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സി6-12891/2018                                                         പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം
          തിരുവനന്തപുരം,  തീയ്യതി:   24.06.2019 
                                                    

                                                           സര്ക്കുലര്

വിഷയം :- പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് - ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില് ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണാനുമതി 
ക്കായി ലഭിക്കുന്ന അപേപക്ഷകള് സമയബന്ധിതമായി തീര്പ്പാക്കുന്നതിനുള്ള 
മാര്ഗ്ഗ നിര്പേ@ശങ്ങള് പുറടെപ്പടുവിക്കുന്നു.

സൂചന :-    1.  സര്ക്കാരിടെG 16.04.1997 ടെല 15018/സി1/97/തസ്വഭ നമ്പര് സര്ക്കുലര്.
                2. സര്ക്കാരിടെG 23.12.2010 ടെല 36587(1)/ആര്.എ 1/09/തസ്വഭവ നമ്പര് 
                   സര്ക്കുലര്.

                         3. സര്ക്കാരിടെG 22.06.2011 ടെല 31019/ആര്.എ 1/2011 തസ്വഭവ നമ്പര് 
    സര്ക്കുലര്.

               4. സര്ക്കാരിടെG 16.12.2013 ടെല 73576/ആര്.എ 1/2013 തസ്വഭവ നമ്പര് 
                  സര്ക്കുലര്
               5. സര്ക്കാരിടെG 02.12.2015  ടെല 12900/ആര്.എ 1/2015 തസ്വഭവ നമ്പര് 
                  സര്ക്കുലര്.

           പേകരള പഞ്ചായത്ത് ടെകട്ടി നിര്മ്മാണ ചട്ടങ്ങള് പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്
നിന്നും ടെകട്ടി   നിര്മ്മാണാനുമതി   നല്കുന്നതില് കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായുള്ള
മാര്ഗ്ഗ  നിര്പേ@ശങ്ങള്  സൂചന  സര്ക്കുലറുകള്  പ്രകാരം  സര്ക്കാര്  പുറടെപ്പടുവിച്ചിരുന്നു.
എന്നാല് ഇപേപ്പാഴും ടെകട്ടി നിര്മ്മാണത്തിന്  അപേപക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നവര്ക്ക് ടെകട്ടി നിര്
മ്മാണ ചട്ടത്തില് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയപരിധിക്കുള്ളില് ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണാനുമതി
ലഭിക്കുന്നിടെ]ന്ന്  ധാരാളം  പരാതികള്  നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.  ടെകട്ടി  നിര്
മ്മാണാനുമതിക്കായി  ലഭിക്കുന്ന  അപേപക്ഷകളില്  ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്തുകള്
സമയബന്ധിതമായി  നപി  സ്വീകരിക്കാത്തത്  കാരണം  അപേപക്ഷകര്  പലരും
അനധികൃതമായി  നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിക്കുകയും,  പ്രസ്തുത ടെകട്ടിങ്ങള് പലതും ടെകട്ടി
നിര്മ്മാണ ചട്ടങ്ങള് ലംഘിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള് ടെകട്ടി  നിര്
മ്മാണ ക്രമവത്ക്കരണവും ടെകട്ടി നിര്മ്മാണ അനുമതിയും അനുവദിക്കാത്ത സാഹചര്യം
ഉണ്ടാവുകയും  അതിടെനതിടെര  ടെകട്ടി  ഉമകള്  സര്ക്കാരിടെനയും  പേകാതികപേളയും
സമീപിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാവുകയും ടെചയ്യുന്നുണ്ട്.  പേമല് സാഹചര്യത്തില് ടെകട്ടി  നിര്
മ്മാണ  അനുമതിക്കായി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്  ലഭിക്കുന്ന  അപേപക്ഷകളിന്പേമല്
ക്രമവിരുദ്ധമായി  കാലതാമസം  വരുത്തുന്നത്  ഗൗരവമായി  കണ്ട്   ഇത്  സംബന്ധിച്ച്
സമയബന്ധിത  നപി  സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി  താടെഴ  പറയുന്ന  മാര്ഗ്ഗ  നിര്പേ@ശങ്ങള്
പുറടെപ്പടുവിക്കുന്നു.  ആയത്  എ]ാ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും  ഉന്  പ്രാബല്യത്തില്
നപ്പിലാപേക്കണ്ടതാണ്.

