
      
വികേകേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല േകോ  -  ഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റികയുടെടെ 

27.09.16-  ന് ഉച്ചയ്ക്ക്േശേഷം   3    മണികയ്ക്ക് ബഹ  .  തേദ്ദേശേസവയംഭരണ വകുപ്പു മന്ത്രികയുടെടെ
േചേമ്പറികല് വച്ചു നടെന്ന േയാഗ നടെപടെികക്കുറികപ്പ്  .   

െപാതു  വികഷയങ്ങള് 

1 തേദ്ദേശേസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്  അംഗീകൃത  മത്സ്യതെതാഴികലാളികകേള്ക്കും
കുടെംബങ്ങള്ക്കും  നല്കുന്ന   ആനുകൂലയതങ്ങള്ക്ക്  പട്ടികകേ  വര്ഗ  വികഭാഗത്തികേന്റേതികന്
തുലയതമായ  മാനദണ്ഡങ്ങള്  പാലികേക്കണ്ടതാെണന്ന്  തീരുമാനികച്ചു.    ഇത്തരം
േപ്രാജക്ടുകേള്  നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന്  മത്സ്യതബന്ധന  വകുപ്പ്  നല്കുന്ന  ലികസ്റ്റികല്  നികന്നും
നികര്വഹണ ഉേദയതാഗസ്ഥന്മാെര  നികശ്ചയികക്കുന്നതികനും  തീരുമാനികച്ചു.

(നടെപടെിക: മത്സ്യതബന്ധന വകുപ്പ്)
2. പദ്ധതിക നികര്വഹണ പുരേരാഗതിക  ഓേരാ ആഴ്ചയികെലയുടം  അവസാന പ്രവൃത്തിക ദികവസം

തേദ്ദേശേസവയംഭരണ  വകുപ്പികെന്റേ   െവബ്സൈസറ്റികല്  പ്രസികദ്ധീകേരികക്കുന്നതികന്
ഐ.െകേ.എം.ന് നികര്േദ്ദേശേം നല്കുന്നു.

(നടെപടെിക: ഇന്ഫര്േമഷന് േകേരള മികഷന്)
3 ഡിക.പിക.സിക.  അംഗീകോരത്തികന് മുമ്പ് കേരടെ്  േപ്രാ ജക്ടുകേളികല് പരികധികയികല്ലാെത മാറ്റങ്ങള്

വരുത്തുന്നതികന്   സുലേലഖ  േസാഫ്ട്  െവയറികല്  ആവശേയതമായ  മാറ്റം  വരുേത്തണ്ടതാ
െണന്ന് ഐ.െകേ.എം.ന് നികര്േദ്ദേശേം നല്കുന്നു.

(നടെപടെിക; ഇന്ഫര്േമഷന് േകേരള മികഷന്)
4 07.10.2016ന് മുമ്പ് ഡിക.പിക.സിക.കേള് വികളികച്ചുകൂട്ടിക പദ്ധതികകേളുടെടെ  അംഗീകോര നടെപടെികകേള്

പൂര്ത്തികയാക്കണെമന്ന് ബന്ധെപ്പട്ട ജികല്ലാ കേളക്ടര്മാര്ക്ക് നികര്േദ്ദേശേം നല്കുന്നു.
(നടെപടെിക: തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.) വകുപ്പ്)

5 തേദ്ദേശേസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുടെടെ  ധനസഹായത്താല്  നികര്മ്മികക്കുന്ന  വീടുകേള്ക്ക്,
വീടെ്  പൂര്ത്തികയാക്കിക  8  വര്ഷം  കേഴികഞ്ഞാല്  അറ്റകുറ്റപ്പണികകേള്ക്കുള്ള  ആനുകൂലയതം
നല്കോെമന്ന് തീരുമാനികച്ചു.

(നടെപടെിക: തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.) വകുപ്പ്)
6 വളം  സബ്സസികഡിക  ഗുണേഭാക്താവികെന്റേ  േനരികട്ടുള്ള  അക്കൗണ്ടികല്  നല്കുന്നതികന്

22.06.2016-െല  േകോ-ഓര്ഡികേനഷന്  കേമ്മികറ്റിക  േയാഗത്തികെല  3.11-നമ്പർ
തീരുമാനത്തികെല   "ൈജവവള  സബ്സസികഡിക   പണമായിക  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ട്  വഴിക
നേല്കേണ്ടതാണ്"  എന്ന വയതവസ്ഥ ഒഴികവാക്കിക തീരുമാനികച്ചു. 

(നടെപടെിക: തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.എ1)വകുപ്പ്)
3.  പ്രേതയതകേ വികഷയങ്ങള്

3.1  െവള്ളമുണ്ട  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-  കുടെ,  ബാഗ് ,  യൂണികേഫാം  എന്നികവ
െകേ.എസ്.ഐ.ഇ മുേഖന വാങ്ങികയതികന് അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്  (ഫയല്നം.
391/ഡിക.എ.2/16/തസവഭവ)
മാര്ഗേരഖയികല് പറഞ്ഞികട്ടികല്ലാത്ത  കുടെ,  ബാഗ്,  എന്നികവ വാങ്ങിക നല്കേികയികരികക്കുന്നത്
എസ്.റ്റിക.  വികഭാഗം വികദയതാര്ത്ഥികകേള്ക്കായികരികക്കണെമന്ന നികബന്ധനേയാെടെ  അനുവാദം
നല്കോന് തീരുമാനികച്ചു.



