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

വികകന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി കയാഗം  
19.12.2022 ഈച്ചയ്ക്ക് കശഷം 3.00 മണിക്ക്  ലയം കകാണ്ഫറ സ് ഹാ് , 

ഄനക്സ് II, സസക്രട്ടറികയറൃ് 
 

 

ഄജണ്ട 

പ്രകതേക വിഷയം 

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

4.1  പുഴയ്കക്കല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 17.09.2022 സല കത്തം പുഴയ്ക്കല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

പ്രസിഡന്റിസന്റ 02.09.22 സല B1185 (140/22)/ 2021-ാാാം നമ്പര്  കത്തം പുഴയ്ക്കല്  കലാക്ക് 

പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുസെ 31.08.2022 സല 2(1)/2022-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 977/22)  
 

വിഷയം:- ഡയാലിസിസ് യൂണിറൃിസല ജീവനക്കാര്ക്ക് കവതനം സംബചിച്ച ്
 

 
 

 

 

പുഴയ്ക്കല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിസല കതാളൂര്  സി.എച്ച.്സിയില്  ഡയാലിസിസ് യൂണിറൃ് 

പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്ണ്ട്. ആതിനായി ഒരു കഡാക്ടര്, രണ്ടു ഡയാലിസിസ്സ്  സെക്നീഷേന്മാര്, രണ്ട് 

സ്റ്റാഫ് കനഴ്സുമാര്  എന്നിവസര താല്ക്കാലികാെിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവര്ക്ക് കവതനം 

നല്ുന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. ആതിനായി കലാക്ക് പരിധിയിസല 6 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല വിഹിതം 

കതാളൂര്  സാമൂഹോകരാഗേ കകന്ദ്രത്തിസല സമഡിക്കല്  ഓഫീസര്ക്ക് റകമാറി കവതനം 

നല്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
  
4.2  മങ്കെ കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

ബഹു.മങ്കെ എം.എല്.എ യുസെ 27.09.2022 സല കത്തം മങ്കെ കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിസന്റ 

24.09.2022 സല കത്തം (SRG 1067/22)  
 

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

നിയമിക്കുന്നുന്നത് സംബചിച്ച.് 
 

  
 

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

 തനത് ഫണ്ട് 2,72,000 രൂപ 

 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 16,32,000 രൂപ 

കപര് ഡയാലിസിസ് യൂണിറൃിസല താല്ക്കാലിക ജീവനക്കാര്ക്ക് കവതനം 

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

 തനത് ഫണ്ട് 11,29,140 രൂപ 

 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 2,00,000 രൂപ 

കപര് കലാക്ക് സി.എച്ച.്സിയികലയ്ക്ക് രാത്രികാല കസവനത്തിന് 
കഡാക്ടകറയും പാരാസമഡിക്കല്  സ്റ്റാഫിസനയും നിയമിക്കല്  
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മങ്കെ സി.എച്ച.്സിയില്  മങ്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തമായി കേര്ന്ന് രാത്രികാലകത്തക്ക് ഒരു 

കഡാക്ടകറയും പാരാസമഡിക്കല്  സ്റ്റാഫിസനയും നിയമിക്കാനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
  
4.3  ുറൃിപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 01.10.2022 സല കത്്ത (SRG 1090/22 – CC/579/22)  
 

വിഷയം:- പാലികയറൃീവ് കരാഗിക്ക്ക്  പരിേരണം നല്ുന്ന സ സംബചിച്ച.്  

 

 

കഡാക്ടര്, കനഴ്സ് എന്നിവരുസെ കസവനം വകയാജനങ്ങളുസെ വീഞ്ഞൃകളില്  അഴ്ചയില്  6 ദിവസല്ലൃം 

എത്തിക്കുന്നുന്നതിനും അവശേമായ മരുണ്ട് നല്ുന്നതിനുമാണ് കപ്രാജക്ട്. കഡാക്ടര്മാരുകെയും 

സ്റ്റാഫ് കനഴ്സിസന്റയും കവതനം, മരുന്ന്, സാധനസാമഗ്രിക്, വാഹനവാെക എന്നിവയാണ് 

സേലവിനങ്ങ്. ഇ കപ്രാജക്ട് നെൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.    
 

 

4.4  കകാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

കകാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 27.10.2022 സല കത്്ത (SRG 1186/22 – CC/726/22)  
 

വിഷയം:- കാഞ്ഞിരെളൃി ജനറല്  അശുപത്രി – ഡയാലിസിസ് യൂണിറൃ് സ്ഥാപിക്കല്   
 

  
കാഞ്ഞിരെളൃി ജനറല്  അശുപത്രിയില്  ഡയാലിസിസ് യൂണിറൃ് സ്ഥാപിക്കുന്നുന്നതിന് 

വിഹിതം നല്ുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 5.00 ലക്ഷം രൂപ ഇ വര്ഷം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ബഹു വര്ഷമായി 25.00 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്താ   ഈകേശിക്കുന്നുണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി 

നല്കണസമന്നാവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

 

4.5  കകാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

കകാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 02.11.22 സല കത്്ത (SRG 1247/22 – CC/756/22)  
 

വിഷയം:- കോ സര്  പരികശാധനയുസെ ഭാഗമായി സെക്നീഷേസന നിയമിക്കുന്നുന്ന സ 

സംബചിച്ച.്  
   

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

 വികസനഫണ്ട് ജനറല്  10,00,000 രൂപ 

 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 18,00,000 രൂപ 

കപര് വകയാമിത്രം പദ്ധതി 

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

 
കപര്  കാഞ്ഞിരെളൃി ജനറല്  അശുപത്രി – ഡയാലിസിസ് യൂണിറൃ് 

സ്ഥാപിക്കല്  
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കോ സര്  പരികശാധനക്കുന്നുകവണ്ടിയുളൃതാണ് കപ്രാജക്ട്. 30 വയസ്സില്  മുകളില്  

പ്രായമുളൃ സ്ത്രീകളില്  സ്ക്രീ   സെസ്റ്റ് നെത്തി കരാഗ നിര്ണയം നെത്തന്നതാണ് പദ്ധതി. കകാട്ടയം 

ജില്ലയില്  കോ സര്  നിര്ണയത്തിനു സംവിധാനം ഄപരോമാണമാണ്. ഄതിനാല്  ജില്ലയില്  ഒരു 

പകത്താളജി ലാബ് സജമാമാകക്കണ്ട സണ്ട്. പകത്താളജിസ്റ്റിസന (Doctor with PG in Pathology) 

അകരാഗേ വുെ് വര്ക്കിംഗ് ഄകറഞ്ച്സമന്റ് രീതിയില്  നിയമിക്കുന്നും. ഒെം കോ സര്  

നിര്ണയത്തില്  പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച റസകറൃാ സെകക്നാളജിസ്റ്റ്, ലാബ് സെകിനീഷേ , ലാബ് 

ഄറൃ റൃര്  എന്നിവസര (ഒരാ്  വീതം) താല്ക്കാലികാെിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിക്കണം. ഄതിനായുളൃ 

കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

4.6 കാസര്കഗാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  

കാസര്കഗാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 01.11.222-സല കത്തം കാസര്കഗാഡ് ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്്ത സസക്രട്ടറിയുസെ  18.10.2022-സല C2 -1911/22-ാാാം നമ്പര്  കത്തം, കപ്രാജക്്ട റികൊര്ട്ടും  

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

വിഷയം: കാഞ്ഞങ്ങാെ് ജില്ലാ അശുപത്രിയിസല സജറിയാട്ടൃിക് വാര്ഡില്  സ്റ്റാഫിസന 

നിയമിക്കുന്നുന്നത്  സംബചിച്ച.് 

 
 

കപ്രാ.നം: 310/23 ഄെങ്കല്   37,34,625  രൂപ 
(വികസനഫണ്ട്  ജനറല് ) 

കപര് കാഞ്ഞങ്ങാെ്  ജില്ലാ അശുപത്രിയില്  സജറിയാട്ടൃിക് 
വാര്ഡ് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാക്കല്  

 

കാഞ്ഞങ്ങാെ് ജില്ലാ അശുപത്രിയില്  സജറിയാട്ടൃിക് വാര്ഡ് സമച്ചസെഞ്ഞൃത്തന്നതിന് ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത്  ഇ വര്ഷം  കപ്രാജക്ട് ്സറൃഞ്ഞൃത്തിട്ടുണ്ട്.  കപ്രാജക്ട് റികൊര്ട്ട്  പ്രകാരം അസക 

ഄെങ്കല്  47.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അശുപത്രിയികലയ്ക്ക് മരുണ്ട്ം മറൃ് ഈപകരണങ്ങ്  എന്നിവ  

വാങ്ങുന്നകതാസൊെം  താസഴെറയുന്നവസര്കൂടെി  നിയമികക്കണ്ട സണ്ട്. 

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

സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്  - 2 - കവതനത്തിനുകവണ്ട  സക 4,80,000 രൂപ 

കഹാസ്പിറൃല്ഄറൃ ഡന്റ് - 3 - കവതനത്തിനുകവണ്ട  സക 5,94,00 രൂപ  

മുകളില്  പറഞ്ഞവസര്കൂടെി താല്കാലികാെിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിച്ച ് സജറിയാട്ടൃിക് വാര്ഡിസന്റ  

പ്രവര്ത്തനം  കാരേക്ഷമമാക്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 

4.7. പരെനങ്ങാെി നഗരസഭ 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 20.09.2022-സല കത്തം   പരെനങ്ങാെി നഗരസഭ 

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

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

കപര്  കോ   കകാട്ടയം 
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വിഷയം: കിഡ്നി, കര്  ആവ മാറൃിവച്ചവര്ക്ക് മരുന്ന് നല്കാ   ഄനുമതി സംബചിച്ച ്
 

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

(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് കിഡ്നി, കര്  മാറൃി വച്ചവര്ക്ക് മരുന്ന് 

പരെനങ്ങാെി നഗരസഭ കഴിഞ്ഞ വര്ഷം കിഡ്നി മാറൃിവച്ചവര്ക്ക് മരുണ്ട് വാങ്ങി 

നല്ുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  ഈ്സെഞ്ഞൃത്തിയിരുണ്ട്. 14.09.2021-സല 

കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയുസെ ഄനുമതികയാസെ  ആ സ നെൊക്കി. കരാഗിക്ക്ക്    

അവശേമായ മരുന്ന് കമ്മൂണറൃി സഹല്ത്ത് സസന്ററില്  വാങ്ങി കശഖരിച്ച ്  സി.എച്ച.്സി.യിസല 

കഡാക്ടര്മാരുസെ  നിര്കേശ പ്രകാരം  മരുന്ന് നല്കാനാണ് ഄനുമതി നല്കിയത്. കിഡ്നി 

മാറൃിവച്ചവകരാസൊെം കര്മാറൃിവച്ചവര്ക്കുന്നും  മരുണ്ട് വാങ്ങി നല്കാ   ഄനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 

4.8 സനഞ്ഞൃങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

സനഞ്ഞൃങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിസന്റ കത്തം (ലഭിച്ചത് 19.10.2022) സനഞ്ഞൃങ്കണ്ടം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുസെ 25.07.2022 സല 1 (2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം   (SRG 

1099/22)  
 

വിഷയം:- കറാഡ് സമയിന്റന സ് ഗ്രാറുപയപകയാഗിച്ച ് കറാഡ് കകാണ്ക്രീറൃിംഗിനു ഄനുമതി 

സംബചിച്ച.് 
 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല ഓകരാ വാര്ഡിസലയും കറാകളക്  കറാഡ് സമയിന്റന സ്  

ഗ്രാറുപയപകയാഗിച്ച ് കകാണ്ക്രീറൄ സേനാ   ഈകേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഓകരാ വാര്ഡിലം 5.00 ലക്ഷം 

രൂപയാണ് കറാഡ് സമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റിനത്തില്  ലഭിക്കുന്നുന്നസതണ്ട്ം ആ സപകയാഗിച്ച ്

ൊറിംഗിനായി സെണ്ടര്  ക്ഷണിച്ചാല്  അരും പസങ്കഞ്ഞൃക്കിസല്ലണ്ട്ം ഄറിയിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഄതിനാല്  

ഓകരാ വാര്ഡിലം ലഭേമായ  സകയ്ക്ക് കറാഡ് സമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് ഈപകയാഗിച്ച ്കകാണ്ക്രീറൃിംഗ് 

സേനാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  

 

4.9 കകാഴികക്കാെ് കകാര്െകറഷ   

ബഹു.കകാഴികക്കാെ് കകാര്െകറഷ   കമയറുസെ 06.06.2022 സല D1/10453/13-ാാാം നമ്പര്  കത്തം 

കകാര്െകറഷ   കൗണ്സിലിസന്റ 31.05.2022 സല 135-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1285/22 – 

LSGD-Fm1/211/2022 - LSGD)  
 

 

വിഷയം:- കനാണ്കറാഡ് സമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് കകാര്െകറഷസന്റ സതം ം സകട്ടിെത്തിസന്റ 

സമയിന്റന സ് പ്രല്ലത്തിക്ക് ഈപകയാഗിക്കാ   ഄനുമതി സംബചിച്ച.്  
 

 

കകാഴികക്കാെ് കകാര്െകറഷ   റകമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുസെ സമയിന്റ സിന് 

കനാണ്  കറാഡ് സമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് ഈപകയാഗിക്കുന്നുണ്ട്ണ്ട്. പലകൊം ം കനാണ്കറാഡ് 

സമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് മിച്ചം വരുണ്ട്ണ്ട്. കകാര്െകറഷസന്റ അിിയില്സെട്ട സകട്ടിെങ്ങളുസെ 
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ഄറൃുറൃെണിക്ക് കനാണ്കറാഡ് സമയിന്റന സ്  ഗ്രാന്റ് ഒറൃത്തവണ ഈപകയാഗിക്കാ   ഄനുമതി 

നല്കണസമന്നാവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  
 

 

4.10  സവളിയനാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 15.09.2022 സല കത്തം സവളിയനാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

ഭരണസമിതിയുസെ 05.09.2022 സല 1(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 973/23 – CC/545/22)  
 

വിഷയം:- കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സകട്ടിെം ഄറൃുറൃെണിക്ക് കനാണ്  കറാഡ് 

സമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് ഈപകയാഗിക്കുന്നുന്ന സ സംബചിച്ച.് 
 

 

പലകൊം ം സവളൃം കയറുന്നതിനാല്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് നവീകരികക്കണ്ടത് 

അവശേമാണ്. കനാണ്  കറാഡ് സമയിന്റന സ് ഗ്രാറുപയപകയാഗിച്ച ് ഄറൃുറൃെണി നെത്താ   

ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  
 

4.11  പനമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

വയനാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 30.09.2022 സല കത്്ത  (SRG 1083/22 – CC/490/22)  
 

വിഷയം:- കനാണ്കറാഡ് സമയിന്റന സ് ഗ്രാറുപയപകയാഗിച്ച ് പുതിയ ഄങ്കണവാെി സകട്ടിെം 

നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നത് സംബചിച്ച.്  
 

ക്രമ 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ട് 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ടിസന്റ കപര് കനാണ്  കറാഡ് 
സമയിന്റന സ് 

ഗ്രാന്റ് 

തന സ ഫണ്ട് അസക 

1 298/22 മലങ്കര ഄങ്കണവാെി പുനര്  

നിര്മ്മാണം 

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

2 299/22 മാനാഞ്ചിറ ഄങ്കണവാെി 

പുനര്  നിര്മ്മാണം 

15,00,000 - 15,00,000 

3 479/23 ്കച്ചാം ഄങ്കണവാെി 

പുനര്നിര്മ്മാണം 

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

4 480/23 ുളിവയല്  ഄങ്കണവാെി 

പുനര്  നിര്മ്മാണം 

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

 

മുകളില്  പറഞ്ഞ നാല ഄങ്കണവാെിക്  കാലവര്ഷത്തില്  കകഞ്ഞൃപാഞ്ഞൃക്  

പറൃിയതിനാല്  ഫിറൃ്നസ് സര്ട്ടിഫിക്കറൃ് ലഭിച്ചില്ല. ഄതിനാല്  ഇ ഄങ്കണവാെിക്  വാെക 

സകട്ടിെത്തിലാണ് ആകൊ്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുന്നത്. ഇ സകട്ടിെങ്ങ്  സപാളിച്ചു മാറൃി പുതിയത് 

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

(കനാണ്  കറാഡ് സമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ്) 

കപര് സവളിയനാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് 

ഄറൃുറൃെണിക്  
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നിര്മ്മികക്കണ്ട സണ്ട്. പുതിയ നിര്മ്മാണമായതിനാല്  കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയുസെ 

ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

4.12  വളൃകത്താ്  നഗര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 19.10.2022 സല കത്്ത  (SRG 1174/22 – CC/679/22)  
 

വിഷയം:- സ്പില്ഓവര്  കപ്രാജക്ടുകളുസെ നിലവിസല വിഹിതം മാറൃി കവസറ വിഹിതം 

വകയിരുത്തന്ന സ സംബചിച്ച.്  
   
കഴിഞ്ഞ വര്ഷസത്ത താസഴ പറയുന്ന 27 കപ്രാജക്ടുക്  ഇ വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി 

ഈ്സെഞ്ഞൃത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇ  കപ്രാജക്ടുകളുസെ ഄെങ്കല്  തന സ ഫണ്ടായിരുണ്ട്. 

ആകൊ്  ഄെങ്കല്  കറാഡ് സമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ്, വികസനഫണ്ട് ജനറല്, കനാണ്  കറാഡ് 

സമയിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് എന്നീ വിഹിതങ്ങ്  ഈ്സെഞ്ഞൃത്തി കഭദഗതികയാസെയാണ് 

സ്പില്ഓവറായി  സെരുന്നത്. തനത് ഫണ്ടിനു പകരം മറൄ വിഹിതം ഈ്സെഞ്ഞൃത്തിയതിനാല്  

സവറൃിംഗ് ഓഫീസര്  ഄനുമതി നിരസിച്ചു. സകാവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്  വരുമാനം 

ുറഞ്ഞതിനാലാണ് തനത്ഫണ്ടിനു പകരം മറൄ വിഹിതം ഈ്സെഞ്ഞൃത്തിയസതണ്ട് 

ഄറിയിച്ചുസകാണ്ട് ആതിനു പ്രകതേകാനുമതി നല്കണസമന്നാവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  

ഇ വര്ഷം  സ്പില്  ഓവറായി  സെരുന്ന കപ്രാജക്ടുകളുസെ വിവരം 

ക്രമ 

നം 

കപ്രാജക്ട് 

നം. 

