
വികേകേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റിക 
09.1 1 .2016-ന് കൂടുന്ന മീറ്റികംഗ്  അജണ

സമയം  - രാവികെല 11 .30 ന്
സ്ഥലം. ബഹ.തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രികയുടെടെ  അസംബ്ലിക മന്ദികരത്തികെല 715 നമ്പര് േ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    െകോല്ലം ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രത്യസികഡന്റെികെന്റെ 24.10.2016-െല  എ 2-191/16  നമ്പര് കേത്ത്  െകോല്ലം ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത് മൃഗ
സംരക്ഷണ  വകുപ്പികെന്റെ   സഹകേരണേത്താെടെ  ജികല്ലയികെല  തേദ്ദേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളികലൂടെടെ  നായ്ക്കളുടെടെ  ജനന
നികയന്ത്രണവും  േപ വികഷ പ്രത്യതികേരാധ പദ്ധതികയുടം    നടെപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിക  സംബന്ധികച്ച്    (തേദ്ദേശസവയംഭരണ  (ഡിക.സിക  )
വകുപ്പ്)

െകോല്ലം ജികല്ലയികെല  68 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേെളയുടം  സംേയാജികപ്പികച്ചുകെകോണ്  ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത്  3.15 േകോടെിക രൂപ  അടെങ്കല്  വകേയികരുത്തിക
േമല് േപ്രത്യാജക്ട് നടെപ്പാക്കുന്നതികനുള്ള ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത് കേമ്മികറ്റികയുടെടെ തീരുമാനത്തികന്  അനുമതിക ലഭയേമാക്കണെമന്ന്  അഭയേര്ത്ഥികക്കുന.

3.2   െകോല്ലം ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രത്യസികഡന്റെികെന്റെ  27/09.2016-െല എ 2/91/16 നമ്പര് കേത്ത് -  ഓേരാ  വീട്ടികലും  ഒരു കേശുമാവ്
- തരികശുരഹികത െകോല്ലം ജികല്ലയികല് കേശുമാവ്  കൃഷിക വയോപനം  പദ്ധതിക - സര്ക്കാര് അനുമതിക - സംബന്ധികച്ച്

                                                                                  ( തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക )വകുപ്പ്)

െകോല്ലം  ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്ത്   സര്ക്കാരികെന്റെയുടം,  ജികല്ലയികെല  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേളുടെടെയുടം  ,  കേശുവണിക  വികകേസന  േകോര്പ്പേറേഷെന്റെയുടം
സംയുടക്ത സഹകേരണേത്താെടെ  ജികല്ലയികല് കേശുമാവ്  കൃഷിക   വയോപികപ്പികക്കുന്നതികന്   ഒരു ബൃഹത്  പദ്ധതിക   ഏറ്റെറ്റടുക്കാന് ഉദ്ദേദ്ദേശികക്കുന.
ആയതികനാല് പ്രത്യസ്തുത പദ്ധതിക ഏറ്റെറ്റടുത്ത് നടെപ്പാക്കുന്നതികന്  ആവശയേമായ സര്ക്കാര് അനുമതിക  ലഭയേമാക്കണെമന്ന് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന.

3.3  െകോല്ലം  ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്ത്  പ്രത്യസികഡന്റെികെന്റെ   05.07.2016-െല  എ 2-191/16  നമ്പര്  കേത്ത്-  െടെക്നികക്കല്  സ്ക്കൂള  സൂപ്രത്യണികെന
പദ്ധതിക നികര്വഹണ ഉദ്ദേദ്യോഗസ്ഥനായിക  നികയമികക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്

                                                                  ( തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക )വകുപ്പ്)

െകോല്ലം  ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്തികന്   വികട്ടുകേികട്ടികയ  സ്ഥാപനങ്ങളാണ്  എഴുകേകോണ,  േതവള്ളിക  എന്നികവികടെങ്ങളികല്  പ്രത്യവര്ത്തികച്ചുക   വരുന്ന   രണ്
െടെക്നികക്കല്  സ്ക്കൂളുടകേള. ജികല്ലാ  വികദ്യോഭയോസ ഉദ്ദപ ഡയറേക്ടറുടെടെ അധീനതയികലല്ല  ടെിക സ്ക്കൂളുടകേള പ്രത്യവര്ത്തികക്കുന്നത്. നികര്വഹണ ഉദ്ദേദ്യോഗസ്ഥന്
ഇല്ലാത്തതികനാല്  ടെിക െടെകേികനികക്കല് സ്ക്കൂളുടകേളികല്  നികലവികല് അടെികസ്ഥാന സൗകേരയേങ്ങള ഒരുക്കുന്നതികനും , ഫര്ണികച്ചര്, ലാബ് ഉദ്ദപകേരണങ്ങള
വാങ്ങുന്നതികനും മറ്റുമുള്ള േപ്രത്യാജക്ട് നികര്വഹണം നടെത്താന് പറ്റാത്ത സാഹചേരയേമാണുള്ളത്.  ആയതികനാല് ഏറ്റഴുകേകോണ  െടെക്നികക്കല്  സ്ക്കൂള
സൂപ്രത്യണികെന   െകോല്ലം  ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്തികെന്റെ   നികര്വഹണ  ഉദ്ദേദ്യോഗസ്ഥനായിക   നികയമികക്കുന്നതികന്  ആവശയേമായ  നടെപടെികകേള
സവീകേരികക്കുന്നതികന് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന.



