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

വികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 22.11.2022 നു 
നെന്ന കയാഖത്തിടെ നെപെികുറിപ്പ് 

 
കയാഖം ഉച്ചഔഴിഞ്ഞ് 3.00 മണിക്ക് ടസക്രട്ടറികയറ്റ് അനക്സ് II വിടല ലയം ഹാളില്  

ആരംഭിച്ചു. തകേശസവയംഭരണ-എക്സക്സസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി കയാഖത്തില്  അദ്ധ്യക്ഷത 
വഹിച്ചു. കയാഖത്തില്  പടെടുത്തവരുടെ കപരുവിവരം അനുബന്ധമായി 
കേത്തിരിന്നു..  

 

 
1. പദ്ധ്തി അവകലാഔനം 

 
തകേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  2022-23-ടല വാഷിഔ  പദ്ധ്തി രോകരാഖതി അവകലാഔനം  
 
22.11.2022 വടരയുളൃ ആടഔ പദ്ധ്തി  ടേലവ് 19.28 ശതമാനമാണ്. ട്രഷറിഔളില്  സമപ്പിച്ച  

ബില്ലുഔള്  കൂെി കേത്താല്  ഇത് 19.95 ശതമാനം വരും. ഏറ്റല്ലൃം കൂടുതല്   പദ്ധ്തി ടേലവ് 

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലം (23.42 ശതമാനം) ഏറ്റല്ലൃം കുറവ് എറണാകുളം ജില്ലയിലമാണ് 

(16.29ശതമാനം). 55.15 കഔാെി രൂപയുടെ 2647 ബില്ലുഔള്  ട്രഷറിയില്  ടപ ഡിംഖ് ആയി 

ഉണ്ട്. ടമയിെന സ് രാനാറു ക കൂെി കേത്താല്  ആടഔ 70.21 കഔാെി രൂപയുടെ 3828 

ബില്ലുഔളാണ് ട്രഷറിയില്  ടപെിംഖ് ആയി ഉളൃത്.  
 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനം  തിരിച്ചുളൃ  ടേലവ് വിവരം (ശതമാനം) 

ക്രമ 
നമ്പ  

തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനം 

ജനറല്  SCP TSP CFC Total 
UnTied Tied 

1 രാനാമ പഞ്ചായത്്ത 21.35 19.51 24.75 17.49 21.21 20.73 

2 കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 18.81 19.99 29.90 11.09 20.33 19.10 

3 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14.01 16.36 21.45 18.24 17.01 15.61 

4 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 24.61 14.60 14.26 16.88 9.87 20.06 

5 കഔാപ്പകറഷ   19.66 12.98 0.38 - 9.87 18.64 

6 ആടഔ 20.35 18.14 23.98 16.69 17.63 19.28 

 

ജില്ല തിരിച്ചുളൃ  ടേലവ് വിവരം (ശതമാനം) 

8 തിരുവനന്തരോരം 18.78 

9 ഔണ്ണൂ  17.61 

10 ഇടുക്കി 17.30 

11 ഔാസകഔാഡ് 16.97 

12 പത്തനംതിട്ട 16.47 

13 കഔാട്ടയം 16.45 

14 എറണാകുളം 16.29 

 

1 ആലപ്പുഴ 23.42 

2 വയനാെ് 22.18 

3 ടഔാല്ലം 21.84 

4 പാലക്കാെ് 21.52 

5 തൃശ്ശൂ  20.69 

6 കഔാഴികക്കാെ് 19.50 

7 മലപ്പുറം 18.96 
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രോതിയ കരാജക്ടുഔളുകെയും സ്പില്  ഒവ  കരാജക്ടുഔളുകെയും  തരം തിരിച്ചുളൃ ടേലവ്  താടഴ 
കേന്നു..  
 

 
തകേശഭരണ  
സ്ഥാപനം 

പദ്ധ്തി ടേലവ്  (ശതമാനം) 

രോതിയ കരാജക്ട് സ്പില്  ഒവ  
കരാജക്ട് 

ആടഔ 

രാനാമപഞ്ചായത്ത് 13.38 7.35 20.73 
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 12.68 6.42 19.10 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 8.83 6.78 15.61 
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 10.53 9.53 20.06 
കഔാപ്പകറഷ   10.44 8.19 18.64 
നഖരസഞ്ചയം 4.65 5.78 10.43 
ആടഔ 12.03 7.25 19.28 

 
മു   വഷങ്ങളില്    കക്ടാബ  31 വടരയുളൃ പദ്ധ്തി ടേലവ് (ശതമാനം) 

 
 കക്ടാബ  31 
2014-15 15.30 
2015-16 15.09 
2016-17 5.08 
2017-18 26.99 
2018-19 37.18 
2019-20 29.47 
2020-21 37.30 
2021-22 21.35 
2022-23 19.28 (As on 22.11.2022) 

 
 

വകുപ്പുതലം/ നിവഹണ ഉകദയാഖസ്ഥരുടെ പദ്ധ്തി ടേലവിടെ വിവരം 
(ഔയാരി ഒവ  വിഹിതം ഉള്ടപ്പടെ) 

 
ക്രമ 
നമ്പ  

 
വകുപ്പ് തല / നിവഹണ ഉകദയാഖസ്ഥരുടെ 

കപര് 

 
വഔയിരുത്തല്  
(തുഔ ലക്ഷം) 

 
ടേലവ് 
(തുഔ 
ലക്ഷം) 

 
ശതമാനം 

 
1 കാദി ആെ് വികല്ലജ് ഇ ഡസ്ട്രീീസ്  174.76 3.42 1.96 

2 വയവസായം 7,386.54 245.32 3.32 

3 ക്ഷീരവിഔസനം 9,646.63 360.24 3.73 

4 മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണം 2,283.09 107.89 4.73 

5 മൃഖസംരക്ഷണം 27,258.71 2,036.55 7.47 

6 പട്ടിഔവഗ വിഔസന വകുപ്പിടല 
ഉകദയാഖസ്ഥ  നിവഹണം നെുന്നന്ന 
കരാജക്ടുഔള്  

1,783.13 157.76 8.85 

7 കൃഷി 39,107.85 3,846.65 9.84 

8  തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ്  എഞ്ചിനീയറിംഖ് 
വിഭാഖം 

3,28,845.69 33,129.74 10.07 

9 ഫിഷറീസ് 3,610.42 365.10 10.11 
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10 പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒഫീസിടല 
ഉകദയാഖസ്ഥ  നിവഹണം നെുന്നന്ന 
കരാജക്ടുഔള്  

18,194.29 2,380.01 13.08 

11 നഖരസഭഔളിടല ഉകദയാഖസ്ഥ  
നിവഹണം നെുന്നന്ന കരാജക്ടുഔള്  

1,03,043.39 15,454.35 15 

12 ജില്ലാ-കലാക്ക്-രാനാമ പഞ്ചായത്തിടല 
ഉകദയാഖസ്ഥ  നിവഹണം നെുന്നന്ന 
കരാജക്ടുഔള്  

1,06,395.53 17,311.78 16.27 

13 രാനാമവിഔസനവകുപ്പിടല ഉകദയാഖസ്ഥ  
നിവഹണം നെുന്നന്ന കരാജക്ടുഔള്  

1,61,920.51 34,267.90 21.16 

14 വിദയാഭയാസം 17,607.33 5,021.94 28.52 

15 ആയുകവദം 1,843.60 565.45 30.67 

16 കഹാമികയാ 212.42 65.88 31.01 

17 സാമൂഹയനീതിയും വനിതാശിശുവിഔസനല്ലൃം 65,308.40 20,927.00 32.04 

18 ആകരാഖയം 24,282.25 8,256.70 34 

19 സിദ്ധ് 9.13 5.50 60.24 

 ആടഔ 9,18,913.67 1,44,509.18 15.73 
 

 

1.1) ഒകരാ കമകലയികലയും/വകുപ്പു ഉകദയാഖസ്ഥന്മാ  നിവഹണം നെുന്നന്ന 

കരാജക്ടുഔളുടെ ടേലവ് കയാഖം രകതയഔം വിലയിരുത്തി. തകേശഭരണസ്ഥാപന 

തലത്തില്  ഇെടപെല്  നെുന്നന്നകതാടൊപ്പം അതത് വകുപ്പിടെ കമധാവിഔളും പദ്ധ്തി 

നിവഹണത്തില്  ഇെടപട്ടാല്  മാത്രകമ പദ്ധ്തി നിവഹണം ഔാരയക്ഷമമാകു എ. 

കയാഖം വിലയിരുത്തി. അതിനാല്  മുഔളില്  പറഞ്ഞ കമധാവിഔളുടെ കയാഖം 

ഡിസംബ  ആദയവാരം വിളിക്കാ   തീരുമാനിച്ചു. തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ് 

അഡീഷണല്  േീഫ് ടസക്രട്ടറി ഇതിനാവശയമായ നെപെി രകതയഔം ശ്രദ്ധ് നല്ഔി  

സവീഔരിക്കണം. 

നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് 
 

1.2) തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 2022-23 വഷടത്ത വിഔസനഫണ്ട് രോതുക്കി 

നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ച ് വാഷിഔ പദ്ധ്തി കഭദഖതി ടേത് ് അന്തിമമാക്കണടമന്ന് 

നികേശം നല്ഔിയിരു.. 2022 നവംബ  17-നഔം ഈ നെപെി 

പൂത്തിയാക്കണടമന്നാണ് നികേശം നല്ഔിയിരുന്നടതെിലം തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്  ആവശയടപ്പട്ടതനുസരിച്ച ്സമയപരിധി നവംബ  25 വടര ദീഗിപ്പിച്ചു 

നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്. ഇതിനഔം 1135 തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  വാഷിഔ പദ്ധ്തി 

അന്തിമമാക്കി സമപ്പിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഇനിയും 47 രാനാമപഞ്ചായുന്നഔളും 8 കലാക്ക് 

പഞ്ചായുന്നഔളും രു ജില്ലാ പഞ്ചായുന്നം 8 മുനിസിപ്പാലിറ്റിഔളും രു 

കഔാപ്പകറഷനുമെക്കം 65 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് വാഷിഔ പദ്ധ്തി 

അന്തിമമാക്കി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് സമപ്പിക്കാനുളൃത്. ഈ തകേശഭരണ  

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം താടഴ കേന്നു.. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി പഞ്ചായത്ത് 
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ഡയറക്ട, നഖരഔാരയ ഡയറക്ട, രാനാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ  രകതയമായി ബന്ധടപ്പട്ട് 

അന്തിമ പദ്ധ്തി നവംബ  25-നഔം സമപ്പിക്കാനുളൃ നെപെി സവീഔരിക്കണം. 

നെപെി:- 1)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  
2)നഖരഔാരയഡയറക്ട  

3)രാനാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ  
4)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ)വകുപ്പ് 

 
2022-23 വാഷിഔ പദ്ധ്തി അന്തിമമാക്കി സമപ്പിക്കാത്ത തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  

 

ക്രമ 
നമ്പ  

തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ കപര് ക്രമ 
നമ്പ  

തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ കപര് 

1 ഔല്ലറ രാനാമപഞ്ചായത്ത് 34 പാഞ്ഞാള്  രാനാമപഞ്ചായത്ത് 

2 ഔരുംകുളം രാനാമപഞ്ചായത്ത് 35 ോലികേരി രാനാമപഞ്ചായത്ത് 

3 പഴയകു.കമല്  രാനാമപഞ്ചായത്ത് 36 കുതനൂ  രാനാമപഞ്ചായത്ത് 

4 പനയം രാനാമപഞ്ചായത്ത് 37 നകല്ലപ്പിളൃി രാനാമപഞ്ചായത്ത് 

5 പൂതന്നുളം രാനാമപഞ്ചായത്ത് 38 രോതൂ  രാനാമപഞ്ചായത്ത് 

6 ഔെര രാനാമപഞ്ചായത്ത് 39 തിരുകവഖപ്പുറ രാനാമപഞ്ചായത്ത് 

7 ടഔാടുമണ്  രാനാമപഞ്ചായത്ത് 40 ചുെത്തറ രാനാമപഞ്ചായത്ത് 

8 കുറ്റൂ  രാനാമപഞ്ചായത്ത് 41 ഇെക്കര രാനാമപഞ്ചായത്ത് 

9 ടനടുമ്പുറം രാനാമപഞ്ചായത്ത് 42 വഴിക്കെവ് രാനാമപഞ്ചായത്ത് 

10 നിരണം രാനാമപഞ്ചായത്ത് 43 പൂതാെിരാനാമപഞ്ചായത്ത് 

11 ടപരിങ്ങറ രാനാമപഞ്ചായത്ത് 44 മംഖല് പ്പാെിരാനാമപഞ്ചായത്ത് 

12 അമ്പലപ്പുഴ സൗത്ത് രാനാമപഞ്ചായത്ത് 45 പെ്നരാനാമപഞ്ചായത്ത് 

13 എഴുരോന്ന രാനാമപഞ്ചായത്ത് 46 പറളിരാനാമപഞ്ചായത്ത് 

14 ഔാത്തിഔപളൃി രാനാമപഞ്ചായത്ത് 47 കേലക്കരരാനാമപഞ്ചായത്ത് 

15 കുമാരരോരം രാനാമപഞ്ചായത്ത് 48 രോളിക്കീഴ്കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

16 മാകവലിക്കര ടതകക്കക്കര രാനാമപഞ്ചായത്ത് 49 പളൃം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

17 മുതുകുളം രാനാമപഞ്ചായത്ത് 50 പാമ്പാെി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

18 പാണ്ടനാെ് രാനാമപഞ്ചായത്ത് 51 വടുവകക്കാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

19 വീയ്യരോരം രാനാമപഞ്ചായത്ത് 52 അട്ടപ്പാെി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

20 അതിരമ്പുഴ രാനാമപഞ്ചായത്ത് 53 ടപാന്നാനി കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

21 ഭരണങ്ങാനം രാനാമപഞ്ചായത്ത് 54 മകഞ്ചശവരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

22 പാറകത്താെ് രാനാമപഞ്ചായത്ത് 55 നീകലശവരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

23 ടവച്ചൂ  രാനാമപഞ്ചായത്ത് 56 പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

24 അറന്നുളംരാനാമപഞ്ചായത്ത് 57 ടനയ്യാറ്റി ഔര മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

25 ഇടുക്കി, ഔഞ്ഞിന്നുഴിരാനാമപഞ്ചായത്ത് 58 വക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

26 ഔരുണാരോരംരാനാമപഞ്ചായത്ത് 59 ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

27 ഔടുങ്ങല്ലൂ രാനാമപഞ്ചായത്ത് 60 കഔാട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

28 ഔീരംപാറരാനാമപഞ്ചായത്ത് 61 ടഷാൂ  മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

29 കുന്നുന്നനാെ്രാനാമപഞ്ചായത്ത് 62 മകഞ്ചരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

30 മഴുവന്നൂ രാനാമപഞ്ചായത്ത് 63 തലകേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

31 പൂത്തൃക്കരാനാമപഞ്ചായത്ത് 64 പാലക്കാെ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

32 അവനൂ രാനാമപഞ്ചായത്ത് 65 തിരുവനന്തരോരം കഔാപ്പകറഷ   

33 കദശമംഖലംരാനാമപഞ്ചായത്ത് 
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2. മു   കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖ തീരുമാന രഔാരം നെപെി സവീഔരികക്കണ്ട 
വിഷയങ്ങള്  

2.1    21.08.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖതീരുമാന രഔാരം നെപെി സവീഔരികക്കണ്ട    

     വിഷയങ്ങള്  
 

2.1 കണ്ഡിഔ 4.4 

കഖാത്ര സാരഥി 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 07.07.2022 ടല PAN / 21113/2018 – J1 (DP) നമ്പ  ഔത്ത്  (SRG 664/22). 
 

