വികേകേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല േകോ - ഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റികയുടെടെ
26.10.16- ന് രാവികെല 11 മണികക്ക് ബഹ . തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ
മന്ത്രികയുടെടെനികയമസഭാ േകോംപ്ലക്സികെല േചേമ്പറികല് വച്ചു നടെന്ന േയാഗ നടെപടെികക്കുറികപ്പ് .

െപാതു വികഷയങ്ങള്
1

2016-17 -െല വാര്ഷികകേ പദ്ധതികക്ക് അംഗീകോരം ലഭികച്ച തേദ്ദേശസവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള് ഗ്രാമസഭ, വാര്ഡ് സഭ േയാഗങ്ങള് േചേര്ന്ന് നവംബര് 15നകേം
ഗുണേഭാക്തൃ
പട്ടികകേ
തയ്യാറാക്കിക
നികര്വഹണ
ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥര്ക്ക്
ൈകേമാേറണ്ടതാണ്.
2
2016-17 -െല വാര്ഷികകേ പദ്ധതികക്ക് അംഗീകോരം ലഭികച്ച നികര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികകേളുടെടെ
സാേങ്കേതികകേ അനുമതിക നവംബര് 15 നകേം ലഭയമാക്കണം.
3
വയക്തികഗത ഗുണേഭാക്തൃ പട്ടികകേ നികര്വഹണ ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥര്ക്ക് നല്കുന്നതും,
അംഗീകേരികച്ച നികര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികകേള്ക്ക് സമയപരികധികക്കകേം സാേങ്കേതികകേ
അനുമതിക ലഭികക്കുന്നതും പദ്ധതിക നികര്വ്വഹണ പുരേരാഗതിക സംബന്ധികച്ചും ജികല്ലാ
ആസൂത്രണ സമികതിക
െചേയര്േപഴ്സണ് അദ്ധയക്ഷനായുടം,
ജികല്ലാ കേളക്ടര്
കേണ്വീനറായുടം, ജികല്ലാ പ്ലാനികംഗ് ഓഫീസര്, പഞ്ചായത്ത് െഡപയൂട്ടിക ഡയറക്ടര്,
അസികസ്റ്റന്റ് െഡവലപ്മെമന്റ് കേമ്മീഷണര് എന്നികവര് അംഗങ്ങളായുടള്ള ജികല്ലാ തല
കേമ്മികറ്റിക രൂപീകേരികച്ച് ഓേരാ ആഴ്ചയികലും േമാണികറ്റര് െചേേയ്യണ്ടതാണ്. മാസത്തികല്
ഒരു തവണ േബ്ലാക്കടെികസ്ഥാനത്തികല് അവേലാകേനം നടെേത്തണ്ടതാണ്.
4
േലാകേബാങ്കേ് വികഹികതം
2016-17
വര്ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേള്ക്കും
നഗരസഭകേള്ക്കും അനുവദ്ികച്ചുെകോണ്ട് ഉദ്യത്തരവായികട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുകേയ്ക്കുള്ള
േപ്രാജക്ടുകേള് രൂപീകേരണത്തികന് സുലേലഖ േസാഫ്ട് െവയറികല് േവണ്ട
ക്രമീകേരണങ്ങള് വരുത്തുവാന് ഐ.െകേ.എം.െന ചുമതലെപ്പടുത്തിക. ആയവയുടെടെ
േപ്രാജക്ട് ജികല്ലാ ആസൂത്രണ സമികതിക അംഗീകോരം വാങ്ങുന്നതികേലയ്ക്കായുടള്ള
അവസാന തീയതിക 15.11.2016 ആയികരികക്കും.
5
പദ്ധതികകേളുടെടെ ഭാഗമായിക ഉദ്യള്െപ്പടുത്തികയ ഏതെതങ്കേികലും േപ്രാജക്ടുകേള് അംഗീകോരം
നല്കോെത തികരികച്ച് അയയ്ക്കുകേയാെണങ്കേികല് പ്രസ്തുത
േപ്രാജക്ടികല് േവണ്ട
തികരുത്തല് വരുത്തിക സമര്പ്പികക്കുകേേയാ modified േപ്രാജക്ട് ഏതെറ്റടുക്കുകേേയാ
െചേയ്യുകേ. ഈ സന്ദര്ഭത്തികല് അംഗീകോരം ലഭികച്ച മറ്റു േപ്രാജക്ടുകേളികല് േഭദ്ഗതിക
വരുത്താന് പാടെികല്ല.
3. പ്രേതയകേ വികഷയങ്ങള്
3.1 െചേമ്പികേലാടെ് ഗ്രമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 01.09.2016-െല കേത്ത് െചേമ്പികേലാടെ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല് 2007-08-ല് പ്രവര്ത്തനം
ആരംഭികച്ച പ്ലാസ്റ്റികകേ് മാലികനയം
േശഖരികച്ച് റീൈസക്ലികംഗ് പ്രവൃത്തിക െചേയ്യുന്ന യൂണികറ്റികെല മൂന്ന് വാളണ്ടികയര്മാര്ക്ക്
2016-17 -ല് പ്രതികമാസം 6000 രൂപ നികരക്കികല് 18000 രൂപ ഓണേററികയം
നല്കോനും
വാഹനത്തികെന്റ പ്രവര്ത്തന െചേലവികനായിക
150000 രൂപയുടം
ഉദ്യള്െപ്പെടെ ആെകേ 360000 രൂപ വകേയികരുത്തിക തനത് ഫണ്ടികല് േപ്രാജക്ട്
ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന് അനുമതിക- സംബന്ധികച്ച്
അംഗീകേരികച്ചു.
(നടെപടെിക.തേദ്ദേശസവയംഭരണ(ഡിക.സിക.) വകുപ്പ്)

3.2 പരപ്പ േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 22.09.2016-െല കേത്ത് പരപ്പ േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തികന് അനുവദ്ികച്ച ഗ്രാമ നയായാലയം െവസ്റ്റ് എേളരിക
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല് ആരംഭികക്കുന്നതികനായിക േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തികെന്റ ജനറല്
പര്പ്പസ് ഗ്രാന്റികല് നികന്നും 1 ലക്ഷം രൂപ വകേയികരുത്തിക ഗ്രാമ നയായാലയത്തികന്
ആവശയമായ ഫര്ണികച്ചര് വാങ്ങുന്നതികന് േപ്രാജക്ട് ഏതെറ്റടുക്കാനുള്ള അനുമതിക
സംബന്ധികച്ച്
തീരുമാനം മാറ്റിക വച്ചു.
(നടെപടെിക.തേദ്ദേശസവയംഭരണ(ഡിക.ഡിക.) വകുപ്പ്)
3.3 പരപ്പ േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 22.09.2016- െല കേത്ത് പരപ്പ േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തികെന്റ
നികയന്ത്രണത്തികലുള്ള
പനത്തടെിക
സിക.എച്ച്.സിക.യികല്
പുരതുതായിക
ഒരു ദ്ന്ത േഡാക്ടറുടെടെ
േസവനം
ലഭയമായികട്ടുണ്ട്. ദ്ന്ത േരാഗങ്ങള് പരികേശാധികക്കുന്നതികന് പരയാപ്തമായ
ഫര്ണികച്ചര് വാങ്ങിക സ്ഥാപികക്കുന്നതികന്
ജനറല് പര്പ്പസ് ഗ്രാന്റികല്
നികന്നും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വകേയികരുത്തിക േപ്രാജക്ട് ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികനുള്ള
അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്
അംഗീകേരികച്ചു.
(നടെപടെിക.തേദ്ദേശസവയംഭരണ(ഡിക.ഡിക.) വകുപ്പ്)
3.4

