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SRG

 
വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയുടെ 23.03.17 ല്  െിയ 

കയാഗത്തിടെ നെപെിവിവരം 
കയാഗം രാവിടല 11.30 ന് ബഹു. തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പുമന്ത്രിയുടെ ക ംബറില്  അരംഭിച്ചു. 

ബഹു. തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പുമന്ത്രി കയാഗത്തില്  ഄദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പടെടുത്തവരുടെ 
കപരുവിവരം ഄനുബന്ധമായി ക ര്ത്തിരിന്നു.  


1. 2016-17 വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി നിര്വ്വഹണ ോഗകരാഗതി ഄവകലാേനം 

 

പദ്ധ്തി ോഗകരാഗതി  22.03.2017 വടര (ശതമാനം) 

പദ്ധ്തി ോഗകരാഗതി ശതമാനം 
ക്രമ 

നം 

തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ 

ടപാതുവിഭാഗം എസ്.സി.
എസ്.പി. 

റ്റി.എസ്.
പി 

എഫ്.സി.
ഗ്രാെ 

കലാേബാെ് 
വിഹിതം 

അടേ 

1 ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത് 42.08 44.53 52.82 0.00 0.00 43.25 

2 കലാക്ക് 
പഞ്ചായതത് 42.92 52.17 55.73 0.00 0.00 46.03 

3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 54.60 36.62 15.96 33.42 15.17 39.45 
4 കോര്പ്പകറഷ   43.37 30.84 0.00 19.07 99.60 30.64 
5 ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്ത് 58.81 38.23 41.50 38.79 12.82 42.97 
അടേ 51.44 41.07 45.58 33.19 13.37 41.57 

  

ക്രമ.നം തകേശഭരണ സ്ഥാപങ്ങൾ ശതമാനം 

കോര്പ്പകറഷനുേൾ ശതമാനം 

1 േണ്ണൂര്  46.02 
2 എറണാൄളം 37.5 
3 ടോല്ലം 31.32 
4 കോഴികക്കാെ് 30.66 
5 തൃശ്ശൂര്  30.44 
6 തിരുവനന്തോഗരം 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ക്രമ.നം തകേശഭരണ സ്ഥാപങ്ങൾ  

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുേൾ ശതമാനം 

1 ആടുക്കി 49.9 
2 തിരുവനന്തോഗരം 47.99 
3 കോട്ടയം 46.99 
4 പത്തനംതിട്ട

46.3 
5 അലപ്പുഴ 45.57 
6 തൃശ്ശൂര്  44.39 
7 വയനാെ് 43.98 
8 പാലക്കാെ് 42.69 
9 കോഴികക്കാെ് 42.53 
10 ോസര്കഗാഡ് 41.84 
11 എറണാൄളം 4.48 
12 മലപ്പുറം 39.87 
13 േണ്ണൂര്  37.6 
14 ടോല്ലം 33.53 
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ഏറ്റവം ടുതല് ട ലവ വരുത്തിയ  

10 മുനിസിപ്പാലിറ്റിേൾ 

ശതമാനം 

  1 േട്ടപ്പന 74.61 
2 ടപാന്നാനി 74.28 
3 തൃക്കാക്കര 65.49 
4 ട റുപ്ലകേരി 63.55 
5 മുക്കം 60.69 
6 ടനടുമങ്ങാെ് 59.49 
7 വര്ക്കല 57.37 
8 േളമകേരി 56.26 
9 അറ്റിങ്ങല്  53.33 
10 ത്താട്ടുൄളം 52.21 

ഏറ്റവം ൄറവ്  ട ലവ വരു 
ത്തിയ 10 മുനിസിപ്പാലിറ്റിേൾ 

 
ശതമാനം 

1 ോസര്കഗാഡ് 10.05 
2 ഇരാറ്റുകപട്ട 10.92 
3 പാലക്കാെ് 14.13 
4 മാനന്തവാെി 18.11 
5 ടോടുവളൃി 19.28 
6 മാറാെ് 19.34 
7 സുല്ത്താ ബകത്ത

രി 20.97 
8 ടോകടാട്ടി 21.31 
9 വവക്കം 21.53 
10 ട ങ്ങന്നൂര്  21.78 

ഏറ്റവം ടുതല് ട ലവ വരുത്തിയ  

10 കലാക്ക് പഞ്ചായത്തുേൾ 

ശതമാനം 
 

  1 ടപരുമ്പെപ്പ് 80.09 
2 േിളിമാനൂര്  74.56 
3 കനമം 71.41 
4 ൄുമല്  71.23 
5 ടവളൃങ്ങല്ലൂര്  71.22 
6 വതയ്ക്കാട്ടുകേരി 70.49 
7 വാമനോഗരം 69.97 
8 പട്ടണക്കാെ് 66.92 
9 മല്ലപ്പളൃി 66.72 
10  ിറ്റുമല 66.62 

ഏറ്റവം ൄറവ്  ട ലവ  
വരുത്തിയ 10 കലാക്ക്  
പഞ്ചായത്തുേൾ 

ശതമാനം 

 

 
1 മലമ്പുഴ 21.46 
2 ഄഴുത 23.67 
3 ഄരീകക്കാെ് 25.41 
4 ടോെേര 

 
27.87 

5 േളിക്കാവ   29.08 
6 മുല്ലകേരി 30.11 
7 ടോല്ലകൊെ് 30.31 
8 ടനന്മാറ 30.97 
9 ക ലന്നൂര്  31.38 
10 ആരിട്ടി 31.65 

ഏറ്റവം ടുതല് ട ലവ വരുത്തിയ  

10 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേൾ  

 
ശതമാനം 

  1 വാളേം 100 
2 ആലപ്പുളൃി 84.92 
3 ടതന്നംഭാഗം 77.08 
4 മുളംതുരുത്തി 73.62 
5 ശാസ്ാംകോട്ട 73.11 
6 ട റുവത്തൂര്  72.99 
7 നകല്ലപ്പിളൃി 72.66 
8 മെിവക്ക 72.29 
9 ട്ടിലങ്ങാെി 72.19 
10 േതിരൂര്     72.02 

ഏറ്റവം ൄറവ്  ട ലവ  
വരുത്തിയ  
10 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേൾ 

 
ശതമാനം 

1 ടനല്ലിയാംപതി 14.00 
2 ടബല്ലൂര്  14.53 
3 പൂമംഗലം 16.09 
4 തുമ്പമണ്  16.73 
5 എ മഗടജ 16.82 
6 മുതുവല്ലൂര്  17.5 
7 മണ്കരാതുരു

ത്ത് 18.16 
8 ടോഴിവനാല്  18.03 
9 താമരകേരി 18.63 
10 േണിച്ചാര്  18.86 
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2. ടപാതുതീരുമാനങ്ങൾ  

2.1 തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇ വര്ഷടത്ത വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയില് 2016-17 ല് 

ോഗതിയതാടയടുത്ത കരാജക്ടുേളും 2015-16 ല് പൂര്ത്തീേരിക്കാ  േഴിയാത്ത മാറ്റമില്ലാത്ത 

സ്പില് ഒവര് കരാജക്ടുേളും ഈൾടപ്പടും.  ില തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2016-17 ല് 

ഄനുവദിച്ച ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം , ഄതായത് ഄനുബന്ധം IV രോരമുളൃ വിേസനഫട് 

(ജനറല്, SCSP, TSP, കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെ്, കനാണ് കറാഡ് ടമയിെന സ് 

ഗ്രാെ്, ധനോരയ േമ്മീഷ  ഗ്രാെ്) പൂര്ണ്ണമായും  ിലവഴിച്ചിട്ടുട്. എന്നാല് ആനിയും 

ബില് തുേ നല്ോനുമുട്. ആതിനു ോരണം സ്പില് ഒവര് കരാജക്ടുളുടെ േയാരി ഒവര് 

തുേ നല്ോത്തതിനാലാണ്. ഄതിനാല് ഄനുവദിച്ച ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം തീര്ു 

കപായാലം തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ സമര്പ്പിന്നന്ന ബില് തുേ നല്ൄന്നതിന് 

ഄധിേമായി തുേ ഄനുവദിന്നന്നതാണ്. ആതു സംബന്ധിച്ച ് തെസ്സങ്ങൾ  ഈടടെില്  

എസ്.അര്.ജി. ഒഫീസില്  ഄറിയികക്കടതാണ്. (ആ.ടമയില് - srglsgdcc@gmail.com- 

9446095118,  IKM Help Desk – 0471 – 2773131, 0471- 2773100) 

(നെപെി : ധനോരയവൄപ്പ്) 

2.2  എന്നാല് വിേസന ഫട് ജനറല് ഄവകശഷിന്നേയും SCSP, TSP തുെങ്ങിയ ഫട് 

തീര്ു കപായ സാഹ രയത്തിലം തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഄത്തരം 

കരാജക്ടുേൾ വിേസന ഫകടാ ജനറല്, തനതു ഫകടാ ഈപകയാഗിച്ച ് കരാജക്ടുേൾ 

കഭദഗതി ട യ്ത് തുേ നല്ോവന്നതാണ്. ആതിന് IKM കസാഫ്റ്റ് ടവയറില് ഒകരാ 

തകേശസൃയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾന്നം അവശയമായ ക്രമീേരണം രകതയേമായി 

ട യ്യുന്നതായിരിന്നം. ഄതിനായി തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ SRG  മുകേന IKM ടന 

ഄറിയികക്കടതാണ്. IKM  കസാഫ്റ്റ് ടവയറില് ക്രമീേരണം വരുകത്തടവയുടടെില് 

SRG യുടെ ശുപാര്ശകയാടെ കസാഫ്റ്റ് ടവയറില് ക്രമീേരണം വരുത്തണം.  

