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No/450/2022/SRG/LSGD/CC(9) 

വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി ക ാഖം  
14.02.2023 ച ാവ്വാഴ്ച ഈച്ചഔഴിഞ്്ഞ 2.30 മണിക്്ക, ല ം ഹാള്   

ഄനക്സ് II, ചസക്രട്ടറിക റ്റ് 
 

 

ഄജണ്ട 

 

1. പദ്ധതി ഄവകലാഔനം 
(പിന്നീട് നല്ൄം) 

 
 

2. വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുചട 21.08.2022, 
21.10.2022, 22.11.2022, 19.12.2022, 09.01.2023 എന്നീ തീ തിഔളിചല ക ാഖ തീരുമാനപ്രഔാരം 
തുടര് നടപടി സൃീഔരികക്കണ്ട വിഷ ങ്ങള്  

 

2.1  21.08.2022 ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി ക ാഖതീരുമാന പ്രഔാരം നടപടി സൃീഔരികക്കണ്ട    
   വിഷ ങ്ങള്  
 

2.1 കണ്ഡിഔ 4.31 
പഞ്ചാ ത്ത് ഡ റക്ടര്  
പഞ്ചാ ത്ത് ഡ റക്ടറുചട 10.08.2022 ചല  PAN /23922/18/J2/DD നമ്പര്  ഔത്തം ഄനുബന്ധമാ ി 
ക ര്ത്തിരിന്ന ന്ന പട്ടിഔയും  
 

മു വര്ഷങ്ങളില്  43 ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔള്ക്കാ ി വിവിധ നവന നിര്മ്മാണ 

പദ്ധതിഔളില്  ലനിച്ചിട്ടുളൃ 6,80,40,988/- രൂപ വിവിധ ബാങ്കുഔളിലാ ി ച ലവഴിക്കാചത 

ഔിടപ്പുണ്ട്.  (ഒകരാ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔളുചടയും വിവരം 21.08.2022 ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റി ക ാഖ മിനിറ്റ്സില്  ഈണ്ട് ) ആ.എം.എസ് നവനപദ്ധതി, എം.എ   ലക്ഷം വീടു പദ്ധതി, 

പി.എം.എ.വവ, ജനഔീ  നവനപദ്ധതി, സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്  പ്രകതേഔമാ ി നല്ഔി  നവന 

നിര്മ്മാണ ധനസഹാ ം മുതലാ വ ില്  ച ലവഴിക്കാചത ഔിടന്ന ന്നതാണ് ഇ വിഹിതം.  

ഒകരാ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിലം ആപ്രഔാരം ച ലവഴിക്കചെടാചത ഔിടന്ന ന്ന തുഔ ടക്കമുളൃ 

വിവരങ്ങള്   21.08.2022 ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി ില്  പഞ്ചാ ത്ത ഡ റക്ടര്  

നല്ഔി ിരുനു. . ഇ തുഔ വല ് നവനപദ്ധതിക്കായാ ി ഈപക ാഖിക്കാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

 

 

 

പഞ്ചാ ത്ത ഡ റക്ടര്  നല്ഔി  43 തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങളുചട ലിസ്റ്റില്  വട്ടവട 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത ഴിചഔയുളൃ 42 തകേശനരണ സ്ഥാപനങ്ങളിചല ച ലവഴിക്കാചത  ഔിടന്ന ന്ന 

വിഹിതം വല ് നവന പദ്ധതിക്കായാ ി ഈപക ാഖിക്കാ   21.08.2022 ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റി ക ാഖം ഄനുമതി നല്ഔി ിരുനു. .  

വട്ടവട ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  പട്ടിഔജാതി വിഔസന വൄെ് നല്ഔി  2.24 കഔാടി രൂപ 

ച ലവഴിക്കാചതയുണ്ട്. അചഔ 3.24 കഔാടി രൂപ ാണ് വീടു നിര്മ്മാണത്തിന് പട്ടിഔജാതി 

വിഔസന വൄെ് നല്ഔി ചതനു. ം ആതില്  1.00 കഔാടി രൂപ ഹാബിറ്റാറ്റ് ചടകനാളജീസ് ഗ്രൂെിനു 
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വഔമാറി ിട്ടുചണ്ടനു. ം ക ാഖം നിരീക്ഷിച്ചു. ആതിചെ ആകൊഴചത്ത ഄവസ്ഥ വിശദമാ ി 

പരികശാധിച്ച ് റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   പഞ്ചാ ത്ത ഡ റക്ടചറ 21.08.2022 കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റിക ാഖം ചുമതലചെടുത്തി ിരുനു. .  

ഇ വിഷ ം  ര്ച്ച ച ാാ   24.11.2022 നു ജില്ലാ ഔളക്ടര്  ക ാഖം വിളിച്ചിട്ടുചണ്ടന്ന് 

പഞ്ചാ ത്ത് ഡ റക്ടര്  22.11.2022 ചല ക ാഖത്തില്  ഄറി ിച്ചു. ഇ ക ാഖത്തിചെ ടി 

ഄടിസ്ഥാനത്തില്  വിശദമാ  റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   പഞ്ചാ ത്ത ഡ റക്ടചറ ക ാഖം 

ചുമതലചെടുത്തി. ആതു സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട്.  

നടപടി:- 1) പഞ്ചാ ത്ത് ഡ റക്ടര്  
2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.ആ) വൄെ് 

 

2.1 കണ്ഡിഔ 4.66 

കഔാട്ട ം ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് 
കഔാട്ട ം ജില്ലാ ഔളക്ടറുചട 31.05.2022 ചല 82898/22/DPC/DPO/KTM നമ്പര്  ഔത്തം IRTC 
ഡ റക്ടറുചട 28.05.2022 ചല ഔത്തം 27.07.2015- ചല 2303/2015/തസൃനവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  
ഈത്തരല്ലൃം  (SRG 679/22) 

 
കഔാട്ട ം ജില്ലയുചട മലക ാര പ്രകദശചത്ത 19 ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔളില്  ഒകട്ടാമാറ്റിഔ് 

ചവതര്കസ്റ്റഷ   സ്ഥാപിന്ന ന്നതിന് കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് മുകേ 

നിര്വ്വഹണ ഏജ സി ാ ി സംയുതമാമാ ാണ് കപ്രാജടു ന നടൊന്ന ന്നത്. വഔ ിരുത്തല്  

സംബന്ധിച്ച വിവരം താചഴ ക ര്ന്ന നു. . 
 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് (19) 20,90,000 രൂപ 
കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് (5) 12,70,000 രൂപ 
ഇരാറ്റുകപട്ട മുനിസിൊലിറ്റി 2,50,000 രൂപ 
ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത്  10,00,000 രൂപ 

അചഔ 46,10,000 രൂപ 
 

 

 

ആരുപത് ഒകട്ടാമാറ്റിഔ് ചവതര്  കസ്റ്റഷനുഔളില്  നിനു. ം കശകരിന്ന ന്ന വിവരങ്ങള്  ജില്ലാ 

പഞ്ചാ ത്തില്  സ്ഥാപിന്ന ന്ന ചസര്വര്  വഴി  കക്രാഡീഔരിച്ച ് ദുരന്ത നിവാരണ ഄകതാറ്റിന്ന ം, 

തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങള്ന്ന ം, ജനങ്ങള്ന്ന ം തം അമ ം ഄറിയുവാ   സാധിന്ന ന്ന രു ചനറ്റ് 

വര്ക്ക് സംവിധാനമാണ് ഈകേശിന്ന ന്നത്. ഇ കപ്രാജക്ട് പാലക്കാട് ആെകഗ്രറ്റഡ് ്റല്  

ചടകനാളജി ചസെര്  (IRTC) എന്ന സ്ഥാപനം വഴി ാണ് നടൊന്ന ന്നത്. ഒകട്ടാമാറ്റിഔ് 

ചവതര്കസ്റ്റഷ   സ്ഥാപിന്ന ന്നതിനും കഡറ്റ കശകരിച്ച ് വിശഔലനം ച ്യുനന്നതിനുമുളൃ 

സാകേതിഔ വവദഗ്ദ്ധ്േല്ലൃം കശഷിയും ഈചണ്ടനു. ം ―നീര്ത്തട വിഔസന പ്രവര്ത്തനത്തിന്‖ 

സര്ക്കാര്  ഄക്രഡികറ്റഷ   ഈചണ്ടനു. ം IRTC ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിച  ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ 

കപ്രാജക്ട് IRTC മുകകന നടൊക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

21.08.2022 ചല തീരുമാനം :-  ചവതര്കസ്റ്റഷനില്  സ്ഥാപിന്ന ന്ന ഈപഔരണങ്ങളുചട 

ചമ ിെന സ്, െം ചവതര്കസ്റ്റഷചെ വദനംദിന പരിപാലനം എങ്ങചന ാണ് എനു.  

തുടങ്ങി  ഔാരേങ്ങള്  വേതമാമല്ല. ഇ  സാഹ രേത്തില്  KSDMA ചമമ്പര്  ചസക്രട്ടറിയുചട ടി 
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ഄനിപ്രാ മാരാഞ്ഞ് പിന്നീട് പരിഖണിക്കാ   തീരുമാനിച്ചു. നിര്വ്വഹണം ഏത് ഏജ സിച  

ഏല്െിക്കണം, Indian Metrological Departmentന് കശകരിന്ന ന്ന വിവരങ്ങള്  എങ്ങചന വഔമാറും  

എന്നതടക്കമുളൃവ പരികശാധിച്ച ്റികൊര്ട്ട്  നല്ഔാ   KSDMA ച  ചുമതലചെടുത്തി.  

21.08.2022 ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി തീരുമാനമനുസരിച്ച ് KSDMA ചമമ്പര്  

ചസക്രട്ടറി ചവതര്കസ്റ്റഷ   സ്ഥാപിന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച ് ശ്രദ്ധികക്കണ്ട ഔാരേങ്ങളും മറ്റു 

വിശദാംശങ്ങളും 15.10.2022 ചല ക ാഖത്തില്  ഄവതരിെിന്ന ഔയും ആതു വിശദമാ  റികൊര്ട്ട് 

അ ി 22.11.2022 ചല ക ാഖത്തില്  നല്ൄഔയും ച തു. . (വിശദമാ  റികൊര്ട്ട് 22.11.2022 ചല 

ക ാഖ മിനിറ്റ്സില്  ക ര്ത്തിട്ടുണ്ട് ). 

22.11.2022 ചല തീരുമാനം:- ഒകട്ടാമാറ്റിഔ് ചവതര്കസ്റ്റഷനിഭിചട ലനിന്ന ന്ന വിവരങ്ങള്  ഈല്പാദന 

കമകലയ്ക്കം മറ്റു വിഔസന കമകലയ്ക്കം സഹാ ഔരമാ  രീതി ില്  എങ്ങചന ഈപക ാഖിക്കാ   

ഔഴിയുചമന്ന് പരികശാധികക്കണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ക ാഖം വില ിരുത്തി. ആതികേല്  CUSAT, കഔരള 

ഔാര്ഷിഔ സര്വ്വഔലാശാല എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുചട ടി സാകേതിഔ ഈപകദശം കതടി 

റികൊര്ട്ട്  നല്ഔാ   KSDMA ചമമ്പര്  ചസക്രട്ടറിച  ചുമതലചെടുത്തി. ആതു സംബന്ധിച്ച 

റികൊര്ട്ട്. 
 
 

നടപടി:- 1) ചമമ്പര്  ചസക്രട്ടറി, KSDMA 
2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.സി) വൄെ് 

 
2.2  21.10.2022 ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി ക ാഖ തീരുമാന പ്രഔാരം നടപടി  

സൃീഔരികക്കണ്ട വിഷ ങ്ങള്  
 

 

2.2 കണ്ഡിഔ 4.18  
താമരകേരി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

ബഹു.ചഔാടുവളൃി എം.എല്.എയുചട 20.09.2022 ചല ഔത്തം താമരകേരി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 
നരണസമിതിയുചട 07.07.2022 ചല 1-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1064/22). 

വിഷ ം:- താമരകേരി താഭിക്കാശുപത്രി ില്  കഡാക്ടര്മാചര നി മിന്ന ന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

ചഔാടുവളൃി കലാന്ന  പഞ്ചാ ത്തിചെ ഔീഴിലാണ് താമരകേരി താഭിക്കാശുപത്രി 

പ്രവര്ത്തിന്ന ന്നത്. ആവിചട രു കഡാക്ടചറ ടി നി മികക്കണ്ടതുണ്ട്. കലാന്ന  പഞ്ചാ ത്തിന് 

ആതിനുളൃ  ണ്ടു ഔചണ്ടത്താ   ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആതിനാവശേമാ  തുഔ കലാന്ന  പഞ്ചാ ത്ത 

പരിധി ില്  വരുന്ന താമരകേരി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് നല്ഔാചമന്ന് ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

കഡാക്ടര്ന്ന ളൃ കവതനം നല്ഔാ   താമരകേരി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

ഏതു ചെഷോലിറ്റിയുളൃ കഡാക്ടചറ ാണ് നി മിന്ന ന്നത് എന്നതടക്കമുളൃ 

വിശദാംശങ്ങള്  പരികശാധിച്ച ്റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   21.10.2022 ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി 

ക ാഖം അകരാഖേവൄെ് ഡ റക്ടചറ ചുമതലചെടുത്തി ിരുനു. . ആതു സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട്  

നടപടി:- 1) ഡ റക്ടര് , അകരാഖേവൄെ് 

2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.ബി) വൄെ് 
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2.2 കണ്ഡിഔ 4.37 

 ികങ്ങാലി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 26.08.2022ചല ഔത്്ത    (SRG 911/22 – CC/476/22). 

വിഷ ം: കറാഡ് ചമ ിെന സ് ഗ്രാറുപയപക ാഖിച്ച ്പാലം നിര്മ്മിന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 83/23 ഄടേല്   37,00,000 രൂപ 

 ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് കറാഡ്  36,83,244  രൂപ 

 തനത്  ണ്ട് 16,756 രൂപ 

കപര് താില്  പാലം നിര്മ്മാണം 
 

 ികങ്ങാലി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല ഔാര്ത്തിഔെളൃി ചവഴ റോഴ കറാഡ് PMGSY പദ്ധതി ില്  

ഈള്ചെടുത്തി ചടണ്ടര്  നടപടിഔളികലക്ക് ഔടന്ന നു. . ഇ കറാഡില്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല 1, 13 

വാര്ുഔചള തമ്മില്  ബന്ധിെിന്ന ന്ന താില്  പാലം ആകൊള്  ഄപഔടാവസ്ഥ ിലാണ്. PMGSY 

പദ്ധതി ില്  കറാഡിന് എസ്റ്റികമറ്റ് താാറാക്കി കൊള്  പാലത്തിന് കഔടുപാടുഔള്  

ആല്ലാതിരുന്നതിനാല്  പാലത്തിചെ നിര്മ്മാണം എസ്റ്റികമറ്റില്  ഈള്െടുത്തി ിരുന്നില്ല. ഇ 

സാഹ രേത്തില്  ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് (കറാഡ് ) ഈപക ാഖിച്ച ്പാലം നിര്മ്മിക്കാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

PMGSY  ില്  നിന്ന് പാലം നിര്മ്മിന്ന ന്നതിനാവശേമാ  തുഔ ലനിന്ന കമാ എന്നതു 

സംബന്ധിച്ച ് PMGSY  ീ ് എഞ്ചിനീ റുചട ടി ഄനിപ്രാ മാരാഞ്ഞ് റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   

21.10.2022 ചല ക ാഖം തകേശസൃ ംനരണ വൄെ്  ീ ് എഞ്ചിനീ ചറ ചുമതലചെടുത്തി  

പ്രഔാരം  ീ ് എഞ്ചിനീ ര്  22.11.2022 ചല ക ാഖത്തില്  റികൊര്ട്ട് നല്ഔി. 
 

22.11.2022 ചല റികൊര്ട്ട്:- കറാഡിചെ നിര്മ്മാണം അരംനിച്ചിട്ടില്ല. സര്ക്കാരികലക്ക് കറാഡിചെ 

പുതുക്കി  എസ്റ്റികമറ്റ് നല്ഔി ികട്ടയുളൄ. കറാഡിചെ എസ്റ്റികമറ്റ് താാറാക്കി  സമ ത്ത് 

പാലത്തിനു കഔടുപാടുഔള്  ആല്ലാ ിരുനു. . ഄതിനാല്  കറാഡിചെ എസ്റ്റികമറ്റില്  പാലം 

ഈള്ചെടുത്തി ില്ല. പാലത്തിന് 35.00 ലക്ഷം രൂപ ച ലവ് വരും. ആതു ടി ഈള്ചെടുത്തി ഄധിഔ 

തുഔക്കായ് സര്ക്കാരികലക്കായ് ഄ ച്ച ്ഄംഖീഔാരം ലനിക്കാ   ഔാലതാമസം വകന്നക്കാം. ഄതിനാല്  

മകറ്റചതേിലം  ണ്ടുപക ാഖിച്ച ് പാലം നിര്മ്മിന്ന ന്നതാണ് നല്ലചതന്ന് PMGSY  ീ ് 

എഞ്ചിനീ ര്  ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ീ ് എഞ്ചിനീ റുചട റികൊര്ട്ടിചെ ഄടിസ്ഥാനത്തില്  22.11.2022 

ചല ക ാഖത്തില്  താചഴ പറയുന്ന തീരുമാനചമടുത്ത. 
 

22.11.2022 ചല തീരുമാനം:- ഇ പാലത്തിചെ ആകൊഴചത്ത ഄവസ്ഥച ന്താചണന്ന് 

പരികശാധിച്ച ് ചടനിക്കല്  റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   തകേശസൃ ംനരണവൄെ്  ീ ് എഞ്ചിനീ ചറ 

ചുമതലചെടുത്തി. ഄറ്റൄറ്റെണി നടത്താ   ഔഴി ാത്തവിധം പാലം തഔര്നു. കപാ ിട്ടുകണ്ടാ, 

പുതി  പാലം തചന്ന നിര്മ്മികക്കണ്ടതുകണ്ടാ എന്നീ വിവരങ്ങള്  റികൊര്ട്ടില്  

ഈള്ചെടുത്തണചമന്ന് നിര്കേശിച്ച പ്രഔാരം  ീ ് എഞ്ചിനീ ര്  റികൊര്ട്ട് നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്.  
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റികൊര്ട്ട് :- പാലത്തിചെ ഡക്ക് സ്ലാബ് രു നാഖം പൂര്ണമായും ആടിു താ താ്ിട്ടുചണ്ടനു. ം പാലം 

ഏതു സമ ത്തം ആടിു താ വീളെചമനു. ം  ീ ് എഞ്ചിനീ ര്  ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലം 

ചമ ിെന സ്  നടത്തി പുനരുപക ാഖിക്കാല്ലൃന്നതല്ല. പുതി  പാലം പണി ണം. ആതിന് 37.00 

ലക്ഷം രൂപ കവണം. എന്നാല്  ഇ വര്ഷം കസാ ില്  ആ ചവസ്റ്റികഖഷ   നടത്തി നടപടി 

ക്രമങ്ങള്  പാലിച്ച ്പാലം നിര്മ്മാണം അരംനിക്കാ   മാത്രകമ സാധേമാൄ. ആതിന് ഇ വര്ഷം 

5.00 ലക്ഷം രൂപ മതി. ബാക്കി ഄടുത്ത വര്ഷം മതി. ഄതിനാല്  ബഹു വര്ഷ കപ്രാജക്ടാ ി 

എടുന്ന ന്നതാണ് നല്ലത്. (ഇ പാലം 31.01.2023 ല്  തഔര്നു.  കപാ ി എന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

പ്രസിഡെ് ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട് ). 
 

 

 

 

നടപടി:-1) തകേശസൃ ംനരണവൄെ്  ീ ് എഞ്ചിനീ ര്   
2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.ഡി) വൄെ് 

2.2 കണ്ഡിഔ 4.58 

ഄട്ടൊടി കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്്ത 

ഄട്ടൊടി കലാന്ന പഞ്ചാ ത്്ത വവസ് പ്രസിഡെിചെ 29.09.2022 ചല ഔത്്ത (SRG 1061/22). 

വിഷ ം:- കഔാട്ടത്തറ അശുപത്രി ില്  ഄധിഔമാ ി സ്റ്റാ ിചന കലാന്ന  പഞ്ചാ ത്തില്   

               നിനു. ം നി മിന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച ് 

കപ്രാ.നം: 188/23 ഄടേല്   10,00,000 രൂപ 

(ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് – കനാണ്  കറാഡ് ) 

കപര് കഔാട്ടത്തറ GTSH HMC താത്ക്കാലിഔ ജീവനക്കാര്ക്ക് കവതനം 
 

ഄട്ടൊടി ിചല പട്ടിഔവര്ഗ വിനാഖങ്ങള്ക്ക് കസവനം നല്ൄഔ എന്ന 

ലക്ഷേകത്താചട ാണ് കഔാട്ടത്തറ വട്ടൃബല്  ചെഷോലിറ്റി അശുപത്രി പ്രവര്ത്തിന്ന ന്നത്. 

ആവിചട ജനറല്  ചമഡിസി , ഒര്കത്താ, ആ.എ .ടി, വഖനകക്കാളജി വസക്കോട്ടൃി, സര്ജറി, 

ശിശുകരാഖ വിദഗ്ദ്ധ് കസവനം, ഔണ് കരാഖം, ഡ ാലിസിസ് തുടങ്ങി  ചെഷോലിറ്റിയുണ്ട്. 

ഡ ാലിസിസിന് ആകൊളെളൃ രു ഷിഫ്റ്റിനു പഔരം രണ്ടു ഷിഫ്റ്റാക്കണം. അശുപത്രിയുചട 

സുഖമമാ  പ്രവര്ത്തനത്തിന് ഄധിഔ സ്റ്റാ ിചന നി മികക്കണ്ടതുണ്ട്. എച്ച.്എം.സിക്കായ് 

മതി ാ  വരുമാനമില്ലാത്തതിനാല്  താല്ക്കാലിഔാടിസ്ഥാനത്തില്  താചഴ പറയും പ്രഔാരം 

ഄധിഔമാള്ക്കാചര കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്തില്  നിനു.  കനാണ്കറാഡ് ചമ ിെന സ്    

ഗ്രാറുപയപക ാഖിച്ച ്നി മിക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

1) ഡ ാലിസിസ് ചടനീഷേ   - 1 എണം 

2) സ്റ്റാ ് കനഴ്സ് കഗ്രഡ് II – 3 എണം 

3) ലാബ് ചടനീഷേ   - 1 എണം 

4) ചസഔൂരിറ്റി ജീവനക്കാര്  - 2 എണം 

21.10.2022 ചല തീരുമാനം:- മുഔളില്  പറഞ്ഞ പ്രഔാരം അള്ക്കാചര നി മിന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച ്

പരികശാധിച്ചു റികൊര്ട്ട്  നല്ഔാ   അകരാഖേ വൄെ് ഡ റക്ടചറ ചുമതലചെടുത്തി.  അകരാഖേ 

വൄെില്  നിന്ന് ആവചര നി മിക്കാ   സാധിന്ന കമാ എന്നതും  റികൊര്ട്ടില്  ഈള്ചെടുത്തണം. 

റികൊര്ട്ട്  ലനിക്കാത്തതിനാല്  ഄടുത്ത കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പ് നല്ഔണചമന്ന് 
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അകരാഖേവൄെ് ഡ റക്ടകറാട് 22.11.2022 ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി വീണ്ടും അവശേചെട്ടു. 

ഇ അശുപത്രിയുചട പ്രധാന ഗുണകനാതമാാക്കള്  പട്ടിഔവര്ഗ വിനാഖക്കാരാണ്. ഄതിനാല്  

മുഔളില്  പറഞ്ഞവചര നി മിന്ന ന്നതടക്കം അശുപത്രിയുചട പ്രവര്ത്തനം ചമച്ചചെടുത്തന്നതിന് 

പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄെിചെ സഹാ ല്ലൃം ഈണ്ടാഔണചമന്ന് പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന 

ഡ റക്ടകറാട് ക ാഖം നിര്കേശിച്ചു. ആതു സംബന്ധിച്ച ് പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്പു 

ഡ റക്ടറുചട റികൊര്ട്ട്. 

നടപടി:- 1) ഡ റക്ടര്, അകരാഖേവൄെ്  
2)ഡ റക്ടര്  ,പട്ടിഔവര്ഗവിഔസന വൄെ് 
3)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.ബി) വൄെ് 

 
 

2.3 22.11.2022 ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രഔാരം നടപടി സൃീഔരികക്കണ്ട 
വിഷ ങ്ങള്   

 

2.3 കണ്ഡിഔ  4.1 

ASERT Farming Solution Pvt.Ltd. 
ASERT Farming Solution Pvt.Ltd. മാകനജിംഖ് ഡ റക്ടറുചട 09.08.2022 ചല ഔത്ത്  (DA1/354/2022/ 
LSGD) –(SRG 890/22). 
 

വിഷ ം:- സ്റ്റാര്ട്ടപ്പു ഔമ്പനിഔളില്  നിന്ന് ചടണ്ടര്  ഴിവാക്കി ഈത്പന്നങ്ങള്  / കസവനങ്ങള്  

വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

കസ്റ്റാര്പര്കച്ചസ് ഡിൊര്ട്ട്ചമെിചെ 05.07.2022 ചല 2/2022/SPD നമ്പര്  ഈത്തരല്ലൃ 

പ്രഔാരം കസ്റ്ററ്റ് യൂണിക്ക് ഐ.ഡിയുളൃ സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുഔളില്  നിന്ന് 50 ലക്ഷം വചരയുളൃ എല്ലാത്തരം 

ഈല്പന്നങ്ങളും കസവനങ്ങളും സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ചടണ്ടര്  ടാചത വാങ്ങാല്ലൃന്നതാണ്. 

എന്നാല്  തകേശനരണ സ്ഥാപനങ്ങളിചല നിര്വ്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥര്  ആത് തകേശനരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ബാധഔമല്ല എന്ന് ടിണ്ടി ഔാണിച്ച ്ചടണ്ടറില്ലാചത വാങ്ങാ   താാറാൄന്നില്ല. 

ഄതിനാല്  തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങളുചട വാങ്ങല്  നടപടി ക്രമങ്ങളില്  ഇ ഈത്തരല്ലൃ 

ബാധഔമാക്കണചമന്ന അവശേം സംബന്ധിച്ച.് 
 

22.11.2022 ചല തീരുമാനം:-  ASERT മരുന്ന് ഈല്പാദിെിന്ന ന്ന (പ്രധാനമായും ചവറ്ററിനറി മരുനു. ഔള്) 

സ്റ്റാര്ട്ട് ഄപ് അചണന്ന് മൃഖസംരക്ഷണ വൄെിചല പ്രതിനിധിഔള്  ഄറി ിച്ചു. ആവര്  മരുന്ന് 

ഈല്പാദിെിന്ന ന്നിചല്ലനു. ം വിതരണക്കാര്  മാത്രമാചണനു. ം മൃഖസംരക്ഷണ വൄെ് പ്രതിനിധിഔള്  

ക ാഖത്തില്  പറു താ. ഇ സാഹ രേത്തില്   ASERT Farming Solution Pvt.Ltd കനരിട്ട് മരുന്ന് 

ഈല്പാദിെിന്ന നു. കണ്ടാ, ഡ്രഖ് വലസ സ് ഈകണ്ടാ തുടങ്ങി  ഔാരേങ്ങള്  പരികശാധിച്ച ്റികൊര്ട്ട്  

നല്ഔാ   മൃഖസംരക്ഷണ വൄെ് ഡ റക്ടചറ ചുമതലചെടുത്തി. ആതു സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട്. 
 

നടപടി:- 1) മൃഖസംരക്ഷണവൄെ് ഡ റക്ടര്  

2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.എ) വൄെ് 

 

 

 

 



7 
 

2.3 കണ്ഡിഔ  4.2 

കഔരള ഖവ. ാര്മസിസ്റ്റ് ഄകസോാസിക ഷ   
കഔരള ഖവ. ാര്മസിസ്റ്റ് ഄകസോാസിക ഷ   പ്രസിഡെിചെ 01.10.2022 ചല 17/2022-23/KGPA 
നമ്പര്  ഔത്ത്  (SRG 1110/22)  
 

 

വിഷ ം:- താല്ക്കാലിഔമാ ി കജാലി ച ്യുനന്ന  ാര്മസി്റ്റുമമാര്ക്ക് പുതുക്കി  ഄടിസ്ഥാന 
ശമ്പളം നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

കഡാക്ടര്മാചരയും പാരാചമഡിക്കല്  സ്റ്റാ ികനയും പി.എച്ച.്സി, സി.എച്ച.്സി, 

താഭിക്കാശുപത്രിഔള്, നഖരസനഔളുമാ ി ബന്ധചെട്ട അശുപത്രിഔള്  എന്നിവിടങ്ങളില്  

തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങള്  മുകകന താല്ക്കാലിഔമാ ി നി മിക്കാറുണ്ട്. അകരാഖേവൄെിചെ 

മാനദണ്ഡപ്രഔാരം പുതുതാ ി നി മിക്കചെടുന്ന കഡാക്ടര്/കനഴ്സ്മാരുചട ഄടിസ്ഥാന 

ശമ്പളമാണ് ആവര്ക്ക് നല്കഔണ്ടത്. ആതനുസരിച്ച ് പുതി  ശമ്പള പരികരണരണ പ്രഔാരം 

കഡാക്ടര്മാര്ക്ക് 63,700 രൂപയും നഴ്സ്മാര്ക്ക് 39,300 രൂപയുമാണ്  നല്ഔാല്ലൃന്നചതന്ന് 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിചെ ഄടിസ്ഥാനത്തില്  തകേശസൃ ംനരണവൄെ് 

സര്ന്ന ലര്  ആറക്കി ിട്ടുണ്ട്. 
 

തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങള്   ാര്മസി്റ്റുമഔകളയും താല്ക്കാലിഔമാ ി നി മിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ആവര്ന്ന ം ഄഡ്കഹാക്ക് സാലറി നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

22.11.2022 ചല തീരുമാനം:-  ആതികേല്  അകരാഖേ വൄെ് ഡ റക്ടറുചട റികൊര്ട്ട് 
 

നടപടി:- 1) അകരാഖേവൄെ് ഡ റക്ടര്   

2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.ബി) വൄെ് 
 

2.4 19.12.2022 ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി ക ാഖ തീരുമാന പ്രഔാരം നടപടി 
സൃീഔരികക്കണ്ട വിഷ ങ്ങള്    

2.4 കണ്ഡിഔ 4.6 

ഔാസര്കഖാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത്  

ഔാസര്കഖാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 01.11.222-ചല ഔത്തം ഔാസര്കഖാഡ് ജില്ലാ 
പഞ്ചാ ത്ത് ചസക്രട്ടറിയുചട  18.10.2022-ചല C2 -1911/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം, കപ്രാജക്ട് റികൊര്ട്ടും   
ഄനുബന്ധകരകഔളും   (SRG 1240/22 – CC/712/22). 

വിഷ ം: ഔാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ അശുപത്രി ിചല ചജറി ാട്ടൃിഔ് വാര്ഡില്  സ്റ്റാ ിചന 
നി മിന്ന ന്നത്  സംബന്ധിച്ച ്

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

(വിഔസന ണ്ട്  ജനറല് ) 

കപര് ഔാഞ്ഞങ്ങാട്  ജില്ലാ അശുപത്രി ില്  ചജറി ാട്ടൃിഔ് വാര്ഡ് 
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാക്കല്  

ഔാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ അശുപത്രി ില്  ചജറി ാട്ടൃിഔ് വാര്ഡ് ചമച്ചചെടുത്തന്നതിന് ജില്ലാ 

പഞ്ചാ ത്ത്  ഇ വര്ഷം  കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.  കപ്രാജക്ട് റികൊര്ട്ട്  പ്രഔാരം അചഔ 

ഄടേല്  47.00 ലക്ഷം രൂപ ാണ്. അശുപത്രി ികലക്കായ് മരുന്ന്, മറ്റ് ഈപഔരണങ്ങള്  എന്നിവ  

വാങ്ങുന്നകതാചടാെം  താചഴെറയുന്നവചരക്കൂടി  നി മികക്കണ്ടതുണ്ട്. 
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കഡാക്ടര്  - 1 - കവതനത്തിനുകവണ്ട തുഔ 6,80,000 രൂപ 

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

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

മുഔളില്  പറഞ്ഞവചരക്കൂടി താല്കാലിഔാടിസ്ഥാനത്തില്  നി മിച്ച ്ചജറി ാട്ടൃിഔ് വാര്ഡിചെ  

പ്രവര്ത്തനം  ഔാരേക്ഷമമാക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

19.12.2022 ചല തീരുമാനം:- ജറി ാട്ടൃിഔ് വാര്ഡിന് അവശേമാ  ഈപഔരണങ്ങള്  മുതലാ  

സൗഔരേങ്ങള്  ഈകണ്ടാ എന്നതടക്കമുളൃ വിശദാംശങ്ങള്  പരികശാധിച്ച ് ഄനിപ്രാ ം 

നല്ഔാ   അകരാഖേവൄപ്പു ഡ റക്ടചറ ചുമതലചെടുത്തി. ആതു സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട്  

നടപടി:- 1)ഡ റക്ടര്, അകരാഖേവൄെ്  

2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.ബി) വൄെ് 

2.4 കണ്ഡിഔ 4.10 

ചവളി നാട് കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 15.09.2022 ചല ഔത്തം ചവളി നാട് കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്്ത 
നരണസമിതിയുചട 05.09.2022 ചല 1(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 973/23 – CC/545/22) 
 

വിഷ ം:- കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് ഒ ീസ് ചഔട്ടിടം ഄറ്റൄറ്റെണിക്ക് കനാണ്  കറാഡ് 
ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് ഈപക ാഖിന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

 

പലകൊളെം ചവളൃം ഔ റുന്നതിനാല്  കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് ഒ ീസ് നവീഔരികക്കണ്ടത് 

അവശേമാണ്. കനാണ്  കറാഡ് ചമ ിെന സ് ഗ്രാറുപയപക ാഖിച്ച ് ഄറ്റൄറ്റെണി നടത്താ   

ഄനുമതി നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  
 

19.12.2022 ചല തീരുമാനം:-  ആതു പരികശാധിച്ച ്റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   തകേശസൃ ംനരണവൄെ് 

 ീ ് എഞ്ചിനീ ചറ ചുമതലചെടുത്തി  പ്രഔാരം  ീ ് എഞ്ചിനീ ര്  റികൊര്ട്ട് നല്ഔി. 
 

റികൊര്ട്ട് :- കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് ഒ ീസ് വളചര താ് പ്രകദശത്താ തിനാല്  പലകൊളെം 

ചവളൃം ഔ റും. നിരന്തരമുളൃ ചവളൃചൊക്കത്തിലം ഔാലെഴക്കത്താലം ചഔട്ടിടത്തിചെ രു 

നാഖം ഄപഔടാവസ്ഥ ിലാണ്. എന്നാല്  ഇ നാഖം മാത്രമാ ി ചമ ിെന സ് ച ത് 

ഈപക ാഖിക്കാ   സാധിക്കില്ല. ഄതിനാല്  നിലവിചല ചഔട്ടിടം ചപാളിച്ച ് പുതി  ചഔട്ടിടം 

പണിയുന്നതാണ് നല്ലത്. 
   

നടപടി:- 1) ീ ് എഞ്ചിനീ ര്, തകേശസൃ ംനരണവൄെ്  

2)തകേശസൃ ംനരണ (എ ്.എം)വൄെ് 

 

 

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

(കനാണ്  കറാഡ് ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് ) 

കപര് ചവളി നാട് കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് ഒ ീസ് ഄറ്റൄറ്റെണിഔള്  
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2.4 കണ്ഡിഔ 4.25 

കതഞ്ഞിെലം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 20.09.2022 ചല ഔത്തം കതഞ്ഞിൊലം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 
നരണസമിതിയുചട 01.09.2022 ചല 11(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 1006/22 – CC 544/2022)). 

വിഷ ം:- എം.സി.എ ിന് ചഔട്ടിടം നിര്മ്മിന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

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

 സി.എ ്.സി വറ്റഡ് ഗ്രാെ്  16,67,200 രൂപ 

 കഔന്ദ്രാവിഷ്കൃത വിഹിതം 5,95,357 രൂപ 

കപര് എം.സി.എ ് നിര്മ്മാണം 
 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  MCF നിര്മ്മിന്ന ന്നതിനു കവണ്ടി 2021-22 ല്  എടുത്ത കപ്രാജക്ട് ഇ 

വര്ഷം  െില്  ഒവറാ ി തുടരുനു. ണ്ട്. 2002-03 വര്ഷം വേവസാ  കഔന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നതിന് 54 

ചസെ് സ്ഥലം 5,55,026 രൂപ മുടക്കി വാങ്ങി ിരുനു. . ആവിചട 28,52,088 രൂപ മുടക്കി നാല 

ചഔട്ടിടങ്ങള്  നിര്മ്മിച്ച ് ത്ര സ സാമഗ്രിഔള്  സ്ഥാപിച്ച ്ചഔാപ്ര സംസ്കരണ യൂണിറ്റും ധാനേചൊടി 

യൂണിറ്റും അരംനിച്ചു. ആകൊള്  ആവ പ്രവര്ത്തിന്ന ന്നില്ല. ആകൊളെളൃ നാല ചഔട്ടിടങ്ങളില്  

7/125/നമ്പറിലളൃ 77.49 .മീ വിസ്തീര്ണമുളൃ ചഔട്ടിടം ഄണ് ിറ്റാചണന്ന് തകേശസൃ ം 

നരണവൄെ് ഄസി. എഞ്ചിനീ ര്  റികൊര്ട്ട് ച തിട്ടുണ്ട്. ഇ ചഔട്ടിടം ചപാളിച്ചു നീക്കി ആവിചട 

രു MCF ചഔട്ടിടം നിര്മ്മിന്ന ന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

19.12.2022 ചല തീരുമാനം:- ചപാളിച്ചുമാറ്റാ   ഈകേശിന്ന ന്ന ചഔട്ടിടങ്ങള്  പ്രാകദശിഔ  സാമ്പത്തിഔ 

വിഔസന (LED) പദ്ധതി പ്രഔാരം അരംനിക്കാ   ഔഴിയുന്ന ചതാഴില്സംരംനങ്ങള്ക്ക്   

ഈപക ാഖിക്കാ   ഔഴിയുകമാ എന്ന് പരിഖണിക്കണം. ആതു പരികശാധിച്ചു റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   

പഞ്ചാ ത്ത ഡ റക്ടചറ ചുമതലചെടുത്തി. ആതു സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട്. 

നടപടി:- 1) പഞ്ചാ ത്ത് ഡ റക്ടര്  

2) തകേശസൃ ംനരണ (അര്.ബി)വൄെ്  

2.4 കണ്ഡിഔ 4.32 

അറ്റിങ്ങല്  നഖരസന 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 28.10.2022 ചല PLG-1040/2022-23/DPC/DPO/തിരു/ 
നമ്പര്  ഔത്തം  അറ്റിങ്ങല്  നഖരസന ചസക്രട്ടറിയുചട 25.10.2022 ചല G4-12932/22-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തം (SRG 1196/22)  

 

വിഷ ം:- വപ്രമറി സ്കൂളിചല ൄട്ടിഔള്ക്ക് ഔാ ിഔ പരിശീലനം നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

 

കപ്രാ.നം: 230/23 ഄടേല്   2,00,000/- രൂപ 
(വിഔസന ണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് എല്.ചഔ.ജി മുതല്  ഏഴാം ക്ലാസ്സുവചരയുളൃ ൄട്ടിഔള്ക്്ക 
വോ ാമത്തിഭിചട മാനസികഔാല്ലാസം  
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പ്രീവപ്രമറി മുതല്  ഏഴാം ക്ലാസോ് വചര പഠിന്ന ന്ന വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് വോ ാമത്തിഭിചട 

മാനസികഔാല്ലാസം നല്ൄന്നതിനു നഖരസന കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുത്തിരിന്ന നു. . ഔാ ിഔാധോപ 

ഔരില്ലാത്ത  സ്കൂളുഔളില്  നാലാം ക്ലാസ്സുമുതലളൃ വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ഔാ ിഔ പരിശീലനം 

നല്ൄന്നതിന് നിശ്ചിത ക ാഖേതയുളൃ ഄദ്ധോപഔചര 15,000 രൂപ പ്രതിമാസ കവതനം 

നല്ഔിചഔാണ്ട് 10 മാസകത്തക്ക് നി മിക്കാല്ലൃന്നതാചണന്ന് അസൂത്രണ മാര്ഗകരക ില്  

പറയുനു. ണ്ട്. 

നാലാം ക്സാസോ് സ്റ്റാകെര്ഡിനു താചഴയുളൃ വിദോര്ഥിഔള്ക്കാ ി പരിശീലഔചര 

നിശ്ച ിച്ച ് ഄനുവദനീ മാ  ഒണകററി ം എത്ര ാചണന്ന് വേതമാമാക്കണചമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

19.12.2022 ചല തീരുമാനം:- നാലാം ക്ലാസോിനുതാചഴയുളൃ വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് പരിശീലനം 

നല്ൄന്നതിനുളൃ ഄദ്ധോപഔരുചട ക ാഖേത എന്താ ിരിക്കണചമന്ന് വിദോനോസ വൄെിചെ 

ടി ഄനിപ്രാ മാരാഞ്ഞ് റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   നഖരഔാരേ ഡ റക്ടചറ ചുമതലചെടുത്തി. ആതു 

സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട്. 
 

