
      
വികേകേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല േകോ  -  ഓര്ഡികേനഷന് കേമ്മികറ്റികയുടെടെ 
22.06.16-  ന് രാവികെല   11 .00   മണികയ്ക്ക് ബഹ  .  തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പു മന്ത്രികയുടെടെ

േചേമ്പറികല് വച്ചു നടെന്ന േയാഗ നടെപടെികക്കുറികപ്പ്  .   

3    പ്രത്യേതയേകേ  വികഷയങ്ങള

3.1  തേദ്ദേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെടെ പദ്ധതിക വികഹികതത്തികല്  20%  തുകേ ഉല്പ്പാദന
േമഖലയ്ക്കും  10%  തുകേ   മാലികനയേസംസ്ക്കരണത്തികനുമായിക  വകേയികരുത്തേത്തണ്ടതാെണന്ന്
തീരുത്തമാനികച്ചു.

3.2  തേദ്ദേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെടെ പദ്ധതിക  ഡിക.പിക.സിക  അംഗീകോരത്തികന് 2016
ജൂലൈല 15 വെര സമയം അനുവദികച്ച് തീരുത്തമാനികച്ചു.

3.3  ഈ  സാമ്പത്തികകേ  വര്ഷം  പദ്ധതിക  രൂപീകേരണത്തികന്  വര്ക്കികംഗ്  കേമ്മികറ്റിക
രൂപീകേരണം,  േപ്രത്യാജക്ട് െവറ്റികംഗ്,  ഗ്രാമസഭ,  അയല്സഭ ഇവയുടെടെ തീരുത്തമാനം ഈ
കോരയേങ്ങളികല്  കേഴികഞ്ഞ  സാമ്പത്തികകേ  വര്ഷം  (2015-2016)  നികലനികന്നികരുത്തന്ന
നടെപടെികക്രമങ്ങള തുടെരാവുന്നതാെണന്ന് തീരുത്തമാനികച്ചു.

3.4  തേദ്ദേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള വികകേസന ഫണ്ടികെന്റെ   5%  തുകേ വേയാജന
സൗഹൃദ  പദ്ധതികകേളക്കായുടം   5%  തുകേ  വികകേലാംഗർക്കായുടം,  കുട്ടികകേളക്കായുടം
വകേയികരുത്തത്തണെമന്ന് തീരുത്തമാനികച്ചു.

3.5  െനല്വികത്ത്  സബ്സികഡിക   ഭൂവികസ്തൃതിക  കേണക്കാക്കാെത  എല്ലാ  കേര്ഷകേർക്കും
(പാട്ടകൃഷികക്കാര്  ഉളെപ്പെടെ)  100%   മായിക  വര്ദ്ധികപ്പികക്കുന്നതികന്  തീരുത്തമാനികച്ചു.  കൂലിക
െചേലവ് സബ്സികഡിക പാട്ടകൃഷികക്കാര്ക്കും നല്കുന്നതികന് തീരുത്തമാനികച്ചു.        
    
പച്ചക്കറിക കൃഷികയുടെടെ  സബ്സികഡിക  1  െഹക്ടര് (2  ½ ഏക്കര്) വെര കൃഷിക  െചേയ്യുന്ന
കേര്ഷകേര്ക്കും  നല്കോവുന്നതാെണന്ന്  സ്പഷ്ടീകേരണം  നല്കുന.   സംഘമായിക
േചേര്ന്ന്  കൃഷിക  െചേയ്യുന്നതികന്  ഭൂവികസ്തൃതിക  കേണക്കാക്കാെത  സബ്സികഡിക
നല്കോവുന്നതാണ്. 

3.6  പരികശീലനം ലഭികച്ച ആളുടകേള ലഭയേമായ തേദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളക്ക് കോര്ഷികകേ
കേര്മ്മേസനയുടെടെ രൂപീകേരണത്തികന് യേഥേഷ്ടാനുമതിക നല്കേിക തീരുത്തമാനികച്ചു.

