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 മാര്ഗരരഖ  

1. ആമുഖാം 

1. രകരളത്തില് അധികാര വിരകന്ദ്രീകരണത്തിടെ ഭാഗമായി ആവിഷ്കരിച്ച ജനകീയാസൂത്രണ 

പ്രസ്ഥാനത്തിന്  ഇരുപത്തിയഞ്ചുവര്കാം ര്ര്ത്തിയാന ഘട് ത്തിത്തിലാണ് പതിനാലാാം 

പഞ്ചവല്സര പ്ധതതി ആരാംഭി്കുനഘട്ത്.  വിരകന്ദ്രീൃതതാസൂത്രണത്തില് കാല് നൂറ്റാണ്ടുകാലാം 

ടകാണ്ടു രനടിയ അളുഭവപരിചയാം നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട പ്രവര്ത്തനമത മത ഗണയമായി 

വര്്ധതിക്കാ് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അളുക്രമാം നഗരവത്കരിക്കടപ്പടുഘട് രകരളത്തിടെ സവിരേക 

സാഹചരയങ്ങളില് വവവി്ധതയമാര്ഘട് വികസന പരിപാടികള് ആസൂത്രണാം ടചയ്യാളുാം 

നടപ്പാക്കാളുമുള്ള  പ്രാപ്തി നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ആര്ജിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 

2. നഗരപ്രരേേങ്ങളിടല വികസന പ്ധതതികളുടട ആസൂത്രണവാം നിര്വഹണവാം നഗരഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളില് നിയമപരമായി നിമത ിപ്തമായ ചുമതലയാണ്. ഇവ ഉപരയാഗടപ്പടുത്തി 

രകരളത്തിടെ വികസനത്തില് നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഹിച്ച പങ്ക് സ്തുതയര്ഹമാണ്. വിവിധ 

വികസന സൂചികകളില് രകരളത്തിന് രേേീയതലത്തില് പ്രഥമ സ്ഥാനാം ലഭി്കുനഘട്തിളുള്ള 

കാരണങ്ങളിടലാഘട്് നഗരങ്ങളുടട ബഹുമുഖ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നഗരഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് പുലര്ുഘട് മികവാണ്. രകരളാം തുടര്ച്ചയായി രണ്ടുവര്കാം രനരി്തി പ്രളയങ്ങള് 

ഉള്ടപ്പടടയള്ള പ്രൃതതി ്തര്ങളങ്ങളുാം ടകാവിഹ് മഹാമാരിയടട പ്രതയാതാതങ്ങളുാം അതിജീവിക്കാ് 

രകരള സമൂഹത്തിന് കഴിഞ്ഞത് നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട സജീവ പങ്കാളിത്താം ടകാണ്ടുമാണ്. 

നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട രേകിയാം കാരയമത മതയാം ഇനിയാം വര്്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിനാണ് 

പതിനാലാാം പഞ്ചവല്സര പ്ധതതിയിൂടടട ്രമമി്കുനഘട്ത്. അനാവേയമായ കാലതാമസാം വരുുഘട് 

നടപടിക്രമങ്ങളുാം മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളുാം പരമാവധി ലൂകകരിച്ച്  വികസന പ്ധതതികളുടട 

ആസൂത്രണവാം  നിര്വഹണവാം അളുബ്ധപപ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം ലളിതവാം മവഗമവമാ്കുനകയാണ് 

ലമത യാം. ഈ പ്രക്രിയയിവ വിവിധ തലങ്ങളിള്ള്ള വികസനവന പ്പുകളുടടയാം മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടടയാം 

ഏരകാപിതമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഉുപ്പുവരുുകടയഘട്തുാം പ്രധാനമാണ്.  

3. പുതിയ കാലത്തിടെ വികസനസാധയതകള് പരമാവധി പ്രരയാജനടപ്പടുത്താളുാം ടവല്ലുവിളികള് 

കാരയമത മമായി ഏടറ്റടുക്കാളുാം നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടള പ്രാപ്തമാരക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി 

വിവിധ വവജ്ഞാനിക രമഖലകളിടല വിേഗ്ദ്ധരുടടയാം സഘട്്ധതപ്രവര്ത്തകരുടടയാം പങ്കാളിത്തവാം  

രസവനവാം പ്രാരേേികാസൂത്രണാം,  നിര്വഹണാം, പ്ധതതി  വിലയിരുത്തല് എഘട്ിവയടട എല്ലാ 
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ത്തിങ്ങളിള്ാം ഉുപ്പുവരുത്തണാം. നഗരപ്രരേേങ്ങളുടട മവസ്ഥിരമായ പ്രാരേേിക 

സാമ്പത്തികവളര്ച്ചയടട  പ്രഭവരകന്ദ്രങ്ങളായി നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടള  വികസിപ്പി്കുനക 

എഘട്താണ്  പതിനാലാാം പ്ധതതിയടട ടപാതു സമീപനാം. 

4. വിരകന്ദ്രീൃതതാസൂത്രണത്തിടെ സവിരേകത വിവിധതലങ്ങളിടല തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 

ഉള്ടപ്പടുഘട് ബഹുതല ആസൂത്രണമാണ്. ഇതുമു്നിര്ത്തി 1994 ടല രകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

നിയമത്തില് നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിമത ിപ്തമായ അധികാരങ്ങളുാം ചുമതലകളുാം 

വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  വിവിധ രരാതസ്സുകളില് നിന്നാം ലഭയമാന ഘട്  വിഭവങ്ങള് വകയിരുുഘട്തിന് 

പാലിരക്കണ്ട നിര്േിഷ്ഠ വ്യ വയവസ്ഥകളുാം അവയടട സമനുംയവാം  പ്രാധാനയമര്ഹി്കുനന്ന. ഈ 

മാര്ഗരരഖയില് നിര്ബ്ധപമായാം  Mandatory) പാലിരക്കണ്ട കാരയങ്ങളുാം അഭികാമയമായ  Desirable) 

കാരയങ്ങളുാം സാംബ്ധപിച്ച്  വയക്തത വരുത്താ് ്രമമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

5. വിവിധ വികസന ഏജ്സികള് വിഭാവനാം ടചയ്യുഘട് വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം 

നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിടല വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി ഉേ് ഗ്രഥി്കുനഘട്തിന്  Integration) 

പ്രാധാനയാം നല്കണാം. ഇടല്ലങ്കിവ നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം 

സമാ്ങളരമായ മറ്റുവികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം തിിള്ള്ള ഏരകാപനാം നപ്പടപ്പടുകയാം വ്രതാതില് 

വിഭവരോകണാം ഉണ്ടാവകയാം ടചയ്യുാം. ഒരു പ്രരേേത്ത് സാ്ധതയമായ എല്ലാ രരാതസ്സുകളില് 

നിന്നമുള്ള വിഭവങ്ങള് ഉപരയാഗടപ്പടുത്തി കാരയമത മമായി വികസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടപ്പാ്കുനക 

എഘട്തായിരിക്കണാം ലമത യാം.  

6. ഇരതാടടാപ്പാം ജില്ലാതലത്തിള്ള്ള ആസൂത്രണത്തിടെ ഫലമായി തയ്യാുാക്കടപ്പടുഘട് ജില്ലാ 

പ്ധതതിയിടല നിര്രേേങ്ങള് നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട വാര്കിക – േീര്തകാല പ്ധതതികളില് 

പ്രതിഫലി്കുനന്നടവന്നാം ഉുപ്പാക്കണാം.  

7.  ടപാതുവികസന ലമത യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാം മറ്റ് നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള 

അളുകരണീയമായ മാതൃകകടള അടിസ്ഥാനമാക്കിയമാണ് വികസന രപ്രാജക്ടുകള് 

രൂപവത്കരിരക്കണ്ടത്. നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രാരേേിക സാഹചരയങ്ങൾക്കളുസരിച്ച് 

നവീനമായ ആേയങ്ങൾ വികസന പ്ധതതികളായി ആവിഷ്കരി്കുനഘട്തിളുള്ള സുംാതന്ത്രയമുണ്ട്. 

എഘട്ാവ സര്ക്കാരിടെ ടപാതുനയത്തിന് അളുരൂപമായാം സഹായകമായാം പ്ധതതികൾ 

തയ്യാുാക്കാൻ നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് ്രമ്ധതിക്കണാം. നഗരപ്രരേേങ്ങളുടട വികസനത്തിന് 

ലഭയമായ രകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പ്ധതതികളുടട സഹായവാം പരമാവധി ഉപരയാഗടപ്പടുത്തണാം.  ഓരരാ 

നഗരഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെയാം വിഭവലഭയത, സാരങ്കതിക സഹായലഭയത, മറ്റ് 

ഭൗതികസാഹചരയങ്ങള് എഘട്ിവ അടിസ്ഥാനടപ്പടുത്തി വയതയാസങ്ങള് വരുടമങ്കിള്ാം 

സാംസ്ഥാനത്തിടെ ടപാതുവായ വികസന ലമത യങ്ങളിൂടഘട്ിയള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്താ് 

്രമ്ധതിരക്കണ്ടതാണ്.  

8. പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സരപ്ധതതിയില് നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് വികസനപരിപാടികള് 

ആസൂത്രണാം ടചയ്തുനടപ്പാ്കുനരമ്പാള് സുംീകരിരക്കണ്ട ടപാതുലമത യവാം മു്ഗണനകളുാം താടഴ 

നല്ന ന്ന. 
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2.1 പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സരപ്ധതതിയടട ടപാതുലമത യങ്ങള് 

1. രകരളത്തിടെ മവസ്ഥിരമായ വികസനമാണ് പതിനാലാാം പ്ധതതി വിഭാവനാം ടചയ്യുഘട്ത്. സാമൂഹയ 

വികസനരാംഗത്ത് രകരളാം ആര്ജിച്ചിട്ടുള്ള രന്തിങ്ങള് വര്്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിന് മവസ്ഥിരമായ 

സാമ്പത്തിക വളര്ച്ച ഉുപ്പാരക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് സമ്പേുംയവസ്ഥ വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠ വ്യിതമായി 

വികസിപ്പി്കുനഘട്തിളുള്ള മാര്ഗങ്ങള് ആവിഷ്കരിക്കണാം. ആധുനിക വവജ്ഞാനിക രമഖലകളുടട 

പി്ബലരത്താടട ഉല്പ്പാേന വയവസ്ഥകടള പുനരുജീവിപ്പി്കുനഘട്തിനാണ് പ്രാധാനയാം നല്ന ഘട്ത്. 

രകരളടത്ത വവജ്ഞാനിക സമൂഹമാക്കി വളര്ുകയാം വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠ വ്യിതമായ സമ്പേ് 

വയവസ്ഥയായി പരിവര്ത്തനടപ്പടുുകയാം ടചയ്യുക എഘട്താണ് പതിനാലാാം പ്ധതതിയടട മുഖയ 

ലമത യങ്ങളില് ഒഘട്ാമരത്തത്. രകരളാം ഇരഘട്വടര ആര്ജിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹിക – സാമ്പത്തിക 

വികസനത്തിന് കാരണമായ തടകങ്ങടള േക്തിടപ്പടുുകയാം ഓരരാ വയക്തിയടടയാം 

സാമൂഹയനീതിയിലധിഷ്ഠ വ്യിതമായ വികസനാം ഉുപ്പുവരുുകയാം രവണാം. ഈ രന്തിങ്ങളുടട തുടര്ച്ച 

ഉുപ്പുവരുുഘട്തിന് നമ്മുടട പ്രൃതതിവിഭവങ്ങള് ്രമ്ധതരയാടട ഉപരയാഗി്കുനകയാം മളുകയവിഭവങ്ങള് 

വ്രതാതില് വികസിപ്പി്കുനകയാം ടചയ്യണാം. ‘വവജ്ഞാനിക സമൂഹാം, മാനവ വികസനാം, മവസ്ഥിര 

വളര്ച്ച’  എഘട്ിവയാണ് പതിനാലാാം പ്ധതതിയടട മുദ്രാവാകയങ്ങള്.     

2. രകരളത്തിടെ സാമ്പത്തികവികസനത്തിന് ഗതിരവഗാം നല്ന കടയഘട്താണ് പതിനാലാാം 

പഞ്ചവത്സരപ്ധതതിയടട ടപാതുലമത യങ്ങളില് പ്രധാനാം. പ്രാരേേിക സാമ്പത്തികവികസനവാം 

ടതാഴിലവസരങ്ങളുടട സൃപ്പിയമാണ് മറ്റ് ലമത യങ്ങള്. ഇരതാടടാപ്പാം രകരളത്തിടെ മികവറ്റ മാനവ 

വികസനരന്തിങ്ങള് മവസ്ഥിരമായി നിലനിര്ുക, പ്രൃതതിവിഭവങ്ങളുടട സാംരമത ണാം 

ഉുപ്പാക്കിടക്കാണ്ടുള്ള മവസ്ഥിരവികസനാം ഉുപ്പാ്കുനക, കാലാവസ്ഥാവയതിയാനടത്തയാം 

തല്ഫലമായണ്ടാന ഘട് പ്രൃതതി്തര്ങളങ്ങടളയാം അതിജീവി്കുനഘട്തിളുള്ള കഴിവകള് ആര്ജിക്കാ് 

സമൂഹടത്ത സഹായി്കുനക എഘട്ിവയാം പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സരപ്ധതതിയടട ടപാതു 

ലമത യങ്ങളില്ടപ്പടുന്ന.  

3. പിരഘട്ാക്ക വിഭാഗങ്ങള് ഉള്ടപ്പടടയള്ള പാര്േുംവത്ക്കരിക്കടപ്പ്തി സമൂഹടത്ത ര്ര്ണ്ണമായാം 

ഉള്ടക്കാള്ളുഘട് വികസനമാണ് നാാം ലമത യമാ്കുനഘട്ത്. എല്ലാവരുരടയാം മൗലികാവകാേങ്ങളുടട 

സാംരമത ണാം, സമഗ്രമായ സാമൂഹികമവരമത , ോരിദ്രയത്തില് നിന്നള്ള ര്ര്ണ്ണമായ രമാചനാം, 

മതസൗഹാര്േത, സമാധാനാം, ഉയര്ഘട് നിണനിലവാരമുള്ള പാാത്തല സൗകരയങ്ങള്, 

ആധുനികവാം പരിസ്ഥിതിസൗഹൃേവമായ സാരങ്കതികവിേയകളുടട ഉപരയാഗാം, മാലിനയ 

നിര്ിാര്ജനാം, ടതാഴില്, ഉപജീവന മവരമത  എഘട്ിവ പ്രധാനടപ്പ്തി വികസന 

ലമത യങ്ങളില്ടപ്പടുന്ന. ഈ സമഗ്രമായ വികസന സമീപനത്തിൂടടട ഉയര്ഘട് ജീവിത നിണതയാം 

സര്ങളാകവാം അളുഭവി്കുനഘട് ജനസമൂഹമായി രകരളടത്ത മാറ്റാ് കഴിയണാം. രമല് സൂചിപ്പിച്ച 

ടപാതുലമത യങ്ങളുടട അടിസ്ഥാനത്തില് പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സര പ്ധതതിയില് നഗരഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് വകവരിരക്കണ്ട സവിരേക വികസന ലമത യങ്ങള് ചുവടട നല്ന ന്ന.  
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2.2.  സവിരേക വികസന ലമത യങ്ങള്  

1. നഗര പ്രരേേങ്ങളിടല സാമ്പത്തിക വികസനാം തുംരിതടപ്പടുുഘട് വിധത്തില് വിവിധ ഉല്പാേന - 

രസവന രമഖലകളുടട വളര്ച്ച ഉുപ്പാ്കുനക.  

2. എല്ലാ വികസന രമഖലകളിള്ാം പരമാവധി ടതാഴിലവസരങ്ങള് സൃപ്പി്കുനക  .ഇതിനായി 

ആവേയമുള്ള ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് സ്ഥാപി്കുനഘട്തിന് ഭരണപരമായ സഹായാം നല്ന ക.  

ടതാഴില് വനപുണിപരിേീലനാം നല്ന ഘട്തിളുാം സാരങ്കതിക സഹായാം ഉുപ്പാ്കുനഘട്തിളുാം 

സൗകരയടമാരു്കുനക ,work near home facility രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനക. 

3. വിവിധ വികസന രമഖലകളിടല മൂലധനനിരമത പാം വര്്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിളുാം സാംരാംഭകതും 

വികസനത്തിളുാം രപ്രാത്സാഹനാം നല്ന ക. ഇതിനാവേയമായ ഭരണപരമായ സഹായാം 

നല്ന ഘട്തിന് പ്രരതയക ്രമ്ധത പുലര്ത്തണാം.  

4. വയവസായാം, ടൂുിസാം, വിവര സാരങ്കതിക വിേയ, പൗരരസവനങ്ങള് രസവനങ്ങള് എഘട്ീ 

രമഖലകളില് വര്്ധതിച്ചരതാതിള്ള്ള വളര്ച്ച ഉുപ്പാ്കുനക. 

5. വര്്ധതിച്ചുവരുഘട് നഗരവത്കരണത്തിടെ സാ്ധതയതകള് മുഘട്ില്കണ്ട് ആധുനിക പാാത്തല 

സൗകരയങ്ങള് വികസിപ്പി്കുനഘട്തിളുള്ള പരിപാടികള്, ശുചിതും പരിപാടികള് എഘട്ിവ ആസൂത്രണാം 

ടചയ്യുക.  

6. രമല്പ്പുഞ്ഞ രമഖലകളിടല ടപാതു–സുംകാരയ മൂലധനനിരമത പാം പരമാവധി വര്്ധതിപ്പി്കുനക .

സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട സാമ്പത്തികവിഭവങ്ങളുാം ഇതിനായി പ്രരയാജനടപ്പടുുക 

7. മാലിനയനിര്ിാര്ജനത്തിന് കാരയമത മമായ മാര്ഗങ്ങള് ആവിഷ്കരി്കുനക, ഖര–ദ്രവമാലിനയ 

സാംഭരണത്തിളുാം സാംസ്കരണത്തിളുാം ോസ്ത്രീയമായ വികന്ദ്രീൃതത സാംവിധാനങ്ങള് സ്ഥാപി്കുനക 

8. നഗരങ്ങളിടല പൗരരസവന സാംവിധാനങ്ങള് ആധുനികവത്കരി്കുനകയാം 

നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് വഴിയള്ള രസവനങ്ങള് സാമൂഹികമായി പിരഘട്ാക്കാം നില്്കുനഘട്വര്, 

വരയാജനങ്ങള്, രരാഗബാധിതര്, ഭിഘട്രേകിക്കാര് എഘട്ിവരുടട വീട്ടുപടിക്കല് 

എത്തി്കുനഘട്തിളുള്ള സാംവിധാനങ്ങള് ഏര്ടപ്പടുുകയാം ടചയ്യുക.  

9. കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിടെ ഫലമായണ്ടാന ഘട് പ്രൃതതി ്തര്ങളങ്ങള്, ഉല്പ്പാേന രമഖലകളിടല 

മാറ്റങ്ങള് എഘട്ിവ മുികട്കുനഘട്തിളുള്ള അതിജീവനമത മത വകവരി്കുനക, ്തര്ങളനിവാരണാം, 

കാലാവസ്ഥാവയതിയാനാം അഭിസാംരബാധന ടചയ്യല് എഘട്ിവ ഉള്ടക്കാള്ളിച്ചുടകാണ്ടുള്ള  

ഹ്രസുംകാല – േീര്തകാല ഇടടപടള്കള്ക്ക് രൂപാം നല്ന ക. 

10. ൃതകി, മൃഗസാംരമത ണാം, മത്സയബ്ധപനാം, മത ീരവികസനാം, വയവസായാം എഘട്ീ രമഖലകളിടല 

ഉല്പാേനവാം ഉല്പ്പാേന മത മതയാം ആധുനിക ോസ്ത്രസാരങ്കതിക വിേയകളുടട പ്രരയാഗത്തിൂടടട 

വര്്ധതിപ്പി്കുനകയാം ഈ രമഖലകളിടല വളര്ച്ച തുംരിതടപ്പടുുഘട്തിനായി നവീനമായ 

ആേയങ്ങളുടട അടിസ്ഥാനത്തിള്ള്ള ടതാഴില് സാംരാംഭങ്ങള് ആരാംഭി്കുനഘട്തിളുള്ള സഹായാം 

നല്ന കയാം ടചയ്യുക.  

11. സാംസ്ഥാനടത്ത പ്രമുഖ ോസ്ത്ര–സാരങ്കതിക സ്ഥാപനങ്ങള്, പ്രാരേേിക ഉഘട്തവിേയാഭയാസ 

സ്ഥാപനങ്ങള് എഘട്ിവയടട സാരങ്കതിക സഹായാം വികസന പ്ധതതികളില് ഉുപ്പാ്കുനക 
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12. അതിോരിദ്രയാം നിര്ിാര്ജനാം ടചയ്യുഘട്തിനായി പ്രഖയാപിക്കടപ്പ്തി പ്ധതതിക്ക് രനതൃതുംാം നല്ന ക .

അതിേരിദ്രരുടട വരുമാനാം, ആരരാഗയരമത , ഉപജീവരനാപാധികള്, മറ്റ് ഭൗതികസൗകരയങ്ങള് 

എഘട്ിവ ഉുപ്പാ്കുനഘട്തിളുള്ള സൂക്ഷ്മപ്ധതതികള്ക്ക് രൂപാം ടകാടുത്ത് നടപ്പിലാ്കുനകയാം ോരിദ്രയാം 

ര്ര്ണ്ണമായാം ഇല്ലാതാ്കുനന്നടവഘട്് ഉുപ്പുവരുുകയാം ടചയ്യുക 

13. രകരളടത്ത ഭൂരഹിതരുാം ഭവനരഹിതരുാം അഗതികളുാം ഇല്ലാത്ത സാംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുക. 

14. നഗരങ്ങളിടല ടപാതുജനാരരാഗയ സാംവിധാനങ്ങള് കൂടുതല് േക്തിടപ്പടുുക  .രകാവിഹ്- 19 ടെ 

അളുഭവങ്ങളില് നിഘട്് പാഠമുള്ടക്കാണ്ടുടകാണ്ട് വയക്തികളുടട ആരരാഗയസാംരമത ണത്തിന് 

പ്രാധാനയാം നല്ന ഘട് പ്ധതതികള് ആവിഷ്കരി്കുനക, ടപാതുജനാരരാഗയ രകന്ദ്രങ്ങളുടട സൗകരയങ്ങള് 

വര്്ധതിപ്പി്കുനക 

15. ടപാതുവിേയാഭയാസരാംഗത്ത് പതിമൂഘട്ാാം പ്ധതതിക്കാലുണ്ടായ മികവ് വര്്ധതിപ്പി്കുനക  .ടപാതു 

വിേയാലയങ്ങളുടട സൗകരയങ്ങള് വര്്ധതിപ്പി്കുനകയാം പഠനനിലവാരാം ഉയര്ുകയാം ടചയ്യുക 

16. നഗര പ്രരേേങ്ങളില് കല, സാംസ്കാരാം എഘട്ീ രമഖലകളുടട ബഹുമുഖമായ വികസനവാം 

ജനകീയവവക്കരണവാം ഉുപ്പാ്കുനക 

17. ടപാതുജനങ്ങള്ക്ക് ഉപരയാഗിക്കാവഘട് ടപാതുഇടങ്ങള് സൃപ്പി്കുനകയാം നഗരവീഥികള്, 

നഗരങ്ങളിടല ആകര്കകമായ സ്ഥലങ്ങള് എഘട്ിവ സൗന്ദരയവത്കരി്കുനകയാം ടചയ്യുക.  

18. പ്രൃതതി്തര്ങളങ്ങളുടട പാാത്തലത്തിവ ജലനിര്ഗമന മാര്ഗങ്ങള് സൃപ്പി്കുനകയാം മണ്ണ-്

ജലസാംരമത ണ പ്ധതതികള്, നീര്ത്തട വികസന പ്ധതതികള് എഘട്ിവ പുനരുജീവിപ്പി്കുനക. 

19. ആരഗാള മവസ്ഥിര വികസനലമത യങ്ങള് ആര്ജി്കുനഘട്തിളുള്ള പ്രരതയക കര്ിപ്ധതതി 

ആവിഷ്കരി്കുനക .ഓരരാ വികസന രമഖലയിള്മുള്ള മവസ്ഥിര വികസന സൂചികകള് കൂടുതല് 

ടമച്ചടപ്പടുുഘട്തിന്  സവിരേക ്രമ്ധത പുലര്ുക. 

നഗരരത്താട് രചര്ഘട്് കിട്കുനഘട് ഗ്രാമപഞ്ചായുകള് കൂടി ഉള്ടപ്പടുത്തി വിഭാവനാം ടചയ്യുഘട് 

വികസന പരിപാടികടള ഭാവനാര്ര്വാം ഏരകാപിപ്പി്കുനക. രമല് വിവരിച്ച ലമത യങ്ങള് രനടാ്  

നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുാം വിവിധ വികസന വന പ്പുകളുാം ഒഘട്ിച്ച് പ്രവര്ത്തിരക്കണ്ടതുണ്ട്. മറ്റ് വികസന 

വന പ്പുകളുടട പ്ധതതികളുമായി രചര്ന്നടകാണ്ടാണ്  ഓരരാ രമഖലയിടലയാം കര്ിപ്ധതതികള് 

തയ്യാുാരക്കണ്ടത്.  രകരളസര്ക്കാര് ആവിഷ്കരി്കുനഘട് നവരകരള കര്ിപ്ധതതി 2-ടെ ആസൂത്രണവാം 

നിര്വഹണവാം നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടടയാം സഹകരണരത്താടടയാണ് വിഭാവനാം ടചയ്തിട്ടുള്ളത്. 

ഹരിതരകരളാം, ആര്ദ്രാം, വലഫ്, വിേയാകിരണാം എഘട്ീ പ്ധതതികള് ഏരകാപിപ്പിരക്കണ്ടത് നഗരഭരണ 

സ്ഥാപനതലത്തിലാണ്. 

2.3 പതിനാലാാം പഞ്ചവല്സര പ്ധതതിയടട ടപാതുമു്ഗണനകള്  

രേേീയതലത്തില് വിവിധ രമത മ-വികസന രമഖലകളില് ഒഘട്ാാം സ്ഥാനാം നിലനിര്ത്തിടക്കാണ്ടാണ് 

പതിനാലാാം പ്ധതതിക്കാലയളവിടല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നാാം ആരാംഭി്കുനഘട്ത്. സാമ്പത്തിക വളര്ച്ച, 

ഉപജീവന മവരമത , മവസ്ഥിര വികസനാം, സാമൂഹയനീതി, തുലയത എഘട്ിവ ഉുപ്പ് വരുുകയാം 

ആധുനിക ോസ്ത്ര സാരങ്കതികവിേയകളൂടട സഹായരത്താടട രകരളടത്ത ജ്ഞാനസമൂഹമായി 

വളർുകയാം ടചയ്യുക എഘട് മഹത്തായ ലമത യമാണ് നമു്കുന മുഘട്ിള്ള്ളത്.  
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രകാവിഹാന്ങളര സാമ്പത്തികമാന്ദയാം പരിഹരി്കുനക, വിവിധ രമഖലകളിവ രേേീയ 

േരാേരിടയക്കാള് ന ുഞ്ഞു നില്്കുനഘട് മൂലധന നിരമത പാം ഉയർത്തി  രവഗതരയുിയ സാമ്പത്തിക 

വളര്ച്ച സൃപ്പി്കുനക, ഉയര്ഘട്രതാതിള്ള്ള ടതാഴിലില്ലായുംയാം  unemployment) രയാഗയതയ്ക്കളുസരിച്ചുള്ള 

ടതാഴിലിടെ േൗര്ലഭയവാം  under employment) പരിഹരി്കുനക എഘട്ിവയാണ് പതിനാലാാം 

പഞ്ചവല്സരപ്ധതതിക്കാലടത്ത പ്രധാന ടവല്ലുവിളി. പതിനാലാാം പ്ധതതിയടട പ്രധാന 

മുൻഗണനകൾ താടഴ നവന ന്ന. 

2.3.1  ഉല്പാേനാം , ഉല്പാേനമത മത എഘട്ിവ വർ്ധതിപ്പി്കുനക  

 കാര്കിക, മൃഗ സാംരമത ണ, മത്സയ, മത ീര  രമഖലകളിടല  ഉല്പാേനാം വര്്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിന് വിവിധ  

വിളകളുടടയാം മറ്റൂ സാംരാംഭങ്ങളുടടയാം വിസ്തൃതിയാം ഉവപാേനമത മതയാം പരമാവധി വർ്ധതിപ്പിക്കണാം. 

ഇതിനായി ോസ്ത്രീയമാർഗങ്ങളുാം ആധുനിക സാരങ്കതികവിേയകളുാം ഉപരയാഗിക്കണാം. സര്വകലാ 

ോലകള്, ോസ്ത്ര-സാരങ്കതിക/ഗരവകണ സ്ഥാപനങ്ങള് എഘട്ിവിടങ്ങളില് നിന്നമുള്ള      ോസ്ത്ര-

സാരങ്കതികവിേയകടള  ഉപരയാഗടപ്പടുത്തണാം. പച്ചക്കുി, മു്തി എഘട്ിവയടട ഉവപാേനത്തിവ 

സുംയാംപരയാപ്തത രനടാളുാം പാവ ഉവപാേനത്തിവ മിരച്ചാവപാേനാം വകവരിക്കാളുാം കഴിയണാം. 

കടല്-ഉള്നാട് മരത്സയാല്പാേനാം വര്്ധതിപ്പിക്കാളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് മുൻഗണന നവകണാം. 

2020-ല് പ്രഖയാപിച്ച മവഭിമത രകരളാം പ്ധതതി കൂടുതല് മികരവാടട നടപ്പാക്കണാം. 

 ഉവപാേകരുടട ലാഭാം ഗണയമായി വർ്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിന്  കാർകിരകാൾപ്പഘട്ങ്ങളുടട മൂലയ ശാംഖല 

 value chain) വികസിപ്പി്കുനഘട്തിളുാം മൂലയവർ്ധതിത ഉവപഘട്ങ്ങളിലധിഷ്ഠ വ്യിതമായ സാംരാംഭങ്ങൾ 

വികസിപ്പി്കുനഘട്തിളുാം  രപ്രാത്സാഹനാം നവകണാം. 

2.3.2 പ്രാരേേിക സാമ്പത്തിക വികസനാം, സാംരാംഭകതുംാം  

 നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട രനതൃതുംത്തിവ പ്രാരേേിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിളുള്ള 

വിപുലമായ സാംവിധാനങ്ങളാണ് പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സരപ്ധതതിയിവ വിഭാവനാം 

ടചയ്തിരി്കുനഘട്ത്. ഇതിടെ ഭാഗമായി സൂക്ഷ്മ, ടചറുകിട, ഇടത്തരാം സാംരാംഭങ്ങടള വൻരതാതിവ 

രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട്തിളുള്ള പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കണാം. 

 ആയിരത്തിവ അഞ്ചുരപർക്ക് ടതാഴിവ നവന ഘട്തിളുള്ള പ്രരതയക പ്ധതതി,  ഒരു ലമത ാം 

സാംരാംഭങ്ങൾ ആരാംഭി്കുനഘട്തിളുള്ള വയവസായ വന പ്പിടെ പരിപാടി, Kerala Development 

Innovation Strategic Council (K-DISC) ടെ ടതാഴിലവസര വികസന പരിപാടി  എഘട്ിവ 

വിജയകരമായി നടപ്പാ്കുനഘട്തിന് എല്ലാ സഹായസഹകരണവാം നവകണാം. 

 രമല്പ്പുഞ്ഞവയടട സാമത ാത്ക്കാരത്തിനായി തരേേീയ സാംരാംഭകടര രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനകയാം 

പുതിയ ആേയങ്ങൾ സാംരാംഭകതുംമായി വികസിപ്പി്കുനഘട്തിന്  ഇഘട്രവക് ചലഞ്ച് രപാള്ള്ള 

സാംവിധാനങ്ങള് സാംതടിപ്പി്കുനകയാം ടചയ്യണാം. 

 നവരകരള നിര്ിിതിക്കായി  വയവസായ സാംരാംഭകര് അടക്കമുള്ളവര്ക്കായി അനായാസാം 

സാംരാംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുഘട്തിന് നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അളുഭാവര്ർവമായ സമീപനാം 
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സുംീകരി്കുനകയാം  ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിാംഗ് ബിസിനസ് കാരയമത മമാ്കുനഘട്തിളുള്ള സഹായക 

സാംവിധാനങ്ങൾ ഒരു്കുനകയാം രവണാം. 

 2. 3. 3 ടതാഴില് സൃപ്പി 

  അഭയസ്തവിേയരായ യവജനങ്ങള്ക്ക് വിവിധ രമഖലകളിവ ടതാഴിലവസരങ്ങള് ലഭി്കുനഘട്തിളുരവണ്ട 

വനപുണയവികസന പരിേീലനാം വയാപകമായി നവന ഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകൾക്ക് രൂപാം 

നവകണാം. സാംരാംഭകതുംവമായി ബ്ധപടപ്പടുത്തി സാംസ്ഥാനതലത്തിവ നടപ്പാ്കുനഘട് വനപുണീ 

വികസന പരിപാടികളുമായി ര്ർണ്ണമായി സഹകരിക്കണാം. ടതാഴിവ വനപുണിപരിേീലനാം, 

ടതാഴിലവസരങ്ങടള്കുനുിച്ചുള്ള രബാധവവക്കരണ പരിപാടികൾ എഘട്ിവയിവ ്തർബല 

വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖയാം നവകണാം.  

2.3.4 അതിജീവനമത മത 

 കാലാവസ്ഥാവയതിയാനാം മൂലമുണ്ടാന ഘട് പ്രൃതതി്തര്ങളങ്ങള്, ഉല്പ്പാേന വയവസ്ഥയിടല മാറ്റങ്ങള് 

എഘട്ിവയള്പ്പടടയള്ള പ്രതയാതാതങ്ങള് അതിജീവി്കുനഘട്തിളുള്ള രേകി വര്്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിന് 

പ്രരതയക പരിഗണന നല്കണാം 

 കാലാവസ്ഥാവയതിയാനത്തിടെ ആതാതങ്ങള് ന ുയ്ക്കുഘട്തിളുള്ള ഹ്രസും-മ്ധതയ-േീര്തകാല 

പ്ധതതികള് നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് തയ്യാുാ്കുനകയാം അവയിടല പ്രവര്ത്തനതടകങ്ങള് 

ടപാതു വികസനപരിപാടികളില് ഉള്രച്ചര്്കുനകയാം രവണാം. 

 ്തര്ങളനിവാരണത്തിളുാം പ്രൃതതി്തര്ങളങ്ങള്ക്ക് വിരധയരായവടര പുനരധിവസിപ്പി്കുനഘട്തിളുാം 

ഉപജീവരനാപാധികള് പുനഃസ്ഥാപി്കുനഘട്തിളുാം പ്രരതയക പരിഗണന നല്കണാം. ഇതിനായി 

തയ്യാുാക്കിയിട്ടുള്ള ്തര്ങളനിവാരണ പ്ധതതികള് സമയബ്ധപിതമായി ര്ര്ത്തിയാക്കാ് 

നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് ബാ്ധതയസ്ഥരാണ്. പ്രൃതതി്തര്ങള സാ്ധതയതകളുള്ള പ്രരേേങ്ങളില് 

ആവേയമുള്ള ോസ്ത്രീയമായ വികസന ഇടടപടള്കള് വിേഗ്ദ്ധരുടട സഹായരത്താടട 

നടപ്പാക്കണാം.  

2.3.5 പ്രൃതതി വിഭവ സാംരമത ണാം 

ഉല്പ്പാേനാം വര്്ധതിപ്പി്കുനക, പ്രളയമുള്പ്പടടയള്ള പ്രൃതതി്തര്ങളങ്ങളുടട സാ്ധതയത ന ുയ്ക്കുക എഘട്ീ 

ലമത യങ്ങള് മു്നിര്ത്തി നീര്ത്തട വികസന പ്ധതതികള് പുനരാരാംഭിരക്കണ്ടതുണ്ട്. വിവിധ ജല 

രരാതസ്സുകൾ പുനരു്ധതരി്കുനകയാം മണ്ണ്-ജലസാംരമത ണ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഊർജിത 

ടപ്പടുുകയാം  രവണാം.  ര്ര്ത്തിയാക്കാത്ത നീര്ത്തടപ്ധതതികള് ര്ര്ത്തീകരി്കുനകയാം പുതിയ 

നീര്ത്തടവികസന പ്ധതതികള് ആവിഷ്കരി്കുനകയാം ടചയ്യണാം. ഇതിരനാരടാപ്പാം വജവവവവിധയാം 

സാംരമത ി്കുനഘട്തിളുാം അതീവ ്രമ്ധത പുലര്ത്തണാം. നഗരങ്ങളില് ോസ്ത്രീയമായ ജലനിര്ഗമന 

മാര്ഗങ്ങള് സ്ഥാപി്കുനകയാം ജലാേയങ്ങള് ്രമ്ധതാര്ര്വാം പരിപാലി്കുനകയാം രവണാം.  

2.3.6. അതിോരിദ്രയ നിര്ിാര്ജനാം 

ോരിദ്രയ ലൂകകരണത്തില് നാാം ബഹുദൂരാം മുരഘട്ാട്ടു രപായിട്ടുണ്ട്. ഇതിടെ അടുത്തപടിയാണ് 

അതിോരിദ്രയ  നിര്ിാര്ജനാം. അതിേരിദ്രടര കടണ്ടത്തി ഓരരാ അതിേരിദ്ര ന ടുാംബത്തിടെയാം 

സവിരേക പ്രശ്നങ്ങള്  പരിഹരി്കുനഘട്തിളുള്ള സൂക്ഷ്മ വികസന പരിപാടികള് തയ്യാുാരക്കണ്ടത് 
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നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട  ചുമതലയാണ്. ഈ സൂക്ഷ്മവികസന പരിപാടികള് പ്രധാന 

പ്ധതതിയമായി സാംരയാജിപ്പിച്ച്  ഈ  ന ടുാംബങ്ങള്ക്ക് ഉപജീവനമവരമത യാം സാമൂഹിക 

മവരമത യാം ഉുപ്പുവരുത്തണാം. 

2.3.7. ശുചിതുംാം 

 നഗരഭരണസ്ഥാപനത്തിടല ഖര-ദ്രവ മാലിനയ നിര്ിാര്ജനത്തിന് ര്ര്ണ്ണമായ  പരിഹാരാം 

രനടാ് കഴിയണാം. എല്ലാ വീടുകളിള്ാം സ്ഥാപനങ്ങളിള്ാം വജവമാലിനയ സാംസ്കരണ 

സാംവിധാനങ്ങള് ഉുപ്പുവരുുകയാം  പ്ലാസ്റ്റിക്  ഉള്ടപ്പടടയള്ള അവജവ മാലിനയങ്ങള് 

സാംഭരി്കുനഘട്തിളുള്ള സൗകരയങ്ങള് ഏര്ടപ്പടുുകയാം രവണാം.  

 ദ്രവമാലിനയ  സാംസ്കരണത്തിടെ ഇരപ്പാഴടത്ത അവസ്ഥ പഠി്കുനകയാം ഉചിതമായ നിര്ിാര്ജന / 

സാംസ്കരണ മാര്ഗങ്ങള് ആവിഷ്കരി്കുനകയാം ടചയ്യണാം. ഉുവിടമാലിനയ സാംസ്ക്കരണത്തിടെ 

അടിസ്ഥാനത്തില് ഖരമാലിനയ സാംസ്ക്കരണാം, പ്രാരേേിക സുംീരവജ്/ടസപ്റ്രറ്റജ് സാംസ്ക്കരണാം  

എഘട്ിവ നടപ്പാക്കണാം. 

2.3.8. സാമൂഹയനീതി ഉുപ്പാക്കല്  

പാര്േുംവല്ക്കരിക്കടപ്പ്തിവരരയാം പ്രരതയക പരിഗണന അര്ഹി്കുനഘട്വരരയാം  സ്ത്രീകള്, ന ്തിികള്, 

വരയാജനങ്ങള്, ഭിഘട്രേകിയള്ളവര്, ട്രാ്ടജജരെസ്, പ്തിികജാതിക്കാര്, പ്തിികവര്ഗക്കാര്, 

മത്സയടതാഴിലാളികള്, പരമ്പരാഗത ടതാഴില്രമഖലയില് പണിടയടു്കുനഘട്വര്) പ്രരതയക 

പരിഗണന നല്കി മുഖയധാരയിരലക്ക് എത്തി്കുനഘട്തിളുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് രൂപാം നല്കണാം.   

2.3.8.1  പ്തിികജാതി - പ്തിികവര്ഗരമത മാം 

പ്തിികജാതി-പ്തിികവര്ഗ ന ടുാംബങ്ങള്ക്ക് ഭൂമി, പാര്പ്പിടാം, മികച്ച വിേയാഭയാസാം, ആരരാഗയപരിരമത , 

വനപുണയവികസന പരിേീലനാം, ടതാഴില് എഘട്ിവ ലഭയമാക്കാളുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് 

ഊഘട്ല് നല്കണാം. 

2.3.8.2 ഭിഘട്രേകിക്കാരുടട  അവകാേങ്ങള് , വരയാജനരമത മാം 

ഭിഘട്രേകിക്കാരുടട അവകാേങ്ങള് സാംരമത ിക്കാളുതന ഘട് വിവിധ സൗകരയങ്ങളുാം 

ആളുകൂലയങ്ങളുാം ലഭയമാക്കണാം.  വരയാജനങ്ങള്ക്ക് വാതില്പ്പടിരസവനങ്ങള് നല്ന ഘട്തിനായി 

ആവിഷ്കരിച്ചിരി്കുനഘട് പരിപാടി കൂടുതവ ജനപങ്കാളിത്തടത്താടട വിപുലീകരിക്കണാം 

2.3.8.3 ലിാംഗ സമതുംാം 

 സ്ത്രീപമത  നവരകരളാം – സമൂഹത്തിള്ണ്ടാന ഘട് സ്ത്രീവിരു്ധതമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങടളയാം 

ചി്ങളകടളയാം മറ്റുാം  ഇല്ലാതാക്കാളുതന ഘട്  സര്വതലര്ര്േിയായ  കയാമ്പയി് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

ഉയര്ത്തിടക്കാണ്ടുവരണാം.  

 ലിാംഗസമതുംടമഘട് വിോലമായ കാഴ്ചപ്പാടിൂടഘട്ിയള്ള വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് രൂപാം 

നല്കണാം. വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് ഉപജീവനമവരമത യാം സാമൂഹയമവരമത യാം ഉുപ്പാ്കുനഘട്തിളുാം 

അവരുടട പ്രശ്നങ്ങള്  സാംബ്ധപിച്ച് രബാധവല്ക്കരണാം നടുഘട്തിളുമുള്ള പ്ധതതികളാണ് 

ആവിഷ്കരിരക്കണ്ടത്.   
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 സ്ത്രീകളുടട ടതാഴിലവസരങ്ങള് വര്്ധതിപ്പിക്കണാം. സ്ത്രീകള്ക്ക് രനടരയള്ള അതിക്രമങ്ങള് 

ന ുയ്ക്കുഘട്തിളുള്ള േക്തമായ  നടപടികൾ സുംീകരിരക്കണ്ടതുണ്ട്. ട്രാ്ടജജെര് രപാളിസി 

ഫലപ്രേമായി നടപ്പിലാ്കുനഘട്തിള്ാം  പ്രാരേേിക  സര്ക്കാരുകള്  സഹകരിക്കണാം. 

.2 3 .9 അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് ടമച്ചടപ്പടുത്തല് 

 സും്ങളമായി ഭൂമി ഉള്ളവരുാം ഇല്ലാത്തവരുമായ എല്ലാ ഭവനരഹിതര്്കുനാം മാനയവാം 

വാസരയാഗയവമായ ഭവനാം സും്ങളമായി നല്ന ക . 

 വര്കാം  മുവനവ് ശു്ധതമായ ന ടിടവള്ള ലഭയത, ടമച്ചടപ്പ്തി ഗതാഗത സൗകരയങ്ങള്, മറ്റു 

ടപാതുസൗകരയങ്ങള്, ഊര്ജസാംരമത ണാം, പാരമ്പരരയതര ഊര്രജാല്പാേനാം, ശുചിതുംമുള്ള 

പരിസരാം എഘട്ിവ ഉുപ്പു വരുുക. 

2.3.10 വിേയാഭയാസരാംഗാം 

രകരളാം ടപാതുവിേയാഭയാസ രാംഗത്ത് ആർജിച്ച വൻരന്തിങ്ങൾ നിലനിർുകയാം 

വിേയാലയങ്ങളിടല അടിസ്ഥാനസൗകരയാം, രബാധനനിലവാരാം, അ്ധതയയന-അളുബ്ധപ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ എഘട്ിവ  േക്തിടപ്പടുുകയാം രവണാം. ഹിജിറ്റവ, ഓണ്വലൻ സാരങ്കതിക 

വിേയകളൂടട പ്രരയാജനാം  എല്ലാ വിേയാർത്ഥികൾ്കുനാം ലഭയമാ്കുനകയാം അവ  രബാധന പ്രക്രിയയിവ 

ഫലപ്രേമായി ഉപരയാഗടപ്പടുുകയാം ടചയ്യണാം.  ടപ്രാഫകണവ വിേയാഭയാസമുൾടപ്പടടയള്ള 

ഉഘട്തവിേയാഭയാസ രാംഗരത്തക്ക് കൂടുതൾ ആത്മവിേുംാസരത്താടട വിേയാർത്ഥികൾക്ക് 

പ്രരവേി്കുനഘട്തിളുള്ള സാഹചരയാം സൃപ്പിക്കണാം. 

2.3.11 ആരരാഗയ സാംരമത ണാം 

 നമ്മുടട സാംസ്ഥാനത്തില് വിവിധതലങ്ങളിടല ആരരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങളിടല അടിസ്ഥാന 

സൗകരയങ്ങളുാം ചികിത്സയാം രലാരകാത്തരനിലവാരത്തില് കൂടുതല് ടമച്ചടപ്പട്ടുടകാണ്ടിരി്കുനക 

യാണ്. ആരരാഗയ രാംഗത്ത് നാാം വകവരിച്ച രന്തിങ്ങൾ ഇനിയാം വർ്ധതിപ്പിക്കണാം. ആരരാഗയ 

സൂചകങ്ങളുടട ലമത യാം നിായിച്ചുടകാണ്ട് ടപാതുജനാരരാഗയാം നിര്ങളരമായി രമാണി്തിര് 

ടചയ്യുകയാം ലമത യങ്ങള് സമയബ്ധപിതമായി വകവരി്കുനഘട്തിളുമുള്ള വിരകന്ദ്രീൃതത  

ജനകീയപങ്കാളിത്ത സാംവിധാനാം േക്തിടപ്പടുത്തണാം. 

 സമഗ്ര ആരരാഗയ പ്ധതതികൾക്ക് രൂപാം നവകണാം 

 

2.3.12 കാരയമത മവാം  പ്രതികരണാത്മകവമായ സദ്ഭരണാം 

 ജനകീയാസൂത്രണത്തിടെ 25 വര്കടത്ത അളുഭവങ്ങളൂടട അടിസ്ഥാനത്തിവ ജനപങ്കാളിത്തവാം 

മവതാരയതയാം വര്്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിളുാം സദ്ഭരണത്തിളുാം അഴിമതി നിര്ിാര്ജനത്തിളുാം കൂടുതല് 

നടപടികള് സുംീകരിരക്കണ്ട ത്തിമാണിത്. നഗരഭരണ സ്ഥാപനത്തിൂടടടയാം തടക സ്ഥാപന 

ങ്ങളിൂടടടയാം  ൃതകി ഭവളുകള്, ആശുപത്രികള്,  സ്കൂളുകള്, അങ്കണവാടികള് മുതലായവ) 

ജനങ്ങള്ക്ക് ലഭിരക്കണ്ട രസവനങ്ങള് വര്്ധതിച്ച നിണരമ്മയയിള്ാം സമയബ്ധപിതമായാം ലഭയമാ്കുനക.  

 എല്ലാ നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടടയാം രസവനനിണനിലവാരാം ഐ.എസ്.ഒ മാനേണ്ഡപ്രകാരാം 

വർ്ധതിപ്പി്കുനക 
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2.3.12.1 വാതിവപ്പടി രസവനങ്ങൾ 

നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിടല അർഹരായ എല്ലാവടരയാം കടണ്ടത്തി അവര്ടക്കല്ലാവര്്കുനാം  എല്ലാ 

രസവനങ്ങളുാം വാതിവപ്പടിയിടലത്തി്കുനഘട്തിനായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടൂള്ള പരിപാടി കൂടൂതവ സഘട്്ധത 

പ്രവർത്തകടര അണിനിരത്തി കാരയമത മമായാം വയാപകമായാം നടപ്പാക്കണാം. 

2.3.13 മവസ്ഥിര വികസന ലമത യങ്ങള് 

 ആരഗാള മവസ്ഥിര വികസന ലമത യങ്ങള് വികസന പ്ധതതികളില് പ്രാധാനയരത്താടട 

പരിഗണിക്കണാം. മവസ്ഥിര വികസന ലമത യങ്ങള് മു്നിര്ത്തിയള്ള വിവിധ വികസനപരിപാടികള് 

ആവിഷ്കരി്കുനകയാം അവയടട ഫലങ്ങള് ൃതതയമായി രരഖടപ്പടുുകയാം രവണാം. 

 നഗരഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ ഓരരാ വികസന രപ്രാജക്ടുാം അഭിസാംരബാധന ടചയ്യുഘട് മവസ്ഥിര 

വികസനലമത യങ്ങള് എട്ങളാടക്കടയഘട്് തിരിച്ചുിയകയാം അത് വിലയിരുത്തടപ്പടുകയാം  രവണാം. 

2.4 നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട  സവിരേക മു്ഗണനകള്  

2.4.1  നഗര ഗതാഗതവാം രുാഡുകളുാം  

 നഗരപ്രരേേത്തിടല രുാഡുകടള പ്രധാനമായാം രേേീയപാത, സാംസ്ഥാനപാത, പ്രധാന ജില്ലാ 

രുാഡുകൾ,  നഗരസഭാ നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള രുാഡുകള് എഘട്ീ വിഭാഗത്തിവ തരാം തിരിക്കാാം. 

ഇതില് രേേീയപാത നാകണല് വഹരവ അരതാുിറ്റിയടട (NHAI) നിയന്ത്രണത്തിള്ാം 

സാംസ്ഥാനപാത,  പ്രധാന ജില്ലാ രുാഡുകൾ എഘട്ിവ  സാംസ്ഥാന ടപാതുമരാമത്ത് വന പ്പിടെ 

നിയന്ത്രണത്തിള്ാം  മുനിസിപ്പാലിറ്റി/രകാര്പ്പരുകടെ  ആസ്തി രജിസ്റ്റുില് ഉള്ടപ്പ്തി എല്ലാ 

രുാഡുകളുാം  നടപ്പാതകളുാം  നഗരഭരണ  സ്ഥാപനത്തിരെതുമായിരി്കുനാം. 

 നഗരപ്രരേേത്ത് ഏടതങ്കിള്ാം പുതിയ രുാഹ് നിർിിക്കാൻ നഗരസഭ പരിഗണി്കുനരമ്പാള് 

പ്രസ്തുത രുാഹ് നഗരത്തിടെ ‘രുാഹ് ടനറ്റ് വർ്കുന’മായി സമനുംയിപ്പിക്കണാം. 

