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No/450/2022/SRG/LSGD/CC/5 

വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 21.10.2022 നു 
നെന്ന കയാഖത്തിടെ നെപെി ൄറിപ്പ് 

 

കയാഖം ഈച്ച ഔഴിഞ്ഞ് 2.30 ന് ടസക്രട്ടറികയറ്റ് ഄനക്സ് II വിടല ലയം ഹാളില്  അരംഭിച്ചു. 
ബഹു. തകേശസൃയംഭരണ–എക്സക്സസ് വൄപ്പ് മന്ത്രി കയാഖത്തില്  ഄദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 
കയാഖത്തില്  പടെടുത്തവരുടെ കപരുവിവരം ഄനുബന്ധമായി കേത്തിരിന്നു.. ഔഴിഞ്ഞ 
കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ കയാഖം ഇ മാസം 15-ാാാം തീയതിയാണ് ഔഴിഞ്ഞത്. 
ഄതിനുകശഷം അറു ദിവസം മാത്രകമ ഔഴിഞ്ഞുള്ളു എന്നതിനാല്  സാധാരണ 
കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയിടല അദയ രണ്ടു ആനങ്ങളിടല ഄജണ്ടഔളായ പദ്ധ്തി 
നിവഹണ ഄവകലാഔനംു     കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ തുെനെപെി  എന്നിവ ഇ 
കയാഖത്തില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. മൂന്നാമതു വകരണ്ട ടപാതു വിഷയവം നാലാമതു 
പരിഖണികേണ്ട പ്രകതയഔ വിഷയവം മാത്രകമ ആന്നടത്ത കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയില്  
പരിഖണിച്ചുള്ളു. 

3. ടപാതു വിഷയം 

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

1) ക്സപതൃഔ സൃഭാവ ള്ളതും ഔലാമൂലയ ള്ളതുമായ പ്രവൃത്തിഔള്പ്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്  
ഏടറ്റടുോറുണ്ട്. ആത്തരം ഔലാമൂലയ ള്ള പ്രവൃത്തിഔള്പ്  ടേയ്യുന്നതിന് സാധാരണ ടെണ്ട  
നെപെിഔളിലൂടെ ഔരാറുഔാരടന ഔടണ്ടത്തുഔ ബുദ്ധ്ി ട്ടാണ്. ആങ്ങടനയുള്ള പ്രവൃത്തിഔള്പ്  
പരികശാധിന്നുന്നതിനും ഇ കമകലയില്  പ്രാവിണയ ള്ള വയക്തിഔടള / ഏജ സിഔടള 
ടതരടഞ്ഞടുന്നുന്നതിനും ജില്ലയില്  വിദഗ്ദ്ധരുടെ രു ഔമ്മിറ്റി രൂപീഔരിോ   തീരുമാനിച്ചു. 
ആതിനായി കഔരളാ അട്ടിസാ സ് ഡവലപ്ടമെ് കഔാപ്പകറഷടെ െി 
ഄഭിപ്രായമാരാഞ്ഞ് ജില്ലാതലത്തില്  രൂപീഔരികേണ്ട ഔമ്മിറ്റിയുടെ ഗെന സംബന്ധിച്ച ്
റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   കേറ്റ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിടന ചുമതലടപ്പടുത്തി.  

നെപെി:- 1) കേറ്റ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്  

തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

2) (i) 28.05.2022 ടല 115/22/തസൃഭവ നമ്പ  സോ  ഈത്തരവ പ്രഔാര ള്ള സബ്സിഡി 

ധനസഹായ മാഗകരകയിടല കിിഔ 6.1 ക്രമ നമ്പ   1-ല്  ആനം ഡി അയി ക്സജവ 

നിയന്ത്രണഔാരിഔള്പ്  െി ഈള്പ്ടപ്പടുത്താ   തീരുമാനിച്ചു. മാഗകരകയില്  

പ്രതിപാദിച്ചിരിന്നുന്ന ഏജ സി /സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ടോപ്പം 26.07.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രഔാരം ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയ തിരുവനുരം, രംു പാലോെ് എന്നീ ജില്ലഔളില്  

പ്രവത്തിച്ചു വരുന്ന കേറ്റ് ബകയാ ടെട്ടിക്സലസ  ലാബുഔള്പ്ു ഄകരാ സവീസ് ടസെ ു 

ആകോകഷാപ്പുഔള്പ്  എന്നിവയില്  നി. െി ക്സജവ നിയന്ത്രണഔാരിഔള്പ്  

വാങ്ങാവന്നതാണ്. ൊടത സോ  സ്ഥാപനമായ കേറ്റ് ബകയാ ഔണ്ടകരാള്പ്   

ലാകബാറട്ടറിയില്  നി.ം ആതു വാങ്ങാവന്നതാണ്.  

(ii) കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 26.07.2022 ടല കയാഖതീരുമാന പ്രഔാരം സബ്സിഡി – 

ധനസഹായ മാഗകരക കിിഔ 6.1 ക്രമ നമ്പ  1-ല്  ക്സജവവളം വാങ്ങുന്നതിന് 

നികേശിച്ചിള്ള ള്ള സ്ഥാപനങ്ങ ലടെ ലിേില്  െഷി വൄപ്പിടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 

തിരുവനുരം, രംു പാലോെ് എന്നീ ജില്ലഔളില്  പ്രവത്തിന്നുന്ന കേറ്റ് ബകയാ 

ടെട്ടിക്സലസ  ലാബുഔള്പ്ു ഄകരാ സവീസ് ടസെു ആകോകഷാപ്പുഔള്പ്  എന്നിവ 
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െി ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിള്ള ണ്ട്. 26.07.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രഔാരം 

ഇ സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് ക്സജവവളം വാങ്ങാം എന്നാണ് കരകടപ്പടുത്തിയിരുന്നത്.  

ഇ സ്ഥാപനത്തില്  നിന്ന് വാങ്ങാവന്ന ക്സജവവളം എന്നതിനു പഔരം സബ്സിഡി 

മാഗകരകയിടല കിിഔ 6.1 ക്രമ നമ്പ  1 ല്  A,B,C ആനമായി പറയുന്ന എല്ലാ 

ആനങ്ങ ലം (ക്സജവ വളംു ൄമ്മായംു കഡാകളാക്സമറ്റ്ു പ്രാകദശിഔമായി ഈല്പാദിപ്പിന്നുന്ന 

വളങ്ങള്പ്  ഈള്പ്ടപ്പടെ വളച്ചാ തൃരഔങ്ങള്പ്ു ജീവാണു വളങ്ങള്പ്  എന്നിവ)  ഔളില്  

പറഞ്ഞ തിരുവനുരം, രംു പാലോെ് എന്നീ ജില്ലഔളില്  പ്രവത്തിന്നുന്ന കേറ്റ് ബകയാ 

ടെട്ടിക്സലസ  ലാബുഔള്പ്ു ഄകരാ സവീസ് ടസെു ആകോകഷാപ്പുഔള്പ്ു സോ  

സ്ഥാപനമായ കേറ്റ് ബകയാ ഔണ്ടകരാള്പ്  ലാബറട്ടറി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളില്  നി.ം  

വാങ്ങാവന്നതാണ്. 

(iii) ക്സജവ നിയന്ത്രണഔാരിഔള്പ്ു ക്സജവ വളങ്ങള്പ്ു ഔീെനാശിനിഔള്പ്  ഄെേ ള്ള എല്ലാ 

ഈല്പാദന സഹായിഔ ലകെയും ഗുണകമന്മ ഈറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ടെട്ടിക്സലസ  

ഔണ്ടകരാള്പ്  ഒഡ  1985ു ആ ടസക്ടിക്സസഡ് അക്ട് 1968 പ്രഔാരം നിഷ്കഷിച്ചിള്ള ള്ള 

ക്സലസ സ് മഗകരക കിിഔ 6.1 ക്രമ നമ്പ  1ു2ു3-ല്  പ്രതിപാദിച്ചിരിന്നുന്ന 

ഏജ സിഔള്പ്ന്നും ടപാതു വിഷയം കിിഔ 2 (i) ല്  പറഞ്ഞിരിന്നുന്ന 

സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ന്നും ഈണ്ടായിരികേണ്ടതാണ്. ആത് ബന്ധടപ്പട്ട നിവഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥനും തകേശഭരണസ്ഥാപനവം ഈറപ്പു വരുത്തണം.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

3) ഭിന്നകശഷിോന്നു നല്ൄന്ന ക്സസഡ് വീല്  ഗെിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടകപാലുള്ള ടേലവ െിയ 

ഈപഔരണങ്ങള്പ്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  കകന വാങ്ങണം. രു ജില്ലയികലന്നുള്ളത് രു മിച്ചു 

വാങ്ങിയാല്  വിലൄറയും എന്നതിനാലാണ് ആപ്രഔാരം നികേശിന്നുന്നത്. എന്നാല്  ആവ 

രാമപഞ്ചായത്തുഔള്പ്   കകന കവണം വിതരണം ടേകേണ്ടത്. 

നഖരഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്േ് കനരിള്ള  വാങ്ങാവന്നതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

4) ബന്ധടപ്പട്ട എഞ്ചിനീയ   കകന രാമപഞ്ചായത്തുഔ ലടെ കറാഡ് അസ്തിഔ ലടെ വിവരം 

കശകരിന്നുന്നതിനുള്ള സകവേ് രു വാഡിന് 3000 രൂപ പ്രഔാരം ടേലവഴിന്നുന്നതിന് 

ഄനുമതി നല്ഔിയിരു.. നഖരസഭഔളിടല കറാഡ് അസ്തിഔ ലടെ വിവരങ്ങള്പ്  െി 

കശകരിന്നുന്നതിന് ഄെിയുരംിരമായി നെപെി സൃീഔരിേണം. ആതിനായി രു വാഡിന് 

5000 രൂപ ക്രമത്തില്  തനതുെണ്ട് /കറാഡ് ടമയിെന സ് രാെ്/വിഔസന െണ്ട് 

സകവേ്  ഈപകയാഖിോവന്നതാണ്.      

കറാഡ് അസ്തിഔള്പ്ടോപ്പം കനാണ്ടകറാഡ് അസ്തിഔ ലടെ വിവരവം ഔാലതാമസം 

ൊടത കശകരികേണ്ടതാണ്. ആതിനായി രൂപീഔരിച്ചിരിന്നുന്ന ഔമ്മിറ്റി അവശയമായ 

നെപെി സൃീഔരിേണം. 

നെപെി:- 1) പ്രി സിപ്പല്  ഡയറക്ടു തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ്  
2) തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീെ് എഞ്ചിനീയ  

3)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

5) ഔാലാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  ടവറ്റു ടേയ്യുന്നതിന് ജില്ലാതലത്തില്  രു 

റികസാഴ്സ്/വിദഗ്ദ്ധ െീമിന് രൂപം നല്ഔാ   തീരുമാനിച്ചു. കപ്രാജക്ടിടെ 

ടവറ്റിംഖ്/സാകെതിഔാനുമതിന്നുകശഷം കപ്രാജക്ട് ഏതു കമകലയില്ടപ്പടു.കവാ അ 
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കമകലയിടല നിവഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനായിരിന്നും ഄതിടെ നിവഹണ ചുമതല. 

ജില്ലാതലത്തില്  രൂപീഔരികേണ്ട റികസാഴ്സ് /വിദഗ്ദ്ധ െീമിടെ ഗെനു പ്രവത്തനം രീതി 

തുെങ്ങിയവ തോറാേി നല്ഔാ   കേറ്റ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പുടന ചുമതലടപ്പടുത്തി. 

നെപെി:-1) കേറ്റ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്  

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് 

4. പ്രകതയഔ വിഷയം 
====================  
4.1 ൄന്നത്തുഔാല്  രാമപഞ്ചായത്ത് 

തിരുവനുരം, രം പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 01.09.2022 ടല  ഔത്തും ൄന്നത്തുഔാല്  

രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 01/08/2022 ടല 1(2)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം 18.02.2020 

ടല 417/20/തസൃഭവ നമ്പ  സോ  ഈത്തരവം (SRG 953/22 – CC /467/22). 

വിഷയം: ലക്ഷം വീടുഔള്പ്  , നരുദ്ധ്രിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 50/23 ഄെെല്   18ു00ു000 രൂപ 

(വിഔസനെണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് നൂ ക്സലെ് ലക്ഷം വീടു കഔാളനി നവീഔരണം (ഭവന 
, നരുദ്ധ്ാരണം) 

തിരുവനുരം, രം ജില്ലയിടല ആരട്ട ലക്ഷം വീടുഔള്പ്  എല്ലാം തടന്ന 2000-നു  മ്പ് റ്റ വീൊേി. 

പിന്നീെ് ഇ വീടുഔള്പ്േ് ഄറ്റൄറ്റപ്പണി കവണ്ടി വ.. ആതിനായി 2.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം 

നല്ഔാ   18.02.2020 ടല 417/20/തസൃഭവ നമ്പ  ഈത്തരവ പ്രഔാരം സോ  ഄനുമതി 

നല്ഔി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും രാമപഞ്ചായത്തും കലാന്നു പഞ്ചായത്തും 40:40:20 

ഄനുപാതത്തില്  തുഔ നല്ഔാനാണ് ഄനുമതി നല്ഔിയത്. ആതനുസരിച്ച ്

രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണകഭാക്താേള്പ്േ് 50 ശതമാനം വീതം ഄഡൃാ സ് നല്ഔി. എന്നാല്  

ഈകേശിച്ച പ്രഔാരം ജില്ലു കലാന്നു പഞ്ചായത്തു വിഹിതം ലഭിച്ചില്ല. ഄതിനാല്  

രാമപഞ്ചായത്ത് രു വീെിന് 1.50 ലക്ഷം രൂപ എന്ന നിരേികലേ് ധനസഹായം ൄറച്ചു. 

ആകപ്പാള്പ്  സ്പില്  ഒവറായി തുെരു.. , തിയ പദ്ധ്തി അസൂത്രണ മാഗകരക പ്രഔാരം വീടു 

വാസകയാഖയമാന്നുന്നതിനു നല്ഔാവന്ന തുഔ 1.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്. (ടപാതു വിഭാഖത്തിന് 

1.00 ലക്ഷം രൂപയും എസ്.സി/എസ്.റ്റിവിഭാഖത്തിന് 1.50 ലക്ഷം രൂപയും). ഗുണകഭാക്താേള്പ്  

പ്രവൃത്തിഔള്പ്  പൂത്തിയാേി. ഇ സാഹേരയത്തില്  ലക്ഷം വീെ് കഔാളനി നവീഔരണം 

പദ്ധ്തിയില്  ഈള്പ്ടപ്പട്ട ഗുണകഭാക്താേള്പ്േ് പരമാവധി 1.50 ലക്ഷം രൂപ നിരേില്  

ധനസഹായം നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം  :- 28.01.2020 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  അരംഭിച്ച പ്രവൃത്തി അയതിനാല്  ഄനുമതി 

നല്ൄ.. 28.01.2020 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയില്  

നികേശിച്ചകപാടല  ആതിനുള്ള വിഹിതം ക്സലെ് ഭവനപദ്ധ്തിയ്ക്കായി 

മാറ്റിവച്ചിരിന്നുന്ന 20 ശതമാനം തുഔയ്ക്കു , റടമ നി. ഔടണ്ടകത്ത 

ണ്ടതാണ്.      

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
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4.2 താനൂ  കലാേ് പഞ്ചായത്്ത 

താനൂ  കലാേ് പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 30.05.2022 ടല C-927/22-ാാാം നമ്പ  ഔത്്ത  

(SRG 669/22). 

വിഷയം:- PMAY അവാസ് പ്ലസ്സില്  ഈള്ള ഗുണകഭാക്തൃ ലിേിടല ഄപാഔത  

               പരിഹരിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

താടഴ പറയുന്ന രണ്ടുകപ  2021-22 ടല PMAY അവാസ് പ്ലസ് ലിേില്  ഈള്ളവരാണ്. 

1) ശ്രീമതി ജിഷ w/o മകനാജ് ൄമാ  

2) ശ്രീമതി സൂബിന w/o ഹനീെ 

ആവരില്  ക്രമനമ്പ  ന്നില്  പറയുന്ന അള്പ്  “മറ്റുള്ളവ ” എന്ന വിഭാഖത്തിലും ക്രമ നമ്പ  

രണ്ടിടല അള്പ്  “ക്സമകനാറിറ്റി” വിഭാഖത്തിലുംടപ്പട്ടവരാണ്. എന്നാല്  PMAY അവാസ് പ്ലസ്സ് 

പട്ടിഔയില്  രണ്ടുകപരും “പട്ടിഔവഗം” വിഭാഖത്തിലാണ് ഈള്പ്ടപ്പട്ടിരിന്നുന്നത്. PMAY ലിേില്  

വന്നതിനാല്  ക്സലെ് പദ്ധ്തിയില്  ആവ  ഄകപക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഇ സാഹേരയത്തില്  

ആവരില്  ഒകരാരുത്തന്നും ലഭികേണ്ട കഔന്ദ്ര വിഹിതമായ 1ു20ു000 രൂപയും 

രാമ/കലാേ്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായ 2ു80ു000 രൂപയും നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം  :- PMAY അവാസ് പ്ലസ് ലിേില്  ഈള്ളവരാടണന്ന് 

ഈറപ്പുവരുത്തണടമന്ന നികേശകത്താടെ ഄനുമതി നല്ൄ..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

4.3 ളാലം കലാേ് പഞ്ചായത്്ത  

കഔാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 04.08.2022 ടല ഔത്തും ളാലം കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 03.06.2022 ടല 1(8)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം (SRG 731/22 – CC/414/2022). 

വിഷയം:-  പട്ടിഔജാതി – പട്ടിഔവഗ വിദയാഥിഔള്പ്േ് കരാളഷിപ്പും വികദശത്ത്    

               ടതാഴില്  ലഭിന്നുന്നതിനുള്ള ധനസഹായവം സംബന്ധിച്ച.് 

പട്ടിഔജാതി / പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ട വിദയാഥിഔള്പ്േ് കരാളഷിപ്പ് നല്ഔാനും 

ഇ വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ടവ  വികദശത്ത് ടതാഴില്  കനടുകമ്പാള്പ്  ധനസഹായം നല്ഔാനും 

കലാേ് പഞ്ചായത്ത് ഈകേശിന്നു.. മാഗകരക പ്രഔാരം ആത്തരം കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  

രാമപഞ്ചായത്തിനും നഖരസഭഔള്പ്ന്നുമാണ് ഏടറ്റടുോവന്നത്. കലാേ് പഞ്ചായത്തിന് 

ഇ കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്ത് നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

 തീരുമാനം :- 1) വിദയാഥിഔള്പ്ന്നുള്ള കരാളഷിപ്പ് കലാേ് പഞ്ചായത്ത് കനരിള്ള  

നല്ൄന്നതിനു പഔരം തുഔ രാമപഞ്ചായത്തിന് ക്സഔമാറി 

കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോ   നികേശിന്നു..  

2)  വികദശത്ത് ടതാഴില്  കനെി കപാൄന്ന ഗുണകഭാക്താേള്പ് ന്നുള്ള 

ധനസഹായവം രാമപഞ്ചായത്തിനു തുഔ ക്സഔമാറി കപ്രാജക്ട് 

നെപ്പാോ   നികേശിന്നു..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
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4.4 ൄലുേല്ലൂ  രാമപഞ്ചായത്്ത 

പാലോെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 20.08.2022 ടല ഔത്തും ൄലുേല്ലൂ  രാമപഞ്ചായത്്ത 

ടസക്രട്ടറിയുടെ 30.07.2022 ടല SC1-21/22-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും ൄലുേല്ലൂ  രാമപഞ്ചായത്്ത 

ഭരണസമിതിയുടെ 18.07.2022 ടല 1(2)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 898/2022 – 

CC/438/2022). 

 വിഷയം:- പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല വിദയാഥിഔള്പ്േ് ലാപ് കൊപ് നല്ഔല്  

കപ്രാ.നം: 38/23 ഄെെല്   10ു90ു000രൂപ 

 വിഔസനെണ്ട് ജനറല്  5ു90ു000 രൂപ 

 എസ്.സി.പി 5ു00ു000 രൂപ 

കപര് പട്ടിഔജാതി വിദയാഥിഔള്പ്േ് ലാപ് കൊപ് വിതരണം 

പട്ടിഔജാതി വിദയാഥിഔള്പ്േ് ലാപ് കൊപ് നല്ഔാനുള്ള കപ്രാജക്ട് ഇ വഷം  സ്പില്  

ഒവറായി തുെരു.ണ്ട്. ഔഴിഞ്ഞ വഷം CPRCS (Centralised Procurement and Rate Contract 

System) ല്  ലാപ് കൊപ് ലഭയമല്ലാടത വന്നതിനാല്  GeM  കകനയാണ് വാങ്ങിയത്. 

ഔാലതാമസം വന്നതിനാല്  ഗുണകഭാക്തൃലിേിലുള്ള താടഴ പറയുന്ന വിദയാഥിഔള്പ്  പഠനം 

പൂത്തിയാേി. ആവേ് െി ലാപ് കൊപ് നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

1 സജിത്. ടഔടഔു ഔരിയാട്ടില്  ഔളം 9 ശ്രുതി എംു മഞ്ഞളാം ടതാെി 

2 കഖാപിഔ ആ.പിു എളാേരപ്പെി 10 ശ്രുതി ആ.പിു എളാേരപ്പെി 

3 ശ്രീലക്ഷ്മി. ടഔു ൄന്നടത്താെി 11 നിമിഷ ടഔ.പിു ടഔാെോള്ള പറമ്പില്   

4 വിനയ   ടഔു ൄട്ടപ്പുലാേല്  12 അതിര ടഔ.ടഔു ഔരിയാട്ടില്  ൄളത്തില്  

5 ഄജി   ആു  എെകത്താടത്താെി 13 ഄദുല്  ദാസ്ു വാലിയാറപ്പെി 

6 കഖാൄല്  ദാസ്ു പാണാറത്ത് 14 ജിംഷു ഒപ്പടത്താെി 

7 ജിഷ്ണു പിു , ലാവഴിപ്പെി 15 കസാനത്ത് ലാല്  ടഔ.പിു ഔളത്തില്പ്പെി  

8 ഄു ു എളാേരപ്പെി   

 

തീരുമാനം:- 

 

ഄനുമതി നല്ൄ..   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

4.5 കഔാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

കഔാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ്ഒെീസറുടെ 13.09.2022 ടല ഔത്തും കഔാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 01.09.2022 1(3)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം   (SRG 964/CC/532/2022). 
  

