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SRG

സംസ്ഥാനതല കഔാര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 01.02.2017- ല്  നെന്ന 
കയാഖത്തിടെ നെപെി വിവരം 

 
കയാഖം രാവിടല 10.30 ന് ബഹു. തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പുമന്ത്രിയുടെ കേമ്പറില്  ആരംഭിച്ചു. 
ബഹു. മന്ത്രി കയാഖത്തില്  അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പടെടുത്തവയ്യൃടെ കപയ്യൃവിവരം 
അനുബന്ധമായി കേര്ത്തിരിന്നു..    

1. വാര്ഷിഔ പദ്ധ്തി അവകലാഔനം 
തകേശ സൃയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2016-17 വാര്ഷിഔ പദ്ധ്തി രോകരാഖതി 
അവകലാഔനം ടേയ്തു. 16.01.17 വരടയഉളൃ രോകരാഖതി താടഴ പറയും പ്രഔാരമാണ്. 

 
പദ്ധ്തി രോകരാഖതി  (16.01.2017) ശതമാനം 

പദ്ധ്തി രോകരാഖതി ശതമാനം 
ക്രമ 

നം 

തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ 

ടപാതുവിഭാഖം എസ്.സി.
എസ്.പി. 

റൃി.എസ്.
പി 

എഫ്.സി.
ഗ്രാെ 

കലാഔബാെ് 
വിഹിതം 

ആടഔ 

% 

1 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 31.68 15.66 21.17 18.51 3.45 21.49 
2 കലാക്ക് 

പഞ്ചായതത് 18.57 30.55 21.51 0.00 0.00 21.96 
3 ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത് 15.13 15.72 17.08 0.00 0.00 15.38 
4 മുനിസിപ്പാലിറൃി 25.31 12.58 6.67 11.10 6.73 16.08 
5 കഔാര്പ്പകറഷ   19.80 19.86 0.00 8.68 0.00 14.59 
ആടഔ 24.89 18.23 19.88 14.43 3.90 19.33 

  
ക്രമ.നം തകേശഭരണ സ്ഥാപങ്ങൾ ശതമാനം 

കഔാര്പ്പകറഷനുഔൾ  

1 ടഔാല്ലം 23.03 
2 ഔണ്ണൂര്  18.35 
3 എറണാൄളം 14.92 
4 തിയ്യൃവനന്തരോരം 13.04 
5 തൃശ്ശൂര്  11.51 
6 കഔാഴികക്കാെ് 11.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ക്രമ.നം തകേശഭരണ സ്ഥാപങ്ങൾ ശതമാനം 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔൾ  

1 ഇടുക്കി 24.08 
2 തിയ്യൃവനന്തരോരം 23.7 
3 വയനാെ് 22.22 
4 ഔാസര്കഔാഡ് 20.43 
5 പത്തനംതിട്ട 19.31 
6 ആലപ്പുഴ 17.51 
7 ടഔാല്ലം 17.39 
8 പാലക്കാെ് 17.27 
9 കഔാഴികക്കാെ് 16.64 
10 ഔണ്ണൂര് 14.09 
11 മലപ്പുറം 11.41 
12 കഔാട്ടയം 8.41 
13 എറണാൄളം 5.15 
14 തൃശ്ശൂര്  3.42 
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ഏറൃവം ടുതല് രോകരാഖതി  കഔവരിച്ച  10 
മുനിസിപ്പാലിറൃിഔൾ 

  1 തൃക്കാക്കര 37.79 
2 ഔട്ടപ്പന 34.24 
3 ഇരിട്ടി 32.86 
4 റൃപ്പാലം 28.99 
5 ഹരിപ്പാെ് 26.45 
6 അെമാലി 24.72 
7 ആറൃിങ്ങല്  24.09 
8 ടഔാട്ടാരക്കര 23.8 
9 ത്തുപറമ്പ് 23.65 
10 തൃപ്പൂണിത്തുറ 23.32 

ഏറൃവം ൄറവ്   രോകരാഖതി  കഔവരിച്ച  10 
മുനിസിപ്പാലിറൃിഔൾ 
1 പട്ടാമ്പി 0 
2 വെക്കാകഞ്ചരി 1.56 
3 ടേറുപ്ലകേരി 2.83 
4 കേര്ത്തല 3.75 
5 മാനന്തവാെി 4.81 
6 ഈരാറൄകപട്ട 5.62 
7 േങ്ങനാകേരി 6.99 
8 ടപാന്നാനി 7.18 
9 മൂവാറൄരോഴ 7.81 
10 കഔാട്ടയ്ക്കല്  8.11 

ഏറൃവം ടുതല്  രോകരാഖതി  കഔവരിച്ച  10 
കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുഔൾ 

  1 ടപയ്യൃമ്പെപ്പ് 51 
2 വാമനരോരം 46.7 
3 ഔഞ്ഞിന്നുഴി 43.92 
4 ടവളൃനാെ് 43.34 
5 രോലിക്കീഴ് 42.41 
6 ടപരിന്തല്മണ്ണ 42.09 
7 പട്ടണക്കാെ് 40.5 
8 തിയ്യൄര്  40.37 
9 ൄ.മ്മല്  39.93 
10 തളിപ്പറമ്പ് 38.33 

ഏറൃവം ൄറവ്   രോകരാഖതി  കഔവരിച്ച  10 
കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുഔൾ 
1 മാനന്തവാെി 2.23 
2 ഔല്പറൃ 2.35 
3 മാള 3.82 
4 സുല്ത്താ   

ബകത്തരി 

 

4.29 
5 റൃപ്പാലം 6.45 
6 പനമരം 6.46 
7 പമ്പന്നുെ 7.3 
8 ടപയ്യൃെെവിള 7.77 
9 വെഔര 8.36 
10 കേളന്നൂര്  8.95 

ഏറൃവം ടുതല്  രോകരാഖതി  കഔവരിച്ച  10 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔൾ  

  1 ഇലപ്പുളൃി 60.1 
2 ടതന്നുംഭാഖം 45.47 
3 എയ്യൃകത്ത പതി 45.31 
4 ടേമ്പികലാെ് 45.24 
5 കഷാളയാര്  44.47 
6 ഔാവാലം 43.52 
7 ഔയ്യൂര്  േീകമനി 43.26 
8 മെികക്ക 43.26 
9 ടേറുവത്തൂര്  43.22 
10 മൂകപ്പനാെ് 43 

ഏറൃവം ൄറവ്   രോകരാഖതി  കഔവരിച്ച  10 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔൾ 
1 തലനാെ് 3.46 
2 പണ കേരി 4.32 
3 അവിനികേരി 4.4 
4 പൂമംഖലം 5.3 
5 രോത്തൂര് 5.65 
6 മൂനിലവ് 5.85 
7 വല്ലച്ചിറ 6.03 
8 ടപയ്യൃവന്താനം 6.07 
9 മാള 6.14 
10 ടഔാെമ്പല്ലൂര്  6.5 
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2 ടപാതു വിഷയങ്ങൾ  
 
2.1 തകേസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  നി.ം വയാപഔമായി പരാതി ഉണ്ടായ 
സാഹേരയത്തില്  20.08.2016-ടല 2484/2016/തസൃഭവ ഉത്തരവ് പ്രഔാരം അംഖീഔരിച്ച 
രോതിയ ടപ്രാഔുര്ടമെ്   മാനൃല്  തല്ക്കാലം പ്രാബലയത്തിലാകക്കണ്ടതിടല്ല. 
തീയ്യൃമാനിച്ചു. മാനൃല്  പരികശാധിച്ച ്റികപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിന്നുവാ   പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, 
മുനിസിപ്പല്  ഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണര്, കേറൃ് ടപര്കഫാര്മ സ് ഒഡിറൃര്  
എന്നിവടര ചുമതലടപ്പടുത്തി. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് ) 
 

2.2 മൂന്നാം ഗട്ട തുഔ െി നല്ഔിയകപ്പാൾ  േില തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്  ബഡ്ജറൃ് 
തുഔയില്  നി.ം വയതയാസമുണ്ട് . ഇത് വാലികഡഷടന ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്  പരിഹരിച്ച ് 
ആവശയമായ ക്രമീഔരണം നെത്താ   ഐ.ടഔ.എം. എക്സിഔൂട്ടീവ് ഡയറക്ടടറ  
ചുമതലടപ്പടുത്തി.  

(നെപെി- ഐ.ടഔ.എം) 
 
 

2.3 ABC കപ്രാഖാം മുനിസിപ്പാലിറൃിഔളില്  നെപ്പാക്കാ   താടഴപ്പറയുന്ന രീതി അവലംബിക്കാ 
വന്നതാണ്. 

(i) മുനിസിപ്പാലിറൃിഔൾക്ക് അവയ്യൃടെ വിഹിതം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്  
കഔമാറി ABC  പരിപാെി നെത്താ    അനുമതി നല്ൄ..  
                           അടല്ലെില്    

(ii) മുനിസിപ്പാലിറൃിഔൾ  കനരിട്ട് ABC പരിപാെി നെപ്പാക്കാവന്നതാണ്. 
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ആര്.സി) വൄപ്പ് ) 

 
2.4 തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വാഹനം വാന്നതന്നതിന് രോതിയ  കററൃ് തീയ്യൃമാനിക്കാനും  

അനുമതിന്നുമായി ഫയല്  വീണ്ടം ധനഔാരയ വൄപ്പിന് അയയ്ക്കാ   തീയ്യൃമാനിച്ചു. 
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 

 
2.5 നിലവിടല ഉത്തരവനുസരിച്ച ്  ആശുപത്രിഔളിലം മറൄം മയ്യൃന്ന് വാകങ്ങണ്ടത് കഔരള 

ടമഡിക്കല്  സര്വീസ് കഔാര്പ്പകറഷനില്  നിന്നാണ്. എന്നാല്   കഔരള ടമഡിക്കല്  
സര്വീസ് കഔാര്പ്പകറഷനില്  നിന്ന് മയ്യൃന്ന് ലഭിക്കാ   ഔാലതാമസം കനരിടു. എന്ന് 
പല തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ സാഹേരയത്തില്  
താടഴപ്പറയുന്ന  രീതി അവലംബിക്കാ   നിര്കേശം നല്ൄ..  

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 
 

2.5.1 മയ്യൃ.ഔളുടെ  ആവശയഔത മു ട്ടി നിചയിയിച്ച ് രണ്ടമാസം മുകമ്പ ടമഡിക്കല്  
സര്വീസ് കഔാര്പ്പകറഷന് തടന്ന  ഇെെ് നല്ഔി മയ്യൃന്ന് വാങ്ങാ   നെപെി 
സൃീഔരിക്കണം. 

2.5.2 ആകരാഖയ വൄപ്പില്  നികന്നാ  കഔരള ടമഡിക്കല്  സര്വീസ് കഔാര്പ്പകറഷനില്  
നികന്നാ  മയ്യൃ. ലഭിക്കാ   താമസമുണ്ടായാല്  അതയാവശയ സൃഭാവമുളൃ 
മയ്യൃ.ഔൾ  കഹാസ്പിറൃല്  മാകനടെെ് ഔമ്മിറൃിയുടെ അംഖീഔാരത്തിനു 
വികധയമായി  തല്ക്കാല ആവശയത്തിന് ഔായ്യൃണയ, നീതി കോര്, ജ   ഓഷധി 
എന്നിവിെങ്ങളില്  നി.ം വാങ്ങാവന്നതാണ്. ഇതിനായി അംഖീഔരിച്ച  
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കപ്രാജക്ടിടല  വിഹിതകമാ തനത് ഫകണ്ടാ ഉപകയാഖിക്കാവന്നതാണ്. അെിയന്തിര 
ഗട്ടങ്ങളില്  കഹാസ്പിറൃല്  മാകനജ് ടമെ് ഔമ്മിറൃി  ഫണ്ട് ഉപകയാഖിക്കണം. 
 

