വികേകേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റിക
26.10.2016-ന് കൂടുന്ന മീറ്റികംഗികെ അന്റെ അധികകേ അജണ്ടക്കുറികപ്പ്
1)

പാലക്കാട് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് :- സാംസ്ക്കാരികകേ നികലയം നികര്മ്മാണം .
( ഫയല്നം. 1160/ഡിക.ഡിക.2/16 തസവഭവ)
പാലക്കാട് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തികെ അന്റെ 2015-16 വാര്ഷികകേ പദ്ധതികയികല് ഉള്പ്പെ അപ്പടുത്തിക ഡിക.പിക.സിക. അംഗീകോരം ലഭയമായ 5 പദ്ധതികകേള്പ്പക്ക്
(മണ്ണൂര്, േകോങ്ങാട്,േകേരളശ്ശേശ്ശേരിക, അഞ്ചുമൂര്ത്തിക എസ്.സിക.േകോളശ്ശനിക,(മുണ്ടൂര്, കുന്നുകോട് എസ്.സിക. േകോളശ്ശനിക, മണ്ണൂര് എന്നീ സാംസ്ക്കാരികകേ
നികലയങ്ങള്പ്പ) േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തികെ അന്റെ േമഖലാ ചുമതലയികല്െ അപ്പടാത്തതികനാല് അേപക്ഷ നികരസികക്കുകേയും എന്നാല് ടിക പ്രവൃത്തികകേള്പ്പ
ആരംഭഘട്ടത്തികലായതികനാല്, റദ്ദു െ അചെയ്യാന് കേഴികയാത്ത സാഹചെരയത്തികല്
േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റികയുെ അട
അനുമതികക്കായിക
അഭയര്ത്ഥികച്ചികരികക്കുകേയുമാണ്.

2) തൃക്കാക്കര നഗരസഭ -ദുരന്ത നികവാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്പ്പക്ക് ഫയര് & റസ്ക്യൂവികന് തുകേ അനുവദികക്കുന്നത് സം ബന്ധികച്ച്
( ഫയല് നം.644/ഡിക.സിക.3/2016/തസവഭവ)
തൃക്കാക്കര നഗരസഭയികല് നികന്നും ദുരന്തനികവാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്പ്പക്ക് ബഡ്ജറ്റികല് വകേയികരുത്തികയികട്ടുള്ള ഫണ്ടികല് നികന്നും തൃക്കാക്കര
അഗ്നികരക്ഷാ നികലയത്തികേലയ്ക്ക്
ആവശ്യമായ ഉപകേരണങ്ങള്പ്പ വാങ്ങുന്നതികനുള്ള അനുമതികയാണ് അഭയര്ത്ഥികച്ചികരികക്കുന്നത്.
അഗ്നികരക്ഷാനികലയം
നഗരസഭയ്ക്ക് വികട്ടുകേികട്ടികയ സ്ഥാപനമല്ലാത്തതികനാല്
തുകേ വികനികേയാഗികക്കുന്നതികനുള്ള
സ്പഷ്ടീകേരണവും
ആവശ്യെ അപ്പട്ടികരികക്കുന്നു.
3) അയ്യമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കുടികെ അവള്ള പദ്ധതികയുെ അട ൈവദയുതികചൊര്ജ്ജ് അടയ്ക്കുന്നതു സംബന്ധികച്ച്
( ഫയല്. നം. 255/എഫ്.എം3/2016/തസവഭവ)
അയ്യമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെ അല കേണ്ണികമംഗലം - പാണ്ടുപാറ കുടികെ അവള്ള പദ്ധതികയുെ അട േമാേട്ടാര് െ അഷഡും, അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങളും
മലയാറ്റൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെ അന്റെ ഉടമസ്ഥതയികലായതികനാല് ഇലക്ട്രികസികറ്റിക, പമ്പികംഗ് ചൊര്ജ്ജുകേള്പ്പ അടവാക്കാന് കേഴികയുന്നികെ അല്ലന്നും
ആയതികനാല് പ്രസ്തുത പദ്ധതിക േകേരളശ്ശ വാട്ടര് അേതാറികട്ടികെ അയെ അക്കാണ്ട് ഏറ്റെ അറ്റടുപ്പികക്കുകേേയാ ഇലക്ട്രികസികറ്റിക/പമ്പികംഗ് ചൊര്ജുകേള്പ്പ അയ്യമ്പുഴ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല് നികന്നും അടയ്ക്കുന്നതികന് പ്രേതയകേ അനുമതിക നല്കുകേേയാ െ അചെയ്യണെ അമന്നാണ് അഭയര്ത്ഥികക്കുന്നത്.
4) പത്തനംതികട്ട ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത് - പള്ളികേയാടങ്ങള്പ്പക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികകേള്പ്പക്ക് ഗ്രാന്റെ് നല്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്
( ഫയല് നം. 251/എഫ്.എം.1/2016/തസവഭവ)
ആറന്മുളശ്ശ ഉതൃട്ടാതിക ജലേമളശ്ശയികല് പെ അങ്കെടുക്കുന്ന പള്ളികേയാടങ്ങള്പ്പക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണിക നടത്തുന്നതികന് തുകേ കേെ അണ്ടത്താനായിക പള്ളികേയാട
േസവാസംഘങ്ങള്പ്പക്ക് ഒന്നികന് 15,000/- രൂപ വീതം 40 പള്ളികേയാടങ്ങളുെ അട അറ്റകുറ്റപ്പണികക്കായിക ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഒറ്റത്തവണ ഗ്രാന്റൊയിക
നല്കുന്നതികന് ജികല്ലാ പഞ്ചായത്തികെ അന്റെ 2016-17 പ്ലാന് ഫണ്ടികല് നികന്നും നല്കുന്നതികനുള്ള അനുമതികയാണ് അഭയര്ത്ഥികച്ചികരികക്കുന്നത്.