1.  1994  ടെല പേകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്   നിയമത്തിടെല വകുപ്പ്  220  (ബി)  പ്രകാരം  എ]ാ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും നാഷണല് ഹൈഹപേവപേയാപോ,  സംസ്ഥാന ഹൈഹപേവപേയാപോ ജി]ാ
പേറാഡുകപേളാപോ  പേചര്ന്നു  കിക്കുന്ന  ഭൂമിയില്   പേറാഡതിര്ത്തിയില്  നിന്നും  3  മീറ്റര്
ദൂരത്തിനുള്ളില്   ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണം  കര്ശനമായി  നിപേരാധിപേക്കണ്ടതാണ്.  ഇത്
സംബന്ധിച്ച ്എ]ാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും 2011 ടെല പേകരള പഞ്ചായത്ത് ടെകട്ടി നിര്മ്മാണ
ചട്ടങ്ങളിടെല ചട്ടം 28 ഉം 1999 ടെല പേകരള ഹൈഹപേവ സംരക്ഷണ നിയമത്തിടെല വകുപ്പ് 18 ഉം
കര്ശനമായി പാലിപേക്കണ്ടതാണ്.
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2.  3 മീറ്റര്  ദൂരപരിധി  ബാധകമാപേക്കണ്ടതായ  പഞ്ചായത്തിടെല  മറ്റ്  പേറാഡുകളും
ടെപാതുവഴികളും  ഏടെത]ാമായിരിക്കണടെമന്ന്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പേയാഗം  പേചര്ന്ന്
നിശ്ചയിപേക്കണ്ടതും  ഏപേതത്  പേറാഡുകളുടെ  അതിര്ത്തിയില്  നിന്നാണ്  3  മീറ്ററിനുള്ളില്
ടെകട്ടിം  പണി  നിപേരാധിപേക്കണ്ടത്  എന്ന്    ഒാപേരാ  പേറാഡിടെGയും പ്രാധാന്യം,  വികസന
സാധ്യത,  അവിടുടെത്ത  ജന-വാഹന  സാന്ദ്രത,  നിലവിലുള്ള  വീതി,  നീളം  തുങ്ങിയ
ഘകങ്ങളുടെ  അിസ്ഥാനത്തില്  തീരുമാനടെമടുപേക്കണ്ടതും  ഇപ്രകാരം  പഞ്ചായത്ത്
പേയാഗം  പേചര്ന്ന്  തയ്യാറാക്കുന്ന  'പേറാഡ്  ലിസ്റ്റ്'  ടെപാതുജനങ്ങളുടെ   അറിവിപേലക്കായി
പരസ്യടെപ്പടുപേത്തണ്ടതുമാണ്.  അപ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് വിഞ്ജാപനം ടെചയ്ത പേറാഡ് ലിസ്റ്റിന്
വ്യാപകമായ  പരസ്യം  നപേ~ണ്ടതും  അതിനു  പേശഷം  പ്രസ്തുത  പേറാഡ്  ലിസ്റ്റില്  ഉള്
ടെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള എ]ാ പേറാഡുകപേളാടും പേചര്ന്നു കിക്കുന്ന ഭൂമിയില് 3 മീറ്റര് ദൂരത്തിനുള്ളില്
ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണം  നിപേരാധിപേക്കണ്ടതും  പ്രസ്തുത  നിപേരാധനം  കര്ശനമായി
പാലിപേക്കണ്ടതുമാണ്.  ഇത്  എ]ാ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്കും  ബാധകമായിട്ടുള്ളതും
അപ്രകാരം  ഇതുവടെര  തീരുമാനം  എടുത്തിട്ടി]ാത്ത  ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്തുകള്  ഇക്കാര്യം
അിയന്തിരമായി  നപ്പില്  വരുപേത്തണ്ടതുമാണ്.  ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്ത്  പ്രപേദശടെത്ത
പഞ്ചായത്ത് പേറാഡുകള് വിജ്ഞാപനം ടെചയ്തിട്ടുള്ളതാപേണാ അ]പേയാ എന്ന് കാണിക്കുന്ന
വ്യക്തമായ  പേബാര്ഡുകള്  പേറാഡിടെG  ആരംഭ  ഭാഗത്തും  അവസാന  ഭാഗത്തും
ടെപാതുജനങ്ങള് കാണത്തക്കവിധം പ്രദര്ശിപ്പിപേക്കണ്ടതാണ്.

3.  ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണ  അനുമതി  നല്കുന്നതില്  അഴിമതിയും  ക്രമപേക്കടും  കാലതാമസവും
കാണിക്കുന്ന ഉപേദ്ധ്യാഗസ്ഥര്ടെക്കതിടെര കര്ശന നപി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.  ടെകട്ടി നിര്
മ്മാണ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് പേവണ്ടി ടെകട്ടിക്കിക്കുന്ന എ]ാ അപേപക്ഷകളിലും 10.07.2019
ന്  മുമ്പ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ടെസക്രട്ടറിമാര്  ഉചിത  തീരുമാനം  എടുത്ത്  തീര്പ്പുകല്
പിപേക്കണ്ടതാണ്.  ഇത്  സംബന്ധിച്ച്  എ]ാ  പഞ്ചായത്ത്  ടെഡപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടര്മാരും
പരിപേശാധന നത്തി വസ്തുത റിപേപ്പാര്ട്ട് വീഴ്ചവരുത്തുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടെസക്രട്ടറിമാരുടെ
പേപര്  വിവരങ്ങളും  ശുപാര്ശയും  സഹിതം  15.07.2019  ഹൈവകുപേന്നരം  3  മണിക്ക്  മുമ്പ്
directorofpanchayatcsection@gmail.com എന്ന  ഇ-ടെമയില്  വിലാസത്തില്
ലഭ്യമാപേക്കണ്ടതാണ്.  മുന്ഗണനാ  ക്രമം  ടെതറ്റിക്കാടെതയും  15  ദിവസത്തില്  കൂടുതല്
കാലതാമസമുണ്ടാക്കാടെതയും  ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണ  അനുമതികള്  ന~ാന്  എ]ാ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ടെസക്രട്ടറിമാരും  നപി  സ്വീകരിപേക്കണ്ടതാണ്.  ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണ
അനുമതി  നല്കുന്നതില്  അഴിമതിയും  ക്രമപേക്കടും  കാലതാമസവും  വരുത്തുന്ന
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള് ടെപര്പേ�ാമന്സ് ആഡിറ്റ് വിഭാഗങ്ങള് പ്രപേത്യക
പരിപേശാധന  നത്തി  ബന്ധടെപ്പട്ട  പഞ്ചായത്ത്  ടെഡപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടര്മാര്ക്ക്
ലഭ്യമാപേക്കണ്ടതും  പ്രസ്തുത  റിപേപ്പാര്ട്ട്  ലഭിച്ചാല്  ഉന്  തടെന്ന  പഞ്ചായത്ത്  ടെഡപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടര്മാര് സത്വര തുര് നപികള് സ്വീകരിപേക്കണ്ടതുമാണ്.

