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ീരഺതഽവഺയ ഒഫ഼സ് രവർത്തനഔമും 

ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സ഻ലഽും ര഻ൻസ഻ന്ഫൽ 
ഡയറക്െറഽീെ ഒഫ഼സ഻ലഽും ചഽമതലഔൾ 
ന഻ശ്ചയ഻ച്ച് നൽഔ഻യ഻ച്ഠുള്ള ഒുരഺ തലത്ത഻ീലയഽും 
ഉുദൿഺഖസ്ഥർക്ക് ഈ ചഽമതലഔൾ 
ന഻ർവഹ഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ തരഺൽ ൂഔമഺറ്റും 
മഽതൽ അത഻ൻുമലഽള്ള തഽെർനെരെ഻ഔൾ 
രാർത്ത഻യഺക്കഽന്നതഽവീരയഽള്ള  നെരെ഻ഔമങ്ങൾ 
സുംബന്ധ഻ച്ച്രഽ ഏഔ഼ഔിത രാരുരക 
ആവശൿമഺണ്. അത഻നഺൽ തഺീഴ രറയഽന്ന 
നെരെ഻ഔമങ്ങൾ അനഽസര഻ച്ച് ഒുരഺ ഒഫ഼സ഻ലഽും 
ഫയൽ ന഼ക്കും നെത്തഽന്നത഻ന് ചഽവീെ ുചർക്കഽന്ന 
ന഻ർുേശങ്ങൾ നൽഔഽന്നഽ. 

ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സ഻ന്ീറയഽും സുംസ്ഥഺന 
ഒഫ഼സ഻ന്ീറയഽും ൂദനുംദ഻ന രവർത്തനത്ത഻ൽ e- 

ഖുവണൻസ഻ന്ീറ സഺധൿത രാർണമഺയഽും 
ഉരുയഺഖീന്ഫെഽത്ത഻ ീരഺതഽജനങ്ങൾക്ക് 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ ുസവനങ്ങൾ നൽുഔച്ഢതഺണ്. 

ഏഔ഼ഔിത വഔഽന്ഫ഻ൽ ഫയലഽഔള഻ൽ ത഼രഽമഺനും 
എെഽക്കഽന്നത഻ന് ഉുദൿഺഖസ്ഥ തലത്ത഻ലഽള്ള 
തച്ഠുഔളുീെ എച്തും രരമഺവധ഻ ഔഽറച്ച് 
ഫയലഽഔള഻ൻുമൽ ുവഖത്ത഻ൽ ത഼രഽമഺനും 
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എെഽുക്കച്ഢതഽച്ഢ്. അത഻നഺയ഻, സർക്കഺര഻ന്ീറ 
നയരരമഺയ ത഼രഽമഺനും  ആവശൿമഽള്ളതഽും/ 

സർക്കഺര഻ൽ ന഻ന്ന് സ്രഷ്ട഼ഔരണും ആവശൿമഽള്ള 
വ഻ഷയങ്ങളുും രുതൿഔ സഺുേത഻ഔ അനഽമത഻/ 
അഭ഻രഺയും ആവശൿമഽള്ളതഽും ന഻ലവ഻ലഽള്ള 
നെരെ഻ഔമങ്ങള഻ൽ മഺറ്റമഽള്ളതഽമഺയ വ഻ഷയങ്ങളുും 
ഴ഻ീഔ, എലലഺ ഫയലഽഔള഻ലഽും ത഼രഽമഺനും 
എെഽക്കഽന്നത഻ന് മാന്ന് തച്ഠ഻ലഽള്ള (operator, verifier, 

approver/decision maker) ഉുദൿഺഖസ്ഥ സുംവ഻ധഺനും മഺതും 
ഉച്ഢഺയ഻ര഻യ്ക്ക്കഽന്നതഺണ്. 

ഫങ്ഷണൽ മഺനഽവൽ രഔഺരും ചഽമതലഔൾ 
നൽഔ഻യ഻ച്ഠുള്ള എലലഺ ജ഻ലലഺതല/സുംസ്ഥഺനതല 
ഉുദൿഺഖസ്ഥൻമഺരഽും, തങ്ങള഻ൽ ന഻ക്ഷ഻പ്ത 

മഺയ഻ര഻യ്ക്ക്കഽന്ന ചഽമതലഔൾ സവതരമഺയ഻ 
ന഻ർവഹ഻ുക്കച്ഢതഺണ്. രസ്തഽത ചഽമതലഔൾ 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ ന഻ർവഹ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
രാർണമഺയ ഉത്തരവഺദ഻ത്തും ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
ഉുദൿഺഖസ്ഥർക്ക് മഺതമഺയ഻ര഻യ്ക്ക്കഽന്നതഺണ്. 

എന്നഺൽ  ചഽമതലീന്ഫച്ഠ ഉുദൿഺഖസ്ഥർ  
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ ആയത് ന഻ർവഹ഻ച്ച഻ച്ഠ഻ീലലേ഻ൽ  
ആയത് ഉറന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള അധ഻ഔഺരും 
സുംസ്ഥഺന – ജ഻ലലഺ തല ുമധഺവ഻ഔൾക്്ക 
ഉച്ഢഺയ഻ര഻ക്കഽന്നതഺണ്. 



6 
 

ര഻ൻസ഻ന്ഫൽ  ഡയറക്െർ , ഡയറക്െർ  റാറൽ , , 

ഡയറക്െർ  അർബൻ , , ച഼ഫ് ൌണ്  പ്ലഺനർ, ച഼ഫ് 
എച്ഞ഻ന഼യർ ,അഡ഼ഷണൽ  ഡയറക്െർ , ുജഺയ഻ന്് 
ഡയറക്െർ, ീഡരൿാച്ഠ഻ ഡയറക്െർ , അസ഻സ്റ്റന്് 
ഡയറക്െർ  തഽെങ്ങ഻യ ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീെ 
ധനവ഻ന഻ുയഺഖചഽമതലഔളുും 
ഉത്തരവഺദ഻Xzങ്ങളുുംന഻ശ്ചയ഻ച്ചുീഔഺച്ഢ് സർക്കഺർ  
രുതൿഔും ഉത്തര്  രഽറീന്ഫെഽവ഻ക്കഽന്നതഺണ്.   

തുേശസവയുംഭരണ ീരഺതഽ സർവ഼സ഻ീല 
സുംസ്ഥഺനതല/ജ഻ലലഺതല ഒഫ഼സഽഔള഻ീലവ഻വ഻ധ 
ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീെ വ഻ഷയതല ചഽമതലഔൾ  ആ 
ഒഫ഼സ഻ൽ  ലഭൿമഺഔഽന്ന തസ്ത഻ഔഔൾക്ക഻െയ഻ൽ  
വ഻ഭജ഻ച്ച് നൽഔ഻ീക്കഺച്ഢ് ര഻ൻസ഻ന്ഫൽ  ഡയ്ഔെർ / 
ജ഻ലലഺ ചഽമതലയഽള്ള ുജഺയ഻ന്് ഡയറക്െർ  
രുതൿഔും ഉത്തര്  രഽറീന്ഫെഽവ഻ുക്കച്ഢതഺണ്. 
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ജ഻ലലഺ ഓഫ഼സ഻sâ  വർത്തനം. 

 

ഫണ്ട് ഓഫ഼സ഻sâയഽം ത ഺൽ ീസക്ഷൻീറയഽം 
 വർത്തനം  

ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സഽഔള഻ൽ ഫച്ഢ് ഒഫ഼സ഻sâ ചഽമതല 
ജാന഻യർ സാരച്ഢ഻ന്ീറ റഺേ഻ൽ ഔഽറയഺത്ത രഽ 
ഉുദൿഺഖസ്ഥനഺയ഻ര഻യ്ക്ക്കഽന്നതഺണ്..  ഔാെഺീത തരഺൽ, 

ീഡസ്രഺച്ച് എന്ന഻വയഽീെ ുമൽുനഺച്ഠ ചഽമതല രഽ 
അസ഻സ്റ്റന്് ഡയറക്െറഽീെ റഺേ഻ൽ ഔഽറയഺത്ത 
ഉുദൿഺഖസ്ഥന഻ൽ ന഻ക്ഷ഻പ്തമഺയ഻ര഻യ്ക്ക്കഽും. 

ഫച്ഢ് ഒഫ഼സ഻ൽ ലഭ഻യ്ക്ക്കഽന്ന തരഺൽ അന്ന് 
തീന്ന ബന്ധീന്ഫച്ഠ ുരഺസസ്സ഻ങ് ഒഫ഼സർക്ക് 
യഥഺവ഻ധ഻ ൂഔമഺുറച്ഢതഺണ്. ഇക്കഺരൿും ഫച്ഢ് 
ഒഫ഼സ് ചഽമതലയഽള്ള ഉുദൿഺഖസ്ഥൻ 
ഉറന്ഫഺുക്കച്ഢതഺണ്. 

 ധഺന ഓഫ഼സ഻ന്ീറ  വർത്തനം 

തരഺൽ ലഭ഻ച്ചഺൽ ുരഺസസ്സ഻ങ്ങ഻ന് ചഽമതലീന്ഫച്ഠ 
ഒഫ഼സർ  ത഼രഽമഺനീമെഽക്കഺൻ ആവശൿമഺയ 
വ഻വരങ്ങുളഺെഽഔാെ഻ എതയഽും ീരീച്ഠന്ന് ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
സാന്ഫർൂവസർ (verifier) മഽുകന വ഻ഷയ 
ചഽമതലയഽള്ള ഒഫ഼സർക്ക് അയയ്ക്ുക്കച്ഢതഺണ്. 
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1. സർക്കഺര഻ന്ീറ നയരരമഺയ ത഼രഽമഺനും  
ആവശൿമഽള്ളതഽും/സർക്കഺര഻ൽന഻ന്ന് 
സ്രഷ്ട഼ഔരണും ആവശൿമഽള്ള വ഻ഷയങ്ങൾ 

2. രുതൿഔ സഺുേത഻ഔ അനഽമത഻/ 
അഭ഻രഺയും ആവശൿമഽള്ളവ 

3. ന഻ലവ഻ലഽള്ള നെരെ഻ഔമങ്ങള഻ൽ 
മഺറ്റമഽള്ളതഽമഺയ വ഻ഷയങ്ങൾ  

 എന്ന഻വ ഴ഻ീഔയഽള്ള എലലഺ ഫയലഽഔള഻ലഽും 
വ഻ഷയ ചഽമതലയഽള്ള ഒഫ഼സർ ത഼രഽമഺനും 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ എെഽുക്കച്ഢതഺണ്. ഫയലഽഔള഻ൻ 
ുമൽ സവ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽന്ന ത഼രഽമഺനങ്ങൾ ഔിതൿമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠവീര അറ഻യ഻ുക്കച്ഢതഺണ്. 

അന഻വഺരൿമഺയ അെ഻യരര 
സഺഹചരൿങ്ങള഻ീലഺഴ഻ീഔ, ജ഻ലലഺതല 
ഉുദൿഺഖസ്ഥനഺയ ുജഺയ഻ന്് ഡയറക്െർക്ക്,  ഈ 
മഺർഖുരക രഔഺരും ഏൽര഻ച്ചു നൽഔ഻യ഻ച്ഠുള്ള 
ചഽമതലഔള഻ലലലഺീത മീറ്റഺരഽ വ഻ഷയത്ത഻ലഽും, 

ജ഻ലലഺതല ഒഫ഼സ഻ീല മറ്റ് ഉുദൿഺഖസ്ഥർ 
അുംഖ഼ഔഺരത്ത഻നഺുയഺ അഭ഻രഺയത്ത഻നഺുയഺ 
ഫയലഽഔൾ നൽുഔച്ഢത഻ലല. എന്നഺൽ 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ ഏീതേ഻ലഽും വ഻ഷയത്ത഻ൽ 
ത഼രഽമഺനും എെഽക്കഽന്നത഻ന് ഏീതഺരഽ 
ഉുദൿഺഖസ്ഥനഽും ുമൽ ഉുദൿഺഖസ്ഥന഻ൽ ന഻ന്നഽും 
ഉരുദശും ുതെഺവഽന്നതഺണ്. എന്നഺൽ അര഻മ 
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ത഼രഽമഺനും എെഽുക്കച്ഢത് വ഻ഷയ ചഽമതലയഽള്ള 
ഉുദൿഺഖസ്ഥന്ീറഉത്തരവഺദ഻ത്തമഺയ഻ര഻യ്ക്ക്കഽന്നതഺണ്. 

തഺീഴ രറയഽന്ന സുംഖത഻ഔള഻ൽ ജ഻ലലയ഻ീല 
വ഻ഷയ ചഽമതലയഽള്ള ഉുദൿഺഖസ്ഥർക്ക് ജ഻ലലഺതല 
വ഻ഷയ ചഽമതലയഽള്ള ഉുദൿഺഖസ്ഥന്ീറ അധ഻ഔഺര 
രര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ന വ഻ഷയങ്ങള഻ൽ ുനര഻ച്ഠ് 
ഔത്ത഻െരഺെഽഔൾ നെത്തഺവഽന്നതഺണ്. 

1. സുംസ്ഥഺനതലത്ത഻ൽ ത഼രഽമഺനും 
ആവശൿമഽള്ളവയ഻ൽ  

2. സുംസ്ഥഺന തലത്ത഻ീല മറ്റ് 
ഒഫ഼സഽഔള഻ുലയ്ക്ക്ക് ഔത്ത഻െരഺെഽഔൾ 
നെുത്തച്ഢവയ഻ൽ  

3. സുംസ്ഥഺന ഒഫ഼സ഻ുലയ്ക്ക്ക് റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ് / 

വസ്തഽതഺവ഻വരണ രത഻ഔ നൽുഔച്ഢ 
സുംഖത഻ഔള഻ൽ 

4. സുംസ്ഥഺന തല ഉുദൿഺഖസ്ഥന്ീറ ഉരുദശും 
/ അഭ഻രഺയും ആവശൿമഽള്ള ുഔസഽഔള഻ൽ 

5. ജ഻ലലഺ ഭരണ സുംവ഻ധഺനവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ ഔത്ത഻െരഺെഽഔൾ 

6. ജ഻ലലഺതലത്ത഻ലഽും അത഻ന് തഺീഴയഽള്ള മറ്റ് 
ഒഫ഼സഽഔളുമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
ഔത്ത഻െരഺെഽഔൾ 
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സുംസ്ഥഺന സർക്കഺര഻ൽ ന഻ുന്നഺ ര഻ൻസ഻ന്ഫൽ 
ഡയറക്െഽീെ  ഒഫ഼സ഻ൽ ന഻ുന്നഺ ഏീതേ഻ലഽും 
വ഻ഷയങ്ങള഻ൽ / ുഔസഽഔള഻ൽ റ഻ുന്ഫഺർച്ഠുഔൾ/ 

വസ്തഽതഺവ഻വരണ രത഻ഔ സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
സമർന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽവഺൻ ആവശൿീന്ഫെഽന്ന 
സുംഖത഻ഔള഻ൽ, ജ഻ലലയ഻ൽ ബന്ധീന്ഫച്ഠ വ഻ഷയ 
ചഽമതലയഽള്ള ഉുദൿഺഖസ്ഥൻ രസ്തഽത വ഻ഷയും 
ുനര഻ച്ഠ് രര഻ുശഺധ഻ച്ച് റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ്/ 
വസ്തഽതഺവ഻വരണ രത഻ഔ നൽുഔച്ഢതഺണ്. തഺീഴ 
തച്ഠ഻ലഽള്ള ഉുദൿഺഖസ്ഥന഻ൽ ന഻ന്നഽും റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ് 
വഺങ്ങ഻ നൽഔഽന്ന രവണത രാർണമഺയഽും 
ഴ഻വഺുക്കച്ഢതഺണ്. എന്നഺൽ റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ് 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന് മറ്റ് ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീെ 
ൂഔവശമഽള്ള വ഻വരങ്ങൾ  ുതെഺവഽന്നതഺണ്. 

രരഺത഻ഔൾ അുനവഷ഻ക്കഽന്ന സഺഹചരൿങ്ങള഻ലഽും 
ുമൽ വൿവസ്ഥ ബഺധഔമഺഔഽന്നതഺണ്. 

 

ജ഻ലലഺ സുംസ്ഥഺന ഒഫ഼സഽഔള഻ീല ഇതര 
വ഻ഷയ വ഻ഭഺഖ ീസക്ഷനഽഔള഻ൽ ന഻ന്ന് 
വ഻വരങ്ങൾ ുശകര഻യ്ക്ുക്കച്ഢ഻ വരഽുപഺൾ 
ആവശൿമഽള്ള വ഻ഭഺഖത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽും ഔഽറ഻ന്ഫ് 
വ഻തരണും ീചയ്ക്ത് സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ വ഻വരും 
ുശകര഻യ്ക്ുക്കച്ഢതഺണ്. 
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സ്റഺറ്റയാച്ഠറ഻ ആയഽള്ള ജ഻ലലഺ സുംസ്ഥഺന തല 
ഔമ്മ഻റ്റ഻ഔള഻ൽ സർക്കഺർ ചഽമതലീന്ഫെഽത്തഽന്ന 
ഉുദൿഺഖസ്ഥർ രീേെഽുക്കച്ഢതഽും, വ഻ഷയഺധ഻ഷ്ഠ഻ത 
സമ഻ത഻ഔള഻ൽ ബന്ധീന്ഫച്ഠ വ഻ഷയ വ഻ഭഺഖും 
ുമധഺവ഻ രീേെഽുക്കച്ഢതഽമഺണ്. 

ജ഻ലലഺ തലത്ത഻ൽ ജ഻ലലഺ ഓഫ഼സ്, തുേശ സവയം 
ഭരണ വകഽപ്പ്, .......... ജ഻ലല എന്ന രഽ ഏഔ഼ഔിത 
മഽദ മഺതും ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സ഻ന് 
ഉച്ഢഺയ഻ര഻യ്ക്ുക്കച്ഢതഽും അത് ുരകഺമാലും  
വ഻വ഻ധ വ഻ഷയ വ഻ഭഺഖും ുമധഺവ഻ഔൾ ൂഔന്ഫറ്റ഻ 
സാക്ഷ഻ച്ച് ഉരുയഺഖ഻യ്ക്ുക്കച്ഢതഽമഺണ്. 

ുജഺയ഻ന്് ഡയറക്ടറഽീട  ീ ഺതഽവഺയ 
ചഽമതലകൾ  

1. ുജഺയ഻ന്് ഡയറക്െർ സവരും 
വ഻ഷയചഽമതലഔൾ  ന഻ർവഹ഻ുക്കച്ഢതഺണ്. 

2. ുഔഺ-ഒർഡ഻ുനഷൻ രവർത്തനങ്ങൾ 
നെുത്തച്ഢത് ുജഺയ഻ന്് ഡയറക്െറഽീെ 
ചഽമതലയഺണ്. 

3. ജ഻ലലയ഻ീല തുേശ 
സവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങളുീെയഽും  ജ഻ലലഺ 
ഒഫ഼സ഻ീല മറ്റ് ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീെയഽും 
ചഽമതലഔൾ സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
ന഻ർവഹ഻ക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന്  ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ. 
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4. ഈ മഺർഗ്ഗുരകയ഻ൽ മറ്റ് ഉുദൿഺഖസ്ഥർ 

ക്കഺയ഻ ന഼ക്ക഻വച്ച഻ച്ഠ഻ലലഺത്ത ചഽമതലഔൾ 
ുജഺയ഻ന്് ഡയറക്െർ ന഻ർവഹ഻ുക്കച്ഢതഺണ്.  

5. സർക്കഺര഻ന്ീറ നയരരമഺയ ത഼രഽമഺനും  
ആവശൿമഽള്ള വ഻ഷയങ്ങള഻ൽ  ുജഺയ഻ന്് 
ഡയറക്െർ മഽുകനയഺണ് ഔത്ത഻െരഺെഽഔൾ  
നെുത്തച്ഢത്. 

6. വഔഽന്ഫ഻ന്ീറ ജ഻ലലഺതല രത഻ന഻ധ഻  
ുജഺയ഻ന്് ഡയറക്െർ ആയ഻ര഻ക്കഽന്നതഺണ്. 

7. മറ്റ്ജ഻ലലഺതലഉുദൿഺഖസ്ഥർക്കഺയ഻ ഏൽര഻ച്ച് 
നൽഔ഻യ഻ച്ഠുള്ള ചഽമതലഔളുമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
റ഻ുന്ഫഺർച്ഠുഔൾ  സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
സർക്കഺര഻ുലക്കഽും മറ്റ് അധ഻ഔഺര 
സ്ഥഺനങ്ങള഻ുലക്കഽും സമർന്ഫ഻ക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ. 
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 ഻ൻസ഻പ്പൽ ഡയറക്ടറഽീട 
കഺരൿഺലയത്ത഻sâ  വർത്തനം 

 

ഫണ്ട് ഓഫ഼സ഻ന്ീറയഽം ത ഺൽ ീസക്ഷൻീറയഽം 
 വർത്തനം  

സുംസ്ഥഺന ഒഫ഼സ഻ൽ  ഫച്ഢ് ഒഫ഼സ഻ന്ീറ 
ചഽമതല സ഼ന഻യർ സാരച്ഢ഻ന്ീറ റഺേ഻ൽ 
ഔഽറയഺത്ത രഽ  ഉുദൿഺഖസ്ഥന് നൽുഔച്ഢതഺണ്. 

ഔാെഺീത തരഺൽ, ീഡസ്രഺച്ച് എന്ന഻വയഽീെ 
ുമൽുനഺച്ഠ ചഽമതല രഽ അഡ്മ഻ന഻സ്ുെറ്റ഼്  
അസ഻സ്റ്റന്റ഻ൽ ന഻ക്ഷ഻പ്തമഺയ഻ര഻യ്ക്ക്കഽും. 

ഫച്ഢ് ഒഫ഼സ഻ൽ ലഭ഻യ്ക്ക്കഽന്ന തരഺൽ അന്ന് 
തീന്ന ബന്ധീന്ഫച്ഠ ുരഺസസ്സ഻ങ് ഒഫ഼സർക്ക് 
യഥഺവ഻ധ഻ ൂഔമഺുറച്ഢതഺണ്. ഇക്കഺരൿും ഫച്ഢ് 
ഒഫ഼സ് ചഽമതലയഽള്ള ഉുദൿഺഖസ്ഥൻ 
ഉറന്ഫഺുക്കച്ഢതഺണ്. 

 ധഺന ഓഫ഼സ഻ന്ീറ  വർത്തനം 

 സുംസ്ഥഺന തലത്ത഻ൽ  ഻ൻസ഻പ്പൽ ഡയറക്ടുററ്റ്, 
തുേശ സവയം ഭരണ വകഽപ്പ്, ത഻രഽവനന്ത ഽരം എന്ന 
രഽ ഏഔ഼ഔിത മഽദ മഺതും സുംസ്ഥഺന ഒഫ഼സ഻ന് 
ഉച്ഢഺയ഻ര഻യ്ക്ുക്കച്ഢതഽും അത് ുരകഺമാലും  
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വ഻വ഻ധ വ഻ഷയ വ഻ഭഺഖും ുമധഺവ഻ഔൾ ൂഔന്ഫറ്റ഻ 
സാക്ഷ഻ച്ച് ഉരുയഺഖ഻യ്ക്ുക്കച്ഢതഽമഺണ്. 

തരഺൽ ലഭ഻ച്ചഺൽ ുരഺസസ്സ഻ങ് ഒഫ഼സർ , 
ആവശൿമഺയ വ഻വരങ്ങുളഺെഽഔാെ഻ എതയഽും 
ീരീച്ഠന്ന് ബന്ധീന്ഫച്ഠ സാന്ഫർൂവസർ (verifier) 

മഽുകന വ഻ഷയ ചഽമതലയഽള്ള ഒഫ഼സർക്ക് 
സമർന്ഫ഻യ്ക്ുക്കച്ഢതഺണ്. 

1. സർക്കഺര഻ന്ീറ നയരരമഺയ ത഼രഽമഺനും  
ആവശൿമഽള്ളതഽും / സർക്കഺര഻ൽ ന഻ന്ന് 
സ്രഷ്ട഼ഔരണും ആവശൿമഽള്ള വ഻ഷയങ്ങൾ 

2. രുതൿഔ സഺുേത഻ഔ അനഽമത഻ / 

അഭ഻രഺയും ആവശൿമഽള്ളവ 

3. ന഻ലവ഻ലഽള്ള നെരെ഻ഔമങ്ങള഻ൽ 
മഺറ്റമഽള്ളതഽമഺയ വ഻ഷയങ്ങൾ  

 എന്ന഻വ ഴ഻ീഔയഽള്ള എലലഺ ഫയലഽഔള഻ലഽും 
വ഻ഷയ ചഽമതലയഽള്ള ഒഫ഼സർ ത഼രഽമഺനും 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ എെഽുക്കച്ഢതഺണ്. ഫയലഽഔള഻ൻ 
ുമൽ സവ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽന്ന ത഼രഽമഺനങ്ങൾ ഔിതൿമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠവീര അറ഻യ഻ുക്കച്ഢതഺണ്. 
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 ഻ൻസ഻പ്പൽ ഡയറക്ടറഽീട  ീ ഺതഽവഺയ 
ചഽമതലകൾ 

1. വഔഽന്ഫ഻ന്ീറ സുംസ്ഥഺനതല രത഻ന഻ധ഻  
ര഻ൻസ഻ന്ഫൽ ഡയറക്െർ 
ആയ഻ര഻ക്കഽന്നതഺണ്. 

2. വഔഽന്ഫ഻ന്ീറ ുമധഺവ഻ ര഻ൻസ഻ന്ഫൽ 
ഡയറക്െർ ആയ഻ര഻ക്കഽന്നതഺണ്. 

3. ര഻ൻസ഻ന്ഫൽഡയറക്െറഽീെ ഔഺരൿഺലയത്ത഻ീല 
ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീെ രവർത്തനങ്ങൾ ുഔഺ- 
ഒർഡ഻ുനറ്റ് ീചുയ്യച്ഢത് ര഻ൻസ഻ന്ഫൽ 
ഡയറക്െറഽീെ ചഽമതലയഺണ് 

4. ര഻ൻസ഻ന്ഫൽ ഡയറക്െർ സവരും 
വ഻ഷയചഽമതല ന഻ർവഹ഻ുക്കച്ഢതഺണ്. 

5. തുേശ സവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങളുീെയഽും 

വഔഽന്ഫ഻ീല മറ്റ് ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീെയഽും 
രവർത്തനങ്ങൾ ുമഺണ഻റ്റർ ീചുയ്യച്ഢതഽും 

മറ്റ്ഉുദൿഺഖസ്ഥർക്കഺയ഻ ഏൽര഻ച്ച് 
നൽഔ഻യ഻ച്ഠുള്ള ചഽമതലഔൾ സമയബന്ധ഻ത 

മഺയ഻ ന഻ർവഹ഻ക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന്  ഉറന്ഫു 

വരഽത്തഽഔയഽും ീചുയ്യച്ഢതഺണ് 

6. ഈ മഺർഗ്ഗുരകയ഻ൽ മറ്റ് സുംസ്ഥഺനതല 
ഉുദൿഺഖസ്ഥർക്കഺയ഻ ന഼ക്ക഻വച്ച഻ച്ഠ഻ലലഺത്ത 
ചഽമതലഔൾ ര഻ൻസ഻ന്ഫൽ ഡയറക്െർ 
ന഻ർവഹ഻ുക്കച്ഢതഺണ്.  
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7. സർക്കഺര഻ന്ീറ നയരരമഺയ ത഼രഽമഺനും  
ആവശൿമഽള്ള വ഻ഷയങ്ങള഻ൽ  ര഻ൻസ഻ന്ഫൽ 
ഡയറക്െർ മഽുകനയഺണ് ഔത്ത഻െരഺെഽഔൾ  
നെുത്തച്ഢത് 

8. വഔഽന്ഫ഻ീല ഉുദൿഺഖസ്ഥർക്കഺയ഻ ഏൽര഻ച്ച് 
നൽഔ഻യ഻ച്ഠുള്ള ചഽമതലഔളുമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ റ഻ുന്ഫഺർച്ഠുഔൾ  സമയബന്ധ഻ത 

മഺയ഻ സർക്കഺര഻ുലക്കഽും മറ്റ് അധ഻ഔഺര 
സ്ഥഺനങ്ങള഻ുലക്കഽും സമർന്ഫ഻ക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ 
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 ഻ൻസ഻പ്പൽ ഡയറക്ടറഽീട 
ഓഫ഼സ഻ീല ഈു്ൿഺഗസ്ഥ 

സംവ഻ധഺനവഽം ഈു്ൿഺഗസ്ഥർ 
ന഻ർവഹ഻ുേണ്ട 
ചഽമതലകള ം 

 

  



18 
 

 

 ഻ൻസ഻പ്പൽ ഡയറക്ടറഽീട 
ഓഫ഼സ഻ീല ഈു്ൿഺഗസ്ഥ 

സംവ഻ധഺനവഽം ഈു്ൿഺഗസ്ഥർ 
ന഻ർവഹ഻ുേണ്ട ചഽമതലകള ം 

 

I  ഻ൻസ഻പ്പൽ ഡയറക്ടറഽീട 
ചഽമതലകൾ 

 
1.  ീ ഺതഽവഺയ 

ചഽമതലകൾ 

വഔഽന്ഫ഻ന്ീറ സുംസ്ഥഺനതല 
രത഻ന഻ധ഻& 

വഔഽന്ഫ഻ന്ീറ ുമധഺവ഻. 
 

ുഔഺഒർഡ഻ുനഷൻ 
രവർത്തനങ്ങൾ. 

 

തുേശ സവയുംഭരണ 

സ്ഥഺരനങ്ങളുീെയഽും  
വഔഽന്ഫ഻ീല എലലഺ 
ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീെയഽും 
രവർത്തനങ്ങൾ 
ുമഺണ഻റ്റർീചയ്യുഔ. 

 

മഺർഗ്ഗുരകയ഻ൽ 
മറ്റ്സുംസ്ഥഺനതല 
ഉുദൿഺഖസ്ഥർക്കഺയ഻ ന഼ക്ക഻ 
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വച്ച഻ച്ഠ഻ലലഺത്ത 
ചഽമതലഔൾന഻ർവഹ഻ക്കഽഔ. 

 

സർക്കഺര഻ന്ീറ നയരരമഺയ 
ത഼രഽമഺനും  ആവശൿമഽള്ള 
വ഻ഷയങ്ങള഻ൽഫയലഽഔൾ 
സർക്കഺര഻ുലക്ക്  
സമർന്ഫ഻ക്കഽഔ. 

 

മറ്റ്  ഉുദൿഺഖസ്ഥർക്കഺയ഻ 
ഏൽര഻ച്ച് നൽഔ഻യ഻ച്ഠുള്ള 
ചഽമതലഔൾ 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
ന഻ർവഹ഻ക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന്  
ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ. 

 

സുംസ്ഥഺനതല 

രരഺത഻രര഻ഹഺര 
സുംവ഻ധഺനും 

2.  ുകന്ദ സംസ്ഥഺന 
അവ഻ഷ്കിത 
 ്ധത഻കൾ - 

ുഔരസുംസ്ഥഺന 
രദ്ധത഻ഔളുീെയഽും രുതൿഔ 
രഺുക്കജഽഔളുീെയഽും വ഻വ഻ധ 
രദ്ധത഻ഔളുമഺയഽള്ള 

സുംുയഺജന സഹഺയഔ 
സുംവ഻ധഺനും 

3.  ജ഼വനേഺരൿം, 

എസ്റ്റഺബ്ല഻ഷ്ീമന്് 

വഔഽന്ഫ്തലവൻ  ന഻യമനും 
നെത്തഽന്ന ുസ്റ്ററ്റ്സർവ഼സ഻ീല 

എലലഺ തസ്ത഻ഔഔള഻ീലയഽും 

ന഻യമനും, സ്ഥഺനഔയറ്റ 

ന഻യമനും, ീറഖഽലുറുസഷൻ , 
ീരഺുബഷൻ 
രാർത്ത഼ഔരണും , 
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ുറുഷൿഺ&ഹയർ  
ുഖഡ്ീരഺുമഺഷൻുഔഺെത഻ 
വൿവഹഺരങ്ങളുീെനെത്ത഻ന്ഫ് 
, സുംസ്ഥഺന 
തലഇൻഔൿഽുംബൻസ഻ 
തയ്യഺറഺക്കൽ, ീഡരൿാുച്ഠഷൻ , 
ുവക്കൻസ഻ റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ഻ുംങ്,   

ുസ്റ്ററ്റ്സർവ഼സ഻ീലഎലലഺ 
തസ്ത഻ഔഔള഻ീലയഽുംസ്ഥലും മഺ
റ്റും, അരർ  വഔഽന്ഫ് 
സ്ഥലുംമഺറ്റും , അരർ  ജ഻ലലഺ 
സ്ഥലും മഺറ്റും 
സ്ീരഷൿൽറ഻ഔഽറ്റ്ീമന്പ് , 

രഽനർ  വ഻നൿഺസും, സാന്ഫർ  
നൿഽമരര഻ ന഻യമനും, 

സ്ുരഺർട്സ്ഔവഺച്ഠഺ ന഻യമനും 
, രഽത഻യ തസ്ത഻ഔ 

krjvSn¡Â, 
ജ഼വനക്കmരൿവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
ീരഺതഽവ഻ഷയങ്ങൾ  
രഽതഽതഺയ഻സർവ഼സ഻ൽ  
രുവശ഻ക്കഽന്ന 
ജ഼വനക്കഺർക്കഽും, ന഻ലവ഻ീല 
ജ഼വനക്കഺർക്കഽുംുസഺഫ്റ്റ് ീവ
യർ  സമബന്ധമഺയ 
തഽെർച്ചയഺയ രര഻ശ഼ലന 
രര഻രഺെ഻ഔൾ  ഔ഻ലയഽമഺയഽും 
ഐ ീഔഎും ഉും / മറ്റു 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ ുസഺഫ്റ്റ്  
ന഻ർമ്മഺണ ഏജൻസ഻ ഔളുും 
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ആയഽും 
ബന്ധീന്ഫച്ഠുനെന്ഫ഻ലഺക്കഽഔ . 

4.  ീ ഺതഽജനഺുരഺഗൿ
വഽംശഽച഻തവ 
 ര഻ ഺലനവഽം 

ശഽച഻തവവഽും ആുരഺഖൿ 

രര഻രഺലനവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ സുംസ്ഥഺന നയും 
രാര഼ഔരണത്ത഻ൽ 
സർക്കഺര഻ീനസഹഺയ഻ക്കഽഔ. 

ീരഺതഽജനഺുരഺഖൿവഽും 

ശഽച഻തവ രര഻രഺലനവഽും 
ആയ഻ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
ആവശൿമഺയ മഺർഗ്
ഖന഻ർുേശങ്ങൾ 
രഽറീന്ഫെഽവ഻ക്കഽഔ 

5.  Animal Birth Control 

Program (Dog), 

വളർത്തഽനഺയ്ക്േഽ
േൾേ് ൂലസൻസ്, 

Live Stock 

ൂലസൻസ്ചച്ഠങ്ങൾക്ക് 
ഔഺലഺനഽസിതമഺയ ുഭദഖത഻ 
ന഻ർുേശ഻ക്കഽഔ. 

6.  സംരംഭകതവവ഻കസ
ന  വർത്തനങ്ങൾ 
,ഄയൽ കാട്ടങ്ങള ം 
സവഺശയ 
സംഘങ്ങള ം,സവയം 
ീതഺഴ഻ൽ  ദ്ധത഻കൾ 

സുംരുംഭങ്ങീള 

ുരഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
അനഽമത഻ഔള഻ലഽും ൂലസൻസ് 
വൿവസ്ഥഔള഻ലഽും 
ആവശൿമഺയ ുഭദഖത഻ 
വരഽത്തഽന്നത഻ന് നെരെ഻ 
സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ 

7.  ീചറഽക഻ട 
വൿവസഺയങ്ങൾ, 

മ഻ന഻ആൻഡസ്ട഻യൽ 
എുസ്റ്ററ്റ് , 
വൿവസഺയ ര഻ശ഼ല
ന സ്ഥഺ നങ്ങൾ 

ന഻യമങ്ങള഻ൽ സുംരുംഭഔ 
സൗഹിദമഺയ മഺറ്റങ്ങൾ 
വരഽത്തഽന്നത഻നഽുവച്ഢ഻ 
ശ഻രഺർശ സർക്കഺര഻ുലക്ക് 
സമർന്ഫ഻ക്കഽഔ. 
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8.  ഭവനന഻ർമ്മഺണം നയരാര഼ഔരണത്ത഻ൽ 
സർക്കഺര഻ീന സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 

9.  ജലവ഻തരണം,ഭാഗർ
ഭജലുസഺതസഽകൾ, 

കമഺൻഡ് ഏര഻യ 
വ഻കസനം, 

ജലവ഻തരണ 
 ദ്ധത഻കൾ 

ജലനയും രാര഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻ന് 
സർക്കഺര഻ീന സഹഺയ഻ക്കഽഔ 

10.  വ഻്ൿഽച്ഛക്ത഻യഽംഉ
ർച്ജവഽം- 

 ഺരമ്പുരൿതര 
ഉർച്ജ 
ുസഺതസ്സ കൾ,ൂമ
ുകഺ-ൂഹഡൽ 
 ദ്ധത഻കൾ 

ൂവദൿഽതരദ്ധത഻ഔൾ/ 

ൂമുഔഺ-ൂഹഡൽ 
രദ്ധത഻ഔൾ ആവ഻ഷ്ഔര഻ച്ച് 
നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻ന് സുംസ്ഥഺന 

തലത്ത഻ലഽും ുദശ഼യതലത്ത഻ലഽും 
രവർത്ത഻ക്കഽന്ന 
വഔഽന്ഫുഔളുും 
ഏജൻസ഻ഔളുും തമ്മ഻ലഽള്ള 
ഏുഔഺരനും. 

11.  വ഻്ൿഺഭൿഺസം, ുകന്ദ-

സംസ്ഥഺന 
സ്ു ഺൺുസഡ് 
വ഻്ൿഺഭൿഺസ 
 ര഻ ഺട഻കൾ 

 

സമഖവ഻ദൿഺഭൿഺസും 
ലക്ഷൿമ഻ച്ഠ് 
സുംസ്ഥഺനതലത്ത഻ൽ 
രവർത്ത഻ക്കഽന്ന 
വഔഽന്ഫുഔളുും ഏജൻസ഻ഔളുും 
തമ്മ഻ലഽള്ള ഏുഔഺരനും 
തഽെർ ന഻ർുദശങ്ങൾ 
നൽഔഽഔ. 

അധ഻ഔഺര 

വ഻ുഔര഻ഔരണത്ത഻ലാന്ന഻യഽ
ള്ള വ഻ദൿഺഭൿഺസ നയും 
രാര഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻ന് 
സർക്കഺര഻ീന സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 
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വ഻ദൿഺഭൿഺസ 

രര഻ഷ്ഔരണവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് ന഻ർുദശങ്ങൾ 
സർക്കഺര഻ുലക്ക് നൽഔഽഔ 

12.  ീ ഺതഽമരഺമത്ത്,ഫഽ
ട് ഺത്തഽകള ംമറ്റ് 
ുറഺഡ് ുകഺസ്സ഻ങ് 
സൗകരൿങ്ങള ം 

അഔഡ഻റ്റഡ് ഏജൻസ഻ഔളുീെ 
/ ുസവനദഺതഺക്കളുീെ 
അുംഖ഼ഔഺരും സുംബന്ധ഻ച്ച് 
സർക്കഺര഻ുലയ്ക്ക്ക് ശ഻രഺർശ 

നൽഔൽ. 

13.  സംുയഺജ഻തന഼ർത്തട 
വ഻കസന  ര഻ ഺട഻ 
(Integrated Watershed 

Management 

Programme) 

നയരാര഼ഔരണത്ത഻ന് 

സർക്കഺര഻ീന സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 

14.   ര഻സ്ഥ഻ത഻ 
സംരക്ഷണം 

ഇതഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
സർക്കഺര഻ുലക്കഽള്ള 
റ഻ുന്ഫഺർച്ഠുഔൾ തയ്യഺറഺക്ക഻ 
നൽഔഽഔ 

15.  ീ ർുഫഺമൻസ് 

ഓഡ഻റ്റ്, 
വഺർഷ഻ഔ റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ് 
തയ്യഺറഺക്ക഻ സർക്കഺര഻ന് 
സമർന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

16.  ീ ർുഫഺമൻസ് 

ഓഡ഻റ്റ്, 
ീരർുഫഺമൻസ് ഒഡ഻റ്റ഻ൽ 
ഔീച്ഢത്തഽന്ന ഖഽരഽതരമഺയ 
ഔമുക്കെഽഔളുും വ഻വ഻ധ 
വ഻ഷയങ്ങളുും 
സർക്കഺര഻ന്ീറ 

ശദ്ധയ഻ൽീന്ഫെഽത്തഽഔ. 

17.  IFTE & OS License, 

മറ്റ  ൂലസൻസഽകൾ, 

ഇസ് ഓഫ് ഡായ഻ങ് 

ൂലസൻkv 

kwബന്ധമഺയ ചച്ഠങ്ങളുീെ 
രാര഼ഔരണവഽും 
ഔഺലഺനഽസിതമഺയ 
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ബ഻സ഻നസ് 

 

രര഻ഷ്ക്കരണത്ത഻നഽമഽള്ള 
ശഽരഺർശ നൽഔഽഔ 

തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങളുീെ 
ൂബുലഺഔൾ രര഻ുശഺധ഻ച്ച് 
അുംഖ഼ഔര഻ച്ച്നൽഔഽഔ. 

നഖരസഭഔളുീെ സുംഖത഻യ഻ൽ 
ന഻യമ ുഭദഖത഻ 
ആവശൿമഺണ് . 

18.  ആൻുറ്റണൽ 
വ഻ജ഻ലൻസ് അൻഡ് 
ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ് 

ുസ്റ്ററ്റ്സർവ഼സ഻ീല വഔഽന്ഫ് 
തലവൻ  
ന഻യമനഺധ഻ഔഺര഻യഺയ എലലഺ 
തസ്ത഻ഔഔള഻ീലയഽും 

ജ഼വനക്കഺർീക്കത഻രഺയ 
അച്ചെക്കനെരെ഻ഔൾ  , 

സർക്കഺർ  ന഻യമനും 
നെത്തഽന്ന തസ്ത഻ഔഔള഻ീല 
അച്ചെക്ക നെരെ഻യഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠനെരെ഻ഔൾ  

II ഡയറക്ടറഽീട (റാറൽ) ചഽമതലകൾ 

1  ര഻സ്ഥ഻ത഻ 
സംരക്ഷണം 

സഽസ്ഥ഻രവ഻ഔസനലക്ഷൿങ്ങൾ 
(SDG) 

ൂഔവര഻ക്കഽന്നത഻നഽുവച്ഢ 
ന഻ർുദശങ്ങൾ നൽഔഽഔ, 

ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ് നെത്തഽഔ 

2  ീതരഽവഽ 
വ഻ളേഽകള ീട  
 ര഻ ഺലനം 

ീതരഽവഽവ഻ളക്കഽ 
രര഻രഺലനവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് ആവശൿമഺയ 
മഺർഖ ന഻ർുദശങ്ങൾ 
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നൽഔഽഔ. 

