന് ഒരു ലക്ഷകതാളം 

വിലവരുസമന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  
  
4.22  കറ്റിപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 20.09.2022 സല കത് (SRG 1005/22 – CC/534/22, SRG 

1065/22)  
 

വിഷയം:- കൊര്ട്സ് ്ബുകള്ക്ക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  നല്കന്ന  സംബന്ധിച്ച.്  
 

  
 

കറ്റിപ്പുറം കലാക്കു പഞ്ചായത് പരിധിയിസല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിസല ഫര്ണിച്ചര്  ഇല്ലാത 

രജികരര്ഡ്  കൊര്ട്സ് & ആര്ട്സ് ്ബുകള്ക്ക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  (കമശ, കകസര) വാങ്ങി 

നല്കാളികേശിക്കുന്നു. മികച്ച രീതിയില്  പ്രതിതിക്കുന്ന ്ബുകള്ക്ക്കാണ് ഫര്ണിച്ചര്  

നല്കന്നത്. ഇതിളി അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.23 ഇളംകദശം കലാക്കു പഞ്ചായത് 

ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 11.10.2022 സല കത്തുക്  (നാസലണ്ണം) (SRG 1131/22-cc 571/22, 

SRG 1130/22-CC/572/22, SRG 1128/22 – CC/573/22, SRG 1127/22-CC/574/22) 

വിഷയം:- കലാക്ക് പഞ്ചായതില്  നിന്ന് കനരിണ്ടെ പാല്  സ്ിഡി നല്കന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 

 

 

 

 

കപ്രാ.നം: 90/23 അടങ്കല്                    12,00,000/- രൂപ  

(വികസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് ആറ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിസല രജികസ്റ്റര്ഡ് കൊര്ട്സ് 
്ബുകള്ക്ക്ക്  LCD  സപ്രാജക്ടര്  

കപ്രാ.നം: 96/23 അടങ്കല്                  4,00,000/- രൂപ 

   (വികനസഫണ്ട് ജനറല് )  

കപര് ആറ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിസല രജികരഡ് കൊര്ട്സ് 
്ബുകള്ക്ക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  
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ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്  പാലളക്കുന്ന ക്ഷീരകര്ഷകര്ക്ക് നല്കന്ന പാല്  സ്ിഡി 

കലാക്കു പഞ്ചായതില്  നിന്നു കനരിട്ട് നല്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.24. ഇളംകദശം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

ഇഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 03.10.2022-സല കത്തും ഇളംകദശം കലാക്ക് പഞ്ചായത്  

ഭരണസമിതിയുസട  05.09.2022-സല 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  അളിബന്ധകരഖകളും (SRG 

1239/22 – CC/745/22). 
 

വിഷയം: പട്ടികവര്ഗ വനിത ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക്  കന്നുകട്ടി സംരക്ഷണതിന് പ്രകതയക 

സഹായം 
 

കപ്രാ.നം: 110/23 അടങ്കല്  2,00,000  രൂപ 

(റ്റി.എസ്.പി) 

കപര് പട്ടികവര്ഗ വനിതാ ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക്  കന്നുകട്ടി 

സംരക്ഷണം 

 

കന്നുക്കുട്ടിയുസട ജനനം മുതല്  പരിപാലനതിസന്റ് മര ഭാഗമായി 90 ദിവസകതയ്ക്ക്  കറഞ്ഞത് 

196 ലിറ്റര്  പാല്  കന്നുക്കുട്ടിക്ക് സകാഞ്ഞൃകക്കണ്ടിവരും. ഇത് ക്ഷീര കര്ഷകന് നഷ്ടം 

വരുത്തുന്നുണ്ട്.  എന്നാല്  കപാഷകാഹാരം എന്ന നിലയില്   പാല്  കന്നുക്കുട്ടിക്ക് 

നല്കകയും കവണം. അതിനാല്  കര്ഷകര്ക്കുണ്ടാകന്ന ഈ നഷ്ടം നികതാ   ഒരു 

കന്നുകട്ടിക്ക് 7050 രൂപ ക്രമതില്  ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക് നല്കാ   അളിമതി 

ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗതിസല  വനിതക്ക്ക്  ധനസഹായം 

നല്കാനാണ് ഉകേശിക്കുന്നത്. 

(i) കപ്രാ.നം: 103/23 അടങ്കല്                    40,00,000/- രൂപ  

(വികസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് ക്ഷീര സംഘതില്  പാലളക്കുന്ന ക്ഷീരകര്ഷകര്ക്ക് പാലിളി 
സ്ിഡി 

(ii) കപ്രാ.നം: 111/23 അടങ്കല്                    10,43,800/- രൂപ  

(വികസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് വനിതാ ക്ഷീരകര്ഷകര്ക്ക് പാലിളി ധനസഹായം - വനിത 

(iii) കപ്രാ.നം: 105/23 അടങ്കല്                    8,00,000/- രൂപ  

(എസ്.സി.പി) 

കപര് ക്ഷീരസംഘങ്ങളില്  പാലളക്കുന്ന പട്ടികവര്ഗ വനിതാ ക്ഷീര 
കര്ഷകര്ക്ക് പാലിളി ധനസഹായം 

(iv) കപ്രാ.നം: 106/23 അടങ്കല്                    5,00,000/- രൂപ  

(റ്റി.എസ്.പി) 

കപര് ക്ഷീരസംഘങ്ങളില്  പാല്  അളക്കുന്നപട്ടികവര്ഗ വനിതാ 
ക്ഷീരകര്ഷകര്ക്ക് പാലിളി ധനസഹായം 
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4.25 വയലാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

വയലാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്  പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 10.10.2022 സല C1-250/2022- സല കത്തും 

കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റിയുസട 18.12.21, 26.07.2022 എന്നീ തീയതികളിസല കയാഗ തീരുമാനവം 

വയലാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായതിസന്റ് മര 25.03.2022 സല 6/1-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം   

(SRG 1108/22)  
 

വിഷയം:- ഗവ.ഐ.റ്റി പ്രവര്തിക്കുന്ന സകട്ടിടതിളി വാടക നല്കന്നതിന് അളിമതി 

സംബന്ധിച്ച.് 

ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  2010 ല്  സര്ക്കാര്  ഒരു ഐ.റ്റി.ഐ അളിവദിച്ചിരുന്നു. സവിമായി 

സകട്ടിടമില്ലാതതിനാല്  കളവംകകാടം സര്വീസ് കകാ-ഓെകററ്റീവ് ബാങ്കിസന്റ് മര 7/565A നമ്പര്  

സകട്ടിടതില്  വാടകയ്ക്കാണ് ഐ.റ്റി.ഐ പ്രവര്തനം ആരംഭിച്ചത്. PWD ബില്ഡിംഗ് ഡിവിഷ   

എക്സികുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്  23.03.2022 ല്  നിശൄയിച്ച പ്രകാരം ഇതിസന്റ് മര പ്രതിമാസ വാടക 35,631 

രൂപയാണ്. ഈ നിരക്കില്  2020-21 വര്ഷസമാഴിസക 2021-22 വസര തന ഫണ്ടുപകയാഗിച്ച ്

ഗ്രാമപഞ്ചായതാണ് വാടക നല്കി വരുന്നത്. മു   കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റികളില്   

ഇതിനായി അളിമതി നല്കിയകൊ്  ഭാവിയില്  ഇതിസന്റ് മര വാടക വയാവസായിക പരിശീലന 

വകപ്പുതസന്ന നല്കണസമന്ന് നിര്കേശിച്ചിരുന്നു. അതിനാല്  വിണ്ടെകപായ 2020-21 സല വാടക 

നല്കാ   അളിമതി കതടിയകൊ്  26.07.2022 സല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി കയാഗം 

അളിമതി നിരസിച്ചു. സകട്ടിടം നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 2016-ല്  50 സസന്റ് മര് 

സ്ഥലം വാങ്ങി സതാഴില്  വകെിന് വകമാറിയിണ്ടെണ്ട്. സകട്ടിടം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് വകെ് നടപടി 

സവീകരിച്ചു വരുന്നു. സകട്ടിടം പണി ണര്തിയാകംവസര വാടക നല്കന്നതിന് അളിമതി 

നല്കണസമന്നത് വീണ്ടും ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.26 പാണകഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

പാണകഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 20.09.2022 സല കത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയുസട 19.09.2022 സല 7(1)-ാാാം നമ്പര്   തീരുമാനവം   (SRG 1109/22)  
 

വിഷയം:- പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന ITIക്കായുളൃ  വാടക സകട്ടിടതില്  അടിസ്ഥാന 

സൗകരയം ഒരുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

പുതിയതായി ഒരു ITI പീച്ചിയില്  അളിവദിച്ചുസകാണ്ട് 30.11.2022 ല്  വയവസായിക 

പരിശീലന വകെ് ഉതരവായിണ്ടെണ്ട്. പുതിയ ITI സവിം സ്ഥലത് പ്രവര്തനം 

ആരംഭിക്കുന്ന വസര ആവശയമായ സകട്ടിടം, വവദുതി, സവളൃം, ഫര്ണിച്ചര്   ടങ്ങിയ 

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങ്  സൗജനയമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത് ലഭയമാക്കണസമന്ന് ഉതരവില്  

നിര്കേശിച്ചിണ്ടെണ്ട്. ഇതിസന്റ് മര ഭാഗമായി SNDP വക സ്കൂ്  സകട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് കസണ്ടതിയിണ്ടെണ്ട്. 

ഇവിസട കടായിസലറ്റ്, ഹാ്, കസ്റ്റാര്  മുതലായ സൗകരയസമാരുക്കണം. ഇതിനായി 11.00 ലക്ഷം 

രൂപയുസട എസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിണ്ടെണ്ട്. നവംബര്  ഒന്നിന് ഐ.ടി.ഐയുസട പ്രവര്തനം 

താല്ക്കാലിക സകട്ടിടതില്  ആരംഭിക്കണസമന്ന് ബഹു. മുഖയമന്ത്രി ഓണ്വല   കയാഗതില്  
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നിര്കേശിച്ചിരുന്നു എന്നറിയിച്ചിണ്ടെണ്ട്. 11.00 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി വാടക സകട്ടിടതില്  അടിസ്ഥാന 

സൗകരയസമാരുക്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.27  നിലമ്പൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 20.09.2022 സല കത്  (SRG 1001/22 – CC/411/2022)  
 

വിഷയം:- പുതിയ ITI സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അടിസ്ഥാന സൗകരയം ഒരുക്കുന്ന  

സംബന്ധിച്ച.് 

നിലമ്പൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് പ്രകദശത് തലങ്കതറയില്  പുതിയ ITI സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 

സാധയതാ പഠനം നടതി റികൊര്ട്ട് തയ്യാറാക്കാ   വയവസായിക പരിശീലന വകെ് നടപടി 

സവീകരിച്ചിണ്ടെണ്ട്. ITI ക്കായി വകെ് സകട്ടിടം നിര്മ്മിച്ച ് പ്രവര്തനം ആരംഭിക്കുന്ന വസര 

താല്ക്കാലികമായി പ്രവര്തിക്കുന്നതിന് സകട്ടിടം, വവദുതി, ജലം, ഫര്ണിച്ചര്   ടങ്ങിയ 

സൗകരയം തകേശഭരണസ്ഥാപനം നല്കണം. ഇതരം സൗകരയം ഒരുക്കുന്നതിനായി ൂതതന 

കപ്രാജക്ടു തയ്യാറാക്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.   
  