ബാലുേശ്ശേരിക േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 28.09.2016-െല
കേത്ത്. ബാലുേശ്ശേരിക േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരികധികയികെല
െതരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പട്ട രണ്ട് പട്ടികകേജാതിക േകോളനികയികെല
എല്ലാ
വീടുകേളികലും ൈപപ്പ് കേേമ്പാസ്റ്റ് യൂണികറ്റുകേള് സ്ഥാപികക്കുന്നതികനുള്ള
േപ്രാജക്ട് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന് അനുമതിക സംബന്ധികച്ചു്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുഖേഖന നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന്നു.
(നടെപടെിക.തേദ്ദേശസവയംഭരണ(ഡിക.ഡിക.) വകുപ്പ്)

3.5

െകോേണ്ടാട്ടിക നഗരസഭ െചേയര്മാെന്റ 29.09.2016-െല കേത്ത് െകോേണ്ടാട്ടിക നഗരസഭാ പരികധികയികല് ബിക .പിക.എല്, ജനറല്, എസ്.സിക.
വികഭാഗത്തികല്െപ്പട്ട ഭവന രഹികതര്ക്ക്
വീടെ് നികര്മ്മികക്കുന്നതികന്
നഗരസഭ തനത് ഫണ്ടികല് നികന്നും 4500000 ബാങ്കേ് വായ്പയായിക
12500000 എസ്.സിക.പിക.
വികകേസനഫണ്ട് 30,00,000 എന്നികവ
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിക ഭവന പദ്ധതിക ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന് അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്
പാര്പ്പികടെ മികഷന് രൂപീകേരികക്കുന്ന സാഹചേരയത്തികല് തത്ക്കാലം ഇതികന് അനുമതിക
നല്കുന്നികല്ല.
(നടെപടെിക.തേദ്ദേശസവയംഭരണ(ഡികസിക.) വകുപ്പ്)

3.6

ബാലുേശ്ശേരിക േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 28.09.2016-െല
കേത്ത് - േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരികധികയികെല 41 വനികത കേര്ഷകേര്ക്ക്
എസ്.സിക.പിക.യികല് ഓേരാ പശുവീതം നല്കുന്നതികന് 820000 രൂപ
വകേയികരുത്തിക േപ്രാജക്ട് വയക്തികഗതമായിക ഏതെറ്റടുത്ത് നടെപ്പാക്കുന്നതികന്
അനുമതിക - സംബന്ധികച്ച്
അനുവദ്ികക്കുന്നു. ഗുണേഭാക്തൃ ലികസ്റ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല് നികന്നും ലഭയമാക്കണം.
(നടെപടെിക.തേദ്ദേശസവയംഭരണ(ഡിക.ഡിക.) വകുപ്പ്)

3.7 േകോഴികേക്കാടെ് ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡികന്റികെന്റ
22.08.2016- െല
കേത്ത് - കേികഡ്നിക േരാഗികകേള്ക്കുള്ള ചേികകേികത്സയ്ക്ക് ജികല്ലാതല പദ്ധതിക
ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികനും
ആയതികന് ഗ്രാമ , േബ്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്തുകേളികല്
നികന്നും മുഖനികസികപ്പാലികറ്റികകേളികല് നികന്നും , േകോര്പ്പേറഷനുകേളികല് നികന്നും
വികഹികതം സമാഹരികച്ചുെകോണ്ട് നടെപ്പികലാക്കുന്നതികനുേവണ്ടിക ഗ്രാമ /േബ്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്തുകേളുടെടെയുടം മുഖനികസികപ്പാലികറ്റികകേളുടെടെയുടം േകോര്പ്പേറഷെന്റയുടം
വികഹികതം
വകേയികരുത്തികെക്കാണ്ടുള്ള
േപ്രാജക്ടുകേള്ക്ക്
അനുവാദ്ം
നല്കുന്നതികന് പ്രേതയകേ അനുമതിക - സംബന്ധികച്ച്
അനുമതിക നല്കുന്നു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.) വകുപ്പ്
3.8 മങ്കേടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 25.07.2016-െല കേത്ത് - മങ്കേടെ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെല
പട്ടികകേജാതിക േകോളനികകേളികല് സാമ്പത്തികകോയിക
പികേന്നാക്കം നികല്ക്കുന്ന ഗുണേഭാക്താക്കളുടെടെ സമികതികെയ ഏതല്പ്പികച്ചു
നടെത്തുന്ന
ഞാറക്കാടെ് കുടെികെവള്ള പദ്ധതിക , കൂട്ടികല് ആലുംകുന്ന്
കുടെികെവള്ള പദ്ധതിക എന്നികവയുടെടെ ൈവദ്യൂതിക ചോര്ജ്ജ് പഞ്ചായത്തികെന്റ
തനത് ഫണ്ടികല് നികന്നും വഹികക്കുന്നതികന് അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്
അനുമതിക നല്കുന്നു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (എഫ്.എം.) വകുപ്പ്
3.9 േകോഴികേക്കാടെ് ജികല്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 01.10.2016 െല കേത്ത്
വാസ്തുൈപതൃകേത്തികെന്റ അവേശഷികപകേളുടള്ള
ജഡ്ജികബംഗ്ലാവികലാണ്
േകോഴികേക്കാടെ് ജികല്ലാ
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പ്രവര്ത്തികക്കുന്നത് .
െകേട്ടികടെത്തികെന്റ ൈപതൃകേം നികലനികര്ത്തികെക്കാണ്ട് നവീകേരണ പ്രവൃത്തിക
െചേയ്യുന്നതികനായിക 2 േകോടെിക രൂപ തനത് ഫണ്ടികല് നികന്ന് വകേയികരുത്തിക
േപ്രാജക്ട് ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന് അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്
വികശദ്മായ േപ്രാജക്ട് സമര്പ്പികക്കുവാന് ജികല്ലാ പഞ്ചായത്തികന് നികര്േദ്ദേശം നല്കുന്നു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്
3.10 െകോടുവള്ളിക മുഖനികസികപ്പാലികറ്റിക െഡപയൂട്ടിക െചേയര്മാെന്റ 05.09.2016 െല
കേത്ത്െകോടുവള്ളിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെല െതരുവ് വികളക്കുകേളുടെടെ അറ്റകുറ്റ
പ്പണികകേള്
കുറ്റമറ്റരീതികയികല്
നടെത്തുന്നതികന്
തൃശൂര്
ആടൊട്ട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാതൃകേയികല് െതരുവുവികളക്ക് പരികപാലനം

നടെത്തുന്നതികന് ദ്ികവസേവതനാടെികസ്ഥാനത്തികല് രണ്ട്
ജീവനക്കാെര
ഏതര്പ്പാടെ് െചേയ്യുന്നതികനും തനത് ഫണ്ടികല് നികന്നും അവരുെടെ
ദ്ികവസേവതനം നല്കുന്നതികനും അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്
െകേ.എസ്.ഇ.ബിക.യുടെടെ
അംഗീകോരേത്താെടെ
അനുമതിക
നല്കുന്നതികന്
തീരുമാനികച്ചു.
(നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക)വകുപ്പ്)
3.11 െകോടുവള്ളിക മുഖനികസികപ്പാലികറ്റിക െഡപയൂട്ടിക െചേയര്മാെന്റ 05.09.2016 െല
കേത്ത്വസ്തുനികകുതിക
പരികഷ്കരണവുമായിക
ബന്ധെപ്പട്ട്
നികലവികലുള്ള
23
വാര്ഡുകേെള, കേഴികഞ്ഞെ തേദ്ദേശ
സവയംഭരണ
െതരെഞ്ഞെടുപ്പികേനാടെനുബന്ധികച്ച് 36 വാര്ഡുകേളായിക മാറ്റികയതികനാല് ,
അതനുസരികച്ച് െകേട്ടികടെനമ്പര് ഇടൊനും ഡാറ്റാ എന്ട്രിക നടെത്താനും
അനുവാദ്ത്തികനും ആയതികന് തനത് ഫണ്ടികല് നികന്നും ചേികലവ്
വഹികക്കുന്ന തികനും അനുമതിക സംബന്ധികച്ചു്
അംഗീകേരികക്കുന്നു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക വകുപ്പ്
3.12

