
വികേകേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല േകോഓര്ഡികേനഷൻ
കേമ്മികറ്റികയുടെടെ   01 . 12. 2016-  ന് കൂടെികയ  േയാഗത്തികെന

നടെപടെികക്കുറികപ്പ്

േയാഗം രാവികെല  11.30  ന് ബഹ.  തേദ്ദേശ സവയം ഭരണവകുപ്പ് മന്ത്രികയുടെടെ േചേമ്പറികൽ
ആരംഭികച. പെങ്കെടുത്തവരുടെടെ േപരുട വികവരം അനുബന്ധമായിക േചേർത്തികരികക്കുന.

തേദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെടെ  2016-17  വാർഷികകേ  പദ്ധതിക  പുരേരാഗതിക
അവേലാകേനം െചേയ. നവംബർ 30 വെരയുടള്ള പുരേരാഗതിക താെഴെപറയുടം പ്രകോരമാണ്. 

പദ്ധതിക പുരേരാഗതിക (ശതമാനം)
ക്രമ
നമ്പർ

തേദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ

െപാത
വികഭാഗം

എസ്.സിക.
എസ്.പിക

റ്റിക
.എസ്.പിക

എഫ്.സിക
ഗ്രാന്

േലാകേ
ബാങ്കെ്
വികഹികതം

ആെകേ

1 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 25.36 8.75 14.09 12.55 3.08 16.25
2 േബ്ലോക്ക്   ” 12.72 9.89 2.34 0.00 0.00 11.28
3 ജികല്ലാ      ” 9.16 4.19 1.49 0.00 0.00 7.19
4 മുനികസികപ്പാലികറ്റിക 15.39 5.87 3.50 5.85 4.77 9.35
5 േകോർപ്പേറഷൻ 8.83 9.48 0.00 5.28 0.00 7.34

നടെപ്പു  സാമ്പത്തികകേ  വർഷെത്ത  പദ്ധതിക  നികർവ്വഹണം  തവരികതെപ്പടുത്തുന്നതികനും
പ്രശ്നങ്ങൾ  മനസ്സികലാക്കിക  പരികഹരികക്കുന്നതികനും  താെഴെപറയുടന്ന  നടെപടെികകേൾ
അടെികയന്തികരമായിക െചേയ്യാൻ തീരുടമാനികച.

െപാതവികഷയങ്ങള

1. ജികല്ലാ  ആസൂത്രണ  സമികതികയുടെടെ  ആഭികമുഖ്യത്തികൽ  എല്ലാ  േബ്ലോക്ക്  തലത്തികലും
പദ്ധതിക  പുരേരാഗതിക  അവേലാകേനം  നടെത്തണം.  കൂടൊെത  മുനികസികപ്പാലികറ്റിക,
േകോർപ്പേറഷൻ,  ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്ത്  എന്നികവയുടേടെയുടം  പദ്ധതിക  പുരേരാഗതിക
പ്രേതയകേമായിക  അവേലാകേനം  െചേയ്യണം.  ഇതികനു  േവണ്ട  നടെപടെികകേൾ
പഞ്ചായത്ത് െഡപയൂട്ടിക  ഡയറക്ടർ,  അസികസ്റ്റന്  െഡവലപ്പ്െമന്  കേമ്മീഷണർ
എന്നികവരുടമായിക േചേർന്ന് ജികല്ലാ പ്ലാനികംഗ്  ഓഫീസർ സവീകേരികക്കണം.  കേഴെികവതം
േയാഗങ്ങളികൽ  ജികല്ലാ  കേളക്ടർ  പെങ്കെടുക്കണം.  േബ്ലോക്ക്  തല  അവേലാകേനം
15-12-16 ന് മുമ്പ് പൂർത്തികയാക്കിക വികശദമായ റികേപ്പാർട്ട് ജികല്ലാ പ്ലാനികംഗ് ഓഫീസർ
സംസ്ഥാന  ആസൂത്രണേബാർഡ്  വികേകേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ  ചേീഫ്  മുേഖ്ന
സർക്കാരികനു നൽകേണം.  പദ്ധതിക നികർവ്വഹണത്തികനു നികലനികൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ
ജികല്ലാ  തലത്തികൽ  പരികഹരികേക്കണ്ടവ  പരികഹരികക്കണം.  സർക്കാർ  ഇടെെപടെൽ
ആവശയമുള്ളവ സർക്കാരികെന ശ്രദ്ധയികൽ െകോണ്ടുവരണം.

