
1 
 

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

വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി ക ാഖം  
09.01.2023 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലല 11.30 ന് ല ം ഹാള് ,  

ഄനക്സ് II, ലസക്രട്ടറിക റൃ് 
 

 

ഄജണ്ട 
 
 

3. ല ാതുവിഷ ം 
 

( ിന്നീട് നല്ൄം) 

പ്രകതേഔ വിഷ ം 

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

4.1 മലപ്പുറം ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത്  
    മലപ്പുറം  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 09.11.2022-ലല DPM/MPM/P6-82/22-ാാാം നമ്പര്      
   ഔത്ത്   (SRG 1270/22) 

 

വിഷ ം:- വൃക്കകരാഖിഔള്ക്ക് ധനസഹാ ം  നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച ്
 

ജില്ല ില്  വൃക്കകരാഖിഔള്ക്ക് ഡ ാലിസിസിന് ധനസഹാ ം നല്ൄന്ന കപ്രാജടുകളഔടെലട 
നിര്വഹണത്തില്  നിന്ന് ലമഡിക്കല്  ഒഫീസര്മാലര ഴിവാക്കണലമന്ന് ജില്ല ിലല 
ലമഡിക്കല്  ഒഫീസര്മാര്  ഄറി ിചിട്ടുണ്ട്. ആതിലന തുടര്ന്ന് 10.10.2022-ല്  ടി  
ജില്ലാഅസൂത്രണസമിതി ക ാഖം ലമഡിക്കല്  ഒഫീസര്മാര്  തലന്ന ഇ കപ്രാജടുകളഔള്  
നടത്തുന്നതാണ് നല്ലലതന്നം വിഷ ം സര്ക്കാരിലന്റ ്ധയില് ില്ലെടുത്തണത്തണലമന്നം 
തീരുമാനിചിട്ടുണ്ട്.  

ഇ സാഹചരേത്തില്  വൃക്കകരാഖിഔള്ക്ക് ധനസഹാ ം നല്ൄന്നതിള്ള പ കപ്രാജടുകളഔള്   
ഔാരേക്ഷമമാ ി നടൊക്കുന്നതിന് താലഴെറയുന്ന നിര്കേശ്ള്  കഔാഒര്ഡികനഷ   
ഔമ്മിറൃിയുലട  രിഖണനയ്ക്ക് നല്ഔി ിരിക്കുന്ന. 

 
 

(i) ധനസഹാ ം നല്കുന്ന  ില്തി എന്നതിലു രി അകരാഖേ സുരക്ഷാ സഹാ  
 ില്തി ാ ി  പ്രകോ ിച ് ലമഡിക്കല്  ഒഫീസര്മാര്  തലന്ന നിര്വഹണം 
നടത്തുന്നതിന് നിര്കേശം നല്ഔണം. 

 

(ii) ഡ ാലിസിസിന്  ധനസഹാ ം  ഗുണക ാക്താവിന് കനരിട്ട് നല്ൄന്നതിന് ഄള്മതി 
 രിഖണിക്കണലമന്നതു സം്ധിചിച ് 

(iii) വൃക്ക കരാഖിഔള്ക്ക് ഡ ാലിസിസിന് ഔിറൃ് നല്ൄന്ന രീതി ില്   ില്തി 
ഗടനാ രമാ ി  മാറൄന്നത് നല്ലതാലണന്ന നിര്കേശം സം്ധിചിച ് 

 
4.2 കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 

കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 09.12.2022 ലല ഔത്തും കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ 
 ഞ്ചാ ത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 11.08.2022 ലല ഔത്തും കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുലട 
14.09.2021 ലല ക ാഖതീരുമാനവം (കണ്ഡിഔ 4.33) ഄള്്ധിചകരകഔടെം (SRG 1442/22 – 
CC/55/22)  
 

വിഷ ം:-  കേഹസ്പര്ശം എന്ന അകരാഖേ  രിരക്ഷ  ില്തിയുലട നടത്തിപ്പു 
സം്ധിചിച ്
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കഔാഴികക്കാട് ജില്ല ിലല മുഴുവ   തകേശ രണസ്ഥാ ന്കളയും ഈള്ലെടുത്തണത്തി 2011 
മുതല്  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്തു നടൊക്കുന്ന അകരാഖേ  രിരക്ഷാ  ില്തി ാണ് കേഹ സ്പര്ശം  
ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലച ര്മാള്ം ജില്ലാ ഔളടരര്  ചീഫ് കഔാഒര്ഡികനറൃറും ജില്ലാ 
 ഞ്ചാ ത്ത് ലസക്രട്ടറി ഔണ്വീനറുമാ  കേഹസ്പര്ശം ഔിഡ്നി ക ഷേന്റ് ലവല്ലഫ ര്  
ലസാസസറൃി എന്ന സംഗടന ാണ് ആത് നടത്തുന്നത്. ഡ ലാസിസ് കരാഖിഔള്ക്ക്   
ധനസഹാ ം (സര്ക്കാര്  നിര്കേശിച പ്രഔാരം 4000 രൂ  വീതം) വൃക്കമാറൃിവചവര്ക്ക്    
സൗജനേമാ ി മരുന്ന്, മാനസിഔ കരാഖിഔള്ക്ക് ചിഔിും യും മരുന്നം, എച.്ഐ.വി 
്ാധിതര്ക്ക് ലഔ ര്ലസന്റര്, വൃക്കകരാഖ ഄവ വദാന ക്ാധവത്ക്കരണം, ഏര് ലി 
ഡിറൃക്ഷന് കവണ്ടിയുള പ ലമഡിക്കല്  ഔോമ്പ് എന്നിവ നടത്തുന്ന. 2020 മുതല്  ഔരള്  
മാറൃിവചവര്ക്ക് മരുന്നം സൗജനേമാ ി നല്ൄന്ന. െം സൃഔാരേ അപത ത്രിയുമാ ി 
സഹചരിച ്വൃക്കമാറൃിവക്കല്  ശസ്ത്രക്രി  സൗജനേമായും ലചയ്യുന്ന. ഇ കപ്രാജടര് ഇ വര്ഷവം 
തുടരുന്ന. ആതിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄള്മതി നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. 

താലഴ  റയും പ്രഔാരം തകേശ രണസ്ഥാ ന്ളില്  നിന്ന് വിഹിതം കശകരിച ്ഇ 
വര്ഷവം കപ്രാജടര് നടൊക്കാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തുഔള്  4.00 ലക്ഷം രൂ  വീതം 
കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്തുഔള്  7.00 ലക്ഷം രൂ  വീതം 
ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 50.00 ലക്ഷം രൂ   
നഖരസ ഔള്  7.00 ലക്ഷം രൂ  വീതം 
കഔാഴികക്കാട് കഔാര്െകറഷ   100.00 ലക്ഷം രൂ  
 

 
4.3 മാവൂര്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 

മാവൂര്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 01.11.2022-ലല P-192/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്്ത (SRG 
1336/22)  
 

വിഷ ം:-  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിന്  ി.എച.്സി ഄള്വദിക്കണലമന്നം എം.സി.എച ്
യൂണിറൃിലല ലമഡിക്കല്  ഒഫീസര്ക്ക് നിര്വഹണ തലമതല 
നല്ഔണലമന്നതു സം്ധിചിച.് 

 
  

മാവൂര്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിന് ഔീഴില്   ി.എച.്സി ആല്ല. ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലല അകരാഖേ 
കമകല ിലല പ്രവര്ത്തന്ള്  ലചറൂെ എം.സി.എച ്യൂണിറൃ് മുകാന്തിരമാണ് നടത്തുന്നത്. ഇ 
കഔന്ദ്രം ലമഡിക്കല്  കഔാകളജിള് ഔീഴിലാ തിനാല്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിന് നി ന്ത്രണമില്ല. മാവൂര്  
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിന് ഇ വര്ഷം ഄള്വദിച ലഹല്ത്ത് ഗ്രാന്റ് ഈ ക ാഖിച്ചുള പ കപ്രാജടര് 
നിര്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥനില്ലാത്തതിനാല്  നടൊക്കാ   സാധിക്കുന്നില്ല.  

ഇ സാഹചരേത്തില്  ലചറൂെ എം.സി.എച ് യൂണിറൃ് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിള് സഔമാറി 
തരുഔക ാ ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലല ഄഞ്ചാം വാര്ഡിലല ഔോ സര്  ലസന്റര്  സ്ഥിതി ലചയ്യുന്ന 
സ്ഥലത്ത്  ി.എച.്സി ഄള്വദിച്ചു നല്ൄഔക ാ ലചയ്യണലമന്നാവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. െം 
തല്ക്കാലകത്തക്ക് ഗ്രാമ-കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്തുഔടെലട അകരാഖേ കമകല ിലല കപ്രാജടുകളഔടെലട 
നിര്വഹണ തലമതല എം.സി.എച ് യൂണിറൃിലല ലമഡിക്കല്  ഒഫീസര്ക്ക് നല്ഔണലമന്നം 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

 

കപ്രാ.നം: 472/23 ഄടങ്കല്  50,00,000/- രൂ  
(വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല് ) 

ക ര് കേഹസ്പര്ശം 
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4.4 തടുത്തണക്കകേരി സര്വീസ് സഹഔരണ ്ാങ്ക് 

തടുത്തണക്കകേരി സര്വീസ് സഹഔരണ ്ാങ്ക് പ്രസിഡന്റിലന്റ 14.10.2022 ലല ഔത്തും 
ഄള്്ധിചകരകഔടെം  (SRG 1118/22) 
 
വിഷ ം:- തടുത്തണക്കകേരി സര്വീസ് സഹഔരണ ്ാങ്കിന് ഔീഴില്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 

‘കഔരള്ധയീ അയുര്കവദിക്സ്’ എന്ന സ്ഥാ നത്തില്  നിന്ന ഓഷധ്ള്  
വാങ്ങുന്നത് സം്ധിചിച.് 

 
 

തടുത്തണക്കകേരി സര്വീസ് ്ാങ്കിള് ഔീഴില്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ‘കഔരള്ധയീ അയുര്കവദിക്സ്’ രു 
ഓഷധന നിര്മ്മാണ സ്ഥാ നമാണ്. ഇ സ്ഥാ നം ഓഷധ സസേ്ടെലട നിറി, 
സം രണം, ഓഷധ നിര്മ്മാണം എന്നിവ നടൊക്കുന്ന. ഇ സ്ഥാ നത്തില്  നിന്നം 
തകേശ രണസ്ഥാ ന്ള്ക്ക് അവശേമുള പ അയുര്കവദ ഓഷധ്ള്  കനരിട്ട് വാ്ാ   
(ലടണ്ടര്  ടാലത) ഄള്മതി നല്ഔണലമന്നതാണാവശേം. ആതു സം്ധിചിച ് മു പം  
ഇസ്ഥാ നം ഔത്തു നല്ഔി ിരുന്ന. ആതു സം്ധിചിച ഫ ല്  വൄപ്പുതല 
 രിഖണന ിലാണ്. ഇ സ്ഥാ നത്തിലന്റ ഈല്പന്നത്തിലന്റ ഗുണനിലവാരം  രികശാധിച ്
ലഡ ൂട്ടി ഡ്രഖ്സ് ഔണ്കരാളര്  (അയുര്കവദം) റികൊര്ട്ട് അയുഷ് മിഷന് 01.07.2022 ല്  
നല്കി ിട്ടുണ്ട്. ഇ റികൊര്ട്ട് പ്രഔാരം ‘കഔരള ്ധയീ അയുര്കവദിക്സ്’ എന്ന സ്ഥാ നത്തിലന്റയും 
ഇ സ്ഥാ നത്തിന് ഓഷധം നിര്മ്മിച ്നല്ൄന്ന ‘വള്ളുവനാട് അയുര്കവദ ഓഷധശാല’യുലട 
ഓഷധവം  രികശാധിച ്ഗുണനിലവാരമുള പതാലണന്ന് ഄറി ിചിട്ടുണ്ട്. 

ആതു  രിഖണിച ് ‘കഔരള ്ധയീ അയുര്കവദിക്സ്’ എന്ന സ്ഥാ നത്തില്  നിന്ന് 
തകേശ രണസ്ഥാ ന്ള്ക്ക് ഓഷധ്ള്  കനരിട്ടു വാങ്ങുന്നതിന് ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
  
 

4.5  ളാലം കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്്ത   
കഔാട്ട ം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട  12.10.2022-ലല ഔത്തും   ളാലം  കലാക്ക്   ഞ്ചാ ത്ത് 
 രണസമിതിയുലട 01.10.2022-ലല 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG 1218/22  CC-649/22) 
 

വിഷ ം:- വക ാജന്ള്ക്ക് െത്രിമ  ല്ല്  നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച ് 
 

 
 

വക ാജന്ള്ക്ക് െത്രിമ  ല്ല് നല്ൄന്ന  ഇ കപ്രാജടരിന് ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

   
4.6 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത്   

ഔണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 17.10.2022-ലല ഔത്തും  ഄള്്ധിചകരകഔടെം (SRG 
1167/22 – CC/653/22) 
 

വിഷ ം:- ഹ ര്  ലസക്കന്ററി സ്കൂടെഔളിലല ല ണ്ൄട്ടിഔള്ക്ക് ലമ ട്രുവല്  ഔെ് 
വിതരണം  

 

 

കപ്രാ.നം: 38/2023 ഄടങ്കല്               2,00,000 രൂ  
(വിഔസന ഫണ്ട് – ജനറല് ) 

 
ക ര് മന്ദഹാസം – വക ാജന്ള്ക്ക് െത്രിമ  ല്ല് 
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ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം  ഹ ര്ലസക്കന്ററി വി ാഖത്തില്   ഠിക്കുന്ന വിദോര്ഥിനിഔള്ക്ക്   
ലമ ട്രുവല്  ഔെ്  വിതരണം ലചയ്തിരുന്ന. ഇ വര്ഷവം ഹ ര്ലസക്കന്ററി വി ാഖത്തിലല  
വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലമ ട്രുവല്  ഔെ് വിതരണത്തിന് കപ്രാജടര് ഏലറൃടുത്തണത്തുലവങ്കിലും  ലവറൃിംഖ് 
ഒഫീസര്  ഄള്മതി നിരസിച്ചു. മാര്ഗകരക ില്  ഇ കപ്രാജടര്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിള്ം 
നഖരസ ഔള്ക്കുമാണ് ഏലറൃടുത്തണക്കാവന്നത് എന്നതിനാല്  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്തിന് കനരിട്ട് 
നടൊക്കാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.  
  
 

4.7 വിജ പരം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത  
കഔാട്ട ം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 26.10.2022 ലല ഔത്തും വിജ പരം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 
ലസക്രട്ടറിയുലട 10.10.2022 ലല ഔത്തും കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുലട 21.08.2022 ലല 
(കണ്ഡിഔ 4.52) ക ാഖ തീരുമാനവം (SRG 1184/22 – CC/ 660/22) 
 

വിഷ ം:- അമ്പുല സ് വാങ്ങുന്നതു സം്ധിചിച ്

 
 

 ാറമ്പുഴ  ി.എച.്സി ില്   ാലിക റൃീവ് പ്രവര്ത്തനത്തിന് രു അമ്പുല സ്  
(മിനിവാ ) ഈണ്ട്. ആതിള് പറലമ തനതു ഫണ്ടു ക ാഖിച ് രു അമ്പുല സ് ടി വാ്ാ   
ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരുന്ന. ആത് 21.08.2022 ലല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി ില്  
 രിഖണിക്കുഔയും ഄധിഔമാ ി രു അംബുല സ് ടി വാക്ണ്ടതിലന്റ അവശേഔത ടക്കം 
വേക്തമാക്കി നല്ഔാ   നിര്കേശിക്കുഔയും ലചയ്തിരുന്ന.  
 നഖരസൃ ാവമുള പ വലി  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്താലണന്നം 421  ാലിക റൃീവ് കരാഖിഔള്  
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തില്  ഈലണ്ടന്നം ചൂണ്ടിഔാണിച ് അംബുല സ് വാ്ാ   ഄള്മതി 
നല് ഔണലമന്ന് വീണ്ടും അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.  

  
4.8 പലാമകന്താള്   ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത്  

മലപ്പുറം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 04.11.2022-ലല ഔത്തും പലാമകന്താള്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത 
 രണസമിതിയുലട 10.08.2022-ലല 4(7)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG 1254/22 – CC/695/22) 
 
വിഷ ം:- വൃക്ക കരാഖിഔള്ക്ക് ഡ ാലിസിസ് ഔിറൄം മരുന്നം വാ്ി നല്ൄന്നത് 

സം്ധിചിച ്   
 

 

 
 

 

 

ലഔാവിഡ് മഹാമാരിയുലട ഔാലത്ത്  ഡ ാലിസിസ് ഔിറൄം  വൃക്ക കരാഖിഔള്ക്ക് മരുന്നം 
വാ്ി നല്ഔി ിരുന്ന. ലഔാവിഡ് മഹാമാരിയുലട സാഹചരേം മാറി തിനാല്  ഔിറൄം മരുന്നം 
വാ്ി നല്ൄന്നതിന് തടസമുമുലണ്ടന്ന് ലമഡിക്കല്  ഒഫീസര്  ഄറി ിചതള്സരിച ് ആവ 
വാ്ി നല്ൄന്നതിന് ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

   
 

കപ്രാ.നം: 440/23 ഄടങ്കല്  4,95,000/- രൂ  
(വിഔസനഫണ്ട് - ജനറല് ) 

ക ര് ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്തിള് ഔീഴിലുള പ സ്കൂടെഔളില്  വിദോര്ഥിനിഔള്ക്്ക  
ലമ ട്രുവല്  ഔെ് വിതരണം 

കപ്രാ.നം: 135/23 ഄടങ്കല്          10,00,000/- രൂ  
(തനത് ഫണ്ട് ) 

ക ര്  ഞ്ചാ ത്തികലക്ക് അമ്പുല സ് വാ്ല്  

കപ്രാ.നം: 129/23 ഄടങ്കല്  7,20,000 രൂ  
 ലമ ിന്റന സ് ഗ്രാന്റ്  കനാണ്  കറാഡ് 6,20,000 രൂ  
 തനത് ഫണ്ട് 1,00,000 രൂ  
ക ര് ഡ ാലിസിസ് കരാഖിഔള്ക്ക്  ഡ ാലിസിസ് ഔിറൃ് 

നല്ഔല്  
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4.9  രെന്ാടി നഖരസ   
മലപ്പുറം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട  04.11.2022-ലല ഔത്തും  രെന്ാടി മുനിസിെല്  
ലച ര്മാലന്റ 15.10.2022-ലല  ഔത്തും (SRG 1251/22 – CC/684/22) 
 

വിഷ ം:- ഄധിഔമാ ി ലവല്നസമു് ലസന്റര്  അരം ിക്കുന്നത് സം്ധിചിച ്    
 

 

ലഹല്ത്ത് ഗ്രാന്റ് ഈ ക ാഖിച ്  നഖരസ ഔളില്  മൂന്ന് ലവല്നസമു് ലസന്റര്  
അരം ിക്കുന്നതിന് ഄള്മതിയുണ്ട്. കഔന്ദ്ര അകരാഖേ മന്ത്രാല ം പറത്തിറക്കി  മാര്ഗകരക 
പ്രഔാരം നഖരസ ഔള്  സൃന്തമാക ാ വാടഔ രഹിതമാക ാ ലഔട്ടിടം നല്ൄഔ ാലണങ്കില്  
ലമാത്തം തുഔ ില്  ഄധിഔരിക്കാലത  ടുത്തണതല്  ലവല്നസ് ലസന്റര്  അരം ിക്കാലമന്ന് 
നഖരസ  ചൂണ്ടിക്കാണിചിരിക്കുന്ന. ആതിലന്റ ടി ഄടിസ്ഥാനത്തില്  രു ലവല്നസ് ലസന്റര്  
ടി ഄധിഔമാ ി അരം ിക്കാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.   