 പട്ടിഔ വഗ വിഭാഖത്തിടല വിദയാഥിഔള്ക്ക് വിദയാലയത്തില്  കപാഔാ   സൗഔരയം 

രുന്നുന്നതിനുളൃതാണ് കഖാത്രസാരഥി പദ്ധ്തി. ഇത് പട്ടിഔവഗ വിഔസന വകുപ്പു 

മുകകനയാണ് നെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്  2020-21 മുതല്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും 

പട്ടിഔവഗ വിഔസന വകുപ്പും കൂെി കേന്നാണ് ഈ പദ്ധ്തി നെപ്പാന്നുന്നത്. റ്റി.എസ്.പി 

വിഹിതം കുറവായതിനാല്  പലകപ്പാഴും തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ആവശയമായ വിഹിതം 

ഔടണ്ടത്താ   ബുദ്ധ്ിമുട്ടാണ്. കഖാത്രസാരഥി പദ്ധ്തിയ്ക്കാവശയമായ തുഔയുടെ 50 

ശതമാനടമെിലം പട്ടിഔവഗ വിഔസന വകുപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കണടമന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  

ആവശയടപ്പട്ടിടുണ്ണ്ട്.  

 

പട്ടിഔവഗ വിദയാഥിഔളുടെ വിദയാഭയാസത്തിനായി പട്ടിഔവഗ  വിഔസനവകുപ്പ് മാറ്റി 

വച്ചിരിന്നുന്ന ശീഷഔത്തില്  നിന്ന് കഖാത്രസാരഥി പദ്ധ്തിക്കായി തുഔ മാറ്റിവയ്ക്കാടമ.ം 

ഇതിനുളൃ ടരാകപ്പാസല്  സക്കാരികലക്കയച്ചിടുണ്ടണ്ട.ം പട്ടിഔവഗ  വിഔസന ഡയറക്ടറുടെ 

രതിനിധി 21.08.2022 ടല കയാഖത്തില്  അറിയിച്ചു.  

ഒകരാ തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലം ഇത്തരത്തിലളൃ പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തിടല 

കുട്ടിഔളുടെ ഗുണകഭാക്തൃലിസ്റ്റ് TDO/TEO യും തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടല റ്റി.എസ്.പി 

കരാജക്ടുഔളുടെ നിവഹണ ഉകദയാഖസ്ഥനും സംയുമായമായി പരികശാധിച്ച ് അന്തിമമാക്കണം. 

ഇതനുസരിച്ച ് ആവശയമായ തുഔ പട്ടിഔവഗ വിഔസന ഡയറക്ട  വിഹിതം TDO മാക്ക്  

ക്സഔമാറണം. ഇങ്ങടന ക്സഔമാറി ലഭിന്നുന്ന തുഔ ആവശയമായ തുഔകയക്കാള്  കുറവാടണെില്  

കുറവ് എത്രയാടണ. ഔണക്കാക്കി ആ വിഹിതം കഖാത്രസാരഥി പദ്ധ്തി ഔാരയക്ഷമമായി 

നെുന്നന്നതിന് അതതു തകേശഭരണസ്ഥാപനം വഔയിരുത്തണം. ഇതിനാവശയമായ നികേശം 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറും നഖരഔാരയ ഡയറക്ടറും തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നല്ഔണം. 

ഇതു സംബന്ധിച്ച ് സവീഔരിച്ച നെപെിയികന്മല്  റികപ്പാടുണ് നല്ഔാ   പട്ടിഔവഗ വിഔസന 

ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തിയ രഔാരം ഡയറക്ടറുടെ  രതിനിധി താടഴപ്പറയും രഔാരം 

22.11.2022 ടല കയാഖത്തില്  റികപ്പാട്ട് ടേ.. 

കഖാത്രസാരഥി പദ്ധ്തിയ്ക്കായി ആടഔ 28.00 കഔാെി രൂപയാണ് ആവശയം. 13.00 കഔാെി 

രൂപ പട്ടിഔവഗവിഔസന വകുപ്പിടെ ക്സഔവശം ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതില്നി.ം 12.45 കഔാെി രൂപ 

കഖാത്രസാരഥി പദ്ധ്തിയ്ക്കായി ക്സട്രബല്  ടഡവലപ്ടമെ് ഒഫീസ/ക്സട്രബല്  എക്സറ്റ ഷ   

ഒഫീസമാക്ക് ക്സഔമാറാ   നെപെി സവീഔരിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  
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22.11.2022 ടല തീരുമാനം:- കഖാത്രസാരഥി സുഖമമായി നെുന്നന്നതിന് ഈ തുഔ ക്സട്രബല്  

ടഡവലപ്ടമെ് ഒഫീസ/ക്സട്രബല്  എക്സറ്റ ഷ   ഒഫീസമാക്ക് നല്ഔാനുളൃ നെപെി 

പട്ടിഔവഗ വിഔസന വകുപ്പ് ഡയറക്ട  സവീഔരിക്കണം. കുറല്ലൃളൃ തുഔ തകേശഭരണസ്ഥാപനം 

വഔയിരുത്തണം. പട്ടിഔവഗ വിഭാഖക്കാ  കൂടുതലളൃ രകദശങ്ങളില്  അതനുസരിച്ച ്അധിഔ 

വിഹിതം നല്ഔാനും പട്ടിഔവഗവിഔസന വകുപ്പ് ഡയറക്ട  നെപെി സവീഔരിക്കണം.  
  

നെപെി:- 1)ഡയറക്ട, പട്ടിഔവഗ വിഔസന വകുപ്പ്  
2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

 

2.1 കണ്ഡിഔ 4.24 

ടനല്ലിയാമ്പതി രാനാമപഞ്ചായത്്ത   
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 13.07.2022 ടല PAN/10333/2022-J2(DP) നമ്പ  ഔുന്നം ടനല്ലിയാമ്പതി 
രാനാമപഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 27.06.2022 ടല A4-595/2021-ടല ഔുന്നം ടനല്ലിയാമ്പതി 
രാനാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 22.02.2022 ടല 6/4, 24.03.2022 ടല  
9/1- എന്നീ നമ്പറായുളൃ തീരുമാനങ്ങളും അനുബന്ധകരകഔളും  (SRG 687/22) 
 

 

ടനല്ലിയാമ്പതി രാനാമപഞ്ചായത്ത് 2021-22 വഷം പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തിടല 90 

കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഭവന നിമ്മാണത്തിന് കരാജക്ട് എടുത്തിരു.. 6.00 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് 

നല്കുന്നത്. ഇതിനായി ആടഔ 5.40 കഔാെി രൂപയാണ് വഔയിരുത്തിയിരുന്നത്. 

രാനാമപഞ്ചായത്തിടല 5-ാാാം വാഡില്  രോല്ലുഔാെ് കഔാളനി രകദശുന്നളൃ ഒകരാ പട്ടിഔവഗ   

കുടുംബത്തിനും കരക്ക  വീതം ഭൂമി സക്കാ  നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്താണ് വീെ് നിമ്മിച്ചു 

നല്കുന്നത്. ഈ വീടുഔള്  നിമ്മിന്നുന്നതിന് ഇ സ്റ്റിറ്റഫട്ട് കഫാ  ടസാക്സസറ്റല്  

അഡവാ ടെെ് മരുതംകുഴി, തിരുവനന്തരോരം എന്ന ഏജ സിടയ ചുമതലടപ്പടുത്തി. 

രാനാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി, വീടുഔളുടെ ഗുണകഭാക്തൃസമിതി രസിഡെ്, ഏജ സിയുടെ 

ഡയറക്ട  എന്നിവരുമായി 25.03.2022 ല്  എരാനിടമെില്  ഏടപ്പടുണ്. കൂൊടത 

ഭവനനിമ്മാണത്തിടെ ആദയഖന്ടവന്ന നിലയില്  1,07,28,229 രൂപ ഏജ സിന്നു ക്സഔമാറി 

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

അവസാനിന്നുന്നതിനു മുമ്പ് ക്സലഫ് പദ്ധ്തിന്നുളൃ തുഔ നഷ്ടടപ്പൊതിരിക്കാനാണ് 24.03.2022 

ടല ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  ഇരഔാരം തുഔ 

ക്സഔമാറിയടതന്നറിയിച്ചുടഔാണ്ട് ഇതിന് സാധൂഔരണം നല്ഔണടമന്ന ആവശയം 

സംബന്ധിച്ച.് 

ഇത് പരികശാധിച്ചു ക്സലഫ് േീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒഫീസ  റികപ്പാട്ട് നല്ഔണടമന്ന് 

21.08.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖം നികേശിച്ച രഔാരം േീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ് 

ഒഫീസ  15.10.2022 ടല കയാഖത്തില്  റികപ്പാട്ട് നല്ഔി. 

15.10.2022 ടല റികപ്പാട്ട് :- ക്സലഫ് സമ്പൂ ണ്ണ പാപ്പിെ സുരക്ഷ പദ്ധ്തിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 

31.07.2017 ടല 151/2017/തസവഭവ നമ്പ  ഉത്തരവ് രഔാരം ക്സലഫ് പദ്ധ്തിയില്  വയമായിഖത 

ഭവന നിമ്മാണം സംബന്ധിച്ച ് രതിപാദിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച ് രു വാഡികലകയാ/ രു 
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തകേശസവയം ഭരണസ്ഥാപനത്തികലകയാ ഏറ്റല്ലൃം ദരിദ്രരായ ഭവനരഹിതക്ക്, അവക്ക്  

മാത്രമായി ഭവനം നിമ്മിക്കാ   ഔഴിയുന്നില്ലാടയെില്  ഭവന നിമ്മാണം, പൂണ്ണമായി 

ലാകഭച്ചൃയില്ലാത്ത രീതിയില്  രവത്തിന്നുന്ന സംഗെനാ / സ്ഥാപനങ്ങള്  എന്നിവടര 

ഏല്പ്പിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. അത്തരക്കാടര ഔടണ്ടത്തി അവടര ഏല്പ്പിന്നുന്നതിടെ പൂണ്ണ  

ചുമതല ബന്ധടപ്പട്ട തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനായിരിന്നുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലളൃ 

സ്ഥാപനത്തിടെ കയാഖയതകയയും വിശവാസയതകയയും സംബന്ധിച്ച ് തകേശസവയംഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിന് സംശയമില്ലാത്ത പക്ഷം ബന്ധടപ്പട്ട ഗുണകഭാമായാവിന് നല്കഔണ്ട തുഔ 

തകേശസവംയഭരണ സ്ഥാപനത്തില്  നിന്ന് രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന് ക്സഔമാറാല്ലൃന്നതാണ്. 

ആയതിന് ബന്ധടപ്പട്ട ഗുണകഭാമായാവിടെ സമ്മതം തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനം 

കനെിയിരികക്കണ്ടതാണ്. ആവശയമാകുന്ന പക്ഷം ധനസഹായത്തിടെ 50% തുഔ മു കൂറായി 

ഇത്തരത്തിലളൃ നിവഹണ ഏജ സിക്ക് നല്ഔാല്ലൃന്നതും, ആയതിന് തകേശസവയംഭരണ 

സ്ഥാപനം ഔരാ  ഉണ്ടാകക്കണ്ടതുമാണ്. തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിടല 

എഞ്ചിനീയമാരുടെ കമല്കനാട്ടം നിമ്മാണഗട്ടത്തില്  ഉറപ്പു വരുകത്തണ്ടതാണ്.  

 കൂൊടത ക്സലഫ് മിഷ    പദ്ധ്തിയുടെ ഗുണകഭാക്തൃ പട്ടിഔയില്  ഉള്ടപ്പട്ട ഭൂമിയുളൃ 

ഭവനരഹിതക്ക് ഭവന നിമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ് 16.03.2018 

ടല സക്കാ  രോറടപ്പടുവിച്ച 34/2018/തസവഭവ നമ്പ  സക്കാ  ഉത്തരല്ലൃ രഔാരം (കണ്ഡിഔ 9) 

കനരിടുണ്ളൃ നിമ്മാണല്ലൃം ഏജ സി മുകകനയുളൃ നിവഹണ രീതിയും 

അവലംബിക്കാല്ലൃന്നതാണ് എന്ന് രതിപാദിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 

 ഇതനുസരിച്ച ് കനരിട്ട് ഭവനനിമ്മാണം നെുന്നവാ   ഔഴിയാത്തവക്ക്, 

തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനം ഔടണ്ടുന്നന്ന സാമൂഹയ രതിബദ്ധ്തയുളൃ ഏജ സിഔള്/ 

ഔരാറുഔാ  എന്നിവ  മുകകന, ഗുണകഭാമായാക്കളുടെ സമ്മതകത്താടെ ഭവനനിമ്മാണം 

നെത്താല്ലൃന്നതാണ്. ഇതികലക്കായി കുടുംബശ്രീ മുകകന വിജയഔരമായി ടട്രയിനിംഖ് 

പൂത്തിയാക്കിയ ഔണ്സ്ട്രീക്ഷ   ഗ്രൂപ്പുഔള്, സിവില്  എഞ്ചിനീയറിംഖ് കമകലയില്  

രവത്തിന്നുന്ന സ്റ്റാട്ടപ്പുഔള്, പട്ടിഔ വഗ കമകലയില്  രവത്തിന്നുന്ന പട്ടിഔവഗ കലബ  

കഔാണ്ട്രാക്ട് ടസാക്സസറ്റിഔള്  എന്നിവടര അംഖീകൃത ഏജ സിയായി പരിഖണിച്ച ്ഇത്തരം 

വീടുഔളുടെ ഭവന നിമ്മാണ  ചുമതല നല്ഔാല്ലൃന്നതാടണ.ം ഇതിനായി സി.പി. ഴിവാക്കി 

ഡി.എസ്.ആ. രഔാരം എസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാകക്കണ്ടതാടണ.ം വയമായമാക്കിയിടുണ്ണ്ട്. 

ഇത്തരത്തില്  ഏജ സി മുകകന ടേയുകമ്പാള്  ഗുണകഭാമായാല്ലൃം ഏജ സി/ ഔരാറുഔാരനും 

തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനല്ലൃമായി ഔരാറില്  ഏടപ്പകെണ്ടതും തുഔ ഔരാറുഔാരന് 4 

ഗട്ടങ്ങളായി നല്ഔാല്ലൃന്നതുമാടണ.ം ഉത്തരവില്  നിഷ്കഷിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  

 ടനല്ലിയാമ്പതി രാനാമപഞ്ചായത്ത് പട്ടിഔ വഗ കുടുംബങ്ങളുടെ ഭവന 

നിമ്മാണത്തിനായി ഔടണ്ടത്തിയ ഇ സ്റ്റിറ്റഫട്ട് കഫാ  ടസാക്സസറ്റല്  അഡവാ ടെെ് എന്ന 

സ്ഥാപനം മുഔളില്  പറഞ്ഞ ഉത്തരല്ലൃഔള്  രഔാരം അംഖീഔരിച്ച മാഗകരകഔളില്  

രതിപാദിച്ചിടുണ്ളൃ തരത്തില്  രവത്തിന്നുന്ന സ്ഥാപനമാകണാടയ.ം ഈ മാഗകരകയിടല 
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നികേശങ്ങള്  ടനല്ലിയാമ്പതി രാനാമപഞ്ചായത്ത് പാലിച്ചിടുണ്കണ്ടാ എ.ം  പരികശാധികക്ക 

ണ്ടതുണ്ട് എ.ം േീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒഫീസ  അറിയിച്ചു.     