കപ്രാജക്ടിസന്റ കപര്  സക (രൂപ) 

1 75/22 കനാല്  കറാഡ് റീ ൊറിംഗ് വാര്ഡ് - 1 19,523 (സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

2 79/22 സേൗതുന്ന് കളകഞ്ചരി കറാഡ്  4,49,331  (സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

3 82/22 സൂരജ് കറാഡ് റീൊറിംഗ് 3,90,500 (സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

4 114/22 കിളിയാനികെവ് ഒന്നാം റമല്  കനാല്  കറാഡ് 
ൊറിംഗ്  

64,758 (സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

5 117/22 മുച്ചിക്കുന്നുണ്ട് കറാഡ് ൊറിംഗ്  4,50,000 (സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

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

7 120/22 ഄത്തിക്കെറമ്പ്  കതാെില്  കറാഡ്  വാര്ഡ് -7 1,04,900 (സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

8 123/22 കെവസത്താെി മദ്രസ്സ കറാഡ് കകാണ്ക്രീറൃിംഗ്  45,000 (സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് )  

9 126/22 കരുവാ പെി കറാഡ് ൂരര്ത്തീകരണം വാര്ഡ് -2 80,267 (സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

10 127/22 ഄംഗ   നമ്പര്   19  സബ്കറാഡ് ൊറിംഗ്- 7 4,00,000 (സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

11 129/22 സപാതാുളം കറാഡ്  ൂരര്ത്തീകരണം - വാര്ഡ് -9 4,10,000 (സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

12 130/22 റബബി്  കകാമ്പൗണ്ട്  കറാഡ് റീ ൊറിംഗ് 
വാര്ഡ് 14 

5,00,000 (സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

13 131/22 കാരൂര്  കറാഡ്  ൊറിംഗ്  - വാര്ഡ്- 4 2,84,000 (സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

14 132/22 ഒറവംപാെം കകാണ്ക്രീറൃിംഗ്  വാര്ഡ് -6 80,950 (സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

15 133/22 പറയകകാളനി സബ് കറാഡ് റസഡ് 
സപ്രാഡക്ഷ   - 16 

34,156 (സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് - കറാഡ് ) 

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

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

18 137/22 പാഞ്ഞാ്  മസ്ജിദ് കറാഡ് 60,00,000 (സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് -
കറാഡ് ) 
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19 118/22 പളൃം പമ്പ് ഹൗസ് പുനര്  നിര്മ്മാണം 1,00,000 (വികസന ഫണ്ട് ) 

20 112/22 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് നവീകരണല്ലൃം  
റകമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക്  ഄനുബച 
സൗകരേസമാരുക്കല്   

2,17,822 (വികസന ഫണ്ട് ) 

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

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

23 121/22 പഞ്ചായത്ത് മാര്ക്കറൃ് കകാമ്പൗണ്ടില്  െയില്  
വിരിക്കല്     

2,32,904 (വികസന ഫണ്ട് ) 

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

25 124/22 സവട്ടിക്കാട്ടിരി  പാഞ്ഞാ്  കറാഡിസല  കാനയില്  
നിണ്ട്ം  മണ് നീക്കം സേനല്  

1,00,000 (വികസന ഫണ്ട് ) 

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

27 116/22 യൂത്ത് സവല്ഫയര്  സസന്റര്   നവീകരണം  1,64,401 (സമയിന്റന സ് ഫണ്ട് - കനാണ്  
കറാഡ് ഫണ്ട് ) 

 

 

4.13 വയനാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

വയനാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സസക്രട്ടറിയുസെ 20.08.2022 സല DP14/1864/2022-ാാാം നമ്പര്  കത്തം 

വയനാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുസെ 28.05.2022 സല 1/4 -ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  

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

വിഷയം:- റലബ്രറി കൗണ്സിലിസന്റ ഄംഗീകാരമുളൃ വായനശാലക്ക്ക് ഭൗതിക 

സൗകരേം ഒരുക്കുന്നുന്നതിന് ഄനുമതി സംബചിച്ച.് 

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

(തന സഫണ്ട് ) 

കപര് ഄക്ഷരപ്പുര 
 

 

കഴിഞ്ഞവര്ഷം (2021-22) 16.00 ലക്ഷം രൂപ ഄെങ്കലില്  റലബ്രറി കൗണ്സിലിസന്റ 

ഄംഗീകാരമുളൃ റലബ്രറിക്ക്ക് ഭൗതിക സൗകരേം ഒരുക്കുന്നുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ 

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

7,29,210 അസക 16.00 ലക്ഷം രൂപ) ആതില്  വികസന ഫണ്ടിനത്തിസല 8,70,785 രൂപ 

കഴിഞ്ഞവര്ഷം സേലവഴിച്ചു. ആനിയും കമ്പൂട്ടറും ഄനുബച സൗകരേങ്ങളും ടിെി 

നല്കകണ്ട സണ്ട്. പതിമൂന്നാം പദ്ധതി കാലത്ത് ഇ കപ്രാജക്ട് ്സറൃഞ്ഞൃക്കാ   കലാക്കുന്നു / ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തക്ക്ക് ഄനുമതിയുണ്ടായിരുണ്ട്സവങ്കിലം പുതിയ മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തിനു വിഹിതം സേലവഴിക്കാ   ഄനുമതിയില്ല. ഄതിനാല്  കപ്രാജക്ട് 

ൂരര്ത്തീകരിക്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

4.14  പാമ്പാെി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

കകാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 12.09.2022 സല കത്്ത  (SRG 961/22 – CC/492/22)  
 

വിഷയം:- റലബ്രറി കൗണ്സില്  ഄംഗീകാരമുളൃ ഗ്രന്ഥശാലയില്  കസാളാര്  പ്ലാന്റ് 

സ്ഥാപിക്കല്  സംബചിച്ച.് 
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കസ്റ്ററൃ് റലബ്രറി കൗണ്സിലിസന്റ ഄംഗീകാരമുളൃ സൗത്ത്  പാമ്പാെി സഹൃദയ ഗ്രന്ഥശാല 

1957 മുതല്  പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നതാണ്. ഇ ഗ്രന്ഥശാല വക സ്ഥലത്ത് കവാളികബാ്, ഷട്ടില്  

ബാഡ്മിന്റണ്  കളിക്ക്കുന്നുളൃ കകാര്ട്ടും സാംിാരിക നിലയല്ലൃം ഈണ്ട്. ഇ കസ്റ്റഡിയത്തിന്  ഡ് 

ലിറൃിന് അവശേമായ റവദിതി ഈപാദാദിെിക്കുന്നുന്നതിന് മിനി കസാളാര്  പ്ലാന്റ് 

സ്ഥാപിക്കാനുകേശിക്കുന്നുണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി നല്കണസമന്നാവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

 

4.15  ുറൃിപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 20.09.2022 സല കത്്ത   (SRG 1004/22 – CC/533/2022)  
 

വിഷയം:- കസ്പാര്െ്സ് ്ബുകള്ക്ക്ക് LCD സപ്രാജക്ടര്  നല്ുന്ന സ സംബചിച്ച.് 
 

 

 

ുറൃിപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിസല അറ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുന്ന 

രജികസ്റ്റര്ഡ് കസ്പാര്െ്സ് / അര്െ്സ് ്ബുകള്കളുസെ പ്രവര്ത്തനം വിലയിരുത്തി മികച്ച രീതിയില്  

പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുന്ന ്ബുകള്ക്ക്ക് LCD സപ്രാജക്ടര്നല്കാനാണ് ലക്ഷേം. ഓണ്  റല   പരിശീലനം, 

ഄം ാരാഷ്ട്ര കലാകായിക കമളക്  കാണാ   സൗകരേസമാരുക്കുന്നുക, വീഡികയാക്, സര്ക്കാര്  

പദ്ധതിക്  സപാ സ ജനങ്ങളികലസക്കത്തിക്കുന്നുക  സെങ്ങിയവയാണ് ആ സസകാണ്ട് ഈകേശിക്കുന്നുന്നത്. 

ആ സ നെൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒസരണത്തിന് ഒരു ലക്ഷകത്താളം 

വിലവരുസമണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.  
  
4.16  ുറൃിപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 20.09.2022 സല കത്ത് (SRG 1005/22 – CC/534/22, SRG 

1065/22)  
 

വിഷയം:- കസ്പാര്െ്സ് ്ബുകള്ക്ക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  നല്ുന്ന സ സംബചിച്ച.്  
 

  
 

ുറൃിപ്പുറം കലാക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിസല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തകളിസല ഫര്ണിച്ചര്  ആല്ലാത്ത 

രജികേര്ഡ്  കസ്പാര്െ്സ് & അര്െ്സ് ്ബുകള്ക്ക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  (കമശ, കകസര) വാങ്ങി 

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

(വികസന ഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് പാമ്പാെി സഹൃദയ ഗ്രന്ഥശാലയില്  മിനി കസാളാര്  പ്ലാന്റ് 

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

(വികസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് അറ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തകളിസല രജികസ്റ്റര്ഡ് കസ്പാര്െ്സ് 
്ബുകള്ക്ക്ക്  LCD  സപ്രാജക്ടര്  

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

   (വികനസഫണ്ട് ജനറല് )  

കപര് അറ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തകളിസല രജികേഡ് കസ്പാര്െ്സ് 
്ബുകള്ക്ക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  
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നല്കാനുകേശിക്കുന്നുണ്ട്. മികച്ച രീതിയില്  പ്രല്ലത്തിക്കുന്നുന്ന ്ബുകള്ക്ക്കാണ് ഫര്ണിച്ചര്  

നല്ുന്നത്. ആതിനു ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

 

4.17 ആളംകദശം കലാക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് 

ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 11.10.2022 സല കത്തക്  (നാസലണം) (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 നല്ുന്ന സ സംബചിച്ച.് 

 

 

 

ക്ഷീര സംഘങ്ങളില്  പാലളക്കുന്നുന്ന ക്ഷീരകര്ഷകര്ക്ക് നല്ുന്ന പാല്  സബ്സിഡി 

കലാക്കുന്നു പഞ്ചായത്തില്  നിണ്ട് കനരിട്ട് നല്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  
 

4.18. ആളംകദശം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 03.10.2022-സല കത്തം ആളംകദശം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  

ഭരണസമിതിയുസെ  05.09.2022-സല 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  ഄനുബചകരഖകളും (SRG 

1239/22 – CC/745/22). 

വിഷയം: പട്ടികവര്ഗ വനിത ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക്  കണ്ട്ുട്ടി സംരക്ഷണത്തിന് പ്രകതേക 

സഹായം 
 

കപ്രാ.നം: 110/23 ഄെങ്കല്  2,00,000  രൂപ 
(റൃി.എസ്.പി) 

കപര് പട്ടികവര്ഗ വനിതാ ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക്  കണ്ട്ുട്ടി 
സംരക്ഷണം 

 

കണ്ട്ക്കുന്നുട്ടിയുസെ ജനനം മുതല്  പരിപാലനത്തിസന്റ ഭാഗമായി 90 ദിവസകത്തയ്ക്ക്  

ുറഞ്ഞത് 196 ലിറൃര്  പാല്  കണ്ട്ക്കുന്നുട്ടിക്ക് സകാഞ്ഞൃകക്കണ്ടിവരും. ആത് ക്ഷീര കര്ഷകന് ന്ം 

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

(വികസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് ക്ഷീര സംഘത്തില്  പാലളക്കുന്നുന്ന ക്ഷീരകര്ഷകര്ക്ക് പാലിനു 
സബ്സിഡി 

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

(വികസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് വനിതാ ക്ഷീരകര്ഷകര്ക്ക് പാലിനു ധനസഹായം - വനിത 

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

(എസ്.സി.പി) 

കപര് ക്ഷീരസംഘങ്ങളില്  പാലളക്കുന്നുന്ന പട്ടികവര്ഗ വനിതാ ക്ഷീര 
കര്ഷകര്ക്ക് പാലിനു ധനസഹായം 

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

(റൃി.എസ്.പി) 

കപര് ക്ഷീരസംഘങ്ങളില്  പാല്  ഄളക്കുന്നുന്നപട്ടികവര്ഗ വനിതാ 
ക്ഷീരകര്ഷകര്ക്ക് പാലിനു ധനസഹായം 
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വരുത്തണ്ട്ണ്ട്.  എന്നാല്  കപാഷകാഹാരം എന്ന നിലയില്   പാല്  കണ്ട്ക്കുന്നുട്ടിക്ക് നല്ുകയും 

കവണം. ഄതിനാല്  കര്ഷകര്ക്കുന്നുണ്ടാുന്ന ഇ ന്ം നികത്താ   ഒരു കണ്ട്ുട്ടിക്ക് 7050 രൂപ 

ക്രമത്തില്  ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്ക് നല്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പട്ടികവര്ഗ  

വിഭാഗത്തിസല  വനിതക്ക്ക്  ധനസഹായം നല്കാനാണ് ഈകേശിക്കുന്നുന്നത്. 

4.19 വയലാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

വയലാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസിഡന്റിസന്റ 10.10.2022 സല C1-250/2022- സല കത്തം 

കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയുസെ 18.12.21, 26.07.2022 എന്നീ തീയതികളിസല കയാഗ തീരുമാനല്ലൃം 

വയലാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസന്റ 25.03.2022 സല 6/1-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം   

വയലാര്  ഗവ. ഐ.റൃി.ഐ ഄദ്ധോപക രക്ഷകര്തൃ സമിതിയുസെ 22.10.2022 സല കത്തം  

(SRG 1108/22)  
 

വിഷയം:- ഗവ.ഐ.റൃി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുന്ന സകട്ടിെത്തിനു വാെക നല്ുന്നതിന് ഄനുമതി 

സംബചിച്ച.് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  2010 ല്  സര്ക്കാര്  ഒരു ഐ.റൃി.ഐ ഄനുവദിച്ചിരുണ്ട്. സതം മായി 

സകട്ടിെമില്ലാത്തതിനാല്  കളവംകകാെം സര്വീസ് കകാ-ഓെകററൃീവ് ബാങ്കിസന്റ 7/565A നമ്പര്  

സകട്ടിെത്തില്  വാെകയ്ക്കാണ് ഐ.റൃി.ഐ പ്രവര്ത്തനം അരംഭിച്ചത്. PWD ബില്ഡിംഗ് ഡിവിഷ   

എക്സികിട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്  23.03.2012 ല്  നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ആതിസന്റ പ്രതിമാസ വാെക 35,631 

രൂപയാണ്. ഇ നിരക്കില്  2020-21 വര്ഷസമാഴിസക 2021-22 വസര തന സഫണ്ടുപകയാഗിച്ച ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് വാെക നല്കി വരുന്നത്. മു   കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃികളില്   

ആതിനായി ഄനുമതി നല്കിയകൊ്  ഭാവിയില്  ആതിസന്റ വാെക വോവസായിക പരിശീലന 

വുപ്പുതസന്ന നല്കണസമന്ന് നിര്കേശിച്ചിരുണ്ട്. ഄതിനാല്  വിട്ടുകപായ 2020-21 സല വാെക 

നല്കാ   ഄനുമതി കതെിയകൊ്  26.07.2022 സല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി കയാഗം 

ഄനുമതി നിരസിച്ചു. സകട്ടിെം നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2016-ല്  50 സസന്റ് 

സ്ഥലം വാങ്ങി സതാഴില്  വുെിന് റകമാറിയിട്ടുണ്ട്. സകട്ടിെം നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതിന് വുെ് നെപെി 

സതീകരിച്ചു വരുണ്ട്. സകട്ടിെം പണി ൂരര്ത്തിയാുംവസര വാെക നല്ുന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്കണസമന്നത് വീണ്ടും അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  
 

4.20 പാണകഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

പാണകഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിസന്റ 20.09.2022 സല കത്തം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുസെ 19.09.2022 സല 7(1)-ാാാം നമ്പര്   തീരുമാനല്ലൃം   (SRG 1109/22)  
 

വിഷയം:- പുതിയതായി അരംഭിക്കുന്നുന്ന ITIക്കായുളൃ  വാെക സകട്ടിെത്തില്  ഄെിസ്ഥാന 

സൗകരേം ഒരുക്കുന്നുന്നത് സംബചിച്ച.് 
 

പുതിയതായി ഒരു ITI പീച്ചിയില്  ഄനുവദിച്ചുസകാണ്ട് 30.11.2021 ല്  വേവസായിക 

പരിശീലന വുെ് ഈത്തരവായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ITI സതം ം സ്ഥലത്ത് പ്രവര്ത്തനം 

അരംഭിക്കുന്നുന്ന സവസര അവശേമായ സകട്ടിെം, റവദിതി, സവളൃം, ഫര്ണിച്ചര്   സെങ്ങിയ 

ഄെിസ്ഥാന സൗകരേങ്ങ്  സൗജനേമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലഭേമാക്കണസമന്ന് ഈത്തരവില്  
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നിര്കേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതിസന്റ ഭാഗമായി SNDP വക സ്കൂ്  സകട്ടിെം വാെകയ്ക്ക് കസണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ആവിസെ കൊയിസലറൃ്, ഹാ്, കസ്റ്റാര്  മുതലായ സൗകരേസമാരുക്കണം. ആതിനായി 11.00 ലക്ഷം 

രൂപയുസെ എസ്റ്റികമറൃ് തനാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നവംബര്  ഒന്നിന് ഐ.െി.ഐയുസെ പ്രവര്ത്തനം 

താല്ക്കാലിക സകട്ടിെത്തില്  അരംഭിക്കണസമന്ന് ബഹു. മുഖേമന്ത്രി ഓണ് റല   കയാഗത്തില്  

നിര്കേശിച്ചിരുണ്ട് എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11.00 ലക്ഷം രൂപ മുെക്കി വാെക സകട്ടിെത്തില്  ഄെിസ്ഥാന 

സൗകരേസമാ രുക്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

4.21  നിലമ്പൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 20.09.2022 സല കത്്ത  (SRG 1001/22 – CC/411/2022)  
 

വിഷയം:- പുതിയ ITI സ്ഥാപിക്കുന്നുന്നതിനായി ഄെിസ്ഥാന സൗകരേം ഒരുക്കുന്നുന്ന സ 

സംബചിച്ച.് 

നിലമ്പൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രകദശത്ത് ചുങ്കത്തറയില്  പുതിയ ITI സ്ഥാപിക്കുന്നുന്നതിന് 

സാധേതാ പഠനം നെത്തി റികൊര്ട്ട് തനാറാക്കാ   വേവസായിക പരിശീലന വുെ് നെപെി 

സതീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ITI ക്കായി വുെ് സകട്ടിെം നിര്മ്മിച്ച ് പ്രവര്ത്തനം അരംഭിക്കുന്നുന്ന സവസര 

താല്ക്കാലികമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുന്നതിന് സകട്ടിെം, റവദിതി, ജലം, ഫര്ണിച്ചര്   സെങ്ങിയ 

സൗകരേം തകേശഭരണസ്ഥാപനം നല്കണം. ആത്തരം സൗകരേം ഒരുക്കുന്നുന്നതിനായി ൂതതന 

കപ്രാജക്ടു തനാറാക്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.   
  
4.22  ഄരൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 12.09.2022 സല കത്്ത  (SRG 963/22 – CC/515/22)  
 

വിഷയം:- സപാ സ വിഭാഗത്തിന് ുെിസവളൃ ൊങ്ക് വിതരണം. 

 

സപാ സ വിഭാഗത്തിന് ുെിസവളൃ ൊങ്ക് വിതരണത്തിനുളൃ കപ്രാജക്ട് നെൊക്കാ   ഄനു 

മതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.   
 

4.23  കമലാറര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 20.09.2022 കത്തം കമലാറര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

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

വിഷയം:- സപാ സവിഭാഗത്തിന് ുെിസവളൃ ൊങ്ക് നല്ുന്ന സ സംബചിച്ച.് 

 
 

 

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

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

കപര് ുെിസവളൃ ൊങ്ക് 
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സപാ സവിഭാഗത്തില്സെട്ടവര്ക്ക് ുെിസവളൃ ൊങ്ക് നല്ുന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്കണസമണ്ട്ം സബ്സിഡി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചു നല്കണസമണ്ട്ം അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
  
4.24 ഄന്നമനെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഄന്നമനെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിസന്റ 26.07.2022 സല കത്തം ഄന്നമനെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ഭരണസമിതിയുസെ 10.06.2022 സല 25(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 1149/22 – LSGD-

DA3/141/22-LSGD). 
 

വിഷയം:- KSEBയുസെ റവദിതി ുെിശ്ശിക നല്ുന്ന സ സംബചിച്ച.് 
 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസന്റ 2017-18 സല േീറൃ് റലറൃിസന്റ റവദിതി ോര്ജമാ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

KSEBക്ക് ഄെച്ചു. എന്നാല്  2017-18 ല്  പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ച േീറൃ് റലറൄകളുസെ കറന്റ് 

ോര്ജമാ് ആനത്തിലളൃ 2,58,048 രൂപ ആതില്  ഈ്സെഞ്ഞൃത്തിയിരുന്നില്ല. ഇ  സക ടിെി 

ഄെയ്ക്കണസമന്ന് KSEB അവശേസെട്ടതനുസരിച്ച ് ബില് സക ഄെയ്ക്കാ   ഄനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  
 

4.25 കതഞ്ഞിെലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 20.09.2022 സല കത്തം കതഞ്ഞിൊലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

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

വിഷയം:- എം.സി.എഫിന് സകട്ടിെം നിര്മ്മിക്കുന്നുന്ന സ സംബചിച്ച.് 
 

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

 സി.എഫ്.സി ററൃഡ് ഗ്രാന്റ്  16,67,200 രൂപ 

 കകന്ദ്രാവിഷ്കൃത വിഹിതം 5,95,357 രൂപ 

കപര് എം.സി.എഫ് നിര്മ്മാണം 

 
 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  MCF നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതിനു കവണ്ടി 2021-22 ല്  എഞ്ഞൃത്ത കപ്രാജക്ട് ഇ 

വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി  സെരുണ്ട്ണ്ട്. 2002-03 വര്ഷം വേവസായ കകന്ദ്രം  സെങ്ങുന്നതിന് 54 

സസന്റ് സ്ഥലം 5,55,026 രൂപ മുെക്കി വാങ്ങിയിരുണ്ട്. ആവിസെ 28,52,088 രൂപ മുെക്കി നാല 

സകട്ടിെങ്ങ്  നിര്മ്മിച്ച ്യന്ത്ര സാമഗ്രിക്  സ്ഥാപിച്ച ്സകാപ്ര സംിരണ യൂണിറൄം ധാനേസൊെി 

യൂണിറൄം അരംഭിച്ചു. ആകൊ്  ആവ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുന്നില്ല. ആകൊം ളൃ നാല സകട്ടിെങ്ങളില്  

7/125/നമ്പറിലളൃ 77.49 േ.മീ വിിീര്ണമുളൃ സകട്ടിെം ഄണ്ഫിറൃാസണന്ന് 

തകേശസതയംഭരണവുെ് ഄസി. എഞ്ചിനീയര്  റികൊര്ട്ട് സേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇ സകട്ടിെം സപാളിച്ചു 

നീക്കി ആവിസെ ഒരു MCF സകട്ടിെം നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതിന് ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

കപ്രാ.നം: 25/23 ഄെങ്കല്                    5,40,000/- രൂപ  

(സി.എഫ്.സി ററൃഡ് ഗ്രാന്റ്) 

കപര് വീഞ്ഞൃക്ക്ക് ുെിസവളൃ സംഭരണി – ജനറല്  
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4.26 ഄമ്പൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ബഹു.  പാറശ്ശാല എം.എല്.എയുസെ 26.09.2022 സല കത്ത്  (SRG 1116/22). 
 

വിഷയം:- PMAY ഗുണകഭാക്താവിന് ധനസഹായം നല്ുന്ന സ സംബചിച്ച ്
 

ഄമ്പൂരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല ശ്രീമതി േിഞ്ചു ബാബു, റഷ   വിലാസം എന്ന അ്  PMAY 

(ഗ്രാമീണ്) ലിസ്റ്റില്  ഈണ്ട്. ID.No. KL150950690. ആവര്ക്ക് MGNREGS ല്  സതാഴില്  കാര്കളണ്ട്. 

സതാഴില്  കാര്ഡിസല നമ്പര്  PMAY കസാഫ്റ്റ് സവയറില്  വികല്ലജ് എക്സ്റൃ ഷ   ഓഫീസര്  

സതറൃായി കരഖസെഞ്ഞൃത്തിയതിനാല്  PMAY കകന്ദ്ര വിഹിതം നല്കാ   കഴിയുന്നില്ല. 

