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നം.9/2016/എസ്.ആര്.ജി/സി.സി 

സംസ്ഥാനതല കഔാര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 18.01.17- ല്  നെന്ന  
കയാഖത്തിടെ നെപെി വിവരം 

 
കയാഖം രാവിടല 11.30 ന് ബഹു. തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പുമന്ത്രിയുടെ കേമ്പറില്  ആരംഭിച്ചു. 
ബഹു. മന്ത്രി കയാഖത്തില്  അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പടെടുത്തവരുടെ കപരുവിവരം 
അനുബന്ധമായി കേര്ത്തിരിന്നു..    

1. വാര്ഷിഔ പദ്ധ്തി അവകലാഔനം 
തകേശ സൃയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2016-17 വാര്ഷിഔ പദ്ധ്തി പുകരാഖതി 
അവകലാഔനം ടേയ്തു. 16.01.17 വരടയഉള്ള പുകരാഖതി താടഴ പറയും പ്രഔാരമാണ്. 

പദ്ധ്തി പുകരാഖതി ശതമാനം 

പദ്ധ്തി പുകരാഖതി ശതമാനം 
ക്രമ 

നം 

തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ 

ടപാതുവിഭാഖം എസ്.സി.
എസ്.പി. 

റ്റി.എസ്.
പി 

എഫ്.സി.
ഗ്രാെ 

കലാഔബാെ് 
വിഹിതം 

ആടഔ 

1 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
40.30 15.24 22.27 21.52 3.24 19.73 

2 കലാക്ക് 
പഞ്ചായതത് 

21.28 25.24 13.95 0.00 0.00 22.12 
3 ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത് 
21.27 16.42 20.74 0.00 0.00 19.77 

4 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
33.02 13.45 6.45 13.91 5.85 17.89 

5 കഔാര്പ്പകറഷ   
24.64 21.74 0.00 10.38 0.00 24.53 

ആടഔ 
31.65 17.43 19.73 17.42 3.60 22.38 

  
ക്രമ.നം തകേശഭരണ സ്ഥാപങ്ങൾ ശതമാനം 

കഔാര്പ്പകറഷനുഔൾ  

1 ടഔാല്ലം 
23.19 

2 കഔാഴികക്കാെ് 
19.55 

3 തൃശൂര് 
17.49 

4 ഔണ്ണൂര് 
17.3 

5 തിരുവനന്തപുരം 
17.07 

6 ടഔാച്ചി 
11.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ക്രമ.നം തകേശഭരണ സ്ഥാപങ്ങൾ ശതമാനം 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔൾ  

1 മലപ്പുറം 
29.96 

2 ഇടുക്കി 
29.84 

3 തിരുവനന്തപുരം 
26.98 

4 ഔാസര്കഖാഡ് 
25.83 

5 വയനാെ് 
25.45 

6 കഔാഴികക്കാെ് 
23.71 

7 പത്തനംതിട്ട 
23.4 

8 പാലക്കാെ് 
22.79 

9 ആലപ്പുഴ 
21.19 

10 ഔണ്ണൂര് 
17.37 

11 ടഔാല്ലം 
10.71 

12 കഔാട്ടയം 
9.68 

13 തൃശൂര് 
5.81 

14 എറണാൄളം 
4.74 
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ഏറ്റവം ടുതല് ടേലവ വരുത്തിയ 10 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിഔൾ 

  1 ഹരിപ്പാെ് 
49.66 

2 തൃക്കാക്കര 
43.75 

3 റ്റപ്പാലം 
40.95 

4 ഇരിട്ടി 
37.85 

5 ഔട്ടപ്പന 
37.78 

6 താനൂര് 
36.76 

7 ത്തുപ്പറമ്പ 
30.06 

8 ഫകറാക്ക് 
28.87 

9 മട്ടന്നൂര് 
28.58 

10 മലപ്പുറം 
28.14 

ഏറ്റവം ൄറവ്  ടേലവ വരുത്തിയ 10 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിഔൾ 
1 തലകേരി 

6.38 
2 ഈരാറ്റുകപട്ട 

7.32 
3 േങ്ങനാകേരി 

8.03 
4 മൂവാറ്റുപുഴ 

9.81 
5 കഔാട്ടയ്ക്കല് 

10.01 
6 അടൂര് 

10.05 
7 ഔല്പറ്റ 

10.77 
8 കേര്പ്പുളകേരി 

11.38 
9 തിരൂരങ്ങാെി 

12.01 
10 കഔാട്ടയം 

12.75 

ഏറ്റവം ടുതല് ടേലവ വരുത്തിയ 10 കലാക്ക് 
പഞ്ചായത്തുഔൾ 

  1 ടപരുമ്പെപ്പ് 
60.97 

2 ഔഞ്ഞിന്നുഴി 
49.94 

3 ടപരിന്തല്മണ്ണ 
48.41 

4 ൄ.മ്മല് 
48.4 

5 തളിപ്പറമ്പ 
45.43 

6 ടതാടുപുഴ 
43.49 

7 പുളിക്കീഴ് 
43.05 

8 പട്ടണക്കാെ് 
42.87 

9 ഇരിക്കൂര് 
42.11 

10 കദവിൄളം 
40.06 

ഏറ്റവം ൄറവ്  ടേലവ വരുത്തിയ 10 
കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുഔൾ 
1 മാനന്തവാെി 

2.5 
2 ഔല്പറ്റ 

2.65 
3 ഇരിട്ടി 

2.79 
4 മലമ്പുഴ 

3.62 
5 സുല്ത്താ  

ബകത്തരി 
4.81 

6 ശ്രീെഷ്ണപുരം 
5.71 

7 വാമനപുരം 
6.23 

8 വാഴന്നുളം 
6.25 

9 റ്റപ്പാലം 
7.26 

10 പനമരം 
7.67 

ഏറ്റവം ടുതല് ടേലവ വരുത്തിയ 10 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔൾ  

  1 ടവട്ടം 
53.89 

2 ടേമ്പികലാെ് 
52.29 

3 നാദാപുരം 
51.26 

4 മൂപ്പപ്പനാെ് 
50.48 

5 ഔീരാംമ്പാറ 
50.23 

6 ഔയ്യൂര് - േീകമനി 
49.65 

7 ടേറുവത്തൂര് 
49.39 

8 കഷാളയാര് 
48.75 

9 വിലയാപ്പള്ളി 
48.71 

10 ഔാവാലം 
48.59 

ഏറ്റവം ൄറവ്  ടേലവ വരുത്തിയ 10 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔൾ 
1 തലനാെ് 

3.74 
2 ഇസ്റ്റ് എകളരി 

3.91 
3 പാണാകഞ്ചരി 

5.26 
4 തിരുവമ്പാെി 

5.74 
5 മൂന്നിലവ് 

6.13 
6 പുത്തൂര് 

6.97 
7 ടഔാഴുവനാല് 

7.23 
8 മാള 

7.39 
9 കമലുഔാവ് 

8.01 
10 താമരകേരി 

8.16 
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2. ടപാതുവിഷയങ്ങൾ  
 

2.1 മാലിനയസംസ്കരണത്തിടെ ഭാഖമായി ഖാര്ഹിഔ ബകയാഖയാസ് നല്ൄന്നതിന് പല 
തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും 0.5m3 വിനു പഔരം 1.00m3 ആണ് നല്ൄന്നത്. 
ഇതിനനുസൃതമായി ശുേിതൃമിഷ   നല്ൄന്ന സസിഡിഡി തുഔയും വര്ദ്ധ്ിപ്പിച്ചു നല്ഔാ   
തീരുമാനിച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് ) 
2.2 സാകെതിഔ അനുമതി സംബന്ധിച്ച ് 28.12.16 ടല കഔാര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയിടല 
തീരുമാനം (കണ്ഡിഔ 2.21 (11) താടഴ പറയും പ്രഔാരം  കഭദഖതി ടേയ്യാ   തീരുമാനിച്ചു. 

