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25.08.2016-ന് കൂടുന്ന മീറ്റികംഗ്  അജണ

സമയം  -  ഉച്ചക്ക്12.30 ന്
സ്ഥലം. ബഹ.തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രികയുടെടെ േചേംബര്

1. െപാതുവികഷയങ്ങള
2. 2016-17  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതിക രൂപീകേരണത്തികെന്റെ പുരേരാഗതിക അവേലാകേനം
    1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേള,                   2. േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകേള
    3.നഗരസഭകേള                             4. ജികല്ലാ പഞ്ചായത്തുകേള

3. പ്രത്യേതയേകേ വികഷയങ്ങള 

3.1   കോവാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം. 359/ഡിക.എ.2/16/തസവഭവ)

വീടുകേളികല് കേികണറും, വാട്ടര് അേതാറികട്ടികയുടെടെ ൈപപ്പ് ൈലനും ഇല്ലാത്ത പഞ്ചായത്തികെല  മുഴുവന് വീടുകേളികലും  പിക.വിക.സിക. വാട്ടര് ടൊങ്ക് (50
ലികറ്റര്)  മഴവെവള്ളം  സംഭരികക്കാന്  നല്കുന്നതികന്  (ജനറല്  വികഭാഗം)2016-17  വര്ഷെത്ത  പദ്ധതികയികല്  ഉളെപ്പടുത്തുന്നതികനും,
മത്സ്യേെതാഴവികലാളികകേളക്ക് വല  (ജനറല്)  നല്കുന്നതികനും,  ജനറല് വികഭാഗത്തികന് ഭവന നികര്മ്മാണ ത്തികന് ആനുകൂലയേം നല്കുന്നതികനും
അനുമതിക നല്കുകേ (ജനറല് വികഭാഗത്തികന് സബ്സികഡിക) എന്നികവയാണ്  പഞ്ചായത്ത് അഭയേര്ത്ഥികച്ചികട്ടുള്ളത്.

3.2   എരുമേമലിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം. 150/ഡിക.ബിക1/16/തസവഭവ)

എരുമേമലിക   ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെല   അഞ്ചാം  വാര്ഡികെല   ഒഴുക്കനാടെ്   പഞ്ചായത്ത്  േകോളനികയികെല  ഭൂരഹികതരായ  കേര്ഷകേ
െതാഴവികലാളികകേളക്ക്  വീടെ്  വയ്ക്കുന്നതികനായിക  4  െസന്റെ്  സ്ഥലം  വീതം  വാങ്ങിക  നല്കേികയികട്ടുണ്.  എന്നാല്  ഇതികെന്റെ  ഉടെമസ്ഥാവകോശം
പഞ്ചായത്തികനും  ൈകേവശാവകോശം   താമസക്കാര്ക്കുമാണ്.  ആയതികനാല്   േകോളനിക  നികവാസികകേളക്ക്   സ്ഥലത്തികെന്റെ  ഈടെികന്േമല്
വികദ്യോഭയോസ  വായ്പയേയാ,  കോര്ഷികകേ  വായ്പയേയാ  എടുക്കുവാന്  കേഴവികയികെല്ലന്നും  ഈ  പ്രത്യശ്നം  പരികഹരികക്കുന്നതികനായിക  നികയമാനുസരണം
ഉടെമസ്ഥാവകോശം  േകോളനിക നികവാസികകേളക്ക്  നല്കേണെമന്നതാണ്  ആവശയേം.

3.3  ഇരികക്കൂര് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം.258/ഡിക.ഡിക.2/16/തസവഭവ)

േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തികന് ലഭികച്ച ഫണികെന്റെ  10%  മാലനയേ സംസ്ക്കരണത്തികന് മാറ്റിക െവയ്ക്കണെമന്ന തീരുമമാനം പുരനഃപരികേശാധികക്കണെമന്നത്
സംബന്ധികച്ച്  22.06.2016-െല   േകോഓര്ഡികേനഷന്  കേമ്മികറ്റികയുടെടെ  3.1  നമ്പര്  തീരുമമാനം,  ഫണികെന്റെ  അപരയോപ്തത  കോരണം  പദ്ധതിക
സമര്പ്പികക്കുന്നതികന്  പ്രത്യയാസമുണാകുന്നതികനാല്  ഈ  തീരുമമാനം   പുരനഃപരികേശാധികക്കുകേേയാ,  ആവശയേമായ  ഫണ്  ലഭയേമാക്കുകേേയാ
െചേയ്യണെമന്നതാണ് ആവശയേം,

