
      
വികേകേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല േകോ  -  ഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റികയുടെടെ 

07.09.16-  ന് ഉച്ചയ്ക്ക്    12.00   മണികയ്ക്ക് ബഹ  .  തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പു മന്ത്രികയുടെടെ
േചേമ്പറികല് വച്ചു നടെന്ന േയാഗ നടെപടെികക്കുറികപ്പ്  .   

െപാതു  വികഷയങ്ങള് 

1 പദ്ധതിക അംഗീകോരത്തികനുളള തീയതിക നീട്ടിക  നല്കുന്നതു സംബന്ധികച്ച്
2016  െസപ്റ്റംബര്  9ാാം  തീയതികയ്ക്കുശേശഷം  30.09.2016-നു മുമ്പായിക  വാര്ഷികകേ പദ്ധതിക
അംഗീകോരത്തികനായിക ഡിക.പിക.സിക.യ്ക്ക് സമര്പ്പികക്കുന്ന തേദ്ദേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെടെ
പദ്ധതിക  വികഹികതത്തികല്  നികന്നും   5%  തുകേ  കുറവുചെചേയ്യുന്നതികനും   30.09.2016-നുേശഷം
പദ്ധതിക  സമര്പ്പികക്കുന്ന  തേദ്ദേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുടെടെ  പദ്ധതിക   വികഹികതത്തികല്
നികന്നും 10% തുകേ  കുറവ് െചേയ്യുന്നതികനും തീരുമാനികച്ചു.  ഇപ്രകോരം കുറവ് െചേയ്യുന്ന തുകേ
പ്രവര്ത്തന മികകേവ്  െതളികയികക്കുന്ന  തേദ്ദേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്   വീതികച്ച്
നല്കുന്നതാണ്.

2. ഒ.ഡിക.എഫ് േപ്രാജക്ടികനു കേീഴികല് 250 -ഓ അതികല് കൂടുതേലാ കേക്കൂസുകേള് നികര്മ്മികക്കുന്ന
പഞ്ചായത്തുകേള്ക്ക് ലഭയമാകുന്ന േകേന്ദ്ര വികഹികതത്തികന് തത്തുലയമായ തുകേയ്ക്ക്  അവയുടെടെ
വികകേസന  ഫണ്ട്  വികഹികതം  notional  ആയിക   'സുേലഖ'യികല്  വര്ദ്ധികപ്പികക്കുന്നതികന്
ഐ.െകേ.എം.  നടെപടെിക  സവീകേരികേക്കണ്ടതാണ്.  ബന്ധെപ്പട്ട  പഞ്ചായത്തുകേളുടെടെ  ലികസ്റ്റ്
ശുചേികതവ മികഷന് ഡയറക്ടര് ഐ.െകേ.എം.ന് അടെികയന്തികരമായിക നല്േകേണ്ടതാണ്.

3 േനാണ്  േറാഡ്  െമയികന്റനന്സ്  ഫണ്ട്  ഉപേയാഗികച്ച്   സ്ക്കൂളുടകേള്,  ആശുപത്രികകേള്,
എന്നികവയികല് അടുക്കള, േടൊയ് ലറ്റ്,  എന്നികവ നികര്മ്മികക്കുന്നതികന്  നികലവികല് ഉത്തരവുചണ്ട്.
േനാണ് േറാഡ് െമയികന്റനന്സ് ഫണ്ട് ഉപേയാഗികച്ച്   അംഗനവാടെിക  െകേട്ടികടെങ്ങള് കൂടെിക
നികര്മ്മികക്കുന്നതികന്   തേദ്ദേശസവയംഭരണ   സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  അനുമതിക  നല്കുന്നതികന്
തീരുമാനികച്ചു. 