3.2  സിക-ഡികറ്റികന്  തേദ്ദേശേസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളികല്  സൗേരാര്ജ്ജ  പദ്ധതികകേള്
നടെപ്പാക്കുന്നതികന്  സാദ്ധയതതാപഠനം  നടെത്തുന്നതികന്   അനുമതിക
പുരനഃസ്ഥാപികക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച് (ഫയല്നം.727779/ഡിക.എ 1/2016/തസവഭവ)

 
 അേപക്ഷ നികരസികച്ചു തീരുമാനികച്ചു.

3.3 േകേരള  െഫഡേറഷന്   ഓഫ്   ദ ിക  ൈബ്ലൈന്ഡ്  െസക്രട്ടറികയുടെടെ  12.08.2016-െല
കേത്ത്  കോഴ്ച  പരികമികതിക  േനരികടുന്നവര്ക്കായിക  ഓഡികേയാ  ഡികജികറ്റല്  ൈലബ്രറിക
സ്ഥാപികക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച് (ഫയല്നം.156/എഫ്.എം2/16/തസവഭവ)

തേദ്ദേശേസവയംഭരണ വകുപ്പികെന്റേ  പരികധികയികല് വരുന്നതല്ല.

3.4 പട്ടണക്കാടെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡന്റേികെന്റേ  23.08.2016-െല  അേപക്ഷ-
െമഡികക്കല്  -  എഞ്ചികനീയറികംഗ്  സികവികല്  സര്വീസ്  േകോച്ചികംഗ്  േകേന്ദ്രം  -
അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്  . (ഫയല്നം.840904/ഡിക.എ2/16/തസവഭവ)

 നികരസികച്ചു 

3.5 പട്ടണക്കാടെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡന്റേികെന്റേ  23.08.2016-െല  അേപക്ഷ
വാലികേഡഷന് ക്രമീകേരികച്ച േപ്രാജക്ടുകേള് 2016-17-ല്  തുകേ നല്കേിക അംഗീകോരം
േനടെികയേപ്പാള്   2016-17-െല   ബഡ്ജറ്റ്   പ്രകോരമുള്ള  തുകേയികല്  നികന്ന്  കുറവ്
വരുന്നതുമൂലം   2016-17-ല്   അനികവാരയതമായ  പുരതികയ  പദ്ധതികകേള്  ഉള്െപ്പടുത്തു
ന്നതികന് സാധികക്കാെത വരുന്നത് സംബന്ധികച്ച്
                                       (ഫയല്നം.842280/ ഡിക.എ1/16/തസവഭവ)
തേദ്ദേശേസവയംഭരണവകുപ്പു   പ്രികന്സികപ്പല്  െസക്രട്ടറിക  ധനകോരയത  വകുപ്പ്  അഡീഷണല്
ചേീഫ് െസക്രട്ടറികയുടമായിക  ചേര്ച്ച  െചേയ്ത് തീരുമാനികേക്കണ്ടതാെണന്ന് തീരുമാനികച്ചു.

3.6 പട്ടണക്കാടെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡന്റേികെന്റേ  23.08.2016-െല  അേപക്ഷ
കോയികകേ  പരികശേീലനത്തികനുള്ള   േസ്പാര്ട്സ്  കേികറ്റുകേള്  2016-17  വാര്ഷികകേ
പദ്ധതികയികല്  ഉള്െപ്പടുത്തിക  നല്കുന്നതികനുള്ള  അനുമതിക  സംബന്ധികച്ച്
(ഫയല്നം.842262/ഡിക.എ2/16/തസവഭവ)
ഡിക.പിക.സിക.യികല്  േപ്രാജക്ട് സമര്പ്പികക്കുന്നതികന് അനുമതിക ആവശേയതമികല്ല  എന്ന് നികരീക്ഷികച്ചു.

     
3.7  മണ്റേറാതുരുത്ത്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡന്റേികെന്റേ  29.08.2016-െല  എ5-

365/16-17  നമ്പര് അേപക്ഷ  -  ആശോന്  ഗ്രാന്റ്  തുകേ   പദ്ധതിക  വികഹികതത്തികല്
നികന്നും  അനുവദികക്കാന്  പ്രേതയതകേ  അനുമതിക  സംബന്ധികച്ച്
(ഫയല്നം.844466/ഡിക.എ1/16/തസവഭവ)
നികലെത്തഴുത്ത്  ആശോന്  ഗ്രാന്റേ്  പഞ്ചായത്തുകേള്  ആവശേയതെപ്പടുന്നതനുസരികച്ച്
പ്രേതയതമായിക  അനുവദികക്കാെമന്ന്   പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടര്  െവളികെപ്പടുത്തികയതികനാല്
അതനുസരികച്ച്    നടെപടെികെയടുക്കാന്  പഞ്ചായത്തികന്  നികര്േദ്ദേശേം  നല്കുന്നതികന്
തീരുമാനികച്ചു.  