3 കിഷ഻/കഺർഷ഻ക 
ുമഖല, മണ്ണ 
സംരക്ഷണം 

സുംസ്ഥഺനതലത്ത഻ൽ ഔഺർഷ഻ഔ 
വ഻ഔസനും ലക്ഷൿമഺക്ക഻ 
രവർത്ത഻ക്കഽന്ന 
വഔഽന്ഫുഔളുും 
ഏജൻസ഻ഔളുും 
തമ്മ഻ലഽള്ളഏുഔഺരനും 

4  

മിഗസംരക്ഷണവഽം
ക്ഷ഼ുരഺല് ഺ്നവഽം,  

സുംസ്ഥഺനതലത്ത഻ൽ, 

മിഖസുംരക്ഷണവഽും 
ക്ഷ഼ുരഺല്രഺദനവഽും 
ുമകലയഽീെ വ഻ഔസനും 
ലക്ഷൿമഺക്ക഻ 
രവർത്ത഻ക്കഽന്നവഔഽന്ഫുഔ
ളുും ഏജൻസ഻ഔളുും 
തമ്മ഻ലഽള്ള ഏുഔഺരനും. 

ീചറഽഔ഻െജലുസചന 
രദ്ധത഻ഔൾ ആവ഻ഷ്ഔര഻ച്ച 
നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻ന് 
സുംസ്ഥഺനതലത്ത഻ൽ 
രവർത്ത഻ക്കഽന്ന 

വഔഽന്ഫുഔളുും 
ഏജൻസ഻ഔളുും തമ്മ഻ലഽള്ള 
ഏുഔഺരനും. 

5 മത്സ്ൿബന്ധനം, മത്സ്ൿ 
വ഻ ണന 

സംവ഻ധഺനങ്ങൾ , 
മത്സ്ൿകിഷ഻ 

മത്സൿബന്ധനും,മത്സൿവ഻രണന 
ുമകലയ഻ൽ 
സുംസ്ഥഺനതലത്ത഻ൽ 
രവർത്ത഻ക്കഽന്ന 
വഔഽന്ഫുഔളുും 
ഏജൻസ഻ഔളുും തമ്മ഻ലഽള്ള 
ഏുഔഺരനും. 
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6 ്ഺര഻്ൿന഻ർമഺർജനം ദഺര഻ദൿന഻ർമ്മഺർജനും/ 

ീതഺഴ഻ൽ അവസരങ്ങൾ 
സിഷ്ട഻യ്ക്ക്കൽ 
എന്ന഻വയഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠനയരാര഼ഔരണത്ത഻
ന് സർക്കഺര഻ീന 
സഹഺയ഻ക്കഽഔ 

7 ്ഺര഻്ൿന഻ർമഺർജനം ദഺര഻ദൿന഻ർമ്മഺർജനവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ 
രവർത്ത഻യ്ക്ക്കഽന്ന 
വ഻വ഻ധവഔഽന്ഫുഔളുീെയഽും 
ഏജൻസ഻ഔളുീെയഽും 
സുംസ്ഥഺനതല ഏുഔഺരനും. 

8  ട്ട഻കജഺത഻ ട്ട഻ക 

വർഗ വ഻കസനം, 

 ഼-ീമട഻ക് 
ുഹഺസ്റ്റലഽകൾ, 

ു ഺസ്റ്റ് ീമട഻ക്സ് 
ുഹഺസ്റ്റലഽകൾ, 

 

രച്ഠ഻ഔജഺത഻/രച്ഠ഻ഔവർഖ 
വ഻ഔസനും എന്ന഻വയഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
സുംസ്ഥഺനതലത്ത഻ൽ 
രവർത്ത഻യ്ക്ക്കഽന്ന വ഻വ഻ധ 
വഔഽന്ഫുഔളുീെയഽും 
ഏജൻസ഻ഔളുീെയഽും 
സുംസ്ഥഺനതല ഏുഔഺരനും 

രച്ഠ഻ഔജഺത഻രച്ഠ഻ഔവർഖ 
വ഻ഔസനും എന്ന഻വയഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ രദ്ധത഻ 
രാര഼ഔരത്ത഻നഽും 

നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഽും 
സർക്കഺര഻ീന സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 

ഔാെഺീത ഇതഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ 

നയരാര഼ഔരണത്ത഻നഽും 
സർക്കഺര഻ീന സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 
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9 മഹഺത്മഺഗഺന്ധ഻ 
ു്ശ഼യ ഗഺമ഼ണ 
ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് 
 ്ധത഻ 

ജ഻ലലഺ -സുംസ്ഥഺന 
മ഻ഷനഽഔളുമഺയഽള്ള 
ഏുഔഺരനും 

10 ുകന്ദ സംസ്ഥഺന 
അവ഻ഷ്കിത 
 ്ധത഻കൾ(ഗഺമ഼ണ 
ുമഖലയ഻ൽ ) 
 

ുഔരസുംസ്ഥഺന 
രദ്ധത഻ഔളുീെയഽും രുതൿഔ 
രഺുക്കജഽഔളുീെയഽും 
സുംസ്ഥഺനതല ഏുഔഺരനും, 

ുമൽുനഺച്ഠും ( ഖഺമും) 

െ഻രദ്ധത഻ഔളുീെ സുംസ്ഥഺന -

ുനഺഡൽ ഏജൻസ഻യഺയഽും 
SPMU ആയഽും 
രവർത്ത഻യ്ക്ക്കഽഔ.(ഖഺമും) 

സുംസ്ഥഺനസർക്കഺരഽും 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങളുമഺയഽള്ള 
ഏുഔഺരനും. (ഖഺമും) 

11 സദ് ഭരണം- 

 

ഖഽണുമൻമഺസുംവ഻ധഺനത്ത഻
ലാീെ Good Governance 

സർച്ഠ഻ഫ഻ുക്കഷൻ 
ുനെ഻ീയെഽക്കഽന്നത഻നഽും 

ന഻ലന഻ർത്തഽന്നത഻നഽും ുവച്ഢ 
രവർത്തനങ്ങൾ എലലഺ 
ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സഽഔള഻ലഽും 
സുംസ്ഥഺനഒഫ഼സ഻ലഽും 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നഽച്ഢ് എന്ന് 
ഉറന്ഫു വരഽത്തഽഔ. 

ILGMS ുസഺഫ്റ്റ് ീവയർ വഴ഻ 
തുേശ സ്ഥഺരങ്ങള഻ീല 
ഫയൽ  transaction 

സുംബന്ധ഻ച്ച്തഽെർച്ചയഺയ 
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monitoring നെത്തഽഔയഽും 
അരഺഔതഔൾ  
രര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻നഽും 
ുസവന ഖഽണന഻ലവഺരും 
ീമച്ചീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻നഽും 
ആവശൿമഺയ മഺർഖ 
ന഻ർുദശങ്ങൾ  നൽഔഽഔ 

 

സുംസ്ഥഺനതലത്ത഻ൽ  രഽ     
ഇ ഖുവർണൻസ് ീസൽ  
രാര഼ഔര഻ക്കഽഔ .തുേശ 
സ്ഥഺരന തലത്ത഻ലഽും, 

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ലഽും നെക്കഽന്ന 
ഇ ഖുവർണൻസ് 
രവർത്തനങ്ങീള 
ഏുഔഺര഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ, ുമഺണ഻ച്ഠർ  
ീചയ്യുഔ. സർക്കഺർ  
ഔഺലഺഔഺലങ്ങള഻ൽ  
ന഻യമങ്ങള഻ലഽും, ചച്ഠങ്ങള഻ലഽും 

വരഽത്തഽന്ന മഺറ്റങ്ങൾക്കഽും , 

സർക്കഺർ  ഉത്തരവഽഔൾക്കഽും 
അനഽസര഻ച്ച് യഥഺസമയും 

ുസഺഫ്റ്റ് ീവയറ഻ൽ  മഺറ്റും 
വരഽത്തഽന്നത഻നഺവശൿമഺയ 
ന഻ർുദശങ്ങളുും 
സഹഺയങ്ങളുും ഐ ീഔഎും 
നഽും / മറ്റു ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
ുസഺഫ്റ്റ്  ന഻ർമ്മഺണ 
ഏജൻസ഻ ഔൾക്കഽും 
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സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ നൽഔഽഔ. 

 ഭരണം സർക്കഺർ  
അധ഻ഔഺരീന്ഫെഽത്തഽന്ന 
എസ്റ്റഺബ്ള഻ഷ്ീമന്പ് 
ചഽമതലഔൾ  

III ഡയറക്ടറഽീട (ഄർബൻ ) ചഽമതലകൾ 

1  ര഻സ്ഥ഻ത഻ 
സംരക്ഷണം 

രര഻സ്ഥ഻ത഻ 
സുംരക്ഷണവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
ുദശ഼യ ഹര഻ത െ഻ബഽണൽ 
രഽറീന്ഫെ഻വ഻ക്കഽന്ന 
ന഻ർുദശങ്ങൾ 

നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഽുവച്ഢ 
ഏുഔഺരനവഽും ര഻രഽണയഽും 

 ഭരണം സർക്കഺർ  
അധ഻ഔഺരീന്ഫെഽത്തഽന്ന 
എസ്റ്റഺബ്ള഻ഷ്ീമന്പ് 
ചഽമതലഔൾ  

2 ീ ഺതഽജനഺുരഺഗൿ
വഽം ശഽച഻തവ 
 ര഻ ഺലനവഽം 

ുദശ഼യഹര഻ത 
െ഻ബൿാണല഻ന്ീറ 
ന഻ർുേശങ്ങൾ നെന്ഫഺക്കഽഔ 

3 ശവപ്പറമ്പഽകള ം 

ശ്മശഺനങ്ങള ം 

രദ്ധത഻ നെത്ത഻ന്ഫ഻ന് 
ആവശൿമഺയ ധനസഹഺയും 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

4  ഺു്ശ഻കവ഻ഭവസ
മഺഹരണം 

സുംസ്ഥഺന തലത്ത഻ീലയഽും 

രഽറീമ ന഻ന്നഽമഽള്ള 
സ്ഥഺരനങ്ങളുീെയഽും 
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വൿക്ത഻ഔളുീെയഽും 
രവഺസ഻ഔളുീെയഽും 
സഹഺയുംതുേശ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾക്ക് യഥഺസമയും 
ലഭൿമഺക്കഽഔ. 

5 ജലവ഻തരണം,ഭാഗർ
ഭജലുസഺതസഽകൾ, 

കമഺൻഡ് ഏര഻യ 
വ഻കസനം, 

ജലവ഻തരണ 
 ദ്ധത഻കൾ 

ജലവ഻തരണ രദ്ധത഻ഔൾ 

ആവ഻ഷ്ഔര഻ച്ച 
നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻ന് 
സുംസ്ഥഺനതലത്ത഻ൽ 
രവർത്ത഻ക്കഽന്ന 
വഔഽന്ഫുഔളുും ഏജൻസ഻ഔളുും 
തമ്മ഻ലഽള്ള ഏുഔഺരനും. 

6 വ഻്ൿഽച്ഛക്ത഻യഽം 

ഉർച്ജവഽം- 

 ഺരമ്പുരൿതര 
ഉർച്ജ 
ുസഺതസ്സ കൾ, 

ൂമുകഺ-ൂഹഡൽ 
 ദ്ധത഻കൾ 

മഺതിഔഺരരമഺയരദ്ധത഻ഔൾ 
നെന്ഫ഻ലഺക്ക഻യ തുേശ 
സവയുംഭരണ സ്ഥഺരനങ്ങൾക്ക് 
ുരഺത്സഺഹനും നൽഔഽഔ 

7 കഺയ഻കവ഻ുനഺ്വഽം
, ടാറ഻സം, 

സഺംസ്കഺര഻കം 

ൊറ഻സും, ഔഺയ഻ഔും തഽെങ്ങ഻യ 
വഔഽന്ഫുമഺയഽള്ള 
ഏുഔഺരനും. 

ൊറ഻സവഽമഺയ഻/ഔഺയ഻ഔവഽമഺ
യ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ് നയങ്ങളുും 
ഔർമരര഻രഺെ഻ഔളുും 
രാര഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻ന്സ 

ർക്കഺര഻ീന സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 

8 ുചര഻ന഻ർമ്മഺർച്ജ
നം 

അെ഻സ്ഥഺന സൗഔരൿങ്ങൾ 
ഏർീന്ഫെഽത്ത഻യ഻ച്ഠുീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഺവശൿമഺയ 
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രദ്ധത഻ഔൾ ആവ഻ഷ്ഔര഻ക്കഽഔ 

9 ഄയ്യങ്കഺള഻ നഗര 
ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ്  ദ്ധത഻ 

അയ്യേഺള഻നഖര ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് 
രദ്ധത഻യഽീെ ുലബർ 
ബഡ്ജറ്റുും ആക്ഷൻ പ്ലഺനഽും 
അുംഖ഼ഔഺരത്ത഻നഺയ഻ 
സുംസ്ഥഺന ഔൗണ്സ഻ല഻ൽ 
സമർന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽഔ 

അയ്യേഺള഻നഖര ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് 
രദ്ധത഻യഽീെ ഭഺഖമഺയ഻ 
നഖരസഭഔൾക്ക് ഫച്ഢ് 
വ഻തരണും ീചയ്യുഔ 

അയ്യേഺള഻നഖര ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് 
രദ്ധത഻യഽീെ രഽുരഺഖത഻ 
വ഻ലയ഻രഽത്തഽഔ. 

അയ്യേഺള഻നഖര ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് 
രദ്ധത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
മഺർഖന഻ർുേശങ്ങൾ 

രഽറീന്ഫെഽവ഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻ന് 
സുംസ്ഥഺന സർക്കഺര഻ീന 
സഹഺയ഻ക്കഽഔ. രദ്ധത഻യ്ക്ക്ക് 
ദ഻ശഺുബഺധുംനൽഔഽഔ. 

10 ുകന്ദ സംസ്ഥഺന 
അവ഻ഷ്കിത 
 ്ധത഻കൾ - 

(\KctaJe) 

ുഔരസുംസ്ഥഺന 
രദ്ധത഻ഔളുീെയഽും രുതൿഔ 
രഺുക്കജഽഔളുീെയഽും 
സുംസ്ഥഺനതല ഏുഔഺരനും, 

ുമൽുനഺച്ഠും(നഖരും) 

െ഻രദ്ധത഻ഔളുീെ സുംസ്ഥഺന -

ുനഺഡൽ ഏജൻസ഻യഺയഽും 
SPMU ആയഽും 
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രവർത്ത഻യ്ക്ക്കഽഔ.(നഖരും) 

സുംസ്ഥഺനസർക്കഺരഽും 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങളുമഺയഽള്ള 
ഏുഔഺരനും. (നഖരും) 

11 വഴ഻ുയഺരേച്ചവട
േഺരഽീട ഽനഃരധ഻
വഺസം 

വഴ഻ുയഺര ഔച്ചവെവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
നയരാര഼ഔരണത്ത഻ന് 
സർക്കഺര഻ീന സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 

12 സദ്-ഭരണം 

 

വഺത഻ൽന്ഫെ഻ ുസവനും 
ഔിതൿവഽും 
ഔഺരൿക്ഷമവഽമഺയ഻ 
തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങള഻ൽ 

നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. ആവശൿമഺയ 
സഹഺയ സുംവ഻ധഺനും ഉറന്ഫ് 
വരഽത്തഽഔ. 

വഺത഻ൽന്ഫെ഻ുസവനും 
സുംബന്ധമഺയ഻ രരഺത഻ 
രര഻ഹഺര സുംവ഻ധഺനും 
ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ 
ഔഺരൿക്ഷമമഺയ഻ 
രവർത്ത഻ക്കഽന്നഽച്ഢ് എന്ന് 
ഉറന്ഫ് വരഽത്തഽഔ 

IV ഄഡ഼ഷണൽ ഡയറക്ടർമഺരഽീട 
ചഽമതലകൾ 

1 ഖരമഺല഻നൿ / 
്വമഺല഻നൿ 
 ര഻ ഺലനം 

അഔഡ഻റ്റഡ്ഏജൻസ഻ഔൾ, 

സർവ഼സ് ീരഺൂവഡർമഺർ 
തഽെങ്ങ഻യവരഽീെ രഺനൽ 



33 
 

തയ്യഺറഺക്ക഻ 
സർക്ക഻ര഻ുലക്ക്ശഽരഺർശ 
ീചയ്യുഔ 

2  കർച്ചവൿഺധ഻ 
ന഻യന്തണം/ുരഺഗ 
 ത഻ുരഺധം,  ുകന്ദ-

സംസ്ഥഺന 

സ്ു ഺൺുസഡ് 
 ര഻ ഺട഻കൾ 

ുഔരസുംസ്ഥഺനഺവ഻ഷ്ഔിത 

രദ്ധത഻ഔളുീെ സുംസ്ഥഺനതല 
ഏുഔഺരനും 

3 എലലഺത്തരത്ത഻ലഽമഽ
ള്ള  ചരണ, 

ുബഺധവൽേരണ 

 ര഻ ഺട഻കൾ 
സംഘട഻പ്പ഻േഽക 

ജ഻ലലഺതല രവർത്തനങ്ങളുീെ 
സുംസ്ഥഺനതല ഏുഔഺരനും, 

4  ഺു്ശ഻കവ഻ഭവസ
മഺഹരണം 

 

വ഻വ഻ധ വഔഽന്ഫുഔളുീെയഽും 
സർക്കഺർ സ്ഥഺരനങ്ങളുീെയഽും 
ഏജൻസ഻ഔളുീെയഽും 
രദ്ധത഻ഔൾ വഴ഻യഽള്ള 

ധനസഹഺയും 
ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ. 

രഽത഻യ വ഻ഭവ ുസഺതസഽഔൾ 
ഔീച്ഢത്തഽന്നത഻ന് 

തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങീള 
സഹഺയ഻ക്കഽഔ, ആവശൿമഺയ 
നയങ്ങൾ രാര഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻ന് 
സർക്കഺര഻ീന സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 

5  

സഹകരണുമഖല 
ഉത്രഺദന സുംഭരണ 
സുംസ്ഔരണ വ഻രണന 
സഹഔരണ സുംഗങ്ങൾ 
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വ഻കസനം 

 

രാര഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻നഺവശൿമഺ
യ മഺർഖന഻ർുദശങ്ങളുും 

സഹഺയങ്ങളുും സർക്കഺര഻ന് 
നൽഔഽഔ. 

തുേശസ്ഥഺരനത്തലത്ത഻ലഽും 

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ലഽും സഹഔരണ 
ുമകല ഔാെഽതൽ 
ശക്ത഻ീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻ന് ുവച്ഢ 
ന഻ർുദശങ്ങൾ നൽഔഽഔ 

6 മിഗസംരക്ഷണവഽം
ക്ഷ഼ുരഺല് ഺ്നവഽം 

ീചറഽഔ഻ െ ജലുസചനവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ ആസ്ത഻ഔളുീെ 
ൂഔമഺറ്റും 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങൾക്കലഭ഻ക്കഽ
ന്നഽച്ഢ് എന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

7 മത്സ്ൿബന്ധനം,മത്സ്ൿ 
വ഻ ണനസംവ഻ധഺ
നങ്ങൾ ,മത്സ്ൿകിഷ഻ 

മത്സൿബന്ധനും, മത്സൿവ഻രണന 
ുമകലയ഻ൽ രവർത്ത഻ക്കഽന്ന 
ഖുവക്ഷണസ്ഥഺ രനങ്ങളുമഺയ഻ 
തുേശ സ്ഥഺരനങ്ങീള 

ബന്ധീന്ഫെഽത്തഽഔ. 

8 ജലവ഻തരണം,ഭാഗർ
ഭജലുസഺതസഽകൾ, 

കമഺൻഡ് ഏര഻യ 
വ഻കസനം, 

ജലവ഻തരണ 
 ദ്ധത഻കൾ 

ജലവ഻തരണ രദ്ധത഻ഔളുീെയഽും 
ജല ുസഺതസഽഔളുീെയഽും 
സുംസ്ഥഺനതല ഡഺറ്റ ുബസ്. 

9 സഺമാഹൿുക്ഷമം-

സഺമാഹൿുക്ഷമ 
ീ ൻഷനഽകൾ, 

സഺമാഹൿ ുക്ഷമ 
 ദ്ധത഻കൾ,  DBT 

സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ ീരൻഷൻ 
വ഻തരണും ീചയ്യുന്നഽ എന്ന് 
ഉറന്ഫു വരഽത്തഽഔ. 

DBT/ICDS - മറ്റ് 
വഔഽന്ഫുഔളുമഺയഽള്ള ുഔഺ 
ഒർഡ഻ുനഷൻ 
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 രരഺത഻രര഻ഹഺരസുംവ഻ധഺനും. 

ജ഻ലലഺ - തുേശസ്ഥഺരന 
തലത്ത഻ലഽള്ള ുഔഺ 
ഒർഡ഻ുനഷൻ. 

10 ീ ഺതഽവ഻തരണ 

സംവ഻ധഺനം 

 

സുംസ്ഥഺനതല വ഻ജ഻ലൻസ് 
ഔമ്മ഻റ്റ഻ഔൾ 
ശക്ത഻ീന്ഫെഽത്തഽഔയഽും 
ഏുഔഺരനും നെത്തഽഔയഽും 
ീചയ്യുഔ. 

സുംസ്ഥഺനതലത്ത഻ൽഎലലഺ 
ീരഺതഽവ഻തരണ 
ഏജൻസ഻ഔീളയഽും 
ഏുഔഺര഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
സുംവ഻ധഺനും ഏർീന്ഫെഽത്തഽഔ. 

11  ഞ്ചവത്സ്ര -

വഺർഷ഻ക  ദ്ധ 
ത഻കൾ- 

രാ ഼കരണം, 

ന഻ർവഹണം, 

ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ്,    

ജ഻ലലഺ തല 
പ്ലഺന഻ംഗ്കമ്മ഻റ്റ഻, 
ുകഺ ഓർഡ഻ുനഷൻ  
കമ്മ഻റ്റ഻,പ്ലഺൻ  
ുമഺണ഻ട്ടറ഻ംഗ് ീസൽ  
 

സർക്കഺർ മഺർഖന഻ർുേശങ്ങൾ 
അനഽസര഻ച്ച് വഺർഷ഻ഔ 
രദ്ധത഻ രവർത്തനങ്ങൾ 
ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ്നെത്തഽഔയഽും 
രദ്ധത഻ രാര഼ഔരണവഽും 
ന഻ർവഹണവഽും 
സമയബന്ധ഻തമഺയഽും 
ഔഺരൿക്ഷമമഺയഽും 

നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നഽ എന്ന് 
ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ. 

ഉുദൿഺഖസ്ഥർക്കും 

ജനരത഻ന഻ധ഻ഔൾക്കഽും 
ആവശൿമഺയ രര഻ശ഼ലനങ്ങൾ 
ഉൾീന്ഫീെയഽള്ള സഹഺയങ്ങൾ 
ലഭൿമഺക്കഽഔ. 
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12 വ഻വരഺവകഺശന഻യമം
, ുസവനഺവകഺശ 
ന഻യമം,   ൗരഺവകഺശ 
ുരഖ 

വ഻വരഺവഔഺശന഻യമും, 

ുസവനഺവഔഺശ ന഻യമും, 

രൗരഺവഔഺശ ുരക എന്ന഻വ 
രഔഺരും വ഻വ഻ധ 
ഉുദൿഺഖസ്ഥര഻ൽ 

ന഻ക്ഷ഻പ്തമഺയ ചഽമതലഔൾ 
ഔിതൿമഺയ഻ എന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

വ഻വരഺവഔഺശന഻യമും, 

ുസവനഺവഔഺശ ന഻യമും 
എന്ന഻വ രഔഺരമഽള്ള 
അന്ഫ഼ൽ അധ഻ഔഺര഻യഽീെ 
ചഽമതലഔൾ ന഻ർവഹ഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

സുംസ്ഥഺനഒഫ഼സ഻ീലയഽും 
ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സ഻ീലയഽും 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങള഻ീലയഽും 
രൗരഺവഔഺശ ുരക 
ഔിതൿമഺയ഻രസ഻ദ്ധ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽ
ന്നഽീച്ഢന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

വ഻വരഺവഔഺശ ന഻യമരഔഺരും 
നൽുഔച്ഢ വഺർഷ഻ഔ 
റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ് തയ്യഺറഺക്ക഻ 
നൽഔഽഔ. രസ്തഽത 

ന഻യമരഔഺരും സാക്ഷ഻ുക്കച്ഢ 
രജ഻സ്റ്റർ ഔഺല഻ഔമഺക്ക഻ 
സാക്ഷ഻ക്കഽഔ. 

13 ബജറ്റ്, ഭരണ 
റ഻ുപ്പഺർട്ട്. 

ഈവ഻ഷയത്ത഻ൽ 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങള഻ീല 
ജ഼വനക്കഺർക്ക് 
മഺർഖന഻ർുേശങ്ങളുും 
രര഻ശ഼ലനവഽുംനൽഔഽഔ. 
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14 ഗന്ഥശഺലകൾ, തഽടർ 
വ഻്ൿഺഭൿഺസ 
 ര഻ ഺട഻കൾ 

ഈ ുമകലയ഻ൽ 
രവർത്ത഻ക്കഽന്ന 
ഏജൻസ഻ഔളുും 
വഔഽന്ഫുഔളുമഺയഽള്ള 
സുംസ്ഥഺനതല ഏുഔഺരനും 

സുംസ്ഥഺനസഺക്ഷരതഺ മ഻ഷനഽും 
ുഔരള ഖന്ഥശഺല 
സുംഗവഽമഺയഽള്ള 
ഏുഔഺരനും. 

15 ധനകഺരൿമഺുനജ്മന്്, 

ന഻കഽത഻ - ഫ഼സ് 
 ര഻ഷ്കരണം, ന഻കഽത഻ 
- ഫ഼സ്  ഻ര഻വ് 

 

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങള഻ീല 
ധനഔഺരൿ മഺുനജ്മന്്, 

ന഻ഔഽത഻ - ഫ഼സ് 
രര഻ഷ്ഔരണും, ന഻ഔഽത഻ - 

ഫ഼സ്ര഻ര഻്  എന്ന഻വ 

ശര഻യഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഺവശൿമഺയ 
മഺർഖന഻ർുദശങ്ങൾ നൽഔഽഔ. 

നയരാര഼ഔരണത്ത഻ന്സർക്കഺ
ര഻ീന സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 

ന഻ഔഽത഻ - ഫ഼സ് രര഻ഷ്ഔരണും 
ഔിതൿമഺയ഻ നെക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

ന഻ഔഽത഻ - ഫ഼സ് ര഻ര഻്  
രഽുരഺഖത഻ എലലഺ മഺസവഽും 
വ഻ലയ഻രഽത്തഽഔ 

100 % ന഻ഔഽത഻ ര഻ര഻്  
ഉറന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
മഺർഖന഻ർുേശും നൽഔഽഔ. 

16 സദ് ഭരണം- സുംസ്ഥഺനഒഫ഼സ഻ൽ 
ീറക്കഺർഡ് റാും രഽക്കഽഔ . 

എലലഺ 
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തുേശസ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽും, ജ഻ലലഺ 

ഒഫ഼സഽഔള഻ലഽും റ഻ക്കഺർഡ് 
റാും രഽക്കഽഔയഽും ുരകഔൾ 
ഡ഻ജ഻റ്റൂലസ് ീചയ്ക്ത് 

kqക്ഷ഻ക്കഽന്നഽീച്ഢന്നഽും 
ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ. 

ആവശൿമഺയ സഹഺയ 
സുംവ഻ധഺനും ഉറന്ഫവരഽത്തഽഔ. 

രരഺത഻രര഻ഹഺര 
അദഺലത്തഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
രവർത്തനങ്ങൾ  
ഏുഔഺര഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ 

17 ീ ർുഫഺമൻസ്ഓഡ഻റ്റ് എലലഺ ജ഻ലലഔള഻ലഽും 
ീരർുഫഺമൻസ് ഒഡ഻റ്റ് 
ഔിതൿമഺയ഻ നെക്കഽന്നഽച്ഢ് 
എന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഽഔ 

18 KSAD ഓഡ഻റ്റ്,  AG 

ഓഡ഻റ്റ്, ധനകഺരൿ 
ഓഡ഻റ്റ്, സ്ുറ്റഺർ 
 ർുച്ചസ്. 

സമഺഹിത റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ഻ൽ ുമൽ 
തഽെർ നെരെ഻ 
സവ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

ഒഡ഻റ്റ്രരഺമർശങ്ങൾക്കഽള്ള 
മറഽരെ഻ സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
നൽഔഽന്നഽീച്ഢന്നഽും ത഼ർന്ഫ്ഔ 

ൽര഻യ്ക്ക്കഽന്നഽീച്ഢന്നഽും ഉറന്ഫു 
വരഽത്തഽഔ. 

19 ുലഺേൽ ഫണ്ട് 
ഄേൗണ്ട്സ് കമ്മ഻റ്റ഻, 
ഓഡ഻റ്റ് 
ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ്സമ഻ത഻, 
ന഻യമ സഭഺ 
സമ഻ത഻കൾുകഺടത഻കൾ 
,  ട഻ബഽണലഽകൾ, 

ഓംബഽഡ്സ്മഺൻ, 

ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് ുമൽ അധ഻ഔഺര 
സ്ഥഺരനങ്ങൾ നൽഔഽന്ന 
ഉത്തരവഽഔൾ 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻നെന്ഫ഻ലഺ
ക്കഽന്നത഻ന് ന഻ർുേശും 
നൽഔഽഔ. 
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കമ്മ഼ഷനഽകൾ, 

മറ്റ ന഻യമ 
സ്ഥഺ നങ്ങള഻ീല 
വൿവഹഺരങ്ങൾ 

20 Statutary and Non 

Statutary കമ്മ഻റ്റ഻കൾ 
ഄവയഽീട 
ുയഺഗങ്ങൾ , 
ഄവുലഺകന 
ുയഺഗങ്ങൾ  

ന഻ര഼ക്ഷണും, ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ്,, 

തഽെർന഻ർുേശങ്ങൾ നൽഔഽഔ. 

21 ന഻യമ സഭ 
സുമ്മളനം, ന഻യമ 
സഭുചഺ്ൿങ്ങൾ 

സുംസ്ഥഺന തലത്ത഻ൽ 
ഇത഻നഺയ഻ രഽ 
ഉുദൿഺഖസ്ഥീന/ീയ ുനഺഡൽ 
ഒഫ഼സറഺയ഻ ന഻യമ഻ക്കഽഔ. 

സുംസ്ഥഺനതലത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് 
ലഭൿമഺക്കഺവഽന്ന ന഻യമസഭഺ 
രഺർലീമന്് ുചഺദൿങ്ങള഻ൽ 
സുംസ്ഥഺന ഒഫ഼സ഻ൽന഻ന്നഽും 
ുനര഻ച്ഠ് നൽഔഽവഺൻ 
ഔഴ഻യഽന്നവ അതത് ദ഻വസും 
തീന്ന നൽഔഽന്നത഻ന് 
നെരെ഻സവ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

തഺീഴതച്ഠ഻ൽ ന഻ന്നഽും 
ുശകര഻യ്ക്ുക്കച്ഢ വ഻വരങ്ങൾ 
എതയഽും ുവഖും ുശകര഻ച്ച് 
ുഔഺഡ഼ഔര഻ച്ചമറഽരെ഻ 
നൽഔഽന്നത഻നഽള്ള ഔമ഼ഔരണും 
ഏർീന്ഫെഽത്തഽഔ. 

22 തുേശ്഻നഺുഘഺഷം സുംസ്ഥഺനതല 

തുേശദ഻നഺുഗഺഷത്ത഻ന്ീറ 
സുംഗഺെന, രചരണ, നെത്ത഻ന്ഫ് 
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ചഽമതലഔൾ 

23  

ുകരുളഺത്സ്വം 

 

സുംസ്ഥഺനതല 

ുഔരുളഺത്സവത്ത഻ന്ീറ 
സുംഗഺെന, രചരണ, നെത്ത഻ന്ഫ് 
ചഽമതലഔൾ 

ഏഔ഼ഔിതതുേശ സവയും 
ഭരണ വഔഽന്ഫ഻ീല 
ജ഼വനക്കഺീര ഉൾീന്ഫെഽത്ത഻ 
ഔലഺ ഔഺയ഻ഔ 
ഔാച്ഠഺയ്ക്മരാര഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻
ന് ുനതിതവും നൽഔഽഔ. 

ഏഔ഼ഔിത തുേശ സവയും 
ഭരണ 
വഔഽന്ഫ഻ീലജ഼വനക്കഺീര 
ഉൾീന്ഫെഽത്ത഻ ഔലഺ-ഔഺയ഻ഔ 
മത്സരങ്ങൾ 
സുംസ്ഥഺനതലത്ത഻ൽ 
സുംഗെ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽഔ 

24 സഽതഺരൿുകരളം , 
മറ്റ   രഺത഻ 
 ര഻ഹഺര 
സംവ഻ധഺനങ്ങൾ 
,ല഼ഗൽ സർവ഼സ് 
ീസഺൂസറ്റ഻ 

സഽതഺരൿുഔരളും, മറ്റു രരഺത഻ 
രര഻ഹഺര സുംവ഻ധഺനങ്ങൾ, 

ല഼ഖൽ സർവ഼സ് ീസഺൂസറ്റ഻ 
തഽെങ്ങ഻യ രരഺത഻രര഻ഹഺര 
സുംവ഻ധഺനങ്ങൾ 
ഔഺരൿക്ഷമമഺയ഻ 
രവർ¯n¡pന്നXnനഺവശൿമഺ
യ നെരെ഻ഔൾ 

സവ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

25 ീസൻസസ് ീസൻസസ഻\v  thച്ഢ സഹഺയ 
സുംവ഻ധഺനങ്ങൾ നൽഔഽഔ. 
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26 ആൻുറ്റണൽ ഓഡ഻റ്റ് വഔഽന്ഫുതല ഇന്ുറണൽ 
ഒഡ഻റ്റ഻ന് ുവച്ഢ 
ഔമ഼ഔരണങ്ങൾ ീചയ്യുഔ. 

വ഻വ഻ധ ീതരീച്ടെഽന്ഫുഔൾ 
ഔഽറ്റമറ്റ ര഼ത഻യ഻ൽ 
നെത്തഽന്നത഻നഺവശൿമഺയ 
ഏുഔഺരനവഽും 

മഺർഖന഻ർുേശങ്ങളുും 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ അധ഻ഔഺര 
സ്ഥഺനങ്ങളുീെ 
ന഻ർുേശങ്ങൾക്ക് 
വ഻ുധയമഺയ഻നൽഔഽഔ. 

27 ു്ശ഼യ സമ്പഺ്ൿ 
 ്ധത഻ 

ുദശ഼യസസഺദൿ 
രദ്ധത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
രവർത്തനങ്ങളുീെയഽും 
ഏുഔഺരനും. 

28 RGSA RGSA രവർത്തനങ്ങളുീെ 
സുംസ്ഥഺനതല ഏുഔഺരനും 

29 ഫയൽഄ്ഺലത് , ജന 
സമ്പർേ  ര഻ ഺട഻ 

സുംസ്ഥഺനതലത്ത഻ൽ 
അുരക്ഷഔൾ 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
ത഼ർന്ഫഺക്കഽന്നഽച്ഢ് എന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

ആവശൿീമേ഻ൽ 

അദഺലത്തഽഔൾ 
സുംഗെ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

30 വ഻വ഻ധീറഗഽുലറ്ററ഻ 
കമ്മ഻റ്റ഻കൾ  - ുറഺഡ്  
ുസഫ്റ്റ഻ 
ഄുതഺര഻റ്റ഻, മരം 

വ഻വ഻ധീറഖഽുലറ്ററ഻ 
ഔമ്മ഻റ്റ഻ഔൾ  - സുംസ്ഥഺന 
തലത്ത഻ൽ സുംഗെ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽന്ന 

ഔമ്മ഻റ്റ഻ഔൾക്കഺവശൿമഺയ 
സഹഺയ സുംവ഻ധഺനും . 
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മഽറ഻ 
കമ്മ഻റ്റ഻മഽതലഺയവ 

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ ുചരഽന്ന 
ഔമ്മ഻റ്റ഻ഔളുീെ ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ് 
നെത്തഽഔ. 

31 ധനവ഻ന഻ുയഺഗം-

തുേശ 
സ്ഥഺ നങ്ങൾേഽള്ള 
വ഻വ഻ധ ഫണ്ട്  
ഄുലഺട്ട് ീമന്റ്,പ്ലഺൻ  
/ ുനഺൺപ്ലഺൻ  
ആനത്ത഻ൽ  
ലഭ഻േഽന്ന ഫണ്ട഻ീന്റ 
വ഻ന഻ുയഺഗം, 

ുരഖകള ീട 
സാക്ഷ഻പ്പ്, ുസ്റ്റഺർ  
purchase , 

  

സ്ുറ്റഺർ രർുച്ചസ്റാൾസ് 
അനഽസര഻ച്ച് സുംസ്ഥഺന 
ഒഫ഼സ഻ുലയ്ക്ക്ക് സഺധന 
സഺമഖ഻ഔൾ വഺങ്ങഽഔ, 

വ഻തരണുംനെത്തഽഔ. 

സുംസ്ഥഺന ഒഫ഼സ഻ലഽള്ള 

ഉരുയഺഖശാനൿമഺയ ജുംഖമ 
വസ്തഽക്കൾ ന഻യമഺനഽസിതും 
ൂഔീയ്യഺഴ഻യഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

സർക്കഺർ ന഻ർുേശ഻ക്കഽന്ന 
ഭരണരര഻ഷ്ഔഺര ഔമ്മ഼ഷൻ 
റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ഻ീല ശ഻രഺർശഔൾ, 

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങള഻ീലയഽും 
വഔഽന്ഫ഻ീലയഽും ന഻ലവ഻ലഽള്ള 
സ്ഥ഻ഖത഻ഔൾ വ഻ലയ഻രഽത്ത഻ 
നെന്ഫഺക്കഺൻ ുനതിതവും 
നൽഔഽഔ. 

32 ഭരണ ര഻ഷ്കഺരം- 

ഭരണ  ര഻ഷ്കഺര 
കമ്മ഻ഷൻ  

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽും 

വഔഽന്ഫ഻ലഽമഽള്ള 
ഔഺലഹരണീന്ഫച്ഠ ന഻യമങ്ങളുും 
നെരെ഻ഔമങ്ങളുും രരമഺവധ഻ 
ഔഽറച്ച്നെരെ഻ഔൾ 
ുവഖത്ത഻ലഺക്കഽന്നത഻നഽ 
ുവച്ഢ഻യഽള്ള ന഻ർുദശങ്ങൾ 
തുേശ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾക്ക്നൽഔഽഔ. 
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33 SPVs (Special Purpose 

Vehicles) - IMPACT 

Kerala, KIIFB, 

തുേശസവയുംഭരണസുംവ഻ധഺന
ീത്തയഽും എസ്.ര഻.വ഻.ീയയഽും 
രരസ്രരും ബന്ധ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽന്ന 
സഹഺയ 
സുംവ഻ധഺനമഺയ഻വർത്ത഻യ്ക്ക്കഽ
ഔ. 

എസ്.ര഻.വ഻. വഴ഻ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്ന രദ്ധത഻ഔൾ 
ുമഺണ഻റ്റർ ീചയ്യുഔ. 

സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
രദ്ധത഻ഔൾരാർത്ത഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽ
ന്നത഻നഽള്ള സഹഺയങ്ങൾ 
ീചയ്യുഔ. 

രുതൿഔമഺയ഻നെന്ഫ഻ലഺുക്കച്ഢ 
രദ്ധത഻ഔൾ 
ഔീച്ഢത്തഽന്നത഻നഽും എസ്. 

ര഻.വ഻.യഽീെ സഺധൿതഔൾ 
രരമഺവധ഻ഉരുയഺഖ഻ച്ച് 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഺവശൿമഺയ 
ശ഻രഺർശഔളുും 
ന഻ർുേശങ്ങളുും 
സർക്കഺര഻ൽസമർന്ഫ഻ക്കഽഔ. 

34 ീ ഺതഽ/സവകഺരൿ 
 ങ്കഺള഻ത്ത 
 ദ്ധത഻കൾ  

വ഻ഔസനരദ്ധത഻ഔൾ 
നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻ന് സവഔഺരൿ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾ/വൿക്ത഻ഔൾ/ 

എൻ.ജ഻..മഽതലഺയവരഽീെ 
സഺധൿത 
ഉരുയഺഖീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻നഺവ
ശൿമഺയ നയരാര഼ഔരണത്ത഻ൽ 
സർക്കഺര഻ീനസഹഺയ഻ക്കഽഔ. 
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സവഔഺരൿ രേഺള഻ത്തുത്തഺീെ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഺൻ ഔഴ഻യഽന്ന 
രദ്ധത഻ഔൾ ഔീച്ഢത്ത഻ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻ന് 
സർക്കഺര഻ന് മഺർഖന഻ർുേശും 
നൽഔഽഔ. 

അുംഖ഼ഔഺരുംലഭ഻ച്ച രദ്ധത഻ഔൾ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
മഺർഖന഻ർുേശങ്ങൾ തഺീഴ 
തച്ഠ഻ുലയ്ക്ക്ക്നൽഔഽഔ. 

35 Sustainable Development 

Goals, Happiness index 

etc 

 

ുഔഺവ഻ഡഺരരഔഺലത്ത് 
സഺമാഹ഻ഔ സഺപത്ത഻ഔ 
രഺര഻സ്ഥ഻ഔ 
വ഻ലയ഻രഽത്തലഽഔൾ ഔാെ഻ 
നെത്ത഻ സഽസ്ഥ഻രവ഻ഔസനും 
ലക്ഷൿമ഻ച്ഠു ീഔഺച്ഢഽള്ള 
രദ്ധത഻ഔളുും രര഻രഺെ഻ഔളുും 
ആസാതണും 
ീചയ്ക്തഽനെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻ന് 
തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങീള 
രഺപ്തമഺക്കഽഔ. 

തുേശസവയും ഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾ ഏീറ്റെഽക്കഽന്ന 
വഺർഷ഻ഔ രദ്ധത഻ഔൾ 
സഽസ്ഥ഻ര വ഻ഔസന 
ലക്ഷൿങ്ങൾ 

ൂഔവര഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻ന് 
സഹഺയഔരമഺീണന്ന് ഉറന്ഫു 
വരഽത്തഽന്നത഻നഺവശൿമഺയ 
ന഻ർുേശങ്ങൾയഥഺസമയും 
നൽഔഽഔ. രവർത്തനങ്ങൾ 
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ുമഺണ഻റ്റർ ീചയ്യുഔ. 

36 MLA & MP Funds and 

other fundsMonitoring of 

works 

സo സ്ഥഺനതലത്ത഻ൽ ഈ 
രവർത്തനങ്ങൾ 
ഔഺരൿക്ഷമമഺയ഻ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നഽച്ഢ് 
എന്ന്ഉറന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
ഏുഔഺരന ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ് 
രവർത്തനങ്ങൾ. 