   
 
4.10 വാഴക്കാട് ഗ്രാമ ഞ്ചാത്ത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 04.11.2022 ലല ഔത്തും (SRG 1260/22 – CC/ 720/22) 
 

വിഷ ം:- ഔിഡ്നി മാറൃിവച കരാഖിഔള്ക്ക് നാ ഡഡ് മരുന്നവാ്ി 
നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച.് 

 
 

ലഔാവിഡ് മഹാമാരിയുലട ഔാലത്ത് സര്ക്കാര്  ഈത്തരവിലന്റ ഄടിസ്ഥാനത്തില്  
വൃക്കമാറൃി വചവര്ക്ക് മരുന്ന വാ്ി നല്ഔി ിരുന്ന. ലഔാവിഡ് ഔാലലത്ത പ്രകതേഔ 
 ശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആ്ലന മരുന്ന വാ്ി നല്ഔി ത്. കരാഖിയുലട കഡാടരര്മാര്  
നിര്കേശിച നാ ഡഡ് മരുന്നാണ് വാ്ി നല്ഔി ത്. ആവര്ക്കു തുടര്ന്നം ജനറിഔ് 
മരുന്നഔള്ക്കു  ഔരം നാ ഡഡ് മരുന്ന തലന്ന വാ്ി നല്ഔാ   ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
 

4.11 തൃക്കാക്കര നഖരസ  
എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 17.11.2022, 14.11.2022- ലല 
104276/22/ഡി. ി.സി/ഡി. ി./ EKM-  നമ്പരായുള പ ഔത്തുഔടെം  ഄള്്ധിചകരകഔടെം (SRG 
1436/22 – CC/693/22)  
 

വിഷ ം:-   വന പനരുില്ാരണത്തിന് ധനസഹാ ം നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച.് 
 

 

  
 

തൃക്കാക്കര ില്  ചില ൄടുത്തണം്ത്തിന് 5 വര്ഷം മുമ്പ് 25,000 രൂ   വന 
പനരുില്ാരണത്തിന് ധനസഹാ ം നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്   ണി മുഴുവ   പൂര്ത്തീഔരിക്കാ   
ഔഴി ാത്തതിനാല്  നിലവില്  വീടുത്തണ കശാചനീ ാവസ്ഥ ിലാണ്. ഄതിനാല്  രിക്കല്   വന 
പനരുില്ാരണം/ഄറൃൄറൃെണിക്ക് ധനസഹാ ം നല്ഔി ാല്  എത്രവര്ഷം ഔഴിഞ്ഞ് ആകത 
അവശേത്തിന് വീണ്ടും ധനസഹാ ം നല്ഔാലമന്ന് വേക്തത വരുത്തണലമന്നാ 
വശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

 

 

കപ്രാ.നം: 126/23 ഄടങ്കല്          4,00,000/- രൂ  
(ലമ ിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് – കനാണ്  കറാഡ്) 

ക ര് ഔിഡ്നി മാറൃിവച കരാഖിക്ക് മരുന്ന വാ്ല്  

കപ്രാ.നം: 140/23 ഄടങ്കല്  1,50,00,000/- രൂ  
(തനത് ഫണ്ട് ) 

ക ര്  വനപനരുില്ാരണം 
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4.12 ലതന്മല ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത 
ലഔാല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 03.12.2022 ലല ഔത്്ത  (SRG 1/2023 – CC/733/2022) 
 

വിഷ ം:- സലഫ്  വന ില്തി – ഭൂരഹിത  വനരഹിതര്ക്ക് വീടുത്തണ നല്ൄന്നതു 
സം്ധിചിച.് 

 
 

്ധയീ.സലിം, സുനിമ സില്, ആടമണ്  എന്ന വേക്തി സലഫ്  വന ില്തി ിലല ഭൂരഹിത 
 വനരഹിത  ില്തി ില്  ഈള്ലെട്ട അളാണ്. ്ധയീ സലീമിന് 19.03.2020 ല്  1.21 അര്  ഭൂമി 
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തില്  നിന്ന് വാ്ി നല്ഔി ിരുന്ന. എന്നാല്  ഇ വസ്തു വാങ്ങുന്നതിള് മുമ്പ് 
(11.03.2020 ല്) ൄടുത്തണം് കറഷ ഔാര്ഡില്  ഈള്ലെട്ട ആ ാടെലട മഔനാ  ്ധയീ.സലീലി   
വിലലഔാടുത്തണത്ത് 4.36 അര്  വസ്തു സൃന്തമാ ി വാ്ി. സലഫ്  വന ില്തിയുലട 
മാനദണ്ഡപ്രഔാരം രു വേക്തികക്കാ ഄ ാടെലട ൄടുത്തണം്ത്തിലല കറഷ   ഔാര്ഡില്  
ഈള്ലെട്ടുവരുന്ന മറൄ ൄടം്ാംഖ്ള്കക്കാ ഭൂമിയുള പ  ക്ഷം അള്ലേം നല്ഔാ    ാടില്ല. ഇ 
സാഹചരേത്തില്  ഇ വേക്തിക്ക് വസ്തു വാ്ി നല്ഔി  നട ടി ഄംഖീഔരിക്കാവന്നതാകണാ 
എന്നം  വന നിര്മ്മാണത്തിള്ള പ ധനസഹാ ം നല്ഔാവന്നതാകണാ എന്നം സ്പടീഔരണം 
നല്ഔണലമന്നാവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. ഄര്ഹതാ  രികശാധനസമ ത്ത് ്ധയീ.സലീം ഭൂരിഹിത 
 വനരഹിതനാ ിരുന്ന. 
  
 

4.13 പളിമാത്്ത ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത  
തിരുവനന്തപരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 25.10.2022 ലല ഔത്തുഔടെം (2 എണ്ണം) 
പളിമാത്ത് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ 11.10.2022 ലല A5/3025/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും    
(SRG 1181/22 – CC /669/22) 
 

വിഷ ം:- സലഫ്  വന ില്തി പ്രഔാരം വീടുത്തണ നല്ൄന്നതു സം്ധിചിച ്
 

പളിമാത്ത് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തില്  ന്നാം വാര്ഡിലല ്ധയീമതി ഖീത.റൃി, ഄ ിരൂര്  വീട് 
എന്ന അള്  ഭൂമിയുള പ  വനരഹിതരുലട സലഫ് ലിസ്റ്റില്  ഈള്ലെട്ടിരുന്ന. അദേ ഖയിവാ ി 
40,000 രൂ  നല്കി. എന്നാല്  ഄക ക്ഷഔ ഈള്ലെട്ട ൄടുത്തണം്ത്തിന് മലറൃാരു വികല്ലജില്  (പല്ലമ്പാറ 
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിന് ) 4.05 അര്  സ്ഥലം ഈണ്ട് എന്നതു ഔാണിച ്  രാതി വന്ന. തുടര്ന്ന്   
തകേശ രണസ്ഥാ ന്ള്ക്ക് കവണ്ടിയുള പ സര്ൂണല്  പ്രവര്ത്തി കസ്റ്റ ലച. തു. തുടര്ന്ന്  
23.03.2022ല്   രാതിക്കാര   ഹാജരാഔാത്തതില്  കഔസ് തീര്ൊ ി. ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തുമാ ി 
്ധയീമതി ഖീത വീടുത്തണ നിര്മ്മാണത്തിള് ഔരാര്  വയ്ക്കുന്ന സമ ത്ത് പല്ലമ്പാറ ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തില്  
ഈണ്ടാ ിരുന്ന 4.05 അര്  സ്ഥലം വില്പനയ്ക്ക് ഔരാറില്  ഏര്ലെട്ടിരുന്നലവന്നം  2020-21 ല്  ഇ 
വസ്തു വില്പന നടത്തി ിരുന്നലവന്നം ഄറി ിചിരിക്കുന്ന. ആവര്ക്ക് സലഫ്  വന  ില്തിയ്ക്ക് 
തുടര്ന്നള പ ഖയിക്കള്  നല്ഔാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

  
4.14 ഄഔകത്തത്തറ ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 

 ാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 29.10.2022 ലല ഔത്തും ഄഔകത്തത്തറ 
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത  രണസമിതിയുലട 21.07.2022 ലല 12-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 
1187/22 – CC/ 748/22) 
 

വിഷ ം:- സലഫ് ലിസ്റ്റില്  ഈള്ലെടാത്ത  ട്ടിഔവര്ഗ വി ാഖത്തിലല 
ൄടുത്തണം്ത്തിന് വീടുത്തണ നല്ൄന്നതു സം്ധിചിച.് 

 
 

ഄഔകത്തത്തറ ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലല ചീക്കുഴി  ട്ടിഔവര്ഗ കഔാളനി ിലല  ണി    
വ ാഖത്തിലല താലഴ  റയുന്ന ഄഞ്ച് ൄടുത്തണം്്ടെലട വീട് ജീര്ണ്ണാവസ്ഥ ിലാണ് 

 

കപ്രാ.നം: 200/23 ഄടങ്കല്          30,00,000/- രൂ  
(റൃി.എസ്. ി) 

ക ര് സലഫ്  വന  ില്തി – എസ്.റൃി 
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1) ്ധയീഔലാധര   S/o െഷ്ണ ൄട്ടി, ചീക്കുഴിക്കളം കഔാളനി 
2) മൂത്ത W/o െഷ്ണ ൄട്ടി, ചീക്കുഴിക്കളം കഔാളനി 
3) കവലായുധ    S/o മാധവ  , ചീക്കുഴിക്കളം കഔാളനി 
4) മാധവ   S/o ചാമി, ചീക്കുഴിക്കളം കഔാളനി 
5) ൄഞ്ചി W/o  രുക്ക  ,  ചീക്കുഴിക്കളം കഔാളനി 

 

സലഫ്  വന  ില്തി ില്  ആവര്ക്കു വീടുത്തണ നിര്മ്മിച്ചു നല്ഔണലമന്ന് 
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തികനാട് സര്ല്  എക്സ്റൃ ഷ   ഒഫീസര്  അവശേലെട്ടിരുന്ന. ആതിള് 
ഔാലതാമസം വരുലമന്നതിനാല്   ട്ടിഔ വര്ഗ വിഔസന വൄെ് തലന്ന വീടുത്തണ നിര്മ്മിച്ചു 
നല്ഔണലമന്ന് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് സര്ല്  എക്സ്റൃ ഷ   ഒഫീസകറാട് അവശേലെട്ടു. 
ആതുവലര  നട ടി ന്നം അ ില്ല. ആവര്  സലഫ്  വന  ില്തി ില്  ഈള്ലെടുത്തണത്താ   
ഄര്ഹരാലണന്ന് സലഫ് ജില്ലാ കഔാഒര്ഡികനറൃര്  16.03.2021 ല്  ഄറി ിചിരുന്ന. എന്നാല്  
ആവരുലട  ക്കല്  അവശേമാ  കരകഔലളാന്നം ആല്ല. ആവര്ക്ക് വീടുത്തണ നിര്മ്മിച്ചു നല്ഔാ   
പ്രകതേഔ ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

 

4.15 ല ാന്നാനി കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത്   
മലപ്പുറം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട  04.11.2022-ലല ഔത്്ത (SRG 1257/22 – CC/707/22) 
 

വിഷ ം:-  ട്ടിഔജാതി വി ാഖത്തിലുള പ ൄടുത്തണം്്ള്ക്ക്  ര്ാര്ട്ട് ഄടുത്തണക്കള 
 ണി ാ   ഄള്മതി സം്ധിചിച.്      

 

 

 

 
 
 
 

 ട്ടിഔജാതി വി ാഖ്ളിലല ഄടുത്തണക്കള ലമചലെടുത്തണത്തുന്നതിനാണ് കപ്രാജടര്. നിലവിലല 
ഄടുത്തണക്കള പ്ലാസ്റ്ററിംഖ് ലചയ്തിട്ടിലല്ലങ്കില്  സടല്  ആടുത്തണഔ, ഫാനികക്കഷ   വര്ക്കുഔള്, സ്ലാ ്് ആട്ട് 
സിങ്ക്  സ്ഥാ ിക്കുഔ,  ക്സി , പഔ ില്ലാത്ത ഄടുത്തണെ്  എന്നിവ ാണ് പ്രവര്ത്തനം. അലഔ 
60,000 രൂ  ാണ് നല്ഔാ   ഈകേശിക്കുന്നത്. അദേ ഖയിവാ ി 30,000 രൂ യും  ്ാക്കി തുഔ  
ഄസമുിസ്റ്റന്്റ എഞ്ചിനീ റുലട വാലുകവഷ   പ്രഔാരവം നല്ൄം.  ന തന കപ്രാജടുകളഔള്ക്്ക  
കവണ്ടിയുള പ ജില്ലാതല ഔമ്മിറൃി ആതിന് ഄള്മതി നിരസിച്ചു. പ്രകതേഔ ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

   
 

4.16 മക്കര റമ്പ് ഗ്രാമ ഞ്ചാത്ത് 
മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 04.11.2022 ലല ഔത്്ത  (SRG 1259/22 – CC/ 719/22) 
 
വിഷ ം:- വീടുത്തണ വാസക ാഖേമാക്കുന്നതിന് ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം നല്കഔണ്ട തുഔ ഇ 

വര്ഷം നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച.് 

 
 

 

ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ്ധയീ. ഹംസ കതാട്ടിലത്താടി, ലചട്ടി ാര്ാടി എന്ന അള്  വീടുത്തണ 
വാസക ാഖേമാക്കുന്നതിള്ള പ ഗുണക ാക്തൃ ലിസ്റ്റില്  ഈള്ലെട്ടിരുന്ന. പ്രവൃത്തി ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം  
തലന്ന പൂര്ത്തീഔരിച്ചു. നിര്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥ   ധനസഹാ  തുഔ ാ  25,000 രൂ  
നല്ഔാ   ്ില്  രഷറി ില്  സമര്െിച്ചു. എന്നാല്  ഗുണക ാക്താവ് നല്ഔി  ്ാങ്ക് ഄക്കൗണ്ട് 
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ലാ ിരുന്നതിനാല്  രഷറി ില്  നിന്ന് ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം തുഔ ഄക്കൗണ്ടികലക്ക് 

കപ്രാ.നം: 36/23 ഄടങ്കല്  18,00,000 രൂ  
(എസ്.സി. ി) 

ക ര്  ട്ടിഔജാതി  ൄടുത്തണം്ത്തിന് ര്ാര്ട്ട് ഄടുത്തണക്കള 

കപ്രാ.നം: 30/23 ഄടങ്കല്          4,01,500/- രൂ  
(വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല് ) 

ക ര് വീടുത്തണ വാസക ാഖേമാക്കല്  - ജനറല്  
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മാറി ില്ല. ്ധയീ.ഹംസയ്ക്ക് ഄര്ഹമാ  25,000 രൂ  ഇ വര്ഷം നല്ഔാ   ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.    
 

 
4.17 തിരൂര്  നഖരസ  

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 18.11.2022 ലല ഔത്തും തിരൂര്  നഖരസ ാ 
ലസക്രട്ടറിയുലട 08.08.2022 ലല A7 (A4) 87/09-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും  (SRG 1459/22 –  
CC/ 770/22) 
 

വിഷ ം:-  വന ില്തി ില്  ലചലവഴിക്കലെടാലത ,ഔിടക്കുന്ന തുഔ PMAY – 
സലഫ്  ില്തിക്ക് ഈ ക ാഖിക്കുന്നതു സം്ധിചിച.് 
 

ആ.എം.എസ്  വന ില്തി ില്  2010-11 വര്ഷലത്ത ലചലവഴിക്കലെടാത്ത തുഔ ്ാങ്കില്  
ഡികൊസിറൃ് ലചയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഔസന ഫണ്ട് ജനറല്  വി ാഖത്തില്  40.17 ലക്ഷം രൂ യും 
എസ്.സി. ി വി ാഖത്തില്  42,68,073 രൂ യുമാണ് ്ാങ്കില്  സൂക്ഷിചിരിക്കുന്നത്. അലഔ 
82,85,073 രൂ . ആത് ആകൊള്   ലിശ ടക്കം 89,01,535 രൂ  വരും.  Integrated Hosing & Slum 
Development Programme (IHSDP) പ്രഔാരം ല ിച തുഔ ില്  97,53,932 രൂ യും ്ാങ്കില്  ഈണ്ട്. 

ഇ തുഔ ില്  ആ.എം.എസ്  വന ില്തി ിലല 44.00 ലക്ഷം രൂ , 45.00 ലക്ഷം രൂ  വീതം 
PMAY സലഫ്  ില്തിയ്ക്ക്  ഥാക്രമം ജനറല്,  ട്ടിഔജാതി വി ാഖ്ള്ക്ക് ഈ ക ാഖിക്കുന്നതിന് 
ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. െം IHSDP  ില്  ലചലവഴിക്കലെടാലത ഔിടക്കുന്ന 97,53,932 
രൂ യും PMAY സലഫ്  ില്തിക്ക് ഈ ക ാഖിക്കാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. ഇ 
രീതി ില്  നഖരസ  ഇ വര്ഷം  കപ്രാജടുകള തയ്യാറാക്കി ിട്ടുണ്ട്. ഇ തുഔ പൂര്ണ്ണമായും സലഫ് 
 വന  ില്തിയ്ക്ക് വിനിക ാഖിക്കുഔക ാ സര്ക്കാരികലക്ക് തിരിലഔ ഄടയ്ക്കുഔക ാ ലചയ്യണലമന്ന് 
ഒഡിറൃ് വി ാഖം നിര്കേശിചിട്ടുണ്ട്.  

 

 

4.18 ഔടക്ാട്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 10.11.2022 ലല ഔത്്ത  (SRG 1098/22 – CC /762/22). 

 

 വിഷ ം:   ചക്കറി താങ്ങുവില സം്ധിചിച ് 
 

കപ്രാ.നം: 265/23 ഄടങ്കല്  1,00,000 രൂ  
(തനത് ഫണ്ട് ) 

ക ര്  ചക്കറി താങ്ങുവില സബ്സിഡി 
 

ഔടക്ാട് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലല ഔാര്ഷിഔ വി ണന കഔന്ദ്രം വഴി  ചക്കറി െഷിക്ക് 
താങ്ങുവില നല്ൄന്നതിനാണ് കപ്രാജടര്. ആതു നടൊക്കാ   പ്രകതേഔാള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.  

 
 

 

4.19  ഏഴിക്കര ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത 
എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 19.10.2022 ലല ഔത്തുഔടെം (2 എണ്ണം) ഏഴിക്കര 
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത  രണസമിതിയുലട 22.09.2022 ലല 2(6)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 
1177/22 – CC/577/22)  
 

വിഷ ം:- ല ാക്കാളി െഷിക്ക് ലതാഴിലാളിഔള്ക്ക് ആ ലസന്റീവ് നല്ൄന്നതിന് ഄള്മതി 
സം്ധിചിച.്  

 

 
 

കപ്രാ.നം: 142/23 ഄടങ്കല്                  3,75,000/- രൂ  
(വിഔസന ഫണ്ട് ജനറല് )  

ക ര് ലഔായ്ത്ത് ആ ലസന്റീവ് 
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ല ാക്കാളി െഷില  കപ്രാും ാഹിെിക്കുന്നതിനാ ി ലഔായ്ത്ത് ലതാഴിലാളിക്ക് രു ദിവസം 
100 രൂ  വീതം നല്ൄന്നതിനാണ് കപ്രാജടര്. ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തില്  അലഔ 432 ലഹടരര്  
ല ാക്കാളി  ാടമുണ്ട്. ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം 120 ലഹടരര്  സ്ഥലത്ത് ല ാക്കാളി െഷി ആറക്കി ിരുന്ന. 
കപ്രാജടുകള നടൊക്കാ   പ്രകതേഔാള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
  

 
4.20  പന്നപ്ര സൗത്്ത ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാപ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 26.11.2022 ലല ഔത്തും പന്നപ്ര ലതക്ക് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 
 രണസമിതിയുലട 14.11.2022 ലല 2(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം   (SRG 3/2023 – CC/809/22)  

 

വിഷ ം:- ലനല്െഷി അവശേത്തിന് കഡ്രാണ്  വാങ്ങുന്നതു സം്ധിചിച ്
 

 

 
 

 

ലനല്െഷിക്കാ ി പ്ലാന്റ് നൂരി ന്റ്സും മറൄ സസേസംരക്ഷണ ലാ ിനിഔടെം 
തളിക്കുന്നതിന് കഡ്രാണ്  വാങ്ങുന്നതിനാണ് കപ്രാജടര്.  കഡ്രാണ്  വാ്ി ഔാര്ഷിഔ കസനയ്ക്ക് 
സഔമാറാള്ം ആത് ഈ ക ാഖിക്കാ   അലള ഔലണ്ടത്തി  രിശീലനം നല്ഔാള്ം ഈകേശിക്കുന്ന. 
ആതിന് ഄള്മതി അവശേലെട്ടിട്ടുണ്ട്.  
   