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

ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.   
 

4.27 കാസര്കകാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

കാസര്കകാഞ്ഞൃ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത പ്രസിഡന്റിസന്റ 23.09.2022 സല കത്ത്  (SRG 1103/22). 
 

വിഷയം:- വളര്ത്തനായ്ക്ക്ക്ക് എ.ബി.സി പദ്ധതി നെൊക്കുന്നുന്ന സ സംബചിച്ച.് 
 

എ.ബി.സി പദ്ധതി പ്രകാരം കാസര്കകാെ് ജില്ലയില്   സതരുല്ലൃ നായകസള വചേംകരണ 

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വികധയമാക്കുന്നുണ്ട്ണ്ട്. സതരുല്ലൃ നായ്ക്കകളാസൊെം വളര്ത്ത നായ്ക്കകളയും എ.ബി.സി 

കകന്ദ്രത്തില്  വച്ച ് വചേംകരിക്കാ   ഈകേശിക്കുന്നുണ്ട്. ആതിനായി കഡാക്ടര്മാകരയും 

സഹായികകളയും കരാറെിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിച്ച ് സൗജനേമായി എ.ബി.സി പരിപാെി 

നെൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

4.28 കകാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

കകാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 27.10.2022 സല കത്തം കകാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത 

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

വിഷയം:- മുനിസിെല്  പ്രകദശത്ത് കെക് എ കബ്രക്ക് കപ്രാജക്ട്  സെങ്ങുന്ന സ സംബചിച്ച.് 
 

 

കപ്രാ.നം: 53/23 ഄെങ്കല്   36,47,866/- രൂപ 
(സി.എഫ്.സി ററൃഡ് ഗ്രാന്റ്) 

കപര് ഭരണങ്ങാനം ഡിവിഷ   - കെക്ക് എ കബ്രക്ക് പദ്ധതി 
 

 

പാലാ മുനിസിൊലിറൃിയുകെയും ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികന്റയും ഄതിര്ത്തിയായ 

സകാച്ചിെൊെി എന്ന സ്ഥലത്ത് കെക്ക് എ കബ്രക്ക് എന്ന പദ്ധതിയില്  ഒരു കകാംപ്ലക്സ് 

നിര്മ്മിക്കാനുകേശിക്കുന്നുണ്ട്. നിര്േി്സ്ഥലം പാലാ മുനിസിെല്  പ്രകദശത്താണ്. തീര്ഥാെന 

സ്ഥലത്തിനു സമീപമാണ് ഇ സ്ഥലം എന്ന സ ടിെി പരിഗണിച്ച ് കെക്ക് എ കബ്രക്ക് കകാംപ്ലക്സ് 

നിര്മ്മിക്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
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4.29 ദി കകരള ഄകഗ്രാ ആ ഡേീസ് കകാര്െകറഷ   ലിമിറൃഡ്. 

കകരള ഄകഗ്രാ ആ ഡേീസ് കകാര്െകറഷ   (KAICO) സേയര്മാസന്റ 07.10.2022 സല കത്്ത (SRG 

1112/22). 
 

വിഷയം:- ുെിസവളൃ ശുദ്ധീകരണം – വിതരണം – പരിപാലനം ആവ  KAICO സയ 

കനരികട്ടല്െിക്കാ   ഄനുമതി സംബചിച്ച.് 

സംസ്ഥാനത്ത് കാര്ഷിക കമഖലയില്  വിവിധ കാര്ഷിക ഈപാദന്നങ്ങ്   KAICO വിതരണം 

സേയ്യുണ്ട്ണ്ട്. ആകതാസൊെം ുെിസവളൃ ശുദ്ധീകരണം, വിതരണം, മലിനജല സംിരണം 

എന്നിവക്കുന്നുളൃ സംവിധാനങ്ങളും KAICO സേയ്യുണ്ട്ണ്ട്. ആതിസന്റ ഭാഗമായി ഫില്റൃര്  പ്ലാറുപയക് , 

RO പ്ലാറുപയക്, വാട്ടര്  പൂരിഫയറുക്   സെങ്ങിയവ സ്ഥാപിക്കാ   KAICO യ്ക്ക് കഴിയും. KAICO യില്  

നിന്ന് ഇ ഈപാദന്നങ്ങ്  സെണ്ടര്  ടിൊസത തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് കനരിട്ടു വാങ്ങാ  / 

KAICO – സയ പ്രല്ലത്തി ്പാദിക്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

4.30 പരെ കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

കാസര്കകാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 14.10.2022 സല കത്ത് (SRG 1164/22 – CC/686/22). 
 

വിഷയം:- പുതിയ റട്ടൃബല്  സഡവലപ്സമന്റ് ഓഫീസിന് സകട്ടിെം നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതിന് 

സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് ഄനുമതി സംബചിച്ച.് 

 

പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ വികസന വുെിസന്റ 25.02.2021 സല ഈത്തരല്ലൃ പ്രകാരം 

പരെയില്  ഒരു പട്ടികവര്ഗ വികസന ഓഫീസ് ഄനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകൊ്  ഇ ഓഫീസ് 

പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുന്നത് പരെ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സകട്ടിെത്തിലാണ്. റട്ടൃബല്  

സഡവലപ്സമന്റ് ഓഫീസിനായി പ്രകതേക സകട്ടിെം നിര്മ്മികക്കണ്ട സണ്ട്. ആതിനായി സ്ഥലം 

വാങ്ങുന്നതിന് കലാക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് കപ്രാജക്ട് തനാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

4.31 വണ്ടൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 01.10.2022 സല കത്തകളും (3 എണം) വണ്ടൂര്  കലാക്ക് 

പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുസെ 16.09.2022 സല 2(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1092/22- 

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

വിഷയം:- പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്ഗ സകങ്കതങ്ങളില്  കസാളാര്  മിനി മാസ്റ്റ് റലറൄക്  

സ്ഥാപിക്കുന്നുന്ന സ സംബചിച്ച.് 
 

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

കപര് പട്ടികവര്ഗ വികസന ഓഫീസിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്  
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ക്രമസമാധാന നില ഈറെിക്കുന്നുന്നതിസന്റ ഭാഗമായി പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്ഗ   

സകങ്കതങ്ങളിലം ഈ്പ്രകദശങ്ങളിസല സപാ സ സ്ഥലങ്ങളിലം കസാളാര്  മിനിമാസ്റ്റ് 

സ്ഥാപിക്കണസമന്ന് 03.09.2022 സല നിലമ്പൂര്  താലൂക്ക് വികസന സമിതി അവശേസെട്ട 

പ്രകാരമാണ് കപ്രാജക്ട് തനാറാക്കിയിരിക്കുന്നുന്നസതന്ന് വണ്ടൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപികക്കണ്ട ചുമതല കലാക്ക് പഞ്ചായത്തകളുകെതസല്ലന്ന് 

സപര്കഫാര്മ സ് ഓഡിറൃ് വിഭാഗം ണ്ണ്ടികാണിച്ച പ്രകാരം കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയുസെ 

പ്രകതേക ഄനുമതി മുകളില്  പറഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുക്  നെൊക്കുന്നുന്നതിന് അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

4.32 അറൃിങ്ങല്  നഗരസഭ 

തിരുവനം പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 28.10.2022 സല PLG-1040/2022-23/DPC/DPO/തിരു/ 
നമ്പര്  കത്തം  അറൃിങ്ങല്  നഗരസഭ സസക്രട്ടറിയുസെ 25.10.2022 സല G4-12932/22-ാാാം നമ്പര്  
കത്തം (SRG 1196/22)  

 

വിഷയം:- റപ്രമറി സ്കൂളിസല ുട്ടിക്ക്ക് കായിക പരിശീലനം നല്ുന്നത് സംബചിച്ച.് 

 

 

പ്രീറപ്രമറി മുതല്  ്ഴാം ്ബുാസ്സ് വസര പഠിക്കുന്നുന്ന വിദോര്ഥിക്ക്ക് വോയാമത്തിലൂസെ 

മാനസികകാല്ലാസം നല്ുന്നതിനു നഗരസഭ കപ്രാജക്ട് ്സറൃഞ്ഞൃത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. കായികാധോപ 

കരില്ലാത്ത  സ്കൂളുകളില്  നാലാം ്ബുാസ്സുമുതലളൃ വിദോര്ഥിക്ക്ക് കായിക പരിശീലനം 

നല്ുന്നതിന് നിശ്ചിത കയാഗേതയുളൃ ഄദ്ധോപകസര 15,000 രൂപ പ്രതിമാസം നല്കിസകാണ്ട് 

10 മാസകത്തക്ക് നിയമിക്കാല്ലൃന്നതാസണന്ന് അസൂത്രണ മാര്ഗകരഖയില്  പറയുണ്ട്ണ്ട്. 

നാലാം ക്സാസ്സ് സ്റ്റാകന്റര്ഡിനു താസഴയുളൃ വിദോര്ഥിക്ക്കായി പരിശീലകസര 

നിശ്ചയിച്ച ് ഄനുവദനീയമായ ഓണകററിയം എത്രയാസണന്ന് വേക്തമാക്കണസമന്ന് 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.   
 

 

 

 

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

കപര് വിവിധ എസ്.സി കകാളനികളില്  കസാളാര്  മിനിമാസ്റ്റ് 
റലറൃ് സ്ഥാപിക്കല്  

(ii) കപ്രാ.നം: 2/23 ഄെങ്കല്   11,19,000/- രൂപ 
(സി.എഫ്.സി -സബയ്സിക് ഗ്രാന്റ് ) 

കപര് കസാളാര്  മിനിമാസ്റ്റ് റലറൃ് സ്ഥാപിക്കല്  - പാണ്ടിക്കാെ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

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

കപര് പാണ്ടിക്കാെ് ഡിവിഷ   കസാളാര്  മിനിമാസ്റ്റ് റലറൃ് 
സ്ഥാപിക്കല്  

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

(വികസനഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് എല്.സക.ജി മുതല്  ്ഴാം ്ബുാസ്സുവസരയുളൃ ുട്ടിക്ക്്ക 
വോയാമത്തിലൂസെ മാനസികകാല്ലാസം  
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4.33 തിരുവനം പുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

തിരുവനം പുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിസന്റ 18.10.2022 സല Dptvpm president/100/22)  

(SRG 1157/22)  
 

വിഷയം:- പട്ടികജാതി / പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗത്തിസല വിദോര്ഥിക്ക്ക് കിാളര്ഷിെ് 
 

കഴിഞ്ഞവര്ഷം തിരുവനം പുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ  

വിഭാഗത്തിസല വിദോര്ഥിക്ക്ക് കിാളര്ഷിപ്പു നല്ുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ട് ്സറൃഞ്ഞൃത്തിരുണ്ട്. 

ആതിനായി 1.6775 കകാെി രൂപ സേലവഴിച്ചു. ആത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കനരിട്ടാണ് നെൊക്കിയത്. 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാര്ഗകരഖപ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തക് ക്കുന്നും 

നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്കുന്നുമാണ് ആതിനുളൃ കപ്രാജക്ട് ്സറൃഞ്ഞൃക്കാല്ലൃന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം  

ഄകപക്ഷ നല്കിയ 69 വിദോര്ഥിക്ക്കുന്നുടിെി കിാളര്ഷിെ് നല്കാനുണ്ട്. ഇ വര്ഷല്ലൃം 

പട്ടികജാതി പട്ടികവര്ഗ വിദോര്ഥിക്ക്ക് കിാളര്ഷിെ് നല്കാനുളൃ കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത് ്സറൃഞ്ഞൃക്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

4.34 സനഞ്ഞൃമങ്ങാെ് നഗരസഭ 

തിരുവനം പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 05.09.2022 സല കത്തകളും (2 എണം) ഄനുബച 

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

വിഷയം:- കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസിസന്റ DPR തനാറാക്കിയ വകയിസല കണ്സ്ട്ട സി ഫീ 

നല്കാ   ഄനുമതി സംബചിച്ച.് 

 
 

സനഞ്ഞൃമങ്ങാെ് നഗരസഭയില്  കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസ് നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതിന് KIFB സഹായം 

പ്രതീക്ഷിച്ച ്DPR തനാറാക്കി നല്കി. സസന്റര്  കഫാര്  ഫാമിംഗ് അന്റ് ഫുഡ് കപ്രാസസ്സിംഗ് എന്ന 

സ്ഥാപനത്തിസന്റ മാകനജിംഗ് പാര്െ്ണര്  Dr.V.V കമാഹന   അണ് DPR തനാറാക്കിയത്. DPR 

പ്രകാരം ആതിസന്റ എസ്റ്റികമറൃ്  സക 2,38,90,000 രൂപ. ആതിസന്റ കണ്സ്ട്ട സി ഫീ 

എസ്റ്റികമറൃിസന്റ 0.75 ശതമാനം  സകയായ 1,79,175 രൂപ. എന്നാല്  കിഫ്ബിയില്  നിന്ന് 

ധനസഹായം ലഭിക്കാസത വന്നതിനാല്  നഗരസഭ കനരിട്ട് കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസിസന്റ നിര്മ്മാണം 

്സറൃഞ്ഞൃത്ത. ഄതിനായി മുകളില്  പറഞ്ഞ ്ജ സിസയ സകാണ്ട് പുതിയ DPR തനാറാക്കി. ആ സ 

പ്രകാരം എസ്റ്റികമറൃ്  സക 1,93,64,980 രൂപ. ആതിസന്റ കണ്സ്ട്ട സി ഫീ എസ്റ്റികമറൃിസന്റ 0.75 

ശതമാനമായ 1,45,237 രൂപ. DPR ശുേിതതമിഷ   ഄംഗീകരിച്ചു. ഄറല്ലൃശാലയുസെ നിര്മ്മാണം 

ഄം ിമഘട്ടത്തിലാണ്. മു   വര്ഷങ്ങളില്  ആതിനായി  സക സേലവഴിച്ചിരിക്കുന്നുന്നത് 

വികസനഫണ്ടും തന സഫണ്ടുമാണ്. ശുേിതതമിഷകന്റതെക്കം മറൄ വിഹിതസമാണ്ട്മില്ല. ഒകര 

പ്രല്ലത്തിക്കാസണങ്കിലം രണ്ടു DPR തനാറാക്കിയത് നഗരസഭ അവശേസെട്ട പ്രകാരമാസണണ്ട്ം 

ഄതിനാല്  രണ്ട് DPRനും കണ്സ്ട്ട സി ഫീ നല്കണസമണ്ട്ം കണ്സ്ട്ട സി സ്ഥാപനം 

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

കപര് കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസ് ൂരര്ത്തീകരണം 
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ഄറിയിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. മുകളില്  പറഞ്ഞ  സകയുസെ 18ശതമാനം GST യും നല്കണം. ആകതാസൊെം 

കണ്സ്ട്ട സി യാത്രാ ബത്തയായി 72,492 രൂപയും (21 ദിവസകത്തക്ക് പ്രതിദിനം 3452 രൂപ 

നിരക്കില്) നല്കണം. 

ആതിനകം അസക 1,50,000 രൂപ നല്കി. മുകളില്  പറഞ്ഞ നിരക്കില്  ബാക്കി  സക 

നല്കണസമന്നതാണ് അവശേം.    
 

4.35 സനഞ്ഞൃമങ്ങാെ് നഗരസഭ 

തിരുവനം പുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 05.09.2022 സല കത്തകളും (2 എണം) സനഞ്ഞൃമങ്ങാെ് 

നഗരസഭാ സേയര്കപഴ്സസന്റ 22.07.2022 സല കത്തം   (SRG 958/22 – CC/436/22)  
 

വിഷയം:- ുെിസവളൃ പ്രശ്നമുളൃ കമഖലയില്  എല്ലാ കാലത്തം ുെിസവളൃ വിതരണം 

നെത്താ   ഄനുമതി നല്കണസമന്ന സ സംബചിച്ച ് 
 

 

വര്ച്ച കാലമായ മാര്ച്ച,് ്പ്രില്, സമയ് മാസങ്ങളില്  ുെിസവളൃ വിതരണം 

നെത്തന്നതിന് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങ്ക്ക് സര്ക്കാര്  പ്രകതേകാനുമതി നല്കാറുണ്ട്. 

എന്നാല്   നഗരസഭയുസെ േില ഈയര്ന്ന പ്രകദശങ്ങളില്  മറൄ സമയങ്ങളിലം ുെിസവളൃ ക്ഷാമം 

ഈണ്ടാും. ഈയര്ന്ന പ്രകദശങ്ങളില്  KWA യുസെ ജലവിതരണകമാ, കിണറുകകളാ, 

ുഴല്കിണറുകകളാ പ്രാകയാഗികമല്ല. ഄതിനാല്  കാലപരിധി ആല്ലാസത ുെിസവളൃ ക്ഷാമം 

ഈണ്ടാുന്ന ഈയര്ന്ന പ്രകദശങ്ങളില്  ൊങ്കര്  കലാറികളില്  ുെിസവളൃം വിതരണം സേയ്യുന്നതിന് 

ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.   

 

4.36 ഄഗളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ഄഗളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിസന്റ 06.10.2022 സല കത്ത് (SRG 1115/22)  
 

വിഷയം:- കഗാത്രസാരഥി പദ്ധതി – പട്ടികവര്ഗ വികസന വുെിസന്റ വിഹിതം 

ലഭേമാക്കണസമന്ന സ സംബചിച്ച.് 
 

 

ഄഗളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗത്തിസല 890 വിദോര്ഥിക്ക്ക്  

കഗാത്രസാരഥി പദ്ധതിയില്  ഈ്സെഞ്ഞൃത്തി യാത്രാ സൗകരേം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്തിന് റൃി.എസ്.പി വിഹിതമായി ലഭിക്കുന്നുന്നത് 3.00 കകാെി രൂപയാണ്. എല്.പി 

വിഭാഗത്തിസല വിദോര്ഥിക്ക്കുന്നു മാത്രം യാത്രാ സൗകരേം ഒരുക്കുന്നുന്നതിന് ്കകദശം 2.00 

കകാെി രൂപ ഒരു വര്ഷം കവണം. . U.P, High School വിദോര്ഥിക്ക്കുന്നു ടിെിയാസണങ്കില്  

്കകദശം 5.00 കകാെി രൂപ ഒരു വര്ഷം കവണം.  ആ സ മറൄ വികസന കക്ഷമ പരിപാെികസള 

ബാധിക്കുന്നും. ഄതിനാല്  മു കാലങ്ങളിസല കപാസല കഗാത്രസാരഥി പദ്ധതി പട്ടികവര്ഗ  

വികസന വുപ്പു കനരിട്ടു നെൊക്കുന്നുകകയാ ഄല്ലാസയങ്കില്  വുെില്  നിന്ന് വിഹിതം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു റകമാറുകകയാ സേനണസമന്നാവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.   
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4.37  മങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

മങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിസന്റ 19.02.2022 സല കത്തം സസക്രട്ടറിയുസെ 18.02.2022 സല A2-
398/19-ാാാം നമ്പര്  കത്തം മങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുസെ 22.01.22 സല 6(2)-ാാാം 
നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 1151/22 – LSGD-RC2/305/22-LSGD)  

 

വിഷയം:- വസ്തു നിുതി പുനര്  നിര്ണയിക്കാ   ഄനുമതി സംബചിച്ച.് 
 

 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  അസക 14 വാര്കളക്  മാത്രമാണുളൃത്. തന സ വരുമാനം വളസര 

ുറവാണ്. 2013-നു കശഷം സംസ്ഥാനതലത്തില്  വസ്തു നിുതി പുനര്  നിര്ണയിച്ചിട്ടില്ല 

എന്നറിയിച്ചുസകാണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല മും വ   സകട്ടിെങ്ങളുസെയും വസ്തു നിുതി 

പുനര്നിര്ണയിക്കുന്നുന്നതിന് ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആതിനാവശേമായ സാകങ്കതിക 

സഹായം ഐ.സക.എംല്  നിണ്ട്ം ലഭിക്കാ   നെപെിയുണ്ടാകണസമണ്ട്ം അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  
 

4.38  കദവിുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

കദവിുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിസന്റ 29.09.2022 സല PT-10/2022-ാാാം നമ്പര്  കത്തം 

കദവിുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുസെ 01.09.2022 സല 1 (7)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം 

(SRG 1063/22)  
 

വിഷയം:- പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗത്തിലളൃവര്ക്ക് നല്ുന്ന വേക്തിഗത 

അനുടിലേങ്ങ്  സപാ സവിഭാഗത്തിലളൃവര്ക്കുന്നും നല്കണസമന്ന സ സംബചിച്ച.്  
 

 

കദവിുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല 18 വാര്കളകളില്  17 വാര്കളം കതാട്ടം കമഖലയിലാണ്. 