നടപടി:- 1) നഖരഔാരേ ഡ റക്ടര്  
2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.എ) വൄെ് 

2.4 കണ്ഡിഔ 4.34 

ചനടുമങ്ങാട് നഖരസന 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 05.09.2022 ചല ഔത്തഔളും (2 എണം) ഄനുബന്ധ 
കരകഔളും   (SRG 957/22 – CC /522/2022))  

 

വിഷ ം:- കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസിചെ DPR താാറാക്കി  വഔ ിചല ഔണ്സള്ട്ട സി  ീ 
നല്ഔാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 

ചനടുമങ്ങാട് നഖരസന ില്  കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസ് നിര്മ്മിന്ന ന്നതിന് KIFB സഹാ ം പ്രതീക്ഷിച്ച ്DPR 

താാറാക്കി നല്ഔി. ചസെര്  ക ാര്   ാമിംഖ് അെ് ഫുഡ് കപ്രാസസോിംഖ് എന്ന 

സ്ഥാപനത്തിചെ മാകനജിംഖ് പാര്ട്ണര്  Dr.V.V കമാഹന   അണ് DPR താാറാക്കി ത്. DPR 

പ്രഔാരം ആതിചെ എസ്റ്റികമറ്റ് തുഔ 2,38,90,000 രൂപ. ആതിചെ ഔണ്സള്ട്ട സി  ീ 

എസ്റ്റികമറ്റിചെ 0.75 ശതമാനം തുഔ ാ  1,79,175 രൂപ. എന്നാല്  ഔി ്ബി ില്  നിന്ന് 

ധനസഹാ ം ലനിക്കാചത വന്നതിനാല്  നഖരസന കനരിട്ട് കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസിചെ നിര്മ്മാണം 

ഏചറ്റടുത്ത. ഄതിനാ ി മുഔളില്  പറഞ്ഞ ഏജ സിച  ചഔാണ്ട് പുതി  DPR താാറാക്കി. ആതു 

പ്രഔാരം എസ്റ്റികമറ്റ് തുഔ 1,93,64,980 രൂപ. ആതിചെ ഔണ്സള്ട്ട സി  ീ എസ്റ്റികമറ്റിചെ 0.75 

ശതമാനമാ  1,45,237 രൂപ. DPR ശു ിതൃമിഷ   ഄംഖീഔരിച്ചു. ഄറല്ലൃശാലയുചട നിര്മ്മാണം 

ഄന്തിമഗട്ടത്തിലാണ്. മു   വര്ഷങ്ങളില്  ആതിനാ ി തുഔ ച ലവഴിച്ചിരിന്ന ന്നത് 

വിഔസന ണ്ടും തനതു ണ്ടുമാണ്. ശു ിതൃമിഷകെതടക്കം മറ്റു വിഹിതമില്ല. കര 

പ്രല്ലത്തിക്കാചണേിലം രണ്ടു DPR താാറാക്കി ത് നഖരസന അവശേചെട്ട പ്രഔാരമാചണനു. ം 

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

കപര് കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസ് പൂര്ത്തീഔരണം 
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ഄതിനാല്  രണ്ട് DPRനും ഔണ്സള്ട്ട സി  ീ നല്ഔണചമനു. ം ഔണ്സള്ട്ട സി സ്ഥാപനം 

ഄറി ിച്ചിരിന്ന നു. . മുഔളില്  പറഞ്ഞ തുഔയുചട 18ശതമാനം GST യും നല്ഔണം. ആകതാചടാെം 

ഔണ്സള്ട്ട സിക്ക്  ാത്രാ ബത്ത ാ ി 72,492 രൂപയും (21 ദിവസകത്തക്ക് പ്രതിദിനം 3452 

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

നിരക്കില്  ബാക്കി തുഔ നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്    

19.12.2022 ചല തീരുമാനം :- 

1) അദേം താാറാക്കി  DPR ന് ഔണ്സള്ട്ട സി  ീ നല്ഔകണാ എന്ന് പരികശാധിച്ച ്

റികൊര്ട്ട്   നല്ഔാ   തകേശസൃ ം നരണവൄെ്  ീ ് എഞ്ചിനീ ചറ ചുമതചെടുത്തി. കര 

പ്രല്ലത്തിക്ക് കര ഏജ സി തചന്ന രണ്ടു DPR താാറാക്കി തിചെ സാഹ രേല്ലൃം  ീ ് 

എഞ്ചിനീ ര്  പരികശാധിക്കണം. െം കസ്ലാട്ടര്  ഹൗസിചെ നിര്മ്മാണം സംബന്ധിച്ച ്

പരികശാധിച്ച ്റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   ശു ിതൃമിഷ   ഡ റക്ടകറയും ചുമതലചെടുത്തി. 

2) ഔണ്സള്ട്ട സിയുമായുളൃ എഗ്രിചമെില്  റ്റി.എ നല്ൄന്നത് ഈള്ചെടുത്തി ിട്ടുചണ്ടേിചല 

റ്റി.എ നല്ഔാല്ലൃ എനു.  നിര്കേശിന്ന നു. . എന്നാല്  ഔണ്സള്ട്ട സി   ീക ാചടാെം റ്റി.എ 

ടി എഗ്രിചമെില്  ഈള്ചെടുത്തി ിട്ടുചണ്ടേില്  അ ത് ബന്ധചെട്ട ഈകദോഖസ്ഥചെ 

വീഴ്ച ാണ്. തകേശസൃ ംനരണവൄെ്  ീ ് എഞ്ചിനീ ര്  ആതു പരികശാധിച്ച ് റികൊര്ട്ട് 

നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. 

റികൊര്ട്ട് :- i) രണ്ട് ഡി.പി.അറും താാറാക്കി ിരിന്ന ന്നത് കര സ്ഥലത്തളൃ ഄറല്ലൃശാല 

നിര്മ്മിന്ന ന്നതിനാണ്. അദേചത്ത ഡി.പി.അറുമാ ി രണ്ടാമചത്ത ഡി.പി.അറില്  

ചമക്കാനിക്കല്  പ്രല്ലത്തിക്കായുളൃ ഗടഔം ഄധിഔമാ ി ക ര്ത്തിട്ടുണ്ട്. ന്നാമചത്ത 

ഡി.പി.അറില്   ില തിരുത്തലഔള്  മാത്രം വരുത്തി ാല്  മതി ാ ിരുനു. . രണ്ടു ഡി.പി.അര്  

താാറാകക്കണ്ട അവശേമില്ലാ ിരുനു. . ഄതിനാല്  രു ഡി.പി.അര്  താാറാക്കി തിചെ  

ഔണ്സള്ട്ട സി  ീ മാത്രകമ നല്കഔണ്ടതുളൄ. ഔണ്സള്ട്ട സിയുമായുളൃ ഔരാര്  

ഈടമ്പടി ില്  മുനിസിെല്  ചസക്രട്ടറി പ്പു വച്ചിട്ടില്ല. 
     

 

 

 

ii) ഔണ് സള്ട്ട സിയുമായുളൃ എഗ്രിചമെില്   ാത്രാബത്ത നല്ൄന്നത് 

ഈള്ചെടുത്തി ിട്ടില്ല. എന്നാല്  29.06.2022 തീ തി ിചല ഔൗണ്സില്  തീരുമാനം നമ്പര്  1 

പ്രഔാരം  ാത്രാബത്ത ആനത്തില്  05.07.2022 ന് 72,492 രൂപ ഔണ്സള്ട്ട സിക്ക് 

നല്ൄന്നത് ചതറ്റാണ്.  
 

 

നടപടി: 1) ീ ് എഞ്ചിനീ ര്, തകേശസൃ ംനരണവൄെ്  
2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.ബി) വൄെ് 

2.4 കണ്ഡിഔ 4.35 

ചനടുമങ്ങാട് നഖരസന 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 05.09.2022 ചല ഔത്തഔളും (2 എണം) ചനടുമങ്ങാട് 
നഖരസനാ ച  ര്കപഴ്സചെ 22.07.2022 ചല ഔത്തം   (SRG 958/22 – CC/436/22)  
 

 

 വിഷ ം:- ൄടിചവളൃ പ്രശ്നമുളൃ കമകല ില്  എല്ലാ ഔാലത്തം ൄടിചവളൃ വിതരണം 
നടത്താ   ഄനുമതി നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച ് 
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വരള്ച്ചഔാലമാ  മാര്ച്ച,് ഏപ്രില്, ചമ ് മാസങ്ങളില്  ൄടിചവളൃ വിതരണം 

നടത്തന്നതിന് തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര്  പ്രകതേഔാനുമതി നല്ഔാറുണ്ട്. 

എന്നാല്   നഖരസനയുചട  ില ഈ ര്ന്ന പ്രകദശങ്ങളില്  മറ്റു സമ ങ്ങളിലം ൄടിചവളൃ ക്ഷാമം 

ഈണ്ടാൄം. ഈ ര്ന്ന പ്രകദശങ്ങളില്  KWA യുചട ജലവിതരണകമാ, ഔിണറുഔകളാ, 

ൄഴല്ഔിണറുഔകളാ പ്രാക ാഖിഔമല്ല. ഄതിനാല്  ഔാലപരിധി ആല്ലാചത ൄടിചവളൃ ക്ഷാമം 

ഈണ്ടാൄന്ന ഈ ര്ന്ന  പ്രകദശങ്ങളില്  ടാേര്  കലാറിഔളില്  ൄടിചവളൃം വിതരണം ച ്യുനന്നതിന് 

ഄനുമതി നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

19.12.2022 ചല തീരുമാനം പ്രഔാരം നടപടി സൃീഔരികക്കണ്ട കണ്ഡിഔ 

1) മാര്ച്ച,് ഏപ്രില്, ചമ ് മാസങ്ങള്ന്ന  പുറചമ ൄടിചവളൃക്ഷാമം വരുന്ന മറ്റു സമ ങ്ങളിലം 

ൄടിചവളൃം വിതരണം നടകത്തണ്ട സവികശഷ സാഹ രേം പരികശാധിച്ച ് റികൊര്ട്ട്   

നല്ഔാ   നഖരഔാരേ ഡ റക്ടചറ ചുമതലചെടുത്തി. ആതു സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട്. 
    

 

നടപടി:- 1))നഖരഔാരേ ഡ റക്ടര്  
2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.സി) വൄെ് 

2.4 കണ്ഡിഔ 4.36 

ഄഖളി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 
ഄഖളി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് പ്രസിഡെിചെ 06.10.2022 ചല ഔത്ത് (SRG 1115/22)  
 

 

 വിഷ ം:- കഖാത്രസാരഥി പദ്ധതി – പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄെിചെ വിഹിതം 

ലനേമാക്കണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

ഄഖളി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  പട്ടിഔവര്ഗ വിനാഖത്തിചല 890 വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്   

കഖാത്രസാരഥി പദ്ധതി ില്  ഈള്ചെടുത്തി  ാത്രാ സൗഔരേം രുക്കി ിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ 

പഞ്ചാ ത്തിന് റ്റി.എസ്.പി വിഹിതമാ ി ലനിന്ന ന്നത് 3.00 കഔാടി രൂപ ാണ്. എല്.പി 

വിനാഖത്തിചല വിദോര്ഥിഔള്ന്ന  മാത്രം  ാത്രാ സൗഔരേം രുന്ന ന്നതിന് ഏഔകദശം 2.00 

കഔാടി രൂപ രു വര്ഷം കവണം. U.P, High School വിദോര്ഥിഔള്ന്ന  ടി ാചണേില്  

ഏഔകദശം 5.00 കഔാടി രൂപ രു വര്ഷം കവണം.  ആതു മറ്റു വിഔസന കക്ഷമ പരിപാടിഔചള 

ബാധിന്ന ം. ഄതിനാല്  മു ഔാലങ്ങളിചല കപാചല കഖാത്രസാരഥി പദ്ധതി പട്ടിഔവര്ഗ   

വിഔസന വൄപ്പു കനരിട്ടു നടൊന്ന ഔക ാ ഄല്ലാച േില്  വൄെില്  നിന്ന് വിഹിതം 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിനു വഔമാറുഔക ാ ച ാണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

19.12.2022 ചല തീരുമാനം: – ഄഖളി പഞ്ചാ ത്തിന് ടുതല്  വിഹിതം പട്ടിഔ വര്ഗ വിഔസന 

വൄെില്  നിനു. ം നല്ഔണചമന്ന് ക ാഖം നിര്കേശിച്ചിരുനു. . ആതികേല്  പട്ടിഔ വര്ഗ വിഔസന 

ഡ റക്ടര്  സൃീഔരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട്. 

2.4 കണ്ഡിഔ 4.39 

 മ്പന്ന ളം കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്്ത 
അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 15.09.2022 ചല ഔത്തം   (SRG 972/22 – CC/542/22)  

 

വിഷ ം:- കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് ബഡ്സ് സ്കൂള്  അരംനിന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
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 മ്പന്ന ളം കലാന്ന  പഞ്ചാ ത്ത് പരിധി ില്  ബഡ്സ് സ്കൂള്  പ്രവര്ത്തിന്ന ന്നില്ല. കലാന്ന  

പഞ്ചാ ത്തിചെ ഈടമസ്ഥത ിലളൃ തഔഴി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിലളൃ സ്ഥലത്ത് കലാക്ക് 

പഞ്ചാ ത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തിചെ ടി വിഹിതം ഈള്ചെടുത്തി ബഡ്സ് സ്കൂള്  ചഔട്ടിടം 

നിര്മ്മിക്കാ   ഈകേശിന്ന നു. . നാവി ില്  കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് പരിധി ിചല ഒകരാ 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  നിനു. ം 5.00 ലക്ഷം രൂപ വീതല്ലൃം കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് 10 ലക്ഷം രൂപയും 

വഔ ിരുത്തി ബഡ്സ് സ്കൂളിചെ പ്രവര്ത്തനം മുകന്നാട്ട് ചഔാണ്ടു കപാഔാനാണ് ഈകേശിന്ന ന്നത്. 

മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ബഡ്സ് സ്കൂള്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔള്ന്ന ം നഖരസനഔള്ന്ന മാണ് 

സ്ഥാപിക്കാല്ലൃന്നത്. ഄതിനാല്  പ്രകതേഔാനുമതി നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

19.12.2022 ചല തീരുമാനം:- ആതു പരികശാധിച്ച ് റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് 

ഡ റക്ടചറ ചുമതലചെടുത്തി. ആതു സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട് നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. 
 

റികൊര്ട്ട്:- 29.07.2009 (എം.എസ് ) നം. 148/09/തസൃനവ ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരം ച റി  കലാന്ന  

പഞ്ചാ ത്തഔളില്  നു. ം വലി  കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് പ്രകദശത്ത് ന്നിലധിഔം ബഡ്സ് 

സ്കൂളുഔളും സ്ഥാപിക്കാല്ലൃന്നതാചണനു. ം ത്രിതല  പഞ്ചാ ത്ത് ടി ാകലാ ന നടത്തി 

സംക ാജന സാധേത ഈറൊക്കി ൄറഞ്ഞ സൗഔരേങ്ങളും മനുഷേവിനവകശഷിയും ലനേമാക്കി 

മാത്രകമ പുതി  സ്കൂള്  അരംനിക്കാല്ലൃ എനു. ം നിര്കേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ ഈത്തരവിചല നിബന്ധനഔള്  

പാലിച്ചുചഔാണ്ട്  മ്പന്ന ളം കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് പരിധി ില്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔളുചട 

സംക ാജന സാധേതയും ഈറൊക്കി ബഡ്സ് സ്കൂള്  അരംനിന്ന ന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്. 
 

നടപടി:- 1)എക്സിഔുട്ടീവ് ഡ റക്ടര്, ൄടുംബശ്രീ 
2)തകേശസൃ ംനരണ (ഐ.എ)വൄെ് 

2.4 കണ്ഡിഔ 4.44 

പുഴക്കായാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 
മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 20.09.2022 ചല ഔത്്ത (SRG 1002/22 – CC/429/22)  

 

വിഷ ം:- കഔരള കസ്റ്ററ്റ് ഹൗസിംഖ് കബാര്ഡ് നടൊന്ന ന്ന ഹശഹശ്രീ പദ്ധതിക്ക് 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  നിനു.  വിഹിതം നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

 

 
 

 

വല ് നവനപദ്ധതി ില്  ഄകപക്ഷ നല്ഔാ   ഔഴി ാത്തതും എന്നാല്  നവന 

നിര്മ്മാണത്തിന് ധനസഹാ ത്തിന് ഄര്ഹതയുളൃവരുമാ  ഗുണകനാതമാാക്കള്ക്ക് കഔരള 

സംസ്ഥാന ഹൗസിംഖ് കബാര്ഡ് ഹശഹശ്രീ എന്ന നവന പദ്ധതി നടൊന്ന നു. ണ്ട്. ഇ പദ്ധതി 

പ്രഔാരം ഹൗസിംഖ് കബാര്ഡ് 2.00 ലക്ഷം രൂപ നല്ൄം. ആതിനു പുറചമ 

ഗുണകനാക്തൃവിഹിതമാ ി 1.00 ലക്ഷം രൂപയും കൊണ്സര്ഷിെിഭിചട 1.00 ലക്ഷം രൂപയും 

കപ്രാ.നം: 110/23 ഄടേല്                    50,00,000/- രൂപ  
(വിഔസന  ണ്ട്  ജനറല്  - 35,00,000 രൂപ 
ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം – 15,00,000 രൂപ) 

കപര്  മ്പന്ന ളം കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് പരിധി ില്  ബഡ്സ് സ്കൂള്  
അരംനിന്ന ന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
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നിശ്ചിത ഄക്കൗണ്ടില്  ഄടക്കായണം. ആങ്ങചനയുളൃ ഗുണകനാതമാാക്കള്ക്ക് കൊണ്സര്മാര്  

മുകകന ഔചണ്ടകത്തണ്ട വിഹിതമാ  1.00 ലക്ഷം രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചെ തനതു  ണ്ടില്  

നിന്ന് നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

19.12.2022 ചല തീരുമാനം:- ഇ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച ് കഔരള കസ്റ്ററ്റ് ഹൗസിംഖ് കബാര്ഡ്  

ഄധിെതരുമാ ി  ര്ച്ച ച ത് റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   വല ്  ീ ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒ ീസചറ 

ചുമതലചെടുത്തി. റികൊര്ട്ടിചെ ഄടിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീട് പരിഖണിന്ന ം. പുഴക്കായാട്ടിരി 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിലം സംസ്ഥാനത്താചഔയും എത്രകപര്ക്കാണ് KSHB ആപ്രഔാരം വീടിന് 

ധനസഹാ ം നല്ഔാ   ഈകേശിന്ന ന്നത് എന്നതടക്കമുളൃ വിശദാംശങ്ങള്  നല്ഔണം. 

റികൊര്ട്ട്  ഈടചന നല്ഔാചമന്ന് വല ്  ീ ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒ ീസര്  09.01.2023 ചല 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി ില്  ഄറി ിച്ചു. ആതു സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട്. 

 

നടപടി:- 1)  ീ ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒ ീസര്, വല ് മിഷ  
2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.ആ)വൄെ് 

2.4 കണ്ഡിഔ 4.54 

ഔലഞ്ഞൂര്  ഗ്രാമ പഞ്ചാ ത്ത് 
പത്തനംതിട്ട  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 21.10.2022-ചല ഔത്തം  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 
നരണസമിതിയുചട 28.02.2022-ചല 2(2) നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ചസക്രട്ടറിയുചട 
റികൊര്ട്ടും (SRG 1180/22 – CC/255/22). 

 

വിഷ ം: നിന്നകശഷിയുളൃ ശ്രീമതി.സുധ.ആ.അര്  എന്ന അള്ക്ക്  വീട്ടികലക്കായ് റാമ്പ് നിര്മ്മിച്ചു 
നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ് 

 
 

കപ്രാ.നം: 208/22 ഄടേല്  3,82,280  രൂപ 
(തനത്  ണ്ട് ) 

കപര് കഔാളനി ജംഖ്ഷ   വഔലാസംൄന്ന് കറാഡില്  നിനു. ം  
നിന്നകശഷി സൗഹൃദ റാമ്പ് നിര്മ്മാണം (വാര്ഡ് 2) 

 

ഔലഞ്ഞൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല ശ്രീമതി.സുധ.ആ.അര്. ലക്ഷ്മി നവനം, ചനടുമണ്ഔാവ് 

എന്ന അള്ക്ക്  വീട്ടികലക്കായ്  മുച്ചക്ര വാഹനത്തില്  എത്തന്നതിന് റാമ്പ് നിര്മ്മിച്ചു നല്ൄന്നതിന് 

5.00 ലക്ഷം രൂപ ഄടേലില്  2019-20ല്  കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുത്തിരുനു. . ആതില്  1,17,720 രൂപ 

ച ലവാ ി. എന്നാല്  നിര്മ്മാണ കവള ില്  ഔല്ലുചഔാണ്ടുളൃ നിര്മ്മാണം കവണ്ട എനു. ം പഔരം 

RCCപില്ലറും സ്ലാബും ഈപക ാഖിച്ചുളൃ കഔാണ്ക്രീറ്റ് റാമ്പ് കവണചമനു. ം ഗുണകനാതമാാവ് 

ഄറി ിച്ചു. ആവരുചട വീട് കറാഡില്  നിന്ന് 8 മീറ്റകറാളം താഴ്ച ിലാണ്. ഇ രീതി ില്  റാഴ റോ 

നിര്മ്മിന്ന ന്നതിന് 12.00 ലക്ഷം രൂപച േിലം കവണചമന്ന് ഄസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീ ര്  

ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്തരത്തില്  റാമ്പ് നിര്മ്മിച്ചു നല്ഔണചമന്നാവശേചെട്ട് ഗുണകനാതമാാവ് 

17.02.2022 ല്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ഒ ിസിനു മുമ്പില്  നിരാഹാരം ഄനുഷ്ഠിച്ചിരുനു. . രു 

ഗുണകനാതമാാവിന് മാത്രമാ ി ആത്രയും രൂപ മുടകക്കണ്ടി വരുചമന്നതിനാല്  കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റിയുചട പ്രകതേഔാനുമതി  നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
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19.12.2022 ചല തീരുമാനം:- ആതു പരികശാധിച്ച ്റികൊര്ട്ട് സംയുതമാമാ ി നല്ഔാ   പഞ്ചാ ത്ത 

ഡ റക്ടകറയും തകേശസൃ ംനരണവൄെ്  ീ ് എഞ്ചിനീ കറയും ചുമതലചെടുത്തി. 

ആതനുസരിച്ച ്തകേശസൃ ംനരണവൄെ്  ീ ് എഞ്ചിനീ ര്  റികൊര്ട്ട് നല്ഔി. 
 

റികൊര്ട്ട്: – കറാും സ്ഥലമുടമയുചട വീടും തമ്മില്  5.1 മീറ്റര്  ഈ രവേതോസമുണ്ട്. ഄതിനാല്  

61.2 മീറ്റര്  നീളത്തില്  റാമ്പ് നിര്മ്മികക്കണ്ടി വരും. വാഹനം തിരിന്ന ന്നതിനുളൃ 

സൗഔരേങ്ങളുള്ചെചട അര്.സി.സി പില്ലറും സ്ലാബും ഈപക ാഖിച്ച ് റാമ്പ് നിര് മ്മിന്ന ന്നതിന് 

ഗുണകനാതമാാവിചെ ഈടമസ്ഥത ിലളൃ കപ്ലാട്ടിചെ നചല്ലാരു നാഖം ഈപക ാഖികക്കണ്ടി 

വരുചമനു. ം ആതിനാ ി വിശദമാ  എസ്റ്റികമചറ്റടുത്തിചല്ലനു. ം എേിലം ഏഔകദശം 12 മുതല്  15 

ലക്ഷം രൂപ ച ലല്ലൃ വരുചമനു. ം ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്.   
 
 

നടപടി:- 1)പഞ്ചാ ത്ത് ഡ റക്ടര്  
2) ീ ് എഞ്ചിനീ ര് , തകേശസൃ ംനരണവൄെ് 

3) തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.ബി)വൄെ് 
2.4 കണ്ഡിഔ 4.55 

ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് 
ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 17.10.2022-ചല ഔത്തം  ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത 
നരണസമിതിയുചട 30.08.2022-ചല 29/2022(9) –ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനം (SRG 1172/22 – 
CC/666/22). 

വിഷ ം: നൂ മാഹി പാര്ക്കിചെ (എം.മുൄ്   പാര്ക്ക് ) ചമ ിെന സ് നടത്തി തിചെ 
തുഔ നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

 

 

കപ്രാ.നം: 618/22 ഄടേല്  30,00,000  രൂപ 
(വിഔസന  ണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് എം.മുൄ്   പാര്ക്ക്- ല്ലദ്ധര്ന്ന ം ൄട്ടിഔള്ന്ന മായുളൃ പാര്ക്ക് 
 

ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് 2017-18-ല്  2.00 കഔാടി രൂപ വിഔസന ണ്ട് വഔ ിരുത്തി നൂ മാഹി 

പാര്ക്ക്  (എം.മുൄ്   പാര്ക്ക് ) നിര്മ്മാണത്തിന് കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുത്തിരുനു. . 31.10.2020 നു 

പാര്ക്കിചെ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തി ാക്കി ഈത്ഗാടനം ച തു. . എന്നാല്  ചഔാവിഡ്  

സമ മാ ിതിനാല്  പാര്ക്ക് ചപാതുജനങ്ങള്ക്ക്  തുറനു. ചഔാടുക്കാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല.  തുടര്ന്ന്  

പാര്ക്കിചെ  പരി രണത്തിനും  മറ്റുമാ ി പാര്ന്ന  നിര്മ്മിച്ച ജില്ലാ നിര്മ്മിതികഔന്ദ്രച  ഏല്പിച്ചു. 

തുടര്ന്ന്  30.04.2022വചര നിര്മ്മിതി കഔന്ദ്ര പാര്ക്ക് പരിപാലിന്ന ഔയും താചഴെറയുന്ന 

പ്രവര്ത്തിഔള്  നടത്തഔയും ച തു. . ഔരാര്  വക്കായാചത ാണ് പ്രല്ലത്തിഔള്  നടത്തി ചതേിലം 

എല്ലാ പ്രല്ലത്തിഔളും എം.ബുക്കില്  കരകചെടുത്തി ിട്ടുണ്ട്. ആതിചെ ബില്  തുഔ നല്ൄന്നതിന് 

ഇ വര്ഷം 30.00 ലക്ഷം രൂപയുചട  കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത ചസക്രട്ടറി നിര്വ്വഹണ 

ഈകദോഖസ്ഥനാ ി ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇ തുഔ നല്ഔാല്  ഄനുതി നല്ഔണചമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച ്

 

 



16 
 

നിര്മ്മിതി കഔന്ദ്രം നടത്തി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഄതിചെ എസ്റ്റികമറ്റ് തുഔയും താചഴ ക ര്ന്ന നു. . 

1) ചമ ിെന സ് വര്ക്ക് 8,37,018 രൂപ 

2) ആലക്ട്രിക്കല്  വര്ക്ക്, ചഔ.എസ്.ആ.ബി ഔണക്ഷ   
 ാര്ജ്, ജനകററ്റര് , CC TVതുടങ്ങി വ 

3,50,000രൂപ 

3) ഖാര്ഡ , ചഔാറി    ഔാര്െറ്റ് 1,00,000 രൂപ 

4) ൄടിചവളൃം, പ്ലംബിംഖ് 60,000 രൂപ 

5) പാര്ക്ക് ചമ ിെന സ് നടത്തന്നതിന് ചസഔൂരിറ്റി 
 ാര്ജ്, പൂകന്താട്ട പരിപാലനം, ഔററുപയ  ാര്ജ് 

8,02,064 രൂപ 

അചഔ 21,49,083 രൂപ 

 

19.12.2022ചല തീരുമാനം:- ആതു പരികശാധിച്ച ് റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   തകേശസൃ ം നരണവൄെ് 

 ീ ് എഞ്ചിനീ ചറ ചുമതലചെടുത്തി  പ്രഔാരം റികൊര്ട്ട് നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. 

റികൊര്ട്ട്: – ഇ പ്രല്ലത്തിയുചട ചമ ിെന സിന് മാത്രമാണ് വിശദമാ  എസ്റ്റികമറ്റ് 

താാറാക്കി ിട്ടുളൃത്. Electrical Work, KSEB Connection charge, Generator, CCTv, Garden, Corean 

carpet, Sanitary and plumbing പ്രല്ലത്തിഔള് ,Security charge, പൂകന്താട്ട പരിപാലനം, Current 

charge എന്നിവ LS അ ാണ് എസ്റ്റികമറ്റില്  ഈള് ചെടുത്തി ിരിന്ന ന്നത്. പ്രല്ലത്തിഔളുചട  

ഄളല്ലൃഔള്  പലതും സ്ഥലത്ത് നടത്തി  പരികശാധന ില്  വേതമാമല്ലാത്തതിനാല്  എം. 

ബുക്കിചല ഄളല്ലൃമാ ി ത്ത് കനാക്കാ   സാധിന്ന ന്നില്ല എന്ന് ഄസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീ ര്  

റികൊര്ട്ട് ച തിട്ടുണ്ട്. ആതില്   ില ിനം പ്രല്ലത്തിഔളുചട ഄളല്ലൃഔള്  പ്രല്ലത്തിയുചട നിര്വ്വഹണ 

സമ ത്ത് കരകചെടുകത്തണ്ടതാ ിരുനു. . അ തിനാല്  ആത്തരം ഄളല്ലൃഔള്  ചവരിവ  

ച ാാ   സാധിക്കാത്ത സാഹ രേം ഈണ്ട്. ഄസിസിറ്റെ് എഞ്ചിനീ റുചട റികൊര്ട്ട്  പൂര്ണമല്ല. 

ഄതിനാല്  വിശദമാ  ഄകനൃഷണം നടത്തന്നതിനാ ി സൂപ്രണ്ടിംഖ് എഞ്ചിനീ ചറ 

(ഈത്തരകമകല) ചുമതലചെടുത്തി ിട്ടുണ്ട് എന്നറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

നടപടി:- 1) ീ ് എഞ്ചിനീ ര്, തകേശസൃ ംനരണവൄെ്  
2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.ബി) വൄെ് 

2.4 കണ്ഡിഔ 4.56 

തൃശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് 
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 23.09.2022-ചല ഔത്തം   തൃശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത 
നരണസമിതിയുചട 11.08.2022-ചല  10(3) –ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനം (SRG -1010/22 – CC/557/22). 

 

വിഷ ം: ൄടുംബശ്രീ ഷീപാഡ് നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റുഔള്ക്ക് പ്രകതേഔ സഹാ ം സംബന്ധിച്ച ്
 

 

കപ്രാ.നം: 795/22 ഄടേല്  10,00,000  രൂപ 
(വിഔസന  ണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര് ഷീ പാഡ് യൂണിറ്റുഔളുചട പുനരുദ്ധാരണം 
 

തൃശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് മൂന്ന് ഷീ പാഡ് 

നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുഔയും ആത് നടത്തിെിനാ ി ൄടുംബശ്രീക്ക് വഔമാറുഔയും  ച തു. . 

അചഔ 67.00 ലക്ഷം രൂപ ച ലവഴിച്ചു തുടങ്ങി  യൂണിറ്റുഔള്  താചഴ പറയുന്നവ ാണ്. 
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1. മുണ്ടൂര്  ഡ മണ്ട് ക്ലസ്റ്റര്  കഔന്ദ്രം, മുണ്ടൂര്  

2. ഗുഡ്ചഔ ര്  യൂണിറ്റ്, ച ാവന്നൂര്  

3. ഹരിത ചഔ ര്  യൂണിറ്റ്,  ാളേര്  

തൃശൂര്  ജില്ല ിചല  എല്ലാ വഹസ്ക്കൂള്/ഹ ര്  ചസക്കെറി സ്കൂളുഔളികലയ്ക്കം ഷീപാഡ്  

ൄറഞ്ഞ വില ില്  വിതരണം ച ത്  ചവെിംഖ് ചമഷീ   മുകകന  വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്   

ലനേമാൄന്ന  രീതി ാണ് വിനാവനം  ച തിരുന്നത്.  ചഔാവിഡ് മഹാമാരിമൂലം വിദോല ങ്ങള്  

ഄടു താ ഔിടന്ന ന്നതിനാല്  ഷീ പാഡ് നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റുഔളുചട വരുമാനമാര്ഗം  ആല്ലാതാ ി. 

ആകൊള്  സ്കൂളുഔള്  തുറന്നതിനാല്  ഷീ പാഡ് വിതരണം പുനരാരംനിക്കാ   ഔഴിയും. ആതിനാ ി 

മൂന്ന് ൄടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുഔളും പുനരുജീവിെിന്ന ന്നതിനാ ി 10.00 ലക്ഷം രൂപയുചട കപ്രാജക്ട് 

താാറാക്കി ിരിന്ന നു. . ആത് നടൊക്കാ   ഄനുമതി നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

19.12.2022 ചല തീരുമാനം:- ഄധിഔ തുഔ ടി നല്കി ാല്  ഇ ൄടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുഔള്ക്ക്  

ലാനഔരമാ ി മുകന്നാട്ട് കപാഔാ   ഔഴിയുകമാ എന്ന് പരികശാധിച്ച ് റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   

ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔൂട്ടീവ് ഡ റക്ടചറ ചുമതലചെടുത്തി. ആതു സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട്  

നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. 

റികൊര്ട്ട്: - മുഔളില്  പറഞ്ഞവ ില്  ഗുഡ് ചഔ ര്  യൂണിറ്റ്, ഹരിത ചഔ ര്  യൂണിറ്റ് എന്നിവ 

ൄടുംബശ്രീ യൂണിറ്റാ ി രജിസ്റ്റര്  ച തിട്ടില്ല. എന്നാല്  ൄടുംബശ്രീ ഄംഖങ്ങള് / 

ൄടുംബാംഖങ്ങളാണ് ഇ യൂണിറ്റുഔളില്  ഄംഖങ്ങളാ ിട്ടുളൃത്. ൄടുംബശ്രീ യൂണിറ്റാ ി രജിസ്റ്റര്  

ച ാാത്തതിനാല്  ൄടുംബശ്രീയുചട സിക്ക് എം.ആ. റിവവവല്   ണ്ട്, കഔാവിഡ് മൂലം 

പൂട്ടികൊ  യൂണിറ്റുഔചള പുനഃജീവിെിന്ന ന്നതിനായുളൃ വമകക്രാ എെര്വപ്രസ് റസിലി സ് 

 ണ്ട് (MERF) എന്നിവച ാനു. ം ടി യൂണിറ്റുഔള്ക്ക് ലനേമാക്കാ   സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഡ മണ്ട് ക്ലസ്റ്റര്   

കഔന്ദ്രം, മുണ്ടൂര്  ൄടുംബശ്രീ യൂണിറ്റാ ി രജിസ്റ്റര്  ച തിട്ടുചണ്ടേില്കൊലം ഔഴിഞ്ഞ രണ്ട് 

വര്ഷമാ ി പ്രവര്ത്തനം നിലച്ചതിനാല്  കമല്െറഞ്ഞ  ണ്ടുഔള്  നു. ം തചന്ന ലനേമാക്കാ   

സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇ സാഹ രേത്തില്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തില്  സമര്െിച്ചിരിന്ന ന്ന കപ്രാജക്ട് 

പ്രഔാരം തുഔ ലനേമാക്കി ഇ യൂണിറ്റുഔള്ക്ക് നല്ഔി പുനഃപ്രവര്ത്തിെിച്ചാല്  ഄവരുചട 

ഈത്പന്നങ്ങള്ക്ക് വിപണി ഔചണ്ടത്തന്നതിന് സഹാ ഔരമാൄം  

നടപടി:- 1)എക്സിഔുട്ടീവ് ഡ റക്ടര്, ൄടുംബശ്രീ 
2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.ആ)വൄെ് 

2.4 കണ്ഡിഔ 4.60 

പുറത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 
മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 01.10.2022 ചല ഔത്തം നൂതന കപ്രാജടു നഔള്ന്ന ളൃ മലപ്പുറം 
ജില്ലാതല വിദഗ്ദ്ധ്സമിതിയുചട 12.09.2022 ചല ക ാഖ തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1091/22 – CC/576/22). 
 

 

 

വിഷ ം:- പുറത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  സമഗ്ര ഡിജിറ്റല്  സര്കവ്വ നടത്തന്നതു 
സംബന്ധിച്ച ്

 

കപ്രാ.നം: 169/23 ഄടേല്  15,00,000 രൂപ 
(തനത്  ണ്ട് ) 

കപര് പുറത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് സമഗ്ര ഡിജിറ്റല്  വിവരകശകരണം 
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ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  ഡിജിറ്റല്  വിവരകശകരണം നടത്തന്നതിന് നൂതന പദ്ധതി എന്ന 

നില ില്  കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുത്തിരുനു. . ആത് ഔരൄളം ഗ്രാമീണ പഠനകഔന്ദ്രം മുകകന രു  തുരശ്ര 

ഔികലാമീറ്ററിന് 27,000 രൂപ നിരക്കില്   നടത്താനാണുകേശിച്ചത്. ഔരൄളം ഗ്രാമീണ പഠനകഔന്ദ്രം 

ആത്തരം വിവരകശകരണത്തിനുളൃ ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ സി ചല്ലനു. ം 04.10.2018 ചല 

2556/2018/LSGD നമ്പര്  ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരം കറാഡ് സര്കവ്വക്ക് രു  തുരശ്ര ഔികലാമീറ്ററിന് 7000 

രൂപ ാണ് ഄനുവദിച്ചിരിന്ന ന്ന പരിധിച നു. ം ടിണ്ടി ഔാണിച്ച ് നൂതന കപ്രാജടു ന 

ഔള്ന്ന കവണ്ടിയുളൃ ജില്ലാതല ഔമ്മിറ്റി ഄനുമതി നിരസിച്ചു. 

എന്നാല്  12.12.2019 ചല 2834/2019/തസൃനവ നമ്പര്  ഈത്തരവ് പ്രഔാരം 

തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  GIS/GPS സംവിധാനങ്ങള്, കറാഡ് ഔണ്സള്ട്ട സി മാെിംഖ്, 

ജിക ാ മാെിംഖ് എന്നിവയുചട ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ സി ാ ി ഔരൄളം ഗ്രാമീണ പഠന 

കഔന്ദ്രചത്ത ഄംഖീഔരിച്ചിട്ടുചണ്ടന്ന് ടിണ്ടി ഔാണിച്ച ്ഇ ഏജ സി മുകകന വിവരകശകരണം 

നടത്താനും രു  തുരശ്ര ഔികലാമീറ്ററിന് 27,000 രൂപ വീതം നല്ഔാനും ഄനുമതി 

നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

19.12.2022 ചല തീരുമാനം:- ആത് തകേശസൃ ംനരണവൄെ്  ീ ് എഞ്ചിനീ റും ഐ.ചഔ.എം 

എക്സിഔൂട്ടീവ് ഡ റക്ടറും പരികശാധിച്ച ്സംയുതമാമാ ി റികൊര്ട്ട്  നല്ഔണം. ആത് സംബന്ധിച്ച 

റികൊര്ട്ട് തകേശസൃ ംനരണവൄെ്  ീ ് എഞ്ചിനീ ര്  നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. 

റികൊര്ട്ട്:- KSREC താാറാക്കി ിട്ടുളൃ ഒണ്വല   പ്ലാറ്റ് ക ാമികെയും R-Track Mobile 

Application- കെയും കസവനം പ്രക ാജനചെടുത്തി വാര്ഡ് ന്നിന് 3000 രൂപ നിരക്കില്  നടനു.  

വരുന്ന കറാഡ് ഔണക്ടിവിറ്റി മാെിംഖ് ഇ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  ഄന്തിമഗട്ടത്തിലാചണന്ന് 

ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട് 

 

 
 

നടപടി:- 1)  ീ ് എഞ്ചിനീ ര്, തകേശസൃ ംനരണവൄെ്  
2)എക്സിഔുട്ടീവ് ഡ റക്ടര്, ഐ.ചഔ.എം 
3) തകേശസൃ ംനരണ (ആ.ജി) വൄെ് 

2.4 കണ്ഡിഔ 4.74 

അറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 
അലപ്പുഴ ജില്ലാപ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 29.10.2022 ചല ഔത്്ത (SRG 1236/22 – CC/298/22). 

 

 വിഷ ം: ചതരുല്ലൃവിളക്ക് ഄറ്റൄറ്റെണി നടത്തി തിചെ തുഔ നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച ് 
 

 

കപ്രാ.നം: 144/23 ഄടേല്  3,00,000 രൂപ 
(തനത്  ണ്ട് ) 

കപര് ചതരുല്ലൃവിളന്ന ഔളുചട വാര്ഷിഔ ഄറ്റൄറ്റെണി 
 

ചതരുല്ലൃവിളന്ന ഔളുചട ഄറ്റൄറ്റെണിക്ക് 2020-21 വര്ഷം കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുത്തിരുനു. . 

പ്രല്ലത്തി പൂര്ത്തി ാക്കാത്തതില്  2021-22 വര്ഷം െില്  ഒവറാ ി ഈള്ചെടുത്തി. ഄറ്റൄറ്റെണി 

നടത്തി ബള്ബുഔള്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളൃതിനാല്  ബില്  തുഔ നല്ൄന്നതിന് നരണ സമിതി 

ഏഔഔണ്ഠമാ ി തീരുമാനചമടുത്ത. എന്നാല്  താചഴ പറയുന്ന ഔാരണങ്ങളാല്  പ്രല്ലത്തി 
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നടത്തി  അള്ക്ക് തുഔ നല്ഔാ   ഔഴിയുന്നില്ല എന്നറി ിച്ചുചഔാണ്ട് കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റിയുചട പരിഖണനയ്ക്ക നല്ഔി  വിഷ ം സംബന്ധിച്ച.് 

i. ചടണ്ടര്  ക ാമില്  എസ്റ്റികമറ്റ് കറകറ്റാ, െതേമാ  വിവരങ്ങകളാ കൊ 

കരകചെടുത്തി ിട്ടില്ല. 

ii. നിരതദ്രവേം ഄടവാക്കി ിട്ടില്ല 

iii. ചടണ്ടര്  ക ാമികനാചടാെം പ്രാഥമിഔ ഔരാര്  ഈടമ്പടി സമര്െിച്ചിട്ടില്ല 

iv. ഔരാര്  ഏചറ്റടുത്ത വേതമാി പഞ്ചാ ത്തമാ ി ഔരാറില്  ഏര്ചെടുഔക ാ 

നി മനുസൃതമാ  ഄഞ്ചുശതമാനം തുഔ ടുക്കഔക ാ ച തിട്ടില്ല. 

v. ചമ ിെന സ് നടത്തി ബള്ബ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എനു. ളൃ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

ചമമ്പര്മാരുചട സാക്ഷേപത്രം നല്ഔി ിട്ടില്ല. 
 

19.12.2022 ചല തീരുമാനം:- ഏതു സാഹ രേത്തിലാണ് മുഔളില്  പറഞ്ഞ നടപടിക്രമങ്ങള്  

പാലിക്കാചത ചതരുല്ലൃവിളക്കിചെ വാര്ഷിഔ ഄറ്റൄറ്റെണി ഔരാറുഔാരചന ഏല്െിച്ചചതനു. ം 

പ്രല്ലത്തി പൂര്ത്തി ാക്കി ചതനു. ം ഔത്തില്  വേതമാമല്ല. നടപടിക്രമങ്ങള്  പാലിക്കാചത പ്രല്ലത്തി 

ഏല്പിച്ചതും നടത്തി തും ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ചസക്രട്ടറിയുചട വീഴ്ച ാണ്. ആതു പരികശാധിച്ച ്

റികൊര്ട്ട്  നല്ഔാ   പഞ്ചാ ത്ത ഡ റക്ടചറ ചുമതലചെടുത്തി. ആതു സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട്. 
 