2.5.3 മാരഔ കരാഖമെക്കമുളൃ േിഔിത്സയ്ക്ക്  കഡാക്ടര്മാര്  നിര്കേശിന്നുന്ന മയ്യൃ.ഔൾ  
ആശുപത്രി മുകകന  കരഖിഔൾക്ക്  നല്ൄന്നതിന് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കാവന്നതും 
മയ്യൃന്ന് വാങ്ങി നല്ഔാവന്നതുമാണ്. മാരഔകരാഖങ്ങൾക്ക് കഡാക്ടര്മാര്  
നിര്കേശിന്നുന്ന പ്രകതയഔ േിഔി ത്സഔളും മയ്യൃ.ഔളും കപ്രാജക്ടില്  ഉൾടപ്പടുത്താ 
വന്നതാണ്. 

 
2.6 െഷി കമകലയില്  പച്ചക്കറി കപ്രാത്സാഹിപ്പിന്നുന്നതിടെ ഭാഖമായി നെീല്  വസ്തുക്കൾ ക്ക് 

100% സബ്സിഡി നല്ഔാ   28.12.2016-ടല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയില്  
തീയ്യൃമാനടമടുത്തിയ്യൃ.. ഇത് പച്ചക്കറിക്കൃഷിക്ക് മാത്രമാടണന്ന്  സ്പഷ്ടീഔരണം 
നല്ൄ.. ടതങ്ങ്, മാവ്, ജാതി തുെങ്ങിയ ഫലക്ക്ഷത്തിന് ഇത് ബാധഔമല്ല.  

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 
  

2.7 മാലിനയ സംസ്ക്കരണത്തിടെ ഭാഖമായി സര്ക്കാര്  അനുമതിയില്ലാടത രോതിയ വാഹനം 
വാങ്ങാവന്നതല്ല. ആവശയമുളൃ വാഹനം  വാെഔയ്ക്ക എടുകക്കണ്ടതാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
 

2.8   നെപ്പുവര്ഷം അധിഔ വിഹിതമായി  ലഭിച്ച തുഔ ഉപകയാഖിച്ച ് തകേശഭരണ    
സ്ഥാപനങ്ങൾ  നിലവിടല കമകല വിഭജന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വികധയമായി കപ്രാജക്ടുഔൾ  
ഏടറൃടുക്കാവന്നതാണ്.  

 (നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 
2.8.1 അധിഔവിഹിതമായി ലഭിച്ച തുഔ ഉപകയാഖിച്ച ്തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ  

കമകല വിഭജനം നെത്തി കപ്രാജക്ടുഔൾ  എടുകക്കണ്ടതാണ്. അത്തരം കപ്രാജക്ടുഔൾ  
മാത്രം സ്പില്  ഒവറായി 31.07.2017 വടര തുെരാവന്നതാണ്. എന്നാല്  സ്പില്ഒവര്  
ആന്നുന്നതിനായി കപ്രാജക്ടുഔൾ  ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഖീഔാരം 
വാങ്ങി നിര്വഹണ നെപെിഔൾ  തുെങ്ങിയിരിക്കണം. (ഉദാ. സാകെതിഔ അനുമതി 
വാങ്ങല്, ഔരാര്വയ്ക്കല്  തുെങ്ങിയ) 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് ) 
 

 
 

2.9 വാര്ഷിഔ പദ്ധ്തി കഭദഖതി വയ്യൃത്തുന്നതിനുളൃ  സമയം 20.02.2017 വടര നീട്ടുന്നതിന് 
തീയ്യൃമാനിച്ചു.  

2.10  അധിഔ പദ്ധ്തിവിഹിതം ഉൾപ്പടെ വിഔസനഫണ്ട് ഉപകയാഖിച്ച ് മറൃ് കപ്രാജക്ടുഔൾ  
സൃീഔരിച്ച കശഷം മിച്ചം തുഔ  ഉണ്ട് എെില്  അത് ഉപകയാഖിച്ച ് താടഴപ്പറയുന്നവയ്ക്ക് 
കപ്രാജക്ടുഔൾ  ഏടറൃടുക്കാവന്നതാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
 
2.10.1  ഇ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധ്തി പ്രഔാരമുളൃ ബാെ്  കലാണിടെ  തിരിച്ചെവ് 
2.10.2 PMAY/BSUP/IHSDP/IAY/RAY പദ്ധ്തി പ്രഔാരം  പണിയുന്ന നിര്മ്മാണം 

മുെങ്ങിക്കിെന്നുന്ന  വീടുഔൾ  പൂര്ത്തീഔരിന്നുന്നതിന് രോതിയ നിരന്നു പ്രഔാരം 
നല്ഔാനുളൃ ഖക്ക്കൾ  നല്ഔല്  
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2.10.3 PMAY പദ്ധ്തി പ്രഔാരം   പണിയുന്ന വീടുഔളുടെ  അവസാന  ഖക് നല്ഔല്  
2.10.4 തകേശഭരണ സ്ഥാപനം ഏടുത്ത KURDFC/  സമാന കലാണ്  തിരിച്ചെവ് 
2.10.5  പഞ്ചായത്ത് അെകയ്ക്കണ്ട കവദുതി, ടവളൃക്കരം  ഇവയുടെ  ൄെിേിഔ 

അെയ്ക്കല്  
2.10.6 ജലനിധി കപ്രാജക്ടുഔൾക്ക് ഈ വര്ഷം അെക്ണ്ട പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 

അെയ്ക്കല്  
 

2.11 ഈ സാമ്പത്തിഔ വര്ഷം  തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  പദ്ധ്തി നിര്വഹണം  
ഔാരയക്ഷമമാക്കി തൃരിതടപ്പടുത്തുന്നതിന്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ  കയാഖങ്ങൾ  
ആഴ്ചയില്  യ്യൃതവണടയെിലം  ൊ   ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി  ടേയര്മാന്മാാര്  
താല്പരയടമടുക്കണം. കയാഖത്തില്  പദ്ധ്തി  അംഖീഔാരം, അവകലാഔനം  എന്നിവ 
അജണ്ടയില്  ഉൾ ടപ്പടുത്തണം. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
 

2.12 അടുത്ത കയാഖത്തില്  കലാക്കല്   ഫണ്ട് ഒഡിറൃ് ഡയറക്ടടറ െി ക്ഷണിക്കാ   
തീയ്യൃമാനിച്ചു.  

(നെപെി- എസ്.ആര്.ജി) 
 

2.13 പട്ടിഔജാതി/പട്ടിഔവര്ഗ/ടപാതു വിഭാഖക്കാരായ ക്ദ്ധ്ര്ന്നു നല്ൄന്ന ഔട്ടിലിടെ 
യൂണിറൃ് ടേലവ് 3500/- യ്യൄപയായി തീയ്യൃമാനിച്ചു. ഇതിടെ ഗുണനിലവാരം  നിര്വഹണ 
ഉകദയാഖസ്ഥ   ഉറപ്പു വയ്യൃകത്തണ്ടതാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 
 

2.14 ഔണ്ണൂര്  കഔാര്പ്പകറകനാെ് ട്ടികച്ചര്ത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളില്  2015-16 സാമ്പത്തിഔ 
വര്ഷത്തില്  ടസക്രട്ടറിമായ്യൃം, അസിേെ് ടസക്രട്ടറിമായ്യൃം നിര്വഹണം 
നെത്തിവന്നിയ്യൃന്നതും കഔാര്പ്പകറഷ   യ്യൄപീഔരണടത്തത്തുെര്ന്ന് കഔാര്പ്പകറഷ   
ടസക്രട്ടറിയുടെ കപരില്  കലാഖി   ടേയ്തതുമായ സ്പില്ഒവര്  കപ്രാജക്ടുഔൾ, 
രോതിയതായി യ്യൄപീഔരിക്കടപ്പട്ട കഔാര്പ്പകറഷടെ പ്രകതയഔ സാഹേരയം പരിഖണിച്ച ്
കഔാര്പ്പകറഷ   ടമമ്പര്  ടസക്രട്ടറിടയ നിര്വഹണ ഉകദയാഖസ്ഥനായി നിചയിിച്ചു.  
നിര്വഹണം നെത്തുന്നതിന് അനുമതി ന്കുന.. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് ) 
 

2.15 തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എസ്.സി.പി./ റൃി.എസ്.പി. കപ്രാജക്ടുഔൾ  നിര്വഹണം 
നെത്തുന്നതിന് സര്ക്കാര്  ഉത്തരവ പ്രഔാരം നിര്കേശിച്ചിരിന്നുന്ന ഉകദയാഖസ്ഥനു പഔരം 
ആവശയടമെില്  അനുകയാജയനായ മടറൃായ്യൃ ഉകദയാഖസ്ഥടന  ഭരണ സമിതിന്നു തീയ്യൃ 
മാനിക്കാവന്നതാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
 

2.16 നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനത്തിന് ആവശയമായ ബിറൄമി   തകേശഭരണ സ്ഥാപനം 
ഇപ്രഔാരം ആവശയടപ്പടുന്ന കഔാണ്ട്ടൃാക്ടര് മാര് ക്ക് ലഭയമാക്കണം. അതിനായി 
ആവശയാനുസരണം  എേികമറൃില്  പറയും പ്രഔാരം നിലവിലളൃ ഉത്തരവഔൾക്്ക 
വികധയമായി ബിറൄമി   വാങ്ങി സൂക്ഷിന്നുന്നത് തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ 
ടസക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയാണ്. ഇതിന് മുെക്കം വന്നാല്  ടസക്രട്ടറിയുടെ വീഴ്ചയായി 
ഔാണുന്നതാണ്. 
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1. (നെപെി - പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര് ,  
2. മുനിസിപ്പല്  ഡയറക്ട് ര്  
3. ഗ്രാമവിഔസന ഔമ്മീഷണര്) 
 

 
2.17 കഔാ ഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ തീയ്യൃമാനങ്ങൾ  നെപ്പാക്കാ   ബന്ധടപ്പട്ട 

ഉകദയാഖസ്ഥര്  ബാധയസ്ഥരാണ്. കഔാര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി തീയ്യൃമാനപ്രഔാരം 
നെപെിഔൾ  സൃീഔരിച്ചിടല്ലെില്  ബന്ധടപ്പട്ട ഉകദയാഖസ്ഥയ്യൃടെ വീഴ്ചയായി 
ഔാണുന്നതാണ്.  
 

2.18 വാട്ടര്ട്ടൃീറൃ്ടമെ് പ്ലാെ്, സൃിവകറജ് ട്ടൃീറൃ്ടമെ് പ്ലാെ് (എസ്.റൃി.പി) മാലിനയ സംസ്കരണ 
യൂണിറൃ് തുെങ്ങിയവയ്ക്ക് സാകെതിഔ അനുമതി നല്ഔാനും ശുപാര്ശഔൾ  നല്ഔാനും 
തിയ്യൃവനന്തരോരം എഞ്ചിനീയറിംഖ് കഔാകളജ് (സി.ഇ.റൃി), ‘ൄസാറൃ് ’(ടഔാച്ചി) നാഷണല്  
ഇ േിറൃൂട്ട് ഒഫ് ടെക(ാളജി (കഔാഴികക്കാെ് ) തൃശ്ശൂര്  ഖവ. എഞ്ചിനീയറിംഖ് കഔാകളജ് 
എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിടല ബന്ധടപ്പട്ട വൄപ്പിടെ/വൄപ്പുഔളുടെ കസവനം അവര്  
തയ്യാറാടണെില്  ഉപകയാഖിക്കാവന്നതാണ്. 