4.28 കകരള ഗ്രാമപഞ്ചായത് അകസാസികയഷ   

കകരള ഗ്രാമപഞ്ചായത് അകസാസികയഷ   ജനറല്  സസക്രട്ടറിയുസട 14.09.2022 സല 

KGPA/LM/FR 2022091405-ാാാം നമ്പര്  കത്  (SRG 221/22)  
 

വിഷയം:- രണ്ടുലക്ഷം രൂപവസരയുളൃ നിര്മ്മാണ പ്രതിതിക്  ഇ-സടണ്ടറില്  

നിസന്നാഴിവാക്കണസമന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

പതിനാലാം പഞ്ചവം രപദ്ധതി മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷം രൂപയില്  അധികം 

അടങ്കലളൃ നിര്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുക്  ഇ-സടണ്ടര്  സെയ്യണസമന്നാണ്. തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുസട സെറിയ അടങ്കലളൃ നിര്മ്മാണ പ്രതിതിക്  ഇ-സടണ്ടര്  സെയുമ്ന്നതിളി 

ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനാല്  2.00 ലക്ഷം രൂപയില്  താസഴയുളൃ അടങ്കല്   കയ്ക്കുളൃ കപ്രാജക്ടുക്  

ഈ സടണ്ടറില്  നിസന്നാഴിവാക്കണസമന്നാവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.29  കകരള ഗവ.കകാണ്ൈാകക്ട ് സഫഡകറഷ   - കകാഴികക്കാട് 

കകരള ഗവണ്സമന്റ് മര്കകാണ്ൈാകക്ട ് സഫഡകറഷ   പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 16.06.2022 സല കത് (SRG 

654/22)  
 

വിഷയം:- അഞ്ചുലക്ഷം രൂപവസര അടങ്കലളൃ നിര്മ്മാണ പ്രതിതിക്  ഇ-സടണ്ടറില്  

നിസന്നാഴിവാക്കണസമന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 
 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുസട ലാഭകരമായ പ്രതിതിക്  മാത്രം മുളെവനായും വ കിട  

കരാറകാര്  ഇ –സടണ്ടറിലൂസട കനടിസയഞ്ഞൃക്കുകയും ലാഭകരമല്ലാത പ്രതിതിക്  സടണ്ടര്  

സറ്റഞ്ഞൃക്കാത സ്ഥിതിയും ഉണ്ട്. സെറകിട കരാറകാരുസട സതാഴില്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് 5.00 

ലക്ഷം രൂപ വസരയുളൃ നിര്മ്മാണ പ്രതിതികസള ഇ-സടണ്ടറില്  നിസന്നാഴിവാക്കണ 

സമന്നാവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.  
   

 



31 
 

4.30  അരൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 12.09.2022 സല കത്  (SRG 963/22 – CC/515/22)  
 

വിഷയം:- സപാ  വിഭാഗതിന് കടിസവളൃ ടാങ്ക് വിതരണം. 

 

 സപാ  വിഭാഗതിന് കടിസവളൃ ടാങ്ക് വിതരണതിളിളൃ കപ്രാജക്ട് നടൊക്കാ   അളി 

മതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

4.31  കമലാറ്റൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 20.09.2022 കത്തും കമലാറ്റൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയുസട 10.08.2022 സല 2(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം   (SRG 1003/22 – CC/508/2022)  
 

വിഷയം:- സപാ വിഭാഗതിന് കടിസവളൃ ടാങ്ക് നല്കന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

സപാ വിഭാഗതില്സെട്ടവര്ക്ക് കടിസവളൃ ടാങ്ക് നല്കന്നതിന് അളിമതി 

നല്കണസമന്നും സ്ിഡി നിരക്ക് നിശൄയിച്ചു നല്കണസമന്നും ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
  
4.32 അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 26.07.2022 സല കത്തും അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയുസട 10.06.2022 സല 25(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG 1149/22 – LSGD-

DA3/141/22-LSGD). 
 

വിഷയം:- KSEBയുസട വവദുതി കടിേിക നല്കന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 
 

ഗ്രാമപഞ്ചായതിസന്റ് മര 2017-18 സല രീറ്റ് വലറ്റിസന്റ് മര വവദുതി ൊര്ജ്ജ് ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

KSEBക്ക് അടച്ചു. എന്നാല്  2017-18 ല്  പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ച രീറ്റ് വലറ്റുകളുസട കറന്റ് മര് 

ൊര്ജ്ജ് ഇനതിലളൃ 2,58,048 രൂപ ഇതില്  ഉ്സെഞ്ഞൃതിയിരുന്നില്ല. ഈ  ക ി ടി 

അടയ്ക്കണസമന്ന് KSEB ആവശയസെട്ടതളിസരിച്ച ് ബില് ക അടയ്ക്കാ   അളിമതി 

ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.33 കതഞ്ഞിെലം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 20.09.2022 സല കത്തും കതഞ്ഞിൊലം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയുസട 01.09.2022 സല 11(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG 1006/22 – CC 544/2022)). 
 

വിഷയം:- എം.സി.എഫിന് സകട്ടിടം നിര്മ്മിക്കുന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 4/23 അടങ്കല്          20,68,000/- രൂപ  
 വികസന ഫണ്ട് ജനറല്   10,33,900/- രൂപ 

ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം 10,34,000/- രൂപ 
തനത് ഫണ്ട് 100/- രൂപ 

കപര് കടിസവളൃ ടാങ്ക് 

കപ്രാ.നം: 25/23 അടങ്കല്                    5,40,000/- രൂപ  
(സി.എഫ്.സി വറ്റഡ് ഗ്രാന്റ് മര്) 

കപര് വീഞ്ഞൃക്ക്ക് കടിസവളൃ സംഭരണി – ജനറല്  
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കപ്രാ.നം: 37/23 അടങ്കല്   22,62,557/- രൂപ 
 സി.എഫ്.സി വറ്റഡ് ഗ്രാന്റ് മര്  16,67,200 രൂപ 
 കകന്ദ്രാവിഷ്കൃത വിഹിതം 5,95,357 രൂപ 
കപര് എം.സി.എഫ് നിര്മ്മാണം 

 

 

ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  MCF നിര്മ്മിക്കുന്നതിളി കവണ്ടി 2021-22 ല്  എഞ്ഞൃത കപ്രാജക്ട് ഈ 

വര്ഷം െില്  ഓവറായി  ടരുന്നുണ്ട്. 2002-03 വര്ഷം വയവസായ കകന്ദ്രം  ടങ്ങുന്നതിന് 54 

സസന്റ് മര് സ്ഥലം 5,55,026 രൂപ മുടക്കി വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇവിസട 28,52,088 രൂപ മുടക്കി നാല 

സകട്ടിടങ്ങ്  നിര്മ്മിച്ച ്യന്ത്ര സാമഗ്രിക്  സ്ഥാപിച്ച ്സകാപ്ര സംസ്കരണ യൂണിറ്റും ധാനയസൊടി 

യൂണിറ്റും ആരംഭിച്ചു. ഇകൊ്  ഇവ പ്രവര്തിക്കുന്നില്ല. ഇകൊളെളൃ നാല സകട്ടിടങ്ങളില്  

7/125/നമ്പറിലളൃ 77.49 െ.മീ വിിീര്ണ്ണമുളൃ സകട്ടിടം അണ്ഫിറ്റാസണന്ന് 

തകേശസവയംഭരണവകെ് അസി. എഞ്ചിനീയര്  റികൊര്ട്ട് സെയ്തിണ്ടെണ്ട്. ഈ സകട്ടിടം സപാളിച്ചു 

നീക്കി ഇവിസട ഒരു MCF സകട്ടിടം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.34 അമ്പൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ബഹു.  പാറോല എം.എല്.എയുസട 26.09.2022 സല കത്  (SRG 1116/22). 
 

വിഷയം:- PMAY ഗുണകഭാമായാവിന് ധനസഹായം നല്കന്ന  സംബന്ധിച്ച ്
 

അമ്പൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായതിസല ശ്രീമതി െിഞ്ചു ബാബു, വഷ   വിലാസം എന്ന ആ്  PMAY 

(ഗ്രാമീണ്) ലിസ്റ്റില്  ഉണ്ട്. ID.No. KL150950690. ഇവര്ക്ക് MGNREGS ല്  സതാഴില്  കാര്ന്ണ്ട്. 

സതാഴില്  കാര്ഡിസല നമ്പര്  PMAY കസാഫ്റ്റ് സവയറില്  വികല്ലജ് എക്സ്റ്റ ഷ   ഓഫീസര്  

സതറ്റായി കരഖസെഞ്ഞൃതിയതിനാല്  PMAY കകന്ദ്ര വിഹിതം നല്കാ   കഴിയുന്നില്ല. 

സാകങ്കതികമായ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച ് PMAY കകന്ദ്ര വിഹിതമായ 1,20,000 രൂപ നല്കാ   

അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

4.35 കാസര്കകാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

കാസര്കകാഞ്ഞൃ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 23.09.2022 സല കത്  (SRG 1103/22). 
 

വിഷയം:- വളര്ത്തുനായ്ക്ക്ക്ക് എ.ബി.സി പദ്ധതി നടൊക്കുന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 
 

എ.ബി.സി പദ്ധതി പ്രകാരം കാസര്കകാട് ജില്ലയില്   സതരുവ നായകസള വന്ധയംകരണ 

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വികധയമാക്കുന്നുണ്ട്. സതരുവ നായ്ക്കകളാസടാെം വളര്ത്തു നായ്ക്കകളയും എ.ബി.സി 

കകന്ദ്രതില്  വച്ച ് വന്ധയംകരിക്കാ   ഉകേശിക്കുന്നു. ഇതിനായി കഡാക്ടര്മാകരയും 

സഹായികകളയും കരാറടിസ്ഥാനതില്  നിയമിച്ച ് സൗജനയമായി എ.ബി.സി പരിപാടി 

നടൊക്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.36 കകാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

കകാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 27.10.2022 സല കത്തും കകാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു 

ഭരണസമിതിയുസട 19.09.2022 സല 1(8)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 1185/22 – CC/727/22). 
 

വിഷയം:- മുനിസിെല്  പ്രകദശത് കടക് എ കബ്രക്ക് കപ്രാജക്ട്  ടങ്ങുന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 
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കപ്രാ.നം: 53/23 അടങ്കല്   36,47,866/- രൂപ 

(സി.എഫ്.സി വറ്റഡ് ഗ്രാന്റ് മര്) 

കപര് ഭരണങ്ങാനം ഡിവിഷ   - കടക്ക് എ കബ്രക്ക് പദ്ധതി 
 

 

പാലാ മുനിസിൊലിറ്റിയുകടയും ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായതികന്റ് മരയും അതിര്തിയായ 

സകാച്ചിടൊടി എന്ന സ്ഥലത് കടക്ക് എ കബ്രക്ക് എന്ന പദ്ധതിയില്  ഒരു കകാംപ്ലക്സ് 

നിര്മ്മിക്കാളികേശിക്കുന്നു. നിര്േിഷ്ടസ്ഥലം പാലാ മുനിസിെല്  പ്രകദശതാണ്. തീര്ഥാടന 

സ്ഥലതിളി സമീപമാണ് ഈ സ്ഥലം എന്ന  ി ടി പരിഗണിച്ച ് കടക്ക് എ കബ്രക്ക് കകാംപ്ലക്സ് 

നിര്മ്മിക്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.37 ദി കകരള അകഗ്രാ ഇ ഡരീസ് കകാര്െകറഷ   ലിമിറ്റഡ്. 

കകരള അകഗ്രാ ഇ ഡരീസ് കകാര്െകറഷ   (KAICO) സെയര്മാസന്റ് മര 07.10.2022 സല കത് (SRG 

1112/22). 
 

വിഷയം:- കടിസവളൃ ശുദ്ധീകരണം – വിതരണം – പരിപാലനം ഇവ  KAICO സയ 

കനരികട്ടല്െിക്കാ   അളിമതി സംബന്ധിച്ച.് 

സംസ്ഥാനത് കാര്ഷിക കമഖലയില്  വിവിധ കാര്ഷിക ഉല്പന്നങ്ങ്   KAICO വിതരണം 

സെയുമ്ന്നുണ്ട്. ഇകതാസടാെം കടിസവളൃ ശുദ്ധീകരണം, വിതരണം, മലിനജല സംസ്കരണം 

എന്നിവക്കുളൃ സംവിധാനങ്ങളും KAICO സെയുമ്ന്നുണ്ട്. ഇതിസന്റ് മര ഭാഗമായി ഫില്റ്റര്  പ്ലാറുപയക് , 

RO പ്ലാറുപയക്, വാട്ടര്  പഫരിഫയറക്   ടങ്ങിയവ സ്ഥാപിക്കാ   KAICO യ്ക്ക് കഴിയും. KAICO യില്  

നിന്ന് ഈ ഉല്പന്നങ്ങ്  സടണ്ടര്  ി ടാസത തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് കനരിണ്ടെ വാങ്ങാ  / 

KAICO – സയ പ്രതിതി ല്പിക്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.38 പരെ കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

കാസര്കകാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 14.10.2022 സല കത് (SRG 1164/22 – CC/686/22). 
 

