
വികേകേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റിക 
07.09.2016-ന് കൂടുന്ന മീറ്റികംഗ്  അജണ

സമയം  -  ഉച്ചക്ക്  12 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   കേണമ്പ്ര  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം. 368/ഡിക.എ.2/16/തസവഭവ)

പാലക്കാടെ് ജികല്ലയികെല കേണമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെന്റെ  2016-17  വാര്ഷികകേ പദ്ധതികയികല് ഉളെപ്പടുത്തിക എസ്.സിക യുടവജനങ്ങളക്ക് ബാന്റെ്
െസറ്റ്,  െചേണ  തുടെങ്ങികയ  വാേദ്യോപകേരണങ്ങള,  േസ്പാര്ട്സ്  കേികറ്റ്  എന്നികവ  വാങ്ങിക  നല്കുന്നതികനുള്ള  മാര്ഗ്ഗനികര്േദ്ദേശങ്ങള
ലഭയേമാക്കുന്നതികനും,  2015-16  വര്ഷം  നടെപ്പികലാക്കികയതും  2016-17  സ്പികല്  ഓവറായിക  തുടെരുന്നതികന്  തീരുമാനികച്ചികട്ടുള്ളതുമായ  എസ്.സിക
വികഭാഗങ്ങളികല്െപ്പടുന്ന ഡികഗ്രിക േകോഴ്സ്  െചേയ്യുന്ന വികദ്യോര്ത്ഥികകേളക്ക് ലാപ്പ്േടൊപ്പ് വാങ്ങുന്നതികന് അനുമതിക നല്കേണെമന്നും പഞ്ചായത്ത്
അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നു.

3.2   മൂന്നാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം. 387/ഡിക.എ.2/16/തസവഭവ) 

ഐ.ടെിക വികദ്യോഭയോസവുമായിക ബന്ധപ്പെപ്പട്ടവര്ക്ക് ലാപ്പ്േടൊപ്പ്,  ഉന്നത വികദ്യോഭയോസത്തികനായിക ധനസഹായം, വികവാഹ ധനസഹായം, ൈഹസ്കൂള
വികദ്യോര്ത്ഥികകേളക്ക്  ൈസക്കികള  എന്നികങ്ങെന   നികലവികല്  എസ്.സിക  വികഭാഗത്തികന്  നല്കിക  വരുന്ന  ആനുകൂലയേങ്ങള  സമാനമായ  ജീവികത
നികലവാരത്തികലും  സാമ്പത്തികകേ  നികലയികലും  ജീവികക്കുന്ന  മറ്റ്  വികഭാഗങ്ങളക്കും  ലഭയേമാക്കുന്നതികനുള്ള  അനുമതികയാണ്  പഞ്ചായത്ത്
അഭയേര്ത്ഥികച്ചികട്ടുള്ളത്.

3.3  ഒതുക്കങ്ങല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   ഡിക .എ.2

ഒതുക്കങ്ങല്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതിക  2016-17  -ല്  ഉളെപ്പടുത്തികയ   'പച്ചക്കറിക  കൃഷിക  െടെറസ്സികലും  മുറ്റത്തും'  എന്ന  േപ്രത്യാജക്ട്
നടെപ്പികലാക്കുന്നതികെന്റെ  ഭാഗമായിക മണ്പാത്ര നികര്മ്മാണ െതാഴികലാളികകേളായ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങല് നികന്നും ഗ്രൂപ്പുകേള രൂപീകേരികച്ച് അവരികല്
നികന്നും െടെണര് കൂടൊെത 10 ഇഞ്ച് വലികപ്പത്തികലുള്ള ചേട്ടികകേള 50% സബ്സികഡികേയാെടെ 70/- രൂപ (35 + ഗുണേഭാക്തൃ വികഹികതം 35)  നികരക്കികല്
േനരികട്ട് വാങ്ങിക വികതരണം െചേയ്യുന്നതികനുള്ള അനുമതികയാണ് പഞ്ചായത്ത് അഭയേര്ത്ഥികച്ചികട്ടുള്ളത്.