5)

തൃശൂര്
േകോര്പ്പേറഷന്
പദ്ധതിക
(ഫയല്നം.329/ഡിക.എ 1/16/തസവഭവ)

രൂപീകേരണം

സമയം

ദീര്ഘികപ്പികച്ചു

നല്കുന്നതു

സംബന്ധികച്ച്

2016-17 വര്ഷെ അത്ത പദ്ധതിക രൂപീകേരണത്തികനുള്ള സമയം ദീര്ഘികപ്പികച്ചു തരണെ അമന്നും േകോര്പ്പേറഷനികെ അല പ്രേതയകേ സാഹചെരയം പരികഗണികച്ച്
പദ്ധതിക വികഹികതത്തികല് നികന്നും തുകേ െ അവട്ടികക്കുറയ്കുന്നത് ഒഴികവാക്കണെ അമന്നും തൃശൂര് േകോര്പ്പേറഷന് േമയര് അഭയര്ത്ഥികച്ചികരികക്കുന്നു.
6) കോടുകുറ്റിക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - അജാഗ്രാമം പദ്ധതിക സംബന്ധികച്ച്

( ഫയല്നം.429/ഡിക.എ 2/2016/തസവഭവ)

കോടുകുറ്റിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല് 2011-13 വാര്ഷികകേ പദ്ധതികയികല് ഉള്പ്പെ അപ്പടുത്തിക കുടുംബശ്രീ മുേഖന അജഗ്രാമം പദ്ധതികക്ക് േവണ്ടിക
അനുവദികച്ച തുകേയികല് െ അചെലവഴികക്കാന് ബാക്കിക വന്ന തുകേ 2016-17 വര്ഷെ അത്ത പദ്ധതികയികല് പശുക്കുട്ടിക വികതരണം എന്ന പദ്ധതികക്ക് േവണ്ടിക
െ അചെലവഴികക്കുന്നതികനുള്ള അനുമതികയാണ് അഭയര്ത്ഥികച്ചികരികക്കുന്നത്.
7) കോസര്േഗാഡ് ജികല്ലാപഞ്ചായത്ത് - േദശ്ീയ വികകേലാംഗ പുനരധികവാസ
(ഫയല്നം.232/ഡിക.ബിക1//16/തസവഭവ)

പദ്ധതിക - തുകേ അനുവദികക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്

കോസര്േഗാഡ് ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2009 വര്ഷം മുതല് േദശ്ീയ വികകേലാംഗ പുനരധികവാസ (NPRPD) പദ്ധതിക നടപ്പികലാക്കിക
വരികകേയാെ അണന്നും, വികവികധ തേദ്ദേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളശ്ശികല് നികന്ന് ലഭയമായ പദ്ധതിക വികഹികതം NPRPD -യുെ അട പ്രേതയകേ അക്കൗണ്ടികല്
നികന്നും പദ്ധതികക്കായിക െ അചെലവഴികച്ചുെ അവന്നും, ആയതികനാല് NPRPD -യുെ അട ഭരണപരമായ െ അചെലവുകേള്പ്പക്കായിക തുകേ അനുവദികക്കണെ അമന്നുമാണ്
ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത് അഭയര്ത്ഥികക്കുന്നത്.
8)

