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നം. 9/2016/SRG/CC 

വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോഒര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയുടെ  
10.05.2017 ല്  െിയ കയാഗത്തിടെ നെപെിവിവരം 

 

കയാഗം രാവിടല 11.30 ന് നിയമസഭാകോംപ്ലക്സിടല ഹാള്  നമ്പര്  610-ല്  ആരംഭിച്ചു. ബഹു. തകേശസൃയം ഭരണ 
വൄപ്പ് മന്ത്രി കയാഗത്തില്  അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കയാഗത്തില്  പടെടുത്തവരുടെ വിവരം അനുബന്ധമായി 
കേര്ത്തിരിന്നു..   
 

 
1 26.04.2017-ടല  കയാഗ തീരുമാനപ്രോരം  തുെര്നെപെി ടടുകകേണ്ട  വിഷയ്ങളികേല്  
സൃീേരിച്ച നെപെിേള്  കയാഗം അവകലാേനം ടേയ്തു. 

 
1.1 ഇ ഫര്കമഷ   കേരളമിഷ   - (നെപെി – ടക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര് , IKM) 

 
1.1.1 ഒകരാ കമഖലയ്ക്കം  (ഉദാ: വനിതാ ഘെേ പദ്ധ്തി, ഉല്പാദന കമഖല) കവ്ട   

വാലികഡഷ   ക്രമടപ്പടുത്തി   ഈ കമഖലേള്കേണ് വേയിരുകത്ത്ട  തുേ നിിച്യിച്ചു 
നല്ൄന്ന പ പ്രക്രിയ- ഇത് ഇ.ടോ്ട ് (10.05.2017) പൂര്ത്തിയാൄം ടന്ന പ് 
ഐ.ടേ.ടം. പ്രതിനിധി അറിയിച്ചു. 

  
1.1.2 കപ്രാജക്ടുേളുടെ ട രി നെത്താ   ക്രമീേരണം – പദ്ധ്തി കരഖയില്  െി 

ഉള്ടപ്പടുത്തത്തകേണ രീതിയില്  ഒകരാ കപ്രാജക്ടികനയും സംബന്ധിച്ച ലഘു വിവരണം 
അെകേണം. ക്രമീേരണം പൂര്ത്തിയാകേണി. 

 
1.1.3 പദ്ധ്തികരഖ പരികശാധന സംബന്ധിച്ച ് - പദ്ധ്തികരഖകയാടൊപ്പം കവ്ട   

അനുബന്ധ കരഖേളും കഫാറ്ങളും  ലഭയമാകേണല് . ക്രമീേരണം പൂര്ത്തിയാകേണി. 
 

1.1.4 വാര്ഷിേ  പദ്ധ്തിയും  കപ്രാജക്ടുേളും  ജിലാ ാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീേരിച്ചതിനു 
കശഷം  നല്കേ്ട   ജിലാ ാ േളക്ടടെടെ നെപെിക്രമം- ക്രമീേരണം പൂര്ത്തിയാകേണി. 

 
1.1.5 കപ്രാജക്ട് ടവറ്റിംഗ്  സംബന്ധിച്ച ്– 20.05.2017 നു മുമ്പ് ക്രമീേരണം നെത്തം. 

 
1.1.6 പദ്ധ്തി പുകരാഗതി റികപ്പാര്ട്ടില്  വരുകത്ത്ട  മാറ്റ്ങള്   

(a) ഇകപ്പാള്  സുകലഖ കസാഫ്ട് ടവയറില്  ആടേ ടേലവ് മാത്രമാണ് 

ോണിന്നുന്ന പത്. ഈ രീതിയില്  മാറ്റം വരുത്തി  ഒകരാ മാസടത്ത ടേലവം,  

ആടേ ടേലവം ോണാ   േഴിയണം. 

(b) തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ങളുടെ പദ്ധ്തി പുകരാഗതി റികപ്പാര്ട്ട് ടലാ ാ 

സസറ്റിലം ഏേീേരിച്ച രീതിയിലായിരികേണണം. 

(c) സ്പില്ഒവര്  കപ്രാജക്ടുേളുടെ  ടേലവ് പ്രകതയേമായി  ോണാ   േഴിയുന്ന പ 

രീതിയില്  ആയിരികേണണം-   

ഇവയ്ക്ക് 15.05.2017 മുമ്പ് ക്രമീേരണം നെത്തം. 
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1.1.7 നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥര്കേണ് ‘സാംഖയ’ വഴി  റിേൃസിഷ   നല്ോനുള സ സരേരയം  
രുകേണല് - 01.06.2017 നേം ക്രമീേരണം നെത്തം. 
   

1.1.8 സുകലഖയില്  സാകെതിോനുമതി ആവശയമുള സ കപ്രാജക്ടുേള്കേണ് സാകെതി 
ോനുമതി ലഭിച്ചതിനുകശഷം ഇതു ലഭിച്ചു ടന്ന പ് കരഖടപ്പടുത്തന്ന പതിനുള സ സരേരയം 
രുകേണല് .- 15.05.2017 നു മുമ്പ് ക്രമീേരണം നെത്തം. 

 
 

1.1.9 ഒകരാ കപ്രാജക്ടും പൂര്ത്തിയായാല്  ആസ്തി   രജിസ്റ്ററില്  (സേിത്ര കസാഫ്ട് ടവയര്)  
കേര്ത്തമാത്രം റിേുസിഷ   നല്ോ   േഴിയുന്ന പ രീതി രുകേണല് -സാംഖയകസാഫ്റ്റ് 
ടവയറിലൂടെ ഇത് നെത്താ   കവ്ട  ക്രമീേരണം രുന്നും. 
 

1.1.10 മു വര്ഷടത്ത തനതു ഫ്ട ് ടേലവം ഈ വര്ഷടത്ത തനതുഫ് 
വേയിരുത്തലം സംബന്ധിച്ച പരികശാധന സുകലഖ കസാഫ്റ്റ് ടവയറിലൂടെ ജിലാ ാ 
പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസില്  തടന്ന പ നെത്താനുള സ ക്രമീേരണം-  സാംഖയകസാഫ്റ്റ് 
ടവയറിലൂടെ ഇതിനുള സ ക്രമീേരണം നെത്തം.  

 
1.1.11 ഇതു ൊടത ടസ്.ആര്.ജി.യില്  നി. നല്േിയ  ൄറിപ്പ് പ്രോരം  നെകത്ത്ട  

ക്രമീേരണ്ങള് -  ഇവ ടലാ ാം തടന്ന പ 17.05.2017 നു മുമ്പ് പൂര്ത്തിയാന്നും. 
 

1.2 തുെര്ന്ന പ് പദ്ധ്തി രൂപീേരണം സംബന്ധിച്ച ് താടഴ പറയുന്ന പവ പ്രകതയേമായി 
അവകലാേനം നെത്തി. 