 
2.2.1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔളിലും കഔാര്പ്പകറഷനുഔളിലും അസ്സി.എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീ 

യര്മാകരാ  എക്സിഔുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്മാകരാ ആടരെിലും രാൾ  മാത്രം ഉള്ള 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിഔളിലും സാകെതിഔ അനുമതി 3.1.2016 ടല തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 
േീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ DB3-6512 (c) /2013/CE/തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് സര്ന്നുലര്  
പ്രഔാരം ഈ വര്ഷകത്തക്്ക നല്ഔാവന്നതാണ്. മറ്റു തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്്ക 
28.12.16 ടല കഔാര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി തീരുമാനം ബാധഔമായിരിന്നും. സാകെതിഔ 
അനുമതി നല്ൄന്നതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്, സൂപ്രണ്ിംഖ് 
എഞ്ചിനീയര്, എക്സി. എഞ്ചിനീയര്  എന്നിവരുടെ കജാലിഭാരം ൄറയ്ക്കുന്നതിന് ബദല്  
സംവിധാനം പുതിയ മാര്ഗകരകയില്  ഉൾടപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്കേശം േീഫ് 
എഞ്ചിനീയര് , അടുത്ത കഔാര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിന്നു മുമ്പ് നല്ഔണം. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് ) 

2.3 18.03.2016 – ടല 1278/2016/തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ഉത്തരവപ്രഔാരം തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഔമ്പൂട്ടര്, ഇലകരാണിഔ് അധിഷ്ഠിത ഉപഔരണങ്ങളുടെ പര്കേയ്സ്, 
ഇ സ്റ്റകലഷ , റിപ്പയറിംഖ്, ആനൃല്ടമയിെന സ് കഔാണ്ട്രാക്ട് എന് എന്നിവ ഐ.ടഔ.എം 
ടന ചുമതലടപ്പടുത്തിയിരു.. എന്നാല്  ഇതനുസരിച്ച ്നെപെി ക്രമങ്ങൾ  പൂര്ത്തിയാഔാ 
ത്തതിനാല്  സര്ക്കാര്  സ്പഷ്ടീഔരണം ലഭിന്നും വടര ടെണ്ര്  വിളിച്ച ് ഔമ്പൂട്ടറും 
അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും വാങ്ങാവന്നതാണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.ബി) വൄപ്പ് ) 
2.4 17.08.16-ടല 2464/16 തകേശസൃയംഭരണ ഉത്തരവനുസരിച്ചു പട്ടിഔജാതി 
വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ട ബിരുദവിദയാര്ഥിഔൾന്നും കപാളിടെക്നിഔ് വിദയാര്ഥിഔൾന്നും െി 
ലാപ് കൊപ് നല്ഔാ   അനുമതി നല്ഔിയിരു.. ഇതില്  പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖത്തിടല 
വിദയാര്ഥിഔടള െി ഉൾടപ്പടുത്താ   തീരുമാനിച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് ) 

 

2.5 11.01.2016 ടല 4/2016/ തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ഉത്തരവപ്രഔാരം കപാത്തുൄട്ടിഔടള 

നല്ൄകമ്പാൾ  18 മാസടമെിലും പ്രായമുള്ളതായിരിക്കണം എ. നിബന്ധനയുണ്്. 6-8 

മാസം വടര പ്രായമായവയ്ക്കും നിലവിടല സസിഡിഡി നല്ഔാ   തീരുമാനിച്ചു.  

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് 
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2.6 ടപാതുമരാമത്ത് പ്രവര്ത്തിഔൾക്ക് സിഡ്കഔാ മുകകന ൊര്വാങ്ങുന്ന്നതു സംബന്ധിച്ച ്

28.12.16 ടല കഔാര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി തീരുമാനം പുനപരികശാധിക്കണടമന്ന് 

ജനപ്രതിനിധിഔളും  സിഡ്കഔാജനറല്  മാകനജരും ആവശയടപ്പട്ടിരു.. ഇതു 

തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് പ്രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറി വിശദമായി പരികശാധിച്ച ് 

റികപ്പാര്ട്ടിടെ അെിസ്ഥാനത്തില്  പിന്നീടു തീരുമാനടമടുക്കാടമന്ന് നിശ്ചയിച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് ) 

2.7 പദ്ധ്തി പുകരാഖതി സംബന്ധിച്ച ് ഐ.ടഔ.എം. പ്പസറ്റില്  താടഴ പറയുന്ന 

അപാഔതഔൾ  പരിഹരിച്ച ്ഏഔീെത രീതിയിലാക്കണം. 

  i  തകേശ സൃയംഭരണ വൄപ്പിടെ പ്പസറ്റില്  പദ്ധ്തി പുകരാഖതി ഔാണിന്നുന്നത് 2016    – 

17 ടല ബഡ്ജറ്റ് തുഔയുടെ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ് (അനുബന്ധം IV പ്രഔാരം)  

    ii  സുകലക പ്പസറ്റില്  പദ്ധ്തി പുകരാഖതി ആടഔ പദ്ധ്തി അെെലിടെ (ബഡ്ജറ്റ്  തുഔ + 

സ്പില്  ഒവര്  തുഔ) അെിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പദ്ധ്തി അവകലാഔനത്തിനായി നല് ൄ ന്ന 

റികപ്പാര്ട്ട് ഏഔീഔരിക്കണം. 

(നെപെി: ഇ ഫര്കമഷ   കഔരള മിഷ  ) 

 

2.8 വീടു നിര്മ്മാണത്തിന് തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തില്  നി. സഹായം സൃീഔരിച്ചവര്ക്ക് 

പിന്നീെ് അറ്റൄറ്റപ്പണികക്കാ നവീഔരണത്തികനാ സഹായം നല്ൄന്നതിനു വീടം 

പരിഖണിന്നുന്നതിന് 12 വര്ഷം ഔഴിയണം. ഇത് 8 വര്ഷമായി ൄറയ്ക്കാ   തീരുമാനിച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 

 

2.9 പട്ടിഔജാതി വിഭാഖക്കാര്ക്ക് വീടുവയ്ക്കാ   സ്ഥലം വാങ്ങുന്ന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളിലും 

മുനിസിപ്പാലിറ്റിഔളിലും കഔാര്പ്പകറഷനിലും നല്ഔാവന്ന ധനസഹായം യഥാക്രമം 1.5 

ലക്ഷം (3 ടസെ് ) 2.00 ലക്ഷം (2 ടസെ് ) 3.00 ലക്ഷം (1.5 ടസെ് ) രൂപ വീതമാണ്. 

എന്നാല്  പട്ടിഔജാതി വിഔസന വൄപ്പു മുകകന ഇത് യഥാക്രമം 3.75 ലക്ഷം (5 ടസെ് ) 

4.50 ലക്ഷം (3 ടസെ് ) 6.00 ലക്ഷം (3 ടസെ് ) വീതമാണ്. ഇത് എസ്.സി. ഡിപ്പാര്ട്ട്ടമെ് 

കററ്റില്  ഏഔീഔരിക്കാ   തീരുമാനിച്ചു. എന്നാല്  സ്ഥലം ൄറവാണ് വാങ്ങുന്ന്നടതെില്  

അതിന് അനുപാതിഔമായി തുഔ ൄറവ ടേയ്യം. നിശ്ചയിച്ചിരിന്നുന്നതികനക്കാൾ  ടുതല്  

സ്ഥലം വാങ്ങാവന്നതാണ്. എന്നാല്  ധനസഹായ പരിധി മുഔളില്  പറഞ്ഞ 

പ്രഔാരമായിരിന്നും. ആധാര പ്രഔാരമുള്ള വിലയില്  പരിമിതടപ്പടുത്തിയായിരിന്നും 

ധനസഹായം നല്ൄന്നത്.  
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2.10 ജില്ലയില്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കവണ്ി പരിശീലന പരിപാെിഔളുടെ 

ഏകഔാപനം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും പരിശീലനത്തിനാവശയമായ സഹായങ്ങൾ  

