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No/450/2022/SRG/LSGD(CC)(7) 

വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ   
19.12.2022 നു നെന്ന കയാഖത്തിടെ നെപെി ൄറിപ്പ് 

 

കയാഖം ഈച്ചഔഴിഞ്ഞ് 3.00 മണിക്ക് ടസക്രട്ടറികയറൃ് ഄനക്സ് II –ടല ലയം ഹാളില്  അരംഭിച്ചു. 

ബഹു.തകേശസൃയംഭരണ- എക്സക്സസ് വൄപ്പ് മന്ത്രി കയാഖത്തില്  ഄദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 

കയാഖത്തില്  പടെഞ്ഞൃത്തവരുടെ വിവരം ഄനുബന്ധമായി കേര്ത്തിരിന്നു. സാ. സാധാരണ 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃികയാഖങ്ങളില്  ക്രമ നമ്പര്  ന്ന്, രണ്ട് അയി ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃന്ന്ന പദ്ധ്തി 

പുകരാഖതി ഄവകലാഔനം, മു   കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖങ്ങളിടല  തീരുമാനപ്രഔാരം 

വൄപ്പുകമധാവിഔള്പ്  സൃീഔരികക്കണ്ട തുെര് നെപെി എന്നിവ ആന്നടത്ത കയാഖത്തിടല ഄജണ്ടയില്  

ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടില. ക്രമനമ്പര്  മൂന്ന്, നാല് അയി വരുന്ന ടപാതുവിഷയങ്ങളം 

പ്രകതയഔവിഷയങ്ങളമാണ് ആന്നടത്ത കയാഖത്തില്  ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിരിന്നുന്നത്.   

3. ടപാതു വിഷയം 

1) വിവിധ വിഔസന വൄപ്പുഔളം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളം പല വിഔസന കക്ഷമ പദ്ധ്തിഔള്പ്  

നെപ്പാന്നു. സാണ്ട്. വൄപ്പു കനരിട്ടു നെപ്പാന്നുന്ന പദ്ധ്തിഔള്പ്  പലകപ്പാഴം എലാവരിലം എത്താറില എന്ന 

സാഹേരയം ഈണ്ട്. വിഔസന വൄപ്പികനാടൊപ്പം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  കനരിട്ടു നെപ്പാന്നുന്ന 

പദ്ധ്തിഔളം െി കേരുകമ്പാള്പ്  ടപാതുജനങ്ങള്പ്ക്ക് ഞ്ഞൃതല്  സൗഔരയപ്രദമാണ് എെിലം േില 

ആെടപെലഔള്പ്  അവശയമാടണന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. മതിയായ ബഡ്ജറൃ് വിഹിതം ഈള്ള 

വൄപ്പുഔളടെ സമാനസൃഭാവമുള്ള പദ്ധ്തിഔള്പ്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  ഏടറൃഞ്ഞൃന്നുന്നത് 

നിരുത്സാഹടപ്പഞ്ഞൃത്താല്ലൃന്നതാടണന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. ഄതുവഴി ലാഭിന്നുന്ന ഫണ്ട് 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക് മറൃ് അവശയങ്ങള്പ്ക്കായി ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതാടണ. സാം കയാഖം 

നിരീക്ഷിച്ചു. ഇ സാഹേരയത്തില്  ഒകരാ വൄപ്പു കമധാവിഔകളയും ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി രു കയാഖം 

വിളിക്കാനും ഒകരാ പദ്ധ്തിഔളകെയും നിര്വഹണം േിട്ടടപ്പഞ്ഞൃത്താനും ആതികേല്  തുെര്നെപെി 

സൃീഔരിക്കാനും തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ഄഡീഷണല്  േീഫ് ടസക്രട്ടറിടയ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 

2) പല തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളം ക്സഔമാറിക്കിട്ടാത്ത / ഗെഔ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്  ഄലാത്തവയ്ക്ക് 

കവണ്ടി കപ്രാജക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃന്നുന്ന ധാരാളം ഈദാഹരണങ്ങള്പ്  ഈണ്ട്. പ്പം 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളടെ ചുമതലയില്ടപ്പൊത്തവകും പ്ം കപ്രാജടുകളഔള്പ്  ഏടറൃഞ്ഞൃന്നു. സാണ്ട്. 

ആങ്ങടനയുള്ള പ്രല്ലത്തിഔള്പ്  എത്രകത്താളം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  ഏടറൃഞ്ഞൃന്നു. സാടണ്ടന്ന് 

വിലയിരുത്താ   കയാഖം തീരുമാനിച്ചു. ആതിടെ വിശദാംശംങ്ങള്പ്  കശകരിക്കാ   കേറൃ് റികസാഴ്സ് 

ഗ്രൂപ്പിടന ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി.  

നെപെി:- 1)കേറൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 

 2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

3) തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക് വുതനല്ലൃം മാതൃഔാപരല്ലൃമായ കപ്രാജടുകളഔള്പ്  ഏടറൃഞ്ഞൃന്നുന്നതിന് 

അശയങ്ങള്പ്  നല്ഔണം. ആത്തരം മാതൃഔാ കപ്രാജടുകളഔളം മാതൃഔാ കമാഡലഔളം കേറൃ് റികസാഴ്സ് 

ഗ്രൂപ്പിടെ കനതൃതൃത്തില്  തയ്യാറാക്കണം. ആതിനായി വിവിധ കമകലഔളിടല വിദഗ്ദ്ധോരുടെ 

കസവനം ഈപകയാഖടപ്പഞ്ഞൃത്തണം. ഔില, ടഔ-ഡിസ്ക് കപാലള്ള സ്ഥാപനങ്ങളമായി കേര്ന്ന് 

ആതിനാവശയമായ നെപെി സൃീഔരിക്കാ   എസ്.അര്.ജിടയ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. ആത്തരം 
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കപ്രാജടുകളഔടള കപ്രാത്സാഹിപ്പിന്നുന്നതിന് നെപെി സൃീഔരിക്കണം. പല തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളം 

മിഔച്ചതും വുതനല്ലൃമായ ധാരാളം കപ്രാജടുകളഔള്പ്  എഞ്ഞൃത്തിട്ടുണ്ട്. ഄവ മറൄ 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക് െി ക്സഔമാറണം. ആത് സാധയമാൄന്നതിനുള്ള നെപെി 

സൃീഔരിക്കണം. 

നെപെി:- 1) കേറൃ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

പ്രകതയഔ വിഷയം 

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

4.1  പുഴയ്കക്കല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

തൃശ്ശൂര്  ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 17.09.2022 ടല ഔന്ം പുഴയ്ക്കല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

പ്രസിഡെിടെ 02.09.22 ടല B1185 (140/22)/ 2021-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം പുഴയ്ക്കല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

ഭരണസമിതിയുടെ 31.08.2022 ടല 2(1)/2022-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 977/22)  

വിഷയം:- ഡയാലിസിസ് യൂണിറൃിടല ജീവനക്കാര്ക്ക് കവതനം സംബന്ധിച്ച ്

 

പുഴയ്ക്കല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടല കതാളൂര്  സി.എച്ച.്സിയില്  ഡയാലിസിസ് യൂണിറൃ് 

പ്രവര്ത്തിന്നു. സാണ്ട്. ആതിനായി രു കഡാക്ടര്, രണ്ടു ഡയാലിസിസ്സ്  ടെക്നീഷയോര്, രണ്ട് ോഫ് 

കനഴ്സുമാര്  എന്നിവടര താല്ക്കാലിഔാെിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവര്ക്ക് കവതനം 

നല്ൄന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. ആതിനായി കലാക്ക് പരിധിയിടല 6 രാമാമപഞ്ചായത്തിടല വിഹിതം 

കതാളൂര്  സാമൂഹയാകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തിടല ടമഡിക്കല്  ഒഫീസര്ക്ക് ക്സഔമാറി കവതനം നല്ഔാ   

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു  സംബന്ധിച്ച.് 

 തീരുമാനം :- ആവര്ന്നുള്ള കവതനം HMCയില്  നി. സാ ഔടണ്ടകത്തണ്ടതാണ്. 

HMCയില്  ലഭയമായ ഫണ്ട് തിഔയാടത വന്നാല്  മാത്രം മുഔളില്  

പറഞ്ഞ പ്രഔാരം തുഔ ടേലവഴിന്നുന്നതിന് ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.2  മെെ കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

ബഹു.മെെ എം.എല്.എ യുടെ 27.09.2022 ടല ഔന്ം മെെ കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 
24.09.2022 ടല ഔന്ം (SRG 1067/22)  

വിഷയം:- മെെ സി.എച്ച.്സിയികലക്ക് കഡാക്ടകറയും പാരാടമഡിക്കല്  ോഫിടനയും 
നിയമിന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

  

കപ്രാ.നം: 119/22 ഄെെല്                  19,04,000/- രൂപ  
 തനത് ഫണ്ട് 2,72,000 രൂപ 
 രാമാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 16,32,000 രൂപ 
കപര് ഡയാലിസിസ് യൂണിറൃിടല താല്ക്കാലിഔ ജീവനക്കാര്ക്ക് കവതനം 
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മെെ സി.എച്ച.്സിയില്  മെെ രാമാമപഞ്ചായന്മായി കേര്ന്ന് രാത്രിഔാലകത്തക്ക് രു 

കഡാക്ടകറയും പാരാടമഡിക്കല്  ോഫിടനയും നിയമിന്നുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംഹബന്ധിച്ച.് 

 തീരുമാനം :- കലാക്ക് പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് രണ്ടു കഡാക്ടകറയും 

പാരാടമഡിക്കല്  ോഫികനയും നിയമിക്കാ   മാര്ഗകരക പ്രഔാരം 

നിലവില്  ഄനുമതിയുണ്ട്. ആതിനു പുറടമ തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് ഄധിഔ ോഫിടന നിയമിക്കണടമന്ന 

അവശയം നിരസിച്ചു. ഄധിഔ കഡാക്ടര്മാകരയും പാരാടമഡിക്കല്  

ോഫിടനയും നിയമിക്കണടമന്ന അവശയം അകരാഖയ വൄപ്പിനു 

നല്ഔാ   നിര്കേശിന്നു. സാ.    

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.3  ൄറൃിപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

    മലപ്പുറം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 01.10.2022 ടല ഔത്്ത (SRG 1090/22 – CC/579/22)  

വിഷയം:- പാലികയറൃീവ് കരാഖിഔള്പ്ക്ക്  പരിേരണം നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

 

കഡാക്ടര്, കനഴ്സ് എന്നിവരുടെ കസവനം വകയാജനങ്ങളടെ വീഞ്ഞൃഔളില്  അഴ്ചയില്  6 ദിവസല്ലൃം 

എത്തിന്നുന്നതിനും അവശയമായ മരു. സാ നല്ൄന്നതിനുമാണ് കപ്രാജക്ട്. കഡാക്ടര്മാരുകെയും 

ോഫ് കനഴ്സിടെയും കവതനം, മരുന്ന്, സാധനസാമരാമിഔള്പ്, വാഹനവാെഔ എന്നിവയാണ് 

ടേലവിനങ്ങള്പ്. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിച്ച.്  

തീരുമാനം :- പാലികയറൃീവ് പരിപാെിയുടെ ഭാഖമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്പ്  എന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. ൊടത 

കപ്രാജക്ടിടല പ്രധാന വിഹിതം രാമാമപഞ്ചായന്ഔളകെതാണ്. 

കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ വിഹിതം െി രാമാമപഞ്ചായന്ഔള്പ്ക്ക് 

ക്സഔമാറി നെപ്പാന്നുന്നതിന് നിര്കേശിന്നു. സാ.        

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

 

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

 തനത് ഫണ്ട് 11,29,140 രൂപ 

 രാമാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 2,00,000 രൂപ 

കപര് കലാക്ക് സി.എച്ച.്സിയികലയ്ക്ക് രാത്രിഔാല കസവനത്തിന് 
കഡാക്ടകറയും പാരാടമഡിക്കല്  ോഫിടനയും നിയമിക്കല്  

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

 വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്  10,00,000 രൂപ 

 രാമാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 18,00,000 രൂപ 

കപര് വകയാമിത്രം പദ്ധ്തി 
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4.4  കഔാട്ടയം ജിലാ പഞ്ചായത്്ത 

കഔാട്ടയം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 27.10.2022 ടല ഔത്്ത (SRG 1186/22 – CC/726/22) 

വിഷയം:- ഔാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറല്  അശുപത്രി – ഡയാലിസിസ് യൂണിറൃ് സ്ഥാപിക്കല്  

  

ഔാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറല്  അശുപത്രിയില്  ഡയാലിസിസ് യൂണിറൃ് സ്ഥാപിന്നുന്നതിന് വിഹിതം 

നല്ൄന്നതിന് ജിലാ പഞ്ചായത്ത് 5.00 ലക്ഷം രൂപ ഇ വര്ഷം വഔയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബഹു 

വര്ഷമായി 25.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്താ   ഈകേശിന്നു. സാ. ആതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ജിലാ പഞ്ചായത്ത് മാത്രമാണ് ആതിനായി വിഹിതം 

വഔയിരുത്തിയിരിന്നുന്നത്. ഔാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറല്  

അശുപത്രിയുടെ ഈെമസ്ഥതയുള്ള കലാന്നു പഞ്ചായന്ം 

ബന്ധടപ്പട്ട രാമാമപഞ്ചായന്ം െി കേര് ന്ന് സംയുക്തമായി 

കപ്രാജക്ട് നെപ്പാന്നുന്നതാണ് ഈേിതടമന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. 

ഇ രീതിയില്  മതിയായ വിഹിതം വഔയിരുത്തി കപ്രാജക്ട് 

നെപ്പാക്കാ   നിര്കേശിന്നു. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.5  കഔാട്ടയം ജിലാ പഞ്ചായത്്ത 

കഔാട്ടയം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 02.11.22 ടല ഔത്്ത (SRG 1247/22 – CC/756/22) 
വിഷയം:- ഔയാ സര്  പരികശാധനയുടെ ഭാഖമായി ടെക്നീഷയടന നിയമിന്നുന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.്  

 

ഔയാ സര്  പരികശാധനന്നുകവണ്ടിയുള്ളതാണ് കപ്രാജക്ട്. 30 വയസ്സിനു മുഔളില്  പ്രായമുള്ള 

സ്ത്രീഔളില്  സ്ക്രീ   ടെേ് നെത്തി കരാഖ നിര്ണയം നെന്ന്നതാണ് പദ്ധ്തി. കഔാട്ടയം ജിലയില്  

ഔയാ സര്  നിര്ണയത്തിനു സംവിധാനം ഄപരയാമാണമാണ്. ഄതിനാല്  ജിലയില്  രു പകത്താളജി 

ലാബ് സജ്ജമാകക്കണ്ടതുണ്ട്. പകത്താളജിേിടന (Doctor with PG in Pathology) അകരാഖയ വൄപ്പ് 

വര്ക്കിംഖ് ഄകറഞ്ച്ടമെ് രീതിയില്  നിയമിന്നും. പ്പം ഔയാ സര്  നിര്ണയത്തില്  പരിശീലനം 

സിദ്ധ്ിച്ച ക്സസകറൃാ ടെകക്നാളജിേ്, ലാബ് ടെഔിനീഷയ , ലാബ് ഄറൃ റൃര്  എന്നിവടര (രാള്പ്  

വീതം) താല്ക്കാലിഔാെിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിക്കണം. ഄതിനായുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

 

കപ്രാ.നം: 642/23 ഄെെല്                5,00,000/ രൂപ 
(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര്  ഔാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറല്  അശുപത്രി – ഡയാലിസിസ് യൂണിറൃ് 
സ്ഥാപിക്കല്  

കപ്രാ.നം: 705/23 ഄെെല്                15,00,000/ രൂപ 
(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര്  ഔയാ   കഔാട്ടയം 
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4.6 ഔാസര്കഖാഡ് ജിലാ പഞ്ചായത്ത്  

ഔാസര്കഖാഡ് ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 01.11.222-ടല ഔന്ം ഔാസര്കഖാഡ് ജിലാ 

പഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ  18.10.2022-ടല C2 -1911/22-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം, കപ്രാജക്്ട റികപ്പാര്ട്ടും  

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

വിഷയം: ഔാഞ്ഞങ്ങാെ് ജിലാ അശുപത്രിയിടല ടജറിയാട്ടൃിഔ് വാര്ഡില്  ോഫിടന 

നിയമിന്നുന്നത്  സംബന്ധിച്ച ്

കപ്രാ.നം: 310/23 ഄെെല്   37,34,625  രൂപ 

(വിഔസനഫണ്ട്  ജനറല് ) 

കപര് ഔാഞ്ഞങ്ങാെ്  ജിലാ അശുപത്രിയില്  ടജറിയാട്ടൃിഔ് വാര്ഡ് 
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാക്കല്  

ഔാഞ്ഞങ്ങാെ് ജിലാ അശുപത്രിയില്  ടജറിയാട്ടൃിഔ് വാര്ഡ് ടമച്ചടപ്പഞ്ഞൃന്ന്നതിന് ജിലാ 

പഞ്ചായത്ത്  ഇ വര്ഷം  കപ്രാജക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിട്ടുണ്ട്.  കപ്രാജക്ട് റികപ്പാര്ട്ട്  പ്രഔാരം അടഔ 

ഄെെല്  47.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അശുപത്രിയികലയ്ക്ക് മരുന്ന്, മറൃ് ഈപഔരണങ്ങള്പ്  എന്നിവ  

വാങ്ങുന്നകതാടൊപ്പം  താടഴപ്പറയുന്നവടരക്കൂെി  നിയമികക്കണ്ടതുണ്ട്. 

കഡാക്ടര്  - 1 - കവതനത്തിനുകവണ്ട തുഔ 6,80,000 രൂപ 

ോഫ് നഴ്സ്  - 2 - കവതനത്തിനുകവണ്ട തുഔ 4,80,000 രൂപ 

കഹാസ്പിറൃല്ഄറൃ ഡെ് - 3 - കവതനത്തിനുകവണ്ട തുഔ 5,94,00 രൂപ  

മുഔളില്  പറഞ്ഞവടരക്കൂെി താല്കാലിഔാെിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിച്ച ് ടജറിയാട്ടൃിഔ് വാര്ഡിടെ  

പ്രവര്ത്തനം  ഔാരയക്ഷമമാക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ജറിയാട്ടൃിഔ് വാര്ഡിന് അവശയമായ ഈപഔരണങ്ങള്പ്  മുതലായ 

സൗഔരയങ്ങള്പ്  ഈകണ്ടാ എന്നതെക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങള്പ്  

പരികശാധിച്ച ്ഄഭിപ്രായം നല്ഔാ   അകരാഖയവൄപ്പു ഡയറക്ടടറ 

ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. റികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീെ് 

പരിഖണിന്നും. 

നെപെി:- 1)ഡയറക്ടര്, അകരാഖയവൄപ്പ്  

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.7. പരപ്പനങ്ങാെി നഖരസഭ 

മലപ്പുറം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 20.09.2022-ടല ഔന്ം   പരപ്പനങ്ങാെി നഖരസഭ 

ടസക്രട്ടറിയുടെ 14.09.2022-ടല A2/12033/2022 –ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം (SRG -1007/22 – CC/546/22). 

വിഷയം: ഔിഡ്നി, ഔരള്പ്  ആവ മാറൃിവച്ചവര്ക്ക് മരുന്ന് നല്ഔാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

 

കപ്രാ.നം: 435/22 ഄെെല്  10,00,000  രൂപ 
(തനത് ഫണ്ട്) 

കപര് ഔിഡ്നി, ഔരള്പ്  മാറൃി വച്ചവര്ക്ക് മരുന്ന് 

പരപ്പനങ്ങാെി നഖരസഭ ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഔിഡ്നി മാറൃിവച്ചവര്ക്ക് മരു. സാ വാങ്ങി 

നല്ൄന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് വാര്ഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിരു. സാ. 14.09.2021-ടല 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ ഄനുമതികയാടെ  ആതു നെപ്പാക്കി. കരാഖിഔള്പ്ക്ക്    
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അവശയമായ മരുന്ന് ഔമ്മൂണറൃി ടഹല്ത്ത് ടസെറില്  വാങ്ങി കശകരിച്ച ്  സി.എച്ച.്സി.യിടല 

കഡാക്ടര്മാരുടെ  നിര്കേശ പ്രഔാരം  മരുന്ന് നല്ഔാനാണ് ഄനുമതി നല്ഔിയത്. ഔിഡ്നി 

മാറൃിവച്ചവകരാടൊപ്പം ഔരള്പ്മാറൃിവച്ചവര്ന്നും  മരു. സാ വാങ്ങി നല്ഔാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :-  14.09.2021-ടല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി  മിനിറൃ്സ് (കണ്ഡിഔ 

4.28) പ്രഔാരം ഔിഡ്നി മാറൃി വച്ചവര്ക്ക് “അവശയമുള്ള മരുന്ന് 

ഔമ്മൂണിറൃി ടഹല്ത്ത് ടസെര്  /പി.എച്ച.്സി ടസെറില്  വാങ്ങി 

കശകരിച്ച ് ഔമ്മൂണിറൃി ടഹല്ത്ത് ടസെര്  /പി.എച്ച.്സി.യിടല 

കഡാക്ടര്മാരുടെ നിര്കേശ പ്രഔാരം  നല്ൄന്നതിന്” അണ് 

ഄനുമതി നല്ഔിയിരുന്നത്. ആകത രീതിയില്  ഔരള്പ്  

മാറൃിവച്ചവര്ന്നു െി മരു. സാ CHC/PHC (നഖരസഭയുടെ 

നിയന്ത്രണത്തിലള്ള അശുപത്രി) ഔളില്  വാങ്ങി കശകരിച്ച ്

കഡാക്ടര്മാരുടെ നിര്കേശപ്രഔാരം നല്ഔാ   ഄനുമതി 

നല്ൄ. സാ. എന്നാല്  ഔാരുണയ അകരാഖയ സുരക്ഷാ പദ്ധ്തി 

(KASP), ഔാരുണയ ടബനവലെ് ഫണ്ട് എന്നിവയെക്കമുള്ള 

ആ ഷൃറ സ്  പദ്ധ്തിയിലള്ളവര്ന്നും മറൃ് സര്ക്കാര്  

ധനസഹായം ലഭിന്നുന്നവര് ന്നും ഇ പദ്ധ്തിയിലൂടെ സഹായം 

നല്ഔാല്ലൃന്നതല എന്ന് ഄറിയിന്നു. സാ. പ്പം മാര്ഗകരക 

പ്രഔാരമുള്ള വരുമാന പരിധി (ടപാതു വിഭാഖത്തിന് 2.00 ലക്ഷം 

രൂപ, പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിന് 3.00 ലക്ഷം രൂപ, പട്ടിഔവര്ഗ 

വിഭാഖത്തിന് വരുമാന പരിധി ബാധഔമല) പാലികക്കണ്ടതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 

4.8 ടനഞ്ഞൃെണ്ടം രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

ടനഞ്ഞൃെണ്ടം രാമാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ ഔന്ം (ലഭിച്ചത് 19.10.2022) ടനഞ്ഞൃെണ്ടം 

രാമാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 25.07.2022 ടല 1 (2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം   (SRG 

1099/22)  

വിഷയം:- കറാഡ് ടമയിെന സ് രാമാറുപയപകയാഖിച്ച ് കറാഡ് കഔാക്രീറൃിംഖിനു ഄനുമതി 

സംബന്ധിച്ച.് 

രാമാമപഞ്ചായത്തിടല ഒകരാ വാര്ഡിടലയും കറാകളഔള്പ്  കറാഡ് ടമയിെന സ്  

രാമാറുപയപകയാഖിച്ച ് കഔാക്രീറൄ ടേയ്യാ   ഈകേശിന്നു. സാ. ഒകരാ വാര്ഡിലം 5.00 ലക്ഷം 

രൂപയാണ് കറാഡ് ടമയിെന സ് രാമാെിനത്തില്  ലഭിന്നുന്നടത. സാം ആതുപകയാഖിച്ച ്

ൊറിംഖിനായി ടെണ്ടര്  ക്ഷണിച്ചാല്  അരും പടെഞ്ഞൃക്കിടല. സാം ഄറിയിച്ചിരിന്നു. സാ. ഄതിനാല്  

ഒകരാ വാര്ഡിലം ലഭയമായ തുഔയ്ക്ക് കറാഡ് ടമയിെന സ് രാമാെ് ഈപകയാഖിച്ച ്കഔാക്രീറൃിംഖ് 

ടേയ്യാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

തീരുമാനം :- എലാ വാര്ഡിലം ഫണ്ടു വീതം വകും പ്ന്ന രീതി ഄഭിലഷണീയമല 

എന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. ടമയിെന സ് രാമാറുപയപകയാഖിച്ച ്

പുതിയ കഔാക്രീറൃിംഖിനു ടപാതു ഄനുമതി നല്ഔണടമന്ന 

അവശയം നിരസിച്ചു. എന്നാല്  ഄറൃൄറൃപ്പണിയുടെ ഭാഖമായി 

കഔാക്രീറൃിംഖ് അവശയമായി വന്നാല്  ഄത്തരം 
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പ്രവര്ത്തിഔള്പ്ക്ക് മാത്രം കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി ജിലാ അസൂത്രണ 

സമിതിയുടെ പരിഖണനയ്ക്ക് നല്ഔാ   നിര്കേശിന്നു. സാ. ആത് 

തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്   പ്രകതയഔം 

പരികശാധിച്ച ്ഈറപ്പുവരുത്തണം. 

നെപെി:- 1)േീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ്  

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 

4.9 കഔാഴികക്കാെ് കഔാര്പ്പകറഷ   

ബഹു.കഔാഴികക്കാെ് കഔാര്പ്പകറഷ   കമയറുടെ 06.06.2022 ടല D1/10453/13-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം 

കഔാര്പ്പകറഷ   ഔൗസിലിടെ 31.05.2022 ടല 135-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1285/22 – 

LSGD-Fm1/211/2022 - LSGD)  

വിഷയം:- കനാകറാഡ് ടമയിെന സ് രാമാെ് കഔാര്പ്പകറഷടെ സൃം ം ടഔട്ടിെത്തിടെ 

ടമയിെന സ് പ്രല്ലത്തിക്ക് ഈപകയാഖിക്കാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.്  

കഔാഴികക്കാെ് കഔാര്പ്പകറഷ   ക്സഔമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളടെ ടമയിെ സിന് കനാ  

കറാഡ് ടമയിെന സ് രാമാെ് ഈപകയാഖിന്നു. സാണ്്ട. പലകപ്പാഴം കനാകറാഡ് ടമയിെന സ് 

രാമാെ് മിച്ചം വരു. സാണ്ട്. കഔാര്പ്പകറഷടെ അിിയില്ടപ്പട്ട ടഔട്ടിെങ്ങളടെ ഄറൃൄറൃപ്പണിക്ക് 

കനാകറാഡ് ടമയിെന സ്  രാമാെ് റൃത്തവണ ഈപകയാഖിക്കാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

തീരുമാനം :- ആതു പിന്നീെ് പരിഖണിക്കാ   മാറൃിവച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം)വൄപ്പ് 

4.10  ടവളിയനാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

അലപ്പുഴ ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 15.09.2022 ടല ഔന്ം ടവളിയനാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 05.09.2022 ടല 1(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 973/23 – CC/545/22)  

വിഷയം:- കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസ് ടഔട്ടിെം ഄറൃൄറൃപ്പണിക്ക് കനാ  കറാഡ് 

ടമയിെന സ് രാമാെ് ഈപകയാഖിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

പലകപ്പാഴം ടവള്ളം ഔയറുന്നതിനാല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസ് നവീഔരികക്കണ്ടത് 

അവശയമാണ്. കനാ  കറാഡ് ടമയിെന സ് രാമാറുപയപകയാഖിച്ച ് ഄറൃൄറൃപ്പണി നെത്താ   

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

തീരുമാനം :- ആതു പരികശാധിച്ച ്റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് 

േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി.  

നെപെി:- 1)േീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ്  

2)തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം)വൄപ്പ് 

 

കപ്രാ.നം: 56/23 ഄെെല്                    10,00,000/- രൂപ  
(കനാ  കറാഡ് ടമയിെന സ് രാമാെ്) 

കപര് ടവളിയനാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസ് ഄറൃൄറൃപ്പണിഔള്പ്  
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4.11  പനമരം രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

വയനാെ് ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 30.09.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 1083/22 – CC/490/22)  

വിഷയം:- കനാകറാഡ് ടമയിെന സ് രാമാറുപയപകയാഖിച്ച ് പുതിയ ഄെണവാെി 
ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച.്  

ക്രമ 

നമ്പര്  

കപ്രാജക്ട് 

നമ്പര്  

കപ്രാജക്ടിടെ കപര് കനാ  കറാഡ് 
ടമയിെന സ് 

രാമാെ് 

തനതു ഫണ്ട് അടഔ 

1 298/22 മലെര ഄെണവാെി പുനര്  
നിര്മ്മാണം 

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

2 299/22 മാനാഞ്ചിറ ഄെണവാെി 
പുനര്  നിര്മ്മാണം 

15,00,000 - 15,00,000 

3 479/23 ഏകച്ചാം ഄെണവാെി 
പുനര്നിര്മ്മാണം 

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

4 480/23 ൄളിവയല്  ഄെണവാെി 
പുനര്  നിര്മ്മാണം 

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

മുഔളില്  പറഞ്ഞ നാല ഄെണവാെിഔള്പ്  ഔാലവര്ഷത്തില്  കഔഞ്ഞൃപാഞ്ഞൃഔള്പ്  പറൃിയതിനാല്  

ഫിറൃ്നസ് സര്ട്ടിഫിക്കറൃ് ലഭിച്ചില. ഄതിനാല്  ഇ ഄെണവാെിഔള്പ്  വാെഔ ടഔട്ടിെത്തിലാണ് 

ആകപ്പാള്പ്  പ്രവര്ത്തിന്നുന്നത്. ഇ ടഔട്ടിെങ്ങള്പ്  ടപാളിച്ചു മാറൃി പുതിയത് നിര്മ്മികക്കണ്ടതുണ്ട്. 

