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No/450/2022/SRG/LSGD/CC(8) 

 
വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ  

09.01.2023 നു നെന്ന കയാഖത്തിടെ നെപെി ൄറിപ്പ് 
 

 
കയാഖം രാവിടല 11.30 ന് ടസക്രട്ടറികയറ്റ് ഄനക്സ് II ടല ‘ലയം’ ഹാളില്  അരംഭിചൄ. 

ബഹു.തകേശസൃയംഭരണ-എക്സക്സസ് വൄപ്പ് മന്ത്രി കയാഖത്തില്  ഄദ്ധ്യക്ഷത വഹിചൄ. 
കയാഖത്തില്  പടെടുത്തവരുടെ വിവരം ഄനുബന്ധമായി കേര്ത്തിരിന്നു. സാ. സാധാരണ 
കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖങ്ങളില്  ക്രമ നമ്പര്  ന്ന്, രണ്ട് അയി ഈള്പ്ടപ്പടുന്ന്ന 
പദ്ധ്തി പുകരാഖതി ഄവകലഔനം, മു   കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖങ്ങിടല തീരുമാന 
പ്രഔാരം വൄപ്പ് കമധാവിഔള്പ്  സൃീഔരികേണ്ട തുെര്  നെപെി എന്നിവ ആന്നടത്ത കയാഖത്തിടല 
ഄജണ്ടയില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. ക്രമ നമ്പര്  മൂന്ന്, നാല്  അയി വരുന്ന ടപാതു 
വിഷയങ്ങളം പ്രകതയഔ വിഷയങ്ങളമാണ് ആന്നടത്ത കയാഖത്തില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിരിന്നുന്നത്. 
 
3. ടപാതുവിഷയം 
 

3.1)  സാമ്പത്തിഔ വര്ഷത്തിടെ തുെേത്തില്  തടന്ന  നിര്വഹണം തുെങ്ങാ   ഔഴിയുംവിധം  
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളടെ 2023-24 വാര്ഷിഔ പദ്ധ്തി ഔാകലകൂട്ട്ടി തയാറാറാന്നുന്നതിനുള 
മാര്ഖനിര്കേശങ്ങള്പ്  04.11.2022 ടല 246/2022/തസൃഭവ നമ്പര്  ഈത്തരവു പ്രഔാരം 
നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്. 2023 ജനുവരി ഄവസാനകത്താടുെി പദ്ധ്തി സമര്പ്പണം ്ര്ത്തിയാന്നുന്ന 
രീതിയിലാണ് സമയക്രമം നിശ്ചയിചൃിടുണ്ളത്. എന്നാല്  വിവിധ വിഭാഖങ്ങളില്  പദ്ധ്തി 
തയാറാറാകേണ്ട തുഔയുടെ ഔണന്നുഔള്പ്  സുകലക കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്  കേര്ത്ത്  നല്ഔിടയെില്  
മാത്രകമ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്േ് പദ്ധ്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്പ്  തയാറാറാേി  
സമര്പ്പിോ   ഔഴിയുഔയുള്ളൂ. 

 മു വര്ഷങ്ങളില്  ടതാടുണ് മു   വര്ഷടത്ത വിഹിതടത്ത ഄെിസ്ഥാനമാേി  അദയം 
വാര്ഷിഔ പദ്ധ്തി തയാറാറാന്നുഔയും പിന്നീെ് യഥാര്ത്ഥ വിഹിതമനുസരിചൃ ് പദ്ധ്തി 
പരിഷ്ക്കരിന്നുഔയുമാണ് ടേയ്തത്. എന്നാല്  ഔഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്ഷം അദയം പദ്ധ്തി 
തയാറാറാന്നുന്നതിന്  ഄെിസ്ഥാനമാേിയ തുഔയും പിന്നീെ് ധനവൄപ്പില്  നിന്ന് നിശ്ചയിചൃ ്
നല്ഔിയ യഥാര്ത്ഥ തുഔയും തമ്മില്  വലിയ കതാതിലുള വയതിയാനം ഈണ്ടായി.  ഄതിനാല്  
ഔഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്ഷവും പദ്ധ്തി തയാറാറാന്നുന്നതില്  മിേ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ന്നും 
ബുദ്ധ്ിമുടുണ്ഔള്പ്  കനരിടുണ്.  

 ടെബ്രുവരി അദയം സംസ്ഥാന ബജറ്റ് ഄവതരിപ്പിന്നുടമന്നാണ് പ്രതീക്ഷിന്നുന്നത്.  
യഥാര്ത്ഥ  വിഹിതം  ബജറ്റിെ ടെ ഄറിയാ   ഔഴിയും. ഄങ്ങടനടയെില്  യഥാര്ത്ഥ വിഹിതം  
ഄറിഞ്ഞതിനുകശഷം അ തുഔടയ ഄെിസ്ഥാനമാേി  പദ്ധ്തി ഄന്തിമമാേിയാല്  മതിടയന്ന് 
തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്േ് നിര്കേശം നല്ൄവാ   തീരുമാനിചൄ. മാര്ചൃ ് പൄതികയാടെ 
പദ്ധ്തി ഄംഖീഔാര പ്രക്രിയ  ്ര്ത്തിയാേി സാമ്പത്തിഔ വര്ഷത്തിടെ തുെേത്തില്  തടന്ന 
കപ്രാജക്ട് നിര്വഹണം അരംഭിോ   ഔഴിയണം. ആതനുസരിചൄള സര്ോര്  ഈത്തരവിടെ 
ഔരെ് തയാറാറാേി നല്ഔാ   എസ്.അര് .ജിടയ ചുമതലടപ്പടുത്തി. ആ-ഗ്ാംസൃരാജ് കപാര്ട്ടലില്  
ഗ്ാമ/കലാേ്/ജില്ലാ പഞ്ചായന്ഔളടെ പദ്ധ്തി വിവരങ്ങള്പ്  ഄപ് കലാഡ് ടേയ്യുന്നതിന്  
മാര്ചൃ ് 31 വടര സമയം ഄനുവദിേണടമന്ന് കഔന്ദ്ര  പഞ്ചായത്തീരാജ് മന്ത്രാലയകത്താെ് 
അവശയടപ്പൊ   വൄപ്പുതലത്തില്  നെപെി സൃീഔരിോനും തീരുമാനിചൄ.  

നെപെി:- 1)കേറ്റ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
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3.2) പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധ്തി മാര്ഗകരക പ്രഔാരം  ക്സലറി റി ഔസസിലിടെ 
ഄംഖീഔാരമുള ഗ്ന്ഥശാലഔള്പ്േ് െര്ണിചൃര് , ടഔട്ടിെം എന്നിവ ഄെേമുള ഭതിഔ 
സഔരയങ്ങളം ഔമ്പൂട്ടര് വല്േരണം ഈള്പ്ടപ്പടെയുള അകവനിഔവത്േരണത്തിനുമുള 
കപ്രാജക്ടുഔളം ഗ്ാമ/കലാേ് പഞ്ചായന്ഔള്പ്ന്നും നഖരഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ന്നും  
ഏടറ്റടുോവുന്നതാണ്. ടഔട്ടിെമുള്പ്പ്പടെയുള ഭതിഔ സാഹേരയടമാരുോ   വലിയ തുഔ 
അവശയമായി വരും. ഇ സാഹേരയത്തില്  മറ്റു തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ടോപ്പം ജില്ലാ 
പഞ്ചായന്ഔളില്  നി. സാെി മുഔളില്  പറഞ്ഞവയ്ക്ക് ധനസഹായം നല്ഔാ   ഄനുമതി 
നല്ഔണടമന്ന് ജില്ലഔളില്  നിന്ന് അവശയം ഈയര്. സാ വന്നിടുണ്ണ്ട്. ആതു പരിഖണിചൃ ് മറ്റ് 
തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ടോപ്പം മുഔളില്  പറഞ്ഞ സഔരയങ്ങടളാരുന്നുന്നതിന് ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്തിന് കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുോ   ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 

3.3) പുതിയവീടുഔളടെ നിര്മ്മാണം ഔഴിഞ്ഞ് 8 വര്ഷത്തിനു കശഷകമ  വീടുഔളടെ 
ഄറ്റൄറ്റപ്പണിേ് ധനസഹായം നല്ഔാവു എ. സാ നിലവില്  ഈത്തരവുണ്ട്. എന്നാല്  നിലവിടല 
വീെ് ഄറ്റൄറ്റപ്പണിേ് (കമല്കൂട്ര മാറ്റല് , വാസകയാഖയമാേല് ) എന്നിവയ്ക്ക് രിേല്  
ധനസഹായം നല്ഔിയതിനു കശഷം പിന്നീെ് എത്രഔാലം ഔഴിഞ്ഞ് ആകത അവശയത്തിനു 
ധനസഹായം നല്ഔാടമന്നതു സംബന്ധിചൃ ്തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  ഄവയക്തതയുണ്ട്. 
പലകപ്പാള്ളൃം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  വീടു വാസകയാഖയമാേല്, കമല്കൂട്ര മാറ്റല്  എന്നിവയ്ക്ക്  
മാര്ഗകരകപ്രഔാരമുള മതിയായ ധനസഹായം നല്ഔാറില്ല എന്ന സ്ഥിതി നിലവിലുണ്ട്. 
ഄതിനാല്  പലകപ്പാള്ളൃം കവണ്ട രീതിയില്  വീെിനു ഄറ്റൄറ്റപ്പണി നെത്താ   ഔഴിയാറില്ല. വീെ് 
ഄറ്റൄറ്റപ്പണിേ് ഗ്ാമസഭ/വാര്ുസഭ തീരുമാന പ്രഔാരകമാ ഄെിയന്തിര 
സാഹേരയമനുസരികചൃാ മാര്ഗകരക പ്രഔാരമുള നിരേില്  പരിമിതടപ്പടുത്തി അര്ഹതയുള 
ഗുണകഭാക്താേള്പ്േ് ധനസഹായം നല്ഔാവുന്നതാണ്. എന്നാല്  രിേല്  ധനസഹായം 
നല്ഔി ൄറഞ്ഞത് മൂ. സാ വര്ഷടമെിലും ഔഴിഞ്ഞതിനുകശഷകമ വീണ്ടും വീെ് ഄറ്റൄറ്റപ്പണിേ് 
ധനസഹായം നല്ഔാവൂ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 

3.4) കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രഔാരം തുെര്  നെപെി സൃീഔരികേണ്ട/ 
പരികശാധനാ റികപ്പാര്ടുണ് നല്കഔണ്ട വിഷയങ്ങള്പ്   ഈണ്ട്. ആങ്ങടന ലഭിന്നുന്ന റികപ്പാര്ട്ടിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടതാട്ടടുത്ത കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റികയാഖത്തില്  
തീരുമാനടമടുന്നുന്നത്. ഇ റികപ്പാര്ട്ട് ക്സവഔിയാല്  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയില്  
തീരുമാനടമടുന്നുന്നതു ക്സവൄം. ആത് തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ന്നും വിവിധ വൄപ്പുഔള്പ്ന്നും  
ബുദ്ധ്ിമുടുണ്ണ്ടാന്നും. ഇ സാഹേരയത്തില്  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  തുെര്നെപെി റികപ്പാര് ട്ട് നല്ൄന്നതിന് താടഴ പറയുന്ന രീതി എല്ലാ 
വൄപ്പുകമധാവിഔളം സൃീഔരിേണം. 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രഔാരമുള നെപെി ടതാട്ടടുത്ത കയാഖത്തിനു 
മുമ്പ് തടന്ന വൄപ്പു കമധാവിഔള്പ്  നല്ഔണം. രു ഔാരണവശാലും തുെര്നെപെി റികപ്പാര്ട്ട്  
നല്ഔാ   രു മാസത്തിനപ്പുറം കപാഔാ   പാെില്ല. ഄജണ്ട കനാട്ടില്  വൄപ്പു കമധാവിഔളടെ 
തുെര്നെപെി റികപ്പാര്ടുണ്ം കേര്ത്ത് ഄജണ്ട കനാട്ട് ഄംഖങ്ങള്പ്േ് മു ട്ടി നല്ൄവാ   സാധിന്നും 
വിധം കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖത്തിന് ഄഞ്ച് ദിവസം മുടമ്പെിലും തുെര്നെപെി 
റികപ്പാര്ട്ട്  നല്ഔണം. കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖത്തില്  സമയനഷ്ടം ഴിവാേി 
തീരുമാനടമടുന്നുന്നതിന് ഇ രീതി പാലിോ   എല്ലാ വൄപ്പുകമധാവിഔളം ശ്രദ്ധ്ിേണം. 
കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിന്നു ടതാടുണ് മുമ്പു റികപ്പാര്ട്ട് നല്ൄന്ന രീതിയും കയാഖം ടുന്ന 
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സമയത്ത് റികപ്പാര്ട്ട് ഄവതരിപ്പിന്നുന്ന രീതിയും സമയനഷ്ടം ഈണ്ടാൄടമന്നതിനാല്  
ഴിവാകേണ്ടതാണ്. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
    

3.5) തീറ്റപ്പുല്   െഷിയ്ക്കുള വിത്ത്/നെീല്  വസ്തു എന്നിവയ്ക്ക് ധനസഹായം െഷി കമകലയിലുള 
കപ്രാജടക്ടന്ന നിലയിലും ക്ഷീരവിഔസന കമകലയിടല കപ്രാജടക്ടന്ന നിലയിലും 28.05.2022 ടല 
115/2022/തസൃഭവ ഈത്തരവു പ്രഔാരമുള സബ്സിഡി – ധനസഹായ മാര്ഗകരകയില്  
ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിടുണ്ണ്ട്. െഷികമകലയില്  (കണ്ഡിഔ 6.1.7) ഇ കപ്രാജക്ട് ഗ്ാമപഞ്ചായന്ഔള്പ്ന്നും 
നഖരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ന്നും ഏടറ്റടുോം എ. സാം ക്ഷീരവിഔസന കമകലയില്  (കണ്ഡിഔ 
6.3.11) ഇ കപ്രാജക്ട് കലാേ് പഞ്ചായന്ഔള്പ്ന്നും നഖരഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്ന്നും  
എടുോടമ. സാമാണ് മാര്ഗകരകയില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിരിന്നുന്നത്. ആത് തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളില്  ഄവയക്തത വരുത്തിയിടുണ്ണ്ട് എന്ന് ശ്രദ്ധ്യില്ടപ്പട്ട പ്രഔാരം തീറ്റപ്പുല്  
െഷിയ്ക്കുള വിത്ത് / നെീല്  വസ്തു എന്നിവയ്ക്കുള സബ്സിഡി ഗ്ാമപഞ്ചായന്ഔള്പ്ന്നും, 
നഖരസഭഔള്പ്ന്നും കലാന്നു പഞ്ചായന്ഔള്പ് ന്നും നല്ഔാടമന്ന് വയക്തത വരുന്. സാ. എന്നാല്  
ഗ്രൂപ്പെിസ്ഥാനത്തിലാണ് െഷി ടേയ്യുന്നടതെില്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും ഇ കപ്രാജക്ട് 
ഏടറ്റടുോവുന്നതാണ്. ആത് മാര്ഗകരകയിടല മുഔളില്  പറഞ്ഞ കണ്ഡിഔഔളില്  
ട്ടികചൃര്ോ   തീരുമാനിചൄ. ആതു സംബന്ധിചൃ ഔരെ് ഈത്തരവ് തയാറാറാേി നല്ഔാ   കേറ്റ്  
റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിടന ചുമതലടപ്പടുത്തി. 

നെപെി:- 1) കേറ്റ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്  
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 

 

3.6) ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് (കറാഡ് ) ഈപകയാഖിന്നുന്നതു സംബന്ധിചൃ ് നിലവില്  വയക്തമായ 
മാര്ഗനിര്കേശം ഈണ്ട്. ടമയിെന സിടെ ഭാഖമല്ലാത്ത പുതിയ കറാഡ് ൊറിംഖ്, 
കഔാസക്രീറ്റിംഖ് തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് ടമയിെന സ്  ഗ്ാെ് (കറാഡ് ) ഈപകയാഖിോവുന്നതല്ല. 
ഄതുകപാടല ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് (കനാസ  കറാഡ്) ഈപകയാഖിചൃ ് പുതിയ നിര്മ്മാണങ്ങളം 
(ടപാതുടവ) പാെില്ല. എന്നാല്  േില തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  പുതിയ നിര്മ്മാണ 
പ്രവര്ത്തിഔള്പ്േ് ടമയിെന സ്  ഗ്ാെ് വഔയിരുത്തി കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  തയാറാറാന്നു. സാണ്ട്. പ്പം 
ഗെഔസ്ഥാപനങ്ങള്പ്േല്ലാടത (ക്സഔമാറ്റം ടേയാറടപ്പൊത്ത സ്ഥാപനങ്ങള്പ്) ടമയിെന സ്  
ഗ്ാെ് (കനാസ  കറാഡ് ) ഈപകയാഖിചൃ ് ഄറ്റൄറ്റപ്പണി / നിര്മ്മാണത്തിന് കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  
തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  എടുന്നു. സാ. ആതിന് കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 
ഄനുമതിയ്ക്കായി തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്പ്  നല്ൄ. സാമുണ്ട്. ആവ നിലവിടല 
മാര്ഗനിര്േശങ്ങള്പ്േ് വിരുദ്ധ്മായതിനാല്  പ്രകതയഔമായി പരിഖണികേണ്ട സാഹേരയ 
മിടല്ലെില്  ഄനുമതി നല്ഔാറില്ല. അറാം സംസ്ഥാന ധനഔാരയ ഔമ്മീഷടെ ശുപാര്ശയുടെ 
െി ഄെിസ്ഥാനത്തില്  ടമയിെന സ്  ഗ്ാെ് (കറാഡ്, കനാസ  കറാഡ് ) സംബന്ധിചൃ ്പുതിയ 
മാര്ഗകരക പിന്നീെ് പുറടപ്പടുവിന്നുന്നതാണ്. ഄതുവടര നിലവിടല മാര്ഗകരക പ്രഔാരം മാത്രകമ 
ടമയിെന സ്  ഗ്ാെ് ഈപകയാഖിോവു. ഄതിനാല്  തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്  
ടമയിെന സ്  ഗ്ാന്റുപകയാഖിചൃ ് മാര്ഗകരകയ്ക്കനുസൃതമല്ലാടത പുതിയ നിര്മ്മാണങ്ങള്പ്േ് 
എടുത്തിരിന്നുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്പ്ന്നുള ഄനുമതി, പ്രകതയഔ പരിഖണന ഄര്ഹിന്നുന്നവയടല്ലെില് , 
ആനി മുതല്  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി ഄജണ്ടയില്  ഈള്പ്ടപ്പടുകത്തണ്ടതില്ല എന്ന് കയാഖം 
തീരുമാനിചൄ.  

നെപെി:- 1) കേറ്റ് റികസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് 
2)തകേശസൃയംഭരണ (എെ്.എം)വൄപ്പ് 
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3.7) പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധ്തി അസൂത്രണ മാര്ഗകരകയനുസരിചൃ ് നൂതന 
കപ്രാജക്ടുഔളടെ പരികശാധനയ്ക്കും ഄംഖീഔാരത്തിനുമായി ജില്ലാ തലത്തില്  രു ഔമ്മിറ്റി 
രൂപീഔരിചൃിടുണ്ണ്ട്. ജില്ലാ ഔളക്ടര്  ടേയര്കപഴ്സസ  അയുള ഇ സമിതിയില്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് 
ഒെീസര്  ഔസവീനം ം ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയിടല സര്ോര്  കനാമിനി, ജില്ലാ വിഔസന 
ഔമ്മീഷണര്, കജായിെ് ഡയറക്ടര്  (തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്  
(ആേകണാമിക്സ് അെ് ോറ്റിേിക്സ് ), ജില്ലാ െസ  പ്ലാനര്  എന്നിവര്  ഄംഖങ്ങളം അണ്.  
കപ്രാജക്ട് ഈള്പ്ടപ്പടുന്ന വിഔസന കമകലയുടെ/വിഷയ കമകലയുടെ  ജില്ലാതല അെീസര്, 
ജില്ലാതലത്തില്  ലഭയമായ രണ്ടില്  ൄറയാടതയുള  വിഷയ കമകലാ വിദഖദ്ധ്ര്  എന്നിവടര 
ബന്ധടപ്പട്ട കമകലയിടല േര്ചൃ നെന്നുന്ന കയാഖത്തികലയ്ക്ക്  ക്ഷണിതാേളായി  
പടെടുപ്പിേണടമ. സാണ്ട്.  ബന്ധടപ്പട്ട കമകലയിലുള  ശാസ്ത്ര- സാകെതിഔ സ്ഥാപനങ്ങളിടല  
വിദഗ്ദ്ധടരയും ക്ഷണിോവുന്നതാണ്. ആപ്രഔാരം ക്ഷണിതാേളായി  പടെടുപ്പികേണ്ട 
വിദഗ്ദ്ധരുടെ രു  പാനല്  ഄംഖീഔരിചൃ ്  ജില്ലാ ഔളക്ടര്  ഈത്തരവ് പുറടപ്പടുവിേണം എന്ന് 
നിഷ്കര്ഷിചൃിടുണ്ണ്ട്.  

മുഔളില്  പറഞ്ഞ ഔമ്മിറ്റിയില്  ഈകദയാഖസ്ഥരല്ലാത്ത വിദഗ്ദ്ധാംഖങ്ങള്പ്ന്നും ജില്ലാ 
അസൂത്രണസമിതിയിടല സര്ോര്  കനാമിനിന്നും ഇ ഔമ്മിറ്റിയുടെ കയാഖത്തിടല ഒകരാ 
സിറ്റിംഖിനും സിറ്റിംഖ് െീയും റ്റി.എയും കേര്ത്ത് അടഔ 750 രൂപ നല്ഔാവുന്നതാണ്. ആതിനുള 
വിഹിതം ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ പ്രവര്ത്തനത്തിന് സംസ്ഥാന അസൂത്രണ കബാര്ഡ്   
ഄനുവദിചൃിരിന്നുന്ന വിഹിതത്തില്  നിന്ന് ഔടണ്ടകത്തണ്ടതാണ്. ആപ്രഔാരം  വിഹിതം 
ലഭയമാൄന്നതിനുള തുെര്നെപെി കേറ്റ് പ്ലാനിംഖ് കബാര്ഡ് വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണം േീെ് 
സൃീഔരികേണ്ടതാണ്. 

നെപെി:- 1)േീെ്, വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഖം, കേറ്റ് പ്ലാനിംഖ് കബാര്ഡ് 

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 

 

പ്രകതയഔ വിഷയം 

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

4.1 മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  
    മലപ്പുറം  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 09.11.2022-ടല DPM/MPM/P6-82/22-ാാാം നമ്പര്      
   ഔത്ത്   (SRG 1270/22) 

 

വിഷയം:- വൃേകരാഖിഔള്പ്േ് ധനസഹായം  നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ ്
 

ജില്ലയില്  വൃേകരാഖിഔള്പ്േ് ഡയാലിസിസിന് ധനസഹായം നല്ൄന്ന കപ്രാജക്ടുഔളടെ 
നിര്വഹണത്തില്  നിന്ന് ടമഡിേല്  ഒെീസര്മാടര ഴിവാേണടമന്ന് ജില്ലയിടല 
ടമഡിേല്  ഒെീസര്മാര്  ഄറിയിചൃിടുണ്ണ്ട്. ആതിടന തുെര്ന്ന് 10.10.2022-ല്  െിയ 
ജില്ലാഅസൂത്രണസമിതി കയാഖം ടമഡിേല്  ഒെീസര്മാര്  തടന്ന ഇ കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  
നിര്വഹണം നെന്ന്നതാണ് നല്ലടത. സാം വിഷയം സര്ോരിടെ ശ്രദ്ധ്യില്ടപ്പ 
ടുത്തണടമ. സാം തീരുമാനിചൃിടുണ്ണ്ട്.  

ഇ സാഹേരയത്തില്  വൃേകരാഖിഔള്പ്േ് ധനസഹായം നല്ൄന്നതിനുള കപ്രാജക്ടുഔള്പ്   
ഔാരയക്ഷമമായി നെപ്പാന്നുന്നതിന് താടഴപ്പറയുന്ന നിര്കേശങ്ങള്പ്  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി 
പരിഖണിേണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 

(i) ധനസഹായം നല്കുന്ന പദ്ധ്തി എന്നതിലുപരി അകരാഖയ സുരക്ഷാ സഹായ 
പദ്ധ്തിയായി  പ്രകയാപിചൃ ് ടമഡിേല്  ഒെീസര്മാര്  തടന്ന നിര്വഹണം 
നെന്ന്നതിന് നിര്കേശം നല്ഔണം. 
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തീരുമാനം :- 
 
 
 
 

 
ഇ വിഷയം 22.11.2022 ടല കയാഖത്തില്  േര്ചൃ ടേയ്തിരു. സാ. 
ആതികേല്  ബഹു. തകേശസൃയംഭരണ – എക്സക്സസ് വൄപ്പ് മന്ത്രിയും 
ബഹു. അകരാഖയം – വനിത – ശിശു വിഔസന വൄപ്പ് മന്ത്രിയും 
സംസ്ഥാന അസൂത്രണ കബാര്ഡ് ടമമ്പം ം 
(വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണം) െി കേര്ന്ന് േര്ചൃ ടേയാറാനും ആതിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീടു പരിഖണിോനും തീരുമാനിന്നു 
ഔയായിരു. സാ. ആപ്രഔാരം കയാഖം െിയതിനുകശഷം ആത് പിന്നീടു 
പരിഖണിന്നുന്നതാണ്. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 

 

(ii) ഡയാലിസിസിന്  ധനസഹായം  ഗുണകഭാക്താവിന് കനരിട്ട് നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി 
പരിഖണിേണം 

 

തീരുമാനം:- 
 
 

 
പല തലത്തിലും േര്ചൃ ടേയ്താണ് ധനസഹായം  ബന്ധടപ്പട്ട 
സര്ോര്/സൃഔാരയ അശുപത്രി മുകകന നല്ഔണടമന്ന് 
തീരുമാനിചൃത്. തല്ോലം അവശയം പരിഖണികേണ്ടതിടല്ല. സാ 
തീരുമാനിചൄ. 
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 

(iii) വൃേ കരാഖിഔള്പ്േ് ഡയാലിസിസിന് ഔിറ്റ് നല്ൄന്ന രീതിയില്  പദ്ധ്തി 
ഗെനാപരമായി  മാറ്റുന്നത് നല്ലതാടണന്ന നിര്കേശം.  

 

തീരുമാനം :- 
 
 
 
 

 
രു മാസം  അവശയമായി വരുന്ന  ഔിറ്റുഔളടെ  വിലെി 
പരിഖണിചൄള തുഔയാണ് (4000 രൂപ) ഡയാലിസിസിനായി 
അശുപത്രിഔള്പ്േ്  നല്ൄന്നത്. ഄതിനാല്  ആകപ്പാഴടത്ത രീതി  
മാകറ്റണ്ടതിടല്ല. സാ തീരുമാനിചൄ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 
 

4.2 കഔാഴികോെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
കഔാഴികോെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 09.12.2022 ടല ഔന്ം കഔാഴികോെ് ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 11.08.2022 ടല ഔന്ം കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 
14.09.2021 ടല കയാഖതീരുമാനവും (കണ്ഡിഔ 4.33) ഄനുബന്ധകരകഔളം (SRG 1442/22 – 
CC/55/22)  
 

വിഷയം:-  കേഹസ്പര്ശം എന്ന അകരാഖയ പരിരക്ഷ പദ്ധ്തിയുടെ നെത്തിപ്പു 
സംബന്ധിചൃ ്

 

  
  

കഔാഴികോെ് ജില്ലയിടല മുള്ളൃവ   തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങകളയും ഈള്പ്ടപ്പടുത്തി 2011 
മുതല്  ജില്ലാ പഞ്ചായന് നെപ്പാന്നുന്ന അകരാഖയ പരിരക്ഷാ പദ്ധ്തിയാണ് കേഹ സ്പര്ശം.  
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെ് ടേയര്മാനും ജില്ലാ ഔളക്ടര്  േീെ് കഔാഒര്ഡികനറ്റം ം ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി ഔസവീനം മായ കേഹസ്പര്ശം ഔിഡ്നി കപഷയെ് ടവല്ടെയര്  
ടസാക്സസറ്റി എന്ന സംഗെനയാണ് നെന്ന്നത്. ഡയലാസിസ് കരാഖിഔള്പ്േ്   
ധനസഹായം (സര്ോര്  നിര്കേശിചൃ പ്രഔാരം 4000 രൂപ വീതം), വൃേമാറ്റിവചൃവര്േ്    

കപ്രാ.നം: 472/23 ഄെെല്  50,00,000/- രൂപ 
(വിഔസനെണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് കേഹസ്പര്ശം 
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സജനയമായി മരുന്ന്, മാനസിഔ കരാഖിഔള്പ്േ് േിഔിത്സയും മരു. സാം, എചൃ.്ഐ.വി 
ബാധിതര്േ് ടഔയര്ടസെര്, വൃേകരാഖ - ഄവയവദാന കബാധവത്േരണം, ഏര്ലി  
ഡിറ്റക്ഷന് കവണ്ടിയുള ടമഡിേല്  ഔയാമ്പ് എന്നിവ നെന്. സാ. 2020 മുതല്  ഔരള്പ്  
മാറ്റിവചൃവര്േ് മരു. സാം സജനയമായി നല്ൄ. സാ. പ്പം സൃഔാരയ അശുപത്രിയുമായി 
സഹേരിചൃ ്വൃേമാറ്റിവേല്  ശസ്ത്രക്രിയ സജനയമായും ടേയ്യു. സാ. ഇ കപ്രാജക്ട് ഇ വര്ഷവും 
തുെരു. സാ. താടഴ പറയും പ്രഔാരം തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് വിഹിതം കശകരിചൃ ്ഇ 
വര്ഷവും  കപ്രാജക്ട് ആകത രീതിയില്  കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 
സംബന്ധിചൃ.് 

ഗ്ാമപഞ്ചായന്ഔള്പ്  4.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം 
കലാേ് പഞ്ചായന്ഔള്പ്  7.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 50.00 ലക്ഷം രൂപ  
നഖരസഭഔള്പ്  7.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം 
കഔാഴികോെ് കഔാര്പ്പകറഷ   100.00 ലക്ഷം രൂപ 
 

തീരുമാനം :- തുെര്  പദ്ധ്തി അണ് എന്നതു െി പരിഖണിചൃ ് താടഴ പറയുന്ന 
നിബന്ധനകയാടെ ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

I. ജില്ലയിടല തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളടെ ഄദ്ധ്യക്ഷോ 
രുടെ കയാഖം വിളിചൄ കേര്ത്ത് കവണം ഒകരാ 
തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളം നല്കഔണ്ട വിഹിതം 
സംബന്ധിചൃ ്തീരുമാനടമടുകേണ്ടത്. 

