
1 
 

No/450/2022/SRG/LSGD/CC(10) 

വികഔന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖം  
08.03.2023 ബുധനാഴ്ച ഈച്ചഔഴിഞ്്ഞ 3.30 മണി, ലയം ഹാള്   

ഄനക്സ് II, സസക്രട്ടറികയറൃ് 
 

 

ഄജണ്ട 

പ്രകതേഔ വിഷയം 

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

4.1 നൂല്പ്പുഴ മപഞാമായത്ായ ് 

വയനാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 16.12.2022 സല ഔത്തം നൂല്പ്പുഴ മപഞാമായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 30.11.2022 സല 15(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം നൂല്പ്പുഴ മപഞാമായത്ായ ് 
പ്രസിഡന്റിസന്റ 02.02.2023 സല ഔത്തം (SRG 94/2023 – CC/902/2022) 

 
 

വിഷയം:- സഹല്പ്പ ് മപഞാന്റ് ഈാകയാഖിുള്ള സഹല്പ്പ ് അന്റ് സവല്പ്പനസ്് സസന്ററിസന്റ 

നിര്മ്മാണം NHM വഴി നടത്തന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

 

കതലംാറൃയില്പ്പ  സഹല്പ്പ ് അന്റ് സവല്പ്പനസ്് സസന്റര്  സ്ഥാാിക്കുന്നതിനുള്ള ഇ 

കപ്രാജക്ടിസന്റ നിര്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥ   ഄസിസ്റ്റന്റ് എയത്ിനീയര്  അണ്. ഇ പ്രവൃ ി ജില്ലാ 

നിര്മ്മിതി കഔന്ദ്രം മുകകന നടപ്പാക്കാ   ഈകേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്പ്പ  മപഞാമായത്ായത്ത 

പ്രസിഡന്റിസന്റ 02.02.2023 സല ഔത്ത പ്രഔാരം മുഔളില്പ്പ  ാറഞ്ഞ കതലംാറൃ സബ് 

സസന്ററികന്റയും ആതു ടാസത ഔല്ലൂര്  സബ് സസന്ററികന്റയും നിര്മ്മാണം തുഔ NHM ന്  

ഡികപ്പാസിറൃ് സെയ്ത് നടപ്പാക്കാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.2 വട്ടവട മപഞാമാ ായത്ാ ് 

 ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 16.12.2022 സല ഔത്തം വട്ടവട മപഞാമായത്ായ ് 

ഭരണസമിതിയുസട 07.12.2022 സല 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം    (SRG 98/23 – CC/907/2022). 
 

വിഷയം:- ജനമമത്രി കാാലീസ് എയ്ഡ് കാാസ്റ്റ്  സഔട്ടിട ിന് സൗഔരേസമാരുക്കുന്നത് 

സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

വട്ടവടയിസല ജനമമത്രി കാാലീസ് എയ്ഡ് കാാസ്റ്റ് നവീഔരിക്കുന്നതിനു കവണ്ടിയാണ് 

കപ്രാജക്ട്. വട്ടവടയില്പ്പ  നിന്ന് 48 ഔി.മി ഄഔസലയുള്ള കദവിൄളം കാാലീസ് കസ്റ്റഷസനയാണ് 

മപഞാമായത്ായ ് നിവാസിഔള്  അവശേങ്ങള്ക്കായി സമീാിക്കുന്നത്. ഄതിനാല്പ്പ  വട്ടവട 

കപ്രാ.നം: 372/23 ഄടങ്കല്പ്പ   25,00,000 /- രൂാ 
(സഹല്പ്പ ് മപഞാന്റ്) 

കാര് കതലംാറൃ സബ് സസന്ററിന് സഔട്ടിട നിര്മ്മാണം  

കപ്രാ.നം: 83/23 ഄടങ്കല്പ്പ   4,00,000/- രൂാ 
(വിഔസനഫണ്ട്- ജനറല്പ്പ ) 

കാര് ജനമമത്രി കാാലീസ് എയ്ഡ് കാാസ്റ്റ് സഔട്ടിടം നവീഔരണം 
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കാാലീസ് എയ്ഡ് കാാസ്റ്റിന് മതിയായ ഄടിസ്ഥാന സൗഔരേസമാരുക്കുന്നതിനുള്ള ഇ 

കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
 

4.3 ഔാസര്കഔാഡ് ജില്ലാ ായത്ായ ് 

ഔാസര്കഔാഡ് ജില്ലാ ായത്ായ ് പ്രസിഡന്റിസന്റ 24.01.2023 സല ഔ ്  (SRG 261/23 ) 
 

വിഷയം:- കദളി-ഔരികച്ചരി കറാഡ് ഭാഖ ് VCB നിര്മ്മിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

കദളി-ഔരികച്ചരി കറാഡ് നിര്മ്മാണം PMGSY ാദ്ധതിയില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ി 

നടന്നുവരിഔയാണ്. ഇ കറാഡില്പ്പ  ബാര എന്ന സ്ഥലത്തള്ള VCB സാാളിുമാറൃിയാണ് കറാഡ് 

നിര്മ്മാണം നടക്കുന്നത്. എന്നാല്പ്പ  കറാഡ് നിര്മ്മാണ ിനുകശഷം VCB നിര്മ്മിക്കണം. ആതിന് 

70 ലക്ഷം രൂായുസട എസ്റ്റികമറൃ് ആറികഖഷ   വൄപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. VCB നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് 

ഇ വര്ഷം 25 ലക്ഷം രൂാ ജില്ലാ ായത്ായ ില്പ്പ  നിന്നും വഔയിരു ാനും ബാക്കി തുഔ 

ഄടു  വര്ഷം   ഈള്സപ്പടു ാനും ജില്ലാ ായത്ായ ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ തുഔ മമനര്  

ആറികഖഷ   വൄപ്പിനു ഡികപ്പാസിറൃ് സെയ്ത് പ്രവൃ ി നടപ്പാക്കാ   ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.4  സഔാച്ചി കഔാര്പ്പകറഷ   

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 07.12.2022 സല ഔത്തഔളം (2 എണ്ണം) സഔാച്ചി 

കഔാര്പ്പകറഷ   കമയറുസട 02.12.2022 സല ഔത്തം ഄനുബന്ധ കരകഔളം    (SRG 62/2023 – 

cc/864/22)  
 

വിഷയം:- കഔാര്പ്പകറഷ   പ്രകദശത്ത ാഠിക്കുന്ന വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാാ് കടാാ്, 

കകാളര്ഷിപ്പ് തുടങ്ങിയവ നല്പ്പൄന്നതു സംബന്ധിച്ച  ്
 

സംസ്ഥാന ിസന്റ മറൄ ജില്ലഔളില്പ്പ  നിന്നും വിദോഭോസ ിനായി സഔാച്ചി 

നഖരസഭയിസല വിവിധ കഔാകളജുഔളില്പ്പ  ാഠനം നടത്തന്ന ാട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖ ില്പ്പസപ്പട്ട  

വിദോര്ഥിഔള്  ഈണ്ട്. ഄവരുസട സൃന്തം തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങളില്പ്പ  നിന്ന് ഫണ്ടിസന്റ 

ഄാരോപ്തത മൂലം സഹായങ്ങള്  ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന സാഹെരേമുണ്ട്. ആങ്ങസന സഹായം 

ലഭിക്കാ  വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാാ് കടാാ്, കകാളര്ഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ ാഠന സൗഔരേങ്ങളം 

സഹായവം നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സഔാച്ചി നഖരസഭയില്പ്പ  അസഔ 325 

ാട്ടിഔവര്ഗ ൄടുംബങ്ങള്  മാത്രമാണുള്ളസതന്നും ഇ വര്ഷം പിില്പ്പ  ഒവറടക്കം 3,04,19,241 രൂാ 

റൃി.എസ്.ാി വിഹിതമായി ലഭിച്ചിട്ടുസണ്ടന്നും കമയര്  ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

   

4.5 എരമം മപഞാമായത്ായ ് 

ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 03.12.2022സല ഔ ്   (SRG 59/23 – CC/822/2022). 
 
 

വിഷയം:- ാട്ടിഔവര്ഗവിഭാഖ ിസല വിദോര്തഥിഔള്ക്ക് കകാളര്ഷിപ്പിസന്റ ൄടിശിക 

നല്പ്പൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
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എരമം മപഞാമായത്ായ ് ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം (2021-22) ാട്ടിഔവര്ഗ വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്    

കകാളര്ഷിപ്പ് നല്പ്പഔാ   കപ്രാജക്ട് വാര്ഷിഔ ാദ്ധതിയില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ിയിരുന്നില്ല. എങ്കി ം 

മപഞാമായത്ായ ിസല ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്ക് ായ്യരര്  കലാക്ക് ായത്ായ ് കകാളര്ഷിപ്പ് 

നല്പ്പഔി. എന്നാല്പ്പ  സഔാവിഡ് ാശ്ചാ ല ില്പ്പ  കഔാഴ്സ് തുടങ്ങാ   മവഔിയതിനാല്പ്പ  െില 

വിദോര്ഥിഔള്  ഄകാക്ഷ നല്പ്പഔിയത് താമസിച്ചാണ്. ആ രം വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്  

കകാളര്ഷിപ്പ് നല്പ്പഔിയില്ല. 

ഇ വര്ഷം മപഞാമായത്ായ ് കലാക്ക് ായത്ായ ് വിഹിതം ടി ഈള്സപ്പടു ി ാട്ടിഔ 

വര്ഗ വിഭാഖ ിസല വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കകാളര്ഷിപ്പിന് കപ്രാജക്ട് ഏസറൃടു ിട്ടുണ്ട്. ആതു 

പ്രഔാരം ഇ വര്ഷം ഄകാക്ഷിച്ചവര്സക്കല്ലാം കകാളര്ഷിപ്പ് നല്പ്പഔി. ബാക്കി തുഔ ഈാകയാഖിച്ച ്

ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷസ  (2021-22) ഗുണകഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്പ്പ  ഈള്ളവരും കകാളര്ഷിപ്പ് 

ലഭിക്കാ വരുമായ വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ൄടിശിഔ നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.6   പുറത്തൂര്   മപഞാമ ായത്ായ ്  

 പുറത്തൂര്  മപഞാമായത്ായ ് പ്രസിഡന്റിസന്റ 26.12.2022-സല ഔ ്  (SRG 79/2023) 
  

വിഷയം:- ാട്ടിഔജാതി/ാട്ടിഔവിഭാഖക്കാരായ വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്  ലാാ് കടാാ് 

നല്പ്പൄന്നതു സംബന്ധിച്ച ് 
 

ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, വിവിധ സപ്രാഫഷണല്പ്പ  കഔാഴ്സ്, ഡികപ്ലാമ കഔാഴ്സ് 

തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ാഠിക്കുന്ന ാട്ടിഔജാതി /ാട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖ ില്പ്പസപ്പട്ട  വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാാ് 

കടാാ് നല്പ്പഔാ   മാര്ഖകരക പ്രഔാരം ഄനുമതിയുണ്ട്.  സര്ക്കാര്/എയ്ഡഡ് /സൃാശ്രയ 

സ്ഥാാനങ്ങളികലാ സര്വഔലാശാല ഄഫിലികയഷ   ഈള്ള  സ്ഥാാനങ്ങളികലാ ാഠിക്കുന്ന 

ാട്ടിഔജാതി/ാട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖ ിസല വിദോര്ഥിഔള്ക്കാണ്  ലാാ് കടാാ് നല്പ്പഔാവന്നത്. 

മപഞാമായത്ായ ിസല തിരൂര്  കഔാഒപ്പകററൃീവ് കഔാകളജില്പ്പ  ബിരുദ/ബിരുദാനന്തര കഔാഴ്സിനു 

ാഠിക്കുന്ന വിദോര്ഥിഔള്ക്കും ലാാ് കടാാ് നല്പ്പൄന്നതിന് ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
   

4.7 കെര്പ്പ് മപഞാമായത്ായ ് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 27.12.2022 സല ഔത്തഔളം കെര്പ്പ് മപഞാമായത്ായ ് 
പ്രസിഡന്റിസന്റ 07.12.2022 സല A4-5458/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം    (SRG 159/23- CC/884/2022, 
SRG 156/23 – CC/888/23) 
 

 

 

വിഷയം:- ാട്ടിഔജാതി വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്  ലാാ് കടാാ് നല്പ്പൄന്നതു സംബന്ധിച്ച  ്
 

കപ്രാ.നം: 140/23 ഄടങ്കല്പ്പ   2,60,000/- രൂാ 
 

 റൃി.എസ്.ാി 60,000 രൂാ 
 കലാക്ക് ായത്ായ ് വിഹിതം 2,00,000 രൂാ 
കാര് ാട്ടിഔജാതി വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കകാളര്ഷിപ്പ് 
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ാട്ടിഔജാതി വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാാ് കടാപ്പ് നല്പ്പൄന്നതിന് മപഞാമായത്ായ ് കപ്രാജക്ട് 

ഇ വര്ഷം ാദ്ധതിയില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ിയിട്ടുണ്ട്. ഐ.റൃി.ഐ, സമഡിക്കല്പ്പ  സയ സ് ഡികപ്ലാമ 

എന്നീ കഔാഴ്സുഔള്ക്ക് ാഠിക്കുന്നവര്ക്കും േഴണികവഴ്സിറൃി രജികഷഷ   ലഭിച്ച ാാരലല്പ്പ  കഔാകളജില്പ്പ  

ാഠിക്കുന്ന വിദോര്ഥിഔള്ക്കും ലാാ് കടാാ് നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.8 ഄങ്ങാടിുറം മപഞാമായത്ായ ് 

 മലുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 14.12.2022 സല ഔ ്   (SRG 101/23 – CC/900/2022). 
 

വിഷയം:- ഭിന്നകശഷിക്കാര്ക്കു കവണ്ടി അരംഭിച്ച പ്രതീക്ഷാ ാദ്ധതിയിസല കജാലിക്കാര്ക്ക് 

കവതനം നല്പ്പൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

മാനസിഔ ഭിന്നകശഷി ഄനുഭവിക്കുന്നവര്ക്കുകവണ്ടി ജില്ലാ ായത്ായത്തം 

മപഞാമായത്ായത്തം കെര്ന്ന് 2010ല്പ്പ  അരംഭിച്ചതാണ് പ്രതീക്ഷാ ാദ്ധതി. ആകപ്പാള്  18 കാര്  

ആവിസടയുണ്ട്. എസ്.എസ്.എല്പ്പ.സി ാാസ്ായ മൂന്നുമാസം പ്രകതേഔം ാരിശീലനം ലഭിച്ച ശ്രീമതി 

വിലാസിനി, ശ്രീമതി റാബിയ എന്നിവര്  ടീച്ചര്മാരായി ആവിസട പ്രവര് ിക്കുന്നു. ടാസത രു 

മൈവറും ഈണ്ട്. മൈവര്ക്ക് ധനവൄപ്പിസന്റ ഈ രവപ്രഔാരമുള്ള പ്രതിദിന കവതനമായ 730 

രൂാ നല്പ്പൄന്നു. ടീച്ചര്മാര്ക്ക് പ്രതിമാസം 7500 രൂാ വീതവം നല്പ്പൄന്നു. അസൂത്രണമാര്ഗകരക 

പ്രഔാരമുള്ള ടീച്ചര്, ഄസിസ്റ്റന്റ് ടീച്ചര്മാര്ക്കു കവണ്ട കയാഖേത മുഔളില്പ്പ  ാറഞ്ഞ ടീച്ചര്മാര്ക്കില്ല. 

എന്നാല്പ്പ  മര്ഗകരകയില്പ്പ  ാറയുന്ന അയമാരുസട പ്രതിമാസ കവതനമായ 18,390 രൂാ വീതം 

2022 ഏപ്രില്പ്പ  ന്നു മുതല്പ്പ  മു ഔാല പ്രാബലേക ാസട  ഇ സ്ഥാാന ിസല ടീച്ചര്മാര്ക്കു  

നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മു വര്ഷങ്ങളില്പ്പ  അഴ്ചയില്പ്പ  4 ദിവസമായിരുന്നു 

പ്രവര് ിച്ചിരുന്നത്. ആകപ്പാള്  അഴ്ചയില്പ്പ  6 ദിവസവം പ്രവര് ിക്കുന്നു.   
 

4.9 ാറപ്പൂര്  മപഞാമായത്ായ ് 

 മലുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 14.12.2022-സല ഔ ് (SRG 104/23-CC/841/22)  

 

വിഷയം:- ാട്ടിഔജാതി വിഭാഖ ിസല വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാാ് കടാപ്പ് നല്പ്പൄന്നത് 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

കപ്രാ.നം: 95/23 ഄടങ്കല്പ്പ   9,45,000/- രൂാ 
 

 എസ്.സി.ാി 9,00,000 രൂാ 
 തനത് ഫണ്ട് 45,000 രൂാ 
കാര് ാട്ടിഔജാതി വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാാ് കടാപ്പ്  

കപ്രാ.നം: 162/23 ഄടങ്കല്പ്പ   5,00,000/- രൂാ 
 വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല്പ്പ  4,00,000 രൂാ 
 തനത് ഫണ്ട് 1,00,000 രൂാ 
കാര് പ്രതീക്ഷാ ാദ്ധതി 
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ാട്ടിഔജാതി വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാാ് കടാാ് നല്പ്പൄന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് ഇ വര് ഷം   

പിില്പ്പഒവറായി തുടരുന്നു. ലാാ് കടാപ്പ് സജം മുകകന വാ്ങുനന്നതില്പ്പ  ഔാലതാമസം വന്നതിനാല്പ്പ  

താസഴാറയുന്ന മൂന്ന് കാര്ക്ക് ലാാ് കടാാ് നല്പ്പഔാ   ഔഴിഞ്ഞില്ല. ഗുണകഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്പ്പ  

ഈണ്ടായിരുന്ന ആവര്  ാഠനം പൂര് ീഔരിു. ആവര്ക്ക് ടി ലാാ് കടാാ് നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

1. അതിര.ാി.സഔ – വാര്ഡ്-12 
2. അദിശ് റൃി.ാി – വാര്ഡ്-18 
3. ഄര്ു   മാധവ് ൄറിഞ്ഞിക്കാട്ടില്പ്പ  - വാര്ഡ്-7 

 

 

4.10 ഔരിമ്പുഴ മപഞാമായത്ായ ്  
ാാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 23.13.2023 സല ഔത്തം ഔരിമ്പുഴ മപഞാമായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 14.12.2022 സല 1/19-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG 148/2023 – CC/61/2023) 
 

വിഷയം:- കഔാട്ടുറം സഹല   സഔല്ലര്  സ്മാരഔ ഄന്ധ വിദോലയ ിന് ബ്രയിലര്  

സമഷീ   വാ്ങുനന്നതു സംബന്ധിച്ച.്   

 

ഔരിമ്പുഴ മപഞാമായത്ായ ് ാരിധിയിസല കഔാട്ടുറ ് സഹല   സഔല്ലര്  സ്മാരഔ 

ഄന്ധവിദോലയം പ്രവര് ിക്കുന്നുണ്ട്. 1980 മുതല്പ്പ  ഔാഴ്ച ാരിമിതര്ക്ക് കവണ്ടി എയ്ഡഡ് 

കമകലയില്പ്പ  നല്ല നിലയില്പ്പ  പ്രവര് ിക്കുന്ന ളാണ്ളാണ് ആസതന്ന് ടിണ്ടിഔാണിുസഔാണ്ട് 

ആവിടുസ  വിദോര്ഥിഔളസട ാഠന സൗഔരേം സമച്ചസപ്പടുത്തന്നതിന് സ്ഥാാന ികലക്ക് രു 

ബ്രയിലര്  സമഷീ   വാങ്ങി നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സജം കാാര്ട്ടലില്പ്പ  

സപിസിഫികക്കഷ   പ്രഔാരമുള്ള ഇ സമഷീ   ലഭിക്കില്ല എങ്കില്പ്പ  സടണ്ടര്  നടാടിയില്പ്പ  ടി 

സാാതുമാര്ക്കറൃില്പ്പ   നിന്നു വാങ്ങാനുള്ള ഄനുമതിയും അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.11 ഄയത്ല്പ്പ  കലാക്ക് ായത്ായ ്  
ഄയത്ല്പ്പ  കലാക്ക് ായത്ായ ് പ്രസിഡന്റിസന്റ 11.01.2023 സല ഔ ് (SRG 196/23) 
 

വിഷയം:- ാട്ടിഔജാതി വിഭാഖ ില്പ്പസപ്പട്ട വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കകാളര്ഷിപ്പ് 

നല്പ്പൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

ാട്ടിഔജാതി വിഭാഖ ില്പ്പസപ്പട്ട വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് മാര്ഗകരക പ്രഔാരം കകാളര്ഷിപ്പ് 

നല്പ്പഔാവന്നത് മപഞാമായത്ായത്തഔള്ക്കും നഖരസഭഔള്ക്കുമാണ്. ാട്ടിഔജാതി വിഭാഖ ിസല 

വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കകാളര്ഷിപ്പ് നല്പ്പൄന്നതിന് ഄയത്ല്പ്പ  കലാക്ക് ായത്ായ ് വിഹിതം 

കപ്രാ.നം: 90/23 ഄടങ്കല്പ്പ   4,40,000/- രൂാ 
 എസ്.സി.ാി 1,38,142 രൂാ 
 വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്പ്പ  3,01,858 രൂാ 
കാര് ാട്ടിഔജാതി വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാാ് കടാാ് 

കപ്രാ.നം: 106/23 ഄടങ്കല്പ്പ  2,00,000/-  രൂാ 
(വിഔസന ഫണ്ട് ജനറല്പ്പ ) 

കാര് കജോതിര്ഖമയ  



6 
 

മപഞാമായത്ായത്തഔള്ക്കും മഔമാറാകനാ കലാക്ക് ായത്ായ ില്പ്പ  നിന്ന് കകാളര്ഷിപ്പ് കനരിട്ടു 

നല്പ്പഔാകനാ ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.12 മുള്ളൂര്ക്കര മപഞാമായത്ായ ് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 27.12.2023 സല ഔ ് (SRG 160/23 – CC/860/22) 
 

വിഷയം:- ാട്ടിഔജാതി വിഭാഖ ില്പ്പസപ്പട്ട വിദോര്ഥിനിഔള്ക്ക് മസക്കിള്  

വാങ്ങി നല്പ്പൄന്നതു സംബന്ധിച്ച ്
 

 
 

ാട്ടിഔജാതി വിഭാഖ ില്പ്പസപ്പട്ട ളാണ്ള്  വിദോര്ഥിനിഔള്ക്ക് മസക്കിള്  വാങ്ങി 

നല്പ്പൄന്നതിനുള്ള മുഔളില്പ്പ  ാറഞ്ഞ കപ്രാജക്ട് നടപ്പാക്കാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.13  കഔാഴികക്കാടു ജില്ലാ ായത്ായ ് 

കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 23.12.2022 സല ഔത്തം കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ  
ായത്ായ ് ഭരണസമിതിയുസട 25.11.2022 സല 100/22 (6) തീരുമാനവം ജില്ലാായത്ായ ് 
സസക്രട്ടറിയുസട റികപ്പാര്ട്ടും   (SRG 84/2023 – cc/875/22)  
 

വിഷയം:- എ.ബി.സി ാദ്ധതി നട ിപ്പിനായി ബാങ്ക് ഄക്കൗണ്ട് തുട്ങുനന്നത് 

സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

മപഞാമായത്ായത്തഔളമായി കെര്ന്ന് എ.ബി.സി ാദ്ധതി തുട്ങുനന്ന നടാടി ജില്ലയില്പ്പ  

അരംഭിു. 2022 ഡിസംബര്  ന്നു മുതല്പ്പ  ബാ കശരി കലാക്കിസല സസന്റര്  പ്രവര് നം 

അരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ.ബി.സി കാാ ള്ള സംയുക്ത കപ്രാജക്ടുഔള്  നടപ്പാക്കുകമ്പാള്  ഫണ്ട് 

മഔമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച ് 26.05.2022 സല 41/2022/FIN നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഈ രവ് പ്രഔാരം 

മാര്ഗ നിര്കേശം നല്പ്പഔിയിട്ടുണ്ട്. ആതനുസരിച്ച ് എ.ബി.സി ാദ്ധതി പ്രഔാരം ജീവനക്കാരുസട 

കവതനമടക്കമുള്ള ഄനാമ ് സെലവ് ാദ്ധതിയില്പ്പ  ാങ്കാളിയാൄന്ന ഒകരാ 

തകേശഭരണസ്ഥാാന ിസന്റ വിഹിത ില്പ്പ  നിന്നാണ് ഔസണ്ടത്തന്നത്. നിലവിസല നിബന്ധന 

പ്രഔാരം ഄക്കൗണ്ട് മാാ് സെയ്ത് റിഔൃിസിഷ   നല്പ്പഔി ബന്ധസപ്പട്ട ഗുണകഭാക്താവിന് നല്പ്പൄന്ന 

രീതി ഄപ്രാകയാഖിഔമാണ്. ആത് എ.ബി.സി സസന്ററിസന്റ പ്രവര് നസ  ബാധിക്കും. 

ഄതിനാല്പ്പ  ജില്ലാ ായത്ായത്തഔള്  നല്പ്പൄന്ന വിഹിതം ജില്ലാ ായത്ായ ് സസക്രട്ടറിയുസട 

കാരില്പ്പ  ഏസതങ്കി ം സാാതുകമകലാ ബാങ്കില്പ്പ  ഄക്കൗണ്ടു തുടങ്ങാ   ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

   

കപ്രാ.നം: 161/23 ഄടങ്കല്പ്പ  3,00,000/-  രൂാ 
(എസ്.സി.ാി) 

കാര് എസ്.സി വിദോര്ഥിനിഔള്ക്ക് മസക്കിള്  വാങ്ങി നല്പ്പഔല്പ്പ  

കപ്രാ.നം: 576/23 ഄടങ്കല്പ്പ  80,00,000 രൂാ 
 

 വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്പ്പ  10,00,000 രൂാ 
 മപഞാമായത്ായ ് വിഹിതം 70,00,000 രൂാ 
കാര് എ.ബി.സി ാദ്ധതി 
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4.14  തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ായത്ായ ് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ായത്ായത്ത പ്രസിഡന്റിസന്റ 26.10.2022 സല A5-4854/2022-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തഔള്  (2 എണ്ണം)   (SRG 173/23)  
 

വിഷയം:- എ.ബി.സി ാദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രകതേഔ ഄക്കൗണ്ട് തുട്ങുനന്നതു 

സംബന്ധിച്ച ്

മുഔളില്പ്പ  കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ ായത്ായ ് ഄറിയിച്ച വിഷയം തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ായത്ായത്തം 

ടിണ്ടി ഔാണിച്ച ്എ.ബി.സി ാദ്ധതി കാാ ള്ള സംയുക്ത കപ്രാജക്ടുഔളസട വിഹിതം നിര്വഹണ 

ഈകദോഖസ്ഥരുസട ഄക്കൗണ്ടികലക്ക് മഔമാറാ   ക്രമീഔരണം സെയ്യണസമന്നാ 

വശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

4.15 ഔാസര്കഔാഡ് ജില്ലാ ായത്ായ ്   
ഔാസര്കഔാട് ജില്ലാ ായത്ായ ് പ്രസിഡന്റിസന്റ ഔ ് (ലഭിച്ചത് 16.01.2023)   (SRG 137/23) 
 

വിഷയം:- സംയുക്ത  കപ്രാജക്ടുഔള്  നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രകതേഔ ഄക്കൗണ്ട് 
തുട്ങുനന്നതു സംബന്ധിച്ച.്   

 
 

തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങളസട ാങ്കാളി ക ാസട സംയുക്ത കപ്രാജക്ടുഔള്  ജില്ലയില്പ്പ  

നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങള്  ാരപിരം മഔമാറുന്ന വിഹിതം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് 

മു ഔാലങ്ങളിസല കാാസല പ്രകതേഔ ഄക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.16  നടുവണ്ണൂര്  മപഞാമായത്ായ ് 

നടുവണ്ണൂര്  മപഞാമായത്ായ ് പ്രസിഡന്റിസന്റ 28.12.2022 സല ഔത്തം ായത്ായത്ത ഡയറക്ടറുസട 

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

വിഷയം:- വീടു വാസകയാഖേമാക്കല്പ്പ  ാദ്ധതി ബാങ്ക് കലാണ്  എടുക്കുന്നതിന് 

ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 
 

വീടു വാസകയാഖേമാക്കുന്നതിന് ധനസഹായ ിനുള്ള തുഔ ബാങ്ക് വായ്പയിലൂസട 

ഔസണ്ട ാ   ഈകേശിക്കുന്നു. ആതിന് സര്ക്കാരികലക്ക് ഄനുമതിക്കായി ഔ ് നല്പ്പഔിയിട്ടുണ്ട്. 

മപഞാമായത്ായ ിസന്റ ഄനിവാരേ ചുമതലഔള്, മു ഖണനാ കമകല തുടങ്ങിയവ്ക്കുളള്ള വിഹിതം 

മാറൃി വയ്ക്കണസമന്ന് നിബന്ധനകയാസട കലാണ്  എടുക്കാ   മപഞാമായത്ായ ിന് ഄനുമതി 

നല്പ്പഔാസമന്ന് ായത്ായ ് ഡയറക്ടര്  സര്ക്കാരികലക്ക് ര്ാാര്ശ സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആതു 

കവഖ ിലാക്കണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.17  കഔാകട്ടാപ്പാടം   മപഞാമ ായത്ായ ്  

ബഹു. മണ്ണാര്ക്കാട് എം.എല്പ്പ.എ.യുസട 13.12.2022 –സല ഔത്തം കഔാകട്ടാപ്പാടം മപഞാമായത്ായ ് 

പ്രസിഡന്റിസന്റ  12.12.2022-സല ഔത്തം (SRG 48/23) 
  

വിഷയം:- മലഫ് ഭവന ാദ്ധതി ലിസ്റ്റില്പ്പ  ഈള്സപ്പടാ വര്ക്ക്  കഔരള കസ്റ്ററൃ് 

ഹൗസിംഖ്  കബാര്ഡിസന്റ  സഹായക ാസട  വീട് നിര്മ്മിു 

നല്പ്പൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്        

യഥാസമയം ഄകാക്ഷ സമര്പ്പിക്കാ തിനാ ം കറഷ ഔാര്ഡ് ആല്ലാ തിനാ ം  

മലഫ് ഭവന ാദ്ധതി ലിസ്റ്റില്പ്പ  ഈള്സപ്പടാ  ൄടുംബങ്ങള്  ഈണ്ട്. സൃന്തമായി വീട് നിര്മ്മിക്കാ   
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ഔഴിയാ  ആവര്ക്ക് കഔരള കസ്റ്ററൃ് ഹൗസിംഖ് കബാര്ഡിസന്റ ഹശഹശ്രീ ാദ്ധതിയില്പ്പ  

ഈള്സപ്പടു ി  വീട് നിര്മ്മിക്കാനും ഄതിനായി രാള്ക്ക് 1.00 ലക്ഷം രൂാ വീതം  

മപഞാമായത്ായ ് വിഹിതമായി നല്പ്പഔാനും ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
   

 

4.18 സാരിനാട് മപഞാമായത്ായ ് 

സഔാല്ലം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 03.12.2023 സല ഔ ് (SRG 57/2023 – CC/805/22). 
 
 

വിഷയം:- ശ്രീമതി സിനി, സനില്പ്പ  ഭവനം എന്ന അസള മലഫ് ലിസ്റ്റില്പ്പ  

ഈള്സപ്പടുത്തന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

ശ്രീമതി സിനി, സനില്പ്പ  ഭവനം, സെറുഔാട് സെമ്മക്കാട് എന്ന അള്  ആതുവസര മലഫ് 

ഭവനാദ്ധതി ലിസ്റ്റില്പ്പ  ഈള്സപ്പടാ   ഄകാക്ഷ നല്പ്പഔിയിരുന്നില്ല. ആവര്  മലഫ് ഭവന 

രഹിതരുസട ലിസ്റ്റില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ണസമന്നാവശേസപ്പട്ടുസഔാണ്ട് കഔരള സംസ്ഥാന ാട്ടിഔജാതി 

ാട്ടിഔ കഖാത്ര ഔമ്മീഷ   മുമ്പാസഔ ഹര്ജി നല്പ്പഔി. മലഫ് മിഷ   ാദ്ധതി പ്രഔാരം ഭൂമിയും വീടും 

ലഭിക്കുന്നതിനാവശേമായ ഄകാക്ഷ സാരിനാട് മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  സമര്പ്പിക്കുവാ   ശ്രീമതി 

സിനികയാടു ഔമ്മീഷ   ഈ രവായി. ആപ്രഔാരം ഄകാക്ഷ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മലഫ് 

ഭവനാദ്ധതിയിസല ഭൂരഹിത ഭവന രഹിത ാദ്ധതി പ്രഔാരമുള്ള അനുലേം നല്പ്പഔാ   

സാരിനാട് മപഞാമായത്ായ ് സസക്രട്ടറികയാടു നിര്കേശിുസഔാണ്ട് ഔമ്മീഷ   12.01.2022 സല 

2290/B3/2022/KLM/KSCSC & ST നമ്പര്  പ്രഔാരം ഈ രവായിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമതി സിനിക്ക് മലഫ് 

ഭവന ാദ്ധതിയില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ി ധനസഹായം നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

 

4.19 ഔല്ലൂപ്പാറ മപഞാമായത്ായ ് 

ശ്രീ. ഄജിൄമാര്  സഔ.ജി, ാടുവയില്പ്പ  ൄള ിങ്കല്പ്പ  ഔല്ലൂപ്പാറ എന്ന വേക്തിയുസട 14.12.2022 സല 
ഔ ്    (SRG 78/2022) 

 
 

വിഷയം:- വീടിനു മുഔളിലായി ാഠനമുറി നിര്മ്മിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

ശ്രീ.ഄജിൄമാര്  സഔ.ജി, ാടുവയില്പ്പ  ൄള ിങ്കല്പ്പ, ഔല്ലൂപ്പാറ എന്ന വേക്തി തസന്റ മഔസന്റ 

ാഠന അവശേ ിനായി ാഠന മുറി നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള  ഗുണകഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്പ്പ  ഈള്സപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. 

ഄകാക്ഷഔന് അസഔ മൂന്ന് സസന്റ് സ്ഥലം മാത്രമാണ് ഈള്ളത്. തറ നിരപ്പില്പ്പ  ാഠനമുറിക്ക്  

സ്ഥലം തിഔയില്ല. ഄതിനാല്പ്പ  വീടിനു മുഔള്  ഭാഖ ് ാഠനമുറി നിര്മ്മിക്കാ   ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 
 

4.20 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ ായത്ായ ്    

ഔണ്ണൂര്   ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 24.12.2022-സല ഔത്തം ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ ായത്ായ ് 
സസക്രട്ടറിയുസട 16.12.2022-സല B7-4800/2022-സല  നമ്പര്  ഔത്തം   (SRG 125/2023  - 
CC/929/2022) 
 

വിഷയം:- അറളം നവജീവ   കഔാളനിയിസല വീടുഔളസട നവീഔരണം 

സംബന്ധിച്ച ്   
 

 

 
 

 

കപ്രാ.നം: 238/23 ഄടങ്കല്പ്പ  27,00,000/-  രൂാ 
(TSP) 

കാര് അറളം നവജീവ   കഔാളനി മാതൃഔാ മപഞാമം  
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ഔണ്ണൂര്  ജില്ലയിസല ാരിപ്പ് കതാട് എന്ന സ്ഥല ് ജില്ലാ ായത്ായ ിസന്റ 

ഄധീനതയി ള്ള 24 ഏക്കര്  ഭൂമിയില്പ്പ  വീടും ഄടിസ്ഥാന സൗഔരേങ്ങളം ഏര്സപ്പടു ി  24 

ാട്ടിഔവര്ഗ  ൄടുംബങ്ങസള പുനരധിവസിപ്പിച്ചിരുന്നു. കഔാളനിയിസല വീടുഔളസട ഔാലപ്പഴക്കം 

ഔാരണം കൊര്ച്ചയുണ്ടായതിനാല്പ്പ  2017-18 വര്ഷം  11 വീടുഔള്  റിപ്പയര്  സെയ്തു. 16.10.2018-സല 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട  പ്രകതേഔ ഄനുമതികയാസട  രു ൄടുംബ ിന് 3.6 ലക്ഷം 

രൂാ  വീതം ആതിനായി സെലവഴിു.  തുടര്ന്ന്  2019-20-ല്പ്പ  25.02.2020 സല കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിയുസട ഄനുമതികയാസട 3.75 ലക്ഷം രൂാ വീതം മുടക്കി  8 വീടുഔള്  ടി റിപ്പയര്  സെയ്തു.  