3.4   െകോല്ലം  ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്ത് പ്രത്യസികഡന്റെികെന്റെ  05.07.2016-െല എ 2-191/16  നമ്പര് കേത്ത്-  ഗവ.െകോേമഴ്സ്യേല്  ഇന്സ്റ്റികറ്റയൂട്ട്
സൂപ്രത്യണികെന  പദ്ധതിക  നികര്വഹണ ഉദ്ദേദ്യോഗസ്ഥനായിക  നികയമികക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്

                                                                  ( തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക )വകുപ്പ്)

െകോല്ലം  ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്തികന്   വികട്ടുകേികട്ടികയ  സ്ഥാപനമാണ്   പുരനലൂടരികല്  പ്രത്യവര്ത്തികച്ചുക  വരുന്ന   ഗവ.െകോേമഴ്സ്യേല്  ഇന്സ്റ്റികറ്റയൂട്ട്  .  ടെിക
ഇന്സ്റ്റികറ്റയൂട്ടികല്  300  ഓളം  വികദ്യോര്ത്ഥികകേള   പഠികച്ചുക  വരുന.  ജികല്ലാ   വികദ്യോഭയോസ  ഉദ്ദപ  ഡയറേക്ടറുടെടെ  അധീനതയികലല്ല   ഇന്സ്റ്റികറ്റയൂട്ട്
പ്രത്യവര്ത്തികക്കുന്നത്. നികര്വഹണ ഉദ്ദേദ്യോഗസ്ഥന് ഇല്ലാത്തതികനാല് ടെിക ഇന്സ്റ്റികറ്റയൂട്ടികല്  നികലവികല് അടെികസ്ഥാന സൗകേരയേങ്ങള ഒരുക്കുന്നതികനും ,
ഫര്ണികച്ചര്,  ലാബ്   ഉദ്ദപകേരണങ്ങള  വാങ്ങുന്നതികനും   മറ്റുമുള്ള  േപ്രത്യാജക്ട്  നികര്വഹണം  നടെത്താന്   പറ്റാത്ത  സാഹചേരയേമാണുള്ളത്,
അതികനാല് ഗവ.െകോേമഴ്സ്യേല്  ഇന്സ്റ്റികറ്റയൂട്ട് സൂപ്രത്യണികെന  െകോല്ലം ജികല്ലാ പഞ്ചായത്തികെന്റെ  നികര്വഹണ ഉദ്ദേദ്യോഗസ്ഥനായിക നികയമികക്കുന്നതികന്
ആവശയേമായ നടെപടെികകേള സവീകേരികക്കുന്നതികന്  അഭയേര്ത്ഥികക്കുന.

                                                            
3.5   െകോല്ലം  ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്ത്  പ്രത്യസികഡന്റെികെന്റെ   05.07.2016-െല  എ 2-191/16  നമ്പര്  കേത്ത്-  ക്ഷീര  കേര്ഷകേര്ക്ക്   പാലികന്

സബ്സികഡിക - ജികല്ലാ പഞ്ചായത്തികെന കൂടെിക  സംയുടക്ത േപ്രത്യാജക്ടികല് ഉദ്ദളെപ്പടുത്തുന്നത് -സംബന്ധികച്ച്
                                                                  ( തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ 1)വകുപ്പ്)

െകോല്ലം ജികല്ലയികെല  19000 ക്ഷീര കേര്ഷകേരികല് നികനം  262 ക്ഷീേരാത്പാദ്കേ സഹകേരണ സംഘങ്ങളികലൂടെടെ  1,12,000 ലികറ്റര് പാല് പ്രത്യതികദ്ികനം
സംഭരികക്കുനണ്.   ക്ഷീര  കേര്ഷകേര്ക്ക്   പ്രത്യാേദ്ശികകേമായിക  ലഭികക്കുന്ന   പാല്  വികലെയക്കാള  കുറേഞ്ഞ  വികലയ്ക്കാണ്  ക്ഷീര  സഹകേരണ
സംഘങ്ങളികല് പാല് അളക്കുന്നത്.
എന്നാല് ജികല്ലാ പഞ്ചായത്തികന്  ക്ഷീര േമഖലെയ സഹായികക്കുന്നതികന് തുകേ വകേയികരുത്താന് നികലവികലുള്ള മാര്ഗേരഖ അനുവദ്ികക്കുന്നികല്ല.
ഗ്രാമ-േബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്തുകേളക്ക്  ഫണികെന്റെ അപരയോപ്തതമൂലം  പ്രത്യസ്തുത േപ്രത്യാജക്ടുകേളക്ക്  തുകേ വകേയികരുത്താന്  കേഴികത്ത  അവസ്ഥയാണ്
ഈ സാഹചേരയേത്തികല്  ക്ഷീര സഹകേരണ സംഘങ്ങള വഴിക  ഒരു ലികറ്റര് പാലികന്  3/-  രൂപ  എന്ന സബ്സികഡികയികല്  50  ൈപസ ജികല്ലാ
പഞ്ചായത്തികെന്റെതായിക  വകേയികരുത്തികയാല്  ക്ഷീര കേര്ഷകേര്ക്ക്  ഒരളവികല്  ഇത് വലികെയാരാശവാസമാകും. പാലികന് സബ്സികഡിക നല്കുന്ന
േപ്രത്യാജക്ടികല് തുകേ  വകേയികരുത്തുന്നതികന്   ഗ്രാമ/േബ്ലാക്ക്/ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്തുകേളുടെടെ സംയുടക്ത േപ്രത്യാജക്ടായിക  ക്ഷീര കേര്ഷകേര്ക്ക്  പാലികന്
സബ്സികഡിക   എന്ന  േപ്രത്യാജക്ട്  നടെപ്പാക്കുന്നതികന്   ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്തികന്  അനുമതിക  നല്കേികെക്കാണ്ടുള്ള  ഉദ്ദത്തരവുണാകുന്നതികന്
അഭയേര്ത്ഥികക്കുന.