വിഷയം:- പുതിയ വൈബല്  സഡവലപ്സമന്റ് മര് ഓഫീസിന് സകട്ടിടം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് 

സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് അളിമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 

പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ വികസന വകെിസന്റ് മര 25.02.2021 സല ഉതരവ പ്രകാരം 

പരെയില്  ഒരു പട്ടികവര്ഗ വികസന ഓഫീസ് അളിവദിച്ചിണ്ടെണ്ട്. ഇകൊ്  ഈ ഓഫീസ് 

പ്രവര്തിക്കുന്നത് പരെ കലാക്ക് പഞ്ചായത് ഓഫീസ് സകട്ടിടതിലാണ്. വൈബല്  

സഡവലപ്സമന്റ് മര് ഓഫീസിനായി പ്രകതയക സകട്ടിടം നിര്മ്മികക്കണ്ട ണ്ട്. ഇതിനായി സ്ഥലം 

വാങ്ങുന്നതിന് കലാക്കു പഞ്ചായത് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിണ്ടെണ്ട്. ഇതിന് അളിമതി 

ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

കപ്രാ.നം: 119/23 അടങ്കല്   10,00,000/- രൂപ 

(റ്റി.എസ്.പി) 

കപര് പട്ടികവര്ഗ വികസന ഓഫീസിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്  
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4.39 വണ്ടൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 01.10.2022 സല കത്തുകളും (3 എണ്ണം) വണ്ടൂര്  കലാക്ക് 

പഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസട 16.09.2022 സല 2(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 1092/22- 

CC/584/22, SRG/1093/22 – CC/582/22, SRG 1094/22 – CC 583/22). 
 

വിഷയം:- പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്ഗ സകങ്കതങ്ങളില്  കസാളാര്  മിനി മാസ്റ്റ് വലറ്റുക്  

സ്ഥാപിക്കുന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 

 

ക്രമസമാധാന നില ഉറെിക്കുന്നതിസന്റ് മര ഭാഗമായി പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്ഗ   

സകങ്കതങ്ങളിലം ഉ്പ്രകദശങ്ങളിസല സപാ  സ്ഥലങ്ങളിലം കസാളാര്  മിനിമാസ്റ്റ് 

സ്ഥാപിക്കണസമന്ന് 03.09.2022 സല നിലമ്പൂര്  താലൂക്ക് വികസന സമിതി ആവശയസെട്ട 

പ്രകാരമാണ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നസതന്ന് വണ്ടൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

അറിയിച്ചിണ്ടെണ്ട്. മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപികക്കണ്ട തലമതല കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുകടതസല്ലന്ന് 

സപര്കഫാര്മ സ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം ചൂണ്ടികാണിച്ച പ്രകാരം കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റിയുസട 

പ്രകതയക അളിമതി മുകളില്  പറഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുക്  നടൊക്കുന്നതിന് ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.40 ആറ്റിങ്ങല്  നഗരസഭ 

തിരുവനിപുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 28.10.2022 സല PLG-1040/2022-23/DPC/DPO/തിരു/ 

നമ്പര്  കത്തും  ആറ്റിങ്ങല്  നഗരസഭ സസക്രട്ടറിയുസട 25.10.2022 സല G4-12932/22-ാാാം നമ്പര്  

കത്തും (SRG 1196/22)  
 

വിഷയം:- വപ്രമറി സ്കൂളിസല കട്ടിക്ക്ക് കായിക പരിശീലനം നല്കന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

 

 

(i) കപ്രാ.നം: 151/23 അടങ്കല്   58,80,000/- രൂപ 

(എസ്.സി.പി) 

കപര് വിവിധ എസ്.സി കകാളനികളില്  കസാളാര്  മിനിമാസ്റ്റ് 
വലറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്  

(ii) കപ്രാ.നം: 2/23 അടങ്കല്   11,19,000/- രൂപ 

(സി.എഫ്.സി -സബയ്സിക് ഗ്രാന്റ് മര് ) 

കപര് കസാളാര്  മിനിമാസ്റ്റ് വലറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്  - പാണ്ടിക്കാട് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

(iii) കപ്രാ.നം: 149/23 അടങ്കല്   10,00,000/- രൂപ 

(വികസനഫണ്ട് -ജനറല് ) 

കപര് പാണ്ടിക്കാട് ഡിവിഷ   കസാളാര്  മിനിമാസ്റ്റ് വലറ്റ് 
സ്ഥാപിക്കല്  

കപ്രാ.നം: 230/23 അടങ്കല്   2,00,000/- രൂപ 

(വികസനഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് എല്.സക.ജി മുതല്  ഴാം ്ബുാസ്സുവസരയുളൃ കട്ടിക്ക്്ക 
വയായാമതിലൂസട മാനസികകാല്ലാസം  
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പ്രീവപ്രമറി മുതല്  ഴാം ്ബുാസോ് വസര പഠിക്കുന്ന വിദയാര്ഥിക്ക്ക് വയായാമതിലൂസട 

മാനസികകാല്ലാസം നല്കന്നതിളി നഗരസഭ കപ്രാജക്ട് സറ്റഞ്ഞൃതിരിക്കുന്നു. കായികാധയാപ 

കരില്ലാത  സ്കൂളുകളില്  നാലാം ്ബുാസ്സുമുതലളൃ വിദയാര്ഥിക്ക്ക് കായിക പരിശീലനം 

നല്കന്നതിന് നിശൄിത കയാഗയതയുളൃ അദ്ധയാപകസര 15,000 രൂപ പ്രതിമാസം നല്കിസകാണ്ട് 

10 മാസകതക്ക് നികയാഗിക്കാസമന്ന് ആസൂത്രണ മാര്ഗകരഖയില്  പറയുന്നുണ്ട്. 

നാലാം ക്സാസോ് സ്റ്റാകന്റ് മരര്ഡിളി താസഴയുളൃ വിദയാര്ഥിക്ക്കായി പരിശീലകസര 

നിശൄയിച്ച ് അളിവദനീയമായ ഓണകററിയം എത്രയാസണന്ന് വയമായമാക്കണസമന്ന് 

ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

4.41 തിരുവനിപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

തിരുവനിപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 18.10.2022 സല Dptvpm president/100/22)  

(SRG 1157/22)  
 

വിഷയം:- പട്ടികജാതി / പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗതിസല വിദയാര്ഥിക്ക്ക് കസ്കാളര്ഷിെ് 
 

കഴിഞ്ഞവര്ഷം തിരുവനിപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത് പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ  

വിഭാഗതിസല വിദയാര്ഥിക്ക്ക് കസ്കാളര്ഷിപ്പു നല്കന്നതിളിളൃ കപ്രാജക്ട് സറ്റഞ്ഞൃതിരുന്നു. 

ഇതിനായി 1.6775 കകാടി രൂപ സെലവഴിച്ചു. ഇത് ജില്ലാ പഞ്ചായത് കനരിട്ടാണ് നടൊക്കിയത്. 

പതിനാലാം പഞ്ചവം ര പദ്ധതി മാര്ഗകരഖപ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക് ക്കും 

നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്കുമാണ് ഇതിളിളൃ കപ്രാജക്ട് സറ്റഞ്ഞൃക്കാവന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം  

അകപക്ഷ നല്കിയ 69 വിദയാര്ഥിക്ക്കുി ടി കസ്കാളര്ഷിെ് നല്കാളിണ്ട്. ഈ വര്ഷവം 

പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ വിദയാര്ഥിക്ക്ക് കസ്കാളര്ഷിെ് നല്കാളിളൃ കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ 

പഞ്ചായത് സറ്റഞ്ഞൃക്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 
 

4.42 സനഞ്ഞൃമങ്ങാട് നഗരസഭ 

തിരുവനിപുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 05.09.2022 സല കത്തുകളും (2 എണ്ണം) അളിബന്ധ 

കരഖകളും   (SRG 957/22 – CC /522/2022))  
 

വിഷയം:- കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസിസന്റ് മര DPR തയ്യാറാക്കിയ വകയിസല കണ്സ്ട്ട സി ഫീ 

നല്കാ   അളിമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

സനഞ്ഞൃമങ്ങാട് നഗരസഭയില്  കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസ് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് KIFB സഹായം 

പ്രതീക്ഷിച്ച ്DPR തയ്യാറാക്കി നല്കി. സസന്റ് മരര്  കഫാര്  ഫാമിംഗ് ആന്റ് മര് ഫുഡ് കപ്രാസസോിംഗ് എന്ന 

സ്ഥാപനതിസന്റ് മര മാകനജിംഗ് പാര്ട്ണര്  Dr.V.V കമാഹന   ആണ് DPR തയ്യാറാക്കിയത്. DPR 

പ്രകാരം ഇതിസന്റ് മര എസ്റ്റികമറ്റ്  ക 2,38,90,000 രൂപ. ഇതിസന്റ് മര കണ്സ്ട്ട സി ഫീ 

കപ്രാ.നം: 251/23 അടങ്കല്                    25,00,000/- രൂപ  

(വികസന ഫണ്ട് – 10,00,000 രൂപ 

തനത് ഫണ്ട് – 15,00,000/- രൂപ) 

കപര് കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസ് ണര്തീകരണം 
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എസ്റ്റികമറ്റിസന്റ് മര 0.75 ശതമാനം  കയായ 1,79,175 രൂപ. എന്നാല്  കിഫ്ബിയില്  നിന്ന് 

ധനസഹായം ലഭിക്കാസത വന്നതിനാല്  നഗരസഭ കനരിട്ട് കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസിസന്റ് മര നിര്മ്മാണം 

സറ്റഞ്ഞൃത്തു. അതിനായി മുകളില്  പറഞ്ഞ ജ സിസയ സകാണ്ട് പുതിയ DPR തയ്യാറാക്കി. ഇ  

പ്രകാരം എസ്റ്റികമറ്റ്  ക 1,93,64,980 രൂപ. ഇതിസന്റ് മര കണ്സ്ട്ട സി ഫീ എസ്റ്റികമറ്റിസന്റ് മര 0.75 

ശതമാനമായ 1,45,237 രൂപ. DPR ശുെിതവമിഷ   അംഗീകരിച്ചു. അറവശാലയുസട നിര്മ്മാണം 

അിിമഘട്ടതിലാണ്. മു   വര്ഷങ്ങളില്  ഇതിനായി  ക സെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് 

വികസനഫണ്ടും തന ഫണ്ടുമാണ്. ശുെിതവമിഷകന്റ് മരതടക്കം മറ്റു വിഹിതസമാന്നുമില്ല. ഒകര 

പ്രതിതിക്കാസണങ്കിലം രണ്ടു DPR തയ്യാറാക്കിയത് നഗരസഭ ആവശയസെട്ട പ്രകാരമാസണന്നും 

അതിനാല്  രണ്ട് DPRളിം കണ്സ്ട്ട സി ഫീ നല്കണസമന്നും കണ്സ്ട്ട സി സ്ഥാപനം 

അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. മുകളില്  പറഞ്ഞ  കയുസട 18ശതമാനം, GST യും നല്കണം. ഇകതാസടാെം 

കണ്സ്ട്ട സി യാത്രാ ബതയായി 72,492 രൂപയും (21 ദിവസകതക്ക് പ്രതിദിനം 3452 രൂപ 

നിരക്കില്) നല്കണം. 

ഇതിനകം 1,50,000 രൂപ നല്കി. മുകളില്  പറഞ്ഞ നിരക്കില്  ബാക്കി  ക 

നല്കണസമന്നതാണ് ആവശയം.     
 

