
വികേകേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റിക 
27.09.2016-ന് കൂടുന്ന മീറ്റികംഗ്  അജണ
സമയം  -  ഉച്ചയ്ക്ക് േശേഷം  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    െവള്ളമുണ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-  കുടെ,  ബാഗ് ,  യൂണികേഫാം  എന്നികവ  െകേ.എസ്.ഐ.ഇ  മുേഖേന  വാങ്ങികയതികന്  അനുമതിക
(ഫയല്നം. 391/ഡിക.എ.2/16/തസവഭവ)

മാര്ഗേരഖേയികല് പറഞ്ഞികട്ടികല്ലാത്ത  കുടെ, ബാഗ്, എന്നികവയുടം  സര്ക്കാര് സൗജനയേമായിക നല്കുന്ന യൂണികേഫാമും െകേ.എസ്.ഐ.ഇ മുേഖേന
വാങ്ങികയതികന്അംഗീകോരം നല്കേണെമന്ന ആവശേയേം വകുപ്പുതല തീരുമാനം ൈകേെക്കാള്ളുന്നതികന്  നികര്േദ്ദേശേികച്ചു തീരുമാനികച്ചികരുന. പ്രത്യസ്തുത
പദ്ധതിക നികലവികെല മാര്ഗ നികര്േദ്ദേശേങ്ങള പാലികക്കാെതയാണ്  നികര്വഹണം നടെത്തികയികട്ടുള്ളെതനം  24 ലക്ഷം രൂപ അടെങ്കല് തുകേയുടള്ള
േപ്രത്യാജക്ട്  നികര്വഹണം കേവേട്ടഷന്/െടെണര് നടെപടെികകേള  കൂടൊെത േനരികട്ട്   വാങ്ങുന്നതികന്   വികദ്യോഭയോസ സ്റ്റാന്ഡികംഗ്  കേമ്മികറ്റിക  എടുത്ത
തീരുമാനവും  ആയതികെന്റെ   അടെികസ്ഥാനത്തികല്   നികര്വഹണ  ഉേദ്യോഗസ്ഥര്   കേവേട്ടഷന്/െടെണര്  നടെപടെികകേള  കൂടൊെത   നികര്വഹണം
നടെത്തികയതും   െതറ്റായ  നടെപടെികയാെണന്ന്  പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടര്  റികേപ്പാര്ട്ട്  െചേയ്തികട്ടുണ്.  ടെിക  പദ്ധതികക്ക്  അംഗീകോരം
ലഭികക്കണെമനള്ളതാണ് പഞ്ചായത്തികെന്റെ ആവശേയേം.

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

25.08.2016-ന്  േചേര്ന്ന  േകോഓര്ഡികേനഷന്  കേമ്മികറ്റികേയാഗത്തികല്  ഇക്കാരയേത്തികല്  തീരുമാനം  മാറ്റിക  വച്ചികരുന.  എല്ലാ  തേദ്ദേശേഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളികലും  ൈകേമാറ്റം െചേയ്യപ്പെപ്പട്ട നാല് സ്ഥാപനങ്ങളികലും സൗേരാര്ജ്ജ പദ്ധതികകേള സ്ഥാപികക്കുന്നതികനുള്ള ആശേയ രൂപേരഖേ സിക-
ഡികറ്റ് തയ്യപ്പാറാക്കികയികരുന. ഇത് നബാര്ഡ് മുേഖേന ഗ്രീന് ക്ളൈളമറ്റ് ഫണികെന്റെ ധനസഹായത്തികനായിക സമര്പ്പികച്ചികട്ടുണ്. ഇതികെന്റെ ഭാഗമായിക
തേദ്ദേശേഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളികല്    സൗേരാര്ജ്ജ  പദ്ധതികകേള  സ്ഥാപികക്കുന്നതികനായിക  സാധയേതാ  പഠനം  നടെത്തുന്നതികെന  സംബന്ധികച്ച്
സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പുരറെപ്പടുവികക്കുകേയുടം  െചേയ,  എന്നാല്  20.06.2016-െല  േകോഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റിക  േയാഗം പ്രത്യസ്തുത ഉത്തരവ് റദ്ദേ്
െചേയ്യുകേയുടം സാധയേതാ പഠനം നടെത്തുന്നതികനായിക ഇ.എം.സിക.  അെനര്ട്ട്,  െകേ.എസ്.ഇ.ബിക.  എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങെള  ചുമതലെപ്പടുത്തുകേയുടം
ഉണായിക.  ഇക്കാരയേങ്ങള പരികഗണികച്ച് സിക-ഡികറ്റികെന കൂടെിക സൗേരാര്ജ്ജ പദ്ധതികകേളുടെടെ  സാധയേതാ പഠനം  നടെത്തുന്ന സ്ഥാപനമായിക വീണ്ടും
അംഗീകേരികക്കെമന്നതാണ് അേപക്ഷ.
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3.3  േകേരള െഫഡേറഷന്  ഓഫ്  ദ്ിക  ൈബ്ലന്ഡ് െസക്രട്ടറികയുടെടെ 12.08.2016-െല കേത്ത് 
                                                       ( ഫയല്നം.156/എഫ്.എം2/16/തസവഭവ)