 

4.21 മൂന്നാര്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 
ആടുത്തണക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 08.12.2022 ലല ഔത്തും മൂന്നാര്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 
പ്രസിഡന്റിലന്റ 2.12.2022 ലല A1-200/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും (SRG 1381/22-CC/859/22)  
 

വിഷ ം:-  മൂന്നാര്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലന്റ സജവവളം വില്പന നടത്തുന്നതു 
സം്ധിചിച.് 

   

മൂന്നാര്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലല ഔല്ലാറില്  വി കരാ ഔംക ാസ്റ്റിംഖ് സംവിധാനം വഴി 
തയ്യാറാക്കി  സജവ വളം  ാലക്കാട് IRTC  രികശാധന നടത്തി അവശേമാ  മൂലഔ്ള്  
ഈലണ്ടന്ന് സാക്ഷേലെടുത്തണത്തി ിട്ടുണ്ട്.  ഇ വളം “മൂന്നാര്  ഗ്രീ  ” എന്ന ക രില്  രു ഔികലാഗ്രാമിന് 
15 രൂ  നിരക്കില്  വില്ക്കുന്ന. (ലമാത്തവില 14.00 രൂ ) ഇ സജവവളം മൂന്നാറിലും സമീ  
പ്രകദശ്ളിലല ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തുഔളിലും സജവവള / ഔാര്ഷിഔ  ില്തി ില്  
ഈ ക ാഖിക്കുന്നതിന് ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന 

4.22 തുമ്പമണ്   ഗ്രാമ  ഞ്ചാ ത്ത്  
 

 ത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 01.12.2022-ലല ഔത്തും  തുമ്പമണ്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത 
പ്രസിഡന്റിലന്റ  21.11.2022-ലല JC3 -2571/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും തുമ്പമണ്  െഷി ഒഫീസറുലട 
22.09.2022-ലല ഔത്തും  (SRG 1453/22 – CC/821/22) 
 

വിഷ ം:- തുമ്പമണ്  െഷി  വനില്  സൂക്ഷിചിരിക്കുന്ന ലമതി ന്ത്രം  ന്തളം െഷി 
ഄസിസ്റ്റന്റ് എക്സിഔൂട്ടീവ് ഒഫീസര്ക്കു നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച ്     

 

തുമ്പമണ്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 1999-2000-ല്  രു ലമതി ന്ത്രം വാ്ി ിരുന്ന. 
ലമതി ന്ത്രം ആതുവലര  ഈ ക ാഖിചിട്ടില്ല. പ്രവര്ത്തന രഹിതമാ ി  െഷി വനില്  
സൂക്ഷിചിരിക്കുഔ ാണ്. ആത് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാക്കാ    റൃാത്തതിനാല്  വാലുകവഷ   എടുത്തണത്ത് 
കലലം ലചയ്ത്  തുഔ ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് ഫണ്ടികലയ്ക്ക്  ഄടയ്ക്കണലമന്ന് കലാക്കല്  ഫണ്ട് ഒഡിറൃര്  
ഄറി ിചിട്ടുണ്ട്.  ലമതി ന്ത്രം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലല   ാടകശകര സമിതിഔള്ക്ക്  അവശേമില്ല. 
ഄതിനാല്  ലമതി ന്ത്രം  ഈ ാധിരഹിതമാ ി  ന്തളം ( ത്തനംതിട്ട) െഷി ഄസിസ്റ്റന്റ് 

കപ്രാ.നം: 98/23 ഄടങ്കല്                  7,50,000/- രൂ  
(വിഔസന ഫണ്ട് ജനറല് )  

ക ര് െഷി അവശേത്തിന് കഡ്രാണ്  
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എക്സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീ ര്ക്ക്  സഔമാറാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. ലമതി ന്ത്രം 
ഄറൃൄറൃെണി നടത്തി ഔര്ഷഔര്ക്ക്  ഈ ക ാഖിക്കാ   ഔഴിയുലമന്ന് െഷി ഄസിസ്റ്റന്റ് 
എഞ്ചിനീ ര്  ഄറി ിചിട്ടുലണ്ടന്ന് തുമ്പമണ്  െഷി ഒഫീസര്  ഔത്ത് നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. 
 

 

4.23  ള്ളുരുത്തി കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത്  
എറണാൄളം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 14.11.2022, 11.11.2022 എന്നീ തീ തിഔളിലല 
ഔത്തുഔടെം  (SRG 1455/22 – CC/472/22) 
 

വിഷ ം:- ഄഔൃക ാണിക്സ്  ില്തി  കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് കനരിട്ട് നടൊക്കുന്നത് 
സം്ധിചിച ്    

 

 ചക്കറിക ാലടാെം മും േക്കൃഷിയും  നടത്തുന്നതിള്ള പ ഄഔൃക ാണിക്സ് യൂണിറൃ് 
വിതരണം നടത്തുന്നതിനാണ് കപ്രാജട്ര. മാര്ഖകരക പ്രഔാരം  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തുഔള്ക്കും  
നഖരസ  ഔള്ക്കുമാണ് കപ്രാജടര് എടുത്തണക്കാവന്നത്. കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് കനരിട്ട് ഇ കപ്രാജടര്  
നടൊക്കാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്തിന് ഔീഴില്  വരുന്ന മൂന്ന് 
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തുഔടെം  ഄഔൃക ാണിക്സിന് കപ്രാജടര് ഏലറൃടുത്തണത്തില്ല എന്ന് കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് 
ഄറി ിചിട്ടുണ്ട്. 

 
  
4.24 ഈണ്ണിക്കുളം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത 

കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 09.12.2022 ലല ഔത്ത്  (SRG 1456/22 – CC/ 827/22) 
 
വിഷ ം:- ഗ്രാമ  ഞ്ചാ ത്തു മുകകന തീറൃപ്പുല്  െഷിക്ക് ധനസഹാ ം 

നല്ൄന്നതു സം്ധിചിച.് 

 
 

ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തില്  23 ഔര്ഷഔര്ക്ക്  ത്ത് ലസന്റ് സ്ഥലത്ത് വീതം പല്െഷിക്ക് 
ധനസഹാ ം നല്ഔാ   കപ്രാജടര് തയ്യാറാക്കി ിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗകരക പ്രഔാരം കലാക്ക് 
 ഞ്ചാ ത്തുഔള്ക്കും നഖരസ ഔള്ക്കുമാണ് കപ്രാജടര് നടൊക്കാവന്നത്. ഗുണക ാക്താക്കലള 
ലതരലഞ്ഞടുത്തണത്തതിനാല്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തുതലന്ന കപ്രാജടര് നടൊക്കാ   ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
 

4.25 ലഔാടുത്തണവള പി കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് 
കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 21.11.2022 ലല ഔത്ത് (SRG 1466/22 – CC/689/22) 
 
വിഷ ം:- ഔാര്ഷിഔവിള സംരക്ഷണത്തിന് സൗകരാര്ജ്ജ കവലി നിര്മ്മിക്കുന്നത് 

സം്ധിചിച ്
 

കപ്രാ.നം: 85/23 ഄടങ്കല്  24,40,000 രൂ  
 

 വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല്  1,20,000 രൂ  
 ഗുണക ാക്തൃ വിഹിതം   1,20,000 രൂ  
ക ര് ഄഔൃക ാണിക്സ് യൂണിറൃ് വിതരണം 

കപ്രാ.നം: 46/23 ഄടങ്കല്          6,90,000/- രൂ  
 വിഔസനഫണ്ട്  1,38,000 രൂ  
 ഗുണക ാക്തൃവിഹിതം 5,52,000 രൂ  
ക ര് തീറൃപ്പുല്െഷി 
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ഔാര്ഷിഔ വിളഔലള വനേമൃഖ്ളില്  നിന്നം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സൗകരാര്ജ്ജകവലി 

നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് 50 ശതമാനം സബ്സിഡിക ാലട നല്ഔാനാണ് മാര്ഗകരക പ്രഔാരം 
ഄള്മതിയുള പത്. ഗുണക ാക്തൃവിഹിതം ഴിവാക്കി 100 ശതമാനം തകേശ രണസ്ഥാ ന 
വിഹിതം നല്ഔാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

 

 

 

4.26  ആരി്ാലക്കുട  കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്്ത   
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 14.10.2022-ലല  ഔത്തും ഄള്്ധിച കരകഔടെം    
(SRG 1165/22  CC/633/22) 
 

വിഷ ം:- ക്ഷീര വിഔസന കമകല ിലല  കപ്രാജടുകളഔള്  വനിതാ ഗടഔ 
 ില്തി ില്  ഈള്ലെടുത്തണത്തണലമന്നതു സം്ധിചിച ്   

 
 

 

ക്ഷീര ഔര്ഷഔര്ക്ക് ഔാലിത്തീറൃ വിതരണത്തിള്ം ഔറവ ന്ത്രം നല്ൄന്നതിള്മുള പ  
മുഔളില്െറഞ്ഞ രണ്ട് കപ്രാജടുകളഔള്  വനിതാ ഗടഔ  ില്തി ില്  ഈള്ലെടുത്തണത്തി ാണ്  
തയ്യാറാക്കി ിരിക്കുന്നത്.  സ്ത്രീഔള്ക്കും പരുഷ മാര്ക്കും രുക ാലല  പ്രക ാജനം ല ിക്കുന്ന 
കപ്രാജടരാ തിനാല്  ആത് വനിതാ ഗടഔ  ില് ില്  ഈള്ലെടുത്തണത്തി നിര്വഹണം 
നടത്താവന്നതലല്ലന്ന് നിര്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥ   ഄറി ിചിരിക്കുന്ന. ആതിലന്റ 
ഗുണക ാക്താക്കള്   വനിതഔളാലണന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച ്  വനിതാ ഗടഔ  ില്തി ില്  
ഈള്ലെടുത്തണത്തിത്തലന്ന  നിര്വഹണം നടത്താ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

 
  
 

4.27 പഴയ്ക്കല്  കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 19.10.2022 ലല ഔത്തും പഴയ്ക്കല്  കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്്ത 
പ്രസിഡന്റിലന്റ 10.10.2022 ലല ഔത്തും  (SRG 1176/22 – CC 671/22) 
 
വിഷ ം:- ക്ഷീരഔര്ഷഔര്ക്ക് ഔറവ ന്ത്രം നല്ൄന്നതു സം്ധിചിച.് 

 
 

കപ്രാ.നം: 139/22 ഄടങ്കല്          76,00,000/- രൂ  
 വിഔസന ഫണ്ട് – ജനറല്  15,00,000 രൂ  
 ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം 21,00,000 രൂ  
 ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം 40,00,000 രൂ  
ക ര് ഔാര്ഷിഔവിള സംരക്ഷണത്തിന് സൗകരാര്ജ്ജ കവലി നിര്മ്മാണം 

1) കപ്രാ.നം: 68/2023 ഄടങ്കല്  22,84,980 രൂ  
 വിഔസനഫണ്ട്-ജനറല്  11,42,490 രൂ  

ഗുണക ാക്തൃ വിഹിതം   11,42,490 രൂ  
ക ര് വനിതാ ക്ഷീര ഔര്ഷഔര്ക്ക്  ഔാലിത്തീറൃ വിതരണം – ജനറല്  

2) കപ്രാ.നം: 85/2023 ഄടങ്കല്  3,00,000 രൂ  
 വിഔസനഫണ്ട്-ജനറല്  1,50,000 രൂ  

തനത് ഫണ്ട്   1,50,000 രൂ  
ക ര് വനിതാ ക്ഷീര  ഔര്ഷഔര്ക്ക്  ഔറവ ന്ത്രം വാങ്ങുന്നതിന് 

സബ്സിഡി 
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ക്ഷീരഔര്ഷഔര്ക്ക് ഔറവ ന്ത്രം വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹാ ം നല്ഔാ   കലാക്ക് 
 ഞ്ചാ ത്ത് കപ്രാജടര് ഏലറൃടുത്തണത്തിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ISI/BIS മുദ്രയുള പ ഔറവ ന്ത്രം 
വാ്ണലമന്ന് നിഷ്കര്ഷിചിട്ടുണ്ട്. ISI മുദ്രയുള പ ഔറവ ന്ത്രം വി ണി ില്  ല േമല്ല 
എന്നറി ിചിട്ടുണ്ട്. ഄതിനാല്  വി ണി ില്  ല േമാ  ഔറവ ന്ത്രം വാ്ി നല്ഔാ   ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
  
 

4.28 ലചാവന്നൂര്  കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത്  
തൃശൂര്    ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട  10.11.2022-ലല ഔത്തും ലചാവന്നൂര്  കലാക്ക്  
 ഞ്ചാ ത്ത് ലസക്രട്ടറിയുലട  15.10.2022-ലല A-1533/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും (SRG 1454/22 – 
CC/725/22) 
 

വിഷ ം:- വനിതാ ഗടഔ  ില് ില്  ഈള്ലെടുത്തണത്തി  ഔറവ  പതവിലന വിതരണം 
ലചയ്യുന്നത് സം്ധിചിച.്   

 

 
 

 ട്ടിഔജാതി വി ാഖത്തിലല വനിതഔള്ക്ക് ഔറവ  പത വിതരണം ലചയ്യുന്നതിന് കലാക്ക് 
 ഞ്ചാ ത്ത് കപ്രാജടര് ഏലറൃടുത്തണത്തിട്ടുണ്ട്. വനിതാ ഗടഔ  ില്തി ിലാണ് കപ്രാജടര്  
ഏലറൃടുത്തണത്തിരിക്കുന്നത്.  മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ഔറവ പതക്കലള നല്ൄന്ന കപ്രാജടര്  
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തുഔള്ക്കും നഖരസ ഔള്ക്കുമാണ് ഏലറൃടുത്തണക്കാവന്നത്. കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്തിന് 
കനരിട്ട് ഇ കപ്രാജടര് നടൊക്കാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

 

 
 

4.29  രെ കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്്ത 
ഔാസര്കഔാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 14.10.2022 ലല ഔത്ത് (SRG 1164/22 – CC/686/22). 
 
 

വിഷ ം:- പതി  സര്ല്  ലഡവല ്ലമന്റ് ഒഫീസിന് ലഔട്ടിടം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് 
സ്ഥലം വാങ്ങുന്നത് സം്ധിചിച.് 

 

 

 ട്ടിഔജാതി  ട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄെിലന്റ 25.02.2021 ലല ഈത്തരവ പ്രഔാരം 
 രെ ില്  രു  ട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന ഒഫീസ് ഄള്വദിചിട്ടുണ്ട്. ആകൊള്  ഇ ഒഫീസ് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്  രെ കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് ഒഫീസ് ലഔട്ടിടത്തിലാണ്. സര്ല്  
ലഡവല ്ലമന്റ് ഒഫീസിനാ ി പ്രകതേഔ ലഔട്ടിടം നിര്മ്മികക്കണ്ടതുണ്ട്. ആതിനാ ി സ്ഥലം 
വാങ്ങുന്നതിന് കലാക്കു  ഞ്ചാ ത്ത് കപ്രാജടര് തയ്യാറാക്കി ിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

 
 

 

കപ്രാ.നം: 118/23 ഄടങ്കല്          4,95,000/- രൂ  
(എസ്.സി. ി) 

ക ര്  ട്ടിഔജാതി വി ാഖത്തില്ലെട്ട ക്ഷീരഔര്ഷഔര്ക്ക് ഔറവ ന്ത്രം 
വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹാ ം 

കപ്രാ.നം: 64/23 ഄടങ്കല്  8,40,000 /-രൂ  
 എസ്.സി. ി 6,30,000 രൂ  
 ഗുണക ാക്തൃ വിഹിതം 2,10,000 രൂ  
ക ര് വനിതാ ഔറവ  പത വാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി  

കപ്രാ.നം: 119/23 ഄടങ്കല്   10,00,000/- രൂ  
(റൃി.എസ്. ി) 

ക ര്  ട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന ഒഫീസിന് സ്ഥലം വാ്ല്  
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4.30  രാമന്തളി  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത്   
രാമന്തളി ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 13-ാാാം വാര്ഡ് ലമമ്പറുലട 11.10.200-ലല ഔത്്ത  (SRG 1226/22) 
 

വിഷ ം:-  യ്യന്നൂര്  കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് മുകകന 6 മീറൃര്  വീതി ില്  ൄറവള പ 
കറാഡ് ടാര്  ലചയ്യുന്നത് സം്ധിചിച ് 

 

 യ്യന്നൂര്  കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്തില്ലെടുത്തണന്ന രാമന്തളി ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലല 13-ാാാം 
വാര്ഡ്  വികല്ലജ് ഒഫീസ് –പടെക്കുത്തറ നാ ര്  സമുദാ ം ശ്മശാനം കറാഡ് ടാര്  ലചയ്യുന്നതിന് 
കപ്രാജടര് കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് ഏലറൃടുത്തണത്തിട്ടുണ്ട്.  ഇ കറാഡിന് 4.5 മീറൃര്  മാത്രമാണ്  
വീതിയുള പത്. കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്തിന് 6 മീറൃറിള് മുഔളിലുള പ കറായിഔളാണ് ഏലറൃടുത്തണക്കാവന്നത്. 
കറാഡിലന്റ വീതി ട്ടാ   സാധിക്കുഔ ില്ല. ഄതിനാല്  പ്രസ്തുത കറാഡ് കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് 
വിഹിതം ഈ ക ാഖിച ് ടാര്  ലചയ്യാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

 
   

4.31   ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്്ത  
ഔണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 17.10.2022-ലല ഔത്തും ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 
ലസക്രട്ടറിയുലട 29.09.2022-ലല  B5-2784/22-ാാാം നമ്പര്   ഔത്തും    (SRG 1169/22 – 
CC/657/22) 

 

വിഷ ം:-  ാടേം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തില്  മിനി കസ്റ്റഡി ം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് 
ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം വഔ ിരുത്തി  തുഔ നല്ൄന്നതു സം്ധിചിച ്  

 

 
 

ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ത്തുെറമ്പ്  കലാക്ക്   ഞ്ചാ ത്തു മുകകന   ാടേം  
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തില്  മിനി കസ്റ്റഡി ം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത്  കപ്രാജടര് 
ഏലറൃടുത്തണത്തിരുന്ന. ആതള്സരിച ്  30.00 ലക്ഷം രൂ  ത്തു റമ്പ്  കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് 
ലസക്രട്ടറിക്ക് 26.03.2022-ന് സഔമാറുഔയും ലച. തു. എന്നാല്  സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിലന്റ  
രജികേഷ   നട ടി പൂര്ത്തി ാക്കാത്തതിനാല്  തുഔ വിനിക ാഖിക്കാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല.  തുഔ 
ലാപ്സാ ി.  ആകൊള്  രജികേഷ   നട ടി പൂര്ത്തി ാക്കി. 24,51,846 രൂ  സ്ഥലമുടമയ്ക്ക്  
നല്ഔണം. കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് അവശേലെട്ട പ്രഔാരം ഇ തുഔ നല്ഔാ   ജില്ലാ 
 ഞ്ചാ ത്ത് 25.00 ലക്ഷം രൂ യുലട കപ്രാജടര് ഇ വര്ഷം  ില്തി ില്  ഈള്ലെടുത്തണത്തി ിട്ടുണ്ട്.  
ഇ തുഔ  കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്തിന് സഔമാറാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

   
4.32  ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്്ത  

ഔണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 17.10.2022-ലല ഔത്്ത (SRG 1171/22 – CC/670/22) 
 