 

4.43 സനഞ്ഞൃമങ്ങാട് നഗരസഭ 

തിരുവനിപുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 05.09.2022 സല കത്തുകളും (2 എണ്ണം) സനഞ്ഞൃമങ്ങാട് 

നഗരസഭാ സെയര്കപ സന്റ് മര 22.07.2022 സല കത്തും   (SRG 958/22 – CC/436/22)  
 

വിഷയം:- കടിസവളൃ പ്രശ്നമുളൃ കമഖലയില്  എല്ലാ കാലത്തും കടിസവളൃ വിതരണം 

നടതാ   അളിമതി നല്കണസമന്ന  സംബന്ധിച്ച ് 
 

 

വര്ച്ച കാലമായ മാര്ച്ച,് പ്രില്, സമയ് മാസങ്ങളില്  കടിസവളൃ വിതരണം 

നടത്തുന്നതിന് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് സര്ക്കാര്  പ്രകതയകാളിമതി നല്കാറണ്ട്. 

എന്നാല്   നഗരസഭയുസട െില ഉയര്ന്ന പ്രകദശങ്ങളില്  മറ്റു സമയങ്ങളിലം കടിസവളൃ ക്ഷാമം 

ഉണ്ടാകം. ഉയര്ന്ന പ്രകദശങ്ങളില്  KWA യുസട ജലവിതരണകമാ, കിണറകകളാ, 

കഴല്കിണറകകളാ പ്രാകയാഗികമല്ല. അതിനാല്  കാലപരിധി ഇല്ലാസത കടിസവളൃ ക്ഷാമം 

ഉണ്ടാകന്ന ഉയര്ന്ന പ്രകദശങ്ങളില്  ടാങ്കര്  കലാറികളില്  കടിസവളൃം വിതരണം സെയുമ്ന്നതിന് 

അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

4.44 അഗളി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

അഗളി ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 06.10.2022 സല കത് (SRG 1115/22)  
 

വിഷയം:- കഗാത്രസാരഥി പദ്ധതി – പട്ടികവര്ഗ വികസന വകെിസന്റ് മര വിഹിതം 

ലഭയമാക്കണസമന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

അഗളി ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗതിസല 890 വിദയാര്ഥിക്ക്ക്  

കഗാത്രസാരഥി പദ്ധതിയില്  ഉ്സെഞ്ഞൃതി യാത്രാ സൗകരയം ഒരുക്കിയിണ്ടെണ്ട്. ഗ്രാമ 

പഞ്ചായതിന് റ്റി.എസ്.പി വിഹിതമായി ലഭിക്കുന്നത് 3.00 കകാടി രൂപയാണ്. എല്.പി 
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വിഭാഗതിസല വിദയാര്ഥിക്ക്കു മാത്രം യാത്രാ സൗകരയം ഒരുക്കുന്നതിന് കകദശം 2.00 

കകാടി രൂപ ഒരു വര്ഷം കവണം. . U.P, High School വിദയാര്ഥിക്ക്കു ി ടിയാസണങ്കില്  

കകദശം 5.00 കകാടി രൂപ ഒരു വര്ഷം കവണം.  ഇ  മറ്റു വികസന കക്ഷമ പരിപാടികസള 

ബാധിക്കും. അതിനാല്  മു കാലങ്ങളിസല കപാസല കഗാത്രസാരഥി പദ്ധതി പട്ടികവര്ഗ  

വികസന വകപ്പു കനരിണ്ടെ നടൊക്കുകകയാ അല്ലാസയങ്കില്  വകെില്  നിന്ന് വിഹിതം 

ഗ്രാമപഞ്ചായതിളി വകമാറകകയാ സെയ്യണസമന്നാവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

4.45  മങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

മങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 19.02.2022 സല കത്തും സസക്രട്ടറിയുസട 18.02.2022 സല A2-

398/19-ാാാം നമ്പര്  കത്തും മങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസട 22.01.22 സല 6(2)-ാാാം 

നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG 1151/22 – LSGD-RC2/305/22-LSGD)  
 

വിഷയം:- വസ്തു നികതി പുനര്  നിര്ണ്ണയിക്കാ   അളിമതി സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  ആസക 14 വാര്ന്ക്  മാത്രമാണുളൃത്. തന  വരുമാനം വളസര 

കറവാണ്. 2013-ളി കശഷം സംസ്ഥാനതലതില്  വസ്തു നികതി പുനര്  നിര്ണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല 

എന്നറിയിച്ചുസകാണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായതിസല മുളെവ   സകട്ടിടങ്ങളുസടയും വസ്തു നികതി 

പുനര്നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതിന് അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനാവശയമായ സാകങ്കതിക 

സഹായം ഐ.സക.എംല്  നിന്നും ലഭിക്കാ   നടപടിയുണ്ടാകണസമന്നും ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.46  കദവികളം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

കദവികളം ഗ്രാമപഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 29.09.2022 സല PT-10/2022-ാാാം നമ്പര്  കത്തും 

കദവികളം ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസട 01.09.2022 സല 1 (7)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം 

(SRG 1063/22)  
 

വിഷയം:- പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗതിലളൃവര്ക്ക് നല്കന്ന വയമായിഗത 

ആളിി ലയങ്ങ്  സപാ വിഭാഗതിലളൃവര്ക്കും നല്കണസമന്ന  സംബന്ധിച്ച.്  
 

 

കദവികളം ഗ്രാമപഞ്ചായതിസല 18 വാര്ന്കളില്  17 വാര്ന്ം കതാട്ടം കമഖലയിലാണ്. 

ഇവിസട താമസിക്കുന്നവരില്  90 ശതമാനവം പട്ടികജാതി / പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗതില്  

സെട്ടവരാണ്. ബാക്കിയുളൃ 10 ശതമാനം ആ്ക്കാര്  മാത്രമാണ് സപാ വിഭാഗതില്  

സെഞ്ഞൃന്നവര്. പട്ടികജാതി / പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്കു നല്കന്ന വയമായിഗത ആളിി ലയങ്ങ്  

(ലാപ് കടാപ് വിതരണം, സപണ്മക്കളുസട വിവാഹതിളി നല്കന്ന ധനസഹായം, 

വിദയാര്ഥിക്ക്ക് കമശയും കകസരയും, വാട്ടര്  ടാങ്ക് വിതരണം) കതാട്ടം കമഖലയില്   

താമസിക്കുന്ന ജനറല്  വിഭാഗതിളിം നല്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.47  െമ്പക്കുളം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 15.09.2022 സല കത്തും   (SRG 972/22 – CC/542/22)  
 

വിഷയം:- കലാക്ക് പഞ്ചായത് ബഡ്സ് സ്കൂ്  ആരംഭിക്കുന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 
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െമ്പക്കുളം കലാക്കു പഞ്ചായത് പരിധിയില്  ബഡ്സ് സ്കൂ്  പ്രവര്തിക്കുന്നില്ല. കലാക്കു 

പഞ്ചായതിസന്റ് മര ഉടമസ്ഥതയിലളൃ തകഴി ഗ്രാമപഞ്ചായതിലളൃ സ്ഥലത് കലാക്ക് 

പഞ്ചായത് ജില്ലാ പഞ്ചായതിസന്റ് മര ി ടി വിഹിതം ഉ്സെഞ്ഞൃതി ബഡ്സ് സ്കൂ്  സകട്ടിടം 

നിര്മ്മിക്കാ   ഉകേശിക്കുന്നു. ഭാവിയില്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് പരിധിയിസല ഓകരാ 

ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  നിന്നും 5.00 ലക്ഷം രൂപ വീതവം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 10 ലക്ഷം രൂപയും 

വകയിരുതി ബഡ്സ് സ്കൂളിസന്റ് മര പ്രവര്തനം മുകന്നാട്ട് സകാണ്ടു കപാകാനാണ് ഉകേശിക്കുന്നത്. 

മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം ബഡ്സ് സ്കൂ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക്ക്കും നഗരസഭക്ക്കുമാണ് 

സ്ഥാപിക്കാവന്നത്. അതിനാല്  പ്രകതയകാളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.48  കകക്കാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

കകക്കാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത് സസക്രട്ടറിയുസട 30.09.2022 സല കത്   (SRG 1066/22)  
 

വിഷയം:- ഗവ. എല്.പി.എസിസന്റ് മര കടിസവളൃ ൊര്ജ്ജ് അടയ്ക്കുന്ന  സംബന്ധിച്ച ് 
 

 

സകാവിഡ് മഹാമാരിമൂലമുണ്ടായ കലാക് ഡൗണ്  കാലത് കകക്കാടി ഗവ. എല്.പി 

സ്കൂളിസന്റ് മര KWA കടിസവളൃ ൊര്ജ്ജിസന്റ് മര കടിേികയായി 1,66,314 രൂപ ഉണ്ട്. കലാക് ഡൗണ്  

കാലമായതിനാല്   KWA ക്ക് കത് നല്കിയതിസന്റ് മര അടിസ്ഥാനതില്  ഇത് 65,514 രൂപയായി 

കറവ സെയ്തിണ്ടെണ്ട്. ഈ  ക അടയ്ക്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.49  സനഞ്ഞൃങ്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

കകാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 17.09.2022 സല കത്  (SRG 974/22)  
 

വിഷയം:- 2017-18 സല പഠനമുറി നിര്മ്മാണം ണര്തിയാക്കുന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

പഠനമുറി നിര്മ്മാണതിന് 2017-18 ല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 7-ാാാം വാര്ഡിസല ശ്രീ.്ഷകമഷ് 

കമാര്  കതാണിൊറ എന്ന ആ്ക്ക് 50,000 രൂപ അഡവാ സ് നല്കി. 50,000 രൂപ 

വിനികയാഗിച്ച ് സാധാന സാമഗ്രിക്  വാങ്ങി നിര്മ്മാണം ആരംഭിച്ചു. പണി 

ണര്തിയാക്കാതതിനാല്  അഡവാ സ്  ക തിരിസക അടയ്ക്കണസമന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  

കപ്രാ.നം: 110/23 അടങ്കല്                    50,00,000/- രൂപ  

(വികസന ഫണ്ട്  ജനറല്  - 35,00,000 രൂപ 

ജില്ലാ പഞ്ചായത് വിഹിതം – 15,00,000 രൂപ) 

കപര് െമ്പക്കുളം കലാക്ക് പഞ്ചായത് പരിധിയില്  ബഡ്സ് സ്കൂ്  
ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 115/2018 അടങ്കല്                    24,00,000/- രൂപ  

(എസ്.സി.പി 23,77,778 രൂപ 

തനത് ഫണ്ട് – 22,222 രൂപ) 

കപര് എസ്.സി വിദയാര്ഥിക്ക്ക് പഠനമുറി 
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നിന്ന് ആവശയസെണ്ടെ.  ക തിരിച്ചടച്ചില്ല.  ടര്ന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത് അധികൃതര്  

ഗുണകഭാമായാവമായി സംസാരിച്ചു. സകാവിഡ് മഹാമാരിസയ  ടര്ന്നുളൃ കലാക് ഡൗണ്  മൂലവം 

കരാഗബാധയാലം സാമ്പതിക പ്രതിസന്ധിയുസണ്ടന്നും  ക തിരിസക അടയ്ക്കാ   

മാര്ഗമിസല്ലന്നും ഗുണകഭാമായാവ് അറിയിച്ചു. ബാക്കി  ക അളിവദിക്കുകയാസണങ്കില്  പഠനമുറി 

നിര്മ്മാണം ണര്തിയാക്കാസമന്നും അറിയിച്ചിണ്ടെണ്ട്. ഇ  പരിഗണിച്ച ് 2022-23 വര്ഷം 1,50,000 

രൂപയുസട കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി ധനസഹായം നല്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
  
4.50  മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 16.08.2022 സല DPM/MPM/P6-44/22-ാാാം നമ്പര്  

കത്   (SRG 886/22)  
 

വിഷയം:- ഭക്ഷയ്ഷരക്ഷാ പരികശാധന ലകബാറട്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ്
 

 
 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായതിസന്റ് മര നിയന്ത്രണതില്  ജില്ലയിസല തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്നു വിഹിതം കശഖരിച്ച ് ഒരു ഭക്ഷയ്ഷരക്ഷാ പരികശാധന ലാകബാറട്ടറി 

സ്ഥാപിക്കാ   ഉകേശിക്കുന്നു. 94 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്  നിന്ന് 2.50 ലക്ഷം രൂപ വീതവം 15 

കലാക്കു പഞ്ചായത്തുകളില്  നിന്ന് 3.00 ലക്ഷം രൂപ വീതവം  12 മുനിസിൊലിറ്റികളില്  നിന്ന് 

10.00 ലക്ഷം രൂപ വീതവം ജില്ലാ പഞ്ചായത് 1.00 കകാടി രൂപയും ഉ്സെഞ്ഞൃതി ആസക 5.00 

കകാടി രൂപയുസട കപ്രാജക്ടാണ് ഉകേശിക്കുന്നത്. ഈ  പദ്ധതി നടൊക്കാ   അളിമതി 

ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.  
  