4.സമയപരിധിക്കുള്ളില്  ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണ  അനുമതി  ലഭിക്കുാത്തവരുടെ  പരാതി
പരിപേശാധിക്കുന്നതിന്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസിഡG്  തലവനായും,  എല്  എസ്  ജി  ഡി
അസ്സിസ്റ്റG്   എന്ജിനിയര്  കണ്വീനറായും   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ഹൈവസ്പ്രസിഡG്,
വികസന സമിതി ടെചയര്മാന്,  ടെസക്രട്ടറി എന്നിവര് അംഗങ്ങളായും ഒരു സമിതി എ]ാ
മാസവും  പേയാഗം  പേചര്ന്ന്  ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണ  അനുമതി  കാര്യത്തില്  അനാവശ്യ
കാലതാമസം  വന്നിട്ടുപേണ്ടാ  എന്നും  ടെപര്മിറ്റ്   നല്കുാതിരുന്നിട്ടുടെണ്ടങ്കില്  കാരണം
വസ്തുനിഷ്ടമാപേണാ  എന്നും  പരിപേശാധിച്ച്  ഉചിത  തീരുമാനം  എടുപേക്കണ്ടതാടെണന്ന്
നിര്പേ@ശിച്ച്  23.12.2010  ടെല  36587(1)/ആര് എ 1/2009 /തസ്വഭവ നമ്പര് പ്രകാരം സര്ക്കാര്
സര്ക്കുലര് പുറടെപ്പടുവിച്ചിരുന്നു.  പേമല് സര്ക്കാര്  നിര്പേ@ശാനുസരണമുള്ള കമ്മിറ്റി  എ]ാ
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ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും  രൂപീകരിച്ചിട്ടുടെണ്ടന്നും  പേയാഗം  പേചരുന്നുടെണ്ടന്നും  നപി
സ്വീകരിക്കുന്നുടെണ്ടന്നും  ടെപര്പേ�ാമന്സ്  ആഡിറ്റ്  വിഭാഗം  പരിപേശാധിച്ച്   ഉറപ്പ്
വരുപേത്തണ്ടതാണ്.

5.  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്  നിന്നും  ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണ  ചട്ടങ്ങള്  പ്രകാരം  അനുമതി
വാങ്ങിയും  വാങ്ങാടെതയും  നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തീകരിച്ച  പല  ടെകട്ടിങ്ങള്ക്കും   ടെകട്ടി
വിനിപേയാഗാനുമതി/ടെകട്ടി  നമ്പര്,  ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണ  ക്രമവത്ക്കരണം   എന്നിവ
ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാവുന്നതായും ചില ടെകട്ടിങ്ങള്ക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള് 
ടെകട്ടി  നമ്പര്  നിപേഷധിക്കുന്നതായും  ധാരാളം  പരാതികള്  ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.  ി  പ്രശ്നം
പരിഹരിക്കുന്നതിനായി  ജി]ാ  തലത്തില്  പഞ്ചായത്ത്  ടെഡപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടര്മാരുടെ
പേനതൃത്വത്തില്  വിപുലമായ  പ്രചാരണ  പരിപാികള്  സംഘിപ്പിച്ച്  31.07.2019  നകം
അദാലത്തുകള് സംഘിപ്പിപേക്കണ്ടതാണ്.  2019  ടെമയ്  31  വടെര ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണാനുമതി
ലഭിക്കാത്തതും  നിയമാനുസൃതം  നിര്മ്മാണം  പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടും  ടെകട്ടി
വിനിപേയാഗാനുമതി, ടെകട്ടി നമ്പര് എന്നിവ ലഭിക്കാത്തതുമായ ടെകട്ടിങ്ങടെള സംബന്ധിച്ച്
അപേപക്ഷകളും  പരാതികളുമാണ്  അദാലത്തിന്  പരിഗണിപേക്കണ്ടത്.  അദാലത്തിന്  ജി]ാ
ൗണ്  പ്ലാനറുപേയും  ബന്ധടെപ്പട്ട  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ടെസക്രട്ടറി,  എല്  എസ്  ജി  ഡി
അസ്സിസ്റ്റG്  എന്ജിനിയര് എന്നിവരുടെയും സാനിദ്ധ്യം പഞ്ചായത്ത് ടെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്
മാര്  ഉറപ്പ്  വരുപേത്തണ്ടതാണ്.  ജി]ാതല  അദാലത്ത്  നത്തുന്നത്  സംബന്ധിച്ച
വിശദാംശങ്ങള്  20.07.2019  ന്  മുമ്പും  അദാലത്ത്  നത്തിയ  വിശദാംശങ്ങള്  അങ്ങിയ
റിപേപ്പാര്ട്ട്  05.08.2019  ന്  മുമ്പും  പഞ്ചായത്ത്  ടെഡപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടര്മാര്  പഞ്ചായത്ത്
ഡയറക്ടര്ക്ക് ലഭ്യമാപേക്കണ്ടതാണ്.