3.6   െകോല്ലം  ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്ത്  പ്രത്യസികഡന്റെികെന്റെ   27.09.2016-െല  എ 2-191/16  നമ്പര്  കേത്ത്-  മാനസികകോേരാഗയേ  രംഗത്ത്
അഭികവൃദ്ധികക്കായിക  24  മണികക്കൂര്  െഹല്പ്പ്  ൈലനായിക  പ്രത്യവര്ത്തികക്കുന്ന   ഒരു  െസല്  െകോല്ലം  ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്തികെന്റെ
േനതൃതവത്തികല് ആരംഭികച്ച് പ്രത്യവര്ത്തികപ്പികക്കുന്നത്  സംബന്ധികച്ച് (തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക )വകുപ്പ്)

24  മണികക്കൂര് സഹായം ലഭയേമാക്കാന് കേഴികയുടന്ന ഒരു െഹല്പ്പ് ൈലേനാടുകൂടെികയ  ടെീം  ജികല്ലാ  ആശുപത്രിക സൂപ്രത്യണികെന്റെ  േനതൃതവത്തികലും,
സര്ക്കാര് വകുപ്പികെന്റെ േസവന സദ്ധതയുടള്ള  ൈസേക്കാളജികസ്റ്റ്  േയാഗയേതയുടള്ളവെര   െഡപയൂേട്ടഷനികല് നികയമികച്ചുകെകോണ്ടും,  സന്നദ്ധ
സാമൂഹയേ പ്രത്യവര്ത്തകേരുെടെ  സഹായത്താലും  ഒരു പ്രത്യശ്ന പരികഹാര  സമാശവാസ െസന്റെര് എന്ന ആശയം  ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത്  2016-17
പദ്ധതികയികല് ആസൂത്രണം െചേയ്ത്  നടെപ്പികലാക്കാന് ഉദ്ദേദ്ദേശികക്കുന എനം ടെിക   പദ്ധതിക  ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെറ്റടുത്ത് നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന്
ഉദ്ദത്തരവുണാകേണെമനം അഭയേര്ത്ഥികക്കുന.



3.7   െകോല്ലം ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രത്യസികഡന്റെികെന്റെ  15.07.2016-െല എ 2-389/15  നമ്പര് കേത്ത്-  ക്ഷീര വികകേസന വകുപ്പ്  2016-17
സാമ്പത്തികകേ   വര്ഷം  കേറേവമാടുകേെള   വാങ്ങുന്നതികന്   പലികശരഹികത  വായ്പ  അനുവദ്ികക്കുന്നതികേലയ്ക്ക്   റേികേവാളവികംഗ്
ഫണ് നല്കുന്നത് - സംബന്ധികച്ച്                                          (തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക )വകുപ്പ്)

 ക്ഷീര  സംഘങ്ങളികല്   പാലളക്കുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്ക്   കേറേവമാടുകേെള  വാങ്ങുന്നതികന്   പലികശരഹികത  വായ്പ  അനുവദ്ികക്കുന്നതികേലയ്ക്കായിക
റേികേവാളവികംഗ്  ഫണ്   പദ്ധതിക  നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന്   ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്ത്  കേമ്മികറ്റിക  അംഗീകേരികച്ചികട്ടുള്ളതാണ്.  ക്ഷീര  വികകേസന  െഡപയൂട്ടിക
ഡയറേക്ടര്  ടെിക പദ്ധതിക നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന്  േപ്രത്യാജക്ട് നികര്േദ്ദേശം സമര്പ്പികച്ചികട്ടുണ്.  ക്ഷീര സംഘങ്ങളികല് പാലളക്കുന്ന  വനികത കേര്ഷകേര്ക്ക്
പലികശ രഹികത വായ്പയായിക  ഒരു കേറേവ മാടെികന്  40,000/-  രൂപ   എന്ന നികരക്കികല് അനുവദ്ികച്ച്  നികശ്ചികത കോലയളവികനുള്ളികല്  നികശ്ചികത
ഗഡുക്കളായിക തികരികെകേ  (പാല് വികലയികല് നികനം ) ഈടൊക്കിക  ടെിക തുകേ  അര്ഹരായ മറ്റ് കേര്ഷകേര്ക്ക്  വീണ്ടും അനുവദ്ികച്ച്  റേികേവാളവികംഗ്
ഫണായിക  ഉദ്ദപേയാഗികക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ക്ഷീര സംഘത്തികെല  അര്ഹരായ ഗുണേഭാക്താക്കളുടെടെ  മുന്ഗണനാ ലികസ്റ്റികല് നികനം  ആദ്യേ
പത്ത് േപര്ക്ക്  40,000/- രൂപ വീതം അനുവദ്ികക്കാവുന്നതാണ്. 2016-17 സാമ്പത്തികകേ വര്ഷം ജികല്ലയികെല െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്ന  26 ക്ഷീര
സംഘങ്ങളികലൂടെടെ   പദ്ധതിക  നടെപ്പികലാക്കാം.  ആയതികനാല്  ക്ഷീര  േമഖലയക്ക്  സഹായകേരമാകുന്ന   റേികേവാളവികംഗ്  ഫണ്  പദ്ധതിക
നടെപ്പാക്കുന്നതികന്  പ്രത്യേതയേകേ അനുമതിക അഭയേര്ത്ഥികക്കുന.