ആനി 5 വീടുഔള്  ടി റിപ്പയര്  സെയ്യണം. ആതിനായി  പുതിയ DSR പ്രഔാരം  രു വീടിന് GST 

ഄടക്കം  5.31 ലക്ഷം രൂാ സെലവ വരും. ഇ നിരക്കില്പ്പ  ബാക്കിയുള്ള 5 വീടുഔള്  ടി റിപ്പയര്  

സെയ്യാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

 

4.21 ഔായത്ിയാര്  മപഞാമായത്ായ ് 

ഔായത്ിയാര്  മപഞാമായത്ായ ് പ്രസിഡന്റിസന്റ 15.12.2022 സല ഔത്തം ഔായത്ിയാര്  മപഞാമായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 30.11.2022 സല തീരുമാനവം (SRG 32/23) 

 

വിഷയം:-  മലഫ് ഭവന ാദ്ധതി – ഭവന നിര്മ്മാണം നിലച്ച ഗുണകഭാക്താക്കളസട 

തുടര്  നിര്മ്മാണ ിനുള്ള ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.്   
 

ഔായത്ിയാര്  മപഞാമായത്ായ ിസല 1,2,16 വാര്ുഔള്  ഈള്സപ്പടുന്ന കഔാവില്പ്പമല, 

മുരിയ്ക്കാട്ടുൄടി എന്നീ ാട്ടിഔവര്ഗ സകങ്കതങ്ങളില്പ്പ  / അദിവാസി സസറൃില്പ്പസമന്റ് കമകലയില്പ്പ  

താമസിക്കുന്ന മലഫ് ഭവന ാദ്ധതി ലിസ്റ്റിസല ജനറല്പ്പ  വിഭാഖ ില്പ്പസപ്പട്ട 

ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണ ധനസഹായ ിസന്റ അദേ ഖു മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  

നിന്നും നല്പ്പഔി. എന്നാല്പ്പ  വനാവഔാശ നിയമപ്രഔാരം വനം വൄപ്പില്പ്പ  നിന്നും വനാവഔാശ 

കരക നല്പ്പഔിയിട്ടുള്ള അദിവാസി സസറൃില്പ്പസമന്റുകളഔളില്പ്പ  താമസിക്കുന്ന അദിവാസിഔള്  

ഄല്ലാ വര്ക്ക് വീട് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ഄനുമതി നല്പ്പഔരുത് എന്ന് ഔാണിച്ച ് കഔാവില്പ്പമല 

രാജാവായ ശ്രീ രാമ   രാജമന്നാ   വനംവൄപ്പിന് ാരാതി നല്പ്പഔിയിരുന്നു. ആതിസന്റ 

ഄടിസ്ഥാന ില്പ്പ  അദിവാസി  സസറൃില്പ്പസമന്റുകളഔളില്പ്പ  താമസിക്കുന്ന അദിവാസിഔള്  

ഄല്ലാ വര്ക്ക് സ്ഥല ികനാ മകറൃാ യാസതാരു ഄവഔാശവം ആല്ലാ താസണന്നും 

അദിവാസിഔള്  ഄല്ലാ വര്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണ ധനസഹായം ഄനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് 

ഴിവാക്കുന്നതിന് നടാടി സൃീഔരികക്കണ്ടതാണ് എന്നും ഔാണിച്ച ്ഄയ്യപ്പ   കഔാവില്പ്പ  സറയ്യത്് 

കഫാറസ്റ്റ് ഒഫീസര്  01.10.2020 ന് മപഞാമായത്ായ ിസന ഄറിയിു. ആതിസന്റ ഄടിസ്ഥാന ില്പ്പ  

17 ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണ ധനസഹായ ിസന്റ തുടര്  ഖുക്കള്  

ഄനുവദിക്കുന്നതിന് വനം വൄപ്പില്പ്പ  നിന്നുള്ള NOC ഹാജരാകക്കണ്ടതാണ് എന്ന് ഔാണിച്ച ്

മപഞാമായത്ായ ് ഔ ് നല്പ്പഔിയിട്ടുണ്ട്. NOC ഹാജരാക്കുന്നതിന് അര്ക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. 

എന്നാല്പ്പ  അദേ ഖു ലഭിച്ച ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്ക് ാാര്പ്പിട നിര്മ്മാണ ിസന്റ തുടര്  ഖുക്കള്  

ഄനുവദിക്കുന്നതിന് 17 ഗുണകഭാക്താക്കള്  ബഹു. കഔരള മഹകക്കാടതിസയ സമീാിു. ബഹു. 

മഹകക്കാടതിയുസട 07.11.2022 സല WP (C) 30566/2021-ാാാം നമ്പര്  വിധി പ്രഔാരം 

ഗുണകഭാക്താക്കളസട നിസ്ഹായാവസ്ഥ ാരിഖണിച്ച ് ആവര്ക്ക് പ്രത സ്ത സ്ഥല ് വീട് 
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നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രകതേഔ ഈ രവ് / ഄനുമതി സര്ക്കാരില്പ്പ  നിന്നും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

ആടസാടല്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ിസന്റ ഭാഖ ് നിന്നും, മലഫ് മിഷസന്റ ഭാഖ ് നിന്നും 

ഈണ്ടാവണസമന്ന് ഈ രവായിട്ടുണ്ട്. ആതിസന്റ ഄടിസ്ഥാന ില്പ്പ  ആവര്ക്ക് വീടു 

നിര്മ്മിക്കുന്നതിനു തുടര്ന്നുള്ള ഖുക്കള്  നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

 

4.22 മലഫ് ഭവന ാദ്ധതി       
ബഹു. അലുഴ എം.എല്പ്പ.എ 06.12.2022 ല്പ്പ  ഄവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഄനുവദിച്ച സബ്മിഷ   
നം.2,  ബഹു. അലുഴ എം.എല്പ്പ.എ,  കഔരള മപഞാമായത്ായ ് ഄകസാസികയഷ   ജനറല്പ്പ  
സസക്രട്ടറി,  മലഫ് െീഫ് എക്സിഔുട്ടീവ്  ഒഫീസര്, ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  
എന്നിവരുസട ഔത്തഔളസട ഄടിസ്ഥാന ി ള്ള 03.02.2023 സല സര്ക്കാര്  ഫയല്പ്പ   (SRG 
268/2023  - LSGD – DE3/221/2022/LSGD) 
 

1) 
 

 
 

കഔരള ില്പ്പ  2018, 2019ല്പ്പ  ഈണ്ടായ പ്രളയ ില്പ്പ  വീടു നഷ്ടസപ്പട്ടവര്ക്ക് CMDRF/SDRF ല്പ്പ  

നിന്ന് ധനസഹായം നല്പ്പഔിയിട്ടുണ്ട്. വീട് പൂര്ണ്ണമായും തഔര്ന്നവര്ക്ക്   

തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങളില്പ്പ  നിന്ന് ധനസഹായം നല്പ്പൄന്നതിന് കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിയുസട 14.09.2021 സല താസഴ ാറയുന്ന തീരുമാനം പ്രളയ ില്പ്പ  വീടു തഔര്ന്നവര്ക്്ക  

ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു എന്നറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.  

മുഔളില്പ്പ  ാരാമര്ശിക്കുന്ന 14.09.2021 സല തീരുമാനം :- “പ്രളയ ില്പ്പ  75 മുതല്പ്പ  100 ശതമാനം 

വസര നാശനഷ്ടമുണ്ടായ ഭവന ിന് SDRF ല്പ്പ  നിന്നും CMDRF ല്പ്പ  നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുഔ കെര് ്  

അസഔ 4.00 ലക്ഷം രൂാ ലഭിക്കും. ആ രം ൄടുംബ ിന് തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങള്  ആനി 

വിഹിതം നല്പ്പഔാവന്നതല്ല. 60 മുതല്പ്പ  74 ശതമാനം വസര നാശനഷ്ടമുണ്ടായ ഭവനങ്ങള്ക്ക്  

(സമതല പ്രകദശവം മലകയാര പ്രകദശവം) SDRF ല്പ്പ  നിന്നും CMDRF ല്പ്പ  നിന്നും അസഔ 2,50,000/- 

രൂാ ലഭിക്കും.  എന്നാല്പ്പ  ാലകപ്പാള്ളൃം ഇ തുഔ ഈാകയാഖിച്ച ് വീട് വാസകയാഖേമാക്കാ   

ഔഴിയില്ല. ആ രം കഔസുഔളില്പ്പ  ഄസിസ്റ്റന്റ് എയത്ിനീയറുസട ര്ാാര്ശ പ്രഔാരം പുതിയ വീടു 

നിര്മ്മിതിക്കായി ബാക്കി വരുന്ന 1,50,000/- രൂാ തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങള്ക്ക്  

നല്പ്പഔാവന്നതാണ്. 60 ശതമാന ില്പ്പ  താസഴ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചവര്ക്ക്   

തകേശഭരണസ്ഥാാന ില്പ്പ  നിന്ന് പ്രകതേഔ ധനസഹായം നല്പ്പകഔണ്ടതില്ല. എന്നാല്പ്പ  2018, 

2019 പ്രളയ ില്പ്പ  വീട് പൂര്ണ്ണമായും തഔര്ന്ന  ഏസതങ്കി ം കഔസുഔളില്പ്പ   CMDRF / SDRF ല്പ്പ  

നികന്നാ മറൄ വിധ ികലാ ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടിസല്ലങ്കില്പ്പ  ബന്ധസപ്പട്ട ഄസിസ്റ്റന്റ് 

എയത്ിനീയര് /ഄസിസ്റ്റന്റ് എക്സിഔുട്ടീവ് എയത്ിനീയറുസട സാക്ഷോത്ര ിസന്റ 

ഄടിസ്ഥാന ില്പ്പ  വീടു നിര്മ്മാണ ിനു മലഫ് നിരക്കു പ്രഔാരം ധനസഹായം 

നല്പ്പഔാവന്നതാണ്”. 

ഇ തീരുമാനം ഔാവാലം മപഞാമായത്ായ ടക്കം ാല തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങള്ക്കും 

ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ടിണ്ടി ഔാണിച്ച ്ആതു പുനഃാരികശാധിക്കണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 

വിഷയം:- പ്രളയ ില്പ്പ  വീടു തഔര്ന്നവര്ക്ക് ധനസഹായം നല്പ്പൄന്നതും ജനറല്പ്പ  

വിഭാഖ ിനു ഖുക്കള്  നല്പ്പൄന്നതും സംബന്ധിച്ച.്  
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നിലവിസല മാര്ഗ നിര്കേശമനുസരിച്ച ് മലഫ് ഭവന നിര്മ്മാണ ാദ്ധതിയുസട 

ഭാഖമായി തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാാനങ്ങള്  നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ള 20 ശതമാനം തുഔയില്പ്പ  നിന്ന് 

ാട്ടിഔജാതി, ാട്ടിഔ വര്ഗം, മയത്തേസ ാഴിലാളിഔള്, ഄതിദരിദ്രര്  എന്നിവര്ക്ക്  

മു ഖണാനാടിസ്ഥാന ില്പ്പ  അദേഗട്ടസമന്ന നിലയില്പ്പ  വീട് നല്പ്പൄന്നതിനാണ് ഄനുമതി 

നല്പ്പഔിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്പ്പ  മാര്ച്ച ് 31 നുള്ളില്പ്പ  ആവര്ക്ക് കന്നാ  രകണ്ടാ ഖു തുഔ മാത്രകമ 

നല്പ്പഔാ   ഔഴിയുഔയുള്ളു. ാട്ടിഔ ജാതി ാട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖ ില്പ്പസപ്പട്ട ഗുണകഭാക്താക്കളില്പ്പ  

ാൄതികയാളം കാര്ക്ക് കരകഔള്  ഹാജരാക്കാ   ഔഴിയാ തിനാല്പ്പ  എമപഞിസമന്റ് വയ്ക്കാനുള്ള 

നടാടിക്രമം കാാ ം പൂര് ിയാക്കിയിട്ടില്ല. ഇ സാഹെരേ ില്പ്പ  ആവര്ക്ക് മു ഖണന 

സഔാടുക്കുന്നകതാസടാപ്പം ജനറല്പ്പ  വിഭാഖ ില്പ്പ  നിന്ന് ടി അദേഖു തുഔസയങ്കി ം നല്പ്പഔാ   

ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.    

4.23 ഔാവാലം മപഞാമായത്ായ ് 

ഔാവാലം മപഞാമായത്ായ ് പ്രസിഡന്റിസന്റ ഔത്തം (ലഭിച്ചത് 22.11.2022) ഔാവാലം 
മപഞാമായത്ായ ് ഭരണസമിതിയുസട 25.10.2022 സല 2(1) നമ്പര്  തീരുമാനവം കഔാഒര്ഡികനഷ   
ഔമ്മിറൃിയുസട 15.10.2022 സല (കണ്ഡിഔ 4.3) തീരുമാനവം   (SRG 1302/22). 

 

വിഷയം: മലഫ് ഭവന ാദ്ധതി – ഭാഖിഔമായി പ്രളയ ധനസഹായം ലഭിച്ചവര്ക്ക്  
            ധനസഹായം നല്പ്പൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

കപ്രാ.നം: 19/22 ഄടങ്കല്പ്പ   48,26,000 രൂാ 
 വിഔസന ഫണ്ട് ജനറല്പ്പ  23,26,000 രൂാ 
 കലാക്ക് ായത്ായ ് വിഹിതം 10,00,000 രൂാ 
 ജില്ലാ ായത്ായ ് വിഹിതം 10,00,000 രൂാ 
 സംസ്ഥാന വിഹിതം 5,00,000 രൂാ 
കാര് മലഫ് ഭവന നിര്മ്മാണ ാദ്ധതി - ജനറല്പ്പ   

 
 

മപഞാമായത്ായ ിസല 9 ഗുണകഭാക്താക്കള്  ാട്ടിഔജാതി/ ാട്ടിഔവര്ഗ / ഫിഷറീസ് 

മലഫ് ഭവന ാദ്ധതിയിസല ഄഡീഷണല്പ്പ  ലിസ്റ്റില്പ്പ  ഈള്സപ്പട്ടവരാണ്. ആതില്പ്പ  ന്നു വീതം 

എസ്.സി, എസ്.റൃി വിഭാഖ ില്പ്പസപ്പട്ടവരും 7 കാര്  മയത്തേസതാഴിലാളി ൄടുംബ ില്പ്പസപ്പട്ട 

വരുമാണ്. ആവര്ക്ക്  ഭാഖിഔമായി പ്രളയ താരിതാശൃാസ ാദ്ധതിയില്പ്പ  (CMDRF, SDRF) ല്പ്പ  നിന്ന് 

ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

(i) കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട 10.02.2021, 14.09.2021 തീയതിഔളിസല തീരുമാനപ്രഔാരം 

മലഫ് ഭവനാദ്ധതിയില്പ്പ  ധനസഹായം നല്പ്പൄന്നതില്പ്പ  നിയന്ത്രണമുണ്ട്. എന്നാല്പ്പ  

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട 14.02.2023 സല തീരുമാന പ്രഔാരം ആവര്ക്ക് പ്രളയ 

ധനസഹായം നല്പ്പഔിയതു ൄറവ സെയ്യാസത മലഫ് നിരക്കായ 4.00 ലക്ഷം രൂാ 

നല്പ്പ ഔണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരുന്നുസവങ്കി ം കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട 15.10.2022 സല 

കയാഖ ില്പ്പ  പൂര്ണ്ണമായി ഄംഖീഔരിച്ചിരുന്നില്ല. ആതു പുനഃ ാരികശാധിക്കണസമന്നാ 

വശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

II) വിഷയം:- മലഫ് ലിസ്റ്റി ള്ള സാാതു വിഭാഖ ില്പ്പസപ്പട്ടവര്ക്ക് ഖുക്കള്  

നല്പ്പൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  
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(ii) ഔാവാലം മപഞാമായത്ായ ിസന്റ 9 കാരുസട ലിസ്റ്റിസല ശ്രീമതി തങ്കമ്മ, ഔാപ്പില്പ്പ  െിറ എന്ന 

അള്ക്ക്  അസഔ 4.50 ലക്ഷം രൂാ (പ്രളയ ധനസഹായമായി 2.50 ലക്ഷം രൂായും 

മലഫ് ാദ്ധതിയില്പ്പ  നിന്ന് 2.00 ലക്ഷം രൂായും) നല്പ്പഔി. ഄധിഔമായി 50,000 രൂാ 

നല്പ്പഔിയത് നിര്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥസന്റ വീഴ്ച അയതിനാല്പ്പ  ആത് ബന്ധസപ്പട്ട 

ഈകദോഖസ്ഥ   തിരിസഔ ഄടയ്ക്കണസമന്ന 15.10.2022 സല തീരുമാനം പുനഃാരി 

കശാധിക്കണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

 

 

4.24 ഄകശാഔ് റബ്ബര്  ഫാക്ടറി 

െങ്ങനാകശരി ഄകശാഔ് റബ്ബര്  ഫാക്ടറി മാകനജറുസട 12.09.2022 സല ഔത്തഔള്  (2 എണ്ണം)   
(SRG 144/22)  
 

വിഷയം:- െഷി അവശേ ിന് ഔണിഔ ജലകസെനം സംബന്ധിച്ച.് 
 

ാതിനാലാം ായത്വയത്തരാദ്ധതി സബ്സിഡി മാര്ഗകരകയില്പ്പ  (28.05.2022 സല 

115/2022/തസൃഭവ) കണ്ഡിഔ 6.1.35 പ്രഔാരം ഔണിഔ ജലകസെന ിന് സബ്സിഡി നല്പ്പഔാ   

ഄനുമതിയുണ്ട്. 6.1.35 കണ്ഡിഔ പ്രഔാരം രു സസന്റ് വിസ്തൃതിയില്പ്പ  Timer Main line 32 mm, 

Submain – Laterals 16 mm, emiters, grow bags 25 എണ്ണം  എന്നിവയാണ് drip irrigation -ല്പ്പ  

ഈള്സപ്പടു ിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്പ്പ  drip irrigation -ല്പ്പ   Pin connecter, Extension tube, 16mm pipe 

fittings എന്നീ ഄനുബന്ധ സാമമപഞിഔള്  ടി ഗടിപ്പിച്ചാല്പ്പ  മാത്രകമ ൈിാ് ആറികഖഷ   

ശരിയായ രീതിയില്പ്പ  പ്രവര് ിക്കു എന്നു ഄറിയിുസഔാണ്ട് ആവ ടി 6.1.35-ാാാം 

കണ്ഡിഔയില്പ്പ  കെര്ക്കണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   

 

4.25 കഔാട്ടുഔാല്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ് 

കഔാട്ടുഔാല്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ് പ്രസിഡന്റിസന്റ 17.11.2022 സല A2/5312/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം 
ഄനുബന്ധ കരകഔളം (SRG 1312/22). 

 

 

വിഷയം:- കഔരള ഄകമപഞാ ആ ഡഷീസ് കഔാര്പ്പകറഷനില്പ്പ  നിന്ന് ആലക്ട്രിക്കല്പ്പ  

ഈാഔരണങ്ങള്  വാങ്ങിയതിന് തുഔ നല്പ്പൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

കഔാട്ടുഔാല്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  2012-13 വര്ഷം ആലക്ട്രിക്കല്പ്പ  ഈാഔരണങ്ങള്  

വാ്ങുനന്നതിന് രണ്ടു കപ്രാജക്ടുഔള്  എടു ിരുന്നു. ആതനുസരിച്ച ് കഔരള ഄകമപഞാ ആ ഡഷീസ് 

കഔാര്പ്പകറഷനില്പ്പ  നിന്നും 13,58,269 രൂായുസട ആലക്ട്രിക്കല്പ്പ  ഈാഔരണങ്ങള്  വാ്ങുനഔയും 

ഈാഔരണങ്ങള്  ഈാകയാഖിക്കുഔയും സെയ്തു. എന്നാല്പ്പ  കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഄംഖീഔാരം 

ലഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പാണ് ഈാഔരണങ്ങള്  വാങ്ങിയത് എന്നതിനാല്പ്പ  ഄന്നസ  സസക്രട്ടറി 

ബില്പ്പ  തുഔ നല്പ്പ ഔിയില്ല. ബില്പ്പ  തുഔ നല്പ്പഔാ തിനാല്പ്പ  ഄകമപഞാ ആ ഡഷീസ് കഔാര്പ്പകറഷ   

റവനു  റിക്കവറി നടാടിഔള്  സൃീഔരിു. ാലിശ സഹിതം ആകപ്പാള്  22,40,784 രൂാ 

നല്പ്പഔാനുണ്ട്. മപഞാമായത്ായ ് അവശേസപ്പട്ടതനുസരിച്ച ്2022 നവംബറില്പ്പ  റൃ വണയായി 

ഄടയ്ക്കണസമന്ന നിബന്ധനകയാസട 16,26,946 രൂായായി ഄകമപഞാ ആ ഡഷീസ് തുഔ 

ൄറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ തുഔ നല്പ്പഔാ   കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിക്ക് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുസണ്ടന്ന് 

ഄറിയിുസഔാണ്ട് തുഔ നല്പ്പഔാ   കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.    
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4.26 തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ായത്ായ ് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 04.12.2023 സല ഔത്തം തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ായത്ായ ് സസക്രട്ടറി  
08.12.2022 സല DPT/A4-6186/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം തൃശ്ശൂര്  DPO യുസട 20.12.2022 സല 
1055/22/RO2/DPM നമ്പര്  ഔത്തം   (SRG 151/23 – CC/936/2023). 
 

 

വിഷയം:- െഷിയിടസ  വനേമൃഖങ്ങളില്പ്പ  നിന്നു സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു കസാളാര്  കവലി 

നിര്മ്മിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

 

 

െഷിയിടങ്ങസള വനേമൃഖങ്ങളില്പ്പ  നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്  ജില്ലാ ായത്ായ ്  

കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ജില്ലാ ായത്ായ ികനാസടാപ്പം 36 തകേശഭരണ സ്ഥാാനങ്ങളം  

കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുസണ്ടന്ന്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസര്  ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘വനേമിത്ര’ 

കപ്രാജക്ടിനായി  തൃശൂര്  ഡിവിഷ   കഫാറസ്റ്റ് ഒഫീസര്  8,60,91,000 രൂായുകടയും  ൊലക്കുടി 

ഡിവിഷ   കഫാറസ്റ്റ് ഒഫീസര്  67,77,000 രൂായുസടയും എസ്റ്റികമറൃ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇ 

ാദ്ധതി  കഫാറസ്റ്റ് സഡവലാ്സമന്റ് ഏജ സി  മുകകന നടപ്പാക്കാനാണ് ഈകേശിക്കുന്നത്. 

ആതിനായി ജില്ലാ ായത്ായ ് വിഹിതം ബന്ധസപ്പട്ട കഫാറസ്റ്റ് ഡിവിഷണല്പ്പ  ഒഫീസര്മാര്ക്ക്    

മഔമാറി (Deposit) നടപ്പാക്കാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
   

4.27 തുമ്പമണ്  മപഞാമായത്ായ ് 

ാ നംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 07.12.2022 സല ഔത്തം തുമ്പമണ്  മപഞാമായത്ായ ് 

ഭരണസമിതിയുസട 03.11.2022 സല 15(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം    (SRG 63/23 – CC/820/2022). 
 
 

വിഷയം:- ാാടകശകര സമിതിഔള്ക്ക് ാമ്പ് സസറൃ് സ്ഥാാിക്കുകമ്പാള്  ഄനുബന്ധ 

സാധനങ്ങളസട േഴണിറൃ് സെലവ് നിശ്ചയിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

തുമ്പമണ്  മപഞാമായത്ായ ് ഇ വര്ഷം ാാടകശകരങ്ങള്ക്ക് ാമ്പ്സസറൃ് സ്ഥാാിു 

നല്പ്പഔാ   കപ്രാജക്ട് ഏസറൃടു ിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ആതിസന്റ േഴണിറൃ് കഔാസ്റ്റ് 

ജില്ലാതല ില്പ്പ  നിശ്ചയിക്കണസമന്നാണ് നിര്കേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്പ്പ  ാമ്പ് സസറൃ് 

സ്ഥാാിക്കുന്നതിന് ഄനുബന്ധ ഈാഔരണങ്ങള്  അവശേമാണ്. ഇ ഈാഔരണങ്ങളസട േഴണിറൃ് 

കഔാസ്റ്റ് എങ്ങസന നിശ്ചയിക്കണസമന്ന് മാര്ഗകരകയില്പ്പ  ാറഞ്ഞിട്ടില്ല. ാമ്പ് സസറൃികന്റയും 

ഄനുബന്ധ ഈാഔരണങ്ങളകടയും വിവരം ആനി ാറയുന്നതാണ്. 

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 

കപ്രാ.നം: 625/23 ഄടങ്കല്പ്പ   25,00,000/- രൂാ 
(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്പ്പ ) 

കാര് വനേമിത്ര – മപഞാമായത്ായത്തഔള്ക്ക് വിഹിതം നല്പ്പഔല്പ്പ  

കപ്രാ.നം: 68/23 ഄടങ്കല്പ്പ   2,00,000/- രൂാ 
(വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല്പ്പ ) 

 
കാര് ാാടകശകര സമിതിഔള്ക്ക് ാമ്പ്സസറൃ് 
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duty) 30 mtrs delivery hose, 150mm G.I Bend, Hex Nipple hose clip, Electrical accessories as per IE 
rules including Labour charges, transportation etc.  

 

ആതിസന്റ േഴണിറൃ് കഔാസ്റ്റ് നിശ്ചയിു നല്പ്പഔണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

 

 

4.28 കഔരള കസ്റ്ററൃ് സവയര്ഹൗസിംഖ് കഔാര്പ്പകറഷ   
കഔരള കസ്റ്ററൃ് സവയര്ഹൗസിംഖ് കഔാര്പ്പകറഷ   സെയര്മാസന്റ 17.01.2023 സല KSWC/CHM/HDPE 
Nodel/2022-23-ാാാം നമ്പര്  ഔ ്    (SRG 260/2023) 

 
 

വിഷയം:- HDPE സെടിച്ചട്ടിഔള്  കഔരള കസ്റ്ററൃ് സവയര്  ഹൗസിംഖ് കഔാര്പ്പകറഷനില്പ്പ  നിന്ന് 

വാ്ങുനന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

ാച്ചക്കറി െഷി കപ്രായത്താഹിപ്പിക്കുന്നതിനുകവണ്ടി High Density Polyethylene (HDPE) സെടിച്ചട്ടിഔള്  

വാ്ങുനന്നതു സംബന്ധിച്ച ് തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ഈ വായിട്ടുണ്ട്. HDPE ഔസണ്ടയ്നറുഔള്  

തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങള്ക്കും െഷി ഭവനുഔള്ക്കും സടണ്ടര്  നടാടി ടാസത കഔരള 

സംസ്ഥാന സവയര്  ഹൗസിംഖ് കഔാര്പ്പകറഷനില്പ്പ  നിന്നു വാ്ങുനന്നതിനു ഄനുമതി 

നല്പ്പഔണസമന്നും ആതിസന്റ കനാഡല്പ്പ  ഏജ സിയായി KSWC സയ നിയമിക്കണസമന്നും 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 
 

 

4.29 സഔാറൃനാട് മപഞാമായത്ായ ് 

ാ നംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 26.12.2023 സല ഔത്തം ഄനുബന്ധ കരകഔളം   

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

വിഷയം:-    ഄതിദരിദ്രരുസട ലിസ്റ്റില്പ്പസപ്പട്ടവര്ക്ക് ഈവണ്ടവണ്ടി വാങ്ങി നല്പ്പൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

 
 

 

ഄതിദരിദ്രരുസട ലിസ്റ്റില്പ്പസപ്പട്ട ഗുണകഭാക്താവിന് മമകക്രാപ്ലാ   പ്രഔാരം നൂറു 

ശതമാനം സബ്സിഡികയാസട ഈവണ്ടവണ്ടി വാങ്ങി നല്പ്പൄന്നതിന് ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.30 സഔാറൃനാട് മപഞാമായത്ായ ്    

ാ നംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 26.12.2022- സല ഔ ് (SRG 119/2023  - 

CC/916/2022) 
 

വിഷയം:- ഄതിദരിദ്രരുസട ലിസ്റ്റില്പ്പ  ഈള്സപ്പട്ടവര്ക്ക് അട് നല്പ്പൄന്നത് 

സംബന്ധിച്ച ്   

 

 

 

കപ്രാ.നം: 233/23 ഄടങ്കല്പ്പ  60,000/-  രൂാ 
 വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്പ്പ  10,000 രൂാ 
 കലാക്ക് ായത്ായ ് വിഹിതം 50,000 രൂാ 

കാര് ഄതിദാരിദ്രേ നിര്മ്മാര്ജന മമകക്രാപ്ലാ   - ഈവണ്ടവണ്ടി വാങ്ങി 
നല്പ്പഔല്പ്പ   

കപ്രാ.നം: 239/23 ഄടങ്കല്പ്പ  60,000/-  രൂാ 
 വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്പ്പ  10,000 രൂാ 
 കലാക്ക് ായത്ായ ് വിഹിതം 50,000 രൂാ 
കാര് ഄതി ദാരിദ്രേ നിര്മ്മാര്ജന മമകക്രാ പ്ലാ   - അട് വിതരണം 
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ഄതിദരിദ്രരുസട ലിസ്റ്റില്പ്പസപ്പട്ട ഗുണകഭാക്താവിന് മമകക്രാ പ്ലാ   പ്രഔാരം നൂറു 

ശതമാനം സബ്സിഡികയാസട അട് വാങ്ങി നല്പ്പൄന്നതിന് ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.31 സഔാറൃനാട് മപഞാമായത്ായ ്    

ാ നംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 26.12.2022- സല ഔ ് (SRG 121/2023  - 
CC/914/2022) 
 

വിഷയം:- ഄതിദരിദ്രരുസട ലിസ്റ്റില്പ്പ  ഈള്സപ്പട്ടവര്ക്ക് സാട്ടിക്കട നല്പ്പൄന്നത് 
സംബന്ധിച്ച.്    

 
 

 

 

ഄതിദരിദ്രരുസട ലിസ്റ്റില്പ്പസപ്പട്ട ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്ക് കവണ്ടിയുള്ള മമകക്രാ പ്ലാനില്പ്പ  

സാട്ടിക്കട നല്പ്പൄന്നത് ഈള്സപ്പടു ിയിട്ടുണ്ട്. മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ഭിന്നകശഷിക്കാര്ക്കാണ് ആതു 

നല്പ്പഔാവന്നത്. നൂറു ശതമാനം സബ്സിഡികയാസട ആവര്ക്ക് സാട്ടിക്കട നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.32 സഔാറൃനാട് മപഞാമായത്ായ ്    

ാ നംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 26.12.2022- സല ഔ ് (SRG 122/2023  - 

CC/917/2022) 
 

വിഷയം:- ഄതിദരിദ്രരുസട ലിസ്റ്റില്പ്പസപ്പട്ടവര്ക്ക് ാര്വിസന വാങ്ങി നല്പ്പൄന്നത് 

സംബന്ധിച്ച ്   

 
 

ഄതിദരിദ്രരുസട  ലിസ്റ്റില്പ്പ  ഈള്സപ്പട്ട ഗുണകഭാക്താവിന് മമകക്രാപ്ലാ   പ്രഔാരം 

നൂറുശതമാനം സബ്സിഡികയാസട ാര്വിസന നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.33 ഈഴവൂര്  മപഞാമായത്ായ ് 

കഔാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 03.01.2023 സല ഔത്തഔളം (3 എണ്ണം) ഈഴവൂര്  

മപഞാമായത്ായ ് ഭരണസമിതിയുസട 21.11.2022 സല 1(9)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം   (SRG 

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

വിഷയം:-    സഔാവിഡ് പ്രതികരാധ പ്രവര് ന ിനു സെലവഴിച്ച തുഔ തിരിസഔ 

ലഭിച്ചതുാകയാഖിച്ച ്മറൃ് കപ്രാജക്ടുഔള്  എടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

 

 

സഔാവിഡ് പ്രതികരാധ ാരിരക്ഷ പ്രവര് നങ്ങളസട ഭാഖമായി സഡാമിസിലിയറി 

സഔാവിഡ് സഔയര്  സസന്റര്  നട ിപ്പിനായി വിഔസന ഫണ്ടു (ജനറല്പ്പ) വിഭാഖ ില്പ്പ  1,50,755 

രൂായും സമയിന്റന സ് മപഞാന്റ് കനാണ്കറാഡ് ജന ില്പ്പ  1,34,560 രൂായും തനതുഫണ്ടിന ില്പ്പ  

കപ്രാ.നം: 232/23 ഄടങ്കല്പ്പ  60,000/-  രൂാ 
 വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്പ്പ  10,000 രൂാ 
 കലാക്ക് ായത്ായ ് വിഹിതം 50,000 രൂാ 
കാര് ഄതി ദാരിദ്രേ നിര്മ്മാര്ജന മമകക്രാ പ്ലാ   - സാട്ടിക്കട വാങ്ങി  

നല്പ്പഔല്പ്പ  

കപ്രാ.നം: 240/23 ഄടങ്കല്പ്പ  60,000/-  രൂാ 
 വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്പ്പ  10,000 രൂാ 
 കലാക്ക് ായത്ായ ് വിഹിതം 50,000 രൂാ 
കാര് ഄതി ദാരിദ്രേ നിര്മ്മാര്ജന മമകക്രാ പ്ലാ   - ാര് വിതരണം. 
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1,48,259 രൂായും കപ്രാജക്ട് വു െിലവഴിു. ഇ തുഔയുസട വിശദാംശങ്ങള്  ജില്ലാ ഔളക്ടര്ക്ക്   

നല്പ്പഔിയ പ്രഔാരം സെലവായ തുഔ പൂര്ണ്ണമായും റീപ്പ് സെയ്ത് മപഞാമായത്ായ ിനു ലഭിു. ഇ 

തുഔ തനതുഫണ്ട് ഄക്കൗണ്ടില്പ്പ  സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുഔയാണ്. ആതില്പ്പ  വിഔസനഫണ്ടില്പ്പ  നിന്നു 

സെലവഴിച്ചതും തിരിസഔ ലഭിച്ചതുമായി 1,50,755 രൂാ വഔയിരു ി രണ്ടു കപ്രാജക്ടുഔളം 

സമയിന്റന സ് മപഞാന്റ് (കനാണ്കറാഡ് ) ആന ില്പ്പ  സെലവഴിച്ചതും തിരിസഔ ലഭിച്ചതുമായ 

1,34,560 രൂായും ഈാകയാഖിച്ച ്രു കപ്രാജക്ടും എടു ിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങള്  താസഴ കെര്ക്കുന്നു.  

 
 

കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  കപ്രാജക്ടിസന്റ കാര് ഄടങ്കല്പ്പ  

90/23 ഄതിദരിദ്രര്ക്കായുള്ള 
മമകക്രാ പ്ലാ   
സെലവഔള്  

1,00,755 രൂാ  
 
സെലവഴിച്ച 
വിഔസനഫണ്ട് 
തിരിസഔ ലഭിച്ചത് 

188/23 ഄതി ദരിദ്രര്ക്കുള്ള വീട് 
സമയിന്റന സ് 

50,000 രൂാ 

104/23 ഄങ്കണവാടിഔളികലക്ക് 
ഈാഔരണങ്ങള്  വാങ്ങല്പ്പ  

1,34,560 രൂാ സെലവഴിച്ച 
സമയിന്റന സ് 
മപഞാന്റ് കനാണ്  
കറാഡ് തിരിസഔ 
ലഭിച്ചത് 

 

മറൄ വിഔസന പ്രവര് നങ്ങള്ക്ക് മാറൃിവച്ച വിഹിതമാണ് സഔാവിഡ് പ്രതികരാധ 

പ്രവര് ന ിനുാകയാഖിച്ചസതന്നും ഄതിനാല്പ്പ  തിരിസഔ ലഭിച്ച തുഔ ഈാകയാഖിച്ച ്തയ്യാറാക്കി 

മുഔളില്പ്പ  ാറഞ്ഞ കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഄനുമതി നല്പ്പഔണസമന്നും ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.34 ഔരിമ്പ മപഞാമായത്ായ ് 

ാാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 30.11.2022 സല ഔത്തം വികല്ലജ് എക്സ്റൃ ഷ   ഒഫീസറുസട 
26.11.2022 സല റികപ്പാര്ട്ടും, ഔരിമ്പ മപഞാമായത്ായ ് ഭരണസമിതിയുസട 19.09.2022 സല 4/4-ാാാം 
നമ്പര്  തീരുമാനവം    (SRG 8/23 – CC/706/2022). 

 
 

വിഷയം:- മലഫ് ഭവനാദ്ധതി പ്രഔാരം ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്ക് തുഔ നല്പ്പൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

 

 

താസഴപ്പറയുന്ന മലഫ് ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണ ിനുള്ള വിഹിതം 

നല്പ്പൄന്നതിന് ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം (2021-22) ട്ടൃഷറിയില്പ്പ  ബില്പ്പ  സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്പ്പ  

ആവരുസട ബാങ്ക് ഄക്കൗണ്ട് കരകസപ്പടുത്തന്നതില്പ്പ  ാിശൄ സംഭവിച്ചതിനാല്പ്പ  തുഔ 

ഗുണകഭാക്താക്കളസട ഄക്കൗണ്ടികലക്ക് കാായില്ല. ഇ തുഔ മറൃ് വേക്തിഔളസട ഄക്കൗണ്ടികലക്ക് 

കാായിട്ടിസല്ലന്നും ട്ടൃഷറി കരകഔള്  പ്രഔാരം ‘Back to Government’ എന്നും ‘CN Return’ എന്നുമാണ് 

കപ്രാ.നം: 29/22 ഄടങ്കല്പ്പ   12,66,400/- രൂാ 
 എസ്.സി.ാി 9,66,400 രൂാ 
 കലാക്ക് ായത്ായ്ത്ത് വിഹിതം 1,00,000 രൂാ 
 സംസ്ഥാന വിഹിതം 2,00,000 രൂാ 
കാര് മലഫ് മിഷ   എസ്.സി 
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കരകസപ്പടു ിയിരിക്കുന്നസതന്ന് വികല്ലജ് എക്സ്റൃ ഷ   ഒഫീസര്  ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവര്ക്കു    

നല്പ്പകഔണ്ട ധനസഹായം ഇ വര്ഷം നല്പ്പൄന്നതിന് ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

ക്രമ 
നമ്പര്  

കാര് ട്ടൃഷറിയില്പ്പ  നിന്ന് മാറാ  തുഔ 

1 ശ്രീമതി. ഔലോണി. സഔ 35,000 രൂാ 
2 ശ്രീമതി ഄനിത 50,000 രൂാ 
3 ശ്രീ. സുകരന്ദ്ര   4,240 രൂാ 

 
 

4.35  സവള്ളൂര്   മപഞാമ ായത്ായ ്  

സവള്ളൂര്  മപഞാമായത്ായ ് പ്രസിഡന്റിസന്റ ഔത്തം (ലഭിച്ചത് 16.01.2023) സവള്ളൂര്  മപഞാമായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട  07.10.2022-സല 1(2) –ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം, 29.10.2022-സല 6(2) –ാാാം 
നമ്പര്   തീരുമാനവം   (SRG 81/2023) 

  

(i) വിഷയം:- SNDP തണ്ണിപ്പള്ളി കറാഡ് ൄഴിപ്പള്ള ഭാഖം  ാാര്ശൃഭി ി – 

സൈയികനജ്  നിര്മ്മാണ ിസന്റ ബില്പ്പ  തുഔ നല്പ്പൄന്നത് 

സംബന്ധിച്ച ്  
 

മപഞാമായത്ായ ് 2020-21 വര്ഷം SNDP തണ്ണിപ്പള്ളി കറാഡ് ൄഴിപ്പള്ളി ഭാഖം 

ാാര്ശൃഭി ി – സൈയികനജ് നിര്മ്മാണ ിന്  കപ്രാജക്ട് എടു ിരുന്നു. ാാര്ട്ട് ബില്പ്പ  അയി 

80,169 രൂാ നല്പ്പഔി. മഫനല്പ്പ  ബില്പ്പ  തുഔയായ 89,412 രൂാ  നല്പ്പൄന്നതിന് 31.03.2021-ല്പ്പ  ബില്പ്പ  

തയ്യാറാക്കി ട്ടൃഷറിയില്പ്പ  നല്പ്പഔി. എന്നാല്പ്പ  ബില്പ്പ  ഔരാറുഔാരസന്റ ഄക്കൗണ്ടില്പ്പ  ക്രഡിറൃായില്ല. 

