
      
വികേകേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല േകോ  -  ഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റികയുടെടെ 

25.08.16-  ന് ഉച്ചയ്ക്ക്    12.30   മണികയ്ക്ക് ബഹ  .  തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പു മന്ത്രികയുടെടെ
േചേമ്പറികല് വച്ചു നടെന്ന േയാഗ നടെപടെികക്കുറികപ്പ്  .   

െപാതു  വികഷയങ്ങള് 

1 പദ്ധതിക അംഗീകോരത്തികനുളള തീയതിക നീട്ടിക  നല്കുന്നതു സംബന്ധികച്ച്
തേദ്ദേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളികല് മരാമത്തു  പ്രവര്ത്തികകേളുടെടെ  േപ്രാജക്ടികേനാെടൊപ്പം
PRICE SOFTWARE വഴിക തയ്യാറാക്കികയ വികശദമായ എസ്റ്റികേമറ്റ് കൂടെിക സമര്പ്പികക്കണെമന്ന്
നികര്േദ്ദേശം  നല്കേികയികരുന.   ഇപ്രകോരം  വികശദമായ  എസ്റ്റികേമറ്റ്  തയ്യാറാക്കുന്നത്
കോലതാമസത്തികന്  ഇടെവരുത്തുനെവന്ന്  ചേികല  തേദ്ദേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപന
അദ്ധയക്ഷന്മാര്  പരാതികെപ്പട്ടികരുന.   ഇത്  25.08.2016-ല്  കൂടെികയ  അധികകോര
വികേകേന്ദ്രീകേരണത്തികനുള്ള  സംസ്ഥാനതല  േകോ-ഓര്ഡികേനഷന്  കേമ്മികറ്റിക
പരികേശാധികക്കുകേയുടം  വികശദമായ  എസ്റ്റികേമറ്റ്  തയ്യാറാക്കുന്നതികല്  കോലതാമസം
ഉണ്ടാവുമെമന്നതികനാല്  അത്തരം മരാമത്തു പ്രവര്ത്തികകേളുടെടെ േപ്രാജക്ടുകേള് വികശദമായ
എസ്റ്റികേമറ്റ്  കൂടൊെത  മറ്റ്  േപ്രാജക്ടുകേേളാെടൊപ്പം  ഡിക.പിക.സിക.യ്ക്ക്  സമര്പ്പികക്കാവുമന്നതും
ആയത് ഡിക.പിക.സിക. അംഗീകോരത്തികന് വികേധയമാക്കാവുമന്നതുമാണ് എന്ന് തികരുമാനികച്ചു.

2 മരാമത്തു പ്രവര്ത്തികകേളുടെടെ േപ്രാജക്ടുകേള്ക്ക്  PRICE SOFTWARE-ല് എസ്റ്റികേമറ്റ്
തയ്യാറാക്കികയവയ്ക്കു  മാത്രേമ   സാേങ്കേതികകോനുമതിക  ലഭയമാകു.   നികര്മ്മാണ  പ്രവൃത്തികകേള്
ആരംഭികക്കുന്നതികനു  മുമ്പ്  സാേങ്കേതികകോനുമതിക  ലഭയമാേക്കണ്ടത്   നികര്വ്വഹണ
ഉേദയാഗസ്ഥരുെടെ ചുമതലയായികരികക്കും.

3 തേദ്ദേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് അവയുടെടെ േപ്രാജക്ടുകേള്  പൂര്ണ്ണരൂപത്തികല്
05.09.2016-  ന്   മുമ്പ്  ഡിക.പിക.സിക.യ്ക്ക്  സമര്പ്പികേക്കണ്ടതാണ്.   പ്രസ്തുത  േപ്രാജക്ടുകേള്
09.09.2016 -ന്  മുമ്പ് ഡിക.പിക.സിക  പരികേശാധികച്ച് അംഗീകോരം നല്േകേണ്ടതാണ്.   ഈ
പറഞ്ഞ കോലാവധിക  ദീര്ഘികപ്പികച്ച് നല്േകേണ്ടതികെല്ലെനം തീരുമാനികച്ചു.