4. കൂത്തുപറമ്പ്  നഗരസഭയികെല  ഇലക്ട്രികക്കല്  പ്രവൃത്തികകേള്  ത്രികതല  പഞ്ചായത്ത്
ഇലക്ട്രികക്കല് കേമ്മികറ്റികെയ ഏല്പ്പികക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച് .
                                          (തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഇ. ഡബ്ല്യ) വകുപ്പ്)
ത്രികതല പഞ്ചായത്തുകേള് ഏെറ്റടുത്ത് നടെത്തുന്ന ഇലക്ട്രികക്കല് പ്രവൃത്തികകേളുടെടെ എസ്റ്റികേമറ്റ്
തയ്യാറാക്കുന്നതികനും, സാേങ്കേതികകോനുമതിക നല്കുന്നതികനും െപാതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, േകേരള
സംസ്ഥാന ൈവദ്യതിക േബാര്ഡ് എന്നികവികടെങ്ങളികല് നികന്ന് വികരമികച്ച എഞ്ചികനീയര്മാരുെടെ
േസവനം ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നതികന്  21.11.2014-െല സ.ഉ.(സാധാ)3033/2014/തസവഭവ,
22.09.15-െല   സ.ഉ.(സാധാ)2878/2016/തസവഭവ  ഉത്തരവുചകേള്  പ്രകോരം  അനുമതിക
നല്കേികയികരുന്നു.   ടെിക  സര്ക്കാര്   ഉത്തരവ്  പ്രകോരമുള്ള  നടെപടെികക്രമങ്ങള്   ത്രികതല
പഞ്ചായത്തുകേള്ക്ക് പുറെമ നഗരസഭകേള്ക്കു കൂടെിക  ബാധകേമാക്കുന്നതികന്  തീരുമാനികച്ചു. 

5. എസ്.സിക.  േപ്രാജക്ടുകേള് നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് നികര്വഹണ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാര് ഇല്ലാത്ത
പുതുതായിക  രൂപീകേരികച്ച  മുനികസികപ്പാലികറ്റികകേളികല്  എസ്.സിക.  ഫണ്ട്  ഉപേയാഗികച്ചു
നടെപ്പികലാക്കുന്ന   േപ്രാജക്ടുകേള്  അതത്  വികഷയ  േമഖലയികെല   നികര്വഹണ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാര് നടെപ്പികലാേക്കണ്ടതാണ്.

(തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക.) വകുപ്പ്)
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3. പ്രേതയകേ വികഷയങ്ങള്

3.1   കേണമ്പ്ര   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  -  എസ്.സിക   വികഭാഗം  പദ്ധതിക  ബാന്റ്  െസറ്റ് ,
െചേണ്ട  തുടെങ്ങികയ  വാേദ്യാപകേരണങ്ങള്,  േസ്പാര്ട്സ്  കേികറ്റും  നല്കുന്നത്
സംബന്ധികച്ച് (ഫയല്നം. 368/ഡിക.എ.2/16/തസവഭവ)
പട്ടികകേജാതിക  യുടവജനങ്ങളുടെടെ  ഗ്രൂപ്പുകേള്േക്കാ,  സമികതികകേള്േക്കാ  ബാന്റ്  െസറ്റ്,  െചേണ്ട
തുടെങ്ങികയ  വാേദ്യാപകേരണങ്ങള്  വാങ്ങിക  നല്കുന്നതികന്  അനുമതിക  നല്കുന്നു.
വാേദ്യാപകേരണങ്ങളുടെടെ  വികലയികല്   5%  ഗുണേഭാക്തൃ  വികഹികതമായിക
പികരികെച്ചടുേക്കണ്ടതാണ്.  5  വര്ഷെമങ്കേികലും  കേഴികയാെത   പ്രസ്തുത  ഗ്രൂപ്പുകേള്േക്കാ
സമികതികകേള്േക്കാ   ഇേത  ഉപകേരണങ്ങള്  വീണ്ടും  നല്കേരുത്.   എസ്.സിക
വികഭാഗങ്ങളികല്െപ്പടുന്ന ഡികഗ്രിക േകോഴ്സ്  െചേയ്യുന്ന വികദ്യാര്ത്ഥികകേള്ക്ക് ലാപ് േടൊപ് വാങ്ങിക
നല്കുന്നതികനു മുമ്പ് അനുമതിക നല്കേികയികട്ടുണ്ട്. യുടവജനങ്ങളുടെടെ രജികേസ്റ്റഡ് േസ്പാര്ട്സ്
ക്ലബുകേള്ക്ക്  േസ്പാര്ട്സ്  കേികറ്റ്  വാങ്ങിക  നല്കുന്നതികനുള്ള  അനുമതികയുടം   നല്കുവാന്
തീരുമാനികച്ചു.