േകേരള
ഗവ.
േകോണ്ട്രാേക്റ്റേഴല്
െഫഡേറഷന്
സംസ്ഥാന
പ്രസികഡന്റികെന്റ
04.10.2016 െല കേത്ത്2016-17 മുഖതല് േറാഡ് പ്രവൃത്തികകേള്ക്ക് എം .ഒ.ആര്.ഡിക പ്രകോരം
എസ്റ്റികേമറ്റ് തയ്യാറാക്കണെമന്ന നികര്േദ്ദേശംേഭദ്ഗതിക െചേയ്ത് പ്രാേദ്ശികകേ
മായിക ആവശയമുഖള്ള
പ്രേദ്ശങ്ങളികല്
ഡികഎസ് .ആര്
പ്രകോരം
എസ്റ്റികേമറ്റ് തയ്യാറാക്കിക പ്രവൃത്തിക
നികര്വ്വഹികക്കുന്നതികന് അനുവദ്ികക്ക
ണെമന്നും ടൊര് േനരികട്ട് വാങ്ങിക നല്കേണെമന്നും ആവശയെപ്പട്ടു
െകോണ്ടുള്ള േകോണ്ട്രാേക്റ്റേഴ്സ് െഫഡേറഷെന്റ ആവശയം സംബന്ധികച്ച്
പരികഗണികക്കാന് കേഴികയികല്ല.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഇ.ഡബ്ലയൂ) വകുപ്പ്

3.13 കേണ്ണപുരരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 07.09.2016 െല കേത്ത്
2016-17
െല
വാര്ഷികകേപദ്ധതിക
രൂപീകേരണത്തികന്
14-ാാം
ധനകോരയകേമ്മീഷന് ഗ്രാന്റ്
ഉദ്യപാധികരഹികതമായിക
ഉദ്യള്െപ്പടുത്തിക
വാര്ഷികകേപദ്ധതിക അംഗീകേരികക്കുന്നതികന് പ്രേതയകേ അനുമതികസംബന്ധികച്ച്
പരികഗണികക്കാന് കേഴികയികല്ല.
(നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ്)
3.14

ശ്രീകൃഷ്ണപുരരം േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 05.10.2016 െല
കേത്ത്
ശ്രീകൃഷ്ണപുരരം
േബ്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്തികെന്റ
2016-17
െല
വാര്ഷികകേപദ്ധതികയികല് പട്ടികകേജാതിക േകോളനികകേളികല്
ൈഹസ്കൂള് ,
ഹയര്െസക്കണ്ടറിക, ബികരുദ് വികദ്യാര്ത്ഥികകേള്ക്ക് പഠനനികലവാരം
െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതികനുള്ള സായാഹ്ന ക്ലാസുലകേള് നടെത്തുന്നതികനായിക 8

ലക്ഷം രൂപ വകേയികരുത്തിക
ഏതെറ്റടുത്ത
പദ്ധതികയ്ക്ക്
അംഗീകോരം
സംബന്ധികച്ച്
അംഗീകേരികക്കുന്നു.
(നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക) വകുപ്പ്)
3.15

മാനന്തവാടെിക േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 01.09.2016 െല
കേത്ത്
മാനന്തവാടെിക േബ്ലാക്ക്പഞ്ചായത്തികെല േചോര്െന്നാലികക്കുന്ന െകേട്ടികടെം
നവീകേരികക്കുന്നതികനും
െകേട്ടികടെം
സംരക്ഷികക്കുന്നതികനുമായിക
ഒന്നാം
നികലയികല് ഒരു ഹാള് പുരതുതായിക നികര്മ്മികക്കുന്നതികനുമായിക രണ്ടു
േപ്രാജക്ടുകേള് 25 ലക്ഷം രൂപ വകേയികരുത്തിക െമയികന്റനന്സ് ഗ്രാന്റ്
വകേയികരുത്തിക ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന്
അനുമതിക - സംബന്ധികച്ച്
അംഗീകേരികക്കുന്നു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക) വകുപ്പ്

3.16

മാനന്തവാടെിക േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 01.09.2016 െല
കേത്ത്
േബ്ലാക്ക് പരികധികയികെല 189 അംഗന്വാടെികകേളികല് ഉദ്യച്ചഭക്ഷണത്തികനുേശഷം
കുട്ടികകേള്ക്ക് ഉദ്യറങ്ങുന്നതികന് ഭാരം കുറഞ്ഞെതും മടെക്കികവയ്ക്കാവുന്നതുമായ
കേികടെക്ക വാങ്ങുന്നതികന് അനുമതിക . - സംബന്ധികച്ച്
ബന്ധെപ്പട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേള് ഇത്തരം േപ്രാജക്ടുകേള് ഏതെറ്റടുത്തികട്ടികല്ല എന്നും
കുട്ടികകേള്ക്ക് കേികടെക്ക ലഭയമല്ല എന്നും ഉദ്യറപ്പാക്കികയതികനുേശഷം
േപ്രാജക്ട്
നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന്നു
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക) വകുപ്

3.17 അതികരപ്പികള്ളിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെന്റ 13.07.2016 െല കേത്ത്
അതികരപ്പികള്ളിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല് ടൊറ്റാ േകോഫീ ലികമികറ്റഡികെന്റ
ൈകേവശത്തികലുള്ള േതാട്ടം
േമഖലയികല് അടെികസ്ഥാന സൗകേരയങ്ങള്
കുറഞ്ഞെ പ്രേദ്ശങ്ങളികല് താമസികക്കുന്ന
ജനങ്ങളുടെടെ
േറാഡ് ,
കുടെികെവള്ള വികതരണം എന്നികവയ്ക്കുള്ള പദ്ധതികകേള് ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികനുള്ള
അനുമതിക. - സംബന്ധികച്ച്
എേസ്റ്ററ്റികനുള്ളികല് കൂടെിക ജനങ്ങളുടെടെ സഞ്ചാര സവാതന്തയം തടെസ്സപ്പെപ്പടുത്തുകേയികല്ല
എന്ന് കേമ്പനികയുടെടെ േരഖാമൂലമുഖള്ള ഉദ്യറപ്പികെന്റ അടെികസ്ഥാനത്തികല് പദ്ധതിക
നടെപ്പികലാക്കാന് അനുമതിക നല്കുന്നു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്
3.18 േചേേലമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 30.10.2016 െല കേത്ത്
മാലികനയ പരികപാലനം, ഒ ഡിക എഫ്
എന്നികവ
ജലനികധിക
ഏതെറ്റടുത്തതികനാല് സമ്പൂര്ണ്ണ ശുചേികതവ ഗ്രാമമായിക മാറ്റുന്നതികന്
േബാധവത്ക്കരണം,
പ്രചേരണം
തുടെങ്ങികയവക്കും
ബന്ധെപ്പട്ട
പ്രവര്ത്തകേര്ക്ക് പരികശീലനം നല്കുന്നതികനും മൂന്നും
നാലും