വിഷ ം:- ശ്മശാനത്തിന് തലറൄമതില്  നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷലമടുത്തണത്ത  
കപ്രാജടര് പ്രഔാരമുള പ  തുഔ നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച ് 

 

 

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

ഄടങ്കല്  30,00,000/- രൂ  
(വിഔസനഫണ്ട് - ജനറല് ) 
(ഇ വര്ഷലത്ത ഄടങ്കല്  

25,00,000 രൂ   വിഔസനഫണ്ട് 
ജനറല് ) 

ക ര് ഔളിസ്ഥലം വാ്ല്  - ഗ്രാമ/കലാക്്ക  ഞ്ചാ ത്തുഔള്ക്്ക  
ധനസഹാ ം  

കപ്രാ.നം: 392/22 
 

ഄടങ്കല്  14,00,000/- രൂ  
   (വിഔസന ഫണ്ട് - ജനറല് ) 

 
ക ര് ശ്മശാനത്തിന് തലറൄമതില്  നിര്മ്മാണം  - നടുത്തണവില്  

ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിന് ധനസഹാ ം  
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നടുത്തണവില്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തില്  ശ്മശാനത്തിന് ധനസഹാ ം  നല്ൄന്നതിന്   ഔഴിഞ്ഞ 
വര്ഷം കപ്രാജടര്  ഈള്ലെടുത്തണത്തിരുന്ന.  നടുത്തണവില്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് ലസക്രട്ടറി 26.03.2022 ല്  
13,10,704 രൂ യും റിഔൃിസിഷ   നല്ഔി. ആതള്സരിച ് 30.03.2022-ല്  രഷറി ില്  ്ില്  
സമര്െിച്ചു. ്ില്  ഄകന്ന ദിവസം   ാസാ ി എങ്കിലും  മാര്ച ് 31-നഔം  തുഔ ഔരാറുഔാരന് 
നല്ഔാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല. തുഔ ലാപ്സാ ി ക ാ ി. ഇ തുഔ ഄള്വദിക്കണലമന്ന് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 
അവശേലെട്ട പ്രഔാരം ഇ വര്ഷം  കപ്രാജടര് ഏലറൃടുത്തണത്തിട്ടുണ്ട്. ഇ തുഔ വീണ്ടും ഄള്വദിക്കാ   
ഄള്മതി  അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

   
4.33 ആടുത്തണക്കി ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്്ത  

ആടുത്തണക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 20.10.2022 ലല ഔത്്ത  (SRG 1178/22 – CC 688/22) 
 

വിഷ ം:- തല നാട് ജ ്ഹിന്ദ് സലനറി ലഔട്ടിടം പൂര്ത്തി ാക്കുന്നതു 
സം്ധിചിച.് 

 
 

ആടുത്തണക്കി ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 2019-20 വര്ഷം തല നാട് ജ ്ഹിന്ദ് സലനറി ലഔട്ടിട 
നിര്മ്മാണത്തിന് 10.00 ലക്ഷം രൂ  വഔ ിരുത്തി േറെര്  വര്ക്കുഔള്  പൂര്ത്തി ാക്കി. ഇ ലഔട്ടിട 
നിര്മ്മാണം ഇ വര്ഷം പൂര്ത്തി ാക്കാ   10.00 ലക്ഷം രൂ  വഔ ിരുത്തി ിട്ടുണ്ട്.  തിനാലാം 
 ഞ്ചവും ര  ില്തി മാര്ഗകരകപ്രഔാരം ലഔട്ടിട നിര്മ്മാണം ഗ്രാമ/കലാക്ക് 
 ഞ്ചാ ത്തുഔള്ക്കും നഖരസ ഔള്ക്കുമാണ് ഏലറൃടുത്തണക്കാവന്നത്. കനരലത്ത തുട്ി  
നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തി ാക്കാനാ തിനാല്  ഇ കപ്രാജടുകള നടൊക്കാ   ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.   
  
 

4.34   രണിക്കാവ് കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്്ത    
അലപ്പുഴ   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട  29.10.202-ലല  ഔത്ത് (SRG /1237/22  - CC-735/22) 
 

വിഷ ം:- വക ാജന്ള്ക്ക് പ്രകതേഔമാ ി മുറി 

  
 

വക ാജന്ള്ക്ക് പ്രകതേഔമാ ി മുറി നിര്മ്മിച്ചു നല്ൄന്നതിനാണ് കപ്രാജടര്.  
വക ാജന്ള്ക്ക് ഔട്ടില്  ല ിചിട്ടുള പവരും  60 വ സമുിള് മുഔളില്  ഈള പവര്ക്കുമാണ് മുറി 
നിര്മ്മിച്ചു നല്ഔാ   ഈകേശിക്കുന്നത്.  രമാവധി 2.50 ലക്ഷം  രൂ  നല്ഔി  കടാ ിലറൃ് 
സൗഔരേമടക്കമുള പ മുറി ാണ് ഈകേശിക്കുന്നത്. ഇ കപ്രാജടര് നടൊക്കാ   ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

   
 

4.35 ളാലം  കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്്ത  
കഔാട്ട ം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട  29.12.2022-ലല ഔത്തും  ളാലം കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് 
 രണസമിതിയുലട 28.11.22-ലല 1(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 1452/22 – CC/927/22) 
 

വിഷ ം:- അറു മീറൃറില്  ൄറഞ്ഞ വീതിയുള പ കറായി നിര്മ്മാണം നടത്തുന്നത് 
സം്ധിചിച ് 
 

 

 

കപ്രാ.നം: 496/23 ഄടങ്കല്          10,00,000/- രൂ  
(സി.എഫ്.സി ല് ിസിഔ് ഗ്രാന്റ് ) 

ക ര് ആടുത്തണക്കി ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്്ത – അലകക്കാട് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത 
തല നാട് ജ  ാരത് സലനറി 

കപ്രാ.നം: 69/2023 ഄടങ്കല്  32,50,000 രൂ  
 

ക ര് വക ാജന സൗഹൃദ മുറി 
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ലഔാഴുവനാല്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തില്  മൂഴ ില്  -മണി ്ാട് കറാഡിലല ഔലുങ്ക് MPLAD 
ഫണ്ട് ഈ ക ാഖിച ് നിര്മ്മിക്കുന്നണ്ട്. ഔലുങ്കിന് ഄകപ്രാച ് കറാഡ് നിര്മ്മിക്കണം. ഄകപ്രാച ്
കറാഡിന്  4 മീറൃര്  മാത്രമാണ് വീതി.  കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് മുകകന  ഇ കറാഡ് നിര്മ്മാണം 
നടത്താ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

   

 
4.36 കഔാഴികക്കാട് കഔാര്െകറഷ   
്ഹു.കഔാഴികക്കാട് കഔാര്െകറഷ   കമ റുലട 06.06.2022 ലല D1/10453/13-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
കഔാര്െകറഷ   ഔൗണ്സിലിലന്റ 31.05.2022 ലല 135-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 1285/22 – 
LSGD-FM1/211/2022 - LSGD)  

 

 

വിഷ ം:- കനാണ്കറാഡ് ലമ ിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് കഔാര്െകറഷലന്റ സൃന്തം ലഔട്ടിടത്തിലന്റ 
ലമ ിന്റന സ് പ്രവൃത്തിക്ക് ഈ ക ാഖിക്കാ   ഄള്മതി സം്ധിചിച.്  

 

കഔാഴികക്കാട് കഔാര്െകറഷന് സഔമാറിക്കിട്ടി  സ്ഥാ ന്ടെലട ലമ ിന്റ സിന് 
കനാണ്  കറാഡ് ലമ ിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് ഈ ക ാഖിക്കുന്നണ്ട്.  ലകൊഴും കനാണ്കറാഡ് 
ലമ ിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് മിചം വരുന്നണ്ട്. കഔാര്െകറഷലന്റ അിി ില്ലെട്ട ലഔട്ടിട്ടെലട 
ഄറൃൄറൃെണിക്ക് കനാണ്കറാഡ് ലമ ിന്റന സ്  ഗ്രാന്റ് റൃത്തവണ ഈ ക ാഖിക്കാ   ഄള്മതി 
നല്ഔണലമന്നാവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.  
 
 

4.37  ാന ര്  കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് 
 

ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 29.08.2022 ലല ഔത്തും  ാന ര്  കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് 
 രണസമിതിയുലട 27.07.2022 ലല 5(1)/22-23-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും   (SRG 914/22 – CC /453/22). 

 

വിഷ ം:- കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് ഒഫീസില്  ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാ ിക്കുന്നതു സം്ധിചിച.് 
 

 

കപ്രാ.നം: 71/23 ഄടങ്കല്   20,00,000 രൂ  
(ലമ ിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് -കനാണ്  കറാഡ് ) 

ക ര് കലാക്ക് ഒഫീസ് സമുച ത്തില്  ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാ ിക്കല്   

 
കലാക്്ക  ഞ്ചാ ത്്ത ഒഫീസ് ലഔട്ടിട സമുച ത്തില്  കനാണ്കറാഡ് ലമ ിന്റന സ് 

ഗ്രാന്റ് ഈ ക ാഖിച ് ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാ ിക്കുന്നതിള്ള പ കപ്രാജടരിന് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി 
ഄള്മതി നിരസിച്ചു. കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുലട ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
 

 

4.38  ഔടക്ാട് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാപ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 30.11.2022 ലല ഔത്തും ഔടക്ാടുത്തണ ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലന്റ 
20.09.2022 ലല 1(2)-ാാാം നമ്പര്   രണസമിതി തീരുമാനവം  (SRG 1441/22 – CC/754/22)  

 

വിഷ ം:- ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലല വിവിധ കറായിഔള്  ലമ ിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് (കറാഡ് ) 
ഈ ക ാഖിച ്കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ് നടത്തുന്നതു സം്ധിചിച.് 
 

ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് താലഴ  റയുന്ന 13 കറായിഔള്  കഔാണ്ക്രീറൃ് ലചയ്യുന്നതിന് ലമ ിന്റന സ്  
ഗ്രാന്റ് (കറാഡ് ) ഈ ക ാഖിച ് കപ്രാജടര് ഏലറൃടുത്തണത്തിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄള്മതി 
നല്ഔണലമന്നാവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

കപ്രാ.നം: 109/23 ഄടങ്കല്  7,00,000/-  രൂ  
 തനത് ഫണ്ട് 4,50,000 /-രൂ  
 ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം   2,50,000 രൂ  
ക ര് ലഔാഴുവനാല്   ഞ്ചാ ത്ത് –മൂഴ ില്  - മണി ്ാട് കറാഡ് 

ഔലുങ്കിന് ഄകപ്രാച ്കറാഡ് നിര്മ്മാണം 
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ക്രമ 
നമ്പര്  

കപ്രാജ്ടര് 
നമ്പര്  

കപ്രാജടരിലന്റ ക ര് തുഔ 
(രൂ ) 

1 200/23 മണ്ടം റമ്പ് മിചഭൂമി കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ് 12,69,000 
2 210/23 സഔൄള്ര ഄമ്പലം സസഡ് കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ് 5,00,000 
3 215/23 ഈമ്മര്  മുസ്ലി ാര്  കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ് 7,50,000 
4 218/23  ന്തം പലാക്കല്  കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ് 6,00,000 
5 220/23 നസ്രത്ത് കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ് 5,00,000 
6 224/23 മഠത്തില്ഞാലില്  കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ് 2,00,000 
7 230/23  ചിറമനക്ാട് ലവടെകത്തടത്ത് കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ് 4,00,000 
8 236/23 ്ിര്ി കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ് 8,00,000 
9 238/23 ൄഞ്ഞിതറ ില്  കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ് 5,00,000 
10 241/23 ആയ്യാല്  ജാറം ലിങ്ക് കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ് 5,00,000 
11 270/23 കചലപ്പുഴ  ാലം കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ് 6,00,000 
12 272/23 ആള ത് ഫാം കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ്  5,00,000 
13  അള്ലസ ിന്റ്സ് കഔാകളജ് എ.ലഔ.ജി കറാഡ് 

കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ് 
2,50,000 

 
  
4.39  ട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 17.10.2022 ലല ഔത്തും  ട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 
 രണസമിതിയുലട 06.10.2022 ലല 1(2/1)-ാാാംനമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 1233/22 – CC 696/22) 
 
വിഷ ം:-  ട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത ഒഫീസ് ലഔട്ടിടം ലമ ിന്റന സ് 

നടത്തുന്നത് സം്ധിചിച.് 

 
 

 ഞ്ചാ ത്ത് ഒഫീസ് ലഔട്ടിടം  വിസ്തൃതി ട്ടി നവീഔരിക്കുന്നതിന് ്ഹുവര്ഷ കപ്രാജടര് 
എടുത്തണത്തിട്ടുണ്ട്.  ഞ്ചാ ത്ത് ഒഫീസ് ലഔട്ടിടത്തില്  ഄസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീ റുലട ഒഫീസ്, 
വികല്ലജ് എക്സ്റൃ ഷ   ഒഫീസറുലട ഒഫീസ്, ICDS ഒഫീസ്, ൄടുത്തണ്്ധയീ ഒഫീസ്, കഹാമിക ാ 
അപത ത്രി എന്നിവയും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നണ്ട്. ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് ഒഫീസ് ലഔട്ടിടം 
നവീഔരിക്കുന്നതിന് 26.96 ലക്ഷം രൂ  ലമ ിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് (കനാണ്കറാഡ് ) 
ഈള്ലെടുത്തണത്തി ിട്ടുണ്ട്. ഇ കപ്രാജടര് നടൊക്കാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. SGSY ലഔട്ടിടം 
ലമ ിന്റന സ് എന്നാണ് കപ്രാജടരിന് ക രിട്ടിരിക്കുന്നലതങ്കിലും  ഞ്ചാ ത്തു ലഔട്ടിടത്തിലന്റ 
നവീഔരണമാണ് ഈകേശിക്കുന്നത്.   
  
4.40  മുട്ടാര്   ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത്    

അലപ്പുഴ   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട  29.10.2022-ലല  ഔത്തും മുട്ടാര്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത്  
 രണ സമിതിയുലട 30.09.2022-ലല 1(4) –ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG 1232/22  CC-655/22) 
 
വിഷ ം:- ലമ ിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് (കറാഡ് ) ഈ ക ാഖിച ് കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറൄ  

ലചയ്യുന്നതു സം്ധിചിച ്
 

  

കപ്രാ.നം: 163/23 ഄടങ്കല്  2022-23        48,00,000/- രൂ  
ലമ ിന്റന  സ് ഗ്രാന്റ് - കറാഡിതരം 26,96,384 രൂ  

തനത് ഫണ്ട് 21,03,616 രൂ  
2023-24 (തനത് ഫണ്ട് ) 27,00,000 രൂ  

ക ര് SGSY ലഔട്ടിടം ലമ ിന്റന സ് 
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ലമ ിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് (കറാഡ് ) ഈ ക ാഖിച ്  മുഔളില്   റഞ്ഞ കറാഡ് പതി  
കഔാണ്ക്രീറൃിംഖികനാ – ടാറിംഖികനാ ഄള്മതി നല്ഔണലമന്ന് അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

 
  
4.41  കമലാറര്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത    

മലപ്പുറം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട  04.11.2022-ലല  ഔത്തും കമലാറര്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 
 രണ സമിതിയുലട 16.09.2022-ലല 1(7) –ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG 1248/22  CC-630/22) 
 
വിഷ ം:- ലമ ിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് (കറാഡ് ) ഈ ക ാഖിച ്  ടാറിംഖ്/ 

കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ് നടത്താ   ഄള്മതി സം്ധിചിച  ്
 

  

 
 

ലമ ിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് (കറാഡ് ) ഈ ക ാഖിച ്  മുഔളില്െറഞ്ഞ  കറാഡ് 
കഔാണ്ക്രീറൃിംകഖാ ടാറിംകഖാ ലചയ്യുന്നതിന്  ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

   

4.42 ട്ടിക്കല്   ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത    
ട്ടിക്കല്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് ലസക്രട്ടറിയുലട 03.01.2023-ലല SC2 - 1517/2023--ാാാം  നമ്പര്  
ഔത്തും ട്ടിക്കല്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത്  രണസമിതിയുലട 31.12.2022-ലല  1(2)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുമാനവം (SRG 16/23)  
 

വിഷ ം:- 
 

കനാണ്കറാഡ് ലമ ിന്റന സ്  ഗ്രാന്റ് ഈ ക ാഖിച ്  ഄങ്കണവാടി 
ലഔട്ടിടം നിര്മ്മിക്കുന്നത് സം്ധിചിച ്

 
 

MGNREGS ലന്റയും (ലതാഴില്ദിനവം സാധന സാമഗ്രിഔടെം) സര്ക്കാര്  വിഹിതവം  
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതവം  ഈ ക ാഖിച ്  ഄങ്കവാടി ലഔട്ടിടം നിര്മ്മിക്കാനാണ് കപ്രാജടര്. 
16.10.2021-ലല പ്രള ത്തില്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലല കറായിഔടെം  ാല്ടെം നശിചതടക്കം വലി  
നാശ നടമുണ്ടാ തിനാല്  വിഔസനഫകണ്ടാ മറൄ വിഹിതകമാ ഄങ്കണവാടി ലഔട്ടിടത്തിന് 
ഔലണ്ടത്താ   ഔഴിയുന്നില്ല. ഄതിനാല്  ലമ ിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് (കനാണ്കറാഡ് ) വിഹിതത്തില്  
നിന്ന് 7.00 ലക്ഷം രൂ  ഈള്ലെടുത്തണത്തി  ഄങ്കണവാടി ലഔട്ടിടം നിര്മ്മിക്കാ   ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. ഇ തുഔ MGNREGS ഡ റടരര്ക്ക് ലഡകൊസിറൃ് ലചയ്ത് ലഔട്ടിടം  
നിര്മ്മിക്കാനാണ് ഈകേശിക്കുന്നത്. 