3.2 മൂന്നാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം. 387/ഡിക.എ.2/16/തസവഭവ) 
ഐ.ടെിക വികദ്യാഭയാസവുചമായിക ബന്ധെപ്പട്ടവര്ക്ക് ലാപ്പ്േടൊപ്പ്,  ഉന്നത വികദ്യാഭയാസത്തികനായിക
ധനസഹായം,  വികവാഹ  ധനസഹായം,  ൈഹസ്കൂള്  വികദ്യാര്ത്ഥികകേള്ക്ക്  ൈസക്കികള്
എന്നികങ്ങെന   നികലവികല്  എസ്.സിക  വികഭാഗത്തികന്  നല്കിക  വരുന്ന  ആനുകൂലയങ്ങള്  മറ്റ്
വികഭാഗങ്ങള്ക്കും ലഭയമാക്കണെമന്ന ആവശയം  നികരസികച്ചു.

3.3 ഒതുക്കങ്ങല്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  -  സബ്സികഡികേയാെടെ  െചേടെികച്ചട്ടിക  വികതരണം
സംബന്ധികച്ച്  (ഡിക.എ.2)
കുടുംബശ്രീ  യൂണികറ്റുകേള് സവയം നികര്മ്മികക്കുന്ന 10 ഇഞ്ച് വലികപ്പത്തികലുള്ള െചേടെികച്ചട്ടികകേള് 70
രൂപ വികലയ്ക്ക്  50%  സബ്സികഡികേയാെടെ  (35  രൂപ)  അവരികല് നികന്നും െടെണ്ടര്  കൂടൊെത
േനരികട്ട്  വാങ്ങിക  വികതരണം െചേയ്യുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന്നു.  കുടുംബശ്രീ യൂണികറ്റുകേള്
സവയം  നികര്മ്മികക്കുന്ന െചേടെികച്ചട്ടികകേള്  അവര് തെന്ന ഉണ്ടാക്കുന്നതാെണന്ന് ബന്ധെപ്പട്ട
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് െസക്രട്ടറിക സാക്ഷ്യെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.

3.4 കേടെമക്കുടെിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  -  പൂര്ത്തികയാക്കാത്ത  ഭവനങ്ങള്  സംബന്ധികച്ച്
(ഫയല്നം.378/ഡിക.ഡിക.2/16/തസവഭവ)
വാസേയാഗയമല്ലാത്ത സുരക്ഷ്ികതമല്ലാത്ത പണികപൂര്ത്തീകേരികക്കാത്ത ഭവനങ്ങളികല് കേഴികയുടന്ന എത്ര
പട്ടികകേജാതിക  കുടുംബങ്ങളുടെണ്ടന്നും,  വീടുകേള്  ഏതു  വര്ഷം  നികര്മ്മികച്ചതാെണന്നും,  അവയുടെടെ
നികലവികെല അവസ്ഥ എെന്തന്നും, ഇേപ്പാള് പഞ്ചായത്തികല്   ഭവന രഹികതര് എത്രയുടെണ്ടന്നുമുള്ള
വികശദ്ാംശങ്ങള്  സഹികതം  വയക്തമായ  ശുപാര്ശ  അടുത്ത  േകോഓര്ഡികേനഷന്  കേമ്മികറ്റികയികല്
സമര്പ്പികക്കുന്നതികന് നികര്േദ്ദേശം നല്കുന്നു. 

3.5  പുറത്തൂര്  ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്ത്  -  െപാതു  വികഭാഗം  കുട്ടികകേള്ക്ക്  ൈസക്കികള്
വികതരണം (ഫയല്നം.308/ഡിക.എ.2/16/തസവഭവ)
 െപാതുവികഭാഗം  ബിക.പിക.എല് കുടുംബങ്ങളികെല 8, 9, 10 ക്ലാസ്സുകേളികെല കുട്ടികകേള്ക്ക് തനതു
ഫണ്ട്  ഉപേയാഗികച്ച്  ൈസക്കികള്  വാങ്ങിക  നല്കുന്നതികന്  അനുമതിക  നല്കുവാന്
തീരുമാനികച്ചു. 
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3.6 ജികല്ലാ േകേരേളാത്സവം നടെത്തികപ്പ് - ധനസഹായം സംബന്ധികച്ച്  
(ഫയല്നം.28/എഫ്.എം.2/16/തസവഭവ)

എറണാകുളം   ജികല്ലാ പഞ്ചായത്തികെന്റ  ആവശയം നികരസികച്ചു.                         
     