ഘട്ട പ്രവര്ത്തനം നടെത്തുന്നതികനും വികകേസനഫണ്ട് ഉദ്യപേയാഗികക്കുന്നതികന്
അനുമതിക- സംബന്ധികച്ച്
അനുമതിക നല്കുന്നു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക )വകുപ്പ്
3.19 താന്നയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ കേത്ത്
താന്നയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല് 2013-13 ല് നടെപ്പികലാക്കികയ ബേയാഗയാസ്
വികതരണ
പദ്ധതികയികല് 72 പ്ലാന്റുടകേള് വികതരണത്തികന് സാേങ്കേതികകേ
അനുമതിക ലഭികച്ചു എങ്കേികലും
അധികകേഫണ്ട് ലഭയത കേണക്കികെലടുത്ത്
76 പ്ലാന്റുകേള് വികതരണം െചേയ്യുകേയുടണ്ടായിക . സാേങ്കേതികകേ
അനുമതിക
ലഭികക്കാെത വികതരണം െചേയ്ത 4 എണ്ണത്തികെന്റ വികനികേയാഗ
സാക്ഷയപത്രം അംഗീകേരികക്കാെത തുകേ തികരികച്ചടെയ്ക്കാന് ശുചേികതവമികഷന്
നികര്േദ്ദേശികച്ചികട്ടുണ്ട്.
ടെിക എസ് കൂടൊെത നാലു പ്ലാന്റുകേള് അധികകേം
വികതരണം െചേയ്ത നടെപടെിക അംഗീകേരികക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്
അനുമതിക നല്കുന്നു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക )വകുപ്പ്
3.20 ബഹ. ൈവദ്യുതികയുടം േദ്വസവം വകുപമന്ത്രികയുടെടെ 30.09.2016 െല കേത്ത്
സമ്പൂര്ണ
ഭവനൈവദ്യൂതീകേരണത്തികനായിക
വികതരണശൃംഖലയികല്
നികന്നും െവതര്പ്രൂഫ്
വയര് വഴിക ൈവദ്യുതിക വീടുകേളികെലത്തികക്കാനും
വീടുകേളികല് വയറികംഗികനും െപ്രാജക്ടുകേള്
ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികന്
തേദ്ദേശസവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
നികര്േദ്ദേശം
നല്കുന്നത്
സംബന്ധികച്ച്
നികലവികലുള്ള സബ്സികഡിക മാനദ്ണ്ഡങ്ങള്ക്ക് വികേധയമായിക പഞ്ചായത്ത്
ധനസഹായം നല്കുന്ന വീടുകേളികല് പദ്ധതിക നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുമതിക
നല്കുന്നു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1)വകുപ്പ്
3.21 കേതികരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 29.09.2016 െല കേത്ത്
കേതികരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെന്റ സുലസ്ഥികര ശുചേികതവ പദ്ധതികയുടെടെ അഞ്ച്
വളണ്ടികയര്മാര്ക്ക് തനത് ഫണ്ടികല് നികന്നും ഓണേററികയം നല്കുന്നത്
സംബന്ധികച്ച്
അനുവദ്ികക്കുന്നു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക)വകുപ്പ്
3.22

കോഞ്ഞെികരപ്പള്ളിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 07.10.2016 െല
കേത്ത്
വികകേസനഫണ്ട്
മറ്റ്
അനികവാരയ
ചുമതലകേള്ക്കു
വകേയികരുത്തികയതുമൂലം ലഭയമല്ലാത്തതികനാല് 14-ാാം ധനകോരയകേമ്മീഷന്
ഗ്രാന്റ് ഉദ്യപേയാഗികച്ച് വീടെ് അറ്റകുറ്റപ്പണികക്കള്ക്ക് ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക്
ധനസഹായം
നല്കുന്നതികനുള്ള
േപ്രാജക്ടു്
ഏതെറ്റടുക്കുന്നതികനുള്ള
അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്
നികരസികച്ചു
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക)വകുപ്പ്

3.23

തൃേക്കാവികല്വട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 06.10.2016 െല
കേത്ത്
തൃേക്കാവികല്വട്ടം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെന്റ
പാലികേയറ്റീവ്
െകേയര്
പ്രവര്ത്തന ങ്ങള്ക്കുേവണ്ടിക ഒരു വാഹനം വാങ്ങിക നല്കാന് മുഖഖത്തല
േബ്ലാക്ക്
പഞ്ചായത്ത്
സന്നദ്ധമാണ് .
ആയതികന്
അനുമതിക
സംബന്ധികച്ച്
വാഹനം േഹാസ്പികറ്റല് മാേനജ്മെമന്റ് കേമ്മികറ്റിക നല്േകേണ്ടതും , വാഹനത്തികെന്റ
തുടെര് െചേലവുകേള് േഹാസ്പികറ്റല് മാേനജ്മെമന്റ് കേമ്മികറ്റിക വഹികേക്കണ്ടതുമാണ്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെല പാലികേയറ്റീവ് െകേയര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്
വാഹനം
ഉദ്യപേയാഗികക്കുേമ്പാള് അംഗീകൃത േററ്റികല് എച്ച്.എം.സിക.ക്ക് േപ്രാജക്ടികല് നികന്ന്
വാടെകേ നല്കോവുന്നതാണ്.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക)വകുപ്പ്

3.24

േകേരള ഖാദ്ിക & വികേല്ലജ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് േബാര്ഡ് ൈവസ്
െചേയര്മാെന്റ 01.10.2016 െല കേത്ത്
2016-17 വാര്ഷികകേ പദ്ധതിക മാര്ഗ്ഗരേരഖയികല് അനുബന്ധം 15 ഖണ്ഡികകേ
4-6 പ്രകോരം ഖാദ്ിക േബാര്ഡികെന്റ വകുപതല യൂണികറ്റുകേള്ക്ക് പദ്ധതികതുകേ
വികനികേയാഗികക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പ്രതികപാദ്ികച്ചികട്ടുണ്ട് . സബ്സികഡിക
വികഹികതം എത്ര എന്നു നികര്ണയികക്കണെമന്നും അത് 100% ആയിക
തീരുമാനികക്കണെമന്നത് സംബന്ധികച്ച്
മാര്ഗേരഖ 4.6.4 ഖണ്ഡികകേയികല് പ്രതികപാദ്ികച്ചികരികക്കുന്ന മാനദ്ണ്ഡപ്രകോരം ഖാദ്ിക
യൂണികറ്റുകേളുടെടെ സ്ഥലേത്താ, പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലേത്താ വര്ക്ക് െഷഡ്
െകേട്ടുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന്നു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1)വകുപ്പ്

3.25

െപരുവയല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ കേത്ത്
ഓേരാ കേച്ചവടെസ്ഥാപനങ്ങളികലും ബികന്നുകേള് സ്ഥാപികച്ച് മാലികനയം
അവയികല്
നികന്ന്
േശഖരികച്ച്
റീൈസക്ലികംഗ്
യൂണികറ്റികല്
എത്തികക്കുന്നതികനുള്ള േപ്രാജക്ട് അനുവദ്ികക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്
ബികന്നുകേള് സ്ഥാപികക്കുന്നത് കേച്ചവടെ സ്ഥാപനങ്ങള്
ആയികരികക്കണെമന്ന
വയവസ്ഥയികല് അംഗീകോരം നല്കുന്നു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക)വകുപ്പ്
3.26 ഓങ്ങല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 17.10.2016 െല കേത്ത്
പഞ്ചായത്തികെന്റ നികലവികലുള്ള ടൊറ്റാ സുലേമാ ജീപ്പ് െപയികന് &
പാലികേയറ്റീവ്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായിക
ൈകേമാറുടന്നതികനും
പഞ്ചായത്തികെന്റ ആവശയത്തികന് പുരതികയ ജീപ്പ് വാങ്ങുന്നതികനുള്ള
അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്
പാലികേയറ്റീവ് െകേയറികന് പുരതികയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതികനും അത് േഹാസ്പികറ്റല്
മാേനജ്മെമന്റ് കേമ്മികറ്റികക്ക് ൈകേമാറുടന്നതികനും അനുമതിക നല്കുന്നു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക)വകുപ്പ്