 

വിഷയം:- പട്ടിഔജാതി പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തിടല ഈകദയാഖാഥിഔള്പ്േ് പരിശീലനം 
 

i) കപ്രാ.നം: 675/23 ഄെെല്   2ു00ു000 രൂപ 

(വിഔസനെണ്ട് ) 

 കപര് പട്ടിഔജാതി / പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തിടല ഈകദയാഖാഥിഔള്പ്േ് 
ടഔ.എ.എസ്/ പി.എസ്.സി പരിശീലനം 
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പട്ടിഔജാതി/ പട്ടിഔവഗ ഈകദയാഖാഥിഔള്പ്േ് KAS/PSC പരിശീലനം നെത്തുന്നതിനുള്ള 

കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തോറാേിയിള്ള ണ്ട്. ജില്ലയിടല  ഴുവ   തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങ ലമായി കേന്നാണ് കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോനുകേശിന്നുന്നത്. തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളില്  നി.ം പ്രതീക്ഷിന്നുന്ന വിഹിതം താടഴ പറയും പ്രഔാരമാണ്. 

ക്രമ 

നമ്പ  

തകേശഭരണസ്ഥാപനം വഔയിരുത്തുന്ന 
വിഹിതം 

അടഔ 

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

2 കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 70ു000 11 x 70,000 = 7ു70ു000 

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

4 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2ു00ു000 2ു00ു000 

  അടഔ 63ു60ു000 രൂപ 

ഒകരാ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  നി.ം രണ്ടു ഈകദയാഖാഥിഔടള വീതം (പട്ടിഔജാതി 

വിഭാഖം 1ു പട്ടിഔ വഗ വിഭാഖം 1) ടപാതു പ്രകവശന പരീക്ഷയിലൂടെ ടതരടഞ്ഞടുത്ത് പാല 

സിവില്  സവീസ് ആ േിറ്റൂട്ട് വഴി പരിശീലനം നല്ഔാനാണ് ഈകേശിന്നുന്നത്. രു 

വിഭാഖത്തില്  കയാഖയരായ ഈകദയാഖാഥിഔള്പ്  ആടല്ലെില്  മകറ്റ വിഭാഖത്തില്  നി.ം രാടള 

െി ടതരടഞ്ഞടുോനാണ് ഈകേശിന്നുന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  കയ നിവഹണ സ്ഥാപനമായ 

ഇ സംയുക്ത കപ്രാജക്ട് പാല സിവില്  സവീസ് ആ േിറ്റൂട്ട്  കകന നെപ്പാോ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- KAS നാണ് പരിശീലനം നല്ൄന്നടതെില്  സോ  

നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തിരുവനുരം, രം IAS ഄോദമി  കകന 

പരിശീലനം നല്ഔണടമന്ന് നികേശിന്നു.. ആവിടെ െീസ് നിരന്നു 

ൄറവാടണന്നതും ടുതല്  വിദയാഥിഔള്പ്  ഈണ്ട് എെില്  ഄവ േ് 

കഔാട്ടയം ജില്ലയില്  വച്ചു തടന്ന പരിശീലനം നല്ഔാ   

തിരുവനുരം, രം IAS ഄോദമി  തോറാൄം എന്ന് കയാഖം 

നിരീക്ഷിച്ചു.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

4.6 വയനാെ് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി    

 വയനാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 05.07.2022 ടല ഔത്്ത   (SRG 666/22 – CC/400/2022). 

വിഷയം:-  പട്ടിഔവഗവിഭാഖത്തിടല വിദയാഥിഔള്പ്േ് യാത്രാസയഔരയവം പ്രഭാത   

              ഭക്ഷണവം നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

വയനാെ് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ 15.06.2022 ടല കയാഖ തീരുമാനത്തിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  താടഴ പറയുന്നവ കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ പരിഖണനയ്ക്ക് 

നല്ഔിയിരിന്നു.. 

i) കഖാത്രസാരഥി – വിദൂര പ്രകദശങ്ങളിടല പട്ടിഔവഗ സകെതങ്ങളില്  നിന്ന് 

വിദയാഥിഔടള സ്കൂ ലഔളില്   എത്തിന്നുന്നതിന് പട്ടിഔവഗ വിഔസന വൄപ്പുമായി കേന്ന്    

കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  എടുോ   മാഗകരക പ്രഔാരം ഄനുമതിയുണ്ട്. രാമപഞ്ചായത്തുഔള്പ്േ്   

െണ്ട് തിഔയാടത വന്നാല്  കലാന്നു പഞ്ചായത്തുഔള്പ്േ് വിഹിതം നല്ഔാ   
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ഄനുമതിയുണ്ട്. വയനാടു ജില്ലയില്  പട്ടിഔവഗ വിഭാഖോ  ടുതലായതിനാല്  ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തില്  നി. െി രാമപഞ്ചായത്തിനു വിഹിതം നല്ഔാ   ഄനുമതി കവണടമ.ം 

പട്ടിഔവഗ വിഔസന വൄപ്പിടെ വിഹിതം  ണ്ട  മാസം തടന്ന ലഭയമാേണടമ. ള്ള 

അവശയം സംബന്ധിച്ച.്  

    തീരുമാനം :- 1) വയനാെ് ജില്ലയുടെ പ്രകതയഔത പരിഖണിച്ച ്ഄധിഔ തുഔ 

അവശയമായ രാമപഞ്ചായത്തുഔള്പ്േ് വിഹിതം 

നല്ഔാ   ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ഄനുമതി നല്ൄ.. 

2) പട്ടിഔവഗ വിഔസന വൄപ്പിടെ വിഹിതം TDO  കകന 

നല്ഔാ   15.10.2022 ടല കയാഖത്തില്  

തീരുമാനമായിള്ള ണ്ട്. 15.10.2022 ടല കയാഖ തീരുമാന 

പ്രഔാരം വിദയാഥിഔ ലടെ ലിേ് ഄുരംിമമാന്നുന്ന നെപെി 

കവഖത്തിലാോ   പട്ടിഔവഗ വിഔസന വൄപ്പു 

ഡയറക്ടകറാെ് നികേശിച്ചു. വഷാവസാനമാൄന്ന 

സാഹേരയത്തില്  ആതിനു   ഖണന നല്ഔണം. ആതു 

സംബന്ധിച്ച റികപ്പാട്ട് ഄടുത്ത കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റിന്നു  മ്പ് പട്ടിഔവഗ വിഔസന ഡയറക്ട  

നല്ഔണം. 

i. സ്കൂള്പ്  വിദയാഥിഔള്പ്േ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം :- വിദയാലയങ്ങളില്  നിന്ന് പട്ടിഔവഗ  

വിഭാഖത്തിടല വിദയാഥിഔ ലടെ ടഔാഴിഞ്ഞു കപാന്നു തെയുന്നതിന് പത്താംതരം 

വടരയുള്ള പട്ടിഔ വഗ വിഭാഖത്തിടല വിദയാഥിഔള്പ്േ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം നല്ഔാ   

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

  തീരുമാനം :- 1  തല്  7 വടരയുള്ള ക്ലാസ്സുഔളില്  പഠിന്നുന്ന എല്ലാ വിഭാഖത്തിലുംടപ്പട്ട 

വിദയാഥിഔള്പ്േ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം നല്ഔാ   ഄനുമതിയുണ്ട്. 

ക്സഹസ്കൂള്പ്  ടസക്ഷനിലുള്ള പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തിടല 

വിദയാഥിഔള്പ്ന്നു മാത്രമായി പ്രഭാത ഭക്ഷണം പ്രാകയാഖിഔമല്ല  

എന്നതു െി പരിഖണിച്ച ് ഄനുമതി നല്കഔണ്ടതിടല്ല. തീരുമാനിച്ചു. 

എന്നാല്  അവശയ ള്ള വിദയാഥിഔള്പ്േ് പട്ടിഔവഗ വിഔസന വൄപ്പ് 

 കകന ഭക്ഷണം നല്ൄന്നതിന് ക്രമീഔരണം ടേോടമന്ന് പട്ടിഔവഗ  

വിഔസന വൄപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ പ്രതിനിധി കയാഖത്തില്  ഄറിയിച്ചു. 

ആതിനാവശയമായ ക്രമീഔരണം ടേയ്യുന്നതിന് പട്ടിഔവഗ വിഔസന 

വൄപ്പ് നെപെി സൃീഔരിേണം.  

നെപെി:- 1) പട്ടിഔവഗവിഔസന വൄപ്പ് ഡയറക്ട  

2) തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ ഔത്തില്  Sl.No. 2ു3 (യഥാക്രമം ഡയാലിസിസ്ു ടനല്െഷി 

സംബന്ധിച്ച് ) അയി നല്ഔിയിരിന്നുന്ന വിഷയങ്ങളില്  ഄനുമതി നല്ഔിടഔാണ്ട് 

സോ  ഈത്തരവണ്ട്  എന്നതിനാല്  കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖം പരിഖണിച്ചില്ല.  

 

 



8 
 

4.7 മറ്റത്തൂ  രാമപഞ്ചായത്ത് 

മറ്റത്തൂ  രാമപഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 27.06.2022 ടല ഔത്ത്ു  03.08.2022 ടല A2-123 (4)-

ാാാം നമ്പ  ഔത്തും മറ്റത്തൂ  രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 28.02.2022 ടല 2(1)-ാാാം 

നമ്പ  തീരുമാനവംു 06.06.2022 ടല 4(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവ ാം (SRG 1036/22). 

വിഷയം:- പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല വിദയാഥിഔള്പ്േ് സമരവിഔസന പദ്ധ്തി 

i) കപ്രാ.നം: 231/23 ഄെെല്   18ു00ു000 രൂപ 

(എസ്.സി.പി ) 

(7.00 ലക്ഷം രൂപ ഄടുത്ത വഷം വഔയിരുത്താ   
ഈകേശിന്നു.) 

 കപര് പഞ്ചമി 

നാലാം ക്ലാസ്സില്  പഠിന്നുന്ന ടതരടഞ്ഞടുേടപ്പട്ട പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ട 50 

വിദയാഥിഔള്പ്േ് കവണ്ടിയാണ് കപ്രാജക്ട്. രു വിദയാഥിേ് ശരാശരി ടേലവ് 50ു000 രൂപ. 

ഇ വിദയാഥിഔടള സമൂഹത്തില്  അകരാഖയപരമായി ആെടപടുന്നതിന് പ്രാപ്തരാന്നുഔു 

വിദയാഭയാസ നിലവാരം ടമച്ചടപ്പടുത്തുഔു ടപാതു ജീവിതത്തില്  ടമച്ചടപ്പട്ട മകനാഭാവം 

രൂപീഔരിന്നുഔ തുെങ്ങിയവയാണ് ഇ പദ്ധ്തി ടഔാണ്ടുകേശിന്നുന്നത്. രു വഷം നീണ്ടു 

നില്ന്നുന്ന ഇ പദ്ധ്തിയില്  ഄോദമിഔ് ഈപകദശഔ  ഈണ്ട്. പ്പം ഒണകററിയം വയവസ്ഥയില്  

രു കഔാഒഡികനറ്റ  (പ്രതിമാസം 20ു000 രൂപ)ു കഡറ്റാ ഄനലിേ് (പ്രതിമാസം 17ു000 രൂപ) 

നാലു ടെസിലികറ്ററ്റമാ  (പ്രതിമാസം 15ു000 രൂപ) എന്നിവടര രു വഷകത്തേ് 

നിയമിന്നു.. വാെഔയ്ക്ക് പരിശീലന കഔന്ദ്രം എടുേണം. ഭക്ഷണവം വാഹനസയഔരയവം 

രുേണം. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- വിശദമായ കപ്രാജക്ട് റികപ്പാട്ട് ആല്ല എന്നതിനാല്   പരിഖണിച്ചില്ല. 

വിശദമായ കപ്രാജക്ട് റികപ്പാട്ട് സഹിതം ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി 

 കകന നല്ഔാ   നികേശിന്നു.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

4.8 എറണാൄളം ജില്ലാ പഞ്ചയത്ത് 

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 01.09.2022 ടലയും 31.08.2022 ടലയും ഔത്തുഔ ലം 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 26.08.2022 ടല DP8-02/2022-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും  (SRG 

980/22 – CC/495/2022). 

വിഷയം: പത്താംക്ലാസ്സ് വിജയശതമാനം ഈയത്താനുള്ള പദ്ധ്തി 

കപ്രാ.നം: 446/23 

 

ഄെെല്   15ു00ു000 രൂപ 

(വിഔസനെണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് കജയാതിഖമയ – ൄട്ടിഔ ലടെ പഠനനിലവാരം 
ഈയത്തുന്നതിന് പരിശീലന പരിപാെി 

എറണാൄളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടല സോ  / എയ്ഡഡ് സ്കൂ ലഔളിടല 10-ാാാം ക്ലാസ്സ് 

വിദയാഥിഔള്പ്ന്നുകവണ്ടിയാണ് കപ്രാജക്ട്. പത്താം ക്ലാസ്സ് വിദയാഥിഔള്പ്േ് ക്ലാസ്സ് 

സമയത്തിനുകശഷം ഇ സ്കൂളിടല ഄദ്ധ്യാപഔ  തടന്ന ൄട്ടിഔള്പ്േ് എസ്.എസ്.എല്.സി 
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പരീക്ഷയ്ക്ക്  കന്നാെിയായി പരിശീലനം നല്കു.. സോ  സ്കൂ ലഔളിടല 2706 ൄട്ടിഔള്പ്ന്നും    

എയ്ഡഡ് സ്കൂളിടല 14ു793 ൄട്ടിഔള്പ്ന്നുമാണ് പരിശീലനം നല്ൄന്നത്. 50 ദിവസമാണ് 

പരിശീലന ഔാലാവധി. പരിശീലനം നല്ൄന്ന കവളയില്  ൄട്ടിഔള്പ്േ് റി്മെട്െ് നല്ൄന്നതിന് 

10 രൂപ വീതം ടേലവഴിോ   ഈകേശിന്നു.. തുഔ ബന്ധടപ്പട്ട സ്കൂ ലഔളിടല പ്രധാന 

ഄദ്ധ്യാപഔേ് ക്സഔമാറും. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- പ്രകതയഔാനുമതി നല്ൄ.. എന്നാല്  പി.റ്റി.എ വിഹിതംു സംഭാവന 

എന്നിവ െി പരമാവധി ഈള്പ്ടപ്പടുത്തി കവണം കപ്രാജക്ട് 

നെപ്പാകേണ്ടത്.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

4.9 പാണ്ടനാെ് രാമപഞ്ചായത്്ത 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 26.08.2022 ടല ഔത്തും പാണ്ടനാെ് രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 27.07.2022 ടല 1(2)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം   (SRG 907/22-CC/459/22). 

വിഷയം:- മത്സ്യടതാഴിലാളി ൄടുംബത്തിടല വിദയാഥിഔള്പ്േ് ക്സസേിള്പ്  വിതരണം  

             സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 52/23 ഄെെല്   50ു000 രൂപ 

(വിഔസനെണ്ട് ജനറല്  

കപര് മത്സ്യടത്താഴിലാളിഔ ലടെ മേള്പ്േ് ക്സസേിള്പ്  വിതരണം 

മത്സ്യടതാഴിലാളി ൄടുംബത്തിടല വിദയാഥിഔള്പ്േ് ക്സസേിള്പ്  വാങ്ങി നല്ൄന്നതിനുള്ള ഇ 

കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄനുമതി നിരസിച്ചു. പ്രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം  :- ഄനുമതി നിരസിച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

4.10 പാണ്ടനാെ് രാമപഞ്ചായത്്ത 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 26.08.2022 ടല ഔത്തും പാണ്ടനാെ് രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 27.07.2022 ടല 1(2)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം   (SRG 908/22 – CC/460/22). 

വിഷയം:- പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല വിദയാഥിഔള്പ്േ് ക്സസേിള്പ്  വിതരണം  

             സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 53/23 ഄെെല്   2ു96ു000 രൂപ 

 എസ്.സി.പി 2ു95ു600 രൂപ 

 തനത് െണ്ട് 400 രൂപ 

കപര് എസ്.സി വിദയാഥിഔള്പ്േ് ക്സസേിള്പ്  വിതരണം 
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പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല വിദയാഥിഔള്പ്േ് ക്സസേിള്പ്  വാങ്ങി നല്ഔാനുള്ള ഇ 

കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാഅസൂത്രണ സമിതി ഄനുമതി നിരസിച്ചു. പ്രകതയഔ ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിച്ചു.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

4.11 , ല്ലമ്പാറ രാമപഞ്ചായത്്ത 

തിരുവനുരം, രം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 01.09.2022 ടല ഔത്തും , ല്ലമ്പാറ രാമപഞ്ചായത്്ത 

ഭരണസമിതിയുടെ 21.06.2022 ടല 14(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 952/22 – CC/441/22). 

വിഷയം:-  ഔഴിഞ്ഞവഷടത്ത ഗുണകഭാക്തൃ ലിേിലുള്ള പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല  

                വിദയാഥിഔള്പ്േ് ലാപ് കൊപ് നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

 

കപ്രാ.നം: 91/23 ഄെെല്   6ു50ു000 രൂപ 

(എസ്.സി.പി) 

കപര് പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല വിദയാഥിഔള്പ്േ് ലാപ് കൊപ്  

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല വിദയാഥിഔള്പ്േ് ലാപ് കൊപ് നല്ൄന്നതിന് 2021-22 വഷം   

കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിരു.ടവെിലും ലാപ് കൊപ് നല്ഔാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല. ഄ. നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 

വിലയ്ക്ക് GeM കപാട്ടലില്  ലാപ് കൊപ് ലഭയമല്ലാത്തതിനാലാണ് നല്ഔാത്തത്. , തുേിയ വില 

ഐ.റ്റി മിഷ   നിശ്ചയിച്ചു നല്ഔിയിരുന്നില്ല. ഔഴിഞ്ഞ വഷം ലാപ് കൊപ്പിനായി അവശയമായ 

കരകഔള്പ്  സമപ്പിച്ച 13 ഗുണകഭാക്താേള്പ്േ് ഇ വഷം ലാപ് കൊപ് നല്ഔാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

ക്രമ 

നമ്പ  

കപര് ക്രമ 

നമ്പ  

കപര് 

1 പഞ്ചമി എല്ു , ലയരുൄന്ന്  8 കര് ടഔ.അു രജിത ഭവ   

2 നയ .ടജ.റ്റിു മലവിള വീെ്  9 ഄശൃുരം് െഷ്ണ എ.എസ്ു  

ഈതൃട്ടാതി ഭവ    

3 പ്രീതി.പി.എസ്ു പ്രീതി ഭവ   10 ജിതി   രാജ്. അു വെയാനികോണം 

4 സൂരയ എസ്ു വിജയ മന്ദിരം 11 അതിര എു ഔല്ലറ വിളാഔത്ത് വീെ്  

5 ഄനിത. സിു തുണ്ടു ഔട്ടയ്ക്കാലില്  വീെ് 12 പൂജ. എച്ച്ു  ലീലാലയം 

6 രമയു ടവള്ളംൄെിൄന്നില്  വീെ് 13 കരവതി എം.എസ്ു ഔടുവാന്നുഴി 

7 രാകി രാജ് അ.ബിു പാലുവള്ളി 
ഔിഴന്നും ഔര വീെ് 

  

തീരുമാനം:- 1) ഄനുമതി നല്ൄ.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
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4.12 ടഔാച്ചി കഔാപ്പകറഷ   

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 02.09.2022ു 01.09.2022 എന്നീ തീയതിഔളിടല 

ഔത്തുഔ ലം ടഔാച്ചി കഔാപ്പകറഷ   കമയറുടെ 19.08.2022 ടല ഔത്തും ഄനുബന്ധ കരകഔ ലം  

(SRG 955/22 – CC /477/22). 

വിഷയം: ഭിന്നകശഷി വിദയാഥിഔള്പ്ന്നുള്ള കരാളഷിപ്പ് ൄെിശികിഔ നല്ൄന്നത്  

             സംബന്ധിച്ച ്

ഭിന്നകശഷി വിദയാഥിഔള്പ്ന്നുള്ള കരാളഷിപ്പിന് 2021-22 വഷം താടഴ പറയുന്ന 6 

വിദയാഥിഔള്പ്  യഥാസമയം ഄകപക്ഷ നല്ഔിയിരുന്നില്ല. ശാരീരിഔ ബുദ്ധ്ി ള്ള ഔള്പ്  

ഔാരണമാണ് ആവ  ഄകപക്ഷ നല്ഔാഞ്ഞടതന്ന് ഄറിയിച്ചിള്ള ണ്ട്. ആകപ്പാള്പ്  ആവ  

പഠിന്നുന്ന വിദയാലയങ്ങളില്  നി.ള്ള സാക്ഷയപത്രവം കരകഔ ലം സഹിതം ഄകപക്ഷ 

നല്ഔിയിള്ള ണ്ട്. ആവന്നുള്ള ൄെിശിഔയായ കരാളഷിപ്പ് 2022-23 വഷം നല്ഔാ   

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

വിദയാഥിഔ ലടെ  കപര് 

1 െലീല നഗീസ് 4  ഹമ്മദ് ഄമീ   

2  ഹമ്മദ് ൊരീസ് 5 ഄഭിരാം രകമഷ് 

3 നവയസാറാ കബബി 6 കജാകമാ   കജാണി 

തീരുമാനം :- 05.01.2021 ടല 25/2021/തസൃഭവ നമ്പ  സോ  ഈത്തരവില്  

പറയും പ്രഔാരം ടഔാവിഡ് മഹാമാരിേ്  മ്പ്  ഔളില്  പറഞ്ഞ 

ൄട്ടിഔള്പ്േ് ലഭിച്ചുടഔാണ്ടിരുന്ന അനുലയത്തിടെ ൄെിശികിഔ 

നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ൄ..   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

4.13 ഔാവനൂ  രാമപഞ്ചായത്്ത 

ബഹു.ഏറനാെ് എം.എല്.എ യുടെ 01.07.2022 ടല ഔത്തും ഔാവനൂ  രാമപഞ്ചായത്ത് 

പ്രസിഡെിടെ 29.06.2022 ടല ഔത്തും ഔാവനൂ  പി.എച്ച.്സി ടമഡിേല്  ഒെീസറുടെ 

19.04.2022 ടല 117/2022-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും  (SRG 853/22). 