വണ്ടികെ അപ്പരികയാര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പട്ടികകേജാതിക/പട്ടികകേ വര്ഗ്ഗ വികദയാര്ത്ഥികകേള്പ്പക്കുള്ള ലാപ് േടാപ് ധനസഹായം
സംബന്ധികച്ച് (ഫയല് നം.439/ഡിക.എ 2/2016/തസവഭവ)
പട്ടികകേജാതിക/പട്ടികകേവര്ഗ്ഗ വികദയാര്ത്ഥികകേള്പ്പക്ക്
നല്കുന്ന ലാപ് ടാപ് ധനസഹായം
േകേരളശ്ശത്തികനു പുറത്തുള്ള േകോേളശ്ശജുകേളശ്ശികലും
േപാളശ്ശികെ അടക്നികക്കുകേളശ്ശികലും പഠികക്കുന്ന വികദയാര്ത്ഥികകേള്പ്പക്കു കൂടിക നല്കോേമാ എന്നത് സംബന്ധികച്ച സ്പഷ്ടീകേരണം നല്കേണെ അമന്നും, പാരലല്
േകോേളശ്ശജുകേള്പ്പ
വഴിക ബികരുദത്തികന് പഠികക്കുന്ന
പട്ടികകേജാതിക വികദയാര്ത്ഥികകേള്പ്പക്കു കൂടിക
ലാപ് േടാപ്
നല്കുന്നതികനുള്ള
ഉത്തരവുണ്ടാകേണെ അമന്നാണ് അഭയര്ത്ഥികക്കുന്നത്.

9) ചൊലക്കുടിക നഗരസഭ – സികത്താര നഗര് േചെരികയികെ അല ഭവനങ്ങളുെ അട
സംബന്ധികച്ച് (ഫയല് നം.380/ഡിക.സിക.2/2016/തസവഭവ)

യണികറ്റ് േകോസികെ അല വര്ദ്ധനവ് അംഗീകേരികക്കുന്നത്

ചൊലക്കുടിക നഗരസഭയികെ അല സികത്താര നഗര് േചെരികയികെ അല 4 വീടുകേളുെ അട നികര്മ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തികക്കായിക തയ്യാറാക്കികയ 17,65,000/രൂപയുെ അട എസികേമറ്റ് പ്രകോരമുള്ള പ്രവൃത്തികകേള്പ്പ പൂര്ത്തീകേരികക്കുന്നതികന്, ഭവന നികര്മ്മാണത്തികന് െ അചെലവഴികക്കാവുന്ന സര്ക്കാര് നികശ്ചയികച്ച
പരികധികയായ 3.25 ലക്ഷം രൂപയികല് ഇളശ്ശവ് അനുവദികച്ച് പ്രേതയകേ അനുമതിക നല്കേണെ അമന്നാണ് നഗരസഭ അഭയര്ത്ഥികക്കുന്നത്.

10)പത്തനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇന്സികേനേററ്റര് സ്ഥാപികക്കുന്നതികനുള്ള അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്
( ഫയല് നം.687//ഡിക.സിക1/2016/തസവഭവ)
മാലികനയ നികര്മ്മാര്ജ്ജനത്തികന് ഇന്സികനേററ്റര് സ്ഥാപികക്കുന്നതികനുള്ള അനുമതികയാണ് പഞ്ചായത്ത് അഭയര്ത്ഥികക്കുന്നത്.
11) മാനന്തവാടിക േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് - സാംസ്ക്കാരികകേ േകേന്ദ്രത്തികന് െ അകേട്ടികടം പണികയുന്നത് സംബന്ധികച്ച്
( തേദ്ദേശ്സവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക.) വകുപ്പ്)
അണമല േകോളശ്ശനികയികെ അല യുവജന കേലാസമികതിക ആര്ട്സ് & േസ്പാര്ട്സ് ക്ലബ് & വായനശ്ാല എന്ന സ്ഥാപനത്തികന്
പഞ്ചായത്തികെ അന്റെ 2017-18 വാര്ഷികകേ പദ്ധതികയികലുള്പ്പെ അപ്പടുത്തിക െ അകേട്ടികടം നികര്മ്മികക്കുന്നതികനുള്ള അനുമതികയാണ് അഭയര്ത്ഥികക്കുന്നത്.