 
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് ) 

 
2.18.1 ഇതുൊടത ശുേിതൃമിഷടെ അംഖീഔരിക്കടപ്പട്ട  സര്വീസ് ടപ്രാകവഡര്മാ 

രില്  നിന്ന് ഔൃകട്ടഷ   വിളിച്ച ് ഏജ സിടയ നിര്വഹണത്തിനായി 
ചുമതലടപ്പടുത്താവന്നതാണ്. ഇതിനായി ശുേിതൃമിഷടെ സര്വീസ് 
ടപ്രാകവഡര്മായ്യൃടെ ലിേ് ശുേിതൃമിഷ   തയ്യാറാക്കണം. അപ്രഔാരം 
ടതരടഞ്ഞടുന്നുന്ന ഏജ സിഔൾക്ക് അക്രഡിറൃ് ഏജ സിഔൾക്ക് നല്ൄന്നതിന് 
തുലയമായ തുഔ മു ര്  ന ല്ഔാവന്നതാണ്. 

(നെപെി- എക്സിഔുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ശുേിതൃമിഷ   ) 
 
2.19 ട്ടൃഷറിഔളില്  ഒണ്കല   ആയി ബില്  സമര്പ്പിന്നുന്നതില്  പഞ്ചായത്ത് 

ജീവനക്കാര്ക്ക് പരിശീലനവം Saankhya – BAMS integration നും 
പൂര്ത്തിയാകക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇകപ്പാൾ  pilot ടേയ്യുന്ന ഔാട്ടാക്കെ ജില്ലാ ട്ടൃഷറിക്ക് ഔീഴിലളൃ 
സ്ഥാപനം അതില്  ൄറൃമറൃ രീതിയില്  പ്രവര്ത്തിന്നു. എന്ന് ഉറപ്പാകക്കണ്ടതുമുണ്ട്. 
അതിനാല്  01.04.2017 നു കശഷകമ സംസ്ഥാന വയാപഔമായി രോതിയ രീതി 
നെപ്പിലാക്കാവൂ എന്ന് ധനഔാരയ വൄപ്പികനാെ് ആവശയടപ്പൊ   തീയ്യൃമാനിച്ചു.  

(നെപെി- ഐ.ടഔ.എം/ തകേശഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് ) 
 

2.20 എല്ലാ ജില്ലയിലം പദ്ധ്തിരോകരാഖതിയില്  ഏറൃവം രോറഔില്  നില്ന്നുന്ന 20 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔടള പ്രകതയഔം അവകലാഔനം ടേയ്യാ   പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടര്ക്്ക 
നിര്കേശം നല്ഔി. ഇതുൊടത പദ്ധ്തി ടേലവില്രോറഔില്  നില്ന്നുന്ന മുനിസിപ്പാലിറൃി, 
കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്, കഔാര്പ്പകറഷ  , ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നീ തകേശഭരണ 
സ്ഥപനങ്ങടള പ്രകതയഔം അവകലാഔനം ടേകയ്യണ്ടതും പ്രശ്നങ്ങൾ  പരിഹരിന്നുന്നതിന് 
നെപെി സൃീഔരികക്കണ്ടതുമാണ്. 

(നെപെി- പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്, നഖരഔാരയ ഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവിഔസന വൄപ്പ് 
ഔമ്മീഷണര് )  
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2.21 ക്ഷീരസംഗങ്ങൾ  മുകകന ക്ഷീരഔര്ഷഔര്ക്ക് പാലിനുസബ്സിഡി ടഔാടുന്നുന്നതിന് മു   
കഔാര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി തീയ്യൃമാനത്തിനു തുെര്ച്ചയായി താടഴ പറയുന്ന രീതി 
സൃീഔരികക്കണ്ടതാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 
2.21.1 തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ  സംയുക്തമായാണ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാന്നുന്നടതെില്  

ജില്ല, കലാന്നു പഞ്ചായത്തുഔൾ  തങ്ങളുടെ വിഹിതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡയറി 
ഫാം ഇ  സ്ട്രക്ടര്മാര്  മുകകന ക്ഷീര സംഗങ്ങൾക്ക് നല്ഔണം. 

2.21.2 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔൾ  കപ്രാജക്ടുഔൾ  തയ്യാറാക്കിയിട്ടിടല്ലെില്  കലാക്ക് പഞ്ചായ 
ത്തുഔൾ  സബ്സിഡി തുഔ ഡയറി എക്സ്റൃ ഷ   ഒഫീസര്  മുകകന  ക്ഷീര 
സംഗങ്ങൾക്ക് കഔമാറണം. 

2.21.3 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുഔൾ  ഡയറി എക്സ്റൃ ഷ   ഒഫീസര്  മുകകന ക്ഷീര 
സംഗങ്ങൾക്ക് കഔമാറണം. കലാന്നു പഞ്ചായത്തുഔൾ  കപ്രാജക്ടുഔൾ  
വച്ചിട്ടിടല്ലെിലം ഈ പ്രക്രിയ പാലികക്കണ്ടതാണ്.  

2.21.4 ഇപ്രഔാരം ത്രിതലപഞ്ചായത്തുഔൾ  ക്ഷീരസംഗങ്ങൾക്ക് കഔമാറുന്ന തുഔ 
ബന്ധടപ്പട്ട ഡയറി ഫാം ഇ ടസ്പക്ടറുടെ കമല്കനാട്ടത്തില്  ക്ഷീരഔര്ഷഔര്ന്നു 
ബാെ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ നല്ഔണം.  

2.21.5 യ്യൃ ലിറൃര്  പാലിന് ഡിപ്പാര്ട്ടുടമെ് സബ്സിഡിയെക്കം പരമാവധി 4.00 യ്യൄപ മാത്രകമ 
നല്ൄ.ളൄ എന്ന് ഉറപ്പാകക്കണ്ടത് ഡയറിഫാം ഇ  സ്ട്രക്ടറുടെ ചുമതലയാണ്. 
യ്യൃ ഔര്ഷഔന് ടഔാടുക്കാവന്ന പരമാവധി തുഔ (തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
വിഹിതം) യായ 20000/- യ്യൄപയില്  ഔവിയുന്നില്ല എന്നതും ഡയറിഫാം ഇ  സ്ട്രക്ടര്  
ഉറപ്പാക്കണം.  

 
2.22 കലബ്രറി ഔൗണ്സിലിടെ  അംഖീഔായ്യൃമുളൃ  ഗ്രന്ഥശാലഔളുടെ  ഉപകയാഖയ മല്ലാത്ത 

ടഔട്ടിെങ്ങൾ  രോതുക്കി പണിയാനും  പഴയവയുടെ  നവീഔരണത്തിനും അറൃൄറൃപ്പണിന്നും 
തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തനത് ഫണ്ട് ഉപകയാഖിച്ച ് കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കാവ 
ന്നതാണ്.  

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
 

2.23  പട്ടിഔജാതി- പട്ടിഔവര്ഗ വിദയാര്ഥിഔൾക്ക് പറനമുറി പണിയുന്നതിന് 
മാര്ഖകരകയിടല നിബന്ധനഔൾ  പാലിച്ചുടഔാണ്്ട  50% തുഔ അഡൃാ സ് 
നല്ഔാവന്നതാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 
 

2.24 പട്ടിഔജാതി പട്ടിഔവര്ഖ വിഭാഖത്തിടല  അര്ഹതടപ്പട്ട  വിദയാര്ഥിഔൾക്ക്  30,000/- 
യ്യൄപ വടര വിലയുളൃ ലാപ് കൊപ്  നല്ഔാവന്നതാണ്.  ഐ.െി. മിഷടെ  
താടഴപ്പറയുന്ന  മിഡ് –ടലവല്  ടസ്പസിഫികക്കഷ   പ്രഔാരമുളൃ ലാപ് കൊപ് 
ആയിരിക്കണം  വാകങ്ങണ്ടത്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ), (ഐ.ബി) വൄപ്പ് ) 
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Usage: Use of word processing, spreadsheets, e-mail, Internet browsing, Web based applications and 

Multiple applications with graphics and multimedia performance essential for Web content, smooth 

graphics, and video, and data intensive e-Governance applications. 

 Processor: 64 bit Multi core x86 Processor with 4 threads having either of  

 BAPCO SysMark 2014 rating of 700 or above tested with memory of 8.0GB  

 PC Mark 8 Work Accelerated Score of 3450 or higher, tested with 8GB RAM. 

 Chipset: Compatible 

 Motherboard: OEM Compatible 

 Memory: 4 GB DDR3 1333 RAM(or Higher) Expandable up to 8GB 

 Hard Disk:  1.0TB, 5400rpm or Higher 

 Display:  LED Backlit Display 

 Display Size: 15.6” 

 Resolution: 1366X768 WXGA or Higher 

 Wireless connectivity: IEEE 802.11b/g/n/WLAN integrated wireless,  

                                                       Integrated Bluetooth 4.0 

 DVD Writer:  Integrated DVD Writer 8X or above 

 Speaker: Integrated Stereo Speaker 

 Keyboard:  Keyboard with Touch Pad 

 Camera: Integrated 

 Audio: Integrated High Definition Audio 

 Expansion Port: 3USB, 1 USB3.0, 10/100/1000 Ethernet Card, RGB or Video or 

VGA/HDMI, Microphone, Stereo Headphone & other Standard features 

 Power Supply: 230V, 50Hz AC Supply with rechargeable Battery Pack comprising of Li-Ion 

battery suitable for approx. 4hrs operation complete with battery charger / adapter  

 Mouse:  Optical Scroll mouse 

 Carry case: Backpack to be provided 

 Weight:  Weight Less than 2.5 Kg  

 Warranty:  5 year comprehensive onsite OEM warranty including battery and charger 

 Certification:   Energy Star 5.0/ Bureau of Energy Efficiency (BEE) certification, RoHS 

(Preferable) 

 Operating System: Ubuntu 16.04 LTS preloaded 

2.5 ഇറികഖഷ    വൄപ്പുമായി ബന്ധടപ്പടുത്തി കപ്രാജക്ടുഔൾ  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുളൃ ഗ്രാമപഞ്ചാ 
യത്തുഔൾക്ക് പ്രസ്തുത വൄപ്പില്  തുഔ അെയ്ക്കുന്നതിന് പ്രകതയഔ കഔാഡ് അനുവദിന്നുവാ        
IKM ന് നിര്കേശം നല്ഔി. 
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3. പ്രകതയഔ വിഷയങ്ങൾ  
 

3.1 പറവൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 11.01.2017 ടല PBP/74/2017-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്ത്  
റൃി.എസ്.പി. വിഹിതമായ 4.90 ലക്ഷം യ്യൄപ വഔിയിയ്യൃത്തി അംഖീഔാരം വാങ്ങിയ  
ടമറികറൃാറിയസ് വിദയാര്ഥിഔൾക്ക് പറനസാമിഗ്രിഔൾ, പട്ടിഔ വര്ഗ സൃയം ടതാഴില്  
ഗ്രൂപ്പിനു ധനസഹായം, പി.എം.എ.കവ. ഭവനനിര്മ്മാണം എന്നീ കപ്രാജക്ടുഔൾ  
ഗുണകഭാക്താക്കൾ  ഇല്ലാത്തതിനാല്  ഉകപക്ഷിച്ച ് കഔാട്ടുവളൃി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല 
തത്തപ്പിളൃി വലയത്ത് എസ്.റൃി. കഔാളനിയില്  നെപ്പാതയും സ്ലാബം തഔര്ന്നതിനാല്  
രോനര്  നിര്മ്മിന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീയ്യൃമാനം:- ഗുണകഭാക്താക്കൾ  പട്ടിഔ വര്ഗക്കാര്  മാത്രമാടണെില്  നെപ്പാക്കാ   
അനുമതി നല്ൄ.. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് ) 

 
 

3.2 പറവൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ 23.12.2016-ടല 4(2)-ാാാം നമ്പര്  
തീയ്യൃമാനം 

ആകരാഖയസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നീതി കോറില്  നിന്ന് മയ്യൃ.വാങ്ങാ   അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച.് 

തീയ്യൃമാനം: -ടപാതു തീയ്യൃമാനം  കണ്ഡിഔ 2.5 ബാധഔമാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് ) 

 

3.3 ഔണിയാമ്പറൃ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 22.11.2016-ടല A1-315/2016-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തും 18.10.2016-ടല 143/2016(3)-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃമാനവം 

മാര്ഗകരക പ്രഔാരം വീെ് നിര്മ്മാണത്തിന്  ഗമി ഗുണകഭാക്താക്കൾ  തടന്ന ഔടണ്ടത്തി 
വാന്നതന്ന പദ്ധ്തിയില്  സബ്സിഡി തുഔയുടെ പരിധിയില്  ഔവിയാടത നിചയിയിക്കടപ്പട്ട 
മിനിമം വിസ്തൃതിയില്  ടുതല്  സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചാല്  മിനിമം സ്ഥലത്തിനുളൃ വില 
നിജടപ്പടുത്തി സബ്സിഡി തുഔ പരിമിതടപ്പടുകത്തണ്ടതാടണന്ന് നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 
നിബന്ധന  റേ് ടേയ്യാ   തീയ്യൃമാനിച്ചു.  