3.4  േദ്വികകുളം േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം.259/ഡിക.ഡിക.2/16/തസവഭവ)

ശാരീരികകേ  മാനസികകേ  െവല്ലുവികളികകേള  അനുഭവികക്കുന്നവെര  സംരക്ഷികക്കുന്ന  മറയൂരികെല   അഭയ  ചോരികറ്റബികള  ട്രസ്റ്റികന്   2014-15  വര്ഷം  നല്കേികയ
ധനസഹായം  േലാക്കല് ഫണ് ആഡികറ്റ് തടെസെപ്പടുത്തികയികരികക്കുന്നതികനാല്  പ്രത്യസ്തുത ധനസഹായം  നല്കേികയത് സാധൂകേരികച്ച്  നല്കോനും,  തുടെര്
വര്ഷങ്ങളികലും ഇപ്രത്യകോരം ധനസഹായം നല്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കേണെമന്നാണ് അഭയേര്ത്ഥികച്ചികട്ടുള്ളത്.
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3.5  മണ്ണഞ്ചേഞ്ചരിക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം.330/ഡിക.എ.2/16/തസവഭവ)

മണ്ണഞ്ചേഞ്ചരിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെല നികരവധിക  പാടെേശഖരങ്ങള തരികശായിക  കേികടെക്കുകേയാെണന്നും,  പഞ്ചായത്തികെന്റെ ധനസഹായ  േത്താെടെ
മാത്രേമ   ഇവികടെങ്ങളികല്  കൃഷിക  ആരംഭികക്കാന്  കേഴവികയുടകേയുടള്ളൂ  എന്നും  അതികനാല്  തരികശു  കേികടെക്കുന്ന  പാടെേശഖരങ്ങള   കൃഷികക്ക്
സജ്ജമാക്കുന്നതികന്  പാടെേശഖരസമികതികക്ക് തുകേ അനുവദ്ികക്കുന്നതികന്  അനുമതിക നല്കുകേ എന്നതാണ്  ആവശയേം.

3.6  കുലേശഖരപുരരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം.372/ഡിക.എ.2/16/തസവഭവ)

കുലേശഖരപുരരം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പയറുവര്ഗ കൃഷിക  േപ്രത്യാത്സ്ാഹനം നടെത്താന് തീരുമമാനികച്ചികട്ടുണ്.  പഞ്ചായത്തികെല േകേരഗ്രാമ സര്േവ
പ്രത്യകോരം  90,000  െതങ്ങുകേളക്ക്  100  ഗ്രാം  പയറു വികത്തു വീതം നല്കേിക െതങ്ങുകേളുടെടെ തടെത്തികല് വികതച്ച് പയറുത്പാദ്നവും,  ൈജവവള
ഉത്പാദ്നവും   നടെത്തിക   മണ്ണഞ്ചികെന്റെ  ൈജവ  സമ്പത്ത്  വര്ദ്ധികപ്പികക്കാന്  ശ്രമികക്കുകേയാണ്.  ഇതികേലയ്ക്ക്  പദ്ധതികയികല്  7,25,000/-  രൂപ
വകേയികരുമത്തികയികട്ടുണ്.   മാര്ഗേരഖപ്രത്യകോരം  75%  പദ്ധതിക വികഹികതവും  25%  ഗുണേഭാക്തൃ വികഹതവുമാണ്.   ഗുണേഭാക്താക്കളികല് നികന്നും
ഗുണേഭാക്തൃ വികഹികതം  േശഖരികക്കാന്  ബുദ്ധികമുട്ടായതികനാല്  കോര്ഷികകേ വികകേസന കേര്ഷകേേക്ഷമ വകുപ്പികല് നികന്നും  ൈജവ പഞ്ചായത്തികന്
ലഭികച്ച അവാര്ഡ് തുകേയികല് നികന്നും  ഗുണേഭാക്തൃ വികഹികതം  െചേലവഴവികക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കേണെമന്നതാണ് ആവശയേം.  കൃഷിക വകുപ്പ്
നല്കേികയ തുകേ  ൈജവകൃഷിക സംബന്ധമായ കോരയേങ്ങളക്ക് ഉപേയാഗികക്കാന് ഉത്തരവ് നല്കേികയികരുമന്നു.