 സര്ക്കാര് അാംഗീകരിച്ച  വികസന മാസ്റ്റര് പ്ലാരനാ നഗരസഭ പ്രസി്ധതീകരിച്ച വികസന മാസ്റ്റര് 

പ്ലാരനാ നിലവില് ഉടണ്ടങ്കില്, അവയില് ആ നഗരത്തിടല രുാഹ് ടനറ്റ് വര്ക്ക് പ്ലാ് 

ഉണ്ടായിരി്കുനാം. രമല്പ്പുഞ്ഞ വികസന മാസ്റ്റര് പ്ലാ് നിലവിലിടല്ലങ്കില്, സിറ്റി ടമാബിലിറ്റി 

പ്ലാ്  സി.എാം.പി) തയ്യാുാക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില്, സി.എാം.പിയില് രുാഹ് ടനറ്റ് വര്ക്ക് പ്ലാ് 

ഉണ്ടായിരി്കുനാം. ഇത്തരാം പ്ലാളുകളില് 7 മീറ്റരുാ അതില് കൂടുതരലാ വീതിയള്ള രുാഡുകള് 

മാത്രമാണ് ഉള്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ന ുഞ്ഞ വീതിയള്ള രുാഡുകളുാം ഇരതാടടാപ്പാം 

കൂ്തിിരച്ചര്രക്കണ്ടതാണ്. 

 വികസന മാസ്റ്റർ പ്ലാരനാ, സിറ്റി ടമാബിലിറ്റി പ്ലാരനാ തയ്യാുാക്കിയി്തിില്ലാത്ത നഗരങ്ങളില് 

പുതിയ രുാഹ്  നിർിാണാം പരിഗണി്കുനരമ്പാൾ നഗരത്തിടെ രുാഹ് ടനറ്റ് വര്ക്കിനായി 

ജില്ലാ ടൗൺ പ്ലാനറുടട സഹായാം രതടാവഘട്താണ്. 

 നഗരത്തിടല രുാഡുകള് കാല്നട യാത്രക്കാര്്കുനാം വസക്കിള് യാത്രക്കാര്്കുനാം 

അാംഗപരിമിതര്്കുനാം മവഖകരമായി യാത്രടചയ്യുഘട്തിളുള്ള സൗഹൃേ രുാഡുകളാക്കി 

മാറ്റുഘട്തിളുള്ള സമീപനാം സുംീകരിക്കണാം.    
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 വാഹന ഗതാഗതത്തിളുാം കാല്നടയാത്രക്കാര്ക്ക് ഉപരയാഗി്കുനഘട്തിളുാം  എല്ലാ രുാഡുകളിള്ാം 

സൗകരയമുണ്ടായിരിരക്കണ്ടതാണ്.   ഫു്തി്പാുകൾ നിർിി്കുനരമ്പാൾ കാവനട  യാത്രക്കാരുടട 

ബാഹുലയാം എത്രയണ്ടാന ടമഘട്് ഏകരേേ കണക്ക് പരിഗണിച്ചാണ് ഫു്തി്പാത്തിടെ വീതി 

തീരുമാനിരക്കണ്ടത്. ഫുട്പാുകളിൂടടടയള്ള  കാല്നട യാത്ര തട്സപടപ്പടുുഘട് രീതിയിള്ള്ള 

വാഹന പാര്ക്കിാംഗ്,  വഴിരയാര കച്ചവടാം, ഫുട്പാത്ത് വകരയ്യുി വയാപാരസ്ഥാപനങ്ങളുടട 

കച്ചവടാം  എഘട്ിവ നഗരസഭകള് കര്േനമായാം നിയന്ത്രിരക്കണ്ടതാണ്. 

 മഴടവള്ളാം ഒവനകിരപ്പാകാളുള്ള ഓടകള് ടചുിയ   രുാഡുകൾക്ക് ഒരു വേത്ത് മാത്രവാം 

പന്ത്രണ്ട് മീറ്റരുാ അതിവ കൂടുതരലാ വീതിയള്ള രുാഡുകളുടട ഇരുവേങ്ങളിള്ാം ഓടകള് 

നിർിിരക്കണ്ടതാണ്. ഓടകളുടട വലിപ്പാം, അതിൂടടട നിർിാർജനാം ടചരയ്യണ്ട 

മഴടവള്ളത്തിടെ രതാതിനളുസരിച്ച് നിർണ്ണയിരക്കണ്ടതാണ്. ഓടകളിവ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ‘സിവറ്റ് 

ട്രാപ്പുകൾ’, ‘ഇെർടസപ്റ്റ്റർ രഹാളുകൾ’ എഘട്ിവ ഉണ്ടാരകണ്ടതാണ്. ഇത് മാലിനയാം തടഞ്ഞു 

നിർത്താളുാം   ഓടകൾ ശുചിയാക്കാളുാം സാഹായി്കുനാം.  കഴിയഘട്തുാം ഓടകളുടട താഴ്ഭാഗാം 

രകാൺക്രീറ്റ് ടചയ്യാതിരി്കുനഘട്താണ് നല്ലത്.  രസ്റ്റാാം വാ്തിര് ടെയിരനജ് പ്ലാ് 

തയ്യാുാരക്കണ്ടതുാം  അതി്പ്രകാരാം  ഇതിള്ള്ടപ്പ്തി  തടകങ്ങള്ക്ക് മു്ഗണന 

തീരുമാനിരക്കണ്ടതുമാണ്.  

 സമതലപ്രരേേങ്ങളില് പ്രരതയകമായ വസക്കിൾ ട്രാ്കുനകള് നിര്ിിക്കാവഘട്താണ് .

മാത്രമല്ല, ഇങ്ങടനയള്ള വസക്കിൾ ട്രാ്കുനകള് അടുുള്ള പ്രധാന രുാഡുകളുമായി 

ബ്ധപടപ്പടുുഘട്ത് വലിയ വാഹനങ്ങളുടട ബാഹുലയാം രുാഡുകളിവ ന ുയ്ക്കാൻ 

സഹായി്കുനാം. 

2.4.2 പാർക്കിാംഗ് സൗകരയങ്ങൾ: 

 നഗരപ്രരേേങ്ങള് അഭിമുഖീകരി്കുനഘട് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് സുംകാരയ വാഹനങ്ങളുടട 

പാര്ക്കിാംഗ്  സൗകരയമില്ലായും. നഗരങ്ങളില് വര്്ധതിച്ചുവരുഘട് വാഹന ബാഹുലയാം പല പ്രധാന 

രുാഡുകളിടലയാം ഗതാഗത തട്സപത്തിന് കാരണമാന ന്ന. രുാഹിടെ ഇരുവേവാം 

വാഹനങ്ങള് പാര്്കുനടചയ്യുഘട്തുമൂലാം നിലവിള്ള്ള രുാഡുകള് ഫലപ്രേമായി ഗതാഗതത്തിന് 

ഉപരയാഗിക്കാ് സാധി്കുനഘട്ില്ല. നഗരരകന്ദ്രങ്ങളിള്ാം മറ്റ് പ്രധാന പ്രവര്ത്തനരമഖലകള് 

രകന്ദ്രീകരിച്ചുാം വാഹന പാര്ക്കിാംഗിളുള്ള സാംവിധാനാം ഉണ്ടാരകണ്ടതുണ്ട്. നഗരസഭയ്ക്ക് 

സും്ങളമായി സ്ഥലപരിമിതിയള്ള സാഹചരയത്തില് സുംകാരയ പാര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകടള 

രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണാം. ഇതിനായി സ്ഥലാം വിട്ടുനല്ന കരയാ, പാര്ക്കിാംഗ് രകന്ദ്രാം 

നിര്ിി്കുനകരയാ ടചയ്യുഘട് സുംകാരയ വയക്തികടള രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട് നയാം നഗരസഭകള് 

സുംീകരിക്കണാം. അരതാടടാപ്പാം 'no parking zones'/ pedestrian only zones’ രബാര്ഡുകള് 

സ്ഥാപിച്ച് അനധിൃതത പാര്ക്കിാംഗ് നിരരാധി്കുനകയാം രവണാം. 

 നഗരപ്രരേേങ്ങളിടല വാഹന പാര്ക്കിാംഗിന് ഒരു നയാം  policy) സാംസ്ഥാന സര്ക്കാര് 

അാംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നയത്തിടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഓരരാ നഗരത്തിള്ാം ആവേയമായ 

സാംവിധാനങ്ങള് ഏര്ടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്.     
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 ഭൂമിയടട ലഭയത ന ുവള്ള പ്തിണങ്ങളിവ വാഹന ബാഹുലയാം വളടര  കൂടുതലാടണങ്കില് 

Multi Level /Rotary Parking System ഏർടപ്പടുത്താവഘട്താണ്.  

 2.4.3 നഗര രകന്ദ്രങ്ങളുരടയാം കവലകളുടടയാം  നവീകരണാം,  സൗന്ദരയവല്ക്കരണാം 

നഗരങ്ങളുടട ഹരിതാഭ വര്്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിളുാം നഗര രകന്ദ്രങ്ങളുടടയാം പ്രധാന രുാഡുകളിടല 

കവലകളുടടയാം നവീകരണവാം സൗന്ദരയവല്ക്കരണവാം മു്ഗണന നല്കി ഭാവനാര്ര്വാം 

നടപ്പാരക്കണ്ടതാണ്.  ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ടപാതുമരാമത്ത് വന പ്പുമായി ചർച്ച ടചയ്ത് 

തീരുമാനിക്കണാം.  ഇലക്ട്രിക് രപാസ്റ്റ്, രബാർഡുകൾ,  രഹാര്ഹിാംനികള്, ആർച്ചുകൾ എഘട്ിവ 

കയാരരജ് രവ-രയാട് രചര്ത്ത് സ്ഥാപി്കുനഘട്തുടകാണ്ടാണ് ഗതാഗത തട്സപമുണ്ടാന ഘട്ത്. ഭൂമി 

ഏടറ്റടുക്കാടത തടഘട് ഇത്തരാം തട്സപങ്ങൾ നീക്കാൻ സാധി്കുനഘട്താണ്.  പ്രധാന ജാംഗ്കനിവ 

നിഘട്് കഴിയഘട്തുാം അമ്പത് മീറ്റടുങ്കിള്ാം മാുിയായിരിക്കണാം  ബ്സപ് രസ്റ്റാപ്പിടെ  സ്ഥാനാം 

നിർണ്ണയിരക്കണ്ടത്.  അരതാടടാപ്പാം  ഓ്തിാ/ടാക്സി സ്റ്റാന്റുകള് ഗതാഗത തട്സപാം ഉണ്ടാ്കുനഘട്ില്ല 

എഘട്് ഉുപ്പുവരുത്തി രവണാം  അവയ്ക്ക്  സ്ഥലാം നിായിരക്കണ്ടത്.  ഇക്കാരയത്തിവ തരേേഭരണ 

പ്ലാനിാംഗ്, ട്രാഫിക് രപാലീസ്, ടപാതുമരാമത്ത് വന പ്പ് എഘട്ിവയമായി  നഗരസഭാതലത്തിള്ള്ള 

ട്രാഫിക് കിിറ്റി ചർച്ച ടചയ്യാവഘട്താണ്. 

2.4.4 രുാഹ് മവരമത  

രുാഹ് മവരമത യ്ക്കായി  ബ്ലാക്ക് രര്ാ്തി് ടുക്ടിഫിരക്കകളുമായി ബ്ധപടപ്പ്തി്  താടഴപ്പുയഘട്  

ഹ്രസുംകാല – േീര്തകാല നടപടികള് സുംീകരിക്കാവഘട്താണ്. 

ഹ്രസുംകാല നടപടികളില്  Zebra Crossings, Crash Barriers,  Railings, Junction Improvement, 

Road Signs, Road Markings, Delinerators, Studs, Rumple Strips, Fillings of  Berms/Shoulders, 

Restriction of Certain Vehicles എഘട്ിവ ഉള്ടപ്പടുന്ന. 

േീര്തകാല നടപടികളില്  Cautionary  Accident  Black Spot Signs, Solar Red Blinking Signals, 

Rumple Strips with Sign, Restriction ends Sign എഘട്ിവയാം  ഉള്ടപ്പടുന്ന. Foot Path, Bus Bays, Under 

Passes, Fly Over, Foot Over Bridge, Improements of Horizantal & Vertical  Alignment, Curvature   

എഘട്ിവയാം ഉള്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്. 

നഗരസഭയടട നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള രുാഡുകളില് കൂടി യാത്രടചയ്യുഘട്വര്ക്ക് പ്രധാന 

രുാഡുകളിരലക്ക് പ്രരവേി്കുനഘട്തിളുാം, ടൂുിസ്റ്റ് രകന്ദ്രങ്ങള്, തീര്ത്ഥാടന രകന്ദ്രങ്ങള്, മറ്റ് 

ടപാതുവിവരങ്ങള് എഘട്ിവ കാണി്കുനഘട് വസ്രബാര്ഡുകള് സ്ഥാപി്കുനഘട്തിന് ്രമ്ധത നല്കണാം. 

2.4.5 ശുചിതുംാം 

നഗരത്തിടല ടപാതു പ്രരേേങ്ങളുടടയാം നഗരസിരാരകന്ദ്രത്തിടലയാം ഉയർഘട് ജനസാന്ദ്രതയള്ള 

ഭാഗങ്ങളിടലയാം, രചരി പ്രരേേങ്ങളിടലയാം ശുചിതുംാം ഉുപ്പാരക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിടല എല്ലാ 

പൗര്മയാർ്കുനാം ടവള്ളവാം ടവളിച്ചവാം ശുചിതുംവമുള്ള േൗചാലയങ്ങളുടട ലഭയത 

ഉുപ്പുവരുരത്തണ്ടതാണ്.  
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നഗരപ്രരേേത്തിടെ സ്ഥലപരമായ തടനയാം പ്രരതയകതയാം കണക്കിടലടുത്ത് 

േീർതവീമത ണരത്താടുകൂടിയതുാം ോസ്ത്രീയവാം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃേവമായ  ഖര-ദ്രവ,  ഇ-മാലിനയ 

നിർിാർജന സാംവിധാനങ്ങൾ കൂടി ഏർടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. ആരളാഹരി ഖര-ദ്രവ, ഇ- 

മാലിനയങ്ങളുടട അളവ് ന ുയ്ക്കുഘട്തിരലയ്ക്കായി ഉുവിട മാലിനയ സാംസ്ക്കരണ പ്ധതതിക്ക് മു്ഗണന 

നല്രകണ്ടതുാം ഖര മാലിനയങ്ങള് തരാം തിരിച്ച് രേഖരി്കുനഘട്തിളുള്ള സാംവിധാനവാം  ഏര്ടപ്പടുത്തി  

Reduce- Recycle – Reuse പ്ധതതി നടപ്പിലാരക്കണ്ടതുമാണ്. രമവ പ്ധതതികളാവിഷ്ക്കരി്കുനരമ്പാൾ 

മാലിനയത്തിവ നിഘട്് ഊര്ജാം എഘട് ആേയത്തിളുാം പരിഗണന നല്രകണ്ടതാണ്.  

 ഖര-ദ്രവ, ഇ-മാലിനയ നിര്ിാര്ജനത്തിളുരവണ്ടി രകന്ദ്രീൃതത/ വിരകന്ദ്രീൃതത മാതൃകകള് 

സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്.  

 സുംീവരുജ്/ടസപ്റ്രറ്റജ്  ട്രീറ്റ്ടമെ് പ്ധതതികള്ക്ക്  ഊഘട്ല് നല്രകണ്ടതാണ്. 

 നഗരസഭകളില് ആധുനികവാം ോസ്ത്രീയവമായ അുവോലകളുാം മാാംസ വിപണന 

രകന്ദ്രങ്ങളുാം സ്ഥാപിരക്കണ്ടതാണ്. 

2.4.6 പാര്്കുനകള്, രപ്ല ഗ്രൗണ്ടുകള്, സരിളനങ്ങളുാം എക്സിബികളുകളുാം നടുഘട്തിളുള്ള  വമതാനങ്ങള്  

നഗരപ്രരേേങ്ങളിള്ള്ള ജീവിതാം  ആരരാഗയപരവാം  സാമൂഹയപരവമായി ടമച്ചടപ്പടുുഘട്തിടെ  

ഭാഗമായി പാര്്കുനകള്, രപ്ല ഗ്രൗണ്ടുകള്, സരിളനങ്ങളുാം എക്സിബികളുകളുാം നടുഘട്തിളുള്ള  

വമതാനങ്ങള് എഘട്ിവയ്ക്ക് ആവേയമായ ഭൂമി കടണ്ടുകയാം പരിസ്ഥിതി  സൗഹൃേമായി 

സാംരമത ി്കുനകയാം ടചയ്യണാം. 

2.4.7 ടപാതു സ്ഥലങ്ങളുടട സാംരമത ണാം  

മുനിസിപ്പല് പ്രരേേുള്ള പുുരമ്പാ്കുനകളുടട ഉടമസ്ഥത മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില് നിമത ിപ്തമാണ്. 

ഇവയടട സാംരമത ണാം മുനിസിപ്പല് നിയമപ്രകാരാം അനിവാരയ ചുമതലയില് ഉള്ടപ്പ്തിതുമാണ്.  

വകരയ്യറ്റാം  ഒഴിപ്പിച്ച് ടപാതു ഭൂമി സാംരമത ിരക്കണ്ടതാണ്. രുാഡുകളുടട ഇരുവേവമുള്ള 

കച്ചവടക്കാര് രുാഹ് കരയ്യുി കച്ചവട സ്ഥലാം വിപുലീകരി്കുനഘട്തുാം ഗതാഗത തട്സപാം 

സൃകിടി്കുനഘട്ത് ഒഴിവാ്കുനഘട്തിളുമുള്ള നടപടികള് നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  

സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 

2.4.8 അതിഥി ടതാഴിലാളികൾ  

നഗരത്തിവ ടതാഴിവ ഏടറ്റടു്കുനഘട് അതിഥി ടതാഴിലാളികൾക്ക് സഹായകരമാകാവഘട് 

രീതിയിവ വികയാധിഷ്ഠ വ്യിത ടതാഴിവ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരി്കുനക, പരിേീലനാം നവന ക, രസവന 

ശാംഖല സാംവിധാനാം വികസിപ്പി്കുനക, സാമൂഹിക മവരമത ാ രസവനങ്ങൾ ലഭയമാക്കാൻ ടഹവപ്പ് 

ടഹസ്കുകൾ പ്രവർത്തിപ്പി്കുനക, ആരരാഗയ രസവനങ്ങൾ ലഭയമാകാൻ അവരുടട താമസ 

സ്ഥലങ്ങൾ രകന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രരതയക സാംവിധാനങ്ങൾ ഒരു്കുനക, ചുരുങ്ങിയ ടചലവിവ 

താമസി്കുനഘട്തിളുള്ള സൗകരയങ്ങൾ ഒരു്കുനക മുതലായവ പ്രാരേേിക ആസൂത്രണത്തിടെ 

ഭാഗമായി പരിഗണിക്കാവഘട്താണ്.  
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2.4.9 പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിനയത്തിടെ പുനരുപരയാഗാം  

നഗര മാലിനയങ്ങളിവ നിരുതര പ്രശ്നാം ഉണ്ടാ്കുനഘട് ഒഘട്ാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്. മണ്ണിവ അലിഞ്ഞ് 

രചരാത്തതുാം 50 വമരക്രാണിന് താടഴയള്ളതുമായ ഇത്തരാം ‘കയാരിബാനികൾ’ കത്തി്കുനഘട്ത് 

നിരുതരമായ ആരരാഗയ പ്രശ്നമുണ്ടാ്കുനന്ന. എഘട്ാവ ഇവടയ, “ടെഡ്ഡ്” ടചയ്ത്  ടമകീളുകൾ 

ഉപരയാഗിച്ച് ടചറുതായി മുുിടച്ചടു്കുനക) ടാുിരനാട് ഉരുക്കിരച്ചർത്ത് രുാഹ് നിർിാണത്തിന് 

ഉപരയാഗിയ്ക്കാവഘട്താണ്.  പത്ത് േതമാനാം രുാഡുവര്്കുനകളിടലങ്കിള്ാം പ്ലാസ്റ്റിക് രചര്ഘട് 

ബിറ്റുമി് ഉപരയാഗി്കുനഘട്തിന്  സര്ക്കാര് ഇതിനകാം ഉത്തരവ് ഇുക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതിനായി 

തരേേസുംയാംഭരണ വന പ്പിന് കീഴിള്ള്ള ലീനീ് രകരള കമ്പനിയടട സഹായാം രതടാവഘട്താണ്. 

എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിള്ാം, മുനിസിപ്പല് രകാര്പ്പരുകളുകളിള്ാം ഇതിനാേയമായ പ്ലാസ്റ്റിക് 

ടെഡ്ിാംഗ്,  ടബയിലിാംഗ്  യൂണിറ്റുകള് സ്ഥാപിക്കാവഘട്താണ്. 

2.4.10 രചരി പ്രരേേങ്ങളുടട വികസനാം: 

രചരി പ്രരേേങ്ങൾക്കായി പ്ധതതി ആവിഷ്ക്കരി്കുനരമ്പാൾ കാലപ്പഴക്കത്താല് വാസരയാഗയമല്ലാത്ത 

വീടുകള് പുനരു്ധതാരണാം നടത്തി വാസരയാഗയമാക്കണാം.    രുാഹ്, വവേുതി, ശു്ധത ന ടിടവള്ള 

ലഭയത, ശുചിതുംാം, ഉുവിട മാലിനയ- ഖര-ദ്രവ മാലിനയ സാംസ്കരണാം  ഉൾടപ്പടടയള്ള 

രചരിപ്രരേേത്തിടെ സമഗ്രവികസനമായിരിക്കണാം ലമത യാം. ഈ പ്ധതതി നടത്തിപ്പിന് രേകവാം 

അവ രചരികളായി  തുടരാടത  അവ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് ഉള്ള  രമഖലയായി 

മാറ്റുഘട്തിന്  ്രമ്ധത പുലര്ത്തണാം. 

2.4.11 ന ളങ്ങളുടടയാം ജലാേയങ്ങളുരടയാം സാംരമത ണാം:  

ശു്ധതമായ ന ടിടവള്ളാം ലഭയമാരക്കണ്ടത് നഗരഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ ചുമതലയാണ്. 

ജലാേയങ്ങളുാം ഭൂജലനിർഗമന രമഖലകളുാം അതീവ പ്രാധാനയാം നവകി വൃത്തിയായി 

സാംരമത ി്കുനഘട്തിളുള്ള നടപടി സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്. നഗരപ്രരേേത്ത് ലഭയമാന ഘട് ഉപരിതല ജല 

ഒവനക്ക് (Surface run-off)ര്ർണ്ണമായാം ആ പ്തിണത്തിടല തടഘട് ഭൂജല രരാതസ്സുകളിരലയ്ക്ക് 

പരമാവധി എത്തിരച്ചരുഘട് തരത്തില് പ്ധതതികൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കാവഘട്താണ്. നഗരസഭയിള്ള്ള 

ജലാേയങ്ങളുാം ന ളങ്ങളുാം, രതാടുകളുാം സാംരമത ി്കുനഘട്തിനായി ന ളാം വൃത്തിയാക്കവ, പാർേുംഭിത്തി 

നിർിാണാം, കയര് ഭൂവസ്ത്ര സാംരമത ണാം, വജവരവലി നിര്ിാണാം തുടങ്ങിയ പ്ധതതികള് 

നടപ്പിലാക്കാവഘട്താണ്. 

2.4.12 ടപാതുേൗചാലയങ്ങള്  

ടപാതുജനങ്ങള് കൂടുതലായി എത്തിരച്ചരുഘട് കവലകൾ, ബസ് സ്റ്റാെ്, പാർ്കുനകൾ, മാർക്കറ്റുകൾ 

എഘട്ിവിടങ്ങളിവ  അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് ഉുപ്പാക്കി അളുരയാജയമായ എണ്ണാം ടപാതു 

േൗചാലയങ്ങൾ ഏർടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. രടക്ക് എ രേക്ക് പ്ധതതിക്ക് പ്രാധാനയാം നല്കി 

നടപ്പിലാരക്കണ്ടതാണ്. 
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2.4.13 കീ -രലാഡ്ജ് 

സ്ത്രീ ോക്തീകരണത്തിന് ആവേയമായ തടകങ്ങളിവ ഒഘട്ാണ് അവരുടട സുംതന്ത്രവാം 

മവരമത ിതവമായ സഞ്ചാരാം. വിവിധ ആവേയങ്ങൾക്കായി സ്ത്രീകൾ യാത്ര ടചരയ്യണ്ടി വരുരമ്പാവനാം 

രാത്രികാലങ്ങളിവ തരങ്ങണ്ടി വരുരമ്പാവനാം  മടറ്റാരാളുടട സഹായാം ആവേയമായി വരുന്ന. 

രകരളത്തിടെ പ്രധാന നഗരപ്രരേേങ്ങളിവ സ്ത്രീകൾക്കായി മാത്രാം നടുഘട് രലാഡ്ുകളുടട 

ശാംഖല സ്ഥാപി്കുനകയാം അവ ടനറ്റ് വര്ക്ക്  ടചയ്ത്  ഓണ്വലനായി മുുികൾ മുൻകൂര് ുിസർവ് 

ടചയ്യുഘട്തിളുമുള്ള സൗകരയങ്ങള് ഉണ്ടായാല് സ്ത്രീകൾക്ക് മവരമത ിതമായി ആത്മവിേുംാസരത്താടട 

യാത്ര ടചയ്ത് ലമത യസ്ഥാനത്തിടലത്തിരച്ചരാൻ കഴിയഘട്താണ്. ഇതിന് സഹായി്കുനഘട് തരത്തിവ 

രകാർപ്പരുകൻ/മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിവ ടക്തിിടാം നിര്ിി്കുനവാരനാ/ നിലവിള്ള്ള ടക്തിിടങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് 

ഉപരയാഗിക്കാരനാ/ വാടകയ്ക്ക് എടു്കുനവാരനാ കഴിയാം. സ്ത്രീകളുടട കൂ്തിായുംയില് ഇത്തരാം 

സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തണടമന്നാം ഇതിന് കഴിവള്ള ടപ്രാഫകണള്കളായ സ്ത്രീകടള നഗരസഭ 

കടണ്ടത്തി  ഈ രപ്രാജക്ട് നടപ്പാക്കാവഘട്താണ്. കീ-രലാഡ്ജിനായി ഏടറ്റടു്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകള് 

വനിതതടക പ്ധതതിയില് ഉള്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്.  

2.4.14 വഴിരയാര കച്ചവടക്കാർ്കുനള്ള സൗകരയാം 

നഗരങ്ങളിടല വഴിരയാര കച്ചവടക്കാരുടട ജീവരനാപാധി സാംരമത ി്കുനഘട്തിളുാം വഴിരയാര കച്ചവടാം 

നിയമാം മൂലാം നിയന്ത്രി്കുനഘട്തിളുമായി 2014 ല് രകന്ദ്ര വഴിരയാര കച്ചവട നിയമാം പ്രാബലയത്തില് 

വന്ന. ഈ നിയമാം നടപ്പിലാ്കുനഘട്തിടെ ഭാഗമായി 2018 ല് വഴിരയാര കച്ചവട  ജീവരനാപാധി 

സാംരമത ണവാം കച്ചവട നിയന്ത്രണവാം) ച്തിവാം 2019 ല് വഴിരയാര കച്ചവട  ജിവരനാപാധി 

സാംരമത ണവാം,  കച്ചവട നിയന്ത്രണവാം വലസ്സിാംനിാം) സ്കീമുാം സാംസ്ഥാന സര്ക്കാര് 

വിജ്ഞാപനാം ടചയ്തിട്ടുണ്ട്. അതി് പ്രകാരാം വഴിരയാര കച്ചവടക്കാരുടട രമത മത്തിനായള്ള 

നടപടികള് നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 

2.4.15  ്തര്ങള നിവാരണാം, അതിജീവനമത മത 

ഓരരാ നഗരസഭയിള്ാം സാംഭവയമാകാവഘട് ്തര്ങളങ്ങള്  മു്കാല അളുഭവത്തിടെ ടവളിച്ചത്തിള്ാം 

പുതുതായി ഉണ്ടാകാളുള്ള സാ്ധതയതകളുാം കണക്കിടലടുത്ത്) അതിജീവിക്കാളുള്ള മു് 

കരുതള്കള്ക്കായി ്തര്ങള മാരനജ്ടമെ് പ്ലാളുാം  DMP) കാലാവസ്ഥാവയതിയാനത്തിടെ 

പ്രതയാതാേങ്ങള് അതിജീവി്കുനഘട്തിളുള്ള പ്രാരേേിക കര്ിപരിപാടി (LAPCC) യാം 

തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്. ഇതിനായി ഈ രമഖലകളിടല വിേഗ്ദ്ധരുടട പ്രാവീണയാം ഉപരയാഗടപ്പടുത്താ് 

്രമ്ധതിക്കണാം.  ഇതിനാവേയമായ രപ്രാജക്ടുകളുാം ആവിഷ്ക്കരിരക്കണ്ടതാണ്. 

2.4.16 ഊര്ജ സാംരമത ണാം 

ഊര്ജ സാംരമത ണാം രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട് തരത്തിള്ള്ള സൗരരാര്ജ പ്ധതതികള് ഉള്പ്പടടയള്ള 

പാരമ്പരരയതര ഊര്ജ  പ്ധതതികള് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാ്കുനഘട്തിന് മു്ഗണന 

നല്രകണ്ടതാണ്. ടതരുവവിള്കുനകളുടട ൃതതയമായ വവേുതി ഉപരയാഗാം കടണ്ടുഘട്തിന് 

പ്രരതയക മീറ്ററുകള് സ്ഥാപിച്ച്,  അതുവഴി നഗരസഭകളുടട ടചലവ് ന ുയ്ക്കാവഘട്താണ്. 
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2.5 പ്ധതതി തയ്യാുാരക്കണ്ടതിടെ ആവേയകതയാം പ്ധതതിയടട  ടപാതുവയവസ്ഥകളുാം  

 1) സാമ്പത്തികവികസനത്തിളുാം സാമൂഹയനീതി്കുനാം രവണ്ടിയള്ള പ്ധതതികള് തയ്യാുാക്കി 

നടപ്പിലാ്കുനക എഘട്ത് തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട  ഭരണതടനാ ചുമതലയാണ്. 

 2) 1994-ടല രകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിടല ഒഘട്ാാം പ്തിികയില് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയടട  

ചുമതലകള് വിേേമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിമത ിപ്തമായിട്ടുളളതുാം സാംസ്ഥാന 

സര്ക്കാര് കാലാകാലങ്ങളില് ഏല്പ്പിച്ചു നല്ന ഘട്തുമായ ചുമതലകള് നിുരവറ്റുഘട്തിന് രവണ്ടി 

രപ്രാജക്ടുകള് ആവിക് ക്കരിച്ച് നടപ്പാരക്കണ്ടതാണ്. ആസൂത്രണ മാര്ഗരരഖയില് 

പരാമര്േിച്ചി്തിിടല്ലങ്കില്രപാള്ാം അവയ്ക്കുരവണ്ടി രപ്രാജക്ടുകള് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് 

നടപ്പിലാക്കാവഘട്താണ്. 

 3) തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ ഭൂപ്രരേേത്തിടെയാം അവിടടത്ത ജനങ്ങളുടടയാം സമഗ്ര 

വികസനവാം പുരരാഗതിയാം ആയിരിക്കണാം പ്ധതതി ആസൂത്രണത്തിടെ  മുഖയലമത യാം. ലഭയമായ 

വിഭവങ്ങടള പരമാവധി  ഉപരയാഗടപ്പടുത്തി പാര്േുംവത്കരിക്കടപ്പ്തിവര് കൂടി ഉള്ടപ്പ്തി വയതയസ്ത 

വിഭാഗങ്ങളുടട പങ്കാളിത്താം ഉുപ്പുവരുത്തിയള്ള ആസൂത്രണമായിരിക്കണാം സാ്ധതയമാരക്കണ്ടത്. 

അതായത്  പങ്കാളിത്ത ആസൂത്രണത്തിൂടടടയള്ള  സമഗ്രവികസനമായിരിക്കണാം ടപാതു 

സമീപനാം. 

 4)  പ്രാരേേിക പ്ധതതികൾ തയ്യുാ്കുനരമ്പാൾ ഓരരാ വികസന രമഖലയിള്ാം സാംസ്ഥാന  

സർക്കാരിടെ പ്രധാന വികസന മുൻഗണനകൾ പരിഗണിക്കണാം 

5) തരേേഭരണ പ്രരേേടത്ത സമഗ്രവികസനത്തിനായി പ്രാരേേിക വികസന പ്ധതതികള് 

രൂപീകരി്കുനഘട്തിളുാം നടപ്പിലാ്കുനഘട്തിളുാം സ്ഥലപരാസൂത്രണാം  Spatial Planning) 

അനിവാരയമാണ്.  ഏത് പ്രരേേരത്തക്കാരണാ പ്ധതതി ആവിഷ്കരിച്ചിരി്കുനഘട്ത് ആ 

പ്രരേേത്തിടല താമസക്കാര്്കുനാം  അവിടടത്ത നിലവിടല ഭൂഉപരയാഗത്തിളുാം 

അളുരയാജയമായിരിക്കണാം പ്ധതതി. ഭൂപ്രൃതതി, വജവവവവി്ധതയാം, ജലലഭയത, മഴടവള്ള 

നിര്ഗമന-സാംഭരണ രീതികള്, ്തര്ങളസാധയതകള് എഘട്ിവടയല്ലാാം പരിഗണിച്ചു ടകാണ്ടുള്ള 

പ്ധതതികള് രവണാം തയ്യാുാരക്കണ്ടത്. ഒരു പ്രരേേത്തിന് അളുരയാജയമായ ഭൂവിനിരയാഗാം 

വിരവകര്ര്വാം കടണ്ടത്തി നടപ്പാ്കുനക എഘട്താണ് സ്ഥലപരാസൂത്രണത്തിടെ കാതല്. 

സ്ഥലപരാസൂത്രണ സരങ്കതത്തിൂടടടയാണ് നഗരാസൂത്രണത്തിളുള്ള വികസന 

മാസ്റ്റര്പ്ലാളുകള് തയ്യാുാ്കുനഘട്ത്. അാംഗീൃതതവാം പരസയമാക്കടപ്പ്തിിട്ടുള്ളതുമായ മാസ്റ്റര് പ്ലാനില് 

നിര്രേേിച്ചിരി്കുനഘട് താടഴപ്പുയഘട് കാരയങ്ങള് വിവിധ വികസന രപ്രാജക്ടുകള് 

തയ്യാുാ്കുനരമ്പാള് പരിഗണിരക്കണ്ടതാണ്.  

(i)  മാസ്റ്റര് പ്ലാനിടെ നിലവിടല സ്റ്റാറ്റസ് 

 ii) മാസ്റ്റര് പ്ലാ് പ്രകാരമുള്ള നഗരത്തിടല  പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളുാം വികസന സാധയതകളുാം  

 III) മാസ്റ്റര് പ്ലാനില് നിര്രേേിച്ചിരി്കുനഘട് ഭാവിവികസന കാഴ്ചപ്പാടുാം വികസന നിര്രേേങ്ങളുാം 

 IV) പ്രൃതതി ്തര്ങളത്തിടെ പ്രതയാതാതങ്ങടള അതിജീവിക്കാളുള്ള ആസൂത്രണാം 
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 6) തരേേഭരണസ്ഥാപനാം അതിടെ അതിര്ത്തി്കുനള്ളില് നടപ്പിലാക്കാ് ഉരേേി്കുനഘട് എല്ലാ 

വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം രകന്ദ്ര-സാംസ്ഥാനാവിക് ൃതത പ്ധതതികളുമായാം പ്രാരേേിക 

പ്ധതതിയമായാം സാംരയാജിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്.  

  7) തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം തയ്യാുാ്കുനഘട് അവസ്ഥാരരഖയില്  Status Report) പ്രതിപാേി്കുനഘട് 

പ്രേ് നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരമായി്തിാണ് രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് രൂപാം നല്രകണ്ടത്.  

 8) ടചറുതുാം ഫലപ്രാപ്തിന ുഞ്ഞതുമായ രപ്രാജക്ടുകളുാം വിഭവങ്ങളുടട രനരിയരതാതിള്ള്ള വിനയാസവാം 

 thin spread of resources) ഒഴിവാക്കി രപ്രാജക്ടുകളുടട എണ്ണാം പരമാവധി ന ുയ്ക്കണാം. 

 9)   പ്ധതതിരൂപീകരണ, നിര്വഹണ കാരയങ്ങളില് തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം ഉള്ടക്കാള്ളുഘട് പ്രരേേു 

നിന്നാം മറ്റു സാംസ്ഥാനങ്ങളിരലയ്ക്കുാം വിരേേ രാജയങ്ങളിരലയ്ക്കുാം രജാലിരതടിരപായ വയക്തികളുടട 

അഭിപ്രായങ്ങള് ആരായാളുാം അവരുടട പ്രശ്നങ്ങള് മന്സപിലാക്കാളുാം അവരുടട 

സഹകരണരത്താടട പ്രശ്നപരിഹാരത്തിളുാം  ്രമ്ധതിരക്കണ്ടതാണ്. 

 10) അതിഥി ടതാഴിലാളികളുടട പ്രശ്നങ്ങള്, പ്രരതയകിച്ചുാം അവരുടട താമസസ്ഥലടത്ത  ശുചിതുംാം, 

ആരരാഗയാം അവരുടട ന ്തിികളുടട വിേയാഭയാസാം എഘട്ീ കാരയങ്ങളില്   ്രമ്ധത നല്കി രവണാം 

നഗരസഭകള് പ്ധതതി തയ്യാുാരക്കണ്ടത്. 

 11) പ്ധതതി ആസൂത്രണത്തിന് സാമൂഹയസാംതടനാ സാംവിധാനങ്ങള് പ്രരയാജനടപ്പടുത്താവഘട്തുാം 

രപ്രാജക്ട് തയ്യാുാ്കുനഘട്തിന് രസ്റ്റക്ക്രഹാള്ഹര്മാര്, ബാങ്ക്-സഹകരണ സാംതാം പ്രതിനിധികള് 

എഘട്ിവരുമായള്ള കൂടിയാരലാചനകള്  സാംതടിപ്പിക്കാവഘട്തുമാണ്. 

 12) ജനകീയാസൂത്രണ പ്രക്രിയടയ്കുനുിച്ചുാം  വിരകന്ദ്രീൃതതാസൂത്രണത്തില് കാല് നൂറ്റാണ്ടുടകാണ്ട് 

രകരളാം രനടിയ ഗണയമായ രന്തിങ്ങടള്കുനുിച്ചുാം കയാമ്പയി് രൂപത്തില് രബാധവല്ക്കരണാം 

നടത്തി പ്ധതതി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് വിപുലമായ ജനപങ്കാളിത്താം ഉുപ്പുവരുത്താവഘട്താണ്. 

ഇതിനായി ഇെര്ടനറ്റ്, വിവരസാരങ്കതികവിേയ, നവമാധയമങ്ങള് തുടങ്ങിയവയടട സാ്ധതയതകള് 

പരമാവധി ഉപരയാഗിക്കാ് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ്രമമിരക്കണ്ടതാണ്. 

2.6 പഞ്ചവത്സര പ്ധതതി സമീപനാം 

(1) വാര്കിക പ്ധതതിയാം രപ്രാജക്ടുളുാം വിവരാധിഷ്ഠ വ്യിതവാം ലമത യാധിഷ്ഠ വ്യിതവമാകണാം ഈ കാഴ്ചപ്പാട് 

കണക്കിടലടുത്താണ് നിലവിടല വികസനാവസ്ഥ, സ്ഥിതിവിവരകണ്കുനകടള അടിസ്ഥാനമാക്കി 

വിേകലനാം ടചയ്തതിളു രേകാം, അതിടെ അടിസ്ഥാനത്തിവ േീർതകാല ലമത യങ്ങളുാം  10 വർകാം) 

പഞ്ചവത്സരപ്ധതതി കാലരത്ത്കുനള്ള ലമത യങ്ങളുാം നിായിച്ച് വികസന രരഖ തയ്യാുാക്കണടമഘട്് 

നിർരേേിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്രകാരാം പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സരപ്ധതതിക്കാലയളവില്, 

വികസനരരഖയടട അധയായാം 5-ല് ലമത യമിടുഘട് കാരയങ്ങൾ വകവരി്കുനഘട്തിളുള്ള ഉപാധിയായി 

വാര്കിക പ്ധതതിടയ കാണണാം. ആ ലമത യങ്ങള് വകവരി്കുനഘട്തിന് അവലാംബിക്കാ് 

കഴിയടമഘട്് വികസനരരഖയില് തടഘട് പ്രതിപാേിച്ചിട്ടുള്ള വികസനനയവാം വികസനതന്ത്രവാം കൂടി 

കണക്കിടലടുുടകാണ്ട് ഓരരാ വാര്കിക പ്ധതതിയിള്ാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആവിഷ്കരിക്കണാം. മുൻ-

പിൻ  ബ്ധപങ്ങൾ ഉുപ്പാ്കുനകയാം രവണാം. 



 
 

18    SRG     

(2) പ്രാരേേിക പ്രശ്നങ്ങളുാം സാധയതകളുാം കണക്കിടലടുത്ത് നിായി്കുനഘട് തനത് ലമത യങ്ങള്  

വകവരി്കുനഘട്തിന് പ്രയത്നി്കുനഘട്തിടനാപ്പാംതടഘട് രേേീയ, സാംസ്ഥാന, ജില്ലാതലങ്ങളില് 

നിാിത കാലയളവിരലയ്ക്ക് നിര്രേേിക്കടപ്പ്തിിട്ടുള്ള ലമത യങ്ങള്  ഉോ.ന ടിടവള്ളാം, ശുചിതുംാം, 

ഭവനനിര്ിാണാം തുടങ്ങിയവ) വകവരി്കുനഘട്തിളുള്ള ്രമമവാം ഉണ്ടാകണാം. ഇതിനായി രകന്ദ്ര–

സാംസ്ഥാന പ്ധതതികൾ ഉൾടപ്പടട ലഭയമാകാവഘട് എല്ലാ വിഭവങ്ങളുടട ഏരകാപനവാം 

ഉുപ്പാക്കണാം. രമല്പുഞ്ഞ പ്രകാരാം വികസന പ്രശ്നങ്ങടള സമഗ്രമായി കണ്ട് പരിഹരി്കുനഘട്തിന് 

്രമമി്കുനകയാം അതിന് ഏകവർകവാം ബഹുവർകവാം ആയ രപ്രാജക്ടുകൾക്ക് രൂപാം നവന കയാം 

ടചരയ്യണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിള്ള്ള സമീപനാം വികസനത്തിടെ ഫലപ്രാപ്തി വര്്ധതിപ്പി്കുനാം. 

2.7  ജില്ലാ പ്ധതതിയാം ജില്ലാതല മു്ഗണനകളുാം 

 1)  ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയടട ആഭിമുഖയത്തില് ജില്ലാ പ്ധതതി എല്ലാ ജില്ലകളിള്ാം തയ്യാുാക്കി 

യിട്ടുണ്ട്.  ജില്ലയടട സാംരയാജിത വികസന കാഴ്ചപ്പാട്  വയക്തമാ്കുനഘട് ഈ രരഖ  വിവിധ ത്തി് 

സര്ക്കാരുകള് വികസനത്തിടെ രമഖലയില് നടുഘട് ഇടടപടള്കള്ക്ക്  േിോരബാധാം 

നല്ന ഘട് സമഗ്രരരഖയാണ്.  

 2)  ജില്ലാ പ്ധതതിയിടല മു്ഗണനകളുാം വികസനപരിരപ്രമത യവാം കീ്ത്തട്തി് നിര്രേേങ്ങളുാം  പരിഗണിച്ചു 

രവണാം തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് പ്ധതതിയാം രപ്രാജക്ടുകളുാം തയ്യാുാരക്കണ്ടത്. ജില്ലാ 

പ്ധതതിടയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയള്ള  കീ്ത്തട്തി് നിര്രേേങ്ങള് പ്ധതതി രൂപീകരണ പ്രക്രിയ  

ആരാംഭി്കുനഘട്തിന് മുമ്പ് തടഘട് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതികള് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 

നല്കണാം.  2017-18-ല് ജില്ലാപ്ധതതി തയ്യാുാക്കിയതിളുരേകാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങള്കൂടി 

കണക്കിടലടുുടകാണ്ടുരവണാം ഇപ്രകാരാം ജില്ലാതല മു്ഗണനകള് നിായിച്ച് നല്രകണ്ടത്. 

സാംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നല്ന ഘട് മാര്ഗനിര്രേേങ്ങരളാടടാപ്പാം ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി 

പുുടപ്പടുവി്കുനഘട്  മാര്ഗനിര്രേേങ്ങളുാം  പ്രാരേേിക സര്ക്കാരുകള് പാലിരക്കണ്ടതുണ്ട്. [സര്ക്കര് 

ഉത്തരവ്  അച്ചടി)നമ്പര് 19/2017/ പ്ലാനിാംഗ്  തീയതി : 23.09.2017 കാണുക] 

2.8 പ്രാരേേിക  പ്ധതതികളുടട നിണരമ്മയ ടമച്ചടപ്പടുത്തല് 

1.   ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതികള് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലാ ുിരസാസ് ടസെറുകളുടട രസവനാം പ്രാരേേിക 

പ്ധതതികളുടട നിണരമ്മയ ടമച്ചടപ്പടുുഘട്തിന്  പ്രരയാജനടപ്പടുത്തണാം. ജില്ലാതല മു്ഗണനകള് 

നിായി്കുനഘട്തിള്ാം മികച്ച രപ്രാജക്ട് ആേയങ്ങള്ക്ക് രൂപാം നല്ന ഘട്തിള്ാം ജില്ലാ ുിരസാസ് 

ടസെറുകള്ക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാ് കഴിയാം. വാര്കിക പ്ധതതി  രൂപീകരണ പ്രക്രിയ  

ആരാംഭി്കുനഘട് ത്തിത്തില് തടഘട് ജില്ലാആസൂത്രണ സമിതി ജില്ലാ ുിരസാസ്ടസെുിടല 

ഉപസമിതികളുടട രയാഗാം വിളിച്ചുരചര്ത്ത് ഇത്തരാം ആേയങ്ങള്ക്ക് രൂപാം നല്കണാം.  പ്രാരേേിക 

സര്ക്കാരുകള് ആവേയടപ്പടുഘട് സാരങ്കതിക സഹായാം ലഭയമാ്കുനഘട്തിളുാം ്രമമിക്കണാം. ഒപ്പാം 

24.09.2019-ടല സ.ഉ. അ)നാം.26/2019/ആ.സാ.വ പ്രകാരാം നിായിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലാുിരസാസ് 

ടസെുിടെ മറ്റ് ചുമതലകള് കാരയമത മമായി നിുരവറ്റുഘട്തിളുള്ള ഫലപ്രേമായ ഇടടപടല് ജില്ലാ 

ആസൂത്രണസമിതി നടുകയാം രവണാം. 
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3.  പ്ധതതി ആസൂത്രണ ത്തിങ്ങളുാം നടപടിക്രമങ്ങളുാം  

മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുാം രകാര്പ്പരുകളുകളുാം 2022-23 മുതല് 2026-27 വടരയള്ള വര്കങ്ങളില് വാര്കിക 

പ്ധതതി  Annual Plan) തയ്യാുാക്കി അാംഗീകാരാം രനടുഘട്തിന് ചുവടട വിവരി്കുനഘട്  നടപടിക്രമങ്ങള് 

അളുവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്. 

3.1 ആസൂത്രണസമിതികളുാം വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുാം പുനഃസാംതടിപ്പിക്കല് 

3.1.1 ആസൂത്രണ സമിതികള്  

 എ) പുനഃസാംതടന 

(1) തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് പ്ധതതി ആസൂത്രണപ്രക്രിയ ആരാംഭി്കുനഘട്തിന് മുരഘട്ാടിയായി ഓരരാ 

വര്കവാം ഹിസാംബര് 1-ന് മുമ്പ് നിലവിള്ള്ള ആസൂത്രണ സമിതികള്, ആവേയടമങ്കില്, 

പുനഃസാംതടിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. പുന:സാംതടിപ്പിച്ചതിന് രേകമുള്ള ആസൂത്രണസമിതിയിടല 

അാംഗങ്ങളുടട വിവരാം ഈ മാര്ഗരരഖയടട അളുബ്ധപമായി രചര്ത്തിട്ടുള്ള രഫാുാം 1 ല് 

രരഖടപ്പടുരത്തണ്ടതുാം അത് നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടടയാം തടക സ്ഥാപനങ്ങളുടടയാം രനാ്തിീസ് 

രബാര്ഡുകളിള്ാം നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട ടവബ്വസറ്റിള്ാം പ്രസി്ധതടപ്പടുരത്തണ്ടതുമാണ്. 

 2) തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിടല പ്ധതതി ആസൂത്രണാം, നിർവഹണാം, വിലയിരുത്തവ എഘട്ീ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏരകാപിപ്പി്കുനഘട്തിളുരവണ്ട സഹായാം നവന ക എഘട്താണ് ആസൂത്രണ 

സമിതിയടട പ്രധാന േൗതയാം. മടറ്റാരു ചുമതല ആസൂത്രണ, നിർവഹണ പ്രക്രിയകളിടല 

ജനപങ്കാളിത്താം വർ്ധതിപ്പിക്കാൻ ഭരണസമിതിടയ സഹായി്കുനക എഘട്താണ്. അതിനാവ 

ആമവത്രണ സമിതിയിവ അാംഗങ്ങളാന ഘട് ജനപ്രതിനിധികളുാം വിേഗ്ദ്ധരുാം സഘട്്ധത പ്രവർത്തകരുാം 

രമവപ്പുഞ്ഞ തരത്തിള്ള്ള പങ്കാളിത്താം ഉുപ്പാതക്കാൻ  പ്രവർത്തിക്കണാം. 

 3) ആസൂത്രണ സമിതിയടട തടന ചുവടട വിവരി്കുനഘട് രീതിയിവ ആയിരിക്കണാം. 

അ്ധതയമത ൻ   : തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ അ്ധതയമത ്/അ്ധതയമത  

ഉപാ്ധതയമത ൻ    : ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിവ തരേേഭരണ സ്ഥാപനടത്ത   സഹായിക്കാൻ 

കഴിയഘട് വിേഗ്ദ്ധൻ 

അാംഗങ്ങൾ    :  സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി ടചയര്രപസണ്മാര്, സഘട്്ധത രസവകരായ വിേഗ്ദ്ധർ 

കൺവീനർ    : തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ ടസക്ര്തിുി 

 4) ആസൂത്രണ സമിതിയിവ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില് 15 അാംഗങ്ങളുാം രകാര്പ്പരുകളുകളില് 17 അാംഗങ്ങളുാം 

എഘട്താണ് അഭികാമയാം. കൂടുതവ പ്രാതിനിധയാം രവണടമഘട്് ഭരണസമിതിക്ക് രതാന്നഘട്പമത ാം കൂടുതവ 

അാംഗങ്ങടള ഉൾടപ്പടുത്താവഘട്താണ്. ആസൂത്രണ സമിതിയടട കാലാവധി ഭരണസമിതിയടട 

കാലാവധിക്ക് സഹവര്ത്തകമായിരി്കുനഘട്താണ്. സമിതിയിവ  ഉണ്ടാന ഘട് ഒഴിവകൾ  കാലതാമസാം 

കൂടാടത നികരത്തണ്ടതാണ്   
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 5) തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ ടസക്ര്തിുി പ്ലാൻ രകാഓർഹിരനറ്ററുടട ചുമതല വഹിക്കണാം. 