നല്ൄന്നതിനും പരിശീലനങ്ങൾ  ഔാരയക്ഷമമായി നെ.കവാടയന്ന് പരികശാധി 

ന്നുന്നതിനും ജില്ലാ പരിശീലന ഉപകദശഔ താടഴ പറയുന്ന ഗെനകയാടുെി 

രൂപീഔരിക്കാ   തീരുമാനിച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 

 ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി ടേയര്മാ     - അദ്ധ്യക്ഷ   

 ജില്ലാ ഔളക്ട് എനര്        - ടസക്രട്ടറി 
 ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസര്      - ഔണ്ട്വീനര്  
 നഖരഔാരയകമകലാ കജായിെ് ഡയറക്ട് എനര്    - അംഖം 
 പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ട് എനര്     - അംഖം 
 അസി. ടഡവലപ്ടമെ് ഔമ്മീഷണര്     - അംഖം 
 ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയിടല സര്ക്കാര്  കനാമിനി  - അംഖം 
 ഔില ഡയറക്ട് എനര്  നിര്കേശിന്നുന്ന രു വിദധന    - അംഖം 
           (നെപെി – ജില്ലാ ഔളക്ട് എനര്മാര് ) 
 

2.11   ഔരാറുഔാര്ക്ക് ടസഔൂരിറ്റി ടഡകപ്പാസിറ്റായി EMD സൃീഔരിന്നുന്നതിന്  കനരിട്ട് തുഔ നല്ഔാ   
ഔഴിയാത്തതു ഔാരണം  മറ്റ് ബാെില്  നി.ം ഡി.ഡി.യാകയാ  ഒണ്ട്പ്പല നാകയാ  തുഔ 
പ്പഔമാറുന്നതിനുള്ള അനുമതി സംബന്ധിച്ച ് നെപെിടയടുക്കാ   ധനഔാരയവൄപ്പിനു 
ശുപാര്ശടേയ്യാ   തീരുമാനിച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് ) 

 
2.12  ഏതാനും തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്  കനാണ്ട്  ബാെിംഖ്  രഷറി  ആയതിനാല്  

കപടെെിന്  നിലവില്  തെസ്സം പരിഹരിന്നുന്നതിന് എത്ര കനാണ്ട്  ബാെിംഖ് രഷറി ഉണ്് എന്ന് 
പരികശാധിച്ച ്റികപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാക്കാ   തീരുമാനിച്ചു. 

           (നെപെി – ധനഔാരയ വൄപ്പ് )  

2.13   എല്ലാ ദിവസടത്തയും പദ്ധ്തിപുകരാഖതി െതയമായി സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കബാര്ഡിടെ 
പ്ലാ   കസ്പസ് ടസെറില്  അപ്കഡറ്റ് ടേയ്യണം. രഷറിഔളുമായി ലിങ്കുടേയ്യാ   
താമസമുടണ്െില്  തല്ക്കാലകത്തക്ക് ബദല്  സംവിധാനം സൃീഔരിക്കണം. 

(നെപെി - എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട് എനര്, ഐ.ടഔ.എം) 
 
2.14 പദ്ധ്തി പുകരാഖതിയില്  പുറഔില്  നില്ന്നുന്ന തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധ്തി 
നിര്വഹണം പ്രകതയഔമായി ജില്ലാ തലത്തില്  അവകലാഔനം ടേയ്യണം. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് ) 

 
2.14.1 ജില്ലാ ശരാശരികയക്കാൾ  ൄറഞ്ഞ പുകരാഖതി ഉള്ള  തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുകരാഖതി 

ജില്ലാ ഔളക്ട് എനര്  District Planning Officer, Deputy Director Panchayath, Joint Director നഖരഔാരയ 
വൄപ്പ് കജായിെ് ഡയറക്ട് എനര്  എന്നിവര്  കേര്ന്ന് പ്രകതയഔമായി ഒകരാ ആിലുയിലും അവകലാഔനം 
നെത്തണം. 
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2.14.2 സംസ്ഥാനതല ശരാശരിയിലും ൄറവള്ള തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടള പ്രകതയഔമായി 
പട്ടിഔടപ്പടുത്തി ബന്ധടപ്പട്ട വൄപ്പു കമധാവിഔൾ  അവകലാഔനം ടേയ്തു പ്രശ്നങ്ങൾ  പ്രകതയഔമായി 
പരിഹരിക്കണം. 

2.15 ബഹു. മുകയമന്ത്രിയുടെ 18.01.17 ടല അവകലാഔന കയാഖത്തിടല തീരുമാന പ്രഔാരം അടുത്ത 
വര്ഷം മുതല്  ഒകരാ മാസവം വരുകത്തണ് പദ്ധ്തി ടേലവ് െതയമായി അതതുമാസം വരുത്തി 
ക്രമാനുഖതമായ പുകരാഖതി പ്പഔവരിക്കണം. ഇതിനായി പ്രകതയഔമായ നിര്കേശം പിന്നീെ് 
നല്ൄന്നതായിരിന്നും. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് ) 

2.16 വൃദ്ധ്കക്ഷമം, ശിശുകക്ഷമം, വനിതാഗെഔപദ്ധ്തി കപാലുള്ള പ്രകതയഔ  പദ്ധ്തിഔളാല്  
നൂതനമായ കപ്രാജക്ടുഔൾ  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ  തയ്യാറാക്കണം. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് ) 

2.17 2016 – 17 ല്  അധിഔ ധനസഹായം ഉപകയാഖിച്ച ്ആധുനിഔ ശ്മശാനം, അറവശാല എന്നിവ 
നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് േില തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ  സംസ്ഥാന ആസുത്രണ കബാര്ഡിന് 
കപ്രാജക്ടുഔൾ  സമര്പ്പിച്ചിരു.. എന്നാല്  തകേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇപ്രഔാരം 
അധിഔസഹായം നല്ൄന്നില്ലാത്ത സാഹേരയത്തില്  ഇവ KIFB മുകകന നെപ്പാന്നുന്നതിന് 
കപ്രാജക്ടുഔൾ  സംസ്ഥാന ശുേിതൃമിഷന് നല്കഔണ്താണ്.  

(നെപെി- േീഫ് ഡി ടസ രപ്പലസ്ഡ് പ്ലാനിംഖ് ഡിവിഷ  ) 
 
2.18 തകേശ സൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വസ്തുനിൄതി ൄെിേിഔ പിഴപലിശ ൊടത 

അെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഔാലാവധി 31.03.2017 വടര നീട്ടി നല്ൄന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.  
 
3. പ്രകതയഔവിഷയങ്ങൾ  
 
3.1 പാറകത്താെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 21.12.16 ടല എ3-7819/16-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
14.10.16 ടല Vl (ll) -ാാാം നമ്പര്തീരുമാനവം 

വാര്ഷിഔ പദ്ധ്തിയിലുള്ള “ജലകസേന പമ്പ് ടസറ്റ് വിതരണം” എന്ന കപ്രാജക്്ട് എന   വയക്തിഖത 
ആനുലയം ആയിനാല്  പ്രകതയഔ അനുമതി സംബന്ധിച്ച.്  

തീരുമാനം –  അനുമതി നിരസിച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

3.2 എെരികക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 23.12.16 ടല എ2-1728/16(2)-ാാാം   നമ്പര്  
ഔത്തും 22.12.16 ടല 10-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം. 