പുതിയ നിര്മ്മാണമായതിനാല്  പ്രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം  :- പുതിയ ഄെണവാെി ടഔട്ടിെത്തിന് ടമയിെന സ് രാമാെ് (കനാ  

കറാഡ് ) ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതല. ഄനുമതി നിരസിച്ചു. 6.12.2019 ടല 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃികയാഖം (കണ്ഡിഔ 3.13) ആതു 

സംബന്ധിച്ചു വയക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.12  വള്ളകത്താള്പ്  നഖര്  രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

തൃശ്ശൂര്  ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 19.10.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 1174/22 – CC/679/22)  

 

വിഷയം:- സ്പില്ഒവര്  കപ്രാജടുകളഔളടെ നിലവിടല വിഹിതം മാറൃി കവടറ വിഹിതം 

വഔയിരുന്ന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷടത്ത താടഴ പറയുന്ന 27 കപ്രാജടുകളഔള്പ്  ഇ വര്ഷം സ്പില്  ഒവറായി 

ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇ  കപ്രാജടുകളഔളടെ ഄെെല്  തനതു ഫണ്ടായിരു. സാ. 

ആകപ്പാള്പ്  കറാഡ് ടമയിെന സ് രാമാെ്, വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്, കനാ  കറാഡ് 

ടമയിെന സ് രാമാെ് എന്നീ വിഹിതങ്ങള്പ്  ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി കഭദഖതികയാടെയാണ് 

സ്പില്ഒവറായി തുെരുന്നത്. തനത് ഫണ്ടിനു പഔരം മറൄ വിഹിതം ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയതിനാല്  

ടവറൃിംഖ് ഒഫീസര്  ഄനുമതി നിരസിച്ചു. ടഔാവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്  വരുമാനം 

ൄറഞ്ഞതിനാലാണ് തനത്ഫണ്ടിനു പഔരം മറൄ വിഹിതം ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയടത. സാ 

ഄറിയിച്ചുടഔാണ്ട് ആതിനു പ്രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
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ഇ വര്ഷം  സ്പില്  ഒവറായി തുെരുന്ന കപ്രാജടുകളഔളടെ വിവരം 

 

ക്രമ 

നം 

കപ്രാജക്ട് 

നം. 

കപ്രാജക്ടിടെ കപര് തുഔ (രൂപ) 

1 75/22 ഔനാല്  കറാഡ് റീ ൊറിംഖ് വാര്ഡ് - 1 19,523 (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

2 79/22 ടേൗതൄന്ന് ഔളകഞ്ചരി കറാഡ്  4,49,331  (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

3 82/22 സൂരജ് കറാഡ് റീൊറിംഖ് 3,90,500 (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

4 114/22 ഔിളിയാനിഔെവ് ന്നാം ക്സമല്  ഔനാല്  കറാഡ് 
ൊറിംഖ്  

64,758 (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

5 117/22 മുച്ചിന്നുണ്ട് കറാഡ് ൊറിംഖ്  4,50,000 (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

6 119/22 ടനഞ്ഞൃമ്പുര സ്കൂള്പ്  കറാഡ്  വാര്ഡ് 10 64,900 (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

7 120/22 ഄത്തിക്കപ്പറമ്പ്  കതാപ്പില്  കറാഡ്  വാര്ഡ് -7 1,04,900 (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

8 123/22 ഔെവടത്താെി മദ്രസ്സ കറാഡ് കഔാക്രീറൃിംഖ്  45,000 (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് )  

9 126/22 ഔരുവാ പെി കറാഡ് ൂരര്ത്തീഔരണം വാര്ഡ് -2 80,267 (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

10 127/22 ഄംഖ   നമ്പര്   19  സബ്കറാഡ് ൊറിംഖ്- 7 4,00,000 (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

11 129/22 ടപാതാൄളം കറാഡ്  ൂരര്ത്തീഔരണം - വാര്ഡ് -9 4,10,000 (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

12 130/22 ക്സബബിള്പ്  കഔാമ്പൗണ്ട്  കറാഡ് റീ ൊറിംഖ് 
വാര്ഡ് 14 

5,00,000 (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

13 131/22 ഔാരൂര്  കറാഡ്  ൊറിംഖ്  - വാര്ഡ്- 4 2,84,000 (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

14 132/22 റവംപാെം കഔാക്രീറൃിംഖ്  വാര്ഡ് -6 80,950 (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

15 133/22 പറയകഔാളനി സബ് കറാഡ് ക്സസഡ് 
ടപ്രാഡക്ഷ   - 16 

34,156 (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

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

17 135/22 പണിക്കര് പെി  കതാെ് സ്ലാബിെല്   15 2,72,227 (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

18 137/22 പാഞ്ഞാള്പ്  മസ്ജിദ് കറാഡ് 60,00,000 (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് -
കറാഡ് ) 

19 118/22 പള്ളം പമ്പ് ഹൗസ് പുനര്  നിര്മ്മാണം 1,00,000 (വിഔസന ഫണ്ട് ) 

20 112/22 പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസ് നവീഔരണല്ലൃം  
ക്സഔമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക്  ഄനുബന്ധ 
സൗഔരയടമാരുക്കല്   

2,17,822 (വിഔസന ഫണ്ട് ) 

21 113/22 ഞ്ഞൄറിസം കഔാംപ്ലക്സ് നവീഔരണം  1,00,000 (വിഔസന ഫണ്ട് ) 

22 115/22 പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസ് നവീഔരണം  1,00,000 (വിഔസന ഫണ്ട് ) 

23 121/22 പഞ്ചായത്ത് മാര്ക്കറൃ് കഔാമ്പൗണ്ടില്  െയില്  
വിരിക്കല്     

2,32,904 (വിഔസന ഫണ്ട് ) 

24 122/22 ൄന്നംൄളം നവീഔരണം  50,000 (വിഔസന ഫണ്ട്  

25 124/22 ടവട്ടിക്കാട്ടിരി  പാഞ്ഞാള്പ്  കറാഡിടല  ഔാനയില്  
നി. സാം  മണ് നീക്കം ടേയ്യല്  

1,00,000 (വിഔസന ഫണ്ട് ) 

26 125/22 ഞ്ഞൄറിസം കഔാംപ്ലക്സ്  നവീഔരണം  1,88,189 (വിഔസന ഫണ്ട് ) 

27 116/22 യൂത്ത് ടവല്ഫയര്  ടസെര്   നവീഔരണം  1,64,401 (ടമയിെന സ് ഫണ്ട് - കനാ  
കറാഡ് ഫണ്ട് ) 
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തീരുമാനം:- മുഔളില്  പറഞ്ഞ കപ്രാജടുകളഔളില്  1 മുതല്  18 വടര കപ്രാജക്ട് കറാഡ് 

ടമയിെന സ് രാമാറുപയപകയാഖിച്ചുള്ളതാണ്. നിലവിടല 

മാനദണ്ഡപ്രഔാരം കറാഡ് ടമയിെന സ് രാമാെ് 

ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്ന കപ്രാജടുകളഔളാകണാ എന്ന് പരികശാധിച്ചു 

റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീഫ് 

എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. റികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  

ആതെക്കമുള്ള മറൄ കപ്രാജടുകളഔളകെയും ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച ്പിന്നീെ് 

പരിഖണിന്നും.      

നെപെി:- 1)േീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ്  

1)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 

4.13 വയനാെ് ജിലാ പഞ്ചായത്്ത 

വയനാെ് ജിലാ പഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 20.08.2022 ടല DP14/1864/2022-ാാാം നമ്പര്  

ഔന്ം വയനാെ് ജിലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 28.05.2022 ടല 1/4 -ാാാം നമ്പര്  

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

വിഷയം:- ക്സലബ്രറി ഔൗസിലിടെ ഄംഖീഔാരമുള്ള  `വായനശാലഔള്പ്ക്ക് ഭൗതിഔ 

സൗഔരയം രുന്നുന്നതിന് ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

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

(തനതുഫണ്ട് ) 
കപര് ഄക്ഷരപ്പുര 

ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം (2021-22) 16.00 ലക്ഷം രൂപ ഄെെലില്  ക്സലബ്രറി ഔൗസിലിടെ 

ഄംഖീഔാരമുള്ള ക്സലബ്രറിഔള്പ്ക്ക് ഭൗതിഔ സൗഔരയം രുന്നുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് ജിലാ 

പഞ്ചായത്ത് ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിരു. സാ. (കപ്രാ.നം. 339/22 – വിഔസനഫണ്ട് 8,70,790 രൂപ, തനത് ഫണ്ട് 

7,29,210. അടഔ 16.00 ലക്ഷം രൂപ) ആതില്  വിഔസന ഫണ്ടിനത്തിടല 8,70,785 രൂപ 

ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം ടേലവഴിച്ചു. ആനിയും ഔമ്പൂട്ടറും ഄനുബന്ധ സൗഔരയങ്ങളം െി 

നല്കഔണ്ടതുണ്ട്. പതിമൂന്നാം പദ്ധ്തി ഔാലത്ത് ഇ കപ്രാജക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃക്കാ   കലാന്നു / ജിലാ 

പഞ്ചായന്ഔള്പ്ക്ക് ഄനുമതിയുണ്ടായിരു. സാടവെിലം പുതിയ മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ജിലാ 

പഞ്ചായത്തിനു വിഹിതം ടേലവഴിക്കാ   ഄനുമതിയില. ഄതിനാല്  കപ്രാജക്ട് 

ൂരര്ത്തീഔരിക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- കപ്രാജക്ട് ഄംഖീഔാരം ലഭിച്ച ഔാലടത്ത മാര്ഗകരകയാണ് 

ബാധഔം എന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. ഄതിനാല്  ബാക്കി 

പ്രല്ലത്തിഔള്പ്  െി ജിലാ പഞ്ചായന് മുകകന നെപ്പാക്കാ   

തെസ്സമില. ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
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4.14  പാമ്പാെി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

കഔാട്ടയം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 12.09.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 961/22 – CC/492/22) 

  
വിഷയം:-      ക്സലബ്രറി ഔൗസില്  ഄംഖീഔാരമുള്ള രാമന്ഥശാലയില്  കസാളാര്   

   പ്ലാെ് സ്ഥാപിക്കല്  സംബന്ധിച്ച.് 

 

കേറൃ് ക്സലബ്രറി ഔൗസിലിടെ ഄംഖീഔാരമുള്ള സൗത്ത്  പാമ്പാെി സഹൃദയ രാമന്ഥശാല 1957 

മുതല്  പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നതാണ്. ഇ രാമന്ഥശാല വഔ സ്ഥലത്ത് കവാളികബാള്പ്, ഷട്ടില്  

ബാഡ്മിെ  ഔളിഔള്പ്ന്നുള്ള കഔാര്ട്ടും സാംസ്കാരിഔ നിലയല്ലൃം ഈണ്ട്. ഇ കേഡിയത്തില്  ഫ്ലഡ് 

ലിറൃ് സ്ഥാപിക്കാ   അവശയമായ ക്സവദുതി ഈല്പാദിപ്പിന്നുന്നതിന് മിനി കസാളാര്  പ്ലാെ് 

സ്ഥാപിക്കാനുകേശിന്നു. സാ. ആതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ. സാ 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 

4.15  ൄറൃിപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 20.09.2022 ടല ഔത്്ത   (SRG 1004/22 – CC/533/2022)  
 

     വിഷയം:- കസ്പാര്െ്സ് ്ബുകള്ഔള്പ്ക്ക് LCD ടപ്രാജക്ടര്  നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

ൄറൃിപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടല അറ് രാമാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്  പ്രവര്ത്തിന്നുന്ന 

രജികേര്ഡ് കസ്പാര്െ്സ് / അര്െ്സ് ്ബുകള്ഔളടെ പ്രവര്ത്തനം വിലയിരുത്തി മിഔച്ച രീതിയില്  

പ്രവര്ത്തിന്നുന്ന ്ബുകള്ഔള്പ്ക്ക് LCD ടപ്രാജക്ടര്  നല്ഔാനാണ് കപ്രാജക്ട്. ഒ  ക്സല   

പരിശീലനം, ഄം ാരാഷ്ട്ര ഔലാഔായിഔ കമളഔള്പ്  ഔാണാ   സൗഔരയടമാരുന്നുഔ, 

വീഡികയാഔള്പ്, സര്ക്കാര്  പദ്ധ്തിഔള്പ്  ടപാതു ജനങ്ങളികലടക്കത്തിന്നുഔ തുെങ്ങിയവയാണ് 

ആതുടഔാണ്ട് ഈകേശിന്നുന്നത്. ആതു നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

തീരുമാനം :- ആതിന് തനതുഫണ്ടുപകയാഖിക്കണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ 

ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

 

 

 

കപ്രാ.നം: 128/23 ഄെെല്                    5,00,000/- രൂപ  
(വിഔസന ഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് പാമ്പാെി സഹൃദയ രാമന്ഥശാലയില്  മിനി കസാളാര്  പ്ലാെ് 

കപ്രാ.നം: 90/23 ഄെെല്                    12,00,000/- രൂപ  
(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് അറ് രാമാമപഞ്ചായന്ഔളിടല രജികേര്ഡ് കസ്പാര്െ്സ് 
്ബുകള്ഔള്പ്ക്ക്  LCD  ടപ്രാജക്ടര്  
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4.16  ൄറൃിപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 20.09.2022 ടല ഔത്്ത (SRG 1005/22 – CC/534/22, SRG 
1065/22)  

 

വിഷയം:- കസ്പാര്െ്സ് ്ബുകള്ഔള്പ്ക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

 

ൄറൃിപ്പുറം കലാന്നു പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിടല രാമാമപഞ്ചായന്ഔളിടല ഫര്ണിച്ചര്  ആലാത്ത 

രജികേര്ഡ്  കസ്പാര്െ്സ് & അര്െ്സ് ്ബുകള്ഔള്പ്ക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  (കമശ, ഔകസര) വാങ്ങി 

നല്ഔാനുകേശിന്നു. സാ. മിഔച്ച രീതിയില്  പ്രല്ലത്തിന്നുന്ന ്ബുകള്ഔള്പ്ക്കാണ് ഫര്ണിച്ചര്  നല്ൄന്നത്. 

ആതിനു ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- തനതുഫണ്ടുപകയാഖിക്കണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ ഄനുമതി 

നല്ൄ. സാ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 

4.17 ആളംകദശം കലാന്നു പഞ്ചായത്ത് 

ആഞ്ഞൃക്കി ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 11.10.2022 ടല ഔന്ഔള്പ്  (നാടലണം) (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 പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് കനരിട്ടു പാല്  സബ്സിഡി നല്ൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

 

 
 

ക്ഷീര സംഗങ്ങളില്  പാലളന്നുന്ന ക്ഷീരഔര്ഷഔര്ക്ക് നല്ൄന്ന പാല്  സബ്സിഡി കലാന്നു 

പഞ്ചായത്തില്  നി. സാ കനരിട്ട് നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

കപ്രാ.നം: 96/23 ഄെെല്                  4,00,000/- രൂപ 
   (വിഔനസഫണ്ട് ജനറല് )  

കപര് അറ് രാമാമപഞ്ചായന്ഔളിടല രജികേഡ് കസ്പാര്െ്സ് 
്ബുകള്ഔള്പ്ക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  

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

കപര് ക്ഷീര സംഗത്തില്  പാലളന്നുന്ന ക്ഷീരഔര്ഷഔര്ക്ക് പാലിനു 
സബ്സിഡി 

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

കപര് വനിതാ ക്ഷീരഔര്ഷഔര്ക്ക് പാലിനു ധനസഹായം - വനിത 

(iii) കപ്രാ.നം: 105/23 ഄെെല്                    8,00,000/- രൂപ  
(എസ്.സി.പി) 

കപര് ക്ഷീരസംഗങ്ങളില്  പാലളന്നുന്ന പട്ടിഔവര്ഗ വനിതാ ക്ഷീര 
ഔര്ഷഔര്ക്ക് പാലിനു ധനസഹായം 

(iv) കപ്രാ.നം: 106/23 ഄെെല്                    5,00,000/- രൂപ  
(റൃി.എസ്.പി) 

കപര് ക്ഷീരസംഗങ്ങളില്  പാല്  ഄളന്നുന്നപട്ടിഔവര്ഗ വനിതാ 
ക്ഷീരഔര്ഷഔര്ക്ക് പാലിനു ധനസഹായം 
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തീരുമാനം  :- ഄനുമതി നിരസിച്ചു. കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ വിഹിതം 

രാമാമപഞ്ചായത്തിനു ക്സഔമാറി ത്രിതല പഞ്ചായന്ഔള്പ്  

സംയുക്തമായി നെപ്പാക്കണടമന്ന് നിര്കേശിന്നു. സാ. കപ്രാ.നം 

111/23, 105/23, 106/23 എന്നിവ വനിതാ ഗെഔ പദ്ധ്തിയിലാണ് 

ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിരിന്നുന്നത്. ആത് വനിതാഗെഔ പദ്ധ്തിയില്  

ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്താല്ലൃന്നതല എന്ന് ഄറിയിന്നു. സാ.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

4.18. ആളംകദശം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

ആഞ്ഞൃക്കി ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 03.10.2022-ടല ഔന്ം ആളംകദശം കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത  

ഭരണസമിതിയുടെ  05.09.2022-ടല 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  ഄനുബന്ധകരകഔളം (SRG 

1239/22 – CC/745/22). 

വിഷയം: പട്ടിഔവര്ഗ വനിത ക്ഷീര ഔര്ഷഔര്ക്ക്  ഔ. സാൄട്ടി സംരക്ഷണത്തിന് പ്രകതയഔ 
സഹായം 

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

(റൃി.എസ്.പി) 

കപര് പട്ടിഔവര്ഗ വനിതാ ക്ഷീര ഔര്ഷഔര്ക്ക്  ഔ. സാൄട്ടി സംരക്ഷണം 

ഔ. സാന്നുട്ടിയുടെ ജനനം മുതല്  പരിപാലനത്തിടെ ഭാഖമായി 90 ദിവസകത്തയ്ക്ക്  ൄറഞ്ഞത് 

196 ലിറൃര്  പാല്  ഔ. സാന്നുട്ടിക്ക് ടഔാഞ്ഞൃകക്കണ്ടിവരും. ആത് ക്ഷീര ഔര്ഷഔന് ന്ം വരുന്. സാണ്ട്.  

എന്നാല്  കപാഷഔാഹാരം എന്ന നിലയില്   പാല്  ഔ. സാന്നുട്ടിക്ക് നല്ൄഔയും കവണം. 

ഄതിനാല്  ഔര്ഷഔര്ന്നുണ്ടാൄന്ന ഇ ന്ം നിഔത്താ   രു ഔ. സാൄട്ടിക്ക് 7050 രൂപ 

ക്രമത്തില്  ക്ഷീര ഔര്ഷഔര്ക്ക് നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം  :-  ഄനുമതി നിരസിച്ചു. ഔ. സാൄട്ടി പരിപാലനത്തിന് നിലവിടല 

മാര്ഗകരക പ്രഔാരമുള്ള ധനസഹായം നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

4.19 വയലാര്  രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

വയലാര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസിഡെിടെ 10.10.2022 ടല C1-250/2022- ടല ഔന്ം 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 18.12.21, 26.07.2022 എന്നീ തീയതിഔളിടല കയാഖ തീരുമാനല്ലൃം 

വയലാര്  രാമാമപഞ്ചായത്തിടെ 25.03.2022 ടല 6/1-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം   

വയലാര്  ഖവ. ഐ.റൃി.ഐ ഄദ്ധ്യാപഔ രക്ഷഔര്തൃ സമിതിയുടെ 22.10.2022 ടല ഔന്ം (SRG 

1108/22)  

വിഷയം:- ഖവ.ഐ.റൃി പ്രവര്ത്തിന്നുന്ന ടഔട്ടിെത്തിനു വാെഔ നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി 

സംബന്ധിച്ച.് 

രാമാമപഞ്ചായത്തില്  2010 ല്  സര്ക്കാര്  രു ഐ.റൃി.ഐ ഄനുവദിച്ചിരു. സാ. സൃം മായി 

ടഔട്ടിെമിലാത്തതിനാല്  ഔളവംകഔാെം സര്വീസ് കഔാ-ഒപ്പകററൃീവ് ബാെിടെ 7/565A നമ്പര്  

ടഔട്ടിെത്തില്  വാെഔയ്ക്കാണ് ഐ.റൃി.ഐ പ്രവര്ത്തനം അരംഭിച്ചത്. PWD ബില്ഡിംഖ് ഡിവിഷ   

എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്  23.03.2012 ല്  നിശ്ചയിച്ച പ്രഔാരം ആതിടെ പ്രതിമാസ വാെഔ 35,631 

രൂപയാണ്. ഇ നിരക്കില്  2020-21 വര്ഷടമാഴിടഔ 2021-22 വടര തനതുഫണ്ടുപകയാഖിച്ച ്
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രാമാമപഞ്ചായത്താണ് വാെഔ നല്ഔി വരുന്നത്. മു   കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിഔളില്   

ആതിനായി ഄനുമതി നല്ഔിയകപ്പാള്പ്  ഭാവിയില്  ആതിടെ വാെഔ വയാവസായിഔ പരിശീലന 

വൄപ്പുതടന്ന നല്ഔണടമന്ന് നിര്കേശിച്ചിരു. സാ. ഄതിനാല്  വിട്ടുകപായ 2020-21 ടല വാെഔ 

നല്ഔാ   ഄനുമതി കതെിയകപ്പാള്പ്  26.07.2022 ടല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖം 

ഄനുമതി നിരസിച്ചു. ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിന്നുന്നതിനായി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 2016-ല്  50 ടസെ് 

സ്ഥലം വാങ്ങി ടതാഴില്  വൄപ്പിന് ക്സഔമാറിയിട്ടുണ്ട്. ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് വൄപ്പ് നെപെി 

സൃീഔരിച്ചു വരു. സാ. ടഔട്ടിെം പണി ൂരര്ത്തിയാൄംവടര വാെഔ നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം:- ആനിയും രാമാമപഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് വാെഔ നല്ഔാല്ലൃന്നതല 

എന്ന് കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖം രാമാമപഞ്ചായത്തിടന 

ഄറിയിച്ചിരുന്നതാണ് എന്ന് കയാഖം നിരീക്ഷിച്ചു. ഄനുമതി 

നിരസിച്ചു. അവശയം വയവസായിഔ പരിശീലന വൄപ്പിനു 

നല്ഔാ   നിര്കേശിന്നു. സാ.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (അര്.സി) വൄപ്പ് 

4.20 പാണകഞ്ചരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

പാണകഞ്ചരി രാമാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 20.09.2022 ടല ഔന്ം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 19.09.2022 ടല 7(1)-ാാാം നമ്പര്   തീരുമാനല്ലൃം   (SRG 1109/22) 

വിഷയം:- പുതിയതായി അരംഭിന്നുന്ന ITIക്കായുള്ള  വാെഔ ടഔട്ടിെത്തില്  ഄെിസ്ഥാന 

സൗഔരയം രുന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

പുതിയതായി രു ITI പീച്ചിയില്  ഄനുവദിച്ചുടഔാണ്ട് 30.11.2021 ല്  വയവസായിഔ പരിശീലന 

വൄപ്പ് ഈത്തരവായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ITI സൃം ം സ്ഥലത്ത് പ്രവര്ത്തനം അരംഭിന്നുന്നതുവടര 

അവശയമായ ടഔട്ടിെം, ക്സവദുതി, ടവള്ളം, ഫര്ണിച്ചര്  തുെങ്ങിയ ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയങ്ങള്പ്  

സൗജനയമായി രാമാമപഞ്ചായത്ത് ലഭയമാക്കണടമന്ന് ഈത്തരവില്  നിര്കേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതിടെ 

ഭാഖമായി SNDP വഔ സ്കൂള്പ്  ടഔട്ടിെം വാെഔയ്ക്ക് ഔടണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആവിടെ കൊയിടലറൃ്, ഹാള്പ്, 

കോര്  മുതലായ സൗഔരയടമാരുക്കണം. ആതിനായി 11.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ എേികമറൃ് 

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 11.00 ലക്ഷം രൂപ മുെക്കി വാെഔ ടഔട്ടിെത്തില്  ഄെിസ്ഥാന 

സൗഔരയടമാരുക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച ്

തീരുമാനം :- ITI തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക് ക്സഔമാറിയ 

സ്ഥാപനമല. ആതിനായി രാമാമപഞ്ചായന് വിഹിതം 

ടേലവഴിക്കാല്ലൃന്നതല. ഄനുമതി നിരസിച്ചു.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (അര്.സി) വൄപ്പ് 

4.21  നിലമ്പൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 20.09.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 1001/22 – CC/411/2022)  

വിഷയം:- പുതിയ ITI സ്ഥാപിന്നുന്നതിനായി ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയം രുന്നുന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

നിലമ്പൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രകദശത്ത് ചുെത്തറയില്  പുതിയ ITI സ്ഥാപിന്നുന്നതിന് 

സാധയതാ പഠനം നെത്തി റികപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കാ   വയവസായിഔ പരിശീലന വൄപ്പ് നെപെി 
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സൃീഔരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ITI ക്കായി വൄപ്പ് ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിച്ച ് പ്രവര്ത്തനം അരംഭിന്നുന്നതുവടര 

താല്ക്കാലിഔമായി പ്രവര്ത്തിന്നുന്നതിന് ടഔട്ടിെം, ക്സവദുതി, ജലം, ഫര്ണിച്ചര്  തുെങ്ങിയ 

സൗഔരയം തകേശഭരണസ്ഥാപനം നല്ഔണം. ആത്തരം സൗഔരയം രുന്നുന്നതിനായി വുതന 

കപ്രാജടുകള തയ്യാറാക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്   

തീരുമാനം :- ITI തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിനു ക്സഔമാറിയ സ്ഥാപനമല. 

ആതിനായി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ടേലവഴിക്കാല്ലൃന്നതല. 

ഄനുമതി നിരസിച്ചു.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

4.22  ഄരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

അലപ്പുഴ ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 12.09.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 963/22 – CC/515/22)  

വിഷയം:- ടപാതു വിഭാഖത്തിന് ൄെിടവള്ള ൊെ് വിതരണം. 

 

ടപാതു വിഭാഖത്തിന് ൄെിടവള്ള ൊെ് വിതരണത്തിനുള്ള കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ    

ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

4.23  കമലാറര്  രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

മലപ്പുറം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 20.09.2022 ഔന്ം കമലാറര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 10.08.2022 ടല 2(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം   (SRG 1003/22 – CC/508/2022)  

വിഷയം:- ടപാതുവിഭാഖത്തിന് ൄെിടവള്ള ൊെ് നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

ടപാതുവിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ടവര്ക്ക് ൄെിടവള്ള ൊെ് നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമ. സാം 

സബ്സിഡി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചു നല്ഔണടമ. സാമുള്ള അവശയം സംബന്ധിച്ച.് 

 തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

 

 

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

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

കപര് ൄെിടവള്ള ൊെ് 

കപ്രാ.നം: 25/23 ഄെെല്                    5,40,000/- രൂപ  
(സി.എഫ്.സി ക്സറൃഡ് രാമാെ്) 

കപര് വീഞ്ഞൃഔള്പ്ക്ക് ൄെിടവള്ള സംഭരണി – ജനറല്  
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4.24 ഄന്നമനെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

ഄന്നമനെ രാമാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 26.07.2022 ടല ഔന്ം ഄന്നമനെ 

രാമാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 10.06.2022 ടല 25(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 1149/22 

– LSGD-DA3/141/22-LSGD). 

വിഷയം:- KSEBയുടെ ക്സവദുതി ൄെിശ്ശിഔ നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

രാമാമപഞ്ചായത്തിടെ 2017-18 ടല േീറൃ് ക്സലറൃിടെ ക്സവദുതി ോര്ജ്ജ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

KSEBക്ക് ഄെച്ചു. എന്നാല്  2017-18 ല്  പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ച േീറൃ് ക്സലറൄഔളടെ ഔറെ് 

ോര്ജ്ജ് ആനത്തിലള്ള 2,58,048 രൂപ ആതില്  ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിരുന്നില. ഇ തുഔ െി 

ഄെയ്ക്കണടമന്ന് KSEB അവശയടപ്പട്ടതനുസരിച്ച ് ബില്തുഔ ഄെയ്ക്കാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.25 കതഞ്ഞിപ്പലം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 20.09.2022 ടല ഔന്ം കതഞ്ഞിപ്പാലം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുടെ 01.09.2022 ടല 11(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 1006/22 – CC 544/2022)). 

വിഷയം:- എം.സി.എഫിന് ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 37/23 ഄെെല്   22,62,557/- രൂപ 

 സി.എഫ്.സി ക്സറൃഡ് രാമാെ്  16,67,200 രൂപ 

 കഔന്ദ്രാവിഷ്കൃത വിഹിതം 5,95,357 രൂപ 

കപര് എം.സി.എഫ് നിര്മ്മാണം 

രാമാമപഞ്ചായത്തില്  MCF നിര്മ്മിന്നുന്നതിനു കവണ്ടി 2021-22 ല്  എഞ്ഞൃത്ത കപ്രാജക്്ട ഇ വര്ഷം 

സ്പില്  ഒവറായി തുെരു. സാണ്ട്. 2002-03 വര്ഷം വയവസായ കഔന്ദ്രം തുെങ്ങുന്നതിന് 54 ടസെ് 

സ്ഥലം 5,55,026 രൂപ മുെക്കി വാങ്ങിയിരു. സാ. ആവിടെ 28,52,088 രൂപ മുെക്കി നാല ടഔട്ടിെങ്ങള്പ്  

നിര്മ്മിച്ച ്യന്ത്ര സാമരാമിഔള്പ്  സ്ഥാപിച്ച ് ടഔാപ്ര സംസ്കരണ യൂണിറൄം ധാനയടപ്പാെി യൂണിറൄം 

അരംഭിച്ചു. ആകപ്പാള്പ്  ആവ പ്രവര്ത്തിന്നുന്നില. ആകപ്പാഴള്ള നാല ടഔട്ടിെങ്ങളില്  

7/125/നമ്പറിലള്ള 77.49േ.മീ വിിീര്ണമുള്ള ടഔട്ടിെം ഄഫിറൃാടണന്ന് 

തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് ഄസി. എഞ്ചിനീയര്  റികപ്പാര്ട്ട് ടേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇ ടഔട്ടിെം ടപാളിച്ചു 

നീക്കി ആവിടെ രു MCF ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ടപാളിച്ചുമാറൃാ   ഈകേശിന്നുന്ന ടഔട്ടിെങ്ങള്പ്  പ്രാകദശിഔ  

സാമ്പത്തിഔ വിഔസന (LED) പദ്ധ്തി പ്രഔാരം അരംഭിക്കാ   

ഔഴിയുന്ന ടതാഴില്സംരംഭങ്ങള്പ്ക്ക്  ഈപകയാഖിക്കാ   ഔഴിയുകമാ 

എന്ന് പരിഖണിക്കണം. ആതു പരികശാധിച്ചു റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   

പഞ്ചായന് ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. ആതിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീഞ്ഞൃ പരിഖണിന്നുന്നതാണ്. 