സുകലകയില്പ്പ  സെലവം കരകസപ്പടു ിയിട്ടില്ല. ാിന്നീട് പിില്പ്പ  ഒവറാക്കിയില്ല. പിില്പ്പഒവറായി 

ഇ കപ്രാജക്ട് ഈള്സപ്പടു ി തുഔ നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
   

 

(ii) വിഷയം:- ഹിന്ദുസ്ഥാ   നൂസ് പ്രിന്റ് , KPPL സഔട്ടിടങ്ങളസട നിൄതി ാിരിവ് 

സംബന്ധിച്ച ് 

ഹിന്ദുസ്ഥാ   നൂസ് പ്രിന്റ് ഫാക്ടറി പ്രവര് ിുസഔാണ്ടിരിക്കുന്നകപ്പാള്ളൃള്ള നിൄതി 

ൄടിശിഔയുണ്ട്. ആത് RR നടാടിയികലയ്ക്ക് ഔടന്നിട്ടുണ്ട്. HNL ല്പ്പ  നിന്ന്  സഔട്ടിടങ്ങള്  KPPL-ല്പ്പ  

ഏസറൃടു കപ്പാള്  ഈടമസ്ഥത സംബന്ധിച്ച ്  മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  മാറൃം വരു ാ തിനാല്പ്പ  

തനത് ഫണ്ടില്പ്പ  ൄറവ വരുന്നുണ്ട്. ആതു ാരിഹരിക്കുന്നതിന് നടാടി സൃീഔരിക്കണസമന്നാ 

വശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.36 മുതുമല മപഞാമായത്ായ ് 

ാാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 22.12.2022 സല ഔത്തം മുതുമല മപഞാമായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 08.12.2022 സല 11(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം    (SRG 85/2023- CC/912/2022) 

 
 

വിഷയം:- അദില സഷറി   എന്ന ൄട്ടിക്ക് ഭിന്നകശഷി കകാളര്ഷിപ്പ് നല്പ്പൄന്നത് 

സംബന്ധിച്ച ്
 

മുതുമല മപഞാമായത്ാ ില്പ്പ  2021-22 വര്ഷം അദില സഷറി   എന്ന ൄട്ടിക്ക് ഭിന്നകശഷി 

കകാളര്ഷിപ്പ് നല്പ്പൄന്നതിന് 23,600 രൂായുസട ബില്പ്പ  ട്ടൃഷറിയില്പ്പ  സമര്പ്പിസച്ചങ്കി ം 

ഗുണകഭാക്താവിസന്റ ഄക്കൗണ്ടില്പ്പ  തുഔ സക്രഡിറൃ് അഔാസത ഖവസണ്ണൃന്റ് ഄക്കൗണ്ടികലക്ക് 
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തിരിസഔ സക്രഡിറൃ് സെയ്യസപ്പട്ടു. ഇ തുഔ ഗുണകഭാക്താവിന് തിരിസഔ ലഭേമാൄന്നതിന് നടാടി 

സൃീഔരിക്കണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.37 തൃക്കരിപ്പൂര്  മപഞാമായത്ായ ് 

ഔാസര്കഔാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 20.12.2022 സല ഔ ്    (SRG 91/2023- CC/839/2023) 
 
 

വിഷയം:- മലഫ് മിഷ   ാദ്ധതിയിസല ഗുണകഭാക്താവിനു തുഔ നല്പ്പൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

തൃക്കരിപ്പൂര്  മപഞാമായത്ായ ് 2021-22 വര്ഷ ില്പ്പ  മലഫ് ഭവനാദ്ധതി 

ഗുണകഭാക്താവായ ശ്രീമതി. ൄ സു വി.സഔ. യ്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണ ിസന്റ ഖുവായ 1,00,000 

രൂാ നല്പ്പൄന്നതിന് 30.03.2022 ന് ബില്പ്പ  ട്ടൃഷറിയില്പ്പ  സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. ബില്പ്പ  ാാസാസയങ്കി ം 

ഇ തുഔ ഖവസണ്ണൃന്റ് ഄക്കൗണ്ടികലക്ക് കാായി. ഇ തുഔ ഇ വര്ഷം ഗുണകഭാക്താവിന് 

നല്പ്പൄന്നതിന് ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 
 

4.38 സവട്ടം മപഞാമായത്ായ ്    

മലുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 27.12.2022 സല ഔ ് (SRG 163/23 – CC/926/22) 
 

വിഷയം:- സവറൃിനറി അര്ാത്രിയികലയ്ക്ക് ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം മരുന്നു വാങ്ങിയതിസന്റ 

ബില്പ്പതുഔ നല്പ്പൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.്    
 

 
 

സവട്ടം മപഞാമായത്ായ ിസല സവറൃിനറി അര്ാത്രിയികലയ്ക്ക് മരുന്നു ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം   

സടണ്ടര്  നടാടിയിലൂസട വാങ്ങി. അസഔ ബില്പ്പ  തുഔ 4,05,000 രൂാ. ആതിസന്റ ബില്പ്പ  30.03.2022 ല്പ്പ  

തിരൂര്  സബ് ട്ടൃഷറി ാാസ്ാക്കിസയങ്കി ം സ്ഥാാനം നല്പ്പഔിയ ഄക്കൗണ്ട് നമ്പര്  

റോക്കസപ്പട്ടതായതിനാല്പ്പ  തുഔ സ്ഥാാന ിന് ലഭിച്ചില്ല. ഇ തുഔ സര്ക്കാര്  ഄക്കൗണ്ടികലക്ക് 

തിരിസഔ കാായി. ആത് സര്ക്കാരിസന്റ ബന്ധസപ്പട്ട ശീര്ഷഔ ില്പ്പ  വരവവച്ചിട്ടുസണ്ടന്ന് 

സാക്ഷോത്രം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ സാഹെരേ ില്പ്പ  ഇ തുഔ ബന്ധസപ്പട്ട സ്ഥാാന ിന് 

നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

 

 

 

 

കപ്രാ.നം: 39/23 ഄടങ്കല്പ്പ   75,58,133/- രൂാ 
 വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്പ്പ  30,58,133 രൂാ 
 സംസ്ഥാന വിഹിതം 15,00,000 രൂാ 
 കലാക്ക് ായത്ായ ് വിഹിതം 5,00,000 രൂാ 
 ജില്ലാ ായത്ായ ് വിഹിതം 10,00,000 രൂാ 
 കലാണ്  വിഹിതം 15,00,000 രൂാ 
കാര് മലഫ് മിഷ   2021-22  

കപ്രാ.നം: 146/22 ഄടങ്കല്പ്പ  4,05,000/-  രൂാ 
(സമയിന്റന സ് മപഞാന്റ് – കനാണ്  കറാഡ്) 

കാര് സവറൃിനറി ഡിസപി സറിയികലയ്ക്ക് മരുന്നു വാങ്ങല്പ്പ  
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4.39  വണ്ണുറം മപഞാമായത്ായ ് 

ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 08.12.2022 സല ഔത്തം വണ്ണുറം മപഞാമായത്ായ ്  

ഭരണസമിതിയുസട 15.11.2022 സല 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം   (SRG 69/2023- CC/845/22)  
 

വിഷയം:- ാട്ടിഔവര് ഗ വിഭാഖ ിസല വകയാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക നല്പ്പൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  നിന്നും ഔട്ടില്പ്പ  നില്പ്പഔിയിട്ടുള്ള വകയാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക ടി 

നല്പ്പൄന്നതിന് വാര്ഷിഔ ാദ്ധതിയില്പ്പ  കപ്രാജക്ട് ഈള്സപ്പടു ിയിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
  

4.40 വണ്ണുറം മപഞാമായത്ായ ് 

ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 08.12.2022 സല ഔത്തം വണ്ണുറം മപഞാമായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 15.11.2022 സല 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം   (SRG 113/2023 – CC/843/2022) 

 
 

വിഷയം:- സാാതുവിഭാഖ ിസല വകയാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക വാങ്ങി നല്പ്പൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  നിന്നും ഔട്ടില്പ്പ  നല്പ്പഔിയിട്ടുള്ള വകയാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക നല്പ്പൄന്നതിന് 

വാര്ഷിഔ ാദ്ധതിയില്പ്പ  കപ്രാജക്ട് ഈള്സപ്പടു ിയിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.41 വണ്ണുറം മപഞാമായത്ായ ് 

ആടുക്കി ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 8.12.2022 സല ഔത്തം വണ്ണുറം മപഞാമായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 15.11.2022 സല 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG 112/2023 – CC/843/2022) 

 
 

വിഷയം:- ാട്ടിഔജാതി വിഭാഖ ിസല വകയാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക വാങ്ങി നല്പ്പൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  നിന്ന് ഔട്ടില്പ്പ  നല്പ്പഔിയിട്ടുള്ള വകയാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക 

നല്പ്പൄന്നതിന് വാര്ഷിഔ ാദ്ധതിയില്പ്പ  കപ്രാജക്ട് ഈള്സപ്പടു ിയിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

 

 

കപ്രാ.നം: 228/23 ഄടങ്കല്പ്പ  2,00,000/- രൂാ 

(റൃി.എസ്.ാി) 

കാര് ഔട്ടില്പ്പ  നല്പ്പഔിയ വകയാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക – ാട്ടിഔവര്ഗം 

കപ്രാ.നം: 222/23 ഄടങ്കല്പ്പ   2,80,000/- രൂാ 
(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്പ്പ ) 

കാര് ഔട്ടില്പ്പ  നല്പ്പഔിയിട്ടുള്ള വകയാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക – ജനറല്പ്പ   

കപ്രാ.നം: 224/23 ഄടങ്കല്പ്പ   2,00,000/- രൂാ 
(എസ്.സി.ാി) 

കാര് ഔട്ടില്പ്പ  നല്പ്പഔിയിട്ടുള്ള വകയാജനങ്ങള്ക്ക് ഔിടക്ക – ാട്ടിഔജാതി 
വിഭാഖം  



20 
 

4.42 ൄടുംബശ്രീ  

ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടറുസട 24.01.2023 സല 5165/m/2021/KSHO നമ്പര്  ഔത്തം 

ഄനുബന്ധ ൄറിും   (SRG 194/23). 
 

 

i) വിഷയം:- ൄടുംബശ്രീ- രംഖശ്രീ തീകയറൃര്  ഗ്രൂപ്പിസന IEC പ്രവര് നങ്ങ 

ള്ക്കായി ഈാകയാഖിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ്
 
 

ൄടുംബശ്രീയുസട കനതൃതൃ ില്പ്പ  രൂാസപ്പടു ിയ വനിതഔള്  മാത്രം ഈള്സക്കാള്ളുന്ന 

തീകയറൃര്  ഗ്രൂപ്പാണ് രംഖശ്രീ. ഔലാ സാംകാരിഔ കമകലയില്പ്പ   സ്ത്രീഔളസട ാങ്കാളി ം 

ഈറപ്പാക്കുന്നതിനും സ്ത്രീ ഔലാഔാരിഔള്ക്ക് ഄവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സാമൂഹേ 

പ്രതിബദ്ധതകയാസട പ്രവര് ിക്കുന്ന ഗ്രൂുഔളാണ് ആവ. 14 ജില്ലഔളി ം രംഖശ്രീ 

പ്രവര് ിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രെരണവം ഄവകബാധ പ്രവര് നവമായി ബന്ധസപ്പട്ട സകശങ്ശങ്ങള്  

വിവിധ ഔലാരൂാങ്ങളിലൂസട ഄവതരിപ്പിക്കുഔയാണ് രംഖശ്രീ സെയ്യുന്നത്. ഄംഖങ്ങള്ക്ക്   

വരുമാന മാര്ഗം എന്നതിനുറം ഔലാരംഖത്തം സാാതു ആടങ്ങളി ം സ്ത്രീഔളസട സാന്നിധേം 

ഈറപ്പാക്കുഔ എന്ന ലക്ഷേം ടി ഇ പ്രവര് നങ്ങള്  വഴി നടപ്പിലാക്കാ   സാധിക്കുന്നു. ആവ 

ാരിഖണിച്ച ് സര്ക്കാര്  വൄുമായി ബന്ധസപ്പട്ട ഐ.ആ.സി. (Information Education                                                                                                                                                                                                                                  

& Communication) പ്രവര് നങ്ങള്ക്ക് ൄടുംബശ്രീ രംഖശ്രീ ഗ്രൂുഔസള ഈാകയാഖസപ്പടുത്ത 

ന്നതിന് ഄനുമതി നല്പ്പഔണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

(ii)   വിഷയം:- ഄട്ടപ്പാടി – ഔമ്മൂണിറൃി ഔിച്ച   നട ിപ്പിസന്റ ൄടിശിഔ തുഔ 

ഄനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

ഄട്ടപ്പാടിയിസല കാാഷഔാഹാരക്കുറവ് ാരിഹരിക്കുഔ എന്ന ലക്ഷേക ാടു ടി 

നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ാദ്ധതിയാണ് ഔമ്മൂണിറൃി ഔിച്ച  . 2013 – 14 ഔാലഗട്ട ിസല 

ശിര്മരണവമായി ബന്ധസപ്പട്ടാണ് ഔമ്മൂണിറൃി ഔിച്ച   നിലവില്പ്പ  വന്നത്. ഭക്ഷേ സുരക്ഷയും 

കാാഷഔാഹാരവം ഈറപ്പാക്കുഔ എന്നതാണ് ഇ ാദ്ധതിയുസട ലക്ഷേം. തുടക്ക ില്പ്പ  

ഐ.സി.ഡി.എസ് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന ഇ ാദ്ധതി 2015 ല്പ്പ  ൄടുംബശ്രീക്ക് മഔമാറു 

ഔയായിരുന്നു. ഖര്ഭിണിഔള്, മുലേഴട്ടുന്ന ഄമ്മമാര്, ൄട്ടിഔള്, ഔൗമാര പ്രായക്കാര്, മാനസിഔ 

കരാഖിഔള്, വിധവഔള്, ഔിടുകരാഖിഔള്, വൃദ്ധര്  എന്നിവരാണ് ഔമ്മൂണിറൃി ഔിച്ചണിസല 

ഗുണകഭാക്താക്കള്. ആതില്പ്പ  ൄട്ടിഔള്ക്കും ഖര്ഭിണിഔള്ക്കും മുലേഴട്ടുന്ന ഄമ്മമാര്ക്കും മാനസിഔ 

കരാഖിഔള്ക്കും ഔിടുകരാഖിഔള്ക്കും രണ്ടു കനരവം മറൄള്ളവര്ക്ക് രു കനരവം അണ് ഔമ്മൂണിറൃി 

ഔിച്ചണില്പ്പ  നിന്നും ഭക്ഷണം നല്പ്പൄന്നത്.  

ൄടുംബശ്രീ ഄയല്പ്പൂട്ടങ്ങള്  അണ് ഉരുഔളില്പ്പ  ഔമ്മൂണിറൃി ഔിച്ച   

പ്രവര് ിപ്പിക്കുന്നത്. സമപ്ലകഔാ നിര്കേശ പ്രഔാരം ഄട്ടപ്പാടി മാകവലി കസ്റ്റാറില്പ്പ  നിന്നാണ് 

ഔമ്മൂണിറൃി ഔിച്ചനുള്ള സാധനങ്ങള്  മു ര്  ഄടിസ്ഥാന ില്പ്പ  ലഭേമാക്കുന്നത്. 

സാധനങ്ങളസട വില ൄടുംബശ്രീ സമപ്ലകഔാ്ക്കുള നല്പ്പൄന്നു. ഭക്ഷണം ാാഔം സെയ്യുന്നതിനുള്ള 

ലി, ാച്ചക്കറി വാ്ങുനന്നതിനുള്ള സെലവ്, വിറഔിസന്റ സെലവ് എന്നിവ ാാഔം സെയ്യുന്ന 

ഄയല്പ്പൂട്ട ിനാണ് നല്പ്പൄന്നത്.  
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ൄടുംബശ്രീ മിഷ   തയ്യാറാക്കുന്ന വാര്ഷിഔ ബജറൃ് പ്രഔാരം സാമൂഹേ നീതി വൄും 

ാട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄും 60:40 എന്ന ഄനുാാത ില്പ്പ  ാണം നല്പ്പഔിയാണ് ഔമ്മൂണിറൃി 

ഔിച്ച   ാദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഔമ്മൂണിറൃി ഔിച്ചസന്റ സുഖമമായ പ്രവര് ന ിന് താസഴ 

ാറയുന്നവ ാരിഖണിക്കണ സമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

i. ഔമ്മൂണിറൃി ഔിച്ച   പ്രവര് ന ില്പ്പ  നാളിതുവസര വന്ന സെലവഔളസട തുഔ 

ബന്ധസപ്പട്ട രണ്ടു വൄുഔളം ൄടുംബശ്രീക്ക് ഄനുവദിു നല്പ്പഔണസമന്ന അവശേം. 

ൄടിശിഔ വിവരങ്ങള്  (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022 ഏപ്രില്പ്പ  01 മുതല്പ്പ  സസാ്റൃംബര്  30 വസര) 

വനിതാ ശിര്കക്ഷമ വൄപ്പ് (60%), ാട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്പ് (40%) 

നമ്പര്  വര്ഷം ാദ്ധതി 

സെലവ് 

വനിതാ ശിര്കക്ഷമ വൄപ്പ് (60%) ാട്ടിഔവര്ഗ വിഔസന വൄപ്പ് 

(40%) 

ലഭികക്ക
ണ്ട തുഔ 

ലഭിച്ച 
തുഔ 

ലഭിക്കാ   
ബാക്കിയു
ള്ള തുഔ 

ലഭികക്ക
ണ്ട തുഔ 

ലഭിച്ച 
തുഔ 

ലഭിക്കാ   
ബാക്കിയുള്ള 
തുഔ 

1 2019-20 സല 
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 സല 
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 സല 
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 
ഏപ്രില്പ്പ  01 
മുതല്പ്പ  2022 
സസാ്റൃംബ
ര്  30 വസര  

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

അസഔ 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 ഄയല്പ്പൂട്ടങ്ങള്ക്ക് ബാധഔമാൄന്ന പ്രധാന പ്ര്ങളങ്ങളായ ാാെഔൂലി, 

വിറഔ്, ാച്ചക്കറി എന്നിവയുസട വില വര്ദ്ധനവിലൂസട വന്ന ഄധിഔ സെലവ് 

ാരിഹരിക്കുന്നതിന് ആടസാടല്പ്പ  കവണസമന്ന അവശേം.  

iii. ഔമ്മൂണിറൃി ഔിച്ച   പ്രവര് ിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സഷകളുടഔളസട പൂര് ീഔരണം 

സതാഴി റു ാദ്ധതി പ്രഔാരം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നിര്കേശം നല്പ്പഔണസമന്ന അവശേം 

iv. ഔാലാഔാലങ്ങളായി ഈാകയാഖിക്കുന്ന ാാത്രങ്ങള്, ഄനുബന്ധ ഈാഔരണങ്ങള്  എന്നിവ 

മാറൃി പുതിയവ വാങ്ങിച്ച ് ഔമ്മൂണിറൃി ഔിച്ചണ്  പൂര്ണ്ണ സജമാക്കുന്നതിന് ആടസാടല്പ്പ  

കവണസമന്ന അവശേം 

4.43 അല മപഞാമായത്ായ ്   
ബഹു. സെങ്ങരര്  MLAയുസട  17.11.2022-സല MLA CGNR 260/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം  
സര്ക്കാരിസന്റ 11.01.2023-സല LSGD/DA2/121/2021/LSGD നമ്പര്  ഔത്തം കഔാഒര്ഡികനഷ   
ഔമ്മിറൃിയുസട  18.12.2021-സല കയാഖ തീരുമാനവം  (SRG 143/2023) 

 
 

വിഷയം:- അല മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  പൂമലച്ചാല്പ്പ  ടൂറിസം കപ്രാജക്ട്  

നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ് 
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അല മപഞാമായത്ായ ിസല പൂമലച്ചാല്പ്പ  ടൂറിസം ാദ്ധതിക്ക്  ഄനുമതി നല്പ്പഔണസമന്ന 

അവശേം കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട 18.12.2021-സല കയാഖ ില്പ്പ  ാരിഖണിച്ചിരുന്നു.  

ധനകരാതസ്ടക്കമുള്ള മറൃ് വിശദാംശങ്ങള്  ആല്ലാ തിനാല്പ്പ  വിശദമായ കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി  

ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിക്ക് നല്പ്പഔാനും ജില്ലാ ായത്ായ ്,  കലാക്ക് ായത്ായ ് വിഹിതം 

ഈള്സപ്പടുത്തന്നത് ാരിഖണിക്കാനും ടൂറിസം വൄപ്പിസന്റ  ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിസന്റ സാധേത 

ാരികശാധിക്കാനും കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃികയാഖം നിര്കേശിച്ചിരുന്നു. ഇ ാദ്ധതി 

പൂര്ണ്ണമായും ടൂറിസം വൄപ്പിസന്റ  ധനസഹായക ാസട നടപ്പാക്കുന്ന ാദ്ധതി അയതിനാല്പ്പ  

അല മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  ഇ ാദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന്  തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പിസന്റ 

യകഥഷ്ടാനുമതി മാത്രം മതിസയന്ന് ഄറിയിുസഔാണ്ട് 18.12.2021-സല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി 

തീരുമാനം റദ്ദു സെയ്യണസമന്ന്  അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  ആതിനായി  4.26 കഔാടി രൂാ  

സെലവഴിച്ചാണ്  ടൂറിസം വൄപ്പ്  ാദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. 
 

 

4.44  കെംബര്  ഒഫ് മുനിസിപ്പല്പ്പ  സെയര്സമ , കഔരള 

കഔരള കെമ്പര്  ഒഫ് മുനിസിപ്പല്പ്പ  സെയര്മാസന്റ 07.01.2023 സല ഔ ്  (SRG 49/2023).  
 

വിഷയം:- മുനിസിപ്പാലിറൃിഔളിസല ഄദ്ധേക്ഷന്മാര്ക്ക് വാഹനം വാ്ങുനന്നതു 

സംബന്ധിച്ച ്

മുനിസിപ്പാലിറൃിഔളിസല ഄദ്ധേക്ഷന്മാര്ക്ക് നിലവില്പ്പ  ഓകദോഖിഔ അവശേ ിന് 

വാഹനം വാ്ങുനന്നതിന് ഄനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ാരമാവധി തുഔ 13.00 ലക്ഷം രൂായാണ്. ആതു 20.00 

ലക്ഷം രൂായായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

   

4.45 പുലാമകന്താള്  മപഞാമായത്ായ ് 

 മലുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 14.12.2022 സല ഔ ്   (SRG 102/23 – CC/871/2022). 
 

വിഷയം:- മപഞാമായത്ായ ിസന്റ ഒഫീസ് അവശേ ിന് ആലക്ട്രിഔ് ളാണ്ട്ടര്  വാ്ങുനന്നത് 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

പുലാമകന്താള്  മപഞാമായത്ായ ിസല ഈകദോഖസ്ഥര്ക്ക് ഫീല്പ്പഡ് ാരികശാധന്ക്കുളം മറൄം രു 

ആലക്ട്രിഔ് ളാണ്ട്ടര്  വാങ്ങാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.46 ാള്ളിച്ചല്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ്  
ാള്ളിച്ചല്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ് പ്രസിഡന്റിസന്റ 09.01.2023 സല ഔത്തം ാള്ളിച്ചല്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 16.09.2022 സല 2(35)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG 41/23) 

 

വിഷയം:- ാള്ളിച്ചല്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ിന് പുതിയ വാഹനം വാ്ങുനന്നതു 

സംബന്ധിച്ച ്  
 

മപഞാമായത്ായ ്  ആകപ്പാള്  ഈാകയാഖിക്കുന്ന 10 വര്ഷം ാഴക്കമുള്ള മഹീന്ദ്ര 

കകാര്ാികയാ വാഹനം ഄസിസ്റ്റന്റ് എയത്ിനീയര്ക്ക് മഔമാറിസഔാണ്ട് മപഞാമായത്ായ ിന് 

പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാ   ഄനുമതി നല്പ്പഔണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
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4.47 പൂവാര്  മപഞാമായത്ായ ് 

തിരുവനന്തപുരം പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 24.12.2022 സല ഔത്തം പൂവാര്  മപഞാമായത്ായ ് 

ഭരണസമിതിയുസട 24.11.2022 സല 2(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 126/23 – CC/831/22) 
 

വിഷയം:- മപഞാമായത്ായ ് ഒഫീസ് അവശേ ിന് ആരു െക്ര വാഹനം 

വാങ്ങിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

  

മപഞാമായത്ായ ് എയത്ിനീയറിംഖ് വിഭാഖ ിന് ഓകദോഖിഔ അവശേ ിന് രു 

വാഹനം വാങ്ങി നല്പ്പൄഔകയാ വാടഔയ്ക്ക് നല്പ്പൄഔകയാ സെയ്യണസമന്ന് ഄസിസ്റ്റന്റ് 

എയത്ിനീയര്  അവശേസപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. തനതുഫണ്ട് ൄറവായതിനാല്പ്പ  എയത്ിനീയറിംഖ് വിഭാഖ ിന് 

ഓകദോഖിഔാവശേ ിന് ആരു െക്രവാഹനം വാങ്ങി നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 

4.48  അര്ട്ടിസാ സ് സഡവലാ്സമന്റ്  കഔാ-ഒപ്പകററൃീവ് ലിമിറൃഡ് കഔരള 

അര്ട്ടിസാ സ് സഡവലാ്സമന്റ് കഔാഒപ്പകററൃീവ് കഔരള (ARTCO) സെയര്മാസന്റ 15.12.2022 സല 
GEN/ARTCO/656/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട 14.09.2021 സല  
കയാഖ തീരുമാനവം  (SRG 1426/22)  

 

വിഷയം:- ARTCO-സയ ഄങ്കണവാടിഔളസട ആന്റീരിയര്  പ്രവര് ിഔള്  സടണ്ടര്  ടാസത 

സെയ്യാനുള്ള ഏജ സിയായി നിശ്ചയിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

ആന്റീരിയര്  പ്രവൃ ിഔള്  സെയ്യാനുള്ള ഄക്രഡിറൃഡ് ഏജ സിയായി ARTCO സയ 

ഄംഖീഔരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ARTCO സയ ഄങ്കണവാടിഔളസട ആന്റീരിയര്  വര്ക്കുഔളസട കനാഡല്പ്പ  

ഏജ സിയായി ഄംഖീഔരിക്കണസമന്ന്  ARTCO അവശേസപ്പട്ടിരുന്നുസവങ്കി ം 10.02.2021 സല 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖം (കണ്ഡിഔ  4.32) ഄംഖീഔരിച്ചില്ല. എന്നാല്പ്പ  ARTCO സയ 

ഄക്രഡിറൃഡ് ഏജ സിയായി ധനവൄപ്പ് ഄംഖീഔരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാല്പ്പ  ഄങ്കണവാടിഔളസട 

ആന്റീരിയര്  വര്ക്കുഔള്  സടണ്ടര്  ടാസത ARTCO സയ ഏല്പിക്കുന്നതിന് കയാഖം ഄനുമതി നല്പ്പഔി. 

ആതനുസരിച്ച ് 30.03.2021 സല 819/21/തസൃഭവ നമ്പര്  പ്രഔാരം ഈ രവ പുറസപ്പടുവിക്കുഔയും 

സെയ്തു. എന്നാല്പ്പ  ഇ ഈ രവ് കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട 14.09.2021 സല കയാഖ 

തീരുമാന പ്രഔാരം (കണ്ഡിഔ 4.62(2) റദ്ദു സെയ്യുഔയും ആതനുസരിച്ച ് 29.11.2021 ല്പ്പ  

2414/21/തസൃഭവ നമ്പര്  പ്രഔാരം ഈ രവ് പുറസപ്പടുവിക്കുഔയും സെയ്തു. ഇ ഈ രവ  

വന്നതിനാല്പ്പ   തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങളില്പ്പ  ഄവേക്തയുസണ്ടന്ന് ടിണ്ടിക്കാണിച്ച ് ആതു റദ്ദു 

സെയ്യണസമന്നും 30.03.2021 സല ഈ രവ പുനഃസ്ഥാാിക്കണസമന്നും അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
  
4.49  ാ നംതിട്ട ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി 

ാ നംതിട്ട ജില്ലാ ഔളക്ടറുസട 26.12.2022 സല RO1-601/2022/DPC/DPO/PTA നമ്പര്  ഔ ്   

(SRG 172/23)  

വിഷയം:- ഖാര്ഹിഔ  കസാഔ്ാിറൃ് നിര്മ്മാണ ിസന്റ വാലുകവഷ   എടുക്കുന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

കപ്രാ.നം: 244/22 ഄടങ്കല്പ്പ  1,15,000/-  രൂാ 
(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്പ്പ ) 

കാര് ായത്ായ ് അവശേ ിനായി ആരു െക്ര വാഹനം വാങ്ങല്പ്പ   
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സമ്പൂര്ണ്ണ ര്െിതൃ ാദ്ധതിയുസട ഭാഖമായി ാ നംതിട്ട ജില്ലയില്പ്പ  

തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങള്  ഇ വര്ഷം ഖാര്ഹിഔ കസാഔ്ാിറൃ് നിര്മ്മാണ ിന് കപ്രാജക്ട് 

നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഇ പ്രവൃ ി പൂര് ീഔരിച്ചതിനുകശഷം തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങളിസല 

എയത്ിനീയര്മാരാണ് വാലുകവഷ   എടുക്കുന്നത്. തകേശസൃയംഭരണസ്ഥാാനങ്ങളിസല 

എയത്ിനീയര്മാര്ക്ക് കജാലി ഭാരം ടുതലായതിനാല്പ്പ  വാലുകവഷ   എടുക്കാ   ബുദ്ധിമുട്ട് 

കനരിടുന്നു. ഄതിനാല്പ്പ  കസാഔ്ാിറൃ് നിര്മ്മിക്കുന്നതിസന്റ വാലുകവഷ   എടുക്കാനുള്ള ചുമതല 

MGNREGS എയത്ിനീയര്ക്ക് നല്പ്പൄന്നത് ാരിഖണിക്കണസമന്ന് അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ജില്ലാ 

അസൂത്രണ സമിതിയുസട കനതൃതൃ ില്പ്പ  17.12.2022 ല്പ്പ  നടന്ന ഄവകലാഔന കയാഖ ില്പ്പ  

തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങളസട ഄദ്ധേക്ഷന്മാര്  ഄഭിപ്രായസപ്പട്ട പ്രഔാരമാണ് ഇ അവശേം 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട ാരിഖണനയക്ക് നല്പ്പഔിയിരിക്കുന്നത്. 
 

4.50  സഔാല്ലം ജില്ലാ ായത്ായ ് 

സഔാല്ലം ജില്ലാ ായത്ായ ് പ്രസിഡന്റിസന്റ 19.10.2022 സല A2-4040/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔ ്   
(SRG 1405/22-  LSGD – DA1/370/2022- LSGD )  
വിഷയം:- വിവിധ കപ്രാജക്ടുഔള്  ജില്ലാ ായത്ായ ിന് കനരിട്ടു നടപ്പാക്കാ   

ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.്  
 

താസഴ ാറയുന്ന ാദ്ധതിഔള്  ജില്ലാ ായത്ായ ിന് കനരിട്ടു നടപ്പാക്കാ   ഄനുമതി 

നല്പ്പഔണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

i. ബിരുദ/ബിരുനാനന്തര/സപ്രാഫഷണല്പ്പ  കഔാഴ്സുഔളില്പ്പ  ാഠിക്കുന്ന ാട്ടിഔജാതി 
വിഭാഖ ില്പ്പസപ്പട്ട വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് സമറികറൃാറിയസ് കകാളര്ഷിപ്പ് 
 

ഔഴിഞ്ഞ സാമ്പ ിഔ വര്ഷം (2021-22) ജില്ലാ ായത്ായ ് 93.00 ലക്ഷം രൂാ 

വഔയിരു ി 350 ഒളം വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് കകാളര്ഷിപ്പ് നല്പ്പഔി. 200 ഒളം വിദോര്ഥിഔളസട 

ഄകാക്ഷ സാമ്പ ിഔ വര്ഷാവസാനമാണ് ലഭിച്ചസതന്നതിനാല്പ്പ  കകാളര്ഷിപ്പ് നല്പ്പഔാ   

ഔഴിഞ്ഞില്ല. ാതിനാലാം ായത്വയത്തര ാദ്ധതി മാര്ഗകരക പ്രഔാരം മപഞാമായത്ായത്തഔള്ക്കും   

നഖരസഭഔള്ക്കുമാണ് കപ്രാജക്ട് ഏസറൃടുക്കാവന്നത്. ഇ കപ്രാജക്ട് ജില്ലാ ായത്ായ ിന് 

ഏസറൃടുക്കാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

ii. കസ്റ്ററൃ് മലബ്രറി ഔൗണ്സിലിസന്റ ഄംഖീഔാരമുള്ള മപഞന്ഥശാലഔള്ക്ക് ലാാ് കടാാ്, 

കപ്രാജക്ടര് , സ്ക്രീ   മുതലായവ ജില്ലാ ായത്ായത്ത മുകകന വാങ്ങി നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി 

മാര്ഗകരകയില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു 

 

4.51  സി.ഡി.എസുഔള് ക്ക് റികവാള്വിംഖ് ഫണ്ട് 

തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് DD2/2141/2020/LSGD നമ്പരായുള്ള 14.10.2022 സല കനാട്ട് ഫയ ം 
(കണ്ഡിഔ 50) കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട 21.8.2022 സല (കണ്ഡിഔ 4.16), 15.10.2022 സല 
(2.3 കണ്ഡിഔ 4.16) എന്നീ തീയതിഔളിസല തീരുമാനങ്ങളം   (SRG 1404/22) . 
 

വിഷയം:- സി.ഡി.എസ്സുഔള്ക്ക് റികവാള്വിംഖ് ഫണ്ടു നല്പ്പൄന്നതു സംബന്ധിച്ച  ്
 

മഹാത്മാഖാന്ധി കദശീയ സതാഴി റപ്പ് ാദ്ധതി പ്രഔാരം പ്രവര് ിക്കുന്ന വീടു നിര്മ്മാണ 

സാമമപഞി േഴണിറൄഔള്ക്ക് സാധനങ്ങള്  വിതരണം സെയ്യുന്നതിന് സവണ്ടര്  അയി 
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പ്രവര് ിക്കുന്നതിന് സി.ഡി.എസ് ഔള്ക്ക് 13.08.2018 സല 110/2018/തസൃഭവ ഈ രവ പ്രഔാരം 

ഄനുമതിയുണ്ട്.  

അസ്തി നിര്മ്മാണ പ്രവൃ ിഔള്ക്ക് സമറൃീരിയല്പ്പ  ഗടഔ ി ള്ള തുഔ സതാഴി റപ്പ് 

ാദ്ധതിയില്പ്പ  നിന്നും ലഭിക്കുന്നതിസല ഔാലതാമസം സവണ്ടര്മാര്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാൄം 

എന്നതിനാല്പ്പ  നിലവില്പ്പ  സവണ്ടര്മാരായി പ്രവര് ിക്കുന്ന സി.ഡി.എസ്സുഔള്ക്ക് ാരമാവധി 2.00 

ലക്ഷം രൂാ റികവാള്വിംഖ് ഫണ്ട് നല്പ്പഔാ   21.08.2022 സല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയില്പ്പ  

തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങള്ക്ക് ഄനുമതി നല്പ്പഔി.   