3.27

കേലഞ്ഞൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 06.10.2016 െല കേത്ത്
കുടെൻ പിക.എച്ച്.സിക േകോംമ്പൗണ്ടികൽ പുരതികയ മാതൃ - ശികശു ആശുപത്രിക
െകേട്ടികടെം നികർമ്മികക്കുന്നതികമായിക 10 വർഷം പഴക്കമുഖള്ള േകേടുപാടുകേള്
ഇല്ലാത്ത കേവാേട്ടഴ്സ് െകേട്ടികടെം െപാളികച്ചുനീക്കുന്നതികനുള്ള പ്രേതയകോനുമതിക
സംബന്ധികച്ച്
ചേീഫ് എഞ്ചികനീയറുടെടെ റികേപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പികക്കുവാന് നികര്േദ്ദേശികച്ചു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക)വകുപ്പ്

3.28

ചോത്തന്നൂർ എം.എൽ.എ ജിക.എസ്.ജയലാലികെന്റ 24/10/201/െല
കേത്ത്പരവൂർ
നഗരസഭയുടെടെ
2012-13
െല
ഭവനനികർമ്മാണ
പദ്ധയികെല മാർഗ്ഗരേരഖയികൽ നികന്നും വയതികചേലികച്ച് നികർമ്മികച്ച 11
വീടുകേളുടെടെ
റവനയൂറികക്കവറിക
നടെപടെികകേള്
ഒഴികവാക്കുന്നത്
പ്രേതയകോനുമതിക സംബന്ധികച്ച്
നഗരസഭയുടെടെ അഭികപ്രായം ആരായുടവാന് തീരുമാനികച്ചു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക)വകുപ്പ്

3.29

െകോല്ലം ജികല്ലാപഞ്ചായത്ത് ൈവസ് പ്രസികഡന്റികെന്റ 10/08/2016െല
െനൽകൃഷിക
വയാപനം
ലക്ഷയമാക്കിക
ജികല്ലയികെല
58
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേളികൽ
വയാപികപ്പികക്കുകേയുടം
െചേയ്തേതാെടെ
െനല്ല്
സംഭരണം, സംസ്കരണം എന്നികവയ്ക്ക് ജികല്ലാപഞ്ചായത്തുമായിക എം .ഒ.യുട
യികൽ
ഏതർെപ്പട്ട
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്
ബാങ്കേ്
ഗയാരന്റികയുടെടെ
അടെികസ്ഥാനത്തികൽ 30 ശതമാനം തുകേ മുഖൻകൂറായിക നൽകോന്നതികനുള്ള
അനുമതിക- സംബന്ധികച്ച്
വികശദ് വികവരങ്ങള് സമര്പ്പികക്കുന്നതികന് ജികല്ലാ പഞ്ചായത്തികന് നികര്േദ്ദേശം നല്കേിക.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക)വകുപ്പ്

3.30

തികരുനാവായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ കേത്ത്
2013-14
വർഷത്തികൽ
വീടെികന്
സ്ഥലം
ഗുണേഭാക്താക്കളായിക
തികരെഞ്ഞെടുക്കെപ്പട്ട 3 േപർ പദ്ധതികയുടെടെ ഭാഗമായിക വാങ്ങികയ
സ്ഥലത്തികെന്റ ധനസഹായം നൽകേികയികട്ടികല്ല . പട്ടികകേജാതികയികൽ െപടുന്ന
പ്രസ്തുത
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്കുള്ള
ധനസഹായം
നൽകുന്നതികന്
പ്രേതയകേ അനുവാദ്ം- സംബന്ധികച്ച്
അനുമതിക നല്കുന്നു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക)വകുപ്പ്

3.31

വടെകേര േബ്ലാക്ക്പഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 10.10.2016െല കേത്ത്
2016-17ൽ േബ്ലാക്ക്പഞ്ചായത്ത് പരികധികയികൽ കോൻസർ േരാഗ
നികർണ്ണയം
എന്ന
പദ്ധതിക
നടെപ്പികലാക്കുന്നതികനുള്ള
അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്
അനുമതിക നല്കുന്നു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക)വകുപ്പ്

3.32

വടെകേര േബ്ലാക്ക്പഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 10.10.2016 െല കേത്ത്
വടെകേര േബ്ലാക്ക്പഞ്ചായത്ത് പരികധികയികല് 1 മുഖതൽ 7 വെര
ക്ലാസുലകേളികലുള്ള സർക്കാർ/ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുടകേളികെല പഠനാന്തരീക്ഷം
െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതികനുള്ള സർഗ്ഗരേഭരിക എന്ന പദ്ധതികക്കുള്ള അനുമതിക
സംബന്ധികച്ച്
അനുമതിക നല്കുന്നു.
നടെപടെിക .തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക)വകുപ്പ്
3.33 െകോട്ടികയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (ഫയല്നം. 320/ഡിക.എ.1/16/തസവഭവ)
സ്പികല്ഓവര് ക്രമീകേരണം െചേയ്യുന്നതികന് ഐ.െകേ.എംന് നികര്േദ്ദേശം നല്കേണം.
3.34
മാേവലികക്കര
നഗരസഭ
െസക്രട്ടറികയുടെടെ
3-2128/96 നമ്പര്
തീയതിക,31.05.2016- െല കേത്ത്(ഫയല്നം. 131/ഇ.യൂ.3/16/തസവഭവ)
വകുപതല നടെപടെിക സവീകേരികേക്കണ്ടതാണ്.
3.35

െചോക്ലിക
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സമ്പൂര്ണ്ണ നികയമ സാക്ഷരത
പഞ്ചായത്താക്കിക മാറ്റുന്നതികനുള്ള െചേലവ് സംബന്ധികച്ച്
( ഫയല്നം.179/എഫ്.എം.2/2016/തസവഭവ)
വകുപതല നടെപടെിക സവീകേരികേക്കണ്ടതാണ്.

3.36 ഗുരുവായൂര് നഗരസഭ - മഴെപ്പാലികമ, കേികണര് റീ-ചോര്ജികംഗ് പദ്ധതിക
എ.പിക.എല്. വികഭാഗങ്ങള്ക്കൂ കൂടെിക
ബാധകേമാക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്
(നടെപടെിക:തേദ്ദേശസവയംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്)
നാമമാത്ര കേര്ഷകേര്ക്ക് കൂടെിക ബാധകേമാക്കികെക്കാണ്ട് ഉദ്യത്തരവ് പുരറെപ്പടുവികക്കുന്നു.
3.37 ആന്തൂര് നഗരസഭ - പദ്ധതിക നികര്വഹണം സംബന്ധികച്ച് (ഫയല് നം.
446/ഡിക.സിക.3/2016/തസവഭവ)
അംഗീകേരികക്കുന്നു.
3.38

വികശാലെകോച്ചിക
വികകേസന
അേതാറികറ്റിക
െസക്രട്ടറികയുടെടെ
4939/എഫ്.ബിക.1/83/GC.DA
നമ്പര്
തീയതിക
30.07.2016-െല
അേപക്ഷ
തേദ്ദേശസവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്
കുടെികശ്ശേികകേ
വരുത്തികയികട്ടുള്ള അംശാദ്ായ തുകേ സര്ക്കാര് ഗ്രാന്റികല് നികന്നും പികടെികച്ച്
അേതാറികറ്റികയികല്
അടെവാക്കുന്നത്
സംബന്ധികച്ച്
(ഫയല്നം.149/ഐ.എ3/16/തസവഭവ)
തീരുമാനം മാറ്റിക വച്ചു.