ആവിസെ താമസിക്കുന്നുന്നവരില്  90 ശതമാനല്ലൃം പട്ടികജാതി / പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗത്തില്  

സെട്ടവരാണ്. ബാക്കിയുളൃ 10 ശതമാനം അ്ക്കാര്  മാത്രമാണ് സപാ സവിഭാഗത്തില്  

സെഞ്ഞൃന്നവര്. പട്ടികജാതി / പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്കുന്നു നല്ുന്ന വേക്തിഗത അനുടിലേങ്ങ്  

(ലാപ് കൊപ് വിതരണം, സപണ്മക്കളുസെ വിവാഹത്തിനു നല്ുന്ന ധനസഹായം, 

വിദോര്ഥിക്ക്ക് കമശയും കകസരയും, വാട്ടര്  ൊങ്ക് വിതരണം) കതാട്ടം കമഖലയില്   

താമസിക്കുന്നുന്ന ജനറല്  വിഭാഗത്തിനും നല്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

4.39  േമ്പക്കുന്നുളം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 15.09.2022 സല കത്തം   (SRG 972/22 – CC/542/22)  
 

വിഷയം:- കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബഡ്സ് സ്കൂ്  അരംഭിക്കുന്നുന്ന സ സംബചിച്ച.് 
 

 

േമ്പക്കുന്നുളം കലാക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്  ബഡ്സ് സ്കൂ്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുന്നില്ല. കലാക്കുന്നു 

പഞ്ചായത്തിസന്റ ഈെമസ്ഥതയിലളൃ തകഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലളൃ സ്ഥലത്ത് കലാക്ക് 

പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിസന്റ ടിെി വിഹിതം ഈ്സെഞ്ഞൃത്തി ബഡ്സ് സ്കൂ്  സകട്ടിെം 

നിര്മ്മിക്കാ   ഈകേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവിയില്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിസല ഓകരാ 

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

(വികസന ഫണ്ട്  ജനറല്  - 35,00,000 രൂപ 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം – 15,00,000 രൂപ) 

കപര് േമ്പക്കുന്നുളം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്  ബഡ്സ് സ്കൂ്  
അരംഭിക്കുന്നുന്നത് സംബചിച്ച.് 
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ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  നിണ്ട്ം 5.00 ലക്ഷം രൂപ വീതല്ലൃം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 10 ലക്ഷം രൂപയും 

വകയിരുത്തി ബഡ്സ് സ്കൂളിസന്റ പ്രവര്ത്തനം മുകന്നാട്ട് സകാണ്ടു കപാകാനാണ് ഈകേശിക്കുന്നുന്നത്. 

മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം ബഡ്സ് സ്കൂ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തക്ക്കുന്നും നഗരസഭക്ക്കുന്നുമാണ് 

സ്ഥാപിക്കാല്ലൃന്നത്. ഄതിനാല്  പ്രകതേകാനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  
 

4.40  കകക്കാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

കകക്കാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സസക്രട്ടറിയുസെ 30.09.2022 സല കത്ത്   (SRG 1066/22)  
 

വിഷയം:- ഗവ. എല്.പി.എസിസന്റ ുെിസവളൃ ോര്ജമാ് ഄെകുന്നതന്ന സ സംബചിച്ച ് 
 

 

സകാവിഡ് മഹാമാരിമൂലമുണ്ടായ കലാക് ഡൗണ്  കാലത്ത് കകക്കാെി ഗവ. എല്.പി 

സ്കൂളിസന്റ KWA ുെിസവളൃ ോര്ജമാിസന്റ ുെിശ്ശികയായി 1,66,314 രൂപ ഈണ്ട്. കലാക് ഡൗണ്  

കാലമായതിനാല്   KWA ക്ക് കത്ത് നല്കിയതിസന്റ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ആത് 65,514 രൂപയായി 

ുറല്ലൃ സേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇ  സക ഄെയ്ക്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

4.41  സനഞ്ഞൃങ്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

കകാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 17.09.2022 സല കത്്ത  (SRG 974/22)  
 

വിഷയം:- 2017-18 സല പഠനമുറി നിര്മ്മാണം ൂരര്ത്തിയാക്കുന്നുന്ന സ സംബചിച്ച.് 
 

 

പഠനമുറി നിര്മ്മാണത്തിന് 2017-18 ല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 7-ാാാം വാര്ഡിസല ശ്രീ.മേകമഷ് 

ുമാര്  കതാണിൊറ എന്ന അ്ക്ക് 50,000 രൂപ ഄഡതാ സ് നല്കി. 50,000 രൂപ 

വിനികയാഗിച്ച ് സാധാന സാമഗ്രിക്  വാങ്ങി നിര്മ്മാണം അരംഭിച്ചു. പണി 

ൂരര്ത്തിയാക്കാത്തതിനാല്  ഄഡതാ സ്  സക തിരിസക ഄെയ്ക്കണസമന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  

നിന്ന് അവശേസെട്ടു.  സക തിരിച്ചെച്ചില്ല.  സെര്ന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഄധികൃതര്  

ഗുണകഭാക്താല്ലൃമായി സംസാരിച്ചു. സകാവിഡ് മഹാമാരിസയ  സെര്ണ്ട്ളൃ കലാക് ഡൗണ്  മൂലല്ലൃം 

കരാഗബാധയാലം സാമ്പത്തിക പ്രതിസചിയുസണ്ടണ്ട്ം  സക തിരിസക ഄെയ്ക്കാ   

മാര്ഗമിസല്ലണ്ട്ം ഗുണകഭാക്താവ് ഄറിയിച്ചു. ബാക്കി  സക ഄനുവദിക്കുന്നുകയാസണങ്കില്  പഠനമുറി 

നിര്മ്മാണം ൂരര്ത്തിയാക്കാസമണ്ട്ം ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ പരിഗണിച്ച ് 2022-23 വര്ഷം 1,50,000 

രൂപയുസെ കപ്രാജക്ട് തനാറാക്കി ധനസഹായം നല്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
  
 

 

 

 

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

(എസ്.സി.പി 23,77,778 രൂപ 

തനത് ഫണ്ട് – 22,222 രൂപ) 

കപര് എസ്.സി വിദോര്ഥിക്ക്ക് പഠനമുറി 
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4.42  മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിസന്റ 16.08.2022 സല DPM/MPM/P6-44/22-ാാാം നമ്പര്  

കത്്ത   (SRG 886/22)  
 

വിഷയം:- ഭക്ഷേമേരക്ഷാ പരികശാധന ലകബാറട്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നുന്നത് സംബചിച്ച ്
 

 
 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിസന്റ കനതൃതതത്തില്  ജില്ലയിസല തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിണ്ട് വിഹിതം കശഖരിച്ച ് ഒരു ഭക്ഷേമേരക്ഷാ പരികശാധന ലാകബാറട്ടറി 

സ്ഥാപിക്കാ   ഈകേശിക്കുന്നുണ്ട്. 94 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തകളില്  നിന്ന് 2.50 ലക്ഷം രൂപ വീതല്ലൃം 15 

കലാക്കുന്നു പഞ്ചായത്തകളില്  നിന്ന് 3.00 ലക്ഷം രൂപ വീതല്ലൃം  12 മുനിസിൊലിറൃികളില്  നിന്ന് 

10.00 ലക്ഷം രൂപ വീതല്ലൃം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 1.00 കകാെി രൂപയും ഈ്സെഞ്ഞൃത്തി അസക 5.00 

കകാെി രൂപയുസെ കപ്രാജക്ടാണ് ഈകേശിക്കുന്നുന്നത്. ഇ  പദ്ധതി നെൊക്കാ   ഄനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  
  

4.43  സപാന ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 17.09.2022 സല കത്്ത   (SRG 976/22 – CC/525/22)  
 

വിഷയം:- പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിസല ുട്ടിക്ക്ക് റസക്കി്  നല്ുന്നത് സംബചിച്ച.് 
 

 

 

 
 

 

റഹസ്കൂളില്  8,9,10 ്ബുാസ്സുകളില്  പഠിക്കുന്നുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിസല 

വിദോര്ഥിക്ക്ക്  റസക്കി്  നല്ുന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
  
4.44  പുഴയ്ക്കാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 20.09.2022 സല കത്്ത (SRG 1002/22 – CC/429/22)  
 

വിഷയം:- കകരള കസ്റ്ററൃ് ഹൗസിംഗ് കബാര്ഡ് നെൊക്കുന്നുന്ന ഹശഹശ്രീ പദ്ധതിക്ക് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  നിണ്ട് വിഹിതം നല്ുന്ന സ സംബചിച്ച.്  
 

 

 

 

 റലഫ് ഭവനപദ്ധതിയില്  ഄകപക്ഷ നല്കാ   കഴിയാത്ത സം എന്നാല്  ഭവന 

നിര്മ്മാണത്തിന് ധനസഹായത്തിന് ഄര്ഹതയുളൃവരുമായ ഗുണകഭാക്താക്ക്ക്ക് കകരള 

സംസ്ഥാന ഹൗസിംഗ് കബാര്ഡ് ഹശഹശ്രീ എന്ന ഭവന പദ്ധതി നെൊക്കുന്നുണ്ട്ണ്ട്. ഇ പദ്ധതി 

പ്രകാരം ഹൗസിംഗ് കബാര്ഡ് 2.00 ലക്ഷം രൂപ നല് ു ം. ആതിനു പുറസമ 

ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതമായി 1.00 ലക്ഷം രൂപയും കസ്പാണ്സര്ഷിെിലൂസെ 1.00 ലക്ഷം രൂപയും 

നിശ്ചിത ഄക്കൗണ്ടില്  ഄെയ്ക്കണം. ആങ്ങസനയുളൃ ഗുണകഭാക്താക്ക്ക്ക് കസ്പാണ്സര്മാര്  

മുകഖന കസണ്ടകത്തണ്ട വിഹിതമായ 1.00 ലക്ഷം രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസന്റ തന സ ഫണ്ടില്  

നിന്ന് നല്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.   
 

 

 

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

കപര് 8,9,10 ക്സാസ്സുകളിസല വിദോര്ഥിക്ക്ക് റസക്കി്  
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4.45  ുറൃിപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 01.10.2022 സല കത്്ത (SRG 1088/22 – CC/578/22)  
 

വിഷയം:-  വിദോര്ഥികളുസെ പഠകനതര കഴില്ലൃക്  കപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നുന്നതിനുളൃ പരിപാെി 

സംബചിച്ച.് 

 
 

 

റപ്രമറിതലം മുതല്  കകാകളജ് തലം വസരയുളൃ വിദോര്ഥികസള റദനംദിന 

വാര്ത്തകളില്  കബാധവന്മാരാക്കുന്നുക, കഫാകട്ടാ ഗ്രാഫി, േിത്രീകരണം, സംഗീതം, നൃത്തം എന്നീ 

കഴില്ലൃക്  വികസിെിക്കുന്നുക എന്ന ലക്ഷേകത്താസെ പരിശീലനം, എക്സിബിഷ , ഫീല്ഡ് ട്ടൃിപ്പുക്, 

മത്സരങ്ങ്  എന്നിവകുന്നത കവണ്ടിയാണ് കപ്രാജക്ട്. ആ സ നെൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേ 

സെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.   
  
4.46  തിരൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

ഗ്രാമ വികസനകമ്മീഷണറുസെ 29.09.2022 സല 2543/DP4/22/CRD നമ്പര്  കത്തം കലാക്കുന്നു 
പഞ്ചായത്ത് സസക്രട്ടറിയുസെ 15.07.2022 സല (C/1069/22-ാാാം നമ്പര്  കത്തം ഄനുബച 
കരഖകളും  (SRG 1057/22)  
 

 

വിഷയം:- സവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല സവട്ടത്തകാവ് കറാഡ് സഞ്ചാര കയാഗേമാുന്ന സ 

സംബചിച്ച.്  
 

  
 

സവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല സവട്ടത്തകാവ് കറാഡ് സഞ്ചാരകയാഗേമാക്കിയാല്  

ഄഞ്ഞൂകറാളം ുഞ്ഞൃംബങ്ങ്ക്ക് പ്രകയാജന പ്രദമാും. ഇ കറാഡ് കകാഴികക്കാെ് സാമൂതിരിയുസെ 

ഈെമസ്ഥതയിലളൃതാണ്. എന്നാല്  ആ സ ഗതാഗതകയാഗേമല്ല. ആത് സവട്ടം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസന്റ അിി രജിസ്റ്ററില്  ഈ്സെട്ടിട്ടില്ല. ഇ കറാഡ് 

സഞ്ചാരകയാഗേമാക്കുന്നുന്നതിന് തിരൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് കപ്രാജക്ട് ്സറൃഞ്ഞൃത്തിട്ടുണ്ട്. 

സവട്ടത്തകാവ് കദവസതത്തിന് (സാമൂതിരി രാജാവിസന്റയാണ് കക്ഷത്രം) സാമ്പത്തിക സേലവ് 

വരാസത കറാഡ് ൊറിംഗ് / കകാണ്ക്രീറൃിംഗ് നെത്താനായി കകാഴികക്കാെ് സാമൂതിരി രാജ 

സമ്മതപത്രം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കപ്രാജക്ട് നെൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
  
 

 

കപ്രാ.നം: 100/23 ഄെങ്കല്                  50,400/- രൂപ 
               (വികസന ഫണ്ട് – സി.എഫ്.സി      
                                സബയ്സിക് ഗ്രാന്റ്) 

കപര് മീഡിയ ്ബുബ്ബ് 

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

 വികസനഫണ്ട് ജനറല്  5,00,000 രൂപ 
 തനത്ഫണ്ട് ജനറല്  5,00,000 രൂപ 
കപര് സവട്ടത്തകാവ് കറാഡ് നിര്മ്മാണം 
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4.47  തൂകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

കകാഴികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 28.09.2022 സല കത്തം തൂകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുസെ 26.08.2022 സല 2 (3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1032/22 – CC512/22)  
 

വിഷയം:- കമായി   ുട്ടി റവദേര്  മാെിള കലാ ഄക്കാദമി ഈപകകന്ദ്രത്തികലക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  

വാങ്ങല്   
 

  
 

തൂകണരി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്  നാദാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  

കമായി ുട്ടി റവദേര്  മാെിള കലാ ഄക്കാദമി ഈപകകന്ദ്രം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്ണ്ട്. ആത് സംസ്ഥാന 

സര്ക്കാരിസന്റ സാംിാരിക വുെിസന്റ കീഴിലാണ്. മാെിള കലകളുസെ കപ്രാത്സാഹനത്തിനും 

സംരക്ഷണത്തിനും കവണ്ടിയാണ് സ്ഥാപനം അരംഭിച്ചത്. ആവിസെ ഫര്ണിച്ചറിസന്റ ുറല്ലൃണ്ട്. 

ഄതിനാല്  ആവികെക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  വാങ്ങി നല്കാനുളൃ കപ്രാജക്ടിനു ഄനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
  
4.48  മാങ്ങാട്ടിെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

കണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 7.10.2022 സല കത്തം മാങ്ങാട്ടിെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

പ്രസിഡന്റിസന്റ 22.09.2022 സല A1-11/22-ാാാം നമ്പര്  കത്തം (SRG 1119/22 – CC/629/22)  
 

വിഷയം:- ഓണ്റല   എക്സാമികനഷ   സസന്റര്  ഄെിസ്ഥാന സൗകരേം വികസനം – 

 സക PWDക്ക് ഡികൊസിറൃ് സേയ്യുന്ന സ സംബചിച്ച.്  
 

  
റര്ബ   മിഷ   പദ്ധതിയില്  2019-20 വര്ഷം  1.40 കകാെി രൂപ സേലവഴിച്ച ്ഓണ്റല   

എക്സാമികനഷ   സസന്ററിനായി സകട്ടിെം നിര്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ സകട്ടിെത്തില്  കലാക്കല്  ്രിയ 

സനറൃ് വര്ക്ക് (LAN) നു കവണ്ടി 21.00 ലക്ഷം രൂപ സപാ സ മരാമത്തിന് (ആലകരാണിക്സ് വിഭാഗം) 

18.07.2022 ന് ഡികൊസിറൃ് സേയ്തു. ആനിയും കൂബിക്സ് തിരിക്കല്, സീലിംഗ്, ഫയര്  & കസഫ്റ്റി 

പ്രല്ലത്തിക്, ആലരിക്കല്  വര്ക്സ്, സി.സി.റൃിവി, UPS സൗകരേം എന്നിവ ഒരുക്കണം. ആതിനായി 

1.25 കകാെി രൂപയുസെ എസ്റ്റികമറൃ് തനാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒകക്ടാബര്  ഄവസാനം സകട്ടിെം 

പി.എസ്.സിക്ക് റകമാകറണ്ടതായിരുണ്ട്. മുകളില്  പറഞ്ഞ പ്രല്ലത്തികളില്  സിവില്  

വര്ക്കുന്നുക്ക്കുന്നുളൃ  സക (കിബിക്സ് തിരിക്കല്, സീലിംഗ്, ഫയര്  അന്റ് കസഫ്റ്റി) PWD ബില്ഡിംഗ് 

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

കപര് മാെിള കലാ ഄക്കാദമി ഫര്ണിച്ചര്  വാങ്ങല്  

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

 തനത് ഫണ്ട്  50,00,000 രൂപ 

 കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 10,00,000 രൂപ 

 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 20,00,000 രൂപ 

കപര് ഓണ്റല   എക്സാമികനഷ   സസന്റര്  ഄെിസ്ഥാന സൗകരേം  
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ഡിവിഷനും ആലരിക്കല്  പ്രല്ലത്തികളുസെ  സക PWD ആലരിക്കല്  വിഭാഗത്തിനും CCTV, UPS 

എന്നിവയുസെ  സക PWD ആലകരാണിക്സ് വിഭാഗത്തിനും ഡികൊസിറൃ് സേനാ   ഄനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. തകേശസതയംഭരണവുെ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗമുളൃതിനാല്   സക  

PWD സഡകൊസിറൃ് സേനാല്ലൃന്നതല്ല എന്ന് നിര്വഹണ ഈകദോഗസ്ഥ   ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
 

4.49  റവക്കം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

കകാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 01.10.2022 സല കത്്ത (SRG 1089/22 – CC/589/22)  
 

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

  
റവക്കം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിസല 6 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തകളിസല 18 നും 38 നും 

ആെയ്ക്ക് പ്രായമുളൃ സം പത്താം്ബുാസ്സ്/തത്തലേം വിജയിച്ച സമായ പട്ടികവര്ഗ/ ജനറല്  

വിഭാഗത്തിസല യുവതിക്ക്ക് (50 കപര്ക്ക് ) പി.എസ്.സി പരീക്ഷകുന്നത കവണ്ടി പരിശീലനം 

നല്ുന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്.  ഗ്രാമസഭാ ലിസ്റ്റില്  നിണ്ട്ം മു ഗണന, ഄഭിരുേി എം ത്ത് 

പരീക്ഷ, ഄഭിമുഖം എന്നിവയിലൂസെയാണ് ഈകദോഗാര്ഥികസള സതരസഞ്ഞഞ്ഞൃക്കുന്നുന്നത്. മൂണ്ട് 

മാസം സകാണ്ട് അസക 300 മണി്കൂടര്  പരിശീലനം നല്ും. പരിശീലനത്തിനായി 

ഄദ്ധോപകര്ക്കുന്നു നല്ുന്നതിന് 1.50 ലക്ഷം രൂപയും ഭക്ഷണ സേലവിന് 3.00 ലക്ഷം രൂപയും 

പഠനസാമഗ്രിക്ക്ക് 50,000 രൂപയും സേലവാും. ഇ കപ്രാജക്ട് നെൊക്കാ   ഄനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

4.50  റവക്കം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

കകാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 01.10.2022 സല കത്്ത (SRG 1087/22 – CC/590/22)  
 

വിഷയം:- മത്സേസത്താഴിലാളിക്ക്ക് റലഫ് ജാക്കറൃ് നല്ുന്നത് സംബചിച്ച ്

 

റവക്കം കലാക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രകദശത്ത് ധാരാളം മത്സേസത്താഴിലാളിക്  ഈണ്ട്. 

കലാക്ക് പരിധിയിസല അറു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തകളില്  ഗ്രാമസഭ സതരസഞ്ഞഞ്ഞൃക്കുന്നുന്ന 125 

ഗുണകഭാക്താക്ക് ക്ക് 2000 രൂപ വില വരുന്ന റലഫ് ജാക്കറൃ് നല്ുന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. ഇ 

കപ്രാജക്ട് നെൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

 

 

 

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

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

യുവതിക്ക്ക് 

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

 
കപര് പരമ്പരാഗത മത്സേസത്താഴിലാളിക്ക്ക് റലഫ് ജാക്കറൃ് 
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4.51  കാഞ്ഞങ്ങാെ് കലാക്ക്  പഞ്ചായത്്ത 

കാഞ്ഞങ്ങാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിസന്റ കത്ത് (SRG 1229/22)  
 

വിഷയം:- ശുേിതത കമഖലയിസല വിവിധ പദ്ധതിക്ക്ക് ലഭിച്ച സേലവഴിക്കാസത കിെക്കുന്നുന്ന 

 സക ശുേിതത കമഖലയില്  തസന്ന ഈപകയാഗിക്കാ   ഄനുമതി സംബചിച്ച.്  
   

മു വര്ഷങ്ങളില്  ശുേിതതകമഖലയില്  വിവിധ പദ്ധതിക്ക്കായി ലഭിച്ച ഫണ്ടില്  

സേലവഴിക്കസെൊസത കിെക്കുന്നുന്ന 29,05,477 രൂപ (പലിശ ഈ്സെസെ) കാഞ്ഞങ്ങാെ് കകരള 

ഗ്രാമീണ്  ബാങ്കില്  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ  സക ഈപകയാഗിച്ച ് തീരകദശ ബീച്ച ് ഞ്ഞൄറിസ്റ്റ് കകന്ദ്രങ്ങ്  

ഈ്സെസെ 60 കകന്ദ്രങ്ങളില്  12.00 ലക്ഷം രൂപ സേലവഴിച്ച ് പ്ലാസ്റ്റിക് കബാട്ടില്  ബൂത്ത് 

സ്ഥാപിക്കാനും 18.00 ലക്ഷം രൂപ പളൃിക്കരയിസല അര്.അര്.എഫ് ഄറജവ മാലിനേ 

സംിരണ കകന്ദ്രത്തികലക്ക് യന്ത്ര സാമഗ്രിക്  വാങ്ങാനും ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

 

4.52  ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

പാലക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 29.10.200 സല  കത്തം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡന്റിസന്റ 28.09.2022 സല കത്തം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുസെ 25.08.2022 II(4)-
ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 1035/22 – CC/580/22)  

 

വിഷയം:- ഗ്രാമശ്രീ ഖാദി സനയ്ത്ത് യൂണിറൃ് സകട്ടിെ നിര്മ്മാണം സംബചിച്ച ്
 

 

 

കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയുസെ 18.12.2021- സല കയാഗ തീരുമാനത്തിസന്റ 

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  സവളൃികനഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  സര്കവാദയ സംഘം എന്ന ഖാദി 

സംഘത്തിസന്റ ഈെമസ്ഥതയിലളൃ സ്ഥലത്്ത എസ്.സി വിഭാഗത്തില്സെട്ട സനയത്തകാര്ക്്ക 

സകട്ടിെം പണിയുന്നതിന് ഄനുമതി നല്കിയിരുണ്ട്. (എസ്.സി.പി വിഹിതം 28.00ലക്ഷം രൂപ) 

മസറൃാരു സംഘത്തിസന്റ സ്ഥലത്ത്  സകട്ടിെം പണിയാ   കഴിയാത്ത സാഹേരേത്തില്  എസ്. 