3.4  കേടെമക്കുടെിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം.378/ഡിക.ഡിക.2/16/തസവഭവ)

വാസേയാഗയേമല്ലാത്ത  സുരക്ഷികതമല്ലാത്ത  പണികപൂര്ത്തീകേരികക്കാത്ത  ഭവനങ്ങളികല്  കേഴികയുടന്ന  പട്ടികകേജാതിക  വികഭാഗത്തികല്െപ്പട്ടവര്ക്ക്   നികലവികെല
സബ്സികഡിക  തുകേയികല്  നികന്നും  മുന്കോലങ്ങളികല്  നല്കേികയ  തുകേ  കുറച്ചും,  പൂര്ത്തികയാക്കാനുള്ള  പ്രത്യവൃത്തികകേളുടെടെ  എസ്റ്റികേമറ്റ്  എടുത്ത്
സബ്സികഡിക അനുവദ്ികച്ചും വാസേയാഗയേമായ ഭവനങ്ങളാക്കിക  മാറ്റുന്നതികനുള്ള പദ്ധതികയ്ക്ക് അനുമതിക നല്കണെമന്ന് പഞ്ചായത്ത് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നു
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3.5  പുരറത്തൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം.308/ഡിക.എ.2/16/തസവഭവ)

െപാതുവികഭാഗം   ബിക.പിക.എല്  കുടുംബങ്ങളികെല  8,  9,  10  ക്ലാസ്സുകേളികെല  കുട്ടികകേളക്ക്  തനതു  ഫണ്  ഉപേയാഗികച്ച്  ൈസക്കികള  വാങ്ങിക
നല്കുന്നതികന് പ്രത്യേതയേകേ അനുമതിക നല്കണെമന്ന് പഞ്ചായത്ത് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നു

3.6  ജികല്ലാ േകേരേളാത്സവം  (ഫയല്നം.28/എഫ്.എം.2/16/തസവഭവ)

എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര് ജികല്ലാ േകേരേളാത്സവം 2015 സംഘടെികപ്പികക്കുന്നതികനായിക യുടവജനേക്ഷമ േബാര്ഡികല് നികന്നും അനുവദ്ികച്ച 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും,
അതാത്   ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്തികെന്റെ  തനതു ഫണികല് നികന്നും അനുവദ്ികച്ച  2  ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും പുരറേമ അധികകേ തുകേ െചേലവാകുകേയുടണായിക.
ഇത്തരത്തികല് ഉണായതികെന തുടെര്ന്ന് േകേരേളാത്സവം സംഘടെികപ്പികക്കുന്നതികന് െചേലവാക്കാവുന്ന ധനവികനികേയാഗം സംബന്ധപ്പികച്ച് വയേക്തമായ
ഒരു മാര്ഗ്ഗ നികര്േദ്ദേശം പുരറെപ്പടുവികക്കണെമന്ന് തീരുമാനികക്കുകേയുടം, ഇക്കാരയേം സിക.സിക.യുടെടെ പരികഗണനയ്ക്ക് സമര്പ്പികക്കുകേയുടം െചേയ്യുന്നു.

3.7 േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം.404/പിക .എസ്2/16/തസവഭവ)

(I)     2015-16 വാര്ഷികകേ പദ്ധതികയികല് ഉളെപ്പട്ടതും ആ വര്ഷം പൂര്ത്തീകേരികക്കാന് ബാക്കികയുടള്ളതുമായ പദ്ധതികകേളക്കുള്ള തുകേ ഓപ്പണികംഗ്
ബാലന്സായിക   കേണക്കാക്കിക   പദ്ധതികകേള  തയ്യാറാക്കുന്നതികന്  അനുമതിക  നല്കേണെമന്ന്  േകേരള  േബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്ത്
അേസാസികേയഷന് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നു.