നെപെി:- 1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  

2) തകേശസൃയംഭരണ (അര്.ബി)വൄപ്പ് 
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4.26 ഄമ്പൂരി രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

ബഹു.  പാറശ്ശാല എം.എല്.എയുടെ 26.09.2022 ടല ഔത്ത്  (SRG 1116/22). 

വിഷയം:- PMAY ഗുണകഭാക്താവിന് ധനസഹായം നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച ്

ഄമ്പൂരി രാമാമപഞ്ചായത്തിടല ശ്രീമതി േിഞ്ചു ബാബു, ക്സഷ   വിലാസം എന്ന അള്പ്  PMAY 

(രാമാമീ) ലിേില്  ഈണ്ട്. ID.No. KL150950690. ആവര്ക്ക് MGNREGS ല്  ടതാഴില്  ഔാര്കളണ്ട്. 

ടതാഴില്  ഔാര്ഡിടല നമ്പര്  PMAY കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്  വികലജ് എക്സ്റൃ ഷ   ഒഫീസര്  

ടതറൃായി കരകടപ്പഞ്ഞൃത്തിയതിനാല്  PMAY കഔന്ദ്ര വിഹിതം നല്ഔാ   ഔഴിയുന്നില. 

സാകെതിഔമായ ഇ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച ് PMAY കഔന്ദ്ര വിഹിതമായ 1,20,000 രൂപ നല്ഔാ   

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു  സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം:- ഔാലതാമസടമാഴിവാക്കി ഇ വിഷയം പരിഹരിന്നുന്നതിന് നെപെി 

സൃീഔരിക്കാ   രാമാമവിഔസന ഔമ്മീഷണടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി.  

നെപെി:-1)രാമാമവിഔസന ഔമ്മീഷണര്  

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

4.27 ഔാസര്കഔാഡ് ജിലാ പഞ്ചായത്ത് 

ഔാസര്കഔാഞ്ഞൃ ജിലാ പഞ്ചായന് പ്രസിഡെിടെ 23.09.2022 ടല ഔത്ത്  (SRG 1103/22). 

വിഷയം:- വളര്ന്നായ്ക്കള്പ്ക്ക് എ.ബി.സി പദ്ധ്തി നെപ്പാന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

എ.ബി.സി പദ്ധ്തി പ്രഔാരം ഔാസര്കഔാെ് ജിലയില്   ടതരുല്ലൃ നായഔടള വന്ധയംഔരണ 

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വികധയമാന്നു. സാണ്ട്. ടതരുല്ലൃ നായ്ക്കകളാടൊപ്പം വളര്ന് നായ്ക്കകളയും എ.ബി.സി 

കഔന്ദ്രത്തില്  വച്ച ് വന്ധയംഔരിക്കാ   ഈകേശിന്നു. സാ. ആതിനായി കഡാക്ടര്മാകരയും 

സഹായിഔകളയും ഔരാറെിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിച്ച ് സൗജനയമായി എ.ബി.സി പരിപാെി 

നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- വളര്ന്നായഔള്പ്ന്നും സൗജനയമായി വന്ധയംഔരണ ശസ്ത്രക്രിയ 

നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. എന്നാല്  ആതിനായി ഄധിഔമായി 

കഡാക്ടര്മാകരയും സഹായിഔകളയും നിയമിക്കാല്ലൃന്നതല. ടതരുവ് 

നായ്ക്കള്പ്ന്നുള്ള  എ.ബി.സി. പദ്ധ്തി പ്രഔാരം ഔരാറെിസ്ഥാനത്തില്  

നിയമിച്ചിരിന്നുന്ന കഡാക്ടറുകെയും സഹായിഔളകെയും കസവനം 

ആതിനായി ഈപകയാഖടപ്പഞ്ഞൃത്താ   നിര്കേശിന്നു. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (അര്.സി) വൄപ്പ് 

4.28 കഔാട്ടയം ജിലാ പഞ്ചായത്്ത 

കഔാട്ടയം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 27.10.2022 ടല ഔന്ം കഔാട്ടയം ജിലാ പഞ്ചായന് 

ഭരണസമിതിയുടെ 19.09.2022 ടല 1(8)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1185/22 – CC/727/22). 

വിഷയം:- മുനിസിപ്പല്  പ്രകദശത്ത് കെഔ് എ കബ്രക്ക് കപ്രാജക്ട് തുെങ്ങുന്നതു സംബന്ധിച്ച.്+ 

 

കപ്രാ.നം: 53/23 ഄെെല്   36,47,866/- രൂപ 
(സി.എഫ്.സി ക്സറൃഡ് രാമാെ്) 

കപര് ഭരണങ്ങാനം ഡിവിഷ   - കെക്ക് എ കബ്രക്ക് പദ്ധ്തി 
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പാലാ മുനിസിപ്പാലിറൃിയുകെയും ഭരണങ്ങാനം രാമാമപഞ്ചായത്തികെയും ഄതിര്ത്തിയായ 

ടഔാച്ചിെപ്പാെി എന്ന സ്ഥലത്ത് കെക്ക് എ കബ്രക്ക് എന്ന പദ്ധ്തിയില്  രു കഔാംപ്ലക്സ് 

നിര്മ്മിക്കാനുകേശിന്നു. സാ. നിര്േി്സ്ഥലം പാലാ മുനിസിപ്പല്  പ്രകദശത്താണ്. തീര്ഥാെന 

സ്ഥലത്തിനു സമീപമാണ് ഇ സ്ഥലം എന്നതു െി പരിഖണിച്ച ്കെക്ക് എ കബ്രക്ക് കഔാംപ്ലക്സ് 

നിര്മ്മിക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- നിര്മ്മാണത്തിലൂടെ ഈണ്ടാൄന്ന അിി നഖരസഭ പ്രകദശത്താണ്. 

ഄതിനാല്  ജിലാ പഞ്ചായത്തിനു വിഹിതം വഔയിരു 

ത്താല്ലൃന്നതല. ഄനുമതി നിരസിച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് 

4.29 ദി കഔരള ഄകരാമാ ആ ഡേീസ് കഔാര്പ്പകറഷ   ലിമിറൃഡ്. 

കഔരള ഄകരാമാ ആ ഡേീസ് കഔാര്പ്പകറഷ   (KAICO) ടേയര്മാടെ 07.10.2022 ടല ഔത്്ത (SRG 

1112/22). 

വിഷയം:- ൄെിടവള്ള ശുദ്ധ്ീഔരണം – വിതരണം – പരിപാലനം ആവ  KAICO ടയ 

കനരികട്ടല്പ്പിക്കാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

സംസ്ഥാനത്ത് ഔാര്ഷിഔ കമകലയില്  വിവിധ ഔാര്ഷിഔ ഈല്പന്നങ്ങള്പ്   KAICO വിതരണം 

ടേയ്യു. സാണ്ട്. ആകതാടൊപ്പം ൄെിടവള്ള ശുദ്ധ്ീഔരണം, വിതരണം, മലിനജല സംസ്കരണം 

എന്നിവന്നുള്ള സംവിധാനങ്ങളം KAICO ടേയ്യു. സാണ്ട്. ആതിടെ ഭാഖമായി ഫില്റൃര്  പ്ലാറുപയഔള്പ് , 

RO പ്ലാറുപയഔള്പ്, വാട്ടര്  പൂരിഫയറുഔള്പ്  തുെങ്ങിയവ സ്ഥാപിക്കാ   KAICO യ്ക്ക് ഔഴിയും. KAICO 

യില്  നിന്ന് ഇ ഈല്പന്നങ്ങള്പ്  ടെണ്ടര്  ൊടത തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക് കനരിട്ടു 

വാങ്ങാ  / KAICO – ടയ പ്രല്ലത്തി ഏല്പിക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- മുഔളില്  പറഞ്ഞ ഈപഔരണങ്ങളടെ (ഫില്ട്ടര്  പ്ലാറുപയഔള്പ്, അര്. 

പ്ലാറുപയഔള്പ്, വാട്ടര്  പൂരിടഫയര്  എന്നിവ) ഗുണനിലവാരം 

സംബന്ധിച്ച ് ബന്ധടപ്പട്ട സര്ക്കാര്  ഏജ സിയുടെ 

സാക്ഷയപത്രല്ലൃം ആവ KAICO സൃയം ഈല്പാദിപ്പിന്നുന്നതാകണാ എ. സാം 

വയക്തമാക്കി സാക്ഷയപത്രകത്താടെ നല്ൄന്ന മുറയ്ക്ക് പിന്നീെ് 

പരിഖണിന്നുന്നതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

4.30 പരപ്പ കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

ഔാസര്കഔാഡ് ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 14.10.2022 ടല ഔത്ത് (SRG 1164/22 – CC/686/22). 

വിഷയം:- പുതിയ ക്സട്ടൃബല്  ടഡവലപ്ടമെ് ഒഫീസിന് ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് 

സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 

കപ്രാ.നം: 119/23 ഄെെല്   10,00,000/- രൂപ 
(റൃി.എസ്.പി) 

കപര് പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന ഒഫീസിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്  
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പട്ടിഔജാതി പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്പിടെ 25.02.2021 ടല ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരം പരപ്പയില്  

രു പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന ഒഫീസ് ഄനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകപ്പാള്പ്  ഇ ഒഫീസ് 

പ്രവര്ത്തിന്നുന്നത് പരപ്പ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒഫീസ് ടഔട്ടിെത്തിലാണ്. ക്സട്ടൃബല്  

ടഡവലപ്ടമെ് ഒഫീസിനായി പ്രകതയഔം ടഔട്ടിെം നിര്മ്മികക്കണ്ടതുണ്ട്. ആതിനായി സ്ഥലം 

വാങ്ങുന്നതിന് കലാന്നു പഞ്ചായത്ത് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :-  പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന ഡയറക്ടര്  കയാഖത്തില്  ആലാത്തതിനാല്  

പരിഖണിച്ചില. പിന്നീഞ്ഞൃ പരിഖണിക്കാ   മാറൃിവച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (അര്.ആ) വൄപ്പ് 

4.31 വണ്ടൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

മലപ്പുറം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 01.10.2022 ടല ഔന്ഔളം (3 എണം) വണ്ടൂര്  കലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 16.09.2022 ടല 2(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1092/22- 
CC/584/22, SRG/1093/22 – CC/582/22, SRG 1094/22 – CC 583/22). 
 

വിഷയം:- പട്ടിഔജാതി, പട്ടിഔവര്ഗ സകെതങ്ങളില്  കസാളാര്  മിനി മാേ് ക്സലറൄഔള്പ്  

സ്ഥാപിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

ക്രമസമാധാന നില ഈറപ്പിന്നുന്നതിടെ ഭാഖമായി പട്ടിഔജാതി, പട്ടിഔവര്ഗ   സകെതങ്ങളിലം 

ഈള്പ്പ്രകദശങ്ങളിടല ടപാതു സ്ഥലങ്ങളിലം കസാളാര്  മിനിമാേ് സ്ഥാപിക്കണടമന്ന് 

03.09.2022 ടല നിലമ്പൂര്  താലൂക്ക് വിഔസന സമിതി അവശയടപ്പട്ട പ്രഔാരമാണ് കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കിയിരിന്നുന്നത്. മിനിമാേ് സ്ഥാപികക്കണ്ട ചുമതല കലാക്ക് 

പഞ്ചായന്ഔളകെതടലന്ന് ടപര്കഫാര്മ സ് ഒഡിറൃ് വിഭാഖം ണ്ണ്ടിഔാണിച്ച പ്രഔാരം 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ പ്രകതയഔ ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം :- കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം രാമാമപഞ്ചായത്തിനു ക്സഔമാറി 

നെപ്പാക്കാല്ലൃന്നതാണ് എന്ന് ഄറിയിക്കാ   തീരുമാനിച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 

 

 

 

(i) കപ്രാ.നം: 151/23 ഄെെല്   58,80,000/- രൂപ 
(എസ്.സി.പി) 

കപര് വിവിധ എസ്.സി കഔാളനിഔളില്  കസാളാര്  മിനിമാേ് 
ക്സലറൃ് സ്ഥാപിക്കല്  

(ii) കപ്രാ.നം: 2/23 ഄെെല്   11,19,000/- രൂപ 
(സി.എഫ്.സി -ടബയ്സിഔ് രാമാെ് ) 

കപര് കസാളാര്  മിനിമാേ് ക്സലറൃ് സ്ഥാപിക്കല്  - പാണ്ടിക്കാെ് 
രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

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

കപര് പാണ്ടിക്കാെ് ഡിവിഷ   കസാളാര്  മിനിമാേ് ക്സലറൃ് 
സ്ഥാപിക്കല്  
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4.32 അറൃിങ്ങല്  നഖരസഭ 

തിരുവനം പുരം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 28.10.2022 ടല PLG-1040/2022-23/DPC/DPO/തിരു/ 
നമ്പര്  ഔന്ം  അറൃിങ്ങല്  നഖരസഭ ടസക്രട്ടറിയുടെ 25.10.2022 ടല G4-12932/22-ാാാം നമ്പര്  
ഔന്ം (SRG 1196/22)  
 

വിഷയം:- ക്സപ്രമറി സ്കൂളിടല ൄട്ടിഔള്പ്ക്ക് ഔായിഔ പരിശീലനം നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

 

 

പ്രീക്സപ്രമറി മുതല്  ഏഴാം ്ബുാസ്സ് വടര പഠിന്നുന്ന വിദയാര്ഥിഔള്പ്ക്ക് വയായാമത്തിലൂടെ 

മാനസികഔാലാസം നല്ൄന്നതിനു നഖരസഭ കപ്രാജക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിരിന്നു. സാ. ഔായിഔാധയാപ 

ഔരിലാത്ത  സ്കൂളഔളില്  നാലാം ്ബുാസ്സുമുതലള്ള വിദയാര്ഥിഔള്പ്ക്ക് ഔായിഔ പരിശീലനം 

നല്ൄന്നതിന് നിശ്ചിത കയാഖയതയുള്ള ഄദ്ധ്യാപഔടര 15,000 രൂപ പ്രതിമാസ കവതനം 

നല്ഔിടഔാണ്ട് 10 മാസകത്തക്ക് നിയമിക്കാല്ലൃന്നതാടണന്ന് അസൂത്രണ മാര്ഗകരകയില്  

പറയു. സാണ്ട്. 

നാലാം ക്സാസ്സ് ോകെര്ഡിനു താടഴയുള്ള വിദയാര്ഥിഔള്പ്ക്കായി പരിശീലഔടര നിശ്ചയിച്ച ്

ഄനുവദനീയമായ ഒണകററിയം എത്രയാടണന്ന് വയക്തമാക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്   
 

തീരുമാനം :- നാലാം ്ബുാസ്സിനുതാടഴയുള്ള വിദയാര്ഥിഔള്പ്ക്ക് പരിശീലനം 

നല്ൄന്നതിനുള്ള ഄദ്ധ്യാപഔരുടെ കയാഖയത എം ായിരി 

ക്കണടമന്ന് വിദയാഭയാസ വൄപ്പിടെ െി ഄഭിപ്രായമാരാഞ്ഞ് 

റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   നഖരഔാരയ ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. 

റികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീഞ്ഞൃ പരിഖണിന്നുന്നതാണ്. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
4.33 തിരുവനം പുരം ജിലാ പഞ്ചായത്ത് 

തിരുവനം പുരം ജിലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 18.10.2022 ടല Dptvpm president/100/22)  
(SRG 1157/22)  
 

വിഷയം:- പട്ടിഔജാതി / പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖത്തിടല വിദയാര്ഥിഔള്പ്ക്ക് കസ്കാളര്ഷിപ്പ് 
 

ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം തിരുവനം പുരം ജിലാ പഞ്ചായത്ത് പട്ടിഔജാതി പട്ടിഔവര്ഗ  വിഭാഖത്തിടല 

വിദയാര്ഥിഔള്പ്ക്ക് കസ്കാളര്ഷിപ്പു നല്ൄന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിരു. സാ. ആതിനായി 

1.6775 കഔാെി രൂപ ടേലവഴിച്ചു. ആത് ജിലാ പഞ്ചായത്ത് കനരിട്ടാണ് നെപ്പാക്കിയത്. 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധ്തി മാര്ഗകരകപ്രഔാരം രാമാമപഞ്ചായന്ഔള്പ് ന്നും 

നഖരഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ന്നുമാണ് ആതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃക്കാല്ലൃന്നത്. ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം  

ഄകപക്ഷ നല്ഔിയ 69 വിദയാര്ഥിഔള്പ്ന്നുെി കസ്കാളര്ഷിപ്പ് നല്ഔാനുണ്ട്. ഇ വര്ഷല്ലൃം 

പട്ടിഔജാതി പട്ടിഔവര്ഗ വിദയാര്ഥിഔള്പ്ക്ക് കസ്കാളര്ഷിപ്പ് നല്ഔാനുള്ള കപ്രാജക്ട് ജിലാ 

പഞ്ചായത്ത് ഏടറൃഞ്ഞൃക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം :- 1)  ജിലാ പഞ്ചായന് വിഹിതം രാമാമപഞ്ചായത്തിനു ക്സഔമാറി 

കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   നിര്കേശിന്നു. സാ.  

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

(വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് എല്.ടഔ.ജി മുതല്  ഏഴാം ്ബുാസ്സുവടരയുള്ള ൄട്ടിഔള്പ്ക്്ക 
വയായാമത്തിലൂടെ മാനസികഔാലാസം  
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2) എന്നാല്  ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം വിദയാര്ഥിഔള്പ്ക്ക്  കസ്കാളര്ഷിപ്പ് 

നല്ഔിയകപ്പാള്പ്  ഄകപക്ഷ നല്ഔിയ 69 വിദയാര്ഥിഔള്പ്ക്ക് 

ധനസഹായം ജിലാ പഞ്ചായത്ത് നല്ഔിയിരുന്നില എന്ന് 

ഄറിയിച്ച പ്രഔാരം ഄവര്ക്ക് ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം ലഭികക്കണ്ട 

ൄെിശ്ശിഔ ജിലാ പഞ്ചായത്തില്  നി. സാ കനരിട്ടു നല്ഔാ   

ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
4.34 ടനഞ്ഞൃമങ്ങാെ് നഖരസഭ 

തിരുവനം പുരം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 05.09.2022 ടല ഔന്ഔളം (2 എണം) ഄനുബന്ധ 
കരകഔളം   (SRG 957/22 – CC /522/2022))  
 

വിഷയം:- കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസിടെ DPR തയ്യാറാക്കിയ വഔയിടല ഔസള്പ്ട്ട സി ഫീ 
നല്ഔാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

ടനഞ്ഞൃമങ്ങാെ് നഖരസഭയില്  കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസ് നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് KIFB സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ച ്

DPR തയ്യാറാക്കി നല്ഔി. ടസെര്  കഫാര്  ഫാമിംഖ് അെ് ഫുഡ് കപ്രാസസ്സിംഖ് എന്ന 

സ്ഥാപനത്തിടെ മാകനജിംഖ് പാര്െ്ണര്  Dr.V.V കമാഹന   അണ് DPR തയ്യാറാക്കിയത്. DPR 

പ്രഔാരം ആതിടെ എേികമറൃ് തുഔ 2,38,90,000 രൂപ. ആതിടെ ഔസള്പ്ട്ട സി ഫീ 

എേികമറൃിടെ 0.75 ശതമാനം തുഔയായ 1,79,175 രൂപ. എന്നാല്  ഔിഫ്ബിയില്  നിന്ന് 

ധനസഹായം ലഭിക്കാടത വന്നതിനാല്  നഖരസഭ കനരിട്ട് കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസിടെ നിര്മ്മാണം 

ഏടറൃഞ്ഞൃന്. ഄതിനായി മുഔളില്  പറഞ്ഞ ഏജ സിടയ ടഔാണ്ട് പുതിയ DPR തയ്യാറാക്കി. 

ആതു പ്രഔാരം എേികമറൃ് തുഔ 1,93,64,980 രൂപ. ആതിടെ ഔസള്പ്ട്ട സി ഫീ എേികമറൃിടെ 

0.75 ശതമാനമായ 1,45,237 രൂപ. DPR ശുേിതൃമിഷ   ഄംഖീഔരിച്ചു. ഄറല്ലൃശാലയുടെ 

നിര്മ്മാണം ഄം ിമഗട്ടത്തിലാണ്. മു   വര്ഷങ്ങളില്  ആതിനായി തുഔ ടേലവഴിച്ചിരിന്നുന്നത് 

വിഔസനഫണ്ടും തനതുഫണ്ടുമാണ്. ശുേിതൃമിഷകെതെക്കം മറൄ വിഹിതടമാ. സാമില. കര 

പ്രല്ലത്തിക്കാടണെിലം രണ്ടു DPR തയ്യാറാക്കിയത് നഖരസഭ അവശയടപ്പട്ട പ്രഔാരമാടണ. സാം 

ഄതിനാല്  രണ്ട് DPRനും ഔസള്പ്ട്ട സി ഫീ നല്ഔണടമ. സാം ഔസള്പ്ട്ട സി സ്ഥാപനം 

ഄറിയിച്ചിരിന്നു. സാ. മുഔളില്  പറഞ്ഞ തുഔയുടെ 18ശതമാനം GST യും നല്ഔണം. ആകതാടൊപ്പം 

ഔസള്പ്ട്ട സിക്ക് യാത്രാ ബത്തയായി 72,492 രൂപയും (21 ദിവസകത്തക്ക് പ്രതിദിനം 3452 

രൂപ നിരക്കില്) നല്ഔണം. ആതിനഔം അടഔ 1,50,000 രൂപ നല്ഔി. മുഔളില്  പറഞ്ഞ 

നിരക്കില്  ബാക്കി തുഔ നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്    
 

തീരുമാനം :- 1) അദയം തയ്യാറാക്കിയ DPR ന് ഔസള്പ്ട്ട സി ഫീ നല്ഔകണാ 

എന്ന് പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   തകേശസൃയം 

ഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതടപ്പഞ്ഞൃത്തി. കര 

പ്രല്ലത്തിക്ക് കര ഏജ സി തടന്ന രണ്ടു DPR 

തയ്യാറാക്കിയതിടെ സാഹേരയല്ലൃം േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  

കപ്രാ.നം: 251/23 ഄെെല്                    25,00,000/- രൂപ  
(വിഔസന ഫണ്ട് – 10,00,000 രൂപ 
തനത് ഫണ്ട് – 15,00,000/- രൂപ) 

കപര് കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസ് ൂരര്ത്തീഔരണം 
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പരികശാധിക്കണം. പ്പം കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസിടെ നിര്മ്മാണം 

സംബന്ധിച്ച ്പരികശാധിച്ച ്റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   ശുേിതൃമിഷ   

ഡയറക്ടകറയും ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. 

2) ഔസള്പ്ട്ട സിയുമായുള്ള എരാമിടമെില്  റൃി.എ നല്ൄന്നത് 

ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടുടണ്ടെിടല റൃി.എ നല്ഔാല്ലൃ എ. സാ 

നിര്കേശിന്നു. സാ. എന്നാല്  ഔസള്പ്ട്ട സി  ഫീകയാടൊപ്പം 

റൃി.എ െി എരാമിടമെില്  ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടുടണ്ടെില്  അയത് 

ബന്ധടപ്പട്ട ഈകദയാഖസ്ഥടെ വീഴ്ചയാണ്. 

തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  ആതു െി 

പരികശാധിച്ച ്റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔണം.   

നെപെി: 1)േീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ്  
2)എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുേിതൃമിഷ   
3)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

4.35 ടനഞ്ഞൃമങ്ങാെ് നഖരസഭ 

തിരുവനം പുരം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 05.09.2022 ടല ഔന്ഔളം (2 എണം) ടനഞ്ഞൃമങ്ങാെ് 
നഖരസഭാ ടേയര്കപഴ്സടെ 22.07.2022 ടല ഔന്ം   (SRG 958/22 – CC/436/22)  
 

 വിഷയം:- ൄെിടവള്ള പ്രശ്നമുള്ള കമകലയില്  എലാ ഔാലന്ം ൄെിടവള്ള വിതരണം 

നെത്താ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച ് 
 

 

വരള്പ്ച്ച ഔാലമായ മാര്ച്ച,് ഏപ്രില്, ടമയ് മാസങ്ങളില്  ൄെിടവള്ള വിതരണം നെന്ന്നതിന് 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ക്ക് സര്ക്കാര്  പ്രകതയഔാനുമതി നല്ഔാറുണ്ട്. എന്നാല്   

നഖരസഭയുടെ േില ഈയര്ന്ന പ്രകദശങ്ങളില്  മറൄ സമയങ്ങളിലം ൄെിടവള്ള ക്ഷാമം ഈണ്ടാൄം. 

ഈയര്ന്ന പ്രകദശങ്ങളില്  KWA യുടെ ജലവിതരണകമാ, ഔിണറുഔകളാ, ൄഴല്ഔിണറുഔകളാ 

പ്രാകയാഖിഔമല. ഄതിനാല്  ഔാലപരിധി ആലാടത ൄെിടവള്ള ക്ഷാമം ഈണ്ടാൄന്ന ഈയര്ന്ന 

പ്രകദശങ്ങളില്  ൊെര്  കലാറിഔളില്  ൄെിടവള്ളം വിതരണം ടേയ്യുന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

തീരുമാനം :- 1) മാര്ച്ച,് ഏപ്രില്, ടമയ് മാസങ്ങള്പ്ന്നു പുറടമ ൄെിടവള്ളക്ഷാമം 

വരുന്ന മറൄ സമയങ്ങളിലം ൄെിടവള്ളം വിതരണം നെകത്തണ്ട 

സവികശഷ സാഹേരയം പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   

നഖരഔാരയ ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. റികപ്പാര്ട്ടിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീെ് പരിഖണിന്നും. 

2) എകപ്പാഴം ൄെിടവള്ളം ലഭയമാന്നുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരമായ 

പദ്ധ്തി തുെങ്ങുന്നതിന് നഖരസഭ നെപെി സൃീഔരിക്കണം.   

നെപെി:- 1))നഖരഔാരയ ഡയറക്ടര്  
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് 
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4.36 ഄഖളി രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

ഄഖളി രാമാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 06.10.2022 ടല ഔത്ത് (SRG 1115/22)  
 

 വിഷയം:- കഖാത്രസാരഥി പദ്ധ്തി – പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്പിടെ വിഹിതം 

ലഭയമാക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

ഄഖളി രാമാമപഞ്ചായത്തില്  പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖത്തിടല 890 വിദയാര്ഥിഔള്പ്ക്ക്  

കഖാത്രസാരഥി പദ്ധ്തിയില്  ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി യാത്രാ സൗഔരയം രുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാമാമ 

പഞ്ചായത്തിന് റൃി.എസ്.പി വിഹിതമായി ലഭിന്നുന്നത് 3.00 കഔാെി രൂപയാണ്. എല്.പി 

വിഭാഖത്തിടല വിദയാര്ഥിഔള്പ്ന്നു മാത്രം യാത്രാ സൗഔരയം രുന്നുന്നതിന് ഏഔകദശം 2.00 

കഔാെി രൂപ രു വര്ഷം കവണം. U.P, High School വിദയാര്ഥിഔള്പ്ന്നു െിയാടണെില്  

ഏഔകദശം 5.00 കഔാെി രൂപ രു വര്ഷം കവണം.  ആതു മറൄ വിഔസന കക്ഷമ പരിപാെിഔടള 

ബാധിന്നും. ഄതിനാല്  മു ഔാലങ്ങളിടല കപാടല കഖാത്രസാരഥി പദ്ധ്തി പട്ടിഔവര്ഗ  

വിഔസന വൄപ്പു കനരിട്ടു നെപ്പാന്നുഔകയാ ഄലാടയെില്  വൄപ്പില്  നിന്ന് വിഹിതം 

രാമാമപഞ്ചായത്തിനു ക്സഔമാറുഔകയാ ടേയ്യണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  
 

തീരുമാനം :- 22.11.2022 ടല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖ തീരുമാന 

പ്രഔാരം (ക്രമനമ്പര്  2.1 കണ്ഡിഔ 4.4) പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന 

വൄപ്പില്  നിന്ന് 12.45 കഔാെി രൂപ കഖാത്രസാരഥി പദ്ധ്തിയ്ക്കായി 

നല്ഔാടമന്ന് പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്പ് ഡയറക്ടര്  

ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഄഖളി രാമാമപഞ്ചായത്തിന് ഞ്ഞൃതല്  വിഹിതം 

പട്ടിഔവര് ഗ വിഔസന വൄപ്പില്  നിന്ന് നല്ഔണടമന്ന് 

നിര്കേശിന്നു. സാ. ആതു സംബന്ധിച്ച റികപ്പാര്ട്ട് ഄഞ്ഞൃത്ത 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയില്  പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്പ് 

ഡയറക്ടര്  നല്ഔണം.  