3.39 മണ്ണേഞ്ചരിക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - പട്ടികകേജാതിക വികദ്യാര്ത്ഥികകേള്ക്ക്
പഠനമുഖറിക - സംബന്ധികചേ് (ഫയല്നം.333/ഡിക.എ1/2016/തസവഭവ)
പരാമര്ശികക്കെപ്പട്ട വികദ്യാര്ത്ഥികകേള് പട്ടികകേജാതിക വികഭാഗത്തികല്െപ്പട്ടവരാെണങ്കേികല്
പദ്ധതിക നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുമതിക നല്കുന്നു.-

3.40 കോവാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - മത്സയബന്ധനത്തികനുള്ള വല,
വാട്ടര് ടൊങ്കേ് - തുകേ വകേയികരുത്തുന്നത് സംബന്ധികച്ച്
( ഫയല്നം.359/ഡിക.എ2/ 16/തസവഭവ)
ബിക.പിക.എല്. വികഭാഗത്തികല്െപ്പട്ട കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ടൊങ്കേികെന്റ വികല 2000 രൂപ
എന്ന പരികധികയികല്െപ്പടുത്തിക 75% സബ്സികഡിക നല്കുന്നതികന് അനുമതിക
നല്കുന്നു.
3.41 ആലികപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (ഫയല്നം.356/ഡിക.എ2/2016/തസവഭവ)
േമഖലാ
വികഭജനത്തികനും
മറ്റ് നികബന്ധനകേള്ക്കും വികേധയമായിക
അംഗീകേരികക്കുന്നു. ഇല്ലാത്ത തനത് ഫണ്ട് വകേയികരുത്തിക
േപ്രാജക്ട്
തയ്യാറാക്കികയതികന് ഉദ്യത്തരവാദ്ികകേളായവെര കേെണ്ടത്തിക നടെപടെിക സവീകേരികക്കാന്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടെറ ചുമതലെപ്പടുത്തിക.
3.42 താന്നയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - എല്.ഇ.ഡിക. ബള്ബുകേള് വികതരണം
െചേയ്യുന്നത് സംബന്ധികച്ച് (ഫയല് നം.861197/ഡിക.എ3/2016/തസവഭവ)
നികരസികച്ചു.
3.43 പാലക്കാടെ് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് :- സാംസ്ക്കാരികകേ നികലയം
നികര്മ്മാണം.
( ഫയല്നം. 1160/ഡിക.ഡിക.2/16തസവഭവ)
നികരസികച്ചു.
3.44 തൃക്കാക്കര നഗരസഭ -ദുരന്ത നികവാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്
ഫയര് & റസ്കയൂവികന് തുകേ അനുവദ്ികക്കുന്നത് സം ബന്ധികച്ച്
( ഫയല് നം.644/ഡിക.സിക.3/2016/തസവഭവ)
നികരസികച്ചു.
3.45 അയ്യമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
- കുടെികെവള്ള പദ്ധതികയുടെടെ
ൈവദ്യുതികചോര്ജ്ജ് അടെയ്ക്കുന്നതു സംബന്ധികച്ച്
( ഫയല്. നം. 255/എഫ്.എം3/2016/തസവഭവ)
രണ്ട് പഞ്ചായത്തികെലയുടം
ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് വാട്ടര് കേണക്ഷന്
നല്കേികയികട്ടുള്ളതികന് ആനുപാതികകേമായിക ൈവദ്യുതിക ചോര്ജ്ജ് നല്കുന്നതികന്
അനുമതിക നല്കുന്നു.
പദ്ധതികയുടെടെ നടെത്തികപ്പ് ഗുണേഭാക്തൃ സമികതികെയ
ഏതല്പ്പികക്കാന് ശ്രമികേക്കണ്ടതാണ്.
3.46
പത്തനംതികട്ട
ജികല്ലാ
പഞ്ചായത്ത്
പള്ളികേയാടെങ്ങള്ക്ക്
അറ്റകുറ്റപ്പണികകേള്ക്ക് ഗ്രാന്റ് നല്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്
( ഫയല് നം. 251/എഫ്.എം.1/2016/ തസവഭവ)
നികരസികച്ചു.
3.47 തൃശൂര് േകോര്പ്പേറഷന് - പദ്ധതിക രൂപീകേരണം സമയം ദ്ീര്ഘികപ്പികച്ചു
നല്കുന്നതു സംബന്ധികച്ച് (ഫയല്നം.329/ഡിക.എ1/16/തസവഭവ)
പ്രസക്തമല്ല.
3.48 കോടുകുറ്റിക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - അജാഗ്രാമം പദ്ധതിക സംബന്ധികച്ച്
( ഫയല്നം.429/ഡിക.എ2/2016/തസവഭവ)
വികശദ്ാംശങ്ങള് ലഭികച്ചതികനുേശഷം പരികഗണികക്കാന് തീരുമാനികച്ചു.

3.49 കോസര്േഗാഡ് ജികല്ലാപഞ്ചായത്ത് - േദ്ശീയ വികകേലാംഗ പുരനരധികവാസ
പദ്ധതിക-തുകേ
അനുവദ്ികക്കുന്നത്
സംബന്ധികച്ച്
(ഫയല്നം.232/ഡിക.ബിക1//16/തസവഭവ)
നികരസികച്ചു.
3.50 വണ്ടികെപ്പരികയാര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പട്ടികകേജാതിക/പട്ടികകേ വര്ഗ്ഗര
വികദ്യാര്ത്ഥികകേള്ക്കുള്ള ലാപ് േടൊപ് ധനസഹായം
സംബന്ധികച്ച്
(ഫയല് നം.439/ഡിക.എ2/2016/തസവഭവ)
േകേരളത്തികനു പറത്തുള്ള
സ്ഥാപനങ്ങളികല് പഠികക്കുന്ന വികദ്യാര്ത്ഥികകേള്ക്കും
ആനുകൂലയം നല്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു. പാരലല് േകോേളജികല് പഠികക്കുന്ന
വികദ്യാര്ത്ഥികകേള്ക്ക് യൂണികേവഴ്സികറ്റിക രജികേസ്ട്രഷന് ലഭികച്ചതികനുേശഷം
മാത്രം
ആനുകൂലയം നല്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു.
3.51 ചോലക്കുടെിക നഗരസഭ – സികത്താര നഗര് േചേരികയികെല ഭവനങ്ങളുടെടെ
യൂണികറ്റ് േകോസ്റ്റികെല വര്ദ്ധനവ് അംഗീകേരികക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്
(ഫയല് നം.380/ഡിക.സിക.2/2016/തസവഭവ)
വികശദ്ാംശങ്ങള് ആവശയെപ്പടൊന് തീരുമാനികച്ചു.
3.52

പത്തനാപുരരം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇന്സികേനേററ്റര്
സ്ഥാപികക്കുന്നതികനുള്ള അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്
( ഫയല് നം.687//ഡിക.സിക1/2016/തസവഭവ)
േകേന്ദ്ര ഖരമാലികനയ സംസ്ക്കരണ നികയമത്തികന് വികരുദ്ധമായതികനാല് ആവശയം
നികരസികച്ചു.