 

അവകലാേനം നെകത്ത്ട  വിഷയ്ങള്  

(A) സ്റ്റാറ്റസ് റികപ്പാര്ട്ട് തറാകാറാകേണല്  - കക്രാഡീേരണം 
(B) ഗ്രാമസഭാകയാഗ്ങള്  
(C) വിേസനകരഖ തറാകാറാകേണല്  
(D) വിേസന ടസമിനാടെേള്  
(E) കപ്രാജക്ട് തറാകാറാകേണല്  - വര്കേണിംഗ് ്പ് പ്പ് കയാഗ്ങള്  
(F) കപ്രാജക്ട്  ടഴുതി തറാകാറാകേണലം - ഡാറ്റാട രിയും 
(G) പദ്ധ്തികരഖ 
(H) വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി ഡി.പി.സിന്നു സമര്പ്പികേണല്  
(I) ജിലാ ാ ആസൂത്രണസമിതി അംഗീോരം കനെല്  

 
ഇവയുടെ ഇകപ്പാഴടത്ത പുകരാഗതി പഞ്ചായത്ത ഡയറക്ടര്, നഗരോരയ ഡയറക്ടര് , 
ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര്  ടന്ന പിവര്  അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച 
വിശദാംശ്ങള്  താടഴ കേര്ന്നു..  
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അവകലാേന റികപ്പാര്ട്ട് -09.05.2017 
I സ്റ്റാറ്റസ് റികപ്പാര്ട്ട് ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്ത്  
മുനിസിപ്പാ 
ലിറ്റി 

കോര്പ്പ 
കറഷ   

കലാകേണ്  
പഞ്ചായത്ത് 

ജിലാ ാ  
പഞ്ചായത്ത് 

1) സ്റ്റാറ്റസ് റികപ്പാര്ു കക്രാഡീേരണം   
പൂര്ത്തിയാകേണിയ സ്ഥാപന്ങള്  

836 65 05 147 13 

2) സ്റ്റാറ്റസ് റികപ്പാര്ു കക്രാഡീേരണം 
പൂര്ത്തിയാകേണാത്ത സ്ഥാപന്ങള്  

105 22 01 05 01 

II ഗ്രാമ/വാര്ഡ് സഭാകയാഗ്ങള്  
1) ഗ്രാമ/ വാര്ഡ് സഭാ കയാഗം 
പൂര്ത്തിയാകേണിയ സ്ഥാപന്ങള്  

884 76 04 143 12 

2) ഇതുവടരയും ഗ്രാമ/ വാര്ഡ് 
സഭാ കയാഗം പൂര്ത്തിയാകേണാത്ത 
സ്ഥാപന്ങള്  

57 11 02 09 02 

III വിേസന കരഖ  
1) വിേസനകരഖ അന്തിമമാകേണിയ 
സ്ഥാപന്ങള്  

302 52 04 81 09 

2) വിേസനകരഖ അന്തിമമാകേണാത്ത 
സ്ഥാപന്ങള്  

639 35 02 71 05 

IV വിേസന ടസമിനാര്  
1) വിേസന ടസമിനാടെേള്  
നെത്തിയ സ്ഥാപന്ങള്  

266 22 05 66 05 

2) വിേസന ടസമിനാടെേള്  
നെത്താത്ത സ്ഥാപന്ങള്  

675 65 01 86 09 

V കപ്രാജക്ട് തറാകാറാകേണല്  
1) വര്കേണിംഗ് ്പ് പ്പ് തലത്തില്  

കപ്രാജക്ടുേള്  തറാകാറാകേണിയ 
സ്ഥാപന്ങള്  

372 04 NIL 73 03 

2) വര്കേണിംഗ് ്പ് പ്പ് തലത്തില്  
കപ്രാജക്ടുേള്  പൂര്ത്തിയാകേണാത്ത 
സ്ഥാപന്ങള്  

569 83 06 79 11 

VI കപ്രാജക്ട് ഡാറ്റാട െി      
1) കപ്രാജക്ട് ഡാറ്റാട രി 
ആരംഭിച്ചവര്  

289 22 NIL 75 NIL 

2) കപ്രാജക്ട് ഡാറ്റാട രി 
പൂര്ത്തിയാകേണിയവര്  

111 NIL NIL Nil NIL 

3) ടത്ര കപ്രാജക്ടുേള്  ഡാറ്റാട രി 
നെത്തി 

3584 NIL NIL 835 NIL 

VII പദ്ധ്തികരഖ       
1) അന്തിമ പദ്ധ്തികരഖ 
തറാകാറാകേണിയവര്  

49 NIL NIL 17 01 

VIII വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി DPCയ്ക്ക 
സമര്പ്പികേണല്  

     

1) കപ്രാജക്ടുേളും പദ്ധ്തികരഖയും  
ഡി.പി.സി.യ്ക്ക് സമര്പ്പിച്ച  
സ്ഥാപന്ങള്  

NIL NIL NIL NIL NIL 

2) കപ്രാജക്ടുേളും പദ്ധ്തികരഖയും  
ഡി.പി.സി.യ്ക്ക് സമര്പ്പികേണാ   
തറാകാറായ സ്ഥാപന്ങള്  

NIL NIL NIL NIL NIL 
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2. ടപാതുവിഷയ്ങള്  
 
2.1 2017-18 വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി രൂപീേരണവമായി ബന്ധടപ്പട്ട മാര്ഗകരഖേളില്  േില 

കഭഗഗതിേളും തിരുത്തലേളും ആവശയമായി വന്ന പിു്ട ്. ഇവ പരിഹരിച്ചുടോ്ള സ 
ൄറിപ്പ് ടസ്.ആര്.ജി യില്  നിന്ന പ് തറാകാറാകേണി സര്കേണാരികലകേണ് നല്േണം.  

(നെപെി – ടസ്.ആര്.ജി) 
 

2.2 2017- 18പദ്ധ്തി ആസൂത്രണവം നിര്വഹണവം സംബന്ധിച്ച ്ജിലാ ാതല അവകലാേനം 
ടുതല്  ോരയക്ഷമമാന്നുന്ന പതിന് ജിലാ ാ േളക്ടര്മാര് ,  ജിലാ ാ  പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസര്, 
പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര് , അസിസ്റ്റെ് ടഡവലപ്ടമെ് േമ്മീഷണര്  (ജനറല്), 
റീജിയണല്  കജായിെ് ഡയറക്ടര്  ടന്ന പിവരുമായി കേര്ന്ന പ് അെിയന്തിര നെപെി 
സൃീേരികേണണം. ജിലാ ാതല അവകലാേനം സംബന്ധിച്ച റികപ്പാര്ട്ട് പഞ്ചായത്ത് 
ഡയറക്ടര്, നഗരോരയഡയറക്ടര്, ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര്  ടന്ന പിവര്  
കക്രാഡീേരിച്ച ് പ്രകതയേമായി വിലയിരുത്തണം. പ്രശ്ന്ങളുള സ വിഷയ്ങള്  അതാതു 
വൄപ്പുകമധാവിേള്  പരിഹരിന്നുേയും ആവശയമായവ തകേശ സൃയംഭരണ വൄപ്പ് 
പ്രി സിപ്പല്  ടസക്രട്ടറിയുടെ ശ്രദ്ധ്യില്  ടോ്വരുേയും ടേറാകണം.  
 

(നെപെി- 1. തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ്  
  2.നഗരോരയ ഡയറക്ടര്  
   3. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്  
   4. ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര് )  

2.3 പദ്ധ്തിരൂപീേരണവം അംഗീോരവം സംബന്ധിച്ച നെപെിേള്  31.05.2017 നേം 
പൂര്ത്തിയാകേണത്തകേണരീതിയില്  ഡി.പി.സി. നെപെി സൃീേരികേണണം.  

(നെപെി – 1. തകേശഭരണ ഡി.ട/ഡി.ബി വൄപ്പ് 
    2. ടലാ ാ ജിലാ ാ േളക്ടര്മാരും) 

2.4 2015-16 വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയില്  ജിലാ ാ ആസൂത്രണസമിതിയുടെ അംഗീോര കത്താടെ 
പുതുതായി ഏടറ്റടുത്തതും ആ വര്ഷം നിര്വഹണം പൂര്ത്തിയാോ ത്തതിനാല്  2016-17 
ല്  കഭദഗതി ഇലാ ാത്ത സ്പില്  ഒവറായി ഉള്ടപ്പടുത്തി ടയെിലം 2017 മാര്ച്ച ് 31 ന് 
ഭരതിേമായി നിര്വഹണം പൂര്ത്തിയാോത്ത കപ്രാജക്ടുേള്  പൂര്ത്തീേരിന്നുന്ന പതിന് 
കവ്ട  വിഹിതം 2017-18 ടല ബജറ്റ് വിഹിതത്തില്  നികന്ന പാ തനത് ഫ്ട ില്  നികന്ന പാ 
തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ങള്  േട്ട കത്ത്ട താണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച സര്ന്നുലര്  
പ്രകതയേമായി പുറടപ്പടുവിന്നുന്ന പതാണ്.  