II. മു   കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിഔളില്  നിര്കേശിചൃ പ്രഔാരം 
ഔണന്നുഔളം മറ്റും കലാേല്  െണ്ട് ഒഡിറ്റിനും C&AG 
ഒഡിറ്റിനും വികധയമാേണം. പ്പം ോര്കട്ടര്ഡ്   
ഄേണ്ടെിടെ ഒഡിറ്റിനും വികധയമാേണം. 

III. ഒകരാ വര്ഷവും പ്രവര്ത്തന റികപ്പാര്ട്ട് സര്ോരിനു 
നല്ഔണം. പ്പം ആവ ജില്ലയിടല എല്ലാ തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള്പ്ന്നും  നല്ഔണം 

IV. മാര്ഗകരക പ്രഔാരമുള വരുമാന പരിധി പാലിചൄ കവണം 
ഗുണകഭാക്താേടള ടതരടഞ്ഞടുകേണ്ടത്. 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 

4.3 മാവൂര്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
മാവൂര്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 01.11.2022-ടല P-192/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്്ത (SRG 
1336/22)  
 

വിഷയം:-  ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിന് പി.എചൃ.്സി ഄനുവദിേണടമ. സാം എം.സി.എചൃ ്
യൂണിറ്റിടല ടമഡിേല്  ഒെീസര്േ് നിര്വഹണ ചുമതല 
നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

   

മാവൂര്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിന് ഔീഴില്  പി.എചൃ.്സി ആല്ല. ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടല അകരാഖയ 
കമകലയിടല പ്രവര്ത്തനങ്ങള്പ്  ടേറൂപ്പ എം.സി.എചൃ ്യൂണിറ്റ് മുകാന്തിരമാണ് നെന്ന്നത്. ഇ 
കഔന്ദ്രം ടമഡിേല്  കഔാകളജിനു ഔീഴിലായതിനാല്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിന് നിയന്ത്രണമില്ല. മാവൂര്  
ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിന് ഇ വര്ഷം ഄനുവദിചൃ ടഹല്ത്ത് ഗ്ാെ് ഈപകയാഖിചൄള കപ്രാജക്ട് 
നിര്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനില്ലാത്തതിനാല്  നെപ്പാോ   സാധിന്നുന്നില്ല.  
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ഇ സാഹേരയത്തില്  ടേറൂപ്പ എം.സി.എചൃ ് യൂണിറ്റ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിനു ക്സഔമാറി 
തരുഔകയാ ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടല ഄഞ്ചാം വാര്ഡിടല ഔയാ സര്  ടസെര്  സ്ഥിതി ടേയ്യുന്ന 
സ്ഥലത്ത് പി.എചൃ.്സി ഄനുവദിചൄ നല്ൄഔകയാ ടേയാറണടമന്നാവശയടപ്പട്ടിരിന്നു. സാ. പ്പം 
തല്ക്കാലകത്തേ് ഗ്ാമ-കലാേ് പഞ്ചായന്ഔളടെ അകരാഖയ കമകലയിടല കപ്രാജക്ടുഔളടെ 
നിര്വഹണ ചുമതല എം.സി.എചൃ ് യൂണിറ്റിടല ടമഡിേല്  ഒെീസര്േ് നല്ഔണടമ. സാമുള 
അവശയം സംബന്ധിചൃ.് 

തീരുമാനം :- ആത് ടമഡിേല്  എജൂകേഷ   വൄപ്പിടെ െി ഄനുമതികയാടെ 
പരിഖണികേണ്ട വിഷയമാണ് എന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. 
ഄതിനാല്  അകരാഖയ വൄപ്പ് പ്രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറിയുടെ 
പരിഖണനയ്ക്ക് നല്ഔാ   തീരുമാനിചൄ. ആതു സംബന്ധിചൃ 
തുെര്നെപെി തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് സൃീഔരിേണം.  

നെപെി:- 1)പ്രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറി, അകരാഖയ വൄപ്പ് 

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 

 

4.4 തടുേകേരി സര്വീസ് സഹഔരണ ബാെ് 
തടുേകേരി സര്വീസ് സഹഔരണ ബാെ് പ്രസിഡെിടെ 14.10.2022 ടല ഔന്ം 
ഄനുബന്ധകരകഔളം  (SRG 1118/22) 
 

വിഷയം:- തടുേകേരി സര്വീസ് സഹഔരണ ബാെിന് ഔീഴില്  പ്രവര്ത്തിന്നുന്ന 
‘കഔരളശ്രീ അയുര്കവദിക്സ്’ എന്ന സ്ഥാപനത്തില്  നി. സാ ഓഷധങ്ങള്പ്  
വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിചൃ.് 

 
 

തടുേകേരി സര്വീസ് ബാെിനു ഔീഴില്  പ്രവര്ത്തിന്നുന്ന ‘കഔരളശ്രീ അയുര്കവദിക്സ്’ രു 
ഓഷധന നിര്മ്മാണ സ്ഥാപനമാണ്. ഇ സ്ഥാപനം ഓഷധ സസയങ്ങളടെ നഴ്സറി, 
സംഭരണം, ഓഷധ നിര്മ്മാണം എന്നിവ നെപ്പാന്നു. സാ. ഇ സ്ഥാപനത്തില്  നി. സാം 
തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്േ് അവശയമുള അയുര്കവദ ഓഷധങ്ങള്പ്  കനരിട്ട് വാങ്ങാ   
(ടെണ്ടര്  ൊടത) ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതാണാവശയം. ആതു സംബന്ധിചൃ ് മു പും   
ഇസ്ഥാപനം ഔന് നല്ഔിയിരു. സാ. ആതു സംബന്ധിചൃ െയല്  വൄപ്പുതല 
പരിഖണനയിലാണ്. ഇ സ്ഥാപനത്തിടെ ഈല്പന്നത്തിടെ ഗുണനിലവാരം പരികശാധിചൃ ്
ടഡപൂട്ടി ഡ്രഖ്സ് ഔസകരാളര്  (അയുര്കവദം) റികപ്പാര്ട്ട് അയുഷ് മിഷന് 01.07.2022 ല്  
നല്കിയിടുണ്ണ്ട്. ഇ റികപ്പാര്ട്ട് പ്രഔാരം ‘കഔരളശ്രീ അയുര്കവദിക്സ്’ എന്ന സ്ഥാപനത്തിടെയും ഇ 
സ്ഥാപനത്തിന് ഓഷധം നിര്മ്മിചൃ ് നല്ൄന്ന ‘വള്ളുവനാെ് അയുര്കവദ ഓഷധശാല’യുടെ 
ഓഷധവും പരികശാധിചൃ ്ഗുണനിലവാരമുളതാടണന്ന് ഄറിയിചൃിടുണ്ണ്ട്. 

ആതു പരിഖണിചൃ ് ‘കഔരളശ്രീ അയുര്കവദിക്സ്’ എന്ന സ്ഥാപനത്തില്  നിന്ന് 
തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്േ് ഓഷധങ്ങള്പ്  കനരിടുണ് വാങ്ങുന്നതിന് ഄനുമതി 
നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
  

തീരുമാനം :- മു പ് നല്ഔിയ ഔത്തനുസരിചൃ ്വൄപ്പ് തലത്തില്  ആതികേല്  
പരികശാധന നെന്നുഔയാടണന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. 
ഡ്രഖ്സ് ഔസകരാളര്  (അയുര്കവദം) അയുഷ് മിഷന് 
നല്ഔിയ റികപ്പാര്ട്ട് പ്രഔാരം അയുഷ് മിഷ   ടസക്രട്ടറി തുെര്  
നെപെിഔള്പ്  സൃീഔരിചൃതായി ഔാണുന്നില്ല. ഇ 
സാഹേരയത്തില്  ഔാലതാമസടമാഴിവാേി വൄപ്പുതലത്തില്  
പരികശാധിചൄ തീരുമാനടമടുോ   നിര്കേശിന്നു. സാ. 

 
നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
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4.5  ളാലം കലാേ് പഞ്ചായത്്ത   
കഔാട്ടയം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ  12.10.2022-ടല ഔന്ം   ളാലം  കലാേ്  പഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 01.10.2022-ടല 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും (SRG 1218/22  CC-649/22) 
 

വിഷയം:- വകയാജനങ്ങള്പ്േ് െത്രിമ പല്ല്  നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ ് 
 
 

  
 

 

വകയാജനങ്ങള്പ്േ് െത്രിമ പല്ല് നല്ൄന്ന  ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നത് 
സംബന്ധിചൃ.് 

   
തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിചൄ. 

 
നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 

 

4.6 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്   
ഔണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 17.10.2022-ടല ഔന്ം  ഄനുബന്ധകരകഔളം (SRG 
1167/22 – CC/653/22) 
 

വിഷയം:- ഹയര്  ടസേെറി സ്കൂളഔളിടല ടപസൄട്ടിഔള്പ്േ് ടമ ട്രുവല്  ഔപ്പ് 
വിതരണം  

 

 
 

ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം  ഹയര്ടസേെറി വിഭാഖത്തില്  പഠിന്നുന്ന വിദയാര്ത്ഥിനിഔള്പ്േ്   
ടമ ട്രുവല്  ഔപ്പ്  വിതരണം ടേയ്തിരു. സാ. ഇ വര്ഷവും ഹയര്ടസേെറി വിഭാഖത്തിടല  
വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്േ് ടമ ട്രുവല്  ഔപ്പ് വിതരണത്തിന് കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുന്ടവെിലും  ടവറ്റിംഖ് 
ഒെീസര്  ഄനുമതി നിരസിചൄ. മാര്ഗകരകയില്  ഇ കപ്രാജക്ട്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിനും 
നഖരസഭഔള്പ്ന്നുമാണ് ഏടറ്റടുോവുന്നത് എന്നതിനാല്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കനരിട്ട് 
നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  
  

തീരുമാനം :- ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ  നിയന്ത്രണത്തിലുള  സ്കൂളഔള്പ്  മുകകന  
വിതരണം ടേയാറാനാണ് ഈകേശിന്നുന്നത് എന്നതിനാല്  ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത് മുകകന കനരിട്ട് കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോ   ഄനുമതി 
നല്ൄ. സാ. എന്നാല്  28.05.2022 ടല 115/221/തസൃഭവ 
നമ്പറായുള മാര്ഗകരകയില്  (കണ്ഡിഔ 7.6.8) ല്  
പ്രതിപാദിന്നുന്നതുകപാടല കഡാക്ടര്മാര്  മുകകന കബാധ 
വല്േരണം നെത്തി ഄനുകയാജയമായതു നല്ഔണ 
ടമന്നതെേമുള നിര്കേശം പാലികേണ്ടതാണ്. 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 
 
 
 

കപ്രാ.നം: 38/2023 ഄെെല്               2,00,000 രൂപ 
(വിഔസന െണ്ട് – ജനറല് ) 

 
കപര് മന്ദഹാസം – വകയാജനങ്ങള്പ്േ് െത്രിമ പല്ല് 

കപ്രാ.നം: 440/23 ഄെെല്  4,95,000/- രൂപ 
(വിഔസനെണ്ട് - ജനറല് ) 

കപര് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു ഔീഴിലുള സ്കൂളഔളില്  വിദയാര്ത്ഥിനിഔള്പ്േ്  
ടമ ട്രുവല്  ഔപ്പ് വിതരണം 
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4.7 വിജയപുരം ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത  
കഔാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 26.10.2022 ടല ഔന്ം വിജയപുരം ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 10.10.2022 ടല ഔന്ം കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 21.08.2022 ടല 
(കണ്ഡിഔ 4.52) കയാഖ തീരുമാനവും (SRG 1184/22 – CC/ 660/22) 
 

വിഷയം:- അമ്പുല സ് വാങ്ങുന്നതു സംബന്ധിചൃ ്

 
 

പാറമ്പുഴ പി.എചൃ.്സിയില്  പാലികയറ്റീവ് പ്രവര്ത്തനത്തിന് രു അമ്പുല സ്   
(മിനിവാ ) ഈണ്ട്. ആതിനു പുറടമ തനതു െണ്ടുപകയാഖിചൃ ് രു അമ്പുല സ് െി വാങ്ങാ   
ഄനുമതി അവശയടപ്പട്ടിരു. സാ. ആത് 21.08.2022 ടല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയില്  
പരിഖണിന്നുഔയും ഄധിഔമായി രു അംബുല സ് െി വാകങ്ങണ്ടതിടെ അവശയഔതയെേം 
വയക്തമാേി നല്ഔാ   നിര്കേശിന്നുഔയും ടേയ്തിരു. സാ.  

 നഖരസൃഭാവമുള വലിയ ഗ്ാമപഞ്ചായത്താടണ. സാം 421 പാലികയറ്റീവ് കരാഖിഔള്പ്  
ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്  ഈടണ്ട. സാം ചൂണ്ടിഔാണിചൃ ് അംബുല സ് വാങ്ങാ   ഄനുമതി 
നല് ഔണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിചൃ.് 

  

തീരുമാനം :- നിലവിടല മിനിവാ   ടേം താണ് എന്നതു െി പരിഖണിചൃ ്
പ്രകതയഔാനുമതി നല്ൄ. സാ. കപ്രാജക്ടില്  പറയുന്നതുകപാടല 
ആതിനായി തനതു െണ്ടുപകയാഖിേണടമ. സാം അവര്ത്തന 
ടേലവ് എചൃ.്എം.സി തടന്ന ഔടണ്ടത്തണടമ. സാമുള നിബന്ധന 
പാലിേണം. 
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 

 
4.8 പുലാമകന്താള്പ്   ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത്  

മലപ്പുറം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 04.11.2022-ടല ഔന്ം പുലാമകന്താള്പ്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത 
ഭരണസമിതിയുടെ 10.08.2022-ടല 4(7)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും (SRG 1254/22 – CC/695/22) 
 

വിഷയം:- വൃേ കരാഖിഔള്പ്േ് ഡയാലിസിസ് ഔിറ്റും മരു. സാം വാങ്ങി നല്ൄന്നത് 
സംബന്ധിചൃ ്   

 

 

 
 

ടഔാവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഔാലത്ത്  വൃേ കരാഖിഔള്പ്േ് ഡയാലിസിസ് ഔിറ്റും  മരു. സാം 
വാങ്ങി നല്ഔിയിരു. സാ. ടഔാവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സാഹേരയം മാറിയതിനാല്  ഔിറ്റും മരു. സാം 
വാങ്ങി നല്ൄന്നതിന് തെസമുമുടണ്ടന്ന് ടമഡിേല്  ഒെീസര്  ഄറിയിചൃതനുസരിചൃ ് ആവ 
വാങ്ങി നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 
   

തീരുമാനം :- 1) ഡയാലിസിസ് കരാഖിഔള്പ്േ് അശുപത്രി മുകകന 
പ്രതിമാസം 4,000 രൂപ നല്ഔാ   ഄനുമതിയുണ്ട്. രു 
മാസം അവശയമുള ഔിറ്റിടെ വിലെി 
ഔണോേിയാണ് ഇ നിരേ് നിശ്ചയിചൃത്. ഇ 

കപ്രാ.നം: 135/23 ഄെെല്          10,00,000/- രൂപ 
(തനത് െണ്ട് ) 

കപര് പഞ്ചായത്തികലേ് അമ്പുല സ് വാങ്ങല്  

കപ്രാ.നം: 129/23 ഄെെല്  7,20,000 രൂപ 
 ടമയിെന സ് ഗ്ാെ്  കനാസ  കറാഡ് 6,20,000 രൂപ 
 തനത് െണ്ട് 1,00,000 രൂപ 
കപര് ഡയാലിസിസ് കരാഖിഔള്പ്േ്  ഡയാലിസിസ് ഔിറ്റ് 

നല്ഔല്  
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സാഹേരയത്തില്  ഔിറ്റും മരു. സാം പ്രകതയഔമായി വാങ്ങി 
നല്ൄന്നതിനുള ഄനുമതി നിരസിചൄ. 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
4.9 പരപ്പനങ്ങാെി നഖരസഭ  

മലപ്പുറം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ  04.11.2022-ടല ഔന്ം പരപ്പനങ്ങാെി മുനിസിപ്പല്  
ടേയര്മാടെ 15.10.2022-ടല  ഔന്ം (SRG 1251/22 – CC/684/22) 
 

വിഷയം:- ഄധിഔമായി ടവല്നസമു് ടസെര്  അരംഭിന്നുന്നത് സംബന്ധിചൃ ്    
 

 

ടഹല്ത്ത് ഗ്ാെ് ഈപകയാഖിചൃ ്  നഖരസഭഔളില്  മൂന്ന് ടവല്നസമു് ടസെര്  
അരംഭിന്നുന്നതിന് ഄനുമതിയുണ്ട്. കഔന്ദ്ര അകരാഖയ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറേിയ മാര്ഗകരക 
പ്രഔാരം നഖരസഭഔള്പ്  സൃന്തമാകയാ വാെഔ രഹിതമാകയാ ടഔട്ടിെം നല്ൄഔയാടണെില്  
ടമാത്തം തുഔയില്  ഄധിഔരിോടത  ടുതല്  ടവല്നസ് ടസെര്  അരംഭിോടമന്ന് 
നഖരസഭ ചൂണ്ടിോണിചൃിരിന്നു. സാ. ആതിടെ െി ഄെിസ്ഥാനത്തില്  രു ടവല്നസ് ടസെര്  
െി ഄധിഔമായി അരംഭിോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

   
തീരുമാനം :- ഇ അവശയം തത്ോലം പരിഖണികേണ്ടതിടല്ലന്ന് 

തീരുമാനിചൄ.  
നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 

 
 

4.10 വാഴോെ് ഗ്ാമപഞ്ചാത്ത് 
മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 04.11.2022 ടല ഔന്ം (SRG 1260/22 – CC/ 720/22) 
 

വിഷയം:- ഔിഡ്നി മാറ്റിവചൃ കരാഖിഔള്പ്േ് റി ാ ഡഡ് മരു. സാവാങ്ങി 
നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ.് 

 
 

ടഔാവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഔാലത്ത് സര്ോര്  ഈത്തരവിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  
വൃേമാറ്റി വചൃവര്േ് മരു. സാ വാങ്ങി നല്ഔിയിരു. സാ. ടഔാവിഡ് ഔാലടത്ത പ്രകതയഔ 
പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആങ്ങടന മരു. സാ വാങ്ങി നല്ഔിയത്. കരാഖിയുടെ കഡാക്ടര്മാര്  
നിര്കേശിചൃ റി ാ ഡഡ് മരുന്നാണ് വാങ്ങി നല്ഔിയത്. ആവര്ന്നു തുെര്. സാം ജനറിഔ് 
മരു. സാഔള്പ്ന്നു പഔരം റി ാ ഡഡ് മരു. സാ തടന്ന വാങ്ങി നല്ഔാ   ഄനുമതി 
നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 

 

തീരുമാനം :- 1) ഄനുമതി നിരസിചൄ. ടഔാവിഡ് മഹാമാരിയുടെ 
ഔാലത്ത് കലാഔ്ഡസ  സാഹേരയം 
ഄതിജീവിന്നുന്നതിടെ ഭാഖമായാണ് ഄന്ന് ആത്തരം 
കരാഖിഔള്പ്േ് മരു. സാ വാങ്ങി നല്ഔാ   ഄനുമതി 
നല്ഔിയത്. (30.04.2020 ടല 69/2020/തസൃഭവ  നമ്പര്  
സര്ോര്  ഈത്തരവ് ). ആകപ്പാള്പ്  ഇ രീതി തുെകരണ്ട 
സാഹേരയമിടല്ലന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി. 

2) ഄതയാവശയമുള മരുന്ന് (ജനറിഔ് ) ബന്ധടപ്പട്ട 
പി.എചൃ.്സി ടമഡിേല്  ഒെീസം ടെ ശുപാര്ശ 
യനുസരിചൃ ് പി.എചൃ.്സിയില്  വാങ്ങി കശകരിോവു 
ന്നതാണ്.  

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 

കപ്രാ.നം: 126/23 ഄെെല്          4,00,000/- രൂപ 
(ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് – കനാസ  കറാഡ്) 

കപര് ഔിഡ്നി മാറ്റിവചൃ കരാഖിേ് മരു. സാ വാങ്ങല്  
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4.11 തൃോേര നഖരസഭ 
എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 17.11.2022, 14.11.2022- ടല 
104276/22/ഡി.പി.സി/ഡി.പി./ EKM-  നമ്പരായുള ഔന്ഔളം  ഄനുബന്ധകരകഔളം (SRG 
1436/22 – CC/693/22)  
 

വിഷയം:-  ഭവന പുനരുദ്ധ്ാരണത്തിന് ധനസഹായം നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

  
 

തൃോേരയില്  േില ൄടുംബത്തിന് 5 വര്ഷം മുമ്പ് 25,000 രൂപ ഭവന 
പുനരുദ്ധ്ാരണത്തിന് ധനസഹായം നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്. എന്നാല്  പണി മുള്ളൃവ   ്ര്ത്തീഔരിോ   
ഔഴിയാത്തതിനാല്  നിലവില്  വീടു കശാേനീയാവസ്ഥയിലാണ്. ഄതിനാല്  രിേല്  ഭവന 
പുനരുദ്ധ്ാരണം/ഄറ്റൄറ്റപ്പണിേ് ധനസഹായം നല്ഔിയാല്  എത്രവര്ഷം ഔഴിഞ്ഞ് ആകത 
അവശയത്തിന് വീണ്ടും ധനസഹായം നല്ഔാടമന്ന് വയക്തത വരുത്തണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  

തീരുമാനം :- ടപാതു തീരുമാനം കണ്ഡിഔ 3.3 ബാധഔമാേി നെപെി 
സൃീഔരിേണം. 
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 

4.12 ടതേല ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത 
ടഔാല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 03.12.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 1/2023 – CC/733/2022) 
 

വിഷയം:- ക്സലെ് ഭവനപദ്ധ്തി – ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്േ് വീടു നല്ൄന്നതു 
സംബന്ധിചൃ.് 

 
 

ശ്രീ.സലിം, സുനിമ സില്, ആെമസ  എന്ന വയക്തി ക്സലെ് ഭവനപദ്ധ്തിയിടല ഭൂരഹിത 
ഭവനരഹിത പദ്ധ്തിയില്  ഈള്പ്ടപ്പട്ട അളാണ്. ഄര്ഹതാ പരികശാധനസമയത്ത് ശ്രീ.സലീം 
ഭൂരിഹിത ഭവനരഹിതനായിരു. സാ. ശ്രീ സലീമിന് 19.03.2020 ല്  1.21 അര്  ഭൂമി 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് വാങ്ങി നല്ഔിയിരു. സാ. എന്നാല്  ഇ വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് 
(11.03.2020 ല്) ൄടുംബ കറഷ ഔാര്ഡില്  ഈള്പ്ടപ്പട്ട ആയാളടെ മഔനായ ശ്രീ.സലീലി   
വിലടഔാടുത്ത് 4.36 അര്  വസ്തു സൃന്തമായി വാങ്ങി. ക്സലെ് ഭവനപദ്ധ്തിയുടെ 
മാനദണ്ഡപ്രഔാരം രു വയക്തികോ ഄയാളടെ ൄടുംബത്തിടല കറഷ   ഔാര് ഡില്  
ഈള്പ്ടപ്പടുണ്വരുന്ന മറ്റു ൄെംബാംഖങ്ങള്പ്കോ ഭൂമിയുള പക്ഷം അനുലയം നല്ഔാ   പാെില്ല. ഇ 
സാഹേരയത്തില്  ഇ വയക്തിേ് വസ്തു വാങ്ങി നല്ഔിയ നെപെി ഄംഖീഔരിോവുന്നതാകണാ 
എ. സാം ഭവന നിര്മ്മാണത്തിനുള ധനസഹായം നല്ഔാവുന്നതാകണാ എ. സാം സ്പഷ്ടീഔരണം 
നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 

തീരുമാനം:- പ്രകതയഔാനുമതി നല്ഔാവുന്നതാടണന്ന് ക്സലെ് േീെ് 
എക്സിഔുട്ടീവ് ഒെീസര്  06.01.2023 ടല 4446/CC/2019/ Life(1) 
നമ്പര്  ഔന് മുകകന ഄറിയിചൃ പ്രഔാരം ഭവന 
നിര്മ്മാണത്തിനു ധനസഹായം നല്ഔാ   പ്രകതയഔാനുമതി 
നല്ൄ. സാ. 
 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 
 
 

കപ്രാ.നം: 140/23 ഄെെല്  1,50,00,000/- രൂപ 
(തനത് െണ്ട് ) 

കപര് ഭവനപുനരുദ്ധ്ാരണം 
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4.13 പുളിമാത്്ത ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത  
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 25.10.2022 ടല ഔന്ഔളം (2 എണ്ണം) 
പുളിമാത്ത് ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 11.10.2022 ടല A5/3025/22-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം    
(SRG 1181/22 – CC /669/22) 
 

വിഷയം:- ക്സലെ് ഭവനപദ്ധ്തി പ്രഔാരം വീടു നല്ൄന്നതു സംബന്ധിചൃ ്
 

പുളിമാത്ത് ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്  ന്നാം വാര്ഡിടല ശ്രീമതി ഖീത.റ്റി, ഄയിരൂര്  വീെ് 
എന്ന അള്പ്  ഭൂമിയുള ഭവനരഹിതരുടെ ക്സലെ് ലിേില്  ഈള്പ്ടപ്പട്ടിരു. സാ. അദയ ഖുവായി 
40,000 രൂപ നല്കി. വീടു നിര്മ്മാണത്തിന് ഈകേശിചൃ സ്ഥലം ‘നിലം’ അയിരു. സാ. ആവിടെ വീടു 
നിര്മ്മിോ   പ്രകതയഔാനുമതി നല്ൄഔയായിരു. സാ. എന്നാല്  ഄകപക്ഷഔ ഈള്പ്ടപ്പട്ട 
ൄടുംബത്തിന് മടറ്റാരു വികല്ലജില്  (പുല്ലമ്പാറ ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില് ) 4.05 അര്  സ്ഥലം ഈണ്ട് 
എന്ന് ഔാണിചൃ ് പരാതി വ. സാ. തുെര്ന്ന്   തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്പ്േ് കവണ്ടിയുള 
ക്സരബൂണല്  പ്രവര്ത്തി കേ ടേ. തു. തുെര്ന്ന്  23.03.2022ല്  പരാതിോര   
ഹാജരാഔാത്തതിനാല്  കഔസ് തീര്പ്പായി. ഗ്ാമപഞ്ചായന്മായി ശ്രീമതി ഖീത വീടു 
നിര്മ്മാണത്തിനു ഔരാര്  വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പുല്ലമ്പാറ ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്  ഈണ്ടായിരുന്ന 4.05 
അര്  സ്ഥലം വില്പനയ്ക്ക് ഔരാറില്  ഏര്ടപ്പട്ടിരു. സാടവ. സാം  2020-21 ല്  ഇ വസ്തു വില്പന 
നെത്തിയിരു. സാടവ. സാം ഄറിയിചൃിരിന്നു. സാ. ആവര്േ് ക്സലെ് ഭവന പദ്ധ്തിയ്ക്ക് തുെര്. സാള 
ഖുേള്പ്  നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  

  
തീരുമാനം :- േിഔിത്സയ്കോയി ഇ സ്ഥലം വിറ്റു എ. സാം ഄകപക്ഷഔ 

കരാഖിയാടണന്നതും പരിഖണിചൃ ് പ്രകതയഔ ഄനുമതി 
നല്ൄ. സാ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 

4.14 ഄഔകത്തത്തറ ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
പാലോെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 29.10.2022 ടല ഔന്ം ഄഔകത്തത്തറ 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 21.07.2022 ടല 12-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും  (SRG 
1187/22 – CC/ 748/22) 
 

വിഷയം:- ക്സലെ് ലിേില്  ഈള്പ്ടപ്പൊത്ത പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖത്തിടല 
ൄടുംബത്തിന് വീടു നല്ൄന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 
 

ഄഔകത്തത്തറ ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടല േീന്നുഴി പട്ടിഔവര്ഗ കഔാളനിയിടല പണിയ   
വഭാഖത്തിടല താടഴ പറയുന്ന ഄഞ്ച് ൄടുംബങ്ങളടെ വീെ് ജീര്ണ്ണാവസ്ഥയിലാണ് 

 
 

1) ശ്രീഔലാധര   S/o െഷ്ണ ൄട്ടി, േീന്നുഴിേളം കഔാളനി 
2) മൂത്ത W/o െഷ്ണ ൄട്ടി, േീന്നുഴിേളം കഔാളനി 
3) കവലായുധ    S/o മാധവ  , േീന്നുഴിേളം കഔാളനി 
4) മാധവ   S/o ോമി, േീന്നുഴിേളം കഔാളനി 
5) ൄഞ്ചി W/o പരുേ  ,  േീന്നുഴിേളം കഔാളനി 

 

ക്സലെ് ഭവന പദ്ധ്തിയില്  ആവര്ന്നു വീടു നിര്മ്മിചൄ നല്ഔണടമന്ന് 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്തികനാെ് ക്സരബല്  എക്സ്റ്റ ഷ   ഒെീസര്  അവശയടപ്പട്ടിരു. സാ. ആതിനു 
ഔാലതാമസം വരുടമന്നതിനാല്  പട്ടിഔ വര്ഗ വിഔസന വൄപ്പ് തടന്ന വീടു നിര്മ്മിചൄ 
നല്ഔണടമന്ന് ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് ക്സരബല്  എക്സ്റ്റ ഷ   ഒെീസകറാെ് അവശയടപ്പടുണ്. 