3.8 തഴക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - എല്ലാ വീട്ടികലും ബേയാഗയോസ് പദ്ധതിക സംബന്ധികച്ച്      
(തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക )വകുപ്പ്)

2012-13 വാര്ഷികകേ പദ്ധതികക്കായിക തഴക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല്  ഖര മാലികനയേ നികര്മ്മാര്ജ്ജനത്തികനായിക  എല്ലാ വീട്ടികലും  ബേയാഗയോസ് എന്ന
നൂതന പദ്ധതിക വികജയകേരമായിക നടെപ്പികലാക്കികയികരുന. 2012-13  വര്ഷത്തികല് നടെപ്പാക്കികയ  ടെിക പദ്ധതികക്ക്  ആവശയേമായ ധനസഹായം  പൂര്ണ
േതാതികല്  ശുചേികതവ മികഷനികല് നികനം  ഇനികയുടം ലഭികക്കാത്തതികനാല്   പ്ലാന്റെ് സ്ഥാപികച്ചുക നല്കേികയ  RAIDCO  എന്ന സര്ക്കാര് സ്ഥാപനത്തികന്
(രൂപ 9,18000/-) തുകേ  െകോടുത്തു തീര്ക്കുവാന്  ബാക്കികയുടണ്. 153 പ്ലാന്റുകേളാണ് സ്ഥാപികച്ചുക നല്കേികയത്. ഒരു പ്ലാന്റെികന് 12,000 രൂപാ പ്രത്യകോരം
18,36000/- രൂപയാണ്   RAIDCO  യ്ക്ക്  നല്േകേണത്. അതികല്  പകുതിക െകോടുത്തു തീര്ത്തു.
RAIDCO , കേണ്ണൂര് േജായികന്റെ്  േജായികന്റെ് രജികസ്ട്രാര് േകോടെതികയികല് നികര്വഹണ ഉദ്ദേദ്യോഗസ്ഥര്െക്കതികെര  േകേസ് ഫയല് െചേയ്യുകേയുടം അവര്ക്ക്
ലഭികേക്കണ തുകേയുടം  മൂന വര്ഷെത്ത പലികശയുടം  അടെക്കം  11,28,727 രൂപയ്ക്ക് ആവശയേം ഉദ്ദന്നയികക്കുകേയുടം  െചേയ്തികരികക്കുകേയാണ്.
   ഈ സാഹചേരയേത്തികല്  RAIDCO  യ്ക്ക്  നല്കുവാനുള്ള  തുകേ ശുചേികതവ മികഷനികല് നികനം ലഭികക്കുന്നതികനുേവണ പ്രത്യേതയേകേ അനുമതികയാണ്
അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നത്

3.9 ഒതുക്കുങ്ങല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - സ്ട്രീറ്റ് ൈലറ്റ് റേികപ്പയറുടം  പഴയത് മാറ്റിക സ്ഥാപികക്കലും സംബന്ധികച്ച് 
                                                         ( ഫയല് നം.964768/ഡിക.എ 3/2016/തസവഭവ) 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെന്റെ   2016-17  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതികയികല്   ഉദ്ദളെപ്പടുത്തിക  സ്ട്രീറ്റ്  ൈലറ്റ്  റേികപ്പയറേികംഗികനുള്ള  േപ്രത്യാജക്ടികന്  അംഗീകോരം
വാങ്ങികയികരുന.  ഒതുക്കുങ്ങല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെന്റെ  തനത് ഫണ്  /  വികകേസനഫണ്  ഈ പ്രത്യവൃത്തികക്കായിക  പൂര്ണമായിക കേെണത്താന്
സാധികക്കാത്തതികനാല്  േറോഡികതര ഫണികല് ഉദ്ദളെപ്പടുത്തിക  േപ്രത്യാജക്ടികന് അംഗീകോരം വാങ്ങികയ നടെപടെികക്ക് സാധൂകേരണം നല്കേണെമനം
േപ്രത്യാജക്ടികന് അനുമതിക നല്കേണെമനമുള്ളതാണ് അേപക്ഷ. 



3.10 ഭൂരഹികത േകേരളം പദ്ധതിക സംബന്ധികച്ച്  (ഫയല് നം.139/ഡിക.ബിക1/2016/തസവഭവ) 

കേണ്ണൂര്  ജികല്ലയികെല   കൂടൊളിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല്  താമസക്കാരനായ  ശ്രീ.   െകേ.എം.അഹമ്മദ്കുട്ടിക   എന്നവര്ക്ക്  ഭൂരഹികത  േകേരളം
പദ്ധതികയികല്  എരമംകുറ്റൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികലാണ്  ഭൂമിക  അനുവദ്ികച്ചികട്ടുള്ളത്.  നികലവികലുള്ള  സര്ക്കാര്  മാനദ്ണ്ഡ  പ്രത്യാകേരം   മൂന്ന്
വര്ഷെമങ്കികലും   ഒരു പഞ്ചായത്തികല് താമസമാെണങ്കികല്  മാത്രേമ ആ  പഞ്ചായത്തികല് നികനം  ധനസഹായത്തികന്  അര്ഹതയുടള.
എന്നാല് താമസികക്കുന്ന പഞ്ചായത്തികല് നികനം  ധനസഹായം ലഭികച്ചികട്ടികെല്ലന്ന് ഉദ്ദറേപ്പാക്കിക  ഭൂമിക ലഭികച്ച പഞ്ചായത്തികെന്റെ  ഭവന പദ്ധതികയികല്
ഉദ്ദളെപ്പടുത്തുന്നതികന്  അനുമതിക നല്കേിക ഉദ്ദത്തരവാകേണെമന്നാണ് അേപക്ഷ.