               (നടെപടെിക – ചേീഫ് വികേകേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ വികഭാഗം, എസ്.പിക.ബിക)
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2. േബ്ലോക്ക്  തല  അവേലാകേനത്തികനു  േശഷം  ജികല്ലാ  ആസൂത്രണസമികതിക
െചേയർമാന്മാർ,  ജികല്ലാകേളക്ടർ,  ജികല്ലാ  പ്ലാനികംഗ്  ഓഫീസർ,  പഞ്ചായത്ത്
െഡപയൂട്ടിക  ഡയറക്ടർ,  അസികസ്റ്റന്  െഡവലപ്പ്െമന്  കേമ്മീഷണർ,  മുൻസികപ്പികൽ
േജായികന്  ഡയറക്ടർ  എന്നികവെര  കൂടെിക  ഉൾെപ്പടുത്തിക  സംസ്ഥാനതല
അവേലാകേനം നടെത്താൻ തീരുടമാനികച. 

(നടെപടെിക – പ്രികൻസികപ്പൾ െസക്രട്ടറിക തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)

3. സംസ്ഥാനതല  േകോർഡികേനഷൻ  കേമ്മറ്റികയുടെടെ  പരികഗണനയ്ക്കു  വരുടന്ന
വികഷയങ്ങൾ  േസ്റ്ററ്റ്  റികേസാഴ്സ്  ഗ്രൂപ്പ്  (SRG)  പരികേശാധികച്ച്  കുറികേപ്പാടുകൂടെിക
അജണ്ടയായിക നൽകേണം.

(നടെപടെിക – എസ്.ആർ.ജിക)

4. സംയുടക്ത  േപ്രാജക്ടുകേൾ  നടെപ്പാക്കുേമ്പാൾ  േപ്രാജക്ട്  നികർവ്വഹണം  നടെത്തുന്ന
തേദ്ദേശഭരണ  സ്ഥാപനത്തികന്  മറ്റ്  തേദ്ദേശ  ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളികൽ  നികനള്ള
വികഹികതം  ൈകേമാറുന്ന രീതിക സവീകേരികേക്കണ്ടതാണ്.

(നടെപടെിക –തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ 1)വകുപ്പ്)

5. ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്തികേനയുടം  േകോർപ്പേറഷേനയുടം  േപ്രാജക്ടുകേളുടെടെ  െവറ്റികംഗ്
നടെത്തുന്നതികെല  തർക്കങ്ങൾ  പരികഹരികക്കുന്നതികന്  സംസ്ഥാന  ആസൂത്രണ
േബാർഡ്  വികേകേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ  വികഭാഗം  ചേീഫ്,  േസ്റ്ററ്റ്  െപർേഫാർമൻസ്
ഓഡികറ്റ്  ഓഫീസർ,  തേദ്ദേശ  സവയംഭരണവകുപ്പ്  ചേീഫ്  എഞ്ചികനികയർ  ഓേരാ
വികഷയവുമായിക  ബന്ധെപ്പട്ട  വകുപ്പ്  േമധാവിക  എന്നികവെര  ഉൾെപ്പടുത്തിക
സംസ്ഥാനതല അപ്പേലറ്റ് കേമ്മറിക രൂപീകേരികക്കാൻ തീരുടമാനികച. 

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയം ഭരണ  (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)

6. ജികല്ലാ ആസൂത്രണ സമികതിക  രൂപീകേരികചെകോണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഉടെെന ഇറക്കാൻ
തീരുടമാനികച.

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയം ഭരണ (ഡിക.ബിക) വകുപ്പ്)

7. പികേന്നാക്കം നികൽക്കുന്ന തേദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള േലാകേബാങ്കെ് വികഹികതം
അനുവദികചെകോണ്ടുള്ള  ഉത്തരവ്  അടെികയന്തികരമായിക  ഇറക്കുന്നതികനുള്ള  നടെപടെിക
സവീകേരികേക്കണ്ടതാണ്. 