6.  ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണ  ചട്ടങ്ങളില്  പേഭദഗതി  വരുത്തുന്നതിന്  മുമ്പ്  അന്നടെത്ത
നിയമത്തിനനുസൃതമായി  ടെപര്മിറ്റ്  വാങ്ങി  നിര്മ്മാണം  നത്തി  നിയമാനുസൃതം  പൂര്
ത്തീകരിച്ച ടെകട്ടിങ്ങള്ക്ക്  നിയമ പ്രകാരം ടെകട്ടി നമ്പര് അനുവദിപേക്കണ്ടതാണ്.  ടെകട്ടി
നിര്മ്മാണ  ചട്ടങ്ങളില്  പേഭദഗതി  വരുത്തുന്നതിന്  മുമ്പ്  ടെപര്മിറ്റ്  വാങ്ങി  നിര്മ്മാണം
നത്തിയ ടെകട്ടിങ്ങള്ക്ക് പേഭദഗതി ടെചയ്യടെപ്പട്ട ചട്ടങ്ങളിടെല വ്യവസ്ഥകളും നിയമാനുസൃതം
ടെപര്മിറ്റ്  വാങ്ങിയ പേശഷം നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിക്കാത്ത ടെകട്ടിങ്ങള്ക്ക് ചട്ട പ്രകാരം
ടെപര്മിറ്റ് പുതുക്കി നല്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യ, ടെപര്മിറ്റ് ന~ിയ തീയതിക്ക് പേശഷം ടെകട്ടി നിര്
മ്മാണ  ചട്ടങ്ങളില്  വരുത്തിയിട്ടുള്ള  പേഭദഗതിയിടെല  വ്യവസ്ഥകളും  ബാധകമാക്കാന്
പാടുള്ളത].

7.  നിലവില്  ടെകട്ടി നിര്മ്മാണാനുമതി നല്കുന്നതിന് എ]ാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഒാണ്
ഹൈലന്  കംമ്പ്യൂട്ടര്  ആപ്ലിപേക്കഷനായ  'സപേങ്കതമാണ്'  ഉപപേയാഗിക്കുന്നത്  എന്നാല്  ചില
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില് പഴയ രീതി തടെന്ന ഇപേപ്പാഴും തുരുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്ടെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്  ഒാണ്ഹൈലന്  കംമ്പ്യൂട്ടര്  ആപ്ലിപേക്കഷനായ  'സപേങ്കതം'  മുപേ¥ന
മാത്രപേമ  ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണാനുമതി  അപേപക്ഷകള്  സ്വീകരിക്കാനും,  തുര്  നപികള്
സ്വീകരിക്കാനും  പാടുള്ളൂ   എന്ന്  കര്ശന  നിര്പേ@ശം  നല്കുന്നു.  ഈ  നിര്പേ@ശം
പാലിക്കുന്നുടെണ്ടന്ന്  എ]ാ പഞ്ചായത്ത് ടെഡപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടര്മാരും പരിപേശാധന നത്തി
ഉറപ്പ് വരുപേത്തണ്ടതാണ്.

8.  'സപേങ്കതം'  ആപ്ലിപേക്കഷന്  മുപേ¥ന  ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണാനുമതി  അപേപക്ഷയില്  തുര്
നപികള്  സ്വീകരിക്കുപേമ്പാള്  ക്ലാര്ക്ക്  മുതല്  ടെസക്രട്ടറി/അസ്സിസ്റ്റ്G്   എന്ജിനിയര്
വടെരയുള്ള  ഉപേദ്യാഗസ്ഥര്  ആവശ്യമായ  �യല്  കുറിപ്പ്  പേര¥ടെപ്പടുത്തി  മാത്രപേമ  തുര്
നപികള്  സ്വീകരിക്കുാന്  പാടുള്ളൂ.  അപേപക്ഷ  സംബന്ധിച്ച്  ചട്ടലംഘനങ്ങപേളാ,
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ക്രമരാഹിത്യങ്ങപേളാ,  അധിക പേര¥കപേളാ ആവശ്യമുടെണ്ടങ്കില് ആയത്  കുറിപ്പ്   �യലില്
വ്യക്തമായി  പേര¥ടെപ്പടുപേത്തണ്ടതാണ്.  പേമല്  നിര്പേ@ശം  പാലിക്കുന്നതില്  വീഴ്ച  വരുത്തുന്ന
ജീവനക്കാര്ടെക്കതിടെര കര്ശന നപി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