കോഴ്ച  പരികമികതിക  േനരികടുന്നവര്ക്കായിക  ഓഡികേയാ  ഡികജികറ്റല്  ൈലബ്രറിക  സ്ഥാപികക്കുന്നതികനായിക   ബഡ്ജറ്റികല്  15,00,000/-  രൂപ
വകേയികരുത്തികയികട്ടുണ്.   ടെിക  തുകേ  പദ്ധതിക  നടെത്തികപ്പികനായിക  േകേരള  െഫഡേറഷന്  ഓഫ്  ദ്ിക  ൈബ്ലന്ഡികന്  ലഭികക്കാനുള്ള  അനുവാദ്ം
നല്കേണെമന്നതാണ് അേപക്ഷയികെല ആവശേയേം. 

3.4  പട്ടണക്കാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രത്യസികഡന്റെികെന്റെ 23.08.2016-െല അേപക്ഷ (ഫയല്നം.840904/ഡിക.എ 2/16/തസവഭവ)

പട്ടണക്കാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല് െസന്റെര് േഫാര് കേണികനയൂയികംങ്ങ് എഡയൂേക്കഷന് േകേരള എന്ന സ്ഥാപനത്തികെന്റെ സഹകേരണേത്താടു കൂടെിക
സികവികല്  സര്വീസ്  അവേബാധ  കേയോമ്പ്  സംഘടെികപ്പികക്കുന്നതികന്   അനുവാദ്ം  ലഭികച്ചികട്ടുണ്.   ആയതികെന്റെ ഒരു   തുടെര്  പ്രത്യവര്ത്തനെമന്ന
നികലയികല്  പട്ടണക്കാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെല  ഉന്നതപഠന നികലവാരം  പുരലര്ത്തുന്ന കുട്ടികകേെള  കേെണത്തിക െമഡികക്കല്-എഞ്ചികനീയറികംഗ്  -
സികവികല് സര്വീസ് േകോച്ചികംഗ് നല്കുന്ന ഒരു േകേന്ദ്രം  പട്ടണക്കാടെ് ഗവ. െവാേക്കഷണല്  ഹയര്െസക്കന്റെറിക   സ്ക്കൂളികേനാടെ് േചേര്ന്ന് 2016-17
വാര്ഷികകേ പദ്ധതികയികല് ഉളെപ്പടുത്തിക  നടെപ്പാക്കുന്നതികനുള്ള അനുമതിക  ഉണാകേണെമന്നതാണ് അേപക്ഷ.

3.5  പട്ടണക്കാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രത്യസികഡന്റെികെന്റെ 23.08.2016-െല അേപക്ഷ (ഫയല്നം.842280/ഡിക.എ 1/16/തസവഭവ)