3.8   കുറ്റയതാട്ടൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  -  2015-16  വര്ഷത്തികല്  ടെിക .എച്ച്.  ആര്.എസ്
േബ്ലൈാക്ക്  വികഹികതത്തികല്  നീക്കികയികരികപ്പുള്ള  273596/-  രൂപ    2016-17  വാര്ഷികകേ
പദ്ധതികയികല്  അംഗന്വാടെിക  േപാഷകോഹാര  വികതരണ  പദ്ധതികക്ക്  േബ്ലൈാക്ക്
പഞ്ചായത്ത്  വികഹികതമായിക  ഉള്െപ്പടുത്തുന്നതു  സംബന്ധികച്ച്
(ഫയല്നം.850523/ഇ.പിക .എ/16/തസവഭവ) 
      അംഗീകേരികച്ചു

3.9  ആലങ്ങാടെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   -  വീടെ്  െമയികന്റേനന്സ്  -  കോലപ്പഴക്കം
സംബന്ധികച്ച നികര്േദ്ദേശേം (തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)  

െപാതു വികഷയം  തീരുമാനം 5 ബാധകേമാണ് 
3.10  ആലങ്ങാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ആലങ്ങാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെല  പച്ചക്കറിക 

ൈത വികതരണ പദ്ധതികയികല്  ഗുണേഭാക്തൃ വികഹികതം  ഒഴികവാക്കിക  പച്ചക്കറിക 
ൈതകേള് സൗജനയതമായിക വികതരണം െചേയ്യുന്നതികനുള്ള േനാംസ് ഉള്െപ്പടുത്തിക  
മാര്ഗേരഖ പരികഷ്ക്കരികക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച് (തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.എ1) 
വകുപ്പ്)

         നികരസികച്ചു 

3.11   േവങ്ങാടെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്ലാസ്റ്റികകേ്  മാലികനയത  പരികപാലന  പരികപാടെികയായ
സുലസ്ഥികര  എന്ന  പദ്ധതിക  നടെപ്പികലാക്കുന്നതുമായിക  ബന്ധെപ്പട്ട്  വാളണ്ടികയര്
മാര്ക്കുള്ള  േവതനം,  വാഹന  െചേലവ്  എന്നികവ  സംബന്ധികച്ച്
(ഫയല്നം.602/ഡിക.സിക1/16/തസവഭവ)

              അംഗീകേരികച്ചു.
3.12 പത്തനംതികട്ട  ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്തികെന്റേ  27.07.2016-െല   കുടുംബശ്രീ  േഹാം  നഴ്സികംഗ്

പരികശേീലനം,  മാനസികകേ  െവല്ലുവികളിക  േനരികടുന്നവര്ക്ക്  െതാഴികല്  പരികശേീലനം
സംബന്ധികച്ചുള്ള കേത്ത്. (ഫയല് നം. 22/ഡിക.ബിക .1 /2016/തസവഭവ) 

അംഗീകേരികച്ചു.
      

3. 13 ചേികറയികന്കേീഴ്  േബ്ലൈാക്ക്  പഞ്ചായത്തികെന്റേ  c/1316/16  നമ്പര്  13/07/2016  തീയതികയികെല
കേത്ത്    (ഫയല് നം.7851881/ഡിക.ഡിക.1 /2016/തസവഭവ)
ഓേരാ വീടെികനും െകോടുത്ത  ആനുകൂലയതം നികര്മ്മാണത്തികെന്റേ  നികലവികെല  സ്ഥികതിക,  ഇനിക
ആവശേയതമായ തുകേ തുടെങ്ങികയ വികശേദാംശേങ്ങള് ലഭയതമാക്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു. 

3.14 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  അേസാസികേയഷന്  െസക്രട്ടറികയുടെടെ  19.09.2016-െല  കേത്ത്-
അനധികകൃത  െകേട്ടികടെങ്ങള്  യുട/എ   നമ്പരികട്ട്   നികകുതിക  ഈടൊക്കുന്നതികല്  നികലവികലുള്ള
ഉത്തരവ്  പ്രകോരം   100  സ്ക്വയര്  മീറ്റര്  വെരയുടള്ളവയ്ക്കു  പകേരം   1500  സ്ക്വയര്  ഫീറ്റ്
വെരയുടള്ള  വാസഗൃഹ  െകേട്ടികടെങ്ങള്ക്ക്  ബാധകേമാക്കണെമന്ന  അഭയതര്ത്ഥന
സംബന്ധികച്ച് 

1500  സ്ക്വയര്  ഫീറ്റ്  വെരയുടള്ള  വയതക്തികഗത  വാസഗൃഹങ്ങള്ക്ക്  യുട/എ  നം.  നല്കേിക
നികയമപ്രകോരമുള്ള  സാക്ഷയതപത്രങ്ങള് നല്കുന്നതികനും വസ്തു നികകുതിക  ഈടൊക്കുന്നതികനും
തീരുമാനികച്ചു. 