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ട) വൄപ്പ് ) 
 
2.5 2016-17 വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി കഭദഗതി പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചുടവെിലം 27.03.2017 നേം 

പൂര്ത്തിയാകേണാ   േഴിയാത്ത സ്ഥാപന്ങളുടെ വാലികഡഷ   ക്രമടപ്പടുത്തല്  
 

 2016-17 സാമ്പത്തിേവര്ഷാവസാനം വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി കഭദഗതി ടേയുന്ന്ന പതിന് 
ഡി.പി.സിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതിടന തുെര്ന്ന പ് കപ്രാജക്ടു കഭദഗതി ടേയ്തു ടവെിലം 
നെപെിക്രമ്ങള്  പൂര്ത്തിയാകേണി അവസാനതീയതിയായ മാര്ച്ച ് 27 ന് മുമ്പ് 
ഡി.പി.സി.യുടെ അംഗീോരം വാ്ങാ   േഴിയാത്ത േില തകേശഭരണ 
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സ്ഥാപന്ങളു്ട ്. അംഗീോര പ്രക്രിയ പൂര്ത്തിയാടയെില്  മാത്രകമ ഈ തകേശഭരണ 
സ്ഥാപന്ങള്കേണ് 2017 – 18 വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി രൂപീേരികേണാ   േഴിയുേയുള്ളു.  
തുെ്ങിവച്ച കഭദഗതി പ്രക്രിയ ചുവടെ പ്രതിപാദിന്നുന്ന പ വയവസ്ഥേകളാടെ തകേശഭരണ 
സ്ഥാപന്ങള്  പൂര്ത്തിയാകകേണ്ട താണ്.  

 
I. കഭദഗതി ടേയുന്ന്ന പതിന് ഡി.പി.സി. അനുവാദം നല്േിയ കപ്രാജക്ടുേള്  (ജിലാ ാ പ്ലാനിംഗ് 
ഒഫീസില്  നിന്ന പ് ) കഭദഗതി ടേറാകാം. 
 

II. സര്കേണാര്  അനുമതി ലഭിച്ചതികെകയാ സര്കേണാര്  നിര്കേശിച്ചതിടെകയാ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  രു കപ്രാജക്ട് ഉള്ടപ്പടുകത്ത്ട തുട്ട െില്  അത് 2016-17 വാര്ഷിേ 
പദ്ധ്തിയുടെ ഭാഗമാകേണാം. മറ്റ് പുതിയ കപ്രാജക്ടുേള്  അനുവദനീയമലാ . 
 

 

III. മുേളില്  വിവരിച്ച കഭദഗതിേള്  ടേയുന്ന്ന പതിന് കവ്ട  വിഹിതം കസവിംഗ്സ് തുേ 
ഉപകയാഗികച്ചാ തുെകര്ട തിലാ ാത്ത കപ്രാജക്ടുേള്  ഉകപക്ഷികച്ചാ മറ്റു കപ്രാജക്ടുേള്  
കഭദഗതി ടേകതാ േട്ട ത്തണം. 
 

IV. ഇതിനായി കമഖലാതല നിബന്ധനേളുടെ ഇലകരാണിേ് പരികശാധന 

(വാലികഡഷ ) ഴിവാന്നു.. ഒകരാ വിഭാഗത്തിടെയും ആടേ തുേയുടെ പരിധിയുടെ 

ഇലകരാണിേ് പരികശാധന ഉ്ട ായിരിന്നുന്ന പതാണ്. 
 

V. കപ്രാ്ജക്ട് പരികശാധന, അംഗീോരം ടന്ന പിവടയ സംബന്ധിച്ച ് 2016-17 വര്ഷടത്ത 
നെപെി ക്രമ്ങള്  ബാധേമായിരിന്നും. അതായത് കഭദഗതിേള്  പൂര്ത്തിയാകേണി 
ടവറ്റിംഗ് ഒഫീസര്കേണ് അയച്ച ് പരികശാധന പൂര്ത്തിയാകകേണ്ട തും ഡി.പി.സിയുടെ 
അംഗീോരത്തിന് സമര്പ്പികകേണ്ട തുമാണ്. തുെര്ന്ന പ് ഡി.പി.സിയുടെ അന്തിമ നെപെി 
ഉത്തരവ് നല്േണം.  

VI. കഭദഗതി സംബന്ധിച്ച നെപെിക്രമ്ങള്  2017 ടമയ് 25 നേം പൂര്ത്തിയാകകേണ്ട താണ്. 
 

2.6 പുതിയ കപ്രാജക്ടുേള്/നൂതന കപ്രാജക്ടുേള്  ടന്ന പിവയ്ക്കായി സുകലഖ കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്  
പുതിയതായി കോഡുേള്  കവ്ട ി വന്ന പാല്  അവ പരികശാധിച്ച ് പുതിയ കോഡ് 
ടസ്.ആര്.ജിയുടെ ശുപാര്ശകയാടെ ഐ.ടേ.ടം. നല്കേ്ട താണ്. 

(നെപെി –1.  ടസ്.ആര്.ജി, 2. ഐ.ടേ.ടം) 
 

2.7 സുകലഖ കസാഫ്റ്റ് ടവയറിടല പദ്ധ്തി പുകരാഗതി  റികപ്പാര്ട്ട് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ 
കബാര്ഡിടെ പ്ലാ   കസ്പസിലം ൄറ്റമറ്റ രീതിയില്  ോണത്തകേണ വിധത്തിലള സ സരേരയം 
രുകകേണ്ട താണ്. ഇതിനുള സ ക്രമീേരണം 15 ദിവസത്തിനേം ടേറാകണം. 

(നപെി – ടക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.ടേ.ടം) 
 

2.8 മുെകേണം ൊടത നെപ്പാകകേണ്ട തും അതയാവശയ സൃഭാവമുള സതുമായ താടഴ പറയുന്ന പ 
രീതിയിലള സ കപ്രാജക്ടുേള്  തകേശ ഭരണ സ്ഥാപന്ങള്  വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി 
അംഗീോരത്തിനു മുമ്പ് നെപ്പാകേണാവന്ന പതാണ്. ഇത്തരം കപ്രാജക്ടുേള് കേണ് ജിലാ ാ ആസൂത്രണ 
സമിതിയുടെ അംഗീോരത്തിനുകശഷം ടവറ്റിംഗ് അെകേണമുള സ മറ്റു നെപെിക്രമ്ങള്  
പാലിച്ചുകവണം നെപ്പാകകേണ്ട ത്. ഇതിനായി ഡി.പി.സി. ടമമ്പര്  ടസക്രട്ടറിയുടെ (ജിലാ ാ 
േളക്ടടെടെ) പ്രകതയേ നെപെിക്രമം ആവശയമിലാ . ഈ കപ്രാജക്ടുേള്  വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയില്  
ഉള്ടപ്പടുത്തിയിരികേണണം.  
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ഇപ്രോരം നെപ്പാകേണാവന്ന പ കപ്രാജക്ടുേള്  
1. അനുപൂരേ കപാഷോഹാരപരിപാെിേള്  
2. അെണവാെി കപാഷോഹാരം 
3. പാലികയറ്റീവ് ടേയര്  
4. കരാഗിേള്കേണ് നെകത്ത്ട  ഡയാലിസിസ് 
5. ജലകരാതസ്സ് സംരക്ഷണം 
6. മഴകേണാല പൂര്വ പരിപാെിേള്  
7. സ്കൂള്  ടേട്ടിെ്ങളുടെ അറ്റൄറ്റപ്പണി 
8. ടസ്.ടസ്.ട വിഹിതം അെയ്ക്കല്  
9. ഹരിതകേരളം (വയക്തിഗത ഗുണകഭാക്താകേണള്  ഇലാ ാത്തവ) 
10. വരള്ച്ചാ താരിതാശൃാസം 
11. പി.ടച്ച.്സിന്നുള സ സഹായ പദ്ധ്തിേള്  
12. ഖരമാലിനയനിര്മ്മാര്ജനം 
13. ട.ബി.സി. കപ്രാജക്ടുേള്  
14. അതയാവശയസൃഭാവമുള സ െഷി കപ്രാജക്ടുേള്  