ആസൂത്രണവമായി ബ്ധപടപ്പ്തി ഓഫീസ് ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ മടറ്റാരു ഉരേയാഗസ്ഥടയ/ 

ഉരേയാഗസ്ഥടന അസിസ്റ്റെ് പ്ലാൻ രകാഓർഹിരനറ്റുായി  നിരയാഗിക്കാവഘട്താണ്. 

 ബി) ആസൂത്രണ സമിതിയടട ചുമതലകൾ  

(1) തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ രപ്രാജക്ടുകളില് രകന്ദ്ര-സാംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളുരടയാം  

ബാഹയസഹായ  ഏജ്സികളുടടയാം വികസനമികളുകളുടടയാം വികസന പ്ധതതികളുമായള്ള, 

സാംരയാജന  സാധയതകടളല്ലാാം കടണ്ടരത്തണ്ടതാണ്  .ഇവടയല്ലാാം വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള് , 

സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റികള്, ഭരണസമിതി എഘട്ിവയടട ചര്ച്ചയ്ക്കുാം പരിഗണനയ്ക്കുമായി സമര്പ്പി്കുനക,  

സാംരയാജന സാ്ധതയതകള് പരമാവധി ഉുപ്പാ്കുനക. 

(2) പ്രരേേത്തിടെ വികസനാം സാംബ്ധപിച്ച് ആരരാഗയകരമായ സാംവാേങ്ങൾ രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനക. 

(3) തരേേഭരണ പ്രരേേത്തിടെ േീർതകാല വികസന പരിരപ്രമത യത്തിന് രൂപാം നവന ഘട്തിവ 

ഭരണസമിതിരയയാം വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകരളയാം സഹായി്കുനക. 

(4) തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ വാർകിക പ്ധതതികള് തയ്യാുാ്കുനഘട്തിന് സഹായാം നവന ക. 

(5) രപ്രാജക്ടുകൾ തയ്യാുാ്കുനഘട്തിന് വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സഹായാം നവന ക. 

(6) അധിക വിഭവസമാഹരണ സാ്ധതയതകൾ കടണ്ടുഘട്തിന് സഹായി്കുനക .  

(7) പ്ധതതി ആസൂത്രണത്തിളുള്ള സമയക്രമാം അളുസരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരി്കുനഘട്തിവ 

ഏരകാപനാം ഉുപ്പു വരുുക. 

(8) വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏരകാപിപ്പി്കുനഘട്തിന് ഭരണസമിതിടയ സഹായി്കുനക. 

(9) പ്രാരേേികാസൂത്രണവമായി ബ്ധപടപ്പ്തി് തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം സാംതടിപ്പി്കുനഘട് ആരലാചനാ 

രയാഗങ്ങൾക്ക് ആവേയമായ ന ുിപ്പുകൾ തയ്യാുാക്കി നല്ന ക. 

(10) പ്ധതതി ആസൂത്രണത്തിളുാം പ്ധതതിയടട നിണരമ്മയ ടമച്ചടപ്പടുുഘട്തിളുാം അളുരയാജയമായ 

പഠനങ്ങൾ നടത്തി ഭരണ സമിതിക്ക് ുിരപ്പാർ്തി് നവന ക 

(11) രസ്റ്റക്ക്രഹാൾഹർമാരുമായള്ള കൂടിയാരലാചന, ബാങ്കുകളുാം സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായള്ള 

ചർച്ച എഘട്ിവയ്ക്ക് സഹായാം നവന ക. 

(12) തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട പ്രാരേേികാസൂത്രണത്തിവ സഹായി്കുനഘട്തിന് വിേഗ്ദ്ധർ, സഘട്്ധത 

പ്രവർത്തകർ എഘട്ിവടരയാം അക്കാേമിക് - സാരങ്കതിക സ്ഥാപനങ്ങടളയാം കടണ്ടുഘട്തിന് 

സഹായി്കുനക.  

(13) മവസ്ഥിര വികസന ലമത യങ്ങള് രനടിടയടു്കുനഘട്തിനായള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏരകാപി്കുനക . 

(14) കാലാവസ്ഥാവയതിയാനാം പ്രതിരരാധി്കുനഘട്തിനായി പ്രാരേേികമായി ഏടറ്റടുരക്കണ്ട പ്രവൃത്തികള് 

കടണ്ടുഘട്തിന് സഹായി്കുനക . 

(15) അതിോരിദ്രയ ലൂകകരണ പ്ധതതി ഉള്ടപ്പടടയള്ള എല്ലാ ഉപപ്ധതതികളുാം തയ്യാുാ്കുനഘട്തിളുാം 

അവയടട നടത്തിപ്പ് യഥാസമയാം വിലയിരുുഘട്തിളുാം രനതൃതുംാം നല്ന ക. 
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3.1.2 വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്  

 എ) പുനസാംതടന 

(1)  എല്ലാ തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുാം പ്ധതതി ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ ആരാംഭി്കുനഘട്തിന് 

മുരഘട്ാടിയായി ഓരരാ വര്കവാം ഹിസാംബര്1-ന് മു്പ് നിലവിള്ള്ള വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്, 

ആവേയടമങ്കില്, പുനഃസാംതടിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 

 2) മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിള്ാം രകാര്പ്പരുകളുകളിള്ാം അനിവാരയമായാം ഉണ്ടായിരിരക്കണ്ട വര്ക്കിാംഗ് 

ഗ്രൂപ്പുകളുടട വിവരാം  വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്, ചുമതലയള്ള സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി, വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ 

കണ്വീനര് എഘട്ിവ)  അളുബ്ധപാം 1 ല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  

 3) എഘട്ാവ ഏടതങ്കിള്ാം പ്രരതയക വികസനരമഖലകൾ പരിഗണിക്കണടമഘട്് കൗണ്സില് 

തീരുമാനി്കുനകയാടണങ്കിവ കൂടുതവ വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കാവഘട്താണ്.  

(4) തീരരേേരമഖലകളിള്ാം ഫികുീസ് ഉരേയാഗസ്ഥൻ നിലവിള്ള്ള തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിള്ാം 

മത്സയരമഖലാ വികസനത്തിന് പ്രരതയകാം വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് നിര്ബ്ധപമായാം ഉണ്ടായിരിക്കണാം 

 (5) പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം ലഭി്കുനഘട്രതാ അ്പത് പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാരരാ ഒരു പ്തിിക 

വർഗ ഊടരങ്കിള്രമാ ഉള്ള തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്തിികവർഗ വികസനത്തിന് ഒരു 

പ്രരതയക വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് നിര്ബ്ധപമായാം രൂപീകരിക്കണാം. 

(6) ഓരരാ വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുാം ബ്ധപടപ്പ്തി സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റിയടട രമവരനാ്തിത്തിവ 

പ്രവർത്തിരക്കണ്ടതാണ്. 

  7) ബ്ധപടപ്പ്തി സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി ടചയർരപസൺ അടല്ലങ്കിവ ആ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റിയിടല  ഒരാംഗാം  

എഘട്ിവരിവ ആടരടയങ്കിള്ാം ഒരാള് വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ടചയർരപസൺ ആയി  ഭരണ സമിതിക്ക്  

തീരുമാനിക്കാവഘട്താണ്. ബ്ധപടപ്പ്തി വികയരമഖലയിടല ഒരു വിേഗ്ദ്ധൻ വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ്  

ഉപാ്ധതയമത ൻ ആയിരിക്കണാം. 

 (8) ‘ടജ്ഹറുാം വികസനവാം, ന ്തിികളുടട വികസനവാം’ , പ്തിികജാതി വികസനാം, പ്തിികവർഗ 

വികസനാം എഘട്ീ വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടട ടചയർരപസൺമാർ യഥാക്രമാം, വനിത, പ്തിികജാതി, 

പ്തിികവർഗ ജനപ്രതിനിധികളായിരിക്കണാം. പ്തിികവർഗ വികസന വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് 

രൂപീകരിരക്കണ്ടതായ ഒരു തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിവ പ്തിികവർഗ ജനപ്രതിനിധി ഇടല്ലങ്കില് 

തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ അ്ധതയമത  ്)  പ്രസ്തുത വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ ടചയർരപസൺ 

ആരകണ്ടതാണ്. 

 9) ‘വജവ വവവിധയ മാരനജ്ടമെ്, കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനാം, പരിസ്ഥിതി സാംരമത ണാം, ്തര്ങള 

നിവാരണാം’  എഘട് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ  അധയമത ് തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ 

അ്ധതയമത  ്)  ആയിരി്കുനാം 

(10)  ബ്ധപടപ്പ്തി രമഖലയിവ തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള ഉരേയാഗസ്ഥരിവ 

ഏറ്റവാം ഉയര്ഘട് തസ്തികയിള്ള്ള ഉരേയാഗസ്ഥ ടന)ടയ പ്രസ്തുത രമഖലയിടല വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് 
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കൺവീനർ ആയി നിരയാഗിക്കണാം. കൺവീനടു കൂടാടത ബ്ധപടപ്പ്തി രമഖലയിടല മടറ്റാരു 

ഉരേയാഗസ്ഥ ടന)ടയ കൂടി  വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിവ അാംഗമാരക്കണ്ടതാണ്. 

(11) ഓരരാ വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിള്ാം 10 മുതവ 15 വടര അാംഗങ്ങൾ ആകാവഘട്താണ്. അവരിവ അതാത് 

വികസനരമഖലയിടല  വിേഗ്ദ്ധരുാം ഉൾടപ്പടണാം. 

(12)  തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, ആവേയടമങ്കിവ, വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടട ഉപസമിതികൾ 

രൂപീകരിക്കാവഘട്താണ്. വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ ചുമതലകൾ ഉപസമിതി്കുനാം ബാധകമാണ്. 

ഉപസമിതിക്ക് ടചയർരപസണുാം കൺവീനറുാം വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് നിർരേേി്കുനഘട് അാംഗങ്ങളുാം 

ഉണ്ടായിരിക്കണാം. 

(13)  ഓരരാ വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിള്ാം വനിതാ പ്രാതിനിധയവാം പ്തിികജാതി പ്രാതിനിധയവാം ഉണ്ടായിരിക്കണാം. 

പ്തിികവര്ഗ വികസനത്തിന് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിരക്കണ്ട തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില് 

പ്തിികവർഗ പ്രാതിനിധയവാം ഉണ്ടായിരിക്കണാം. 

(14) വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ കുംാുാം ആടക അാംഗങ്ങളുടട മൂഘട്ിവ ഒഘട്് ആയിരി്കുനഘട്താണ്. വർക്കിാംഗ് 

ഗ്രൂപ്പ് രയാഗത്തില്  കൺവീനറുടട ഹാജർ  നിർബ്ധപമാണ്. 

(15) എസ്.സി./എസ്.റ്റി പ്രരമാ്തിർമാർ, ആനിരമറ്റര്മാര്, സി.ഹി.എസ്. അാംഗങ്ങൾ, സാമത രതാ 

രപ്രരക്, യവജനരമത മ രബാർഹ് നിായിച്ചിട്ടുള്ള യൂത്ത് രകാർഹിരനറ്റർമാർ, ആോ 

പ്രവർത്തകർ, ബാങ്ക് പ്രതിനിധികൾ, തരേേഭരണ സ്ഥാപനപരിധിയില് പ്രവര്ത്തി്കുനഘട് 

വജവവവവിധയ പരിപാലന കിിറ്റിയിടലയാം ്തര്ങളനിവാരണവമായി ബ്ധപടപ്പ്തി് 

രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള  സമിതികളിടലയാം  അാംഗങ്ങള് തുടങ്ങിയവടര ബ്ധപടപ്പ്തി വർക്കിാംഗ് 

ഗ്രൂപ്പുകളിവ  അാംഗങ്ങളാരക്കണ്ടതാണ്.  

 (16)  ഭരണസമിതിയടട ടപാതുവായ രമവരനാ്തിത്തിള്ാം നിയന്ത്രണത്തിള്മാണ് വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ 

പ്രവർത്തിരക്കണ്ടടതങ്കിള്ാം ഓരരാ വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിരനയാം അതത് സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റികളുമായി 

ബ്ധപടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാവ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റിയടട രനരിട്ടുള്ള രമവരനാ്തിത്തിള്ാം 

നിയന്ത്രണത്തിള്മായിരിക്കണാം വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിരക്കണ്ടത്. 

(17)  പുനഃസാംതടിപ്പി്കുനഘട് വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അാംഗങ്ങളുടട പ്തിിക രഫാുാം - 2വ തയ്യാുാക്കി 

തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ ടസക്ര്തിുിയടട ഉത്തരവായി പുുടപ്പടുവിച്ച് തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിടെ രനാ്തിീസ് രബാർഡുകൾ, ടവബ് വസറ്റ് എഘട്ിവയിവ പ്രസി്ധതടപ്പടുുകയാം 

രവണാം.  

  ബി) വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടട  ചുമതലകൾ  

(1) ടപാതുജനങ്ങളില് നിന്നാം നിർരേേങ്ങൾ സുംീകരിച്ച് പ്ധതതി ആസൂത്രണത്തിവ ജനപങ്കാളിത്താം 

ഉുപ്പുവരുുഘട്തിളുാം പ്ധതതി രൂപീകരണ പ്രക്രിയയിവ നവ മാധയമങ്ങളുടട സാ്ധതയത 

പ്രരയാജനടപ്പടുുഘട്തിളുാം ്രമമി്കുനക. 
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(2) രസ്റ്റക്ക് രഹാൾഹർ കൂടിയാരലാചനകൾ, ബാങ്ക്/സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായള്ള ചർച്ച, 

വാര്ഡ്സഭാ രയാഗങ്ങൾ, വികസന ടസമിനാർ, എഘട്ിവിടങ്ങളിടല ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് 

അക്കാേമിക് സഹായവാം രനതൃതുംവാം നവന ക. 

(3)  അതത് വികസനരമഖലയമായി ബ്ധപടപ്പ്തി പ്ധതതി ആസൂത്രണത്തിന് രനതൃതുംാം നവന ക. 

(4)  വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ വികയരമഖലയമായി ബ്ധപടപ്പ്തി സ്ഥിതിവിവരകണ്കുനകൾ രേഖരി്കുനക, 

രക്രാഹീകരി്കുനക, അപഗ്രഥി്കുനക. 

(5)  വകമാുിക്കി്തിിയ സ്ഥാപനങ്ങളിവ ലഭയമായിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളുാം പഞ്ചായത്ത്  

ടലവല് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്  നഗരസഭകള്്കുനാം ബാധകാം), ജനസാംഖയാ ുിരപ്പാർ്തി് എഘട്ിവയിവ 

നിന്നള്ള േുംിതീയ വിവരങ്ങളുാം രേഖരിച്ച് വിവരാടിത്തു   Data Base)ഒരു്കുനവാൻ സഹായി്കുനക. 

(6) വാര്കിക പ്ധതതി തയ്യാുാ്കുനഘട്തിടെ പ്രാരാംഭപ്രവര്ത്തനമായി നിലവിള്ള്ള അവസ്ഥാരരഖ 

പരിഷ്കരി്കുനക.   

(7) വാര്ഹ് സഭയിവ അച്ചടിച്ചു നവന ഘട്തിനാവേയമായ വിവരങ്ങളുാം  രഫാുാം 4, 5, 6) പ്ധതതി 

രരഖയിവ ഉൾടപ്പടുുഘട്തിനാവേയമായ വിവരങ്ങളുാം എവനതി തയ്യാുാ്കുനക.  ഒരു 

സാമ്പത്തികവര്കാം അവസാനിച്ചാല് മു്വാര്കിക പ്ധതതിയില് നടപ്പാക്കിയ രപ്രാജക്ടുകളുടട 

ടചലവ് കണ്കുനകള് രഫാുാം 4-ല് തയ്യാുാക്കി ഏറ്റവാം ആേയാം നട്കുനഘട് വാര്ഹ് സഭാ/ വാര്ഹ്   

കിിറ്റി രയാഗത്തില്ത്തടഘട് അവതരിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്.)  

(8)  സര്ക്കാര് നല്കിയിട്ടുള്ള ടപാതു മാര്ഗനിര്രേേങ്ങളുാം ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി നല്കിയിട്ടുള്ള 

നിര്രേേങ്ങളുാം പരിഗണിച്ച് അവസ്ഥാരരഖടയ അടിസ്ഥാനമാക്കി രപ്രാജക്ടുകൾ 

രൂപീകരി്കുനഘട്തിനാവേയമായ ഉപരേേങ്ങൾ ബ്ധപടപ്പ്തി സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റികൾ്കുനാം 

ആവേയടമങ്കിവ മറ്റു വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ്കുനാം നവന ക, വാര്ഡ്സഭാ രയാഗത്തില് ചര്ച്ചയ്ക്ക് 

നല്രകണ്ട കരട് രപ്രാജക്ട് നിര്രേേങ്ങള് തയ്യാുാ്കുനഘട്തിന് സ്റ്റാെിാംഗ്കിിറ്റികടള 

സഹായി്കുനക. 

 9) വാര്ഡ്സഭാ രയാഗാം, ഊരുൂട്ട്തി രയാഗാം, മത്സയസഭാരയാഗാം എഘട്ിവയിള്ാം സമാന 

രയാഗങ്ങളിള്ാം വികസന ടസമിനാുിള്ാം വികയഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിള്ള്ള ചര്ച്ചയ്ക്ക് രനതൃതുംാം 

നല്ന ക.  

(10)  നവരകരളാം കര്ിപ്ധതതി IIടെ ഭാഗമായള്ള ഹരിത രകരളാം, വലഫ്, ആർദ്രാം, വിേയാകിരണാം 

എഘട്ീ വികസന േൗതയങ്ങളുമായി പ്രാരേേിക പ്ധതതികടള ഏരകാപിപ്പി്കുനഘട്തിന് ആവേയമായ 

ഉപരേേങ്ങൾ നവന ക. 

(12) ഭരണ സമിതി അാംഗീകരിച്ച വാർകിക പ്ധതതിയിള്ള്ള രപ്രാജക്ടുകൾ ബ്ധപടപ്പ്തി രഫാുങ്ങളിവ 

എവനതി തയ്യാുാക്കി മവരലഖ ആപ്ലിരക്കകനിവ ഹാറ്റാ എൻട്രി ടചയ്യി്കുനക.  
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(13) വാര്കിക പ്ധതതി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അാംഗീകരിച്ചരേകാം വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ 

രമാണിറ്റുിാംഗ് കിിറ്റികളായി പ്രവർത്തിച്ച് രപ്രാജക്ടുകൾ ഫലപ്രേമായി രമാണിറ്റർ ടചയ്യുക. 

 ഖണ്ഡിക 14 കാണുക.) 

(14)  വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രയാഗാം വിളിച്ചുരചർക്കവ, മിനിട്സ് രരഖടപ്പടുത്തവ, മിനിട്സ് ബുക്ക് 

സൂമത ിക്കവ, ചുമതല ഒഴിയരമ്പാൾ ബ്ധപടപ്പ്തി രരഖകൾ ൃതതയമായി വകമാറുക തുടങ്ങിയവ 

വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനറുടട ചുമതലകളാണ്.  

(15) ‘വജവ വവവിധയ മാരനജ്ടമെ്, കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനാം, പരിസ്ഥിതി സാംരമത ണാം, ്തര്ങള 

നിവാരണാം’  എഘട് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ  ചുമതലതകള്  അളുബ്ധപാം 2ല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  

സി) അവസ്ഥാരരഖ  Status Report) പരിഷ്കരിച്ച് കരട് രപ്രാജക്ട് നിര്രേേങ്ങള് തയ്യാുാക്കല് 

(1) തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സരപ്ധതതി രൂപീകരണത്തിന് മുരഘട്ാടിയായി 

അവസ്ഥാരരഖ തയ്യാുാ്കുനഘട്തിളുാം വികസനരരഖ പരിഷ്കരി്കുനഘട്തിളുമുള്ള മാര്ഗനിര്രേേങ്ങള് 

26.11.2021 ടല സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് വക)നാം.275/2021/തസുംഭവ പ്രകാരാം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

അപ്രകാരാം തയ്യാുാക്കടപ്പ്തി അവ                                                                                                                                

സ്ഥാരരഖരയയാം വികസന രരഖരയയാം അടിസ്ഥാനമാക്കി വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള് വാര്കിക 

പ്ധതതിയിടല കരട് രപ്രാജക്ട് നിര്രേേങ്ങള് രഫാുാം 6-ല് തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്. [അവസ്ഥാരരഖ 

കാലികമായി പരിഷ്കരിച്ചതിന് രേകമാവണാം വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള് 2022-23 മുതള്ള്ള കരടുരപ്രാജക്ട് 

നിര്രേേങ്ങള് തയ്യാുാരക്കണ്ടത്. ഇതിനായി രഫാുാം 3, 4, 5 എഘട്ിവ ഉപരയാഗിക്കാവഘട്താണ്.] 

(2) ന ടുാംബ്രമീയടട രനതൃതുംത്തില് എല്ലാ അയല്ൂട്ട്തിങ്ങളില് നിന്നാം വികസന ആവേയങ്ങള് 

രേഖരിച്ചരേകാം അവ വാര്ഡുതലത്തിള്ാം തുടര്ഘട്് തരേേഭരണസ്ഥാപനതലത്തിള്ാം  

രക്രാഹീകരിച്ച് നഗര ോരിദ്രയ ലൂകകരണ പ്ധതതി  Urban Poverty Reduction Plan) എല്ലാ വര്കവാം  

തയ്യാുാ്കുനന്നണ്ട്. ഇങ്ങടന രൂപടപ്പടുഘട്  പ്ധതതിക്ക്  തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട വാര്കിക 

പ്ധതതി രൂപീകരണത്തില് അര്ഹമായ  പരിഗണന നല്രകണ്ടതാണ്. ഈ പ്ധതതിയിടല 

നിര്രേേങ്ങള് കൂടി പരിഗണിച്ചുടകാണ്ടാണ്  വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള് കരട് രപ്രാജക്ട് നിര്രേേങ്ങള് 

തയ്യാുാരക്കണ്ടത്. 

(3) ഈ മാര്ഗനിര്രേേങ്ങള്ടക്കാപ്പാം തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട വാര്കിക പ്ധതതിയില് 

പ്രതിഫലിരക്കണ്ട ജില്ലാപ്ധതതി നിര്രേേങ്ങള് സാംബ്ധപിച്ച് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി നല്ന ഘട് 

നിര്രേേങ്ങള് കൂടി കണക്കിടലടുുരവണാം കരട് രപ്രാജക്ട് നിര്രേേങ്ങള് തയ്യാുാരക്കണ്ടത്.   

(4)  കരട് രപ്രാജക്ട് നിര്രേേങ്ങള് തയ്യാുാക്കി വാര്ഡ്സഭ/ഊരുൂട്ട്തി രയാഗങ്ങളില് 

അവതരിപ്പി്കുനക, ആ രവേികളിടല ചര്ച്ചകളുരടയാം തീരുമാനങ്ങളുരടയാം അടിസ്ഥാനത്തില് 

രപ്രാജക്ട് നിര്രേേങ്ങളുടട മു്ഗണന നിായിച്ച് ഭരണസമിതിയരടയാം തുടര്ഘട്് വികസന 

ടസമിനാുിരെയാം പരിഗണനയക്ക് സമര്പ്പി്കുനക എഘട്ിവയാണ് പ്ധതതി ആസൂത്രണവമായി 

ബ്ധപടപ്പ്തി് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്  നിര്വഹിരക്കണ്ടതായ  രണ്ട് പ്രധാന ചുമതലകള്. അവ 

ഫലപ്രേമായി നിുരവറ്റണടമങ്കില് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രയാഗങ്ങളിടല ചര്ച്ചകളുടട 
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അടിസ്ഥാനത്തില് ശുപാര്േകള് ക്രമീകരിരക്കണ്ടതാണ്. അതിനാല് ഈ രണ്ടുേൗതയങ്ങളുാം 

നിര്വഹി്കുനഘട്തിടെ മുരഘട്ാടിയായി വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടട രയാഗാം രചരണടമന്നള്ളത് 

അനിവാരയമാണ്. 

3.1.3 ുിരസാസ് രപസടെ ചുമതലകളുാം ഉത്തരവാേിത്തങ്ങളുാം  

ജനകീയാസൂത്രണപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏരകാപിപ്പി്കുനഘട്തിന് തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്, 

ആവേയടമങ്കില്, ജനകീയാസൂത്രണത്തില് പരിചയ സമ്പഘട്യായ/സമ്പഘട്നായ ഒരു സഘട്്ധത 

പ്രവര്ത്തകയടട/പ്രവര്ത്തകടെ രസവനാം ഉപരയാഗിക്കാവഘട്താണ്. ഇങ്ങടന 

നിരയാഗിക്കടപ്പടുഘട്വര്ക്ക് നിരയാഗിക്കടപ്പടുഘട് കാലയളവില് പ്രതിമാസാം 8000 രൂപ നിരക്കില് 

രഹാണരുുിയാം, പ്ധതതി – ആസൂത്രണ രമാണിറ്റുിാംഗ് ടചലവകള്ക്ക് മാറ്റിടവയ്ക്കുഘട് ഫണ്ടില് 
നിന്നാം, നല്കാവഘട്താണ്. പ്ധതതി ആസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,  ആസൂത്രണത്തിനാവേയമായ 

അടിസ്ഥാന വിവരരേഖരണാം, ആസൂത്രണവമായി ബ്ധപടപ്പ്തി രയാഗങ്ങള് യഥാസമയാം 

കാരയമത മമായി വിളിച്ചുകൂട്ടുഘട്തുമായി ബ്ധപടപ്പ്തി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, രമാണി്തിുിാംഗ് എഘട്ീ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങടള സഹായിക്കല്,  നിണരഭാക്താക്കടള ടതരടഞ്ഞടു്കുനഘട്തിളുള്ള അരപമത ാ 

രഫാുങ്ങള് ആവേയക്കാര്ക്ക് ലഭയമാ്കുനക, അവ രേഖരി്കുനക, തരാം തിരി്കുനക, 

നിണരഭാക്താക്കളുടട കരട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാുാ്കുനഘട്തിന് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകടള സഹായി്കുനക 

തുടങ്ങിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ സഹായ സാംവിധാനമായി 

പ്രവര്ത്തി്കുനക, ജനകീയാസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി ബ്ധപടപ്പ്തി് തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിടെ അ്ധതയമത /അ്ധതയമത ്, ടസക്ര്തിുി എഘട്ിവര് നല്ന ഘട് നിര്രേേങ്ങള് 

ഏടറ്റടുത്ത്  പ്രാവര്ത്തികമാ്കുനക എഘട്ിവ  ുിരസാസ്രപസടെ ചുമതലയാം ഉത്തരവാേിത്തവമാണ്. 

3.2 വാര്ഡ്സഭകള്/ഊരുകൂ്തിങ്ങള് രയാഗാംരചരല് 

3.2.1  വാര്ഡ്സഭാരയാഗങ്ങള്  

 1)  പ്രാരേേിക ആസൂത്രണത്തിടെ ജീവനാഹി ജനപങ്കാളിത്തമാണ്. ആസൂത്രണത്തില്  

ജനപങ്കാളിത്താം  ഉുപ്പാരക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വികസന പരിരപ്രമത യവാം കരട് രപ്രാജക്ട് നിര്രേേങ്ങളുാം 

തയ്യാുായാല് വാര്ഡ്സഭകള് രയാഗാം രചര്ഘട്് രപ്രാജക്ട് നിര്രേേങ്ങളുടട മു്ഗണന 

നിായിക്കണടമന്നള്ളത് നിര്ബ്ധപ വയവസ്ഥയാണ്.  

 2) വാര്ഡ്സഭയിരലയ്ക്ക് രപാന ഘട്തിന് മുമ്പ് തടഘട് അവ അയല് സഭകളിള്ാം ഇതര രവേികളിള്ാം  

ചര്ച്ച ടചയ്ത്  രവണ്ട മാറ്റാം വരുത്താവഘട്താണ്. പ്രാരേേിക പ്ധതതിടയ ജനകീയമാ്കുനഘട്തിളുള്ള 

ഇത്തരാം പ്രവൃത്തികള് ഓരരാ പ്രരേേത്തിരെയാം സാ്ധതയതകള്്കുനാം ഭരണ സമിതിയടട 

പ്രതിബ്ധതതയ്ക്കുാം അളുസരിച്ചു വിപുലമായി നടത്താവഘട്താണ്. എഘട്ാല് അവ ഓരരാന്നാം 

നിര്ബ്ധപമായാം ടചരയ്യണ്ട കാരയങ്ങള് എഘട് നിലയ്ക്ക് ഇവിടട നിക് കര്കി്കുനഘട്ില്ല. അവ 

അഭികാമയമായ കാരയങ്ങളാണ്. ഇത്തരത്തില് അയല്സഭകള്ടക്കാപ്പാം കൂടിയാരലാചന 

നടത്താവഘട് ഏതാളുാം വിഭാഗങ്ങളുടട പ്തിിക ചുവടട രചര്്കുനന്ന. 
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(i) കര്കകര്, കര്കക ടതാഴിലാളികള് 

(ii) വയവസായ സാംരാംഭങ്ങളിള്ാം  പരമ്പരാഗതാം, ന ടില്, ആധുനികാം) രസവനങ്ങളിള്ാം 
ഏര്ടപ്പ്തിിരി്കുനഘട് വയക്തികള്/ അവരുടട സാംതടനകള്. 

(iii) പാടരേഖരസമിതികള്, മത്സയ കര്കക ലീന്ബുകകള് എഘട്ിവയടട പ്രതിനിധികള് 

(iv) എ.ഹി.എസ്, സി.ഹി.എസ് പ്രതിനിധികള് 

(v) പി.ടി.എ, സ്കൂള് വികസന സമിതി പ്രതിനിധികള് 

(vi) അാംഗ്വാടി പ്രവര്ത്തകര്, മാതൃസമിതി ടചയര്രപസണ്മാര്, അാംഗനവാടി ടവല്ഫയര് 
കിിറ്റി  ഭാരവാഹികള്, ആോവര്ക്കര്മാര് 

(vii) ആശുപത്രി മാരനജിാംഗ് കിിറ്റികള്, സുംകാരയ ആശുപത്രികളിടല ടമഹിക്കല് 

ടപ്രാഫകണള്കള്, ോരീരിക – മാനസിക ടവല്ലുവിളികള് രനരിടുഘട്വരുടട  
രമത കര്ത്താക്കള്/പ്രതിനിധികള് 

(viii) യവജനലീന്ബുകകള്, വായനോലകള്, കലാസാാംസ്കാരിക സാംതടനകള്, ബാല 
കൗണ്സിള്കള്, ുസിഹ്സ് അരസാസിരയകളുകള്, യൂത്ത് ലീനബ്ബ് ഏരകാപന സമിതി. 

(ix) വനസാംരമത ണ സമിതി ഭാരവാഹികള്, പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകര് 

(x) രാഷ്ട്രീയ സാംതടനകള്, ടതാഴിലാളി സാംതടനകള്. യവജന സാംതടനകള്, മഹിളാ 

സാംതടനകള് 

(xi) അക്കാേമിക് സ്ഥാപനങ്ങളിടല പ്രതിനിധികള് 

(xii) ധനകാരയസ്ഥാപനങ്ങളിടല പ്രതിനിധികള് 

(xiii) പ്രവാസികള്, പ്രവാസി സാംതടനകള്   

(xiv) ്തര്ങളനിവാരണത്തിനായി നഗര ഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില്  രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള സമിതികള്, 

വജവവവവിധയ മാരനജ്ടമെ് കിിറ്റി, പ്രാരേേികതല നിരീമത ണ സമിതി. 

(xv) മറ്റ് രസ്റ്റക്ക് രഹാള്ഹര്മാര് 

(3) പ്രവാസി മലയാളികള് ഉള്പ്പടട ടപാതുജനങ്ങളുടട അഭിപ്രായങ്ങള് സുംീകരിക്കഘട്തിന് 

തരേേഭരണ വന പ്പിടെ ടവബ്വസറ്റില് വാര്ഡ്സഭാ വി്രഹാ സൗകരയാം ലഭയമാണ്. അതില് 

ലഭി്കുനഘട് നിര്രേേങ്ങള്ക്ക് അര്ഹമായ പരിഗണന തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് 

നല്രകണ്ടതാണ്. വാര്ഡ്സഭ/വാര്ഹ് കിിറ്റിയില് രനരി്തി് പടങ്കടുക്കാ് കഴിയാത്തതരത്തില്  

അവേത അളുഭവി്കുനഘട്വര്, സ്ഥലത്തില്ലാത്തവര്, പ്രവാസികള്  മറ്റ് സാംസ്ഥാനങ്ങളില് 

താമസി്കുനഘട്വരടക്കാം) തുടങ്ങിയവരുമായി ഓണ്വല് കൂടിയാരലാചനകളുാം നടത്താവഘട്താണ്. 

 4) പ്രാരേേിക ആസൂത്രണത്തിന് വാര്ഡ്സഭകള് രയാഗാം രചരുഘട്തിന് മുമ്പ് പങ്കാളിത്താം 

വര്്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിടെ ഭാഗമായി വയാപകമായ പ്രചരണ പരിപാടികള് നഗരസഭയിള്ടനീളാം 

സാംതടിപ്പിക്കണാം. ദൃേയ-്രമാവയ, സമൂഹ മാധയമങ്ങള്, വിേയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, ജനകീയ 

സാംതടനകള്, ടതാഴില് രവേികള്, ന ടുാംബ്രമീ ശാംഖല എഘട്ിവടയ പ്രചരണ പരിപാടിയടട 

ഉപാധികളായി ഉപരയാഗിക്കാവഘട്താണ്. വാര്ഡ്സഭാ രയാഗങ്ങള് ഫലപ്രേമായി 

സാംതടിപ്പി്കുനഘട്തിന്  സഘട്്ധത പ്രവര്ത്തകരുടട രസവനാം ഉപരയാഗടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. 
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(5) വാര്ഡ്സഭാരയാഗങ്ങള് ജനപങ്കാളിത്തരത്താടടയാം കാരയമത മമായാം ആണ് 

സാംതടിപ്പി്കുനഘട്ടതഘട്് ഉുപ്പാ്കുനഘട്തിന് ആവേയമായ നടപടികള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതികള് 

സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്. ഇതിനായി ടപര്രഫാമ്സ് ആഹിറ്റ് ചുമതലയള്ള ഉരേയാഗസ്ഥ് 

വാര്ഡ്സഭ/വാര്ഡ്കിിറ്റി രയാഗങ്ങളുടട സാംതാടനാം, പങ്കാളിത്താം, ചര്ച്ച, തീരുമാനാം എഘട്ിവ 

സാംബ്ധപിച്ച സാംമത ിപ്ത വിവരാം തയ്യാുാക്കി നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട വാര്കിക പ്ധതതി 

അാംഗീകാരത്തിളുള്ള ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി രയാഗത്തില് സമര്പ്പിരക്കണ്ടതാണ്.   

(6) നഗരസഭയടട മുഖയ വികസന പ്രേ് നങ്ങള് പ്രതിഫലിപ്പി്കുനഘട് രീതിയിലാണ് വാര്ഡ്സഭാ 

രയാഗത്തിടെ കാരയ പരിപാടി രൂപടപ്പടുരത്തണ്ടത്. വാര്ഡ്സഭാരയാഗത്തില് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് 

അടിസ്ഥാനത്തില് /വികയാടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രൂപ്പു ചര്ച്ചകള് വിേേമായി സാംതടിപ്പിക്കണാം. 

 7) വാര്ഡ്സഭാരയാഗങ്ങളില് വികസന പ്രേ് നങ്ങള് തരാം തിരിച്ച് ൃതതയമായി മു്ഗണന 

നിായിക്കണാം. പാാത്തല സൗകരയങ്ങളുടട കാരയത്തില് ആേയാം വാര്ഹ് തലത്തില് മു്ഗണന 

നിായിച്ചതിളുരേകാം എല്ലാ വാര്ഡുകളിടലയാം നിര്രേേങ്ങള് രക്രാഹീകരിച്ച് നഗരസഭതല 

മു്ഗണനാ പ്തിിക തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്.  

 8) വാര്ഡ്സഭാരയാഗത്തില് പടങ്കടു്കുനഘട്വരില് നിന്നാം  നഗരസഭ ഏടറ്റടുരക്കണ്ടതായ വികസന 

പ്രേ് നങ്ങളുടട മു്ഗണനാക്രമാം സാംബ്ധപിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായ സര്രവ പരീമത ണാടിസ്ഥാനത്തില് 

നടുഘട്ത് അഭികാമയമാണ്;. ഓരരാരുത്തര്്കുനാം അവരുടട മു്ഗണന രരഖടപ്പടുുഘട്തിന്  

ബാലറ്റ് രപപ്പര് വിതരണാം ടചയ്ത് ര്രിപ്പിച്ച് വാങ്ങണാം. മു്ഗണനകള് വാര്ഹ്  

അടിസ്ഥാനത്തിള്ാം നഗരസഭ അടിസ്ഥാനത്തിള്ാം രക്രാഹീകരിച്ച് പ്ധതതിയിടല ടപാതു 

മു്ഗണനകള് നിായിക്കാവഘട്താണ്. ഇപ്രകാരാം പരീമത ണാടിസ്ഥാനത്തില് അഭിപ്രായ 

സര്രവ നടുഘട്  തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് സര്രവവിവരങ്ങള് രക്രാഹീകരിച്ച് ഒരു ുിരപ്പാര്്തി് 

തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്. അഭിപ്രായ സര്രവ നടുഘട്തിളുള്ള ബാലറ്റ് രപപ്പുിടെ മാതൃക 

അളുബ്ധപാം 3-ല് നല്ന ന്ന. 

 9) യവജനങ്ങള്, വനിതകള്, വരയാജനങ്ങള്, ന ്തിികള്, ട്രാ്സ് ടജ്രഹസ് എഘട്ീ വിഭാഗങ്ങളുടട 

പ്രേ് നങ്ങള് അര്ഹി്കുനഘട് ഗൗരവരത്താടട പരിഗണി്കുനഘട്തിന് നഗരസഭാതല രയാഗങ്ങള്, 

വാര്ഡ്സഭാരയാഗങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് സാംതടിപ്പി്കുനഘട്ത് അഭികാമയമാണ്. നഗരസഭ തലത്തില് 

സാംതടിപ്പി്കുനഘട് പ്രരതയക രയാഗത്തില് വച്ച് ഈ വിഭാഗങ്ങളുടട വികസന പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച്ച  

ടചയ്ത് നിര്രേേങ്ങള് രക്രാഹീകരിക്കാവഘട്താണ്. ഇവ അഭിലകണീയമാടണങ്കിള്ാം ഭിഘട്രേകി 

വിഭാഗങ്ങളുടട പ്രേ് നങ്ങള് ചര്ച്ചടചയ്ത് അവരുടട വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് രപ്രാജക്ട് 

നിര്രേേങ്ങള് രൂപടപ്പടുുവാ് നഗരസഭ തലത്തില് പ്രരതയകാം രയാഗാം രചരണടമഘട്ത് 

നിര്ബ്ധപ വയവസ്ഥയാണ്. അതുരപാടല മത്സയ വന പ്പിടെ പ്രഖയാപിത മത്സയ ഗ്രാമങ്ങള് 

നിലവിള്ള്ള നഗരസഭാവാര്ഡുകളിള്ാം ന ുഞ്ഞത് 25 മത്സയടത്താഴിലാളികള് രജിസ്റ്റര് ടചയ്തിട്ടുള്ള 

വാര്ഡുകളിള്ാം ഊരുകൂ്തിാം മാതൃകയില് പരമ്പരാഗത മത്സയടതാഴിലാളികള്ക്കായി  മത്സയസഭകള് 

സാംതടിപ്പിക്കണടമന്നള്ളതുാം നിര്ബ്ധപമാണ്. ഇങ്ങടനയള്ള വാര്ഡുകളില് വാര്ഡ്സഭകള്ക്ക്  

മുമ്പായി മത്സയസഭ നിര്ബ്ധപമായാം  വിളിച്ചുരചര്രക്കണ്ടതാണ്. 
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3.2.2 ഊരുകൂ്തിരയാഗങ്ങള്  

 1) പ്തിിക വര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം ലഭി്കുനഘട്  നഗരസഭകള് പ്ധതതി ആസൂത്രണ വാര്ഡ്സഭകള് 

രചരുഘട്തിളു മുമ്പായി പ്തിികവര്ഗ ഊരുകളില് വാര്ഡ്സഭാരയാഗത്തിന് നിായിച്ചിട്ടുള്ള  

കാരയപരിപാടിക്ക് സമാനമായ രീതിയില് ഊരുമൂപ്പടെ അ്ധതയമത തയില് ഊരുകൂ്തിരയാഗങ്ങള് 

സാംതടിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. ഊരുകൂ്തിരയാഗങ്ങള് രചരുഘട്തിളുള്ള മറ്റ് വയവസ്ഥകള് ചുവടട 

നല്ന ന്ന. 

 i)  ഊരിടല ആടക രവാ്തിര്മാരില് അ്പത് േതമാനത്തിലധികാം അാംഗങ്ങള് ഊരുകൂ്തി 

രയാഗത്തില്  നിര്ബ്ധപമായാം  പടങ്കടുത്തിരിക്കണാം. 

 ii)  ബ്ധപടപ്പ്തി കൗണ്സിലര് എല്ലാ ഊരുകൂ്തിരയാഗങ്ങളിള്ാം  നിര്ബ്ധപമായാം പടങ്കടുക്കണാം.  

തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ അ്ധതയമത ്/അ്ധതയമത  കഴിയഘട്ത്ര ഊരുകൂ്തി രയാഗങ്ങളില്  

പടങ്കടുരക്കണ്ടതാണ്. 

 iii) ഊരുകൂ്തിരയാഗാം വിളിച്ചു രചര്്കുനഘട്തിളുള്ള സഹായക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എസ്.റ്റി. പ്രരമാ്തിര് 

ഏടറ്റടുക്കണാം. എഘട്ിരുഘട്ാള്ാം ഊരുൂട്ട്തിരയാഗങ്ങള് കാരയമത മമായി സാംതടിപ്പി്കുനഘട്തിന് 

വട്രബല് എക്സ്റ്സ്റ്റ്ക് ഓഫീസര്മാര് രനതൃതുംപരമായ പങ്ക് വഹിരക്കണ്ടതാണ്. 

 iv)എസ്.റ്റി പ്രരമാ്തിര്മാര് ചുമതലയള്ള ഊരുകൂ്തിരയാഗത്തില് നിര്ബ്ധപമായാം പടങ്കടുക്കണാം 

 v) ഊരുകള്ക്ക് പുുത്ത് അങ്ങിങ്ങായി താമസി്കുനഘട് പ്തിികവര്ഗക്കാരായ 

പ്രായര്ര്ത്തിയായവടരയാം ഊരുകൂ്തി രയാഗത്തിരലയ്ക്ക്  മത ണിരക്കണ്ടതാണ്. 

 vi)പ്തിികവര്ഗ വികസനഫണ്ട് ഉപരയാഗിച്ച് നടപ്പാരക്കണ്ട രപ്രാജക്ടുകളുടട മു്ഗണന 

ഊരുകൂ്തിരയാഗാം നിായിരക്കണ്ടതുാം  അത് രരഖടപ്പടുരത്തണ്ടതുമാണ്. 

 vii) ഓരരാ ഊരുകൂ്തിരയാഗത്തില് നിന്നാം ഒരു വനിത ഉള്ടപ്പടട രണ്ട് രപടര തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിടല വികസന ടസമിനാര് പ്രതിനിധികളായി  തിരടഞ്ഞടുരക്കണ്ടതാണ്.  

 2) പ്തിിക വര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം ലഭി്കുനഘട് നഗരസഭകളില് ഊരുകൂ്തിരയാഗാം രചര്ന്നരവണാം  

ആസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം  നിണരഭാൃ തി തിരടഞ്ഞടുപ്പുാം നടരത്തണ്ടത് എഘട്ത്  നിര്ബ്ധപ 

വയവസ്ഥയാണ്. 

 3) ഊരുകൂ്തിരയാഗങ്ങള് രചരുഘട്തിന് മുരമ്പ ഓരരാ ഊരിള്ാം വയാപകമായ പ്രചരണ പരിപാടികള് 

സാംതടിപ്പിക്കണാം. 

 4) ഊരുകളിടല പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടട സമഗ്ര വികസനമായിരിക്കണാം ഊരുകൂ്തി രയാഗത്തിടല 

മുഖയ ചര്ച്ചാ വികയാം. 

 5) ഊരുകളില് നടപ്പാ്കുനഘട്തിന് നിര്രേേി്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകളുടട മു്ഗണന അതത് 

ഊരുൂട്ട്തിങ്ങളില് നിായിക്കണാം. ഊരുൂട്ട്തിാം നിായി്കുനഘട് മു്ഗണനകള് വാര്ഡ്സഭാ 

രയാഗത്തില് ുിരപ്പാര്്തി് ടചരയ്യണ്ടതാണ്.  
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3.2.3 വാര്ഡ്സഭാ /ഊരുകൂ്തിരയാഗങ്ങള്്കുനള്ള മറ്റ് നിര്രേേങ്ങള് 

 1) പ്ധതതി ആസൂത്രണ വാര്ഡ്സഭകളുടട/ഊരുകൂ്തിങ്ങളുടട പ്രവര്ത്തനാം ഏരകാപിപ്പി്കുനഘട്തിന് 

തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടല ഉരേയാഗസ്ഥര്, തടക സ്ഥാപനങ്ങളിടല ഉരേയാഗസ്ഥര്, 

എഘട്ിവരില് ഒരാടള വാര്ഹ് സഭാ/ഊരുകൂ്തിത്തിടെ രകാഓര്ഹിരനറ്റുായി ഭരണസമിതി 

നിായിച്ച്  ചുമതല ഏല്പ്പിക്കണാം. 

 2) വാര്ഡ്സഭ/ഊരുകൂ്തിരയാഗങ്ങള് സാംതടിപ്പി്കുനക, ചര്ച്ചകള് ഫലപ്രേമാ്കുനക, തീരുമാനങ്ങള് 

രക്രാഹീകരിച്ച് നഗരസഭാഭരണ സമിതി്കുനാം രകന്ദ്ര-സാംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്്കുനാം 

നല്ന ഘട്തിളുള്ള ശുപാര്േകള് തയ്യാുാ്കുനക എഘട്ീ കാരയങ്ങള്ക്ക്  നഗരസഭാതല 

ആസൂത്രണസമിതി അാംഗങ്ങള് നിര്ണ്ണായക പങ്ക് വഹിരക്കണ്ടതാണ്. 

 3)  മു് വാര്കിക പ്ധതതിയില് ഏടറ്റടുത്ത രപ്രാജക്ടുകള്  രഫാുാം 4 ല് തയ്യാുാക്കിയത്), നടപ്പ് 

വാര്കിക പ്ധതതിയടട അവരലാകനാം  രഫാുാം 5-ല് തയ്യാുാക്കിയത്), വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടട 

കരട് രപ്രാജക്ട് നിര്രേേങ്ങള്  രഫാുാം 6-ല് തയ്യാുാക്കിയത്), നഗരസഭയടട പരിഷ്കരിച്ച 

അവസ്ഥാരരഖയടട (Status Report) രത് നചുരുക്കാം എഘട്ിവ അച്ചടിച്ച് വാര്ഡ്സഭാ/ ഊരുകൂ്തി 

രയാഗത്തില് വിതരണാം ടചയ്യണാം.  

 4) നഗരസഭയടട പ്ധതതിയില് ഉള്ടപ്പടുുഘട് രപ്രാജക്ടുകള് വാര്ഡ്സഭ/ഊരുകൂ്തിാം നിായി്കുനഘട് 

മു്ഗണനകള് അളുസരിച്ചുള്ളതാവണാം. എഘട്ാല് അനിവാരയ രപ്രാജക്ടുകള്്കുനാം സര്ക്കാര് 

നിര്രേേി്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകള്്കുനാം ഈ വയവസ്ഥ ബാധകമല്ല. 

 5) ന ടുാംബ്രമീ, പ്തിികവര്ഗ അയല്കൂ്തിങ്ങള് തയ്യാുാ്കുനഘട് ഊരുതല കര്ി പ്ധതതിയിടല 

രപ്രാജക്ടുകള് ഊരുകൂ്തിത്തിടെ അാംഗീകാരത്തിന് വിരധയമായി തരേേസുംയാംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുടട  വാര്കിക പ്ധതതിയില് ഉള്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്. 

 6)  വാര്ഡ്സഭാ/ഊരുകൂ്തിരയാഗത്തിടെ തീരുമാനങ്ങള് അരപ്പാള് തടഘട് എവനതി തയ്യാുാക്കി  

വാര്ഡ്സഭ/ഊരുകൂ്തി അ്ധതയമത ്, കണ്വീനര്, ഉരേയാഗസ്ഥര്, വാര്ഡ്സഭ/ഊരുകൂ്തി 

രയാഗത്തില് പടങ്കടുത്ത 15 രപര് എഘട്ിവരുടട ഒപ്പ് രരഖടപ്പടുത്തി  ടസക്ര്തിുിടയ  ഏല്പ്പിരക്കണ്ട 

ചുമതല  വാര്ഹ് സഭ/ഊരുകൂ്തിാം രകാഓര്ഹിരനറ്ററുരടതാണ്. 

 7) വാര്ഹ് സഭാ/ഊരുകൂ്തിരയാഗത്തിടല ഹാജര് രജിസ്റ്റര്, ഗ്രൂപ്പ് ചര്ച്ചകളിടല നിര്രേേങ്ങള്, ലഭിച്ച 

രചാേയങ്ങള്, മിനിട് സ്/ തീരുമാനങ്ങള്  എഘട്ിവ രയാഗാം  നടഘട്തിടെ ടതാ്തിടുത്ത  പ്രവൃത്തി 

േിവസാം തടഘട് രകാഓര്ഹിരനറ്റര് ടസക്ര്തിുിടയ ഏല്പ്പിരക്കണ്ടതാണ്.  

 8)  ഓരരാ വാര്ഹ് സഭയില് നിന്നാം  രണ്ട് വനിതകള്, പ്തിികജാതി വിഭാഗത്തില്ടപ്പ്തി ഒരാള് 

എഘട്ിവര് ഉള്ടപ്പടട 5 പ്രതിനിധികടള വികസന ടസമിനാുില് പടങ്കടു്കുനഘട്തിന്  

തിരടഞ്ഞടുരക്കണ്ടതാണ്. അതുരപാടല തരേേഭരണസ്ഥാപനതലത്തില് രചരുഘട് പ്രരതയക 

വാര്ഡ്സഭാരയാഗങ്ങളില് പടങ്കടുത്തവരില് നിന്നാം ഒരു വനിത ഉള്പ്പടട രണ്ട് പ്രതിനിധികടള 

വികസനടസമിനാുില് പടങ്കടു്കുനഘട്തിരലയ്ക്ക് ടതരടഞ്ഞടുക്കണാം.   