3.7 കോവേശ്ശേരിക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം.358/ഡിക.എ 2/16/തസവഭവ)

കോവേശ്ശേരിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെന്റെ   2015-16  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതികയികല്  യുടവജനേക്ഷമം  വികഭാഗത്തികല്  ശികങ്കാരികേമളം  പരികശീലനവും
ഉപകേരണങ്ങളുടം   എന്ന  പദ്ധതികക്ക്   ഡിക.പിക.സിക.  അംഗീകോരം  ലഭയേമായികട്ടുണ്.   പന്ത്രണാം  പഞ്ചവല്സര  പദ്ധതിക   പരികഷ്ക്കരികച്ച
മാര്ഗേരഖപ്രത്യകോരം പരികശീലനം സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങളക്ക് മാത്രമായുടം  18  നും  35  നു മേദ്ധയേ പ്രത്യായമുള്ളവര്ക്കും,  പരികശികലന െചേലവികെന്റെ
10% തുകേ  ഗുണേഭാക്താക്കള വഹികേക്കണതാെണന്നും വയേവസ്ഥയുടണ്. അതികനാല് പദ്ധതിക നടെപ്പികലാക്കാന് കേഴവികയുടന്നികെല്ലന്നും  ഗുണേഭാക്തൃ
വികഹികതം കുറച്ച്  തരുമന്നതികനും  ആയത് അനുസരികച്ച്   പഞ്ചായത്ത് വികഹികതം വര്ദ്ധികപ്പികക്കുന്നതികനും,   2016-17  വര്ഷത്തികല് സ്പികല്ഓവര്
പദ്ധതികയായിക നടെപ്പികലാക്കുന്നതികനും ഉത്തരവുണാകേണെമന്നതാണ് ആവശയേം. 

3.8 എടെവണ്ണഞ്ച ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  

െതരുമവുവികളക്ക്  സ്ഥാപികക്കുന്നതികനുേവണിക  വര്ഷംേതാറും  ലക്ഷക്കണക്കികന്  രൂപ  െചേലവഴവികച്ച്  വരുമന്നുെണങ്കികലും   അതികെന്റെ  പരികപാലനം
കുറ്റമറ്റ രീതികയികല് നടെത്തികെക്കാണ്ടുപേപാകുന്നതികന്  സാധികക്കാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളെതന്നും,  െതരുമവുവികളക്ക് സ്ഥാപികക്കുന്നതികന്   കേരാര്
ഏറ്റെറ്റടുക്കുന്ന കേമ്പനികകേള ഇതികെന്റെ െമയികന്റെനന്സും  െചേയ്തു തരണെമന്ന തരത്തികല് കേരാര് ഉടെമ്പടെിക വയ്ക്കാറുെണങ്കികലും  പ്രത്യേയാഗ തലത്തികല്
പലേപ്പാഴും  ഇത്  പരാജയെപ്പടുന്നു.  ഇക്കാരയേം  വര്ക്കികംഗ്  ഗ്രൂപ്പ്  തലത്തികലും   പഞ്ചായത്ത് തലത്തികലും   വികശദ്മായിക  ചേര്ച്ച െചേയ്തതികെന്റെ
അടെികസ്ഥാനത്തികല്  െതരുമവുവികളക്ക്  പരികപാലനത്തികനുേവണിക  ദ്ികവസേവതനത്തികന്  ആെള  നികയമികക്കുന്നതികനും  റികപ്പയര്  െചേയ്യുന്നതികനുള്ള
സാധനങ്ങള വാങ്ങുന്നതികനുമുള്ള ഒരുമ േപ്രത്യാജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതികനും  നടെപ്പികലാക്കുന്നതികനുമുള്ള  അനുമതികക്കായിക സര്ക്കാരികെന്റെ  പ്രത്യേതയേകേ
അനുവാദ്ം ലഭയേമാക്കാന് എടെവണ്ണഞ്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രത്യസികഡന്റ് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നു.
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3.9 യുടൈണറ്റഡ് ഇലക്ട്രികക്കല് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് ലികമികറ്റഡ് എം .ഡിക.യുടെടെ അേപക്ഷ 