 15.10.2022 ടല തീരുമാനം  :- ക്സലഫ് േീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒഫീസ  ശുപാശ ടേത്  രഔാരം 

റികപ്പാട്ടില്  പരാമശിന്നുന്ന 31.07.2017, 16.03.2018 എന്നീ തീയതിഔളിടല ഉത്തരല്ലൃ രഔാരമുളൃ 

നികേശങ്ങള്  പാലിച്ചാകണാ തുഔ ഡികപ്പാസിറ്റ് ടേത് ടത.ം നിമ്മാണ രല്ലത്തി 

ആരംഭിച്ചിടുണ്കണ്ടാ എന്നതുമെക്കമുളൃ വിശദാംശങ്ങള്  പരികശാധിച്ച ്റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   ക്സലഫ് 

േീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒഫീസടറ ചുമതലടപ്പടുത്തിയ രഔാരം ക്സലഫ് േീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ് 

ഒഫീസ  22.11.2022 ടല കയാഖത്തില്  റികപ്പാട്ട് നല്ഔി. 

 

22.11.2022 ടല റികപ്പാട്ട്:- ടനല്ലിയാമ്പതി രാനാമപഞ്ചായത്തിടല 2021-22 വഷടത്ത ക്സലഫ് 

ഭവനപദ്ധ്തിയിടല പട്ടിഔ വഗ വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ട 90 ഗുണകഭാമായാക്കളുടെ ഭവന നിമ്മാണം 

ഇ സ്റ്റിറ്റഫട്ട് കഫാ  ടസാക്സസറ്റല്  അഡവാ ടെെ് എന്ന ഏജ സി മുകാന്തിരം 

നെുന്നന്നതിന് ടനല്ലിയാമ്പതി രാനാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ  24.03.32022 ടല 9(1) 

നമ്പ  തീരുമാന രഔാരം ഈ ഏജ സിയുടെ ഡയറക്ട, രോല്ലുഔാെ് ഊരുവിഔസന സമിതി 

രസിഡെ്, ടനല്ലിയാമ്പതി രാനാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി എന്നിവ  കേന്ന് 25.03.2022 ന് രു 

ത്രിഔക്ഷി ഔരാ  പ്പുവയ്ക്കുഔയും ടേത് ിടുണ്ണ്ട്. ഈ ഔരാ  വയവസ്ഥയിടല കലാസ് 15-ആയി 10% of 

the project cost, the agreed agency charges to the implementing agency for executing the 

project is included in the total project cost shall be credited to the account of implementing 

agency എന്ന് ഉള്ടപ്പടുത്തിയിടുണ്ണ്ട്. ഇത് 31.07.2017-ടല സ.ഉ(എം.എസ് ) 151/2017/തസവഭവ  

നമ്പ  ഉത്തരവികലയും, 16.03.2018 ടല സ.ഉ(ക്സഔ)34/2018/തസവഭവ നമ്പ  ഉത്തരവികലയും 

മാഗനികേശങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധ്മാണ്. മാത്രല്ലൃമല്ല രാനാമപഞ്ചായുന്നഔളിടല നിമ്മാണ 

രവത്തിഔള്  ഏടറ്റടുത്ത് നിവഹണം നെുന്നന്നതിന് സക്കാരിടെ 06.01.2022 ടല 

സ.ഉ(സാധാ) 26/2022/തസവഭവ നമ്പ  ഉത്തരവ് രഔാരം ഇ സ്റ്റിറ്റഫട്ട് കഫാ  ടസാക്സസറ്റല്  

അഡവാ ടെെ് എന്ന ഏജ സിക്ക് സക്കാ  അനുമതി നല്ഔിയിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്. 

ഏജ സി രു ഔമ്മഫണിറ്റി ഒഖക്സനകസഷ   എന്ന നിലയില്  ലാകഭച്ചൃ കൂൊടത സാമൂഹയ 

രതിബദ്ധ്തകയാടുകൂെി രോല്ലുഔാെ് കഔാളനി രകദശടത്ത പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ട 

കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂവനനിമ്മാണം ഏടറ്റടുന്നുടമെില്  മാത്രകമ ആയത് അനുവദിക്കാ   

ഔഴിയുഔയുളൄ. ഇ സ്റ്റിറ്റഫട്ട് കഫാ  ടസാക്സസറ്റല്  അഡവാ ടെെ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 

ഭവനനിമ്മാണത്തിടെ ആദയ ഖന് നല് ഔിടയെിലം പദ്ധ്തി രകദശത്ത് യാടതാരു 

നിമ്മാണ രവത്തനങ്ങളും നെത്തിയില്ലാടയ.ം േീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒഫീസ  റികപ്പാട്ട് 

നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്. ഈ റികപ്പാട്ടികനാടൊപ്പം ഇ സ്റ്റിറ്റഫട്ട് കഫാ  ടസാക്സസറ്റല്  അഡവാ ടെെ് 

(ISA) ഡയറക്ട  നല്ഔിയ ഔുന്നം കയാഖം പരികശാധിച്ച ്താടഴ പറയുന്ന തീരുമാനടമടുുന്ന. 

  

തീരുമാനം :- നിലവിടല മാനദണ്ഡങ്ങള്  പാലിക്കാടതയാണ് രാനാമപഞ്ചായത്ത് 

ഇ സ്റ്റിറ്റഫട്ട് കഫാ  ടസാക്സസറ്റല്  അഡവാ ടെെിന് തുഔ 

ക്സഔമാറിയടതന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. ഈ സാഹേരയത്തില്  
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ഇ സ്റ്റിറ്റഫട്ട് കഫാ  ടസാക്സസറ്റല്  അഡവാ ടെെ് ക്സഔപ്പറ്റിയ തുഔ 

രാനാമപഞ്ചായത്തിന് തിരിടഔ നല്ഔാ   നികേശിന്നു.. 

ഇതിനാവശയമായ നെപെി രാനാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി സവീഔരിക്കണം. 

നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ഇ)വകുപ്പ് 
2.1 കണ്ഡിഔ 4.31 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 10.08.2022 ടല  PAN /23922/18/J2/DD നമ്പ  ഔുന്നം അനുബന്ധമായി 

കേത്തിരിന്നുന്ന പട്ടിഔയും  

43 രാനാമപഞ്ചായുന്നഔള്ക്കായി വിവിധ ഭവന നിമ്മാണ പദ്ധ്തിഔളില്  ലഭിച്ചിടുണ്ളൃ 

6,80,40,988/- രൂപ വിവിധ ബാങ്കുഔളിലായി ടേലവഴിക്കാടത ഔിെപ്പുണ്ട്.  (ഒകരാ 

രാനാമപഞ്ചായുന്നഔളുടെയും വിവരം 21.08.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖ 

മിനിറ്റ്സില്  ഉണ്ട് ) ഇ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധ്തി, എം.എ   ലക്ഷം വീടു പദ്ധ്തി, പി.എം.എ.ക്സവ, 

ജനഔീയ ഭവനപദ്ധ്തി, സംസ്ഥാന സക്കാ  രകതയഔമായി നല്ഔിയ ഭവന നിമ്മാണ 

ധനസഹായം മുതലായവയില്  ടേലവഴിക്കാടത ഔിെന്നുന്നതാണ് ഈ വിഹിതം.  ഒകരാ 

രാനാമപഞ്ചായത്തിലം ഇരഔാരം ടേലവഴിക്കടപ്പൊടത ഔിെന്നുന്ന തുഔയെക്കമുളൃ വിവരങ്ങള്   

21.08.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയില്  പഞ്ചായുന്ന ഡയറക്ട  നല്ഔിയിരു.. ഈ 

തുഔ ക്സലഫ് ഭവനപദ്ധ്തിയ്ക്കായി ഉപകയാഖിക്കാ   അനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

 

 

 

പഞ്ചായുന്ന ഡയറക്ട  നല്ഔിയ 43 തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റില്  

വട്ടവെരാനാമപഞ്ചായുന്ന ഴിടഔയുളൃ 42 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല ടേലവഴിക്കാടത  

ഔിെന്നുന്ന വിഹിതം ക്സലഫ് ഭവന പദ്ധ്തിയ്ക്കായി ഉപകയാഖിക്കാ   21.08.2022 ടല 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖം അനുമതി നല്ഔിയിരു..  

വട്ടവെ രാനാമപഞ്ചായത്തില്  പട്ടിഔജാതി വിഔസന വകുപ്പ് നല്ഔിയ 2.24 കഔാെി രൂപ 

ടേലവഴിക്കാടതയുണ്ട്. ആടഔ 3.24 കഔാെി രൂപയാണ് വീടു നിമ്മാണത്തിന് പട്ടിഔജാതി 

വിഔസന വകുപ്പ് നല്ഔിയടത.ം ഇതില്  1.00 കഔാെി രൂപ ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെകനാളജീസ് ഗ്രൂപ്പിനു 

ക്സഔമാറിയിടുണ്ടണ്ട.ം കയാഖം നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതിടെ ഇകപ്പാഴടത്ത അവസ്ഥയെക്കം വിശദമായി 

പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   പഞ്ചായുന്ന ഡയറക്ടടറ 21.08.2022 കഔാഒഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റികയാഖം ചുമതലടപ്പടുത്തിയിരു..  

ഈ വിഷയം േച്ച ടേയ്യാ   20.10.2022 ന് ഇടുക്കി ജില്ലാഔളക്ട  കയാഖം 

വിളിച്ചിരു.ടവ.ം തുെന്ന് 24.11.2022 നു വീണ്ടം ജില്ലാ ഔളക്ട  കയാഖം വിളിച്ചിടുണ്ടണ്ട.ം 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  22.11.2022 ടല കയാഖത്തില്  അറിയിച്ചു. ഈ കയാഖത്തിടെ കൂെി 

അെിസ്ഥാനത്തില്  വിശദമായ റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   പഞ്ചായുന്ന ഡയറക്ടടറ കയാഖം 

ചുമതലടപ്പടുത്തി. റികപ്പാട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീടു പരിഖണിന്നും.  

നെപെി:- 1) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  
2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ഇ) വകുപ്പ് 
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2.1 കണ്ഡിഔ 4.66 

കഔാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

കഔാട്ടയം ജില്ലാ ഔളക്ടറുടെ 31.05.2022 ടല 82898/22/DPC/DPO/KTM നമ്പ  ഔുന്നം IRTC 
ഡയറക്ടറുടെ 28.05.2022 ടല ഔുന്നം 27.07.2015- ടല 2303/2015/തസവഭവ നമ്പ  സക്കാ  
ഉത്തരല്ലൃം  (SRG 679/22) 

കഔാട്ടയം ജില്ലയുടെ മലകയാര രകദശടത്ത 19 രാനാമപഞ്ചായുന്നഔളില്  ഒകട്ടാമാറ്റിഔ് 

ടവതകസ്റ്റഷ   സ്ഥാപിന്നുന്നതിന് കരാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുകയ 

നിവഹണ ഏജ സിയായി സംയുമായമായാണ് കരാജക്ടു നെപ്പാന്നുന്നത്. വഔയിരുത്തല്  

സംബന്ധിച്ച വിവരം താടഴ കേന്നു.. 
 

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

ആടഔ 46,10,000 രൂപ 
 

 

 

ഇരുപത് ഒകട്ടാമാറ്റിഔ് ടവത  കസ്റ്റഷനുഔളില്  നി.ം കശകരിന്നുന്ന വിവരങ്ങള്  ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തില്  സ്ഥാപിന്നുന്ന ടസവ  വഴി  കക്രാഡീഔരിച്ച ് ദുരന്ത നിവാരണ അകതാറ്റിന്നും, 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ന്നും, ജനങ്ങള്ന്നും തം അമയം അറിയുവാ   സാധിന്നുന്ന രു ടനറ്റ് 

വക്ക് സംവിധാനമാണ് ഉകേശിന്നുന്നത്. ഈ കരാജക്ട് പാലക്കാെ് ഇെകരാനറ്റഡ് ്റല്  

ടെകനാളജി ടസെ  (IRTC) എന്ന സ്ഥാപനം വഴിയാണ് നെപ്പാന്നുന്നത്. ഒകട്ടാമാറ്റിഔ് 

ടവതകസ്റ്റഷ   സ്ഥാപിന്നുന്നതിനും കഡറ്റ കശകരിച്ച ് വിശഔലനം ടേയുന്നതിനുമുളൃ 

സാകെതിഔ ക്സവദഗ്ദ്ധ്യല്ലൃം കശഷിയും ഉടണ്ട.ം ‘നീത്തെ വിഔസനരവത്തനത്തിന്’ 

സക്കാ  അക്രഡികറ്റഷ   ഉടണ്ട.ം IRTC ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിടയ അറിയിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഈ 

കരാജക്ട് IRTC മുകകന നെപ്പാക്കാ   അനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 
 

21.08.2022 ടല തീരുമാനം :-  ടവതകസ്റ്റഷനില്  സ്ഥാപിന്നുന്ന ഉപഔരണങ്ങളുടെ 

ടമയിെന സ്, പ്പം ടവതകസ്റ്റഷടെ ക്സദനംദിന പരിപാലനം എങ്ങടനയാണ് എ. 

തുെങ്ങിയ ഔാരയങ്ങള്  വയമായമല്ല. ഈ  സാഹേരയത്തില്  KSDMA ടമമ്പ  ടസക്രട്ടറിയുടെ കൂെി 

അഭിരായമാരാഞ്ഞ് പിന്നീെ് പരിഖണിക്കാ   തീരുമാനിച്ചു. നിവഹണം ഏത് ഏജ സിടയ 

ഏല്പ്പിക്കണം, Indian Metrological Departmentന് കശകരിന്നുന്ന വിവരങ്ങള്  എങ്ങടന ക്സഔമാറും  

എന്നതെക്കമുളൃവ പരികശാധിച്ച ്റികപ്പാട്ട്  നല്ഔാ   KSDMA ടയ ചുമതലടപ്പടുത്തി.  

21.08.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി തീരുമാനമനുസരിച്ച ് KSDMA ടമമ്പ  

ടസക്രട്ടറി ടവതകസ്റ്റഷ   സ്ഥാപിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച ് ശ്രദ്ധ്ികക്കണ്ട ഔാരയങ്ങളും മറ്റു 

വിശദാംശങ്ങളും 15.10.2022 ടല കയാഖത്തില്  അവതരിപ്പിന്നുഔയും ഇതു വിശദമായ റികപ്പാട്ട് 

ആയി 22.11.2022 ടല കയാഖത്തില്  നല്കുഔയും ടേ..  
 