തീയ്യൃമാനം: - 18.01.2017-ടല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖ തീയ്യൃമാനം (കണ്ഡിഔ 2.9) 
ബാധമായിരിന്നും. നിര്കേശിക്കടപ്പട്ടതികനക്കാൾ  ടുതല്  സ്ഥലം വാങ്ങാവന്നതാണ്.  
നിര്കേശിക്കടപ്പട്ടതികനക്കാൾ  സ്ഥലം ൄറവാണ് വാന്നതന്നടതെില്   ആനുപാതിഔമായി  
തുഔ ൄറവ്  ടേയ്യും. നിചയിയിച്ചിരിന്നുന്നതികനക്കൾ  സ്ഥലം ടുതല്   വാങ്ങാവന്നതാണ്. 
നിചയിയിച്ച പ്രഔാരമുളൃ  ധനസഹായത്തിന് അര്ഹതയുണ്ട്.  എന്നാല്  ആധാര 
പ്രഔാരമുളൃ വിലയില്  പരിമിതടപ്പടുത്തിയായിരിന്നും ധനസഹായം നല്ൄന്നത്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
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3.4 തിയ്യൃവനന്തരോരം കമയറുടെ 13.01.2017-ടല J1/94897/16-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത് 

വകയാ ആകരാഖയമിത്രം (കപ്രാ.നം.1755/17-അെെല്  3.907 കഔാെി യ്യൄപ) എന്ന കപരില്  
തയ്യാറാക്കിയ താടഴപ്പറയുന്ന കപ്രാജക്ടുഔൾ  നിര്വഹണം നെത്തുന്നതിന് അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച.് 

1) ഔണ്ണെ (65 വയസ്സിനുകമല്  പ്രായമുളൃവര്ക്ക് ) 
2) ഒര്കത്താ േപ്പല്, മയ്യൃന്ന്, വാക്കിംേിക്ക് (60 വയസ്സിനുകമല്  പ്രായമുളൃവര്ക്ക് ) 
3) ടഔാതുഔ് വല (70 വയസ്സില്  മുഔളില്  പ്രായമുളൃവര്ക്ക് ) 

 
തീയ്യൃമാനം: - മുഔളില്  പറഞ്ഞ മൂ. കപ്രാജക്ടുഔൾക്ക്  അനുമതി നിരസിച്ചു. എന്നാല്  മയ്യൃന്ന്  

ആശുപത്രി മുകകന വാങ്ങി നല്ൄന്നതിനും ഔട്ടില്  ന്കുനന്നതിനും പ്രകതയഔ 
കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കാവന്നതാണ്. ടപാതു തീയ്യൃമാനം  കണ്ഡിഔ 2.5, 2.13 
പ്രഔാരമായിരിക്കണം.    

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 
3.5 ടപയ്യൃെെവിള കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ 19.01.2017-ടല BP1-110/2017-ാാാം 

നമ്പര്  ഔത്ത് 

ക്ഷീരഔര്ഷഔര്ക്ക് പാല്  സബ്സിഡി നല്ൄവാനായി കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇത്തരം കപ്രാജക്ടുഔൾ  ഏടറൃടുത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  നെപ്പാകക്കണ്ട 
രീതിയില്  സ്പഷ്ടീഔരണം സംബന്ധിച്ച.് 

 തീയ്യൃമാനം: -ടപാതു തീയ്യൃമാനം കണ്ഡിഔ 2.21 ബാധഔമാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 
3.6 തരികയാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 24.01.2017-ടല ഔത്തും 13.01.2017-ടല 3-ാാാം 

നമ്പര്  തീയ്യൃമാനവം 

     ടപ്രാഔുര്ടമെ് മാനൃല്  പ്രഔാരമുളൃ നെപെി പാലിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീയ്യൃമാനം: -ടപാതു തീയ്യൃമാനം കണ്ഡിഔ 2.1 ബാധഔമാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

 

3.7 അശമന്നൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 16.11.2016-ടല C3-6601/2016-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തും 11.11.2016-ടല 7(1)-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃമാനവം 

പഞ്ചായത്തുവഔ സ്ഥലത്ത് 2 കഔാെി യ്യൄപ ടേലവില്  27000 േതുരശ്ര അെിയില്  3 
നിലഔളിലായി കഷാപ്പിംഖ് കഔാംപ്ലക്സം ഒഡികറൃാറിയവം പണിയു.. ഇതിനു പ്ലാനും 
ഡികസനും തയ്യാറാക്കാ   ടപ്രാഫഷണല്  ഏജ സിടയ ഏല്പിക്കാ   അനുമതി 
ആവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. 

തീയ്യൃമാനം: - അനുമതി നല്ൄ.. 
(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
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3.8 ഊര്ങ്ങാട്ടിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 15.12.2016-ടല A1-3812/16-ാാാം നമ്പര്  

ഔത്ത്, കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ 28.12.2016-ടല കയാഖതീയ്യൃമാനം (കണ്ഡിഔ 
3.84) മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്ലാനിംഖ് ഒഫീസറുടെ 18.01.2017-ടല 1000/2016-17/DPC/DPO/MPM 
ഔത്ത് 

താടഴപ്പറയുന്ന 3 കപ്രാജക്ടുഔളുടെ അംഖീഔാരം സംബന്ധിച്ച ്

1. സമഗ്ര വിദയാഭയാസ പരിപാെി – ഗെഔങ്ങൾ   
ഇംഗ്ലീഷ് കപാഷണപരിപാെി, ഔഥ-ഔവിത രേനാശില്പശാല, നാെഔഔളരി, 
േിത്രരേനഔയാമ്പ്, അവധിഔാല പ്രവര്ത്തനങ്ങൾന്നുളൃ വര്ക്ക് ബക്ക്, ബാലദര്ശ , 
പരിസ്ഥിതി സഹവാസ ഔയാമ്പ് തുെങ്ങിയവയാണ്.  

2. വകയാസ്മിതം വകയാജന കക്ഷമപരിപാെി 
ഇതില്  65 വയസ്സിനു മുഔളില്  ഉളൃവര്ക്ക് വകയാജന് രബ് യ്യൄപീഔരിച്ച ്ളൾ  ബസ്സുഔൾ  
ഉപകയാഖിച്ച ്പഔല്  വീടുഔളില്  എത്തിന്നുന്നതിന് ഉകേശിന്നു.. 

3. നാെഔഔളരിയും ഔലാജാഥയും (റൃി.എസ്.പി) 
 

 
ഈ കപ്രാജക്ടില്  ലഹരിവിയ്യൃദ്ധ്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം തുെങ്ങിയവയുടെ പ്രേരണത്തിന് 
ഔലാജാഥയും ടതയ്യൃവ നാെഔവം നെത്താനാണ് ഉകേശിന്നുന്നത്. 
സമഗ്ര വിദയാഭയാസ പരിപാെി (7.41 ലക്ഷം യ്യൄപ), വകയാസ്മിതം വകയാജനകക്ഷമ പരിപാെി 
(4.07 ലക്ഷം യ്യൄപ) നാെഔഔളരിയും ഔലാജാഥയും (92500 യ്യൄപ) എന്നീ കപ്രാജക്ടുഔൾ  
നെപ്പാക്കാ   അനുമതി ആവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. 

 
തീയ്യൃമാനം:-  1. ക്രമനമ്പര്  1,2 അംഖീഔരിന്നു..  

      2. നാെഔഔളരിയും ഔലാജാഥയും (റൃി.എസ്.പി) ഇതിന് റൃി.എസ്.പി. വിഹിതം 
ആയതിനാല്  പട്ടിഔവര്ഗ വിഭാഖം ടുതലായി താമസിന്നുന്ന 
കമകലയാടണെില്  മാത്രകമ നെപ്പാക്കാവൂ 

  (നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 
3.9 പിറവം മുനിസിപ്പല്  ടേയര്മാടെ  17.01.2017-ടല ഔത്ത്. 

സമ്മര്  കഔാച്ചിംഖ് ഔയാമ്്പ സൃാതന്തയ ദിനാകഗാഷം,  ഉന്നത വിജയം കനെിയവര്ക്്ക 
അവാര്ഡ് ഗ്രാകമാത്സവം എന്നീ കപ്രാജക്ടുഔളുടെ  അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

 തീയ്യൃമാനം:-  കപ്രാജക്ടില്  ഒണകററിയം , ഔയാഷ് അവാര്ഡ് എന്നിവ തനത് ഫണ്ടില്  
നിന്ന് ഉപകയാഖിക്കണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ അനുമതി നല്ൄ.. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് )  
 

3.10  പത്തനംതിട്ട  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ  17.01.2017-ടല pstdppta 58/2017 ാാാം 
നമ്പര്  ഔത്ത് 

വരട്ടാര്-വരാല്ച്ചാല്  സംരക്ഷണം (കപ്രാജക്ട് നം. 722/16/- അെെല്  20.00 ലക്ഷം  യ്യൄപ) 
എന്ന കപ്രാജക്ടില്  ോലിടല ഔളഔളും കപാളഔളും  ക്ത്തിയാക്കാനാണ് ഉകേശിന്നുന്നത്. 
പ്രാഥമിഔ ടലവല്  എടുക്കാ   ഔഴിയാത്തതിനാലം  ക്ത്തിയാക്കല്  കജാലി ടമഷര്  
ടേയ്യാ   സാധിക്കാത്തതിനാലം  ഈ ടെണ്ടറിലൂടെ മണിക്കൂര്  വാെഔ നിചയിയിച്ച ് 
യന്ത്രങ്ങൾ  ഉപകയാഖിച്ച ്ക്ത്തിയാക്കാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്
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 തീയ്യൃമാനം:-  ഈ പ്രക്ത്തിന്നുളൃ എേികമറൃില്  യന്ത്രങ്ങൾ  ഉപകയാഖിച്ച ് 
ക്ത്തിയാക്കാനാണ്  ഉൾടപ്പടുത്തിയിരിന്നുന്നടതെില്  അതനുസരിച്ച ് 
ടേയ്യാവന്നതാണ്. അല്ലാടയെില്   യന്ത്രമുപ്പകയാഖിച്ച ്  ക്ത്തിയാന്നുന്ന 
രീതിയില്  രോതിയ എേികമറൃ് തയ്യാറാക്കി  കപ്രാജക്ട് കഭദഖതി ടേയ്ത് 
നെപ്പാക്കാ   അനുമതി നല്ൄ.. എേികമറൃ് പ്രഔാരം കപ്രാജക്ട് 
പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടുടണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

 

3.11 ഔണിയാമ്പറൃ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസിഡെിടെ  21.12.2016-ടല A1-315/2016-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തും  27.10.2016-ടല 147/2016(10)-ാം നമ്പര്  തീയ്യൃമാനവം 

വീെ് വയറിംഖിന്  10000/- യ്യൄപ  അനുവദിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം:-  അനുമതി നിരസിച്ചു. 28.12.2016-ടല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി തീയ്യൃമാനമനു 
സരിച്ച ് 5000/- യ്യൄപ നല്ഔാം 

 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ) വൄപ്പ് ) 

 

3.12 നീണ്ടഔര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ  27.12.2016-ടല N 6-1306/16 (42)-ാാാം 
നമ്പര്  ഔത്തും  22.12.2016-ടല V(8)-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃമാനവം.  