 വിഷയം:- ഔാവന്നൂ  പി.എച്ച.്സിയില്  ൊമസിേിടന നിയമിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

ഔാവന്നൂ  പ്രാഥമിഔാകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തില്  കരാഖിഔ ലടെ തിരന്നു 

ടുതലാടണന്നറിയിച്ചുടഔാണ്ട് ഄധിഔമായി രു ൊമസിേിടന െി രാമപഞ്ചായത്ത് 

 കകന നിയമിന്നുവാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- രാമപഞ്ചായത്തില്  നി.ം രു കഡാക്ടകറയും ൊമസിേികനയും 

ഔരാെിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിച്ചിള്ള ണ്ട് എന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി 

ഄതിനാല്  ഄനുമതി പരിഖണിച്ചില്ല. ഄധിഔ ൊമസിേിടന 

നിയമിേണടമന്ന അവശയം അകരാഖയ വൄപ്പിടെ പരിഖണനേ് 

നല്ഔാ   നികേശിന്നു.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
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4.14 എറണാൄളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 22.08.2022 ടല ഔത്തുഔ ലം (2എണ്ണം) എറണാൄളം 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ടസക്രട്ടറിയുടെ 22.07.2022 –ടല DP13-885/22-ാാാം ഔത്തും എറണാൄളം 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു ഭരണസമിതിയുടെ 12.07.2022 ടല 1(6)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 

900/2022 – CC/425/22). 

 വിഷയം: വൃേകരാഖിഔള്പ്േ് ഡയാലിസിസിനു ധനസഹായം 

വൃേകരാഖിഔള്പ്േ് ഡയാലിസിസിന്  ധനസഹായം നല്ഔാനുള്ള കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുോ   

, തിയ മാഗകരക പ്രഔാരം ഄനുമതിയുണ്ട്. രാമപ്രകദശങ്ങളില്  കലാേ് / ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുഔള്പ്ന്നു രാമപഞ്ചായത്തുഔളികലേ് വിഹിതം നല്ഔാം. 

രാമപഞ്ചായത്തുഔള്പ്ന്നും   നഖരസഭഔള്പ്ന്നുമാണ് ആതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് കനരിട്ട് 

ഏടറ്റടുോവന്നത്. മാഗകരക പ്രഔാരം ടപാതുവിഭാഖത്തിന് 2.00 ലക്ഷം രൂപയില്  താടഴ 

വരുമാന ള്ളവോണ് ധനസഹായം നല്ഔാവന്നത്. ആതില്  താടഴ പറയുന്ന 

മാറ്റങ്ങകളാടെ നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

i. ഡയാലിസിസിനു ധനസഹായം നല്ഔാനുള്ള കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു 

കനരിടട്ടടുോ   ഄനുമതി. 

തീരുമാനം:- മാഗകരകയില്  പറയുന്നതുകപാടല ഇ പദ്ധ്തി സംസ്ഥാനത്താടഔ 

കര രീതിയില്  നെത്തുന്നതാണ് ഄഭിഔാമയടമന്ന് കയാഖം 

വിലയിരുത്തി. ഄതിനാല്  രാമീണ കമകലയില്  മാഗകരകയില്  

നികേശിച്ച പ്രഔാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ വിഹിതം 

രാമപഞ്ചായത്തിനു ക്സഔമാറി രാമപഞ്ചായത്ത്  കയ നിവഹണ 

ഏജ സിയായി കപ്രാജക്ടു നെപ്പാോ   നികേശിന്നു..   

ii. 3.00 ലക്ഷം രൂപ വടര വാഷിഔവരുമാന ള്ള ടപാതു വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ടവന്നും 

ധനസഹായം നല്ഔാ   ഄനുമതി. 

തീരുമാനം:- മാഗകരകയില്  പറയുന്ന വരുമാനപരിധി പാലിേണടമന്ന് 

നികേശിന്നു..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

4.15 ഔാസകഖാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

ഔാസകഔാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ ഔത്ത്  (SRG 1038/22). 

വിഷയം:- ജില്ലാ അശുപത്രി ഔാത്ത് ലാബ് – കപ്രാജക്ട് കഭദഖതി സംബന്ധിച്ച.് 

ജില്ലാ അശുപത്രിയില്  ഔാത്ത് ലാബിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് േില കഭദഖതിഔള്പ്  

വരുകത്തണ്ടതുണ്ട്. ആതിന്  കപ്രാജക്ട് കഭദഖതിന്നുള്ള സയഔരയം സുകലക കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്  

ടേേണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

നെപെി:തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

തീരുമാനം :- 15.10.2022 ടല ടപാതുവിഷയം ക്രമ നമ്പ  3 ടല 
തീരുമാന പ്രഔാരം എല്ലാ തകേശഭരണസ്ഥാപന 
ങ്ങള്പ്ന്നും പദ്ധ്തി കഭദഖതിന്നു ഄനുമതി നല്ഔിയിള്ള ണ്ട്. 
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4.16 വയനാെ്  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി 

വയനാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 31.08.2022 – ടല ഔത്ത് (SRG 951/22 – CC/510/2022). 

വിഷയം: ഡയാലിസിസ് കരാഖിഔള്പ്േ് ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച.് 

ഡയാലിസിസ് കരാഖിഔള്പ്േ് പ്രതിമാസം 4000 രൂപ ബന്ധടപ്പട്ട അശുപത്രിഔള്പ്േ് 

നല്ഔാ   ഄനുമതിയുണ്ട്. ആതില്  50 ശതമാനം തുഔ കരാഖിഔള്പ്േ് കനരികട്ടാ 

വാഹന െമകയ്ക്കാ യാത്രാ ടേലവിനായി നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം  :- അവശയം പരിഖണിച്ചില്ല   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

4.17 ഄെിമാലി കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 

ആടുേി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 31.08.2022 ടല ഄെിമാലി കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 

ടസക്രട്ടറിയുടെ 22.08.2022 ടല സി-2517/2022-ാാാം നമ്പ  ഔത്്ത  (SRG 948/22 – CC 

/479/22). 

വിഷയം:- താലൂോശുപത്രിയില്  ഔാത്ത് ലാബ് നിമ്മാണം സംബന്ധിച്ച.് 

 

കപ്രാ.നം: 56/23 ഄെെല്   18ു00ു000 രൂപ 

(ടമയിെന സ് രാെ് – കനാണ്ടകറാഡ്) 

കപര് ഄെിമാലി താലൂേ് അശുപത്രിയില്  ഔാത്ത് ലാബ് 

ഄെിമാലി താലൂേ് അശുപത്രിയില്  CCU ഔാത്ത് ലാബ് നിമ്മാണം നെ. വരുഔയാണ്. 

എന്നാല്  നിമ്മാണം പൂത്തീഔരിന്നുന്നതിന് 18.00 ലക്ഷം രൂപ െി കവണം. ആതിനായി മറ്റു 

വിഹിതം ഔടണ്ടത്താ   ഔഴിയുന്നില്ല. ഄതിനായി കനാണ്ട  കറാഡ് ടമയിെന സ് രാെില്  

നിന്ന് തുഔ ടേലവഴിോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- കനാണ്ടകറാഡ് ടമയിെന സ് രാറുപയപകയാഖിച്ച ് ഔാത്ത് ലാബിനു 

അവശയമായ ഈപഔരണങ്ങള്പ്  മാത്രം വാങ്ങുന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്ൄ.    

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.18 താമരകശികരി രാമപഞ്ചായത്ത് 

ബഹു.ടഔാടുവള്ളി എം.എല്.എയുടെ 20.09.2022 ടല ഔത്തും താമരകശികരി രാമപഞ്ചായത്്ത 

ഭരണസമിതിയുടെ 07.07.2022 ടല 1-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 1064/22). 

വിഷയം:- താമരകശികരി താലൂോശുപത്രിയില്  കഡാക്ടമാടര നിയമിന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

ടഔാടുവള്ളി കലാന്നു പഞ്ചായത്തിടെ ഔീഴിലാണ് താമരകശികരി താലൂോശുപത്രി 

പ്രവത്തിന്നുന്നത്. ആവിടെ രു കഡാക്ടടറ െി നിയമികേണ്ടതുണ്ട്. കലാന്നു 

പഞ്ചായത്തിന് ആതിനുള്ള െണ്ടു ഔടണ്ടത്താ   ബുദ്ധ്ി ട്ടാണ്. ആതിനാവശയമായ തുഔ 

കലാന്നു പഞ്ചായത്തു പരിധിയില്  വരുന്ന താമരകശികരി രാമപഞ്ചായത്ത് നല്ഔാടമന്ന് 
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ഄറിയിച്ചിള്ള ണ്ട്. കഡാക്ടന്നുള്ള കവതനം നല്ഔാ   താമരകശികരി രാമപഞ്ചായത്തിന് 

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ഏതു ടസ്പഷയാലിറ്റിയുള്ള കഡാക്ടടറയാണ് നിയമിന്നുന്നത് 

എന്നതെേ ള്ള വിശദാംശങ്ങള്പ്  പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   

അകരാഖയവൄപ്പ് ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. റികപ്പാട്ടിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീെ് പരിഖണിന്നും.   

നെപെി:-1) ഡയറക്ടു അകരാഖയവൄപ്പ്   

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.19 ഔിഡ്നി ടഔയ  കഔരളു ഔണ്ണൂ  

പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടറുടെ 07.10.2022 ടല PAN/15172/2022 – J3 (DP) നമ്പ  ഔത്തും ഔിഡ്നി 

ടഔയ  കഔരളു ഔണ്ണൂ  ടേയമാ   CMO കപാട്ടലികലേ് 29.08.2022 ല്  നല്ഔിയ ഔത്തും 

(SRG 1069/22). 

വിഷയം:- വൃേ കരാഖിഔള്പ്േ് ഡയാലിസിസിനു ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച.് 

വൃേകരഖിഔള്പ്േ് ധനസഹായം നല്ൄന്ന പദ്ധ്തിയില്  താടഴ പറയുന്ന മാറ്റം 

വരുത്തണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിച്ച.് 

i. വൃേകരാഖിഔള്പ്  ഡയാലിസിസ് ടേയ്തതിന് ഡയാലിസിസ് കഔന്ദ്രത്തില്  നല്ഔിയ 

ടേലവിടെ ബില്  തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തില്  ഹാജരാേിയാല്  തുഔ കരാഖിയുടെ 

ബാെ് ഄേയണ്ടികലേ് നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- (i) കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയിലും മറ്റു തലത്തിലും വിശദമായ 

േച്ചയ്ക്കുകശഷമാണ് ഡയാലിസിസിനുള്ള ധനസഹായം 

ബന്ധടപ്പട്ട സോ  / സൃഔാരയ അശുപത്രിന്നു കനരിള്ള  

നല്ഔിയാല്  മതിടയ. തീരുമാനിച്ചത്. ഇ രീതി തല്ോലം 

മാകറ്റണ്ടതില്ല എ. തീരുമാനിച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ്  

ii. മാരഔ കരാഖ ള്ള കരാഖിടയ േിഔിത്സ്ിന്നുന്ന ഄംഖീെത കയാഖയതയുള്ള കഡാക്ടമാ  

നല്ൄന്ന മരുന്നിനുള്ള ൄറിപ്പ് ഹാജരാേിയാല്  തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ 

ഄധീനതയിലുള്ള അകരാഖയ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്   കകന മരു. നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- (i) വൃേകരാഖിഔള്പ്േെേം സൃഔാരയ കഡാക്ടമാ  നല്ൄന്ന 

ൄറിപ്പനുസരിച്ച ് സോ  അശുപത്രി വഴി മരു. നല്ൄന്നത് 

പ്രാകയാഖിഔമല്ല എ. കയാഖം വിലയിരുത്തി. ഄതിനാല്  

അവശയം പരിഖണിച്ചില്ല. എന്നാല്  ബന്ധടപ്പട്ട സോ  

അശുപത്രിയില്  ഄവിടെയുള്ള കഡാക്ടമാരുടെ 

അവശയമനുസരിച്ച ് മരു. ലഭയമാോ   അകരാഖയ വൄപ്പുമായി 

കേന്ന് ബന്ധടപ്പട്ട തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്േ് നെപെി 

സൃീഔരിോവന്നതാണ്.   
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(ii) ഔാരുണയ അകരാഖയ സുരക്ഷാ പദ്ധ്തിു ഔാരുണയ ടബനവലെ് 

െണ്ട് എന്നീ പദ്ധ്തിഔ ലടെ സഹായവം വൃേകകരാഖിഔള്പ്േ് 

പ്രകയാജനടപ്പടുത്താവന്നതാടണന്ന് കയാഖം നിരീക്ഷിച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

4.20 ഔഞ്ഞിന്നുഴി കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 18.07.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 719/22- CC/418/22). 

വിഷയം:- അംബുല സിടെ അവത്തന ടേലവിനു തുഔ ടേലവഴിോ   ഄനുമതി 

               സംബന്ധിച്ച ്

ഔഞ്ഞിന്നുഴി കലാേ് പഞ്ചായത്തിടല തണ്ണീ   േം സി.എച്ച.്സി േ് MPLAD-യില്  രു 

അംബുല സ് ഄനുവദിച്ചിരു.. എച്ച.്എം.സി െണ്ട് ൄറവായതിനാല്  ക്സൈവറുടെ 

കവതനമെേ ള്ള അവത്തന ടേലവിന് വിഔസനെണ്ട് ജനറല്  ഈപകയാഖിോ   

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 തീരുമാനം  :- അംബുല സ് സയജനയ നിരേിലാണ് ഒടുന്നടതെിലും ഄതില്  

നി. ലഭിന്നുന്ന വരുമാനവം എച്ച.്എം.സി യില്  നി.ള്ള വിഹിതവം 

ഈപകയാഖിച്ച ്അവത്തന ടേലവ് നിവഹിോ   നികേശിന്നു..    

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.21 ളാലം കലാേ് പഞ്ചായത്്ത 

കഔാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 04.08.22 – ടല ഔത്തും ളാലം കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 03.06.2022 ടല 1(7)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 732/22- CC/413/22). 

വിഷയം:- കലാേ് പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് വൃേകരാഖിഔള്പ്േ് ഡയാലിസിസിന്  

               ധനസഹായം നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

ഡയാലിസിസിന് ധനസഹായം നല്ഔാനുള്ള കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുന്നുന്നതിന് കലാേ് 

പഞ്ചായത്തിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 തീരുമാനം :- അവശയം നിരസിച്ചു. കലാേ് വിഹിതം രാമപഞ്ചായത്തിനു ക്സഔമാറി 

രാമപഞ്ചായത്തു  കകന നെപ്പാോ   നികേശിന്നു..    

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

4.22 , ത്ത േിറ രാമപഞ്ചായത്ത് 

തൃശ്ശൂ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 05.08.2022 ടല ഔത്തും ഄനുബന്ധ കരകഔ ലം  (SRG 

745/22 – CC/399/22). 

 വിഷയം:- ജലനിധി കപ്രാജക്ട് – ബാല സ് തുഔ നല്ഔല് . 

കപ്രാ.നം: 33/23 

(പഴയ നമ്പ  140/2016) 

ഄെെല്   35ു000 രൂപ 

(തനതുെണ്ട് ) 

കപര് ജലനിധി , നരുദ്ധ്ാരണം – േികറ്റപ്പാെം കറാഡ് 

, ത്ത  േിറ രാമപഞ്ചായത്തില്  2015-16 ല്  ജലനിധി കപ്രാജക്ടിടെ ഭാഖമായി േികറ്റപ്പാെം 

കറാഡ് എന്ന കപ്രാജക്ട് ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിരു.. 100 മീറ്റ  നീളത്തില്  ക്സപപ്പു 

സ്ഥാപിന്നുന്നതിനായി കറാഡ് ടപാളിച്ച ് ടമറ്റലിംഖ് നെത്താനായിരു. കപ്രാജക്ട്. ആതിന് 
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ജലനിധി െണ്ടാണ് ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിരുന്നത്. 05.02.2016 ല്  പ്രവത്തി പൂത്തീഔരിച്ചു. ബില്  

തുഔ 33ു781 രൂപ. ജലനിധി െണ്ട് ലഭിോത്തതിനാല്  ബില്  തുഔ നല്ഔിയില്ല. ഔഴിഞ്ഞ 

വഷങ്ങളിടലല്ലാം ആത് സ്പില്  ഒവറായി തുെരു.ണ്ട്. ഇ തുഔ നല്ഔാ   ഇ വഷം  

കപ്രാജക്ടു ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിള്ള ണ്ട്. തുഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ..   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.23 നായരമ്പലം രാമപഞ്ചായത്ത് 

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 12.08.2022 ടല ഔത്തുഔ ലം (2 എണ്ണം) പരികശാധന 

റികപ്പാള്ള ം PWD Bridges Section ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയറുടെ 24.06.22 ടല BP16/2001-ാാാം 

നമ്പ  ഔത്തും നായരമ്പലം രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 19.07.2022-ടല 4(1)-ാാാം 

നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 895/22 – CC/430/2022). 

വിഷയം:- ടനടുങ്ങാെ് പള്ളിപ്പാലം ടപാളിച്ചു മാറ്റുന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

കപ്രാ.നം: 27/23 ഄെെല്   4ു00ു050 രൂപ 

 സി.എെ്ുസി ടബയിസിഔ് രാെ് 4ു00ു000 രൂപ 

 തനതുെണ്ട് 50 രൂപ 

കപര് ടനടുങ്ങാെ് പള്ളിപ്പാലം ടപാളിച്ചു നീേംടേേല്  

നായരമ്പലം രാമപഞ്ചായത്തില്  , തിയ ടനടുങ്ങാെ് പാലം ടപാതുമരാമത്ത് വൄപ്പ് 

2020-ല്  6.50 കഔാെി രൂപ  െേി നിമ്മിച്ചു. എന്നാല്  ആതിനു് സമാുരംരമായുള്ള പഴയപാലം 

ടപാളിച്ചു നീേിയില്ല. ആതു ടപാളിച്ചു നീന്നുന്നതിനു PWD (Bridges) 2015-16ല്  തോറാേിയ 

എേികമറ്റ് പ്രഔാരം 27ു021 രൂപയാണ് ടേലവ്. ഇ തുഔ ഄപരയാപ്തമായതിനാല്  പാലം 

ടപാളിച്ചു നീേണടമന്ന് PWD (Bridges) രാമപഞ്ചായത്തികനാൊവശയടപ്പട്ടിരു.. ഇ 

സാഹേരയത്തില്  പഴയപാലവം KSEB കഔബി ലഔ ലംു KWA ക്സപപ്പും രാമപഞ്ചായത്തിടെ 

ടേലവില്  നീേം ടേോ   കപ്രാജക്ടു തോറാേിയിരിന്നു.. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോ   

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- പാലം ടപാളിച്ചു മാകറ്റണ്ട ചുമതല PWD യുകെതാണ് എന്ന് കയാഖം 

വിലയിരുത്തി. തകേശഭരണസ്ഥാപനം ആതിനായി വിഹിതം 

വഔയിരുകത്തണ്ടതില്ല. 
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.24  ളന്തുരുത്തി രാമപഞ്ചായത്ത് 
 
എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 24.8.2022ു 23.08.2022 ടല ഔത്തുഔ ലം 
പരികശാധനാ റികപ്പാള്ള ം  ളന്തുരുത്തി രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 30.07.2022 ടല 
ന്നാം നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 903/22 – CC/464/2022). 
 

വിഷയം: C.S.R വിഹിതം ഈപകയാഖിച്ച ്BM&BC നിലവാരത്തില്  കറാഡ് നിമ്മിന്നുന്നത്  

            സംബന്ധിച്ച ്
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കപ്രാ.നം: 168/23 ഄെെല്   1ു00ു00ു000 രൂപ 

(സി.എസ്.അ. വിഹിതം) 

കപര് ഄരന്നുന്നം , ളിേമാലി കറാഡ് BM&BC നിലവാരത്തില്  
നിമ്മിേല്  

 

 ളന്തുരുത്തി രാമപഞ്ചായത്തിടല  ളന്തുരുത്തി അരന്നുന്നം , ളിേമാലി കറാഡ് BM&BC 

നിലവാരത്തില്  നിമ്മിോനുകേശിന്നു.. ഇ കറാഡ് 2014-ല്  PMGSY പദ്ധ്തി പ്രഔാരം ൊ  

ടേയ്തതാണ്. ആകപ്പാള്പ്  ഄറ്റൄറ്റപ്പണി അവശയ ണ്ട്. APTIV Connection System India Private Ltd. 

എന്ന ഔമ്പനി ആതിനായി 37.33 ലക്ഷം രൂപ സി.എസ്.അ. വിഹിതമായി രാമപഞ്ചായത്തിനു 

നല്ഔിയിള്ള ണ്ട്. ബാേി വിഹിതം െി ലഭിന്നുടമന്ന് രാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി ഄറിയിച്ചിള്ള ണ്ട്. 

ഇ കറാഡിന് രാെിഔ്  സാന്ദ്രത ടുതലാടണ.ം BM&BC നിലവാരത്തില്  കറാഡ് 

നിമ്മികേണ്ടതാടണ.ം രാമപഞ്ചായത്ത്  ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയ   റികപ്പാട്ട്   

നല്ഔിയിള്ള ണ്ട്. BM&BC നിലവാരത്തില്  ഇ കറാഡ് നിമ്മിോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം:- ആതു പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   േീെ് എഞ്ചിനീയടറ 

ചുമതലടപ്പടുത്തി. റികപ്പാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീെ് 

പരിഖണിന്നുന്നതാണ്.  

നെപെി:- 1) തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീെ്എഞ്ചിനീയ  

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.25 ൄമ്പളം രാമപഞ്ചായത്്ത 

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 25.08.2022ു 24.08.2022 എന്നീ തീയതിഔളിടല ഔത്തും 

ൄമ്പളം രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 04.07.2022 ടല 10(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം   

(SRG 905/22 – CC/435/2022). 