റികപ്പാട്ട്:- (i) ഒകട്ടാമാറ്റിഔ് ഔാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള്  സ്ഥിരം പരിപാലനം 

ആവശയമുളൃ ഉപഔരണങ്ങള്  ആണ്. ഇവ തുെച്ചയായി നിലനിുന്നവാ   സാകെതിഔ 

ക്സവഭവം ഉളൃ രു കശ്രണി ആവശയമാണ്. 
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(ii) കരാജക്ട് കമാഡില്  ഉപഔരണങ്ങള്  സ്ഥാപിച്ചാല്, കരാജക്ട് ഔാലാവധി ഔഴിയുകമ്പാള്  

ഇവയുടെ പരിപാലനം, വിവരകശകരണം (ഇെടനറ്റ് ടേലല്ലൃഔള്) രോതിയ ഉപഔരണങ്ങള്  

സ്ഥാപിക്കല്  എന്നിവ സാധയമാഔാടത വരും. തകേശസ്ഥാപനതലത്തില്  കനാണ്-പ്ലാ   

വഔയിരുത്തല്  ഇത്തരം നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള്ക്കായി ലഭയമാകുകമാ എന്നത് സക്കാ  

തലത്തില്  പരികശാധികക്കണ്ട വിഷയം ആണ്. കനാണ്-പ്ലാ   ലഭിച്ചിടല്ലെില്  തുെ  പരിപാലനം 

സാദ്ധ്യമാഔാടത  വകന്നന്നും. ആയതിനാല്  ഒകട്ടാമാറ്റിഔ് ഔാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ 

സംവിധാനങ്ങള്  തകേശസ്ഥാപനങ്ങകളാ കഔരളത്തിടല ഏടതെിലം സക്കാ  

സ്ഥാപനങ്ങകളാ (ജല വിഭവ വകുപ്പ് അല്ലാടത) കനരിട്ട് സ്ഥാപിച്ച ് പരിപാലിന്നുന്നത് 

ഉേിതമാഔില്ല. സവഔാരയ സ്ഥാപനങ്ങടള ടഔാണ്ട്  ഒകട്ടാമാറ്റിഔ് ടവത  കസ്റ്റഷ   സ്ഥാപിച്ച ്

Data as a Service കമാഡലില്  വിവരം ലഭയമാന്നുന്നതാണ് ഏറ്റല്ലൃം  ഉേിതം.  Data as a Service 

കമാഡല്  ആകുകമ്പാള്  ഉപഔരണം സ്ഥാപിന്നുന്ന ടേലവ്, പരിപാലന ചുമതല, രവത്തന 

കമല്കനാട്ടം എന്നിവ രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന് ആകും. ഉേിതമായ നിലവാരത്തില്  ഉളൃ കഡറ്റ 

ലഭയമാന്നുന്നതിന് വാഷിഔ ഔരാറില്  ഏടപ്പടുഔയും അതിനായി സവീസ് ടലവല്  

എരാനിടമെ് ഉണ്ടാന്നുഔയും ടേത് ാല്  വിവരം കൃതയമായി ലഭിന്നും. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അകതാറിറ്റി ഈ രീതിയാണ് അവലംബിന്നുന്നത്. 

 (iii) ഔാലാവസ്ഥാ മാപിനിഔള്  വയ്ക്കുന്നത് ടഔാണ്ട് മാത്രം രവേന, മുന്നറിയിപ്പ് 

ഔാരയക്ഷമമാഔില്ല. ദീഗഔാല നിരീക്ഷണം (10 വഷം) കര ടലാകക്കഷനില്  ഉണ്ടായാല്  

മാത്രകമ ഇവയില്  നി.ളൃ വിവരങ്ങള്  ആധിഔാരിഔമായി ദുരന്ത വിശഔലനത്തിന് 

ഉപകയാഖിന്നുവാ   സാധിന്നുഔയുളൄ. നിലവില്  130ല്  അധിഔം ഒകട്ടാമാറ്റിഔ് സംവിധാനങ്ങള്  

ഉളൃ കഔന്ദ്ര ഔാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിടെ ടവറും 7 മുതല്  12 സ്ഥലങ്ങളിടല വിവരങ്ങള്  മാത്രമാണ് 

രവേനത്തിനായി ഉപകയാഖിന്നുവാ   സാധിന്നുന്നത്.  

 (iv) ദുരന്തസാധയതഔളും നിലവില്  കഔന്ദ്ര ഔാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും, ക്സൈടമറ്റും 

സ്ഥാപിച്ചിടുണ്ളൃ ശംകല കൂെി പരിഖണിച്ച ്  Data as a Service കമാഡലില്  തകേശസ്ഥാപന 

തലത്തില്  കൂടുതല്  മഴ-രോഴ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം സൃഷ്ടിന്നുവാ   ദുരന്ത നിവാരണ 

അകതാറിറ്റി രു വിശദമായ മാഖ നികദശം തയ്യാറാക്കി ജല വിഭവ വിവരവിശഔലന സ്ഥിരം 

സാകെതിഔ സമിതിയുടെ കൂെി പരിഖണനയ്ക്ക് കശഷം KSDMAയുടെ കസ്റ്ററ്റ് എക്സിഔുട്ടീവ് 

ഔമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതികയാടെ രോറടപ്പടുവിന്നുന്നതാണ്. കമല്  മാഗനികേശത്തില്  

തകേശസ്ഥാപനം റ്റതവണ ഭാഖിഔമായ ടേലവ് വരുുന്നഔയും, ക്സവദുതി, ഇെടനറ്റ് 

എന്നിവ ലഭയമായ സ്ഥലം / ്ഫ് കൊപ് എന്നിവ ലഭയമാന്നുഔയും, അതിന് കശഷം Data as a 

Service കമാഡലില്  വാഷിഔമായി Kerala Water Resource Information System (KWRIS) 

മുകാന്തിരം രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളിടല ഔാലാവസ്ഥാ വിവരം ലഭയമാന്നുന്ന ടേലവ് സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത നിവാരണ അകതാറിറ്റി വഹിന്നുഔയും ടേയുന്നതിനുളൃ വിശദാംശങ്ങള്  ഉള്ടക്കാളൃിന്നും. 

നവംബ  മാസത്തില്  ഇത്തരം രു മാഗ നികേശം തയ്യാറാക്കി KSDMA 

രസിദ്ധ്ീഔരിന്നുന്നതാണ്. 

(V) നിലവില്  കഔാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സമപ്പിച്ചിടുണ്ളൃ ടരാകപ്പാസല്  ഈ ടപാതു 

മാഗ നികേശം അനുസരിച്ച ്രോന  ആവിഷ്കരിച്ച ്പരിഖണിന്നുന്നതാണ് ഉേിതം. ഇവയ്ക്ക് രോറടമ 
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ചുവടെ കേന്നുന്നവ കൂെി ടമമ്പ  ടസക്രട്ടറി കയാഖത്തിടെ പരിഖണനയ്ക്ക് നല്ഔി. ദുരന്ത 

രതിഔരണ നിധിയുടെ രോതിയ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച ്തയ്യാടറടുപ്പ് രവത്തനങ്ങള്ക്കായി 

തുഔ ടേലവഴിക്കാം. എല്ലാ രാനാമ പഞ്ചായുന്നഔള്ന്നും 1 ലക്ഷം രൂപ വീതല്ലൃം 

മുനിസിപ്പാലിറ്റിഔള്ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതല്ലൃം, കഔാപ്പകറഷനുഔള്ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതല്ലൃം 

നല്കും. ഈ തുഔ അതത് തകേശസ്ഥാപന കമകലയില്  ദുരിതാശവാസ ഔയാമ്പുഔള്  നെുന്നവാ   

ഉകേശിന്നുന്ന ടഔട്ടിെങ്ങളിടല ക്സവദുതി, ശുേി മുറിഔള്, ക്സലറ്റ്, ഫാ , അടുക്കള 

ടമച്ചടപ്പടുത്തല്  എന്നിവയ്ക്ക് മാത്രകമ ഉപകയാഖിന്നുവാ   പാടുളൄ. രു തകേശസ്ഥാപനത്തിന് 

രു സാമ്പത്തിഔ വഷം രു തവണ മാത്രകമ ഈ തുഔയ്ക്ക് അഹത ഉളൄ. 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  ആവശയടപ്പടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ തുഔ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അകതാറ്റിയില്  നിന്ന് നല്കും. ഈ നികേശം എല്ലാ തകേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ന്നും നല്ഔണം 

എ.ം KSDMA ടമമ്പ  ടസക്രട്ടറി ആവശയടപ്പടുണ്.   
 

തീരുമാനം :- ഒകട്ടാടമറ്റിഔ് ടവതകസ്റ്റഷനിഭിടെ ലഭിന്നുന്ന വിവരങ്ങള്  ഉല്പാദന 

കമകലയ്ക്കും മറ്റു വിഔസന കമകലയ്ക്കും സഹായഔരമായ രീതിയില്  

എങ്ങടന ഉപകയാഖിക്കാ   ഔഴിയുടമന്ന് പരികശാധികക്കണ്ടതുണ്ട് എന്ന് 

കയാഖം വിലയിരുത്തി. ഇതികന്മല്  KSDMA ടമമ്പ  ടസക്രട്ടറി CUSAT, 

കഔരള ഔാഷിഔ സവഔലാശാല എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൂെി 

സാകെതിഔ ഉപകദശം കതെി റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   നികേശിന്നു.. 

ഇതിടെ കൂെി അെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീടു പരിഖണിന്നും.  

നെപെി:- 1) ടമമ്പ  ടസക്രട്ടറി, KSDMA 

2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

 
2.2. 21.10.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖ തീരുമാന രഔാരം നെപെി സവീഔരികക്കണ്ട    
     വിഷയങ്ങള്  
 

2.2 കണ്ഡിഔ 4.18  
താമരകേരി രാനാമപഞ്ചായത്ത് 

ബഹു.ടഔാടുവളൃി എം.എല്.എയുടെ 20.09.2022 ടല ഔുന്നം താമരകേരി രാനാമപഞ്ചായത്്ത 

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

വിഷയം:- താമരകേരി താഭിക്കാശുപത്രിയില്  കഡാക്ടമാടര നിയമിന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

ടഔാടുവളൃി കലാന്നു പഞ്ചായത്തിടെ ഔീഴിലാണ് താമരകേരി താഭിക്കാശുപത്രി 

രവത്തിന്നുന്നത്. ഇവിടെ രു കഡാക്ടടറ കൂെി നിയമികക്കണ്ടതുണ്ട്. കലാന്നു പഞ്ചായത്തിന് 

ഇതിനുളൃ ഫണ്ട ഔടണ്ടത്താ   ബുദ്ധ്ിമുട്ടാണ്. ഇതിനാവശയമായ തുഔ കലാന്നു പഞ്ചായുന്ന 

പരിധിയില്  വരുന്ന താമരകേരി രാനാമപഞ്ചായത്ത് നല്ഔാടമന്ന് അറിയിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 

കഡാക്ടന്നുളൃ കവതനം നല്ഔാ   താമരകേരി രാനാമപഞ്ചായത്തിന് അനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

ഏതു ടസ്പഷയാലിറ്റിയുളൃ കഡാക്ടടറയാണ് നിയമിന്നുന്നത് എന്നതെക്കമുളൃ 

വിശദാംശങ്ങള്  പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   ആകരാഖയവകുപ്പ് ഡയറക്ടടറ 
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ചുമതലടപ്പടുത്തിടയെിലം റികപ്പാട്ട് ലഭിച്ചില്ല. അടുത്ത കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിന്നു മുമ്പ് 

റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   ആകരാഖയവകുപ്പ് ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി.  

നെപെി:- 1) ഡയറക്ട, ആകരാഖയവകുപ്പ്  

2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

2.2 കണ്ഡിഔ 4.24 

മുളന്തുരുത്തി രാനാമപഞ്ചായത്്ത 
 

എറണാകുളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 24.8.2022, 23.08.2022 ടല ഔുന്നഔളും പരികശാധനാ 
റികപ്പാടുണ്ം മുളന്തുരുത്തി രാനാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 30.07.2022 ടല ന്നാം നമ്പ  
തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 903/22 – CC/464/2022). 

 

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

കരാ.നം: 168/23 അെെല്   1,00,00,000 രൂപ 

(സി.എസ്.ആ. വിഹിതം) 

കപര് അരന്നുന്നം രോളിക്കമാലി കറാഡ് BM&BC നിലവാരത്തില്  
നിമ്മിക്കല്  

 

മുളന്തുരുത്തി രാനാമപഞ്ചായത്തിടല മുളന്തുരുത്തി ആരന്നുന്നം രോളിക്കമാലി കറാഡ് BM&BC 

നിലവാരത്തില്  നിമ്മിക്കാനുകേശിന്നു.. ഈ കറാഡ് 2014-ല്  PMGSY പദ്ധ്തി രഔാരം ൊ  

ടേത് താണ്. ഇകപ്പാള്  അറ്റകുറ്റപ്പണി ആവശയമുണ്ട്. APTIV Connection System India Private Ltd. 

എന്ന ഔമ്പനി ഇതിനായി 37.33 ലക്ഷം രൂപ സി.എസ്.ആ. വിഹിതമായി രാനാമപഞ്ചായത്തിനു 

നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്. ബാക്കി വിഹിതം കൂെി ലഭിന്നുടമന്ന് രാനാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി അറിയിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 

ഈ കറാഡിന് ട്രാഫിഔ് സാന്ദ്രത കൂടുതലാടണ.ം BM&BC നിലവാരത്തില്  കറാഡ് 

നിമ്മികക്കണ്ടതാടണ.ം രാനാമപഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയ  റികപ്പാട്ട്     

നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്. BM&BC നിലവാരത്തില്  ഈ കറാഡ് നിമ്മിക്കാ   അനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

ഇതു പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ 21.10.2022 ടല കയാഖം 

ചുമതലടപ്പടുത്തിയരഔാരം േീഫ് എഞ്ചിനീയ  റികപ്പാട്ട് നല്ഔി. 

22.11.2022 ടല റികപ്പാട്ട്:- തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലളൃ കറാന്ഔള്  

രോനനിമ്മാണം നെുന്നകമ്പാള്  ശരിയായ ട്രാഫിഔ് പഠനം നെത്തി ട്രാഫിഔ് സാന്ദ്രത 2MSa ക്ക് 

മുഔളില്  വരുന്നതാടണെില്  മാത്രം BM&BC നിലവാരത്തില്  കറാഡ് നിമ്മികക്കണ്ടതുളൄ എന്ന് 

േീഫ് ടെനിക്കല്  എക്സാമിനറുടെ നികേശത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  േീഫ് എഞ്ചിനീയ  

സന്നുല  നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്. ഈ സന്നുലറിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  നെപെി സവീഔരിക്കാ   

എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയക്ക് നികേശം നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട് എന്ന് 

േീഫ് എഞ്ചിനീയ  അറിയിച്ചു. 

തീരുമാനം :- രാനാമപഞ്ചായത്തിനു ലഭിച്ചിടുണ്ളൃ സി.എസ്.ആ . രകയാജനടപ്പടു 

കത്തണ്ടതാണ് എന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. ട്രാഫിഔ് സാന്ദ്രത 
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കൂടുതലാടണന്ന് രാനാമപഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയ  കൂെി 

അറിയിച്ചിടുണ്ളൃ സാഹേരയത്തില്  BM&BC നിലവാരത്തില്  കറാഡ് 

നിമ്മിക്കാ   അനുമതി നല്കു..  

നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

2.2 കണ്ഡിഔ 4.30 
ഏറത്ത് രാനാമപഞ്ചായത്ത് 

ഏറത്ത് രാനാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 15.09.2022 ടല ഔുന്നം ഏറത്ത് രാനാമപഞ്ചായത്്ത 

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

 വിഷയം:-    കറാഡ് ടമയിെന സ് രാനാറു കപകയാഖിച്ച ്ടമറ്റലിംഖ്, ൊറിംഖ്, കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ്  

              എന്നിവ നെുന്നന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

ടമയിെന സ് നെകത്തണ്ട കറാന്ഔളുടെ തുഔ വഔയിരുത്തിയതിനുകശഷം ബാക്കിയുളൃ 

തുഔ ഉപകയാഖിച്ച ്ടമറ്റലിംഖ്, ൊറിംഖ്, കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് തുെങ്ങിയ നിമ്മാണ രവത്തനങ്ങള്  

നെത്താ   രാനാമപഞ്ചായത്ത് കരാജക്ടു ഏടറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്. 28.11.2012 ടല 68228/FM1/2012/ തസവഭവ 

സന്നുല  രഔാരം തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിന് ക്സഔമാറിയ കറാന്ഔളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിഔള്  

നെത്തിയ കശഷല്ലൃം കറാഡ് ടമയിെന സ് ഫണ്ട് ബാക്കിയുടണ്ടെില്  ടമറ്റലിംഖ്, ൊറിംഖ്, 

കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് തുെങ്ങിയവ നെത്താ   അനുമതിയുണ്ട്. ക്സഔമാറി ഔിട്ടിയ കറാന്ഔള്ക്ക്      

അറ്റകുറ്റപ്പണി ആവശയമിടല്ലന്ന് ഭരണസമിതി ഏഔഔണ്ഠമായി തീരുമാനടമടുക്കണടമന്ന് 

സന്നുലറില്  നിഷ്കഷിച്ചിടുണ്ണ്ട്.  

ഈ സന്നുലറിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  കറാഡ് ടമറ്റലിംഖ്, ൊറിംഖ്, കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് 

എന്നിവയ്ക്കായുളൃ കരാജക്ടുഔള്  നെപ്പാക്കാ   അനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

ടമയിെന സ് രാനാറു കപകയാഖിച്ച ് ടമറ്റലിംഖ്, ൊറിംഖ്, കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് എന്നിവയ്ക്ക് ഈ 

വഷം എത്ര കരാജക്ടുഔള്  എടുത്തിടുണ്ണ്ട്, ഔഴിഞ്ഞ വഷടത്ത സ്പില്  ഒവ  കരാജക്ടുഔളുടെ 

ബാധയത എത്രയാണ്, മറ്റു കറാന്ഔള്ക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണി ഈ വഷം ആവശയമുകണ്ടാ തുെങ്ങിയവ 

പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   21.10.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖം 

തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തിയ രഔാരം േീഫ് എഞ്ചിനീയ  

റികപ്പാട്ട് നല്ഔി. 

22.11.2022 ടല റികപ്പാട്ട് :- ഈ സാമ്പത്തിഔ വഷം (2022-2023) 4,82,91,000 രൂപ 

ടമയിെന സ് രാനാെ് കറാഡ് വിഹിതമായി സുകലക വാലികഡഷ   രഔാരം പഞ്ചായത്തിനു 

നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്. ഇതില്  പഞ്ചായത്തിടല മുഴുവ   കറാന്ഔള്ന്നും ആവശയം കവണ്ട പരിപാലന 

രവത്തനങ്ങള്  നെുന്നന്നതിന് പദ്ധ്തി ടവച്ചതിനുകശഷം ബാക്കി വന്ന തുഔയ്ക്ക് രോതിയ 

രല്ലത്തിഔള്  ഏടറ്റടുക്കാനുളൃ ഏറത്ത് രാനാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 

ഏഔഔകണ്ഠനയുളൃ 25.07.2022 ടല 1(5) തീരുമാന  രഔാരം 18 രോതിയ കഔാണ്ക്രീറ്റ് 

രല്ലത്തിഔള് ക്ക് 73.45 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിടുണ്ണ്ട്. ഇത് ടമയിെന സ് രാനാെ് ഇനത്തില്  

അനുവദിച്ച തുഔയുടെ 15.20% മാത്രമാണ്. 
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 ഈ സാമ്പത്തിഔവഷം സ്പില്  ഒവ  ഇനത്തില്  ടമയിെന സ് രാനാെ് കറാഡ് 

വിഹിതമായി 95 ലക്ഷം രൂപ സുകലക വാലികഡഷ   രഔാരം ഏറത്ത് രാനാമപഞ്ചായത്തിന് 

നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്. എന്നാല്  ഏറത്ത് രാനാമപഞ്ചായത്തിന് 85.85 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്പില്  ഒവ  

മാത്രകമ ഉണ്ടായിരു.ളൄ. ഇതാഔടട്ട അനുവദിച്ച തുഔകയക്കാള്  6.15 ലക്ഷം രൂപയുടെ 

കുറവാണ്. അതുടഔാണ്ട് തടന്ന സ്പില്  ഒവ  രല്ലത്തിഔള്  ഔാരണം പഞ്ചായത്തിന് 

ഏടതെിലം തരത്തിലളൃ ബാധയത ഉണ്ടായിട്ടില്ല.  

സ്പില്  ഒവ  ഇനത്തില്  അനുവദിച്ച തുഔ 95 ലക്ഷം 

ആവശയം കവണ്ടി വന്ന സ്പില്  ഒവ  തുഔ 85.85 ലക്ഷം 

ആടഔ ടമയിെന സ് രാനാെ് കറാഡ് വിഹിതം 482.91 ലക്ഷം 

ടമയിെന സ് രാനാെ് കറാഡ് വിഹിതം ഉപകയാഖിച്ചുളൃ രോതിയ 
രല്ലത്തിഔള്  (18 എണ്ണം) 

73.45 ലക്ഷം  

 

 

തീരുമാനം :- കറാഡ് ടമയിെന സ് രാനാെ് രോതിയ ടമറ്റലിംഖ്, ൊറിംഖ്, കഔാണ്, 

ക്രീറ്റിംഖ് എന്നിവയ്ക്ക് ഉപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതല്ല എന്ന് നികേശിന്നു.. 

എന്നാല്  കറാഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ഭാഖമായി കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് 

കവണ്ടി വന്നാല്  അവ ടേയ്യാല്ലൃന്നതാണ്. 

        നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

2.2 കണ്ഡിഔ 4.37 

േികങ്ങാലി രാനാമപഞ്ചായത്ത് 

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 26.08.2022ടല ഔത്്ത    (SRG 911/22 – CC/476/22). 

വിഷയം: കറാഡ് ടമയിെന സ് രാനാറു കപകയാഖിച്ച ്പാലം നിമ്മിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

കരാ.നം: 83/23 അെെല്   37,00,000 രൂപ 

 ടമയിെന സ് രാനാെ് കറാഡ്  36,83,244  രൂപ 

 തനത് ഫണ്ട് 16,756 രൂപ 

കപര് തയ്യില്  പാലം നിമ്മാണം 
 

േികങ്ങാലി രാനാമപഞ്ചായത്തിടല ഔാത്തിഔപ്പളൃി ടവമ്പുഴ കറാഡ് PMGSY പദ്ധ്തിയില്  

ഉള്ടപ്പടുത്തി ടെണ്ട  നെപെിഔളികലക്ക് ഔെന്നു.. ഈ കറാഡില്  രാനാമപഞ്ചായത്തിടല 1, 13 

വാന്ഔടള തമ്മില്  ബന്ധിപ്പിന്നുന്ന തയ്യില്  പാലം ഇകപ്പാള്  അപഔൊവസ്ഥയിലാണ്. PMGSY 

പദ്ധ്തിയില്  കറാഡിന് എസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാക്കിയകപ്പാള്  പാലത്തിന് കഔടുപാടുഔള്  

ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല്  പാലത്തിടെ നിമ്മാണം എസ്റ്റികമറ്റില്  ഉള്പ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഈ 

സാഹേരയത്തില്  ടമയിെന സ് രാനാെ് (കറാഡ് ) ഉപകയാഖിച്ച ്പാലം നിമ്മിക്കാ   അനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

PMGSY യില്  നിന്ന് പാലം നിമ്മിന്നുന്നതിനാവശയമായ തുഔ ലഭിന്നുകമാ എന്നതു 

സംബന്ധിച്ച ് PMGSY േീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കൂെി അഭിരായമാരാഞ്ഞ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   
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21.10.2022 ടല കയാഖം തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തിയ 

രഔാരം േീഫ് എഞ്ചിനീയ  റികപ്പാട്ട് നല്ഔി. 

22.11.2022 ടല റികപ്പാട്ട്:- കറാഡിടെ നിമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. സക്കാരികലക്ക് കറാഡിടെ 

രോതുക്കിയ എസ്റ്റികമറ്റ് നല്ഔിയികട്ടയുളൄ. കറാഡിടെ എസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ സമയത്ത് 

പാലത്തിനു കഔടുപാടുഔള്  ഇല്ലായിരു.. അതിനാല്  കറാഡിടെ എസ്റ്റികമറ്റില്  പാലം 

ഉള്ടപ്പടുത്തിയില്ല. പാലത്തിന് 35.00 ലക്ഷം രൂപ ടേലവ് വരും. ഇതു കൂെി ഉള്ടപ്പടുത്തി അധിഔ 

തുഔയ്ക്ക് സക്കാരികലയ്ക്കച്ച ് അംഖീഔാരം ലഭിക്കാ   ഔാലതാമസം വകന്നക്കാം. അതിനാല്  

മകറ്റടതെിലം ഫണ്ടപകയാഖിച്ച ് പാലം നിമ്മിന്നുന്നതാണ് നല്ലടതന്ന് PMGSY േീഫ് 

എഞ്ചിനീയ  അറിയിച്ചിടുണ്ണ്ട്.   

തീരുമാനം :- ഈ പാലത്തിടെ ഇകപ്പാഴടത്ത അവസ്ഥടയന്താടണന്ന് 

പരികശാധിച്ച ് ടെനിക്കല്  റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   

തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. 

അറ്റകുറ്റപ്പണി നെത്താ   ഔഴിയാത്തവിധം പാലം 

തഔ.കപായിടുണ്കണ്ടാ, രോതിയ പാലം തടന്ന നിമ്മികക്കണ്ടതുകണ്ടാ 

എന്നീ വിവരങ്ങള്  റികപ്പാട്ടില്  ഉള്ടപ്പടുത്തണം.   

നെപെി:-1) തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയ   
2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പ് 

2.2 കണ്ഡിഔ 4.44 
മണിമല രാനാമപഞ്ചായത്്ത 
മണിമല രാനാമപഞ്ചായത്ത് രസിഡെിടെ 17.09.2022 ടല SC2-01/22-ാാാം നമ്പ  ഔത്്ത (SRG 
982/22). 
 

വിഷയം:- ഒഫീസിന് വാഹനം വാങ്ങല്  സംബന്ധിച്ച ്

രാനാമപഞ്ചായത്തിടെ നിലവിടല വാഹനം കലലം ടേ.. തനതുഫണ്ടപകയാഖിച്ച ് രോതിയ 

വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനുളൃ  കരാജക്ടിന് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി അനുമതി നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്. 

രാനാമപഞ്ചായുന്നഔളികലക്ക് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് പരമാവധി 13 ലക്ഷം  രൂപ ഉപകയാഖിക്കാം. 

രാനാമപഞ്ചായത്ത് വാങ്ങാനുകേശിന്നുന്ന മഹീന്ദ്ര ഔമ്പനിയുടെ മരാകസാ 7 സീറ്റ  വാഹനത്തിന് 

13 ലക്ഷം രൂപ വിലയാകും. ൊക്സം അനുബന്ധ ടേലല്ലൃമുള്പ്പടെ 2.00 ലക്ഷം രൂപ അധിഔമായി 

ആവശയമുണ്ട്. ഇതു കൂെി ഉള്ടപ്പടുത്തി വാഹനം വാങ്ങാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം :- പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  കൂെി അറിയിച്ച രഔാരം വാഹനത്തിടെ 

കഷാ്ം വില 13.00 ലക്ഷം രൂപയില്  പരിമിതടപ്പടുത്തണം. 

ഇ ഷവറ സ്, ൊക്സ് തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇതിനു രോറടമ ടേലവഴിക്കാം. 

എന്നാല്  ഇതിന് തനതു ഫണ്ട മാത്രകമ ടേലവഴിക്കാല്ലൄ എ. 

നികേശം നല്കു..  

നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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2.2 കണ്ഡിഔ 4.47 
 
രോന്നര സൗത്ത് രാനാമപഞ്ചായത്ത് 
 

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 18.07.2022 ടല ഔുന്നം രോന്നര ടതക്ക് രാനാമപഞ്ചായത്ത് 
ഔമ്മിറ്റിയുടെ 30.06.2022 ടല 12(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 716/22 – CC/406/22).   

 

വിഷയം :- ഔ.കുട്ടി / ഔാളകുട്ടി പരിപാലനം 
 

രകതയഔ ഔ.കുട്ടി പരിപാലനത്തിന് ധനസഹായം നല്ഔാ   മാഗകരകയില്  

അനുമതിയുണ്ട്. ടപാതു/പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിന് തകേശഭരണസ്ഥാപന വിഹിതം 6250 രൂപ, 

സംസ്ഥാന വിഹിതം 6250 രൂപ, ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം 12,500 രൂപ എന്നിങ്ങടനയാണ് നിരക്ക് 

നിശ്ചയിച്ചിരിന്നുന്നത്. പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തിന് 100 ശതമാനം സബ്സിഡി നല്ഔാം. സംസ്ഥാന 

വിഹിതമായ 6250 രൂപ ലഭിക്കാടത വന്നാല്  ഈ തുഔ കൂെി തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തില്  നി. 

നല്ഔാ   അനുമതി നല്ഔണടമന്ന ആവശയം 21.10.2022 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി 

കയാഖത്തില്  പരിഖണിച്ചിരു.. സംസ്ഥാന (മൃഖസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ) വിഹിതം ലഭിക്കാടത 

വരുന്ന സാഹേരയം വന്നാല്  ഈ ആവശയം പിന്നീെ് പരിഖണിന്നുന്നതാണ് എന്ന് 21.10.2022 ടല 

കയാഖം തീരുമാനിച്ചു. ഇതികന്മല്  ഔാലതാമസം കൂൊടത തീരുമാനടമടുക്കണടമന്ന് 

മൃഖസംരക്ഷണവകുപ്പ് അഭിരായടപ്പടുണ്.  
   