 9)  വാര്ഡ്സഭാ/ഊരുകൂ്തിരയാഗത്തിടെ കാരയപരിപാടിയടട മാതൃക അളുബ്ധപാം 4-ല് നല്ന ന്ന. 
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3.3 വികസന ടസമിനാറുാം കരട് പ്ധതതി രരഖയാം  

3.3.1  വാര്ഡ്സഭാരയാഗങ്ങള്ക്ക് രേകാം വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള് രയാഗാം രചര്ഘട്് വാര്ഡ്സഭാ/ഊരുകൂ്തി 

നിര്രേേങ്ങള് രക്രാഹീകരിച്ച് ഭരണ സമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കണാം. ഭരണ സമിതി 

വാര്ഡ്സഭകളുടടയാം ഊരുകൂ്തിങ്ങളുരടയാം മു്ഗണനകള് പരിഗണിച്ചുടകാണ്ടുാം വിഭവലഭയത 

പരിഗണിച്ചുാം കരട് വാര്കിക പ്ധതതി തയ്യാുാക്കി വികസന ടസമിനാുില് 

അവതരിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 

3.3.2 വാര്കിക പ്ധതതിയിടല മു്ഗണനകള്്കുനാം വികസനതന്ത്രങ്ങള്്കുനാം  രൂപാം നല്ന ഘട്തിനായാണ് 

വികസന ടസമിനാര് രചരുഘട്ത്. ആസൂത്രണസമിതി അാംഗങ്ങള്, വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അാംഗങ്ങള്, 

വാര്ഡ്സഭാ പ്രതിനിധികള്, പ്രരതയക വാര്ഡ്സഭകളുടട പ്രതിനിധികള്, നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥര്, 

ഊരുൂട്ട്തിാം ഉടണ്ടങ്കില് അവയടട പ്രതിനിധികള്, മികളുകളുടട പ്രതിനിധികള്, എസ്.സി/എസ്.റ്റി 

പ്രരമാ്തിര്മാര്, എ.ഹി.എസ് പ്രതിനിധികള്, സി.ഹി.എസ് അാംഗങ്ങള്, ബാങ്കുകളിരലയാം 

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിരലയാം പ്രതിനിധികള്, രസ്റ്റക്ക് രഹാള്ഹര്മാര്, ടപ്രാഫകണള്കള്, 

വിേഗ്ദ്ധര്, സഘട്്ധതപ്രവര്ത്തകര് മുതലായ എല്ലാ വിഭാഗാം ജനങ്ങടളയാം  വികസന ടസമിനാുില് 

പടങ്കടുപ്പിക്കണാം. 

3.3.3 2022-23 വാര്കിക പ്ധതതി രൂപീകരണത്തിടെ ഭാഗമായി രചരുഘട് വികസന ടസമിനാുിടനാപ്പാം 

വികസനരരഖയാം ര്ര്ണ്ണമാരക്കണ്ടതുണ്ട്. അവസ്ഥാരരഖയാം വികസനരരഖയാം തയ്യാുാ്കുനഘട്ത് 

സാംബ്ധപിച്ച് പുുടപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാര്ഗരരഖയടട [സ.ഉ. വക)നാം.275/2021/തസുംഭവ തീയതി 

26.11.2021] ഖണ്ഡിക 4.7-ല് പ്രതിപാേിച്ചിരി്കുനഘട് പ്രകാരാം വികസനരരഖ ര്ര്ണ്ണമാ്കുനകയാം  കരട് 

വികസനരരഖരയാ അടല്ലങ്കില് അതിടെ സാംഗ്രഹരമാ അച്ചടിച്ച് വികസന ടസമിനാുില് 

വിതരണാം ടചയ്യുകയാം രവണാം. 

3.3.4 കരട് വാര്കിക പ്ധതതിരരഖ വികസനടസമിനാുില് അച്ചടിച്ച് വിതരണാം ടചയ്യണാം. വാര്കിക 

പ്ധതതിരരഖയ്ക്ക് ചുവടട വിവരി്കുനഘട് രീതിയില് 10 അ്ധതയായങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കണാം. ഇതില് 

ആേയടത്ത നാല് അ്ധതയായങ്ങള് പരിഷ്കരിച്ച അവസ്ഥാരരഖ  Status Report)യാം വികസനരരഖയാം 

ഉപരയാഗിച്ച് തയ്യാുാക്കാവഘട്താണ്.  

 1) തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ  വികസനസ്ഥിതി അവസ്ഥ  

ഭൂമിോസ്ത്രപരവാം പാരിസ്ഥിതികവമായ സവിരേകതകള്, മളുകയ-പ്രൃതതി വിഭവങ്ങള്, ടപാതു 

സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ, ഓരരാ രമഖലയരടയാം പ്രരതയക വിഭാഗങ്ങളുരടയാം അവസ്ഥ, 

നിലനില്്കുനഘട് വികസന പ്രേ് നങ്ങള്, ടവല്ലുവിളികള് എഘട്ിവ ഹ്രസുംമായി  ഈ ഭാഗത്ത് 

നല്കണാം.  

  2) വാര്കിക പ്ധതതി അവരലാകനാം 

ആേയവര്കാം  2022-23) പതിമൂഘട്ാാം പഞ്ചവല്സര പ്ധതതിയടട അവരലാകനവാം തുടര്ന്നള്ള 

വര്കങ്ങളില് വാര്കികപ്ധതതിയടട അവരലാകനവമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് രചര്രക്കണ്ടത്. അതത് 

വര്കാം പരിഷ്കരി്കുനഘട് സ്റ്റാറ്റസ് ുിരപ്പാര്്തിിടല രഫാുാം 5 അവലാംബമാക്കാടമങ്കിള്ാം വിേകലനാം 
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അതില് പരിമിതടപ്പടുരത്തണ്ടതില്ല. ഏടറ്റടുത്ത രപ്രാജക്ടുകളില് ഏടതാടക്ക ഇതിനകാം 

ര്ര്ത്തിയാക്കാ് കഴിഞ്ഞു, പ്രതീമത ിച്ച രന്തിങ്ങള് വകവരിക്കാ് കഴിഞ്ഞുരവാ, ഏടതാടക്ക 

രപ്രാജക്ടുകള് ഇതിനകാം ഉരപമത ിച്ചു, ഉരപമത ിക്കാനിടയായ സാഹചരയാം, ഏടതാടക്ക രപ്രാജക്ടുകള് 

രഭേഗതി ടചയ്തു, രഭേഗതി ടചയ്യാനിടയായ സാഹചരയാം, നിര്വഹണാം ആരാംഭിക്കാത്ത 

രപ്രാജക്ടുകളുരണ്ടാ, ഉടണ്ടങ്കില് വവന ഘട്തിളുള്ള കാരണാം, ഇനിയാം രപ്രാജക്ടുകള് രഭേഗതി 

ടചരയ്യണ്ട സാഹചരയാം പ്രതീമത ി്കുനന്നരണ്ടാ, വിഭവ സമാഹരണ സാധയതകള് ലമത യമി്തിതുരപാടല 

തടഘട് ലഭി്കുനന്നരണ്ടാ, രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് ലമത യമി്തി അത്രയാം നിണരഭാക്താക്കടള ലഭിച്ചുരവാ, 

സാംയക്ത രപ്രാജക്ടുകള്  വിഭാവനാം ടചയ്തതുരപാടല  തടഘട് നടപ്പാക്കാ് കഴിയന്നരണ്ടാ 

എഘട്ിങ്ങടന നടപ്പ് വാര്കിക പ്ധതതിയടട ജയപരാജയങ്ങളുടട ഒരു ഇടക്കാല വിലയിരുത്തല് 

നടത്തി അതില് നിന്നാം അളുഭവപാഠങ്ങള് ഉള്ടക്കാണ്ട് അടുത്ത വാര്കിക പ്ധതതി  കൂടുതല് 

മികച്ച രീതിയില് തയ്യാുാ്കുനഘട്തിളുള്ള നിര്രേേങ്ങള് രൂപടപ്പുടുുഘട് സമീപനമാകണാം ഈ 

ഭാഗത്ത് രവണ്ടത്. അരതാടടാപ്പാം  സാംരയാജന സാ്ധതയതകളുടട അവരലാകനത്തിടെ ഭാഗമായി 

വിവിധ വന പ്പുകളുാം ഏജ്സികളുാം തരേേഭരണ സ്ഥാപന പ്രരേേത്ത് നടപ്പുവര്കാം 

നടപ്പാക്കിയരതാ നടപ്പാക്കിവരുഘട്രതാ ആയ രകന്ദ്ര-സാംസ്ഥാനാവിക് ൃതത പരിപാടികള്, 

സാംസ്ഥാന പരിപാടികള്, മറ്റ് വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എഘട്ിവയടട വിവരങ്ങള് കൂടി 

കൂ്തിിരച്ചര്ത്ത് ഈ ഭാഗാം ടമച്ചടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. 

 3) പ്രേ് ന വിേകലനവാം പ്രേ് ന പരിഹാര സാ്ധതയതകളുാം 

 അതത് വര്കാം പരിഷ്കരി്കുനഘട് അവസ്ഥാരരഖടയ Status Report) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ 

ഭാഗാം തയ്യാുാരക്കണ്ടത്.  ഇതിനായി ഈ മാര്ഗരരഖയിടല രഫാുാം 3  ഉപരയാഗിക്കണാം. ഓരരാ 

രമഖലയരടയാം  നിരുതരവാം അതീവ നിരുതരവമായ പ്രേ് നങ്ങള് മാത്രാം വിേകലനാം ടചയ്താല് 

മതിയാന ഘട്താണ്. 

 4) വികസന കാഴ്ചപ്പാട് , ലമത യങ്ങള് , തന്ത്രാം 

 പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സര പ്ധതതിയടട ആരാംഭത്തില് തയ്യാുാ്കുനഘട് വികസനരരഖയടടയാം 

അതാത് വര്കാം   പരിഷ്കരി്കുനഘട് അവസ്ഥാരരഖയടടയാം അടിസ്ഥാനത്തില് ഓരരാ രമഖലയരടയാം 

വികസന കാഴ്ചപ്പാട്, നയസമീപനാം, തന്ത്രാം എഘട്ിവ വിേേമാക്കിയതിളു രേകാം ആ നിഗമനങ്ങള് 

രക്രാഹീകരിച്ച് വാര്കിക പ്ധതതിയില് ഉരേേി്കുനഘട് വികസന കാഴ്ചപ്പാടിളുാം ലമത യങ്ങള്്കുനാം 

തന്ത്രത്തിളുാം രൂപാം നല്കണാം. പ്രാരേേിക വികസന പ്ധതതികള് ആവിക് ക്കരി്കുനഘട്തില് വലിയ 

പ്രധാനയമുള്ള വികസന കാഴ്ചപ്പാട്  പരിരപ്രമത യാം), ലമത യങ്ങള്, വികസനതന്ത്രാം എഘട്ിവയടട  

വിേേീകരണാം ചുവടട നല്ന ന്ന. 

(i) വികസനകാഴ്ചപാട് :- പ്രരേേത്തിടെ അഥവാ വികയ രമഖലയടട  വികസനത്തില്  നഗരഭരണ 

സ്ഥാപനാം നടുഘട് ഇടടപടള്കടള  നയിരക്കണ്ട അടിസ്ഥാന  സമീപനാം അഥവാ ടപാതുനയാം 

എ്ങളാണ് എഘട്താണ് വികസന കാഴ്ചപ്പാട് )പരിരപ്രമത യാം  എഘട്തുടകാണ്ട് ഉരേേി്കുനഘട്ത്.  ഉോ:- 

ടതളിനീടരാവനകഘട് പുഴകളുാം ശുചിതുംവമാണ് മാലിനയപരിപാലന രാംഗടത്ത വികസന കാഴ്ചപ്പാട് 

എന്ന പുയാാം.  
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(ii) ലമത യങ്ങള് :- വികസനകാഴ്ചപ്പാടിടന അഥവാ വികസനപരിരപ്രമത യടത്ത 

യാഥാര്ത്ഥയമാ്കുനഘട്തിന് അതിടന ഹ്രസുംകാല, േീര്തകാല ലമത യങ്ങളാക്കി മാറ്റി ൃതതയതരയാടട 

നിര്വചിരക്കണ്ടതുണ്ട്. ഉോ:- മാലിനയ പരിപാലന രാംഗത്ത് ഖരമാലിനയ പരിപാലനാം, ദ്രവമാലിനയ 

പരിപാലനാം, അ്ങളരീമത  മലിനീകരണത്തിടെ രതാത് ന ുയ്ക്കല് തുടങ്ങിയ ലമത യങ്ങളില് 

ഏടതാടക്ക പതിനാലാാം പ്ധതതിക്കാലയളില് ഏടറ്റടുത്ത് ര്ര്ത്തിയാ്കുനടമന്നാം അതില് തടഘട് 

ഓരരാ വര്കവാം ഏടതാടക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടു്കുനടമന്നാം വയക്തമാക്കണാം.  

(iii) വികസനതന്ത്രാം : - വികസന കാഴ്ചപ്പാടിരനാട് നീതി പുലര്ത്തിടക്കാണ്ട് വികസന ലമത യങ്ങള്  

രനടിടയടുക്കാ് പ്രരേേത്തിടെ സാധയതകള്്കുനാം പരിമിതികള്്കുനാം അളുസൃതമായി 

സുംീകരി്കുനഘട് മു്ഗണനകള്, മാര്ഗങ്ങള് എഘട്ിവടയയാണ് വികസനതന്ത്രാം എഘട്തുടകാണ്ട് 

ഉരേേി്കുനഘട്ത് . 

ഉോ: ഹരിതകര്ിരസന വഴിയള്ള അവജവ മാലിനയരേഖരണവാം വകടയ്യാഴിയള്ാം, 

വജവമാലിനയങ്ങളുടട ഉുവിടസാംസ്ക്കരണാം, മാലിനയസാംസ്ക്കരണ രമഖലയിടല സ്റ്റാര്്തി് അപ്പ്  

സാംരാംഭങ്ങളുടട രപ്രാത്സാഹനാം എഘട്ിവ വികസന തന്ത്രത്തില് സുംീകരിക്കാവഘട്താണ്.  

 5) വിഭവരരാതസ്സുകളുാം വകയിരുത്തള്കളുാം  

 വിവിധ രരാതസ്സുകളില് നിന്നാം ലഭയമാകാവഘട് ധനവിഭവങ്ങള് രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്  

വകയിരുുഘട്ത് കൂടാടത പ്രരേേത്ത് ലഭയമാക്കാ് കഴിയഘട് മളുകയ-പ്രൃതതി വിഭവങ്ങടള 

എങ്ങടന പ്രരയാജനടപ്പടുത്താടമഘട്ത് സാംബ്ധപിച്ച വിേകലനവാം നടരത്തണ്ടതാണ്. ഇതിനായി 

ഈ മാര്ഗരരഖയ്ക്ക് അളുബ്ധപമായി ടകാടുത്തിട്ടുള്ള രഫാുാം 7 ഉപരയാഗിരക്കണ്ടതാണ്.   

 6) രപ്രാജക്ടുകളുാം അവയടട  വിേോാംേങ്ങളുാം  

 വാര്കിക പ്ധതതിയില് ഉള്ടപ്പടുുഘട് രപ്രാജക്ടുകളുടട വിവരങ്ങള് പ്ധതതി രരഖയില് 

ഉണ്ടായിരിക്കണാം.  ഓരരാ രപ്രാജക്ടിരനയാം സാംബ്ധപിച്ച മവപ്രധാന വിവരങ്ങള് പ്രതിപാേി്കുനഘട് 

രപ്രാജക്ട് സാംഗ്രഹാം  അനിവാരയമാണ്.  രപ്രാജക്ട് നമ്പര്,  രപര്, വിഭാഗാം, വികസന രമഖല, വിഭവ 

രരാത്സപ്, ഭൗതിക ലമത യങ്ങള്, രപ്രാജക്ടിടെ  പ്രരതയക സവിരേകതകള് എഘട്ിവ സാംഗ്രഹ 

ന ുിപ്പില് വയക്തമായി രരഖടപ്പടുത്തണാം. 

 7) പ്രരതയക പ്ധതതികള്/പരിപാടികള് 

 പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി, പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി, വനിതാ തടകപ്ധതതി, സാമൂഹയ മവരമത ാ പ്ധതതി 

 ന ്തിികള്, ഭിഘട്രേകിയള്ളവര്, ട്രാ്ടജജരെസ് എഘട്ിവരുടട പ്ധതതിയാം, വരയാജനങ്ങളുടട 

രമത മവാം പാലിരയറ്റീവ് ടകയര് സാംവിധാനവാം), അതിോരിദ്രയ ലൂകകരണ പ്ധതതി, പതിനഞ്ചാാം 

ധനകാരയ കിീക് ഗ്രാെ് വിനിരയാഗി്കുനഘട്തിളുള്ള ഉപപ്ധതതി, ആസ്തിസാംരമത ണ പ്ധതതി, 

സദ്ഭരണ പ്ധതതി, പ്രാരേേിക സാമ്പത്തിക വികസന പ്ധതതി  LED Plan), ്തര്ങള മാരനജ്ടമെ് 

പ്ധതതി, കാലാവസ്ഥാവയതിയാന അതിജീവന  പ്ധതതി (LAPCC) എഘട്ിവയ്ക്കായി  പ്രരതയക 

ഭാഗങ്ങള്  പ്ധതതിരരഖയില് ഉണ്ടായിരിക്കണാം. 
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  8)  വായ്പാ ബ്ധപങ്ങള് 

 പ്ധതതിയിടല വായ്പാ സാ്ധതയതകടള സാംബ്ധപിച്ച ഒരു ലഘു വിവരണാം തയ്യാുാക്കണാം. 

അരതാടടാപ്പാം രകരള ബാങ്ക് ഉള്പ്പടടയള്ള ബാങ്കുകളുാം ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായള്ള  

ചര്ച്ചയടട അടിസ്ഥാനത്തില് വായ്പാബ്ധപിതമായി നടപ്പിലാക്കാ് ഉരേേി്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകളുടട 

പ്തിികയാം വിേോാംേങ്ങളുാം  ഉള്ടപ്പടുത്തണാം.  ഖണ്ഡിക 3.4.1 7),  8) കാണുക) 

 9) സമഗ്ര പരിപാടികളുാം സാംരയാജന സാ്ധതയതകളുാം  

 അവസ്ഥാരരഖയില്  Status Report) പ്രതിപാേിച്ചിട്ടുള്ള നിര്രേേങ്ങള് പരിഗണിച്ചാണ് സമഗ്ര 

പരിപാടികള്ക്ക് രൂപാം നല്രകണ്ടത്  ഖണ്ഡിക 3.5.6 കാണുക). നിര്രേേി്കുനഘട് 

സമഗ്രപരിപാടികള് ഏടതല്ലാാം, ഓരരാ സമഗ്ര പരിപാടിയടടയാം ലമത യങ്ങള് എട്ങളാടക്ക, 

ഉള്ടപ്പടുഘട് രപ്രാജക്ടുകള് ഏടതല്ലാാം, പങ്കാളികളാന ഘട് തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുാം വന പ്പുകളുാം 

ഏജ്സികളുാം ഏടതാടക്കയാണ്, പ്രധാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, അവയടട മു്-പി് ബ്ധപങ്ങള്, 

ഏരകാപനാം  എഘട്ിവ വിേേമായി നല്കണാം. രകന്ദ്ര-സാംസ്ഥാനാവിക് ൃതത പരിപാടികള്, 

സാംസ്ഥാന പരിപാടികള്, നവരകരളാം കര്ി പ്ധതതി - 2, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഏജ്സികള്, 

സാംതടനകള് എഘട്ിവ തരേേഭരണസ്ഥാപന പ്രരേേത്ത് നടുഘട് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, എഘട്ിവ 

കൂടി പരമാവധി ഉള്ടപ്പടുത്തണാം  ഖണ്ഡിക 3.5.4 കാണുക). ഖണ്ഡിക 3.5.5 പ്രകാരമുള്ള 

സാംയക്തരപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടു്കുനന്നടണ്ടങ്കില് അതിടെ വിേോാംേങ്ങളുാം നല്കണാം..   

 10) രമാണി്തിുിാംഗ് 

 രമാണി്തിുിാംഗ് കിിറ്റികളായി രൂപാ്ങളരടപ്പടുഘട് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടട ചുമതലകളുാം 

ഉത്തരവാേിതുംങ്ങളുാം പ്രവര്ത്തനരീതിയാം  ഈ അ്ധതയായത്തില് വയക്തമാക്കണാം. അരതാടടാപ്പാം 

നഗരസഭാതലത്തില് പ്ധതതി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് രമാണി്തിര് ടചയ്യുഘട്തിളുള്ള സാംവിധാനാം 

 നഗരസഭാതല രമാണി്തിുിാംഗ് സമിതിയടട തടന, ചുമതലകള്) കൂടി ഉള്ടപ്പടുത്തണാം. 

3.3.5 പ്ധതതിരരഖയാം വികസനരരഖയാം  തയ്യാുാ്കുനഘട്തിളുള്ള  ര്ര്ണ  ചുമതല ഭരണസമിതിക്കാണ്. 

തരേേഭരണ  സ്ഥാപനതല ആസൂത്രണസമിതി ഇക്കാരയത്തില് ഭരണസമിതിടയ സഹായിക്കണാം. 

3.3.6 വികസന ടസമിനാുില് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രൂപ്പ് ചര്ച്ചകള് സാംതടിപ്പി്കുനകയാം ചുവടട 

വിവരി്കുനഘട് കാരയങ്ങള് ഉുപ്പുവരുുകയാം രവണാം. 

 1) വാര്ഹ് അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാടത തരേേഭരണസ്ഥാപനടത്ത ഒരു യൂണിറ്റായി വിഭാവനാം 

ടചയ്തുടകാണ്ടുള്ള വികസനതന്ത്രവാം സമീപനവമാണ് സുംീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

 2) പ്ധതതിയടട ടപാതുവികസന കാഴ്ചപ്പാട് േീര്തവീകണരത്താടടയള്ളതുാം മു്ഗണനകള് 

യക്തിസഹവാം വികസന രമഖലകള്ക്ക് നിര്രേേിച്ചിട്ടുള്ള സമീപനാം അളുരയാജയവമാണ്. 

 3) വികസന കാഴ്ചപ്പാട്, ലമത യങ്ങള്, വികസനതന്ത്രാം എഘട്ിവയ്ക്ക് അളുരയാജയമായ രപ്രാജക്ട് 

ആേയങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
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 4) വാര്ഡ്സഭകള് നിര്രേേിച്ചിട്ടുള്ള ശുപാര്േകള് പരിഗണിച്ചാണ് രപ്രാജക്ട് നിര്രേേങ്ങള് 

അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

 5) ജില്ലാപ്ധതതി നിര്രേേങ്ങള് കണക്കിടലടുുാം സാംരയാജനസാധയതകള് പരിഗണിച്ചുമാണ് പ്ധതതി 

തയ്യാുാക്കിയിട്ടുള്ളത്.  

3.3.7 വാര്ഡ്സഭാ രയാഗാം രചരുഘട്തിന് നിര്രേേിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളില് അളുരയാജയമായ മാറ്റങ്ങള് 

വരുത്തി വികസന ടസമിനാര് രയാഗാം രചരുഘട്തിന് അളുവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്. 

3.4 വാര്കിക പ്ധതതിക്ക് അ്ങളിമരൂപാം നല്കല് 

3.4.1 വാര്കിക പ്ധതതി അടങ്കല് നിായിക്കല് 

(1)  വാര്ഡ്സഭാ/ഊരുകൂ്തി രയാഗങ്ങളിടലയാം വികസന ടസമിനാുിടലയാം ചര്ച്ചകളുടട 

അടിസ്ഥാനത്തില് ആവിക് ക്കരി്കുനഘട് നിര്രേേങ്ങള് രണ്ടായി തരാംതിരിക്കണാം - നഗരസഭയടട 

വാര്കിക പ്ധതതിയടട ഭാഗമായി പരിഹാരാം കാരണണ്ടവടയന്നാം അല്ലാത്തവടയന്നാം. 

ആേയവിഭാഗത്തില്ടപ്പടുഘട് നിര്രേേങ്ങള് രപ്രാജക്ട് ുിരപ്പാര്ട്ടുകളായി തയ്യാുാ്കുനഘട്തിന് 

ബ്ധപടപ്പ്തി വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് നല്ന കയാം അ്ങളിമ പ്ധതതിരരഖയടട ഭാഗമാ്കുനകയാം രവണാം.  

രകന്ദ്ര - സാംസ്ഥാന തലങ്ങളില് നടപടി ആവേയമുള്ളവ അതത് തലത്തിരലയ്ക്ക്  

വകമാരുണ്ടതാണ്. 

(2) വാര്കിക പ്ധതതിയില് ഉള്ടപ്പടുത്താവഘട് രപ്രാജക്ടുകള് തിരടഞ്ഞടു്കുനഘട്തിളു മുമ്പ് വിഭവലഭയത 

സാംബ്ധപിച്ച് ൃതതയമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കണാം. കരട് പ്ധതതിയിടല രപ്രാജക്ട് നിര്രേേങ്ങടള 

സാംബ്ധപിച്ച് വികസനടസമിനാുില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശുപാര്േകളുാം തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ 

മു്ഗണനകളുാം കണക്കിടലടുുടകാണ്ട് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളില് ഓരരാ വികയ രമഖലയ്ക്കുാം 

ഉപരമഖലയ്ക്കുാം വകയിരുത്താവഘട് അടങ്കല്തുക എത്രടയഘട്് വിവിധ വിഭവസമാഹരണ 

സാ്ധതയതകള് പരിഗണിച്ച് ഭരണസമിതി തീരുമാനിരക്കണ്ടതാണ്. വിഭവപരിധികള്ക്ക് ഉള്ളില് 

നിന്നടകാണ്ട് മു്ഗണനാടിസ്ഥാനത്തില് രപ്രാജക്ടുകള് തിരടഞ്ഞടുത്ത് രവണാം വാര്കിക 

പ്ധതതിക്ക് അ്ങളിമരൂപാം നല്രകണ്ടത്.  

 3)  വാര്കികപ്ധതതി വിഭവവകയിരുത്തല് വിവരങ്ങള് രഫാുാം7-ല് തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്.  

 4) വികസനഫണ്ട്, ടമയിെന്സ് ഫണ്ട് എഘട്ിവയടട  അടങ്കല്തുകയടട കാരയത്തില് സാംസ്ഥാന 

ബജറ്റിടെ അളുബ്ധപാം IV പ്രകാരാം ലഭി്കുനഘട് തുകരയാടടാപ്പാം സ.ഉ വക)നാം. 79/2021/ധന 

തീയതി 15.07.2021 പ്രകാരാം ലഭയമാകാവഘട് കാരിഓവര് തുക കൂടി ഉള്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്. ഈ 

ഉത്തരവ് പ്രകാരാം ഒരു സാമ്പത്തിക വർകാം അളുവേിച്ച തുകയിവ നിന്നാം ആ വർകാം 

ടചലവഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഫണ്ട് ചില നിബ്ധപനകൾക്ക് വിരധയമായി ടതാ്തിടുത്ത വർകാം 

കാരിഓവർ ടചയ്യുഘട്തിന് അളുമതി നവകിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പാം, പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി 

വിഹിതത്തിടലയാം പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതത്തിടലയാം ഒരു വർകടത്ത വിനിരയാഗത്തിടല  

ന ുവ് ടതാ്തിടുത്ത വർകാം പരിഹരിക്കണടമന്നാം വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിേോാംേങ്ങൾ ചുവടട 

രചർ്കുനന്ന. 
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(i) വികസന ഫണ്ടിടല ടപാതുവിഭാഗാം സാധാരണ വിഹിതാം, പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം, 

പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം എഘട്ിവയില് ഓരരാഘട്ിള്ാം ഒരു സാമ്പത്തിക വര്കാം അളുവേിച്ച 

തുകയിവ നിന്നാം ആ വർകാം ടചലവഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഫണ്ട് (അളുവേിച്ച ഫണ്ടിടെ പരമാവധി 

20 േതമാനാം വടര) കയാരിഓവര് വിഹിതമായി ടതാ്തിടുത്ത വർകാം അളുവേി്കുനഘട്താണ്.  

(ii) പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി വിഹിതത്തിടലയാം പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതത്തിടലയാം വിനിരയാഗ 

േതമാനാം 80-വ ന ുവാടണങ്കിവ, രമല്പുഞ്ഞ പ്രകാരാം കയാരിഓവർ ആയി സർക്കാർ 

അളുവേി്കുനഘട്ത് കഴിച്ചുള്ള സാംഖയ ത്വര്കടത്ത ടപാതു വിഭാഗാം സാധാരണ വിഹിതത്തില് 

നിന്നാം പരിഹാര വകയിരുത്തല് നടത്തണാം. ഉോഹരണത്തിന് ഒരു തരേേ ഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിന് പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി വിഹിതത്തിവ ഒരു വർകാം അളുവേിച്ച തുകയടട 65 

േതമാനാം തുകരയ ആ വർകാം ടചലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു എഘട്ിരിക്കട്തി. ടചലവഴിക്കാൻ 

ബാക്കിയള്ളത് 35 േതമാനമാണ്. അങ്ങടനടയങ്കിവ ആ തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിന് 20 

േതമാനാം തുക കയാരിഓവര് ആയി സര്ക്കാര് അളുവേി്കുനാം. ബാക്കി 15 േതമാനാം തുക 

എത്രയാരണാ ആ തുക ത്വര്കടത്ത ടപാതുവിഭാഗാം സാധാരണ വിഹിതത്തില് നിന്നാം 

പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതിയിരലയ്ക്ക് പരിഹാര വകയിരുത്തല് നടത്തണാം.  

(ii) പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയകിീക് ഗ്രാെില് ടചലവഴിക്കാത്ത ഫണ്ട് ര്ര്ണ്ണമായാം കയാരിഓവര് 

ടചയ്യാവഘട്താണ്.  

(iii) ടമയിെന്സ് ഫണ്ടിടല രുാഹിതര വിഹിതാം, രുാഹ് വിഹിതാം എഘട്ിവയില് ഓരരാഘട്ിള്ാം ഒരു 

സാമ്പത്തിക വര്കാം അളുവേിച്ച തുകയിവ നിന്നാം ആ വർകാം ടചലവഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഫണ്ട് 

(അളുവേിച്ച ഫണ്ടിടെ പരമാവധി 20 േതമാനാം വടര) കയാരിഓവര് വിഹിതമായി ടതാ്തിടുത്ത 

വർകാം അളുവേി്കുനഘട്താണ്. 

  5) മുകളില് പ്രതിപാേിച്ച മാര്ഗനിര്രേേങ്ങള് കൂടി കണക്കിടലടുുടകാണ്ട് രവണാം ഓരരാ വിഭാഗാം 

പ്ധതതിയിടലയാം  ടപാതു വിഭാഗാം, പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി, പ്തിികവര്ഗ  ഉപപ്ധതതി) അടങ്കല് തുക 

നിായിരക്കണ്ടത്. കയാരിഓവർ ആയി ലഭയമാന ഘട്തിവ  കൂടുതവ ര്ിവഓവർ ബാധയത 

ഉടണ്ടങ്കിവ അത് തൻ വർകടത്ത വിഹിതത്തിവ നിന്നാം രമഖലാ നിബ്ധപനകൾക്ക് വിരധയമായി 

കടണ്ടരത്തണ്ടതാണ്. 

 6) ഭരണസമിതിയടട പ്രരമയത്തിടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഓരരാ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റിയാം അതിടെ 

നിയന്ത്രണത്തില് പ്രവര്ത്തി്കുനഘട് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് രപ്രാജക്ടുകള് നിാിത മാതൃകയില് 

തയ്യാുാ്കുനഘട്തിളുള്ള  നിര്രേോം നല്രകണ്ടതാണ്.  

(7) വായ്പാബ്ധപിത രപ്രാജക്ടുകളുടട വായ്പാ സാ്ധതയതകടള്കുനുിച്ച് ചര്ച്ച ടചയ്യുവാ് തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനതല ആസൂത്രണ സമിതിയരടയാം വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുരടയാം രനതൃതുംത്തില് ലീഹ് ബാങ്ക് 

 Lead Bank) പ്രതിനിധികളുമായാം അതാത് തലത്തിടല ബാരങ്കഴ് സ് കിിറ്റികളുമായാം ചര്ച്ച 

നടരത്തണ്ടതാണ്. അതുരപാടല തരേേഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയില് പ്രവര്ത്തി്കുനഘട് സഹകരണ 

സാംതാം പ്രതിനിധികളുമായി സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തില് രയാജിച്ച് നടപ്പിലാക്കാവഘട് 

രപ്രാജക്ടുകടള്കുനുിച്ച് കൂടിയാരലാചനകളുാം നടരത്തണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരാം നടുഘട് ചര്ച്ചകളുടട 
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അടിസ്ഥാനത്തിവ ആയിരിക്കണാം വായ്പാബ്ധപിത രപ്രാജക്ടുകള്  തയ്യാുാരക്കണ്ടത്. വാര്കിക 

പ്ധതതി അ്ങളിമാ്കുനഘട്തിന് മു്മ്പ് ഇത്തരാം ചര്ച്ചകള് ര്ര്ത്തിയാരക്കണ്ടതാണ്.  

 8) പ്രാരേേിക സാമ്പത്തിക വികസന പ്രവര്ത്തങ്ങള്ക്ക് വായ്പാസാധയതകള് ഉുപ്പാ്കുനഘട്തിടെ 

ഭാഗമായി രണ്ട് കാരയങ്ങള് മു്കൂുായി ടചയ്യാവഘട്താണ്.  

(എ) ആസൂത്രണ സമിതിയടടയാം വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുരടയാം സാംയക്ത രയാഗത്തില് തരേേഭരണ 

സ്ഥാപന പ്രരേേത്ത് Area Operation ഉള്ള ബാങ്ക് പ്രതിനിധികളുമായി രപ്രാജക്ടുകള് 

പ്രകാരമുള്ള വായ്പാ ആവേയങ്ങള് ചര്ച്ച ടചയ്ത് നിലവിള്ള്ള സാ്ധതയതകള് സാംബ്ധപിച്ച് 

വയക്തത വരുുക.  

 ബി തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ വായ്പ ആവേയങ്ങള് MLBC/CLBC  രയാഗത്തില് വച്ച് ചര്ച്ച 

ടചയ്യുകയാം വരുാം വര്കടത്ത ടക്രഹിറ്റ് പ്ലാനില്  അത് ഉള്ടപ്പടുത്താ് നടപടി 

സുംീകരി്കുനകയാം രവണാം. ഇങ്ങടന ഉള്ടപ്പടുത്താ് കഴിയാംവിധാം മു്കൂ്തിി ഈ പ്രവര്ത്തനാം 

നടത്താ് കഴിഞ്ഞാല് മാത്രരമ വായ്പാ ആവേയങ്ങള് ക്രഹിറ്റ് പ്ലാനില് ഉള്ടപ്പടുകയൂ. 

3.4.2 വാര്കികപ്ധതതിക്ക് അ്ങളിമരൂപാം നല്ന ഘട്തില്  സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റികളുടട പങ്ക്  

 1)  പ്ധതതിക്ക് അ്ങളിമരൂപാം നല്ന ഘട്തിടെ മുരഘട്ാടിയായി, രമഖലാവിഭജന നിബ്ധപനകളുടട 

അടിസ്ഥാനത്തില് ഓരരാ രമഖലയിള്ാം വകയിരുരത്തണ്ട തുക, അനിവാരയമായ ഇനങ്ങള്്കുനാം 

വിഭാഗങ്ങള്്കുനാം വകയിരുരത്തണ്ട തുക, ഏടറ്റടുരക്കണ്ട രപ്രാജക്ടുകള് എഘട്ിവ സാംബ്ധപിച്ച  

ശുപാര്േ   ഓരരാ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റിയാം നല്രകണ്ടതുാം അവ പരിരോധിച്ച് രമഖലാ, ഉപരമഖലാ 

വിഹിതങ്ങള് സാംബ്ധപിച്ച് അ്ങളിമ തീരുമാനാം ധനകാരയ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി ശുപാര്േയിര്മയല് 

ഭരണസമിതി  വകടക്കാരളളണ്ടതുമാണ്.  

 2)   അപ്രകാരാം ഭരണസമിതി എടുത്ത തീരുമാനത്തിടെ അടിസ്ഥാനത്തില്, ഓരരാ സ്റ്റാെിാംഗ് 

കിിറ്റിയാം വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകടളടകാണ്ട് വിേേമായ രപ്രാജക്ട് ുിരപ്പാര്ട്ടുകള് മവരലഖ രസാഫ്റ്റ് 

ടവയുില് തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്.  

 3)  സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റിയടട രപ്രാജക്ട് അാംഗീകാര തീരുമാന നമ്പര്, തീയതി എഘട്ിവ രപ്രാജക്ട് 

രരഖയില് രരഖടപ്പടുത്തി ഹാറ്റാ എ്ട്രി ടചയ്യണാം. പ്ധതതി ആസൂത്രണത്തില് സ്റ്റാെിാംഗ് 

കിിറ്റികള്്കുനാം സ്റ്റിയുിാംഗ് കിിറ്റികള്്കുനമുള്ള ചുമതലകള് അളുബ്ധപാം 5 - ല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

3.5  രപ്രാജക്ടുകള് തയ്യാുാക്കല് 

3.5.1  രപ്രാജക്ട് ഹാറ്റാ എ്ട്രിയാം നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥരുാം 

 1) വാര്കിക പ്ധതതിയില് ഉള്ടപ്പടുുഘട് രപ്രാജക്ടുകള് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ സഹായരത്താടട 

മവരലഖ രസാഫ്ട് ടവയുില് തയ്യാുാരക്കണ്ടുഘട് ചുമതല അതത് വികയ രമഖലയടട നിര്വഹണ 

ഉരേയാഗസ്ഥര്ക്കാണ്.  ഹാറ്റാഎ്ട്രി നടുരമ്പാള് രപ്രാജക്ട് രഫാുങ്ങളിടല എല്ലാ രകാളങ്ങളുാം 

ര്ര്ണ്ണമായി ര്രിപ്പിച്ചിട്ടുടണ്ടന്നാം അതുപ്രകാരാം ഹാറ്റാഎ്ട്രി നടത്തിയിട്ടുടണ്ടന്നാം നിര്വഹണ 

ഉരേയാഗസ്ഥര് ഉുപ്പു വരുത്തണാം.  ഏടതാരു വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ നിര്രേേമായിരുഘട്ാള്ാം 
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രപ്രാജക്ടിടെ നിര്വഹണ ചുമതല ഏല്പ്പിക്കടപ്പടുഘട് ഉരേയാഗസ്ഥനാണ് പ്രസ്തുത രപ്രാജക്ട് 

തയ്യാുാരക്കണ്ടത്. 

 2) നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥരായി നിരയാഗി്കുനഘട്തിന് തരേേസുംയാംഭരണ വന പ്പ് അളുമതി 

നല്ന കയാം  ധനകാരയ വന പ്പ് ൊയിാംഗ് ആെ് ഹിജരബസിാംഗ് പേവി നല്ന കയാം ടചയ്തിട്ടുള്ള 

ഏടതാരു ഉരേയാഗസ്ഥടനയാം നിര്വഹണ ചുമതല ഏല്പ്പിക്കാവഘട്താണ്. നിര്വഹണ ചുമതല 

ഏല്പ്പി്കുനഘട്ത് സാംബ്ധപിച്ച് ചുവടട പ്രതിപാേി്കുനഘട് വിേേീകരണങ്ങള് നല്ന ന്ന.      

(i)  നിര്ിാണ പ്രവൃത്തികളുടട രപ്രാജക്ട് തയ്യാുാക്കി നിര്വഹണാം നടരത്തണ്ട ചുമതല 

എഞ്ചിനീയുിാംഗ് വിഭാഗത്തിനാണ്.  

(ii) കാര്കിക രമഖലയിടല രപ്രാജക്ടുകള് തയ്യാുാക്കി നിര്വഹണാം നടരത്തണ്ടത് 

കാര്കികരമഖലയിടല ചുമതലടപ്പ്തി ഉരേയാഗസ്ഥരാണ്. 

(iii) വവേുതിരബാര്ഹ്, ജലഅരതാുിറ്റി, ഭൂജല വന പ്പ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങള് മുരഖന 

ഹിരപ്പാസിറ്റ് മാതൃകയില് നടപ്പാ്കുനഘട് പ്രവര്ത്തികള് സമയബ്ധപിതമായി 

ര്ര്ത്തിയാ്കുനഘട്തിളുരവണ്ട തുടര്നടപടികള് തരേേഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില് 

സുംീകരിരക്കണ്ടതുള്ളതുടകാണ്ട് അത്തരാം പ്രവൃത്തികളുടട നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥനായി 

തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ ടസക്ര്തിുിടയ നിായിരക്കണ്ടതാണ്.  അത്തരാം 

ടഹരപ്പാസിറ്റ് വര്്കുനകളുടട നിര്വഹണ പുരരാഗതി തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ  

സാരങ്കതിക വിേഗ്ദ്ധ്  എഞ്ചിനീയര്) തല്സമയാം രമാണി്തിര് ടചരയ്യണ്ടതാണ്.  

(iv) വിേഗ്ദ്ധ പരിരോധന ആവേയമില്ലാടത വിതരണാം ടചയ്യാ് കഴിയഘട് വട്രവസക്കിള്, വീല് 

ടചയര് തുടങ്ങിയ സ്റ്റാരെര്ഹ് ഉപകരണങ്ങള് നല്ന ഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള്, ബഡ്സ് 

സ്കൂള്/ബഡ്സ് ുിഹാബിലിരറ്റക് ടസെര് എഘട്ിവിടങ്ങളിടല നിര്ിാണ പ്രവൃത്തികള് 

ഒഴിടകയള്ള രപ്രാജക്ടുകള് എഘട്ിവയടട നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥനായി സാമൂഹയനീതി/ 

വനിതാ-േിശു വികസന വന പ്പില് നിന്നാം വകമാുിയ ഉരേയാഗസ്ഥടര 

നിരയാഗിരക്കണ്ടതാണ്.  

(v) ചുമതലടപ്പ്തി നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥരുടട അഭാവത്തില് മാത്രാം തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിടെ ടസക്ര്തിുിരക്കാ വവേഗ്ദ്ധയരമഖല കണക്കിടലടുത്ത്  അളുരയാജയരായ മറ്റ് 

ഉരേയാഗസ്ഥര്രക്കാ രപ്രാജക്ടുകളുടട നിര്വഹണ ചുമതല ഭരണസമിതി തീരുമാനപ്രകാരാം 

നല്കാവഘട്താണ്. 

  4) മവരലഖ രസാഫ്ട് ടവയുില് പതിവ രീതിയില് രപ്രാജക്ടിടെ വിവരങ്ങള് നല്ന ഘട്തിരനാടടാപ്പാം 

ലളിതമായ ഭാകയില് ഒരു രപ്രാജക്ട് സാംഗ്രഹാം കൂടി തയ്യാുാക്കി രചര്രക്കണ്ടതാണ്. 

രപ്രാജക്ടിടന്കുനുിച്ച് ഒരു ഏകരേേ ധാരണ ലഭി്കുനഘട്തിളു രവണ്ടിയാണ് സാംഗ്രഹാം 

ഉള്ടപ്പടുത്തണടമഘട്് നിര്രേേി്കുനഘട്ത്. രപ്രാജക്ട് സാംഗ്രഹങ്ങള് രക്രാഹീകരിച്ചാണ് 

പ്ധതതിരരഖയടട ആുാമടത്ത അ്ധതയായാം ര്ര്ത്തിയാരക്കണ്ടത്. 
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 5) ഓരരാ രപ്രാജക്ടുാം ഹാറ്റാഎ്ട്രി ടചയ്യുതിളു മു്പ് ചുവടട വിവരി്കുനഘട് കാരയങ്ങള് ഉുപ്പു 

വരുത്തണാം 

 i)   രപ്രാജക്ട് നിയമാളുസൃതമാണ്.  

 ii)  രപ്രാജക്ടില് പ്രതിപാേി്കുനഘട് വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ബ്ധപടപ്പ്തി തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിടെ  ചുമതലയിള്ാം ഉത്തരവാേിതുംത്തിള്ാം ഉള്ളതാണ്. 

(i) സബ് സിഹി മാനേണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 iv)  എസ്റ്റിരമറ്റുകള്  അാംഗീൃതത നിര്കുന പ്രകാരമാണ്. 

(ii) രപ്രാജക്ട് സാരങ്കതിക മത മത ഉള്ളതുാം പ്രാരയാഗികമായി നടപ്പിലാക്കാവഘട്തുാം  ആണ്. 

(iii) നടപടിക്രമങ്ങള് പാലിച്ചുടകാണ്ടാണ്  രപ്രാജക്ട് തയ്യാുാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

(iv) രപ്രാജക്ട്  നിണരമ്മയ  ഉള്ളതാണ്. 

 viii) രപ്രാജക്ട് സാംഗ്രഹാം എവനതി തയ്യാുാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

 6) രപ്രാജക്ട് രഫാുങ്ങള് സാംബ്ധപിച്ച മാര്ഗരരഖ [സ. ഉ. (എാം.എസ്) 233/2012/ ത.സും.ഭ.വ, തീയതി 

7.09.2012] വയക്തമായി മന്സപിലാക്കി രപ്രാജക്ട് രഫാുാം എവനതി തയ്യാുാക്കിയതിന് രേകാം മാത്രരമ 

ഹാറ്റാഎ്ട്രി നടത്താവൂ. മാര്ഗരരഖ പ്രകാരാം ആവേയമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളുാം രരഖടപ്പടുത്തി 

കമ്പൂ്തിുില് രസവ് ടചയ്തരേകാം രപ്രാജക്ട് ുിരപ്പാര്്തി് പരിരോധിച്ച് ൃതതയത 

ഉുപ്പുവരുരത്തണ്ടതാണ്.  

 7) പുതിയ ടക്തിിടനിര്ിാണാം നിര്രേേി്കുനഘട് അവസരത്തില്, നിര്ജീവ ആസ്തിയരണ്ടാടയന്നാം 

ഉടണ്ടങ്കിവ അവ ഉപരയാഗടപ്പടുത്താൻ കഴിയരമാടയന്നാം പരിരോധിക്കണാം. 

(8) നിര്ിാണ പ്രവൃത്തികളുടട രപ്രാജക്ട് തയ്യാുാ്കുനരമ്പാൾ തടഘട് വിേേമായ എസ്റ്റിരമറ്റ് കൂടി 

തയ്യാുാക്കി അതിന് അളുസൃതമായി രപ്രാജക്ട് ഹാറ്റാ എ്ട്രി വരുരത്തണ്ടതാണ്.  

(9)  ടക്തിിട നിര്ിാണ രപ്രാജക്ടുകളുടട കാരയത്തില് ടക്തിിടത്തിടെ നിര്ിാണാം, അളുബ്ധപ 

സൗകരയങ്ങളായ ഇലക്ട്രിഫിരക്കക്, പ്ലാംബിാംഗ്, രപ്രാജക്ടിടെ ഭാഗമായള്ള യന്ത്രസാമഗ്രികളുടട 

സ്ഥാപനാം എഘട്ീ തടകങ്ങടളല്ലാാം ഉള്ടപ്പടുത്തി ഒറ്റ രപ്രാജക്ട് ആയി രവണാം തയ്യാുാരക്കണ്ടത്. 

 10) സ്ത്രീകള്, ട്രാ്ടജജെര്, വരയാജനങ്ങള്, ഭിഘട്രേകിക്കാര് എഘട്ിവരുടട സവിരേകതകള് 

പരിഗണിച്ച് അവര്ക്ക് സൗഹൃേമായ രീതിയില് രൂപകല്പന ടചയ്തു് രവണാം ടപാതുടക്തിിടങ്ങള് 

നിര്ിിരക്കണ്ടത്. 

 11) പ്രവൃത്തിയടട നടത്തിപ്പ് രീതി  ടടണ്ടര്/നിണരഭാൃ തി സമിതി/രനരി്തി്/ടഹരപ്പാസിറ്റ് അാംഗീൃതത/ 

അക്രഹിറ്റഹ് ഏജ്സി) രപ്രാജക്ടു തയ്യാുാ്കുനരമ്പാള് തടഘട് തീരുമാനിച്ച് രപ്രാജക്ടില് 

രരഖടപ്പടുത്തണാം.  

 12) വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള് ബ്ധപടപ്പ്തി രപ്രാജക്ടുകളുടട അടങ്കല് തുകടയ്കുനുിച്ച് ൃതതയമായ 

വിലയിരുത്തല് നടത്തണാം. രപ്രാജക്ടുകളുടട പരിസ്ഥിതി ആതാത സാ്ധതയതകളുാം  വര്ക്കിാംഗ് 
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ഗ്രൂപ്പുകള് പരിരോധനാ വിരധയമാരക്കണ്ടതാണ്. അതുരപാടല ഓരരാ രപ്രാജക്ടിരെയാം യക്തി, 

മത മത, പ്രാരയാഗികത, നിയമസാധുത, വിജയസാധയത എഘട്ിവയാം വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള് ചര്ച്ച 

ടചയത് ഉുപ്പ് വരുത്തണാം.  

 13) രപ്രാജക്ടുകളുടട നിണരമ്മയ ഉുപ്പുവരുുകടയഘട്ത് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടട  ചുമതലയാണ്. 

 14) ഹാറ്റാഎ്ട്രിക്ക് രേകാം ഭരണസമിതിയടട അാംഗീകാര വിവരങ്ങള് രരഖടപ്പടുുഘട്തിനായി 

രപ്രാജക്ടുകള് തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ ടസക്ര്തിുിക്ക് അയച്ച് ടകാടുക്കണാം. സ്റ്റാെിാംഗ് 

കിിറ്റി തീരുമാനാം, ബ്ധപടപ്പ്തി സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി ടചയര്രപസടെ രപര്, ഭരണസമിതി തീരുമാനാം, 

തരേേഭരണസ്ഥാപന അ്ധതയമത /അ്ധതടെ രപര്, ടസക്ര്തിുിയടട രപര് എഘട്ിവ ടസക്ര്തിുി 

രരഖടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. 

3.5.2ഏകവര്ക രപ്രാജക്ടുകളുാം ബഹുവര്ക രപ്രാജക്ടുകളുാം  

 1) ഭൗതികവാം സാമ്പത്തികവമായ ര്ര്ത്തീകരണാം ഒരു സാമ്പത്തിക വര്കത്തിളുള്ളില് തീര്ക്കാ് 

കഴിയഘട് രപ്രാജക്ടുകടള ഏകവര്ക രപ്രാജക്ടുകടളന്നാം നിര്വഹണത്തിന് ഒരു വര്കത്തിലധികാം 

സമയാം ആവേയമായി വരുഘട്വടയ ബഹുവര്ക രപ്രാജക്ടുകടളന്നാം തരാംതിരിക്കാവഘട്താണ്. 

 2) ബഹുവര്ക രപ്രാജക്ടില് ഓരരാ വര്കവാം ര്ര്ത്തിയാക്കാ് ഉരേേി്കുനഘട്  പ്രവൃത്തികളുാം  അതിളു 

രവണ്ടി വരുഘട്  അടങ്കല് തുകയാം  വയക്തമായി  രരഖടപ്പടുത്തി  രപ്രാജക്ടിടെ ടമാത്താം അടങ്കല് 

തുക കണക്കാക്കണാം. 

 3) ബഹുവര്ക രപ്രാജക്ടുകള് പതിനാലാാം പഞ്ചവല്സര പ്ധതതിയടട കാലാവധി്കുനള്ളില് 

ര്ര്ത്തിയാക്കാ് കഴിയഘട്വയായിരിക്കണാം.   