37 ുസഺഷൿൽ  ഓഡ഻റ്റ്  
സംവ഻ധഺനം 

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങ ളുീെ 
രദധത഻ / രദ്ധത഻ ഇതര 
രവർത്തനങ്ങളുീെയഽും, തുേശ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾവഴ഻ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്ന വ഻വ഻ധ ുഔര 
/ സുംസ്ഥഺന രദ്ധത഻ഔളുീെയഽും, 

തുേശസ്ഥഺരങ്ങളുീെ ഭരണ 
രവർത്തങ്ങളുീെയഽും 
ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് ന഻ലവ഻ീല 
ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് മഺർഗ്ഗ 
ുരകഔൾക്കഽഅനഽസിതമഺയ഻ 
സമയ ബന്ധ഻തമഺയ഻ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നഽ എന്ന് ഉറന്ഫ് 
വരഽത്തഽഔയഽും, ുസഺഷൿൽ 

ഒഡ഻റ്റ്ന െത്ത഻ന്ഫ഻ന് ുവച്ഢ 
മഺർഖന഻ർുേശങ്ങളുും, ര഻രഽണ 
സുംവ഻ധഺനങ്ങൾ 
ലഭൿമഺക്കഽഔയഽും ീചയ്യുഔ. 
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38 ജ഼വനക്കഺരൿും, 

എസ്റ്റഺബ്ല഻ഷ്ീമന്് 

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽന഻യമനും 
നെത്തഽന്ന തസ്ത഻ഔഔൾഴ഻ീഔ, 

വഔഽന്ഫ് തലവൻ  ന഻യമനും 
നെത്തഽന്ന സുബഺര്െ഻ീനറ്റ് 
സർവ഼സ഻ീലഎലലഺ 
തസ്ത഻ഔഔള഻ീലയഽും ന഻യമനും,  

സ്ഥഺനഔയറ്റ ന഻യമനും, 

ീറഖഽലുറുസഷൻ , 
ീരഺുബഷൻ രാർത്ത഼ഔരണും 
, ുറുഷൿഺ&ഹയർ  ുഖഡ് 
ീരഺുമഺഷൻ , 
ുഔഺെത഻വൿവഹഺരങ്ങളുീെ 
നെത്ത഻ന്ഫ് ,സുംസ്ഥഺനതല 

ഇൻഔൿഽുംബൻസ഻ തയ്യഺറഺക്കൽ 
ീഡരൿാുച്ഠഷൻ ,ുവക്കൻസ഻ 
റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ഻ുംങ്, ദ഻വസ 
thതനക്കഺരഽീെ സർവ഼സ് 
regularisation 

ജ഼വനേഺരൿം, 

എസ്റ്റഺബ്ല഻ഷ്ീമന്് 

ജഽന഻യർ  സാരച്ഢ്/ സമഺന 
ശപള സ്ീഔയ഻ല഻ലഽും അത഻നഽ 
തഺീഴയഽമഽള്ള 
തസ്ത഻ഔഔള഻ീലയഽും ജ഻ലലഺരര
സ്ഥലും മഺറ്റും, സുബഺUnt\äv  
സർവ഼സ഻ീലമറ്റുള്ളഎലലഺ 
തസ്ത഻ഔഔള഻ീലയഽും 

സ്ഥലും മഺറ്റും, അരർ  വഔഽന്ഫ് 
സ്ഥലുംമഺറ്റും , അരർ  ജ഻ലലഺ 
സ്ഥലും മഺറ്റും 

ജ഼വനേഺരൿം, 

എസ്റ്റഺബ്ല഻ഷ്ീമന്് 

ുസ്റ്ററ്റ്സർവ഼സ഻ീലഎലലഺ 
തസ്ത഻ഔഔള഻ീലയഽും 
സ഼ന഻ുയഺര഻റ്റ഻ ല഻സ്റ്റ് 
തയ്യഺറഺക്കൽ  , സ഼ന഻ുയഺര഻റ്റ഻ 
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ല഻സ്റ്റുമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
ുഔഺെത഻ വൿവഹഺരങ്ങളുീെ 
നെത്ത഻ന്ഫ്,  ഹയർ  ഡ഻ ര഻ സ഻ 

ജ഼വനേഺരൿം, 

എസ്റ്റഺബ്ല഻ഷ്ീമന്് 

സുബഺര്െ഻ീനറ്റ്സർവ഼സ഻ീല
എലലഺ തസ്ത഻ഔഔള഻ീലയഽും 

സ഼ന഻ുയഺര഻റ്റ഻ ല഻സ്റ്റ് 
തയ്യഺറഺക്കൽ  , സ഼ന഻ുയഺര഻റ്റ഻ 
ല഻സ്റ്റുമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ ുഔഺെത഻ 
വൿവഹഺരങ്ങളുീെ നെത്ത഻ന്ഫ്,  
ീലഺുവർ  ഡ഻ ര഻ സ഻ 

ജ഼വനേഺരൿം, 

എസ്റ്റഺബ്ല഻ഷ്ീമന്് 

സർക്കഺർതലത്ത഻ൽ  ന഻യമനും 
നെത്തഽന്ന 
ുസ്റ്ററ്റ്സർവ഼സ഻ീലഎലലഺ 
തസ്ത഻ഔഔള഻ീലയഽും 

ുസവനഔഺരൿങ്ങൾ ,  
ീറഖഽലുറുസഷ ൻ ,             

ീരഺ ുബഷൻ 
രാർത്ത഼ഔരണും , 

ുറുഷൿഺ&ഹയർ  ുഖഡ് 
ീരഺുമഺഷൻുഔഺെത഻ 
വൿവഹഺരങ്ങളുീെ നെത്ത഻ന്ഫ് 
, സുംസ്ഥഺന തലതല 
ഇൻഔൿഽുംബൻസ഻ തയ്യഺറഺക്കൽ 
, ീഡരൿാുച്ഠഷൻ ,ുവക്കൻസ഻ 
റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ഻ുംങ്, എന്ന഻വരഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ ചഽമതലഔൾ  

39 ആൻുറ്റണൽ 
വ഻ജ഻ലൻസ് അൻഡ് 
ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ് 

 

വ഻ജ഻ലൻ kv hnwKv 

രാര഼ഔര഻ച്ചു വഔഽന്ഫ഻ന് 
ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള തുേശ സവയും 
ഭരണ സ്ഥഺരങ്ങള഻ലഽും 
സ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽും, മറ്റു 
ഒഫ഼സഽഔള഻ലഽും ആഔസ്മ഻ഔ 



48 
 

രര഻ുശഺധനഔൾ  ഉൾീന്ഫീെ 
നെത്തഽഔ രര഻ുശഺധന 
റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ്  തയ്യഺറഺക്കഽഔ, 

തഽെർനെരെ഻ സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ 

സുബഺര്െ഻ീനറ്റ്സ ർവ഼സ഻ീല 

സ഼ന഻യർ  ക്ലഺർക്ക് മഽതൽഉള്ള 
എലലഺ തസ്ത഻ഔഔള഻ീലയഽും 

ജ഼വനക്കഺർീക്കത഻രഺയ 
അച്ചെക്കനെരെ഻ഔൾ  

V ുജഺയ഻ന്് ഡയറക്ടർമഺരഽീട ചഽമതലകൾ 

1  ര഻സ്ഥ഻ത഻സംരക്ഷ
ണം 

ജ഻ലലഺതലരവർത്തനങ്ങളുീെ 
ഏുഔഺരനും 

ജ഻ലലയഽീെയഽുംതുദശസവയുംഭര
ണ സ്ഥഺരനങ്ങളുീെയഽും 
സഽസ്ഥ഻രവ഻ഔസനും 
ഉറന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഽുവച്ഢ 
ന഻ർുദശങ്ങൾനൽഔഽഔ 

2 സംരംഭകതവവ഻കസ
ന  വർത്തനങ്ങൾ , 
ഄയൽ കാട്ടങ്ങള ം 
സവഺശയ 
സംഘങ്ങള ം,സവയം 
ീതഺഴ഻ൽ  ദ്ധത഻കൾ 

ഔഽെഽുംബശ഼/സവഺശയ 

സുംഗങ്ങൾമഽതലഺയ 
രവർത്തനങ്ങളുീെ 
നയരാര഼ഔരണത്ത഻ൽ 
സർക്കഺര഻ീന സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 

3 വ഻കസന വർത്തന
ങ്ങള഻ലഽം, തുേശ 
ഭരണത്ത഻ലഽം 
ജന ങ്കഺള഻ത്തം 
ഈറപ്പഺേലഽം, 

വര്ധ഻പ്പ഻േലഽം 

ീരഺതഽജനങ്ങൾതുേശ 
സവയുംഭരണ സ്ഥഺരനങ്ങൾ 
മഽൻരഺീഔ നൽഔഽന്ന 
ന഻ർുദശങ്ങള഻ൽ 
യഽക്ത഻ഭദമഺയ ത഼രഽമഺനങ്ങൾ 
ഉച്ഢഺഔഽന്നഽ എന്ന് ഉറന്ഫഺക്കൽ 
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4  ഺു്ശ഻കവ഻ഭവസ
മഺഹരണം 

SLBC യഽമഺയഽള്ള ഏുഔഺരനും 

5 ീചറഽക഻ട 
വൿവസഺയങ്ങൾ, 

മ഻ന഻ആൻഡസ്ട഻യൽ 
എുസ്റ്ററ്റ് , വൿവസഺയ 
 ര഻ശ഼ലന 
സ്ഥഺ നങ്ങൾ 

രരഺത഻രര഻ഹഺര അദഺലത്ത് 
നെത്ത഻ന്ഫ് ചഽമതല 

6 ഭവനന഻ർമ്മഺണം ൂലഫ്ഭവന സമഽച്ചയങ്ങള഻ൽ 
സവയുംീതഺഴ഻ൽ 
ലഭൿമഺക്കഽന്നതഽനഽുവച്ഢ 
സൗഔരൿങ്ങളുും 
ന഻യമര഻ൻബലവഽും 
ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ 

വ഻ഭവസമഺഹരണത്ത഻ന് 
സർക്കഺര഻ീന സഹഺയ഻ക്കഽഔ 

7 കഺയ഻കവ഻ുനഺ്വഽം
, ടാറ഻സം , 
സഺംസ്കഺര഻കം 

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങൾഏീറ്റെഽക്കഽ
ന്ന ീഖയ഻മഽഔളുീെ 
സുംസ്ഥഺനതല ല഼ഗ് 
സുംഗെ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

8 ജ഼വനേഺരൿം, 

എസ്റ്റഺബ്ല഻ഷ്ീമന്് 

ക്ലഺർക്ക് / സമഺന ശപള 
സ്ീഔയ഻ല഻ലഽും അത഻നഽ 
തഺീഴയഽമഽള്ള 
ജ഻ലലഺതലറ഻ഔാച്ഠ്ീമന്് 
നെത്തഽന്ന തസ്ത഻ഔഔള഻ീല 
ന഻യമനും( രഺർച്ഠ് ൂെും ,ഫഽൾ 
ൂെുംഔച്ഢ഻ൻജന്് ഉൾീന്ഫീെ ), 

ജ഻ലലയ്ക്ക്കഽള്ള഻ീല സ്ഥലും മഺറ്റും 
,സ്ഥഺനഔയറ്റ ന഻യമനും , 

ീറഖഽലുറുസഷ ൻ  , 
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ീരഺുബഷൻ രാർത്ത഼ഔരണും 
,ുറുഷൿഺ&ഹയർുഖഡ് 
ീരഺുമഺഷൻ  ,ുഔഺെത഻ 
വൿവഹഺരങ്ങളുീെ നെത്ത഻ന്ഫ് 
,ജ഻ലലഺതല ഇൻഔൿഽുംബൻസ഻ 
തയ്യഺറഺക്കൽ , സ഼ന഻ുയഺര഻റ്റ഻ 
ല഻സ്റ്റ് തയ്യഺറഺക്കൽ  , 

ീഡരൿാുച്ഠഷൻ ,ുവക്കൻസ഻റ഻
ുന്ഫഺർച്ഠ഻ുംങ് 

അക്കൗച്ഢന്് / സമഺന ശപള 
സ്ീഔയ഻ല഻ലഽും അത഻നഽ 
തഺീഴയഽമഽള്ളതസ്ത഻ഔഔള഻ീല 

ജ഻ലലയ്ക്ക്കഽള്ള഻ീല സ്ഥലും മഺറ്റും 

 

9 വഺഹനങ്ങൾ, 

അസ്ത഻കൾ , 
ുസ്റ്റഷനറ഻ 

സുംസ്ഥഺനഒഫ഼സ഻ുലയ്ക്ക്ക് 
ആവശൿമഺയ ുസ്റ്റഷനറ഻ 
സഺധനങ്ങൾ , ഫഺറങ്ങൾ , 
രജ഻സ്റ്റുഔൾ , മറ്റ്ഉരഔരണങ്ങൾ  
എന്ന഻വയഽീെ വഺങ്ങലഽും 
വ഻തരണവഽും,ആഫ഼സ് ീഔച്ഠ഻െും, 

ീെലുഫഺണ് , ഫഺക്സ്, ഔപൿാച്ഠർ  
- സാക്ഷ഻ന്ഫുും ൂഔഔഺരൿവഽും, 

AMC ,ുസ്റ്റഺർ  രർുച്ചസ് 

സുംസ്ഥഺനഒഫ഼സ഻ീല 
വഺഹങ്ങളുീെ വഺങ്ങൽ , 
ീമയ഻ന്റനൻസ് , ഔച്ഢും 
ീചയ്യൽ  
ഉൾീന്ഫീെയഽള്ളചഽമതലഔൾ  

VI ച഼ഫ് ടൗൺ പ്ലഺനറഽീട (R &E )ചഽമതലകൾ 
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1 ീകട്ട഻ടന഻ർമ്മഺണ 
ന഻യന്തണം. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ബ഻ൽഡ഻ുംുേ ഓച്ഠ് അും
ഖ഼ഔഺരും 

ലഺർജ്സ്ീഔയ഻ൽ 
ുരഺജക്െഽഔൾക്കഽളള അും
ഖ഼ഔഺരും 

ീഔച്ഠ഻െന഻ർമ്മഺണചച്ഠങ്ങളുീെ 
രാര഼ഔരണവഽും അത഻ന്ീറ 
ുഭദഖത഻ഔളുും 

ീഔച്ഠ഻െന഻ർമ്മഺണചച്ഠങ്ങളുീെ 
സ്രഷ്ട഼ഔരണും 
സർക്കഺര഻ുലയ്ക്ക്ക്നൽഔൽ 

ീഔച്ഠ഻െന഻ർമ്മഺണചച്ഠങ്ങൾ 
സുംബന്ധ഻ച്ചുള്ള എഫ്എഔൿഽ 
തയ്യഺറഺക്ക഻സർക്കഺര഻ുല
യ്ക്ക്ക്നൽഔൽ 

 

ആസാതണ സുംബന്ധ഻യഺയ 
ന഻യമ-ചച്ഠങ്ങളുീെ 
തയ്യഺറഺക്കൽ  :  

 

ുഔരള നഖരഖഺമഺസാതണ 
ആക്ട് , ആയത഻ൻ  ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള 
ചച്ഠങ്ങൾ  മഽതലഺയവയഽീെ 
രാര഼ഔരണും, ുഭദഖത഻ഔൾ , 
സ്രഷ്ട഼ഔരണും എന്ന഻വ  
സർക്കഺര഻ുലയ്ക്ക്ക് 
സമർന്ഫ഻ക്കഽഔ, അനഽബന്ധ 
വ഻ഷയങ്ങളുും. 

 

ീഔച്ഠ഻െന഻ർമ്മഺണ ചച്ഠങ്ങളുീെ 
രാര഼ഔരണും, ുഭദഖത഻ഔൾ , 
സ്രഷ്ട഼ഔരണും എന്ന഻വ 
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സർക്കഺര഻ുലയ്ക്ക്ക് 
സമർന്ഫ഻ക്കഽഔയഽും, അനഽബന്ധ 
വ഻ഷയങ്ങളുും 

 

സ്ഥലരര ആസാതണും, 

ഭാവ഻ന഻ുയഺഖും  സുംബന്ധ഻ച്ച 
മറ്റു ന഻യമ 
വൿവസ്ഥഔളുീെയഽും, 
നയങ്ങളുീെയഽും അനഽബന്ധ 
വ഻ഷയങ്ങള഻ൽ  സഺുേത഻ഔ 
അഭ഻രഺയും സർക്കഺര഻നഽ 
നൽഔഽഔ. 

 

ീഔച്ഠ഻െ ന഻ർമ്മഺണ ചച്ഠങ്ങൾ , 
മഺസ്റ്റർ  പ്ലഺനഽഔൾ , 
നഖരഺസാതണ  രദ്ധത഻ഔൾ  
എന്ന഻വ  രഔഺരമഽള്ള 
അുംഖ഼ഔഺരും 
 

ഔമവത്ഔരണ അുരക്ഷയഽീെ 
അന്ഫലറ്റ് അുതഺറ഻റ്റ഻ 
മഺസ്റ്റർ  പ്ലഺനഽഔൾ , വ഻ശദ 
നഖരഺസാതണ രദ്ധത഻ഔൾ  
എന്ന഻വയഽീെ dispensation 

സർക്കഺർ  ന഻ർുദശ഻ക്കഽന്ന 
വ഻വ഻ധ ഔമ്മറ്റ഻ഔള഻ൽ  
അുംഖവഽും അതഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ ഔിതൿ 
ന഻ർവഹണവഽും 

Sustainable Development Goals – 

ുനഺഡൽ  ഒഫ഼സർ   

ുഔഺെത഻ ുഔസഽഔൾ  
ൂഔഔഺരൿും ീചയ്യൽ  
ആർച്ഠ്  &ീഹറ഻ുച്ഠജ് 
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- 
എസ്റ്റഺബ്ല഻ഷ്ീമ
ന്് 

ഔമ്മ഼ഷന്ീറ ീമപർ  ീസഔച്ഠറ഻ 
– നഖര ഖഺമഺസാതണ ആക്ട്   
രഔഺരമഽള്ള ആർച്ഠ്  
&ീഹറ഻ുച്ഠജ് ഔമ്മ഼ഷന്ീറ 
ചഽമതലഔളുീെ ന഻ർവഹണും  

സർക്കഺർ  
അധ഻ഔഺരീന്ഫെഽത്തഽന്നഎസ്റ്റഺ
ബ്ള഻ഷ്ീമന്പ് ചഽമതലഔൾ  

ീഔച്ഠ഻െ ന഻ർമ്മഺണ ചച്ഠങ്ങൾ , 
നഖരഺസാതണ രദ്ധത഻ഔൾ  
എന്ന഻വ രഔഺരും 
ന഻ക്ഷ഻പ്തമഺയ മറ്റു 
രവർത്ത഻ഔൾ .  

2 ്ഽരന്തന഻വഺരണം ദഽരരസഺധൿതഺ രുദശങ്ങൾ 
ഔീച്ഢത്ത഻ ീഔച്ഠ഻െ 
ന഻ർമ്മഺണങ്ങൾക്കഽള്ള ീറ
ഖഽുലഷൻസ്തയ്യഺറഺക്കഽഔ 

ദഽരരവ഻ശഔലനും 
നെത്തഽന്നത഻നഽള്ള മഺർഗ്
ഖന഻ർുേശങ്ങൾ നൽഔഽഔ 

സ്ഥലരര ആസാതണത്ത഻ൽ  
ദഽരര വ഻ശഔലനും 
നെത്തഽന്നത഻നഽള്ള മഺർഗ്ഗ 
ന഻ർുേശങ്ങൾ  നൽഔഽഔ. 

VII ച഼ഫ് ടൗൺ പ്ലഺനർ (അസാതണം) -

ചഽമതലകൾ 

   

1 ീ ഺതഽ അസാതണ 
ചഽമതലകൾ   
 

 

എ. സുംസ്ഥഺന 
നഖരഖഺമഺസാതണ ഔമ്മ഻റ്റ഻: 
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സുംസ്ഥഺന നഖരഖഺമഺസാതണ 
ഔമ്മ഻റ്റ഻യഽീെ ുജഺയ഻ന്് 
ീസഔച്ഠറ഻യഺയഽും സുംസ്ഥഺന 
വ഻ഔസന ഔൗണ്സ഻ൽ 
അുംഖമഺയഽും  
രവർത്ത഻ക്കഽഔ 

 

സുംസ്ഥഺന നഖരഖഺമഺസാതണ 
ഔമ്മ഻റ്റ഻യ഻ൽ  ന഻ക്ഷ഻പ്തമഺയ 
ചഽമതലഔൾ  
ഏുഔഺര഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ, ുസ്റ്ററ്റ് 
ീരർസ്ീരക്െ഼്  പ്ലഺൻ  
തയ്യഺറഺക്കഽഔ. 

 

ബ഻. സ്ഥലരര ആസാതണ 
വ഻ഷയത്ത഻ൽ  റ഻സർ് 
&ീഡവലപ്ീമന്പ്, സഺുേത഻ഔ 
രര഻ശ഼ലനും: 

 

സ്ഥലരരഺസാതണവഽും 
വ഻ഔസനവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
മഺർഗ്ഗ ന഻ർുേശങ്ങളുും 
രാര഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 
ആവശൿമഺയ ഖുവഷണ 
വ഻വരങ്ങളുും മറ്റ് 
രഠനങ്ങളുും 
ഏർീന്ഫെഽത്തഽഔുയഺ 
സുംഗെ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔുയഺ 
ീചയ്യുഔ 

 

വഔഽന്ഫ഻ീല സഺുേത഻ഔ 
വ഻ഭഺഖും ജ഼വനക്കഺരഽീെ 
സഺുേത഻ഔ രര഻ച്ഝഺനും 
രഽതഽക്കഽന്നത഻നഽും,വര്ധ഻ന്ഫ഻
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ക്കഽന്നത഻നഽമഽള്ള ീെയ഻ന഻ുംഗ് 
രര഻രഺെ഻ഔൾ  നെന്ഫഺക്കഽഔ,  

 

ുറഺഡഽഔൾ /ീരഺതഽസ്ഥലങ്ങൾ 
ആസ്ത഻ഔൾ 
ഏർീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻നഽള്ള 
സ്ഥലീമെഽക്കല഻ന് രഔരും 
ലഺന്്  രാള഻ുംഗ് ,

അക്കമുഡഷൻ റ഻സർുവഷൻ 
മഽതലഺയ ലഺന്് 
മഺുനജ്ീമന്് ീെക്ന഻ക്കഽഔൾ 
രഺബലൿത്ത഻ൽ 
ീഔഺച്ഢഽവരഽന്നത഻നഽള്ള മഺർഗ്ഗ 
ന഻ർുേശങ്ങൾ രാര഼ഔര഻ക്കഽഔ 

 

കര ദവ മഺല഻നൿ 
സുംസ്ക്കരണത്ത഻നഺയ഻ മഺസ്റ്റർ 
പ്ലഺൻ തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന് 
മഺർഖ ന഻ർുേശങ്ങൾനൽഔഽഔ 

 

ുചര഻ ന഻ർമ്മഺർച്ജനും: 

സ്ഥലരര സുംബന്ധ഻യഺയ 
വ഻ഷയങ്ങള഻ൽ   ജ഻ലലഺതല 
രവർത്തനങ്ങൾക്കഺവശൿമഺയ 
മഺർഗ്ഗന഻ർുേശങ്ങൾ നൽഔഽഔ. 

2 ുറഺഡഽകൾ/ 

ീ ഺതഽസ്ഥലങ്ങൾ/ 

അസ്ത഻കൾ 

സംരക്ഷണം 

ആസ്ത഻ഔൾഏർീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻
നഽള്ള സ്ഥലീമെഽക്കല഻ന് 
രഔരും ലഺന്് രാള഻ുംഗ്, 

അക്കമുഡഷൻറ഻സർുവഷൻ 
മഽതലഺയ നാതന ലഺന്് 
മഺുനജ്ീമന്് ീെക്ന഻ക്കഽഔൾ 
രഺബലൿത്ത഻ൽ 

ീഔഺച്ഢഽവരഽന്നത഻നഽള്ള മഺർഗ്
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ഖന഻ർുേശങ്ങൾ 
രാര഼ഔര഻ക്കഽഔ 

3 ഖരമഺല഻നൿ 
്വമഺല഻നൿ 
 ര഻ ഺലനം 

കരദവ 
മഺല഻നൿസുംസ്ക്കരണത്ത഻നഺയ഻ 
മഺസ്റ്റർപ്ലഺൻ 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന് 
മഺർഖന഻ർുദശങ്ങൾ നൽഔഽഔ . 

4 ുചര഻ന഻ർമ്മഺർച്ജ
നം 

ജ഻ലലഺതലരവർത്തനങ്ങൾക്കഺ
വശൿമഺയ മഺർഖന഻ർുേശങ്ങൾ 
നൽഔഽഔ. 

5 നഗരഺസാതണം/ 

സ്ഥല രഺസാതണം 

തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങ
ൾ രുമയും വഴ഻ 
മഽകൿനഖരഺസാതഔീന 
ചഽമതലീന്ഫെഽത്ത഻ുയഺ 
സർക്കഺർ ന഻ർുദശരഔഺരും 

മഽകൿനഖരഺസാതഔൻ ുനര഻ച്ഠ്ത 

യ്യഺറഺക്കഽന്നുതഺ ആയ 
മഺസ്റ്റർപ്ലഺനഽഔൾ,വ഻ശദനഖരഺ
സാതണരദ്ധത഻ഔൾ,രതൿഔ 
രുദശത്ത഻നഽ ുവച്ഢ഻യഽള്ള 

സ്ഥലരരപ്ലഺനഽഔൾ 
എന്ന഻വതയ്യഺറഺക്കഽന്നത്ത഻നഽും 
അവയഽീെ രഽനരവുലഺഔനും 
നെത്ത഻ രഽതഽക്കൽ/ 

വൿത഻യഺനും /  റേഺക്കൽ 
മഽതലഺയ 
രവർത്തനങ്ങൾക്ക്തഺീഴ 
രറയഽന്ന ീരഺതഽവഺയ 
രവർത്തനങ്ങൾ 
നെുത്തച്ഢതഺണ്.സുംസ്ഥഺന
ീത്തഺച്ഠഺീഔ തയ്യഺറഺക്കഽന്ന 
ആസാതണ രവർത്തനങ്ങൾ 



57 
 

ആവശൿമഺയ 
മഺർഗ്ഗന഻ർുേശവഽും 
ഏുഔഺരനവഽുംഉറന്ഫുവരഽത്ത഻
ജനരേഺള഻ത്തുത്തഺീെയഽും 

ഖഽണുമന്ഩ ഉറന്ഫുവരഽത്ത഻യഽും 
സമയബന്ധ഻തമഺയഽും പ്ലഺനഽഔൾ 
രാർത്ത഼യഺക്കഽന്നഽീച്ഢന്നഽും 
അുംഖ഼ഔഺരും 

ലഭൿമഺക്കഽന്നഽീച്ഢന്നഽും 

ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ 

പ്ലഺനഽഔളുും റ഻ുന്ഫഺർച്ഠുും 
അുംഖ഼ഔര഻്  സർക്കഺര഻ൽ 

സമർന്ഫ഻ക്കഽഔ 

സുംസ്ഥഺനത്ത഻നഽ ുവച്ഢ഻യഽള്ള 
സ്ഥലരരീരർസ്ീരക്റ്റ഼്  
പ്ലഺൻ /ന്ന഻ുലീറ ജ഻ലലഔൾ 
ഉൾീന്ഫെഽന്ന രുദശങ്ങൾക്ക് 
ആവശൿമഺയ പ്ലഺനഽഔൾ 
/മറ്റുസുംസ്ഥഺന തല പ്ലഺനഽഔൾ 
തയ്യഺറഺക്കൽ മഽതലഺയ 
രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തഺീഴ 
രറയഽന്ന ീരഺതഽവഺയ 

രവർത്തനങ്ങൾ 
നെുത്തച്ഢതഺണ്. 

സുംസ്ഥഺനതലത്ത഻ൽ 
തയ്യഺറഺക്കഽന്ന പ്ലഺനഽഔൾ 
ആക്െ഻ീല 
വൿവസ്ഥഔൾക്കവ഻ുധയമഺയഽും 
സമയബന്ധ഻തമഺയഽും 

രാർത്ത഼യഺക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ. 
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സുംസ്ഥഺനനഖരഺസാതണ 
ഔമ്മ഻റ്റ഻യഽീെ ുജഺയ഻ന്് 
ീസഔച്ഠറ഻യഺയഽും 
സുംസ്ഥഺനവ഻ഔസന 
ീഔൗണ്സ഻ൽ 

അുംഖമഺയഽും രവർത്ത഻ക്കഽഔ 

 നഗരഺസാതണം/ 

സ്ഥല രഺസാതണം 

പ്ലഺനഽഔളുുംറ഻ുന്ഫഺർച്ഠുും 
അുംഖ഼ഔര഻ചവ഻ഔസനഔൗണ്സ഻
ല഻ന് / സർക്കഺര഻ൽ 
സമർന്ഫ഻ക്കഽഔ 

നഖര-ഖഺമഺസാതണആക്റ്റ്, 
അത഻നഽ ഔ഼ഴ഻ീല ചച്ഠങ്ങൾ, 

അനഽബന്ധ ുഭദഖത഻ഔൾ 
എന്ന഻വ രാര഼ഔര഻ക്കഽഔ. 

AMRUT (Sub Scheme) ുരഺലഽള്ള 
Centrally Sponsored Scheme ന് 
ഔ഼ഴ഻ീല 
പ്ലഺനഽഔൾതയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽ
ള്ള സുംസ്ഥഺന തല ുനഺഡൽ 
ഏജൻസ഻. 
ുഔരതല സ്ഔ഼മഽഔൾ / 

RURBAN മ഻ഷൻ എന്ന഻വയ്ക്ക്കഽ 
ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള സ്ഥല 
രരഺസാതണ 
പ്ലഺനഽഔൾതയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽ
ള്ള empanelled mentor institute 

ആയ഻ രവർത്ത഻ക്കഽഔ 

സ്ഥലരരഺസാതണവഽുംവ഻ഔസ
നവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
നയങ്ങളുും, തരങ്ങളുും, 

മഺനദച്ണങ്ങളുും, 

ന഻ലവഺരങ്ങളുും, ന഻യമങ്ങളുും, 
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ചച്ഠങ്ങളുും, ീറഖഽുലഷനഽഔളുും, 

മഺർഗ്ഗ 
ന഻ർുേശങ്ങളുുംരാര഼ഔര഻ക്കഽന്ന
ത഻നഺയ഻ ആവശൿമഺയ 
ഖുവഷണ വ഻വരങ്ങളുും മറ്റ് 
രഠനങ്ങളുുംഏർീന്ഫെഽത്തഽഔ
ുയഺ സുംഗെ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔുയഺ 
ീചയ്യുഔ. 

ുഔരളനഖര ഖഺമഺസാതണ 
ആക്ട് 2016 രഔഺരും 
സുംസ്ഥഺനത്ത഻നഽ ുവച്ഢ഻യഽള്ള 
ീരർസ്ീരക്റ്റ഼് പ്ലഺൻ 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽ State Town 

and Country Planning ഔമ്മ഻റ്റ഻ 
ക്ക്സഺുേത഻ഔ സഹഺയും 
നൽഔഽഔ. 

Sustainable Development Goals - 

സ്ഥലരരഺസാതണവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ വ഻ഷയങ്ങള഻ൽ  
സർക്കഺര഻നഽസഺുേത഻ഔ 
ഉരുദശും നൽഔഽഔ. 

 

 

മഺസ്റ്റർ  പ്ലഺനഽഔൾ , 
വ഻ശദ നഖരഺസാതണ 
രദ്ധത഻ഔൾ  

 

മഺസ്റ്റർ  പ്ലഺനഽഔൾ , 
വ഻ശദ നഖരഺസാതണ 
രദ്ധത഻ഔൾ  എന്ന഻വ 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത് സുംബന്ധ഻ച്ച 
രവിത്ത഻ഔളുീെ 
ഏുഔഺരനും.  
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മഺസ്റ്റർ  പ്ലഺൻ  
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത് സുംബന്ധ഻ച്ച് 
ുജഺയ഻ന്് പ്ലഺന഻ുംഗ് ഏര഻യ 
രാര഼ഔരണും, ുജഺയ഻ന്് 
പ്ലഺന഻ുംഗ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ 
രാര഼ഔരണും എന്ന഼ 
വ഻ഷയങ്ങള഻ൽ  സർക്കഺര഻ന് 
മഺർഖന഻ർുദശും നൽഔഽഔ.  

 

പ്ലഺനഽഔൾ  തയ്യഺറഺഔഺൻ  
തുേശ സവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾ രുമയും 
വഴ഻ മഽകൿ 
നഖരഺസാതഔീന 
ചഽമതലീന്ഫെഽത്തഽന്ന 
ുവളയ഻ൽ  ജ഻ലലഺ ീൌണ്  
പ്ലഺനർ  മഽുകന 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
നെരെ഻ഔൾ  
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ. 

 

നഖരസഭ അുംഖ഼ഔര഻ച്ച 
ഔരട് മഺസ്റ്റർ  പ്ലഺൻ  
രസ഻ദ്ധ഼ഔര഻ക്കഽന്നത് 
സുംബന്ധ഻ച്ച് സർക്കഺര഻നഽ 
ശഽരഺർശഔൾ  നൽഔഽഔ. 

 

 

അുംഖ഼ഔഺരത്ത഻നഺയ഻ 
സമർന്ഫ഻ക്കഽന്ന പ്ലഺനഽഔൾ  
ആക്െ഻ീല വൿവസ്ഥഔൾ  
രര഻ുശഺധ഻ച്ച് 
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സർക്കഺര഻ുലക്ക് ശഽരഺർശ 
നൽഔഽഔ. 

 

പ്ലഺനഽഔൾ  
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത് സുംബന്ധ഻ച്ച 
മറ്റു  വ഻ഷയങ്ങള഻ൽ  
സർക്കഺര഻നഽ ഉരുദശവഽും, 

ജ഻ലലഺ ീൌണ്   പ്ലഺനർക്ക് 
ആവശൿമഺയ 
മഺർഗ്ഗന഻ർുദശങ്ങളുും 
രഽറീന്ഫെഽവ഻ക്കഽഔ, 

 

പ്ലഺനഽഔളുീെ 
രഽതഽക്കൽ , വൿത഻യഺനും 
വരഽത്തൽ  എന്ന഻വ 
സുംബന്ധ഻ച്ച സഺുേത഻ഔ 
ന഻ർുദശങ്ങൾ  ജ഻ലല ീൌണ്  
പ്ലഺനർക്ക് നൽഔഽഔ, 

രസ്തഽത രവിത്ത഻ഔൾ  
ഏുഔഺര഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ. 

 

പ്ലഺനഽഔൾ  
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽ വ഻വ഻ധ 
ഗച്ഠങ്ങൾക്ക്  
ന഻ഷ്ഔർഷ഻ക്കഽന്ന 
സമയരര഻ധ഻ ന഼ച്ഠുന്നത഻നഽ 
നഖരഖഺമഺസാതണ ആക്ട് 
രഔഺരും  സർക്കഺര഻നഽ 
ശഽരഺർശഔൽ  നൽഔഽഔ. 

 

സർക്കഺർ  ുനര഻ച്ഠ് 
പ്ലഺനഽഔള഻ൽ  വൿത഻യഺനും 
വരഽത്തഽന്ന 
സഺഹചരൿത്ത഻ൽ , 
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അത഻നഺവശൿമഺയ 
രഺുയഺഖ഻ഔ നെരെ഻ഔൾ  
ജ഻ലലഺ ീൌണ്  പ്ലഺനർ  
മഽകഺര഻രും സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ, 

രവിത്ത഻ഔൾ  
ഏുഔഺര഻ന്ഫ഻ച്ച 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
നെന്ഫഺക്കഽഔ.  

 

സുംസ്ഥഺന രദ്ധത഻ഔൾ , 
ുഔരഺവ഻ഷ്ഔിത 
രദ്ധത഻ഔൾ : 

 

സുംസ്ഥഺന രദ്ധത഻ഔൾ  
രഔഺരും തയ്യഺറഺുക്കച്ഢ 
മഺസ്റ്റർ  പ്ലഺൻ , ുലഺക്കൽ  
ീഡവലപ്ീമന്് പ്ലഺൻ , 
ജ഻ലലതല സ്ഥലരര പ്ലഺനഽഔൾ  
എന്ന഻വയഽീെ ഏുഔഺരനും   

 

ുഔരഺവ഻ഷ്ഔിത 
രദ്ധത഻യഺയ MARUTന് 
ഔ഼ഴ഻ൽ  നാതന സഺുേത഻ഔ 
വ഻ദൿഔൾ  രഔഺരും 
തയ്യഺറഺക്കഽന്ന മഺസ്റ്റർ  
പ്ലഺനഽഔളുീെ ഏുഔഺരനും, 

സുംസ്ഥഺനതല ുനഺഡൽ  
ഏജൻസ഻. 

 

AMRUT ദ്ധത഻ക്കഽഔ഼ഴ഻ൽ  
ുലഺക്കൽ  ഏര഻യ പ്ലഺൻ  
(PML), ീൌണ്  പ്ലഺന഻ുംഗ് 
സ്ഔ഼ും (SLT) ുരഺലഽള്ള 
നാതന ആശയങ്ങൾ  
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രഔഺരമഽള്ള പ്ലഺനഽഔൾ 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
സുംസ്ഥഺന തല ുനഺഡൽ 
ഏജൻസ഻  

 

ുഔരതല 
സ്ഔ഼മഽഔൾ/RURBAN മ഻ഷൻ 
എന്ന഻വയ്ക്ക്കഽ ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള 
സ്ഥല രരഺസാതണ 
പ്ലഺനഽഔൾ സർക്കഺർ  
ന഻ർുദശ , രഔഺരും 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
empanelled mentor institute ആയ഻ 
രവർത്ത഻ക്കഽഔ,  

 

ുമൽ  സ്ഔ഼മഽഔൾ  
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന് ജ഻ലലഺ 
ീൌണ്  പ്ലഺനർമഺർക്്ക മഺർഗ്ഗ  
ന഻ർുദശങ്ങൾ  നൽഔഽഔ. 

 

മറ്റു സ്ഥലരര 
ആസാതണ വ഻ഷയങ്ങൾ : 

 

SIG beT   - ഡഺറ്റഺ 
തയ്യഺറഺക്കലഽും അത഻ന്ീറ 
hosting ഉമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
രവർത്ത഻ഔൾ   

 

സ്ുരഷൿൽ  
ുരർസ്ീരക്െ഻്  പ്ലഺൻ   
ീമുെഺ  ുരഺള഻റ്റൻ  / ജ഻ലലഺ 
തലത്ത഻ൽ  തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന് 
നഖരഖമഺസാതണ ആക്റ്റ് 
രഔഺരമഽള്ള ചഽമതലഔൾ  
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ന഻വഹ഻ക്കഽഔ. 

 
 

VIII ഄഡ഼ഷണൽ ച഼ഫ് ടൗൺ പ്ലഺനർ-ചഽമതലകൾ 

1 ീകട്ട഻ടന഻ർമ്മഺണ 
ന഻യന്തണം. 

 

ീെക്ന഻ക്കൽ ഒഡ഻റ്റ഻ന്ീറ 
ചഽമതല ന഻ർവഹ഻ക്കഽഔ 

LSGD പ്ലഺന഻ുംഗ് വ഻ങ്ങ഻ന്ീറ 
വ഻ജ഻ലൻസ് ഒഫ഼സർ ആയ഻ 
രവർത്ത഻ക്കഽഔ 

പ്ലഺൻ  സ്ഔ഼മഽഔളുീെ ബജറ്റ് 
തയ്യഺറഺക്കലഽും ീചല്  
ന഻ര഼ക്ഷ഻ക്കലഽും  

ീരഺതഽ ആസാതണ 
ചഽമതലഔള഻ൽ  മഽകൿ 
നഖരഺസാതഔീന 
സഹഺയ഻ക്കഽഔ 

CSL ചഽമതലീന്ഫെഽത്തഽന്ന 
മറ്റു ുജഺല഻ഔൾ  
ന഻ർവഹ഻ക്കഽഔ 

ഏഔജഺലഔസുംവ഻ധഺനും 
വഴ഻യഽള്ള (വൿവസഺയങ്ങൾ/ 

സുംരുംഭങ്ങൾ/ ന഻ുക്ഷരങ്ങൾ) 

അുരക്ഷഔളുീെരര഻ുശഺധന
യഽും റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ്  നൽഔലഽും 

ീഔച്ഠ഻െന഻ർമ്മഺണുംസുംബന്ധ഻ച്ച 
രരഺത഻യ഻ുന്ഩലഽള്ള 
അുനവഷണവഽും നെരെ഻ 
ശഽരഺർശയഽും 

ആക്െഽഔൾ, ചച്ഠങ്ങൾ, ആർച്ഠ് 
ആന്് ീഹറ഻ുച്ഠജ് 
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ുമകലയ഻ീല 
ീഔച്ഠ഻െന഻ർമ്മഺണങ്ങൾക്കഽള്ളീറ
ഖഽുലഷൻസ്മഽതലഺയവരാര഼ഔ
ര഻ക്കഽന്നത഻നഽും ുഭദഖത഻ 
വരഽത്തഽന്നത഻നഽും 
മഽകൿനഺഖരഺസാതഔീന 
സഹഺയ഻ക്കഽഔ 

ീെക്ന഻ക്കൽഒഡ഻റ്റ഻ന്ീറ 
ചഽമതല ന഻ർവഹ഻ക്കഽഔ 

ീെക്ന഻ക്കൽഒഡ഻റ്റ഻ന്ീറ 
ചഽമതല ന഻ർവഹ഻ക്കഽഔ  LSGD 

പ്ലഺന഻ുംഗ് വ഻ങ്ങ഻ന്ീറ 
വ഻ജ഻ലൻസ് ഒഫ഼സർ ആയ഻ 
രവർത്ത഻ക്കഽഔ 

IX സ഼ന഻യർ ടൗൺ പ്ലഺനർമഺരഽീട ചഽമതലകൾ 

1 ുറഺഡഽകൾ/ീ ഺതഽ
സ്ഥലങ്ങൾ/ 

അസ്ത഻കൾസംരക്ഷ
ണം 

ആസ്ത഻ഔളുീെസ്ുരഷൿൽ 
ഡഺറ്റഺ ീബയ്ക്സ് 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻രുേശ 
സവയുംഭരണ സ്ഥഺരനങ്ങൾക്ക് 
സഺുേത഻ഔ ര഻രഽണ നൽഔഽഔ 

2 ്ഽരന്തന഻വഺരണം റ഻സ്ക്ക്ഇൻുഫഺമ്ഡഡ് 
മഺസ്റ്റർപ്ലഺൻ, ദഽരര 
സഺധൿതയഽള്ള സ്ഥലങ്ങളുീെ 
മഺന്ഫ഻ുംഗ്, 

മഽതലഺയവതയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽ
ള്ള മഺർഗ്ഖ ന഻ർുേശങ്ങൾ 
രാര഼ഔര഻ക്കഽഔ 
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3 ീകട്ട഻ടന഻ർമ്മഺണ 
ന഻യന്തണം. 

 

ഐബ഻ര഻എുംഎസ് 
ുസഺഫ്റ്റ് ീവയറ഻നഽള്ള 
സഺുേത഻ഔ സഹഺയും നൽഔൽ, 

CMO ുരഺർച്ഠൽ മഽുകന 
ലഭ഻ക്കന്ന രരഺത഻ഔൾ 
രര഻ഹര഻ക്കഽഔ 

 

മഺസ്റ്റർപ്ലഺൻ / DTP സ്ഔ഼ും 
രഔഺരമഽള്ള ഔണ്ഔറൻസ് 
നൽഔൽ 

ഐബ഻ര഻എുംഎുസ്സഺഫ്റ്റ് 
ീവയറ഻നഽള്ള സഺുേത഻ഔ 
സഹഺയും നൽഔൽ 

 ീ ഺതഽ അസാതണ 
ചഽമതലകൾ   

സുംസ്ഥഺന നഖരഖഺമഺസാതണ 
ഔമ്മ഻റ്റ഻യഽീെ ചഽമതലഔൾ  
ന഻ർവഹ഻ക്കഽന്നത഻ൽ  മഽകൿ 
നഖരഺസാതഔീന 
സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 

 

സ്ഥലരര ആസാതണ 
വ഻ഷയത്ത഻ൽ  റ഻സർ് 
&ീഡവലപ്ീമന്പ്, സഺുേത഻ഔ 
രര഻ശ഼ലനും എന്ന഼ 
രവിത്ത഻ഔൾ  
ഏുഔഺര഻ന്ഫ഻ച്ചു 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഺൻ  നെരെ഻ഔൾ  
സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ. 