നടപടി:- 1)പഞ്ചാ ത്ത് ഡ റക്ടര്  
2) തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.ബി)വൄെ് 

 

2.4 കണ്ഡിഔ 4.75 

4.75 അറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 
അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 29.10.2022 ചല ഔത്തം അറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 
ചസക്രട്ടറിയുചട 29.08.2022 ചല A4-306 (1)/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം  (SRG 1234/22  – 
CC/297/22) 

 
വിഷ ം:  ചതരുല്ലൃവിളന്ന  സ്ഥാപിച്ചതിചെ തുഔ ഔരാറുഔാരനു നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

കപ്രാ.നം: 143/22 ഄടേല്  4,91,175 രൂപ 

 വിഔസന ണ്ട് – ജനറല്  4,90,000 രൂപ 

 തനതു ണ്ട് 1175 രൂപ 

കപര് എല്.ആ.ഡി ചതരുല്ലൃവിളക്ക് വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കല്   

 

ചതരുല്ലൃവിളന്ന  സ്ഥാപിക്കാനാ ി 2020-21 ല്  കപ്രാജക്ട് എടുത്തിരുനു. . ശ്രീ 

ഔമലാസന , പ്രതീക്ഷ എെര്വപ്രസസ് എന്ന ാളുചട ചടണ്ടര്  അണ് ഄംഖീഔരിച്ചത്. 

ഔരാറുഔാരന് 2021 മാര്ച്ചിനഔം തുഔ നല്ഔാത്തതിനാല്  2021-22 ല്  ആത് െില്ഒവര്  അ ി 

ഈള്ചെടുത്തി. എന്നാല്  താചഴ പറയുന്ന ഔാരണങ്ങളാല്  ആതുവചര തുഔ നല്ഔാ   

ഔഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.  



20 
 

i. ചടണ്ടര്  ക ാമില്  എസ്റ്റികമറ്റ് കറകറ്റാ, െതേമാ  വിവരങ്ങകളാ കൊ 

കരകചെടുത്തി ിട്ടില്ല. 

ii. നിരതദ്രവേം ഄടവാക്കി ിട്ടില്ല 

iii. 20 വാട്സിചെ ബള്ബ് സ്ഥാപിന്ന ന്നതിനുകവണ്ടി ാണ് കപ്രാജക്ട് രൂപീഔരിച്ചതും 

ചടണ്ടര്  ക്ഷണിച്ചതും. ചടണ്ടര്  ക്ഷണിച്ചകൊള്  ഔരാര്  ഏചറ്റടുത്ത അള്  ഴിചഔ 

ബാക്കിച ല്ലാവരും 20 വാട്സിചെ നിരക്കാണ് കരകചെടുത്തി ത്. ചടണ്ടര്  

ഄംഖീഔരിച്ച നരണസമിതി തീരുമാനത്തില്  14 വാട്സ് ബള്ബ് വാങ്ങി 

സ്ഥാപിന്ന ന്നതിന് തീരുമാനചമടുത്ത. ആതനുസരിച്ച ് 14 വാട്സിചെ ബള്ബാണ് 

ഔരാറുഔാര   സ്ഥാപിച്ചത്. 

iv. ഔരാര്  ഏചറ്റടുത്ത വേതമാി പഞ്ചാ ത്തമാ ി ഔരാറില്  ഏര്ചെടുഔക ാ 

നി മാനുസൃതമാ  5 ശതമാനം തുഔ ടുന്ന ഔക ാ ച തിട്ടില്ല. ഔരാറിചെ എല്ലാ 

കപജിലം ഔരാറുഔാര   െിട്ടിട്ടില്ല. 

v. ബള്ബിചെ ഗുണനിലവാരം സാക്ഷേപത്രം ഹാജരാക്കി ിട്ടില്ല 

ആതികേല്  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുചട തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച.് 

19.12.2022 ചല തീരുമാനം:- ഏതു സാഹ രേത്തിലാണ് മുഔളില്  പറഞ്ഞ നടപടിക്രമങ്ങള്  

പാലിക്കാചത ചതരുല്ലൃവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കാനുളൃ കജാലി ഔരാറുഔാരചന ഏല്െിച്ചചതനു. ം 

പ്രല്ലത്തി നടൊക്കി ചതനു. ം ഔത്തില്  വേതമാമല്ല. നടപടിക്രമങ്ങള്  പാലിക്കാചത പ്രല്ലത്തി 

ഏല്പിച്ചതും പ്രല്ലത്തി നടൊക്കി തും ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ചസക്രട്ടറിയുചട വീഴ്ച ാണ്. ആതു 

പരികശാധിച്ച ് റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   പഞ്ചാ ത്ത ഡ റക്ടചറ ചുമതലചെടുത്തി  പ്രഔാരം 

റികൊര്ട്ട് നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. 

 

റികൊര്ട്ട്: – ശ്രീ. ഔമലാസന , പ്രതീക്ഷ എെര്വപ്രസസ് പുതി  വിള എന്ന ാള്ഔ്്  

പഞ്ചാ ത്തിചെ 09.10.2020 തീ തി ിചല 25(10) നമ്പര്  തീരുമാന പ്രഔാരം എല്.ആ.ഡി ചതരുവ് 

വിളന്ന ഔള്  സ്ഥാപിന്ന ന്നതിനുളൃ ചഔാകട്ടഷ   ഄംഖീഔാരം നല്ൄഔയും അ തിചെ 

ഄടിസ്ഥാനത്തില്  27.10.2020 ല്  ചസക്രട്ടറി ഇ വേതമാിക്ക് പര്കച്ചസ് ഒര്ഡര്  

നല്ഔി ിട്ടുളൃതുമാണ്. ചഔാവിഡ് മഹാമാരിയുമാ ി ബന്ധചെട്ടുളൃ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും, ചപാതു 

ചതരചഞ്ഞടുപ്പുമാ ിട്ടുളൃ ഄടി ന്തിര കജാലിഔളുചട ബാഹുലേം എന്നിവ നിമിത്തം ചടണ്ടര്  

നടപടിഔള്ക്ക് കശഷമുളൃ   ല്  നടപടിക്രമങ്ങള്   ഥാവിധി പാലിന്ന ന്നതിന് 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിന് സാധിക്കാചത വന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ.ഔമലാസന   ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചെ മുളെവ   

വാര്ുഔളിലം ചതരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുചണ്ടനു. ം ആവ  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാചണനു. ം 

ജനപ്രതിനിധിഔള്  ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുഔ ലനിന്ന ന്നതിനാ ി ആകേഹം ഄകപക്ഷയും ബന്ധചെട്ട 

കരകഔളും ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  സമര്െിച്ചു എേിലം കമല്  സൂ നഔള്  പ്രഔാരമുളൃ 

കപാരായ്മഔള്  പരിഹരിക്കാത്തതിനാല്  ആതു വചര ശ്രീ. ഔമലാസനന് തുഔ മാറി നല്ൄന്നതിന് 

സാധിച്ചിട്ടില്ല.  
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അലപ്പുഴ ഡി.ഡി.പി നല്ഔി  റികൊര്ട്ട് പ്രഔാരം ചടണ്ടര്  നടപടിക്രമങ്ങളിചല വീഴ്ച 

പരിഹരിക്കാ   സാധിന്ന ന്നില്ല. എന്നാല്  നരണ സമിതി ഄംഖീഔരിച്ച ാള്ക്ക് തചന്ന വര്ക്ക് 

ഒര്ഡര്  നല്ഔി ിട്ടുളൃതിനാല്, ചതരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കല്  പ്രല്ലത്തി പൂര്ത്തീഔരിച്ചതാ ി 

കബാദ്ധേചെട്ട കശഷം പ്രല്ലത്തി നടത്തി  ഔരാറുഔാരന് തുഔ നല്ൄന്നത് ഈ ിതമാ ിരിന്ന ം 

എന്ന് പഞ്ചാ ത്ത് ഡ റക്ടര്  ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

നടപടി:- 1)പഞ്ചാ ത്ത് ഡ റക്ടര്  

2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.ബി)വൄെ് 
2.4 കണ്ഡിഔ 4.78 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് 
മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത പ്രസിഡെിചെ 09.12.2022 ചല MPM/DP/30/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത്  
(SRG 1385/22). 

 
 

 വിഷ ം:  ഄനേസ്തവിദേരാ  പട്ടിഔജാതി വിനാഖത്തില്ചെട്ട ഈകദോഖാര്ഥിഔള്ക്്ക  
പരിശീലനം നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.്    

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് 2022-23 ല്  പട്ടിഔജാതി വിനാഖത്തിചല ഈകദോഖാര്ഥിഔളാ  

യുവതി യുവാക്കള്ക്ക് സര്ക്കാര്  ഒ ീസുഔളിലം അശുപത്രിഔളിലം ചപാതുകമകലാ 

സ്ഥാപനങ്ങളിലം ആകെണ്ഷിെ് പരിശീലനം എന്ന കപരില്  കപ്രാജടു ന ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. അചഔ 

75 ഈകദോഖാര്ഥിഔള്ക്ക് വിവിധ ഒ ീസുഔളിലം അശുപത്രിഔളിലം പരിശീലനം നല്ൄനു. . 

ആതില്  22 ഈകദോഖാര്ഥിഔള്   ഡി.എം.എല്.ടി  കഔാഴ്സ് പാസോാ ിട്ടുളൃവരാണ്. ആവചര ജില്ലാ 

പഞ്ചാ ത്തിന് ഔീഴിലളൃ ജില്ലാ അശുപത്രിഔളികലക്കാണ് നിക ാഖിച്ചിട്ടുളൃത്. ആവര്ക്ക് പ്രതത 

സ്ഥാപനങ്ങളില്  പരിശീലനം നല്ഔിവരചവ ആവരുചട ഡി.എം.എല്.ടി ക ാഖേത 

സര്ട്ടി ിക്കറ്റുഔള്  പാരാചമഡിക്കല്  ഔൗണ്സിലിചെ ഄംഖീഔാരമില്ലാത്തവ ാചണനു. ം 

സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി  ഈകദോഖാര്ഥിഔള്ക്ക് മാത്രചമ ആത്തരത്തില്  

പരിശീലനം നല്ഔാല്ലൃ എനു. ം ഄറി ിച്ച ് പരാതി ലനിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ില സ്ഥാപന കമധാവിഔള്  

പരിശീലനാര്ഥിഔളുചട ക ാഖേത സര്ട്ടി ിക്കറ്റിന് ഄംഖീഔാരമില്ല എന്ന ഔാരണം ഔാണിച്ച ്

പരിശീലനത്തിന് നിക ാഖിക്കാ   വിസമ്മതം ഄറി ിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആവര്  നിലവില്  രണ്ട് മാസ 

ഔാല ളവില്  വിവിധ അശുപത്രിഔളില്  പരിശീലനം കനടി ിട്ടുളൃവരാണ്. പദ്ധതി 

മാര്ഗകരക ില്  എം.എല്.ടി കഔാഴ്സുഔള്  പൂര്ത്തി ാ വര്ക്ക് പരിശീലനം നല്ഔാം എന്ന് 

മാത്രചമ പരാമര്ശിന്ന നു. ളൄ. ഄവ സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് കനടി താ ി 

രിക്കണചമന്ന് പ്രകതേഔം പരാമര്ശിച്ചിട്ടില്ല. ആതിചെ ഄടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലാ 

പഞ്ചാ ത്ത് 22 ഈകദോഖാര്ഥിഔചള  വിവിധ അശുപത്രിഔളില്  പരിശീലനത്തിന് 

നിക ാഖിച്ചിട്ടുളൃത്. പരിശീലനം 2 മാസം പൂര്ത്തി ാക്കി ിട്ടുളൃതിനാല്  ഄവര്  വസ്റ്റപെിന് 

ഄര്ഹരുമാണ്. ഡി.എം.എല്.ടി ഔഴിഞ്ഞ രു ഈകദോഖാര്ഥിക്ക് പരിശീലനം നല്ൄന്നത് വഴി 

പ്രതിമാസം 8000 രൂപ ാണ് വസ്റ്റ െ് ഄനുവദികക്കണ്ടത്. പ്രതത ആനത്തില്  അചഔ 22 

ഈകദോഖാര്ഥിഔള്ക്ക് പ്രതിമാസം 8000 രൂപ നിരക്കില്  2 മാസകത്തക്ക് അചഔ 3,52,000 രൂപ 

നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്.  
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ഇ സാഹ രേത്തില്  മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് 2022-23 വാര്ഷിഔ പദ്ധതി ില്  

പട്ടിഔജാതി വിനാഖം യുവതീ-യുവാക്കള്ക്ക് സര്ക്കാര്  ഒ ീസുഔളിലം, അശുപത്രിഔളിലം 

ചപാതുകമകലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലം പരിശീലനം നല്ഔി  22 ഡി.എം.എല്.ടി 

ഈകദോഖാര്ഥിഔള്ക്ക്  വസ്റ്റപെ് ആനത്തില്  ഄനുവദിച്ച 3,52,000/- രൂപക്കായ് സാധൂഔരണം 

നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് െം ആത്തരം കഔാഴ്സുഔള്  സംബന്ധിച്ച ് മാര്ഗകരക ില്  

വേതമാത  വരുത്തണചമന്ന അവശേല്ലൃം സംബന്ധിച്ച.്     

 

19.12.2022 ചല തീരുമാനം:- 

1) ഡി.എം.എല്.റ്റി കഔാഴ്സ് പാസാ  22 കപര്ക്ക് ആതുവചര പരിശീലനം നല്ഔി തിനും 

വസ്റ്റപെ് നല്ഔി തിനും സാധൂഔരണം നല്ൄനു. . 

2) സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിനു. ളൃ എം.എല്.റ്റി, ഡി.എം.എല്.റ്റി സര്ട്ടി ിക്കറ്റിനു 

മാത്രകമ ഄംഖീഔാരമുളൄ എന്ന വിഷ ത്തികേല്  അകരാഖേവൄപ്പു ഡ റക്ടര്  പരികശാധിച്ച ്

റികൊര്ട്ട്  നല്ഔണം. തീരുമാനം നമ്പര്  രണ്ട് സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട്.  
 

 

നടപടി:- 1)ഡ റക്ടര്, അകരാഖേവൄെ് 
2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.എ)വൄെ് 

 

2.5   09.01.2023 ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി ക ാഖതീരുമാന പ്രഔാരം നടപടി സൃീഔരികക്കണ്ട    
       വിഷ ങ്ങള്  
 
2.5. കണ്ഡിഔ 4.14  
ഄഔകത്തത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 
പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 29.10.2022 ചല ഔത്തം ഄഔകത്തത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 
നരണസമിതിയുചട 21.07.2022 ചല 12-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1187/22 – CC/ 748/22) 

 

വിഷ ം:- വല ് ലിസ്റ്റില്  ഈള്ചെടാത്ത പട്ടിഔവര്ഗ വിനാഖത്തിചല 
ൄടുംബത്തിന് വീടു നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

ഄഔകത്തത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല  ീന്ന ഴി പട്ടിഔവര്ഗ കഔാളനി ിചല പണി    
വനാഖത്തിചല താചഴ പറയുന്ന ഄഞ്ച് ൄടുംബങ്ങളുചട വീട് ജീര്ണാവസ്ഥ ിലാണ് 

 
 

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

 

വല ് നവന പദ്ധതി ില്  ആവര്ന്ന  വീടു നിര്മ്മിച്ചു നല്ഔണചമന്ന് 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാട് വട്ടൃബല്  എക്സ്റ്റ ഷ   ഒ ീസര്  അവശേചെട്ടിരുനു. . ആതിനു 

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

കപര് വല ് നവന പദ്ധതി – എസ്.റ്റി 



23 
 

ഔാലതാമസം വരുചമന്നതിനാല്  പട്ടിഔ വര്ഗ വിഔസന വൄെ് തചന്ന വീടു നിര്മ്മിച്ചു 

നല്ഔണചമന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് വട്ടൃബല്  എക്സ്റ്റ ഷ   ഒ ീസകറാട് അവശേചെട്ടു. 

ആതുവചര  നടപടി നു. ം അ ില്ല. ആവര്  വല ് നവന പദ്ധതി ില്  ഈള്ചെടാ   

ഄര്ഹരാചണന്ന് വല ് ജില്ലാ കഔാഒര്ഡികനറ്റര്  16.03.2021 ല്  ഄറി ിച്ചിരുനു. . എന്നാല്  

ആവരുചട പക്കല്  അവശേമാ  കരകഔചളാനു. ം ആല്ല. ആവര്ക്ക് വീടു നിര്മ്മിച്ചു നല്ഔാ   

പ്രകതേഔ ഄനുമതി  നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

09.01.2023 ചല തീരുമാനം :- ആതു പരികശാധിച്ച ്റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   വല ്  ീ ് എക്സിഔുട്ടീവ് 

ഒ ീസചറ ചുമതലചെടുത്തി. ആതു സംബന്ധിച്ച റികൊര്ട്ട്. 

നടപടി:- 1) ീ ് എക്സിഔുട്ടീവ് ഒ ീസര് , വല ് മിഷ   
2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.ആ)വൄെ് 

 

2.5. കണ്ഡിഔ 4.38 
ഔടകങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാപ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 30.11.2022 ചല ഔത്തം ഔടകങ്ങാടു ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചെ 
20.09.2022 ചല 1(2)-ാാാം നമ്പര്  നരണസമിതി തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1441/22 – CC/754/22)  

 

വിഷ ം:- ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല വിവിധ കറാുഔള്  ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് (കറാഡ് ) 
ഈപക ാഖിച്ച ്കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് നടത്തന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് താചഴ പറയുന്ന 13 കറാുഔള്  കഔാണ്ക്രീറ്റ് ച ്യുനന്നതിന് ചമ ിെന സ്  

ഗ്രാെ് (കറാഡ് ) ഈപക ാഖിച്ച ് കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി നല്ഔണചമന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

ക്രമ 
നമ്പര്  

കപ്രാജ്ക്ട് 
നമ്പര്  

കപ്രാജക്ടിചെ കപര് തുഔ 
(രൂപ) 

1 200/23 മണ്ടംപറമ്പ് മിച്ചഭൂമി കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് 12,69,000 

2 210/23 വഔൄളങ്ങര ഄമ്പലം വസഡ് കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് 5,00,000 

3 215/23 ഈമ്മര്  മുസ്ലി ാര്  കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് 7,50,000 

4 218/23 പന്തം പുലാക്കല്  കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് 6,00,000 

5 220/23 നസ്രത്ത് കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് 5,00,000 

6 224/23 മഠത്തില്ഞാലില്  കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് 2,00,000 

7 230/23   ിറമനകങ്ങാട് ചവളുകത്തടത്ത് കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് 4,00,000 

8 236/23 ബിസ്മി കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് 8,00,000 

9 238/23 ൄഞ്ഞിതറ ില്  കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് 5,00,000 

10 241/23 ആാാല്  ജാറം ലിേ് കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് 5,00,000 

11 270/23 ക ലപ്പുഴ പാലം കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് 6,00,000 

12 272/23 ആള ത്  ാം കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ്  5,00,000 

13 273/23 അള്ചസ ിെ്സ് കഔാകളജ് എ.ചഔ.ജി കറാഡ് 

കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖ് 

2,50,000 
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09.01.2023 ചല തീരുമാനം - ചമ ിെന സിചെ നാഖമാ ി നടത്തന്ന കഔാണ്ക്രീറ്റിംഖിനു 

മാത്രമാണ് കറാഡ് ചമ ിെന സ് ഗ്രാറുപയപക ാഖിക്കാല്ലൃന്നത്. ആത്തരത്തിലളൃ പ്രല്ലത്തി 

അകണാ എന്ന് പരികശാധിച്ച ് റികൊര്ട്ട്   നല്ഔാ   തകേശസൃ ംനരണവൄെ്  ീ ് 

എഞ്ചിനീ ചറ ചുമതലചെടുത്തി  പ്രഔാരം റികൊര്ട്ട് നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്.  

 

റികൊര്ട്ട്: – മുഔളില്  പറഞ്ഞ 13 കറാുഔളും പുതി താ ി കഔാണ്ക്രീറ്റ് ച ാാനാണ് 

ഈകേശിച്ചിരുന്നത്. ഔഴിഞ്ഞ പദ്ധതി റിവിഷ   സമ ത്ത് ഇ കപ്രാജടു നഔചളല്ലാം ഴിവാക്കി ഇ 

തുഔ റീടാറിംഖ്  പ്രല്ലത്തിഔളികലക്ക് തുഔ വഔമാറ്റി ിട്ടുണ്ട്. 

 

2.5. കണ്ഡിഔ 4.47  

പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 
കഔാട്ട ംജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 22.11.2022 ചല ഔത്തം പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 
നരണസമിതിയുചട 24.09.2022 ചല 2(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1470/22 – CC/789/22) 
 

വിഷ ം:- ചതരുല്ലൃ വിളന്ന  പരിലാനത്തിനുളൃ ആലക്ട്രീഷേോരുചട കവതനം 
വര്ദ്ധിെിക്കണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  ചതരുല്ലൃവിളന്ന ഔളുചട പരിപാലനം എല്.ആ.ഡി ബള്ബുഔളും 

ഄനുബന്ധ സാമഗ്രിഔളും ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ചടണ്ടറിഭിചട കനരിട്ടു വാങ്ങി രണ്ട് ആലക്ട്രീഷേോചര 

നി മിച്ചാണ് നടത്തന്നത്. ആലക്ട്രീഷേോരുചട ദിവസ കവതനം 700 രൂപക ാ കപാള്  ന്നിന് 75 

രൂപക ാ അണ് നല്ൄന്നത്. ഇ നിരക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് ഡ റക്ടറുചട 17.8.2015 ചല G2-

44274/2015-ാാാം നമ്പര്  ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരമുളൃതാണ്. ഏളെവര്ഷം മുഴ റോളൃ ഇ നിരന്ന ം 

വേവസ്ഥയും താചഴ പറയും പ്രഔാരം പരികരണരിക്കണചമന്ന് ആലക്ട്രീഷേോര്  അവശേചെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

ആതു ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് നരണസമിതി ശുപാര്ശ ച തിട്ടുണ്ട്. താചഴ പറയുന്നവ ാണ് 

അവശേങ്ങള് . 
 

1) ആലക്ട്രീഷേോചര നി മിന്ന ന്നതിന് ദിവസകവതനം എന്ന വേവസ്ഥ ഴിവാക്കി 
ഔരാറടിസ്ഥാനത്തിലാക്കണം. 

2) ധനവൄെിചെ 11.02.2021 ചല 29/2021/Fin ഈത്തരവി   പറയും പ്രഔാരം ഔാറ്റഖറി 2 
ഄനുസരിച്ചുളൃ പ്രതിമാസ കവതനമാ  20,065 രൂപ നല്ഔണം. 

3) മഴയുളൃ ദിവസങ്ങളില്  ഄപഔടസാധേതയുളൃതിനാല്  പ്രവര്ത്തി ച ാാ   ഔഴി ില്ല. 
ഄങ്ങചനയുളൃ ദി വസങ്ങളില്  ഒ ീസില്  ഹാജരാ ി പ്പുവയ്ക്കനു. ചവേില്പ്രതത 
ദിവസചത്ത കവതനം ഄനുവദിക്കണം.  

4) പഞ്ചാ ത്ത ഡ റക്ടറുചട 17.08.2015 ചല ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരം രു ദിവസം 15 നും 25 നും 
ആടക്കായ് ചതരുല്ലൃവിളക്ക് റിെ ര്  ച ്യുനനു. ണ്ട് എനു. റപ്പുവരുത്തണചമന്ന വേവസ്ഥ 
ഴിവാക്കി പഔരം എല്ലാ മാസല്ലൃം ഄതതു വാര്ുഔളിചല ചതരുവ് വിളന്ന ഔള്  
തൃപ്തിഔരമാ ി ചതളി ിച്ച ് പരിപാലിച്ചിട്ടുചണ്ടന്ന് ബന്ധചെട്ട വാര്ഡ് ചമമ്പര്  
സാക്ഷേചെടുത്തന്നതനുസരിച്ച ് കവതനം ഄനുവദിന്ന ഔ. ഄല്ലാത്ത പക്ഷം 
അനുപാതിഔമാ ി പ്രതത മാസചത്ത കവതനത്തില്  ൄറല്ലൃ വരുത്തന്ന രീതി 
സൃീഔരിന്ന ഔ. 
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ഇ അവശേങ്ങള്  പരിഖണിക്കചമന്നതു സംബന്ധിച്ച ്
 

09.01.2023 ചല തീരുമാനം :- നിലാവ് പദ്ധതിയുചട നടത്തിപ്പു രീതി ടി പരിഖണിച്ച ് ആതു 

പരികശാധിച്ച ് റികൊര്ട്ട്  നല്ഔാ   പഞ്ചാ ത്ത ഡ റക്ടചറ ചുമതലചെടുത്തി  പ്രഔാരം 

പഞ്ചാ ത്ത ഡ റക്ടര്  റികൊര്ട്ട് നല്ഔി. 

റികൊര്ട്ട് – ചതരുല്ലൃ വിളക്ക് പരിപാലനത്തിനാ ി നി മിക്കചെടുന്ന ആലക്ട്രീഷേോരുചട കവതനം 

ഔാലാനുസൃതമാ ി പരികരണരിന്ന ന്നതിനുളൃ നടപടി വൄപ്പുതലത്തില്  സൃീഔരിക്കണചമന്നാണ് 

ഄറി ിച്ചിരിന്ന ന്നത്.  

നടപടി:- 1)പഞ്ചാ ത്ത് ഡ റക്ടര്   
2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.ബി)വൄെ് 

2.5. കണ്ഡിഔ 4.63  
ഔാറുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്  
ഔാസര്കഖാഡ്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 12.10.2022-ചല ഔത്തം  ഄനുബന്ധകരകഔളും (SRG 
1214/22 – CC/501/22) 

 

വിഷ ം:- സാകേതിഔാനുമതി ടാചത നിര്മ്മിച്ച ഔിച്ചണ്  ചഷഡിചെ  തുഔ 
നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്   

 

 
 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചെ ഈടമസ്ഥത ിലളൃ ചഷഡ്ഡിലാണ് മുകളൃരി  ിചല ജനഔീ  

കഹാട്ടല്  പ്രവര്ത്തിച്ചുചഔാണ്ടിരിന്ന ന്നത്.  കഹാട്ടല്  ചമച്ചചെട്ട രീതി ില്  അ കൊള്  ഔിച്ചണ്  

ഔം ചഷഡ് പണി ാ   ഄസിസ്റ്റെ്  ചസക്രട്ടറിച   നിര്വ്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥനാ ി കപ്രാജക്ട് 

താാറാക്കി. ഄസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീ ര്  താാറാക്കി  എസ്റ്റികമറ്റ് പ്രഔാരം 1,20,080 

രൂപ ാ ിരുനു.  കപ്രാജക്ട് ഄടേല്. എന്നാല്  സകേതിഔാനുമതി ടാചത പ്രല്ലത്തി ചടണ്ടര്  

ച ത്  ചസക്രട്ടറി നടൊക്കി. ആതിചെ  തുഔ നല്ഔാ   ഇ വര്ഷം കപ്രാജക്ട് െില്  ഒവറാ ി 

തുടരുനു. ണ്ട്.  ഄസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീ ര്  എടുത്ത വാലേകവഷ   പ്രഔാരം 1,01,331 രൂപ ാണ്  

ഔരാറുഔാരന് നല്ഔാനുളൃത്. ബില്  തുഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി  സംബന്ധിച്ച.് 
 

09.01.2023 ചല തീരുമാനം :- സാകേതിഔാനുമതി ടാചത പ്രല്ലത്തി ച തത് വീഴ്ച ാണ്. ആതു 

പരികശാധിച്ച ് റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   തകേശസൃ ംനരണ വൄെ്  ീ ് എഞ്ചിനീ ചറ 

ചുമതലചെടുത്തി  പ്രഔാരം റികൊര്ട്ട് നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. 
 

റികൊര്ട്ട്:- ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ഄസിസ്റ്റെ് ചസക്രട്ടറി അവശേചെട്ട പ്രഔാരമാണ് ഄസിസ്റ്റെ് 

എഞ്ചിനീ ര്  എസ്റ്റികമറ്റ് എടുത്ത നല്ഔി ത്. TS നല്ഔി ിട്ടില്ല. ഔൃകട്ടഷനിഭിചട 

ഄസി.ചസക്രട്ടറി ാണ് കപ്രാജടു ന നടൊക്കി ത്. 

നടപടി:- 1)തകേശസൃ ംനരണവൄെ്  ീ ് എഞ്ചിനീ ര്  
2)തകേശസൃ ംനരണ (ഐ.എ)വൄെ് 

 

 

കപ്രാ.നം: 102/22 ഄടേല്               1,20,080/- രൂപ 
 തനത്  ണ്ട് 1,00,080 രൂപ 
 കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത വഹിതം 20,000 രൂപ 
കപര് വിശെ് രഹിത കഔരളം  പദ്ധതി  
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2.5. കണ്ഡിഔ 4.73  
പുന്നയൂര്ൄളം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 02.11.2022 ചല ഔത്തം പുന്നയൂര്ൄളം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 
നരണസമിതിയുചട 21.10.2022ചല 13/1-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 1266/22 – CC/ 738/22) 

 

വിഷ ം:- റര്ബ   മിഷ  പദ്ധതി പ്രഔാരം സ്ഥാപിച്ച സി.സി.റ്റി.വി ഔോമറ, 
വവവ  കഹാട്ട് കൊട്ടുഔളുചട ബില്  തുഔ നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

റര്ബ   മിഷ   പദ്ധതി പ്രഔാരം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചെ വിവിധ പ്രകദശങ്ങളില്  

സി.സി.റ്റി.വി ഔോമറഔളും വവവ  കഹാട്ട് കൊട്ടുഔളും സ്ഥാപിന്ന ന്നതിന് ഡി.പി.അര്  

താാറാക്കി ിരുനു. . 32.00 ലക്ഷം രൂപ ാണ് റര്ബ   മിഷനില്  നിന്ന് 

ഄനുവദിന്ന ചമന്നറി ിച്ചിരിരുന്നത്. ഡി.പി.അര്-ല്  ചഔല്കട്ടൃാണ്  മുകകന കപ്രാജക്ട് 

നടൊക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിന്ന ന്നത്. എന്നാല്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് നരണസമിതിയുചട 01.03.2019 

ചല 1(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാന പ്രഔാരം Kerala Small Scale Industries Development Corporation 

Ltd. (SIDCO) ചന പ്രല്ലത്തി ഏല്െിച്ചു. SIDCO നല്ഔി  എസ്റ്റികമറ്റ് തുഔ 31,97,912 രൂപ ാണ്. 

ഄഡൃാ സാ ി 6,39,582 രൂപയും തുടര്ന്ന് രണ്ടു പാര്ട്ട് ബില്ലും നല്ഔി തടക്കം ആകൊള്  

അചഔ 23,97,712 രൂപ നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. പ്രല്ലത്തി പൂര്ത്തി ാക്കാചത തചന്ന മുളെവ   തുഔയുചട 

ബില്ലും സമര്െിചച്ചേിലം മുളെവ   തുഔയും നല്ഔി ില്ല. ആനിയും 8,83,923 രൂപ ടി 

നല്ഔണചമന്ന് SIDCO അവശേചെട്ടിട്ടുണ്ട്.  

നിലവിചല ഈത്തരല്ലൃപ്രഔാരം SIDCO സൃ ം ഈല്പാദിെിന്ന ന്ന ഈല്പന്നങ്ങള്  മാത്രകമ കനരിട്ടു 

വാങ്ങാ   ഔഴിയു. ഄവസാന ബില്  നല്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഇ വീഴ്ച പരിഹരികക്കണ്ടതുണ്ട് 

എന്നതിനാല്  നടപടി ക്രമങ്ങളിചല ഄപാഔത മാൊക്കി ബാക്കി തുഔ നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി 

നല്ഔണചമന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

09.01.2023 ചല തീരുമാനം :- ഡി.പി.അറില്  ചഔല്കട്ടൃാണിചന ഈള്ചെടുത്തി  തിനുകശഷം 

പിന്നീട്  SIDCO ച  പ്രല്ലത്തി ഏല്പിച്ചത് വീഴ്ച ാണ്. ടാചത SIDCO ഇ കപ്രാജക്ട് ച ാാനുളൃ 

ഄംഖീെത ഏജ സി ഄചല്ലന്നിരിചക്ക ചടണ്ടര്  നടപടി ടാചത പ്രല്ലത്തി ഏല്പിച്ചതും 

വീഴ്ച ാണ്. ആതു പരികശാധിച്ച ്  റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   പഞ്ചാ ത്ത് ഡ റക്ടചറ 

ചുമതലചെടുത്തി  പ്രഔാരം പഞ്ചാ ത്ത് ഡ റക്ടര്  റികൊര്ട്ട് നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്.  

റികൊര്ട്ട് – സി.സി.റ്റി.വി ഔോമറ, വവവ  കഹാട്ട് കൊട്ടുഔള്  എന്നിവ സ്ഥാപിന്ന ന്നതിനുളൃ 

ഡി.പി.അറില്  നിര്വഹണ ഏജ സി ാ ി നിശ്ച ിച്ചിരുന്ന ചഔല്കട്ടൃാണിന് പഔരം നരണ 

സമിതി തീരുമാന പ്രഔാരം ചസക്രട്ടറി സിഡ്കഔാച  നിര്വ്വഹണം ഏല്െിന്ന ഔയും 23,97,712/- 

രൂപ  സിഡ്കഔാക്കായ് നല്ൄഔയും ച തു. . മാത്രമല്ല 29.12.2022 തീ തി ിചല നരണ സമിതി 

തീരുമാനപ്രഔാരം വ നല്  ബില്ലിചല ബാക്കി തുഔ ടി സിഡ്കഔാക്കായ് നല്ഔി. റര്ബ   

മിഷചെ ഔാലാവധി 31.12.2022 ന് ഄവസാനിന്ന ം എന്ന് ഄറി ിെ് ലനിച്ചതിനാലം, തുഔ  7 

ദിവസത്തിനുളൃില്  ലനിച്ചിചല്ലേില്  പലിശ സഹിതം തുഔ ഇടാന്ന ന്നതിന് നി മ 

നടപടിഔളികലക്ക് ഔടന്ന ന്നതാചണന്ന് സിഡ്കഔാ ഄറി ിച്ച സാഹ രേത്തിലാണ് വ നല്  
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ബില്ലിചല മുളെവ   തുഔയും നല്ഔി ത്. തുഔ നല്ൄന്നതിനുളൃ നരണസമിതി തീരുമാനം 

 ഥാവിധി സര്ക്കാരികലക്ക് റികൊര്ട്ട് ച തിട്ടുചണ്ടന്ന് ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

മുളെവ   തുഔയും പ്രല്ലത്തി നടത്തി  സിഡ്കഔാക്കായ് നല്ഔി ിട്ടുളൃ സാഹ രേത്തില്  വീഴ്ചഔള്  

സംബന്ധിച്ച ് പുന്നയൂര്ന്ന ളം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ചസക്രട്ടറി ില്  നിനു. ം വിശദീഔരണം വാങ്ങി 

തുടര്നടപടിഔള്   സൃീഔരിക്കാല്ലൃന്നതാചണന്ന് പഞ്ചാ ത്ത് ഡ റക്ടര്  ഄറി ിച്ചിച്ചുണ്ട്. 

നടപടി:-1)പഞ്ചാ ത്ത് ഡ റക്ടര്   
2)തകേശസൃ ംനരണ (ഡി.ഡി)വൄെ് 

 
3. ചപാതുവിഷ ം 
 

(പിന്നീട് നല്ൄം) 
 

4. പ്രകതേഔ വിഷ ം 

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

4.1 ചനാച്ചാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 07.12.2022 ചല ഔത്തം  കപരമ്പ്ര ആറികഖഷ   
എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീ റുചട 17.11.2022 ചല A3-4504/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം ഄനുബന്ധ 
കരകഔളും    (SRG 64/23 – CC/807/2022). 

 
 

വിഷ ം:- ആറികഖഷ   വൄെിചെ ഈടമസ്ഥത ിലളൃ കറാഡ് ഄറ്റൄറ്റെണി നടത്തന്നതു 

സംബന്ധിച്ച ്
 

 
 

ചനാച്ചാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല ആറികഖഷ   വൄെിചെ ഈടസ്ഥത ിലളൃ വാളൂര്  

ജി.യു.പി സ്കൂള്  ചപാട്ടിചൊളിഞ്ഞതിനാല്  ഄറ്റൄറ്റെണി അവശേമാണ്. ഇ കറാഡ് പുനര്  

നിര്മ്മിന്ന ന്നതിന് ആറികഖഷ   വൄെ് 8.70 ലക്ഷം രൂപയുചട എസ്റ്റികമറ്റ് താാറാക്കി ിട്ടുണ്ട്. ഇ 

തുഔ ആറികഖഷ   വൄെിന് ഡികൊസിറ്റ് ച ാണചമന്ന് ആറികഖഷ   വൄെ് എക്സിഔുട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീ ര്  ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആതനുസരിച്ച ് തുഔ ആറികഖഷ   വൄെിന് ഡികൊസിറ്റ് ച തു.  

കപ്രാജക്ട് നടൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

4.2  ചനാച്ചാട്   ഗ്രാമ പഞ്ചാ ത്ത്  

കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാപ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട  07.12.2022-ചല ഔത്തം ആറികഖഷ   വൄെ് കപരമ്പ്ര 
എക്സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീ റുചട 17.11.2022-ചല A3 – 4504/2022(1) – നമ്പര്  ഔത്തം 
ഄനുബന്ധകരകഔളും  (SRG 65/23 – CC/806/22) 
  

വിഷ ം:- മുളി ങ്ങല്  വാല്ലേകക്കാട് ഔനാല്  കറാഡ് നിര്മ്മാണം സംബന്ധിച്ച ്
 

 

കപ്രാ.നം: 120/23 ഄടേല്   7,90,000/- രൂപ 
(ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് കറാഡ്) 

കപര് വാളൂര്  G.U.P സ്കൂള്  ഔനാല്  കറാഡ് – തുഔ ഡികൊസിറ്റ് ച ാല്  
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ചനാച്ചാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല  ആറികഖഷ   വൄെിചെ  മുളി ങ്ങല്  വാല്ലേക്കാട്  

ഔനാല്  കറാഡ് ചപാട്ടിചൊളിഞ്ഞ് ഖതാഖത ക ാഖേമല്ല. ആത് പുനര്  നിര്മ്മിന്ന ന്നതിന് 

ആറികഖഷ   വൄെ്  എക്സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീ ര്  27.00 ലക്ഷം രൂപയുചട  എസ്റ്റികമറ്റ് 

താാറാക്കി ിട്ടുണ്ട്. തുഔ ആറികഖഷ   വൄെിന് ചഡകൊസിറ്റ് ച ാണചമന്ന് എക്സിഔൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീ ര്  ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ആതനുസരിച്ച ്തുഔ  ആറികഖഷ   വൄെിന്  ഡികൊസിറ്റ് ച ത് 

കപ്രാജക്ട് നടൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
  
4.3 മുതലമട ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

 പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 19.12.2022 ചല ഔത്തം ഄനുബന്ധകരകഔളും   (SRG 97/23 

– CC/868/2023). 
 

