
വികേകേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റിക 
13. 10.2016-ന് കൂടുന്ന മീറ്റികംഗ്  അജണ

സമയം  -  ഉച്ചയ്ക്ക്േശേഷം 3 മണികക്ക്
സ്ഥലം. ബഹ.തേദ്ദേശേസവയംഭരണ 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   െകോട്ടികയൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം. 320/ഡിക.എ.1/16/തസവഭവ)

2015-16 വര്ഷത്തികല് പദ്ധതിക നികര്വഹണ നടെപടെികകേള സവീകേരികച്ചതും 2016-17 വര്ഷത്തികല് സ്പികല്ഓവര് ആയിക തുടെരുന്നതികന്  പഞ്ചായത്ത്
കേമ്മികറ്റിക തീരുമാനികച്ചികട്ടുള്ളതുമായ ഭവന നവീകേരണം എന്ന േപ്രത്യാജക്ട്  ട്രാന്സ്ഫര് െചേയ്യുന്ന പ്രത്യക്രികയയികല് വന്ന പികഴവ്  (അറികയാെത  reject
ബട്ടണ് അമര്ത്തികയത്) തികരുത്തിക  സ്പികല്ഓവറായിക  തുടെരുന്നതികന് ആവശേയേമായ നടെപടെികകേള  സവീകേരികക്കുന്നതികന് േവണികയുടള്ള സൗകേരയേം
സുലേലഖ േസാഫ്ട് െവയറികല്  െചേയ്യുന്നതികനുള്ള അനുമതികയാണ് പഞ്ചായത്ത് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നത്.

3.2   മാേവലികക്കര നഗരസഭ െസക്രട്ടറികയുടെടെ എ 3-2128/96 നമ്പര് തീയതിക ,31.05.2016-െല കേത്ത്
                                                                                    ( ഫയല്നം. 131/ഇ.യൂ.3/16/തസവഭവ) 

നഗരസഭയുടെടെ   സാമ്പത്തികകേ  പരാധീനത  കേണക്കികെലടുത്ത്   നഗരസഭയ്ക്ക്   അനുവദികക്കാനുള്ള  െപന്ഷന്  അേലാട്ട്െമന്റെ്  തുകേയായ
(2010-11 മുതല് 2015-16 വെര) 3,18,98,346/- രൂപ (മൂന്നു േകോടെിക പതികെനട്ടു ലക്ഷത്തിക  െതാണ്ണൂറ്റികെയട്ടായികരത്തിക മൂന്നൂറ്റിക നാല്പത്തികയാറു രൂപ
മാത്രം  അടെികയന്തികരമായിക  അനുവദികക്കണെമന്നതാണ് അേപക്ഷ.

3.3 െചോക്ലിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  സമ്പൂര്ണ്ണ നികയമ സാക്ഷരത പഞ്ചായത്താക്കിക മാറ്റുന്നതികനുള്ള െചേലവ് സംബന്ധികച്ച്
                                                                  ( ഫയല് നം.179/എഫ്.എം.2/2016/തസവഭവ)

െചോക്ലിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  സമ്പൂര്ണ്ണ നികയമ സാക്ഷരത പഞ്ചായത്താക്കിക മാറ്റുന്നതികേനാടെനുബന്ധികച്ചുള്ള പ്രത്യവര്ത്തനങ്ങളക്ക് ഒരു ലക്ഷം
രൂപ  പഞ്ചായത്തികെന്റെ തനത് ഫണികല് നികന്ന് െചേലവഴികക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കേണെമന്നാണ് അഭയേര്ത്ഥികക്കുന്നത്.

3.4  ഗുരുവായൂര് നഗരസഭ -  മഴെപ്പാലികമ, കേികണര്  റീ -ചോര്ജികംഗ് പദ്ധതിക എ.പിക .എല്. വികഭാഗങ്ങളക്കൂ കൂടെിക  ബാധകേമാക്കുന്നത്
               സംബന്ധികച്ച്  ((നടെപടെിക :തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്)