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയം ഭരണ  വകുപ്പ്(ഡിക.എ 1), ധനകോരയവകുപ്പ്)

8. ജനകേീയാസൂത്രണ പദ്ധതികയികൽ പച്ചക്കറിക  വികത്തുകേൾക്കും നടെീൽ വസ്തുക്കൾക്കും
100 ശതമാനം സബ്സികഡിക നൽകോവുന്നതാണ്. 

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയം ഭരണ (ഡിക.എ 1) വകുപ്പ്)
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9. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക്  വികരമരുടന്ന്  സൗജനയമായിക  നൽകുന്നതികന്  േപ്രാജകേറ്റ്
തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്.

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയം ഭരണ (ഡിക.എ 1) വകുപ്പ്)

 

10.മാലികനയനികർമ്മാർജ്ജനത്തികെന  ഭാഗമായിക  പ്ലാസ്റ്റികക്ക്  േശഖ്രണത്തികനും  മറ്റും
േജാലികക്കാെര/  േവാളണ്ടികയർമാെര തനത ഫണ്ട് ഉപേയാഗികച്ച്  ദികവസേവതന
അടെികസ്ഥാനത്തികൽ നികയമികക്കാവുന്നതാണ്. 

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയം ഭരണ (ഡിക.സിക) വകുപ്പ്)

2.   പ്രേതയകേ വികഷയങ്ങൾ

2.1 അകേലകുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡനികെന  04.11 .2016-െല കേത്ത് 

2016-17 ൽ  അംഗീകോരം  ലഭികച്ച  േപ്രാജക്ട്  നമ്പർ  89/17  (സിക.എഫ്.എൽ

വാങ്ങൽ  അടെങ്കെൽ  8.15  ലക്ഷം  രൂപ)  േപ്രാജക്ട്  നം.129/17(സിക.എഫ്.എൽ

െമയികനനൻസ്  അടെങ്കെൽ  1.50  ലക്ഷം  രൂപ)  എന്നീ  േപ്രാജക്ടുകേളുടെടെ

നികർവഹണ  രീതിക  അക്രഡികറ്റഡ്  ഏജൻസിക  എന്നതികനു  പകേരം   െടെണ്ടർ

രീതികയാക്കിക േഭദഗതിക െചേയ്യാനുള്ള അനുമതിക സംബന്ധികച്ച് .

 െടെണ്ടർ  മുേഖ്നയായിക  േഭദഗതിക  െചേയ്ത്  ഡിക.പിക.സിക.  അംഗീകോരേത്താെടെ  

നടെപ്പാക്കാൻ അനുമതിക നൽകുന. 

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ ഡിക.എ 3 വകുപ്പ്)

2.2     തഴെവ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡനികെന   08.1 1 .2016-െല   റ്റിക .4-

1 18/2015   നമ്പർ  കേത്ത്.  2016-17  വർഷം  പശ്ചാത്തല  േമഖ്ലയ്ക്ക്   (േറാഡ്

നികർമ്മാണം)  വകേയികരുടത്തികയികരുടന്ന   തനത്  ഫണ്ടികനു  പകേരം   േലാകേബാങ്കെ്

വികഹികതം  ഉപേയാഗികച്ച്   േപ്രാജക്ട്  തയ്യാറാക്കുന്നതികനുള്ള  അനുമതിക

സംബന്ധികച്ച്   

അനുമതിക നൽേകേണ്ടതികല്ല എന തീരുടമാനികച. 

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ ഡിക.എ 1 വകുപ്പ്)
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2.3  നികലമ്പൂർ  നഗരസഭാ  െചേയർേപഴ്സെന   24.09.2016-െല   കേത്ത്.

തനത്ഫണ്ട് തികകേയാത്തതെകോണ്ട് പൂർത്തീകേരികച്ച സ്പികൽഓവർ േപ്രാജക്ടുകേൾ

ബഹ വർഷ േപ്രാജക്ടുകേൾ ആക്കാനുള്ള അനുമതിക  സംബന്ധികച്ച്   

അനുമതിക നൽേകേണ്ടതികെല്ലന തീരുടമാനികച.