വിഷയം:- 2018-19 ല്  ഄനുവദിച്ച കലാേ് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം മറ്റു അവശയത്തിന്  

             ഈപകയാഖിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

ൄമ്പളം രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വഷം പദ്ധ്തിയില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിരുന്ന അറാം 

വാഡിടല എോല കറാഡ് നിമ്മാണം എന്ന കപ്രാജക്ടിന് 5ു15ു000 രൂപ പള്ളുരുത്തി കലാേ് 

പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി ലഭിച്ചിരു.. ആത് പിന്നീടുള്ള വഷങ്ങളില്  സ്പില്  ഒവറായി 

തുെരു.ണ്ട്. പ്രാകദശിഔമായ തേം നിലനില്ന്നുന്നതിനാല്  കറാഡ് നിമ്മാണം 

അരംഭിോ   ആതുവടര സാധിച്ചില്ല. ആനിയും ആതിടെ നിമ്മാണം തുെങ്ങാ   

ബുദ്ധ്ി ട്ടാടണന്ന് രാമപഞ്ചായത്ത് ഄറിയിച്ചിള്ള ണ്ട്. ഇ സാഹേരയത്തില്  ഇ തുഔ 

ഈപകയാഖിച്ച ് അറാം വാഡിടല തടന്ന മട്ടലിപ്പാെം കറാഡ് നിമ്മാണം  എന്ന കപ്രാജക്ട് 

ഏടറ്റടുന്നുന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- കലാേ് പഞ്ചായത്തിടെ െി ഄംഖീഔാരം വാങ്ങണടമന്ന 

നിബന്ധനകയാടെ ഄനുമതി നല്ൄ..  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
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4.26 പനവൂ  രാമപഞ്ചായത്്ത 

പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടറുടെ 15.07.2022 ടല PAN/10191/2022-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും പനവൂ  

രാമപഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 03.06.2022 ടല ഔത്തും പനവൂ  രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 04.05.2022 ടല 9(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം (SRG 998/22 – LSGD – 

DB1/235/22 – LSGD). 

 വിഷയം:- കപാലീസ്  കേഷനുകവണ്ടി ടഔട്ടിെം വിള്ള നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

പനവൂ  രാമപഞ്ചായത്തില്  പനവൂ  അസ്ഥാനമായി രു കപാലീസ് കേഷ   

അരംഭിോ   കപാലീസ് വൄപ്പു ഈകേശിച്ചിള്ള ണ്ട്. ആതിനായി ഄെിസ്ഥാന സയഔരയകത്താടെ 

രു ടഔട്ടിെം ഄനുവദിേണടമന്ന് രാമപഞ്ചായത്തികനാടു കപാലീസ് ഄധിഔാരിഔള്പ്  

അവശയടപ്പട്ടിള്ള ണ്ട്. 

ശുേിതൃമിഷടെ സഹായകത്താടെ 2014-15 ല്  രു ഄറവശാലയുടെ നിമ്മാണം 

അരംഭിച്ചിരു.. അദയഖഡുവായി 20.00 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചു. ആതില്  18.99 ലക്ഷം രൂപ 

ഈപകയാഖിച്ചു സ്ട്രക്ച  പണിതു. 49.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഄെെലില്  അരംഭിച്ച പ്രവൃത്തിേ് 

ബാേി പണം ശുേിതൃമിഷ   നല് ഔിയില്ല. ഇ ടഔട്ടിെം ആകപ്പാള്പ്  നിജീവ അസ്തിയായി 

നിലനില്ന്നു.. ഇ ടഔട്ടിെം കപാലീസ് കേഷന് താകാലികാലിഔമായി വിള്ള നല്ഔാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിച്ചു. ആങ്ങടന പൂത്തിയാഔാത്ത ടഔട്ടിെങ്ങ ലടെ 

നിലവിടല സ്ഥിതി പരികശാധിച്ച ് തുെനെപെി സൃീഔരിന്നുന്നതിനായി 

രു വിദഗ്ദ്ധസമിതി നിലവിലുടണ്ടന്ന് ശുേിതൃമിഷ  എക്സിഔുട്ടീവ് 

ഡയറക്ടറുടെ പ്രതിനിധി ഄറിയിച്ചു. ഇ വിദഗ്ദ്ധ സമിതി െി ആതു 

പരികശാധിച്ച ് ഄറവശാലോയി ടഔട്ടിെ നിമ്മാണം 

പൂത്തിയാോനാവശയമായ െണ്ട് ലഭയമാന്നുന്നതിടെ സാധയത 

പരികശാധിോ   ശുേിതൃമിഷ   എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടടറ 

ചുമതലടപ്പടുത്തി.  

നെപെി:-1) എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടു ശുേിതൃമിഷ    

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.27 ഄന്നമനെ രാമപഞ്ചായത്്ത 

ഄന്നമനെ രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 19.07.2022 ടല ഔത്തും ഄന്നമനെ 

രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 18.05.2022 ടല 25/1-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 

996/22 – LSGD – RC2/212/2022-LSGD). 

 വിഷയം:-  രാമപഞ്ചായത്തിടെ ടഔട്ടിെത്തിടെ വാെഔൄെിശികിഔ ഴിവാേി നല്ൄന്നത്   

സംബന്ധിച്ച.് 

ഄന്നമനെ രാമപഞ്ചായത്തിടല കഷാപ്പിംഖ് കഔാംപ്ലക്സിടല 4/398 C ഔെ റിയില്  ശ്രീ 

ഄകശാഔ   ഔണ്ണകവലിത്തറ എന്നയാള്പ്  മീ ഔച്ചവെം നെത്തി വരിഔയായിരു.. 2020 

 ണ്ട   തല്  2022 മാച്ച ്വടര ആതിനു വാെഔ നല്ഔിയില്ല. അടഔ വാെഔ ൄെിശികിഔ 10ു854 

രൂപ. രാമപഞ്ചായത്ത് ടറവനു റിേവറി നെപെി സൃീഔരിച്ചിള്ള ണ്ട്. ശ്രീ. ഄകശാഔ   

07.10.2021 ല്  മരണടപ്പള്ള . വളടരോലം േിഔിത്സ്യിലായതിനാല്  ആവേ് സാമ്പത്തിഔ 
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ബുദ്ധ്ി ള്ള ണ്ട്. ആവരുടെ വാെഔ ൄെിശികിഔ ഴിവാേി നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.്  

  തീരുമാനം :- വാെഔ ൄെിശികിഔ വരുത്തിയിരിന്നുന്ന ഔാലഗട്ടം ടഔാവിഡ് മഹാമാരിയുടെ 

സമയം െിയായിരു. എന്നതു െി പരിഖണിച്ച ്ഄനുമതി നല്ൄ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (അ.സി) വൄപ്പ് 

4.28 ൄറ്റയാെി രാമപഞ്ചായത്്ത 

ൄറ്റയാെി രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 15.09.2022 ടല ഔത്ത്  (SRG 995/22). 

     വിഷയം:-  രാമനയായാലയം പ്രവത്തിന്നുന്ന ടഔട്ടിെത്തിന് ഄെിസ്ഥാന സയഔരയം  

             സംബന്ധിച്ച.് 

രാമപഞ്ചായത്തില്  ഄഞ്ചുവഷമായി രാമനയായാലയം പ്രവത്തിന്നു.ണ്ട്. , രാവ  

വൄപ്പിടെ ടഔട്ടിെത്തിലാണ് ഇ സ്ഥാപനം പ്രവത്തിന്നുന്നത്. ഇ ടഔട്ടിെത്തില്  

സയഔരയൄറവണ്ട്. ഇ ടഔട്ടിെത്തില്  ഄെിസ്ഥാന സയഔരയടമാരുോ   1.00 ലക്ഷം രൂപ 

ടേലവഴിോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

  തീരുമാനം :- ആത് തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ ചുമതലയല്ലാത്തതിനാല്  ഄനുമതി 

പരിഖണിച്ചില്ല.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.29 ലേിെി കപരൂ  രാമപഞ്ചായത്ത് 

ലേിെി കപരൂ  രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 17.09.2022 ടല LP/832/20220917—ാാാം 

നമ്പ  ഔത്തും 21.12.2020 ടല 2358/20/തസൃഭവ സോ  ഈത്തരവം ഄനുബന്ധകരകഔ ലം  

(SRG 1062/22). 

വിഷയം:- KSEB ടസക്ഷ   ഒെീസ് ടഔട്ടിെത്തിനു വാെഔ നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

ലേിെി കപരൂ  രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രകദശത്ത് KSEB 01.10.2020 – ന് , തിയ ടസക്ഷ   

ഒെീസ് അരംഭിച്ചു. ടസക്ഷ   ഒെീസ് നിമ്മിന്നുന്നതിനാവശയമായ സ്ഥലം ഔടണ്ടത്തി 

രാമപഞ്ചായത്ത് സയജനയമായി നല്ഔണടമ.ം , തിയ ടഔട്ടിെം നിമ്മിന്നുന്നതുവടര 

രാമപഞ്ചായത്തിടെ ടേലവില്  ടഔട്ടിെം വാെഔയ്ക്ക് എടുത്ത് നല്ഔണടമ.മായിരുന്ന 

ധാരണ. ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  സോ  ഄനുമതികയാടെ പ്രതിമാസം 15ു000 രൂപ 

നിരേില്  ടഔട്ടിെം രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടു വഷകത്തേ് വാെഔടയ്ക്കടുത്തു നല്ഔി. ആതിടെ 

ഔാലാവധി 30.09.2022 നു പൂത്തിയായി. ആനി രാമപഞ്ചായത്ത് വാെഔ നല്ൄഔയിടല്ലന്ന് 

KSEB ടയ ഄറിയിച്ചുടവെിലും തീരുമാനം , നഃപരികശാധിേണടമന്ന് KSEB 

അവശയടപ്പട്ടിള്ള ണ്ട്. രാമപഞ്ചായത്ത് സയജനയമായി സ്ഥലം KSEB േ് നല്ഔാത്തതിനാല്  

രാമപഞ്ചായത്തു തടന്ന വാെഔ നല്ഔണടമന്ന് KSEB എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയ  

ഄറിയിച്ചിള്ള ണ്ട്.  

ഇ സാഹേരയത്തില്  രണ്ടു വഷോലകത്തന്നു െി ഔാലാനുസൃതമായി വാെഔ 

വദ്ധ്ിപ്പിച്ച ്ൄെിശികിഔയെേം നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
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    തീരുമാനം :- രു വഷകത്തേ് െി തനതു െണ്ടില്  നിന്ന് വാെഔ നല്ഔാ   

ഄനുമതി നല്ൄ.. തുെന്ന് രാമ പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് വാെഔ 

നല്ഔാവന്നതല്ല.  ഇ സമയത്തിനഔം KSEBയുമായുള്ള ധാരണ പ്രഔാരം 

സ്ഥലം ലഭയമാന്നുന്ന ഔാരയം രാമപഞ്ചായത്ത് പരിഖണിേണം.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (അ.സി) വൄപ്പ് 

4.30 ഏറത്ത് രാമപഞ്ചായത്്ത 

ഏറത്ത് രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 15.09.2022 ടല ഔത്തും ഏറത്ത് രാമപഞ്ചായത്്ത 

ഭരണസമിതിയുടെ 25.07.2022 ടല 1(5)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 1027/22). 

 വിഷയം:-    കറാഡ് ടമയിെന സ് രാറുപയപകയാഖിച്ച ്ടമറ്റലിംഖ്ു ൊറിംഖ്ു കഔാണ്ടക്രീറ്റിംഖ്  

              എന്നിവ നെത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

ടമയിെന സ് നെകത്തണ്ട കറാഡുഔ ലടെ തുഔ വഔയിരുത്തിയതിനുകശഷം ബാേിയുള്ള 

തുഔ ഈപകയാഖിച്ച ് ടമറ്റലിംഖ്ു ൊറിംഖ്ു കഔാണ്ടക്രീറ്റിംഖ് തുെങ്ങിയ നിമ്മാണ 

പ്രവത്തനങ്ങള്പ്  നെത്താ   രാമപഞ്ചായത്ത് കപ്രാജക്ടു ഏടറ്റടുത്തിള്ള ണ്ട്. 28.11.2012 ടല 

68228/FM1/2012/ തസൃഭവ സന്നുല  പ്രഔാരം തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിന് ക്സഔമാറിയ 

കറാഡുഔ ലടെ ഄറ്റൄറ്റപ്പണിഔള്പ്  നെത്തിയ കശഷവം കറാഡ് ടമയിെന സ് െണ്ട് 

ബാേിയുടണ്ടെില്  ടമറ്റലിംഖ്ു ൊറിംഖ്ു കഔാണ്ടക്രീറ്റിംഖ് തുെങ്ങിയവ നെത്താ   

ഄനുമതിയുണ്ട്. ക്സഔമാറി ഔിട്ടിയ കറാഡുഔള്പ്േ്   ഄറ്റൄറ്റപ്പണി അവശയമിടല്ലന്ന് 

ഭരണസമിതി ഏഔഔണ്ഠമായി തീരുമാനടമടുേണടമന്ന് സന്നുലറില്  നിഷ്കഷിച്ചിള്ള ണ്ട്.  

ഇ സന്നുലറിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  കറാഡ് ടമറ്റലിംഖ്ു ൊറിംഖ്ു കഔാണ്ടക്രീറ്റിംഖ് 

എന്നിവയ്ക്കായുള്ള കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ടമയിെന സ് രാറുപയപകയാഖിച്ച ്ടമറ്റലിംഖ്ു ൊറിംഖ്ു കഔാണ്ടക്രീറ്റിംഖ് 

എന്നിവയ്ക്ക് ഇ വഷം എത്ര കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  എടുത്തിള്ള ണ്ട്ു ഔഴിഞ്ഞ 

വഷടത്ത സ്പില്  ഒവ  കപ്രാജക്ടുഔ ലടെ ബാധയത എത്രയാണ്ു മറ്റു 

കറാഡുഔള്പ്േ് ഄറ്റൄറ്റപ്പണി ഇ വഷം  അവശയ കണ്ടാ തുെങ്ങിയവ 

പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീെ് 

എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. റികപ്പാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  

പിന്നീടു പരിഖണിന്നുന്നതാണ്. 

നെപെി:- 1) തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീെ് എഞ്ചിനീയ  

2) തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.31 േിതറ രാമപഞ്ചായത്ത് 

േിതറ രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 05.09.2022 ടല ഔത്ത്   (SRG 917/2022). 

 വിഷയം:- ടമയിെന സ് രാറുപയപകയാഖിച്ച ്മശാശാന നിമ്മാണംു കറാഡു നിമ്മാണം  

          എന്നിവയ്ക്ക് ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 
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i) കപ്രാ.നം: 135/23 ഄെെല്   9ു00ു000 രൂപ 

(ടമയിെന സ് രാെ് – കറാഡ് ) 

കപര് മശാശാനത്തിനായി വാങ്ങിയ ഭൂമിേ് ചുറ്റുമതില്  നിമ്മാണം. 

 

ii) കപ്രാ.നം: 134/23 ഄെെല്  10ു00ു000 രൂപ 

 (ടമയിെന സ് രാെ് – കറാഡ് ) 

കപര് മശാശാനത്തികലന്നുള്ള കറാഡ് നിമ്മാണം 

iii) കപ്രാ.നം: 186/23 ഄെെല്  20,00,000 രൂപ 

 (ടമയിെന സ് രാെ് – കറാഡ് ) 

കപര് ക്രിമികറ്റാറിയംു ടഔട്ടിെ നിമ്മാണം 

iv) കപ്രാ.നം: 163/23 ഄെെല്  2,73,672 രൂപ 

(ടമയിെന സ് രാെ് – കറാഡിതരം) 

കപര് ഖയാസ് ക്രിമികറ്റാറിയം 

 

മശാശാനം നിമ്മിന്നുന്നതിന് ഔഴിഞ്ഞവഷം 32.80 അ  സ്ഥലം വാങ്ങിയിരു.. ആവിടെ 

മശാശാനം നിമ്മിന്നുന്നതിന്  ഔളില്  പറഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  ഇ വഷം ഏടറ്റടുത്തിള്ള ണ്ട്. 

ആവയില്  ക്രമ.നം. I, ii, iii  ന് കറാഡ് ടമയിെന സ് രാറുപയം ക്രമ.നം. iv ന് കനാണ്ട  കറാഡ് 

ടമയിെി സ്  രാറുപയമാണ് വഔയിരുത്തിയിരിന്നുന്നത്. ആവയ്ക്കായി ടമയിെന സ് രാെ് 

ഈപകയാഖിോവന്നതടല്ലന്ന് ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയ  ഄറിയിച്ചിള്ള ണ്ട്. മതിയായ മറ്റു വിഹിതം 

ഔടണ്ടത്താ   ബുദ്ധ്ി ള്ള ള്ളതു ടഔാണ്ട് ടമയിെന സ് രാറുപയപകയാഖിച്ച ്  ഔളില്  പറഞ്ഞ 

കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

തീരുമാനം :- ടമയിെന സ് രാെ് (Road, Non Road)  ആതിനായി 

ഈപകയാഖിോവന്നതല്ല. ഄനുമതി നിരസിച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.32 വയനാെ് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി 

വയാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 30.08.2022 ടല ഔത്്ത   (SRG 947/22 – CC /507/2022). 

വിഷയം:- കറാഡ് ടമയിെന സ് രാെ് ഈപകയാഖിച്ച ്കറാഡ് ൊറിംഖിന് ഄനുമതി  

             സംബന്ധിച്ച.് 

കറാഡു നിമ്മാണത്തിടെ ഭാഖമായി കസാളിംഖ് നെത്തിയ നിരവധി കറാഡുഔള്പ്  ൊറിംഖ് 

നെത്താടത ജില്ലയില്  ഈണ്ട്. വിഔസനെണ്ടിടെ ൄറവ മൂലം ആത്തരം ൊറിംഖ് 

പ്രവത്തിഔള്പ്  ഏടറ്റടുോ   ഔഴിയുന്നില്ല. അയതിനാല്  കറാഡ് ടമയിെന സ് െണ്ടില്  

നി.ം നിശ്ചിത ശതമാനം തുഔ മണ്ണ് / കസാളിംഖ്ു കറാഡു ൊറിംഖ് എന്നിവ നെത്തുന്നതിന്  

18.07.2022 ടല ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി തീരുമാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം:- അവശയം തല്ോലം പരിഖണികേണ്ടതിടല്ലന്ന് തീരുമാനിച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 



22 
 

4.33 ടഔാട്ടിയൂ  രാമപഞ്ചായത്്ത 

ടഔാട്ടിയൂ  രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 23.08.2022 ടല ഔത്ത്  (SRG 936/22). 

വിഷയം: കറാഡ് ടമയിെന സ് രാറുപയപകയാഖിച്ച ്, തിയ കറാഡുഔള്പ്  നിമ്മിന്നുന്നതു  

            സംബന്ധിച്ച.് 

രാമപഞ്ചായത്തിടല നിലവിലുള്ള കറാഡുഔ ലടെ ടമയിെന സ് നെത്തിയതിനുകശഷം 

കറാഡ് ടമയിെന സ് രാറുപയപകയാഖിച്ച ് , തിയ കറാഡുഔള്പ്  നിമ്മിന്നുന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം:- ഄനുമതി നിരസിച്ചു.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.34 അതിരപ്പള്ളി രാമപഞ്ചായത്ത് 

തൃശ്ശൂ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 23.08.2022 ടല ഔത്തും അതിരപ്പള്ളി രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 22.07.2022 ടല 1(6)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 902/22 – 

CC/452/2022). 

വിഷയം: എകേറ്റ് പ്രകദശടത്ത കറാഡ് ഄറ്റൄറ്റപ്പണി നെത്തുന്നതിന് ഄനുമതി  

            സംബന്ധിച്ച ്

കപ്രാ.നം: 156/23 ഄെെല്   5ു18ു000 രൂപ 

(കറാഡ് ടമയിെന സ് െണ്ട് ) 

കപര് മലേപ്പാറ കഹാസ്പിറ്റല്  കറാഡ് ഄറ്റൄറ്റപ്പണി 

അതിരപ്പള്ളി രാമപഞ്ചായത്തിടല 11-ാാാം വാഡിലുള്ള ഇ കറാഡ് ൊറ്റാ കഔാെി 

ലിമിറ്റഡിടെ എകേറ്റു വഴിയാണ് ഔെ. കപാൄന്നത്. വഷങ്ങളായി ഇ കറാഡിടെ  

ഄറ്റൄറ്റപ്പണി എകേറ്്റ ഔമ്പനി നെത്തുന്നില്ല. ഄതിനാല്  ഇ കറാഡ് ടമയിെന സ് 

രാെ് (കറാഡ് ) ഈപകയാഖിച്ച ് ഄറ്റൄറ്റപ്പണി നെത്താ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ടപാതുജനങ്ങ ലടെ ഈപകയാഖത്തിന് കറാഡ് തുറ. ടഔാടുന്നുടമന്ന് 

എകേറ്റു ഔമ്പനി രാമപഞ്ചായത്തുമായി ഔരാ  വയ്ക്കണടമന്ന 

നിബന്ധനകയാടെ പ്രകതയഔാനുമതി നല്ൄ..   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.35 പാനൂ  കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 

ഔണ്ണൂ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 29.08.2022 ടല ഔത്തും പാനൂ  കലാേ് പഞ്ചായത്്ത 

ഭരണസമിതിയുടെ 27.07.2022ടല 5(1) 22-23-ാാാം നമ്പ   തീരുമാനവം  (SRG 913/22 – CC 

/454/22). 

വിഷയം:- കലാന്നു പഞ്ചായത്ത് സ ച്ചയത്തിന് ഄറ്റൄറ്റപ്പണി സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 59/23 ഄെെല്   8ു00ു000 രൂപ 

(ടമയിെന സ് രാെ് കനാണ്ട  കറാഡ് ) 

കപര് കലാേ് പഞ്ചായത്ത് ഒെീസിനു ടപയിെിംഗും ഄറ്റൄറ്റ 
പ്രവൃത്തിഔ ലം 
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കലാന്നുപഞ്ചായത്ത് ഒെീസും ഗെഔ സ്ഥാപനങ്ങളായ ശിശുവിഔസന ഒെീസ്ു 

പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒെീസ്ു െഷി ഄസി.ഡയറക്ടറുടെ ഒെീസ്ു ക്ഷീര വിഔസന 

ഒെീസ്ു ഄസിേെ് ഏക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഒെീസ് എന്നിവ റ്റടഔട്ടിെത്തിലാണ്. 