3.11  പുരനലൂടര് നഗരസഭ-  പുരനലൂടര് നഗരസഭ വകേ േസ്റ്റഡികയം,  ൈപ്രത്യവറ്റ്  ബസ് സ്റ്റാന്ഡ്  എന്നികവയ്ക്ക്  േവണിക സ്ഥലം അകേവയര്
െചേയ്തതികെന്റെ  ഭാഗമായിക   എല്.എ.ആര്.   േകേസുകേളികലായിക  നഗരസഭ ഒടുക്കുവരുത്തുവാനുള്ള തുകേ  2016-2017  വാര്ഷികകേ
പദ്ധതികയികല്  ഉദ്ദളെപ്പടുത്തുന്നത് സംബന്ധികച്ച്   (ഫയല് നം.134/ആര്.സിക1//2016/തസവഭവ) 

      പുരനലൂടര്  നഗരസഭ  വകേ  േസ്റ്റഡികയം,  ൈപ്രത്യവറ്റ്  ബസ്  സ്റ്റാന്ഡ്   എന്നികവയ്ക്ക്  േവണിക  സ്ഥലം  അകേവയര്  െചേയ്തതികെന്റെ  ഭാഗമായിക
എല്.എ.ആര്.   േകേസുകേള ബഹ.  െകോട്ടാരക്കര  സബ്  േകോടെതിക  തീര്പ്പാക്കികയികട്ടുള്ളതാണ്.  ടെിക  േകേസുകേളികലായിക   57,60,969/-  രൂപ
നഗരസഭ അടെികയന്തികരമായിക  നല്േകേണതായികട്ടുണ്.  നഗരസഭയുടെടെ ൈദ്നംദ്ികന പ്രത്യവര്ത്തനങ്ങളക്ക്  േപാലും നഗരസഭയ്ക്ക്  തനത്
ഫണ്  തികകേയാത്ത സാഹചേരയേത്തികല്  എല്.എ.ആര്.  േകേസുമായിക  ബന്ധെപ്പട്ട്  ഒടുക്കു വരുത്തുവാനുള്ള തുകേയായ  57,60,969/-  രൂപ
2016-17 വാര്ഷികകേ പദ്ധതികയികല് ഉദ്ദളെപ്പടുത്തിക  അനുവദ്ികച്ചുക നല്കുന്നതികന് അനുമതികയാണ് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നത്.

3.12 േകേരള ഗവണെമന്റെ് േകോണട്രാേക്ടഴ്സ്്  െഫഡേറേഷെന്റെ  5/9/16-െല അേപക്ഷ 
                                                                                   ( ഫയല് നം.744/ഡിക.സിക3/2016/തസവഭവ) 

      നികലവികലുള്ള കേരാറുടകോെര  േകേപ്പബികലികറ്റിക സര്ട്ടികഫികക്കറ്റികല് നികന്ന്  ഒഴികവാക്കുകേ,  15 ലക്ഷം  രൂപവെരയുടള്ള പ്രത്യവൃത്തികകേെള ഇ-െടെണറേികല്  നികന്ന്
ഒഴികവാക്കുകേ,   െചേറേികയ െചേറേികയ പ്രത്യവൃത്തികകേള ഒന്നികച്ച്   െടെണര് െചേയ്യുന്നത് ഒഴികവാക്കിക  െചേറുടകേികടെ  കേരാറുടകോര്ക്ക്   പ്രത്യവൃത്തിക ലഭികക്കും
വികധത്തികല്  െടെണറുടകേള ക്ഷണികക്കുകേ  എന്നീ ആവശയേങ്ങള േകോഓര്ഡികേനഷന്  കേമ്മികറ്റിക മുമ്പാെകേ   സമര്പ്പികച്ചികരികക്കുന.

3.13  തൃേക്കാവികല്വട്ടം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  -െതരുവുവികളക്ക്  പരികപാലനം  നടെത്തികയതികെന്റെ   തുകേ  തനത്  ഫണികല്  നികനം
നല്കുന്നതികനുള്ള അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്  (ഫയല് നം.209/ഡിക.എ 3/2016/തസവഭവ) 

      തൃേക്കാവികല് വട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെന്റെ  2015-16-െല േപ്രത്യാജക്ട് പ്രത്യകോരം നടെത്തികയ െതരുവുവികളക്കുകേളുടെടെ  പരികപാലനം സംബന്ധികച്ച
277620/- രൂപയുടെടെ വര്ക്ക്  േപ്രത്യാജക്ടികല് നികനം  അധികകേരികച്ച് െചേയ്യുകേയുടണായിക. െപരുമാറ്റച്ചട്ടം നികലവികല് വന്നത്  േപ്രത്യാജക്ട് റേികവികഷെന
ബാധികച്ചികരുന.  ആയതികനാല്  ടെിക  തുകേ  തനത്  ഫണികല്  നികനം  നല്കുന്നതികനുള്ള   അനുമതിക  നല്കേണെമന്ന  പഞ്ചായത്ത്
ഭരണസമികതികയുടെടെ  29.06.2016-െല 1(3) നമ്പര് തീരുമാനം േകോഓര്ഡികേനഷന്  കേമ്മികറ്റിക മുമ്പാെകേ   സമര്പ്പികച്ചികരികക്കുന.