(നെപെി : (1) ED, IKM  (2) SRG) 

2.3 തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഄടുത്തവര്ഷടത്ത ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തില് ൄറവ 
വരാതിരിക്കാ  ഇ വര്ഷം ൄറഞ്ഞത് ആത്ര ശതമാനം ട ലവഴിക്കണടമന്നില്ല.  

(നെപെി : തകേശ സൃയംഭരണ വൄപ്പ്) 

2.4  15.03.2017 ടല കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി  തീരുമാനമനുസരിച്ച ് ഄടുത്ത വര്ഷകത്തക്ക് 
സ്പില് ഒവര് കരാജക്ടുേൾക്ക് േയാരി ഒവര് തുേ ഄനുവദിന്നം. ഄതിനായി രകതയേ 
ഈത്തരവ് ആറന്നം. 

(നെപെി : ധനോരയവൄപ്പ്) 

mailto:srglsgdcc@gmail.com-
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2.5 ഇ വര്ഷം പൂര്ത്തിയാക്കാത്ത കറാഡ് നിര്മ്മാണംകപാലളൃ സ്പില് ഒവര് കരാജക്ട് 
ോലവര്ഷം അരംഭിന്നന്നതിനു മു പ് ഏരില്, ടമയ് മാസങ്ങളില് പൂര്ത്തിയാക്കണം. 

(നെപെി : തകേശ സൃയം ഭരണ വൄപ്പ് CE)  

2.6 പദ്ധ്തി ട ലവ് ൄറവളൃ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങടള രകതയേമായി കമാണിറ്റര്  
ട യ്യണം. 

(നെപെി: (1)  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
           (2)  നഗറോരയ ഡയറക്ടര്  
           (3)  ഗ്രാമ വിേസന േമ്മീഷണര്  
 
2.7 15.03.2017-ടല കോര്ഡികനഷ   േമ്മറ്റി തീരുമാനമനുസരിച്ച ്ഏരില്  2 മുതല്  9 വടര 

എല്ലാ തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും വിോഗലമായ ര രണകത്താടെ ഗ്രാമസഭക രണം.  
ടതരടഞ്ഞടുപ്പ് ടപരുമാറ്റ ട്ടം നിലനില്ന്നന്നതിനാല്  മലപ്പുറം ജില്ലയില്  ഏരില്  20 
മുതല്  27 വടര ഗ്രാമസഭ ക രണം. 

        (നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 
2.8 േരമാലിനയ സംസ്കരണത്തിടെ ഭാഗമായി ഄടുത്ത വര്ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളും 

നഗരസഭേളും പ്ലാസ്റ്റിേ് മാലിനയം കശേരിന്നന്നതിന് കരാജക്ട് വയ്ക്കാ   മു ഗണന 
നല്കേടതാണ്.  എല്ലാ കലാക്ക് ഄെിസ്ഥാനത്തിലം പ്ലാസ്റ്റിേ് ടെഡിംഗ് യൂണിറ്റ് 
സ്ഥാപിക്കണം.  ഄവശയമനുസരിച്ച ്വലിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളിലം നഗരസഭ േളിലം 
ആരോരം പ്ലാസ്റ്റിേ് ടെഡിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കണം. ആതികലക്കാവശയമായ 
സാകെതിേ സഹായം ക്ലീ   കേരള േമ്പനി ലഭയമാന്നന്നതാണ്. 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേളുൾപ്പടെ സംസ്ഥാനടത്ത എല്ലാ തകേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലം 
മാലിനയസംസ്കരണ കരാജക്ടുേൾ  തയ്യാറാക്കി ടെടര്  നെപെിേൾ  ഴിവാക്കി പദ്ധ്തി 
നിര്വ്വഹണം നെത്തുന്നതിന് ക്ലീ   കേരള മിഷ   ലിമിറ്റഡിന് ഄനുമതി നല്ൄവാ   
തീരുമാനിച്ചു. 

        (നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 
 
2.9 എ ജീനീയര്മാരുടെ അവശയത്തിന് മാനദണ്ഡങ്ങല്  പാലിച്ചു എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായ 

ത്തുേളിലം വാഹനം വാെേക്ക് എടുക്കാവന്നതാണ്. എഞ്ചിനീയര് മാര്ക്ക്  വാഹനം 
ആല്ലാത്ത നഗരസഭ േൾന്നം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും കലാന്നപഞ്ചായത്തുേൾന്നം 
വാഹനം വാങ്ങാവന്ന താണ്. 

            (നെപെി: (1) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 
        (2) തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്   ീഫ് എ ജിനീയര് ) 
 
2.10 പല തകേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും മാലിനയം കശേരിക്കാ   രകതയേം രൂപേല്പന ട യ്ത 

വാഹനം വാങ്ങാ   ഄനുമതി അവശയടപ്പട്ടിട്ടുട്.  ആത് പരികശാധിച്ച ് റികപ്പാര്ട്്ട 
തയ്യാറാക്കാ   തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് ടസ്പഷയല്  ടസക്രട്ടറിയുടെ ഄദ്ധ്യക്ഷതയില്  
രു സബ്േമ്മിറ്റി രൂപീേരിക്കാ   തീരുമാനിച്ചു. 

        (നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 
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2.11 തിരുവനന്തോഗരം കോര്പ്പകറഷടെ പദ്ധ്തി ട ലവ് വളടര ൄറവാടണന്ന് 
കോര്ഡികനഷ   േമ്മറ്റി വിലയിരുത്തി.  കോര്പ്പകറഷ   ടസക്രട്ടറി രകതയേ ശ്രദ്ധ് 
നല്േി പദ്ധ്തി നിര്വ്വഹണത്തില്  ഄനാവശയമായ തെസ്സങ്ങൾ  ഴിവാകക്ക ടതാണ്. 

      (നെപെി: (1) നഗരസഭാ ഡയറക്ടര്    
     (2) ടസക്രട്ടറി, തിരുവനന്തോഗരം കോര്പ്പകറഷ   

 
2.12 തകേശഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ ധനസഹായകത്താടെ ഭവന നിര്മ്മാണം നെത്തിയ 

ഗുണകഭാക്താക്കൾക്ക് ഴിച്ചുൊ   പറ്റാത്ത ഄവസരങ്ങളില്   വീടു 
വില്കക്കടിവരുുട്.  ആത്തരം കേസുേൾ  ജില്ലാേളക്ടര്മാര്  രകതയേമായി 
ഄകനൃഷിച്ച ് ഄനുവാദം നല്ൄന്ന ോരയത്തികന്മല്  തീരുമാനടമടുക്കാവന്നതാണ്.  
എന്നാല്  ധനസഹായമായി വേപ്പറ്റിയ തുേ പലിശസഹിതം സര്ക്കാരികലക്ക് തിരിടേ 
ഄെകക്കടതാണ്. 

 
 

3.രകതയേ വിഷയങ്ങൾ  

 

3.1 മാരാരിന്നളം വെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 17.03.2017 ടല A3-3743/17-ാാാം 
നമ്പര്  േത്്ത. 

 സ്പില്  ഒവര്  കരാജക്ടുേൾക്കായി 2016-17 ടല ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തില്  നിന്ന് 
താടഴപ്പറയുന്ന ഫണ്ടുേൾ  ട ലവഴിച്ചിട്ടുട്.  2016-17 ടല വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയിടല മുഴുവ   
കരാജക്ടുേളും പൂര്ത്തിയാൄടമും 100 ശതമാനം പദ്ധ്തി ട ലവ് രതീക്ഷിന്നുടവും 
ഄറിയിച്ചിരിന്നു.  ഄതിനാല്  സ്പില്  ഒവര്  കരാജക്ടുേൾന്ന ട ലവഴിച്ചതുേ ഄധിേമായി 
ഄനുവദിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

(1) വിേസനഫട് (ജനറല് )    - 10,04,556/- 

(2) എസ്.സി.എസ്.പി    -  7,50,000/- 

(3) ധനോരയ േമ്മീഷ   ഗ്രാെ്   -  3,69,834/- 

(4) ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് (കനാണ്കറാഡ് )  - 12,58,749/- 

(5) ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് (കറാഡ് )   -  1,00,000/- 
അടേ   - 34,83,139/- രൂപ 
 

തീരുമാനം : ടപാതുതീരുമാനം േണ്ഡിേ 2.1, 2.2 ബാധേമാണ്. 