നെപെി:- 1) ഡയറക്ടര്, പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്പ്  
2) തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 

4.37  മെര രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

മെര രാമാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 19.02.2022 ടല ഔന്ം ടസക്രട്ടറിയുടെ 18.02.2022 ടല 
A2-398/19-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം മെര രാമാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 22.01.22 ടല 6(2)-
ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 1151/22 – LSGD-RC2/305/22-LSGD)  
 

  വിഷയം:- വസ്തു നിൄതി പുനര്  നിര്ണയിക്കാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

രാമാമപഞ്ചായത്തില്  അടഔ 14 വാര്കളഔള്പ്  മാത്രമാണുള്ളത്. തനതു വരുമാനം വളടര 

ൄറവാണ്. 2013-നു കശഷം സംസ്ഥാനതലത്തില്  വസ്തു നിൄതി പുനര്  നിര്ണയിച്ചിട്ടില 

എന്നറിയിച്ചുടഔാണ്ട് രാമാമപഞ്ചായത്തിടല മുഴവ   ടഔട്ടിെങ്ങളടെയും വസ്തു നിൄതി 

പുനര്നിര്ണയിന്നുന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് ആതിനാവശയമായ 

സാകെതിഔ സഹായം ഐ.ടഔ.എംല്  നി. സാം ലഭിക്കാ   നെപെിയുണ്ടാഔണടമ. സാം 

അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു. സാ.  
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തീരുമാനം :- വസ്തു നിൄതി പുനര്നിര്ണയിന്നുന്നതിനുള്ള നെപെി 

വൄപ്പുതലത്തില്  അരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതു സംബന്ധിച്ച ് സര്ക്കാര്  

ഈത്തരല്ലൃ വരുന്നതനുസരിച്ച ്നെപെി സൃീഔരിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (അര്.സി) വൄപ്പ് 
4.38  കദവിൄളം രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

കദവിൄളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 29.09.2022 ടല PT-10/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം 
കദവിൄളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 01.09.2022 ടല 1 (7)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം 
(SRG 1063/22)  
 

വിഷയം:- പട്ടിഔജാതി/പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖത്തിലള്ളവര്ക്ക് നല്ൄന്ന വയക്തിഖത 

അനുലയങ്ങള്പ്  ടപാതുവിഭാഖത്തിലള്ളവര്ന്നും നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  
 

 

കദവിൄളം രാമാമപഞ്ചായത്തിടല 18 വാര്കളഔളില്  17 വാര്കളം കതാട്ടം കമകലയിലാണ്. ആവിടെ 

താമസിന്നുന്നവരില്  90 ശതമാനല്ലൃം പട്ടിഔജാതി / പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖത്തില്  ടപ്പട്ടവരാണ്. 

ബാക്കിയുള്ള 10 ശതമാനം അള്പ്ക്കാര്  മാത്രമാണ് ടപാതുവിഭാഖത്തില്  ടപ്പഞ്ഞൃന്നവര്. 

പട്ടിഔജാതി / പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖക്കാര്ന്നു നല്ൄന്ന വയക്തിഖത അനുലയങ്ങള്പ്  (ലാപ് കൊപ്, 

ടപമക്കളടെ വിവാഹത്തിനു നല്ൄന്ന ധനസഹായം, വിദയാര്ഥിഔള്പ്ക്ക്  കമശയും 

ഔകസരയും, വാട്ടര്  ൊെ് ) കതാട്ടം കമകലയില്   താമസിന്നുന്ന ജനറല്  വിഭാഖത്തിനും 

നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം:- കദവിൄളം രാമാമപഞ്ചായത്തില്  എകേറൃ് ലയങ്ങളില്  താമസിന്നുന്ന  

ടപാതു വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ട വിദയാര്ഥിഔള്പ് ക്ക് ലാപ് കൊപ് മാത്രം 

നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. മാര്ഗകരക പ്രഔാരമുള്ള മറൄ 

മാനദണ്ഡങ്ങള്പ്  പാലികക്കണ്ടതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
4.39  േമ്പന്നുളം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

അലപ്പുഴ ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 15.09.2022 ടല ഔന്ം   (SRG 972/22 – CC/542/22)  
 

വിഷയം:- കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബഡ്സ് സ്കൂള്പ്  അരംഭിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

േമ്പന്നുളം കലാന്നു പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്  ബഡ്സ് സ്കൂള്പ്  പ്രവര്ത്തിന്നുന്നില. കലാന്നു 

പഞ്ചായത്തിടെ ഈെമസ്ഥതയിലള്ള തഔഴി രാമാമപഞ്ചായത്തിലള്ള സ്ഥലത്ത് കലാക്ക് 

പഞ്ചായത്ത് ജിലാ പഞ്ചായത്തിടെ െി വിഹിതം ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി ബഡ്സ് സ്കൂള്പ്  ടഔട്ടിെം 

നിര്മ്മിക്കാ   ഈകേശിന്നു. സാ. ഭാവിയില്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിടല ഒകരാ 

രാമാമപഞ്ചായത്തില്  നി. സാം 5.00 ലക്ഷം രൂപ വീതല്ലൃം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 10 ലക്ഷം രൂപയും 

വഔയിരുത്തി ബഡ്സ് സ്കൂളിടെ പ്രവര്ത്തനം മുകന്നാട്ട് ടഔാണ്ടു കപാഔാനാണ് ഈകേശിന്നുന്നത്. 

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

(വിഔസന ഫണ്ട്  ജനറല്  - 35,00,000 രൂപ 
ജിലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം – 15,00,000 രൂപ) 

കപര് േമ്പന്നുളം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്  ബഡ്സ് സ്കൂള്പ്  
അരംഭിന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
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മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ബഡ്സ് സ്കൂള്പ്  രാമാമപഞ്ചായന്ഔള്പ്ന്നും നഖരസഭഔള്പ്ന്നുമാണ് 

സ്ഥാപിക്കാല്ലൃന്നത്. ഄതിനാല്  പ്രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം :- ആതു പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് 

ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. റികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  

പിന്നീഞ്ഞൃ പരിഖണിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

നെപെി:- 1)എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ 
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.എ)വൄപ്പ് 

4.40  ഔകക്കാെി രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

ഔകക്കാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 30.09.2022 ടല ഔത്ത്   (SRG 1066/22)  
 

  വിഷയം:- ഖവ. എല്.പി.എസിടെ ൄെിടവള്ള ോര്ജ്ജ് ഄെകും പ്ന്നതു സംബന്ധിച്ച ് 
 

 

ടഔാവിഡ് മഹാമാരിമൂലമുണ്ടായ കലാഔ് ഡൗ  ഔാലത്ത് ഔകക്കാെി ഖവ. എല്.പി സ്കൂളിടെ 

KWA ൄെിടവള്ള ോര്ജ്ജിടെ ൄെിശ്ശിഔയായി 1,66,314 രൂപ ഈണ്ട്. കലാഔ് ഡൗ  

ഔാലമായതിനാല്   KWA ക്ക് ഔത്ത് നല്ഔിയതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ആത് 65,514 രൂപയായി 

ൄറല്ലൃ ടേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇ തുഔ ഄെയ്ക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
4.41  ടനഞ്ഞൃങ്കുന്നം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

കഔാട്ടയം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 17.09.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 974/22)  
 

വിഷയം:- 2017-18 ടല പഠനമുറി നിര്മ്മാണം ൂരര്ത്തിയാന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

പഠനമുറി നിര്മ്മാണത്തിന് 2017-18 ല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 7-ാാാം വാര്ഡിടല ശ്രീ.സുകമഷ് 

ൄമാര്  കതാണിപ്പാറ എന്ന അള്പ് ക്ക് 50,000 രൂപ ഄഡൃാ സ് നല്ഔി. 50,000 രൂപ 

വിനികയാഖിച്ച ് സാധാന സാമരാമിഔള്പ്  വാങ്ങി നിര്മ്മാണം അരംഭിച്ചു. പണി 

ൂരര്ത്തിയാക്കാത്തതിനാല്  ഄഡൃാ സ് തുഔ തിരിടഔ ഄെയ്ക്കണടമന്ന് രാമാമപഞ്ചായത്തില്  

നിന്ന് അവശയടപ്പട്ടു. തുഔ തിരിച്ചെച്ചില. തുെര്ന്ന് രാമാമപഞ്ചായത്ത് ഄധിെതര്  

ഗുണകഭാക്താല്ലൃമായി സംസാരിച്ചു. ടഔാവിഡ് മഹാമാരിടയ തുെര്. സാള്ള കലാഔ് ഡൗ  മൂലല്ലൃം 

കരാഖബാധയാലം സാമ്പത്തിഔ പ്രതിസന്ധിയുടണ്ട. സാം തുഔ തിരിടഔ ഄെയ്ക്കാ   

മാര്ഗമിടല. സാം ഗുണകഭാക്താവ് ഄറിയിച്ചു. ബാക്കി തുഔ ഄനുവദിന്നുഔയാടണെില്  പഠനമുറി 

നിര്മ്മാണം ൂരര്ത്തിയാക്കാടമ. സാം ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതു പരിഖണിച്ച ് 2022-23 വര്ഷം 1,50,000 

രൂപയുടെ കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി ധനസഹായം നല്ഔാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 
  

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

(എസ്.സി.പി 23,77,778 രൂപ 

തനത് ഫണ്ട് – 22,222 രൂപ) 

കപര് എസ്.സി വിദയാര്ഥിഔള്പ്ക്ക് പഠനമുറി 
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തീരുമാനം :- ആതുവടര നെത്തിയ പ്രല്ലത്തിയുടെ വാലുകവഷ   എഞ്ഞൃത്തതിനു 

കശഷം ബാക്കി തുഔ നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. എന്നാല്  

അദയഖകളവായി നല്ഔിയ 50,000 രൂപയുടെ നിര്മ്മാണ 

പ്രവര്ത്തിഔള്പ്  ഗുണകഭാക്താവ് നെത്തിയിട്ടുടണ്ടന്ന് 

ഈറപ്പുവരുത്തണം. 2017-18 ല്  പഠനമുറിക്ക് നിലനിന്നിരുന്ന നിരക്ക് 

(15.2.2016 ടല 626/2016/തസൃഭവ ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരം) 1.00 ലക്ഷം 

രൂപയാണ്. ഇ നിരക്കനുസരിച്ചാണ് ബാക്കി തുഔ നല്കഔണ്ടത്. 

ബാക്കി തുഔ നല്ൄകമ്പാള്പ്  ആനിയും നിര്മ്മാണം 

മുെങ്ങാതിരിക്കാനും സമയബന്ധിതമായി പഠനമുറി 

ൂരര്ത്തിയാക്കാനും രാമാമപഞ്ചായന് ടമമ്പടറ െി ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി 

നിര്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥ   പ്രകതയഔമായി ആെടപെണടമന്ന് 

നിര്കേശിന്നു. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 

4.42  മലപ്പുറം ജിലാ പഞ്ചായത്്ത 

മലപ്പുറം ജിലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 16.08.2022 ടല DPM/MPM/P6-44/22-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്്ത   (SRG 886/22)  
 

വിഷയം:- ഭക്ഷയസുരക്ഷാ പരികശാധന ലകബാറട്ടറി സ്ഥാപിന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച ്
 

 
 

മലപ്പുറം ജിലാ പഞ്ചായത്തിടെ കനതൃതൃത്തില്  ജിലയിടല തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  

നി. സാ വിഹിതം കശകരിച്ച ് രു ഭക്ഷയസുരക്ഷാ പരികശാധന ലാകബാറട്ടറി സ്ഥാപിക്കാ   

ഈകേശിന്നു. സാ. 94 രാമാമപഞ്ചായന്ഔളില്  നിന്ന് 2.50 ലക്ഷം രൂപ വീതല്ലൃം 15 കലാന്നു 

പഞ്ചായന്ഔളില്  നിന്ന് 3.00 ലക്ഷം രൂപ വീതല്ലൃം  12 മുനിസിപ്പാലിറൃിഔളില്  നിന്ന് 10.00 ലക്ഷം 

രൂപ വീതല്ലൃം ജിലാ പഞ്ചായത്ത് 1.00 കഔാെി രൂപയും ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി അടഔ 5.00 കഔാെി 

രൂപയുടെ കപ്രാജക്ടാണ് ഈകേശിന്നുന്നത്. ഇ  പദ്ധ്തി നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
  

തീരുമാനം :- ആതു തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളടെ ചുമതലയല. ഄനുമതി 

നിരസിച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 

4.43  ടപായ്യ രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

തൃശ്ശൂര്  ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 17.09.2022 ടല ഔത്്ത   (SRG 976/22 – CC/525/22)  
 

വിഷയം:- പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല ൄട്ടിഔള്പ്ക്ക് ക്സസക്കിള്പ്  നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

 
 

 

കപ്രാ.നം: 158/23 ഄെെല്                    3,00,000/- രൂപ  
(എസ്.സി.പി) 

കപര് 8,9,10 ക്സാസ്സുഔളിടല വിദയാര്ഥിഔള്പ്ക്ക് ക്സസക്കിള്പ്  
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ക്സഹസ്കൂളില്  8,9,10 ്ബുാസ്സുഔളില്  പഠിന്നുന്ന പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല വിദയാര്ഥിഔള്പ്ക്ക്  

ക്സസക്കിള്പ്  നല്ൄന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
  

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിച്ചു. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
4.44  പുഴയ്ക്കാട്ടിരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 20.09.2022 ടല ഔത്്ത (SRG 1002/22 – CC/429/22)  
 

വിഷയം:- കഔരള കേറൃ് ഹൗസിംഖ് കബാര്ഡ് നെപ്പാന്നുന്ന ഹശഹശ്രീ പദ്ധ്തിക്ക് 

രാമാമപഞ്ചായത്തില്  നി. സാ വിഹിതം നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  
 

 

 

 

 ക്സലഫ് ഭവനപദ്ധ്തിയില്  ഄകപക്ഷ നല്ഔാ   ഔഴിയാത്തതും എന്നാല്  ഭവന 

നിര്മ്മാണത്തിന് ധനസഹായത്തിന് ഄര്ഹതയുള്ളവരുമായ ഗുണകഭാക്താക്കള്പ്ക്ക് കഔരള 

സംസ്ഥാന ഹൗസിംഖ് കബാര്ഡ് ഹശഹശ്രീ എന്ന ഭവന പദ്ധ്തി നെപ്പാന്നു. സാണ്ട്. ഇ പദ്ധ്തി 

പ്രഔാരം ഹൗസിംഖ് കബാര്ഡ് 2.00 ലക്ഷം രൂപ നല്ൄം. ആതിനു പുറടമ 

ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതമായി 1.00 ലക്ഷം രൂപയും കസ്പാസര്ഷിപ്പിലൂടെ 1.00 ലക്ഷം രൂപയും 

നിശ്ചിത ഄക്കൗണ്ടില്  ഄെയ്ക്കണം. ആങ്ങടനയുള്ള ഗുണകഭാക്താക്കള്പ്ക്ക് കസ്പാസര്മാര്  

മുകകന ഔടണ്ടകത്തണ്ട വിഹിതമായ 1.00 ലക്ഷം രൂപ രാമാമപഞ്ചായത്തിടെ തനതു ഫണ്ടില്  

നിന്ന് നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്   
 

  തീരുമാനം :- ഇ പദ്ധ്തി സംബന്ധിച്ച ് കഔരള കേറൃ് ഹൗസിംഖ് കബാര്ഡ്  

ഄധിെതരുമായി േര്ച്ച ടേട്ട് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   ക്സലഫ് േീഫ് 

എക്സിഔുട്ടീവ് ഒഫീസടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. റികപ്പാര്ട്ടിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീെ് പരിഖണിന്നും. പുഴയ്ക്കാട്ടിരി 

രാമാമപഞ്ചായത്തിലം സംസ്ഥാനത്താടഔയും എത്രകപര്ക്കാണ് 

KSHB ആപ്രഔാരം വീെിന് ധനസഹായം നല്ഔാ   ഈകേശിന്നുന്നത് 

എന്നതെക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങള്പ്  റികപ്പാര്ട്ടില്  ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തണം.  

നെപെി:- 1) േീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒഫീസര്, ക്സലഫ് മിഷ  
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 

 

4.45  ൄറൃിപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 01.10.2022 ടല ഔത്്ത (SRG 1088/22 – CC/578/22)  
 

വിഷയം:-  വിദയാര്ഥിഔളടെ പഠകനതര ഔഴില്ലൃഔള്പ്  കപ്രാത്സാഹിപ്പിന്നുന്നതിനുള്ള പരിപാെി 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

  
 

 

ക്സപ്രമറിതലം മുതല്  കഔാകളജ് തലം വടരയുള്ള വിദയാര്ഥിഔടള ക്സദനംദിന വാര്ത്തഔളില്  

കബാധവോരാന്നുഔ, കഫാകട്ടാ രാമാഫി, േിത്രീഔരണം, സംഖീതം, നൃത്തം എന്നീ ഔഴില്ലൃഔള്പ്  

കപ്രാ.നം: 100/23 ഄെെല്                  50,400/- രൂപ 
               (വിഔസന ഫണ്ട് – സി.എഫ്.സി      
                                ടബയ്സിഔ് രാമാെ്) 

കപര് മീഡിയ ്ബുബ്ബ് 
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വിഔസിപ്പിന്നുഔ എന്ന ലക്ഷയകത്താടെ പരിശീലനം, എക്സിബിഷ , ഫീല്ഡ് ട്ടൃിപ്പുഔള്പ്, 

മത്സരങ്ങള്പ്  എന്നിവകും പ് കവണ്ടിയാണ് കപ്രാജക്ട്. ആതു നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.്  
  

തീരുമാനം :- എങ്ങടനയാണ് കപ്രാജക്ട് നെപ്പാന്നുന്നത് എന്നതെക്കമുള്ള 

വിശദാംശം കപ്രാജക്ടില്  ആല. കപ്രാജക്ടില്  വിശദാംശം ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി 

നല്ൄന്ന മുറയ്ക്ക് പരിഖണിന്നുന്നതാണ്.      

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
4.46  തിരൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

രാമാമ വിഔസനഔമ്മീഷണറുടെ 29.09.2022 ടല 2543/DP4/22/CRD നമ്പര്  ഔന്ം കലാന്നു 
പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 15.07.2022 ടല (C/1069/22-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം ഄനുബന്ധ 
കരകഔളം  (SRG 1057/22)  

 
 

വിഷയം:- ടവട്ടം രാമാമപഞ്ചായത്തിടല ടവട്ടന്ഔാവ് കറാഡ് സഞ്ചാര കയാഖയമാൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.്  
 

   

 

ടവട്ടം രാമാമപഞ്ചായത്തിടല ടവട്ടന്ഔാവ് കറാഡ് സഞ്ചാരകയാഖയമാക്കിയാല്  ഄഞ്ഞൂകറാളം 

ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്പ്ക്ക് പ്രകയാജന പ്രദമാൄം. ഇ കറാഡ് കഔാഴികക്കാെ് സാമൂതിരിയുടെ 

ഈെമസ്ഥതയിലള്ളതാണ്. എന്നാല്  ആതു ഖതാഖതകയാഖയമല. ആത് ടവട്ടം 

രാമാമപഞ്ചായത്തിടെ അിി രജിേറില്  ഈള്പ്ടപ്പട്ടിട്ടില. ഇ കറാഡ് 

സഞ്ചാരകയാഖയമാന്നുന്നതിന് തിരൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് കപ്രാജക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിട്ടുണ്ട്. 

ടവട്ടന്ഔാവ് കദവസൃത്തിന് (സാമൂതിരി രാജാവിടെയാണ് കക്ഷത്രം) സാമ്പത്തിഔ ടേലവ് 

വരാടത കറാഡ് ൊറിംഖ് / കഔാ ക്രീറൃിംഖ് നെത്താനായി കഔാഴികക്കാെ് സാമൂതിരി രാജ 

സമ്മതപത്രം നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
  

തീരുമാനം :- എലാ വിഭാഖത്തിലമുള്ള ടപാതു ജനങ്ങള്പ്ക്ക് എലാഔാലല്ലൃം കറാഡ് 

ഈപകയാഖത്തിനു തുറ. സാ ടഔാഞ്ഞൃക്കാടമന്ന സമ്മതപത്രം 

രാജൄഞ്ഞൃംബം നല്ഔണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ ഄനുമതി 

നല്ൄ. സാ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
4.47  തൂകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

കഔാഴികക്കാെ് ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 28.09.2022 ടല ഔന്ം തൂകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 
ഭരണസമിതിയുടെ 26.08.2022 ടല 2 (3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1032/22 – CC512/22)  
 

വിഷയം:- കമായി   ൄട്ടി ക്സവദയര്  മാപ്പിള ഔലാ ഄക്കാദമി ഈപകഔന്ദ്രത്തികലക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  

വാങ്ങല്   
   

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

 വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്  5,00,000 രൂപ 
 തനത്ഫണ്ട് ജനറല്  5,00,000 രൂപ 
കപര് ടവട്ടന്ഔാവ് കറാഡ് നിര്മ്മാണം 



29 
 

 

തൂകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്  നാദാപുരം രാമാമപഞ്ചായത്തില്  കമായി ൄട്ടി 

ക്സവദയര്  മാപ്പിള ഔലാ ഄക്കാദമി ഈപകഔന്ദ്രം പ്രവര്ത്തിന്നു. സാണ്ട്. ആത് സംസ്ഥാന 

സര്ക്കാരിടെ സാംസ്കാരിഔ വൄപ്പിടെ ഔീഴിലാണ്. മാപ്പിള ഔലഔളടെ കപ്രാത്സാഹനത്തിനും 

സംരക്ഷണത്തിനും കവണ്ടിയാണ് സ്ഥാപനം അരംഭിച്ചത്. ആവിടെ ഫര്ണിച്ചറിടെ ൄറല്ലൃണ്ട്. 

ഄതിനാല്  ആവികെക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  വാങ്ങി നല്ഔാനുള്ള കപ്രാജക്ടിനു ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
  

തീരുമാനം :- പ്രകതയഔ ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.      

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 

4.48  മാങ്ങാട്ടിെം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

ഔണ്ണൂര്  ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 7.10.2022 ടല ഔന്ം മാങ്ങാട്ടിെം രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

പ്രസിഡെിടെ 22.09.2022 ടല A1-11/22-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം (SRG 1119/22 – CC/629/22)  
 

വിഷയം:- ഒക്സല   എക്സാമികനഷ   ടസെര്  ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയം വിഔസനം – 

തുഔ PWDക്ക് ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  
 

  

റര്ബ   മിഷ   പദ്ധ്തിയില്  2019-20 വര്ഷം  1.40 കഔാെി രൂപ ടേലവഴിച്ച ് ഒക്സല   

എക്സാമികനഷ   ടസെറിനായി ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ ടഔട്ടിെത്തില്  കലാക്കല്  ഏരിയ 

ടനറൃ് വര്ക്ക് (LAN) നു കവണ്ടി 21.00 ലക്ഷം രൂപ ടപാതു മരാമത്തിന് (ആലകരാണിക്സ് വിഭാഖം) 

18.07.2022 ന് ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്തു. ആനിയും ഔൂബിക്സ് തിരിക്കല്, സീലിംഖ്, ഫയര്  & കസഫ്റ്റി 

പ്രല്ലത്തിഔള്പ് , ആലരിക്കല്  വര്ക്സ്, സി.സി.റൃിവി, UPS സൗഔരയം എന്നിവ രുക്കണം. ആതിനായി 

1.25 കഔാെി രൂപയുടെ എേികമറൃ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കക്ടാബര്  ഄവസാനം ടഔട്ടിെം 

പി.എസ്.സിക്ക് ക്സഔമാകറണ്ടതായിരു. സാ. മുഔളില്  പറഞ്ഞ പ്രല്ലത്തിഔളില്  സിവില്  

വര്ന്നുഔള്പ്ന്നുള്ള തുഔ (ഔുബിക്സ് തിരിക്കല്, സീലിംഖ്, ഫയര്  അെ് കസഫ്റ്റി) PWD ബില്ഡിംഖ് 

ഡിവിഷനും ആലരിക്കല്  പ്രല്ലത്തിഔളടെ തുഔ PWD ആലരിക്കല്  വിഭാഖത്തിനും CCTV, UPS 

എന്നിവയുടെ തുഔ PWD ആലകരാണിക്സ് വിഭാഖത്തിനും ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്യാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഖ് 

വിഭാഖമുള്ളതിനാല്  തുഔ  PWD ടഡകപ്പാസിറൃ് ടേയ്യാല്ലൃന്നതല എന്ന് നിര്വഹണ 

ഈകദയാഖസ്ഥ   ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
 

കപ്രാ.നം: 2/23 ഄെെല്                2,00,000/ രൂപ 
(സി.എഫ്.സി ടബയ്സിഔ് രാമാെ്) 

കപര് മാപ്പിള ഔലാ ഄക്കാദമി ഫര്ണിച്ചര്  വാങ്ങല്  

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

 തനത് ഫണ്ട്  50,00,000 രൂപ 

 കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 10,00,000 രൂപ 

 ജിലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 20,00,000 രൂപ 

കപര് ഒക്സല   എക്സാമികനഷ   ടസെര്  ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയം  
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തീരുമാനം :- തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖം മുകകന 
കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   നിര്കേശിന്നു. സാ. PWD ക്ക് തുഔ 
ഡികപ്പാസിറൃ് ടേയ്യാല്ലൃന്നതല. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 

4.49  ക്സവക്കം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

കഔാട്ടയം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 01.10.2022 ടല ഔത്്ത (SRG 1089/22 – CC/589/22)  
 

വിഷയം:- പട്ടിഔവര്ഗ, ജനറല്  വിഭാഖത്തിടല യുവതിഔള്പ്ക്ക് പി.എസ്.സി പരിശീലനം 

  
 

  

ക്സവക്കം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിടല 6 രാമാമപഞ്ചായന്ഔളിടല 18 നും 38 നും ആെയ്ക്ക് 

പ്രായമുള്ളതും പത്താം്ബുാസ്സ്/തന്ലയം വിജയിച്ചതുമായ പട്ടിഔവര്ഗ/ ജനറല്  വിഭാഖത്തിടല 

യുവതിഔള്പ്ക്ക് (50 കപര്ക്ക് ) പി.എസ്.സി പരീക്ഷകും പ് കവണ്ടി പരിശീലനം നല്ൄന്നതിനാണ് 

കപ്രാജക്ട്.  രാമാമസഭാ ലിേില്  നി. സാം മു ഖണന, ഄഭിരുേി എഴത്ത് പരീക്ഷ, ഄഭിമുകം 

എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഈകദയാഖാര്ഥിഔടള ടതരടഞ്ഞഞ്ഞൃന്നുന്നത്. മൂ. സാ മാസം ടഔാണ്ട് അടഔ 

300 മണിക്കൂര്  പരിശീലനം നല്ൄം. പരിശീലനത്തിനായി ഄദ്ധ്യാപഔര്ന്നു നല്ൄന്നതിന് 1.50 

ലക്ഷം രൂപയും ഭക്ഷണ ടേലവിന് 3.00 ലക്ഷം രൂപയും പഠനസാമരാമിഔള്പ്ക്ക് 50,000 രൂപയും 

ടേലവാൄം. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം:- ടപാതുവിഭാഖത്തിന് പി.എസ്.സി പരിശീലനം നല്കഔണ്ടതില. 

പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖത്തിന് പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്പില്  നിന്ന് 

പരിശീലനം നല്ൄ. സാണ്ട്. ഄതിനാല്  പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന 

വൄപ്പിടെ സഹായം കതകെണ്ടതാണ്. ഄനുമതി നിരസിച്ചു.   

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
 

4.50  ക്സവക്കം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

കഔാട്ടയം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 01.10.2022 ടല ഔത്്ത (SRG 1087/22 – CC/590/22)  
 

വിഷയം:- മത്സയടത്താഴിലാളിഔള്പ്ക്ക് ക്സലഫ് ജാക്കറൃ് നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്

 

ക്സവക്കം കലാന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രകദശത്ത് ധാരാളം മത്സയടത്താഴിലാളിഔള്പ്  ഈണ്ട്. കലാക്ക് 

പരിധിയിടല അറു രാമാമപഞ്ചായന്ഔളില്  രാമാമസഭ ടതരടഞ്ഞഞ്ഞൃന്നുന്ന 125 

കപ്രാ.നം: 87/23 ഄെെല്                5,00,000/ രൂപ 
(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

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

യുവതിഔള്പ്ക്ക് 

കപ്രാ.നം: 84/23 ഄെെല്                2,50,000/ രൂപ 
(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

 
കപര് പരമ്പരാഖത മത്സയടത്താഴിലാളിഔള്പ്ക്ക് ക്സലഫ് ജാക്കറൃ് 
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ഗുണകഭാക്താക്കള്പ് ക്ക് 2000 രൂപ വില വരുന്ന ക്സലഫ് ജാക്കറൃ് നല്ൄന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. 

ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം :- 50 ശതമാനം സബ്സിഡികയാടെ നല്ൄവാ   ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

ഫിഷറീസ് വൄപ്പിടെ യൂണിറൃ് നിരക്ക് പാലികക്കണ്ടതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
4.51  ഔാഞ്ഞങ്ങാെ് കലാക്ക്  പഞ്ചായത്്ത 

ഔാഞ്ഞങ്ങാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ ഔത്ത് (SRG 1229/22)  
 
 

വിഷയം:- ശുേിതൃ കമകലയിടല വിവിധ പദ്ധ്തിഔള്പ്ക്ക് ലഭിച്ച ടേലവഴിക്കാടത ഔിെന്നുന്ന 

തുഔ ശുേിതൃ കമകലയില്  തടന്ന ഈപകയാഖിക്കാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.്  
   

മു വര്ഷങ്ങളില്  ശുേിതൃകമകലയില്  വിവിധ പദ്ധ്തിഔള്പ്ക്കായി ലഭിച്ച ഫണ്ടില്  

ടേലവഴിക്കടപ്പൊടത ഔിെന്നുന്ന 29,05,477 രൂപ (പലിശ ഈള്പ്ടപ്പടെ) ഔാഞ്ഞങ്ങാെ് കഔരള 

രാമാമീ  ബാെില്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ തുഔ ഈപകയാഖിച്ച ്തീരകദശ ബീച്ച ് ഞ്ഞൄറിേ് കഔന്ദ്രങ്ങള്പ്  

ഈള്പ്ടപ്പടെ 60 കഔന്ദ്രങ്ങളില്  12.00 ലക്ഷം രൂപ ടേലവഴിച്ച ് പ്ലാേിഔ് കബാട്ടില്  ബൂത്ത് 

സ്ഥാപിക്കാനും 18.00 ലക്ഷം രൂപ പള്ളിക്കരയിടല അര്.അര്.എഫ് ഄക്സജവ മാലിനയ 

സംസ്കരണ കഔന്ദ്രത്തികലക്ക് യന്ത്ര സാമരാമിഔള്പ്  വാങ്ങാനും ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

തീരുമാനം:- ശുേിതൃമിഷടെ / ്ബുീ   കഔരള ഔമ്പനിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങള്പ്  

പാലിച്ച ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി ജിലാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ 

ഄംഖീഔാരം കനെണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ ഄനുമതി 

നല്ൄ. സാ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ധന)വൄപ്പ് 
4.52  ശ്രീെഷ്ണപുരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

പാലക്കാെ് ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 29.10.200 ടല  ഔന്ം ശ്രീെഷ്ണപുരം കലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 28.09.2022 ടല ഔന്ം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 
25.08.2022 II(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 1035/22 – CC/580/22)  
 

വിഷയം:- രാമാമശ്രീ കാദി ടനയ്ത്ത് യൂണിറൃ് ടഔട്ടിെ നിര്മ്മാണം സംബന്ധിച്ച ്
 

 

 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 18.12.2021- ടല കയാഖ തീരുമാനത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  

ടവള്ളികനഴി രാമാമപഞ്ചായത്തില്  സര്കവാദയ സംഗം എന്ന കാദി സംഗത്തിടെ 

ഈെമസ്ഥതയിലള്ള സ്ഥലത്ത് എസ്.സി വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ട ടനയന്ഔാര്ക്ക്   ടഔട്ടിെം 

പണിയുന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔിയിരു. സാ. (എസ്.സി.പി വിഹിതം 28.00ലക്ഷം രൂപ) മടറൃാരു 

സംഗത്തിടെ സ്ഥലത്ത്  ടഔട്ടിെം പണിയാ   ഔഴിയാത്ത സാഹേരയത്തില്  എസ്. സി 

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

 
കപര് രാമാമശ്രീ കാദി ടനയ്ത്ത് യൂണിറൃിന് ടഔട്ടിെ നിര്മ്മാണം ൄളക്കാെ് – 

ടവള്ളികനഴി രാമാമപഞ്ചായത്്ത 
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വിഭാഖത്തിനു മാത്രമായി ടഔട്ടിെം ഈപകയാഖിന്നും എ. സാം ടഔട്ടിെല്ലൃം സ്ഥലല്ലൃം വില്പന 

നെന്ഔയില എ. സാം ബന്ധടപ്പട്ട സംഗല്ലൃം കലാക്ക് പഞ്ചായന്ം തമ്മില്  

ഔരാറികലര്ടപ്പെണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെയാണ് ഄനുമതി നല്ഔിയത്. പട്ടിഔജാതി 

വിഭാഖത്തിനു മാത്രമാക്കാടത എലാ വിഭാഖത്തിനും ഈപകയാഖപ്രദമായ രീതിയില്  ടഔട്ടിെം 

പണിയാ   ലക്ഷയമിഞ്ഞൃ. സാ. എസ്.സി.പി ഫണ്ടിനു പഔരം വിഔസന ഫണ്ട് ജനറല്  

ഫണ്ടുപകയാഖിന്നുന്ന രീതിയില്  കപ്രാജടുകള മാറൃി. ഇ വര്ഷം 19.00 ലക്ഷം രൂപ 

വഔയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  2023-24 ല്  21.00 ലക്ഷം രൂപയും 2024-25 വര്ഷം 20.00 ലക്ഷം രൂപയും 

പിന്നീെ് വഔയിരുന്വാ   ഈകേശിന്നു. സാ. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാ   പ്രകതയഔ ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം:- ടഔട്ടിെല്ലൃം ടഔട്ടിെം ആരിന്നുന്ന സ്ഥലല്ലൃം ൄറഞ്ഞത് 50 

വര്ഷകത്തടക്കെിലം വില്പന നെന്ഔയിടല. സാം ആത് കാദി, 

ക്സഔത്തറി വയവസായത്തിന് തടന്ന ഈപകയാഖിന്നുടമ. സാം 

സംഗല്ലൃം കലാന്നു പഞ്ചായന്മായി ഔരാര്  വയ്ക്കണടമന്ന 

നിബന്ധനകയാടെ ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 26.07.2020 ടല 

1400/2020/തസൃഭവ ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരല്ലൃം കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിയുടെ 21.10.2022 ടല കയാഖ തീരുമാന (കണ്ഡിഔ 4.53) 

മനുസരിച്ചാണ്. ആപ്രഔാരം പ്രകതയഔാനുമതി നല്ൄന്നത്. സര്ക്കാര്  

ഈത്തരവില്  പറയുന്ന തീരുമാനം ആപ്രഔാരമാണ്. “കാദി രാമാമ 

വയവസായ ഔമ്മീഷകെയും കഔരള കാദി വയവസായ 

കബാര്ഡികെയും ഄംഖീഔാരമുള്ള കാദി സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ന്നും കഔരള 

കാദി രാമാമവയവസായ കബാര്ഡിന് സൃം മായി ഈള്ളതും മറൃ് 

ഏജ സിഔള്പ്  വിട്ടു നല്ഔിയതുമായ സ്ഥലത്ത് നിലവിലള്ള 

യൂണിറൄഔള്പ്ക്ക് കാദി രാമാമവയവസായ ടഔട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിനും 

ഄറൃൄറൃപ്പണിഔള്പ്  നെന്ന്നതിനും, േര്ക്കഔളം തറിഔളം മറൃ് 

ഈപഔരണങ്ങളം വാങ്ങി നല്ൄന്നതിനും 100 ശതമാനം സബ്സിഡി 

നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്”.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
4.53. വര്ക്കല കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

തിരുവനം പുരം  ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 25.10.2022-ടല ഔന്ഔള്പ്   (2 എണം) (SRG 
1182/22 – CC/468/22). 
 

വിഷയം: പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല വകയാജനങ്ങള്പ്ക്ക് വീെികനാെ് കേര്ന്ന് പ്രകതയഔ മുറി 

നിര്മ്മിച്ചു നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

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

കപര് പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിലള്ള വകയാജനങ്ങള്പ്ക്ക്  തണല്  
മുറി നിര്മ്മാണം. 

 

കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്  വരുന്നതും സൃം മായി വീഞ്ഞൃള്ളതും 60 വയസ്സിനു മുഔളില്  

പ്രായമുള്ളതുമായ പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തില്  ഈള്പ്ടപ്പട്ട വകയാജനങ്ങള്പ്ന്നു  കവണ്ടിയാണ്  
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കപ്രാജക്ട്. 800 േതുരശ്ര ഄെിയിലധിഔം ഄധിഔരിക്കാത്ത വീെികനാഞ്ഞൃ കേര്ന്ന് 120 േതുരശ്ര 

ഄെി  വിിീര്ണമുള്ള രു മുറിയും 30 േതുരശ്ര ഄെി വിിീര്ണമുള്ള രു കൊയിലറൄം 

നിര്മ്മിന്നുന്നതാണ് കപ്രാജക്ട്.  ധനസഹായ നിരക്ക് 2.50 ലക്ഷം രൂപ. ആതിന് ജിലാ 

അസൂത്രണ സമിതി ഄനുമതി നിരസിച്ചു.  പ്രകതയഔ ഄനുമതി  നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം  :-  ഄനുമതി നിരസിച്ചു. എന്നാല്  വീെ് വാസകയാഖയമാക്കാ   

പട്ടിഔജാതി/പട്ടിഔവര്ഗ ൄഞ്ഞൃംബത്തിന് 1.50 ലക്ഷം രൂപ നല്ഔാം. 

വീഞ്ഞൃ വാസകയാഖയമാന്നുന്ന ഇ പദ്ധ്തിയില്  വകയാജന 

സൗഹൃദമായി അവശയമായ വിധത്തില്  മുറി നിര്മ്മിക്കാല്ലൃന്നതാണ് 

എന്നറിയിന്നു. സാ. പ്പം ല്ലദ്ധ്ര്ക്കായി ടഷല്റൃര്കഹാം/ പഔല്വീെ് 

എന്നിവ നിര്മ്മിന്നുന്നതിടെ സാധയത കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 

പരികശാധിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
4.54. ഔലഞ്ഞൂര്  രാമാമ പഞ്ചായത്ത് 

പത്തനംതിട്ട  ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 21.10.2022-ടല ഔന്ം  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 28.02.2022-ടല 2(2) നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം രാമാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 
റികപ്പാര്ട്ടും (SRG 1180/22 – CC/255/22). 
 

വിഷയം: ഭിന്നകശഷിയുള്ള ശ്രീമതി.സുധ.ആ.അര്  എന്ന അള്പ്ക്ക്  വീട്ടികലയ്ക്ക് റാമ്പ് നിര്മ്മിച്ചു 

നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ് 
 

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

കപര് കഔാളനി ജംഖ്ഷ   ക്സഔലാസംൄന്ന് കറാഡില്  നി. സാം  
ഭിന്നകശഷി സൗഹൃദ റാമ്പ് നിര്മ്മാണം (വാര്ഡ് 2) 

 
 

ഔലഞ്ഞൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്തിടല ശ്രീമതി.സുധ.ആ.അര്. ലക്ഷ്മി ഭവനം, ടനഞ്ഞൃമഔാവ് എന്ന 

അള്പ്ക്ക്  വീട്ടികലയ്ക്ക്  മുച്ചക്ര വാഹനത്തില്  എന്ന്നതിന് റാമ്പ് നിര്മ്മിച്ചു നല്ൄന്നതിന് 5.00 

ലക്ഷം രൂപ ഄെെലില്  2019-20ല്  കപ്രാജക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിരു. സാ. ആതില്  1,17,720 രൂപ 

ടേലവായി. എന്നാല്  നിര്മ്മാണ കവളയില്  ഔല്ലുടഔാണ്ടുള്ള നിര്മ്മാണം കവണ്ട എ. സാം പഔരം 

RCCപിലറും സ്ലാബും ഈപകയാഖിച്ചുള്ള കഔാക്രീറൃ് റാമ്പ് കവണടമ. സാം ഗുണകഭാക്താവ് 

ഄറിയിച്ചു. ആവരുടെ വീെ് കറാഡില്  നിന്ന് 8 മീറൃകറാളം താഴ്ചയിലാണ്. ഇ രീതിയില്  റാമ്പു 

നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് 12.00 ലക്ഷം രൂപടയെിലം കവണടമന്ന് ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയര്  

ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്തരത്തില്  റാമ്പ് നിര്മ്മിച്ചു നല്ഔണടമന്നാവശയടപ്പട്ട് ഗുണകഭാക്താവ് 

17.02.2022 ല്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് ഒഫിസിനു മുമ്പില്  നിരാഹാരം ഄനുഷ്ഠിച്ചിരു. സാ. രു 

ഗുണകഭാക്താവിന് മാത്രമായി ആത്രയും രൂപ മുെകക്കണ്ടി വരുടമന്നതിനാല്  കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിയുടെ പ്രകതയഔാനുമതി  നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
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തീരുമാനം :-  ആതു പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാര്ട്ട് സംയുക്തമായി നല്ഔാ   

പഞ്ചായന് ഡയറക്ടകറയും തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീഫ് 

എഞ്ചിനീയകറയും ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. റികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാന 

ത്തില്  പിന്നീഞ്ഞൃ പരിഖണിന്നുന്നതാണ്.

 
 

നെപെി:- 1)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
2)േീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ്  

3) തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 

4.55. ഔണ്ണൂര്  ജിലാ പഞ്ചായത്്ത 

ഔണ്ണൂര്  ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 17.10.2022-ടല ഔന്ം   ഔണ്ണൂര്  ജിലാ പഞ്ചായന് 
ഭരണസമിതിയുടെ 30.08.2022-ടല 29/2022(9) –ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനം (SRG 1172/22 – 
CC/666/22). 
വിഷയം: നൂ മാഹി പാര്ക്കിടെ (എം.മുൄ്   പാര്ക്ക് ) ടമയിെന സ് നെത്തിയതിടെ തുഔ 

നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

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

(വിഔസന ഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് എം.മുൄ്   പാര്ക്ക്- ല്ലദ്ധ്ര്ന്നും ൄട്ടിഔള്പ്ന്നുമായുള്ള പാര്ക്ക് 

ജിലാ പഞ്ചായത്ത് 2017-18-ല്  2.00 കഔാെി രൂപ വിഔസനഫണ്ട് വഔയിരുത്തി നൂ മാഹി പാര്ക്ക്  

(എം.മുൄ്   പാര്ക്ക് ) നിര്മ്മാണത്തിന് കപ്രാജക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിരു. സാ. 31.10.2020 നു പാര്ക്കിടെ 

നിര്മ്മാണം ൂരര്ത്തിയാക്കി ഈത്ഗാെനം ടേയ്തു. എന്നാല്  ടഔാവിഡ്  സമയമായിതിനാല്  പാര്ക്ക് 

ടപാതുജനങ്ങള്പ്ക്ക്  തുറ. സാടഔാഞ്ഞൃക്കാ   ഔഴിഞ്ഞില.  തുെര്ന്ന് പാര്ക്കിടെ  പരിേരണത്തിനും  

മറൄമായി പാര്ന്നു നിര്മ്മിച്ച ജിലാ നിര്മ്മിതി കഔന്ദ്രടയ ഏല്പിച്ചു. തുെര്ന്ന്  30.04.2022വടര നിര്മ്മിതി 

കഔന്ദ്ര പാര്ക്ക് പരിപാലിന്നുഔയും താടഴപ്പറയുന്ന പ്രവര്ത്തിഔള്പ്  നെന്ഔയും ടേയ്തു. ഔരാര്  

വയ്ക്കാടതയാണ് പ്രല്ലത്തിഔള്പ്  നെത്തിയടതെിലം എലാ പ്രല്ലത്തിഔളം എം.ബുക്കില്  

കരകടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആതിടെ ബില്  തുഔ നല്ൄന്നതിന് ഇ വര്ഷം 30.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ  

കപ്രാജക്ട് ജിലാ പഞ്ചായന് ടസക്രട്ടറി നിര്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനായി ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിട്ടുണ്ട്. ഇ തുഔ 

നല്ഔാല്  ഄനുതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച ്

നിര്മ്മിതി കഔന്ദ്രം നെത്തിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളം ഄതിടെ എേികമറൃ് തുഔയും 

1) ടമയിെന സ് വര്ക്ക് 8,37,018 രൂപ 

2) ആലരിക്കല്  വര്ക്ക്, ടഔ.എസ്.ആ.ബി ഔണക്ഷ   
ോര്ജ്, ജനകററൃര് , CC TVതുെങ്ങിയവ 

3,50,000രൂപ 

3) ഖാര്ഡ , ടഔാറിയ   ഔാര്പ്പറൃ് 1,00,000 രൂപ 

4) ൄെിടവള്ളം, പ്ലംബിംഖ് 60,000 രൂപ 

5) പാര്ക്ക് ടമയിെന സ് നെന്ന്നതിന് ടസഔൂരിറൃി 
ോര്ജ്ജ്, ൂരകം ാട്ട പരിപാലനം, ഔററുപയ ോര്ജ്ജ് 

8,02,064 രൂപ 

അടഔ 21,49,083 രൂപ 
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തീരുമാനം :-  ആതു പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   തകേശസൃയം 

ഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. 

റികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീഞ്ഞൃ പരിഖണിന്നും.

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

4.56. തൃശൂര്  ജിലാ പഞ്ചായത്്ത 

തൃശൂര്  ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 23.09.2022-ടല ഔന്ം   തൃശൂര്  ജിലാ പഞ്ചായന് 
ഭരണസമിതിയുടെ 11.08.2022-ടല  10(3) –ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനം (SRG -1010/22 – CC/557/22). 
 

വിഷയം: ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ ഷീപാഡ് നിര്മ്മാണ യൂണിറൄഔള്പ്ക്ക് പ്രകതയഔ സഹായം സംബന്ധിച്ച ്

 
 

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

(വിഔസന ഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് ഷീ പാഡ് യൂണിറൄഔളടെ പുനരുദ്ധ്ാരണം 
 

തൃശൂര്  ജിലാ പഞ്ചായത്ത് പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധ്തിക്കാലത്ത് മൂന്ന് ഷീ പാഡ് 

നിര്മ്മാണ യൂണിറൃ് തുെങ്ങുഔയും ആത് നെത്തിപ്പിനായി ൄഞ്ഞൃംബശ്രീക്ക് ക്സഔമാറുഔയും  ടേയ്തു. അടഔ 

67.00 ലക്ഷം രൂപ ടേലവഴിച്ചു തുെങ്ങിയ യൂണിറൄഔള്പ്  താടഴ പറയുന്നവയാണ്. 

1. മുണ്ടൂര്  ഡയമണ്ട് ്ബുേര്  കഔന്ദ്രം, മുണ്ടൂര്  
2. ഗുഡ്ടഔയര്  യൂണിറൃ്, ടോവന്നൂര്  
3. ഹരിത ടഔയര്  യൂണിറൃ്, ോഴൂര്  

തൃശൂര്  ജിലയിടല  എലാ ക്സഹസ്ക്കൂള്പ്/ഹയര്  ടസക്കെറി സ്കൂളഔളികലകും പ്ം ഷീപാഡ്  

ൄറഞ്ഞ വിലയില്  വിതരണം ടേട്ട്  ടവെിംഖ് ടമഷീ   മുകകന  വിദയാര്ഥിഔള്പ്ക്ക്  ലഭയമാൄന്ന  

രീതിയാണ് വിഭാവനം  ടേട്ടിരുന്നത്.  ടഔാവിഡ് മഹാമാരിമൂലം വിദയാലയങ്ങള്പ്  ഄെഞ്ഞു 

ഔിെന്നുന്നതിനാല്  ഷീ പാഡ് നിര്മ്മാണ യൂണിറൄഔളടെ വരുമാനമാര്ഗം  ആലാതായി. ആകപ്പാള്പ്  

സ്കൂളഔള്പ്  തുറന്നതിനാല്  ഷീ പാഡ് വിതരണം പുനരാരംഭിക്കാ   ഔഴിയും. ആതിനായി മൂന്ന് 

ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ യൂണിറൄഔളം പുനരുജ്ജീവിപ്പിന്നുന്നതിനായി 10.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കിയിരിന്നു. സാ. ആത് നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :-  ഄധിഔ തുഔ െി നല്കിയാല്  ഇ ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ യൂണിറൄഔള്പ്ക്ക്  

ലാഭഔരമായി മുകന്നാട്ട് കപാഔാ   ഔഴിയുകമാ എന്ന് പരികശാധിച്ച ്

റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ എക്സിഔൂട്ടീവ് ഡയറക്ടടറ 

ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. റികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീഞ്ഞൃ 

പരിഖണിന്നും

നെപെി:- 1)എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ 
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
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4.57 മക്കരപ്പറമ്പ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
മലപ്പുറം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 20.09.2022 ടല ഔന്ം ഄനുബന്ധ കരകഔളം (SRG 1008/22 
– CC/561/22). 

 
 

 

വിഷയം:- എം.എ   ലക്ഷം വീെ് പുനരുദ്ധ്ാരണം – കലാ  തിരിച്ചെവില്  പലിശ 

വിഔസനഫണ്ടില്  നിന്ന് നല്ഔിയതിന് സാധൂഔരണം സംബന്ധിച്ച.് 
 

കപ്രാ.നം: 4/21 ഄെെല്   88,068 രൂപ  

(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് എം.എ   ലക്ഷം വീെ് പുനരുദ്ധ്ാരണം – കലാ  തിരിച്ചെവ് 
 

മക്കരപ്പറമ്പ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് എം.എ .ലക്ഷം വീെ് പുനനിര്മ്മാണത്തിന് 17.50 ലക്ഷം രൂപ 

മക്കരപ്പറമ്പ് സര്വീസ് സഹഔരണ ബാെില്  നിന്ന് 2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളിലായി 

വായ്പടയഞ്ഞൃത്തിരു. സാ. കലാ  തുഔ വിഔസനഫണ്ടില്  നി. സാം പലിശ തനതുഫണ്ടില്  നി. സാമാണ് 

ഄെകയ്ക്കണ്ടിയിരുന്നത്. ആതു പ്രഔാരം കലാ  തിരിടഔ ഄെച്ചു.  പലിശ ആനത്തില്  തിരിടഔ 

ഄെകയ്ക്കണ്ടിയിരുന്ന ബാക്കി തുഔ 88,068 രൂപയായിരു. സാ. ടഔാവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്  തനതു 

വരുമാനം വളടര ൄറഞ്ഞതിനാല്  പലിശയിനത്തിടല ബാക്കി തുഔയായ 88,068  രൂപ 

വിഔസനഫണ്ട് ജനറലില്  നിന്നാണ് ഄെച്ചത്. വിഔസനഫണ്ടില്  നിന്ന് പലിശ ഄെച്ചതിന് 

സാധൂഔണം നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം :- വരുമാനം ൄറല്ലൃള്ള രാമാമപഞ്ചായത്താടണന്നതും ടഔാവിഡിടെ 

പശ്ചാത്തലത്തില്  തനതു വരുമാനം ൄറഞ്ഞു എന്നതും പരിഖണിച്ച ്

സാധൂഔരണം നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 
4.58 ശ്രീെഷ്ണപുരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

പാലക്കാെ് ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 27.09.2022 ടല ഔന്ം ശ്രീെഷ്ണപുരം കലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 12.09.2022 ടല ഔന്ം (SRG 1035/22 – CC/535/22). 

 
 

 

വിഷയം:- ഔരിമ്പുഴ ടഹല   ടഔലര്  ഄന്ധവിദയാലയത്തിന് ടപഡകഖാജി പാര്ക്്ക 

നിര്മ്മാണം സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 95/23 ഄെെല്   15,00,000 രൂപ 
 വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്  11,00,000 രൂപ 
 തനത് ഫണ്ട് 1,00,000 രൂപ 
 രാമാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 3,00,000 രൂപ 
കപര് ടപഡകഖാജി പാര്ക്ക് നിര്മ്മാണം – ടഹല   ടഔലര്  

ഄന്ധവിദയാലയം 
 

കഔരള ടഫഡകറഷ   കഫാര്  ദ ക്സല ഡ് എന്ന ോരിറൃി സംഗെനയുടെ ഔീഴില്  

ഔാഴ്ചയിലാത്ത ൄട്ടിഔള്പ്ന്നു  കവണ്ടിയുള്ള സ്കൂളാണ് ടഹല   ടഔലര്  ഄന്ധവിദയാലയം. ആവിടെ 45 

ൄട്ടിഔള്പ്  താമസിച്ചു പഠിന്നു. സാ. ആവിടെ രു ടപഡകഖാജി പാര്ക്ക് നിര്മ്മിന്നുന്നതിനു കവണ്ടി 

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
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തീരുമാനം :- ഔാഴ്ചശക്തിയിലാത്തവര്ന്നുകവണ്ടി വിദയാലയം നെന്ന്നതെക്ക 

മുള്ള ഇ സംഗെനയുടെ പ്രവര്ത്തനം ടപാതുടവ നലതാണ് 

എന്നത് െി പരിഖണിച്ച ്പ്രകതയഔ ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 
4.59 മുക്സപ്പനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

വയനാെ് ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 06.10.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 1096/22 – CC/627/22). 
 

 

 

വിഷയം:- എകേറൃ് പ്രകദശത്ത് ഄെണവാെി ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച ്
 

കപ്രാ.നം: 34/23 ഄെെല്  10,00,000 രൂപ 
 കഔന്ദ്രാവിഷ്കൃത വിഹിതം 7,00,000 രൂപ 
 തനത് ഫണ്ട് 3,00,000 രൂപ 
കപര് ഔെച്ചിന്നുന്ന് ടസക്കെ് ഄെണവാെി ടഔട്ടിെം നിര്മ്മാണം 

മുക്സപ്പനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്തിടല പതിടനാന്നാം വാര്ഡിടല നിലവിലള്ള ഄെണവാെി 

ടഔട്ടിെം പ്രവര്ത്തിന്നുന്നത് കപാഡാര്  പ്ലാകെഷടെ ഈെമസ്ഥതയിലള്ള ഄപഔൊവസ്ഥയിലള്ള 

ടഔട്ടിെത്തിലാണ്. പുതിയ ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിന്നുന്നിന് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വര്ഷം മുതല്  

കപ്രാജക്ട് ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിരു. സാടവെിലം സ്ഥലം ലഭയമലാത്തതിനാല്  ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിക്കാ   

ഔഴിഞ്ഞില. രാമാമപഞ്ചായത്തിടെ 60 ശതനമാനം പ്രകദശല്ലൃം കപാഡാര്, ഹാരിസസ് എന്നീ 

എകേറൃ് ഔമ്പനിഔളടെ ക്സഔവശമാണ്. കപാഡാര്  ഔമ്പനി 4 ടസെ് സ്ഥലം 50 വര്ഷകത്തക്ക് വിട്ടു 

നല്ഔാടമന്ന് ഔരാര്  പ്രഔാരം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതിടെ ഄിസ്ഥാനത്തില്  ആവിടെ ഄെണവാെി 

ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

തീരുമാനം:- കപാഡാര്  ഔമ്പനി വിട്ടുതന്ന സ്ഥലത്ത് ഄെണവാെി ടഔട്ടിെം 
നിര്മ്മിക്കാടമ. സാം ഄത് ടപാതുജനങ്ങളടെ ഈപകയാഖത്തിന് 
തെസ്സം ൊടത വിട്ടു നല്ഔാടമ. സാം ഔരാറില്  
ട്ടികച്ചര്ക്കണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 
4.60 പുറത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

മലപ്പുറം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 01.10.2022 ടല ഔന്ം വുതന കപ്രാജടുകളഔള്പ്ന്നുള്ള മലപ്പുറം 
ജിലാതല വിദഗ്ദ്ധസമിതിയുടെ 12.09.2022 ടല കയാഖ തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1091/22 – CC/576/22). 

 
 

 

വിഷയം:- പുറത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്തില്  സമരാമ ഡിജിറൃല്  സര്കവ നെന്ന്നതു 
സംബന്ധിച്ച ്

 

കപ്രാ.നം: 169/23 ഄെെല്  15,00,000 രൂപ 
(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് പുറത്തൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് സമരാമ ഡിജിറൃല്  വിവരകശകരണം 
 

രാമാമപഞ്ചായത്തില്  ഡിജിറൃല്  വിവരകശകരണം നെന്ന്നതിന് വുതന പദ്ധ്തി എന്ന 

നിലയില്  കപ്രാജക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിരു. സാ. ആത് ഔരൄളം രാമാമീണ പഠനകഔന്ദ്രം മുകകന രു 

േതുരശ്ര ഔികലാമീറൃറിന് 27,000 രൂപ നിരക്കില്   നെത്താനാണുകേശിച്ചത്. ഔരൄളം രാമാമീണ 

പഠനകഔന്ദ്രം ആത്തരം വിവരകശകരണത്തിനുള്ള ഄക്രഡിറൃഡ് ഏജ സിയടല. സാം 04.10.2018 

ടല 2556/2018/LSGD നമ്പര്  ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരം കറാഡ് സര്കവക്ക് രു േതുരശ്ര ഔികലാമീറൃറിന് 
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7000 രൂപയാണ് ഄനുവദിച്ചിരിന്നുന്ന പരിധിടയ. സാം ണ്ണ്ടി ഔാണിച്ച ് വുതന കപ്രാജടുകള 

ഔള്പ്ന്നുകവണ്ടിയുള്ള ജിലാതല ഔമ്മിറൃി ഄനുമതി നിരസിച്ചു. 

എന്നാല്  12.12.2019 ടല 2834/2019/തസൃഭവ നമ്പര്  ഈത്തരവ് പ്രഔാരം 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  GIS/GPS സംവിധാനങ്ങള്പ്, കറാഡ് ഔസള്പ്ട്ട സി മാപ്പിംഖ്, 

ജികയാ മാപ്പിംഖ് എന്നിവയുടെ ഄക്രഡിറൃഡ് ഏജ സിയായി ഔരൄളം രാമാമീണ പഠന 

കഔന്ദ്രടത്ത ഄംഖീഔരിച്ചിട്ടുടണ്ടന്ന് ണ്ണ്ടി ഔാണിച്ച ്ഇ ഏജ സി മുകകന വിവരകശകരണം 

നെത്താനും രു േതുരശ്ര ഔികലാമീറൃറിന് 27,000 രൂപ വീതം നല്ഔാനും ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 
 

 

തീരുമാനം :- ആത് തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയറും ഐ.ടഔ.എം 

എക്സിഔൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും പരികശാധിച്ച ് സംയുക്തമായി റികപ്പാര്ട്ട്   

നല്ഔണം.  

നെപെി:- 1) േീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ്  
2)എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടഔ.എം 
3) തകേശസൃയംഭരണ (ആ.ജി) വൄപ്പ് 

 
4.61 പനച്ചിക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

കഔാട്ടയം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 10.10.2022 ടല ഔന്ം പനച്ചിക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്്ത 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 17.09.2022 ടല A2/2/22-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം പനച്ചിക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 3(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1121/22 – CC/559/22). 