 
      (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് ) 
 

2.9 നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തിേളുടെ ടസ്റ്റികമറ്റ് ടടുന്നുന്ന പതില്  ോലതാമസം ഉ്ട ാൄന്ന പതായി 
ശ്രദ്ധ്യില്ടപ്പട്ടിു്ട ്. ഇടതാഴിവാകകേണ്ട താണ്. ോലതാമസം ഴിവാകേണാ   
തകേശസൃയംഭരണ േീഫ് ടഞ്ചിനീയര്  പ്രകതയേമായി അവകലാേനം നെത്തണം. 
ഇതിടെ റികപ്പാര്ട്ട് അടുത്ത കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയില്  നല്േണം. 
    (നെപെി – േീഫ് ടഞ്ചിനീയര് , തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ്) 
 

2.10     2017 – 18 വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി ഡി.പി.സി. അംഗീേരികകേണ്ട  അവസാനതീയതി 31.05.2017 
ആയി നിിച്യിച്ചു.  
       (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് ) 

 

2.11  ജിലാ ാ ആസൂത്രണ സമിതി ടേയര്മാോര്, ജിലാ ാ േളക്ടര്, ജിലാ ാ പ്ലാനിംഗ് ഒഫീസര്, 
ഡപൂട്ടി ഡയറക്ടര്  ഒഫ് പഞ്ചായത്ത്, അസിസ്റ്റെ് ഡവലപ്ടമെ് േമ്മീഷണര്  (ജനറല് ) 
ടന്ന പിവടര ഉള്ടപ്പടുത്തി രു വീഡികയാ കോ ഫറ സ് 22.05.2017 –ാാാം തീയതി 
നെത്താ   തീരുമാനിച്ചു. 
      (നെപെി– തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 

 
2.12  മൂന്ന പ് സഹസ്കൂള്  /ഹയര്  ടസകേണെറി സ്കൂളുേടള രു യൂണിറ്റായി േണകേണാകേണി 
കയാഗയതയുള സ േര സിലര്മാടര ജിലാ ാ പഞ്ചായത്തിനു 10 മാസകത്തകേണ് 
േരാറെിസ്ഥാനത്തില്  നിയമികേണാവന്ന പതാണ്. 
      (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 

 

2.13  ആവശയമുള സ സ്ഥല്ങളില്  രു പി.ടച്ച.്സി കേണ് രു കഡാക്ടകറയും  പാരാടമര്ഡികേണല്  
സ്റ്റാഫികനയും അധിേമായി നിയമികേണാവന്ന പതാണ്. സി.ടച്ച.്സി- േളില്  ആവശയടമെില്  
2 കഡാക്ട ര്മാകരയും പാരാടമഡികേണല്  സ്റ്റാഫിടനയും നിയമികേണാവന്ന പതാണ്. നാഷണല്  
ടഹല്ത്ത് മിഷ   മാനദണ്ഡപ്രോരം കവണം നിയമികകേണ്ട ത്. ഇതിനുള സ കവതനം 
വിേസന ഫ്ട ില്  നി. നല്ോവന്ന പതാണ്. 
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2.14 ഐ.ടേ.ടം ടെ പ്രവര്ത്തനം വരും വര്ഷ്ങളില്  ോരയക്ഷമമാകകേണ്ട തുട്ട ന്ന പ് കയാഗം 
നിരീക്ഷിച്ചു. ഐ.ടേ.ടം-ടെ കസവന ഉപകഭാക്താകേണള്കേണ് ആവശയത്തിനനുസൃതമായ 
കസവനം നല്ൄന്ന പ രീതിയില്  ഐ.ടേ.ടംടന നവീേരികേണണം. പുറകമ നി.ള സ 
വിദഗ്ദ്ധരുടെ കസവനം െി ഉപകയാഗടപ്പടുത്താ   േഴിയണം. 2017 – 18 ടല പദ്ധ്തി 
ആസൂത്രണ നെപെിക്രമ്ങള്  പൂര്ത്തിയായതിനുകശഷം ഇതിനുള സ നെപെി സൃീേരികേണണം. 

           (നെപെി – 1. തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി)  വൄപ്പ്  
      2.ടക്സിേുട്ടീവ് ഡയറക്ടര് , ഐ.ടേ.ടം)  

3 പ്രകതയേ വിഷയ്ങള്  
3.1 തിരുവനന്തപുരം വകയാജന പഠനകേന്ദ്രം ഡയറക്ടടെടെ 27.04.2017-ടല േത്്ത.

 

തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ങള്  വകയാജനസരഹൃദമാന്നുന്ന പതിന് തിരുവന ന്തപുരം 
പാലകേണാെ് ജിലാ േളിടല േില തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ങളി ല്  ഈ സ്ഥാപനം 
കപ്രാജക്ടുേള്  നെപ്പാന്നു.്ട ്. സംസ്ഥാനടത്ത മറ്റു ജിലാ േളിലം രു തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനടത്തടയെിലം ഈ വര്ഷം വകയാജനസരഹൃദമാന്നുന്ന പതിന് കപ്രാജക്ട് 
ടടുകേണണടമന്ന പതു സംബന്ധിച്ച.് 


തീരുമാനം – പരിഗണിച്ചിലാ . ഇത്തരം കപ്രാജക്ടുേള്  നെപ്പാന്നുന്ന പതിന് സാമൂഹയ നീതി 
വൄപ്പിടെ കസവനം ഉപകയാഗികേണാവന്ന പതാണ്.

(നെപെി –  തകേശസൃയംഭരണ(ടഫ്.ടം)  വൄപ്പ്)




3.2 നിലമ്പൂര്  കലാന്നു പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 25.04.2017 ടല േത്്ത
ചുെത്തറ സി.ടച്ച.്സി.യില്  ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിന്നുന്ന പതിന് 

ബഹുജന്ങളില്  നിന്ന പ് 70.00 ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിച്ചിു്ട ്. ഡയാലിസിസ് 
ടസെറിനു കവ്ട ി കലാകേണ് പരിധിയിടല 6 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തേളും 2017-18 ടല 
വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയില്  10.00 ലക്ഷം രൂപ വീതം കമഖലാ വിഭജനത്തില്  ടപടുത്താടത 
നല്ോ   പ്രകതയേ അനുമതി സംബന്ധിച്ച്




തീരുമാനം – 1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തവിഹിതം സൃരൂപിന്നുന്ന പത് സംബന്ധിച്ച ്കലാന്നു / 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത തലത്തില്  േര്ച്ചടേത് തീരുമാന ടമടുകേണണം.

 2.  കമഖലാവിഭജനത്തില്  നിന്ന പ് ഴിവാകേണാവന്ന പതലാ .
 
          (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ്പ് ) 
   

3.3 കേരള ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത അകസാസികയഷ   പ്രസിഡെിടെയും ജനറല്  
ടസക്രട്ടറിയുടെയും 26.04.2017 ടല േത്്ത.



പതിനാലാം ധനോരയേമ്മീഷ   ഗ്രാെ് ഉപകയാഗിച്ച ് നെപ്പാകേണാവന്ന പ 
കപ്രാജക്ടുേളിടല നിബന്ധന ഴിവാകേണി പ്ലാ ഫ്ട ് കപാടല പരിഗണിച്ച ് തുേ 
ടേലവഴികേണാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച്




തീരുമാനം – അനുമതി നിരസിച്ചു. കേന്ദ്രസര്കേണാരിടെ ടപാതുമാനദണ്ഡത്തിടെ 
ഭാഗമായി പ്രകതയേ ഊന്ന പല്  ടോടുകകേണ്ട വ  ടന്ന പ നിലയിലാണ് 
ഇത്തരം കമഖലേടള ടതരടെടുത്തിരിന്നുന്ന പത്. ഇവ മാറ്റംവരു 
ത്താവന്ന പവയലാ .