3.14 വടെകേര േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  േവാളികഗ്രാമം  പദ്ധതിക സംബന്ധികച്ച്  
                                                               ( ഫയല് നം.274/ഡിക.ഡിക2/2016/തസവഭവ) 

      വടെകേര േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തികെന്റെ ആഭികമുഖയേത്തികല്  െവേക്കഷന് സമയത്തും  മറ്റ് അവധിക ദ്ികവസങ്ങളികലും  കുട്ടികകേളക്ക് േവാളികേബാള
പരികശീലനം നല്കുന്നതികനുേവണിക  േവാളീഗ്രാമം 2016 എന്ന േപരികല് ആവികഷ്ക്കരികച്ച പദ്ധതിക 2016 ഏറ്റപ്രത്യികല് 11 മുതല്  നടെന വരുകേയാണ്
േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ് െചേലവഴികക്കുകേയികല്ല  എന്ന വയേവസ്ഥയികലാണ്  17.02.2016-െല  സംസ്ഥാന േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റിക
േവാളീഗ്രാമം പദ്ധതികക്ക് അനുമതിക നല്കേികയത്. ആയതികനാല് പ്രത്യാേദ്ശികകേമായിക  േശഖരികച്ച ഫണ് ഉദ്ദപേയാഗികച്ചാണ് നാളികതികവെര പദ്ധതിക
നടെപ്പികലാക്കികയത്. ഈ പദ്ധതികക്കായിക  2016-17 സാമ്പത്തികകേ വര്ഷം  േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തികന്  കേീഴികലുള്ള  നാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേളുടം
ഫണ്  വകേയികരുത്തുന്നതികന്   27.05.2016-െല   േബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്ത്  മീറ്റികംഗികല്   തീരുമാനമായികട്ടുണ്.   ആയതികനാല്   േബ്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്തികന് കൂടെിക ഫണ് വകേയികരുത്തിക  പദ്ധതികയുടെടെ  െമാത്തത്തികലുള്ള നികര്വഹണത്തികന്  അനുമതിക നല്കേണെമന്ന് അേപക്ഷികക്കുന.

3.15  ബാലുേശ്ശേരിക  േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് - 'െമാൈബല്  ജറേികയാട്രികകേ് പാലികേയറ്റീവ്  ക്ലികനികക്ക് '  എന്ന േപ്രത്യാജക്ടികന് അംഗീകോരം
സംബന്ധികച്ച്   

                         (ഫയല് നം.304/ഡിക.ഡിക2/2016/തസവഭവ) 

      അവികകേസികത മലേയാര പ്രത്യേദ്ശങ്ങള ഉദ്ദളെപ്പടുന്ന ബാലുേശ്ശേരിക  േബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്ത് പരികധികയികല്  താമസികച്ചുക വരുന്ന  വേയാജനങ്ങള
വാര്ദ്ധകേയേ  സഹജമായ  നികരവധിക  േരാഗങ്ങളാല്  ദുരികതമനുഭവികച്ചുക  വരികകേയാണ്.  താമസ  സ്ഥലത്തുനികനം   ഏറ്റെറേ  അകേെല
സ്ഥികതികെചേയ്യുന്ന   സര്ക്കാര്  ആശുപത്രകേളികല് െചേന്ന്  ചേികകേികത്സ േതടുകേ  എന്നത്  വേയാജനങ്ങെള സംബന്ധികച്ചികടെേത്താളം   ഏറ്റെറേ
ദുഷ്ക്കരമാണ്.മാസത്തികല്   25  ദ്ികവസങ്ങളികലായിക  ഓേരാ  ദ്ികവസവും  പ്രത്യേതയേകേ  വാഹനത്തികല്   നികശ്ചികത  േകേന്ദ്രങ്ങളികല്  എത്തിക
വേയാജനങ്ങളക്ക് ആവശയേമായ ചേികകേികത്സാ സൗകേരയേെമാരുക്കുന്ന  പ്രത്യവര്ത്തനങ്ങളാണ് േമല് േപ്രത്യാജക്ടികല് വികഭാവനം  െചേയ്യുന്നത്. ഈ
സാഹചേരയേത്തികല് ബാലുേശ്ശേരിക േബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്ത് ആവികഷ്ക്കരികച്ച് നടെപ്പികലാക്കാനുേദ്ദേശികക്കുന്ന  'െമാൈബല് ജറേികയാട്രികകേ് പാലികേയറ്റീവ്
ക്ലികനികക്ക്'   എന്ന േപ്രത്യാജക്ട് പ്രത്യാവര്ത്തികകേമാക്കുന്നതികന് പ്രത്യേതയേകേ അനുമതികയാണ് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നത്.