 
 

 

 

വിഷയം:- കറാഡ് വശങ്ങളിടല പുല്ലും ൄറൃിക്കാഞ്ഞൃഔളം ടവട്ടി മാറൄന്നതു സംബന്ധിച്ച  ്
   

 

കപ്രാ.നം: 33/23 ഄെെല്  2,00,000 രൂപ 
(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് ്ബുീ   പനച്ചിക്കാെ് – പാതകയാരടത്ത പുല്ലു ടവട്ടുന്നതിന് കവതനം 
നല്ഔലം ആന്ധന ടേലല്ലൃം 

 

പനച്ചിക്കാെ് രാമാമപഞ്ചായത്തിടല ടപാതുവഴിഔളടെ ഒരങ്ങളില്  ഄനിയന്ത്രിതമായി പുല്ലും 

ൄറൃിക്കാഞ്ഞൃഔളം വളര്. സാ നില്ന്നുന്നതിനാല്  ടപാതുജനങ്ങള്പ്  ഄഞ്ഞൃക്കള മാലിനയല്ലൃം ആറച്ചി 

മാലിനയല്ലൃം വലിടച്ചറിയു. സാണ്ട്. ആത് ടതരുല്ലൃ നായ ശലയം വര്ദ്ധ്ിപ്പിന്നുഔയും മാലിനയ 

നിര്മ്മാര്ജ്ജനം ്കരമാരമാന്നുഔയും ടേയ്യു. സാ. ആതിനു പരിഹാരമായി യന്ത്ര സഹായകത്താടെ 

വഴികയാരങ്ങളിടല പുല്ലും ൄറൃിക്കാഞ്ഞൃഔളം ടവട്ടി ടതളിന്നുന്നതിന് രണ്ടുകപടര നിയമിച്ച ്കവതനം 

നല്ഔാനും യന്ത്രത്തിനാവശയമായ ആന്ധന ടേലല്ലൃ നല്ഔാനും ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നത് 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിച്ചു.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
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4.62 എറണാൄളം ജിലാ പഞ്ചായത്ത് 
 

എറണാൄളം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ  07.10.2022-ടല  ഔന്ഔളം എറണാൄളം ജിലാ 
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 30.07.2022-ടല 1(5)-ാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1120/22). 
 

 വിഷയം: ടഔട്ടിെത്തിടെ കമല്ക്കൂരയില്  വീഴന്ന ടവള്ളം സംഭരിന്നുന്നതിനും ഫലല്ലക്ഷ 

ക്സതഔള്പ്ക്ക് ഈയര്ന്ന ധനസഹായ നിരക്ക്  നല്ഔണടമന്നതും സംബന്ധിച്ച.് 
 

കപ്രാ.നം: 803/23 ഄെെല്  20,00,000  രൂപ 
 വിഔസനഫണ്ട്  ജനറല്           6,00,000 രൂപ 
 കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം         6,00,000 രൂപ 
 രാമാമപഞ്ചായന് വിഹിതം 8,00,000 രൂപ 
കപര് മഴടക്കായ്ത്ത് - സംയുക്തം 

മഴടഔായ്ത്ത്  എന്ന ഇ കപ്രാജക്ടില്  ഈകേശിന്നുന്നത് മൂവാറൄപുഴ കലാക്കിടല 8 

രാമാമപഞ്ചായന്ഔളിടലയും സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങളില്  റൂഫ് കൊപ്പ്  വാട്ടര്  ഹാര്ടവേിംഖ്  

മുകകന ഔിണര്  റീ ോര്ജജിംഖ് നെത്താനും സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങളില്  ഫലല്ലക്ഷക്സതഔളടെ 

വിതരണല്ലൃമാണ് എന്ന് ജിലാ പഞ്ചായത്ത് ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മാര്ഗകരക പ്രഔാരം  ഔിണര്  റീ 

ോര്ജ്ജിംഖിന് പരന്ന കമല്ക്കൂരയ്ക്ക് 12,000 രൂപയും േരിഞ്ഞ കമല്ക്കൂരയ്ക്ക് 15,000 രൂപയുമാണ്.  ആത് 

30,000 രൂപവടരയാക്കണടമന്നാവശയടപ്പട്ടിരിന്നു. സാ. ഫലല്ലക്ഷ ക്സതഔള്പ്ക്ക്  മാര്ഗകരക പ്രഔാരം  

വിലയുടെ 75 ശതമാനമാണ് നല്ഔാല്ലൃന്നത്. ആത് 100 ശതമാനം സബ്സിഡികയാടെ  നല്ഔാ   

ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

തീരുമാനം :- മുഔളില്  പറഞ്ഞ നിരക്ക് വയക്തിഖത ഗുണകഭാക്താക്കള്പ്ക്കാ 

ണ് എന്ന് കയാഖം നിരീക്ഷിച്ചു. വയക്തിഖത 

ഗുണകഭാക്താക്കള്പ്ടക്കാപ്പം തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല 

ഗെഔ സ്ഥാപനങ്ങളിടല ഔിണറുഔളം റീ ോര്ു ടേയ്യാം. 

ആതിനായി ഗെഔസ്ഥാപനങ്ങളടെ പരന്ന കമല്ക്കൂരയുള്ള 

ടഔട്ടിെത്തില്  നി. സാം മഴടവള്ളം സംഭരിന്നുന്നതിന് 20,500 

രൂപയും േരിഞ്ഞ കമല്ക്കൂരയുള്ള ടഔട്ടിെത്തിന് 24,500 

രൂപയുമാണ് ടേലവഴിക്കാല്ലൃന്നത്. (12.12.2017 ടല 

3979/2017/തസൃഭവ നമ്പര്  ഈത്തരവ്) ഇ നിരക്ക് ഄനുസരിച്ച ്

പ്രല്ലത്തി ടേയ്യാ   ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. ഫലല്ലക്ഷ ക്സത 

ടപാതു സ്ഥലത്താണ് നഞ്ഞൃന്നടതെില്  സൗജനയമായി 

നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.    
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
 

 
4.63 പാറശ്ശാല കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
 
പാറശ്ശാല കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 11.11.2022 ടല ഔന്ം പാറശ്ശാല കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 
ഭരണസമിതിയുടെ 04.11.2022 ടല തീരുമാനല്ലൃം (SRG 1292/22). 

 

 വിഷയം: പരശുവയ്ക്കല്  LMS LPS-ന് ഒഡികറൃാറിയം നിര്മ്മിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച ്
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കപ്രാ.നം: 13/23 ഄെെല്  10,00,000  രൂപ 

(CFC Untied വിഹിതം) 

കപര് LMS LPS പരശുവയ്ക്കല്  - ഒഡികറൃാറിയം നിര്മ്മാണം 

 

പാറശ്ശാല കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലള്ള പാറശ്ശാല രാമാമപഞ്ചായത്തില്  പരശുവയ്ക്കല്  

LMS LPS ന് ഒഡികറൃാറിയം നിര്മ്മിക്കാനാണ് കപ്രാജക്ട്. ആത് എയ്ഡഡ് സ്കൂള്പ്  അയതിനാല്  

മാര്ഗകരക പ്രഔാരം തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ വിഹിതം ഈപകയാഖിക്കാ   ഔഴിയില. 

ഄതിനാല്  പ്രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിച്ചു. 

 
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 
4.64  പിറവം നഖരസഭ 

പിറവം നഖരസഭാ ടേയര്കപഴ്സടെ   15.10.2022-ടല  E3-11450/21  നമ്പര്   ഔന്ം 04.11.2022-ടല 
ഡി.എ1/374/22/LSGD   നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഔന്ം  (SRG 1293) 
 

 വിഷയം: പ്രകതയഔ ഗെഔ പദ്ധ്തി  - കപ്രാജക്ട് നിര്വഹണം  സംബന്ധിച്ച ്
  
പിറവം മുനിസിപ്പാലിറൃി  2015 ല്  പുതിയതായി രൂപീഔരിച്ചതാണ്. ആങ്ങടന പുതിയതായി 

രൂപീഔരിച്ച നഖരസഭഔളില്  പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒഫീസര്മാര്  ആലാത്തതിനാല്  പുതിയ 

തിിഔ സൃ്ിന്നുന്നതുവടര സമീപന്ള്ള ബന്ധടപ്പട്ട കലാക്കിടല (കനരടത്ത 

ോര്ുണ്ടായിരുന്ന) പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒഫീസര്  നിര്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനായി 

തുെകരണ്ടതാടണന്ന് 29.11.2017-ടല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി തീരുമാനത്തിടെ  

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  നിര്കേശം നല്ഔിയിരു. സാ. േില നഖരസഭഔളില്  ആത് പാലിന്നുന്നില എന്ന് 

ശ്രദ്ധ്യില്ടപ്പട്ടതനുസരിച്ച ്  02.12.2021-ടല  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയില്  വീണ്ടും േര്ച്ച  

ടേയ്യുഔയും ഇ തീരുമാനം െതയമായി പാലിക്കണടമന്ന് നിര് കേശം നല്ൄഔയും ടേയ്തു. ആതു 

സംബന്ധിച്ച ് സര്ന്നുലറും നല്ഔി. ഄനുകയാജയമായതും നിര്വഹണം മറൃ് ഈകദയാഖസ്ഥടര  

ഏല്പിച്ചിട്ടിലാത്തതുമായ കപ്രാജടുകളഔള്പ്  മാത്രകമ പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒഫീസര്മാടര എല്പ്പിക്കാല്ലൄ 

എ. സാം  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി നിര്കേശിച്ചിരു. സാ. ഒകരാ നഖരസഭഔളിലം  ആങ്ങടന 

നിര്വഹണം നെകത്തണ്ട പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒഫീസര്മാടര നിശ്ചയിച്ച ്പട്ടിഔജാതി വിഔസന 

ഡയറക്ടര്  ഄറിയിപ്പ് നല്ഔണടമ. സാം  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി  നിര്കേശിച്ചിരു. സാ.  

പിറവം മുനിസിപ്പാലിറൃിയില്  പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒഫീസര്  തയ്യാറാക്കിയ (പാമ്പാന്നുെ 

കലാക്ക് ) കപ്രാജക്ട് ജിലാ പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒഫീസര്  ടവറൄ ടേയ്യുന്നില. ഄതിനാല്   

എസ്.സി.പി. കപ്രാജടുകളഔള്പ്  നിര്വഹണം നെത്താ   ഔഴിയുന്നില. പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒഫീസര്  

മുകകന പദ്ധ്തി നിര്വഹണം നെന്ന്നതിന് അവശയമായ നെപെി സൃീഔരിക്കണ ടമന്നത് 

സംബന്ധിച്ച.് 
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തീരുമാനം :- 1) കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 29.11.2017, 02.12.2021 എന്നീ 

തീയതിഔളിടല കയാഖങ്ങളില്  ആതു സംബന്ധിച്ച ്വയക്തമായ 

നിര്കേശം നല്ഔിയതാണ്. ൊടത എറണാൄളം ജിലാ 

അസൂത്രണ സമിതിയുടെ 27.10.2022 ടല കയാഖം 

അവശയടപ്പട്ടിട്ടും കപ്രാജടുകള ടവറൄ ടേയ്യാത്ത ജിലാ പട്ടിഔജാതി 

ഒഫീസറുടെ നെപെി ശരിയലാടയന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. 

2) പിറവം മുനിസിപ്പാലിറൃിയില്  നിന്നയച്ച കപ്രാജടുകളഔള്പ്  ടവറൄ 

ടേയ്യാ   ജിലാ പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒഫീസര്  നെപെി 

സൃീഔരിച്ചിട്ടുടണ്ടന്ന് പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഡയറക്ടറുടെ 

പ്രതിനിധി കയാഖത്തില്  ഄറിയിച്ചു. ആതികേല്  തുെര്നെപെി 

സൃീഔരിക്കാ   പട്ടിഔജാതി വിഔസനവൄപ്പ് ഡയറക്ടകറാെ് 

കയാഖം അവശയടപ്പട്ടു. ടവറൃിംഖ് നെപെി സമയബന്ധിതമായി 

ൂരര്ത്തിയാക്കാ   എറണാൄളം ജിലാ ഔളക്ടര്  നെപെി 

സൃീഔരിക്കണം എ. സാം കയാഖം നിര്കേശിന്നു. സാ.  

നെപെി:- 1)ഡയറക്ടര്, പട്ടിഔജാതി വിഔസനവൄപ്പ്  
2)ജിലാ ഔളക്ടര്, എറണാൄളം 

3) തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
4.65 ൂരമംഖലം രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

ൂരമംഖലം രാമാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 13.12.2022 ടല ഔത്ത്  (SRG 1395/22) 
 

 വിഷയം:  രാമാമപഞ്ചായത്തിടല ക്രിമികറൃാറിയത്തിടെ നെത്തിപ്പു സംബന്ധിച്ച ് 

തൃശ്ശൂര്  ജിലാ പഞ്ചായന്ം ടവള്ളാെല്ലൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായന്ം ൂരമംഖലം രാമാമപഞ്ചായന്ം 

കേര്ന്ന് 70.00 ലക്ഷം രൂപ ടേലവഴിച്ച ് അധുനിഔ ഖയാസ് ക്രിമികറൃാറിയം രാമാമപഞ്ചായത്തില്  

നിര്മ്മിച്ചു. 2022 നവംബര്  ഄവസാനം മുതല്  ആതു പ്രവര്ത്തിന്നു. സാ. രാമാമപഞ്ചായത്തിടെ 

തനതുവരുമാനം വളടര ൄറവാണ്. ക്രിമികറൃാറിയത്തിടെ പ്രവര്ത്തനത്തിന് പ്രതീക്ഷിന്നുന്ന 

വാര്ഷിഔ ടേലവ് താടഴ പറയും പ്രഔാരമാണ്.    
 

1 LPG സിലിണ്ടര്  ന്നിന് 1900 രൂപ നിരക്കില്  260 സിലിണ്ടര്  5,00,000 രൂപ 

2 ക്സവദുതി, ടവള്ളം 50,000 രൂപ 

3 ജനകററൃറിന് ആന്ധനം, ഄറൃൄറൃപ്പണി 1,00,000 രൂപ 

4 ജീവനക്കാരിക്ക് കവതനം (പ്രതിമാസം 10,000 രൂപ വീതം) 1,20,000 രൂപ 

 അടഔ 7,70,000 രൂപ 
 

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖക്കാരില്  നി. സാം 2500 രൂപയും മറൄ വിഭാഖക്കാരില്  നിന്ന് 3500 

രൂപയുമാണ്  (രാള്പ്ക്ക് ) പ്രതീക്ഷിന്നുന്ന വരുമാനം. േിലകപ്പാള്പ്  സൗജനയ നിരക്കിലം മുഴവ   

സൗജനയമായും കസവനം നല്കഔണ്ടിവരും. രു വര്ഷം 200 ഗുണകഭാക്താക്കളില്  നി. സാം ശരാശരി 

3000 രൂപ നിരക്കില്  6.00 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിന്നുന്ന വാര്ഷിഔ വരുമാനം. ആതനുസരിച്ച ്

1.70 ലക്ഷം രൂപയുടെ ൄറല്ലൃ വരും. രാമാമപഞ്ചായത്തിടെ തനതു വരുമാനം വളടര ൄറവായ 

സാഹേരയത്തില്  എല്.പി.ജി, ജനകററൃര്  എന്നിവയ്ക്കായി ടേലവിനത്തില്  വരുന്ന 6.00 ലക്ഷം 
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രൂപയില്  1.70 ലക്ഷം രൂപ വിഔസന ഫണ്ടില്  നി. സാം ടേലവഴിന്നുന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

തീരുമാനം:- പ്രകതയഔാനുമതി നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 

4.66 ഈദയംകപരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത്  

എറണാൄളം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 13.12.2022 ടല ഔന്ം ഈദയംകപരൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 4.11.2022 ടല 1(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1391/22 – CC/894/22) 
 

 വിഷയം:  ആകക്കാകഷാപ്പ് മുകകന എലാ അഴ്ചയിലം 50 ശതമാനം സബ്സിഡികയാടെ 

പച്ചക്കറിക്സത്തഔള്പ്  വിതരണം ടേയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച.്  
 

 

കപ്രാ.നം: 158/23 ഄെെല്  1,00,000 രൂപ 
 വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല്  50,000 രൂപ 
 ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതം 50,000 രൂപ 
കപര് ഞങ്ങളം െഷിയികലയ്ക്ക് – വുതന കപ്രാജക്ട് 

 

എലാവകരയും െഷിയികലക്ക് അഔര്ഷിന്നുന്നതിടെ ഭാഖമായി െഷിഭവടെ 

നിയന്ത്രണത്തില്  പ്രവര്ത്തിന്നുന്ന ആകക്കാകഷാപ്പ് മുകകന എലാ അഴ്ചയിലം പച്ചക്കറി ക്സതഔള്പ്  50 

ശതമാനം സബ്സിഡി നിരക്കില്  വിതരണം ടേയ്യുന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. ആത് വുതന കപ്രാജക്ട് 

ഖണത്തിലാണ് ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിരുന്നത്. വര്ഷത്തില്  കന്നാ രകണ്ടാ പ്രാവശയം പച്ചക്കറി ക്സതഔള്പ്  

വിതരണം ടേയ്യുന്നതിന് പഔരം ജനങ്ങളടെ അവശയല്ലൃം മാറുന്ന ഔാലാവസ്ഥയും പരിഖണിച്ച ്

എലാ അഴ്ചയിലം ക്സതഔള്പ്  വിതരണം ടേയ്യാനാണ് ലക്ഷയമിഞ്ഞൃന്നത്. രാമാമസഭാ ലിേ് 

ഄനുസരിച്ചല എ. സാം വുതന അശയം ആല എ. സാം ണ്ണ്ടി ഔാണിച്ച ് വുതന കപ്രാജക്ടിനു 

കവണ്ടിയുള്ള ജിലാതല ഔമ്മിറൃി കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ പരിഖണനയ്ക്ക് നല്ഔാ   

നിര്കേശിച്ചിരിന്നുഔയാണ്. ഇ കപ്രാജക്ടിന് പ്രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. എന്നാല്  രാമാമസഭ ടതരടഞ്ഞഞ്ഞൃത്ത ലിേ് 

പ്രഔാരം ക്സതഔള്പ്  നല്കഔണ്ടതാണ്. ലിേില്  ഈള്പ്ടപ്പൊത്തവര്ന്നു   

ക്സതഔള്പ്  നല്ഔിയാല്  ഄവരുടെ വിവരം ടതാട്ടഞ്ഞൃത്ത രാമാമസഭാ 

കയാഖത്തില്  ഄവതരിപ്പിക്കണം. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 
4.67 ോലന്നുെി നഖരസഭ 

ോലന്നുെി നഖരസഭ ടസക്രട്ടറിയുടെ 19.03.2022 ടല R3-12195/2010-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം 
25.10.2022 ടല DC3/236/2021/LSGD നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഔന്ം ഄനുബന്ധകരകഔളം  (SRG 1190/22) 
 

 വിഷയം: ോലന്നുെി നഖരസഭ വസ്തു അര്ജ്ജിക്കല്  നിയമപ്രഔാരം ഏടറൃഞ്ഞൃത്ത ഭൂമിയുടെ 

ബാധയത തീര്ന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

ോലന്നുെി നഖരസഭ 2010 ല്  വസ്തു അര്ജ്ജിക്കല്  നിയമ പ്രഔാരം 3.07 ഏക്കര്  ഭൂമി കേഡിയം 

നിര്മ്മിന്നുന്നതിനായി ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിരു. സാ. ആതിടെ വില ഭൂമിയുടെ ഈെമഔള്പ്ക്ക്  നല്ഔിയിരുന്നില. 

ആതു സംബന്ധിച്ച ് ഭൂഈെമഔള്പ്  ഭൂമിയുടെ വില ലഭിന്നുന്നതിന് ബഹു.ആരിങ്ങാലന്നുെ ഄഡീഷണല്  
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സബ്കഔാെതിയില്  കഔസ് ഫയല്  ടേട്ടിരു. സാ. ആതനുസരിച്ച ് 12,44,50,590 രൂപ വസ്തുവിടെ 

വിലയും 15 ശതമാനം പലിശയും നല്ഔാ   ബഹു.കഔാെതി ഈത്തരവായി. 13.03.2018 ടല 

672/2018/തസൃഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരം 3,40,47,185 രൂപയും 14.08.2019 ടല 

1756/2019/തസൃഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഈത്തരവ് പ്രഔാരം 2.00 കഔാെി രൂപയും ഭൂഈെമഔള്പ്ന്നു നല്ഔി. 

2022 മാര്ച്ച ്വടര 11,24,60,983 രൂപ പലിശയും കേര്ത്ത് ആനിയും 23,69,11,573 രൂപ െി നല്ഔാനുണ്ട്.  

ഇ സാഹേരയത്തില്  താടഴ പറയുന്ന രണ്ടു ഔാരയങ്ങളില്  സര്ക്കാര്  ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.്  

1. ഭൂഈെമഔള്പ്ക്ക് 15 ശതമാനം പലിശ നല്ഔണടമന്നാണ് കഔാെതി 

ഈത്തരവായിരിന്നുന്നത്. എന്നാല്   HDFC ബാെ് 7.1 ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് 

മുനിസിപ്പാലിറൃിക്ക് വായ്പ നല്ഔാടമന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഖരസഭയുടെ അിിഔള്പ്  ഇഞ്ഞൃ 

നല്ഔി HDFC ബാെില്  നിന്ന് വായ്പടയഞ്ഞൃത്ത് സ്ഥലം അര്ജ്ജിച്ചതിലള്ള ബാധയത 

ടഔാഞ്ഞൃന് തീര്ക്കാ   ഄനുമതി.  

2. വായ്പ തിരിച്ചെവിനു നഖരസഭയുടെ തനതുഫണ്ടിനു പുറടമ നഖരസഭയുടെ ടപാതു 

അവശയഫണ്ട്, വിഔസനഫണ്ട്, ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ   രാമാെ് എന്നീ വിഹിതല്ലൃം 

ഈപകയാഖിക്കാ   ഄനുമതി. 
 

 

തീരുമാനം :- 1) സര്ക്കാരിടെ 10.12.2022 ടല 3070/2022/തസൃഭവ 

ഈത്തരല്ലൃപ്രഔാരം മുഔളില്  പറഞ്ഞ അവശയത്തികേല്  

ധനഔാരയ സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് വായ്പടയഞ്ഞൃക്കാ   

ഄനുമതി നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. 

2) നഖരസഭ എഞ്ഞൃക്കാനുകേശിന്നുന്ന വായ്പ തുഔ എത്രയാണ്, 

എത്ര വര്ഷകത്തക്കാണ് തിരിച്ചെല്ലൃള്ളത് എന്നതെക്കമുള്ള 

വിശദാംശങ്ങടളാ. സാം നല്ഔിയിട്ടില. നഖരസഭയുടെ 

തനതുഫണ്ടു ലഭയത എത്രയാണ്, വിഔസന ഫണ്ട് / 

ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ   രാമാെ് എന്നിവയില്  നിന്ന് എത്ര 

രൂപയാണ് കലാ/ബാധയത തിരിച്ചെവിനുപകയാഖിക്കാ   

ഈകേശിന്നുന്നത് തുെങ്ങിയ വിവരങ്ങളം നല്ഔിയിട്ടില. ആവ 

നല്ൄന്ന മുറയ്ക്ക് വായ്പ തിരിച്ചെവിന് വിഔസന ഫണ്ട്, 

ധനഔാരയഔമ്മീഷ   രാമാെ് ഈപകയാഖിക്കാനുള്ള 

ഄനുമതിയും ഒകരാ വര്ഷല്ലൃം എത്ര രൂപ വീതം ഇ 

വിഹിതത്തില്  നിന്ന് ഈപകയാഖിക്കാം എന്നതും സംബന്ധിച്ചു 

പിന്നീെ് തീരുമാടനഞ്ഞൃന്നുന്നതാണ്. 

3) കേഡിയത്തിനുകവണ്ടി വസ്തു അര്ജ്ജിക്കല്  നിയമ 

പ്രഔാരം സ്ഥലം ഏടറൃഞ്ഞൃത്തതു സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങള്പ്  

വിശദമായി വൄപ്പുതലത്തില്  പരികശാധിക്കാ   

നിര്കേശിന്നു. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് 
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4.68 രാച്ചുണ്ട് രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

ബഹു. ബാലകശ്ശരി എം.എല്.എയുടെ 25.11.2022 ടല MLA/BLSy/LSGD/14/22-ാാാം  നമ്പര്  ഔന്ം 
രാച്ചുണ്ട് രാമാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 03.06.2021 ടല A2-1577/21-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം 
രാമാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 25.05.2021 ടല 10(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  
രാമാമപഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 24.11.2022 ടല 400969/SCDVOI/GPO/2022/4403-ാാാം നമ്പര്  
സാക്ഷയപത്രല്ലൃം രാച്ചുണ്ട് വികലജ് ഒഫീസറുടെ 18.11.2022 ടല സാക്ഷയപത്രല്ലൃം (SRG 1350/22) 
 

 വിഷയം: വീഞ്ഞൃ നിര്മ്മാണത്തിനു ധനസഹായം നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

രാച്ചുണ്ട് രാമാമപഞ്ചായത്തിടല ഏഴാം വാര്ഡിടല ഔലാകനാെ് തുള്ളിക്കണ്ടി ശ്രീ മകനാജ് 

എന്നയാള്പ്ക്ക് IAY ഭവനപദ്ധ്തി പ്രഔാരം ധനസഹായം നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. ഭവന നിര്മ്മാണത്തിടെ 

അദയഖകള 2009-ലം ഄവസാന ഖകള 2016-ലം നല്ഔി. അടഔ 75,000 രൂപയാണ് നല്ഔിയത്. 

എന്നാല്  2019-ടല പ്രളയത്തില്  ആകേഹത്തിടെ വീഞ്ഞൃ ൂരര്ണമായും തഔര്. സാ കപായി. വീഞ്ഞൃ 

തഔര്ന്നതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് CMDRF-ല്  നിന്ന് ധനസഹായടമാ. സാം നല്ഔിയിട്ടിടലന്ന് രാച്ചുണ്ട് 

വികലജ് ഒഫീസര്  സാക്ഷയടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ മകനാജ് ക്സലഫ് ഭവനപദ്ധ്തിയുടെ എസ്.സി 

ഄഡീഷണല്  ലിേിലം ക്സലഫ് പദ്ധ്തിയുടെ 2020-ടല ലിേിലം ഈള്പ്ടപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്  IAY 

ഭവനപദ്ധ്തിയുടെ ഄവസാന ഖകള ലഭിച്ചിട്ട് 12 വര്ഷം  തിഔഞ്ഞിട്ടിലാത്തതിനാല്  ക്സലഫ് 

പദ്ധ്തി പ്രഔാരം ധനസഹായം നല്ഔാ   ഔഴിയുഔയില എ. സാ ണ്ണ്ടി ഔാണിച്ചുടഔാണ്ട് 

പ്രകതയഔാനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം:- വീഞ്ഞൃ ൂരര്ണമായും തഔര്ന്നതാഔയാലം CMDRF ല്  നിന്ന് സഹായം 

ലഭിച്ചിട്ടിലാത്തതിനാലം ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
4.69 പാവുര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്   

പാവുര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ ഔന്ം (ലഭിച്ചത് 29.11.2022) പാവുര്  കലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ ൄറിപ്പും (SRG 1351/22) 
 

 വിഷയം: ഔളരി ഄക്കാദമിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

കപ്രാ.നം: 37/23 ഄെെല്  25,000  രൂപ 

(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് ഔളരി ഄക്കാദമി – ഭൂമി വാങ്ങല്  
 

ഔതിരൂര്  ടപാന്നയം ഔളരി ഄക്കാദമി സ്ഥാപിന്നുടമന്ന് 2022-23 ടല ബഡ്ജറൃ് 

ഄവതരണത്തിടെ മറുപെി പ്രസംഖത്തില്  ബഹു. ധനഔാരയവൄപ്പ് മന്ത്രി ഄറിയിച്ചിരു. സാ. 

ആതനുസരിച്ച ് ഔളരി ഄക്കാദമിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് 2022-23 ല്  12.00 ലക്ഷം രൂപ 

വഔയിരുത്തി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് കപ്രാജക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിരു. സാ. ഄനുമതി ലഭിന്നുവാ   

ഔാലതാമസം കനരിഞ്ഞൃം എന്നതിനാല്  ഇ വര്ഷടത്ത ഄെെല്  25,000 രൂപയായി ൄറല്ലൃടേട്ട് 

ഄഞ്ഞൃത്തവര്ഷം 10.00 ലക്ഷം രൂപ െി ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി ബഹുവര്ഷ കപ്രാജക്ടായി കപ്രാജക്ട് കഭദഖതി 

ടേയ്തു. ആതിനായി സ്ഥലം ഔടണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കപ്രാജക്ടിന് സര്ക്കാര്  ഄനുമതി ലഭിന്നുന്ന മുറയ്ക്ക് 

റവനു വൄപ്പുമായി കേര്ന്ന് വാലുകവഷ   നെപെി ൂരര്ത്തിയാക്കി തുെര്നെപെി സൃീഔരിന്നും. സ്ഥലം 

വാങ്ങാനുള്ള കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
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തീരുമാനം:- ആതിനായി സര്ക്കാര്  ഫണ്ട് ഄനുവദിച്ചുടഔാണ്ട് ഈത്തരവാൄന്ന 

മുറയ്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് നെപെി സൃീഔരിച്ചാല്  മതിടയ. സാ 

നിര്കേശിന്നു. സാ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (അര്.ആ) വൄപ്പ് 
 

4.70 ഔണിച്ചാര്  രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

ഔണ്ണൂര്  ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 02.12.2022 ടല ഔന്ം ഔണിച്ചാര്  രാമാമപഞ്ചായത്്ത 
ഭരണസമിതിയുടെ 15.10.2022 ടല 3/391/2022-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം ശുേിതൃമിഷ   
എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 27.09.2022 ടല 3084/C1/2022/SM നമ്പര്  ഔന്ം. (SRG 1369/22 – 
CC/850/22) 
 

 വിഷയം: ഔണിച്ചാര്  രാമാമപഞ്ചായത്തിടല 29-ാാാം ക്സമല്  ടവള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപം 
ജി.ഐ ടനറൃ് സ്ഥാപിന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

ഔണിച്ചാര്  രാമാമപഞ്ചായത്തിടല ഏഴാം വാര്ഡില്  29-ാാാം ക്സമലില്  നിഞ്ഞൃംടപായില്  

മാനനം വാെി ചുരം കറാഡില്  PWD കറാഡരുഔില്  ടവള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. ആവിെം ധാരാളം യാത്രാഔാരും 

വികനാദ സഞ്ചാരിഔളം കഔന്ദ്രീഔരിന്നുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആവിടെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് ൄപ്പിയും മറൄ 

മാലിനയവസ്തുക്കളം ആൊ   ബുത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുടണ്ടെിലം ൄപ്പിയെക്കമുള്ള മാലിനയങ്ങള്പ്  

ടവള്ളച്ചാട്ടത്തിലം ഒെഔളിലം വലിടച്ചറിയു. സാണ്ട്. ആങ്ങടന മാലിനയം വലിടച്ചറിയുന്നത് തെയാ   

ജി.ഐ ക്സപപ്പ് സ്ഥാപിച്ച ്ജി.ഐ ടനറൃ് കവലി സ്ഥാപിക്കാ   രാമാമപഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഖ് 

വിഭാഖം എേികമറൃ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 18.66 ലക്ഷം രൂപയാണ് എേികമറൃ് തുഔ. ആവിടെ കവലി 

നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് PWD യുടെ ഄനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത് PWD യുടെ 

ഈെമസ്ഥതയിലള്ളതായതിനാല്  രാമാമപഞ്ചായത്തിടെ വിഹിതമുപ കയാഖിക്കാ    തെസ്സമുണ്ട്. 