 

ീഹറ഻ുറ്റജ് ീഔച്ഠ഻െങ്ങളുീെ 
രഠനും  ,അവയഽീെ ല഻സ്റ്റ഻ുംഗ് 
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രസ഻ദ്ധ഼ഔരണും മഽതലഺയവ 

 

4 നഗരഺസാതണം/ 

സ്ഥല രഺസാതണം 

മഺസ്റ്റർ പ്ലഺൻ മറ്റ് 
നഖരഺസാതണ രദ്ധത഻ഔൾ 
എന്ന഻വ തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന് 
ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സ഻ന് ആവശൿമഺയ 
സഺുേത഻ഔ ഉരുദശും 
നൽഔഽഔ, 

ുഔര/സുംസ്ഥഺന സ്ഔ഼മഽഔൾ  
രഔഺരും  പ്ലഺനഽഔൾ  
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന് 
ജ഻ലലഔൾക്കഺവശൿമഺയ തഽഔ 
അനഽവദ഻ക്കഽന്നത഻നഽ നെരെ഻ 
സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ 

സർക്കഺര഻ന്ീറ 
രസ഻ദ്ധ഼ഔരണ അനഽമത഻ക്കഽും 
അര഻മ അുംഖ഼ഔഺരത്ത഻നഽും 
സമർന്ഫ഻ക്കഽന്ന പ്ലഺനഽഔൾ 
ആക്െ഻ലഽും  ,ചച്ഠങ്ങള഻ലഽും 
വൿവസ്ഥീചയ്ക്ത഻ര഻ക്കഽന്ന 

രഔഺരും സമർന്ഫ഻ച്ച഻ച്ഠുീച്ഢന്നഽ 
ഉറന്ഫുവരഽത്ത഻ ആവശൿമഺയ 
റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ് തയ്യഺറഺക്ക഻ മഽകൿ 
നഖരഺസാതഔന് സമർന്ഫ഻ക്കൽ 

ആക്ട് രഔഺരും 
ആവശൿമഺയ നെരെ഻ഔമങ്ങൾ 
പ്ലഺനഽഔൾ   
രാർത്ത഻യഺക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫുവരഽത്തൽ 
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നഖരഺസാതണ 
രദ്ധത഻ഔളുമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
ുഔഺെത഻ ുഔസഽഔൾ 
ൂഔഔഺരൿും ീചയ്യുഔ 

 

MCSL, CSL ചഽമതലീന്ഫെഽത്തഽന്ന 
മറ്റു ുജഺല഻ഔൾ  
ന഻ർവഹ഻ക്കഽക്  

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ുലയഽുംസുംസ്ഥഺന
തലത്ത഻ുലയഽുംആസാതണരവ
ർത്തനങ്ങളുീെ രഽുരഺഖത഻ 
അവുലഺഔനും ീചയ്ക്ത 
ന഻രരരും വ഻ലയ഻രഽത്തൽ 
നെത്ത഻രവർത്തനങ്ങൾ 
ന഻ശ്ചയ഻ച്ച ര഼ത഻യ഻ൽ 
നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഺവശൿമഺയ 
ഇെീരെൽ നെത്തഽഔ 

ആസാതണവഽമഺയ഻ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
മഺർഗ്ഗുരക / മഺനഽവൽ 
എന്ന഻വതയ്യഺറഺക്കഽഔ. 

ജ഻ലലഔൾക്കഺവശൿമഺയതഽഔ 
അനഽവദ഻ക്കഽന്നത഻നഽ നെരെ഻ 
സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ 

സർക്കഺര഻ൻീറ്റരസ഻ദ്ധ഼ഔരണ 
അനഽമത഻ക്കഽും അര഻മ 
അുംഖ഼ഔഺരത്ത഻നഽും 
സമർന്ഫ഻ക്കഽന്ന 
പ്ലഺനഽഔൾആക്റ്റ഻ലഽും 
ചച്ഠങ്ങള഻ലഽുംവൿവസ്ഥീചയ്ക്ത഻
ര഻ക്കഽന്ന രഔഺരും 
സമർന്ഫ഻ച്ച഻ച്ഠുീച്ഢന്നഽഉറന്ഫുവ
രഽത്ത഻ആവശൿമഺയ 
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റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ്തയ്യഺറഺക്ക഻ മഽകൿ 
നഖരഺസാതഔന് സമർന്ഫ഻ക്കൽ 

ഔരട്റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ് രര഻ുശഺധ഻് 
ആവശൿമഺയ രര഻ഷ്ഔരണും 

ആക്ട്രഔഺരും ആവശൿമഺയ 
നെരെ഻ഔമങ്ങൾരാർത്ത഻യഺ
ക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫുവരഽത്തൽ,   

ീഹറ഻ുറ്റജ്ീഔച്ഠ഻െങ്ങളുീെ 
രഠനും, അവയഽീെ ല഻സറ്റ഻ുംഗ് 
രസ഻ദ്ധ഼ഔരണും മഽതലഺയവ 

 നഗരഺസാതണം/ 

സ്ഥല രഺസാതണം 

സ്ഥലരരഺസാതണവഽമഺയ഻ബ
ന്ധീന്ഫച്ഠ R & D ുജഺല഻ഔളുീെ 
(നഖരവത്ഔരണും, Land pooling, 

തച്ത഼ർത്തെങ്ങളുീെസുംരക്ഷണും/

വ഻ഔസനും,  രഺർക്ക഻ുംഗ് 
ുരഺള഻സ഻, Transferable development 

rights, Value Capture Financing 

എന്ന഻വയഽമഺയ഻ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
രഠനും.) 

ഏഔ഼ഔരണവഽുംുമഺണ഻റ്ററ഻
ങ്ങഽും,ആസാതണത്ത഻നഺവശൿ
മഺയ രര഻ശ഼ലനും 
ഉറന്ഫുവരഽത്തൽ 

മഺസ്റ്റർപ്ലഺൻ, മറ്റ് 
നഖരഺസാതണ രദ്ധത഻ഔൾ 
എന്ന഻വ തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന് 
ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സ഻ന്ആവശൿമഺയ 
ഉരുദശും നൽഔഽഔ. 

നഖരഺസാതണരദ്ധത഻ഔളുമഺ
യ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ ുഔഺെത഻ 
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ുഔസഽഔൾ ൂഔഔഺരൿും 
ീചയ്യുഔ. 

CMO ുരഺർച്ഠൽ മഽുകന 
ലഭ഻ക്കഽന്ന രരഺത഻ഔൾ 
രര഻ഹര഻ക്കഽഔ. 

X ടൗൺ പ്ലഺനർമഺരഽീട ചഽമതലകൾ 

1 ീകട്ട഻ടന഻ർമ്മഺണ 
ന഻യന്തണം. 

ുല ഓച്ഠ്  
അുംഖ഼ഔഺരത്ത഻നഽള്ള 
അുരക്ഷഔളുീെ രര഻ുശഺധന  

ീഔച്ഠ഻െന഻ർമ്മഺണുംസുംബന്ധ഻ച്ചു
ള്ള ുഔസഽഔൾ ൂഔഔഺരൿും 
ീചയ്യൽ 

 ീ ഺതഽ 
അസാതണ 
ചഽമതലകൾ   

സുംസ്ഥഺന 
നഖരഖഺമഺസാതണ, ഔമ്മ഻റ്റ഻, 
റ഻സർ് &ീഡവലപ്ീമന്പ്, 
സഺുേത഻ഔ രര഻ശ഼ലനും, 

ീഹറ഻ുറ്റജ് ീഔച്ഠ഻െങ്ങളുീെ 
രഠനും  ,അവയഽീെ ല഻സ്റ്റ഻ുംഗ് 

രസ഻ദ്ധ഼ഔരണും 
മഽതലഺയവയഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠസഺുേത഻ഔ 
രവിത്ത഻ഔളുീെ 
ുഔഺഡ഼ഔരണും 

 

നഗരഺസാതണം /

സ്ഥല രഺസാതണം 

 

 

നഗരഺസാതണം /

സ്ഥല രഺസാതണം 

ബന്ധീന്ഫച്ഠ ുസ്റ്ററ്റ് പ്ലഺൻ  
സ്ഔ഼മഽഔൾ , ുഔരഺവ഻ഷ്ഔിത 
രദ്ധത഻ഔൾ  എന്ന഻വയഽീെ 
രാര഼ഔരണവഽും, നെന്ഫഺക്കലഽും 
സുംബന്ധ഻ച്ച വ഻ഷയങ്ങള഻ൽ  
റ഻ുന്ഫഺർച്ഠുഔൾ  തയ്യഺരഺക്കലഽും, 
ഏുഔഺരനവഽും, ആവശൿമഺയ 
മറ്റു നെരെ഻ഔളുും.    
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സുംസ്ഥഺന തലത്ത഻ൽ 
ആവശൿമഺയ വ഻വരങ്ങൾ 
ുഔഺഡ഼ഔര഻ക്കഽന്നഽീച്ഢന്നഽും 
രര഻ഷ്ഔര഻ക്കഽന്നഽീച്ഢന്നഽും 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ .GISstatutory 

പ്ലഺനഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
മഺന്ഫുഔൾ  Map Information System 

മഽുകന ലഭൿമഺക്കഽഔ. 

 

 

നഖരഺസാതണും, സ്ഥലരര 
ആസാതണും സുംബധ഻ച്ച 
ചഽമതലഔൾ  ന഻റുവറ്റുന്നത഻ൽ   
സ഼ന഻യർ  ീൌണ്  പ്ലഺനർ , 
ച഼ഫ് ീൌണ്  പ്ലഺനർ  
എന്ന഻വർക്ക് സഹഺയും 
നൽഔഽഔ. 

 

 

CSL, MCSL, TSL 

ചഽമതലീന്ഫെഽത്തഽന്ന  മറ്റ് 
ുജഺല഻ഔൾ  ന഻ർവഹ഻ക്കഽഔ 

2 നഗരഺസാതണം/ 

സ്ഥല രഺസാതണം 

ജ഻ലലഔള഻ൽന഻ന്നഽുംതയ്യഺറഺക്ക഻ 
മഽകൿനഺഖരഺസാതഔൻീറ്റ 
അുംഖ഼ഔഺരത്ത഻നഺയ഻സമർന്ഫ഻
ക്കഽന്നപ്ലഺനഽഔളുും മഺന്ഫുഔളുും 
രര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔയഽുംആസാത
ണരുദശും സരർശ഻് 
ആവശൿമഽള്ള രക്ഷുംമഺറ്റും 
വരഽത്ത഻ 
മഽകൿനഺഖരഺസാതഔൻീറ്റ 
അുംഖ഼ഔഺരും ലഭൿമഺക്ക഻ 
ജ഻ലലഔള഻ുലക്ക്രസ഻ദ്ധ഼ഔരണ
ത്ത഻നഺയ഻ ത഻ര഻ീഔ നൽഔഽഔ 

രവർത്തനഔലച്ഢർ 
തയ്യഺറഺക്ക഻പ്ലഺന഻ുംഗ് 
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പ്ലഺന഻ുംഗ്െ഼മ഻ൻീറ്റയഽും തുേശ 
സവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനത്ത഻ൻീറ്റയഽുംരവർത്ത
നങ്ങളുീെ ഏുഔഺരനും 
നെത്ത഻ 
പ്ലഺനഽഔൾസമയബന്ധ഻തമഺയ഻
രാർത്ത഻യഺക്കഽഔ 

 നഗരഺസാതണം/ 

സ്ഥല രഺസാതണം 

ഒുരഺപ്ലഺനഽും 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന് 
ആവശൿമഺയ രത഼ക്ഷ഻ത 
ീചല്  വ഻ലയ഻രഽത്ത഻ 
ആവശൿമഺയ 
തഽഔലഭൿമഺക്കഽന്നത഻നഽുംലഭ഻ച്ച 
തഽഔഔഺരൿക്ഷമമഺയഽും 
ഔിതൿമഺയഽും 
വ഻ന഻ുയഺഖ഻ക്കഽന്നഽീച്ഢന്നഽും 
ഔണക്കഽഔഔൾ 
യഥഺവ഻ധ഻സാക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻നഽും 
നെരെ഻ സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ 

വ഻ശഔലനത്ത഻ൽന഻ന്നഽള്ള 
ന഻ഖമനങ്ങളുീെയഽും 
ഔീച്ഢത്തലഽഔളുീെയഽും 
അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽസുംസ്ഥഺനത്ത഻
ന്ീറവ഻ഔസനഔഺഴ്ചന്ഫഺൊര഼
ഔര഻ക്കഽഔഅെ഻സ്ഥഺനസൗഔരൿ
വ഻ഔസനുംഖതഺഖത 
വ഻വ഻ധുമകലഔളുീെയഽും മറ്റ് 
വ഻ഔസനുമകലഔളുീെയഽുംസമ
ഖവ഻ഔസനത്ത഻നഽും 
വ഻ഭവസമഺഹരണത്ത഻നഽും 
മറ്റുുംആവശൿമഺയ നയങ്ങളുും 
തരങ്ങളുും ഉൾീന്ഫീെയഽള്ള 
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ഔഺരൿങ്ങൾ രാര഼ഔര഻ക്കൽ 

,ഔരഡ്റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ് 
തയ്യഺറഺക്കൽമഽതലഺയവ 

സുംസ്ഥഺനതലത്ത഻ൽ 
സ്ുരഷൿൽ ഡഺറ്റഺീസൽ 
രാര഼ഔര഻്ആവശൿമഺയ 
വ഻വരങ്ങൾ 
ുഔഺഡ഼ഔര഻ക്കഽന്നഽീച്ഢന്നഽും 
രര഻ഷ്ഔര഻ക്കഽന്നഽീച്ഢന്നഽുംഉറ
ന്ഫഺക്കഽഔ GIS / Map Information 

System മഽുകന statutory പ്ലഺൻ, 

സ്ഔ഼മഽഔൾ എന്ന഻വയഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
വ഻വരങ്ങൾലഭൿമഺക്കഽഔ. 

രഺജൿത്ത഻നഔത്തഽുംരഽറത്തഽമഽ
ള്ളനാതന ആസാതണ 
ര഼ത഻ഔൾന഻രരരും 
വ഼ക്ഷ഻ച്ചുീഔഺച്ഢ് 
സുംസ്ഥഺനത്ത഻ന് 
അനഽുയഺജൿമഺയ 
ആസാതണര഼ത഻ഔൾരാരീന്ഫെഽ
ത്തഽന്നത഻നഽും ആവശൿമഺയ 
രര഻ശ഼ലനും 
നെത്തഽീമന്നത഻നഽുംനെരെ഻ 
സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ 

XI ീഡ ൿാട്ട഻ ടൗൺ പ്ലഺനർമഺരഽീടചഽമതലകൾ 

 

നഗരഺസാതണം
/സ്ഥല രഺസാതണം  

നഖരഺസാതണും, സ്ഥലരര 
ആസാതണും സുംബധ഻ച്ച 
ചഽമതലഔൾ  ന഻റുവറ്റുന്നത഻ൽ   
ീൌണ്  പ്ലഺനർ , സ഼ന഻യർ  
ീൌണ്  പ്ലഺനർ , ച഼ഫ് ീൌണ്  
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പ്ലഺനർ  എന്നവർക്്ക 
സഹഺയും നൽഔഽഔ.  

പ്ലഺനഽഔളുീെ ീവറ്റ഻ുംഗ്, 

പ്ലഺൻ  തയ്യഺറഺക്കൽ  
നെരെ഻ഔമങ്ങളുീെ 
രര഻ുശഺധന,  ബജറ്റ്. 
ഔണക്കഽഔൾ  തയ്യഺറഺക്കൽ , 
ുസ്റ്ററ്റ്/ുഔര രദ്ധത഻ഔളുീെ 
ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ്. 

 

ീസമ഻നഺറഽഔൾ, ഔമ്മ഻റ്റ഻ഔൾ 
മഽതലഺയവയഽീെ സുംഗഺെനും 

 

CSL, TSL   ചഽമതലീന്ഫെഽത്തഽന്ന  
മറ്റ് ുജഺല഻ഔൾ  
ന഻ർവഹ഻ക്കഽഔ 

 

 

 

1 നഗരഺസാതണം/ 

സ്ഥല രഺസാതണം 

 

വ഻ഭവങ്ങൾ ,നഖരവൽഔരണും, 

ജനസുംJyവ഻തരണും, ഖതഺഖത 
ശിുംകല , വ഻വ഻ധ 
ുമകലയഽീെ 
സ്ഥലരരമഺനങ്ങൾ മഽതലഺയ 
സുംസ്ഥഺനതല പ്ലഺന഻ൽ 
ൂഔഔഺരൿും 
ീചുയ്യച്ഢവ഻ഷയങ്ങളുീെ 
അവസ്ഥ 
മനസ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
വ഻ശഔലനും 

ീസമ഻നഺറഽഔൾ ഔമ്മറ്റ഻ഔൾ 
മഽതലഺയവയഽീെ സുംഗഺെനും 
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XII ഄസ഻സ്റ്റന്് ടൗൺ പ്ലഺനർമഺരഽീട 
ചഽമതലകൾ 

1 നഗരഺസാതണം/ 

സ്ഥല രഺസാതണം 

 

പ്ലഺൻതയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഺയഽള്ള 
അെ഻സ്ഥഺന മഺന്ഫ് 
തയ്യഺറഺക്കൽ,  ജ഻ലലഔള഻ൽ 
ന഻ന്നഽും മറ്റ്ുസഺതസ്സുഔള഻ൽ 

ന഻ന്നഽള്ള വ഻വരുശകരണും 

പ്ലഺൻ  റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ് , മഺന്ഫ് 
എന്ന഻വയഽീെ രര഻ുശഺധന, 
നെരെ഻ഔമങ്ങളുീെ രഺലനും 
സുംബന്ധ഻ച്ച രര഻ുശഺധന.  

CSL, TSL ചഽമതലീന്ഫെഽത്തഽന്ന  
മറ്റ് ുജഺല഻ഔൾ  ന഻ർവഹ഻ക്കഽഔ 

CSL, MCSL തലത്ത഻ൽ  നെത്തഽന്ന 
മ഼റ്റ഻ുംഖഽഔളുീെ minutIs 

തയ്യഺറഺക്കൽ   

ുശകര഻ക്കഽന്നമഺന്ഫുഔൾ 
വ഻വരങ്ങൾ ന഻ശ്ച഻ത 
രുഫഺർമയ഻ൽ ഡ഻ജ഻റ്റയ഻സ്  
ീചയ്ക്തഽ 
സഺക്ഷൿീന്ഫെഽത്ത഻സുംസ്ഥഺനതല 
ഡഺറ്റഺബഺേ഻ൽ സമർന്ഫ഻ക്കഽഔ 

XIII ച഼ഫ് എഞ്ച഻ന഼യറഽീട ചഽമതലകൾ   

 ഭരണം/ 

എസ്റ്റഺബ്ല഻ഷ്ീമന്് 
സർക്കഺർ  
അധ഻ഔഺരീന്ഫെഽത്തഽന്ന 
എസ്റ്റഺബ്ള഻ഷ്ീമന്്പ 
ചഽമതലഔൾ  

1 ുറഺഡഽകൾ/ീ ഺതഽ
സ്ഥലങ്ങൾ/ 

ീഔച്ഠ഻െ ന഻ർമ്മഺണ ചച്ഠങ്ങൾ , 
നഖരഺസാതണ രദ്ധത഻ഔൾ  
എന്ന഻വ രഔഺരും 
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അസ്ത഻കൾ 
സംരക്ഷണം( രമ്പ
രഺഗത കഽട഻ീവള്ള 
ുസഺതസ്സ കൾ, 

കഽളങ്ങൾ 
ജലസംഭരണ഻കൾ 
ജലമഺർഗ്ഗങ്ങൾ 
കനഺലഽകൾ 
ഈൾീപ്പീട ) 

ന഻ക്ഷ഻പ്തമഺയ മറ്റു 
രവർത്ത഻ഔൾ .  

ീരഺതഽമരഺമത്തഽരവർത്തന
ങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ നാതന 
സഺുേത഻ഔ രര഻ച്ഝഺനും 
നൽഔഽന്നത഻നഽള്ളസുംവ഻ധഺനും 
രഽക്കഽഔ 

രവിത്ത഻ഔൾക്ക്സഺുേത഻ഔ 
അനഽമത഻ നൽഔഽഔ.(സർക്കഺർ 
ന഻ർുദശങ്ങൾ അനഽസര഻ച്ച് ) 

2 ഖരമഺല഻നൿ 
്വമഺല഻നൿ 
 ര഻ ഺലനം 

സഺുേത഻ഔഅനഽമത഻ 
നൽഔഽന്നത഻നഽള്ള മഺർഖ 
ന഻ർുദശങ്ങൾ നൽഔഽഔ 

3 ശവപ്പറമ്പഽകള ംശ്മ
ശഺനങ്ങള ം 

ഏജൻസ഻ഔീളഎുംരഺനൽ 
ീചയ്യുഔ 

4 ീ ഺതഽമരഺമത്ത്,ഫഽ
ട് ഺത്തഽകള ംമറ്റ് 
ുറഺഡ് ുകഺസ്സ഻ങ് 
സൗകരൿങ്ങള ം 

 

ീരഺതഽമരഺമത്ത്രവിത്ത഻ഔളു
മഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ ുസവനങ്ങൾ 
സമയ ബന്ധ഻തമഺയ഻ 
ജനങ്ങള഻ുലക്ക്എത്തഽന്നത്ത഻നഽ
ള്ള നയങ്ങൾ 
രാര഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻ന് 
സർക്കഺര഻ീന സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 

ുമജർ/രധഺന രദ്ധത഻ഔളുീെ 
നെത്ത഻ന്ഫുമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ്. 

ീരഺതഽമരഺമത്തഽരദ്ധത഻ഔളുീെ 
ന഻രരരമഺയ അവുലഺഔനും 
ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ്. 

രര഻ുശഺധനഺസുംവ഻ധഺനും 

സഺുേത഻ഔ രവിത്ത഻ഔൾ  
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്ന അഔഡ഻റ്റഡ് 
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ഏജൻസ഻ഔളുീെ/ ുസവന 
ദഺതഺക്കളുീെ അുംഖ഼ഔഺരും 
സുംബന്ധ഻ച്ച് സർക്കഺര഻ുലക്ക് 
ശ഻രഺർശ നൽഔൽ . 
ജ഻ലലഺതലഉുദൿഺഖസ്ഥർക്ക് 
ചഽമതലഔൾ 
ന഻ർവഹ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
ഏുഔഺരനരവർത്തനങ്ങളുും
മഺർഖന഻ർുദശങ്ങളുും നൽഔഽഔ 

5 Tender നട ട഻കൾ  ( E 

tender, manual tender, 

Quatation process) 

 

ഇീെച്ഢർ/ ീെച്ഢർ / ുലലും / ഇ-

ുലലും നെരെ഻ഔളുമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങ
ൾക്കഽും വഔഽന്ഫ഻നഽും 
മഺതമഺയ഻ രുതൿഔ 
മഺനഽവൽരാര഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻
നഺവശൿമഺയ സഹഺയങ്ങൾ 
സർക്കഺര഻ന് നൽഔഽഔ. 

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽും 
വ഻വ഻ധ ഒഫ഼സ഻ലഽും ഇ-

ീെച്ഢറഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
നഺള഻തഽ 
വീരയഽള്ളരവർത്തനങ്ങൾ 
അവുലഺഔനും ീചയ്ക്ത് ഇത് 
സുംബന്ധ഻ച്ച ുരഺരഺയ്ക്മഔളുും 
രശ്നങ്ങളുുംഉീച്ഢേ഻ൽ അവ 
രച്ഠ഻ഔീന്ഫെഽത്ത഻ 
രര഻ഹര഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻നഺവശൿ
മഺയ തഽെർ 
നെരെ഻ഔൾസവ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽഔ 
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XIV സാ ണ്ട഻ങ് എഞ്ച഻ന഼യർമഺരഽീട 
ചഽമതലകൾ 

1 ീകട്ട഻ടന഻ർമ്മഺണ 
ന഻യന്തണം. 

ീഔച്ഠ഻െ ന഻ർമ്മഺണവഽും 
സഺുേത഻ഔ 
വ഻ഷയങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
വ഻ജ഻ലൻസ് ഔഺരൿങ്ങളുീെ 
രര഻ുശഺധന 

2 ുറഺഡഽകൾ/ 

ീ ഺതഽസ്ഥലങ്ങൾ/ 

അസ്ത഻കൾ 

സംരക്ഷണം 

രവിത്ത഻ഔൾക്ക്സഺുേത഻ഔ 
അനഽമത഻ നൽഔഽഔ.(സർക്കഺർ 
ന഻ർുദശങ്ങൾ അനഽസര഻ച്ച് ) 

3 ഖരമഺല഻നൿ 
്വമഺല഻നൿ 
 ര഻ ഺലനം 

നാതനസഺുേത഻ഔ വ഻ദൿഔൾ 
രര഻ചയീന്ഫെഽത്തഽഔയഽും 
രര഻ശ഼ലനും നൽഔഽഔയഽും 
ീചയ്യുഔ 

സഺുേത഻ഔസഹഺയങ്ങൾ 
നൽഔഽഔ. 

4 ീ ഺതഽമഺർേറ്റ കൾ
,ഄറവഽശഺല, 

ആധഽന഻ഔഅറവഽശഺല/ 

മഺർക്കറ്റ് 
ന഻ർമഺണത്ത഻നഽുവച്ഢ 
സഺുേത഻ഔ അനഽമത഻ 
ലഭൿമഺഔഽന്നഽീച്ഢന്ന്ഉറന്ഫഺക്കഽ
ഔ 

5 ശവപ്പറമ്പഽകള ം 

ശ്മശഺനങ്ങള ം 

നാതന സഺുേത഻ഔവ഻ദൿഔൾ 
രര഻ചയീന്ഫെഽത്തഽഔ. 

XV സംസ്ഥഺന ീ ഺതഽജനഺുരഺഗൿ  ര഻സ്ഥ഻ത഻ 
ഈു്ൿഺഗസ്ഥന്ീറ ചഽമതലകൾ (SPHEO) 

1 സഺമഽഹൿവനവൽ ൂജവൂവവ഻ധൿസുംരക്ഷണ 
രര഻രഺലന രദ്ധത഻ുരക 
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േരണം, ൂജവ 
ൂവവ഻ധൿ 
മഺുനജ്മന്് 

സഺമഽഹൿവനവൽ
േരണം, ൂജവ 
ൂവവ഻ധൿ 
മഺുനജ്മന്് 

തയ്യഺറഺക്കഽന്ന 
രവർത്തനത്ത഻ന് ുനതിതവും 
നൽഔഽഔ. 

ൂജവൂവവ഻ധൿൂരതിഔ 
ുഔരങ്ങീള ഔീച്ഢത്ത഻ 
രകൿഺര഻ക്കഽന്ന 
നെരെ഻ഔൾക്ക് 
ുനതിതവുംനൽഔഽഔ.സർക്കഺര഻
ുനഺട് ശ഻രഺർശ ീചയ്യുഔ 

2 തണ്ണ഼ർത്തടസംരക്ഷ
ണ ന഻യമം , ഡഺറ്റ 
ബഺങ്ക്, CRZ 

ുനഺട്ട഻ഫ഻ുേഷൻ  , 
EIA 

ുനഺട്ട഻ഫ഻ുേഷൻ  

സുംസ്ഥഺനതലത്ത഻ൽ 
രര഻ശ഼ലന രര഻രഺെ഻ഔൾ 
സുംഗെ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

DLMC ശ഻രഺർശഔള഻ൽ, 

യഥഺസമയും സർക്കഺർ 
തലത്ത഻ൽ ത഼രഽമഺനും 
എെഽക്കഽന്നത഻നഺവശൿമഺയ 
ഇെീരെലഽഔൾനെത്തഽഔ. 

രരഺത഻രര഻ഹഺരസുംവ഻ധഺനും 
ഔഺരൿക്ഷമമഺയ഻ 
നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻ന് ുവച്ഢ 
മഺർഖന഻ർുേശങ്ങൾ നൽഔഽഔ. 

3 മഺല഻നൿ 
സംസ്കരണം 

കര/ ദവമഺല഻നൿ 
സുംസ്ഔരണവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ എലലഺ 
രവർത്തനങ്ങളുീെയഽും 
സുംസ്ഥഺന തല ഏുഔഺരനും 

4 ീ ഺതഽജനഺുരഺഗൿ
വഽംശഽച഻തവ 
 ര഻ ഺലനവഽം 

ീരഺതഽജനഺുരഺഖൿവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ സുംസ്ഥഺന തല 
രവർത്തനങ്ങളുീെ 
ഏുഔഺരനും 
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XVI ച഼ഫ് രജ഻സ്ടഺറഽീട ചഽമതലകൾ 

1 ജനനമരണ വ഻വഺഹ 
രജ഻സ്ുടഷൻ 

 

സുംസ്ഥഺനരജ഻സ്െഺറഽീെ 
ചഽമതല ന഻ർവഹ഻ക്കഽഔ. 

രജ഻സ്ുെഷൻചച്ഠങ്ങൾ 
ഔഺലഺനഽസിതമഺയ഻ 
രര഻ഷ്ക്കര഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
ശഽരഺർശ നൽഔഽഔ 

എഫ്.എ.ഔൿഽതയ്യഺറഺക്കഽഔ. 

XVII ഄഡ്മ഻ന഻സ്ുടറ്റ഼വ് ഄസ്സ഻സ്റ്റന്്മഺരഽീട 
ചഽമതലകൾ 

1 ജ഼വനക്കഺരഽീെ 
എസ്റ്റഺബ്ല഻ഷ്ീമന്് 

ജ഼വനക്കഺരഽീെ 
എസ്റ്റഺബ്ല഻ഷ്ീമന്് 
ചഽമതലഔൾ 
ന഻ർവഹ഻ക്കഽന്നത഻ന് ുമൽ 
ഉുദൿഺഖസ്ഥീര 
സഹഺയ഻ക്കഽഔ 
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സുംസ്ഥഺനഒഫ഼സ഻ീല എലലഺ 
ഖസറ്റഡ്/ ുനഺണ്  ഖസറ്റഡ് 
ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീെയഽും 
ശപളവഽും 
മറ്റുആനഽഔാലൿങ്ങളുും 
അനഽവധ഻ക്കൽ  , മറ്റു 
സർവ഼സ് ആനഽഔാലൿങ്ങൾ   , 
ത഻ര഻ച്ചെവഽഔൾ , ഇൻഔും 
െഺക്സ്, 

ുരകഔൾുരജ഻സ്െരഽഔൾ  
തയ്യഺറഺക്ക഻ സാക്ഷ഻ക്കൽ  ,   

ബുയഺീമെ഻ക് ഔഺർഡ്, 

സ്രഺർക്എന്ന഻വയഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ ചഽമതലഔൾ , 
Medical Re imbursement, 

Medisep. 
 

സുംസ്ഥഺനഒഫ഼സ഻ീല എലലഺ 
രണമ഻െരഺെഽഔളുും - തഽഔ 
ര഻ൻവല഻ ക്കലഽും 
വ഻തരണവഽും , 

ഇുപസ്റ്റ്അക്കൗച്ഢ്  , treasury 

reconciliation. 
സർവ഼സ഻ൽന഻ന്നഽും 
വ഻രമ഻ക്കഽന്ന gazetted 

ജ഼വനക്കഺരഽീെ ീരൻഷൻ  
ആനഽഔാലൿങ്ങൾ  , 

സുംസ്ഥഺനഒഫ഼സ഻ൽ  ന഻ന്നഽും 
വ഻രമ഻ക്കഽന്ന ജ഼വനക്കഺരഽീെ 
ീരൻഷൻ  
ആനഽഔാലൿങ്ങൾീരൻഷ³ 

tIm¬{Snബൿഽഷൻ , 
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ുഔഺച്ഢ഻ബൿഽച്ഠറ഻ ീരൻഷൻ  
(NPS) 

XVII

I 
ഫ഻നഺൻസ്  ഓഫ഼സറഽീട ചഽമതലകൾ   

1 ധനഔഺരൿമഺുനജ്മന്്, 

ന഻ഔഽത഻ - ഫ഼സ് 
രര഻ഷ്ഔരണും, ന഻ഔഽത഻ 
- ഫ഼സ് ര഻ര഻് , 

സുംസ്ഥഺനഒഫ഼സ഻ീല 
ധനഔഺരൿ 
മഺുനജ്ീമന്റഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ എലലഺ 
സുംഖത഻ഔളുും. 

XIX ലഺ ഓഫ഼സറഽീട ചഽമതലകൾ 

1 ന഻യമന഻ർമഺണും,ന഻യ
ുമഺരുദശും/ുഔസഽഔളു
ീെ നെത്ത഻ന്ഫ് 

വ഻വ഻ധ 
ന഻യമന഻ർമഺണവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് ഔരട് 
ന഻യമങ്ങളുും ചച്ഠങ്ങളുും 
തയ്യഺറഺക്ക഻ സർക്കഺര഻ുലക്ക് 
സമർന്ഫ഻ക്കഽഔ, 

ഉുദൿഺഖസ്ഥർക്ക് വ഻വ഻ധ 
വ഻ഷയങ്ങള഻ൽ 
ന഻യുമഺരുദശും നൽഔഽഔ, 

തുേശ സവയുംഭരണ 
വഔഽന്ഫ഻ീല സുംസ്ഥഺന 
ഒഫ഼സ഻ീല  ഉുദൿഺഖസ്ഥർ 
ഔക്ഷ഻ഔളഺഔഽന്ന ുഔസഽഔള഻ൽ 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻  
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വസ്തഽതഺവ഻വര രച്ഠ഻ഔ 
തയ്യഺറഺക്ക഻ നൽഔഽഔ,തുേശ 
സവയുംഭരണ വഔഽന്ഫ഻ീല 
സുംസ്ഥഺന ഒഫ഼സ഻ീല  
ഉുദൿഺഖസ്ഥർ ഔക്ഷ഻ഔളഺഔഽന്ന 
ുഔസഽഔളുീെ നെത്ത഻ന്ഫുമഺയ഻ 
വരഽന്ന എലലഺ വ഻ഷയങ്ങളുും 

XX ീ ഺവ഻ഡൻ് ഫണ്ട് ഓഫ഼സർമഺരഽീട 
ചഽമതലകൾ 

1 KPEPF KPEPF അക്കൗച്ഢ്  
ഉള്ളജ഼വനക്കഺരഽീെ ര഻ 
എഫ് സുംബന്ധമഺയ 
ചഽമതലഔൾ  

2 KMEPF KMEPF അക്കൗച്ഢ്  
ഉള്ളജ഼വനക്കഺരഽീെ ര഻ 
എഫ് സുംബന്ധമഺയ 
ചഽമതലഔൾ  

XXI ീ ൻഷൻ ഓഫ഼സറഽീട ചഽമതലകൾ 

1 ീരൻഷൻ മഽന഻സ഻ന്ഫൽ ീരഺതഽ 
സർവ഼സ഻ൽ ഉൾീന്ഫച്ഠ഻രഽന്ന 
ജ഼വനക്കഺർക്ക് ബഺധഔമഺയത് 

ീരൻഷൻ വ഻ഭഺഖും 

വ഻രമ഻ക്കഽന്ന ജ഼വനക്കഺർക്ക് 
ീരൻഷനഽും, ീരൻഷൻ 
ആനഽഔാലൿങ്ങളുും ഔഽെഽുംബ 
ീരൻഷനഽുംഅനഽവദ഻ച്ചു 
നൽഔഽന്നത഻നഺണ് ീസൻെൽ 
ീരൻഷൻ സ്ഔ഼ും 
ആരുംഭ഻ച്ച഻ച്ഠുള്ളത്.ീരന്ീഷൻ 
സ്ക്ക഼ും ആരുംഭ഻ക്കഽന്നത് 1991-



84 
 

ലഺണ്നഖരസഭ 
ജ഼വനക്കഺരഽീെ 
ശപളത്ത഻ന്ീറ  15 ശതമഺനും 
ീരന്ഷആൻ ുഔഺച്ഢ഻ 
ബൿാഷനഺയ഻ നഖരസഭ 
ഫച്ഢ഻ൽ ന഻ന്നഽും വസാലഺക്ക഻ 
ആയത് 
നഖരസഭീസഔച്ഠറ഻മഺർ 
ീരന്ഷ്ന്ഫഭച്ഢ഻ൽ 
െഽക്കഽഔയഽും 
ീചയ്യുന്നഽ.നഖരസഭ 
ജ഼വനക്കഺർ റ഻ച്ഠയർ 
ീചയഽുപഺൾ 
െ഻ജ഼വനക്കഺരൻുഔരള 
സുംസ്ഥഺന ഒഡ഻റ്റവഔഽന്ഫ഻ന്ീറ 
ീവര഻ഫ഻ുക്കഷൻ 
റ഻ുന്ഫഺര്ച്ഠ഻ു ന്ീറ 
അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ഡ഻ സ഻ 
ആർജ഻, ഔമ്മൿാുച്ഠഷൻ, 

ീരന്ഷ്ൻ തഽെങ്ങ഻യ 
ആനഽഔാലൿങ്ങൾ അനഽവദ഻ച്ച് 
ഉത്തരവഽ 
നല്ഔഽു ഔയഽുംബന്ധീന്ഫച്ഠ 
ജ഼വനക്കഺരഽീെ റ഻ച്ഠയര്ീമ 
ന്് ആനഽഔാലൿങ്ങൾ 
അനഽവദ഻ക്കഺൻ 
ഒപ്റ്റ്ീചയ്യുന്ന 
നഖരസഭയ഻ുലക്ക് െ഻ 
ീരന്ീഷൻ 
തഽഔഅുലഺച്ഠീമന്് ആയ഻ 
അനഽവദ഻ച്ചു 
നല്ഔഽയഔയഺണ് ീരന്ഷൻ 
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വ഻ഭഺഖത്ത഻ന്ീറ ചഽമതല 

XXII സ഻സ്റ്റംമഺുനജരഽീടചഽമതലകൾ 

1 സദ് ഭരണും- ുസഺഫ്റ്റ് ീവയർസുംബന്ധമഺ
യ഻ വരഽുത്തച്ഢ 
ീമച്ചീന്ഫെഽത്തലഽഔളുും 
മഺറ്റങ്ങളുും സുംബന്ധ഻ച്ച 
ജ഻ലലഔള഻ൽന഻ന്നഽും ലഭ഻ക്കഽന്ന 
ന഻ർുദശങ്ങൾ  സുംസ്ഥഺന 
തലത്ത഻ൽ  ുഔഺഡ഼ഔര഻ച്ചു 
ഐ ീഔ എും നഽും / മറ്റു 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ ുസഺഫ്റ്റ്  
ന഻ർമ്മഺണ ഏജൻസ഻ 
ഔൾക്കഽും ൂഔമഺറഽഔയഽും 
അത഻ന്ീറ follow up 

രവർത്തനങ്ങൾ  നെത്തഽഔ. 

XXII

I 
ുസ്റ്ററ്റ് കമ്മൿാണ഻ുേഷൻ ഓഫ഼സറഽീട 
ചഽമതലകൾ 

1 രബ്ല഻സ഻റ്റ഻ ,തുേശഔും 
ൂഖഡ്, രച്ഞഺയത്ത് 
രഺജ് മഺസ഻ഔ 

സർക്കഺർന഻ർുേശങ്ങൾക്ക് 
വ഻ുധയമഺയ഻ ന഻ലവ഻ൽ 
രസ഻ദ്ധ഼ഔര഻ച്ച് വരഽന്ന 
രച്ഞഺയത്ത് രഺജ്മഺസ഻ഔ,  
ഖഺമഭാമ഻ എന്ന഼ 
രസ഻ദ്ധ഼ഔരണങ്ങൾ 
നഖരസഭഔള഻ീല വ഻വരങ്ങൾ 
ഔാെ഻ഉൾീന്ഫെഽത്ത഻ റ്റ 
രസ഻ദ്ധ഼ഔരണമഺയ഻ 
രസ഻ദ്ധ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

തുേശസ്ഥഺരനതലത്ത഻ൽ 
നെക്കഽന്ന വ഻വ഻ധ 
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രവർത്തനങ്ങൾ 
ീരഺതഽജനങ്ങള഻ുലയ്ക്ക്കഽുംജ഼വ
നക്കഺര഻ുലയ്ക്ക്കഽും 
എത്ത഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻ന് ീവബ് 
ൂസറ്റ് തയ്യഺറഺക്കഽഔ. 

നവമഺധൿമങ്ങളുീെസഺധൿത 
ഈ വ഻ഷയത്ത഻ൽ 
രാർണമഺയഽും 
ഉരുയഺഖീന്ഫെഽത്തഽഔ. 
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ജ഻ലലഺഓഫ഼സpIfnseഈ
ു്ൿഺഗസ്ഥ 

സംവ഻ധഺനവഽം 
ഈു്ൿഺഗസ്ഥർ 

ന഻ർവഹ഻ുേണ്ട 
ചഽമതലകള ം 
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ജ഻ലലഺഓഫ഼സ഻ീല ഈു്ൿഺഗസ്ഥ 
സംവ഻ധഺനവഽം ഈു്ൿഺഗസ്ഥർ 

ന഻ർവഹ഻ുേണ്ട ചഽമതലകള ം 

 

1 ുജഺയ഻ന്് ഡയറക്െറഽീെ ചഽമതലഔൾ 

1.  ീ ഺതഽവഺയ 
ചഽമതലകൾ 

 

വഔഽന്ഫ഻ന്ീറ ജ഻ലലഺതല 
രത഻ന഻ധ഻  

 

ുഔഺഒർഡ഻ുനഷൻ 
രവർത്തനങ്ങൾ. 

 

ജ഻ലലയ഻ീല തുേശ 
സവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങളുീെ
യഽും  ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സ഻ീല 
മറ്റ് ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീെയഽും 
രവർത്തനങ്ങൾ 
ുമഺണ഻റ്റർീചയ്യുഔ. 

 

മഺർഗ്ഗുരകയ഻ൽ മറ്റ് 
ഉുദൿഺഖസ്ഥർക്കഺയ഻ ന഼ക്ക഻ 
വച്ച഻ച്ഠ഻ലലഺത്ത 
ചഽമതലഔൾന഻ർവഹ഻ക്കഽഔ. 

 

സർക്കഺര഻ന്ീറ നയരരമഺയ 
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ത഼രഽമഺനും  ആവശൿമഽള്ള 
വ഻ഷയങ്ങള഻ൽഫയലഽഔൾ 
ര഻ൻസ഻ന്ഫൽ ഡയറക്െർ 
മഽുകന സർക്കഺര഻ുലക്ക്  
സമർന്ഫ഻ക്കഽഔ 

 

മറ്റ് ജ഻ലലഺതല 
ഉുദൿഺഖസ്ഥർക്കഺയ഻ 
ഏൽര഻ച്ച് 
നൽഔ഻യ഻ച്ഠുള്ള 
ചഽമതലഔൾ 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
ന഻ർവഹ഻ക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന്  
ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ. 

ജ഻ലലഺതല രരഺത഻രര഻ഹഺര 
സുംവ഻ധഺനും. 