(നെപെി: 1.തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്, 

2.എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ഐ.ടേ.എം) 
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3.2 അരയാെ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 21.03.2017-ടല E/2032/2016-ാാാം നമ്പര്  
േത്്ത 

  ടമയിെന സ് ഗ്രാെില്  ഇ വര്ഷം 55,31,318/- രൂപയുടെ പദ്ധ്തിേൾക്്ക 
ഄംഗീോരം ലഭിച്ചിട്ടുട്.  ഇ വര്ഷമുളൃ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 36,95,583/- രൂപ.  സ്പില്  
ഒവറെക്കം മിക്ക കരാജക്ടുേളും പൂര്ത്തിയാൄു.  ഄതിനാല്  തുേയില്ല.  സ്പില്ഒവര്  
കരാജക്ടുേൾ  പൂര്ത്തിയാക്കാനാവശയമായ 18,35,735/- രൂപ ഄനുവദിക്കണടമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം : ടപാതുതീരുമാനം േണ്ഡിേ 2.1, 2.2 ബാധേമാണ് 

(നെപെി: 1.തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്, 

2.എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ഐ.ടേ.എം) 
 

3.3 ോഗറമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു രസിഡെിടെ 21.03.2017-ടല C3-4479/16-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത. 

 കനാണ്  കറാഡ് ടമയിെന സ് ഗ്രാെില്  ഄനുവദിച്ച തുേ 25,54,755/- രൂപ. ആതുവടര 
ട ലവഴിച്ചത് 25,42,070/- രൂപ.  മിച്ചം തുേ 12,685/- രൂപ. സ്പില്  ഒവര്  കരാജക്ടുേളുടെ 
തുേ നല്ോ   ആനിയും 17.85 ലക്ഷം രൂപ അവശയമാണ്. മറ്റു വിഹിതത്തില്  നിന്ന് തുേ 
ട ലവഴിക്കാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം - ഄനുമതി നല്ൄു. ടപാതുതീരുമാനം േണ്ഡിേ 2.1, 2.2 
ബാധേമാണ്. 

(നെപെി: 1.തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്, 

2.എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ഐ.ടേ.എം) 

3.4 മുതുൄളം കലാക്്ക പഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 21.03.2017-ടല P.333/2017-ാാാം നമ്പര്  
േത്്ത. 

ടമയിെന സ് ഗ്രാെ് വിഹിതമായി അടേ 40,23,265/- രൂപയുടെ സ്പില്  ഒവര്  
കരാജക്ടുേൾ  ഈട്.  ആവ പൂര്ത്തിയായിട്ടുട്. ഇ കരാജക്ടുേൾക്ക് ഄധിേ തുേ 
ഄനുവദിക്കണടമന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം -  ടപാതുതീരുമാനം േണ്ഡിേ  2.1, 2.2 ബാധേമാണ്. 

(നെപെി: 1.തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്, 

2.എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ഐ.ടേ.എം) 

3.5 േല്ലൂര്ക്കാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 13.03.2017-ടല C2-266/16-ാാാം നമ്പര്  
േത്്ത. 

എസ്.സി.എസ്.പി. വിഭാഗത്തിടല താടഴപ്പറയുന്ന രണ്ടു സ്പില്  ഒവര്  കരാജക്ടു േൾ  
പൂര്ത്തിയായി. 
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കരാജക്ട് നം.56/17 പട്ടിേജാതി വിദയാര്ഥിേൾക്ക്  
     വസക്കിൾ   - 1,50,000/- രൂപ 
കരാജക്ട് നം.57/17 പട്ടിേജാതി വിദയാര്ഥിേൾക്ക്  
     ലാപ് കൊപ്  - 2,86,496/- രൂപ 
     അടേ   4,36,496/- രൂപ 
തീരുമാനം -  ടപാതുതീരുമാനം േണ്ഡിേ 2.1, 2.2 ബാധേമാണ്. 

(നെപെി: 1.തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്, 

2.എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ഐ.ടേ.എം) 

3.6 േീരമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 14.02.2017-ടല A1-479/2017-ാാാം നമ്പര്  
േത്്ത. 

എസ്.സി.,എസ്.പി. വിഹിതമായി ഇ വര്ഷം ഄനുവദിച്ച തുേ 30,81,000/- രൂപ.  സ്പില്  
ഒവര്  കരാജക്ടുേളുടെ ഄെെല്  (SCSP)32,43,099/- രൂപ.  അടേ 63,24,099/- രൂപ.  
ആതവടര ട ലവായത് 29,16,255/- രൂപ.  ബാക്കി ലഭയമായ തുേ 1,64,745/- രൂപ 
ആകപ്പാൾ  5,99,454/- രൂപയുടെ റിേൃീസിഷ    ഈട്.  സ്പില്  ഒവര്  കരാജക്ടുേളുടെ തുേ 
ഄനുവദിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 തീരുമാനം -  ടപാതുതീരുമാനം േണ്ഡിേ  2.1, 2.2 ബാധേമാണ്. 

(നെപെി: 1.തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്, 

2.എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ഐ.ടേ.എം) 

3.7 ടതന്നം ഭാഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 21.03.2017 ടല സി4/2181/16-ാാാം നമ്പര്  
21.03.2017 ടവ V (1)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമതി തീരുമാനവം 

2015 – 16 വര്ഷം 15.00 ലക്ഷം രൂപ ടസ്പഷയല്  ഗ്രാൊയി ഄനുവദിച്ചിരുു. 8,50,700/- 
രൂപ 2015-16 ല്  ട ലവഴിച്ചു. ബാക്കി തുേയായ 6,49,300/- രൂപ ഈപകയാഗിച്ചുളൃ താടഴ 
പറയുന്ന കരാജക്ടുേൾ  2016 – 17 ല്  സ്പില്  ഒവറായി തുെരുു. 

കരാ.നം 18/17 ഭവനനിര്മ്മാണം    8,23,00.00/- രൂപ 

കരാ.നം 11/17 ടപാന്നഴേത്തു മുക്ക് കറാഡ്   5,00,000/- രൂപ 

കരാ.നം 12/17 വാളാത്തില്  കറാഡ് നിര്മ്മാണം  67,000/-രൂപ 

        അടേ  6,49,300/- രൂപ 

ടസ്പഷയല്  ഗ്രാെ് തുേ േയാരി ഒവര്  അയി ലഭിക്കാത്തതിനാല്  സ്പില്  ഒവര്  
കരാജക്ടുകഭദഗതി ട യ്യാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം -  ടപാതുതീരുമാനം േണ്ഡിേ 2.1, 2.2 ബാധേമാണ്. തനതുഫകടാ 
വിേസനഫകടാ ഈപകയാഗിച്ച ്കരാജക്ടു കഭദഗതി വരുത്തി തുേ നല്ോവന്നതാണ്. 

(നെപെി: 1.തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്, 

2.എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്  ഐ.ടേ.എം) 
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3.8 ഄരുവാപ്പുലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ടസക്രട്ടറിയുടെ 13.03.17 ടല എ2-1650/16-ാാാം നമ്പര്  

േത്തും 07.03.17 ടല I (IV) ാാാം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം. 

 

2015-16 വര്ഷം ഄെണവാെി ടേട്ടിെനിര്മ്മാണ (നം. 187/16) ത്തിന് കലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

5.00 ലക്ഷം രൂപയും രിയദര്ശിനി കോളനി വസകെടേട്ടിന് (നം. 186/16) 

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 6.00 ലക്ഷം രൂപ (എസ്.സി.എസ്.പി) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു 

വേമാറിയിരുു, ആതു പഞ്ചായത്ത് ഄക്കൗടില്  സൂക്ഷിച്ചിരുു. 2015-16 വര്ഷം ഇ 

കരാജക്ടുേൾ  നിര്വ്വഹണം നെത്തിയില്ല. 2016-17 വര്ഷം സ്പില്  ഒവര്  അയി 

ഈൾടപ്പടുത്തി. പഞ്ചായത്തിനു വേമാറി േിട്ടി ഄക്കൗടില്  സൂക്ഷിച്ചിരിന്നന്ന തുേ 

ട ലവഴിച്ചതിനുകശഷകമ 2016-17 ടല ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം ഈപകയാഗിക്കാവൂ എന്ന് 19.09.16 

ടല 419/215 fin നമ്പറായി സര്ക്കാര്  ഈത്തരവായി. ഄതിനാല്  മുേളില്  പറഞ്ഞ  തുേ 

അദയകമ ട ലവഴിച്ചു. ആകപ്പാൾ  ഇ കരാജക്ടു പൂര്ത്തിയായി. തുേ നല്ോ   ഄനുമതി 

ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം  – മകറ്റടതെിലം കരാജക്ടുകഭദഗതി ട കയ്താ, തനതുഫകടാ 

ഈപകയാഗിച്ച ്തുേ നല്ോ   ഄനുമതി നല്ൄു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

 

3.9 അറന്മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു രസിഡെിടെ 21.02.2017 ടല പി1/2017-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത. 

ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഗീേരിച്ച താടഴപ്പറയുന്ന കരാജക്ടുേൾ  

നിര്വ്വഹണത്തിനായി ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 

1. കരാ.നം. 73/17 പളൃികയാെം ഗ്രാെ് 1.10 ലക്ഷം രൂപ തനതുഫട് 

2. കരാ.നം. 74/17 പളൃിവിളന്ന ഗ്രാെ് 20,000/- രൂപ  തനതുഫട് 

3. കരാ.നം. 129/17 അമ്പുല സ് യൂണിറ്റിന്  

 ടമാവബല്  കമാര്ച്ചറി 1.75 ലക്ഷം രൂപ തനതുഫട് 

4. കരാ.നം. 203/17 പട്ടിേജാതി യുവാക്കൾക്ക് 

വൈവിംഗ് പരിശീലനം 4.50 ലക്ഷം രൂപ SCSP 

 

തീരുമാനം – ക്രമനമ്പര്  1,2,3- ന് ഄനുമതി നല്ൄു. ക്രമനമ്പര്  4. വൈവിംഗ് 

പരിശീലനത്തിനുകശഷം ടതാഴില്  ടതാഴില്  ഈറപ്പാക്കത്തക്ക 

രീതിയില്  രവര്ത്തനം വിഭാവനം ട യ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  

ഄനുമതി നിരസിച്ചു.  

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 
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3.10 േിഴക്കകഞ്ചരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു രസിഡെിടെ 13.03.2017 ടല എ2-3951/16-ാാാം നമ്പര്  

േത്തും 23.02.17 ടല 1 (13)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം. 

 

േിഴക്കകഞ്ചരി ഗവ. ഹയര്  ടസക്കെറി സ്കൂളിന് േരമാലിനയ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് 

നിര്മ്മിന്നന്നതിന് 8.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ കരാജക്ടുേൾ  ഈൾടപ്പടുത്തിയിട്ടുട്. ഹയര്  

ടസക്കെറി സ്കൂൾ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു വേമാറിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്  രകതയേ ഄനുമതി 

സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം – രകതയേ ഄനുമതി നല്ൄു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

 

11 താനാളൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ23.01.2017 ടല എ4/6177/15-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത. 

 

താനാളൂര്  കലാന്ന പഞ്ചായത്ത് ഇ വര്ഷടത്ത പദ്ധ്തിയില്  താനാളൂര്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 15-ാാാം വാര്ഡില്  ൄെിടവളൃ പദ്ധ്തിയ്ക്ക് കരാജക്ടു വച്ചിട്ടുട്. എന്നാല്  

മു പ് ജലനിധി കരാജക്ട് താനാളൂര്  പഞ്ചായത്തില്  നെപ്പാക്കിയിട്ടുളൃതിനാല്  ഇ 

കരാജക്ടു നെപ്പാക്കാ   േഴിയുന്നില്ല. രകതയേ ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 

തീരുമാനം – ഄനുമതി നല്ൄു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

 

3.12 വളവന്നൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 21.01.2017 ടല എ5/50/17-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത. 

20 ഗുണകഭാക്താക്കൾക്ക് വീടു നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ   20.00 ലക്ഷം രൂപ വേയിരുത്തി 

കരാജക്ട് ഡി.പി.സി ഄംഗീേരിച്ചിട്ടുട്. രു ഗുണകഭാക്താവിന് 1.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം 

നല്ോനാണ് കരാജക്ട്. ബാക്കി തുേ ഄടുത്തവര്ഷം കരാജക്ടു തയ്യാറാക്കി 

നല്ോനാണ് ഈകേശിന്നന്നത്. യൂണിറ്റ് നിരക്ക് മുഴുവനും ഈൾടപ്പടുത്തണടമന്ന് 

നിര്വ്വഹണ ഈകദയാഗസ്ഥടെ അവശയരോരം രകതയേ ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം -  സര്ക്കാര്  നിര്കേശിച്ചിട്ടുളൃ സഡി ിഡി തുേഗുണകഭാക്താവിന് 

ലഭിക്കത്തക്കവിധം ഄടുത്ത വര്ഷം തുേ വേയിരുത്തണടമന്ന 

നിബന്ധനകയാടെ ഄനുമതി നല്ൄു.  

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 
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3.13 എെവണ്ണ െിമ്പര്  & ഫര്ണിച്ചര്  േണ്കസാര്ഷയം േമ്പനി  മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ 08.02.17 

ടല േത്്ത. 

 മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും എെവണ്ണ െിമ്പര്  ഫര്ണിച്ചര്  േണ്കസാര്ഷയം 

േമ്പനിയും (ETFC) യും ക ര്ന്ന് PPP പദ്ധ്തി രോരം 33.1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫാക്ടറി 

ടേട്ടിെവം 10.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചുറ്റുമതിലം പണിതു. ഇ വര്ഷം ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത് 70.00 ലക്ഷം രൂപ വേയിരുത്തിയിട്ടുട്. കേരള സര്ക്കാര്  ബഡ്ജറ്റില്  

2016-17 രേയാപിച്ചിട്ടുളൃ Development of Industrial Park പദ്ധ്തി രോരം 200.00 

ലക്ഷം രൂപ ഄനുവദിന്നന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം  – മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടസക്രട്ടറിയുടെ  റികപ്പാര്കട്ടാടെ 

തുെര്  നെപെിക്ക് ധനോരയവൄപ്പിനു സമര്പ്പിക്കണം. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

 

3.14 താനാളൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 23.01.2017 ടല എ4/6177/15-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത. 

താനാളൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  രാഥമിോകരാഗയ കേന്ദ്രകത്താെനുബന്ധിച്ച ്

ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിനുളൃ ടേട്ടിെനിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായി വരുു. MLA SDF – ല്  

നിന്ന് 60 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിനുളൃ ഈപേരണം വാങ്ങാ   

ഄനുവദിച്ചിട്ടുട്. ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റികലക്ക് കഡാക്ടര്മാരുകെയും മറ്റു 

ജീവനക്കാരുകെയും ശമ്പളം നല്ൄന്നതിനു 5.00 ലക്ഷം രൂപ പഞ്ചായത്ത് 

വേയിരുത്തിയിട്ടുട്. (കരാ.നം. 92/17). താനാളൂര്  േിഡ്നി കപഷയെ് ടവല്ടഫയര്  

ടസാവസറ്റിക്ക് ഇ തുേ വേമാറാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 

തീരുമാനം – േിഡ്നി കരാഗിേൾന്നകവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു രസിഡെ് 

ഄദ്ധ്യക്ഷനായുളൃ ടസാവസറ്റിയാടണന്നറിയിച്ചതിടെ ഄെി 

സ്ഥാനത്തില്  പകതയേ ഄനുമതി നല്ൄു.   

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.15 തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 18.01.17 ടല േത്്ത 

  

തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിജ്ഞാ   സാഗര്  എന്ന കപരിലളൃ (പ്ലാനകറ്റാറിയം, 

കമാകഡണ്  വലബ്രറി, ഄഡ്മിനികേഷ   ഹാൾ  മുതലായവ) കരാജക്ടില്  

ഄഡ്മിനികേഷ   കലാക്കിടെ പണി പൂര്ത്തിയായി. ബാക്കി പണി 

നെുടോടിരിന്നു. MPLAD- യില്  നിന്ന് 3 D മൾട്ടിപ്ലക്സ് തീകയറ്റര്  പണിയുന്നതിന് 

50.00 ലക്ഷം രൂപ ഄനുവദിച്ചിട്ടുട്. ഇ വര്ഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2.00 കോെി രൂപ 
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ആതിടെ തുെര്രവര്ത്തനത്തിനു വേയിരുത്തിയിട്ടുട്. ആത് വിജ്ഞാ   സാഗര്  

പദ്ധ്തിയുടെ ടസ്പഷയല്  ഒഫീസര്ന്ന വേമാറാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 

തീരുമാനം  – തുേ വേമാറുന്നതിന് ഄനുമതി നിരസിച്ചു. എന്നാല്  കരാജക്ടു 

സ്പില്ഒവറായി തുെരാവന്നതാണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

 

3.16 േീഴ്മാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 24.01.17 ടല േത്്ത. 

ODF പദ്ധ്തി നെപ്പാന്നന്നതിടെ ഭാഗമായി റ്റന്നഴി േക്കൂസ് ടസപ്റ്റിൊെ് അന്നന്നതിന് 

കരാജക്ട് ഡി.പി.സി. ഄംഗീേരിച്ചിട്ടുട്. ആതിന് സഡി ിഡിയായി 8000/- രൂപ നല്ോ   

ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 

തീരുമാനം –  ഄനുമതി നല്ൄു. എന്നാല്  ടസപ്റ്റിേ് ൊെ് തടന്നയാണ് 

പണിയുന്നടതന്ന് ശു ിതൃമിഷ   ജീല്ലാ ഒഫീസര്  ഈറപ്പുവരുത്തണം. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 

2.എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശു ിതൃമിഷ  ) 

 

3.17 ടോല്ലം കോര്പ്പകറഷ   കമയറുടെ 02.03.17 ടല സി1-40140/16-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 21.02.17 

ടല 39-ാാാം നമ്പര്  േൗണ്സില്  തീരമാനവം. 