കപ്രാ.നം: 200/23 ഄെെല്          30,00,000/- രൂപ 
(റ്റി.എസ്.പി) 

കപര് ക്സലെ് ഭവന പദ്ധ്തി – എസ്.റ്റി 
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ആതുവടര  നെപെി . സാം അയില്ല. ആവര്  ക്സലെ് ഭവന പദ്ധ്തിയില്  ഈള്പ്ടപ്പൊ   
ഄര്ഹരാടണന്ന് ക്സലെ് ജില്ലാ കഔാഒര്ഡികനറ്റര്  16.03.2021 ല്  ഄറിയിചൃിരു. സാ. എന്നാല്  
ആവരുടെ പേല്  അവശയമായ കരകഔടളാ. സാം ആല്ല. ആവര്േ് വീടു നിര്മ്മിചൄ നല്ഔാ   
പ്രകതയഔ ഄനുമതി  നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

തീരുമാനം :- ആതു പരികശാധിചൃ ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   ക്സലെ് േീെ് 
എക്സിഔുട്ടീവ് ഒെീസടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. റികപ്പാര്ട്ടിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീെ് പരിഖണിന്നും.  

 
നെപെി:- 1)േീെ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒെീസര്, ക്സലെ് മിഷ   

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 

4.15 ടപാന്നാനി കലാേ് പഞ്ചായത്ത്   
മലപ്പുറം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ  04.11.2022-ടല ഔത്്ത (SRG 1257/22 – CC/707/22) 
 

വിഷയം:- പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിലുള ൄടുംബങ്ങള്പ്േ്  ര്ാര്ട്ട് ഄടുേള 
പണിയാ   ഄനുമതി സംബന്ധിചൃ.്      

 
 

 

 
 
 
 

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖങ്ങളിടല ഄടുേള ടമചൃടപ്പടുന്ന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. നിലവിടല 
ഄടുേള പ്ലാേറിംഖ് ടേയ്തിട്ടിടല്ലെില്  ക്സെല്  ആടുഔ, ൊറി ികേഷ   വര്ന്നുഔള്പ്, സ്ലാബ് ആട്ട് 
സിെ്  സ്ഥാപിന്നുഔ,  കബസി , പുഔയില്ലാത്ത ഄടുപ്പ്  എന്നിവയാണ് നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനം. 
അടഔ 60,000 രൂപയാണ് നല്ഔാ   ഈകേശിന്നുന്നത്. അദയ ഖുവായി 30,000 രൂപയും  ബാേി 
തുഔ  ഄസമുിേെ് എഞ്ചിനീയം ടെ വാലുകവഷ   പ്രഔാരവും നല്ൄം.  നൂതന കപ്രാജക്ടുഔള്പ്േ്  
കവണ്ടിയുള ജില്ലാതല ഔമ്മിറ്റി ആതിന് ഄനുമതി നിരസിചൄ. പ്രകതയഔ ഄനുമതി 
നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ് 
  

തീരുമാനം :- വനിതാ ശിശു വിഔസന ഡയറക്ടം ടെ െി ഄഭിപ്രായ 
മാരാഞ്ഞ്  പിന്നീെ് പരിഖണിോ   തീരുമാനിചൄ. 

 

നെപെി:- 1)ഡയറക്ടര്, വനിതാശിശുവിഔസന വൄപ്പ്  
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 

4.16 മേരപറമ്പ് ഗ്ാമപഞ്ചാത്ത് 
മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 04.11.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 1259/22 – CC/ 719/22) 
 
വിഷയം:- വീടു വാസകയാഖയമാന്നുന്നതിന് ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം നല്കഔണ്ട തുഔ ഇ 

വര്ഷം നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ.് 

 
 

 

ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ശ്രീ. ഹംസ കതാട്ടിടത്താെി, ടേട്ടിയാരങ്ങാെി എന്ന അള്പ്  വീടു 
വാസകയാഖയമാന്നുന്നതിനുള ഗുണകഭാക്തൃ ലിേില്  ഈള്പ്ടപ്പട്ടിരു. സാ. പ്രവൃത്തി ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം   
തടന്ന ്ര്ത്തീഔരിചൄ. നിര്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥ   ധനസഹായ തുഔയായ 25,000 രൂപ 
നല്ഔാ   ബില്  രഷറിയില്  സമര്പ്പിചൄ. എന്നാല്  ഗുണകഭാക്താവ് നല്ഔിയ ബാെ് ഄേണ്ട് 
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ലാതിരുന്നതിനാല്  രഷറിയില്  നിന്ന് ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം തുഔ ഄേണ്ടികലേ് 

കപ്രാ.നം: 36/23 ഄെെല്  18,00,000 രൂപ 
(എസ്.സി.പി) 

കപര് പട്ടിഔജാതി  ൄടുംബത്തിന് ര്ാര്ട്ട് ഄടുേള 

കപ്രാ.നം: 30/23 ഄെെല്          4,01,500/- രൂപ 
(വിഔസനെണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് വീടു വാസകയാഖയമാേല്  - ജനറല്  
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മാറ്റിയില്ല. ശ്രീ.ഹംസയ്ക്ക് ഄര്ഹമായ 25,000 രൂപ ഇ വര്ഷം നല്ഔാ   ഄനുമതി 
നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം :- ഇ വര്ഷടത്ത കപ്രാജക്ടില്  നിന്ന് തുഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി 
നല്ൄ. സാ.  
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 

4.17 തിരൂര്  നഖരസഭ 
മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 18.11.2022 ടല ഔന്ം തിരൂര്  നഖരസഭാ 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 08.08.2022 ടല A7 (A4) 87/09-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം  (SRG 1459/22 –  
CC/ 770/22) 
 

വിഷയം:- ഭവനപദ്ധ്തിയില്  ടേലവഴിേടപ്പൊടത ഔിെന്നുന്ന തുഔ PMAY – 
ക്സലെ് പദ്ധ്തിേ് ഈപകയാഖിന്നുന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 

ആ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധ്തിയില്  2010-11 വര്ഷടത്ത ടേലവഴിേടപ്പൊത്ത തുഔ ബാെില്  
ഡികപ്പാസിറ്റ് ടേയ്തിടുണ്ണ്ട്. വിഔസന െണ്ട് ജനറല്  വിഭാഖത്തില്  40.17 ലക്ഷം രൂപയും 
എസ്.സി.പി വിഭാഖത്തില്  42,68,073 രൂപയുമാണ് ബാെില്  സൂക്ഷിചൃിരിന്നുന്നത്. അടഔ 
82,85,073 രൂപ. ആത് ആകപ്പാള്പ്  പലിശയെേം 89,01,535 രൂപ വരും.  Integrated Hosing & Slum 
Development Programme (IHSDP) പ്രഔാരം ലഭിചൃ തുഔയില്  97,53,932 രൂപയും ബാെില്  ഈണ്ട്. 

ഇ തുഔയില്  ആ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധ്തിയിടല 44.00 ലക്ഷം രൂപ, 45.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം 
PMAY ക്സലെ് പദ്ധ്തിയ്ക്ക് യഥാക്രമം ജനറല്, പട്ടിഔജാതി വിഭാഖങ്ങള്പ്േ് ഈപകയാഖിന്നുന്നതിന് 
ഄനുമതി അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു. സാ. പ്പം IHSDP യില്  ടേലവഴിേടപ്പൊടത ഔിെന്നുന്ന 97,53,932 
രൂപയും PMAY ക്സലെ് പദ്ധ്തിേ് ഈപകയാഖിോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
ഇ രീതിയില്  നഖരസഭ ഇ വര്ഷം  കപ്രാജക്ടു തയാറാറാേിയിടുണ്ണ്ട്. ഇ തുഔ ്ര്ണ്ണമായും 
ക്സലെ് ഭവന പദ്ധ്തിയ്ക്ക് വിനികയാഖിന്നുഔകയാ സര്ോരികലേ് തിരിടഔ ഄെയ്ക്കുഔകയാ 
ടേയാറണടമന്ന് ഒഡിറ്റ് വിഭാഖം നിര്കേശിചൃിടുണ്ണ്ട്.  

 

തീരുമാനം :- ഭവന പദ്ധ്തിയില്  തടന്ന ടേലവഴിേടപ്പൊടത മിചൃമുള 
തുഔ അയതിനാല്  PMAY ക്സലെ് പദ്ധ്തിയ്ക്ക് ഈപകയാഖിോ   
ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
4.18 ഔെകങ്ങാെ്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 10.11.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 1098/22 – CC /762/22). 

 

 വിഷയം:  പചൃേറി താങ്ങുവില സംബന്ധിചൃ ് 
 

കപ്രാ.നം: 265/23 ഄെെല്  1,00,000 രൂപ 
(തനത് െണ്ട് ) 

കപര് പചൃേറി താങ്ങുവില സബ്സിഡി 
 

ഔെകങ്ങാെ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടല ഔാര്ഷിഔ വിപണന കഔന്ദ്രം വഴി പചൃേറി െഷിേ് 
താങ്ങുവില നല്ൄന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. ആതു നെപ്പാോ   പ്രകതയഔാനുമതി 
നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  
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തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിചൄ. െഷി വൄപ്പ് ടതരടഞ്ഞടുത്ത കഔന്ദ്രങ്ങള്പ്  വഴി 
16 ആനം പചൃേറി / ഔാര്ഷിഔ ഈല്പന്നങ്ങള്പ് േ് Base Price Support 
(BSP) നല്ൄ. സാണ്ട് എ. സാ കയാഖം വിലയിരുത്തി. ഄതിനാല്  
താങ്ങുവില (MSP)യ്ക്കു പഔരം െഷി വൄപ്പിടെ BSP പദ്ധ്തി 
പ്രഔാരമുള വൄപ്പിടെ ധനസഹായം പ്രകയാജനടപ്പടുത്താ   
നിര്കേശിന്നു. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 

4.19  ഏഴിേര ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത 
എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 19.10.2022 ടല ഔന്ഔളം (2 എണ്ണം) ഏഴിേര 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 22.09.2022 ടല 2(6)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും  (SRG 
1177/22 – CC/577/22)  
 

വിഷയം:- ടപാോളി െഷിേ് ടതാഴിലാളിഔള്പ്േ് ആ ടസെീവ് നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി 
സംബന്ധിചൃ.്  

 

 
 

 
 

ടപാോളി െഷിടയ കപ്രാത്സാഹിപ്പിന്നുന്നതിനായി ടഔായ്ത്ത് ടതാഴിലാളിേ് രു ദിവസം 100 
രൂപ വീതം നല്ൄന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്  അടഔ 432 ടഹക്ടര്  
ടപാോളി പാെമുണ്ട്. ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം 120 ടഹക്ടര്  സ്ഥലത്ത് ടപാോളി െഷി 
ആറേിയിരു. സാ. കപ്രാജക്ടു നെപ്പാോ   പ്രകതയഔാനുമതി സംബന്ധിചൃ.് 
  

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിചൄ.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 

4.20  പുന്നപ്ര സത്്ത ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാപ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 26.11.2022 ടല ഔന്ം പുന്നപ്ര ടതേ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 14.11.2022 ടല 2(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും   (SRG 3/2023 – CC/809/22)  

 

വിഷയം:- ടനല്െഷി അവശയത്തിന് കഡ്രാസ  വാങ്ങുന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

ടനല്െഷിോയി പ്ലാെ് നൂരിയെ്സും മറ്റു സസയസംരക്ഷണ ലായിനിഔളം 
തളിന്നുന്നതിന് കഡ്രാസ  വാങ്ങുന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്.  കഡ്രാസ  വാങ്ങി ഔാര്ഷിഔ കസനയ്ക്ക് 
ക്സഔമാറാനും ആത് ഈപകയാഖിോ   അടള ഔടണ്ടത്തി പരിശീലനം നല്ഔാനും ഈകേശിന്നു. സാ. 
ആതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 

നെപെി:- 1)ഡയറക്ടര്, െഷി വൄപ്പ്  
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 

 
 

കപ്രാ.നം: 142/23 ഄെെല്                  3,75,000/- രൂപ 
(വിഔസന െണ്ട് ജനറല് )  

കപര് ടഔായ്ത്ത് ആ ടസെീവ് 

കപ്രാ.നം: 98/23 ഄെെല്                  7,50,000/- രൂപ 
(വിഔസന െണ്ട് ജനറല് )  

കപര് െഷി അവശയത്തിന് കഡ്രാസ  

തീരുമാനം :- തല്ോലം ഄനുമതി പരിഖണികേണ്ടതില്ല എ. സാ തീരുമാനിചൄ. 
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4.21 മൂന്നാര്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
ആടുേി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 08.12.2022 ടല ഔന്ം മൂന്നാര്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡെിടെ 2.12.2022 ടല A1-200/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം (SRG 1381/22-CC/859/22)  
 

വിഷയം:-  മൂന്നാര്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടെ ക്സജവവളം വില്പന നെന്ന്നതു 
സംബന്ധിചൃ.് 

   

മൂന്നാര്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടല ഔല്ലാറില്  വി കരാ ഔംകപാേിംഖ് സംവിധാനം വഴി 
തയാറാറാേിയ ക്സജവ വളം പാലോെ് IRTC പരികശാധന നെത്തി അവശയമായ മൂലഔങ്ങള്പ്  
ഈടണ്ടന്ന് സാക്ഷയടപ്പടുത്തിയിടുണ്ണ്ട്.  ഇ വളം “മൂന്നാര്  ഗ്ീ  ” എന്ന കപരില്  രു ഔികലാഗ്ാമിന് 
15 രൂപ നിരേില്  വില്ന്നു. സാ. (ടമാത്തവില 14.00 രൂപ) ഇ ക്സജവവളം മൂന്നാറിലും സമീപ 
പ്രകദശങ്ങളിടല ഗ്ാമപഞ്ചായന്ഔളിലും ക്സജവവള / ഔാര്ഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  
ഈപകയാഖിന്നുന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

തീരുമാനം :- വളത്തിടെ ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിചൃ ് െഷിവൄപ്പിടെ 
സാക്ഷയപത്രം െി കനെണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ ഄനുമതി 
നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 

4.22 തുമ്പമസ   ഗ്ാമ പഞ്ചായത്ത്  
 

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 01.12.2022-ടല ഔന്ം  തുമ്പമസ  ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത 
പ്രസിഡെിടെ  21.11.2022-ടല JC3 -2571/22-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം തുമ്പമസ  െഷി ഒെീസം ടെ 
22.09.2022-ടല ഔന്ം  (SRG 1453/22 – CC/821/22) 
 

വിഷയം:- തുമ്പമസ  െഷി ഭവനില്  സൂക്ഷിചൃിരിന്നുന്ന ടമതിയന്ത്രം പന്തളം െഷി 
ഄസിേെ് എക്സിഔൂട്ടീവ് ഒെീസര്ന്നു നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ ്     

 

തുമ്പമസ  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 1999-2000-ല്  രു ടമതിയന്ത്രം വാങ്ങിയിരു. സാ. 
ടമതിയന്ത്രം ആതുവടര  ഈപകയാഖിചൃിട്ടില്ല. പ്രവര്ത്തന രഹിതമായി  െഷിഭവനില്  
സൂക്ഷിചൃിരിന്നുഔയാണ്. ആത് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാോ   പറ്റാത്തതിനാല്  വാലുകവഷ   എടുത്ത് 
കലലം ടേയ്ത്  തുഔ ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് െണ്ടികലയ്ക്ക്  ഄെയ്ക്കണടമന്ന് കലാേല്  െണ്ട് ഒഡിറ്റ് 
വിഭാഖം ഄറിയിചൃിടുണ്ണ്ട്.  ടമതിയന്ത്രം ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടല  പാെകശകര സമിതിഔള്പ്േ്   
അവശയമില്ല. ഄതിനാല്  ടമതിയന്ത്രം  ഈപാധിരഹിതമായി പന്തളം (പത്തനംതിട്ട) െഷി 
ഄസിേെ് എക്സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്േ്  ക്സഔമാറാ   ഄനുമതി സംബന്ധിചൃ.് ടമതിയന്ത്രം 
ഄറ്റൄറ്റപ്പണി നെത്തി ഔര്ഷഔര്േ്  ഈപകയാഖിോ   ഔഴിയുടമന്ന് െഷി ഄസിേെ് 
എഞ്ചിനീയര്  ഄറിയിചൃിടുണ്ടണ്ടന്ന് തുമ്പമസ  െഷി ഒെീസര്  ഔത്ത് നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്. 

 

 

തീരുമാനം :- െഷി ഄസിേെ് എക്സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്  ഄറ്റൄറ്റപ്പണി 
നെത്തി ടമതിടയന്ത്രം ഔര്ഷഔര്േ് ലഭയമാേണടമന്ന 
നിബന്ധനകയാടെ ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. എന്നാല്  ടമതിടയന്ത്രം 
ക്സഔമാറ്റം ടേയ്യുന്നതു സംബന്ധിചൃ നെപെിക്രമം 
പാലികേണ്ടതാണ്.  
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 
4.23 പള്ളുരുത്തി കലാേ് പഞ്ചായത്ത്  

എറണാൄളം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 14.11.2022, 11.11.2022 എന്നീ തീയതിഔളിടല 
ഔന്ഔളം  (SRG 1455/22 – CC/472/22) 
 

വിഷയം:- ഄഔൃകപാണിക്സ് പദ്ധ്തി  കലാേ് പഞ്ചായത്ത് കനരിട്ട് നെപ്പാന്നുന്നത് 
സംബന്ധിചൃ ്    
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പചൃേറികയാടൊപ്പം മത്സയക്കൃഷിയും  നെന്ന്നതിനുള ഄഔൃകപാണിക്സ് യൂണിറ്റ് 
വിതരണം നെന്ന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. മാര്ഖകരക പ്രഔാരം  ഗ്ാമപഞ്ചായന്ഔള്പ്ന്നും   
നഖരസഭ ഔള്പ്ന്നുമാണ് കപ്രാജക്ട് എടുോവുന്നത്. കലാേ് പഞ്ചായത്ത് കനരിട്ട് ഇ കപ്രാജക്ട്  
നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് കലാേ് പഞ്ചായത്തിന് ഔീഴില്  വരുന്ന 
മൂന്ന് ഗ്ാമപഞ്ചായന്ഔളം  ഄഔൃകപാണിക്സിന് കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തില്ല എന്ന് കലാേ് 
പഞ്ചായത്ത് ഄറിയിചൃിടുണ്ണ്ട്. 

   
തീരുമാനം :- സാമ്പത്തിഔ വര്ഷാവസാനമായതിനാലും ഗ്ാമപഞ്ചാ 

യന്ഔള്പ്  സൃന്തമായി ആതിനായി കപ്രാജക്ട് വചൃിട്ടില്ല എന്നതും 
കലാേ് പഞ്ചായത്ത്  പരീക്ഷണാെിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ 
കപ്രാജക്ട് നെപ്പാന്നുന്നടതന്നതും പരിഖണിചൃ ്ഇ വര്ഷകത്തേ് 
മാത്രമായി പ്രകതയഔാനുമതി നല്ൄ. സാ. എന്നാല്  
ഗുണകഭാക്താേടള ടതരടഞ്ഞടുന്നുന്നത് ഗ്ാമപഞ്ചായന് 
ഔള്പ്  മുകകന അയിരിേണം.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 
4.24 ഈണ്ണിന്നുളം ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത 

കഔാഴികോെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 09.12.2022 ടല ഔത്ത്  (SRG 1456/22 – CC/ 827/22) 
 

വിഷയം:- ഗ്ാമപപഞ്ചായന് മുകകന തീറ്റപ്പുല്  െഷിേ് ധനസഹായം 
നല്ൄന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്  23 ഔര്ഷഔര്േ് പത്ത് ടസെ് സ്ഥലത്ത് വീതം പുല്െഷിേ് 

ധനസഹായം നല്ഔാ   കപ്രാജക്ട് തയാറാറാേിയിടുണ്ണ്ട്. മാര്ഗകരക പ്രഔാരം കലാേ് 
പഞ്ചായന്ഔള്പ്ന്നും നഖരസഭഔള്പ്ന്നുമാണ് കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോവുന്നത്. ഗുണകഭാക്താേടള 
ടതരടഞ്ഞടുത്തതിനാല്  ഗ്ാമപഞ്ചായന്തടന്ന കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോ   ഄനുമതി 
നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം:- ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 

4.25 ടഔാടുവളി കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 
കഔാഴികോെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 21.11.2022 ടല ഔത്ത് (SRG 1466/22 – CC/689/22) 
 
വിഷയം:- ഔാര്ഷിഔവിള സംരക്ഷണത്തിന് സകരാര്ജ്ജ കവലി നിര്മ്മിന്നുന്നത് 

സംബന്ധിചൃ ്
 

കപ്രാ.നം: 85/23 ഄെെല്  24,40,000 രൂപ 
 

 വിഔസനെണ്ട് – ജനറല്  1,20,000 രൂപ 
 ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം   1,20,000 രൂപ 
കപര് ഄഔൃകപാണിക്സ് യൂണിറ്റ് വിതരണം 

കപ്രാ.നം: 46/23 ഄെെല്          6,90,000/- രൂപ 
 വിഔസനെണ്ട്  1,38,000 രൂപ 
 ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതം 5,52,000 രൂപ 
കപര് തീറ്റപ്പുല്െഷി 
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ഔാര്ഷിഔ വിളഔടള വനയമൃഖങ്ങളില്  നി. സാം സംരക്ഷിന്നുന്നതിന് സകരാര്ജ്ജകവലി 

നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് 50 ശതമാനം സബ്സിഡികയാടെ നല്ഔാനാണ് മാര്ഗകരക പ്രഔാരം 
ഄനുമതിയുളത്. ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതം ഴിവാേി 100 ശതമാനം തകേശഭരണസ്ഥാപന 
വിഹിതം നല്ഔാ   ഄനുമതി സംബന്ധിചൃ.് 

 

 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിചൄ. നൂം  ശതമാനം സബ്സിഡികയാടെ ജില്ലാ 
അസൂത്രണ സമിതി ഇ കപ്രാജക്ട് ഄംഖീഔരിചൃത് 
ശ്രദ്ധ്ന്നുറവാണ് എന്ന് കയാഖം വിലയിരുത്തി.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 

4.26  ആരിങ്ങാലന്നുെ  കലാേ് പഞ്ചായത്്ത   
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 14.10.2022-ടല  ഔന്ം ഄനുബന്ധ കരകഔളം    
(SRG 1165/22  CC/633/22) 
 

വിഷയം:- ക്ഷീര വിഔസന കമകലയിടല  കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  വനിതാ ഗെഔ 
പദ്ധ്തിയില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ ്   

 
 

 

ക്ഷീര ഔര്ഷഔര്േ് ഔാലിത്തീറ്റ വിതരണത്തിനും ഔറവയന്ത്രം നല്ൄന്നതിനുമുള  
മുഔളില്പ്പറഞ്ഞ രണ്ട് കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  വനിതാ ഗെഔ പദ്ധ്തിയില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയാണ്  
തയാറാറാേിയിരിന്നുന്നത്.  സ്ത്രീഔള്പ്ന്നും പുരുഷ മാര്ന്നും രുകപാടല  പ്രകയാജനം ലഭിന്നുന്ന 
കപ്രാജക്ടായതിനാല്  ആത് വനിതാ ഗെഔ പദ്ധ്യില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തി നിര്വഹണം 
നെത്താവുന്നതടല്ലന്ന് നിര്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥ   ഄറിയിചൃിരിന്നു. സാ. ആതിടെ 
ഗുണകഭാക്താേള്പ്   വനിതഔളാടണന്ന് ചൂണ്ടിോണിചൃ ്  വനിതാ ഗെഔ പദ്ധ്തിയില്  
ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിത്തടന്ന  നിര്വഹണം നെത്താ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 
  

തീരുമാനം :- സ്ത്രീഔള്പ്ന്നും പുരുഷോര്ന്നും കര കപാടല പ്രകയാജനം 
ലഭിന്നുന്ന കപ്രാജക്ടായതിനാല്  ആത് വനിതാ ഗെഔ 
പദ്ധ്തിയില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്താവുന്നതല്ല എ. സാ നിര്കേശിന്നു. സാ. 
എന്നാല്  വിധവഔളായ വനിതഔള്പ്  ഗൃഹനാഥയായ ൄടുംബം, 
ശയാറാവലംബരായ  ഭര്ത്താേോരുള ൄടുംബത്തിടല 

കപ്രാ.നം: 139/22 ഄെെല്          76,00,000/- രൂപ 
 വിഔസന െണ്ട് – ജനറല്  15,00,000 രൂപ 
 ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 21,00,000 രൂപ 
 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 40,00,000 രൂപ 
കപര് ഔാര്ഷിഔവിള സംരക്ഷണത്തിന് സകരാര്ജ്ജ കവലി നിര്മ്മാണം 

1) കപ്രാ.നം: 68/2023 ഄെെല്  22,84,980 രൂപ 
 വിഔസനെണ്ട്-ജനറല്  11,42,490 രൂപ 

ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം   11,42,490 രൂപ 
കപര് വനിതാ ക്ഷീര ഔര്ഷഔര്േ്  ഔാലിത്തീറ്റ വിതരണം – ജനറല്  

2) കപ്രാ.നം: 85/2023 ഄെെല്  3,00,000 രൂപ 
 വിഔസനെണ്ട്-ജനറല്  1,50,000 രൂപ 

തനത് െണ്ട്   1,50,000 രൂപ 
കപര് വനിതാ ക്ഷീര  ഔര്ഷഔര്േ്  ഔറവയന്ത്രം വാങ്ങുന്നതിന് 

സബ്സിഡി 
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ഗൃഹനാഥ, ഭര്ത്താവ് ഈകപക്ഷിചൄ കപായ ൄടുംബത്തിടല 
ഗൃഹനാഥ എന്നിവര്  ഗുണകഭാക്താേളാടണെില്  
ഄവര്ന്നുള ധനസഹായം വനിതാഗെഔ പദ്ധ്തിയില്  
ഈള്പ് ടപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. പ്പം ഄതിദരിദ്രരായി 
ഔടണ്ടത്തിയവരുടെ ലിേില്  ഈള്പ്ടപ്പട്ട ൄടുംബങ്ങളിടല 
വനിതഔള്പ്  ഗുണകഭാക്താേളാടണെില്  ഄവര്ന്നുള 
ധനസഹായവും വനിതാഗെഔ പദ്ധ്തിയില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തി 
നല്ഔാവുന്നതാണ്.  
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 

4.27 പുഴയ്ക്കല്  കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 19.10.2022 ടല ഔന്ം പുഴയ്ക്കല്  കലാേ് പഞ്ചായത്്ത 
പ്രസിഡെിടെ 10.10.2022 ടല ഔന്ം  (SRG 1176/22 – CC 671/22) 
 
വിഷയം:- ക്ഷീരഔര്ഷഔര്േ് ഔറവയന്ത്രം നല്ൄന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 
 

 

ക്ഷീരഔര്ഷഔര്േ് ഔറവയന്ത്രം വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം നല്ഔാ   കലാേ് 
പഞ്ചായത്ത് കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്. മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ISI/BIS മുദ്രയുള ഔറവയന്ത്രം 
വാങ്ങണടമന്ന് നിഷ്കര്ഷിചൃിടുണ്ണ്ട്. ISI മുദ്രയുള ഔറവയന്ത്രം വിപണിയില്  ലഭയമല്ല 
എന്നറിയിചൄടഔാണ്ട് വിപണിയില്  ലഭയമായ ഔറവയന്ത്രം വാങ്ങി നല്ഔാ   ഄനുമതി 
നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
  

തീരുമാനം :- അവശയം നിരസിന്നു. സാ. ISI/BIS മുദ്ര, സര്ോരിടെ/ 
ഈത്തരവാദിതൃടപ്പട്ട ഏജ സിയുടെ ഗുണനിലവാര 
സര്ട്ടിെിേറ്റ് എന്നിവയികലടതെിലുമുള ഔറവയന്ത്രം മാത്രകമ 
വാങ്ങി നല്ഔാവൂ എന്ന് നിര്കേശിന്നു. സാ. 
  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 
4.28 ടോവന്നൂര്  കലാേ് പഞ്ചായത്ത്  

തൃശൂര്    ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ  10.11.2022-ടല ഔന്ം ടോവന്നൂര്  കലാേ്  
പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ  15.10.2022-ടല A-1533/22-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം (SRG 1454/22 – 
CC/725/22) 
 

വിഷയം:- വനിതാ ഗെഔ പദ്ധ്യില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തി  ഔറവ പശുവിടന വിതരണം 
ടേയ്യുന്നത് സംബന്ധിചൃ.്   

 

 

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല വനിതഔള്പ്േ് ഔറവ പശു വിതരണം ടേയ്യുന്നതിന് കലാേ് 
പഞ്ചായത്ത് കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്. വനിതാ ഗെഔ പദ്ധ്തിയിലാണ് കപ്രാജക്ട്  
ഏടറ്റടുത്തിരിന്നുന്നത്. മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ഔറവപശുേടള നല്ൄന്ന കപ്രാജക്ട്  

കപ്രാ.നം: 118/23 ഄെെല്          4,95,000/- രൂപ 
(എസ്.സി.പി) 

കപര് പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ട ക്ഷീരഔര്ഷഔര്േ് ഔറവയന്ത്രം 
വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം 

കപ്രാ.നം: 64/23 ഄെെല്  8,40,000 /-രൂപ 
 എസ്.സി.പി 6,30,000 രൂപ 
 ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം 2,10,000 രൂപ 
കപര് വനിതാ ഔറവ പശു വാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി  
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ഗ്ാമപഞ്ചായന്ഔള്പ്ന്നും നഖരസഭഔള്പ്ന്നുമാണ് ഏടറ്റടുോവുന്നത്. കലാേ് പഞ്ചായത്തിന് 
കനരിട്ട് ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 

   
തീരുമാനം :- 1) കലാേ് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം  ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിന് 

ക്സഔമാറി നെപ്പാോ   നിര്കേശിന്നു. സാ. 