3.16 ആലങ്ങാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  - എസ്.സിക. പഠനവീടെ്  പദ്ധതിക- സംബന്ധികച്ച്   
                         (ഫയല് നം.248/ഡിക.ബിക1/2016/തസവഭവ) 

      ആലങ്ങാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല് പഠനവീടെ് പദ്ധതികയികലൂടെടെ  100 കുട്ടികകേളക്ക് ഗുണം  ലഭികച്ചികരുന. എസ്.സിക. ഫണ് ഉദ്ദപേയാഗികച്ചാണ് ഈ
പദ്ധതിക നടെപ്പാക്കികയികരുന്നത്. 2016-17 വര്ഷെത്ത പദ്ധതിക മാര്ഗേരഖയികല് പ്ലാന് ഫണ്  ഓണേറേറേികയമായിക  നല്കുവാന് പാടെികല്ല. എന്ന
നികര്േദ്ദേശം  വന്നികരുന.   ഇത്  മൂലം  പഠനവീടെ്  എന്ന  പദ്ധതിക  നടെപ്പികലാക്കുവാന്  സാധികച്ചികല്ല.  എസ്.സിക.ഫണ്  ലാപ്സാകുന്ന   ഈ
കോലഘട്ടത്തികല്  എസ്.സിക.  ഫണ്  ഉദ്ദപേയാഗികച്ച്   എസ്.സിക.  വികഭാഗം  പദ്ധതികകേളക്ക്  ഓണേറേറേികയം   നല്കുന്നതികനുള്ള  അനുമതിക
ഉദ്ദണാകേണെമന്ന് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന.



3.17  തേദ്ദേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളക്ക്  കേീഴികലുള്ള  ആശുപത്രികകേളികല്  ആയുടര്േവദ്  ഔഷധങ്ങള   വികതരണം
നടെത്തുന്നതികനുള്ള േകേരള ആയുടര്േവദ്  െസാൈസറ്റിക േകോഴികേക്കാടെികനുള്ള അനുമതിക ദ്ീര്ഘികപ്പികക്കുന്നതികനുള്ള അേപക്ഷ

                         (ഫയല് നം.322/ഡിക.എ 1/2016/തസവഭവ) 

      തേദ്ദേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളക്ക് കേീഴികലുള്ള ആശുപത്രികകേളികല് ആയുടര്േവദ് ഔഷധങ്ങള  വികതരണം നടെത്തുന്നതികനുള്ള അനുമതിക
10.02.2014  വെര   നല്കേികയികരുന.  തേദ്ദേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപനത്തികനുള്ള  പ്ലാന്  &  േനാണ  േറോഡ്  െമയികന്റെനന്സ്  ഫണ്
ഉദ്ദപേയാഗികച്ച്  ഔഷധ വികതരണം  കോരയേക്ഷമമായിക നികര്വഹികച്ചുക  വരുനണ്. തേദ്ദേശസവയം ഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളക്ക്  താങ്ങാവുന്ന വികധം
േകേരള  സര്ക്കാര്  സ്ഥാപനമായ  ഔഷധികയുടെടെ  വികലയികലാണ്  ഔഷധങ്ങള    നല്കേിക  വരുന്നത്.  ഓര്ഡര്  അനുസരികച്ച്  ഒരു
മാസത്തികനുള്ളികല്  തെന്ന  ഔഷധങ്ങള  ആശുപത്രികകേളക്ക്  നല്കേിക  വരുന്നത്.  ഒരു  സഹകേരണ  സ്ഥാപനെമന്ന  നികലയ്ക്ക്  വളെര
ഗുണേമന്മയേയറേികയ  ഔഷധങ്ങളാണ് സംഘം ഫാക്ടറേികയികല് നികര്മ്മികച്ച് വികതരണം നടെത്തിക വരുന്നത്. ഈ സാഹചേരയേത്തികല് േകേരളത്തികെല
തേദ്ദേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളക്ക് കേീഴികലുള്ള ആയുടര്േവദ് ആശുപത്രികകേളക്കാവശയേമായ ഔഷധങ്ങള വികതരണം നടെത്തുന്നതികനുള്ള
അനുമതിക  59  വര്ഷെത്ത  പ്രത്യവര്ത്തന പരികചേയമുള്ള േകേരള ആയുടര്േവദ്ികകേ്   േകോഓപ്പേറേറ്റീവ്  െസാൈസറ്റികക്ക്  പുരതുക്കിക അനുവദ്ികച്ചുക
തരണെമന്നാണ്  അേപക്ഷികക്കുന്നത്.  േകേരള  ആയുടര്േവദ്ികകേ്  േകോഓപ്പേറേറ്റീവ്  െസാൈസറ്റികയുടെടെ  കേഴികഞ്ഞ  5  വര്ഷെത്ത  ഓഡികറ്റ്
റേികേപ്പാര്ട്ടും  കേഴികഞ്ഞ 5  വര്ഷങ്ങളികല്  െസാൈസറ്റിക വികതരണം െചേയ്യുന്ന  മരുനകേളുടെടെ അളവും സവീകേരികച്ച  സ്ഥാപനങ്ങളുടെടെ വികവരവും
െസാൈസറ്റിക സമര്പ്പികച്ചികട്ടുണ്.  േകേരള ആയുടര്േവദ്ികകേ് േകോഓപ്പേറേറ്റീവ് െസാൈസറ്റിക നികര്മ്മികക്കുന്ന മരുനകേളുടെടെ വികല, ഗുണനികലവാരം,
integenious  medicine       ൈകേകോരയേം  െചേയ്യുന്ന  ഡിക.എം,ഒ  ,  മറ്റു  ഉദ്ദയര്ന്ന  ഉദ്ദേദ്യോഗസ്ഥര്  എന്നികവര്  വികലയികരുത്തുകേയുടം
ഗുണേമന്മയ  പരികേശാധികക്കുകേയുടം  െചേയ്യുന്നതികെന്റെ  അടെികസ്ഥാനത്തികല്  അക്രഡികേറ്റഷന്  ദ്ീര്ഘികപ്പികച്ചുക  നല്കുന്ന  കോരയേം
പരികഗണികക്കാവുന്നതാെണന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറേക്ടര് റേികേപ്പാര്ട്ട് െചേയ്തികട്ടുണ്.