4.51  സപായ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 17.09.2022 സല കത്   (SRG 976/22 – CC/525/22)  
 

വിഷയം:- പട്ടികജാതി വിഭാഗതിസല കട്ടിക്ക്ക് വസക്കി്  നല്കന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

 
 

വഹസ്കൂളില്  8,9,10 ്ബുാസ്സുകളില്  പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗതിസല വിദയാര്ഥിക്ക്ക്  

വസക്കി്  നല്കന്നതിളിളൃ കപ്രാജക്ടിന് അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
  
4.52  പുഴയ്ക്കാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 20.09.2022 സല കത് (SRG 1002/22 – CC/429/22)  
 

വിഷയം:- കകരള കസ്റ്ററ്റ് ഹൗസിംഗ് കബാര്ഡ് നടൊക്കുന്ന ഹശഹശ്രീ പദ്ധതിക്ക് 

ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  നിന്നു വിഹിതം നല്കന്ന  സംബന്ധിച്ച.്  
 

 

 

 

 വലഫ് ഭവനപദ്ധതിയില്  അകപക്ഷ നല്കാ   കഴിയാത ം എന്നാല്  ഭവന 

നിര്മ്മാണതിന് ധനസഹായതിന് അര്ഹതയുളൃവരുമായ ഗുണകഭാമായാക്ക്ക്ക് കകരള 

സംസ്ഥാന ഹൗസിംഗ് കബാര്ഡ് ഹശഹശ്രീ എന്ന ഭവന പദ്ധതി നടൊക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി 

കപ്രാ.നം: 158/23 അടങ്കല്                    3,00,000/- രൂപ  

(എസ്.സി.പി) 

കപര് 8,9,10 ക്സാസ്സുകളിസല വിദയാര്ഥിക്ക്ക് വസക്കി്  
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പ്രകാരം ഹൗസിംഗ് കബാര്ഡ് 2.00 ലക്ഷം രൂപ നല്കം. ഇതിളി പുറസമ 

ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതമായി 1.00 ലക്ഷം രൂപയും കൊണ്സര്ഷിെിലൂസട 1.00 ലക്ഷം രൂപയും 

നിശൄിത അക്കൗണ്ടില്  അടയ്ക്കണം. ഇങ്ങസനയുളൃ ഗുണകഭാമായാക്ക്ക്ക് കൊണ്സര്മാര്  

മുകഖന കസണ്ടകതണ്ട വിഹിതമായ 1.00 ലക്ഷം രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായതിസന്റ് മര തന  ഫണ്ടില്  

നിന്ന് നല്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.   
  
4.53  കറ്റിപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 01.10.2022 സല കത് (SRG 1088/22 – CC/578/22)  
 

വിഷയം:-  വിദയാര്ഥികളുസട പഠകനതര കഴിവക്  കപ്രാം ാഹിെിക്കുന്നതിളിളൃ പരിപാടി 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

  
 

വപ്രമറിതലം മുതല്  കകാകളജ് തലം വസരയുളൃ വിദയാര്ഥികസള വദനംദിന വാര്തകളില്  

കബാധവോരാക്കുക, കഫാകട്ടാ ഗ്രാഫി, െിത്രീകരണം, സംഗീതം, നൃതം എന്നീ കഴിവക്  

വികസിെിക്കുക എന്ന ലക്ഷയകതാസട പരിശീലനം, എക്സിബിഷ , ഫീല്ഡ് ൈിപ്പുക്, 

മം രങ്ങ്  എന്നിവയ്ക്കു കവണ്ടിയാണ് കപ്രാജക്ട്. ഇ  നടൊക്കാ   അളിമതി ആവശയ 

സെട്ടിരിക്കുന്നു.   
  
4.54  തിരൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

ഗ്രാമ വികസനകമ്മീഷണറസട 29.09.2022 സല 2543/DP4/22/CRD നമ്പര്  കത്തും കലാക്കു 

പഞ്ചായത് സസക്രട്ടറിയുസട 15.07.2022 സല (C/1069/22-ാാാം നമ്പര്  കത്തും അളിബന്ധ 

കരഖകളും  (SRG 1057/22)  
 

വിഷയം:- സവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായതിസല സവട്ടത്തുകാവ് കറാഡ് സഞ്ചാര കയാഗയമാകന്ന  

സംബന്ധിച്ച.്  
 

  
 

സവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായതിസല സവട്ടത്തുകാവ് കറാഡ് സഞ്ചാരകയാഗയമാക്കിയാല്  അഞ്ഞൂകറാളം 

കഞ്ഞൃംബങ്ങ്ക്ക് പ്രകയാജന പ്രദമാകം. ഈ കറാഡ് കകാഴികക്കാട് സാമൂതിരിയുസട 

ഉടമസ്ഥതയിലളൃതാണ്. എന്നാല്  ഇ  ഗതാഗതകയാഗയമല്ല. ഇത് സവട്ടം 

ഗ്രാമപഞ്ചായതിസന്റ് മര ആിി രജിസ്റ്ററില്  ഉ്സെട്ടിട്ടില്ല. ഈ കറാഡ് 

കപ്രാ.നം: 100/23 അടങ്കല്                  50,400/- രൂപ 

               (വികസന ഫണ്ട് – സി.എഫ്.സി      

                                സബയ്സിക് ഗ്രാന്റ് മര്) 

കപര് മീഡിയ ്ബുബ്ബ് 

കപ്രാ.നം: 92/23 അടങ്കല്                10,00,000/ രൂപ 

 വികസനഫണ്ട് ജനറല്  5,00,000 രൂപ 
 തനത്ഫണ്ട് ജനറല്  5,00,000 രൂപ 
കപര് സവട്ടത്തുകാവ് കറാഡ് നിര്മ്മാണം 
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സഞ്ചാരകയാഗയമാക്കുന്നതിന് തിരൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത് കപ്രാജക്ട് സറ്റഞ്ഞൃതിണ്ടെണ്ട്. 

സവട്ടത്തുകാവ് കദവസവതിന് (സാമൂതിരി രാജാവിസന്റ് മരയാണ് കക്ഷത്രം) സാമ്പതിക സെലവ് 

വരാസത കറാഡ് ടാറിംഗ് / കകാണ്ക്രീറ്റിംഗ് നടതാനായി കകാഴികക്കാട് സാമൂതിരി രാജ 

സമ്മതപത്രം നല്കിയിണ്ടെണ്ട്. കപ്രാജക്ട് നടൊക്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
  
4.55  തൂകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

കകാഴികക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 28.09.2022 സല കത്തും തൂകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയുസട 26.08.2022 സല 2 (3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 1032/22 – CC512/22)  
 

വിഷയം:- കമായി   കട്ടി വവദയര്  മാെിള കലാ അക്കാദമി ഉപകകന്ദ്രതികലക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  

വാങ്ങല്   
 

  
 

തൂകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായത് പരിധിയില്  നാദാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  

കമായി കട്ടി വവദയര്  മാെിള കലാ അക്കാദമി ഉപകകന്ദ്രം പ്രവര്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സംസ്ഥാന 

സര്ക്കാരിസന്റ് മര സാംസ്കാരിക വകെിസന്റ് മര കീഴിലാണ്. മാെിള കലകളുസട കപ്രാം ാഹനതിളിം 

സംരക്ഷണതിളിം കവണ്ടിയാണ് സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത്. ഇവിസട ഫര്ണിച്ചറിസന്റ് മര കറവണ്ട്. 

അതിനാല്  ഇവികടക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  വാങ്ങി നല്കാളിളൃ കപ്രാജക്ടിളി അളിമതി 

ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
  
4.56  മാങ്ങാട്ടിടം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

കണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 7.10.2022 സല കത്തും മാങ്ങാട്ടിടം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 22.09.2022 സല A1-11/22-ാാാം നമ്പര്  കത്തും (SRG 1119/22 – CC/629/22)  
 

വിഷയം:- ഓണ്വല   എക്സാമികനഷ   സസന്റ് മരര്  അടിസ്ഥാന സൗകരയം വികസനം – 

 ക PWDക്ക് ഡികൊസിറ്റ് സെയുമ്ന്ന  സംബന്ധിച്ച.്  
 

  
 

റര്ബ   മിഷ   പദ്ധതിയില്  2019-20 വര്ഷം  1.40 കകാടി രൂപ സെലവഴിച്ച ്ഓണ്വല   

എക്സാമികനഷ   സസന്റ് മരറിനായി സകട്ടിടം നിര്മ്മിച്ചിണ്ടെണ്ട്. ഈ സകട്ടിടതില്  കലാക്കല്  രിയ 

സനറ്റ് വര്ക്ക് (LAN) ളി കവണ്ടി 21.00 ലക്ഷം രൂപ സപാ  മരാമതിന് (ഇലകരാണിക്സ് വിഭാഗം) 

കപ്രാ.നം: 2/23 അടങ്കല്                2,00,000/ രൂപ 
(സി.എഫ്.സി സബയ്സിക് ഗ്രാന്റ് മര്) 

കപര് മാെിള കലാ അക്കാദമി ഫര്ണിച്ചര്  വാങ്ങല്  

കപ്രാ.നം: 308/23 അടങ്കല്                80,00,000/ രൂപ 
 

 തനത് ഫണ്ട്  50,00,000 രൂപ 

 കലാക്ക് പഞ്ചായത് വിഹിതം 10,00,000 രൂപ 

 ജില്ലാ പഞ്ചായത് വിഹിതം 20,00,000 രൂപ 

കപര് ഓണ്വല   എക്സാമികനഷ   സസന്റ് മരര്  അടിസ്ഥാന സൗകരയം  
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18.07.2022 ന് ഡികൊസിറ്റ് സെയ്തു. ഇനിയും കഫബിക്സ് തിരിക്കല്, സീലിംഗ്, ഫയര്  & കസഫ്റ്റി 

പ്രതിതിക്, ഇലരിക്കല്  വര്ക്സ്, സി.സി.റ്റിവി, UPS സൗകരയം എന്നിവ ഒരുക്കണം. ഇതിനായി 

1.25 കകാടി രൂപയുസട എസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിണ്ടെണ്ട്. ഒകക്ടാബര്  അവസാനം സകട്ടിടം 

പി.എസ്.സിക്ക് വകമാകറണ്ടതായിരുന്നു. മുകളില്  പറഞ്ഞ പ്രതിതികളില്  സിവില്  

വര്ക്കുക്ക്കുളൃ  ക (കുബിക്സ് തിരിക്കല്, സീലിംഗ്, ഫയര്  ആന്റ് മര് കസഫ്റ്റി) PWD ബില്ഡിംഗ് 

ഡിവിഷളിം ഇലരിക്കല്  പ്രതിതികളുസട  ക PWD ഇലരിക്കല്  വിഭാഗതിളിം CCTV, UPS 

എന്നിവയുസട  ക PWD ഇലകരാണിക്സ് വിഭാഗതിളിം ഡികൊസിറ്റ് സെയ്യാ   അളിമതി 

ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. തകേശസവയംഭരണവകെ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗമുളൃതിനാല്   ക  

PWDക്ക് സഡകൊസിറ്റ് സെയ്യാവന്നതല്ല എന്ന് നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥ   അറിയിച്ചിണ്ടെണ്ട്.  
 