വിഷ ം:- ചറ ില്കവയുചട ഈടമസ്ഥത ിലളൃ കറാഡ് ടാറിംഖ് നടത്തി ഄറ്റൄറ്റെണി 

നടത്തന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

 

മുതലമട ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  ഔാമ്പ്രത്തി  ളൃ ില്  നിനു. ം നന്നിക ാട്ടികലക്ക് കപാൄന്ന 

ചപാതുമരാമത്ത് കറാഡില്  മുതലമട ചറ ില്കവ കസ്റ്റഷനടുത്ത് ചറ ില്കവ ട്ടൃാക്ക് 

ഔടനു. കപാൄന്ന ഏഔകദശം 700 മീറ്റര്  നീളത്തിലളൃ നാഖം സകതണ്  ചറ ില്കവയുചട 

ഈടമസ്ഥത ിലളൃതാണ്. ഇ കറാഡ് തഔര്ന്നിരിന്ന ഔ ാണ്. ആതിചെ ഄറ്റൄറ്റെണിക്ക് 

ടാറിംഖ് നടത്തന്നതിന് ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് (കറാഡ് ) ഈപക ാഖിക്കാ   ഄനുമതി 

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . കറാഡ് ഄറ്റൄറ്റെണിക്ക് ചറ ില്കവ NOC  നല്ഔി ിട്ടുചണ്ടന്ന 

റി ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

4.4 ജില്ലാ ചമഡിക്കല്  ഒ ീസര്  (അകരാഖേം), കഔാട്ട ം 

കഔാട്ട ം ജില്ലാ ചമഡിക്കല്  ഒ ീസറുചട 27.01.2023 ചല C1-1222/2023-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം 
കഔാട്ട ം ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത പ്രസിഡെിചെ 27.01.2023 ചല C1-1222/2023-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം    
(SRG 176/2023) 

 
 

വിഷ ം:- ഔാഞ്ഞിരെളൃി ജനറല്  അശുപത്രി ില്  ഡ ാലിസിസ് യൂണിറ്റ് 

സ്ഥാപിന്ന ന്നതിനുളൃ സംയുതമാ കപ്രാജക്ടിചെ നിര്വ്വഹണം സംബന്ധിച്ച.് 
 
 

ഔാഞ്ഞിരെളൃി ജനറല്  അശുപത്രി ില്  ഡ ാലിസിസ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിന്ന ന്നതിന്  ജില്ലാ  

പഞ്ചാ ത്ത് ഄടക്കം വാളേര്  കലാന്ന  പഞ്ചാ ത്ത് പ്രകദശചത്ത തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങള്  

ക ര്ന്ന് സംയുതമാ കപ്രാജക്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡ ാലിസിസ് യൂണിറ്റ്, സിവില്  / ആലക്ട്രിക്കല്  

കപ്രാ.നം: 119/23 ഄടേല്  27,00,000 രൂപ 
(ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് കറാഡ് ) 

കപര് മുളി ങ്ങല്  വാല്ലേകക്കാട് ഔനാല്  കറാഡ് - തുഔ  ചഡകൊസിറ്റ് 
ച ാല്  

കപ്രാ.നം: 244/23 ഄടേല്   5,00,000/- രൂപ 
(ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് കറാഡ്) 

 
കപര് നാഖിര്പാടം ചറ ില്കവ പാലം മുതല്  നാഖിര്പാടം കഔാളനിവചര 

കറാഡ് ടാറിംഖ്  
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വര്ക്ക് എന്നിവ ചമഡിക്കല്  രംഖചത്ത മാനദണ്ഡങ്ങള്  ടി പാലിച്ച ് ച കാണ്ട പ്രല്ലത്തിഔള്  

അ തിനാല്  എ .എച്ച.്എം എഞ്ചിനീ റുചട കമല്കനാട്ടത്തില്  നടകത്തണ്ടതുണ്ട് 

എന്നറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഄതിനാല്  തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങളുചട വിഹിതം എ .എച്ച.്എം ന് 

ഡികൊസിറ്റ് ച ത് കപ്രാജക്ട് നടൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  
 

4.5 ച ്െ  MCH ചസെര്  

 ബഹു. ൄന്നമംഖലം എംഎല്.എ യുചട 13.12.2022-ചല  റ്റി-259/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത്        

(SRG 19/2023) 
 

വിഷ ം:- ച ്െ MCH യൂണിറ്റിന്  സൗഔരേചമാരുന്ന ന്നത് സംബന്ധിച്ച ് 
 

 

കഔാഴികക്കാട് ചമഡിക്കല്  കഔാകളജിചെ എക്സ്റ്റ ഷ   ചസെര്  മാല്ലൄര്  

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  ച ്െ ില്  പ്രവര്ത്തിന്ന നു. ണ്ട്. ഇ ചസെര്  കഔാഴികക്കാട് ചമഡിക്കല്  

കഔാകളജിനു ഔീഴിലാ തിനാല്  ഇ യൂണിറ്റിനാവശേമാ  മരുനു. ം ചഔട്ടിടങ്ങളും നല്ൄന്നതിന് 

ൄ്മംഖലം കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്തിനും മാല്ലൄര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിനും സാധിന്ന ന്നില്ല.  ച ്െ MCH 

യൂണിറ്റിചെ വിഔസനത്തിന്   ണ്ട് ഄനുവദിക്കാ   ബന്ധചെട്ട കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്തിന് 

ഄനുമതി ലനേമാന്ന ന്നതിന്  തകേശസൃ ംനരണ വൄപ്പുമാ ി അകലാ ിച്ച ് നടപടി 

സൃീഔരിന്ന കമാ എന്ന  നി മസനാ ക ാദേത്തിന്  കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്തിന് തുഔ ച ലവഴിക്കാ   

സാധിന്ന ഔ ില്ലാ എന്ന്  ബഹു. അകരാഖേ -വനിത-ശിശു വിഔസന വൄെ് മത്ര സി 15.12.2022-ല്  

മറുപടി നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്.  ഇ സാഹ രേത്തില്  ൄ്മംഖലം  കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്തിനും  മാല്ലൄര്  

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിനും ച ്െ MCH ചസെറിചെ വിഔസനത്തിന് തുഔ ച ലവഴിക്കാ   ഄനുമതി 

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
   

4.6 പുത്ത കവലിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്   

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 28.12.2022, 27.12.2022 എന്നീ തീ തിഔളിചല 
ഔത്തഔളും  (2 എണം)  പുത്ത കവലിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് നരണസമിതിയുചട 05.12.2022-
ചല 1(6)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം   (SRG 154/23 - CC/911/22) 
 

വിഷ ം:- ചഔാവിഡ് മാഹാമാരിക്കാലത്ത്  പള്സ് ഒക്സിമീറ്റര്  വാങ്ങി തിചെ 

ബില്  തുഔ നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ് 
 

 

 

ചഔാവിഡ് മഹാമാരിച  കനരിടുന്നതിചെ നാഖമാ ി  മറ്റ് പലതികനാചടാെം  പള്സ്  

ഒക്സിമീറ്റര്  വാങ്ങാ   സര്ക്കാര്  ഄനുമതി ഈണ്ടാ ിരുനു. . ഇ സമ ത്ത് പള്സ് ഒക്സിമീറ്ററിചെ 

ലനേതന്ന റല്ലൃണ്ടാ ിരുനു. . െം വില ിലം വേതോസമുണ്ടാ ിരുനു. . ഇ സാഹ രേത്തില്  

ൄറഞ്ഞ നിരക്കില്  പള്സ് ഒക്സീമീറ്റര്  നല്ഔാചമന്നറി ിച്ച ജ ട്ടൃക്സ് ആെര്നാഷണല്  ആംപക്സ്  

കപ്രാ.നം: 4/23 ഄടേല്  2,18,106/-  രൂപ 
(തനത്  ണ്ട് ) 

 
കപര് ചഔാവിഡ് 19 ഄനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  
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അെ് കട്ടൃഡിംഖ് ഔമ്പനി  എല്.എല്.പി, ഄന്നമനട എന്ന സ്ഥാപനത്തില്  നിന്ന് ചടണ്ടര്  

നടപടി ടാചത  85 പള്സ് ഒക്സീമീറ്റര്  വാങ്ങി. ചരണത്തിചെ വില GST ഈള്ചെചട അചഔ  

1,235 രൂപ. GSTയും ഫുഡ് ചസസ്സും ഈള്ചെചട അചഔ 1,05,655 രൂപ.  ആത് പഞ്ചാ ത്ത് 

ചമമ്പര്മാര്, അശാ പ്രവര്ത്തഔള്  മുകകന  ജനങ്ങളില്  ഈപക ാഖത്തിനാ ി എത്തിച്ചു.  

ആതിചെ ബില്  തുഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

   

4.7   നൂല്പ്പുഴ  ഗ്രാമ പഞ്ചാ ത്്ത  

വ നാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 28.11.2022-ചല ഔത്്ത  (SRG 9/23 – CC/780/23) 
  

വിഷ ം:- ജീവിതവശലീ കരാഖ നി ത്ര സണത്തിചെ നാഖമാ ി  ിറ്റ്നസ് 

ചട്ടൃ ിനചറ നി മിന്ന ന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
      

 

 
 

 

നൂല്പ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  ജീവിതവശലീ കരാഖങ്ങചള  വോ ാമത്തിഭിചട 

നി ത്ര സിന്ന ന്നതിന്  രു  ിറ്റ്നസ് ചട്ടൃ ിനചറ  നി മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഹാമിക ാ ഡിചെ സറി 

ചമഡിക്കല്  ഒ ീസറാണ് ആതിചെ  നിര്വ്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥ .  ിറ്റ്നസ് ചട്ടൃ ിനറുചട 

ക ാഖേതയും  കവതനല്ലൃം  നിശ്ച ിച്ചു നല്ഔണചമന്നാവശേചെട്ടിട്ടുണ്ട്.  
   

4.8 വാളേര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്   
വാളേര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് പ്രസിഡെിചെ  19.12.2022-ചല ഔത്ത്  (SRG 14/2023) 
 
വിഷ ം:- വാളേര്  FHC ില്  ഄധിഔമാ ി  നി മിച്ച കനഴ്സിന് കവതനം നല്ൄന്നത് 

സംബന്ധിച്ച ്  
 

 

വാളേര്  ൄടുംബാകരാഖേ കഔന്ദ്രത്തില്  രു കഡാക്ടചറയും രു  ാര്മസിസ്റ്റിചനയും രു 

കനഴ്സിചനയും  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  നിന്ന് നി മിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാര്കഗകരക പ്രഔാരം രു 

കഡാക്ടചറയും രു പാരചമഡിക്കല്  സ്റ്റാ ിചനയുമാണ് നി മിക്കാല്ലൃന്നത്. ഒകരാ വര്ഷല്ലൃം 

കനഴ്സിചന നി മിച്ചത്  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുചട പ്രകതേഔ ഄനുമതിക ാചട ാണ്. 

ഇ വര്ഷല്ലൃം കനഴ്സിചന നി മിന്ന ന്നതിന് കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുചട 

ഄനുമതിക്കാ ി നല്ഔി കൊള്  FHC ിചല ശരാശരി ഓട്ട് കപഷേെിചെ എണല്ലൃം  

ഄധിഔമാ ി രു കനഴ്സിചന ടി  നി മികക്കണ്ടതിചെ അവശേഔതയും  സംബന്ധിച്ച ്

കഔാട്ട ം ജില്ലാ ചമഡിക്കല്  ഒ ീസറുചട റികൊര്ട്ട് സഹിതം നല്ഔാ   21.08.2022-ചല 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി ക ാഖം നിര്കേശിച്ചിരുനു.  ആത് ലനിന്ന ന്ന മുറക്കായ്  

പരിഖണിക്കാനാ ിരുനു.  തീരുമാനം. 

 ൄടുംബാകരാഖേ കഔന്ദ്രത്തിചെ സുഖമമാ  പ്രവര്ത്തനത്തിന് കവണ്ടി ഄധിഔമാ ി 

നി മിച്ചതും  ആകൊള്  കജാലി ില്  തുടരുന്നതുമാ  സ്റ്റാ ് കനഴ്സിചന  തുടര്നു. ം  

നി മിന്ന ന്നതിന് ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  

കപ്രാ.നം: 144/23 ഄടേല്  3,00,000/-  രൂപ 
(വിഔസന ണ്ട് – ജനറല് ) 

കപര്  ിറ്റ്നസ്  സ്റ്റ് കസ്റ്റജ് – ജീവിതവശലി കരാഖ നി ത്ര സണ 
വോ ാമ പദ്ധതി  
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4.9 അലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്്ത 

അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 29.12.2022 ചല ഔത്തം അലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത 

പ്രസിഡെിചെ 27.12.2022 ചല H2-2782/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം    (SRG 169/23- CC/966/2022) 
 

വിഷ ം:- അലപ്പുഴ ജില്ല ില്  സമഗ്രപാലിക റ്റിവ് പരി രണ പദ്ധതി നടൊന്ന ന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

 

അലപ്പുഴ ജില്ല ിചല 72 ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔളിലം 6 നഖരസനഔളിലം ഹശഹകഔന്ദ്രീെത 

പാലിക റ്റീവ് പരി രണ പദ്ധതി 2008 മുതല്  നടനു. വരുനു. ണ്ട്. ഔിടപ്പുകരാഖിഔള്ക്കാവശേമാ  

എല്ലാ കസവനങ്ങളും നല്ൄവാ   ഔഴിയുന്നില്ല എന്ന് ജനപ്രതിനിധിഔള്  ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഄതിനാല്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തം പാലിക റ്റീവ് പ്രവര്ത്തനത്തില്  ആടചപടാ   ഈകേശിന്ന നു. . 

ആതിചെ നാഖമ ായുളൃ പ്രവര്ത്തനം ചുരുക്കത്തില്  താചഴ പറയുന്നതാണ്. 

i. പാലിക റ്റീവ് കനഴ്സുമാര്ന്ന ം പാലിക റ്റീവ് സന്നദ്ധ സംഗടനാ പ്രവര്ത്തഔര്ന്ന ം   

കവാളെി ര്മാര്ന്ന ം പരി രണത്തിനും  ിഔിം അാരീതി സംബന്ധിച്ചും പ്രകതേഔ 

പരിശീലനം നല്ൄഔ. 

ii. ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് ഡിവിഷ   തിരിച്ച ്ടൂവീലര്  വഡ്രവിംഖ് വലസ  സുളൃ ഒകരാ 

പാലിക റ്റീവ് കനഴ്സിചന വീതം നി മിന്ന ഔ. ആവരുചട കസവനം പ്രകതേഔ ശ്രദ്ധ 

കവണ്ട കരാഖിഔള്ക്ക് അഴ്ച ില്  രണ്ടു ദിവസചമേിലം വീടുഔളില്  ലനേമാന്ന ഔ. 

iii. ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔള്ന്ന ം കഹാം ചഔ ര്  പ്രവര്ത്തനം നടത്തന്ന രജികസ്റ്റര്ഡ്  

പാലിക റ്റീവ് സന്നദ്ധ സംഗടനഔള് ന്ന ം  മരുനു. ഔളും ഈപഔരണങ്ങളും വാങ്ങി 

നല്ൄഔ. ടാചത ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തിചെ പാലിക റ്റീവ് പ്രവര്ത്തനങ്ങ 

ള്ക്കാവശേമാ  മരുനു. ഔളും ഈപഔരണങ്ങളും വാങ്ങുഔ. തുടങ്ങി  

വ ടക്കമുളൃതാണ് ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത നടത്താ   ഈകേശിന്ന ന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് . 
 

 

4.10 രാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

രാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് പ്രസിഡെിചെ 24.01.2023 ചല A2-146/2023-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത്    
(SRG 175/2023) 

 
 

വിഷ ം:- KSEB- വഔ സ്ഥലം പി.എച്ച.്സിക്ക് ലനേമാന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല ഔക്ക ം പി.എച്ച.്സി പ്രവര്ത്തിന്ന ന്നത് KSEB യുചട 

ഈടമസ്ഥത ിലളൃ ചഔട്ടിടത്തിലാണ്. 1965 ല്  നിര്മ്മിച്ച ഇ ചഔട്ടിടം വളചര 

കശാ നീ ാവസ്ഥ ിലാണ്. എന്നാല്  ചഔട്ടിടം KSEBയുചട ഈമടസ്ഥത ിലളൃതാ തിനാല്  

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിന് പി.എച്ച.്സിന്ന കവണ്ടി കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുക്കാ   ഔഴി ില്ല. ഔക്ക ം 

പി.എച്ച.്സി ില്  ഔിടത്തി  ിഔിം അ ഈള്ചെചടയുളൃ സൗഔരേങ്ങള്  രുന്ന ന്നതിന് ഔക്ക ം 

കപ്രാ.നം: 85/23 ഄടേല്   75,00,000/- രൂപ 
(വിഔസന  ണ്ട് – ജനറല് ) 

 
കപര് അലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്്ത സമഗ്ര പാലിക റ്റീവ് പരി രണ 

പദ്ധതി  
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പി.എച്ച.്സി ചഔട്ടിടല്ലൃം ഄനുബന്ധ സ്ഥലല്ലൃം KSEB  ില്  നിനു. ം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിന് വിട്ടു 

നല്ൄന്നതിന് അവശേമാ  നടപടി സൃീഔരിക്കണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  
 

 
 

4.11 നൂല്പ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

വ നാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 16.12.2022 ചല ഔത്തം നൂല്പ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 
നരണസമിതിയുചട 30.11.2022 ചല 15(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 94/2023 – CC/902/2022) 

 
 

വിഷ ം:- ചഹല്ത്ത് ഗ്രാെ് ഈപക ാഖിച്ചുളൃ ചഹല്ത്ത് അെ് ചവല്നസോ് ചസെറിചെ 

നിര്മ്മാണ ചുമതല ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ സിച  ഏല്െിന്ന ന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

 

 

 

കതലംപറ്റ ില്  ചഹല്ത്ത് അെ് ചവല്നസോ് ചസെര്  സ്ഥാപിന്ന ന്നതിനുളൃ ഇ 

കപ്രാജക്ടിചെ നിര്വ്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥ   ഄസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീ ര്  അണ്. ഇ പ്രല്ലത്തി ജില്ലാ 

നിര്മ്മിതി കഔന്ദ്ര മുകകന നടൊക്കാ   ഈകേശിന്ന നു. . അകരാഖേകമകല ിചല കപ്രാജടു നഔള്  

ജില്ല ില്  മിക്കതും ച ്യുനന്നത് ജില്ലാ നിര്മ്മിതി കഔന്ദ്ര അചണന്ന് ടിണ്ടി ഔാണിച്ചു ചഔാണ്ട് ഇ 

കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ നിര്മ്മിതി കഔന്ദ്ര മുകകന നടൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 
 

4.12 ൄളത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 15.12.2022 ചല ഔത്തം ൄളത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

ചസക്രട്ടറിയുചട 25.10.2022 ചല A1/600/21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം.  (SRG 585/22 – CC/358/2022). 
 

വിഷ ം:- അംബുല സിചെ വദനംദിന ച ലവിന് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം 

ഈപക ാഖിന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുചട ഄനുമതിക ാചട ൄളത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 2020-21 

ല്  അംബുല സ് വാങ്ങി ിരുനു. . അവര്ത്തന ച ലവ് അംബുല സിചെ വരുമാനത്തില്  

നിനു.  ഔചണ്ടത്തണചമനു. ം അംബുല സിചെ പ്രവര്ത്തന ചുമതല ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല രണ്ട് 

പി.എച്ച.്സി ഔളില്  ഏചതേിലം ന്നിനു നല്ഔണചമനു. ം സര്ക്കാര്  നിര്കേശിച്ചിരുനു. . 

എന്നാല്  ചഔാവിഡ് മഹാമാരിയുചട ഗട്ടത്തില്  അംബുല സ് കസവനം ചപാതു ജനങ്ങള്ക്ക്  

സൗജനേമാ ാണ് നല്ഔി ത്. ആന്ധനം, വഡ്രവറുചട കവതനമടക്കമുളൃ മറ്റു ച ലല്ലൃഔള്  

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് വഹിച്ചു. എന്നാല്  ചഔാവിഡ് വോപനത്തിചെ സാഹ രേം ആകൊള്  

ആല്ലാത്തതിനാല്  അവര്ത്തന ച ലവ്  വഹിക്കണചമന്ന് അംബുല സിചെ ഈടമസ്ഥതയുളൃ 

ൄളത്തൂര്  എ ്.എച്ച.്സിയുചട ചമഡിക്കല്  ഒ ീസകറാട് അവശേചെട്ടു. എന്നാല്  മതി ാ  

എച്ച.്എം.സി  ണ്ട് ആല്ലാത്തതിനാല്  അവര്ത്തന ച ലവ് വഹിക്കാ   ബുദ്ധിമുട്ടാചണന്ന് 

ചമഡിക്കല്  ഒ ീസര്  ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഄതിനാല്  ഔഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമാ ി വഡ്രവര്ക്ക്               

കവതനം നല്ഔി ിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിന് അവശേത്തിന് തനത്  ണ്ട് ഈചണ്ടനു. ം 

കപ്രാ.നം: 372/23 ഄടേല്   25,00,000 /- രൂപ 
(ചഹല്ത്ത് ഗ്രാെ്) 

കപര് കതലംപറ്റ സബ് ചസെറിന് ചഔട്ടിട നിര്മ്മാണം  
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ഄതിനാല്  തനതു  ണ്ടുപക ാഖിച്ച ് അംബുല സിചെ അവര്ത്തന ച ലവ് വഹിക്കാ   

ഄനുമതി നല്ഔണചമനു. ം അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .   
 
 

4.13 ല്ലൂക്കര കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത്    

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 27.12.2022 ചല ഔത്തം (SRG 161/23 – CC/883/22) 
 

വിഷ ം:- കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് കമകല ിചല സ്കൂളുഔളില്  സാനിറ്ററി നാപ്ഔി   

ചവെിംഖ് ചമഷീനും സാനിറ്ററി നാപ്ഔി   ആ സിനകററ്ററും വാങ്ങി 

നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 
 

കലാന്ന  പഞ്ചാ ത്ത് പ്രകദശത്ത് സര്ക്കാര്  ഈടമസ്ഥത ില്  5 വഹസ്കൂളും 11 യു.പി. 

സ്കൂളുഔളും 5 ഹ ര്  ചസക്കണ്ടറി സ്കൂളുഔളും ഈണ്ട്. ഇ സ്കുളുഔളിലാ ി അചഔ 1731 

വിദോര്ഥിനിഔള്  പഠിന്ന നു. . വഹസ്കൂള്, ഹ ര്  ചസക്കണ്ടറി സ്കൂളുഔള്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തിനു 

വഔമാറി  സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. കലാന്ന  പഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം ഈപക ാഖിച്ച ്ഇ സ്കൂളുഔളില്  

സാനിറ്ററി നാപ്ഔി   ചവെിംഖ് ചമഷീനും സാനിട്ടറി നാപ്ഔി   ആ സിനകററ്ററും സ്ഥാപിക്കാ   

ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  
 

 

4.14  കഔരള  ീഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് 

സര്ക്കാരിചെ 26.10.2022 ചല DA1/363/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം കഔരള  ീഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് 

മാകനജിംഖ് ഡ റക്ടറുചട 16.09.2022 ചല KFL/444/99/L79/SRO/22-ാാാം നമ്പര്    (SRG 

1209/22)  
 

വിഷ ം:- മൃഖസംരക്ഷണം – ഔാലിത്തീറ്റ വാങ്ങുന്നതു സംബന്ധിച്ച ്
 

പതിനാലാം പഞ്ചവം അരപദ്ധതി സബ്സിഡി മാര്ഗകരകപ്രഔാരം  ഔറവ പശുക്കള്ക്ക് ഔാലിത്തീറ്റ 

വാങ്ങുന്നതിന് തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങള്  സബ്സിഡി നല്ൄനു. ണ്ട്. കഔരള  ീഡ്സികെയും 

മില്മയുകടയും ഔാലിത്തീറ്റ വാങ്ങി ക്ഷീര സഹഔരണ സംഗങ്ങള്  മുകകന ാണ് വിതരണം 

ച ്യുനന്നത്. ആചതാചടാെം ഗുണ നിലവാരം ഈറൊക്കി ചടണ്ടര്, ആ-ചടണ്ടര്  മുകകന മറ്റിടങ്ങളില്  

നിനു. ം വാങ്ങാ   ഄനുമതിയുണ്ട്. ആങ്ങചന വാങ്ങുകമ്പാള്  കഔരള  ീഡ്സ്, മില്മ എന്നീ 

സ്ഥാപനങ്ങളുചട ഈല്പന്നകത്തക്കാള്  വിലന്ന റല്ലൃണ്ടാഔണം എനു. ം മാര്ഗകരക ില്  

നികരണര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്  ചടണ്ടര്  ആ-ചടണ്ടര്  മുകകന വാങ്ങുകമ്പാള്  കഔരള  ീഡ്സ്, മില്മ 

എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിനു. ം കനാണ്  ഄവവലബിലിറ്റി സര്ട്ടി ിക്കറ്റ് നിര്ബന്ധമായും 

വാങ്ങണചമന്ന് മാര്ഗകരക ില്  ട്ടികച്ചര്ക്കണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . കഔരള  ീഡ്സ് 

മാകനജിംഖ് ഡ റക്ടറുചട 17.08.2020 ചല ഔത്തിഭിചട അവശേചെട്ടതനുസരിച്ച ് 03.06.2021 ചല 

1) കപ്രാ.നം: 111/23 ഄടേല്  50,000/-  രൂപ 
(സി.എ ്.സി വറ്റഡ് ഗ്രാെ്) 

കപര് സ്കൂളുഔളികലക്ക് സാനിറ്ററി നാപ്ഔി   ചവെിംഖ് ചമഷീ   
11) കപ്രാ.നം. 112/23 ഄടേല്  7,00,000 രൂപ 

(സി.എ ്.സി വറ്റഡ് ഗ്രാെ്) 
കപര്  സ്കൂളുഔളികലക്ക് സാനിറ്ററി നാപ്ഔി   ആ സിനകററ്റര്  
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1090/2021/തസൃനവ ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരം കഔരള  ീഡ്സ്, മില്മ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് 

കനാണ്  ഄവവലബിലിറ്റി സര്ട്ടി ിക്കറ്റു വാങ്ങി തിനുകശഷകമ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് 

ഔാലിത്തീറ്റ വാങ്ങാല്ലൄ എന്ന് നിര്കേശമുണ്ട്.    
  
4.15  പനമരം കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് 

വ നാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 13.12.2022 ചല ഔത്തം ഄനുബന്ധ കരകഔളും  (SRG 

106/2023 – CC / 737/2022).  
 

വിഷ ം:- മൃഖ പരിപാലനത്തിന് സഞ്ചരിന്ന ന്ന മൃഖാശുപത്രി സൗഔരേ 

ചമാരുന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

സഞ്ചരിന്ന ന്ന മൃഖാശുപത്രി എന്ന പദ്ധതി പനമരം കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് 2019-20 വര്ഷം  

മുതല്  മുതല്  നടൊന്ന നു. .  നൂതന പദ്ധതിച ന്ന നില ിലാണ് 2019-20 ല്  ഇ കപ്രാജക്ട് 

പനമരം കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് ഏചറ്റടുത്തത്. കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുചട 

ഄനുമതിക ാചട 2021-22 വര്ഷല്ലൃം ഇ കപ്രാജക്ട് നടൊക്കി. ഇ വര്ഷല്ലൃം കപ്രാജക്ട് കലാക്ക് 

പഞ്ചാ ത്ത് ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. പശുക്കകളയും മറ്റു വളര്ത്ത മൃഖങ്ങകളയും വീട്ടില്  ച ന്ന്  ിഔിം അ 

ഈറൊന്ന ന്നതാണ് പദ്ധതി. രു ചവറ്റിനറി കഡാക്ടര്, വഡ്രവര്  ഔം ഄറ്റെര്  എന്നിവര്ന്ന       

കവതനല്ലൃം ആവര്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാ   വാഹനല്ലൃം അണ് കപ്രാജക്ട് ചഔാണ്ടുകേശിന്ന ന്നത്. 

മു വര്ഷങ്ങളിചല കപാചല മൃഖസംരക്ഷണ രംഖത്ത് പത്തവര്ഷം പരി  മുളൃ കഡാക്ടചറ 

നി മിന്ന നു. . ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  

   

4.16  പുല്െളൃി  ഗ്രാമ പഞ്ചാ ത്ത്  

വ നാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 28.11.2022-ചല ഔത്്ത  (SRG 10/23 – CC/672/23) 
  

വിഷ ം:- കഔാഴിത്തീറ്റ സബ്സിഡിക ാചട നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്       

 

 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  30-ല്  ഄധിഔം മുട്ടകക്കാഴിഔചള വളര്ത്തന്ന കഔാഴി ഔര്ഷഔന് 

പ്രതിമാസം 1000 രൂപ പ്രഔാരം നാല മാസകത്തക്ക് കഔാഴിത്തീറ്റക്കായ് സബ്സിഡി 

കപ്രാ.നം: 61/23 ഄടേല്  12,00,00 രൂപ 
 

 വിഔസന ണ്ട് ജനറല്  8,00,000 രൂപ 
 ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് -കനാണ്  കറാഡ് 3,00,000 രൂപ 
 ഗുണകനാക്തൃ വിഹിതം 1,00,000 രൂപ 
കപര് സഞ്ചരിന്ന ന്ന മൃഖാശുപത്രി 

കപ്രാ.നം: 140/23 ഄടേല്  1,68,000/-  രൂപ 
(തനത്  ണ്ട് – 80,000 രൂപ 

ഗുണകനാക്തൃ വിഹിതം 88,000 രൂപ 
ഗുണകനാക്തൃ വിഹിതം  

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികലക്കായടയ്ക്കം) 
കപര് കഔാഴിത്തീറ്റ സബ്സിഡി  
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നല്ൄന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. രു മാസകത്തക്കായ് 2,100 രൂപയുചട  കഔാഴിത്തീറ്റ ാണ്  

കവണ്ടത്. ബാക്കി തുഔ ഗുണകനാതമാാവ് വഹിന്ന ം.  ആതിന് ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

   
4.17  ക്ഷീര വിഔസന വൄെ്  

 ബഹു. മൃഖസംരക്ഷണ-ക്ഷീരവിഔസന വൄെ്  മത്ര സിയുചട  19.12.2022-ചല 798/MIN (AH &DD) 

/2022—ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത് (SRG 136/2023) 
  

വിഷ ം:-  ―ക്ഷീര ഗ്രാമം‖ പദ്ധതി ില്  തകേശനരണ സ്ഥാപനങ്ങളുചട വിഹിതം 

വഔ ിരുത്തന്നതു സംബന്ധിച്ച ്  
 

ക്ഷീര വിഔസന വൄെ് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് തലത്തില്  “ക്ഷീരഗ്രാമം” പദ്ധതി നടൊന്ന നു. ണ്ട്. 

ചതരചഞ്ഞടുക്കചെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔളില്  രണ്ട് പശു, 5 പശുക്കളുളൃ ഡ റി യൂണിറ്റ്, 

ചതാളെത്ത് നിര്മ്മാണം, ഔറവ ത്ര സം  തുടങ്ങി വക്കായ് ധനസഹാ ം നല്ഔി പാലല്പാദനം 

വര്ദ്ധിെിന്ന ഔ ാണ് ലക്ഷേം. രു ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിന്  50 ലക്ഷം രൂപ  വഔ ിരുത്തി 2021-22-

ല്  10 ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔളില്  ആതു നടൊക്കി. നടപ്പുവര്ഷം ആത് 20  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔളികലക്കായ്  

വോപിെിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔള്  ഈല്പാദന കമകലക്കായ് വഔ ിരുത്തന്ന തുഔ ില്  നിന്ന്  25 ലക്ഷം 

രൂപ  മാറ്റി വച്ചാല്  75 ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔളില്  ഇ  പദ്ധതി നടൊക്കാ   ഔഴിയും. െം  

ഄതുല്പാദന കശഷിയുളൃ ഔനു. ഔാലിഔചള ഈല്പാദിെിക്കാനും ലക്ഷേമിടുനു. . ഄതിനാല്  

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചെ  വാര്ഷിഔ പദ്ധതി ില്  നിര്ബന്ധമായും അവശേമാ  തുഔ ക്ഷീര  

ഗ്രാമപദ്ധതിക്ക്  വഔ ിരുത്താ   നടപടി  സൃീഔരിക്കണചമന്നാവശേചെട്ടിരിക്കനു. . 
  
4.18 പുല്െളൃി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

പുല്െളൃി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് പ്രസിഡെിചെ 18.11.2022 ചല ഔത്തം പുല്െളൃി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 
ചസക്രട്ടറിയുചട 27.01.2023 ചല ഔത്തം   (SRG 28/2023) 

 
 

വിഷ ം:- മൃഖസംരക്ഷണത്തിചെ നാഖമാ ി സഞ്ചരിന്ന ന്ന മൃഖാശുപത്രി 

സൗഔരേചമാരുന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച ്

 
 

പുല്െളൃി, മുളൃ ചഔാല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔള്  ക ര്ന്ന് നടൊന്ന ന്ന കപ്രാജക്ടാണിത്. 

വളര്ത്തമൃഖങ്ങള്ക്ക് ഄടി ന്തിര  ിഔിം അ നല്ൄഔ എന്ന ലക്ഷേകത്താചട ാണ് സഞ്ചരിന്ന ന്ന 

മൃഖാശുപത്രി എന്ന കപ്രാജക്ട് ഇ തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങള്  ഏചറ്റടുത്തിരിന്ന ന്നത്. ഇ 

കപ്രാജക്ട് നൂതന ഖണത്തില്  ഈള്ചെടുത്തി ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഖീഔാരം 

നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. ആത് ഇ വര്ഷല്ലൃം തുടര്നു. ളൃ വര്ഷങ്ങളിലം നടൊക്കാ   ഄനുമതി 

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  

കപ്രാ.നം: 149/23 ഄടേല്   20,00,000/- രൂപ 
 വിഔസന ണ്ട് ജനറല്  5,00,000 രൂപ 
 ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് - കറാഡ് 5,00,000 രൂപ 
 മുളൃ ചഔാല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

വിഹിതം 
10,00,000 രൂപ 

കപര് ചവറ്റ് ഒണ്  വീല്സ്  
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4.19 എറി ാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 27.12.2023 ചല ഔത്തം എറി ാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

ചസക്രട്ടറിയുചട 05.12.2022 ചല A5-7541/20-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം ഄനുബന്ധ കരകഔളും (SRG 

162/23 – CC/866/22) 
 

വിഷ ം:- ക്ഷീരഔര്ഷഔര്ക്ക് ഔറവ ത്ര സം വാങ്ങി നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച ്
 

 

 

ക്ഷീരഔര്ഷഔര്ക്ക് ഔറവ ത്ര സം നല്ൄന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് വാര്ഷിഔ 

പദ്ധതി ില്  ഈള്ചെടുത്തി ിട്ടുണ്ട്. അസൂത്രണ മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ISI/BIS മുദ്രയുളൃ 

ഔറവ ത്ര സം വാങ്ങി നല്ൄകമ്പാഴാണ് സബ്സിഡി നല്ഔാല്ലൃന്നത്. ISI/BIS മുദ്രയുളൃ ഔറവ ത്ര സം 

വിപണി ില്   ലനേമല്ലാത്തതിനാല്  വിപണി ില്  ലനേമാ  ഗുണകമേയുളൃ ഔറവ ത്ര സം 

വാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  

 

4.20 തൃശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്്ത  

ബഹു. ൄന്നംൄളം എം.എല്.എ.യുചട  11.01.2023-ചല ഔത്തം തൃശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് 
ചസക്രട്ടറിയുചട  21.10.2021-ചല DPT/A3-2478/2018-ാാാം  നമ്പര്  ഔത്തം തൃശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് 
നരണസമിതിയുചട  18.10.2022-ചല 11(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം. (SRG 135/2023). 
 

വിഷ ം:- ക റ്റുവ കഔാട്ട നവീഔരിച്ച ് വികനാദ സഞ്ചാരമാന്ന ന്നത് സംബന്ധിച്ച ്  
 

 
 

തൃശൂര്  ജില്ല ിചല  ക റ്റുവ കഔാട്ടയുചട നവീഔരണം പുരാവത വൄപ്പു നടൊന്ന ന്നതിനും  

ക റ്റുവകഔാട്ടക്കായ്  പുറത്തളൃ വിഔസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് ഏചറ്റടുത്ത് 

നടൊന്ന ന്നതിനും പുരാവത വൄെ്  ഡ റക്ടറുമാ ി   ര്ച്ച നടത്തി  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത്  

ധാരണ ിചലത്തി ിട്ടുണ്ട്. വികനാദ സഞ്ചാര വൄെിചെ ടൂറിസം ചഡസ്റ്റികനഷ   പദ്ധതി ില്  

ഇ കപ്രാജക്ട് സമര്െിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക റ്റുവകഔാട്ട വികനാദ സഞ്ചാര കഔന്ദ്രമാന്ന ന്നതിന്  കഔാട്ടയ്ക്ക 

പുറത്ത്  ൄട്ടിഔളുചട പാര്ക്ക്, കടാ ിലറ്റ് കലാക്ക്, ഔ കതരി   തുടങ്ങി വ സ്ഥാപിന്ന ന്നതിന് 

സ്ഥലം ഏചറ്റടുക്കണം. ക റ്റുവകഔാട്ട  വികനാദ സഞ്ചാര കഔന്ദ്രമാ ി തൃശൂര്  ജില്ലാ 

പഞ്ചാ ത്തിചെ കനതൃതൃത്തില്  വിഔസിെിന്ന ന്നതിനും  അവശേമാ  ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും  

ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 
 

 

 

കപ്രാ.നം: 180/23 ഄടേല്  1,50,000/-  രൂപ 
(വിഔസന ണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് ക്ഷീര ഔര്ഷഔര്ക്ക് ഔറവ ത്ര സം  

കപ്രാ.നം: 1037/23 ഄടേല്  65,00,000 രൂപ 
 

കപര് തൃശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്്ത - ക റ്റുവ കഔാട്ട  വികനാദ സഞ്ചാര 
കഔന്ദ്രം - വിഔസനത്തിനു സ്ഥലം വാങ്ങല്  
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4.21  ചഔാകണ്ടാട്ടി കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് 

ബഹു. വളൃിന്ന ന്ന് എം.എല്.എയുചട 27.12.2022 ചല ഔത്തം ചഔാകണ്ടാട്ടി കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്്ത 
പ്രസിഡെിചെ 21.12.2022 ചല ഔത്തം   (SRG 60/23).  
 

വിഷ ം:- നിന്നകശഷിക്കാരാ  ൄട്ടിഔളുചട കലാന്ന തല ഔലാഔാ ിഔ 

മം അരങ്ങള്  നടത്തന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

നിന്നകശഷിക്കാരാ  ൄട്ടിഔളുചട കലാക്ക് തല ഔലാഔാ ിഔ മം അരങ്ങള്  സംഗടിെിന്ന ന്നതിന് 

മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ഄനുമതിയുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔളില്  നടന്ന ന്ന മം അരങ്ങള്ന്ന കശഷം 

മം അര ിനങ്ങളില്  നു. ം രണ്ടും മൂനു. ം സ്ഥാനങ്ങള്  ലനിന്ന ന്ന ൄട്ടിഔകളയും ഄവരുചട 

രക്ഷഔര്ത്താക്കകളയും പങ്കുടുെിച്ചാണ് മാര്ഗകരകപ്രഔാരം കലാക്ക് തല മം അരം 

സംഗടിെികക്കണ്ടത്. ആതു പ്രാക ാഖിഔമല്ലാത്തതിനാല്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് തലത്തില്  

പചേടുന്ന ന്ന എല്ലാ ൄട്ടിഔകളയും ഄവരുചട രക്ഷഔര്ത്താക്കകളയും കലാന്ന തലത്തിലം 

പചേടുെിച്ച ്മം അരം സംഗടിെിക്കണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 

  

 

4.22 ചഔാകണ്ടാട്ടി   കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്്ത  

ബഹു. വളൃിന്ന ന്ന് എം.എല്.എ.യുചട 13.12.2022-ചല ഔത്തം  ചഔാകണ്ടാട്ടി കലാക്ക് 
പഞ്ചാ ത്ത് പ്രസിഡെിചെ  02.11.2022-ചല ഔത്തം,  ചഔാകണ്ടാട്ടി കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്്ത 
നരണസമിതിയുചട 27.10.2022-ചല 6(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്്ത  
പ്രസിഡെിചെ 02.11.2022-ചല ഔത്തം  (SRG 155/23) 
 

വിഷ ം:- ശാരീരിഔ  ചവല്ലുവിളിഔള്  കനരിടുന്നവര്ക്കാ ി ആലക്ട്രിഔ് വീല്  ച  ര്  

നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ് 
 

 

 
 

ശാരീരിഔ ചവല്ലുവിളി കനരിടുന്നവര്ക്ക് ആലക്ട്രിഔ് വീല്  ച  ര്  വാങ്ങി നല്ഔാ   കലാക്ക് 

പഞ്ചാ ത്ത് കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.  മാര്ഗകരക പ്രഔാരം നിന്നകശഷിക്കാര്ന്ന ളൃ ആത്തരം 

ഈപഔരണങ്ങള്  വാങ്ങി നല്ഔാല്ലൃന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔള്ന്ന ം  നഖരസനഔള്ന്ന മാണ്. 

കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് കമകല ില്  ഏഴ് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔളില്  ക ലമ്പ്ര ഗ്രാപഞ്ചാ ത്ത് 

മാത്രമാണ് ഇ അവശേത്തിന് ഇ വര്ഷം  കപ്രാജക്ട് എടുത്തിരിന്ന ന്നത്. മറ്റു 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔളില്  നിനു.  ടി ഗുണകനാക്തൃ ലിസ്റ്റ് കശകരിച്ച ്  ഇ വര്ഷകത്തക്കായ് മാത്രം  

കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത്  കനരിട്ട് കപ്രാജക്ട് നടൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിന്ന നു. . 
 

 

 

 

 

 

കപ്രാ.നം: 57/23 ഄടേല്  12,00,000/-  രൂപ 
(വിഔസന ണ്ട്  -ജനറല് ) 

 
കപര് ശാരീരിഔ ചവല്ലുവിളി കനരിടുന്നവര്ക്ക്  ആലക്ട്രിഔ് വീല്  ച  ര്  
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4.23  ച േള   ഗ്രാമ പഞ്ചാ ത്്ത  

ഔാസര്കഖാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 01.12.2022-ചല ഔത്തം ച േള ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 
നരണസമിതിയുചട  17.09.2022-ചല 1(4)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (2   ലഔള് )   (SRG 5/23 
– CC/772/22, CC/771/22) 
  

വിഷ ം:- നിന്നകശഷി വിനാഖക്കാര്ക്ക് വസഡ് വീല്  ഗടിെിച്ച സ്കൂട്ടര്  വാങ്ങി 

നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്        

 
 

നിന്നകശഷി വിനാഖക്കാര്ക്ക് വസഡ് വീല്  ഗടിെിച്ച  സ്കൂട്ടര്  വാങ്ങി നല്ഔാ   ഇ 

വര്ഷം  കപ്രാജക്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗകരക പ്രഔാരം  കലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത ഔള്ക്കാണ് 

ഇ കപ്രാജക്ട് നടൊക്കാല്ലൃന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  ഄ പകതാളം കപര്  ആതിനാ ി ഄകപക്ഷ 

നല്ഔി ിട്ടുണ്ട് എനു.  ടിണ്ടിക്കാണിച്ച ്ഇ കപ്രാജക്ട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് കനരിട്ട്  നടൊക്കാ   

ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
   

 

4.24 മല ി ഔീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 24.12.200 ചല ഔത്തം മല ി ഔീഴ് 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത നരണസമിതിയുചട 27.10.2022 ചല 1(17)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം    (SRG 
128/2023- CC/862/2022) 

 
 

വിഷ ം:- നിന്നകശഷിക്കാര്ക്ക് വട്ടൃസ്കൂട്ടര്  നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം (2021-22) ല്  നിന്നകശഷി വിനാഖക്കാര്ക്ക് വട്ടൃസ്കൂട്ടര്  വിതരണം 

ച ്യുനന്നതിന് കപ്രാജക്ട് എടുത്തിരുനു. . 21 ഗുണകനാതമാാക്കള്  ലിസ്റ്റിലണ്ടാ ിരുനു. . 6 കപര്ക്ക്  

വട്ടൃസ്കൂട്ടര്  നല്ഔി. പുതി  മാര്ഗകരക പ്രഔാരം വസഡ് വീല്  ഗടിെിച്ച സ്കൂട്ടര്  നല്ഔാല്ലൃന്നത് 

ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തിനും കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്തിനുമാണ്. ബാക്കിയുളൃ ഗുണകനാതമാാക്കള്ന്ന ം ടി 

വട്ടൃസ്കൂട്ടര്  വാങ്ങി നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

 

4.25 താനൂര്  നഖരസന 
താനൂര്  മുനിസിെല്  ച  ര്മാചെ 24.01.2022 ചല ഔത്തം താനൂര്  മുനിസിൊലിറ്റിയുചട 19.01.2022 
ചല 2(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം    (SRG 174/23) 

 
 

വിഷ ം:- നിന്നകശഷിക്കാര്ക്ക് ആലക്ട്രിഔ് വീല്ച  ര്  നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്
 

കപ്രാ.നം: 462/23 ഄടേല്  10,00,000/-  രൂപ 
(തനത്  ണ്ട് ) 

 
കപര് നിന്നകശഷിക്കാര്ക്ക് വസഡ് വീല്  സ്കൂട്ടര്   

കപ്രാ.നം: 111/23 ഄടേല്   4,84,995/- രൂപ 
(വിഔസന ണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് വിഔലാംഖര്ക്ക് വട്ടൃസ്കൂട്ടര്  നല്ഔല്   
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താനൂര്  മുനിസിൊലിറ്റിക്ക് ഇ വര്ഷം നിന്നകശഷിക്കാര്ക്ക് ആലക്ട്രിഔ് വീല്ച  ര്  

നല്ൄന്നതിന് കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്.  മാര്ഗകരക ില്  ആതുള്ചെടുത്തി ിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  

പ്രകതേഔാനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

4.26 പാലക്കാട് കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് 

പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 22.12.22 ചല ഔത്തം പാലക്കാട് കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത 
ചസക്രട്ടറിയുചട 17.12.2022 ചല BDO PKD/2578/22-C നമ്പര്  ഔത്തം    (SRG 86/2023- CC/921/2022) 

 
 

വിഷ ം:- ഔാഴ്ച ശതമാി ില്ലാത്തവര്ക്ക് ചമാവബല്  ക ാണ്  വാങ്ങി നല്ൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

 

ഔാഴ്ച ശതമാി ില്ലാത്തവര്ക്ക് ചമാവബല്  ക ാണ്  വാങ്ങി നല്ൄന്നതിന് 1.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം 

ഄടേലളൃ രണ്ടു കപ്രാജടു നഔള്  ചപാതുവിനാഖത്തിനും പട്ടിഔജാതി വിനാഖത്തിനുമാ ി 

താാറാക്കി ിട്ടുണ്ട്. വല ഡ് ച ഡകറഷ   ചമാവബല്  ക ാണിചെ ചെസി ികക്കഷ   

നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗകരക ില്  ഇ കപ്രാജക്ട് ഈള്ചെടുത്തി ിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  ഇ 

കപ്രാജടു നഔള്  നടൊക്കാ   പ്രകതേഔാനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
  

4.27 തണീര്മുക്കം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

 അലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 14.12.2022 ചല ഔത്തം തണീര്മുക്കം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

നരണസമിതിയുചട 26.08.2022 ചല 11(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം   (SRG 100/23 – CC/852/2022). 
 