ഇ ടഔട്ടിെ സ ച്ചയത്തിടെ ടപയിെിംഖിനും ഄറ്റൄറ്റപ്പണിന്നും കനാണ്ട  കറാഡ് 

ടമയിെന സ് രാെ് ഈപകയാഖിച്ചുടഔാണ്ടുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി 

ഄനുമതി നിരസിച്ചു. കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- കലാേ് പഞ്ചായത്ത് ഒെീസില്  ആത്തരം പ്രവൃത്തിഔള്പ്േ്   കനാണ്ട  

കറാഡ് ടമയിെന സ് രാെ് ഈപകയാഖിോവന്നതല്ല എെിലും 

ക്സഔമാറ്റം ടേേടപ്പട്ട ഗെഔ സ്ഥാപനങ്ങ ലം ആവിടെ ഈണ്ട് എന്നതു 

പരിഖണിച്ച ്പ്രകതയഔാനുമതി നല്ൄ..   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.36 പാനൂ  കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 

ഔണ്ണൂ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 29.08.2022 ടല ഔത്തും പാനൂ  കലാേ് പഞ്ചായത്്ത 

ഭരണസമിതിയുടെ 27.07.2022 ടല 5(1)/22-23-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും   (SRG 914/22 – CC /453/22). 

വിഷയം:- കലാേ് പഞ്ചായത്ത് ഒെീസില്  ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 71/23 ഄെെല്   20ു00ു000 രൂപ 

(ടമയിെന സ് രാെ് -കനാണ്ട  കറാഡ് ) 

കപര് കലാേ് ഒെീസ് സ ച്ചയത്തില്  ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിേല്   

കലാേ് പഞ്ചായത്ത് ഒെീസ് ടഔട്ടിെ സ ച്ചയത്തില്  കനാണ്ടകറാഡ് ടമയിെന സ് രാെ് 

ഈപകയാഖിച്ച ്ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിന്നുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄനുമതി 

നിരസിച്ചു. കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ പ്രകതയഔ ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ആതു പിന്നീെ് പരിഖണിോ   തീരുമാനിച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.37 േികങ്ങാലി രാമപഞ്ചായത്്ത 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 26.08.2022ടല ഔത്്ത    (SRG 911/22 – CC/476/22). 

വിഷയം: കറാഡ് ടമയിെന സ് രാറുപയപകയാഖിച്ച ്പാലം നിമ്മിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 83/23 ഄെെല്   37ു00ു000 രൂപ 

 ടമയിെന സ് രാെ് കറാഡ്  36ു83ു244  രൂപ 

 തനത് െണ്ട് 16ു756 രൂപ 

കപര് തേില്  പാലം നിമ്മാണം 
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േികങ്ങാലി രാമപഞ്ചായത്തിടല ഔാത്തിഔപ്പള്ളി ടവഴ റോഴ കറാഡ് PMGSY പദ്ധ്തിയില്  

ഈള്പ്ടപ്പടുത്തി ടെണ്ട  നെപെിഔളികലേ് ഔെന്നു.. ഇ കറാഡില്  രാമപഞ്ചായത്തിടല 1ു 

13 വാഡുഔടള തമ്മില്  ബന്ധിപ്പിന്നുന്ന തേില്  പാലം ആകപ്പാള്പ്  ഄപഔൊവസ്ഥയിലാണ്. 

PMGSY പദ്ധ്തിയില്  കറാഡിന് എേികമറ്റ് തോറാേിയകപ്പാള്പ്  പാലത്തിന് കഔടുപാടുഔള്പ്  

ആല്ലാതിരുന്നതിനാല്  പാലത്തിടെ നിമ്മാണം എേികമറ്റില്  ഈള്പ്പ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഇ 

സാഹേരയത്തില്  ടമയിെന സ് രാെ് (കറാഡ് ) ഈപകയാഖിച്ച ് പാലം നിമ്മിോ   

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

  തീരുമാനം :- PMGSY യില്  നിന്ന് പാലം നിമ്മിന്നുന്നതിനാവശയമായ തുഔ 

ലഭിന്നുകമാ എന്നതു സംബന്ധിച്ച ് PMGSY േീെ് എഞ്ചിനീയറുടെ െി 

ഄഭിപ്രായമാരാഞ്ഞ് തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീെ് എഞ്ചിനീയ  

റികപ്പാട്ട് നല്ഔണം. റികപ്പാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീടു 

പരിഖണിന്നും. 

നെപെി:-1) തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീെ് എഞ്ചിനീയ   

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് 

4.38 തലകശികരി കലാന്നു പഞ്ചായത്ത് 

ഔണ്ണൂ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 13.09.2022 ടല ഔത്തും (4എണ്ണം) തലകശികരി കലാേ് 

പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 25.08.2022 ടല 58F/22-23-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം (SRG 

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

CC/521/22). 

വിഷയം:- കനാണ്ടകറാഡ് ടമയിെന സ് രാറുപയപകയാഖിച്ച ്വിവിധ പ്രവൃത്തിഔള്പ്   

                ടേയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

i) കപ്രാ.നം: 68/23 ഄെെല്   20,14,000 രൂപ 

(ടമയിെന സ് രാെ് – കനാണ്ട  കറാഡ് ) 

കപര് കലാേ് ഒെീസ് ആ ഡസ്ട്രിയല്  എകേറ്റു് നവീഔരണം 

ii) കപ്രാ.നം: 55/23 ഄെെല്  8ു50ു000 രൂപ 

(ടമയിെന സ് രാെ് – കനാണ്ട  കറാഡ് ) 

 കപര് അധുനിഔ കഔാണ്ടെറ സ് ഹാളികലേ് സയണ്ട് സിേം ടപ്രാജക്ട  
എന്നീ  സംവിധാനം രുേല്  

iii) കപ്രാ.നം: 56/23 ഄെെല്  5ു00ു000 രൂപ 

(ടമയിെന സ് രാെ് – കനാണ്ട  കറാഡ് ) 

കപര് കലാേ് ഒെീസ് നവീഔരണം 

iV) കപ്രാ.നം: 64/23 ഄെെല്  4ു50ു000 രൂപ 

(ടമയിെന സ് രാെ് – കനാണ്ട  കറാഡ് ) 

 കപര് കലാേ് ഔാെീ   നവീഔരണം 

 

തലകശികരി കലാേ് പഞ്ചായത്തിന് 2022-23 വഷം ടമയിെന സ് രാെ് (കറാഡിതരം) 

വിഭാഖത്തില്  64.18 ലക്ഷം രൂപയാണ് ലഭിച്ചിരിന്നുന്നത്. കലാേ് പഞ്ചായത്തിനു ക്സഔമാറി 
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ഔിട്ടിയ െഷി ഄസിേെ് ഡയറക്ട  ഒെീസ്ു CDPO ഒെീസ് (2എണ്ണം) എന്നിവ 

വാെഔടഔട്ടിെത്തിലും ക്ഷീരവിഔസന ഒെീസ് തലകശികരി മിനി സിവില്  കേഷ   

ഒെീസിലുമാണ് പ്രവത്തിന്നുന്നത്. പിണറായി സി.എച്ച.്സിന്നു മാത്രമാണ് സൃുരംമായി 

ടഔട്ടിെ ള്ളു. ആതിനെേം കനാണ്ടകറാഡ് ടമയിെന സ് രാറുപയപകയാഖിച്ച ് 26.04 ലക്ഷം 

രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി ഏടറ്റടുത്തിള്ള ണ്ട്. പിണറായി സി.എച്ച.്സിേ് നബാഡ്  

ധനസഹായകത്താടെ 19.75 കഔാെി രൂപയുടെ ടഔട്ടിെ നിമ്മാണം നെന്നു.ണ്ട്. കനാണ്ട  

കറാഡ് ടമയിെന സ് രാെ് വിനികയാഖിോ   ഔഴിയാത്ത ഇ സാഹേരയത്തില്  

 ഔളില്  പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിഔള്പ്  ഏടറ്റടുോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം:- ടമയിെന സ് രാെിടെ ഈപകയാഖം സംബന്ധിച്ച ് മാഗകരക 

തോറാേി ടഔാണ്ടിരിന്നുഔയാണ്. ഇ മാഗകരക ഄുരംിമമാേി 

യതിനുകശഷം ഄതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീെ് നല്ഔാ   കലാേ് 

പഞ്ചായത്തികനാടു നികേശിന്നു.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

4.39 അറന്മുള രാമപഞ്ചായത്്ത 

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 08.08.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 750/22 – CC/448/22). 

  വിഷയം :- പള്ളിവിളന്നുഔള്പ്േ് ധനസഹായം നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്

കപ്രാ.നം: 269/23 

 

ഄെെല്   20ു000 രൂപ 

(തനതുെണ്ട് ) 

കപര് പള്ളിവിളഔള്പ്േ് ധനസഹായം 

അറന്മുള രാമപഞ്ചായത്തിടല നീവിളാഔംു പള്ളി േം കക്ഷത്രങ്ങളില്  തെിയില്  

നിമ്മിച്ച ക്സപതൃഔ ഔലാരൂപമായ പള്ളിവിളന്നുഔള്പ്  ഈത്സ്വഔാലത്ത് ടതളിയിോറുണ്ട്. 

ഇ വിളന്നുഔള്പ്  ഄറ്റൄറ്റപ്പണിഔള്പ്  നെത്തുന്നതിന് ധനസഹായത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ട് 

നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം:- ഄനുമതി പരിഖണിച്ചില്ല. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

4.40 അറന്മുള രാമപഞ്ചായത്്ത 

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 08.08.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 751/22 – CC/447/22). 

 വിഷയം :- പള്ളികയാെങ്ങള്പ്േ് രാെ് നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 185/23 

 

ഄെെല്   1ു75ു000 രൂപ 

(തനതുെണ്ട് ) 

കപര് പള്ളികയാെങ്ങള്പ്േ് രാെ് 

അറന്മുള ഈതൃട്ടാതി വള്ളംഔളിയില്  അറന്മുള രാമപഞ്ചായത്തിടല 7 പള്ളികയാെങ്ങള്പ്  

പടെടുോറുണ്ട്. ഇ പള്ളികയാെങ്ങള്പ്േ് രാെ് നല്ൄന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
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 തീരുമാനം:- പള്ളികയാെങ്ങ ലടെ ഄറ്റൄറ്റപ്പണിേ് രാെ് നല്ഔാ   പത്തനംതിട്ട 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് 21.08.2022 ല്  െിയ കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റികയാഖം ഄനുമതി നല്ഔിയിള്ള ണ്ട്. (കിിഔ 4.28). രു 

പള്ളികയാെത്തിന്  10000 രൂപ വീതം. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തെേം മറ്റു 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് ഇ വഷം ധനസഹായം 

ലഭിോത്ത പള്ളികയാെങ്ങള്പ്േ് മാത്രം (ആരട്ടിപ്പ് ഴിവാേി) 10,000 

രൂപ നിരേില്  നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ൄ.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (എെ്.എം) വൄപ്പ് 

4.41 പുരംളം കലാേ് പഞ്ചായത്്ത 

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 12.08.2022 ടല ഔത്തും പുരംളം കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 10.08.2022 ടല 1(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 894/2022 – CC/462/2022). 

 വിഷയം:- പള്ളികയാെങ്ങള്പ്േ് രാെ് നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

 

കപ്രാ.നം: 53/23 ഄെെല്   70ു000 രൂപ 

(തനത് െണ്ട് ) 

കപര് പള്ളികയാെങ്ങള്പ്േ് രാെ് 

കലാേ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള 7 പള്ളികയാെങ്ങള്പ്േ് 10ു000 രൂപ നിരേില്  രാെ് 

നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

  തീരുമാനം :- പള്ളികയാെങ്ങ ലടെ ഄറ്റൄറ്റപ്പണിേ് രാെ് നല്ഔാ   പത്തനംതിട്ട 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് 21.08.2022 ല്  െിയ കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റികയാഖം ഄനുമതി നല്ഔിയിള്ള ണ്ട്. (കിിഔ 4.28). രു 

പള്ളികയാെത്തിന്  10000 രൂപ വീതം. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തെേം മറ്റു 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് ഇ വഷം ധനസഹായം 

ലഭിോത്ത പള്ളികയാെങ്ങള്പ്േ് മാത്രം  (ആരട്ടിപ്പ് ഴിവാേി) 10,000 

രൂപ നിരേില്  നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ൄ.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (എെ്.എം) വൄപ്പ് 

4.42 കവങ്ങര രാമപഞ്ചായത്്ത 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 22.8.2022 ടല ഔത്്ത (SRG 901/22 – CC/376/2022). 

വിഷയം:- ടപാതുവിഭാഖത്തിന് ൄെിടവള്ള ൊെ് വിതരണം. 

കപ്രാ.നം: 8/22 ഄെെല്   18ു63ു000 രൂപ 

 സി.എെ്.സി ക്സറ്റഡ് രാെ് 13ു97ു250 രൂപ 

 ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം 4ു65ു750 രൂപ 

കപര് ൄെിടവള്ള ൊെ് വിതരണം 

ൄെിടവള്ളം സംഭരിന്നുന്നതിന് ടപാതു വിഭാഖത്തിന് ൊെ് നല്ഔാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
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തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിച്ചു.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് 

4.43 തുറവൂ  രാമപഞ്ചായത്്ത 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 01.07.2022 ടല ഔത്തും തുറവൂ  രാമപഞ്ചായത്്ത 

ഭരണസമിതിയുടെ 10.06.2022 ടല 29(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം    (SRG 651/22 – CC 

/388/22). 

വിഷയം:- ടപാതു വിഭാഖത്തിന് വാട്ട  ൊെ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 18/23 ഄെെല്   38ു60ു000 രൂപ 

 സി.എെ്.സി ക്സറ്റഡ് രാെ്  29ു71ു000 രൂപ 

 ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം 8ു89ു000 രൂപ 

കപര് മഴടവള്ള സംഭരണ പി.വി.സി ൊെ് വാങ്ങി നല്ഔല്  

ടപാതുവിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ടവേ് ൄെിടവള്ള ൊെ് വാങ്ങി നല്ൄന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് 

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് 

4.44 മണിമല രാമപഞ്ചായത്്ത 

മണിമല രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 17.09.2022 ടല SC2-01/22-ാാാം നമ്പ  ഔത്്ത 

(SRG 982/22). 

വിഷയം:- ഒെീസിന് വാഹനം വാങ്ങല്  സംബന്ധിച്ച ്

രാമപഞ്ചായത്തിടെ നിലവിടല വാഹനം കലലം ടേയ്തു. തനതുെണ്ടുപകയാഖിച്ച ് , തിയ 

വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി ഄനുമതി 

നല്ഔിയിള്ള ണ്ട്. രാമപഞ്ചായത്തുഔളികലേ് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് പരമാവധി 13 ലക്ഷം  

രൂപ ഈപകയാഖിോം. രാമപഞ്ചായത്ത് വാങ്ങാനുകേശിന്നുന്ന മകഹന്ദ്ര ഔമ്പനിയുടെ 

മരാകസാ 7 സീറ്റ  വാഹനത്തിന് 13 ലക്ഷം രൂപ വിലയാൄം. ൊക്സം 

ഄനുബന്ധടേലവ ള്പ്പ്പടെ 2.00 ലക്ഷം രൂപ ഄധിഔമായി അവശയ ണ്ട്. ആതു െി 

ഈള്പ്ടപ്പടുത്തി വാഹനം വാങ്ങാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം:- മറ്റു തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് സൃീഔരിച്ച 

നെപെിക്രമങ്ങള്പ് ു നിരേ് എങ്ങടന എന്നത് പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാട്്ട 

നല്ഔാ   പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. റികപ്പാട്ടിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീെ് പരിഖണിന്നുന്നതാണ്.  

നെപെി:- 1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
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4.45 എറണാൄളം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 06.08.2022 ടല ഔത്തുഔ ലം (2 എണ്ണം) ജില്ലാ 
പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ പരികശാധനാ റികപ്പാള്ള ം ഄനുബന്ധകരകഔ ലം (SRG 748/22 – 
CC/423/22). 

      വിഷയം:- മത്സ്യെഷിന്നുള്ള കപ്രാജക്ടു ഏടറ്റടുന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

മത്സ്യെഷിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട്  റ്റടത്താരു മീ കതാട്ടം എന്ന കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുോ   

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഈകേശിന്നു.. സബ്സിഡി മാഗകരക പ്രഔാരം ഇ കപ്രാജക്ടു 

ഏടറ്റടുോവന്നത് രാമപഞ്ചായത്തുഔള്പ്ന്നും നഖരസഭഔള്പ്ന്നുമാണ്. ഇ പദ്ധ്തി 

ജില്ലയിലാടഔ നെപ്പാോ   ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷയമിടു.. ഄതിനാല്  ഇ കപ്രാജക്ടു 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു  കകന നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

  തീരുമാനം :- രാമപഞ്ചായത്ത് ഄദ്ധ്യക്ഷന്മാരുമായി േച്ച ടേയ്ത് സംയുക്തമായി 

നെപ്പാോ   നികേശിന്നു..  കയ നിവഹണ സ്ഥാപനമായി 

രാമപഞ്ചായത്തുഔടള നിശ്ചയികേണ്ടതാണ്.  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

വിഹിതം ബന്ധടപ്പട്ട രാമപഞ്ചായത്തുഔള്പ്േ് ക്സഔമാറി നെപ്പാന്നുന്ന 

രീതി പരിഖണിോ   നികേശിന്നു.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

4.46 പുരംളം കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 08.08.2022 ടല ഔത്തും കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 

ടസക്രട്ടറിയുടെ 30.07.2022 ടല B- 1447/22 -ാാാം നമ്പ  ഔത്തും കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 09.06.2022 ടല 9 (1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം ഄനുബന്ധൄറിപ്പും  (SRG 

749/22 – CC/437/22). 

 വിഷയം:- പട്ടിഔജാതി സകെതങ്ങളില്  കസാളാ  ക്സലറ്റു സ്ഥാപിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച  ്

പുരംളം കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 2012-13 വാഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  സയകരാജ വിളന്നുഔള്പ്  

സ്ഥാപിന്നുന്നതിന് താടഴപ്പറയുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  എടുത്തിരു.. അടഔ 63 

സ്ഥലങ്ങളിലായി സയകരാജ വിളന്നുഔള്പ്  സ്ഥാപിോനായിരു. ലക്ഷയം. 

ക്രമ 

നമ്പ  

കപ്രാജക്ട് 
നമ്പ  

കപ്രാജക്ട് കപര് തുഔ 

(എസ്.സി.പി) 

1 175/12-13 ൄളനെ ഡിവിഷനില്  പട്ടിഔജാതി കഔാളനിഔളില്  
സയകരാജ വിളേ് സ്ഥാപിന്നുഔ 

1ു35ു000 രൂപ 

2 178/12-13 പുരംളം പഞ്ചായത്ത് 11ു12ു13 വാഡുഔളിടല 
കഔാളനിഔളില്  സയകരാജ വിളേ് സ്ഥാപിന്നുഔ 

1ു35ു000 രൂപ 

3 179/12-13 കലാേ് പഞ്ചായത്തിടെ ഡിവിഷ   9 ടല 
കഔാളനിഔളില്  സയകരാജ വിളേ് സ്ഥാപിന്നുഔ 

1ു35ു000 രൂപ 

4 183/12-13 കലാേ് പഞ്ചായത്തിടെ മൂെിയൂകോണം ഡിവിഷനില്  
സയകരാജ വിളേ് സ്ഥാപിന്നുഔ 

1ു35ു000 രൂപ 

5 184/12-13 ഈളനാെ് ഡിവിഷനില്  , ന്നന്നുന്ന് ഔാ ലകവലി 
കഔാളനിഔളില്  സയകരാജ വിളേ് സ്ഥാപിന്നുഔ 

1ു35ു000 രൂപ 

6 193/12-13 ഔീരുന്നുഴി ഡിവിഷനില്  പട്ടിഔജാതി കഔാളനിഔളില്  
സയകരാജ വിളേ് സ്ഥാപിേല്   

6ു00ു000 രൂപ 
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7 194/12-13 മൂെിയൂകോണം ഡിവിഷനില്  കേരിേല്  കഔാളനി 
, തുവന കഔാളനി മന്നത്ത് കഔാളനിു പ്ലാവില കഔാളനിു 
ക്സദവത്തറ കഔാളനിു പൂളയില്  കഔാളനി തുെങ്ങിയ 
സ്ഥലങ്ങളില്  സയകരാജ വിളേ് സ്ഥാപിന്നുഔ  

5ു65ു058 രൂപ 

  അടഔ 18ു40ു050 രൂപ 

ഇ തുഔ ഄടനട്ടില്  ഡികപ്പാസിറ്റ് ടേയ്തു. 2013-14 ല്  ഄടനട്ട് ടെണ്ടറിലൂടെ 

ഏജ സിടയ ഔടണ്ടത്തി പ്രവൃത്തി ഏല്പ്പിച്ചു. എന്നാല്  പ്രവൃത്തി ആതുവടര 

പൂത്തിയാേിയിട്ടില്ല. ഇ ഔാലയളവില്  രു ക്സലറ്റിന് 30ു000 രൂപ വീതം  സോ  സബ്സിഡി 

ഈണ്ടായിരു.. ആകപ്പാള്പ്  സോ  സബ്സിഡി ആല്ല. ഄതിനാല്  ഄടനട്ടില്  ഡികപ്പാസിറ്റ് ടേയ്ത 

തുഔയ്ക്ക്  ഴുവ   വിളന്നുഔ ലം സ്ഥാപിോ   ഔഴിയില്ല എന്ന് ഄടനട്ട് ഄറിയിച്ചിള്ള ണ്ട്.  