തീരുമാനം :- സംസ്ഥാന വിഹിതം ലഭിക്കാടത വന്നാല്  ഈ വഷകത്തക്ക് 

മാത്രം (2022-23) സംസ്ഥാന വിഹിതമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 6250 

രൂപ നല്ഔാ   അനുമതി നല്കു.. അടുത്തവഷം മുതല്  വകുപ്പു 

മുകകന നല് കഔണ്ട വിഹിതത്തിന് മതിയായ തുഔ 

വഔയിരുുന്നന്നതിന് നെപെി സവീഔരിക്കണടമന്ന് മൃഖസംരക്ഷണ 

വകുപ്പ് ഡയറക്ടകറാെ് കയാഖം ആവശയടപ്പടുണ്.   

നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

2.2 കണ്ഡിഔ 4.55 

മൂവാറ്റുരോഴ കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 

എറണാകുളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 14.09.2022 ടല ഔുന്നഔള്  (2 എണ്ണം) അനുബന്ധ 

കരകഔളും  (SRG 969/22 – CC/471/2022). 

വിഷയം: ഖാന്ധി രതിമ സ്ഥാപിന്നുന്നതിനു ഏജ സിടയ നിശ്ചയിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

കരാ.നം: 64/23 

 

അെെല്   5,00,000 രൂപ 

(തനതുഫണ്ട് ) 

കപര് കലാക്ക് ഒഫീസ് കഔാമ്പൗണ്ടില്  ഖാന്ധി രതിമ 
സ്ഥാപിക്കല്  

 

മൂവാറ്റുരോഴ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് കഔാമ്പൗണ്ടില്  ഖാന്ധി രതിമ സ്ഥാപിച്ച ്

അതികനാെനുബന്ധിച്ച ് ഇന്തയ   സവാതന്ത്രയ സമരല്ലൃമായി ബന്ധടപ്പട്ട ആട്ട് വന്നുഔള്, 

രോല്ലുടഔാണ്ടളൃ ലാെ് കൈപ്പിംഖ് എന്നിവയും ടേയ്യാനുകേശിന്നു.. ഈ രല്ലത്തിഔള്  കഔരള 
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രാനാമ വിഔസന സാനികറ്റഷ   ടസാക്സസറ്റി മുകകന ടേയ്യാ   അനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :- ഏജ സിടയ ടതരടഞ്ഞടുന്നുന്നതിന് സവീഔരികക്കണ്ട മാനദണ്ഡം 

പാലിക്കണടമന്ന നികേശകത്താടെ അനുമതി നല്കു.. 

നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ആ.സി) വകുപ്പ് 

2.2 കണ്ഡിഔ 4.57 

ക്സബസണ്വാലി രാനാമപഞ്ചായത്ത് 
ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 11.07.2022 ടല ഔുന്നം ക്സബസണ്  വാലി രാനാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ  17.05.2022 ടല IV(1)-ാാാം നമ്പ  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 693/22 – CC/394/22). 
 

 

 
 

വിഷയം:- കരാജക്ട് തയ്യാറാക്കാടത ടേത്  രവത്തിക്ക് തുഔ നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ്
 
 

കരാ.നം: 79/23 അെെല്   20,00,000 രൂപ 
(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് മുടുണ്ഔാെ് പാെം കതാെ് ക്സസഡ് ടഔട്ടല്  
 

ക്സബസണ്വാലി രാനാമപഞ്ചായത്തിടല മുടുണ്ഔാെ് പാെകശകരത്തിടെ കതാെ് ക്സസഡ് 

ടഔട്ടാനായി 2017-18 ല്  49.75 ലക്ഷം രൂപ കൃഷി വകുപ്പിന് അനുവദിച്ചിരു.. ഈ തുഔ 

രാനാമപഞ്ചായത്തിടെ ജനറല്  പപ്പസ് ഫണ്ടിടെ റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടില്  ക്രഡിറ്റ് ടേ.. 

ഈ തുഔ ഉപകയാഖിച്ച ് കരാജക്ട് തയ്യാറാക്കാടത സാകെതിഔാനുമതി വാങ്ങി ടെണ്ട  ടേ.. 

ഇകപ്പാള്  രല്ലത്തി പൂത്തിയായിവരു.. ട്രഷറിയില്  സൂക്ഷിച്ച തുഔ തനതുഫണ്ടായി ഔരുതി 

മറ്റാവശയങ്ങള്ക്കായി ഉപകയാഖിച്ചു. ഇകപ്പാള്  ഔരാറുഔാര   പാട്ട് ബില്  സമപ്പിച്ചു. ഈ 

സാഹേരയത്തില്  ഈ രല്ലത്തിയുടെ തുഔ നല്ഔാനായി വിഔസനഫണ്ട് ഉള്ടപ്പടുത്തി കരാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കിയിടുണ്ണ്ട്. ഇതിന് അനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

കൃഷി വകുപ്പില്  നി. ലഭയമായ തുഔ മറ്റാവശയത്തിനു ടേലവഴിച്ചത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 

ഭാഖുന്നണ്ടായ വീഴ്ചയാണ്. കരാജക്ട് തയ്യാറാക്കാടത ടെണ്ട  ടേത് ് രല്ലത്തി ആരംഭിച്ചത് 

അസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഭാഖുന്ന നി.ണ്ടായ വീഴ്ചയാണ് എന്ന് 21.10.2022 ടല കയാഖം 

വിലയിരുത്തി. ഇതു പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടടറ 

ചുമതലടപ്പടുത്തിയ രഔാരം ഡയറക്ട  റികപ്പാട്ട് നല്ഔി. 

22.11.2022 ടല റികപ്പാട്ട് :- കരാജക്ട് തയ്യാറാക്കാടത ടെണ്ട  ടേത് ് രല്ലത്തി ആരംഭിച്ചതും 

സംസ്ഥാന സക്കാ  ബഡ്ജറ്റില്ടപ്പടുത്തി വിവിധ വകുപ്പുഔള്  മുകാന്തിരം പഞ്ചായത്തിന് 

രകതയഔ ഉകേശ രാനാൊയി അനുവദിച്ച തുഔ വഔമാറ്റി ടേലവഴിച്ചതും വലിയ വീഴ്ചയാണ്. കൃഷി 

വകുപ്പില്  നി.ം ലഭയമായ 49.15 ലക്ഷം രൂപ ക്രഡിറ്റ് ടേത് ത് തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടില്  

ആയതിനാല്  തനത് ഫണ്ട് വഔയിരുത്തി തടന്ന രോതുക്കിയ കരാജക്ട് തയ്യാറാന്നുന്നതിന് 

അനുമതി നല്കുന്നതായിരിന്നും ഉേിതം എന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട  അറിയിച്ചു. 
 

തീരുമാനം :- കൃഷി വകുപ്പില്  നിന്നനുവദിച്ച തുഔ വകുപ്പു നികേശിച്ച പദ്ധ്തിന്നു 

തടന്ന ഉപകയാഖികക്കണ്ടതാണ്. ഈ തുഔ തനതു ഫണ്ടിനത്തില്  
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ടേലവഴിച്ചു എന്നറിയിച്ചതനുസരിച്ച ്മുഔളില്  പറഞ്ഞ കരാജക്ടിടെ 

ടേലവെക്കം ബാക്കി തുഔയും തനതുഫണ്ടില്  നി. തടന്ന 

ടേലവഴികക്കണ്ടതാണ്.   

നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
 

2.2 കണ്ഡിഔ 4.58 

അട്ടപ്പാെി കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത 
അട്ടപ്പാെി കലാന്നുപഞ്ചായത്്ത ക്സവസ് രസിഡെിടെ 29.09.2022 ടല ഔത്്ത (SRG 1061/22). 

വിഷയം:- കഔാട്ടത്തറ ആശുപത്രിയില്  അധിഔമായി സ്റ്റാഫിടന കലാന്നു പഞ്ചായത്തില്   

               നി.ം നിയമിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച ് 

  

കരാ.നം: 188/23 അെെല്   10,00,000 രൂപ 

(ടമയിെന സ് രാനാെ് – കനാണ്  കറാഡ്) 

കപര് കഔാട്ടത്തറ GTSH HMC താത്ക്കാലിഔ ജീവനക്കാക്ക് കവതനം 
 

അട്ടപ്പാെിയിടല പട്ടിഔവഗ വിഭാഖങ്ങള്ക്ക് കസവനം നല്കുഔ എന്ന 

ലക്ഷയകത്താടെയാണ് കഔാട്ടത്തറ ക്സട്രബല്  ടസ്പഷയാലിറ്റി ആശുപത്രി രവത്തിന്നുന്നത്. 

ഇവിടെ ജനറല്  ടമഡിസി , ഒകത്താ, ഇ.എ .െി, ക്സഖനകക്കാളജി, ടസക്കയാട്രി, സജറി, 

ശിശുകരാഖ വിദഗ്ദ്ധ് കസവനം, ഔണ്ണ് കരാഖം, ഡയാലിസിസ് തുെങ്ങിയ ടസ്പഷയാലിറ്റിയുണ്ട്. 

ഡയാലിസിസിന് ഇകപ്പാഴുളൃ രു ഷിഫ്റ്റിനു പഔരം രണ്ട ഷിഫ്റ്റാക്കണം. ആശുപത്രിയുടെ 

സുഖമമായ രവത്തനത്തിന് അധിഔ സ്റ്റാഫിടന നിയമികക്കണ്ടതുണ്ട്. എച്ച.്എം.സിയില്  

മതിയായ വരുമാനമില്ലാത്തതിനാല്  താല്ക്കാലിഔാെിസ്ഥാനത്തില്  താടഴ പറയും രഔാരം 

അധിഔമാള്ക്കാടര കലാക്ക് പഞ്ചായത്തില്  നി. കനാണ്കറാഡ് ടമയിെന സ്   

രാനാറു കപകയാഖിച്ച ്നിയമിക്കാ   അനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

1) ഡയാലിസിസ് ടെനീഷയ   - 1 എണ്ണം 

2) സ്റ്റാഫ് കനഴ്സ് കരാനഡ് II – 3 എണ്ണം 

3) ലാബ് ടെനീഷയ   - 1 എണ്ണം 

4) ടസഔഫരിറ്റി ജീവനക്കാ  - 2 എണ്ണം 
 

21.10.2022 തീരുമാനം:- മുഔളില്  പറഞ്ഞ രഔാരം ആള്ക്കാടര നിയമിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച ്

ആകരാഖയ വകുപ്പ് ഡയറക്ട  പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔണം. ആകരാഖയ വകുപ്പില്  നിന്ന് 

ഇവടര നിയമിക്കാ   സാധിന്നുകമാ എ. കൂെി റികപ്പാട്ടില്  ഉള്ടപ്പടുത്തണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച 

റികപ്പാട്ട് ആകരാഖയവകുപ്പ് ഡയറക്ടറില്  നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. റികപ്പാട്ട് അടുത്ത 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പ് നല്ഔണടമന്ന് ആകരാഖയവകുപ്പ് ഡയറക്ടകറാെ് 22.11.2022 

ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി ആവശയടപ്പടുണ്. ഈ ആശുപത്രിയുടെ രധാന 

ഗുണകഭാമായാക്കള്  പട്ടിഔവഗ വിഭാഖക്കാരാണ്. അതിനാല്  മുഔളില്  പറഞ്ഞവടര 

നിയമിന്നുന്നതെക്കം ആശുപത്രിയുടെ രവത്തനം ടമച്ചടപ്പടുുന്നന്നതിന് പട്ടിഔവഗ വിഔസന 
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വകുപ്പിടെ സഹായല്ലൃം ഉണ്ടാഔണടമന്ന് പട്ടിഔവഗ വിഔസന ഡയറക്ടകറാെ് കയാഖം 

നികേശിച്ചു. 

നെപെി:- 1) ഡയറക്ട, ആകരാഖയവകുപ്പ് 
2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

 
2.2 കണ്ഡിഔ 4.61 
അരുവാപ്പുലം രാനാമപഞ്ചായത്്ത 
അരുവാപ്പുലം രാനാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 19.08.2022 ടല A2-2289/2022- ടല ഔത്ത്  (SRG 
854/22). 
 

വിഷയം: എകസ്റ്ററ്റ് കമകലയിടല അെണവാെി ടഔട്ടിെത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണി ടേയുന്നത്  

            സംബന്ധിച്ച.് 

അരുവാപ്പുലം രാനാമപഞ്ചായത്തിടല 5-ാാാം വാഡില്  എകസ്റ്ററ്റ് കമകലയിടല 30, 34എന്നീ 

നമ്പറുഔളിലളൃ അെണവാെി ടഔട്ടിെങ്ങളുടെ കമല്ൂര തഔ. വീഴാറായ സ്ഥിതിയിലാണ്. 

അതിനാല്  ഫിറ്റ്നസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വഷം രാനാമപഞ്ചായത്തിടല അെണവാെി 

ടഔട്ടിെത്തിടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി 25,66,000 രൂപ മാറ്റിവച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഈ തുഔയില്  നിന്ന് മുഔളില്  

പറഞ്ഞ രണ്ട് അെണവാെി ടഔട്ടിെങ്ങള്  റിപ്പയ  ടേയ്യാ   അനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.്  

തീുന്നം    ജീണ്ണാവസ്ഥയിലായ എകസ്റ്ററ്റു് ടഔട്ടിെം അറ്റകുറ്റപ്പണി നെുന്നന്നതിന് 

ഔഴിയുകമാ എന്ന് പരികശാധികക്കണ്ടതുണ്ട് എന്ന് 21.10.2022 ടല കയാഖം വിലയിരുത്തിയ രഔാരം 

ഇതിടെ  അറ്റകുറ്റപ്പണി രാകയാഖിഔമാകണാ എന്ന് പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   

തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയടറ കയാഖം ചുമതലടപ്പടുത്തി. ഇതു സംബന്ധിച്ച 

റികപ്പാട്ട് േീഫ് എഞ്ചിനീയ  നല്ഔി.  

22.11.2022 ടല റികപ്പാട്ട് :- അെണവാെി നമ്പ  30,34 എന്നിവയുടെ ഭിത്തി ഔരിെല്  ടഔാണ്ട 

നിമ്മിച്ചതാഔയാല്  ടഔട്ടിെം ടമയിെന സ് നെത്തി ഉപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതാണ് എന്ന് േീഫ് 

എഞ്ചിനീയ  അറിയിച്ചു. 

തീരുമാനം :- ഈ ടഔട്ടിെങ്ങള്  അെണവാെിയുടെ രവത്തനത്തിനായി വിടുണ് 

നല്ഔണടമന്ന് എകസ്റ്ററ്റ് ഔമ്പനി രാനാമപഞ്ചായുന്നമായി 

ഔരാറികലടപ്പെണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ അനുമതി നല്കു..   

നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 

3. ടപാതുവിഷയം 
  

3.1) കഔരളത്തില്  ഏറ്റല്ലൃം അധിഔം ടനല്കൃഷിയുളൃ ജില്ലഔളിടലാന്നാണ് പാലക്കാെ്. 