      (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ടഫ്.ടം) വൄപ്പ് ) 



8 

 

3.4 മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ൄടുംബശ്രീ സി.ഡി.ടസ്. ടേയര്കപഴ്സന്ടെ 29.04.2017 ടല േത്തം 
തൃശ്ശൂര്  ൄടുംബശ്രീ മിഷ   ജിലാ ാ കോ ഒര്ഡികനറ്റടെടെ 24.03.17 ടല 709/C/11/KS/TSR 
നമ്പര്  േത്്ത. 

 
മാള ൄടുംബശ്രീ സി.ഡി.ടസിടെ േീഴില്  പ്രവര്ത്തിന്നുന്ന പ ഒറികയാ   ടല്.ഇ.ഡി. 
യൂണിറ്റ് നിര്മ്മിന്നുന്ന പ സലറ്റുേള്  ടെ്ട ര്  ഴിവാകേണി വാ്ങാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 

തീരുമാനം – ഇതിടെ ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച ് തൃശ്ശൂര്  ഗവ ടമെ് 
ടഞ്ചിനീയറിംഗ് കോകളജ് ഇലരികേണല്  വിഭാഗത്തികെകയാ 
തത്തലയസ്ഥാപനത്തികെകയാ സാക്ഷയപത്രം സമര് പ്പിന്നുന്ന പ മുറയ്ക്ക് 
പിന്ന പീടു തീരുമാനടമടുന്നും. 

      (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഐ.ട) വൄപ്പ് ) 
 

3.5 ടെവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 27.04.2017 ടല േത്തം. 24.04.17 ടല 1 (4)-ാാാം 
നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം. 

 

2014 – 15 ല്  താടഴ പറയുന്ന പ ര് ടസ്.സി.ടസ്.പി കപ്രാജക്ടുേള്  ജിലാ ാ ആസൂത്രണ 
സമിതി അംഗീേരിച്ചിരു.. ഇവയുടെ പണി പൂര്ത്തിയായി.  
1) മുക്ട ്ങര ടസ്.സി. ശ്മശാനം ചുറ്റുമതില്  - 3.00 ലക്ഷം രൂപ 
2)  റ്റകപ്പാകേണ് ടസ്.സി. ശ്മശാനം ചുറ്റുമതില് - 3.00 ലക്ഷം 

 
ഇവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ ഉെമസ്ഥതയിലള സതലാ ാത്തതിനാല്   ബില്തുേ നല്ോ   
പ്രകതയേ അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 
തീരുമാനം – ഇതു “ഗുണകഭാക്തൃേമ്മിറ്റിയുടെ ഉെമസ്ഥതയിലം സകെത 

നിവാസിേളുടെ ടപാതു ആവശയത്തിനുകവ്ട ിയുമാണ്” ടന്ന പ 
പട്ടിേജാതി വിേസനഒഫീസടെടെ സാക്ഷയപത്രത്തിടെ 
അെിസ്ഥാനത്തില്  തുേ നല്ോവന്ന പതാണ്. 

      (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി)വൄപ്പ് ) 
 
3.6 ബഡ്സ് റീഹാബിലികറ്റഷ   ടസെറിടല അദ്ധ്യാപേര്  നല്േിയ േത്തം കേരള 
ബഡ്സ് റിഹാബിലികറ്റഷ   ടസെര്  സ്റ്റാഫ് യൂണിയ   പ്രസിഡന്റം ടസക്രട്ടറിയും 
കേര്ന്്ന പ നല്േിയ േത്തം. 
താടഴ  പറയുന്ന പ ആവശയ്ങള്  പരിഹരിന്നുന്ന പതു സംബന്ധിച്ച ്

1. െീച്ചര്മാരുടെ ൄറെ കവതനം 20,000/- രൂപയാകേണണം 
2.  കയാഗയതയുടെയും പരിേയത്തിടെയും അെിസ്ഥാനത്തില്  കവതനം വര്ദ്ധ്ിപ്പിന്നുേ. 
3. ആയമാരുടെ ൄറെകവതനം 12,000/- രൂപയാന്നുേ 
4. െീച്ചര്, ൄട്ടിേള്  അനുപാതം 1:8 ഉം,  ആയ – ൄട്ടിേള്  അനുപാതം 1:10 ഉം ആന്നുേ 
5. ഇ ക്രിടമെ് അനുവദിന്നുേ 
6. അധിേ കജാലികേണ് പ്രകതയേ കവതനം നല്ൄേ. 
തീരുമാനം – ബഡ്സ് സ്കൂളിടല അദ്ധ്യാപേരുടെ കവതനത്തിടെ മാനദണ്ഡം 

ബഡ്സ്റിഹാബിലികറ്റഷ  ടസെറിടല അദ്ധ്യാപേര്ന്നും 
ബാധേമാണ്. 2017-18ടല പദ്ധ്തി ആസൂത്രണ മാര്ഗകരഖയില്  കവതനം 
വര്ദ്ധ്ിപ്പിച്ചിു്ട ്. ഇതില്  ഉെടന കഭദഗതി വരുകത്ത്ട തിടലാ ന്ന പ് 
തീരുമാനിച്ചു. 

 
     (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഐ.ട) ടസക്ഷ   വൄപ്പ് ) 
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3.7 തിരുവനന്തപുരം ജിലാ ാ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 12.04.2017 – ടല E8/316/17/TDP 
നമ്പര്  േത്്ത 

 
19.08.2016 ടല 2807/16/തസൃഭവ ഉത്തരവ പ്രോരം ജിലാ ാ പഞ്ചായത്തിടെ െഷി 
കപ്രാജക്ടുേളുടെ നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥനായി പ്രി സിപ്പല്  െഷി ഒഫീസടറ 
ഴിവാകേണി െഷി ടഡപൂട്ടി ഡയറക്ടടറ ഉള്ടപ്പടുത്തി. ഇതു റ ചെയ ടേത് പ്രി സിപ്പല്  
െഷി ഒഫീസടറ തടന്ന പ നിര്വഹണ ഉകദയാഗസ്ഥനാകേണണടമന്ന പ ആവശയം 
സംബന്ധിച്ച.് ഇതനുസരിച്ച ്ഉത്തരവ് കഭദഗതി ടേകറാക്ട താണ്. 

 

 

തീരുമാനം – പിന്ന പീെ് തീരുമാനിന്നും 
 

      (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
 
3.8 തിരുവനന്തപുരം ജിലാ ാ പഞ്ചായത്ത പ്രസിഡെിടെ 14.03.2017 ടല E1-4171/06/TDP-ാാാം 

നമ്പര്  േത്്ത. 
 

 കോര്ഡികനഷ   േമ്മിറ്റിയുടെ 15.02.17 ടല തീരുമാനപ്രോരം ടവൊറമൂെ്, ടോറ്റാമം 
ടേയര്  കഹാമുേള്കേണ് ജിലാ ാ പഞ്ചായത്തിടെ വിേസന ഫ്ട ില്  നിന്ന പ് സദനംദിന 
പ്രവര്ത്തന്ങള്കേണ് തുേ ടേലവഴികേണാ   അനുമതി നല്േിയിരു.. ടന്ന പാല്  ഒണകററിയം, 
കവതനം ടന്ന പിവ നല്ോ   അനുമതി നല്േിയിരുന്ന പിലാ . വൃദ്ധ്ര്/ഭിന്ന പകശഷികേണാര്  
ടന്ന പിവര്ന്നുള സ വിഹിതത്തില്  നി.ം ഒണകററിയം, കവതനം ടന്ന പിവ നല്ോ   അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം – 1. 2017 – 18 ടല പദ്ധ്തി ആസൂത്രണ മാര്ഗകരഖയിടല 
നിബന്ധനന്നു വികധയമായി കവതനം നല്ോവന്ന പതാണ്.  
3 ഇതിനായി മാര്ഗകരഖയിടല ഖണ്ഡിേ 11.4(10) പ്രോരമുള സ 
വിഹിതം ഉപകയാഗികേണാവന്ന പതാണ്. 