തേദ്ദേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളക്കാവശയേമായ  െതരുമവുവികളക്കുകേളുടെടെ  വികതരണവും,  പരികപാലനവും,  െകേല്േട്രാണ,  യുടൈണറ്റഡ്
ഇലക്ട്രികക്കല്സ്, ക്രൂസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളക്കായിക അനുവദ്ികച്ചു നല്കേികയികരുമന്നു.
ഈ  സ്ഥാപനങ്ങള  ഇലക്ട്രികക്കല്  ഉപകേരണങ്ങളക്ക്  മാര്ക്കറ്റ്  വികലെയക്കാള  വികല  ഈടൊക്കുന്നുെവന്നും,യഥാസമയം  റികപ്പയര്
െചേയ്യുന്നികെല്ലന്നും  പരാതികെപ്പട്ടതികെന്റെ  അടെികസ്ഥാനത്തികല്  10.07.2016-ല്  നടെന്ന  േകോഓര്ഡികേനഷന്  കേമ്മികറ്റിക  തേദ്ദേശസവയം  ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളക്ക്  ആവശയേമായ  ഇലക്ട്രികക്കല് സാധനങ്ങള െടെണര് നടെപടെികകേളികലൂടെടെ  വാങ്ങുന്നതികന്  അനുവാദ്ം  നല്കേികയുടം,  വാങ്ങുന്ന
സാധനങ്ങളക്ക് െടെണര് വികളികക്കുേമ്പാള performance guarantee  ആവശയേെപ്പേടെണതും അതികന്  അനുസരികച്ചുള്ള വയേവസ്ഥകേള കേരാറികല്
ഉളെപ്പടുേത്തണതുമാെണന്നും  ഇത്തരം  സാധനങ്ങള  Stock   Register ല്  േരഖെപ്പടുത്തുേമ്പാള  performance  guarantee  യുടെടെ
വികശദ്ാംശങ്ങളുടം  േരഖെപ്പടുത്തണെമന്നും  തീരുമമാനികച്ചു.  ഈ  തീരുമമാനം  കേമ്പനികയുടെടെ  നികലനികല്പികെന  ബാധികക്കുെമന്നതികനാല്   പ്രത്യസ്തുത
തീരുമമാനം പുരനഃപരികേശാധികക്കണെമന്നും  നികലവികലുണായികരുമന്ന ഉത്തരവുകേള നികലനികര്ത്തണെമന്നും യുടൈണറ്റഡ് ഇലക്ട്രികക്സികെന്റെ എം.ഡിക.
അഭയേര്ത്ഥികച്ചികരികക്കുന്നു.

3.10  സിക-ഡികറ്റികന് തേദ്ദേശഭരണസവയം സ്ഥാപനങ്ങളികല് സൗരേരാര്ജ്ജ പദ്ധതികകേള നടെപ്പാക്കുന്നതികന് സാദ്ധയേതാ   പഠനം നടെത്തുന്നതികന്
അനുമതിക പുരനഃസ്ഥാപികക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്

10.08.2016-ല്   േചേര്ന്ന  സംസ്ഥാനതല  േകോഓര്ഡികേനഷന്  കേമ്മികറ്റിക   തീരുമമാനം  2.8  പ്രത്യകോരം   സിക-ഡികറ്റികന്  തേദ്ദേശഭരണസവയം
സ്ഥാപനങ്ങളികല്  സൗരേരാര്ജ്ജ  പദ്ധതികകേള  നടെപ്പാക്കുന്നതികന്  സാദ്ധയേതാ  പഠനം  നടെത്തുന്നതികന്  അനുമതിക  പുരനഃസ്ഥാപികക്കുന്നത്
സംബന്ധികച്ച വികഷയം അടുത്ത േകോ ഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റികയികല് പരികേശാധനയ്ക്കായിക മാറ്റിക വച്ചികരുമന്നു.