   

 
 

കപ്രാ.നം: 74/2023 ഄടങ്കല്  3,94,089 രൂ  
(ലമ ിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് – കറാഡ് ) 

 
ക ര് സഔതവന ടി മുതല്  ലചറുഔാടുത്തണവലര  കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ്  

കപ്രാ.നം: 219/2023 ഄടങ്കല്               2,11,000 രൂ  
(ലമ ിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് – കറാഡ് ) 

 
ക ര് കതാണിൊടം ഄങ്കണവാടി കറാഡ് 

കപ്രാ.നം: 193/23 ഄടങ്കല്              15,00,000/-  രൂ  
 ലമ ിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് - കനാണ്കറാഡ് 7,00,000 രൂ  
 MGNREGS 5,00,000 രൂ  
 സര്ക്കാര്  വിഹിതം   3,00,000 രൂ  
ക ര് ഈരുടെലമാട്ട ഄങ്കണവാടി  ലഔട്ടിട നിര്മ്മാണം  
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4.43  ലച്മനാട്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത്   
എറണാൄളം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട  11.10.2022-ലല ഔത്തും ലച്മനാട്  
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 19.05.2022 –ലല A4 – 303 / 2018-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും   (SRG 
1129/22  CC-626/22) 
 
വിഷ ം:-  ഠനമുറിക്ക് ധനസഹാ ം നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച ് 

 

  

 

 ട്ടിഔജാതി  വിദോര്ഥിഔള്ക്കുള പ കപ്രാജടര് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് ഏലറൃടുത്തണത്ത് 
നടത്തുന്നണ്ട്.   ഠനമുറിക്കാ ി നല്ഔാവന്ന  രമാവധി തുഔ 2.00 ലക്ഷം രൂ  ാണ്. എന്നാല്  
ഄവസാന ഖയി  നല്ൄന്നത് വാലുകവഷ   ഄള്സരിച്ചുള പ ്ാക്കി തുഔ ാണ് (രണ്ടു ലക്ഷം 
രൂ  ില്   രിമിതലെടുത്തണത്തി). എന്നാല്   ട്ടിഔജാതി വിഔസനവൄെ്  ഠന മുറിക്ക് ധനസഹാ ം 
നല്ൄകമ്പാള്  120 ചതുര്ധയ ഄടി വിിീര്ണ്ണമുള പ  ഠനമുറി  ണിയുകമ്പാള്  2.00 ലക്ഷം രൂ യും 
നല്ൄന്നണ്ട്. മാര്ഗകരക ില്   റയും പ്രഔാരം 120 ചതുര്ധയ ഄടി  വിിീര്ണ്ണമുള പ  ഠനമുറി 
നിര്മ്മിക്കുന്ന എല്ലാവര്ക്കും 2.00 ലക്ഷം രൂ  നല്ഔണലമന്നാവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

 
   

4.44  ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത്  
ഔണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 17.10.2022-ലല ഔത്്ത (SRG 1170/22 – CC/658/22) 

 
വിഷ ം:- ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഗുണക ാക്തൃ ലിസ്റ്റിലുള പ  ട്ടിഔജാതി 

വി ാഖത്തില്ലെട്ട വിദോര്ഥിക്ക്  കരാളര്ഷിെ് നല്ൄന്നതു 
സം്ധിചിച ് 
 

 

ഈന്നത  ഠനം നടത്തുന്ന  ട്ടിഔജാതി വി ാഖത്തില്ലെട്ട വിദോര്ഥിഔള്ക്്ക  
കരാളര്ഷിെ്  നല്ൄന്നതിന് ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് കപ്രാജടര് ഏലറൃടുത്തണത്തിരുന്ന. 
ആതള്സരിച ്  ഄര്ു .ലഔ. “നളിനം” ഔാക്കത്തുരുത്തി എന്ന വിദോര്ഥിക്ക്  കരാളര്ഷിെ് 
്ാങ്ക് ഄക്കൗണ്ടികലയ്ക്ക് നല്ഔി ിരുന്നലവങ്കിലും ഄക്കൗണ്ട് നിലവിലില്ലാ ിരുന്നതിനാല്  തുഔ 
സര്ക്കാരികലയ്ക്ക്  റീഫണ്ടാ ി. ആത് ജില്ലാ  ട്ടിഔജാതി വിഔസന ഒഫീസര്  ഄകനൃഷിച ് 
ഈറൊക്കി ിട്ടുണ്ട്. ഇ തുഔ ്ധയീ. ഄര്ു . ലഔ. എന്ന വിദോര്ഥിക്ക് ഇ വര്ഷം 
നല് ൄ ന്നതിന് പ്രകതേഔ ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
 

4.45  തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്്ത 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാപ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 2.11.2022 ലല ഔത്തും തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 
 രണസമിതിയുലട 18.10.2022 ലല 12/12(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം   (SRG 1246/22 – CC/736/22)  

 

വിഷ ം:- ഄ േിവിദേരാ   ട്ടിഔജാതി യുവജന്ള്ക്ക്  രിശീലനം നല്ൄന്നതിന് 
സസ്റ്റ ന്റ് വര്ില്ിെിക്കണലമന്നതു സം്ധിചിച.് 
 
 
 
 

 

 
 

കപ്രാ.നം: 169/2019 ഄടങ്കല്               2,50,000 രൂ  
(കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം ) 

ക ര്  ട്ടിഔജാതി വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്  ഠനമുറി 

കപ്രാ.നം: 164/22 
 

ഄടങ്കല്  53,00,000/- രൂ  
   (എസ്.സി. ി) 

ക ര് ഈന്നത  ഠനം നടത്തുന്ന വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കരാളര്ഷിെ്   
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 തിനാലാം  ഞ്ചവും ര ില്തി മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ഄ േിവിദേരാ  

യുവജന്ള്ക്ക്  സര്ക്കാര്  സ്ഥാ ന്ളില്   രിശീലനം നല്ൄന്നതിന് സസ്റ്റ ന്റ് നല്ഔാ   
ഄള്മതിയുണ്ട്. ക ാഖേതയുലട ഄടിസ്ഥാനത്തില്  രണ്ടു വര്ഷം  വലര വിവിധ നിരക്കിലാണ് 
(7000 രൂ  മുതല്  10000 രൂവ വലര) സസ്റ്റ ന്റ് നല്ൄന്നത്.  ട്ടിഔജാതി വിഔസന വൄെില്  
18,000 രൂ  വലര സസ്റ്റ ന്റ് നല്ൄന്നലണ്ടന്നം ഄതിനാല്  വൄെിലന്റ നിരക്കുമാ ി 
ഏഔീഔരിക്കണലമന്നം അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
 

  
 

4.46  തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്്ത 
 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 19.10.2022 ലല ഔത്തും തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്തു 
ലസക്രട്ടറിയുലട 29.12.2022 ലല DPT/A4/6430/21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും  (SRG 1173/22 – 
CC/676/22)  

 

   വിഷ ം:- സഹമാസ്റ്റ്/മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാ ിക്കുന്നതു സം്ധിചിച.് 
 

ജില്ല ിലല വിവിധ ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തുഔളിലല ല ാതു സ്ഥല്ളിലും എസ്.സി 
കഔാളനിഔളിലും സഹമാസ്റ്റ് / മിനിമാസ്റ്റ് സലറൄഔള്  സ്ഥാ ിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 
താലഴ  റയുന്ന കപ്രാജടുകളഔള്  ഏലറൃടുത്തണത്തിരിക്കുന്ന. ലതരുവ വിളക്കുഔള്  സ്ഥാ ിക്കാള്ള പ 
തലമതല ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തുഔള് ക്കാ തിനാല്  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുലട പ്രകതേഔാള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.  

 
ക്രമ 
നമ്പര്  

കപ്രാജടര് 
നമ്പര്  

കപ്രാജടരിലന്റ ക ര് വിഹിതം 
(രൂ ) 

1 604/23 തളിക്കുളം ഔയ്യമംഖലം തൃപ്ര ാര്  
ഡിവിഷള്ഔളിലല വിവിധ ്ീച്ചുഔളില്  
സഹമാസ്റ്റ്  

17,50,000 
(വിഔസനഫണ്ട് 
ജനറല് ) 

2 620/23 ഔടപ്പുറം ഡിവിഷനിലല എസ്.സി 
കഔാളനിഔളില്  മിനി മാസ്റ്റ് സലറൃ് സ്ഥാ ിക്കല്  

10,00,000 
(എസ്.സി. ി) 

3 752/23  റപ്പുക്കര ഡിവിഷനിലല വിവിധ എസ്.സി 
കഔാളനിഔളില്  മിനിമാസ്റ്റ് സലറൃ് സ്ഥാ ിക്കല്  

18,00,000 
(എസ്.സി. ി) 
 

4 759/23 ചൂണ്ടല്  എസ്.സി കഔാളനി ില്  മിനിമാസ്റ്റ് 
സലറൃ് സ്ഥാ ിക്കല്  

10,00,000 
(എസ്.സി. ി) 

5 785/23 വടകക്കക്കാട് ഡിവിഷനിലല വിവിധ എസ്.സി 
കഔാളനി ില്  മിനിമാസ്റ്റ് സലറൃ് സ്ഥാ ിക്കല്  

11,82,191 
(എസ്.സി. ി) 

6 789/23  റപ്പുക്കര ഡിവിഷനിലല മുരി ാട്  റപ്പുക്കര 
പൂമംഖലം കവളൂക്കര ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തുഔളില്  
മിനിമാസ്റ്റ് സലറൃ് സ്ഥാ ിക്കല്  

10,00,000 
(വിഔസനഫണ്ട് – 
ജനറല് ) 

7 801/23 ഔടവല്ലൂര്   ഞ്ചാ ത്ത് നാ ാടി കഔാളനിഔളില്  
മിനിമാസ്റ്റ് സലറൃ് സ്ഥാ ിക്കല്  

2,00,000 
(എസ്.സി. ി) 

8 816/23 അതിരെള പി ഡിവിഷനിലല വിവിധ  ട്ടിഔജാതി 
കഔാളനിഔളില്  മിനിമാസ്റ്റ് സലറൃ് സ്ഥാ ിക്കല്  

30,00,000 
(എസ്.സി. ി) 

കപ്രാ.നം: 986/23 ഄടങ്കല്                 20,00,000/- രൂ  
(എസ്.സി. ി)  

ക ര് ഄ േിവിദേരാ  എസ്.സി വനിതഔള്ക്ക് സര്ക്കാര്  
സ്ഥാ ന്ളില്   രിശീലനം 
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9 817/23 മാള ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് എസ്.സി 

കഔാളനിഔളില്  കമാകഡണ്   ാറക്കൂട്ടം മിനി 
മാസ്റ്റ് സലറൃ് സ്ഥാ ിക്കല്  

5,00,000 
(എസ്.സി. ി) 

10 818/23 കവളൂക്കര ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത്  റക്കാട്ടുൄന്ന് 
ഄയ്യെ   ഔാവ് എസ്.സി കഔാളനിഔളില്  മിനി 
മാസ്റ്റ് സ്ഥാ ിക്കല്   

5,00,000 
(എസ്.സി. ി) 

11 821/23 അളൂര്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് മാറാട്ടു ൄന്ന് എസ്.സി 
കഔാളനിഔളില്  മിനിമാസ്റ്റ് സലറൃ് സ്ഥാ ിക്കല്  

5,00,000 
(എസ്.സി. ി) 

12 839/23  ീചി ഡിവിഷനിലല എസ്.സി കഔാളനിഔളില്  
മിനിമാസ്റ്റ് സലറൃ് സ്ഥാ ിക്കല്  

10,00,000 
(എസ്.സി. ി) 

13 855/23 എസ്.എ .പരം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 19, 21 
വാര്യിഔളില്  ഔടപ്പുറത്ത് സഹമാസ്റ്റ് സലറൃ് 

3,00,000 
(വിഔസനഫണ്ട് – 
ജനറല് ) 

14 859/23  ീചി ഡിവിഷനിലല ലഔാഴുക്കുള പി ശാന്തി നഖര്  
 യ്യനം എസ്.സി കഔാളനി ഈല്ലാസ് നഖര്  
എന്നീ എസ്.സി കഔാളനിഔളില്  മിനിമാസ്റ്റ് 
സലറൃ് സ്ഥാ ിക്കല്  

10,00,000 
(എസ്.സി. ി) 

15 869/23 ല രിഞ്ഞാനം  ഞ്ചാ ത്ത് – 
്ധയീനാരാ ണപരം  ഞ്ചാ ത്തിലല 14 
വാര്യിഔളിലല എസ്.സി കഔാളനി ില്  
സഹമാസ്റ്റ് സലറൃ് 

12,00,000 
(എസ്.സി. ി) 

  അലഔ 1,59,32,191 രൂ  
 

 
   

4.47  നചിക്കാട് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 
കഔാട്ട ംജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 22.11.2022 ലല ഔത്തും  നചിക്കാട് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 
 രണസമിതിയുലട 24.09.2022 ലല 2(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 1470/22 – CC/789/22) 

 
വിഷ ം:- ലതരുവ വിളക്കു  രിലാനത്തിള്ള പ ആലക്ട്രീഷേന്മാരുലട കവതനം 

വര്ില്ിെിക്കണലമന്നതു സം്ധിചിച.് 
 

 നചിക്കാട് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തില്  ലതരുവവിളക്കുഔടെലട  രി ാലനം എല്.ആ.ഡി ്ള്ബുഔടെം 
ഄള്്ധിച സാമഗ്രിഔടെം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് ലടണ്ടറിലൂലട കനരിട്ടു വാ്ി രണ്ട് 
ആലക്ട്രീഷനേന്മാലര നി മിചാണ് നടത്തുന്നത്. ആലക്ട്രീഷേന്മാരുലട ദിവസ കവതനം 700 രൂ ക ാ 
ക ാള്  ന്നിന് 75 രൂ ക ാ അണ് നല്ൄന്നത്. ഇ നിരക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് ഡ റടരറുലട 
17.8.2015 ലല G2-44274/2015-ാാാം നമ്പര്  ഈത്തരവ പ്രഔാരമുള പതാണ്. ഏഴുവര്ഷം മുമ്പുള പ ഇ 
നിരക്കും വേവസ്ഥയും താലഴ  റയും പ്രഔാരം  രിഷ്കരിക്കണലമന്ന് ആലക്ട്രീഷേന്മാര്  
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. ആതള്സരിച  രണസമിതി തീരുമാനകത്താലട കഔാഒര്ഡികനഷ   
ഔമ്മിറൃിയുലട  രിഖണനയ്ക്ക് നല്ഔി ിരിക്കുന്ന. 
 

1) ആലക്ട്രീഷേന്മാലര നി മിക്കുന്നതിന് ദിവസകവതനം എന്ന വേവസ്ഥ ഴിവാക്കി 
ഔരാറടിസ്ഥാനത്തിലാക്കണം. 

2) ധനവൄെിലന്റ 11.02.2021 ലല 29/2021/Fin ഈത്തരവി    റയും പ്രഔാരം ഔാറൃഖറി 2 
ഄള്സരിച്ചുള പ പ്രതിമാസ കവതനമാ  20065 രൂ  നല്ഔണം. 
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3) മഴയുള പ ദിവസ്ളില്  ഄ ഔടസാധേതയുള പതിനാല്  പ്രവര്ത്തി ലചയ്യാ   ഔഴി ില്ല. 
ഄ്ലനയുള പ ദി വസ്ളില്  ഒഫീസില്  ഹാജരാ ി പ്പുവയ്ക്കുന്നലവങ്കില്പ്രസ്തുത 
ദിവസലത്ത കവതനം ഄള്വദിക്കണം.  

4)  ഞ്ചാ ത്തു ഡ റടരറുലട 17.08.2015 ലല ഈത്തരവ പ്രഔാരം രു ദിവസം 15 ള്ം 25 ള്ം 
ആടയ്ക്ക് ലതരുവവിളക്ക് റിെ ര്  ലചയ്യുന്നണ്ട് എന്നറപ്പു വരുത്തണലമന്ന വേവസ്ഥ 
ഴിവാക്കി  ഔരം എല്ലാ മാസവം ഄതതു വാര്യിഔളിലല ലതരുവ് വിളക്കുഔള്  
തൃപ്തിഔരമാ ി ലതളി ിച ്  രി ാലിചിട്ടുലണ്ടന്ന് ്ധിചലെട്ട വാര്ഡ് ലമമ്പര്  
സാക്ഷേലെടുത്തണത്തുന്നതള്സരിച ് കവതനം ഄള്വദിക്കുഔ. ഄല്ലാത്ത  ക്ഷം 
അള് ാതിഔമാ ി പ്രസ്തുത മാസലത്ത കവതനത്തില്  ൄറവ വരുത്തുന്ന രീതി 
സൃീഔരിക്കാവന്നതാണ്. 

 
 

4.48 ഄയ്യമ്പുഴ  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത  
എറണാൄളം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട  06.10.2022-ലല ഔത്ത്  (SRG 1098/22 – CC/511/22) 
 

വിഷ ം:- ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഗുണക ാക്തൃ ലിസ്റ്റില്  ഈണ്ടാ ിരുന്നവര്ക്ക്  ലാ ് 
കടാ ് നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച ്  

 

 

 ട്ടിഔജാതി വി ാഖത്തിലല 9 വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാ ് കടാ ് നല്ഔാ   2,99,550 രൂ  
വഔ ിരുത്തി ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം കപ്രാജടര് ഏലറൃടുത്തണത്തിരുന്ന. ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ആവര്ക്ക് സര്ക്കാര്  
നല്ഔി   ലസ്പസിഫികക്കഷ   പ്രഔാരം  GeM-ല്  ലാ ് കടാ ് വാ്ി നല്ഔാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല. 
ഇ വര്ഷം അലഔ ഄടങ്കല്  വര്ില്ിെിച ്സ്പില്  ഒവറാ ി കപ്രാജടര് തുടരുന്നണ്ട്. ഔഴിഞ്ഞ 
വര്ഷലത്ത 9 വിദോര്ഥിഔളില്  രണ്ട് വിദോര്ഥിഔള്  കഔാി് പൂര്ത്തി ാക്കി. കഔാി് 
പൂര്ത്തി ാക്കി  വിദോര്ഥിഔളടക്കം ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ലതരലഞ്ഞടുത്തണത്ത 9 ക ര്ക്ക്  ലാ ് കടാ ് 
നല്ഔാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

 
  
4.49  ാന ര്  നഖരസ   

സര്ക്കാരിലന്റ 01.12.2022-ലല DA1/415/22/തസൃ വ ഔത്തും   ാന ര്  നഖരസ ാ ലച ര്മാലന്റ 
19.11.2022-ലല P1/6338/20-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും (SRG 1380/22) 
 
വിഷ ം:- ലാ ് കടാ ്, ഔമ്പൂട്ടര്  വാങ്ങുന്നതിന് ലഔല്കരാണിന് ഄടച തുഔ 

തിരിലഔ  ല ിചത് ഈ ക ാഖിച ് ലാ ് കടാ ്/ഔമ്പൂട്ടര്  വാങ്ങുന്നത് 
സം്ധിചിച ്  

 

 

 

 

കപ്രാ.നം: 72/23 ഄടങ്കല്               3,23,050 രൂ  
(എസ്.സി. ി) 

ക ര്  ട്ടിഔജാതി വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാ ് കടാ ് വിതരണം 

(i) കപ്രാ.നം: 74/21 ഄടങ്കല്               3,53,977/- രൂ  
(എസ്.സി. ി) 

ക ര് എസ്.സി. വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാ ് കടാ ് വിതരണം  

(ii) കപ്രാ.നം: 80/22 ഄടങ്കല്  83,120/- രൂ  
(വിഔസന ഫണ്ട് – ജനറല് ) 

ക ര് വക ാമിത്രം  - ഔമ്പൂട്ടര്  വാ്ല്  

(iii)  കപ്രാ.നം: 26/21 ഄടങ്കല്             95,296/-രൂ  
(തനത് ഫണ്ട്) 

ക ര് തുടര്  സാക്ഷരത – ഔമ്പൂട്ടര്   വാ്ല്  
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മുഔളില്   റഞ്ഞ മൂന്ന കപ്രാജടുകളഔള്  പ്രഔാരം  ലാ ് കടാപം ഔമ്പൂട്ടറും വാങ്ങുന്നതിന് 

CPRCS മുകകന ലഔല്കരാണിന് തുഔ ലഡകൊസിറൃ് ലചയ്തിരുന്ന. ലഔല്കരാണ്  ലാ ് കടാപം 
ഔമ്പൂട്ടറും  നല്ഔാത്തതിനാല്   തുഔ തിരിലഔ നല്ഔി. ഇ തുഔ  നഖരസ യുലട  തനത് 
ഫണ്ടികലയ്ക്കാണ് നല്ഔി ത്.  കരകഔള്  പ്രഔാരം  കപ്രാജടര്  പൂര്ത്തി ാക്കി താ ാണ്  
ഔാണിക്കുന്നത് (തുഔ രഷറി ില്  നിന്നം മാറി തിനാല്  സ്പില്ഒവര്  അ ി എടുത്തണക്കാ   
ഔഴി ില്ല). എന്നാല്  ഗുണക ാക്താക്കള്ക്ക്  ഈ ഔരണ്ള്  നല്ഔി ിട്ടില്ല. ഄതിനാല്  
നിലവില്  തനത് ഫണ്ടികലയ്ക്ക് ലഔല്കരാണ്  തിരിചടച  തുഔ ഈ ക ാഖിച ്  മുഔളില്   റഞ്ഞ  
 ില്തിഔള്ക്ക് ലതരലഞ്ഞടുത്തണത്ത  ഄര്ഹതയുള പ ഗുണക ാക്താക്കള്ക്ക്  ലാ ് കടാ ്/ ഔമ്പൂട്ടര്  
വിതരണം ലചയ്യുന്നതിന് ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

   

4.50 ഔടക്ാട് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 10.11.2022 ലല ഔത്്ത  (SRG 1457/22 – CC/ 765/22) 
 

വിഷ ം:-  ട്ടിഔജാതി വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് സസക്കിള്  നല്ൄന്നതു സം്ധിചിച.് 

 

ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലല 8 മുതല്  10-ാാാം ക്ലാസ്സുവലരയുള പ വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് സസക്കിള്  
നല്ൄന്നതിള്ള പ കപ്രാജടരിന് ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

 