 
      (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ട)വൄപ്പ് ) 

 
 

3.9 ഞീഴൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തപ്രസിഡെിടെ 18.02.2017 ടല A-655/17-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത. 
 

ടം.ട   ലക്ഷം വീടു പദ്ധ്തിയില്  ഇരട്ടവീടുേള്  റ്റ വീൊന്നുന്ന പതിന് സംസ്ഥാനഭവന 
കബാര്ഡില്  നിന്ന പ് ലഭിച്ച 3.00 ലക്ഷം രൂപയും പഞ്ചായത്തിടെ വിേസനഫ്ട ില്  നി.ള സ 
3.00 ലക്ഷം രൂപയും കേര്ത്ത് 2010 ല്  പഞ്ചായത്തിടെ അകേണര്ട ില്  നികക്ഷപിച്ചിരുന്ന പ 
തുേടേലവഴിച്ചിട്ടിലാ . പദ്ധ്തി നെപ്പാകേണിയിലാ . ഇകപ്പാള്  പലിശ സഹിതം 7,63,350/- രൂപയു്ട ്. 
ഇകപ്പാള്  ജിലാ ാ പഞ്ചായത്തമായി കേര്ന്ന പ് 12 ഇരട്ടവീടുേള്  പുനര്നിര്മ്മിച്ച ്24 റ്റ വീൊകേണാ   
കപ്രാജക്ട് അംഗീേരിച്ചിു്ട ്. ജിലാ ാ പഞ്ചായത്ത് / ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതകത്താടൊപ്പം 2010 
– ല്  പ്രകതയേ അകേണര്ട ില്  നികക്ഷപിച്ച തുേ പലിശ അെകേണം 7,63350/- രൂപ 
ഉപകയാഗികേണാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 

 
തീരുമാനം- അനുമതി നല്ൄ.. 

 (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
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3.10 പുറകേണാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 22.03.17 ടല A5-2840/17-ാാാം നമ്പര്  േത്തം 
22.03.17 ടല II-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം.(FM2/116/17/LSGD) 

 

 പുറകേണാെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല ഗവ. ഐ.റ്റി. ടേട്ടിെത്തിടെ 01.07.2013 മുതല്  31.03.2015 
വടരയുള സ വാെേൄെിശ്ശിേ നല്ൄന്ന പതിനുള സ കപ്രാജക്ട് ഡി.പി.സി. അംഗീേരിച്ചിു്ട ്. വാെേ 
ൄെിശ്ശിേ നല്ൄന്ന പതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 
 
തീരുമാനം – ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ ഘെേ സ്ഥാപനമലാ . ടന്ന പാല്  വാെേ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നല്ോടമന്ന പ േരാറില്  ഏര്ടപ്പട്ടിുട്ട െില്  വാെേ 
നല്ോ   അനുമതി നല്ൄ..  

 
      (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ടഫ്.ടം) വൄപ്പ് ) 

 
3.11 കേരള കസ്റ്ററ്റ് ഫിലിം ടഡവലപ്ടമെ് കോര്പ്പകറഷ   ടേയര്മാടെ 27.04.2017 ടല 

100/T3/14/KSFDC നമ്പര്  േത്്ത. 
 

 തകേശ ഭരണസ്ഥാപന്ങള്  നെപ്പാന്നുന്ന പ ജനേീയാസൂത്രണ പദ്ധ്തി, നവകേരള 
മിഷ   പരിപാെിേള്  ടന്ന പിവ കഡാേുടമെ് ടേറാകാനും ഹ്രസൃേിത്ര്ങള്  നിര്മ്മികേണാനും 
ഒകരാ തകേശ ഭരണ സ്ഥാപന്ങളും രു ലക്ഷം രൂപ തനതുഫ്ട ില്  നി. ടേലവഴികേണാനും 
അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം – ഇതു സംബന്ധിച്ച ് KFDC ടേയര്മാനുമായി േര്ച്ചടേയ്തു 
തീരുമാനടമടുകേണാ   തകേശസൃയം ഭരണ വൄപ്പ് പ്രി സിപ്പല്  
ടസക്രട്ടറിടയ ചുമതലടപ്പടുത്തി. ടലാ ാ തകേശഭരണ സ്ഥാപന ്ങളിലം 
ഇതു നെപ്പാകകേണ്ട തിലാ . കോര്പ്പകറഷ , ജിലാ ാ പഞ്ചായത്തേളില്  
മാത്രം നെപ്പാന്നുന്ന പതു പരിഗണിച്ചാല്  മതിയാൄം. 

 
      (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ആര്.ഡി) വൄപ്പ് ) 

3.12 ടറണാൄളം ജിലാ ാ പഞ്ചായത്ത ടസക്രട്ടറിയുടെ 22.04.17 ടല DP-15-1788/16-ാാാം നമ്പര്  
േത്തം 15.02.17 ടല 5(2)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം. 

 
 താടഴപറയുന്ന പ പട്ടിേജാതി വിഭാഗത്തില്ടപ്പട്ട വിദയാര്ഥിേള്കേണ് വികദശത്ത് 
ഉപരിപഠനത്തിന് ധനസഹായം ലഭിന്നുന്ന പതിന് അകപക്ഷ ജിലാ ാ പഞ്ചായത്തില്  ലഭിച്ചിു്ട ്. 
ഇവര്കേണ് ഉപരിപഠനത്തിന് ധനസഹായം നല്ൄന്ന പതിന് 2017-18 ടല പദ്ധ്തി ആസൂത്രണ 
മാര്ഗ നിര്കേശത്തിടല നിബന്ധനേളില്  നിന്ന പ് ഴിവാകേണണടമന്ന പത് സംബന്ധിച്ച ് 
കപര്    കോഴ്സന്്   ോലയളവ് രാജയം/യൂണികവഴ്സന്ിറ്റി  
 
െപസിദ്ധ് . പി.ടസ്   MBBS   6 വ ര്ഷം  റഷയ 
ടപരുമ്പെവില്  
വാരാപ്പുഴ 
 

പ്രവീ   ൄമാര്. ടേ.പി RBMC   1 വര്ഷം നൂസിലാെ് 
പുളകേണപ്പറമ്പ് വീെ്  (Diploma in 
ടനരികകേണാെ്   Retail 

Management) 
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തീരുമാനം-   
1     ബന്ധടപ്പട്ട ഗ്രാമ/വാര്ഡ് സഭയില്നിന്ന പ് അംഗീോരം വാങ്ങുേകയാ 

              പിന്ന പീെ് ഗ്രാമസഭയില്  റികപ്പാര്ട്ട് ടേയുന്േകയാ കവണം. 
2 പട്ടിേജാതി വിേസനവൄപ്പിടല മാനദണ്ഡപ്രോരമുള സ ധനസഹായം നല്ോം 
3 കപ്രാജക്ടുതറാകാറാകേണി ജിലാ ാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീോരംവാ്ങിയിരികേണണം. 
ഈ നിബന്ധനകയാടെ ധനസഹായം നല്ോവന്ന പതാണ്.   

 
      (നെപെി – 1. തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ് 

2. പട്ടിേജാതി വിേസനവൄപ്പ് ) 
 
 
3.13 ടേെല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത പ്രസിഡെിടെ 02.05.17- ടല A5/3772/17-ാാാം നമ്പര്േത്തം 
20.03.17 ടല 1 (9)-ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം. 