അദയം ടതരടഞ്ഞടുത്ത പട്ടിഔജാതി സകെതങ്ങളില്  21 എണ്ണം , തിയതായി രൂപീഔരിച്ച 

പുരംളം നഖരസഭാ പ്രകദശത്തു വരുന്നതാണ്. കശഷിന്നുന്ന 18 സകെതങ്ങള്പ്  പുരംളം കലാന്നു 

പഞ്ചായത്തു പ്രകദശത്താണ് സ്ഥിതി ടേയ്യുന്നത്. താടഴ പറയുന്ന ഇ സകെതങ്ങളില്  35ു000 

രൂപ നിരേില്  കസാളാ  ക്സലറ്റ് സ്ഥാപിോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 ആതിടെ പ്രവൃത്തി ഭാഖിഔമായി നെന്നിള്ള ണ്ട്. പ്പം ഇ കപ്രാജക്ടിടെ നെത്തിപ്പ്  

സംബന്ധിച്ച ് തകേശഭരണവൄപ്പിന് കനരിള്ള  ഔത്തയച്ചിള്ള ടണ്ട.ം ആകപ്പാള്പ്  വിഷയം 

ഉജവൄപ്പിടെ പരിഖണനയിലാടണ.ം ഄറിയിച്ചിള്ള ണ്ട്.   

 നിസിപ്പാലിറ്റി ഴിടഔയുള്ള പുരംളം കലാേ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്  വരുന്ന സയകരാജ  

വിളേ് സ്ഥാപിന്നുന്നതിന് ടതരടഞ്ഞടുത്ത കഔാളനിഔ ലടെ ലിേ് 

 

ക്രമ 

നമ്പ  

കസാളാ  ക്സലറ്റ് സ്ഥാപികേണ്ട സ്ഥലം ൄറിപ്പ് 

1 അല്ത്തറപ്പാട്ട് ജംഖ്ഷ   8-ാാാം വാഡ് ൄളനെ 
രാമപഞ്ചായത്ത് 

ക്സലറ്റ് ആ ോള്പ്  
ടേയ്തിള്ള ണ്ട്. ബാറ്ററി ടവച്ച ്
പ്രവത്തനക്ഷമം 
അേിയിട്ടില്ല. 

2 ഔാ ലകവലി കഔാളനി 7-ാാാം വാഡ് ൄളനെ 
രാമപഞ്ചായത്ത്  

ക്സലറ്റ് ആ ോള്പ്  
ടേയ്തിള്ള ണ്ട്. ബാറ്ററി ടവച്ച ്
പ്രവത്തനക്ഷമം 
അേിയിട്ടില്ല. 

3 ആെവട്ടം കഔാളനി 6-ാാാം വാഡ് ൄളനെ രാമപഞ്ചാ 
യത്ത് 

ക്സലറ്റ് ആ ോള്പ്  
ടേയ്തിള്ള ണ്ട്. ബാറ്ററി ടവച്ച ്
പ്രവത്തനക്ഷമം 
അേിയിട്ടില്ല. 

 

4 ൄമ്പിള്പ്  കമാെി കഔാളനി – ൄളനെ ഡിവിഷ    കപാസ്റ്റം ബാറ്ററി ോറുപയം 
ക്സസറ്റില്  
ആറേിടവച്ചിള്ള ണ്ട്.  

5 ൄറൄളഞ്ഞി കഔാളനി – ൄളനെ ഡിവിഷ    കപാസ്റ്റം ബാറ്ററി ോറുപയം 
ക്സസറ്റില്  
ആറേിടവച്ചിള്ള ണ്ട്. 
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6 അലവട്ടന്നുറ്റി കഔാളനി – ൄളനെ ഡിവിഷ    ക്സലറ്റ് ആ ോള്പ്  
ടേയ്തിള്ള ണ്ട്. ബാറ്ററി ടവച്ച ്
പ്രവത്തനക്ഷമം 
അേിയിട്ടില്ല. 

7 ഔരിയറ കഔാളനി – ൄളനെ ഡിവിഷ   

(പാലോള്ള കമാെി കഔാളനി)   

ക്സലറ്റ് ആ ോള്പ്  
ടേയ്തിള്ള ണ്ട്. ബാറ്ററി ടവച്ച ്
പ്രവത്തനക്ഷമം 
അേിയിട്ടില്ല. 

8 വാലുൄറ്റി – ൄളനെ ഡിവിഷ    ക്സലറ്റ് ആ ോള്പ്  
ടേയ്തിള്ള ണ്ട്. ബാറ്ററി ടവച്ച ്
പ്രവത്തനക്ഷമം 
അേിയിട്ടില്ല. 

9 മകലതില്  കഔാളനി – ഔീരുഴി ഡിവിഷ    

ഔീരുഴി ഭാഖം – 2 എണ്ണം 

ക്സലറ്റ് ആ ോള്പ്  
ടേയ്തിള്ള ണ്ട്. ബാറ്ററി ടവച്ച ്
പ്രവത്തനക്ഷമം 
അേിയിട്ടില്ല. 

10 മൂത്തിവിള കഔാളനി (തട്ടയില്  വാഡ് )  ക്സലറ്റ് ആ ോള്പ്  
ടേയ്തിള്ള ണ്ട്. ബാറ്ററി ടവച്ച ്
പ്രവത്തനക്ഷമം 
അേിയിട്ടില്ല. 

11 ഔീകച്ചരി ഏലാപ്പെി കഔാളനി – 2 എണ്ണം ക്സലറ്റ് ആ ോള്പ്  
ടേയ്തിള്ള ണ്ട്. ബാറ്ററി ടവച്ച ്
പ്രവത്തനക്ഷമം 
അേിയിട്ടില്ല. 

12 ഐ.എച്ച.്ഡി.പി കഔാളനി - (മങ്കുഴി വാഡ് ) –  

3 എണ്ണം 

ക്സലറ്റ് ആ ോള്പ്  
ടേയ്തിള്ള ണ്ട്. ബാറ്ററി ടവച്ച ്
പ്രവത്തനക്ഷമം 
അേിയിട്ടില്ല. 

13 ടഔായാള്ള ൄറ്റി കഔാളനി -3 എണ്ണം (ഔീരുഴി വാഡ് ) ക്സലറ്റ് ആ ോള്പ്  
ടേയ്തിള്ള ണ്ട്. ബാറ്ററി ടവച്ച ്
പ്രവത്തനക്ഷമം 
അേിയിട്ടില്ല. 

14 ൄമ്പഴൄറ്റി കഔാളനി - ആെമാലി വാഡ് - 2 എണ്ണം ക്സലറ്റ് ആ ോള്പ്  
ടേയ്തിള്ള ണ്ട്. ബാറ്ററി ടവച്ച ്
പ്രവത്തനക്ഷമം 
അേിയിട്ടില്ല. 

15 കതവരൄറ്റി കഔാളനി - ആെമാലി വാഡ് - 2 എണ്ണം ക്സലറ്റ് ആ ോള്പ്  
ടേയ്തിള്ള ണ്ട്. ബാറ്ററി ടവച്ച ്
പ്രവത്തനക്ഷമം 
അേിയിട്ടില്ല. 

16 ൄഴിോല കഔാളനി - ആെമാലി വാഡ് ക്സലറ്റ് ആ ോള്പ്  
ടേയ്തിള്ള ണ്ട്. ബാറ്ററി ടവച്ച ്
പ്രവത്തനക്ഷമം 
അേിയിട്ടില്ല. 

17 ലക്ഷംവീെ് കഔാളനി – പാറേര - 2 എണ്ണം ക്സലറ്റ് ആ ോള്പ്  
ടേയ്തിള്ള ണ്ട്. ബാറ്ററി ടവച്ച ്
പ്രവത്തനക്ഷമം 
അേിയിട്ടില്ല. 
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18 ഈെയാം  രുപ്പ് കഔാളനി - മല്ലിഔ വാഡ് 

3 എണ്ണം 

ക്സലറ്റ് ആ ോള്പ്  
ടേയ്തിള്ള ണ്ട്. ബാറ്ററി ടവച്ച ്
പ്രവത്തനക്ഷമം 
അേിയിട്ടില്ല. 

തീരുമാനം- 1) നിവഹണത്തിന്  പത് വഷകത്താളം ഔാലതാമസം വന്ന 

കപ്രാജക്ട് അയതിനാല്  വിശദ പരികശാധന അവശയ ള്ള 

താണ് എന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. ൊടത ആതു സംബന്ധിച്ച ്

െയല്  ഉജവൄപ്പിടെ പരിഖണനയില്  ഈണ്ട്. ആതികന്മല്  

മറ്റ് ഏജ സിഔ ലടെ ഄകനൃഷണ കണ്ടാ എന്നതും 

പരികശാധികേണ്ടതുണ്ട്. ഇ സാഹേരയത്തില്  ആകപ്പാള്പ്  

പരിഖണികേണ്ടതില്ല എന്ന് കയാഖം തീരുമാനിച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.47 , ന്നപ്ര സയത്ത് രാമപഞ്ചായത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 18.07.2022 ടല ഔത്തും , ന്നപ്ര ടതേ് 

രാമപഞ്ചായത്്ത ഔമ്മിറ്റിയുടെ 30.06.2022 ടല 12(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം  (SRG 716/22 

– CC/406/22). 

 വിഷയം :- ഔ.ൄട്ടി / ഔാളൄട്ടി പരിപാലനം 

 പ്രകതയഔ ഔ.ൄട്ടി പരിപാലനത്തിന് ധനസഹായം നല്ഔാ   മാഗകരകയില്  

ഄനുമതിയുണ്ട്. ടപാതു/പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിന് തകേശഭരണസ്ഥാപന വിഹിതം 6250 

രൂപു സംസ്ഥാന വിഹിതം 6250 രൂപു ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം 12ു500 രൂപ 

എന്നിങ്ങടനയാണ് നിരേ് നിശ്ചയിച്ചിരിന്നുന്നത്. പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തിന് 100 

ശതമാനം സബ്സിഡി നല്ഔാം. സംസ്ഥാന വിഹിതമായ 6250 രൂപ ലഭിോടത വന്നാല്  

ഇ തുഔ െി തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തില്  നി. നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

  തീരുമാനം :- സംസ്ഥാന (ക്ഷീരവിഔസന വൄപ്പ് ) വിഹിതം ലഭിോടത വരുന്ന 

സാഹേരയത്തില്  പിന്നീെ് പരിഖണിന്നുന്നതാണ്. ആകപ്പാള്പ്  ഄനുമതി 

നല്കഔണ്ടതിടല്ല. തീരുമാനിച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

4.48 േിറയി ഔീഴ് കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 

തിരുവനുരം, രം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 05.09.2022 ടല ഔത്തുഔ ലം (2 എണ്ണം) 

േിറയി ഔീഴ് കലാേ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 17.08.2022 ടല II (1)-ാാാം നമ്പ  

തീരുമാനവം   

(SRG 960/22 – CC/482/22). 

 വിഷയം :- ഄടുേള ടമച്ചടപ്പടുത്തല്  (സ്മാട്ട് ഔിച്ച  ) സംബന്ധിച്ച ്– വനിത ജനറല്  

കപ്രാ.നം: 97/23 

 

ഄെെല്   15ു00ു000 രൂപ 

(വിഔസനെണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് സ്മാട്ട് ഔിച്ചണ്ട  - വനിത 
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ഄഹരായ ഗുണകഭാക്താേള്പ്േ് നിലവിലുള്ള ഄടുേളയില്  ഔിച്ചണ്ട  സ്ലാബ് നിമ്മാണംു 

സ്ലാബ് രാക്സനറ്റ് / മാബിള്പ്/ക്സെല്  എന്നിവ ഈപകയാഖിച്ച ്വൃത്തിയാേല് , ഄടുേളയുടെ 

തറ ക്സെല്സ് പാഔല്ു ഔിച്ചണ്ട  സിെ് സ്ഥാപിേല്ു , ഔയില്ലാത്ത ഄടുപ്പ് സ്ഥാപിേല്ു 

ഄടുേളയില്  സാധനങ്ങള്പ്  സൂക്ഷിന്നുന്നതിന് റാേ്ു ഄലമാര എന്നിവ സ്ഥാപിേല്  

തുെങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന പ്രവത്തനം. രു ഗുണകഭാക്താവിന് 60ു000 രൂപ വീതം 

നല്ഔാനാണ് ഈകേശിന്നുന്നത്. അടഔ 25 ഗുണകഭാക്താേള്പ്. വനിതാ 

ഗെഔപദ്ധ്തിയിലാണ് ആത് ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിരിന്നുന്നത്. ഇ കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ 

സമിതി ഄനുമതി നിരസിച്ചു. ആതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- വനിത ശിശുവിഔസന വൄപ്പിടെ െി ഄഭിപ്രായം അരാഞ്ഞ് 

പിന്നീെ് പരിഖണിന്നുന്നതാണ്. 

നെപെി:- 1)ഡയറക്ടു വനിതാ ശിശുവിഔസന വൄപ്പ് ഡയറക്ടകററ്റ്  

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

4.49 േിറയി ഔീഴ് കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 

തിരുവനുരം, രം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 05.09.2022 ടല ഔത്തുഔ ലം (2 എണ്ണം) 

േിറയി ഔീഴ് കലാേ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 17.08.2022 ടല II (1)-ാാാം നമ്പ  

തീരുമാനവം   (SRG 959/22 – CC/483/22). 

 വിഷയം:- ഄടുേള ടമച്ചടപ്പടുത്തല്  (സ്മാട്ട് ഔിച്ച  ) സംബന്ധിച്ച ്– എസ്.സി വനിത 

കപ്രാ.നം: 135/23 

 

ഄെെല്   16ു25ു000 രൂപ 

(എസ്.സി.പി) 

കപര് സ്മാട്ട് ഔിച്ചണ്ട  - എസ്.സി. വനിത 

ഄഹതയുള്ള ഗുണകഭാക്താേള്പ്േ് നിലവിലുള്ള സ്ലാബിടല  ഔള്പ്വശം 2 ഄെി 

ഈയരത്തില്  ക്സെല്  പാഔല്ു , ഔയില്ലാത്ത ഄടുപ്പ് സ്ഥാപിേല് ു ഔിച്ചണ്ട  സിെ് 

സ്ഥാപിേല്ു ഄടുേളയുടെ തറ ക്സെല്പാഔി വൃത്തിയാേല്ു ഄടുേളയില്  

സാധനങ്ങള്പ്  സൂക്ഷിന്നുന്നതിന് റാേ്ു ഄലമാര എന്നിവ സ്ഥാപിേല്  തുെങ്ങിയവയാണ് 

പ്രവത്തനങ്ങള്പ്. രു ഗുണകഭാക്താവിന് 65ു000 രൂപ വീതം നല്ൄ.. അടഔ 25 

ഗുണകഭാക്താേള്പ്േ് നല്ഔാ   ഈകേശിന്നു.. വനിതാഗെഔ പദ്ധ്തിയിലാണ് കപ്രാജക്ട് 

ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിരിന്നുന്നത്. ആതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി ഄനുമതി നിരസിച്ചു. ആതിന് 

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- വനിത ശിശുവിഔസന വൄപ്പിടെ െി ഄഭിപ്രായം അരാഞ്ഞ് പിന്നീെ് 

പരിഖണിന്നുന്നതാണ്.  

നെപെി:- 1)ഡയറക്ടു വനിതാ ശിശുവിഔസന വൄപ്പ് ഡയറക്ടകററ്റ്  

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

4.50 കഔാള്ള ഔാല്  രാമപഞ്ചായത്ത് 
 
കഔാള്ള ഔാല്  രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസിഡെിടെ 31.08.2022 ടല A2-1143/2022-ാാാം നമ്പ  

ഔത്്ത (SRG 1000/22 ). 
  

 

വിഷയം :- ടതരുവവിളേ് ടമയിെന സ് സംബന്ധിച്ച ് 
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കപ്രാ.നം: 1/23 ഄെെല്   12ു92ു000 രൂപ 

കപര് ടതരുവ വിളേ് ടമയിെന സ് 
 

രാമപഞ്ചായത്തിടല ടതരുവവിളേിടെ ഄറ്റൄറ്റപ്പണിേ് 2021-22 ല്  ശ്രീ സുകരഷ്  

ൄമാ  പിു എസ്.ബി. ആലക്ട്രിേല്  വക്സ്ു ഈച്ചേെ എന്നയാടളയാണ് ടെണ്ടറിലൂടെ 

ചുമതലടപ്പടുത്തിയത്. ആയാള്പ്  സമപ്പിച്ച ടെണ്ട   KSEB യുടെ ഄംഖീെത നിരേികനോള്പ്  

വിളന്നുഔ ലടെ ടമയിെന സിന് 11 ശതമാനവം , തിയ വിളന്നുഔള്പ്േ് 4.5 ശതമാനവം 

ൄറവാണ്.  ആയാള്പ്  ടതരുവ് വിളേ് പരിപാലനം ൄറ്റമറ്റരീതിയിലാണ് നെത്തിയിള്ള ള്ളത്. 

ഄതിനാല്  21.03.2022 ടല ഭരണസമിതി തീരുമാന പ്രഔാരം ആയാള്പ്ന്നു തടന്ന ടെണ്ട  

ഔാലാവധി , തുേി നിശ്ചയിച്ച ് 2022-23 ടല ടതരുവ് വിളേ് ടമയിെന സും ഏല്പിച്ചു. 

ആങ്ങടന പഴയ ഔരാറുഔാരനു തടന്ന പ്രവൃത്തി ഏല്പിോ   ഭരണസമിതി 

തീരുമാനടമടുത്തകപ്പാള്പ്  , തിയ ടെണ്ട  വിളിേണടമന്ന് ടസക്രട്ടറി 

ഄറിയിച്ചിരു.ടവെിലും , തിയ ടെണ്ട  ക്ഷണിച്ചാല്  നിരേ് വദ്ധ്ിോനും ഄതുവഴി 

ഄധിഔ ടേലവ് വരാ   ആെയുടണ്ട.ം കയാഖം വിലയിരുത്തി. ആതിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തിലാണ് പഴയ അള്പ്േ് തടന്ന ഇ വഷടത്ത പ്രവൃത്തിയും നല്ഔിയത്. ഇ 

ഔരാറുഔാരന് ഇ വഷടത്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്  പ്രഔാരം തുഔ നല്ഔാനും തുെ.ം 

ആയാള്പ്   കകന വേ് ടേയ്യുന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമ. ള്ള അവശയം സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ൄറഞ്ഞ നിരേില്  ൄറ്റമറ്റ രീതിയില്  ഔരാറുഔാര   പ്രവൃത്തി ടേയ്തു 

എന്നതുെി പരിഖണിച്ച ് പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്  തുഔ നല്ഔാ   

ഄനുമതി നല്ൄ.. സാമ്പത്തിഔ വഷത്തിടെ 

ഄവസാനപാദത്തികലന്നു ഔെന്നുന്ന സാഹേരയത്തില്  ഇ 

ഔരാറുഔാരടന ടഔാണ്ട് ഇ വഷടത്ത പ്രവൃത്തിഔള്പ്  െി 

ടേേിപ്പിോ   ഄനുമതി നല്ൄ.. ഄടുത്ത വഷം നിയമ 

പ്രഔാര ള്ള നെപെി ക്രമത്തിലൂടെ ഔരാറുഔാരടന ടതരടഞ്ഞടുേണം.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.51 പൂവച്ചല്  രാമപഞ്ചായത്്ത 

ബഹു. ഄരുവിേര MLAയുടെ 28.06.2022 ടല 322/MLA/ARVK/2022-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും 

പൂവച്ചല്  രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 22.02.2022 ടല V1(15)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം  

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

     വിഷയം:-  രന്ഥശാലഔ ലടെ ക്സവദുതി ബില്ലം പത്രമാസിഔഔ ലടെ ബില്ലം നല്ഔാ    

             ഄനുമതി.  

പൂവച്ചല്  രാമപഞ്ചായത്തിടല വിവിധ വാഡുഔളിലുള്ള ജനതാ രന്ഥശാലു പ്രിയദശിനി 

രന്ഥശാലു മിനി നഖ  ഔള്പ്ച്ചറല്  ഄകസാസികയഷ   രന്ഥശാല എന്നിവ കഔരള കേറ്റ് 

ക്സലബ്രറി ഔയണ്ടസിലുമായി ഄെിലികയറ്റു ടേയ്തതാണ്. ഇ രന്ഥശാലഔളിടല ക്സവദുതി 

ബില്ു പത്രമാസിഔഔള്പ്  എന്നിവയുടെ ടേലവ് രാമപഞ്ചായത്ത് തനതുെണ്ടില്  നി. 

നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

   തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിച്ചു. രന്ഥശാലഔള്പ്േ് ക്സലബ്രറി ഔയണ്ടസില്  

നല്ൄന്ന രാെില്  നിന്ന് ആതിനുള്ള വിഹിതം ഔടണ്ടകത്തണ്ടതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (എെ്.എം) വൄപ്പ് 
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4.52 പാലോെ് ക്സജവഔാഷിഔ ഈത്പാദന വിപണന സമിതി 

പാലോെ് ക്സജവഔാഷിഔ ഈല്പാദന വിപണന സമിതി (Reg.No. PKD/CA/81/2021) 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 07.09.2022 ടല ഔത്തും 26.07.22 ല്  െിയ കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി 
കയാഖത്തിടെ മിനിറ്റ്സും (SRG 938/22).  

    വിഷയം:- െഷിേ് – സബ്സിഡി നല്ൄന്നതില്  വയക്തത വരുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച ്

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സ്രപദ്ധ്തി സബ്സിഡി- ധനസഹായമാഗകരക പ്രഔാരം (28.05.2022 

ടല 115/2022 തസൃഭവ നമ്പ  ഈത്തരവ് ) ക്സജവവളംു ൄമ്മായംു കഡാകളാക്സമറ്റ് 

(പ്രാകദശിഔമായി ഈല്പാദിപ്പിന്നുന്ന വളങ്ങള്പ്  ഈള്പ്ടപ്പടെ) വളച്ചാ തൃരഔങ്ങള്പ്ു 

ജീവാണുവളങ്ങള്പ്  എന്നിവ സബ്സിഡികയാടെ നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔിയിള്ള ണ്ട്. ആത് 

ഏടതാടേ സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് വാങ്ങണടമന്ന് മാഗകരകയില്  വയക്തമാേിയിള്ള ണ്ട്. 