േബ്ലാക്ക്

12) എസ്.സിക.പിക. ഫണ്ട്- എം.എല്.എ ഫണ്ട് മുതലായ ഫണ്ടുകേള്പ്പ മുഖാന്തികരം നടപ്പികലാക്കുന്ന കുടികെ അവള്ള പദ്ധതികകേളുെ അട
ആവര്ത്തന െ അചെലവ് സംബന്ധികച്ച് ദളശ്ശികത് ലീഗ് േകോഴികേക്കാട് ജികല്ലാ കേമ്മികറ്റിക ശ്രീ .വിക. ബാബു പട്ടികകേജാതിക/പട്ടികകേവര്ഗ്ഗ
േക്ഷമ സമികതിക മുമ്പാെ അകേ സമര്പ്പികച്ച ഹര്ജിക (ഫയല്നം.838305/ഡിക.എ 1/2016/തസവഭവ)
പട്ടികകേജാതിക/പട്ടികകേവര്ഗ്ഗ വികഭാഗത്തികല്െ അപ്പട്ടവര്
ഗുണേഭാക്താക്കളശ്ശായികട്ടുള്ള കുടികെ അവള്ള പദ്ധതികകേളുെ അട
നടത്തികപ്പു െ അചെലവ്
തേദ്ദേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപങ്ങള്പ്പക്കുളശ്ശല െ അമയികന്റെനന്സ് ഫണ്ടികല് നികന്നും വഹികക്കാന് നികര്േദ്ദേശ്ം നല്കോന് കേഴികയുേമാ എന്ന കോരയം
പരികേശ്ാധികക്കുന്നതാെ അണന്ന് 07.09.2016-ല് കൂടികയ പട്ടികകേജാതിക/പട്ടികകേവര്ഗ്ഗ േക്ഷമ സമികതികക്ക് ഉറപ്പ് നല്കേികയികരുന്നു. ഈ വികഷയം
കേമ്മികറ്റികയുെ അട പരികഗണനയ്ക്ക് സമര്പ്പികക്കുന്നു.
13) ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇടുക്കിക - കോര്ഷികകേ കേര്മ്മേസന, ഉപകേരണങ്ങല് വാങ്ങല് -ഡാറ്റാ എന്ട്രിക േകോഡ് ഉള്പ്പെ അപ്പടുത്തുന്നത്
സംബന്ധികച്ച് (ഫയല്നം.349/ഡിക.എ 1/2016/തസവഭവ)
കോര്ഷികകേ കേര്മ്മേസനയ്ക്ക് പണിക ഉപകേരണങ്ങള്പ്പ വാങ്ങുന്നതികന് േപ്രാജക്ട് എന്ട്രിക നടത്തുന്നതികനുള്ള േകോഡ് അനുവദികച്ചു നല്കുന്നതികന്
ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത് അഭയര്ത്ഥികച്ചികരികക്കുന്നു.
14) െ അകോറ്റങ്കെര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വാടകേ െ അകേട്ടികടത്തികന് അനുബന്ധ സൗകേരയങ്ങള്പ്പ സംബന്ധികച്ച്
(ഫയല്നം.293/ഡിക.ബിക.2/2016/തസവഭവ)
െ അകോറ്റങ്കെര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികന് അനുവദികച്ച പിക.എച്ച്.സിക. പ്രവര്ത്തികക്കുന്ന വാടകേ െ അകേട്ടികടം പഞ്ചായത്ത് െ അമയികന്റെനന്സ്
ഉപേയാഗികച്ച് താല്ക്കാലികകേ നികര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികകേള്പ്പ നടത്തുന്നതികന് അനുമതിക നല്കേണെ അമന്നതാണ് ആവശ്യം.