വാര്ഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  ഭവനനിര്മ്മാണത്തിന് ആടഔ 3,22,800/- രൂപ (രട 
കപ്രാജക്ടുളിലായി) വഔയിരുത്തിയിട്ടുണ്്. ഇകതകപാടല 2015-16 ലും ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് 
ധനഔാരയഔമ്മീഷ   ഗ്രാ റ് ഉൾടപ്പടുത്തിയിരു.. അവ സ്പില്  ഒവറായി തുെരു.ണ്്.  
പുതിയ മാര്ഗകരക പ്രഔാരം ധനഔാരയ ഔമ്മീഷ   ഗ്രാ റ് ഭവനനിര്മ്മാണത്തിന് 
ഉപകയാഖിക്കാ   പാെില്ലാത്തതിനാല്  പ്രകതയഔ അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം – 1. സ്പില്ഒവര്  കപ്രാജക്ട് എനിനു മാത്രം ധനഔാരയഔമ്മീഷ   ഗ്രാെ് ഉപകയാഖിക്കാ   
പ്രകതയഔ അനുമതി നല്ൄ.. പുതിയ കപ്രാജക്ട് എനിന് ധനഔാരയഔമ്മീഷ   ഗ്രാെ് 
ഉപകയാഖി ക്കാവന്നതല്ല. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
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3.3 ൄളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 27.12.16 ടല എ5-1627/2016-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്ത്. 

വിദയാര്ഥിഔൾക്ക് ഔലാമം, രം, വിജയിഔൾക്ക് ഔയാഷ് അവാര്ഡ്, കരാഫി, റിപ്പബ്ളിഔ് 
ദിനാകഗാഷ യാത്ര തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് 1.00 ലക്ഷം രൂപ തനതു ഫടവച്ച ് അംഖീഔരിച്ചിരു.. 
മാര്ഗകരക പ്രഔാരമല്ലാത്തിനാല്  പ്രകതയഔ അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം - 1.) ഈ വര്ഷകത്തക്ക് പ്രകതയഔ അനുമതി നല്ൄ.. അടുത്ത വര്ഷം മുതല്  
ഔയാഷ് അവാര്ഡ് നല്ൄന്നത് കസ്പാണ്ട്സര്ഷിപ്പിടെടെ ആയിരിക്കണം.  

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

3.4 ടനന്മണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 10.11.2016 ടല ഔത്തും 07.10.16 ടല 11-ാാാം 
നമ്പര്  തീരുമാനവം. 

മണലിപ്പുഴയിടല ജലവിതാനം നിയന്ത്രിന്നുന്നതിന് പുഴയിടല ഒെ േിറ റലേകലറ്റര്  
ഉയര്ത്തുഔയും താതുകയുംഔയും ടേയ്യന്നതിനു ജലകസേന വൄപ്പിനു  ഫണ്ില്ലാടത വന്നകപ്പാൾ  
പ്രസിഡെ് വയക്തിപരമായി ടേലവഴിച്ച 10,000/- രൂപ തിരിടഔ നല്ൄന്നതിന് തനതുഫട 
ഉപകയാഖിക്കാ   അനുമതി ആവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. 
തീരുമാനം –  ഇറികഖഷ   വൄപ്പ് എഞ്ചിനീയറുടെ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിടെയും  
ടവൌച്ചറിടെയും അെിസ്ഥാനത്തില്  തുഔ നല്ഔാ   അനുമതി നല്ൄ..  

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

3.5 പാറകത്താെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 21.12.16 ടല എ3-7819/16-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തും 14.10.16 ടല Vl (10)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം 
കഗ്രാബാഖിന് 60 രൂപ സസിഡിഡി നല്ൄന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 
തീരുമാനം – കഔാര്ഡികനഷ ഔമ്മിറ്റിയുടെ 28.12.16 ടല തീരുമാനം (കണ്ഡിഔ 2.9) 
ബാധഔമാണ്. 
  

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

 
3.6 സിഡ്കഔാ മാകനജിംഖ് ഡയറക്ട് എനറുടെ 21.12.16 ടല  SIDCO/MKTG/ജനറല്     16-17-ാാാം 

നമ്പര്  ഔത്ത്. 
സിഡ്കഔായ്ക്ക് നിലവില്  ഉരുക്ക്, തെിയുല്പ്പന്നങ്ങൾക്ക് കററ്റ് കഔാണ്ട്രാക്്റ്റ് ഉണ ഉണ്്. മറ്റ് 
ഉല്പന്നങ്ങൾ  വാങ്ങുന്ന്നതിനും തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം –  ടപാതു തീരുമാനം കണ്ഡിഔ 2.6 ബാധഔമാണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് ) 
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3.7 ടപരുവന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 05.12.16 ടല എ4-551/16-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്ത്. 

2012-13 വര്ഷം മാലിനയസംസ്കരണത്തിടെ ഭാഖമായി ഖാര്ഹിഔ ബകയാഖയാസ് പ്ലാെ് 
സ്ഥാപിച്ചതില്  ശുേിതൃമിഷ   വിഹിതം ലഭയമാൄന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
തീരുമാനം – ശുേിതൃമിഷ   ഡയറക്ട് എനര്  അറിയിച്ചതനുസരിച്ച ് തുഔ നല്ഔാ   

തീരുമാനിച്ചു.  

      (നെപെി എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട് എനര്, ശുേിതൃമിഷ  ) 

3.8 ടപരിന്തല്മണ്ണ മുനിസിപ്പല്  ടേയര്മാടെ P1-1056/16-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത്. 

ഔര്ഷഔര്ക്ക് സസിഡിഡി നല്ൄന്നതിന് താടഴപ്പറയുന്നവയ്ക്ക് അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

(i) ഔര്ഷഔര്  സൃന്തമായി ഉല്പാദിപ്പിന്നുന്നകതാ വാങ്ങി ഉപകയാഖിന്നുന്നകതാ ആയ 
പ്പജവവളത്തിന് സസിഡിഡി ബാങ്കുവഴി നല്ഔല്  

(ii) ടേറുഔിെ ഔര്ഷഔര്ന്നുെി സസിഡിഡി നല് ഔല്  

(iii) പച്ചക്കറിപ്പതഔൾ, പച്ചക്കറിവിത്തുഔൾ  എന്നിവയ്ക്ക് 100% സസിഡിഡി നല്ഔല്  
തീരുമാനം   

(i) സൃന്തമായി ഉല്പാദിപ്പിന്നുന്ന പ്പജവവളത്തിനു സസിഡിഡി നല്ഔാവന്നതല്ല. 
സസിഡിഡി പണം ബാെ് വഴി നല്ഔാ   28-12-16-ടല കഔാര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി 
പ്രഔാരം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്്. 

(ii), (iii) ഇവ അനുവദിന്നുന്നതിന് 01-12-16, 28-12-16 എന്നീ ദിവസങ്ങളില്  െിയ 
കഔാര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി അംഖീഔാരം നല്ഔിയിട്ടുണ്്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

3.9 ടപരിന്തല്മണ്ണ മുനിസിപ്പല്  ടേയര്മാടെ 22-12-16-ടല ഔത്ത് 

 ഔിണര്  റീോര്ജ് ടേയ്യന്നതിന് ഏജ സിടയ ഏല്പിക്കാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :-  ശുേിതൃമിഷ  / സി.ആര്.ഡി.എം ടെ സാകെതിഔ ഉപകദശം കതെി പദ്ധ്തി 
നെപ്പാക്കാം. ഏജ സിടയ ഏല്പ്പിന്നുഔയാടണെില്  ടെണ്ര്  ടേയ്യണം.  

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് 

3.10 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 20-12-2016-ടല A4-3929-16-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്ത്. 

പട്ടിഔജാതി സകെതങ്ങളില്  കസാളാര്  സ്ട്രീറ്റ് പ്പലറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്  എന്ന കപ്രാജക്ട് എനിന് 
അംഖീഔാരം സംബന്ധിച്ച ്

തീരുമാനം - പ്പവദുതീഔരിക്കാത്ത പട്ടിഔജാതി സകെതങ്ങളില്  ആദയം കസാളാര്  സ്ട്രീറ്റ് 
പ്പലറ്റ് സ്ഥാപിച്ചതിനുകശഷകമ മറ്റു സകെതങ്ങളില്  സ്ട്രീറ്റ് പ്പലറ്റ് സ്ഥാപിക്കാവൂ എന്ന 
നിബന്ധനകയാടെ അനുമതി നല്ൄ.. 