 
 2016-17 ടല വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയില്  കഭദഗതികേണായി 46 കപ്രാക്ടുേള്  
ഉള്ടപ്പടുത്തിയിരു.. കഭദഗതികേണായി അനുമതി ആവശയടപ്പട്ട് ഇവ ജിലാ ാ പ്ലാനിംഗ് 
ഒഫീസില്  സമര്പ്പിച്ചത് 27.03.17 നാണ്. ഇവ ടവറ്റ് ടേത് ഡി.പി.സി ന്നു സമര്പ്പിച്ചത് 30.03.17 
നാണ്. വാര്ഷിേ പദ്ധ്തി കഭദഗതി ഡി.പി.സി അംഗീേരികകേണ്ട  അവസാനദിവസം 
27.03.17നായിരു.. അതിനാല്  ഇവയ്ക്ക് ഡി.പി.സി അംഗീോരം ലഭിച്ചിലാ . പ്രകതയേ അനുമതി 
നല് ൄ ന്ന പതു സംബന്ധിച്ച ്
 
തീരുമാനം – ടപാതുതീരുമാനപ്രോരം ഖണ്ഡിേ 2.5 ബാധേമാണ്. 
 

  (നെപെി – 1. തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ട) വൄപ്പ്  
        2. ഐ.ടേ.ടം) 

 
3.14 ടസ്.സി.ടസ്.പി/റ്റി.ടസ്.പി. പദ്ധ്തിേളുടെ നിര്വഹണവം കമാണിറ്ററിംഗും 

സംബന്ധിച്ച ്സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കബാര്ഡില്  26.04.2017 ല്  നെന്ന പ കയാഗത്തിടെ 
മിനിറ്റ്സും കസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ് വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഗം േീഫിടെ ൄറിപ്പും. 

 
 പട്ടിേജാതിവിഭാഗകേണാര്ന്നുള സ പ്രകതയേ ഉപപദ്ധ്തി, പട്ടിേ വര്ഗ ഉപപദ്ധ്തി ടന്ന പിവ 
പ്രോരം തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ങള്  നെപ്പാന്നുന്ന പ ഭവനനിര്മ്മാണ പദ്ധ്തിയുടെ 
കമാണിറ്ററിംഗിനായി ജികയാ ൊഗിംഗ് (Geo tagging) ഏര്ടപ്പടുത്തണടമന്ന പ് 26.04.17 ല്  കസ്റ്ററ്റ് 
പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡില്  കേര്ന്ന പ കയാഗത്തില്  തീരുമാനിച്ചിരു.. ഇതനുസരിച്ച ്ആവശയമായ 
ക്രമീേരണം ഐ.ടേ.ടം കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്  വരുത്തന്ന പതു സംബന്ധിച്ച.്  
 
തീരുമാനം – തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ങള്  നെപ്പാന്നുന്ന പ ടലാ ാ ഭവന നിര്മ്മാണ 

പ്രവര്ത്തിേള്ന്നും ജികയാ ൊഗിംഗ് നെപ്പാകകേണ്ട താണ്. ഇതിന് ആവശയമായ 
ക്രമീേരണം ഐ.ടേ.ടം കസാഫ്റ്റ് ടവയറില്  വരുത്തണം. 

 
    (നെപെി – 1. തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ്  
                  2. ഐ.ടേ.ടം) 
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3.15 നഗരസഭേളിടല േ്ട ിജെ് ജീവനകേണാരുടെ ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തിടല അപാേതേള്  
പരിഹരികേണണടമന്ന പ് ആവശയടപ്പട്ട് വിവിധ സംഘെനേള്  നല്േിയ േത്തേള്  
(EU3/234/2016-LSGD). 

 
േ്ട ിജെ് ജീവനകേണാരുടെ ശമ്പളൄെിശ്ശിേ, ടസ്പഷയല്  അലവ സ്, റിസ്േ് 
അലവ സ് തുെ്ങിയവ വര്ദ്ധ്ിപ്പിന്നുന്ന പതു സംബന്ധിച്ച.് 

 
തീരുമാനം – ഇതു വൄപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനടമടുകേണണം. കോര്ഡികനഷ   

േമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക വകര്ട തലാ  ടന്ന പ് നീരീക്ഷിച്ചു. 
      (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഇ.വി)വൄപ്പ് ) 
 

3.16 പത്തനംതിട്ട ജിലാ ാ പഞ്ചായത്ത പ്രസിഡെിടെ 08.05.17 ടല േത്തം 08.05.17 ടല X(2)-
ാാാം നമ്പര്  ഭരണസമിതി തീരുമാനവം. 

 
ൄട്ടനാെ് കമഖലയില്  ടനല്െഷി, വാഴെഷി തുെ്ങിയവയ്ക്കള സ കപ്രാജക്ടുേള്  ജിലാ ാ 
പഞ്ചായത്ത് സൃന്തമായി ഏടറ്റടുത്ത നെപ്പാകേണാ   അനുമതി സംബന്ധിച്ച ്

 
തീരുമാനം – മാര്ഗകരഖ പ്രോരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തേള്ന്നും നഗരസഭേള്ന്നും 

മാത്രമാണ് ഇത്തരം കപ്രാജക്ടുേള്  ഏടറ്റടുത്ത നെപ്പാകേണാവന്ന പത്. 
ടന്ന പാല്  ഇത്തരം കപ്രാജക്ടുേളികലകേണ് 50 ശതമാനം വിഹിതം കലാന്നു/ 
ജിലാ ാ പഞ്ചായത്തേള്കേണ് നല്ോവന്ന പതാണ്.  ഇപ്രോരം കപ്രാജക്ടു 
നെപ്പാകകേണ്ട താണ്. 

 
      (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ട) വൄപ്പ് ) 

 
3.17 ഗ്രാമ വിേസന േമ്മീഷണടെടെ 13.02.17 ടല 1162/PH&TI/17/CRD(2) നമ്പര്  േത്്ത 

 
പി.ടം.ട.സവ (ഗ്രാമീ ) ഭവനപദ്ധ്തിയുടെ നിര്വഹണവമായി ബന്ധടപ്പട്ട് 

കപ്രാജക്ട് മാകനജ് ടമെ് യൂണിറ്റിടെ ടേലവേള്കേണ് കസ്റ്ററ്റ് കനാഡല്  ഒഫീസര്കേണ് 
പരമാവധി 50000/- രൂപ വടര രു പ്രാവശയം ടേലവഴിന്നുന്ന പതിന് അനുമതി 
സംബന്ധിച്ച.് 

 
തീരുമാനം– വൄപ്പുതലത്തില്  തീരുമാനടമടുകേണണം. 

      (നെപെി – 1.തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ്പ് 
          2. ഗ്രാമവിേസന േമ്മീഷണര് ) 
 

3.18 തിരൂര്കലാക്േണ പഞ്ചായത്്ത പ്രസിഡെിടെ 06.05.2017 – ടല േത്്ത. 
 
പാലികയറ്റീവ് ടേയര്  സ്ഥാപന്ങള്കേണ് ഉപേരണം വാങ്ങുന്ന പതിനുള സ താടഴ പറയുന്ന പ 
ര്ട ് കപ്രാജക്ടുേള്  ഭാഗിേമായി നെപ്പാകേണി. ടന്ന പാല്  ഇതിടനതിടര ഒഡിറ്റു വിഭാഗം 
ൄറിടപ്പഴുതിയതിനാല്  തുേ നല്ോ   േഴിയുന്ന പിലാ . 
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കപ്രാ.നം   തുേ (രൂപ)   വര്ഷം 
 
75/2016   2,00,000/-  2015-16 
56/2017   6,13,194/-  2016-17 
 
കപ്രാജക്ട് പൂര്ത്തിയാകേണി നെപ്പാകേണാ   അനുമതി ആവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. 
 

തീരുമാനം – പ്രകതയേ അനുമതി നല്ൄ.. 
 