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ ഡിക.സിക. 3 വകുപ്പ്)

2.4   കുഞ്ഞികമംഗലം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  െസക്രട്ടറികയുടെടെ   28.10.2016  – െല

എ 3/5765/16   നമ്പർ  കേത്ത്  – കേണ്ണൂർ  ജികല്ലയികെല   കുഞ്ഞികമംഗലം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികൽെപ്പട്ട  ഏഴെികമല  െറയികൽേവ  സ്ഥലത്ത്  േറാഡ്

നികർമ്മാണത്തികന്  പഞ്ചായത്ത്  ഫണ്ട്  ഉപേയാഗികക്കുന്നതികന്   അനുമതിക

സംബന്ധികച്ച്   

അനുമതിക നല്കോന് തീരുടമാനികച. 

 (നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ ഡിക.എ 2 വകുപ്പ്)

2.5   തികരുടവനന്തപുരരം  ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡനികെന  30.09.2016-െല

കേത്ത്.  തികരുടവനന്തപുരരം ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത്  2016-17  വർഷം  50.00  ലക്ഷം

രൂപ  വികകേസനഫണ്ട്  ഉപേയാഗികച്ച്  ൈജവ  സമൃദ്ധിക  -  ൈജവ  പച്ചക്കറിക

വയാപന  പദ്ധതിക  എന്ന  േപ്രാജക്ടികന്  (നം.386/16-17)  ന്  അംഗീകോരം

സംബന്ധികച്ച് 

അനുമതിക നൽകോൻ തീരുടമാനികച. 

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ ഡിക.ബിക. വകുപ്പ്)

2.6  തികരുടവനന്തപുരരം   ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡനികെന  30.09.2016-െല

കേത്ത്.  തികരുടവനന്തപുരരം ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത്  2016-17  വർഷം  3.00   ലക്ഷം

രൂപ   വികകേസനഫണ്ട്  ഉപേയാഗികച്ച്   തയ്യാറാക്കികയ   “ഭക്ഷയ  വികളകേളുടെടെ

സുരക്ഷികത   ഉത്പാദന” േപ്രാജക്ടികന്   (നം.488/16-17)   അംഗീകോരം

സംബന്ധികച്ച് 

കൃഷിക വകുപ്പ് െഡപയൂട്ടിക ഡയറക്ടർ നികർവ്വഹണ ഉേദയാഗസ്ഥനായിക നടെപ്പാക്കുന്നതികന്

അനുമതിക നൽകുന.(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ ഡിക.ബിക. വകുപ്പ്)
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2.7    െതാടുപുരഴെ  മുനികസികപ്പൽ  െചേയർേപഴ്സെന   12.10 .2016-െല  കേത്ത്   -

േപ്രാജക്ടും  എസ്റ്റികേമറ്റും  തയ്യാറാക്കികയ  നഗരസഭ  അസികസ്റ്റന്  എക്സികകേയൂട്ടീവ്

എഞ്ചികനീയർ  തെന്ന  സാേങ്കെതികകോനുമതിക  നൽകുന്നതികന്  അംഗീകോരം

നൽകേണെമന്ന ആവശയം സംബന്ധികച്ച് .

അനുമതിക നികരസികച. 

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ ഡിക.സിക വകുപ്പ്)

2.8  െതാടുപുരഴെ  മുനികസികപ്പൽ  െചേയർേപഴ്സെന   12. 10.2016-െല  കേത്ത്   -

േനാൺ  േറാഡ്  െമയികനൻസ്  ഗ്രാന്  ഉപേയാഗികക്കുന്നതികനുള്ള

നികർേദ്ദേശത്തികേന്മലുള്ള സ്പഷ്ടീകേരണം സംബന്ധികച്ച് .   

െമയികനനൻസ്  ഗ്രാന്  ഉപേയാഗികക്കുന്നതികന്  നികലവികലുള്ള  മാർഗ്ഗരേരഖ്  

പാലികക്കണം. 

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ ഡിക.സിക. വകുപ്പ്)

2.9   പനങ്ങാടെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡനികെന   09.1 1 .2016-െല  കേത്ത്.