(നടെപടെിക: തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ആര്.എ.) വകുപ്പ്)
3.15 ഭരഹികത ഭവനരഹികത ഗുണേഭാക്താക്കെള കേെണ്ടത്തുന്നതികനുള്ള സര്േവ ആവശേയതമായ

ക്രമീകേരണങ്ങള്ക്കുള്ള അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെടെ നികര്േദ്ദേശേം അംഗീകേരികച്ചു.

(നടെപടെിക: തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.) വകുപ്പ്)



3.16 ആലപ്പുഴ  ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡന്റേികെന്റേ  26.08.2016-െല  കേത്ത്  സുലേലഖ
േസാഫ്ട്  െവയര്  പ്രകോരമുള്ള  നീക്കികയികരികപ്പ്  തുകേ  14,62,87,924  രൂപ   2016-17
വാര്ഷികകേ പദ്ധതിക േരഖയികല് ഉള്െപ്പടുത്താന് അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്

പ്രേതയതകേ വികഷയം 3.5 തീരുമാനം ബാധകേമാണ്. 
(നടെപടെിക: തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (എഫ്.എം) വകുപ്പ്)

3.17 ബഹ.  വനം,മൃഗ  സംരക്ഷണം,  ക്ഷീര  വികകേസനം  വകുപ്പുമന്ത്രികയുടെടെ  20.09.2016-െല
സമഗ്ര  കേന്നുകോലിക  ഇന്ഷവറന്സ്  പദ്ധതിക  തേദ്ദേശേസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുടെടെ
പദ്ധതികയികല് ഉള്െപ്പടുത്തുന്നതികന് പ്രീമികയത്തികെന്റേ 50%  നികലവികല് േകേന്ദ്ര സംസ്ഥാന
ഗവണ്റെമന്റുകേള് വഹികക്കും.  േശേഷികച്ച   50%  പ്രീമികയം  തുകേയികല് തേദ്ദേശേ  സവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്  ഒരു  നികശ്ചികത  ശേതമാനം  വഹികക്കണെമന്ന  ആവശേയതം  സംബന്ധികച്ച
കേത്ത്
25%  തേദ്ദേശേസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്  നല്കുന്നതികനും   25%   ഗുണേഭാക്താക്കള്
വഹികക്കുന്നതികനും തീരുമാനികച്ചു. 

(നടെപടെിക: തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.എ 1) വകുപ്പ്)
3.18  േചേമേഞ്ചരിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡന്റേികെന്റേ  01 .09.2016-െല  കേത്ത്-

22.06.2016-െല  3.1 1  നമ്പര്  തീരുമാനം  പുരനഃപരികേശോധികക്കാനും   കൃഷികക്കാര്ക്ക്
പദ്ധതിക വികഹികതം കേഴികച്ചുള്ള തുകേ പദ്ധതിക  വികഹികതമായിക  നല്കുന്ന തുകേ ബാങ്കുകേള്ക്ക്
േനരികട്ട്  നല്കുകേയുടം   െചേയ്യുന്ന  നികലവികെല  രീതിക  പുരനസ്ഥാപികക്കാനും  അനുമതിക
സംബന്ധികച്ച്

െപാതു വികഷയ തീരുമാനം 6 ബാധകേമാണ്.
(നടെപടെിക: തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.എ 1) വകുപ്പ്)

3.19 എടെയൂര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡന്റേികെന്റേ  01 .09.2016-െല  കേത്ത്-  എടെയൂര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെല   ഭികന്നേശേഷികക്കാരായ  കുട്ടികകേളുടെടെ   സംരക്ഷണത്തികനും
വികദയതാഭയതാസത്തികനും  േവണ്ടിക  സ്ഥാപികച്ച പ്രതീക്ഷാ േഡെകേയര് െസന്റേറികേലയ്ക്ക്   ജികല്ലാ
പഞ്ചായത്ത്  അനുവദികച്ച  വാഹനത്തികെന്റേ   ൈഡ്രൈവര്ക്ക്  ദികവസേവതനം
പഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ടികല് നികന്നും നല്കുന്നതികനുള്ള അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്
     അംഗീകേരികച്ചു.

(നടെപടെിക: തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.) വകുപ്പ്)
3.20  െകോടുവള്ളിക  സര്വീസ്  േകോ-ഓപ്പേററ്റീവ്  ബാങ്ക്  പ്രസികഡന്റേികെന്റേ  17.09.2016-െല

ഇ.എം.എസ്.  ഭവന  പദ്ധതികയികല്  െകോടുവള്ളിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  എടുത്ത  വായ
തുകേയുടെടെ  പലികശേയികനത്തികല്  കുടെികശ്ശികകേയായ  4637505  രൂപ  അനുവദികക്കുന്നത്
സംബന്ധികച്ച കേത്ത്
ഇ.എം.എസ്.  ഭവന  പദ്ധതിക  പ്രകോരം  തേദ്ദേശേസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്  എടുത്ത
വായയുടെടെ  പലികശേ  നല്കുന്ന  കോരയതത്തികല്  ഓേരാ  തേദ്ദേശേസവയംഭരണ  സ്ഥാപന
ത്തികെന്റേയുടം േപരികല് സര്ക്കാരികന്  ബാധയതതയായിക  വന്നികട്ടുള്ള പലികശേ തുകേ നികര്ണ്ണയികച്ച്
തുകേ  അനുവദികക്കുന്നതികന്  ധനകോരയത  വകുപ്പികേനാടെ്  ആവശേയതെപ്പടുന്നതികന്
തേദ്ദേശേസവയംഭരണ വകുപ്പു െസ്പഷയതല് െസക്രട്ടറിക-1 െന  ചുമതലെപ്പടുത്തിക. 