2) ടപാതുവായി ഇ കപ്രാജക്ട്  വനിതാ ഗെഔ പദ്ധ്തിയില്  
ഈള്പ്ടപ്പടുത്താവുന്നതല്ല. ഄതിനാല്  വനിതാ ഗെഔ 
പദ്ധ്തിയില്  നിന്ന് ആത് ഴിവാകേണ്ടതാണ്. എന്നാല്  
വിധവഔള്പ്  ഗൃഹനാഥയായ ൄടുംബം, ഔിെപ്പുകരാഖിഔള്പ്  
ഭര്ത്താേോരായുള ൄടുംബത്തിടല ഗൃഹനാഥഔള്പ്, 
ഭര്ത്താവ് ഈകപക്ഷിചൃ വനിതഔള്പ്  ഗൃഹനാഥയായ 
ൄടുംബം എന്നിവരാണ് ഗുണകഭാക്താേള്പ്  എെില്  
ഄത്തരം വിഭാഖോടര വനിതാ ഗെഔ പദ്ധ്തിയില്  
ഈള്പ്ടപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. പ്പം ഄതിദരിദ്രരായി 
ഔടണ്ടത്തിയവരുടെ  ലിേില്  ഈള്പ്ടപ്പട്ട വിഭാഖത്തിടല 
ൄടുംബങ്ങളിടല വനിതഔള്പ്  ഗുണകഭാക്താേളാ 
ടണെില്  ഄവര്ന്നുള ധനസഹായവും വനിതാഗെഔ 
പദ്ധ്തിയില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.     

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 
 

4.29 പരപ്പ കലാേ് പഞ്ചായത്്ത 
ഔാസര്കഔാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 14.10.2022 ടല ഔത്ത് (SRG 1164/22 – CC/686/22). 
 
 

വിഷയം:- പുതിയ ക്സരബല്  ടഡവലപ്ടമെ് ഒെീസിന് ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് 
സ്ഥലം വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിചൃ.് 

 

 
 

പട്ടിഔജാതി പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്പിടെ 25.02.2021 ടല ഈത്തരവു പ്രഔാരം 
പരപ്പയില്  രു പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന ഒെീസ് ഄനുവദിചൃിടുണ്ണ്ട്. ആകപ്പാള്പ്  ഇ ഒെീസ് 
പ്രവര്ത്തിന്നുന്നത് പരപ്പ കലാേ് പഞ്ചായത്ത് ഒെീസ് ടഔട്ടിെത്തിലാണ്. ക്സരബല്  
ടഡവലപ്ടമെ് ഒെീസിനായി പ്രകതയഔ ടഔട്ടിെം നിര്മ്മികേണ്ടതുണ്ട്. ആതിനായി സ്ഥലം 
വാങ്ങുന്നതിന് കലാന്നു പഞ്ചായത്ത് കപ്രാജക്ട് തയാറാറാേിയിടുണ്ണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി 
നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 
 

 
നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (അര്.ആ)വൄപ്പ് 

 

4.30  രാമന്തളി  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത്   
രാമന്തളി ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 13-ാാാം വാര്ഡ് ടമമ്പം ടെ 11.10.200-ടല ഔത്്ത  (SRG 1226/22) 
 

വിഷയം:- പയാറന്നൂര്  കലാേ് പഞ്ചായത്ത് മുകകന 6 മീറ്റര്  വീതിയില്  ൄറവുള 
കറാഡ് ൊര്  ടേയ്യുന്നത് സംബന്ധിചൃ ് 

 

പയാറന്നൂര്  കലാേ് പഞ്ചായത്തില്ടപ്പടുന്ന രാമന്തളി ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടല 13-ാാാം 
വാര്ഡ്  വികല്ലജ് ഒെീസ് –പുളന്നുത്തറ നായര്  സമുദായം ശ്മശാനം കറാഡ് ൊര്  ടേയ്യുന്നതിന് 
കപ്രാജക്ട് കലാേ് പഞ്ചായത്ത് ഏടറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്.  ഇ കറാഡിന് 4.5 മീറ്റര്  മാത്രമാണ്  

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

കപര് പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന ഒെീസിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്  

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിചൄ. 
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വീതിയുളത്. കലാേ് പഞ്ചായത്തിന് 6 മീറ്ററിനു മുഔളിലുള കറാുഔളാണ് ഏടറ്റടുോവുന്നത്. 
കറാഡിടെ വീതി ട്ടാ   സാധിന്നുഔയില്ല. ഄതിനാല്  പ്രസ്തുത കറാഡ് കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 
വിഹിതം ഈപകയാഖിചൃ ് ൊര്  ടേയാറാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 
   

തീരുമാനം :- ഇ കപ്രാജക്ട് വാര്ഷിഔ പദ്ധ്തി കഭദഖതി സമയത്ത് 
പയാറന്നൂര്  കലാേ് പഞ്ചായത്ത് ഈകപക്ഷിചൄടവ. സാം പ്പം 
രാമന്തളി ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് പുതുതായി 5.00 ലക്ഷം രൂപ 
വഔയിരുത്തി ആകത അവശയത്തിന് കപ്രാജക്ട് 
ഏടറ്റടുത്തിടുണ്ടണ്ട. സാം ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയും 
പ്രസിഡന്റും ഄറിയിചൃതനുസരിചൃ ് ഇ വിഷയം 
കയാഖത്തില്  പരിഖണിചൃില്ല.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 

4.31   ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത  
ഔണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 17.10.2022-ടല ഔന്ം ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 29.09.2022-ടല  B5-2784/22-ാാാം നമ്പര്   ഔന്ം    (SRG 1169/22 – 
CC/657/22) 

 

വിഷയം:- പാെയം ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്  മിനി കേഡിയം നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് 
ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം വഔയിരുത്തിയ തുഔ നല്ൄന്നതു സംബന്ധിചൃ ്  

 

 
 

ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ന്പ്പറമ്പ്  കലാേ്  പഞ്ചായന് മുകകന  പാെയം  
ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്  മിനി കേഡിയം നിര്മ്മിന്നുന്നതിന്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  കപ്രാജക്ട് 
ഏടറ്റടുത്തിരു. സാ. ആതനുസരിചൃ ്  30.00 ലക്ഷം രൂപ ന്പറമ്പ്  കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 
ടസക്രട്ടറിേ് 26.03.2022-ന് ക്സഔമാം ഔയും ടേ. തു. എന്നാല്  സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിടെ  
രജികേഷ   നെപെി ്ര്ത്തിയാോത്തതിനാല്  തുഔ വിനികയാഖിോ   ഔഴിഞ്ഞില്ല.  തുഔ 
ലാപ്സായി.  ആകപ്പാള്പ്  രജികേഷ   നെപെി ്ര്ത്തിയാേി. 24,51,846 രൂപ സ്ഥലമുെമയ്ക്ക്  
നല്ഔണം. കലാേ് പഞ്ചായത്ത് അവശയടപ്പട്ട പ്രഔാരം ഇ തുഔ നല്ഔാ   ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത് 25.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ കപ്രാജക്ട് ഇ വര്ഷം പദ്ധ്തിയില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിടുണ്ണ്ട്.  
ഇ തുഔ  കലാേ് പഞ്ചായത്തിന് ക്സഔമാറാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

   
തീരുമാനം :- 1) ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

2) ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ നാലു കപ്രാജക്ടുഔള്പ്േ് ഔഴിഞ്ഞ 
മാര്ചൃ ് ഄവസാനം തുഔ  ഗുണകഭാക്താവിനു നല്ഔാ   
ഔഴിഞ്ഞില്ല. സാമ്പത്തിഔ വര്ഷാവസാനം രഷറിയില്  
സമര്പ്പിന്നുന്ന ബികഔള്പ്  മാറി തുഔ െതയമായി 
ഗുണകഭാക്താേള്പ്േ് ലഭിന്നു. സാണ്ട് എന്ന് ഈറപ്പുവരുത്താനുള 
നെപെി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സൃീഔരിേണടമന്ന് നിര്കേശിന്നു. സാ. 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 

 
 

കപ്രാ.നം: 935/22 
(ഇ വര്ഷടത്ത 
നമ്പര്  671/23) 

ഄെെല്  30,00,000/- രൂപ 
(വിഔസനെണ്ട് - ജനറല് ) 
(ഇ വര്ഷടത്ത ഄെെല്  

25,00,000 രൂപ  വിഔസനെണ്ട് 
ജനറല് ) 

കപര് ഔളിസ്ഥലം വാങ്ങല്  - ഗ്ാമ/കലാേ് പഞ്ചായന്ഔള്പ്േ്  
ധനസഹായം  
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4.32  ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത  
ഔണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 17.10.2022-ടല ഔത്്ത (SRG 1171/22 – CC/670/22) 

 

വിഷയം:- ശ്മശാനത്തിന് ചുറ്റുമതില്  നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷടമടുത്ത  
കപ്രാജക്ട് പ്രഔാരമുള  തുഔ നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ ് 

 

 

നടുവില്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്  ശ്മശാനത്തിന് ധനസഹായം  നല്ൄന്നതിന്   ഔഴിഞ്ഞ 
വര്ഷം കപ്രാജക്ട്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിരു. സാ.  നടുവില്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറി 26.03.2022 ല്  
13,10,704 രൂപയുടെ റിഔൃിസിഷ   നല്ഔി. ആതനുസരിചൃ ് 30.03.2022-ല്  രഷറിയില്  ബില്  
സമര്പ്പിചൄ. ബില്  ഄകന്ന ദിവസം  പാസായി എെിലും  മാര്ചൃ ് 31-നഔം  തുഔ ഔരാം ഔാരന് 
നല്ഔാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല. തുഔ ലാപ്സായി കപായി. ഇ തുഔ ഄനുവദിേണടമന്ന് ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
അവശയടപ്പട്ട പ്രഔാരം ഇ വര്ഷം  കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്. ഇ തുഔ വീണ്ടും ഄനുവദിോ   
ഄനുമതി  നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

   
തീരുമാനം :- ബില്  പ്രഔാരമുള തുഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

 
നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 

 
4.33 ആടുേി ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത  

ആടുേി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 20.10.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 1178/22 – CC 688/22) 
 

വിഷയം:- തലയനാെ് ജയ്ഹിന്ദ് ക്സലറി റി ടഔട്ടിെം ്ര്ത്തിയാന്നുന്നതു 
സംബന്ധിചൃ.് 

 
 

 

ആടുേി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2019-20 വര്ഷം തലയനാെ് ജയ്ഹിന്ദ് ക്സലറി റി ടഔട്ടിെ 
നിര്മ്മാണത്തിന് 10.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തി േറ്റൃര്  വര്ന്നുഔള്പ്  ്ര്ത്തിയാേി. ഇ ടഔട്ടിെ 
നിര്മ്മാണം ഇ വര്ഷം ്ര്ത്തിയാോ   10.00 ലക്ഷം രൂപ വഔയിരുത്തിയിടുണ്ണ്ട്. പതിനാലാം 
പഞ്ചവത്സര പദ്ധ്തി മാര്ഗകരകപ്രഔാരം ടഔട്ടിെ നിര്മ്മാണം ഗ്ാമ/കലാേ് 
പഞ്ചായന്ഔള്പ്ന്നും നഖരസഭഔള്പ്ന്നുമാണ് ഏടറ്റടുോവുന്നത്. കനരടത്ത തുെങ്ങിയ 
നിര്മ്മാണം അയതിനാല്   ഇ കപ്രാജക്ടു നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 
സംബന്ധിചൃ.്   
  

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 
 
 

കപ്രാ.നം: 392/22 
 

ഄെെല്  14,00,000/- രൂപ 
   (വിഔസന െണ്ട് - ജനറല് ) 

 
കപര് ശ്മശാനത്തിന് ചുറ്റുമതില്  നിര്മ്മാണം  - നടുവില്  

ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിന് ധനസഹായം  

കപ്രാ.നം: 496/23 ഄെെല്          10,00,000/- രൂപ 
(സി.എെ്.സി ടബയിസിഔ് ഗ്ാെ് ) 

കപര് ആടുേി ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത – അലകോെ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത 
തലയനാെ് ജയഭാരത് ക്സലറി റി 
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4.34  ഭരണിോവ് കലാേ് പഞ്ചായത്്ത    
അലപ്പുഴ   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ  29.10.202-ടല  ഔത്ത് (SRG /1237/22  - CC-735/22) 
 

വിഷയം:- വകയാജനങ്ങള്പ്േ് പ്രകതയഔമായി മുറി 

  
 

വകയാജനങ്ങള്പ്േ് പ്രകതയഔമായി മുറി നിര്മ്മിചൄ നല്ൄന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്.  ഔട്ടില്  
ലഭിചൃിടുണ്ളവരും  60 വയസമുിനു മുഔളില്  പ്രായമുളവരുമായ വകയാജനങ്ങള്പ്ോണ് മുറി 
നിര്മ്മിചൄ നല്ഔാ   ഈകേശിന്നുന്നത്. പരമാവധി 2.50 ലക്ഷം  രൂപ നല്ഔി  കൊയിലറ്റ് 
സഔരയമെേമുള മുറിയാണ് ഈകേശിന്നുന്നത്. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോ   ഄനുമതി 
നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

   
തീരുമാനം :- 1) ഄനുമതി നിരസിചൄ. എന്നാല്  പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിന് 

വീെ് വാസകയാഖയമാന്നുന്നതിന് 1.50 ലക്ഷം രൂപ 
നല്ഔാ   മാര്ഗകരക പ്രഔാരം  ഄനുമതിയുണ്ട്. ഇ തുഔ 
ഈപകയാഖിചൃ ്  വകയാജന സഹൃദമായ രീതിയില്  മുറി 
നിര്മ്മിോവുന്നതാണ്.  

2) മാര്ഗകരകയില്  പ്രതിപാദിോത്ത ഇ കപ്രാജക്ടിന് 32.50 
ലക്ഷം രൂപ എസ്.സി.പി.വിഹിതമാണ് വഔയിരുത്തിയി 
രിന്നുന്നത്. ആതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄനുമതി 
നല്ഔിയത് ശ്രദ്ധ് ൄറവാണ് എന്ന് കയാഖം നിരീക്ഷിചൄ. 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 

4.35 ളാലം  കലാേ് പഞ്ചായത്്ത  
കഔാട്ടയം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ  29.12.2022-ടല ഔന്ം  ളാലം കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 28.11.22-ടല 1(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും  (SRG 1452/22 – CC/927/22) 
 

വിഷയം:- അം  മീറ്ററില്  ൄറഞ്ഞ വീതിയുള കറാു നിര്മ്മാണം നെന്ന്നത് 
സംബന്ധിചൃ ് 

 

 
 

ടഔാള്ളൃവനാല്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്  മൂഴയില്  -മണിയങ്ങാെ് കറാഡിടല ഔലുെ് MPLAD 
െണ്ട് ഈപകയാഖിചൃ ് നിര്മ്മിന്നു. സാണ്ട്. ഔലുെിന് ഄകപ്രാചൃ ് കറാഡ് നിര്മ്മിേണം. ഄകപ്രാചൃ ്
കറാഡിന്  4 മീറ്റര്  മാത്രമാണ് വീതി.  കലാേ് പഞ്ചായത്ത് മുകകന  ഇ കറാഡ് നിര്മ്മാണം 
നെത്താ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

   

തീരുമാനം :- അവശയം നിരസിചൄ. കലാേ് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം െി 
ടഔാള്ളൃവനാല്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിനു നല്ഔി കപ്രാജക്ടു 
നെപ്പാോ   നിര്കേശിന്നു. സാ.. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 

കപ്രാ.നം: 69/2023 ഄെെല്  32,50,000 രൂപ 
 

കപര് വകയാജന സഹൃദ മുറി 

കപ്രാ.നം: 109/23 ഄെെല്  7,00,000/-  രൂപ 
 തനത് െണ്ട് 4,50,000 /-രൂപ 
 ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം   2,50,000 രൂപ 
കപര് ടഔാള്ളൃവനാല്  പഞ്ചായത്ത് –മൂഴയില്  - മണിയങ്ങാെ് കറാഡ് 

ഔലുെിന് ഄകപ്രാചൃ ്കറാഡ് നിര്മ്മാണം 
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4.36 കഔാഴികോെ് കഔാര്പ്പകറഷ   
ബഹു.കഔാഴികോെ് കഔാര്പ്പകറഷ   കമയം ടെ 06.06.2022 ടല D1/10453/13-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം 
കഔാര്പ്പകറഷ   ഔസസിലിടെ 31.05.2022 ടല 135-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും  (SRG 1285/22 – 
LSGD-FM1/211/2022 - LSGD)  

 

 

വിഷയം:- കനാസകറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് കഔാര്പ്പകറഷടെ സൃന്തം ടഔട്ടിെത്തിടെ 
ടമയിെന സ് പ്രവൃത്തിേ് ഈപകയാഖിോ   ഄനുമതി സംബന്ധിചൃ.്  

 
 

കഔാഴികോെ് കഔാര്പ്പകറഷന് ക്സഔമാറിേിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളടെ ടമയിെ സിന് കനാസ  
കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് ഈപകയാഖിന്നു. സാണ്ട്. പലകപ്പാള്ളൃം കനാസകറാഡ് 
ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് മിചൃം വരു. സാണ്ട്. കഔാര്പ്പകറഷടെ അിിയില്ടപ്പട്ട ടഔട്ടിെങ്ങളടെ 
ഄറ്റൄറ്റപ്പണിേ് കനാസകറാഡ് ടമയിെന സ്  ഗ്ാെ് റ്റത്തവണ ഈപകയാഖിോ   
ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  

 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിചൄ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (എെ്.എം)വൄപ്പ് 
 

4.37 പാനൂര്  കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 
 

ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 29.08.2022 ടല ഔന്ം പാനൂര്  കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 27.07.2022 ടല 5(1)/22-23-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം   (SRG 914/22 – CC /453/22). 

 

വിഷയം:- കലാേ് പഞ്ചായത്ത് ഒെീസില്  ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിന്നുന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

കപ്രാ.നം: 71/23 ഄെെല്   20,00,000 രൂപ 
(ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് -കനാസ  കറാഡ് ) 

കപര് കലാേ് ഒെീസ് സമുചൃയത്തില്  ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിേല്   

 
 

കലാേ് പഞ്ചായത്ത് ഒെീസ് ടഔട്ടിെ സമുചൃയത്തില്  കനാസകറാഡ് ടമയിെന സ്  
ഗ്ാെ് ഈപകയാഖിചൃ ് ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിന്നുന്നതിനുള കപ്രാജക്ടിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി 
ഄനുമതി നിരസിചൄ. ആതിന് പ്രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിചൄ. എന്നാല്  കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്ാെിനു 
പഔരം ഄനുവദനീയമായ മറ്റു വിഹിതം ഈപകയാഖിചൃ ് ലിഫ്റ്റ് 
സ്ഥാപിോവുന്നതാണ്.  

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 

4.38  ഔെകങ്ങാെ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാപ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 30.11.2022 ടല ഔന്ം ഔെകങ്ങാടു ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടെ 
20.09.2022 ടല 1(2)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവും  (SRG 1441/22 – CC/754/22)  

 

വിഷയം:- ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടല വിവിധ കറാുഔള്പ്  ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് (കറാഡ് ) 
ഈപകയാഖിചൃ ്കഔാസക്രീറ്റിംഖ് നെന്ന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് താടഴ പറയുന്ന 13 കറാുഔള്പ്  കഔാസക്രീറ്റ് ടേയ്യുന്നതിന് ടമയിെന സ്  
ഗ്ാെ് (കറാഡ് ) ഈപകയാഖിചൃ ് കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 
സംബന്ധിചൃ.് 
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ക്രമ 
നമ്പര്  

കപ്രാജ്ക്ട് 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ടിടെ കപര് തുഔ 
(രൂപ) 

1 200/23 മണ്ടംപറമ്പ് മിചൃഭൂമി കറാഡ് കഔാസക്രീറ്റിംഖ് 12,69,000 
2 210/23 ക്സഔൄളങ്ങര ഄമ്പലം ക്സസഡ് കറാഡ് കഔാസക്രീറ്റിംഖ് 5,00,000 
3 215/23 ഈമ്മര്  മുസ്ലിയാര്  കറാഡ് കഔാസക്രീറ്റിംഖ് 7,50,000 
4 218/23 പന്തം പുലാേല്  കറാഡ് കഔാസക്രീറ്റിംഖ് 6,00,000 
5 220/23 നസ്രത്ത് കറാഡ് കഔാസക്രീറ്റിംഖ് 5,00,000 
6 224/23 മഠത്തില്ഞാലില്  കറാഡ് കഔാസക്രീറ്റിംഖ് 2,00,000 
7 230/23  േിറമനകങ്ങാെ് ടവളകത്തെത്ത് കറാഡ് കഔാസക്രീറ്റിംഖ് 4,00,000 
8 236/23 ബിര്ി കറാഡ് കഔാസക്രീറ്റിംഖ് 8,00,000 
9 238/23 ൄഞ്ഞിതറയില്  കറാഡ് കഔാസക്രീറ്റിംഖ് 5,00,000 
10 241/23 ആയാറാല്  ജാറം ലിെ് കറാഡ് കഔാസക്രീറ്റിംഖ് 5,00,000 
11 270/23 കേലപ്പുഴ പാലം കറാഡ് കഔാസക്രീറ്റിംഖ് 6,00,000 
12 272/23 ആളയത് ൊം കറാഡ് കഔാസക്രീറ്റിംഖ്  5,00,000 
13 273/23 അള്പ്ടസയിെ്സ് കഔാകളജ് എ.ടഔ.ജി കറാഡ് 

കഔാസക്രീറ്റിംഖ് 
2,50,000 

 
  
തീരുമാനം:- ടമയിെന സിടെ ഭാഖമായി നെന്ന്ന കഔാസക്രീറ്റിംഖിനു മാത്രമാണ് 

കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്ാന്റുപകയാഖിോവുന്നത്. ആത്തരത്തിലുള 
പ്രവൃത്തി അകണാ എന്ന് പരികശാധിചൃ ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   
തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീെ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി.   

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

 

4.39 പട്ടണോെ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 17.10.2022 ടല ഔന്ം പട്ടണോെ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 06.10.2022 ടല 1(2/1)-ാാാംനമ്പര്  തീരുമാനവും  (SRG 1233/22 – CC 696/22) 
 

വിഷയം:- പട്ടണോെ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത ഒെീസ് ടഔട്ടിെം ടമയിെന സ് 
നെന്ന്നത് സംബന്ധിചൃ.് 

 
 

പഞ്ചായത്ത് ഒെീസ് ടഔട്ടിെം  വിസ്തൃതി ട്ടി നവീഔരിന്നുന്നതിന് ബഹുവര്ഷ കപ്രാജക്ട് 
എടുത്തിടുണ്ണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് ഒെീസ് ടഔട്ടിെത്തില്  ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയം ടെ ഒെീസ്, 
വികല്ലജ് എക്സ്റ്റ ഷ   ഒെീസം ടെ ഒെീസ്, ICDS ഒെീസ്, ൄടുബശ്രീ ഒെീസ്, കഹാമികയാ 
അശുപത്രി എന്നിവയും പ്രവര്ത്തിന്നു. സാണ്ട്. ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് ഒെീസ് ടഔട്ടിെം 
നവീഔരിന്നുന്നതിന് 26.96 ലക്ഷം രൂപ ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് (കനാസകറാഡ് ) 
ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിടുണ്ണ്ട്. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
SGSY ടഔട്ടിെം ടമയിെന സ് എന്നാണ് കപ്രാജക്ടിന് കപരിട്ടിരിന്നുന്നടതെിലും പഞ്ചായന് 
ടഔട്ടിെത്തിടെ നവീഔരണമാണ് ഈകേശിന്നുന്നത്.   

 
 

  

കപ്രാ.നം: 163/23 ഄെെല്  2022-23        48,00,000/- രൂപ 
ടമയിെന  സ് ഗ്ാെ് - കറാഡിതരം 26,96,384 രൂപ 

തനത് െണ്ട് 21,03,616 രൂപ 
2023-24 (തനത് െണ്ട് ) 27,00,000 രൂപ 

കപര് SGSY ടഔട്ടിെം ടമയിെന സ് 
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തീരുമാനം :- ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് (കറാഡിതരം) ആതിനായി 
ഈപകയാഖിോവുന്നതല്ല. ഄനുമതി നിരസിചൄ. മറ്റു 
ഄനുവദനീയ വിഹിതം ആതിനായി ഈപകയാഖിോ   
നിര്കേശിന്നു. സാ.  
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 
4.40  മുട്ടാര്   ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത്    

അലപ്പുഴ   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ  29.10.2022-ടല  ഔന്ം മുട്ടാര്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത്  
ഭരണ സമിതിയുടെ 30.09.2022-ടല 1(4) –ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും (SRG 1232/22  CC-655/22) 
 
വിഷയം:- ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് (കറാഡ് ) ഈപകയാഖിചൃ ് കറാഡ് കഔാസക്രീറ്റു  

ടേയ്യുന്നതു സംബന്ധിചൃ ്
 

  

 

ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് (കറാഡ് ) ഈപകയാഖിചൃ ്  മുഔളില്  പറഞ്ഞ കറാഡ് പുതിയ 
കഔാസക്രീറ്റിംഖികനാ – ൊറിംഖികനാ ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  

   

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിചൄ. പുതിയ കറാഡ് കഔാസക്രീറ്റിംഖ്, ൊറിംഖ് 
എന്നിവയ്ക്ക്  ടമയിെന സ് ഗ്ാെ്  (കറാഡ് ) ഈപകയാഖി 
ോവുന്നതല്ല.  