ഫണ്ട്

15) ചൂര്ണ്ണികക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ അട 01.10.2016-െ അല െ അജ1-30115/16 നമ്പര് കേത്ത് ജലേസചെനേത്താടുകേളുെ അട ഭികത്തിക സംരക്ഷണം സംബന്ധികച്ച്
( ഫയല്നം.798689/ഡിക.എ 2/2016/തസവഭവ)
2016-17 വാര്ഷികകേ പദ്ധതിക രൂപീകേരണ മാര്ഗേരഖ പ്രകോരം മണ്ചെട്ടിക /േഗ്രാബാഗ് എന്നികവയ്ക്ക് നല്കേിക വരുന്ന 50% സബ്സികഡിക 75%
ആക്കിക നല്കേണെ അമന്നും, പച്ചക്കറിക വികത്തുകേള്പ്പ സൗജനയമായിക വാങ്ങിക നല്കേണെ അമന്നും, ജലേസചെനത്തികനായുള്ള േതാടുകേളുെ അട ഭികത്തികകേള്പ്പ
കേരികങ്കെല് െ അകേട്ടിക സംരക്ഷികക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കേണെ അമന്നതുമാണ് ശുപാര്ശ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക എം.ജിക.എന്.ആര്.ഇ.ജിക.എസ് മായിക
കൂട്ടികേയാജികപ്പികച്ച് നടത്തുകേയാെ അണങ്കെികല് ഗുണേഭാക്തൃ വികഹികതം ഒഴികവാക്കാവുന്നതാെ അണന്നും പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര് അറികയികച്ചികരികക്കുന്നു.
16) െ അവള്ളൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കേരികമ്പ് കൃഷിക - കോര്ഷികകേ പദ്ധതിക സംബന്ധികച്ച് (ഫയല്നം.355/ഡിക.എ 1/2016/തസവഭവ)
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെ അല 8-ാാം വാര്ഡികെ അല അയല്ക്കൂട്ടം സാംസ്ക്കാരികകേ സംഘടന രൂപീകേരികച്ച kustartups@2000 എന്ന സുസ്ഥികര പ്രാേദശ്ികകേ
വികകേസന സാേങ്കെതികകേ വികദയയുെ അട ഭാഗമായിക േകോട്ടയം ജികല്ലയികെ അല തരികശ്ായിക കേികടക്കുന്ന പാടേശ്ഖരങ്ങളശ്ശികല് ജികല്ലാ,ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകേളും ,
കൃഷിക വകുപ്പും േചെര്ന്ന് കേരികമ്പ് കൃഷിക െ അചെയ്യുന്നതികന് മാതൃകേയായിക െ അവള്ളൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെ അല 100 ഏറ്റക്കറികല് നടപ്പു സാമ്പത്തികകേ വര്ഷം
പദ്ധതിക നടപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുമതികയാണ് അഭയര്ത്ഥികച്ചികരികക്കുന്നത്.
17) േചെമേഞ്ചരിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പദ്ധതിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളുെ അട അപാകേത സംബന്ധികച്ച്
( ഫയല്നം.358/ഡിക.എ 1/2016/തസവഭവ)
േചെമേഞ്ചരിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സൂചെികപ്പികച്ച താെ അഴപ്പറയുന്ന വികഷയങ്ങള്പ്പ േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റികയുെ അട പരികഗണനയ്ക്കായിക സമര്പ്പികക്കുന്നു.
1) തേദ്ദേശ്സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തികന് ൈകേമാറുടന്ന പദ്ധതിക വികഹികതം സര്ക്കാര് ഉത്തരവുകേളശ്ശികലൂടെ അട വികവികധയികനം െ അചെലവുകേള്പ്പക്കായിക
നികര്ബന്ധപൂര്വ്വം നീക്കിക വയ്ക്കണെ അമന്നുള്ളതുെ അകോണ്ട് പരികമികതമായ തുകേ മാത്രേമ ജനങ്ങളശ്ശികല് നികന്നുള്ള വികകേസന നികര്േദ്ദേശ്ങ്ങള്പ്പ
പരികഗണികക്കുന്നതികനായിക നീക്കികവയ്ക്കാന് സാധികക്കൂ എന്നുള്ള വികഷയം
2) േറാഡ് െ അമയികന്റെനന്സ് തുകേ വര്ദ്ധികപ്പികച്ച് േനാണ് േറാഡ് െ അമയികന്റെനന്സ് തുകേ കുറവ് വരുത്തുന്നത് സംബന്ധികച്ച്
3) പദ്ധതിക രൂപീകേരികക്കുന്നതികനും, സമര്പ്പികക്കുന്നതികനുമുള്ള നടപടികക്രമങ്ങളശ്ശികെ അല സങ്കെീര്ണ്ണതകേള്പ്പ ലഘൂകേരികക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്
4) ഓഡികറ്റ് സംവികധാനം സംബന്ധികച്ച്
5) വാര്ഡ് തല വികകേസന സമികതികകേള്പ്പ േപാെ അല പഞ്ചായത്ത് തല വികകേസന സമികതികകേള്പ്പ രൂപീകേരികക്കുന്നതു സംബന്ധികച്ച്.
18) കേതികരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ചുമര്ചെികത്രഗ്രാമം പദ്ധതിക സംബന്ധികച്ച്
( ഫയല്നം.360/ഡിക.എ 1/2016/തസവഭവ)
കേതികരൂര് - ചുമര്ചെികത്രഗ്രാമം
അഭയര്ത്ഥികച്ചികരികക്കുന്നത്.