െഷി കമകലയിടല സബ്സിഡിയില്  േില കഭദഖതി വരുത്തണടമന്ന് പല 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ ലം അവശയടപ്പട്ടിരു.. ആതനുസരിച്ച ് 23.07.22 ല്  എസ്.അ.ജി 

ഒെീസില്  െഷി വൄപ്പിടല ഈകദയാഖസ്ഥരുമായി കയാഖം കേ.. ഇ കയാഖത്തില്  

ക്സജവവളം വാങ്ങുന്നതിന് മാഗകരകയില്  കിിഔ 6.1 ക്രമനമ്പ  1-ല്  പറയുന്ന 

സ്ഥാപനങ്ങ ലടെ ലിേില്  െഷി വൄപ്പിടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തിരുവനുരം, രം 

പാലോെ് എന്നീ ജില്ലഔളില്  പ്രവത്തിച്ചു വരുന്ന കേറ്റ് ബകയാ ടെട്ടിക്സലസ  

ലാബുഔള്പ്ു ഄകരാ സവീസ് ടസെ ു ആകോകഷാപ്പുഔള്പ്  എന്നിവെി 

ഈള്പ്ടപ്പടുത്തണടമന്ന് െഷി വൄപ്പ് അവശയടപ്പട്ടിരു.. ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 26.07.2022 ടല കയാഖത്തില്  ക്സജവവളം വാങ്ങുന്നതിനു 

നികേശിച്ചിള്ള ള്ള സ്ഥാപനങ്ങ ലടെ പട്ടിഔയില്   ഔളില്  പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങടളയും 

ഈള്പ്ടപ്പടുത്താ   തീരുമാനിച്ചു. എന്നാല്  “ക്സജവവളം” എന്നതിനുപഔരം മാഗകരകയില്  

കിിഔ 6.1 ക്രമനമ്പ  1 ല്  പറയുന്ന എല്ലാ ആനങ്ങ ലം (ക്സജവവളംു ൄമ്മായംു 

കഡാകളാടമറ്റ്ു പ്രാകദശിഔമായി ഈല്പാദിപ്പിന്നുന്ന വളങ്ങള്പ്  ഈള്പ്ടപ്പടെ വളച്ചാ തൃരഔങ്ങള്പ്  

ജീവാണു വളങ്ങള്പ് ) എന്ന് കേേണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 തീരുമാനം :- കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 26.07.2022 ടല കയാഖതീരുമാന 

പ്രഔാരം സബ്സിഡി – ധനസഹായ മാഗകരക കിിഔ 6.1 ക്രമ നമ്പ  

1-ല്  ക്സജവവളം വാങ്ങുന്നതിന് നികേശിച്ചിള്ള ള്ള സ്ഥാപനങ്ങ ലടെ 

ലിേില്  െഷി വൄപ്പിടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തിരുവനുരം, രംു 

പാലോെ് എന്നീ ജില്ലഔളില്  പ്രവത്തിന്നുന്ന കേറ്റ് ബകയാ 

ടെട്ടിക്സലസ  ലാബുഔള്പ്ു ഄകരാ സവീസ് ടസെു 

ആകോകഷാപ്പുഔള്പ്  എന്നിവ െി ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിള്ള ണ്ട്. 26.07.2022 ടല 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രഔാരം ഇ സ്ഥാപനങ്ങളില്  

നിന്ന് ക്സജവവളം വാങ്ങാം എന്നാണ് കരകടപ്പടുത്തിയിരുന്നത്.  ഇ 

സ്ഥാപനത്തില്  നിന്ന് വാങ്ങാവന്ന ക്സജവവളം എന്നതിനു പഔരം 

സബ്സിഡി മാഗകരകയിടല കിിഔ 6.1 ക്രമ നമ്പ  1 ല്  A,B,C 

ആനമായി പറയുന്ന എല്ലാ ആനങ്ങ ലം (ക്സജവ വളംു ൄമ്മായംു 

കഡാകളാക്സമറ്റ്ു പ്രാകദശിഔമായി ഈല്പാദിപ്പിന്നുന്ന വളങ്ങള്പ്  ഈള്പ്ടപ്പടെ 

വളച്ചാ തൃരഔങ്ങള്പ്ു ജീവാണു വളങ്ങള്പ് ) എന്നിവ  ഔളില്  പറഞ്ഞ 

സ്ഥാപനങ്ങളില്  നി. വാങ്ങാവന്നതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 



35 
 

4.53 കഔരള കാദി രാമവയവസായ കബാഡ് 

കഔരളകാദി രാമവയവസായ കബാഡ് ക്സവസ് ടേയമാടെ 23.09.2022 ടല ഔത്്ത   

(SRG 1028/2022). 

 വിഷയം:- കാദിവയവസായ യൂണിറ്റിനു നല്ഔിയിരുന്ന പഴയ സബ്സിഡി – ധനസഹായ 

നിരേ് , നഃസ്ഥാപിേണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

കഔരള കാദി രാമവയവസായ കബാഡിടെ ഔീഴില്  പ്രവത്തിന്നുന്ന യൂണിറ്റുഔള്പ്േ്  

26.07.2020 ടല 1400/2020/തസൃഭവ ഈത്തരവ പ്രഔാരം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ് േ് 

നല്ഔാവന്ന സബ്സിഡി/ധനസഹായ നിരേ് , നഃസ്ഥാപിേണടമന്നാവശയ 

ടപ്പട്ടിരിന്നു.. 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 27.05.2020 ടല കയാഖ തീരുമാനമനുസരിച്ച ് 26.07.2020 

ടല 1400/2020/തസൃഭവ ഈത്തരവ പ്രഔാരം ഄ. നിലനിന്ന (13-ാാാം പഞ്ചവത്സ്ര 

പദ്ധ്തി സബ്സിഡി മാഗകരക) മാഗകരകയില്  കാദി യൂണിറ്റുഔള്പ്േ് നല്ഔാവന്ന 

ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച ്താടഴ പറയുന്നവ ട്ടി കേത്തു.  

“കാദി രാമ വയവസായ ഔമ്മീഷകെയും കഔരള കാദി വയവസായ കബാഡികെയും 

ഄംഖീഔാര ള്ള കാദി സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ന്നും കഔരള കാദി രാമവയവസായ കബാഡിന് 

സൃുരംമായി ഈള്ളതും മറ്റ് ഏജ സിഔള്പ്  വിള്ള  നല്ഔിയതുമായ സ്ഥലത്ത് നിലവിലുള്ള 

യൂണിറ്റുഔള്പ്േ് കാദി രാമവയവസായ ടഔട്ടിെ നിമ്മാണത്തിനും ഄറ്റൄറ്റപ്പണിഔള്പ്  

നെത്തുന്നതിനുംു േേഔ ലം തറിഔ ലം മറ്റ് ഈപഔരണങ്ങള്പ്  വാങ്ങി നല്ൄന്നതിനും 100 

ശതമാനം സബ്സിഡി നല്ഔാവന്നതാണ്. മറ്റുസ്ഥാപനങ്ങള്പ്േ് / സംഗങ്ങള്പ്േ് ഄ. 

നിലനിന്ന മാഗകരക  പ്രഔാര ള്ള 80 ശതമാനം സബ്സിഡിയും നല്ഔാം”. ആത് 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധ്തി മാഗകരകയില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. ആത് െി 

, തിയ മാഗകരകയില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- കാദി സംഗത്തിനു നല്ഔിയിരുന്ന ധനസഹായ തുഔടയ 

ഄെിസ്ഥാനടപ്പടുത്തിയാണ് കാദി യൂണിറ്റുഔള്പ്ന്നും ധനസഹായ നിരേ് 

26.07.2020 ടല ഈത്തരവ പ്രഔാരം നിശ്ചയിച്ചടതന്ന് കയാഖം 

വിലയിരുത്തി. ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ക്സവസ് ടേയമാ   

അവശയടപ്പട്ടതുകപാടല 26.07.2020 ടല സോ  ഈത്തരവില്  പറയുന്ന 

100 ശതമാനടമന്ന നിരേ് മാഗകരകയില്  ട്ടികച്ചോ   തീരുമാനിച്ചു. 

എന്നാല്  പതിനാലാം പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധ്തി മാഗകരകയില്  മറ്റു 

സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ന്നും സംഗങ്ങള്പ്ന്നു ള്ള സബ്സിഡി നിരേ് പതിമൂന്നാം 

പദ്ധ്തിയില്  നിലനിന്നിരുന്ന 80 ശതമാനത്തില്  നിന്ന് 50 

ശതമാനമായി ൄറച്ചിള്ള ണ്ട്. ഇ നിരേ് എല്ലാ സംഗങ്ങള്പ്ന്നു ള്ള 

ടപാതു തീരുമാനമാണ്. ഄതിനാല്  26.07.2020 ടല ഈത്തരവില്  

പറയുന്ന മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്പ്േ് / സംഗങ്ങള്പ്േ്  നല്ഔാവന്ന 

സബ്സിഡി 80 ശതമാനടമന്നത് 50 ശതമാനമായി പരിമിതടപ്പടുത്തു.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
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4.54 തൃത്താല കലാേ് പഞ്ചായത്ത് – ോലികശികരി സാമൂഹയാകരാഖയ കഔന്ദ്രം 

ോലfകശികരി സാമൂഹയാകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തിടല ഔരാ  ജീവനോരി ശ്രീമതി ടറനിഷയുടെ 

28.07.2022 – ടല ഔത്്ത   (SRG 1805/22). 

 വിഷയം:- സാമൂഹയാകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തിടല ഔരാ  ജീവനോേ് കവതനം സംബന്ധിച്ച.് 

തൃത്താല കലാന്നു പഞ്ചായത്തു  കകന ോലികശികരി സാമൂഹിഔാകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തില്  

ഔരാറെിസ്ഥാനത്തില്  കജാലിോടര നിയമിച്ചിള്ള ണ്ട്. ഔരാെിസ്ഥാനത്തില്  

നിയമിന്നുന്നവേ്  ധനവൄപ്പികെയും തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പികെയും ഈത്തരവ 

പ്രഔാര ള്ള കവതനം ലഭിന്നുന്നിടല്ലന്ന് ഄറിയിച്ചിരിന്നു.. പ്പം ആവേ് ഄഹമായ 

ഄവധിയും ലഭിന്നുന്നില്ല എന്നറിയിച്ചിള്ള ണ്ട്. ആതു പരിഹരിോ   നികേശം 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

തീരുമാനം 

:- 

1) അകരാഖയ വൄപ്പിടെ ഈത്തരവം തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പിടെ 

സന്നുലറും പ്രഔാരം കഡാക്ടമാന്നും പാരാടമഡിേല്  

ോെിനും ഄഡ്കഹാേ് സാലറി നല്ഔണടമ.ടണ്ടെിലും 

ഄതതു തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ ലടെ െണ്ടിടെ ലഭയതെി 

ഔണേിടലടുകേണ്ടതുടണ്ടന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. 

ഄതിനാല്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില്  തടന്ന വിഷയം 

േച്ച ടേയ്തു തീരുമാനടമടുോ   നികേശിന്നു..  

2) മറ്റു ഔരാ  കജാലിോേ്  ധനവൄപ്പിടെ ഔാലാഔാലങ്ങളില്  

ഈള്ള ഈത്തരവ പ്രഔാരം കവതനം നല്ഔണടമന്ന് നികേശം 

നല്ൄ.. പ്പം ധനവൄപ്പിടെ ഈത്തരവ പ്രഔാര ള്ള ഄവധി 

എല്ലാ വിഭാഖം അള്പ്ോന്നും നല്ഔണടമ.ം നികേശം 

നല്ൄ.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.55 മൂവാറ്റു, ഴ കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 14.09.2022 ടല ഔത്തുഔള്പ്  (2 എണ്ണം) ഄനുബന്ധ 

കരകഔ ലം  (SRG 969/22 – CC/471/2022). 

വിഷയം: ഖാന്ധി പ്രതിമ സ്ഥാപിന്നുന്നതിനു ഏജ സിടയ നിശ്ചയിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 64/23 

 

ഄെെല്   5ു00ു000 രൂപ 

(തനതുെണ്ട് ) 

കപര് കലാേ് ഒെീസ് കഔാമ്പയണ്ടില്  ഖാന്ധി പ്രതിമ 
സ്ഥാപിേല്  

മൂവാറ്റു, ഴ കലാേ് പഞ്ചായത്ത് കഔാമ്പയണ്ടില്  ഖാന്ധി പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച ്

ഄതികനാെനുബന്ധിച്ച ് ആുരംയ   സൃാതന്ത്രയ സമരവമായി ബന്ധടപ്പട്ട അട്ട് വന്നുഔള്പ്ു 

, ല്ലടഔാണ്ടുള്ള ലാെ് കരപ്പിംഖ് എന്നിവയും ടേോനുകേശിന്നു.. ഇ പ്രവൃത്തിഔള്പ്  കഔരള 

രാമ വിഔസന സാനികറ്റഷ   ടസാക്സസറ്റി  കകന ടേോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 
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തീരുമാനം :- ടപാതു വിഷയം കിിഔ 1-ടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീെ് 

പരിഖണിോ   തീരുമാനിച്ചു.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (അ.സി) വൄപ്പ് 

4.56 എരകഞ്ഞാളി ബഡ്സ് റിഹാബിലികറ്റഷ   ടസെ   

ഔണ്ണൂ  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 30.08.2022 ടല ഔത്തും എരകഞ്ഞാളി രാമപഞ്ചായത്ത് 

ടസക്രട്ടറിയുടെ 22.08.2022 ടല A3/2900/21-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും   (SRG 943/22 – CC/496/22). 

വിഷയം: ബഡ്സ് റിഹാബിലികറ്റഷ   ടസെറിന് കലാേ് / ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു നല്ൄന്ന   

           വിഹിതം ക്സദനം ദിന ടേലവിന് ഈപകയാഖിോ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

കപ്രാ.നം: 10/23 ഄെെല്   13ു50ു000 രൂപ 

 വിഔസനെണ്ട് ജനറല്   6ു00ു000  രൂപ 

 കലാേ് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 2ു00ു000 രൂപ 

 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 4ു00ു000 രൂപ 

 തനത് െണ്ട് 1ു50ു000 രൂപ 

കപര് എരകഞ്ഞാളി ബഡ്സ് റിഹാബിലികറ്റഷ   ടസെറിടെ ക്സദനംദിന 
ടേലവ് 

എരകഞ്ഞാളി രാമപഞ്ചായത്തിടെ ബഡ്സ് റിഹാബിലികറ്റഷ   ടസെറിനു കവണ്ടി 

തോറാേിയിരിന്നുന്ന കപ്രാജക്ടില്  കലാേ്ു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു വിഹിതവം 

ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിള്ള ണ്ട്. ആങ്ങടന ലഭിന്നുന്ന വിഹിതം ബഡ്സ് റിഹാബിലികറ്റഷ   

ടസെറിടെ ക്സദനം ദിന ടേലവിന് ഈപകയാഖിോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- മാഗകരക പ്രഔാരം ബഡ്സ് സ്കൂള്പ്  / റിഹാബിലികറ്റഷ   

ടസെറുഔള്പ്േ് സ്ഥലം വാങ്ങല്ു ടഔട്ടിെ നിമ്മാണംു െണിച്ച  

മറ്റു ഈപഔരണങ്ങള്പ്  എന്നിവയ്ക്കാണ് കലാേ്ു ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുഔള്പ്  വിഹിതം ക്സഔമാറുന്നത്. ആത്തരം ഭയതിഔ 

സയഔരയം ഈറപ്പാേി മാത്രകമ കലാേ്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്  നി. 

ലഭിന്നുന്ന വിഹിതം ക്സദനംദിന ടേലവിനായി ഈപകയാഖിോവ 

എന്ന നിബന്ധനകയാടെ ഄനുമതി നല്ൄ.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.എ) വൄപ്പ് 

 
4.57 ക്സബസണ്ടവാലി രാമപഞ്ചായത്ത് 
 

ആടുേി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 11.07.2022 ടല ഔത്തും ക്സബസണ്ട  വാലി 
രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ  17.05.2022 ടല IV(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനവം (SRG 
693/22 – CC/394/22). 

 
 

 

വിഷയം:- കപ്രാജക്ട് തോറാോടത ടേയ്ത പ്രവത്തിേ് തുഔ നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്
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കപ്രാ.നം: 79/23 ഄെെല്   20ു00ു000 രൂപ 
(വിഔസനെണ്ട് ജനറല് ) 

കപര്  ള്ള ഔാെ് പാെം കതാെ് ക്സസഡ് ടഔട്ടല്  
 

 

ക്സബസണ്ടവാലി രാമപഞ്ചായത്തിടല  ള്ള ഔാെ് പാെകശകരത്തിടെ കതാെ് ക്സസഡ് 

ടഔട്ടാനായി 2017-18 ല്  49.75 ലക്ഷം രൂപ െഷി വൄപ്പിന് ഄനുവദിച്ചിരു.. ഇ തുഔ 

രാമപഞ്ചായത്തിടെ ജനറല്  പപ്പസ് െണ്ടിടെ റ്റി.എസ്.ബി ഄേയണ്ടില്  ക്രഡിറ്റ് ടേയ്തു. 

ഇ തുഔ ഈപകയാഖിച്ച ്കപ്രാജക്ട് തോറാോടത സാകെതിഔാനുമതി വാങ്ങി ടെണ്ട  ടേയ്തു. 

ആകപ്പാള്പ്  പ്രവൃത്തി പൂത്തിയായിവരു.. രഷറിയില്  സൂക്ഷിച്ച തുഔ തനതുെണ്ടായി ഔരുതി 

മറ്റാവശയങ്ങള്പ്ോയി ഈപകയാഖിച്ചു. ആകപ്പാള്പ്  ഔരാറുഔാര   പാട്ട് ബില്  സമപ്പിച്ചു. ഇ 

സാഹേരയത്തില്  ഇ പ്രവൃത്തിയുടെ തുഔ നല്ഔാനായി വിഔസനെണ്ട് ഈള്പ്ടപ്പടുത്തി 

കപ്രാജക്ട് തോറാേിയിള്ള ണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം :- 1) െഷി വൄപ്പില്  നി. ലഭയമായ തുഔ മറ്റാവശയത്തിനു 

ടേലവഴിച്ചത് ടസക്രട്ടറിയുടെ ഭാഖത്തുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ്. 

കപ്രാജക്ട് തോറാോടത ടെണ്ട  ടേയ്ത് പ്രവൃത്തി അരംഭിച്ചത് 

ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഭാഖത്തു നി.ണ്ടായ വീഴ്ചയാണ്.  

2) ആതു പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   പഞ്ചായത്ത് 

ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി.  റികപ്പാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാ 

നത്തില്  പിന്നീടു പരിഖണിന്നും. 

നെപെി:- 1) പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ട  

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.58 ഄട്ടപ്പാെി കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 

ഄട്ടപ്പാെി കലാന്നുപഞ്ചായത്്ത ക്സവസ് പ്രസിഡെിടെ 29.09.2022 ടല ഔത്്ത (SRG 1061/22). 

വിഷയം:- കഔാട്ടത്തറ അശുപത്രിയില്  ഄധിഔമായി ോെിടന കലാന്നു പഞ്ചായത്തില്   

               നി.ം നിയമിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച ് 

കപ്രാ.നം: 188/23 ഄെെല്   10ു00ു000 രൂപ 

(ടമയിെന സ് രാെ് – കനാണ്ട  കറാഡ്) 

കപര് കഔാട്ടത്തറ GTSH HMC താത്ോലിഔ ജീവനോേ് കവതനം 

ഄട്ടപ്പാെിയിടല പട്ടിഔവഗ വിഭാഖങ്ങള്പ്േ് കസവനം നല്ൄഔ എന്ന 

ലക്ഷയകത്താടെയാണ് കഔാട്ടത്തറ ക്സരബല്  ടസ്പഷയാലിറ്റി അശുപത്രി പ്രവത്തിന്നുന്നത്. 

ആവിടെ ജനറല്  ടമഡിസി  ു ഒകത്താു ആ.എ .െിു ക്സഖനകോളജിു ടസേയാരിു 

സജറിു ശിശുകരാഖ വിദഗ്ദ്ധ കസവനംു ഔണ്ണ് കരാഖംു ഡയാലിസിസ് തുെങ്ങിയ 

ടസ്പഷയാലിറ്റിയുണ്ട്. ഡയാലിസിസിന് ആകപ്പാഴുള്ള രു ഷിഫ്റ്റിനു പഔരം രണ്ടു ഷിഫ്റ്റാേണം. 

അശുപത്രിയുടെ സുഖമമായ പ്രവത്തനത്തിന് ഄധിഔ ോെിടന നിയമികേണ്ടതുണ്ട്. 

എച്ച.്എം.സിയില്  മതിയായ വരുമാനമില്ലാത്തതിനാല്  താകാലികാലിഔാെിസ്ഥാനത്തില്  താടഴ 
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പറയും പ്രഔാരം ഄധിഔമാള്പ്ോടര കലാേ് പഞ്ചായത്തില്  നി. കനാണ്ടകറാഡ് 

ടമയിെന സ് രാറുപയപകയാഖിച്ച ്നിയമിോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

1) ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷയ   - 1 എണ്ണം 

2) ോെ് കനഴ്സ് കരഡ് II – 3 എണ്ണം 

3) ലാബ് ടെക്നീഷയ   - 1 എണ്ണം 

4) ടസഔൂരിറ്റി ജീവനോ  - 2 എണ്ണം 

തീരുമാനം:-  ഔളില്  പറഞ്ഞ പ്രഔാരം അള്പ്ോടര നിയമിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച ്

അകരാഖയ വൄപ്പ് ഡയറക്ട  പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔണം. 

അകരാഖയ വൄപ്പില്  നിന്ന് ആവടര നിയമിോ   സാധിന്നുകമാ എ. 

പരികശാധിേണം. പ്പം ആത് ക്സരബല്  ടസ്പഷയാലിറ്റി അശുപത്രി 

അയതിനാല്   ഔളില്  പറഞ്ഞവടര നിയമിോനായി അവശയമായ 

െണ്ട് പട്ടിഔവഗ വിഔസന വൄപ്പില്  നി. നല്ഔാ   ഔഴിയുകമാ എന്ന് 

പരികശാധിച്ച ്റികപ്പാട്ട് നല് ഔാ   പട്ടിഔവഗ വിഔസന ഡയറക്ടകറയും 

ചുമതലടപ്പടുത്തി.   