       (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ഡി) വൄപ്പ് ) 
 

3.19 സിഡ്കോ ടേയര്മാടെ 09.05.2017- ടല SIDCO/RMD/HQ/Gl/ 2016-17-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത. 
തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ങള്കേണ് കറാഡു നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനത്തിന് ആവശയമായ 
ബിറ്റുമി    സിഡ്കോ മുകഖന വാ്ങാ   അനുമതി നല്േണ ടമന്ന പതു സംബന്ധിച്ച.്  
 

തീരുമാനം – 1.) ഒകരാ തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ങളും േരാടെോരനും      
                    വാങ്ങുന്ന പ ബിറ്റുമിടെ   അളവനുസരിച്ച ് ഒയില്  േമ്പിനിേളുടെ    

റിജിനല്  ബില്  തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിനും േരാടെോരനും 
പ്രകതയേമായി നല്േണം. 
2) രാ കസ്പാര്കട്ടഷ , േയറ്റിറന്നു ലി മാത്രം പ്രകതയേമായി 
നല്ോം. അതിനു സിഡ്കോയുടെ ബില്  മതിയാൄം. 
ഇതനുസരിച്ച ് ഒയില്േമ്പിനിേളുമായി സിഡ്കോ 
ടനകഗാഷികയറ്റ് ടേയ്തു നിര്കേശം സര്കേണാരിനു നല്ൄന്ന പ മുറയ്ക്ക് 
പിന്ന പീടു തീരുമാനടമടുന്നുന്ന പതാണ്. 

 
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ട) വൄപ്പ് 
         മാകനജിംഗ് ഡയറക്ടര് , സിഡ്കോ) 

3.20 കേരള ഗ്രാമപഞ്ചായത്്ത അകസാസികയഷ   പ്രസിഡെിടെയും ജനറല്  
ടസക്രട്ടറിയുകെയും 04.05.2017- ടല KGPA/LMLSGD/201705002-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത. 
 
തകേശ ഭരണസ്ഥാപന്ങള്  സലഫ് മിഷനുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് 2017 – 18 ല്  
വേയിരുകത്ത്ട  വിഹിതം ടത്രടയന്ന പതികേല്  സ്പഷ്ടീേരണം സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം– തകേശ ഭരണ സ്ഥാപന്ങളുടെ വിലയിരുത്തല്  അനുസസരിച്ച ് 
വാസകയാഗയമലാ ാത്ത വീടുേള്  വാസകയാഗയമാകേണാ  , പൂര്ത്തിയാോത്ത 
വീടുേളുടെ പൂര്ത്തീേരണം, PMAY വിഹിതം, ഇ.ടം.ടസ് ഭവന 
നിര്മ്മാണത്തിടെ തിരിച്ചെവ് ടന്ന പിവയ്ക്കായി പ്രകതയേ കപ്രാജക്ട് 
തറാകാറാകേണാവന്ന പതാണ്. ഭൂരഹിത- ഭവനരഹിതരുള സ തകേശഭരണ 
സ്ഥാപന്ങള്കേണ് ഭവനസമുച്ചയം നിര്മ്മിന്നുന്ന പതിന് അനുകയാജയമായ 
50 ടസെില്  ൄറയാത്ത ഭൂമി തകേശഭരണസ്ഥാപന്ങളുടെ കപരില്  
വാങ്ങുന്ന പതിന് നീകേണി വയ്ക്കാവന്ന പതാണ്. ഇതിനുപുറടമ ഫ്ട ിടെ ലഭയത 
േണകേണിടലടുത്തടോ്ട ് സലഫ് പദ്ധ്തിയുടെ മാനദണ്ഡപ്രോരം 
ഭൂമിയുള സ ഭവനരഹിതര്കേണായി കപ്രാജക്ട് തറാകാറാകേണാവന്ന പതാണ്. 
സലഫ് പദ്ധ്തിയുടെ വിഭവകരാതസ്സ് സംബന്ധിച്ച ് വയക്തമായ 
മാര്ഗനിര്കേശം വരുന്ന പ മുറയ്ക്ക് പദ്ധ്തി കഭദഗതി ടേയ്തു ടുതല്  
ഭവനനിര്മ്മാണം ഏടറ്റടുകേണാ   അനുവദിന്നുന്ന പതാണ്.   

      (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
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3.21 കേരളപാലികയറ്റീവ് കനഴ്സന്സ് ടഫഡകറഷ   ടസക്രട്ടറിയുടെ 03.05.17 ടല േത്്ത. 
 

തകേശഭരണ സ്ഥാപന്ങളില്  കസവനം അനുഷ്ടിന്നുന്ന പ പാലികയറ്റീവ് കനഴ്സുമാടര 
സ്ഥിരടപ്പടുത്തണടമ.ം ആകരാഗയവൄപ്പിടല ജീവനകേണാരുടെ ശമ്പളവം 
മറ്റാനുലയ്ങളും നല്േണടമ.ം ആവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. 
 
തീരുമാനം – ധനോരയവൄപ്പിടെ പരിഗണനയ്ക്ക നല്ോ   തീരുമാനിച്ചു. 

      (നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഇ.പി.ട) വൄപ്പ് ) 
 
3.22 േണ്ണൂര്  മുനിസിപ്പല്  കോര്പ്പകറഷ   കമയടെടെ േത്്ത. 

 

േണ്ണൂര്  കോര്പ്പകറഷ   കമയര്ന്നും ടഡപൂട്ടി കമയര്ന്നും 2 ഇകന്ന പാവ ോടെേള്  
വാങ്ങുന്ന പതിന് അനുമതി സംബന്ധിച്ച.് 
 

തീരുമാനം – ധനോരയവൄപ്പിടെ അനുമതിന്നു നല്േണം. 
(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ(ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 

 

3.23 േണ്ണൂര്  കോര്പ്പകറഷ   ടസക്രട്ടറിയുടെ 08.03.17 ടല AH3-25600/16-ാാാം നമ്പര്  േത്്ത. 
 

2016 – 17 ടല വാര്ഷിേ പദ്ധ്തിയിടല SO/622/17-ാാാം നമ്പര്  കപ്രാജക്ടായ 
മാലിനയ്ങള്  ടോ്കപാൄന്ന പതിന് പ്രകതയേം രൂപ േല്പന ടേത വാഹനം വാ്ങാ   
അനുമതി ആവശയടപ്പട്ടിരിന്നു.. (ടപാസൈനര്  27.00 ലക്ഷം രൂപ, െിപ്പര്കലാറി 13.00 
ലക്ഷം രൂപ. ആടേ 40.00 ലക്ഷം രൂപ) 
 

തീരുമാനം - വാഹനം വാങ്ങുന്ന പതു സംബന്ധിച്ച ് മറ്റു നെപെി ക്രമ്ങള്  
പാലികേണണടമന്ന പ നിബന്ധനകയാടെ അനുമതി നല്ൄ.. 

 

(നെപെി – തകേശസൃയംഭരണ (ഡി.ബി) വൄപ്പ് ) 
 

കയാഗം ഉച്ച േഴിെ് 1.30 നു അവസാനിച്ചു. 
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കയാഗത്തില്   പടെടുത്തവര്  

 

1 കഡാ. ടേ.ട . ഹരിലാല് , ടമമ്പര്  കസ്റ്ററ്റ്പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ് 

2 ശ്രീ. ട. ഷാജഹാ , ടസക്രട്ടറി തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 
3 കഡാ. വി.ടേ. കബബി, ടസ്പഷയല്  ടസക്രട്ടറി, തകേശസൃയംഭരണവൄപ്പ് 
4 ശ്രീമതി പ്രസന്ന പൄമാരി, േീഫ്, വികേന്ദ്രീെതാസൂത്രണ വിഭാഗം, പ്ലാനിംഗ് കബാര്ഡ് 
5 ശ്രീ. ട.ടേ. കമാഹനൄമാര്, ടജ.ടസ്, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 

6 ശ്രീ. ടസ്. സുകരഷ് ൄമാര്, അ്ട ര്  ടസക്രട്ടറി, തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 
7 ശ്രീ. ടസ്. സജിത്, അ്ട ര്  ടസക്രട്ടറി, ഫിനാ സ് 
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