4.  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  അേസാസികേയഷന്  ജനറല്  െസക്രട്ടറികയുടെടെ  09.08.2016-െല
കേത്ത്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേളുടെടെ  വര്ദ്ധികപ്പികച്ച  ഉത്തരവാദികതവങ്ങളുടം  പദ്ധതിക  ആസൂത്രണ
നികര്വ്വഹണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടം  കോരയക്ഷമമായിക നികര്വ്വഹികക്കുന്നതികന് പ്രസികഡന്റികനും മറ
ജനപ്രതികനികധികകേള്ക്കും  പ്രേതയകേ വാഹനം വാങ്ങുന്നതികന് അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്-  
വികഷയം ധനകോരയ വകുപ്പികെന്റ  അംഗീകോരത്തികന് സമര്പ്പികക്കണെമന്ന് തീരുമാനികച്ചു.

5. പഴയന്നൂര് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തികെന്റ 19.07.2016-െല കേത്ത്.
നികലവികലുള്ള മാര്ഗ്ഗരേരഖ പ്രകോരം   നടെപടെിക സവീകേരികക്കുന്നതികന്  െസക്രട്ടറികക്ക്  നികര്േദ്ദേശം
നല്കുവാന് തീരുമാനികച്ചു.

6 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 05.08.2016-െല കേത്ത്.
ഇക്കാരയത്തികല്  ഗ്രാമവികകേസന  കേമ്മീഷണറുടെടെ  വികശദമായ  റികേപ്പാര്ട്ട്  ലഭയമാക്കുവാന്
തീരുമാനികച്ചു.



7.  ശ്രീകൃഷ്ണപുരം േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 05.08.2016-െല കേത്ത്.
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തികെന്റ പഴയ ഓഫീസ് െകേട്ടികടെം ഗ്രാമനയായാലയമായിക.
പ്രവര്ത്തികക്കുന്നതികന്  (5  ലക്ഷം  രൂപ)  ജനറല്  പര്പ്പസ്  ഗ്രാന്റ്  ഉപേയാഗികച്ച്
സജ്ജീകേരണങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതികനുള്ള േപ്രാജക്ട് ഏറ്റെറ്റടുക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്.

                                 അനുമതിക നല്കുന.

8.  റാന്നിക  പഴവങ്ങാടെിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡന്റികെന്റ 19.07.2016-െല
കേത്ത്.  റാന്നിക  പഴവങ്ങാടെിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികല്  സര്േവ്വയികലൂടെടെ  കേെണ്ടത്തികയ
മുന്നൂറ്റിക  അമ്പേതാളം  േപര്ക്ക്  ഭവന  നികര്മ്മാണ  ധനസഹായം
െചേയ്യുന്നതികനുള്ള േപ്രാജക്ട് ഏറ്റെറ്റടുക്കുന്നത്  അനുവാദം സംബന്ധികച്ച് .

  നികലവികലുള്ള േയാഗയതാ മാനദണ്ഡം അനുസരികച്ച് നടെപ്പികലാക്കുന്നതികന് അനുവദികച്ചു.

9  .  േകേരള  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  അേസാസികേയഷന്  ജനറല്  െസക്രട്ടറികയുടെടെ
20.08.2016-െല കേത്ത്- കോര്ഷികകേ േമഖലയികെല സബ്സികഡിക സംബന്ധികച്ച് .
               നികലവികലുള്ള  സബ്സികഡിക  നികരക്കുകേള്  തുടെേരണ്ടതാെണന്ന് തീരുമാനികച്ചു.

10.  ശ്രീ.സിക.കൃഷ്ണന്  എം.എല്.എ.യുടെടെ  20.08.2016-െല  കേത്ത്-െപരികേങ്ങാം
ആസ്ഥാനമായിക  അനുവദികച്ച  ആര്ട്സ്  ആന്റ്  സയന്സ്  േകോേളജികന്  പ്ലാന്
ഫണ്ട് ധനസഹായം   സംബന്ധികച്ച് .
                           തീരുമാനം മാറ്റികവച്ചു.

11.  മുേണ്ടരിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡന്റികെന്റ 16.08.2016-െല  കേത്ത്-പഴശ്ശിക
ഇറികേഗഷന്  േപ്രാജക്ടികേനാടെ്  േചേര്നള്ള  ഇറികേഗഷന്  വകുപ്പികെന്റ  േറാഡ്
അറ്റകുറ്റപ്പണിക- അംഗീകോരം സംബന്ധികച്ച് .
    ഇറികേഗഷന് വകുപ്പികെന്റ അംഗീകോരത്തികനു വികേധയമായിക അംഗീകേരികച്ചു.