3.7 േബ്ല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്- വികവികധ ആവശയങ്ങള് സംബന്ധികച്ച്  

(ഫയല്നം.404/പിക .എസ്2/16/തസവഭവ)
   (i) െലയുടം  (ii)െലയുടം വികഷയങ്ങളികല് മുന്പ് തീരുമാനെമടുത്തികട്ടുള്ളതാണ്.     

(iii)  ഈ വികഷയം പ്രേതയകേം പരികേശാധികക്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു.
(iv) ഭരണഘടെനാപരമായ  സ്ഥാപനമാണ്  ഡിക.പിക.സിക.  അതികല്  മാറ്റം  വരുത്തുന്നത്

േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റികയുടെടെ അധികകോരപരികധികയികല്  വരുന്ന വികഷയമല്ല എന്ന്
നികരീക്ഷ്ികച്ചു. 

3.8  േകേരള  േലബര്  േകോണ്ട്രാക്ട്  സഹകേരണസംഘം  സംസ്ഥാന  പ്രസികഡന്റികെന്റ  
19.07.2016-െല കേത്ത്    (ഫയല്നം.308/ഡിക.എ1//16/തസവഭവ) 
    ആവശയം നികരസികച്ചു

3.9  കൂത്താട്ടുകുളം  നഗരസഭ  -കോര്ഷികകേേമള/കേന്നുകോലിക  പ്രദ്ര്ശനം-  നടെത്തുന്നത്
സംബന്ധികച്ച് (ഫയല് നം.136/എഫ്.എം.2/2016/തസവഭവ)  

 കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭയികല് 2016 ഓണാേഘാഷേത്താടെനുബന്ധികച്ച്  െസപ്റ്റംബര് 10
മുതല്  18  വെര  കോര്ഷികകേ േമള,  കേന്നുകോലിക പ്രദ്ര്ശനം,  സാംസ്ക്കാരികകേ േഘാഷയാത്ര
എന്നികവ  നടെത്തുന്നതികന്   നഗരസഭയുടെടെ  2016-17   വാര്ഷികകേ   പദ്ധതിക  പ്രകോരം
നഗരസഭയുടെടെ  തനത്  ഫണ്ട്   ഉപേയാഗികക്കുന്നതികന്   അനുമതിക  നല്കുന്നതികന്
തീരുമാനികച്ചു. 

3.10   കുടുംബശ്രീ ഡയറക്ടറുടെടെ 30.04.2016-െല കേത്ത്- തേദ്ദേശസവയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് നടെത്തുന്ന  പരികശീലനം  സംബന്ധികച്ച് 

                                                   (ഫയല് നം.205/ഐ.എ1/2016/തസവഭവ)
തേദ്ദേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നടെത്തുന്ന പരികശീലനങ്ങള്ക്ക് സ്കികല് െട്രയികനികംഗ്
ഏജന്സികയായിക  കുടെംബശ്രീ  യൂണികറ്റുകേളുടെടെ  േയാഗയത  കുടുംബശ്രീ  എക്സികകേയൂട്ടീവ്
ഡയറക്ടര്  വികലയികരുേത്തണ്ടതും   ഏതികനം  പരികശീലനം  നല്കുന്നതികനാണ്  അവയ്ക്ക്
േയാഗയതയുടെണ്ടന്നത്  നികശ്ചയികേക്കണ്ടതുമാണ്.  അത്തരം  പരികശീലനങ്ങള്  തേദ്ദേശ
സവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  പ്രേയാജനെപ്പടുത്തുന്നതികന്  അനുമതിക  നല്കുന്നു.
ആയവ സുേലഖ േസാഫ്ട് െവയറികല് ഉള്െപ്പടുത്തുന്നതികനും അനുമതിക നല്കുന്നു.           