ജലകസേനടത്ത ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവിടെ ടനല്കൃഷി നെുന്നന്നത്. ജലകസേന ഔനാല്  

മലിനമായി ഔിെന്നുന്നതിനാലം ജലനിഗമനം സുഖമമല്ലാത്തതിനാലം പാെകശകരങ്ങളില്  

സുഖമമായി ജലടമത്തിക്കാ   ഔഴിയാടത വരുന്ന സാഹേരയമുണ്ട്. ഔനാലഔള്  ജലകസേന 

വകുപ്പിടെ ഉെമസ്ഥതയിലളൃതാടണെിലം ടേളിയും പായലം മറ്റും ജലകസേന വകുപ്പ് 

കൃതയമായി ല്ലത്തിയാക്കാറില്ല. ഇതു ടനല്കൃഷിടയ കദാഷഔരമായി ബാധിന്നും. ടനല്കൃഷി 

സംരക്ഷികക്കണ്ടതിടെ ഭാഖമായി ജലകസേന ഔനാലഔള്  ല്ലത്തിയാന്നുന്നതിന് 
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തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അനുമതി നല്ഔണടമന്ന് പാലക്കാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തെക്കം 

ജില്ലയിടല തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  ആവശയടപ്പട്ടിടുണ്ണ്ട്. ഈ സാഹേരയത്തില്  

രാകദശിഔമായി ജലകസന വകുപ്പിടെ കൂെി അനുമതി വാങ്ങി ജലകസേന ഔനാലഔള്  

ല്ലത്തിയാന്നുന്നതിന് കരാജക്ട് എടുക്കാ   പാലക്കാെ് ജില്ലയിടല തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 

അനുമതി നല്കു.. ഇതിനായി തനത് ഫണ്ട്, വിഔസന ഫണ്ട് ഇവ ഉപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. 

നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

3.2) കഔരള കസ്റ്ററ്റ് ഡിസാസ്റ്റ  മാകനടെെ് അകതാറിറ്റിയില്  നിന്ന് എല്ലാ 

രാനാമപഞ്ചായുന്നഔള്ന്നും 1 ലക്ഷം രൂപ വീതല്ലൃം, മുനിസിപ്പാലിറ്റിഔള്ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതല്ലൃം 

കഔാപ്പകറഷനുഔള്ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതല്ലൃം നല്കുടമന്ന് KSDMA ടമമ്പ  ടസക്രട്ടറി 

അറിയിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഈ തുഔ അതത് തകേശഭരണസ്ഥാപന കമകലയില്  ദുരിതാശവാസ ഔയാമ്പുഔള്  

നെുന്നവാ   ഉകേശിന്നുന്ന ടഔട്ടിെങ്ങളിടല ക്സവദുതി, ശുേിമുറിഔള്, ക്സലറ്റ്, ഫാ , അടുക്കള 

ടമച്ചടപ്പടുത്തല്  എന്നിവയ്ക്കായി ഉപകയാഖിക്കാല്ലൃന്നതാണ്. KSDMA യില്  നിന്ന് ഇരഔാരം തുഔ 

ലഭിന്നുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇതനുസരിച്ച ്തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  നെപെി സവീഔരികക്കണ്ടതാണ്. 

നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.സി) വകുപ്പ് 

3.3) രകതയഔ ഔ.കുട്ടി പരിപാലനത്തിന് ധനസഹായം നല്ഔാ   മാഗകരകയില്  

അനുമതിയുണ്ട്. ടപാതു/പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിന് തകേശഭരണസ്ഥാപന വിഹിതം 6250 രൂപ, 

സംസ്ഥാന വിഹിതം 6250 രൂപ, ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതം 12,500 രൂപ എന്നിങ്ങടനയാണ് നിരക്ക് 

നിശ്ചയിച്ചിരിന്നുന്നത്. പട്ടിഔവഗ വിഭാഖത്തിന് 100 ശതമാനം സബ്സിഡി നല്ഔാം. ഈ 

വഷകത്തക്ക് മൃഖസംരക്ഷണ വകുപ്പില്  നിന്ന് മതിയായ വിഹിതം നല്ഔാ   ഔഴിയില്ലാടയന്ന് 

മൃഖസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചതനുസരിച്ച,് തകേശഭരണസ്ഥാപനം തയ്യാറാകുന്നപക്ഷം 

സംസ്ഥാന വിഹിതം ലഭിക്കാടത വന്നാല്  ഈ വഷകത്തക്ക് മാത്രം (2022-23) ബന്ധടപ്പട്ട 

തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിന് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി നിശ്ചിയിച്ചിരുന്ന 6250 രൂപ കൂെി 

നല്ഔാ   അനുമതി നല്കു.. എന്നാല്  അടുത്ത വഷം മുതല്  വകുപ്പു മുകകന നല്കഔണ്ട 

വിഹിതം നല്കുന്നതിന് മൃഖസംരക്ഷണ വകുപ്പു നെപെി സവീഔരികക്കണ്ടതാണ്.  

 നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4. രകതയഔ വിഷയം 

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

4.1. ASERT Farming Solution Pvt.Ltd. 

ASERT Farming Solution Pvt.Ltd. മാകനജിംഖ് ഡയറക്ടറുടെ 09.08.2022 ടല ഔത്ത്  (DA1/354/2022/ 

LSGD) –(SRG 890/22). 

വിഷയം:- സ്റ്റാട്ടപ്പു ഔമ്പനിഔളില്  നിന്ന് ടെണ്ട  ഴിവാക്കി ഉത്പന്നങ്ങള്  / കസവനങ്ങള്  

വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

കസ്റ്റാപകച്ചസ് ഡിപ്പാട്ട്ടമെിടെ 05.07.2022 ടല 2/2022/SPD നമ്പ  ഉത്തരല്ലൃ 

രഔാരം കസ്റ്ററ്റ് യൂണിക്ക് ഐ.ഡിയുളൃ സ്റ്റാട്ടപ്പുഔളില്  നിന്ന് 50 ലക്ഷം വടരയുളൃ എല്ലാത്തരം 

ഉല്പന്നങ്ങളും കസവനങ്ങളും സക്കാ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ടെണ്ട  കൂൊടത വാങ്ങാല്ലൃന്നതാണ്. 
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എന്നാല്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല നിവഹണ ഉകദയാഖസ്ഥ  ഇത് തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ബാധഔമല്ല എന്ന് ടിണ്ടി ഔാണിച്ച ്ടെണ്ടറില്ലാടത വാങ്ങാ   തയ്യാറാകുന്നില്ല. 

അതിനാല്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാങ്ങല്  നെപെി ക്രമങ്ങളില്  ഈ ഉത്തരല്ലൃ 

ബാധഔമാക്കണടമന്ന ആവശയം സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം:- ASERT മരു.ല്പാദനങ്ങളുടെ (രധാനമായും ടവറ്ററിനറി മരു.ഔള്) 

സ്റ്റാട്ട് അപ് ആടണന്ന് മൃഖസംരക്ഷണ വകുപ്പിടല രതിനിധിഔള്  

അറിയിച്ചു. ഇവ  മരുന്ന് ഉല്പാദിപ്പിന്നുന്നിടല്ല.ം വിതരണക്കാ  

മാത്രമാടണ.ം മൃഖസംരക്ഷണ വകുപ്പ് രതിനിധിഔള്  കയാഖത്തില്  

പറഞ്ഞു. ഈ സാഹേരയത്തില്   ASERT Farming Solution Pvt.Ltd കനരിട്ട് 

മരുന്ന് ഉല്പാദിപ്പിന്നു.കണ്ടാ, രഗ്ഖ് ക്സലസ സ് ഉകണ്ടാ തുെങ്ങിയ 

ഔാരയങ്ങള്  പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാട്ട് നല്ഔാ   മൃഖസംരക്ഷണ വകുപ്പ് 

ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. ഇതു ലഭിന്നുന്ന മുറയ്ക്ക് പിന്നീടു 

പരിഖണിന്നും. 

നെപെി:- 1) മൃഖസംരക്ഷണവകുപ്പ് ഡയറക്ട  

2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

4.2 കഔരള ഖവ.ഫാമസിസ്റ്റ് അകസോാസികയഷ   

കഔരള ഖവ.ഫാമസിസ്റ്റ് അകസോാസികയഷ   രസിഡെിടെ 01.10.2022 ടല 17/2022-23/KGPA 

നമ്പ  ഔത്ത്  (SRG 1110/22)  
 

വിഷയം:- താല്ക്കാലിഔമായി കജാലി ടേയുന്ന ഫാമസി്റ്റുമമാക്ക് രോതുക്കിയ അെിസ്ഥാന 

ശമ്പളം നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

കഡാക്ടമാടരയും പാരാടമഡിക്കല്  സ്റ്റാഫികനയും പി.എച്ച.്സി, സി.എച്ച.്സി, 

താഭിക്കാശുപത്രിഔള്, നഖരസഭഔളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ആശുപത്രിഔള്  എന്നിവിെങ്ങളില്  

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  മുകകന താല്ക്കാലിഔമായി നിയമിക്കാറുണ്ട്. ആകരാഖയവകുപ്പിടെ 

മാനദണ്ഡരഔാരം രോതുതായി നിയമിക്കടപ്പടുന്ന കഡാക്ട/കനഴ്സ്മാരുടെ അെിസ്ഥാന 

ശമ്പളമാണ് ഇവക്ക് നല്കഔണ്ടത്. ഇതനുസരിച്ച ് രോതിയ ശമ്പള പരിഷ്കരണ രഔാരം 

കഡാക്ടമാക്ക് 63,700 രൂപയും നഴ്സ്മാക്ക് 39,300 രൂപയുമാണ്  നല്ഔാല്ലൃന്നടതന്ന് 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ് 

സന്നുല  ഇറക്കിയിടുണ്ണ്ട്. 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  ഫാമസി്റ്റുമഔകളയും താല്ക്കാലിഔമായി നിയമിച്ചിടുണ്ണ്ട്. 

ഇവന്നും അഡ്കഹാക്ക് സാലറി നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം:- 1) ഇതികന്മല്  ആകരാഖയ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കൂെി 

അഭിരായമാരാഞ്ഞ് പിന്നീടു പരിഖണിന്നുന്നതാണ്.  

നെപെി:- 1) ആകരാഖയവകുപ്പ് ഡയറക്ട   

2)തകേശസവയംഭരണ (ഡി.ബി) വകുപ്പ് 
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4.3 കഔരള ആയുകവദിഔ് കഔാഒപ്പകററ്റീവ് ടസാക്സസറ്റി ലിമിറ്റഡ് 

കഔരള ആയുകവദിഔ് കഔാഒപ്പകററ്റീവ് ടസാക്സസറ്റി, കഔാഴികക്കാെ് ടസക്രട്ടറിയുടെ 14.09.2022 

ടല ഔത്ത്   (SRG 1058/22)  
 

വിഷയം:- കഔരള ആയുകവദിഔ് കഔാഒപ്പകററ്റീവ് ടസാക്സസറ്റിയില്  നിന്ന് മരു. 

വാങ്ങുന്നതിനുളൃ അനുമതിയുടെ ഔാലാവധി ദീഗിപ്പിന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

കഔരള ആയുകവദിഔ് കഔാഒപ്പകററ്റീവ് ടസാക്സസറ്റിഔ് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ 

ഔീഴിലളൃ ആയുകവദ ആശുപത്രിഔളില്  ഓഷധങ്ങള്  നല്കുന്നതിന് 04.12.2008ല്  സക്കാ  

അനുമതി നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്. ഇത് ഔാലാഔാലങ്ങളില്  രോതുക്കി നല്കുഔയും ടേത് ിടുണ്ണ്ട്. 11.01.2022 ല്  

രോതുക്കി നല്ഔിയ ഔാലാവധി 23.12.2022 ല്  അവസാനിന്നും. ഗുണകമന്മയുളൃ ഓഷധമാണ് 

നല്കുന്നടത.ം സക്കാ  സ്ഥാപനമായ ഓഷധിയുടെ വിലയ്ക്കാണ് നല്കുന്നടത.ം 

ടസാക്സസറ്റി ടസക്രട്ടറി അറിയിച്ചിടുണ്ണ്ട്. മരു. വിതരണം ടേയുന്നതിനുളൃ അനുമതി 5 

വഷകത്തക്ക് കൂെി ദീഗിപ്പിച്ചു നല്ഔണടമന്ന ആവശയം സംബന്ധിച്ച.്  
 

തീരുമാനം :- കഔരള ആയുകവദിഔ് കഔാഒപ്പകററ്റീവ് ടസാക്സസറ്റി ലിമിറ്റഡിടെ 

രഗ്ഖ് ക്സലസ സ് കൂെി പരികശാധിച്ച ് വകുപ്പ് തലത്തില്  നെപെി 

സവീഔരിക്കാ   നികേശിന്നു.. 

നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.4  എച്ച.്എല്.എല്  ക്സലഫ് ടഔയ  ലിമിറ്റഡ് 

എച്ച.്എല്.എല്.ക്സലഫ് ടഔയ  ലിമിറ്റഡ് അകസാസികയറ്റ് ക്സവസ് രസിഡെിടെ 02.08.2021 

ടല ഔത്ത് (SRG 1148/22 – LSGD-DA1/197/2021 – LSGD നമ്പ  ഔത്്ത)  
 

വിഷയം:- എച്ച.്എല്.എല്.ക്സലഫ് ടഔയ  ലിമിറ്റഡിടന ജനഔീയാസൂത്രണ പദ്ധ്തിയില്  

ടവറ്ററിനറി മരു.ഔള്  ഫാമസഫട്ടിക്കല്സ് എന്നിവയുടെ വിതരണക്കാരായി 

അംഖീഔരിക്കണടമന്ന ആവശയം സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

മരു.ഔള്, ആശുപത്രി ഉപഔരണങ്ങള്, ലാകബാറട്ടറിയികലക്ക് കവണ്ട ടഔമിക്കലഔള്, 

ശാസ്ത്രീയ ഉപഔരണങ്ങള്  എന്നിവയുടെ അംഖീകൃത വിതരണ സ്ഥാപനമായി 

എച്ച.്എല്.എല്.ക്സലഫ് ടഔയ  ലിമിറ്റഡിടന സക്കാ  അംഖീഔരിച്ചിടുണ്ണ്ട്. കൂൊടത 

ടമഡിക്കല്  കഔാകളജുഔള്, ജില്ലാ/ജനറല്/താഭിക്കാശുപത്രിഔളില്  PPP കമാഡലായും 

രവത്തിന്നു.ണ്ട്. ഇ ഡയയിലാടഔ 280 ഫാമസി ഓട്ട് ടലറ്റുഔളും ഉണ്ട്. 

എച്ച.്എല്.എല്.ക്സലഫ് ടഔയ  ലിമിറ്റഡ് വഴി വിതരണം ടേയുന്നവയ്ക്ക് ടപാതുടവ 50 

ശതമാനം വടര വിലന്നുറല്ലൃണ്ട്. സംസ്ഥാന സക്കാ  എച്ച.്എല്.എല്.ക്സലഫ് ടഔയറിടന 

മുഔളില്  പറഞ്ഞവയുടെ അംഖീകൃത സക്സപ്ലയ  ആയി അംഖീഔരിച്ചിടുണ്ണ്ട്. ഇവടയ്ക്കാപ്പം 

തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്  നെപ്പാന്നുന്ന കരാജക്ടുഔളികലക്കാവശയമായ ടവറ്ററിനറി മരു.ഔള് , 

ഫാമസഫട്ടിക്കല്സ് എന്നിവയുടെ അംഖീകൃത സക്സപ്ലയ  ആയി എച്ച.്എല്.എല്.ക്സലഫ് 

ടഔയ  ലിമിറ്റഡിടന നിശ്ചയിക്കണടമ.ം അതുവഴി തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 
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എച്ച.്എല്.എല്.ക്സലഫ് ടഔയ  ലിമിറ്റഡില്  നി. കനരിടുണ് വാങ്ങാ   അനുമതി 

നല്ഔണടമന്നതും സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം :- 1) എച്ച.്എല്.എല്.ക്സലഫ് ടഔയ  ലിമിറ്റഡിടെ ഉല്പന്നങ്ങ 

ള്ടക്കല്ലാം ടപാതുടവ വിലന്നുറവാണ് എന്നതും HLL Life care 

Ltd രു ടപാതുകമകലാ സ്ഥാപനമാടണ.ം പരിഖണിച്ച ് 

രകതയഔ പരിഖണന നല്ഔി  എച്ച.്എല്.എല്.ക്സലഫ് ടഔയ  

ലിമിറ്റഡില്  നിന്ന്  മറ്റുളൃവകയാടൊപ്പം ടവറ്റിനറി മരു.ഔളും 

ഫാമസഫട്ടിക്കല് സും കനരിടുണ് വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി 

നല്കു..  