മറൃ് അസ്തി നിര്മ്മാണ പ്രവര് ിഔളകടയും സവണ്ടര്മാരായി സി.ഡി.എസ്സുഔള്ക്ക്  

ഄനുമതി നല്പ്പഔണസമന്ന് MGNREGS ഡയറക്ടര്  21.08.2022 സല കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃിയില്പ്പ  അവശേസപ്പട്ടിരുന്നു. 21.08.2022 സല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി ആതു 

ാരികശാധിക്കുഔയും സവണ്ടര്  എന്ന നിലയില്പ്പ  സി.ഡി.എസിസന്റ പ്രവര് നം സംബന്ധിച്ച ്

ാരികശാധിച്ച ് റികപ്പാര്ട്ട് നല്പ്പഔാ   ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടസറ ചുമതലസപ്പടുത്തഔയും 

സെയ്തു. മറൃ് അസ്തിനിര്മ്മാണ േഴണിറൄഔള്ക്കു ടി സാമമപഞിഔള്  വിതരണം സെയ്യുന്നതിന് 

സി.ഡി.എസിസന നിശ്ചയിക്കാവന്നതാണ് എന്ന് ൄടുംബശ്രീ എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ര്ാാര്ശ 

സെയ്തു. ആതു പ്രഔാരം  MGNREGS ാദ്ധതി ഄനുസരിച്ച ് പ്രവര് ിക്കുന്ന വീടു നിര്മ്മാണ 

േഴണിറൄഔള്സക്കാപ്പം മറൃ് അസ്തി നിര്മ്മാണ േഴണിറൄഔള്ക്കും സവണ്ടര്മാസരന്ന നിലയില്പ്പ  

സി.ഡി.എസ് ഔള്ക്ക് സാധന സാമമപഞിഔള്  വിതരണം സെയ്യാ   ഄനുമതി നല്പ്പഔി.  

വീടു നിര്മ്മാണക ാസടാപ്പം മറൃ് അസ്തി നിര്മ്മാണ േഴണിറൄഔള്ക്കും സവണ്ടര്മാരായി 

പ്രവര് ിക്കുന്ന സി.ഡി.എസ്സുഔള്ക്കും മുഔളില്പ്പ  ാറഞ്ഞ പ്രഔാരം റികവാള്വിംഖ് ഫണ്ടു 

നല്പ്പഔാകമാ എന്ന് പിഷ്ടീഔരണം വരു ണസമന്ന് സര്ക്കാര്  കനാട്ട് ഫയലില്പ്പ  

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

  

4.52 കഔാട്ടുഔാല്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ്   

കഔാട്ടുഔാല്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ്  പ്രസിഡന്റിസന്റ 19.12.2022-സല 7778/22-ാാാം നമ്പര്  ഔ ്   

(SRG 47/2023) 
 

വിഷയം:- ഔരിച്ചല്പ്പ  ഔായല്പ്പ  സര്കവയും കബാര്ഡ് സ്ഥാാിക്ക ം എന്ന 

കപ്രാജക്ടിസന്റ തുഔ നല്പ്പൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്  
 

 

ഔരിച്ചല്പ്പ  ഔായല്പ്പ  വിഔസന ിസന്റ ഭാഖമായി ാശ്ചാ ലസമാരുക്കുന്നതിന്  

ഔായലിസല സെളി കഔാരി മാറൃല്പ്പ , ാരിസരങ്ങളിസല ാാഴ് മരങ്ങള്  സവട്ടിമാറൃല്പ്പ , മാലിനേങ്ങള്  

നീക്കം സെയ്യല്പ്പ  കബാര്ുഔള്  സ്ഥാാിക്കല്പ്പ  എന്നിവയ്ക്കാണ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. 

ഔാലതാമസം വരും എന്നതിനാല്പ്പ  സടണ്ടര്  വിളിച്ച ് കപ്രാജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിന് ാഔരം മൂന്ന് 

ഗട്ടങ്ങളിലായി ഔൃകട്ടഷ   വിളിച്ച ് കപ്രാജക്ട് നടപ്പാക്കി. ആതിസന്റ വാലുകവഷ   

കപ്രാ.നം: 125/23 ഄടങ്കല്പ്പ  2,85,384 രൂാ 
(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്പ്പ ) 

കാര് ഔരിച്ചല്പ്പ  ഔായല്പ്പ  സര്കവയും കബാര്ഡ് സ്ഥാാിക്ക ം 
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മപഞാമായത്ായ ് ഄസിസ്റ്റന്റ്  എയത്ിനീയര്  എടു ിട്ടുണ്ട്.  വാലുകവഷ   തുഔ 2,67,862 രൂാ. 

ഇ തുഔ നല്പ്പൄന്നതിന് ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 
 

 

4.53 സാരിന്തല്പ്പമണ്ണ നഖരസഭ  

 തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പിസന്റ 05.01.2023-സല ഡി.എ1/441/2022/തസൃഭവ നമ്പര്  ഔ ്. (SRG 

51/2023) 
 

വിഷയം:- ൄടിസവള്ള ൊര്ജ് ൄടിശിഔ ഄട്ക്കുളന്നത് സംബന്ധിച്ച ്

സാരിന്തല്പ്പമണ്ണ നഖരസഭ കഔരള വാട്ടര്  ഄകതാറിട്ടിയ്ക്ക് ഄടയ്ക്കാനുള്ള ൄടിസവള്ള 

ൊര്ജിന ി ള്ള ൄടിശിഔയുസട  രു വിഹിതം നഖരസഭ കനരിട്ടട്ക്കുളയും ബാക്കി വിഹിതം 

ഈറവിട ില്പ്പ  തസന്ന ധനവൄപ്പ് ൄറവ വരുത്തഔയും സെയ്തു. അസഔ 1,29,79,212 രൂാ ഄടു. 

എന്നാല്പ്പ  കറാഡ് റസസ്റ്റാകറഷ   ൊര്ജായി  കഔരള വാട്ടര്  ഄകതാറിട്ടി 1,25,16,702 രൂാ  

നഖരസഭയ്ക്ക്  നല്പ്പഔണം.  അസഔ 2,54,95,824 രൂാ. ആതനുസരിച്ച ്79,73,770 രൂാ കഔരള വാട്ടര്  

ഄകതാറിട്ടി നഖരസഭയ്ക്ക് തിരിസഔ നല്പ്പഔണം. ഇ വിഷയം 10.02.2021-സല കഔാഒര്ഡികനഷ   

ഔമ്മിറൃി കയാഖം ധനവൄപ്പിസന്റ ശ്രദ്ധയില്പ്പസപ്പടു ി. ആതു സംബന്ധിച്ച ് താസഴപ്പറയുന്ന 

തീരുമാനസമടു ിട്ടുസണ്ടന്ന് ധനവൄപ്പ് ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  “സവള്ളക്കരം  ൄടിശിഔയായിട്ടുള്ള  

പ്രാകദശിഔ സര്ക്കാരുഔളസട വിവരങ്ങള്  ജല വിഭവ വൄപ്പില്പ്പ  നിന്ന് ലഭേമാൄന്ന മുറയ്ക്ക് ഭരണ 

വൄപ്പായ തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പിസന ടി ഄറിയിച്ചിട്ടു മാത്രകമ പ്രാകദശിഔ 

സര്ക്കാരുഔള്ക്കുള്ള ഫണ്ടുഔളില്പ്പ  നിന്നും ൄടിശിഔ ഇടാക്കുഔയുള്ളൂ” എന്നാണ് ധനവൄപ്പ് 

ഄറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇ വിവരം കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി  കയാഖ ിസന്റ ഄറിവികലയ്ക്കായി 

സമര്പ്പിക്കണസമന്ന് തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് നിര്കേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
  
 

4.54  കഔരള ആലക്ട്രിക്കല്പ്പ  അന്റ് ഄമലഡ് എയത്ിനീയറിംഖ് ഔമ്പനി ലിമിറൃഡ് (KEL) 

കഔരള ആലക്ട്രിക്കല്പ്പ  അന്റ് ഄമലഡ് എയത്ിനീയറിംഖ് ഔമ്പനി ലിമിറൃഡ്  (KEL) സെയര്മാസന്റ 
13.01.2023 സല CM/KEL/1621/22-ാാാം നമ്പര്  ഔ ്  (SRG 75/23).  

 

വിഷയം:- KEL ല്പ്പ  നിന്നും ആലക്ട്രിക്കല്പ്പ  ഈാഔരണങ്ങള്  സടണ്ടര്  ടാസത 

വാങ്ങാ   ഄനുമതി നല്പ്പഔണസമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 

കഔരള ആലക്ട്രിക്കല്പ്പ  അന്റ് ഄമലഡ് എയത്ിനീയറിംഖ് ഔമ്പനിയുസട ാാലക്കാട് 

ഡിവിഷനില്പ്പ  LED ഈള്സപ്പസട വിവിധതരം സതരുവ വിളക്കുഔളം ഄനുബന്ധ സാമമപഞിഔളം 

സപിയര്  ാാര്ട്സുഔളം സൗകരാര്ജ വിളക്കുഔളം ഈല്പാദിപ്പിക്കുന്ന േഴണിറൃ് അരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവ 

ാാലക്കാട് േഴണിറൄഔളില്പ്പ  നിന്നും സടണ്ടര്  ടാസത വാ്ങുനന്നതിനും സ്ഥാാിക്കുന്നതിനും 

ാരിാാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഔരാറില്പ്പ  ഏര്സപ്പടുന്നതിന് തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങള്ക്ക്  ഄനുമതി 

നല്പ്പഔണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

   

4.55 കബദുക്ക  മപഞാമ ായത്ായ ്  

ഔാസര്കഖാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 10.01.2023-സല ഔ ്  (SRG 152/23 – CC/955/22) 
  

വിഷയം:- മഹസ്ക്കൂള്  വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്  സിവില്പ്പ  സര്വീസ് ാരീക്ഷയ്ക്കായി  

ാരിശീലനം നല്പ്പ ൄ ന്നത് സംബന്ധിച്ച ്      
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കബദുക്ക മപഞാമായത്ായ ിസല  8, 9, 10 ക്ലാസ്സുഔളില്പ്പ  ാഠിക്കുന്ന  വിദോര്ഥിഔള്ക്ക്   

സിവിള്  സര്വീസ് ാരിശീലനം നല്പ്പഔാ   ഈകേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കപ്രാജക്ട്. ാരീക്ഷ, മുകാമുകം 

എന്നിവ  നട ി മിഔച്ച ൄട്ടിഔസള ഔസണ്ടത്തന്നു. അസഔ 50 ൄട്ടിഔള്ക്കാണ്  ാരിശീലനം 

നല്പ്പൄന്നത്. വരാ   കാാൄന്ന വര്ഷങ്ങളില്പ്പ  ഹയര്  സസക്കന്ററി  തല ികല്ക്കുളം ആത് 

വിപുലസപ്പടു ാ   ഈകേശിക്കുന്നു. ഇ കപ്രാജക്ട് നടപ്പാക്കാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

   

 

 

4.56 പു  കവലിക്കര മപഞാമായത്ായ ്   

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 28.12.2022 തീയതിയിസല ഔത്തഔളം  (2 എണ്ണം)  
പു  കവലിക്കര മപഞാമായത്ായ ് ഭരണസമിതിയുസട 05.12.2022-സല 7(2)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുമാനവം പു  കവലിക്കര മപഞാമായത്ായ ് ഄസിസ്റ്റന്റ് എയത്ിനീയറുസട  17.12.2022-
സല ഔത്തം   (SRG 153/23   CC – 419/22) 
 

വിഷയം:- റര്ബ   മിഷ   ാദ്ധതിയില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ി പൂര് ീഔരിച്ച 

പ്രവൃ ിഔള്ക്ക് മറൄ വിഹിതം ഈാകയാഖിച്ച ്  ബില്പ്പ  തുഔ നല്പ്പൄന്നത് 

സംബന്ധിച്ച ്  
 

ശോമപ്രസാദ് മുകര്ജി നാഷണല്പ്പ  റര്ബ   മിഷ   ാദ്ധതിയില്പ്പ  DPR പ്രഔാരം മൂന്ന് 

കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഄംഖീഔാരം ലഭിു. ആതിസന്റ പൂര് ീഔരണ ിനുകശഷം  കസവിംഖ്സ് തുഔ 

ഈാകയാഖിച്ച ് താസഴപ്പറയുന്ന നാല്  പ്രവൃ ിഔള്  ടി ഏസറൃടുക്കുഔയും സടണ്ടര്  നടാടിഔളിലൂസട  

വര്ക്ക് പൂര് ിയാക്കുഔയും സെയ്തു.  എന്നാല്പ്പ  ഇ വര്ക്കുഔള്  റര്ബ   മിഷസന്റ MIS –ല്പ്പ  

ഈള്സപ്പടാ തിനാല്പ്പ  ഫണ്ട് റര്ബ   മിഷനില്പ്പ  നിന്ന് ഄനുവദിച്ചില്ല. ഄതിനാല്പ്പ  ഇ 

പ്രവൃ ിഔളസട ബില്പ്പ  തുഔ സമയിന്റന സ് മപഞാന്റ് ഈാകയാഖിച്ച ്നല്പ്പഔാ   ഇ വര്ഷം കപ്രാജക്ട് 

ഏസറൃടു ിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്പ്പ  കപ്രാജക്ടില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ിയിരിക്കുന്ന സമയിന്റന സ് മപഞാന്റിന് ാഔരം 

തനത് ഫണ്ട് ഈാകയാഖിച്ച ്  ബില്പ്പ  തുഔ നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ആവയുസട 

ബില്പ്പ  ാാറക്കടവ് കലാക്ക് ായത്ായ ് ഄസിസ്റ്റന്റ് എക്സിഔൂട്ടീവ് എയത്ിനീയര്  ാരികശാധിച്ച ് 

ഄംഖീഔരിച്ചിട്ടുസണ്ടന്ന്  മപഞാമായത്ായ ് ഄസിസ്റ്റന്റ് എയത്ിനീയര്  ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 

ക്രമ 
നം 

കപ്രാ.നം. കാര് ഄടങ്കല്പ്പ  

1 160/23 വി.ാി. തുരു ് കറാഡ് 4,95,692 രൂാ  
(സമയിന്റന സ് മപഞാന്റ് (കറാഡ് ) 

2 161/23 കസ്റ്റഷ   ഔടവ് K.P. പുരുഷ   കറാഡ് 4,65,279 രൂാ  
സമയിന്റന സ് മപഞാന്റ് (കറാഡ് ) 

 
3 159/23 സസന്റ് കതാമസ് ാനച്ച കറാഡ് 

മസഡ് ഫില്ലിംഖ് & സപ്രാട്ടക്ഷ   
1,30,300 

സമയിന്റന സ് മപഞാന്റ് (കറാഡ് ) 
4 158/23 തുരുത്തൂര്  ഔല്ലംാാലം കറാഡ്  2,31,627  രൂാ 

സമയിന്റന സ് മപഞാന്റ് (കറാഡ് ) 
 

  

കപ്രാ.നം: 172/23 ഄടങ്കല്പ്പ  3,00,000/-  രൂാ 
 

കാര് സിവില്പ്പ  സര്വീസ് ാരിശീലന ാരിാാടി  
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4.57 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ ായത്ായ ് 

ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 03.12.2022 സല ഔത്തം ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ ായത്ായ ് 
സസക്രട്ടറിയുസട 05.11.2022  സല B2-4009/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം  (SRG 58/23 – CC/813/2022). 

 
 

വിഷയം:- ഔിണര്  റീൊര്ജിംഖ് സംബന്ധിച്ച.് 

 

 

നഖരസയത്യ ാദ്ധതിയില്പ്പ  ഈള്സപ്പട്ട ഄയത്രക്കണ്ടി പുഴ സംരക്ഷണ ിസന്റ ഭാഖമായി 

ഔിണര്  റീൊര്ജിംഖ് കപ്രാജക്ട് ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ ായത്ായ ് ഏസറൃടു ിട്ടുണ്ട്. ഇ വര്ഷം 10.00 

ലക്ഷം രൂായും തുടര്ന്നുള്ള രണ്ടു വര്ഷങ്ങളില്പ്പ  90.00 ലക്ഷം രൂായും ഈള്സപ്പടു ാ   

ഈകേശിക്കുന്നു. മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ഔിണര്  റീ ൊര്ജിംഖിന് ാരന്ന കമല്പ്പൂരയാസണങ്കില്പ്പ  

12,000 രൂായും െരിഞ്ഞ കമല്പ്പൂരയാസണങ്കില്പ്പ  15,000 രൂായുമാണ് നല്പ്പഔാവന്നത്. എന്നാല്പ്പ  

50,000 രൂാ നിരക്കിലാണ് ജില്ലാ ായത്ായ ് കപ്രാജക്ട് ഏസറൃടു ിരിക്കുന്നത്. ഄയത്രക്കണ്ടി 

പുഴ സംരക്ഷണ ിസന്റ ഭാഖമായാണ് ഔിണര്  റീൊര്ജിംഖ് നടത്തന്നസതന്നറിയിുസഔാണ്ട് 

100 ശതമനം സബ്സിഡി നല്പ്പഔാ   ഄനുവദിക്കണസമന്നും ാരമാവധി നല്പ്പഔാ   ഔഴിയുന്ന 

ധനസഹായം എത്രയാസണന്ന് നിശ്ചയിു നല്പ്പഔണസമന്നും അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.58   സഔാടഔര  മപഞാമ ായത്ായ ്  

 സഔാടഔര മപഞാമായത്ായ ് പ്രസിഡന്റിസന്റ 02.12.2022-സല ഔത്തം തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് 

ഒഫീസറുസട  07.12.2022-സല ഔത്തം ഄനുബന്ധകരകഔളം   (SRG 18/2023  CC – 271/22) 
  

വിഷയം:- പ്രാകദശിഔമായി സതാഴില്പ്പ  സൃഷ്ടിക്കുന്നതിസന്റ  ഭാഖമായി  ഔര്ഷഔസന്റ 

ഔട എന്ന കപ്രാജക്ടിസന്റ  നിര്വഹണം സംബന്ധിച്ച ് 
 

 
 

പ്രാകദശിഔമായി സതാഴില്പ്പ  സൃഷ്ടിക്കുന്നതിസന്റ ഭാഖമായി  ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഔര്ഷഔസന്റ 

ഔട എന്ന കാരില്പ്പ  കപ്രാജക്ട് എടു ിരുന്നു. ഇ വര്ഷം പിില്പ്പഒവറായി  തുടരുന്നു. ആത് 

ൄടുംബശ്രീ മുകകന  നടപ്പാക്കാനാണ്  ലക്ഷേമിട്ടിരുന്നസതങ്കി ം  ഄനുകയാജേമായ  ൄടുംബശ്രീ 

ഗ്രൂപ്പിസന ഔസണ്ട ിയില്ല.  ഄസിസ്റ്റന്റ് സസക്രട്ടറി നിര്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥനായാണ്  കപ്രാജക്ട് 

എടു ിരിക്കുന്നത്. മൃഖസംരക്ഷണം - െഷി കമകലയുമായി  ബന്ധസപ്പടു ിയാണ്  കപ്രാജക്ട്. 

മപഞാമായത്ായ ിസന്റ കഷാപ്പിംഖ് കഔാംപ്ലക്സിസല രു മുറിയില്പ്പ  സംരംഭം 

അരംഭിക്കാനുകേശിക്കുന്നു. അസഔ ഄടങ്കലില്പ്പ  1.00 ലക്ഷം രൂാ വിാണനശാലയില്പ്പ  ഫ്രിഡ്ജ്, 

Deep Freezer, ഫര്ണിച്ചര്  തുടങ്ങിയ ഄടിസ്ഥാന സൗഔരേസമാരുക്കാനാണ് 

വഔയിരു ിയിരിക്കുന്നത്. ഇ കപ്രാജക്ടിസന്റ നിര്വഹണ ഈകദോഖസ്ഥ   അരാഔണസമന്ന് 

പിഷ്ടീഔരണം നല്പ്പഔി കപ്രാജക്ട് നടപ്പാക്കാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
   

 

 

കപ്രാ.നം: 451/23 ഄടങ്കല്പ്പ   10,00,000/- രൂാ 
(കഔാര്പ്പകറഷ   വിഹിതം) 

കാര് നഖരസയത്യ ാദ്ധതി – ഄയത്രക്കണ്ടിപുഴ സംരക്ഷണ ാദ്ധതി – 
ഔിണര്  റീ ൊര്ജിംഖ് 

കപ്രാ.നം: 47/22 ഄടങ്കല്പ്പ  2,00,000/-  രൂാ 
(തനത് ഫണ്ട് ) 

കാര് ഔര്ഷഔസന്റ ഔട – കലാക്കല്പ്പ  എംകപ്ലായ് സമന്്റ  ഄഷൃറ സ് 
കപ്രാമപഞാം  - ൄടുംബശ്രീ സംരംഭം   



29 
 

4.59 ഔാഞ്ഞിരംൄളം മപഞാമായത്ായ ് 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ്  ഒഫീസറുസട 24.12.2022 സല ഔത്തം ഔാഞ്ഞിരംൄളം 
മപഞാമായത്ായത്ത പ്രസിഡന്റിസന്റ 23.12.2022 സല SC1-5546/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം ഄനുബന്ധ 
കരകഔളം    (SRG 124/23 – CC/945/2022). 

 
 

വിഷയം:- സാാതു ടാുഔളിസല ൄടിസവള്ള ൄടിശിഔ നല്പ്പൄന്നതിന് സമയിന്റന സ് 

മപഞാന്റ് (കനാണ്  കറാഡ് ) ഈാകയാഖിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

 

ഔാഞ്ഞിരംൄളം മപഞാമായത്ായ ിസല സാാതു ടാുഔളസട സവള്ളക്കരം ടുക്കുന്നതിനായി 

സമയിന്റന സ് മപഞാന്റ് (കനാണ്  കറാഡ് ) ഈാകയാഖിുസഔാണ്ട് ഇ വര്ഷം കപ്രാജക്ടു വാര്ഷിഔ 

ാദ്ധതിയില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ിയിരുന്നു. ആതിനായി സമയിന്റന സ് മപഞാന്റ് (കനാണ്  കറാഡ് ) 

ഈാകയാഖിക്കാവന്നതല്ല  എന്ന് ടിണ്ടിഔാണിച്ച ് ആതിന് ഄനുമതി നരസിു. സര്ക്കാരിസന്റ 

30.05.2009 സല 1275/2009/തസൃഭവ ഈ രവിസല കണ്ഡിഔ 2.5 ല്പ്പ  സാാതു ടാുഔളസട 

സവള്ളക്കരം ഄട്ക്കുളന്നതിന് തനതുഫണ്ട്, ജനറല്പ്പ  ാര്പ്പസ് മപഞാന്റ്, കനാണ്  കറാഡ് 

സമയിന്റന സ്  മപഞാന്റ് ഈാകയാഖിക്കാ   ഄനുമതിയുണ്ട് എന്നു ഄറിയിുസഔാണ്ട് ഇ  

കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി നല്പ്പഔണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.60 ഔള്ളിക്കാട് മപഞാമായത്ായ ് 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 25.10.2022 സല Plg.1040/23/DPC/DPO തിരു. 
നമ്പര്  ഔത്തം ഔള്ളിക്കാട് മപഞാമായത്ായത്ത സസക്രട്ടറിയുസട  29.09.2022 സല SC1-1388/22-
ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം (SRG 329/23)  
 

വിഷയം:- സമയിന്റന സ് മപഞാന്റ് (കനാണ്  കറാഡ് ) ഈാകയാഖിച്ച ് സതരുവ 

വിളക്കിസന്റ മവദുതി ൊര്ും സാാതു ടാുഔളസട സവള്ളൊര് ംു   

ഄടയ്ക്കാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.്  
 
 

വിഔസനഫണ്ടും തനതുഫണ്ടും ൄറവായതിനാല്പ്പ  കനാണ്കറാഡ് സമയിന്റന സ്  

മപഞാന്റുകളാകയാഖിച്ച ് സതരുവ് വിളക്കുഔളസട ൄടിശിഔ നല്പ്പഔാനും സാാതു ടാുഔളസട 

സവള്ളൊര്ജ് നല്പ്പഔാനും ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.61 ാിറവം മുനിസിപ്പാലിറൃി 
എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 22.12.2023 സല ഔത്തഔളം (2 എണ്ണം) ാിറവം 
നഖരസഭാ സസക്രട്ടറിയുസട 08.12.2022സല E3-11374/21  -ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം    (SRG 88/2023- 
CC/920/2022) 

 
 

വിഷയം:- യുവജനങ്ങള്ക്ക് ഔായിഔ ാരിശീലന ിനായി സൃഔാരേ വേക്തിയുസട 

ടര്ഫിനു വാടഔ നല്പ്പൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

കപ്രാ.നം: 163/23 ഄടങ്കല്പ്പ   8,00,000/- രൂാ 

(സമയിന്റന സ് മപഞാന്റ് – കനാണ്കറാഡ്) 

കാര് ൄടിസവള്ളക്കരം ടുക്കല്പ്പ  
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വിദോഭോസ ഔലാഔായിഔ സ്റ്റാന്റിംഖ് ഔമ്മിറൃിയുസട കനതൃതൃ ില്പ്പ  ഔായിഔ മിഔവള്ള ൄട്ടിഔസള 

സതരസഞ്ഞടു ് േഴ ് കഔാഒര്ഡികനറൃര്  മുകകന ഔായിഔ ാരിശീലനം നല്പ്പൄന്നതിന് 

നഖരസഭ കപ്രാജക്ട് ഏസറൃടു ിട്ടുണ്ട്. നഖരസഭയ്ക്ക് സൃന്തമായി ഔളിസ്ഥലകമാ ടര്ുഔകളാ ആല്ല. 

നഖരസഭയില്പ്പ  14-ാാാം വാര്ഡില്പ്പ  സൃഔാരേ വേക്തിയുസട ുട്കബാള്  ടര്ഫ് ഈണ്ട്. ആതിന് രു 

മണിൂര്  1600 രൂാ നിരക്കാണ് ഈള്ളത്. നഖരസഭ ഇ വേക്തിയുമായി െര്ച്ച സെയ്ത് ദിവകസന 2 

മണിൂറിന് 1000 രൂാ വാടഔ നിരക്കില്പ്പ  നല്പ്പഔാസമന്ന് കരകാമൂലം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ൄട്ടിഔള്ക്ക്/ 

യുവജനങ്ങള്ക്ക് ാരിശീലനം നല്പ്പൄന്നതിന് ഇ നിരക്കില്പ്പ  ടര്ഫ്  വാഔസയ്ക്കടുക്കാ   ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 
 

4.62 ബളാല്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ് 

ഔാസര്കഔാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 20.12.2022 സല ഔത്തം ബളാല്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ് 
പ്രസിഡന്റിസന്റ 17.11.2022 സല SC – 4893/21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം    (SRG 90/2023- CC/869/2022) 

 
 

വിഷയം:- ഔനഔപ്പള്ളി ശ്മശാന മസറൃിസല മണ്ണ് നീക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

ബളാല്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  കരക്കകറാളം ഭൂമി ശ്മശാന നിര്മ്മാണ ിന് വിലസയ്ക്കടു ിട്ടുണ്ട്. 

ഇസ്ഥലം സെങ്കു ായ പ്രകദശമായതിനാല്പ്പ  മസണ്ണടു ് നിരപ്പാക്കണസമന്ന് ഄസിസ്റ്റന്റ് 

എയത്ിനീയര്  ഔത്ത നല്പ്പഔിയിട്ടുണ്ട്. 2649 M3 മണ്ണ് നീക്കം െയ്യണം. രു ഔൂബിഔ് മീറൃറിന് 40 

രൂാ നിരക്കില്പ്പ  1,05,960 രൂാ ജികയാളജി വിഭാഖ ികലക്ക് ഄടയ്ക്കണസമന്ന് ജികയാളജിസ്റ്റ് 

ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജികയാളജി വൄപ്പിന് ഄടകയ്ക്കണ്ട തുഔ ഈള്സപ്പസട കലലം സെയ്തിട്ട് അരും 

കലല ില്പ്പ  ാസങ്കടു ില്ല. 16.04.2022 സല ഔൃകട്ടഷനില്പ്പ  രു ഔൂബിഔ് മീറൃറിന് 10 രൂാ നിരക്കില്പ്പ  

രാഹുല്പ്പ  മുല്ലകശരി എന്നയാള്  ഏസറൃടു ിട്ടും ആകപ്പാള്  മുടങ്ങി. ഄതിനാല്പ്പ  തുഔ ഇടാക്കാസത 

മണ്ണിന് അവശേക്കാരുസണ്ടങ്കില്പ്പ  സൗജനേമായി നല്പ്പൄന്നതികനാ മപഞാമായത്ായ ് സ്ഥലം 

ഔസണ്ട ി മണ്ണു നീക്കം സെയ്യുന്നതികനാ ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 
 

4.63 വിളപ്പില്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ്  

 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 24.12.2022 സല ഔത്തം വിളപ്പില്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ് 

ഭരണസമിതിയുസട 19.10.2022 സല 3(2) നമ്പര്  തീരുമാനവം    (SRG 98/23 – CC/907/2022). 
 

വിഷയം:- കഔരള ഄകമപഞാ ആ ഡഷീസ് കഔാര്പ്പകറഷനില്പ്പ  നിന്നും ഔമ്പൂട്ടറും 

ഄനുബന്ധ ഈാഔരണങ്ങളം വാങ്ങിയതിസന്റ ബില്പ്പതുഔ നല്പ്പൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

കപ്രാ.നം: 198/23 ഄടങ്കല്പ്പ   1,50,000/- രൂാ 
(തനത് ഫണ്ട് ) 

 
കാര് സൃഔാരേ ടര്ഫിനു വാടഔ നല്പ്പഔല്പ്പ   

കപ്രാ.നം: 268/23 ഄടങ്കല്പ്പ   5,00,000/- രൂാ 
(സ.എഫ്.സി കബസിഔ് മപഞാന്റ് ) 

കാര് ഔനഔപ്പള്ളി ശ്മശാന മസറൃിസല മണ്ണ് നീക്കം സെയ്യ ം ഄനുബന്ധ 
പ്രവര് നങ്ങളഈം  
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വിളപ്പില്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ് ഔമ്പൂട്ടറും ഄനുബന്ധ ഈാഔരണങ്ങളം കഔരള ഄകമപഞാ 

ആ ഡഷീസ് കഔാര്പ്പകറഷനില്പ്പ  നിന്നു വാങ്ങിയ വഔയില്പ്പ  11,63,676 രൂാ ബാധേതയുണ്ട്. ഇ 

തുഔ മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  നിന്ന് ഇടാക്കുന്നതിന് ഄകമപഞാ ആ ഡഷീസ് കഔാര്പ്പകറഷ  റവനു 

റിക്കവറി നടാടിഔളം മപഞാമായത്ായ ിസന്റ ഄക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കാനുള്ള നടാടിയും 

സൃീഔരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

വിളപ്പില്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ് ഭരണസമിതിയുസട 05.09.2013 സല തീരുമാന പ്രഔാരം 

ഫണ്ടിസന്റ ലഭേത ഄനുസരിച്ച ്ഔമ്പൂട്ടറും ഄനുബന്ധ ഈാഔരണങ്ങളം വാ്ങുനന്നതിന് കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കാ   തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്പ്പ  ആതിനു എത്ര രൂാ വഔയിരു ണസമകന്നാ ഏതു 

വിഹിതം വഔയിരു ണസമകന്നാ തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല. ആതിനായി 4,21,877 രൂാ വഔയിരു ി 

കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കാ   07.09.2013 ല്പ്പ  ഭരണസമിതി തീരുമാനിു. 05.09.2013, 07.09.2013 എന്നീ 

തീയതിഔളില്പ്പ  ഭരണസമിതി തീരുമാനസമടുക്കുന്നതിനു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് കപ്രാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കാസത ഈാഔരണങ്ങള്  നല്പ്പഔാ   കഔരള ഄകമപഞാ ആ ഡഷീസ് കഔാര്പ്പകറഷന് 

ഔ ് നല്പ്പഔി . ആതു നടാടിക്രമങ്ങളസട ലംഗനമാസണന്ന് ഭരണസമിതി വിലയിരു ി. 

ഄതിനാല്പ്പ  കഔരള ഄകമപഞാ ആ ഡഷീസിനു നല്പ്പഔാനുള്ള മപഞാമായത്ായ ിസന്റ ഄന്നസ  

സസക്രട്ടറിയില്പ്പ  നിന്നും ഇടാക്കണസമന്നും മപഞാമായത്ായ ിസന്റ ഄക്കൗണ്ട് 

മരവിപ്പിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നിയമനടാടിഔള്  ഄവസാനിപ്പിക്കണസമന്നും അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

ആതു സംബന്ധിച്ച ്ബന്ധസപ്പട്ടവരുമായി ഹിയറിംഖ് നടത്തന്നതടക്കമുള്ള നടാടിഔള്  സര്ക്കാര്  

നിര്കേശ ിസന്റ ഄടിസ്ഥാന ില്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ് തല ില്പ്പ  സൃീഔരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   
 
 

4.64 തൃ ാല മപഞാമായത്ായ ് 

ാാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 22.12.2022 സല ഔത്തം തൃ ാല മപഞാമായത്ായ ് 

ഭരണസമിതിയുസട 06.08.2022 സല 8(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം ഄനുബന്ധകരകഔളം    (SRG 

87/23 – CC/934/2022). 
 

 

വിഷയം:- 2014-15 വര്ഷം പൂര് ീഔരിച്ച നിര്മ്മാണ പ്രവര് ിഔളസട സടണ്ടര്  എക്സസ്് 

നല്പ്പൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

താസഴ ാറയുന്ന കറാു നിര്മ്മാണം 2014-15വാര്ഷിഔ ാദ്ധതിയില്പ്പ  ഈള്സപ്പട്ടതാണ്. ഇ 

ഇ പ്രവര് ിഔളസട സടണ്ടര്  എക്സസ് തുഔയായ 65,943 രൂാ ഄനുവദിു നല്പ്പഔണസമന്നും 

ശ്രീ. എം. മുഹമ്മദ് മണിയാര ് ഹൗസ്, ഞാങ്ങാട്ടിരി തകേശഭണസ്ഥാാനങ്ങള്ക്കു   

കവണ്ടിയുള്ള ബഹു. ഒംബുഡ്സ് മാ   മുമ്പാസഔ ഹര്ജി നല്പ്പൄഔയും ഇ തുഔ നല്പ്പഔാ   

12.08.2015 ല്പ്പ  ഈ രാവൄഔയും സെയ്തു. ഇ തുഔ ഄനുവദിു നല്പ്പഔാ തിനാല്പ്പ  

സമയബന്ധിതമായി തുഔ നല്പ്പഔണസമന്ന് 07.10.2022 ല്പ്പ  വീണ്ടും ഈ രവായി. ആതനുസരിച്ച ്

ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിക്ക് കപ്രാജക്ട് സമര്പ്പിസച്ചങ്കി ം സടണ്ടര്  എക്സസ് തുഔ നല്പ്പഔാ   

നിലവിസല ഈ രവനുസരിച്ച ് ഄനുമതിയില്ലാ തിനാല്പ്പ  ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി 

ഄംഖീഔരിച്ചില്ല. ഄതിനാല്പ്പ  ഒംബുഡ്സ്മാസന്റ ഈ രവനുസരിച്ച ് തുഔ നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
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ക്രമ 
നമ്പര്  

പ്രവര് ിഔളസട കാര് നല്പ്പഔാനുള്ള തുഔ 

1 നീളം ൄളം കറാഡ് സമറൃലിംഖ് 22,073 രൂാ 
2 ഈള്ളാംപുഴ- ഔണ്ണനൂര് കറാഡ് സമറൃലിംഖ്  - ടാറിംഖ് 21,370 രൂാ 
3 താനിക്കുന്ന് കഔാളനി കറാഡ് സമറൃലിംഖ് - ടാറിംഖ് 22,500 രൂാ 
 അസഔ 65,943 രൂാ 

  

 

4.65 മുളിയാര്  മപഞാമായത്ായ ് 

 ഔാസര്കഔാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 20.12.2022 സല ഔത്തം മൂളിയാര്  മപഞാമായത്ായ ് 

ഭരണസമിതിയുസട 19.10.2022 സല 24/4-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 89/23 – CC/873/2022). 
 

വിഷയം:- മപഞാമായത്ായ ിസല സഔട്ടിടങ്ങളസട വിവര കശകരണം നടത്തന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.് 

 

മപഞാമായത്ായ ിസല സഔട്ടിടങ്ങളസട വിവരങ്ങളസട രജിസ്റ്റര്  വളസര മുമ്പ് 

തയ്യാറാക്കിയതാണ് ാല സഔട്ടിടങ്ങളം പുതുക്കി ാണിയുഔകയാ തറ വിസ്തീര്ണ്ണം ട്ടുഔകയാ 

സെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആത് പുതുക്കുന്നതിനും സഔട്ടിട നമ്പര്  ആല്ലാ  സഔട്ടിടങ്ങള്  ഔണ്ടു ാിടിക്കുന്നതിനും 

എല്ലാ സഔട്ടിടങ്ങളം ഄളന്നുതിട്ടസപ്പടു ി വിവരങ്ങള്  ാരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും ഭരണസമിതി 

തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിവില്പ്പ  ഡികപ്ലാമ കയാഖേതയുള്ളവരില്പ്പ  നിന്ന് ഄകാക്ഷ ക്ഷണിച്ച ്അളഔസള 

ഔസണ്ട ിയാണ് ഇ പ്രവൃ ി സെയ്യുന്നത്. രു ദിവസം 25 സഔട്ടിടം ഄളന്ന് വിവരങ്ങള്  

കശകരിക്കുന്നതിനും രു സഔട്ടിട ിന് 50 രൂാ നിരക്കില്പ്പ  പ്രതിഫലം നല്പ്പഔാനുമാണ് 

ഈകേശിക്കുന്നത്. ആതു പ്രഔാരം ഄനുമതി നല്പ്പഔണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു..  
 