3.11  കുന്നത്തൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - േറാഡ് നികര്മ്മാണം സംബന്ധികച്ച് (ഡിക.എ2)
ആവശയം  നികരസികച്ചു  

3.12  തേദ്ദേശസവയംഭരണ  വകുപ്പ്  ചേീഫ്  എഞ്ചികനീയറുടെടെ  18.08.2016-െല  കേത്ത്-  േറാഡ്
നികര്മ്മാണത്തികന് പ്ലാസ്റ്റികകേ്ഉപേയാഗികക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്

(ഫയല് നം.816291/ഡിക.എ1/2016/തസവഭവ) 
തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് ചേീഫ് എഞ്ചികനീയറുടെടെ ആവശയം അംഗീകേരികച്ചു.  സര്ക്കാര്
ഉത്തരവ്  പുറെപ്പടുവികക്കുന്നതികനായിക  ഇതു  സംബന്ധികച്ച  സാേങ്കേതികകേ  വികവരങ്ങള്
വികശദ്മാക്കിക  വയക്തമായ  ശുപാര്ശ  തേദ്ദേശസവയംഭരണ  ചേീഫ്  എഞ്ചികനീയര്
നല്േകേണ്ടതാണ്.
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3.13 െമാേകേരിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  സുസ്ഥികര  പ്ലാസ്റ്റികകേ്  മാലികനയ  പരികപാലന  പദ്ധതിക  -
ഓണേററികയം സംബന്ധികച്ച്   (ഫയല് നം.293/ഡിക.എ2/2016/തസവഭവ)
സുസ്ഥികര  പ്ലാസ്റ്റികകേ്  മാലികനയ  പരികപാലന  പദ്ധതികയുടെടെ  ഭാഗമായിക  വീടുകേളികല്  നികന്ന്
പ്ലാസ്റ്റികകേ്  േശഖരികക്കുന്നതികന്  പഞ്ചായത്ത്  നികശ്ചികത  ഫീസ്  ഈടൊേക്കണ്ടതാണ്.
ഇപ്രകോരം ലഭികക്കുന്ന തുകേയ്ക്ക് പുറെമ   സ്ത്രീ െതാഴികലാളികകേള്ക്ക് തുടെര്ന്ന് ഓണേററികയം
നല്കുന്നതികന്  അധികകേമായിക േവണ്ടിക വരുന്ന  പ്രസ്തുത തുകേ  പഞ്ചായത്തികെന്റ തനത്
ഫണ്ടികല് നികന്നും നല്കുന്നതികനുള്ള അനുമതിക നല്കുന്നു.

3.14 കുലേശഖരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- പ്ലാസ്റ്റികകേ് മാലികനയ രഹികത പദ്ധതിക
(ഫയല് നം.584/ഡിക.സിക1/2016/തസവഭവ)

ഓണേററികയം  പ്രാേദ്ശികകേമായിക  പഞ്ചായത്തുതെന്ന  നികശ്ചയികേക്കണ്ടതാണ്.  കേയാരിക
ബാഗുകേള്  പഞ്ചായത്ത് െടെണ്ടര് നടെപടെികയികലൂടെടെ വാേങ്ങണ്ടതാണ്.  പയറുടവര്ഗ കൃഷികക്ക്
ഗുണേഭാക്തൃ വികഹികതം ഗുണേഭാക്താക്കളികല് നികന്നു തെന്ന പികരികെച്ചടുേക്കണ്ടതാണ്.

3.15 ശ്രീ.സിക.കൃഷ്ണന്  എം.എല്.എയുടെടെ  20.08.2016-െല  കേത്ത്  -  െപരികേങ്ങാം
ആസ്ഥാനമായിക  അനുവദ്ികച്ച  ആര്ട്സ്  &സയന്സ്  േകോേളജികന്  പ്ലാന്  ഫണ്ട്
ധനസഹായം സംബന്ധികച്ച് (തേദ്ദേശസവയംഭരണ(ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)
ജനറല് പര്പ്പസ് ഫണ്ടികല് നികന്നും  തുകേ അനുവദ്ികക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന്നു.

3.16 േകേരള  മഹികള  സമഖയ  െസാൈസറ്റിക  േസ്റ്ററ്റ്  േപ്രാജക്ട്  ഡയറക്ടറുടെടെ  27.07.2016-െല
കേത്ത് (ത.സവ.ഭ(ഡിക.ഡിക.) വകുപ്പ്)
പാലക്കാടെ്,  മലപ്പുറം  ജികല്ലകേളികല്    തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  നടെത്തുന്ന സ്ത്രീകേളുടെടെയുടം
കുട്ടികകേളുടെടെയുടം  വികദ്യാഭയാസ  പദ്ധതികകേള്  നടെപ്പികലാക്കുന്നതികനുള്ള  അംഗീകൃത
ഏജന്സികയായിക മഹികള സമഖയ െസാൈസറ്റികെയ അംഗീകേരികക്കുവാന് തീരുമാനികച്ചു. 