ഗുരുവായൂര്  നഗരസഭയികല്  "മഴെപ്പാലികമ"  എന്ന  ഭൂജല  പരികേപാഷണ  പരികപാടെിക,  കേികണര്  റീചോര്ജികംഗ്  പദ്ധതികയുടമായിക  ബന്ധെപ്പട്ട
സബ്സികഡിക  അനുവദികക്കുന്ന  ഉത്തരവികല്   എ.പിക.എല്  വികഭാഗത്തികനുകൂടെിക   ബാധകേമാക്കികെക്കാണ്  സ്പഷ്ടീകേരണം  നല്കേണെമന്നതാണ്
അേപക്ഷ.
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3.5  ആന്തൂര് നഗരസഭ  - പദ്ധതിക നികര്വഹണം സംബന്ധികച്ച് (ഫയല് നം. 446/ഡിക.സിക.3/2016/തസവഭവ)

2015-16  സാമ്പത്തികകേ  വര്ഷം  ൈകേമാറികയ  42  പദ്ധതികകേളുടെടെ   നികര്വഹണം  സംബന്ധികച്ച്  പരികേശോധികച്ചതികെന്റെ   അടെികസ്ഥാനത്തികല്
തളികപ്പറമ്പ് നഗരസഭ ആന്തൂര് നഗരസഭയ്ക്ക് ജനറല്  വികഭാഗത്തികല് 574554 രൂപയുടം  എസ്.സിക.പിക. ഇനത്തികല്  6705668 രൂപയുടം  േനാണ്
േറാഡ്  ഇനത്തികല്   3536444  രൂപയുടം   ൈകേമാേറണതാെണന്നുള്ള  നഗരകോരയേ  ഡയറക്ടറുെടെ  ശുപാര്ശേയികേന്മേലുള്ള  അനുമതികയാണ്
േകോഓര്ഡികേനഷന്  കേമ്മികറ്റികയുടെടെ  പരികഗണനയ്ക്കായിക നല്കേികയികരികക്കുന്നത്.

3.6   വികശോലെകോച്ചിക  വികകേസന  അേതാറികറ്റിക  െസക്രട്ടറികയുടെടെ  4939/എഫ്.ബിക.1/83/GC.DA  നമ്പര്  തീയതിക  30.07.2016-െല
അേപക്ഷ  തേദ്ദേശേസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള  കുടെികശ്ശികകേ  വരുത്തികയികട്ടുള്ള  അംശോദായ  തുകേ  സര്ക്കാര്  ഗ്രാന്റെികല്  നികന്നും
പികടെികച്ച്  അേതാറികറ്റികയികല് അടെവാക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച് (ഫയല്നം.149/ഐ.എ 3/16/തസവഭവ)

വികശോലെകോച്ചിക  വികകേസന  അേതാറികറ്റികയുടെടെ   അധികകോര  പരികധികയികല്  വരുന്ന  വികവികധ  തേദ്ദേശേസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള
(22  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേള,  9  മുനികസികപ്പാലികറ്റികകേള,  െകോച്ചിക  േകോര്പ്പേറഷന്)  നല്കുവാനുള്ള അംശോദായ കുടെികശ്ശികകേ  ടെിക  സ്ഥാപനങ്ങളക്കു
നല്കുന്ന  സര്ക്കാര്  ഗ്രാന്റെികല്  നികന്നും   പികടെികച്ച്  അേതാറികറ്റികക്ക്  നല്കുവാന്   നടെപടെിക  സവീകേരികക്കണെമന്നും  കൂടൊെത,  അേതാറികറ്റികയുടെടെ
ജേനാപകോരപ്രത്യദമായ വികവികധ വികകേസന പ്രത്യവര്ത്തനങ്ങള പരികഗണികച്ചും  ആയതികേലയ്ക്കായിക  അേതാറികറ്റികയുടെടെ പരികമികതമായ തനത്  ഫണ്
മാത്രമാണ് െചേലവഴികക്കുന്നെതന്ന വസ്തുത പരികഗണികച്ചും  അേതാറികറ്റിക  സര്ക്കാരികന്  നല്കുവാനുള്ള ഗയോരണിക കേമ്മീഷന് തുകേ  സര്ക്കാര്
ഉത്തരവ്  (എം.എസ്)962/92/ഫികന്  തീയതിക   18.11.1992-െല   വയേവസ്ഥകേളനുസരികച്ച്   പലികശേ  സഹികതം   ഒഴികവാക്കുകേേയാ  ആയത്
ജിക.സിക.ഡിക.എ-യ്ക്ക് തേദ്ദേശേസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികല് നികന്ന് ലഭികക്കാനുള്ള അംശോദായ ഇനത്തികലുള്ള തുകേയികല് വകേയികരുത്തികെക്കാണ്ടുള്ള
ഉത്തരേവാ ഉണാകേണെമന്നാണ് അേപക്ഷികച്ചികരികക്കുന്നത്.