(ii)    മാലികനയേ നികര്മ്മാര്ജ്ജനത്തികന് 10% തുകേ മാറ്റിക വയ്ക്കണെമന്ന തീരുമാനത്തികന്  േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകേളക്ക് ഇളവ് അനുവദ്ികക്കണെമന്ന്   
േകേരള േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് അേസാസികേയഷന് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നു.

(iii)   പിക.എം.എ.ൈവ. ഭവന നികര്മ്മാണ പദ്ധതികയികല് ധനസഹായം അനുവദ്ികക്കുന്നതികനുള്ള ഭൗതികകേ ലക്ഷയേേത്തക്കാള കുറവാണ്
എസ്.ഇ.സിക.സിക  ലികസ്റ്റികെല അർഹരായ ഗുണേഭാക്താക്കളുടെടെ എണ്ണമെമങ്കികല്, എസ്.ഇ.സിക.സിക  ലികസ്റ്റികലുള്ള അർഹതയുടള്ളവരുെടെ എണ്ണമം
എത്രയാേണാ അത് ഭൗതികകേ ലക്ഷയേമാക്കിക കേണക്കാക്കിക തുകേ വകേയികരുത്താന് അനുമതിക നല്കേണെമന്നും,  പിക.എം.എ.ൈവ. ഭവന
നികര്മ്മാണത്തികന് ജനറല് വികഭാഗത്തികനായിക വീടെ് അനുവദ്ികക്കുന്നതികന് തീരുമാനമുണാകേണെമന്നും േകേരള േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
അേസാസികേയഷന് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നു.

(iv)   ഡിക.പിക.സിക.യികേലയ്ക്ക് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രത്യസികഡന്റുമാരുെടെ പ്രത്യാതികനികധയേം ഉറപ്പാക്കുന്നതികനുള്ള തീരുമാനമുണാകേണെമന്ന് േകേരള    േബ്ലാക്ക്
       പഞ്ചായത്ത് അേസാസികേയഷന് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നു.

3.8  േകേരള  േലബര്  േകോണ്ട്രാക്ട്  സഹകേരണസംഘം  സംസ്ഥാന  പ്രത്യസികഡന്റെികെന്റെ  19.07.2016-െല  കേത്ത്
(ഫയല്നം.308/ഡിക.എ 1//16/തസവഭവ)

േകേരളത്തികെല സഹകേരണ സ്ഥാപനങ്ങെള േപ്രത്യാത്സാഹികപ്പികക്കുന്നതികെന്റെ ഭാഗമായിക 13.11.1997-െല സ.ഉ.(എം.എസ്)135/97/co.op പ്രത്യകോരം സഹകേരണ
വകുപ്പ് മുന്ഗണനാ  ആനുകൂലയേങ്ങള േലബര് േകോണ്ട്രാക്ട്  സഹകേരണ സംഘങ്ങളക്ക് അനുവദ്ികച്ചികട്ടുണ്. ടെിക ഉത്തരവ് പ്രത്യകോരം  േലബര് േകോണ്ട്രാക്ട്
സഹകേരണ സംഘങ്ങള പെങ്കടുക്കുന്ന  െടെണറുകേളികല്  സംഘേത്തക്കാളുടം കുറഞ്ഞ നികരക്കികല് സവകോരയേ കേരാറുകോര് കേവാട്ട് െചേയ്താല് അതികെനക്കാള
10%  കൂടെികയ   നികരക്കികല്  പ്രത്യവൃത്തിക  ഏറ്റെറ്റടുക്കാന്  തയ്യാറാേണാ  എന്ന്  േലബര്  േകോണ്ട്രാക്ട്  സഹകേരണ  സംഘങ്ങേളാടെ്  െനേഗാസികേയഷന്
േചോദ്ികക്കണെമന്ന വയേവസ്ഥയുടണ്.  ടെിക  വയേവസ്ഥ 04.08.2013-െല 3497/DP1/2003/തസവഭവ നമ്പര്  സര്ക്കുലര് പ്രത്യകോരം  ഒഴികവാക്കുകേയുടണായിക. പ്രത്യസ്തുത
സര്ക്കുലര് റദ്ദു െചേയ്യാനും അതുവഴിക േലബര് േകോണ്ട്രാക്ട് സഹകേരണ സംഘങ്ങളക്ക് 13.11.1997-െല സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പ്രത്യകോരം െടെണര് സമയത്ത്
ലഭികക്കുന്ന ആനുകൂലയേങ്ങള പുരനഃസ്ഥാപികക്കണെമന്നതുമാണ് ആവശയേം.
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3.9 കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭ (ഫയല് നം.136/എഫ്.എം.2/2016/തസവഭവ) 