3.17 യൂൈണറ്റഡ് ഇലക്ട്രികക്കല് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് എം.ഡിക.യുടെടെ അേപക്ഷ് (ഡിക.എ3)
സര്ക്കാര്  ഏജന്സികകേള്  നികര്മ്മികക്കുന്ന   സാധനങ്ങള്   െടെന്ഡര്    കൂടൊെത
തേദ്ദേശസവയം  ഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്   വാങ്ങാവുചന്നതാണ്.  ഈ  വയവസ്ഥ
യുടൈണറ്റഡ് ഇലക്ട്രികക്കല് ഇന്ഡസ്ട്രീസികനും  ബാധകേമാണ്.

3.18  പയ്യന്നൂര്  േബ്ല്ാക്ക്  പഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡന്റികെന്റ  26.08.2016-െല
കേത്ത്(തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക.) വകുപ്പ്)
പ്ലാസ്റ്റികകേ് റീൈസക്ലികംഗ് യൂണികറ്റികെന്റ പ്രവര്ത്തനം തുടെര്ന്നുേപാകുന്നതികന്  ൈഡ്രൈവര്ക്കും
സഹായികക്കും പ്രതികമാസം പത്തു ദ്ികവസെത്ത ദ്ികവസേവതനം ജനറല് പര്പ്പസ് ഗ്രാന്റികല്
നികന്നും നല്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു. 

3.19 എരേഞ്ഞാളിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 17.08.2016-െല കേത്ത്
                                   (തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ2) വകുപ്പ്)
സുസ്ഥികര ശുചേികതവ  പദ്ധതികയികല് പ്ലാസ്റ്റികകേ് േശഖരികച്ച് റീ ൈസക്ലികംഗ് യൂണികറ്റികെലത്തികക്കുന്ന
കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തകേെര മാസത്തികല് 2 ദ്ികവസം 5 േപെര ഏര്െപ്പടുത്തിക ദ്ികവസേവതനം
നല്കുന്നതികന്  ഈ  വര്ഷേത്തയ്ക്ക്  അനുമതിക  നല്കുന്നതികന്  തീരുമാനികച്ചു.   പ്ലാസ്റ്റികകേ്
േശഖരണത്തികന് പഞ്ചായത്ത്  നികശ്ചികത യൂെസര് ഫീ ഈടൊേക്കണ്ടതാണ്.

3.20  കുറ്റയാട്ടൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 21 .08.2016-െല കേത്ത്
(തേദ്ദേശസവയംഭരണ(ഇ.പിക .എ) വകുപ്പ്)

2011-12-െല ടെിക.എച്ചാ ആര്.എസ്.  േബ്ല്ാക്ക് വികഹികതത്തികെല  നീക്കികയികരികപ്പ്  (112131/-  രൂപ)
അംഗന്വാടെിക േപാഷകോഹാര പദ്ധതികക്ക്  2011-12-ല് ലഭികച്ച തുകേ നീക്കികയികരികപ്പ്  (161465/-
രൂപ)  എന്നികവ  2016-17-െല േപാഷകോഹാര വികതരണ പദ്ധതികക്ക് േബ്ല്ാക്ക് വികഹികതമായിക
ഉള്െപ്പടുത്തുന്നതികനുള്ള അനുമതിക നല്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു. 
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3.21 പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടറുടെടെ  െജ1-37630/15/നമ്പര്  06.09.2016  തീയതികയികെല  കേത്ത്
(തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.) വകുപ്പ്)
േകേന്ദ്ര  പഞ്ചായത്തീരാജ്  മന്ത്രാലയത്തികെന്റ  M-Asset  ആപ്ലികേക്കഷന്  വഴിക
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികേലയ്ക്കുശള്ള  ആസ്തികകേളുടെടെ  വികവരങ്ങള്  േശഖരികക്കുന്നതികന്
പഞ്ചായത്തുകേള്ക്ക്  െമാൈബല്  േഫാണ്  വാങ്ങുന്നതികന്  25.05.2016-െല
1774/16/തസവഭവ നമ്പര് ഉത്തരവ് പ്രകോരം  അനുമതിക നല്കേികയികരുന്നു. ടെിക ഉത്തരവികെല
"േബ്രാഡ്ബാന്റ്  കേണക്ഷ്ന്"   എന്നത്  േഭദ്ഗതിക  െചേയ്ത്  പകേരം  പ്രതികമാസം  350/-
രൂപയികല്  കേവികയാത്ത  െമാൈബല്  ഡാറ്റാ  കേണക്ഷ്ന്  എന്ന്  പുതുക്കികയ  ഉത്തരവ്
പുറെപ്പടുവികക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന്നു.