3.7 മണ്ണേഞ്ചരിക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - പട്ടികകേജാതിക വികദയോര്ത്ഥികകേളക്ക് പഠനമുറിക -  സംബന്ധികച്ച്
                                                                                   ( ഫയല്നം.333/ഡിക.എ 1/2016/തസവഭവ)                 

മണ്ണേഞ്ചരിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെന്റെ  2016-17  സാമ്പത്തികകേ വര്ഷെത്ത  സ്പികല്ഓവര് പദ്ധതികയികല്  ഉളെപ്പട്ടികട്ടുള്ള പട്ടികകേജാതിക  വികഭാഗം
വികദയോര്ത്ഥികകേളക്ക്  പഠനമുറിക എന്ന പദ്ധതിക പ്രത്യകോരം  നികര്ദ്ധനരായ വികദയോര്ത്ഥികകേളക്ക്  ആനുകൂലയേം നല്കുന്നതികനുള്ള അനുമതികയാണ്
അഭയേര്ത്ഥികച്ചികട്ടുള്ളത്.

3.8  കോവാലം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  -  മത്സ്യേബന്ധനത്തികനുള്ള  വല,  വാട്ടര്  ടൊങ്ക്  -  തുകേ   വകേയികരുത്തുന്നത്  സംബന്ധികച്ച്
(ഫയല്നം.359/ഡിക.എ 2//16/തസവഭവ)

കോവാലം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെല  മുഴുവന്  കുടുംബത്തികനും  (3950  വീടുകേള)  പിക.വിക.സിക.  വാട്ടര്  ടൊങ്ക്  (500  ലിക.)   സബ്സികഡികേയാെടെ
നല്കുന്നതികനും  ഉളനാടെന് മത്സ്യേേമഖലയികെല  ജനറല്  വികഭാഗത്തികെല ആളുടകേളക്ക് കൂടെിക  മത്സ്യേ ബന്ധനത്തികനുള്ള വല നല്കുന്നതികനും
പദ്ധതികയികല് തുകേ വകേയികരുത്തിക നടെപ്പാക്കുന്നതികനുള്ള അനുമതിക നല്കേണെമന്നതാണ് അേപക്ഷ



3.9 ആലികപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (ഫയല് നം.356/ഡിക.എ 2/2016/തസവഭവ) 

2016-17 വര്ഷെത്ത  സ്പികല്ഓവര് േപ്രത്യാജക്ടുകേളികല് തനത് ഫണ്  വകേയികരുത്തികയ 64,00,000/- രൂപയ്ക്ക് പകേരം  2016-17 വര്ഷെത്ത  പദ്ധതിക
വികഹികതം  വകേയികരുത്തികെക്കാണ് േപ്രത്യാജക്ടികല് േഭദഗതിക വരുത്താന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികന്  അനുമതിക നല്കേണെമന്നതാണ് അേപക്ഷ.

3.10 താന്നയേം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - എല്.ഇ.ഡിക. ബളബുകേള  വികതരണം െചേയ്യുന്നത് സംബന്ധികച്ച് 
                                                                    ( ഫയല് നം.861197/ഡിക.എ 3/2016/തസവഭവ) 

സബ്സികഡിക മാനദണ്ഡങ്ങളികല് ഇളവ് നല്കേിക 5 to 16W  ന് ഇടെയികലുള്ള എല്.ഇ.ഡിക.  ബളബുകേള പദ്ധതികയികല്  ഉളെപ്പടുത്തിക എസ്.സിക.
വികഭാഗത്തികല്െപ്പട്ടവര്ക്ക്  1 വീടെികന് 1000 രൂപയികല് അധികകേരികക്കാത്ത തുകേ  ഉപേയാഗികച്ച്  മൂന്നു വര്ഷത്തികല്  ഒരികക്കല് വീതം ഒരു  വീടെികന്
നല്കുന്നതികന്  അനുമതിക ലഭയേമാക്കണെമന്നതാണ് അേപക്ഷ.