4.57  വവക്കം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

കകാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 01.10.2022 സല കത് (SRG 1089/22 – CC/589/22)  
 

വിഷയം:- പട്ടികവര്ഗ, ജനറല്  വിഭാഗതിസല യുവതിക്ക്ക് പി.എസ്.സി പരിശീലനം  
 

  
വവക്കം കലാക്ക് പഞ്ചായത് പരിധിയിസല 6 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിസല 18 ളിം 38 ളിം 

ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുളൃ ം പതാം്ബുാസോ്/തത്തുലയം വിജയിച്ച മായ പട്ടികവര്ഗ/ ജനറല്  

വിഭാഗതിസല യുവതിക്ക്ക് (50 കപര്ക്ക് ) പി.എസ്.സി പരീക്ഷയ്ക്കു കവണ്ടി പരിശീലനം 

നല്കന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്.  ഗ്രാമസഭാ ലിസ്റ്റില്  നിന്നും മു ഗണന, അഭിരുെി എളെത് 

പരീക്ഷ, അഭിമുഖം എന്നിവയിലൂസടയാണ് ഉകദയാഗാര്ഥികസള സതരസഞ്ഞഞ്ഞൃക്കുന്നത്. മൂന്നു 

മാസം സകാണ്ട് ആസക 300 മണിൂര്  പരിശീലനം നല്കം. പരിശീലനതിനായി 

അദ്ധയാപകര്ക്കു നല്കന്നതിന് 1.50 ലക്ഷം രൂപയും ഭക്ഷണ സെലവിന് 3.00 ലക്ഷം രൂപയും 

പഠനസാമഗ്രിക്ക്ക് 50,000 രൂപയും സെലവാകം. ഈ കപ്രാജക്ട് നടൊക്കാ   അളിമതി 

ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.58  വവക്കം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

കകാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 01.10.2022 സല കത് (SRG 1087/22 – CC/590/22)  
 

വിഷയം:- മം യസതാഴിലാളിക്ക്ക് വലഫ് ജാക്കറ്റ് നല്കന്നത് സംബന്ധിച്ച ്
 

  
വവക്കം കലാക്കു പഞ്ചായത് പ്രകദശത് ധാരാളം മം യസതാഴിലാളിക്  ഉണ്ട്. 

കലാക്ക് പരിധിയിസല ആറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്  ഗ്രാമസഭ സതരസഞ്ഞഞ്ഞൃക്കുന്ന 125 

കപ്രാ.നം: 87/23 അടങ്കല്                5,00,000/ രൂപ 
(വികസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

 
കപര് ലക്ഷയ പ്ലസ് – പി.എസ്.സി  പരിശീലനം - ജനറല് , പട്ടികവര്ഗ 

യുവതിക്ക്ക് 

കപ്രാ.നം: 84/23 അടങ്കല്                2,50,000/ രൂപ 
(വികസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

 
കപര് പരമ്പരാഗത മം യസതാഴിലാളിക്ക്ക് വലഫ് ജാക്കറ്റ് 
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ഗുണകഭാമായാക്ക് ക്ക് 2000 രൂപ വില വരുന്ന വലഫ് ജാക്കറ്റ് നല്കന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. ഈ 

കപ്രാജക്ട് നടൊക്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.59  കാഞ്ഞങ്ങാട് കലാക്ക്  പഞ്ചായത് 

കാഞ്ഞങ്ങാട് കലാക്ക് പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര കത് (SRG 1229/22)  
 

വിഷയം:- ശുെിതവ കമഖലയിസല വിവിധ പദ്ധതിക്ക്ക് ലഭിച്ച സെലവഴിക്കാസത കിടക്കുന്ന 

 ക ശുെിതവ കമഖലയില്  തസന്ന ഉപകയാഗിക്കാ   അളിമതി സംബന്ധിച്ച.്  
   

മു വര്ഷങ്ങളില്  ശുെിതവകമഖലയില്  വിവിധ പദ്ധതിക്ക്കായി ലഭിച്ച ഫണ്ടില്  

സെലവഴിക്കസെടാസത കിടക്കുന്ന 29,05,477 രൂപ (പലിശ ഉ്സെസട) കാഞ്ഞങ്ങാട് കകരള 

ഗ്രാമീണ്  ബാങ്കില്  സൂക്ഷിച്ചിണ്ടെണ്ട്. ഈ  ക ഉപകയാഗിച്ച ് തീരകദശ ബീച്ച ് ഞ്ഞൄറിസ്റ്റ് കകന്ദ്രങ്ങ്  

ഉ്സെസട 60 കകന്ദ്രങ്ങളില്  12.00 ലക്ഷം രൂപ സെലവഴിച്ച ് പ്ലാസ്റ്റിക് കബാട്ടില്  ബൂത് 

സ്ഥാപിക്കാളിം 18.00 ലക്ഷം രൂപ പളൃിക്കരയിസല ആര്.ആര്.എഫ് അവജവ മാലിനയ 

സംസ്കരണ കകന്ദ്രതികലക്ക് യന്ത്ര സാമഗ്രിക്  വാങ്ങാളിം അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.60  ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 29.10.200 സല  കത്തും ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 28.09.2022 സല കത്തും കലാക്ക് പഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസട 25.08.2022 II(4)-

ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG 1035/22 – CC/580/22)  
 

വിഷയം:- ഗ്രാമശ്രീ ഖാദി സനയ്ത്ത് യൂണിറ്റ് സകട്ടിട നിര്മ്മാണം സംബന്ധിച്ച ്
 

 

കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റിയുസട 18.12.2021- സല കയാഗ തീരുമാനതിസന്റ് മര അടിസ്ഥാനതില്  

സവളൃികനഴി ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  സര്കവാദയ സംഘം എന്ന ഖാദി സംഘതിസന്റ് മര 

ഉടമസ്ഥതയിലളൃ സ്ഥലത് എസ്.സി വിഭാഗതില്സെട്ട സനതുകാര്ക്ക് സകട്ടിടം 

പണിയുന്നതിന് അളിമതി നല്കിയിരുന്നു. (എസ്.സി.പി വിഹിതം 28.00ലക്ഷം രൂപ) മസറ്റാരു 

സംഘതിസന്റ് മര സ്ഥലത്  സകട്ടിടം പണിയാ   കഴിയാത സാഹെരയതില്  എസ്. സി 

വിഭാഗതിളി മാത്രമായി സകട്ടിടം ഉപകയാഗിക്കും എന്നും സകട്ടിടവം സ്ഥലവം വില്പന 

നടത്തുകയില്ല എന്നും ബന്ധസെട്ട സംഘവം കലാക്ക് പഞ്ചായത്തും തമ്മില്  

കരാറികലര്സെടണസമന്ന നിബന്ധനകയാസടയാണ് അളിമതി നല്കിയത്. പട്ടികജാതി 

വിഭാഗതിളി മാത്രമാക്കാസത എല്ലാ വിഭാഗതിളിം ഉപകയാഗപ്രദമായ രീതിയില്  സകട്ടിടം 

പണിയാ   ലക്ഷയമിഞ്ഞൃന്നു. എസ്.സി.പി ഫണ്ടിളി പകരം വികസന ഫണ്ട് ജനറല്  

ഫണ്ടുപകയാഗിക്കുന്ന രീതിയില്  കപ്രാജക്ടു മാറ്റി. ഈ വര്ഷം 19.00 ലക്ഷം രൂപ 

കപ്രാ.നം: 102/23 അടങ്കല്                19,00,000/ രൂപ 
(വികസനഫണ്ട് -ജനറല് ) 

 
കപര് ഗ്രാമശ്രീ ഖാദി സനയ്ത്ത് യൂണിറ്റിന് സകട്ടിട നിര്മ്മാണം കളക്കാട് – 

സവളൃികനഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
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വകയിരുതിയിണ്ടെണ്ട്.  2023-24 ല്  21.00 ലക്ഷം രൂപയും 2024-25 വര്ഷം 20.00 ലക്ഷം രൂപയും 

പിന്നീട് വകയിരുത്തുവാ   ഉകേശിക്കുന്നു. ഈ കപ്രാജക്ട് നടൊക്കാ   പ്രകതയക അളിമതി 

ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

 
 

4.61. വര്ക്കല കലാക്ക് പഞ്ചായത് 

തിരുവനിപുരം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 25.10.2022-സല കത്തുക്   (2 എണ്ണം) (SRG 1182/22 

– CC/468/22). 
 

വിഷയം: പട്ടികജാതി വിഭാഗതിസല വകയാജനങ്ങ്ക്ക് വീടികനാട് കെര്ന്ന് പ്രകതയക മുറി 

നിര്മ്മിച്ചു നല്കന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

കപ്രാ.നം: 77/23 അടങ്കല്  35,00,000  രൂപ 
(എസ്.സി.പി) 

കപര് പട്ടികജാതി വിഭാഗതിലളൃ വകയാജനങ്ങ്ക്ക്  തണല്  
മുറി നിര്മ്മാണം. 

 

കലാക്ക് പഞ്ചായത് പരിധിയില്  വരുന്ന ം സവിമായി വീഞ്ഞൃളൃ ം 60 വയസോിളി 

മുകളില്  പ്രായമുളൃ മായ പട്ടികജാതി വിഭാഗതില്  ഉ്സെട്ട വകയാജനങ്ങ്ക്കു  

കവണ്ടിയാണ്  കപ്രാജക്ട്. 800 െ രശ്ര അടിയിലധികം അധികരിക്കാത വീടിളി കെര്ന്ന് 120 

െ രശ്ര അടി  വിിീര്ണ്ണമുളൃ ഒരു മുറിയും 30 െ രശ്ര അടി വിിീര്ണ്ണമുളൃ ഒരു കടായിലറ്റും 

നിര്മ്മിക്കുന്നതാണ് കപ്രാജക്ട്.  ധനസഹായ നിരക്ക് 2.50 ലക്ഷം രൂപ. ഇതിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

സമിതി അളിമതി നിരസിച്ചു.  പ്രകതയക അളിമതി  ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.62. കലഞ്ഞൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത് 

പതനംതിട്ട  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 21.10.2022-സല കത്തും  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

ഭരണസമിതിയുസട 28.02.2022-സല 2(2) നമ്പര്  തീരുമാനവം ഗ്രാമപഞ്ചായത് സസക്രട്ടറിയുസട 

റികൊര്ണ്ടെം (SRG 1180/22 – CC/255/22). 
 

വിഷയം: ഭിന്നകശഷിയുളൃ ശ്രീമതി.്ഷധ.ഇ.ആര്  എന്ന ആ്ക്ക്  വീട്ടികലയ്ക്ക് റാമ്പ് നിര്മ്മിച്ചു 

നല്കന്നത് സംബന്ധിച്ച ് 
 

കപ്രാ.നം: 208/22 അടങ്കല്  3,82,280  രൂപ 
(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് കകാളനി ജംഗ്ഷ   വകലാസംകന്ന് കറാഡില്  നിന്നും  
ഭിന്നകശഷി സൗഹൃദ റാമ്പ് നിര്മ്മാണം (വാര്ഡ് 2) 

 

കലഞ്ഞൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായതിസല ശ്രീമതി.്ഷധ.ഇ.ആര്. ലക്ഷ്മി ഭവനം, സനഞ്ഞൃമണ്കാവ് 

എന്ന ആ്ക്ക്  വീട്ടികലയ്ക്ക്  മുച്ചക്ര വാഹനതില്  എത്തുന്നതിന് റാമ്പ് നിര്മ്മിച്ചു നല്കന്നതിന് 

5.00 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലില്  2019-20ല്  കപ്രാജക്ട് സറ്റഞ്ഞൃതിരുന്നു. ഇതില്  1,17,720 രൂപ 

സെലവായി. എന്നാല്  നിര്മ്മാണ കവളയില്  കല്ലുസകാണ്ടുളൃ നിര്മ്മാണം കവണ്ട എന്നും പകരം 

RCCപില്ലറം സ്ലാബും ഉപകയാഗിച്ചുളൃ കകാണ്ക്രീറ്റ് റാമ്പ് കവണസമന്നും ഗുണകഭാമായാവ് 

അറിയിച്ചു. ഇവരുസട വീട് കറാഡില്  നിന്ന് 8 മീറ്റകറാളം താഴ്ചയിലാണ്. ഈ രീതിയില്  റാമ്പു 

നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് 12.00 ലക്ഷം രൂപസയങ്കിലം കവണസമന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് മര് എഞ്ചിനീയര്  
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അറിയിച്ചിണ്ടെണ്ട്. ഇതരതില്  റാമ്പ് നിര്മ്മിച്ചു നല്കണസമന്നാവശയസെട്ട് ഗുണകഭാമായാവ് 

17.02.2022 ല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് ഓഫിസിളി മുമ്പില്  നിരാഹാരം അളിഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ഒരു 

ഗുണകഭാമായാവിന് മാത്രമായി ഇത്രയും രൂപ മുടകക്കണ്ടി വരുസമന്നതിനാല്  കകാഓര്ഡികനഷ   

കമ്മിറ്റിയുസട പ്രകതയകാളിമതി  ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

 

4.63. കണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

കണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 17.10.2022-സല കത്തും   കണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു 

ഭരണസമിതിയുസട 30.08.2022-സല 29/2022(9) –ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനം (SRG 1172/22 – 

CC/666/22). 