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 

4.41  കമലാറ്റൂര്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത    
മലപ്പുറം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ  04.11.2022-ടല  ഔന്ം കമലാറ്റൂര്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണ സമിതിയുടെ 16.09.2022-ടല 1(7) –ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും (SRG 1248/22  CC-630/22) 
 

വിഷയം:- ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് (കറാഡ് ) ഈപകയാഖിചൃ ്  ൊറിംഖ്/ 
കഔാസക്രീറ്റിംഖ് നെത്താ   ഄനുമതി സംബന്ധിചൃ  ്
   

 
 

ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് (കറാഡ് ) ഈപകയാഖിചൃ ്  മുഔളില്പ്പറഞ്ഞ  കറാഡ് 
കഔാസക്രീറ്റിംകഖാ ൊറിംകഖാ ടേയ്യുന്നതിന്  ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

   

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിചൄ. പുതിയ കറാഡ് കഔാസക്രീറ്റിംഖ്, ൊറിംഖ് 
എന്നിവയ്ക്ക് ടമയിെന സ് ഗ്ാെ്  (കറാഡ് ) ഈപകയാഖി 
ോവുന്നതല്ല.  
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 
 
 
 

കപ്രാ.നം: 74/2023 ഄെെല്  3,94,089 രൂപ 
(ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് – കറാഡ് ) 

 
കപര് ക്സഔതവനപെി മുതല്  ടേം ഔാടുവടര  കറാഡ് കഔാസക്രീറ്റിംഖ്  

കപ്രാ.നം: 219/2023 ഄെെല്               2,11,000 രൂപ 
(ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് – കറാഡ് ) 

 
കപര് കതാണിപ്പാെം ഄെണവാെി കറാഡ് 
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4.42 ട്ടിേല്   ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത    
ട്ടിേല്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 03.01.2023-ടല SC2 - 1517/2023--ാാാം  നമ്പര്  
ഔന്ം ട്ടിേല്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 31.12.2022-ടല  1(2)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുമാനവും (SRG 16/23)  
 

വിഷയം:- 
 

കനാസകറാഡ് ടമയിെന സ്  ഗ്ാെ് ഈപകയാഖിചൃ ്  ഄെണവാെി 
ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിന്നുന്നത് സംബന്ധിചൃ ്

 
 

MGNREGS ടെയും (ടതാഴില്ദിനവും സാധന സാമഗ്ിഔളം) സര്ോര്  വിഹിതവും  
ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും  ഈപകയാഖിചൃ ്  ഄെവാെി ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിോനാണ് കപ്രാജക്ട്. 
16.10.2021-ടല പ്രളയത്തില്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടല കറാുഔളം പാലങ്ങളം നശിചൃതെേം വലിയ 
നാശ നഷ്ടമുണ്ടായതിനാല്  വിഔസനെകണ്ടാ മറ്റു വിഹിതകമാ ഄെണവാെി ടഔട്ടിെത്തിന് 
ഔടണ്ടത്താ   ഔഴിയുന്നില്ല. ഄതിനാല്  ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് (കനാസകറാഡ് ) വിഹിതത്തില്  
നിന്ന് 7.00 ലക്ഷം രൂപ ഈള്പ്ടപ്പടുത്തി  ഄെണവാെി ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിോ   ഄനുമതി 
നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  ഇ തുഔ MGNREGS ഡയറക്ടര്േ് ടഡകപ്പാസിറ്റ് ടേയ്ത് 
ടഔട്ടിെം  നിര്മ്മിോനാണ് ഈകേശിന്നുന്നത്. 

   

തീരുമാനം :- ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്  2021 ടല ഈരുള്പ്ടപാട്ടലില്  14 ജീവ   
നഷ്ടടപ്പട്ടതെേം  വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ സാഹേരയം െി 
പരിഖണിചൃ ് ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് (കനാസകറാഡ് ) 
ഈപകയാഖിചൃ ്ഄെണവാെി ടഔട്ടിെ നിര്മ്മാണത്തിന്  പ്രകതയഔ 
ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. എന്നാല്  തുഔ MGNREGS മിഷ   
ഡയറക്ടര്േ് ഡികപ്പാസിറ്റു ടേയ്യുന്നതിനു പഔരം MGNREGS 
ടെ ടതാഴില്  കസവനവും സാധനസാമഗ്ിഔളം ഈപകയാഖിചൃ ് 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖം മുകകന കനരിട്ട് 
നിര്മ്മാണം നെത്താ   നിര്കേശിന്നു. സാ. 
 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 
4.43  ടേങ്ങമനാെ്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത്   

എറണാൄളം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ  11.10.2022-ടല ഔന്ം ടേങ്ങമനാെ്  
ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 19.05.2022 –ടല A4 – 303 / 2018-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം   (SRG 
1129/22  CC-626/22) 
 

വിഷയം:- പഠനമുറിേ് ധനസഹായം നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ ് 
 

  

 

പട്ടിഔജാതി  വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്ന്നുള കപ്രാജക്ട് ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് ഏടറ്റടുത്ത് 
നെന്. സാണ്ട്.  പഠനമുറിോയി നല്ഔാവുന്ന പരമാവധി തുഔ 2.00 ലക്ഷം രൂപയാണ്. എന്നാല്  

കപ്രാ.നം: 193/23 ഄെെല്              15,00,000/-  രൂപ 
 ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് - കനാസകറാഡ് 7,00,000 രൂപ 
 MGNREGS 5,00,000 രൂപ 
 സര്ോര്  വിഹിതം   3,00,000 രൂപ 
കപര് ഈരുളടമാട്ട ഄെണവാെി  ടഔട്ടിെ നിര്മ്മാണം  

കപ്രാ.നം: 169/2019 ഄെെല്               2,50,000 രൂപ 
(കലാേ് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ) 

കപര് പട്ടിഔജാതി വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്േ് പഠനമുറി 
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ഄവസാന ഖു  നല്ൄന്നത് വാലുകവഷ   ഄനുസരിചൄള ബാേി തുഔയാണ് (രണ്ടു ലക്ഷം 
രൂപയില്  പരിമിതടപ്പടുത്തി). എന്നാല്  പട്ടിഔജാതി വിഔസനവൄപ്പ് പഠന മുറിേ് ധനസഹായം 
നല്ൄകമ്പാള്പ്  120 േതുരശ്ര ഄെി വിിീര്ണ്ണമുള പഠനമുറി പണിയുകമ്പാള്പ്  2.00 ലക്ഷം രൂപയും 
നല്ൄ. സാണ്ട്. മാര്ഗകരകയില്  പറയും പ്രഔാരം 120 േതുരശ്ര ഄെി  വിിീര്ണ്ണമുള പഠനമുറി 
നിര്മ്മിന്നുന്ന എല്ലാവര്ന്നും 2.00 ലക്ഷം രൂപ നല്ഔണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിചൃ.് 

 
   

തീരുമാനം :- അവശയം നിരസിചൄ. 28.05.2022 ടല 115/2022/തസൃഭവ നമ്പര്  
ഈത്തരവിടല കണ്ഡിഔ 7.2.13 ഔര്ശനമായി പാലിേണടമന്ന് 
നിര്കേശിന്നു. സാ. 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 
4.44  ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  

ഔണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 17.10.2022-ടല ഔത്്ത (SRG 1170/22 – CC/658/22) 
 

വിഷയം:- ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഗുണകഭാക്തൃ ലിേിലുള പട്ടിഔജാതി 
വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ട വിദയാര്ത്ഥിേ്  കരാളര്ഷിപ്പ് നല്ൄന്നതു 
സംബന്ധിചൃ ് 
 

 

ഈന്നത പഠനം നെന്ന്ന പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ട വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്േ്   
കരാളര്ഷിപ്പ്  നല്ൄന്നതിന് ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിരു. സാ. 
ആതനുസരിചൃ ്  ഄര്ു .ടഔ. “നളിനം” ഔാേന്രുത്തി എന്ന വിദയാര്ത്ഥിേ്  കരാളര്ഷിപ്പ് 
ബാെ് ഄേണ്ടികലയ്ക്ക് നല്ഔിയിരു. സാടവെിലും ഄേണ്ട് നിലവിലില്ലായിരുന്നതിനാല്  തുഔ 
സര്ോരികലയ്ക്ക്  റീെണ്ടായി. ആത് ജില്ലാ പട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒെീസര്  ഄകനൃഷിചൃ ് 
ഈറപ്പാേിയിടുണ്ണ്ട്. ഇ തുഔ ശ്രീ. ഄര്ു . ടഔ. എന്ന വിദയാര്ത്ഥിേ് ഇ വര്ഷം  
നല്ൄന്നതിന് പ്രകതയഔ ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ. സാ 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 
4.45  തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാപ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 2.11.2022 ടല ഔന്ം തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 18.10.2022 ടല 12/12(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും   (SRG 1246/22 – CC/736/22)  

 

വിഷയം:- ഄഭയിവിദയരായ പട്ടിഔജാതി യുവജനങ്ങള്പ്േ് പരിശീലനം നല്ൄന്നതിന് 
ക്സേപെ് വര്ദ്ധ്ിപ്പിേണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

 
 

 

 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധ്തി മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ഄഭയിവിദയരായ 
യുവജനങ്ങള്പ്േ്  സര്ോര്  സ്ഥാപനങ്ങളില്  പരിശീലനം നല്ൄന്നതിന് ക്സേപെ് നല്ഔാ   
ഄനുമതിയുണ്ട്. കയാഖയതയുടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  രണ്ടു വര്ഷം  വടര വിവിധ നിരേിലാണ് 

കപ്രാ.നം: 164/22 
 

ഄെെല്  53,00,000/- രൂപ 
   (എസ്.സി.പി) 

കപര് ഈന്നത പഠനം നെന്ന്ന വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്േ് കരാളര്ഷിപ്പ്   

കപ്രാ.നം: 986/23 ഄെെല്                 20,00,000/- രൂപ 
(എസ്.സി.പി)  

കപര് ഄഭയിവിദയരായ എസ്.സി വനിതഔള്പ്േ് സര്ോര്  
സ്ഥാപനങ്ങളില്  പരിശീലനം 
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(7000 രൂപ മുതല്  10000 രൂവ വടര) ക്സേപെ് നല്ൄന്നത്. പട്ടിഔജാതി വിഔസന വൄപ്പില്  
18,000 രൂപ വടര ക്സേപെ് നല്ൄ. സാടണ്ട. സാം ഄതിനാല്  വൄപ്പിടെ നിരന്നുമായി 
ഏഔീഔരിേണടമ. സാമുള അവശയം സംബന്ധിചൃ.് 
 

  
തീരുമാനം :- തല്ക്കാലം പരിഖണികേണ്ടതിടല്ലന്ന് തീരുമാനിചൄ. പട്ടിഔജാതി 

വിഔസന വൄപ്പുമായി േര്ചൃ ടേയ്ത്  വയക്തത വരുത്തി പിന്നീടു 
പരിഖണിന്നുന്നതാണ്. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
4.46  തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 19.10.2022 ടല ഔന്ം തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായന് 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 29.12.2022 ടല DPT/A4/6430/21-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം  (SRG 1173/22 – 
CC/676/22)  

 

   വിഷയം:- ക്സഹമാേ്/മിനിമാേ് സ്ഥാപിന്നുന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

ജില്ലയിടല വിവിധ ഗ്ാമപഞ്ചായന്ഔളിടല ടപാതു സ്ഥലങ്ങളിലും എസ്.സി 
കഔാളനിഔളിലും ക്സഹമാേ് / മിനിമാേ് ക്സലറ്റുഔള്പ്  സ്ഥാപിന്നുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
താടഴ പറയുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  ഏടറ്റടുത്തിരിന്നു. സാ. ടതരുവു വിളന്നുഔള്പ്  സ്ഥാപിോനുള 
ചുമതല ഗ്ാമപഞ്ചായന്ഔള്പ് ോയതിനാല്  പ്രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 
ക്രമ 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ട് 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ടിടെ കപര് വിഹിതം 
(രൂപ) 

1 604/23 തളിന്നുളം ഔയാറമംഖലം തൃപ്രയാര്  
ഡിവിഷനുഔളിടല വിവിധ ബീചൄഔളില്  
ക്സഹമാേ്  

17,50,000 
(വിഔസനെണ്ട് 
ജനറല് ) 

2 620/23 ഔെപ്പുറം ഡിവിഷനിടല എസ്.സി 
കഔാളനിഔളില്  മിനി മാേ് ക്സലറ്റ് സ്ഥാപിേല്  

10,00,000 
(എസ്.സി.പി) 

3 752/23 പറപ്പുേര ഡിവിഷനിടല വിവിധ എസ്.സി 
കഔാളനിഔളില്  മിനിമാേ് ക്സലറ്റ് സ്ഥാപിേല്  

18,00,000 
(എസ്.സി.പി) 
 

4 759/23 ചൂണ്ടല്  എസ്.സി കഔാളനിയില്  മിനിമാേ് 
ക്സലറ്റ് സ്ഥാപിേല്  

10,00,000 
(എസ്.സി.പി) 

5 785/23 വെകേോെ് ഡിവിഷനിടല വിവിധ എസ്.സി 
കഔാളനിയില്  മിനിമാേ് ക്സലറ്റ് സ്ഥാപിേല്  

11,82,191 
(എസ്.സി.പി) 

6 789/23 പറപ്പുേര ഡിവിഷനിടല മുരിയാെ് പറപ്പുേര 
്മംഖലം കവളൂേര ഗ്ാമപഞ്ചായന്ഔളില്  
മിനിമാേ് ക്സലറ്റ് സ്ഥാപിേല്  

10,00,000 
(വിഔസനെണ്ട് – 
ജനറല് ) 

7 801/23 ഔെവല്ലൂര്  പഞ്ചായത്ത് നായാെി കഔാളനിഔളില്  
മിനിമാേ് ക്സലറ്റ് സ്ഥാപിേല്  

2,00,000 
(എസ്.സി.പി) 

8 816/23 അതിരപ്പളി ഡിവിഷനിടല വിവിധ പട്ടിഔജാതി 
കഔാളനിഔളില്  മിനിമാേ് ക്സലറ്റ് സ്ഥാപിേല്  

30,00,000 
(എസ്.സി.പി) 

9 817/23 മാള ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് എസ്.സി 
കഔാളനിഔളില്  കമാകഡസ  പാറകൂട്ട്ടം മിനി 
മാേ് ക്സലറ്റ് സ്ഥാപിേല്  

5,00,000 
(എസ്.സി.പി) 

10 818/23 കവളൂേര ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് പറോടുണ്ൄന്ന് 
ഄയാറപ്പ   ഔാവ് എസ്.സി കഔാളനിഔളില്  മിനി 
മാേ് സ്ഥാപിേല്   

5,00,000 
(എസ്.സി.പി) 
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11 821/23 അളൂര്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് മാറാടുണ് ൄന്ന് എസ്.സി 
കഔാളനിഔളില്  മിനിമാേ് ക്സലറ്റ് സ്ഥാപിേല്  

5,00,000 
(എസ്.സി.പി) 

12 839/23 പീചൃി ഡിവിഷനിടല എസ്.സി കഔാളനിഔളില്  
മിനിമാേ് ക്സലറ്റ് സ്ഥാപിേല്  

10,00,000 
(എസ്.സി.പി) 

13 855/23 എസ്.എ .പുരം ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 19, 21 
വാര്ുഔളില്  ഔെപ്പുറത്ത് ക്സഹമാേ് ക്സലറ്റ് 

3,00,000 
(വിഔസനെണ്ട് – 
ജനറല് ) 

14 859/23 പീചൃി ഡിവിഷനിടല ടഔാള്ളൃന്നുളി ശാന്തി നഖര്  
പയാറനം എസ്.സി കഔാളനി ഈല്ലാസ് നഖര്  
എന്നീ എസ്.സി കഔാളനിഔളില്  മിനിമാേ് 
ക്സലറ്റ് സ്ഥാപിേല്  

10,00,000 
(എസ്.സി.പി) 

15 869/23 ടപരിഞ്ഞാനം പഞ്ചായത്ത് – 
ശ്രീനാരായണപുരം പഞ്ചായത്തിടല 14 
വാര്ുഔളിടല എസ്.സി കഔാളനിയില്  
ക്സഹമാേ് ക്സലറ്റ് 

12,00,000 
(എസ്.സി.പി) 

  അടഔ 1,59,32,191 രൂപ 
 

 
   

തീരുമാനം:- വിഹിതം ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിനു ക്സഔമാറി കപ്രാജക്ടു 
നെപ്പാന്നുന്നതാണ് ഄഭിഔാമയം എ. സാ കയാഖം നിര്കേശിന്നു. സാ. ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത് കനരിടുണ് നെപ്പാന്നുഔയാടണെില്  ക്സഹമാേ് / 
മിനിമാേ് ക്സലറ്റുഔളടെ ഭാവിയിടല ടമയിെന സ്, ക്സവദുതി 
ോര്ജ്ജ് എന്നിവയെേമുള അവര്ത്തന ടേലവ് ബന്ധടപ്പട്ട 
ഗ്ാമപഞ്ചായന് വഹിന്നുടമന്ന് ഗ്ാമപഞ്ചായന്ം ജില്ലാ 
പഞ്ചായന്മായി ഔരാര്  വയ്ക്കണടമന്ന് നിര്കേശിന്നു. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 
4.47 പനചൃിോെ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 

കഔാട്ടയംജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 22.11.2022 ടല ഔന്ം പനചൃിോെ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 24.09.2022 ടല 2(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും  (SRG 1470/22 – CC/789/22) 

 
വിഷയം:- ടതരുവു വിളന്നു പരിലാനത്തിനുള ആലക്ട്രീഷയോരുടെ കവതനം 

വര്ദ്ധ്ിപ്പിേണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

പനചൃിോെ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്  ടതരുവുവിളന്നുഔളടെ പരിപാലനം എല്.ആ.ഡി ബള്പ്ബുഔളം 
ഄനുബന്ധ സാമഗ്ിഔളം ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് ടെണ്ടറിെ ടെ കനരിടുണ് വാങ്ങി രണ്ട് ആലക്ട്രീഷയോടര 
നിയമിചൃാണ് നെന്ന്നത്. ആലക്ട്രീഷയോരുടെ ദിവസ കവതനം 700 രൂപകയാ കപാള്പ്  ന്നിന് 75 
രൂപകയാ അണ് നല്ൄന്നത്. ഇ നിരേ് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടം ടെ 17.8.2015 ടല G2-
44274/2015-ാാാം നമ്പര്  ഈത്തരവു പ്രഔാരമുളതാണ്. ഏള്ളൃവര്ഷം മുമ്പുള ഇ നിരന്നും 
വയവസ്ഥയും താടഴ പറയും പ്രഔാരം പരിഷ്കരിേണടമന്ന് ആലക്ട്രീഷയോര്  അവശയടപ്പട്ടിടുണ്ണ്ട്. 
ആതു ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ശുപാര്ശ ടേയ്തിടുണ്ണ്ട്. താടഴ പറയുന്നവയാണ് 
അവശയങ്ങള്പ് . 
 

1) ആലക്ട്രീഷയോടര നിയമിന്നുന്നതിന് ദിവസകവതനം എന്ന വയവസ്ഥ ഴിവാേി 
ഔരാറെിസ്ഥാനത്തിലാേണം. 

2) ധനവൄപ്പിടെ 11.02.2021 ടല 29/2021/Fin ഈത്തരവി   പറയും പ്രഔാരം ഔാറ്റഖറി 2 
ഄനുസരിചൄള പ്രതിമാസ കവതനമായ 20,065 രൂപ നല്ഔണം. 
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3) മഴയുള ദിവസങ്ങളില്  ഄപഔെസാധയതയുളതിനാല്  പ്രവര്ത്തി ടേയാറാ   ഔഴിയില്ല. 
ഄങ്ങടനയുള ദി വസങ്ങളില്  ഒെീസില്  ഹാജരായി പ്പുവയ്ക്കു. സാടവെില്പ്രസ്തുത 
ദിവസടത്ത കവതനം ഄനുവദിേണം.  

4) പഞ്ചായന് ഡയറക്ടം ടെ 17.08.2015 ടല ഈത്തരവു പ്രഔാരം രു ദിവസം 15 നും 25 നും 
ആെയ്ക്ക് ടതരുവുവിളേ് റിപ്പയര്  ടേയ്യു. സാണ്ട് എ. സാറപ്പുവരുത്തണടമന്ന വയവസ്ഥ 
ഴിവാേി പഔരം എല്ലാ മാസവും ഄതതു വാര്ുഔളിടല ടതരുവ് വിളന്നുഔള്പ്  
തൃപ്തിഔരമായി ടതളിയിചൃ ് പരിപാലിചൃിടുണ്ടണ്ടന്ന് ബന്ധടപ്പട്ട വാര്ഡ് ടമമ്പര്  
സാക്ഷയടപ്പടുന്ന്നതനുസരിചൃ ് കവതനം ഄനുവദിന്നുഔ. ഄല്ലാത്ത പക്ഷം 
അനുപാതിഔമായി പ്രസ്തുത മാസടത്ത കവതനത്തില്  ൄറവു വരുന്ന്ന രീതി 
സൃീഔരിന്നുഔ. 

ഇ അവശയങ്ങള്പ്  പരിഖണിേടമന്നതു സംബന്ധിചൃ ്
 

തീരുമാനം :- നിലാവ് പദ്ധ്തിയുടെ നെത്തിപ്പു രീതി െി പരിഖണിചൃ ് ആതു 
പരികശാധിചൃ ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   പഞ്ചായന് ഡയറക്ടടറ 
ചുമതലടപ്പടുത്തി. റികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീെ് 
പരിഖണിന്നുന്നതാണ്.  

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

4.48 ഄയാറമ്പുഴ  ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത  
എറണാൄളം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ  06.10.2022-ടല ഔത്ത്  (SRG 1098/22 – CC/511/22) 
 

വിഷയം:- ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഗുണകഭാക്തൃ ലിേില്  ഈണ്ടായിരുന്നവര്േ്  ലാപ് 
കൊപ് നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ ്  

 

 

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല 9 വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്േ് ലാപ് കൊപ് നല്ഔാ   2,99,550 രൂപ 
വഔയിരുത്തി ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിരു. സാ. ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ആവര്േ് സര്ോര്  
നല്ഔിയ  ടസ്പസിെികേഷ   പ്രഔാരം  GeM-ല്  ലാപ് കൊപ് വാങ്ങി നല്ഔാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല. 
ഇ വര്ഷം അടഔ ഄെെല്  വര്ദ്ധ്ിപ്പിചൃ ്സ്പില്  ഒവറായി കപ്രാജക്ട് തുെരു. സാണ്ട്. ഔഴിഞ്ഞ 
വര്ഷടത്ത 9 വിദയാര്ത്ഥിഔളില്  രണ്ട് വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്  കഔാഴ്സ് ്ര്ത്തിയാേി. കഔാഴ്സ് 
്ര്ത്തിയാേിയ വിദയാര്ത്ഥിഔളെേം ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ടതരടഞ്ഞടുത്ത 9 കപര്േ്  ലാപ് കൊപ് 
നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

   

തീരുമാനം:- ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 

4.49 പാനൂര്  നഖരസഭ  
സര്ോരിടെ 01.12.2022-ടല DA1/415/22/തസൃഭവ ഔന്ം  പാനൂര്  നഖരസഭാ ടേയര്മാടെ 
19.11.2022-ടല P1/6338/20-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം (SRG 1380/22) 
 

വിഷയം:- ലാപ് കൊപ്, ഔമ്പൂട്ടര്  വാങ്ങുന്നതിന് ടഔല്കരാണിന് ഄെചൃ തുഔ 
തിരിടഔ ലഭിചൃത് ഈപകയാഖിചൃ ് ലാപ് കൊപ്/ഔമ്പൂട്ടര്  വാങ്ങുന്നത് 
സംബന്ധിചൃ ്  

 

 

കപ്രാ.നം: 72/23 ഄെെല്               3,23,050 രൂപ 
(എസ്.സി.പി) 

കപര് പട്ടിഔജാതി വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്േ് ലാപ് കൊപ് വിതരണം 
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മുഔളില്  പറഞ്ഞ മൂ. സാ കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  പ്രഔാരം  ലാപ് കൊപും ഔമ്പൂട്ടം ം വാങ്ങുന്നതിന് 
CPRCS മുകകന ടഔല്കരാണിന് തുഔ ടഡകപ്പാസിറ്റ് ടേയ്തിരു. സാ. ടഔല്കരാസ  ലാപ് കൊപും 
ഔമ്പൂട്ടം ം  നല്ഔാത്തതിനാല്   തുഔ തിരിടഔ നല്ഔി. ഇ തുഔ  നഖരസഭയുടെ  തനത് 
െണ്ടികലയ്ക്കാണ് നല്ഔിയത്.  കരകഔള്പ്  പ്രഔാരം  കപ്രാജക്ട്  ്ര്ത്തിയാേിയതായാണ്  
ഔാണിന്നുന്നത് തുഔ രഷറിയില്  നി. സാം മാറിയതിനാല്  സ്പില്ഒവര്  അയി എടുോ   
ഔഴിയില്ല. എന്നാല്  ഗുണകഭാക്താേള്പ്േ്  ഈപഔരണങ്ങള്പ്  നല്ഔിയിട്ടില്ല. ഄതിനാല്  
നിലവില്  തനത് െണ്ടികലയ്ക്ക് ടഔല്കരാസ  തിരിചൃെചൃ  തുഔ ഈപകയാഖിചൃ ്  മുഔളില്  പറഞ്ഞ  
പദ്ധ്തിഔള്പ്േ് ടതരടഞ്ഞടുത്ത  ഄര്ഹതയുള ഗുണകഭാക്താേള്പ്േ്  ലാപ് കൊപ്, ഔമ്പൂട്ടര്  
എന്നിവ വിതരണം ടേയ്യുന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

   

തീരുമാനം :- നഖരസഭയുടെ ഭാഖന് നി. സാണ്ടായ വീഴ്ചയല്ല എന്നതുെി 
പരിഖണിചൃ ് കപ്രാജക്ട് എടുത്ത വര്ഷം ടതരടഞ്ഞടുേടപ്പട്ട 
ഗുണകഭാക്താേള്പ്ന്നുതടന്ന ലാപ് കൊപും ഔമ്പൂട്ടം ം  
നല്ഔണടമന്ന നിബനന്ധകയാടെ ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
4.50 ഔെകങ്ങാെ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 10.11.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 1457/22 – CC/ 765/22) 
 
വിഷയം:- പട്ടിഔജാതി വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്േ് ക്സസേിള്പ്  നല്ൄന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 

ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടല 8 മുതല്  10-ാാാം ക്ലാസ്സുവടരയുള വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്േ് ക്സസേിള്പ്  
നല്ൄന്നതിനുള കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിചൄ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 
4.51 എരുമടപ്പട്ടി  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത്    

തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 23.11.2022-ടല ഔത്്ത  (SRG 1474/22 - CC 791/22, SRG 
1475/22 - CC 793/22, SRG 1474/22 - CC 792/22).  
 