പനങ്ങാടെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികെല ആശ്രയ പദ്ധതികയികൽ ഉൾെപ്പടുത്തിക  ഭവന

നികർമ്മാണത്തികന്   മുൻകോലങ്ങളികൽ  സഹായം   ഗഡുക്കളായിക

നൽകേികെയങ്കെികലും   വീടു  നികർമ്മാണം  പൂർത്തികയാക്കാത്തവർക്ക്   സഹായം

നൽകുന്നത്  സംബന്ധികച്ച്

 ൈലഫ് പാര്പ്പികടെ മികഷന് പ്രാബലയത്തികല് വരുടേമ്പാള അതികല് ഉളെപ്പടുത്താം

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.)വകുപ്പ്)

2.10  േകോഴെികേക്കാടെ് േകോർപ്പേറഷൻ േമയറുെടെ 05.09.2016-െല D1-10453/13

നമ്പർ  കേത്ത്.   2016-17-െല  വാർഷികകേ  പദ്ധതികയികെല  േപ്രാജക്ടുകേൾ

േഭദഗതിക  െചേയ്യുന്നതികന്  അനുമതിക  നൽകുന്നത  സംബന്ധികച്ച്  -           

ഇേപ്പാൾ 2016-17 വാർഷികകേ പദ്ധതികയികെല േപ്രാജക്ടുകേൾ േഭദഗതിക െചേയ്യുന്നതികന്

അനുമതിക നൽേകേണ്ടതികല്ല എന തീരുടമാനികച. 

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക 3)വകുപ്പ്)
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2.11  കേടുത്തുരുടത്തിക  േബ്ലോക്ക്  പഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡനികെന   14. 10.2016-െല

39/16  -  നമ്പർ  കേത്ത്  -  2016-17  –െല   വാർഷികകേ  പദ്ധതികയികൽ

ഉൾെപ്പടുത്തികയികരുടന്നതം   ഡിക .പിക .സിക.  അംഗീകേരികക്കാത്തതമായ

“പട്ടികകേവർഗ്ഗര  വികദയാർത്ഥികകേൾക്ക്    പഠനമുറിക” എന്ന  േപ്രാജക്ടികന്

അംഗീകോരം നൽകുന്നത സംബന്ധികച്ച് - 

 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേൾ നൽകുന്ന ഗുണേഭാക്തൃ ലികസ്റ്റ് അനുസരികച്ച് നടെപ്പാക്കാൻ 

അനുമതിക നൽകുന. 

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ ഡിക.ഡിക. വകുപ്പ്)

2.12   പഞ്ചായത്ത്  ഡയറക്ടറുെടെ  17.02.2016-െല   J5-4408/15  നമ്പർ

കേത്ത്  -   മുണ്ടത്തികേക്കാടെ്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികന്  (വടെക്കാേഞ്ചരിക

മുനികസികപ്പാലികറ്റിക ) ശ്മശാനം നികർമ്മികക്കുന്നതികന് ധനസഹായം നൽകു

ന്നത് സംബന്ധികച്ച്     

 മുണ്ടത്തികേക്കാടെ്,  വടെക്കാേഞ്ചരിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേൾ കൂട്ടികേച്ചർത്ത്  ഇേപ്പാൾ  

രൂപീകൃതമായ വടെക്കാേഞ്ചരിക മുൻസികപ്പാലികറ്റികക്ക് ഇനിക നൽകോനുള്ള തകേയായ  

15.20 ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നതികന് അനുമതിക നൽകുന.

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ ഡിക.ബിക. വകുപ്പ്)

2.13  ഇടുക്കിക  ജികല്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡനികെന 19.09.2016-െല കേത്ത്   -

േതാട്ടം  േമഖ്യികെല  6  മീറ്ററികൽ  താെഴെയുടള്ള  േറാഡുകേളുടെടെ

പുരനരുടദ്ധാരണത്തികന്  ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്തികന്   അനുമതിക  നൽകേണെമന്നത്

സംബന്ധികച്ച്.   

 ഇത്  പരികേശാധികച്ച്  വികശദമായ റികേപ്പാർട്ട്  സമർപ്പികക്കാൻ എൽ.എസ്.ജിക.ഡിക  

ചേീഫ്  എഞ്ചികനീയെറ  ചുമതലെപ്പടുത്തിക.  റികേപ്പാർട്ടികെന  അടെികസ്ഥാനത്തികൽ  

പികന്നീടെ് തീരുടമാനെമടുക്കും. 

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.)വകുപ്പ്)
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2.14   തേദ്ദേശ  സവയം  ഭരണവകുപ്പ്  ചേീഫ്  എഞ്ചികനീയറുെടെ  16-11 -16  െല

ഡിക.ബിക. 4-4929/03/സിക.ഒ. തസവഭവ നമ്പർ കേത്ത്.