9.  ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണാനുമതി  അപേപക്ഷകളിന് നപികള് സ്വീകരിക്കുുപേമ്പാള്  2018  ടെല
പേകരള നിപേക്ഷപം പേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കലും സുഗമമാക്കലും ആക്ടിടെG അിസ്ഥാനത്തില്  2011
ടെല പേകരള പഞ്ചായത്ത് ടെകട്ടി നിര്മ്മാണ ചട്ടങ്ങളില് വരുത്തിയിട്ടുള്ള  പേഭദഗതികള് കര്
ശനമായി  പാലിപേക്കണ്ടതും  ടെക-സ്വിഫ്റ്റ്  ഒാണ്ഹൈലന്  ആപ്ലിപേക്കഷന് മുപേ¥ന ലഭിക്കുന്ന
ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണാനുമതി  അപേപക്ഷകളിന്പേമല്  സമയബന്ധിത  നപികള്
സ്വീകരിപേക്കണ്ടതുമാണ്. ടെക-സിഫ്റ്റ് ഒാണ്ഹൈലന്  ആപ്ലിപേക്കഷന് മുപേ¥ന ലഭിക്കുന്ന ടെകട്ടി
നിര്മ്മാണാനുമതി അപേപക്ഷകളില് സമയബന്ധിത നപികള് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും
അതുവഴി  അപേപക്ഷകന്  കല്പിത  ടെപര്മിറ്റ്  ലഭിക്കുകയും  ടെചയ്യുന്ന  സംഗതികളിന്പേമല്
ഉണ്ടാകുന്ന  നിയമ  തസ്സങ്ങള്ക്ക്  ബന്ധടെപ്പട്ട  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ടെസക്രട്ടറി  പൂര്ണ്ണ
ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

10.   2018  ടെല പേകരള ടെനല്വയല് തണ്ണീര്ത്ത സംരക്ഷണ  (പേഭദഗതി)  ആക്ട് നിലവില്
വരുന്നതിന് മുമ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ടെകട്ടി നിര്മ്മാണ ടെപര്മിറ്റ് പ്രകാരം പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള
ടെകട്ടിങ്ങള്ക്ക്  ടെകട്ടി  വിനിപേയാഗാനുമതി/ടെകട്ടി  നമ്പര്  അനുവദിക്കുന്നതിനായി
30.12.2017-ാാം  തീയതിക്ക്  പേശഷം  നിലവില്  വന്ന  ആക്ടിടെല  വകുപ്പുകള്  പ്രകാരമുള്ള
പേര¥കള്  നിഷ്ക്കര്ഷിക്കുവാന് പാടുള്ളതടെ]ന്ന് 13.08.2018 ടെല 406/ആര് എ 1/2018/തസ്വഭവ
നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകാരം സര്ക്കാര് നിര്പേ@ശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ആയതിനാല്  30.12.2017  ന്  മുമ്പ്
അന്ന് നിലവിലിരുന്ന നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിച്ച്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്
അനുവദിച്ച ടെകട്ടി നിര്മ്മാണ ടെപര്മിറ്റ് പ്രകാരം നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തീകരിച്ച ടെകട്ടിങ്ങള്
ക്ക്  ടെകട്ടി വിനിപേയാഗാനുമതിക്കായി/ടെകട്ടി നമ്പറിനായി സമര്പ്പിക്കുന്ന അപേപക്ഷകളില്
2018  ടെല പേകരള ടെനല്വയല് തണ്ണീര്ത്ത സംരക്ഷണ  (പേഭദഗതി)  ആക്ടിടെല  (2018  ടെല
29-ാാം ആക്ട്)വ്യവസ്ഥകള് ബാധകമാക്കാടെത ടെകട്ടി വിനിപേയാഗാനുമതി/ടെകട്ടി നമ്പര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്  അനുവദിപേക്കണ്ടതാണ്.  എന്നാല്  2018  ടെല  പേകരള  ടെനല്വയല്
തണ്ണീര്ത്ത  സംരക്ഷണ(പേഭദഗതി)  ആക്ട്  നിലവില്  വന്ന  30.12.2017  ന്  പേശഷം
അനുവദിച്ചതും  അനുവദിക്കുന്നതുമായ  ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണ  അനുമതികള്ക്ക്  പ്രസ്തുത
പേഭദഗതികള്ക്ക്  അനുസൃതമായി,  വ്യവസ്ഥകള്  കര്ശനമായി  പാലിച്ച്  മാത്രപേമ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് ടെകട്ടി നിര്മ്മാണ ടെപര്മിറ്റ്/ഒക്കുടെപന്സി/  ടെകട്ടി നമ്പര് എന്നിവ
അനുവദിക്കാന് പാടുള്ളൂ.

11.  2018  ടെല  പേകരള  പഞ്ചായത്ത്  രാജ്  (അനധികൃത  നിര്മ്മാണങ്ങള്
ക്രമടെപ്പടുത്തല്)ചട്ടങ്ങള്  പ്രകാരം  ലഭിച്ചിട്ടുള്ള  അപേപക്ഷകളില്  തീര്പ്പ്  കല്പിക്കാടെത
അവപേശഷിക്കുന്നവ  31.07.2019  നകം  തീര്പ്പാക്കി  ജി]ാതല  വിശദ  വിവരപട്ടിക  എ]ാ
പഞ്ചായത്ത്  ടെഡപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടര്മാരും  10.08.2019  നകം  പഞ്ചായത്ത്   ഡയറക്ടര്ക്ക്
ലഭ്യമാപേക്കണ്ടതാണ്.

12.   2011  ടെല  പേകരള  പഞ്ചായത്ത്  ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണ  ചട്ടങ്ങളിടെല   ചട്ടം  148  പ്രകാരം
അനധികൃത  ടെകട്ടിങ്ങളുടെ  നിര്മ്മാണം  കണ്ടുപിിക്കുന്നതിനും,  തയുന്നതിനും  റിപേപ്പാര്ട്ട്
ടെചയ്യുന്നതിനും  ജി]ാതലത്തില്  വിജിലന്സ്  സ്ക്വാഡ്  രൂപീകരിക്കുന്നതിന്  നിഷ്ക്കര്
ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേമല് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം രീപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ജി]ാതല സ്ക്വാഡിടെG പ്രവര്ത്തനം
ഉൗര്ജ്ജിതമാപേക്കണ്ടതും  സ്ക്വാഡിടെG  പ്രവര്ത്തന  റിപേപ്പാര്ട്ട്  എ]ാ  മാസവും  15-ാാം
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തീയതിക്കുള്ളില് എ]ാ പഞ്ചായത്ത് ടെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്മാര്  പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടര്ക്ക്
ലഭ്യമാപേക്കണ്ടതുമാണ്.