 

4.66 പുലാമകന്താള്  മപഞാമായത്ായ ് 

മലുറം ജില്ലാ ായത്ായ ് പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 14.12.2022 സല ഔ ് (SRG 104/22- CC/870/22) 

 

വിഷയം:-  പുലാമകന്താള്  ഹയര്  സസക്കന്ററി ളാണ്ളിസല ലകബാറട്ടറിയില്പ്പ  ഈാഔരണങ്ങള്   

വാങ്ങി നല്പ്പൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്
 

പുലാമകന്താള്  ഹയര്  സസക്കന്ററി ളാണ്ളില്പ്പ  സര്ക്കാര്  പുതിയതായി ലാബ് സഔട്ടിടം 

നിര് മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവിസട ലകബാറട്ടറി സജീഔരിക്കുന്നതിന് ഈാഔരണങ്ങളം ഄനുബന്ധ 

സാമമപഞിഔളം വാങ്ങി നല്പ്പൄന്നതിന് ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 

 

4.67 ാാണ്ടിക്കാട് മപഞാമായത്ായ ് 

മലുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 14.12.2022 സല ഔ ് (SRG 105/23-CC/832/22) 

 

വിഷയം:-  ഹരിതഔര്മ്മ കസനക്ക് സമാമബല്പ്പ  കഫാണ്  വാങ്ങി നല്പ്പൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച്  
 

കപ്രാ.നം: 221/23 ഄടങ്കല്പ്പ   2,00,000/- രൂാ 
(തനത് ഫണ്ട്) 

 
കാര് സഔട്ടിടങ്ങളസട വിവരകശകരണം 
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ാാണ്ടിക്കാട് മപഞാമായത്ായ ് ഹരിത ഔര്മ്മകസനയുസട പ്രവര്  നം ടുതല്പ്പ  

വിപുലീഔരിക്കുന്നതിസന്റ ഭാഖമായി മഹസടഔ് അക്കുന്നതിനും QR Code രീതിസഔാണ്ടു 

വരുന്നതിനും ഭാഖമായി ഹരിത ഔര്മ്മകസനാംഖങ്ങള്ക്ക് സമാമബല്പ്പ  വാങ്ങി നല്പ്പൄന്നതിന് 

ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

 

4.68 സാാന്നാനി കലാക്ക് ായത്ായ ്   
മലുറം  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട  04.11.2022-സല ഔത്തം കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട 

09.01.23 സല കയാഖ തീരുമാനവം കണ്ഡിഔ 4.15 (SRG 1257/22 – CC/707/22) 
 

 

വിഷയം:- ാട്ടിഔജാതി വിഭാഖ ി ള്ള ൄടുംബങ്ങള്ക്ക്  സ്മാര്ട്ട് ഄടുക്കള 

ാണിയാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.്      
 

 

 

 

ാട്ടിഔജാതി വിഭാഖങ്ങളിസല ഄടുക്കള സമച്ചസപ്പടുത്തന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. നിലവിസല 

ഄടുക്കള പ്ലാസ്റ്ററിംഖ് സെയ്തിട്ടിസല്ലങ്കില്പ്പ  മടല്പ്പ  ആടുഔ, ഫാബ്രികക്കഷ   വര്ക്കുഔള്, സ്ലാബ് ആട്ട് 

സിങ്ക്  സ്ഥാാിക്കുഔ,  കബസി , പുഔയില്ലാ  ഄടുപ്പ്  എന്നിവയാണ് പ്രവര് നം. അസഔ 

60,000 രൂായാണ് നല്പ്പഔാ   ഈകേശിക്കുന്നത്. അദേ ഖുവായി 30,000 രൂായും  ബാക്കി തുഔ  

ഄസ്ിസ്റ്റന്റ് എയത്ിനീയറുസട വാലുകവഷ   പ്രഔാരവം നല്പ്പൄം.  നൂതന കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക്   

കവണ്ടിയുള്ള ജില്ലാതല ഔമ്മിറൃി ആതിന് ഄനുമതി നിരസിു. പ്രകതേഔ ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരുന്നു. ആത് കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട 09.01.2023 സല കയാഖ ില്പ്പ  

ാരിഖണിച്ചതാണ്. വനിതാ ശിര് വിഔസന ഡയറക്ടറുസട ടി ഄഭിപ്രായമാരാഞ്ഞ് ാിന്നീട് 

ാരിഖണിക്കുവാ   മാറൃിവച്ച വിഷയം. 
   

 

4.69 ാള്ളിപ്പാട് മപഞാമായത്ായ ് 

അലുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 05.01.2023 സല ഔത്തം  (SRG 209/23, CC/959/22)  
 
വിഷയം:- പ്ലസ് ടു വസരയുള്ള ൄട്ടിഔള്ക്ക് ഔരാസട്ട ാരിശീലനം നല്പ്പൄന്നത് 

സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

ൄട്ടിഔള്ക്ക് സമച്ചസപ്പട്ട ശാരീരിഔ മാനസിഔ അകരാഖേം ലക്ഷേമിട്ടാണ് മപഞാമായത്ായ ് 

ബാലസൗഹൃദ ായത്ായ ് രൂാീഔരണം എന്ന കപ്രാജക്ട് ഏസറൃടു ിരിക്കുന്നത്. പ്ലസ് ടു 

വസരയുള്ള ൄട്ടിഔള്ക്ക് ഔരാസട്ട ാരിശീലനമാണ് ഈകേശിക്കുന്നത്. സതരസഞ്ഞടു  195 വിദോര്ഥി  

വിദോര്ഥിനിഔള്ക്ക് ശ്രീ.വി. രാകജഷ് എന്ന അള്  ഔാരാസട്ട ാരിശീലിപ്പിു. രു ൄട്ടിക്ക് 

കപ്രാ.നം: 23/23 ഄടങ്കല്പ്പ   15,00,550/- രൂാ 
(സി.എഫ്.സി മറൃഡ് മപഞാന്റ് ) 

കാര് എക്സലന്റ് ാാണ്ടിക്കാട് – മാലിനേ സംകരണ ാദ്ധതി 

കപ്രാ.നം: 36/23 ഄടങ്കല്പ്പ  18,00,000 രൂാ 
(എസ്.സി.ാി) 

കാര് ാട്ടിഔജാതി  ൄടുംബ ിന് സ്മാര്ട്ട് ഄടുക്കള 

കപ്രാ.നം: 34/23 ഄടങ്കല്പ്പ  1,00,000/- രൂാ 
(വിഔസനഫണ്ട്) 

കാര് ബാലസൗഹൃദ ായത്ായ ് രൂാീഔരണം   
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പ്രതിമാസം 300 രൂാ നിരക്കികലാ കസ്റ്ററൃ്  കപിാര്ട്സ് ഔൗണ്സില്പ്പ  നിര്കേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിമാസ 

കവതനകമാ (കഔരള കപിാര്ട്സ് ഔൗണ്സിലില്പ്പ  ഔരാര്  ഄടിസ്ഥാന ില്പ്പ  കജാലി സെയ്യുന്ന 

ഔരാസട്ട ാരിശീലഔന് പ്രതിമാസം 23,565 രൂായാണ് കവതനം) നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 
 

4.70 തവിഞ്ഞാല്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ്   
വയനാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 13.12.2022 സല ഔത്തം തവിഞ്ഞാല്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ് 

ഭരണസമിതിയുസട 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG 109/23) 
 

വിഷയം:- ഔൗമാരക്കാരായ സാണ്ൄട്ടിഔള്ക്ക് ഔരാസട്ട ാരിശീലനം നല്പ്പൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച.്      
 

 

 

 

 

 

ഔൗമാരപ്രായക്കാരായ സാണ്ൄട്ടിഔള്ക്ക് ഔരാസട്ട ാരിശീലനം നല്പ്പൄന്നതിന് കപ്രാജക്ടു 

ഏടു ിട്ടുണ്ട്. ആതിനായി ാരിശീലഔസര നികയാഖികക്കണ്ടതുണ്ട്. ഔരാസട്ട ാരിശീലനം നല്പ്പഔാ   

മാര്ഗകരകയില്പ്പ  ഄനുമതിയുസണ്ടങ്കി ം ാരിശീലഔസന്റ നിയമനം,  നല്പ്പ ഔാവന്ന പ്രതിഫലം 

എത്രയാണ് എന്നതു സംബന്ധിച്ച ് മാര്ഗകരകയില്പ്പ  പ്രതിാാദിച്ചിട്ടില്ല. ഄതിനാല്പ്പ  ആവര്ക്കു  

നല്പ്പഔാവന്ന പ്രതിഫലം എത്രസയന്ന് നിശ്ചയിു നല്പ്പഔണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
   

 
4.71  തൂകണരി കലാക്ക് ായത്ായ ്    
കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 09.12.2022-സല ഔത്തം തൂകണരി കലാക്ക് ായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട  19.09.2022-സല 2(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 115/2023  - CC 
/760/2022) 

വിഷയം:- SGSYയില്പ്പ  സെലവഴിക്കാ   തുഔ ടി ഈാകയാഖിച്ച ്  വനിതാ 

ഗ്രൂുഔള്ക്ക് സതാഴില്പ്പ  സംരംഭം അരംഭിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച ്   
 

 
 

 

വനിതാ ഗ്രൂുഔള്ക്ക് സതാഴില്പ്പ  സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ളതാണ് കപ്രാജക്ട്. 2012-13-ല്പ്പ   

കലാക്ക് ായത്ായ ിന് ലഭിച്ച SGSY (swarnajayanti gram swarozgar yojana) വിഹിത ില്പ്പ  

ബാങ്ക് ഄക്കൗണ്ടില്പ്പ  15.10 ലക്ഷം രൂാ ാലിശയും  ടി കെര് ് ബാക്കിയുണ്ട്.  വനിതാ സംരംഭം 

തുട്ങുനന്നതിനുള്ള  ഇ കപ്രാജക്ടില്പ്പ  ബാങ്കിസല മിച്ചമുള്ള തുഔ ടി കെര് ിട്ടുണ്ട്.  ഇ കപ്രാജക്ട് 

നടപ്പാക്കാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

 
 

 

കപ്രാ.നം: 167/23 ഄടങ്കല്പ്പ  1,50,000 രൂാ 
(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്പ്പ ) 

കാര് ഔൗമാരക്കാരായ സാണ്ൄട്ടിഔള്ക്ക് സൃയ രക്ഷയ്ക്ക് ഔരാസട്ട 
ാരിശീലനം നല്പ്പഔല്പ്പ  

കപ്രാ.നം: 83/23 ഄടങ്കല്പ്പ  78,60,000/-  രൂാ 
(വിഔസന ഫണ്ട് ജനറല്പ്പ  - 18,50,000 രൂാ) 

ബാങ്ക് കലാണ്  - 45,00,000/- രൂാ  
CSS കസവിംഖ്സ് തുഔ - 15,10,000 രൂാ ) 

കാര് വനിതാ ഗ്രൂുഔള്ക്ക് സതാഴില്പ്പ  സംരംഭം  
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4.72 ാട്ടണക്കാട് മപഞാമായത്ായ ്  
ബഹു. െഷിവൄപ്പ് മന്ത്രിയുസട 16.01.2023 സല 100/CTL/MC Asil / 23-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം -
ാട്ടണക്കാട്  മപഞാമായത്ായ ് പ്രസിഡന്റിസന്റ  11.01.2022-സല SC2 - 2447/22-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തം ാട്ടണക്കാട് മപഞാമായത്ായ ് ഭരണസമിതിയുസട 29.10.2022-സല 1(6)-ാം നമ്പര്  
തീരുമാനവം    (SRG 181/2023) 
 

വിഷയം:- സാാതു വിഭാഖ ില്പ്പസപ്പട്ടവര്ക്കു ൄടിസവള്ള ടാങ്ക്  നല്പ്പൄന്നത് 
സംബന്ധിച്ച ്  

 

 

സാാതു വിഭാഖ ില്പ്പസപ്പട്ടവര്ക്ക്  ൄടിസവള്ള ടാങ്ക് വാങ്ങി നല്പ്പൄന്നതിനുള്ള  

കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി  അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

 

4.73 മണീട് മപഞാമായത്ായ ്  
എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 26.12.2022 സല ഔ ് (SRG 123/23 – CC/893/2022) 
 

വിഷയം:- ാരമ്പരാഖത സതാഴിലാളിഔള്ക്ക് ഇറൃ വാങ്ങി നല്പ്പൄന്നതു 

സംബന്ധിച്ച ്  
 

 

 

ാട്ടിഔജാതി വിഭാഖ ില്പ്പസപ്പട്ട ാരമ്പരാഖത ഇറൃ സനയ്ത്ത് സതാഴിലാളിഔള്ക്ക് ബാംബു 

കഔാര്പ്പകറഷനില്പ്പ  നിന്ന് ഇറൃ വാങ്ങി നല്പ്പൄന്നതിനാണ് കപ്രാജക്ട്. രാള്ക്ക് 5000 രൂായുസട 

ഇറൃയാണ് വാങ്ങി നല്പ്പൄന്നത്. മാര്ഗകരക പ്രഔാരം 25 ശതമാനം ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം 

കവണം. ആസതാഴിവാക്കി ഇറൃ വാങ്ങി നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.74 കഔാതമംഖലം കലാക്ക് ായത്ായ ്    

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 26.12.2022 24.12.2022 എന്നീ തീയതിഔളിസല 

ഔത്തഔള്  (2 എണ്ണം) (SRG 118/23) 
 

വിഷയം:- ആറികഖഷ   വൄപ്പിസന്റ സ്ഥല ് വനിത വിാണന കഔന്ദ്രം 

നിര്മ്മിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച.്    
 

 

കലാക്ക് ായത്ായ ിസന്റ ഇ വര്ഷസ  ാദ്ധതിയില്പ്പ  ാിണ്ടിമന മപഞാമായത്ായ ് 

രണ്ടാം വാര്ഡില്പ്പ  വനിതാ വിാണനകഔന്ദ്രം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് ഏസറൃടു ിട്ടുണ്ട്. 

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

തനത് ഫണ്ട് - 14,500 രൂാ 
ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം 15,96,000 രൂാ  

കാര് PVC ടാങ്ക് വാങ്ങി നല്പ്പഔല്പ്പ  - ജനറല്പ്പ  

കപ്രാ.നം: 76/23 ഄടങ്കല്പ്പ  1,00,000/-  രൂാ 

 എസ്.സി.ാി 90,000 രൂാ 
 തനത് ഫണ്ട് 10,000 രൂാ 
കാര് ഇറൃവിതരണം - വനിത 

കപ്രാ.നം: 86/23 ഄടങ്കല്പ്പ  12,00,000/-  രൂാ 
(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്പ്പ ) 

കാര് ാിണ്ടിമന വാര്ഡ് 2 വനിതാ വിാണന കഔന്ദ്ര നിര്മ്മാണം 
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ജലകസെന വൄപ്പിസന്റ ഈടമസ്ഥതയി ള്ള 10 സസന്റ് സ്ഥല ാണ് വിാണന കഔന്ദ്രം 

നിര്മ്മിക്കുന്നത്. ജലകസെന വൄപ്പിസന്റ ഈടമസ്ഥതയില്പ്പ  തസന്ന സ്ഥലം നിലനിര് ിസഔാണ്ട് 

സഔട്ടിടം നിര്മ്മിക്കാ   വൄപ്പ് ഄനുമതി നല്പ്പഔിയിട്ടുണ്ട്. ഇ സ്ഥല ് വിാണനകഔന്ദ്രം 

നിര്മ്മിക്കാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.75 ഔാട്ടൂര്  മപഞാമായത്ായ ്     
തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 27.12.2022-സല ഔ ് (SRG 158/2023  - CC/784/2022) 
 
വിഷയം:- ഔാട്ടൂര്  മാര്ക്കറൃിസല മാലിനേ സം്കരണ രണ സംവിധാന ിസന്റ  

നിര്മ്മാണ സെലവ്  നല്പ്പൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്    
 

 

 
 

ഔാട്ടൂര്  മാര്ക്കറൃില്പ്പ  മാലിനേ സം്കരണ രണ സംവിധാനം ഏര്സപ്പടുത്തന്നതിന് ഔഴിഞ്ഞ 

വര്ഷം കപ്രാജക്ട് ഏസറൃടു ിരുന്നു. ആതിനായി തൃശൂര്  കസാകഷോ ആക്കകണാമിഔ് േഴണിറൃ് 

ഫൗകണ്ടഷ   എന്ന സ്ഥാാനസ  മപഞാമായത്ായ ് സതരസഞ്ഞടുക്കുഔയും ഇ 

സ്ഥാാനവമായി  24.02.2022-ല്പ്പ  എമപഞിസമന്റ് വച്ച ് 12.05.2022 ല്പ്പ  പ്രവൃ ി പൂര് ിയാക്കുൄയും 

സെയ്തു. എന്നാല്പ്പ  എമപഞിസമന്റ് വ്ക്കുളന്നതിന് മുമ്പ് 16.02.2022-ല്പ്പ  ഇ ഏജ സിയുസട 

ഄക്രഡികറൃഷ   ഔാലാവധി ഔഴിഞ്ഞു. ാിന്നീട് 16.08.2022-ല്പ്പ  ഇ സ്ഥാാന ിന് സര്ക്കാര്  

ഄക്രഡികറൃഷ   പുതുക്കി നല്പ്പഔി.  ഄക്രഡികറൃഷ   ആല്ലാതിരുന്ന ഔാലയളവില്പ്പ  നടപ്പാക്കിയ 

കപ്രാജക്ടായതിനാല്പ്പ   ബില്പ്പ  തുഔ നല്പ്പഔാ   പ്രകതേഔ ഄനുമതി  അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.76 ഄരീകക്കാട് കലാക്ക്  ായത്ായ ്      
മലുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 27.12.2022-സല ഔ ് (SRG 116/2023  - CC/922/2022) 
 

വിഷയം:- ഄരീകക്കാട്  കലാക്്ക ായത്ായ ിന് പിില്പ്പഒവര്  കപ്രാജക്ടുഔള്ക്്ക  

ലഭിച്ച ഄധിഔ വിഹിതമുാകയാഖിച്ച ് പുതിയ കപ്രാജക്ടുഔള്  

തയ്യാറാക്കുന്നതു  സംബന്ധിച്ച ് 
 

അരീകക്കാട്  കലാക്്ക ായത്ായ ിന്  2021-22 വര്ഷസ  പിില്പ്പഒവര്  കപ്രാജക്ടുഔള്ക്്ക 

ലഭിച്ച ഔോരിഒവര്  വിഹിതം താസഴപ്പറയും പ്രഔാരമാണ്. 

 

വിഔസനഫണ്ട് (ജനറല്പ്പ ) - 18,26,417 രൂാ 

എസ്.സി.ാി - 21,85,648 രൂാ 

റൃി.എസ്.ാി - 2,92,000 രൂാ 

സമയിന്റന സ് മപഞാന്റ് 

(കനാണ്  കറാഡ് )  

- 2,02,022 രൂാ 

 

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

CSS വിഹിതം - 2,20,500 രൂാ ) 
തനത് ഫണ്ട് - 11,700 രൂാ 

കാര് ODF  പ്ലസ് - ഔാട്ടൂര്  മാര്ക്കറൃില്പ്പ  മാലിനേ സം്കരണ രണ സംവിധാനം 
ഏര്സപ്പടു ല്പ്പ  
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ഇ തുഔ ഈാകയാഖിച്ച ്  കലാക്ക് ായത്ായ ്  2022-23 വര്ഷാരംഭ ില്പ്പ  കപ്രാജക്ടു 

തയ്യാറാക്കിയിരുന്നില്ല.  എങ്കി ം ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷസ  പിില്പ്പഒവര്  കപ്രാജക്ടുഔള്ക്ക് ഇ 

വര്ഷസ   വിഹിതമുാകയാഖിച്ച ്  ബില്പ്പ  തുഔ നല്പ്പഔിയിട്ടുസണ്ടന്ന് ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മുഔളില്പ്പ  

ാറഞ്ഞ തുഔ ഈാകയാഖിച്ച ് താസഴപ്പറയുന്ന കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കാ   ഄനുമതി  

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

(i) വിഔസന ഫണ്ട് (ജനറല്പ്പ) വിഹിതമായ 18,26,417 രൂാ  ഈാകയാഖിച്ച ്  കലാക്ക്  

ായത്ായ ് ഒഫീസില്പ്പ  ഒഡികറൃാറിയം നിര്മ്മിക്കാ   ഄനുമതി 

(ii) എസ്.സി.ാി വിഹിതമായ 21,85,648 രൂാ മലഫ് ഭവന ാദ്ധതിയില്പ്പ  

മപഞാമായത്ായ ിനു വിഹിതം നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി. 

(iii)  റൃി.എസ്.ാി.  വഹിതമായ  2,92,000 രൂാ  ഈാകയാഖിച്ച ്  അമസപ്പട്ടി  ാന്നിയാമല 

എസ്.റൃി. കഔാളനി കറാഡ്  നിര്മ്മിക്കാ   (പൂര് ീഔരണം)  ഄനുമതി.  

(iv)  സമയിന്റന സ് മപഞാന്റ്  (കനാണ്  കറാഡ് ) വിഹിതമായ 2,02,022 രൂാ  ഈാകയാഖിച്ച ്

കലാക്ക് ായത്ായ ിസന്റ  നവീഔരണ ിന്  ഈാകയാഖിക്കാ   ഄനുമതി. 
 

 

4.77 സാരുമ്പടപ്പ് കലാക്ക് ായത്ായ ് 

മലുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 01.02.2023 സല ഔത്തം സാരുമ്പടപ്പ് കലാക്ക് ായത്ായ ് 
പ്രസിഡന്റിസന്റ ഔത്തം   (SRG 298/2023- CC/801/22)  

 
 

വിഷയം:- ൄടിസവള്ള ാദ്ധതിയ്ക്കായി KWA യില്പ്പ  ഡികപ്പാസിറൃ് സെയ്ത തുഔ തിരിസഔ 

ഔിട്ടിയത് നാട്ടുഔല്ലിംഖല്പ്പ  എസ്.സി കഔാളനി സമമപഞ വിഔസന ിനു 

ാകയാഖിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച  ്

 

സാരുമ്പടപ്പ് കലാക്ക് ായത്ായ ് 2015-16 ല്പ്പ  27,15,836 രൂാ നന്നമുക്ക് 

മപഞാമായത്ായ ിസല കഔാട്ടക്കുന്ന് ൄടിസവള്ളം ാദ്ധതിയ്ക്കായി KWAയില്പ്പ  ഡികപ്പാസിറൃ് 

സെയ്തിരുന്നു. ആവിസട ജലലഭേത ആല്ല എന്നതിനാല്പ്പ  ഇ തുഔ കലാക്ക് ായത്ായ ിന് 

03.08.2022 ന് തിരിസഔ നല്പ്പഔി. ഇ തുഔ ഈാകയാഖിച്ച ് സാരുമ്പടപ്പ് കലാക്ക് ായത്ായത്ത 

പ്രകദശസ  അലകങ്കാട് മപഞാമായത്ായ ിസല നാട്ടുഔല്ലിംഖല്പ്പ  എസ്.സി കഔാളനിയുസട 

സമമപഞവിഔസന ിനു കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. താസഴ ാറയുന്നവയാണ് പ്രധാന 

പ്രവര് നം. 

I. ആടവഴിഔളസട നവീഔരണം 12.00 ലക്ഷം രൂാ 

II. സാാതുഔിണറുഔളസട നവീഔരണം 4.00 ലക്ഷം രൂാ 

III. മിനിമാസ്റ്റ് മലറൃ് 4.00 ലക്ഷം രൂാ 

IV. പ്രധാന കറാഡിസന്റ നവീഔരണം 5.00 ലക്ഷം രൂാ 

V. ഄതിര് ി ഔല്ലസവട്ടി സംരക്ഷിക്കല്പ്പ  2.00 ലക്ഷം രൂാ  
  
 

കപ്രാ.നം: 124/23 ഄടങ്കല്പ്പ  27,15,836/- രൂാ 
(എസ്.സി.ാി ഫണ്ട് തിരിസഔ ലഭിച്ചത് ) 

കാര് നാട്ടുഔല്ലിംഖല്പ്പ  എസ്.സി കഔാളനി സമമപഞ വിഔസനം 
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4.78 ൊലക്കുടി നഖരസഭ  
ൊലക്കുടി നഖരസഭാ സെയര്മാസന്റ  20.01.2022, 06.02.2023 എന്നീ തീയതിഔളിസല R312195/22-
ാാാം നമ്പര്   ഔത്തഔളം ഄനുബന്ധകരകഔളം  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട 19.12.2022-സല 
(കണ്ഡിഔ 4.67) കയാഖ തീരുമാനവം   (SRG 269/23) 

 
വിഷയം:- ൊലക്കുടി നഖരസഭ വത സ് അര്ജിക്കല്പ്പ  നിയമപ്രഔാരം  ഏസറൃടു  

ഭൂമിയുസട ബാധേത തീര്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ്  
 

ൊലക്കുടി നഖരസഭ 2010 ല്പ്പ  വത സ് അര്ജിക്കല്പ്പ  നിയമ പ്രഔാരം 3.07 ഏക്കര്  ഭൂമി 

കസ്റ്റഡിയം നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി ഏസറൃടു ിരുന്നു. ആതിസന്റ വില ഭൂമിയുസട ഈടമഔള്ക്ക്  

നല്പ്പഔിയിരുന്നില്ല. ആതു സംബന്ധിച്ച ് ഭൂഈടമഔള്  ഭൂമിയുസട വില ലഭിക്കുന്നതിന് 

ബഹു.ആരിങ്ങാലക്കുട ഄഡീഷണല്പ്പ  സബ്കഔാടതിയില്പ്പ  കഔസ് ഫയല്പ്പ  സെയ്തിരുന്നു. 

ആതനുസരിച്ച ് 12,44,50,590 രൂാ വത സ്വിസന്റ വിലയും 15 ശതമാനം ാലിശയും നല്പ്പഔാ   

ബഹു.കഔാടതി ഈ രവായി. 13.03.2018 സല 672/2018/തസൃഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഈ രവ 

പ്രഔാരം 3,40,47,185 രൂായും 14.08.2019 സല 1756/2019/തസൃഭവ നമ്പര്  സര്ക്കാര്  ഈ രവ് 

പ്രഔാരം 2.00 കഔാടി രൂായും ഭൂഈടമഔള്ക്കു നല്പ്പഔി. 2022 മാര്ച്ച ്വസരയുള്ള 11,24,60,983 രൂാ 

ാലിശയും കെര് ് ആനിയും 23,69,11,573 രൂാ ടി നല്പ്പഔാനുണ്ട്.  

ഇ സാഹെരേ ില്പ്പ  താസഴ ാറയുന്ന രണ്ടു ഔാരേങ്ങളില്പ്പ  സര്ക്കാര്  ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  

1. ഭൂഈടമഔള്ക്ക് 15 ശതമാനം ാലിശ നല്പ്പഔണസമന്നാണ് കഔാടതി 

ഈ രവായിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്പ്പ   HDFC ബാങ്ക് 7.1 ശതമാനം ാലിശയ്ക്ക് 

മുനിസിപ്പാലിറൃിക്ക് വായ്പ നല്പ്പഔാസമന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഖരസഭയുസട അസ്തിഔള്  

ഇടു നല്പ്പഔി HDFC ബാങ്കില്പ്പ  നിന്ന് വായ്പസയടു ് സ്ഥലം അര്ജിച്ചതി ള്ള 

ബാധേത സഔാടുത്ത തീര്ക്കാ   ഄനുമതി.  

2. വായ്പ തിരിച്ചടവിനു നഖരസഭയുസട തനതുഫണ്ടിനു പുറസമ നഖരസഭയുസട സാാതു 

അവശേഫണ്ട്, വിഔസനഫണ്ട്, ധനഔാരേ ഔമ്മീഷ   മപഞാന്റ് എന്നീ വിഹിതവം 

ഈാകയാഖിക്കാ   ഄനുമതി.  

ഇ വിഷയം കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട 19.02.2022-സല  കയാഖം ാരികശാധിക്കുഔയും  

താസഴപ്പറയുന്ന തീരുമാനസമടുക്കുഔയും സെയ്തു.  

19.02.2022 സല തീരുമാനം:- 1) സര്ക്കാരിസന്റ 10.12.2022-സല 3070/2022/തസൃഭവ 

ഈ രവ്പ്രഔാരം  മുഔളില്പ്പ  ാറഞ്ഞ അവശേ ികന്മല്പ്പ  ധനഔാരേ  സ്ഥാാനങ്ങളില്പ്പ  നിന്ന് 

വായ്പസയടുക്കാ   ഄനുമതി നല്പ്പഔിയിട്ടുണ്ട്. 

2) നഖരസഭ എടുക്കാനുകേശിക്കുന്ന വായ്പ തുഔ എത്രയാണ്, എത്ര വര്ഷക  ക്കാണ് 

തിരിച്ചടവള്ളത് എന്നതടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങസളാന്നും നല്പ്പഔിയിട്ടില്ല. നഖരസഭയുസട 

തനതുഫണ്ടു ലഭേത എത്രയാണ്, വിഔസന ഫണ്ട് / ധനഔാരേ ഔമ്മീഷ   മപഞാന്റ് എന്നിവയില്പ്പ  

നിന്ന് എത്ര രൂായാണ് കലാണ്/ബാധേത തിരിച്ചടവിനുാകയാഖിക്കാ   ഈകേശിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ 

വിവരങ്ങളം നല്പ്പഔിയിട്ടില്ല. ആവ നല്പ്പൄന്ന മുറയ്ക്ക് വായ്പ തിരിച്ചടവിന് വിഔസന ഫണ്ട്, 
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ധനഔാരേഔമ്മീഷ   മപഞാന്റ് ഈാകയാഖിക്കാനുള്ള ഄനുമതിയും ഒകരാ വര്ഷവം എത്ര രൂാ വീതം 

ഇ വിഹിത ില്പ്പ  നിന്ന് ഈാകയാഖിക്കാം എന്നതും സംബന്ധിു  ാിന്നീട് ാരിഖണിക്കാ   

തീരുമാനിു. 

3) കസ്റ്റഡിയ ിനുകവണ്ടി വത സ് അര്ജിക്കല്പ്പ  നിയമ പ്രഔാരം സ്ഥലം ഏസറൃടു തു 

സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങള്  വിശദമായി വൄുതല ില്പ്പ  ാരികശാധിക്കാ   നിര്കേശിു. 

 കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി തീരുമാനപ്രഔാരം താസഴപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങള്  ൊലക്കുടി 

നഖരസഭ നല്പ്പഔിയിട്ടുണ്ട്. 

 പുതുക്കിയ ഔണക്കനുസരിച്ച ് 31.01.2023 വസര 27.5 കഔാടി രൂാ ഭൂഈടമഔള്ക്ക് നല്പ്പഔണം. 7 

മുതല്പ്പ  10 വര്ഷക്കാലയളവികലയ്ക്ക് നിലവില്പ്പ  നഖരസഭയ്ക്ക്  ബാദ്ധേതയായിട്ടുള്ള 27.5 കഔാടി രൂാ 

വായ്പ എടുക്കുന്നതിനും  വായ്പയുസട ഇടായി  ആ കഡാര്  കസ്റ്റഡിയം  സ്ഥിതി സെയ്യുന്ന  സ്ഥലം 

നല്പ്പൄന്നതിനും ടുതല്പ്പ  ഇട് അവശേസമങ്കില്പ്പ  ടൗണ്ഹാള്  സ്ഥിതി സെയ്യുന്ന സ്ഥലം, 

കനാര് ് ബസ് സ്റ്റാന്റ്   സ്ഥിതി സെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്നിവ  ടി നല്പ്പൄന്നതിനും നഖരസഭ 

തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ാലിശ നിരക്ക് 8 മുതല്പ്പ  8.50 ശതമാനമാണ്. വിഔസനഫണ്ട്, ധനഔാരേ 

ഔമ്മീഷ   മപഞാന്റ് എന്നിവയില്പ്പ  നിന്നും വായ്പാ തിരിച്ചടവ് നടത്തന്നതിന് യകഥഷ്ടാനുമതി  

നല്പ്പഔണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 2022-23-സല നഖരസഭയുസട തനത് ഫണ്ട് ലഭേത 9 കഔാടി രൂായാണ്. 2022-23 

വര്ഷ ില്പ്പ   നഖരസഭക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സാാതു അവശേഫണ്ട്, വിഔസനഫണ്ട്, ധനഔാരേ 

ഔമ്മീഷ   മപഞാന്റ്  സംബന്ധിുള്ള വിശദാംശങ്ങള്  താസഴപ്പറയും പ്രഔാരമാണ്. 

 

 

Sl.No Type  of Fund Amount 
1 General Fund   

1 Normal Share 5,75,74,000 

2 FC Fund Basic 1,72,32,000 

3 FC Fund Tied 2,58,48,000 

4 SCP Fund 1,61,90,000 

 Sub Total (1) 11,68,44,000 

II Maintenance Grant  

1 Road 5,52,79,000 

2 Non Road 1,65,82,000 

 Sub Total (II) 7,18,61,000 

Grand Total (Sub Total I+II 18,87,05,000 

 

4.79  തൂകണരി കലാക്ക് ായത്ായ ് 

കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 09.02.2023 സല ഔത്തം തൂകണരി കലാക്ക് ായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 19.09.2022 സല 2(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG 289/2023- CC/880/22)  

 

വിഷയം:- BSF കഔന്ദ്ര ില്പ്പ  ൄളം നിര്മ്മിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച ്
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തൂകണരി കലാക്ക് ായത്ായ ില്പ്പ  സെഔോട് മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  BSF കഔന്ദ്രം ഈണ്ട്. 

റവനു വൄപ്പ് ാാട്ട ിനു നല്പ്പഔിയ സ്ഥല ാണ് ആത് പ്രവര് ിക്കുന്നത്. കലാക്കു 

ായത്ായ ിസന്റ വിഹിതവം മഹാത്മാഖാന്ധി കദശീയ മപഞാമീണ സതാഴി റുാദ്ധതി (ഄമൃത് 

സകരാവര്  കപ്രാമപഞാം) വിഹിതവം സംകയാജിപ്പിച്ചാണ് കപ്രാജക്ടു നടപ്പാക്കുന്നത്. ആവിസട 

ജലക്ഷാമമുള്ള പ്രകദശമാസണന്നും ൄടി സവള്ള ിനാണ് ൄളം നിര്മ്മിക്കുന്നസതന്നും 

ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തകേശഭരണസ്ഥാാന ിസന്റ ഄധീനതയി ള്ള സ്ഥല ല്ല ൄളം 

നിര്മ്മിക്കുന്നത് എന്നതിനാല്പ്പ  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട ഄനുമതി അവശേസപ്പ 

ട്ടിരിക്കുന്നു. MGNREGS വിഹിതം ഈാകയാഖിക്കാസമന്ന് ജില്ലാ ഔളക്ടര്  (ജില്ലാ കപ്രാമപഞാം 

കഔാഒര്ഡികനറൃര് ) ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 

4.80 തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ായത്ായ ് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ായത്ായ ് സസക്രട്ടറിയുസട 18.12.2023 സല DPT/D5-25/2023-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം 
തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ായത്ായ ് ഭരണസമിതിയുസട 12.01.2023 സല 4(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 
259/2023)  

 
 

വിഷയം:- ജില്ലാ ായത്ായ ിസന്റ മഹളാണ്ള്  / ഹയര്  സസക്കണ്ടറി ളാണ്ളഔളില്പ്പ  
ആ സിനകററൃര്  സ്ഥാാിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

ജില്ലാ ായത്ായ ിസന്റ നിയന്ത്രണ ി ള്ള മഹളാണ്ള്  / ഹയര്  സസക്കണ്ടറി 

ളാണ്ളഔളില്പ്പ  മുമ്പ് ആ സിനകററൃര്  സ്ഥാാിച്ചിരുന്നു. ആവ ആകപ്പാള്  പ്രവര് നരഹിതമാണ്. 

ഄതിനാല്പ്പ  ഇ ളാണ്ളഔളില്പ്പ  വീണ്ടും ആ സിനകററൃറുഔള്  സ്ഥാാിക്കാ   ഈകേശിക്കുന്നു. എന്നാല്പ്പ  

ആ സിനകററൃര്  സ്ഥാാിക്കാ   നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഄതിനാല്പ്പ  പ്രകതേഔ ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

4.81  ഄയത്ല്പ്പ  കലാക്ക് ായത്ായ ് 

ബഹു. പുനലൂര്  എം.എല്പ്പ.എയുസട 20.01.2023 സല PLR/646/01/23-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം ഄയത്ല്പ്പ  
കലാക്ക് ായത്ായ ് ഭരണസമിതിയുസട 16.01.2023 സല 1(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം ഈള്ളടക്കം 
സെയ്തിരിക്കുന്ന കപ്രാജക്ട് റികപ്പാര്ട്ടും   (SRG 243/2023)  

 
 

വിഷയം:- ഄയത്ല്പ്പ  കലാക്കു ായത്ായ ് വനകമകലയില്പ്പ  കസാളാര്  സഫ സിംഖ്, 
ട്ടൃയത്ിംഖ് തുടങ്ങിയ പ്രവര് നം നടത്തന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

ഄയത്ല്പ്പ  കലാക്ക് ായത്ായ ് വനകമകലയില്പ്പ  വനേ ജീവി ശലേം ഴിവാക്കുന്നതിന് കസാളാര്  

സഫ സിംഖ്, ട്ടൃയത്ിംഖ് തുടങ്ങിയ പ്രവര് നങ്ങള്  നടപ്പാക്കാ   ഈകേശിക്കുന്നു. കലാക്ക്  

ായത്ായ ് ാരിധിയി ള്ള 8 കഫാറസ്റ്റ് ഡിവിഷനുഔളില്പ്പ  വളസര ഄടിയന്തിരമായി നടക ണ്ട 

കപ്രാ.നം: 166/23 ഄടങ്കല്പ്പ  3,00,000/- രൂാ 

(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്പ്പ  ) 

കാര് BSF കഔന്ദ്രം – ൄളം നിര്മ്മാണം സെഔോട് 

കപ്രാ.നം: 1007/23 ഄടങ്കല്പ്പ  58,00,000/- രൂാ 

(വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്പ്പ  ) 

കാര് ജില്ലാ ായത്ായ ് ളാണ്ളഔളില്പ്പ  ആ സിനകററൃര്  സ്ഥാാിക്കല്പ്പ  
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പ്രവര് നങ്ങള്ക്ക് വിഔസന ഫണ്ടില്പ്പ  നികന്നാ കനാണ്  കറാഡ് സമയിന്റന സ് വിഹിത ില്പ്പ  

നികന്നാ തുഔ സെലവഴിക്കുന്നതിനു ഈകേശിക്കുന്നു. MGNREGS ാദ്ധതിയില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ി ട്ടൃയത്ിംഖ് 

ഈള്സപ്പസടയുള്ള പ്രവര് നങ്ങള്  നട ാനും ലക്ഷേമിടുന്നു. 