തൃക്കാക്കര  നഗരസഭയികൽ  ഓവർസികയർമാരുടെടെ  അധികകേ  തസ്തികകേ

അനുവദികക്കുന്നതവെര താല്കാലികകേമായ പദ്ധതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമായിക

നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന്  ദ ികവസേവതനാടെികസ്ഥാനത്തികൽ  ഓവർസികയർമാെര

നികയമികക്കുന്നതികനുള്ള അനുമതിക സംബന്ധികച്ച് 

ഡികപ്പാർട്ട്െമന് തലത്തികൽ തീരുടമാനെമടുക്കണം

 (നടെപടെിക – ചേീഫ് എഞ്ചികനികയർ, എൽ.എസ്.ജിക.ഡിക)

2.15   കേണ്ണൂർ  ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡനികെന  28-10-2016  െല  സിക2-

402/2016-നമ്പർ  കേത്ത്.  പച്ചക്കറിക  വികത്തുകേളുടം  നടെീൽ  വസ്തുക്കളുടം  100

ശതമാനം സബ്സികഡികേയാെടെ നൽകുന്നതികനുള്ള അനുമതിക സംബന്ധികച്ച് .

െപാത തീരുടമാനം ഖ്ണ്ഡികകേ 8 ബാധകേമാണ്. 

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.ബിക.)വകുപ്പ്)

2.16   െകോല്ലം  േകോർപ്പേറഷൻ  േമയറുെടെ   19-1 1-2016  െല  പിക .സിക1-

7200/2016  -  നമ്പർ  കേത്ത്.  2016-17  വാർഷികകേ  പദ്ധതികയികെല

“മൃഗാശുപത്രികകേൾക്ക്  മരുടന  വാങ്ങൽ”(േപ്രാജക്റ്റ്  നംപർ  256/16-17)

പദ്ധതികയികൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക്  വികരമരുടന്ന്  നൽകുന്നതികന്  50  ശതമാനം

ഗുണേഭാക്തൃവികഹികതം  ഒഴെികവാക്കിക  കേർഷകേർക്ക്  സൗജനയമായിക

നൽകുന്നതികനുള്ള അനുമതിക സംബന്ധികച്ച് 

െപാത തീരുടമാനം ഖ്ണ്ഡികകേ 9 ബാധകേമാണ്. 

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക )വകുപ്പ്)

2.17   ഒറ്റപ്പാലം   േബ്ലോക്ക്  പഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡനികെന  കേത്തും  28.10.16

തീയതികയികെല  2(4)  നമ്പർ  ഭരണസമികതിക  തീരുടമാനവും.  ഉഴുന്ന്,  പയർ

തടെങ്ങികയ  ധാനയങ്ങൾ  കൃഷിക  െചേയ്യാനായിക  േപ്രാജക്ടികന്  പുരതികയ  സുേലഖ്

േസാഫ്റ്റ് െവയറികൽ േകോഡനുവദികക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച് 
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പുരതികയ േകോഡ്  അനുവദികക്കാൻ തീരുടമാനികച.

(നടെപടെിക – എക്സികകേയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ - ഐ.െകേ.എം)

2.18 ശുചേികതവമികഷൻ  എക്സികകേയൂട്ടീവ്  ഡയറക്ടറുെടെ  1-12-2016  െല

1876/സിക1/2016/എസ്.എം  നമ്പർ  കുറികപ്പ്  റീഇംേപഴ്സ്  െചേയ്ത  തകേ

ഉപേയാഗികച്ച് ശുചേികതവ േപ്രാജക്ട് നടെപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച് .

റീഇംേപഴ്സ്  െചേയ്ത് ലഭികച്ച തകേ ഉപേയാഗികച്ച്   തേദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെടെ  

അനികവാരയ  േപ്രാജക്ടുകേൾ  എടുത്തതികന്  േശഷം  മികച്ചമുള്ള  തകേ  ശുചേികതവ  

േപ്രാജക്ടുകേൾക്കു േവണ്ടിക ഉപേയാഗികക്കാവുന്നതാണ്.