നെപെി:- 1) ഡയറക്ടു അകരാഖയവൄപ്പ്  

2)ഡയറക്ടു പട്ടിഔവഗ വിഔസന വൄപ്പ്  

3)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.59 പഞ്ചായത്്ത ഡയറക്ട  - HDPE ടേെിച്ചട്ടി 

പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടറുടെ 05.05.2022 ടല PAN/6090/2022/J1 (DP) നമ്പ  ഔത്തും ശ്രീ 

്മൊ സിസ് വഗീസ് ഄെികോെ്ു തൃശ്ശൂ  എന്ന അള്പ്  CMO കപാട്ടല്   കകന നല്ഔിയ 

ഔത്തും ഄനുബന്ധ കരകഔ ലം കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 26.07.2022 ടല കയാഖ 

തീരുമാനവം ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 06.09.2022 ടല 8874/H1/2022/KSHO 

നമ്പ  ഔത്തും  (SRG 1068/22). 

  വിഷയം:- HDPE ടേെിച്ചട്ടിയുടെ ഈപകയാഖം കപ്രാത്സ്ാഹിപ്പിേണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

ഄടുേളകത്താട്ടംു ടെറസ് ഖാഡ   പച്ചേറി െഷിേ് കരാബാഖിനു പഔരം High Density 

Poly Ethylene (HDPE) ടേെിേട്ടി കപ്രാത്സ്ാഹിപ്പിേണടമ.ം ആതു വാങ്ങാ   

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്േ് നികേശം നല്ഔണടമ.മാണ് ഔത്തു നല്ഔിയ അ ലടെ 

അവശയം. HDPE ടേെിേട്ടിഔ ലടെ ഗുണനിലവാരം ു ആത്തരം േട്ടിഔള്പ്  ഈപകയാഖിന്നുന്നതിടെ 

പ്രാകയാഖിഔതു ഗുണകമന്മ തുെങ്ങിയവയികന്മല്  കഔരള ഔാഷിഔ സവഔലാശാലയുടെ 

വിദകഗ്ദ്ധാപകദശം കതെി െഷി വൄപ്പു ഡയറക്ടകറാെ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി നികേശിച്ചിരു.. 

 െഷി ഡയറക്ടറുടെ റികപ്പാട്ട് ലഭിച്ചതിനു കശഷം  ഔളില്  പറഞ്ഞ വയക്തിയുമായി 

ആതിടെ വിലയെേ ള്ള ഔാരയങ്ങള്പ്  േച്ച ടേോ   ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടടറ 

ചുമതലടപ്പടുത്തി. HDPE ടേെിേട്ടിഔ ലടെ നിമ്മാണ യൂണിറ്റ് ൄടുംബശ്രീ തുെങ്ങുന്നതിടെ 

സാധയത പരികശാധിന്നുന്നകതാടൊപ്പം ആതിടെ വിതരണവം ഏടറ്റടുേണടമന്ന് 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖം നികേശിച്ചിരു.. 

 തുെന്ന് െഷി ഡയറക്ട  ആതികന്മല്  റികപ്പാട്ട് നല്ഔി. ഔാഷിഔ സവഔലാശാല 

HDPE ടേെിേട്ടിയികന്മല്  പഠനങ്ങടളാ.ം നെത്തിയിട്ടില്ല എന്നറിയിച്ചിള്ള ണ്ട്. തുെന്ന് െഷി 
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ഡയറക്ട  ടഔാച്ചിയിടല Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology 

(CIPET) എന്ന സ്ഥാപനത്തിടെ ഄഭിപ്രായമാരാഞ്ഞു. CIPETയുടെ റികപ്പാട്ട് പ്രഔാരം ഇ 

േട്ടിഔള്പ്  5 വഷോലകത്തേ് ഇടു നില്ന്നുന്നതാടണ.ം FSSAI ോകെഡുപ്രഔാരം 

പരിസ്ഥിതിേ് കദാഷം ടേോത്തതാടണ.ം കരകടപ്പടുത്തിയിള്ള ണ്ട്. ഄതിനാല്  HDPE 

ടേെിേട്ടിഔള്പ്  ഈപകയാഖിന്നുന്നതിന് ശുപാശ ടേോവന്നതാടണന്ന് െഷി ഡയറക്ട  

ഄറിയിച്ചിരു.. HDPE ടേെിേട്ടിഔള്പ്േ് 5 വഷ ഖയാരെി നല്കഔണ്ടതാടണ.ം രു 

ടേെിച്ചട്ടിേ് (വലിപ്പം പറഞ്ഞിട്ടില്ല) 140 രൂപയില്  ടുതല്  വില അവാ   പാെിടല്ല.ം െഷി 

ഡയറക്ട  ഄറിയിച്ചു. 

 ആതനുസരിച്ച ്ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട  ടേെിച്ചട്ടിഔള്പ്  നിമ്മിന്നുന്ന സ്ഥാപന 

ഈെമയുമായി േച്ച ടേയ്തു. ആവ  ൄടുംബശ്രീ നിമ്മാണ യൂണിറ്റുഔള്പ്  സ്ഥാപിോ   

ഈകേശിന്നുന്നിടല്ല.ം ഄവ  നിമ്മിന്നുന്ന ടേെിച്ചട്ടിഔള്പ്  ഔമ്മീഷ   വയവസ്ഥയില്  

ൄടുംബശ്രീ  കാുരംിരം വിപണനം നെത്തുഔയാണ് ലക്ഷയടമ.ം ഄറിയിച്ചിള്ള ണ്ട്. സൃഔാരയ 

വയക്തിഔള്പ്  നിമ്മിന്നുന്ന ഈല്പന്നങ്ങള്പ്  ൄടുംബശ്രീ വഴി വിതരണം നെത്തുവാ   

പാെില്ലാടയന്ന നയപരമായ തീരുമാനം ഈള്ളതിനാല്  സ്ഥാപന ഈെമയുടെ അവശയം 

പരിഖണിോ   ഔഴിയില്ല എന്ന് ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട  ഄറിയിച്ചിള്ള ണ്ട്.  

 കയാഖത്തില്  പടെടുത്ത െഷി വൄപ്പ് ഄഡീഷണല്  ഡയറക്ടറുടെ െി ഄഭിപ്രായ 

പ്രഔാരം താടഴ പറയുന്ന തീരുമാനടമടുത്തു. 

തീരുമാനം :- െഷി വൄപ്പ് നെപ്പാന്നുന്ന പദ്ധ്തിഔളില്  കരാബാഖ് 

ഈപകയാഖിന്നുന്നത് നിത്തലാന്നുന്നതിടെ ഭാഖമായി മണ്ടേട്ടിഔള്പ്ു 

ഔയ  പിത്ത് േട്ടിഔള്പ് ു HDPE ഔടണ്ടയ്നറുഔള്പ്  തുെങ്ങിയവ 

ഈപകയാഖിന്നുന്നത് കപ്രാത്സ്ാഹിപ്പിേണടമന്ന് 14.09.2022 ടല 

Agri/AGL/182/2022 – Agri നമ്പ  സന്നുലറിലൂടെ െഷി വൄപ്പ് 

നികേശം നല്ഔിയിള്ള ണ്ട്. ആതനുസരിച്ച ് മാഗകരക പ്രഔാര ള്ള  

കൊണ്ട /വാങ്ങല്  നെപെി ക്രമങ്ങള്പ്  പാലിച്ച ്  ഔളില്  പറഞ്ഞ 

സന്നുലറില്  പറഞ്ഞവ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ് / നിവഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥേ് വാങ്ങാവന്നതാണ്.  കയാഖത്തില്  െഷി 

ഄഡീഷണല്  ഡയറക്ട  ഄറിയിച്ച പ്രഔാരം HDPE ടേെിച്ചട്ടിയുടെ 

ടസ്പസിെികേഷ   താടഴ പറയും പ്രഔാരം  ഄംഖീഔരിച്ചു. 

ടേെിച്ചട്ടിയുടെ ഈയരം –  10 ആഞ്ച് 

ഡയമീറ്റ               –  10-12 ആഞ്ച് 

ഔനം                    –  5 mm 

തൂേം                    –  450 gm 

ടെണ്ട  നെപെിയിലൂടെയാണ് മണ്ടേട്ടിഔള്പ്ു ഔയപിത്ത് േട്ടിഔള്പ്  

എന്നിവടയ്ക്കാപ്പം  HDPE  ടേെിച്ചട്ടിഔ ലം വാകങ്ങണ്ടത് എന്നതിനാല്   

HDPE ടേെിച്ചട്ടിഔള്പ്േ് 140 രൂപ എന്ന്   പ് നിശ്ചയിച്ച വില 

പരിഖണികേണ്ടതില്ല എന്ന് െഷി ഄഡീഷണല്  ഡയറക്ട  

കയാഖത്തില്  ഄറിയിച്ച  പ്രഔാരം  വില സംബന്ധിച്ച നിബന്ധന 

ഴിവാന്നു.. ടേെിച്ചട്ടിഔളില്  നിറകയ്ക്കണ്ട വളച്ചാ മാധയമത്തിന് 60 
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രൂപ ഄധിഔമായി നല്ഔാവന്നതാണ്. HDPE ടേെിച്ചട്ടിേ് 5 വഷം  

ഖാരെി ഈണ്ടായിരിേണം. ആവ െി പദ്ധ്തി മാഗകരകയില്  

ഈള്പ്ടപ്പടുത്താ   നികേശിച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

 

4.60 തഴേര രാമപഞ്ചായത്്ത 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസറുടെ 01.07.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 653/22 – CC/380/22). 

വിഷയം:- ആ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധ്തിയ്ക്കായി വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തിടെ രു ഭാഖം   

               ഄെണവാെി ടഔട്ടിെ നിമ്മാണത്തിന് ഈപകയാഖിോ   ഄനുമതി  

           സംബന്ധിച്ച.് 

തഴേര രാമപഞ്ചായത്തിടല 17-ാാാം വാഡിലുള്ള രണ്ട് ഄെണവാെി 

ടഔട്ടിെങ്ങള്പ്  വാെഔ ടഔട്ടിെത്തിലാണ് പ്രവത്തിന്നുന്നത്. ഇ വാഡില്  തടന്ന 

ആ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധ്തിയ്ക്കായി വാങ്ങിയ 24 ടസെ് സ്ഥലം ഈണ്ട്. ആതില്  നിന്ന് 3 

ടസെ് സ്ഥലം രു ഄെണവാെി ടഔട്ടിെം നിമ്മിന്നുന്നതിന് വിള്ള  നല്ഔാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം:- തഴേര രാമപഞ്ചായത്തില്   ക്സലെ് പദ്ധ്തി പ്രഔാരം ഭൂരഹിത 

ഭവന രഹിത  ഈകണ്ടാു ഄവ േ് അവശയമായ സ്ഥലം ആതിനഔം 

ലഭയമാേിയിള്ള കണ്ടാ എന്നീ വിവരങ്ങള്പ്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തി നല്ഔാ   

നികേശിന്നു.. ആവ ഈള്പ്ടപ്പടുത്തി നല്ൄന്ന  റയ്ക്ക് പിന്നീെ് 

പരിഖണിന്നുന്നതാണ്.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

 

4.61 ഄരുവാപ്പുലം രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഄരുവാപ്പുലം രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 19.08.2022 ടല A2-2289/2022- ടല ഔത്ത്  

(SRG 854/22). 

വിഷയം: എകേറ്റ് കമകലയിടല ഄെണവാെി ടഔട്ടിെത്തിന് ഄറ്റൄറ്റപ്പണി ടേയ്യുന്നത്  

            സംബന്ധിച്ച.് 

ഄരുവാപ്പുലം രാമപഞ്ചായത്തിടല 5-ാാാം വാഡില്  എകേറ്റ് കമകലയിടല 30ു 

34എന്നീ നമ്പറുഔളിലുള്ള ഄെണവാെി ടഔട്ടിെങ്ങ ലടെ കമല്ൂര തഔ. വീഴാറായ 

സ്ഥിതിയിലാണ്. ഄതിനാല്  െിറ്റ്നസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇ വഷം രാമപഞ്ചായത്തിടല 

ഄെണവാെി ടഔട്ടിെത്തിടെ ഄറ്റൄറ്റപ്പണിോയി 25ു66ു000 രൂപ മാറ്റിവച്ചിള്ള ണ്ട്. ഇ 

തുഔയില്  നിന്ന്  ഔളില്  പറഞ്ഞ രണ്ട് ഄെണവാെി ടഔട്ടിെങ്ങള്പ്  റിപ്പയ  ടേോ   

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

 തീരുമാനം :- തീത്തും    ജീണ്ണാവസ്ഥയിലായ എകേറ്റു ടഔട്ടിെം ഄറ്റൄറ്റപ്പണി 

നെത്തുന്നതിടെ പ്രാകയാഖിഔത പരികശാധികേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കയാഖം 

നിരീക്ഷിച്ചു. ഄറ്റൄറ്റപ്പണി പ്രാകയാഖിഔമാകണാ എന്ന് പരികശാധിച്ച ്
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റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീെ് എഞ്ചിനീയടറ 

ചുമതലടപ്പടുത്തി. റികപ്പാട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീെ് 

പരിഖണിന്നുന്നതാണ്. 

നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീെ് എഞ്ചിനീയ  

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.62  റീജിയണ്ട  ഄകരാ ആ ഡസ്ട്രീസ് ടഡവലപ്ടമെ് കഔാഒപ്പകററ്റീവ് ഒെ് കഔരള ലിമിറ്റഡ്    

(RAIDCO) 

ബഹു.ടനോറ്റി ഔര എം.എല്.എയുടെ 30.09.2022 ടല ഔത്തും RAIDCO ടേയമാടെ 
27.09.2022 ടല CM/03/2022-23-ാാാം നമ്പ  ഔത്തും (SRG 1073/22). 

 

വിഷയം:- െഷി അവശയത്തിനുള്ള വളംു ക്സജവഔീെനാശിനിു യകന്ത്രാപഔരണങ്ങള്പ്   

               എന്നിവ RAIDCO യില്  നി. വാങ്ങാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സ്രപദ്ധ്തി സബ്സിഡി-ധനസഹായ മാഗകരകയില്  (28.05.2022 ടല 

115/2022/തസൃഭവ നമ്പ  ഈത്തരവ് ) കിിഔ 6.1 ക്രമ നമ്പ  1ു2ു3 എന്നിവയില്  പറയുന്നവ 

(ക്സജവ വളംു ൄമ്മായംു കഡാകളാക്സമറ്റ്ു വളച്ചാ തൃരഔങ്ങള്പ്ു ജീവാണു വളങ്ങള്പ്ു 

രാസവളംു ജലലയ വളങ്ങള്പ്ു നാകനാ വളങ്ങള്പ്ു  ക്സജവ/ജീവാണു ഔീെനാശിനിഔള്പ് ) 

RAIDCO യില്  നി. വാങ്ങാ   ഄനുമതിയുണ്ട്. ആകതാടൊപ്പം സബ്സിഡി – ധനസഹായ 

മാഗകരകയിടല കിിഔ 6.1 (ക്രമ നമ്പ  4ു5 ല്  പ്രതിപാദിന്നുന്നവയും (ടനല്ല്ു ൄരു ളഔ്ു 

പച്ചേറിു ഭക്ഷയ വിളഔ ലടെ വിത്തുഔള്പ്ു പച്ചേറി ക്സതഔള്പ്ു ഔിഴങ്ങ് വഗങ്ങള്പ്ു വാഴു െിഷു 

ഔള്പ്ച്ച  വാഴു െല-, ഷ്പ-ഓഷധ സസയെഷിന്നുള്ള വിത്തുഔ ലം ക്സതഔ ലംു ടതങ്ങി   

ക്സതഔള്പ്ു ജാതി ക്സതഔള്പ്ു ൄറ്റി ൄരു ളഔ്  തലായവ) RAIDCO യില്  നി. വാങ്ങാ   

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്േ്  ഄനുമതി നല്ഔണടമന്ന് അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. ൊടത 

െഷിോവശയമായ യകന്ത്രാപഔരണങ്ങ ലടെ വാങ്ങല്ു ഄവയുടെ ഄറ്റൄറ്റപ്പണി 

എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഄംഖീെത ഏജ സിയായും RAIDCO ടയ ഈള്പ്ടപ്പടുത്തണടമന്ന അവശയം 

സംബന്ധിച്ച.് 

   തീരുമാനം :- 1) 28.05.2022 ടല 115/22/തസൃഭവ നമ്പ  സോ  ഈത്തരവ 

പ്രഔാര ള്ള മാഗകരകയിടല കിിഔ 6.1 ക്രമ നമ്പ  4ു5 

എന്നിവയില്  പറയുന്നവ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഄംഖീെത 

ഏജ സിയായി RAIDCO – ടയ ഈള്പ്ടപ്പടുത്താ   തീരുമാനിച്ചു. 

എന്നാല്  ടെട്ടിക്സലസ  ഔണ്ടകരാള്പ്  ഒഡ  1985 പ്രഔാരം 

നികേശിച്ചിരിന്നുന്ന വളം വില്പന ക്സലസ സ്ു 

ആ ടസക്ടിക്സസസ് അക്ട് 1968 പ്രഔാര ള്ള ഔീെനാശിനി 

വില്പന ക്സലസ സ്ു സീഡ് അക്ട് പ്രഔാരം നിഷ്കഷിച്ചിള്ള ള്ള 

വിത്ത് വില്പ്പന ക്സലസ സ്ു നെീല്  വ േള്പ്  

വില്ന്നുന്നതിനുള്ള നഴ്സറി ക്സലസ സ് എന്നിവ RAIDCOു KAICO 

കപാലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ന്നും മറ്റു ടപാതുകമകലാ 

സ്ഥാപനങ്ങള്പ് ന്നും ഈടണ്ടെില്  മാത്രകമ ആത്തരം 

ഈപഔരണങ്ങള്പ്  ഇ സ്ഥാപനങ്ങളില്  നി. വാങ്ങാവ എന്ന് 

നികേശിന്നു..   
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2) RAIDCO സൃയം ഈല്പാദിപ്പിന്നുന്ന ഔാഷിഔ യകന്ത്രാ 

പഔരണങ്ങള്പ് േ് ഄവ വില്ന്നുന്നതിനുള്ള ഄംഖീെത 

ഏജ സിയായും RAIDCO ടയ ഈള്പ്ടപ്പടുത്തു.. ഔാഷിഔ 

യകന്ത്രാപഔരണങ്ങ ലടെ ഄറ്റൄറ്റപ്പണി RAIDCO- കനരിള്ള  

ടേയ്യുന്ന സാഹേരയത്തില്  മാത്രം ഇ പ്രവൃത്തിന്നുള്ള  

ഄംഖീെത ഏജ സിയായും RAIDCO-ടയ ഈള്പ്ടപ്പടുത്തു.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

 

4.63 ടഔാല്ലം ജില്ലാപഞ്ചായത്്ത 

ടഔാല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ A2-4040/2022-ാാാം നമ്പ  ഔത്്ത  (SRG 

1115/22). 

കപ്രാ.നം: 379/23 ഄെെല്   34ു00ു000 രൂപ 

(വിഔസനെണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് ബട്ടക്സൈസ് (ഭിന്നകശഷിയുള്ളവേ് കമാകട്ടാക്സറസ്ഡ് 
വീല്ടേയ ) 

ഭിന്നകശഷി വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ടവേ് കജായ്േിഔ് ഒപ്പകററ്റഡ് കമാകട്ടാക്സറസ്ഡ് 

വീല്ടേയ  വിതരണത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇ വഷം ഏടറ്റടുത്തിള്ള ണ്ട്. 

ടരണ്ണത്തിന് 1.20 ലക്ഷം രൂപകയാളം വിലവരും. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ.. എന്നാല്  നിയമപ്രഔാര ള്ള ടെണ്ട/വാങ്ങല്  

നെപെിക്രമങ്ങ ലം മാഗകരകയിടല മറ്റു മാനദിങ്ങ ലം 

പാലികേണ്ടതാണ്. രാമപഞ്ചായത്തുഔള്പ്  നല്ൄന്ന ഗുണകഭാക്തൃ ലിേ് 

പ്രഔാരം കവണം വീല്  ടേയ  നല്കഔണ്ടത്. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

 

കയാഖം ക്സവൄകന്നരം 4.30 മണിേ് ഄവസാനിച്ചു 
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ഄനുബന്ധം  
 

കയാഖത്തില്  പടെടുത്തവ  

1. ബഹു. തകേശസൃയംഭരണ – എക്സക്സസ് വൄപ്പ് മന്ത്രി 

2. ഄഡീഷണല്  േീെ് ടസക്രട്ടറിു തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 

3. ടമമ്പു വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഖംു കേറ്റ് പ്ലാനിംഖ് കബാഡ്  

4. ഡയറക്ടു പഞ്ചായത്ത് വൄപ്പ്  

5. ഡയറക്ടു നഖരഔാരയ വൄപ്പ്  (പ്രതിനിധി) 

6. പ്രി സിപ്പല്  ഡയറക്ട  & രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ  (പ്രതിനിധി)  

7. പ്രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറിു അസൂത്രണ സാമ്പത്തിഔഔാരയ വൄപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

8. ഄഡീഷണല്  േീെ് ടസക്രട്ടറിു ധനവൄപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

9. എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടു ൄടുംബശ്രീ (പ്രതിനിധി)  

10. എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടു ഐ.ടഔ.എം (പ്രതിനിധി)  

11. മിഷ   ഡയറക്ട ു MGNREGS (പ്രതിനിധി) 

12. ഡയറക്ടു ശുേിതൃമിഷ   (പ്രതിനിധി) 

13. ടമമ്പ  ടസക്രട്ടറിു കേറ്റ് പ്ലാനിംഖ് കബാഡ് (പ്രതിനിധി) 

14. േീെ് എഞ്ചിനീയ ു തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് (പ്രതിനിധി)  

15. ഡയറക്ടു പട്ടിഔജാതി വിഔസന വൄപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

16. ഡയറക്ടു പട്ടിഔവഗ വിഔസന വൄപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

17. ഄരിഔള്പ്ച്ചറല്  ഡയറക്ട  (പ്രതിനിധി) 