കൂത്താട്ടുകുളം  നഗരസഭയികല്  2016  ഓണാേഘാഷേത്താടെനുബന്ധപ്പികച്ച്   െസപ്റ്റംബര്  10  മുതല്  18  വെര   കോര്ഷികകേ േമള,  കേന്നുകോലിക
പ്രത്യദ്ര്ശനം,  സാംസ്ക്കാരികകേ േഘാഷയാത്ര എന്നികവ നടെത്തുന്നതികന്  നഗരസഭയുടെടെ  2016-17  വാര്ഷികകേ  പദ്ധതിക പ്രത്യകോരം നഗരസഭയുടെടെ
തനത് ഫണ്  ഉപേയാഗികച്ച്  അനുമതിക നല്കേണെമന്ന് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നു.

3.10 കുടുംബശ്രീ ഡയറക്ടറുെടെ 30.04.2016-െല കേത്ത് (ഫയല് നം.205/ഐ.എ 1/2016/തസവഭവ)

തേദ്ദേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള  നടെത്തുന്ന  പദ്ധതികകേളുടെടെ  പരികശീലന  ഏറ്റജന്സികയായിക   കുടുംബശ്രീ  സമര്പ്പികച്ചികട്ടുള്ള   38  സ്കികല്
െട്രയികനികംഗ്  ഏറ്റജന്സികകേെള  പരികഗണികച്ച് സുേലഖ േസാഫ്റ്റ് െവയറികല് ഉളെപ്പടുത്തുന്നതികന്  അനുമതിക നല്കേണെമന്നതാണ് ആവശയേം,

3. 11  കുന്നത്തൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (ഡിക.എ 2)

 കുന്നത്തൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെന്റെ ഐവര്കോല നടുവികല്  7ാാം  വാര്ഡികല്  പനംകുഴിക  ഭാഗത്ത്  സ്ഥികര താമസമുള്ള  6  നികര്ദ്ധനരായ
പട്ടികകേജാതിക  കുടുംബങ്ങളക്ക്  ഏറ്റകേ ആശ്രയം  വാഹന ഗതാഗത േയാഗയേമല്ലാത്ത േകോേട്ടകുന്നത്ത്-പനംകുഴിക   േറാഡാണ്.  2016-17  ല്
ലഭയേമായ പദ്ധതിക വികഹികതം  അനുസരികച്ച് പട്ടികകേജാതിക കുടുംബങ്ങളക്ക്  േറാഡ് നികര്മ്മികക്കുന്നതികന്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല്  തനത് ഫേണാ മറ്റ്
ഏറ്റെതങ്കികലും തരത്തികലുള്ള ഫേണാ ലഭയേമല്ല. പട്ടികകേജാതിക കുടുംബങ്ങളുടെടെ  എണ്ണമം 10 ഇല്ലാത്തതുെകോണ് ആറ് പട്ടികകേജാതിക കുടുംബം ഉള്ളത്
100%വും  പട്ടികകേ ജാതിക  വികഭാഗക്കാര്  മാത്രമായതുെകോണ്ടും എസ്.സിക.പിക  ഫണ്  ഉപേയാഗികച്ച്  േറാഡ് നികര്മ്മികക്കുന്നതികനുള്ള അേപക്ഷ
പ്രത്യേതയേകേ േകേസായിക  പരികഗണികച്ച് അനുമതിക നല്കേണെമന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നത്.