3.7  വനികതകേള,  വേയാജനങ്ങള,  കുട്ടികകേള  എന്നികവര്ക്ക്  േയാഗപരികശീലനത്തികന്
ആയുടഷുമായിക  സഹകേരികച്ച്   തേദ്ദേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളക്ക്  പദ്ധതിക
തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. 
 

3.8  ൈഹസ്ക്കൂളികേനാടെ്  അനുബന്ധികച്ച്  പ്രത്യവർത്തികക്കുന്ന  എല്.പിക,  യുട.പിക  സ്കൂളുടകേളുടെടെ
Infrastructure  Development  നായിക  ജികല്ലാ  പഞ്ചായത്തുകേളുടമായിക  സഹകേരികച്ച്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകേളക്ക്  ഫണ്ട്  വികനികേയാഗം  നടെത്തുന്നതികന്  അനുമതിക  നല്കേിക
തീരുത്തമാനികച്ചു.



3.9  സവന്തമായിക വരുത്തമാനം ഇല്ലാത്ത  25  വയസ്സികല് താെഴ പ്രത്യായമുള്ള ആണ്മക്കളുടള്ള
ബിക.പിക.എല്  വികധവകേളക്ക്,   നികലവികല്  വികധവകേളക്ക്  കേികട്ടുന്ന  ആനുകൂലയേങ്ങള
നല്കുന്നതികന് തീരുത്തമാനികച്ചു.  

3.10 പട്ടികകേജാതിക  വകുപ്പികെന്റെയുടം   തേദ്ദേശസവയംഭരണ  വകുപ്പികെന്റെയുടം  സബ്സികഡിക
നികരക്കുകേള  ഏകേീകേരികക്കുന്നതികെന്റെ  ഭാഗമായിക   രണ്ടു  വകുപ്പുകേളുടം  േയാജികച്ച്
പ്രത്യവര്ത്തികക്കണെമന്ന് തീരുത്തമാനികച്ചു.   ഈ രണ്ടു വകുപ്പുകേളുടം  ഗ്രാമസഭ/വാര്ഡുസഭ,
ഗുണേഭാക്തൃ ലികസ്റ്റികല് നികന്നായികരികക്കണം ഗുണേഭാക്താക്കെള െതരെഞ്ഞടുക്കേക്കണ്ടത്.

3.11 ൈജവവള  സബ്സികഡിക  പണമായിക  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടുകേള  വഴിക
നല്േകേണ്ടതാെണന്ന്  തീരുത്തമാനികച്ചു.    േകേരളത്തികല്  ഉല്പ്പാദികപ്പികക്കുന്നതും   ശുചേികതവ
മികഷന്  സാക്ഷ്യേെപ്പടുക്കത്തികയതുമായ  സ്ഥാപനങ്ങേളാ,  വയേക്തികകേേളാ  ഉല്പ്പാദികപ്പികക്കുന്ന
ൈജവ വളങ്ങള വാങ്ങുന്നതികന് മുന്ഗണന നല്േകേണ്ടതാണ്.  

3.12 കൃഷിക  വകുപ്പ്  സാക്ഷ്യേെപ്പടുക്കത്തികയ  ൈജവ  കേീടെനാശികനികകേളക്ക്  മാത്രേമ
സബ്സികഡിക നല്കോവ.  

3.13 മൂലധന  ആസ്തികകേളക്ക്  ധനസഹായം  ലഭികച്ചികട്ടുള്ള  ഗുണേഭാക്താക്കെള  10
വര്ഷങ്ങളക്ക്  േശഷം  ധനസഹായം  നല്കുന്നതികന്  വീണ്ടും
പരികഗണികക്കാവുന്നതാണ്.  എന്നാല്  ആവര്ത്തന  െചേലവുകേളക്ക്   സമയ  പരികധിക
ബാധകേമല്ല.  