3.53 മാനന്തവാടെിക േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് - സാംസ്ക്കാരികകേ േകേന്ദ്രത്തികന്
െകേട്ടികടെം പണികയുടന്നത് സംബന്ധികച്ച്
( തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക.) വകുപ്പ്)
തികരുെനല്ലിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെന്റ ഫണ്ട് ഉദ്യപേയാഗികച്ച് െചേയ്യുന്നതികനുള്ള
അനുമതിക നല്കുന്നു.
3.54 എസ്.സിക.പിക. ഫണ്ട്- എം.എല്.എ ഫണ്ട് മുഖതലായ ഫണ്ടുകേള്
മുഖഖാന്തികരം നടെപ്പികലാക്കുന്ന കുടെികെവള്ള പദ്ധതികകേളുടെടെ ആവര്ത്തന
െചേലവ് സംബന്ധികച്ച് ദ്ളികത് ലീഗ് േകോഴികേക്കാടെ് ജികല്ലാ കേമ്മികറ്റിക
ശ്രീ.വിക. ബാബു പട്ടികകേജാതിക/പട്ടികകേവര്ഗ്ഗര േക്ഷമ സമികതിക മുഖമ്പാെകേ
സമര്പ്പികച്ച ഹര്ജിക (ഫയല്നം.838305/ഡിക.എ1/2016/തസവഭവ
പട്ടികകേജാതിക പട്ടികകേവര്ഗ വികഭാഗത്തികല്െപ്പട്ടവര് ഗുണേഭാക്താക്കളായികട്ടുള്ള
കുടെികെവള്ള പദ്ധതികകേളുടെടെ ൈവദ്യുതിക ചോര്ജ് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടികല്
( എസ്.സിക.പിക/െമയികന്റനന്സ് ഫണ്ട് ) നികന്നും നല്കോന് അനുമതിക നല്കുന്നു.

3.55 ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇടുക്കിക - കോര്ഷികകേ കേര്മ്മേസന, ഉദ്യപകേരണങ്ങല്
വാങ്ങല് -ഡാറ്റാ എന്ട്രിക േകോഡ് ഉദ്യള്െപ്പടുത്തുന്നത് സംബന്ധികച്ച്
(ഫയല്നം.349/ഡിക.എ1/2016/തസവഭവ)
േകോഡ് അനുവദ്ികച്ചു നല്കുന്നതികന് ഐ.െകേ.എംന് നികര്േദ്ദേശം നല്കേിക
3.56 െകോറ്റങ്കേര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വാടെകേ െകേട്ടികടെത്തികന് അനുബന്ധ
സൗകേരയങ്ങള് സംബന്ധികച്ച്
(ഫയല്നം.293/ഡിക.ബിക.2/2016/തസവഭവ)
അനുമതിക നല്കുന്നു.
3.57

ചൂര്ണ്ണികക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെടെ
01.10.2016-െല
െജ1-30115/16
നമ്പര്
കേത്ത്
ജലേസചേനേത്താടുകേളുടെടെ
ഭികത്തിക സംരക്ഷണം സംബന്ധികച്ച്
(ഫയല്നം.798689/ഡിക.എ2/2016/തസവഭവ) )
മുഖനികസികപ്പല് േകോര്പ്പേറഷന് ഏതരികയയികല് േഗ്രാ ബാഗികന് 75%
സബ്സികഡിക
( വികല 80 രൂപ എന്ന നികരക്കികല്) നല്കോന് തീരുമാനികച്ചു. ചൂര്ണ്ണികക്കര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മൂന്നു നഗരസഭകേളാല് ചുറ്റെപ്പട്ട പഞ്ചായത്തായതികനാല്
പ്രസ്തുത പഞ്ചായത്തികന് ഈ ആനുകൂലയം നല്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു.

3.58 െവള്ളൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കേരികമ്പ് കൃഷിക - കോര്ഷികകേ പദ്ധതിക
സംബന്ധികച്ച് (ഫയല്നം.355/ഡിക.എ1/2016/തസവഭവ)
നികലവികലുള്ള മാനദ്ണ്ഡമനുസരികച്ച് കേരികമ്പ് കൃഷിക സബ്സികഡിക നല്കുന്ന
ഇനമായിക ഉദ്യള്െപ്പടുത്തികയികട്ടികല്ല. ഇതികനുള്ള വികശദ്ാംശങ്ങള് സഹികതം വീണ്ടും
സമര്പ്പികക്കുവാന് ആവശയെപ്പട്ടു.
3.59 േചേമേഞ്ചരിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പദ്ധതിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെടെ അപാകേത
സംബന്ധികച്ച്
( ഫയല്നം.358/ഡിക.എ1/2016/തസവഭവ)
പതികമൂന്നാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധതിക മാര്ഗേരഖകേള് രൂപീകേരികക്കുന്ന സമയത്ത്
ഇത് പരികഗണികക്കുന്നതാണ്.
3.60 കേതികരൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ചുമര്ചേികത്രഗ്രാമം പദ്ധതിക സംബന്ധികച്ച്
(ഫയല്നം.360/ഡിക.എ1/2016/തസവഭവ)
േപ്രാജക്ട് േകോഡ് അനുവദ്ികക്കുന്നതികന് ഐ.െകേ.എം.െന ചുമതലെപ്പടുത്തിക
3.61 ഇന്ഫര്േമഷന് േകേരള മികഷന് - ഭികന്നേശഷികക്കാരായ വയക്തികകേളുടെടെ
രജികസ്റ്റര് സംബന്ധികച്ച്
(ഫയല്നം.340/ഡിക.എ1/2016/തസവഭവ)
സാമൂഹയനീതിക വകുപമായിക േചേര്ന്ന്
േഡറ്റാ േബസ് സൂക്ഷികക്കുന്നതികനും
നവീകേരികക്കുന്നതികനും
േവണ്ട
നടെപടെികകേള്
സവീകേരികക്കുന്നതികന്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേള്ക്ക് നികര്േദ്ദേശം നല്കുന്നു. ഡാറ്റാേബസ് മാേനജ്മെമന്റ്
സാമൂഹയനീതിക വകുപ്പ് ൈകേകോരയം െചേേയ്യണ്ടതാണ്.

3.62 മുഖളക്കുളം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
- സ്പികല്ഓവര് ആയിക
അംഗീകോരം ലഭികക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്

ഡിക.പിക.സിക.