13.  രജിപേസ്റ്റര്ഡ്  എഞ്ചിനീയര്മാര്/ആര്കിടെക്റ്റുമാര്/സൂപ്പര്ഹൈവസര്മാര്  തയ്യാറാക്കി
നല്കുന്ന ടെകട്ടി നിര്മ്മാണ  പ്ലാനുകള് 2011  ടെല പേകരള പഞ്ചായത്ത് ടെകട്ടി നിര്മ്മാണ
ചട്ടങ്ങളിടെല  ചട്ടം  144  ല്  പരാമര്ശിക്കുന്ന  പ്രകാരം  അവരുടെ  ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും
ചുമതലകളും നിറപേവറ്റും വിധം അടെ]ങ്കില് ആയത്  യഥാസമയം ടെസക്രട്ടറി  രജിസ്റ്ററിംഗ്
അപേതാറിറ്റിക്ക്  റിപേപ്പാര്ട്ട്  ടെചപേയ്യണ്ടതും  വിവരം  പഞ്ചായത്ത്  ടെഡപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടടെറ
അറിയിപേക്കണ്ടതുമാണ്.

14.   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ടെസക്രട്ടറിമാര്  ക്വാസി-ജുഡീഷ്യല്  അധികാരം  ഉപപേയാഗിച്ച്
അനധികൃത  നിര്മ്മാണങ്ങള്ടെക്കതിടെര  നപി  സ്വീകരിക്കുപേമ്പാപേഴാ,  ടെപര്മിറ്റ്  റ@്
ടെചയ്യുപേമ്പാപേഴാ,  ചട്ടത്തില് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്  പ്രകാരം ഹൈസറ്റ്  പരിപേശാധന നത്തി
ലംഘനങ്ങളുടെ  വിശദാംശങ്ങള്  വ്യക്തമാക്കി  മാത്രം  പേനാട്ടീസ്  പുറടെപ്പടുവിപേക്കണ്ടതും
അന്തിമ  തീരുമാനം  ഹൈകടെക്കാള്ളുന്നതിന്  മുമ്പ്  ബന്ധടെപ്പട്ടവടെര  പേനരില്  പേകള്
ക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം നപേ~ണ്ടതുമാണ്.ഇത് സംബന്ധിച്ച് സര്ക്കാര് പുറടെപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള
27.07.2010  ടെല  22044/ആര് എ 1/10/തസ്വഭവ, 21.04.2017  ടെല ആര് എ 3/65/2017/തസ്വഭവ
നമ്പര്  സര്ക്കുലറുകളിടെല  നിര്പേ@ശങ്ങള്  എ]ാ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും  കര്ശനമായി
പാലിക്കുന്നുടെണ്ടന്ന് എ]ാ പഞ്ചായത്ത് ടെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്മാര് ഉറപ്പ് വരുപേത്തണ്ടതാണ്.

15.   ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണാനുമതി,  ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണ  ക്രമവത്കരണാനുമതി,  ടെകട്ടി
വിനിപേയാഗാനുമതി/ടെകട്ടി നമ്പറിംഗ്, വിവിധ ഹൈലസന്സുകള്, സര്ട്ടി�ിക്കറ്റുകള് തുങ്ങി
വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് ആ�ീസില് എത്തുന്ന ടെപാതുജനങ്ങപേളാ് സൗഹാര്@പരമായും,
മാന്യമായും സഭ്യമായും മാത്രം ജീവനക്കാര് ടെപരുമാപേറണ്ടതും ലഭിക്കുന്ന അപേപക്ഷകളിലും
പരാതികളിലും,  നിപേവദനങ്ങളിലും  എടെന്തങ്കിലും  അധിക  വിവരങ്ങള്/പേര¥കള്
ആവശ്യമായിട്ടുടെണ്ടങ്കില് ആയത് അപേപക്ഷകടെന പേബാധ്യടെപ്പടുത്തി  ചട്ട പ്രകാരം പേനാട്ടീസ്
നപേ~ണ്ടതും അപേപക്ഷകന് ന്യൂനതകള് പരിഹരിച്ച്  ന~ിയാല് എത്രയും പേവഗം പേസവനം
നപേ~ണ്ടതുമാണ്.അപേപക്ഷകളിടെല  ന്യൂനതകള്  കാണിച്ച്  പേനാട്ടീസ്  നല്കുപേമ്പാപേഴാ  വിവരം
ഹൈകമാറുപേമ്പാപേഴാ  എ]ാ  ന്യൂനതകളും  വ്യക്തമാപേക്കണ്ടതാണ്.  ന്യൂനതകള്  ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം അപേപക്ഷകടെര ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാന് പാടുള്ളത].  കാലഹരണടെപ്പട്ടപേതാ,
റ@് ടെചയ്തപേതാ,  പേഭദഗതി വരുത്തിയപേതാ ആയ നിയമങ്ങളുപേയും ചട്ടങ്ങളുപേയും സര്ക്കാര്
മാര്ഗ്ഗ  നിര്പേ@ശങ്ങളുപേയും  അിസ്ഥാനത്തില്നിയമാനുസരണം  ടെപാതുജനങ്ങള്ക്ക്
ലഭിപേക്കണ്ട  പേസവനങ്ങള്  നിപേഷധിക്കടെപ്പടുന്നിടെ]ന്ന്  എ]ാ  വകുപ്പുതല  ഉപേ@്യാഗസ്ഥരും
ഉറപ്പ് വരുപേത്തണ്ടതാണ്. 1994 ടെല പേകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങള്,
2011  ടെല പേകരള പഞ്ചായത്ത് ടെകട്ടി നിര്മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്, 2008 ടെല പേകരള ടെനല്വയല്
തണ്ണീര്ത്ത  സംരക്ഷണ  നിയമം,  ചട്ടം  അനുബന്ധ  സര്ക്കാര്  ഉത്തരവുകള്,  സര്
ക്കുലറുകള്  എന്നിവയില്  വന്നിട്ടുള്ള  പേഭദഗതികള്,  റ@ാക്കലുകള്  എന്നിവ  സംബന്ധിച്ച്
എ]ാ  ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്ത്  ജീവനക്കാര്ക്കും  സമഗ്ര  പരിശീലനം  നല്കുന്നതിന്  ബന്ധടെപ്പട്ട
പഞ്ചായത്ത് ടെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്മാര് നപി സ്വീകരിപേക്കണ്ടതാണ്.