എന്ന പദ്ധതിക

നടപ്പികലാക്കുന്നതികനും , േപ്രാജക്ട് േകോഡ് അനുവദികക്കുന്നതികനുമുള്ള അനുമതികയാണ്

19) ഇന്ഫര്േമഷന് േകേരളശ്ശ മികഷന് - ഭികന്നേശ്ഷികക്കാരായ വയക്തികകേളുെ അട രജികസര് സംബന്ധികച്ച്
( ഫയല്നം.340/ഡിക.എ 1/2016/തസവഭവ)
ഭികന്നേശ്ഷികക്കാരായ എല്ലാ വയക്തികകേളുെ അടയും വികവരങ്ങള്പ്പ ഉള്പ്പെ അക്കാള്ളുന്ന രജികസര് തേദ്ദേശ്ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളശ്ശികല് തയ്യാറാക്കുന്നതികന്
നികര്േദ്ദേശ്ികച്ചികരുന്നു. പ്രസ്തുത രജികസര് കേമ്പയൂട്ടര് വല്ക്കരികക്കുന്നതികനായിക ഇന്ഫര്േമഷന് േകേരളശ്ശ മികഷന് സമര്പ്പികച്ച െ അപ്രാേപ്പാസല്
േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റികയുെ അട പരികഗണനയ്ക്കായിക സമര്പ്പികക്കുന്നു.
20) മുളശ്ശക്കുളശ്ശം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - സ്പികല്ഓവര് ആയിക ഡിക.പിക.സിക. അംഗീകോരം ലഭികക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്
( ഫയല്നം.353/ഡിക.എ 1/2016/തസവഭവ)

ധനകോരയ കേമ്മീഷന് ഗ്രാന്റെ് ഉപേയാഗികച്ച് 2015-16 വാര്ഷികകേ പദ്ധതികയികല് അംഗീകോരം ലഭികച്ച് നടപ്പികലാക്കിക വരുന്ന ജവഹര്ലാല് െ അനഹ്റുട
ജയന്തിക ഭവന നികര്മ്മാണ പദ്ധതികക്കും ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ജനറല് എന്ന പദ്ധതികക്കും മുളശ്ശക്കുളശ്ശം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെ അന്റെ സാമ്പത്തികകേ
അവസ്ഥ മനസ്സികലാക്കിക ടിക േപ്രാജക്ടുകേളശ്ശികെ അല ധനകോരയ േസ്ത്രാതസ്സ് മാറ്റിക സമര്പ്പികക്കുവാന് യാെ അതാരു മാര്ഗവുമികല്ലാത്തതികനാലും ടിക
േപ്രാജക്ടുകേള്പ്പ ഗുണേഭാക്താക്കള്പ്പ എഗ്രികെ അമന്റ് വച്ച് നടപ്പികലാക്കിക വരുന്നതികനാലും നികലവികെ അല ധനകോരയ േസ്രാതസ്സായ ധനകോരയ കേമ്മീഷന്
ഗ്രാന്റെ് ഉപേയാഗികക്കുന്നതികന് അംഗീകോരം നല്കേണെ അമന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് അഭയര്ത്ഥികക്കുന്നത്.

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
(ഫയല്നം.359/ഡിക.എ 2//16/തസവഭവ)

വകേയികരുത്തുന്നത് സംബന്ധികച്ച്

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.