വിഷ ം:- ചസറിബല്  പാള്സി കരാഖം ബാധിച്ച ്അള്ക്ക് ശൃസകനാപഔരണം വാങ്ങി 

നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

തണീര്മുക്കം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല മൂന്നാം വാര്ഡിചല സരസ.പി നാ ര്, ഒംഔാരം, 

ചവളൃി ാംൄളം എന്ന അളുചട മാനസിഔ ചവല്ലുവിളി കനരിടുന്ന 50 വ സ്സുളൃ മഔന് Obstructive 

Sleep Apnea Syndrome എന്ന ഄവസ്ഥയുണ്ട്. ഈറങ്ങുന്ന സമ ത്ത് ശൃാസതടസോം ഈണ്ടാൄം 

എന്നതിനാല്  Curasa SPAP ചമഷീചെ സഹാ ം അവശേമുചണ്ടന്ന് കഡാക്ടര്  ശുപാര്ശ  

കപ്രാ.നം: 25/23 ഄടേല്   10,00,000/- രൂപ 
(വിഔസന ണ്ട് – ജനറല്  

കപര് നിന്നകശഷിക്കാര്ക്ക് ആലക്ട്രിഔ് വീല്  ച  ര്  

കപ്രാ.നം: 137/23 ഄടേല്   1,00,000/- രൂപ 
 വിഔനസ ണ്ട് ജനറല്  75,000 രൂപ 

 തനത്  ണ്ട് 25,000 രൂപ 
കപര് ഔാഴ്ച ശതമാി ില്ലാത്തവര്ക്ക് ചമാവബല്  വാങ്ങി നല്ഔല്   

കപ്രാ.നം: 196/23 ഄടേല്   30,000/- രൂപ 
(വിഔസന ണ്ട് – ജനറല് ) 

 
കപര് ചസറിബ്രല്  പാള്സി കരാഖം ബാധിച്ച വേതമാിക്ക് 

ശൃസകനാപഔരണം 
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ച തിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിഔമാ ി പികന്നാക്കം നില്ന്ന ന്ന അളാ തിനാല്  ഇ ഈപഔരണം വാങ്ങി 

നല്ഔാ   പ്രകതേഔാനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

4.28  എറണാൄളം ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് 

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 17.01.2023 ചല ഔത്തം ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത  

പ്രസിഡെിചെ 30.12.2022 ചല DP (5) – 2099/ 22-ചല ഔത്തം  (SRG 145/23 – CC/13/2023). 
 

വിഷ ം:- ശുദ്ധജല ട് മം അേെഷിക്ക് ധനസഹാ ം നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

 

എറണാൄളം ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് ടിചല മം അേെഷിക്ക് ഇ വര്ഷം കപ്രാജക്ട് 

താാറാക്കി ിട്ടുണ്ട്. ടിചെ വലിെം 4 മീറ്റര്  നീളം 3 മീറ്റര്  വീത് 2.5 മീറ്റര്  അഴം (30 M3) അണ്. 

ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തിചെ കപ്രാജക്ടില്  ജി.ഐ ചെ ിമും വഹചഡ സിറ്റി കപാളി എത്തിലീ   

(HDPE)  വലഔളും ഈപക ാഖിച്ചാണ് ടു നിര്മ്മിന്ന ന്നത്. ആത്തരം രണ്ടു ടുഔള്  ക ര്ന്നതാണ് 

രു യൂണിറ്റ്. ആതിചെ ച ലവ് 3.00 ലക്ഷം രൂപ. എന്നാല്  മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ടിചെ 

ചെസി ികക്കഷ   6 മീറ്റര്  നീളം  4 മീറ്റര്  വീതി, 1.25 മീറ്റര്  അഴം (30M3) എന്ന രീതി ിലാണ്. 

മാര്ഗ കരക പ്രഔാരം 2 ടുഔളുളൃ രു യൂണിറ്റിന് 40,000 രൂപ ാണ് യൂണിറ്റ് ച ലവ്. ആതിചെ 

40 ശതമാനം സബ്സിഡി നല്ഔാം. ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തിചെ ചെസി ികക്കഷ   പ്രഔാരമുളൃ രു 

യൂണിറ്റിചെ ച ലവാ  3.00 ലക്ഷം രൂപയുചട 40 ശതമാനം സബ്സിഡി നല്ഔാ   ഄനുമതി 

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . ഇ കപ്രാജക്ട് വേതമാിഔള്  മുകകനക ാ ഗ്രൂപ്പു മുകകനക ാ നടൊക്കാനാണ് 

ഈകേശിന്ന ന്നത്. 
 

4.29 എറണാൄളം ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് 

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 18.01.2023, 19.1.2023 എന്നീ തീ തിഔളിചല ഔത്തഔളും 
എറണാൄളം ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്്ത  ചസക്രട്ടറിയുചട 30.12.2022 ചല (DP) (5) 2099/2022 ചല ഔത്തം 
(SRG 146/23 – CC/12/2023). 

 

 

വിഷ ം:- ഒരു ജല ടു മം അേെഷിന്ന  ധനസഹാ ം നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്

 
 

എറണാൄളം ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് ഇ വര്ഷം ഒരുജല ടു മം അേെഷിക്ക് കപ്രാജക്ട് 

ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ടിചെ ചെസി ികക്കഷ  6 മീറ്റര്  നീളല്ലൃം, 4 മീറ്റര്  വീതി, 

1.25 മീറ്റര്  അഴം എന്നാണ്  (30M3) അണ്. എന്നാല്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തിചെ കപ്രാജക്ടിചല 

ചെസി ികക്കഷ   ആത്  ഥാക്രമം  4x2.5x 1.5 (15m3) അണ്. മാര്ഗകരക പ്രഔാരല്ലൃം  ജില്ലാ 

കപ്രാ.നം: 470/23 ഄടേല്   24,00,000/- രൂപ 
 വിഔസന ണ്ട് ജനറല്  9,60,000 രൂപ 
 ഗുണകനാക്തൃവിഹിതം 14,40,000 രൂപ 
കപര് ശുദ്ധജല ടു മം അേെഷി 

കപ്രാ.നം: 464/23 ഄടേല്   25,00,000/- രൂപ 
 

 വിഔസന ണ്ട് ജനറല്  10,20,000 രൂപ 
 ഗുണകനാക്തൃവിഹിതം 15,30,000 രൂപ 
കപര് ഒരു ജല മം അേെഷി 
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പഞ്ചാ ത്തിചെ കപ്രാജക്ടിലം 2 വീതം ടുഔളാണ് രു യൂണിറ്റ്. ജി.ഐ. ചെ ിമിലം 

വഹചഡ സിറ്റി കപാളി എത്തിലി   (HDPE) വിലഔളും ഈപക ാഖിച്ചാണ് ൄടു നിര്മ്മിന്ന ന്നത്. 

മാര്ഗകരക പ്രഔാരമുളൃ യൂണിറ്റ് ച ലവ് 40,000 രൂപ ാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തിചെ കപ്രാജക്ട് 

പ്രഔാരം യൂണിറ്റ്  ച ലവ് 1.50 ലക്ഷം രൂപ ാണ്. ഇ യൂണിറ്റ് ച ലവിചെ 40ശതമാനം 

ധനസഹാ ം നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . വേതമാിഔള്കക്കാ ഗ്രൂെികനാ 

നല്ഔാനാണ് ഈകേശിന്ന ന്നത്.    
 

4.30 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്്ത    

ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 17.01.2023 ചല ഔത്തം ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്്ത  

ചസക്രട്ടറിയുചട 07.01.2023 ചല B2-5141/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം.  (SRG 217/2023  - 

CC/39/2023) 
 

വിഷ ം:-  ിെി വളര്ത്തന്നതിനുളൃ കപ്രാജടു ന നടൊന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച ്   
 

 
 

 ിെിവളര്ത്തല്/ഔല്ലുകമ്മക്കാ  െഷിക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ഇ കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുക്കാല്ലൃന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിനും നഖരസന 

ഔള്ന്ന മാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തിന് ഇ കപ്രാജക്ട് കനരിട്ടു നടൊക്കാ   ഄനുമതി 

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

 

4.31 വട്ടവട ഗ്രാമപ പഞ്ചാത്്ത 

 ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 16.12.2022 ചല ഔത്തം വട്ടവട ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

നരണസമിതിയുചട 07.12.2022 ചല 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം    (SRG 98/23 – CC/907/2022). 
 

വിഷ ം:- ജനവമത്രി കപാലീസ് എ ്ഡ് കപാസ്റ്റ്  ചഔട്ടിടത്തിന് സൗഔരേചമാരുന്ന ന്നത് 

സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

 

വട്ടവട ിചല ജനവമത്രി കപാലീസ് എ ്ഡ് കപാസ്റ്റ് നവീഔരിന്ന ന്നതിനു കവണ്ടി ാണ് 

കപ്രാജക്ട്. വട്ടവട ില്  നിന്ന് 48 ഔി.മി ഄഔചലയുളൃ കദവിൄളം കപാലീസ് കസ്റ്റഷചന ാണ് 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് നിവാസിഔള്  അവശേങ്ങള്ക്കാ ി സമീപിന്ന ന്നത്. ഄതിനാല്  വട്ടവട 

കപാലീസ് എ ്ഡ് കപാസ്റ്റിന് മതി ാ  ഄടിസ്ഥാന സൗഔരേചമാരുന്ന ന്നതിനുളൃ ഇ 

കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .

കപ്രാ.നം: 801/23 ഄടേല്  12,00,000/-  രൂപ 
 വിഔസന ണ്ട് ജനറല്  4,80,000 രൂപ 
 ഗുണകനാക്തൃ വിഹിതം 7,20,000 രൂപ 
കപര്  ിെി വളര്ത്തല്, ഔാ ല്  മുരിങ്ങെഷി 

കപ്രാ.നം: 83/23 ഄടേല്   4,00,000/- രൂപ 
(വിഔസന ണ്ട്- ജനറല് ) 

 
കപര് ജനവമത്രി കപാലീസ് എ ്ഡ് കപാസ്റ്റ് ചഔട്ടിടം നവീഔരണം 



42 
 

 

4.32 ഔാസര്കഔാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് 
 

ഔാസര്കഔാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് പ്രസിഡെിചെ 24.01.2023 ചല ഔത്ത്  (SRG 261/23 ) 
 

വിഷ ം:- കദളി-ഔരികച്ചരി കറാഡ് നാഖത്ത് VCB നിര്മ്മിന്ന ന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

കദളി-ഔരികച്ചരി കറാഡ് നിര്മ്മാണം PMGSY പദ്ധതി ില്  ഈള്ചെടുത്തി നടനു. വരിഔ ാണ്. ഇ 

കറാഡില്  ബാര എന്ന സ്ഥലത്തളൃ VCB ചപാളിച്ചുമാറ്റി ാണ് കറാഡ് നിര്മ്മാണം നടന്ന ന്നത്. 

എന്നാല്  കറാഡ് നിര്മ്മാണത്തിനുകശഷം VCB നിര്മ്മിക്കണം. ആതിന് 70 ലക്ഷം രൂപയുചട 

എസ്റ്റികമറ്റ് ആറികഖഷ   വൄെ് താാറാക്കി ിട്ടുണ്ട്. VCB നിര്മ്മിന്ന ന്നതിന് ഇ വര്ഷം 25 ലക്ഷം 

രൂപ ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തില്  നിനു. ം വഔ ിരുത്താനും ബാക്കി തുഔ ഄടുത്ത വര്ഷം   

ഈള്ചെടുത്താനും ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ തുഔ വമനര്  ആറികഖഷ   വൄെിനു 

ഡികൊസിറ്റ് ച ത് പ്രല്ലത്തി നടൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  

4.33  ചഔാച്ചി കഔാര്െകറഷ   

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 07.12.2022 ചല ഔത്തഔളും (2 എണം) ചഔാച്ചി 

കഔാര്െകറഷ   കമ റുചട 02.12.2022 ചല ഔത്തം ഄനുബന്ധ കരകഔളും    (SRG 62/2023 – 

cc/864/22)  
 

വിഷ ം:- കഔാര്െകറഷ   പ്രകദശത്ത പഠിന്ന ന്ന വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാപ് കടാപ്, 

കസ്കാളര്ഷിെ് തുടങ്ങി വ നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച  ്
 

സംസ്ഥാനത്തിചെ മറ്റു ജില്ലഔളില്  നിനു. ം വിദോനോസത്തിനാ ി ചഔാച്ചി 

നഖരസന ിചല വിവിധ കഔാകളജുഔളില്  പഠനം നടത്തന്ന പട്ടിഔവര്ഗ വിനാഖത്തില്ചെട്ട  

വിദോര്ഥിഔള്  ഈണ്ട്. ഄവരുചട സൃന്തം തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന്  ണ്ടിചെ 

ഄപരോപ്തത മൂലം സഹാ ങ്ങള്  ലനിന്ന ന്നില്ല എന്ന സാഹ രേമുണ്ട്. ആങ്ങചന സഹാ ം 

ലനിക്കാത്ത വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാപ് കടാപ്, കസ്കാളര്ഷിെ് തുടങ്ങി  പഠന സൗഔരേങ്ങളും 

സഹാ ല്ലൃം നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . ചഔാച്ചി നഖരസന ില്  അചഔ 325 

പട്ടിഔവര്ഗ ൄടുംബങ്ങള്  മാത്രമാണുളൃചതനു. ം ഇ വര്ഷം െില്  ഒവറടക്കം 3,04,19,241 രൂപ 

റ്റി.എസ്.പി വിഹിതമാ ി ലനിച്ചിട്ടുചണ്ടനു. ം കമ ര്  ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

   

4.34 എരമം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 03.12.2022ചല ഔത്്ത   (SRG 59/23 – CC/822/2022). 
 
 

വിഷ ം:- പട്ടിഔവര്ഗവിനാഖത്തിചല വിദോര്തഥിഔള്ക്ക് കസ്കാളര്ഷിെിചെ ൄടിേിക 

നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

കപ്രാ.നം: 140/23 ഄടേല്   2,60,000/- രൂപ 
 

 റ്റി.എസ്.പി 60,000 രൂപ 
 കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം 2,00,000 രൂപ 
കപര് പട്ടിഔജാതി വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കസ്കാളര്ഷിെ് 
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എരമം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം (2021-22) പട്ടിഔവര്ഗ വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്    

കസ്കാളര്ഷിെ് നല്ഔാ   കപ്രാജക്ട് വാര്ഷിഔ പദ്ധതി ില്  ഈള്ചെടുത്തി ിരുന്നില്ല. എേിലം 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല ഗുണകനാതമാാക്കള്ക്ക് പാന്നൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് കസ്കാളര്ഷിെ് 

നല്ഔി. എന്നാല്  ചഔാവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്  കഔാഴ്സ് തുടങ്ങാ   വവഔി തിനാല്   ില 

വിദോര്ഥിഔള്  ഄകപക്ഷ നല്ഔി ത് താമസിച്ചാണ്. ആത്തരം വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്  

കസ്കാളര്ഷിെ് നല്ഔി ില്ല. 

ഇ വര്ഷം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം ടി ഈള്ചെടുത്തി പട്ടിഔ 

വര്ഗ വിനാഖത്തിചല വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കസ്കാളര്ഷിെിന് കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആതു 

പ്രഔാരം ഇ വര്ഷം ഄകപക്ഷിച്ചവര്ചക്കല്ലാം കസ്കാളര്ഷിെ് നല്ഔി. ബാക്കി തുഔ ഈപക ാഖിച്ച ്

ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷചത്ത (2021-22) ഗുണകനാക്തൃ ലിസ്റ്റില്  ഈളൃവരും കസ്കാളര്ഷിെ് 

ലനിക്കാത്തവരുമാ  വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ൄടിേിഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

4.35   പുറത്തൂര്   ഗ്രാമ പഞ്ചാ ത്ത്  

 പുറത്തൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് പ്രസിഡെിചെ 26.12.2022-ചല ഔത്ത്  (SRG 79/2023) 
  

വിഷ ം:- പട്ടിഔജാതി/പട്ടിഔവിനാഖക്കാരാ  വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്  ലാപ് കടാപ് 

നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച ് 
 

ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, വിവിധ ചപ്രാ ഷണല്  കഔാഴ്സ്, ഡികപ്ലാമ കഔാഴ്സ് 

തുടങ്ങി വക്കായ് പഠിന്ന ന്ന പട്ടിഔജാതി /പട്ടിഔവര്ഗ വിനാഖത്തില്ചെട്ട  വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാപ് 

കടാപ് നല്ഔാ   മാര്ഖകരക പ്രഔാരം ഄനുമതിയുണ്ട്.  സര്ക്കാര്/എ ്ഡഡ് /സൃാശ്ര  

സ്ഥാപനങ്ങളികലാ സര്വഔലാശാല ഄ ിലിക ഷ   ഈളൃ  സ്ഥാപനങ്ങളികലാ പഠിന്ന ന്ന 

പട്ടിഔജാതി/പട്ടിഔവര്ഗ വിനാഖത്തിചല വിദോര്ഥിഔള്ക്കാണ്  ലാപ് കടാപ് നല്ഔാല്ലൃന്നത്. 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല തിരൂര്  കഔാഒെകററ്റീവ് കഔാകളജില്  ബിരുദ/ബിരുദാനന്തര കഔാഴ്സിനു 

പഠിന്ന ന്ന വിദോര്ഥിഔള്ന്ന ം ലാപ് കടാപ് നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
   

4.36 ക ര്െ് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 27.12.2022 ചല ഔത്തഔളും ക ര്െ് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 
പ്രസിഡെിചെ 07.12.2022 ചല A4-5458/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം    (SRG 159/23- CC/884/2022, 
SRG 156/23 – CC/888/23) 
 

 

 

വിഷ ം:- പട്ടിഔജാതി വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്  ലാപ് കടാപ് നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച  ്

 

 

പട്ടിഔജാതി വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാപ് കടാെ് നല്ൄന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് കപ്രാജക്ട് ഇ 

വര്ഷം പദ്ധതി ില്  ഈള്ചെടുത്തി ിട്ടുണ്ട്. ഐ.റ്റി.ഐ, ചമഡിക്കല്  സ  സ് ഡികപ്ലാമ എന്നീ 

കപ്രാ.നം: 95/23 ഄടേല്   9,45,000/- രൂപ 
 

 എസ്.സി.പി 9,00,000 രൂപ 
 തനത്  ണ്ട് 45,000 രൂപ 
കപര് പട്ടിഔജാതി വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാപ് കടാെ്  
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കഔാഴ്സുഔള്ക്ക് പഠിന്ന ന്നവര്ന്ന ം യൂണികവഴ്സിറ്റി രജികഷഷ   ലനിച്ച പാരലല്  കഔാകളജില്  

പഠിന്ന ന്ന വിദോര്ഥിഔള്ന്ന ം ലാപ് കടാപ് നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

4.37 ഄങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

 മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 14.12.2022 ചല ഔത്്ത   (SRG 101/23 – CC/900/2022). 
 

വിഷ ം:- നിന്നകശഷിക്കാര്ന്ന  കവണ്ടി അരംനിച്ച പ്രതീക്ഷാ പദ്ധതി ിചല കജാലിക്കാര്ക്ക് 

കവതനം നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

മാനസിഔ നിന്നകശഷി ഄനുനവിന്ന ന്നവര്ന്ന കവണ്ടി ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തം 

ക ര്ന്ന് 2010ല്  അരംനിച്ചതാണ് പ്രതീക്ഷാ പദ്ധതി. ആകൊള്  18 കപര്  ആവിചടയുണ്ട്. 

എസ്.എസ്.എല്.സി പാസോാ  മൂനു. മാസം പ്രകതേഔം പരിശീലനം ലനിച്ച ശ്രീമതി വിലാസിനി, 

ശ്രീമതി റാബി  എന്നിവര്  ടീച്ചര്മാരാ ി ആവിചട പ്രവര്ത്തിന്ന നു. . ടാചത രു വഡ്രവറും 

ഈണ്ട്. വഡ്രവര്ക്ക് ധനവൄെിചെ ഈത്തരല്ലൃപ്രഔാരമുളൃ പ്രതിദിന കവതനമാ  730 രൂപ 

നല്ൄനു. . ടീച്ചര്മാര്ക്ക് പ്രതിമാസം 7500 രൂപ വീതല്ലൃം നല്ൄനു. . അസൂത്രണമാര്ഗകരക 

പ്രഔാരമുളൃ ടീച്ചര്, ഄസിസ്റ്റെ് ടീച്ചര്മാര്ന്ന  കവണ്ട ക ാഖേത മുഔളില്  പറഞ്ഞ ടീച്ചര്മാര്ക്കില്ല. 

എന്നാല്  മര്ഗകരക ില്  പറയുന്ന അ മാരുചട പ്രതിമാസ കവതനമാ  18,390 രൂപ വീതം 

2022 ഏപ്രില്  നു.  മുതല്  മു ഔാല പ്രാബലേകത്താചട  ഇ സ്ഥാപനത്തിചല ടീച്ചര്മാര്ന്ന   

നല്ഔാ   ഄനുമതി അശേചെട്ടിരിന്ന നു. . മു വര്ഷങ്ങളില്  അഴ്ച ില്  4 ദിവസമാ ിരുനു.  

പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നത്. ആകൊള്  അഴ്ച ില്  6 ദിവസല്ലൃം പ്രവര്ത്തിന്ന നു. .   
 

4.38 പറപ്പൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

 മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 14.12.2022-ചല ഔത്്ത (SRG 104/23-CC/841/22)  

 

വിഷ ം:- പട്ടിഔജാതി വിനാഖത്തിചല വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാപ് കടാെ് നല്ൄന്നത് 

സംബന്ധിച്ച ്

 

 
 

 

പട്ടിഔജാതി വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാപ് കടാപ് നല്ൄന്നതിനുളൃ കപ്രാജക്ട് ഇ വര്ഷം   

െില്ഒവറാ ി തുടരുനു. . ലാപ് കടാെ് ചജം മുകകന വാങ്ങുന്നതില്  ഔാലതാമസം വന്നതിനാല്  

കപ്രാ.നം: 162/23 ഄടേല്   5,00,000/- രൂപ 
 വിഔസന ണ്ട് – ജനറല്  4,00,000 രൂപ 
 തനത്  ണ്ട് 1,00,000 രൂപ 
കപര് പ്രതീക്ഷാ പദ്ധതി 

കപ്രാ.നം: 90/23 ഄടേല്   4,40,000/- രൂപ 
 എസ്.സി.പി 1,38,142 രൂപ 
 വിഔസന ണ്ട് ജനറല്  3,01,858 രൂപ 
കപര് പട്ടിഔജാതി വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാപ് കടാപ് 
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താചഴപറയുന്ന മൂന്ന് കപര്ക്ക് ലാപ് കടാപ് നല്ഔാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല. ഗുണകനാക്തൃ ലിസ്റ്റില്  

ഈണ്ടാ ിരുന്ന ആവര്  പഠനം പൂര്ത്തീഔരിച്ചു. ആവര്ക്ക് ടി ലാപ് കടാപ് നല്ഔാ   ഄനുമതി 

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 

1. അതിര.പി.ചഔ – വാര്ഡ്-12 
2. അദിശ് റ്റി.പി – വാര്ഡ്-18 
3. ഄര്ു   മാധവ് ൄറിഞ്ഞിക്കാട്ടില്  - വാര്ഡ്-7 

 

 

4.39 ഔരിഴ റോഴ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത  
പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 23.13.2023 ചല ഔത്തം ഔരിഴ റോഴ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 
നരണസമിതിയുചട 14.12.2022 ചല 1/19-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 148/2023 – CC/61/2023) 
 

വിഷ ം:- കഔാട്ടപ്പുറം ചഹല   ചഔല്ലര്  സ്മാരഔ ഄന്ധ വിദോല ത്തിന് ബ്ര ിലര്  

ചമഷീ   വാങ്ങുന്നതു സംബന്ധിച്ച.്   

 

ഔരിഴ റോഴ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് പരിധി ിചല കഔാട്ടപ്പുറത്ത് ചഹല   ചഔല്ലര്  സ്മാരഔ 

ഄന്ധവിദോല ം പ്രവര്ത്തിന്ന നു. ണ്ട്. 1980 മുതല്  ഔാഴ്ച പരിമിതര്ക്ക് കവണ്ടി എ ്ഡഡ് 

കമകല ില്  നല്ല നില ില്  പ്രവര്ത്തിന്ന ന്ന സ്കൂളാണ് ആചതന്ന് ടിണ്ടിഔാണിച്ചുചഔാണ്ട് 

ആവിടുചത്ത വിദോര്ഥിഔളുചട പഠന സൗഔരേം ചമച്ചചെടുത്തന്നതിന് സ്ഥാപനത്തികലക്ക് രു 

ബ്ര ിലര്  ചമഷീ   വാങ്ങി നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . ചജം കപാര്ട്ടലില്  

ചെസി ികക്കഷ   പ്രഔാരമുളൃ ഇ ചമഷീ   ലനിക്കില്ല എേില്  ചടണ്ടര്  നടപടി ില്  ടി 

ചപാതുമാര്ക്കറ്റില്   നിനു.  വാങ്ങാനുളൃ ഄനുമതിയും അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

4.40 ഄഞ്ചല്  കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത്  
ഄഞ്ചല്  കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്്ത പ്രസിഡെിചെ 11.01.2023 ചല ഔത്്ത (SRG 196/23) 
 

വിഷ ം:- പട്ടിഔജാതി വിനാഖത്തില്ചെട്ട വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കസ്കാളര്ഷിെ് 

നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

പട്ടിഔജാതി വിനാഖത്തില്ചെട്ട വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് മാര്ഗകരക പ്രഔാരം കസ്കാളര്ഷിെ് 

നല്ഔാല്ലൃന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔള്ന്ന ം നഖരസനഔള്ന്ന മാണ്. പട്ടിഔജാതി വിനാഖത്തിചല 

വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കസ്കാളര്ഷിെ് നല്ൄന്നതിന് ഄഞ്ചല്  കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔള്ന്ന ം വഔമാറാകനാ കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്തില്  നിന്ന് കസ്കാളര്ഷിെ് കനരിട്ടു 

നല്ഔാകനാ ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

 

4.41 മുളര്ക്കര ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 27.12.2023 ചല ഔത്്ത (SRG 160/23 – CC/860/22) 
 

വിഷ ം:- പട്ടിഔജാതി വിനാഖത്തില്ചെട്ട വിദോര്ഥിനിഔള്ക്ക് വസക്കിള്  

വാങ്ങി നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച ്
 

 

കപ്രാ.നം: 106/23 ഄടേല്  2,00,000/-  രൂപ 
(വിഔസന  ണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് കജോതിര്ഖമ   
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പട്ടിഔജാതി വിനാഖത്തില്ചെട്ട സ്കൂള്  വിദോര്ഥിനിഔള്ക്ക് വസക്കിള്  വാങ്ങി 

നല്ൄന്നതിനുളൃ മുഔളില്  പറഞ്ഞ കപ്രാജക്ട് നടൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

4.42  കഔാഴികക്കാടു ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് 

കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 23.12.2022 ചല ഔത്തം കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ  
പഞ്ചാ ത്ത് നരണസമിതിയുചട 25.11.2022 ചല 100/22 (6) തീരുമാനല്ലൃം ജില്ലാപഞ്ചാ ത്ത് 
ചസക്രട്ടറിയുചട റികൊര്ട്ടും   (SRG 84/2023 – cc/875/22)  
 

വിഷ ം:- എ.ബി.സി പദ്ധതി നടത്തിെിനാ ി ബാേ് ഄക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് 

സംബന്ധിച്ച.് 

 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔളുമാ ി ക ര്ന്ന് എ.ബി.സി പദ്ധതി തുടങ്ങുന്ന നടപടി ജില്ല ില്  അരംനിച്ചു. 

2022 ഡിസംബര്  നു.  മുതല്  ബാലകേരി കലാക്കിചല ചസെര്  പ്രവര്ത്തനം അരംനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

എ.ബി.സി കപാലളൃ സംയുതമാ കപ്രാജടു നഔള്  നടൊന്ന കമ്പാള്   ണ്ട് വഔമാറുന്നത് 

സംബന്ധിച്ച ്26.05.2022 ചല 41/2022/FIN നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഈത്തരവ് പ്രഔാരം മാര്ഗ നിര്കേശം 

നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. ആതനുസരിച്ച ് എ.ബി.സി പദ്ധതി പ്രഔാരം ജീവനക്കാരുചട കവതനമടക്കമുളൃ 

ഄനാമത്ത് ച ലവ് പദ്ധതി ില്  പോളി ാൄന്ന ഒകരാ തകേശനരണസ്ഥാപനത്തിചെ 

വിഹിതത്തില്  നിന്നാണ് ഔചണ്ടത്തന്നത്. നിലവിചല നിബന്ധന പ്രഔാരം ഄക്കൗണ്ട് മാപ് 

ച ത് റിഔൃിസിഷ   നല്ഔി ബന്ധചെട്ട ഗുണകനാതമാാവിന് നല്ൄന്ന രീതി 

ഄപ്രാക ാഖിഔമാണ്. ആത് എ.ബി.സി ചസെറിചെ പ്രവര്ത്തനചത്ത ബാധിന്ന ം. ഄതിനാല്  

ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തഔള്  നല്ൄന്ന വിഹിതം ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് ചസക്രട്ടറിയുചട കപരില്  

ഏചതേിലം ചപാതു കമകലാ ബാേില്  ഄക്കൗണ്ടു തുടങ്ങാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 

   

 

4.43  തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്്ത 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത പ്രസിഡെിചെ 26.10.2022 ചല A5-4854/2022-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തഔള്  (2 എണം)   (SRG 173/23)  
 

വിഷ ം:- എ.ബി.സി പദ്ധതി നടൊന്ന ന്നതിന് പ്രകതേഔ ഄക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതു 

സംബന്ധിച്ച ്

മുഔളില്  കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് ഄറി ിച്ച വിഷ ം തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തം ടിണ്ടി 

ഔാണിച്ച ് എ.ബി.സി പദ്ധതി കപാലളൃ സംയുതമാ കപ്രാജടു നഔളുചട വിഹിതം നിര്വ്വഹണ 

കപ്രാ.നം: 161/23 ഄടേല്  3,00,000/-  രൂപ 
(എസ്.സി.പി) 

കപര് എസ്.സി വിദോര്ഥിനിഔള്ക്ക് വസക്കിള്  വാങ്ങി നല്ഔല്  

കപ്രാ.നം: 576/23 ഄടേല്  80,00,000 രൂപ 
 

 വിഔസന ണ്ട് ജനറല്  10,00,000 രൂപ 
 ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം 70,00,000 രൂപ 
കപര് എ.ബി.സി പദ്ധതി 
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ഈകദോഖസ്ഥരുചട ഄക്കൗണ്ടികലക്ക് വഔമാറാ   ക്രമീഔരണം ച ാണചമന്നാ 

വശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  

4.44 ഔാസര്കഔാഡ് ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത്   
ഔാസര്കഔാട് ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്്ത പ്രസിഡെിചെ ഔത്ത് (ലനിച്ചത് 16.01.2023)   (SRG 137/23) 
 

വിഷ ം:- സംയുതമാ  കപ്രാജടു നഔള്  നടൊന്ന ന്നതിന് പ്രകതേഔ ഄക്കൗണ്ട് 
തുടങ്ങുന്നതു സംബന്ധിച്ച.്   

 
 

തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങളുചട പോളിത്തകത്താചട സംയുതമാ കപ്രാജടു നഔള്  ജില്ല ില്  

നടൊന്ന നു. ണ്ട്. തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങള്  പരെരം വഔമാറുന്ന വിഹിതം സൂക്ഷിന്ന ന്നതിന് 

മു ഔാലങ്ങളിചല കപാചല പ്രകതേഔ ഄക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

4.45  നടുവണര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

നടുവണ്ണൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് പ്രസിഡെിചെ 28.12.2022 ചല ഔത്തം പഞ്ചാ ത്ത ഡ റക്ടറുചട 

16.12.2022 ചല PAN/5395/2021-J2(DP)- നമ്പര്  ഔത്തം   (SRG 15/2023).  
 

വിഷ ം:- വീടു വാസക ാഖേമാക്കല്  പദ്ധതി ബാേ് കലാണ്  എടുന്ന ന്നതിന് 

ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 
 

വീടു വാസക ാഖേമാന്ന ന്നതിന് ധനസഹാ ത്തിനുളൃ തുഔ ബാേ് വായ്പ ിഭിചട ഔചണ്ടത്താ   

ഈകേശിന്ന നു. . ആതിന് സര്ക്കാരികലക്ക് ഄനുമതിക്കാ ി ഔത്ത് നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചെ ഄനിവാരേ ചുമതലഔള്, മു ഖണനാ കമകല തുടങ്ങി വയ്ക്കളൃ വിഹിതം 

മാറ്റി വക്കായണചമന്ന് നിബന്ധനക ാചട കലാണ്  എടുക്കാ   ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിന് ഄനുമതി 

നല്ഔാചമന്ന് പഞ്ചാ ത്ത് ഡ റക്ടര്  സര്ക്കാരികലക്ക് ശുപാര്ശ ച തിട്ടുണ്ട്. ആതു 

കവഖത്തിലാക്കണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 

4.46  കഔാകട്ടാൊടം   ഗ്രാമ പഞ്ചാ ത്ത്  

ബഹു. മണാര്ക്കാട് എം.എല്.എ.യുചട 13.12.2022 –ചല ഔത്തം കഔാകട്ടാൊടം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

പ്രസിഡെിചെ  12.12.2022-ചല ഔത്തം (SRG 48/23) 
  

വിഷ ം:- വല ് നവന പദ്ധതി ലിസ്റ്റില്  ഈള്ചെടാത്തവര്ക്ക്  കഔരള കസ്റ്ററ്റ് 

ഹൗസിംഖ്  കബാര്ഡിചെ  സഹാ കത്താചട  വീട് നിര്മ്മിച്ചു 

നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്        

 ഥാസമ ം ഄകപക്ഷ സമര്െിക്കാത്തതിനാലം കറഷ ഔാര്ഡ് ആല്ലാത്തതിനാലം  

വല ് നവന പദ്ധതി ലിസ്റ്റില്  ഈള്ചെടാത്ത ൄടുംബങ്ങള്  ഈണ്ട്. സൃന്തമാ ി വീട് നിര്മ്മിക്കാ   

ഔഴി ാത്ത ആവര്ക്ക് കഔരള കസ്റ്ററ്റ് ഹൗസിംഖ് കബാര്ഡിചെ ഹശഹശ്രീ പദ്ധതി ില്  

ഈള്ചെടുത്തി  വീട് നിര്മ്മിക്കാനും ഄതിനാ ി രാള്ക്ക് 1.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം  

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതമാ ി നല്ഔാനും ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
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4.47 ചപരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

ചഔാല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 03.12.2023 ചല ഔത്്ത (SRG 57/2023 – CC/805/22). 
 
 

വിഷ ം:- ശ്രീമതി സിനി, സനില്  നവനം എന്ന അചള വല ് ലിസ്റ്റില്  

ഈള്ചെടുത്തന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

ശ്രീമതി സിനി, സനില്  നവനം, ച റുഔാട് ച മ്മക്കാട് എന്ന അള്  ആതുവചര വല ് 

നവനപദ്ധതി ലിസ്റ്റില്  ഈള്ചെടാ   ഄകപക്ഷ നല്ഔി ിരുന്നില്ല. ആവര്  വല ് നവന 

രഹിതരുചട ലിസ്റ്റില്  ഈള്ചെടുത്തണചമന്നാവശേചെട്ടുചഔാണ്ട് കഔരള സംസ്ഥാന പട്ടിഔജാതി 

പട്ടിഔ കഖാത്ര ഔമ്മീഷ   മുമ്പാചഔ ഹര്ജി നല്ഔി. വല ് മിഷ   പദ്ധതി പ്രഔാരം ഭൂമിയും വീടും 

ലനിന്ന ന്നതിനാവശേമാ  ഄകപക്ഷ ചപരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  സമര്െിന്ന വാ   ശ്രീമതി 

സിനിക ാടു ഔമ്മീഷ   ഈത്തരവാ ി. ആപ്രഔാരം ഄകപക്ഷ ലനിന്ന ന്ന മുറക്കായ് വല ് 

നവനപദ്ധതി ിചല ഭൂരഹിത നവന രഹിത പദ്ധതി പ്രഔാരമുളൃ അനുലേം നല്ഔാ   

ചപരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ചസക്രട്ടറിക ാടു നിര്കേശിച്ചുചഔാണ്ട് ഔമ്മീഷ   12.01.2022 ചല 

2290/B3/2022/KLM/KSCSC & ST നമ്പര്  പ്രഔാരം ഈത്തരവാ ിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമതി സിനിക്ക് വല ് 

നവന പദ്ധതി ില്  ഈള്ചെടുത്തി ധനസഹാ ം നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .   
 

 

4.48 പഠനമുറി നിര്മ്മാണം 
ശ്രീ. ഄജിൄമാര്  ചഔ.ജി, പടുവ ില്  ൄളത്തിേല്  ഔല്ലൂൊറ എന്ന വേതമാിയുചട 14.12.2022 ചല 
ഔത്്ത    (SRG 78/2022) 

 
 

വിഷ ം:- വീടിനു മുഔളിലാ ി പഠനമുറി നിര്മ്മിന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

ശ്രീ.ഄജിൄമാര്  ചഔ.ജി, പടുവ ില്  ൄളത്തിേല്, ഔല്ലൂൊറ എന്ന വേതമാി തചെ മഔചെ 

പഠന അവശേത്തിനാ ി പഠന മുറി നിര്മ്മിന്ന ന്നതിനുളൃ  ഗുണകനാക്തൃ ലിസ്റ്റില്  ഈള്ചെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

ഄകപക്ഷഔന് അചഔ മൂന്ന് ചസെ് സ്ഥലം മാത്രമാണ് ഈളൃത്. തറ നിരെില്  പഠനമുറിക്ക്  

സ്ഥലം തിഔ ില്ല. ഄതിനാല്  വീടിനു മുഔള്  നാഖത്ത് പഠനമുറി നിര്മ്മിക്കാ   ഄനുമതി 

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 
 

4.49 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്്ത    

ഔണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 24.12.2022-ചല ഔത്തം ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്്ത 
ചസക്രട്ടറിയുചട 16.12.2022-ചല B7-4800/2022-ചല  നമ്പര്  ഔത്തം   (SRG 125/2023  - 
CC/929/2022) 
 

വിഷ ം:- അറളം നവജീവ   കഔാളനി ിചല വീടുഔളുചട നവീഔരണം 

സംബന്ധിച്ച ്   
 

 

 
 

 

 

കപ്രാ.നം: 238/23 ഄടേല്  27,00,000/-  രൂപ 
(TSP) 

കപര് അറളം നവജീവ   കഔാളനി മാതൃഔാ ഗ്രാമം  
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ഔണ്ണൂര്  ജില്ല ിചല പരിെ് കതാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തിചെ 

ഄധീനത ിലളൃ 24 ഏക്കര്  ഭൂമി ില്  വീടും ഄടിസ്ഥാന സൗഔരേങ്ങളും ഏര്ചെടുത്തി  24 

പട്ടിഔവര്ഗ  ൄടുംബങ്ങചള പുനരധിവസിെിച്ചിരുനു. . കഔാളനി ിചല വീടുഔളുചട ഔാലെഴക്കം 

ഔാരണം ക ാര്ച്ചയുണ്ടാ തിനാല്  2017-18 വര്ഷം  11 വീടുഔള്  റിെ ര്  ച തു. . 16.10.2018-ചല 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുചട  പ്രകതേഔ ഄനുമതിക ാചട  രു ൄടുംബത്തിന് 3.6 ലക്ഷം 

രൂപ  വീതം ആതിനാ ി ച ലവഴിച്ചു.  തുടര്ന്ന്  2019-20-ല്  25.02.2020 ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റിയുചട ഄനുമതിക ാചട 3.75 ലക്ഷം രൂപ വീതം മുടക്കി  8 വീടുഔള്  ടി റിെ ര്  ച തു. .  