2. 1 ു റഺഡഽകൾ/ീ ഺതഽ
സ്ഥലങ്ങൾ/ 

അസ്ത഻കൾ 
സംരക്ഷണം 

 രമ്പരഺഗത 
കഽട഻ീവള്ളുസഺത
സ്സ കൾ, കഽളങ്ങൾ 
ജലസംഭരണ഻കൾ 
ജലമഺർഗ്ഗങ്ങൾ 
കനഺലഽകൾ 
ഈൾീപ്പീട ) 

ന്ന഻ുലീറ 
തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങളുീെ 
രര഻ധ഻യ഻ൽ 
വരഽന്നരവർത്തനങ്ങൾക്ക് 
ഏുഔഺരനത്ത഻നഽള്ള 
ര഻രഽണ നൽഔഽഔ 

ജ഻ലലഺതല രരഺത഻ രര഻ഹഺര 
സുംവ഻ധഺനും ഏർീന്ഫെഽത്തൽ  

വ഻വ഻ധ വഔഽന്ഫുഔളുീെ 
അനഽമത഻ഔളുമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
ഔഺലതഺമസുംരര഻ഹര഻ക്കഽന്ന
ത഻ന് ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ 
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സുംവ഻ധഺനും രഽക്കഽഔ 

ജലസ്ുതഺതസ്സുഔളുീെ 
മല഼ന഼ഔരണും തെയഺനഽള്ള 
ജ഻ലലഺതല 
ആക്ഷൻപ്ലഺനഽുംഔർമ്മ 
രര഻രഺെ഻ഔളുും 
രാര഼ഔര഻ക്കഽഔ 

3. 1 ീ ഺതഽമഺർേറ്റ കൾ,

ഄറവഽശഺല, 

രരഺത഻രര഻ഹഺര 
സുംവ഻ധഺനും ഏർീന്ഫെഽത്തഽഔ 

4. 2 IFTE & OS License, മറ്റ  
ൂലസൻസഽകൾ, 

ഇസ് ഓഫ് ഡായ഻ങ് 
ബ഻സ഻നസ് 

ൂലസൻസ് നൽഔഽന്നത് 
സുംബന്ധ഻ച്ചുളള 
രരഺത഻രര഻ഹഺര 
സുംവ഻ധഺനുംഏർീന്ഫെഽത്തൽ  

5. 3 ീതരഽവഽവ഻ളേഽകള 
ീട  ര഻ ഺലനം 

ീതരഽവഽവ഻ളക്ക് 
രര഻രഺലനവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് രരഺത഻രര഻ഹഺര 
സുംവ഻ധഺനുംഏർീന്ഫെഽത്തൽ  

6. 4 ശവപ്പറമ്പഽകള ം 
ശ്മശഺനങ്ങള ം 

രരഺത഻രര഻ഹഺര 
സുംവ഻ധഺനും ഏർീന്ഫെഽത്തൽ  

7. 5 ു മളകള ീടയഽം 
ഈത്സ്വങ്ങള ീടയഽം 
നടത്ത഻പ്പ് 

രരഺത഻രര഻ഹഺര 
സുംവ഻ധഺനും ഏർീന്ഫെഽത്തൽ  

8. 6 Animal Birth Control 

Program (Dog), 

വളർത്തഽനഺയ്ക്േഽേ
ൾൂേലസൻസ്, Live 

Stock 

രരഺത഻രര഻ഹഺര 
സുംവ഻ധഺനുംഏർീന്ഫെഽത്തൽ  



91 
 

9. 7 വ഻കസന 
 വർത്തനങ്ങള഻ലഽം, 

തുേശ ഭരണത്ത഻ലഽം 
ജന ങ്കഺള഻ത്തംഈറ
പ്പഺേലഽം, 

വര്ധ഻പ്പ഻േലഽം 

രരഺത഻രര഻ഹഺര 
സുംവ഻ധഺനുംഏർീന്ഫെഽത്തൽ  

10. 8  ഺു്ശ഻ക 
വ഻ഭവസമഺഹരണം 

ജ഻ലലയ഻ീലയഽും രഽറീമ 
ന഻ന്നഽമഽള്ള സഺുേത഻ഔ/ 

ഖുവക്ഷണ/ 

രര഻ശ഼ലനസ്ഥഺരനങ്ങളുീെ 
സഹഺയും തുേശ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾക്ക് 
യഥഺസമയും ലഭൿമഺക്കഽഔ. 

BLBC/DLBC 

എന്ന഻വയഽമഺയഽള്ള 
ഏുഔഺരനും 

11. 8 കിഷ഻/ കഺർഷ഻ക 
ുമഖല ,മണ്ണ 
സംരക്ഷണം 

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ ഔഺർഷ഻ഔ 
വ഻ഔസനും ലക്ഷൿമഺക്ക഻ 
രവർത്ത഻ക്കഽന്നവഔഽന്ഫുഔ
ളുും ഏജൻസ഻ഔളുും 
തമ്മ഻ലഽള്ള ഏുഔഺരനും. 

12. 1
0 
മിഗസംരക്ഷണവഽം 
ക്ഷ഼ുരഺല് ഺ്നവഽം, 

ജ഻ലലഺതല 
 ര഼ക്ഷണശഺലകൾ ,. 

ക്ഷ഼രവ഻കസന 
യാണ഻റ്റ കൾ , 
ക്ഷ഼ുരഺല് ഺ്ന 
സഹകരണ 
സംഘങ്ങൾ 

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ, 

മിഖസുംരക്ഷണവഽും 
ക്ഷ഼ുരഺല്രഺദനവഽും 
ുമകലയഽീെവ഻ഔസനുംലക്ഷൿ
മഺക്ക഻ രവർത്ത഻ക്കഽന്ന 
വഔഽന്ഫുഔളുും 
ഏജൻസ഻ഔളുും തമ്മ഻ലഽള്ള 
ഏുഔഺരനും. 
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ബ഼ഡ഻ംഗ് ഫഺമഽകൾ , 
ഗുവഷണുകന്ദങ്ങൾ 
, ുരഺഗ ത഻ുരഺധ 
 ര഻ ഺട഻കൾ 

13. 1
1 
മത്സ്ൿബന്ധനം, മത്സ്ൿ 
വ഻ ണന 
സംവ഻ധഺനങ്ങൾ , 
മത്സ്ൿകിഷ഻ 
വ഻കസന 
ഏജൻസ഻കൾ , 

മത്സ്ൿീത്തഺഴ഻ലഺള഻ക
ള ീട വ഻കസനം 

മത്സൿബന്ധനും,മത്സൿ 
വ഻രണന ുമകലയ഻ൽ 
ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ 
രവർത്ത഻ക്കഽന്നവഔഽന്ഫുഔ
ളുും ഏജൻസ഻ഔളുും 
തമ്മ഻ലഽള്ള ഏുഔഺരനും. 

14. 1
2 
ീചറഽക഻ട 
വൿവസഺയങ്ങൾ, 

മ഻ന഻ആൻഡസ്ട഻യൽ 
എുസ്റ്ററ്റ് , 
വൿവസഺയ ര഻ശ഼ല
ന സ്ഥഺ നങ്ങൾ 

 

തുേശ 
സ്ഥഺരനങ്ങീളഖുവക്ഷണ
സ്ഥഺരനങ്ങളുമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫെഽത്തഽഔ. 

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങളുമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ രരഺത഻ 
രര഻ഹഺര 
സുംവ഻ധഺനുംഏർീന്ഫെഽത്തഽഔ 

15. 1
3 
ീ ഺതഽമരഺമത്ത്,ഫഽട്
 ഺത്തഽകള ം മറ്റ് 
ുറഺഡ് ുകഺസ്സ഻ങ് 
സൗകരൿങ്ങള ം 

രരഺത഻ രര഻ഹഺര 
സുംവ഻ധഺനും ഏർീന്ഫെഽത്തൽ  

16. 1
4 
സഺമാഹൿുക്ഷമം-

സഺമാഹൿ ുക്ഷമ 
രരഺത഻രര഻ഹഺര / അന്ഫ഼ൽ 
സുംവ഻ധഺനും ഏർീന്ഫെഽത്തൽ  
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ീ ൻഷനഽകൾ, 

സഺമാഹൿ ുക്ഷമ 
 ദ്ധത഻കൾ, DBT 

സഺമാഹൿസഽരക്ഷയഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് ജ഻ലലഺ 
തലത്ത഻ൽരവർത്ത഻യ്ക്ക്കഽന്ന 
വ഻വ഻ധ ഏജൻസ഻ഔളുും 
വഔഽന്ഫുഔളുും തമ്മ഻ലഽള്ള 
ഏുഔഺരനും. 

17. 1
5 
മഹഺത്മഺ ഗഺന്ധ഻ 
ു്ശ഼യ ഗഺമ഼ണ 
ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് 
 ്ധത഻/ഄയ്യങ്കഺള഻ 
നഗരീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് 
 ദ്ധത഻ 

എും.ജ഻.എൻ.ആർ. ഇ 
ജ഻.എസ്. ,AUEGS ീരഺതഽ 
ുമൽുനഺച്ഠും 

18. 1
6 
ുകന്ദസംസ്ഥഺന 
അവ഻ഷ്കിത 
 ²ത഻കൾ - 

ുഔര സുംസ്ഥഺന 
രദ്ധത഻ഔളുീെയഽും രുതൿഔ 
രഺുക്കജഽഔളുീെയഽുംജ഻ലലഺതല
ഏുഔഺരനും, ുമൽുനഺച്ഠും 

19. 1
7 
ധനകഺരൿ 
മഺുനജ്മന്്, ന഻കഽത഻ 
- ഫ഼സ് 
 ര഻ഷ്കരണം, 

ന഻കഽത഻ - 
ഫ഼സ് ഻ര഻വ്, 

തുേശ സ്ഥഺരനങ്ങള഻ീല 
ധനഔഺരൿ മഺുനജ്മന്് 
ന഻ലവ഻ലഽള്ളന഻യമങ്ങൾക്കഽും 
ചച്ഠങ്ങൾക്കഽും സർക്കഺർ 
ഉത്തരവഽഔൾക്കഽും 
വ഻ുധയമഺയ഻ 
സഽതഺരൿവഽുംഔഺരൿക്ഷമവഽമഺ
യ഻ നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ. 

20. 1
8 
സദ് ഭരണം- ഇ-ഖുവണന്ന് സ് - 

ീരഺതഽവഺയ ുമൽുനഺച്ഠും, 

അെ഻സ്ഥഺന സൗഔരൿങ്ങൾ 
എലലഺതുേശസവയും ഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽുംഉറന്ഫഺക്ക
ലഽും . 
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ുസഺഫ്റ്റ് ീവയർ , ഹഺർഡ് 
ീവയർ  സുംബന്ധ മഺയ 
സുംശയ 
ന഻വഺരണത്ത഻നഽുംസഹഺയ
ത്ത഻നഽും എക്സ്ീരര്ച്ഠുഔീള 
ഉൾീന്ഫെഽത്ത഻ രഽ ജ഻ലലഺതല 
സുംവ഻ധഺനുംരാര഼ഔര഻ക്കഽഔ
യഽും ആവശൿമഺയ സഹഺയും 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
ലഭൿമഺഔഽന്നഽ എന്ന് 
ഉറന്ഫവരഽത്തഽഔയഽും ീചയ്യുഔ. 

വഺത഻ൽന്ഫെ഻ ുസവനും 
സുംബന്ധമഺയ഻ രരഺത഻ 
രര഻ഹഺര സുംവ഻ധഺനും 
ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽഏർീന്ഫെഽത്തഽ
ഔ. 

21. 1
9 
തുേശ ്഻നഺുഘഺഷം സർക്കഺർ ന഻ർുേശങ്ങൾക്ക് 

വ഻ുധയ മഺയ഻ 
ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽതുേശദ഻നഺ
ുഗഺഷവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
രര഻രഺെ഻ഔൾ 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങളുീെ 
സഹഺയുത്തഺീെസുംഗെ഻ന്ഫ഻
യ്ക്ക്കഽഔ. 

സുംസ്ഥഺനതല 
തുേശദ഻നഺുഗഺഷത്ത഻ന്ീറ 
രചരണ 
രവർത്തനങ്ങൾസുംഗെ഻ന്ഫ഻
യ്ക്ക്കഽഔ. 
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22. 1
9 
സഽതഺരൿ ുകരളം , 
മറ്റ   രഺത഻ 
 ര഻ഹഺര 
സംവ഻ധഺനങ്ങൾ 
,ല഼ഗൽ 
സർവ഼ീസ്സഺൂസറ്റ഻ 

ീഔച്ഠ഻െ ന഻ർമ്മഺണും, ൂലസൻ 
സ഻ുംഗ്, ീരഺതഽസഽരക്ഷ, 

ീരഺതഽ സൗഔരൿും, 

രദ്ധത഻രാര഼ഔരണും, 

ന഻ർവഹണും, 

മഺല഻നൿന഻ർമ്മഺർജനും, 

മഽതലഺയവയഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
രരഺത഻ഔൾരര഻ഹര഻യ്ക്ക്കഽന്ന
ത഻ന് ജനരത഻ന഻ധ഻ഔളുും 
ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽും അെങ്ങഽന്ന 
സുംവ഻ധഺനും 
സർക്കഺർന഻ർുേശങ്ങൾക്ക് 
വ഻ുധയമഺയ഻ 
രാര഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

23. 2
0 
തണ്ണ഼ർത്തട 
സംരക്ഷണ ന഻യമം , 
ഡഺറ്റ ബഺങ്ക്, CRZ 

ുനഺട്ട഻ഫ഻ുേഷൻ  , 
EIA ുനഺട്ട഻ഫ഻ുേഷൻ  

രരഺത഻രര഻ഹഺര 
സുംവ഻ധഺനും ഏർീന്ഫെഽത്തഽഔ 

24. 2
1 
ആൻുറ്റണൽ ഓഡ഻റ്റ് സുംസ്ഥഺന ീതരീച്ടെഽന്ഫ് 

ഔമ്മ഼ഷന്ീറ 
ന഻ർുേശങ്ങൾക്ക് 
വ഻ുധയമഺയ഻തുേശസ്ഥഺരന
ങ്ങളുീെ വഺർഡ് 
ഡ഼ല഻മ഻ുറ്റഷൻ, തുേശ 
സ്ഥഺരനങ്ങളുീെരര഻വർത്ത
നീന്ഫെഽത്ത഻യഽള്ള 
ുരരഽമഺറ്റും, ആസ്ഥഺന മഺറ്റും 
ുവഺച്ഠർ രച്ഠ഻ഔതയ്യഺറഺക്കൽ, 

ീരഺതഽ ീതരീച്ടെഽന്ഫ് / 



96 
 

ഉരീതരീച്ടെഽന്ഫുഔൾ 
മഽതലഺയവയഽീെ 
രാർണമഺയ ജ഻ലലഺതല 
ചഽമതല. 

വ഻വ഻ധ 
ീതരീച്ടെഽന്ഫുഔളുമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ രചഺരണ 
രവർത്തനങ്ങൾക്ക്ുനതിതവ
വഽും ഏുഔഺരനവഽും 
നൽഔഽഔ. 

25. 2
2 
ധനവ഻ന഻ുയഺഗം- 

തുേശ 
സ്ഥഺ നങ്ങൾേഽള്ള 
വ഻വ഻ധ ഫണ്ട്  
ഄുലഺട്ട്ീമന്റ്,പ്ലഺൻ  / 
ുനഺൺ  പ്ലഺൻ  
ആനത്ത഻ൽ  ലഭ഻േഽന്ന 
ഫണ്ട഻ീന്റ 
വ഻ന഻ുയഺഗം, 

ുരഖകള ീട 
സാക്ഷ഻പ്പ്, ുസ്റ്റഺർ  
purchase , 

ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സ഻ീല പ്ലഺൻ  
/ുനഺണ്  പ്ലഺൻ  ഇനത്ത഻ൽ  
ലഭ഻ക്കഽന്ന ഫച്ഢ഻ീന്പ 
വ഻തരണും, വ഻ന഻ുയഺഖും, 

ുരകഔളുീെസാക്ഷ഻ന്ഫ് 
എന്ന഻വ അതത് സമയും 
ുമഺണ഻റ്റർ ീചയ്യുഔ, 

അരഔതഔൾ  
യഥഺസമയുംരര഻ഹര഻ക്കഽന്ന
ത഻ന് ആവശൿമഺയ 
ന഻ർുദശങ്ങൾ  നൽഔഽഔ 

ജ഻ലലഺ തലത്ത഻ീല 
സഺുേത഻ഔ വ഻ദഗ്ധീരയഽും 
മറ്റ് 
ഉുദൿഺഖസ്ഥീരയഽുംഉൾീന്ഫെഽ
ത്ത഻ രർുച്ചസ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ 
രാര഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽഔ. 
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26. 2
3 
ജ഼വനേഺരൿം, 

എസ്റ്റഺബ്ല഻ഷ്ീമന്് 

ക്ലഺർക്ക് / സമഺന ശപള 
സ്ീഔയ഻ല഻ലഽും അത഻നഽ 
തഺീഴയഽമഽള്ള 
ജ഻ലലഺതലറ഻ഔാച്ഠ്ീമന്് 
നെത്തഽന്ന തസ്ത഻ഔഔള഻ീല 
ന഻യമനും( രഺർച്ഠ് ൂെും,ഫഽൾ 
ൂെുംഔച്ഢ഻ൻജന്് 
ഉൾീന്ഫീെ), 

ജ഻ലലയ്ക്ക്കഽള്ള഻ീല സ്ഥലും മഺറ്റും,

സ്ഥഺനഔയറ്റ ന഻യമനും, 

ീറഖഽലുറുസഷൻ , 
ീരഺുബഷൻ 
രാർത്ത഼ഔരണും,ുറുഷൿഺ&ഹ
യർുഖഡ് 
ീരഺുമഺഷൻ ,ുഔഺെത഻ 
വൿവഹഺരങ്ങളുീെ 
നെത്ത഻ന്ഫ്,ജ഻ലലഺതല 
ഇൻഔൿഽുംബൻസ഻ 
തയ്യഺറഺക്കൽ, സ഼ന഻ുയഺര഻റ്റ഻ 
ല഻സ്റ്റ് തയ്യഺറഺക്കൽ  , 

ീഡരൿാുച്ഠഷൻ ,ുവക്കൻസ഻റ഻
ുന്ഫഺർച്ഠ഻ുംങ് 

അക്കൗച്ഢന്്/ സമഺന ശപള 
സ്ീഔയ഻ല഻ലഽും അത഻നഽ 
തഺീഴയഽമഽള്ളതസ്ത഻ഔഔള഻
ീല ജ഻ലലയ്ക്ക്കഽള്ള഻ീല 
സ്ഥലും മഺറ്റും 

27. 2
4 
ആൻുറ്റണൽ 
വ഻ജ഻ലൻസ് അൻഡ് 
ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ് 

ജ഻ലലഺ തലത്ത഻ൽ  ന഻യമനും 
നെത്തഽന്ന 
തസ്ത഻ഔഔള഻ീലജ഼വനക്കഺർീക്ക
ത഻രഺയ അച്ചെക്കനെരെ഻ഔൾ  
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ആൻുറ്റണൽ 
വ഻ജ഻ലൻസ് അൻഡ് 
ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ് 

സുംസ്ഥഺന 
ഒഫ഼സ഻ൽഅച്ചെക്കനെരെ഻ 
സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ന 
ഔഺരൿങ്ങള഻ൽജ഻ലലഺ 
ഒഫ഼സ഻ൽ  സവ഼ഔര഻ുക്കച്ഢ 
നെരെ഻ഔളുീെ ചഽമതല 

28. 2
5 
ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണ 
ന഻യന്തണം. 

LBS -അന്ഫ഼ൽ സുംവ഻ധഺനും 

II ീഡ ൿാട്ട഻ ഡയറക്ടർമഺരഽീട ചഽമതലകൾ 

1 ുറഺഡഽകൾ/ീ ഺതഽ
സ്ഥലങ്ങൾ/ 

അസ്ത഻കൾ 
സംരക്ഷണം( രമ്പരഺ
ഗത 
കഽട഻ീവള്ളുസഺത
സ്സ കൾ, കഽളങ്ങൾ 
ജലസംഭരണ഻കൾ 
ജലമഺർഗ്ഗങ്ങൾ 
കനഺലഽകൾ 
ഈൾീപ്പീട ) 

രവിത്ത഻ഔളുീെ ഖഽണുമന്ഩ 
ഉറന്ഫു വരഽത്തഽന്നത഻നഽള്ള 
സുംവ഻ധഺനും 

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ 
ീമക്കഺന഻ക്കൽ/ഇലക്െ഻ക്കൽ/

എൻുവഺൻീമന്്/ഇല്ക്ുെഺ
ണ഻ക്സ്/ സഺുേത഻ഔ വ഻ദ
ഗ്ധരഽീെ ുസവനും 
ലഭൿമഺക്കഽന്നത഻നഽള്ളസുംവ഻
ധഺനും രഽക്കഽഔ 

ീരഺതഽമരഺമത്തഽ 
രവർത്തനങ്ങളുമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ നാതന 
സഺുേത഻ഔരര഻ച്ഝഺനും 
നൽഔഽന്നത഻നഽള്ള 
സുംവ഻ധഺനും രഽക്കഽഔ 

2 ഖരമഺല഻നൿ്വമഺല഻
നൿ  ര഻ ഺലനം 

നാതന സഺുേത഻ഔ വ഻ദൿഔൾ 
രര഻ചയീന്ഫെഽത്തഽഔയഽും 
രര഻ശ഼ലനും 
നൽഔഽഔയഽുംീചയ്യുഔ 
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ീസപ്ുറ്റജ് 
മഺുനജഽീമന്റ഻നഺയ഻ സ്ഥ഻രും 
സുംവ഻ധഺനുംഏർീന്ഫെഽത്തഽന്ന
ത഻നഽള്ള സഺുേത഻ഔ 
ര഻രഽണ നൽഔഽഔ 

മഺല഻നൿ 
രര഻രഺലനത്ത഻നഽള്ള 
പ്ലഺന്റഽഔൾ 
സ്ഥഺര഻ക്കഽന്നത഻ന് 
സ്ഥലുംഔീച്ഢത്തഽന്നതഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ തർക്കങ്ങൾ ജ഻ലലഺ 
ഔളക്െറഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ്രര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻
നഽള്ള നെരെ഻ 
മഺല഻നൿരര഻രഺലന 
ുരഺജക്െഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
അനഽമത഻ഔൾക്ക്ജ഻ലലഺതലത്ത഻
ൽ ഫഺസ്റ്റ്െഺക്ക് സുംവ഻ധഺനും 
ഏർീന്ഫെഽത്തഽഔ 

ശഽച഻തവവഽും 
മഺല഻നൿരര഻രഺലനവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
ീരഺതഽജനഺവുബഺധുംസിഷ്ട഻
ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ജ഻ലലഺതല 
ഔൿഺീപയ഻ൻ 
സുംഗെ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ 

 ഖരമഺല഻നൿ്വമഺല഻
നൿ  ര഻ ഺലനം 

മല഻ന഼ഔരണവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
ന഻യമലുംഗനങ്ങൾീക്കത഻ീര 
തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങ
ൾ സവ഼ഔര഻ക്കഽന്ന 
നെരെ഻ഔളുീെ ുമൽുനഺച്ഠവഽും 
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അവുലഺഔനവഽും 

ആധഽന഻ഔ 
സുംവ഻ധഺനുത്തഺീെയഽള്ള 
ീരഺതഽ ശൗചഺലയങ്ങൾ 
സ്ഥഺര഻ക്കഽന്നത഻നഽുംരര഻രഺ
ല഻ക്കഽന്നത഻നഽും 
തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾക്ക് മഺർഗ്
ഖന഻ർുേശും 
നൽഔഽഔയഽുംുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ് 
നെത്തഽഔയഽും ീചയ്യുഔ 

3  കർച്ചവൿഺധ഻ 
ന഻യന്തണം/ുരഺഗ 
 ത഻ുരഺധം, ുകന്ദ-

സംസ്ഥഺന 
സ്ു ഺൺുസഡ് ര഻
 ഺട഻കൾ 

ുരഺഖരത഻ുരഺധത്ത഻നഽ 
ുവച്ഢ രദ്ധത഻ഔൾ എലലഺ 
തുേശ 
സവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങളുും 
ഏീറ്റെഽത്ത് 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ 

ജ഻ലലഺതല 
ഏുഔഺരനും&രവർത്തന 
രഽുരഺഖത഻ അവുലഺഔനും, 

ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ് 

ആുരഺഖൿവഔഽന്ഫുമഺയഽള്ള 
(AYUSH ഉൾീന്ഫീെ) 

ഏുഔഺരനും 

4 IFTE & OS License, മറ്റ  
ൂലസൻസഽകൾ, 

ഇസ് ഓഫ് ഡായ഻ങ് 

ൂലസൻസ് സുംബന്ധമഺയ 
ുസവനങ്ങളുീെ ഔഺരൿക്ഷമത 
ഉറന്ഫഺക്കലഽും, 

രത഻മഺസഅവുലഺഔനും 
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ബ഻സ഻നസ് നെത്തഽഔ, വ഼ഴ്ചഔള഻ുന്ഩൽ 
നെരെ഻ ശഽരഺർശ ീചയ്യുഔ 

ഏഔജഺലഔ സുംവ഻ധഺനും 
വഴ഻യഽളള ൂലസൻസ് 
അുരക്ഷഔൾ സമയ 
ബന്ധ഻തമഺയ഻ത഼ർന്ഫഺക്കഽന്നഽ
ീച്ഢന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഽഔ 

ൂലസൻസ് ചച്ഠങ്ങൾ 
സുംബന്ധ഻ച്ച് അവുബഺധും 
നൽഔഽന്നത഻നഽള്ള നെരെ഻ഔൾ 

4 ശവപ്പറമ്പഽകള ം 
ശ്മശഺനങ്ങള ം 

സഺുേത഻ഔ 
അനഽമത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
ര഻രഽണ നൽഔഽഔ 

നാതന സഺുേത഻ഔ വ഻ദൿഔൾ 
രര഻ചയീന്ഫെഽത്തഽഔ. 

 ജനന മരണ വ഻വഺഹ 
രജ഻സ്ുടഷൻ 

ജ഻ലലഺ രജ഻സ്െഺറഽീെ 
ചഽമതല വഹ഻ക്കഽഔ. 

5 ജനന മരണ വ഻വഺഹ 
രജ഻സ്ുടഷൻ 

ഖഺമ 
രച്ഞഺയത്തഽഔള഻ുലയഽും ന
ഖരസഭഔള഻ുലയഽും 
രജ഻സ്ുെഷൻയാണ഻റ്റുഔളുീെ 
രവർത്തനങ്ങളുീെ 
ുമൽുനഺച്ഠും 

ജനന മരണ വ഻വഺഹ 
രജ഻സ്ുടഷൻ 

രജ഻സ്ുെഷനഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് സുംശയ 
ന഻വഺരണും നെത്തഽഔ 

6  ഺു്ശ഻ക 
വ഻ഭവസമഺഹരണം 

രണമഺയഽും ുസവനമഺയഽും 
വ഻ഭവ സമഺഹരണത്ത഻ന് 
അനഽുയഺജൿമഺയ 
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ീരഺീജക്െഽഔൾഔീച്ഢത്തഽഔ
യഽും നവമഺധൿമങ്ങൾ 
അെക്കും 
ഉരുയഺഖ഻ച്ചുീഔഺച്ഢ് 
ഏുഔഺരനും സഺധൿമഺക്കഽഔ. 

ജ഻ലലയ഻ീലയഽും രഽറീമ 
ന഻ന്നഽമഽള്ള 
സ്ഥഺരനങ്ങളുീെയഽും 
വൿക്ത഻ഔളുീെയഽുംരവഺസ഻ഔ
ളുീെയഽുംസഹഺയും തുേശ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾക്ക് 
യഥഺസമയും ലഭൿമഺക്കഽഔ. 

7  

ഭവന ന഻ർമ്മഺണം 

ഭവന സമഽച്ചയ 
ന഻ർമഺണത്ത഻നഺവശൿമഺയ 
സ്ഥലും ഔീച്ഢത്തഽഔ. 

ഭവന സമഽച്ചയങ്ങള഻ൽ 
എലലഺ അെ഻സ്ഥഺന 
സൗഔരൿങ്ങളുും 
ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ. 

ഭവന ന഻ർമഺണ രദ്ധത഻ഔൾ 
രഔഺരും രാർത്ത഻യഺക്ക഻യ 
വ഼െഽഔൾ 
ഴ഻ച്ടഽഔ഻െക്കഽന്ന഻ലല എന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

ീഔച്ഠ഻െ ന഻ർമ്മഺണ 
രവർത്തനങ്ങൾ 
രര഻സ്ഥ഻ത഻ക്ക് 
അനഽുയഺജൿമഺയ഻ന഻ർമ഻ക്കഽ
ന്നത഻നഺവശൿമഺയ 
സഺുേത഻ഔ ഉരുദശും 
നൽഔഽഔ. 
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ഭവന ന഻ർമഺണ 
ഖഽണുഭഺക്തഺക്കളുീെ 
രച്ഠ഻ഔയ഻ലയഽള്ള 
വൿക്ത഻ഔള഻ൽ 
ധനസഹഺയുംനൽഔ഻യഺലഽും 
സവരും ന഻ലയ഻ൽ 
വ഼െഽഔളുീെ ന഻ർമ്മഺണും 
നെത്തഺൻ ഔഴ഻യഺത്തവർക്ക് 
അത഻നഽള്ളസഹഺയങ്ങൾ 
ലഭൿമഺക്കഽഔ. 

രര഻സ്ഥ഻ത഻ക്ക് 
അനഽുയഺജൿമഺയതഽും 
രഺുദശ഻ഔമഺയ഻ 
ലഭൿമഺയതഽമഺയവസ്തഽക്കൾ 
ഉരുയഺഖ഻ച്ച് ീചല്  
ഔഽറച്ടതഽും 
സഽരക്ഷ഻തവഽമഺയ 
വ഼െഽഔൾന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻നഽ
ള്ള സഺുേത഻ഔ സഹഺയും 
നൽഔഽഔ. 

തുേശ സ്ഥഺരനത്തലത്ത഻ൽ 
നെന്നഽീഔഺച്ഢ഻ര഻ക്കഽന്ന 
വ഻വ഻ധ ഭവന 
രദ്ധത഻ഔൾുമഺണ഻റ്റർ 
ീചയ്യുഔ. 

ര഻ുന്നഺക്ക വ഻ഭഺഖങ്ങളുീെ 
ഭവന ന഻ർമഺണത്ത഻ന് 
ആവശൿമഺയ അനഽമത഻ 
മഽൻഖണനനൽഔ഻ ുവഖത്ത഻ൽ 
ലഭൿമഺക്കഽന്നത഻നഽുവച്ഢ 
നെരെ഻ഔൾ സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ. 
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8 ജലവ഻തരണം,ഭാഗർഭ 
ജലുസഺതസഽകൾ, 

കമഺൻഡ് ഏര഻യ 
വ഻കസനം, 

ജലവ഻തരണ 
 ദ്ധത഻കൾ 

തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾ വഴ഻ 
രാത്ത഻യഺക്ക഻യ 
ജലവ഻തരണ 
രദ്ധത഻ഔളുീെതഽെർ 
രര഻രഺലനവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ്, 

സ്ഥല രര഻ുശഺധന 

ജലവ഻തരണ 
രദ്ധത഻ഔളുീെയഽും ജല 
ുസഺതസഽഔളുീെയഽും 
ജ഻ലലഺതല ഡഺറ്റ ുബസ് 

ജല ഒഡ഻റ്റ് 

ശഽദ്ധമഺയ ഔഽെ഻ീവള്ള 
ലഭൿത എലലഺ 
ഔഽെഽുംബങ്ങൾക്കഽുംലഭൿമഺക്കഽ
ന്നത഻നഽള്ള ജൽ ജ഼വൻ 
മ഻ഷൻ രവർത്തനങ്ങൾ 
ഔാെഽതൽ 
ഔഺരൿക്ഷമതുയഺീെനെന്ഫ഻ലഺ
ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ഏുഔഺരന 
രവർത്തനങ്ങൾ നെത്തഽഔ. 

ജലവ഻തരണ/ജലസുംരക്ഷണ
വഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
രവർത്തങ്ങൾ 
എലലഺതുേശസ്ഥഺരനങ്ങളുും 
ഏീറ്റെഽത്ത നെന്ഫഺക്കഽന്നഽ 
എന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 
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ജലവ഻തരണരദ്ധത഻ഔൾ 
ആവ഻ഷ്ഔര഻ച്ച 
നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻ന് 
ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽരവർത്ത഻ക്കഽ
ന്ന വഔഽന്ഫുഔളുും 
ഏജൻസ഻ഔളുും തമ്മ഻ലഽള്ള 
ഏുഔഺരനും. 

രരപരഺഖത ഔഽെ഻ീവള്ള 
ുസഺതസ്സുഔളഺയ 
ന഼ർച്ചഺലഽഔൾ, ഔഽളങ്ങൾ, 

ുതഺെഽഔൾരഽനരഽച്ജ഼വ഻ന്ഫ഻
ക്കഽന്നത഻നഺയഽള്ള 
രവർത്തനങ്ങൾ 
ീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് 
രദ്ധത഻ഔളുീെസഺധൿതഔൾ 
ഉരുയഺഖീന്ഫെഽത്ത഻ 
ീചയ്യുന്നഽച്ഢ് എന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

മഴീവള്ള ീഔഺയ്ക്ത്ത് 
സുംവ഻ധഺനും അത഻ന്ീറ 
ലക്ഷൿും വ഻ഭഺവനും 
ീചയ്യുന്നതരത്ത഻ൽ 
ഖഽണത്ത഻ലഽും അളവ഻ലഽും 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
ഏുഔഺരന 
രവർത്തനങ്ങൾനെത്തഽഔ. 

9 വ഻്ൿഺഭൿഺസം,   

ുകന്ദ-സംസ്ഥഺന 
സ്ു ഺൺുസഡ് 
വ഻്ൿഺഭൿഺസ 
 ര഻ ഺട഻കൾ 

SSK ുരഺജക്ട് തുേശ 
സ്ഥഺരന രദ്ധത഻യഽമഺയ഻ 
സുംുയഺജ഻ന്ഫ഻ച്ച്തയ്യഺറഺക്കഽന്ന
ത഻നഽുവച്ഢ 
മഺർഖന഻ർുേശങ്ങൾ 
നൽഔഽഔ. 
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10 ീ ഺതഽമരഺമത്ത്, 
ഫഽട് ഺത്തഽകള ം  
മറ്റ് ുറഺഡ് ുകഺസ്സ഻ങ് 
സൗകരൿങ്ങള ം 

ുഔര സുംസ്ഥഺനവ഻ഷ്ഔിത 
രദ്ധത഻ഔളുീെയഽും മറ്റ് 
ുമജർരവിത്ത഻ഔളുീെയഽും 
എസ്റ്റ഻ുമറ്റ് എെഽക്കൽ 
ഡ഻.ര഻.ആർ. തയ്യഺറഺക്കൽ 
സഺുേത഻ഔഅനഽമത഻ 
നൽഔൽ എന്ന഻വ 
സമയബന്ധ഻തമഺയഽും 
ഔഺരൿക്ഷമമഺയഽും 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന്ഉറന്ഫ് 
വരഽത്തഽഔ. ഇത഻ന് 
ആവശൿമഺയ സഹഺയും 
ലഭൿമഺക്കഽഔ. 

ുമജർ/ രധഺന രദ്ധത഻ഔളുീെ 
നെത്ത഻ന്ഫുമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ 

ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ്. 

ീരഺതഽമരഺമത്തഽ 
രദ്ധത഻ഔളുീെ ന഻രരരമഺയ 
അവുലഺഔനും 
ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ്. 

രര഻ുശഺധനഺ സുംവ഻ധഺനും 

ഔരഺറഽഔഺരഽീെ 
രജ഻സ്ുെഷൻ ുമൽുനഺച്ഠും 

ഔവഺള഻റ്റ഻ ഔണ്ുെഺൾ ലഺബ് 
ആരുംഭ഻ക്കഽഔ. 

ീരഺതഽമരഺമത്ത് രദ്ധത഻ഔൾ 
മറ്റു ുമകലഔൾക്ക് 
അനഽരാരഔമഺീണന്ന്ഉറന്ഫഺ
ക്കൽ. 
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ീരഺതഽമരഺമത്ത് 
രവിത്ത഻ഔൾക്ക് 
ആവശൿമഺയ സഺധന 
സഺമഖ഻ഔളുീെ 
ലഭൿതഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

നാതന ന഻ർമഺണ സഺുേത഻ഔ 
വ഻ദൿഔൾ രചര഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ , 

ഇവ 
സുംബന്ധ഻ച്ച്ജ഼വനക്കഺർക്കഽ
ള്ള രര഻ശ഼ലനും നൽഔഽഔ. 

ീരഺതഽമരഺമത്ത് 
രവിത്ത഻ഔളുമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ ുസവനങ്ങൾ 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
ജനങ്ങള഻ുലക്ക് എത്തഽന്നഽ 
എന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

രര഻സ്ഥ഻ത഻ക്ക് 
അനഽുയഺജൿമഺയതഽും 
രഺുദശ഻ഔമഺയ഻ 
ലഭൿമഺയതഽമഺയ വസ്തഽക്കൾ 
ഉരുയഺഖ഻ച്ച് ീചല്  
ഔഽറച്ടതഽും 
സഽരക്ഷ഻തവഽമഺയ 
വ഼െഽഔൾന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻നഽ
ള്ള സഺുേത഻ഔ സഹഺയും 
നൽഔഽഔ. 

ീരഺതഽമരഺമത്ത് 
രവിത്ത഻ഔളുീെ 
സുംഖത഻യ഻ൽ അുംഖ഼ഔിത 
ന഻രക്കലഭൿമലലഺത്ത സഺധന 
സഺമഖ഻ഔളുീെയഽും 
ഇനങ്ങളുീെയഽും Observed Data 



108 
 

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽന഻ശ്ചയ഻ച്ച് 
നൽഔഽഔ. 

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ 
ീമക്കഺന഻ക്കൽ/ഇലക്െ഻ക്കൽ/

എൻുവഺൻീമന്്/ഇല്ക്ുെഺ
ണ഻ക്സ്/ സഺുേത഻ഔ വ഻ദ
ഗ്ധരഽീെ ുസവനും 
ലഭൿമഺക്കഽന്നത഻നഽള്ളസുംവ഻
ധഺനും രഽക്കഽഔ 

ീെക്ന഻ക്കൽ ഒഡ഻റ്റ് 
സുംവ഻ധഺനും. 

എൻ.എും.െ഻. സഺധൿമഺയ (Non 

motorized traffic) എലലഺ 
സ്ഥലങ്ങള഻ലഽുംഇത് 
രചര഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻നഽും 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഽും 
മഽൻൂഔ എെഽക്കഽഔ. 

ുറഺസ് ുഔഺസ഻ുംങ് 
സ്മഺർച്ഠ്സ഻സ്റ്റത്ത഻ന്ീറ 
സഺുേത഻ഔ സഹഺയും 
നൽഔഽഔ. 

11 ്ഺര഻്ൿന഻ർമഺർജനം ദഺര഻ദൿ ലഗാഔരണവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽരവർത്ത഻
യ്ക്ക്കഽന്ന വ഻വ഻ധ 
വഔഽന്ഫുഔളുീെയഽും 
ഏജൻസ഻ഔളുീെയഽും 
ജ഻ലലഺതല ഏുഔഺരനും 
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അത഻ ദഺര഻ദൿ 
സർീവയഽീെയഽും 
തഽെർരവർത്തനങ്ങളുീെയഽും 
ഏുഔഺരനും 

ദഺര഻ദൿ ലഗാഔരണവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങൾരാര഼ഔര഻
യ്ക്ക്കഽന്ന എലലഺതത്ത഻ലഽമഽള്ള 
രദ്ധത഻ഔൾക്കഽും ുവച്ഢ 
മഺർഖന഻ർുേശവഽുംസഹഺയ
വഽും നൽഔഽഔ. 

വ഻വ഻ധ ുഔരസുംസ്ഥഺന 
ദഺര഻ദൿ ന഻ർമ്മഺർജന / 

സവയും 
ീതഺഴ഻ൽരദ്ധത഻ഔളുീെ 
ുമൽുനഺച്ഠവഽും 
അവുലഺഔനവഽും. 

  ട്ട഻കജഺത഻ 
 ട്ട഻കവർഗ 
വ഻കസനം,  ഼-
ീമട഻ക് 
ുഹഺസ്റ്റലഽകൾ, 

ു ഺസ്റ്റ്ീമട഻ക്സ് 
ുഹഺസ്റ്റലഽകൾ, 

രച്ഠ഻ഔജഺത഻ രച്ഠ഻ഔവർഖ 
വ഻ഔസനും എന്ന഻വയഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ്ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ 
രവർത്ത഻യ്ക്ക്കഽന്ന വ഻വ഻ധ 
വഔഽന്ഫുഔളുീെയഽും 
ഏജൻസ഻ഔളുീെയഽും 
ജ഻ലലഺതലഏുഔഺരനും. 

രച്ഠ഻ഔജഺത഻ രച്ഠ഻ഔവർഖ 
വ഻ഭഺഖങ്ങൾക്കഺയ഻ ുഔര 
സുംസ്ഥഺന 
തുേശസർക്കഺരഽഔൾ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്ന 
രദ്ധത഻ഔളുീെ ഔിതൿമഺയ 
വ഻വരങ്ങൾ ഈ 
വ഻ഭഺഖങ്ങൾക്ക്മനസ഻ലഺഔഽ
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ന്ന തരത്ത഻ൽ എലലഺ 
വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ലഽും 
എത്ത഻യ്ക്ക്കഽന്ന തരത്ത഻ലഽള്ള 
വ഻വരവ഻ന഻മയരവർത്തന
ങ്ങൾ. 

SCP/TSP ഫച്ഢഽഔളുീെ രാർണ 
വ഻ന഻ുയഺഖും ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

എസ്.സ഻/എസ്.െ഻. 
ുരഺുമഺച്ഠർമ്മഺരഽീെ 
ഔഺരൿുശഷ഻ വ഻ഔസന 
രര഻ശ഼ലനുംഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

ുഹഺസ്റ്റലഽഔളുീെയഽും 
ര഼ൂരമറ഻ 
സ്ഔാളുഔളുീെയഽും 
രവർത്തനുംവ഻ലയ഻രഽത്തഽഔ. 

മഺർഖന഻ർുേശങ്ങൾ 
നൽഔഽഔ. 

12 സംുയഺജ഻ത ന഼ർത്തട 
വ഻കസന  ര഻ ഺട഻ 
(Integrated Watershed 

Management Programme) 

എലലഺ തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽും 
സുംുയഺജ഻ത ന഼ർത്തെ 
വ഻ഔസന 
രദ്ധത഻ശഺസ്ത഼യമഺയ഻ 
തയ്യഺറഺക്കഽനത഻നഽും 
തയ്യഺറഺക്ക഻യവ 
ഔഺുലഺച഻തമഺയ഻രര഻ഷ്ഔര഻
യ്ക്ക്കഽന്നത഻നമഺവശൿമഺയ 
സഹഺയങ്ങൾ ലഭൿമഺക്കഽഔ. 