3. 12  തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് ചേീഫ് എഞ്ചികനീയറുെടെ 18.08.2016-െല കേത്ത് (ഫയല് നം.816291/ഡിക.എ 1/2016/തസവഭവ)

 തേദ്ദേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികെല  േറാഡ്  ടൊറികംഗ്  പ്രത്യവൃത്തികകേളികല്  10% പ്രത്യവൃത്തികകേളികല്  ടൊറികേനാെടൊപ്പം shredded plastic   കൂടെിക
ഉപേയാഗികക്കുന്നതികന്   അനുമതിക  നല്കേികയികട്ടുള്ളതാണ്.  സാേങ്കതികകേമായിക   50  ൈമേക്രാണികന്  മുകേളികലുള്ളതും  താെഴയുടള്ളതും  ഒേര
സവഭാവത്തികലാണ്  ഉരുകുന്നെതന്നും,   ൈസസ്  വയേതയോസം   ഇല്ലാെത  തെന്ന   ഉപേയാഗികക്കുന്നതുെകോണ്  തകേരാെറാന്നുമികല്ല,
എന്നതുെകോണ്ടും  I  RC  Specification    പ്രത്യകോരമല്ലാത്ത   dust   ഉപേയാഗികച്ച്   ടൊര്  െചേയ്യുന്നതുെകോണ്   ഓഡികറ്റ്  തടെസ്സത്തികന്
സാധയേതയുടള്ളതുെകോണ്ടും  size  വയേതയോസം ഇല്ലാെത തെന്ന  shredded plastic     ഉപേയാഗികക്കുന്നതികന്  അനുമതിക നല്കേണെമന്നാണ്
ചേീഫ് എഞ്ചികനീയര് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നത്.

3. 13  െമാേകേരിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  (ഫയല് നം.293/ഡിക.എ 2/2016/തസവഭവ)

തേദ്ദേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപനത്തികെന്റെ   പ്രത്യധാന  ചുമതലകേളികല്െപ്പടുന്നതും  മാലികനയേ  നികര്മ്മാര്ജ്ജനത്തികല്  വികശികഷയേ  പാസ്റ്റികകേ്  മാലികനയേ
നികര്മ്മാര്ജ്ജനത്തികല് മാതൃകോപരമായുടം വികജയകേരമായുടം നടെപ്പികലാക്കിക വരുന്ന ടെിക പഞ്ചായത്തികെന്റെ സുസ്ഥികര പ്ലാസ്റ്റികകേ് മാലികനയേ പരികപാലന
പദ്ധതികയികെല  സ്ത്രീ െതാഴികലാളികകേളക്ക് തുടെര്ന്ന് ഓണേററികയം നല്കുന്നതികനുള്ള നികര്േദ്ദേശം ലഭികക്കുന്നതികന് അനുമതികയാണ്  പഞ്ചായത്ത്
അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നത്.
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3.14 കുലേശഖരപുരരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  (ഫയല് നം.584/ഡിക.സിക1/2016/തസവഭവ)