വിഷയം: നഫ മാഹി പാര്ക്കിസന്റ് മര (എം.മുക്   പാര്ക്ക് ) സമയിന്റ് മരന സ് നടതിയതിസന്റ് മര 

 ക നല്കന്ന  സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

കപ്രാ.നം: 618/22 അടങ്കല്  30,00,000  രൂപ 

(വികസന ഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് എം.മുക്   പാര്ക്ക്- തിദ്ധര്ക്കും കട്ടിക്ക്കുമായുളൃ പാര്ക്ക് 
 

ജില്ലാ പഞ്ചായത് 2017-18-ല്  2.00 കകാടി രൂപ വികസനഫണ്ട് വകയിരുതി. നഫ മാഹി 

പാര്ക്ക്  (എം.മുക്   പാര്ക്ക് ) നിര്മ്മാണതിന് കപ്രാജക്ട് സറ്റഞ്ഞൃതിരുന്നു. 31.10.2020 ളി 

പാര്ക്കിസന്റ് മര നിര്മ്മാണം ണര്തിയാക്കി ഉത്ഘാടനം സെയ്തു. എന്നാല്  സകാവിഡ്  

സമയമായിതിനാല്  പാര്ക്ക് സപാ ജനങ്ങ്ക്ക്   റന്നുസകാഞ്ഞൃക്കാ   കഴിഞ്ഞില്ല.   ടര്ന്ന് 

പാര്ക്കിസന്റ് മര  പരിെരണതിളിം  മറ്റുമായി പാര്ക്കു നിര്മ്മിച്ച ജില്ലാ നിര്മ്മിതി കകന്ദ്രസയ ല്പിച്ചു. 

 ടര്ന്ന്  30.04.2022വസര നിര്മ്മിതി കകന്ദ്ര പാര്ക്ക് പരിപാലിക്കുകയും താസഴെറയുന്ന 

പ്രവര്തിക്  നടത്തുകയും സെയ്തു. കരാര്  വയ്ക്കാസതയാണ് പ്രതിതിക്  നടതിയസതങ്കിലം 

എല്ലാ പ്രതിതികളും എം.ബുക്കില്  കരഖസെഞ്ഞൃതിയിണ്ടെണ്ട്. ഇതിസന്റ് മര ബില്   ക നല്കന്നതിന് 

ഈ വര്ഷം 30.00 ലക്ഷം രൂപയുസട  കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു സസക്രട്ടറി നിര്വഹണ 

ഉകദയാഗസ്ഥനായി സറ്റഞ്ഞൃതിണ്ടെണ്ട്. ഈ  ക നല്കാല്  അളിതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 

നിര്മ്മിതി കകന്ദ്രം നടതിയ പ്രവര്തനങ്ങളും അതിസന്റ് മര എസ്റ്റികമറ്റ്  കയും 

1) സമയിന്റ് മരന സ് വര്ക്ക് 8,37,018 രൂപ 

2) ഇലരിക്കല്  വര്ക്ക്, സക.എസ്.ഇ.ബി കണക്ഷ   

ൊര്ജ്, ജനകററ്റര് , CC TV ടങ്ങിയവ 

3,50,000രൂപ 

3) ഗാര്ഡ , സകാറിയ   കാര്െറ്റ് 1,00,000 രൂപ 

4) കടിസവളൃം, പ്ലംബിംഗ് 60,000 രൂപ 

5) പാര്ക്ക് സമയിന്റ് മരന സ് നടത്തുന്നതിന് സസകഫരിറ്റി 

ൊര്ജ്ജ്, ണകിാട്ട പരിപാലനം, കററുപയ ൊര്ജ്ജ് 

8,02,064 രൂപ 

ആസക 21,49,083 രൂപ 



46 
 

4.64. തൃശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 23.09.2022-സല കത്തും   തൃശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു 

ഭരണസമിതിയുസട 11.08.2022-സല  10(3) –ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനം (SRG -1010/22 – CC/557/22). 
 

വിഷയം: കഞ്ഞൃംബശ്രീ ഷീപാഡ് നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റുക്ക്ക് പ്രകതയക സഹായം സംബന്ധിച്ച ്
 

കപ്രാ.നം: 795/22 അടങ്കല്  10,00,000  രൂപ 

(വികസന ഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് ഷീ പാഡ് യൂണിറ്റുകളുസട പുനരുദ്ധാരണം 
 

തൃശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത് പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധതിക്കാലത് മൂന്ന് ഷീ പാഡ് 

നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ്  ടങ്ങുകയും ഇത് നടതിെിനായി കഞ്ഞൃംബശ്രീക്ക് വകമാറകയും  സെയ്തു. 

തൃശൂര്  ജില്ലയിസല  എല്ലാ വഹസ്ക്കൂ്/ഹയര്  സസക്കന്റ് മരറി സ്കൂളുകളികലയ്ക്കും ഷീപാഡ്  കറഞ്ഞ 

വിലയില്  വിതരണം സെയ്ത്  സവന്റ് മരിംഗ് സമഷീ   മുകഖന  വിദയാര്ഥിക്ക്ക്  ലഭയമാകന്ന  

രീതിയാണ് വിഭാവനം  സെയ്തിരുന്നത്.  സകാവിഡ് മഹാമാരിമൂലം വിദയാലയങ്ങ്  അടഞ്ഞു 

കിടക്കുന്നതിനാല്  ഷീ പാഡ് നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റുകളുസട വരുമാനമാര്ഗം  ഇല്ലാതായി. ഇകൊ്  

സ്കൂളുക്   റന്നതിനാല്  ഷീ പാഡ് വിതരണം പുനരാരംഭിക്കാ   കഴിയും. ഇതിനായി മൂന്ന് 

കഞ്ഞൃംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളും പുനരുജ്ജീവിെിക്കുന്നതിനായി 10.00 ലക്ഷം രൂപയുസട കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് നടൊക്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.65 മക്കരെറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 20.09.2022 സല കത്തും അളിബന്ധ കരഖകളും (SRG 1008/22 
– CC/561/22). 
 

 

 

വിഷയം:- എം.എ   ലക്ഷം വീട് പുനരുദ്ധാരണം – കലാണ്  തിരിച്ചടവില്  പലിശ 

വികസനഫണ്ടില്  നിന്ന് നല്കിയതിന് സാധൂകരണം സംബന്ധിച്ച.് 
 

കപ്രാ.നം: 4/21 അടങ്കല്   88,068 രൂപ  

(വികസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് എം.എ   ലക്ഷം വീട് പുനരുദ്ധാരണം – കലാണ്  തിരിച്ചടവ് 

 

മക്കരെറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത് എം.എ .ലക്ഷം വീട് പുനനിര്മ്മാണതിന് 17.50 ലക്ഷം രൂപ 

മക്കരെറമ്പ് സര്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കില്  നിന്ന് 2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളിലായി 

വായ്പസയഞ്ഞൃതിരുന്നു. കലാണ്   ക വികസനഫണ്ടില്  നിന്നും പലിശ തന ഫണ്ടില്  നിന്നുമാണ് 

അടകയ്ക്കണ്ടിയിരുന്നത്. ഇ  പ്രകാരം കലാണ്  തിരിസക അടച്ചു.  പലിശ ഇനതില്  തിരിസക 

അടകയ്ക്കണ്ടിയിരുന്ന ബാക്കി  ക 88,068 രൂപയായിരുന്നു. സകാവിഡ് പശൄാതലതില്  തന  

വരുമാനം വളസര കറഞ്ഞതിനാല്  പലിശയിനതിസല ബാക്കി  കയായ 88,068  രൂപ 

വികസനഫണ്ട് ജനറലില്  നിന്നാണ് അടച്ചത്. വികസനഫണ്ടില്  നിന്ന് പലിശ അടച്ചതിന് 

സാധൂകണം നല്കണസമന്നാവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
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4.66 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 27.09.2022 സല കത്തും ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 12.09.2022 സല കത്തും (SRG 1035/22 – CC/535/22). 
 

 

 

വിഷയം:- കരിമ്പുഴ സഹല   സകല്ലര്  അന്ധവിദയാലയതിന് സപഡകഗാജി പാര്ക്്ക 

നിര്മ്മാണം സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 95/23 അടങ്കല്   15,00,000 രൂപ 
 വികസനഫണ്ട് ജനറല്  11,00,000 രൂപ 
 തനത് ഫണ്ട് 1,00,000 രൂപ 
 ഗ്രാമപഞ്ചായത് വിഹിതം 3,00,000 രൂപ 
കപര് സപഡകഗാജി പാര്ക്ക് നിര്മ്മാണം – സഹല   സകല്ലര്  

അന്ധവിദയാലയം 
 

കകരള സഫഡകറഷ   കഫാര്  ദ വല ഡ് എന്ന ൊരിറ്റി സംഘടനയുസട കീഴില്  

കാഴ്ചയില്ലാത കട്ടിക്ക്കു  കവണ്ടിയുളൃ സ്കൂളാണ് സഹല   സകല്ലര്  അന്ധവിദയാലയം. ഇവിസട 

45 കട്ടിക്  താമസിച്ചു പഠിക്കുന്നു. ഇവിസട ഒരു സപഡകഗാജി പാര്ക്ക് നിര്മ്മിക്കുന്നതിളി കവണ്ടി 

അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.67 മുവെനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
വയനാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 06.10.2022 സല കത്  (SRG 1096/22 – CC/627/22). 
 

 

 

വിഷയം:- എകസ്റ്ററ്റ് പ്രകദശത് അങ്കണവാടി സകട്ടിടം നിര്മ്മിക്കുന്ന  സംബന്ധിച്ച ്

 

കപ്രാ.നം: 34/23 അടങ്കല്  10,00,000 രൂപ 
 കകന്ദ്രാവിഷ്കൃത വിഹിതം 7,00,000 രൂപ 
 തനത് ഫണ്ട് 3,00,000 രൂപ 
കപര് കടച്ചിക്കുന്ന് സസക്കന്റ് മര് അങ്കണവാടി സകട്ടിടം നിര്മ്മാണം 

 

മുവെനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായതിസല പതിസനാന്നാം വാര്ഡിസല നിലവിലളൃ അങ്കണവാടി 

സകട്ടിടം പ്രവര്തിക്കുന്നത് കപാഡാര്  പ്ലാകന്റ് മരഷസന്റ് മര ഉടമസ്ഥതയിലളൃ അപകടാവസ്ഥയിലളൃ 

സകട്ടിടതിലാണ്. പുതിയ സകട്ടിടം നിര്മ്മിക്കുന്നിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത് 2018-19 വര്ഷം മുതല്  

കപ്രാജക്ട് ഉ്സെഞ്ഞൃതിയിരുന്നുസവങ്കിലം സ്ഥലം ലഭയമല്ലാതതിനാല്  സകട്ടിടം നിര്മ്മിക്കാ   

കഴിഞ്ഞില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായതിസന്റ് മര 60 ശതനമാന പ്രകദശവം കപാഡാര്, ഹാരിസണ്സ് എന്നീ 

എകസ്റ്ററ്റ് കമ്പനികളുസട വകവശമാണ്. കപാഡാര്  കമ്പനി 4 സസന്റ് മര് സ്ഥലം 50 വര്ഷകതക്ക് 

വിണ്ടെ നല്കാസമന്ന് കരാര്  പ്രകാരം സമ്മതിച്ചിണ്ടെണ്ട്. ഇതിസന്റ് മര അിസ്ഥാനതില്  ഇവിസട 

അങ്കണവാടി സകട്ടിടം നിര്മ്മിക്കാ   അളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.68 പുറത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 01.10.2022 സല കത്തും ൂതതന കപ്രാജക്ടുക്ക്കുളൃ മലപ്പുറം 
ജില്ലാതല വിദഗ്ദ്ധ്സമിതിയുസട 12.09.2022 സല കയാഗ തീരുമാനവം  (SRG 1091/22 – CC/576/22). 
 