എലലഺ 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽും 
സുംുയഺജ഻ത ന഼ർത്തെ 
വ഻ഔസന 
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പ്ലഺൻതയ്യഺറഺക്കഽന്നഽീച്ഢന്നഽും 
തയ്യഺറഺക്ക഻യവ 
ഔഺുലഺച഻തമഺയ഻രര഻ഷ്ഔര഻
യ്ക്ക്കഽന്നഽീച്ഢന്നഽും 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

13 ുചര഻ന഻ർമ്മഺർച്ജനം അെ഻സ്ഥഺന സൗഔരൿങ്ങൾ 
ഗച്ഠുംഗച്ഠമഺയ഻ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നഽ 
എന്ന്ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ 

രര഻സ്ഥ഻ത഻ ദഽർബല 
രുദശങ്ങള഻ൽ 
തഺമസ഻യ്ക്ക്കഽന്നവീരരഽനര
ധ഻വസ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 
സഹഺയും നൽഔഽഔ. 

13  ഞ്ചവത്സ്ര -
വഺർഷ഻ക  ദ്ധ 
ത഻കൾ- രാ ഼കരണം, 

ന഻ർവഹണം, 

ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ്, ജ഻ലലഺ 
തല പ്ലഺന഻ംഗ് 
കമ്മ഻റ്റ഻, ുകഺ 
ഓർഡ഻ുനഷൻ  
കമ്മ഻റ്റ഻,പ്ലഺൻ  
ുമഺണ഻ട്ടറ഻ംഗ്ീസൽ  

സർക്കഺർ 
മഺർഖന഻ർുേശങ്ങൾ 
അനഽസര഻ച്ച് വഺർഷ഻ഔ 
രദ്ധത഻ 
രവർത്തനങ്ങൾുമഺണ഻റ്ററ഻ും
ഗ് നെത്തഽഔയഽും രദ്ധത഻ 
രാര഼ഔരണവഽും 
ന഻ർവഹണവഽും 
സമയബന്ധ഻തമഺയഽുംഔഺരൿക്ഷ
മമഺയഽും നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നഽ 
എന്ന് ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ. 

  ഞ്ചവത്സ്ര -
വഺർഷ഻ക  ദ്ധ 
ത഻കൾ- രാ ഼കരണം, 

ന഻ർവഹണം, 

ഉുദൿഺഖസ്ഥർക്കും 
ജനരത഻ന഻ധ഻ഔൾക്കഽും 
ആവശൿമഺയ 
രര഻ശ഼ലനങ്ങൾഉൾീന്ഫീെയഽ
ള്ള സഹഺയങ്ങൾ 
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ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ്, ജ഻ലലഺ 
തല പ്ലഺന഻ംഗ് 
കമ്മ഻റ്റ഻, ുകഺ 
ഓർഡ഻ുനഷൻ  
കമ്മ഻റ്റ഻,പ്ലഺൻ  
ുമഺണ഻ട്ടറ഻ംഗ്ീസൽ  

ലഭൿമഺക്കഽഔ. 

ഖഽണുഭഺക്തില഻സ്റ്റ് 
യഥഺസമയും 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നഽീച്ഢന്നഽും 
ന഻ർവഹണഉുദൿഺഖസ്ഥർക്കഽും 
മറ്റ് വഔഽന്ഫുഔള഻ുലയ്ക്ക്കഽും 
ഔിതൿസമയത്ത് 
ൂഔമഺറഽന്നഽീച്ഢന്നഽുംഉറന്ഫഺ
ക്കഽഔ. 

14 ുകന്ദസംസ്ഥഺന 
അവ഻ഷ്കിത 
 ്ധത഻കൾ - 

ുഔര സുംസ്ഥഺന 
രദ്ധത഻ഔളുീെയഽും രുതൿഔ 
രഺുക്കജഽഔളുീെയഽും 
വ഻വ഻ധരദ്ധത഻ഔളുമഺയഽള്ള 
സുംുയഺജന സഹഺയഔ 
സുംവ഻ധഺനും 

നബഺർഡ് ,ആർ.ഐ.ഡ഻.എഫ് 
രദ്ധത഻ഔൾക്ക് നബഺർഡ് 
മഺനദച്ണങ്ങൾ 
രഔഺരുംമ഻ഔച്ച 
ുഔരഺവ഻ഷ്ഔിത ഖഺമ഼ണ- 

നഖര രദ്ധത഻ഔൾ 

ത഻തല രച്ഞഺയത്തഽഔള഻ലഽും 
നഖരസഭഔള഻ലഽും 
ഏീറ്റെഽക്കഽന്നത഻നഽള്ളുരഺ
ുന്ഫഺസലഽഔൾ .യഥഺസമയും 
തയ്യഺറഺക്ക഻ 
സർക്കഺര഻ുലയ്ക്ക്ക്അയയ്ക്ക്കഽ
ന്നത഻നഽുവച്ഢ഻യഽള്ള 
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സഹഺയ സുംവ഻ധഺനും, 

ന഻ർവഹണ ുമൽുനഺച്ഠും 
ഏുഔഺരനും. 

15 ബജറ്റ്, 
ഭരണറ഻ുപ്പഺർട്ട്, 

ബജറ്റ്, ഭരണ റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ്, എ 
എഫ് എസ് എന്ന഻വ 
സമയബന്ധ഻തമഺയഽുംതിപ്ത഻
ഔരമഺയഽും തയ്യഺറഺക്കഽന്നഽ 
എന്നഽും ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
അധ഻ഔഺരസ്ഥഺനങ്ങള഻ുല
യ്ക്ക്ക്അയച്ചു 
നൽഔഽന്നഽീച്ഢന്നഽും 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ 

16 ഗന്ഥശഺലകൾ, തഽടർ 
വ഻്ൿഺഭൿഺസ 
 ര഻ ഺട഻കൾ 

ഈ ുമകലയ഻ൽ 
രവർത്ത഻ക്കഽന്ന 
ഏജൻസ഻ഔളുും 
വഔഽന്ഫുഔളുമഺയഽള്ള 
ജ഻ലലഺതലഏുഔഺരനും 

17 ധനകഺരൿ 
മഺുനജ്മന്്, ന഻കഽത഻ 
- ഫ഼സ് 
 ര഻ഷ്കരണം, 

ന഻കഽത഻ - 
ഫ഼സ് ഻ര഻വ്, 

ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സ഻ീല ധനഔഺരൿ 
മഺുനജ്ീമന്റഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
എലലഺസുംഖത഻ഔളുും. 

ന഻ഔഽത഻ - ഫ഼സ് 
രര഻ഷ്ഔരണും ഔിതൿമഺയ഻ 
നെക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന്ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

ന഻ഔഽത഻ - ഫ഼സ് ര഻ര഻്  
രഽുരഺഖത഻ എലലഺ മഺസവഽും 
വ഻ലയ഻രഽത്തഽഔ 

100 % ന഻ഔഽത഻ ര഻ര഻്  
ഉറന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
മഺർഖന഻ർുേശും നൽഔഽഔ. 
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18 സദ് ഭരണം- 

 

ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സ് ഖഽണുമൻമഺ 
സുംവ഻ധഺനത്ത഻ലാീെ Good 

Governance 

ന഻ലവഺരത്ത഻ുലയ്ക്ക്ക് 
ഉയർത്തഽഔ. ന഻ലന഻ർത്തഽഔ. 

വഺത഻ൽന്ഫെ഻ ുസവനും 
ഔിതൿവഽും 
ഔഺരൿക്ഷമവഽമഺയ഻ 
തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങ
ള഻ൽ നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. ആവശൿമഺയ 
സഹഺയ സുംവ഻ധഺനുംുനര഻ച്ഠ് 
ഉറന്ഫ് വരഽത്തഽഔ. 

19 ീ ർുഫഺമൻസ് 
ഓഡ഻റ്റ്, 

ീരർുഫഺമൻസ് 
ഒഡ഻റ്റ഻ന്ീറ ആശയവഽും 
ലക്ഷൿവഽും മനസ഻ലഺക്ക഻ 
ീരർുഫഺമൻസ്ഒഡ഻റ്റ് 
സുംവ഻ധഺനും 
ശഺക്ത഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽഔയഽും അത് 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
നെത്തഽഔയഽും ീചയ്യുഔ. 

ീരർുഫഺമൻസ് ഒഡ഻റ്റ് 
െ഼മ഻ീല ഉുദൿഺഖസ്ഥർക്ക് 
ബന്ധീന്ഫച്ഠന഻യമങ്ങീളക്കഽറ഻
ച്ചുും ആഡ഻റ്റ് 
ര഼ത഻ഔീളക്കഽറ഻ച്ചുും 
രദ്ധത഻ഔീളക്കഽറ഻ച്ചുും 
ഔിതൿമഺയരര഻ശ഼ലനവഽും 
തഽെർ രര഻ശ഼ലനവഽും 
ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ. 
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ആഡ഻റ്റ് ഉുദൿഺഖസ്ഥർക്ക് 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
ന഻യമങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചുും 
ആഡ഻റ്റ഼ത഻ഔീളക്കഽറ഻ച്ചുും 
രദ്ധത഻ഔീളക്കഽറ഻ച്ചുും 
രര഻ച്ഝഺനും ഉീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫഺൽ . 
ജ഻ലലഺീരർുഫഺമൻസ് 
ഒഡ഻റ്റ്  ഒഫ഼സറഽീെ 
ചഽമതല ന഻ർവഹ഻ക്കഽഔ 

20 

KSAD ഓഡ഻റ്റ്, AG 

ഓഡ഻റ്റ് , ധനകഺരൿ 
ഓഡ഻റ്റ്, സ്ുറ്റഺർ 
 ർുച്ചസ്. 

സമഺഹിത റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ഻ൽ 
ുമൽ തഽെർ നെരെ഻ 
സവ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

ജ഻ലലഺതല ഒഡ഻റ്റ് 
ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ 
ഔണ്വ഼നർ  
ആയ഻രവർത്ത഻ക്കഽഔ . 

20 

ുലഺേൽ ഫണ്ട് 
ഄേൗണ്ട്സ് 
കമ്മ഻റ്റ഻, ഓഡ഻റ്റ് 
ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ്സമ഻ത഻,
ന഻യമ സഭഺ 
സമ഻ത഻കൾുകഺടത഻ക
ൾ, ട഻ബഽണലഽകൾ, 

ഓംബഽഡ്സ്മഺൻ, 

കമ്മ഼ഷനഽകൾ, 

മറ്റ ന഻യമ 
സ്ഥഺ നങ്ങള഻ീല 
വൿവഹഺരങ്ങൾ 

ുഔഺെത഻ഔൾ , െ഻ബഽണലഽഔൾ, 

ഒുംബഽഡ്സ്മഺൻ, 

ഔമ്മ഼ഷനഽഔൾ, മറ്റു 
ന഻യമസ്ഥഺരനങ്ങള഻ീല 
വ഻വ഻ധ വൿവഹഺരങ്ങൾ 
സുംബന്ധ഻ച്ച് ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
അധ഻ഔഺര 
സ്ഥഺരനങ്ങൾനൽഔഽന്ന 
ഉത്തരവഽഔള഻ൽ ുമൽ തഽെർ 
നെരെ഻ 
സവ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് ുമൽ അധ഻ഔഺര 
സ്ഥഺരനങ്ങൾ 
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നൽഔഽന്നന഻ർുേശങ്ങൾ 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽഔ. 

21 

ുലഺേൽ ഫണ്ട് 
ഄേൗണ്ട്സ് 
കമ്മ഻റ്റ഻, ഓഡ഻റ്റ് 
ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ്സമ഻ത഻,
ന഻യമ സഭഺ 
സമ഻ത഻കൾുകഺടത഻ക
ൾ , ട഻ബഽണലഽകൾ, 

ഓംബഽഡ്സ്മഺൻ, 

കമ്മ഼ഷനഽകൾ, 

മറ്റ ന഻യമ 
സ്ഥഺ നങ്ങള഻ീല 
വൿവഹഺരങ്ങൾ 

ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
വൿവഹഺരങ്ങളുീെ 
നെത്ത഻ന്ഫ്ചഽമതല 

22 

തണ്ണ഼ർത്തട 
സംരക്ഷണ ന഻യമം , 
ഡഺറ്റ ബഺങ്ക്, CRZ 

ുനഺട്ട഻ഫ഻ുേഷൻ  , 
EIA ുനഺട്ട഻ഫ഻ുേഷൻ  

ജ഻ലല തലത്ത഻ൽ  CRZ Clearance 

നൽഔഽഔ. 

DLMC ുയഺഖങ്ങൾ ഔിതൿമഺയ 
ഇെുവളഔള഻ൽ ുചരഽന്നത഻ന് 
ുവച്ഢ 
ഇെീരെലഽഔൾനെത്തഽഔ. 

23 RGSA 
RGSA രവർത്തനങ്ങളുീെ 
ജ഻ലലഺതല ഏുഔഺരനും. 

24 

വ഻വ഻ധ ീറഗഽുലറ്ററ഻ 
കമ്മ഻റ്റ഻കൾ  - ുറഺഡ്  
ുസഫ്റ്റ഻ ഄുതഺര഻റ്റ഻, 

വ഻വ഻ധ ീറഖഽുലറ്ററ഻ 
ഔമ്മ഻റ്റ഻ഔൾ  - ുറഺഡ്  
ുസഫ്റ്റ഻ അുതഺര഻റ്റ഻, 
മരുംമഽറ഻ ഔമ്മ഻റ്റ഻ തഽെങ്ങ഼ 
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മരംമഽറ഻ കമ്മ഻റ്റ഻ 
മഽതലഺയവ 

ജ഻ലലഺ തലത്ത഻ൽ 
സുംഗെ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽന്നഔമ്മ഻റ്റ഻ഔ
ൾക്കഺവശൿമഺയ സഹഺയ 
സുംവ഻ധഺനും . 

തുേശസ്ഥഺരന തലത്ത഻ൽ 
ുചരഽന്ന ഔമ്മ഻റ്റ഻ഔളുീെ 
ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ്നെത്തഽഔ. 

25 

  

ഭരണ  ര഻ഷ്കഺരം- 

ഭരണ  ര഻ഷ്കഺര 
കമ്മ഻ഷൻ  

സർക്കഺർ 
ന഻ർുേശത഻നനഽസിതമഺയ഻ഭര
ണരര഻ഷ്ഔഺര ഔമ്മ഼ഷൻ 
റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ഻ീല ശ഻രഺർശഔൾ, 

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങള഻ീലയഽുംവ
ഔഽന്ഫ഻ീലയഽും ന഻ലവ഻ലഽള്ള 
സ്ഥ഻ത഻ഖത഻ഔൾ 
വ഻ലയ഻രഽത്ത഻ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽഔ 

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽും 
വഔഽന്ഫ഻ലഽമഽള്ള 
ഔഺലഹരണീന്ഫച്ഠ 
ന഻യമങ്ങളുുംനെരെ഻ഔമങ്ങ
ളുും രര഻ഷ്ക്കര഻ 
ക്ന്നഔഽത഻നഺവശൿമഺയ 
ശഽരഺർശഔൾ  
സർക്കഺര഻ുലയ്ക്ക്ക്സുംസ്ഥഺന 
ഒഫ഼സ് മഽകഺര഻രും 
അയയ്ക്ക്കഽഔ . 

26 
ഫണ്ട് ഓഫ഼സ് , 
ത ഺലഽകൾ  , despatch 

ഫച്ഢ് ഒഫ഼സ് സുംവ഻ധഺനും 
ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സ഻ൽരാര഼ഔര഻ച്ച് 
അത഻ന്ീറ ശര഻യഺയ 
രവർത്തനുംഉറന്ഫു 
വരഽത്തഽഔ 
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27 

ീ ഺതഽ സവകഺരൿ 
 ങ്കഺള഻ത്ത 
 ദ്ധത഻കൾ  

സവഔഺരൿ രേഺള഻ത്തുത്തഺീെ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഺൻ ഔഴ഻യഽന്ന 
രദ്ധത഻ഔൾഔീച്ഢത്ത഻ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻ന് 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങൾക്ക് 
മഺർഖന഻ർുേശും നൽഔഽഔ. 

അുംഖ഼ഔഺരും ലഭ഻ച്ച 
രദ്ധത഻ഔൾ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
മഺർഖന഻ർുേശങ്ങൾതഺീഴ 
തച്ഠ഻ുലയ്ക്ക്ക് നൽഔഽഔ. 

28 
ുസഺഷൿൽ  ഓഡ഻റ്റ്  
സംവ഻ധഺനം 

തുേശ സ്ഥഺരനങ്ങ ളുീെ 
രദധത഻ / രദ്ധത഻ ഇതര 
രവർത്തനങ്ങളുീെയഽും, 

തുേശ സ്ഥഺരനങ്ങൾവഴ഻ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നവ഻വ഻ധ ുഔര 
/ സുംസ്ഥഺന 
രദ്ധത഻ഔളുീെയഽും, 

തുേശസ്ഥഺരങ്ങളുീെ ഭരണ 
രവർത്തങ്ങളുീെയഽും 
ുസഺഷൿൽഒഡ഻റ്റ് ന഻ലവ഻ീല 
ുസഺഷൿൽ ഒഡ഻റ്റ് മഺർഗ്ഗ 
ുരകഔൾക്കഽ 
അനഽസിതമഺയ഻ സമയ 
ബന്ധ഻തമഺയ഻നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നഽ 
എന്ന് ഉറന്ഫ് വരഽത്തഽഔയഽും, 

ുസഺഷൿൽ 
ഒഡ഻റ്റ്നെത്ത഻ന്ഫ഻ന് ുവച്ഢ 
മഺർഖ ന഻ർുേശങ്ങളുും, 

ര഻രഽണ സുംവ഻ധഺനങ്ങൾ 
ലഭൿമഺക്കഽഔയഽും ീചയ്യുഔ. 
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29 
ജ഼വനേഺരൿം, 

എസ്റ്റഺബ്ല഻ഷ്ീമന്് 

ജ഻ലലഺഒഫ഼സ഻ീല 
എലലഺഖസറ്റഡ് / ുനഺണ്  
ഖസറ്റഡ് 
ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീെയഽും 
ശപളവഽും മറ്റു 
ആനഽഔാലൿങ്ങളുുംഅനഽവധ഻
ക്കൽ  , മറ്റു സർവ഼സ് 
ആനഽഔാലൿങ്ങൾ   , 
ത഻ര഻ച്ചെവഽഔൾ   , 
ഇൻഔുംെഺക്സ്, ുരകഔൾ  
ുരജ഻സ്െരഽഔൾ  തയ്യഺറഺക്ക഻ 
സാക്ഷ഻ക്കൽ  ,  ബുയഺീമെ഻ക് 
ഔഺർഡ്, സ്രഺർക് 
എന്ന഻വയഽമഺയ഻ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
ചഽമതലഔൾ , Medical Re 

imbursement, Medisep. 

 
ജ഼വനേഺരൿം, 

എസ്റ്റഺബ്ല഻ഷ്ീമന്് 

ജ഻ലലഺഒഫ഼സ഻ീല 
എലലഺരണമ഻െരഺെഽഔളുും - 

തഽഔ ര഻ൻവല഻ ക്കലഽും 
വ഻തരണവഽും , ഇുപസ്റ്റ് 
അക്കൗച്ഢ്  , treasury 

reconciliation,  

സർവ഼സ഻ൽന഻ന്നഽുംവ഻രമ഻ക്കഽ
ന്നജ഻ലലയ഻ീലഎലലഺnon gazetted 

ജ഼വനക്കഺരഽീെയഽുംീരൻഷൻ

ആനഽഔാലൿങ്ങൾ, 

സുംസ്ഥഺനഒഫ഼സ഻ൽന഻ന്നഽും
ീരൻഷൻ  
അനഽവദ഻ുക്കച്ഢജ഼വനക്കഺരഽ
ീെീരൻഷൻആനഽഔാലൿങ്ങൾ

ീരൻഷൻു ഔഺച്ഢ഻ബൿഽഷൻ, 

ുഔഺച്ഢ഻ബൿഽച്ഠറ഻ീരൻഷൻ(NP
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S) 

30 

വഺഹനങ്ങൾ, 

അസ്ത഻കൾ , 
ുസ്റ്റഷനറ഻ 

ജ഻ലലഺഒഫ഼സ഻ുലയ്ക്ക്ക് 
ആവശൿമഺയ 
ുസ്റ്റഷനറ഻സഺധനങ്ങൾ , 
ഫഺറങ്ങൾ , രജ഻സ്റ്റുഔൾ , മറ്റ് 
ഉരഔരണങ്ങൾ  
എന്ന഻വയഽീെ 
വഺങ്ങലഽുംവ഻തരണവഽും,ആ
ഫ഼സ് ീഔച്ഠ഻െും, ീെലുഫഺണ് , 
ഫഺക്സ്, ഔപൿാച്ഠർ  - 

സാക്ഷ഻ന്ഫുുംൂഔഔഺരൿവഽും, 

AMC ,ുസ്റ്റഺർ  രർുച്ചസ് 

ജ഻ലലഺഒഫ഼സ഻ീല 
വഺഹങ്ങളുീെവഺങ്ങൽ , 
ീമയ഻ന്റനൻസ് , ഔച്ഢും 
ീചയ്യൽ  ഉൾീന്ഫീെയഽള്ള 
ചഽമതലഔൾ  

31 
ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണ 
ന഻യന്തണം. 

എൽബ഻എസ് 
രജ഻സ്ുെഷൻ& Complaints, 

related matters 

III 
ഄസ഻സ്റ്റന്് ഡയറക്ടർമഺരഽീട 
ചഽമതലകൾ 

1 
ഖരമഺല഻നൿ്വമഺല഻
നൿ  ര഻ ഺലനം 

ഈ രുംഖത്ത് 
രവർത്ത഻ക്കഽന്ന ഉുദൿഺ
ഖസ്ഥർ, ഹര഻തഔർമ്മുസന, 

സന്നദ്ധരവർത്തഔർ 
എന്ന഻വർക്ക് രര഻ശ഼ലനും 
നൽഔഽഔ 
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2 

്ഽരന്തന഻വഺരണം 

ദഽരരന഻വഺരണവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങളുീെഏുഔഺരന
വഽും ര഻രഽണയഽും 

ന഻ലവ഻ലഽള്ള ദഽര഻തഺശവഺസ 
ുഔരങ്ങളുീെ രവർത്തനും 
വ഻ലയ഻രഽത്തഽഔയഽുംുരഺരഺ
യ്ക്മഔൾ 
രര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
ഏുഔഺരനവഽും 
ര഻രഽണഺസുംവ഻ധഺനും 
രഽക്കൽ 

ദഽര഻തഺശവഺസ 
രവർത്തനങ്ങൾക്കഺവശൿമഺ
യ വ഻ഭവ സമഺഹരണവഽും 
വ഻തരണവഽുംജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ 
ഏുഔഺര഻ന്ഫ഻ക്കഽഔയഽും 
ുനതിതവും നൽഔഽഔയഽും 
ീചയ്യുഔ 

തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങളുീെ 
ദഽരരന഻വഺരണ ആക്ഷൻ 
പ്ലഺൻതയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽും 
നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഽും ര഻രഽണ 
നൽഔഽഔ 

 

ദഽരര അത഻ജ഼വനത്ത഻നഽള്ള 
അവുബഺധും സിഷ്ട഻ക്കൽ, 

ദഽരരരത഻ുരഺധുസനയഽീെ
യഽും 
സന്നദ്ധരവർത്തനങ്ങളുീെ
യഽും ഏുഔഺരനും 
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3 

 കർച്ചവൿഺധ഻ 
ന഻യന്തണം/ുരഺഗ 
 ത഻ുരഺധം, ുകന്ദ-

സംസ്ഥഺന 
സ്ു ഺൺുസഡ് ര഻
 ഺട഻കൾ 

ഡഺറ്റ 
ുശകരണും&റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ഻ങ് 

തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരങ്ങൾക്കഺവശൿമഺയ 
സഺുേത഻ഔ ഉരുദശും 
നൽഔഽഔ 

4 
 ര഻സ്ഥ഻ത഻ 
സംരക്ഷണം 

തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരങ്ങൾ ഏീറ്റെഽത്ത് 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്ന 
രദ്ധത഻ഔൾരര഻സ്ഥ഻ത഻സൗ
ഹിദമഺീണന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഽഔ, 

ഇതഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
രരഺത഻ഔൾ രര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔ 

, രര഻ഹഺരമഺർഖങ്ങൾ 
ന഻ർുദശ഻ക്കഽഔ 

രര഻സ്ഥ഻ത഻ 
സുംരക്ഷണത്ത഻നഺവശൿമഺയ 
മഺർഖന഻ർുദശങ്ങൾ നൽഔഽഔ 

രര഻സ്ഥ഻ത഻ സൗഹിദ 
ന഻ർമ്മഺണ 
ര഼ത഻ഔളുുംസഺമഖ഻ഔളുും 
രചര഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ 

രച്ചത്തഽരഽത്,സഺമാഹ഻ഔ 
വനവത്ഔരണും , 

നഖരവനവത്ഔരണും 
തഽെങ്ങ഻യ രദ്ധത഻ഔൾഎലലഺ 
തുേശ 
സവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങളുും 
ഏീറ്റെഽത്ത് 
നെന്ഫഺക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന്ഉറന്ഫഺ



123 
 

ക്കഽഔ 

രര഻സ്ഥ഻ത഻ 
സുംരക്ഷണവഽമഺയ഻ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
ുദശ഼യ ഹര഻ത 
െ഻ബഽണൽരഽറീന്ഫെ഻വ഻ക്കഽന്ന 
ന഻ർുദശങ്ങൾ 
നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഽുവച്ഢ 
ഏുഔഺരനവഽും ര഻രഽണയഽും 

മഺസ്റ്റർപ്ലഺൻ 
തയഺറഺക്കഽുപഺൾ 
ജ഻ലലയഽീെയഽുംതുദശസവയുംഭര
ണസ്ഥഺരനങ്ങളുീെയഽും 
സഽസ്ഥ഻രവ഻ഔസനും 
ഉറന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഽുവച്ഢ 
ന഻ർുദശങ്ങൾനൽഔഽഔ 

5 
ീ ഺതഽമഺർേറ്റ കൾ,

ഄറവഽശഺല, 

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ മത഻യഺയ 
ആധഽന഻ഔ മഺർക്കറ്റ് 
/അറവഽശഺലഔൾസ്ഥഺര഻ക്കഽ
ന്നഽീച്ഢന്നഽും ശര഻യഺയ 
ര഼ത഻യ഻ൽ 
രവർത്ത഻ക്കഽന്നഽീച്ഢന്നഽും 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ 

6 
ീതരഽവഽവ഻ളേഽകള 
ീട  ര഻ ഺലനം 

ീതരഽവഽവ഻ളക്കഽഔളുീെ 
രര഻രഺലനും സുംബന്ധ഻ച്ചുളള 
ുമൽുനഺച്ഠവഽും 
ഔഺരൿക്ഷമതഉറന്ഫഺക്കലഽും 

 
ീതരഽവഽവ഻ളേഽകള 
ീട  ര഻ ഺലനം 

ീഔഎസ്ഇബ഻ ീഡുന്ഫഺസ഻റ്റ് 
വർക്കഽഔളുീെ 
സമയബന്ധ഻തമഺയ 
ന഻ർവഹണുംഉറന്ഫുവരഽത്തഽ
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ഔ 

ര഼ര഻ുയഺഡ഻ക്കൽ 
ീമയ഻ന്റനൻസ് 
രവിത്ത഻ഔൾക്ക് 
ഏജൻസ഻ഔീള എുംരഺനൽ 
ീചയ്യുഔ 

7 

ീ ഺതഽജനഺുരഺഗൿ
വഽം ശഽച഻തവ 
 ര഻ ഺലനവഽം 

ശഽച഻തവരര഻രഺലനവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
രവർത്തനങ്ങൾനെന്ഫഺക്കഽന്ന
ത഻നഽും ഏുഔഺരനവഽും 
സഺുേത഻ഔ ര഻രഽണയഽും 
നൽഔഽഔ 

ആുരഺഖൿ 
സ്ഥഺരനങ്ങളുമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
രവർത്തനങ്ങളുീെ 
ുമൽുനഺച്ഠുംഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ 

തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങള഻ീല ീഹൽത്ത് 
വ഻ഭഺ
ഖത്ത഻ന്ീറയഽുംശഽച഻തവമ഻ഷ
ന്ീറയഽും ഏുഔഺരനും 

ജ഻ലലഺതല 
ശഽച഻തവരര഻രഺലന 
ഔർമ്മരര഻രഺെ഻ഔൾ 
ആവ഻ഷ്ക്കര഻ക്കഽഔ. 

സവച്ഛ്ഭഺരത് മ഻ഷൻ, സവച്ഛ് 
സർുവഷൻ തഽെങ്ങ഻യ 
ുഔരരദ്ധത഻ഔളുീെഏുഔഺര
നും. 
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ീരഺതഽ 
ജനഺുരഺഖൿവഽുംശഽച഻തവരര഻
രഺലനവഽും ആയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് രരഺത഻രര഻ഹഺര 
സുംവ഻ധഺനും ഏർീന്ഫെഽത്തൽ  

8 

ീ ഺതഽ 
സൗകരൿങ്ങൾ(കഽള഻
േടവഽകള ം 
ഄലേഽകടവഽകള ം,

വഺഹനങ്ങൾ 
 ഺർേ്ീചയ്യ ന്നത഻
നഽള്ള 
തഺവളങ്ങൾ,ീവ
യ്ക്റ്റ഻ംഗ് ീഷസ്സ കൾ, 

ീ ഺതഽ സ്ഥലങ്ങള഻ൽ 
മഽതപ്പ രയഽംകേഽ
സഽം 
കഽള഻സ്ഥലങ്ങള ം) 

ീരഺതഽസ്ഥലങ്ങള഻ീല 
രബ്ല഻ക് ുെഺയ഻ലറ്റ് (ുെക്ക് 
എ ുബക്ക്) 
അെക്കമഽള്ളസൗഔരൿങ്ങളുീെ 
ലഭൿതയഽും രര഻രഺലനവഽും 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

സ്ഥലലഭൿത സുംബന്ധ഻ച്ച 
രശ്നങ്ങൾ രര഻ഹര഻ക്കഽഔ. 

9 

ുമളകള ീടയഽം 
ഈത്സ്വങ്ങള ീടയഽം 
നടത്ത഻പ്പ് 

ജനങ്ങളുീെ സഽരക്ഷയഽും 
ആുരഺഖൿ രര഻രഺലനവഽും 
സുംബന്ധ഻ച്ച 
ന഻ർുേശങ്ങൾനൽഔഽഔ 

അുംശഺദഺയും 
ന഻ർച്തയ഻ക്കഽന്നതഽും 
ര഻ര഻ീച്ചെഽക്കഽന്നതഽും 
സുംബന്ധ഻ച്ച്മഺർഗ്ഖന഻ർുേശും 
നൽഔഽഔ. 

10 
Animal Birth Control 

Program (Dog), 

ജ഻ലലഺതല ഏുഔഺരനും, 

ഔഺരൿക്ഷമത വർദ്ധ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ. 
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വളർത്തഽനഺയ്ക്േഽേ
ൾൂേലസൻസ്, Live 

Stock 

ഏജൻസ഻ഔളുീെ ലഭൿത 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

ഇത്തരും രദ്ധത഻ഔളുീെ 
സഺുേത഻ഔ അനഽമത഻ 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

11 

സ്ഥ഻ത഻വ഻വരകണ
േഽകൾ ുശഖര഻േഽക 
കഺലഺനഽസിതമഺേഽ
ക 

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങളുീെ 
തലത്ത഻ലഽള്ള ഡഺറ്റഺ 
ീബയ്ക്സ് തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന്
ൂഖഡൻസ് നൽഔഽഔ. 

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ വ഻വരങ്ങൾ 
ുഔഺഡ഼ഔര഻ച്ച് സാക്ഷ഻ക്കഽഔ. 

പ്ലഺനഽഔൾ, സ്ഔ഼മഽഔൾ, 

ുരഺജക്െഽഔൾ മഽതലഺയവ 
സുംബന്ധ഻ച്ച്ീരഺതഽജനങ്ങൾ
ക്ക് ആവശൿമഺയ 
വ഻വരങ്ങൾ 
ലഭൿമഺക്കഽന്നത഻ന് 
സ഻സ്റ്റുംവ഻ഔസ഻ന്ഫ഻ീച്ചെഽക്കഽന്ന
ത഻ന് ആവശൿമഺയ 
സഺുേത഻ഔ സഹഺയങ്ങൾ 
നൽഔഽഔ 

12 

വ഻കസന 
 വർത്തനങ്ങള഻ലഽം, 

തുേശ ഭരണത്ത഻ലഽം 
ജന ങ്കഺള഻ത്തംഈറ
പ്പഺേലഽം, 

വര്ധ഻പ്പ഻േലഽം 

തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങളുീെ വ഻വ഻ധ 
രവർത്തനങ്ങള഻ൽ 
ജനരേഺള഻ത്തുംഉീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ ഇതഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് രചഺരണ 
രവർത്തനങ്ങൾസുംഗെ഻ന്ഫ഻
ക്കഽഔ, ഖഺമസഭഔളുീെയഽും 
വ഻ഔസനീസമ഻നഺറഽഔളുീെ
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യഽും ന഻ര഼ക്ഷണും, 

ുയഺഖങ്ങള഻ൽജ഻ലലഺതല 
ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീെ ുനര഻ച്ഠുള്ള 
രേഺള഻ത്തും 

ീരഺതഽജനങ്ങൾ തുേശ 
സവയുംഭരണ സ്ഥഺരനങ്ങൾ 
മഽൻരഺീഔ 
നൽഔഽന്നന഻ർുദശങ്ങള഻ൽ 
യഽക്ത഻ഭദമഺയ 
ത഼രഽമഺനങ്ങൾ ഉച്ഢഺഔഽന്നഽ 
എന്ന് ഉറന്ഫഺക്കൽ 

13 
 ഺു്ശ഻ക 
വ഻ഭവസമഺഹരണം 

രഺുദശ഻ഔ വ഻ഭവങ്ങൾ 
സുംബന്ധ഻ച്ച് സമഖമഺയ 
ജ഻ലലഺതല 
ഡഺറ്റഺുബസ്തയ്യഺറഺക്ക഻ 
സാക്ഷ഻ക്കഽഔ 

14 

കിഷ഻/ കഺർഷ഻ക 
ുമഖല ,മണ്ണ 
സംരക്ഷണം 

Crop suitability map ഔിഷ഻ 
വ഻ഔസനത്ത഻നഺയ഻ തുേശ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾക്ക്നൽഔഽഔ. 

ഔഺർഷ഻ഔുമകലയ഻ീല 
രഽത഻യ സഺുേത഻ഔ 
വ഻ദൿഔൾ 
ഉരുയഺഖ഻ക്കഽന്നത഻നഽ 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങീള 
രഺപ്തമഺക്കഽഔ. 

ഔഺർഷ഻ഔ 
രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 
അനഽുയഺജൿമഺയ സ്ഥലങ്ങൾ 
ന഻ർുദശ഻ക്കഽഔ. 
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നാതന ഔിഷ഻ര഼ത഻ഔൾ 
തുേശ സ്ഥഺരനങ്ങീള 
രര഻ചയീന്ഫെഽത്തഽഔ . 

15 

ീചറഽക഻ട 
ജലുസചനം, ല഻ഫ്റ്റ് 
ആറ഻ുഗഷൻ 

ല഻ഫ്റ്റ് ഇറ഻ുഖൻഷന് 
അനഽുയഺജൿമഺയ സ്ഥലങ്ങൾ 
ന഻ർുേശ഻ക്കഽഔ 

ജലസുംരക്ഷണവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ രവർത്തങ്ങൾ 
എലലഺതുേശസ്ഥഺരനങ്ങളുും 
ഏീറ്റെഽത്ത നെന്ഫഺക്കഽന്നഽ 
എന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

ീചറഽഔ഻െ ജലുസചന 
രദ്ധത഻ഔൾ ആവ഻ഷ്ഔര഻ച്ച 
നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻ന്ജ഻ലലഺതലത്ത഻
ൽ രവർത്ത഻ക്കഽന്ന 
വഔഽന്ഫുഔളുും 
ഏജൻസ഻ഔളുും തമ്മ഻ലഽള്ള 
ഏുഔഺരനും. 

16 

മത്സ്ൿബന്ധനം,മത്സ്ൿ 
വ഻ ണന 
സംവ഻ധഺനങ്ങൾ 
,മത്സ്ൿകിഷ഻ 
വ഻കസന 
ഏജൻസ഻കൾ 

,മത്സ്ൿീത്തഺഴ഻ലഺള഻
കള ീട വ഻കസനം 

ജ഻ലലഺ തലത്ത഻ൽ സഺുേത഻ഔ 
സഹഺയങ്ങൾ 
ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ. 

തുേശ സ്ഥഺരനങ്ങീള 
ഖുവക്ഷണസ്ഥഺരനങ്ങളുമഺ
യ഻ ബന്ധീന്ഫെഽത്തഽഔ. 

നാതന ആശയങ്ങൾ 
ഔീച്ഢത്തഽഔയഽും 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങൾക്ക്രര഻ച
യീന്ഫെഽത്തഽഔയഽും ീചയ്യുഔ. 

മത്സൿ ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
ഔഽെഽുംബങ്ങളുീെ വ഻ഔസനും 
/ സഺമാഹ഻ഔ സഽരക്ഷ 
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എന്ന഻വലക്ഷൿമഺക്ക഻ 
രവർത്തനങ്ങൾ എലലഺ 
തുേശ സ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽും 
നെക്കഽന്നഽച്ഢ് 
എന്ന്ഉറന്ഫഺക്കഽഔ 

17 

സഺമഽഹൿ 
വനവൽേരണം,ൂജ
വ ൂവവ഻ധൿ 
മഺുനജ്മന്് 

സഺമഽഹൿ 
വനവൽക്കരണും,ൂജവ 
ൂവവ഻ധൿ മഺുനജ്മന്് 
എന്ന഻വയഽമഺയ഻ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
രദ്ധത഻ഔൾ എലലഺ 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങളുും 
ഏീറ്റെഽക്കഽന്നഽ 
എന്ന്രഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

ൂജവ ൂവവ഻ധൿ രജ഻സ്റ്റർ 
എലലഺ തുേശ 
സ്ഥഺരനങ്ങളുും 
ഔഺല഻ഔമഺക്ക഻സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ
ച്ഢ് എന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഽഔ 

 

സഺമഽഹൿ 
വനവൽേരണം,ൂജ
വ ൂവവ഻ധൿ 
മഺുനജ്മന്് 

ൂജവൂവവ഻ധൿ സുംരക്ഷണ 
രര഻രഺലന രദ്ധത഻ുരക 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നരവർത്തനത്ത഻
ന് ുനതിതവും നൽഔഽഔ. 

ൂജവൂവവ഻ധൿ ൂരതിഔ 
ുഔരങ്ങീള ഔീച്ഢത്ത഻ 
രകൿഺര഻ക്കഽന്നനെരെ഻ഔൾ
ക്ക് ുനതിതവും നൽഔഽഔ. 

18 

വ഻്ൿഽച്ഛക്ത഻യഽം 
ഉർച്ജവഽം- 

 ഺരമ്പുരൿതര 
ഉർച്ജുസഺതസ്സ ക

ൂവദൿഽത രദ്ധത഻ഔൾ 
ൂമുഔഺ-ൂഹഡൽ 
രദ്ധത഻ഔൾ 
ആവ഻ഷ്ഔര഻ച്ചനെന്ഫഺക്കഽന്ന
ത഻ന് ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ 
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ൾ,ൂമുകഺ-

ൂഹഡൽ 
 ദ്ധത഻കൾ 

രവർത്ത഻ക്കഽന്ന 
വഔഽന്ഫുഔളുും 
ഏജൻസ഻ഔളുുംതമ്മ഻ലഽള്ള 
ഏുഔഺരനും. 

രഺരപുരൿതര ഊർച്ജ 
ുസഺതസ്സുഔൾ 
ുരഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നതഽുവ
ച്ഢ഻രചഺരണരര഻രഺെ഻ഔൾ 
സുംഗെ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ, ഏുഔഺരനും 
നെത്തഽഔ. 

ഹര഻ത ഭവന ആശയും 
രചര഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ 

രഺരപുരൿതര ഊർച്ജ 
ുസഺതസ്സുഔൾ ഔീച്ഢത്ത഻ 
നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഽള്ളസഺുേത഻
ഔ സഹഺയും നൽഔഽഔ. 

വ഻വ഻ധ തുേശ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾ ഏീറ്റെഽത്ത് 
നെത്തഽന്ന 
സുംയഽക്തരദ്ധത഻ഔളുീെ 
വഺയ്ക്ര ത഻ര഻ച്ചെ്  ഉറന്ഫ് 
വരഽത്തഽഔ 

19 

വ഻്ൿഺഭൿഺസം, ുകന്ദ-

സംസ്ഥഺന 
സ്ു ഺൺുസഡ് 
വ഻്ൿഺഭൿഺസ 
 ര഻ ഺട഻കൾ 

എലലഺ വ഻ദൿഺഭൿഺസ 
സ്ഥഺരനങ്ങളുീെയഽും 
അവയഽീെ 
ആസ്ത഻ഔളുീെയഽുംസമഖമഺ
യഡഺറ്റ ുബസ്. 
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20 

കഺയ഻കവ഻ുനഺ്വഽം, 

ടാറ഻സം , 
സഺംസ്കഺര഻കം 

ഔഺയ഻ഔ സഺുംസ്ഔഺര഻ഔ 
രവർത്തനങ്ങീളയഽും 
വ഻ുനഺദ സച്ഞഺര 
ുമകലീയയഽുംുഔഺർത്ത഻ണ
ക്ക഻ ജ഻ലലഺതല വ഻ുനഺദ 
സച്ഞഺര സർഔൿാച്ഠുഔൾ 
വ഻ഔസ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻ന് 
ൊറ഻സുംവഔഽന്ഫുമഺയ഻ 
ുചർന്ന് രവർത്ത഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

രഺുദശ഻ഔ വ഻ുനഺദ 
സച്ഞഺര ുഔരങ്ങീളയഽും 
ജ഻ലലഺതല 
സർക്കൿാച്ഠുമഺയ഻ബന്ധീന്ഫെഽ
ത്തഽഔ. 

ീരഺതഽ ഇെങ്ങളുും 
ഔള഻സ്ഥലങ്ങളുും വ഻ുനഺദ 
സച്ഞഺര 
ുഔരങ്ങളുുംവിത്ത഻യഺയ഻ 
രര഻രഺല഻യ്ക്ക്കഽന്നഽ എന്ന് 
ഉറന്ഫു വരഽത്തഽഔ. 

രഺുദശ഻ഔ ൊറ഻സും 
ുഔരങ്ങൾ 
വ഻ഔസ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻നഽും 

രര഻രഺല഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻നഽും 
ീരഺതഽ സവഔഺരൿ 
രേഺള഻ത്ത മഺതിഔ 

ുരഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻
നഽും സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 

വ഻ുനഺദ സച്ഞഺര 
അനഽബന്ധ ുമകലഔളുീെ 
വ഻ഔസനത്ത഻നഺയഽള്ള 
രദ്ധത഻ഔൾആവ഻ഷ്ഔര഻
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യ്ക്ക്കഽന്നത഻ന് ര഻രഽണ 
നൽഔഽഔ. 