(നടെപടെിക: തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.) വകുപ്പ്)
3.21 മലപ്പുറം  നഗരസഭാ  െചേയര്േപഴ്സെന്റേ  20.09.2016-െല  കേത്ത്  -  മലപ്പുറം

നഗരസഭയുടെടെ   വസ്തു  നികകുതിക ,  െതാഴികല്  നികകുതിക ,  ആസ്തിക  രജികസ്റ്റര്  എന്നികവ
പൂര്ത്തികയാക്കികയികല്ല.   എന്നീ  നയുനതകേള്  കോരണം  േലാകേബാങ്ക്  ധനസഹായം
നഗരസഭയ്ക്ക്  ലഭികച്ചികട്ടികല്ല.  ഇേപ്പാള്  പരികഹരികച്ച  സാഹചേരയതത്തികല്  ഗ്രാന്റേ്
അനുവദികക്കണെമന്ന് സംബന്ധികച്ച കേത്ത് 

അര്ഹതാലികസ്റ്റ് പ്രസികദ്ധീകേരികച്ച സ്ഥികതികക്ക് പരികഗണികേക്കണ്ടതികല്ല.
(നടെപടെിക: തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.എ 1) വകുപ്പ്)



3.22  മലപ്പുറം  നഗരസഭാ  െചേയര്േപഴ്സെന്റേ   20.09.2016-െല  കേത്ത്  -  2013-14-െല
പദ്ധതികയികല്  മലപ്പുറം  നഗരസഭ  നടെപ്പാക്കികയ  വികദയതാഭയതാസ  േപ്രാജക്ട്
"വികദയതാവികസ്മയം"   പദ്ധതിക  ഏറ്റെറ്റടുത്ത നടെപടെികെയ   സ്ഥികരികകേരികച്ച്  ഓഡികറ്റ്   തടെസ്സം
നീക്കുന്നതികന് അനുമതിക സംബന്ധികച്ച കേത്ത് 

അംഗീകേരികച്ചു.
(നടെപടെിക: തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.സിക.) വകുപ്പ്)

3.23  മലപ്പുറം  നഗരസഭാ  െചേയര്േപഴ്സെന്റേ   20.09.2016-െല   കേത്ത്  2013-14-െല
പദ്ധതികയികല്  മലപ്പുറം  നഗരസഭ  നടെപ്പാക്കികയ  വികദയതാഭയതാസ,  േപ്രാജക്ട്  "മുേന്നറ്റം"
പദ്ധതിക  ഏറ്റെറ്റടുത്ത  നടെപടെികെയ    സ്ഥികരികകേരികച്ച്  ഓഡികറ്റ്   തടെസ്സം  നീക്കുന്നതികന്
അനുമതിക സംബന്ധികച്ച കേത്ത് 

അംഗീകേരികച്ചു.
(നടെപടെിക: തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.സിക.) വകുപ്പ്)

3.24  മലപ്പുറം  നഗരസഭാ  െചേയര്േപഴ്സെന്റേ   20.09.2016-െല   േപ്രാജക്ട്  നം.8/2016
"മുേന്നറ്റം"  (4  ലക്ഷം  രൂപ)  അഡവാന്സ്ഡ്  സ്റ്റഡീസ്  േപ്രാജക്ട്  േപ്രാജക്ട്  നമ്പര്
174/2016 (3  ലക്ഷം രൂപ )  ഫുഡ്ബാള് േകോച്ചികംഗ്  േപ്രാജക്ട് നമ്പര് 193/16  ( 1  ലക്ഷം
രൂപ) എന്നികവ അംഗീകേരികക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച കേത്ത് 

അംഗീകേരികച്ചു.
(നടെപടെിക: തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.സിക) വകുപ്പ്)

3.25  തികരുനാവായ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  -  ൈപക്ക   -  പദ്ധതിക   തികരുനാവായ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല്   നാവാമുകുന്ദ  ൈഹസ്ക്കൂളികെന്റേയുടം   േചേരുലാല്  ൈഹസ്ക്കൂളികെന്റേയുടം
പ്രവൃത്തികകേള്ക്ക്  അനുവദികച്ച  തുകേ   4,30,000  രൂപ   വീതം  ആെകേ   860000
രൂപയാണ്.  ഇതികല്  അനുവദികച്ച  തുകേ  690000  രൂപയാണ്  കുടെികശ്ശികകേയായ  തുകേ
170000  രൂപയ്ക്ക്  േപ്രാജക്ട്  വച്ച്   ഡിക .പിക .സിക.  അംഗീകോരം  േനടെികയികട്ടികല്ല.  പ്രവൃത്തിക
പൂര്ത്തികയാക്കികയതായുടള്ള  ഡിക.ഡിക.പിക .യുടെടെ  റികേപ്പാര്ട്ട്  പരികഗണികച്ച്  അംഗീകോരം
നല്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്