ആനി 5 വീടുഔള്  ടി റിെ ര്  ച ാണം. ആതിനാ ി  പുതി  DSR പ്രഔാരം  രു വീടിന് GST 

ഄടക്കം  5.31 ലക്ഷം രൂപ ച ലല്ലൃ വരും. ഇ നിരക്കില്  ബാക്കിയുളൃ 5 വീടുഔള്  ടി റിെ ര്  

ച ാാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

 

 

4.50 ഔാഞ്ചി ാര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

ഔാഞ്ചി ാര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത പ്രസിഡെിചെ 15.12.2022 ചല ഔത്തം ഔാഞ്ചി ാര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 
നരണസമിതിയുചട 30.11.2022 ചല തീരുമാനല്ലൃം (SRG 32/23) 

 

വിഷ ം:-  വല ് നവന പദ്ധതി – നവന നിര്മ്മാണം നിലച്ച ഗുണകനാതമാാക്കളുചട 

തുടര്  നിര്മ്മാണത്തിനുളൃ ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.്   
 

ഔാഞ്ചി ാര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല 1,2,16 വാര്ുഔള്  ഈള്ചെടുന്ന കഔാവില്മല, 

മുരിക്കായാട്ടുൄടി എന്നീ പട്ടിഔവര്ഗ സകേതങ്ങളില്  / അദിവാസി ചസറ്റില്ചമെ് കമകല ില്  

താമസിന്ന ന്ന വല ് നവന പദ്ധതി ലിസ്റ്റിചല ജനറല്  വിനാഖത്തില്ചെട്ട 

ഗുണകനാതമാാക്കള്ക്ക് നവന നിര്മ്മാണ ധനസഹാ ത്തിചെ അദേ ഖു ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  

നിനു. ം നല്ഔി. എന്നാല്  വനാവഔാശ നി മപ്രഔാരം വനം വൄെില്  നിനു. ം വനാവഔാശ 

കരക നല്ഔി ിട്ടുളൃ അദിവാസി ചസറ്റില്ചമറുപയഔളില്  താമസിന്ന ന്ന അദിവാസിഔള്  

ഄല്ലാത്തവര്ക്ക് വീട് നിര്മ്മിന്ന ന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔരുത് എന്ന് ഔാണിച്ച ് കഔാവില്മല 

രാജാവാ  ശ്രീ രാമ   രാജമന്നാ   വനംവൄെിന് പരാതി നല്ഔി ിരുനു. . ആതിചെ 

ഄടിസ്ഥാനത്തില്  അദിവാസി  ചസറ്റില്ചമറുപയഔളില്  താമസിന്ന ന്ന അദിവാസിഔള്  

ഄല്ലാത്തവര്ക്ക് സ്ഥലത്തികനാ മകറ്റാ  ാചതാരു ഄവഔാശല്ലൃം ആല്ലാത്തതാചണനു. ം 

അദിവാസിഔള്  ഄല്ലാത്തവര്ക്ക് നവന നിര്മ്മാണ ധനസഹാ ം ഄനുവദിച്ചിട്ടുളൃത് 

ഴിവാന്ന ന്നതിന് നടപടി സൃീഔരികക്കണ്ടതാണ് എനു. ം ഔാണിച്ച ്ഄാെ   കഔാവില്  ചറ ്ഞ്ച് 

ക ാറസ്റ്റ് ഒ ീസര്  01.10.2020 ന് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചന ഄറി ിച്ചു. ആതിചെ ഄടിസ്ഥാനത്തില്  

17 ഗുണകനാതമാാക്കള്ക്ക് നവന നിര്മ്മാണ ധനസഹാ ത്തിചെ തുടര്  ഖുക്കള്  

ഄനുവദിന്ന ന്നതിന് വനം വൄെില്  നിനു. ളൃ NOC ഹാജരാകക്കണ്ടതാണ് എന്ന് ഔാണിച്ച ്

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ഔത്ത് നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. NOC ഹാജരാന്ന ന്നതിന് അര്ന്ന ം  സാധിച്ചിട്ടില്ല. 

എന്നാല്  അദേ ഖു ലനിച്ച ഗുണകനാതമാാക്കള്ക്ക് പാര്െിട നിര്മ്മാണത്തിചെ തുടര്  ഖുക്കള്  

ഄനുവദിന്ന ന്നതിന് 17 ഗുണകനാതമാാക്കള്  ബഹു. കഔരള വഹകക്കാടതിച  സമീപിച്ചു. ബഹു. 

വഹകക്കാടതിയുചട 07.11.2022 ചല WP (C) 30566/2021-ാാാം നമ്പര്  വിധി പ്രഔാരം 
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ഗുണകനാതമാാക്കളുചട നിസോഹാ  ഄവസ്ഥ പരിഖണിച്ച ് ആവര്ക്ക് പ്രതത സ്ഥലത്ത് വീട് 

നിര്മ്മിന്ന ന്നതിനുളൃ പ്രകതേഔ ഈത്തരവ് / ഄനുമതി സര്ക്കാരില്  നിനു. ം ലനിന്ന ന്നതിനുളൃ 

ആടചപടല്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചെ നാഖത്ത് നിനു. ം, വല ് മിഷചെ നാഖത്ത് നിനു. ം 

ഈണ്ടാവണചമന്ന് ഈത്തരവാ ിട്ടുണ്ട്. ആതിചെ ഄടിസ്ഥാനത്തില്  ആവര്ക്ക് വീടു 

നിര്മ്മിന്ന ന്നതിനു തുടര്നു. ളൃ ഖുക്കള്  നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 

 

 

4.51 വല ് നവന പദ്ധതി       
ബഹു. അലപ്പുഴ എം.എല്.എ 06.12.2022 ല്  ഄവതരിെിന്ന ന്നതിന് ഄനുവദിച്ച സബ്മിഷ   
നം.2,  ബഹു. അലപ്പുഴ എം.എല്.എ,  കഔരള ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ഄകസാസിക ഷ   ജനറല്  
ചസക്രട്ടറി,  വല ്  ീ ് എക്സിഔുട്ടീവ്  ഒ ീസര്, ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡ റക്ടര്  
എന്നിവരുചട ഔത്തഔളുചട ഄടിസ്ഥാനത്തിലളൃ 03.02.2023 ചല സര്ക്കാര്    ല്   (SRG 
268/2023  - LSGD – DE3/221/2022/LSGD) 
 

1) 
 

 
 

കഔരളത്തില്  2018, 2019ല്  ഈണ്ടാ  പ്രള ത്തില്  വീടു നഷ്ടചെട്ടവര്ക്ക് CMDRF/SDRF ല്  

നിന്ന് ധനസഹാ ം നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. വീട് പൂര്ണമായും തഔര്ന്നവര്ക്ക് തകേശനരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളില്  നിന്ന് ധനസഹാ ം നല്ൄന്നതിന് കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുചട 

14.09.2021 ചല താചഴ പറയുന്ന തീരുമാനം പ്രള ത്തില്  വീടു തഔര്ന്നവര്ക്ക്   

ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാന്ന നു.  എന്നറി ിച്ചിരിന്ന നു. .  

മുഔളില്  പരാമര്ശിന്ന ന്ന 14.09.2021 ചല തീരുമാനം :- “പ്രള ത്തില്  75 മുതല്  100 ശതമാനം 

വചര നാശനഷ്ടമുണ്ടാ  നവനത്തിന് SDRF ല്  നിനു. ം CMDRF ല്  നിനു. ം ലനിന്ന ന്ന തുഔ ക ര്ത്ത്  

അചഔ 4.00 ലക്ഷം രൂപ ലനിന്ന ം. ആത്തരം ൄടുംബത്തിന് തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങള്  ആനി 

വിഹിതം നല്ഔാല്ലൃന്നതല്ല. 60 മുതല്  74 ശതമാനം വചര നാശനഷ്ടമുണ്ടാ  നവനങ്ങള്ക്ക്  

(സമതല പ്രകദശല്ലൃം മലക ാര പ്രകദശല്ലൃം) SDRF ല്  നിനു. ം CMDRF ല്  നിനു. ം അചഔ 2,50,000/- 

രൂപ ലനിന്ന ം.  എന്നാല്  പലകൊളെം ഇ തുഔ ഈപക ാഖിച്ച ് വീട് വാസക ാഖേമാക്കാ   

ഔഴി ില്ല. ആത്തരം കഔസുഔളില്  ഄസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീ റുചട ശുപാര്ശ പ്രഔാരം പുതി  വീടു 

നിര്മ്മിതിക്കാ ി ബാക്കി വരുന്ന 1,50,000/- രൂപ തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  

നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്. 60 ശതമാനത്തില്  താചഴ നാശനഷ്ടം സംനവിച്ചവര്ക്ക്   

തകേശനരണസ്ഥാപനത്തില്  നിന്ന് പ്രകതേഔ ധനസഹാ ം നല്കഔണ്ടതില്ല. എന്നാല്  2018, 

2019 പ്രള ത്തില്  വീട് പൂര്ണമായും തഔര്ന്ന  ഏചതേിലം കഔസുഔളില്   CMDRF / SDRF ല്  

നികന്നാ മറ്റു വിധത്തികലാ ധനസഹാ ം ലനിച്ചിട്ടിചല്ലേില്  ബന്ധചെട്ട ഄസിസ്റ്റെ് 

എഞ്ചിനീ ര് /ഄസിസ്റ്റെ് എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീ റുചട സാക്ഷേപത്രത്തിചെ 

ഄടിസ്ഥാനത്തില്  വീടു നിര്മ്മാണത്തിനു വല ് നിരന്ന  പ്രഔാരം ധനസഹാ ം 

നല്ഔാല്ലൃന്നതാണ്”. 

വിഷ ം:- പ്രള ത്തില്  വീടു തഔര്ന്നവര്ക്ക് ധനസഹാ ം നല്ൄന്നതും ജനറല്  

വിനാഖത്തിനു ഖുക്കള്  നല്ൄന്നതും സംബന്ധിച്ച.്  
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ഇ തീരുമാനം ഔാവാലം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തടക്കം പല തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങള്ന്ന ം 

ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാന്ന നു.  എന്ന് ടിണ്ടി ഔാണിച്ച ്ആതു പുനഃപരികശാധിക്കണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  

 

II) 

 

നിലവിചല മാര്ഗ നിര്കേശമനുസരിച്ച ്വല ് നവന നിര്മ്മാണ പദ്ധതിയുചട നാഖമാ ി 

തകേശസൃ ംനരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  നീക്കി വച്ചിട്ടുളൃ 20 ശതമാനം തുഔ ില്  നിന്ന് പട്ടിഔജാതി, 

പട്ടിഔ വര്ഗം, മം അേചത്താഴിലാളിഔള്, ഄതിദരിദ്രര്  എന്നിവര്ക്ക്  മു ഖണാനാടിസ്ഥാനത്തില്  

അദേഗട്ടചമന്ന നില ില്  വീട് നല്ൄന്നതിനാണ് ഄനുമതി നല്ഔി ിട്ടുളൃത്. എന്നാല്  മാര്ച്ച ്

31 നുളൃില്  ആവര്ക്ക് കന്നാ  രകണ്ടാ ഖു തുഔ മാത്രകമ നല്ഔാ   ഔഴിയുഔയുളൄ. പട്ടിഔ ജാതി 

പട്ടിഔവര്ഗ വിനാഖത്തില്ചെട്ട ഗുണകനാതമാാക്കളില്  പൄതിക ാളം കപര്ക്ക് കരകഔള്  

ഹാജരാക്കാ   ഔഴി ാത്തതിനാല്  എഗ്രിചമെ് വക്കായാനുളൃ നടപടിക്രമം കപാലം 

പൂര്ത്തി ാക്കി ിട്ടില്ല. ഇ സാഹ രേത്തില്  ആവര്ക്ക് മു ഖണന ചഔാടുന്ന ന്നകതാചടാെം 

ജനറല്  വിനാഖത്തില്  നിന്ന് ടി അദേഖു തുഔച േിലം നല്ഔാ   ഄനുമതി 

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .    

4.52 ഔാവാലം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

ഔാവാലം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത പ്രസിഡെിചെ ഔത്തം (ലനിച്ചത് 22.11.2022) ഔാവാലം 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത നരണസമിതിയുചട 25.10.2022 ചല 2(1) നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം കഔാഒര്ഡികനഷ   
ഔമ്മിറ്റിയുചട 15.10.2022 ചല (കണ്ഡിഔ 4.3) തീരുമാനല്ലൃം   (SRG 1302/22). 

 

വിഷ ം: വല ് നവന പദ്ധതി – നാഖിഔമാ ി പ്രള  ധനസഹാ ം ലനിച്ചവര്ക്ക്  
            ധനസഹാ ം നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

കപ്രാ.നം: 19/22 ഄടേല്   48,26,000 രൂപ 
 വിഔസന  ണ്ട് ജനറല്  23,26,000 രൂപ 
 കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം 10,00,000 രൂപ 
 ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം 10,00,000 രൂപ 
 സംസ്ഥാന വിഹിതം 5,00,000 രൂപ 
കപര് വല ് നവന നിര്മ്മാണ പദ്ധതി - ജനറല്   

 
 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല 9 ഗുണകനാതമാാക്കള്  പട്ടിഔജാതി/ പട്ടിഔവര്ഗ /  ിഷറീസ് 

വല ് നവന പദ്ധതി ിചല ഄഡീഷണല്  ലിസ്റ്റില്  ഈള്ചെട്ടവരാണ്. ആതില്  നു.  വീതം 

എസ്.സി, എസ്.റ്റി വിനാഖത്തില്ചെട്ടവരും 7 കപര്  മം അേചതാഴിലാളി ൄടുംബത്തില്ചെട്ട 

വരുമാണ്. ആവര്ക്ക്  നാഖിഔമാ ി പ്രള  ദുരിതാശൃാസ പദ്ധതി ില്  (CMDRF, SDRF) ല്  നിന്ന് 

ധനസഹാ ം ലനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുചട 10.02.2021, 14.09.2021 

തീ തിഔളിചല തീരുമാനപ്രഔാരം വല ് നവനപദ്ധതി ില്  ധനസഹാ ം നല്ൄന്നതില്  

നി ത്ര സണമുണ്ട്. ആവര്ക്ക് പ്രള  ദുരിതാശൃാസ പദ്ധതി പ്രഔാരം ലനിച്ച തുഔയും, ഔാവാലം 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് നല്ഔി  തുഔയും വീടിചെ ആകൊഴചത്ത ഄവസ്ഥയും താചഴ ക ര്ന്ന നു. .  
 

 

വിഷ ം:- വല ് ലിസ്റ്റിലളൃ ചപാതു വിനാഖത്തില്ചെട്ടവര്ക്ക് ഖുക്കള്  നല്ൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.്  
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ക്രമ 

നമ്പര്  

കപര് CMRDF, SDRF-ല്  

നിനു. ം ലനിച്ച തുഔ 

വല ില്  

നിനു.  

നല്ഔി  തുഔ  

നിര് മ്മാണത്തിചെ 

ആകൊഴചത്ത സ്ഥിതി 

1 ശ്രീമതി തേമ്മ, 
ഔാെില്ച്ചിറ (എസ്.സി) 

2,50,000 രൂപ 2,00,000 വീടു നിര്മ്മാണം 
പൂര്ത്തി ാ ി 

2 ശ്രീമതി. പ്രീത, 15ല്   ിറ 
(എസ്.റ്റി) 

10,000 രൂപ 40,000  വീടിചെ ഄടിത്തറ 
നിര്മ്മാണം തുടങ്ങി 

3 ശ്രീ. തേച്ച  , 20-ല്  
 ിറ 

60,000 രൂപ 40,000 കമല്ക്കൂര വചര 
പൂര്ത്തി ാക്കി 

4 ശ്രീമതി. രമണി, 15-ല്  
 ിറ 

60,000 രൂപ 40,000 ഄടിത്തറ 
പൂര്ത്തി ാക്കി 

5 ശ്രീമതി കശാനനൄമാരി 
ബിന്ദുെഷ്ണ , ഄമ്പാട്ട്  

1,25,000 രൂപ 40,000 ഄടിത്തറ 
പൂര്ത്തി ാക്കി 

6 ശ്രീ.സുനി ശശിൄമാര്, 
ചഔാച്ചു പറമ്പ് 

60,000 രൂപ 40,000 കമല്ക്കൂര വചര 
പൂര്ത്ത ാക്കി 

7 ശ്രീ. സുദര്ശന , 
ഔണ്ടുൄടി 

10,000 രൂപ 40,000 ഄടിത്തറ 
പൂര്ത്തി ാക്കി 

 
 

ആത് കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുചട 15.10.2022 ചല ക ാഖത്തില്  പരിഖണിന്ന ഔയും 

14.09.2021 ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിചെ ഄടിസ്ഥാനത്തില്  താചഴ 

പറയുന്ന തീരുമാനചമടുന്ന ഔയും ച തു. .  
 

1) 2018-19 ചല പ്രള ത്തില്  വീടു പൂര്ണമായും തഔര്ന്ന ഏചതേിലം കഔസുഔളില്  

SDRF/CMDRFല്  നികന്നാ മറ്റു വിധത്തികലാ വീടു നിര്മ്മാണത്തിനു ധനസഹാ ം 

ലനിച്ചിട്ടിചല്ലേില്  ബന്ധചെട്ട ഄസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീ റുചട സാക്ഷേപത്രത്തിചെ 

ഄടിസ്ഥാനത്തില്  വീടു നിര്മ്മാണത്തിനു വല ് നിരന്ന  പ്രഔാരം ധനസഹാ ം 

നല്ഔാ   ഄനുമതി നല്ഔി, 

2) മുഔളില്  പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റില്  ക്രമ നമ്പര്  1 ചല ശ്രീമതി തേമ്മ ഔാെില്   ിറ എന്ന 

അള്ക്ക് അചഔ 4.50 ലക്ഷം രൂപ നല്ഔി. ഄധിഔമാ ി 50,000 രൂപ നല്ഔി ത് 

നിര്വ്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥചെ വീഴ്ച അ തിനാല്  ആത് ബന്ധചെട്ട ഈകദോഖസ്ഥ   

തിരിചഔ ഄടക്കായണം.  

ൄട്ടനാട് കമകല ില്  വീട് ഄറ്റൄറ്റെണി നടത്തി ാലം ചപചട്ടന്ന് വീടു തഔര്ന്ന്  

കപാൄന്ന ഄവസ്ഥയുണ്ട്. വല ് ഄഡീഷണല്  ലിസ്റ്റില്  ഈള്ചെട്ടതനുസരിച്ച ്

വാസക ാഖേമല്ലാത്ത വീടു ചപാളിച്ചുഔളഞ്ഞാണ് പുതി  വീടു നിര്മ്മാണം തുടങ്ങി ചതന്ന് ടിണ്ടി 

ഔാണിച്ച ് 15.10.2022 ചല മുഔളില്  പറഞ്ഞ രണ്ടു തീരുമാനങ്ങളും പുനഃപരികശാധിക്ക 

ണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
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4.53 ഄകശാഔ് റബ്ബര്   ാക്ടറി 

 ങ്ങനാകേരി ഄകശാഔ് റബ്ബര്   ാക്ടറി മാകനജറുചട 12.09.2022 ചല ഔത്തഔള്  (2 എണം)   
(SRG 144/22)  
 

വിഷ ം:- െഷി അവശേത്തിന് ഔണിഔ ജലകസ നം സംബന്ധിച്ച.് 
 

പതിനാലാം പഞ്ചവം അരപദ്ധതി സബ്സിഡി മാര്ഗകരക ില്  (28.05.2022 ചല 

115/2022/തസൃനവ) കണ്ഡിഔ 6.1.35 പ്രഔാരം ഔണിഔ ജലകസ നത്തിന് സബ്സിഡി നല്ഔാ   

ഄനുമതിയുണ്ട്. 6.1.35 കണ്ഡിഔ പ്രഔാരം രു ചസെ് വിസ്തൃതി ില്  Timer Main line 32 mm, 

Submain – Laterals 16 mm, emiters, grow bags 25 എണം  എന്നിവ ാണ് drip irrigation -ല്  

ഈള്ചെടുത്തി ിരിന്ന ന്നത്. എന്നാല്  drip irrigation -ല്   Pin connecter, Extension tube, 16mm pipe 

fittings എന്നീ ഄനുബന്ധ സാമഗ്രിഔള്  ടി ഗടിെിച്ചാല്  മാത്രകമ ഡ്രിപ് ആറികഖഷ   

ശരി ാ  രീതി ില്  പ്രവര്ത്തിന്ന  എനു.  ഄറി ിച്ചുചഔാണ്ട് ആവ ടി 6.1.35-ാാാം 

കണ്ഡിഔ ില്  ക ര്ക്കണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .   
  

 

 

4.54 കഔാട്ടുഔാല്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

കഔാട്ടുഔാല്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് പ്രസിഡെിചെ 17.11.2022 ചല A2/5312/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം 

ഄനുബന്ധ കരകഔളും (SRG 1312/22). 
 

 

വിഷ ം:- കഔരള ഄകഗ്രാ ആ ഡഷീസ് കഔാര്െകറഷനില്  നിന്ന് ആലക്ട്രിക്കല്  

ഈപഔരണങ്ങള്  വാങ്ങി തിന് തുഔ നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

കഔാട്ടുഔാല്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  2012-13 വര്ഷം ആലക്ട്രിക്കല്  ഈപഔരണങ്ങള്  

വാങ്ങുന്നതിന് രണ്ടു കപ്രാജടു നഔള്  എടുത്തിരുനു. . ആതനുസരിച്ച ് കഔരള ഄകഗ്രാ ആ ഡഷീസ് 

കഔാര്െകറഷനില്  നിനു. ം 13,58,269 രൂപയുചട ആലക്ട്രിക്കല്  ഈപഔരണങ്ങള്  വാങ്ങുഔയും 

ഈപഔരണങ്ങള്  ഈപക ാഖിന്ന ഔയും ച തു. . എന്നാല്  കപ്രാജടു നഔള്ക്ക് ഄംഖീഔാരം 

ലനിന്ന ന്നതിനു മുമ്പാണ് ഈപഔരണങ്ങള്  വാങ്ങി ത് എന്നതിനാല്  ഄന്നചത്ത ചസക്രട്ടറി 

ബില്  തുഔ നല്ഔി ില്ല. ബില്  തുഔ നല്ഔാത്തതിനാല്  ഄകഗ്രാ ആ ഡഷീസ് കഔാര്െകറഷ   

റവനു  റിക്കവറി നടപടിഔള്  സൃീഔരിച്ചു. പലിശ സഹിതം ആകൊള്  22,40,784 രൂപ 

നല്ഔാനുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് അവശേചെട്ടതനുസരിച്ച ്2022 നവംബറില്  റ്റത്തവണ ാ ി 

ഄടക്കായണചമന്ന നിബന്ധനക ാചട 16,26,946 രൂപ ാ ി ഄകഗ്രാ ആ ഡഷീസ് തുഔ 

ൄറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ തുഔ നല്ഔാ   കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിക്ക് സമര്െിച്ചിട്ടുചണ്ടന്ന് 

ഄറി ിച്ചുചഔാണ്ട് തുഔ നല്ഔാ   കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുചട ഄനുമതി 

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .    
 

4.55 തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്്ത 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 04.12.2023 ചല ഔത്തം തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് ചസക്രട്ടറി  
08.12.2022 ചല DPT/A4-6186/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം തൃശ്ശൂര്  DPO യുചട 20.12.2022 ചല 
1055/22/RO2/DPM നമ്പര്  ഔത്തം   (SRG 151/23 – CC/936/2023). 
 

 

വിഷ ം:- െഷി ിടചത്ത വനേമൃഖങ്ങളില്  നിനു.  സംരക്ഷിന്ന ന്നതിനു കസാളാര്  കവലി 

നിര്മ്മിന്ന ന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
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െഷി ിടങ്ങചള വനേമൃഖങ്ങളില്  നിന്ന് സംരക്ഷിന്ന ന്നതിന്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത്  

കപ്രാജക്ട് താാറാക്കി ിട്ടുണ്ട്.  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തികനാചടാെം 36 തകേശനരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  

കപ്രാജക്ട് താാറാക്കി ിട്ടുചണ്ടന്ന്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസര്  ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ―വനേമിത്ര‖ 

കപ്രാജക്ടിനാ ി  തൃശൂര്  ഡിവിഷ   ക ാറസ്റ്റ് ഒ ീസര്  8,60,91,000 രൂപയുകടയും   ാലന്ന ടി 

ഡിവിഷ   ക ാറസ്റ്റ് ഒ ീസര്  67,77,000 രൂപയുചടയും എസ്റ്റികമറ്റ് താാറാക്കി ിട്ടുണ്ട്. ഇ 

പദ്ധതി  ക ാറസ്റ്റ് ചഡവലപ്ചമെ് ഏജ സി  മുകകന നടൊക്കാനാണ് ഈകേശിന്ന ന്നത്. 

ആതിനാ ി ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം ബന്ധചെട്ട ക ാറസ്റ്റ് ഡിവിഷണല്  ഒ ീസര്മാര്ക്ക്    

വഔമാറി (Deposit) നടൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
   

4.56 തുമ്പമണ്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 07.12.2022 ചല ഔത്തം തുമ്പമണ്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

നരണസമിതിയുചട 03.11.2022 ചല 15(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം    (SRG 63/23 – CC/820/2022). 
 
 

വിഷ ം:- പാടകശകര സമിതിഔള്ക്ക് പമ്പ് ചസറ്റ് സ്ഥാപിന്ന കമ്പാള്  ഄനുബന്ധ 

സാധനങ്ങളുചട യൂണിറ്റ് ച ലവ് നിശ്ച ിന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

തുമ്പമണ്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ഇ വര്ഷം പാടകശകരങ്ങള്ക്ക് പമ്പ്ചസറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു 

നല്ഔാ   കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ആതിചെ യൂണിറ്റ് കഔാസ്റ്റ് 

ജില്ലാതലത്തില്  നിശ്ച ിക്കണചമന്നാണ് നിര്കേശിച്ചിരിന്ന ന്നത്. എന്നാല്  പമ്പ് ചസറ്റ് 

സ്ഥാപിന്ന ന്നതിന് ഄനുബന്ധ ഈപഔരണങ്ങള്  അവശേമാണ്. ഇ ഈപഔരണങ്ങളുചട യൂണിറ്റ് 

കഔാസ്റ്റ് എങ്ങചന നിശ്ച ിക്കണചമന്ന് മാര്ഗകരക ില്  പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പമ്പ് ചസറ്റികെയും 

ഄനുബന്ധ ഈപഔരണങ്ങളുകടയും വിവരം ആനി പറയുന്നതാണ്. 

Supply, Installation and commissioning of 10 HP Mono block centrifugal pump set with all 
accessories of size 150 x 150 mm including Panel Board, Foot valve, 7.5 mtrs suction hose (heavy 
duty) 30 mtrs delivery hose, 150mm G.I Bend, Hex Nipple hose clip, Electrical accessories as per IE 
rules including Labour charges, transportation etc.  

 

ആതിചെ യൂണിറ്റ് കഔാസ്റ്റ് നിശ്ച ിച്ചു നല്ഔണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .   
 

 

 

 

 

 

കപ്രാ.നം: 625/23 ഄടേല്   25,00,000/- രൂപ 
(വിഔസന ണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് വനേമിത്ര – ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔള്ക്ക് വിഹിതം നല്ഔല്  

കപ്രാ.നം: 68/23 ഄടേല്   2,00,000/- രൂപ 
(വിഔസന ണ്ട് – ജനറല് ) 

 
കപര് പാടകശകര സമിതിഔള്ക്ക് പമ്പ്ചസറ്റ് 
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4.57 കഔരള കസ്റ്ററ്റ് ചവ ര്ഹൗസിംഖ് കഔാര്െകറഷ   
കഔരള കസ്റ്ററ്റ് ചവ ര്ഹൗസിംഖ് കഔാര്െകറഷ   ച  ര്മാചെ 17.01.2023 ചല KSWC/CHM/HDPE 
Nodel/2022-23-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത്    (SRG 260/2023) 

 
 

വിഷ ം:- HDPE ച ടിച്ചട്ടിഔള്  കഔരള കസ്റ്ററ്റ് ചവ ര്  ഹൗസിംഖ് കഔാര്െകറഷനില്  നിന്ന് 

വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

പച്ചക്കറി െഷി കപ്രാം അാഹിെിന്ന ന്നതിനുകവണ്ടി High Density Polyethylene (HDPE) ച ടിച്ചട്ടിഔള്  

വാങ്ങുന്നതു സംബന്ധിച്ച ് തകേശസൃ ംനരണ വൄെ് ഈത്തവാ ിട്ടുണ്ട്. HDPE ഔചണ്ടയ്നറുഔള്  

തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങള്ന്ന ം െഷി നവനുഔള്ന്ന ം ചടണ്ടര്  നടപടി ടാചത കഔരള 

സംസ്ഥാന ചവ ര്  ഹൗസിംഖ് കഔാര്െകറഷനില്  നിനു.  വാങ്ങുന്നതിനു ഄനുമതി 

നല്ഔണചമനു. ം ആതിചെ കനാഡല്  ഏജ സി ാ ി KSWC ച  നി മിക്കണചമനു. ം 

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  
 
 

4.58 ചഔാറ്റനാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 26.12.2023 ചല ഔത്തം ഄനുബന്ധ കരകഔളും   

(SRG 120/2023  - CC/915/2022) 
 

വിഷ ം:-    ഄതിദരിദ്രരുചട ലിസ്റ്റില്ചെട്ടവര്ക്ക് ഈവണ്ടവണ്ടി വാങ്ങി നല്ൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

 
 

 

ഄതിദരിദ്രരുചട ലിസ്റ്റില്ചെട്ട ഗുണകനാതമാാവിന് വമകക്രാപ്ലാ   പ്രഔാരം നൂറു ശതമാനം 

സബ്സിഡിക ാചട ഈവണ്ടവണ്ടി വാങ്ങി നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

 

4.59. ചഔാറ്റനാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്    

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 26.12.2022- ചല ഔത്ത് (SRG 119/2023  - 

CC/916/2022) 
 

വിഷ ം:- ഄതിദരിദ്രരുചട ലിസ്റ്റില്  ഈള്ചെട്ടവര്ക്ക് അട് നല്ൄന്നത് 

സംബന്ധിച്ച ്   
 

 
 

 

കപ്രാ.നം: 233/23 ഄടേല്  60,000/-  രൂപ 
 വിഔസന ണ്ട് ജനറല്  10,000 രൂപ 
 കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം 50,000 രൂപ 

കപര് ഄതിദാരിദ്രേ നിര്മ്മാര്ജന വമകക്രാപ്ലാ   - ഈവണ്ടവണ്ടി വാങ്ങി 
നല്ഔല്   

കപ്രാ.നം: 239/23 ഄടേല്  60,000/-  രൂപ 
 വിഔസന ണ്ട് ജനറല്  10,000 രൂപ 
 കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം 50,000 രൂപ 
കപര് ഄതി ദാരിദ്രേ നിര്മ്മാര്ജന വമകക്രാ പ്ലാ   - അട് വിതരണം 
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ഄതിദരിദ്രരുചട ലിസ്റ്റില്ചെട്ട ഗുണകനാതമാാവിന് വമകക്രാ പ്ലാ   പ്രഔാരം നൂറു 

ശതമാനം സബ്സിഡിക ാചട അട് വാങ്ങി നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

 

4.60. ചഔാറ്റനാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്    

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 26.12.2022- ചല ഔത്്ത (SRG 121/2023  - 

CC/914/2022) 
 

വിഷ ം:- ഄതിദരിദ്രരുചട ലിസ്റ്റില്  ഈള്ചെട്ടവര്ക്ക് ചപട്ടിക്കട നല്ൄന്നത് 

സംബന്ധിച്ച ്   

 
 

 

 

ഄതിദരിദ്രരുചട ലിസ്റ്റില്ചെട്ട ഗുണകനാതമാാക്കള്ക്ക് കവണ്ടിയുളൃ വമകക്രാ പ്ലാനില്  

ചപട്ടിക്കട നല്ൄന്നത് ഈള്ചെടുത്തി ിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗകരക പ്രഔാരം നിന്നകശഷിക്കാര്ക്കാണ് ആതു 

നല്ഔാല്ലൃന്നത്. നൂറു ശതമാനം സബ്സിഡിക ാചട ആവര്ക്ക് ചപട്ടിക്കട നല്ഔാ   ഄനുമതി 

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  
 

4.61 ചഔാറ്റനാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത    

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 26.12.2022- ചല ഔത്ത് (SRG 122/2023  - 

CC/917/2022) 
 

വിഷ ം:- ഄതിദരിദ്രരുചട ലിസ്റ്റില്ചെട്ടവര്ക്ക് പശുവിചന വാങ്ങി നല്ൄന്നത് 

സംബന്ധിച്ച ്   

 
 

ഄതിദരിദ്രരുചട  ലിസ്റ്റില്  ഈള്ചെട്ട ഗുണകനാതമാാവിന് വമകക്രാപ്ലാ   പ്രഔാരം 

നൂറുശതമാനം സബ്സിഡിക ാചട പശുവിചന നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

4.62 ഈഴല്ലൄര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

കഔാട്ട ം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 03.01.2023 ചല ഔത്തഔളും (3 എണം) ഈഴല്ലൄര്  

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത നരണസമിതിയുചട 21.11.2022 ചല 1(9)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം   (SRG 

202/23- CC/962/22, SRG 203/23- CC/964/23, SRG 201/23 – CC/963/22) 
 

വിഷ ം:-    ചഔാവിഡ് പ്രതികരാധ പ്രവര്ത്തനത്തിനു ച ലവഴിച്ച തുഔ തിരിചഔ 

ലനിച്ചതുപക ാഖിച്ച ്മറ്റ് കപ്രാജടു നഔള്  എടുന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

കപ്രാ.നം: 232/23 ഄടേല്  60,000/-  രൂപ 
 വിഔസന ണ്ട് ജനറല്  10,000 രൂപ 
 കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം 50,000 രൂപ 
കപര് ഄതി ദാരിദ്രേ നിര്മ്മാര്ജന വമകക്രാ പ്ലാ   - ചപട്ടിക്കട വാങ്ങി  

നല്ഔല്  

കപ്രാ.നം: 240/23 ഄടേല്  60,000/-  രൂപ 
 വിഔസന ണ്ട് ജനറല്  10,000 രൂപ 
 കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം 50,000 രൂപ 
കപര് ഄതി ദാരിദ്രേ നിര്മ്മാര്ജന വമകക്രാ പ്ലാ   - പശു വിതരണം. 
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ചഔാവിഡ് പ്രതികരാധ പരിരക്ഷ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട നാഖമാ ി ചഡാമിസിലി റി 

ചഔാവിഡ് ചഔ ര്  ചസെര്  നടത്തിെിനാ ി വിഔസന  ണ്ടു (ജനറല്) വിനാഖത്തില്  1,50,755 

രൂപയും ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് കനാണ്കറാഡ് ജനത്തില്  1,34,560 രൂപയും തനതു ണ്ടിനത്തില്  

1,48,259 രൂപയും കപ്രാജക്ട് വച്ചു  ിലവഴിച്ചു. ഇ തുഔയുചട വിശദാംശങ്ങള്  ജില്ലാ ഔളക്ടര്ക്ക്   

നല്ഔി  പ്രഔാരം ച ലവാ  തുഔ പൂര്ണമായും റീെ് ച ത് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിനു ലനിച്ചു. ഇ 

തുഔ തനതു ണ്ട് ഄക്കൗണ്ടില്  സൂക്ഷിച്ചിരിന്ന ഔ ാണ്. ആതില്  വിഔസന ണ്ടില്  നിനു.  

ച ലവഴിച്ചതും തിരിചഔ ലനിച്ചതുമാ ി 1,50,755 രൂപ വഔ ിരുത്തി രണ്ടു കപ്രാജടു നഔളും 

ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് (കനാണ്കറാഡ് ) ആനത്തില്  ച ലവഴിച്ചതും തിരിചഔ ലനിച്ചതുമാ  

1,34,560 രൂപയും ഈപക ാഖിച്ച ്രു കപ്രാജടു നം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങള്  താചഴ ക ര്ന്ന നു. .  
 

കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  കപ്രാജക്ടിചെ കപര് ഄടേല്  

90/23 ഄതിദരിദ്രര്ക്കായുളൃ 
വമകക്രാ പ്ലാ   
ച ലല്ലൃഔള്  

1,00,755 രൂപ  
 
ച ലവഴിച്ച 
വിഔസന ണ്ട് 
തിരിചഔ ലനിച്ചത് 

188/23 ഄതി ദരിദ്രര്ന്ന ളൃ വീട് 
ചമ ിെന സ് 

50,000 രൂപ 

104/23 ഄേണവാടിഔളികലക്ക് 
ഈപഔരണങ്ങള്  വാങ്ങല്  

1,34,560 രൂപ ച ലവഴിച്ച 
ചമ ിെന സ് 
ഗ്രാെ് കനാണ്  
കറാഡ് തിരിചഔ 
ലനിച്ചത് 

 

മറ്റു വിഔസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് മാറ്റിവച്ച വിഹിതമാണ് ചഔാവിഡ് പ്രതികരാധ 

പ്രവര്ത്തനത്തിനുപക ാഖിച്ചചതനു. ം ഄതിനാല്  തിരിചഔ ലനിച്ച തുഔ ഈപക ാഖിച്ച ്താാറാക്കി 

മുഔളില്  പറഞ്ഞ കപ്രാജടു നഔള്ക്ക് ഄനുമതി നല്ഔണചമനു. ം ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

4.63 ഔരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 30.11.2022 ചല ഔത്തം വികല്ലജ് എക്സ്റ്റ ഷ   ഒ ീസറുചട 
26.11.2022 ചല റികൊര്ട്ടും, ഔരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത നരണസമിതിയുചട 19.09.2022 ചല 4/4-ാാാം 
നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം    (SRG 8/23 – CC/706/2022). 

 
 

വിഷ ം:- വല ് നവനപദ്ധതി പ്രഔാരം ഗുണകനാതമാാക്കള്ക്ക് തുഔ നല്ൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

 

 

താചഴെറയുന്ന വല ് ഗുണകനാതമാാക്കള്ക്ക് നവന നിര്മ്മാണത്തിനുളൃ വിഹിതം 

നല്ൄന്നതിന് ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം (2021-22) ട്ടൃഷറി ില്  ബില്  സമര്െിച്ചിരുനു. . എന്നാല്  

കപ്രാ.നം: 29/22 ഄടേല്   12,66,400/- രൂപ 
 എസ്.സി.പി 9,66,400 രൂപ 
 കലാക്ക് പഞ്ചായ്ത്ത് വിഹിതം 1,00,000 രൂപ 
 സംസ്ഥാന വിഹിതം 2,00,000 രൂപ 
കപര് വല ് മിഷ   എസ്.സി 
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ആവരുചട ബാേ് ഄക്കൗണ്ട് കരകചെടുത്തന്നതില്  പിശൄ സംനവിച്ചതിനാല്  തുഔ 

ഗുണകനാതമാാക്കളുചട ഄക്കൗണ്ടികലക്ക് കപാ ില്ല. ഇ തുഔ മറ്റ് വേതമാിഔളുചട ഄക്കൗണ്ടികലക്ക് 

കപാ ിട്ടിചല്ലനു. ം ട്ടൃഷറി കരകഔള്  പ്രഔാരം ―Back to Government‖ എനു. ം ―CN Return‖ എനു. മാണ് 

കരകചെടുത്തി ിരിന്ന ന്നചതന്ന് വികല്ലജ് എക്സ്റ്റ ഷ   ഒ ീസര്  ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവര്ന്ന     

നല്കഔണ്ട ധനസഹാ ം ഇ വര്ഷം നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  
 

ക്രമ 
നമ്പര്  

കപര് ട്ടൃഷറി ില്  നിന്ന് മാറാത്ത തുഔ 

1 ശ്രീമതി. ഔലോണി. ചഔ 35,000 രൂപ 
2 ശ്രീമതി ഄനിത 50,000 രൂപ 
3 ശ്രീ. സുകരന്ദ്ര   4,240 രൂപ 

 
 

4.64  ചവളര്   ഗ്രാമ പഞ്ചാ ത്ത്  

 ചവളര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് പ്രസിഡെിചെ ഔത്തം (ലനിച്ചത് 16.01.2023) ചവളര്  
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത നരണസമിതിയുചട  07.10.2022-ചല 1(2) –ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം, 
29.10.2022-ചല 6(2) –ാാാം നമ്പര്   തീരുമാനല്ലൃം   (SRG 81/2023) 
  

(1) വിഷ ം:- SNDP തണിെളൃി കറാഡ് ൄഴിെളൃ നാഖം  പാര്ശൃനിത്തി – 

ചഡ്ര ികനജ്  നിര്മ്മാണത്തിചെ ബില്  തുഔ നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്  
 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 2020-21 വര്ഷം SNDP തണിെളൃി കറാഡ് ൄഴിെളൃി നാഖം പാര്ശൃനിത്തി 

– ചഡ്ര ികനജ് നിര്മ്മാണത്തിന്  കപ്രാജക്ട് എടുത്തിരുനു. . പാര്ട്ട് ബില്  അ ി 80,169 രൂപ 

നല്ഔി. വ നല്  ബില്  തുഔ ാ  89,412 രൂപ  നല്ൄന്നതിന് 31.03.2021-ല്  ബില്  

താാറാക്കി ട്ടൃഷറി ില്  നല്ഔി. എന്നാല്  ബില്  ഔരാറുഔാരചെ ഄക്കൗണ്ടില്  

ക്രഡിറ്റാ ില്ല. സുകലക ില്  ച ലല്ലൃം കരകചെടുത്തി ിട്ടില്ല. പിന്നീട് െില്  ഒവറാക്കി ില്ല. 