സി വിഭാഗത്തിനു മാത്രമായി സകട്ടിെം ഈപകയാഗിക്കുന്നും എണ്ട്ം സകട്ടിെല്ലൃം സ്ഥലല്ലൃം വിപാദന 

നെത്തകയില്ല എണ്ട്ം ബചസെട്ട സംഘല്ലൃം കലാക്ക് പഞ്ചായത്തം തമ്മില്  

കരാറികലര്സെെണസമന്ന നിബചനകയാസെയാണ് ഄനുമതി നല്കിയത്. പട്ടികജാതി 

വിഭാഗത്തിനു മാത്രമാക്കാസത എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും ഈപകയാഗപ്രദമായ രീതിയില്  സകട്ടിെം 

പണിയാ   ലക്ഷേമിഞ്ഞൃണ്ട്. എസ്.സി.പി ഫണ്ടിനു പകരം വികസന ഫണ്ട് ജനറല്  

ഫണ്ടുപകയാഗിക്കുന്നുന്ന രീതിയില്  കപ്രാജക്ടു മാറൃി. ഇ വര്ഷം 19.00 ലക്ഷം രൂപ 

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

പിന്നീെ് വകയിരുത്തവാ   ഈകേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇ കപ്രാജക്ട് നെൊക്കാ   പ്രകതേക ഄനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

 

 

 

 

 

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

 
കപര് ഗ്രാമശ്രീ ഖാദി സനയ്ത്ത് യൂണിറൃിന് സകട്ടിെ നിര്മ്മാണം ുളക്കാെ് – 

സവളൃികനഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 
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4.53. വര്ക്കല കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

തിരുവനം പുരം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 25.10.2022-സല കത്തക്   (2 എണം) (SRG 1182/22 

– CC/468/22). 
 

വിഷയം: പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിസല വകയാജനങ്ങ്ക്ക് വീെികനാെ് കേര്ന്ന് പ്രകതേക മുറി 

നിര്മ്മിച്ചു നല്ുന്നത് സംബചിച്ച.് 
 

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

കപര് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലളൃ വകയാജനങ്ങ്ക്ക്  തണല്  
മുറി നിര്മ്മാണം. 

 

കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്  വരുന്ന സം സതം മായി വീഞ്ഞൃളൃ സം 60 വയസ്സിനു 

മുകളില്  പ്രായമുളൃ സമായ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്  ഈ്സെട്ട വകയാജനങ്ങ്ക്കുന്നു  

കവണ്ടിയാണ്  കപ്രാജക്ട്. 800 േ സരശ്ര ഄെിയിലധികം ഄധികരിക്കാത്ത വീെിനു കേര്ന്ന് 120 

േ സരശ്ര ഄെി  വിിീര്ണമുളൃ ഒരു മുറിയും 30 േ സരശ്ര ഄെി വിിീര്ണമുളൃ ഒരു കൊയിലറൄം 

നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതാണ് കപ്രാജക്ട്.  ധനസഹായ നിരക്ക് 2.50 ലക്ഷം രൂപ. ആതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ 

സമിതി ഄനുമതി നിരസിച്ചു.  പ്രകതേക ഄനുമതി  അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 

4.54. കലഞ്ഞൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

പത്തനംതിട്ട  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 21.10.2022-സല കത്തം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുസെ 28.02.2022-സല 2(2) നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സസക്രട്ടറിയുസെ 

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

വിഷയം: ഭിന്നകശഷിയുളൃ ശ്രീമതി.മേധ.ആ.അര്  എന്ന അ്ക്ക്  വീട്ടികലയ്ക്ക് റാമ്പ് നിര്മ്മിച്ചു 

നല്ുന്നത് സംബചിച്ച ് 
 

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

കപര് കകാളനി ജംഗ്ഷ   റകലാസംുന്ന് കറാഡില്  നിണ്ട്ം  
ഭിന്നകശഷി സൗഹൃദ റാമ്പ് നിര്മ്മാണം (വാര്ഡ് 2) 

 
 

കലഞ്ഞൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല ശ്രീമതി.മേധ.ആ.അര്. ലക്ഷ്മി ഭവനം, സനഞ്ഞൃമണ്കാവ് 

എന്ന അ്ക്ക്  വീട്ടികലയ്ക്ക്  മുച്ചക്ര വാഹനത്തില്  എത്തന്നതിന് റാമ്പ് നിര്മ്മിച്ചു നല്ുന്നതിന് 

5.00 ലക്ഷം രൂപ ഄെങ്കലില്  2019-20ല്  കപ്രാജക്ട് ്സറൃഞ്ഞൃത്തിരുണ്ട്. ആതില്  1,17,720 രൂപ 

സേലവായി. എന്നാല്  നിര്മ്മാണ കവളയില്  കല്ലുസകാണ്ടുളൃ നിര്മ്മാണം കവണ്ട എണ്ട്ം പകരം 

RCCപില്ലറും സ്ലാബും ഈപകയാഗിച്ചുളൃ കകാണ്ക്രീറൃ് റാമ്പ് കവണസമണ്ട്ം ഗുണകഭാക്താവ് 

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

നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതിന് 12.00 ലക്ഷം രൂപസയങ്കിലം കവണസമന്ന് ഄസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്  

ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്തരത്തില്  റാമ്പ് നിര്മ്മിച്ചു നല്കണസമന്നാവശേസെട്ട് ഗുണകഭാക്താവ് 

17.02.2022 ല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിനു മുമ്പില്  നിരാഹാരം ഄനുഷ്ഠിച്ചിരുണ്ട്. ഒരു 

ഗുണകഭാക്താവിന് മാത്രമായി ആത്രയും രൂപ മുെകക്കണ്ടി വരുസമന്നതിനാല്  കകാഓര്ഡികനഷ   

കമ്മിറൃിയുസെ പ്രകതേകാനുമതി  അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
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4.55. കണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

കണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 17.10.2022-സല കത്തം   കണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത 

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

CC/666/22). 

വിഷയം: നൂ മാഹി പാര്ക്കിസന്റ (എം.മുു്   പാര്ക്ക് ) സമയിന്റന സ് നെത്തിയതിസന്റ 

 സക നല്ുന്ന സ സംബചിച്ച.് 
 

 

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

(വികസന ഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് എം.മുു്   പാര്ക്ക്- ല്ലദ്ധര്ക്കുന്നും ുട്ടിക്ക്കുന്നുമായുളൃ പാര്ക്ക് 
 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2017-18-ല്  2.00 കകാെി രൂപ വികസനഫണ്ട് വകയിരുത്തി നൂ മാഹി 

പാര്ക്ക്  (എം.മുു്   പാര്ക്ക് ) നിര്മ്മാണത്തിന് കപ്രാജക്ട് ്സറൃഞ്ഞൃത്തിരുണ്ട്. 31.10.2020 നു 

പാര്ക്കിസന്റ നിര്മ്മാണം ൂരര്ത്തിയാക്കി ഈത്ഘാെനം സേയ്തു. എന്നാല്  സകാവിഡ്  

സമയമായിതിനാല്  പാര്ക്ക് സപാ സജനങ്ങ്ക്ക്   സറണ്ട്സകാഞ്ഞൃക്കാ   കഴിഞ്ഞില്ല.   സെര്ന്ന് 

പാര്ക്കിസന്റ  പരിേരണത്തിനും  മറൄമായി പാര്ക്കുന്നു നിര്മ്മിച്ച ജില്ലാ നിര്മ്മിതി കകന്ദ്രസയ ്പാദിച്ചു. 

 സെര്ന്ന്  30.04.2022വസര നിര്മ്മിതി കകന്ദ്ര പാര്ക്ക് പരിപാലിക്കുന്നുകയും താസഴെറയുന്ന 

പ്രവര്ത്തിക്  നെത്തകയും സേയ്തു. കരാര്  വയ്ക്കാസതയാണ് പ്രല്ലത്തിക്  നെത്തിയസതങ്കിലം 

എല്ലാ പ്രല്ലത്തികളും എം.ബുക്കില്  കരഖസെഞ്ഞൃത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആതിസന്റ ബില്   സക നല്ുന്നതിന് 

ഇ വര്ഷം 30.00 ലക്ഷം രൂപയുസെ  കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത സസക്രട്ടറി നിര്വഹണ 

ഈകദോഗസ്ഥനായി ്സറൃഞ്ഞൃത്തിട്ടുണ്ട്. ഇ  സക നല്കാല്  ഄനുതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 

നിര്മ്മിതി കകന്ദ്രം നെത്തിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഄതിസന്റ എസ്റ്റികമറൃ്  സകയും 

1) സമയിന്റന സ് വര്ക്ക് 8,37,018 രൂപ 

2) ആലരിക്കല്  വര്ക്ക്, സക.എസ്.ആ.ബി കണക്ഷ   

ോര്ജ്, ജനകററൃര് , CC TV സെങ്ങിയവ 

3,50,000രൂപ 

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

4) ുെിസവളൃം, പ്ലംബിംഗ് 60,000 രൂപ 

5) പാര്ക്ക് സമയിന്റന സ് നെത്തന്നതിന് സസകൂരിറൃി 

ോര്ജമാ്, ൂരകം ാട്ട പരിപാലനം, കററുപയ ോര്ജമാ് 

8,02,064 രൂപ 

അസക 21,49,083 രൂപ 
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4.56. തൃശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 23.09.2022-സല കത്തം   തൃശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത 

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

വിഷയം: ുഞ്ഞൃംബശ്രീ ഷീപാഡ് നിര്മ്മാണ യൂണിറൄക്ക്ക് പ്രകതേക സഹായം സംബചിച്ച ്
 

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

(വികസന ഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് ഷീ പാഡ് യൂണിറൄകളുസെ പുനരുദ്ധാരണം 
 

തൃശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് മൂന്ന് ഷീ പാഡ് 

നിര്മ്മാണ യൂണിറൃ്  സെങ്ങുകയും ആത് നെത്തിെിനായി ുഞ്ഞൃംബശ്രീക്ക് റകമാറുകയും  സേയ്തു. 

അസക 67.00 ലക്ഷം രൂപ സേലവഴിച്ചു  സെങ്ങിയ യൂണിറൄക്  താസഴ പറയുന്നവയാണ്. 

1. മുണ്ടൂര്  ഡയമണ്ട് ്ബുസ്റ്റര്  കകന്ദ്രം, മുണ്ടൂര്  
2. ഗുഡ്സകയര്  യൂണിറൃ്, സോവന്നൂര്  
3. ഹരിത സകയര്  യൂണിറൃ്, ോഴൂര്  

തൃശൂര്  ജില്ലയിസല  എല്ലാ റഹസ്ക്കൂ്/ഹയര്  സസക്കന്ററി സ്കൂളുകളികലകുന്നതം ഷീപാഡ്  

ുറഞ്ഞ വിലയില്  വിതരണം സേട്ട്  സവന്റിംഗ് സമഷീ   മുകഖന  വിദോര്ഥിക്ക്ക്  

ലഭേമാുന്ന  രീതിയാണ് വിഭാവനം  സേട്ടിരുന്നത്.  സകാവിഡ് മഹാമാരിമൂലം വിദോലയങ്ങ്  

ഄെഞ്ഞു കിെക്കുന്നുന്നതിനാല്  ഷീ പാഡ് നിര്മ്മാണ യൂണിറൄകളുസെ വരുമാനമാര്ഗം  ആല്ലാതായി. 

ആകൊ്  സ്കൂളുക്   സറന്നതിനാല്  ഷീ പാഡ് വിതരണം പുനരാരംഭിക്കാ   കഴിയും. ആതിനായി 

മൂന്ന് ുഞ്ഞൃംബശ്രീ യൂണിറൄകളും പുനരുജമാീവിെിക്കുന്നുന്നതിനായി 10.00 ലക്ഷം രൂപയുസെ കപ്രാജക്ട് 

തനാറാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആത് നെൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 

4.57 മക്കരെറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 20.09.2022 സല കത്തം ഄനുബച കരഖകളും (SRG 1008/22 
– CC/561/22). 
 

 

 

വിഷയം:- എം.എ   ലക്ഷം വീെ് പുനരുദ്ധാരണം – കലാണ്  തിരിച്ചെവില്  പലിശ 

വികസനഫണ്ടില്  നിന്ന് നല്കിയതിന് സാകരകരണം സംബചിച്ച.് 
 

കപ്രാ.നം: 4/21 ഄെങ്കല്   88,068 രൂപ  

(വികസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് എം.എ   ലക്ഷം വീെ് പുനരുദ്ധാരണം – കലാണ്  തിരിച്ചെവ് 
 

മക്കരെറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എം.എ .ലക്ഷം വീെ് പുനനിര്മ്മാണത്തിന് 17.50 ലക്ഷം രൂപ 

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

വായ്പസയഞ്ഞൃത്തിരുണ്ട്. കലാണ്   സക വികസനഫണ്ടില്  നിണ്ട്ം പലിശ തന സഫണ്ടില്  നിണ്ട്മാണ് 

ഄെകയ്ക്കണ്ടിയിരുന്നത്. ആ സ പ്രകാരം കലാണ്  തിരിസക ഄെച്ചു.  പലിശ ആനത്തില്  തിരിസക 

ഄെകയ്ക്കണ്ടിയിരുന്ന ബാക്കി  സക 88,068 രൂപയായിരുണ്ട്. സകാവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്  തന സ 

വരുമാനം വളസര ുറഞ്ഞതിനാല്  പലിശയിനത്തിസല ബാക്കി  സകയായ 88,068  രൂപ 
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വികസനഫണ്ട് ജനറലില്  നിന്നാണ് ഄെച്ചത്. വികസനഫണ്ടില്  നിന്ന് പലിശ ഄെച്ചതിന് 

സാകരകണം നല്കണസമന്നാവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് 
 

4.58 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
പാലക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 27.09.2022 സല കത്തം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡന്റിസന്റ 12.09.2022 സല കത്തം (SRG 1035/22 – CC/535/22). 
 

 

 

വിഷയം:- കരിമ്പുഴ സഹല   സകല്ലര്  ഄചവിദോലയത്തിന് സപഡകഗാജി പാര്ക്്ക 

നിര്മ്മാണം സംബചിച്ച.് 

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

ഄചവിദോലയം 
 

കകരള സഫഡകറഷ   കഫാര്  ദ റല ഡ് എന്ന ോരിറൃി സംഘെനയുസെ കീഴില്  

കാഴ്ചയില്ലാത്ത ുട്ടിക്ക്കുന്നു  കവണ്ടിയുളൃ സ്കൂളാണ് സഹല   സകല്ലര്  ഄചവിദോലയം. ആവിസെ 

45 ുട്ടിക്  താമസിച്ചു പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആവിസെ ഒരു സപഡകഗാജി പാര്ക്ക് നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതിനു കവണ്ടി 

ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

4.59 മുറെനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
വയനാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 06.10.2022 സല കത്്ത  (SRG 1096/22 – CC/627/22). 
 

 

 

വിഷയം:- എകസ്റ്ററൃ് പ്രകദശത്ത് ഄങ്കണവാെി സകട്ടിെം നിര്മ്മിക്കുന്നുന്ന സ സംബചിച്ച ്
 

കപ്രാ.നം: 34/23 ഄെങ്കല്  10,00,000 രൂപ 
 കകന്ദ്രാവിഷ്കൃത വിഹിതം 7,00,000 രൂപ 
 തനത് ഫണ്ട് 3,00,000 രൂപ 
കപര് കെച്ചിക്കുന്നുന്ന് സസക്കന്റ് ഄങ്കണവാെി സകട്ടിെം നിര്മ്മാണം 

 

മുറെനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല പതിസനാന്നാം വാര്ഡിസല നിലവിലളൃ ഄങ്കണവാെി 

സകട്ടിെം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുന്നത് കപാഡാര്  പ്ലാകന്റഷസന്റ ഈെമസ്ഥതയിലളൃ ഄപകൊവസ്ഥയിലളൃ 

സകട്ടിെത്തിലാണ്. പുതിയ സകട്ടിെം നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വര്ഷം മുതല്  

കപ്രാജക്ട് ഈ്സെഞ്ഞൃത്തിയിരുണ്ട്സവങ്കിലം സ്ഥലം ലഭേമല്ലാത്തതിനാല്  സകട്ടിെം നിര്മ്മിക്കാ   

കഴിഞ്ഞില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസന്റ 60 ശതനമാന പ്രകദശല്ലൃം കപാഡാര്, ഹാരിസണ്സ് എന്നീ 

എകസ്റ്ററൃ് കമ്പനികളുസെ റകവശമാണ്. കപാഡാര്  കമ്പനി 4 സസന്റ് സ്ഥലം 50 വര്ഷകത്തക്ക് 

വിട്ടു നല്കാസമന്ന് കരാര്  പ്രകാരം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതിസന്റ ഄിസ്ഥാനത്തില്  ആവിസെ 

ഄങ്കണവാെി സകട്ടിെം നിര്മ്മിക്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 

 
4.60 പുറത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 01.10.2022 സല കത്തം ൂതതന കപ്രാജക്ടുക്ക്കുന്നുളൃ മലപ്പുറം 
ജില്ലാതല വിദഗ്ദ്ധസമിതിയുസെ 12.09.2022 സല കയാഗ തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1091/22 – CC/576/22). 
 

 

 

വിഷയം:- പുറത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  സമഗ്ര ഡിജിറൃല്  സര്കവ നെത്തന്ന സ 

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

കപര് പുറത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമഗ്ര ഡിജിറൃല്  വിവരകശഖരണം 
 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  ഡിജിറൃല്  വിവരകശഖരണം നെത്തന്നതിന് ൂതതന പദ്ധതി എന്ന 

നിലയില്  കപ്രാജക്ട് ്സറൃഞ്ഞൃത്തിരുണ്ട്. ആത് കരുളം ഗ്രാമീണ പഠനകകന്ദ്രം മുകഖന ഒരു േ സരശ്ര 

കികലാമീറൃറിന് 27,000 രൂപ നിരക്കില്   നെത്താനാണുകേശിച്ചത്. കരുളം ഗ്രാമീണ പഠനകകന്ദ്രം 

ആത്തരം വിവരകശഖരണത്തിനുളൃ ഄക്രഡിറൃഡ് ്ജ സിയസല്ലണ്ട്ം 04.10.2018 സല 

2556/2018/LSGD നമ്പര്  ഈത്തരല്ലൃ പ്രകാരം കറാഡ് സര്കവക്ക് ഒരു േ സരശ്ര കികലാമീറൃറിന് 7000 

രൂപയാണ് ഄനുവദിച്ചിരിക്കുന്നുന്ന പരിധിസയണ്ട്ം ണ്ണ്ടി കാണിച്ച ് ൂതതന കപ്രാജക്ടു 

ക്ക്കുന്നുകവണ്ടിയുളൃ ജില്ലാതല കമ്മിറൃി ഄനുമതി നിരസിച്ചു. 

എന്നാല്  12.12.2019 സല 2834/2019/തസതഭവ നമ്പര്  ഈത്തരവ് പ്രകാരം 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  GIS/GPS സംവിധാനങ്ങ്, കറാഡ് കണ്സ്ട്ട സി മാെിംഗ്, 

ജികയാ മാെിംഗ് എന്നിവയുസെ ഄക്രഡിറൃഡ് ്ജ സിയായി കരുളം ഗ്രാമീണ പഠന 

കകന്ദ്രസത്ത ഄംഗീകരിച്ചിട്ടുസണ്ടന്ന് ണ്ണ്ടി കാണിച്ച ്ഇ ്ജ സി മുകഖന വിവരകശഖരണം 

നെത്താനും ഒരു േ സരശ്ര കികലാമീറൃറിന് 27,000 രൂപ വീതം നല്കാനും ഄനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 

 
 

 

4.61 പനച്ചിക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
കകാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 10.10.2022 സല കത്തം പനച്ചിക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 
സസക്രട്ടറിയുസെ 17.09.2022 സല A2/2/22-ാാാം നമ്പര്  കത്തം പനച്ചിക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുസെ 3(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1121/22 – CC/559/22). 
 