കില്പ്പഡ് കലബര്, വാച്ച ് മാ   കാാസ്റ്റിംഖ്, വാച്ച ് മാ   സട്ടൃയിനിംഖ്, ഈാഔരണങ്ങള്,  

കലാക്കല്പ്പ  ാീപ്പിള്  ഄവയര്നസ്, ഷീമറൃ്ലറൃ്, എസ്.എം.എസ് ഄസലര്ട്ട് സിസ്റ്റം, ട്ടൃയത്് 

നിര്മ്മിക്കല്പ്പ, ഹാഖിംഖ് സഫ സ്, കസാളാര്  സഫ സിംഖ്, വാഹനം തുടങ്ങിയവസയാസക്ക 

കപ്രാജക്ട് റികപ്പാര്ട്ടില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ിയിട്ടുണ്ട്. മപഞാമായത്ായത്തഔള്, ജില്ലാ ായത്ായ ്, ഄയത്ല്പ്പ  

കലാക്ക് ായത്ായ ് എന്നീ സ്ഥാാനങ്ങള്  കെര്ന്നുള്ള ഇ സംയുക്ത കപ്രാജക്ടിസന്റ 

നിര്വഹണ ഏജ സി  ഄയത്ല്പ്പ  കലാക്ക് ായത്ായ ാണ്. ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഇ വര്ഷം 25.00 

ലക്ഷം രൂാ വഔയിരു ാ   തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്രാജക്ട് നടപ്പാക്കാ   ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.82  കഔാഴികക്കാട് കഔാര്പ്പകറഷ   

കഔാഴികക്കാട് കഔാര്പ്പകറഷ   സസക്രട്ടറിയുസട 12.01.2023 സല K2/20929/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം 
കഔാഴികക്കാട് കഔാര്പ്പകറഷസന്റ 17.12.2022 സല 70-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം 
കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ ഔളക്ടറുസട 31.10.2022 സല ഔത്തം   (SRG 249/2023)  

 
 

വിഷയം:- കഔാഴികക്കാട് ഈദയം ൊരിറൃബിള്  സസാമസറൃിക്ക് ഔീഴില്പ്പ  പ്രവര് ിക്കുന്ന 
സഷല്പ്പറൃര്  കഹാമുഔള്ക്ക് സഹായം നല്പ്പൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

കഔാഴികക്കാട് ജില്ലാ ഔളക്ടര്  സെയര്മാനായ ഈദയം ൊരിറൃബിള്  സസാമസറൃിക്ക് 

ഔീഴില്പ്പ  നഖരസഭ പ്രകദശ ് സവള്ളിമാട്ൄന്ന്, കെവാേഴര്, മാങ്കാവ്, സവസ്റ്റ് ഹില്പ്പ  

എന്നിവിടങ്ങളിലായി നാ സഷല്പ്പറൃര്  കഹാമുഔള്  പ്രവര് ിക്കുന്നുണ്ട്. നാനൂറു കാസര 

താമസിപ്പിക്കാ   ഔഴിയുന്ന ആവിസട ആകപ്പാള്  300 കാര്  താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ജില്ലാ ഔളക്ടര്  

ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സതരുവില്പ്പ  ഔഴിഞ്ഞ ആവിടുസ  ഄകന്തവാസിഔളില്പ്പ  മാനസിഔ ബുദ്ധിമുട്ടുഔള്  

ഄനുഭവിക്കുന്നവര്, ഗുരുതരമായ അകരാഖേ പ്ര്ങളങ്ങള്  ഈള്ളവര് , ാഔര്ച്ചാവോധി ഈള്ളവര് , 

ലഹരിാദാര്ഥങ്ങള്ക്ക് ഄടിമസപ്പട്ടവര്  എന്നിവസരാസക്കയുണ്ട്. 2020 ല്പ്പ  അരംഭിച്ച ഇ 

സഷല്പ്പറൃര്  കഹാമുഔള്  സന്നദ്ധ സംഗടനഔളകടയും മറൄം സംഭാവനസഔാണ്ടാണ് 

പ്രവര് ിക്കുന്നത്. രു ദിവസം 100 രൂാ നിരക്കില്പ്പ  400 കാര്ക്ക് ഭക്ഷണ ിന് 1.46 കഔാടി 

രൂായും മരുന്നുഔള്ക്ക് 6.00 ലക്ഷം രൂായും രു വര്ഷം കവണം. അസഔ 1.52 കഔാടി രൂാ. 

ആവരുസട സെലവിനായി കഔാര്പ്പകറഷകനാട് ജില്ലാ ഔളക്ടര്  സഹായം കൊദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 50.00 

ലക്ഷം രൂായുസട കപ്രാജക്ട് ആതിനായി തയ്യാറാക്കി ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിക്ക് 

നല്പ്പഔിസയങ്കി ം ഄംഖീഔാരം ലഭിച്ചില്ല. ഇ സ്ഥാാന ിസല ഄകന്തവാസിഔള്ക്ക് മരുന്ന്, 

ഭക്ഷണം എന്നിവക്കായി തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി 

നല്കണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
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4.83  ാ നംതിട്ട ജില്ലാ ായത്ായ ് 

ാ നംതിട്ട ജില്ലാ ായത്ായത്ത പ്രസിഡന്റിസന്റ 18.01.2023 സല ഔത്തം ജില്ലാ ായത്ായ ിസന്റ 
29.12.2022 സല 1-1(7)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം ഄനുബന്ധമായി കെര് ിരിക്കുന്ന കപ്രാജക്ട് 
വിശദാംശങ്ങളം   (SRG 193/2023)  

 
 

വിഷയം:- ാ നംതിട്ട ജില്ലയിസല ാട്ടിഔജാതി സകങ്കതങ്ങളില്പ്പ  കസാളാര്  മിനി 
മാസ്റ്റ് മലറൃ് സ്ഥാാിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

ജില്ലയിസല വിവിധ മപഞാമായത്ായത്തഔളിസല ാട്ടിഔജാതി സകങ്കതങ്ങളില്പ്പ  കസാളാര്  
മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാാിക്കുന്നതിനു കവണ്ടിയുള്ള കപ്രാജക്ട് വാര്ഷിഔ ാദ്ധതിയില്പ്പ  
ഈള്സപ്പടു ിയിട്ടുണ്ട്. ആതു നടപ്പിലാക്കാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

 

4.84  പുഴയ്ക്കല്പ്പ  കലാക്ക് ായത്ായ ് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 04.01.2023 സല ഔത്തം പുഴയ്ക്കല്പ്പ  കലാക്ക് ായത്ായ ് 
സസക്രട്ടറിയുസട 23.08.2022 സല C-299/2018-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം   (SRG 165/2023- CC /481/22)  

 
 

വിഷയം:- നിലവിസല പ്ലാസ്റ്റിഔ് ഷ്രഡ്ിംഖ് സമഷീനു ാഔരം പുതിയ സമഷീ   വാ്ങുനന്നതു 
സംബന്ധിച്ച ്

 
 

പുഴയ്ക്കല്പ്പ  കലാക്ക് ായത്ായ ് 2017-18ല്പ്പ  മാലിനേ സംകരണ ിസന്റ ഭാഖമായി 

മഔാറമ്പ് മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  പ്ലാസ്റ്റിഔ് ഷ്രഡ്ിംഖ് േഴണിറൃ് അരംഭിച്ചിരുന്നു. ആതിസന്റ 

ഭാഖമായി 4,54,000 രൂാ മുടക്കി പ്ലാസ്റ്റിഔ് ഷ്രഡ്ിംഖ് സമഷീ   വാങ്ങി സ്ഥാാിു. ആകതാസടാപ്പം 

1,62,000 രൂാ പ്രതിവര്ഷ ഄറൃൄറൃപ്പണിക്കായി സെലവഴിു. ഇ സമഷീസന്റ 6 കലുഔള്  

ാലതവണ മാറൃിസയങ്കി ം പ്ലാസ്റ്റിഔ് സാാടിക്കാനാൄന്നില്ല. ഄതിനാല്പ്പ  നിലവിസല സമഷീ   

ഔണ്ടം സെയ്ത് പുതിയ സമഷീ   വാങ്ങാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.85  സഔാടുവാേഴര്  മപഞാമായത്ായ ് 

ാാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 03.01.2022 സല ഔത്തം സഔാടുവാേഴര്  മപഞാമായത്ായ ് 
സസക്രട്ടറിയുസട 25.06.2022 സല SC2-10785/2022-ാാാം നമ്പര്  റികപ്പാര്ട്ടും, മപഞാമായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 16.06.2022 സല 4(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം    (SRG 166/23 -  CC /386/22)  

 
 

വിഷയം:- മപഞാമായത്ായ ിസല ശ്രീ. റൃി.ജി സതേനാരായണ   എന്ന വേക്തിക്ക് 
മലഫ് ഭവന ാദ്ധതിയില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ി സ്ഥലവം വീടും നല്പ്പൄന്നതു 
സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

ശ്രീ.റൃി.ജി. സതേനാരായണ , ഞായകറാഡ്, ഔാക്കേഴര്  എന്ന വേക്തി മലഫ് 

ഭവനാദ്ധതിയില്പ്പ  സ്ഥലവം വീടും ലഭിക്കുന്നതിന് ഄകാക്ഷ നല്പ്പഔിയിരുന്നു. എന്നാല്പ്പ  ആകേഹം 

കപ്രാ.നം: 823/23 ഄടങ്കല്പ്പ  21,00,000/- രൂാ 
(എസ്.സി.ാി ) 

കാര് ജില്ലയിസല എസ്.സി കഔാളനിഔളില്പ്പ  കസാളാര്  മിനി മാസ്റ്റ് മലറൃ് 
സ്ഥാാിക്കല്പ്പ  

കപ്രാ.നം: 76/2018 ഄടങ്കല്പ്പ  16,00,000/- രൂാ 
(വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല്പ്പ  ) 

കാര് പ്ലാസ്റ്റിഔ് മാലിനേ സംകരണ ാരിാാടി 
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ഈള്സപ്പട്ട കറഷ   ഔാര്ഡില്പ്പ  ഭാരോാിതാവിസന്റ ൄടുംബ ിന് വീട് ഈണ്ട് എന്ന ഔാരണ ാല്പ്പ  

ഄകാക്ഷ നിരസിു. ഇ വേക്തി 25.02.2022 ല്പ്പ  പ്രകതേഔ കറഷ   ഔാര്ഡ് എടുത്ത. ഇ കറഷ   

ഔാര്ഡില്പ്പ  ഈള്സപ്പട്ട ൄടുംബ ിന് (ഄകാക്ഷഔനും ഭാരേയും മഔനും) വീട് ആല്ല. ഄകാക്ഷഔ   

ഔാഴ്ച ശക്തിയില്ലാ  വേക്തിയും ഭാരേ മാനസിഔ സവല്ലവിളി കനരിടുന്ന വേക്തിയുമാസണന്നും 

ഏഔ മഔന് 8 വയസ്സുമാത്രമാണ് പ്രായസമന്നും ഄറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. കലാട്ടറി വില്പനയും 

സാമൂഹേസുരക്ഷാ സാ ഷനുമാണ് വരുമാന മാര്ഗം. ഇ സാഹെരേ ില്പ്പ  ഇ ൄടുംബസ  

മലഫ് ലിസ്റ്റിസല ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുസട ലിസ്റ്റില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ി അനുലേം നല്പ്പഔാ   

ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.86  മകയത്രി മുനിസിപ്പാലിറൃി  

മകയത്രി നഖരസഭാ സെയര്കാഴ്സസന്റ 24.01.2023 സല ഔത്തം മകയത്രി നഖരസഭാ ഔൗണ്സിലിസന്റ 
09.12.2022 സല കയാഖ തീരുമാനവം (കയാഖതീരുമാന നമ്പര്  ആല്ല).  
(SRG 197/23)  

 

വിഷയം:- മകയത്രി നഖരസഭാ സെയര്മാന് പുതിയ വാഹനം വാ്ങുനന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 
 

മകയത്രി നഖരസഭാ സെയര്മാ   നിലവില്പ്പ  ഈാകയാഖിക്കുന്ന വാഹനം 2013-ല്പ്പ  

വാങ്ങിയതാണ്. ആത് ദീര്ഗദൂരരം യാത്രയ്്ക്ക ഄനുകയാജേമല്ലാ തിനാല്പ്പ  ഔിടുകരാഖിഔള്ക്്ക 

കവണ്ടിയുള്ള ാരിരക്ഷാ േഴണിറൃിനു ഇ വാഹനം മഔമാറി പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാ   

ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.87 കഔരള കസ്റ്ററൃ് ഔയര്  കഔാര്പ്പകറഷ   ലിമിറൃഡ്  

കഔരള കസ്റ്ററൃ് ഔയര്  കഔാര്പ്പകറഷനില്പ്പ  സെയര്മാസന്റ 24.01.2023 സല KSCC/chmn  
2022-ാാാം നമ്പര്  ഔ ് (SRG 302/23)   

   
 

വിഷയം:- കഔരള കസ്റ്ററൃ് ഔയര്  കഔാര്പ്പകറഷസന്റ ഈല്പന്നങ്ങള്  വാ്ങുനന്നതിന് 
തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങള്ക്ക് ഄനുമതി നല്പ്പഔണസമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

കഔരള കസ്റ്ററൃ് ഔയര്  കഔാര്പ്പകറഷ   വിവിധതരം സമ ഔളം ഔയര്  ഈല്പന്നങ്ങളം 

നിര്മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങള്, അര്ാത്രിഔള്, കഹാപിിറൃ ഔള്, ബഡ്സ് 

ളാണ്ളഔള്, ഄങ്കണവാടിഔള്  തുടങ്ങിയ സ്ഥാാനങ്ങളികലക്ക് ആ രം ഈല്പന്നങ്ങള്  അവശേമായി 

വരും. തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങള്ക്ക് അവശേമായ ആ രം ഈല്പന്നങ്ങള്  നല്പ്പൄന്ന ഄംഖീെത 

ഏജ സിയായി കഔരള കസ്റ്ററൃ് ഔയര്  കഔാര്പ്പകറഷസന ഄംഖീഔരിക്കണസമന്നാ 

വശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.88 വയനാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസ്  

വയനാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 05.01.2023 സല ഔത്തഔളം (രസണ്ടണ്ണം) സാരിന്തല്പ്പ  മണ്ണ 
െഷി ഄസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുസട 20.10.2022 സല 4/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം  (SRG 164/23, CC/10/23, 
CC/11/23)   

   
 

വിഷയം:- െഷി വിഔസനം – ാച്ചിലവള ിനു സബ്സിഡി നല്പ്പൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്
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ാതിനാലാം ായത്വയത്തരാദ്ധതി സബ്സിഡി – ധന സഹായ മാര്ഗകരക (28.05.2022 സല 

115/2022/തസൃഭവ നമ്പര്) കണ്ഡിഔ 3.3 ക്രമ നമ്പര്  1 പ്രഔാരം ജില്ലാതല ില്പ്പ  േഴണിറൃ് കഔാസ്റ്റ് 

നിശ്ചയിക്കാനുള്ള ലിസ്റ്റില്പ്പ  ാച്ചിലവളം ഈള്സപ്പടു ിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്പ്പ  സബ്സിഡി നല്പ്പഔാനുള്ള 

ആന ില്പ്പ  ാച്ചിലവളം ഈള്സപ്പടു ിയിട്ടില്ല. സബ്സിഡി നല്പ്പഔാനുള്ള ലിസ്റ്റില്പ്പ  ാച്ചിലവളം 

ഈള്സപ്പടു ണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   
 
 

4.89 ഔാളിക്കാവ് കലാക്ക് ായത്ായ ് 

മലുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 15.01.2023 സല ഔത്തം ഔാളിക്കാവ് കലാക്ക് ായത്ായ ് 
സസക്രട്ടറിയുസട 05.01.2023 സല C-1655/21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം ഔാളിക്കാവ് കലാക്ക് ായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 19.11.2022 സല 2(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 177/23, 178/23 - CC/17/23,  )   

   
 

വിഷയം:- കസാളാര്  മിനിമാസ്റ്റ് സ്ഥാാിച്ചതിസന്റ ബില്പ്പതുഔ നല്പ്പൄന്നതു സംബന്ധിച്ച ്

 
 

ഔാളിഔാവ് ായത്ായ ിസല വാരിക്കല്പ്പ, മാമ്പറൃ സര്വീസ് കസ്റ്റഷ   ാരിസരം, എടപ്പറൃ 

ഔരിങ്കാളിഔാവ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്പ്പ  കസാളാര്  മിനിമാസ്റ്റ്  മലറൃ് സ്ഥാാിക്കാ   ഔഴിഞ്ഞ 

വര്ഷം കപ്രാജക്ട് ഏസറൃടു ിരുന്നു. ഇ വര്ഷം ആത് പിില്പ്പഒവറായി ഈള്സപ്പടുത്തഔയും 

മുഔളില്പ്പ  ാറഞ്ഞ പ്രകദശങ്ങളില്പ്പ  നടാടിക്രമങ്ങള്  ാാലിച്ച ് കസാളാര്  മിനിമാസ്റ്റ് 

സ്ഥാാിക്കുഔയും സെയ്തു. ഔരുവാരക്കുണ്ട്, ഔരുളായി, എടപ്പറൃ എന്നീ മപഞാമായത്ായത്തഔളില്പ്പ  

നിന്ന് NOC വാ്ങുനഔയും ഭാവിയിസല ഄറൃൄറൃപ്പണി ഇ മപഞാമായത്ായത്തഔള്  

നട ിസക്കാള്ളാസമന്ന് ഔരാറികലര്സപ്പടുഔയും സെയ്തു. ആതിസന്റ ബില്പ്പ  തുഔ 8,01,945 രൂാ. ഇ 

തുഔ നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.90 ഄരുവാലുലം മപഞാമായത്ായ ് 

ാ നംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 03.01.2023 സല ഔത്തം ഄരുവാലുലം 
മപഞാമായത്ായ ് ഭരണസമിതിയുസട 12.12.2022 സല 3(7)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം   (SRG 167/23, 
CC/965/22)  

 

വിഷയം:- മപഞാമായത്ായ ിസല 9 മുതല്പ്പ  13 വയസ്സുവസരയുള്ള ൄട്ടിഔള്ക്ക് ഔായിഔ 
ാരിശീലനം നല്പ്പൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

ഄരുവാുലം മപഞാമായത്ായ ് ഇ വര്ഷം 9 മുതല്പ്പ  13 വയസ്സുവസരയുള്ള ൄട്ടിഔള്ക്ക് ഔായിഔ 

ാരിശീലനം നല്പ്പൄന്നതിന് കപ്രാജക്ട് ഏസറൃടു ിരിക്കുന്നു. അദേഗട്ടസമന്ന നിലയില്പ്പ  

ുട്കബാള്  ാരിശീലനമാണ് നല്പ്പൄന്നത്. ജില്ലാ കപിാര്ട്സ് ഔൗണ്സില്പ്പ  ലഭേമാക്കുന്ന 

ാരിശീലഔസര ഈാകയാഖിച്ച ് ാരിശീലനം നല്പ്പൄന്നതിനും ൄട്ടിഔള്ക്ക് ജഴ്സി, ബുട്ട്, ഔായിഔ 

കപ്രാ.നം: 26/2023 ഄടങ്കല്പ്പ  9,52,212/- രൂാ 
(വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല്പ്പ  ) 

കാര് ഔാളിക്കാവ് കലാക്ക് ായത്ായ ിസല വാരിക്കല്പ്പ, മാമ്പറൃ 
സര്വീസ് കസ്റ്റഷ   ാരിസരം, എടപ്പറൃ ഔരിങ്കാളിക്കാവ് 
എന്നിവിടങ്ങളില്പ്പ   കസാളാര്  മിനിമാസ്റ്റ് മലറൃ് സ്ഥാാിക്കല്പ്പ   

കപ്രാ.നം: 276/2023 ഄടങ്കല്പ്പ  1,20,000/- രൂാ 
(വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല്പ്പ  ) 

കാര് ൄട്ടിഔള്ക്ക് ഔായിഔ ാരിശീലനവം ടീം രൂാീഔരണവം ഔായിഔ 
ാരിശീലന ിനാവശേമായ ഔളി ഈാഔരണങ്ങളം  
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ഈാഔരണം, ലഘു ഭക്ഷണം എന്നിവ നല്പ്പഔി ടീം രൂാീഔരിക്കാനാണ് ഈകേശിക്കുന്നത്. 

ാരിശീലഔന് രു ദിവസം 1000 രൂാ ഒണകററിയം നല്പ്പൄന്നു. ഇ കപ്രാജക്ടു നടപ്പാക്കാ   

ഄനുമതി നല്പ്പഔണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.91 ാനച്ചിക്കാട് മപഞാമായത്ായ ് 

കഔാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 03.01.2023 സല ഔത്തം ാനച്ചിക്കാട്  മപഞാമായത്ായ ് 
സസക്രട്ടറിയുസട 06.12.2022 സല SC3/6883/2022 സല ഔത്തം ാനച്ചിക്കാട്  മപഞാമായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 30.11.2022 സല 2(2)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം   (SRG 195/23, CC/888/22)  

 

വിഷയം:- ഡയലിസിസ് കരാഖിഔള്ക്കുള്ള ൄടിശിഔ ധനസഹായം നല്പ്പൄന്നത് 
സംബന്ധിച്ച ്

 
 

ഡയാലിസിസിന് ധനസഹായം നല്പ്പൄന്നതിന് മപഞാമായത്ായ ് ഇ വര്ഷം കപ്രാജക്ട് 

ഏസറൃടു ിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബര്  2022 മുതല്പ്പ  പ്രതിമാസം 4000 രൂാ വീതം നല്പ്പൄന്നുണ്ട്. അസഔ 20 

ഡയാലിസിസ് കരാഖിഔള്  ഈണ്ട്. ഗുണകഭാക്തൃ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും അര്ാത്രിഔളമായി 

ധാരണയിസലത്തന്നതിനും ഔാലതാമസമുണ്ടായതിനാലാണ് ധനസഹായം നല്പ്പഔാ   

മവഔിയത്. കരാഖിഔളകടതല്ലാ  ഔാരണ ാലായതിനാല്പ്പ  പ്രകതേഔം ാരിഖണിക്ക 

സമന്നറിയിുസഔാണ്ട് ഇ ഡയാലിസിസ് കരാഖിഔള്ക്ക് 2022 ഏപ്രില്പ്പ  മുത ള്ള ൄടിശിഔ 

നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.92 കഔാട്ടയം നഖരസഭ 

കഔാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 03.01.2023 സല ഔത്തം കഔാട്ടയം നഖരസഭാ 
സസക്രട്ടറിയുസട 22.12.2022 സല G14-24366/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം  (SRG 199/23, CC/946/22)  

 

വിഷയം:- താലൂക്ക് ഒഫീസില്പ്പ  കടക്ക് എ കബ്രക്ക് സമുച്ചയം നിര്മ്മിക്കുന്നതു 
സംബന്ധിച്ച ്

 

 

 

കഔാട്ടയം താലൂക്ക് ഒഫീസില്പ്പ  കടക്ക് എ കബ്രക്ക് സൗഔരേം രുക്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് 

നടപ്പാക്കാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.93 കെര് ല സൗ ് മപഞാമായത്ായ ് 

അലുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 05.01.2023 സല ഔ ്   (SRG 204/23, CC/4/23)  
 
വിഷയം:- അയുര്കവദ ാാലികയറൃീവ് പ്രവര് ന ിന് വാഹന വാടഔ,  

കവതനം തുടങ്ങിയവ നല്പ്പൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 
 

കപ്രാ.നം: 243/2023 ഄടങ്കല്പ്പ  6,72,000/- രൂാ 
 വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല്പ്പ  4,03,200 രൂാ 
 കലാക്ക് ായത്ായ ് വിഹിതം 2,01,600 രൂാ 
 ജില്ലാ ായത്ായ ് വിഹിതം 67,200 രൂാ 
കാര് നിര്ദ്ധനരായ ഡയാലിസിസ് കരാഖിള്ക്ക് ധനസഹായം   

കപ്രാ.നം: 426/2023 ഄടങ്കല്പ്പ  45,00,000/- രൂാ 
(സി.എഫ്.സി മറൃഡ് മപഞാന്റ് ) 

കാര് താലൂക്ക് ഒഫീസില്പ്പ  കടക്ക് എ കബ്രക്ക് നിര്മ്മാണം   
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ാാലികയറൃീവ് സഔയര്  ാദ്ധതിയുസട ഭാഖമായി അയുര്കവദ മരുന്ന് കരാഖിഔള്ക്ക്  

നല്പ്പൄന്നുണ്ട്. ഔിടു കരാഖിഔസള സശങ്ര്ശിക്കുന്നതിന് വാഹന ിസന്റ വാടഔ, സ്റ്റാഫിസന്റ 

കവതനം തുടങ്ങിയവ കപിാണ്സര്ഷിു വഴിയാണ് നകുന്ന്നത്. കപിാണ്സര്ഷിപ്പിലൂസട ലഭിക്കുന്ന 

തുഔ മൂന്നുമാസക ക്കു മാത്രകമ തിഔയുഔയുള്ളു. വാഹനം വാടഔസയ്ക്കടുക്കുന്നതിനും സ്റ്റാഫ് 

കനഴ്സിനു കവതനം നല്പ്പഔാനും ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

കപ്രാജക്ട് പ്രഔാരം താസഴ ാറയുന്ന രീതിയിലാണ് വിഹിതം വഔയിരു ിയിരിക്കുന്നത് 
 

ക്രമ 
നം. 

പ്രവര് നം വിഔസന 
ഫണ്ട് 

സമയിന്റന സ് മപഞാന്റ് 
(കനാണ്  കറാഡ് 

അസഔ 

1 കരാഖിഔസള ഔസണ്ട ല്പ്പ  1,00,000 1,00,000 2,00,000 

2 വാഹന വാടഔ 1,00,000 1,00,000 2,00,000 

3 ജീവനക്കാര്ക്ക് കവതനം 3,00,000 3,00,000 6,00,000 
 

 

4.94 ാറപ്പൂര്  മപഞാമായത്ായ ് 

മലുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 05.01.2023 സല ഔത്തം ാറപ്പൂര്  മപഞാമായത്ായ ് 
സസക്രട്ടറിയുസട 19.12.2022 സല ഔത്തം   (SRG 206/23, CC/973/22)  

 
വിഷയം:- ഹരിതഔര്മ്മ കസനക്ക് വാഹനം വാ്ങുനന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

മാലിനേ കശകരണവമായി ബന്ധസപ്പട്ട് ഹരിതഔര്മ്മ കസനയ്ക്ക് ആലക്ട്രിഔ് വാഹനം 

വാങ്ങാ   ഄനുമതിയുണ്ട്. എന്നാല്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ിസല മിക്ക സ്ഥലവം സെങ്കു ായ 

പ്രകദശമാണ്. ആവിസട ആലക്ട്രിഔ് വാഹനം ഄനുകയാജേമല്ല എന്ന് ടിണ്ടിഔാണിച്ച ് ഡീസല്പ്പ/ 

സാകട്ടൃാള്  ആന്ധനമായി ഈാകയാഖിക്കുന്ന പ്രകതേഔം ഡിമസ   സെയ്ത വാഹനം വാങ്ങാ   

ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.95 മുതുൄളം കലാക്ക് ായത്ായ ് 

അലുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 05.01.2023 സല ഔത്തം മുതുൄളം കലാക്ക് ായത്ായ ് 
സസക്രട്ടറിയുസട 16.12.2022 സല C-3644/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം ഄനുബന്ധ കരകഔളം   (SRG 
210/23, CC/969/22)  

 
വിഷയം:- വീടു നിര്മ്മാണ ിനു ലഭിച്ച വിഹിതം ാലിശ ടാസത തിരിസഔ ഄടയ്ക്കാ   

ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച  ്
 

കപ്രാ.നം: 184/2023 ഄടങ്കല്പ്പ  10,00,000/- രൂാ 
 വിഔസന ഫണ്ട് ജനറല്പ്പ  5,00,000 രൂാ 
 സമയിന്റന സ് മപഞാന്റ് -കനാണ്  കറാഡ് 5,00,000 രൂാ 
കാര് ാാലികയറൃീവ് സഔയര്  ാദ്ധതി – അയുര്കവദം ഄരിസഔ   

കപ്രാ.നം: 3/2023 ഄടങ്കല്പ്പ  10,01,000/- രൂാ 
 സി.എഫ്.സി മറൃഡ് മപഞാന്റ്  10,00,000 രൂാ 
 തനത് ഫണ്ട് 1000 രൂാ 
കാര് ഹരിതഔര്മ്മ കസനയ്ക്ക് വാഹനം വാങ്ങല്പ്പ    
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മുതുൄളം കലാക്ക് ായത്ായ ് ാരിധിയി ള്ള മുതുൄളം മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  7-ാാാം 

വാര്ഡി ള്ള ശ്രീ രഘുനാഥ   ാിള്ള, ഔണ്ണങ്കര വീട് എന്ന അള്ക്ക് 2015-16 ല്പ്പ  IAY ാദ്ധതി 

പ്രഔാരം 2.00 ലക്ഷം രൂാ വീടു നിര്മ്മാണ ിനു നല്പ്പഔി. 30.03.2016 ല്പ്പ  നിര്മ്മാണം 

പൂര് ിയാക്കി. ഇ വേക്തി ആകപ്പാള്  ഔോ സര്  ബാധിതനാവഔയും െിഔിയത്ത മൂലം 

ഔടബാധേയില്പ്പ  സാടുഔയും സെയ്തു. തുടര്  െിഔിയത്ത്ക്കുളം ഔടബാധേതയില്പ്പ  നിന്നു രക്ഷസപ്പടാനും IAY 

ാദ്ധതിയിലൂസട ലഭിച്ച ഭവനവം സ്ഥലവം വില്പ്പക്കണം. ആതിസന്റ ഭാഖമായി വീടിനു ലഭിച്ച 

ധനസഹായം തിരിസഔ ഄടയ്ക്കാസമന്നും ാലിശയില്പ്പ  ആളവ തരണസമന്നും അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

വീടു വിറൃാ ം ആകേഹം ഭവനരഹിതനാൄന്നില്ല എന്ന് കലാക്ക് ായത്ായ ് സസക്രട്ടറി 

ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
 

4.96 ഔീരമ്പാറ മപഞാമായത്ായ ് 

എറണാൄളം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 06.01.2023 സല ഔത്തഔളം (രസണ്ടണ്ണം) ഔീരമ്പാറ 
മപഞാമായത്ായ ് ഭരണസമിതിയുസട 26.12.2022 സല 8(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം   (SRG 212/23, 
CC/9/23)  

 
വിഷയം:- വനഭൂമിയിലൂസട ഔടന്നു കാാൄന്ന കറാഡ് വനംസംരക്ഷണ സമിതി 

മുകകന നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

സിഗ്നല്പ്പ  കസ്റ്റഷ   - രിൄളം കറാഡ് വനഭൂമിയിലൂസടയാണ് ഔടന്നുകാാൄന്നത്. ധരാളം 

കാര്  സയത്രിക്കുന്ന ഇ കറാഡ് തഔര്ന്ന നിലയിലാണ്. മപഞാമായത്ായ ിന് ആതിസന്റ 

കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ് കനരിട്ടു നട ാ   ഄനുമതി ലഭിക്കില്ല. ഇ സാഹെരേ ില്പ്പ  വനസംരക്ഷണ 

സമിതി മുകകന കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ് നട ാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.97 കഔായിപ്രം കലാക്ക് ായത്ായ ് 

ാ നംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 07.01.2023 സല ഔത്തം കഔായിപ്രം കലാക്ക് ായത്ായ ് 

സസക്രട്ടറിയുസട 20.12.2022 സല A2-2327/22-ാാാം  നമ്പര്  ഔത്തം   (SRG 213/23, CC/812/22) 
 

വിഷയം:- സൃയം സതാഴിലിസന്റ ഭാഖമായി ഒകട്ടാറിക്ഷാ/ ാിഔ് ഄാ് ഒകട്ടാ 
വാ്ങുനന്നതിന് ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച ്

 

ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം (2021 – 22) ാട്ടിഔജാതി  വിഭാഖ ില്പ്പസപ്പട്ട പുരുഷന്മാര്ക്ക് ഒകട്ടാറിക്ഷാ 

വാ്ങുനന്നതിന് ധനസഹായം നല്പ്പഔാ   കപ്രാജക്ട് ഏസറൃടു ിരുന്നു. ആതിന് 9 ഄകാക്ഷഔര്  

കപ്രാ.നം: 62/2023 ഄടങ്കല്പ്പ  6,85,000/- രൂാ 
 വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല്പ്പ   6,60,000 രൂാ 
 സി.എഫ്.സി സബയിസിഔ് മപഞാന്റ് 25,000 രൂാ 
കാര് സിഗ്നല്പ്പ  കസ്റ്റഷ   - രിൄളം കറാഡ് കഔാണ്ക്രീറൃിംഖ്   

കപ്രാ.നം: 29/2022 ഄടങ്കല്പ്പ  17,50,000/- രൂാ 
 എസ്.സി.ാി  4,20,000 രൂാ 
 ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം 1,75,000 രൂാ 
 ബാങ്ക് കലാണ്  11,55,000 രൂാ 
കാര് ഒകട്ടാറിക്ഷാ / ാിഔ്ഄാ് ഒകട്ടാറിക്ഷ (പുരുഷ വിഭാഖം – 

എസ്.സി)   
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ഈണ്ടായിരുന്നു. ബാങ്ക് കലാണ്ഔിട്ടിയതനുസരിച്ച ് രണ്ടു കാര്ക്ക് ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം  സബ്സിഡി 

നല്പ്പഔി. ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം മറൄള്ളവര്  എമപഞിസമന്റ് വ്ക്കുളഔകയാ ആവര്ക്ക് ബാങ്ക് വായ്പ ലഭിക്കുഔകയാ 

സെയ്തില്ല. 3.00 ലക്ഷം രൂാ സെലവഴിക്കാസതയുണ്ട്. ഇ തുഔ ഈാകയാഖിച്ച ് ഄര്ഹരായ 

ഄകാക്ഷഔര്ക്ക് സബ്സിഡി നല്പ്പഔ   ഈകേശിക്കുന്നു. ാതിമൂന്നാം ായത്വയത്തരാദ്ധതി മാര്ഗകരക 

പ്രഔാരം കലാക്കു ായത്ായ ില്പ്പ  നിന്ന് ഒകട്ടാറിക്ഷയ്ക്ക് സബ്സിഡി നല്പ്പഔാ   

ഄനുമതിയുണ്ടായിരുന്നുസവങ്കി ം പുതിയ മാര്ഗകരക പ്രഔാരം മപഞാമായത്ായ ിനും 

നഖരഭരണ സ്ഥാാനങ്ങള്ക്കു മാത്രമാണ് ഄനുമതിയുള്ളത്. കലാക്ക് ായത്ായ ് മുകകന 

കപ്രാജക്ടു നടപ്പാക്കാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 
 

4.98 തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ായത്ായ ് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 18.01.2023 സല ഔത്തം തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ായത്ായ ് 
സസക്രട്ടറിയുസട 15.07.22, 22.02.2023 എന്നീ തീയതിഔളിസല DPT C4-984/22-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തഔളം (SRG 214/23, CC/21/23)  

 
വിഷയം:- സെലവഴിക്കാസത ഔിടക്കുന്ന ാാര്പ്പിട ാദ്ധതി പ്രഔാരമുള്ള തുഔ മലഫ് 

ഭവന ാദ്ധതിയ്ക്ക് ഈാകയാഖിക്കാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

 
 

 

1999-2000 വര്ഷ ില്പ്പ  തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ായത്ായത്തം ഖവസണ്ണൃന്റിതര ഏജ സി അയ 

കഔാസ്റ്റ് കഫാര്ും തൃശ്ശൂര്  ജില്ലയിസല തകേശസ്ഥാാനങ്ങളം കെര് ന്ന് ഹഡ്കഔായുസട 

സഹായക ാസട നടപ്പാക്കിയ ാദ്ധതിയാണ് സൃാഭിമാ   ാാര്പ്പിട ാദ്ധതി. ഹഡ്കഔായില്പ്പ  

നിന്നും വായ്പ എടു ് കഔാസ്റ്റ് കഫാര്ഡ് മുകകന ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്ക് ഭവന നിര്മ്മാണ ിന് 

വായ്പ വിതരണം സെയ്യുഔയും ഗുണകഭാക്താക്കള്  വായ്പ ഖുക്കളായി കഔാസ്റ്റ് കഫാര്ഡില്പ്പ  

ഄട്ക്കുളഔയും കഔാസ്റ്റ് കഫാര്ഡ് ഇ തുഔ ഹഡ്കഔായില്പ്പ  തിരിച്ചടവാക്കുന്നതിനുമാണ് ാദ്ധതി 

വിഭാവനം സെയ്തിരുന്നത്. ാദ്ധതിയ്ക്കായി സതരസഞ്ഞടു  12605 ഗുണകഭാക്താക്കളില്പ്പ  നിന്ന് 3667 

കാര്ക്ക് മാത്രമായി ഹഡ്കഔാ വായ്പ ാരിമിതസപ്പടു ിയ സാഹെരേ ില്പ്പ  ഄവകശഷിച്ച 

ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്ക് പ്ലാ   ഫണ്ട് ഈാകയാഖിച്ച ് വായ്പ നല്പ്പൄഔയാണുണ്ടായത്. ഹഡ്കഔായ്ക്ക് 

തിരിസഔ നല്പ്പഔാനുണ്ടായ വായ്പാതുഔ തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാാനങ്ങളിസല പ്ലാ   ഫണ്ടില്പ്പ  

നിന്ന് ൄറവ് സെയ്ത് തിരിച്ചടു. എന്നാല്പ്പ  സര്ക്കാര്  ാിന്നീട് കഔാസ്റ്റ് കഫാര്ഡിസന ാദ്ധതിയില്പ്പ  

നിന്നും ഴിവാക്കിയതിനാല്പ്പ  ഗുണകഭാക്താക്കള്  തുഔ ജില്ലാ ായത്ായ ിലാണ് തിരിച്ചടച്ചത്. 