ആ.എം.എസ് ഭവന പദ്ധ്തി രോരം വീടുപണി പൂര്ത്തീേരിച്ചവര്ക്ക് ഄതയാവശയ 

ഘട്ടങ്ങളില്  വീടു വില്ന്നന്നതിന് സര്ക്കാര്  ഄനുമതി കവണം. ആതിനു ോലതാമസം 

എടുന്നു. ആതിനുപേരം കോര്പ്പകറഷ   കമയറുടെ കനതൃതൃത്തില്  രകതയേ േമ്മിറ്റി 

രൂപീേരിച്ച ്വീടുവില്ന്നന്നതിനും പലിശ ഴിവാന്നന്നതിനും ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 

തീരുമാനം – ഄനുമതി നിരസിച്ചു. ഄകനൃഷണ റികപ്പാര്ട്ടിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  

ജില്ലാ േളക്ടര്ക്ക് അവശയമായ ഄനുമതി നല്ോവന്നതാണ്. 

ടപാതുതീരുമാനം 2.12 ബാധേം. പലിശ ഴിവാന്നന്നില്ല.   

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 
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3.18 ടോല്ലം കോര്പ്പകറഷ   കമയറുടെ  21.02.2017-ടല 40-ാാാം നമ്പര്  േൗണ്  സില്  
തീരുമാനം 

ക്ഷീര കമേലയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് താടഴപ്പറയുന്നവ ഄംഗീേരിക്കണടമന്നതു 
സംബന്ധിച്ച.്  

1. പശു വളര്ത്തലില്  ഏര്ടപ്പട്ടിരിന്നന്ന  എല്ലാ േര്ഷേര്ന്നം ടവറ്ററിനറി സര്ജടെ 
സാക്ഷയപത്രത്തിടെ ഄെിസ്ഥാനത്തില്  സഡി ിഡി നല്േണം. 

 

തീരുമാനം -  2017 – 18 ടല സഡി ിഡി മാര്ഗകരേയില്  പരിഗണിന്നന്നതിന് മാറ്റിവച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

1) പാലിടെ സഡി ിഡി  ലിറ്ററിന്  5.00 രൂപയാക്കണം 
 

തീരുമാനം - പരികശാധിച്ച ് 2017 – 18 ടല സഡി ിഡി മാര്ഗകരേയില്  
പരിഗണിക്കാ   മാറ്റിവച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

2) രു േര്ഷേന് പരമാവധി നല്ൄന്ന സഡി ിഡി തുേ 20,000/- രൂപയില്  നിന്ന് 50,000/- 
രൂപയാക്കണം 

തീരുമാനം – പരികശാധിച്ച ് 2017 – 18 ടല സഡി ിഡി മാര്ഗകരേയില്  
പരിഗണിക്കാ   മാറ്റിവച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.19.  പാനൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 20.03.2017-ടല േത്്ത 

15.03.2017-ടല  കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി തീരുമാനരോരം ഐ.എ.വവ ഭവന 
നിര്മ്മാണത്തിന് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി നല്കേട തുേ ലഭിച്ചിട്ടിടല്ലെില്  കലാക്ക് 
വിഹിതം നല്ോവന്നതാടണന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുു. 20.00 ലക്ഷം രൂപ  കരാജക്ട് 
തയ്യാറാക്കാടത  നല്ോ   രകതയേ  ഈത്തരവടാേണടമന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം -  27.03.2017 വടര  കരാജക്ട് കഭദഗതിക്ക്  ഄനുമതിയുട്. കരാജക്ടു 
തയ്യാറാക്കി തുേ നല്േണം. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.20 ോഗന്നര  സൗത്്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ  01.03.2017-ടല A3-1616/17-ാാാം നമ്പര്  
േത്തും  17.01.17 ടല 30-ാാാം നമ്പര്  ഭരണ സമിതി തീരുമാനവം 

കേരള വാട്ടര്  ഄകതാറിറ്റിയുടെ  ൄെിടവളൃ ൄെിേിേ ഄെയ്ക്കാ    കനാണ്  കറാഡ് 
ടമയിെന സ് തുേ  ഈൾടപ്പടുത്തി  29.81 ലക്ഷം രൂപയുടെ  കരാജക്ട് ഡി.പി.സി 
ഄംഗീേരിച്ചിട്ടുട്.  കനാണ്  കറാഡ് ടമയിെന സിടെ  വിനികയാഗ നിര്കേശത്തിന് 
വിരുദ്ധ്മായി തയ്യാറാക്കിയ  കരാജക്ടായതിനാല്  രകതയേ ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം -  രകതയേ ഄനുമതി നല്ൄു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 
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3.21 ടോല്ലം കോര്പ്പകറഷ   കമയറുടെ 27.12.16 ടല സി1-50/16-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത. 

അശ്രയ വിഭാഗത്തിന് ഭൂമിവാങ്ങാ   ഄനുവദിച്ചിരിന്നന്ന തുേ 1.00 ലക്ഷം 

രൂപയാടണും ആതു വര്ദ്ധ്ിപ്പിക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 

തീരുമാനം - പട്ടിേജാതി വിഭാഗത്തിന് വൄപ്പു നല്ൄന്ന തുേയുമായി 

തകേശസൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിരക്ക് ഏേീേരിച്ച ്

കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി തീരുമാനടമടുത്തിരുു. ആത് 

അശ്രയൄടുംബങ്ങൾന്നം ബാധേമാണ്.  

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.22 ടോല്ലം കോര്പ്പകറഷ   കമയറുടെ 21.03.17 ടല സി1/19/2017-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത. 

ഡി.പി.സി. ഄംഗീേരിച്ച മുഴുവ   കരാജക്ടുേളും 2017 – 18 ല്  സ്പില്  ഒവര്  അയി തുെരാ   

ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

തീരുമാനം  – 15.03.2017 ടല കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി തീരുമാനരോരമുളൃ മാനദണ്ഡം 

പാലിച്ച ്സ്പില്  ഒവറായി തുെരാവന്നതാണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.23 ടോല്ലം കോര്പ്പകറഷ   കമയറുടെ 21.03.2017 ടല സി1/19/2017-ാം നമ്പര്  േത്്ത. 
ടോല്ലം കോര്പ്പകറഷ   പരിധിയില്  കമവറം മുതല്  ോക്കത്തുമുക്ക് വടരയുളൃ NH 66- ല്  
മീഡിയ   നിര്മ്മിച്ച ്ട െിേൾ  ടവച്ചുപിെിപ്പിക്കാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 
 
തീരുമാനം - ഄനുമതി നിരസിച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

 

3.24 മകഞ്ചരി നഗരസഭ ട യര്കപഴ്സന്ടെ 21.02.17 ടല േത്്ത. 
മകഞ്ചരി നഗരസഭയുടെ തനത് ഭവനപദ്ധ്തിയായ ശിഹാബ് തങ്ങൾ  ഭവനപദ്ധ്തിയില്  
571 ഭവനങ്ങൾ  നിര്മ്മിന്നുട്. 478 എണ്ണം പൂര്ത്തിയായി. ബാക്കിയുളൃ 93 കപര്ക്്ക 
ഭവനം നിര്മ്മിച്ചു നല്ോ   കരാജക്ടു തയ്യാറാക്കിയിട്ടുട്. ആതിന് 30% തുേ മാത്രകമ 
ട ലവഴിച്ചിട്ടുളൄ. ബാക്കി തുേ രഷറിയില്  നിന്ന് പി വലിച്ച ്ബാെില്  നികക്ഷപിക്കാ   
ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 
തീരുമാനം – ഄനുമതി നിരസിച്ചു.  സ്പില്  ഒവറായി തുെരാവന്നതാണ്. 

 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 
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3.25 ടപാന്നാനി മുനിസിപ്പല്  ട യര്മാടെ 14.03.2017 ടല േത്്ത.  
    

2016-17 ടല സ്പില്  ഒവര്  പദ്ധ്തിേളില്  ട ലവ േഴിഞ്ഞ് കശഷിന്നന്ന തുേയും 
നെപ്പാക്കാത്ത സ്പില്  ഒവര്  കരാജക്ടുേളുടെ തുേയും ഈപകയാഗിച്ച ് മറ്റു കരാജക്ടുേൾ  
എടുക്കാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 

തീരുമാനം  – ഄനുമതി നിരസിച്ചു.  
(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.26 പളൃിപ്പാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 27.02.17 ടല എ2/819/17-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത 
 ടതരുവവിളന്ന നന്നാന്നന്നതിന് കപാൾ  ന്നിന് 150/- രൂപയാക്കണടമും 

ഄറ്റൄറ്റപ്പണിക്കായി ഏണി ഘെിപ്പിച്ച മുച്ചക്രവാഹനത്തിന് 350/- രൂപ ദിവസ വാെേ 
ഄനുവദിക്കണടമന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 

  
തീരുമാനം –  മു   കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി തീരുമാനരോരം കപാൾ  ന്നിന് 100 

രൂപയില്  പരിമിതടപ്പടുത്തണം. വാഹനത്തിടെ വാെേ 
മാനദണ്ഡം പാലിച്ചുടോണ്ടു പഞ്ചായത്തിനു തീരുമാനിക്കാ 
വന്നതാണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 
 

3.27 കോട്ടയ്ക്കല്  നഗരസഭാ ട യര്മാടെ 14.03.17 ടല േത്്ത. 
  