 4) ബഹുവര്ക രപ്രാജക്ടിടെ എല്ലാ തടകങ്ങളുാം ഒരുമിച്ച് തയ്യാുാക്കി, പരിരോധന നടത്തി 

സാരങ്കതികാളുമതി വാങ്ങുഘട് സമീപനമാണ് സുംീകരിരക്കണ്ടത്. അതായത് ഒരു ബഹുവര്ക 

നിര്ിാണ രപ്രാജക്ടിരനാടടാപ്പാം വിവിധ വര്കങ്ങളിലായി ടചയ്യാളുരേേി്കുനഘട് ടമാത്താം 

പ്രവൃത്തിയടട വിേേമായ എസ്റ്റിരമറ്റ് ഉണ്ടാകണാം. ടമാത്താം പ്രവൃത്തിയടട എസ്റ്റിരമറ്റിളുള്ള 

സാരങ്കതികാളുമതി ആേയ വര്കാം തടഘട് വാരങ്ങണ്ടതാണ്.  

3.5.3 പുതിയ രപ്രാജക്ടുകളുാം ര്ില് ഓവര് രപ്രാജക്ടുകളുാം 

(1)  ഒരു വാര്കിക പ്ധതതിയില് പുതുതായി ഏടറ്റടുത്ത് നിര്വഹണാം ആരാംഭി്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകളാണ് 

പുതിയ രപ്രാജക്ടുകള്. ഇത് ഏകവര്കരമാ ബഹുവര്കരമാ ആകാാം. എഘട്ാല് അാംഗീകാരാം ലഭിച്ച് 

നിര്വഹണ നടപടികള് ആരാംഭിടച്ചങ്കിള്ാം ഏടറ്റടുത്ത വര്കത്തിളുള്ളില് ഭൗതികവാം 

സാമ്പത്തികവാം ആയ ര്ര്ത്തീകരണാം നടത്താ് കഴിയാത്തതിനാല് അവ ര്ര്ത്തീകരി്കുനഘട്തിന് 

അടുത്ത വാര്കിക പ്ധതതിയില് ഉള്ടപ്പടുുഘട് രപ്രാജക്ടുകടള ര്ില് ഓവര് രപ്രാജക്ടുളായി 

പരിഗണിരക്കണ്ടതാണ്.  

 2) ര്ില്ഓവര് രപ്രാജക്ടുകള് വാര്കിക പ്ധതതിയടട ഭാഗമാ്കുനഘട്തിളുള്ള നിര്രേേങ്ങള് ഖണ്ഡിക  

 11 ല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  



 
 

40    SRG     

3.5.4  സാംയക്ത രപ്രാജക്ടുകള്  

 1) ഒഘട്ിലധികാം തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  വിഹിതാം വകയിരുത്തി അതില് ഒരു തരേേ ഭരണ 

സ്ഥാപനടത്ത മുഖയ പങ്കാളിയായി നിായിച്ച് നിര്വഹണാം നടുഘട്താണ് സാംയക്ത രപ്രാജക്ട്. 

ജില്ലയിടല ത്രിതല പഞ്ചായുകളുാം നഗരസഭകളുാം കരട് പ്ധതതി തയ്യാുാ്കുനഘട്തിന് മു്പായി 

 അതായത് വികസന ടസമിനാുിന് മു്പ്), ജില്ലാ പ്ധതതിയടട ഭാഗമായി ഉയര്ന്നവഘട്തുാം 

അല്ലാത്തതുമായ സാംയക്ത രപ്രാജക്ടുകള് സാംബ്ധപിച്ച് തീരുമാനടമടു്കുനഘട്തിനായി ജില്ലയിടല 

ത്രിതല പഞ്ചായുകളുരടയാം നഗരസഭകളുരടയാം അ്ധതയമത ്മാര്, ടസക്ര്തിുിമാര് എഘട്ിവരുടട 

ഒരു സാംയക്തരയാഗാം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി വിളിച്ചുരചര്രക്കണ്ടതാണ്.  

 2) രയാഗത്തിടല ചര്ച്ചയടട അടിസ്ഥാനത്തില് സാംയക്ത രപ്രാജക്ടുകടളയാം പങ്കാളികളായ 

തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വകയിരുരത്തണ്ട വിഹിതടത്തയാം സാംബ്ധപിച്ച് ധാരണയാരകണ്ടതുാം 

വിേോാംേങ്ങള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി തയ്യാുാക്കി തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടള 

അുിയിരക്കണ്ടതുമാണ്. അതില് സാംയക്ത രപ്രാജക്ടുകൾ ഏടതാടക്ക, പങ്കാളികള് 

ആടരാടക്കയാണ്, മുഖയപങ്കാളി ആരാണ്, പങ്കാളികള് വകയിരുരത്തണ്ട വിഹിതാം മുതലായ 

വിവരങ്ങള് ഉണ്ടാകണാം.   

 3) സാംയക്ത രപ്രാജക്ടുകളില് പങ്കാളികളാന ഘട് എല്ലാ തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുാം രയാഗത്തില് 

തീരുമാനിച്ച പ്രകാരാം വിഹിതാം വകയിരുത്തി രപ്രാജക്ട് തയ്യാുാരക്കണ്ടതുാം മവരലഖ രസാഫ്ട് 

ടവയുില് ഹാറ്റാ  എ്ട്രി ടചരയ്യണ്ടതുമാണ്. 

 4) സാംയക്ത രപ്രാജക്ടിടെ മുഖയപങ്കാളിയാന ഘട് തരേേഭരണ സ്ഥാപനമാണ് വിേേമായ രപ്രാജക്ട് 

തയ്യാുാരക്കണ്ടത്. മറ്റ് പങ്കാളികള് അവരുടട വിഭവാം വകമാറുഘട്തിന് സഹായകരമായ  

രപ്രാജക്ടുകള് തയ്യാുാക്കണാം.  

 5) സാംയക്ത രപ്രാജക്ടുകളില് പങ്കാളികളാന ഘട് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് തിില് നിര്വഹണാം 

ആരാംഭി്കുനഘട്തിന് മുമ്പ് ഒരു  കരാര് ഉടമ്പടിയില് ഏര്ടപ്പരടണ്ടതാണ്. 

 6) സാംയക്ത രപ്രാജക്ടിടെ വിഭവ വിനിരയാഗാം ധനകാരയവന പ്പ് അതത് സമയാം പുുടപ്പടുവി്കുനഘട് 

മാര്ഗനിര്രേേങ്ങള്ക്ക് അളുസരിച്ചായിരിക്കണാം.  

3.5.5 സാംരയാജിത പരിപാടികള് 

 1) രകന്ദ്രസാംസ്ഥാന പരിപാടികള്, മികളുകള്, വിവിധത്തി് ഗവണ്ടമന്റുകള്, എജ്സികള്, 

തുടങ്ങിയവയടട സാംരയാജന സാധയതകള് എല്ലാാം പരിഗണിച്ച് വികസന പ്രശ്നടത്ത അതിടെ 

സമഗ്രതയില് പരിഹരി്കുനഘട്തിന് ആവിഷ്കരി്കുനഘട്വയാണ് സാംരയാജിത പരിപാടികള് അഥവാ 

സമഗ്ര പരിപാടികള്. തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഒറ്റകോ രക്കാ കൂ്തിാരയാ മറ്റ് ഏജൻസികളുമായി 

രചർരഘട്ാ സമഗ്രപരിപാടികള് ആവിഷ്കരിക്കാവഘട്താണ്. ജില്ലാ പ്ധതതിയടട പാാത്തലത്തില് 

സമഗ്രപരിപാടികള്ക്ക് പ്രരതയക പ്രാധാനയമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിള്ള്ള സമഗ്ര പരിപാടികളുടട 

വിേോാംേങ്ങളുാം സാംരയാജനസാ്ധതയതകളുമാണ് പ്ധതതി രരഖയടട അ്ധതയായാം 9 ല് 

ഉള്ടപ്പടുരത്തണ്ടത്. 



 
 

41    SRG     

 2) ഒരു സമഗ്രപരിപാടിയില് വിവിധ രമഖലകളിടല രപ്രാജക്ടുകള് ഉണ്ടാകാാം. ഉോ- സമഗ്രരകാളനി 

വികസനാം എഘട് പരിപാടിയില് രുാഹ് വികസനാം, ന ടിടവള്ളാം, വീട് നിര്ിാണാം, മണ്ണ് 

സാംരമത ണാം തുടങ്ങിയ രപ്രാജക്ടുകള് ആകാാം. വയതയസ്ത രമഖലകളിടല രപ്രാജക്ടുകള് ഓരരാന്നാം 

പ്രരതയക രപ്രാജക്ടുകളായി അവ നിര്വഹണാം നടുഘട് സ്ഥാപനങ്ങള് തടഘട് തയ്യാുാക്കണാം. ഒരു 

സമഗ്രപരിപാടിയിടല ഒഘട്ിരലടു രപ്രാജക്ടുകള് ഒരു തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം തടഘട് നിര്വഹണാം 

നടുകയാടണങ്കില്രപാള്ാം അവടയല്ലാാം കൂ്തിിരച്ചര്ത്ത് ഒറ്റ രപ്രാജക്ട് ആയി തയ്യാുാക്കാ് പാടില്ല.   

 3) ഒരു സമഗ്രപരിപാടിയിടല വിവിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏരകാപിപ്പി്കുനഘട്തിന് ഒരു രനാഹല് 

ഓഫീസര് ഉണ്ടാകണാം. രപ്രാജക്ട് പ്രാഥമികമായി ആവിഷ്കരിച്ച തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ 

ടസക്ര്തിുിരയാ ആ തരേേഭരണസ്ഥാപനാം നിര്വഹണാം നടുഘട് രപ്രാജക്ടുകളുടട നിര്വഹണ 

ഉരേയാഗസ്ഥരില് ഒരാടളരയാ രനാഹല് ഓഫീസുായി നിായിരക്കണ്ടതാണ്. അളുരയാജയമായ 

രമാണി്തിുിാംഗ് സാംവിധാനവാം ഏര്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്. 

  4) ഒരു സമഗ്രപരിപാടിയില്, അത് പ്രാഥമികമായി ആവിഷ്കരിച്ച തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ 

വാര്കിക പ്ധതതിയടട ഭാഗമായി നടപ്പാ്കുനഘട്തിന് ഉരേേി്കുനഘട് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം  

പങ്കാളികളാന ഘട് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങരളാ വയക്തികരളാ, സര്ക്കാര് വന പ്പുകരളാ ടചയ്യുഘട് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം ഉണ്ടാകാാം. ഓരരാ പ്രവർത്തനവാം നിര്വഹി്കുനഘട്ത് ആരാടണന്നാം വിഹിതാം 

എത്രയാടണന്നാം ഉള്പ്പടട ഓരരാ സമഗ്ര പരിപാടിയടടയാം വിേോാംേങ്ങള് രഫാുാം8-ല് 

തയ്യാുാക്കണാം. ഒഘട്ിരലടു തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് പങ്കാളികളാന ഘട് സമഗ്ര 

പരിപാടിയാടണങ്കില് അത് പ്രാഥമികമായി ആവിഷ്കരി്കുനഘട് തരേേഭരണ സ്ഥാപനമാണ് 

വിേോാംേങ്ങള് രഫാുാം 8ല് തയ്യാുാരക്കണ്ടത്. പങ്കാളികളാന ഘട് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 

ബ്ധപടപ്പ്തി രപ്രാജക്ടുകള് വാര്കിക പ്ധതതിയടട ഭാഗമാക്കണാം.  

 5) ഒരു സമഗ്രപരിപാടിയടട ഭാഗമായി ഏടറ്റടു്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകള് ഏടതാടക്കടയഘട്് പ്രരതയകാം 

തിരിച്ചുിയഘട്തിളുാം അവയടട സാംഗ്രഹ വിവരങ്ങള് ഒരു ുിരപ്പാര്്തി് രൂപത്തില് തയ്യാുാ്കുനഘട്തിളുാം 

 രഫാുാം 8) സഹായകമാന ഘട് തരത്തില് ബ്ധപടപ്പ്തി രപ്രാജക്ടുകള് പ്രരതയക രകാഹ് ടകാടുത്ത് 

തയ്യാുാ്കുനഘട്തിളുള്ള ക്രമീകരണാം മവരലഖ രസാഫ്റ്റ് ടവയുില് ഉള്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.   

 6) ഒഘട്ിരലടു തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  പങ്കാളികളാന ന്നടണ്ടങ്കില്  ഖണ്ഡിക 3.5.4 1)  പ്രകാരാം 

വിളിച്ചു രചര്്കുനഘട്  രയാഗത്തില് ചര്ച്ചടചയ്ത് ധാരണയാ്കുനകയാം  അതിടെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

തുടര്നടപടി സുംീകരി്കുനകയാം രവണാം. 

3.5.6 സാംരയാജന സാ്ധതയതകള് 

 1) ഒരു പ്രരതയക ലമത യാം രനടുഘട്തിന് രവണ്ടി ലഭയമാക്കാവഘട് എല്ലാ രരാതസ്സുകളില് നിന്നാം പണരമാ, 

രസവനരമാ, സാരങ്കതിക വിേയരയാ, ഭൂമി ഉള്പ്പടടയള്ള മറ്റ് വിഭവങ്ങരളാ ലമത യ 

ര്ര്ത്തീകരണത്തിളു രവണ്ടി ആവേയത്തിനളുസരിച്ച് ഒഘട്ിച്ചു രചര്്കുനഘട് പ്രക്രിയയാണ് 

സാംരയാജനാം. ലഭയമായ വിഭവങ്ങളില് നിന്നാം പരമാവധി പ്രരയാജനാം  ലഭയമാ്കുനഘട്തരത്തില്  

രവണാം വികസനപ്ധതതികള്ക്ക്  രൂപാം നല്രകണ്ടത്. അതിന്  സാംരയാജനത്തിന് ഉതന ഘട് 

പ്ധതതികളുടട മാര്ഗരരഖകള്,  അതിടല സാ്ധതയതകള് എഘട്ിവ പരിരോധിക്കണാം.  
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 2) ആസൂത്രണസമിതി ഓരരാ വാര്കിക പ്ധതതിയിടലയാം സാംരയാജന സാധയതകള് പ്രരതയകാം 

പരിരോധിരക്കണ്ടതാണ്.  പ്ധതതി രൂപവല്ക്കരണത്തിടെ ആേയത്തിത്തില്തടഘട് ഈ 

പരിരോധന നടത്തണാം. വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള് കരട് രപ്രാജക്ട് നിര്രേേങ്ങള് തയ്യാുാ്കുനഘട്തിന് 

മുമ്പ്  വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്വീനര്മാരുടട രയാഗാം ആസൂത്രണസമിതി വിളിച്ചുരചര്രക്കണ്ടതാണ്. ഈ 

രയാഗത്തില്  വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്വീനര്മാര് തങ്ങളുടട വികയ രമഖലകളുമായി ബ്ധപടപ്പ്തി 

സാംരയാജന സാധയതകള് സാംബ്ധപിച്ച വിേേമായ ുിരപ്പാര്്തി് അവതരിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. തുടര്ഘട്്  

ചര്ച്ചകളുടട അടിസ്ഥാനത്തില് തരേേഭരണ സ്ഥാപന പ്ധതതികളുമായി സാംരയാജിപ്പി്കുനഘട്തിളുള്ള 

സാധയതകള് ചര്ച്ച ടചയ്ത് തീരുമാനടമടുക്കണാം. ഈ തീരുമാനങ്ങളുടട അടിസ്ഥാനത്തില് 

സാംരയാജനാം നട്കുനന്നടവഘട്് രപ്രാജക്ട് രൂപവല്ക്കരണ ത്തിത്തിള്ാം നിര്വഹണ ത്തിത്തിള്ാം 

ആസൂത്രണസമിതി  ഉുപ്പുവരുരത്തണ്ടതാണ്. ഈ അജണ്ട ചര്ച്ച ടചയ്യുഘട്തിന് മാത്രമായി 

ആസൂത്രണസമിതി, ആസൂത്രണസമിതിയടടയാം വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്വീനര്മാരുടടയാം  പ്രരതയക 

രയാഗാം   വിളിച്ചു രചര്രക്കണ്ടതാടണഘട്ത് നിര്ബ്ധപിത വയവസ്ഥയാണ്.  

(3) അയ്യങ്കാളി നഗര ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതി, ന ടുാംബ്രമീ, വികസന മികളുകള്, മറ്റ് രകന്ദ്ര – സാംസ്ഥാന 

പ്ധതതികള് എഘട്ിവയമായള്ള സാംരയാജന സാ്ധതയതകള്്കുനള്ള ചില ഉോഹരണങ്ങള് ചുവടട 

പ്രതിപാേി്കുനന്ന. അത്തരത്തിള്ള്ള സാംരയാജന സാ്ധതയതകള് ആസൂത്രണ സമിതിയടട 

രനതൃതുംത്തില് ചര്ച്ച ടചയ്ത് രൂപടപ്പടുത്തി ഭരണ സമിതി്കുനാം വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്്കുനാം 

വകമാരുണ്ടതാണ്.  

അയ്യങ്കാളി നഗര ടതാഴിള്ുപ്പ്പ്ധതതി യമായള്ള സാംരയാജനാം 

 1) നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് പ്ധതതി ആസൂത്രണാം ടചയ്യുരമ്പാള് അയ്യങ്കാളി നഗര ടതാഴിള്ുപ്പ് 

പ്ധതതിയമായള്ള സാംരയാജന സാ്ധതയതകള് പരമാവധി പ്രരയാജനടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. 

പ്രൃതതിവിഭവ പരിപാലനാം, ൃതകി, മൃഗസാംരമത ണാം, മത്സയ വികസനാം, ഭവന നിര്ിാണാം, ശുചിതും 

പരിപാലനാം, മാലിനയ സാംസ്കരണാം, സൂക്ഷ്മസാംരാംഭ വികസനാം, വിപണനാം, അടിസ്ഥാന സൗകരയ 

വികസനാം മുതലായ വിവിധ രമഖലകളില് ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതിയടട സാ്ധതയതകള് 

പ്രരയാജനടപ്പടുത്താ് ്രമ്ധതിരക്കണ്ടതാണ്.  

 2) മവഭിമത  രകരളാം പ്ധതതിയടട ഭാഗമായി തരിശുഭൂമി ൃതകിക്ക് ഉപയക്തമാ്കുനഘട്തിളു രവണ്ടി 

ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതിയില് അളുവേനീയമായിട്ടുള്ള ഭൂമി തട്ടുതിരിക്കല്, നിരപ്പാക്കല്, പുതിയ 

ബണ്ടുകളുടട നിര്ിാണാം തുടങ്ങിയ ഭൂവികസന പ്രവൃത്തികള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്തുാം 

ൃതകിയിു്കുനഘട്തിളുരവണ്ടിയള്ള മറ്റ് ആവര്ത്തന ചിലവകള് വികസനഫണ്ട് വിഹിതാം, ൃതകി 

വന പ്പിടെ വിവിധ പ്ധതതികള്, നിണരഭാൃ തി വിഹിതാം എഘട്ിവയടട സാംരയാജനത്തിൂടടട 

കടണ്ടത്താവഘട്തുമാണ്. കാര്കിക വികസനത്തിന് സഹായകരമാന ാംവിധാം ഫാാം 

രപാണ്ടുകളുടടയാം ജലരസചന കിണറുകളുടടയാം നിര്ിാണാം, ടചറുതുാം വള്തുമായ പുതിയ 

ജലരസചന കനാള്കളുടട നിര്ിാണാം, നിലവിള്ള്ള കനാള്കളുടട സമഗ്രമായ പുനരു്ധതാരണ 

പ്രവൃത്തികള്, ടവള്ളടക്കട്ടുള്ള ൃതകി ഭൂമിയില് ജലനിര്ഗമന ചാള്കളുടട നിര്ിാണാം എഘട്ിവയാം 

ടതാഴിള്ുപ്പു പ്ധതതിയില് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. ഇത്തരാം പ്രവൃത്തികള് ടചയ്യുരമ്പാള് അത് മറ്റ് 
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കാര്കിക വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  അളുര്രകമായിരിരക്കണ്ടതുാം വിവിധതരാം ഫണ്ടുകളുടട 

സാംരയാജനാം പരമാവധി ഉുപ്പ് വരുരത്തണ്ടതുമാണ്.  

 3) പാര്േുംവല്ൃതത വിഭാഗങ്ങളുടട ഭൂമിയില് നാളിരകര ൃതകി വികസനത്തിനായി അതുല്പാേന 

രേകിയള്ള ടതങ്ങി് വതകള്, വളാം തുടങ്ങിയവ വികസനഫണ്ട് വിഹിതരമാ മറ്റു കാര്കിക 

പ്ധതതികളില് ഉള്ടപ്പടുത്തിരയാ വാങ്ങുകയാം വതകള് നടുഘട്തുാം രണ്ടു വര്കാം വടരയള്ള 

പരിപാലന പ്രവൃത്തികളുാം ടതാഴിള്ുപ്പു പ്ധതതിയിൂടടട നിര്വഹിക്കാവഘട്താണ്. ടതങ്ങി് 

വതകള് ഉല്പാേിപ്പി്കുനഘട്തിന് നാളിരകര നസുികളുാം ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതിയില് 

സജമാക്കാവഘട്താണ്.  

 4)മൃഗസാംരമത ണ രമഖലയില് ടതാവനത്ത്, അരസാളാടാങ്ക് മുതലായവയടട നിര്ിാണാം, 

തീറ്റപ്പുല്ൃതകി, കരമ്പാസ്റ്റിങ്ങ് സാംവിധാനാം എഘട്ിവ ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതിയില് ടചയ്യാവഘട്താണ്. 

ടമച്ചടപ്പ്തിയിനാം പശു, ആട്, രകാഴി്കുനഞ്ഞ് എഘട്ിവടയ വികസനഫണ്ട് വിഹിതാം, മൃഗസാംരമത ണ 

വന പ്പ്, മത ീരവികസന വന പ്പ്, ബാങ്കുവായ്പ, നിണരഭാൃ തിവിഹിതാം എഘട്ിവയടട 

സാംരയാജനത്തിൂടടട കടണ്ടത്താവഘട്തുമാണ്.  

 5) മത്സയ വികസനത്തിനായി ടപാതുന ളങ്ങളുടട പുനരു്ധതാരണ പ്രവൃത്തികള് ടതാഴിള്ുപ്പ് 

പ്ധതതിയില് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്തുാം മത്സയ്കുനഞ്ഞുങ്ങടള വാങ്ങുഘട്തുാം മറ്റളുബ്ധപ ടചലവകളുാം 

വികസനഫണ്ട് വിഹിതരമാ മത്സയവികസന വന പ്പ് വിഹിതരമാ നിണരഭാൃ തി വിഹിതരമാ 

ഉപരയാഗിച്ച് നിര്വഹിക്കാവഘട്തുമാണ്.  

(6) സൂക്ഷ്മസാംരാംഭ വികസനത്തിനായി ന ടുാംബ്രമീ സാംരാംഭക ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് ആവേയമായ വര്ക്ക് 

ടകഡ്ഡുകള് ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതിയില് നിര്ിിച്ചു നല്കാവഘട്തുാം ആവേയമായ പ്രവര്ത്തന 

മൂലധനാം ുിരവാള്വിാംഗ് ഫണ്ടായി തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിരെരയാ ന ടുാംബ്രമീയടടരയാ 

ഫണ്ടില് നിന്ന ലഭയമാക്കാവഘട്തുമാണ്.  

  7)അങ്കണവാടികളുടട നിര്ിാണത്തിനായി ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതിയില് നിന്നാം 5 ലമത ാം രൂപയാം 

വനിത-േിശുവികസന വന പ്പിടെ വിഹിതമായി 2 ലമത ാം രൂപയാം ലഭയമാണ്. എസ്റ്റിരമറ്റ് പ്രകാരാം 

കൂടുതല് തുക ആവേയമുള്ള പമത ാം വികസനഫണ്ട് വിഹിതാം സാംരയാജിപ്പിച്ച് ടമച്ചടപ്പ്തി 

സൗകരയങ്ങളുള്ള അങ്കണവാടി ടക്തിിടങ്ങള് നിര്ിിക്കാവഘട്താണ്. രപാകകാഹാര്കുനുവ് 

പരിഹരി്കുനഘട്തിന് അങ്കണവാടികള് രകന്ദ്രീകരിച്ച് രപാകകരത്താ്തിങ്ങള്  നൂട്രീ ഗാര്ഹ്) 

സ്ഥാപി്കുനഘട്തിന് ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതിയടട സാ്ധതയതകള് പ്രരയാജനടപ്പടുത്താവഘട്താണ്.  

 8) സര്ക്കാര് സ്കൂളുകള്ക്ക് ചുറ്റുമതില്, പാചകപ്പുര, ഭമത ണഹാള്, ശുചിമുുികള്, കിണര് ുീച്ചാര്ജിാംഗ്, 

കളിസ്ഥലാം, ഫലവൃമത വല്ക്കരണാം എഘട്ീ പ്രവൃത്തികള് ടതാഴിള്ുപ്പു പ്ധതതിയില് ഏടറ്റടു്കുനവാ് 

സാധി്കുനാം. ഇതിരനാടടാപ്പാം വികസനഫണ്ട് വിഹിതാം, വന പ്പുതല പ്ധതതികള് എഘട്ിവ കൂടി 

പ്രരയാജനടപ്പടുത്തിയാല് എല്ലാ സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളിള്ാം ടമച്ചടപ്പ്തി അടിസ്ഥാന സൗകരയ 

വികസനാം ഉുപ്പുവരുത്താ് സാധി്കുനാം.  

 9)  വീടുകളില് കരമ്പാസ്റ്റ് പിറ്റ്, രസാക്സ്റ്പിറ്റ്, വാര്ഡു തലത്തില് മിനി എാം.സി.എഫ് തുടങ്ങിയവ 

ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതിയില് നിര്ിി്കുനഘട്രതാടടാപ്പാം തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിരെയാം 

ശുചിതുംമികടെയാം ഫണ്ടുകളുടട സാംരയാജനാം ഉുപ്പാക്കി ഹരിതകര്ിരസന, ന ടുാംബ്രമീ 
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സതടനാസാംവിധാനാം എഘട്ിവടയ ഏരകാപിപ്പിച്ചാല് ശുചിതുംരമഖലയില് വലിയ മുരഘട്റ്റാം 

സാ്ധതയമാന ാം.  

 10) പ്തിികവര്ഗ രമഖലയില് സാംസ്ഥാന സര്ക്കാര് 200 േിവസടത്ത ടതാഴില് ഉുപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള 

സാഹചരയത്തില് അതുകൂടി പ്രരയാജനടപ്പടുത്തി ോരിദ്രയ ലൂകകരണത്തിളുള്ള ഉപപ്ധതതി 

തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്. പ്തിികവര്ഗ ഭൂമിയില് ഭൂവികസന പ്രവൃത്തികള്ക്ക് പുുടമ 

ഫലവൃമത രത്താ്തിങ്ങള് ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതിയില് നിര്ിിക്കാവഘട്താണ്. കൂടാടത വയക്തിഗത 

ആസ്തികളായ കാലിടത്താവനത്ത് തുടങ്ങിയവയാം നിര്ിിച്ച് നല്കാ് സാധി്കുനാം. ഗതാഗത 

സൗകരയമില്ലാത്ത പ്തിികവര്ഗ സരങ്കതങ്ങളിരലക്ക് രുാഡുകളുാം ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതിയില് 

നിര്ിിക്കാവഘട്താണ്. ഇതിരനാടടാപ്പാം വികസന ഫണ്ട് വിഹിതവാം പ്തിികവര്ഗ വികസന 

വന പ്പിടെ ഫണ്ടുാം സാംരയാജിപ്പിച്ച് പ്തിികവര്ഗ ന ടുാംബങ്ങളുടട സമഗ്ര വികസനത്തിളുതന ഘട് 

പ്ധതതി തയ്യാുാക്കാവഘട്താണ്.  

 11) പ്തിികജാതി രകാളനികളില് ടവള്ളടക്ക്തി് ഒഴിവാ്കുനഘട്തിളുാം ശുചിതും പരിപാലനാം         

ഉുപ്പുവരുുഘട്തിളുാം രസാക്സ്റ്പിറ്റുകള്, ഓവചാള്കള്, തുമ്പൂര്മൂഴി യൂണിറ്റുകള് തുടങ്ങിയവ 

ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതിയില് ഉള്ടക്കാള്ളിച്ച് മറ്റു ഫണ്ടുകളുടട സാംരയാജനാം കൂടി ഉുപ്പാക്കി സമഗ്ര  

ശുചിതും പ്ധതതികള്ക്ക്  രൂപാം നല്കാവഘട്താണ്.  

 12) തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് ഏടറ്റടുു നടുഘട് നിര്ിാണ പ്രവൃത്തികളുടട അവിേഗ്ദ്ധ കായിക 

ടതാഴില് തടകാം ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതിയില് ഉള്ടപ്പടുത്തി ടചയ്യാ് സാധി്കുനരമാടയഘട്് 

പരിരോധിരക്കണ്ടതാണ്. കൂടാടത ടതാഴിള്ുപ്പു് ടതാഴിലാളികള്ക്ക് ആവേയമായ പരിേീലനാം 

നല്കി അവടര അര്്ധത വിേഗ്ദ്ധ/ വിേഗ്ദ്ധ ടതാഴിലാളികളാക്കി മാറ്റുഘട് പ്രവര്ത്തനവാം 

ഏടറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്.  

 13) രമല്പ്പുഞ്ഞ പ്രകാരാം സാംരയാജന സാധയതകള് പ്രരയാജനടപ്പടുുഘട്തിന് പ്ധതതി രൂപീകരണ 

രവളയില്ത്തടഘട് ഒരു സമഗ്ര വികസന പ്ധതതി രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരാം രൂപടപ്പടുഘട് 

സമഗ്ര വികസന പ്ധതതിയടട ഒരു അനിവാരയ തടകമായി രവണാം ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതിയടട 

വാര്കിക കര്ിപ്ധതതി രൂപടപ്പടുരത്തണ്ടത്.  

 ന ടുാംബ്രമീ 

  1) ന ടുാംബ്രമീ സാംതൃതകി ഗ്രൂപ്പുകളുടട രസവനാം മവഭിമത  രകരളാം പ്ധതതിയില് പ്രരയാജന 

ടപ്പടുത്തല്  

 2) ന ടുാംബ്രമീ മാസ്റ്റര് കര്കകടര ഉപരയാഗിച്ചുടകാണ്ട് കാര്കിക രമഖലയില് രസവനങ്ങള് 

നവകവ  

 3)   മൂലയവര്്ധതിത ഉല്പഘട്ങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാ് ന ടുാംബ്രമീയടട സാംതങ്ങടള പ്രരയാജനടപ്പടുത്തല്  

 4) ന ടുാംബ്രമീ വമരക്രാ സാംരാംഭങ്ങള്ക്കാവേയമായ രസവനങ്ങളുാം അടിസ്ഥാന സൗകരയ 

വികസനവാം ഒരുക്കിടക്കാടുക്കല്,  

 5) നിലാവ് രപാള്ള്ള രപ്രാജക്ടുകളിടല അറ്റന റ്റപ്പണികള്  ഉോ:സ്ട്രീറ്റ് വലറ്റ് ടമയിെന്സ്) 

ന ടുാംബ്രമീടയ ഏല്പ്പിക്കല്  
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 6)  ന ടുാംബ്രമീ നിര്ിാണ ഗ്രൂപ്പുകടള വീടുകളുടട നിര്ിാണ ചുമതല ഏല്പ്പിക്കല്  

 7)  ജലജീവ് മികടെ ഐ.ഇ.സി കയാടമ്പയിളുാം മറ്റ് രസവനങ്ങള്്കുനാം രവണ്ടി ന ടുാംബ്രമീ 

യൂണിറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കല്  

 8) മൃഗസാംരമത ണ രമഖലയില് ഉപജീവന പ്ധതതികള് ന ടുാംബ്രമീയിൂടടട യാഥാര്ത്ഥയ മാക്കല്  

 9) ന ടുാംബ്രമീ നിര്ിാണ ഗ്രൂപ്പുകളില് പരിേീലനാം ലഭിച്ച ആളുകടള ന ടുാംബ്രമീ, ടതാഴിള്ുപ്പ് 

പ്ധതതികളിടല സ്കില്ഹ് രലബര് രജാലികള്ക്ക് ഉപരയാഗിക്കല്  

 10) രടക്ക് എ രേക്ക് രസവന രകന്ദ്രങ്ങളുടട അറ്റന റ്റപ്പണികളുാം നടത്തിപ്പുാം  

 11) ജനകീയ രഹാ്തിലിന് രവണ്ട സൗകരയങ്ങള് ഒരുക്കല്    

3.5.7 സാംരയാജിത പരിപാടികള്്കുനാം സാംയക്ത രപ്രാജക്ടുകള്്കുനാം രപ്രാത്സാഹന ധനസഹായാം 

സാംരയാജിത പരിപാടികടളയാം സാംയക്ത രപ്രാജക്ടുകടളയാം രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനക എഘട് 

സമീപനമാണ്  സാംസ്ഥാന സര്ക്കാര് സുംീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ഒഘട്ിരലടു തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 

രചര്ഘട്്  ഏടറ്റടു്കുനഘട് സാംരയാജിത പരിപാടികള്്കുനാം സാംയക്ത രപ്രാജക്ടുകള്്കുനാം  രപ്രാത്സാഹന 

ധനസഹായാം നല്ന ഘട്തിന് സാംസ്ഥാന വാര്കിക പ്ധതതിയില്  പ്രരതയകാം തുക  വര്കാംരതാറുാം 

മാറ്റി വയ്ക്കുന്നണ്ട്. ഇതു സാംബ്ധപിച്ച വിേേമായ മാര്ഗരരഖ 06.08.2018-ടല സ.ഉ. എാം.എസ്) 

നമ്പര്16/2018/തസുംഭവ പ്രകാരാം  പുുടപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.  വികസനത്തിടെ ഫലപ്രാപ്തി വര്്ധതിപ്പി്കുനഘട്  

സാംരയാജിത പരിപാടികള് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാ്കുനഘട്തിളുാം  സാംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നള്ള  

സഹായാം  ലഭയമാ്കുനഘട്തിളുമുള്ള  രബാധര്ര്വമായ ഇടടപടല്  തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുാം  

ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയാം  നടരത്തണ്ടതാണ്.  

3.5.8 കണ്സള്്തി്സി രസവനങ്ങള് ഉപരയാഗടപ്പടുത്തല് 

 പ്രരതയക വവേഗ്ദ്ധയാം ആവേയമായതുാം  നവീനവമായ  രപ്രാജക്ട് ആേയങ്ങളുടട  വിേേ രപ്രാജക്ട് 

ുിരപ്പാര്ട്ടുകള്  DPR) തയ്യാുാ്കുനഘട്തിന് കണ്സള്്തി്സി രസവനാം ഉപരയാഗടപ്പടുത്താവഘട് 

താണ്. ഇത്തരത്തില് കണ്സള്്തി്സി രസവനാം  ഉപരയാഗടപ്പടുത്താവഘട് രമഖലകള്,  

ഏജ്സികള്ക്ക് അക്രഹിരറ്റക് നല്കല്,  അക്രഹിരറ്റക് ലഭിച്ച ഏജ്സികളുടട രസവനാം 

ഉപരയാഗടപ്പടുുഘട്തിളുള്ള മാനേണ്ഡങ്ങള് എഘട്ിവ സാംബ്ധപിച്ച മാര്ഗനിര്രേേങ്ങള് പ്രരതയകാം 

പുുടപ്പടുവി്കുനഘട്താണ്. 

3.5.9 സബ്സിഹി മാനേണ്ഡങ്ങള് 

 തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട വാര്കിക പ്ധതതിക്ക് ബാധകമായ സബ്സിഹി മാനേണ്ഡങ്ങള് 

അതു സാംബ്ധപിച്ച് പുുടപ്പടുവി്കുനഘട് മാര്ഗരരഖയ്ക്/ഉത്തരവകള്ക്ക് അളുസൃതമായിരിരക്കണ്ട 

താണ്.   

3.6 വാര്കിക പ്ധതതി്കുനാം രപ്രാജക്ടുകള്്കുനാം ഭരണസമിതി അാംഗീകാരാം  

 1)  സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റികള് അ്ങളിമരൂപാം നല്കിയ പ്ധതതിയാം രപ്രാജക്ടുകളുാം ഭരണസമിതി 

രയാഗത്തില് വികസനകാരയ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി ടചയര്രപഴ് സണ് അവതരിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 
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രയാഗ സമയത്ത് വികസനകാരയ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി ടചയര്രപഴ് സണ് ഹാജരിടല്ലങ്കില് ആ 

സമിതിയിടല ഒരു അാംഗടത്ത അതിനായി അ്ധതയമത /അ്ധതയമത ് നിര്രേേിരക്കണ്ടതാണ്. 

 2)  ഓരരാ രപ്രാജക്ടിരെയാം രപരുാം വകയിരുത്തല് വിേോാംേങ്ങളുാം ഉള്ടപ്പടടയള്ള 

വിവരങ്ങളുമടങ്ങുഘട് കരട് പ്ധതതിരരഖയടട പകര്പ്പ് എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികള്്കുനാം വിതരണാം 

ടചരയ്യണ്ടതാണ്. 

 3)  തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ ഭരണസമിതി രയാഗാം ചര്ച്ചകളുടട അടിസ്ഥാനത്തില് 

രപ്രാജക്ടുകള്്കുനാം വാര്കിക പ്ധതതിയ്ക്കുാം അാംഗീകാരാം/ഭരണാളുമതി നല്കണാം. അതിളുരേകാം 

രപ്രാജക്ട് രരഖകളില് ഖണ്ഡിക 3.5.1 14) ടല വിവരങ്ങള് ടസക്ര്തിുി രരഖടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്.  

 4)  ഭരണസമിതിയടട അ്ങളിമ അാംഗീകാരടത്തുടര്ഘട്് ആേയാം അച്ചടിച്ച കരട് പ്ധതതി രരഖയില് 

ആവേയമായ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തി അ്ങളിമ പ്ധതതിരരഖ അച്ചടിരക്കണ്ടതുാം അതിടെ പകര്പ്പ് ജില്ലാ 

ആസൂത്രണ സമിതി്കുനാം ബ്ധപടപ്പ്തി ഏജ്സികള്്കുനാം നല്രകണ്ടതുമാണ്. 

 5) 2022-23 വാര്കിക പ്ധതതിക്ക് അാംഗീകാരാം നല്ന ഘട്തിടനാപ്പാം വികസനരരഖയ്ക്കുാം അാംഗീകാരാം 

നല്കണാം. 

3.7 വാര്കിക പ്ധതതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി അാംഗീകാരാം  

3.7.1 നഗരസഭ കൗണ്സില് വാര്കിക പ്ധതതിക്ക്  അാംഗീകാരാം നല്കി കഴിഞ്ഞാല് അത് ജില്ലാ 

ആസൂത്രണ സമിതിയടട അാംഗീകാരത്തിനായി സമര്പ്പിരക്കണ്ടതാണ്. എഘട്ാല് ഇത്തരത്തില് 

വാര്കിക പ്ധതതി സമര്പ്പി്കുനഘട്തിന് മുമ്പ് രപ്രാജക്ടുകള് ബ്ധപടപ്പ്തി ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസര്മാര്ക്ക് 

അയച്ച് പ്രാഥമിക പരിരോധന  പ്രീ-ടവറ്റിാംഗ്) നടത്തി അവ അാംഗീകാര രയാഗയമാടണഘട്് 

ഉുപ്പാ്കുനഘട്ത് നഘട്ായിരി്കുനാം. ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസര്ക്ക് ബ്ധപടപ്പ്തി നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥര്, 

വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വവസ് ടചയര്മാ്, കണ്വീനര് തടെ ഓഫീസില് വിളിച്ചു വരുത്തി രപ്രാജക്ട് 

ലീനീനിക് മാതൃകയില് നൂനതകള് പരിഹരിച്ച് രപ്രാജക്ടുകള് ന റ്റമറ്റതാ്കുനഘട് സമീപനാം 

സുംീകരിക്കാവഘട്താണ്. ഇതിളുരവണ്ടി രപ്രാജക്ടിടെ എവനതി തയ്യാുാക്കിയ രഫാുങ്ങള് കൂടി 

ഉപരയാഗിച്ചു ടകാണ്ടുരവണാം നൂനതകള് പരിഹരിരക്കണ്ടത്. ഉോ. കാര്കിക രമഖലാ 

രപ്രാജക്ടുകളുടട ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസുായ അസിസ്റ്റെ് ഹയുക്ടര്/ടഹപൂ്തിി ഹയുക്ടര്  ൃതകിവന പ്പ്), 

നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥടര ഈ ത്തിത്തില് വിളിച്ചു രചര്ത്ത് രപ്രാജക്ടുകള് പരിരോധി്കുനകയാം 

നൂനതകള് പരിഹരിച്ച് അാംഗീകാരരയാഗയമാ്കുനകയാം ടചയ്യുകയാടണങ്കില് വാര്കിക പ്ധതതി 

അാംഗീകാരടത്ത തുടര്ഘട്് രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്  അാംഗീകാരാം രനടുഘട് പ്രക്രിയ കാലവിളാംബാം കൂടാടത 

ര്ര്ത്തിയാക്കാ് കഴിയാം.  പ്രാഥമിക പരിരോധനാ സാംവിധാനാം പ്രവര്ത്തനമത മമാ്കുനഘട്തിളുള്ള 

ഇടടപടല് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി നടത്തണാം. 

3.7.2 വാര്കിക പ്ധതതി അാംഗീകാരത്തിന് ചുവടട പ്രതിപാേി്കുനഘട്  രരഖകള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

സമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കണാം. 

 1) വികസനരരഖ 5 രകാപ്പിയാം രസാഫ്റ്റ് രകാപ്പിയാം  പഞ്ചവത്സര പ്ധതതിയടട ആേയവര്കാം മാത്രാം) 
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 2) തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ പരിഷ്കരിച്ച അവസ്ഥാരരഖ  Status Report)യടട രണ്ട് 

രകാപ്പികളുാം രസാഫ്ട് രകാപ്പിയാം 

 3) അ്ങളിമ പ്ധതതിരരഖ  20 രകാപ്പി) 

 4) തനത് ഫണ്ട് രസ്റ്ററ്റ് ടമെ്  രഫാുാം 9)  

 5) ഭരണ സമിതി തീരുമാനാം 

 6) വാര്കിക പ്ധതതിയിടല രപ്രാജക്ടുകളുാം അളുബ്ധപ ുിരപ്പാര്ട്ടുകളുാം   ഓണ്വല് രീതി) 

3.7.3 ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അാംഗീകാരാം നല്ന ഘട്ത് വാര്കിക പ്ധതതിക്കാണ്. രപ്രാജക്ടുകളുടട 

വിേേമായ പരിരോധന നടത്തി അാംഗീകാരവാം സാരങ്കതികാളുമതിയാം നല്രകണ്ടത് അതിനായി 

ചുമതലടപ്പ്തി  ഉരേയാഗസ്ഥര് ആണ്. വാര്കിക പ്ധതതി അാംഗീകരി്കുനഘട്തിന് രേകമാണ് ഈ 

പ്രക്രിയ നട്കുനക.  

3.7.4 രപ്രാജക്ടുകള് പരിരോധിച്ച് അാംഗീകാരാം നല്രകണ്ടത് അതിനായി നിരയാഗിക്കടപ്പ്തി 

ഉരേയാഗസ്ഥര് ആടണങ്കിള്ാം വാര്കിക പ്ധതതിയില് ഉള്ടപ്പ്തി ഏടതങ്കിള്ാം രപ്രാജക്ടിടെ 

അാംഗീകാരാം സാംബ്ധപിരച്ചാ അപാകതകള് പരിഹരിച്ച് അാംഗീകാര രയാഗയമാ്കുനഘട്ത് 

സാംബ്ധപിരച്ചാ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് ഉചിതമായ തീരുമാനാം എടു്കുനഘട്തിന് 

തടസമിടല്ലഘട്് വയക്തമാ്കുനന്ന. ഇത്തരത്തില് ഏടതങ്കിള്ാം മാറ്റങ്ങള് വാര്കികപ്ധതതിയില് 

ഉള്ടപ്പ്തി രപ്രാജക്ടുകളില് വരുുവാ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി നിര്രേേി്കുനകയാടണങ്കില്  

അപ്രകാരമുള്ള മാറ്റങ്ങള് വരുുവാളുള്ള നടപടികള് ബ്ധപടപ്പ്തി തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം 

സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്.   

3.7.5  തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട  പ്ധതതിക്ക്  അാംഗീകാരാം നല്ന രമ്പാള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി 

ചുവടട വിവരി്കുനഘട് കാരയങ്ങള് ഉുപ്പുവരുരത്തണ്ടതാണ്. 

 1) മവരലഖ രസാഫ്റ്റ് ടവയുില് തയ്യാുാക്കി ഒണ്വലനായി സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ രപ്രാജക്ടുകളുാം 

പ്ധതതിരരഖയില് ഉള്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

 2) പ്ധതതിയാം രപ്രാജക്ടുകളുാം പരിരോധി്കുനഘട്തിന് അളുരപമത ണീയമായ എല്ലാ രരഖകളുാം, അവ 

നല്രകണ്ടതായ രീതിയില് തടഘട് ലഭയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

 3) പ്ധതതി തയ്യാുാക്കിയിട്ടുള്ളത് വികസനഫണ്ടിടെ രമഖലാ വകയിരുത്തലിടെ   മാനേണ്ഡങ്ങള് 

പാലിച്ചുടകാണ്ടാണ്. 

 4) മാര്ഗരരഖയിടല വയവസ്ഥകള് പാലിച്ചുടകാണ്ടാണ് രപ്രാജക്ടുകള് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

 5) വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള് തയ്യാുാക്കിയ അവസ്ഥാരരഖയില് പ്രതിപാേി്കുനഘട് പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക്  

പരിഹാരമായാം തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം ആവിക് ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള വികസന പരിരപ്രമത യാം, സമീപനാം, 

തന്ത്രാം എഘട്ിവ പ്രതിഫലിപ്പി്കുനഘട് തരത്തിള്മാണ് രപ്രാജക്ടുകള് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

 6) സ്റ്റാറ്റസ് ുിരപ്പാര്്തിിടല ലഘു - നിരുതും മു്ഗണന പ്രകാരമാണ് രപ്രാജക്ടുകള് 

തയ്യാുാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
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 7)  രപ്രാജക്ട് രഫാുങ്ങളുടട  എല്ലാ രകാളങ്ങളുാം  ര്രിപ്പിച്ച്  ഹാറ്റാ എ്ട്രി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

 8) പ്തിികജാതി  ഉപപ്ധതതി  എസ്.സി.എസ്.പി), പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി  റ്റി.എസ്.പി) എഘട്ീ 

വിഭാഗങ്ങളിടല പാാത്തല വികസന രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്  ഖണ്ഡിക 6.1., 6.2 പ്രകാരമുള്ള 

സര്്തിിഫിക്കറ്റുാം  രസാകയല് മാപ്പുാം  സമര്പ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 

3.7.6  ഓരരാ തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെയാം വാര്കിക പ്ധതതിരയയാം രപ്രാജക്ടുകരളയാം സാംബ്ധപിച്ച് 

മു് ഖണ്ഡികയടട അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരു പരിരോധനാ ുിരപ്പാര്്തി്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി 

ടസക്രര്തിുിരയറ്റ് തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്.  

3.7.7 പരിരോധനാ ുിരപ്പാര്്തി് ജില്ലാആസൂത്രണസമിതി രയാഗത്തിടെ കാരയപരിപാടിയില് ഉള്ടപ്പടുത്തി 

ചര്ച്ച ടചയ്യണാം.  

3.7.8  ചുവടട വിവരി്കുനഘട് സാഹചരയങ്ങളില്  വാര്കിക പ്ധതതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി 

അാംഗീകാരാം നല്കാ് പാടില്ല. 

 1)  ആസൂത്രണ നടപടിക്രമങ്ങള് പാലിക്കാടത വാര്കിക പ്ധതതി  തയ്യാുാ്കുനക 

 2) എല്ലാ വാര്ഡുകളിള്ാം പ്ധതതി ആസൂത്രണ വാര്ഡ്സഭകള് രചരാതിരി്കുനക, ചില വാര്ഡുകളില്  

വാര്ഡ്സഭാരയാഗങ്ങള് രചര്ടഘട്ങ്കിള്ാം കുംാുാം തികയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാന ക 

 3)  പ്രഖയാപിത മത്സയ ഗ്രാമങ്ങള് ഉള്ള നഗരസഭകളില് മത്സയസഭാ രയാഗാം രചരാടത പ്ധതതി 

തയ്യാുാ്കുനക 

 4) ഊരുകൂ്തിരയാഗങ്ങള് രചരാ് ബാ്ധതയതയള്ള നഗരസഭകള് അപ്രകാരമുള്ള ഊരുകൂ്തി 

രയാഗങ്ങള് രചരാടത പ്ധതതി തയ്യാുാ്കുനക 

 5)  നിാിത തടനയിള്ാം  നിര്രേേിച്ച ഉള്ളടക്കത്തിള്മല്ലാടത  പ്ധതതിരരഖ തയ്യാുാ്കുനക. 

 6)  സര്ക്കാര് നിര്രേേിച്ച തീയതി്കുനരേകാം പ്ധതതി അാംഗീകാരത്തിനായി  സമര്പ്പി്കുനക. 

3.8 രപ്രാജക്ടുകളുടട അാംഗീകാരാം 

3.8.1 രപ്രാജക്ട് പരിരോധനയാം ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസര്മാരുാം  

 1)  വാര്കിക പ്ധതതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയടട അാംഗീകാരാം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഹി.പി.സി 

ലീനിയര് ടചയ്യാത്തതുാം രഭേഗതി നിര്രേേിച്ചതുാം ഒഴിടകയള്ള രപ്രാജക്ടുകള് ബ്ധപടപ്പ്തി  ടവറ്റിാംഗ് 

ഓഫീസറുടട അാംഗീകാരത്തിനായി ടസക്ര്തിുി അയകോ രക്കണ്ടതാണ്. രപ്രാജക്ട് നിാിത 

രഫാുത്തില് തയ്യാുാക്കിയ നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥര് രമള്രേയാഗസ്ഥടര അടല്ലങ്കില് ആ 

രമള്രേയാഗസ്ഥര് ചുമതലടപ്പടുുഘട് വിവിധതട്ടുകളിടല ഉരേയാഗസ്ഥരരാ ആണ് ചുവടടയള്ള 

ഖണ്ഡിക 2-ടല നിബ്ധപനയ്ക്ക് വിരധയമായി ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസര് എഘട് നിലയ്ക്ക് രപ്രാജക്ട് 

പരിരോധിച്ച് അാംഗീകാരാം  നല്രകണ്ടത്. ഉോ:- ൃതകി ഓഫീസര് തയ്യാുാ്കുനഘട്  കാര്കിക  

വികസന രപ്രാജക്ട് രമള്രേയാഗസ്ഥരായ ൃതകി അസിസ്റ്റെ് ഹയുക്ടര്/ൃതകി ടഹപൂ്തിി ഹയുക്ടര് 

പരിരോധിച്ച്  അാംഗീകാരാം നല്കണാം.  
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  i) മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടട രപ്രാജക്ടുകള് ബ്ധപടപ്പ്തി ജില്ലാതല ഉരേയാഗസ്ഥരരാ അടല്ലങ്കില് 

ബ്ധപടപ്പ്തി സാംസ്ഥാനതല ഉരേയാഗസ്ഥര് ചുമതലടപ്പടുുഘട് ഉരേയാഗസ്ഥരരാ ആണ് 

അാംഗീകാരാം നല്രകണ്ടത്. 

 ii)  രകാര്പ്പരുകടെ കാരയത്തില് രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് അാംഗീകാരാം നല്രകണ്ടത് ബ്ധപടപ്പ്തി 

സാംസ്ഥാനതല ഉരേയാഗസ്ഥരരാ അടല്ലങ്കില് അവര് ചുമതലടപ്പടുുഘട് ഉരേയാഗസ്ഥരരാ 

ആയിരിക്കണാം. 