പഞ്ചായത്തിടല പട്ടിഔജാതി വിഭാഖത്തില്ടപ്പട്ട രാകജന്ദ്ര , ടേറുവിള കതാപ്പ് എന്ന 
ആൾക്ക് 2007-ല്  ഐ.എ.കവ പദ്ധ്തി പ്രഔാരം  വീെ് നല്ഔിയിയ്യൃ.. തീരകദശ 
നിയന്ത്രണ നിയമം ബാധഔമായതിനാല്  വീെിന് താല്ക്കാലിഔ വീട്ടു നമ്പറാണുളൃത്. 
ഇകേഹത്തിടെ  മഔൾക്ക് പറനമുറിക്ക് ധനസഹായം നല്ഔാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

 
തീയ്യൃമാനം:-  പഞ്ചായത്തിടെ സഹായകത്താടെ  നിര്മ്മിച്ച വീൊയതിനാല്  പ്രകതയഔ 

അനുമതി നല്ൄ..  

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ2) വൄപ്പ് ) 

 

3.13 മീനങ്ങാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 22.12.2016-ടല ഔത്ത് 

ടമെല്  ടഹല്ത്ത് ടഔയര്  കപ്രാഗ്രാം (ഉണര്വ് ) എന്ന  കപ്രാജക്ടില്  പരിശീലനത്തിന്  
തുഔ ഉപകയാഖിന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം:-  കപ്രാജക്ടില്  വിശദാംശങ്ങൾ  ഇല്ലാത്തതിനാല്   പരിഖണിച്ചില്ല.  

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

 



13 

 

3.14  ടവഞ്ഞാറമൂെ് സഹഔരണ സര്വീസ് ടസാകസറൃി പ്രസിഡെിടെ 20.12.2016-ടല 
ഔത്ത്  

ടവറൃിനറി മയ്യൃന്ന് നീതി ടമഡിക്കല്  കോറില്  നി.ം  വാങ്ങാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം– ഡിപ്പാര്ട്ട്ടമെില്  നി.ം  മയ്യൃന്നില്ലാടത വയ്യൃകമ്പാൾ   നീതി ടമഡിക്കല്  
കേറില്  നികന്നാ, ടെണ്ടര്  അടല്ലെില്   ഔൃകട്ടഷ    മുകകനകയാ വാങ്ങാ   
അനുമതി നല്ൄ.. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 
3.15 മമ്പാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസിഡെിടെ  30.12.2016-ടല ഔത്തും 03.012.2016-ടല 7-ാാാം 

നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീയ്യൃമാനവം 

വനിതാ ഗെഔ പദ്ധ്തിയില്  ഉൾടപ്പടുത്തി  (കപ്രാജക്ട്നം. 193/17) മുട്ടകക്കാഴി വളര്ത്താ   
കപ്രാജക്ട് അംഖീഔരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വനിതഔൾ  അകപക്ഷഔരായുളൃ (അര്ഹതാമാനദണ്ഡ 
മനുസരിച്ച ് വനിതാ ഗെഔപദ്ധ്തിയില്  ഉൾടപ്പടുത്താ   ഔഴിയാത്ത ഗുണകഭാക്താക്കൾ)  
എല്ലാ ൄടുംബത്തിനും  നല്ഔാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം– അനുമതി നിരസിച്ചു 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

 

3.16 മമ്പാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസിഡെിടെ  30.12.2016-ടല ഔത്തും 03.12.2016-ടല 1(4) 
ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീയ്യൃമാനവം 

ടമഡിക്കല്  ഔയാമ്പിനാവശയമായ  മയ്യൃ.ഔൾ  ‘ജ   ഓഷധി’ യില്  നി.ം  വാങ്ങാ   
അനുമതി സംബന്ധിച്ച ് 

തീയ്യൃമാനം– ടപാതു തീയ്യൃമാനം കണ്ഡിഔ 2.5 ബാധഔമാണ്. പട്ടിഔവര്ഖ കമകലയില്  
മാത്രകമ ടമഡിക്കല്  ഔയാമ്പ് നെത്താവൂ. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

 

3.17 തിയ്യൄര്  കലാക്ക്  പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ  1833/16-ാം നമ്പര്  ഔത്തും, 14.10.2016-ടല      
2-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീയ്യൃമാനവം 

ബീരാഞ്ചിറ എസ്.സി. കഔാളനി  ഗസംരക്ഷണം, അഴഔത്തുൄളം എസ്.സി. കഔാളനി 
 ഗസംരക്ഷണം  എന്നീ കപ്രാജക്ടുഔൾക്ക് അംഖീഔാരം സംബന്ധിച്ച ് 

തീയ്യൃമാനം– പ്രകതയഔ അനുമതി നല്ൄ.. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് ) 
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3.18 ത്താട്ടുൄളം  മുനിസിപ്പല്  ടേയര്മാടെ  24.12.2016-ടല  A3/4000/16-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തും  17.12.2016-ടല 1ഇ-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃമാനവം 

ടെണ്ടര്  മുകകന ഔമ്പൂട്ടര്  വാങ്ങാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം– 18.01.2016-ടല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി തീയ്യൃമാനപ്രഔാരം  (കണ്ഡിഔ 2.3) 
അനുമതി നല്ൄ..  

 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി വൄപ്പ് ) 

 

3.19 കേലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ  27.12.2016-ടല എ5-4783/16-ാം നമ്പര്  ഔത്ത് 

പട്ടിഔജാതി വിദയാര്ഥിഔൾക്ക്  ലാപ് കൊപ് വാന്നതന്നതിന് ഇകപ്പാൾ  25000/- യ്യൄപയാണ് 
നല്ൄന്നത്.  ഇത് 40,000/- യ്യൄപയാക്കണടമന്ന ആവശയം സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം– ടപാതു തീയ്യൃമാനം കണ്ഡിഔ 2.24 ബാധഔമാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

 

3.20 കേളന്നൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ  23.12.2016-ടല  ഔത്ത് 

അഞ്ചുകപരെങ്ങിയ യ്യൃ ഗ്രൂപ്പിടെ  അഞ്ച് പശുക്കടള യ്യൃ സ്ഥലത്ത് വളര്ത്തി പാല്  
വിപണനം ടേയ്യുന്ന  കപ്രാജക്ട്  കഭദഖതി ടേയ്ത്  വയക്തിഔൾക്ക് നല്ൄന്നതിന് അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം– പ്രകതയഔ അനുമതി നല്ൄ.. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് ) 
3.21 തൃപ്പകങ്ങാട്ടൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ  17.01.2017-ടല  ഔത്ത് 

കനാണ്കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് ഇനത്തില്  3,79,965/-  യ്യൄപ ഉപകയാഖിക്കാ   
പദ്ധ്തിഔൾ  ഇല്ലാത്തതിനാല്  പഞ്ചായത്ത് സാംസ്ക്കാരിഔ നിലയത്തിടെ  ആസ് ബകറൃാസ്  
കമല്ക്കൂര മാറൃാ   ഉപകയാഖിക്കാനായി  അനുമതി സംബന്ധിച്ച ് 

തീയ്യൃമാനം–കഔമാറിഔിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അറൃൄറൃപ്പണി ആവശയമില്ല എന്ന 
ടസക്രട്ടറിയുടെ സാക്ഷയപത്രം  നല്ഔണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ പ്രകതയഔ 
അനുമതി നല്ൄ.. 

3.22 ആര്പ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചാത്ത് പ്രസിഡിെിടെ  16.01.2017-ടല AGP/President D-5/16-ാാാം 
നമ്പര്  ഔത്ത്. 

സമ്പൂര്ണ്ണ ശുേിതൃത്തിടെ ഭാഖമായി  കനാണ്കറാഡ്  ടമയിെന സ്  ഫണ്ട് ഉപകയാഖിച്ച ്
ഔക്കൂസ് അറൃൄറൃപ്പണിക്ക് അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീയ്യൃമാനം– അനുമതി നിരസിച്ചു 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1)/(ഡി.ഡി) വൄപ്പ് ) 
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3.23 ഏഴിക്കര സാമൂഹയ ആകരാഖയ കഔന്ദ്രം  ടമഡിക്കല്  ഒഫീസറിടെ  20.12.2016-ടല 
940(A)/16ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത് 

നീതി കോറില്  നി.ം മയ്യൃന്ന് വാങ്ങാ   അനുമതി  സംബന്ധിച്ച ്
 

തീയ്യൃമാനം– ടപാതു തീയ്യൃമാനം കണ്ഡിഔ 2.5 ബാധഔമാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 
 

3.24 തലനാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ  24.01.2017-ടല  ഔത്ത് 

രോതിയ ടപ്രാക്രൂര്ടമെ് മാനൃല്  റോക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച ്
തീയ്യൃമാനം– ടപാതു തീയ്യൃമാനം കണ്ഡിഔ 2.1 ബാധഔമാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

 

3.25 ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പല്  ടേയര്മാടെ  10.01.2017-ടല  ഔത്ത് 

 
2016-17-ടല  പദ്ധ്തിയില്  കഭദഖതി നിര്കേശങ്ങൾ  സമര്പ്പിച്ചകപ്പാൾ  164/16-ാാാം നമ്പര്  
കപ്രാജക്ട് (PMAY – Spill Over) കഭദഖതി ടേയ്യണം എന്ന് ടതറൃായി  കരകടപ്പടുത്തി. ഇത് 
പരിഹരിച്ച ് ഈ  കപ്രാജക്ട് തുെരാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീയ്യൃമാനം– ഇത് രോതിയ കപ്രാ ജക്ടായി  എടുത്ത് തുെരാ   അനുമതി നല്ൄ.. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് ) 

 

3.26 കവക്കം മുനിസിപ്പല്  ടേയര്മാടെ  21.01.2017-ടല  E3-6269/16-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത് 

ഭവന രഹിത  ഗരഹിത സര്കവയ്ക്ക്  കപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കാ   രോതിയ കഔാഡ്  
അനുവദിന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
തീയ്യൃമാനം– രോതിയ കഔാഡ്  അനുവദിക്കാ   ഐ.ടഔ.എം.ന്  നിര്കേശം നല്ഔി 

തീയ്യൃമാനിച്ചു.  

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
3.27 മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ  07.01.2017-ടല ഔത്തു് 

തനത്ഫണ്ട്  ഉപകയാഖിച്ചുളൃ കപ്രാജക്ട് കഭദഖതി ടേയ്യാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്
 

തീയ്യൃമാനം– ടപാതു വിഭാഖം  ഫണ്ട് മാത്രം  ഉപകയാഖിച്ചുടഔാണ്ട് കഭദഖതി ടേയ്യാ   
പ്രകതയഔ അനുമതി ഈ വര്ഷകത്തയ്ക്കു മാത്രമായി നല്ൄ.. കമകലാ 
വിഭജനം പാലിക്കണം. 