3.14 മികല്മയുടെടെ  പാല്  സഹകേരണ  സംഘങ്ങളികല്  പാല്  നല്കുന്ന  കേര്ഷകേർക്ക്
പാല്  ഉല്പ്പാദനത്തികന്  ആനുപാതികകേമായിക   നല്കുന്ന  സബ്സികഡിക  പരികധിക
നികലവികലുള്ള 10,000/- രൂപയികല് നികന്ന് 20,000/- രൂപയായിക വർദ്ധികപ്പികച്ച് തീരുത്തമാനികച്ചു.
ഇന്ഷവര്  െചേയ്ത  പശുക്കളുടള്ള  മറ്റ്  ക്ഷ്ീര  കേർഷകേർക്ക്  പാല്  ഉല്പ്പാദനത്തികന്
ആനുപാതികകേമായിക,  മൃഗസംരക്ഷ്ണവകുപ്പ്  ഉേദയോഗസ്ഥരുത്തെടെ  സര്ട്ടികഫികക്കറ്റികെന്റെ
അടെികസ്ഥാനത്തികല്  പരമാവധിക  10,000/-  രൂപ  വെര  കോലികത്തീറ്റ  സബ്സികഡിക
നല്കോവുന്നതാെണന്ന് തീരുത്തമാനികച്ചു.

3.15 സര്ക്കാര് എല്.പിക,  യുട.പിക  സ്കൂളുടകേളികെല കുട്ടികകേളക്ക് പ്രത്യഭാത ഭക്ഷ്ണം നല്കുന്ന
പദ്ധതിക ഏെറ്റടുക്കക്കുന്നതികന്  തേദ്ദേശസവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളക്ക് അനുമതിക നല്കേിക
തീരുത്തമാനികച്ചു.  

3.16 ഉറവികടെ  മാലികനയേ  സംസ്ക്കരണവും,  നഗരസഭ  നികര്േദ്ദേശികക്കുന്ന  ആേരാഗയേ
പ്രത്യവര്ത്തനങ്ങളുടം  നടെത്തുന്നതികന്  ആശാ  വര്ക്കര്മാര്ക്ക്  അധികകേ  േഹാണേററികയം
നല്കുന്ന വികഷയം പഠികച്ച് അടുക്കത്ത സിക.സിക കേമ്മികറ്റികയികല് റികേപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പികക്കുന്നതികന്
S.P.A.O-െയ  ചുമതലെപ്പടുക്കത്തിക.

3.17 സാന്തവനം ഗൃഹപരികചേരണ പദ്ധതികയികന് കേീഴികല് േഹാംെകേയറികനു േപാകുന്ന ഒരുത്ത
ടെീമികെന്റെ  ഭക്ഷ്ണ  െചേലവ്  180/-   രൂപയികല്  നികനം  250/-  രൂപയായിക  വർദ്ധികപ്പികച്ച്
തീരുത്തമാനികച്ചു.  



3.18 തേദ്ദേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള നടെപ്പികലാക്കുന്ന ഭവന പദ്ധതികകേളക്ക് നല്കേിക
വരുത്തന്ന  തുകേ  യഥോക്രമം  40%,  40%,  20%  എന്നികങ്ങെന  മൂന  ഗഡുക്കളായിക
നല്കുന്നതികന് തീരുത്തമാനികച്ചു. 

3.19 എസ്.സിക  വികഭാഗത്തികന്  വീടെ്  വയ്ക്കുന്നതികനായിക  തേദ്ദേശസവയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള  സ്ഥലം  വാങ്ങുേമ്പാള  ഗുണേഭാക്താക്കളുടെടെ  5  പ്രത്യതികനികധികകേളുടം,
എസ്.സിക  വാര്ഡ്  െമമ്പറും  അടെങ്ങികയ  ഒരുത്ത  സമികതികയുടെടെ
അംഗീകോരേത്താെടെയായികരികക്കണം എന്ന് തീരുത്തമാനികച്ചു. 

3.20 എസ്.സിക  വികഭാഗത്തികന്  വികവാഹ  ധനസഹായം   നല്കുന്നതികന്   വികവാഹം
കേഴികഞ്ഞ്  ഒരുത്ത വർഷത്തികനുള്ളികല് അേപക്ഷ്ികക്കുന്നവര്ക്കും   നല്കോവുന്നതാെണന്ന്
തീരുത്തമാനികച്ചു. 