15.04.2016  തീയതികയികെല  1458/2016/തസവഭവ ഉത്തരവ്  പ്രത്യകോരം  2015-16-െല  വാലികേഡഷന്  ക്രമീകേരികക്കുന്നതികനായിക   ബജറ്റ്  തുകേയ്ക്ക്
പകേരം   റികലീസ്  െചേയ്ത  തുകേ  നല്കേിക  ക്രമീകേരികക്കണെമന്ന്  നികര്േദ്ദേശേികച്ചികരുന.  അപ്രത്യകോരം   സീേറാ  നല്കേിക  വാലികേഡഷന്  ക്രമീകേരികച്ച
േപ്രത്യാജക്ടുകേള 2016-17-ല് സ്പികല് ഓവറായിക ഉളെപ്പടുേത്തണ േപ്രത്യാജക്ടുകേള ഉളെപ്പട്ടികരുന. പ്രത്യസ്തുത  േപ്രത്യാജക്ടുകേള 2016-17-ല്  തുകേ നല്കേിക
അംഗീകോരം  േനടെികയേപ്പാള  2016-17-െല  ബഡ്ജറ്റ്  പ്രത്യകോരമുള്ള തുകേയികല് നികന്ന് കുറവ് വരുന. ഇതുമൂലം  2016-17-ല്  അനികവാരയേമായ
പുരതികയ പദ്ധതികകേള ഉളെപ്പടുത്തുന്നതികന് സാധികക്കാെത വരുന.  ഈ പ്രത്യശ്നം പരികഹരികക്കുന്നതികനുള്ള നടെപടെികകേള  ഉണാകേണെമന്നതാണ്
അേപക്ഷ.

3.6 പട്ടണക്കാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രത്യസികഡന്റെികെന്റെ 23.08.2016-െല അേപക്ഷ (ഫയല്നം.842262/ഡിക.എ 2/16/തസവഭവ)

പട്ടണക്കാടെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല് സംസ്ഥാനതലത്തികല് വികവികധ  വികഭാഗത്തികല്  സമ്മാനം  േനടെികയികട്ടുള്ള കോയികകേ താരങ്ങള ഉളെപ്പെടെ
അനവധിക കോയികകേതാരങ്ങള അംഗങ്ങളായികട്ടുള്ള േസ്പാര്ട്ട്ക്ലബുകേള പഞ്ചായത്തികല് രജികസ്റ്റര് െചേയ്ത് പ്രത്യവര്ത്തികച്ചു വരുനണ്. സമൂഹത്തികെല
പാവെപ്പട്ടവരും  മത്സ്യേെതാഴികലാളികകേളുടം ഉളെപ്പടുന്ന പ്രത്യസ്തുത വികഭാഗത്തികെല കുട്ടികകേളക്ക്  കോയികകേ പരികശേീലനത്തികനുള്ള  േസ്പാര്ട്സ് കേികറ്റുകേള
2016-17 വാര്ഷികകേ പദ്ധതികയികല് ഉളെപ്പടുത്തിക നല്കുന്നതികനുള്ള അനുമതിക ഉണാകേണെമന്ന് അേപക്ഷികക്കുന.
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3.7  മണ്റേറാതുരുത്ത്   ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രത്യസികഡന്റെികെന്റെ  29.08.2016-െല  എ 5-365/16-17  നമ്പര്  അേപക്ഷ
(ഫയല്നം.844466/ഡിക.എ 1/16/തസവഭവ)

മണ്റേറാതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് േനരികട്ടുെകോണികരികക്കുന്ന ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തികകേ പ്രത്യതികസന്ധിക മൂലം നികലവികലുള്ള  5  ആശോട്ടികമാര്ക്ക്
പ്രത്യതികവര്ഷം നല്കുന്ന ആശോന് ഗ്രാന്റ് തുകേ  തനത് ഫണികല് നികനം നല്കുവാന് യാെതാരുവികധ നികര്വാഹമികല്ലാത്തതികനാല്  ടെിക തുകേ
പദ്ധതിക വികഹികതത്തികല് നികനം അനുവദ്ികക്കാന് പ്രത്യേതയേകേ അനുമതിക  നല്കേണെമനം  2013-14,  2014-15  സാമ്പത്തികകേ വര്ഷം   ഇപ്രത്യകോരം
നല്കേികയ  തുകേയ്ക്ക്  സാധൂകേരണം നല്കേണെമന്നതുമാണ് അേപക്ഷ.