2) സബ്സിഡി മാഗകരക രഔാരം KMSCL നി. മരു. ലഭിക്കാ   

ക്സവഔിയാല്  ഔാരുണയ, മാകവലി കസ്റ്റാ, സക്സപ്ലകഔാ, ജ   

ഓഷധി, നീതി കസ്റ്റാ  (പിന്നീടു കൂട്ടികച്ചത്തത് ) തുെങ്ങിയ 

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓട്ട് ടലറ്റുഔളില്  നി. വാങ്ങാ   

അനുമതിയുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങകളാടൊപ്പം എച്ച.്എല്.എല്  

.ക്സലഫ് ടഔയ  ലിമിറ്റഡിടന കൂെി ഉള്ടപ്പടുുന്നവാ   

തീരുമാനിച്ചു.  

നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 

4.10  എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായുന്ന  രസിഡെിടെ 08.11.22 ടല DP13-885/2022-ാാാം നമ്പ  ഔുന്നം 

എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 04.11.2022 ടല അെിയന്തിര കയാഖത്തിടല 

1(1)-ാാാം നമ്പ   തീരുമാനല്ലൃം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ അഭിരായന്നുറിപ്പും 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 21.10.2022-ടല കയാഖ തീരുമാനല്ലൃം (കണ്ഡിഔ 4.14) (SRG 

1283//22)  
 

വിഷയം:- ല്ലക്കകരാഖിഔള്ക്ക് ഡയാലിസിസിനു ധനസഹായം നല്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

ല്ലക്കകരാഖിഔള്ക്ക് ഡയാലിസിസിന് ധനസഹായം നല്ഔാനുളൃ കരാജക്ട് 

ഏടറ്റടുക്കാ   രോതിയ മാഗകരക രഔാരം അനുമതിയുണ്ട്. രാനാമപഞ്ചായുന്നഔള്ന്നും   

നഖരസഭഔള്ന്നുമാണ് ഇതിനുളൃ കരാജക്ട് കനരിട്ട് ഏടറ്റടുക്കാല്ലൃന്നത്. രാനാമരകദശങ്ങളില്  

കലാക്ക് / ജില്ലാ പഞ്ചായുന്നഔള്ന്നു  രാനാമപഞ്ചായുന്നഔളികലക്ക് വിഹിതം നല്ഔാം. 

മാഗകരക രഔാരം ടപാതുവിഭാഖത്തിന് 2.00 ലക്ഷം രൂപയില്  താടഴ വരുമാനമുളൃവക്കാണ് 

ധനസഹായം നല്ഔാല്ലൃന്നത്. ഇതില്  താടഴ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങകളാടെ നെപ്പാക്കാ   അനുമതി 

നല്ഔണടമന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആവശയടപ്പടുഔയും 21.10.2022  ടല 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖത്തില്  ഇതു പരിഖണിന്നുഔയും ടേത് ിരു.. 
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1. ഡയാലിസിസിനു ധനസഹായം നല്ഔാനുളൃ കരാജക്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു 

കനരിടട്ടടുക്കാ   അനുമതി.  

2. 3.00 ലക്ഷം രൂപ വടര വാഷിഔ വരുമാനമുളൃ ടപാതു വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ടവന്നും 

ധനസഹായം നല്ഔാ   അനുമതി. 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ വിഹിതം രാനാമപഞ്ചായത്തിനു ക്സഔമാറി രാനാമപഞ്ചായത്ത് മുകയ 

നിവഹണ ഏജ സിയായി കരാജക്ടു നെപ്പാക്കാനും മാഗകരകയില്  പറയുന്ന വരുമാനപരിധി 

പാലിക്കണടമ.മാണ് 21.10.22 ടല കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി നികേശിച്ചത്. എന്നാല്  ഈ 

തീരുമാനം താടഴ പറയുന്ന ഔാരണങ്ങളാല്  രോനപരികശാധിക്കണടമന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

ആവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കനരിട്ട് ധനസഹായം നല്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഔഴിഞ്ഞ വഷം ഈ 

കരാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. ഔഴിഞ്ഞവഷം  ഏഔകദശം 600 കപക്ക്  ധനസഹായം നല്ഔി. 

ഇവ  ഈ വഷല്ലൃം േിഔിം അ തുെരു.. േിഔിം അ നല്ഔിയ ആശുപത്രിഔള്ക്ക് ഏഔകദശം 1.50 

കഔാെി രൂപ നല്ഔാനുണ്ട്. രോതിയതായി 400 കരാഖിഔള്ന്നു കൂെി ഡയാലിസിസ് ടേയ്യണം. 

കുെിശിഔയെക്കമുളൃ തുഔ രാനാമപഞ്ചായുന്ന മുകകന നല്കുന്നതു ബുദ്ധ്ിമുട്ടാണ്. ഔഴിഞ്ഞ വഷം 

3.00 ലക്ഷം രൂപ വടര വരുമാനമുളൃവക്ക് (ടപാതു വിഭാഖം) ധനസഹായം നല്ഔി. ഇത്തരം 

ഗുണകഭാമായാക്കടള മാറ്റി നിുന്നന്നത്  ബുദ്ധ്ിമുട്ടാണ്. അതിനാല്  3.00 ലക്ഷം രൂപ 

വരുമാനമുളൃ (ടപാതു വിഭാഖം)വന്നും ധനസഹായം നല്ഔണം.  

ഈ സാഹേരയം കൂെി പരിഖണിച്ച ്ഈ വഷല്ലൃം ഔഴിഞ്ഞവഷം നെത്തിയ രീതിയില്  

ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത കനരിടുണ് പദ്ധ്തി നെപ്പാക്കാനും 3.00 ലക്ഷം രൂപവടര വരുമാനമുളൃവന്നും 

ധനസഹായം നല്ഔാനും അനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്    
 

തീരുമാനം:- ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് ഡയാലിസിസിനു കനരിടുണ് 

ധനസഹായം നല്കുന്ന രവത്തനല്ലൃമായി ഈ വഷം ആദയം 

തടന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുകന്നാടുണ് കപായി എന്നതു പരിഖണിച്ച ് 

ഈ വഷകത്തന്നു മാത്രമായി ജില്ലാ പഞ്ചായുന്ന മുകകന 

ധനസഹായം നല്ഔാ   അനുമതി നല്കു.. മാഖകരക രഔാരം 

വരുമാന പരിധി ഔഴിഞ്ഞ വഷടത്തകപാടല ഇകപ്പാഴും 2.00 ലക്ഷം 

രൂപയാണ് (ടപാതുവിഭാഖത്തിന് ). ഔഴിഞ്ഞവഷം 3.00 ലക്ഷം 

രൂപവടര വരുമാനമുളൃ ആടക്കെിലം ധനസഹായം 

നല്ഔിയിടുണ്ടണ്ടെില്  അവന്നു മാത്രം ഈ വഷം കൂെി മാത്രം 

ധനസഹായം നല്ഔാ   (ടപാതു വിഭാഖം) അനുമതി നല്കു..  

നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
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4.11 ല്ലക്കകകരാഖിഔള്ക്ക്  ഡയാലിസിസ് 

കഡാ.രതിഭ.ടഔ, ടമഡിക്കല്  ഒഫീസ്, താനാളൂ  കുടുംബാകരാഖയകഔന്ദ്രം, മലപ്പുറം 20.10.2022 ല്  
തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ് അഡീഷണല്  േീഫ് ടസക്രട്ടറിയ്ക്ക് നല്ഔിയ ഔുന്നം ബഹു. കഔരള 
ക്സഹകക്കാെതി മുമ്പാടഔ WP(C) No.34191/2022 -ാാാം നമ്പറായി  ഫയല്  ടേത് ് റിട്ട് ടപറ്റീഷനും 
(SRG 1235//22). 
 

 

 വിഷയം: ല്ലക്കകരാഖിഔള്ക്ക്  ഡയാലിസിസ് ടേയുന്നതിനു നല്കുന്ന ധനസഹായ  

പദ്ധ്തിയില്  ടമഡിക്കല്  ഒഫീസമാടര ഴിവാക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച ്
 

കരാഖിഔടള പരികശാധിച്ച ് േിഔിം അ നല്കുവാ   ഉത്തരവാദിതവമുളൃ ടമഡിക്കല്  

ഒഫീസമാടര തകേശഭരണസ്ഥാപനം നെുന്നന്ന പദ്ധ്തിഔളിടല നിവഹണ 

ഉകദയാഖസ്ഥടരന്ന ചുമതലയില്  നിന്ന് ഴിവാക്കണടമന്നാണ് കഡാ.രതിഭ 

ആവശയടപ്പട്ടിരിന്നുന്നത്. ഡയാലിസിസിന് ധനസഹായം നല്കുന്ന വിഷയമാണ് രധാനമായും 

എടുുന്ന പറയുന്നത്. പതിനാലാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധ്തിക്കായുളൃ  സബ്സിഡി ധനസഹായ 

മാഗകരകയില്  ല്ലക്കകരാഖിഔള്ക്ക്  ഡയാലിസിസ് ടേയുന്നതിന്  രതിമാസം പരമാവധി  

4000 രൂപ വീതം  നല്ഔാ   അനുമതിയുണ്ട്. മു വഷങ്ങളില്  ആവശയടപ്പടുന്ന തകേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  മുഔളില്  പറഞ്ഞ രീതിയില്  ധനസഹായം  നല്ഔാ   രകതയഔ അനുമതി 

നല്കുഔയായിരു.. കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 21.08.2022-ടല കയാഖ തീരുമാന 

രഔാരം അതതു തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല ടമഡിക്കല്  ഒഫീസമാടര ഈ 

പദ്ധ്തിയുടെ നിവഹണ ഉകദയാഖസ്ഥന്മാരാക്കാല്ലൃന്നതാണ് എ. വയമായത വരുത്തിയിടുണ്ണ്ട്. 

ല്ലക്ക സംബന്ധമായ കരാഖത്തിന് ഡയാലിസിസ് ടേയുവാ   അഹരായ കരാഖിയാകണാ 

എന്ന് േിഔിം അാകരകഔള്  പരികശാധിച്ച ് സാക്ഷയപത്രം അനുവദിന്നുന്ന ഉത്തരവാദിതവം 

ടമഡിക്കല്  ഒഫീസടറ ഏല്പ്പിക്കാടത ഭരണസമിതി തീരുമാനിന്നുന്ന ആള്ന്നും കരാഖി 

പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിനും ടമഡിക്കല്  ഒഫീസ  ഫണ്ട് ടഔാടുക്കണടമന്ന വയവസ്ഥ 

േട്ടലംഗനമാടണന്നാണ് അകപക്ഷഔ ഔത്തില്  പറയുന്നത്. ഡയാലിസിസ് ടേയുന്നതിന് 

പണം വിതരണം ടേയുന്ന കജാലി മാത്രമാണ്  ഈ പദ്ധ്തിയില്  ഉളൃടതന്ന് ടിണ്ടിക്കാണിച്ച ്

ഈ കരാജക്ടുഔളുടെ  നിവഹണ ചുമതലയില്  നിന്ന്  ടമഡിക്കല്  ഒഫീസമാടര  

ഴിവാക്കണടമന്നാണ് ബഹു.ക്സഹകക്കാെതി മുമ്പാടഔ കഔസ് ഫയല്  ടേത് ിരിന്നുന്നത്. ഈ 

വിഷയത്തികന്മലളൃ തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച ് 
 

 

 

തീരുമാനം :- ഈ വിഷയത്തികന്മല്  ബഹു തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് എക്സക്സസ് 

വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ബഹു. ആകരാഖയം – വനിത – ശിശു വിഔസന വകുപ്പ് 

മന്ത്രിയും സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കബാഡ് ടമമ്പറുമായും 

(വികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം) േച്ച ടേയ്യാനും ഇതിടെ അെിസ്ഥാ 

നത്തില്  പിന്നീെ് പരിഖണിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.  

നെപെി:- തകേശസവയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് 
 

കഔാഒഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ അടുത്ത കയാഖം 01.12.2022 ഉച്ചഔഴിഞ്ഞ് 2.00 മണിക്ക് കൂടുവാ   

തീരുമാനിച്ചു. 

കയാഖം ക്സവകുകന്നരം 5.00 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു. 
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അനുബന്ധം  
 

കയാഖത്തില്  പടെടുത്തവ  

1. ബഹു. തകേശസവയംഭരണ – എക്സക്സസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി 

2. ടമമ്പ, വികഔന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ വിഭാഖം, കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഖ് കബാഡ്  

3. രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറി, തകേശസവയംഭരണവകുപ്പ് 

4. ഡയറക്ട, പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്  

5. ഡയറക്ട, നഖരഔാരയ വകുപ്പ്  (രതിനിധി) 

6. രി സിപ്പല്  ഡയറക്ട  & രാനാമവിഔസന ഔമ്മീഷണ  (രതിനിധി) 

7. രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറി, ആസൂത്രണ സാമ്പത്തിഔഔാരയ വകുപ്പ് (രതിനിധി) 

8. അഡീഷണല്  േീഫ് ടസക്രട്ടറി, ധനവകുപ്പ് (രതിനിധി) 

9. എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട, കുടുംബശ്രീ  (രതിനിധി) 

10. എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട, ഐ.ടഔ.എം (രതിനിധി)  

11. േീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒഫീസ, ക്സലഫ് മിഷ   (രതിനിധി) 

12. മിഷ   ഡയറക്ട , MGNREGS (രതിനിധി)  

13. ഡയറക്ട, ശുേിതവമിഷ   (രതിനിധി) 

14. ടമമ്പ  ടസക്രട്ടറി, കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഖ് കബാഡ് (രതിനിധി) 

15. േീഫ് എഞ്ചിനീയ, തകേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  

16. ഡയറക്ട, പട്ടിഔജാതി വിഔസന വകുപ്പ് (രതിനിധി) 

17. ഡയറക്ട, പട്ടിഔവഗ വിഔസന വകുപ്പ് (രതിനിധി) 

18. ടമമ്പ  ടസക്രട്ടറി, KSDMA (രതിനിധി) 

19. ഡയറക്ട, മൃഖസംരക്ഷണവകുപ്പ് (രതിനിധി) 

 

 

 

 