ഗുണകഭാക്താക്കള്  തിരിച്ചടച്ച തുഔ തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ ായത്ായ ിസന്റ ബാങ്ക് ഒഫ് ആ ഡേയിസല 

BOI 855610110008125 നമ്പര്  ഄക്കൗണ്ടില്പ്പ  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

26.11.2004-സല 319/4/തസൃഭവ ഈ രവ് പ്രഔാരം ഗുണകഭാക്താക്കള്  തിരിച്ചടവാക്കിയ 

തുഔ ഄതത് സാമ്പ ിഔ വര്ഷസ  ാദ്ധതി വിഹിതമായി ഔണക്കാക്കി വിഔസന 

പ്രവര് നങ്ങള്ക്ക് വിനികയാഖിക്കാവന്നതാണ് എന്ന് നിര്കേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ 

ായത്ായ ് സൃാഭിമാ   ാദ്ധതി പ്രഔാരം തിരിച്ചടവാക്കിയ തുഔ ഈാകയാഖിച്ച ് 2022-23 

കപ്രാ.നം: 1063/2023 ഄടങ്കല്പ്പ  69,00,000/- രൂാ 
(സെലവഴിക്കാസത ബാങ്കില്പ്പ  ഔിടക്കുന്ന തുഔ) 

കാര് മലഫ് ഭവനാദ്ധതി – സൃാഭിമാ   ഭവന ാദ്ധതി ഫണ്ട് – 
മപഞാമായത്ായ ിന് ജില്ലാ ായത്ായത്ത വിഹിതം   
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വര്ഷസ  മലഫ് ഭവനാദ്ധതിയ്ക്ക് മപഞാമായത്ായത്തഔള്ക്ക് വിഹിതം നല്പ്പൄന്നതിനാണ് 

കപ്രാജക്ട് രൂാീഔരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇ ാദ്ധതിയ്ക്ക് ഄനുമതി നല്പ്പഔണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.99 കഔായിപ്രം കലാക്ക് ായത്ായ ് 

ാ നംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 07.01.2023 സല ഔത്തം കഔായിപ്രം കലാക്ക് ായത്ായ ് 
സസക്രട്ടറിയുസട 04.01.2023 സല A2-122/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം  (SRG 218/23, CC/8/23)  

 
വിഷയം:- ാട്ടിഔജാതി സകങ്കതങ്ങളില്പ്പ  കസാളാര്  മിനിമാസ്റ്റ് മലറൃ് സ്ഥാാിക്കാ   

ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

കലാക്ക് ായത്ായ ് പ്രകദശസ  വിവിധ ാട്ടിഔജാതി സകങ്കതങ്ങളില്പ്പ  കസാളാര്  

മിനിമാസ്റ്റ് മലറൃ് സ്ഥാാിക്കാനുള്ള കപ്രാജക്ട് നടപ്പാക്കാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.100 കഔായിപ്രം കലാക്ക് ായത്ായ ് 

ാ നംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 07.01.2023 സല ഔത്തം കഔായിപ്രം കലാക്ക് ായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 26.10.2022 സല 1(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 216/23, CC/811/23)  

 
വിഷയം:- ബി.അര്.സിഔളിസല സപിഷേല്പ്പസഔയര്  സസന്ററുഔള്ക്ക് ഈാഔരണങ്ങള്  

വാ്ങുനന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

ബി.അര്.സിയുസട ആടസാടകലാസട വിദോലയങ്ങളില്പ്പ  സപിഷേല്പ്പ  സഔയര്  സസന്ററുഔള്  

ഈണ്ട്. ളാണ്ളഔളില്പ്പ  ാഠിക്കുന്ന ഭിന്നകശഷിക്കാരായ വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ാഠന ിന് 

പൂര്ണ്ണാങ്കാളി ം ഈറുവരുത്തന്നതിനും മറൄ ൄട്ടിഔള്സക്കാപ്പം ാഠനകശഷി 

മഔവരിക്കുന്നതിനും ഄതിനായി ഄധിഔ ാിവണ്ടണ രുക്കുന്നതിനുമാണ് ആ രം സസന്ററുഔള് . 

ആ രം സസന്ററുഔള്ക്ക്  അവശേമായ ഈാഔരണങ്ങളം സൗഔരേസമാരുക്കുന്നതിനുമാണ് 

കപ്രാജക്ട്. ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി നല്പ്പഔണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.101 പു ിസഖ മപഞാമായത്ായ ് 

ഔാസര്കഖാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 10.01.2023 സല ഔ ്  (SRG 220/23, CC/935/22)  
 
വിഷയം:- ശവദഹന സാട്ടി വാ്ങുനന്നതിന് ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച  ്

 
 

കപ്രാ.നം: 119/23 ഄടങ്കല്പ്പ  10,33,000/- രൂാ 
(എസ്.സി.ാി) 

കാര് വിവിധ ാട്ടിഔജാതി കഔാളനിഔളില്പ്പ  കസാളാര്  മിനിമാസ്റ്റ് മലറൃ് 
സ്ഥാാിക്കല്പ്പ    

കപ്രാ.നം: 90/23 ഄടങ്കല്പ്പ  2,00,000/- രൂാ 
(വിഔസനഫണ്ട് – ജനറല്പ്പ ) 

കാര് ബി.അര്.സിഔളിസല സപിഷേല്പ്പ  സഔയര്  സസന്ററുഔള്ക്്ക 
ഄടിസ്ഥാനസൗഔരേ വിഔസനം 

കപ്രാ.നം: 1/23 ഄടങ്കല്പ്പ  3,75,000/- രൂാ 
(സി.എഫ്.എസി മറൃഡ് മപഞാന്റ്) 

കാര് ശവദഹന സാട്ടി വാങ്ങല്പ്പ    
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ശവദഹനസാട്ടി വാ്ങുനന്നതിനുള്ള കപ്രാജക്ട് വാര്ഷിഔ ാദ്ധതിയില്പ്പ  

ഈള്സപ്പടു ിയിട്ടുണ്ട്. ആതിന് ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.102 കവാര്ക്കാടി മപഞാമായത്ായ ് 

ഔാസര്കഔാഡ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 10.01.2023 സല ഔത്തം കവാര്ക്കാടി മപഞാമായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 29.11.2022 സല 17(8)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 221/23, CC/877/22)  

 
വിഷയം:- നിലവിസല ൄടിസവള്ള ാദ്ധതിയുസട ഄറൃൄറൃപ്പണി നടത്തന്നതു 

സംബന്ധിച്ച ്
 
 

കവാര്ക്കാടി മപഞാമായത്ായ ിസല നാലാം വാര്ഡിസല പുരുഷസങ്കാടി ൄടിസവള്ള ാദ്ധതിക്ക് 

ഄറൃൄറൃപ്പണിക്കായി 30,000 രൂായും ാതിസനാന്നാം വാര്ഡിസല റുമമദ-ഔകജപ്പദവ് 

ൄടിസവള്ള ാദ്ധതിക്ക് 20,000 രൂായും ഗുണകഭാക്തൃസമിതി സെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണകഭാക്തൃ 

സമിതി അവശേസപ്പട്ട പ്രഔാരം ഇ തുഔ ധനഔാരേഔമ്മിഷ   മപഞാന്റിവല്പ്പ  നികന്നാ 

തനതുഫണ്ടില്പ്പ  നികന്നാ നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.103 ഭരണിക്കാവ് കലാക്ക് ായത്ായ ് 

അലുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 25.01.2023 സല ഔത്തം ഄനുബന്ധ കരകഔളം  (SRG 318/23, 
CC/59/23)  

 
വിഷയം:- കലാക്ക് ായത്ായ ് സ്ഥാാിച്ച സി.സി.റൃി.വി ഔോമറ ദൃശേങ്ങള്  

കാാലീസ് കസ്റ്റഷനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

 

ഭരണിക്കാവ് കലാക്ക് ായത്ായ ് 2019-20 ല്പ്പ  നൂതന കപ്രാജക്ടുഔളസട 

ഖണ ില്പ്പസപ്പടു ി 14 സി.സി.റൃി.വി ഔോമറഔള്  നാഷണല്പ്പ  മഹകവ കസ്റ്ററൃ് കറാുഔളില്പ്പ  

സ്ഥാാിച്ചിരുന്നു. ഇ ഔോമറഔസളല്ലാം നൂറനാട് കാാലീസ് കസ്റ്റഷ   ഄതിര് ിയിലാണ്. ഇ 

ഔോമറ ദൃശേങ്ങള്  നൂറനാട് കാാലീസ് കസ്റ്റഷനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കപ്രാജക്ട് വാര്ഷിഔ 

ാദ്ധതിയില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ിയിട്ടുണ്ട്. സി.സി.റൃി.വി ഔോമറയുസട ദൃശേങ്ങളം ഄവയുസട 

സറക്കാര്ഡിംഗും നൂറനാട് കാാലീസ് കസ്റ്റഷനില്പ്പ  ഄക്സസ് ലഭിക്ക  വിധമുള്ള ക്രമീഔരണം 

നട ണസമന്ന് നൂറനാട് കാാലീസ് S.H.O അവശേസപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇ കപ്രാജക്ട് നടപ്പാക്കാ   

ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.104 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ായത്ായ ് 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 06.02.2023 സല ഔത്തഔളം (രസണ്ടണ്ണം) 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ായത്ായ ് ഭരണസമിതിയുസട 05.01.2023 സല 3(5)-ാാാം നമ്പര്  
തീരുമാനവം  (SRG 328/23, CC/46/23)  

 

വിഷയം:- ാട്ടിഔജാതി വിഭാഖ ിസല ഄഭേസ്തവിദേരായ യുവജനങ്ങള്ക്ക് സതാഴില്പ്പ  

ാരിശീലനവം മസ്റ്റാന്റുകളം നല്പ്പൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 109/23 ഄടങ്കല്പ്പ  4,00,000/- രൂാ 
(തനത് ഫണ്ട്) 

കാര് ദൃശേം 2 – ഹരിതാഭം ൊരും മൂട് കലാക്ക് സി.സി.റൃി.വി ദൃശേങ്ങള്  
കാാലീസ് കസ്റ്റഷനു ലഭേമാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച ്  
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തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ായത്ായ ിസന്റ 2022-23 വാര്ഷിഔ ാദ്ധതിയില്പ്പ  ഈള്സപ്പട്ട 

ാട്ടിഔജാതി വിഭാഖ ിസല ഄഭേസ്തവിദേരായ യുവജനങ്ങള്ക്ക് സതാഴില്പ്പ  ാരിശീലനം എന്ന 

ാദ്ധതിയില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ി ബി.എസ്. സി. കനഴ്സിംഖ് (കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  943/23), ജി.എ .എം 

(കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  946/23), എയത്ിനീയറിംഖ്, കാാളിസടക്നിഔ്, ഐ.റൃി.ഐ (കപ്രാജക്ട് നമ്പര്  

950/23) എന്നീ കഔാഴ്സുഔള്  ാാസ്ായവര്ക്കായി ാദ്ധതിഔള്  അവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ 

ാദ്ധതിഔള്ക്കായി സബ്സിഡി മാര്ഗകരക പ്രഔാരം (28.05.2022 സല 115/2022/തസൃഭവ നമ്പര്  

സര്ക്കാര്  ഈ രവ് ) ബി.എസ്.സി കനഴ്സിംഖ്, ജി.എ .എം, എന്നീ കഔാഴ്സുഔള്  ഔഴിഞ്ഞവര്ക്ക്  

യഥാക്രമം 10,000/- 8,000/- രൂാ നിരക്കി ം എയത്ിനീയറിംഖ്, കാാളിസടക്നിഔ്, ഐ.റൃി.ഐ 

എന്നിവര്ക്ക് യഥാക്രമം 10,000/-, 8000/-, 7,000/- - രൂായുമാണ് മസ്റ്റാന്റ് അയി 

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആതിനു സമാനമായ ാദ്ധതിഔള്  ാട്ടിഔ ജാതി വിഔസന വൄപ്പ് 

മുകകനയാൄകമ്പാള്  ബി.എസ്.സി കനഴ്സിംഗും ജി.എ .എം കഔാഴ്സും ാാസ്ായ കനഴ്സുമാര്ക്ക് 15,000/- 

രൂായും ബി.സടഔ്, ഡികപ്ലാമ കഔാഴ്സും ാാസ്ായവര്ക്ക് 18,000/- രൂായുമാണ് 

നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമാന ാദ്ധതിഔള്ക്ക്  കവതനം/മസ്റ്റാന്റില്പ്പ  ഈണ്ടാൄന്ന ഇ 

വേതോസം ഔാരണം ജില്ലാ ായത്ായ ് ാദ്ധതിഔളില്പ്പ  ഄകാക്ഷ സമര് പ്പിക്കുന്നതിന് 

ഄകാക്ഷഔര്  വിമുകത ഔാണിക്കുന്നു. ഄതിനാല്പ്പ  സമാന ാദ്ധതിഔളസട  ഒണകററിയം 

ഏഔീഔരിക്കണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.105 ാിണറായി മപഞാമായത്ായ ് 

ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 11.01.23 സല ഔത്തം ാിണറായി മപഞാമായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 30.12.2022 സല 2/398/2022 (5)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം  (SRG 228/23, 
CC/23/23)  

 

വിഷയം:- വീട്ടു വളപ്പില്പ്പ  രണ്ടു സസന്റ് സ്ഥല ് അസാബാള മയത്തേെഷി 

സെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
 

വീട്ടുവളപ്പില്പ്പ  രണ്ടു സസന്റ് സ്ഥല ് മയത്തേെഷിക്ക് കപ്രാജക്ടു ഏസറൃടു ിട്ടുണ്ട്. 

ാിണറായി മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  രണ്ടു ഗുണകഭാക്തൃ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈള്ളത്. മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ആത് 

മപഞാമായത്ായ ിന് ഏസറൃടുക്കാവന്നതല്ല എന്നതിനാല്പ്പ  പ്രകതേഔാനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

 

 

കപ്രാ.നം: 943/23 ഄടങ്കല്പ്പ  60,00,000/- രൂാ 
(എസ്.സി.ാി) 

കാര് ാട്ടിഔജാതി വിഭാഖ ിസല ഄഭേസ്തവിദേരായ യുവജനങ്ങള്ക്്ക 
സതാഴില്പ്പ  ാരിശീലനം – ബി.എസ്. സി കനഴ്സിംഖ്   

കപ്രാ.നം: 283/23 ഄടങ്കല്പ്പ  2,46,000/- രൂാ 
 തനതു ഫണ്ട് 98,400 രൂാ 
 ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതം 1,47,600 രൂാ 
കാര് വീട്ടുവളപ്പിസല മയത്തേെഷി   
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4.106 ഔരുനാഖപ്പള്ളി കലാക്ക് ായത്ായ ് 

മപഞാമവിഔസന ഔമ്മീഷണറുസട 28.10.2022-സല ഔത്തം മപഞാമവിഔസന ഔമ്മീഷണറുസട 14.02.2022 
CRD/140/2022/H & T2 നമ്പര്  ഈ രവം  (SRG 248/23-LSGD-DB3/421/2022-LSGD  

 
വിഷയം:- നിര് ലാക്കിയ ഔരുനാഖപ്പള്ളി കലാക്ക് ായത്ായ ിസന്റ സഔട്ടിടം 

നൂനാക്ഷ വിഭാഖ ിസല യുവജനങ്ങള്ക്ക് ാരിശീലന ിനായി വിട്ടു 

നല്പ്പൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 
 

സഔാല്ലം ജില്ലയിസല നിര് ലാക്കിയ ഔരുനാഖപ്പള്ളി കലാക്ക് ായത്ായ ിസന്റ ാഴയ 

സഔട്ടിട ിലാണ് നൂനാക്ഷ യുവജന ാരിശീലനകഔന്ദ്രം പ്രവര് ിുവരുന്നത്. ഇ സഔട്ടിടം 10 

വര്ഷക ക്കു നൂനാക്ഷ കക്ഷമ വൄപ്പിന് വിട്ടു നല്പ്പൄന്നതിന് മപഞാമവിഔസന ഔമ്മീഷണര്  

ഄനുമതി നല്പ്പഔിയിട്ടുണ്ട്. 70 വര്ഷം ാഴക്കമുള്ള ഇ സഔട്ടിട ിന് ഄടിയന്തിരമായി 

ഄറൃൄറൃപ്പണി അവശേമുണ്ട്. ആതിനായി 13.00 ലക്ഷം രൂായുസട എസ്റ്റികമറൃ് തയ്യാറാക്കി. 

ഄറൃൄറൃപ്പണി നട ാ   നൂനാക്ഷ കക്ഷമ വൄപ്പിന് ഄനുമതി നല്പ്പഔിയിട്ടുണ്ട്. ഇ  

സാഹെരേ ില്പ്പ  ഇ സഔട്ടിടം ഄറൃൄറൃപ്പണി നടത്തന്നതുവസര സമീാത്തള്ള കലാക്കു 

ായത്ായ ിസന്റ തസന്ന രണ്ടുനില സഔട്ടിടം ാരിശീലനം നല്പ്പൄന്നതിന് വിട്ടു നല്പ്പഔാ   

ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ാരമാവധി രു വര്ഷക കക്കാ സഔട്ടിട ിസന്റ ഄറൃൄറൃപ്പണി 

പൂര് ിയാൄന്നതുവകരകയാ അണ് സഔട്ടിടം വിട്ടു നല്പ്പൄന്നത്. 
 

4.107 ാ നംതിട്ട ജില്ലാ ായത്ായ ്   
ാ നംതിട്ട ജില്ലാ ായത്ായ ് പ്രസിഡന്റിസന്റ  18.01.2023-സല ഔ ് (SRG/192/23) 

 
വിഷയം:- ാ നംതിട്ട ജില്ലാ ായത്ായ ില്പ്പ  ഹരിതമിത്രം സ്മാര്ട്ട് ഖാര് കബജ് 

അപ്ലികക്കഷ   ഈാകയാഖിച്ച ്സര്കവ നടത്തന്നത് സംബന്ധിച്ച ്  
 

ാ നംതിട്ട ജില്ലയിസല എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാാനങ്ങളി ം  ജില്ലാ പ്ലാനിസന്റ 

ഭാഖമായി  നിര്മ്മല മപഞാമം, നിര്മ്മല നഖരം, നിര്മ്മല ജില്ല എന്ന ാദ്ധതി ഏസറൃടുക്കുന്നുണ്ട്.  

ാദ്ധതി നിര്വഹണ ിസന്റ ഭാഖമായി  ര്െിതൃ സര്സവ നടത്തന്നതിന്  ഹരിതമിത്രം  സ്മാര്ട്ട്  

ഖാര്കബജ് കമാണിറൃറിംഖ് അപ്ലികക്കഷ   ഈാകയാഖിക്കുവാനാണ് തകേശഭരണ 

സ്ഥാാനങ്ങള്ക്ക്   നിര്കേശം നല്പ്പഔിയിട്ടുള്ളത്. ജില്ലയില്പ്പ  നിലവില്പ്പ  4 നഖരസഭഔളി ം 12 

മപഞാമായത്ായത്തഔളി ം  ഹരിതമിത്രം സ്മാര്ട്ട് ഖാര്കബജ്  അപ്ലികക്കഷ   ഈാകയാഖിച്ച ്  

സര്സവ പ്രവര് നങ്ങള്  നടന്നുവരിഔയാണ്. അദേഗട്ട ില്പ്പ  കമല്പ്പ  അപ്ലികക്കഷ   

ഈാകയാഖിച്ച ്  മപഞാമായത്ായത്തഔളില്പ്പ  വിശദമായ സര്സവ നടക ണ്ടതില്ല എന്ന് സര്ക്കാര്  

നിര്കേശിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല്പ്പ  നഖരസഭഔളില്പ്പ  മാത്രകമ വിശദമായ സര്കവ നട ിയിട്ടുള്ളു. 

നഖരസഭഔളില്പ്പ  25 രൂായും  മപഞാമായത്ായത്തഔളില്പ്പ  15 രൂായുമാണ്  രു വീടിന്  സര്സവയ്ക്ക് 

സര്ക്കാര്  ഈ രവ് പ്രഔാരം  പ്രതിഫലം ഄനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്പ്പ  ാ നംതിട്ട ജില്ലയില്പ്പ  

ജില്ലാ പ്ലാനിസന്റ ഭാഖമായി  നിര്മ്മല മപഞാമം, നിര്മ്മല നഖരം, നിര്മ്മല ജില്ല ാദ്ധതി 

നടപ്പാക്കുന്നതിന് എല്ലാ മപഞാമായത്ായത്തഔളി ം വിശദമായ സര്സവ നടക ണ്ടതുണ്ട്. 

ഄതിനാല്പ്പ  ാ നംതിട്ട ജില്ലയിസല എല്ലാ മപഞാമായത്ായത്തഔളി ം  ഹരിതമിത്രം സ്മാര്ട്ട്  

ഖാര്കബജ്  കമാണിട്ടറിംഖ് അപ്ലികക്കഷ   ഈാകയാഖിച്ച ്  വിശദമായ സര്കവ നടത്തന്നതിനും 
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നഖരസഭയികലതിനു തുലേമായി 25 രൂാ വീതം സര്കവയ്ക്ക് പ്രതിഫലം നല്പ്പൄന്നതിനും നിലവില്പ്പ  

പ്രാരംഭ സര്കവ നട ിയ 12 മപഞാമായത്ായത്തഔളില്പ്പ  വിശദമായ സര്കവ വീണ്ടും 

നടക ണ്ടതിനാല്പ്പ  അയതിന് ഄധിഔമായ തുഔ വഔയിരുത്തന്നതിനും ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.   
 

4.108 സഔാല്ലം കഔാര്പ്പകറഷ   
സഔാല്ലം കഔാര്പ്പകറഷ   കമയറുസട 05.12.2022,14.02.2022 എന്നീ തീയതിഔളിസല  Kud/25924/21-
ാാാം  നമ്പര്  ഔത്തം കഔാഒര്ഡികനഷ    ഔമ്മിറൃിയുസട 21.08.2022-സല (കണ്ഡിഔ 4.34) കയാഖ 
തീരുമാനം  (SRG/46/23) 
 

സഔാല്ലം കഔാര്പ്പകറഷനിസല താമരക്കുളം ഡിവഷനിസല താമരക്കുളം  വൃ ിയാക്കുന്നതിന് 

ഔഴിഞ്ഞ 2 വര്ഷമായി ാദ്ധതിയില്പ്പ  ഈള്സപ്പടുത്തഔയും  ഔരാര്   നല്പ്പഔിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. 

എന്നാല്പ്പ  ടി ൄള ിസന്റ  സമീാ ായി 4  ൄടുംബങ്ങള്  (ശ്രീമതി.സുമബദ, ശ്രീമതി. നസീമ, 

ശ്രീമതി.സഷരീഫാ. ശ്രീമതി തനുജ എന്നിവര്) ഷീറൃ് കമഞ്ഞ റൃമുറി  വീട്ടില്പ്പ  ൄടുംബമായി 

താമസിക്കുന്നുണ്ട്.  ആവരുസട കടായിലറൃ് മാലിനേങ്ങളം  മറൄം  ഇ ൄള ില്പ്പ  നികക്ഷാിക്കുഔയും  

ഄതിനാല്പ്പ  ാഔര്ച്ചവോധി ഄടക്കം ഈണ്ടാഔാനുള്ള സാഹെരേവമുണ്ട്.  ഇ പ്രകദശ ് 

കഔാര്പ്പകറഷ   രു ബൃഹത് കപ്രാജക്ടിന്  ഡി.ാി.അര്. തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആതിസന്റ 

ഭാഖമായി 4 ൄടുംബങ്ങസളയും  പുനരധിവാസ ാാകക്കജില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ി രു ൄടുംബ ിന് 2 

സസന്റ് സ്ഥലവം 60 െതുരശ്ര മീറൃര്  തറ വിസ്തീര്ണ്ണവമുള്ള വീട് വാങ്ങി  

പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് 10 ലക്ഷം രൂാ  വീതം നല്പ്പൄന്നതിനും  അസഔ 40 ലക്ഷം രൂാ  

ാദ്ധതിയില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ി ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതിയുസട ഄംഖീഔാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

ആത് കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട 21.08.2022-സല കയാഖം ാരിഖണിു.  ഇ 

ൄടുംബങ്ങള്ക്ക്  മലഫ്/ാി.എം.എ.മവ. ാദ്ധതിയില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ി  ഭവനം നല്പ്പൄന്നതിന് 

കയാഖം നിര്കേശിച്ചിരുന്നു.  എന്നാല്പ്പ  ഇ നിര്കേശം  പ്രാകയാഖിഔമായി  ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. 

എന്ന് കഔാര്പ്പകറഷ   ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഔാല്ലം കഔാര്പ്പകറഷസന്റ വിഔസന 

പ്രവര് നങ്ങള്ക്കായി നിലവില്പ്പ  ഇ ൄടുംബങ്ങള്  ഄധിവസിക്കുന്ന  പ്രകദശം ഏസറൃടുകക്കണ്ടി  

വരുന്നതിനാല്പ്പ  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി നിര്കേശിക്കുന്ന രീതിക്കു ാഔരം ഇ 

ൄടുംബങ്ങള്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂാ  വീതം നല്പ്പഔി  രണ്ട് സസന്റ് സ്ഥലക ാസട കഔാണ്ക്രീറൃ് വീട് 

നല്പ്പൄന്ന  പ്രകതേഔ ാാകക്കജായി  പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു 

4.109 തൃശൂര്  ജില്ലാ ായത്ായ ്   

തൃശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 18.01.2023-സല ഔത്തം തൃശൂര്  ജില്ലാ ായത്ായ ് 

ഭരണസമിതിയുസട 23.12.2022-സല 2(5)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം ഄനുബന്ധകരകഔളം  

വിഷയം:- മാള മഹിളാ മറസ് സപ്രാഡൂസര്  ഔമ്പനിക്ക്  ധനസഹായം 

നല്പ്പൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്  

 

കപ്രാ.നം: 1128/23 ഄടങ്കല്പ്പ  25,00,000/-  രൂാ 
(വിഔസനഫണ്ട്  -ജനറല്പ്പ ) 

കാര് മാള വനിതാ ഫാര്കമഴ്സ് സപ്രാഡൂസര്  ഔമ്പനിക്ക് ധനസഹായം 
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ൄടുംബശ്രീ മിഷസന്റ കനതൃതൃ ില്പ്പ  മാള കലാക്ക് ാരിധിയില്പ്പ  ഈള്സപ്പടുന്ന സജ.എല്പ്പ.ജി. 

ഗ്രൂുഔസള ഈള്സപ്പടു ിയാണ് മാള മഹിളാ മറസ് സപ്രാഡൂസര്  ഔമ്പനി 2018-ല്പ്പ  പ്രവര് നം 

അരംഭിച്ചത്. ഔര്ഷഔര്  ഈല്പാദിപ്പിക്കുന്ന സനല്ല് കനരിട്ട് സംഭരിും ഄരിയും ഄരിയുസട ഈാ 

ഈല്പന്നങ്ങളം വിാണിയിസല ിക്കുഔ എന്നതാണ് ഇ ഔമ്പനിയുസട ലക്ഷേം. മാര്ഖകരക പ്രഔാരം 

ഫാര്മര്  സപ്രാഡൂസര്  ഔമ്പനിക്ക് 50 ശതമാനമാണ് ധനസഹായം നല്പ്പഔാവന്നത് ഇ 

ഔമ്പനിയുസട പ്രവര് ന മൂലധന ിനും യന്ത്ര സാമമപഞിഔള്  സ്ഥാാിക്കുന്നതിനും മുള്ളൃവ   

തുഔയും  സബ്സിഡിയായി നല്പ്പഔണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.110 അലുഴ മുനിസിപ്പാലിറൃി  

അലുഴ ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 18.01.2023-ല ഔത്തം അലുഴ മുനിസിപ്പല്പ്പ  സസക്രട്ടറിയുസട 

13.01.2023-സല p1-369/2022-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം    (SRG  224/23 – CC/51/23 

വിഷയം:- കതാടുഔള്  നവീഔരിക്കുന്നതിനും മാലിനേം വൃ ിയാക്കുന്നതിനും 

സജ.സി.ബി. വാ്ങുനന്നത് സംബന്ധിച്ച ്      

 

മാലിനേ സം്കരണ രണ ിസന്റ ഭാഖമായി ജലകരാതസ്സുഔളിസല ള്ളൃക്ക് സുഖമമാക്കു 

ന്നതിനും സാാഴി മുറിക്കല്പ്പ  ഈള്സപ്പസടയുള്ള പ്രവൃ ിഔള്ക്കുകവണ്ടി ഈാകയാഖിച്ചിരുന്ന സജ.സി.ബി  

തഔരാറിലായി. ആതിനുാഔരം  സി.എഫ്.സി. സറൃഡ് മപഞാന്റ് ഈാകയാഖിച്ച ്സജ.സി.ബി വാങ്ങാ   

ഄനുമതി  അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
  
4.111 അലുഴ ജില്ലാ ായത്ായ ്    

അലുഴ ജില്ലാ ായത്ായ ് പ്രസിഡിന്റിസന്റ  03.02.2023-സല ഔത്തം  അലുഴ ജില്ലാ 

ായത്ായ ് ഭരണസമിതിയുസട 23.12.2022-സല 8(11)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം    (SRG 257/23) 

വിഷയം:- വനിതാ സജന്റര്  ാാര്ക്കില്പ്പ  താല്പ്പക്കാലിഔമായി നിയമിച്ചവര്ക്ക്   

കവതനം  നല്പ്പഔാനുള്ള ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച  ്
   

അലുഴ ജില്ലാ അസ്ഥാന ് രുക്കിയിരിക്കുന്ന  ജന്റര്  ാാര്ക്കില്പ്പ  വനിതഔള്ക്ക്   

കഡാര്മിറൃറി,  മലബ്രറി,  സൗജനേ നിയമ സഹായ കഔന്ദ്രം, ഔൗണ്സിലിംഖിനുള്ള  

സംവിധാനം,  കയാഖ ാരിശീലന കഔന്ദ്രം  തുടങ്ങിയവ രുക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ആകതാടനുബന്ധിച്ച ് 

കയാഖ സട്ടൃയിനര്, സസല്പ്പഫ് ഡിസഫ സ് സട്ടൃയിനര്,  സഫസിലികറൃറൃര് , വാച്ച ്വമണ്  എന്നിവസര 

നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ആവര്ക്ക് രു മാസസ  ഒണകററിയം നല്പ്പഔിയിട്ടുണ്ട്. സജന്റര്  ാാര്ക്കിനായി 

രൂാീഔരിച്ചിട്ടുള്ള  ഔമ്മിറൃിസയ  ഇ സ്ഥാാന ിസന്റ പ്രവര് നം ഏല്പ്പപ്പിച്ച ് േഴസര്  ഫീ അയി 

ലഭിക്കുന്ന വരുമാന ില്പ്പ  നിന്ന്  തുടര്  പ്രവര് നം നട ണസമന്ന്  ജില്ലാ വനിതാ ശിര് 

വിഔസന ഒഫീസര്  ജില്ലാ ായത്ായ ിസന ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കി ം മുഔളില്പ്പ  ാറഞ്ഞവര്ക്ക്    

ഒണകററിയം /കവതനം വിഔസന ഫണ്ടില്പ്പ  നിന്നു നല്പ്പഔാ   ജില്ലാ ായത്ായ ് ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
  
 

കപ്രാ.നം: 322/23 ഄടങ്കല്പ്പ  3,25,000/-  രൂാ 
(സി.എഫ്.സി.  മറൃഡ് മപഞാന്റ് ) 

കാര് മാലിനേ സം്കരണ രണ ിനും ആടക ാടുഔളസട 
നവീഔരണ ിനും  സജ.സി.ബി. വാങ്ങല്പ്പ   
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4.112 അലുഴ ജില്ലാ ായത്ായ ്    

അലുഴ ജില്ലാ ായത്ായ ് സസക്രട്ടറിയുസട  17.11.2022-സല pl-5110/22-സല ഔ ്   (SRG 42/23 

വിഷയം:- ഔര്ഷഔരുസട മഔവശമുള്ള  സനല്പ്പവിത്ത വാ്ങുനന്നതിന് സബ്സിഡി 

നല്പ്പൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്   

ാതിനാലാം ായത്വല്പ്പസര ാദ്ധതി സബ്സിഡി -ധനസഹായ മാര്ഗകരക പ്രഔാരം  

സനല്പ്പവി ിനു സബ്സിഡി നല്പ്പഔാം. െഷി വൄു ഫാമുഔള്, നാഷണല്പ്പ  സീഡ്  കഔാര്പ്പകറഷ , 

കഔരള സംസ്ഥാന വി ് വിഔസന ഄകതാറിറൃി,  സവജിറൃബിള്  അന്റ് ഫ്രൂട്ട് സപ്രാകമാഷ   

ഔൗണ് സില്പ്പ  കഔരള, വിവിധ ാദ്ധതിഔളില്പ്പ  സ്ഥാാിച്ചിട്ടുള്ള കനഴ്സറിഔള്, സീഡ് മള്ട്ടിപ്ലികക്കഷ   

േഴണിറൄഔള്  എന്നിവിടങ്ങളില്പ്പ  നിന്നും വാങ്ങാവന്ന  വിത്തഔള്ക്കാണ് സബ്സിഡി നല്പ്പഔാവന്നത്. 

എന്നാല്പ്പ  ാല ഔര്ഷഔരുസടയും മഔവശം ഄവര്  തസന്ന ഈല്പാദിപ്പിക്കുന്ന 

ഄതുല്പാദനകശഷിയുള്ള വിത്തഔള്  ഈണ്ട്. ഇ സാഹെരേ ില്പ്പ  ഔര്ഷഔരുസട സൃന്തം 

ഈാകയാഖ ിന്  മഔവശമുള്ള  സനല്പ്പ  വി ് ഈാകയാഖിച്ചാ ം സനല്പ്പവി ് ഄധിഔമുള്ള 

ഔര്ഷഔരുസട മഔയ്യില്പ്പ  നിന്ന് വാങ്ങി ഈാകയാഖിച്ചാ ം ഗുണകമന്മ ഈസണ്ടങ്കില്പ്പ  

ഄനുവദനീയമായ  സബ്സിഡി നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി നല്പ്പഔണസമന്നും ആത് മാര്ഗകരകയില്പ്പ  

ട്ടികച്ചര്ക്കണസമന്നും  അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
  
4.113 ാട്ടാമ്പി കലാക്ക് ായത്ായ ്     

ാാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 08.02.2023-സല ഔത്തം ാട്ടാമ്പി കലാക്ക് ായത്ായ ് 

സസക്രട്ടറിയുസട 07.02.2023-സല 2730/21-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം മപഞാമായത്ായ ്  

ഭരണസമിതിയുസട 31.12.2022-സല 6(3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം    (SRG 337/23  cc /78/23) 

വിഷയം:- ഐ.എ.മവ. ാദ്ധതി പ്രഔാരമുള്ള വീടിസന്റ നിര്മ്മാണം 

പൂര് ീഔരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

 

വിളേഴര്  മപഞാമായത്ായ ിസല ാട്ടിഔജാതി വിഭാഖ ില്പ്പസപ്പട്ട ശ്രീമതി. ശ്രീജ 

ൊലുറ ് വീട് എന്ന വേക്തിക്ക് 2015-16-ല്പ്പ  ഐ.എ.മവ. ഭവന ാദ്ധതി പ്രഔാരം വീടിന് 

ധനസഹായം നല്പ്പഔിയിരുന്നു.  ഐ.എ.മവ നിരക്കായ 2.00 ലക്ഷം രൂായില്പ്പ  1,41,500 രൂാ 

അസഔ നല്പ്പഔിയിട്ടുണ്ട്. ആതുാകയാഖിച്ച ് ലിന്റല്പ്പ  സലവല്പ്പ  വസര നിര്മ്മാണം നട ി. 

ഗുണകഭാക്താവിസന്റ സാമ്പ ിഔ ബുദ്ധിമുട്ടു ഔാരണം  മലഫ് ന്നാം ഗട്ട ില്പ്പ  

(പൂര് ീഔരിക്കാ  വീടുഔളസട  പൂര് ീഔരണം) വീട് പൂര് ീഔരിക്കാ   ഔഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇ 

വേക്തിക്ക്  വീട് പൂര് ീഔരണ ിന് 1,87,895 രൂാ (പുതിയ നിരക്കിസന്റ അനുാാതിഔ തുഔ 

എന്ന് ഔണക്കാക്കി) നല്പ്പഔാ   ഄനുതി  അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ആതിനായി ാി.എം.എ. മവ. 

ാദ്ധതിക്കായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും സെലവഴിക്കാസത ഔിടക്കുന്നതുമായ  തുഔ ഈാകയാഖിക്കാനാണ് 

ഈകേശിക്കുന്നത്. 
  