കുലേശഖരപുരരം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെന  പ്ലാസ്റ്റികകേ മാലികനയേ രഹികതമാകുന്നതികന് പ്രത്യകൃതികശുദ്ധിക എന്ന േപരികല് േപ്രത്യാജക്ട് ഏറ്റെറ്റടുക്കുന്നതികന്
പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമികതിക  തീരുമാനികച്ചികട്ടുണ്.   പ്ലാസ്റ്റികകേ്   മാലികനയേം   ഓേരാ  വാര്ഡികലും   േശഖരികക്കുന്നതികേലയ്ക്ക്  തുകേ  ഓണേററികയം
നല്േകേണതായുടം ഇതികേലയ്ക്കായിക  പ്രത്യേതയേകേ കേയോരിക ബാഗുകേള വാങ്ങികച്ചു നല്േകേണതായുടമുണ്. 
പഞ്ചായത്ത്  അഭികമുഖീകേരികക്കുന്ന  പ്രത്യധാന  സാമൂഹയേ  വികപത്തായ  പ്ലാസ്റ്റികകേ്   മാലികനയേം  നികര്മ്മാര്ജ്ജനം  െചേയ്യുന്നതികന്   പഞ്ചായത്ത്
ഉേദ്ദേശികക്കുന്നതികനാല്  11.01.2016-െല  സ.ഉ.(എം.എസ്)നമ്പര്4/2016/തസവഭവ   ഉത്തരവ്  പ്രത്യകോരം  പദ്ധതിക  മാര്ഗ  നികര്േദ്ദേശങ്ങളികല്
കുടുംബശ്രീ  അംഗങ്ങളക്ക്   ഓണേററികയം  നല്കുന്നതികനും   കേയോരികബാഗ്  നല്കുന്നതികനും   നികരക്കുകേള  നികശ്ചയികച്ചികട്ടികല്ലാത്തതികനാല്
പഞ്ചായത്തികെന്റെ    ടെിക   േപ്രത്യാജക്ടികന്  അനുമതിക  നല്കുന്നതികനാവശയേമായ  നടെപടെിക  സവീകേരികക്കുന്നതികന്  പഞ്ചായത്ത്  സര്ക്കാരികേനാടെ്
അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നു.
     ഓണാട്ടുകേരയികല്െപ്പട്ട  കുലേശഖരപുരരം  പഞ്ചായത്തികല്  പയറുവര്ഗ്ഗ  കൃഷിക  നടെത്തുന്നതികെന്റെ  ഭാഗമായിക   പഞ്ചായത്തികെല
േകേരഗ്രാമസര്േവ പ്രത്യകോരം  കേണക്കാക്കികയ 90,000 െതങ്ങുകേളക്ക് 100 ഗ്രാം പയര് വികത്തു വീതം നല്കേിക  െതങ്ങുകേളുടെടെ  തടെത്തികല് വികതച്ച്
പയറുല്പാദ്നവും  ൈജവവള  ഉല്പാദ്നവും  നടെത്തിക  മണ്ണമികെന്റെ   ൈജവ  സമ്പത്ത്   വര്ദ്ധികപ്പികക്കാന്  ശ്രമികക്കുകേയാെണന്നും  ഇതികേലയ്ക്ക്
ജനകേീയാസൂത്രണ പദ്ധതികയികല് 7,25,000 രൂപ വകേയികരുത്തികയികരികക്കുകേയാെണന്നും പഞ്ചായത്ത് അറികയികച്ചികരികക്കുന്നു.  
      ജനകേീയാസൂത്രണ  പദ്ധതിക  മാര്ഗേരഖപ്രത്യകോരം   75%  പദ്ധതിക  വികഹികതവും,  25%  ഗുണേഭാക്തൃ  വികഹികതവുമാണ്.  9243
ഗുണേഭാക്താക്കളികല് നികന്ന് ഗുണേഭാക്തൃ വികഹികതം േശഖരികക്കാന് ബുദ്ധികമുട്ടുള്ളതികനാല്  കോര്ഷികകേ വികകേസന കേര്ഷകേേക്ഷമ വകുപ്പികല് നികന്നും
ൈജവ  പഞ്ചായത്തികനു  ലഭികച്ച  അവാര്ഡ്  തുകേയികല്   നികന്നും   ഗുണേഭാക്തൃ  വികഹികതം  െചേലവഴികക്കാനും  അനുമതിക  നല്കേണെമന്ന്
പഞ്ചായത്ത് അേപക്ഷികക്കുന്നു. 

3.15 ശ്രീ.സിക.കൃഷ്ണന് എം.എല്.എയുടെടെ 20.08.2016-െല കേത്ത് - െപരികേങ്ങാം   ആസ്ഥാനമായിക അനുവദ്ികച്ച ആര്ട്സ് &സയന്സ്
േകോേളജികന് പ്ലാന് ഫണ് ധനസഹായം സംബന്ധപ്പികച്ച് (ഡിക.ബിക)

25.08.2016  നു നടെന്ന  േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റിക േയാഗത്തികല് അജണയ്ക്കു പുരറെമയായിക  (OA)  ആയിക ഈ വികഷയത്തികേന്മേല് തീരുമാനം
മാറ്റിക  വച്ചികരുന്നു.  േകോേളജ്  പ്രത്യവര്ത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതികന്   ഫണ്  ലഭയേത  അനികവാരയേമായതികനാല്  ഇക്കാരയേം   പരികേശാധികക്കുന്നതികന്
സമര്പ്പികക്കുന്നു.