 
4.51 എരുമലെട്ടി  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത്    

തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 23.11.2022-ലല ഔത്്ത  (SRG 1474/22 - CC 791/22, SRG 
1475/22 - CC 793/22, SRG 1474/22 - CC 792/22)  
 

വിഷ ം:- വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് സസക്കിള്  നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച ്  
 

വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് സസക്കിള്  നല്ൄന്നതിന് താലഴെറയുന്ന കപ്രാജടുകളഔള്  വാര്ഷിഔ 
 ില്തി ില്  ഈള്ലെടുത്തണത്തി ിട്ടുണ്ട്. ആവ നടൊക്കാ   ഄള്മതി നല്ഔണലമന്നതു സം്ധിചിച ് 

 
ക്രമ 
നം 

കപ്രാ.നം. ക ര് ഄടങ്കല്  വി ാഖം 

1 200/23 വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് സസക്കിള്  
വിതരണം - ല ണ്ൄട്ടിഔള്   

2,00,000 ജനറല്  

2 208/23 ലഹസ്ക്കൂളില്   ഠിക്കുന്ന എസ്.സി. 
വി ാഖം അണ്ൄട്ടിഔള്ക്ക്  
സസക്കിള്  

1,50,000 എസ്.സി. ി 

3 202/23 വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് സസക്കിള്  
വിതരണം - അണ്ൄട്ടിഔള്  

1,50,000 ജനറല്  

4 185/23 സഹസ്ക്കൂളില്   ഠിക്കുന്ന എസ്.സി. 
വിദോര്ഥിനിഔള്ക്ക് സസക്കിള്   

2,50,000 എസ്.സി. ി 

 
  
 

 
 
 
 
 

കപ്രാ.നം: 234/23 ഄടങ്കല്          2,00,000/- രൂ  
(എസ്.സി. ി) 

ക ര്  ട്ടിഔജാതി വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് സസക്കിള്  
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4.52  ലഔാെം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത 
 ാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 15.12.2022 ലല ഔത്തും ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 
 രണസമിതിയുലട 3.11.2022 ലല 9(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  ഞ്ചാ ത്്ത ഡ റടരറുലട 
09.12.2022 ലല PAN/17331/2022-J1 (DP) നമ്പര്  ഔത്തും ഄള്്ധിച കരകഔടെം  (SRG 1444/22 – 
CC/910/22)  

 

വിഷ ം:- പതി കറാഡ് – ലചറുകഔാട് കറാഡ് ടാര്  ലചയ്യുന്നതു സം്ധിചിച.് 
 

 

ലഔാെം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലല 8-ാാാം വാര്ഡിലല പതി  കറാഡ് – ലചറുകഔാട് കറാഡ് 
ടാറു ലച. തു സഞ്ചാരക ാഖേമാക്കണലമന്നതു സം്ധിചിച ് ്ധയീ. രാമചന്ദ്ര .വി എന്ന അള്  
്ഹു. കഔരള സഹകക്കാടതി ില്  WP(c) No. 16306/2022-ാാാം നമ്പര്  അ ി കഔസ് ഫ ല്  
ലചയ്തിരുന്ന. ഇ കറാഡിലന്റ വശ്ള്  സമീ ത്തുള പവര്  സഔകയ്യറി ിട്ടുണ്ട്. ഇ കറാഡ് 
മാരാത്ത് എന്റര്സപ്രസസ് അന്റ് ക്രകഷി്, ഔാളാഞ്ചിറ ഗ്രാസനറൃ്സ് എന്നീ സ്ഥാ ന്ടെം 
ഈ ക ാഖിക്കുന്നണ്ട്. ്ഹു. സഹകക്കാടതിയുലട ഈത്തരവ പ്രഔാരം കഔസിലല ന്നം രണ്ടും 
എതിര്  ഔക്ഷിഔളാ  തകേശസൃ ം രണ വൄെ് ലസക്രട്ടറിക ാടുത്തണം ലഔാെം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 
ലസക്രട്ടറിക ാടുത്തണം കറാഡിന് അറുമാസത്തിനഔം ലമ ിന്റന സ് നടത്തണലമന്ന് ്ഹു. 
സഹകക്കാടതി ഈത്തരവാ ിട്ടുണ്ട്. കറായി നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് കഔസിലല അറാമലത്ത എതിര്  
ഔക്ഷി ാ  മാരാത്ത് എന്റര്  സപ്രസസ് അന്റ് ക്രകഷി് കറാഡ് നിര്മ്മാണത്തിള് 
ലപ്രാകൊസല്  തയ്യാറാക്കി ിട്ടുണ്ട്. ആതള്സരിച ് കറാഡ് ഖതാഖത ക ാഖേമാക്കുന്നതിന് 
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 3.11.2022 ലല 9(1)-ാാാം നമ്പര്  പ്രഔാരം  രണസമിതി തീരുമാനലമടുത്തണത്ത് 
തുടര്നട ടി സൃീഔരിക്കാ   ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തു ലസക്രട്ടറില  തലമതലലെടുത്തണത്തി ിട്ടുണ്ട്. 
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് എഞ്ചിനീ റിംഖ് വി ാഖം മുകകന കറായി നിര്മ്മാണം നടത്താവന്നതാലണന്ന് 
 ഞ്ചാ ത്തു ഡ റടരര്  ഄറി ിചിട്ടുണ്ട്. ആതിനാ ി എസ്റ്റികമറൃ് പ്രഔാരമുള പ തുഔ മുഔളില്  
 റഞ്ഞ സ്ഥാ നം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തില്  ഄടയ്ക്കണം. സാധനസാമഗ്രിഔള്  ക്രഷറുടമ 
നല്ൄഔ ാലണങ്കില്  ഄതിലന്റ വില ്ില്ലില്  നിന്ന ൄറവ ലചയ്യണം. ആതിള് തയ്യാറാഔാത്ത 
 ക്ഷം സര്ക്കാര്  ഄള്മതിക ാലട ക്രഷര്  ഈടമഔള്  സൃന്തം നില ില്  കറാഡ് ഖതാഖത 
ക ാഖേമാക്കുന്നതിന് ഄള്മതി  രിഖണിക്കാവന്നതാലണന്നം  ഞ്ചാ ത്ത് ഡ റടരര്  
ഄറി ിചിട്ടുണ്ട്. 

 
ആതികന്മല്  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുലട ഄള്മതി സം്ധിചിച.് 
 

4.53  കവ്ര ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 18.11.2022  ലല ഔത്്ത  (SRG 1437/22 – CC/779/22)  
 

വിഷ ം:- ല ാതു വി ാഖത്തിന് ൄടിലവള പ വിതരണം സം്ധിചിച ്(പനര്  സമര്െിചത് ) 
 

 
 

ല ാതുവി ാഖത്തിന് ൄടിലവള പ ടാങ്ക് വിതരണം നടത്തുന്നതിള്ള പ കപ്രാജടരിന് 21.10.2022 ലല 
കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി ഄള്മതി നിരസിചിരുന്ന. ആതു പനഃ രികശാധിക്കണ 
ലമന്നാവശേലെട്ടു ലഔാണ്ട് ഄള്മതിക്കാ ി വീണ്ടും സമര്െിചിരിക്കുന്ന. 

  
 

 

കപ്രാ.നം: 8/23 ഄടങ്കല്                 27,60,000/- രൂ  

സി.എഫ്.സി സറൃഡ് ഫണ്ട് 20,70,000 രൂ  
ഗുണക ാക്തൃ വിഹിതം 6,90,000 രൂ   

ക ര് ൄടിലവള പ ടാങ്ക് വിതരണം – ജനറല്  
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4.54  അലപ്പുഴ  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട  15.11.2022-ലല ഔത്തും അലപ്പുഴ ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 
പ്രസിഡിന്റിലന്റ 07.11.2022-ലല E.D.3947/2019(3) -ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും    (SRG 1438/22 – CC/775/22)  

 

വിഷ ം:- ആലിെക്കുളം KKMG VHSS-ന് ്സ് വാ്ാ   ഄള്മതി സം്ധിചിച ് 
 

 

 

 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്തിലന്റ നി ന്ത്രണത്തിലുള പ ആലിെക്കുളം KKMG VHSS -ല്   LP, HS, 
HSS, ലവാകക്കഷണല്  ഹ ര്  ലസക്കന്ററി വി ാഖത്തിലാ ി അലഔ 1800 വിദോര്ഥിഔള്  
 ഠിക്കുന്നണ്ട്. ആവികടയ്ക്ക് രു സ്കൂള്  ്സ് വാ്ി നല്ൄന്നതിന് കപ്രാജടര് തയ്യാറാക്കാ   
ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
  
 

4.55  അലപ്പുഴ  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട  15.11.2022-ലല ഔത്തും അലപ്പുഴ ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 
പ്രസിഡിന്റിലന്റ 07.11.2022-ലല E.D.3947/2019(2) -ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും   (SRG 1439/22 – CC/774/22)  

 

വിഷ ം:- അലപ്പുഴ ജില്ലാ ഗുിി ഄകസാസിക ഷന് ഗുിി മാറൃ് വാ്ി നല്ൄന്നത് 
സം്ധിചിച ് 
 

 

 
 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ ഗുിി ഄകസാസിക ഷന് സൃന്തമാ ി  ഗുിി മാറൃ് ആല്ല. ജില്ല, കഔാകളജ്  
ഗ്രാമീണതല ഗുിി മും രത്തിന് ആത് ഄനിവാരേമാണ്. ഄതിനാല്  ഗുിി മാറൃ് വാ്ി 
നല്ഔാ   പ്രകതേഔാള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
  
4.56  അലപ്പുഴ  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട  15.11.2022-ലല ഔത്തും അലപ്പുഴ ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 
പ്രസിഡിന്റിലന്റ 08.11.2022-ലല E.D.3947/2019(1) -ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും    (SRG 1440/22 –  
CC/773/22)  

 

വിഷ ം:- കസ്പാര്ട്സ് ഔൗണ്സിലിന് ഔ്ഡി മാറൃ് വാ്ി നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച ് 

 

 
 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ കസ്പാര്ട്സ്  ഔൗണ്സിലിന് സൃന്തമാ ി ഔ്ഡി മാറൃ് ആല്ല. ഔ്ഡി മാറൃ് 
ആല്ലാത്തതിനാല്  മും ര്ള്  നടത്തുന്നതിന് ബുില്ിമുട്ടുലണ്ടന്നം താര്ള്ക്ക്  രിക്കു 
 റൄന്നലണ്ടന്നം ഄറി ിച്ചുലഔാണ്ട്  കസ്പാര്ട്സ് ഔൗണ്സിലിന് ഔ്ഡി മാറൃ് വാ്ി നല്ഔാ   
ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
 

 
 

കപ്രാ.നം: 509/23 ഄടങ്കല്                 7,50,000/- രൂ  

(തനത് ഫണ്ട്  

ക ര് അലപ്പുഴ ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് - 2022-23 റസലിംഖ് 
ഄകസാസിക ഷന് ഗുിി മാറൃ് വാ്ി നല്ഔല്  

കപ്രാ.നം: 508/23 ഄടങ്കല്                 7,50,000/- രൂ  
(തനത് ഫണ്ട്)  

ക ര് അലപ്പുഴ ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 2022-23 കസ്പാര്ട്സ് ഔൗണ്സിലിള് 
ഔ്ഡി മാറൄ വാ്ി നല്ഔല്  
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4.57  കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 
കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 09.12.2022 ലല ഔത്തും കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 
ലസക്രട്ടറിയുലട 26.10.2022 ലല P6-3473/22(1)-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും ജില്ലാ കാദി വേവസാ  
ഒഫീസ് കപ്രാജടുകള ഒഫീസറുലട 20.09.2022 ലല 643/21/ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് നമ്പര്  ഔത്തും  (SRG 
1443/22 – CC/744/22)  

 

വിഷ ം:- കാദി ഈല്പന്ന്ടെലട വി ണനത്തിന് വാഹനം വാങ്ങുന്നത് സം്ധിചിച ് 
 

 

 
 

 

 

ജില്ല ില്  800 ലതാഴിലാളിഔള്  വസ്ത്ര നിര്മ്മാണ കമകല ില്  ഈണ്ട്. വി ണനശാലഔള്  
മിക്കതും ഗ്രാമപ്രകദശ്ളിലല കാദി ക്ാര്ഡിലന്റ ഈടമസ്ഥത ിലുള പ സ്ഥലത്താണ്. 
ഄതിനാല്  വില്പന വളലര ൄറവാണ്. വില്പന വര്ില്ിെിക്കുന്നതിലന്റ  ാഖമാ ി കാദി ഈല്പ 
ന്ന്ടെലട വി ണനത്തിന് സഞ്ചരിക്കുന്ന രു വില്പനശാല രുക്കുന്നതിലന്റ  ാഖമാ ി 
വാഹനം വാ്ാ   കപ്രാജടുകള തയ്യാറാക്കി ിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄള്മതി 
നല്ഔണലമന്നാവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

 
  
 

4.58  കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 
കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 13.12.2022 ലല ഔത്തും കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്്ത 
ലസക്രട്ടറിയുലട 02.12.2022 ലല P6-3473(1)-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും  (SRG 1445/22 – CC/874/22)  

 

വിഷ ം:- സ്കൂള്  വാഹന്ടെലട ഄറൃൄറൃെണിഔള്ക്കാ ി  ി.റൃി.എക്ക് റികവാള്വിംഖ് ഫണ്ടു 
നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച  ്
 

 

 
 

 

 

കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്തിലന്റ ഔീഴിലുള പ 45 സ്കൂടെഔളിലല വാഹന്ള്ക്ക്   
 ലകൊഴും ഄറൃൄറൃെണി കവണ്ടി വരും. ആതിനാവശേമാ  തുഔ  ി.റൃി.എയുലട സഔവശകമാ 
സ്കൂളികനാ  ലകൊഴും ല േമല്ല. ഄറൃൄറൃെണി, ആ ഷൃറ സ് എന്നിവയ്ക്കാ ി ജില്ലാ 
 ഞ്ചാ ത്തില്  നിന്ന് റികവാള്വിംഖ് ഫണ്ടാ ി നല്ഔാള്ം  ിന്നീട്  ി.റൃി.എ  ില്  നിന്നം 
തുഔ തിരിലഔ വാ്ാള്മാണ് ഈകേശിക്കുന്നത്.  

   

4.59 ല രുമ്പളം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 
അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 26.08.2022- ലല ഔത്തും ല രുമ്പളം  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 
പ്രസിഡന്റിലന്റ 05.08.2022-ലല A1 - 3129/21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും, കഔാഒര്ഡികനഷ   
ഔമ്മിറൃിയുലട  10.02.2021 -ലല ക ാഖ തീരുമാനവം (കണ്ഡിഔ 2.5(4.3) -  (SRG 906/22 – 
CC/458/22)  
 

വിഷ ം:- ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലല  ജങ്കാര്  സര്വീസിലന്റ  വരവ്-ലചലവിനത്തിലല 
ഄധിഔ തുഔ നല്ൄന്നതു സം്ധിചിച ് 
 

ല രുമ്പളം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് ലവള പത്താല്  തലറൃലെട്ടതാണ്. ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തില്  നിന്ന 
ലവളി ികലയ്ക്കുള പ ഖതാഖതം രണ്ടു ജങ്കാര്  സര്വീസിലൂലട ാണ്. ജങ്കാറില്  നിന്നള പ  
പ്രതിദിന വരുമാനം  35,000 രൂ യും  പ്രതിദിന ലചലവ് (ജങ്കാര്  വാടഔ, ജീവനക്കാരുലട 

കപ്രാ.നം: 806/23 ഄടങ്കല്                 30,00,000/- രൂ  
(വിഔസന ഫണ്ട് ജനറല് )  

ക ര് കാദി വസ്ത്ര്ടെലട വി ണനത്തിന് വാഹനം 

കപ്രാ.നം: 542/23 ഄടങ്കല്                 10,00,000/- രൂ  
(തനത് ഫണ്ട്)  

ക ര് സ്കൂള്  വാഹന്ടെലട ഄറൃൄറൃെണിഔള്ക്കാ ി  ി.റൃി.എ ഔള്ക്്ക 
റികവാള്വിംഖ് ഫണ്ട് നല്ഔല്  - ന തന കപ്രാജടര് 
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കവതനം, ആധിചനം തുട്ി വ) 60,000 രൂ യുമാണ്. ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷലത്ത ഄധിഔ 
്ാധേത (നടം) 17,63,675 രൂ  ാണ്. ഒകരാ മാസകത്തയും വരവ്-ലചലവ് ഔണക്ക്  
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലന്റ തനത് ഫണ്ട് വരുമാനം  
ൄറവാണ്. ഄതിനാല്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലന്റ വിഔസനഫണ്ട്, ലമ ിന്റന സ് ഗ്രാന്റ് 
(കനാണ്  കറാഡ് ) എന്നിവ ഈ ക ാഖിച ് 2021-22 ലല ജങ്കാറിലന്റ വാടഔ, ആധിചന ലചലവ് 
തുട്ി വ നല്ഔാ   2022-23 വര്ഷം കപ്രാജടര് ഏലറൃടുത്തണക്കാ   ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

   

4.60 മങ്കര ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 
 ാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 02.12.2022- ലല ഔത്തും മങ്കര  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത 
 രണസമിതിയുലട 15.10.2022-ലല 1(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം മങ്കര ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത 
ലസക്രട്ടറിയുലട 19.10.2022-ലല SC2-3187/2022 -ലല ഔത്തും  ഄള്്ധിചകരകഔടെം  (SRG 
1435/22 – CC/799/22)  
 

വിഷ ം:- കഔാട്ട ൄടിലവള പ  ില്തിയുലട  ഔറന്റ് ചാര്ജ് ഄടയ്ക്കുന്നത് 
സം്ധിചിച ്

 

കഔാട്ട ൄടിലവള പ  ില്തിയുലട ഔറന്റ് ചാര്ജ് 02.11.2020 മുതല്  ൄടിേിഔയുണ്ട്. 01.11.2022 
വലര സര്ചാര്ജ്ജടക്കം അലഔ 1,99,038 രൂ  ാണ് ഄടക്കാള്ള പത്. ഇ തുഔ ഄടയ്ക്കാ   
5.00 ലക്ഷം രൂ യുലട  കപ്രാജടര് തയ്യാറാക്കി ിരിക്കുന്ന. ഇ ൄടിലവള പ  ില്തിയുലട 
ഗുണക ാക്താക്കളില്  ഭൂരി ാഖവം   ട്ടിഔജാതി വി ാഖത്തില്ലെട്ടവരാലണന്നം തനത് 
ഫണ്ട് ൄറവാലണന്നം ചൂണ്ടിക്കാണിച ്  എസ്.സി. ി. വിഹിതമു ക ാഖിച ്  ്ില്  തുഔ 
ഄടയ്ക്കാ   അള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
 

 
4.61 ഔാറയിക്ക ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത  

ഔാസര്കഖാഡ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 12.10.2022-ലല ഔത്തും  ഄള്്ധിചകരകഔടെം 
(SRG 1216/22 – CC/503/22) 
 
വിഷ ം:- ഹരിത ഔര്മ്മ കസനാംഖ്ള്ക്ക് സംരം ം  തുടങ്ങുന്നതിന് 

ധനസഹാ ം സം്ധിചിച ് 
 

 
 

ഔാറയിക്ക ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തില്  ൄടുത്തണം്്ധയീ മുകകന  ഹരിത ഔര്മ്മകസന 
രൂ ീഔരിചിട്ടുണ്്ട.  ഹരിത ഔര്മ്മ കസനാംഖ്ടെലട  ാരവാഹിതൃത്തില്  ഔണ്കസാര്ഷേം 
രൂ ീഔരിച ്  മാലിനേം കശകരിക്കുന്നതിന് ല ിക്കുന്ന പ്രതിഫലം പ്രകതേഔ ്ാങ്ക് ഄക്കൗണ്ടില്  
സൂക്ഷിക്കുന്നണ്ട്. മാലിനേം കശകരിക്കുന്നതികനാലടാെം ഹരിത ഔര്മ്മകസന മുകകന  സംരം ം 
അരം ിക്കാള്ം ഈകേശിക്കുന്ന. ആതിനാ ി 75 ശതമാനം വിഔസന ഫണ്ടും മാര്ഗകരക 
പ്രഔാരമുള പ 25 ശതമാനം  ഗുണക ാക്തൃ വിഹിതലമന്ന നില ില്  ഹരിത ഔര്മ്മ കസനയുലട 

കപ്രാ.നം: 131/23 ഄടങ്കല്  5,00,000/- രൂ  

(എസ്.സി. ി) 

ക ര് കഔാട്ട ൄടിലവള പ  ില്തിയുലട ആലക്ട്രിസിറൃി ചാര്ജ് 

കപ്രാ.നം: 218/23 ഄടങ്കല്               1,20,000/- രൂ  
വിഔസനഫണ്ട് - ജനറല്  90,000 രൂ  

ഗുണക ാക്തൃവിഹിതം 30,000 രൂ  
ക ര് ഹരിത ഔര്മ്മകസനയുലട  സംരം  പ്രവര്ത്തന്ള്ക്്ക 

കപ്രാും ാഹനം 



27 
 

്ാങ്ക് ഄക്കൗണ്ടിലല ഔണ്കസാര്ഷേം ഫണ്ടും ഈ ക ാഖിച ്  1000  ക്ഷണ വിതരണ സ്റ്റീല്  
കപ്ലറൄം  1000 സ്റ്റീല്  ടംലറും വാ്ാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.  ാത്രം വാടഔയ്ക്ക് 
നല്ഔനാണ്  കപ്രാജടരില്  ഈകേശിക്കുന്നത്. 