 

 

 

വിഷയം:- കറാഡ് വശങ്ങളിസല പുല്ലും ുറൃിക്കാഞ്ഞൃകളും സവട്ടി മാറൄന്ന സ സംബചിച്ച  ്
   

 

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

(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് ്ബുീ   പനച്ചിക്കാെ് – പാതകയാരസത്ത പുല്ലു സവട്ടുന്നതിന് കവതനം 
നല്കലം ആചന സേലല്ലൃം 

 

പനച്ചിക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല സപാ സവഴികളുസെ ഓരങ്ങളില്  ഄനിയന്ത്രിതമായി പുല്ലും 

ുറൃിക്കാഞ്ഞൃകളും വളര്ണ്ട് നില്ക്കുന്നുന്നതിനാല്  സപാ സജനങ്ങ്  ഄഞ്ഞൃക്കള മാലിനേല്ലൃം ആറച്ചി 

മാലിനേല്ലൃം വലിസച്ചറിയുണ്ട്ണ്ട്. ആത് സതരുല്ലൃ നായ ശലേം വര്ദ്ധിെിക്കുന്നുകയും മാലിനേ 

നിര്മ്മാര്ജമാനം ്കരമാരമാക്കുന്നുകയും സേയ്യുണ്ട്. ആതിനു പരിഹാരമായി യന്ത്ര സഹായകത്താസെ 

വഴികയാരങ്ങളിസല പുല്ലും ുറൃിക്കാഞ്ഞൃകളും സവട്ടി സതളിക്കുന്നുന്നതിന് രണ്ടുകപസര നിയമിച്ച ് കവതനം 

നല്കാനും യന്ത്രത്തിനാവശേമായ ആചന സേലല്ലൃ നല്കാനും ഄനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  
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4.62 എറണാുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
 
എറണാുളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ  07.10.2022-സല  കത്തകളും എറണാുളം ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുസെ 30.07.2022-സല 1(5)-ാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1120/22). 

 

 വിഷയം: സകട്ടിെത്തിസന്റ കമല്്കൂടരയില്  വീം ന്ന സവളൃം സംഭരിക്കുന്നുന്നതിനും ഫലല്ലക്ഷ 

റതക്ക്ക് ഈയര്ന്ന ധനസഹായ നിരക്ക്  നല്കണസമന്ന സം സംബചിച്ച.് 
 

കപ്രാ.നം: 803/23 ഄെങ്കല്  20,00,000  രൂപ 
 വികസനഫണ്ട്  ജനറല്           6,00,000 രൂപ 
 കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം         6,00,000 രൂപ 
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത വിഹിതം 8,00,000 രൂപ 
കപര് മഴസക്കായ്ത്ത് - സംയുക്തം 

 
മഴസകായ്ത്ത്  എന്ന ഇ കപ്രാജക്ടില്  ഈകേശിക്കുന്നുന്നത് മൂവാറൄപുഴ കലാക്കിസല 8 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തകളിസലയും സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങളില്  റൂഫ് കൊെ്  വാട്ടര്  ഹാര്സവസ്റ്റിംഗ്  

മുകഖന കിണര്  റീ ോര്ജജിംഗ് നെത്താനും സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങളില്  ഫലല്ലക്ഷറതകളുസെ 

വിതരണല്ലൃമാണ് എന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം  കിണര്  റീ 

ോര്ജമാിംഗിന് പരന്ന കമല്്കൂടരയ്ക്ക് 12,000 രൂപയും േരിഞ്ഞ കമല്്കൂടരയ്ക്ക് 15,000 രൂപയുമാണ്.  

ആത് 30,000 രൂപവസരയാക്കണസമന്നാവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫലല്ലക്ഷ റതക്ക്ക്  മാര്ഗകരഖ 

പ്രകാരം  വിലയുസെ 75 ശതമാനമാണ് നല്കാല്ലൃന്നത്. ആത് 100 ശതമാനം സബ്സിഡികയാസെ  

നല്കാ   ഄനുമതി നല്കണസമന്നാവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

 

 

 
 

4.63 പാറശ്ശാല കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
 
പാറശ്ശാല കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിസന്റ 11.11.2022 സല കത്തം പാറശ്ശാല കലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുസെ 04.11.2022 സല തീരുമാനല്ലൃം (SRG 1292/22). 

 

 വിഷയം: പരശുവയ്ക്കല്  LMS LPS-ന് ഓഡികറൃാറിയം നിര്മ്മിക്കുന്നുന്ന സ സംബചിച്ച ്

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

(CFC Untied വിഹിതം) 

കപര് LMS LPS പരശുവയ്ക്കല്  - ഓഡികറൃാറിയം നിര്മ്മാണം 

 
പാറശ്ശാല കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലളൃ പാറശ്ശാല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  

പരശുവയ്ക്കല്  LMS LPS ന് ഓഡികറൃാറിയം നിര്മ്മിക്കാനാണ് കപ്രാജക്ട്. ഇ സ്കൂ്  എയ്ഡഡ് 

സ്കൂ്  അയതിനാല്  മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിസന്റ വിഹിതം 

ഈപകയാഗിക്കാ   കഴിയില്ല. ഄതിനാല്  പ്രകതേകാനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

 

 

 
 

4.64  പിറവം നഗരസഭ 
പിറവം നഗരസഭാ സേയര്കപഴ്സസന്റ   15.10.2022-സല  E3-11450/21  നമ്പര്   കത്തം 04.11.2022-സല 
ഡി.എ1/374/22/LSGD   നമ്പര്  സര്ക്കാര്  കത്തം  (SRG 1293) 

 

 വിഷയം: പ്രകതേക ഘെക പദ്ധതി  - കപ്രാജക്ട് നിര്വഹണം  സംബചിച്ച ് 
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പിറവം മുനിസിൊലിറൃി  2015 ല്  പുതിയതായി രൂപീകരിച്ചതാണ്. ആങ്ങസന പുതിയതായി 

രൂപീകരിച്ച നഗരസഭകളില്  പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്മാര്  ആല്ലാത്തതിനാല്  പുതിയ 

തിിക സൃ്ിക്കുന്നുന്ന സവസര സമീപത്തളൃ ബചസെട്ട കലാക്കിസല (കനരസത്ത 

ോര്ുണ്ടായിരുന്ന) പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്  നിര്വഹണ ഈകദോഗസ്ഥനായി 

 സെകരണ്ടതാസണന്ന് 29.11.2017-സല കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി തീരുമാനത്തിസന്റ  

ഄെിസ്ഥാനത്തില്  നിര്കേശം നല്കിയിരുണ്ട്. േില നഗരസഭകളില്  ആത് പാലിക്കുന്നുന്നില്ല എന്ന് 

ശ്രദ്ധയില്സെട്ടതനുസരിച്ച ്  02.12.2021-സല  കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയില്  വീണ്ടും േര്ച്ച  

സേയ്യുകയും ഇ തീരുമാനം കൃതേമായി പാലിക്കണസമന്ന് നിര്കേശം നല്ുകയും സേയ്തു. ആ സ 

സംബചിച്ച ് സര്ക്കുന്നുലറും നല്കി. ഄനുകയാജേമായ സം നിര്വഹണം മറൃ് ഈകദോഗസ്ഥസര  

്പാദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമായ കപ്രാജക്ടുക്  മാത്രകമ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്മാസര 

എല്െിക്കാല്ലൄ എണ്ട്ം  കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി നിര്കേശിച്ചിരുണ്ട്. ഓകരാ നഗരസഭകളിലം  

ആങ്ങസന നിര്വഹണം നെകത്തണ്ട പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്മാസര നിശ്ചയിച്ച ്

പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടര്  ഄറിയിെ് നല്കണസമണ്ട്ം  കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃി  

നിര്കേശിച്ചിരുണ്ട്.  

പിറവം മുനിസിൊലിറൃിയില്  പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്  തനാറാക്കിയ (പാമ്പാക്കുന്നുെ 

കലാക്ക് ) കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്  സവറൄ സേയ്യുന്നില്ല. ഄതിനാല്   

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

ഓഫീസര്  മുകഖന പദ്ധതി നിര്വഹണം നെത്തന്നതിന് അവശേമായ നെപെി സതീകരിക്കണ 

സമന്നാവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 

4.65 ൂരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ൂരമംഗംലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിസന്റ 13.12.2022 സല കത്ത്  (SRG 1395/22) 
 

 വിഷയം:  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല ക്രിമികറൃാറിയത്തിസന്റ നെത്തിപ്പു സംബചിച്ച ് 
 

 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തം സവളൃാങ്കല്ലൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്തം ൂരമംഗലം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തം കേര്ന്ന് 70.00 ലക്ഷം രൂപ സേലവഴിച്ച ് അധുനിക ഗോസ് ക്രിമികറൃാറിയം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  നിര്മ്മിച്ചു. 2022 നവംബര്  ഄവസാനം മുതല്  ആ സ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസന്റ തന സവരുമാനം വളസര ുറവാണ്. ക്രിമികറൃാറിയത്തിസന്റ 

പ്രവര്ത്തനത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുന്ന വാര്ഷിക സേലവ് താസഴ പറയും പ്രകാരമാണ്.    
 

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

2 റവദിതി, സവളൃം 50,000 രൂപ 

3 ജനകററൃറിന് ആചനം, ഄറൃുറൃെണി 1,00,000 രൂപ 

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

 അസക 7,70,000 രൂപ 
 

പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരില്  നിണ്ട്ം 2500 രൂപയും മറൄ വിഭാഗക്കാരില്  നിന്ന് 3500 

രൂപയുമാണ്  (ഒരാ്ക്ക് ) പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുന്ന വരുമാനം. േിലകൊ്  സൗജനേ നിരക്കിലം മും വ   

സൗജനേമായും കസവനം നല്കകണ്ടിവരും. ഒരു വര്ഷം 200 ഗുണകഭാക്താക്കളില്  നിണ്ട്ം 
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ശരാശരി 3000 രൂപ നിരക്കില്  6.00 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുന്ന വാര്ഷിക വരുമാനം. 

ആതനുസരിച്ച ്1.70 ലക്ഷം രൂപയുസെ ുറല്ലൃ വരും. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസന്റ തന സ വരുമാനം വളസര 

ുറവായ സാഹേരേത്തില്  എല്.പി.ജി, ജനകററൃര്  എന്നിവയ്ക്കായി സേലവിനത്തില്  വരുന്ന 6.00 

ലക്ഷം രൂപയില്  1.70 രൂപ വികസന ഫണ്ടില്  നിണ്ട്ം സേലവഴിക്കുന്നുന്നതിന് ഄനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  
 

 

4.66 ഈദയംകപരൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  

എറണാുളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 13.12.2022 സല കത്തം ഈദയംകപരൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുസെ 4.11.2022 സല 1(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1391/22 – CC/894/22) 
 

 വിഷയം:  ആകക്കാകഷാെ് മുകഖന എല്ലാ ഄഴ്ചയിലം 50 ശതമാനം സബ്സിഡികയാസെ 

പച്ചക്കറിറത്തക്  വിതരണം സേയ്യുന്നത് സംബചിച്ച.്  
 

 

കപ്രാ.നം: 158/23 ഄെങ്കല്  1,00,000 രൂപ 

 വികസനഫണ്ട് – ജനറല്  50,000 രൂപ 

 ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതം 50,000 രൂപ 

കപര് ഞങ്ങളും കൃഷിയികലയ്ക്ക് – ൂതതന കപ്രാജക്ട് 
 

എല്ലാവകരയും കൃഷിയികലക്ക് അകര്ഷിക്കുന്നുന്നതിസന്റ ഭാഗമായി കൃഷിഭവസന്റ 

നിയന്ത്രണത്തില്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുന്ന ആകക്കാകഷാെ് മുകഖന എല്ലാ അഴ്ചയിലം പച്ചക്കറി റതക്  

50 ശതമാനം സബ്സിഡി നിരക്കില്  വിതരണം സേയ്യുന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. ആത് ൂതതന കപ്രാജക്ട് 

ഗണത്തിലാണ് ഈ്സെഞ്ഞൃത്തിയിരുന്നത്. വര്ഷത്തില്  ഒകന്നാ രകണ്ടാ പ്രാവശേം പച്ചക്കറി 

റതക്  വിതരണം സേയ്യുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങളുസെ അവശേല്ലൃം മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയും 

പരിഗണിച്ച ് എല്ലാ അഴ്ചയിലം റതക്  വിതരണം സേനാനാണ് ലക്ഷേമിഞ്ഞൃന്നത്. ഗ്രാമസഭാ 

ലിസ്റ്റ് ഄനുസരിച്ചല്ല എണ്ട്ം ൂതതന അശയം ആല്ല എണ്ട്ം ണ്ണ്ടി കാണിച്ച ്ൂതതന കപ്രാജക്ടിനു 

കവണ്ടിയുളൃ ജില്ലാതല കമ്മിറൃി കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയുസെ പരിഗണനയ്ക്ക് നല്കാ   

നിര്കേശിച്ചിരിക്കുന്നുകയാണ്. ഇ കപ്രാജക്ടിന് പ്രകതേകാനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  
 

 

 

 

4.67 ോലക്കുന്നുെി നഗരസഭ 
ോലക്കുന്നുെി നഗരസഭ സസക്രട്ടറിയുസെ 19.03.2022 സല R3-12195/2010-ാാാം നമ്പര്  കത്തം 25.10.2022 
സല DC3/236/2021/LSGD നമ്പര്  സര്ക്കാര്  കത്തം ഄനുബചകരഖകളും  (SRG 1190/22) 

 

 വിഷയം: ോലക്കുന്നുെി നഗരസഭ വസ്തു അര്ജമാിക്കല്  നിയമപ്രകാരം ്സറൃഞ്ഞൃത്ത ഭൂമിയുസെ 

ബാധേത തീര്ക്കുന്നുന്ന സ സംബചിച്ച.് 
 

ോലക്കുന്നുെി നഗരസഭ 2010 ല്  വസ്തു അര്ജമാിക്കല്  നിയമ പ്രകാരം 3.07 ്ക്കര്  ഭൂമി 

കസ്റ്റഡിയം നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതിനായി ്സറൃഞ്ഞൃത്തിരുണ്ട്. ആതിസന്റ വില ഭൂമിയുസെ ഈെമക്ക്്ക  

നല്കിയിരുന്നില്ല. ആ സ സംബചിച്ച ് ഭൂഈെമക്  ഭൂമിയുസെ വില ലഭിക്കുന്നുന്നതിന് 

ബഹു.ആരിങ്ങാലക്കുന്നുെ ഄഡീഷണല്  സബ്കകാെതിയില്  കകസ് ഫയല്  സേട്ടിരുണ്ട്. 

ആതനുസരിച്ച ് 12,44,50,590 രൂപ വസ്തുവിസന്റ വിലയും 15 ശതമാനം പലിശയും നല്കാ   

ബഹു.കകാെതി ഈത്തരവായി. 13.03.2018 സല 672/2018/തസതഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഈത്തരല്ലൃ 
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പ്രകാരം 3,40,47,185 രൂപയും 14.08.2019 സല 1756/2019/തസതഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഈത്തരവ് 

പ്രകാരം 2.00 കകാെി രൂപയും ഭൂഈെമക്ക്കുന്നു നല്കി. 2022 മാര്ച്ച ് വസര 11,24,60,983 രൂപ 

പലിശയും കേര്ത്ത് ആനിയും 23,69,11,573 രൂപ ടിെി നല്കാനുണ്ട്.  

 ഇ സാഹേരേത്തില്  താസഴ പറയുന്ന രണ്ടു കാരേങ്ങളില്  സര്ക്കാര്  ഄനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  

1. ഭൂഈെമക്ക്ക് 15 ശതമാനം പലിശ നല്കണസമന്നാണ് കകാെതി 

ഈത്തരവായിരിക്കുന്നുന്നത്. എന്നാല്   HDFC ബാങ്ക് 7.1 ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് 

മുനിസിൊലിറൃിക്ക് വായ്പ നല്കാസമന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭയുസെ അിിക്  

ഇഞ്ഞൃ നല്കി HDFC ബാങ്കില്  നിന്ന് വായ്പസയഞ്ഞൃത്ത് സ്ഥലം അര്ജമാിച്ചതിലളൃ 

ബാധേത സകാഞ്ഞൃത്ത തീര്ക്കാ   ഄനുമതി.  

2. വായ്പ തിരിച്ചെവിനു നഗരസഭയുസെ തന സഫണ്ടിനു പുറസമ നഗരസഭയുസെ സപാ സ 

അവശേഫണ്ട്, വികസനഫണ്ട്, ധനകാരേ കമ്മീഷ   ഗ്രാന്റ് എന്നീ വിഹിതല്ലൃം 

ഈപകയാഗിക്കാ   ഄനുമതി. 
 

4.68 ടിരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

ബഹു. ബാലകശ്ശരി എം.എല്.എയുസെ 25.11.2022 സല MLA/BLSy/LSGD/14/22-ാാാം  നമ്പര്  കത്തം 
ടിരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സസക്രട്ടറിയുസെ 03.06.2021 സല A2-1577/21-ാാാം നമ്പര്  കത്തം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുസെ 25.05.2021 സല 10(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത സസക്രട്ടറിയുസെ 24.11.2022 സല 400969/SCDVOI/GPO/2022/4403-ാാാം നമ്പര്  
സാക്ഷേപത്രല്ലൃം ടിരാച്ചുണ്ട് വികല്ലജ് ഓഫീസറുസെ 18.11.2022 സല സാക്ഷേപത്രല്ലൃം (SRG 1350/22) 

 

 വിഷയം: വീഞ്ഞൃ നിര്മ്മാണത്തിനു ധനസഹായം നല്ുന്ന സ സംബചിച്ച.് 
 

ടിരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല ്ഴാം വാര്ഡിസല കല്ലാകനാെ്  സളൃിക്കണ്ടി ശ്രീ മകനാജ് 

എന്നയാ്ക്ക് IAY ഭവനപദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭവന 

നിര്മ്മാണത്തിസന്റ അദേഗകള 2009-ലം ഄവസാന ഗകള 2016-ലം നല്കി. അസക 75,000 

രൂപയാണ് നല്കിയത്. എന്നാല്  2019-സല പ്രളയത്തില്  ആകേഹത്തിസന്റ വീഞ്ഞൃ ൂരര്ണമായും 

തകര്ണ്ട് കപായി. വീഞ്ഞൃ തകര്ന്ന സമായി ബചസെട്ട് CMDRF-ല്  നിന്ന് ധനസഹായസമാണ്ട്ം 

നല്കിയിട്ടിസല്ലന്ന് ടിരാച്ചുണ്ട് വികല്ലജ് ഓഫീസര്  സാക്ഷേസെഞ്ഞൃത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ മകനാജ് റലഫ് 

ഭവനപദ്ധതിയുസെ എസ്.സി ഄഡീഷണല്  ലിസ്റ്റിലം റലഫ് പദ്ധതിയുസെ 2020-സല ലിസ്റ്റിലം 

ഈ്സെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്  IAY ഭവനപദ്ധതിയുസെ ഄവസാന ഗകള ലഭിച്ചിട്ട് 12 വര്ഷം  

തികഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  റലഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നല്കാ   കഴിയുകയില്ല 

എണ്ട് ണ്ണ്ടി കാണിച്ചുസകാണ്ട് പ്രകതേകാനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

 

4.69 പാൂതര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്   

പാൂതര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിസന്റ കത്തം (ലഭിച്ചത് 29.11.2022) പാൂതര്  കലാക്ക് 

പഞ്ചായത്ത് സസക്രട്ടറിയുസെ ുറിപ്പും (SRG 1351/22) 
 

 വിഷയം: കളരി ഄക്കാദമിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങുന്ന സ സംബചിച്ച.് 
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കപ്രാ.നം: 37/23 ഄെങ്കല്  25,000  രൂപ 
(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് കളരി ഄക്കാദമി – ഭൂമി വാങ്ങല്  
 

കതിരൂര്  സപാന്നേം കളരി ഄക്കാദമി സ്ഥാപിക്കുന്നുസമന്ന് 2022-23 സല ബഡ്ജറൃ് 

ഄവതരണത്തിസന്റ മറുപെി പ്രസംഗത്തില്  ബഹു. ധനകാരേവുെ് മന്ത്രി ഄറിയിച്ചിരുണ്ട്. 

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

വകയിരുത്തി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് കപ്രാജക്ട് ്സറൃഞ്ഞൃത്തിരുണ്ട്. ഄനുമതി ലഭിക്കുന്നുവാ   

കാലതാമസം കനരിഞ്ഞൃം എന്നതിനാല്  ഇ വര്ഷസത്ത ഄെങ്കല്  25,000 രൂപയായി ുറല്ലൃസേട്ട് 

ഄഞ്ഞൃത്തവര്ഷം 10.00 ലക്ഷം രൂപ ടിെി ഈ് സെഞ്ഞൃത്തി ബഹുവര്ഷ കപ്രാജക്ടായി കപ്രാജക്ട് കഭദഗതി 

സേയ്തു. ആതിനായി സ്ഥലം കസണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കപ്രാജക്ടിന് സര്ക്കാര്  ഄനുമതി ലഭിക്കുന്നുന്ന മുറയ്ക്ക് 

റവനി വുപ്പുമായി കേര്ന്ന് വാലികവഷ   നെപെി ൂരര്ത്തിയാക്കി  സെര്നെപെി സതീകരിക്കുന്നും. 