രഺുദശ഻ഔ 
ഔലഺഔഺരൻമ്മഺർക്ക് 
വ഻ുനഺദ സച്ഞഺര 
ുഔരങ്ങള഻ലഽും 
ീരഺതഽഇെങ്ങള഻ലഽും 
അവസരും ലഭ഻യ്ക്ക്കഽന്നഽച്ഢ് 
എന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

ൊറ഻സും വഔഽന്ഫുമഺയ഻ 
ുചർന്ന് ഇൻഫർുമഷൻ 
ീസന്ററഽഔളുും 
ൂഖഡഽഔീളഔീച്ഢത്ത഻ 
രര഻ശ഼ല഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കലഽും 

രഺുദശ഻ഔ ഭക്ഷൿ 
ൂവവ഻ധൿങ്ങീള ൊറ഻സും 
സഺധൿതഔളുമഺയ഻ബന്ധീന്ഫെഽ
ത്തഽന്നത഻ന് 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങീള 
സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ ലഭൿമഺയ 
ഔള഻സ്ഥലങ്ങളുീെ 
ുഡറ്റഺുബസ് 
തയ്യഺറഺക്ക഻സാക്ഷ഻ക്കഽഔ 

ഔള഻സ്ഥലങ്ങൾക്കഽും 
സ്ുറ്റഡ഻യങ്ങൾക്കഽും 
അനഽുയഺജൿമഺയ 
സ്ഥലുംഔീച്ഢത്തഽന്നത഻നഽും 
ന഻ർമ്മ഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻നഽും 
ര഻രഽണ നൽഔഽഔ. 
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ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ ഔഺയ഻ഔ 
തഺരങ്ങീള ആദര഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

ജ഻ലലഺതല ുഔരുളഺത്സവും 
സുംഗെ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

തുേശസ്ഥഺരനതല 
സ്ുരഺർട്സ് 
ഔൗണ്സ഻ലഽഔളുീെ 
ഏുഔഺരനും 

 

കഺയ഻കവ഻ുനഺ്വഽം, 

ടാറ഻സം, 

സഺംസ്കഺര഻കം 

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങൾ 
ഏീറ്റെഽക്കഽന്ന , 

ീഖയ഻മഽഔളുീെ ജ഻ലലഺതല 
ല഼ഗ്സുംഗെ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

21 
ീ ഺതഽവ഻തരണ 
സംവ഻ധഺനം 

ജനഔ഼യഺസാതണ 
രദ്ധത഻യഽീെയഽും മറ്റ് 
വ഻ഔസന 
രവർത്തനങ്ങളുീെയഽുംഭഺഖ
മഺയ഻ തുേശ സ്ഥഺരന 
തലത്ത഻ൽ 
ഉത്രഺദ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽന്ന 
എലലഺത്തരും 
ഔഺർഷ഻ഔഔഺർഷ഻ുഔതര 
ഔരഔൗശല 
ഉത്രന്നങ്ങൾക്കഽും സ്ഥ഻രും 
ജ഻ലലഺതല വ഻രണ഻ 
സൗഔരൿീമഺരഽക്കഽഔ. 

തുേശസ്ഥഺരനതല 
വ഻ജ഻ലൻസ് ഔമ്മ഻റ്റ഻ഔൾ 
ശക്ത഻ീന്ഫെഽത്തഽഔയഽും 
ഏുഔഺരനുംനെത്തഽഔയഽും 
ീചയ്യുഔ. 
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ജ഻ലലഺ തലത്ത഻ൽ എലലഺ 
ീരഺതഽവ഻തരണ 
ഏജൻസ഻ഔീളയഽും 

ഏുഔഺര഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
സുംവ഻ധഺനും 
ഏർീന്ഫെഽത്തഽഔ. 

22 

വ഻വരഺവകഺശ 
ന഻യമം, 

ുസവനഺവകഺശ 
ന഻യമം, 

 ൗരഺവകഺശ ുരഖ 

വ഻വരഺവഔഺശ ന഻യമും, 

ുസവനഺവഔഺശ ന഻യമും, 

രൗരഺവഔഺശ ുരക 
എന്ന഻വ രഔഺരുംവ഻വ഻ധ 
ഉുദൿഺഖസ്ഥര഻ൽ 
ന഻ക്ഷ഻പ്തമഺയ ചഽമതലഔൾ 
ഔിതൿമഺയ഻ എന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

വ഻വരഺവഔഺശ 
ന഻യമും,ുസവനഺവഔഺശ 
ന഻യമും എന്ന഻വ 
രഔഺരമഽള്ള അന്ഫ഼ൽ 

അധ഻ഔഺര഻യഽീെ ചഽമതലഔൾ 
ന഻ർവഹ഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സ഻ീലയഽും 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങള഻ീലയഽും 
രൗരഺവഔഺശ ുരക 
ഔിതൿമഺയ഻രസ഻ദ്ധ഼ഔര഻
യ്ക്ക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

വ഻വരഺവഔഺശ 
ന഻യമരഔഺരും നൽുഔച്ഢ 
വഺർഷ഻ഔ റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ് 
തയ്യഺറഺക്ക഻നൽഔഽഔ. 

രസ്തഽത ന഻യമരഔഺരും 
സാക്ഷ഻ുക്കച്ഢ രജ഻സ്റ്റർ 
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ഔഺല഻ഔമഺക്ക഻ സാക്ഷ഻ക്കഽഔ. 

23 

മഹഺത്മഺ ഗഺന്ധ഻ 
ു്ശ഼യ ഗഺമ഼ണ 
ീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് 
 ്ധത഻/ഄയ്യങ്കഺള഻ 
നഗരീതഺഴ഻ലഽറപ്പ് 
 ദ്ധത഻ 
 

ുലബർ ബഡ്ജറ്റുും 
വഺർഷ഻ഔ ഔർമ്മരദ്ധത഻യഽും 
യഥഺസമയും തയ്യഺറഺക്ക഻ 
ന഻ർവഹണുംനെക്കഽന്നഽ എന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

ദ഼ർഗഔഺല ആസ്ത഻ഔൾ 
രദ്ധത഻യഽീെ മഺർഖന഻ർുേശും 
അനഽസര഻ച്ച് 
സഺധനസഺമഺഖ഻ഔൾ 
ഉരുയഺഖ഻ച്ച് 
സിഷ്ട഻യ്ക്ക്കഽന്നഽീച്ഢന്നഽും 
അത഻ന്ീറ തഽെർരര഻രഺലനും 

ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔയഽും 
ീചയ്യുന്നത഻നഽള്ള 
സുംവ഻ധഺനും. 

രജ഻സ്റ്റർ ീചയ്ക്ത 
അർഹതീന്ഫച്ഠ ീതഺഴ഻ലഺള഻ 
ഔഽെഽുംബങ്ങൾക്ക് 
ജ഼വുനഺരഺധ഻ഔൾ 

ഔിതൿമഺയ഻ സിഷ്ട഻ച്ച് 
നൽഔഽന്നഽ എന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

മഺല഻നൿ 
സുംസ്ഔരണവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് ശഽച഻തവും 
മഺല഻നൿസുംസ്ഔരണ 

ുമകലയ഻ൽ 
ഔഺുലഺച഻തമഺയ 
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രവർത്ത഻ഔൾ 
ഏീറ്റെഽക്കഽന്നത഻ന് 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങീളരഺപ്ത
രഺക്കഽന്നത഻ന് ഉരുദശമഺർഖ 
ന഻ർുേശങ്ങൾ നൽഔഽഔ. 

ജലസുംരക്ഷണും, 

ജലീഔഺയ്ക്ത്ത്, 
മഴീവള്ളസുംഭരണും തഽെങ്ങ഻ 
ജലസുംരക്ഷണവഽമഺയ഻ബന്ധ
ീന്ഫച്ഠ എലലഺവ഻ധ 
രഔിത഻വ഻ഭവ രര഻രഺലന 
രവിത്ത഻ഔളുും രദ്ധത഻യഽീെ 
ഭഺഖമഺയ഻തുേശസ്ഥഺരനങ്ങൾ 
ഏീറ്റെഽക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

അയ്യേഺള഻ 
നഖരീതഺഴ഻ലഽറന്ഫ് 
രദ്ധത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
നഖരസഭഔൾതയ്യഺറഺക്ക഻ 
നൽഔഽന്ന ുലബർ ബഡ്ജറ്റുും 
ആക്ഷൻ പ്ലഺനഽും 
രര഻ുശഺധന നെത്ത഻ 
ഡ഻.ര഻.സ഻.യ്ക്ക്ക് അയച്ചു 
നൽഔഽഔ. നഖരസഭഔളുീെ 
ധന വ഻ന഻ുയഺഖും 
രര഻ുശഺധ഻ച്ച് അെഽത്ത 
ഖഡഽവ഻തരണത്ത഻നഺയ഻ 
സുംസ്ഥഺന മ഻ഷന഻ുലയ്ക്ക്ക് 
ശ഻രഺർശ നൽഔഽഔ. 

24 ബജറ്റ്, ജ഻ലലഺതല ുഡറ്റഺുബസ് 
തയ്യഺറഺക്കഽഔ. 
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ഭരണറ഻ുപ്പഺർട്ട്, വ഻വരങ്ങൾ ുഔഺഡ഼ഔര഻ച്ച് 
സുംസ്ഥഺന തലത്ത഻ുലയ്ക്ക്ക് 
നൽഔഽഔ. 

25 

ഗന്ഥശഺലകൾ, തഽടർ 
വ഻്ൿഺഭൿഺസ 
 ര഻ ഺട഻കൾ 

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങൾ ുനര഻ച്ഠ് 
നെത്തഽന്ന ഖന്ഥശഺലഔളുീെ 
ഫല 
രദമഺയരവർത്തനത്ത഻നഽും 
ന഻ലവഺരും 
ീമച്ചീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻നഽും 
നവ഼ഔരണത്ത഻നഽും 
ുവച്ഢഇെീരെലഽഔൾ 
നെത്തഽഔ. 

ഖന്ഥശഺലഔള഻ീല 
ജ഼വനക്കഺരഽീെ 
ഔഺരൿുശഷ഻വർദ്ധ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽ
ന്നത഻നഺവശൿമഺയ 
രര഻ശ഼ലനും നൽഔഽഔ. 

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങള഻ീല 
ഖന്ഥശഺലഔള഻ീല 
ജ഼വനക്കഺരഽീെ ുസവനും ഇ 
- ഒഫ഼സ്, ഇന്റർീനറ്റ് 
സൗഔരൿങ്ങൾ ഉരുയഺഖ഻ച്ച് 
തുേശ സ്ഥഺരനങ്ങള഻ീല 
വ഻ഔസന 
ുക്ഷമരവർത്തനങ്ങള഻ൽ 
ഉരുയഺഖ഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
നെരെ഻ഔൾ 

26 

വഴ഻ുയഺരേച്ചവട
േഺരഽീട 
 ഽനഃരധ഻വഺസം 

വഴ഻ുയഺര ഔച്ചവെ 
ഔമ്മ഻റ്റ഻ഔൾ എലലഺ 
തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽുംഔിതൿമഺയ഻ 
ുയഺഖും ുചരഽന്നഽുച്ഢഺ എന്ന് 
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രര഻ുശഺധ഻ക്കഽഔ. 

വഴ഻ുയഺരഔച്ചവെക്കഺർക്ക് 
ത഻ര഻ച്ചറ഻യൽ ഔഺർഡ് എലലഺ 
തുേശസവയുംഭരണ 

സ്ഥഺരനങ്ങളുും വ഻തരണും 
ീചയ്യുന്നഽച്ഢ് എന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

വഴ഻ുയഺര ഔച്ചവെക്കഺരഽീെ 
രഽനരധ഻വഺസും എലലഺ 
തുേശ സവയുംഭരണ 

സ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽും ശര഻യഺയ഻ 
നെക്കഽന്നഽച്ഢ് എന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

വഴ഻ുയഺര ഔച്ചവെ ുസഺണ് 
/ മഺർക്കറ്റുഔൾ 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന് 
സഺുേത഻ഔസഹഺയും 
നൽഔഽഔ. 

27 

ധനകഺരൿ 
മഺുനജ്മന്്, ന഻കഽത഻ 
- ഫ഼സ് 
 ര഻ഷ്കരണം, 

ന഻കഽത഻ - 
ഫ഼സ് ഻ര഻വ്, 

ന഻ഔഽത഻ ചഽമത്തഺൻ 
ബഺധൿതീന്ഫച്ഠ എലലഺ 
വൿക്ത഻ഔൾക്കഽും 

സ്ഥഺരനങ്ങൾക്കഽും ന഻ഔഽത഻ 
തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾ ചഽമത്തഽന്നഽ 
എന്ന്ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. ഫ഼ൽഡ് 
തല രര഻ുശഺധന നെത്തഽഔ. 

രര഻ഹഺര ന഻ർുേശങ്ങൾ 
നൽഔഽഔ. 

റവനൿാറ഻ക്കവറ഻ 
നെരെ഻ഔൾ 
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തവര഻തീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻ന് 
തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങ
ീള സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 

രഽത഻യ ധനഺഖമ മഺർഖങ്ങൾ 
ഔീച്ഢത്തഽന്നത഻ന് 
തുേശസവയും 
ഭരണസ്ഥഺരനങ്ങീള 
സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 

 

ധനകഺരൿ 
മഺുനജ്മന്്, ന഻കഽത഻ 
- ഫ഼സ് 
 ര഻ഷ്കരണം, 

ന഻കഽത഻ - 
ഫ഼സ് ഻ര഻വ്, 

ജ഻.ഐ.എസ്. / ജ഻.ര഻.എസ്. 

അെ഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻ ന഻ഔഽത഻ 
രര഻ഷ്ഔരണത്ത഻നഽും 

ര഻ര഻വ഻നഽും ുവച്ഢ 
സഺുേത഻ഔ സഹഺയും 
തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾക്ക് നൽഔഽഔ. 

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങൾ 
ുസവനങ്ങൾക്ക് യാസർ ഫ഼ 
ചഽമത്തഽന്നഽച്ഢ് 
എന്ന്ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. ഇതഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ ന഻ർുേശും 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങൾക്ക് 
നൽഔഽഔ. 

28 സദ് ഭരണം- 

ILGMS ുസഺഫ്റ്റ് ീവയർ വഴ഻ 
തുേശ സ്ഥഺരങ്ങള഻ീല 
ഫയൽ  transaction സുംബന്ധ഻ച്ച് 
തഽെർച്ചയഺയ monitoring 

നെത്തഽഔയഽും അരഺഔതഔൾ  
രര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻നഽുംുസവന 
ഖഽണ ന഻ലവഺരും 
ീമച്ചീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻നഽും 
ആവശൿമഺയ മഺർഖ 
ന഻ർുദശങ്ങൾ നൽഔഽഔ 
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രഽതഽതഺയ഻ സർവ഼സ഻ൽ  
രുവശ഻ക്കഽന്ന 
ജ഼വനക്കഺർക്കഽും, ന഻ലവ഻ീല 

ജ഼വനക്കഺർക്കഽും 
ുസഺഫ്റ്റ് ീവയർ  സമബന്ധ 
മഺയ തഽെർച്ചയഺയ 
രര഻ശ഼ലന രര഻രഺെ഻ഔൾ   
Inലയഽമഺയഽും ഐ ീഔ എും 
ഉും / മറ്റു ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
ുസഺഫ്റ്റ് ീവയർ 
ന഻ർമ്മഺണഏജൻസ഻ഔളുമഺ
യഽും ബന്ധീന്ഫച്ഠു 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽഔ. 

ുസഺഫ്റ്റ് ീവയർ  
സുംബന്ധമഺയ഻ വരഽുത്തച്ഢ 
ീമച്ചീന്ഫെഽത്തലഽഔളുും 

മഺറ്റങ്ങളുും സുംബന്ധ഻ച്ച 
ന഻ർുദശങ്ങൾ  ജ഻ലല 
തലത്ത഻ൽ  ുഔഺഡ഼ഔര഻ച്ചു 
സുംസ്ഥഺനഒഫ഼സ഻നഽും ഐ 
ീഔ എും നഽും / മറ്റു 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ ുസഺഫ്റ്റ്  
ന഻ർമ്മഺണ 
ഏജൻസ഻ഔൾക്കഽും 
ൂഔമഺറഽഔയഽും അത഻ന്ീറ 
follow up രവർത്തനങ്ങൾ  
നെത്തഽഔ. 

ഖഽണുമൻമഺസുംവ഻ധഺനത്ത഻
ലാീെ Good Governance 

സർച്ഠ഻ഫ഻ുക്കഷൻ 
ുനെ഻ീയെഽക്കഽന്നത഻നഽും 

ന഻ലന഻ർത്തഽന്നത഻നഽും ുവച്ഢ 
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രവർത്തനങ്ങൾ എലലഺ 
തുേശസവയുംഭരണ 

സ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽുംനെന്ഫ഻ലഺ
ക്കഽന്നഽച്ഢ് എന്ന് ഉറന്ഫു 
വരഽത്തഽഔ, ആവശൿമഺയ 
സഹഺയ സുംവ഻ധഺനും 
ുനര഻ച്ഠ്ഉറന്ഫ് വരഽത്തഽഔ. 

 സദ് ഭരണം- 

ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സ഻ൽ ീറക്കഺർഡ് 
റാും രഽക്കഽഔ . എലലഺതുേശ 

സ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽും റ഻ക്കഺർഡ് 
റാും രഽക്കഽഔയഽും ുരകഔൾ 
ഡ഻ജ഻റ്റൂലസ് 
ീചയ്ക്ത്സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ. 

ആവശൿമഺയ സഹഺയ 
സുംവ഻ധഺനും ുനര഻ച്ഠ് 
ഉറന്ഫവരഽത്തഽഔ. 

29 

KSAD ഓഡ഻റ്റ്, AG 

ഓഡ഻റ്റ്, ധനകഺരൿ 
ഓഡ഻റ്റ്, സ്ുറ്റഺർ 
 ർുച്ചസ്. 

KSAD ഒഡ഻റ്റ് , AG ഒഡ഻റ്റ് 
ുവളയ഻ൽ തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങള഻ീല 

ഉുദൿഺഖസ്ഥർ ഒഡ഻റ്റ് െ഼മ഻ന് 
നൽുഔച്ഢ ുരകഔൾ 
ഔിതൿമഺയ഻ നൽഔഽന്നഽച്ഢ് 
എന്ന്ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 



142 
 

തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾ ഒഡ഻റ്റ് 
രരഺമർശങ്ങൾക്കഽള്ള 
മറഽരെ഻ സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
നൽഔഽന്നഽീച്ഢന്നഽും ത഼ർന്ഫ് 
ഔൽര഻യ്ക്ക്കഽന്നഽീച്ഢന്നഽും 
ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ. 

ഒഡ഻റ്റ് അദഺലത്തഽഔൾ 
സുംഗെ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽഔ. ഔഽെ഻ശ്ശ഻ഔ 
റ഻ുന്ഫഺർച്ഠുഔൾത഼ർന്ഫ്ഔൽര഻
യ്ക്ക്കഽന്നത഻ന് ന഻ർുേശും 
നൽഔഽഔ. 

 

KSAD ഓഡ഻റ്റ്, AG 

ഓഡ഻റ്റ് , ധനകഺരൿ 
ഓഡ഻റ്റ്, സ്ുറ്റഺർ 
 ർുച്ചസ്. 

ഒുരഺ റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ഻ീലയഽും 
രരഺമർശങ്ങൾക്ക് കച്ണ഻ഔ 
ത഻ര഻ച്ച് മറഽരെ഻തയ്യഺറഺക്ക഻ 
നൽഔഽഔ. ഇതഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങൾക്ക് 
ന഻ർുേശങ്ങൾനൽഔഽഔ. തഽെർ 
നെരെ഻ ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

30 

Statutary and Non 

Statutary കമ്മ഻റ്റ഻കൾ 
ഄവയഽീട 
ുയഺഗങ്ങൾ , 
ഄവുലഺകനുയഺഗ
ങ്ങൾ  

തുേശ സവയും ഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങള഻ൽ വ഻വ഻ധ 
ുയഺഖങ്ങൾ 
ന഻യമങ്ങള഻ലഽുംചച്ഠങ്ങള഻ലഽും 
സർക്കഺർ ഉത്തരവഽഔള഻ലഽും 
അനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന തരത്ത഻ൽ 
യഥഺസമയുംഔാെഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
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ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ, തഽെർ 
നെരെ഻ഔൾ 
സവ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽന്നഽുച്ഢഺ 
എന്ന്ുമഺണ഻റ്റർ ീചയ്യുഔ. 

ഇത഻നഽ ുവച്ഢ 
സഹഺയങ്ങൾ ുനര഻ച്ഠ് 
നൽഔഽഔ. 

Statutary and Non Statutary 

ഔമ്മ഻റ്റ഻ഔൾ അവയഽീെ 
ുയഺഖങ്ങൾ , 

അവുലഺഔനുയഺഖങ്ങൾ  
എന്ന഻വ യഥഺസമയും 
ുചരഽന്നഽീച്ഢന്നഽും ഔാെഺീത 
ത഼രഽമഺനങ്ങൾനെന്ഫഺക്കഽന്നഽ
ീച്ഢന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഽും 
ജ഻ലലഺ തലത്ത഻ൽ 
സമ഻ത഻രാര഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

31 

ന഻യമ 
സഭസുമ്മളനം, 

ന഻യമ സഭ 
ുചഺ്ൿങ്ങൾ 

ജ഻ലലഺതലുനഺഡൽ 
ഒഫ഼സറഺയഽുംജ഻ലലഺ 
ഒഫ഼സ഻ീല ുനഺഡൽ 
ഒഫ഼സറഺയഽുംരവർത്ത഻ക്കഽ
ഔ . 

 

ന഻യമ 
സഭസുമ്മളനം, 

ന഻യമ സഭ 
ുചഺ്ൿങ്ങൾ 

ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സ഻ൽ ന഻ന്ന് 
ലഭൿമഺക്കഺവഽന്ന ന഻യമസഭഺ 
രഺർലീമന്്ുചഺദൿങ്ങള഻ൽ 
ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സ഻ൽ ന഻ന്നഽും 
ുനര഻ച്ഠ് നൽഔഽവഺൻ 
ഔഴ഻യഽന്നവ അതത് ദ഻വസും 
തീന്നനൽഔഽന്നത഻ന് നെരെ഻ 
സവ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽഔ. 



144 
 

തഺീഴ തച്ഠ഻ൽ ന഻ന്നഽും 
ുശകര഻യ്ക്ുക്കച്ഢ 
വ഻വരങ്ങൾ എതയഽും 
ുവഖുംുശകര഻ച്ച് 
ുഔഺഡ഼ഔര഻ച്ച മറഽരെ഻ 
നൽഔഽന്നത഻നഽള്ള 
ഔമ഼ഔരണും ഏർീന്ഫെഽത്തഽഔ. 

32 ുകരുളഺത്സ്വം 

സർക്കഺർ ന഻ർുേശങ്ങൾക്ക് 
വ഻ുധയ മഺയ഻ 
തുേശസ്ഥഺരന/ 

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽുഔരുളഺത്സ
വഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
രര഻രഺെ഻ഔൾ 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങളുീെ 
സഹഺയുത്തഺീെസുംഗെ഻ന്ഫ഻
യ്ക്ക്കഽഔ. 

സുംസ്ഥഺനതല 
ുഔരുളഺത്സവത്ത഻ന്ീറ 
രചരണ 
രവർത്തനങ്ങൾസുംഗെ഻ന്ഫ഻
യ്ക്ക്കഽഔ. 

ഏഔ഼ഔിത തുേശ സവയും 
ഭരണ വഔഽന്ഫ഻ീല 
ജ഼വനക്കഺീര 
ഉൾീന്ഫെഽത്ത഻ഔലഺഔഺയ഻ഔ 
ഔാച്ഠഺയ്ക്മ രാര഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

തുേശസ്ഥഺരന/ 

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ ഔലഺ-

ഔഺയ഻ഔമത്സരങ്ങൾ 
സുംഗെ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽഔ. 
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33 

 ബ്ല഻സ഻റ്റ഻ ,തുേശകം 
ൂഗഡ്,  ഞ്ചഺയത്ത് 
രഺജ് മഺസ഻ക 

രബ്ല഻സ഻റ്റ഻ ,തുേശഔും 
ൂഖഡ്, രച്ഞഺയത്ത് രഺജ് 
മഺസ഻ഔ 
എന്ന഻വയഽീെരവർത്തനങ്ങ
ൾക്കഺയ഻ ജ഻ലലഺ തലത്ത഻ൽ 
ഔമ഼ഔരണും ഏർീന്ഫെഽത്തഽഔ. 

 

 ബ്ല഻സ഻റ്റ഻ ,തുേശകം 
ൂഗഡ്,  ഞ്ചഺയത്ത് 
രഺജ് മഺസ഻ക 

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങളുും 
തുേശവഔഽന്ഫുും 
ഏീറ്റെഽക്കഽന്നതഽുംനെന്ഫ഻ലഺക്കഽ
ന്നതഽമഺയ വ഻വ഻ധ 
രദ്ധത഻ഔീള ഔഽറ഻ച്ചുും 
അവയഽീെ ുനച്ഠങ്ങീള 
ഔഽറ഻ച്ചുുംവൿഺരഔമഺയ 
രചരണും 
നൽഔഽന്നത഻നഺവശൿമഺയ 
നെരെ഻ഔൾ സവ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

സർക്കഺർ ന഻ർുേശങ്ങൾക്ക് 
വ഻ുധയമഺയ഻ ന഻ലവ഻ൽ 
രസ഻ദ്ധ഼ഔര഻ച്ചവരഽന്ന 
രച്ഞഺയത്ത് രഺജ് മഺസ഻ഔ, 

വ ഖഺമഭാമ഻ എന്ന഼ 
രസ഻ദ്ധ഼ഔരണങ്ങൾ 
നഖരസഭഔള഻ീലവ഻വരങ്ങൾ 
ഔാെ഻ ഉൾീന്ഫെഽത്ത഻ റ്റ 
രസ഻ദ്ധ഼ഔരണമഺയ഻ 
രസ഻ദ്ധ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽുപഺൾസും
സ്ഥഺന തല 
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രസ്ദ്ധ഼ഔരണത്ത഻ുലയ്ക്ക്ക് 
ുവച്ഢ വ഻വരങ്ങളുും 
സിഷ്ട഻ഔളുും 
ുഔഺഡ഼ഔര഻ച്ച്നൽഔഽഔ. 

തുേശഔും ൂഖഡ഻ുലയ്ക്ക്ക് 
ആവശൿമഺയ വ഻വരങ്ങൾ 
ഔഺല഻ഔമഺക്ക഻ 
നൽഔഽന്നത഻നഽുവച്ഢ നെരെ഻ 
സവ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

34 

സഽതഺരൿ ുകരളം , 
മറ്റ   രഺത഻ 
 ര഻ഹഺര 
സംവ഻ധഺനങ്ങൾ 
,ല഼ഗൽ 
സർവ഼ീസ്സഺൂസറ്റ഻ 

സഽതഺരൿ ുഔരളും , മറ്റു 
രരഺത഻ രര഻ഹഺര 
സുംവ഻ധഺനങ്ങൾ, ല഼ഖൽ 
സർവ഼ീസ്സഺൂസറ്റ഻ 
തഽെങ്ങ഻യ രരഺത഻ 
രര഻ഹഺര സുംവ഻ധഺനങ്ങൾ 
ഔഺരൿക്ഷമമഺയ഻രവർയ്ക്ക്കഽ
ന്നതഺനഺവശൿമഺയ 
നെരെ഻ഔൾ സവ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

ജ഻ലലഺ ല഼ഖൽ സർവ഼സ് 
ീസഺൂസറ്റ഻യഽീെ 
ഔഺരൿക്ഷമമഺയ 
നെത്ത഻ന്ഫ഻നഺവശൿമഺയസഹഺ
യും ലഭൿമഺക്കഽഔ. 

35 

തണ്ണ഼ർത്തട 
സംരക്ഷണ ന഻യമം , 
ഡഺറ്റ ബഺങ്ക്, CRZ 

ുനഺട്ട഻ഫ഻ുേഷൻ  , 
EIA ുനഺട്ട഻ഫ഻ുേഷൻ  

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ രര഻ശ഼ലന 
രര഻രഺെ഻ 
സുംഗെ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

ഈ വ഻ഷയത്ത഻ൽ 
സുംശയന഻വഺരണവഽും 
മഺർഖന഻ർുേശവഽും 
നൽഔഽന്നത഻ന് രഽ 
ീഹൽപ്ീഡസ്ക് 
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ഏർീന്ഫെഽത്തഽഔ. 

വ഻വ഻ധ ഔമ്മ഻റ്റ഻ഔൾ 
നെത്ത഻ന്ഫ് / രേഺള഻ത്തും 
ഉറന്ഫഺക്കൽ 

ുഡറ്റഺബഺേ് തയ്യഺറഺക്കൽ, 

രര഻ഷ്ഔരണും എന്ന഻വ 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻നെന്ഫഺക്കഽ
ന്നഽീച്ഢന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

36 ീസൻസസ് 

ീസൻസസ഻ന് ുവച്ഢ 
സഹഺയ സുംവ഻ധഺനങ്ങൾ 
നൽഔഽഔ. 

ീസൻസസ് സുംബന്ധ഻ച്ച 
തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങളുീെ 
വ഻വരങ്ങൾ, തുേശസവയും 
ഭരണ സ്ഥഺരനങ്ങളുീെ 
വ഻ഔസനുക്ഷമ 
രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 
ഉരുയഺഖ 
രദമഺഔഽന്നര഼ത഻യ഻ൽ 
ുഔഺഡ഼ഔര഻ച്ച് നൽഔഽഔ. 

37 ആൻുറ്റണൽ ഓഡ഻റ്റ് 

വഔഽന്ഫുതല ഇന്ുറണൽ 
ഒഡ഻റ്റ഻ന് ുവച്ഢ 
ഔമ഼ഔരണങ്ങൾ 
ീചയ്യുഔറ഻ുന്ഫഺർച്ഠ഻ൻ  ുമൽ  
തഽെർനെരെ഻ സവ഼ഔര഻ക്കൽ  
രഺർലീമന്് / അസുംബ്ല഻ 
ീതരച്ടെഽന്ഫുഔള഻ൽ RO/ARO 

എന്ന 
ന഻ലയ഻ലഽള്ളചഽമതലഔൾ 
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ന഻ർവഹ഻ക്കഽന്നജ഻ലലഺതലഒ
ഫ഼സ഻ർമഺർക്ക് ുവച്ഢഽന്ന 

സഹഺയസുംവ഻ധഺനങ്ങൾ 
ലഭൿമഺക്കൽ  

38 
ു്ശ഼യ സമ്പഺ്ൿ 
 ്ധത഻ 

ുദശ഼യ സമ്ഡദൿരഺ 
രദ്ധത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
തുേശസ്ഥഺരന തലത്ത഻ലഽും 

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ലഽമഽള്ള 
രവർത്തനങ്ങളുീെയഽും 
ഏജന്്മഺരഽീെയഽും 
വഔഽന്ഫ഻ീല 
ബന്ധീന്ഫച്ഠഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീെ
യഽും ഏുഔഺരന 
രവർത്തനങ്ങൾ ീചയ്യുഔ. 

39 

ധനവ഻ന഻ുയഺഗം- 

തുേശ 
സ്ഥഺ നങ്ങൾേഽള്ള 
വ഻വ഻ധ ഫണ്ട്  
ഄുലഺട്ട്ീമന്റ്,പ്ലഺൻ  / 
ുനഺൺ  പ്ലഺൻ  
ആനത്ത഻ൽ  ലഭ഻േഽന്ന 
ഫണ്ട഻ീന്റ 
വ഻ന഻ുയഺഗം, 

ുരഖകള ീട 
സാക്ഷ഻പ്പ്, ുസ്റ്റഺർ  
purchase , 

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങള഻ൽപ്ലഺൻ  / 

ുനഺണ്  പ്ലഺൻ  ഇനത്ത഻ൽ  
ലഭ഻ക്കഽന്ന ഫച്ഢ഻ീന്പ 
വ഻തരണും, വ഻ന഻ുയഺഖും, 

ുരകഔളുീെ സാക്ഷ഻ന്ഫ് 
എന്ന഻വ അതത് സമയും 
ുമഺണ഻റ്റർ ീചയ്യുഔ, 

അരഺഔതഔൾയഥഺസമയും 
രര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻ന് 
ആവശൿമഺയ ന഻ർുദശങ്ങളുും 
ര഻രഽണഺ സുംവ഻ധഺനവഽും 
നൽഔഽഔ . 
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ധനവ഻ന഻ുയഺഗം- 

തുേശ 
സ്ഥഺ നങ്ങൾേഽള്ള 
വ഻വ഻ധ ഫണ്ട്  
ഄുലഺട്ട്ീമന്റ്,പ്ലഺൻ  / 
ുനഺൺ  പ്ലഺൻ  
ആനത്ത഻ൽ  ലഭ഻േഽന്ന 
ഫണ്ട഻ീന്റ 
വ഻ന഻ുയഺഗം, 

ുരഖകള ീട 
സാക്ഷ഻പ്പ്, ുസ്റ്റഺർ  
purchase , 

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങള഻ീലസഺധ
നസഺമഺഖ഻ഔളുീെ വഺങ്ങൽ 
/ സമഺഹരണും/ വ഻തരണും 
എന്ന഻വ ബന്ധീന്ഫച്ഠവഺങ്ങൽ  
മഺർഖുരക / 

സ്ുറ്റഺർരർുച്ചസ് റാൾസ്/ 

സർക്കഺർ  ഉത്തരവഽഔൾ  
എന്ന഻വയ്ക്ക്ക് 
അനഽസിതമഺയഺണ് 
നെക്കഽന്നത് എന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഺവശൿമഺയ
മഺർഖന഻ർുദശങ്ങൾ  നൽഔഽഔ 
. 

സ്ുറ്റഺർരർുച്ചസ് റാൾസ് 
അനഽസര഻ച്ച് ജ഻ലലഺ 
ഒഫ഼സ഻ുലയ്ക്ക്ക് 
സഺധനസഺമഖ഻ഔൾ 
വഺങ്ങഽഔ, വ഻തരണും 
നെത്തഽഔ. 

തുേശസ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽും 
ജ഻ലലഺ ഒഫ഼സ഻ലഽമഽള്ള 
ഉരുയഺഖശാനൿമഺയ 
ജുംഖമവസ്തഽക്കൾ 
ന഻യമഺനഽസിതും 
ൂഔീയ്യഺഴ഻യഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

40 

SPVs (Special Purpose 

Vehicles) - IMPACT 

Kerala, KIIFB, 

തുേശസവയുംഭരണ 
സുംവ഻ധഺനീത്തയഽും 
എസ്.ര഻.വ഻.ീയയഽും 
രരസ്രരുംബന്ധ഻ന്ഫ഻യ്ക്ക്കഽന്ന 
സഹഺയ സുംവ഻ധഺനമഺയ഻ 
വർത്ത഻യ്ക്ക്കഽഔ. 
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SPVs (Special Purpose 

Vehicles) - IMPACT 

Kerala, KIIFB, 

എസ്.ര഻. വ഻. വഴ഻ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്ന രദ്ധത഻ഔൾ 
ുമഺണ഻റ്റർ 
ീചയ്യുഔ.സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
രദ്ധത഻ഔൾ 
രാർത്ത഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
സഹഺയങ്ങൾ ീചയ്യുഔ. 

41 
ഫണ്ട് ഓഫ഼സ് , 
ത ഺലഽകൾ  , despatch 

ഫച്ഢ് ഒഫ഼സ് സുംവ഻ധഺനും 
അത് വ഻ഭഺവനും ീചയ്ക്ത 
ര഼ത഻യ഻ൽ 
ഫലരദമഺയ഻എലലഺ തുേശ 
സവയും ഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽും 
രവർത്ത഻യ്ക്ക്കഽന്നഽച്ഢ് 
എന്ന്ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

42 
Sustainable Development 

Goals, Happiness index 

ുഔഺവ഻ഡഺനരര ഔഺലത്ത് 
സഺമാഹ഻ഔ സഺപത്ത഻ഔ 
രഺര഻സ്ഥ഻ഔ 
വ഻ലയ഻രഽത്തലഽഔൾഔാെ഻ 
നെത്ത഻ സഽസ്ഥ഻ര വ഻ഔസനും 
ലക്ഷൿമ഻ച്ഠു ീഔഺച്ഢഽള്ള 
രദ്ധത഻ഔളുും 
രര഻രഺെ഻ഔളുുംആസാതണും 
ീചയ്ക്തഽ നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻ന് 
തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങീളരഺപ്തമഺക്കഽ
ഔ.ന 

 
Sustainable Development 

Goals, Happiness index 

തുേശ സവയും ഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾ ഏീറ്റെഽക്കഽന്ന 
വഺർഷ഻ഔ 
രദ്ധത഻ഔൾസഽസ്ഥ഻ര 
വ഻ഔസന ലക്ഷൿങ്ങൾ 



151 
 

ൂഔവര഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻ന് 
സഹഺയഔരമഺീണന്ന് 
ഉറന്ഫുവരഽത്തഽന്നത഻നഺവശൿ
മഺയ ന഻ർുേശങ്ങൾ 
യഥഺസമയും നൽഔഽഔ. 

രവർത്തനങ്ങൾ 
ുമഺണ഻റ്റർീചയ്യുഔ. 

43 

MLA & MP Funds and 

other fundsMonitoring of 

works 

MLASDF, MLA LDF ഫച്ഢ഻ന്ീറ 
ന഻ർവഹണ ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ് 
രവർത്തനങ്ങൾനെത്തഽഔ. 

MLA SDF, MLA LDF ഫച്ഢ഻ന് 
ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ ജ഻ലലഺ 
ഔളക്െറ഻ൽ 
ന഻ന്നഽുംഭരണഺനഽമത഻ 
ലഭൿമഺക്കഽന്നത഻ന് ുവച്ഢ 
നെരെ഻ സവ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽഔ. 

ീവള്ളീന്ഫഺക്ക - വരൾച്ചഺ 
ദഽര഻തഺശവഺസ 
രവിത്ത഻ഔളുീെ 
ന഻ർവഹണുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ് 
ചഽമതല. 

44 

Tender നട ട഻കൾ  ( E 

tender, manual tender, 

Quatation process) 

ഇ-

ീെച്ഢർനെരെ഻ഔൾക്കഺശൿമഺയ 
സഺുേത഻ഔ സഹഺയും 
നൽഔഽഔ. 

സർക്കഺർ 
ന഻ർുേശങ്ങൾക്കഽസര഻ച്ച് ഇ-

ീെച്ഢർ നെരെ഻ഔൾ 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽും 
വ഻വ഻ധ ഒഫ഼സ഻ലഽും 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നഽച്ഢ് എന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 
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തുേശ സ്ഥഺരനങ്ങള഻ലഽും 
വ഻വ഻ധ ഒഫ഼സ഻ലഽും ഇ-

ീെച്ഢറഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ്നഺള഻തഽ 
വീരയഽള്ള രവർത്തനങ്ങൾ 
അവുലഺഔനും ീചയ്ക്ത് ഇത് 
സുംബന്ധ഻ച്ച 
ുരഺരഺയ്ക്മഔളുുംരശ്നങ്ങ
ളുും ഉീച്ഢേ഻ൽ അവ 
രച്ഠ഻ഔീന്ഫെഽത്ത഻ 
രര഻ഹര഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻നഺവശൿ
മഺയ തഽെർനെരെ഻ഔൾ 
സവ഼ഔര഻യ്ക്ക്കഽഔ 

IV ജ഻ലലഺ ടൗൺ പ്ലഺനറഽീട ചഽമതലകൾ 

1 

ുറഺഡഽകൾ/ീ ഺതഽ
സ്ഥലങ്ങൾ/ 

അസ്ത഻കൾ 

ആസ്ത഻ 
ഔളുീെസ്ുരഷൿൽഡഺറ്റഺ 
ീബയ്ക്സ് തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന് 
തുേശ സവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾക്ക് 
സഺുേത഻ഔര഻രഽണ നൽഔഽഔ 

സംരക്ഷണം( രമ്പ
രഺഗതകഽട഻ീവള്ള
ുസഺതസ്സ കൾ, 

കഽളങ്ങൾ 
ജലസംഭരണ഻കൾ 

ജ഻ലലഺ രദ്ധത഻യ഻ൽ ഉൾീന്ഫച്ഠ 
ീരഺജക്െഽഔൾ 
ഫലരദമഺയ഻നെന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഽ
ള്ള ഏുഔഺരനവഽും 
സഺുേത഻ഔ ര഻രഽണയഽും 
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ജലമഺർഗ്ഗങ്ങൾ 
കനഺലഽകൾ 
ഈൾീപ്പീട ) 

വഺച്ഠർീഷച്ഡ് 
മഺുനജ്ീമന്റ഻നഽള്ള 
രദ്ധത഻ഔൾക്ക് സഺുേത഻ഔ 
സഹഺയുംനൽഔഽഔ 

ജ഻ലലഺ രച്ഞഺയത്തഽ 
തലത്ത഻ലഽള്ള 
രദ്ധത഻ഔൾക്കഽള്ള സഺുേത഻ഔ 
അനഽമത഻നൽഔഽഔ 

ആസ്ത഻ഔൾ 
ഏർീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻നഽള്ള 
സ്ഥലീമെഽക്കല഻ന് രഔരും 
ലഺന്്രാള഻ുംഗ്, അക്കമുഡഷൻ 
റ഻സർുവഷൻ മഽതലഺയ 
നാതന ലഺന്് മഺുനജ്ീമന്് 
ീെക്ന഻ക്കഽഔൾരഺബലൿത്ത഻ൽ 
ീഔഺച്ഢഽവരഽന്നത഻നഽള്ള 
സഺുേത഻ഔ സഹഺയും 
നൽഔഽഔ 

 

2 
ഖരമഺല഻നൿ്വമഺ
ല഻നൿ  ര഻ ഺലനം 

കര ദവ 
മഺല഻നൿസുംസ്ക്കരണത്ത഻നഺയ഻ 
മഺസ്റ്റർപ്ലഺൻതയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻
നഽും പ്ലഺന്റഽഔളുീെ സ്ഥഺനും 
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്നത഻നഽും 
ആവശൿമഺയസഺുേത഻ഔ 
സഹഺയങ്ങൾ നൽഔഽഔ 

3 ്ഽരന്തന഻വഺരണം 

ദഽരര സഺധൿതഺ 
രുദശങ്ങള഻ീല ീഔച്ഠ഻െ 
ന഻ർമ്മഺണങ്ങൾക്കഽള്ളീറ
ഖഽുലഷൻസ് അനഽസര഻ച്ച് 
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അനഽമത഻ നൽഔഽന്നത഻ന് 
ഡ഻ഡ഻എുംഎീയ 
സഹഺയ഻ക്കഽഔ 

ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ ദഽരര 
വ഻ശഔലനും സ്ഥലരരമഺയ഻ 
നെത്ത഻ വ഻ശദമഺയറ഻ുന്ഫഺർച്ഠ് 
തയ്യഺറഺക്ക഻ സർക്കഺര഻ൽ 
സമർന്ഫ഻ക്കഽഔ 

4 
ശവപ്പറമ്പഽകള ം 
ശ്മശഺനങ്ങള ം 

ശവന്ഫറപ് /ശ്മശഺനും സ്ഥഺനും 
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
സഺുേത഻ഔ സഹഺയുംനൽഔഽഔ 

5 

കഺയ഻കവ഻ുനഺ്
വഽം, ടാറ഻സം , 
സഺംസ്കഺര഻കം 

രഺുദശ഻ഔ തലത്ത഻ൽ 
ലഭൿമഺയ ൊറ഻സും സഺധൿത 
ഔീച്ഢത്ത഻ അവീയ 
ീരഺതഽജനരേഺള഻ത്തുത്തഺീെ
യഽും രര഻സ്ഥ഻ത഻ 
സൗഹിദമഺയഽും രഺുദശ഻ഔ 
സമാഹത്ത഻ന്രുയഺജനീന്ഫെഽ
ന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ രദ്ധത഻ഔൾ 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽും 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നത഻നഽുംസഺുേത഻
ഔ ര഻രഽണ നൽഔഽഔ. 
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6 

 ഞ്ചവത്സ്ര -
വഺർഷ഻ക  ദ്ധ 
ത഻കൾ- 

രാ ഼കരണം, 

ന഻ർവഹണം, 

ുമഺണ഻റ്ററ഻ങ്, ജ഻ലലഺ 
തല പ്ലഺന഻ംഗ് 
കമ്മ഻റ്റ഻, ുകഺ 
ഓർഡ഻ുനഷൻ  
കമ്മ഻റ്റ഻,പ്ലഺൻ  
ുമഺണ഻ട്ടറ഻ംഗ്ീസൽ  

രദ്ധത഻ രാര഼ഔരണ 
ന഻ർവഹണവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾക്കഺവശൿമഺയ 
സഺുേത഻ഔ സഹഺയും 
ലഭൿമഺക്കഽഔ. 