3.11  മൂന്നാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-  എേസ്റ്ററ്റ്  േമഖലയികെല  എയ്ഡഡ് വികദ്യോഭയോസ സ്ഥാപനങ്ങളക്ക്  പശ്ചാത്തല സൗരകേരയേങ്ങള
ലഭയേമാക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്

 എസ്.സിക./എസ്.ടെിക  വികഭാഗത്തികെല  ദ്ാരികദ്ര്യേ  േരഖയികലും  താെഴവയുടളള  പികഞ്ചു  കുട്ടികകേള,  വികദ്യോര്ത്ഥികകേള  വികദ്യോഭയോസത്തികനായിക
ആശ്രയികക്കുന്നത്  ഈ േമഖലയികല് പ്രത്യവര്ത്തികക്കുന്ന എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുടകേളാണ്.   ഈ പഞ്ചായത്തികല് നികലവികലുള്ള സ്ക്കൂളുടകേള    50-60
വര്ഷേത്താളം പഴവക്കമുള്ളതും  തറയുടം മറ്റും െപാട്ടികെപ്പാളികഞ്ഞ  അവസ്ഥയികലുമാണ്. മാത്രമല്ല കോട്ടാന ഉളെപ്പെടെയുടള്ള വനയേമൃഗങ്ങള സ്ക്കൂള
പരികസരങ്ങളികല് ഏറ്റതു സമയവും കേടെന്നുവരാവുന്നതാെണന്നും  ആയതികനാല് ഈ സ്ക്കൂള െകേട്ടികടെങ്ങളുടെടെ തറയുടം ചുറ്റുമതികലുകേളുടം നികര്മ്മികച്ച്
നല്കുന്നതികനുള്ള പ്രത്യേതയേകേ അനുമതിക നല്കേണെമന്ന് അേപക്ഷികക്കുന്നു.

3.12  പികണറായിക  സിക.എച്ച്.സിക.  യികേലയ്ക്ക്  േരാഗികകേെള  െകോണ്ടുപ  വരുമന്നതികനും  ഉപരിക  ചേികകേികതികസയ്ക്കായിക  പരികയാരം  െമഡികക്കല്  േകോേളജ്
മലബാര്  കോന്സര്  െസന്റെര്  എന്നികവികടെങ്ങളികേലയ്ക്ക്  േരാഗികകേെള  െകോണ്ടുപേപാകുന്നതികന്  ഒരുമ   ആംബൂലന്സ്   നല്കുന്നതികനുള്ള
നടെപടെിക സവീകേരികക്കണെമന്നത് സംബന്ധികച്ച് ബഹ. മുഖയേമന്ത്രികയുടെടെ െസക്രട്ടറികയുടെടെ കുറികപ്പ് .

 ധര്മ്മടെം  മണ്ഡലത്തികെല  പികണറായിക   പഞ്ചായത്തികെല  ജനങ്ങള ആേരാഗയേ  സംരക്ഷണത്തികനായിക  ആശ്രയികക്കുന്നത്  പികണറായിക  കേമ്മയൂണികറ്റിക
െഹല്ത്ത് െസന്റെറികെനയാണ്.  പികണറായിക സിക.എച്ച്.സിക.യികേലയ്ക്ക് േരാഗികകേെള െകോണ്ടുപ വരുമന്നതികനും ഉപരിക ചേികകേികതികസയ്ക്കായിക പരികയാരം െമഡികക്കല്
േകോേളജ്, മലബാര് കോന്സര് െസന്റെര് എന്നികവികടെങ്ങളികേലയ്ക്ക് േരാഗികകേെള െകോണ്ടുപേപാകുന്നതികന് ഒരുമ  ആംബൂലന്സ്  േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാങ്ങിക
നല്കുന്നതികനുള്ള  നടെപടെിക സവീകേരികക്കണെമന്ന് ബഹ. മുഖയേമന്ത്രിക ഉത്തരവായികട്ടുണ്.
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