 
 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 



16 

 

3.28 താനാളൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ  7.10.2016-ടല A5-5179/16-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തു് 

 പി.എച്ച.്സി.യ്ക്ക് വാഹനം  വാങ്ങിയതില്  8,60,863/- യ്യൄപ ടേലവഴിച്ചു . ഇതില്  62539/- 
യ്യൄപ കലാഔബാെ് വിഹിതമാണ്.  കലാഔബാെ്  വിഹിതം  ഉപകയാഖിച്ചതിന് 
സാധൂഔരണം സംബന്ധിച്ച.് 

തീയ്യൃമാനം– പ്രകതയഔ അനുമതി നല്ൄ.. 
 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 

 

3.29 പരപ്പനങ്ങാെി മുനിസിപ്പല്  ടേയര്കപഴ്സന്ടെ 25.11.2016-ടല ഔത്ത് 
(EU3/299/2016/തസൃഭവ) 

 സ്ട്രീറൃ് കലറൃ് ടമയിെന സിന്  ദിവസ കവതാനാെിസ്ഥാനത്തില്  2 കപടര 
നിയമിന്നുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച ് 

തീയ്യൃമാനം–  28.12.2016-ടല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി  കയാഖ തീയ്യൃമാന പ്രഔാരം  
(കണ്ഡിഔ 3.67)  കപാൾ   ന്നിന് 100/- യ്യൄപ ക്രമത്തില്  ( 2 കപര്ന്നും െി ) 
ദിവസ കവതാനാെിസ്ഥാനത്തില്  നിയമിന്നുന്നതിന് അനുമതി നല്ൄ.. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഇ.യു) വൄപ്പ് ) 
 

3.30  ഊരാളുെല്  കലബര്  കഔാണ്  ട്ടൃാക്ട്  കഔാ-ഒപ്പകററൃീവ് ടസാകസറൃിയുടെ  11.08.2016-ടല 
ULCCS/ULTS/2016-17-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത്. (LSGD-DC3/7/2016- LSGD) 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്  GIS  മാപ്പിംഗും  ടഔട്ടിെങ്ങൾ, കറാക്ഔൾ  
മുതലായവയുടെ ഡിജിറൃല്  വിവരകശകരണത്തിനുമായുളൃ ഏജ സിയായി   
ഊരാളുെല്  കലബര്  കഔാണ്  ട്ടൃാക്ട്  കഔാ-ഒപ്പകററൃീവ് ടസാകസറൃിടയ ഏല്പ്പിച്ച ്
നിരക്ക് നിചയിയിന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം– വൄപ്പുതലത്തില്  തീയ്യൃമാനടമടുകക്കണ്ടത്  

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് ) 
 

3.31  കഔാഴികക്കാെ്  കഔാര്പ്പകറഷ    കമയറുടെ  ഔത്ത് ((LSGD – DC3/1061/2016/LSGD) 

2014-15-ടല സ്പില്ഒവര്  കപ്രാജക്ട് നെത്തുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

 2014-15 വര്ഷടത്ത  സ്പില്ഒവര്  കപ്രാജക്ടുഔൾ  കപ്രാജക്ടില്  പറഞ്ഞിരിന്നുന്ന  വിഹിതം 
ഉപകയാഖിച്ച ് പൂര്ത്തിയാക്കാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ് 

തീയ്യൃമാനം – പ്രകതയഔ അനുമതി നല്ൄ.. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് ) 
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3.32 ൄമാരരോരം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ  14.10.2016-ടല A2-7548/16-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്ത്  

 ടപാതു വിഭാഖത്തില്  1.50 ലക്ഷം യ്യൄപയും  എസ്.സി.എസ്.പി. വിഭാഖത്തില്  നിന്ന് 1.00 
ലക്ഷം യ്യൄപയും വഔയിയ്യൃത്തി ബാലിഔാ കജയാതി എന്ന കപ്രാജക്ടു തയ്യറാക്കി ഈ തുഔ 
ഉപകയാഖിച്ച ്  ദാരിദ്ര്യകരകയ്ക്ക് താടഴയുളൃ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിന്നുന്ന ടപണ്  
ൄട്ടിഔളുടെ  കപരില്  ബാെ് അക്കൗണ്ടില്   ഇട്ട് ഭാവിയില്  ൄട്ടിഔളുടെ വിദയാഭയാസത്തിനും, 
വിവാഹാവശയത്തിനും  നല്ഔാനുളൃ കപ്രാജക്ടിന് സൂഷ്മ മ കമകലാ കഔാഡ്  
അനുവദിന്നുന്നത് സംബന്ധിച്ച ് 

തീയ്യൃമാനം– ഈ കപ്രാജക്ട് നെപ്പാക്കാവന്നതല്ല. അനുമതി നിരസിച്ചു. 

(നെപെി- ഐ.ടഔ.എം/ തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

   

3.33 മലപ്പുറം മുനിസിപ്പല്  ടേയര്കപഴ്സന്ടെ 20.09.2016-ടല c-802/14-ാാാം നമ്പര്   ഔത്ത്  
(LSGD – DC3/1019/2016-LSGD) 

 2013-14 വര്ഷം വിദയാര്ഥിഔളുടെ കനരോണി  വിഔാസത്തിനായി ‘മുകന്നറൃം’ (കപ്രാജക്ട് 
നം. 8/2016, അെെല്  1.00 ലക്ഷം യ്യൄപ)ഇ േിറൃൂട്ട് അഡൃാ സ് േഡീസ് (കപ്രാജി.നംാം 
74/2016- അെെല്  4.00 ലക്ഷം യ്യൄപ) സ്ക്കൂൾ  ൄട്ടിഔൾക്ക് ബോെ്കബാൾ  കഔാച്ചിംഖ്  (കപ്രാ.നം. 
198/16 അെെല്  3.00 ലക്ഷം യ്യൄപ) ഇവ നെപ്പാക്കാ    അംഖീഔാരം സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം– 2013-14-ടല  കപ്രാജക്ടുഔൾ   ഇനി തുെങ്ങാ   അനുമതി നല്കഔണ്ടതില്ല എ. 
തീയ്യൃമാനിച്ചു. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി3) വൄപ്പ് ) 
 

3.34 നിലമ്പൂര്  മുനിസിപ്പല്  ടസക്രട്ടറിയുടെ 24.06.2016-ടല 22698F/13-ാാാം  നമ്പര്  ഔത്തും 
നഖരഔാരയ ഡയറക്ടറുടെ 22.09.2016-ടല ഡി.സി.3-15055/16-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും  
(LSGD- DC3/793/2016-LSGD) 

 2013-14, 2014-15 വര്ഷങ്ങളില്  കലാഔ ബാെ് വിഹിതം ഉൾടപ്പടുത്തി നിലമ്പൂര്  ആശുപത്രി  
IP- വാര്ഡ് രോനയ്യൃദ്ധ്ാരണത്തിന് 13.00 ലക്ഷം യ്യൄപയുടെ കപ്രാജക്ട് തയ്യാറായിരിന്നു..  
പാര്ട്ട് ബില്  പ്രഔാരം  (859532/- യ്യൄപ) മുളൃ  തുഔയില്  767000/- യ്യൄപ നല്ഔി. ബാക്കി 
തുഔ  91832/- യ്യൄപ െി ഔരാറുഔാരന് നല്ഔാനുണ്ടായിയ്യൃ.. താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജില്ലാ 
ആശുപത്രിയായി  ഉയര്ത്തിയതിനാല്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിടെ ഔീഴിലായി. അശ്രദ്ധ് 
ഔാരണം കപ്രാജക്ട് സ്പില്ഒവറായി നിലനിര്ത്താടത കപ്രാജക്ട് റേ് ടേയ്തു. 2016-17 വര്ഷം 
ഇത് സ്പില്ഒവറായി തുെരാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം– ബാക്കി തുഔയായ  (91832/-യ്യൄപ) നല്ഔാ   പ്ലാ   ഫകണ്ടാ, തനത് ഫകണ്ടാ 
ഉപകയാഖിച്ച ് രോതിയ കപ്രാജക്ട്  തയ്യാറാക്കാ   നിര്കേശിന്നു.. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് ) 
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3.35 ഔെമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 09.01.2017-ടല  A-146(3)/2016-ാാാം 
നമ്പര്  ഔത്ത് 

മൂന്ന് നിലഔളിലായി  18 ഫ്ളാറൄഔൾ  ഉളൃ ഭവന സമുച്ചയത്തിന് എേികമറൃ് തുഔ 2.50 കഔാെി 
യ്യൄപയാണ്. യൂണിറൃ് കഔാേ് െിയതിനാല്  പ്രകതയഔ അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം– യ്യൃ ഭവനത്തിന് 13.89 ലക്ഷം യ്യൄപ  യൂണിറൃ് ടേലവാൄം എന്നതിനാല്   
അനുമതി നല്ൄന്നില്ല. കലഫ് പദ്ധ്തിയുടെ മാര്ഗനിര്കേശമനുസരിച്ച ് 
പിന്നീെ് നെപ്പാക്കാ   പരിഖണികക്കണ്ടതാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 

 

3.36 കേകറാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 04.10.2016-ടല  (LSGD- DC1/849/2016-LSGD) 

 ജലനിധി പദ്ധ്തിക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 1.65 കഔാെി യ്യൄപ  
അെകയ്ക്കണ്ടതുളൃതിനാല്  മാലിനയ സംസ്ക്കരണ കപ്രാജക്ടിനായി നിര്ബന്ധമായും 
വഔയിയ്യൃകത്തണ്ട തുഔ ഴിവാക്കി നല്ഔണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം:– അനുമതി നിരസിച്ചു. അധിഔമായി ലഭിച്ച വിഔസനഫണ്ട്  ഉപകയാഖികക്ക 
ണ്ടതാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി1) വൄപ്പ് ) 

 

3.37  രാമെരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡിെിടെ 17.12.2016-ടല ഔത്ത് (LSGD-DA1/472/2016-
LSGD) 

കതാടു ക്ത്തിയാന്നുന്നതിന് കനാണ്കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് ഉപകയാഖിക്കാ   
അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

 തീയ്യൃമാനം:– അനുമതി നിരസിച്ചു. 

3.38  ൄന്നമംഖലം ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 21.12.2016 A2-1212/16 നമ്പര്  ഔത്ത് 
(1096049/DA3/16 LSGD) 

സ്ട്രീറൃ് കലറൃ്  റിപ്പയര്  ടേയ്യാ   കനാണ്  കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് ഉപകയാഖിക്കാ   
അനുമതി സംബന്ധിച്ച ് 

തീയ്യൃമാനം:– കനാണ്കറാഡ് ടമയിെന സ് വിഹിതത്തിടെ  പരമാവധി 10%  തുഔയില്  
പരിമിതടപ്പടുത്തണടമന്ന നിബന്ധനകയാടെ  അനുമതി നല്ൄ.. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ3) വൄപ്പ് ) 
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3.39 േിറയ്ക്കല്  ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ  27.12.2016 A2-14973/16-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
28.10.2016-ടല 108/16-ാാാം നമ്പ ര്   ഔത്തും, 11.11.2016-ടല  115/16-ാാാം നമ്പര്  ഭരണ 
സമിതി തീയ്യൃമാനവം  

പഞ്ചായത്തിടല വിവിധ ൄെിടവളൃ പദ്ധ്തിയുടെ  ഔറണ്ട് ോര്ജ്  പഞ്ചായത്തില്  നിന്ന് 
അെയ്ക്കാ   അനുതി സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം:– അനുമതി നിരസിച്ചു.  