വിഷയം:- വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്േ് ക്സസേിള്പ്  നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ ്  

(i) കപ്രാ.നം: 74/21 ഄെെല്               3,53,977/- രൂപ 
(എസ്.സി.പി) 

കപര് എസ്.സി. വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്േ് ലാപ് കൊപ് വിതരണം  

(ii) കപ്രാ.നം: 80/22 ഄെെല്  83,120/- രൂപ 
(വിഔസന െണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് വകയാമിത്രം  - ഔമ്പൂട്ടര്  വാങ്ങല്  

(iii)  കപ്രാ.നം: 26/21 ഄെെല്             95,296/-രൂപ 
(തനത് െണ്ട്) 

കപര് തുെര്  സാക്ഷരത – ഔമ്പൂട്ടര്   വാങ്ങല്  

കപ്രാ.നം: 234/23 ഄെെല്          2,00,000/- രൂപ 
(എസ്.സി.പി) 

കപര് പട്ടിഔജാതി വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്േ് ക്സസേിള്പ്  
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വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്േ് ക്സസേിള്പ്  നല്ൄന്നതിന് താടഴപ്പറയുന്ന കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  വാര്ഷിഔ 
പദ്ധ്തിയില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിടുണ്ണ്ട്. ആവ നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ ് 

 

ക്രമ 
നം 

കപ്രാ.നം. കപര് ഄെെല്  വിഭാഖം 

1 200/23 വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്േ് ക്സസേിള്പ്  
വിതരണം - ടപസൄട്ടിഔള്പ്   

2,00,000 ജനറല്  

2 208/23 ടഹസ്ക്കൂളില്  പഠിന്നുന്ന എസ്.സി. 
വിഭാഖം അസൄട്ടിഔള്പ്േ്  
ക്സസേിള്പ്  

1,50,000 എസ്.സി.പി 

3 202/23 വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്േ് ക്സസേിള്പ്  
വിതരണം - അസൄട്ടിഔള്പ്  

1,50,000 ജനറല്  

4 185/23 ക്സഹസ്ക്കൂളില്  പഠിന്നുന്ന എസ്.സി. 
വിദയാര്ത്ഥിനിഔള്പ്േ് ക്സസേിള്പ്   

2,50,000 എസ്.സി.പി 

 
  

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിചൄ. 
 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
4.52  ടഔാപ്പം ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത 
പാലോെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 15.12.2022 ടല ഔന്ം ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 3.11.2022 ടല 9(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും പഞ്ചായത്്ത ഡയറക്ടം ടെ 
09.12.2022 ടല PAN/17331/2022-J1 (DP) നമ്പര്  ഔന്ം ഄനുബന്ധ കരകഔളം  (SRG 1444/22 – 
CC/910/22)  

 

വിഷയം:- പുതിയകറാഡ് – ടേം കഔാെ് കറാഡ് ൊര്  ടേയ്യുന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

 

ടഔാപ്പം ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടല 8-ാാാം വാര്ഡിടല പുതിയ കറാഡ് – ടേം കഔാെ് കറാഡ് 
ൊം  ടേ. തു സഞ്ചാരകയാഖയമാേണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ ് ശ്രീ. രാമേന്ദ്ര .വി എന്ന അള്പ്  
ബഹു. കഔരള ക്സഹകോെതിയില്  WP(c) No. 16306/2022-ാാാം നമ്പര്  അയി കഔസ് െയല്  
ടേയ്തിരു. സാ. ഇ കറാഡിടെ വശങ്ങള്പ്  സമീപന്ളവര്  ക്സഔകയാററിയിടുണ്ണ്ട്. ഇ കറാഡ് 
മാരാത്ത് എെര്ക്സപ്രസസ് അെ് ക്രകഷഴ്സ്, ഔാളാഞ്ചിറ ഗ്ാക്സനറ്റ്സ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളം 
ഈപകയാഖിന്നു. സാണ്ട്. ബഹു. ക്സഹകോെതിയുടെ ഈത്തരവു പ്രഔാരം കഔസിടല . സാം രണ്ടും 
എതിര്  ഔക്ഷിഔളായ തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ടസക്രട്ടറികയാടും ടഔാപ്പം ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
ടസക്രട്ടറികയാടും കറാഡിന് അം മാസത്തിനഔം ടമയിെന സ് നെത്തണടമന്ന് ബഹു. 
ക്സഹകോെതി ഈത്തരവായിടുണ്ണ്ട്. കറാു നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് കഔസിടല അറാമടത്ത എതിര്  
ഔക്ഷിയായ മാരാത്ത് എെര്  ക്സപ്രസസ് അെ് ക്രകഷഴ്സ് കറാഡ് നിര്മ്മാണത്തിനു 
ടപ്രാകപ്പാസല്  തയാറാറാേിയിടുണ്ണ്ട്. ആതനുസരിചൃ ് കറാഡ് ഖതാഖത കയാഖയമാന്നുന്നതിന് 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 3.11.2022 ടല 9(1)-ാാാം നമ്പര്  പ്രഔാരം ഭരണസമിതി തീരുമാനടമടുത്ത് 
തുെര്നെപെി സൃീഔരിോ   ഗ്ാമപഞ്ചായന് ടസക്രട്ടറിടയ ചുമതലടപ്പടുത്തിയിടുണ്ണ്ട്. 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഖ് വിഭാഖം മുകകന കറാു നിര്മ്മാണം നെത്താവുന്നതാടണന്ന് 
പഞ്ചായന് ഡയറക്ടര്  ഄറിയിചൃിടുണ്ണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടം ടെ  നിര്കേശമനുസരിചൃ ്
ആതിനായി എേികമറ്റ് പ്രഔാരമുള തുഔ മുഔളില്  പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്  
ഄെയ്ക്കണം. സാധനസാമഗ്ിഔള്പ്  ക്രഷം െമ നല്ൄഔയാടണെില്  ഄതിടെ വില ബില്ലില്  
നി. സാ ൄറവു ടേയാറണം. ആതിനു തയാറാറാഔാത്ത പക്ഷം സര്ോര്  ഄനുമതികയാടെ ക്രഷര്  
ഈെമഔള്പ്  സൃന്തം നിലയില്  കറാഡ് ഖതാഖത കയാഖയമാന്നുന്നതിന് ഄനുമതി 
പരിഖണിോവുന്നതാടണ. സാം പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  ഄറിയിചൃിടുണ്ണ്ട്. ആതികേല്  
കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
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തീരുമാനം :- 1) ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയര്  തയാറാറാന്നുന്ന 
എേികമറ്റ് പ്രഔാരം ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയം ടെ 
കമല്കനാട്ടത്തില്  കറാഡ് നിര്മ്മാണം ഗ്ാമപഞ്ചായന് തടന്ന 
നെത്തണടമന്ന നിര്കേശകത്താടെ ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 
എേികമറ്റ് പ്രഔാരമുള തുഔ CSR രീതിയില്  ക്രഷര്  ഈെമഔളില്  
നിന്ന് സൃീഔരിന്നുന്നതിനും ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. തുഔകയാടൊപ്പം 
എേികമറ്റില്  ഈള്പ്ടപ്പട്ടിടുണ്ള സാധനസാമഗ്ിഔള്പ്  ക്രഷര്  
ഈെമഔളില്  നിന്ന് സൃീഔരിോനും ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. എന്നാല്  
ആതിടെ വില ബില്ലില്  ൄറവു ടേകയാറണ്ടതാണ്.   

2) കറാഡിടെ ആരുവശങ്ങളിലുമുള സ്ഥലം ഄനധിെതമായി 
ക്സഔകയാററിയവടര നിയമപരമായി ഴിപ്പിന്നുന്നതിനുള നെപെി 
സൃീഔരിോ   ഗ്ാമപഞ്ചായന് ടസക്രട്ടറികയാെ് 
നിര്കേശിന്നു. സാ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
4.53  കവങ്ങര ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 18.11.2022  ടല ഔത്്ത  (SRG 1437/22 – CC/779/22)  
 

വിഷയം:- ടപാതു വിഭാഖത്തിന് ൄെിടവള വിതരണം സംബന്ധിചൃ ്(പുനഃ സമര്പ്പിചൃത് ) 
 

 
 

ടപാതുവിഭാഖത്തിന് ൄെിടവള ൊെ് വിതരണം നെന്ന്നതിനുള കപ്രാജക്ടിന് 21.10.2022 ടല 
കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി ഄനുമതി നിരസിചൃിരു. സാ. ആതു പുനഃപരികശാധിേണ 
ടമന്നാവശയടപ്പടുണ് ടഔാണ്ട് ഄനുമതിോയി വീണ്ടും സമര്പ്പിചൃിരിന്നു. സാ. ആതിന് ഄനുമതി 
സംബന്ധിചൃ.് 

  
തീരുമാനം :- കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയില്  ആത് വീണ്ടും േര്ചൃ ടേ. തു. ഄനുമതി 

പരിഖണികേണ്ടതിടല്ല. സാ തീരുമാനിചൄ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി)വൄപ്പ് 
4.54  അലപ്പുഴ  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ  15.11.2022-ടല ഔന്ം അലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡിെിടെ 07.11.2022-ടല E.D.3947/2019(3) -ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം    (SRG 1438/22 – CC/775/22)  

 

വിഷയം:- ആലിപ്പന്നുളം KKMG VHSS-ന് ബസ് വാങ്ങാ   ഄനുമതി സംബന്ധിചൃ ് 
 

 

 

 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള ആലിപ്പന്നുളം KKMG VHSS -ല്   LP, HS, 
HSS, ടവാകേഷണല്  ഹയര്  ടസേെറി വിഭാഖത്തിലായി അടഔ 1800 വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്  
പഠിന്നു. സാണ്ട്. ആവികെയ്ക്ക് രു സ്കൂള്പ്  ബസ് വാങ്ങി നല്ൄന്നതിന് കപ്രാജക്ട് തയാറാറാോ   
ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൄ. 
  
തീരുമാനം:- അവശയം നിരസിചൄ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 

കപ്രാ.നം: 8/23 ഄെെല്                 27,60,000/- രൂപ 

സി.എെ്.സി ക്സറ്റഡ് െണ്ട് 20,70,000 രൂപ 
ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം 6,90,000 രൂപ  

കപര് ൄെിടവള ൊെ് വിതരണം – ജനറല്  
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4.55  അലപ്പുഴ  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ  15.11.2022-ടല ഔന്ം അലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡിെിടെ 07.11.2022-ടല E.D.3947/2019(2) -ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം   (SRG 1439/22 – CC/774/22)  

 

വിഷയം:- അലപ്പുഴ ജില്ലാ ഗുിി ഄകസാസികയഷന് ഗുിി മാറ്റ് വാങ്ങി നല്ൄന്നത് 
സംബന്ധിചൃ ് 
 

 

 
 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ ഗുിി ഄകസാസികയഷന് സൃന്തമായി  ഗുിി മാറ്റ് ആല്ല. ജില്ല, കഔാകളജ്  
ഗ്ാമീണതല ഗുിി മത്സരത്തിന് ആത് ഄനിവാരയമാണ്. ഄതിനാല്  ഗുിി മാറ്റ് വാങ്ങി 
നല്ഔാ   പ്രകതയഔാനുമതി സംബന്ധിചൃ.് 
  

തീരുമാനം :- അവശയം നിരസിചൄ. എന്നാല്  നല്ല രീതിയില്  പ്രവര്ത്തിന്നുന്ന 
കസ്പാര്െ്സ് ക്ലകഔള്പ്  ഈടണ്ടെില്  ഄത്തരം ക്ലകഔള്പ്േ് ഗുിി മാറ്റ് 
വാങ്ങി നല്ഔാ   പ്രകതയഔ ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 

4.56  അലപ്പുഴ  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ  15.11.2022-ടല ഔന്ം അലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡിെിടെ 08.11.2022-ടല E.D.3947/2019(1) -ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം    (SRG 1440/22 –  
CC/773/22)  

 

വിഷയം:- കസ്പാര്െ്സ് ഔസസിലിന് ഔബഡി മാറ്റ് വാങ്ങി നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ ് 

 

 
 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ കസ്പാര്െ്സ്  ഔസസിലിന് സൃന്തമായി ഔബഡി മാറ്റ് ആല്ല. ഔബഡി മാറ്റ് 
ആല്ലാത്തതിനാല്  മത്സരങ്ങള്പ്  നെന്ന്നതിന് ബുദ്ധ്ിമുടുണ്ടണ്ട. സാം താരങ്ങള്പ്േ് പരിന്നു 
പറ്റു. സാടണ്ട. സാം ഄറിയിചൄടഔാണ്ട്  കസ്പാര്െ്സ് ഔസസിലിന് ഔബഡി മാറ്റ് വാങ്ങി നല്ഔാ   
ഄനുമതി സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം:- അവശയം നിരസിചൄ. എന്നാല്  നല്ല രീതിയില്  പ്രവര്ത്തിന്നുന്ന 
കസ്പാര്െ്സ് ക്ലകഔള്പ്  ഈടണ്ടെില്  ഄത്തരം ക്ലകഔള്പ്േ് ഔബഡി 
മാറ്റ് വാങ്ങി നല്ഔാ   പ്രകതയഔ ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 
 
 
 

കപ്രാ.നം: 509/23 ഄെെല്                 7,50,000/- രൂപ 

(തനത് െണ്ട്  

കപര് അലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - 2022-23 റസലിംഖ് 
ഄകസാസികയഷന് ഗുിി മാറ്റ് വാങ്ങി നല്ഔല്  

കപ്രാ.നം: 508/23 ഄെെല്                 7,50,000/- രൂപ 
(തനത് െണ്ട്)  

കപര് അലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2022-23 കസ്പാര്െ്സ് ഔസസിലിനു 
ഔബഡി മാറ്റു വാങ്ങി നല്ഔല്  
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4.57  കഔാഴികോെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
കഔാഴികോെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 09.12.2022 ടല ഔന്ം കഔാഴികോെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 26.10.2022 ടല P6-3473/22(1)-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം ജില്ലാ കാദി വയവസായ 
ഒെീസ് കപ്രാജക്ടു ഒെീസം ടെ 20.09.2022 ടല 643/21/ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നമ്പര്  ഔന്ം  (SRG 
1443/22 – CC/744/22)  

 

വിഷയം:- കാദി ഈല്പന്നങ്ങളടെ വിപണനത്തിന് വാഹനം വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിചൃ ് 
 

 

 
 

 

 

ജില്ലയില്  800 ടതാഴിലാളിഔള്പ്  വസ്ത്ര നിര്മ്മാണ കമകലയില്  ഈണ്ട്. വിപണനശാലഔള്പ്  
മിേതും ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളിടല കാദി കബാര്ഡിടെ ഈെമസ്ഥതയിലുള സ്ഥലത്താണ്. 
ഄതിനാല്  വില്പന വളടര ൄറവാണ്. വില്പന വര്ദ്ധ്ിപ്പിന്നുന്നതിടെ ഭാഖമായി കാദി ഈല്പ 
ന്നങ്ങളടെ വിപണനത്തിന് സഞ്ചരിന്നുന്ന രു വില്പനശാല രുന്നുന്നതിടെ ഭാഖമായി 
വാഹനം വാങ്ങാ   കപ്രാജക്ടു തയാറാറാേിയിടുണ്ണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 
സംബന്ധിചൃ.് 

   

തീരുമാനം :- അവശയം നിരസിചൄ.   

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 
4.58  കഔാഴികോെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
കഔാഴികോെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 13.12.2022 ടല ഔന്ം കഔാഴികോെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 02.12.2022 ടല P6-3473(1)-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം  (SRG 1445/22 – CC/874/22)  

 

വിഷയം:- സ്കൂള്പ്  വാഹനങ്ങളടെ ഄറ്റൄറ്റപ്പണിഔള്പ്ോയി പി.റ്റി.എേ് റികവാള്പ്വിംഖ് െണ്ടു 
നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ  ്
 

 

 
 

 

 

കഔാഴികോെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ ഔീഴിലുള 45 സ്കൂളഔളിടല വാഹനങ്ങള്പ്േ്   
ഄറ്റൄറ്റപ്പണി കവണ്ടി വരും. ആതിനാവശയമായ തുഔ പി.റ്റി.എയുടെ ക്സഔവശകമാ സ്കൂളികനാ 
പലകപ്പാള്ളൃം ലഭയമല്ല. ഄറ്റൄറ്റപ്പണി, ആ ഷൃറ സ് എന്നിവയ്ക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് 
റികവാള്പ്വിംഖ് െണ്ടായി നല്ഔാനും പിന്നീെ് പി.റ്റി.എ യില്  നി. സാം തുഔ തിരിടഔ 
വാങ്ങാനുമാണ് ഈകേശിന്നുന്നത്. ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി സംബന്ധിചൃ.്  

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
   

 
 
 
 

കപ്രാ.നം: 806/23 ഄെെല്                 30,00,000/- രൂപ 
(വിഔസന െണ്ട് ജനറല് )  

കപര് കാദി വസ്ത്രങ്ങളടെ വിപണനത്തിന് വാഹനം 

കപ്രാ.നം: 542/23 ഄെെല്                 10,00,000/- രൂപ 
(തനത് െണ്ട്)  

കപര് സ്കൂള്പ്  വാഹനങ്ങളടെ ഄറ്റൄറ്റപ്പണിഔള്പ്ോയി പി.റ്റി.എ ഔള്പ്േ് 
റികവാള്പ്വിംഖ് െണ്ട് നല്ഔല്  - നൂതന കപ്രാജക്ട് 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിചൄ.  
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4.59 ടപരുമ്പളം ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 26.08.2022- ടല ഔന്ം ടപരുമ്പളം  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
പ്രസിഡെിടെ 05.08.2022-ടല A1 - 3129/21-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം, കഔാഒര്ഡികനഷ   
ഔമ്മിറ്റിയുടെ  10.02.2021 -ടല കയാഖ തീരുമാനവും (കണ്ഡിഔ 2.5(4.3) -  (SRG 906/22 – 
CC/458/22)  
 

വിഷയം:- ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടല  ജൊര്  സര്വീസിടെ  വരവ്-ടേലവിനത്തിടല 
ഄധിഔ തുഔ നല്ൄന്നതു സംബന്ധിചൃ ് 
 

ടപരുമ്പളം ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് ടവളത്താല്  ചുറ്റടപ്പട്ടതാണ്. ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്  നി. സാ 
ടവളിയികലയ്ക്കുള ഖതാഖതം രണ്ടു ജൊര്  സര്വീസിെ ടെയാണ്. ജൊറില്  നി. സാള  
പ്രതിദിന വരുമാനം  35,000 രൂപയും  പ്രതിദിന ടേലവ് (ജൊര്  വാെഔ, ജീവനോരുടെ 
കവതനം, ആന്ധനം തുെങ്ങിയവ) 60,000 രൂപയുമാണ്. ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷടത്ത ഄധിഔ 
ബാധയത (നഷ്ടം) 17,63,675 രൂപയാണ്. ഒകരാ മാസകത്തയും വരവ്-ടേലവ് ഔണേ്  
ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്. ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടെ തനത് െണ്ട് വരുമാനം  
ൄറവാണ്. ഄതിനാല്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടെ വിഔസനെണ്ട്, ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് 
(കനാസ  കറാഡ് ) എന്നിവ ഈപകയാഖിചൃ ് 2021-22 ടല ജൊറിടെ വാെഔ, ആന്ധന ടേലവ് 
തുെങ്ങിയവ നല്ഔാ   2022-23 വര്ഷം കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 
സംബന്ധിചൃ.് 

   

തീരുമാനം :- 1) തനത് െണ്ട് /വിഔസനെണ്ട് (ജനറല്) എന്നിവ 
ആതിനായി ഈപകയാഖിോ   ഇ വര്ഷകത്തേ് 
മാത്രമായി  പ്രകതയഔാനുമതി നല്ൄ. സാ. 

2) ഄടുത്ത വര്ഷം മുതല്  ജൊര്  സര്വീസിടെ  വരവില്  
നി. സാ തടന്ന ടേലവ് ഔടണ്ടത്താ   നെപെിടയടു 
േണടമന്ന് നിര്കേശിന്നു. സാ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 

4.60 മെര ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
പാലോെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 02.12.2022- ടല ഔന്ം മെര  ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത 
ഭരണസമിതിയുടെ 15.10.2022-ടല 1(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും മെര ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത 
ടസക്രട്ടറിയുടെ 19.10.2022-ടല SC2-3187/2022 -ടല ഔന്ം  ഄനുബന്ധകരകഔളം  (SRG 
1435/22 – CC/799/22)  
 

വിഷയം:- കഔാട്ട ൄെിടവള പദ്ധ്തിയുടെ  ഔറെ് ോര്ജ് ഄെയ്ക്കുന്നത് 
സംബന്ധിചൃ ്

 

കഔാട്ട ൄെിടവള പദ്ധ്തിയുടെ ഔറെ് ോര്ജ് 02.11.2020 മുതല്  ൄെിേിഔയുണ്ട്. 01.11.2022 
വടര സര്ോര്ജ്ജെേം അടഔ 1,99,038 രൂപയാണ് ഄെോനുളത്. ഇ തുഔ ഄെയ്ക്കാ   
5.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ  കപ്രാജക്ട് തയാറാറാേിയിരിന്നു. സാ. ഇ ൄെിടവള പദ്ധ്തിയുടെ 
ഗുണകഭാക്താേളില്  ഭൂരിഭാഖവും  പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ടവരാടണ. സാം തനത് 
െണ്ട് ൄറവാടണ. സാം ചൂണ്ടിോണിചൃ ്  എസ്.സി.പി. വിഹിതമുപകയാഖിചൃ ്  ബില്  തുഔ 
ഄെയ്ക്കാ   അനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

കപ്രാ.നം: 131/23 ഄെെല്  5,00,000/- രൂപ 

(എസ്.സി.പി) 

കപര് കഔാട്ട ൄെിടവള പദ്ധ്തിയുടെ ആലക്ട്രിസിറ്റി ോര്ജ് 
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തീരുമാനം:- 
 

എസ്.സി.പി വിഹിതം ആതിനായി ഈപകയാഖിോവുന്നതല്ല. 
തനത്െണ്ട്/വിഔസന െണ്ട് (ജനറല് ) ആതിനായി 
ഈപകയാഖിോ   ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.  
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി)വൄപ്പ് 
 

4.61 ഔാറുേ ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത  
ഔാസര്കഖാഡ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 12.10.2022-ടല ഔന്ം  ഄനുബന്ധകരകഔളം 
(SRG 1216/22 – CC/503/22) 
 

വിഷയം:- ഹരിത ഔര്മ്മ കസനാംഖങ്ങള്പ്േ് സംരംഭം  തുെങ്ങുന്നതിന് 
ധനസഹായം സംബന്ധിചൃ ് 

 

 
 

ഔാറുേ ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്  ൄടുംബശ്രീ മുകകന  ഹരിത ഔര്മ്മകസന 
രൂപീഔരിചൃിടുണ്ണ്ട്.  ഹരിത ഔര്മ്മ കസനാംഖങ്ങളടെ ഭാരവാഹിതൃത്തില്  ഔസകസാര്ഷയം  
രൂപീഔരിചൃ ്  മാലിനയം കശകരിന്നുന്നതിന് ലഭിന്നുന്ന പ്രതിെലം പ്രകതയഔ ബാെ് ഄേണ്ടില്  
സൂക്ഷിന്നു. സാണ്ട്. മാലിനയം കശകരിന്നുന്നതികനാടൊപ്പം ഹരിത ഔര്മ്മകസന മുകകന  സംരംഭം 
അരംഭിോനും ഈകേശിന്നു. സാ. ആതിനായി 75 ശതമാനം വിഔസന െണ്ടും മാര്ഗകരക 
പ്രഔാരമുള 25 ശതമാനം  ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതടമന്ന നിലയില്  ഹരിത ഔര്മ്മ കസനയുടെ 
ബാെ് ഄേണ്ടിടല ഔസകസാര്ഷയം െണ്ടും ഈപകയാഖിചൃ ്  1000 ഭക്ഷണ വിതരണ േീല്  
കപ്ലറ്റും  1000 േീല്  െംലം ം വാങ്ങാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നത് സംബന്ധിചൃ.് പാത്രം 
വാെഔയ്ക്ക് നല്ഔനാണ്  കപ്രാജക്ടില്  ഈകേശിന്നുന്നത്. 

   
തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. എന്നാല്  ഹരിതഔര്മ്മ  കസനയുടെ 

പ്രാഥമിഔ ചുമതല നിറകവറ്റുന്നതിടന ആതു ബാധിേരുടതന്ന് 
നിര്കേശിന്നു. സാ. 
 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡബ്ളിയു.എം)വൄപ്പ് 
 

4.62 ഔാറുേ ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത  
ഔാസര്കഖാഡ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 12.10.2022-ടല ഔന്ം  ഄനുബന്ധകരകഔളം 
(SRG 1215/22 – CC/502/22) 
 
വിഷയം:- ജനഔീയ കഹാട്ടലിന് സഹായം നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ ്  

 

 
 

 

ഔാറുേ ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്   മുകളരിയ, ഔര്മ്മകതാെി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്  രണ്ടു 
ജനഔീയ  കഹാട്ടലുഔള്പ്  പ്രവര്ത്തിന്നു. സാണ്ട്. മുകളരിയയിടല കഹാട്ടലിന്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത്  
സൃന്തമായി ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിചൄ നല്ഔി.  ഔര്മ്മ കതാെിയിടല കഹാട്ടല്  വാെഔ ടഔട്ടിെത്തിലും.  
ഄലമാരയെേമുള  െര്ണിചൃര്  ൄടുംബശ്രീയും  ഗ്ാമപഞ്ചായന്ം വാങ്ങി നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്. 
ഔര്മ്മകതാെി ജനഔീയ കഹാട്ടലിന് വാെഔ,  ക്സവദുതി എന്നിവോയി  1.00 ലക്ഷം  രൂപയും  രണ്ടു 

കപ്രാ.നം: 218/23 ഄെെല്               1,20,000/- രൂപ 
വിഔസനെണ്ട് - ജനറല്  90,000 രൂപ 

ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതം 30,000 രൂപ 
കപര് ഹരിത ഔര്മ്മകസനയുടെ  സംരംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്പ്േ് 

കപ്രാത്സാഹനം 

കപ്രാ.നം: 207/23 ഄെെല്               1,50,000/- രൂപ 
 

 തനത് െണ്ട് 1,50,000 രൂപ 
കപര് വിശപ്പുരഹിത കഔരളം പദ്ധ്തി 
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കഹാട്ടലുഔളികലന്നും പാത്രങ്ങള്പ്  വാങ്ങി നല്ൄന്നതിന് 50,000 രൂപയും വഔയിരുത്തി 
തയാറാറാേിയിരിേന്ന കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
  

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.എ)വൄപ്പ് 
4.63 ഔാറുേ ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത  

ഔാസര്കഖാഡ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 12.10.2022-ടല ഔന്ം  ഄനുബന്ധകരകഔളം 
(SRG 1214/22 – CC/501/22) 
 

വിഷയം:- സാകെതിഔാനുമതി ൊടത നിര്മ്മിചൃ ഔിചൃസ  ടഷഡിടെ  തുഔ 
നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ ്   

 

 

ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടെ ഈെമസ്ഥതയിലുള ടഷഡ്ഡിലാണ് മുകളരിയയിടല ജനഔീയ 
കഹാട്ടല്  പ്രവര്ത്തിചൄടഔാണ്ടിരിന്നുന്നത്.  കഹാട്ടല്  ടമചൃടപ്പട്ട രീതിയില്  അയകപ്പാള്പ്  ഔിചൃസ  
ഔം ടഷഡ് പണിയാ   ഄസിേെ്  ടസക്രട്ടറിടയ  നിര്വഹണ ഈകദയാഖസ്ഥനായി കപ്രാജക്ട് 
തയാറാറാേി. ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയര്  തയാറാറാേിയ എേികമറ്റ് പ്രഔാരം 1,20,080 
രൂപയായിരു. സാ കപ്രാജക്ട് ഄെെല്. എന്നാല്  സകെതിഔാനുമതി ൊടത പ്രവൃത്തി ടെണ്ടര്  
ടേയ്ത്  ടസക്രട്ടറി നെപ്പാേി. ആതിടെ  തുഔ നല്ഔാ   ഇ വര്ഷം കപ്രാജക്ട് സ്പില്  ഒവറായി 
തുെരു. സാണ്ട്.  ഄസിേെ് എഞ്ചിനീയര്  എടുത്ത വാലയകവഷ   പ്രഔാരം 1,01,331 രൂപയാണ്  
ഔരാം ഔാരന് നല്ഔാനുളത്. ബില്  തുഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി  സംബന്ധിചൃ.് 

   
തീരുമാനം :- സാകെതിഔാനുമതി ൊടത പ്രവൃത്തി ടേയ്തത് വീഴ്ചയാണ്. ആതു 

പരികശാധിചൃ ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 
േീെ് എഞ്ചിനീയടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. 