16.  ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്തുകളില്  ലഭിക്കുന്ന  ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണാനുമതി  അപേപക്ഷകളിന്പേമല്
സമയബന്ധിതമായി  നപികള്  സ്വീകരിച്ചുടെവന്ന്  ഉറപ്പ്  വരുത്തുന്നതിനായി
താടെഴപ്പറയുന്ന നിര്പേ@ശങ്ങള്  01.07.2019  മുതല് എ]ാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടെസക്രട്ടറിമാരും
പഞ്ചായത്ത് ടെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്മാരും വീഴ്ചകൂാടെത നപ്പിലാപേക്കണ്ടതാണ്.
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1)  എ]ാ മാസവും  1-ാാം തീയതി മുതല്  15-ാാം തീയതി വടെരയും  16-ാാം തീയതി മുതല്  31-ാാം
തീയതി  വടെരയും ലഭിക്കുന്ന ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണ അനുമതി  അപേപക്ഷകടെളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്
അനുബന്ധമായി പേചര്ത്തിട്ടുള്ള ടെപ്രാപേ�ാര്മ 1  ല്  ബന്ധടെപ്പട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെG പേനാട്ടീസ്
പേബാര്ഡിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെG ടെവബ് ഹൈസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിപേക്കണ്ടതാണ്.

2)  ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണാനുമതി  നല്കുന്നതിന്  കാലതാമസം  ഉടെണ്ടങ്കില്  അതിടെG  കാരണം
ടെപ്രാപേ�ാര്മയിടെല  റിമാര്ക്സ് പേകാളത്തില് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം

3)  ടെകട്ടി നിര്മ്മാണാനുമതി നല്കുന്നതിന്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ഉപപേയാഗിക്കുന്ന  ഒാണ്ഹൈലന്
കംമ്പ്യൂട്ടര് ആപ്ലിപേക്കഷനായ 'സപേങ്കതം' എ]ാ ദിവസവും ടെസക്രട്ടറി പരിപേശാധന നത്തി കൃത്യത
ഉറപ്പ് വരുത്തണം.

4)  ടെകട്ടി  നിര്മ്മാണാനുമതി  അപേപക്ഷകളിന്പേമല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  സ്വീകരിച്ച  നപി
വിവരങ്ങള് അനുബന്ധ ടെപ്രാപേ�ാമ 1 ല് എ]ാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടെസക്രട്ടറിമാരും എ]ാ മാസവും
5-ാാം തീയതിക്ക് മുമ്പ്  ബന്ധടെപ്പട്ട  പഞ്ചായത്ത് ടെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്മാര്ക്ക് സമര്പ്പിക്കണം.

5)  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടെസക്രട്ടറിമാര് ലഭ്യമാക്കുന്ന വിവരങ്ങള് പേക്രാഡീകരിച്ച ്ജി]ാതല സമാഹൃത
റിപേപ്പാര്ട്ട്  എ]ാ  മാസവും  10-ാാം  തീയതിക്ക്  മുമ്പ്  പഞ്ചായത്ത്  ടെഡപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടര്മാര്
അനുബന്ധ ടെപ്രാപേ�ാര്മ 2 ല്  പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടര്ക്ക് സമര്പ്പിക്കണം.

6)  നിയമാനുസരണ  രീതിയില്  അ]ാടെത  ടെകട്ടിനിര്മ്മാണ  അനുമതി  നല്കുന്നതില്
കാലതാമസം  വരുത്തിയിട്ടുടെണ്ടങ്കില്  അത്  ഏത്  ഉപേ@്യാഗസ്ഥടെG  ഭാഗത്ത്  നിന്നാടെണന്ന്
റിപേപ്പാര്ട്ടില് വ്യക്തമാപേക്കണ്ടതാണ്.