12  മുേണ്ടരിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ 15.07.2016-െല കേത്ത്-സുസ്ഥികര
പ്ലാസ്റ്റികകേ്  മാലികനയ  നികര്മ്മാര്ജ്ജനം-തനത്  ഫണ്ടികല്  നികനം  േഹാണേററികയം
നല്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച് .

നികലവികല് േജാലികെചേയ്യുന്ന  5  േപര്ക്ക്  1   വര്ഷേത്തയ്ക്കു കൂടെിക േഹാണേററികയം  നല്കുന്ന
തികന്  അനുമതിക  നല്കേിക.     തുകേ തനതു ഫണ്ടികല് നികനം കേെണ്ടത്തണം.   പ്ലാസ്റ്റികകേ്
േശഖരണം  കോരയക്ഷമമാക്കുന്നതികന് പഞ്ചായത്ത് െസക്രട്ടറിക ഉറപ്പാേക്കണ്ടതാെണനം
തീരുമാനികച്ചു.

13  െപാന്നാനിക നഗരസഭ െചേയര്മാെന്റ 18.08.2016-െല കേത്ത്-മത്സ്യബന്ധന
ഉപകേരണങ്ങള്ക്ക് സബ്സികഡിക സംബന്ധികച്ച് .
                              നികരസികച്ചു.



14.  വടെകേര  േബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്ത്  പ്രസികഡന്റികെന്റ  കേത്ത്-സര്ക്കാര്
എയ്ഡഡ്  സ്കൂളുടകേളികെല  പഠനാന്തരീക്ഷം  െമച്ചെപ്പടുത്തുന്ന  നടെപടെിക
സംബന്ധികച്ച് .
 വികശദമായ െപ്രാേപ്പാസല് സമര്പ്പികക്കുന്നതികന് നികർദ്ദേദ്ദേശം നല്കുവാന് തീരുമാനികച്ചു. 

15  േകോഴികേക്കാടെ്  ജികല്ലൊ പഞ്ചായത്ത് പ്രസികഡന്റികെന്റ  22.08.2016-െല കേത്ത്-
കേികഡ്നിക േരാഗികകേള്ക്കുള്ള ചേികകേികത്സ്ാ പദ്ധതിക "േസ്നേഹസ്പര്ശം" സംബന്ധികച്ച് .
സംയുടക്ത േപ്രാജക്ട് എടുക്കുന്നതികന് സിക.സിക തീരുമാനം ആവശയമികല്ലൊ എന്ന വികവരം ജികല്ലൊ
പഞ്ചായത്തികെന  അറികയികക്കുവാന് തീരുമാനികച്ചു.

16  െപാന്നാനിക  മുനികസികപ്പല്  െചേയര്മാെന്റ  20.08.2016-െല  കേത്ത്-നാടെന്
െനല്വികത്ത് സംരക്ഷണം സംബന്ധികച്ച് .
കൃഷിക വകുപ്പ് Norms അനുസരികച്ച് കൃഷിക വകുപ്പ് സാക്ഷയെപ്പടുത്തികയ കൃഷികക്കാരികല്  നികനം
ഏറ്റജന്സികകേളികല്  നികനം  നാടെന്  െനല്വികത്തുകേള്  േശഖരികക്കുന്നതികന്   അനുമതിക
നല്കുവാന് തീരുമാനികച്ചു.

17.  ബഹ.  മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്  മന്ത്രികയുടെടെ  23.08.16-െല കേത്ത്-  കേനകോലിക
ഇന്ഷുറന്സ്  പദ്ധതിക സംബന്ധികച്ച് .
മൃഗസംരക്ഷണ  വകുപ്പികല്  നികനം  വികശദമായ  െപ്രാേപ്പാസല്  ലഭയമായ  േശഷം
തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ്  തീരുമാനം ൈകേെക്കാള്ളുന്നതാെണന്ന് തീരുമാനികച്ചു.