3.8  കുറ്റയോട്ടൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം.850523/ഇ.പിക .എ/16/തസവഭവ)

കുറ്റയോട്ടൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല്  2015-16  വര്ഷത്തികല് ടെിക.എച്ച്.  ആര്.എസ് േബ്ലാക്ക് വികഹികതം  ഇനത്തികല് നീക്കികയികരികപ്പുള്ള  273596/-  രൂപ
2016-17 വാര്ഷികകേ പദ്ധതികയികല് അംഗന്വാടെിക േപാഷകോഹാര വികതരണ പദ്ധതികക്ക് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികഹികതമായിക  ഉളെപ്പടുത്തുന്നതികന്
അനുമതിക  നല്കേണെമന്നതാണ് അേപക്ഷ

3.9  ആലങ്ങാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  (തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)

ആലങ്ങാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെല എസ്.സിക.  വീടെ് പുരനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിക പ്രത്യകോരം  ഒരു വീടെ് െമയികന്റെനന്സ് െചേയ്യപ്പണെമനെണങ്കികല് 12
വര്ഷെത്ത  കോലപ്പഴക്കം േവണെമന്നാണ്.  മുന് കോലങ്ങളികല്  8  വര്ഷമായികരുന കോലപ്പഴക്കം സംബന്ധികച്ച  നികര്േദ്ദേശേം ഈ നികര്േദ്ദേശേം
എസ്.സിക. കുടുംബങ്ങളക്ക് വളെര ഗുണപ്രത്യദ്മായികരുന. എസ്.സിക. ഫണ്ടുകേള ലാപ്സായിക േപാകുന്ന ഒരു കോലഘട്ടത്തികല് കോലപ്പഴക്കം ചുരുക്കിക
ഉത്തരവികറക്കുന്നതികന് നടെപടെിക സവീകേരികക്കണെമന്നതാണ് അേപക്ഷ

3.10  ആലങ്ങാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  (തേദ്ദേശേസവയംഭരണ (ഡിക.എ 1) വകുപ്പ്)

ആലങ്ങാടെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെല   പച്ചക്കറിക  ൈത  വികതരണ  പദ്ധതികയികല്   ഗുണേഭാക്തൃ  വികഹികതം   ഒഴികവാക്കിക   പച്ചക്കറിക  ൈതകേള
സൗജനയേമായിക വികതരണം െചേയ്യുന്നതികനുള്ള േനാംസ് ഉളെപ്പടുത്തിക  മാര്ഗേരഖേ പരികഷ്ക്കരികക്കുന്നതികനുള്ള നടെപടെിക സവീകേരികക്കണെമന്നതാണ്
അേപക്ഷ.

3.11  േവങ്ങാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം.602/ഡിക.സിക1/16/തസവഭവ)

േവങ്ങാടെ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെന്റെ പ്ലാസ്റ്റികകേ് മാലികനയേ പരികപാലന പരികപാടെികയായ സുസ്ഥികര എന്ന പദ്ധതിക നടെപ്പികലാക്കുന്നതുമായിക ബന്ധെപ്പട്ട്
വാളണികയര്മാര്ക്കുള്ള േവതനം,  ഇതുമായിക  ബന്ധെപ്പട്ട്  വാഹന  െചേലവ്  എന്നികവ  മാര്ഗേരഖേ  7.2  പ്രത്യകോരം  െപാതുവായ  കോരയേങ്ങളികല്
ഉളെപ്പടൊത്ത  വികഷയമായതികനാല്  ആയതികല്  ഉളെപ്പടുത്തിക   നികര്വഹികക്കുവാന്  നികയന്ത്രണമുെണനം,  ഈ  സാഹചേരയേത്തികല്  മാലികനയേ
നികര്മ്മാര്ജ്ജനവുമായിക ബന്ധെപ്പട്ട 6 ലക്ഷം രൂപ പ്രത്യതികവര്ഷം അടെങ്കല് വരുന്ന പ്രത്യസ്തതു പദ്ധതിക  മാര്ഗേരഖേ   12.6 പ്രത്യകോരം  പതികനാലാം
ധനകോരയേ കേമ്മീഷെന്റെ ഗ്രാന്റ് ഉപേയാഗികച്ച് നടെപ്പാക്കുവാന് അനുവദ്ികക്കണെമനം  അതികന് സാധികച്ചികെല്ലങ്കികല് തനത് ഫണ്  ഉപേയാഗികച്ച്
പദ്ധതിക നടെപ്പാക്കുന്നതികന്  അനുവാദ്ം നല്കേണെമന്നതുമാണ് അേപക്ഷ.
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