 2) ഒരു രപ്രാജക്ട് പരിരോധിച്ച് അാംഗീകാരാം നല്രകണ്ടത് ആ രപ്രാജക്ട് ഉള്ടപ്പടുഘട് ഉപവികയ 

രമഖലയിടല ഒരു ഉരേയാഗസ്ഥ്/ഉരേയാഗസ്ഥ ആയിരിക്കണാം. നിര്വഹണ ചുമതല 

ഏല്പ്പി്കുനഘട്തിന് ആ വികയരമഖലയില് ഉരേയാഗസ്ഥ്/ഉരേയാഗസ്ഥ ഇടല്ലങ്കില് മടറ്റാരു 

രമഖലയിടല ഉരേയാഗസ്ഥടന/ഉരേയാഗസ്ഥടയ ചുമതലടപ്പടുത്താവഘട്താണ്. ഈ സാഹചരയത്തില് 

ആ രപ്രാജക്ട് പരിരോധിച്ച് ടവറ്റ് ടചരയ്യണ്ടത് നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥ്/ഉരേയാഗസ്ഥയടട  

രമള്രേയാഗസ്ഥരല്ല. മുിച്ച് രപ്രാജക്ട് ഉള്ടപ്പടുഘട് ഉപവികയ രമഖലയിടല ഉചിതമായ തലത്തിടല 

ഒരു ഉരേയാഗസ്ഥ/ഉരേയാഗസ്ഥനാണ്.   

 ഉോ: മത്സയരമഖലയമായി ബ്ധപടപ്പ്തി രപ്രാജക്ടിടെ നിര്വഹണ ചുമതല ഏല്പ്പി്കുനഘട്തിന് 

മത്സയവന പ്പിടല ബ്ധപടപ്പ്തി ഉരേയാഗസ്ഥ് ഇല്ലാത്ത ഒരു  തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം, ൃതകി 

ഓഫീസടുയാണ് ആ ചുമതല ഏല്പ്പി്കുനഘട്ടതങ്കിള്ാം  പ്രസ്തുത രപ്രാജക്ട് പരിരോധിച്ച് അാംഗീകാരാം 

നല്രകണ്ടത് മത്സയവന പ്പിടല ബ്ധപടപ്പ്തി ഉരേയാഗസ്ഥ് തടഘട്യാണ്.  അതുരപാടല നഗരഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുടട  രപ്രാജക്ടുകള് ന ടുാംബ്രമീ ഗ്രൂപ്പുകള് വഴി നടപ്പിലാ്കുനഘട്താടണങ്കിള്ാം അത്തരാം  

രപ്രാജക്ടുകളുടട ടവറ്റിാംഗ്  ബ്ധപടപ്പ്തി വികയ രമഖലയിടല  ഉരേയാഗസ്ഥ/ ഉരേയാഗസ്ഥ് 

നടരത്തണ്ടതാണ്. ന ടുാംബ്രമീ ജില്ലാ മിക് രകാഓര്ഹിരനറ്റര്,  ന ടുാംബ്രമീ ഗ്രൂപ്പുകള് വഴി 

നടപ്പിലാ്കുനഘട് വയവസായ സാംരാംഭകതും രപ്രാജക്ടുകള് മാത്രാം, ടവറ്റ് ടചയ്താല് മതിയാന ാം. 

  3) ഒരു രപ്രാജക്ട് യാടതാരു കാരണവോള്ാം ആ രപ്രാജക്ട് നിര്വഹണാം നടത്താ് ചുമതലടപ്പ്തി 

ഉരേയാഗസ്ഥ/ഉരേയാഗസ്ഥ് തടഘട് അാംഗീകാരാം നല്കാ് പാടില്ല. അതായത് രപ്രാജക്ട് 

അാംഗീകരി്കുനഘട് ഉരേയാഗസ്ഥയാം/ഉരേയാഗസ്ഥളുാം നിര്വഹണാം നടുഘട് ഉരേയാഗസ്ഥയാം/ 

ഉരേയാഗസ്ഥളുാം ഒരാളാകാ് പാടില്ല.  

 4) പരിരോധനയ്ക്കായി ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസര്ക്ക് ലഭിച്ച രപ്രാജക്ട് തടെ സാരങ്കതിക വവേഗ്ദ്ധയ 

പരിധിയില് വരുഘട്തടല്ലങ്കില് ഓഫീസര്ക്ക് അത് തിരിച്ചയക്കാവഘട്താണ്. അതുരപാടല 

പരിരോധനയ്ക്കായി ലഭിച്ച ഒരു രപ്രാജ്ക്ട് തടെ ചുമതലാ പരിധിയില് ഉള്ടപ്പടാത്തരതാ, 

അാംഗീകാരാം നല്ന ഘട്തിന് മരറ്റടതങ്കിള്ാം ഉരേയാഗസ്ഥരുടടരയാ സ്ഥാപനങ്ങളുടടരയാ 

സമിതികളുടടരയാ ശുപാര്േ കൂടി ആവേയമാടണങ്കിരലാ അക്കാരയാം രരഖടപ്പടുത്തി രപ്രാജക്ട് തിരിടക 

നല്രകണ്ടതാണ്. 

  5) ജില്ലാതലത്തില് പരിരോധിച്ച് അാംഗീകാരാം നല്കാ് കഴിയാത്തരതാ/ഉയര്ഘട്  തലത്തിടല 

സാരങ്കതിക പരിരോധന ആവേയമായരതാ ആയ രപ്രാജക്ടുകള് ബ്ധപടപ്പ്തി സാംസ്ഥാന തല 

സ്ഥാപനങ്ങളിരലക്ക്  ഉോ:ശുചിതുംമിക്) ഓണ്വലനായി അയച്ചു ടകാടുരക്കണ്ടതാണ്. 
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  6)  ഒരു രപ്രാജക്ടിടെ അളുരയാജയത സാംബ്ധപിച്ച തീരുമാനടമടുക്കാ് സ്ഥലാം സന്ദര്േനാം 

ആവേയമാടണങ്കില് അപ്രകാരാം ടചയ്ത് അളുരയാജയമായ തീരുമാനാം വകടക്കാരള്ളണ്ടതാണ്.  

 7)  രപ്രാജക്ടിടല അപാകതകള് പരിരോധനാരവളയില് തടഘട് പരിഹരിച്ച് അാംഗീകാര രയാഗയമാ്കുനക 

എഘട് സമീപനമായിരിക്കണാം ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസര്മാര് സുംീകരിരക്കണ്ടത്. കഴിയ രപ്രാജക്ടില് 

അപാകതയടണ്ടങ്കില് അത് തയ്യാുാക്കിയ ഉരേയാഗസ്ഥടന/ഉരേയാഗസ്ഥടയടക്കാണ്ട് അവ 

പരിഹരിച്ച് അാംഗീകാരാം നല്രകണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തില് രപ്രാജക്ട് ടവറ്റിാംഗ് 

കാരയമത മമാ്കുനഘട്തിന് ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസര്മാരുടട സൗകരയാര്ത്ഥാം  അവരുടട ഓഫീമവകളില് 

രപ്രാജക്ട്  ലീനിനി്കുനകള് സാംതടിപ്പിക്കാവഘട്താണ്.  

 8) അപാകതകളുള്ളതുാം നിബ്ധപനകള്്കുനാം നിര്രേേങ്ങള്്കുനാം വിരു്ധതമായതുമായ ഒരു രപ്രാജക്ട് 

അാംഗീകാരാം നല്കാടത തിരിടക നല്ന കയാടണങ്കില് അതിളുള്ള കാരണാം വയക്തമായി അതില് 

രരഖടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. മാര്ഗരരഖയ്ക്ക് വിരു്ധതാം, അപ്രാരയാഗികാം, നിയമളുസൃതമല്ല, സര്ക്കാര് 

അളുമതിക്ക് വിരധയാം, സര്ക്കാര് അളുമതിക്ക് ശുപാര്േ ടചയ്യുന്ന എഘട്ിങ്ങടന  അവയക്തമായ 

ന ുിപ്പുകള് എവനതാ് പാടുള്ളതല്ല. 

 9) രപ്രാജക്ട് സമര്പ്പിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകാം അാംഗീകാരരമാ സാരങ്കതികാളുമതിരയാ നല്കാ് 

കഴിയഘട്ിടല്ലങ്കില് ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസര് അതിടെ കാരണാം കാണിച്ച് രപ്രാജക്ട് തിരിച്ചയയ്ക്കണാം. 

  10) രപ്രാജക്ട് അാംഗീകാരത്തിന് ചുവടട വിവരി്കുനഘട് നടപടിക്രമാം ബാധകമായിരി്കുനാം.  

 i)  വിഹിതാം ടഹരപ്പാസിറ്റ് ടചയ്യുഘട്തിരനാ വകമാറ്റാം ടചയ്യുഘട്തിരനാ രവണ്ടിയള്ള രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്      

ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസറുടട അാംഗീകാരാം ആവേയമില്ല. പകരാം അാംഗീകാര രയാഗയമാടണന്നള്ള 

നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥടെ/ഉരേയാഗസ്ഥയടട സാമത യപത്രാം മാത്രാം മതിയാന ാം.   

ഉോ: സര്വേിമത ാ രകരള  എസ്.എസ്.ടക), ഇ്ഫര്രമക് രകരളാ മിക് എഘട്ിവയ്ക്ക് 

വകമാരുണ്ട തുക. 

 ii)  നിര്ിാണ പ്രവര്ത്തികള് ഒഴിടകയള്ള രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് അതത് രമഖലയിടല ടവറ്റിാംഗ് 

ഓഫീസുില് നിന്നള്ള  അാംഗീകാരാം രതരടണ്ടതാണ്. 

 iii)  നിര്ിാണ പ്രവൃത്തികള്ക്ക് ഖണ്ഡിക 3.8.2 പ്രകാരാം നിായിച്ചിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയുില് നിഘട്് 

രപ്രാജക്ട് അാംഗീകാരവാം സാരങ്കതിക അളുമതിയാം വാരങ്ങണ്ടതാണ്.  

 11) ൃതകി, നീര്ത്തട പരിപാലനാം മുതലായ മഴക്കാലവമായി ബ്ധപടപ്പ്തി് നടപ്പാരക്കണ്ടുഘട്തായ 

രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്  നിര്വഹണ അളുമതി ഉചിത സമയു തടഘട് നല്ന കടയഘട്ത് ബ്ധപടപ്പ്തി 

പരിരോധനാ ഉരേയാഗസ്ഥടെ/ഉരേയാഗസ്ഥയടട ചുമതലയാണ്. ആ വിഭാഗാം രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്  

കാലതാമസാം കൂടാടത  നിര്വഹണ അളുവാോം രനടിടയടു്കുനകടയഘട്ത് നിര്വഹണ 

ഉരേയാഗസ്ഥടെ/ഉരേയാഗസ്ഥയടട കടമയാണ്. 

  12) നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥ്/ഉരേയാഗസ്ഥ തനിക്ക് അളുവേിച്ചിട്ടുള്ള യൂസര് ടനയിമിരെയാം പാസ് 

രവര്ഹിരെയാം മവരമത ിതതുംാം ഉുപ്പുവരുരത്തണ്ടതാണ്. 
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  ന ുിപ്പ് : രപ്രാജക്ട് അാംഗീകാരത്തിന് രമല്പുയഘട് നടപടിക്രമങ്ങള്ക്ക് പുുടമ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിള്ാം 

രകാര്പ്പരുകളുകളിള്ാം കൗണ്സില് തീരുമാനപ്രകാരാം സാ്ധതയതയ്ക്കളുസരിച്ച് ചുവടട രചര്്കുനഘട് 

നടപടിക്രമങ്ങള് അവലാംബിക്കാവഘട്താണ്. 

i. കാര്കിക രമഖലയില് ൃതകി ഓഫീസര് നിര്വഹണാം നടുഘട് രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്   

രകാര്പ്പരുകളുകളിടല തടഘട് ചുമതലയള്ള ൃതകി അസിസ്റ്റെ് ഹയുക്ടര്/ൃതകി ടഹപൂ്തിി 

ഹയുക്ടര്ക്ക് അാംഗീകാരാം നല്കാവഘട്താണ്.  

ii. മൃഗസാംരമത ണ രമഖലയില് ടവറ്റുിനുി സര്ജ് നിര്വഹണാം നടുഘട് രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് 

സീനിയര് ടവറ്റുിനുി സര്ജന് അാംഗീകാരാം നല്കാവഘട്താണ്. 

iii. വനിതാ േിശുവികസന/സാമൂഹയനീതി രമഖലയില് ഐ.സി.ഹി.എസ് സൂപ്പര് വവസര് 

നിര്വഹണാം നടുഘട് രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് വചല്ഹ് ടഹവലപ്റ്ടമെ് രപ്രാഗ്രാാം ഓഫീസര്ക്ക് 

അാംഗീകാരാം നല്കാവഘട്താണ്. 

iv. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിടല / രകാര്പ്പരുകനിടല ടഹല്ത്ത് ഇ്ടര്ക്ടര് നിര്വഹണാം നടുഘട് 

രപ്രാജക്ടുകള് മുനിസിപ്പാലിറ്റി / രകാര്പ്പരുക് ടഹല്ത്ത് സൂപ്പര്വവസറുാം ടഹല്ത്ത്  

സൂപ്പര്വവസര് നിര്വഹണാം നടുഘട് രപ്രാജക്ടുകള് അഹീകണല് ടഹല്ത്ത്  ഓഫീസറുാം 

അഹീകണല് ടഹല്ത്ത് ഓഫീസര് നിര്വഹണാം നടുഘട് രപ്രാജക്ടുകള് ടഹല്ത്ത് 

ഓഫീസര്്കുനാം അാംഗീകാരാം നല്കാവഘട്താണ്. ടഹല്ത്ത് ഓഫീസര് നിര്വഹണാം നടുഘട് 

രപ്രാജക്ടുകള് ജില്ലാ ടമഹിക്കല് ആഫീസുില് നിന്നാം അാംഗീകാരാം വാരങ്ങണ്ടതാണ്. 

v. ഫികുീസ് സബ് ഇ്ടര്ക്ടര് നിര്വഹണാം നടുഘട് രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് ഫികുീസ് ടഹപൂ്തിി 

ഹയുക്ടര്ക്ക് അാംഗീകാരാം നല്കാവഘട്താണ്. 

vi. സ്കൂള് ടഹഹ് മാസ്റ്റര്/ പ്രി്സിപ്പല് നിര്വഹണാം നടുഘട് വിേയാഭയാസ 

രമഖലാരപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് ബ്ധപടപ്പ്തി വിേയാഭയാസ ടഹപൂ്തിി ഹയുക്ടര്ക്ക് അാംഗീകാരാം 

നല്കാവഘട്താണ്. 

vii. വന പ്പുകള്/ടപാതുരമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്/മറ്റ് ഏജ്സികള്/മറ്റു തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 

തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പണാം വകമാുി നഗരഭരണ ടസക്ര്തിുിമാര്  നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥരായ 

ടപാതുഭരണവമായി ബ്ധപടപ്പ്തി രപ്രാജക്ടുകള്, നഗരസഭകള്ക്ക് ആസ്തി ആര്ജിക്കല്, 

 നിര്ിാണ പ്രവൃത്തികള് ഒഴിടക) എഘട്ീ വികയരമഖലാ രപ്രാജക്ടുകള് ടഹപൂ്തിി ടസക്ര്തിുി/ 

അഹീകണല് ടസക്ര്തിുിടയ നിര്വഹണാം ഏല്പ്പിക്കാവഘട്തുാം അങ്ങടനയള്ള 

രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് ടസക്ര്തിുിക്ക് അാംഗീകാരാം നല്കാവഘട്താണ്. 

3.8.2 നിര്ിാണ രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് അാംഗീകാരവാം സാരങ്കതികാളുമതിയാം  

 1) നിര്ിാണ പ്രവൃത്തികള്ക്ക് ചുവടട വിവരി്കുനഘട് നിബ്ധപനകള്ക്ക് വിരധയമായി തരേേ സുംയാം 

ഭരണ വന പ്പ് എഞ്ചിനീയുിാംഗ് വിഭാഗത്തിടല എഞ്ചിനീയര്മാരായിരിക്കണാം ടവറ്റിാംഗ് 

ഓഫീസര്മാര്. രപ്രാജക്ടിന് അാംഗീകാരാം നല്ന ഘട്തിടനാപ്പാം തടഘട് ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസര് 

വിേേമായ പരിരോധന നടത്തി സാരങ്കതികാളുമതിയാം  Technical Sanction) നല്രകണ്ടതാണ്.  
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 2) നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥയായ/ഉരേയാഗസ്ഥനായ എഞ്ചിനീയറുടട ടതാട്ടുമുകളിള്ള്ള പേവിയിടല 

എഞ്ചിനീയുാണ് രപ്രാജക്ടിന് അാംഗീകാരവാം സാരങ്കതികാളുമതിയാം നല്രകണ്ടടതങ്കിള്ാം ചുവടട 

നല്കിയിട്ടുള്ള പ്തിികയിടല സാമ്പത്തിക പരിധികൂടി കണക്കിടലടുത്ത് രവണാം ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസര് 

ആടരഘട്് തീരുമാനിരക്കണ്ടത്. 

വിഭാഗാം 

രുാഹ് പ്രവൃത്തികള്/ ടക്തിിട നിര്ിാണാം 
എഘട്ിവയ്ക്ക് സാരങ്കതികാളുമതി 
നല്ന ഘട്തിളുള്ള അധികാര പരിധി 

 ലമത ാം രൂപ) 

അസിസ്റ്റെ് എക്സികൂ്തിീവ് എഞ്ചിനീയര് 30 

എക്സികൂ്തിീവ് എഞ്ചിനീയര് 125 

സൂപ്രണ്ടിാംഗ് എഞ്ചിനീയര് 250 

ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് പരിധിയില്ല 

 

(3) മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിടല അസിസ്റ്റെ് എഞ്ചിനീയര്മാര് നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥരായിട്ടുള്ള  

രപ്രാജക്ടുകള് രബ്ലാക്കിടല അസിസ്റ്റെ് എക്സികൂ്തിീവ് എഞ്ചിനീയര്  ഏത് രബ്ലാക്കിടല അസിസ്റ്റെ് 

എക്സികൂ്തിീവ് എഞ്ചീനീയര്ക്കാണ് ചുമതല എഘട്് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സികൂ്തിീവ് എഞ്ചിനീയര് 

തീരുമാനിച്ച് നല്ന ഘട്താണ്.) അാംഗീകാരവാം സാരങ്കതികാളുമതിയാം നല്രകണ്ടതാണ്. 

സാരങ്കതികാളുമതി നല്ന ഘട്തിന് നിായിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പരിധി കൂടി 

കണക്കിടലടുുടകാണ്ട് ചുവടട പുയാം പ്രകാരാം നഗരസഭകള് നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥടര 

നിായി്കുനകയാടണങ്കില് സാധയതയള്ള നഗരസഭകള്ക്ക് സും്ങളാം സ്ഥാപനത്തിടല 

എഞ്ചിനീയുില് നിഘട്് തടഘട് രപ്രാജക്ട് അാംഗീകാരവാം സാരങ്കതികാളുമതിയാം വാങ്ങുഘട് 

സാഹചരയാം സൃപ്പിക്കാ് കഴിയാം . 

(4) അസിസ്റ്റെ് എക്സികൂ്തിീവ് എഞ്ചിനീയര്  തസ്തികയള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില് അസിസ്റ്റെ് 

എഞ്ചിനീയര് നിര്വഹണാം നടുഘട് രപ്രാജക്ടുകള് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിടല അസിസ്റ്റെ് എക്സികൂ്തിീവ് 

എഞ്ചിനീയറുാം, അ്സപിറ്റെ് എക്സികൂ്തിീവ് എഞ്ചിനീയര് നിര്വഹണാം നടുഘട് രപ്രാജക്ടുകള്  

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് എക്സികൂ്തിീവ് എഞ്ചിനീയറുാം അാംഗീകാരവാം സാരങ്കതികാളുമതിയാം 

നല്രകണ്ടതാണ്.   

(5) എക്സികൂ്തിീവ് എഞ്ചിനീയര് തസ്തികയള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില് അസിസ്റ്റെ് എക്സികൂ്തിീവ് 

എഞ്ചിനീയര് നിര്വഹണാം നടുഘട് രപ്രാജക്ടുകള് എക്സികൂ്തിീവ് എഞ്ചിനീയറുാം എക്സികൂ്തിീവ് 

എഞ്ചിനീയര് നിര്വഹണാം നടുഘട് രപ്രാജക്ടുകള്   സൂപ്രണ്ടിാംഗ് എഞ്ചിനീയറുാം  ഏത് 

സൂപ്രണ്ടിാംഗ് എഞ്ചിനീയര്ക്കാണ് ചുമതല എഘട്ത്  എല്.എസ്.ജി.ഹി. ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്  

തീരുമാനിച്ച് നല്ന ഘട്താണ്.) അാംഗീകാരവാം സാരങ്കതികാളുമതിയാം നല്രകണ്ടതാണ്. 

(6) സൂപ്രണ്ടിാംഗ് എഞ്ചിനീയര് തസ്തികയള്ള മുനിസിപ്പല് രകാര്പ്പരുകളുകളില് അസിസ്റ്റെ് 

എഞ്ചിനീയര് നിര്വഹണാം നടുഘട് രപ്രാജക്ടുകള്  രകാര്പ്പരുകനിടല   അസിസ്റ്റെ് എക്സികൂ്തിീവ് 
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എഞ്ചിനീയറുാം, അസിസ്റ്റെ് എക്സികൂ്തിീവ് എഞ്ചിനീയര് നിര്വഹണാം നടുഘട് രപ്രാജക്ടുകള്  

രകാര്പ്പരുകനിടല  എക്സികൂ്തിീവ് എഞ്ചിനീയറുാം, എക്സികൂ്തിീവ് എഞ്ചിനീയര് നിര്വഹണാം നടുഘട് 

രപ്രാജക്ടുകള് സൂപ്രണ്ടിാംഗ് എഞ്ചിനീയറുാം, സൂപ്രണ്ടിാംഗ് എഞ്ചിനീയര് നിര്വഹണാം നടുഘട് 

രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് എല്.എസ്.ജി.ഹി. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുാം  അാംഗീകാരവാം സാരങ്കതികാളുമതിയാം 

നല്രകണ്ടതാണ്. 

(7) ഒഘട്ിലധികാം  എഞ്ചിനീയര്മാര് നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥരായി വരുഘട്  നഗരസഭകളില്  

ഏടതല്ലാാം ഉരേയാഗസ്ഥടര  നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥരാക്കണടമഘട്് കൗണ്സിലിന് 

തീരുമാനിക്കാവഘട്താണ്. 

(8) നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥനായ എഞ്ചിനീയര് താ് നിര്വഹണാം നടുഘട് രപ്രാജക്ടിളു ഒരു 

കാരണവോള്ാം അാംഗീകാരരമാ സാരങ്കതിക അളുമതിരയാ നല്കാ് പാടില്ല. 

(9) ഒരു തലത്തിടല എഞ്ചിനീയറുടട സാമ്പത്തിക അധികാര പിരിധിക്കപ്പുുമുള്ള അടങ്കല് തുകയടട 

എസ്റ്റിരമറ്റ് സാരങ്കതികാളുമതിയ്ക്കായി ലഭി്കുനകയാടണങ്കില് അതിന് സാരങ്കതികാളുമതി 

നല്കാ് പാടില്ല . 

 10) രസാളാര് എനര്ജിയമായി ബ്ധപടപ്പ്തി രപ്രാജക്ടുകള് പരിരോധിച്ച് സാരങ്കതികാളുമതി 

നല്ന ഘട്തിന് ഓരരാ ജില്ലയിള്ാം ടക.എസ്.ഇ.ബിയിടല ഒരു എക്സികു്തിീവ് എഞ്ചിനീയര്, 

ഇലക്ട്രിക്കല് ഇ്ര്ക്ടരുറ്റിടല എഞ്ചിനീയര്, അടനര്്തി് രപ്രാജക്ട് മാരനജര്, ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 

എക്സികു്തിീവ് എഞ്ചിനീയര്  കണ്വീനര്) എഘട്ിവര് അടങ്ങുഘട് കിിറ്റി ജില്ലാകളക്ടര് 

രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്.  

(11)  ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തികള് 

 i) ഇലക്ട്രിക്കല്  പ്രവൃത്തികളുടട എസ്റ്റിരമറ്റ് തയ്യാുാ്കുനക, ടടണ്ടര് രരഖകള് തയ്യാുാ്കുനക, നിര്വഹണ 

രമല്രനാ്തിാം വഹി്കുനക, അളവകള് രരഖടപ്പടുുക, ബില് തയ്യാുാ്കുനക എഘട്ിവയ്ക്ക് 

ടപാതുമരാമത്ത് വന പ്പ്  ഇലക്ട്രിക്കല്), ടക.എസ്.ഇ.ബി എഘട്ിവിടങ്ങളില് നിന്നാം വിരമിച്ച 

രയാഗയരായ ഇലക്ട്രിക്കല് എഞ്ചിനീയര്മാരുടട ഒരു പാനല്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി 

തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്. ഈ  പാനലില് നിന്നാം ഒരു എഞ്ചിനീയടു എല്ലാ തലത്തിടലയാം 

തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്   ടതരടഞ്ഞടുക്കാവഘട്തുാം പ്രവൃത്തികളുടട നിര്വഹണത്തിന് 

പ്രസ്തുത വയക്തിയമായി കരാുില് ഏര്ടപ്പടാവഘട്തുമാണ്. കരാുില് ചുമതലകളുാം വയവസ്ഥകളുാം 

വയക്തമാ്കുനകയാം സിതപത്രാം വാങ്ങുകയാം രവണാം. എസ്റ്റിരമറ്റിടെ മൂഘട്് േതമാനത്തില് 

കവിയാത്ത തുക പ്രതിഫലമായി എഞ്ചിനീയര്ക്ക്  നല്കാവഘട്താണ്. 

(ii) ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തികളുടട എസ്റ്റിരമറ്റ് പരിരോധിച്ച് സാരങ്കതികാളുമതി നല്ന ഘട്തിന് ജില്ലാ 

ആസൂത്രണ സമിതി ഒരു ടടക്നിക്കല് കിിറ്റി രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. ടപാതുമരാമത്ത് വന പ്പ് 

 ഇലക്ട്രിക്കല്), ടക.എസ്.ഇ.ബി എഘട്ിവിടങ്ങളില് നിന്നാം വിരമിച്ച എഞ്ചിനീയര്മാര് അാംഗങ്ങളുാം 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സികു്തിീവ് എഞ്ചിനീയര് കണ്വീനറുമായിരിക്കണാം. കിിറ്റി രയാഗാം രചര്ഘട്്  

തീരുമാനങ്ങള് എടുരക്കണ്ടതുാം രയാഗത്തിടെ മിനി്തി്സ് കണ്വീനര് സൂമത ിരക്കണ്ടതുമാണ്. 
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കിിറ്റിയിടല ഇലക്ട്രിക്കല് എഞ്ചിനീയര്മാര് സാരങ്കതികമാളുമതി നല്ന ഘട്തിളുള്ള പരിരോധന 

നടത്തണാം. തുടര്ഘട്് കിിറ്റി തീരുമാന പ്രകാരാം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സികു്തിീവ് എഞ്ചിനീയര് 

സാരങ്കതികാളുമതി നല്കണാം. സാമ്പത്തിക പരിധി കണക്കിടലടുക്കാടത സാരങ്കതികാളുമതി 

നല്ന ഘട്തിളുള്ള അധികാരാം  Unlimited) കിിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരി്കുനാം. ഗ്രാമ, രബ്ലാക്ക്, ജില്ലാ 

പഞ്ചായുകളുടടയാം മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടടയാം ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തികള്ക്ക് ഈ കിിറ്റിയില് 

നിന്നാം സാരങ്കതികാളുമതി വാങ്ങണാം. സമാനരീതിയില് രകാര്പ്പരുകടെ പ്രവര്ത്തികള്ക്ക് 

സാരങ്കതികാളുമതി നല്ന ഘട്തിന് മാത്രമായി രകാര്പ്പരുകനിടല സൂപ്രണ്ടിാംഗ് എഞ്ചിനീയര് 

കണ്വീനുായി മടറ്റാരു കിിറ്റിയാം  ആു് ജില്ലകളില്) ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി 

രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. സാരങ്കതികമാളുമതി നല്ന ഘട്തിന് മാത്രമായി രയാഗത്തില് പടങ്കടുത്ത് 

പരിരോധന നടുഘട് വിരമിച്ച ഇലക്ട്രിക്കല് എഞ്ചിനീയര്മാര്ക്ക് എസ്റ്റിരമറ്റ് തുകയടട ആടക 0.5 

േതമാനാം രഹാണരുുിയാം നല്കാവഘട്താണ്.  

(iii) ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തികളുടട ടചക്ക്ടമകര്ടമെ് നടുഘട്തിന്, സാരങ്കതികമാളുമതി 

നല്ന ഘട്തിളു രവണ്ടി രൂപീകരി്കുനഘട് കിിറ്റിയിടല തീരുമാന പ്രകാരാം വിരമിച്ച ഇലക്ട്രിക്കല് 

എഞ്ചിനീയര്മാരുടട രസവനാം ഉപരയാഗിക്കാവഘട്താണ്. ടചക്ക് ടമകര്ടമെിന് എസ്റ്റിടമറ്റ് 

തുകയടട ആടക 0.5 േതമാനാം രഹാണരുുിയാം നല്കാവഘട്താണ്. 

(iv) വിരമിച്ച ഇലക്ട്രിക്കല് എഞ്ചിനീയര്മാരുടട രസവനാം ആവേയമായത്ര ലഭി്കുനഘട്തിന് ബു്ധതിമു്തി് 

രനരിടുഘട് ജില്ലകളില് സര്ക്കാര് രമഖലയിടല ഇലക്ട്രിക്കല് വിഭാഗത്തില് നിഘട്് വിരമിച്ച ഒരാരളാ 

എഞ്ചിനീയുിാംഗ് രകാരളജിടല ഇലക്ട്രിക്കല് വിഭാഗത്തിടല ഒരു അധയാപകരനാ, അാംഗമായി 

ഉണ്ടാകണാം എഘട് നിബ്ധപനരയാടട ബി.ടടക് ഇലക്ട്രിക്കല് ബിരുേവാം ഇലക്ട്രിക്കല് വലസ്മവാം  

ഉള്ളവടര ഉള്ടപ്പടുത്തി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് ഒരു കിിറ്റി രൂപീകരിക്കാവഘട്താണ്. ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത് എക്സികു്തിീവ് എഞ്ചിനീയര് ഈ കിിറ്റിയടട കണ്വീനര് ആയിരി്കുനാം. ഇലക്ട്രിക്കല് 

പ്രവൃത്തികള്ക്ക് ഖണ്ഡിക 3.8.2 (9), (10), (11) എഘട്ിവയില് പ്രതിപാേി്കുനഘട് രീതിയില് ഈ 

കിിറ്റിയില് നിന്നാം സാരങ്കതികാളുമതി വാങ്ങാവഘട്തുാം എസ്റ്റിരമറ്റ് തയ്യാുാക്കല്,  ബില്ലുകള് 

തയ്യാുാക്കല്, ടചക്ക്ടമകര്ടമെ് നടത്തല് എഘട്ീ ചുമതലകള് നിുരവറ്റുഘട്തിന് കിിറ്റിയിടല 

അാംഗങ്ങളുടട രസവനാം ഉപരയാഗിക്കാവഘട്തുമാണ്. മുകളില് പ്രതിപാേിച്ച പ്രതിഫലാം / 

രഹാണരുുിയാം ഇവര്ക്ക് നല്കാവഘട്താണ്.  

(12) ഇലരക്ട്രാണിക്സ് പ്രവൃത്തികള്  

ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തികള്ക്ക് ഏര്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള മാതൃകയിടല സമാന സാംവിധാനാം 

ഇലരക്ട്രാണിക്സ് പ്രവൃത്തികള്്കുനാം ആവിഷ്കരിക്കാവഘട്താണ്. അതായത് ഇലരക്ട്രാണിക്സ് 

പ്രവൃത്തികളുടട എസ്റ്റിരമറ്റ് തയ്യാുാക്കല്, നിര്വഹണ രമല്രനാ്തിാം വഹിക്കല്, ബില്ലുകള് 

തയ്യാുാക്കല് എഘട്ിവയ്ക്ക് ജില്ലാതലത്തില് ടപാതു മരാമത്ത്  ഇലരക്ട്രാണിക്സ്), 

ടക.എസ്.ഇ.ബി/ടകല്രട്രാണ് എഘട്ിവിടങ്ങളില് നിന്നാം വിരമിച്ച ഇലരക്ട്രാണിക്സ് 

എഞ്ചിനീയര്മാരുടട ഒരു പ്രരതയക പാനല് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 

അതുരപാടല എല്ലാ തലത്തിടലയാം തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട പ്രവൃത്തികള് പരിരോധിച്ച് 
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സാരങ്കതികാളുമതി നല്ന ഘട്തിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സികു്തിീവ് എഞ്ചിനീയര് കണ്വീനുായി 

ഒരു പ്രരതയക ടടക്നിക്കല് കിിറ്റി രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. രകാര്പ്പരുകളുകള്ക്ക് രവണ്ടി പ്രരതയക 

കിിറ്റി ആവേയമില്ല. ടപാതുമരാമത്ത്  ഇലരക്ട്രാണിക്സ്), ടക.എസ്.ഇ.ബി എഘട്ിവിടങ്ങളില് നിന്നാം 

വിരമിച്ച ഇലരക്ട്രാണിക്സ് എഞ്ചിനീയര്മാര്, എഞ്ചിനീയുിാംഗ് രകാരളുകളിടല ഇലരക്ട്രാണിക്സ് 

വിഭാഗാം അധയാപകര് എഘട്ിവര് അാംഗങ്ങളായിരിക്കണാം. ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തികള്ക്ക് 

രമല്പുഞ്ഞ പ്രകാരാം നിായിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് ഇലരക്ട്രാണിക്സ് പ്രവൃത്തികളുടട 

കാരയത്തിള്ാം പാലിരക്കണ്ടതുാം നിാിത പ്രതിഫലാം/രഹാണരുുിയാം നല്കാവഘട്തുമാണ്.              

 (13) താരതരമയന വലിയ രപ്രാജക്ടുകള് സാധയതാ പഠനാം നടത്തിയതിളു രേകാം മാത്രരമ 

ഏടറ്റടു്കുനവാ് പാടുൂ. ഇത്തരടമാരു പഠനാം നടുഘട്തിന് ജില്ലാ ുിരസാസ്ടസെുിടെ 

രസവനാം ഉപരയാഗടപ്പടുത്താവഘട്താണ്. സാധയതാ പഠനത്തിന് രേകാം തയ്യാുാ്കുനഘട് സ്ഥല 

പരിരോധനാ ുിരപ്പാര്്തി്, പ്ലാ്, ഹിവസ് എഘട്ിവ ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് കണ്വീനുായള്ള ഒരു 

സാരങ്കതിക സമിതി മു്പാടക  ഓണ്വല് മുരഖന) അവതരിപ്പിച്ച് സമിതിയടട അഭിപ്രായവാം 

ഉപരേേവാം കൂടി പരിഗണിച്ചുടകാണ്ട് രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് അ്ങളിമ രൂപാം നല്കാവഘട്തുാം 

തുടര്നടപടികളിരലക്ക് കടക്കാവഘട്തുമാണ്. ഈ ചര്ച്ചയില്/അവതരണത്തില് സാധയതാ പഠനാം 

നടത്തിയ ജില്ലാ ുിരസാസ് ടസെര് അാംഗങ്ങടള കൂടി പടങ്കടുപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. ഒരു രകാടി രൂപയ്ക്ക് 

മുകളിള്ള്ള എല്ലാ രപ്രാജക്ടുകള്്കുനാം നിര്ബ്ധപമായാം ഈ സാംവിധാനാം ബാധകമായിരി്കുനാം. ഒരു 

രകാടി രൂപയ്ക്ക് താടഴയള്ള രപ്രാജക്ടുകളുടട കാരയത്തിള്ാം തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  

ആവേയടമങ്കില് ഈ സാംവിധാനാം പ്രരയാജനടപ്പടുത്താവഘട്താണ്. 

  14) സാരങ്കതികാളുമതി നല്ന ഘട്തിന് തരേേസുംയാംഭരണ വന പ്പ് എഞ്ചിനീയര്മാരുടട ചുമതലകളുാം 

മറ്റ് നിബ്ധപനകളുാം ചുവടട വിവിരി്കുനഘട്  പ്രകാരമായിരി്കുനഘട്താണ്. 

(i) ബില് തയ്യാുാ്കുനക, സൂക്ഷ്മ പരിരോധന നടുക  scrutiny) മുതലായ  രജാലികളുമായി  

രനരി്തി് ബ്ധപമുള്ള Drawing Branch ടല സാരങ്കതിക വിഭാഗാം ജീവനക്കാടര    രപ്രാജക്ട് 

നിര്വഹണ ചുമതലയില് നിഘട്് ഒഴിവാരക്കണ്ടതാണ്. 

(ii) എല്ലാ ടപാതുമരാമത്ത്  പ്രവൃത്തികളുരടയാം  എസ്റ്റിരമറ്റ്  PRICE Software മുരഖന 

തയ്യാുാക്കണാം. 

(iii) ുിവവജഹ് എസ്റ്റിരമറ്റ് തയ്യാുാ്കുനരമ്പാള് ടപാതുമരാമത്ത് മാനുംല് പ്രകാരമുള്ള 

നിബ്ധപനകള് കര്േനമായാം  പാലിരക്കണ്ടതാണ്. 

(iv) അക്രഹിറ്റഹ് ഏജ്സികള് മുരഖന നിര്ിാണ പ്രവൃത്തികള് നടപ്പിലാ്കുനഘട്തിന് 

ധനവന പ്പ്  നിായിച്ചിട്ടുള്ള മാര്ഗനിര്രേേങ്ങള് നിര്ബ്ധപമായാം 

അളുവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്. അതളുസരിച്ച് മാത്രരമ തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  

ബ്ധപടപ്പ്തി അക്രഹിറ്റഹ് ഏജ്സിടയ പ്രവര്ത്തികള് ഏല്പ്പിക്കാ് പാടുൂ. 
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(v) ഒരു നിര്ിാണ പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കിവരുരമ്പാള് ചുവടട വിവരി്കുനഘട്  കാരയങ്ങളില് 

ഏടതങ്കിള്ാം  സാംഗതികള് കൂടി ഉള്ടപ്പടുന്നടവങ്കില് ആ നിര്ിാണ പ്രവൃത്തിക്ക്  

ുിവവജഹ് എസ്റ്റിരമറ്റ്  Revised Estimate)  തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്. 

(a) ഒുിജിനല് രപ്രാജക്ടില് (Original Project) വിഭാവനാം ടചയ്ത ഏടതങ്കിള്ാം പ്രവൃത്തികള് 

ഒഴിവാ്കുനകരയാ, കൂ്തിിരച്ചര്്കുനകരയാ, മാറ്റാം വരുുകരയാ ടചരയ്യണ്ടി വരുഘട്  

സാഹചരയാം, 

(b) അാംഗീകാരാം ലഭിച്ച  ഒുിജിനല് നിര്ിാണ പ്രവൃത്തിയടട രൂപകല്പനയില്  Design) 

തടനപരമായ  വലിയ മാറ്റാം  Major Structural Changes) ആവേയമാടണങ്കില്, 

(c) ഒരു പ്രവൃത്തിയടട ടചലവ് സാരങ്കതിക അളുമതി ലഭിച്ച തുകയടട 5 േതമാനത്തില് 

അധികാം ആകാ്  സാധയതയടണ്ടങ്കില്. 

(vi) ഒരു നിര്ിാണ പ്രവൃത്തി  നടപ്പിലാ്കുനരമ്പാള് മുകളില് വിവരിച്ച സാഹചരയങ്ങള് 

പ്രതീമത ി്കുനകയാടണങ്കില് ആ പ്രവൃത്തിയടട  രഭേഗതി ടചയ്ത എസ്റ്റിരമറ്റിന്   Revised 

Estimate) കാലതാമസാം കൂടാടത  സാരങ്കതികാളുമതി  രതരടണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തി 

ര്ര്ത്തിയായതിളുരേകരമാ നിര്വഹണത്തില് വളടരരയടു പുരരാഗതി ഉണ്ടായതിളു 

രേകരമാ  Advanced Stage of Completion) സമര്പ്പി്കുനഘട് ുിവവജഹ് എസ്റ്റിരമറ്റിന് 

അളുമതി നല്കാ് പാടില്ല. 

(vii) എസ്റ്റിരമറ്റ്  വീണ്ടുാം കണക്കാ്കുനക  Recast the  Estimate),  രഭേഗതി ടചയ്യുക  Revised 

Estimate) എഘട്ിവയ്ക്ക് സാരങ്കതികാളുമതി നല്ന വാ് ഓരരാ തലത്തിടലയാം 

എഞ്ചിനീയര്മാര്ക്ക് അളുവേിനീയമായ അധികാര പരിധി  ബാധകമാണ്. 

 

(15)  എസ്റ്റിരമറ്റുകള്ക്ക് സാരങ്കതികാളുമതി നല്ന ഘട്തിടെ ഭാഗമായള്ള സൂക്ഷ്മ 

പരിരോധനയടട തട്ടുകള് പരമാവധി ന ുയ്ക്കണാം. അസിസ്റ്റെ് എക്സികൂ്തിീവ് എഞ്ചിനീയറുടട 

അധികാര പരിധിക്ക് മുകളില് സാരങ്കതികാളുമതി നല്രകണ്ട സന്ദര്ഭത്തില് അസിസ്റ്റെ് 

എക്സികൂ്തിീവ് എഞ്ചിനീയറുടട സൂക്ഷ്മ പരിരോധനയ്ക്ക്രേകാം എസ്റ്റിരമറ്റുാം ബ്ധപടപ്പ്തി രരഖകളുാം  

സാരങ്കതിക അളുമതി നല്കാ് അധികാരടപ്പ്തി എഞ്ചിനീയര്ക്ക് രനരി്തി് അയകോ രക്കണ്ടതാണ്. 

ഇടയ്ക്കുള്ള തട്ടുകള് ഒഴിവാക്കണാം. 

  16) രുാഹ്, പാലാം, ടക്തിിടാം അടക്കമുള്ള നിര്ിാണ/പുനരു്ധതാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്, 25.11.2019 ടല 

സര്ക്കാര് ഉത്തരവ്  അച്ചടി)നാം. 161/2019/ഫി് പ്രകാരമുള്ള  ‘Defect Liability  Period’  

നിര്ബ്ധപമാരക്കണ്ടതാണ്.  

 17) ടപാതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്  ജിരയാ ടാഗ് ടചയ്യുഘട്തിളുള്ള  നടപടികള്  അതിനായള്ള 

സാരങ്കതിക സാംവിധാനാം ഐ.ടക.എാം. ഒരു്കുനഘട് മുുയ്ക്ക് സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 
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3.8.3  ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസര്മാരുടട മുഖയ ചുമതലകള്  

രപ്രാജക്ടുകളില് ചുവടട വിവരി്കുനഘട് നിബ്ധപനകള് പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് എഘട്് ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസര്മാര് 

ഉുപ്പുവരുത്തണാം. 

 1) മാര്ഗരരഖയില് പ്രതിപാേി്കുനഘട് എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളുാം പാലിച്ചു ടകാണ്ടാണ് രപ്രാജക്ടുകള്  

തയ്യാുാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

 2)  1994 ടല രകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമ പ്രകാരവാം സര്ക്കാര് ഉത്തരവകള് പ്രകാരവാം  

തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ ചുമതലയില് വരുഘട് കാരയങ്ങള് നിര്വഹി്കുനഘട്തിനാണ് 

രപ്രാജക്ട്  തയ്യാുാക്കിയിട്ടുള്ളത് 

 3)  ആവേയമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളുാം രരഖടപ്പടുത്തിതടഘട്യാണ് രപ്രാജക്ടുകള് തയ്യാുാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

 4)  പ്ധതതി ആസൂത്രണ മാര്ഗരരഖയിള്ാം സബ് സിഹി മാനേണ്ഡങ്ങളിള്ാം വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള 

വയവസ്ഥകളുാം നിര്രേേങ്ങളുാം പാലിച്ചുടകാണ്ടാണ് ഓരരാ രപ്രാജക്ടുാം  തയ്യാുാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

 5) മരാമത്ത് ച്തിങ്ങളില് പ്രതിപാേി്കുനഘട് നടപടിക്രമങ്ങള്്കുനാം നിബ്ധപനകള്്കുനാം ഒപ്പാം മരാമത്ത് 

പണികള് സാംബ്ധപിച്ച് ഈ മാര്ഗരരഖയില് പ്രതിപാേി്കുനഘട് നിര്രേേങ്ങളുാം പാലിച്ചു 

ടകാണ്ടാണ്  നിര്ിാണ രപ്രാജക്ടുകള് തയ്യാുാക്കിയിട്ടുള്ളത്.  

 6)   സാരങ്കതിക രപ്രാജക്ടുകള് സാരങ്കതിക മാനേണ്ഡങ്ങള് പാലി്കുനഘട്തുാം  സാമ്പത്തിക 

മത മതയള്ളതുാം  ആണ്. 

 7) രപ്രാജക്ടില് ടചലവിനങ്ങള് നിായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഔചിതയര്ര്ണ്ണവാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടട ത്തി 

നിര്ണ്ണയാം നയായവമാണ്. 

3.8.4 മാര്ഗരരഖാ നിര്രേേങ്ങള്ക്ക് വിരു്ധതമായി രപ്രാജക്ടിന് അാംഗീകാരാം നല്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

അതിടെ നരപ്പാത്തരവാേിതുംാം  Accountability) ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസര്്കുനാം രപ്രാജക്ട് 

നിര്വഹണത്തിടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാന ഘട് വീഴ്ചകള്ക്ക് നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥളുാം 

നരപ്പാത്തരവാേിതുംാം  Accountability)ഉണ്ടായിരി്കുനഘട്താണ്. 

3.8.5 നൂതന  Innovative) രപ്രാജക്ടുകളുടട അാംഗീകാരത്തിന് പ്രരതയക സാംവിധാനാം  

 1) പ്രാരേേിക വികസന പ്രശ്നങ്ങളുടട പ്രരതയകതകൾ വിേകലനാം ടചയ്തു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് 

അതാതിടങ്ങളിടല വിഭവസാ്ധതയതകൾക്കളുസരിച്ച് അളുരയാജയമായ പരിഹാര നിർരേേങ്ങൾ 

രൂപടപ്പടുുകയാണ് വിരകന്ദ്രീൃതതാസൂത്രണ ലമത യങ്ങളിവ പ്രധാനമായത്. എഘട്ാവ ഇപ്രകാരാം 

തയ്യാുാക്കടപ്പടുഘട് രപ്രാജക്ടുകളിവ പലതുാം ഈ ഉത്തരവിരലാ സർക്കാർ വന പ്പുകളുടട 

ഉത്തരവിരലാ നിർരേേി്കുനഘട് സബ്സിഹി മാനേണ്ഡങ്ങൾ അളുസരിച്ച് തയ്യാുാക്കാൻ 

പറ്റുഘട്വയാകണടമഘട്ില്ല. അവയ്ക്ക് സാധാരണ രപ്രാജക്ട് അാംഗീകാര രീതിയിവ നിന്നാം 

വയതയസ്ഥമായി രപ്രാജക്ട് തടകങ്ങൾ പരിരോധിച്ച് അളുമതി നവന ഘട്തിന് ത്രിതല 

പഞ്ചായുകള്്കുനാം നഗരസഭകള്്കുനാം രവണ്ടി ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി ഒരു വിേഗ്ധസമിതിടയ 

നിരയാഗിരക്കണ്ടതാണ്.   
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 2) ജില്ലാ കളക്ടര് ടചയര്രപസണ് ആയള്ള പ്രസ്തുതസമിതിയില്  ജില്ലാ പ്ലാനിാംഗ് ആഫീസര് 

കണ്വീനറുാം, ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയിടല സര്ക്കാര് രനാമിനി, ജില്ലാ വികസന കിീകണര്, 

രജായിെ് ഹയുക്ടര്  തരേേഭരണാം), ടഹപൂ്തിി ഹയുക്ടര്  ഇക്കരണാമിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്),  

ജില്ലാടൗണ്പ്ലാനര് എഘട്ിവര് അാംഗങ്ങളുാം ആയിരി്കുനഘട്താണ്. രപ്രാജക്ട് ഉൾടപ്പടുഘട് വികസന 

രമഖലയടട/വികയരമഖലയടട ജില്ലാതല ആഫീസർ, ജില്ലാ തലത്തിവ ലഭയമായ രണ്ടില് 

ന ുയാടതയള്ള വികയരമഖല വിേഗ്ദ്ധര് എഘട്ിവടര ബ്ധപടപ്പ്തി രമഖലയിടല ചര്ച്ച നട്കുനഘട് 

രയാഗത്തിരലക്ക് മത ണിതാക്കളായി പടങ്കടുപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരാം മത ണിതാക്കളായി 

പടങ്കടുപ്പിരക്കണ്ട വിേഗ്ധരുടട ഒരു പാനവ അാംഗീകരിച്ചു ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവ് 

പുുടപ്പടുവിരക്കണ്ടതാണ്. 

 3) പ്രസ്തുത വിേഗ്ധ സമിതി ചുവടട പുയഘട് കാരയങ്ങൾ പരിരോധിക്കണാം. 

(i)  നിർരേേിക്കടപ്പടുഘട് രപ്രാജക്ട് തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ 

ചുമതലകളിവടപ്പടുഘട്താരണാ? 

 ii) സാമ്പത്തിക-സാരങ്കതിക-പ്രാരയാഗിക മത മതയള്ള രപ്രാജക്ട് ആരണാ? 

(iii) തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് രവണ്ടിയള്ള സബ്സിഹി മാര്ഗരരഖയിരലരയാ സാംസ്ഥാന 

സർക്കാർ വന പ്പിടലരയാ മാനേണ്ഡങ്ങൾ ബാധകമാക്കാവഘട്താരണാ? 

(iv)നിർരേേിക്കടപ്പടുഘട് ടചലവകളുാം പ്രതീമത ി്കുനഘട് സബ്സിഹികളുാം അളുരയാജയവാം 

നീതീകരിക്കാവഘട്തുമാരണാ?  

 V) നിര്രേേിക്കടപ്പടുഘട് പ്ധതതി ടജെര് സൗഹൃേമാരണാ? 