സ്ഥലരരഺസാതണത്ത഻ന്ീറ 
സഺധൿത 
ഉരുയഺഖീന്ഫെഽത്ത഻, രദ്ധത഻ 
രാര഼ഔരണും 
ഔഺരൿക്ഷമമഺക്കഽഔ 

രദ്ധത഻ രാര഼ഔരണ 
ന഻ർവഹണവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങ
ൾക്കഺവശൿമഺയ സഺുേത഻ഔ 
സഹഺയും ലഭൿമഺക്കഽഔ. 

7 
ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണ 
ന഻യന്തണം. 

ബ഻ൽഡ഻ുംഗ് ുല ഓച്ഠ് അും
ഖ഼ഔഺരും High Risk 

ുപ്ലഺച്ഠ് സബ് ഡ഻വ഻ഷൻ അും
ഖ഼ഔഺരും High Risk 

അനധ഻ഔിത ന഻ർമ്മഺണും 
ഔമവൽക്കരണ ത഼രഽമഺനും 

മഺസ്റ്റർ പ്ലഺൻ / DTP സ്ഔ഼ും 
രഔഺരമഽള്ള ഔണ്ഔറൻസ് 
നൽഔൽ 

ീഔച്ഠ഻െ ന഻ർമ്മഺണ 
ചച്ഠങ്ങള഻ീല അദ്ധൿഺയും IX 
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രഔഺരമഽള്ള 
ജ഻ലലഺതലഔമ്മ഻റ്റ഻യഽീെ 
ഔണ്വ഼നർ. 

ീഔച്ഠ഻െന഻ർമ്മഺണും സുംബന്ധ഻ച്ച 
രരഺത഻യ഻ുന്ഩലഽള്ള 
അുനവഷണവഽും 
നെരെ഻ശഽരഺർശയഽും-  Report to 

Govt 

 
ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണ 
ന഻യന്തണം. 

ജ഻ലലഺ ദഽരര ന഻വഺരണ 
അുതഺറ഻റ്റ഻ വ഻ച്ഝഺരനും 
ീചയ്യീന്ഫച്ഠരുദശത്തഽള്ള 
ീഔച്ഠ഻െ ന഻ർമ്മഺണ 
അുരക്ഷഔളുീെ രര഻ുശഺധന 

ആർച്ഠ് ആന്് ീഹറ഻ുച്ഠജ് 
സബ് ഔമ്മറ്റ഻ വഴ഻ 
അുരക്ഷഔൾ രര഻ഖണ഻ക്കഽഔ 

ീരർമ഻റ്റ് ഔഺലഺവധ഻ ത഼ർന്ന 
ീഔച്ഠ഻െങ്ങളുീെ ീരർമ഻റ്റ് 
രഽതഽക്ക഻ നൽഔഽഔ 

ീഔച്ഠ഻െന഻ർമ്മഺണ ചച്ഠങ്ങള഻ൽ 
വൿവസ്ഥ ീചയ്ക്ത഻ച്ഠുള്ള 
മറ്റ്ഔമ്മറ്റ഻ഔൾക്ക് മഺർഗ്ഖ 
ന഻ർുേശും നൽഔഽഔ 

8 
നഗരഺസാതണം/സ്ഥ
ല രഺസാതണം 

തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾരുമയും വഴ഻ 
മഽകൿനഖരഺസാതഔീന 
ചഽമതലീന്ഫെഽത്ത഻ുയഺ 
സ്ുരഷൿൽ 
ഇന്റുഖഷൻഔമ്മറ്റ഻വഴ഻ 
ുനര഻ുച്ഠഺ 
സർക്കഺർന഻ർുദശരഔഺരും 
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മഽകൿനഖരഺസാതഔൻുനര഻ച്ഠ്ത
യ്യഺറഺക്കഽന്നുതഺ ആയമഺസ്റ്റർ 
പ്ലഺനഽഔൾ,വ഻ശദനഖരഺസാതണ
രദ്ധത഻ഔൾ,രതൿഔരുദശത്ത഻
നഽുവച്ഢ഻യഽള്ളസ്ഥലരരപ്ലഺനഽ
ഔൾ 
എന്ന഻വതയ്യഺറഺക്കഽന്നത്ത഻നഽും 
അവയഽീെ 
രഽനരവുലഺഔനുംനെത്ത഻ 
രഽതഽക്കൽ/ 

വൿത഻യഺനും/റേഺക്കൽമഽതലഺയ 
രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തഺീഴ 
രറയഽന്ന ീരഺതഽവഺയ 
രവർത്തനങ്ങൾ 
നെുത്തച്ഢതഺണ്.                                       

ജനരേഺള഻ത്തുത്തഺീെയഽുംഖഽ
ണുമന്ഩഉറന്ഫുവരഽത്ത഻യഽും 
സമയബന്ധ഻തമഺയഽും ജ഻ലലഺ 
തലത്ത഻ൽ 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നപ്ലഺനഽഔൾ 
രാർത്ത഼യഺക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന്ഉറ
ന്ഫുവരഽത്തഽഔ. 

സ്ുരഷൿൽഇന്റുഖഷൻഔമ്മ
റ്റ഻യഽീെയഽും 
സ്ുരഷൿൽഇന്റുഖഷൻവർ
ക്ക഻ുംഗ്ഗ്ഗ്ഗൂന്ഫ഻ൻീറ്റയഽുംീമപർ 
ീസഔച്ഠറ഻യഽീെചഽമതലഔളുും 
സ്ീരഷൿൽ ഔമ്മറ്റ഻ീയ 
സഹഺയ഻ക്കഽന്ന 
ചഽമതലയഽുംന഻ർവഹ഻ക്കഽഔ 
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നഗരഺസാതണം/സ്ഥ
ല രഺസാതണം 

രസ഻ദ്ധ഼ഔരണത്ത഻നഺുയഺഅും
ഖ഼ഔഺരത്ത഻നഺുയഺസമർന്ഫ഻ച്ച 
പ്ലഺന഻ൽസർക്കഺർുഭദഖത഻ 
ന഻ർുേശ഻ക്കഽന്നരക്ഷും 
ആവശൿമഺയതഽെർ നെരെ഻ 
സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ 

ുജഺയ഻ന്്ആസാതണരുദശ
ത്ത഻നഽള്ള മഺസ്റ്റർ പ്ലഺൻ 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന് തഺീഴ 
രറയഽന്ന അധ഻ഔചഽമതല 
വഹ഻ുക്കച്ഢതഺണ്ുജഺയ഻ന്് 
പ്ലഺന഻ുംഗ് ഔമ്മറ്റ഻ 
രാര഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻നഺയഽള്ള 
ുനഺച്ഠ഻ഫ഻ുക്കഷൻബന്ധീന്ഫച്ഠ 
തുേശ സവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങളുമഺയ഻ 
ഔാെ഻യഺുലഺച഻ച്ചു 
തയ്യഺറഺക്ക഻നൽഔഽഔ 

ുജഺയ഻ന്് 
പ്ലഺന഻ുംഗ്ഔമ്മറ്റ഻യഽീെയഽുംസ്
ുരഷൿൽഇൻറ്റുഖഷന് 
വർക്ക഻ുംഗ് ഖാന്ഫ഻ന്ീറയഽും 
ീമപർ 
ീസീഔച്ഠറ഻യഺയഽുംസ്ീരഷൿൽ 
ഔമ്മറ്റ഻യഽീെ 
ീസീഔച്ഠറ഻യഺയഽുംരവർത്ത഻
ക്കഽഔ 

മഽകൿനഖരഺസാതഔീനഏൽന്ഫ഻
ച്ച പ്ലഺൻ 
അുംഖ഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
സഹഺയും നൽഔൽ 



159 
 

ജ഻ലലഺ ആസാതണ 
സമ഻ത഻(DPC)ീയ 
ചഽമതലീന്ഫെഽത്തഽന്ന രക്ഷും 

DPC യഽീെ സബ് ഔമ്മറ്റ഻യഽീെ 
ീസഔച്ഠറ഻&ഔണ്വ഼നർ ആയ഻ 
രവർത്ത഻ച്ചു ആവശൿമഺയ 
രവർത്തനങ്ങൾ നെത്തഽഔ 

ജ഻ലലഺ ആസാതണസമ഻ത഻യഽീെ 
സ്ഥലരരഅരഖഥന 
വ഻ഭഺഖത഻ൻീറ്റചഽമതല 

രസ഻ദ്ധ഼ഔര഻ച്ച 
ീരർസ്ീരക്റ്റ഼്  പ്ലഺൻ 
സുംബന്ധ഻ച്ചുള്ള 
ആുക്ഷരന഻ർുദശങ്ങൾ 
രര഻ഖണ഻ക്കഽന്ന രുതൿഔ 
ഔമ്മറ്റ഻യഽീെ അുംഖമഺയ഻ 
രവർത്ത഻ക്കഽഔ 

സ്ഥലരരീരർസ്ീരക്റ്റ഼്  
പ്ലഺൻ /ന്ന഻ുലീറ ജ഻ലലഔൾ 
ഉൾീന്ഫെഽന്നരുദശങ്ങൾക്ക് 
ആവശൿമഺയ പ്ലഺനഽഔൾ /മറ്റു 
സുംസ്ഥഺന തല പ്ലഺനഽഔൾ 
എന്ന഻വതയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന് 
ജ഻ലലഺ തലത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽും 
ആവശൿമഺയ വ഻വരങ്ങൾ 
ന഻ർുേശഺനഽസരണുംനൽഔഽന്നഽ
ീച്ഢന്ന് ഉറന്ഫു വരഽത്തൽ 

 
നഗരഺസാതണം/സ്ഥ
ല രഺസാതണം 

സർക്കഺുരഺ ച഼ഫ് 
ൌണ്പ്ലഺനുറഺ 
ഔഺലഺഔഺലങ്ങള഻ൽ നല്ഔഽന്ന 
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സഺുേത഻ഔ 
/സ്ഥലരരഺസാതണവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ മറ്റു ുജഺല഻ഔൾ. 

(ഉദഺ: നഖരസഭഔൾക്കഽ 
ുവച്ഢ഻യഽള്ളദവമഺല഻നൿ 
സുംസ്ഔരണ പ്ലഺൻ, 

നഖരവത്ഔരണവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ രഠനും, 

ീഹറ഻ുറ്റജ്ീഔച്ഠ഻െങ്ങളുീെ 
ല഻സ്റ്റ഻ുംഗ് ുരഺലഽള്ളവ) 

ുവൾഡ് ബഺേ഻ന്ീറ 
സഺപത്ത഻ഔ സഹഺയുത്തഺീെ 
Rebuild Kerala Initiative നഽ ഔ഼ഴ഻ൽ 
Risk Informed മഺസ്റ്റർ പ്ലഺൻ 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
സഺുേത഻ഔ സഹഺയും. 

നഖരഺസാതണ രദ്ധത഻ഔൾ, 

ീഔച്ഠ഻െ ന഻ർമ്മഺണ ചച്ഠങ്ങൾ 
മറ്റ് 
അനഽബന്ധവ഻ഷയങ്ങളുമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ ുഔഺെത഻ ുഔസഽഔൾ 
ൂഔഔഺരൿും ീചയ്യുഔ. 

AMRUT, SMART CITY, RURBAN 

മ഻ഷൻ , Local Area Plan-Town 

Planning Schemes (LAP-TPS) 

ുരഺലഽള്ള centrally sponsored 

scheme നഽ ഔ഼ഴ഻ൽ സ്ഥലരര 
പ്ലഺനഽഔൾതയ്യഺറഺക്കലഽും 
ആയത഻നഽും ുവച്ഢ഻യഽള്ള 
സഺുേത഻ഔ സഹഺയും 
നൽഔലഽും. 

ുറഺഡ് ൂവഡന഻ുംഖ഻നഺയഽള്ള 
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അൂലൻീമന്് പ്ലഺൻ 
തയ്യഺറഺക്കഽഔ 

CMO ുരഺർച്ഠൽ മഽുകന 
ലഭ഻ക്കഽന്ന രരഺത഻ഔൾ 
രര഻ഹര഻ക്കഽഔ. 

നഖരങ്ങള഻ുലയഽും 
ഖഺമരുദശങ്ങള഻ുലയഽും 
രവർത്തനങ്ങളുീെ 
സ്ഥലരരമഺയ 
ഏുഔഺരനത്ത഻ന് സഺുേത഻ഔ 
സഹഺയും നൽഔഽഔ. 

വ഻വ഻ധ ുമകലഔളുീെ 
വ഻ഔസനത്ത഻നഺയഽള്ള 
റ഼ജണൽ തലത്ത഻ലഽള്ള 
നയങ്ങൾരാര഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻ന് 
മഺർഗ്ഖന഻ർുേശും നൽഔഽഔ. 

V ീഡ ൿാട്ട഻ ടൗൺ പ്ലഺനർമഺരഽീട ചഽമതലകൾ 
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1 

ുറഺഡഽകൾ/ീ ഺതഽ
സ്ഥലങ്ങൾ/ 

അസ്ത഻കൾ 
സംരക്ഷണം( രമ്പ
രഺഗത 
കഽട഻ീവള്ളുസഺത
സ്സ കൾ, കഽളങ്ങൾ 
ജലസംഭരണ഻കൾ 
ജലമഺർഗ്ഗങ്ങൾ 
കനഺലഽകൾ 
ഈൾീപ്പീട ) 

രഽത഻യ ആസ്ത഻ഔൾ 
സിഷ്ട഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
ീലഺുക്കഷൻ 
ീതരീച്ടെഽക്കഽന്നത഻ന്
ൂഖഡൻസ് നൽഔഽഔ 

2 ്ഽരന്തന഻വഺരണം 

റ഻സ്ക്ക് ഇൻുഫഺമ്ഡഡ് 
മഺസ്റ്റർപ്ലഺൻ, ദഽരര 
സഺധൿതയഽള്ള 
സ്ഥലങ്ങളുീെമഺന്ഫ഻ുംഗ്, 

മഽതലഺയവ 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
സഺുേത഻ഔ സഹഺയും 
നൽഔഽഔ. 

3 
ീ ഺതഽമഺർേറ്റ ക
ൾ, ഄറവഽശഺല, 

ആധഽന഻ഔ അറവഽശഺല/ 

മഺർക്കറ്റ് 
ന഻ർമഺണത്ത഻നഽുവച്ഢ 
സ്ഥലുംഔീച്ഢത്തഽന്നത്ത഻നഽ 
ുവച്ഢ സഹഺയും നൽഔഽഔ 
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ീ ഺതഽമഺർേറ്റ ക
ൾ, ഄറവഽശഺല, 

ആധഽന഻ഔ അറവഽശഺലഔൾ / 

മഺർക്കറ്റ് സ്ഥഺര഻ക്കഺൻ 
ആഖഹ഻ക്കഽന്ന 
തുേശഭരണസ്ഥഺരനങ്ങൾക്ക് 
സഺുേത഻ഔ ഉരുദശങ്ങൾ 
നൽഔഽഔ 

4 

ീ ഺതഽജനഺുരഺഗൿ
വഽം ശഽച഻തവ 
 ര഻ ഺലനവഽം 

ീരഺതഽജനഺുരഺഖൿരുംഖീത്ത 
സൗഔരൿങ്ങളുീെ 
രരൿഺപ്തതഺ രഠനും 
നെത്തഽഔ. 

5 

ീ ഺതഽ 
സൗകരൿങ്ങൾ(കഽള഻
േടവഽകള ം 
ഄലേഽകടവഽകള ം,

വഺഹനങ്ങൾ 
 ഺർേ്ീചയ്യ ന്നത഻
നഽള്ള തഺവളങ്ങൾ, 

ീവയ്ക്റ്റ഻ംഗ് 
ീഷസ്സ കൾ, ീ ഺതഽ 
സ്ഥലങ്ങള഻ൽ 
മഽതപ്പ രയഽം 

കേഽസഽം 
കഽള഻സ്ഥലങ്ങള ം) 

സ്ഥഺനും 
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
സഺുേത഻ഔ സഹഺയും 
നൽഔഽഔ 

രഺർക്ക഻ുംഗ് ുരഺള഻സ഻ 
രാര഼ഔരണത്ത഻ന് 
ുവച്ഢഽന്ന വ഻വര 
സമഺഹരണവഽും 
വ഻ശഔലനവഽും 

രഺർക്ക഻ുംഗ് ുരഺള഻സ഻ 
രാര഼ഔര഻ക്കഽഔ. 
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6 

സ്ഥ഻ത഻വ഻വരകണ
േഽകൾ 
ുശഖര഻േഽക 
കഺലഺനഽസിതമഺേഽ
ക 

പ്ലഺന഻ുംഖ഻ന് ആവശൿമഺയ 
വ഻വരങ്ങൾ 
ഔഺലഺനഽസിതമഺയ഻ 
രര഻ഷ്ക്കര഻ച്ച്എളുന്ഫത്ത഻ൽ 
ലഭൿമഺക്കഽന്നത഻ന് 
ആവശൿമഺയ സുംവ഻ധഺനും 
ഏർീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻ന് 
ആവശൿമഺയസഺുേത഻ഔ 
സഹഺയും നൽഔഽഔ 

7 
ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണ 
ന഻യന്തണം. 

ബ഻ൽഡ഻ുംഗ് ുല ഓച്ഠ് അും
ഖ഼ഔഺരും Low& Medium Risk  

ുപ്ലഺച്ഠ് സബ് ഡ഻വ഻ഷൻ അും
ഖ഼ഔഺരും Low& Medium Risk 

ഏഔജഺലഔ സുംവ഻ധഺനും 
വഴ഻യഽള്ള (വൿവസഺയങ്ങൾ/ 

സുംരുംഭങ്ങൾ/ 

ന഻ുക്ഷരങ്ങൾ)അുരക്ഷഔളുീെ 
രര഻ുശഺധന 

ീഔച്ഠ഻െന഻ർമ്മഺണും 
സുംബന്ധ഻ച്ചുള്ള ുഔസഽഔൾ 
ൂഔഔഺരൿും ീചയ്യൽ 

ീഔച്ഠ഻െ ന഻ർമ്മഺണ ചച്ഠങ്ങൾ 
സുംബന്ധ഻ച്ച് 
എച്ഞ഻ന഼യർമഺർക്കഽുംീസഔച്ഠ
റ഻മഺർക്കഽും ീെയ഻ന഻ുംഗ് 
നൽഔൽ 

അനധ഻ഔിത 
ന഻ർമ്മഺണങ്ങൾീക്കത഻ീര 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
നെരെ഻സവ഼ഔര഻ക്കഽന്നഽീച്ഢന്ന് 
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ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ 

ീഔച്ഠ഻െ ന഻ർമ്മഺണും 
സുംബന്ധ഻ച്ചുള്ള ുഔസഽഔൾ 
ൂഔഔഺരൿും ീചയ്യുന്നത഻ന് 
ീൌണ്  പ്ലഺനർമഺർക്ക് 
സഹഺയും നൽഔഽഔ  

8 
നഗരഺസാതണം/ 

സ്ഥല രഺസാതണം 

രവർത്തന ഔലച്ഢർ 
തയ്യഺറഺക്ക഻പ്ലഺന഻ുംഗ് പ്ലഺന഻ുംഗ് 
െ഼മ഻ൻീറ്റയഽും തുേശ 
സവയുംഭരണസ്ഥഺരനത്ത഻ൻീറ്റ
യഽുംരവർത്തനങ്ങളുീെഏുഔഺ
രനും നെത്ത഻ പ്ലഺനഽഔൾ 
സമയബന്ധ഻തമഺയ഻രാർത്ത഻
യഺക്കഽഔ 

ഒുരഺ പ്ലഺനഽും 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന് 
ആവശൿമഺയ രത഼ക്ഷ഻ത 
ീചലവ഻ലയ഻രഽത്ത഻ 
ആവശൿമഺയ തഽഔ 
ലഭൿമഺക്കഽന്നത഻നഽുംലഭ഻ച്ച 
തഽഔ ഔഺരൿക്ഷമമഺയഽും 
ഔിതൿമഺയഽും 
വ഻ന഻ുയഺഖ഻ക്കഽന്നഽീച്ഢന്നഽുംഔ
ണക്കഽഔഔൾ യഥഺവ഻ധ഻ 
സാക്ഷ഻ക്കഽന്നത഻നഽും നെരെ഻ 
സവ഼ഔര഻ക്കഽഔ 
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രതൿഔ 
രുദശത്ത഻നഽുവച്ഢ഻യഽള്ളസ്ഥ
ലരരപ്ലഺൻതയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽ
ള്ള രുദശത്ത഻ന്ീറ 
അത഻ർത്ത഻ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരനവഽ
മഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
ത഼രഽമഺന഻ക്കഽഔ 

 
നഗരഺസാതണം/ 

സ്ഥല രഺസാതണം 

ജനരത഻ന഻ധ഻ഔൾ ുമകല 
വ഻ദഗ്ദ്ധർ 
മഽതലഺയവരഽമഺയ഻ 
ചർച്ചീചയ്ക്ത്hnഔസനഔഺഴ്ച
ന്ഫഺട് 
രാര഼ഔരണും,ുരഺീജക്ഷൻസ്,

ന഻ർേ഻ഷ്ട ഭാവ഻ന഻ുയഺഖ 
മഺപ്തയ്യഺറഺക്കൽ,ുമകലനയ
ങ്ങളുും തരങ്ങളുും 
ന഻ർുേശങ്ങളുുംരാര഼ഔര഻ക്കൽ 

,ുമകലന഻യമങ്ങൾ 
രാര഼ഔര഻ക്കൽ, ഔരട്റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ് 
തയ്യഺറഺക്കൽ 

ആക്ട് രഔഺരും 
അനഽവർത്ത഻ുക്കച്ഢ നെരെ഻ 
ഔമങ്ങൾരാർത്ത഻യഺക്ക഻യ഻ച്ഠു
ീച്ഢന്ന് ഉറന്ഫുവരഽത്തൽ 

ഡഺഫ്റ്റ് റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ്  DTP/CTP/  

സ്ുരഷൿൽ ഇന്റുഖഷൻ 
ഔമ്മറ്റ഻എന്ന഻വരഽീെന഻ർുദശ
ങ്ങൾക്കനഽസര഻ച്ചു 
രര഻ഷ്ഔര഻ക്കഽഔ 
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ജ഻ലലഺ തലത്ത഻ൽ സ്ുരഷൿൽ 
ഡഺറ്റഺീസൽ രാര഼ഔര഻് 
ആവശൿമഺയ 
വ഻വരങ്ങൾബന്ധീന്ഫച്ഠവർക്ക് 
ലഭൿമഺക്കഽഔ 

തുേശസ്ഥരനങ്ങൾക്കഽള്ള 
രച്ഞവത്സര 
പ്ലഺൻതയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
സഺുേത഻ഔ 
സഹഺയുംനൽഔഽഔ. 

ജ഻ലലയ഻ൽനെുത്തച്ഢ R &D 

ുജഺല഻ഔളുീെ ചഽമതല 

ജ഻ലലയ഻ൽനെുത്തച്ഢ 
s{Sയ഻ന഻ുംഖഽഔളുീെ ചഽമതല 

തുേശ സവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങൾ വ഻വ഻ധ 
ുമകലഔള഻ൽ 
നെന്ഫ഻ലഺക്കഽന്നരദ്ധത഻ഔള഻ൽ 
സ്ഥലും രധഺന 
ഗെഔമഺയ഻ച്ഠുള്ള 
ുരഺജക്െഽഔൾക്കഽള്ള ുലഓച്ഠ് 
പ്ലഺൻതയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഽും 
ഉരുമകലഔളുീെ 
ആഗഺതവഽും സഺധൿതഔളുും 
രര഻
ഖണ഻ച്ചുീഔഺച്ഢ്ുരഺജക്െഽഔൾ 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന് മഺർഗ്ഖ 
ന഻ർുേശും നൽഔഽഔ 
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നഗരഺസാതണം/   

സ്ഥ ല രഺസാതണം 

പ്ലഺന഻ുംഖ഻ന് ആവശൿമഺയ 
വ഻വരങ്ങൾ 
ഔഺലഺനഽസിതമഺയ഻ 
രര഻ഷ്ക്കര഻ച്ച്എളുന്ഫത്ത഻ൽ 
ലഭൿമഺക്കഽന്നത഻ന് 
ആവശൿമഺയ സുംവ഻ധഺനും 
ഏർീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻രുേശസവ
യുംഭരണ സ്ഥഺരനങ്ങൾക്ക് 
ആവശൿമഺയ സഺുേത഻ഔ 
സഹഺയും നൽഔഽഔ 

പ്ലഺനഽഔൾ, സ്ഔ഼മഽഔൾ, 

ുരഺജക്െഽഔൾ മഽതലഺയവ 
സുംബന്ധ഻ച്ച്ീരഺതഽജനങ്ങൾക്ക് 
ആവശൿമഺയ വ഻വരങ്ങൾ 
ലഭൿമഺക്കഽന്നത഻ന് 
സ഻സ്റ്റുംവ഻ഔസ഻ന്ഫ഻ീച്ചെഽക്കഽന്ന
ത഻ന് ആവശൿമഺയ 
സഺുേത഻ഔ സഹഺയങ്ങൾ 
നൽഔഽഔ 

ുഔഺർന്ഫുറഷനഽഔള഻ൽ 
അർബൻ ഡ഻ൂസനഽഔൾ 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന് സഺുേത഻ഔ 
സഹഺയുംനൽഔഽഔ 

VI 
ഄസ഻സ്റ്റന്് ടൗൺ പ്ലഺനർമഺരഽീട 
ചഽമതലകൾ 

1 
ുചര഻ന഻ർമ്മഺർച്ജ
നം 

ുചര഻ ന഻ർമ്മഺർജനവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് ര഻ുന്നഺക്ക 
രുദശങ്ങള഻ീലസൗഔരൿങ്ങളു
ീെ അരരൿഺപ്ത 
ഔണക്ക഻ീലെഽത്ത് ുഖഡ് 
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ീചയ്യുഔ. 

2 
ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണ 
ന഻യന്തണം. 

ീഔച്ഠ഻െന഻ർമ്മഺണും സുംബന്ധ഻ച്ച 
രരഺത഻യ഻ുന്ഩലഽള്ള 
അുനവഷണവഽും 
നെരെ഻ശഽരഺർശയഽും- others 

3 
നഗരഺസാതണം/സ്ഥ
ല രഺസാതണം 

പ്ലഺൻ 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻നഺയഽള്ള 
അെ഻സ്ഥഺന മഺന്ഫ് 
തയ്യഺറഺക്കൽ, ഭാവ഻ന഻ുയഺഖ 
സർുവ,സഺമാഹൿ-സഺപത്ത഼ഔ 
സർുവ മഽതലഺയരഺഥമ഼ഔ 
സർുവഔൾ 
നെത്തഽഔ,വ഻വരുശകരണും 

,വ഻ശഔലനും,ഔീച്ഢത്തലഽഔളുും
ന഻ഖമനങ്ങളുും 
ുഔഺഡ഼ഔര഻ക്കഽഔഅവയഽൾ
ീന്ഫെഽത്ത഻ീഔഺച്ഢഽള്ള 
റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ് തയ്യഺറഺക്കഽഔ 

വർക്ക഻ുംഗ് ഖാന്ഫുഔൾ 

,സ്ീരഷൿൽ ഔമ്മറ്റ഻ഔൾ, 

ുജഺയ഻ന്് 
പ്ലഺന഻ുംഗ്ഔമ്മറ്റ഻,സ്ുരഷൿൽഇ
ൻറ്റുഖഷൻ ഔമ്മ഻റ്റ഻ 
വ഻ഔസനീസമ഻നഺറഽഔൾ 
മഽതലഺയവയഽീെ നെത്ത഻ന്ഫ്,   
അജച്ഢ മ഻നഽട്സ് മഽതലഺയവ 
തയ്യഺറഺക്കൽ, ുരകഔൾ 
സാക്ഷ഻ക്കൽ 

ുശകര഻ക്കഽന്ന മഺന്ഫുഔൾ 
വ഻വരങ്ങൾ ന഻ശ്ച഻ത 
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രുഫഺർമയ഻ൽ 
ഡ഻ജ഻റ്റssekvീചയ്ക്തഽ 
സഺക്ഷൿീന്ഫെഽത്ത഻ ജ഻ലലഺ തല 
ഡഺറ്റഺബഺേ഻ൽ സമർന്ഫ഻ക്കഽഔ 

മഽൻഖണന രവർത്തന 
പ്ലഺനഽഔളുുംവഺർഡ് 
പ്ലഺനഽഔളുുംതയ്യഺറഺക്കൽ 

 
നഗരഺസാതണം/സ്ഥ
ല രഺസാതണം 

ആസാതണത്ത഻നഺയഽള്ളഔമ്മറ്റ഻
ഔള഻ലഽും വർക്ക഻ുംഗ് 
ഖാന്ഫുഔള഻ലഽും രീേെഽത്ത് 
ആവശൿമഺയന഻ർുേശും 
നൽഔഽഔ. 

VII 

ീഡ ൿാട്ട഻ ഡയറക്ടർ (എം വർീമൻ്)- 
ചഽമതലകൾ  
 

1 

സംരംഭകതവ 
വ഻കസന 
 വർത്തനങ്ങൾ 
,ഄയൽ കാട്ടങ്ങള ം 
സവഺശയസംഘങ്ങ
ള ം,സവയം ീതഺഴ഻ൽ 
 ദ്ധത഻കൾ 

ഒുരഺ രുദശത്ത് 
അനഽുയഺജൿമഺയ സുംരുംഭ 
സഺധൿതഔീളക്കഽറ഻ച്ച്മഺർഗ്
ഖന഻ർുേശും നൽഔഽഔ. 

സുംരുംഭങ്ങീള 
ുരഺത്സഺഹ഻ന്ഫ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള 
അനഽമത഻ഔള഻ലഽും 
ൂലസൻസവൿവസ്ഥഔള഻ലഽും 
ആവശൿമഺയ ുഭദഖത഻ 
ശഽരഺർശ ീചയ്യുഔ. 

ഔഽെഽുംബശ഼/സവഺശയസുംഗങ്ങ
ൾ മഽതലഺയവയഽീെ ജ഻ലലഺതല 
ഏുഔഺരനും 



171 
 

2 
സഹകരണ ുമഖല 
വ഻കസനം 

തുേശസവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങളുമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ ുമകലഔള഻ൽ 
രഽത഻യ 
സഹഔരണസുംഗങ്ങൾ 
രാര഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻നഽും 
രജ഻സ്റ്റർ ീചയ്ക്ത് 
രവർത്ത഻ക്കഽന്നത഻നഽും 
ആവശൿമഺയമഺർഖന഻ർുദശങ്ങ
ളുും സഹഺയങ്ങളുും നൽഔഽഔ. 

സഹഔരണ സുംഗങ്ങൾ 
രാര഼ഔര഻ക്കഽന്നത഻നഺവശൿമഺ
യ വ഻വരങ്ങൾ 
ുശകര഻ച്ച്നൽഔഽഔ. 

3 ീചറഽക഻ട 
വൿവസഺയങ്ങൾ, 

മ഻ന഻ആൻഡസ്ട഻യ
ൽ എുസ്റ്ററ്റ് , 
വൿവസഺയ ര഻ശ഼ല
ന സ്ഥഺ നങ്ങൾ 

 

സുംരുംഭഔർക്ക് ുവച്ഢ 
രര഻ശ഼ലന രര഻രഺെ഻ഔൾ 
ഏുഔഺര഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ , 

മഺർഖന഻ർുദശങ്ങൾ നൽഔഽഔ. 

ജ഻ലലഺ തലത്ത഻ൽ സഺുേത഻ഔ 
സഹഺയങ്ങൾ 
ഉറന്ഫുവരഽത്തഽഔ. 

നാതന ആശയങ്ങൾ 
ഔീച്ഢത്തഽഔയഽും 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങൾക്ക്രര഻ച
യീന്ഫെഽത്തഽഔയഽും ീചയ്യുഔ. 

 

വൿവസഺയ ുമകലയ഻ീല 
സഺദ്ധൿതഔൾ 
ീരഺതഽജനങ്ങള഻ുലക്ക് 
എത്ത഻ക്കഽഔ. 

ലഺഭഔരമലലഺത്ത 
/മഽെങ്ങ഻ക്ക഻െക്കഽന്ന 
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സുംരഭങ്ങൾരഽനരഽച്ജ഼വ഻ന്ഫ഻
ക്കഽന്നത഻നഺവശൿമഺയ 
ജ഻ലലഺതല ഏുഔഺരനും 

VIII 

ജ഻ലലഺ എം വർീമൻ് ഓഫ഼സറഽീട 
ചഽമതലകൾ  
 

1 

എലലഺത്തരത്ത഻ലഽമഽ
ള്ള ചരണ,ുബഺധ
വൽേരണ 
 ര഻ ഺട഻കൾ 
സംഘട഻പ്പ഻േഽക 

(മ഻തവൿയം 
ശ഼ല഻േഽന്നത഻ന്, 

മ്ൿ ഺനം, 

മയേഽമരഽന്നഽകള 
ീട ഈ ുയഺഗം, 

സ്ത഼ധനം, 

സ്ത഼കീളയഽം 
കഽട്ട഻കീളയഽം 
 ഼ഡ഻പ്പ഻േൽ  , 

സഺമഽ്ഺയ഻ക 
ഐകൿം, 

സഺമ്പത്ത഻ക 
കഽറ്റങ്ങൾ etc.) 

മയക്കഽമരഽന്ന഻നഽും 
മദൿഺസക്ത഻യ്ക്ക്കഽീമത഻ീരയഽ
ള്ള 
രചരണരവർത്തനങ്ങളുീെ 
ഏുഔഺരനവഽും രവർത്തന 
രഽുരഺഖത഻ വ഻ലയ഻രഽത്തലഽും. 

ജഺഖതഺ സമ഻ത഻ഔൾ 
ശക്ത഻ീന്ഫെഽത്തഽന്നത഻നഽള്ള 
ജ഻ലലഺതല ുമൽുനഺച്ഠും. 

മദൿരഺനും, 

മയക്കഽമരഽന്നഽഔളുീെ 
ഉരുയഺഖും, സ്ത഼ധനും, 

സ്ത഼ഔീളയഽുംഔഽച്ഠ഻ഔീളയഽും 
ര഼ഡ഻ന്ഫ഻ക്കൽ  , 

സഺമഽദഺയ഻ഔഐഔൿും, 

സഺപത്ത഻ഔ ഔഽറ്റങ്ങൾ etc 

ഇവയഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
രവർത്ത഻ക്കഽന്ന മറ്റ്ജ഻ലലഺതല 
ഏജൻസ഻ഔീളയഽും 
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വഔഽന്ഫുഔീളയഽും 
ഏുഔഺര഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ.ആവശൿമഺ
യ മറ്റ് 
സഹഺയങ്ങൾലഭൿമഺക്കഽഔ. 

 

എലലഺത്തരത്ത഻ലഽമഽ
ള്ള ചരണ,ുബഺധ
വൽേരണ 
 ര഻ ഺട഻കൾ 
സംഘട഻പ്പ഻േഽക 

(മ഻തവൿയം 
ശ഼ല഻േഽന്നത഻ന്, 

മ്ൿ ഺനം, 

മയേഽമരഽന്നഽകള 
ീട ഈ ുയഺഗം, 

സ്ത഼ധനം, 

സ്ത഼കീളയഽം 
കഽട്ട഻കീളയഽം 
 ഼ഡ഻പ്പ഻േൽ  , 

സഺമഽ്ഺയ഻ക 
ഐകൿം, 

സഺമ്പത്ത഻ക 
കഽറ്റങ്ങൾ etc.) 

ജ഻ലലഺ ഔളക്െറഽീെ 
അദ്ധൿക്ഷതയ഻ൽ ുമൽ 
രവർത്തനങ്ങൾ 
ശര഻യഺയ഻നെക്കഽന്നഽച്ഢ് എന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 
രാര഼ഔര഻ക്കഽന്ന ജ഻ലലഺതല 
സമ഻ത഻യഽീെഔണ്വ഼നർ ആയ഻ 
രവർത്ത഻ക്കഽഔ. 

ഫ഼ൽഡ്തല രവർത്തനങ്ങൾ 
സുംഗെ഻ന്ഫ഻ക്കഽഔ, ആവശൿമഺയ 
ഇെീരെലഽഔൾനെത്തഽഔ. 

2 

വ഻്ൿഺഭൿഺസം, 

ുകന്ദ-സംസ്ഥഺന 
സ്ു ഺൺുസഡ് 
വ഻്ൿഺഭൿഺസ 

സമഖ വ഻ദൿഺഭൿഺസും 
ലക്ഷൿമ഻ച്ഠ് ജ഻ലലഺതലത്ത഻ൽ 
രവർത്ത഻ക്കഽന്നവഔഽന്ഫുഔളുും 
ഏജൻസ഻ഔളുും തമ്മ഻ലഽള്ള 
ഏുഔഺരനും. 
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 ര഻ ഺട഻കൾ ആസ്ത഻ഔളുീെ തഽെർ 
രര഻രഺലനും ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

മഺല഻നൿ ന഻ർമ്മഺർച്ജനവഽും 
ശഽച഻തവവഽമഺയഽും ബന്ധീന്ഫച്ഠ 
രദ്ധത഻ഔൾഎലലഺ 
സ്ഔാളുഔള഻ലഽും ലഭൿമഺഔഽന്നഽ 
എന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

ുദശ഼യ വ഻ദൿഺഭൿഺസ 
നയവഽമഺയ഻ ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
തയ്യഺറഺക്ക഻സാക്ഷ഻ുക്കച്ഢ 
ീരജ഻സ്റ്ററഽഔൾ 
തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന് 
തുേശസ്ഥഺരനങ്ങീള 
സഹഺയ഻ക്കഽഔ. 

വ഻ദൿഺഭൿസ ുമകലയഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് തുേശ 
സ്ഥഺരനങ്ങള഻ൽന഻ക്ഷ഻പ്തമഺ
യ ചഽമതലഔൾ 
ന഻ർവഹ഻ക്കീന്ഫെഽന്നഽ എന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

3 

സഺമാഹൿുക്ഷമം-

സഺമാഹൿ ുക്ഷമ 
ീ ൻഷനഽകൾ, 

സഺമാഹൿ ുക്ഷമ 
 ദ്ധത഻കൾ, DBT 

സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ ീരൻഷൻ 
/ സഺമാഹ഻ഔ സഽരക്ഷഺ 
രദ്ധത഻ 
അുരക്ഷഔള഻ൽതുേശസവയും 
ഭരണ സ്ഥഺരന തലത്ത഻ൽ 
ത഼രഽമഺനും എെഽക്കഽന്നഽ എന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

സഺമാഹൿസഽരക്ഷ 
ലക്ഷൿമഺക്ക഻ 
സിഷ്ട഻യ്ക്ക്കീന്ഫെഽന്ന/ 

രാർത്ത഻യഺക്ക഻യആസ്ത഻ഔൾ 
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ശര഻യഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ 
ഉരുയഺഖ഻യ്ക്ക്കീന്ഫെഽന്നഽ 
എന്ന് ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. ുമൽ 
ലക്ഷൿുംൂഔവര഻യ്ക്ക്കഽന്നത഻നഺ
വശൿമഺയ 
മഺർഖന഻ർുേശങ്ങളുും 
രര഻ഹഺര 
മഺർഖങ്ങളുുംന഻ർുേശ഻ക്കഽഔ. 

 

സഺമാഹൿുക്ഷമം-

സഺമാഹൿ ുക്ഷമ 
ീ ൻഷനഽകൾ, 

സഺമാഹൿ ുക്ഷമ 
 ദ്ധത഻കൾ, DBT 

അുംഖൻവഺെ഻ഔള഻ൽ സർക്കഺർ 
വ഻ഭഺവനും ീചയ്യുന്ന 
തരത്ത഻ൽ എലലഺ 
അെ഻സ്ഥഺനസൗഔരൿങ്ങളുും 
ലഭൿമഺഔഽന്നഽ എന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

സഺമാഹൿസഽരക്ഷയഽമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് തുേശസ്ഥഺരന 
തലത്ത഻ൽരവർത്ത഻യ്ക്ക്കഽന്ന 
സ്ഥഺരനങ്ങള഻ീല 
സൗഔരൿങ്ങളുും ുസവനങ്ങളുും 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

IX 
ീ ർുഫഺമൻസ് ഓഡ഻റ്റ് 
സാപ്പർൂവസർമഺരഽീട ചഽമതലകൾ 

1 

വ഻കസന 
 വർത്തനങ്ങള഻
ലഽം, തുേശ 
ഭരണത്ത഻ലഽം 
ജന ങ്കഺള഻ത്തംഈറ
പ്പഺേലഽം, 

വര്ധ഻പ്പ഻േലഽം 

വ഻വ഻ധ ുയഺഖങ്ങളുമഺയ഻ 
ബന്ധീന്ഫച്ഠ് 
തുേശസ്ഥഺരനത്തലത്ത഻ൽ 
ഹഺജർബഽക്ക് ,മ഻നഽട്സ് 
ബഽക്ക് എന്ന഻വ തയ്യഺറഺക്ക഻ 
സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽച്ഢ് 
എന്ന്ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

2 ധനകഺരൿ വ഻ുശഷണങ്ങള഻ലലഺത്ത 
ഒഡ഻റ്റ് സർച്ഠ഻ഫ഻ക്കറ്റ് എലലഺ 
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മഺുനജ്മന്്, 

ന഻കഽത഻ - ഫ഼സ് 
 ര഻ഷ്കരണം, 

ന഻കഽത഻ - 
ഫ഼സ് ഻ര഻വ്, 

തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങ
ള഻ലഽും ലഭ഻യ്ക്ക്കഽന്നഽ എന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 

3 
ീ ർുഫഺമൻസ് 
ഓഡ഻റ്റ്, 

തുേശ സവയും ഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങള഻ീല 
ീരർുഫഺമൻസ് 
ഒഡ഻റ്റ് സമയബന്ധ഻തമഺയ഻ 
നെത്തൽ , റ഻ുന്ഫഺർച്ഠ്  നൽഔലഽും, 

തഽെർ  നെരെ഻ഔളുും 

4 

KSAD ഓഡ഻റ്റ്, AG 

ഓഡ഻റ്റ് , ധനകഺരൿ 
ഓഡ഻റ്റ്, സ്ുറ്റഺർ 
 ർുച്ചസ്. 

വ഻ുശഷണങ്ങള഻ലലഺത്ത 
ഒഡ഻റ്റ് സർച്ഠ഻ഫ഻ക്കറ്റ് എലലഺ 
തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങ
ള഻ലഽും ലഭ഻യ്ക്ക്കഽന്നഽ എന്ന് 
ഉറന്ഫഺക്കഽഔ. 
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