ടെപ്രാപേ�ാമ-1     
                                               
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെG പേപര്:-----------                                              തീയതി:-----------  

1 2 3 4 5 6 7
അപേപക്ഷ

ലഭിച്ച
കാലയളവും

എണ്ണവും
1-15/16-31

സ്ഥല
പരിപേശാധന
പൂര്ത്തിയാ

ക്കിയ
അപേപക്ഷക
ളുടെ എണ്ണം

(�യല്
നമ്പര്

സഹിതം)

ടെപര്മിറ്റ്
ന~ിയ

അപേപക്ഷക
ളുടെ എണ്ണം

(�യല്
നമ്പര്

സഹിതം)

നിരസിച്ച
അപേപക്ഷക
ളുടെ എണ്ണം

(�യല്
നമ്പര്

സഹിതം)

വിവരങ്ങള്
ആവശ്യടെപ്പട്ട്

പേനാട്ടീസ്
ന~ിയ

അപേപക്ഷകളു
ടെ എണ്ണം
(�യല്
നമ്പര്

സഹിതം)

തീര്
പ്പാക്കാടെത
കിക്കുന്ന

അപേപക്ഷകളു
ടെ എണ്ണം  
           *
(�യല്
നമ്പര്

സഹിതം)

റിമാര്
ക്കസ് 

                                                                                                               
 ടെസക്രട്ടറി

*മുന് മാസങ്ങളില് തീര്പ്പാക്കാടെത കിക്കുന്ന അപേപക്ഷകളുടെ എണ്ണവും 6-ാാം നമ്പര് പേകാളത്തില്
പേചര്പേക്കണ്ടതാണ്.
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         ടെപ്രാപേ�ാമ-2                                                   

ജി]യുടെ പേപര്:-----------                                                           തീയതി:-----------     
1 2 3 4 5 6 7 8

ഗ്രാമ
പഞ്ചായ
ത്തിടെG

പേപര്

അപേപക്ഷ
ലഭിച്ച

കാലയളവും
എണ്ണവും
1-15/16-31

സ്ഥല
പരിപേശാധന
പൂര്ത്തിയാ

ക്കിയ
അപേപക്ഷക
ളുടെ എണ്ണം

(�യല്
നമ്പര്

സഹിതം)

ടെപര്മിറ്റ്
ന~ിയ

അപേപക്ഷകളു
ടെ എണ്ണം
(�യല്
നമ്പര്

സഹിതം)

നിരസിച്ച
അപേപക്ഷ
കളുടെ
എണ്ണം
(�യല്
നമ്പര്

സഹിതം)

വിവരങ്ങ
ള്

ആവശ്യ
ടെപ്പട്ട്

പേനാട്ടീസ്
ന~ിയ

അപേപക്ഷ
കളുടെ
എണ്ണം
(�യല്
നമ്പര്

സഹിതം)

തീര്
പ്പാക്കാ

ടെത
കിക്കുന്ന
അപേപക്ഷ
കളുടെ
എണ്ണം 

           *
(�യല്
നമ്പര്

സഹിതം)

റിമാര്
ക്കസ്  

                        
              പഞ്ചായത്ത് ടെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്

*മുന് മാസങ്ങളില് തീര്പ്പാക്കാടെത കിക്കുന്ന അപേപക്ഷകളുടെ എണ്ണവും 6-ാാം നമ്പര് പേകാളത്തില്
പേചര്പേക്കണ്ടതാണ്.

         ഈ സര്ക്കുലറിടെല നിര്പേ@ശങ്ങള് എ]ാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടെസക്രട്ടറിമാരും  പഞ്ചായത്ത്
ടെഡപ്യൂട്ടി  ഡയറക്ടര്മാരും കര്ശനമായി  പാലിപേക്കണ്ടതും വീഴ്ച  വരുത്തുന്നവര്ടെക്കതിടെര കര്ശന
വകുപ്പ് തല നപികള് സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്.
                                                                                             

        
                                                                                                     (ഒപ്പ്)
                                                                                  ബി എസ്.തിരുപേമനി, ടെഎ എ എസ്
                                                                                          പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്

1.  എ]ാ പഞ്ചായത്ത് ടെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്മാര്ക്കും(അറിവിപേലക്കും ത്വരിത നപികള്ക്കുമായി)
2. എ]ാ പഞ്ചായത്ത് അസ്സിസ്റ്റG് ഡയറക്ടര്മാര്ക്കും(പഞ്ചായത്ത് ടെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്മാര് മുപേ¥ന)
3. എ]ാ ടെപര്പേ�ാമന്സ്ആഡിറ്റ് സൂപ്പര്ഹൈവസര്മാര്ക്കും(പഞ്ചായത്ത് ടെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്മാര്  മുപേ¥ന)
4. എ]ാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടെസക്രട്ടറിമാര്ക്കും(പഞ്ചായത്ത് ടെഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്മാര് മുപേ¥ന)
5. സിസ്റ്റം മാപേനജര്,ടെഎ.റ്റി ഇഗപേവണന്സ്(ടെവബ് ഹൈസറ്റില്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്)
6. പ്രസിഡG്/ജനറല് ടെസക്രട്ടറി പേകരള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അപേസാസിപേയഷന്

പകര്പ്പ്
1. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ സി എ
2. പഞ്ചായത്ത് അഡീഷണല് ഡയറക്ടറുടെ സി എ
3. പഞ്ചായത്ത് പേജായിG് ഡയറക്ടറുടെ സി എ
4. കരുതല്/അധികം
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