      (നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ3) വൄപ്പ് ) 
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3.11 ഔണ്ണൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 17.10.2016-ടല E1-3371-16-ാാാം നമ്പര്ഔത്ത് 

സ്കൂളുഔളില്  പ്പജവപച്ചക്കറി െഷികത്താട്ടം, ബകയാഖയാസ് പ്ലാെ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള രട 
കപ്രാജക്ടുഔളുടെ  അംഖീഔാരം സംബന്ധിച്ച.് 

(I) വാര്ഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  വിദയാലയങ്ങളില്  പ്പജവപച്ചക്കറികത്താട്ടം, ഓഷധകത്താട്ടം, 
വനവത്ഔരണം എന്ന കപ്രാജക്ട് എന് വിദയാഭയാസ കമകലയില്  അല്ലാത്തതിനാല്  
നിര്വഹണം നെത്താ   പ്രകതയഔ അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

(II) വാര്ഷിഔ പദ്ധ്യില്  വിദയാലയങ്ങളില്  ബകയാഖയാസ് പ്ലാെ് സ്ഥാപിക്കാ   
അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം :-  െഷി ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ട് എനടറ നിര്വഹണ ഉകദയാഖസ്ഥനാക്കിടക്കാണ്് രട 
കപ്രാജക്ടുഔളും നിര്വഹണം നെത്താ   അനുമതി നല്ൄ..  

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 

3.12 ആലകക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 15-12-2016-ടല എ1-2534/16-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തും 07.11.2016 ടല V-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം. 

2012-13 വര്ഷം ടറയ്ഡ്കഔാ മുകകന നല്ഔിയ ബകയാഖയാസ് പ്ലാെിടെ ശുേിതൃമിഷ   
വിഹിതമായ 2,11,483 രൂപ പലിശയും കഔാെതി ടേലവമെക്കം നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം –  ശുേിതൃമിഷ   എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട് എനര്  അറിയിച്ചതനുസരിച്ച ് പലിശയും 
കഔാെതി ടേലവടമാഴിച്ചുള്ള തുഔ നല്ഔാ   തീരുമാനിച്ചു. 

(നെപെി എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട് എനര്, ശുേിതൃമിഷ  ) 

3.13 അരീകക്കാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 07.11.2016 ടല ഔത്ത്. 

പട്ടിഔജാതി സകെതങ്ങളില്  ഭവന സുരക്ഷയ്ക്കായി 13 എസ്.സി.എസ്.പി കപ്രാജക്ടു 
ഔളിലായി കഔാളനിഔളിടല വീടും ഭൂമിയും പ്രകതയഔം അതിര് ടഔട്ടി സംരക്ഷിന്നുന്നതിന് 
അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം – ടതാഴിലുറപ്പു പദ്ധ്തിയുമായി സംകയാജിപ്പിച്ചു നെത്തണടമന്ന നിബന്ധന 
കയാടെ അനുമതി നല്ൄ..   

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 

3.14 കഔാഴികക്കാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 21.06.16 ടല ഔത്ത്.  

കഔാഴികക്കാെ് സ്കില്  ടഡവലപ്ടമെ് ടസെറിന് വര്ഷം കതാറും ഗ്രാെ് നല്ൄന്നതു 
സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം –  ജില്ലാപഞ്ചായത്തിടെ പൂര്ണ്ണനിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനമായതിനാല്  
കപ്രാജക്ട് എന് തയ്യാറാക്കി ഡി.പി.സിയുടെ അംഖീഔാരകത്താടെ 10 ലക്ഷം രൂപ ഈ 
വര്ഷകത്തക്ക് നല്ഔാ   അനുമതി നല്ൄ.. വരുംവര് ഷങ്ങളില്  നെന്നുന്ന 
പരിശീലനപരിപാെിഔൾക്ക് കപ്രാജക്ട് എന് തയ്യാറാക്കി ഫണ്് വഔയിരുത്താവന്നതാണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
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3.15 കഔാഴികക്കാടു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 07.01.2017-ടല ഔത്ത്. 

 കഔാ ഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയുടെ 28.12.16 ടല കയാഖത്തില്  സാകെതിഔ അനുമതി 
നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച ്എടുത്ത തീരുമാനം (കണ്ഡിഔ 2.21(ll) റദ്ദുടേയ്യണടമ.ം 3.11.16 
ടല തകേശസൃയം ഭരണവൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ സര്ന്നുലറിടല സ്ഥിതി 
തുെരണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം – ടപാതു തീരുമാനം കണ്ഡിഔ 2.2 ബാധഔമാണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

3.16 കഔാഴികക്കാടു മുനിസിപ്പല്  കഔാര്പ്പകറഷ   ടസക്രട്ടറിയുടെ 24.10.16 ടല P1/98911/16ാാാം 
നമ്പര്  ഔത്ത്. (LSGD-DA1/429/2016-LSGD) 

18.03.16 ടല ഉത്തരവപ്രഔാരം തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഔമ്പൂട്ടറും അനുബന്ധ 
സാധനങ്ങളും വാങ്ങല്, ഇ സ്റ്റകലഷ , റിപ്പയറിംഖ് ഇവ IKM – ടനയാണ് 
ചുമതലടപ്പടുത്തിയിരിന്നുന്നത്. ഇതികന്മലുള്ള സ്പഷ്ടീഔരണം സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം  –  ടപാതു തീരുമാനം കണ്ഡിഔ 2.3 ബാധഔമാണ്.  

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.ബി) വൄപ്പ് ) 

3.17 ഔല്പ്പറ്റ കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ ഔത്ത് (22.11.16) 
ഡി.പി.സി അംഖീഔരിക്കാത്ത അെണവാെി ൄട്ടിഔൾക്ക് കബബി ടബഡ് നല്ൄന്നതിനുള്ള 
അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

 
തീരുമാനം –  പ്രകതയഔ അനുമതി നല്ൄ..  

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് ) 

 
3.18 ഔെപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 17.10.16 ടല ഔത്ത്. 

നിരാലംബരായ നായാെി വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ട 4 ൄടുംബങ്ങളില്  2 ൄടുംബത്തിന് പുതിയവീടും 
2 ൄടുംബത്തിന് വീെ് അറ്റൄറ്റപ്പണിയും PWD/ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ സിയുടെ എസ്റ്റികമറ്റ് 
പ്രഔാരം നെത്തുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 തീരുമാനം –  വീടുനിര്മ്മാണത്തിനു 4.00 ലക്ഷം രൂപ എന്ന പരിധിന്നു വികധയമായി 
അനുമതി നല്ൄ.. വീടു നിര്മ്മിച്ചു നല്ഔണം. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 

3.19 മെിപ്പക്കപാലികയറ്റീവ് ടഔയര്  ടസാപ്പസറ്റി പ്രസിഡെിടെ 10.01.17 ടല ഔത്ത് 

പാലികയറ്റീവ്  ടഔയര്  ടസാപ്പസറ്റിക്ക് ആവശയമായ മരുന്ന് നീതി ടമഡിക്കല്  കസ്റ്റാറില്  
നിന്്ന വാങ്ങാനുള്ള അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം  –  മരുന്ന് ഔാരുണയയില്  നി.തടന്ന വാകങ്ങണ്താണ്. അതിനായി 
കരാഖിഔളുടെ എണ്ണവം അതിനനുസരിച്ച ് മരുന്നിടെ ആവശയവം കനരടത്ത 
അറിയിക്കണം. എന്നാല്  അതയാവശയ ഗട്ടത്തില്  മാത്രം മരുന്ന് നീതി കസ്റ്റാറില്  നി. 
വാങ്ങാ   അനുമതി നല്ൄ..  