3.22  േകോഴികേക്കാടെ്  പ്രീ -റികക്രൂട്ട്െമന്റ്  െട്രയികനികംഗ്  െസന്റര്  അഡ്മികനികേസ്ട്രറ്ററികെന്റ
(1101/A/PJT-PRTC/2016നമ്പര്)  15.08.2016  തീയതികയികെല  അേപക്ഷ്
തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ്)
അേപക്ഷ്യികെല ആവശയം പരികഗണികേക്കണ്ടതികല്ല എന്ന് തീരുമാനികച്ചു. 

േയാഗം 2.30 ന്  അവസാനികച്ചു.
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07.09.16-  ന് കൂടെികയ േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റിക മീറ്റികംഗികല് പെങ്കേടുത്തവര്

1 . ശ്രീ. പിക.െകേ. േമാഹനന് (േജായികന്റ് െഡവലപ്െമന്റ് കേമ്മീഷണര്)
2. ശ്രീ. െകേ.പിക. സാബു (േജായികന്റ് ഡയറക്ടര് പഞ്ചായത്ത് ഡികപാര്ട്ട്െമന്റ്)
3. ശ്രീ ഷാജിക േജാസഫ് (സിക.റ്റിക.പിക. പ്ലാനികംഗ്)
4. ശ്രീ. ജാഫര്.എ.എം (േജായികന്റ് െസക്രട്ടറിക, ഫികനാന്സ് ഡികപാര്ട്ട്െമന്റ്)
5.  ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണ കുറുടപ്പ് (േജായികന്റ് ഡയറക്ടര്, അര്ബന് അഫേയഴ്സ്) 
6. ശ്രീ. സജികകുമാര് .പിക.ആര്(ചേീഫ് എഞ്ചികനീയര്, തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്)
7. ശ്രീ.സിക.പിക. സുേരഷ് കുമാര് ( എസ്കികകേയട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െകേ.എം)
8. ശ്രീ. ബഷീര് ( ടെീം ലീഡര് ഐ.െകേ.എം)
9. ശ്രീ.  െകേ. രമണന് (സിക.റ്റിക.പിക.)
10. ശ്രീമതിക. മീര എസ് (അണ്ടര് െസക്രട്ടറിക പ്ലാനികംഗ് വകുപ്പ്)
11. ശ്രീമതിക. ലികഷ േമാഹന്.എം.( എ.ഡിക.സിക, സിക.ആര്.ഡിക)
12. ശ്രീ.കേമലാസനന് നായര്. പിക.വിക. ( സിക.പിക.ഒ, എസ്.സിക.ഡിക.ഡിക)
13. ശ്രീ.എച്ച്. ഷാജിക (കേമ്മയൂണികേക്കഷന് െസ്പഷയലികസ്റ്റ്, തേദ്ദേശമികത്രം 

                          (െകേ.എല്.ജിക.എസ്.ഡിക.പിക)
14. േഡാ. െകേ. വാസുകേിക (എക്സികകേയട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചേികതവ മികഷന്)
15. ശ്രീ. എസ്. ദ്ികവാകേരന് പികള്ള (എസ്.പിക.എ.ഒ)
16.  ശ്രീമതിക. എന് പ്രസന്ന കുമാരിക (ചേീഫ്, ഡിക.പിക.ഡിക. േസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനികംഗ് േബാര്ഡ്
17. ശ്രീ.ടെിക.െകേ. േസാമന് (എ.എസ്. ഫികനാന്സ്)
18. ശ്രീ. പിക.പിക. ബാലന് ( ഡയറക്ടര്, കേികല)
19. ശ്രീ. എ.െകേ.േമാഹനകുമാര് (േജായികന്റ്  െസക്രട്ടറിക,  തേദ്ദേശസവയംഭരണ  വകുപ്പ്)
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