 (നടെപടെിക - എക്സികകേയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ശുചേികതവമികഷൻ)

2.19  െപരളേശ്ശേരിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡനികെന  1-9-2016  െല

Pt/Py/2016-17 നമ്പർ കേത്തും 18-07-2016 െല 91/16 (9) നമ്പർ തീരുടമാനവും

പ്ലാസ്റ്റികകേ്  േശഖ്രണ വാളണ്ടികയർമാർക്ക്  ദികവസ േവതന അടെികസ്ഥാനത്തികൽ

തനത ഫണ്ട് ഉപേയാഗികക്കുന്നത സംബന്ധികച്ച് 

െപാത തീരുടമാനം ഖ്ണ്ഡികകേ 10 ബാധകേമാണ്. 

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.സിക )വകുപ്പ്)

2.20  േകോ-ഓർഡികേനഷൻ കേമ്മറ്റികയുടെടെ 14-11 -16  െല േയാഗത്തികൽ ഓങ്ങല്ലൂർ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികൽ  കൃഷികഭവൻ  മുഖ്ാന്തികരം  പാടെേശഖ്രസമികതികക്ക്

ൈകേമാറികയ  െകോയ  െമതികയന്ത്രം  േകേടുവന്നത്  റികപ്പയർ  െചേയ്യുന്നതികന്

േനാൺേറാഡ്  െമയികനനൻസ്  ഗ്രാന്  ഉപേയാഗികക്കുന്നതികന്  അനുമതിക

സംബന്ധികച്ച്.

ഇതികേന്മൽ  അേനവഷികച്ച്  റികേപ്പാർട്ട്  നൽകോൻ  െപർേഫാർമൻസ്  ഓഡികറ്റ്

വികംഗികെന  ചുമതലെപ്പടുത്തികയികരുടന.  അേനവഷണ  റികേപ്പാർട്ട്  േസ്റ്ററ്റ്

െപർേഫാർമൻസ്  ഓഡികറ്റ്  ഓഫീസർ  േയാഗത്തികൽ  അവതരികപ്പികച .

റികേപ്പാർട്ടികെന അടെികസ്ഥാനത്തികൽ താെഴെ പറയുടം പ്രകോരം തീരുടമാനെമടുത്തു.

േനാൺേറാഡ്  െമയികനനൻസ്  ഗ്രാന്  ഉപേയാഗികച്ച്  െകോയ്ത്ത്  െമതികയന്ത്രം

റികപ്പയർ  െചേയ്യുന്നതികന്  അനുമതിക  നൽകുന.  െപർേഫാർമൻസ്  ഓഡികറ്റ്

റികേപ്പാർട്ടികെല നികബന്ധനകേൾ പാലികേക്കണ്ടതാണ്.  

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ (ഡിക.എ )വകുപ്പ്)

8



2.21   േകോർഡികേനഷൻ കേമ്മറ്റികയുടെടെ  14-11 -16  െല  േയാഗത്തികൽ  പാലക്കാടെ്

േബ്ലോക്കികൽ  നികർമ്മാണത്തികൽ  വികവികധ  ഘട്ടങ്ങളികലായിക  നികൽക്കുന്ന  5

സാംസ്കാരികകേ നികലയത്തികെന പൂർത്തീകേരണം സംബന്ധികച്ച് . 

ഇത  പരികേശാധികച്ച്  റികേപ്പാർട്ട്  സമർപ്പികക്കാൻ  െപർേഫാർമൻസ്

ഓഡികറ്റ്  വികംഗികെന  ചുമതലെപ്പടുത്തികയികരുടന.  അേനവഷണറികേപ്പാർട്ട്  േസ്റ്ററ്റ്

െപർേഫാർമൻസ്  ഓഡികറ്റ്  ഓഫീസർ  േയാഗത്തികൽ  അവതരികപ്പികച .

റികേപ്പാർട്ടികെന അടെികസ്ഥാനത്തികൽ താെഴെപറയുടം പ്രകോരം തീരുടമാനെമടുത്തു. 