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 



11 
 

3.20 ോവക്കാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 29.12.16 ടല ഔത്ത് 

വാര്ഷിഔപദ്ധ്തിയിടല കപ്രാജക്ടുഔളായ 1. പപ്പെനിര്മ്മാണ റ്ണിറ്റിന് ധനസഹായം. 2. 
ഖാര്ടമെ് നിര്മ്മാണ റ്ണിറ്റിന് ധനസഹായം 3. ടതാഴിലുറപ്്പ ടതാഴിലാളിഔൾക്്ക 
നിര്മ്മാണ സാമഗ്രിഔളുടെ ഉല്പാദനറ്ണിറ്റ് 4. വാഴെഷി വയാപനം, ഗ്രൂപ്പ് പച്ചക്കറി െഷി 
എന്നിവയ്ക്ക്  ലേണകഭാക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില്  നിന്ന് ലഭയമാഔാ   താമസിന്നു.. 
അതിനാല്  കഗ്രഡിംഖ് ഔഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പുഔടള കനരിട്ട് ക്ഷണിച്ച ് കപ്രാജക്ടുഔൾ  നെപ്പാക്കാ   
അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം –  1) ലേണകഭാക്തൃലിസ്റ്റ് ലഭയമാക്കിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില്  പദ്ധ്തി 
നെപ്പാക്കണം. 

2) റ്ണിറ്റെിസ്ഥാനത്തില്  ഉള്ളവയാടണെില്  ൄടുംബശ്രീ റ്ണിറ്റുഔൾ  
മുകകന നെപ്പാക്കാവന്നതാണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് ) 

3.21 മാകവലിക്കര – താമരന്നുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 30.12.16 ടല ഔത്ത്. 

നഷ്ടത്തില്  പ്രവര്ത്തിന്നുന്ന പട്ടിഔജാതി സഹഔരണ സംഗത്തിന് കസാഡാ കമക്കിംഖ് 
റ്ണിറ്റിന് ധനസഹായം നല്ൄന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം –  1) പ്രകതയഔ അനുമതി നല്ൄ..  

2) ടസാപ്പസറ്റി ലാഭത്തിലാക്കാ   സമഗ്ര കപ്രാജക്ട് എന് തയ്യാറാന്നുന്നത് 
പരിഖണിക്കണം. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ്) 

3.22 മകഞ്ചരി നഖരസഭാ ടേയര്കപഴ്സടെ  10.01.2017-ടല  ഔത്ത് 

ഈ വര്ഷം ഉല്പാദന കമകലയില് വഔയിരുത്തിയിരുന്ന  (വനിതാ ഗെഔ പദ്ധ്തിയിലും  
ഉൾടപ്പട്ടിരിന്നുന്ന) തുഔയില് നിന്ന് 50.00 ലക്ഷം രൂപ മറ്റു കമകലയികലയ്ക്ക് (വീെ്, വീെ് 
റിപ്പയറിംഖ് ) വഔമാറ്റാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം –  അനുമതി നിരസിന്നു.. രിക്കല്  അനുമതി നിരസിച്ചവ വീടം  
അകതകപാടല അഖീഔാരത്തിനു സമര്പ്പിന്നുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഔമ്മിറ്റി നിരീക്ഷിച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 

 

3.23 ശ്രീെഷ്ണപുരം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ  10.01.2017-ടല ഔത്ത്  

ഔരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല ടഹല   ടഔല്ലര്  സ്മമാരഔ അന്ധ വിദയാലയത്തിന്  
ടെയി  ലിപികയാടെയുള്ള ഔമ്പൂട്ടര് നല്ൄന്നതിനുള്ള അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

തീരുമാനം –  പ്രകതയഔ അനുമതി നല്ൄ.. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് ) 
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3.24 എെപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 10.01.17 ടല ഔത്ത്. 

PHC കയാടു  കേര്ന്ന ലാബില്  ദിവസകവതനാെിസ്ഥാനത്തില്  ടെക്നീഷയടന നിയമിന്നുന്നതു 
സംബന്ധിച്ച.് 

തകേശമിത്രം പദ്ധ്തി പ്രഔാരം പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച 2.00 കഔാെി രൂപ ഉപകയാഖിച്ച ്
പി.എച്ച.്സി. നവീഔരിച്ച ് ഇതികനാെ് കേര്ന്ന് ലാബ് പണിയു.. ഇവിടെ 
ലാബ്ടെക്നീഷയടന ദിവസ കവതനാെിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിക്കാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം – ലാബില്  നി. ലഭിന്നുന്ന വരുമാനകമാ എച്ച.്എം.സി. ഫകണ്ാ ഉപകയാഖിച്ച ് 

ദിവസകവതനാെിസ്ഥാനത്തില്  ടെക്നീഷയടന നിയമിന്നുന്നതിന് അനുമതി 

നല്ൄ.. തുഔ തിഔയടത വന്നാല്  മാത്രം തനതു ഫണ്് ഉപകയാഖിക്കാം.  

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

 

3.25 വാഴകത്താപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 03.1.2017 ടല P-24/17-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
30.01.16  ടല 6-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം. 

അമല്കജയതി ടസ്പഷയല്  സ്കൂളിനുസ്മാര്ട്ട് സ്സാസ്സ് നിം നിര്മ്മിന്നുന്നതിന് അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച ് 

തീരുമാനം  –  പ്രകതയഔ അനുമതി നല്ൄ.. സ്മാര്ട്ട് സ്സാസ്സ് നിമിടെ നിര്മ്മാണ 
പ്രക്രിയയില്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമാണിറ്റര്  ടേയ്യണം. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.ബി) വൄപ്പ് ) 

 

3.26 വാഴകത്താപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 03.01.2017 ടല പി-26/16-ാം നമ്പര്  ഔത്തും 
23.12.16 ടല 11-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം. 

ടഔാകക്കാ ഔര്ഷഔര്ക്ക് തുരിശും ചുണ്ണാമ്പും വിതരണം ടേയ്യന്നതിന് സസിഡിഡി നല്ൄന്നത് 
സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം – അനുമതി നല്ൄ.. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

3.27 വാഴകത്താപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 03.01.17 ടല പി.27/17-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
23.12.16-ടല 12-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം.  

17.18.16 ടല 2464/16 –ടല തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്  ഉത്തരവനുസരിച്ച ്ഡിഗ്രികഔാഴ്സിനും 
കപാളിടെക്നിന്നുഔളിലും പഠിന്നുന്ന പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തില്  ഉൾടപ്പട്ട ൄട്ടിഔൾക്്ക  ലാപ് 
കൊപ് ടഔാടുക്കാവന്നതാണ്. ഇതില്  പട്ടിഔവര്ഗ വിദയാര്ഥിഔടളക്കൂെി ഉൾടപ്പടുത്തുന്നതു 
സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം  –  ടപാതു തീരുമാനം കണ്ഡിഔ 2.4 ബാധഔമാണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 
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3.28 ടപാന്നാനി മുനിസിപ്പല്  ടേയര്മാടെ 04.01.17 ടല പി1-2095/1-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത്. 

ഔെകലാര കമകലയില്  താമസിന്നുന്നവരുടെ ഒലകമഞ്ഞ വീടുഔൾ  വര്ഷം കതാറും 
ഒലകമയുന്നതിടെ ഭാഖമായി ഒലപ്പുര നവീഔരണം എന്ന കപ്രാജക്ട് എനിന് അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം  –  ഈ വര്ഷകത്തക്ക് അനുമതി നല്ൄ.. ഇവര്ന്നു പക്ക വീടുഔൾ  നിര്മ്മിച്ചു 
നല്ൄന്ന കപ്രാജക്ടുഔൾ  തയ്യാറാകക്കണ്താണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

3.29 നരിന്നുനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ എ1-4680/16-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത് 

 10-12 മാസം പ്രായമായ കപാത്തുൄട്ടിഔടള വാങ്ങുന്ന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

    തീരുമാനം – ടപാതു തീരുമാനം 2.5 കണ്ഡിഔ ബാധഔമാണ് 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

3.30 ബഹു. ടനന്മാറ എം.എല്.എയുടെ 11.01.17 ടല ഔത്തും എലവ കഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു 
പ്രസിഡെിടെ 04.01.17-ടല എ2-4906/2016-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും. 