അംഗീകേരികച്ചു.
(നടെപടെിക: തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.എ 2) വകുപ്പ്)

3.26  പാറേക്കാടെ്  േബ്ലൈാക്ക്  പഞ്ചായത്ത്  െസക്രട്ടറികയുടെടെ   19.09.2016-െല  കുറ്റികമണ്റ
പട്ടികകേജാതിക  േകോളനികയികല്  വാസഗൃഹങ്ങളികേലയ്ക്ക്  മഴെവള്ളം  നികറെഞ്ഞാഴുകുന്ന
സ്ഥികതിക  േനരികടുന്നതികനായിക  10  ലക്ഷം   രൂപ  വകേയികരുത്തിക   േതാടെികന്   ഭികത്തിക
നികര്മ്മികക്കുന്നതികനും   കേികണറുടകേള്  െകേട്ടിക   ഉയര്ത്തിക  സംരക്ഷികക്കുന്നതികനും
വാസസ്ഥലം  െകേട്ടിക ഉയര്ത്തിക സംരക്ഷികക്കുന്നതും സംബന്ധികച്ച്

അംഗീകേരികച്ചു.
(നടെപടെിക. തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക ) വകുപ്പ്) 

3.27േകോഴികേക്കാടെ്  േകോര്പ്പേറഷന്  േമയറുടെടെ   26.09.2016  -െല  കേത്ത്  േകോഴികേക്കാടെ്
മുനികസികപ്പല് േകോര്പ്പേറഷന് േമയര്ക്ക്  ഔദ്യേദയതാഗികകേ  ആവശേയതത്തികന്   ഒരു ഇേന്നാവ
(ഫുള് ഓപ്ഷന്)  കോര്  വാങ്ങുന്നതികന്  20  ലക്ഷം രൂപ െചേലവഴികക്കുന്നതികന്  പ്രേതയതകേ
അനുമതിക നല്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച കേത്ത്

അംഗീകേരികച്ചു.
(നടെപടെിക: തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.) വകുപ്പ്)



3.28 മങ്ങാട്ടികടെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റേികെന്റേ കേത്ത്  മങ്ങാട്ടികടെം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെല
ശുചേികതവ  േപ്രാജകേടെ്  ആയിക  പ്ലാസ്റ്റികകേ്  നികര്മ്മാര്ജ്ജന  പരികപാടെികയികല്
െതാഴികലാളികകേള്ക്ക്   ഓണേററികയം   ആയിക  ഒരാള്ക്ക്  4800  രൂപ  നികരക്കികല്  ഒരു
വര്ഷേത്തയ്ക്ക്  345600  രൂപയുടം   വണ്ടിക  വാടെകേ  7000  രൂപ   നികരക്കികല്  84000
രൂപയുടെടെ  ഉള്െപ്പെടെ   429600  രൂപ  തനത്   ഫണ്ടികല്  നികന്നും
വികനികേയാഗികക്കുന്നതികന്  അനുവാദം സംബന്ധികച്ച കേത്ത് 

അംഗീകേരികച്ചു.
(നടെപടെിക: തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.എ 2) വകുപ്പ്)

3.29 തികരുവനനപുരരം  നഗരസഭ   ബഹ– .  േമയറുടെടെ  വികവികധ  വികഷയങ്ങള്
സംബന്ധികച്ച 22.08.2016-െല കേത്ത്(തേദ്ദേശേസവയംഭരണ(ഡിക.സിക) വകുപ്പ്)
( i)  മത്സ്യതെതാഴികലാളികകേളുടെടെ കുട്ടികകേളുടെടെ ആനുകൂലയതം നല്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്

െപാതു വികഷയം തീരുമാനം (1) ബാധകേമാണ്.

( i i )  അംഗനവാടെികകേള്ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങല് : നഗരപ്രേദശേങ്ങളികല് 1 െസന്റേ് ഭമികക്ക് 3
ലക്ഷം രൂപ നികരക്കികല്  4 െസന്റേ് ഭമിക  വാങ്ങുന്നതികന്  അനുവാദം നല്കുന്നതികന് 
തീരുമാനികച്ചു.  ഭമിക  വികല ജികല്ലാ കേളക്ടര് നികശ്ചയികേക്കണ്ടതാണ്.
( i i i )  ഭരഹികത ഭവന രഹികത ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് ഭമിക വാങ്ങുന്നതികന് സ്റ്റാമ്പ് ഡയൂട്ടികയുടം
രജികേസ്ട്രേഷന് ഫീസുലം  വികകേസന ഫണ്ടികല് നികന്നും അനുവദികക്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു. 
( iv) തേദ്ദേശേസവയംഭരണ   സ്ഥാപനങ്ങള്   വഴിക  വീടു  നല്കുന്നതികന്  താെഴ  പറയുടന്ന
വികശേദീകേരണം നല്കുന്നു.
കുടുംബത്തികന്   ഏറ്റെതാരാളുടെടെയുടം  േപരികലുള്ള  വസ്തുവികല്   വീടുവയ്ക്കുന്നതികന്  സഹായം
നല്കോവുന്നതാണ്.  അവികവാഹതരായ   സ്ത്രീ  സേഹാദരങ്ങള്,  പുരരുഷ  സേഹാദരങ്ങള്
എന്നികവര്ക്കും  അച്ഛനമ്മമാര്  ജീവികച്ചികരികക്കാത്ത  പ്രായപൂര്ത്തികയാകോത്ത  കുട്ടികകേളുടെടെ
സംരക്ഷകേര്ക്ക് കുട്ടികകേളുടെടെ  േപരികലും  വീടെികനുള്ള ധനസഹായം നല്കോവുന്നതാണ്.