 

നെപെി:- 1)തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീെ് എഞ്ചിനീയര്  
2)തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.എ)വൄപ്പ് 

 

4.64 ഔെപ്ര ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 
പത്തനംതിട്ട  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 12.10.2022-ടല ഔത്്ത  (SRG 1135/22 – CC/650/22) 

 

വിഷയം:- പളികയാെത്തിന് ഗ്ാെ് നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ ് 
 

 

 
 

ഔെപ്ര ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടല ഏഔ പളികയാെമാണ് ഔെപ്ര പളികയാെം. എല്ലാ വര്ഷവും  
അറന്മുള  വളംഔളിയില്  ഇ പളികയാെം പടെടുോം ടണ്ടെിലും  ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്  നിന്ന്  
ആതുവടര ഗ്ാെ് നല്ഔിയിട്ടില്ല.  ഗ്ാെ് നല്ഔാനുള ഇ കപ്രാജക്ടിന്  ഄനുമതി 
നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 

തീരുമാനം :- ജില്ലയിടല പളികയാെങ്ങള്പ്േ്  ഄറ്റൄറ്റപണിോയി 10,000 
രൂപ നിരേില്  ധനസഹായം നല്ഔാനുള  പത്തനംതിട്ട 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ  കപ്രാജക്ടിന് ഇ വര്ഷം 
കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി ഄനുമതി നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട് എന്ന് 

കപ്രാ.നം: 102/22 ഄെെല്               1,20,080/- രൂപ 
 തനത് െണ്ട് 1,00,080 രൂപ 
 കലാേ് പഞ്ചായന് വഹിതം 20,000 രൂപ 
കപര് വിശപ്പ് രഹിത കഔരളം  പദ്ധ്തി  

കപ്രാ.നം: 134/22 ഄെെല്               25,000/- രൂപ 
(തനത് െണ്ട് ) 

കപര് ഔെപ്ര  പളികയാെത്തിന് ഗ്ാെ് 



40 
 

കയാഖം നിരീക്ഷിചൄ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെകയാ കലാേ് 
പഞ്ചായത്തിടെകയാ ധനസഹായം ഇ വര്ഷം ഔെപ്ര  
പളികയാെത്തിന് ലഭിചൃിട്ടില്ല എ. സാറപ്പാേി 10,000 രൂപയില്  
പരിമിതടപ്പടുത്തി നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

 
നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (എെ്.എം)വൄപ്പ് 

 

4.65 ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസ്, വയനാെ്  
വയനാെ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 06.10.2022-ടല ഔത്്ത  (SRG 1097/22) 
 

വിഷയം:- നൂതന കപ്രാജക്ടുഔള്പ്േ് കവണ്ടിയുള ജില്ലാതല ഔമ്മിറ്റിയിടല വിഷയ 
കമകലാ വിദഗ്ദ്ധര്േ് റ്റി.എ നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ ് 

 

 
 
 

 
 

 

നൂതന കപ്രാജക്ടുഔളടെ പരികശാധനയ്ക്കും ഄംഖീഔാരത്തിനുമായി ജില്ലാ ഔളക്ടര്  
ഄദ്ധ്യക്ഷനായി  ജില്ലാതലത്തില്  രു ഔമ്മിറ്റി  രൂപീഔരിചൃിടുണ്ണ്ട്. ഒകരാ കപ്രാജക്ടുമായും 
ബന്ധടപ്പട്ട് രണ്ട് വിദഗ്ദ്ധടര ഔമ്മിറ്റിയികലയ്ക്ക്  പ്രകതയഔം  ക്ഷണിേണടമ. സാണ്ട്. ആങ്ങടന  
പടെടുന്നുന്ന ഈകദയാഖസ്ഥരല്ലാത്ത  ക്ഷണിതാേള്പ്േ്  സിറ്റിംഖ് െീ/യാത്രാപ്പെി നല്ൄന്നതിന്  
നെപെി സൃീഔരിേണടമന്ന അവശയം സംബന്ധിചൃ.് 

   
തീരുമാനം :- ടപാതു തീരുമാനം കണ്ഡിഔ 3.7 പ്രഔാരം നെപെി 

സൃീഔരിോവുന്നതാണ്. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 
4.66 വെവുകഔാെ് പുത്ത   ൄരിേ് 

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 12.10.2022- ടല ഔന്ം 11.10.2022 ടല 
104276/22/DPC/DPO/Ekm നമ്പര്  ഔന്ം വെവുകഔാെ് പുത്ത   ൄരിശ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത 
ഭരണസമിതിയുടെ 04.06.2022 ടല 3(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും  (SRG 1136/22 – CC/556/22) 
 
വിഷയം:- മു വര്ഷങ്ങളില്  ODF നു ലഭിചൃ തുഔ ഈപകയാഖിചൃ ് ടസപ്റ്റിഔ് ൊെ് 

സ്ഥാപിന്നുന്നതു സംബന്ധിചൃ ്   
 

 

വെവുകഔാെ് പുത്ത   ൄരിശ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിന് കലാേ് പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് ODF 
സംയുക്ത കപ്രാജക്ടിനായി 2016-17 വര്ഷം 7.00 ലക്ഷം രൂപ ലഭിചൃിരു. സാ. ഗുണകഭാക്താേള്പ്  
ആല്ലാത്തതിനാല്  ഇ തുഔ ടേലവഴിോ   ഔഴിഞ്ഞില്ല. ഄതിനാല്  2022-23 വര്ഷം ഖാര്ഹിഔ 
ടസപ്റ്റിഔ് ൊെ് സ്ഥാപിോനായി ടേലവഴിേടപ്പൊടത ഔിെന്നുന്ന ഇ തുഔ ഈപകയാഖിോ   
ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
  

തീരുമാനം :- കലാേ് പഞ്ചായത്തിടെ െി ഄനുമതികയാടെ ടസപ്റ്റിഔ് 
ൊെ് സ്ഥാപിോ   ഇ തുഔ ഈപകയാഖിന്നുന്നതിന് ഄനുമതി 
നല്ൄ. സാ. മാര്ഗകരക പ്രഔാരമുള നിരന്നും മാനദണ്ഡങ്ങളം 
പാലിേണം. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡബ്ളിയു.എം)വൄപ്പ് 
 
4.67 ക്സവേം കലാേ് പഞ്ചായത്ത്  

കഔാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 24.11.2022- ടല ഔത്്ത (SRG 2/23 – CC/814/22) 
 
വിഷയം:- പട്ടിഔ വര്ഗ വിഭാഖത്തിടല വനിതഔള്പ്  വസ്ത്ര നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ് 

അരംഭിന്നുന്നത് സംബന്ധിചൃ ്   
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ക്സവേം കലാേ് പഞ്ചായത്തിടല  പട്ടിഔവര്ഗ വനിതഔള്പ്േ്  തയാറല്  യൂണിറ്റ് 

തുെങ്ങാനാണ് കപ്രാജക്ട്. ‘കേഹിത’ എന്ന കപരില്  റി ാ ഡഡ് ഈല്പന്നങ്ങള്പ്  
വിപണിയിലിറന്നുന്നതിന് ഄപ്പാരല്  പാര്േ് അരംഭിോ   ഈകേശിന്നു. സാ. ്ര്ണ്ണമായും 
പ്രവര്ത്തന സജ്ജമാൄകമ്പാള്പ്  30 കപര്േ് ടതാഴില്  ലഭിന്നുടമന്ന് പ്രതീക്ഷിന്നു. സാ. ആതിന് 
ഄനുമതി അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു. സാ. 

   
തീരുമാനം:- ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 

4.68 പുല്ലൂര്  ടപരിയ  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത്   
ഔാസറകഖാഡ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ  07.10.2022-ടല ഔന്ം   പുല്ലൂര്  ശ്രീവിഷ്ണു മൂര്ത്തി 
കക്ഷത്രം രേിടെ  സമ്മതപത്രവും. (SRG 1217/22  CC-651/22) 
 
വിഷയം:- കക്ഷത്രൄളം സംരക്ഷിന്നുന്നതു സംബന്ധിചൃ ് 

  
 
 
 
 

 
 

 

്ല്ലൂര്  ടപരിയ ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടല പുല്ലൂര്  വിഷ്ണുമൂര്ത്തി കക്ഷത്രത്തിടെ  
ഈെമസ്ഥതയിലുള  ൄളം എല്ലാോലന്ം  ജലലഭയതയുളതാണ്.  ഇ ൄളം ആകപ്പാള്പ്  
ജീര്ണ്ണാവസ്ഥയിലാണ്. ടപാതുടവ ഭൂഖര്ഭ ജലലഭയത ൄറവുള  പ്രകദശമാണ് ഇ 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത്. ഇ ൄളം നവീഔരിചൃ ് സംരക്ഷിചൃാല്  പ്രകദശവാസിഔള്പ്േ്   
പ്രകയാജനപ്രദമാണ്.  ൄളം നാടുണ്ഔാരുടെ  ഈപകയാഖത്തിനും െഷി അവശയത്തിന്  ടവളം 
ലഭയമാന്നുന്നതിനും വിടുണ് നല്ഔാടമന്ന്  കക്ഷത്രം ഭാരവാഹിഔള്പ്  ഄറിയിചൃിടുണ്ണ്ട്.  കക്ഷത്രം രേ് 
കബാര്ഡ് ആതനുസരിചൃ ് ഔത്ത് നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്. ഄതിനാല്  ൄളം നവീഔരിന്നുന്നതിനുള  
കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 
   

തീരുമാനം :- ൄളം സംരക്ഷിന്നുന്നത് ജലസംരക്ഷണത്തിടെ ഭാഖമാണ് 
എന്നതിനാല്  ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. എന്നാല്  എല്ലാ 
വിഭാഖത്തിലുംടപട്ട ടപാതു ജനങ്ങള്പ്ന്നും ൄളത്തിടെ 
ഈപകയാഖം ലഭയമാേണടമന്ന് കക്ഷത്ര ഭാരവാഹിഔളം 
ഗ്ാമപഞ്ചായന്ം തമ്മില്  രജിേര്  ടേ. തുടഔാണ്ടുള 
ഔരാറികലര്ടപ്പെണടമന്ന നിബന്ധന പാലികേണ്ടതാണ്. 

 
നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി)വൄപ്പ് 

 
 
 
 
 

കപ്രാ.നം: 83/23 ഄെെല്               1,00,000 രൂപ 
(വിഔസന െണ്ട് -ജനറല് ) 

കപര് പട്ടിഔവര്ഗ വനിതഔള്പ്േ് ഄപ്പാരല്  പാര്േ് 

കപ്രാ.നം: 241/2022 ഄെെല്               19,24,780 രൂപ 
 CFC Tied Fund 5,24,780 രൂപ 
 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം   14,00,000 രൂപ 
കപര് ഒന്ൄളം പളം–ൄളം ജലസംരക്ഷണ പദ്ധ്തി 
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4.69  വെവുകഔാെ് – പുത്ത ൄരിശ്  കലാേ് പഞ്ചായത്്ത   
എറണാൄളം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ  12.10.2022-ടല ഔന്ഔളം (2 എണ്ണം) വെവുകഔാെ് 
പുത്ത ൄരിശ്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 17.09.2022 –ടല ഔന്ം   (SRG 1220/22  CC-
555/22) 
 

വിഷയം:- ബകയാ ഔകമ്പാേിന് 2017-18-ല്  ലഭിചൃ കലാേ്  വിഹിതം ഈപകയാഖിചൃ ് 
മാലിനയ സംസ്ക്കരണ കപ്രാജക്ട് തയാറാറാന്നുന്നത് സംബന്ധിചൃ ്  

 
വെവുകഔാെ് കലാേ് പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് 2017-18 ല്  ബകയാ ഔകമ്പാേ് പദ്ധ്തിോയി 

14.00 ലക്ഷം രൂപ  വെവുകഔാെ് പുത്ത ൄരിശ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിചൃിരു. സാ. മതിയായ 
ഗുണകഭാക്താേള്പ്  ആല്ലാത്തതിനാല്  തുഔ ടേലവഴിചൃില്ല. ടേലവഴിോത്ത തുഔ  കലാേ് 
പഞ്ചായത്തികലയ്ക്ക്  തിരിടഔ ഄെയ്ക്കണടമന്ന് ഒഡിറ്റ് വിഭാഖം ൄറിപ്പ് നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്.  എന്നാല്  
കലാേ് പഞ്ചായത്ത്  ഇ തുഔ ടേലവഴിചൃതായി കരകടപ്പടുത്തിയതിനാല്  തുഔ തിരിടഔ 
നല്ൄന്നതില്  ബുദ്ധ്ിമുടുണ്ണ്ട്. ഄതിനാല്  ഇ തുഔ ഈപകയാഖിചൃ ് മുഔളില്  പറഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  
വാര്ഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിരിന്നു. സാ. ആതിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 
സംബന്ധിചൃ.് 
  

തീരുമാനം :- 1) കലാന്നു പഞ്ചായത്തിടെ െി ഄനുമതി വാങ്ങണടമന്ന 
നിബന്ധനകയാടെ ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

2) വെവുകഔാെ് പുത്ത ൄരിശ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് കലാേില്  
നി. സാ 2016-17 (7.00 ലക്ഷം രൂപ), 2017-18 (14.00 ലക്ഷം രൂപ) 
വര്ഷങ്ങളില്  നല്ഔിയ തുഔ ഄകതവര്ഷം  
ടേലവഴിചൃിരുന്നില്ല. ആത് ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടെ 
വീഴ്ചയാണ്. ഇ പ്രവണത നിര്ബന്ധമായും ഴിവാേ 
ണടമന്ന് നിര്കേശിന്നു. സാ. 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡബ്ളിയു.എം)വൄപ്പ് 
4.70 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത   

ഔണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ  17.10.2022-ടല ഔന്ം ഄനുബന്ധകരകഔളം (SRG 
1168/22 – CC/656/22) 
 
വിഷയം:- സി.ഡി.എസിനു ഔീഴിലുള  വനിതാ സംരംഭഔ ഗ്രൂപ്പിന് ഔഴിഞ്ഞ 

വര്ഷടത്ത ധനസഹായം  നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ ്  
 

 
 

1) കപ്രാ.നം: 5/2023 ഄെെല്  11,00,000 രൂപ 
 കലാേ് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 9,90,000 രൂപ 

ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം   1,10,000 രൂപ 
കപര് ഖാര്ഹിഔ ബകയാബി   നല്ഔല്  

2) കപ്രാ.നം: 290/2023 ഄെെല്  5,00,000 രൂപ 
 കലാേ് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 4,00,000 രൂപ 

ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം   1,00,000 രൂപ 
കപര് ആകനാൄലം വിതരണം 

കപ്രാ.നം: 408/22 ഄെെല്  14,00,000/- രൂപ 
(വിഔസനെണ്ട് - ജനറല് ) 

കപര് വനിതഔളടെ കഔാെി ബെ്  
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സി.ഡി.എസമുിന് ഔീഴിലുള  വനിതാ  ഗ്രൂപ്പുഔള്പ്േ് കഔാെി ബെ് തുെങ്ങുന്നതിന് ഔഴിഞ്ഞ 
വര്ഷം  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിരു. സാ.  2.80 ലക്ഷം  രൂപ  വീതം  5 ഗ്രൂപ്പുഔള്പ് േ് 
നല്ൄന്നതിനാണ്  കപ്രാജക്ടു തയാറാറാേിയിരുന്നത്.  വിശദാംശം താടഴ കേര്ന്നു. സാ. 

 
 

ക്രമ 
നമ്പര്  

CDS 
ഗ്രൂപ്പിടെ കപര് 

 

കഔാെി ബാെ്  അരംഭിോനുകേശിന്നുന്ന സ്ഥലം 
 

1 ഔണിചൃാര്  CDS ഏലപ്പീെിഔ 29-ാാാം ക്സമല്  
2 പെിയൂര്  CDS പെിയൂര്  ഖവ. സ്കൂളിന് സമീപം  
3 ടേം പുഴ CDS പാെികയാടുണ്ോല്  ൄരിശു പളിേ് സമീപം  
4 ടഔാട്ടിയൂര്  CDS ടഔാട്ടിയൂര്  പഞ്ചായത്തിന് കേര്. സാള സ്ഥലം  
5 പായം CDS ആരട്ടി കപാലീസ് കേഷന് സമീപം  

 

ഇ ഗ്രൂപ്പുഔള്പ്േ് 2.80 ലക്ഷം രൂപ വീതം ഄനുവദിന്നുന്നതിന് നിര്വഹണ 
ഈകദയാഖസ്ഥനായ  ൄടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷ   കഔാഒര്ഡികനറ്റര്  ബില്  26.3.2022 ല്  രഷറിയില്  
സമര്പ്പിചൄ. ക്രമ നമ്പര്  1, 2, 3  ഗുണകഭാക്താേള്പ്േ്  ഄേണ്ടില്  തുഔ ക്രഡിറ്റ് ടേടയ്തെിലും  
ക്രമ. 4, 5  ഗുണകഭാക്താേള്പ്േ്  തുഔ ലഭിചൃില്ല.  സാകെതിഔ ഔാരണങ്ങളാല്  തുഔ ബില്ലിടെ  
കസാഴ്സ് ഄേണ്ടികലയ്ക്ക്  വരവ് വചൄ.  തുഔ ലഭിോത്ത ഗുണകഭാക്താേള്പ്േ് (ക്രമനം. 4, 5) തുഔ 
നല്ൄന്നതിന് ഇ വര്ഷം കപ്രാജക്ട് തയാറാറാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നത് സംബന്ധിചൃ.് 
ഇ സംരംഭഔ യൂണിറ്റുഔള്പ്  ബാെ് കലാസ  എടുത്ത് യൂണിറ്റ്  അരംഭിന്നുന്നതിനുള  മുടന്നാരുേ 
പ്രവര്ത്തനം  നെത്തിയിടുണ്ണ്ട് എന്നറിയിചൃിടുണ്ണ്ട്. 

 
  
 
 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.എ)വൄപ്പ് 
 

4.71 ടമാഗ്ാല്  പുത്തൂര്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത്  
ഔാസര്കഖാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 01.11.2022 ടല ഔത്്ത  (SRG 1241/22 – CC 728/22) 
 
വിഷയം:- പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല വനിതഔള്പ്േ് സൃയം ടതാഴിലിന് തയാറല്  

ടമഷീ   നല്ൄന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 
 

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തിടല വനിതഔള്പ്േ് തയാറല്ടമഷീ   വാങ്ങി നല്ൄന്നതിന് 
കപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്. ആതു മാര്ഗകരകയില്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രകതയഔ ഄനുമതി 
നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ ്  
  

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിചൄ. എന്നാല്  വയക്തിഔള്പ്േ് തയാറല്  
ടമഷീ   വാങ്ങി നല്ൄന്നതിനു പഔരം തയാറല്  യൂണിറ്റ് 
തുെങ്ങുന്ന കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോവുന്നതാണ്. പ്പം 
പ്രാകദശിഔ സാമ്പത്തിഔ വിഔസനത്തിനുള മാര്ഗകരക 
പ്രഔാരമുള ഄനുകയാജയമായ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാ 
ോവുന്നതാണ്.  

 
 
 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 
 
 

തീരുമാനം:- ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

കപ്രാ.നം: 140/23 ഄെെല്          1,50,000/- രൂപ 
(എസ്.സി.പി) 

കപര് പട്ടിഔജാതി വനിതഔള്പ്േ് സൃയം ടതാഴിലിനു തയാറല്  ടമഷീ   
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4.72 ടമാഗ്ാല്  പുത്തൂര്   ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത്  
ഔാസര്കഖാഡ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ  01.11.2022-ടല ഔത്ത് (SRG 1243/22 – 
CC/730/22) 
 

വിഷയം:- വനിതഔള്പ്േ് തയാറല്  ടമഷീ   നല്ൄന്നത് സംബന്ധിചൃ ്   
 

 

 

ടപാതു വിഭാഖത്തിടല വനിതഔള്പ്േ്  തയാറല്  ടമഷീ   വിതരണം ടേയാറാ   കപ്രാജക്ട് 
ഏടറ്റടുത്തിടുണ്ണ്ട്. മാര്ഗകരകയില്  ആത് ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  പ്രകതയഔാനുമതി 
നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ ്

 
   

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നിരസിചൄ. എന്നാല്  വയക്തിഔള്പ്േ് തയാറല്  
ടമഷീ   വാങ്ങി നല്ൄന്നതിനു പഔരം തയാറല്  യൂണിറ്റ് 
തുെങ്ങുന്ന കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോവുന്നതാണ്. പ്പം 
പ്രാകദശിഔ സാമ്പത്തിഔ വിഔസനത്തിനുള മാര്ഗകരക 
പ്രഔാരമുള ഄനുകയാജയമായ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാ 
ോവുന്നതാണ്.  

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
4.73 പുന്നയൂര്ൄളം ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 02.11.2022 ടല ഔന്ം പുന്നയൂര് ൄ ളം ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത 
ഭരണസമിതിയുടെ 21.10.2022ടല 13/1-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും (SRG 1266/22 – CC/ 738/22) 
 

വിഷയം:- റര്ബ   മിഷ  പദ്ധ്തി പ്രഔാരം സ്ഥാപിചൃ സി.സി.റ്റി.വി ഔയാമറ, 
ക്സവക്സെ കഹാട്ട് കസ്പാടുണ്ഔളടെ ബില്  തുഔ നല്ൄന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 
 

റര്ബ   മിഷ   പദ്ധ്തി പ്രഔാരം ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടെ വിവിധ പ്രകദശങ്ങളില്  
സി.സി.റ്റി.വി ഔയാമറഔളം ക്സവക്സെ കഹാട്ട് കസ്പാടുണ്ഔളം സ്ഥാപിന്നുന്നതിന് ഡി.പി.അര്  
തയാറാറാേിയിരു. സാ. 32.00 ലക്ഷം രൂപയാണ് റര്ബ   മിഷനില്  നിന്ന് 
ഄനുവദിന്നുടമന്നറിയിചൃിരിരുന്നത്. ഡി.പി.അര് -ല്  ടഔല്കരാസ  മുകകന കപ്രാജക്ട് 
നെപ്പാോനാണ് പറഞ്ഞിരിന്നുന്നത്. എന്നാല്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 01.03.2019 
ടല 1(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാന പ്രഔാരം Kerala Small Scale Industries Development Corporation 
Ltd. (SIDCO) ടന പ്രവൃത്തി ഏല്പ്പിചൄ. SIDCO നല്ഔിയ എേികമറ്റ് തുഔ 31,97,912 രൂപയാണ്. 
ഄഡൃാ സായി 6,39,582 രൂപയും തുെര്ന്ന് രണ്ടു പാര്ട്ട് ബികം നല്ഔിയതെേം ആകപ്പാള്പ്  
അടഔ 23,97,712 രൂപ നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട്. പ്രവൃത്തി ്ര്ത്തിയാോടത തടന്ന മുള്ളൃവ   തുഔയുടെ 
ബികം സമര്പ്പിടചൃെിലും മുള്ളൃവ   തുഔയും നല്ഔിയില്ല. ആനിയും 8,83,923 രൂപ െി 
നല്ഔണടമന്ന് SIDCO അവശയടപ്പട്ടിടുണ്ണ്ട്.  

നിലവിടല ഈത്തരവുപ്രഔാരം SIDCO സൃയം ഈല്പാദിപ്പിന്നുന്ന ഈല്പന്നങ്ങള്പ്  മാത്രകമ കനരിടുണ് 
വാങ്ങാ   ഔഴിയു. ഄവസാന ബില്  നല്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഇ വീഴ്ച പരിഹരികേണ്ടതുണ്ട് 
എന്നതിനാല്  നെപെി ക്രമങ്ങളിടല ഄപാഔത മാപ്പാേി ബാേി തുഔ നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി 
നല്ഔണടമന്നത് സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം :- 1) ഡി.പി.അറില്  ടഔല്കരാണിടന ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയ 
തിനുകശഷം പിന്നീെ്  SIDCO ടയ പ്രവൃത്തി ഏല്പിചൃത് 
വീഴ്ചയാണ്. ൊടത SIDCO ഇ കപ്രാജക്ട് ടേയാറാനുള 
ഄംഖീെത ഏജ സി ഄടല്ലന്നിരിടേ ടെണ്ടര്  നെപെി 
ൊടത പ്രവൃത്തി ഏല്പിചൃതും വീഴ്ചയാണ്.  

കപ്രാ.നം: 243/23 ഄെെല്  4,00,000 രൂപ 
(വിഔസനെണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് വനിതഔള്പ്േ് തയാറല്  ടമഷീ   വിതരണം 
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2) ആതു പരികശാധിചൃ ്  റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. റികപ്പാര്ട്ടിടെ 
ഄെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീെ് പരിഖണിന്നുന്നതാണ്.  

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

 
4.74 ആടുേി ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

ആടുേി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 05.11.2022 ടല ഔത്്ത (SRG 1267/22 – CC/ 768/22) 
 

വിഷയം:- കഖാത്രസാരഥി പദ്ധ്തിയ്ക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായന് വിഹിതം നല്ൄന്നത് 
സംബന്ധിചൃ.് 

 
 

ജില്ലയില്  34 സ്കൂളഔളിലായി പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖത്തിടല 1771 വിദയാര്ത്ഥിഔള്പ്േ്  
കഖാത്രസാരഥി പദ്ധ്തി പ്രഔാരം യാത്രാ സഔരയം ഏര് ടപ്പടുത്തണം. ആതിനായി അടഔ 
2,43,06,150 രൂപ അവശയമുടണ്ടന്ന് ഐ.റ്റി.ഡി.പി കപ്രാജക്ട് ഒെീസര്  ഄറിയിചൃിടുണ്ണ്ട്. 
പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസനവൄപ്പിടെ െണ്ടും തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളടെ വിഹിതവും െി 
കേര്ത്താല്  അടഔ 1,15,25,333 രൂപയാണ് ലഭയമായ തുഔ. ഇ സാഹേരയത്തില്  കഖാത്ര 
സാരഥി പദ്ധ്തിയ്ക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം െി ഈള്പ്ടപ്പടുത്താ   ഄനുമതി 
നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 

 
4.75 ടതാടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

ആടുേി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 18.11.2022 ടല ഔന്ം ടതാടുപുഴ നഖരസഭാ 
ഔസസിലിടെ 03.10.2022 ടല 12-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും  (SRG 1460/22 – CC/ 721/22) 
 

വിഷയം:- നഖരസഭയിടല കസവാഗ്ാം വാര്ു കഔന്ദ്രങ്ങളടെ പ്രവര്ത്തനത്തിന് 
തുഔ ടേലവഴിന്നുന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 
ടതാടുപുഴ നഖരസഭയില്  9 വാര്ുഔളില്  കസവാഗ്ാം വാര്ഡ് കഔന്ദ്രങ്ങള്പ്  
പ്രവര്ത്തിന്നു. സാണ്ട്. വാെഔ ടഔട്ടിെങ്ങളില്  പ്രവര്ത്തിന്നുന്ന കഔന്ദ്രങ്ങളടെ വാെഔ, 
ശുേീഔരണവും പരിപാലനവും, ടെസിലികറ്ററ്റര്േ് ഒണകററിയം, െര് ണിചൃര്  എന്നിവയ്ക്കാണ് 
കപ്രാജക്ട് തയാറാറാേിയിരിന്നുന്നത്. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 
സംബന്ധിചൃ.് 
 
 
 

കപ്രാ.നം: 691/23 ഄെെല്          25,00,000/- രൂപ 
(റ്റി.എസ്.പി) 

കപര് കഖാത്രസാരഥി വിഹിതം നല്ഔല്  

കപ്രാ.നം: 205/23 ഄെെല്          1,55,520/- രൂപ 
(സി.എെ്.സി കബസിഔ് ഗ്ാെ്) 

കപര് കസവാഗ്ാം വാര്ഡ് കഔന്ദ്രങ്ങളടെ നെത്തിപ്പ് 
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തീരുമാനം :- 1) ഇ വര്ഷകത്തേ് ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. 

2) ഇ കഔന്ദ്രങ്ങളടെ പ്രവര്ത്തനം ആകപ്പാടഴന്താടണ. സാം 
ഄതു നല്ല രീതിയിലാകണാ നെന്നുന്നടത. സാം 
പരികശാധിേണടമന്ന് നഖരഔാരയ ഡയറക്ടകറാെ് 
നിര്കേശിന്നു. സാ. 

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

4.76 പരിയാരം ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത 
ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 17.11.2022 ടല ഔന്ം പരിയാരം വികല്ലജ് ഒെീസം ടെ 
06.09.2022 ടല 207/22-ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം ഄനുബന്ധ കരകഔളം  (SRG 1461/22 – CC/ 
777/22) 
വിഷയം:- പരിയാരം ഄെണവാെിേ് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 

 

പരിയാരം ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടല 15-ാാാം വാര്ഡിടല ഖവ. ക്സഹസ്കൂളിനടുത്തായി 
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഄെണവാെിയുടെ 5 ടസെ് സ്ഥലവും ടഔട്ടിെവും കദശീയ പാതയ്ക്കു കവണ്ടി 
ഏടറ്റടുന്. ടഔട്ടിെത്തിന് 18,19,285 രൂപയും സ്ഥലത്തിന് 21,06,420 രൂപയും നഷ്ടപരിഹാരമായി 
ലഭിചൄ. കദശീയ പാതയ്ക്കു സമീപം തടന്ന 2 മുതല്  3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്ഥലം ലഭിന്നും. 
ഄനുകയാജയമായ സ്ഥലം ഔടണ്ടന്ന്നതിന് ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് സബ് ഔമ്മിറ്റി പരികശാധന 
നെത്തി. കനരടത്ത ഄെണവാെി ഈണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് 300 മീറ്ററിനുളില്  രു ടസെിന് 
1.5 മുതല്  2 ലക്ഷത്തിനുമിെയില്  സ്ഥലം ലഭയമാണ്. എന്നാല്  വികല്ലജ് ഒെീസം ടെ 
വാലുകവഷ   പ്രഔാരം 40,000 രൂപയാണ് ആവിടെ സ്ഥലത്തിടെ വില. ഄതിനാല്  1.50 ലക്ഷം 
മുതല്  2 ലക്ഷം വടരയുള വില നല്ഔി സ്ഥലം വാങ്ങാ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു 
സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം :- ആതു പരികശാധിചൃ ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്ഔാ   പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടടറ ചുമതലടപ്പടുത്തി. റികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാ 
നത്തില്  പിന്നീടു പരിഖണിന്നും 

നെപെി:- 1)പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
2)തകേശസൃയംഭരണ (അര്.ആ)വൄപ്പ് 

 

 
4.77 മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായന് പ്രസിഡെിടെ 18.11.2022 ടല ഔന്ം മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 11.08.2022 ടല 1(10)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും  (SRG 11/2023) 
 

വിഷയം:- ശാരീരിഔ മാനസിഔ ടവകവിളിഔള്പ്  കനരിടുന്നവര്േ് ആലക്ട്രിഔ് വീല്  
ടേയര്  നല്ൄന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 

േലനശക്തി നഷ്ടടപ്പട്ടവര്േ് ആലക്ട്രിഔ് വീല്  ടേയര്  വാങ്ങി നല്ഔാനുകേശിന്നു. സാ. 
മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ഭിന്നകശഷിോര്േ് ഈപഔരണങ്ങള്പ്  നഖരസഭഔള്പ്ന്നും  

കപ്രാ.നം: 131/23 ഄെെല്          20,00,000/- രൂപ 
(തനത് െണ്ട്) 

കപര് പരിയാരം ഄെണവാെിേ് സ്ഥലം വാങ്ങല്  

കപ്രാ.നം: 1178/23 ഄെെല്          75,00,000/- രൂപ 
(വിഔസന െണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് ഄംഖപരിമിതര്േ് പവര്  ആലക്ട്രിഔ് വീല്  ടേയര്  നല്ഔല്  
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ഗ്ാമപഞ്ചായന്ഔള്പ്ന്നും അണ് നല്ഔാവുന്നത്. എന്നാല്  രു ആലക്ട്രിഔ് വീല്  ടേയറിന് 1.50 
ലക്ഷം രൂപകയാളം വിലവരുടമന്നതിനാല്  ആത്തരം കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  ഗ്ാമപഞ്ചായന് 
ഔള്പ്ടേടുോ   ബുദ്ധ്ിമുട്ടാടണന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഄറിയിചൃിരിന്നു. സാ. ഇ വര്ഷം 50 
കപര്േ് ആലക്ട്രിഔ് വീല് ടേയര്  നല്ഔാനാണുകേശിന്നുന്നത്. ഇ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോ   
ഄനുമതി സംബന്ധിചൃ.് 

തീരുമാനം :- 1) ഄനുമതി നല്ൄ. സാ. എന്നാല്  ഗുണകഭാക്തൃ 
ടതരടഞ്ഞടുപ്പു മാര്ഗകരക പ്രഔാരമായിരിേണം. 
മാര്ഗകരകയിടല മറ്റു മാനദണ്ഡങ്ങള്പ്  പാലിേണം.  