അഞ്ചുമൂർത്തിക  എസ്.സിക  േകോളനിക  സാംസ്കാരികകേ  നികലയം  (മണ്ണൂർ

പഞ്ചായത്ത്)   കുനകോടെ്  എസ്.സിക  േകോളനിക  സാംസ്കാരികകേ  നികലയം  (മണ്ണൂർ

പഞ്ചായത്ത്)  എന്നീ  സാംസ്കാരികകേ  നികലയങ്ങളുടെടെ  പണിക  പൂർത്തീകേരികച്ച്  തകേ

നൽകേികയ സാഹചേരയത്തികൽ ഈ നടെപടെികക്ക് സാധൂകേരണം നൽകേിക തീരുടമാനികച.

ആഴ്ചത്ത് ഭരതൻകുന്ന് എസ്.സിക.  േകോളനിക  സാംസ്കാരികകേ നികലയം  (േകോങ്ങാടെ്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്), സാംസ്കാരികകേ നികലയം മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, സാംസ്കാരികകേ

നികലയം  േകേരളേശ്ശേരിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  എന്നികവയുടെടെ  എസ്റ്റികേമറ്റ്  തകേയികൽ

വയതയാസം  വരുടത്താെത  നികർവ്വഹണത്തികനും  പൂർത്തീകേരണത്തികനും  അനുമതിക

നൽകോൻ തീരുടമാനികച. െപർേഫാർമൻസ് ഓഡികറ്റ് റികേപ്പാർട്ടികെല നികബന്ധനകേൾ

പാലികേക്കണ്ടതാണ്. 

(നടെപടെിക – തേദ്ദേശസവയംഭരണ ഡിക.ഡിക. വകുപ്പ്)

േയാഗം ഉച്ചകേഴെികഞ്ഞ് 1.00 മണികക്ക് അവസാനികച.
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അനുബന്ധം 

01.12.2016   ന് കൂടെികയ േകോഓർഡികേനഷൻ കേമ്മറ്റിക മീറ്റികംഗികൽ പെങ്കെടുത്തവർ

1. േഡാ.െകേ.എൻ.ഹരികലാൽ (െമമ്പർ SPB & െചേയർമാൻ SRG)

2. േഡാ.വിക.െകേ. േബബിക (െസക്രട്ടറിക, എൽ.എസ്.ജിക.ഡിക)

3. ശ്രീ. എസ്.ഹരികകേികേഷാർ (എക്സികകേയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, കുടുംബശ്രീ)

4. േഡാ.െകേ.വാസുകേിക (DUA & എക്സികകേയൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, ശുചേികതവമികഷൻ)

5. ശ്രീ. പിക.ആർ.സജികകുമാർ (ചേീഫ് എഞ്ചികനീയർ LSGD)

6. ശ്രീ. എം.പിക.അജികത്ത് കുമാർ (JD, പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടേററ്റ്)

7. ശ്രീ. റ്റിക.െകേ.േസാമൻ, (അഡീഷണൽ െസക്രട്ടറിക, ഫികനാൻസ്)

8. ശ്രീ. വിക.എസ്.സേന്താഷ് കുമാർ (എ.ഡിക.ഡിക.സിക, CRD)

9. ശ്രീമതിക. ലികഷാ േമാഹൻ.എം (എ.ഡിക.സിക., സിക.ആർ.ഡിക)

10.ശ്രീ. എച്ച്. ഷാജിക (Communication Specialist െകേ.എൽ.ജിക.എസ്.ഡിക.പിക)

11.േഡാ.വിക.പിക.സുകുമാരൻ  (െഡപയൂട്ടിക ഡയറക്ടർ, െകേ.എൽ.ജിക.എസ്.ഡിക.പിക)

12.ശ്രീ. ശശികന്ദ്രൻ വിക (െഡപയൂട്ടിക ഡയറക്ടർ,  ST Directorate)

13.ശ്രീ. ബികജ.വിക.എസ് (കേൺവീനർ, എസ്.ആർ.ജിക)

14.ശ്രീ. െകേ.അർജനൻ (െമമ്പർ, എസ്.ആർ.ജിക)

15.ശ്രീ. എസ്.സുേരഷ് കുമാർ (അണ്ടർ െസക്രട്ടറിക)

16.ശ്രീ. എസ്. ദികവാകേരൻപികള്ള (എസ്.പിക.എ.ഒ.)

17.ശ്രീ. റ്റിക.സുേരഷ്ബാബു (െമമ്പർ, എസ്.ആർ.ജിക)
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