മാലിനയസംസ്കരണത്തിനു കവണ്ി രൂപീഔരിച്ച കപ്രാജക്ടുഔൾ  ഴിവാക്കി ൄെിടവള്ള 
കപ്രാജക്ടുഔൾ  എടുക്കാനുള്ള അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം – അനുമതി നിരസിച്ചു. ൄെിടവള്ള കപ്രാജക്ടുഔൾന്നുകവണ്ി നിര്ബന്ധിത 
സൃഭാവമില്ലാത്ത മറ്റ് കപ്രാജക്ടുഔൾ  ഴിവാക്കി തുഔ ഔണ്കത്തണ്താണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ് ) 

3.31 ബഹു. തിരുവമ്പാെി എം.എല്.എ യുടെ 12.01.17 ടല ഔത്തും െരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തു 
പ്രസിഡെിടെ് 09.01.17 ടല എ2-2059/16-ടല ഔത്തും 

1997 – 98 –ല്  നിര്മ്മിച്ച ടഔട്ടിെത്തില്  അറവശാല ആരംഭിന്നുന്നതിന് ശുേിതൃമിഷടെ 
മാനദണ്ഡങ്ങളില്  ഇളവ നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം –  ശുേിതൃമിഷ   എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ട് എനര്  ഇത് പരികശാധിച്ചു റികപ്പാര്ട്്ട 
നല്ഔണം. അടുത്ത കഔാര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിയില്  തീരുമാന ടമടുക്കാ   മാറ്റിവച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 

3.32 പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുപ്രസിഡെിടെ 13.01.17 ടല ഔത്തും ജില്ലാ ഔളക്ട് എനറുടെ 
09.01.17 ടല ആര്.2- 1011/16/ ഡി.പി./പി.റ്റി.എ ഔത്തും. 

സമഗ്ര എ.ബി.സി.എ.ആര്  - ടതരുവ് നായ്ക്കളുടെ പ്രജനനനിന്ത്രണ പദ്ധ്തി എന്ന 
കപ്രാജക്ട് എനില്  ആടഔ അെെലില്  മാറ്റമില്ലാടത നര്വഹണ രീതി എ .ജി. SPCA (Society 
for the Prevention of Cruelty to Animals) മുകകന ആക്കാനും ധനഔാരയ വിശഔലനത്തില്  
മാറ്റം വരുത്താനും അനുമതി സംബന്ധിച്ച.്  
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തീരുമാനം – എ.ബി.സി. കപ്രാഗ്രാമിനു പരിശീലനം ലഭിച്ച ൄടുംബശ്രീ 
റ്ണിറ്റുഔളുടണ്െില്  അവടര െി SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals) കയാടൊപ്പം പരിഖണിക്കണം. സ്പില്ഒവര്  കപ്രാജക്ട് എനായതിനാല്  സുകലക 
കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്  മാറ്റം വരുത്താടത നെപ്പാക്കാ   പ്രകതയഔ അനുമതി നല്ൄ.. 
റ്ണിറ്റ് ടേലവ് സര്ക്കാര്  ഉത്തരവനുസരിച്ച ്പരിമിതടപ്പടുകത്തണ്താണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ആര്.സി) വൄപ്പ് ) 

3.33 ടപാന്നാനി മുനിസിപ്പല്  ടേയര്മാടെ 04.01.17 ടല ഔത്ത്. 

മം, യടതാഴിലാളിഔൾന്നും പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖത്തിനും തുലയമായ ആനുലയങ്ങൾ  
നല്ൄന്നതിന് സര്ക്കാര്  ഉത്തരവിറന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.്  

തീരുമാനം-–  18.01.2017 ടല ആര്.റ്റി. 134/17/തകേശ സൃയംഭരണവൄപ്പ് നമ്പറായി 
സര്ക്കാര്  ഉത്തരവായിട്ടുണ്്.  

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

3.34 തിരുവനന്തപുരം കഔാര്പ്പകറഷ   കമയറുടെ 06.01.17 ടല സി7/7/17-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത്.  

28.12.16 ടല  കഔാര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റി കയാഖത്തില്  നിര്വഹണ ഉകദയാഖസ്ഥരാ 
യുള്ളവരും എസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാക്കിയവരും അകത കപ്രാജക്ട് എനിന് സാകെതിഔ അനുമതി 
നല്ഔാവാ   പാെില്ല എന്ന തീരുമാനം പുനപരികശാധിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം –  ടപാതു തീരുമാനം കണ്ഡിഔ 2.2 ബാധഔമാണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

 

3.35 ടനടുമങ്ങാെ് കലാന്നു പഞ്ചായത്തിടെ 04.01.17 ടല ഡി.11744/16ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
09.11.2016 IV (2)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം. 

ഗ്രന്ഥശാലഔൾക്്ക എല്.സി.ഡി. കപ്രാജക്ടുഔൾ  വാങ്ങി നല്ൄന്നതിന് അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച.്  

തീരുമാനം – അനുമതി നിരസിച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് ) 

3.36 ടപരുകങ്ങാട്ടുൄറുേി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 20.12.16 ടല ഔത്തും 23.08.16 ടല  
1 (3)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം. 

പഴയ ഔമ്മൂണിറ്റിഹാൾ  ടപാളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ ഔമ്മൂണിറ്റി ഹാളിന് കലാഔ ബാെ് വിഹിതം 
ഉപകയാഖിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം – ഇതികന്മല്  വൄപ്പ് തലത്തില്  തീരുമാനടമടുത്തിട്ടുണ്്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
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3.37 ബഹു. നിലമ്പൂര്  എം.എല്.എ യുടെ 21.12.16 ടല ഔത്തും ൄരുളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു 
പ്രസിഡെിടെ ഔത്തും  

PWD യുടെ വഔയായ ഔരുളായി അങ്ങാെിയില്  ടപാട്ടിടപാളിഞ്്ഞ ഔിെന്നുന്ന ഒെഔൾ  
വൃത്തിയാക്കി സ്ലാബ് ഇടുന്നത് സംബന്ധിച്ച ്

തീരുമാനം – PWD യുടെ ചുമതലയിലുള്ള ഈ പ്രവര്ത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഏടറ്റടുകക്കണ്തല്ല എ. നിരീക്ഷിച്ചുടവെിലും അപഔെം ഉണ്ാഔാ   സാധയത 
ഉള്ളതിനാല്  പ്രകതയഔ പരിഖണന നല്ഔി അംഖീഔാരം നല്ൄ.. PWD യുെ അനുമതി 
കനകെണ്താണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

3.38 ബഹു തിരുവമ്പാെി എം.എല്.എയുടെ 03.01.2017-ടല ഔത്തും  ഔാരകേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
പ്രസിഡെിടെ  A2-385/15-ാാാം നമ്പര് ഔത്തും  27.02.2016-ടല 84-ാാാം നമ്പര് ഭരണ 
സമിതി തീരുമാനവം 

കസ്പാര്െ്സ് സ്സബുഔൾക്ക് കസ്പാര്െ്സ് ഔിറ്റുഔൾ നല്ൄന്നത് സംബന്ധിച്ച ്

തീരുമാനം  –  അനുമതി നല്ൄ.. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ്) 

3.39 ട്ടിക്കല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ  03.01.2017-ടല ഔത്തും അനുബന്ധകരകഔളും 

ജലനിധി പദ്ധ്തിക്കായി പഞ്ചായത്്ത  വിഹിതമായി  1.36 കഔാെി രൂപ  
ഔടണ്കത്തണ്തായിട്ടുണ്്. പ്ലാ  ഫണ്് തിഔയാത്തതിനാല് കനാണ്ട്  കറാഡ് 
ടമയിെന സ് ഗ്രാെ്  വിഹിതം ജലനിധിക്കായി  ഉപകയാഖിക്കാ  അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം – പ്പഔമാറി ഔിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അതയാവശയ ടമയിെന സ് 
ഇടല്ലെില്  ഈ വര്ഷം  നല്കഔണ് 22.50 ലക്ഷം രൂപ ജലനിധിക്കായി നല്ഔാ   
അനുമതി നല്ൄ.. എന്നാല്  അടുത്ത വര്ഷം ടപാതുവിഭാഖം ഫണ്ില്  നിന്ന് ഈ തുഔ 
ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് വിഹിതത്തികലക്ക് മാറ്റി അതിനനുസരിച്ച കപ്രാജക്ടുഔൾ  എടുന്നു. 
എന്ന് ടസക്രട്ടറി സാക്ഷയടപ്പടുത്തണം. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം) വൄപ്പ് ) 