സ്ഥലം വാങ്ങാനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

4.70 കണിച്ചാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

കണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 02.12.2022 സല കത്തം കണിച്ചാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുസെ 15.10.2022 സല 3/391/2022-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം ശുേിതതമിഷ   
എക്സികിട്ടീവ് ഡയറക്ടറുസെ 27.09.2022 സല 3084/C1/2022/SM നമ്പര്  കത്തം. (SRG 1369/22 – 
CC/850/22) 

 

 വിഷയം: കണിച്ചാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല 29-ാാാം റമല്  സവളൃച്ചാട്ടത്തിന് സമീപം 

ജി.ഐ സനറൃ് സ്ഥാപിക്കുന്നുന്നത് സംബചിച്ച.് 
 

കണിച്ചാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല ്ഴാം വാര്ഡില്  29-ാാാം റമലില്  നിഞ്ഞൃംസപായില്  

മാനനം വാെി ചുരം കറാഡില്  PWD കറാഡരുകില്  സവളൃച്ചാട്ടമുണ്ട്. ആവിെം ധാരാളം 

യാത്രാകാരും വികനാദ സഞ്ചാരികളും കകന്ദ്രീകരിക്കുന്നുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആവിസെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ുെിയും മറൄ മാലിനേവസ്തുക്കളും ആൊ   ബുത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുസണ്ടങ്കിലം ുെിയെക്കമുളൃ 

മാലിനേങ്ങ്  സവളൃച്ചാട്ടത്തിലം ഓെകളിലം വലിസച്ചറിയുണ്ട്ണ്ട്. ആങ്ങസന മാലിനേം 

വലിസച്ചറിയുന്നത് തെയാ   ജി.ഐ റപെ് സ്ഥാപിച്ച ് ജി.ഐ സനറൃ് കവലി സ്ഥാപിക്കാ   

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം എസ്റ്റികമറൃ് തനാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 18.66 ലക്ഷം 

രൂപയാണ് എസ്റ്റികമറൃ്  സക. ആവിസെ കവലി നിര്മ്മിക്കുന്നുന്നതിന് PWD യുസെ ഄനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ആത് PWD യുസെ ഈെമസ്ഥതയിലളൃതായതിനാല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസന്റ വിഹിത 

മുപകയാഗിക്കാ    തെസ്സമുണ്ട്. ആതിനാവശേമായ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നുന്നതിന് ശുേിതതമിഷ  

എക്സികിട്ടീവ് ഡയറക്ടര്ക്ക് കത്തയച്ചു. ശുേിതതമിഷ   നല്ുന്ന സഹായ പദ്ധതിയില്  മുകളില്  

പറഞ്ഞ ഘെകം ഈ്സെൊത്തതിനാല്  കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയുസെ പ്രകതേക ഄനുമതി 

ലഭിക്കുന്നുകയാസണങ്കില്  അവശേം പരിഗണിക്കുന്നുന്നതാസണന്ന് ശുേിതതമിഷ  എക്സികിട്ടീവ് 

ഡയറക്ടര്  ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതിസന്റ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ശുേിതതമിഷസന്റ വാര്ഷിക 

പദ്ധതിയില്  ഈ്സെഞ്ഞൃത്തി ഫണ്ട് നല്ുന്നതിന് കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയുസെ ഄനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മുകളില്  പറഞ്ഞ സവളൃച്ചാട്ടത്തിസല മലിനമായ ജലം ഒം കിസയത്തന്നത് 

കണ്ണൂര്  നഗരപ്രകദശത്തം സമീപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തകളിലം ുെിസവളൃസമത്തിക്കുന്നുന്ന പഴശ്ശി 

പദ്ധതിയിലാണ്. 
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4.71 കെകങ്ങാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 10.11.2022 സല കത്്ത (SRG 1375/22 – CC/763/22). 
 

 വിഷയം: ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല 20 മുതല്  70 വയസ്സുവസരയുളൃവര്ക്ക് ആ ഷതറ സ് 

പരിരക്ഷ നല്ുന്ന സ സംബചിച്ച.് 
 

 

കപ്രാ.നം: 163/23 ഄെങ്കല്  10,00,000  രൂപ 

(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് പൗരന്മാര്ക്ക് ആ ഷതറ സ് പരിരക്ഷ 
 

കെകങ്ങാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല 20 മുതല്  70 വയസ്്സ വസരയുളൃ അളുക്ക്്ക  

ഄപകെമരണം സംഭവിച്ചാല്  1.00 ലക്ഷം രൂപയും ഄവരുസെ ഄപകെ േികിത്സയ്കക്ക് 25,000 

രൂപയും നല്ുന്നതിന് ആ ഷതറ സ് പദ്ധതിയില്  കേരാനാണ് കപ്രാജക്ട്. വാര്ഷിക പ്രീമിയം 

40 രൂപ. ഇ കപ്രാജക്ടിന് കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയുസെ പ്രകതേകാനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

 

4.72 മലപ്പുറം  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 4.11.2022 സല കത്തം ഄനുബചകരഖകളും (SRG 1258/22 – 

CC/683/22). 
 

 വിഷയം: ുട്ടിക്ക്ക് കപാഷക സമൃദ്ധമായ അഹാരം നല്ുന്നത് സംബചിച്ച.് 
 

 

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

(വികസനഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് മലപ്പുറം കലാക്ക് ഄമ്മമനസ് തങ്കമനസ്സ് പദ്ധതി 

 

ുട്ടികളുസെ അകരാഗേ പരിപാലനത്തിനു കവണ്ടിയാണ് കപ്രാജക്ട്. നവജാത ശിശുവിന് 

ഗര്ഭധാരണം മുതല്  ുട്ടിയുസെ രണ്ടാം പിറന്നാ്  വസരയുളൃ 1000 ദിവസസത്ത പരിേരണമാണ് 

ഈകേശിക്കുന്നുന്നത്. ഇ പദ്ധതിയുസെ ഭാഗമായി കലാക്കിനു കീഴിലളൃ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തകളില്  

സമഡിക്കല്  കോമ്പ് സംഘെിെിച്ച ് സതരസഞ്ഞഞ്ഞൃക്കസെഞ്ഞൃന്ന ഗര്ഭിണിക്ക്കുന്നും മുലയൂട്ടുന്ന 

ഄമ്മമാര്ക്കുന്നും ഄങ്കണവാെി മുകഖന ആകൊ്  നല്ുന്ന കപാഷകാഹാരങ്ങ്ക്കുന്നു പുറസമ കപ്രാട്ടീ   

ഄെങ്ങിയ പാല്, മുട്ട, പയര്വര്ഗങ്ങ്, കാര്കബാ റഹക്റൃ്  ഄെങ്ങിയ കഗാതമ്പ്, മറൄ 

ധാനേങ്ങ്, റഫബര്  ഄെങ്ങിയ ഓെ്സ്, ബിസ്ക്കറൃ്, ബ്രഡ്, വിറൃമി   ഄെങ്ങിയ ഄണ്ടിെരിെ്, 

ബദാം എന്നീ ഭക്ഷണ പദാര്ഥങ്ങളും ുട്ടിക്ക്ക് കബബി ഫുകളം നല്ുന്നതാണ് പദ്ധതി. 

ടിൊസത ഗര്ഭിണിക്ക്കുന്നും മുലയൂട്ടുന്ന ഄമ്മമാര്ക്കുന്നും സമഡിക്കല്  കോമ്പ്, കൗണ്സിലിംഗ്, 

മാനസികകാല്ലാസം, ൂതറുശതമാനം പ്രതികരാധ ുത്തിവയ്പ് എന്നിവയും ഇ പദ്ധതിയിലൂസെ 

ലക്ഷേമിഞ്ഞൃണ്ട്. ൂതതന കപ്രാജക്ടുക്ക്കുന്നു കവണ്ടിയുളൃ ജില്ലാതല കമ്മിറൃി ആതിനു ഄനുമതി 

നിരസിച്ചു. പ്രകതേകാനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  
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4.73  മങ്കെ  കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

ബഹു.മങ്കെ എം.എല്.എയുസെ 26.11.2022 സല കത്തം മങ്കെ കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡന്റിസന്റ 
24.11.2022 സല കത്തം മങ്കെ കലാക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുസെ 25.11.2022 സല MKD-
139/19-ാാാം നമ്പറായുളൃ സാക്ഷേ പത്രല്ലൃം (SRG 1363/22). 

 

 വിഷയം: പട്ടികജാതി സകങ്കതങ്ങളില്  മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നുന്നത് സംബചിച്ച ്
 
 

i കപ്രാ.നം: 25/23 ഄെങ്കല്  4,96,000  രൂപ 

(എസ്.സി.പി) 

 കപര് എസ്.സി.കകാളനികളില്  മിനി മാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കല്  

ii കപ്രാ.നം: 59/23 ഄെങ്കല്  14,00,000  രൂപ 

(ജനറല് ) 

 കപര് മങ്കെ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിസല വിവിധ 
എസ്.സി കകാളനികളില്  റഹമാസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കല്   

 

കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത പ്രകദശസത്ത വിവിധ പട്ടികജാതി സകങ്കതങ്ങളില്  മിനിമാസ്റ്റു റലറൃ് 

സ്ഥാപിക്കാനാണ് മുകളില്  പറഞ്ഞ രണ്ടു കപ്രാജക്ട് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത 

തനാറാക്കിയിരിക്കുന്നുന്നത്. ലഹരി പദാര്ഥങ്ങളുസെ വോപനല്ലൃം സാമൂഹേ വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനല്ലൃം 

വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹേരേത്തില്  മിനിമാസ്റ്റ് റലറൃ് സ്ഥാപികക്കണ്ടത് അവശേമാസണന്ന് 

കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ണ്ണ്ടികാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. മിനിമാസ്റ്റ് റലറൃ് സ്ഥാപിച്ചാല്  ഄതിസന്റ 

ഄറൃുറൃെണിയും റവദിത ോര്ും വഹിക്കുന്നുസമന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തക്  ഄറിയിച്ചിട്ടുസണ്ടന്ന്  

കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ണ്ണ്ടികാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. താസഴ 

പറയുന്ന എസ്.സി സകങ്കതങ്ങളിലാണ് മിനിമാസ്റ്റ് റലറൃ് സ്ഥാപിക്കുന്നുന്നസതന്ന് കലാക്ക് 

പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്  സാക്ഷേ സെഞ്ഞൃത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

1) സനച്ചിനികക്കാെ് കകാളനി – മങ്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

2) പാലാപറമ്പ് കകാളനി - മങ്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

3) ടിമ   ുന്നത്ത് കകാളനി - മങ്കെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

4) പട്ടീല്  പറമ്പ് കകാളനി – ടിട്ടിലങ്ങാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

5) ഄണിയം പുറം കകാളനി – മൂര്ക്കനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

6) കണക്ക   സതാെി കകാളനി – പുഴക്കാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

7) ലക്ഷം വീഞ്ഞൃ കകാളനി – പുഴക്കാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

8) ഄകബദ്കര്  എസ്.സി കകാളനി – മൂര്ക്കനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

9) കമകല പിലാക്കാെ് കകാളനി – മക്കരെറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

10) ോളക്കല്  കകാളനി – ുറുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

11) മങ്ങാരം എസ്.സി കകാളനി – ടിട്ടിലങ്ങാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
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4.74 അറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാപ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 29.10.2022 സല കത്്ത (SRG 1236/22 – CC/298/22). 
 

 വിഷയം: സതരുല്ലൃവിളക്ക് ഄറൃുറൃെണി നെത്തിയതിസന്റ  സക നല്ുന്ന സ സംബചിച്ച ് 
 

 

കപ്രാ.നം: 144/23 ഄെങ്കല്  3,00,000 രൂപ 

(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് സതരുല്ലൃവിളക്കുന്നുകളുസെ വാര്ഷിക ഄറൃുറൃെണി 
 

സതരുല്ലൃവിളക്കുന്നുകളുസെ ഄറൃുറൃെണിക്ക് 2020-21 വര്ഷം കപ്രാജക്ട് ്സറൃഞ്ഞൃത്തിരുണ്ട്. പ്രല്ലത്തി 

ൂരര്ത്തിയാക്കാത്തതില്  2021-22 വര്ഷം സ്പില്  ഓവറായി ഈ്സെഞ്ഞൃത്തി. ഄറൃുറൃെണി നെത്തി 

ബ്ബുക്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളൃതിനാല്  ബില്   സക നല്ുന്നതിന് ഭരണ സമിതി ്ക കഠമാമായി 

തീരുമാനസമഞ്ഞൃത്ത. എന്നാല്  താസഴ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാല്  പ്രല്ലത്തി നെത്തിയ അ്ക്ക്  സക 

നല്കാ   കഴിയുന്നില്ല എന്നറിയിച്ചുസകാണ്ട് കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയുസെ പരിഗണനയ്ക്കായി 

നല്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. 

i. സെണ്ടര്  കഫാമില്  എസ്റ്റികമറൃ് കറകറൃാ, കൃതേമായ വിവരങ്ങകളാ ഒകൊ 

കരഖസെഞ്ഞൃത്തിയിട്ടില്ല. 

ii. നിരതദ്രവേം ഄെവാക്കിയിട്ടില്ല 

iii. സെണ്ടര്  കഫാമികനാസൊെം പ്രാഥമിക കരാര്  ഈെമ്പെി സമര്െിച്ചിട്ടില്ല 

iv. കരാര്  ്സറൃഞ്ഞൃത്ത വേക്തി പഞ്ചായത്തമായി കരാറില്  ്ര്സെഞ്ഞൃകകയാ 

നിയമനുസൃതമായ ഄഞ്ചുശതമാനം  സക ഒഞ്ഞൃക്കകകയാ സേട്ടിട്ടില്ല. 

v. സമയിന്റന സ് നെത്തി ബ്ബ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ട്ളൃ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

സമമ്പര്മാരുസെ സാക്ഷേപത്രം നല്കിയിട്ടില്ല. 
 

4.75 അറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 29.10.2022 സല കത്തം അറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

സസക്രട്ടറിയുസെ 29.08.2022 സല A4-306 (1)/22-ാാാം നമ്പര്  കത്തം  (SRG 1234/22  – CC/297/22) 
 

 വിഷയം:  സതരുല്ലൃവിളക്കുന്നു സ്ഥാപിച്ചതിസന്റ  സക കരാറുകാരനു നല്ുന്ന സ സംബചിച്ച.് 
 

 

കപ്രാ.നം: 143/22 ഄെങ്കല്  4,91,175 രൂപ 
 വികസനഫണ്ട് – ജനറല്  4,90,000 രൂപ 
 തന സഫണ്ട് 1175 രൂപ 
കപര് എല്.ആ.ഡി സതരുല്ലൃവിളക്ക് വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കല്   

 

സതരുല്ലൃവിളക്കുന്നു സ്ഥാപിക്കാനായി 2020-21 ല്  കപ്രാജക്ട് എഞ്ഞൃത്തിരുണ്ട്. ശ്രീ 

കമലാസന , പ്രതീക്ഷ എന്റര്റപ്രസസ് എന്നയാളുസെ സെണ്ടര്  അണ് ഄംഗീകരിച്ചത്. 

കരാറുകാരന് 2021 മാര്ച്ചിനകം  സക നല്കാത്തതിനാല്  2021-22 ല്  ആത് സ്പില്ഓവര്  അയി 

ഈ്സെഞ്ഞൃത്തി. എന്നാല്  താസഴ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാല്  ആ സവസര  സക നല്കാ   

കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.  
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i. സെണ്ടര്  കഫാമില്  എസ്റ്റികമറൃ് കറകറൃാ, കൃതേമായ വിവരങ്ങകളാ ഒകൊ 

കരഖസെഞ്ഞൃത്തിയിട്ടില്ല. 

ii. നിരതദ്രവേം ഄെവാക്കിയിട്ടില്ല 

iii. 20 വാെ്സിസന്റ ബ്ബ് സ്ഥാപിക്കുന്നുന്നതിനുകവണ്ടിയാണ് കപ്രാജക്ട് രൂപീകരിച്ച സം 

സെണ്ടര്  ക്ഷണിച്ച സം. സെണ്ടര്  ക്ഷണിച്ചകൊ്  കരാര്  ്സറൃഞ്ഞൃത്ത അ്  ഒഴിസക 

ബാക്കിസയല്ലാവരും 20 വാെ്സിസന്റ നിരക്കാണ് കരഖസെഞ്ഞൃത്തിയത്. സെണ്ടര്  

ഄംഗീകരിച്ച ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തില്  14 വാെ്സ് ബ്ബ് വാങ്ങി 

സ്ഥാപിക്കുന്നുന്നതിന് തീരുമാനസമഞ്ഞൃത്ത. ആതനുസരിച്ച ് 14 വാെ്സിസന്റ ബ്ബാണ് 

കരാറുകാര   സ്ഥാപിച്ചത്. 

iv. കരാര്  ്സറൃഞ്ഞൃത്ത വേക്തി പഞ്ചായത്തമായി കരാറില്  ്ര്സെഞ്ഞൃകകയാ 

നിയമാനുസൃതമായ 5 ശതമാനം  സക ഒഞ്ഞൃക്കുന്നുകകയാ സേട്ടിട്ടില്ല. കരാറിസന്റ എല്ലാ 

കപജിലം കരാറുകാര   ഒെിട്ടിട്ടില്ല. 

v. ബ്ബിസന്റ ഗുണനിലവാരം സാക്ഷേപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല 
 

ആതിസന്റ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  കരാറുകാരന്  സക നല്ുന്നത് സംബചിച്ച ്

കകാഓര്ഡികനഷ   കമ്മിറൃിയുസെ തീരുമാനത്തിന് വിഷയം നല്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

 

 

 

4.76 അലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിസന്റ 02.12.2022 സല കത്ത്  (SRG 1374/22). 
 

 വിഷയം:  വനിതാ ഗ്രൂപ്പുക്ക്ക് ലാബറട്ടറിക്   സെങ്ങുവാ   ധനസഹായം നല്ുന്ന സ 

സംബചിച്ച.്   
 

വനിതാ ഗ്രൂപ്പുക്ക്ക് ലാബറട്ടറിക്   സെങ്ങുവാ   ധനസഹായം നല്ുന്നതിന്  കപ്രാജക്ടുക്  

തനാറാക്കാ   ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഈകേശിക്കുന്നുണ്ട്. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുസെ 

സബ്സിഡി മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം വനിതകളുസെ സതയം സതാഴില്  സംരംഭങ്ങ്ക്ക് നല്കാല്ലൃന്ന 

ധനസഹായം അസക സേലവിസന്റ 75 ശതമാനമാണ്. (പരമാവധി 3.75 ലക്ഷം രൂപ). 

സമഡിക്കല്  ഓഫീസറുസെ റികൊര്ട്ട് പ്രകാരം ലാബറട്ടറി ഈപകരണങ്ങ്ക്കുന്നു മാത്രം 21.30 ലക്ഷം 

രൂപയാും. ഄെിസ്ഥാന സൗകരേത്തിനുളൃ സേലവ് ആതിനു പുറസമ വരും. ലാബറട്ടറി 

സ്ഥാപിക്കുന്നുന്നതിന് എത്ര രൂപ ധനസഹായം നല്കാസമന്ന് മാര്ഗകരഖയില്  പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 

ഄതിനാല്  ലാബറട്ടറി  സെങ്ങുന്നതിന് തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തില്  നിണ്ട് നല്കാല്ലൃന്ന 

ധനസഹായം എത്രസയന്ന് വേക്തത വരുത്തണസമന്നാവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.    
 

 

4.77 മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത പ്രസിഡന്റിസന്റ 11.12.2022 സല DP/MPM/26/22-ാാാം നമ്പര്  കത്ത്  

(SRG 1384/22). 
 

 വിഷയം:  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഄദ്ധേക്ഷകുന്നതളൃ വീെിസന്റ വാെക സംബചിച്ച.്   
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ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിസന്റ ഔകദോഗികാവശേങ്ങ്ക്ക് വീഞ്ഞൃ വാെകയ്ക്ക് എഞ്ഞൃക്കുന്നുന്നതിന് 

നിലവില്  ഄനുവദിക്കുന്നുന്ന  സക 5,000 രൂപയാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് 

ഓഫീസില്  എത്തന്നതിന് 70 കികലാമീറൃകറാളം സഞ്ചരിക്കണം. ആ സ 

പ്രാകയാഗികമല്ലാത്തതിനാല്  ഓഫീസിനഞ്ഞൃത്ത് വീഞ്ഞൃ വാെകസയ്ക്കഞ്ഞൃത്തിട്ടുണ്ട്. വാെക 15,000 രൂപ. 

വനിതക്ക്ക് മേരക്ഷിതമായ താമസസൗകരേത്തിന് സേലല്ലൃ ടിഞ്ഞൃം. ഄതിനാല്  പ്രതിമാസ വീഞ്ഞൃ 

വാെക 15,000 രൂപസയങ്കിലം അയി ഈയര്ത്തണസമന്നാവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.    
 

 

4.78 മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത പ്രസിഡന്റിസന്റ 09.12.2022 സല MPM/DP/30/2022-ാാാം നമ്പര്  കത്ത്  

(SRG 1385/22). 
 

 വിഷയം:  ഄഭേിവിദേരായ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്സെട്ട ഈകദോഗാര്ഥിക്ക്്ക  

പരിശീലനം നല്ുന്നത് സംബചിച്ച.്    
 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2022-23 ല്  പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിസല ഈകദോഗാര്ഥികളായ 

യുവതി യുവാക്ക്ക്ക് സര്ക്കാര്  ഓഫീമേകളിലം അശുപത്രികളിലം സപാ സകമഖലാ 

സ്ഥാപനങ്ങളിലം ആകന്റണ്ഷിെ് പരിശീലനം എന്ന കപരില്  കപ്രാജക്ടു ്സറൃഞ്ഞൃത്തിട്ടുണ്ട്. അസക 

75 ഈകദോഗാര്ഥിക്ക്ക് വിവിധ ഓഫീമേകളിലം അശുപത്രികളിലം പരിശീലനം നല്ുണ്ട്. 