 

 

വിഷയം:- പുറത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  സമഗ്ര ഡിജിറ്റല്  സര്കവ നടത്തുന്ന  

സംബന്ധിച്ച ്
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കപ്രാ.നം: 169/23 അടങ്കല്  15,00,000 രൂപ 

(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് പുറത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത് സമഗ്ര ഡിജിറ്റല്  വിവരകശഖരണം 

 

ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  ഡിജിറ്റല്  വിവരകശഖരണം നടത്തുന്നതിന് ൂതതന പദ്ധതി എന്ന 

നിലയില്  കപ്രാജക്ട് സറ്റഞ്ഞൃതിരുന്നു. ഇത് കരകളം ഗ്രാമീണ പഠനകകന്ദ്രം മുകഖന ഒരു െ രശ്ര 

കികലാമീറ്ററിന് 27,000 രൂപ നിരക്കില്   നടതാനാണുകേശിച്ചത്. കരകളം ഗ്രാമീണ പഠനകകന്ദ്രം 

ഇതരം വിവരകശഖരണതിളിളൃ അക്രഡിറ്റഡ് ജ സിയസല്ലന്നും 04.10.2018 സല 

2556/2018/LSGD നമ്പര്  ഉതരവ പ്രകാരം കറാഡ് സര്കവക്ക് ഒരു െ രശ്ര കികലാമീറ്ററിന് 7000 

രൂപയാണ് അളിവദിച്ചിരിക്കുന്ന പരിധിസയന്നും ചൂണ്ടി കാണിച്ച ് ൂതതന കപ്രാജക്ടു 

ക്ക്കുകവണ്ടിയുളൃ ജില്ലാതല കമ്മിറ്റി അളിമതി നിരസിച്ചു. 

എന്നാല്  12.12.2019 സല 2834/2019/തസവഭവ നമ്പര്  ഉതരവ് പ്രകാരം 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  GIS/GPS സംവിധാനങ്ങ്, കറാഡ് കണ്സ്ട്ട സി മാെിംഗ്, 

ജികയാ മാെിംഗ് എന്നിവയുസട അക്രഡിറ്റഡ് ജ സിയായി കരകളം ഗ്രാമീണ പഠന 

കകന്ദ്രസത അംഗീകരിച്ചിണ്ടെസണ്ടന്ന് ചൂണ്ടി കാണിച്ച ്ഈ ജ സി മുകഖന വിവരകശഖരണം 

നടതാളിം ഒരു െ രശ്ര കികലാമീറ്ററിന് 27,000 രൂപ വീതം നല്കാളിം അളിമതി 

ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.69 പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
കകാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട 10.10.2022 സല കത്തും പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
സസക്രട്ടറിയുസട 17.09.2022 സല A2/2/22-ാാാം നമ്പര്  കത്തും പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത് 
ഭരണസമിതിയുസട 3(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 1121/22 – CC/559/22). 
 
 

 

 

വിഷയം:- കറാഡ് വശങ്ങളിസല പുല്ലും കറ്റിക്കാഞ്ഞൃകളും സവട്ടി മാറ്റുന്ന  സംബന്ധിച്ച  ്
  

 

കപ്രാ.നം: 33/23 അടങ്കല്  2,00,000 രൂപ 

(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് ്ബുീ   പനച്ചിക്കാട് – പാതകയാരസത പുല്ലു സവണ്ടെന്നതിന് കവതനം 
നല്കലം ഇന്ധന സെലവം 

 

പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായതിസല സപാ വഴികളുസട ഓരങ്ങളില്  അനിയന്ത്രിതമായി പുല്ലും 

കറ്റിക്കാഞ്ഞൃകളും വളര്ന്നു നില്ക്കുന്നതിനാല്  സപാ ജനങ്ങ്  അഞ്ഞൃക്കള മാലിനയവം ഇറച്ചി 

മാലിനയവം വലിസച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഇത് സതരുവ നായ ശലയം വര്ദ്ധിെിക്കുകയും മാലിനയ 

നിര്മ്മാര്ജ്ജനം ദുഷ്കരമാക്കുകയും സെയുമ്ന്നു. ഇതിളി പരിഹാരമായി യന്ത്ര സഹായകതാസട 

വഴികയാരങ്ങളിസല പുല്ലും കറ്റിക്കാഞ്ഞൃകളും സവട്ടി സതളിക്കുന്നതിന് രണ്ടുകപസര നിയമിച്ച ് കവതനം 

നല്കാളിം യന്ത്രതിനാവശയമായ ഇന്ധന സെലവ നല്കാളിം അളിമതി 

ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു.  
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4.70 എറണാകളം ജില്ലാ പഞ്ചായത് 
 
എറണാകളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറസട  07.10.2022-സല  കത്തുകളും എറണാകളം ജില്ലാ 
പഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസട 30.07.2022-സല 1(5)-ാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 1120/22). 

 

 വിഷയം: സകട്ടിടതിസന്റ് മര കമല്ൂരയില്  വീളെന്ന സവളൃം സംഭരിക്കുന്നതിളിം ഫലതിക്ഷ 

വതക്ക്ക് ഉയര്ന്ന ധനസഹായ നിരക്ക്  നല്കണസമന്ന ം സംബന്ധിച്ച.് 

 
കപ്രാ.നം: 803/23 അടങ്കല്  20,00,000  രൂപ 

 വികസനഫണ്ട്  ജനറല്           6,00,000 രൂപ 

 കലാക്ക് പഞ്ചായത് വിഹിതം         6,00,000 രൂപ 

 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വിഹിതം 8,00,000 രൂപ 

കപര് മഴസക്കായ്ത്ത് - സംയുമായം 

 
മഴസകായ്ത്ത്  എന്ന ഈ കപ്രാജക്ടില്  ഉകേശിക്കുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ കലാക്കിസല 8 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിസലയും സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങളില്  ്ഫ് കടാെ്  വാട്ടര്  ഹാര്സവസ്റ്റിംഗ്  

മുകഖന കിണര്  റീ ൊര്ജജിംഗ് നടതാളിം സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങളില്  ഫലതിക്ഷവതകളുസട 

വിതരണവമാണ് എന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത് അറിയിച്ചിണ്ടെണ്ട്.  മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം  കിണര്  റീ 

ൊര്ജ്ജിംഗിന് പരന്ന കമല്ൂരയ്ക്ക് 12,000 രൂപയും െരിഞ്ഞ കമല്ൂരയ്ക്ക് 15,000 രൂപയുമാണ്.  

ഇത് 30,000 രൂപവസരയാക്കണസമന്നാവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫലതിക്ഷ വതക്ക്ക്  മാര്ഗകരഖ 

പ്രകാരം  വിലയുസട 75 ശതമാനമാണ് നല്കാവന്നത്. ഇത് 100 ശതമാനം സ്ിഡികയാസട  

നല്കാ   അളിമതി നല്കണസമന്നാവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

 

 
 

4.71 പാറോല കലാക്ക് പഞ്ചായത് 
 
പാറോല കലാക്ക് പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ് മരിസന്റ് മര 11.11.2022 സല കത്തും പാറോല കലാക്ക് 
പഞ്ചായത് ഭരണസമിതിയുസട 04.11.2022 സല തീരുമാനവം (SRG 1292/22). 

 

 വിഷയം: പരശുവയ്ക്കല്  LMS LPS-ന് ഓഡികറ്റാറിയം നിര്മ്മിക്കുന്ന  സംബന്ധിച്ച ്

കപ്രാ.നം: 13/23 അടങ്കല്  10,00,000  രൂപ 

(CFC Untied വിഹിതം) 

കപര് LMS LPS പരശുവയ്ക്കല്  - ഓഡികറ്റാറിയം നിര്മ്മാണം 

 
പാറോല കലാക്ക് പഞ്ചായത് പരിധിയിലളൃ പാറോല ഗ്രാമപഞ്ചായതില്  

പരശുവയ്ക്കല്  LMS LPS ന് ഓഡികറ്റാറിയം നിര്മ്മിക്കാനാണ് കപ്രാജക്ട്. ഈ സ്കൂ്  എയ്ഡഡ് 

സ്കൂ്  ആയതിനാല്  മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം തകേശഭരണസ്ഥാപനതിസന്റ് മര വിഹിതം 

ഉപകയാഗിക്കാ   കഴിയില്ല. അതിനാല്  പ്രകതയകാളിമതി ആവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 
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4.72  പിറവം നഗരസഭ 
പിറവം നഗരസഭാ സെയര്കപ സന്റ് മര   15.10.2022-സല  E3-11450/21  നമ്പര്   കത്തും 04.11.2022-സല 
ഡി.എ1/374/22/LSGD   നമ്പര്  സര്ക്കാര്  കത്തും  (SRG 1293) 

 

 വിഷയം: പ്രകതയക ഘടക പദ്ധതി  - കപ്രാജക്ട് നിര്വഹണം  സംബന്ധിച്ച ് 
 
പിറവം മുനിസിൊലിറ്റി  2015 ല്  പുതിയതായി രൂപീകരിച്ചതാണ്. ഇങ്ങസന പുതിയതായി 

രൂപീകരിച്ച നഗരസഭകളില്  പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്മാര്  ഇല്ലാതതിനാല്  പുതിയ 

തിിക സൃഷ്ടിക്കുന്ന വസര സമീപത്തുളൃ ബന്ധസെട്ട കലാക്കിസല (കനരസത 

ൊര്ുണ്ടായിരുന്ന) പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്  നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥനായി 

 ടകരണ്ടതാസണന്ന് 29.11.2017-സല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി തീരുമാനതിസന്റ് മര  

അടിസ്ഥാനതില്  നിര്കേശം നല്കിയിരുന്നു. െില നഗരസഭകളില്  ഇത് പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് 

ശ്രദ്ധയില്സെട്ടതളിസരിച്ച ്  02.12.2021-സല  കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റിയില്  വീണ്ടും െര്ച്ച  

സെയുമ്കയും ഈ തീരുമാനം കൃതയമായി പാലിക്കണസമന്ന് നിര്കേശം നല്കകയും സെയ്തു. ഇ  

സംബന്ധിച്ച ് സര്ക്കുലറം നല്കി. അളികയാജയമായ ം നിര്വഹണം മറ്റ് ഉകദയാഗസ്ഥസര  

ല്പിച്ചിട്ടില്ലാത മായ കപ്രാജക്ടുക്  മാത്രകമ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്മാസര 

എല്െിക്കാന് എന്നും  കകാഓര് ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി നിര്കേശിച്ചിരുന്നു. ഓകരാ നഗരസഭകളിലം  

ഇങ്ങസന നിര്വഹണം നടകതണ്ട പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്മാസര നിശൄയിച്ച ്

പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടര്  അറിയിെ് നല്കണസമന്നും  കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറ്റി  

നിര്കേശിച്ചിരുന്നു.  

പിറവം മുനിസിൊലിറ്റിയില്  പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്  തയ്യാറാക്കിയ (പാമ്പാക്കുട 

കലാക്ക് ) കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്  സവറ്റു സെയുമ്ന്നില്ല. അതിനാല്   

എസ്.സി.പി. കപ്രാജക്ടുക്  നിര്വഹണം നടതാ   കഴിയുന്നില്ല. പട്ടികജാതി  വികസന 

ഓഫീസര്  മുകഖന പദ്ധതി നിര്വഹണം നടത്തുന്നതിന് ആവശയമായ നടപടി സവീകരിക്കണ 

സമന്നാവശയസെട്ടിരിക്കുന്നു. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