3.  പ്രേതയകേ വികഷയങ്ങള്

3.1 കോവാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം. 359/ഡിക.എ.2/16/തസവഭവ)
    വികവികധ പദ്ധതികകേള്ക്ക് അംഗീകോരം - സംബന്ധികച്ച്

വാട്ടര്   ടൊങ്കേ്  വികതരണം  െചേയ്യുന്ന  പദ്ധതികയുടെടെ  വികശദാംശങ്ങള്  ലഭയമാക്കുന്നതികന്
പഞ്ചായത്തികന്  നികര്േദ്ദേശം  നല്കുവാന്    തീരുമാനികച്ചു.   മത്സ്യെതാഴികലാളികകേള്ക്ക്
(ജനറല്)  വല നല്കുന്നതികനും,  ജനറല് വികഭാഗത്തികന്  ഭവന നികര്മ്മാണത്തികനുമുള്ള
പദ്ധതികകേള്നികലവികലുള്ള മാര്ഗ്ഗരേരഖ പ്രകോരം   പഞ്ചായത്തികന് നടെപടെിക  സവീകേരികക്കാവുമ
നതാണ്.  

3.2 എരുേമലിക  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- (ഫയല്നം. 150/ഡിക.ബിക1/16/തസവഭവ)

ഒഴുക്കനാടെ് പഞ്ചായത്ത്  േകോളനിക നികവാസികകേളുടെടെ ഭൂമിക േപരികല് കൂട്ടുന്നതികന് അനുമതിക-
സംബന്ധികച്ച്-
ഉടെമസ്ഥാവകോശം   മാറ്റിക  നല്കുന്നതികന്  നികലവികലുള്ള   വയവസ്ഥയനുസരികച്ച്
പഞ്ചായത്ത് നടെപടെിക   സവീകേരികേക്കണ്ടതാെണന്ന് തീരുമാനികച്ചു.



3.3 ഇരികക്കൂര് േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം.258/ഡിക.ഡിക.2/16/തസവഭവ)
10%  ഫണ്ട്  മാലികനയ  സംസ്ക്കരണത്തികന്  മാറ്റിക  െവയ്ക്കണെമന്ന  തീരുമാനം
പുനഃപരികേശാധികക്കണെമന്ന  അേപക്ഷ സംബന്ധികച്ച്- 

ആവശയം നികരസികച്ചു.

3.4 േദവികകുളം േബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം.259/ഡിക.ഡിക.2/16/തസവഭവ)
      ശാരീരികകേ മാനസികകേ െവല്ലുവികളികകേള് േനരികടുന്നവര്ക്ക്  ആശവാസ സഹായം  അഭയ
      ട്രസ്റ്റികെന്റ  ആവശയം സാധൂകേരണം - സംബന്ധികച്ച്-
   
                                പരികഗണികേക്കണ്ടതികെല്ലെന്ന് തീരുമാനികച്ചു.

3.5  മണ്ണേഞ്ചരിക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം.330/ഡിക.എ.2/16/തസവഭവ)
      തരികശു പാടെങ്ങള്  കൃഷികേയാഗയമാക്കുന്നതികന് സഹായം നല്കേണെമന്ന അേപക്ഷ
      സംബന്ധികച്ച്-
      വികത്ത്, വളം, ഉഴവുമകൂലിക, യന്ത്രസാമഗ്രികകേള് എന്നികവ നല്കുന്നതികന് നികലവികലുള്ള മാര്ഗ്ഗരേരഖ
      പ്രകോരം  വയവസ്ഥയുടണ്ട്.   ആയതു പ്രകോരം നടെപടെിക സവീകേരികക്കുന്നതികന്  പഞ്ചായത്ത്
      െസക്രട്ടറികക്ക്  നികര്േദ്ദേശം നല്കുവാന് തീരുമാനികച്ചു.

3.6 കുലേശഖരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം.372/ഡിക.എ.2/16/തസവഭവ)
      പഞ്ചായത്തികെല േകേര അവാര്ഡ് തുകേ ഗുണേഭാക്തൃ വികഹികതമായിക  െചേലവഴികക്കുന്നതികന്
       അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്-
              നികലവികലുള്ള  മാര്ഗ്ഗരനികര്േദ്ദേശ  പ്രകോരം പരികഗണികക്കാന് കേഴികയികല്ലെ.                         
     