3.16 േകേരള മഹികള സമഖയേ െസാൈസറ്റിക േസ്റ്ററ്റ് േപ്രത്യാജക്ട് ഡയറക്ടറുെടെ 27.07.2016-െല കേത്ത് (ത.സവ.ഭ(ഡിക.ഡിക.) വകുപ്പ്)

േകേരള മഹികള സമഖയേ െസാൈസറ്റിക േകേരള വികദ്യോഭയോസ വകുപ്പികെന്റെ കേീഴികല് പ്രത്യവര്ത്തികക്കുന്ന  ഒരു പദ്ധതികയാണ്.  സ്ത്രീകേളക്കും കുട്ടികകേളക്കും
േവണിക  വികദ്യോഭയോസത്തികലൂടെടെ  ശാക്തീകേരണം എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതികയുടെടെ  ലക്ഷയേം.  േകേരളത്തികല്  8  ജികല്ലകേളികല് െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
േബ്ലാക്കുകേളികല് മഹികള സമഖയേ പദ്ധതിക വഴിക പ്രത്യവര്ത്തനം നടെത്തുന്നു പ്രത്യസ്തുത െസാൈസറ്റികയുടെടെ, സ്ത്രീകേളുടെടെയുടം, കുട്ടികകേളുടെടെയുടം  േമഖലയികലും
േഗാത്രവര്ഗ്ഗ  വികഭാഗത്തികേനാെടൊപ്പവുമുള്ള  പ്രത്യവര്ത്തനം  പരികഗണികച്ച്,   സര്ക്കാര്  തേദ്ദേശസവയംഭരണ  വകുപ്പു  വഴിക  നടെപ്പികലാക്കിക  വരുന്ന
സ്ത്രീകേളക്കുള്ള  പദ്ധതികകേള  നടെപ്പികലാക്കുന്നതികനുള്ള  ഏറ്റജന്സികയായിക  പരികഗണികച്ച്   മഹികള  സമഖയേ   െസാൈസറ്റികയുടെടെ   ൈവദ്ഗ്ദ്ധ്യേം
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നതികന് നടെപടെിക സവീകേരികക്കണെമന്നതാണ് അേപക്ഷ.
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3.17 യൂണൈണറ്റഡ് ഇലക്ട്രികക്കല് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് എം.ഡിക.യുടെടെ അേപക്ഷ (ഡിക.എ 3)

25.08.2016 നു നടെന്ന  േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റിക േയാഗത്തികല്  ഇതു സംബന്ധപ്പികച്ച തീരുമാനം മാറ്റിക വച്ചികരുന്നു.
തേദ്ദേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളക്കാവശയേമായ  െതരുവുവികളക്കുകേളുടെടെ  വികതരണവും,  പരികപാലനവും,  െകേല്േട്രാണ്,  യുടൈണറ്റഡ്
ഇലക്ട്രികക്കല്സ്, ക്രൂസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളക്കായിക അനുവദ്ികച്ചു നല്കേികയികരുന്നു.
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  തീരുമാനികച്ചു.  ഈ  തീരുമാനം  കേമ്പനികയുടെടെ  നികലനികല്പികെന  ബാധികക്കുെമന്നതികനാല്   പ്രത്യസ്തുത
തീരുമാനം പുരനഃപരികേശാധികക്കണെമന്നും  നികലവികലുണായികരുന്ന ഉത്തരവുകേള നികലനികര്ത്തണെമന്നും യുടൈണറ്റഡ് ഇലക്ട്രികക്സികെന്റെ എം.ഡിക.
അഭയേര്ത്ഥികച്ചികരികക്കുന്നു.
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