3.18  േകോട്ടയ്ക്കല്  നഗരസഭ   പ്ലാന്  ഫണ്– /െമയികന്റെനന്സ്  ഗ്രാന്റെ്  /േനാണ  േറോഡ്  ഫണ്/തനത്  ഫണ്  യുടവജനങ്ങളുടെടെ
രജികേസ്റ്റര്ഡ് ക്ലബുകേളക്ക്  േസ്പാര്ട്സ് കേികറ്റ് നല്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച് 

                         (ഫയല് നം.198/എഫ്.എം.2/2016/തസവഭവ) 

      േകോട്ടയ്ക്കല്  നഗരസഭയികല്  ഒട്ടനവധിക  േസ്പാര്ട്സ്  ക്ലബുകേള  േസ്പാര്ട്സ്  കേികറ്റ്   ആവശയേെപ്പട്ട്  മുനികസികപ്പാലികറ്റികയികല്  അേപക്ഷ
സമര്പ്പികച്ചികട്ടുണ്. ആയതികനാല് േകോട്ടയ്ക്കലല് മുനികസികപ്പാലികറ്റികക്കും  പ്ലാന് ഫണ്/െമയികന്റെനന്സ് ഗ്രാന്റെ് /േനാണ േറോഡ് ഫണ്/തനത് ഫണ്
ഉദ്ദപേയാഗികച്ച് േസ്പാര്ട്സ് കേികറ്റ് നല്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കേണെമന്ന് അേപക്ഷികക്കുന.

3.19  പറേവര്  നഗരസഭ   – 24.10.2016-െല  ചോത്തന്നൂര്  എം.എല്.എയുടെടെ  കേത്ത്  -  റേവനയൂ  റേികക്കവറേിക  ഒഴികവാക്കുന്നത്
സംബന്ധികച്ച് (ഫയല് നം.284/ഡിക.ബിക.1/2016/തസവഭവ) 

      പറേവര് നഗരസഭയികല്  2012-13-ല് നടെപ്പികലാക്കികയ ഭവന നികര്മ്മാണ പദ്ധതിക  പ്രത്യകോരം ധനസഹായം ൈകേപ്പറ്റികയ ഗുണേഭാക്താക്കള
മാര്ഗേരഖയികല് പറേഞ്ഞികരികക്കുന്നതികന് വികരുദ്ധമായിക  (11 കുടുംബങ്ങള) വികസ്തീര്ണം അധികകേരികച്ച്  െകേട്ടികടെം നികര്മ്മികച്ചതികനാല്  പദ്ധതികപണം
തികരികെകേ ഈടൊക്കുന്നതികന്  റേവനയൂ  റേികക്കവറേിക നടെപടെികകേള  ആരംഭികച്ചതികനാല് ടെിക  ഗുണേഭാക്താക്കളികല് നികനം  തുകേ  ഈടൊക്കുന്നതികന്
ഇളവ് നല്കേിക റേവനയൂ റേികക്കവറേിക നടെപടെികയികല് നികനം ഒഴികവാക്കുന്നതികന് നടെപടെിക സവീകേരികക്കണെമന്ന് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന.



3.20 എടെയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഭവന നികര്മ്മാണ പദ്ധതിക ബാങ്ക് വായ്പ സംബന്ധികച്ച് 
                         (ഫയല് നം.282/ഡിക.ബിക. 1/2016/തസവഭവ) 

      എടെയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല് 300  ഭവന രഹികത കുടുംബങ്ങള ഉദ്ദണ്.  നികലവികലുള്ള ഭവന പദ്ധതികകേള പ്രത്യകോരം   വളെര ചുരുക്കം േപര്ക്കു
മാത്രേമ ഭവന നികര്മ്മാണത്തികന് ധനസഹായം നല്കോന് സാധികക്കുകേയുടള.  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല്  പ്രത്യവര്ത്തികക്കുന്നതും   ഇ.എം.എസ്
ഭവന പദ്ധതികക്ക് പഞ്ചായത്തികന് വായ്പ നല്കേികയതുമായ വടെക്കുംപുരറേം സര്വീസ് സഹകേരണ ബാങ്ക് വായ്പ നല്കോന്  തയ്യാറോയികട്ടുണ്.
ഏറ്ററ്റവും അര്ഹരായ 57 േപര്ക്ക് ഭവന നികര്മ്മാണത്തികന്  2  ലക്ഷം രൂപ വീതം  സബ്സികഡിക നല്കുന്നതികന് ആവശയേമായ 11400000/-
രൂപ വടെക്കുംപുരറേം സര്വീസ് സഹകേരണ ബാങ്കികല് നികനം  വായ്പ എടുക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കേണെമന്ന് അേപക്ഷികക്കുന.