ആതില്  22 ഈകദോഗാര്ഥിക്   ഡി.എം.എല്.െി  കകാഴ്സ് പാസ്സായിട്ടുളൃവരാണ്. ആവസര ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലളൃ ജില്ലാ അശൂപത്രികളികലക്കാണ് നികയാഗിച്ചിട്ടുളൃത്. ആവര്ക്ക് പ്രസ്തുത 

സ്ഥാപനങ്ങളില്  പരിശീലനം നല്കിവരസവ ആവരുസെ ഡി.എം.എല്.െി കയാഗേത 

സര്ട്ടിഫിക്കറൄക്  പാരാസമഡിക്കല്  കൗണ്സിലിസന്റ ഄംഗീകാരമില്ലാത്തവയാസണണ്ട്ം 

സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഈകദോഗാര്ഥിക്ക്ക് മാത്രസമ ആത്തരത്തില്  

പരിശീലനം നല്കാല്ലൃ എണ്ട്ം ഄറിയിച്ച ് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. േില സ്ഥാപന കമധാവിക്  

പരിശീലനാര്ഥികളുസെ കയാഗേത സര്ട്ടിഫിക്കറൃിന് ഄംഗീകാരമില്ല എന്ന കാരണം കാണിച്ച ്

പരിശീലനത്തിന് നികയാഗിക്കാ   വിസമ്മതം ഄറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആവര്  നിലവില്  രണ്ട് മാസ 

കാലയളവില്  വിവിധ അശുപത്രികളില്  പരിശീലനം കനെിയിട്ടുളൃവരാണ്. പദ്ധതി 

മാര്ഗകരഖയില്  എം.എല്.െി കകാഴ്സുക്  ൂരര്ത്തിയായവര്ക്ക് പരിശീലനം നല്കാം എന്ന് 

മാത്രസമ പരാമര്ശിക്കുന്നുണ്ട്ളൄ. ഄവ സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് 

കനെിയതായിരിക്കണസമന്ന് പ്രകതേകം പരാമര്ശിച്ചിട്ടില്ല. ആതിസന്റ ഄെിസ്ഥാനത്തിലാണ് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 22 ഈകദോഗാര്ഥികസള  വിവിധ അശുപത്രികളില്  പരിശീലനത്തിന് 

നികയാഗിച്ചിട്ടുളൃത്. പരിശീലനം 2 മാസം ൂരര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുളൃതിനാല്  ഄവര്  റസ്റ്റപന്റിന് 

ഄര്ഹരുമാണ്. ഡി.എം.എല്.െി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഈകദോഗാര്ഥിക്ക് പരിശീലനം നല്ുന്നത് വഴി 

പ്രതിമാസം 8000 രൂപയാണ് റസ്റ്റഫന്റ് ഄനുവദികക്കണ്ടത്. പ്രസ്തുത ആനത്തില്  അസക 22 

ഈകദോഗാര്ഥിക്ക്ക് പ്രതിമാസം 8000 രൂപ നിരക്കില്  2 മാസകത്തക്ക് അസക 3,52,000 രൂപ 

നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  

 ഇ സാഹേരേത്തില്  മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2022-23 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  

പട്ടികജാതി വിഭാഗം യുവതീ-യുവാക്ക്ക്കുന്നും സര്ക്കാര്  ഓഫീമേകളിലം, അശുപത്രികളിലം 
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സപാ സകമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലം പരിശീലനം നല്കിയ 22 ഡി.എം.എല്.െി 

ഈകദോഗാര്ഥിക്ക്ക് റസ്റ്റപന്റ് ആനത്തില്  ഄനുവദിച്ച 3,52,000/- രൂപയ്ക്ക് സാകരകരണം 

നല്കണസമന്നാവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒെം ആത്തരം കകാഴ്സുക്  സംബചിച്ച ് മാര്ഗകരഖയില്  

ടിഞ്ഞൃതല്  വേക്തത  വരുത്തണസമണ്ട്ം അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.     
 

 

4.79 സകാന്നത്തെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ബഹു.ജലവിഭവ വുെ് മന്ത്രിയുസെ 09.11.2022 സല 10804/R1/IDK/M(WR)/2022-ാാാം നമ്പര്  കത്തം 
സകാന്നത്തെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത റവസ് പ്രസിഡന്റിസന്റ 8.11.2022 സല കത്തം സകാന്നത്തെി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുസെ 27.09.2022 സല 9(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  
 (SRG 1338/22). 

 വിഷയം:  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഄസി.എഞ്ചിനീയര്ക്ക് വാഹനം വാെകയ്ക്ക് എഞ്ഞൃക്കുന്നുന്നത്  

സംബചിച്ച.് 
 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാര്ഗകരഖ പ്രകാരം (28.05.2022 സല 115/22/തസതഭവ 

നമ്പര്  ഈത്തരവ് ) എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് സതം മായി വാഹനമിസല്ലങ്കില്  വാഹനം 

വാെകസയ്ക്കഞ്ഞൃക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 2017-നു കശഷമുളൃ കമാഡല്  വാഹനമാണ് വാെകയ്ക്ക് 

എഞ്ഞൃക്കാല്ലൃന്നത്. ആങ്ങസനയുളൃ വാഹനം വാെകസയ്ക്കഞ്ഞൃക്കാ   സകാന്നത്തെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

രണ്ടു പ്രാവശേം കതകട്ടഷ   ക്ഷണിസച്ചങ്കിലം വാഹനം ലഭിച്ചില്ല. ആഞ്ഞൃക്കി ജില്ലയില്  പലയിെത്തം 

‘കഫാര്വീല് ’ വാഹനകമ ഈപകയാഗിക്കാ   കഴിയു. 2017-നു കശഷം  കഫാര്  വീല്  വാഹനം 

കമ്പനിക്  വിതരണം സേയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഄറിയിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഄതിനാല്  2017 

നു കശഷമുളൃ കമാഡല്  വാഹനം തസന്ന വാെകസയ്ക്കഞ്ഞൃക്കണസമന്ന നിബചന 

ഒഴിവാക്കണസമന്നാവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.      
 

 

4.80 കെകങ്ങാെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 10.11.2022 സല കത്്ത  (SRG 1098/22 – CC /762/22). 
 

 വിഷയം:  പച്ചക്കറി താങ്ങുവില സംബചിച്ച ് 
 

കപ്രാ.നം: 265/23 ഄെങ്കല്  1,00,000 രൂപ 
(തനത് ഫണ്ട് ) 

കപര് പച്ചക്കറി താങ്ങുവില സബ്സിഡി 
 

കെകങ്ങാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല കാര്ഷിക വിപണന കകന്ദ്രം വഴി പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് 

താങ്ങുവില നല്ുന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. ആ സ നെൊക്കാ   പ്രകതേകാനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  
 

 
 

4.81 ഈണിക്കുന്നുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

കകാഴികക്കാെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 09.12.2022 സല കത്തം ഈണിക്കുന്നുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുസെ 21.10.2022 സല 13/1-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1390/22 – CC /826/22). 

 വിഷയം:  പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക് ഓകട്ടാറിക്ഷ നല്ുന്നത് സംബചിച്ച ് 
 

കപ്രാ.നം: 137/23 ഄെങ്കല്  6,00,000 രൂപ 
 എസ്.സി.പി 1,20,000 രൂപ 
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 ബാങ്ക് വായ്പ 4,80,000 രൂപ 
കപര് പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക് മുേക്രവാഹന വിതരണം 

 

പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്്ക ഓകട്ടാറിക്ഷ വാങ്ങി നല്ുന്നതിന് 2021-22 വര്ഷം 

ഗ്രാപഞ്ചായത്ത് കപ്രാജക്ട് തനാറാക്കിയിരുണ്ട്. ബാങ്ക് കലാണ്  ലഭിക്കുന്നുന്നതിനുളൃ നെപെി ക്രമം 

കഴിഞ്ഞവര്ഷം ൂരര്ത്തിയാക്കാ   കഴിയാത്തതിനാല്  ശ്രീ.മകനാജ് തയ്യുളൃതില്, ശ്രീ.ജിനീഷ് 

മുളിയമ്പിലകല്  എന്നിവര്ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  നിണ്ട്ളൃ ധനസഹായം നല്കാ   

കഴിഞ്ഞില്ല. ഇ വര്ഷം ആവര്ക്ക് ബാങ്ക് കലാണ്  ലഭിക്കുന്നുകയും ആവര്  ഓകട്ടാറിക്ഷ വാങ്ങുകയും 

സേയ്തു. ആവര്ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  നിണ്ട്ളൃ വിഹിതം നല്ുന്നതിന് ഄനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  

 

4.82 കെമക്കുന്നുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

എറണാുളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 29.10.2022, 28.10.2022 എന്നീ തീയതികളിസല കത്തകളും 

കെമക്കുന്നുെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുസെ 18.10.2022 സല 2(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  

(SRG 1188/22 – CC/722/22) 
 

 വിഷയം:  പഠനമുറി നിര്മ്മിച്ചതിസന്റ ഄവസാനഗകള നല്ുന്ന സ സംബചിച്ച ്
 

 

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

കപര് പട്ടികജാതി വിദോര്ഥിക്ക്ക് പഠനമുറി 
 

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിസല വിദോര്ഥിക്ക് പഠനമുറി നിര്മ്മിച്ചു നല്ുന്നതിന് 2021-22 ല്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കപ്രാജക്ട് ്സറൃഞ്ഞൃത്തിരുണ്ട്. റഹസ്കൂ്  വിദോര്ഥിയായ രാസ രാജീവ് (S/o 

മേനിത രാജീവ് ) -സന  ഇ പദ്ധതിയിസല ഗുണകഭാക്താവായി സതരസഞ്ഞഞ്ഞൃക്കുന്നുകയും 

അദേസത്ത രണ്ടു ഗകള (50,000 രൂപ + 75,000 രൂപ) നല്ുകയും സേയ്തു. പഠനമുറി ഇ 

വര്ഷമാണ് ൂരര്ത്തീകരിച്ചത്. ൂരര്ത്തീകരിച്ച ഘട്ടത്തില്  രാസ രാജീവ് എന്ന വിദോര്ഥി  

മരണസെട്ടുകപായി. ഇ വര്ഷം സ്പില്ഓവറായി കപ്രാജക്ട് ഈ്സെഞ്ഞൃത്തിയിട്ടുണ്ട്. ുട്ടി 

മരണസെട്ടുസവങ്കിലം ഄവസാനഗകള നല്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  

 

4.83 സവച്ചൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

കകാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുസെ 24.11.2022 സല കത്തം സവച്ചൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഭരണസമിതിയുസെ 16.11.2022 സല 1(5)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1410/22  – CC/824/22) 
 

 വിഷയം:  പട്ടെക്കരി പാലം നിര്മ്മിച്ചതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നല്ുന്ന സ 

സംബചിച്ച.് 
 

 

കപ്രാ.നം: 140/23 ഄെങ്കല്  1,00,000 രൂപ 

(വികസനഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് മറൃം – പട്ടെക്കരി പാലം നിര്മ്മാണം – ഗുണകഭാക്തൃ സമിതിക്ക്  സക 
ഄനുവദിക്കല്   
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സവച്ചൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല ഄഞ്ചാം വാര്ഡില്  സകാഞ്ഞൃ സരുത്ത് – മറൃം കറാഡിലാണ് 

പട്ടെക്കരി പാലം. ്താനും മാസങ്ങ്ക്കുന്നു മുമ്പ് െിെര്  കലാറി കെണ്ട്കപായകൊ്  പാലം 

തകര്ണ്ട്കപായി. പാലം പുനര്നിര്മ്മിക്കാ   ഫണ്ടു കസണ്ടത്താ   ബുദ്ധമുട്ട് വന്നകൊ്  പ്രകദശ 

വാസിക്  ഫണ്ടു കശഖരിച്ച ്പാലം പുനര്നിര്മ്മിച്ചു. ആതിന് അസക 6.85 ലക്ഷം രൂപ സേലവായി. 

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

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് ഄനുവദിക്കണസമന്ന് പാലം നിര്മ്മാണ കമ്മിറൃി അവശേസെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഄസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയയര്  മുകഖന മൂലേനിര്ണയം നെത്തി നിര്മ്മിതിയുസെ 

ഗുണകമന്മ ഈറൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാലം നിര്മ്മിച്ച കമ്മിറൃിക്ക് 1.00 ലക്ഷം രൂപ വികസനഫണ്ടില്  

നിണ്ട് നല്കാ   ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  
 

 

 

 

4.84 മലപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിസന്റ് 25.11.2022 സല കത്തം ഄനുബചകരഖകളും  (SRG 

1367/22) 
 

 വിഷയം: ൂരകക്കാട്ടൂര്  പ്രാഥമികാകരാഗേ കകന്ദ്രത്തില്  ്ബുീനിംഗ് കം സഹല്െസറ  

നിയമിക്കുന്നുന്ന സ സംബചിച്ച.് 

 
 

 

കപ്രാ.നം: 107/22 ഄെങ്കല്  1,30,000 രൂപ 

(വികസനഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് ൂരകക്കാട്ട് പി.എച്ച.്സിയികലയ്ക്ക് ്ബുീനിംഗ് കം സഹല്െസറ നിയമിക്കല്  
 

കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിസന്റ നിയന്ത്രണത്തിലളൃ ൂരകക്കാട്ടൂരില്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുന്ന 

പി.എച്ച.്സിയില്  ്ബുീനിംഗ് സ്റ്റാഫിസന്റ താല്ക്കാലിക തിിക സൃ്ിച്ച ്നിയമനം നെത്തി കവതനം 

നല്ുന്നതിന് ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 
 

 

 

4.85 മലപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിസന്റ 25.11.2022 സല കത്തം (SRG 1365/22) 
 

 വിഷയം:  ൂരകക്കാട്ടൂര്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുന്ന പ്രാഥമികാകരാഗേ കകന്ദ്രത്തില്  ഫിസികയാ 

സതറാെിസ്റ്റിസന നിയമിക്കുന്നുന്ന സ സംബചിച്ച.്  
 

 

കപ്രാ.നം: 106/23 ഄെങ്കല്  3,93,000 രൂപ 

(വികസനഫണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് ഫിസികയാ സതറാെി യൂണിറൃികലയ്ക്ക് താല്ക്കാലികമായി ദിവസ 
കവതനാെിസ്ഥാനത്തില്  ഫിസികയാ സതറാെിസ്റ്റിസന നിയമിക്കല്  

 

ൂരകക്കാട്ടൂര്  പി.എച്ച.്സിയില്  ഒരു ഫിസികയാ സതറാെി യൂണിറൃ് അരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 

ഫിസികയാ സതറാെിസ്റ്റ് ആവിസെയുണ്ട് എങ്കിലം അഴ്ചയില്  രണ്ടു ദിവസം മാത്രകമ ഄവരുസെ 

കസവനം  ലഭിക്കുന്നുകയുളൄ. ബാക്കി ദിവസങ്ങളില്  ആവര്  കഹാം സകയര്  പ്രവര്ത്തനത്തിനു 

കപാും. ഄതിനാല്  ഫിസികയാ സതറാെിസ്റ്റിസന്റ ഒരു താല്ക്കാലിക തിിക സൃ്ിച്ച ് നിയമനം 

നെത്താനും കവതനം നല്കാനും ഄനുമതി അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  
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4.86 മലപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മലപ്പുറം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിസന്റ 25.11.2022 സല കത്തം മലപ്പുറം ഓഡിറൃ് ഓഫീസറുസെ 

26.05.2022 സല ുറിപ്പും ഄനുബച കരഖകളും (SRG 1366/22) 
 

 വിഷയം: അറു മീറൃറില്  താസഴ വീതിയുളൃ കറാകളക്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

നിര്മ്മിച്ചതിന് സാകരകരണം സംബചിച്ച ്
 

 

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

ുറഞ്ഞ വീതിയുളൃ കറാകളക്  നിര്മ്മിച്ചിരുണ്ട്. ആതികന്മല്  സംസ്ഥാന ഓഡിറൃ് വിഭാഗം 

ുറിസെം തിയിട്ടുണ്ട്.  പാണായി –ഄല്ലൃഞ്ഞിപ്പുറം കറാഡ് ൊറിംഗ് – അനക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

(കപ്രാ.നം. 45/21, സേലവ് 7,86,365 രൂപ), ഄത്താണിക്കല്  മണാരക്കല്  എസ്.സി കകാളനി 

കറാഡ് പുനരുദ്ധാരണം – ൂരകക്കാട്ടൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (കപ്രാ.നം.51/21, ഄെങ്കല്  3,69,214 രൂപ) 

എന്നീ പ്രല്ലത്തികളികന്മലാണ് ഓഡിറ്ൃ ുറിപ്പുളൃത്. എസ്.സി കകാളനികളില്  കറാകള്ക്്ക   

സപാ സസവ വീതി ുറവാസണന്ന് ണ്ണ്ടികാണിച്ച ് ഇ കപ്രാജക്ടുകളില്  സാകരകരണം 

നല്കണസമന്ന് അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒെം 6 മീറൃറില്  ുറല്ലൃ വീതിയുളൃ നാല കറാകള 

നിര്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുക്  2022-23 ല്  ്സറൃഞ്ഞൃത്തിട്ടുസണ്ടണ്ട്ം ഄവയുസെ നിര്വഹണത്തിന് 

ഄനുമതി നല്കണസമണ്ട്ം അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  
 

 

 

4.87 പുളിങ്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത 

പുളിങ്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിസന്റ 13.12.2022 സല SC3-105/22-ാാാം  നമ്പര്  കത്ത് (SRG 

1412/22) 
 

 വിഷയം: പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരുസെ വീഞ്ഞൃക്  സ്ഥിതി സേയ്യുന്ന ഭൂമി 

മണിട്ടുയര്ത്തന്നതിന് ഄനുമതി സംബചിച്ച ്
 

 

കപ്രാ.നം: 105/23 ഄെങ്കല്  6,50,000 രൂപ 

(എസ്.സി.പി) 

കപര് സവളൃസക്കട്ട് പ്രകദശസത്ത എസ്.സി വിഭാഗക്കാരുസെ താമസ ഭൂമി 
മണിട്ടുയര്ത്തല്  

 

പുളിങ്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിസല പട്ടികജാതി ുഞ്ഞൃംബങ്ങ്  താമസിക്കുന്നുന്ന വീഞ്ഞൃക്ക്കുന്നു ചുറൄം 

സവളൃം സകട്ടി നില്ക്കുന്നുന്ന സാഹേരേമുണ്ട്. വര്ഷത്തില്  8 മാസകത്താളം ഇ  സ്ഥിതി 

ഈണ്ടാും. ആത്തരം പ്രകദശം കല്ലുസകട്ടി ഈയര്ത്തന്നതിന് ഗുണകഭാക്താക്ക്ക്ക് സഹായം 

നല്ുന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. ആങ്ങസന ഗുണകഭാക്താക്ക്തസന്ന കല്ലുസകട്ടി 

മണിട്ടുയര്ത്തകമ്പാ്  ഄസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുസെ വാലികവഷസന്റ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  

പരമാവധി 50,000 രൂപ വസര ഄനുവദിക്കാനാണ് ഈകേശിക്കുന്നുന്നത്. ആതിന് ഄനുമതി 

അവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.  
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4.88 സനനാറൃി കര മുനിസിൊലിറൃി 

തിരുവനം പുരം ജില്ലാ കളക്ടറുസെ 15.12.2022 സല പി.എല്.ജി.1040/2022-23/ഡി.പി.സി/ഡി.പി.ഒ/ 

തിരു. നമ്പര്  കത്തം സനനാറൃി കര നഗരസഭ സസക്രട്ടറിയുസെ 14.12.2022 സല E2/22224/21-ാാാം 

നമ്പര്  കത്തം  (SRG 1413/22)  

 വിഷയം: സനനാറൃി കര മുനിസിൊലിറൃിയില്  റലഫ് ഭവന പദ്ധതിക്കുന്നു മാറൃി വകയ്ക്കണ്ട 

 സകയില്  ആളല്ലൃ വരുത്തണസമന്ന സ സംബചിച്ച ്

ഇ വര്ഷം 7.3466 കകാെി രൂപ വികസനഫണ്ട് (സാധാരണ വിഹിതം) 

വകയിരുത്തിയാണ്  സനനാറൃി കര നഗരസഭ അദേം പദ്ധതി തനാറാക്കിയത്. എന്നാല്  

വിഹിതം പുനഃക്രമീകരിച്ചകൊ്  6.267 കകാെി രൂപ മാത്രമാണ് ഄനുവദിച്ചത്. ആതില്  നിണ്ട്ം 1.54 

കകാെി രൂപ റലഫ് ഭവന പദ്ധതിയുസെ വായ്പ (മുതല്) തിരിച്ചെവായി ഈറവിെത്തില്  തസന്ന 

തിരിച്ചു പിെിച്ചു. വികസനഫണ്ട് ജനറല്  വിഭാഗത്തില്  1,25,34,000 രൂപ ഇ വര്ഷം റലഫ് 

ഭവനപദ്ധതിയ്ക്കായി മാറൃി വച്ചിരുണ്ട്. ഈറവിെത്തില്  നിണ്ട് തസന്ന 1.54 കകാെി രൂപ ുറല്ലൃ സേട്ട 

സാഹേരേത്തിലം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലം വികസന ഫണ്ടു ുറഞ്ഞതിനാലം റലഫ് ഭവന 

പദ്ധതിയ്ക്കായി വികസനഫണ്ടു ജനറലില്  നിണ്ട് മാറൃിവച്ച 1,25,34,000 രൂപ മറ്ൃ അവശേങ്ങ്ക്്ക 

ഈപകയാഗിക്കാല്ലൃന്ന രീതിയില്  മേകലഖാ കസാഫ്റ്റ് സവയറില്  ക്രമീകരണം സേനണ 

സമന്നാവശേസെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