PMAY പദ്ധ്തിയുടെ നഗരസഭാ വിഹിതം മറ്റു കരാജക്ടുേളുടെ കസവിംഗ്സ് തുേയില്  
നിും ഄെയ്ക്കാ   (കരാജക്ടു കഭദഗതി ട യ്യാടത) രകതയേ ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

  

തീരുമാനം  – കസവിംഗ്സ് തുേയ്ക്ക് കരാജക്ടു തയ്യാറാക്കി തുേ ഄെയ്ക്കാവന്നതാണ്. 
(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്) 

 

3.28 കോട്ടയ്ക്കല്  നഗരസഭ ട യര്മാടെ 14.03.17 ടല േത്്ത. 
 കരാജക്ടുേളുടെ കസവിംഗ്സ് തുേയില്  നിന്ന് (കരാജക്ട് കഭദഗതി ട യ്യാടത) 

ഹഡ്കോയില്  നിടന്നടുത്ത ഭവന നിര്മ്മാണ കലാണ്  തിരിച്ചെയ്ക്കാ   രകതയേ ഄനുമതി 
സംബന്ധിച്ച.്  

 

തീരുമാനം  – കസവിംഗ്സ് തുേയ്ക്ക് കരാജക്ടുതയ്യാറാക്കി തുേ ഄെയ്ക്കാവന്നതാണ്.  
(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.29. ബഹു. മണലൂര്  എം.എല്.എയുടെ 16.03.2017 ടല 20/2017-ാാാം നമ്പര്  േത്തും,  
ഄരിമ്പൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 13.03.17 ടല എ2-1614/17-ാാാം നമ്പര്  ഭരണ 
സമിതി തീരുമാനവം. 

 സംോഗഷ്ടീേരിച്ച വജവ വള നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ് എന്ന കരാജക്ടു ഄംഗീേരിച്ചിട്ടുട്. ആതു 
നെപ്പാകക്കടത് േര്ഷേ സംഘങ്ങൾ  മുകേനയായിരുു. കയാഗയതയുളൃ േര്ഷേ 
സംഘങ്ങൾ  ആല്ലാത്തതിനാല്  സഹേരണ സംഘങ്ങൾ  മുകേന നെപ്പാക്കാ   
ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 

തീരുമാനം – ൄടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് മുകേനകയാ സഹേരണസംഘം മുകേനകയാ 
നെപ്പാക്കാ   ഄനുമതി നല്ൄു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 
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3.30 കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വിേസന കോര്പ്പകറഷ   മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ 20.03.2017 

ടല േത്്ത 
 

സ്കൂൾ  വിദയാര്ഥിനിേൾക്ക് ഷീപാഡ് വിതരണം ട യ്യുന്നതിന് 271 തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ  വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയില്  തുേ മാറ്റി വച്ചിട്ടുട്. 90 തകേശ സൃയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ  ആതിടെ 50 ശതമാനം തുേയായ 116.89 ലക്ഷം രൂപ കോര്പ്പകറഷന് 
വേമാറി. ബഹു. വഹകക്കാെതിയില്  കേസ്സുളൃതിനാല്  ഷീപാഡ് നല്ോ   ഏതാനും 
അഴ്ചേളുടെ സമയം െികവണടമന്നറിയിച്ചിരിന്ന .ു അയതിനാല്  ഄഡൃാ സ് 
നല്േിയ തകേശ ഭരണ സഥാപനങ്ങൾ ക്ക് ബാക്കി തുേെി നല്ോ   ഄനുമതികയാ 
ഄടല്ലെില്  ഄടുത്ത സാമ്പത്തിേ വര്ഷം ഇ തുേ നല്ോ   ഈത്തരകവാ 
ഈടാേണടമന്നത് സംബന്ധിച്ച.് 
 
തീരുമാനം - സ്പില്  ഒവറായി 2017 – 18  വര്ഷം കരാജക്ടു തുെരാവന്നതാണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 
 

 
3.31 ആെടവട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 21.01.17 ടല എ3-3638/16-ാാാം നമ്പര്  

േത്്ത. 
പഞ്ചായത്തില്  നിു ധനസഹായകത്താടെ പണിതവീടുേൾക്ക് ഄറ്റൄറ്റപ്പണി 
നെത്താ   ധസഹായം നല്ൄന്നതിടെ ോലപരിധി 12 വര്ഷത്തില്  നിന്ന് ആളവ 
ട യ്യണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
തീരുമാനം – 15.03.17 ടല കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി തീരുമാനരോരം 

ധനസഹായം നല്േിയ വര്ഷം  അദയവര്ഷമായി 
േണക്കാക്കി ഄുമുതല്  8 വര്ഷം േഴിഞ്ഞവര്ക്ക് വീടു 
ോഗനരുദ്ധ്ാരണത്തിനു ധനസഹായം നല്ോവന്നതാണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

 
3.32 മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ട യര്കപഴ്സന്ടെ 17.03.17 ടല സി-802/14-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത. 
 

ഡി.പി.സി ഄംഗീേരിക്കാത്ത കരാജക്ടുേളിടല തുേ KURDFC കലാണ്  തിരിച്ചെവ്, 
PMAY നഗരസഭാ വിഹിതം, ശിഹാബ് തങ്ങൾ  ഭവന പദ്ധ്തി എന്നിവയികലക്ക് 
ഄെയ്ക്കാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 
തീരുമാനം – ഄനുമതി നല്ൄു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 
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3.33  ഭരണിക്കാവ് കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത വവസ് രസിഡെിടെ 31.12.2016 – ടല േത്തും. 11.11.2016 

ടല IV (3)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം. 
  

ഒണാട്ടുേര ോര്ഷിേ രദര്ശനം, േുോലി രദര്ശനം, ോര്ഷിേ വാണിഭം ോര്ഷിേ 

ടസമിനാറുേൾ, ക്ഷീരേര്ഷേ സംഗമം എന്നിവയ്ക്കായി 1.00 ലക്ഷം രൂപ ട ലവഴിക്കാ   

ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം  – ഄനുമതി നല്ൄു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

 
3.34 ആടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 25.02.17 ടല എ3-249/17-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത. 

(LSGD DB3/59/17/LSGD)  
 

ക്ഷീരവിേസന വൄപ്പിന് ടമാവബല്  പാല്  പരികശാധനാ ലകബാറട്ടറിയുടെ 
യൂണിറ്റിനുകവടി 6,72,737/- രൂപ ഈപകയാഗിച്ച ് വാഹനം വാങ്ങാ   ഄനുമതി 
സംബന്ധിച്ച.് 

 
തീരുമാനം  – ഄനുമതി നിരസിച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

 
35 കദവീൄളം കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 17.01.17 ടല സി40/17-ാാാം നമ്പര്  േത്തും 

07.12.16 ടല 12-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം (LSGD – DD2/99/2017/LSGD) 
  

 ജലകസ ന കരാജക്ടുേൾക്ക് 10 ശതമാനം ഗുണകഭാക്തൃവിഹിതം കവണടമന്ന് 
നിര്കേശമുട്. ആടതാഴിവാക്കണടമന്നതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
തീരുമാനം -  ഇ വര്ഷം ഄനുമതി നല്ൄന്നില്ല. 2017 – 18 ടല സഡി ിഡി 

മാര്ഗകരേയില്   പരിഗണിന്നന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു. 
(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.36 ോഞ്ഞങ്ങാെ് കലാന്ന പഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ േത്തും 06.02.17 ടല 3 (3)-ാാാം നമ്പര്  
ഭരണസമിതി തീരുമാനവം. 

 
ഈല്പാദനകമേലയിലം വനിതാഘെേപദ്ധ്തിയികലയും 12.50 ലക്ഷം രൂപ ട ലവഴിക്കാടത 
ബാക്കിയുട്. ഇ തുേ IAY പദ്ധ്തിയികലയ്ക്ക് മാറ്റാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.്  

 
തീരുമാനം  – ഈല്പാദനകമേലയിലം വനിതാഘെേ പദ്ധ്തിയിലം നിര്ബന്ധ 

ശതമാനം വേയിരുകത്തടതുളൃതിനാല്  ഄനുമതി നിരസിച്ചു. 
എന്നാല്  വനിതാഘെപപദ്ധ്തിയില്  ഈൾടപ്പടുത്തുന്നതിന് 
ഄര്ഹതയുളൃ ഗുണകഭാക്താക്കൾ  ഈടടെില്  ഄവര്ക്ക് വനിതാ 
ഘെേപദ്ധ്തിയിടല തുേ നല്ോവന്നതാണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 
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3.37 തിരുവനന്തോഗരം ഄസിസ്റ്റെ് ടഡവലപ്ടമെ് േമ്മീഷണറുടെ (ജനറല് ) 20.03.17- ടല ഡി1-

85/14-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത. 
 