െില്ഒവറാ ി ഇ കപ്രാജക്ട് ഈള്ചെടുത്തി തുഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി 

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
   

 

(ii) വിഷ ം:- ഹിന്ദുസ്ഥാ   നൂസ് പ്രിെ് , KPPL ചഔട്ടിടങ്ങളുചട നിൄതി പിരിവ് 

സംബന്ധിച്ച ് 

ഹിന്ദുസ്ഥാ   നൂസ് പ്രിെ്  ാക്ടറി പ്രവര്ത്തിച്ചുചഔാണ്ടിരിന്ന ന്നകൊളെളൃ നിൄതി 

ൄടിേിഔയുണ്ട്. ആത് RR നടപടി ികലക്കായ് ഔടന്നിട്ടുണ്ട്. HNL ല്  നിന്ന്  ചഔട്ടിടങ്ങള്  KPPL-ല്  

ഏചറ്റടുത്തകൊള്  ഈടമസ്ഥത സംബന്ധിച്ച ്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  മാറ്റം വരുത്താത്തതിനാല്  

തനത്  ണ്ടില്  ൄറല്ലൃ വരുനു. ണ്ട്. ആതു പരിഹരിന്ന ന്നതിന് നടപടി സൃീഔരിക്കണചമന്നാ 

വശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 

4.65 മുതുമല ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 22.12.2022 ചല ഔത്തം മുതുമല ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 
നരണസമിതിയുചട 08.12.2022 ചല 11(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം    (SRG 85/2023- CC/912/2022) 

 
 

വിഷ ം:- അദില ചഷറി   എന്ന ൄട്ടിക്ക് നിന്നകശഷി കസ്കാളര്ഷിെ് നല്ൄന്നത് 

സംബന്ധിച്ച ്
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മുതുമല ഗ്രാമപഞ്ചാത്തില്  2021-22 വര്ഷം അദില ചഷറി   എന്ന ൄട്ടിക്ക് നിന്നകശഷി 

കസ്കാളര്ഷിെ് നല്ൄന്നതിന് 23,600 രൂപയുചട ബില്  ട്ടൃഷറി ില്  സമര്െിചച്ചേിലം 

ഗുണകനാതമാാവിചെ ഄക്കൗണ്ടില്  തുഔ ചക്രഡിറ്റ് അഔാചത ഖവചണ്ണൃെ് ഄക്കൗണ്ടികലക്ക് 

തിരിചഔ ചക്രഡിറ്റ് ച ാചെട്ടു. ഇ തുഔ ഗുണകനാതമാാവിന് തിരിചഔ ലനേമാൄന്നതിന് നടപടി 

സൃീഔരിക്കണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

 

4.66 തൃക്കരിപ്പൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

ഔാസര്കഔാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 20.12.2022 ചല ഔത്ത്    (SRG 91/2023- CC/839/2023) 
 
 

വിഷ ം:- വല ് മിഷ   പദ്ധതി ിചല ഗുണകനാതമാാവിനു തുഔ നല്ൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

തൃക്കരിപ്പൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 2021-22 വര്ഷത്തില്  വല ് നവനപദ്ധതി 

ഗുണകനാതമാാവാ  ശ്രീമതി. ൄലസു വി.ചഔ. ക്കായ് നവന നിര്മ്മാണത്തിചെ ഖുവാ  1,00,000 

രൂപ നല്ൄന്നതിന് 30.03.2022 ന് ബില്  ട്ടൃഷറി ില്  സമര്െിച്ചിരുനു. . ബില്  പാസാച േിലം 

ഇ തുഔ ഖവചണ്ണൃെ് ഄക്കൗണ്ടികലക്ക് കപാ ി. ഇ തുഔ ഇ വര്ഷം ഗുണകനാതമാാവിന് 

നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 
 

4.67 ചവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്    

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 27.12.2022 ചല ഔത്്ത (SRG 163/23 – CC/926/22) 
 

വിഷ ം:- ചവറ്റിനറി അശുപത്രി ികലക്കായ് ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം മരുനു.  വാങ്ങി തിചെ 

ബില്തുഔ നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.്    
 

 
 

ചവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല ചവറ്റിനറി അശുപത്രി ികലക്കായ് മരുനു.  ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം   

ചടണ്ടര്  നടപടി ിഭിചട വാങ്ങി. അചഔ ബില്  തുഔ 4,05,000 രൂപ. ആതിചെ ബില്  30.03.2022 ല്  

തിരൂര്  സബ് ട്ടൃഷറി പാസോാക്കിച േിലം സ്ഥാപനം നല്ഔി  ഄക്കൗണ്ട് നമ്പര്  

റോക്കചെട്ടതാ തിനാല്  തുഔ സ്ഥാപനത്തിന് ലനിച്ചില്ല. ഇ തുഔ സര്ക്കാര്  ഄക്കൗണ്ടികലക്ക് 

തിരിചഔ കപാ ി. ആത് സര്ക്കാരിചെ ബന്ധചെട്ട ശീര്ഷഔത്തില്  വരല്ലൃവച്ചിട്ടുചണ്ടന്ന് 

കപ്രാ.നം: 39/23 ഄടേല്   75,58,133/- രൂപ 
 വിഔസന ണ്ട് ജനറല്  30,58,133 രൂപ 
 സംസ്ഥാന വിഹിതം 15,00,000 രൂപ 
 കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം 5,00,000 രൂപ 
 ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം 10,00,000 രൂപ 
 കലാണ്  വിഹിതം 15,00,000 രൂപ 
കപര് വല ് മിഷ   2021-22  

കപ്രാ.നം: 146/22 ഄടേല്  4,05,000/-  രൂപ 
(ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് – കനാണ്  കറാഡ്) 

കപര് ചവറ്റിനറി ഡിചെ സറി ികലക്കായ് മരുനു.  വാങ്ങല്  
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സാക്ഷേപത്രം ലനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ സാഹ രേത്തില്  ഇ തുഔ ബന്ധചെട്ട സ്ഥാപനത്തിന് 

നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  
 

4.68  വണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 08.12.2022 ചല ഔത്തം വണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്  

നരണസമിതിയുചട 15.11.2022 ചല 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം   (SRG 69/2023- CC/845/22)  
 

വിഷ ം:- പട്ടിഔവര്ഗ വിനാഖത്തിചല വക ാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  നിനു. ം ഔട്ടില്  നില്ഔി ിട്ടുളൃ വക ാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക ടി 

നല്ൄന്നതിന് വാര്ഷിഔ പദ്ധതി ില്  കപ്രാജക്ട് ഈള്ചെടുത്തി ിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി 

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  
  

 

4.69 വണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 08.12.2022 ചല ഔത്തം വണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 
നരണസമിതിയുചട 15.11.2022 ചല 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം   (SRG 113/2023 – CC/843/2022) 

 
 

വിഷ ം:- ചപാതുവിനാഖത്തിചല വക ാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക വാങ്ങി നല്ൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  നിനു. ം ഔട്ടില്  നല്ഔി ിട്ടുളൃ വക ാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക നല്ൄന്നതിന് 

വാര്ഷിഔ പദ്ധതി ില്  കപ്രാജക്ട് ഈള്ചെടുത്തി ിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

4.70 വണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 8.12.2022 ചല ഔത്തം വണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 
നരണസമിതിയുചട 15.11.2022 ചല 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 112/2023 – CC/843/2022) 

 
 

വിഷ ം:- പട്ടിഔജാതി വിനാഖത്തിചല വക ാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക വാങ്ങി നല്ൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

കപ്രാ.നം: 228/23 ഄടേല്  2,00,000/- രൂപ 

(റ്റി.എസ്.പി) 

കപര് ഔട്ടില്  നല്ഔി  വക ാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക – പട്ടിഔവര്ഗം 

കപ്രാ.നം: 222/23 ഄടേല്   2,80,000/- രൂപ 
(വിഔസന ണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് ഔട്ടില്  നല്ഔി ിട്ടുളൃ വക ാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക – ജനറല്   

കപ്രാ.നം: 224/23 ഄടേല്   2,00,000/- രൂപ 
(എസ്.സി.പി) 

കപര് ഔട്ടില്  നല്ഔി ിട്ടുളൃ വക ാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക – പട്ടിഔജാതി 
വിനാഖം  
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ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  നിന്ന് ഔട്ടില്  നല്ഔി ിട്ടുളൃ വക ാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക 

നല്ൄന്നതിന് വാര്ഷിഔ പദ്ധതി ില്  കപ്രാജക്ട് ഈള്ചെടുത്തി ിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി 

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  
 

4.71 ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡ റക്ടര്  
ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡ റക്ടറുചട 24.01.2023 ചല 5165/m/2021/KSHO നമ്പര്  ഔത്തം 

ഄനുബന്ധ ൄറിപ്പും   (SRG 194/23). 
 

 

i) വിഷ ം:- ൄടുംബശ്രീ- രംഖശ്രീ തീക റ്റര്  ഗ്രൂെിചന IEC പ്രവര്ത്തനങ്ങ 

ള്ക്കാ ി ഈപക ാഖിന്ന ന്നത് സംബന്ധിച്ച  ്
 
 

ൄടുംബശ്രീയുചട കനതൃതൃത്തില്  രൂപചെടുത്തി  വനിതഔള്  മാത്രം ഈള്ചക്കാളൄന്ന 

തീക റ്റര്  ഗ്രൂൊണ് രംഖശ്രീ. ഔലാ സാംസ്കാരിഔ കമകല ില്   സ്ത്രീഔളുചട പോളിത്തം 

ഈറൊന്ന ന്നതിനും സ്ത്രീ ഔലാഔാരിഔള്ക്ക് ഄവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടിന്ന ന്നതിനും സാമൂഹേ 

പ്രതിബദ്ധതക ാചട പ്രവര്ത്തിന്ന ന്ന ഗ്രൂപ്പുഔളാണ് ആവ. 14 ജില്ലഔളിലം രംഖശ്രീ 

പ്രവര്ത്തിന്ന നു. ണ്ട്. പ്ര രണല്ലൃം ഄവകബാധ പ്രവര്ത്തനല്ലൃമാ ി ബന്ധചെട്ട സക്ശങ്ങള്  

വിവിധ ഔലാരൂപങ്ങളിഭിചട ഄവതരിെിന്ന ഔ ാണ് രംഖശ്രീ ച ്യുനന്നത്. ഄംഖങ്ങള്ക്ക്   

വരുമാന മാര്ഗം എന്നതിനപ്പുറം ഔലാരംഖത്തം ചപാതു ആടങ്ങളിലം സ്ത്രീഔളുചട സാന്നിധേം 

ഈറൊന്ന ഔ എന്ന ലക്ഷേം ടി ഇ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  വഴി നടെിലാക്കാ   സാധിന്ന നു. . ആവ 

പരിഖണിച്ച ് സര്ക്കാര്  വൄപ്പുമാ ി ബന്ധചെട്ട ഐ.ആ.സി. (Information Education                                                                                                                                                                                                                                  

& Communication) പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ൄടുംബശ്രീ രംഖശ്രീ ഗ്രൂപ്പുഔചള ഈപക ാഖചെടുത്ത 

ന്നതിന് ഄനുമതി നല്ഔണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .   
 

(ii)   വിഷ ം:- ഄട്ടൊടി – ഔമ്മൂണിറ്റി ഔിച്ച   നടത്തിെിചെ ൄടിേിഔ തുഔ 

ഄനുവദിന്ന ന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

ഄട്ടൊടി ിചല കപാഷഔാഹാരന്ന റവ് പരിഹരിന്ന ഔ എന്ന ലക്ഷേകത്താടു ടി 

നടെിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതി ാണ് ഔമ്മൂണിറ്റി ഔിച്ച  . 2013 – 14 ഔാലഗട്ടത്തിചല 

ശിശുമരണല്ലൃമാ ി ബന്ധചെട്ടാണ് ഔമ്മൂണിറ്റി ഔിച്ച   നിലവില്  വന്നത്. നക്ഷേ സുരക്ഷയും 

കപാഷഔാഹാരല്ലൃം ഈറൊന്ന ഔ എന്നതാണ് ഇ പദ്ധതിയുചട ലക്ഷേം. തുടക്കത്തില്  

ഐ.സി.ഡി.എസ് നടെിലാക്കി ിരുന്ന ഇ പദ്ധതി 2015 ല്  ൄടുംബശ്രീക്ക് വഔമാറു 

ഔ ാ ിരുനു. . ഖര്നിണിഔള്, മുലയൂട്ടുന്ന ഄമ്മമാര്, ൄട്ടിഔള്, ഔൗമാര പ്രാ ക്കാര്, മാനസിഔ 

കരാഖിഔള്, വിധവഔള്, ഔിടപ്പുകരാഖിഔള്, ല്ലദ്ധര്  എന്നിവരാണ് ഔമ്മൂണിറ്റി ഔിച്ചണിചല 

ഗുണകനാതമാാക്കള്. ആതില്  ൄട്ടിഔള്ന്ന ം ഖര്നിണിഔള്ന്ന ം മുലയൂട്ടുന്ന ഄമ്മമാര്ന്ന ം മാനസിഔ 

കരാഖിഔള്ന്ന ം ഔിടപ്പുകരാഖിഔള്ന്ന ം രണ്ടു കനരല്ലൃം മറ്റുളൃവര്ക്ക് രു കനരല്ലൃം അണ് ഔമ്മൂണിറ്റി 

ഔിച്ചണില്  നിനു. ം നക്ഷണം നല്ൄന്നത്.  

ൄടുംബശ്രീ ഄ ല്ക്കൂട്ടങ്ങള്  അണ് ഉരുഔളില്  ഔമ്മൂണിറ്റി ഔിച്ച   

പ്രവര്ത്തിെിന്ന ന്നത്. സവപ്ലകഔാ നിര്കേശ പ്രഔാരം ഄട്ടൊടി മാകവലി കസ്റ്റാറില്  നിന്നാണ് 
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ഔമ്മൂണിറ്റി ഔിച്ചനുളൃ സാധനങ്ങള്  മു ര്  ഄടിസ്ഥാനത്തില്  ലനേമാന്ന ന്നത്. 

സാധനങ്ങളുചട വില ൄടുംബശ്രീ സവപ്ലകഔായ്ക്ക നല്ൄനു. . നക്ഷണം പാഔം ച ്യുനന്നതിനുളൃ 

ലി, പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്നതിനുളൃ ച ലവ്, വിറഔിചെ ച ലവ് എന്നിവ പാഔം ച ്യുനന്ന 

ഄ ല്ക്കൂട്ടത്തിനാണ് നല്ൄന്നത്.  

ൄടുംബശ്രീ മിഷ   താാറാന്ന ന്ന വാര്ഷിഔ ബജറ്റ് പ്രഔാരം സാമൂഹേ നീതി വൄപ്പും 

പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്പും 60:40 എന്ന ഄനുപാതത്തില്  പണം നല്ഔി ാണ് ഔമ്മൂണിറ്റി 

ഔിച്ച   പദ്ധതി നടൊന്ന ന്നത്. ഔമ്മൂണിറ്റി ഔിച്ചചെ സുഖമമാ  പ്രവര്ത്തനത്തിന് താചഴ 

പറയുന്നവ പരിഖണിക്കണ ചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 

i. ഔമ്മൂണിറ്റി ഔിച്ച   പ്രവര്ത്തനത്തില്  നാളിതുവചര വന്ന ച ലല്ലൃഔളുചട തുഔ 

ബന്ധചെട്ട രണ്ടു വൄപ്പുഔളും ൄടുംബശ്രീക്ക് ഄനുവദിച്ചു നല്ഔണചമന്ന അവശേം. 

ൄടിേിഔ വിവരങ്ങള്  (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022 ഏപ്രില്  01 മുതല്  ചസപ്റ്റംബര്  30 വചര) 

വനിതാ ശിശുകക്ഷമ വൄെ് (60%), പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄെ് (40%) 

നമ്പര്  വര്ഷം പദ്ധതി 

ച ലവ് 

വനിതാ ശിശുകക്ഷമ വൄെ് (60%) പട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄെ് 

(40%) 

ലനികക്ക
ണ്ട തുഔ 

ലനിച്ച 
തുഔ 

ലനിക്കാ   
ബാക്കിയു
ളൃ തുഔ 

ലനികക്ക
ണ്ട തുഔ 

ലനിച്ച 
തുഔ 

ലനിക്കാ   
ബാക്കിയുളൃ 
തുഔ 

1 2019-20 ചല 
വിഹിതം 

10,65,03,479 6,39,02,087 3,44,05,920 2,94,96,167 4,26,01,391 4,26,01,391 0 

2 2020-21 ചല 
വിഹിതം 

9,38,87,534 5,63,32,520 5,63,32,520 0 3,75,55,013 2,33,82,760 1,41,72,253 

3 2021-22 ചല 
വിഹിതം 

7,76,04,365 4,65,62,619 4,17,96,721 47,65,898 3,10,41,746 2,78,64,481 31,77,265 

4 2022 
ഏപ്രില്  01 
മുതല്  2022 
ചസപ്റ്റംബ
ര്  30 വചര  

3,92,75,399 2,35,65,239 0 2,35,65,239 1,57,10,159 0 1,57,10,159 

അചഔ 19,03,62,467 13,25,35,162 5,78,27,305 12,69,08,312 9,38,48,632 3,30,59,678 

 

ii. ൄടുംബശ്രീ ഄ ല്ക്കൂട്ടങ്ങള്ക്ക് ബാധഔമാൄന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാ  പാ ഔക്കൂലി, 

വിറഔ്, പച്ചക്കറി എന്നിവയുചട വില വര്ദ്ധനവിഭിചട വന്ന ഄധിഔ ച ലവ് 

പരിഹരിന്ന ന്നതിന് ആടചപടല്  കവണചമന്ന അവശേം.  

iii. ഔമ്മൂണിറ്റി ഔിച്ച   പ്രവര്ത്തിെിന്ന ന്നതിനുളൃ ചഷകളുടഔളുചട പൂര്ത്തീഔരണം 

ചതാഴിലറപ്പു പദ്ധതി പ്രഔാരം നടെിലാന്ന ന്നതിന് നിര്കേശം നല്ഔണചമന്ന അവശേം 

iv. ഔാലാഔാലങ്ങളാ ി ഈപക ാഖിന്ന ന്ന പാത്രങ്ങള്, ഄനുബന്ധ ഈപഔരണങ്ങള്  എന്നിവ 

മാറ്റി പുതി വ വാങ്ങിച്ച ് ഔമ്മൂണിറ്റി ഔിച്ചണ്  പൂര്ണ സജമാന്ന ന്നതിന് ആടചപടല്  

കവണചമന്ന അവശേം 
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4.72 അല ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്   
ബഹു. ച ങ്ങന്നൂര്  MLAയുചട  17.11.2022-ചല MLA CGNR 260/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം  
സര്ക്കാരിചെ 11.01.2023-ചല LSGD/DA2/121/2021/LSGD നമ്പര്  ഔത്തം കഔാഒര്ഡികനഷ   
ഔമ്മിറ്റിയുചട  18.12.2021-ചല ക ാഖ തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 143/2023) 
 
 

വിഷ ം:- അല ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  പൂമലച്ചാല്  ടൂറിസം കപ്രാജക്ട്  

നടൊന്ന ന്നത് സംബന്ധിച്ച ് 
 

 

അല ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല പൂമലച്ചാല്  ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക്  ഄനുമതി നല്ഔണചമന്ന 

അവശേം കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുചട 18.12.2021-ചല ക ാഖത്തില്  പരിഖണിച്ചിരുനു. .  

ധനകസ്രാതസോടക്കമുളൃ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങള്  ആല്ലാത്തതിനാല്  വിശദമാ  കപ്രാജക്ട് താാറാക്കി  

ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിക്ക് നല്ഔാനും ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത്,  കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് വിഹിതം 

ഈള്ചെടുത്തന്നത് പരിഖണിക്കാനും ടൂറിസം വൄെിചെ  ധനസഹാ ം ലനിന്ന ന്നതിചെ സാധേത 

പരികശാധിക്കാനും കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിക ാഖം നിര്കേശിച്ചിരുനു. . ഇ പദ്ധതി 

പൂര്ണമായും ടൂറിസം വൄെിചെ  ധനസഹാ കത്താചട നടൊന്ന ന്ന പദ്ധതി അ തിനാല്  

അല ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  ഇ പദ്ധതി നടൊന്ന ന്നതിന്  തകേശസൃ ംനരണ വൄെിചെ 

 കഥഷ്ടാനുമതി മാത്രം മതിച ന്ന് ഄറി ിച്ചുചഔാണ്ട് 18.12.2021-ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി 

തീരുമാനം റദ്ദു ച ാണചമന്ന്  അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  ആതിനാ ി  4.26 കഔാടി രൂപ  

ച ലവഴിച്ചാണ്  ടൂറിസം വൄെ്  പദ്ധതി നടൊന്ന ന്നത്. 
 

 

4.73  ക ംബര്  ഒ ് മുനിസിെല്  ച  ര്ചമ , കഔരള 

കഔരള ക മ്പര്  ഒ ് മുനിസിെല്  ച  ര്മാചെ 07.01.2023 ചല ഔത്ത്  (SRG 49/2023).  
 

വിഷ ം:- മുനിസിൊലിറ്റിഔളിചല ഄദ്ധേക്ഷോര്ക്ക് വാഹനം വാങ്ങുന്നതു 

സംബന്ധിച്ച ്
 

മുനിസിൊലിറ്റിഔളിചല ഄദ്ധേക്ഷോര്ക്ക് നിലവില്  ഓകദോഖിഔ അവശേത്തിന് 

വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് ഄനുവദിച്ചിട്ടുളൃ പരമാവധി തുഔ 13.00 ലക്ഷം രൂപ ാണ്. ആതു 20.00 

ലക്ഷം രൂപ ാ ി വര്ദ്ധിെിക്കണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 

   

4.74 പുലാമകന്താള്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

 മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 14.12.2022 ചല ഔത്്ത   (SRG 102/23 – CC/871/2022). 
 

വിഷ ം:- ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചെ ഒ ീസ് അവശേത്തിന് ആലക്ട്രിഔ് സ്കൂട്ടര്  വാങ്ങുന്നത് 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

പുലാമകന്താള്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല ഈകദോഖസ്ഥര്ക്ക്  ീല്ഡ് പരികശാധനയ്ക്കം മറ്റും രു 

ആലക്ട്രിഔ് സ്കൂട്ടര്  വാങ്ങാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
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4.75 പളൃിച്ചല്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത  
പളൃിച്ചല്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത പ്രസിഡെിചെ 09.01.2023 ചല ഔത്തം പളൃിച്ചല്  
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത നരണസമിതിയുചട 16.09.2022 ചല 2(35)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 
41/23) 
 

വിഷ ം:- പളൃിച്ചല്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിന് പുതി  വാഹനം വാങ്ങുന്നതു 

സംബന്ധിച്ച ്  
 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്  ആകൊള്  ഈപക ാഖിന്ന ന്ന 10 വര്ഷം പഴക്കമുളൃ മഹീന്ദ്ര 

കസ്കാര്പിക ാ വാഹനം ഄസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീ ര്ക്ക് വഔമാറിചഔാണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിന് 

പുതി  വാഹനം വാങ്ങാ   ഄനുമതി നല്ഔണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 
 

4.76 പൂവാര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

തിരുവനന്തപുരം പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 24.12.2022 ചല ഔത്തം പൂവാര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

നരണസമിതിയുചട 24.11.2022 ചല 2(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 126/23 – CC/831/22) 
 

വിഷ ം:- ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ഒ ീസ് അവശേത്തിന് ആരു  ക്ര വാഹനം 

വാങ്ങിന്ന ന്നത് സംബന്ധിച്ച .് 
 

 
 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് എഞ്ചിനീ റിംഖ് വിനാഖത്തിന് ഓകദോഖിഔ അവശേത്തിന് രു 

വാഹനം വാങ്ങി നല്ൄഔക ാ വാടഔക്കായ് നല്ൄഔക ാ ച ാണചമന്ന് ഄസിസ്റ്റെ് 

എഞ്ചിനീ ര്  അവശേചെട്ടിട്ടുണ്ട്. തനതു ണ്ട് ൄറവാ തിനാല്  എഞ്ചിനീ റിംഖ് വിനാഖത്തിന് 

ഓകദോഖിഔാവശേത്തിന് ആരു  ക്രവാഹനം വാങ്ങി നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  

 

4.77  അര്ട്ടിസാ സ് ചഡവലപ്ചമെ്  കഔാ-ഒെകററ്റീവ് ലിമിറ്റഡ് കഔരള 

അര്ട്ടിസാ സ് ചഡവലപ്ചമെ് കഔാഒെകററ്റീവ് കഔരള (ARTCO) ച  ര്മാചെ 15.12.2022 
ചല GEN/ARTCO/656/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുചട 14.09.2021 
ചല ക ാഖ തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 1426/22)  
 

വിഷ ം:- ARTCO-ച  ഄേണവാടിഔളുചട ആെീരി ര്  പ്രവര്ത്തിഔള്  ചടണ്ടര്  ടാചത 

ച ാാനുളൃ ഏജ സി ാ ി നിശ്ച ിന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

ആെീരി ര്  പ്രല്ലത്തിഔള്  ച ാാനുളൃ ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ സി ാ ി ARTCO ച  

ഄംഖീഔരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ARTCO ച  ഄേണവാടിഔളുചട ആെീരി ര്  വര്ന്ന ഔളുചട കനാഡല്  

ഏജ സി ാ ി ഄംഖീഔരിക്കണചമന്ന്  ARTCO അവശേചെട്ടിരുനു. ചവേിലം 10.02.2021 ചല 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി ക ാഖം (കണ്ഡിഔ  4.32) ഄംഖീഔരിച്ചില്ല. എന്നാല്  ARTCO ച  

ഄക്രഡിറ്റഡ് ഏജ സി ാ ി ധനവൄെ് ഄംഖീഔരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാല്  ഄേണവാടിഔളുചട 

ആെീരി ര്  വര്ന്ന ഔള്  ചടണ്ടര്  ടാചത ARTCO ച  ഏല്പിന്ന ന്നതിന് ക ാഖം ഄനുമതി നല്ഔി. 

കപ്രാ.നം: 244/22 ഄടേല്  1,15,000/-  രൂപ 
(വിഔസന ണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് പഞ്ചാ ത്ത് അവശേത്തിനാ ി ആരു  ക്ര വാഹനം വാങ്ങല്   
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ആതനുസരിച്ച ് 30.03.2021 ചല 819/21/തസൃനവ നമ്പര്  പ്രഔാരം ഈത്തരല്ലൃ പുറചെടുവിന്ന ഔയും 

ച തു. . എന്നാല്  ഇ ഈത്തരവ് കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുചട 14.09.2021 ചല ക ാഖ 

തീരുമാന പ്രഔാരം (കണ്ഡിഔ 4.62(2) റദ്ദു ച ്യുനഔയും ആതനുസരിച്ച ് 29.11.2021 ല്  

2414/21/തസൃനവ നമ്പര്  പ്രഔാരം ഈത്തരവ് പുറചെടുവിന്ന ഔയും ച തു. . ഇ ഈത്തരല്ലൃ  

വന്നതിനാല്   തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങളില്  ഄവേതമായുചണ്ടന്ന് ടിണ്ടിക്കാണിച്ച ് ആതു റദ്ദു 

ച ാണചമനു. ം 30.03.2021 ചല ഈത്തരല്ലൃ പുനഃസ്ഥാപിക്കണചമനു. ം അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  
  
4.78  പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി 

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഔളക്ടറുചട 26.12.2022 ചല RO1-601/2022/DPC/DPO/PTA നമ്പര്  ഔത്ത്   

(SRG 172/23)  
 

വിഷ ം:- ഖാര്ഹിഔ  കസാഔ്പിറ്റ് നിര്മ്മാണത്തിചെ വാലുകവഷ   എടുന്ന ന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

സമ്പൂര്ണ ശു ിതൃ പദ്ധതിയുചട നാഖമാ ി പത്തനംതിട്ട ജില്ല ില്  

തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങള്  ഇ വര്ഷം ഖാര്ഹിഔ കസാഔ്പിറ്റ് നിര്മ്മാണത്തിന് കപ്രാജക്ട് 

നടൊന്ന നു. ണ്ട്. ഇ പ്രല്ലത്തി പൂര്ത്തീഔരിച്ചതിനുകശഷം തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങളിചല 

എഞ്ചിനീ ര്മാരാണ് വാലുകവഷ   എടുന്ന ന്നത്. തകേശസൃ ംനരണസ്ഥാപനങ്ങളിചല 

എഞ്ചിനീ ര്മാര്ക്ക് കജാലി നാരം ടുതലാ തിനാല്  വാലുകവഷ   എടുക്കാ   ബുദ്ധിമുട്ട് 

കനരിടുനു. . ഄതിനാല്  കസാഔ്പിറ്റ് നിര്മ്മിന്ന ന്നതിചെ വാലുകവഷ   എടുക്കാനുളൃ ചുമതല 

MGNREGS എഞ്ചിനീ ര്ക്ക് നല്ൄന്നത് പരിഖണിക്കണചമന്ന് അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . ജില്ലാ 

അസൂത്രണ സമിതിയുചട കനതൃതൃത്തില്  17.12.2022 ല്  നടന്ന ഄവകലാഔന ക ാഖത്തില്  

തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങളുചട ഄദ്ധേക്ഷോര്  ഄനിപ്രാ ചെട്ട പ്രഔാരമാണ് ഇ അവശേം 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുചട പരിഖണന ക്ക് നല്ഔി ിരിന്ന ന്നത്. 

 

4.79  ചഔാല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്്ത 

ചഔാല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് പ്രസിഡെിചെ 19.10.2022 ചല A2-4040/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്്ത   
(SRG 1405/22-  LSGD – DA1/370/2022- LSGD )  
 

വിഷ ം:- വിവിധ കപ്രാജടു നഔള്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തിന് കനരിട്ടു നടൊക്കാ   

ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.്  
 

താചഴ പറയുന്ന പദ്ധതിഔള്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തിന് കനരിട്ടു നടൊക്കാ   ഄനുമതി 

നല്ഔണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

i. ബിരുദ/ബിരുനാനന്തര/ചപ്രാ ഷണല്  കഔാഴ്സുഔളില്  പഠിന്ന ന്ന പട്ടിഔജാതി 

വിനാഖത്തില്ചെട്ട വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ചമറികറ്റാറി സ് കസ്കാളര്ഷിെ് 
 

ഔഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിഔ വര്ഷം (2021-22) ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് 93.00 ലക്ഷം രൂപ 

വഔ ിരുത്തി 350 ഒളം വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കസ്കാളര്ഷിെ് നല്ഔി. 200 ഒളം വിദോര്ഥിഔളുചട 

ഄകപക്ഷ സാമ്പത്തിഔ വര്ഷാവസാനമാണ് ലനിച്ചചതന്നതിനാല്  കസ്കാളര്ഷിെ് നല്ഔാ   
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ഔഴിഞ്ഞില്ല. പതിനാലാം പഞ്ചവം അര പദ്ധതി മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തഔള്ന്ന ം   

നഖരസനഔള്ന്ന മാണ് കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുക്കാല്ലൃന്നത്. ഇ കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്തിന് 

ഏചറ്റടുക്കാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  
 

ii. കസ്റ്ററ്റ് വലബ്രറി ഔൗണ്സിലിചെ ഄംഖീഔാരമുളൃ ഗ്രഥശാശാലഔള്ക്ക് ലാപ് കടാപ്, 

കപ്രാജക്ടര് , സ്ക്രീ   മുതലാ വ ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത മുകകന വാങ്ങി നല്ഔാ   ഄനുമതി 

മാര്ഗകരക ില്  ഈള്ചെടുത്തണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 

4.80  സി.ഡി.എസുഔള് ക്ക് റികവാള്വിംഖ്  ണ്ട് 

തകേശസൃ ംനരണ വൄെ് DD2/2141/2020/LSGD നമ്പരായുളൃ 14.10.2022 ചല കനാട്ട്   ലം 
(കണ്ഡിഔ 50) കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുചട 21.8.2022 ചല (കണ്ഡിഔ 4.16), 15.10.2022 ചല 
(2.3 കണ്ഡിഔ 4.16) എന്നീ തീ തിഔളിചല തീരുമാനങ്ങളും   (SRG 1404/22) . 
 

വിഷ ം:- സി.ഡി.എസ്സുഔള്ക്ക് റികവാള്വിംഖ്  ണ്ടു നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച  ്
 

മഹാത്മാഖാന്ധി കദശീ  ചതാഴിലറെ് പദ്ധതി പ്രഔാരം പ്രവര്ത്തിന്ന ന്ന വീടു നിര്മ്മാണ 

സാമഗ്രി യൂണിറ്റുഔള്ക്ക് സാധനങ്ങള്  വിതരണം ച ്യുനന്നതിന് ചവണ്ടര്  അ ി 

പ്രവര്ത്തിന്ന ന്നതിന് സി.ഡി.എസ് ഔള്ക്ക് 13.08.2018 ചല 110/2018/തസൃനവ ഈത്തരല്ലൃ പ്രഔാരം 

ഄനുമതിയുണ്ട്.  

അസ്തി നിര്മ്മാണ പ്രല്ലത്തിഔള്ക്ക് ചമറ്റീരി ല്  ഗടഔത്തിലളൃ തുഔ ചതാഴിലറെ് 

പദ്ധതി ില്  നിനു. ം ലനിന്ന ന്നതിചല ഔാലതാമസം ചവണ്ടര്മാര്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാൄം 

എന്നതിനാല്  നിലവില്  ചവണ്ടര്മാരാ ി പ്രവര്ത്തിന്ന ന്ന സി.ഡി.എസ്സുഔള്ക്ക് പരമാവധി 2.00 

ലക്ഷം രൂപ റികവാള്വിംഖ്  ണ്ട് നല്ഔാ   21.08.2022 ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി ില്  

തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഄനുമതി നല്ഔി.   

മറ്റ് അസ്തി നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തിഔളുകടയും ചവണ്ടര്മാരാ ി സി.ഡി.എസ്സുഔള്ക്ക്  

ഄനുമതി നല്ഔണചമന്ന് MGNREGS ഡ റക്ടര്  21.08.2022 ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റി ില്  അവശേചെട്ടിരുനു. . 21.08.2022 ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി ആതു 

പരികശാധിന്ന ഔയും ചവണ്ടര്  എന്ന നില ില്  സി.ഡി.എസിചെ പ്രവര്ത്തനം സംബന്ധിച്ച ്

പരികശാധിച്ച ് റികൊര്ട്ട് നല്ഔാ   ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡ റക്ടചറ ചുമതലചെടുത്തഔയും 

ച തു. . മറ്റ് അസ്തിനിര്മ്മാണ യൂണിറ്റുഔള്ന്ന  ടി സാമഗ്രിഔള്  വിതരണം ച ്യുനന്നതിന് 

സി.ഡി.എസിചന നിശ്ച ിക്കാല്ലൃന്നതാണ് എന്ന് ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡ റക്ടര്  ശുപാര്ശ 

ച തു. . ആതു പ്രഔാരം  MGNREGS പദ്ധതി ഄനുസരിച്ച ് പ്രവര്ത്തിന്ന ന്ന വീടു നിര്മ്മാണ 

യൂണിറ്റുഔള്ചക്കാെം മറ്റ് അസ്തി നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റുഔള്ന്ന ം ചവണ്ടര്മാചരന്ന നില ില്  

സി.ഡി.എസ് ഔള്ക്ക് സാധന സാമഗ്രിഔള്  വിതരണം ച ാാ   ഄനുമതി നല്ഔി.  

വീടു നിര്മ്മാണകത്താചടാെം മറ്റ് അസ്തി നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റുഔള്ന്ന ം ചവണ്ടര്മാരാ ി 

പ്രവര്ത്തിന്ന ന്ന സി.ഡി.എസ്സുഔള്ന്ന ം മുഔളില്  പറഞ്ഞ പ്രഔാരം റികവാള്വിംഖ്  ണ്ടു 

നല്ഔാകമാ എന്ന് െഷ്ടീഔരണം വരുത്തണചമന്ന് സര്ക്കാര്  കനാട്ട്   ലില്  

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  
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4.81 കഔാട്ടുഔാല്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്   

കഔാട്ടുഔാല്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത  പ്രസിഡെിചെ 19.12.2022-ചല 7778/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത്   

(SRG 47/2023) 
 

വിഷ ം:- ഔരിച്ചല്  ഔാ ല്  സര്കവ്വയും കബാര്ഡ് സ്ഥാപിക്കലം എന്ന 

കപ്രാജക്ടിചെ തുഔ നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്  
 

 

ഔരിച്ചല്  ഔാ ല്  വിഔസനത്തിചെ നാഖമാ ി പശ്ചാത്തലചമാരുന്ന ന്നതിന്  

ഔാ ലിചല ച ളി കഔാരി മാറ്റല് , പരിസരങ്ങളിചല പാഴ് മരങ്ങള്  ചവട്ടിമാറ്റല് , മാലിനേങ്ങള്  

നീക്കം ച ാല്  കബാര്ുഔള്  സ്ഥാപിക്കല്  എന്നിവക്കായാണ് കപ്രാജക്ട് താാറാക്കി ിരുന്നത്. 

ഔാലതാമസം വരും എന്നതിനാല്  ചടണ്ടര്  വിളിച്ച ് കപ്രാജക്ട് നടൊന്ന ന്നതിന് പഔരം മൂന്ന് 

ഗട്ടങ്ങളിലാ ി ഔൃകട്ടഷ   വിളിച്ച ് കപ്രാജക്ട് നടൊക്കി. ആതിചെ വാലുകവഷ   

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ഄസിസ്റ്റെ്  എഞ്ചിനീ ര്  എടുത്തിട്ടുണ്ട്.  വാലുകവഷ   തുഔ 2,67,862 രൂപ. 

ഇ തുഔ നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

 
 

 

4.82 ചപരിന്തല്മണ നഖരസന  

 തകേശസൃ ംനരണ വൄെിചെ 05.01.2023-ചല ഡി.എ1/441/2022/തസൃനവ നമ്പര്  ഔത്ത്. (SRG 

51/2023) 
 

വിഷ ം:- ൄടിചവളൃ  ാര്ജ് ൄടിേിഔ ഄടയ്ക്കന്നത് സംബന്ധിച്ച ്

ചപരിന്തല്മണ നഖരസന കഔരള വാട്ടര്  ഄകതാറിട്ടിക്കായ് ഄടക്കായാനുളൃ ൄടിചവളൃ 

 ാര്ജിനത്തിലളൃ ൄടിേിഔയുചട  രു വിഹിതം നഖരസന കനരിട്ടടയ്ക്കയും ബാക്കി വിഹിതം 

ഈറവിടത്തില്  തചന്ന ധനവൄെ് ൄറല്ലൃ വരുത്തഔയും ച തു. . അചഔ 1,29,79,212 രൂപ ഄടച്ചു. 

എന്നാല്  കറാഡ് റചസ്റ്റാകറഷ    ാര്ജാ ി  കഔരള വാട്ടര്  ഄകതാറിട്ടി 1,25,16,702 രൂപ  

നഖരസനക്കായ്  നല്ഔണം.  അചഔ 2,54,95,824 രൂപ. ആതനുസരിച്ച ്79,73,770 രൂപ കഔരള വാട്ടര്  

ഄകതാറിട്ടി നഖരസനക്കായ് തിരിചഔ നല്ഔണം. ഇ വിഷ ം 10.02.2021-ചല കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റി ക ാഖം ധനവൄെിചെ ശ്രദ്ധ ില്ചെടുത്തി. ആതു സംബന്ധിച്ച ് താചഴെറയുന്ന 

തീരുമാനചമടുത്തിട്ടുചണ്ടന്ന് ധനവൄെ് ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  “ചവളൃക്കരം  ൄടിേിഔ ാ ിട്ടുളൃ  

പ്രാകദശിഔ സര്ക്കാരുഔളുചട വിവരങ്ങള്  ജല വിനവ വൄെില്  നിന്ന് ലനേമാൄന്ന മുറക്കായ് നരണ 

വൄൊ  തകേശസൃ ംനരണ വൄെിചന ടി ഄറി ിച്ചിട്ടു മാത്രകമ പ്രാകദശിഔ 

സര്ക്കാരുഔള്ന്ന ളൃ  ണ്ടുഔളില്  നിനു. ം ൄടിേിഔ ഇടാന്ന ഔയുള” എന്നാണ് ധനവൄെ് 

ഄറി ിച്ചിരിന്ന ന്നത്. ഇ വിവരം കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി  ക ാഖത്തിചെ ഄറിവികലക്കായാ ി 

സമര്െിക്കണചമന്ന് തകേശസൃ ംനരണ വൄെ് നിര്കേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
  
 

 

കപ്രാ.നം: 125/23 ഄടേല്  2,85,384 രൂപ 
(വിഔസന ണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് ഔരിച്ചല്  ഔാ ല്  സര്കവ്വയും കബാര്ഡ് സ്ഥാപിക്കലം 
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4.83  കഔരള ആലക്ട്രിക്കല്  അെ് ഄവലഡ് എഞ്ചിനീ റിംഖ് ഔമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (KEL) 

കഔരള ആലക്ട്രിക്കല്  അെ് ഄവലഡ് എഞ്ചിനീ റിംഖ് ഔമ്പനി ലിമിറ്റഡ്  (KEL) ച  ര്മാചെ 
13.01.2023 ചല CM/KEL/1621/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത്  (SRG 75/23).  