2) ആത്രയും കപര്േ്ആലക്ട്രിഔ് വീല്  ടേയര്  വാങ്ങുകമ്പാള്പ്  
ഏറ്റവും ൄറഞ്ഞവിലയ്ക്ക് ലഭയമാൄ. സാടവന്ന് ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത് ഈറപ്പുവരുത്തണം.  

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 
 
4.78 ടഔാടുവായൂര്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് 

പാലോെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 22.11.2022 ടല ഔന്ം ടഔാടുവായൂര്  
ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത ഭരണസമിതിയുടെ 19.10.2022 ടല 2-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും 20.01.2022 
ടല 144/22/തസൃഭവ നമ്പര്  സര്ോര്  ഈത്തരവും കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 
23.09.2020 ടല തീരുമാനവും (കണ്ഡിഔ 4.27)  (SRG 1471/22 – CC/804/22) 

 
വിഷയം:- വിശൃനാഥസൃാമി കക്ഷത്രത്തിടല രകഥാത്സവവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് 

ശുേിതൃ പരിപാലനം സംബന്ധിചൃ.് 

 

 

ടഔാടുവായൂര്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്തിടല കഔരളപുരം ഄഗ്ഹാരത്തിടല വിശൃനാഥ 
സൃാമികക്ഷത്രത്തില്  നെന്നുന്ന രകഥാത്സവവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് കറാഡ് നവീഔരണം, 
ശുേീഔരണം എന്നവയ്ക്ക് മു ഔാലങ്ങളില്  സര്ോര്  ഄനുമതികയാടെ 
തനതുെണ്ടുപകയാഖിചൃിരു. സാ. ഇ വര്ഷം ഇ അവശയത്തിനായി തനതു െണ്ടില്  നിന്ന് രു 
ലക്ഷം രൂപ ടേലവഴിോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം:- 23.09.2020 ടല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖ തീരുമാന 
പ്രഔാരവും 2017-18, 2021-22 വര്ഷങ്ങളിടല സര്ോര്  
ഈത്തരവുപ്രഔാരവും ആതിനായി തനതുെണ്ട് ഈപകയാഖിോ   
ഄനുമതി നല്ഔിയിടുണ്ണ്ട് എന്നതു െി പരിഖണിചൃ ് ഄനുമതി 
നല്ൄ. സാ. 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (എെ്.എം)വൄപ്പ് 
 
4.79 കഔാഴി കോെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

കഔാഴികോെ് പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 21.11.2022 ടല ഔന്ം കഔാഴികോെ് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 
ഭരണസമിതിയുടെ 29.07.2022 ടല 5/74/22(14)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും  (SRG 1467/22 – 
CC/743/22) 

 

വിഷയം:- കമായി ൄട്ടി ക്സവദയര്  മാപ്പിള ഔലാ ഄോദമിയുടെ നാദാപുരം 
ഈപകഔന്ദ്രത്തില്  ഭതിഔ സാഹേരയം രുന്നുന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 

കപ്രാ.നം: 127/23 ഄെെല്          1,00,000/- രൂപ 
(തനത് െണ്ട് ) 

കപര് ടഔാടുവായൂര്  രകഥാത്സവം 
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സാംരാരിഔ വൄപ്പിന് ഔീഴില്  മഹാഔവി കമായി ൄട്ടി ക്സവദയര്  മാപ്പിള ഔലാ 

ഄോദമിോയി നാദാപുരത്ത് ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിചൃിടുണ്ണ്ട്. ആതില്  താടഴടത്ത നിലയില്  
ഒഡികറ്ററിയം ഈണ്ട്. ഇ ഒഡികറ്റാറിയത്തികലേ് കേജ്, സണ്ട് സിേം, അവശയമായ 
ആരിപ്പിെങ്ങള്പ്, മറ്റ് ഄനുബന്ധ സഔരയം എന്നിവയ്ക്കായാണ് കപ്രാജക്ട് എടുത്തിരിന്നുന്നത്. ഇ 
കപ്രാജക്ട് നെപ്പാോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

 
 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ആ)വൄപ്പ് 
 
4.80 തൂകണരി കലാേ് പഞ്ചായത്ത് 

കഔാഴികോെ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 21.11.2022 ടല ഔത്ത്  (SRG 1468/22 – CC/691/22) 
 

വിഷയം:- കമായി ൄട്ടി ക്സവദയര്  മാപ്പിള ഔലാ ഄോദമിയില്  ടൊയിലറ്റ് 
നിര്മ്മിന്നുന്നത് സംബന്ധിചൃ.് 

 
സാംരാരിഔ വൄപ്പിനു ഔീഴിലുള കമായി ൄട്ടി ക്സവദയര്  സാംരാരിഔ മാപ്പിള ഔലാ 
ഄോദമിയില്  കൊയിലറ്റ് സഔരയമില്ല. ആവിടെ കൊയിലറ്റ് നിര്മ്മിന്നുന്നതിനുള കപ്രാജക്ടിന് 
ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 
 

തീരുമാനം :- ഄനുമതി നല്ൄ. സാ.  

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് 
 
4.81 മയാറനാെ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത    

കഔരള ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത ഄകസാസികയഷ   ജനറല്  ടസക്രട്ടറിയുടെ  03..01.2023-ടല 
KGPA/FR 2023 010303 -ാാാം നമ്പര്  ഔന്ം  ഈളെേം ടേയ്തിരിന്നുന്ന മയാറാനാെ് ഗ്ാമ 
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ ഔന്ം (SRG 12/23)  
 

വിഷയം:- ബഡ്സ് സ്കൂളിനുകവണ്ടി വാഹനം വാെഔടയ്ക്കടുന്നുന്നത് സംബന്ധിചൃ ്  
 

മയാറനാെ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്തില്  ബഡ്സ് സ്കൂള്പ്  പ്രവര്ത്തിചൄ വരു. സാണ്ട്. ആവിടെ 50 ൄട്ടിഔള്പ്  
ഈണ്ട്. ആതില്  20 ൄട്ടിഔള്പ്േ് യാത്രാ സഔരയം രുന്നുന്നത് ഗ്ാമപഞ്ചായത്ത് അണ്. 
ആതിനായി 2015  കമാഡല്  രു മിനി ബസ്  2022 ഏപ്രില്  മുതല്  വാെഔടയ്ക്കടുത്തിടുണ്ണ്ട്.  ഔരാര്  
പ്രഔാരം അദയടത്ത 50 ഔി.മീറ്ററിന് 2000 രൂപയും ഄധിഔമായി  ഒടുന്ന ഒകരാ ഔികലാമീറ്ററിനും  
20 രൂപ നിരേിലുമാണ് നല്കഔണ്ടത്. രു മാസം  50,000 രൂപ വാെഔയിനത്തില്   വരു. സാണ്ട്. 

28.05.2022-ടല 115/22/തസൃഭവ ഈത്തരവു പ്രഔാരമുള  മാര്ഗകരകയനുസരിചൃ ്  വാഹന 
വാെഔയ്ക്കായി  പ്രതിമാസം 36,000 രൂപ മാത്രമാണ് നല്ഔാ   ഄനുമതിയുളത് എന്ന്  
ചൂണ്ടിോണിചൃ ്  മിനി ബസമുിന് ഔരാര്  പ്രഔാരമുള ടുതല്  വാെഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി 

കപ്രാ.നം: 60/23 ഄെെല്          10,00,000/- രൂപ 
(വിഔസനെണ്ട് -ജനറല് ) 

കപര് കമായി ൄട്ടി മാപ്പിള ഔലാ ഄോദമിഔ് ഈപ കഔന്ദ്രം – നാദാപുരം 
ഒഡികറ്റാറിയത്തില്  ഭതിഔ സാഹേരയം. 

കപ്രാ.നം: 158/23 ഄെെല്          8,00,000/- രൂപ 
(സി.എെ്.സി ക്സറ്റഡ് ഗ്ാെ്) 

കപര് കമായി ൄട്ടി ക്സവദയര്  സാംരാരിഔ മാപ്പിള ഔലാ ഄോദമിഔ് 
കൊയിലറ്റ് നിര്മ്മാണം. 
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അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു. സാ.  പ്പം മാര്ഗകരകയില്  2017-നു കശഷമുള  കമാഡല്   വാഹനം  
വാെടേടുേണടമന്ന നിബന്ധന ഴിവാേണടമ. സാമുള അവശയം സംബന്ധിചൃ.്  

തീരുമാനം :- മുഔളില്  പറഞ്ഞ പ്രഔാരമുള നിരന്നും  2017-നു കശഷമുള 
കമാഡല്  വാഹനവും ഒെീസ് അവശയത്തിന്  വാഹനം 
വാെഔടയ്ക്കടുന്നുന്നതിനാണ്. (28.05.2022 ടല 115/2022/തസൃഭവ 
നമ്പറായുള അസൂത്രണ മാര്ഗകരക കണ്ഡിഔ 8.2). ബഡ്സ് 
സ്കൂളിനു വാഹനം എടുന്നുന്നതു സംബന്ധിചൃ ് ആകത 
മാര്ഗകരകയില്  കണ്ഡിഔ 7.1.9 ലാണ് പ്രതിപാദിചൃിടുണ്ണ്ട്. ഇ 
കണ്ഡിഔ പ്രഔാരം ബഡ്സ് സ്കൂളിനു വാഹനടമടുോടമ. സാ 
മാത്രടമ പറയു. സാള്ളൂ. നിരകോ വാഹനത്തിടെ കമാഡല്  
വര്ഷകമാ പറയുന്നില്ല. ഄതിനാല്  ബഡ്സ് സ്കൂളിനു വാഹനം 
വാങ്ങുന്നതിന് മാര്ഗകരകയിടല കണ്ഡിഔ 7.1.9 പ്രഔാരം നെപെി 
സൃീഔരിോടമന്ന് വയക്തത വരുന്. സാ. 
 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.എ)വൄപ്പ് 
 
4.82 കഔാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത 

കഔാട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 30.12.2022 ടല 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണങ്ങാനം ഡിവിഷ    ടമമ്പം ടെ 06.01.2022 ടല ഔന്ം പാലാ 
നഖരസഭയുടെ 02.03.2022 ല്  െിയ ഔസസില്  കയാഖത്തിടെ 16-ാാാം നമ്പര്  
തീരുമാനവും കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 19.12.2022 ടല കയാഖ തീരുമാനവും (കണ്ഡിഔ 
4.28)  (SRG 33/23) 

 

വിഷയം:- പാലാനഖരസഭാ പ്രകദശത്ത് കെേ് എ കറി േ് തുെങ്ങുന്നതു 
സംബന്ധിചൃ ്(പുനഃസമര്പ്പിചൃത് ). 
 

 

 

പാലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുകെയും ഭരണങ്ങാനം ഗ്ാമപഞ്ചായത്തികെയും ഄതിര്ത്തിയായ 
ടഔാചൃിെപ്പാെി എന്ന സ്ഥലത്ത് കെേ് എ കറി േ് പദ്ധ്തിയില്  രു കഔാംപ്ലക്സ് 
നിര്മ്മിോനുകേശിന്നു. സാ. നിര്േിഷ്ട സ്ഥലം പാലാ മുനിസിപ്പല്  പ്രകദശത്താണ്. തീര്ത്ഥാെന 
സ്ഥലത്തിനു സമീപമാണ് ഇ സ്ഥലം എന്നതു െി പരിഖണിചൄ കെേ് എ കറി േ് കഔാംപ്ലക്സ് 
നിര്മ്മിോ   ഄനുമതി നല്ഔണടമന്നാവശയടപ്പട്ടിരു. സാ. ആത് കഔാഒര്ഡികനഷ   
ഔമ്മിറ്റിയുടെ 19.12.2022 ടല കയാഖം പരിഖണിചൄ. നിര്മ്മാണത്തിെ ടെ ഈണ്ടാൄന്ന അിി 
നഖരസഭാ പ്രകദശത്തായതിനാല്  ജില്ലാ പഞ്ചായന് വിഹിതം ഈപകയാഖിോവുന്നതല്ല എന്ന് 
ഄറിയിചൄടഔാണ്ട് 19.12.2022 ടല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖം ഄനുമതി നിരസിചൃിരു. സാ. 

 ആവിടെ നിര്മ്മിന്നുന്ന കെേ് എ കറി േ് കഔന്ദ്രത്തിടെ തുെര്  പ്രവര്ത്തനം പാലാ 
നഖരസഭ ഏടറ്റടുത്ത് നെത്താടമന്ന് ഄറിയിചൃിടുണ്ടണ്ട. സാം ഇ പ്രകദശം തീര്ത്ഥാെന 
കഔന്ദ്രകത്താെടുത്താടണ. സാം കെേ് എ  കറി േ് കപ്രാജക്ടിന് ആവിടെ ഄനുകയാജയമായ മറ്റു 
സ്ഥലമിടല്ല. സാം ചൂണ്ടി ഔാണിചൄടഔാണ്ട് ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി നല്ഔണടമന്ന് വീണ്ടും 
അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു. സാ. ആതു സംബന്ധിചൃ തീരുമാനം. 

 
 

കപ്രാ.നം: 53/23 ഄെെല്          36,47,866/- രൂപ 
(സി.എെ്.സി ക്സറ്റഡ് ഗ്ാെ്) 

കപര് ഭരണങ്ങാനം ഡിവിഷ   - കെേ് എ  കറി േ് 
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തീരുമാനം :- ഇ കപ്രാജക്ടിെ ടെ സൃഷ്ടിേടപ്പടുന്ന അിി പാലാ നഖരസഭ 
ഏടറ്റടുേണടമന്ന് കെേ് എ കറി േിടെ നെത്തിപ്പും ഇ 
അിിയുടെ ഭാവിയിടല പരിപാലനവും പാലാ നഖരസസഭ 
നെന്ടമന്ന് പാലാ നഖരസഭയും ജില്ലാ പഞ്ചായന്ം തമ്മില്  
ഔരാറികലര്ടപ്പെണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ പ്രകതയഔാനുമതി 
നല്ൄ. സാ.  

 

നെപെി:- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി)വൄപ്പ് 

4.83  വളകത്താള്പ്  നഖര്  ഗ്ാമപഞ്ചായത്്ത 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒെീസം ടെ 19.10.2022 ടല ഔന്ം കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 

19.12.2022 ടല 4.12-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവും .  (SRG 1174/22 – CC/679/22)  

വിഷയം:- സ്പില്ഒവര്  കപ്രാജക്ടുഔളടെ നിലവിടല വിഹിതം മാറ്റി കവടറ വിഹിതം 

വഔയിരുന്ന്നതു സംബന്ധിചൃ.്  

ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷടത്ത താടഴ പറയുന്ന 27 കപ്രാജക്ടുഔള്പ്  ഇ വര്ഷം സ്പില്  ഒവറായി 

ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയിടുണ്ണ്ട്. ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇ  കപ്രാജക്ടുഔളടെ ഄെെല്  തനതു െണ്ടായിരു. സാ. 

ആകപ്പാള്പ്  കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്ാെ്, വിഔസനെണ്ട് ജനറല്, കനാസ  കറാഡ് 

ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് എന്നീ വിഹിതങ്ങള്പ്  ഈള്പ്ടപ്പടുത്തി കഭദഖതികയാടെയാണ് 

സ്പില്ഒവറായി തുെരുന്നത്. തനത് െണ്ടിനു പഔരം മറ്റു വിഹിതം ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയതിനാല്  

ടവറ്റിംഖ് ഒെീസര്  ഄനുമതി നിരസിചൄ. ടഔാവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്  വരുമാനം 

ൄറഞ്ഞതിനാലാണ് തനത്െണ്ടിനു പഔരം മറ്റു വിഹിതം ഈള്പ്ടപ്പടുത്തിയടത. സാ 

ഄറിയിചൄടഔാണ്ട് ആതിനു പ്രകതയഔാനുമതി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിചൃ.് 

ഇ കപ്രാജക്ടുഔളില്  1 മുതല്  18 വടര കപ്രാജക്ട് കറാഡ് ടമയിെന സ്   

ഗ്ാന്റുപകയാഖിചൄളതാടണ. സാം നിലവിടല മാനദണ്ഡപ്രഔാരം കറാഡ് ടമയിെന സ്  ഗ്ാെ് 

ഈപകയാഖിോവുന്ന കപ്രാജക്ടുഔളാകണാ ആവടയ. സാം പരികശാധിചൄ റികപ്പാര്ട്ട്  നല്ഔാ   

തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീെ് എഞ്ചിനീയടറ 19.12.2022 ടല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി 

കയാഖം ചുമതലടപ്പടുത്തിയിരു. സാ. േീെ് എഞ്ചിനീയം ടെ റികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  

ആതെേമുള മറ്റു കപ്രാജക്ടുഔളകെയും ഄനുമതി സംബന്ധിചൃ ് പിന്നീെ് പരിഖണിോ   കയാഖം 

തീരുമാനിചൃിരു. സാ..  ആതനുസരിചൃ ് തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് േീെ് എഞ്ചിനീയര്  നല്ഔിയ 

റികപ്പാര്ട്ട് െി പരിഖണിചൃ ്ഒകരാ കപ്രാജക്ടുഔളികേലും എടുത്ത തീരുമാനം താടഴ കേര്ന്നു. സാ. 

ഇ വര്ഷം  സ്പില്  ഒവറായി തുെരുന്ന കപ്രാജക്ടുഔളടെ വിവരം 

ക്രമ 

നം 

കപ്രാജക്ട് 

നം. 

കപ്രാജക്ടിടെ കപര് തുഔ (രൂപ) തീരുമാനം 

1 75/22 ഔനാല്  കറാഡ് റീ ൊറിംഖ് 
വാര്ഡ് - 1 

19,523 (ടമയിെന സ് 
െണ്ട് - കറാഡ് ) 

ഄനുമതി നല്ഔി 

2 79/22 ടേതൄന്ന് ഔളകഞ്ചരി കറാഡ്  4,49,331  (ടമയിെന സ് 
െണ്ട് - കറാഡ് ) 

പുതിയ പ്രവൃത്തി അയതിനാല്  
ഄനുമതി നിരസിചൄ 

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

ഄനുമതി നല്ഔി 

4 114/22 ഔിളിയാനിഔെവ് ന്നാം ക്സമല്  
ഔനാല്  കറാഡ് ൊറിംഖ്  

64,758 (ടമയിെന സ്  
െണ്ട് - കറാഡ് ) 

പുതിയ പ്രവൃത്തി അയതിനാല്  
ഄനുമതി നിരസിചൄ 
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5 117/22 മുചൃിന്നുണ്ട് കറാഡ് ൊറിംഖ്  4,50,000 (ടമയിെന സ്  
െണ്ട് - കറാഡ് ) 

പുതിയ പ്രവൃത്തി അയതിനാല്  
ഄനുമതി നിരസിചൄ 

6 119/22 ടനടുമ്പുര സ്കൂള്പ്  കറാഡ്  വാര്ഡ് 
10 

64,900 (ടമയിെന സ്  
െണ്ട് - കറാഡ് ) 

ഄനുമതി നല്ഔി 

7 120/22 ഄത്തിേപ്പറമ്പ്  കതാപ്പില്  
കറാഡ്  വാര്ഡ് -7 

1,04,900 (ടമയിെന സ്  
െണ്ട് - കറാഡ് ) 

ഄനുമതി നല്ഔി 

8 123/22 ഔെവടത്താെി മദ്രസമു കറാഡ് 
കഔാസക്രീറ്റിംഖ്  

45,000 (ടമയിെന സ്  
െണ്ട് - കറാഡ് )  

പുതിയ പ്രവൃത്തി അയതിനാല്  
ഄനുമതി നിരസിചൄ 

9 126/22 ഔരുവാ പെി കറാഡ് 
്ര്ത്തീഔരണം വാര്ഡ് -2 

80,267 (ടമയിെന സ്  
െണ്ട് - കറാഡ് ) 

ഄനുമതി നല്ഔി 

10 127/22 ഄംഖ  വാെി നമ്പര്   19  
സബ്കറാഡ് ൊറിംഖ്- 7 

4,00,000 (ടമയിെന സ്  
െണ്ട് - കറാഡ് ) 

പുതിയ പ്രവൃത്തി അയതിനാല്  
ഄനുമതി നിരസിചൄ 

11 129/22 ടപാതാൄളം കറാഡ്  
്ര്ത്തീഔരണം - വാര്ഡ് -9 

4,10,000 (ടമയിെന സ് 
െണ്ട് - കറാഡ് ) 

പുതിയ പ്രവൃത്തി അയതിനാല്  
ഄനുമതി നിരസിചൄ 

12 130/22 ക്സബബിള്പ്  കഔാമ്പണ്ട്  കറാഡ് 
റീ ൊറിംഖ് വാര്ഡ് 14 

5,00,000 (ടമയിെന സ്  
െണ്ട് - കറാഡ് ) 

ഄനുമതി നല്ഔി 

13 131/22 ഔാരൂര്  കറാഡ്  ൊറിംഖ്  - 
വാര്ഡ്- 4 

2,84,000 (ടമയിെന സ്  
െണ്ട് - കറാഡ് ) 

പുതിയ പ്രവൃത്തി അയതിനാല്  
ഄനുമതി നിരസിചൄ 

14 132/22 റവംപാെം കഔാസക്രീറ്റിംഖ്  
വാര്ഡ് -6 

80,950 (ടമയിെന സ്  
െണ്ട് - കറാഡ് ) 

പുതിയ പ്രവൃത്തി അയതിനാല്  
ഄനുമതി നിരസിചൄ 

15 133/22 പറയകഔാളനി സബ് കറാഡ് 
ക്സസഡ് ടപ്രാെക്ഷ   - 16 

34,156 (ടമയിെന സ്  
െണ്ട് - കറാഡ് ) 

ഄനുമതി നല്ഔി 

16 134/22 പമ്പ് ഹസ് സബ് കറാഡ് 
നിര്മ്മാണം വാര്ഡ് -5 

79,974 (ടമയിെന സ്  
െണ്ട് - കറാഡ് ) 

പുതിയ പ്രവൃത്തി അയതിനാല്  
ഄനുമതി നിരസിചൄ 

17 135/22 പണിേര് പെി  കതാെ് 
സ്ലാബിെല്   15 

2,72,227 (ടമയിെന സ് 
െണ്ട് - കറാഡ് ) 

പുതിയ പ്രവൃത്തി അയതിനാല്  
ഄനുമതി നിരസിചൄ 

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

പുതിയ പ്രവൃത്തി അയതിനാല്  
ഄനുമതി നിരസിചൄ 

19 118/22 പളം പമ്പ് ഹസ് പുനര്  
നിര്മ്മാണം 

1,00,000 (വിഔസന  
െണ്ട് ) 

ഄനുമതി നല്ഔി 

20 112/22 പഞ്ചായത്ത് ഒെീസ് 
നവീഔരണവും  ക്സഔമാറിേിട്ടിയ 
സ്ഥാപനങ്ങള്പ്േ്  ഄനുബന്ധ 
സഔരയടമാരുേല്   

2,17,822 (വിഔസന 
െണ്ട് ) 

ഄനുമതി നല്ഔി 

21 113/22 ടൂറിസം കഔാംപ്ലക്സ് നവീഔരണം  1,00,000 (വിഔസന 
െണ്ട് ) 

ഄനുമതി നല്ഔി 

22 115/22 പഞ്ചായത്ത് ഒെീസ് 
നവീഔരണം  

1,00,000 (വിഔസന 
െണ്ട് ) 

ഄനുമതി നല്ഔി 

23 121/22 പഞ്ചായത്ത് മാര്േറ്റ് 
കഔാമ്പണ്ടില്  െയില്  വിരിേല്     

2,32,904 (വിഔസന 
െണ്ട് ) 

ഄനുമതി നല്ഔി 
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24 122/22 ൄന്നംൄളം നവീഔരണം  50,000 (വിഔസന െണ്ട്  ഄനുമതി നല്ഔി 

25 124/22 ടവട്ടിോട്ടിരി  പാഞ്ഞാള്പ്  
കറാഡിടല  ഔാനയില്  നി. സാം  
മണ്ണ് നീേം ടേയാറല്  

1,00,000 (വിഔസന 
െണ്ട് ) 

ഄനുമതി നല്ഔി 

26 125/22 ടൂറിസം കഔാംപ്ലക്സ്  നവീഔരണം  1,88,189 (വിഔസന 
െണ്ട് ) 

ഄനുമതി നല്ഔി 

27 116/22 യൂത്ത് ടവല്െയര്  ടസെര്   
നവീഔരണം  

1,64,401 (ടമയിെന സ് 
െണ്ട് - കനാസ  കറാഡ് 
െണ്ട് ) 

ക്സഔമാറ്റം ടേയാറടപ്പട്ട 
സ്ഥാപനമല്ലാത്തതിനാല്  
ടമയിെന സ് ഗ്ാെ് (കനാസ  
കറാഡ് ) 
ഈപകയാഖിോവുന്നതല്ല. 
ഄനുമതി നിരസിചൄ. 

 

നെപെി:- 1)േീെ് എഞ്ചിനീയര്, തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ്  

2)തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ)വൄപ്പ് 

 

 
 

കയാഖം ഈചൃഔഴിഞ്ഞ് 1.30 ന് ഄവസാനിചൄ 
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ഄനുബന്ധം  
 

കയാഖത്തില്  പടെടുത്തവര്  

1. ബഹു. തകേശസൃയംഭരണ – എക്സക്സസ് വൄപ്പ് മന്ത്രി 

2. ടമമ്പര്, വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഖം, കേറ്റ് പ്ലാനിംഖ് കബാര്ഡ്  

3. പ്രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറി, തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് 

4. ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത് വൄപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

5. ഡയറക്ടര്, നഖരഔാരയ വൄപ്പ്  (പ്രതിനിധി) 

6. പ്രി സിപ്പല്  ഡയറക്ടര്  & ഗ്ാമവിഔസന ഔമ്മീഷണര്  (പ്രതിനിധി) 

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

8. ഄഡീഷണല്  േീെ് ടസക്രട്ടറി, ധനവൄപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

9. എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄടുംബശ്രീ   

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

11. േീെ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒെീസര്  (i/c), ക്സലെ് മിഷ    

12. മിഷ   ഡയറക്ടര് , MGNREGS (പ്രതിനിധി)  

13. ഡയറക്ടര്, ശുേിതൃമിഷ   (പ്രതിനിധി) 

14. ടമമ്പര്  ടസക്രട്ടറി, കേറ്റ് പ്ലാനിംഖ് കബാര്ഡ് (പ്രതിനിധി) 

15. േീെ് എഞ്ചിനീയര്, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്  

16. ഡയറക്ടര്, പട്ടിഔജാതി വിഔസന വൄപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

17. ഡയറക്ടര്, പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്പ് (പ്രതിനിധി) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