3.7 കോവേശ്ശരിക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  (ഫയല്നം.358/ഡിക.എ2/16/തസവഭവ)
     ശികങ്കോരികേമളം പരികശീലനവുമം ഉപകേരണങ്ങളുടം  പദ്ധതിക സ്പഷ്ടീകേരണം സംബന്ധികച്ച്-
     
     നികലവികലുള്ള മാര്ഗ്ഗരേരഖ പ്രകോരം നടെപടെിക സവീകേരികക്കുന്നതികന്   പഞ്ചായത്ത് െസക്രട്ടറികക്ക്  
     നികര്േദ്ദേശം നല്കുവാന് തീരുമാനികച്ചു.

3.8 എടെവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
    െതരുവുമവികളക്ക് െമയികന്റനന്സ്  െചേയ്യുന്നതികന് അനുമതിക സംബന്ധികച്ച്-
     അടൊട്ട് മാതൃകേയികല്  നടെപടെിക സവീകേരികക്കുന്നതികന്  നികലവികല്  വയവസ്ഥയുടെണ്ടന്ന് നികരീക്ഷികച്ചു.

3.9 യുടൈണറ്റഡ് ഇലക്ട്രികക്കല് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് ലികമികറ്റഡ് എം .ഡിക.യുടെടെ അേപക്ഷ 
                                         തീരുമാനം  മാറ്റിക വച്ചു.

3.10 സിക-ഡികറ്റികന് തേദ്ദേശഭരണസവയം സ്ഥാപനങ്ങളികല് സൗരേരാര്ജ്ജ പദ്ധതികകേള്  
     നടെപ്പാക്കുന്നതികന് സാദ്ധയതാ   പഠനം നടെത്തുന്നതികന് അനുമതിക പുനഃസ്ഥാപികക്കുന്നത്
     സംബന്ധികച്ച്
                                       തീരുമാനം  മാറ്റിക വച്ചു.                  



3.11 മൂന്നാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- എേസ്റ്ററ്റ് േമഖലയികെല  എയ്ഡഡ് വികദയാഭയാസ
    സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് പശ്ചാത്തല സൗരകേരയങ്ങള് ലഭയമാക്കുന്നത് സംബന്ധികച്ച്
     
     വനം വകുപ്പുമായിക ബന്ധെപ്പട്ട് െഫന്സികംഗ് (Fencing)/  െട്രഞ്ച് (Trench) നികര്മ്മികക്കുന്നതികന്
     ആവശയമായ നടെപടെിക സവീകേരികക്കുന്നതികന് മൂന്നാര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് െസക്രട്ടറികക്ക് നികര്േദ്ദേശം
     നല്കുന്നതികന്  തീരുമാനികച്ചു.

3.12 പികണറായിക സിക.എച്ച്.സിക. യികേലയ്ക്ക് േരാഗികകേെള െകോണ്ടു വരുന്നതികനും ഉപരിക
     ചേികകേികതികസയ്ക്കായിക പരികയാരം െമഡികക്കല് േകോേളജ് മലബാര് കോന്സര് െസന്റര്
     എന്നികവികടെങ്ങളികേലയ്ക്ക് േരാഗികകേെള െകോണ്ടുേപാകുന്നതികന് ഒരു  ആംബുലന്സ്   
     നല്കുന്നതികനുള്ള  നടെപടെിക സവീകേരികക്കണെമന്നത് സംബന്ധികച്ച് 
     

അംഗീകേരികച്ചു.  ആംബുലന്സ്   േഹാസ്പികറ്റല്  മാേനജ്മെമന്റ്  കേമ്മികറ്റികെയ  ഏറ്റല്പ്പികേക്കണ്ടതും,
ആംബൂലന്സികെന്റ  െമയികന്റനന്സ്  ചോര്ജ്ജ്,  ൈഡ്രൈവറുടെടെ  ശമ്പളം  മുതലായവ
േഹാസ്പികറ്റല്മാേനജ്മെമന്റ്  കേമ്മികറ്റിക  കേെണ്ടേത്തണ്ടതുമാണ്.   േമല്  പ്രകോരമുള്ള  ഒരു
അണ്ടര്േടെക്കികംഗ്  വച്ചതികനുേശഷേമ  ആംബുലന്സ്   വാങ്ങുന്നതികനുള്ള  െടെണ്ടര്  നടെപടെിക
സവീകേരികക്കുവാന് പാടുള്ളു.

              

േയാഗം 2.15 ന്  അവസാനികച്ചു.