 

വിഷ ം:- KEL ല്  നിനു. ം ആലക്ട്രിക്കല്  ഈപഔരണങ്ങള്  ചടണ്ടര്  ടാചത 

വാങ്ങാ   ഄനുമതി നല്ഔണചമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

കഔരള ആലക്ട്രിക്കല്  അെ് ഄവലഡ് എഞ്ചിനീ റിംഖ് ഔമ്പനിയുചട പാലക്കാട് 

ഡിവിഷനില്  LED ഈള്ചെചട വിവിധതരം ചതരുല്ലൃ വിളന്ന ഔളും ഄനുബന്ധ സാമഗ്രിഔളും 

ചെ ര്  പാര്ട്സുഔളും സൗകരാര്ജ വിളന്ന ഔളും ഈല്പാദിെിന്ന ന്ന യൂണിറ്റ് അരംനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവ 

പാലക്കാട് യൂണിറ്റുഔളില്  നിനു. ം ചടണ്ടര്  ടാചത വാങ്ങുന്നതിനും സ്ഥാപിന്ന ന്നതിനും 

പരിപാലിന്ന ന്നതിനുമുളൃ ഔരാറില്  ഏര്ചെടുന്നതിന് തകേശനരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ഄനുമതി 

നല്ഔണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 

 

   

4.84 കബദുക്ക  ഗ്രാമ പഞ്ചാ ത്ത്  

ഔാസര്കഖാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 10.01.2023-ചല ഔത്്ത  (SRG 152/23 – CC/955/22) 
  

വിഷ ം:- വഹസ്ക്കൂള്  വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്  സിവില്  സര്വ്വീസ് പരീക്ഷക്കായാ ി  

പരിശീലനം നല് ൄ ന്നത് സംബന്ധിച്ച ്      

 

കബദുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല  8, 9, 10 ക്ലാസ്സുഔളില്  പഠിന്ന ന്ന  വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്   

സിവിള്  സര്വ്വീസ് പരിശീലനം നല്ഔാ   ഈകേശിച്ചിട്ടുളൃതാണ് കപ്രാജക്ട്. പരീക്ഷ, മുകാമുകം 

എന്നിവ  നടത്തി മിഔച്ച ൄട്ടിഔചള ഔചണ്ടത്തനു. . അചഔ 50 ൄട്ടിഔള്ക്കാണ്  പരിശീലനം 

നല്ൄന്നത്. വരാ   കപാൄന്ന വര്ഷങ്ങളില്  ഹ ര്  ചസക്കെറി  തലത്തികലയ്ക്കം ആത് 

വിപുലചെടുത്താ   ഈകേശിന്ന നു. . ഇ കപ്രാജക്ട് നടൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

   

 

4.85 പുത്ത കവലിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്   

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 28.12.2022 തീ തി ിചല ഔത്തഔളും  (2 എണം)  
പുത്ത കവലിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് നരണസമിതിയുചട 05.12.2022-ചല 7(2)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുമാനല്ലൃം പുത്ത കവലിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത ഄസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീ റുചട  17.12.2022-
ചല ഔത്തം   (SRG 153/23   CC – 419/22) 
 

വിഷ ം:- റര്ബ   മിഷ   പദ്ധതി ില്  ഈള്ചെടുത്തി പൂര്ത്തീഔരിച്ച 

പ്രല്ലത്തിഔള്ക്ക് മറ്റു വിഹിതം ഈപക ാഖിച്ച ്  ബില്  തുഔ നല്ൄന്നത് 

സംബന്ധിച്ച ്  
 

ശോമപ്രസാദ് മുകര്ജി നാഷണല്  റര്ബ   മിഷ   പദ്ധതി ില്  DPR പ്രഔാരം മൂന്ന് 

കപ്രാജടു നഔള്ക്ക് ഄംഖീഔാരം ലനിച്ചു. ആതിചെ പൂര്ത്തീഔരണത്തിനുകശഷം  കസവിംഖ്സ് തുഔ 

ഈപക ാഖിച്ച ് താചഴെറയുന്ന നാല്  പ്രല്ലത്തിഔള്  ടി ഏചറ്റടുന്ന ഔയും ചടണ്ടര്  നടപടിഔളിഭിചട  

കപ്രാ.നം: 172/23 ഄടേല്  3,00,000/-  രൂപ 
 

കപര് സിവില്  സര്വ്വീസ് പരിശീലന പരിപാടി  
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വര്ക്ക് പൂര്ത്തി ാന്ന ഔയും ച തു. .  എന്നാല്  ഇ വര്ന്ന ഔള്  റര്ബ   മിഷചെ MIS –ല്  

ഈള്ചെടാത്തതിനാല്   ണ്ട് റര്ബ   മിഷനില്  നിന്ന് ഄനുവദിച്ചില്ല. ഄതിനാല്  ഇ 

പ്രല്ലത്തിഔളുചട ബില്  തുഔ ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് ഈപക ാഖിച്ച ്നല്ഔാ   ഇ വര്ഷം കപ്രാജക്ട് 

ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്  കപ്രാജക്ടില്  ഈള്ചെടുത്തി ിരിന്ന ന്ന ചമ ിെന സ് ഗ്രാെിന് പഔരം 

തനത്  ണ്ട് ഈപക ാഖിച്ച ്  ബില്  തുഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . ആവയുചട 

ബില്  പാറക്കടവ് കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത് ഄസിസ്റ്റെ് എക്സിഔൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീ ര്  പരികശാധിച്ച ് 

ഄംഖീഔരിച്ചിട്ടുചണ്ടന്ന്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ഄസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീ ര്  ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 

ക്രമ 
നം 

കപ്രാ.നം. കപര് ഄടേല്  

1 160/23 വി.പി. തുരുത്ത് കറാഡ് 4,95,692 രൂപ  
(ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് (കറാഡ് ) 

2 161/23 കസ്റ്റഷ   ഔടവ് K.P. പുരുഷ   കറാഡ് 4,65,279 രൂപ  
ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് (കറാഡ് ) 

 
3 159/23 ചസെ് കതാമസ് പനച്ച കറാഡ് 

വസഡ്  ില്ലിംഖ് & ചപ്രാട്ടക്ഷ   
1,30,300 

ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് (കറാഡ് ) 
4 158/23 തുരുത്തൂര്  ഔല്ലുംപാലം കറാഡ്  2,31,627  രൂപ 

ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് (കറാഡ് ) 
 

  
 

4.86 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്്ത 

ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 03.12.2022 ചല ഔത്തം ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്്ത 
ചസക്രട്ടറിയുചട 05.11.2022  ചല B2-4009/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം  (SRG 58/23 – CC/813/2022). 

 
 

വിഷ ം:- ഔിണര്  റീ ാര്ജിംഖ് സംബന്ധിച്ച.് 

 

 

നഖരസഞ്ച  പദ്ധതി ില്  ഈള്ചെട്ട ഄഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴ സംരക്ഷണത്തിചെ നാഖമാ ി 

ഔിണര്  റീ ാര്ജിംഖ് കപ്രാജക്ട് ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇ വര്ഷം 10.00 

ലക്ഷം രൂപയും തുടര്നു. ളൃ രണ്ടു വര്ഷങ്ങളില്  90.00 ലക്ഷം രൂപയും ഈള്ചെടുത്താ   

ഈകേശിന്ന നു. . മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ഔിണര്  റീ  ാര്ജിംഖിന് പരന്ന കമല്ക്കൂര ാചണേില്  

12,000 രൂപയും  രിഞ്ഞ കമല്ക്കൂര ാചണേില്  15,000 രൂപയുമാണ് നല്ഔാല്ലൃന്നത്. എന്നാല്  

50,000 രൂപ നിരക്കിലാണ് ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുത്തിരിന്ന ന്നത്. ഄഞ്ചരക്കണ്ടി 

പുഴ സംരക്ഷണത്തിചെ നാഖമാ ാണ് ഔിണര്  റീ ാര്ജിംഖ് നടത്തന്നചതന്നറി ിച്ചുചഔാണ്ട് 

100 ശതമനം സബ്സിഡി നല്ഔാ   ഄനുവദിക്കണചമനു. ം പരമാവധി നല്ഔാ   ഔഴിയുന്ന 

ധനസഹാ ം എത്ര ാചണന്ന് നിശ്ച ിച്ചു നല്ഔണചമനു. ം അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  
 

 

 

 

കപ്രാ.നം: 451/23 ഄടേല്   10,00,000/- രൂപ 
(കഔാര്െകറഷ   വിഹിതം) 

കപര് നഖരസഞ്ച  പദ്ധതി – ഄഞ്ചരക്കണ്ടിപുഴ സംരക്ഷണ പദ്ധതി – 
ഔിണര്  റീ  ാര്ജിംഖ് 
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4.87   ചഔാടഔര  ഗ്രാമ പഞ്ചാ ത്ത്  

 ചഔാടഔര ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് പ്രസിഡെിചെ 02.12.2022-ചല ഔത്തം തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് 

ഒ ീസറുചട  07.12.2022-ചല ഔത്തം ഄനുബന്ധകരകഔളും   (SRG 18/2023  CC – 271/22) 
  

വിഷ ം:- പ്രാകദശിഔമാ ി ചതാഴില്  സൃഷ്ടിന്ന ന്നതിചെ  നാഖമാ ി  ഔര്ഷഔചെ 

ഔട എന്ന കപ്രാജക്ടിചെ  നിര്വ്വഹണം സംബന്ധിച്ച ് 
 

 
 

പ്രാകദശിഔമാ ി ചതാഴില്  സൃഷ്ടിന്ന ന്നതിചെ നാഖമാ ി  ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഔര്ഷഔചെ 

ഔട എന്ന കപരില്  കപ്രാജക്ട് എടുത്തിരുനു. . ഇ വര്ഷം െില്ഒവറാ ി  തുടരുനു. . ആത് 

ൄടുംബശ്രീ മുകകന  നടൊക്കാനാണ്  ലക്ഷേമിട്ടിരുന്നചതേിലം  ഄനുക ാജേമാ   ൄടുംബശ്രീ 

ഗ്രൂെിചന ഔചണ്ടത്തി ില്ല.  ഄസിസ്റ്റെ് ചസക്രട്ടറി നിര്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥനാ ാണ്  കപ്രാജക്ട് 

എടുത്തിരിന്ന ന്നത്. മൃഖസംരക്ഷണം - െഷി കമകലയുമാ ി  ബന്ധചെടുത്തി ാണ്  കപ്രാജക്ട്. 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചെ കഷാെിംഖ് കഔാംപ്ലക്സിചല രു മുറി ില്  സംരംനം 

അരംനിക്കാനുകേശിന്ന നു. . അചഔ ഄടേലില്  1.00 ലക്ഷം രൂപ വിപണനശാല ില്  െിഡ്ജ്, 

Deep Freezer,  ര്ണിച്ചര്  തുടങ്ങി  ഄടിസ്ഥാന സൗഔരേചമാരുക്കാനാണ് 

വഔ ിരുത്തി ിരിന്ന ന്നത്. ഇ കപ്രാജക്ടിചെ നിര്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥ   അരാഔണചമന്ന് 

െഷ്ടീഔരണം നല്ഔി കപ്രാജക്ട് നടൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
   

 

4.88 ഔാഞ്ഞിരംൄളം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ്  ഒ ീസറുചട 24.12.2022 ചല ഔത്തം ഔാഞ്ഞിരംൄളം 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത പ്രസിഡെിചെ 23.12.2022 ചല SC1-5546/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം ഄനുബന്ധ 
കരകഔളും    (SRG 124/23 – CC/945/2022). 

 
 

വിഷ ം:- ചപാതു ടാപ്പുഔളിചല ൄടിചവളൃ ൄടിേിഔ നല്ൄന്നതിന് ചമ ിെന സ് 

ഗ്രാെ് (കനാണ്  കറാഡ് ) ഈപക ാഖിന്ന ന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

 

ഔാഞ്ഞിരംൄളം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല ചപാതു ടാപ്പുഔളുചട ചവളൃക്കരം ടുന്ന ന്നതിനാ ി 

ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് (കനാണ്  കറാഡ് ) ഈപക ാഖിച്ചുചഔാണ്ട് ഇ വര്ഷം കപ്രാജടു ന വാര്ഷിഔ 

പദ്ധതി ില്  ഈള്ചെടുത്തി ിരുനു. . ആതിനാ ി ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് (കനാണ്  കറാഡ് ) 

ഈപക ാഖിക്കാല്ലൃന്നതല്ല  എന്ന് ടിണ്ടിഔാണിച്ച ് ആതിന് ഄനുമതി നരസിച്ചു. സര്ക്കാരിചെ 

30.05.2009 ചല 1275/2009/തസൃനവ ഈത്തരവിചല കണ്ഡിഔ 2.5 ല്  ചപാതു ടാപ്പുഔളുചട 

ചവളൃക്കരം ഄടയ്ക്കന്നതിന് തനതു ണ്ട്, ജനറല്  പര്െസ് ഗ്രാെ്, കനാണ്  കറാഡ് 

കപ്രാ.നം: 47/22 ഄടേല്  2,00,000/-  രൂപ 
(തനത്  ണ്ട് ) 

കപര് ഔര്ഷഔചെ ഔട – കലാക്കല്  എംകപ്ലാ ് ചമെ്  ഄഷൃറ സ് 
കപ്രാഗ്രാം  - ൄടുംബശ്രീ സംരംനം   

കപ്രാ.നം: 163/23 ഄടേല്   8,00,000/- രൂപ 

(ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് – കനാണ്കറാഡ്) 

കപര് ൄടിചവളൃക്കരം ടുക്കല്  
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ചമ ിെന സ്  ഗ്രാെ് ഈപക ാഖിക്കാ   ഄനുമതിയുണ്ട് എനു.  ഄറി ിച്ചുചഔാണ്ട് ഇ  

കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി നല്ഔണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

4.89 പിറവം മുനിസിൊലിറ്റി 
എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 22.12.2023 ചല ഔത്തഔളും (2 എണം) പിറവം 
നഖരസനാ ചസക്രട്ടറിയുചട 08.12.2022ചല E3-11374/21  -ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം    (SRG 88/2023- 
CC/920/2022) 

 
 

വിഷ ം:- യുവജനങ്ങള്ക്ക് ഔാ ിഔ പരിശീലനത്തിനാ ി സൃഔാരേ വേതമാിയുചട 

ടര് ിനു വാടഔ നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

വിദോനോസ ഔലാഔാ ിഔ സ്റ്റാെിംഖ് ഔമ്മിറ്റിയുചട കനതൃതൃത്തില്  ഔാ ിഔ മിഔല്ലൃളൃ ൄട്ടിഔചള 

ചതരചഞ്ഞടുത്ത് യൂത്ത് കഔാഒര്ഡികനറ്റര്  മുകകന ഔാ ിഔ പരിശീലനം നല്ൄന്നതിന് 

നഖരസന കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. നഖരസനക്കായ് സൃന്തമാ ി ഔളിസ്ഥലകമാ ടര്ഫുഔകളാ ആല്ല. 

നഖരസന ില്  14-ാാാം വാര്ഡില്  സൃഔാരേ വേതമാിയുചട ഫുട്കബാള്  ടര് ് ഈണ്ട്. ആതിന് രു 

മണിക്കൂര്  1600 രൂപ നിരക്കാണ് ഈളൃത്. നഖരസന ഇ വേതമാിയുമാ ി  ര്ച്ച ച ത് ദിവകസന 2 

മണിക്കൂറിന് 1000 രൂപ വാടഔ നിരക്കില്  നല്ഔാചമന്ന് കരകാമൂലം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ൄട്ടിഔള്ക്ക്/ 

യുവജനങ്ങള്ക്ക് പരിശീലനം നല്ൄന്നതിന് ഇ നിരക്കില്  ടര് ്  വാഔചക്കായടുക്കാ   ഄനുമതി 

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  
 
 

4.90 ബളാല്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

ഔാസര്കഔാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 20.12.2022 ചല ഔത്തം ബളാല്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 
പ്രസിഡെിചെ 17.11.2022 ചല SC – 4893/21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം    (SRG 90/2023- CC/869/2022) 

 
 

വിഷ ം:- ഔനഔെളൃി ശ്മശാന വസറ്റിചല മണ് നീന്ന ന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

ബളാല്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  കരക്കകറാളം ഭൂമി ശ്മശാന നിര്മ്മാണത്തിന് വിലചക്കായടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

ഇസ്ഥലം ച ങ്കുത്താ  പ്രകദശമാ തിനാല്  മചണടുത്ത് നിരൊക്കണചമന്ന് ഄസിസ്റ്റെ് 

എഞ്ചിനീ ര്  ഔത്ത നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. 2649 M3 മണ് നീക്കം  ാണം. രു ഔൂബിഔ് മീറ്ററിന് 40 

രൂപ നിരക്കില്  1,05,960 രൂപ ജിക ാളജി വിനാഖത്തികലക്ക് ഄടക്കായണചമന്ന് ജിക ാളജിസ്റ്റ് 

ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിക ാളജി വൄെിന് ഄടകക്കായണ്ട തുഔ ഈള്ചെചട കലലം ച തിട്ട് അരും 

കലലത്തില്  പചേടുത്തില്ല. 16.04.2022 ചല ഔൃകട്ടഷനില്  രു ഔൂബിഔ് മീറ്ററിന് 10 രൂപ നിരക്കില്  

രാഹുല്  മുല്ലകേരി എന്ന ാള്  ഏചറ്റടുത്തിട്ടും ആകൊള്  മുടങ്ങി. ഄതിനാല്  തുഔ ഇടാക്കാചത 

കപ്രാ.നം: 198/23 ഄടേല്   1,50,000/- രൂപ 
(തനത്  ണ്ട് ) 

 
കപര് സൃഔാരേ ടര് ിനു വാടഔ നല്ഔല്   

കപ്രാ.നം: 268/23 ഄടേല്   5,00,000/- രൂപ 
(സ.എ ്.സി കബസിഔ് ഗ്രാെ് ) 

കപര് ഔനഔെളൃി ശ്മശാന വസറ്റിചല മണ് നീക്കം ച ാലം ഄനുബന്ധ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഈം  
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മണിന് അവശേക്കാരുചണ്ടേില്  സൗജനേമാ ി നല്ൄന്നതികനാ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് സ്ഥലം 

ഔചണ്ടത്തി മണ്ണു നീക്കം ച ്യുനന്നതികനാ ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 
 

4.91 വിളെില്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത  

 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 24.12.2022 ചല ഔത്തം വിളെില്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

നരണസമിതിയുചട 19.10.2022 ചല 3(2) നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം    (SRG 98/23 – CC/907/2022). 
 

വിഷ ം:- കഔരള ഄകഗ്രാ ആ ഡഷീസ് കഔാര്െകറഷനില്  നിനു. ം ഔമ്പൂട്ടറും 

ഄനുബന്ധ ഈപഔരണങ്ങളും വാങ്ങി തിചെ ബില്തുഔ നല്ൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

വിളെില്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ഔമ്പൂട്ടറും ഄനുബന്ധ ഈപഔരണങ്ങളും കഔരള ഄകഗ്രാ 

ആ ഡഷീസ് കഔാര്െകറഷനില്  നിനു.  വാങ്ങി  വഔ ില്  11,63,676 രൂപ ബാധേതയുണ്ട്. ഇ 

തുഔ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്  നിന്ന് ഇടാന്ന ന്നതിന് ഄകഗ്രാ ആ ഡഷീസ് കഔാര്െകറഷ  റവനു 

റിക്കവറി നടപടിഔളും ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചെ ഄക്കൗണ്ട് മരവിെിക്കാനുളൃ നടപടിയും 

സൃീഔരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

വിളെില്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് നരണസമിതിയുചട 05.09.2013 ചല തീരുമാന പ്രഔാരം 

 ണ്ടിചെ ലനേത ഄനുസരിച്ച ്ഔമ്പൂട്ടറും ഄനുബന്ധ ഈപഔരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് 

താാറാക്കാ   തീരുമാനിച്ചിരുനു. . എന്നാല്  ആതിനു എത്ര രൂപ വഔ ിരുത്തണചമകന്നാ ഏതു 

വിഹിതം വഔ ിരുത്തണചമകന്നാ തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല. ആതിനാ ി 4,21,877 രൂപ വഔ ിരുത്തി 

കപ്രാജക്ട് താാറാക്കാ   07.09.2013 ല്  നരണസമിതി തീരുമാനിച്ചു. 05.09.2013, 07.09.2013 എന്നീ 

തീ തിഔളില്  നരണസമിതി തീരുമാനചമടുന്ന ന്നതിനു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് കപ്രാജക്ട് 

താാറാക്കാചത ഈപഔരണങ്ങള്  നല്ഔാ   കഔരള ഄകഗ്രാ ആ ഡഷീസ് കഔാര്െകറഷന് 

ഔത്ത് നല്ഔി . ആതു നടപടിക്രമങ്ങളുചട ലംഗനമാചണന്ന് നരണസമിതി വില ിരുത്തി. 

ഄതിനാല്  കഔരള ഄകഗ്രാ ആ ഡഷീസിനു നല്ഔാനുളൃ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചെ ഄന്നചത്ത 

ചസക്രട്ടറി ില്  നിനു. ം ഇടാക്കണചമനു. ം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചെ ഄക്കൗണ്ട് 

മരവിെിന്ന ന്നതടക്കമുളൃ നി മനടപടിഔള്  ഄവസാനിെിക്കണചമനു. ം അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 

ആതു സംബന്ധിച്ച ്ബന്ധചെട്ടവരുമാ ി ഹി റിംഖ് നടത്തന്നതടക്കമുളൃ നടപടിഔള്  സര്ക്കാര്  

നിര്കേശത്തിചെ ഄടിസ്ഥാനത്തില്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് തലത്തില്  സൃീഔരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   
 
 

4.92 തൃത്താല ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 22.12.2022 ചല ഔത്തം തൃത്താല ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

നരണസമിതിയുചട 06.08.2022 ചല 8(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം ഄനുബന്ധകരകഔളും    (SRG 

87/23 – CC/934/2022). 
 

 

വിഷ ം:- 2014-15 വര്ഷം പൂര്ത്തീഔരിച്ച നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തിഔളുചട ചടണ്ടര്  എക്സസോ് 

നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

താചഴ പറയുന്ന കറാു നിര്മ്മാണം 2014-15വാര്ഷിഔ പദ്ധതി ില്  ഈള്ചെട്ടതാണ്. ഇ 

ഇ പ്രവര്ത്തിഔളുചട ചടണ്ടര്  എക്സസ് തുഔ ാ  65,943 രൂപ ഄനുവദിച്ചു നല്ഔണചമനു. ം 
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ശ്രീ. എം. മുഹമ്മദ് മണി ാരത്ത് ഹൗസ്, ഞാങ്ങാട്ടിരി തകേശനണസ്ഥാപനങ്ങള്ന്ന    

കവണ്ടിയുളൃ ബഹു. ഒംബുഡ്സ് മാ   മുമ്പാചഔ ഹര്ജി നല്ൄഔയും ഇ തുഔ നല്ഔാ   

12.08.2015 ല്  ഈത്തരാല്ലൃൄഔയും ച തു. . ഇ തുഔ ഄനുവദിച്ചു നല്ഔാത്തതിനാല്  

സമ ബന്ധിതമാ ി തുഔ നല്ഔണചമന്ന് 07.10.2022 ല്  വീണ്ടും ഈത്തരവാ ി. ആതനുസരിച്ച ്

ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിക്ക് കപ്രാജക്ട് സമര്െിചച്ചേിലം ചടണ്ടര്  എക്സസ് തുഔ നല്ഔാ   

നിലവിചല ഈത്തരവനുസരിച്ച ് ഄനുമതി ില്ലാത്തതിനാല്  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി 

ഄംഖീഔരിച്ചില്ല. ഄതിനാല്  ഒംബുഡ്സ്മാചെ ഈത്തരവനുസരിച്ച ് തുഔ നല്ഔാ   ഄനുമതി 

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 

ക്രമ 
നമ്പര്  

പ്രവര്ത്തിഔളുചട കപര് നല്ഔാനുളൃ തുഔ 

1 നീളം ൄളം കറാഡ് ചമറ്റലിംഖ് 22,073 രൂപ 
2 ഈളൃാംപുഴ- ഔണനൂര് കറാഡ് ചമറ്റലിംഖ്  - ടാറിംഖ് 21,370 രൂപ 
3 താനിന്ന ന്ന് കഔാളനി കറാഡ് ചമറ്റലിംഖ് - ടാറിംഖ് 22,500 രൂപ 
 അചഔ 65,943 രൂപ 

  

 

4.93 മുളി ാര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത 

 ഔാസര്കഔാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 20.12.2022 ചല ഔത്തം മൂളി ാര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

നരണസമിതിയുചട 19.10.2022 ചല 24/4-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 89/23 – CC/873/2022). 
 

വിഷ ം:- ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല ചഔട്ടിടങ്ങളുചട വിവര കശകരണം നടത്തന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

 

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിചല ചഔട്ടിടങ്ങളുചട വിവരങ്ങളുചട രജിസ്റ്റര്  വളചര മുമ്പ് താാറാക്കി താണ് 

പല ചഔട്ടിടങ്ങളും പുതുക്കി പണിയുഔക ാ തറ വിസ്തീര്ണം ട്ടുഔക ാ ച തിട്ടുണ്ട്. ആത് 

പുതുന്ന ന്നതിനും ചഔട്ടിട നമ്പര്  ആല്ലാത്ത ചഔട്ടിടങ്ങള്  ഔണ്ടു പിടിന്ന ന്നതിനും എല്ലാ ചഔട്ടിടങ്ങളും 

ഄളനു. തിട്ടചെടുത്തി വിവരങ്ങള്  പരികരണരിന്ന ന്നതിനും നരണസമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിവില്  

ഡികപ്ലാമ ക ാഖേതയുളൃവരില്  നിന്ന് ഄകപക്ഷ ക്ഷണിച്ച ്അളുഔചള ഔചണ്ടത്തി ാണ് ഇ 

പ്രല്ലത്തി ച ്യുനന്നത്. രു ദിവസം 25 ചഔട്ടിടം ഄളന്ന് വിവരങ്ങള്  കശകരിന്ന ന്നതിനും രു 

ചഔട്ടിടത്തിന് 50 രൂപ നിരക്കില്  പ്രതി ലം നല്ഔാനുമാണ് ഈകേശിന്ന ന്നത്. ആതു പ്രഔാരം 

ഄനുമതി നല്ഔണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. ..  
 

4.94 പുലാമകന്താള്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചാ ത്ത് പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 14.12.2022 ചല ഔത്ത് (SRG 104/22- CC/870/22) 

 

വിഷ ം:-  പുലാമകന്താള്  ഹ ര്  ചസക്കെറി സ്കൂളിചല ലകബാറട്ടറി ില്  ഈപഔരണങ്ങള്   

വാങ്ങി നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്
 

കപ്രാ.നം: 221/23 ഄടേല്   2,00,000/- രൂപ 
(തനത്  ണ്ട്) 

കപര് ചഔട്ടിടങ്ങളുചട വിവരകശകരണം 
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പുലാമകന്താള്  ഹ ര്  ചസക്കെറി സ്കൂളില്  സര്ക്കാര്  പുതി താ ി ലാബ് ചഔട്ടിടം 

നിര്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവിചട ലകബാറട്ടറി സജീഔരിന്ന ന്നതിന് ഈപഔരണങ്ങളും ഄനുബന്ധ 

സാമഗ്രിഔളും വാങ്ങി നല്ൄന്നതിന് ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  

 

 

4.95 പാണ്ടിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 14.12.2022 ചല ഔത്്ത (SRG 105/23-CC/832/22) 

 

വിഷ ം:-  ഹരിതഔര്മ്മ കസനക്ക് ചമാവബല്  ക ാണ്  വാങ്ങി നല്ൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച്  

 

പാണ്ടിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ഹരിത ഔര്മ്മകസനയുചട പ്രവര്ത്തനം ടുതല്  

വിപുലീഔരിന്ന ന്നതിചെ നാഖമാ ി വഹചടഔ് അന്ന ന്നതിനും QR Code രീതിചഔാണ്ടു 

വരുന്നതിനും നാഖമാ ി ഹരിത ഔര്മ്മകസനാംഖങ്ങള്ക്ക് ചമാവബല്  വാങ്ങി നല്ൄന്നതിന് 

ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  

 

4.96 ചപാന്നാനി കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത്   
മലപ്പുറം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട  04.11.2022-ചല ഔത്തം കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറ്റിയുചട 09.01.23 ചല ക ാഖ തീരുമാനല്ലൃം കണ്ഡിഔ 4.15 (SRG 1257/22 – CC/707/22) 
 

 

വിഷ ം:- പട്ടിഔജാതി വിനാഖത്തിലളൃ ൄടുംബങ്ങള്ക്ക്  സ്മാര്ട്ട് ഄടുക്കള 

പണി ാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.്      
 

 

 

 

പട്ടിഔജാതി വിനാഖങ്ങളിചല ഄടുക്കള ചമച്ചചെടുത്തന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. നിലവിചല ഄടുക്കള 

പ്ലാസ്റ്ററിംഖ് ച തിട്ടിചല്ലേില്  വടല്  ആടുഔ,  ാബ്രികക്കഷ   വര്ന്ന ഔള്, സ്ലാബ് ആട്ട് സിേ്  

സ്ഥാപിന്ന ഔ,  കബസി , പുഔ ില്ലാത്ത ഄടുെ്  എന്നിവ ാണ് പ്രവര്ത്തനം. അചഔ 60,000 

രൂപ ാണ് നല്ഔാ   ഈകേശിന്ന ന്നത്. അദേ ഖുവാ ി 30,000 രൂപയും  ബാക്കി തുഔ  

ഄസോിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീ റുചട വാലുകവഷ   പ്രഔാരല്ലൃം നല്ൄം.  നൂതന കപ്രാജടു നഔള്ക്ക്   

കവണ്ടിയുളൃ ജില്ലാതല ഔമ്മിറ്റി ആതിന് ഄനുമതി നിരസിച്ചു. പ്രകതേഔ ഄനുമതി 

അവശേചെട്ടിരുനു. . ആത് കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുചട 09.01.2023 ചല ക ാഖത്തില്  

പരിഖണിച്ചതാണ്. വനിതാ ശിശു വിഔസന ഡ റക്ടറുചട ടി ഄനിപ്രാ മാരാഞ്ഞ് പിന്നീട് 

പരിഖണിന്ന വാ   മാറ്റിവച്ച വിഷ ം. 
   

 

കപ്രാ.നം: 23/23 ഄടേല്   15,00,550/- രൂപ 
(സി.എ ്.സി വറ്റഡ് ഗ്രാെ് ) 

കപര് എക്സലെ് പാണ്ടിക്കാട് – മാലിനേ സംസ്കരണ പദ്ധതി 

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

കപര് പട്ടിഔജാതി  ൄടുംബത്തിന് സ്മാര്ട്ട് ഄടുക്കള 
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4.97 തവിഞ്ഞാല്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്   
വ നാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 13.12.2022 ചല ഔത്തം തവിഞ്ഞാല്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

നരണസമിതിയുചട 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം (SRG 109/23) 
 

വിഷ ം:- ഔൗമാരക്കാരാ  ചപണ്ൄട്ടിഔള്ക്ക് ഔരാചട്ട പരിശീലനം നല്ൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.്      
 

 

 

 

 

 

ഔൗമാരപ്രാ ക്കാരാ  ചപണ്ൄട്ടിഔള്ക്ക് ഔരാചട്ട പരിശീലനം നല്ൄന്നതിന് കപ്രാജടു ന 

ഏടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആതിനാ ി പരിശീലഔചര നിക ാഖികക്കണ്ടതുണ്ട്. ഔരാചട്ട പരിശീലനം നല്ഔാ   

മാര്ഗകരക ില്  ഄനുമതിയുചണ്ടേിലം പരിശീലഔര്ക്ക് നല്ഔാല്ലൃന്ന പ്രതി ലം 

എത്ര ാചണന്ന് നിശ്ച ിച്ചിട്ടില്ല. ഄതിനാല്  ആവര്ന്ന  നല്ഔാല്ലൃന്ന പ്രതി ലം എത്രച ന്ന് 

നിശ്ച ിച്ചു നല്ഔണചമന്നാവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  
   

 

4.98 തൂകണരി കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത്    
കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 09.12.2022-ചല ഔത്തം തൂകണരി കലാക്ക് 
പഞ്ചാ ത്ത് നരണസമിതിയുചട  19.09.2022-ചല 2(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനല്ലൃം  (SRG 
115/2023  - CC /760/2022) 
 
 

വിഷ ം:- SGSY ില്  ച ലവഴിക്കാത്ത  തുഔ ടി ഈപക ാഖിച്ച ്  വനിതാ 

ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്ക് ചതാഴില്  സംരംനം അരംനിന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച ്   
 

 
 

 

വനിതാ ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്ക് ചതാഴില്  സംരംനം തുടങ്ങാനുളൃതാണ് കപ്രാജക്ട്. 2012-13-ല്   

കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്തിന് ലനിച്ച SGSY (swarnajayanti gram swarozgar yojana) വിഹിതത്തില്  

ബാേ് ഄക്കൗണ്ടില്  15.10 ലക്ഷം രൂപ പലിശയും  ടി ക ര്ത്ത് ബാക്കിയുണ്ട്.  വനിതാ സംരംനം 

തുടങ്ങുന്നതിനുളൃ  ഇ കപ്രാജക്ടില്  ബാേിചല മിച്ചമുളൃ തുഔ ടി ക ര്ത്തിട്ടുണ്ട്.  ഇ കപ്രാജക്ട് 

നടൊക്കാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  
 

 

4.99 പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്  
പട്ടണക്കാട്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്്ത പ്രസിഡെിചെ  11.01.2022-ചല SC2 - 2447/22-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തം പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് നരണസമിതിയുചട 29.10.2022-ചല 1(6)-ാം നമ്പര്  
തീരുമാനല്ലൃം    (SRG 181/2023) 
 

വിഷ ം:- ചപാതു വിനാഖത്തില്ചെട്ടവര്ന്ന  ൄടിചവളൃ ടാേ്  നല്ൄന്നത് 
സംബന്ധിച്ച ്  

 

കപ്രാ.നം: 167/23 ഄടേല്  1,50,000 രൂപ 
(വിഔസന ണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് ഔൗമാരക്കാരാ  ചപണ്ൄട്ടിഔള്ക്ക് സൃ  രക്ഷക്കായ് ഔരാചട്ട 
പരിശീലനം നല്ഔല്  

കപ്രാ.നം: 83/23 ഄടേല്  78,60,000/-  രൂപ 
(വിഔസന  ണ്ട് ജനറല്  - 18,50,000 രൂപ) 

ബാേ് കലാണ്  - 45,00,000/- രൂപ  
CSS കസവിംഖ്സ് തുഔ - 15,10,000 രൂപ ) 

കപര് വനിതാ ഗ്രൂപ്പുഔള്ക്ക് ചതാഴില്  സംരംനം  
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ചപാതു വിനാഖത്തില്ചെട്ടവര്ക്ക്  ൄടിചവളൃ ടാേ് വാങ്ങി നല്ൄന്നതിനുളൃ  കപ്രാജക്ടിന് 

ഄനുമതി  അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  
 

 

4.100 മണീട് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്  
എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 26.12.2022 ചല ഔത്ത് (SRG 123/23 – CC/893/2022) 
 

വിഷ ം:- പരമ്പരാഖത ചതാഴിലാളിഔള്ക്ക് ഇറ്റ വാങ്ങി നല്ൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച ്  
 

 

 

പട്ടിഔജാതി വിനാഖത്തില്ചെട്ട പരമ്പരാഖത ഇറ്റ ചനയ്ത്ത് ചതാഴിലാളിഔള്ക്ക് ബാംബു 

കഔാര്െകറഷനില്  നിന്ന് ഇറ്റ വാങ്ങി നല്ൄന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. രാള്ക്ക് 5000 രൂപയുചട 

ഇറ്റ ാണ് വാങ്ങി നല്ൄന്നത്. മാര്ഗകരക പ്രഔാരം 25 ശതമാനം ഗുണകനാക്തൃ വിഹിതം 

കവണം. ആചതാഴിവാക്കി ഇറ്റ വാങ്ങി നല്ഔാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

 

4.101 കഔാതമംഖലം കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്്ത    

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 26.12.2022 24.12.2022 എന്നീ തീ തിഔളിചല 

ഔത്തഔള്  (2 എണം) (SRG 118/23) 
 

വിഷ ം:- ആറികഖഷ   വൄെിചെ സ്ഥലത്ത് വനിത വിപണന കഔന്ദ്രം 

നിര്മ്മിന്ന ന്നതു സംബന്ധിച്ച.്    
 

 
 

കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്തിചെ ഇ വര്ഷചത്ത പദ്ധതി ില്  പിണ്ടിമന ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് 

രണ്ടാം വാര്ഡില്  വനിതാ വിപണനകഔന്ദ്രം നിര്മ്മിന്ന ന്നതിന് കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

ജലകസ ന വൄെിചെ ഈടമസ്ഥത ിലളൃ 10 ചസെ് സ്ഥലത്താണ് വിപണന കഔന്ദ്രം 

നിര്മ്മിന്ന ന്നത്. ജലകസ ന വൄെിചെ ഈടമസ്ഥത ില്  തചന്ന സ്ഥലം നിലനിര്ത്തിചഔാണ്ട് 

ചഔട്ടിടം നിര്മ്മിക്കാ   വൄെ് ഄനുമതി നല്ഔി ിട്ടുണ്ട്. ഇ സ്ഥലത്ത് വിപണനകഔന്ദ്രം 

നിര്മ്മിക്കാ   ഄനുമതി അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. .  

കപ്രാ.നം: 8/23 ഄടേല്  53,20,000/-  രൂപ 
(CFC Tied Grant - 37,09,500 രൂപ) 

തനത്  ണ്ട് - 14,500 രൂപ 
ഗുണകനാക്തൃ വിഹിതം 15,96,000 രൂപ  

കപര് PVC ടാേ് വാങ്ങി നല്ഔല്  - ജനറല്  

കപ്രാ.നം: 76/23 ഄടേല്  1,00,000/-  രൂപ 

 എസ്.സി.പി 90,000 രൂപ 
 തനത്  ണ്ട് 10,000 രൂപ 
കപര് ഇറ്റവിതരണം - വനിത 

കപ്രാ.നം: 86/23 ഄടേല്  12,00,000/-  രൂപ 
(വിഔസന ണ്ട് ജനറല് ) 

കപര് പിണ്ടിമന വാര്ഡ് 2 വനിതാ വിപണന കഔന്ദ്ര നിര്മ്മാണം 
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4.102 ഔാട്ടൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്     
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 27.12.2022-ചല ഔത്്ത (SRG 158/2023  - CC/784/2022) 
 
വിഷ ം:- ഔാട്ടൂര്  മാര്ക്കറ്റിചല മാലിനേ സം്കരണ രണ സംവിധാനത്തിചെ  

നിര്മ്മാണ ച ലവ്  നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്    
 

 

 
 

ഔാട്ടൂര്  മാര്ക്കറ്റില്  മാലിനേ സം്കരണ രണ സംവിധാനം ഏര്ചെടുത്തന്നതിന് ഔഴിഞ്ഞ 

വര്ഷം കപ്രാജക്ട് ഏചറ്റടുത്തിരുനു. . ആതിനാ ി തൃശൂര്  കസാകഷോ ആക്കകണാമിഔ് യൂണിറ്റ് 

 ൗകണ്ടഷ   എന്ന സ്ഥാപനചത്ത ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ചതരചഞ്ഞടുന്ന ഔയും ഇ 

സ്ഥാപനല്ലൃമാ ി  24.02.2022-ല്  എഗ്രിചമെ് വച്ച ് 12.05.2022 ല്  പ്രല്ലത്തി പൂര്ത്തി ാന്ന ൄയും 

ച തു. . എന്നാല്  എഗ്രിചമെ് വയ്ക്കന്നതിന് മുമ്പ് 16.02.2022-ല്  ഇ ഏജ സിയുചട 

ഄക്രഡികറ്റഷ   ഔാലാവധി ഔഴിു താ. പിന്നീട് 16.08.2022-ല്  ഇ സ്ഥാപനത്തിന് സര്ക്കാര്  

ഄക്രഡികറ്റഷ   പുതുക്കി നല്ഔി.  ഄക്രഡികറ്റഷ   ആല്ലാതിരുന്ന ഔാല ളവില്  നടൊക്കി  

കപ്രാജക്ടാ തിനാല്   ബില്  തുഔ നല്ഔാ   പ്രകതേഔ ഄനുമതി  അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 
 

 

4.103 ഄരീകക്കാട് കലാക്ക്  പഞ്ചാ ത്ത്      
മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒ ീസറുചട 27.12.2022-ചല ഔത്്ത (SRG 116/2023  - CC/922/2022) 
 

വിഷ ം:- ഄരീകക്കാട്  കലാക്്ക പഞ്ചാ ത്തിന് െില്ഒവര്  കപ്രാജടു നഔള്ക്്ക  

ലനിച്ച ഄധിഔ വിഹിതമുപക ാഖിച്ച ് പുതി  കപ്രാജടു നഔള്  

താാറാന്ന ന്നതു  സംബന്ധിച്ച ് 
 

അരീകക്കാട്  കലാക്്ക പഞ്ചാ ത്തിന്  2021-22 വര്ഷചത്ത െില്ഒവര്  കപ്രാജടു നഔള്ക്്ക 

ലനിച്ച ഔോരിഒവര്  വിഹിതം താചഴെറയും പ്രഔാരമാണ്. 

 

വിഔസന ണ്ട് (ജനറല് ) - 18,26,417 രൂപ 

എസ്.സി.പി - 21,85,648 രൂപ 

റ്റി.എസ്.പി - 2,92,000 രൂപ 

ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ് 

(കനാണ്  കറാഡ് )  

- 2,02,022 രൂപ 

 

ഇ തുഔ ഈപക ാഖിച്ച ്  കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്ത്  2022-23 വര്ഷാരംനത്തില്  കപ്രാജടു ന 

താാറാക്കി ിരുന്നില്ല.  എേിലം ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷചത്ത െില്ഒവര്  കപ്രാജടു നഔള്ക്ക് ഇ 

വര്ഷചത്ത  വിഹിതമുപക ാഖിച്ച ്  ബില്  തുഔ നല്ഔി ിട്ടുചണ്ടന്ന് ഄറി ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മുഔളില്  

കപ്രാ.നം: 35/23 ഄടേല്  3,15,000 രൂപ 
CFC Tied Grant- 82,800 രൂപ  

CSS വിഹിതം - 2,20,500 രൂപ ) 
തനത്  ണ്ട് - 11,700 രൂപ 

കപര് ODF  പ്ലസ് - ഔാട്ടൂര്  മാര്ക്കറ്റില്  മാലിനേ സം്കരണ രണ സംവിധാനം 
ഏര്ചെടുത്തല്  



78 
 

പറഞ്ഞ തുഔ ഈപക ാഖിച്ച ് താചഴെറയുന്ന കപ്രാജക്ട് താാറാക്കാ   ഄനുമതി  

അവശേചെട്ടിരിന്ന നു. . 

(i) വിഔസന  ണ്ട് (ജനറല്) വിഹിതമാ  18,26,417 രൂപ  ഈപക ാഖിച്ച ്  കലാക്ക്  

പഞ്ചാ ത്ത് ഒ ീസില്  ഒഡികറ്റാറി ം നിര്മ്മിക്കാ   ഄനുമതി 

(ii) എസ്.സി.പി വിഹിതമാ  21,85,648 രൂപ വല ് നവന പദ്ധതി ില്  

ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിനു വിഹിതം നല്ഔാ   ഄനുമതി. 

(iii)  റ്റി.എസ്.പി.  വഹിതമാ   2,92,000 രൂപ  ഈപക ാഖിച്ച ്  അമചെട്ടി  പന്നി ാമല 

എസ്.റ്റി. കഔാളനി കറാഡ്  നിര്മ്മിക്കാ   (പൂര്ത്തീഔരണം)  ഄനുമതി.  

(iv)  ചമ ിെന സ് ഗ്രാെ്  (കനാണ്  കറാഡ് ) വിഹിതമാ  2,02,022 രൂപ  ഈപക ാഖിച്ച ്

കലാക്ക് പഞ്ചാ ത്തിചെ  നവീഔരണത്തിന്  ഈപക ാഖിക്കാ   ഄനുമതി. 
 

 
 
 
 
 