ഄസിസ്റ്റെ് ടഡവലപ്ടമെ് േമ്മീഷണര്ക്ക് കലാന്നപഞ്ചായത്തു ഫണ്ടുപകയാഗിച്ച ്
വാഹനം വാങ്ങാ   ഄനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 
തീരുമാനം – വൄപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനികക്കടതാണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

 
3.38 തൃശ്ശൂര്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 04.03.17 ടല എ4/1100/2016-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത. 
 

15.03.17 ടല കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റി കയാഗത്തില്  നിര്ബന്ധ വേയിരുത്തലേൾ  
കവട കമേലയിടല ഫട് ഴിവാന്നന്ന മറ്റു കരാജക്ടുേൾ  എടുക്കാ   ഄനുമതി 
അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു (േണ്ജിേ 3.96) എെിലം ഄനുമതി നല്േിയിരുന്നില്ല. 
പാലികയറ്റീവ് ടേയര്പദ്ധ്തിയില്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേൾക്ക് നല്ോനായി ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്തുതുേ വേയിരുത്തിയിരുുടവെിലം തുേ  ില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുേൾ  
വാങ്ങിയില്ല. ഇ തുേ ഈപകയാഗിച്ച ് മറ്റു കരാജക്ടുേൾ  എടുക്കാ   ഄനുമതി 
അവശയടപ്പട്ടിരിന്നു. 
 
തീരുമാനം – പാലികയറ്റീവ് ടേയറിനു വച്ചിരുന്ന തുേമാത്രം മറ്റു കരാജക്ടുേൾന്ന 

ഈപകയാഗിക്കാ   ഄനുമതി നല്ൄു.  
(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.39 വെക്കാകഞ്ചരി കലാക്ക് പഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 18.01.2017 ടല േത്്ത. 
ഹരിത കേരളം പദ്ധ്തിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതിയുടെ ഄംഗീോരം 
ലഭിച്ച തുണിസഞ്ചി നിര്മ്മിന്നന്നതി നുളൃ ഄഞ്ച് ൄടുംബശ്രീ വനിതാ യൂണിറ്റുേൾ  
അരംഭിന്നന്നതിന് 14 ലക്ഷം രൂപ വേയിരുത്തിയത് സഡി ിഡി തുേ ഄക്കൗടികലക്ക് 
മു റായി നല്ൄന്നതികലക്കായുളൃ ഄകപക്ഷ. 

തീരുമാനം - 16-17 വര്ഷ കരാജക്ടുേൾ  സ്പില്  ഒവറായി തുെരാ   
ഄനുവദിന്നന്ന സാഹ രയത്തില്  മു റായി നല്കേടതില്ല. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.40  റ്റപാലം നഗരസഭാ ട യര്മാടെ 15.03.2017ടല േത്്ത. 

 

നഗരസഭയുടെ പദ്ധ്തിയില്  വേയിരുത്തിയ തുേയില് സാകെതിേ ോരണങ്ങളാല് 
ട ലവഴിക്കാ  േഴിയാടത വരുന്ന രകതയേ ഘെേ പദ്ധ്തിടയാഴിടേയുളൃ ബാക്കി 
സംേയ ടമാത്തത്തില്, KURDFC, HUDCO, എന്നീ ധനോരയ സ്ഥാപനങ്ങളികലക്ക് വായ്പ 
തിരിച്ചെവിനത്തില് കനരിട്ട് ഄെയ്ക്കുന്നതിനുളൃ ഄനുമതി ഄകപക്ഷ. 

തീരുമാനം - രകതയേമായി ഄനുമതി നല്ൄു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 
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3.41 ബഹു. തലകേരി എം.എല്.എ  ശ്രീ എ.എ .ഷംസീറിടെ 22.02.2017 ടല േത്്ത. 
പന്നിയന്നൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്  ശു ിതൃ കമേലയില് വേയിരുത്തിയ 10% തുേ മറ്റു 
കരാജക്ടുേൾക്ക് വേയിരുത്തുന്നതിനായുളൃ ഄകപക്ഷ. 

തീരുമാനം - ഄനുമതി നിരസിച്ചു 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.42 ോഞ്ഞൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 01.03.2017ടല A/2800/2017 നമ്പര് േത്്ത.  

ോഞ്ഞൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല 2ാാാം വാര്ഡില് വട്ടത്തറ കറാഡിടെ 
തുെര്ച്ചയായുളൃ ടറയില്കവയുടെ ഄധീനതയിലളൃ കറാഡ് ഄറ്റൄറ്റ പണി 
നെത്തുന്നതിനുളൃ രകതയേ ഄനുമതി ഄകപക്ഷ. 

തീരുമാനം - പഞ്ചായത്ത് തനത് ഫട് ഈപകയാഗടപ്പടുത്തി ഄറ്റൄറ്റപ്പണിേൾ  
നെത്തുന്നതിന് രകതയേ ഄനുമതി നല്േി. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.43 തിരുമാറാെി ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ േത്്ത 

 

ോക്കൂര് ോളവയല് ോര്ഷിേ കമള നെത്തുന്നതിന് DPC ഄംഗീോരം ലഭിച്ചിട്ടുളൃ ോക്കൂര്  
ോര്ഷിേ വപതൃേ സാംക്കാരാരിേ പരിപാെി എന്ന കപരില്  എന്ന കരാജക്ടിനായി രു 
ലക്ഷം രൂപ ട ലവഴിച്ചതിന് സാധൂേരണം നല്ൄന്നതിനും വരും വര്ഷങ്ങളില് രസ്തുത 
കരാജക്ട് ഏടറ്റടുന്നന്നതിനുളൃ ഄനുമതി ഄകപക്ഷ. 

തീരുമാനം - സാധൂേരണവം തുെരനുമതിയും നല്േി. 
(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.44  േടല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 09.03.2017 ടല േത്്ത 

ടതരുവവിളന്നേളുടെ പരിപാലനത്തിനുളൃ കപാൾ  നിരക്ക് മു ക്രവാഹന ത്തിടെ 
ദിവസലി എന്നിവ ഈയര്ത്തുന്നതിനുളൃ ഄകപക്ഷ. 

തീരുമാനം - ടതരുവവിളന്നേളുടെ പരിപാലനത്തിന് കപാൾ  ന്നിന് നൂറു രൂപ 
നല്ൄന്നതിന് നിലവില്  ഄനുമതിയുളൃതാണ്. ആതിനായി മുച്ചക്ര 
വാഹനം വാെേയ്ക്ക് എടുന്നുടടെില്  ഄതിനുളൃ നിരക്ക് 
രാകദശിേമായി നിര്ണയികക്കടതാണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.45  ഈണ്ണിൄളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രഡെിടെ 09.03.2017 ടല േത്്ത. 

 

ജില്ലാ അസൂത്രണ സമിതി ഄംഗീേരിച്ച കോഴിയും ടും പദ്ധ്തി കേരള ടവറ്റിനറി 
യൂണികവഴ്സന്ിറ്റി രൂപേല്പന ട യ്ത ഐശൃരയ കമാഡല് കോഴി വളര്ത്തലിടെ വിോഗലീെത 
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മാതൃേയാണ്. യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് 18,000 രൂപ, ഗുണകഭാക്തൃ വിഹിതം 9,000രൂപ പദ്ധ്തി 
വിഹിതം 9,000 രൂപ ഄനുമതിക്ക് ഄകപക്ഷ. 

തീരുമാനം - ടവറ്ററിനറി യൂണികവഴ്സന്ിറ്റിയുടെ സാകെതിേ സഹായകത്താടെ 
നെത്തടപ്പടുന്ന കരാജക്ടായതിനാല്  രകതയേ ഄനുമതി നല്േി. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.46  ഄഡൃഃബി.സതയ  എം.എല്.എ യുടെ 22.03.2017 ടല േത്്ത. 

 

നഗരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല െഷിഭവ  ടേട്ടിെം കപാലീസ് കസ്റ്റഷ  
രവര്ത്തിന്നന്നതിനായി വിട്ടു നല്േിയിട്ടുട്. ടേട്ടിെത്തിടെ ഄറ്റൄറ്റ പണി ചുറ്റുമതില് 
നിര്മ്മാണം എന്നിവയ്ക്കായി ടമയിെന സ് ഫട് ഈപകയാഗിന്നന്ന തിനുളൃ 
ഄനുമതിക്കായുളൃ ഄകപക്ഷ. 

തീരുമാനം - ഄനുമതി നല്ൄു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

 

3.47 ഄയ്യംോഗഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രഡെിടെ 09.03.2017 ടല േത്്ത. 