3.40 ബഹു. മെെ എം.എല്എ.യുടെ 30.11.2016-ടല 119/ മെെ/2016-ാാാം നമ്പര് ഔത്തും ൄറുവ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ  16.11.2016-ടല 288/16-ാാാം നമ്പര് ഔത്തും 

പഞ്ചായത്്ത ഒഫീസ് നവീഔരണ പ്രവൃത്തി നിര്മ്മിതികഔന്ദ്രടയ 8 ശതമാനം സൂപ്പര്  
വിഷ   ോര്കജാടെ ഏല്പ്പിന്നുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

തീരുമാനം –  അനുമതി നിരസിച്ചു. LSGD എഞ്ചിനീയര്  എസ്റ്റികമറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടെണ്ര്  
മുകകന നെപ്പാക്കണം. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ2) വൄപ്പ് ) 



16 
 

3.41 ബുധനൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 11.01.17-ടല പി-004/17-ാാാം നമ്പര്   ഔത്ത്. 

I സ്ഥലം ലഭയമല്ലാത്തതിനാല്  ടപാതു മാര്ക്കറ്റിനു സ്ഥലം വാങ്ങുന്ന്നതിനും അെണവാെിന്നു 
സ്ഥലം വാങ്ങുന്ന്നതിനുമുള്ള രട കപ്രാജക്ടുഔൾ  ഉകപക്ഷിച്ച ്ഈ തുഔ ൄെിടവള്ള ഔിണര്  
നിര്മ്മാണത്തിനും വീടു ടമയിെന സിനും ഉപകയാഖിക്കാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം – പ്രകതയഔ അനുമതി നല്ൄ.. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 

II. വയാവസായിഔ അെിസ്ഥാനത്തില്  മുട്ടകക്കാഴിടയ വളര്ത്തുന്നതിന് 5.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ 
കപ്രാജക്ട് എനിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 
തീരുമാനം –  പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ട് എനര്  മൃഖസംരക്ഷണവൄപ്പു ഡയറക്ട് എനറുമായി േര്ച്ച 
ടേയ്ത് റ്ണിറ്റ് കഔാസ്റ്റ് തീരുമാനിച്ച ്അടുത്ത കഔാര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറ്റിന്നു മു പ് റികപ്പാര്ട്ടു 
നല്ഔണം. പിന്നീെ് തീരുമാനടമടുന്നും. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

3.42 തിരൂര്  മുനിസിപ്പല്  ടേയര്മാടെ 05.01.17 ടല PW-24224/16-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 09.12.16 
ടല 14-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം 

ടഔട്ടിെനിര്മ്മാണ കപ്രാജക്ടുഔൾ  FACT-RCF ബില്ഡിംഖ് കപ്രാജക്ട് എന് ലിമിറ്റഡ് എന്ന 
സ്ഥാപനടത്ത ഏല്പിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം –  തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് േീഫ് എഞ്ചിനീയര്  അഭിപ്രായടപ്പട്ടതനുസരിച്ച ്
അനുമതി നല്ൄ..  

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 

3.43 പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട് എനറുടെ  15.12.2016-ടല  ടജ1-38859/16-ാാാം നമ്പര് ഔത്തും ഔാവാലം 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ  26.09.2016-ടല PL-164(1) /16-ാാാം നമ്പര് ഔത്തും 
11.08.2016-ടല 1(3), 1(4),1(5)-ാാാം നമ്പര്  തീരുമാനവം 
(i) ഭിന്നകശഷിക്കാരുടെ ഔലാകമള നെത്തുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്
 
തീരുമാനം   അനുമതി നല്ൄ. 
 (ii) അശരണരായ വൃദ്ധ്ജനങ്ങളുടെ ആകരാഖയ പരിപാലനത്തിന്  അംഖനവാെി മുകകന 
ആിലുയില് 6  ദിവസം കെഔ് കഹാം കറഷനായി  പയര്, പരിപ്പ്, റാഖി, ശര്ക്കര, കഖാതമ്പ്, 
അരി എന്നിവ  നല്ൄന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്
 
തീരുമാനം :  അനുമതി നിരസിച്ചു. 

 
(ii) സ്ത്രീഔളുടെയും ൄട്ടിഔളുടെയും ആകരാഖയ-ശുേിതൃ സംരക്ഷണത്തിനു കവണ്ിയുള്ള 

പദ്ധ്തിയായ ‘ജൃാല’. എന്ന കപ്രാജക്ട് എനിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്
 

തീരുമാനം- അനുമതി നല്ൄ.. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 



17 
 

3.44 ഗ്രാമ വിഔസന ഔമ്മീഷണറുടെ 24.10.2016-ടല  സി.ആര്.ഡി./122/2016-ഡി.പി.2  നമ്പര് 
ഔത്തും ഇളംകദശം  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 26.10.2015-ടല VI –ാാാം 
നമ്പര് ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം. 

2011-12 വര്ഷം അെണവാെിഔൾക്ക് ഫര്ണിച്ചര് ഉപഔരണങ്ങൾ എന്ന കപ്രാജെില് 
(കപ്രാജ.നം.56/12 അെെല്  - 4,22,500/- രൂപ) ൄട്ടിഔൾക്്ക ൄെ നല്ൄന്നതിന് 1,39,500/- 
രൂപ ടേലവഴിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ് കലാക്കല് ഫണ്് ഒഡിറ്റ് വിഭാഖം ൄറിപ്പ് 
എഴുതിയിരിന്നു.. ൄെ നല്ഔിയ പ്രവൃത്തിക്ക് സാധൂഔരണം സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം -  സാധൂഔരണം നിരസിച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

3.45 മാറാക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 03.12.2016-ടല A3-6008/16-ാാാം നമ്പര് 

ഔത്തും 21.11.2016-ടല 1(1)-ാാാം നമ്പര് ഭരണസമിതി തീരുമാനവം 

സുെതം 2016 സമഗ്ര ആകരാഖയ പരിപാെിയില് തിമിര  നിര്ണ്ണയ  ഔയാമ്പ്, ഔാ സര് 

നിര്ണ്ണയ ഔയാമ്പ്, ഔിഡ്നി കരാഖ നിര്ണ്ണയ ഔയാമ്പ്, പ്രതികരാധ ൄത്തിവയ്പ്പ് 

എന്നിവയ്ക്കക്കായുള്ള കപ്രാജക്ട് എനിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം -  ഔയാ സര്  നിര്ണ്ണയത്തിനുമാത്രം ഔയാമ്പ് നെത്താ   അനുമതി നല്ൄ.. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

3.46 ബഹു. ആറ്റിങ്ങല്  എം.എല്.എയുടെ 04.01.2017-ടല 538/135/17-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും  ഔിളിമാനൂര്  
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ  26.12.2016-ടല ഔത്തും 23.08.2016-ടല 1(4)-ാാാം നമ്പര്  
ഭരണസമിതി തീരുമാനവം  

കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഔാര്ഷിഔ യന്ത്രങ്ങൾ  വാങ്ങി ഔാര്ഷിഔ ഔര്മ്മകസന മുകകന െഷി 
ടേയ്യന്ന കപ്രാജക്ട് എനില്  ലേണകഭാക്തൃ വിഹിതം ഴിവാന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച ്

തീരുമാനം – അനുമതി നിരസിച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് ) 

 

കയാഖം ഉച്ചഔഴിഞ്ഞ് 3.45  ന് അവസാനിച്ചു. 

 

 

 

 

 