   
 

4.62 ഔാറയിക്ക ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത  
ഔാസര്കഖാഡ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 12.10.2022-ലല ഔത്തും  ഄള്്ധിചകരകഔടെം 
(SRG 1215/22 – CC/502/22) 
 
വിഷ ം:- ജനഔീ  കഹാട്ടലിന് സഹാ ം നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച ്  

 

 
 

ഔാറയിക്ക ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തില്   മുകള പരി , ഔര്മ്മകതാടി എന്നീ സ്ഥല്ളില്  രണ്ടു 
ജനഔീ   കഹാട്ടലുഔള്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നണ്ട്. മുകള പരി  ിലല കഹാട്ടലിന്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത്  
സൃന്തമാ ി ലഔട്ടിടം നിര്മ്മിച്ചു നല്ഔി.  ഔര്മ്മ കതാടി ിലല കഹാട്ടല്  വാടഔ ലഔട്ടിടത്തിലും.  
ഄലമാര ടക്കമുള പ  ഫര്ണിചര്  ൄടുത്തണം്്ധയീയും  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തും വാ്ി നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. 
ഔര്മ്മകതാടി ജനഔീ  കഹാട്ടലിന് വാടഔ,  സവദുതി എന്നിവക്കാ ി  1.00 ലക്ഷം  രൂ യും  രണ്ടു 
കഹാട്ടലുഔളികലക്കും  ാത്ര്ള്  വാ്ി നല്ൄന്നതിന് 50,000 രൂ യും വഔ ിരുത്തി 
തയ്യാറാക്കി ിരിക്കന്ന കപ്രാജടരിന് ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന 

 
  
4.63 ഔാറയിക്ക ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത  

ഔാസര്കഖാഡ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 12.10.2022-ലല ഔത്തും  ഄള്്ധിചകരകഔടെം 
(SRG 1214/22 – CC/501/22) 
 
വിഷ ം:- സാകങ്കതിഔാള്മതി ടാലത നിര്മ്മിച ഔിചണ്  ലഷഡിലന്റ  തുഔ 

നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച ്   
 

 

ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലന്റ ഈടമസ്ഥത ിലുള പ ലഷഡ്ഡിലാണ് മുകള പരി  ിലല ജനഔീ  
കഹാട്ടല്  പ്രവര്ത്തിച്ചുലഔാണ്ടിരിക്കുന്നത്.  കഹാട്ടല്  ലമചലെട്ട രീതി ില്  അ കൊള്  ഔിചണ്  
ഔം ലഷഡ്  ണി ാ   ഄസിസ്റ്റന്റ്  ലസക്രട്ടറില   നിര്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥനാ ി കപ്രാജടര് 
തയ്യാറാക്കി. ഄസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീ ര്  തയ്യാറാക്കി  എസ്റ്റികമറൃ് പ്രഔാരം 1,20,080 
രൂ  ാ ിരുന്ന കപ്രാജടര് ഄടങ്കല്. എന്നാല്  സകങ്കതിഔാള്മതി ടാലത പ്രവൃത്തി ലടണ്ടര്  
ലചയ്ത്  ലസക്രട്ടറി നടൊക്കി. ആതിലന്റ  തുഔ നല്ഔാ   ഇ വര്ഷം കപ്രാജടര് സ്പില്  ഒവറാ ി 
തുടരുന്നണ്ട്.  ഄസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീ ര്  എടുത്തണത്ത വാലേകവഷ   പ്രഔാരം 1,01,331 രൂ  ാണ്  
ഔരാറുഔാരന് നല്ഔാള്ള പത്. ്ില്  തുഔ നല്ഔാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

 
  
4.64  ത്തനംതിട്ട  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 12.10.2022-ലല ഔത്ത്  (SRG 1135/22 – CC/650/22) 

 

വിഷ ം:-  ള പിക ാടത്തിന് ഗ്രാന്റ് നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച ് 
 

 

കപ്രാ.നം: 207/23 ഄടങ്കല്               1,50,000/- രൂ  
 

 തനത് ഫണ്ട് 1,50,000 രൂ  
ക ര് വിശപ്പുരഹിത കഔരളം  ില്തി 

കപ്രാ.നം: 102/22 ഄടങ്കല്               1,20,080/- രൂ  
 തനത് ഫണ്ട് 1,00,080 രൂ  
 കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്തു വഹിതം 20,000 രൂ  
ക ര് വിശെ് രഹിത കഔരളം   ില്തി  
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ഔടപ്ര ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലല ഏഔ  ള പിക ാടമാണ് ഔടപ്ര  ള പിക ാടം. എല്ലാ വര്ഷവം  

അറന്മുള  വള പംഔളി ില്  ഇ  ള പിക ാടം  ലങ്കടുത്തണക്കാറുലണ്ടങ്കിലും  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തില്  നിന്ന്  
ആതുവലര ഗ്രാന്റ് നല്ഔി ിട്ടില്ല.  ഗ്രാന്റ് നല്ഔാള്ള പ ഇ കപ്രാജടരിന്  ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.  

 
4.65 ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസ്, വ നാട്  

വ നാട്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 06.10.2022-ലല ഔത്്ത  (SRG 1097/22) 
 

വിഷ ം:- ന തന കപ്രാജടുകളഔള്ക്ക് കവണ്ടിയുള പ ജില്ലാതല ഔമ്മിറൃി ിലല വിഷ  
കമകലാ വിദഗ്ദ്ധര്ക്കും റൃി.എ നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച ് 

 

 

ന തന കപ്രാജടുകളഔടെലട  രികശാധനയ്ക്കും ഄംഖീഔാരത്തിള്മാ ി ജില്ലാ ഔളടരര്  
ഄില്േക്ഷനാ ി  ജില്ലാതലത്തില്  രു ഔമ്മിറൃി  രൂ ീഔരിചിട്ടുണ്ട്. ഒകരാ കപ്രാജടുകളമായും 
്ധിചലെട്ട് രണ്ട് വിദഗ്ദ്ധലര ഔമ്മിറൃി ികലയ്ക്ക്  പ്രകതേഔം  ക്ഷണിക്കണലമന്നണ്ട്. ആ്ലന  
 ലങ്കടുത്തണക്കുന്ന ഈകദോഖസ്ഥന്മാരല്ലാത്ത  ക്ഷണിതാക്കള്ക്ക്  സിറൃിംഖ് ഫീ/ ാത്രാെടി 
നല്ൄന്നതിന്  നട ടി സൃീഔരിക്കണലമന്നാവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

   
4.66 വടവകഔാട് പത്ത   ൄരിേ് 

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 12.10.2022- ലല ഔത്തും 11.10.2022 ലല 
104276/22/DPC/DPO/Ekm നമ്പര്  ഔത്തും വടവകഔാട് പത്ത   ൄരിശ് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത 
 രണസമിതിയുലട 04.06.2022 ലല 3(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 1136/22 – CC/556/22) 
 
വിഷ ം:- മു വര്ഷ്ളില്  ODF ള് ല ിച തുഔ ഈ ക ാഖിച ് ലസ ്റൃിഔ് ടാങ്ക് 

സ്ഥാ ിക്കുന്നതു സം്ധിചിച ്   
 

 

വടവകഔാട് പത്ത   ൄരിശ് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിന് കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്തില്  നിന്ന് ODF 
സംയുക്ത കപ്രാജടരിനാ ി 2016-17 വര്ഷം 7.00 ലക്ഷം രൂ  ല ിചിരുന്ന. ഗുണക ാക്താക്കള്  
ആല്ലാത്തതിനാല്  ഇ തുഔ ലചലവഴിക്കാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല. ഄതിനാല്  2022-23 വര്ഷം ഖാര്ഹിഔ 
ലസ ്റൃിഔ് ടാങ്ക് സ്ഥാ ിക്കാനാ ി ലചലവഴിക്കലെടാലത ഔിടക്കുന്ന ഇ തുഔ ഈ ക ാഖിക്കാ   
ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
  
 
4.67 സവക്കം കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത്  

കഔാട്ട ം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 24.11.2022- ലല ഔത്്ത (SRG 2/23 – CC/814/22) 
 
വിഷ ം:-  ട്ടിഔ വര്ഗ വി ാഖത്തിലല വനിതഔള്  വസ്ത്ര നിര്മ്മാണ യൂണിറൃ് 

അരം ിക്കുന്നത് സം്ധിചിച ്   
 

 

സവക്കം കലാക്കിലല   ട്ടിഔവര്ഗ വനിതഔള്ക്ക്  തയ്യല്  യൂണിറൃ് തുട്ാനാണ് 
കപ്രാജടര്. ‘കേഹിത’ എന്ന ക രില്  നാ ഡഡ് ഈല്പന്ന്ള്  വി ണി ിലിറക്കുന്നതിന് 
ഄൊരല്   ാര്ക്ക് അരം ിക്കാ   ഈകേശിക്കുന്ന. പൂര്ണ്ണമായും പ്രവര്ത്തന 

കപ്രാ.നം: 134/22 ഄടങ്കല്               25,000/- രൂ  
(തനത് ഫണ്ട് ) 

ക ര് ഔടപ്ര   ള പിക ാടത്തിന് ഗ്രാന്റ് 

കപ്രാ.നം: 83/23 ഄടങ്കല്               1,00,000 രൂ  
(വിഔസന ഫണ്ട് -ജനറല് ) 

ക ര്  ട്ടിഔവര്ഗ വനിതഔള്ക്ക് ഄൊരല്   ാര്ക്ക് 
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സജ്ജമാൄകമ്പാള്  30 ക ര്ക്ക് ലതാഴില്  ല ിക്കുലമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന. ആതിന് ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

   
4.68 പല്ലൂര്  ല രി   ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത്   

ഔാസറകഖാഡ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട  07.10.2022-ലല ഔത്തും   പല്ലൂര്  ്ധയീവിഷ്ണു മൂര്ത്തി 
കക്ഷത്രം രസ്റ്റിലന്റ  സമ്മത ത്രവം. (SRG 1217/22  CC-651/22) 
 
വിഷ ം:- കക്ഷത്രൄളം സംരക്ഷിക്കുന്നതു സം്ധിചിച ് 

  
 

 
 
 

 
 
 

പൂല്ലൂര്  ല രി  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലല പല്ലൂര്  വിഷ്ണുമൂര്ത്തി കക്ഷത്രത്തിലന്റ  
ഈടമസ്ഥത ിലുള പ  ൄളം എല്ലാക്കാലത്തും  ജലല േതയുള പതാണ്.  ഇ ൄളം ആകൊള്  
ജീര്ണ്ണാവസ്ഥ ിലാണ്. ല ാതുലവ ഭൂഖര്  ജലല േത ൄറവള പ  പ്രകദശമാണ് ഇ 
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത്. ഇ ൄളം നവീഔരിച ് സംരക്ഷിചാല്  പ്രകദശവാസിഔള്ക്ക്   
പ്രക ാജനപ്രദമാണ്.  ൄളം നാട്ടുഔാരുലട  ഈ ക ാഖത്തിള്ം െഷി അവശേത്തിന്  ലവള പം 
ല േമാക്കുന്നതിള്ം വിട്ടു നല്ഔാലമന്ന്  കക്ഷത്രം  ാരവാഹിഔള്  ഄറി ിചിട്ടുണ്ട്.  കക്ഷത്രം രസ്റ്റ് 
ക്ാര്ഡ് ആതള്സരിച ് ഔത്ത് നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. ഄതിനാല്  ൄളം നവീഔരിക്കുന്നതിള്ള പ  
കപ്രാജടര് നടൊക്കാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

   
 

4.69  വടവകഔാട് – പത്ത ൄരിശ്  കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്്ത   
എറണാൄളം   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട  12.10.2022-ലല ഔത്തുഔടെം (2 എണ്ണം) വടവകഔാട് 
പത്ത ൄരിശ്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത പ്രസിഡന്റിലന്റ 17.09.2022 –ലല ഔത്തും   (SRG 1220/22  CC-
555/22) 
 

വിഷ ം:- ്ക ാ ഔകമ്പാസ്റ്റിന് 2017-18-ല്  ല ിച കലാക്ക്  വിഹിതം ഈ ക ാഖിച ് 
മാലിനേ സംസ്ക്കരണ കപ്രാജടര് തയ്യാറാക്കുന്നത് സം്ധിചിച ്  

 

വടവകഔാട് കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്തില്  നിന്ന് 2017-18 ല്  ്ക ാ ഔകമ്പാസ്റ്റ്  ില്തിക്കാ ി 
14.00 ലക്ഷം രൂ   വടവകഔാട് പത്ത ൄരിശ് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിന് ല ിചിരുന്ന. മതി ാ  
ഗുണക ാക്താക്കള്  ആല്ലാത്തതിനാല്  തുഔ ലചലവഴിചില്ല. ലചലവഴിക്കാത്ത തുഔ  കലാക്ക് 
 ഞ്ചാ ത്തികലയ്ക്ക്  തിരിലഔ ഄടയ്ക്കണലമന്ന് ഒഡിറൃ് വി ാഖം ൄറിെ് നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  
കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത്  ഇ തുഔ ലചലവഴിചതാ ി കരകലെടുത്തണത്തി തിനാല്  തുഔ തിരിലഔ 
നല്ൄന്നതില്  ബുില്ിമുട്ടുണ്ട്. ഄതിനാല്  ഇ തുഔ ഈ ക ാഖിച ് മുഔളില്   റഞ്ഞ കപ്രാജടുകളഔള്  
വാര്ഷിഔ  ില്തി ില്  ഈള്ലെടുത്തണത്തി ിരിക്കുന്ന. ആതിന് ഄള്മതി നല്ഔണലമന്നാ 
വശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

കപ്രാ.നം: 241/2022 ഄടങ്കല്               19,24,780 രൂ  
 CFC Tied Fund 5,24,780 രൂ  
 ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം   14,00,000 രൂ  
ക ര് ഒത്തുൄളം  ള പം–ൄളം ജലസംരക്ഷണ  ില്തി 

1) കപ്രാ.നം: 5/2023 ഄടങ്കല്  11,00,000 രൂ  
 കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം 9,90,000 രൂ  

ഗുണക ാക്തൃ വിഹിതം   1,10,000 രൂ  
ക ര് ഖാര്ഹിഔ ്ക ാ്ി   നല്ഔല്  

2) കപ്രാ.നം: 290/2023 ഄടങ്കല്  5,00,000 രൂ  
 കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം 4,00,000 രൂ  

ഗുണക ാക്തൃ വിഹിതം   1,00,000 രൂ  
ക ര് ആകനാൄലം വിതരണം 
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 4.70 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്്ത   
ഔണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട  17.10.2022-ലല ഔത്തും ഄള്്ധിചകരകഔടെം (SRG 
1168/22 – CC/656/22) 
 
വിഷ ം:- സി.ഡി.എസിള് ഔീഴിലുള പ  വനിതാ സംരം ഔ ഗ്രൂെിന് ഔഴിഞ്ഞ 

വര്ഷലത്ത ധനസഹാ ം  നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച ്  
 

 
 

 
സിഡി.എസമുിന് ഔീഴിലുള പ  വനിതാ  ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്ക് കഔാഫി ്ാങ്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് ഔഴിഞ്ഞ 

വര്ഷം  ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് കപ്രാജടര് ഏലറൃടുത്തണത്തിരുന്ന.  2.80 ലക്ഷം  രൂ   വീതം  5 ഗ്രൂപ്പുഔള്  
നല്ൄന്നതിനാണ്  കപ്രാജടുകള തയ്യാറാക്കി ിരുന്നത്.  വിശദാംശം താലഴ കചര്ക്കുന്ന. 

 

ക്രമ 
നമ്പര്  

CDS 
ഗ്രൂെിലന്റ ക ര് 

 

കഔാഫി ്ാങ്ക്  അരം ിക്കാള്കേശിക്കുന്ന സ്ഥലം 
 

1 ഔണിചാര്  CDS ഏലെീടിഔ 29-ാാാം സമല്  

2  ടിയൂര്  CDS  ടിയൂര്  ഖവ. സ്കൂളിന് സമീ ം  

3 ലചറുപഴ CDS  ാടിക ാട്ടുചാല്  ൄരിപത  ള പിക്ക് സമീ ം  

4 ലഔാട്ടിയൂര്  CDS ലഔാട്ടിയൂര്   ഞ്ചാ ത്തിന് കചര്ന്നള പ സ്ഥലം  

5  ാ ം CDS ആരട്ടി ക ാലീസ് കസ്റ്റഷന് സമീ ം  

 
ഇ ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്ക് 2.80 ലക്ഷം രൂ  വീതം ഄള്വദിക്കുന്നതിന് നിര്വഹണ 

ഈകദോഖസ്ഥനാ   ൄടുത്തണം്്ധയീ ജില്ലാ മിഷ   കഔാഒര്ഡികനറൃര്  ്ില്  26.3.2022 ല്  രഷറി ില്  
സമര്െിച്ചു. ക്രമ നമ്പര്  1, 2, 3  ഗുണക ാക്താക്കള്ക്ക്  ഄക്കൗണ്ടില്  തുഔ ക്രഡിറൃ് ലചലയ്തങ്കിലും  
ക്രമ. 4, 5  ഗുണക ാക്താക്കള്ക്ക്  തുഔ ല ിചില്ല.  സാകങ്കതിഔ ഔാരണ്ളാല്  തുഔ ്ില്ലിലന്റ  
കസാി് ഄക്കൗണ്ടികലയ്ക്ക്  വരവ് വച്ചു.  തുഔ ല ിക്കാത്ത ഗുണക ാക്താക്കള്ക്ക് (ക്രമനം. 4, 5) തുഔ 
നല്ൄന്നതിന് ഇ വര്ഷം കപ്രാജടര് തയ്യാറാക്കാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. ഇ 
സംരം ഔ യൂണിറൄഔള്  ്ാങ്ക് കലാണ്  എടുത്തണത്ത് യൂണിറൃ്  അരം ിക്കുന്നതിള്ള പ  മുലന്നാരുക്ക 
പ്രവര്ത്തനം  നടത്തി ിട്ടുണ്ട്. 

 
  
4.71 ലമാഗ്രാല്  പത്തൂര്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത്  

ഔാസര്കഖാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 01.11.2022 ലല ഔത്്ത  (SRG 1241/22 – CC 728/22) 
 
വിഷ ം:-  ട്ടിഔജാതി വി ാഖത്തിലല വനിതഔള്ക്ക് സൃ ം ലതാഴിലിന് തയ്യല്  

ലമഷീ   നല്ൄന്നതു സം്ധിചിച.് 

 
 

 ട്ടിഔജാതി വി ാഖത്തിലല വനിതഔള്ക്ക് തയ്യല്ലമഷീ   വാ്ി നല്ൄന്നതിന് 
കപ്രാജടര് ഏലറൃടുത്തണത്തിട്ടുണ്ട്. ആതു മാര്ഗകരക ില്  ഈള്ലെടുത്തണത്തി ിട്ടില്ല. പ്രകതേഔ ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.   