 
 

കപ്രാ.നം: 148/23 ഄടങ്കല്പ്പ  1,50,000  രൂാ 
(ബാങ്കില്പ്പ  സെലവഴിക്കാസത ഔിടക്കുന്ന തുഔ ) 

കാര് ഐ.എ.മവ. ഗുണകഭാക്താവായ  ശ്രീമതി ശ്രീജയുസട ഭവന 
പൂര് ീഔരണം 
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4.114 തിരൂര്  നഖരസഭ  
മലുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 19.01.2023-സല ഔത്തം തിരൂര്  നഖരസഭാ സസക്രട്ടറിയുസട  
13.09.2022-സല H3-17754/21- സല ഔ ്   (SRG  237/23 - CC/35/23) 

 
വിഷയം:- ഔിണര്  നിര്മ്മാണ ിന് ധനസഹായം  നല്പ്പൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്  

 
 തിരൂര്  നഖരസഭ ാട്ടിഔജാതി വിഭാഖക്കാര്ക്ക്  തുറന്ന ഔിണര്  നിര്മ്മാണ ിന് 2021-

22-ല്പ്പ  കപ്രാജക്ട് ഏസറൃടു ിരുന്നു . ഇ വര്ഷം പിില്പ്പ  ഒവറായി തുടരുന്നു.  അസഔ 10 

ഗുണകഭാക്താക്കളാണ് ഈണ്ടായിരുന്നത്.  6 കാര്ക്ക് ധനസഹായം നല്പ്പഔി. ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം   

നിലനിന്നിരുന്ന  മാര്ഗകരക പ്രഔാരം  ാട്ടിഔജാതി ാട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖക്കാര്ക്ക്  ഔിണര്  

നിര്മ്മാണ ിസന്റ യഥാര്ഥ സെലവ് നല്പ്പഔാമായിരുന്നു. എന്നാല്പ്പ  ാതിനാലാം ായത്വല്പ്പസര 

ാദ്ധതി മാര്ഖകരക പ്രഔാരം  ാട്ടിഔജാതി ാട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖക്കാര്ക്ക്  ാരമാവധി 35,000 

രൂായാണ്  നല്പ്പഔാവന്നത്.  എന്നാല്പ്പ  നഖരസഭയുസട കപ്രാജക്ട് പ്രഔാരം ാരമാവധി 1.00 

ലക്ഷം രൂാ  നല്കാനാണ് ഈകേശിച്ചിരുന്നത്.  പിില്പ്പഒവര്  കപ്രാജക്ടായതിനാല്പ്പ  ഔഴിഞ്ഞ വര്ഷം   

നിലനിന്ന മാര്ഖകരക പ്രഔാരമുള്ള യഥാര്ഥ സെലവ് നല്പ്പഔാകമാ എന്ന് വേക്തത 

വരു ണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.115 കവങ്ങര മപഞാമായത്ായ ്   

മലുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 19.01.2023-സല ഔത്തം കവങ്ങര മപഞാമായത്ായ ് 
പ്രസിഡന്റിസന്റ  10.01.2023-സല PRS/2020/2022/(2) --ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം (SRG  236/23 - 
CC/33/23) 

വിഷയം:- ഄങ്കണവാടി ഔകലായത്തവ ിസന്റ  നട ിപ്പ് സെലവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് 
സംബന്ധിച്ച ് 

 
കവങ്ങര മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  ഈള്ള 39 ഄങ്കണവാടി  ൄട്ടിഔസള ഈള്സപ്പടു ി  

ഔകലായത്തവം നട ി. മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ഄങ്കണവാടി ഔകലായത്തവ ിന്  

സെലവഴിക്കാവന്നത് 15,000 രൂായാണ്. ാസങ്കടു വര്ക്ക് സമ്മാനങ്ങളം മറൄം നല്പ്പഔാ   

കപിാണ്സര്ഷിപ്പ് ലഭിുസവങ്കില്പ്പകാാ ം  സെലവ് ഄധിഔരിു. 723 കാര്  ഹാജര്  രജിസ്റ്ററില്പ്പ   

പ്പിട്ടുസണ്ടന്നും 71,000 രൂാ ഔകലായത്തവ ിന് സെലവാസയന്നും മപഞാമായത്ായ ് 

ഄറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഄതിനാല്പ്പ  ഄധിഔമായി സെലവായ 56,000 രൂാ  നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

 

 

കപ്രാ.നം: 105/23 ഄടങ്കല്പ്പ  6,41,555/-  രൂാ 
(എസ്.സി.ാി) 

കാര് തുറന്ന ഔിണര്  നിര്മ്മാണം 

കപ്രാ.നം: 123/23 ഄടങ്കല്പ്പ  15,000  രൂാ 
(തനത് ഫണ്ട് ) 

കാര് ഄങ്കണവാടി ഔകലായത്തവം 
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4.116 തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് എയത്ിനീയറിംഖ് വിഭാഖം    

തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് െീഫ് എയത്ിനീയറുസട 21.02.2023 സല DB3/753/2013/CE/LID & EW 
നമ്പര്  ഔ ് (SRG  351/23) 

 

 

വിഷയം:- എയത്ിനീയര്മാര്ക്ക് വാഹനം വാടഔസയ്ക്കടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച.്  
 

(i) തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങള്ക്ക് ഄവയുസട എയത്ിനീയറിംഖ് വിഭാഖ ിന് നിലവില്പ്പ  

സൃന്തമായി വാഹനമിസല്ലങ്കില്പ്പ  രു വാഹനം വാടഔസയ്ക്കടുക്കാവന്നതാസണന്ന് അസൂത്രണ 

മാര്ഗകരകയില്പ്പ  ാറയുന്നുണ്ട്. വാഹനം വാടഔസയ്ക്കടുക്കുകമ്പാള്  2017 നു കശഷമുള്ള (പ്രകതേഔിച്ച ്

ആടുക്കി, വയനാട് കാാ ള്ള ജില്ലഔളില്പ്പ ) വാഹനമായിരിക്കണസമന്ന് നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്പ്പ  

ാല തകേശസ്ഥാാനങ്ങളി ം ഇ നിബന്ധനഔാരണം എയത്ിനീയറിംഖ് വിഭാഖ ിന് വാഹനം 

വാടഔ്യ്ക്ക് എടുക്കാ   ഔഴിയുന്നില്ല. ാദ്ധതി പ്രവര് നങ്ങളസട സുഖമമായ നട ിപ്പിന് 

എയത്ിനീയറിംഖ് വിഭാഖ ിന് വാഹനം ഄതോവശേമായതിനാല്പ്പ  ഔൃകട്ടഷ   ക്ഷണിക്കുകമ്പാള്  

2017 നു കശഷമുള്ള വാഹനങ്ങള്  ലഭേമാൄന്നിസല്ലങ്കില്പ്പ, രണ്ടാമസ  ഔൃകട്ടഷനില്പ്പ  

വാഹനങ്ങളസട ാഴക്കം സംബന്ധിച്ച നിബന്ധന ഴിവാക്കി ഔൃകട്ടഷ   ക്ഷണിക്കുന്നതിന് 

ഄനുവാദമുണ്ടാഔണസമന്ന് അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

(ii) പ്രതിമാസം ാരമാവധി 36,000 രൂായില്പ്പ  ഄധിഔരിക്കാസത ാരമാവധി 2000 ഔി.മീ 

ഒടുന്നതിന് ഔൃകട്ടഷ   ക്ഷണിച്ച ് ഏറൃവം ൄറഞ്ഞ നിരക്ക് ഔൃാട്ട് സെയ്യുന്ന വേക്തിസയ 

സതരസഞ്ഞടുക്കാവന്നതാസണന്നും 2000 ഔി.മീ ഒടിയിസല്ലങ്കില്പ്പ  കാാ ം ഔൃാട്ട്  സെയ്യുന്ന തുഔ 

എത്രയാകണാ ഄത് നല്പ്പഔാവന്നതാസണന്നും കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി പിഷ്ടീഔരണം 

നല്പ്പഔിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്പ്പ  മഹകറയത്് കമകലഔളി ം പ്പം വിസ്തൃതി ടിയ 

തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങളി ം പ്രതിമാസം ാരമാവധി തുഔ 36,000 രൂാസയന്നത് 

ൄറവാസണന്ന് ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഄ രം സാഹെരേങ്ങളില്പ്പ  ഇ തുഔ വര്ദ്ധിപ്പിച്ച ്

നല്പ്പഔണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

4.117 ളാലം കലാക്ക് ായത്ായ ്   

കഔാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 28.01.2023 സല ഔത്തം ളാലം കലാക്ക് ായത്ായത്ത 
ഭരണസമിതിയുസട 06.01.2023 സല 3(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG  313/23 – CC/53/23) 

 
 

വിഷയം:- സസന്റ് കതാമസ് മൗണ്ട് ഭാഖ ് ടൂറിസം ാദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് 
സംബന്ധിച്ച.്  

 
കലാക്ക് ായത്ായ ിസല ഔരൂര്  മപഞാമായത്ായ ിസല സസന്റ് കതാമസ് മൗണ്ട് ഭാഖ ് 

ടൂറിസം ാദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് 6 സസന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങാ   ഈകേശിക്കുന്നു. ഇ പ്രകദശ ് 

കപ്രാ.നം: 67/23 ഄടങ്കല്പ്പ  15,00,000  രൂാ 
 ഄവാര്ഡ് തുഔ 10,00,000 രൂാ 
 തനത് ഫണ്ട് 5,00,000 രൂാ 
കാര് ഔരൂര്  ായത്ായ ് സസന്റ് കതാമസ് മൗണ്ട് ഭാഖ ് ടൂറിസം 

ാദ്ധതി. 



58 
 

ഹില്പ്പവൂ കാായിന്റ്, കടായിലറൃ്, കഔാഫി കഷാപ്പ്, സെറിയ ാാര്ക്ക് തുടങ്ങിയ നിര്മ്മാണ 

പ്രവര് ിഔളം നടപ്പാക്കാനുകേശിക്കുന്നു. 
 

4.118 ാനച്ചിക്കാട് മപഞാമായത്ായ ് 

കഔാട്ടയം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 28.01.2023 സല ഔത്തം ാനച്ചിക്കാട് മപഞാമായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 30.11.2022 സല 23(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG  319/23 – CC/64/23) 
 
 

വിഷയം:- ര്െിതൃ മാലിനേ സംകരണ ിസന്റ ഭാഖമായി വീടുഔളില്പ്പ  
ഔണ്ടയ്നറുഔളം സയത്ിയും വിതരണം സെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

 
 

മാലിനേ സംകരണ ിസന്റ ഭാഖമായി ാനച്ചിക്കാട് മപഞാമായത്ായ ിസല 12,000 

വീടുഔളില്പ്പ  മാംസം, മയത്തേം എന്നിവ വാങ്ങാ   രണ്ട് ുഡ് കമപഞഡ് പ്ലാസ്റ്റിഔ് ഔസണ്ടയ്നര്  വീതം 

വാങ്ങി നല്പ്പഔാ   ഈകേശിക്കുന്നു. പ്പം ാച്ചഔറിഔളം ാഴവര്ഗങ്ങളം വാങ്ങാ   പുനരുാകയാഖ 

സാധേതയുള്ള 10 ഔികലാ, 5 ഔികലാ ഭാരം വഹിക്കാ   ഔഴിയുന്ന 2 തുണി സയത്ിഔളം എല്ലാ 

വീടുഔളി ം വാങ്ങി നല്പ്പൄന്നു. ആതുവഴി പ്ലാസ്റ്റിഔ് ഔോരി ബാഗുഔളസട സമ്പൂര്ണ്ണ നികരാധനം 

ലക്ഷേമിടുന്നു. ഇ കപ്രാജക്ടിന് ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

 

4.119 ശ്രീനാരായണപുരം മപഞാമായത്ായ ് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ല പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 18.01.2023 സല ഔത്തം ശ്രീനാരായണപുരം മപഞാമായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 17.10.2022 സല 4(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG/  234/23 – CC/924/23) 

 

വിഷയം:- അകരാഖേ കമകലയിസല അശാവര് ക്കര് മാര്ക്ക് േഴണികഫാം 
നല്പ്പൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

 

അകരാഖേ കമകലയില്പ്പ  പ്രവര് ിക്കുന്ന അശാവര്ക്കര്മാര്ക്ക് േഴണീകഫാം 

നല്പ്പൄന്നതിന് ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

 

4.120 തിരുവില്ലൃമല മപഞാമായത്ായ ് 

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 18.01.2023 സല ഔത്തം തിരുവില്ലൃമല മപഞാമായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 25.10.2022 സല 21(1)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG  233/23 – CC/970/23) 

 
 

വിഷയം:- ബഡ്സ് ളാണ്ളിന് സൃന്തമായി വാഹനം വാ്ങുനന്നതു സംബന്ധിച്ച് 

 

കപ്രാ.നം: 261/23 ഄടങ്കല്പ്പ  18,00,000  രൂാ 
(സി.എഫ്.സി  മറൃഡ് മപഞാന്റ് ) 

കാര് ക്ലീ   ാനച്ചിക്കാട് 

കപ്രാ.നം: 226/23 ഄടങ്കല്പ്പ  60,000  രൂാ 
(തനത് ഫണ്ട്) 

കാര് അശാവര്ക്കര്മാര്ക്ക് േഴണീകഫാം 

കപ്രാ.നം: 204/23 ഄടങ്കല്പ്പ  11,00,000 രൂാ 
 വിഔസനഫണ്ട് ജനറല്പ്പ   1,00,000 രൂാ 
 ജില്ലാ ായത്ായ ് വിഹിതം 10,00,000 രൂാ 
കാര് ബഡ്സ് ളാണ്ളികലക്ക് വാഹനം വാങ്ങല്പ്പ  
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മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  പ്രവര് ിക്കുന്ന ബഡ്സ് ളാണ്ളിന് വാഹനം വാങ്ങാ   ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.121 നൂമാഹി മപഞാമായത്ായ ് 

ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒറീസറുസട 17.01.2023 സല ഔത്തം നൂമാഹി മപഞാമായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 05.01.2023 സല 2/2023-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG  231/23 – CC/42/23) 

 
 

വിഷയം:- മലഫ് ാദ്ധതിക്കായി 2019-20-ല്പ്പ  ലഭിച്ച കലാക്കു വിഹിതം പുതിയ 
മലഫ് ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്ക് കവണ്ടി ഈാകയാഖിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

  

ഭൂരഹിത ഭവനാദ്ധതിയില്പ്പ  വീടും സ്ഥലവം വാങ്ങാ   2019-20 ല്പ്പ  കപ്രാജക്ട് 

ഏസറൃടു ിരുന്നു. ആതിനായി കലാക്കു ായത്ായ ് വിഹിതമായി 26,53,600 രൂാ ലഭിച്ചിരുന്നു. 

നൂമാഹി മപഞാമായത്ായ ് പ്രകദശ ് ഭൂമിയുസട വില ടുതലായതിനാല്പ്പ  ഗുണകഭാക്താക്കള്ക്്ക 

ഭൂമി ലഭേമാക്കാ   സാധിക്കാ തിനാല്പ്പ  അസഔ 17,69,800 രൂാ മാത്രമാണ് സെലവഴിക്കാ   

ഔഴിഞ്ഞത്. ബാക്കി 8,83,800 രൂാ തനതുഫണ്ട് ഄക്കൗണ്ടില്പ്പ  സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലഫ് 

ാദ്ധതിയിസല 2022-സല ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുസട ലിസ്റ്റില്പ്പ  ഈള്സപ്പട്ടവര്  സൃന്തമായി ഭൂമി 

ഔസണ്ട ാസമന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഔളില്പ്പ  ാറഞ്ഞ സെലവഴിക്കാസത ഔിടക്കുന്ന 8,83,800 രൂാ ഇ 

ഗുണകഭാക്താക്കള് ക്ക് വീടു നിര്മ്മിു നല്പ്പഔാനായി ഈാകയാഖിക്കാ   ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 

4.122 സനല്ലിയാമ്പതി മപഞാമായത്ായ ് 

ാാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 17.01.2023 സല ഔ ് (SRG  229/23 – CC/872/22) 
 
 

വിഷയം:- ാട്ടിഔജാതി വിഭാഖ ില്പ്പ സപ്പട്ട വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാാ് കടാാ് 
നല്പ്പൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

  
 

സനല്ലിയാമ്പതി മപഞാമായത്ായ ് 2021-22 വര്ഷം ാട്ടിഔജാതി സപ്രാഫഷണല്പ്പ  

വിദോര്ഥിഔള് ക്ക് ലാാ് കടാാ് നല്പ്പൄന്നതിന് കപ്രാജക്ട് ഏസറൃടു ിരുന്നു. അസഔയുണ്ടായിരുന്ന 

8 ഗുണകഭാക്താക്കളില്പ്പ  3 കാര്ക്ക് ലാാ് കടാപ്പ് നല്പ്പഔി. മതിയായ ഫണ്ടില്ലാ തിനാല്പ്പ  5 

കാര്ക്ക്  ലാാ് കടാാ് ഔഴിഞ്ഞവര്ഷം നല്പ്പഔിയില്ല. ഇ കപ്രാജക്ട് 2022-23 ല്പ്പ  പിില്പ്പ  ഒവറായി 

തുടരുന്നു. മുഔളില്പ്പ  ാറഞ്ഞ 5 കാരില്പ്പ  രാള്  ബിരുദാഠനം പൂര് ിയാക്കി. ഇ വിദോര്ഥി  

ഈള്സപ്പസട 5 കാര്ക്ക് ലാാ് കടാാ് വാങ്ങി നല്പ്പഔി. ആതിനു സാധൂഔരണം അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

4.123 സഔാല്ലം ജില്ലാ അസൂത്രണസമിതി 

സഔാല്ലം ജില്ലാ ഔളക്ടറുസട 17.02.2023 സല planning 612/2022-23/DPC/DPO/KLM നമ്പര്  ഔ ് (SRG 
359/22). 
 

 

വിഷയം:- മയത്തേസ ാഴിലാളിഔളസട മക്കള്ക്ക് ഫര്ണിച്ചര്  നല്പ്പൄന്നത് 
സംബന്ധിച്ച.് 

കപ്രാ.നം: 169/23 ഄടങ്കല്പ്പ  4,20,000 രൂാ 
(എസ്.സി.ാി) 

കാര് ാട്ടിഔജാതി സപ്രാഫഷണല്പ്പ  വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ലാാ് കടാാ് 
വിതരണം 
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 സഔാല്ലം ജില്ലയില്പ്പ  തകേശഭരണസ്ഥാാനങ്ങള്  മയത്തേസ ാഴിലാളിഔളസട മക്കള്ക്ക്  

കമശ, ഔകസര തുടങ്ങിയ ഫര്ണിച്ചര്  നല്പ്പൄന്നതിന് കപ്രാജക്ട് ഏസറൃടു ിട്ടുണ്ട്. ആവ നല്പ്പഔാ   

ാതിനാലാം ായത്വയത്തരാദ്ധതി സബ്സിഡി-ധനസഹായ മാര്ഗകരകയില്പ്പ  ഄനുമതി 

ഈസണ്ടങ്കി ം ആവയുസട േഴണിറൃ് നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. ആതിസന്റ േഴണിറൃ് നിരക്ക് നിശ്ചയിു 

നല്പ്പഔണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
  

4.124 തിരുവനന്തപുരം കഔാര്പ്പകറഷ   
തിരുവനന്തപുരം കഔാര്പ്പകറഷ   സസക്രട്ടറിയുസട 12.01.2023-സല A2/2022/ HREDC നമ്പര്  ഔത്തം 
കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട  10.02.2022-സല കയാഖ തീരുമാനവം ഄനുബന്ധകരകഔളം (SRG 
132/23)  

 
വിഷയം:- 

 
 

ഔണ്ണമ്മൂല വനിതാ ഐ.റൃി ാാര്ക്കിന് വിവിധ പ്രവര് ിഔള്  സടണ്ടര്  
ടാസത  ഏല്പിക്കുന്നതിന് ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച ് 

തിരുവനന്തപുരം നഖരസഭയുസട ഹൂമ   റികസാഴ്സ് എംകപ്ലാസെന്റ് അന്റ് സഡവലാ്സമന്റ് 

സസന്റര്  (HREDC) എന്ന സ്ഥാാന ിനു ഔീഴില്പ്പ  പ്രവര് ിക്കുന്നതാണ് ഔണ്ണമ്മൂല വനിതാ 

ഐ.റൃി. ാാര്ക്്ക. ആവിസട ഄടിസ്ഥാന സൗഔരേങ്ങകളാസട 40 വനിതാ കഡറൃാ എ ട്ടൃി 

ഒപ്പകററൃര്മാര്  പ്രവര് ിക്കുന്നു. ടുതല്പ്പ  കാര്ക്ക് സതാഴില്പ്പ  നല്പ്പൄന്നതിന് 

ജനഔീയാസൂത്രണം/ൄടുംബശ്രീ തുടങ്ങിയ കമകലഔളില്പ്പ  ഈള്സപ്പട്ട കഡറൃാ എ ട്ടൃി വര്ക്കുഔള്  

ഇ സ്ഥാാനം വഴി  സടണ്ടര്  ടാസത നട ാ   ഄനുമതി നല്പ്പഔണസമന്നാവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട 10.02.2022-സല  കയാഖ ില്പ്പ  ആത് ാരിഖണിക്കുഔയും ഇ 

സസന്ററിസന്റ ആകപ്പാഴസ  ഄവസ്ഥ, സസന്ററിസന്റ നട ിപ്പ് ചുമതല അര്ക്കാണ് തുടങ്ങിയ 

വിശദാംശം സഹിതം  നല്പ്പഔാ   കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി  നിര്കേശിക്കുയും സെയ്തിരുന്നു.  

ഄടിസ്ഥാന സൗഔരേങ്ങള്   സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  നല്പ്പഔിയിട്ടുണ്ട്. കഔാര്പ്പകറഷ   കമയര്  

സെയര്കാഴ്സണും കഔാര്പ്പകറഷ   സസക്രട്ടറി സസക്രട്ടറിയുമായുള്ള ഡയറക്ടര്  കബാര്ഡാണ് 

HREDC നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇ സ്ഥാാനം വഴി സടണ്ടര്  ടാസത  കഡറൃാ എ ട്ടൃി വര്ക്കുഔള്  

നട ാ   വീണ്ടും ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
   

4.125  കഔരള സംസ്ഥാന വനിതാ വിഔസന കഔാര്പ്പകറഷ   
കഔരള സംസ്ഥാന വനിതാ വിഔസന  കഔാര്പ്പകറഷ   മാകനജിംഖ് ഡയറക്ടറുസട  31.01.2023-സല 
KSWDC/P5/SHEPAD/2021-22/306-ാാാം നമ്പര്  ഔ ് (SRG 267/23)  

 

വിഷയം:- 
 
 

സംസ്ഥാനസ   സര്ക്കാര്/എയ്ഡഡ് ളാണ്ളില്പ്പ  നടപ്പാക്കുന്ന ഷീാാഡ് 
ാദ്ധതി ഔാരേക്ഷമമായി  നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ്  

 

കഔരള സംസ്ഥാന വിനിതാ വിഔസന കഔാര്പ്പകറഷനും തകേശഭരണ സ്ഥാാനങ്ങളമായി  

സഹഔരിച്ച ് സര്ക്കാര്/എയിഡഡ് ളാണ്ളഔളിസല  ഔൗമാരക്കായ  സാണ്ൄട്ടിഔളസട അകരാഖേ 

ാരിരക്ഷയും ര്െിതൃവം മു   നിര് ി സാനിട്ടറി നാാ്ഔി , ഄവ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള 

ഄലമാര, ഈാകയാഖിച്ച നാാ്ഔി   പ്രെതിക്ക്  കദാഷമല്ലാ  രീതിയില്പ്പ  നിര്മ്മാര്ജനം 

സെയ്യുന്നതിനുള്ള  ഡികഷായര്  എന്നിവ സൗജനേമായി നല്പ്പൄന്ന ‘ഷീ ാാഡ് ാദ്ധതി’  

ളാണ്ളഔളില്പ്പ  നടത്തന്നുണ്ട്. ഷീാാഡ് ാദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതുമായി  ബന്ധസപ്പട്ട്  െില പ്ര്ങളങ്ങള്  

നിലനില്പ്പക്കുന്നുണ്ട്. 
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1. ളാണ്ളഔളില്പ്പ  സാനിറൃറി നാാ്ഔിനുഔള്  ലഭേമല്ലാസയന്ന് ളാണ്ള്  ഄധിഔാരിഔള്  ഄതത് 

തകേശഭരണ സ്ഥാാനങ്ങസള ഄറിയിക്കുന്നുസണ്ടങ്കി ം ഄവരുസട വനിതാ ഗടഔ 

ാദ്ധതിയില്പ്പ  ഷീ ാാഡ് ാദ്ധതി ഈള്സപ്പടു ാ   വിമുകത ഔാണിക്കുന്നു.  

2. ഷീാാഡ് കാാ ള്ള സമമപഞമായ ാദ്ധതി നിലവി ള്ളകപ്പാള്  െില തകേശസൃയംഭരണ 

സ്ഥാാനങ്ങള്  നാാ്ഔി   ഡികഷായര്/നാാ്ഔി   സവന്റിംഖ് സമഷീ   എന്നിവയ്ക്കായി മാത്രം  

ഫണ്ട് വഔയിരു ി ചുമതല  െില സൃഔാരേ ഏജ സിഔള്ക്ക് നല്പ്പൄന്നു. ഇ 

ഏജ സിഔള്  നല്പ്പൄന്ന സാനിട്ടറി ാാുഔള്  ഗുണകമന്മ, ഫാര്മസൂട്ടിക്കല്പ്പ  

സപിസിഫികക്കഷ  , നിര്േിഷ്ട വലിപ്പം എന്നിങ്ങസനയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്  

ാാലിുള്ളവയല്ല.  പ്പം സവന്റിംഖ് സമഷീ , ഡികഷായര്  എന്നിവയുസട സമയിന്റന സ്  

നടക്കുന്നില്ല, വിദോര്ഥിഔള്ക്ക് ഄവകബാധ ക്ലാസ്് നല്പ്പൄന്നില്ല  തുടങ്ങിയ പ്ര്ങളങ്ങള്  

നിലനില്പ്പക്കുന്നുസവന്ന് മാകനജിംഖ് ഡയറക്ടര്  ഄറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ടാസത സാധന 

സാമമപഞിഔള്  GEM കാാര്ട്ടില്പ്പ  വഴി  വാങ്ങണസമന്നത് ഷീാാഡ് ാദ്ധതിയുസട നട ിപ്പിസന 

ബാധിക്കുന്നു. GEM കാാര്ട്ടല്പ്പ  വഴി വാ്ങുനന്നവയ്ക്ക് സമയിന്റന സ് ലഭേമാൄന്നില്ല എന്നും 

ടിണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വിദോര്ഥിനിഔളസട ര്െിതൃ ാരിാാലനം  എന്നത് രു സമഷി   

വാങ്ങി സ്ഥാാിക്കുന്നതു മാത്രമല്ല എന്ന ഄടിസ്ഥാന തതൃം ഈള്സക്കാണ്ടു് കവണം  ഷീാാഡ് 

ാദ്ധതി നടപ്പാകക്കണ്ടസതന്ന് മാകനജിംഖ് ഡയറക്ടര്  ഄറിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഇ 

സാഹെരേ ില്പ്പ   താസഴപ്പറയുന്ന നിര്കേശങ്ങള്  കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട 

ാരിഖണനയ്ക്ക് നല്പ്പഔിയിരിക്കുന്നു. 

(i) സംസ്ഥാനസ  ഔൗമാരക്കാരായ സാണ്ൄട്ടിഔളസട അകരാഖേ ാരിരക്ഷയും, 

ര്െിതൃവം മു നിര് ി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഷീാാഡ് ാദ്ധതി തകേശസൃയംഭരണ 

വൄപ്പിസന്റ ാദ്ധതി മാര്ഗകരകയില്പ്പ  മുടക്കം ടാസത നടക ണ്ട ാദ്ധതിഔളസട  

ാട്ടിഔയില്പ്പ  ഈള്സപ്പടു ണം. 

(ii) തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാാനങ്ങളസട ഔീഴിസല എല്ലാ സര്ക്കാര്/എയിഡഡ് 

ളാണ്ളഔളി ം  ഷീ ാാഡ് ാദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്  ഒകരാ സാമ്പ ിഔ 

വര്ഷ ികന്റയും  അരംഭ ില്പ്പ  തസന്ന കഔന്ദ്രീെത ഒര്ഡര്  തകേശസൃയംഭരണ 

വൄപ്പ്  വനിതാ വിഔസന കഔാര്പ്പകറഷസന ഏല്പ്പപ്പിക്കണം.  
 

4.126 എളവള്ളി  മപഞാമായത്ായ ് 
സര്ക്കാരിസന്റ 27.12.2022 സല DA1/552/2018/തസൃഭവ നമ്പര്  ഔത്തം ായത്ായ ് ഡയറക്ടറുസട 
13.12.2022 സല PAN/5088/20/J2(DP) നമ്പര്  ഔത്തം എളവള്ളി മപഞാമായത്ായ ് സസക്രട്ടറിയുസട 
26.09.2022 സല SC2/1784/22-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം (SRG /130/23, DA1/552/2018/തസൃഭവ). 
 

 

വിഷയം:- വീടു നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ഭൂമി വാങ്ങിയ ഗുണകഭാക്താവിന് ധനസഹായം 
നല്പ്പൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ് 

 

 വീടു വ്ക്കുളന്നതിന് ഭൂമി വാ്ങുനന്നതിന് ധനസഹായം നല്പ്പഔാനുള്ള 2015-16 സല 

ഗുണകഭാക്തൃ ലിസ്റ്റില്പ്പ  ാട്ടിഔജാതി വിഭാഖ ില്പ്പസപ്പട്ട ശ്രീമതി വിജയലമി, തി, കതര്ഹൗസ് എന്ന 

വേക്തി ഈള്സപ്പട്ടിരുന്നു. ശ്രീ ഖംഖാധര   എന്ന വേക്തിയുസട 1.214 അര്  ഭൂമിയാണ് വാങ്ങിയത്. 

എന്നാല്പ്പ  ഇ ഭൂമി കഡറൃ  ബാങ്കില്പ്പ  ഈള്സപ്പട്ടതാസണന്നും 2010-ല്പ്പ  നിയമ വിരുദ്ധമായി മണ്ണിട്ടു 

നിഔ ിയാതസണന്നും ഔസണ്ട ിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണുനീക്കം സെയ്ത് പൂര്വ സ്ഥിതിയിലാക്കണസമന്ന് 
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തൃശ്ശൂര്  RDO ഭൂഈടമസ്ഥസന ഄറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഄതിനാല്പ്പ  ഭൂമിയുസട വില ഭൂഈടമയായ 

ശ്രീ.ഖംഖാധരന് മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  നിന്നു നല്പ്പഔിയില്ല. എന്നാല്പ്പ  ഗുണകഭാക്താവായ ശ്രീമതി 

വിജയലമി, തി ഭൂഈടമയ്ക്ക് വില നല്പ്പഔി. ഄതിനാല്പ്പ  ധനസഹായം ശ്രീമതി വിജയലമി, തിക്ക് 

നല്പ്പഔണസമന്നാണ് ഗുണകഭാക്താവിസന്റ അവശേം. ആതികന്മല്പ്പ  സഡാൂട്ടി ഡയറക്ടര്  ഒഫ് 

ായത്ായ ്, റൂറല്പ്പ  ഡയറക്ടര്  എന്നിവരുസട റികപ്പാര്ട്ടിസന്റ ഄടിസ്ഥാന ില്പ്പ  

കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുസട തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച.്  
 

4.127 സാരുമാട്ടി മപഞാമായത്ായ ് 
ാാലക്കാട് ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 19.01.2023-സല ഔത്തം സാരുമാട്ടി മപഞാമായത്ായ ് 
ഭരണസമിതിയുസട 04.01.2023 സല (8)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം (SRG 398/23 – CC/879/22). 
 

 

വിഷയം:- ാട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖക്കാര്  വീടിനുമുഔളില്പ്പ  സൗകരാര്ജ പ്ലാന്റ് 
സ്ഥാാിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

 

  

സാരുമാട്ടി മപഞാമായത്ായ ് ാട്ടിഔവര്ഗ ൄടുംബങ്ങള്ക്കായി പുരുറം കസാളാര്  ാദ്ധതി 

നടപ്പാക്കുന്നു. ഄഞ്ചു ൄടുംബ ിന് 2 KW കശഷിയുള്ള Ongrid Solar Power Plant അണ് 

സ്ഥാാിക്കുന്നത്. മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ഄനര്ട്ടസനയാണ് ചുമതലസപ്പടുക സണ്ടസതങ്കി ം KSEB 

മുകകനയാണ് നടപ്പാക്കാ   ഈകേശിക്കുന്നത്. ആതു ഄനുസരിച്ചാണ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. 

എന്നാല്പ്പ  മാര്ഗകരകയില്പ്പ  ാറയും പ്രഔാരം ഄസനര്ട്ട് മുകകന തസന്ന നടപ്പാക്കാ   കപ്രാജക്ട് 

കഭദഖതി സെയ്യാ   ഈകേശിക്കുന്നു. സൗരകതജസ് എന്ന ാദ്ധതി പ്രഔാരം 40 ശതമാനം സബ്സിഡി 

ഄസനര്ട്ടില്പ്പ  നിന്നു ലഭിക്കും. ബാക്കിയുള്ള 60 ശതമാനം ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതമാണ്. ാട്ടിഔവര്ഗ   

വിഭാഖക്കാരായതിനാല്പ്പ  മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  നിന്ന് ഇ വിഹിതം നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി 

അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  
 

4.128  ൄറൃിുറം മപഞാമായത്ായ ്  
ബഹു. കഔാട്ടക്കല്പ്പ  എം.എല്പ്പ.എ.യുസട  23.01.2023-സല 6/2023/KTK നമ്പര്  ഔത്തം മലുറം ജില്ലാ 
പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുസട 17.02.2023-സല ഔത്തം ൄറൃിുറം മപഞാമായത്ായ ് സസക്രട്ടറിയുസട 
21.01.2023, 15.02.2023 എന്നീ തീയതിഔളിസല A2/100/23 –ാാാം നമ്പര്  ഔത്തം (SRG 246/23, 398/23 - 
CC - 137/23)  

 

വിഷയം:- 
 
 

ൄറൃിുറം  മപഞാമായത്ായ ിസല വിവിധ ൄടിസവള്ള ാദ്ധതിഔളസട 
നട ിപ്പ് സംബന്ധിച്ച ് 

മപഞാമ ായത്ായ ില്പ്പ  11 ൄടിസവള്ള ാദ്ധതിഔളസട മവദുതി ൊര്ജ് ൄടിശിഔ  

വരു ിയിരുന്നു. ആവ ഗുണകഭാക്തൃ സമിതിക്ക് മഔമാറിയിട്ടില്ല.  മവദുതി ൊര്ജും മറൄ 

നട ിപ്പ് സെലവം  മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  നിന്നും നല്പ്പഔിയത് സംബന്ധിച്ച ്  ഒഡിറൃ് 

ൄറിുള്ളതിനാല്പ്പ   തുടര്ന്നുള്ള സെലവ് മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  നിന്ന് നല്പ്പഔാ   ഔഴിയുന്നില്ല. 11 

ൄടിസവള്ള ാദ്ധതിയില്പ്പ  താസഴപ്പറയുന്ന  നാ  ാദ്ധതിഔള്ക്കാണ് ആനി ൄടിശിഔ ഈള്ളത്.  

 
 

കപ്രാ.നം: 155/23 ഄടങ്കല്പ്പ  5,00,000 രൂാ 
(റൃി.എസ്.ാി) 

കാര് പുരുറം ാദ്ധതി – KSEB ക്ക് തുഔ നല്പ്പഔല്പ്പ  
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ക്രമ 
നം 

ാദ്ധതിയുസട കാര് ൄടിശിഔ 

1 കാാലീസ് കസ്റ്റഷ   ൄടിസവള്ള  ാദ്ധതി  6,913 രൂാ 
2 മിച്ചഭൂമി  ൄടിസവള്ള ാദ്ധതി  366 രൂാ 
3 സഔാടിക്കുന്ന് ൄടിസവള്ള ാദ്ധതി  691 രൂാ  
4 മല്ലൂര്ക്കടവ് ൄടിസവള്ള ാദ്ധതി  1,01,478 രൂാ  

അസഔ 1,09,448 രൂാ  
 

ഇ തുഔ നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  8 ാമ്പ് 

ഒപ്പകററൃര്മാരുണ്ട്.  2022 മാര്ച്ച ് മുതല്പ്പ  2022 ജൂണ്  വസര 4 മാസസ   കവതനം ആവര്ക്ക്   

നല്പ്പഔാനുണ്ട്.  രാള്ക്ക് പ്രതിമാസം 12,200 രൂാ നിരക്കില്പ്പ  8 കാര്ക്ക്  നാ മാസസ  

കവതനമായ 3,90,400 രൂാ നല്പ്പഔാനും ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മപഞാമായത്ായ ിസല 

വിവിധ ൄടിസവള്ള ാദ്ധതിഔളസട ഄറൃൄറൃപ്പണി ആനിയും പൂര് ീഔരിച്ചിട്ടില്ലാ തിനാല്പ്പ  

മപഞാമായത്ായ ില്പ്പ  നിന്ന്  തസന്ന മവദുതി ൊര്ജ്, ാമ്പ് ഒപ്പകററൃറുസട കവതനം, മറൃ് 

സെലവഔള്  എന്നിവയും നല്പ്പഔാ   ഄനുമതി അവശേസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
  
 
 