(vi)തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ ഇടടപ്തി് സഹായിക്കാടത തടഘട് സുംകാരയ വയക്തികൾ/ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ വിജയകരമായി പ്രവർത്തി്കുനഘട് രമഖലയാരണാ? (അടല്ലങ്കിവ മാത്രരമ 

തരേേഭരണസ്ഥാപനാം ഇടടപരടണ്ടതുൂ). 

 4) ക്രമനമ്പര്  3)ടല കാരയങ്ങൾ രപ്രാജക്ട് വിഭാവന ടചയ്തവരുമായി ചർച്ച ടചയ്ത് രഭേഗതി 

ആവേയമാടണങ്കിവ അവകൂടി ഉൾടപ്പടുത്തി സാരങ്കതിക മികവള്ള രപ്രാജക്ടുകളാടണഘട്് 

ഉുപ്പാക്കിയരേകാം അാംഗീകാരാം നല്ന കയാണ് സമിതിയടട ചുമതല. നിര്രേേിക്കടപ്പടുഘട് 

നൂതനാേയാം രപ്രാത്സാഹിപ്പിരക്കണ്ടതിടെ ആവേയകതയാം നിർരേേിക്കടപ്പടുഘട് ടചലവാം 

സബ്സിഹിയാം നീതികരി്കുനഘട്തിളുള്ള യക്തിയാം മിനി്തി്സില് രരഖടപ്പടുത്തണാം. 

3.8.6 രപ്രാജക്ടുകളുടട അളുമതി നിരീമത ണവാം രമാണിറ്റുിാംനിാം  

 1)  രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് അളുമതി നല്ന ഘട്തിളുള്ള കാലതാമസാം ഒഴിവാ്കുനഘട്തിനായി ഗ്രാമ-

രബ്ലാക്ക്പഞ്ചായുകള്്കുനാം മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്്കുനാം രവണ്ടി ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി 

ടചയര്രപഴ് സണ് അ്ധതയമത നായാം ജില്ലാ കളക്ടര് ടസക്ര്തിുിയായാം ജില്ലാ പ്ലാനിാംഗ് ഓഫീസര് 

കണ്വീനുായാം, ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയിടല സര്ക്കാര് രനാമിനി, ജില്ലാ വികസന 

കിീകണര്, രജായിെ് ഹയുക്ടര്  തരേേഭരണ ടപാതു സര്വീസ്), ടഹപൂ്തിി ഹയുക്ടര് 
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 ഇക്കരണാമിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്), ജില്ലാ ടൗണ് പ്ലാനര്, ജനകീയാസൂത്രണ ജില്ലാ 

ടഫസിലിരറ്ററ്റര് എഘട്ിവര് അാംഗങ്ങളുമായള്ള ഒരു നിരീമത ണ സമിതി ഓരരാ ജില്ലയിള്ാം 

പ്രവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്.  

 2)  ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസര്മാര് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് യഥാസമയാം അളുമതി 

നല്ന ന്നരണ്ടാ എഘട്് നിരീമത ി്കുനഘട്തിളുാം പുരരാഗതി വിലയിരുുഘട്തിളുാം ആവേയാളുസരണാം 

രയാഗാം രചരരണ്ടതാണ്. സമിതിയടട രയാഗ മിനിറ്റ് സ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് 

സമര്പ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 

 3) ജില്ലാപഞ്ചായുകളുടടയാം രകാര്പ്പരുകളുകളുടടയാം അളുമതിയമായി ബ്ധപടപ്പ്തി 

രമാണി്തിുിാംഗ് വിരകന്ദ്രീൃതതാസൂത്രണ സാംസ്ഥാനതല രകാഓര്ഹിരനക് കിിറ്റി 

നിര്വഹിരക്കണ്ടതാണ്.  

4 പരാതി പരിഹാര സാംവിധാനങ്ങള്  

4 .1 രപ്രാജക്ട് അാംഗീകാരവമായി ബ്ധപടപ്പ്തി പരാതികള് 

 തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട രപ്രാജക്ട് അാംഗീകാരവാം സാരങ്കതികാളുമതിയാം സാംബ്ധപിച്ച് 

ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസറുടട തീരുമാനത്തിര്മയള്ള്ള പരാതികള് പരിഗണി്കുനഘട്തിന് ചുവടട 

പ്രതിപാേിച്ചിരി്കുനഘട് പ്രകാരാം അപ്പരലറ്റ് കിിറ്റികള് പ്രവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്. വാര്കിക പ്ധതതി 

പരിഗണിച്ച് അാംഗീകാരാം നല്കിയരപ്പാള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി ഏടതങ്കിള്ാം രപ്രാജക്ടിന് 

അളുമതി നല്കിയി്തിിടല്ലങ്കില് ആ രപ്രാജക്ട് അപ്പരലറ്റ് കിിറ്റിക്ക് സമര്പ്പിക്കാ് പാടില്ല. അത്തരാം 

പരാതികള് വിരകന്ദ്രീൃതതാസൂത്രണ സാംസ്ഥാനതല രകാര്ഹിരനക് കിിറ്റിയടട പരിഗണനയ്ക്ക് 

സമര്പ്പിക്കാവഘട്താണ്.   

4.1.1 ജില്ലാതല അപ്പരലറ്റ് കിിറ്റി  ഗ്രാമ/രബ്ലാക്ക് പഞ്ചായുകള്്കുനാം മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്്കുനാം) 

 1)  ഗ്രാമ-രബ്ലാക്ക് പഞ്ചായുകളുടടയാം മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടടയാം രപ്രാജക്ടുകളുടട അാംഗീകാരാം/ 

സാരങ്കതികാളുമതി സാംബ്ധപിച്ച് ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസറുടട തീരുമാനത്തിര്മയള്ള്ള പരാതികള് 

പരിഗണി്കുനഘട്തിന് ജില്ലാതലത്തില് ഒരു അപ്പരലറ്റ് കിിറ്റി പ്രവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്. 

 2) ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി ടചയര്രപസണ് കിിറ്റിയടട  അ്ധതയമത /അ്ധതയമത ളുാം ജില്ലാ കളക്ടര് 

ടസക്ര്തിുിയാം ജില്ലാ പ്ലാനിാംഗ് ഓഫീസര് കണ്വീനറുമായിരി്കുനാം. ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയിടല 

സര്ക്കാര് രനാമിനി, ജില്ലാ വികസന കിീകണര്, രജായിെ് ഹയുക്ടര്  തരേേഭരണ ടപാതു 

സര്വീസ്), ടഹപൂ്തിി ഹയുക്ടര്  ഇക്കരണാമിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്), പരാതിയള്ള രപ്രാജക്ടിടന 

ന ുിച്ച് വിേഗ് ര്ധതാപരേോം നല്കാ് ചുമതലടപ്പ്തി വന പ്പിടല/വന പ്പുകളിടല ജില്ലയിടല ഏറ്റവാം 

ഉയര്ഘട് ഉരേയാഗസ്ഥര് എഘട്ിവരായിരി്കുനാം ജില്ലാതല കിിറ്റിയിടല അാംഗങ്ങള്. മറ്റ് 

വിേഗ്ദ്ധരരയാം ബ്ധപടപ്പ്തി നഗരസഭയടട സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി ടചയര്മാടനയാം ഉരേയാഗസ്ഥരരയാം 

ഈ കിിറ്റിയിരലക്ക് മത ണിക്കാവഘട്താണ്. 

 3) അപ്പീല് പരാതി ലഭിച്ചാല് 14 േിവസത്തിനകാം ഈ കിിറ്റി രയാഗാം രചര്ഘട്് പരാതിസാംബ്ധപിച്ച് 

കിിറ്റി തീരുമാനടമടുരക്കണ്ടതാണ്. 
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4 .1.2 സാംസ്ഥാനതല അപ്പരലറ്റ് കിിറ്റി   ജില്ലാ പഞ്ചായുകള്്കുനാം രകാര്പ്പരുകളുകള്്കുനാം) 

 1)  ജില്ലാ പഞ്ചായുകളുടടയാം രകാര്പ്പരുകളുകളുരടയാം കാരയത്തില് രപ്രാജക്ടുകളുടട അാംഗീകാരാം/ 

സാരങ്കതികാളുമതി സാംബ്ധപിച്ച് ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസറുടട തീരുമാനത്തിര്മയള്ള്ള പരാതികള് 

പരിഗണി്കുനഘട്തിന് സാംസ്ഥാനതലത്തില് ഒരു അപ്പരലറ്റ് കിിറ്റി പ്രവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്.  

 2) പ്രി്സിപ്പല് ഹയുക്ടര്  തരേേഭരണ ടപാതു സര്വീസ്), ഹയുക്ടര്  റൂുല്), ഹയുക്ടര്  

 അര്ബ്) എഘട്ിവര് അാംഗങ്ങളായള്ള  സാംസ്ഥാനതല അപ്പരലറ്റ് കിിറ്റിയടട  അ്ധതയമത ് 

തരേേസുംയാം ഭരണ വന പ്പ് ടസക്ര്തിുിയാം കണ്വീനര് സാംസ്ഥാന ആസൂത്രണ രബാര്ഹ് 

വിരകന്ദ്രീൃതതാസൂത്രണ വിഭാഗാം ചീഫുാം ആയിരി്കുനാം. സാംസ്ഥാനതല അപ്പരലറ്റ് കിിറ്റിയടട 

രയാഗത്തിരലക്ക് കിിറ്റിയടട പരിഗണനയക്ക് വരുഘട് വികയ രമഖലയമായി ബ്ധപടപ്പ്തി  

വന പ്പ്  ഹയുക്ടടു  മത ണിരക്കണ്ടതാണ്. 

4.1.3 അപ്പീല് പരാതി ലഭിച്ചാല് 14 േിവസത്തിനകാം കിിറ്റി രയാഗാം രചര്ഘട്് പരാതിസാംബ്ധപിച്ച് കിിറ്റി 

തീരുമാനടമടുരക്കണ്ടതാണ്. 

4.1.4 അപ്പീല് ലഭിച്ചു എഘട്തുടകാണ്ട് മാര്ഗനിര്രേേങ്ങള്ക്ക് വിരു്ധതമായ ഒരു രപ്രാജക്ടിളുാം  ജില്ലാതല/ 

സാംസ്ഥാനതല  അപ്പരലറ്റ് കിിറ്റി അളുമതി നല്കാ് പാടില്ല.  

4.1.5  രപ്രാജക്ടുകളുടട അാംഗീകാരാം സാംബ്ധപിച്ച് ഖണ്ഡിക 3.8.1  10)ല് പ്രതിപാേിച്ചിട്ടുള്ള നിര്രേേങ്ങള് 

അപ്പരലറ്റ് കിിറ്റികള്്കുനാം ബാധകമാണ്.  

4.2 ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതികളുടടയാം അപ്പരലറ്റ് കിിറ്റികളുടടയാം തീരുമാനങ്ങളിര്മയള്ള്ള പരാതികള്  

 1) വാര്കിക പ്ധതതി അാംഗീകാരാം സാംബ്ധപിരച്ചാ വാര്കിക പ്ധതതി പരിഗണിച്ച് അാംഗീകാരാം 

നല്കിയരപ്പാള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി ലീനിയര് ടചയ്യാത്ത രപ്രാജക്ടുകള് സാംബ്ധപിരച്ചാ 

അപ്പീല് കിിറ്റികളുടട തീരുമാനങ്ങള് സാംബ്ധപിരച്ചാ തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിന് 

പരാതികളുടണ്ടങ്കില് അപ്രകാരമുള്ള പരാതികള് വിരകന്ദ്രീൃതതാസൂത്രണ സാംസ്ഥാനതല 

രകാഓര്ഹിരനക് കിിറ്റിയടട പരിഗണനയ്ക്ക് സമര്പ്പി്കുനഘട്തിനായി നിലവില് മവരലഖ രസാഫ്ട് 

ടവയുില് ലഭയമായ ഓണ്വല് സാംവിധാനാം ഉപരയാഗിരക്കണ്ടതാണ്.  

 2) ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസര് അളുമതി നിരസി്കുനഘട് ഒരു രപ്രാജക്ട് ബ്ധപടപ്പ്തി അപ്പീല് കിിറ്റിയടട 

പരിരോധനയാം തീരുമാനവാം ഇല്ലാടത രനരി്തി് രകാ-ഓര്ഹിരനക് കിിറ്റിക്ക് സമര്പ്പിക്കാ് 

പാടില്ല. അങ്ങടന രപ്രാജക്ടുകള് സമര്പ്പി്കുനകയാടണങ്കില് അവ രകാ-ഓര്ഹിരനക് കിിറ്റി 

പരിഗണിക്കാളുാം പാടില്ല.  

5.  വിഭവ സമാഹരണാം, അനിവാരയ വകയിരുത്തല്, രമഖലാവിഭജനാം   

5.1  വിഭവസമാഹരണാം : ടപാതു നിര്രേേങ്ങള്   

(1)  തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട വികസനരമത മ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കാരയമത മമായി ഏടറ്റടു്കുനഘട്തിന് 

ലഭയമാക്കാവഘട് എല്ലാ വിഭവങ്ങളുാം ര്ര്ണ്ണരതാതില് സമാഹരിരക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി തനത് 

വരുമാനങ്ങളായ നിന തി, ഫീസ്, വാടക, രലലതുക തുടങ്ങി ലഭിരക്കണ്ട മുവനവ് നിന തി – 
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നിന തിരയതര വരവകളുാം ര്ര്ണ്ണമായി നിര്ണ്ണയി്കുനകയാം അവ മുവനവനായാം പിരിടച്ചടുത്ത് 

തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട ഫണ്ടില് ഒടുക്കിയിട്ടുടണ്ടഘട്് ഉുപ്പുവരുരത്തണ്ടതുണ്ട്.  

 2) വസ്തു നിന തിയടട കാരയത്തില് ടക്തിിടങ്ങളുടട വസ്തുനിന തി നിര്ണ്ണയിക്കടപ്പ്തിതിേരേകാം 

അവയടട തു വിസ്തീര്ണ്ണത്തിരലാ ഉപരയാഗക്രമത്തിരലാ മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുടണ്ടങ്കില് 

അതളുസരിച്ച് വസ്തു നിന തി പുതുക്കി നിര്ണ്ണയി്കുനഘട്തിളുള്ള നടപടികള് സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 

നിന തി നിര്ണ്ണയ പരിധിയില് ഉള്ടപ്പടാടത ഒഴിവായിരപ്പായിട്ടുള്ള ടക്തിിടങ്ങള് ഉടണ്ടങ്കില് അവ 

കടണ്ടത്തി എഞ്ചിനീയുിാംഗ് വിഭാഗത്തിടെ സഹായരത്താടട ക്രമവത്കരിച്ച് നിന തി 

നിര്ണ്ണയിരക്കണ്ടതാണ്. നിയമാളുസൃതമല്ലാടത നിര്ിിക്കടപ്പ്തിിട്ടുള്ള എല്ലാ ടക്തിിടങ്ങള്്കുനാം 

പ്രരതയക നമ്പര്  UA) നല്രകണ്ടതുാം ആ ടക്തിിടങ്ങള്ക്ക് നിയമാളുസൃത നമ്പര് 

നല്ന ഘട്തുവടരരയാ അവ ടപാളിച്ചു നീ്കുനഘട്തുവടരരയാ അത്തരാം ടക്തിിടങ്ങളില് നിന്നാം വസ്തു 

നിന തിയാം അതിടെ രണ്ടിര്തിി വരുഘട് തുകയാം രചര്ന്നള്ള തുക വസ്തു നിന തിയായി 

ഈടാരക്കണ്ടതുമാണ്. തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട സഞ്ചയ ഹാറ്റാരബസിള്ള്ള ടക്തിിടങ്ങളുടട 

വിവരാം അളുരയാജയമായ സാംവിധാനങ്ങള് ഉപരയാഗിച്ചുടകാണ്ട് ഫീല്ഹ് പരിരോധനയിൂടടട 

യഥാര്ത്ഥ വിവരാം ൃതതയമാരക്കണ്ടതാണ്. അതിടനുടര്ഘട്് നിന തി നിര്ണ്ണയിക്കടപ്പടാത്തരതാ  

തുവിസ്തീര്ണ്ണത്തിരലാ ഉപരയാഗക്രമത്തിരലാ വയതയാസമുള്ളരതാ ആയ ടക്തിിടങ്ങളുടട 

വസ്തുനിന തി നിര്ണ്ണയി്കുനകരയാ പുനര് നിര്ണ്ണയി്കുനകരയാ ടചരയ്യണ്ടതാണ്. ഫീല്ഹ് 

പരിരോധനയ്ക്കായി ന ടുാംബ്രമീ സാംവിധാനത്തിടെ രസവനാം ഉപരയാഗടപ്പടുത്താവഘട്താണ്.  

 3) 1994-ടല രകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമാം വന പ്പ് 232, 1994-ടല രകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമാം 

വന പ്പ് 447 എഘട്ിവ അളുസരിച്ചുള്ള FTEOS വലസ്സ് ഫീമവകള് അത്തരാം സ്ഥാപനങ്ങളുടട 

ലിസ്റ്റ് തയ്യാുാക്കി ര്ര്ണ്ണമായാം ഈടാ്കുനഘട്തിളുള്ള നടപടികള് സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 

വലസ്സിടെ പരിധിയില് നിന്നാം സ്ഥാപനങ്ങള് ഒഴിവായി രപാകാതിരിക്കാ് 

ആവേയടമങ്കില് തരേേസുംയാംഭരണ സ്ഥാപനത്തിടല മുവനവ് വയാപാര വയവസായ 

സ്ഥാപനങ്ങള്്കുനാം വാര്ഹ് അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രരതയക നമ്പര് നല്കി അവയടട രജിസ്റ്റര് 

തയ്യാുാക്കി സൂമത ിയ്ക്കാവഘട്താണ്.  

 4) ടതാഴില് നിന തി തുടങ്ങിയ മറ്റ് നിന തികളുാം  മാര്ക്കറ്റ് ഫീസ്, രജിരസ്ട്രക് ഫീസ് തുടങ്ങിയ 

ഫീമവകളുാം ടക്തിിട വാടക, ന ത്തകപ്പാ്തിാം, പിഴ, ടപനാല്റ്റി തുടങ്ങിയ മറ്റു വരവകളുാം ൃതതയമായി 

ഈടാ്കുനഘട്തിളുള്ള നടപടികളുാം സുംീകരികോ രക്കണ്ടതാണ്. 

 5) ഇരതാടടാപ്പാം തടഘട് തനത് ഫണ്ടില് നിന്നള്ള അനാവേയ ടചലവകള്  ന ുയ്കുഘട്തിളുള്ള 

നടപടികളുാം തരേേസുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് കര്േനമായി സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്. മുവനവ് 

ടതരുവ് വിള്കുനകള്്കുനാം വവേുത മീറ്റര് സ്ഥാപി്കുനഘട്തിളുള്ള നടപടികളുാം വാ്തിര് അരതാുിറ്റി 

അധിൃതതരുമായി രചര്ഘട്് സാംയക്തപരിരോധന നടത്തി ടപാതുവാ്തിര് ടാപ്പുകളുടട 

എണ്ണാംനിായി്കുനഘട്തിളുള്ള നടപടികളുാം സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്.  

 6) സാമ്പത്തിക വര്കാരാംഭത്തില് തടഘട് വസ്തുനിന തി സമാഹരി്കുനഘട്തിളുള്ള നടപടികള് 

തരേേസുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ആരാംഭിരക്കണ്ടതുാം ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  
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ഗ്രാമപഞ്ചായുകളില് അസിസ്റ്റെ് ടസക്ര്തിുിയാം മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില് ുവനൂ സൂപ്രണ്ട്/ ുവനൂ 

ഓഫീസര്മാരുാം രകാര്പ്പരുകളുകളില് ടഹപൂ്തിി ടസക്ര്തിുി/ുവനൂ ഓഫീസര്മാരുാം രനതൃതുംാം 

നല്രകണ്ടതുമാണ്. നിന തി പിരിവ് പുരരാഗതി എല്ലാ മാസവാം ആേയാം കൂടുഘട് രയാഗത്തില് 

ധനകാരയ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റികള് വിലയിരുരത്തണ്ടതാണ്. രകാര്പ്പരുകളുകളില് ഈ ചുമതല 

ധനകാരയ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റിയാം നിന തി അപ്പീല് സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റിയാം സാംയക്തമായി 

നിര്വഹിരക്കണ്ടതാണ്. ഇതു സാംബ്ധപിച്ച് സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റികളുടട ശുപാര്േ  സ്റ്റാെിാംഗ് 

കിിറ്റികളുടട ടചയര്മാ്മാര് ടതാ്തിടുത്ത  പഞ്ചായത്ത് കിിറ്റി/കൗണ്സിലില് 

അവതരിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 

 7) ജനകീയ സാംതടനാ സാംവിധാനങ്ങളായ പി.ടി.എ.കള്, എച്ച്.എാം.സി.കള് പാടരേഖര 

സമിതികള്, നീര്ത്തട സമിതികള്, ുസിഹെ് സ് അരസാസിരയകളുകള്, മറ്റ് ജനകീയ 

സാംതടനകള് മുതലായവയിൂടടട സമാഹരിക്കാ് കഴിയഘട് വിഭവ സമാഹരണ സാ്ധതയതകള് 

പരമാവധി പ്രരയാജനടപ്പടുത്തണാം. 

 8) സാമൂഹയ പ്രതിബ്ധതത നിുരവറ്റുഘട്തിടെ ഭാഗമായി വിവിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് രവണ്ടി 

സ്ഥാപനങ്ങള് ഫണ്ട് വകയിരുത്താറുണ്ട്.  ഉോ: Corporate Social Responsibility Fund -  CSR 

Fund).  ആ ഫണ്ട് തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം മുരഖന ടചലവഴിക്കടപ്പടുഘട്തിന് രപ്രാജക്ട് 

തയ്യാുാ്കുനവാ് പരി്രമമിക്കണ്ടതാണ്. 

 9) തനത്/ടപാതു ആവേയ ഫണ്ടില്നിന്നാം നഗരസഭകള്ക്ക് നിര്വഹിരക്കണ്ടതായ ഭരണ 

ടചലവകള്്കുനാം നിര്ബ്ധപിത ടചലവകള്്കുനാം അസാധാരണ ടചലവകള്്കുനാം ആവേയമായ തുക 

കഴിച്ച് ബാക്കിയള്ള തുകയടട 25 േതമാനാം വടര വാര്കിക പ്ധതതിയടട ഭാഗമായിയല്ലാടതയള്ള 

അടിയ്ങളിര പ്രവര്ത്തികള്ക്കായി വിനിരയാഗിക്കാവഘട്താണ്.  മാര്ഗരരഖ പ്രകാരാം 

അളുവേനീയമായരതാ സര്ക്കാര് നിര്രേേി്കുനഘട്രതാ ആയ രപ്രാജക്ടുകള് ഈ തുക ഉപരയാഗിച്ച് 

ഏടറ്റടുക്കാാം. വാര്കിക പ്ധതതിയില് ഉള്ടപ്പടാടതതടഘട് ഭരണസമിതിയടട  തീരുമാനത്തിടെ 

അടിസ്ഥാനത്തില് രപ്രാജക്ടുകള് തയ്യാുാക്കാവഘട്തുാം ജില്ലാആസൂത്രണസമിതിയടട അാംഗീകാരാം 

ഇല്ലാടത തടഘട് ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസറുടട അാംഗീകാരരത്താടട നടപടിക്രമങ്ങള് പാലിച്ചുടകാണ്ട് 

നിര്വഹണാം നടത്താവഘട്തുമാണ്. ഇതിളുള്ള ക്രമീകരണാം സൂരലഖ രസാഫ്ട് ടവയുില് 

ഏര്ടപ്പടുുഘട്താണ്.   

 10) തനത് ഫണ്ട്/ടപാതു ആവേയഫണ്ടില് ഇതിളുരേകാം ബാക്കിയള്ള തുക തനത് ഫണ്ട് എഘട് 

രരാത്സപായി  വാര്കിക പ്ധതതിയില് ഉള്ടപ്പടുത്തണാം. 

 11) ഒരു വാര്കിക പ്ധതതിയില് തനത് ഫണ്ട് ഇനത്തില് വിനിരയാഗിച്ച  തുകയടട  15 

േതമാനത്തില് അധികരിച്ച തുക അടുത്ത വാര്കിക പ്ധതതിയില് വകയിരുുന്നടണ്ടങ്കില് 

അത്രയാം തുക ലഭയമാക്കാ് കഴിയാം എന്നള്ളതിന് തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ ഓഹിറ്റ് 

ചുമതലയള്ള ജില്ലാ/രമഖലാ/സാംസ്ഥാന ടപര്രഫാര്മ്സ്   ഓഹിറ്റ് ഓഫീസുില് നിന്നള്ള 
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രഫാുാം 9 ടല സാമത യപത്രാം മൂ്കൂ്തിി വാങ്ങി വാര്കിക പ്ധതതി സമര്പ്പി്കുനരമ്പാള് തടഘട് ജില്ലാ 

ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് നല്രകണ്ടതാണ്.  

 12) തനത് ഫണ്ട് വകയിരുത്തി അാംഗീകാരാം രനടിയ  രപ്രാജക്ടുകളില് തനത് ഫണ്ടിന് പകരാം മറ്റ് 

രരാതസ്സുകള് വകയിരുുഘട് രീതിയില് രഭേഗതി ടചയ്യാ് പാടില്ല. അപ്രകാരമുള്ള രപ്രാജക്ട് 

രഭേഗതികള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അാംഗീകരി്കുനവാളുാം പാടില്ല.  

 13)തനത് വരുമാനത്തിടല മിച്ചവാം ബാങ്ക് വായ്പയാം യക്തിസഹമായ രീതിയിലായിരിക്കണാം  

കണക്കാരക്കണ്ടത്. 

 14)വിഭവങ്ങള് വിനിരയാഗി്കുനഘട്തില് പരമാവധി കാരയമത മതയാം മിതവയയവാം പാലിക്കണാം. 

ഫലപ്രേമല്ലാത്തരതാ പാഴ് ടചലവ് വരുുഘട്രതാ ആയ രീതിയിള്ള്ള വിഭവവിനിരയാഗാം 

ഒഴിവാക്കണാം. 

 15) തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട വികസന രപ്രാജക്ടുകള് നടപ്പാ്കുനഘട്തിനായി  ടപാതുരമഖലാ 

സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളില്നിന്നാം രകരള ബാങ്ക് ഉള്ടപ്പടയള്ള സഹകരണ  സ്ഥാപനങ്ങളില് 

നിന്നാം  വായ്പാധിഷ്ഠ വ്യിത വിഭവസമാഹരണാം  നടുഘട്തിന്  ്രമമിരക്കണ്ടതാണ്. ഖണ്ഡിക 3.4.1  7), 

 8) എഘട്ിവ കാണുക.  

 16) തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട വികസന ലമത യങ്ങള് രനടിടയടു്കുനഘട്തിനായി അവയ്ക്ക് നഗരസഭ-

സുംകാരയ പങ്കാളിത്താം, നഗരസഭ-സഹകരണ സ്ഥാപന പങ്കാളിത്താം, നഗരസഭ-സുംകാരയ-

സഹകരണ സ്ഥാപന പങ്കാളിത്താം  എഘട്ീ രീതികളില് ഉല്പാേന, രസവന, അടിസ്ഥാന സൗകരയ 

വികസന രമഖലകളില് വികസന രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്.  

5.2 അനിവാരയ വകയിരുത്തള്കള്  

വികസനഫണ്ടില്  നിന്നാം നിര്ബ്ധപമായാം  വിഹിതാം നീക്കിവയ് രക്കണ്ടതായ  ഇനങ്ങള്  ചുവടട 

നല്ന ന്ന. 

  1)  അങ്കണവാടി രപാകകാഹാര വിതരണാം  

അങ്കണവാടികളില് വരുഘട് ന ്തിികള്ക്ക് ര്രകരപാകകാഹാരാം, കൗമാരക്കാരായ ടപണ്ന ്തിികള്ക്ക് 

രപാകകാഹാരാം, ഗര്ഭിണികള്, മുലയൂട്ടുഘട് അിമാര്, എഘട്ിവര്ക്ക് രപാകകാഹാരാം, സബല, 

അാംഗ്വാടികള് മുരഖന നടപ്പാ്കുനഘട്തിന്  സര്ക്കാര് തീരുമാനി്കുനഘട്  മറ്റ് രപാകകാഹാര 

വിതരണ പരിപാടികള്  എഘട്ിവയ് ടക്കല്ലാാം രവണ്ട വിഹിതാം കണക്കാക്കി ഒരു രപ്രാജക്ടായി 

തയ്യാുാക്കണാം. 

 ന ുിപ്പ് - അങ്കണവാടികളിടല  രപാകകാഹാര വിതരണത്തിടെ നിണരഭാക്താക്കളായ പ്തിികജാതി  

വിഭാഗത്തിടല ന ്തിികള്ക്ക് വിതരണാം ടചയ്യുഘട് ആഹാരത്തിടെ ടചലവ് പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി 

വിഹിതത്തില് നിന്നാം  പ്തിിക വര്ഗ വിഭാഗത്തിടല ന ്തിികള്ക്ക് രപാകകാഹാരാം വിതരണാം 

നടുഘട്തിളുള്ള ടചലവ് പ്തിിക വര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതത്തില് നിന്നാം വഹിക്കാവഘട്താണ്. 
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പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി വിഹിതവാം പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതവാം വിനിരയാഗി്കുനന്നടണ്ടങ്കില് 

അവ പ്രരതയക രപ്രാജക്ടുകളായി തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്.  

 2) എസ്.എസ്.ടക. സമഗ്ര േിമത ാ രകരളാം) രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്  സര്ക്കാര് നിായി്കുനഘട് വിഹിതാം 

നല്കല് 

 ന ുിപ്പ്:- നഗരസഭകള് വകയിരുുഘട് എസ്.എസ്.ടക, രപ്രാജക്ടുകളുടട വിഹിതങ്ങളില് 

പ്തിികജാതി, പ്തിിക വര്ഗ വിേയാര്ത്ഥികള്ക്ക് രവണ്ടി  ടചലവഴി്കുനഘട് തുക  യഥാക്രമാം  പ്തിികജാതി 

ഉപപ്ധതതി വിഹിതത്തില് നിന്നാം പ്തിിക വര്ഗ ഉപപ്ധതതിവിഹിതത്തില് നിന്നാം 

വഹിക്കാവഘട്താണ്.  

 3)  പാലിരയറ്റീവ് ടകയര് രപ്രാജക്ടിളുള്ള വിഹിതാം  

 4) ഭിഘട്രേകിയള്ളവര്ക്ക്  സ് രക്കാളര്കിപ്പുാം ബത്തയാം  സബ്സിഹി മാര്ഗരരഖ അളുസരിച്ചുള്ള 

ധനസഹായാം ര്ര്ണ്ണമായാം മുടക്കാം കൂടാടതയാം നിര്ബ്ധപമായി നല്കണാം.) 

 5) പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് രയാജനയ്ക്ക്  പി.എാം.എ.വവ) അധിക വിഹിതാം.   

 6) അഗതി രഹിത രകരളാം പ്ധതതിയടട  ആ്രമയ) വിഹിതാം  

ന ുിപ്പ്:- അഗതി  രഹിത രകരളാം പ്ധതതിയടട നിണരഭാക്താക്കടള കടണ്ടുഘട്തിളുള്ള 

മാനേണ്ഡങ്ങളുാം അഗതികള്ക്ക് ലഭയമാരക്കണ്ട പരിചരണ രസവന പാരക്കജിടെ വിേോാംേങ്ങളുാം 

12.12.2017 – ടല സ.ഉ. എാം.എസ്)252/2017/തസുംഭവ നമ്പര് ഉത്തരവ് പ്രകാരാം പരിഷ്കരിച്ച് 

പുുടപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആടക അടങ്കല് തുകയടട 40% ന ടുാംബ്രമീ,  ബാക്കി തുക നഗരസഭയാം 

വകയിരുത്തി നടപ്പാരക്കണ്ടതാണ്.  

 7)  ഇ്ഫര്രമക് രകരള മികന് നല്ന ഘട്തിന് സര്ക്കാര് നിായി്കുനഘട് തുക 

ന ുിപ്പ്:-  ഗ്രാമപഞ്ചായുകളുാം മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുാം രകാര്പ്പരുകളുകളുാം വികസനഫണ്ടിടെ 0.25 

േതമാനവാം രബ്ലാക്ക് പഞ്ചായുകളുാം ജില്ലാ പഞ്ചായുകളുാം 0.1 േതമാനവാം തുകയാണ് 

നല്രകണ്ടത്. പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയ കിീക് അളുവേിച്ചിട്ടുള്ള നഗരസഞ്ചയ ഗ്രാന്റുാം  

ആരരാഗയഗ്രാന്റുാം ഒഴിടകയള്ള വികസനഫണ്ട് വിഹിതത്തിടെ അടിസ്ഥാനത്തില് തുക കണക്കാക്കി 

അത്  ടപാതുവിഭാഗാം സാധാരണവിഹിതത്തില് നിന്നാം നീക്കിടവയ്ക്കണാം. 

 8)  അതിോരിദ്രയ ലൂകകരണ പ്ധതതിയ്ക്ക് ആവേയമായ തുക.  ഖണ്ഡിക 6.6 കാണുക) 

5.3 രപ്രാജക്ടുകളുടട രമഖലാ തരാംതിരിവ്  

5.3.1ഉത്പാേനാം, രസവനാം, പാാത്തലാം എഘട്ീ മൂഘട്് രമഖലകളിലായി്തിാണ്  രപ്രാജക്ടുകള് തരാം 

തിരിരക്കണ്ടത്. ഓരരാ രമഖലയിള്ാം ഉള്ടപ്പടുഘട് രപ്രാജക്ടുകള് ചുവടട വിവരി്കുനഘട്  

പ്രകാരമായിരിക്കണാം. 
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  1)  ഉത്പാേന രമഖലാ രപ്രാജക്ടുകള്  

 i)  ൃതകി, ജലരസചന പ്രവൃത്തികള്, മണ്ണ്- സാംരമത ണാം. ജലസാംരമത ണാം, പരിസ്ഥിതി സാംരമത ണാം, 

മൃഗസാംരമത ണാം, മത ീര വികസനാം, മത്സയബ്ധപനാം, കാര്കിക-മൃഗസാംരമത ണ-മത ീര വികസന 

രമഖലകളിടല ഉല്പ്പഘട് സാംസ്കരണാം/മൂലയവര്്ധതനവ്/വിപണനാം, പരമ്പരാഗത ച്ങളകള്,  

വയവസായാം,  ഊര്രജാത്പാേനാം,  വജവവള നിര്ിാണാം എഘട്ിവ ഉത്പാേന രമഖലാ 

രപ്രാജക്ടുകളാണ്.  

 ii) ൃതകി ഭവ്, മത്സയഭവ്, മൃഗാശുപത്രി, മത ീര വികസന ഓഫീസ് എഘട്ിവയടട ടക്തിിട 

നിര്ിാണങ്ങളുാം അവയില് ഏര്ടപ്പടുുഘട് വവേുതി, ന ടിടവള്ളാം, ഫര്ണിച്ചര് മുതലായ 

പാാത്തല സൗകരയ വികസനവാം ഉത്പാേന രമഖലയില്  ഉള്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്. 

 iii) ഉല്പാേന-രസവന രമഖലകളില് ടതാഴില് സാംരാംഭങ്ങള് ആരാംഭി്കുനഘട്തിളുാം രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട് 

തിളുമുള്ള രപ്രാജക്ടുകളുാം ഉല്പാേന രമഖലയിലാണ് ഉള്ടപ്പടുരത്തണ്ടത്. 

 2) രസവന രമഖലാ രപ്രാജക്ടുകള്  

 വിേയാഭയാസാം, കല, സാംസ് ക്കാരാം, കായിക വികസനാം, യവജന രമത മാം, ആരരാഗയാം, ന ടിടവള്ളാം, 

ശുചിതുംാം, ഖരമാലിനയ പരിപാലനാം, ദ്രവ മാലിനയ പരിപാലനാം, സാമൂഹയനീതി, വരയാജനരമത മാം, 

പാലിരയറ്റീവ് പരിചരണാം, പാര്പ്പിടാം, ഗാര്ഹിക വവേുതീകരണാം, വവേുതി വല് 

േീര്തിപ്പിക്കല്, സ് കൂള് ടക്തിിടങ്ങള് എഘട്ിവയാം അവയ്ക്കാവേയമായ വവേുതി, ന ടിടവള്ളാം, 

ഫര്ണിച്ചര് മുതലായവ പ്രോനാം ടചയ്യുഘട് രപ്രാജക്ടുകളുാം രസവന രമഖലയില് ഉള്ടപ്പടുത്തണാം. 

(i) പാാത്തല രമഖലാ രപ്രാജക്ടുകള്  

  രുാഹ്, പാലങ്ങള്, ബസ് സ്റ്റാന്റുകള്, ബസ് കാത്തിരിപ്പ് രകന്ദ്രങ്ങള്, നടപ്പാതകള്, 

നടപ്പാലങ്ങള്, കവലകള്, ചതുംരങ്ങള് എഘട്ിവയടട നിര്ിാണാം/നവീകരണാം, നഗരസഭകളുടട 

ഉടമസ്ഥതയിള്ള്ള ടപാതു സ്ഥലങ്ങളുടട വികസനാം, ഓഫീസ് ടക്തിിടങ്ങള്, ഓഫീസ് 

ആവേയത്തിളുള്ള വാഹനങ്ങള്, ഓഫീസ് ടക്തിിടങ്ങളുടട വവേുതീകരണാം, രകാപ്പിാംഗ് 

രകാാംപ്ലക് മവകള്, ഉത്പാേന രസവന രമഖലയമായി രനരി്തി് ബ്ധപമില്ലാത്ത ഓഫീമവകളുടട 

സൗകരയങ്ങള് വര്്ധതിപ്പിക്കല്, പാര്േുംഭിത്തി സാംരമത ണാം (രതാടുകള്, നീര്ച്ചാള്കള്, ന ളങ്ങള്, 

രചാലകള് എഘട്ിവയരടതുള്ടപ്പടട), ഫാാം രുാഹ്, ട്രാക്ടര് ുാമ്പ് എഘട്ിവ പാാത്തല രമഖലയില് 

ഉള്ടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. 

5.4 വികസന ഫണ്ടിടെ രമഖലാ വകയിരുത്തള്ാം പ്രരതയക  പ്ധതതികളുടട വിഹിതവാം  നിായിക്കല് 

5.4.1 ടപാതു വിഭാഗാം സാധാരണ വിഹിതാം, പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി, പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി എഘട്ീ 

വിഹിതങ്ങള് വിഭജിപ്പിച്ച് ഉത്പാേനാം, രസവനാം, പാാത്തലാം മുതലായ രമഖലകള്്കുനാം പ്രരതയക 

പ്ധതതികള്്കുനാം വകയിരുുഘട്തിന്  ചുവടട വിവരി്കുനഘട് നിബ്ധപനകള്  പാലിക്കണാം.  

  1) നഗരസഭകള് ടപാതുവിഭാഗത്തിടല സാധാരണ വിഹിതാം, പ്രരതയക തടക പ്ധതതി, 

പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി എഘട്ീ വിഹിതങ്ങളുടട ആടക തുകയടട 20 േതമാനത്തില് 
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ന ുയാടതയള്ള വിഹിതാം വലഫ് പാര്പ്പിട മവരമത ാപ്ധതതി, പി.എാം.എ.വവയടട അധിക 

വിഹിതാം എഘട്ിവ ഉള്പ്പടടയള്ള പാര്പ്പിട രമഖലയ്ക്ക് വകയിരുത്തണാം. ഇങ്ങടന 

വകയിരുുരമ്പാള് ടപാതുവിഭാഗാം സാധാരണ വിഹിതത്തില് നിന്നാം 20 േതമാനത്തില് 

ന ുയാടത നീക്കിവയ്ക്കുന്നടണ്ടഘട്് ഉുപ്പാക്കണാം.  

 2) ടപാതുവിഭാഗാം സാധാരണ വിഹിതത്തില് നിന്നാം പാര്പ്പിട രമഖലയ്ക്ക് വകയിരുുഘട് 20 

േതമാനാം തുക ന ുവ ടചയ്ത് ബാക്കി തുകയ്ക്കു മാത്രാം രമഖലാ വകയിരുത്തലിടെ ന ുഞ്ഞ/കൂടിയ 

പരിധിയാം പ്രരതയക പ്ധതതികളുടട ന ുഞ്ഞ വിഹിതവാം കണക്കാരക്കണ്ടതാണ്. ഇരുപത് 

േതമാനത്തില് കൂടുതല് തുക വകയിരുുഘട് സന്ദര്ഭത്തില് പ്രസ്തുത തുക  20 േതമാനത്തില് 

അധികാംവരുഘട് തുക) രമഖലാ വിഭജന നിബ്ധപനകള്ക്ക് വിരധയമായി കടണ്ടരത്തണ്ടതാണ്. 

 3) നഗരസഭകള് ടപാതുവിഭാഗാം വികസനഫണ്ടിടല സാധാരണ വിഹിതത്തില് നിന്നാം  Normal 

Share under General Sector Fund) ഏറ്റവാം ന ുഞ്ഞത് 10 േതമാനടമങ്കിള്ാം ഉത്പാേന 

രമഖലയ്ക്ക് വകയിരുത്തണാം. 

 4) ടപാതുവിഭാഗാം  വികസനഫണ്ടിടല സാധാരണ വിഹിതത്തില് നിഘട്്  50 േതമാനത്തില് 

അധികാം തുക പാാത്തല രമഖലയ്ക്ക്  വകയിരുുവാ് പാടില്ല. 

 5) പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി  എസ്.സി.എസ്.പി) വിഹിതത്തിടെ 30 േതമാനത്തില്  അധികാം 

തുക പാാത്തല രമഖലയ്ക്ക് വകയിരുുവാ് പാടില്ല. 

 6) പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി  റ്റി.എസ്.പി) വിഹിതത്തിടെ 30 േതമാനത്തില്  അധികാം തുക 

പാാത്തല രമഖലയക്ക്  വകയിരുത്താ് പാടില്ല. 

 7) ടപാതുവിഭാഗാം വികസനഫണ്ടിടല സാധാരണ വിഹിതാം, എസ്.സി.എസ്. പി,  റ്റി.എസ്.പി  

എഘട്ിവ കൂ്തിിയ തുകയടട ന ുഞ്ഞത്  10 േതമാനാം  വനിതാ തടക പ്ധതതിക്ക്  

വകയിരുത്തണാം.   

 8) ടപാതു വിഭാഗാം വികസനഫണ്ടിടല സാധാരണ വിഹിതാം, എസ്.സി.എസ്.പി, റ്റി.എസ്.പി  

എഘട്ിവ കൂ്തിിയ തുകയടട 5 േതമാനാം ന ്തിികള്, ഭിഘട്രേകിയള്ളവര്, ട്രാൻജടജെർ 

എഘട്ിവരുടട രമത മത്തിളുാം വികസനത്തിളുാം രവണ്ടിയാം ന ുഞ്ഞത് 5 േതമാനാം 

വരയാജനങ്ങളുടട രമത മത്തിളുാം പാലിരയറ്റീവ് ടകയര് പ്രകാരമുള്ള പരിചരണത്തിളുാം 

വകയിരുത്തണാം.  

5.4.2 പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയ കിീക് ഗ്രാെിടെ രമഖലാ വകയിരുത്തല് സാംബ്ധപിച്ച വിേോാംേങ്ങള് 

ഖണ്ഡിക 6.7ല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

6 പ്രരതയക വിഭാഗങ്ങള്്കുനാം പ്രരതയക രമഖലകള്്കുനമുള്ള പ്ധതതികള്  

6 .1 പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി  Sheduled Caste Sub Plan ) 

 1)  പ്തിികജാതി വിഭാഗക്കാരുടട വികസനത്തിളുരവണ്ടി ഓരരാ തരേേഭരണ സ്ഥാപനവാം  

പ്ധതതിയടട ഭാഗമായി  പ്തിികജാതി  ഉപപ്ധതതി  കൂടി തയ്യാുാക്കണാം. പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി 
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വിഹിതമായി സാംസ്ഥാന ബജറ്റില് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  പ്രരതയകാം വകയിരുത്തി  

നല്ന ഘട്തു പ്രകാരമായിരിക്കണാം പ്ധതതി തയ്യാുാരക്കണ്ടത്. പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം 

പാഴാക്കാരനാ വകമാറ്റി ടചലവഴിക്കാരനാ (non-lapsable and non-divertible) പാടില്ല. ഉപപ്ധതതിക്ക് 

മറ്റ് രരാതമവകളിടല സാധയതയാം ഉപരയാഗടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്.    

 2)  പ്തിികജാതി വിഭാഗക്കാരുടട സാമ്പത്തിക വികസനാം, സാമൂഹയ വികസനാം, പാാത്തല 

സൗകരയവികസനാം എഘട്ിവ വകവരി്കുനകയാകണാം ഉപപ്ധതതിയടട ലമത യാം.  

 3)   വയക്തികള്്കുനാം ന ടുാംബങ്ങള്്കുനാം രനരിട്ടു പ്രരയാജനാം ലഭി്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകളുാം പ്തിികജാതി 

വിഭാഗക്കാരുടട ടപാതുസൗകരയ വികസനത്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകളുാം തയ്യാുാക്കാവഘട്താണ്. 

 4) 2010-11-ല് പ്തിികജാതി വിഭാഗടത്ത സാംബ്ധപിച്ച്  പ്തിികജാതി വികസന വന പ്പുാം തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുാം സാംയക്തമായി നടത്തിയ പ്തിികജാതി സാരങ്കതങ്ങളുരടയാം ന ടുാംബങ്ങളുരടയാം 

സര്രവ വിവരങ്ങള് കഴിയഘട്ിടരത്താളാം പുതുക്കി തയ്യാുാക്കി അതിടെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആവിഷ്കരിരക്കണ്ടതാണ്.  

 5) ന ുഞ്ഞത് 5 പ്തിികജാതി ന ടുാംബങ്ങടളങ്കിള്ാം അടുത്തടുത്ത് താമസി്കുനഘട് പ്രരേോം ഒരു പ്തിികജാതി 

സരങ്കതമായി കണക്കാക്കി അവിടട ന ടിടവള്ളാം, വവേുതി, രുാഹ്, നടപ്പാത, കാന, 

പാര്േുംഭിത്തി, മണ്ണ്സാംരമത ണാം എഘട്ീ ടപാതു സൗകരയങ്ങള് ഏര്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്.  

 6)  വവേുതി, ന ടിടവള്ളാം, രുാഹ്, നടപ്പാത, കാന, പാര്േുംഭിത്തി, മണ്ണ് സാംരമത ണാം എഘട്ീ ടപാതു 

സൗകരയ രപ്രാജക്ടുകളുടട ആടക നിണരഭാൃ തി ന ടുാംബങ്ങളില് അമ്പത് േതമാനത്തിലധികാം 

പ്തിികജാതിക്കാരാടണങ്കില് ആ രപ്രാജക്ടിന് ര്ര്ണ്ണമായാം പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം 

വകയിരുത്താവഘട്താണ്. അതുരപാടല ടമാത്താം ൃതകി ഭൂമിയടട അമ്പത് േതമാനത്തിലധികാം 

പ്തിികജാതി വിഭാഗക്കാരുരടതായിട്ടുള്ള ജലരസചന രപ്രാജക്ടിളുാം പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം 

ര്ര്ണ്ണമായാം വകയിരുത്താവഘട്താണ്.  

 7) മു് ഖണ്ഡികയില് പ്രതിപാേിച്ച തരാം രപ്രാജക്ടുകളുടട ആടക നിണരഭാക്താക്കളില് പ്തിികജാതി 

വിഭാഗക്കാരുടട എണ്ണാം 50 േതമാനത്തില് ന ുവായിരി്കുനകയാം എഘട്ാല് 25 േതമാനടമങ്കിള്ാം 

ഉണ്ടായിരി്കുനകയാം ടചയ്യുഘട് സന്ദര്ഭത്തില് പ്തിികജാതി വിഭാഗക്കാരുടട േതമാനത്തിന് 

ആളുപാതികമായ വിഹിതാം പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി വിഹിതത്തില് നിഘട്് വകയിരുത്താവഘട്തുാം 

ബാക്കി തുക ടപാതുവിഭാഗാം സാധാരണ വിഹിതാം/തനത് ഫണ്ടില് നിഘട്് വകയിരുുകയാം 

ടചരയ്യണ്ടതാണ്. പ്തിികജാതി വിഭാഗക്കാരുടട എണ്ണാം 25 േതമാനത്തില് താടഴയാടണങ്കില് 

ര്ര്ണ്ണമായാം ടപാതുവിഭാഗാം സാധാരണ വിഹിതാം/തനത് ഫണ്ട്/ ലഭയമായ മറ്റ് ഫണ്ടുകള് തടഘട് 

വകയിരുത്തണാം.  

 8) പ്തിികജാതി രകാളനി/സരങ്കതങ്ങളിരലക്ക് രുാഹ് നിര്ിി്കുനഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്, 

രകാളനിക്കകുള്ള ഭാഗവാം രകാളനിയിരലയ്ക്കുള്ള ഭാഗവാം ഒഘട്ായി പരിഗണിച്ച്, ഒറ്റ എസ്റ്റിരമറ്റ് 

തയ്യാുാ്കുനകയാടണങ്കില് മാത്രരമ ഖണ്ഡിക 6, 7 എഘട്ിവയിടല നിബ്ധപനകള് പ്രകാരാം 

പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം വകയിരുത്താവൂ. 
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  9) പ്തിികജാതി വിഭാഗക്കാരുടട േതമാനാം ടതളിയി്കുനഘട്തിനായി  രപ്രാജക്ടിടെ പ്രരയാജനാം ലഭി്കുനഘട് 

പ്രരേേത്തിടെ ഒരു സാമൂഹയ ഭൂപടാം രപ്രാജക്ടിടനാപ്പാം തയ്യാുാക്കി വയ് രക്കണ്ടതുാം ഭൂപടത്തില് 

നടത്താളുരേേി്കുനഘട് പ്രവൃത്തിയടട സ്ഥാനവാം പ്രരയാജനാം ലഭി്കുനഘട് എല്ലാ നിണരഭാൃ തി 

ന ടുാംബങ്ങളുരടയാം സ്ഥാനവാം  ജലരസചന രപ്രാജക്ടുകളില് പ്രരയാജനാം ലഭി്കുനഘട് ടമാത്താം ൃതകി 

സ്ഥലത്തിടെ സ്ഥാനാം) അടയാളടപ്പടുരത്തണ്ടതുാം അപ്രകാരാം അടയാളടപ്പടുത്തിയ സാമൂഹയ 

ഭൂപടത്തില് പ്തിികജാതി ന ടുാംബങ്ങളുടട സ്ഥാനാം  ജലരസചന രപ്രാജക്ടുകളില്  പ്തിികജാതി 

വിഭാഗക്കാരുടട ൃതകി സ്ഥലത്തിടെ സ്ഥാനാം) പ്രരതയക നിുത്തില് കാണിച്ചിരിരക്കണ്ടതുമാണ്. 

രപ്രാജക്ട്  നടപ്പിലാക്കിയാല് പ്രരയാജനാം ലഭി്കുനഘട് ആടക ന ടുാംബങ്ങളുടട പ്തിികയാം അതില് 

പ്തിികജാതി ന ടുാംബങ്ങളുടട പ്തിികയാം സാമൂഹയ ഭൂപടരത്താടടാപ്പാം രചര്ത്തിരിരക്കണ്ടതാണ്. 