കപ്രാ.നം: 408/22 ഄടങ്കല്  14,00,000/- രൂ  
(വിഔസനഫണ്ട് - ജനറല് ) 

ക ര് വനിതഔടെലട കഔാഫി ്ാങ്ക്  

കപ്രാ.നം: 140/23 ഄടങ്കല്          1,50,000/- രൂ  
(എസ്.സി. ി) 

ക ര്  ട്ടിഔജാതി വനിതഔള്ക്ക് സൃ ം ലതാഴിലിള് തയ്യല്  ലമഷീ   
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4.72 ലമാഗ്രാല്  പത്തൂര്   ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത്  

ഔാസര്കഖാഡ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട  01.11.2022-ലല ഔത്ത് (SRG 1243/22 – 
CC/730/22) 
 

വിഷ ം:- വനിതഔള്ക്ക് തയ്യല്  ലമഷീ   നല്ൄന്നത് സം്ധിചിച ്   
 

 

 

ല ാതു വി ാഖത്തിലല വനിതഔള്ക്ക്  തയ്യല്  ലമഷീ   വിതരണം ലചയ്യാ   കപ്രാജടര് 
ഏലറൃടുത്തണത്തിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗകരക ില്  ആത് ഈള്ലെടുത്തണത്തി ിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  പ്രകതേഔാള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

 

 
 

4.73 പന്നയൂര്ൄളം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 02.11.2022 ലല ഔത്തും പന്നയൂര് ൄ ളം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത 
 രണസമിതിയുലട 21.10.2022ലല 13/1-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG 1266/22 – CC/ 738/22) 
 

വിഷ ം:- റര്്   മിഷ   ില്തി പ്രഔാരം സ്ഥാ ിച സി.സി.റൃി.വി ഔോമറ, 
സവസഫ കഹാട്ട് കസ്പാട്ടുഔടെലട ്ില്  തുഔ നല്ൄന്നതു സം്ധിചിച.് 

 
 

റര്്   മിഷ    ില്തി പ്രഔാരം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലന്റ വിവിധ പ്രകദശ്ളില്  
സി.സി.റൃി.വി ഔോമറഔടെം സവസഫ കഹാട്ട് കസ്പാട്ടുഔടെം സ്ഥാ ിക്കുന്നതിന് ഡി. ി.അര്  
തയ്യാറാക്കി ിരുന്ന. 32.00 ലക്ഷം രൂ  ാണ് റര്്   മിഷനില്  നിന്ന് 
ഄള്വദിക്കുലമന്നറി ിചിരിരുന്നത്. ഡി. ി.അര്  ല്  ലഔല്കരാണ്  മുകകന കപ്രാജടര് 
നടൊക്കാനാണ്  റഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത്  രണസമിതിയുലട 01.03.2019 
ലല 1(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാന പ്രഔാരം Kerala Small Scale Industries Development Corporation 
Ltd. (SIDCO) ലന പ്രവൃത്തി ഏല്െിച്ചു. SIDCO നല്ഔി  എസ്റ്റികമറൃ് തുഔ 31,97,912 രൂ  ാണ്. 
ഄഡൃാ സാ ി 6,39,582 രൂ  തുടര്ന്ന് രണ്ടു  ാര്ട്ട് ്ില്  നല്ഔി തടക്കം ആകൊള്  അലഔ 
23,97,712 രൂ  നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തി ാക്കാലത തലന്ന മുഴുവ   തുഔയുലട ്ില്ലം 
സമര്െിലചങ്കിലും മുഴുവ   തുഔയും നല്ഔി ില്ല. ആനിയും 8,83,923 രൂ  ടി നല്ഔണലമന്ന് 
SIDCO അവശേലെട്ടിട്ടുണ്ട്.  

നിലവിലല ഈത്തരവപ്രഔാരം SIDCO സൃ ം ഈല്പാദിെിക്കുന്ന ഈല്പന്ന്ള്  മാത്രകമ കനരിട്ടു 
വാ്ാ   ഔഴിയു. ഄവസാന ്ില്  നല്കുന്നതിള് മുമ്പ് ഇ വീഴ്ച  രിഹരികക്കണ്ടതുണ്ട് 
എന്നതിനാല്  നട ടി ക്രമ്ളിലല ഄ ാഔത മാൊക്കി ്ാക്കി തുഔ നല്ൄന്നതിന് ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
 

4.74 ആടുത്തണക്കി ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്്ത 
ആടുത്തണക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 05.11.2022 ലല ഔത്്ത (SRG 1267/22 – CC/ 768/22) 
 

വിഷ ം:- കഖാത്രസാരഥി  ില്തിയ്ക്കാ ി ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്തു വിഹിതം നല്ൄന്നത് 
സം്ധിചിച.് 

 
 

 

കപ്രാ.നം: 243/23 ഄടങ്കല്  4,00,000 രൂ  
(വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല് ) 

ക ര് വനിതഔള്ക്ക് തയ്യല്  ലമഷീ   വിതരണം 

കപ്രാ.നം: 691/23 ഄടങ്കല്          25,00,000/- രൂ  
(റൃി.എസ്. ി) 

ക ര് കഖാത്രസാരഥി വിഹിതം നല്ഔല്  
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ജില്ല ില്  34 സ്കൂടെഔളിലാ ി  ട്ടിഔവര്ഗ വി ാഖത്തിലല 1771 വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്  
കഖാത്രസാരഥി  ില്തി പ്രഔാരം  ാത്രാ സൗഔരേം ഏര് ലെടുത്തണത്തണം. ആതിനാ ി അലഔ 
2,43,06,150 രൂ  അവശേമുലണ്ടന്ന് ഐ.റൃി.ഡി. ി കപ്രാജടര് ഒഫീസര്  ഄറി ിചിട്ടുണ്ട്. 
 ട്ടിഔവര്ഗ വിഔസനവൄെിലന്റ ഫണ്ടും തകേശ രണസ്ഥാ ന്ടെലട വിഹിതവം ടി 
കചര്ത്താല്  അലഔ 1,15,25,333 രൂ  ാണ് ല േമാ  തുഔ. ഇ സാഹചരേത്തില്  കഖാത്ര 
സാരഥി  ില്തിയ്ക്കാ ി ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം ടി ഈള്ലെടുത്തണത്താ   ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
 
 

4.75 ലതാടുത്തണപഴ മുനിസിൊലിറൃി 
ആടുത്തണക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 18.11.2022 ലല ഔത്തും ലതാടുത്തണപഴ നഖരസ ാ 
ഔൗണ്സിലിലന്റ 03.10.2022 ലല 12-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 1460/22 – CC/ 721/22) 
 

വിഷ ം:- നഖരസ  ിലല കസവാഗ്രാം വാര്യി കഔന്ദ്ര്ടെലട പ്രവര്ത്തനത്തിന് 
തുഔ ലചലവഴിക്കുന്നതു സം്ധിചിച.് 

 
ലതാടുത്തണപഴ നഖരസ  ില്  9 വാര്യിഔളില്  കസവാഗ്രാം വാര്ഡ് കഔന്ദ്ര്ള്  
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നണ്ട്. വാടഔ ലഔട്ടിട്ളില്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കഔന്ദ്ര്ടെലട വാടഔ, 
പതചീഔരണവം  രി ാലനവം, ലഫസിലികറൃറൃര്ക്ക് ഒണകററി ം, ഫര് ണിചര്  എന്നിവയ്ക്കാണ് 
കപ്രാജടര് തയ്യാറാക്കി ിരിക്കുന്നത്. ഇ കപ്രാജടര് നടൊക്കാ   ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
 

4.76  രി ാരം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത 
ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 17.11.2022 ലല ഔത്തും  രി ാരം വികല്ലജ് ഒഫീസറുലട 
06.09.2022 ലല 207/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും ഄള്്ധിച കരകഔടെം  (SRG 11461/22 – CC/ 
777/22) 
വിഷ ം:-  രി ാരം ഄങ്കണവാടിക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതു സം്ധിചിച.് 

 

 

 രി ാരം ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലല 15-ാാാം വാര്ഡിലല ഖവ. സഹസ്കൂളിനടുത്തണത്താ ി 
നിലവിലുണ്ടാ ിരുന്ന ഄങ്കണവാടിയുലട 5 ലസന്റ് സ്ഥലവം ലഔട്ടിടവം കദശീ   ാതയ്ക്കു കവണ്ടി 
ഏലറൃടുത്തണത്തു. ലഔട്ടിടത്തിന് 18,19,285 രൂ യും സ്ഥലത്തിന് 21,06,420 രൂ യും നട രിഹാരമാ ി 
ല ിച്ചു. കദശീ   ാതയ്ക്കു സമീ ം തലന്ന 2 മുതല്  3 ലക്ഷം രൂ യ്ക്ക് സ്ഥലം ല ിക്കും. 
ഄള്ക ാജേമാ  സ്ഥലം ഔലണ്ടത്തുന്നതിന് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് സ ്് ഔമ്മിറൃി  രികശാധിച്ചു. 
കനരലത്ത ഄങ്കണവാടി ഈണ്ടാ ിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് 300 മീറൃറിള്ള പില്  രു ലസന്റിന് 1.5 മുതല്  
2 ലക്ഷത്തിള്മിട ില്  സ്ഥലം ല േമാണ്. എന്നാല്  വികല്ലജ് ഒഫീസറുലട വാലുകവഷ   
പ്രഔാരം 40,000 രൂ  ാണ് ആവിലട സ്ഥലത്തിലന്റ വില. ഄതിനാല്  1.50 ലക്ഷം മുതല്  2 ലക്ഷം 
വലരയുള പ വില നല്ഔി സ്ഥലം വാ്ാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.  
 

 
 
 
 

കപ്രാ.നം: 205/23 ഄടങ്കല്          1,55,520/- രൂ  
(സി.എഫ്.സി ക്സിഔ് ഗ്രാന്റ്) 

ക ര് കസവാഗ്രാം വാര്ഡ് കഔന്ദ്ര്ടെലട നടത്തിെ് 

കപ്രാ.നം: 131/23 ഄടങ്കല്          20,00,000/- രൂ  
(തനത് ഫണ്ട്) 

ക ര്  രി ാരം ഄങ്കണവാടിക്ക് സ്ഥലം വാ്ല്  
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4.77 മലപ്പുറം ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്്ത 
മലപ്പുറം ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്തു പ്രസിഡന്റിലന്റ 18.11.2022 ലല ഔത്തും മലപ്പുറം ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 
 രണസമിതിയുലട 11.08.2022 ലല 1(10)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 11/2023) 
 
വിഷ ം:- ശാരീരിഔ മാനസിഔ ലവല്ലവിളിഔള്  കനരിടുത്തണന്നവര്ക്ക് ആലക്ട്രിഔ് വീല്  

ലച ര്  നല്ൄന്നതു സം്ധിചിച.് 

 
ചലനശക്തി നടലെട്ടവര്ക്ക് ആലക്ട്രിഔ് വീല്  ലച ര്  വാ്ി നല്ഔാള്കേശിക്കുന്ന. 

മാര്ഗകരക പ്രഔാരം  ിന്നകശഷിക്കാര്ക്ക് ഈ ഔരണ്ള്  നഖരസ ഔള്ക്കും  
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തുഔള്ക്കും അണ് നല്ഔാവന്നത്. എന്നാല്  രു ആലക്ട്രിഔ് വീല്  ലച റിന് 1.50 
ലക്ഷം രൂ ക ാളം വിലവരുലമന്നതിനാല്  ആത്തരം കപ്രാജടുകളഔള്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തു 
ഔള്ലക്കടുത്തണക്കാ   ബുില്ിമുട്ടാലണന്ന് ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് ഄറി ിചിരിക്കുന്ന. ഇ വര്ഷം 50 
ക ര്ക്ക് ആലക്ട്രിഔ് വീല് ലച ര്  നല്ഔാനാദ്കേശിക്കുന്നത്. ഇ കപ്രാജടര് നടൊക്കാ   
ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
 
 

4.78 ലഔാടുത്തണവായൂര്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് 
 ാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 22.11.2022 ലല ഔത്തും ലഔാടുത്തണവായൂര്  
ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത  രണസമിതിയുലട 19.10.2022 ലല 2-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം 20.01.2022 
ലല 144/22/തസൃ വ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഈത്തരവം കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുലട 
23.09.2020 ലല തീരുമാനവം (കണ്ഡിഔ 4.27)  (SRG 1471/22 – CC/804/22) 

 
വിഷ ം:- വിശൃനാഥസൃാമി കക്ഷത്രത്തിലല രകഥാും വവമാ ി ്ധിചലെട്ട് 

പതചിതൃ  രി ാലനം സം്ധിചിച.് 

 

 

ലഔാടുത്തണവായൂര്  ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തിലല കഔരളപരം ഄഗ്രഹാരത്തിലല വിശൃനാഥ 
സൃാമികക്ഷത്രത്തില്  നടക്കുന്ന രകഥാും വവമാ ി ്ധിചലെട്ട് കറാഡ് നവീഔരണം, 
പതചീഔരണം എന്നവയ്ക്ക് മു ഔാല്ളില്  സര്ക്കാര്  ഄള്മതിക ാലട 
തനതുഫണ്ടു ക ാഖിചിരുന്ന. ഇ വര്ഷം ഇ അവശേത്തിനാ ി തനതു ഫണ്ടില്  നിന്ന് രു 
ലക്ഷം രൂ  ലചലവഴിക്കാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
 
 

4.79 കഔാഴി കക്കാട് ജില്ലാ  ഞ്ചാ ത്ത് 
കഔാഴികക്കാട് പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 21.11.2022 ലല ഔത്തും കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ ഞ്ചാ ത്ത് 
 രണസമിതിയുലട 29.07.2022 ലല 5/74/22(14)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 1467/22 – 
CC/743/22) 

 

വിഷ ം:- കമാ ി ൄട്ടി സവദേര്  മാെിള ഔലാ ഄക്കാദമിയുലട നാദാപരം 
ഈ കഔന്ദ്രത്തില്   ൗതിഔ സാഹചരേം രുക്കുന്നതു സം്ധിചിച.് 

 

കപ്രാ.നം: 1178/23 ഄടങ്കല്          75,00,000/- രൂ  
(വിഔസന ഫണ്ട് – ജനറല് ) 

ക ര് ഄംഖ രിമിതര്ക്ക്  വര്  ആലക്ട്രിഔ് വീല്  ലച ര്  നല്ഔല്  

കപ്രാ.നം: 127/23 ഄടങ്കല്          1,00,000/- രൂ  
(തനത് ഫണ്ട് ) 

ക ര് ലഔാടുത്തണവായൂര്  രകഥാും വം 
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സാംരാരിഔ വൄെിന് ഔീഴില്  മഹാഔവി കമാ ി ൄട്ടി സവദേര്  മാെിള ഔലാ 

ഄക്കാദമിക്കാ ി നാദാപരത്ത് ലഔട്ടിടം നിര്മ്മിചിട്ടുണ്ട്. ആതില്  താലഴലത്ത നില ില്  
ഒഡികറൃറി ം ഈണ്ട്. ഇ ഒഡികറൃാറി ത്തികലക്ക് കസ്റ്റജ്, സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, അവശേമാ  
ആരിെിട്ള്, മറൃ് ഄള്്ധിച സൗഔരേം എന്നിവയ്ക്കാ ാണ് കപ്രാജടര് എടുത്തണത്തിരിക്കുന്നത്. ഇ 
കപ്രാജടര് നടൊക്കാ   ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 

 
 

4.80 തൂകണരി കലാക്ക്  ഞ്ചാ ത്ത് 
കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുലട 21.11.2022 ലല ഔത്ത്  (SRG 1468/22 – CC/691/22) 

 
വിഷ ം:- കമാ ി ൄട്ടി സവദേര്  മാെിള ഔലാ ഄക്കാദമി ില്  ലടാ ിലറൃ് 

നിര്മ്മിക്കുന്നത് സം്ധിചിച.് 

 
സാംരാരിഔ വൄെിള് ഔീഴിലുള പതാണ് കമാ ി ൄട്ടി സവദേര്  സാംരാരിഔ മാെിള ഔലാ 
ഄക്കാദമി. ഇ കഔന്ദ്രത്തില്  കടാ ിലറൃ് സൗഔരേമില്ല. ആവിലട കടാ ിലറൃ് നിര്മ്മിക്കുന്നതിള്ള പ 
കപ്രാജടരിന് ഄള്മതി അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന. 
 
 

4.81 മയ്യനാട് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത    
കഔരള ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്്ത ഄകസാസിക ഷ   ജനറല്  ലസക്രട്ടറിയുലട  03..01.2023-ലല 
KGPA/FR 2023 010303 -ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും  ഈള പടക്കം ലചയ്തിരിക്കുന്ന മയ്യാനാട് ഗ്രാമ 
 ഞ്ചാ ത്ത് പ്രസിഡന്റിലന്റ ഔത്തും (SRG 12/23)  
 

വിഷ ം:- ്ഡ്സ് സ്കൂളിള്കവണ്ടി വാഹനം വാടഔലയ്ക്കടുത്തണക്കുന്നത് സം്ധിചിച ്  
 

മയ്യനാട് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്തില്  ്ഡ്സ് സ്കൂള്  പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നണ്ട്. ആവിലട 50 ൄട്ടിഔള്  
ഈണ്ട്. ആതില്  20 ൄട്ടിഔള്ക്ക്  ാത്രാ സൗഔരേം രുക്കുന്നത് ഗ്രാമ ഞ്ചാ ത്ത് അണ്. 
ആതിനാ ി 2015  കമാഡല്  രു മിനി ്സ്  2022 ഏപ്രില്  മുതല്  വാടഔലയ്ക്കടുത്തണത്തിട്ടുണ്ട്.  ഔരാര്  
പ്രഔാരം അദേലത്ത 50 ഔി.മീറൃറിന് 2000 രൂ യും ഄധിഔമാ ി  ഒടുത്തണന്ന ഒകരാ ഔികലാമീറൃറിള്ം  
20 രൂ  നിരക്കിലുമാണ് നല്കഔണ്ടത്. രു മാസം  50,000 രൂ  വാടഔ ിനത്തില്   വരുന്നണ്ട്. 

28.05.2022-ലല 115/22/തസൃ വ ഈത്തരവ പ്രഔാരമുള പ  മാര്ഗകരക ള്സരിച ്  വാഹന 
വാടഔയ്ക്കാ ി  പ്രതിമാസം 36,000 രൂ  മാത്രമാണ് നല്ഔാ   ഄള്മതിയുള പത് എന്ന്  
ചൂണ്ടിക്കാണിച ്  മിനി ്സമുിന് ഔരാര്  പ്രഔാരമുള പ ടുത്തണതല്  വാടഔ നല്ഔാ   ഄള്മതി 
അവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന.  െം മാര്ഗകരക ില്  2017-ള് കശഷമുള പ  കമാഡല്   വാഹനം  
വാടലക്കടുത്തണക്കണലമന്ന നി്ധിചനയും ഴിവാക്കണലമന്നാവശേലെട്ടിരിക്കുന്ന 

 

കപ്രാ.നം: 60/23 ഄടങ്കല്          10,00,000/- രൂ  
(വിഔസനഫണ്ട് -ജനറല് ) 

ക ര് കമാ ി ൄട്ടി മാെിള ഔലാ ഄക്കാദമിഔ് ഈ  കഔന്ദ്രം – നാദാപരം 
ഒഡികറൃാറി ത്തില്   ൗതിഔ സാഹചരേം. 

കപ്രാ.നം: 158/23 ഄടങ്കല്          8,00,000/- രൂ  
(സി.എഫ്.സി സറൃഡ് ഗ്രാന്റ്) 

ക ര് കമാ ി ൄട്ടി സവദേര്  സാംരാരിഔ മാെിള ഔലാ ഄക്കാദമിഔ് 
കടാ ിലറൃ് നിര്മ്മാണം. 