ആതിനാവശയമായ ഫണ്ട് ലഭിന്നുന്നതിന് ശുേിതൃമിഷ  എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്ക്ക് ഔത്തയച്ചു. 

ശുേിതൃമിഷ   നല്ൄന്ന സഹായ പദ്ധ്തിയില്  മുഔളില്  പറഞ്ഞ ഗെഔം ഈള്പ്ടപ്പൊത്തതിനാല്  

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ പ്രകതയഔ ഄനുമതി ലഭിന്നുഔയാടണെില്  അവശയം 

പരിഖണിന്നുന്നതാടണന്ന് ശുേിതൃമിഷ  എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ശുേിതൃമിഷടെ വാര്ഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി ഫണ്ട് നല്ൄന്നതിന് 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് മുഔളില്  പറഞ്ഞ 

ടവള്ളച്ചാട്ടത്തിടല മലിനമായ ജലം ഴഔിടയന്ന്നത് ഔണ്ണൂര്  നഖരപ്രകദശന്ം സമീപ 

രാമാമപഞ്ചായന്ഔളിലം ൄെിടവള്ളടമത്തിന്നുന്ന പഴശ്ശി പദ്ധ്തിയിലാണ്. 
 

തീരുമാനം :- കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി ഄനുമതി നല്ഔിയാല്  അവശയമായ 

തുഔ നല്ൄന്നത് പരിഖണിക്കാടമന്ന് ശുേിതൃമിഷ   എക്സിഔുട്ടീവ് 

ഡയറക്ടറുടെ പ്രതിനിധി കയാഖത്തില്  ഄറിയിച്ചു. ആതനുസരിച്ച ്

മുഔളില്  പറഞ്ഞ പ്രല്ലത്തിക്ക് ശുേിതൃമിഷ   വിഹിതം 

ആതിനുപകയാഖിക്കാ   ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡബ്ളിയു.എം)വൄപ്പ് 
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4.71 ഔെകങ്ങാെ് രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

തൃശ്ശൂര്  ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 10.11.2022 ടല ഔത്്ത (SRG 1375/22 – CC/763/22). 
 

 വിഷയം: രാമാമപഞ്ചായത്തിടല 20 മുതല്  70 വയസ്സുവടരയുള്ളവര്ക്ക് ആ ഷൃറ സ് 

പരിരക്ഷ നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

കപ്രാ.നം: 163/23 ഄെെല്  10,00,000  രൂപ 
(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് പൗരോര്ക്ക് ആ ഷൃറ സ് പരിരക്ഷ 

ഔെകങ്ങാെ് രാമാമപഞ്ചായത്തിടല 20 മുതല്  70 വയസ്സ് വടരയുള്ള അളഔള്പ്ക്ക്  

ഄപഔെമരണം സംഭവിച്ചാല്  1.00 ലക്ഷം രൂപയും ഄവരുടെ ഄപഔെ േിഔിത്സയ്ക്ക് 25,000 രൂപയും 

നല്ൄന്നതിന് ആ ഷൃറ സ് പദ്ധ്തിയില്  കേരാനാണ് കപ്രാജക്ട്. വാര്ഷിഔ പ്രീമിയം 40 രൂപ. ഇ 

കപ്രാജക്ടിന് കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ പ്രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

തീരുമാനം :- അവര്ത്തന സൃഭാല്ലൃമുള്ള ആ ഷൃറ സ് കപാലള്ള പദ്ധ്തി 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  ഏടറൃഞ്ഞൃകക്കണ്ടതില എ. സാ 

നിര് കേശിന്നു. സാ. ഄനുമതി നിരസിച്ചു.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
4.72 മലപ്പുറം  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 4.11.2022 ടല ഔന്ം ഄനുബന്ധകരകഔളം (SRG 1258/22 – 
CC/683/22). 
 

 വിഷയം: ൄട്ടിഔള്പ്ക്ക് കപാഷഔ സമൃദ്ധ്മായ അഹാരം നല് ൄ ന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

കപ്രാ.നം: 109/23 ഄെെല്  30,00,000  രൂപ 

(വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് മലപ്പുറം കലാക്ക് ഄമ്മമനസ് തെമനസ്സ് പദ്ധ്തി 

 

ൄട്ടിഔളടെ അകരാഖയ പരിപാലനത്തിനു കവണ്ടിയാണ് കപ്രാജക്ട്. നവജാത ശിശുവിന് 

ഖര്ഭധാരണം മുതല്  ൄട്ടിയുടെ രണ്ടാം പിറന്നാള്പ്  വടരയുള്ള 1000 ദിവസടത്ത പരിേരണമാണ് 

ഈകേശിന്നുന്നത്. ഇ പദ്ധ്തിയുടെ ഭാഖമായി കലാക്കിനു ഔീഴിലള്ള രാമാമപഞ്ചായന്ഔളില്  

ടമഡിക്കല്  ഔയാമ്പ് സംഗെിപ്പിച്ച ് ടതരടഞ്ഞഞ്ഞൃക്കടപ്പഞ്ഞൃന്ന ഖര്ഭിണിഔള്പ്ന്നും മുലയൂട്ടുന്ന 

ഄമ്മമാര്ന്നും ഄെണവാെി മുകകന ആകപ്പാള്പ്  നല്ൄന്ന കപാഷഔാഹാരങ്ങള്പ്ന്നു പുറടമ കപ്രാട്ടീ   

ഄെങ്ങിയ പാല്, മുട്ട, പയര്വര്ഗങ്ങള്പ്, ഔാര്കബാ ക്സഹകേറൃ്  ഄെങ്ങിയ കഖാതമ്പ്, മറൄ 

ധാനയങ്ങള്പ് , ക്സഫബര്  ഄെങ്ങിയ ഒെ്സ്, ബിസ്ക്കറൃ്, ബ്രഡ്, വിറൃമി   ഄെങ്ങിയ ഄണ്ടിപ്പരിപ്പ്, 

ബദാം എന്നീ ഭക്ഷണ പദാര്ഥങ്ങളം ൄട്ടിഔള്പ്ക്ക് കബബി ഫുകളം നല്ൄന്നതാണ് പദ്ധ്തി. ൊടത 

ഖര്ഭിണിഔള്പ്ന്നും മുലയൂട്ടുന്ന ഄമ്മമാര്ന്നും ടമഡിക്കല്  ഔയാമ്പ്, ഔൗസിലിംഖ്, 

മാനസികഔാലാസം, വുറുശതമാനം പ്രതികരാധ ൄത്തിവയ്പ് എന്നിവയും ഇ പദ്ധ്തിയിലൂടെ 

ലക്ഷയമിഞ്ഞൃ. സാ. വുതന കപ്രാജടുകളഔള്പ്ന്നു കവണ്ടിയുള്ള ജിലാതല ഔമ്മിറൃി ആതിനു ഄനുമതി നിരസിച്ചു. 

പ്രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിച്ചു. എന്നാല്  വനിതാശിശുവിഔസന വൄപ്പിടെ 
മാനദണ്ഡ പ്രഔാരമുള്ള കപാഷഔാഹാരം മാതാവിനും ൄട്ടിഔള്പ്ന്നും 
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മുെക്കം ൊടത ലഭയമാന്നുന്ന രീതിയില്  അവശയടമെില്  കലാക്ക് 
പഞ്ചായത്തിന് രാമാമപഞ്ചായത്തിടന സഹായിന്നുന്നതിനായി 
വിഹിതം നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്. ആതിനു പുറടമ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
അവശയടപ്പട്ടതുകപാടല ടമഡിക്കല്   ഔയാമ്പ്, ഔൗസിലിംഖ്, 
മാനസികഔാലാസം, വുറു ശതമാനം പ്രതികരാധ ൄത്തിടവയ്പ്പ് 
എന്നിവകും പ്ള്ള പദ്ധ്തിയും രാമാമപഞ്ചായത്തിനു തുഔ ക്സഔമാറി 
നെപ്പാക്കാല്ലൃന്നതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 

4.73  മെെ  കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

ബഹു.മെെ എം.എല്.എയുടെ 26.11.2022 ടല ഔന്ം മെെ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 
24.11.2022 ടല ഔന്ം മെെ കലാക്ക് പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒഫീസറുടെ 25.11.2022 ടല MKD-
139/19-ാാാം നമ്പറായുള്ള സാക്ഷയ പത്രല്ലൃം (SRG 1363/22). 
 

 വിഷയം: പട്ടിഔജാതി സകെതങ്ങളില്  മിനിമാേ് സ്ഥാപിന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച ്
 
 

i കപ്രാ.നം: 25/23 ഄെെല്  4,96,000  രൂപ 
(എസ്.സി.പി) 

 കപര് എസ്.സി.കഔാളനിഔളില്  മിനി മാേ് സ്ഥാപിക്കല്  

ii കപ്രാ.നം: 59/23 ഄെെല്  14,00,000  രൂപ 
(ജനറല് ) 

 കപര് മെെ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിടല വിവിധ 
എസ്.സി കഔാളനിഔളില്  ക്സഹമാേ് സ്ഥാപിക്കല്   

കലാക്ക് പഞ്ചായന് പ്രകദശടത്ത വിവിധ പട്ടിഔജാതി സകെതങ്ങളില്  മിനിമാസ്റ്റു ക്സലറൃ് 

സ്ഥാപിക്കാനാണ് മുഔളില്  പറഞ്ഞ രണ്ടു കപ്രാജക്ട് കലാക്ക് പഞ്ചായന് തയ്യാറാക്കിയിരിന്നുന്നത്. 

ലഹരി പദാര്ഥങ്ങളടെ വയാപനല്ലൃം സാമൂഹയ വിരുദ്ധ് പ്രവര്ത്തനല്ലൃം വര്ദ്ധ്ിച്ചുവരുന്ന 

സാഹേരയത്തില്  മിനിമാേ് ക്സലറൃ് സ്ഥാപികക്കണ്ടത് അവശയമാടണന്ന് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

ണ്ണ്ടിഔാണിച്ചിരിന്നു. സാ. മിനിമാേ് ക്സലറൃ് സ്ഥാപിച്ചാല്  ഄതിടെ ഄറൃൄറൃപ്പണിയും ക്സവദുത 

ോര്ും വഹിന്നുടമന്ന് രാമാമപഞ്ചായന്ഔള്പ്  ഄറിയിച്ചിട്ടുടണ്ടന്ന്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

ണ്ണ്ടിഔാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് താടഴ പറയുന്ന എസ്.സി 

സകെതങ്ങളിലാണ് മിനിമാേ് ക്സലറൃ് സ്ഥാപിന്നുന്നടതന്ന് കലാക്ക് പട്ടിഔജാതി വിഔസന 

ഒഫീസര്  സാക്ഷയ ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

1) ടനച്ചിനികക്കാെ് കഔാളനി – മെെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

2) പാലാപറമ്പ് കഔാളനി - മെെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

3) മ   ൄന്നത്ത് കഔാളനി - മെെ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

4) പട്ടീല്  പറമ്പ് കഔാളനി – ട്ടിലങ്ങാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

5) ഄണിയം പുറം കഔാളനി – മൂര്ക്കനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

6) ഔണക്ക   ടതാെി കഔാളനി – പുഴക്കാട്ടിരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

7) ലക്ഷം വീഞ്ഞൃ കഔാളനി – പുഴക്കാട്ടിരി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

8) ഄകബദ്ഔര്  എസ്.സി കഔാളനി – മൂര്ക്കനാെ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

9) കമകല പിലാക്കാെ് കഔാളനി – മക്കരപ്പറമ്പ് രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
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10) ോളക്കല്  കഔാളനി – ൄറുവ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

11) മങ്ങാരം എസ്.സി കഔാളനി – ട്ടിലങ്ങാെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
 

തീരുമാനം :- മുഔളില്  പറഞ്ഞ സകെതങ്ങളടെ കപര് കപ്രാജടുകളഔളില്  
ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടില. ആതുള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തണം. ബന്ധടപ്പട്ട 
രാമാമപഞ്ചായന്ഔളടെ ഄനുമതി വാങ്ങി ഭാവിയില്  ആവയുടെ 
ഄറൃൄറൃപ്പണിയും ക്സവദുതി ോര്ും രാമാമപഞ്ചായന്ഔള്പ്  
വഹിന്നുടമന്ന് ഔരാറികലര്ടപ്പെണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ 
ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
 

4.74 അറാട്ടുപുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

അലപ്പുഴ ജിലാപ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 29.10.2022 ടല ഔത്്ത (SRG 1236/22 – CC/298/22). 
 

 വിഷയം: ടതരുല്ലൃവിളക്ക് ഄറൃൄറൃപ്പണി നെത്തിയതിടെ തുഔ നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച ് 
 

 

കപ്രാ.നം: 144/23 ഄെെല്  3,00,000 രൂപ 
(തനത് ഫണ്ട്) 

കപര് ടതരുല്ലൃവിളന്നുഔളടെ വാര്ഷിഔ ഄറൃൄറൃപ്പണി 
 

ടതരുല്ലൃവിളന്നുഔളടെ ഄറൃൄറൃപ്പണിക്ക് 2020-21 വര്ഷം കപ്രാജക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിരു. സാ. പ്രല്ലത്തി 

ൂരര്ത്തിയാക്കാത്തതില്  2021-22 വര്ഷം സ്പില്  ഒവറായി ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി. ഄറൃൄറൃപ്പണി നെത്തി 

ബള്പ്ബുഔള്പ്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല്  ബില്  തുഔ നല് ൄ ന്നതിന് ഭരണ സമിതി ഏഔഔണ്ഠമായി 

തീരുമാനടമഞ്ഞൃന്. എന്നാല്  താടഴ പറയുന്ന ഔാരണങ്ങളാല്  പ്രല്ലത്തി നെത്തിയ അള്പ്ക്ക് 

തുഔ നല്ഔാ   ഔഴിയുന്നില എന്നറിയിച്ചുടഔാണ്ട് കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 

പരിഖണനകും പ് നല്ഔിയ വിഷയം സംബന്ധിച്ച.് 

i. ടെണ്ടര്  കഫാമില്  എേികമറൃ് കറകറൃാ, െതയമായ വിവരങ്ങകളാ കപ്പാ 

കരകടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടില. 

ii. നിരതദ്രവയം ഄെവാക്കിയിട്ടില 

iii. ടെണ്ടര്  കഫാമികനാടൊപ്പം പ്രാഥമിഔ ഔരാര്  ഈെമ്പെി സമര്പ്പിച്ചിട്ടില 

iv. ഔരാര്  ഏടറൃഞ്ഞൃത്ത വയക്തി പഞ്ചായന്മായി ഔരാറില്  ഏര്ടപ്പഞ്ഞൃഔകയാ 

നിയമനുസൃതമായ ഄഞ്ചുശതമാനം തുഔ ഞ്ഞൃക്കഔകയാ ടേട്ടിട്ടില. 

v. ടമയിെന സ് നെത്തി ബള്പ്ബ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എ. സാള്ള രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

ടമമ്പര്മാരുടെ സാക്ഷയപത്രം നല്ഔിയിട്ടില. 
 

തീരുമാനം :- ഏതു സാഹേരയത്തിലാണ് മുഔളില്  പറഞ്ഞ നെപെിക്രമങ്ങള്പ്  

പാലിക്കാടത ടതരുല്ലൃവിളക്കിടെ വാര്ഷിഔ ഄറൃൄറൃപ്പണി 

ഔരാറുഔാരടന ഏല്പ്പിച്ചടത. സാം പ്രല്ലത്തി ൂരര്ത്തിയാക്കി 

യടത. സാം ഔത്തില്  വയക്തമല. നെപെിക്രമങ്ങള്പ്  പാലിക്കാടത 

പ്രല്ലത്തി ഏല്പിച്ചതും നെത്തിയതും രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

ടസക്രട്ടറിയുടെ വീഴ്ചയാണ്. ആതു പരികശാധിച്ച ്റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   
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പഞ്ചായന് ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. റികപ്പാര്ട്ടിടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീെ് പരിഖണിന്നും.     

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

4.75 അറാട്ടുപുഴ രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

അലപ്പുഴ ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 29.10.2022 ടല ഔന്ം അറാട്ടുപുഴ രാമാമപഞ്ചായത്്ത 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 29.08.2022 ടല A4-306 (1)/22-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം  (SRG 1234/22  – CC/297/22) 

 

വിഷയം:  ടതരുല്ലൃവിളന്നു സ്ഥാപിച്ചതിടെ തുഔ ഔരാറുഔാരനു നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

കപ്രാ.നം: 143/22 ഄെെല്  4,91,175 രൂപ 
 വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല്  4,90,000 രൂപ 
 തനതുഫണ്ട് 1175 രൂപ 
കപര് എല്.ആ.ഡി ടതരുല്ലൃവിളക്ക് വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കല്   

 

ടതരുല്ലൃവിളന്നു സ്ഥാപിക്കാനായി 2020-21 ല്  കപ്രാജക്ട് എഞ്ഞൃത്തിരു. സാ. ശ്രീ ഔമലാസന , 

പ്രതീക്ഷ എെര്ക്സപ്രസസ് എന്നയാളടെ ടെണ്ടര്  അണ് ഄംഖീഔരിച്ചത്. ഔരാറുഔാരന് 2021 

മാര്ച്ചിനഔം തുഔ നല്ഔാത്തതിനാല്  2021-22 ല്  ആത് സ്പില്ഒവര്  അയി ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി. എന്നാല്  

താടഴ പറയുന്ന ഔാരണങ്ങളാല്  ആതുവടര തുഔ നല്ഔാ   ഔഴിഞ്ഞിട്ടില.  
i. ടെണ്ടര്  കഫാമില്  എേികമറൃ് കറകറൃാ, െതയമായ വിവരങ്ങകളാ കപ്പാ 

കരകടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടില. 

ii. നിരതദ്രവയം ഄെവാക്കിയിട്ടില 

iii. 20 വാെ്സിടെ ബള്പ്ബ് സ്ഥാപിന്നുന്നതിനുകവണ്ടിയാണ് കപ്രാജക്ട് രൂപീഔരിച്ചതും 

ടെണ്ടര്  ക്ഷണിച്ചതും. ടെണ്ടര്  ക്ഷണിച്ചകപ്പാള്പ്  ഔരാര്  ഏടറൃഞ്ഞൃത്ത അള്പ്  ഴിടഔ 

ബാക്കിടയലാവരും 20 വാെ്സിടെ നിരക്കാണ് കരകടപ്പഞ്ഞൃത്തിയത്. ടെണ്ടര്  

ഄംഖീഔരിച്ച ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തില്  14 വാെ്സ് ബള്പ്ബ് വാങ്ങി 

സ്ഥാപിന്നുന്നതിന് തീരുമാനടമഞ്ഞൃന്. ആതനുസരിച്ച ്14 വാെ്സിടെ ബള്പ്ബാണ് 

ഔരാറുഔാര   സ്ഥാപിച്ചത്. 

iv. ഔരാര്  ഏടറൃഞ്ഞൃത്ത വയക്തി പഞ്ചായന്മായി ഔരാറില്  ഏര്ടപ്പഞ്ഞൃഔകയാ 

നിയമാനുസൃതമായ 5 ശതമാനം തുഔ ഞ്ഞൃന്നുഔകയാ ടേട്ടിട്ടില. ഔരാറിടെ എലാ 

കപജിലം ഔരാറുഔാര   പ്പിട്ടിട്ടില. 

v. ബള്പ്ബിടെ ഗുണനിലവാരം സാക്ഷയപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില 

ആതികേല്  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം:- ഏതു സാഹേരയത്തിലാണ് മുഔളില്  പറഞ്ഞ നെപെിക്രമങ്ങള്പ്  

പാലിക്കാടത ടതരുല്ലൃവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കജാലി 

ഔരാറുഔാരടന ഏല്പ്പിച്ചടത. സാം പ്രല്ലത്തി 

നെപ്പാക്കിയടത. സാം ഔത്തില്  വയക്തമല. നെപെിക്രമങ്ങള്പ്  

പാലിക്കാടത പ്രല്ലത്തി ഏല്പിച്ചതും പ്രല്ലത്തി നെപ്പാക്കിയതും 
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രാമാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ വീഴ്ചയാണ്. ആതു 

പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   പഞ്ചായന് ഡയറക്ടടറ 

ചുമതലടപ്പഞ്ഞൃത്തി. റികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീെ് 

പരിഖണിന്നുന്നതാണ്.     

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

4.76 അലപ്പുഴ ജിലാ പഞ്ചായത്്ത 

അലപ്പുഴ ജിലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 02.12.2022 ടല ഔത്ത്  (SRG 1374/22). 
 

 വിഷയം:  വനിതാ ഗ്രൂപ്പുഔള്പ്ക്ക് ലാബറട്ടറിഔള്പ്  തുെങ്ങുവാ   ധനസഹായം നല്ൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.്   
 

വനിതാ ഗ്രൂപ്പുഔള്പ്ക്ക് ലാബറട്ടറിഔള്പ്  തുെങ്ങുവാ   ധനസഹായം നല്ൄന്നതിന്  

കപ്രാജടുകളഔള്പ്  തയ്യാറാക്കാ   ജിലാ പഞ്ചായത്ത് ഈകേശിന്നു. സാ. പതിനാലാം 

പഞ്ചവത്സരപദ്ധ്തിയുടെ സബ്സിഡി മാര്ഗകരക പ്രഔാരം വനിതഔളടെ സൃയം ടതാഴില്  

സംരംഭങ്ങള്പ്ക്ക് നല്ഔാല്ലൃന്ന ധനസഹായം അടഔ ടേലവിടെ 75 ശതമാനമാണ്. (പരമാവധി 

3.75 ലക്ഷം രൂപ). ടമഡിക്കല്  ഒഫീസറുടെ റികപ്പാര്ട്്ട പ്രഔാരം ലാബറട്ടറി ഈപഔരണങ്ങള്പ്ന്നു 

മാത്രം 21.30 ലക്ഷം രൂപയാൄം. ഄെിസ്ഥാന സൗഔരയത്തിനുള്ള ടേലവ് ആതിനു പുറടമ വരും. 

ലാബറട്ടറി സ്ഥാപിന്നുന്നതിന് എത്ര രൂപ ധനസഹായം നല്ഔാടമന്ന് മാര്ഗകരകയില്  

പറഞ്ഞിട്ടില. ഄതിനാല്  ലാബറട്ടറി തുെങ്ങുന്നതിന് തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തില്  നി. സാ 

നല്ഔാല്ലൃന്ന ധനസഹായം എത്രടയന്ന് വയക്തത വരുത്തണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  
 

 

 

തീരുമാനം :- പ്രാകദശിഔ സാമ്പത്തിഔ വിഔസനത്തിനുള്ള (LED) മാര്ഗകരക 

ഈത്തരവാൄന്ന മുറയ്ക്ക് ആതിടല നിര്കേശങ്ങളം സാധയതഔളം 

പ്രകയാജനടപ്പഞ്ഞൃത്തി കപ്രാജടുകള നെപ്പാക്കാ   നിര്കേശിന്നു. സാ. 

ഄലാടയെില്  നിലവിടല സബ്സിഡി മാര്ഗകരക പ്രഔാരമുള്ള 

സബ്സിഡിയും ബാെ് കലാണും ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തി കപ്രാജക്ട് 

നെപ്പാക്കാല്ലൃന്നതാണ്.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
4.77 മലപ്പുറം ജിലാ പഞ്ചായത്്ത 

മലപ്പുറം ജിലാ പഞ്ചായന് പ്രസിഡെിടെ 11.12.2022 ടല DP/MPM/26/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്്ത  
(SRG 1384/22). 

     വിഷയം:  ജിലാ പഞ്ചായത്ത് ഄദ്ധ്യക്ഷകും പ്ള്ള വീെിടെ വാെഔ സംബന്ധിച്ച.്   
 

ജിലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ ഓകദയാഖിഔാവശയങ്ങള്പ്ക്ക് വീഞ്ഞൃ വാെഔയ്ക്ക് 

എഞ്ഞൃന്നുന്നതിന് നിലവില്  ഄനുവദിന്നുന്ന തുഔ 5,000 രൂപയാണ്. മലപ്പുറം ജിലാ പഞ്ചായത്ത് 

പ്രസിഡെിന് ഒഫീസില്  എന്ന്നതിന് 70 ഔികലാമീറൃകറാളം സഞ്ചരിക്കണം. ആതു 

പ്രാകയാഖിഔമലാത്തതിനാല്  ഒഫീസിനഞ്ഞൃത്ത് വീഞ്ഞൃ വാെഔടയ്ക്കഞ്ഞൃത്തിട്ടുണ്ട്. വാെഔ 15,000 രൂപ. 

വനിതഔള്പ്ക്ക് സുരക്ഷിതമായ താമസസൗഔരയത്തിന് ടേലല്ലൃ ഞ്ഞൃം. ഄതിനാല്  പ്രതിമാസ വീഞ്ഞൃ 

വാെഔ 15,000 രൂപടയെിലം അയി ഈയര്ത്തണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിച്ച.് 
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തീരുമാനം :-  ജിലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെ് വീഞ്ഞൃ വാെഔടയ്ക്കഞ്ഞൃത്താണ് 

താമസിന്നുന്നത് എന്നതിനാല്  10,000 രൂപ വാെഔയിനത്തില്  

നല്ഔാ   പ്രകതയഔാനുമതി നല്ൄ. സാ.    

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ആ.എം) വൄപ്പ് 
4.78 മലപ്പുറം ജിലാ പഞ്ചായത്്ത 

മലപ്പുറം ജിലാ പഞ്ചായന് പ്രസിഡെിടെ 09.12.2022 ടല MPM/DP/30/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത്  
(SRG 1385/22). 
 
 

 വിഷയം:  ഄഭയിവിദയരായ പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ട ഈകദയാഖാര്ഥിഔള്പ്ക്്ക  
പരിശീലനം നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.്    

 
മലപ്പുറം ജിലാ പഞ്ചായത്ത് 2022-23 ല്  പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല ഈകദയാഖാര്ഥിഔളായ 

യുവതി യുവാക്കള്പ്ക്ക് സര്ക്കാര്  ഒഫീസുഔളിലം അശുപത്രിഔളിലം ടപാതുകമകലാ 

സ്ഥാപനങ്ങളിലം ആകെഷിപ്പ് പരിശീലനം എന്ന കപരില്  കപ്രാജടുകള ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിട്ടുണ്ട്. അടഔ 75 

ഈകദയാഖാര്ഥിഔള്പ്ക്ക് വിവിധ ഒഫീസുഔളിലം അശുപത്രിഔളിലം പരിശീലനം നല്ൄ. സാ. ആതില്  

22 ഈകദയാഖാര്ഥിഔള്പ്   ഡി.എം.എല്.െി  കഔാഴ്സ് പാസ്സായിട്ടുള്ളവരാണ്. ആവടര ജിലാ 

പഞ്ചായത്തിന് ഔീഴിലള്ള ജിലാ അശുപത്രിഔളികലക്കാണ് നികയാഖിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആവര്ക്ക് പ്രസ്തുത 

സ്ഥാപനങ്ങളില്  പരിശീലനം നല്ഔിവരടവ ആവരുടെ ഡി.എം.എല്.െി കയാഖയത 

സര്ട്ടിഫിക്കറൄഔള്പ്  പാരാടമഡിക്കല്  ഔൗസിലിടെ ഄംഖീഔാരമിലാത്തവയാടണ. സാം സര്ക്കാര്  

സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഈകദയാഖാര്ഥിഔള്പ്ക്ക് മാത്രടമ ആത്തരത്തില്  പരിശീലനം 

നല്ഔാല്ലൃ എ. സാം ഄറിയിച്ച ് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. േില സ്ഥാപന കമധാവിഔള്പ്  

പരിശീലനാര്ഥിഔളടെ കയാഖയത സര്ട്ടിഫിക്കറൃിന് ഄംഖീഔാരമില എന്ന ഔാരണം ഔാണിച്ച ്

പരിശീലനത്തിന് നികയാഖിക്കാ   വിസമ്മതം ഄറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആവര്  നിലവില്  രണ്ട് മാസ 

ഔാലയളവില്  വിവിധ അശുപത്രിഔളില്  പരിശീലനം കനെിയിട്ടുള്ളവരാണ്. പദ്ധ്തി മാര്ഗകരകയില്  

എം.എല്.െി കഔാഴ്സുഔള്പ്  ൂരര്ത്തിയായവര്ക്ക് പരിശീലനം നല്ഔാം എന്ന് മാത്രടമ 

പരാമര്ശിന്നു. സാളു. . ഄവ സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് കനെിയതായിരിക്കണടമന്ന് പ്രകതയഔം 

പരാമര്ശിച്ചിട്ടില. ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തിലാണ് മലപ്പുറം ജിലാ പഞ്ചായത്ത് 22 

ഈകദയാഖാര്ഥിഔടള  വിവിധ അശുപത്രിഔളില്  പരിശീലനത്തിന് നികയാഖിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരിശീലനം 2 

മാസം ൂരര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാല്  ഄവര്  ക്സേപെിന് ഄര്ഹരുമാണ്. ഡി.എം.എല്.െി 

ഔഴിഞ്ഞ രു ഈകദയാഖാര്ഥിക്ക് പരിശീലനം നല്ൄന്നത് വഴി പ്രതിമാസം 8000 രൂപയാണ് 

ക്സേഫെ് ഄനുവദികക്കണ്ടത്. പ്രസ്തുത ആനത്തില്  അടഔ 22 ഈകദയാഖാര്ഥിഔള്പ്ക്ക് പ്രതിമാസം 

8000 രൂപ നിരക്കില്  2 മാസകത്തക്ക് അടഔ 3,52,000 രൂപ നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്.  