(ഫയല്നം.353/ഡിക.എ1/2016/തസവഭവ)
സ്പികല്ഓവര് പദ്ധതികകേള് ധനകോരയ കേമ്മീഷന് ഗ്രാന്റ് ഉദ്യപേയാഗികച്ച്
നടെപ്പാക്കുന്നതികനും
2016-17-െല
പുരതികയ
േപ്രാജക്ട്
നികലവികെല
നികബന്ധനകേള്ക്ക്
വികേധയമായിക
നടെപ്പികലാക്കുന്നതികനും
അനുമതിക
നല്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു.
3.63 ഗുരുവായൂര് മുഖനികസികപ്പാലികറ്റിക േവസ്റ്റ് മാേനജ്മെമന്റ് സംബന്ധികച്ച്
(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ 754/ഡികസിക1/16)
കൂടുതല് വികശദ്ാംശങ്ങള് സമര്പ്പികക്കുന്നതികന് നികര്േദ്ദേശം നല്കേിക.
3.64

എരേഞ്ഞൊളിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 18.10.2016-െല
കേത്ത്-2016-17-െല
വാര്ഷികകേ
പദ്ധതികയികല്
നടെപ്പികലാക്കുന്ന
'മികനുക്കം'സുലസ്ഥികര ശുചേികതവ പദ്ധതികയ്ക്ക് മൂന്നു േപെര േഹാണേററികയം
വയവസ്ഥയികല് ഏതര്പ്പാടെ് െചേയ്യുന്നതികനും 07.09.2016-െല 3.19
സിക.സിക തീരുമാനം അപ്രകോരം േഭദ്ഗതിക െചേയ്യുന്നതികനും അനുമതിക .
അംഗീകോരം നല്കുന്നു
(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ്)
3.65 തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് ചേീഫ് എഞ്ചികനീയറുടെടെ 01.10.2016-െല
കേത്ത് - സാേങ്കേതികകോനുമതിക സംബന്ധികച്ച്
മാര്ഗേരഖ 14.5.6,ഖണ്ഡികകേ പ്രകോരം സാേങ്കേതികകോനുമതിക നല്കോവുന്നതാണ്.
ഒരു പ്രവൃത്തികയുടെടെ എസ്റ്റികേമറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതും
സാേങ്കേതികകോനുമതിക
നടെപ്പികലാക്കുന്നതും ഒേര ഉദ്യേദ്യാഗസ്ഥന് തെന്ന ആയികരികക്കരുത്. 30.09.2016-െല
ജിക.ഒ(ആര്.ടെിക )നം.2772/2016/തസവഭവ സര്ക്കാര് ഉദ്യത്തരവ് ഈ വര്ഷേത്തയ്ക്ക്
നടെപ്പാേക്കണ്ടതികല്ല എന്നു തീരുമാനികച്ചു.
(നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) വകുപ്പ്)
3.66 തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് ചേീഫ് എഞ്ചികനീയര് േകോഓര്ഡികേനഷന്
കേമ്മികറ്റികയികല് സമര്പ്പികച്ച ശുപാര്ശകേള്
( നടെപടെിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഇ.ഡബ്ലയൂ) വകുപ്പ്)
1) തേദ്ദേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ടൊര് വാങ്ങിക നല്കുന്നതികനുള്ള പ്രവൃത്തികയുടെടെ
മൂലയം നികലവികലുള്ള 15 ലക്ഷം രൂപയികല് നികന്നും 30 ലക്ഷം രൂപയായിക വര്ദ്ധികപ്പികച്ചു
നല്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു. കേരാറുടകോര് ടൊര് വാങ്ങുകേയാെണങ്കേികല് കേര്ശന
മായിക ഒറികജികനല് ബികല് സമര്പ്പികേക്കണ്ടതാണ്.
2)സര്വീസ് ടൊക്സ് സര്വീസ് ടൊക്സ് സംബന്ധികച്ച നികര്േദ്ദേശങ്ങളികല്
കേസ്റ്റംസ് ആന്റ് െസന്ട്രല് എൈക്സസ് ഡികപ്പാര്ട്ടുെമന്റുമായിക ചേര്ച്ച െചേയ്ത്
വയക്തത വരുത്തുന്നതികന് ചേീഫ് എഞ്ചികനീയര് നടെപടെിക സവീകേരികേക്കണ്ടതാണ്.
തേദ്ദേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഏതെറ്റടുത്ത പ്രവൃത്തികകേള്ക്ക് സര്വീസ്
ടൊക്സ് നല്േകേണ്ടതുെണ്ടങ്കേികല്
വര്ഷാവസാനം ഒറ്റ േപ്രാജക്ട് വച്ച്
അതികനാവശയമായ തുകേ കേെണ്ടേത്തണ്ടതാണ്.

3)MORD Specifications അനുസരികച്ച് 5 വര്ഷെത്ത ഗാരണ്ടികേയാടു കൂടെിക
േറാഡ് പ്രവൃത്തിക െചേയ്യുന്നതികന് േവണ്ടിക വരാവുന്ന തുകേയുടം നികലവികലുള്ള
രീതികയികല് ഗാരണ്ടിക കൂടൊെത െചേയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികകേള്ക്ക് വര്ഷംേതാറുടമുഖള്ള
അറ്റകുറ്റപ്പണികകേള്ക്ക് േവണ്ടിക വന്ന തുകേയുടം താരതമയെപ്പടുത്തിക വികശദ്മായ
റികേപ്പാര്ട്ട് നല്കോന് ചേീഫ് എഞ്ചികനീയെറ ചുമതലെപ്പടുത്തിക.

േയാഗം 3.45 PM-ന് അവസാനികച്ചു .

26.10.16- ന് കൂടെികയ േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റിക മീറ്റികംഗികല് പെങ്കേടുത്തവര്
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ശ്രീ. പിക.െകേ. േമാഹനന് (േജായികന്റ് െഡവലപ്മെമന്റ് കേമ്മീഷണര്, CRD)
ശ്രീ. െകേ.എന്.ഹരികലാല്, െചേയര്മാന്, SRG.
ശ്രീ ഗീതാകൃഷ്ണന്.െകേ. AEE, Office of the CE, LSGD.
ശ്രീ. ജാഫര്.എ.എം (േജായികന്റ് െസക്രട്ടറിക, ഫികനാന്സ് ഡികപാര്ട്ട്െമന്റ്)
ശ്രീ.രഘുരാമന്, െസക്രട്ടറിക, ഗുരുവായൂര് മുഖനികസികപ്പാലികറ്റിക
ശ്രീ. സജികകുമാര് .പിക.ആര് (ചേീഫ് എഞ്ചികനീയര്, തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്)
ശ്രീമതിക. ലികഷ േമാഹന്.എം.( എ.ഡിക.സിക, സിക.ആര്.ഡിക)
ശ്രീമതിക.പിക.െജ ആമികന. പിക.വിക. ( സിക.പിക.ഒ, എസ്.സിക.ഡിക.ഡിക)
ശ്രീ.എച്ച്. ഷാജിക (കേമ്മയൂണികേക്കഷന് െസ്പഷയലികസ്റ്റ്, തേദ്ദേശമികത്രം
(െകേ.എല്.ജിക.എസ്.ഡിക.പിക)
10. േഡാ. െകേ. വാസുലകേിക (എക്സികകേയുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചേികതവ മികഷന്)
11. ശ്രീ. എസ്. ദ്ികവാകേരന് പികള്ള (എസ്.പിക.എ.ഒ)
12. ശ്രീമതിക. എന് പ്രസന്ന കുമാരിക (ചേീഫ്, ഡിക.പിക.ഡിക. േസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനികംഗ് േബാര്ഡ്
13. ശ്രീ. എസ്.ഹരിക കേികേഷാര്, എക്സികകേയുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, കുടുംബശ്രീ.
14. ശ്രീ. വിക.രതീശന്, ഡയറക്ടര്, പഞ്ചായത്ത്.
15. ശ്രീ. സിക.വിക.േജായിക, (ഡയറക്ടര്, (ഓപ്പേറഷന്)ശുചേികതവ മികഷന്)
16. ശ്രീമതിക. മികനിക പിക.എ., (എ.എ, ഡിക.യുട.എ)
17. ശ്രീ.റ്റിക.പിക.വികജയകുമാര്, (െസ്പഷയല് െസക്രട്ടറിക, തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്)
18. ശ്രീ. എ.െകേ.േമാഹനകുമാര് (േജായികന്റ്
െസക്രട്ടറിക,
തേദ്ദേശസവയംഭരണ
വകുപ്പ്)
19. ശ്രീമതിക. എം.എസ്. ചേികത്ര (അണ്ടര് െസക്രട്ടറിക, തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്)