3.30 വസ്തു നികകുതിക കുടെികശ്ശികകേ  പികരികവ്  തവരികതെപ്പടുത്തുന്നത് ഒറ്റത്തവണ തീര്പ്പാക്കല്
പികഴപലികശേ ഒഴികവാക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച് .
തേദ്ദേശേസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളികല്  വികവികധ  കോരണങ്ങളാല്  വസ്തു  നികകുതിക  കുടെികശ്ശികകേ
വരുത്തികയവര്ക്ക്   1994-െല  േകേരള  മുനികസികപ്പല്  ആക്ട്  െസക്ഷന്  538(2)  േകേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് െസക്ഷന് 209 (ഇ) എന്നികവയികെല വയതവസ്ഥകേള് ഇളവ് െചേയ്ത്
വസ്തു  നികകുതിക  കുടെികശ്ശികകേ  ഒറ്റത്തവണയായിക  അടെയ്ക്കുന്നവര്ക്ക്  പികഴപ്പലികശേ  ഒഴികവാക്കിക
നല്കുന്നത് 31/12/2016 തീയതികവെര ദീര്ഘികപ്പികച്ചു നല്കോന് തീരുമാനികച്ചു  

(നടെപടെിക. തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ആര്.സിക.) വകുപ്പ്)
3.31 ബഹ. കൃഷിക വകുപ്പുമന്ത്രികയുടെടെ  26/09/2016-െല കേത്ത് 

ജാതികകൃഷികക്ക്  സബ്സസികഡിക  :  സ.ഉ.(എം.എസ്)നം.4/16/തസവഭവ  ഉത്തരവികെല സബ്സസികഡിക
മാര്ഗേരഖ ഖണ്ഡികകേ 3.1.1, 3.1.4 പ്രകോരമുള്ള സബ്സസികഡിക അനുവദികക്കുന്നതികന്  തീരുമാനികച്ചു. 

(നടെപടെിക. തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.എ 1) വകുപ്പ്)
ആയതികനു േവണ്ട ൈമേക്രാ െഹഡ് അനുവദികച്ചു നല്കോന് തീരുമാനികച്ചു. 
                                                                         (നടെപടെിക. ഇ.ഡിക, ഐ.െകേ.എം)

3.32 ളാലം േബ്ലൈാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റേ 24.09.2016-െല കേത്ത് 
ഐ.എ.ൈവ ഭവന നികര്മ്മാണ ഗുണേഭാക്താക്കള്ക്ക് പട്ടികകേജാതിക വികകേസന വകുപ്പികല് നികന്നും
ധനസഹായം  ലഭികക്കാത്ത സാഹചേരയതത്തികല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേളുടെടെ  വാര്ഷികകേ പദ്ധതികയികല്
ഉള്െപ്പടുത്തിക തുകേ നല്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു. 

(നടെപടെിക. തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.ഡിക) വകുപ്പ്)



3.33  പുരല്ലൂര്-െപരികയ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡന്റേികെന്റേ   26.09.2016-െല  കേത്ത്-
പഞ്ചായത്ത്  ശ്മശോനം   നവീകേരികക്കുന്ന   പദ്ധതികയികല്   െഡേപ്പാസികറ്റ്
െചേയ്യുന്നതികന്  അനുമതിക നല്കേണെമന്ന ഹര്ജിക സംബന്ധികച്ച്
ശ്മശോന  നികര്മ്മാണത്തികനു  തുകേ  സികഡ്േകോയികല്  െഡേപ്പാസികറ്റ്  െചേയ്യുന്നതികന്   പകേരം
ഇ-െടെണ്ടര്   മുേഖന കേരാറുടകോെര െതരെഞ്ഞടുേക്കണ്ടതാെണന്ന്  തീരുമാനികച്ചു. 

(നടെപടെിക. തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.) വകുപ്പ്)
3.34  േകോഴികേക്കാടെ്  ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്ത്  െസക്രട്ടറികയുടെടെ   14/07/2016-െല

പിക4/277/16 നമ്പര് കേത്ത് 
ജികല്ലാ പഞ്ചായത്തികെന്റേ ആസ്തികയികലുള്ള േറാഡുകേളുടെടെ പ്രവൃത്തികകേെളല്ലാം  ഏറ്റെറ്റടുത്തതികനുേശേഷം
െമയികന്റേനന്സ്  ഗ്രാന്റേ്   ബാക്കിക  വരികകേയാെണങ്കികല്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെന്റേ   കേീഴികലുള്ളതും
നികശ്ചികത  മാനദണ്ഡം   പുരലര്ത്തുന്നതുമായ  േറാഡുകേളുടെടെ   പ്രവൃത്തികകേള്  ഏറ്റെറ്റടുക്കുന്നതികന്
അനുമതിക നല്കുന്നതികന് തീരുമാനികച്ചു.