 

ഄയ്യംോഗഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല 99-2000 വര്ഷടത്ത പട്ടിേജാതി ഫട് വച്ച ്വാങ്ങിയ 
1.58 ഏക്കര് സ്ഥലത്ത് 1.25 ടോെി ട ലവില് 43 ൄടുംബങ്ങൾക്ക് ഭവനനിര്മ്മാണം 
നെത്തുന്നതികലക്കായുളൃ ഄനുമതിക്കായുളൃ ഄകപക്ഷ. 

തീരുമാനം - വലഫ് പദ്ധ്തിയുടെ ഭാഗമാക്കി 2017-18 വര്ഷടത്ത വപലറ്റ് 
കരാജക്ടായി ഏടറ്റടുന്നന്നതിന് ഄനുമതി നല്േി.  

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.48  േടല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രഡെിടെ 14.03.2017ടല േത്്ത. 

 

ഒഫീസ് ഄവശയത്തിന് മാരുതി ഈകദയാഗ് ലിമിറ്റിഡടെ മാരുതി വിറ്റാറ ടബ്രസ്സാ കമാഡല്  
വാഹനം കനരിട്ട് വാങ്ങാ   രകതയേ ഄനുമതി നല്ൄന്നതിനുളൃ ഄകപക്ഷ. 

തീരുമാനം - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് മറ്റു വാഹനമില്ലാത്തതിനാല്  ടെടര്  നെപെി 
ഴിവാക്കി ആ കവായിസ് രോരം കനരിട്ടു വാങ്ങുന്നതിന് ഄനുമതി 
നല്േി. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 
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3.49  ആെപ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 15.03.2017ടല േത്്ത. 

 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിന്നളൃില് താമസിന്നന്ന 25 ൄടുംബങ്ങളിലായുളൃ 100 ഒളം 
പട്ടിേ വര്ഗ ൄടുംബങ്ങൾ  ഈളൃതിനാല്  റ്റി.എസ്.പി. ഫട് ബഡ്ജറ്റില്  ഈൾടപ്പടുത്തുന്നതു 
സംബന്ധിച്ച.്  

തീരുമാനം - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പട്ടിേവര്ഗ വിഹിതം ലഭിന്നന്ന തിന് അവശയമായ 
നെപെിേൾ  വൄപ്പ് തലത്തില്  സൃീേരിന്നന്നതിന് നിര്കേശിച്ചു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.50  ടപരിന്തല്മണ്ണ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുനിസിപ്പല്  ടസക്രട്ടറിയുടെ 22.03.2017 ടല േത്്ത.  

2016-17 പദ്ധ്തിയില്  ഈൾടപ്പടുത്തി മാലിനയസംക്കാരരണത്തിന് രട് മിനികലാറിേൾ  
വാങ്ങുന്നതിനുളൃ ഄനുമതിയ്ക്കുളൃ ഄകപക്ഷ. 

തീരുമാനം - ആത്തരം അവശയങ്ങൾക്ക് വാഹനം വാെേയ്ക്ക് എടുകക്കടതാടണന്നാണ് 
തീരുമാനിച്ചിട്ടുളൃത്. മാസവാെേയ്ക്ക് വാഹനം ഏര്പ്പാൊന്നന്ന പക്ഷം 
നിലവിലളൃ ട ലവടാവേയില്ലാടയന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. ആതനുസരിച്ചുളൃ 
നെപെിേൾ  സൃീേരിക്കാവന്നതാണ്. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

3.51 ക്ലീ കേരള േമ്പനി മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ 23.03.2017 ടല േത്്ത 

വര്ദ്ധ്ിച്ചുവരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിേ് മാലിനയങ്ങൾ  സംക്കാരരിന്നന്നതിടെ ഭാഗമായി ക്ലീ   കേരള 
േമ്പനി ലിമിറ്റഡിടന കപാളിമവറസ്ഡ് കറാഡ് നിര്മ്മാണത്തിനാ വശയമായ 
ടെഡ്ഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിന്നേൾ  PWD/LSGD എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് 
ലഭയമാന്നന്നതിനുളൃ ചുമതല നല്േിയിട്ടുളൃതാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് വളടര ചുരുക്കം 
തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ  മാത്രകമ പ്ലാസ്റ്റിേ് ടെഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റുേൾ  
സ്ഥാപിന്നന്നതിന് മുകന്നാട്ടു വന്നിട്ടുളൄ. ആക്കാരയത്തില്  അവശയമായ 
തുെര്നെപെിേൾക്ക് ഄകപക്ഷിച്ചിരിന്നു. 

തീരുമാനം – ടപാതുതീരുമാനം േണ്ഡിേ 2.8 രോരം എല്ലാ തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളും നെപെി സൃീേരിക്കണം.  

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 
2.മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടര് , ക്ലീ കേരള മിഷ  ) 

3.52 േെലടി ഗ്രാപഞ്ചായത്്ത രസിഡെിടെ 18.03.2017 ടല േത്്ത 

സമഗ്രശു ിതൃപരിപാെിയുടെ ഭാഗമായി ഄവജവമാലിനയങ്ങൾ  വിവിധ വാര്കെേളില്  
നിും കശേരിച്ച ്പ്ലാസ്റ്റിേ് ടെഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റുേളില്  എത്തിന്നന്നതിനായി വാഹനം 
വാങ്ങുന്നതിന് ഄനുമതി  

തീരുമാനം - വാഹനം വാെേയ്ക്ക് എടുത്തുപകയാഗിന്നന്നതിന് ഄനുമതി നല്ൄു. 

(നെപെി: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

കയാഗം ഈച്ചേഴിഞ്ഞ് 2.30 മണിന്ന ഄവസാനിച്ചു. 
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കയാഗത്തില്   പടെടുത്തവര്  
 

1 ശ്രീ. െി.ടേ. കജാസ്, രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറി , തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 

2 കഡാ. ടേ.എ  . ഹരിലാല് , ടമമ്പര്  പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ് 

3 കഡാ. വി.ടേ. കബബി, ടസ്പഷയല്  ടസക്രട്ടറി, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 
4 കഡാ. ടേ. വാസുേി, എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര് , സു ിതൃമിഷ   
5 ശ്രീ. എസ്. ഹരിേികഷാര്, എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ൄടുംബശ്രീ 
6 ശ്രീ. പി.പി. ബാല , ഡയറക്ടര്, േില 
7 ശ്രീ.എസ്. ദിവാേര   പിളൃ, കസ്റ്ററ്റ് ടപര്കഫാര്മ സ് ഒഡിറ്റ് ഒഫീസര്  
8 ശ്രീമതി. രസന്നൄമാരി,  ീഫ് ഡീടസെവലസിംഗ് പ്ലാനിംഗ്, SPB 

9 ശ്രീ.ടേ.പി. സാബു, പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടകററ്റ് 

10 ശ്രീ. എച്ച.് ഷാജി, ടേ.എല്.ജി.എസ്.ഡി.പി 
11 ശ്രീ. പി.ടേ. കമാഹന , ടജ.ഡി.സി, സി. അര്.ഡി 
12 ശ്രീ. പി.അര്. സജിൄമാര്,  ീഫ് എഞ്ചിനീയര് , തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 
13 ശ്രീമതി ഗീതാെഷ്ണ . ടേ.എ, ഄസിസ്റ്റെ് എക്സിേുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര് ,CE,LSGD  
14 ശ്രീമതി. കശാഭന, ഄഡീഷണല്  ടസക്രട്ടറി, എസ്.റ്റി. ഡിപ്പാര്ട്ട്ടമെ് 

15 ശ്രീ. ക്ലീനസ്. ടജ. മാതൂസ്, കജായിെ് ഡയറക്ടര്, ഒഡിറ്റ് വൄപ്പ് 

16 ശ്രീ ബിനു ഫ്രാ സിസ്, കരാജറ്റ് ് ഒഫീസര്, ഄര്ബ   

17 ശ്രീമതി ലിഷാകമാഹ   എം., എഡിസി, സി.അര്.ഡി 

18 ശ്രീ. േബീര് , മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടര്, ക്ലീ   കേരളാ മിഷ  . 

19 ശ്രീ. എസ്. സുകരഷ് ൄമാര്, ഄടര്  ടസക്രട്ടറി 

20 ശ്രീ. കവണു ശര്മ്മ, ഄടര്  ടസക്രട്ടറി, പ്ലാനിംഗ് ആ.എ 

21 ശ്രീ. ടേ. ശ്രീ. ഄര്ുന  , എസ്.അര്.ജി. ടമമ്പര്  
22 ശ്രീ. ശ്രീരാം സാംബശിവ റാവ, എക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടേ.എം 

23 ശ്രീ. ഡി. രാജീവ് ൄമാര് , ഫിനാ സ് ഒഫീസര് , ഄര്ബ    

ഒഫീസര്  

24 ശ്രീ. റ്റി. സുകരഷ് ബാബു. എസ്.അര്.ജി. ടമമ്പര് . 

 

 
 

 

 
  

 
 
  