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (എഫ്.എം3) വൄപ്പ് ) 
3.40 ഇരവികപയ്യൄര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ  പ്രസിഡെിടെ 27.01.2017-ടല ഔത്ത്  

പച്ചക്കറി കതഔളുടെ  ഉത്പാദനത്തിനും വിതരണത്തിനുമുളൃ കപ്രാജക്ടിന് അംഖീഔാരം 
സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം:– അനുമതി നല്ൄ.. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

 

3.41 ഇരവികപയ്യൄര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 25.01.2017 ടല എ3-113/2017-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്ത് 

 ടതയ്യൃവ് വിളന്നുഔൾന്നുളൃ മീറൃറുഔൾ  ലഭയമാന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 തീയ്യൃമാനം:– തകേശഭരണ സ്ഥാപനം തടന്ന KSEBയുമായി ബന്ധടപ്പകെണ്ടതാണ്.  

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ3) വൄപ്പ് ) 

 

3.42 േിതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 10.01.17 ടല ഇ7414/15-ാാാം നമ്പര്  ഔത്തും 
03.01.17 ടല 1 (12)ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃമാനവം. 

നിലവിടല പി.എച്ച.്സി ടഔട്ടിെം ടപാളിച്ചുമാറൃി രോതിയതു പണിയാ   അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച.്  

ഔാലപ്പഴക്കം ടേന്ന ടഔട്ടിെത്തിലാണ് ഇകപ്പാൾ  പി.എച്ച.്സി. പ്രവര്ത്തിന്നുന്നത്. ഇത് 
അണ്ഫിറൃ് ആടണ. പി.ഡബ്ളിയു.ഡി. അസ്സി.എഞ്ചിനീയര്  സാക്ഷയടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
ഇതു ടപാളിച്ചുമാറൃി 43.00 ലക്ഷം യ്യൄപ ടേലവില്  കലാഔ ബാെ് വിഹിതമുപകയാഖിച്ച ്
രോതിയ ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിക്കാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം:– ആകരാഖയവൄപ്പിടെ അനുമതികയാടെ ടഔട്ടിെം ടപാളിച്ചുമാറൃി രോതിയ 
പി.എച്ച.്സി. ടഔട്ടിെം നിര്മ്മിക്കാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്  അെിയന്തിര നെപെി 
വൄപ്പുതലത്തില്  സൃീഔരികക്കണ്ടതാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
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3.43 കഔായിപ്രം കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 27.01.17 ടല ഔത്തും 15.12.2016 ടല II-ാാാം 
നമ്പര്  തീയ്യൃമാനവം 

പച്ചക്കറികത ഉത്പാദനയൂണിറൃ്, ടതാഴില്കസന, കജവവള ഉത്പാദന യൂണിറൃ് എന്ന 
കപ്രാജക്ടിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീയ്യൃമാനം:–  അനുമതി നല്ൄ.. കജവവളത്തിടെ ഗുണനിലവാരം െഷി വൄപ്പ് 
ഉകദയാഖസ്ഥ   ഉറപ്പാക്കണം. ഗുണകഭാക്താക്കൾക്ക്  
വളം നല്ൄകമ്പാൾ  സബ്സിഡി മാനദണ്ഡം (75%) പാലിക്കണം. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 
 
 

3.44 പളൃിക്കല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 04.01.2017 ടല ബി5-70/17-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്തും 26.12.2016 ടല VI-(4)ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃമാനവം 

കലബ്രറി ഔൗണ്സിലിടെ അംഖീഔാരമുളൃ ടപരിങ്ങനാെ് വികവഔാനദ 
ഗ്രന്ഥശാലയുടെ അറൃൄറൃപ്പണിന്നും നവീഔരണത്തിനും ഫണ്ട് ഉപകയാഖിക്കാ   
അനുമതി സംബന്ധിച്ച ് 

          തീയ്യൃമാനം:– 2.22 ടപാതുതീയ്യൃമാനം ബാധഔമാണ്.  

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
 

3.45 ടഔാഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 25.01.17 ടല ഔത്ത്. 

 ടനല്  ഔര്ഷഔര്ക്ക് ഉഴവലി നല്ൄന്നതിന് 8.40 ലക്ഷം  യ്യൄപ വഔയിയ്യൃത്തി കപ്രാജക്ട് 
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (നം. 41/7). വിള ഇ ഷൃര്  ടേയ്യാത്ത ഔര്ഷഔര്ക്ക് െി ഉഴവലി 
നല്ഔാ   അമനുമതി സംബന്ധിച്ച ് 

 തീയ്യൃമാനം:– അനുമതി നിരസിച്ചു.  

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1) വൄപ്പ് ) 

 

3.46 ടേറുവണ്ണൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 16.11.2016 ടല ഔത്തും 02.11.16 ടല 134/16(3)-
ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീയ്യൃമാനവം 

   2015-16 ടല വാര്ഷിഔ പദ്ധ്തിയില്  ഉൾടപ്പടുത്തി പൂര്ത്തീഔരിച്ച ഔാഞ്ഞിരമുക്ക് 
രോത്തൂര്മുക്ക് കറാഡ് കസാളിംഖ് (കപ്രാ.നം. 145/16 തുഔ 2.00 ലക്ഷം യ്യൄപ) എന്ന 
കപ്രാജക്ടിന് മടറൃായ്യൃ കപ്രാജക്ടായ ഔാഞ്ഞിരമുക്ക് രോത്തൂര്ഔെവ് കറാഡ് (കപ്രാ.നം 68/16 
തുഔ 2.00 ലക്ഷം) എന്ന കപ്രാജക്ടിന് നീക്കിവച്ച വിഹിതം ടതറൃായി നല്ഔിയാതായി 
ഔമ്പൂട്ടറില്  കരകടപ്പടുത്തി.  
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 145/16-ാാാം നമ്പര്  കപ്രാജക്ട് പൂര് ത്തീഔരിച്ചില്ല. ഇകപ്പാൾ  പൂര്ത്തീഔരിച്ചു. ഇതിന് തുഔ 
നല്ൄന്നതിനായി പഴയ രണ്ട് കപ്രാജക്ടുഔളും ഈ വര്ഷം 146/17, 139/17 എന്നീ 
നമ്പയ്യൃഔളിലായി സ്പില്ഒവറായി തുെയ്യൃ.ണ്ട്.  ഇകപ്പാൾ  പൂര്ത്തിയായ കപ്രാജക്ടിന് 
തുഔ നല്ഔാ   സുകലക കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്  കവണ്ട ക്രമീഔരണം നെത്തുന്നത് 
സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം:– രണ്ട കപ്രാജക്ടുഔളും പൂര്ത്തിയാക്കി  എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിനുകശഷം  
പണം നല്ഔാ   അനുമതി നല്ൄ..  

(നെപെി- ഐ.ടഔ.എം) 
3.47 പളൄയ്യൃത്തി കലാന്നുപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ 09.01.17 ടല ഔത്ത് 

 ഔത്തിലൂടെ താടഴ പറയുന്ന 7 വിഷയങ്ങൾ  കഔാര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃിയുടെ പരിഖണ    
നയ്ക്കായി നല്ഔിയിരിന്നു.. 

3.47.1 പളൄയ്യൃത്തി കലാന്നു പഞ്ചായത്തിടെ പരിധിയില്  വയ്യൃന്ന ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തുഔളിടല അംഖനവാെിഔൾ  പണിയുന്നതിനായി കറാഡിതര 
ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് ഉപകയാഖി ക്കാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

 തീയ്യൃമാനം:– പ്രകതയഔ അനുമതി നല്ൄ..   

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ്) 
 

3.47.2 പട്ടിഔജാതി വിദയാര്ഥിഔൾക്ക് പറനമുറി പണിയുന്നതിനും അഡൃാ സായി 
50% തുഔ  നല്ൄന്നതിനും അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം:– 1) അനുമതി നല്ൄ.. (ടപാതു തീയ്യൃമാനം കണ്ഡിഔ 2.3 ബാധഔം) 
2)ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  നി.മുളൃ ഗുണകഭാക്തൃ ലിേ് പ്രഔാരമായിരിക്കണം  
ധനസഹായം നല്കഔണ്ടത്.  

3.47.3 സാമൂഹയ ആകരാഖയകഔന്ദ്രത്തികലക്ക് ഇ.സി.ജി. ടമഷീ   അെക്കമുളൃ 
ഉപഔരണങ്ങൾ  വാങ്ങാ   കനാണ്  കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് 
ഉപകയാഖിക്കാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

 തീയ്യൃമാനം:– അനുമതി നല്ൄ.  
3.47.4  സൃയം ടതാഴില്  സംരംഭഔ ഗ്രൂപ്പുഔൾക്ക് ബാെ് ലിെ്ഡ് സബ്സിഡി 

നല്ൄന്നതിന് ഗ്രൂപ്പ് യ്യൄപീഔരിച്ച ് 6 മാസം ഔഴിയണം എന്ന നിര്കേശമുണ്ട്. 6 
മാസം  ഔാലളവ് എന്നത് ഴിവാക്കണടമന്നതു  സംബന്ധിച്ച ് 

 തീയ്യൃമാനം:– അനുമതി നിരസിച്ചു.  
3.47.5 വിദയാര്ഥിനിഔൾക്ക് ഷീപാഡ് (നാപ്ഔി ) വിതരണം ടേയ്യുന്ന പദ്ധ്തിക്ക് 

വനിതാവിഔസന കഔാര്പ്പകറഷന് കലാക്ക് പഞ്ചായത്തിടെ വിഹിതം അെയ്ക്കാ   
അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം:– വനിത കഔാര്പ്പകറഷനുമായി സംയുക്ത കപ്രാജക്ടായിരിക്കണടമന്ന 
നിബന്ധനകയാടെ അനുമതി നല്ൄ..   

3.47.6 വനിതാ ഗെഔപദ്ധ്തിയില്  വയക്തിഖതഗുണകഭാക്താക്കൾക്ക് ആനുലയം 
നല്ൄന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച ് 
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തീയ്യൃമാനം:– ഏതുതരം ആനുലയമാടണന്ന്  വയക്തമല്ലാത്തതിനാല്  കയാഖം 
പരിഖണിച്ചില്ല. 

3.47.7 ൄമ്പളങ്ങി സാമൂഹിഔാകരാഖയ കഔന്ദ്രത്തില്  മയ്യൃ. കഔടുൊടതയിരിക്കാ   
മയ്യൃ. സൂക്ഷിന്നുന്ന മുറി ശീതീഔരിക്കാ   കനാണ്  കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് 
ഉപകയാഖിക്കാ   അനുമതി ആവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. 

തീയ്യൃമാനം:– അനുമതി നിരസിച്ചു.   

3.48 കേളന്നൂര്  കലാക്ക് പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡെിടെ 23.12.2016-ടല ഔത്തും 09.12.2016-ടല    
92/16-17-ാാാം നമ്പര്  തീയ്യൃമാനവം 

    കജവള നിര്മ്മാണത്തിന് സബ്സിഡി നല്ൄന്നതു സംബന്ധിച്ച ്

പച്ചക്കറിെഷി കപ്രാത്സാഹിപ്പിന്നുന്നതിടെ ഭാഖമായി കജവവള നിര്മ്മാണത്തിന് 4.00 
ലക്ഷം യ്യൄപയുടെ കപ്രാജക്ടിന്  കജവവള നിര്മ്മാണത്തിന്  (2.00 ലക്ഷം യ്യൄപ കലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവം 2.00 ലക്ഷം യ്യൄപ ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതവം) അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച ്. കജവവളം കലാക്ക് പ്ോയത്ത് കനരിട്ട് ഉത്പാദിപ്പിന്നുഔയാണ്. 

തീയ്യൃമാനം:– അനുമതി നല്ൄ..  