(നടെപടെിക. തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)

3.35 എലികക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റേികെന്റേ 05/09/16-െല  കേത്ത്
േകേന്ദ്ര  ധനകോരയത  കേമ്മീഷന്  വികനികേയാഗികക്കുന്നതികനുള്ള  മാനദണ്ഡങ്ങള്  ധനകോരയത  കേമ്മീഷന്
തെന്ന നികശ്ചയികച്ചതികനാല്  അതികല് മാറ്റം  വരുത്താന് കേഴികയികല്ല എന്ന് തീരുമാനികച്ചു.

(നടെപടെിക. തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.എ 1) വകുപ്പ്)

3.36 മൂന്നാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റേികെന്റേ  08/08/2016-െല കേത്ത്
മൂന്നാര്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെല  നികലവികലുള്ള  മാലികനയത  നികര്മ്മാര്ജ്ജന  സംവികധാനെത്തക്കുറികച്ച്
വികശേദമായ റികേപ്പാര്ട്ട് നല്കുന്നതികന്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടെറ ചുമതലെപ്പടുത്തിക.

(നടെപടെിക. തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.സിക) വകുപ്പ്)

(അടുത്ത േകോ-ഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റിക േയാഗം 13.10.2016  ന്   3PM ന് കൂടുവാന് തീരുമാനികച്ചു.)

േയാഗം ൈവകുേന്നരം 6 മണികക്ക്  അവസാനികച്ചു



27.09.16-  ന് കൂടെികയ േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റിക മീറ്റികംഗികല് പെങ്കടുത്തവര്

1 . േഡാ. െകേ. വാസുലകേിക (എക്സികകേയുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ശുചേികതവ മികഷന്)
2. ശ്രീ. െജയികംസ് വര്ഗ്ഗീസ് (പ്രികന്സികപ്പല് െസക്രട്ടറിക, ഫികഷറീസ് വകുപ്പ്)
3. ശ്രീ. എസ്. ദികവാകേരന് പികള്ള (എസ്.പിക.എ.ഒ)
4. ശ്രീ. റ്റിക.പിക. വികജയകുമാര് (െസ്പഷയതല് െസക്രട്ടറിക,തേദ്ദേശേസവയംഭരണ വകുപ്പ്)
5. ശ്രീ.ടെിക.െകേ. േസാമന് (എ.എസ്. ഫികനാന്സ്)
6. ശ്രീ.അലിക അസ്ഗര് പാഷ (ഡയറക്ടര്, പട്ടികകേജാതിക വികകേസന വകുപ്പ്)
7. ശ്രീ. വിക. രതീശേന് ( ഡയറക്ടര് പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്
8. ശ്രീ.വിക.എസ്. സേനാഷ് കുമാര് ( അഡീഷണല് െഡവലപ്െമന്റേ് കേമ്മീഷണര്)
9. ശ്രീ.സിക.പിക. സുലേരഷ് കുമാര് ( എസ്ക്ികകേയുട്ടീവ് ഡയറക്ടര്, ഐ.െകേ.എം)
10. ശ്രീ. െകേ.പിക. സാബു (േജായികന്റേ് ഡയറക്ടര് പഞ്ചായത്ത് ഡികപാര്ട്ട്െമന്റേ്)
11. ശ്രീ. സജികകുമാര് .പിക.ആര് (ചേീഫ് എഞ്ചികനീയര്, തേദ്ദേശേസവയംഭരണ വകുപ്പ്)
12. ശ്രീമതിക. എന് പ്രസന്ന കുമാരിക (ചേീഫ്, ഡിക.പിക.ഡിക. േസ്റ്ററ്റ് പ്ലാനികംഗ് േബാര്ഡ്)
13. ശ്രീ. വിക.ആര്.ദികലീപ് കുമാര് (അഡീഷണല് െസക്രട്ടറിക, തേദ്ദേശേസവയംഭരണ വകുപ്പ്)
14. ശ്രീ. ശേശേികധരന് പികള്ള സിക.  (േപ്രാഗ്രാം ഓഫീസര്, ശുചേികതവ മികഷന്)
15.  ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണ കുറുടപ്പ് (േജായികന്റേ് ഡയറക്ടര്, അര്ബന് അഫേയഴ്സ്) 
16. ശ്രീമതിക. ലികഷ േമാഹന്.എം.( എ.ഡിക.സിക, സിക.ആര്.ഡിക)
17. ശ്രീ. എ.െകേ.േമാഹനകുമാര് (േജായികന്റ്  െസക്രട്ടറിക,  തേദ്ദേശേസവയംഭരണ  വകുപ്പ്)
18. ശ്രീമതിക. ചേികത്ര.എം.എസ്(അണ്ടര് െസക്രട്ടറിക, തേദ്ദേശേസവയംഭരണ വകുപ്പ്)
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