3.21 ഓഡികറ്റുമായിക  ബന്ധെപ്പട്ട്  നികലനികല്ക്കുന്ന  പ്രത്യാേയാഗികകേ  ബുദ്ധികമുട്ട്
പരികേശാധികക്കുന്നതികന്  കേികലയുടെടെ  േനതൃതവത്തികല്  തേദ്ദേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപന
പ്രത്യതികനികധികകേളുടം  ഓഡികറ്റ് വികഭാഗവും ഒന്നികച്ചികരുത്തന്ന്  ചേര്ച്ച െചേയ്ത് പരികഹരികക്കണെമന്ന്
തീരുത്തമാനികച്ചു. 

3.22 തേദ്ദേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള  നികര്മ്മികക്കുന്ന  േറാഡുകേളുടെടെ  10%  എങ്കികലും
പ്ലാസ്റ്റികകേ്  നികര്ബന്ധമാക്കണെമന്ന്  തീരുത്തമാനികച്ചു.  ഇതികനുള്ള  വികശദമായ  മാര്ഗ
നികര്േദ്ദേശം തേദ്ദേശസവയംഭരണ വകുപ്പ് ചേീഫ് എഞ്ചികനീയര്  പുറെപ്പടുക്കവികേക്കണ്ടതാണ്.  

3.23 ഗുണേഭാക്താക്കളുടെടെ  അര്ഹതാമാനദണ്ഡങ്ങളനുസരികച്ച്   തയ്യാറാക്കുന്ന
ഗുണേഭാക്തൃ ലികസ്റ്റ് രണ്ട് ഉേദയോഗസ്ഥര് പരികേശാധികച്ച് ഗ്രാമസഭ/വാര്ഡു സഭകേളുടെടെ
അംഗീകോരം േനേടെണ്ടതാണ് എന്ന് തീരുത്തമാനികച്ചു. 

3.24 േസാളാര്  ഉപകേരണങ്ങള  മുേഖന  ഉല്പ്പാദികപ്പികക്കുന്ന  ൈവദയുതികയുടെടെ  സാധയേതാ
പഠനം നടെത്തുന്നതികന് ഇ.എം.സിക, അനര്ട്ട്, െകേ.എസ്.ഇ.ബിക എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങെള
ചുമതലെപ്പടുക്കത്താന്    തീരുത്തമാനികച്ചു.  സൗേരാർജ്ജ സാധയേതാ പഠനം നടെത്തുന്നതികന്
2000/-  രൂപ  വെര  സിക-ഡികറ്റികന്  നല്കോന് തേദ്ദേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളക്ക്
യേഥേഷ്ടാനുമതിക നല്കേികയ ഉത്തരവ് റദ്ദേ് െചേയ്യാന് തീരുത്തമാനികച്ചു.

3.25 വിക.ഇ.ഒ  മാരുത്തം,  എഞ്ചികനീയര്മാരുത്തം  അവരവര്  േജാലിക  െചേയ്യുന്ന  തേദ്ദേശസവയം
ഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളികല്   നികര്ബന്ധമായുടം  ഹാജർ  േരഖെപ്പടുക്കേത്തണ്ടതാെണനം
തീരുത്തമാനികച്ചു.

3.26 ഫയല് നം.തസവഭവ  -  ഡിക  .  സിക  3/194/16-  തസവഭവ 
   മരാമത്തു പണികകേളക്ക് സവകോരയേ േകോണ്ട്രാക്ടര്മാര് സമര്പ്പികക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ
കേവേട്ടഷേനക്കാള  10%  അധികകേം  തുകേ  േലബർ  േകോണ്ട്രാക്ട്  െസാൈസറ്റികകേളക്ക്
നല്കേണെമന്ന ആവശയേം നികരസികച്ചു.

3.27 അനുബന്ധമായിക  േചേര്ക്കുന.



3.28 േകോ-ഓര്ഡികേനഷന്   കേമ്മികറ്റിക  മീറ്റികംഗ്  എല്ലാ  മാസവും   രണ്ടാമേത്തയുടം
നാലാമെത്തയുടം ബുധനാഴ്ച രാവികെല 11 മണികക്ക് േചേരുത്തന്നതികന് തീരുത്തമാനികച്ചു.

േയാഗം 2.15 ന് അവസാനികച്ചു.