 ഇ സാഹേരയത്തില്  മലപ്പുറം ജിലാ പഞ്ചായത്ത് 2022-23 വാര്ഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖം യുവതീ-യുവാക്കള്പ്ക്ക് സര്ക്കാര്  ഒഫീസുഔളിലം, അശുപത്രിഔളിലം 

ടപാതുകമകലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലം പരിശീലനം നല്ഔിയ 22 ഡി.എം.എല്.െി 

ഈകദയാഖാര്ഥിഔള്പ്ക്ക് ക്സേപെ് ആനത്തില്  ഄനുവദിച്ച 3,52,000/- രൂപയ്ക്ക് സാധൂഔരണം 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് പ്പം ആത്തരം കഔാഴ്സുഔള്പ്  സംബന്ധിച്ച ് മാര്ഗകരകയില്  

വയക്തത  വരുത്തണടമന്ന അവശയല്ലൃം സംബന്ധിച്ച.്     
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തീരുമാനം :- 1) ഡി.എം.എല് .റൃി കഔാഴ്സ് പാസായ 22 കപര്ക്ക് ആതുവടര 

പരിശീലനം നല്ഔിയതിനും ക്സേപെ് നല്ഔിയതിനും 

സാധൂഔരണം നല്ൄ. സാ. 

2) സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നി. സാള്ള എം.എല്.റൃി, 

ഡി.എം.എല്.റൃി സര്ട്ടിഫിക്കറൃിനു മാത്രകമ ഄംഖീഔാരമുളു.  

എന്ന വിഷയത്തികേല്  അകരാഖയവൄപ്പു ഡയറക്ടര്  

പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔണം. റികപ്പാര്ട്ട് ലഭിന്നുന്ന മുറയ്ക്ക് 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി പരിഖണിച്ച ് അവശയടമെില്  

മാര്ഗകരകയില്  മാറൃം വരുന്ന്നതായിരിന്നും.   

നെപെി:- 1)ഡയറക്ടര്, അകരാഖയവൄപ്പ്  
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 

4.79 ടഔാന്നത്തെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

ബഹു.ജലവിഭവ വൄപ്പ് മന്ത്രിയുടെ 09.11.2022 ടല 10804/R1/IDK/M(WR)/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം 
ടഔാന്നത്തെി രാമാമപഞ്ചായത്്ത ക്സവസ് പ്രസിഡെിടെ 8.11.2022 ടല ഔന്ം ടഔാന്നത്തെി 
രാമാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 27.09.2022 ടല 9(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  
 (SRG 1338/22). 

 വിഷയം:  രാമാമപഞ്ചായത്ത് ഄസി.എഞ്ചിനീയര്ക്ക് വാഹനം വാെഔയ്ക്ക് എഞ്ഞൃന്നുന്നത്  
സംബന്ധിച്ച.് 

 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധ്തി മാര്ഗകരക പ്രഔാരം (28.05.2022 ടല 115/22/തസൃഭവ 

നമ്പര്  ഈത്തരവ് ) എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖത്തിന് സൃം മായി വാഹനമിടലെില്  വാഹനം 

വാെഔടയ്ക്കഞ്ഞൃക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 2017-നു കശഷമുള്ള കമാഡല്  വാഹനമാണ് വാെഔയ്ക്ക് എഞ്ഞൃക്കാല്ലൃന്നത്. 

ആങ്ങടനയുള്ള വാഹനം വാെഔടയ്ക്കഞ്ഞൃക്കാ   ടഔാന്നത്തെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടു പ്രാവശയം 

ഔൃകട്ടഷ   ക്ഷണിടച്ചെിലം വാഹനം ലഭിച്ചില. ആഞ്ഞൃക്കി ജിലയില്  പലയിെന്ം ‘കഫാര്വീല് ’ 

വാഹനകമ ഈപകയാഖിക്കാ   ഔഴിയു. 2017-നു കശഷം  കഫാര്  വീല്  വാഹനം ഔമ്പനിഔള്പ്  വിതരണം 

ടേയ്യുന്നില എന്ന് രാമാമപഞ്ചായത്ത് ഄറിയിച്ചിരിന്നു. സാ. ഄതിനാല്  2017 നു കശഷമുള്ള കമാഡല്  

വാഹനം തടന്ന വാെഔടയ്ക്കഞ്ഞൃക്കണടമന്ന നിബന്ധന ഴിവാക്കണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിച്ച.്  
 

 

തീരുമാനം:- ആഞ്ഞൃക്കി ജിലയുടെ പ്രകതയഔത പരിഖണിച്ച ്മലകയാര കമകലയില്  

‘കഫാര്വീല് ’ വാഹനം തടന്ന കവണടമ. സാടണ്ടെില്  2017-നു  

കശഷമുള്ള ആത്തരം കമാഡല്  ലഭയമടലെില്  മാത്രം ഇ 

കമാഡല്  ഈല്പാദനവര്ഷം കനാക്കാടത വാെഔയ്ക്ക് എഞ്ഞൃക്കാ   

ടഔാന്നത്തെി രാമാമപഞ്ചായത്തിന് പ്രകതയഔ ഄനുമതി 

നല്ഔണം.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
4.80 ഔെകങ്ങാെ്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

തൃശ്ശൂര്  ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 10.11.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 1098/22 – CC /762/22). 
 

 വിഷയം:  പച്ചക്കറി താങ്ങുവില സംബന്ധിച്ച ് 
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കപ്രാ.നം: 265/23 ഄെെല്  1,00,000 രൂപ 
(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് പച്ചക്കറി താങ്ങുവില സബ്സിഡി 

ഔെകങ്ങാെ് രാമാമപഞ്ചായത്തിടല ഔാര്ഷിഔ വിപണന കഔന്ദ്രം വഴി പച്ചക്കറി െഷിക്ക് 

താങ്ങുവില നല്ൄന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. ആതു നെപ്പാക്കാ   പ്രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

തീരുമാനം :- ആതു പിന്നീെ് പരിഖണിക്കാ   മാറൃിവച്ചു.    

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 

4.81 ഈണിന്നുളം രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

കഔാഴികക്കാെ് ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 09.12.2022 ടല ഔന്ം ഈണിന്നുളം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 21.10.2022 ടല 13/1-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1390/22 – CC /826/22). 
 
 വിഷയം:  പട്ടിഔജാതി വിഭാഖക്കാര്ക്ക് ഒകട്ടാറിക്ഷ നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ് 

 

കപ്രാ.നം: 137/23 ഄെെല്  6,00,000 രൂപ 
 എസ്.സി.പി 1,20,000 രൂപ 
 ബാെ് വായ്പ 4,80,000 രൂപ 
കപര് പട്ടിഔജാതി വിഭാഖക്കാര്ക്ക് മുേക്രവാഹന വിതരണം 

 

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖക്കാര്ക്ക് ഒകട്ടാറിക്ഷ വാങ്ങി നല്ൄന്നതിന് 2021-22 വര്ഷം 

രാമാപഞ്ചായത്ത് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരു. സാ. ബാെ് കലാ  ലഭിന്നുന്നതിനുള്ള നെപെി ക്രമം 

ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം ൂരര്ത്തിയാക്കാ   ഔഴിയാത്തതിനാല്  ശ്രീ.മകനാജ് തയ്യുള്ളതില് , ശ്രീ.ജിനീഷ് 

മുളിയമ്പിലഔല്  എന്നിവര്ക്ക് രാമാമപഞ്ചായത്തില്  നി. സാള്ള ധനസഹായം നല്ഔാ   ഔഴിഞ്ഞില. 

ഇ വര്ഷം ആവര്ക്ക് ബാെ് കലാ  ലഭിന്നുഔയും ആവര്  ഒകട്ടാറിക്ഷ വാങ്ങുഔയും ടേയ്തു. ആവര്ക്ക് 

രാമാമപഞ്ചായത്തില്  നി. സാള്ള വിഹിതം നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

തീരുമാനം :- മാര്ഗകരകപ്രഔാരമുള്ള നിരക്കില്  രാമാമപഞ്ചായത്തില്  നി. സാള്ള 

ധനസഹായം നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
4.82 ഔെമന്നുെി രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

എറണാൄളം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 29.10.2022, 28.10.2022 എന്നീ തീയതിഔളിടല 
ഔന്ഔളം ഔെമന്നുെി രാമാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 18.10.2022 ടല 2(1)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1188/22 – CC/722/22) 
 

 വിഷയം:  പഠനമുറി നിര്മ്മിച്ചതിടെ ഄവസാനഖകള നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച ്
 

 

കപ്രാ.നം: 20/23 ഄെെല്  1,50,000 രൂപ 
(എസ്.സി.പി) 

കപര് പട്ടിഔജാതി വിദയാര്ഥിഔള്പ്ക്ക് പഠനമുറി 
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പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല വിദയാര്ഥിക്ക് പഠനമുറി നിര്മ്മിച്ചു നല്ൄന്നതിന് 2021-22 ല്  

രാമാമപഞ്ചായത്ത് കപ്രാജക്ട് ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിരു. സാ. ക്സഹസ്കൂള്പ്  വിദയാര്ഥിയായ രാസ രാജീവ് (S/o 

സുനിത രാജീവ് ) -ടന  ഇ പദ്ധ്തിയിടല ഗുണകഭാക്താവായി ടതരടഞ്ഞഞ്ഞൃന്നുഔയും അദയടത്ത 

രണ്ടു ഖകള (50,000 രൂപ + 75,000 രൂപ) നല്ൄഔയും ടേയ്തു. പഠനമുറി ഇ വര്ഷമാണ് 

ൂരര്ത്തീഔരിച്ചത്. ൂരര്ത്തീഔരിച്ച ഗട്ടത്തില്  രാസ രാജീവ് എന്ന വിദയാര്ഥി  മരണടപ്പട്ടുകപായി. 

ഇ വര്ഷം സ്പില്ഒവറായി കപ്രാജക്ട് ഈള്പ്ടപ്പഞ്ഞൃത്തിയിട്ടുണ്ട്. ൄട്ടി മരണടപ്പട്ടുടവെിലം 

ഄവസാനഖകള നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

 

തീരുമാനം :- വാലുകവഷടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ബാക്കി തുഔ െി (അടഔ 

2.00 ലക്ഷം രൂപയില്  പരിമിതടപ്പഞ്ഞൃത്തി) നല്ഔാ   ഄനുമതി 

നല്ൄ. സാ.  
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
4.83 ടവച്ചൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

കഔാട്ടയം ജിലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 24.11.2022 ടല ഔന്ം ടവച്ചൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 16.11.2022 ടല 1(5)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1410/22  – CC/824/22) 
 

 വിഷയം:  പട്ടെക്കരി പാലം നിര്മ്മിച്ചതിന് രാമാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നല്ൄന്നതു 
സംബന്ധിച്ച.് 

 

 

കപ്രാ.നം: 140/23 ഄെെല്  1,00,000 രൂപ 
(വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് മറൃം – പട്ടെക്കരി പാലം നിര്മ്മാണം – ഗുണകഭാക്തൃ സമിതിക്ക് തുഔ 
ഄനുവദിക്കല്   

 

ടവച്ചൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്തിടല ഄഞ്ചാം വാര്ഡില്  ടഔാഞ്ഞൃതുരുത്ത് – മറൃം കറാഡിലാണ് 

പട്ടെക്കരി പാലം. ഏതാനും മാസങ്ങള്പ്ന്നു മുമ്പ് െിപ്പര്  കലാറി ഔെ. സാകപായകപ്പാള്പ്  പാലം 

തഔര്. സാകപായി. പാലം പുനര് നിര്മ്മിക്കാ   ഫണ്ടു ഔടണ്ടത്താ   ബുദ്ധ്മുട്ട് വന്നകപ്പാള്പ്  പ്രകദശ 

വാസിഔള്പ്  ഫണ്ടു കശകരിച്ച ്പാലം പുനര് നിര്മ്മിച്ചു. ആതിന് അടഔ 6.85 ലക്ഷം രൂപ ടേലവായി. 

അടഔ 5.00 ലക്ഷം രൂപയാണ് സമാഹരിക്കാനായത്. ബാക്കി പണം (1.85 ലക്ഷം രൂപ) 

രാമാമപഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് ഄനുവദിക്കണടമന്ന് പാലം നിര്മ്മാണ ഔമ്മിറൃി അവശയടപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. 

രാമാമപഞ്ചായത്ത് ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയയര്  മുകകന മൂലയനിര്ണയം നെത്തി നിര്മ്മിതിയുടെ 

ഗുണകമേ ഈറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാലം നിര്മ്മിച്ച ഔമ്മിറൃിക്ക് 1.00 ലക്ഷം രൂപ വിഔസനഫണ്ടില്  നി. സാ 

നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

 

തീരുമാനം :- ഗുണകഭാക്തൃസമിതി മുകകന 6.85 ലക്ഷം രൂപയുടെ അിി 

രാമാമപഞ്ചായത്തില്  സൃ്ിക്കടപ്പട്ടു എന്നത് മാതൃഔാപരമാണ്. 

എന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. രാമാമപഞ്ചായത്തികനയും 

ഗുണകഭാക്തൃസമിതികയയും കയാഖം പ്രകതയഔം ഄഭിന്ിച്ചു. 

രാമാമപഞ്ചായത്ത് അവശയടപ്പട്ട പ്രഔാരം 1.00 ലക്ഷം രൂപ 

ഗുണകഭാക്തൃസമിതിന്നു നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
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4.84 മലപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ് 25.11.2022 ടല ഔന്ം ഄനുബന്ധകരകഔളം  

(SRG 1367/22) 
 

 വിഷയം: ൂരകക്കാട്ടൂര്  പ്രാഥമിഔാകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തില്  ്ബുീനിംഖ് ഔം ടഹല്പ്പടറ  നിയമിന്നുന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

കപ്രാ.നം: 107/22 ഄെെല്  1,30,000 രൂപ 
(വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് ൂരകക്കാട്ട് പി.എച്ച.്സിയികലയ്ക്ക് ്ബുീനിംഖ് ഔം ടഹല്പ്പടറ 
നിയമിക്കല്  

 

കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ നിയന്ത്രണത്തിലള്ള ൂരകക്കാട്ടൂരില്  പ്രവര്ത്തിന്നുന്ന പി.എച്ച.്സിയില്  

്ബുീനിംഖ് ോഫിടെ താല്ക്കാലിഔ തിിഔ സൃ്ിച്ച ്നിയമനം നെത്തി കവതനം നല്ൄന്നതിന് 

ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

തീരുമാനം :-  താല്ക്കാലിഔമായി തിിഔ സൃ്ിക്കണടമന്ന അവശയം 

നിരസിച്ചു. എന്നാല്  രു ്ബുീനിംഖ് ഔം ടഹല്പ്പടറ 

ദിവസകവതനാെി സ്ഥാനത്തില്  ഇ വര്ഷകത്തന്നു മാത്രം 

ധനവൄപ്പിടെ ഈത്തരവിടല മാനദണ്ഡപ്രഔാരം നിയമിക്കാ   

ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
4.85 മലപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 25.11.2022 ടല ഔന്ം (SRG 1365/22) 
 

 വിഷയം:  ൂരകക്കാട്ടൂര്  പ്രവര്ത്തിന്നുന്ന പ്രാഥമിഔാകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തില്  ഫിസികയാ 

ടതറാപ്പിേിടന നിയമിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

കപ്രാ.നം: 106/23 ഄെെല്  3,93,000 രൂപ 

(വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് ഫിസികയാ ടതറാപ്പി യൂണിറൃികലയ്ക്ക് താല്ക്കാലിഔമായി ദിവസ 

കവതനാെിസ്ഥാനത്തില്  ഫിസികയാ ടതറാപ്പിേിടന നിയമിക്കല്  

ൂരകക്കാട്ടൂര്  പി.എച്ച.്സിയില്  രു ഫിസികയാ ടതറാപ്പി യൂണിറൃ് അരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രു 

ഫിസികയാ ടതറാപ്പിേ് ആവിടെയുണ്ട് എെിലം അഴ്ചയില്  രണ്ടു ദിവസം മാത്രകമ ഄവരുടെ 

കസവനം  ലഭിന്നുഔയുളു. . ബാക്കി ദിവസങ്ങളില്  ആവര്  കഹാം ടഔയര്  പ്രവര്ത്തനത്തിനു കപാൄം. 

ഄതിനാല്  ഫിസികയാ ടതറാപ്പിേിടെ രു താല്ക്കാലിഔ തിിഔ സൃ്ിച്ച ്നിയമനം നെത്താനും 

കവതനം നല്ഔാനും ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിച്ചു.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
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4.86 മലപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 25.11.2022 ടല ഔന്ം മലപ്പുറം ഒഡിറൃ് 
ഒഫീസറുടെ 26.05.2022 ടല ൄറിപ്പും ഄനുബന്ധ കരകഔളം (SRG 1366/22) 
 

 വിഷയം: അറു മീറൃറില്  താടഴ വീതിയുള്ള കറാകളഔള്പ്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിര്മ്മിച്ചതിന് 

സാധൂഔരണം സംബന്ധിച്ച ്

മലപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2020-21 വര്ഷം എസ്.സി.പി ഫണ്ടുപകയാഖിച്ച ് 6 മീറൃറില്  

ൄറഞ്ഞ വീതിയുള്ള കറാകളഔള്പ്  നിര് മ്മിച്ചിരു. സാ. ആതികേല്  സംസ്ഥാന ഒഡിറൃ് വിഭാഖം 

ൄറിടപ്പഴതിയിട്ടുണ്ട്.  പാണായി –ഄല്ലൃഞ്ഞിപ്പുറം കറാഡ് ൊറിംഖ് – അനക്കയം രാമാമപഞ്ചായത്ത് 

(കപ്രാ.നം. 45/21, ടേലവ് 7,86,365 രൂപ), ഄത്താണിക്കല്  മണാരക്കല്  എസ്.സി കഔാളനി കറാഡ് 

പുനരുദ്ധ്ാരണം – ൂരകക്കാട്ടൂര്  രാമാമപഞ്ചായത്ത് (കപ്രാ.നം.51/21, ഄെെല്  3,69,214 രൂപ) എന്നീ 

പ്രല്ലത്തിഔളികേലാണ് ഒഡിറൃ് ൄറിപ്പുള്ളത്. എസ്.സി കഔാളനിഔളില്  കറാകളള്പ്ക്ക്   ടപാതുടവ 

വീതി ൄറവാടണന്ന് ണ്ണ്ടിഔാണിച്ച ് ഇ കപ്രാജടുകളഔളില്  സാധൂഔരണം നല്ഔണടമന്ന് 

അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു. സാ. പ്പം 6 മീറൃറില്  ൄറല്ലൃ വീതിയുള്ള നാല കറാകള നിര്മ്മാണ കപ്രാജടുകളഔള്പ്  

2022-23 ല്  ഏടറൃഞ്ഞൃത്തിട്ടുടണ്ട. സാം ഄവയുടെ നിര്വഹണത്തിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമ. സാമുള്ള 

അവശയം സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

തീരുമാനം:- 1) ഒഡിറൃ് ൄറിപ്പുള്ള വിഷയം വൄപ്പുതല പരിഖണനയ്ക്കായി 

നല്ഔാ   നിര്കേശിന്നു. സാ. കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി 

പരിഖണിച്ചില. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (എ.എ) വൄപ്പ് 
 

2) പുതിയതായി ഏടറൃഞ്ഞൃത്ത ഇ വര്ഷടത്ത 6 മീറൃറില്  ൄറല്ലൃ 

വീതിയുള്ള കറാകളഔളടെ നിര്മ്മിതിഔള്പ് ന്നുള്ള വിഹിതം 

രാമാമപഞ്ചായത്തിനു ക്സഔമാറി നെപ്പാക്കാ   

നിര്കേശിന്നു. സാ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 
4.87 പുളിങ്കുന്ന് രാമാമപഞ്ചായത്്ത 

പുളിങ്കുന്ന് രാമാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 13.12.2022 ടല SC3-105/22-ാാാം  നമ്പര്  ഔത്്ത (SRG 
1412/22) 
 

വിഷയം: പട്ടിഔജാതി വിഭാഖക്കാരുടെ വീഞ്ഞൃഔള്പ്  സ്ഥിതി ടേയ്യുന്ന ഭൂമി മണിട്ടുയര്ന്ന്നതിന് 

ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച  ്
 

 

കപ്രാ.നം: 105/23 ഄെെല്  6,50,000 രൂപ 
(എസ്.സി.പി) 

കപര് ടവള്ളടക്കട്ട് പ്രകദശടത്ത എസ്.സി വിഭാഖക്കാരുടെ താമസ ഭൂമി 
മണിട്ടുയര്ത്തല്  

 

പുളിങ്കുന്ന് രാമാമപഞ്ചായത്തിടല പട്ടിഔജാതി ൄഞ്ഞൃംബങ്ങള്പ്  താമസിന്നുന്ന വീഞ്ഞൃഔള്പ് ന്നു ചുറൄം 

ടവള്ളം ടഔട്ടി നില്ന്നുന്ന സാഹേരയമുണ്ട്. വര്ഷത്തില്  8 മാസകത്താളം ഇ  സ്ഥിതി ഈണ്ടാൄം. 

ആത്തരം പ്രകദശം ഔല്ലുടഔട്ടി ഈയര്ന്ന്നതിന് ഗുണകഭാക്താക്കള്പ്ക്ക് സഹായം നല്ൄന്നതിനാണ് 

കപ്രാജക്ട്. ആങ്ങടന ഗുണകഭാക്താക്കള്പ്തടന്ന ഔല്ലുടഔട്ടി മണിട്ടുയര്ന്കമ്പാള്പ്  ഄസിേെ് 
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എഞ്ചിനീയറുടെ വാലുകവഷടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പരമാവധി 50,000 രൂപ വടര 

ഄനുവദിക്കാനാണ് ഈകേശിന്നുന്നത്. ആതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

തീരുമാനം :- രാമാമപഞ്ചായത്ത് ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയറുടെ വാലുകവഷടെ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  75 ശതമാനം തുഔ (പരമാവധി 50,000 രൂപ) 

എന്ന രീതിയില്  പരിമിതടപ്പഞ്ഞൃത്തണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ 

ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. എന്നാല്  തെസ്സം ൊടതയുള്ള 

ജലനിര്ഗമനല്ലൃം േയികന ം ഈറപ്പാക്കി മാത്രകമ 

മണിട്ടുയര്ത്തല്  നെത്താല്ലൃ എന്ന് നിര്കേശിന്നു. സാ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ) വൄപ്പ് 
4.88 ടനയ്യാറൃി ഔര മുനിസിപ്പാലിറൃി 

തിരുവനം പുരം ജിലാ ഔളക്ടറുടെ 15.12.2022 ടല പി.എല്.ജി.1040/2022-23/ഡി.പി.സി/ഡി.പി./ 
തിരു. നമ്പര്  ഔന്ം ടനയ്യാറൃി ഔര നഖരസഭ ടസക്രട്ടറിയുടെ 14.12.2022 ടല E2/22224/21-ാാാം 
നമ്പര്  ഔന്ം  (SRG 1413/22) 

 
 വിഷയം: ടനയ്യാറൃി ഔര മുനിസിപ്പാലിറൃിയില്  ക്സലഫ് ഭവന പദ്ധ്തിന്നു മാറൃി വകയ്ക്കണ്ട 

തുഔയില്  ആളല്ലൃ വരുത്തണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച ്

ഇ വര്ഷം 7.3466 കഔാെി രൂപ വിഔസനഫണ്ട് (സാധാരണ വിഹിതം) വഔയിരുത്തിയാണ്  

ടനയ്യാറൃി ഔര നഖരസഭ അദയം പദ്ധ്തി തയ്യാറാക്കിയത്. എന്നാല്  വിഹിതം 

പുനഃക്രമീഔരിച്ചകപ്പാള്പ്  6.267 കഔാെി രൂപ മാത്രമാണ് ഄനുവദിച്ചത്. ആതില്  നി. സാം 1.54 കഔാെി രൂപ 

ക്സലഫ് ഭവന പദ്ധ്തിയുടെ വായ്പ (മുതല്) തിരിച്ചെവായി ഈറവിെത്തില്  തടന്ന തിരിച്ചു പിെിച്ചു. 

വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്  വിഭാഖത്തില്  1,25,34,000 രൂപ ഇ വര്ഷം ക്സലഫ് ഭവനപദ്ധ്തിയ്ക്കായി 

മാറൃി വച്ചിരു. സാ. ഈറവിെത്തില്  നി. സാ തടന്ന 1.54 കഔാെി രൂപ ൄറല്ലൃ ടേട്ട സാഹേരയത്തിലം 

പ്രതീക്ഷിച്ചതിലം വിഔസന ഫണ്ടു ൄറഞ്ഞതിനാലം ക്സലഫ് ഭവന പദ്ധ്തിയ്ക്കായി വിഔസനഫണ്ടു 

ജനറലില്  നി. സാ മാറൃിവച്ച 1,25,34,000 രൂപക്സലഫ് പദ്ധ്തിയില്  നിടന്നാഴിവാക്കി മറൃ് 

അവശയങ്ങള്പ്ക്ക്  ഈപകയാഖിക്കാല്ലൃന്ന രീതിയില്  സുകലകാ കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്  ക്രമീഔരണം 

ടേയ്യണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

തീരുമാനം :- PMAY ക്സലഫ് പദ്ധ്തിയില്  ഇ വര്ഷം 987 ഗുണകഭാക്താക്കള്പ്  

ഈണ്ട് എന്ന് ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ പ്രതിനിധി 

കയാഖത്തില്  ഄറിയിച്ചു. ആവര്ക്ക്  മതിയായ വിഹിതം 

ഔടണ്ടത്താ   ബുദ്ധ്ിമുട്ടുടമന്നതിനാല്  ക്സലഫ് ഭവനപദ്ധ്തിക്ക് 

മാറൃിവച്ച വിഹിതം ഴിവാക്കരുടതന്ന് എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  

ഄറിയിച്ചു. വരാ   കപാൄന്ന മൂ. സാമാസം ടഔാണ്ട് ഭവനപദ്ധ്തിയ്ക്ക് 

തുഔ ടേലവഴിക്കാ   ബുദ്ധ്ിമുട്ടാടണന്ന് നഖരഔാരയ ഡയറക്ടറുടെ 

പ്രതിനിധി ഄറിയിച്ചു. 

ആതിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  കയാഖം താടഴ പറയുന്ന 

തീരുമാനടമഞ്ഞൃന്.  

1) നഖരസഭയുടെ അവശയം നിരസിച്ചു. തുഔ ടേലവഴിക്കാ   

ബുദ്ധ്ിമുട്ടു വന്നാല്  PMAY-Life ഭവന പദ്ധ്തി 

ഗുണകഭാക്താക്കളമായി ഔരാറികലര്ടപ്പട്ട് ഄവര്ന്നു നല്കഔണ്ട 

അദയ ഖകള ഇ വിഹിതമുപകയാഖിച്ചു നല്ഔണം. 
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2) ഇ വര്ഷടത്ത ഄം ിമപദ്ധ്തി സമര്പ്പിന്നുന്നതിന് 

വാലികഡഷ   ക്രമടപ്പഞ്ഞൃന്ന്നതിന് നഖരസഭാതലത്തില്  

നെപെി സൃീഔരിക്കണം. ആതിനായി ഏഔവര്ഷ  കപ്രാജടുകളഔള്പ്  

ബഹുവര്ഷ കപ്രാജക്ടാന്നുഔകയാ ഄതയാവശയമിലാത്തതും ഇ 

വര്ഷം ൂരര്ത്തിയാക്കാ   ഔഴിയാത്തതുമായ കപ്രാജടുകളഔള്പ്  

ഴിവാന്നുഔകയാ ടേയ്യണടമന്ന് നിര്കേശിന്നു. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 
 

കയാഖം ക്സവൄകന്നരം 6.30 ന് ഄവസാനിച്ചു. 
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ഄനുബന്ധം  
 

കയാഖത്തില്  പടെഞ്ഞൃത്തവര്  

1. ബഹു. തകേശസൃയംഭരണ – എക്സക്സസ് വൄപ്പ് മന്ത്രി 

2. ടമമ്പര്, വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഖം, കേറൃ് പ്ലാനിംഖ് കബാര്ഡ്  

3. ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത് വൄപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

4. ഡയറക്ടര്, നഖരഔാരയ വൄപ്പ്  (പ്രതിനിധി) 

5. പ്രി സിപ്പല്  ഡയറക്ടര്  & രാമാമവിഔസന ഔമ്മീഷണര്  (പ്രതിനിധി) 

6. പ്രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറി, അസൂത്രണ സാമ്പത്തിഔഔാരയ വൄപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

7. ഄഡീഷണല്  േീഫ് ടസക്രട്ടറി, ധനവൄപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

8. എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄഞ്ഞൃംബശ്രീ  (പ്രതിനിധി) 

9. എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടഔ.എം (പ്രതിനിധി)  

10. േീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒഫീസര്, ക്സലഫ് മിഷ   (പ്രതിനിധി) 

11. മിഷ   ഡയറക്ടര് , MGNREGS (പ്രതിനിധി)  

12. ഡയറക്ടര്, ശുേിതൃമിഷ   (പ്രതിനിധി) 

13. ടമമ്പര്  ടസക്രട്ടറി, കേറൃ് പ്ലാനിംഖ് കബാര്ഡ് (പ്രതിനിധി) 

14. േീഫ് എഞ്ചിനീയര്, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്  

15. ഡയറക്ടര്, പട്ടിഔജാതി വിഔസന വൄപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

16. എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ്ബുീ കഔരള മിഷ   (പ്രതിനിധി) 

17. ഡയറക്ടര്, അകരാഖയവൄപ്പ് (പ്രതിനിധി) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