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ഡി) വൄപ്പ് ) 
  

3.49 തിയ്യൃവനന്തരോരം കഔാര്പ്പകറഷ   കമയറുടെ 11.01.2017-ടല J1/94897/16-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത് 

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി നിരസിച്ച താടഴപറയുന്ന കപ്രാജക്ടുഔൾക്ക് അനുമതി 
ആവശുടപ്പട്ടിരിന്നു.. 

49.1 രോതിയതായി മിനികലാറി വാങ്ങി ശുദ്ധ്ജല വിതരണം നെത്തുന്നതിന്  (അെെല്  
38.00 ലക്ഷം യ്യൄപ)  അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം:– അനുമതി നിരസിച്ചു.  വാഹനം വാെഔയ്ക്ക് എടുക്കാവന്നതാണ് 

49.2  ഔല്ലെിമുകം ക്ദ്ധ്സദനത്തിന് വാഹനം വാങ്ങാ   (അെെല്  15.00 ലക്ഷം 
യ്യൄപ)അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം:– അനുമതി നിരസിച്ചു. വാഹനം വാെഔയ്ക്ക് എടുക്കാവന്നതാണ് 
49.3 വകയാ ടമാകബല്  ് രിനിക്കിന്  വാഹനം വാങ്ങാ   (36.00 ലക്ഷം യ്യൄപ) അനുമതി 

സംബന്ധിച്ച ്

തീയ്യൃമാനം:– അനുമതി നിരസിച്ചു.  വാഹനം വാെഔയ്ക്ക് എടുക്കാവന്നതാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
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3.50 തിയ്യൃവനന്തരോരം കഔാര്പ്പകറഷ   കമയറുടെ 13.01.2017-ടല J1/94897/16-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത് 

നഖരസഭാ ഔമ്പൂട്ടര്  ടട്ടൃയിനിംഖ് ടസെറില്  വിവിധ കഔാഴ്സുഔൾ  തുെങ്ങാ   അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച.് 

നഖരസഭാ ഔമ്പൂട്ടര്  ടട്ടൃയിനിംഖ് ടസെറില്  ഐ.എച്ച.്ആര്.ഡി., ടഔല്കട്ടൃാണ്, സി-
അപ്റൃ് തുെങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സര്ക്കാര്  അംഖീെത കഔാഴ്സുഔൾ  ഈ 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹഔരണകത്താടെ നഖരസഭ ഔംമ്പൂട്ടര്  ടട്ടൃയിനിംഖ് ടസെറില്  
വച്ച ്നെത്തുന്നതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്. 

 
 
തീയ്യൃമാനം:– ഈ ടട്ടൃയിനിംഖ് ടസെറിടെ  ഔഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷടത്ത  പ്രവര്ത്തനം 

സംബന്ധിച്ച ്   യ്യൃ അവകലാഔന റികപ്പാര്ട്ട് (എത്ര ൄട്ടിഔൾ  പറിച്ചു,  
ഏടതല്ലാം കഔാഴ്സുഔളാണ് തുെങ്ങിയവ)  സമര്പ്പിക്കാ   നഖരഔാരയ 
കജായിെ് ഡയറക്ടടറ  ചുമതലടപ്പടുത്തി. അടുത്ത ഔമ്മിറൃിയില്  റികപ്പാര്ട്്ട 
നല്കഔണ്ടതാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.ബി) വൄപ്പ് ) 
 

3.51 തിയ്യൃവനന്തരോരം കഔാര്പ്പകറഷ   കമയറുടെ 13.01.2017-ടല J1/94897/16-ാാാം നമ്പര്  ഔത്ത് 

31.03.2012-ല്  ഇ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധ്തി അവസാനിച്ചതിനുകശഷം 31.12.2013 വടര 
നിലവിടല ഗുണകഭാക്തൃ ലിേ് പ്രഔാരം സഹായം നല്ഔി. 31.03.2012 നു കശഷം 
നെപ്പാക്കിയ ഭവന പദ്ധ്തിയ്ക്ക് സാധൂഔരണം സംബന്ധിച്ച ്
തീയ്യൃമാനം:– സാധൂഔരണം നല്ൄ.. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 

 

3.52 തിയ്യൃവനന്തരോരം കഔാര്പ്പകറഷ   കമയറുടെ  13.01.2017-ടല j1/94897/16-ാാാം നമ്പര്  
ഔത്ത് 

നഖരസഭയുടെ  റികപ്രാഗ്രാഫിഔ്  ടസെറിന് അച്ചെി കജാലിഔൾ  ലഭയമാൄന്നത്  
സംബന്ധിച്ച ് 

തീയ്യൃമാനം:– ഇത് കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി പിരഖണികക്കണ്ട വിഷയമടല്ലന്ന്   
നിരീക്ഷിച്ചു. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് ) 
 
 

3.53 കഔാഴികക്കാെ് കഔാര്പ്പകറഷ   കമയറുടെ  13.01.2017-ടല ഔത്ത്   

നിലിവിലളൃ വീെിനു മുഔളില്  പറനമുറി പണിയാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ് 

തീയ്യൃമാനം:– തറ വിസ്തീര്ണ്ണം, ധനസഹായം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡം  
പാലിച്ചുടഔാണ്ട്  നിര്മ്മിക്കാ   അനുമതി നല്ൄ.. (ടപാതു തീയ്യൃമാനം 
കണ്ഡിഔ 2.23  ബാധഔമാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.എ1), (ഡി.സി) വൄപ്പ് ) 



24 

 

 
3.54 ട്ടൃാകക്കാ കഔബിൾ  ലിമിറൃഡ്  മാകനജിംഖ് ഡയറഔെറുടെ 23.01.2017-ടല MD/1/20/17-ാാാം 

നമ്പര്  ഔത്ത് 

ടെണ്ടര്  നെപെിഔൾ  ൊടത  ട്ടൃാകക്കാ കഔബിൾ  ഔമ്പനിയുടെ  ഉല്പ്പന്നങ്ങൾ  വാങ്ങാ   
സര്ക്കാരിടെ  19.02.2016-ടല 9/2016/SPD   ഉത്തരവ് പ്രഔാരം  തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്  യ്യൃ വര്ഷകത്തയ്ക്ക് അനുമതി നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്. തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആവശയത്തികലയ്ക്ക് ഈ ഔമ്പനിയുടെ  ഉല്പന്നങ്ങൾ  ടെണ്ടര്  നെപെി 
ൊടത  വാങ്ങാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ് 

തീയ്യൃമാനം:– സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനമായതിനാലം ഔമ്പനിതടന്ന  
ഉല്പാദിപ്പിന്നുന്നവയായതിനാലം  തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ  
നെത്തുന്ന നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് വയറിംഖ് കഔബിളുഔൾ  
വാന്നതകമ്പാൾ  പ്രസ്തുത ഔമ്പനിക്ക് മു ഖണന നകകേണണ്ടതാണ്. 

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഐ.ബി) വൄപ്പ് ) 
 
 

3.55 28.01.2016 –ടല കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി തീയ്യൃമാനപ്രഔാരം കഔാട്ടയം ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്തിടെ  കപ്രാജക്ടായ ലക്ഷം വീടുഔൾ  റൃവീൊക്കാനുളൃ കപ്രാജക്ട് 
അെിയന്തിരമായി  ടവറൄ ടേയ്യാ   നെപെി സൃീഔരിക്കാ   റൂറല്  ടഡവലപ്ടമെ് 
ഔമ്മീഷണകറാെ് നിര്കേശിച്ചു.  

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
3.56 കഔാഴികക്കാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ ഔത്ത്.  

വെഔരട്ടൃീറൃ്ടമെ് പ്ലാെ് ത്താളി കജവവള മാലിനയ സംസ്കരണ യൂണിറൃ് – 
സാകെതിഔ അനുമതി നല്ൄന്നതിന് എ .ഐറൃി, കഔാഴികക്കാെിടല വിദഗ്ദടര 
ഏല്പിന്നുന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 
 
തീയ്യൃമാനം – കഔാഴികക്കാെ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെിടെ ഔത്തില്  
ആവശയടപ്പട്ട പ്രഔാരം വെഔര ജില്ലാ ആശുപത്രി വാട്ടര്  ട്ടൃീറൃ്ടമെ് പ്ലാെ്, ൄത്താളി 
കജവ മാലിനയ സംസ്കരണ യൂണിറൃ് എന്നിവയുടെ സാകെതിഔ അനുമതി 
നല്ൄന്നതിനായി കഔാഴികക്കാെ് എ .ഐ.റൃി യിടല ബന്ധടപ്പട്ട ഡിപ്പാര്ട്ട്ടമെ് / 
ഡിപ്പാര്ട്ടുടമകളുടഔളുടെ കസവനം പ്രകയാജനടപ്പടുത്താ   അനുമതി നല്ൄ.. 
 
ടപാതുതീയ്യൃമാനം 02.18.01. ഉം ബാധഔമായിരിന്നും.  

(നെപെി- തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.സി) വൄപ്പ് ) 

 

 
അടുത്ത കഔാഒര്ഡികനഷ   ഔമ്മിറൃി കയാഖം 15.02.2017 നു ടൂവാ   തീയ്യൃമാനിച്ചു. 
 

കയാഖം ഉച്ചഔഴിഞ്ഞ് 3.00 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു 
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കയാഖത്തില്   പടെടുത്തവര്  
 

1. ശ്രീ. െി.ടഔ. കജാസ്, പ്രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറി , തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 
2. കഡാ. വി.ടഔ. കബബി, ടസ്പഷയല്  ടസക്രട്ടറി, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 
3. കഡാ. ടഔ. വാസുഔി , എക്സിഔൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുേിതൃ മിഷ   
4. ശ്രീ. സാംബശിവ, എക്സിഔൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഇ ഫര്കമഷ   കഔരള മിഷ   
5. ശ്രീ.എസ്. ദിവാഔ   പിളൃ, കേറൃ് ടപര്കഫാര്മ സ് ഒഡിറൃ് ഒഫീസര്  
6. ശ്രീ.ടഔ. കമാഹ   ൄമാര്, കജായിെ് ടസക്രട്ടറി, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്  
7. ശ്രീ.ബി.ടഔ. ബലരാജ്, കജായിെ് ഡയറക്ടര്, നഖരഔാരയ വൄപ്പ് 
8. കഡാ.വി.പി. സുൄമാര , ടഡപൂട്ടി കപ്രാജക്ട് ഡയറക്ടര്,ടഔ.എല്.ജി.എസ്.ഡി.പി 
9. ശ്രീ. ടഔ.പി. സാബ, പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറഔെര്   

10. ശ്രീ. എച്ച.് ഷാജി,ഔമ്മൂണികക്കഷ   ടസ്പഷയലിേ് 
11. ശ്രീ. അജയ ൄമാര്, കജായിെ് ടസക്രട്ടറി, ഫിനാ സ്  
12. ശ്രീ. സി.വി. കജായി ഡയറക്ടര്  (Operations) ശുേിതൃ മിഷ   
13. ശ്രീ. സുകരഷ് ൄമാര്, അണ്ടര്  ടസക്രട്ടറി, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 
14. ശ്രീമതി ശ്രീരജ്ഞിനി .പി.എസ്, സീനിയര്  സൂപ്രണ്ട്, നഖരഔാരയ വൄപ്പ് 
15. ശ്രീ. എം.പി. അജിത്ത് ൄമാര്, കജായിെ് ഡയറക്ടര്  പഞ്ചായത്ത് 
16. ശ്രീ. വി.എസ്. സകന്താഷ് ൄമാര്  ,    റൂറല്  ടഡവലപ്ടമെ് ഔമ്മീഷണര്   
17. ശ്രീ. റൃി. സുകരഷ് ബാബ. എസ്.ആര്.ജി. ടമമ്പര്  

 

 