നിണരഭാൃ തി ന ടുാംബങ്ങളുടട  പ്തിികകളുാം  സാമൂഹയ ഭൂപടവാം ‘ രബ്ലാക്ക് പ്തിികജാതി വികസന 

ഓഫീസര്’   സ്ഥല പരിരോധന നടത്തി  രബാ്ധതയടപ്പരടണ്ടതുാം അത് സാംബ്ധപിച്ച് ചുവടട 

പ്രതിപാേി്കുനഘട് പ്രകാരാം ഒരു സര്്തിിഫിക്കറ്റ്  സാമത യടപ്പടുരത്തണ്ടതുമാണ്.  

“................................ തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ .................... വാര്കിക പ്ധതതിയില്  

ഉള്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ..................... രപ്രാജക്ട് ഞാ് പരിരോധി്കുനകയാം രപ്രാജക്ടില് 

ഉള്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം  ഞാ് മന്സപിലാ്കുനകയാം  ടചയ്തിരി്കുനന്ന. 

രപ്രാജക്ട്  മുരഖന പ്രരയാജനാം  ലഭി്കുനഘട് ആടക  നിണരഭാൃ തി  ന ടുാംബങ്ങളില്/ജലരസചനാം  

നടുഘട് ൃതകി സ്ഥലത്തിടെ  ഉടമസ്ഥരില്  -------- േതമാനത്തിലധികാം 

പ്തിികജാതിക്കാരാടണഘട്് /പ്തിികജാതിക്കാരുരടതാടണഘട്് ഞാ് രനരി്തി് സ്ഥല പരിരോധന 

നടത്തിയതില് നിഘട്് എനിക്ക് രബാധയടപ്പ്തിിട്ടുള്ളതാടണഘട്് സാമത യടപ്പടുുന്ന. ഈ 

രപ്രാജക്ടിളുരവണ്ടി തയ്യാുാക്കിയ  സാമൂഹയ ഭൂപടവാം പ്രരയാജനാം ലഭി്കുനഘട് ആടക ന ടുാംബങ്ങളുടട 

പ്തിികയാം പ്രരയാജനാം ലഭി്കുനഘട് പ്തിികജാതി വിഭാഗ ന ടുാംബങ്ങളുടട പ്തിികയാം  ഞാ് 

സാമത യടപ്പടുത്തി  ഇരതാടടാപ്പാം സമര്പ്പി്കുനന്ന.” 

  10) ൃതകി ഭൂമിയില്ലാത്ത പ്തിികജാതി ന ടുാംബങ്ങള്ക്ക് പാ്തിക്കൃകി ടചയ്യുഘട്തിന് ധനസഹായാം 

അളുവേനീയമാണ്. ധനസഹായത്തിന് ബാങ്ക് വായ്പ നിര്ബ്ധപമല്ല. 

 11)  പ്തിികജാതി യവതീയവാക്കളുടട  വിേയാഭയാസാം, വിരേേത്ത് ടതാഴില് രതടല്,  സുംയാം ടതാഴില് 

പരിപാടികള്, ടതാഴില്  പരിേീലനങ്ങള്, കായിക വികസനാം, വരുമാന വര്്ധതന സാംരാംഭങ്ങള് 

മുതലായവ രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട്തിന് രപ്രാജക്ടുകള് ആവിക് കരിരക്കണ്ടതാണ്. 

(12)  പ്തിികജാതി വിഭാഗക്കാരുടട  ഉല്പഘട്ങ്ങള് വിപണനാം നടുഘട്തിനായി മാര്ക്കറ്റിാംഗ് 

സാ്ധതയതയള്ള പ്രരേേങ്ങളില് വിപണന രകന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കാവഘട്താണ്.  

 13) പ്തിികജാതി യവതി യവാക്കള് വയക്തിഗതമായാം ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിള്ാം  ന ുഞ്ഞത് 2 

വയക്തികള് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ്) ആരാംഭി്കുനഘട് വരുമാന  വര്്ധതന രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് ബാങ്ക് വായ്പ 

തരടപ്പടുുഘട്തിളുാം അളുവേനീയമായ സബ്സിഹി നല്ന ഘട്തിളുാം മു്ഗണനയാം പ്രാധാനയവാം 

നല്കണാം 
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 14) പ്തിികജാതി രകാളനികളില് തൃപ്തികരമായ രീതിയില്  ന ടിടവള്ള സൗകരയവാം വീടുകളില്  കൂട്ടസ്,  

ശുചിതും - മാലിനയ സാംസ്ക്കരണ സൗകരയങ്ങളുാം ലഭയമാ്കുനഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്  മു്ഗണന 

നല്കണാം. അവ ഏടറ്റടുത്തതിളുരേകാം മാത്രരമ പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി ഫണ്ടുകള് 

വകയിരുത്തിടകാണ്ടുള്ള മറ്റ് രപ്രാജക്ടുകള്  അനിവാരയ രപ്രാജക്ടുകള് ഒഴിടക) ഏടറ്റടുക്കാവൂ. 

  15) പ്തിികജാതി വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നാം ഉയര്ന്ന വരുഘട്  പ്രതിഭകള്ക്ക് വിരേകിച്ചുാം  ജില്ലാ – 

സാംസ്ഥാന -  രേേീയ – അ്ങളര്രേേീയ  തലങ്ങളില്  അാംഗീകാരാം ലഭി്കുനഘട്വര്ക്ക് അവരുടട 

രമഖലയില് കൂടുതല് വിപുലമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്താ് അവര് തടഘട് തയ്യാുാക്കി 

സമര്പ്പി്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്,  നൂതന രപ്രാജക്ടുകള്ക്കായള്ള ജില്ലാതല സമിതിയടട 

അാംഗീകാരത്തിന് വിരധയമായി, എല്ലാ തലത്തിടലയാം തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സഹായാം 

നല്കാവഘട്താണ്. ഇതര ഏജ്സികളില് നിന്നള്ള പിന്തുണ ഉുപ്പാക്കാ്  മു്വക 

എടുക്കാവഘട്തുമാണ്.  

 16) പ്തിികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക്  അവരുള്ടപ്പടുഘട്  സമൂോയത്തിടെ  വക ാനങോനങ്ങള് ഉണ്ടാവാാം. 

ഇവ  നഗരസഭയടട ആസ്തി രജിസ്റ്റുില് ഉള്ടപ്പ്തിവയാകില്ല. എഘട്ാള്ാം ഇത്തരാം  ാനങോനങ്ങളില് 

ആവേയാം രവണ്ട അറ്റന റ്റപ്പണികള് മറ്റു സൗകരയടമാരുക്കല് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികള് 

നഗരസഭകള്ക്ക്  ഏടറ്റടുക്കാാം. 

 17)  പ്തിികജാതി രമഖലയില്  സാരങ്കതിക/ടപ്രാഫകണല് പരിജ്ഞാനാം ലഭിച്ച് വിജയിച്ച/ ടതാഴില് 

സാധയതാ രകാഴ്സുകള് പരിേീലിച്ചവര്ക്ക്  സര്ക്കാര്/ടപാതുരമഖല/ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് 

വസ്റ്റപ്പരൊടു കൂടി അപ്രെീസ് /ഇരെണ്കിപ്പ് പരിേീലനാം നല്ന ഘട്തിന് നഗരസഭകള്ക്ക് 

രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുക്കാാം.  

 24)പഠനാം ഉരപമത ിച്ച പ്തിിക ജാതി വിേയാര്ത്ഥികളില് തുടര്പഠന നടുഘട്തിന് താല്പരയമുള്ളവടര 

കടണ്ടത്തി  ജില്ലാതലത്തില് ുസിഹ്കയല് സൗകരയരത്താടട പ്രവൃത്തിയ്കുഘട്  േിഡ്ജ് സ്കൂള് 

പ്ധതതി  ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. ഇതിനായി നിര്ിാണ പ്രവര്ത്തനാം ഒഴിടകയള്ള  എല്ലാ 

കാരയങ്ങളുാം  ഉള്ടപ്പടുത്തി രപ്രാജക്ട് തയ്യാുാക്കാവഘട്തുമാണ്.  

6 .2 പ്തിിക വര്ഗ ഉപപ്ധതതി  Tribal Sub Plan) 

 1)   സാംസ്ഥാന ബജറ്റിൂടടട പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം ലഭി്കുനഘട് ഓരരാ തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനവാം വാര്കിക പ്ധതതിയടട ഭാഗമായി പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി കൂടി തയ്യാുാക്കണാം. 

പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം പാഴാക്കാരനാ വകമാറ്റി ടചലവഴിക്കാരനാ പാടില്ല. മറ്റ് 

രരാതമവകളിടല സാധയതയാം ഉപരയാഗടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്.    

 2)  പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാരുടട സാമ്പത്തിക വികസനാം, സാമൂഹയ വികസനാം, പാാത്തല 

സൗകരയവികസനാം എഘട്ിവ വകവരി്കുനകയാകണാം ഉപപ്ധതതിയടട ലമത യാം. 

 3)  വയക്തികള്്കുനാം ന ടുാംബങ്ങള്്കുനാം രനരിട്ടു പ്രരയാജനാം ലഭി്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകളുാം പ്തിികവര്ഗ 

വിഭാഗക്കാരുടട ടപാതു സൗകരയവികസനത്തിനായള്ള രപ്രാജക്ടുകളുാം തയ്യാുാക്കാവഘട്താണ്. 
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(4) അഗതിരഹിത രകരളാം പ്ധതതി  ആ്രമയ) തയ്യാുാക്കിയി്തിിടല്ലങ്കിരലാ, പ്ധതതി 

തയ്യാുാക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കിള്ാം അതില് അര്ഹരായ പ്തിികവര്ഗ അഗതികള് ഒഴിവായി 

രപായിട്ടുടണ്ടങ്കിരലാ, അവര്ക്ക് രവണ്ടി പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതിയടട ഭാഗമായി പരിചരണ 

രസവനങ്ങളുടട പാരക്കജ് തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്. പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുാംബങ്ങടള 

കടണ്ടുഘട്തിളുള്ള മാനേണ്ഡങ്ങളുാം അവര്്കുനരവണ്ടി തയ്യാുാരക്കണ്ടുഘട് പരിചരണ 

രസവനങ്ങളുടട  പാരക്കജിടെ മാര്ഗരരഖയാം അളുബ്ധപാം 6 -ല് നല്ന ന്ന. 

  5) 2008-10ല് പ്തിികവര്ഗ വികസന വന പ്പുാം തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുാം സാംയക്തമായി  

നടത്തിയതുാം 2020-21-ല് പുതുക്കിയതുമായ പ്തിിക വര്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടട സാമൂഹയ സാമ്പത്തിക 

സര്രവയടട അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആവിഷ്കരിരക്കണ്ടതാണ്.  

  6)  ന ുഞ്ഞത് 5 പ്തിികവര്ഗ ന ടുാംബങ്ങടളങ്കിള്ാം അടുത്തടുത്ത് താമസി്കുനഘട്  ഒരു  പ്രരേോം  

പ്തിികവര്ഗ ഊര് എഘട്് കണക്കാക്കി അവിടട ന ടിടവള്ളാം, വവേുതി, നടപ്പാത, കാന, 

പാര്േുംഭിത്തി, മണ്ണ് സാംരമത ണാം, എഘട്ീ ടപാതു സൗകരയങ്ങള് ഏര്ടപ്പടുുഘട്തിന്, താടഴ 

പുയഘട് നിബ്ധപനകൾക്ക് വിരധയമായി, പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം 

വിനിരയാഗിക്കാവഘട്താണ്.    

 7) വവേുതി, ന ടിടവള്ളാം, നടപ്പാത, കാന, പാര്േുംഭിത്തി, മണ്ണ് സാംരമത ണാം എഘട്ീ ടപാതു സൗകരയ 

രപ്രാജക്ടുകളുടട ആടക നിണരഭാൃ തി ന ടുാംബങ്ങളില് അമ്പത് േതമാനത്തിലധികാം 

പ്തിികവര്ഗക്കാരാടണങ്കില് ആ രപ്രാജക്ടിന് ര്ര്ണ്ണമായാം പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം 

വകയിരുത്താവഘട്താണ്. അതുരപാടല ടമാത്താം ൃതകിഭൂമിയടട അമ്പത് േതമാനത്തിലധികാം 

പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാരുരടതായിട്ടുള്ള ജലരസചന രപ്രാജക്ടിളുാം പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം 

ര്ര്ണ്ണമായാം വകയിരുത്താവഘട്താണ്.  

 8) മു് ഖണ്ഡികയില് പ്രതിപാേിച്ച തരാം രപ്രാജക്ടുകളുടട ആടക നിണരഭാക്താക്കളില് പ്തിികവര്ഗ  

വിഭാഗക്കാരുടട എണ്ണാം 50 േതമാനത്തില് ന ുവായിരി്കുനകയാം എഘട്ാല് 25 േതമാനടമങ്കിള്ാം 

ഉണ്ടായിരി്കുനകയാം ടചയ്യുഘട് സന്ദര്ഭത്തില് പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാരുടട േതമാനത്തിന് 

ആളുപാതികമായ വിഹിതാം പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതത്തില് നിഘട്്  വകയിരുത്താവഘട്തുാം 

ബാക്കി തുക ടപാതുവിഭാഗാം സാധാരണ വിഹിതാം/ തനത് ഫണ്ടില് നിഘട്് വകയിരുുകയാം 

ടചരയ്യണ്ടതാണ്. പ്തിികവര്ഗ  വിഭാഗക്കാരുടട എണ്ണാം 25 േതമാനത്തില് താടഴയാടണങ്കില് 

ര്ര്ണ്ണമായാം ടപാതുവിഭാഗാം ടപാതുവിഭാഗാം സാധാരണ വിഹിതാം/തനത് ഫണ്ട്/മറ്റ് ഫണ്ടുകള് 

തടഘട് വകയിരുത്തണാം.     

  9) പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാരുടട േതമാനാം ടതളിയി്കുനഘട്തിനായി രപ്രാജക്ടിടെ പ്രരയാജനാം ലഭി്കുനഘട് 

പ്രരേേത്തിടെ ഒരു സാമൂഹയ ഭൂപടാം രപ്രാജക്ടിടനാപ്പാം തയ്യാുാക്കി വയ് രക്കണ്ടതുാം ഭൂപടത്തില് 

നടത്താളുരേേി്കുനഘട് പ്രവൃത്തിയടട സ്ഥാനവാം പ്രരയാജനാം ലഭി്കുനഘട് എല്ലാ നിണരഭാൃ തി 

ന ടുാംബങ്ങളുരടയാം സ്ഥാനവാം  ജലരസചന രപ്രാജക്ടുകളില് പ്രരയാജനാം ലഭി്കുനഘട് ടമാത്താം ൃതകി 

സ്ഥലത്തിടെ സ്ഥാനാം) അടയാളടപ്പടുരത്തണ്ടതുാം അപ്രകാരാം അടയാളടപ്പടുത്തിയ സാമൂഹയ 

ഭൂപടത്തില് പ്തിികവര്ഗ ന ടുാംബങ്ങളുടട സ്ഥാനാം  ജലരസചന രപ്രാജക്ടുകളില് പ്തിികവര്ഗ 
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വിഭാഗക്കാരുടട ൃതകി സ്ഥലത്തിടെ സ്ഥാനാം) പ്രരതയക നിുത്തില് കാണിച്ചിരിരക്കണ്ടതുമാണ്. 

രപ്രാജക്ട്  നടപ്പിലാക്കിയാല് പ്രരയാജനാം  ലഭി്കുനഘട് ആടക ന ടുാംബങ്ങളുടട  പ്തിികയാം അതില് 

പ്തിികവര്ഗ ന ടുാംബങ്ങളുടട പ്തിികയാം സാമൂഹയ ഭൂപടരത്താടടാപ്പാം രചര്ത്തിരിരക്കണ്ടതാണ്. 

നിണരഭാൃ തി ന ടുാംബങ്ങളുടട  പ്തിികകളുാം  സാമൂഹയ ഭൂപടവാം ‘വട്രബല് എക്സ്റ്സ്റ്റ്ക് ഓഫീസര്’ 

സ്ഥല പരിരോധന നടത്തി  രബാ്ധതയടപ്പരടണ്ടതുാം അത് സാംബ്ധപിച്ച് ചുവടട പ്രതിപാേി്കുനഘട് 

പ്രകാരാം  ഒരു സര്്തിിഫിക്കറ്റ്  സാമത യടപ്പടു രത്തണ്ടതുമാണ്. 

   “............................... തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ .................... വാര്കിക പ്ധതതിയില് 

ഉള്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ........................ രപ്രാജക്ട് ഞാ് പരിരോധി്കുനകയാം രപ്രാജക്ടില് 

ഉള്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം  ഞാ് മന്സപിലാ്കുനകയാം  ടചയ്തിരി്കുനന്ന.  

രപ്രാജക്ട്  മുരഖന പ്രരയാജനാം  ലഭി്കുനഘട് ആടക  നിണരഭാൃ തി  ന ടുാംബങ്ങളില്/ജലരസചനാം  

നടുഘട് ൃതകി സ്ഥലത്തിടെ  ഉടമസ്ഥരില്  -------- േതമാനത്തിലധികാം പ്തിികവര്ഗക്കാരാടണഘട്് 

/പ്തിികവര്ഗക്കാരുരടതാടണഘട്് ഞാ് രനരി്തി് സ്ഥല പരിരോധന നടത്തിയതില് നിഘട്് എനിക്ക് 

രബാധയടപ്പ്തിിട്ടുള്ളതാടണഘട്് സാമത യടപ്പടുുന്ന. ഈ രപ്രാജക്ടിളുരവണ്ടി തയ്യാുാക്കിയ സാമൂഹയ 

ഭൂപടവാം പ്രരയാജനാം ലഭി്കുനഘട് ആടക ന ടുാംബങ്ങളുടട  പ്തിികയാം പ്രരയാജനാം ലഭി്കുനഘട്  പ്തിികവര്ഗ 

വിഭാഗ ന ടുാംബങ്ങളുടട പ്തിികയാം  ഞാ് സാമത യടപ്പടുത്തി  ഇരതാടടാപ്പാം സമര്പ്പി്കുനന്ന.” 

  10) പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം രുാഹ് നിര്ിാണത്തിന് വകയിരുത്താ് പാടില്ല. എഘട്ാല് 

പ്തിിക വര്ഗ ഊരുകള്ക്ക് ഉള്ളില് 3 മീറ്റര് വീതിയില് അധികരിക്കാത്ത നടപ്പാതകളുാം പ്തിികവര്ഗ 

ഊരുകളിരലയ്ക്ക് എത്തിരച്ചരുഘട്തിന് 3 മീറ്റര് വീതിയില് അധികരിക്കാത്ത നടപ്പാതകളുാം 

നടപ്പാലങ്ങളുാം പടവകളുാം നിര്ിിക്കാവഘട്താണ്.  

 11) ൃതകി ഭൂമിയില്ലാത്ത പ്തിികവര്ഗ ന ടുാംബങ്ങള്ക്ക് പാ്തിക്കൃകി ടചയ്യുഘട്തിന് ധന സഹായാം 

അളുവേനീയമാണ്. ധനസഹായത്തിന്  ബാങ്ക് വായ്പ നിര്ബ്ധപമല്ല.  

 12) പ്തിികവര്ഗ യവതീയവാക്കളുടട  വിേയാഭയാസാം, വിരേേത്ത് ടതാഴില് രതടല്,  സുംയാം ടതാഴില് 

പരിപാടികള്, ടതാഴില്  പരിേീലനങ്ങള്, കായിക വികസനാം, വരുമാന വര്്ധതന സാംരാംഭങ്ങള് 

മുതലായവ രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട്തിന് രപ്രാജക്ടുകള് ആവിക് കരിരക്കണ്ടതാണ്. 

  13) പ്തിികവര്ഗ യവതീ യവാക്കള് വയക്തിഗതമായാം ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിള്ാം  ന ുഞ്ഞത് 2 

വയക്തികള് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ്) ആരാംഭി്കുനഘട്  വരുമാന വര്്ധതന രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് ബാങ്ക് വായ്പ 

തരടപ്പടുുഘട്തിളുാം സബ് സിഹി അളുവേി്കുനഘട്തിളുാം മു്ഗണനയാം പ്രാധാനയവാം നല്കണാം.  

 14) പ്തിികവര്ഗ ഊരുകളില് തൃപ്തികരമായ രീതിയില്  ന ടിടവള്ള സൗകരയവാം വീടുകളില് കൂട്ടസ് 

സൗകരയവാം  ലഭയമാ്കുനഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്  മു്ഗണന നല്കണാം. അവ 

ഏടറ്റടുത്തതിളുരേകാം മാത്രരമ പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി ഫണ്ടുകള് വകയിരുത്തി ടകാണ്ടുള്ള മറ്റ് 

രപ്രാജക്ടുകള്  അനിവാരയ രപ്രാജക്ടുകള് ഒഴിടക) ഏടറ്റടുക്കാവൂ. 
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 15) പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗങ്ങളില് കണ്ടു വരുഘട് സിക്കിള് ടസല് അനീമിയ രപാള്ള്ള രരാഗങ്ങള്, മറ്റ് 

ആരരാഗയ പ്രശ്നങ്ങള്, രപാകകാഹാര ന ുവ് എഘട്ിവ പരിഹരിക്കാ് രപ്രാജക്ടുകള് 

ഉള്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്.  

 16) സിക്കിള് ടസല് അനീമിയ രരാഗ നിര്ണ്ണയ കയാുകളുകളുാം, അത് നിയന്ത്രി്കുനഘട്തിളുള്ള മാര്ഗങ്ങള് 

സാംബ്ധപിച്ച രബാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം സാംതടിപ്പിക്കാവഘട്താണ്.  

 17) പ്തിികവര്ഗക്കാരുടട പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങള്, ഭമത ണാം, ൃതകി പരമ്പരാഗത ഉല്പഘട്ങ്ങള് 

എഘട്ിവടയ രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട്തിളുാം ഉല്പഘട്ങ്ങളുടട വിപണനത്തിളുമായി ടൂുിസ്റ്റ് പ്രരേേങ്ങളിള്ാം 

പ്രരതയക വിപണന/പ്രേര്േന രകന്ദ്രങ്ങള് ആരാംഭി്കുനഘട്തിന് രപ്രാജക്ടുള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്.  

 18)  പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതിയില് ഉള്ടപ്പടുത്തി, വിദൂരവാം ്തര്തടവമായ പ്തിികവര്ഗ സരങ്കതങ്ങളില് 

നിഘട്് വിേയാര്ത്ഥികടള സ്കൂളുകളില് എത്തി്കുനഘട്തിനായി പ്തിികവര്ഗ  വികസന വന പ്പുമായി 

രചര്ഘട്് രപ്രാജക്ടുകള്  രഗാത്രസാരഥി) ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്.  

 19) പ്രൃതതിരമത ാഭങ്ങള്, പ്തിികവര്ഗ രമഖലയിടല ്തര്ങളങ്ങള് എഘട്ിവടയ രനരിടുഘട്തിളുാം          

അതിജീവി്കുനഘട്തിളുാം രമത ാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടുഘട്തിന് അടിയ്ങളിര സഹായങ്ങള് 

/സാംരമത ണ      പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എഘട്ിവയ്ക്കുള്ള  രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 20) വനയമൃഗ ആക്രമണ രമഖലകളില് കാര്കിക വിളകളുടട സാംരമത ണത്തിനായി  ട്രഞ്ചുകള്, 

ടഫ്സിാംങ്ങ്, വജവരവലി എഘട്ിവ പരിഗണിക്കാവഘട്താണ്. 

 21)  ധാനയങ്ങള്, ടചറു ധാനയങ്ങള് എഘട്ിവ ൃതകി ടചയ്യുഘട് രമഖലകളില് അവ 

ഭമത യരയാഗയമാ്കുനഘട്തിന് ഊര് അടിസ്ഥാനത്തില് ധാനയമില്ലുകള്  സ്ഥാപി്കുനഘട്തിളുള്ള  

രപ്രാജക്ടുകള് നടപ്പാക്കാവഘട്താണ്. 

  22) പ്തിിക വര്ഗ വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നാം ഉയര്ന്ന വരുഘട് പ്രതിഭകള്ക്ക് വിരേകിച്ചുാം  ജില്ലാ – 

സാംസ്ഥാന -  രേേീയ – അ്ങളര്രേേീയ  തലങ്ങളില്  അാംഗീകാരാം ലഭി്കുനഘട്വര്ക്ക് അവരുടട 

രമഖലയില് കൂടുതല്  വിപുലമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്താ് അവര് തടഘട് തയ്യാുാക്കി 

സമര്പ്പി്കുനഘട്  രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്,  നൂതന രപ്രാജക്ടുകള്ക്കായള്ള ജില്ലാതല സമിതിയടട 

അാംഗീകാരത്തിന് വിരധയമായി, എല്ലാ തലത്തിടലയാം തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സഹായാം 

നല്കാവഘട്താണ്. ഇതര ഏജ്സികളില്  നിന്നള്ള  പിന്തുണ ഉുപ്പാക്കാ് മു്വക  

എടുക്കാവഘട്തുമാണ്. 

 23) പ്തിികവര്ഗ ഊരുകളില് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃേമായ  മിനി വഹരൊ പവര് യൂണിറ്റ്  സ്ഥാപിച്ച് 

ഊരുകളിള്ാം  വീടുകളിള്ാം, ടപാതു സ്ഥാപനങ്ങളിള്ാം  വവേുതി ലഭയത ഉുപ്പാക്കാ് ആവേയമായ 

രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 24)പഠനാം ഉരപമത ിച്ച പ്തിികവര്ഗവിേയാര്ത്ഥികളില് തുടര്പഠന നടുഘട്തിന് താല്പരയമുള്ളവടര 

കടണ്ടത്തി  ജില്ലാതലത്തില് ുസിഹ്കയല് സൗകരയരത്താടട പ്രവൃത്തിയ്കുഘട്  േിഡ്ജ് സ്കൂള് 

പ്ധതതി  ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. ഇതിനായി നിര്ിാണ പ്രവര്ത്തനാം ഒഴിടകയള്ള  എല്ലാ 

കാരയങ്ങളുാം  ഉള്ടപ്പടുത്തി രപ്രാജക്ട് തയ്യാുാക്കാവഘട്തുമാണ്.  
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  25) പ്രൃതതി ്തര്ങളങ്ങള്/മറ്റ്  പ്രതിസ്ധപികള് ഉണ്ടാന ഘട് സമയത്ത്   പ്തിികവര്ഗ രമഖലയില് 

അളുഭവി്കുനഘട് ്തരിതാം അടിയ്ങളിരമായി മാരനജ് ടചയ്യുഘട്തിന്  പ്രാരേേിക തലത്തില് എസ്.റ്റി 

പ്രരമാ്തിര്  കണ്വീനുായി ഒരു കിിറ്റി പ്രവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്.  

 26) പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗത്തിടല  ന ്തിികള്ക്ക് പഠന സകരയത്തിനായി നിലവിള്ള്ള ഉപരയാഗപ്രേമായ   

ടക്തിിടങ്ങള് ആവേയടമങ്കില് പുനഃരു്ധതാരണാം നടത്തി  രഹാസ്റ്റള്കളായി 

പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാവഘട്താണ്. ഇത്തരാം പ്രവൃത്തികള് സാംയക്ത രപ്രാജക്ടായാം 

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 27) പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്ക്  അവരുള്ടപ്പടുഘട്  വിഭാഗത്തിടെ  വക ാനങോനങ്ങള് ഉണ്ടാവാാം. ഇവ  

നഗരസഭയടട  ആസ്തി രജിസ്റ്റുില് ഉള്ടപ്പ്തിവയാകില്ല. എഘട്ാള്ാം ഇത്തരാം  ാനങോനങ്ങളില് 

ആവേയാം രവണ്ട അറ്റന റ്റപ്പണികള് മറ്റു സൗകരയടമാരുക്കല് തുടങ്ങിയ  പ്രവൃത്തികള് 

നഗരസഭകള്ക്ക് ഏടറ്റടുക്കാാം.  

 28) പ്തിികവര്ഗ രമഖലയില് സാരങ്കതിക/ടപ്രാഫകണല് പരിജ്ഞാനാം ലഭിച്ച് വിജയിച്ച/ ടതാഴില് 

സാധയതാ രകാഴ്സുകള് പരിേീലിച്ചവര്ക്ക്  സര്ക്കാര്/ടപാതുരമഖല/സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് 

വസ്റ്റപരൊടു കൂടി  അപ്രെീസ് /ഇരെണ്കിപ്പ് പരിേീലനാം നല്ന ഘട്തിന്   രപ്രാജക്ടുകള് 

ഏടറ്റടുക്കാാം.  

 29) നിലവില് അങ്കണവാടി ഇല്ലാത്തതുാം 5 ല് കൂടുതല് ന ്തിികള് ഉള്ളതുമായ ഊരുകളില്  പുതിയ 

അങ്കണവാടികള് ആരാംഭിക്കാവഘട്താണ്. ന ്തിികളുടട എണ്ണാം 5-ല് ന ുവാടണങ്കില് ടമെര് 

ടീച്ചറുടട  സഹായരത്താടുകൂടി ന ്തിികള്ക്ക് പ്രീ-സ്കൂള് വിേയാഭയാസാം നല്ന ഘട്തിളുള്ള സൗകരയാം 

ഏര്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്.  ടീച്ചറുടടയാം ടഹല്പ്പറുടടയാം രവതനാം,  ന ്തിികള്ക്ക് രപാകകാഹാരാം, 

ഭമത ണാം എഘട്ിവ നല്ന ഘട്തിന് പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം ഉപരയാഗിക്കാവഘട്താണ്. 

രകാളനികളില്/ ഊരുകളിള്ള്ള സാമൂഹയ പഠനമുുി/ കിൂണിറ്റി  ഹാളുകള് എഘട്ിവ ഇതിനായി 

ഉപരയാഗിക്കാവഘട്താണ്. 

(30) ചില നഗരസഭകള്്കുനാം രകാര്പ്പരുകളുകള്്കുനാം ലഭി്കുനഘട് റ്റി.എസ്.പി വിഹിതാം അര്ഹതയള്ള 

നിണരഭാക്താക്കള് ഇല്ലാത്തതിനാല് ടചലവഴിക്കാ് ബു്ധതിമു്തി് രനരിടുന്നണ്ട്. ഇത്തരാം 

അവസരങ്ങളില് പ്തിികവര്ഗ വിേയാര്ത്ഥികളുടട പ്രീ/രപാസ്റ്റ് ടമട്രിക് രഹാസ്റ്റള്കള്ക്ക് ടക്തിിടാം, 

പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്ക് താമസി്കുനഘട്തിന് സൗകരയാം ഒരു്കുനഘട്തിനായി Stay homes / 

Hostels നഗരസഭകള്്കുനാം രകാര്പ്പരുകളുകള്്കുനാം നിര്ിിക്കാവഘട്താണ്. ജില്ലാ രകന്ദ്രങ്ങള്, മറ്റ് 

അളുരയാജയ പ്രരേേങ്ങള് എഘട്ിവിടങ്ങളില് നിര്ിി്കുനഘട് ഇത്തരാം സ്ഥാപനങ്ങള് പ്തിികവര്ഗ 

വിഭാഗക്കാര്ക്ക് ടപാതുവായി പ്രരയാജനടപ്പടുാം എഘട്തിനാല് ഗ്രാമ/രബ്ലാക്ക്/ജില്ലാ 

പഞ്ചായുകള്ക്ക് റ്റി.എസ്.പി വിഹിതാം  രമല് സൂചിപ്പിച്ച രപ്രാജക്ടുകള്  നിര്വഹണാം നടുഘട് 

നഗരസഭകള്ക്ക് നല്കാവഘട്താണ്.  

 31) അര്ഹരായ പ്തിികവര്ഗ നിണരഭാക്താക്കളുണ്ടായിരിരക്ക അവര്ക്കായി ഏടറ്റടുരക്കണ്ട ഏടതങ്കിള്ാം 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പ്തിികവര്ഗ വിഹിതാം  റ്റി.എസ്.പി) ലഭി്കുനഘട്ിടല്ലഘട് കാരണത്താല്  

തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കാതിരിക്കാ് പാടില്ല. ടപാതുവിഭാഗാം വികസനഫരണ്ടാ, 
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തനത്ഫരണ്ടാ ഉപരയാഗിച്ച് അത്തരാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്കായി  

നിര്ബ്ധപമായാം ഏടറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്.  

 32) ഊരുകളിടല സ്കൂള് വിേയാര്ത്ഥി/വിേയാര്ത്ഥിനികള്ക്ക് അധികപഠന സൗകരയാം ഏര്ടപ്പടുുഘട് 

തിനായി ഊരില് തടഘട്യള്ള  വിേയാസമ്പഘട്രായവരുടട  രസവനാം  ഉപരയാഗിക്കാവഘട്താണ്.  

  33) പ്രധാനടപ്പ്തി എല്ലാ ഊരുകളിള്ാം ത്തിാംത്തിമായി സാമൂഹയ പഠനമുുി  നിര്ിി്കുനഘട്തിന്  

രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്.  

6 .3 വനിതാതടക പ്ധതതി 

 സ്ത്രീകൾ രനരിടുഘട് വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരി്കുനഘട്തിളുള്ള ആസൂത്രിതമായ ഇടടപടള്കൾ 

നടത്തി സ്ത്രീകളുടട നിർണായക ലിാംഗപേവി ആവേയങ്ങൾ കടണ്ടത്തി പരിഹരി്കുനഘട്തിനാണ് 

വനിതാ തടക പ്ധതതി ടകാണ്ട് ഉരേേി്കുനഘട്ത്. ൃതതയമായ വിവര രേഖരണത്തിടെ 

അടിസ്ഥാനത്തിവ വനിതകളുടട സാമൂഹയസാമ്പത്തിക പേവി ഉയർുഘട്തിന് വനിതാതടക 

പ്ധതതി എല്ലാ തരേേസുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുാം  നിർബ്ധപമായാം തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്. 

ഇതിടെ ഭാഗമായി ചുവടട പുയഘട് സഹായക സാംവിധാനങ്ങള് തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനതലത്തില് രൂപീകരികോ രക്കണ്ടതാണ്.  

 1) ടജെര് ുിരസാസ് ടസെർ  

ലിാംഗപേവിയമായി ബ്ധപടപ്പ്തി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് മാര്ഗനിര്രേേവാം പിന്തുണയാം നല്ന ഘട്തിളുാം  

വിവിധ വന പ്പുകളുടടയാം തരേേ സുംയാം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടടയാം മറ്റു് എജ്സികളുടടയാം 

ടജെര് അളുബ്ധപ ഇടടപടള്കള് ഏരകാപിപ്പിയ്ക്കുഘട്തിളുമായി ജില്ലാതലത്തിള്ാം നഗരഭരണ 

സ്ഥാപനതലത്തിള്ാം ടജൻഹർ ുിരസാസ് ടസെറുകള് രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്.  

ടജൻഹർ ുിരസാസ് ടസെുിടെ വേനാംേിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകരയാം 

ഉുപ്പാക്കവ, മറ്റു് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഘട്ിവയ്ക്കായി 2 ലമത ാം രൂപയില് അധികരിക്കാത്ത 

രപ്രാജക്ടുകള് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് തയ്യുാക്കാവഘട്താണ്. ജില്ലാതല ടജെര് ുിരസാസ് 

ടസെുിടെ പ്രവര്ത്തനത്തിനാവേയമായ രപ്രാജക്ട്  ജില്ലാ പഞ്ചായുകളിടല വാര്കിക 

പ്ധതതിയില് ഉള്ടക്കാള്ളി്കുനാം.  ടജ്ഹര് ുിരസാസ് ടസെറുകള് സാംബ്ധപിച്ച വിേോാംേങ്ങള് 

അളുബ്ധപാം 7 ല് നല്കിയിട്ടുള്ളത് കാണുക).  

 2) കിൂണിറ്റി വിമൻ ടഫസിലിരറ്ററ്റർ  

എല്ലാ തലത്തിള്മുള്ള തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്്കുനാം വനിതാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങള്, 

ജാഗ്രതാസമിതി, ജി.ആര്.സി.കള് തുടങ്ങിയ വിവിധ സാംവിധാനങ്ങളുടട ഏരകാപനാം, 

ടഫസിലിരറ്റക് തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി രസാകയവ വർക്ക്, വിമൻ സ്റ്റഹീസ്, വസരക്കാളജി, 

രസാരകയാളജി എഘട്ീ വികയങ്ങളിവ എടതങ്കിള്ാം ഒഘട്ില് ബിരുോന്ങളര ബിരുേമുള്ള ഒരു 

വനിതടയ കിൂണിറ്റി വിമൻ ടഫസിലിരറ്ററ്റർ ആയി നിരയാഗിക്കാവഘട്താണ്. കിൂണിറ്റി വിമൻ 

ടഫസിലിരറ്ററ്റർക്ക് പ്രതിമാസാം 17000/- രൂപയില് അധികരിയ്ക്കാത്ത രഹാണരുുിയാം വനിതാ 

തടക പ്ധതതിയിവ ഉള്ടപ്പടുത്തി നല്കാവഘട്താണ്.  
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 3) ടജെര് ടഹസ്കുകള് 

വിേയാർത്ഥികളുടട മവരമത , പരാതി പരിഹാരാം, കൗൺസിലിാംഗ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കുാം ആൺന ്തിികൾ 

ഉൾടപ്പടടയള്ള മുവനവൻ ന ്തിികൾ്കുനാം ലിാംഗപേവി കാഴ്ചപ്പാടിവ അധിഷ്ഠ വ്യിതമായ വലാംഗിക 

വിേയാഭയാസാം, Effective/Equal Parenting, ടജൻഹർ ടസൻസിവറ്റരസകൻ രപ്രാഗ്രാാം 

മുതലായവയ്ക്കുമായി വഹസ്കൂൾ/ഹയർടസക്കൻഹുി സ്കൂൾ തലങ്ങളിവ ടജെര് ടഹസ്കുകള് 

അളുബ്ധപാം 8 ല് പുയാം പ്രകാരാം  നഗരസഭകള് രൂപീകരിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവഘട്താണ്. 

 4) ജാഗ്രതാ സമിതി  

സ്ത്രീകൾ്കുനാം ടപൺന ്തിികൾ്കുനാം എതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയക, അവരുടട പരാതികള്ക്ക് 

പരിഹാരാം കാണുക എഘട്ിവയ്ക്കായി  ജി.ഒ എാം എസ്)31/2007/സ.രമത .വ തീയതി : 23/6/2007 

പ്രകാരാം വാര്ഹ് തലത്തിള്ാം നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിള്ാം ജില്ലാതലത്തിള്ാം ജാഗ്രതാ സമിതികള് 

രൂപീകരിച്ചു പ്രവർത്തിരക്കണ്ടതുാം ആവേയമായ രപ്രാജക്ടുകൾ പ്ധതതിയിവ ഉൾടപ്പടുരത്തണ്ടതുമാണ്. 

ജില്ലാ ജാഗ്രതാ സമിതി അാംഗങ്ങടള ടതരടഞ്ഞടു്കുനഘട്തിളുള്ള  ഉത്തരവാേിത്താം ജില്ലാ 

ആസൂത്രണസമിതിക്കായിരി്കുനാം. ജാഗ്രതാ സമിതികൾ േക്തിടപ്പടുുഘട്തിളുാം കൗൺസിലിാംഗ് 

ഉൾടപ്പടടയള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടുഘട്തിളുാം  ബ്ധപടപ്പ്തി തരേേ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ  

്രമ്ധത ടചള്ത്തണാം. 

6.3.2 ലിാംഗപേവി/സ്ത്രീപേവി പഠനാം  

ഒരു പ്രരേേടത്ത ലിാംഗപേവി സൗഹൃേമാ്കുനഘട്തിന് നടരത്തണ്ടുഘട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

തിരിച്ചുിയഘട്തിളുാം എല്ലാ ലിാംഗ വിഭാഗങ്ങളുടടയാം പ്രരതയക  പ്രശ്നങ്ങളുാം ആവേയങ്ങളുാം കടണ്ടത്തി 

പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ജനകീയമായി നടപ്പിലാക്കാളുാം ടപാതു സമൂഹടത്തൂട്ടടി അക്കാരയങ്ങൾ 

രബാധയടപ്പടുത്തി ഉത്തരവാേിതുംങ്ങൾ വിഭജിച്ചു ഏടറ്റടു്കുനഘട്തിളുമായി എല്ലാ തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുാം അഞ്ചു വർകത്തിവ ഒരിക്കടലങ്കിള്ാം ലിാംഗപേവി/സ്ത്രീപേവി പഠനാം നടരത്തണ്ടതുാം 

ആയത് ഓരരാ വർകവാം ആവേയമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പരിഷ്കരിരക്കണ്ടതുണ്ട്. 

6.3.3 സ്ത്രീപമത  നവരകരളാം:- സമൂഹത്തിള്ണ്ടാന ഘട് സ്ത്രീവിരു്ധതമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങടളയാം ചി്ങളകടളയാം 

മറ്റുാം  ഇല്ലാതാ്കുനക എഘട് ലമത യരത്താടട ന ടുാംബ്രമീയടട രനതൃതുംത്തില് നടപ്പാ്കുനഘട് ‘സ്ത്രീപമത  

നവരകരളാം കാമ്പയി്’ വിജയിപ്പി്കുനഘട്തിനാവേയമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് ഏടറ്റടുത്ത് നടപ്പാരക്കണ്ടതാണ്.  

6.3.4  തരേേ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിവ ടജെര്  ബജറ്റിാംഗ്, ടജെര് പ്ലാനിാംഗ്, ടജെര്  ഓഹിറ്റിാംഗ് 

എഘട്ിവ നടപ്പിലാക്കാവഘട്താണ്  

6.3.5 ഉത്പാേനാധിഷ്ഠ വ്യിതവാം രസവനാധിഷ്ഠ വ്യിതവമായ നൂതന സാംരാംഭങ്ങൾ ന ടുാംബ്രമീയടട 

സഹായരത്താടട ആരാംഭിക്കാളുള്ള രപ്രാജക്ടുകൾ നവകാവഘട്താണ്.  ഇതിനായി 

ന ടുാംബ്രമീയടട അാംഗീകാരമുള്ള ഏജൻസികൾ/ സഘട്്ധത സാംതടനകൾ എഘട്ിവയടട രസവനാം 

പ്രരയാജനടപ്പടുത്താവഘട്താണ്. 
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6.3.6 സ്ത്രീകളുടട ടതാഴിവ - വരുമാന വർ്ധതനവിനായി സുംയാം ടതാഴിവ സാംരാംഭങ്ങൾക്ക് പുുടമ, 

രലബർ ബാങ്ക്, സുംയാം ടതാഴിവ സാംരാംഭകരുടട ഉത്പഘട്ങ്ങളുടട വിപണനത്തിന് വിപണന 

രകന്ദ്രങ്ങൾ എഘട്ിവ ആരാംഭിക്കാവഘട്താണ്. 

6.3.7 ലാബ് ടടക്നീകയൻ രകാസ് പാസായിട്ടുള്ള വനിതകൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിവ സുംയാം ടതാഴിവ 

സാംരാംഭടമഘട് രീതിയിവ ലരബാു്തിുികൾ ആരാംഭി്കുനഘട്തിളുള്ള രപ്രാത്സാഹനാം 

നവകാവഘട്താണ്. വായ്പാബ്ധപിതമായി നടപ്പാക്കാവഘട് ഇത്തരാം രപ്രാജക്ടുകൾ ന ടുാംബ്രമീ 

യൂണിറ്റുമായി ബ്ധപടപ്പടുത്തി സാംതടിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 

6.3.8 സ്ത്രീകൾ്കുനാം ടപൺന ്തിികൾ്കുനാം എതിടരയള്ള അതിക്രമരഹിത നഗരസഭയായി മാറ്റുഘട്തിന് 

അളുരയാജയമായ രപ്രാജക്ടുകൾ ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

6.3.9 യ.പി, വഹസ്ക്കൂൾ, ഹയർ ടസക്കെുി സ്ക്കൂളുകളിവ ടപൺന ്തിികളുടട സൗകരയാർത്ഥാം നാപ്റ്കിവ 

ടവൻഹിാംഗ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപി്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകൾ ബ്ധപടപ്പ്തി തരേേസുംയാംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്.  രകരള വനിതാ വികസന രകാർപ്പരുകടെ മാർഗരരഖ 

അവലാംബിച്ചു രവണാം യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിരക്കണ്ടത്. 

6.3.10 സ്ത്രീകളുാം കൗമാരക്കാരായ ടപണ്ന ്തിികളുാം രനരിടുഘട് അനീമിയ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിാിത 

കാലയളവിളുള്ളില് ലമത യാധിഷ്ഠ വ്യിതമായി പരിഹരി്കുനഘട്തിന് രപാകകാഹാര പ്ധതതികൾ 

ഉള്ടപ്പടടയള്ള സമഗ്ര പരിപാടികള് ഏടറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്. 

6.3.11 വനിതകൾക്ക് ജൂരഹാ, കരാട്തി എഘട്ിവയിള്ാം രയാഗയിള്ാം പരിേീലനാം നവന ഘട് രപ്രാജക്ടുകൾ 

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

6.3.12 സ്ത്രീകൾ ധാരാളമായി എുഘട് തരേേഭരണ സ്ഥാപന ഓഫീസ്, ആശുപത്രികൾ, തരേേ ഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിടെ നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എഘട്ിവിടങ്ങളിള്ാം ബസ് സ്റ്റാന്റുകളിള്ാം 

അതുരപാടല സ്ത്രീകൾ ധാരാളമായി വടഘട്ുകയാം ടതാഴിലിവ ഏർടപ്പടുകയാം ടചയ്യുഘട് 

മാർക്കറ്റുകൾ, ച്ങളകൾ എഘട്ിവിടങ്ങളിള്ാം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായി മൂത്രപ്പുരകളുാം കൂട്ടമവകളുാം 

നിർിി്കുനഘട്തിളുമുള്ള രപ്രാജക്ടുകൾ വനിതാ തടക പ്ധതതിയിവ ഏടറ്റടുക്കാാം. മൂത്രപ്പുരകൾ , 

കൂട്ടമവകൾ എഘട്ിവ നിർിിച്ച് അളുരയാജയമായ ഏജൻസികൾക്ക് ഇവയടട പരിപാലന  

ചുമതലയ്ക്കായി വകമാരുണ്ടതാണ്. 

6.3.13 തരേേ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിള്ാം ബസ് സ്റ്റാെ് 

രപാള്ള്ള ടപാതുസ്ഥലങ്ങളിള്ാം മുലയൂട്ടുഘട് അിമാർക്ക് അവരുടട സുംകാരയത കാുസൂമത ി്കുനാം 

വിധമുള്ള മവരമത ിതമായ മുുികൾ സജമാ്കുനഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകൾ വനിതാ തടക 

പ്ധതതിയിവ ഉൾടപ്പടുത്താാം. കൂടുതവ സ്ത്രീകൾ ടതാഴിവ എടു്കുനഘട് സ്ഥാപനങ്ങളിവ ഈ 

സാംവിധാനാം കൂടുതല് രപര്ക്ക് ഉപരയാഗിക്കാവഘട് തരത്തില് ഏർടപ്പടുത്താവഘട്താണ്.  

6.3.14 വനിതതടക പ്ധതതിയില് ഉള്ടപ്പടുത്തി താടഴപ്പുയഘട് തരത്തിള്ള്ള രപ്രാജക്ടുകളുാം  

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 
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I. ടജെര് സൗഹൃേ ടപാതു ഇടങ്ങൾ സൃപ്പി്കുനക (ഗ്രൗണ്ട്, പാർക്ക്, വലേുികൾ, വി്രമമരകന്ദ്രാം, 

ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, മുതലായവ) 

II. സ്ത്രീകൾ്കുനാം ടപൺന ്തിികൾ്കുനമായി കലാ -സാാംസ്ക്കാരിക പരിപാടികൾ , കായിക മത്സരങ്ങൾ  

III. വനിതകൾക്കായള്ള ഫുട്രബാൾ, രവാളിരബാൾ, ക്തിിവ, ബാഡ്മിെണ്, കബഹി തുടങ്ങിയ 

മത്സരങ്ങള് 

IV. ജീവിതവേലീ രരാഗങ്ങൾ ന ുച്ച് ടകാണ്ട് വരുഘട്തിന് രവണ്ടി വേനാംേിന വയായാമാം ഉുപ്പ് 

വരുുഘട്തിളു വാക്കിാംഗ് ലീനബുകൾ, വസക്കിൾ ലീനബ്, ഫിറ്റ്നസ് ടസെർ എഘട്ിവ  

V. ഉഘട്ത വിേയാഭയാസമുള്ളവരുാം എഘട്ാവ വീ്തിിമാരായി ഒതുങ്ങി കൂടുകയാം ടചയ്യുഘട് 

വനിതകൾക്ക് മത്സരപരീമത കളിവ പടങ്കടു്കുനവാളുള്ള പിന്തുണയാം പരിേീലനവാം നവന ക 

VI. അഭയസ്തവിേയരായ യവതികൾക്ക് അളുരയാജയമായ ടതാഴിവ ലഭയമാ്കുനക.  

6.3.15  വനിതകളുടട മാനസികാരരാഗയാം ഉുപ്പ് വരുുഘട്തിളുള്ള നിര്ങളര ഇടടപടലിനായി കൗമാര 

പ്രായക്കാർ്കുനള്ള കൗൺസിലിാംഗ്, കരിയര് കൗണ്സിലിാംഗ്, പ്രീ മാരരയജ് കൗൺസിലിാംഗ്, 

േമ്പതികൾ്കുനള്ള കൗൺസിലിാംഗ്, ഇഫക്ടീവ് പാരെിാംഗ്, മേയാം, മയക്ക് മരുഘട്് എഘട്ിവയ്ക് 

എതിടരയള്ള    പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഘട്ിവയ്ക്കായി രപ്രാജക്ടുകള് ഉള്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്. 

6.3.16 കൂട്ടസ് നിർിാണാം, ന ടിടവള്ളാം ലഭയമാക്കവ, ഭവന നിർിാണാം, വീട് വവേുതീകരണാം, 

അങ്കണവാടി ടക്തിിട നിർിാണാം, അങ്കണവാടി രപാകകാഹാരാം മുതലായവയാം സമാന 

സുംഭാവമുള്ളവയമായ രപ്രാജക്ടുകള് വനിതാ തടക പ്ധതതിയിവ ഉൾടപ്പടുത്താവഘട്തല്ല.  

അതുരപാടല വനിതകൾ്കുനാം പുരുക്മയാർ്കുനാം ഒരു രപാടല പ്രരയാജനാം ലഭി്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകളുാം 

വനിതാ തടക പ്ധതതിയിവ ഉൾടപ്പടുത്താവഘട്തല്ല. 

6.3.17 ടപൺന ്തിികളുടട വിവാഹ ധനസഹായാം  പ്തിിക ജാതി/പ്തിിക വർഗ വിഭാഗാം/ജനുവ) വനിതാ 

തടക പ്ധതതിയിവ ഉൾടപ്പടുത്താവഘട്തല്ല. 

6 .4  ന ്തിികള് , ഭിഘട്രേകിയള്ളവര്, ട്രാ്സ് ടജരെസ് എഘട്ിവരുടട  പ്രരതയക പ്ധതതി 

 1) ന ്തിികള്, ഭിഘട്രേകിയള്ളവര്, ട്രാ്സ്ടജരെസ് എഘട്ിവരുടട അവകാോം  ഉുപ്പാക്കിടക്കാണ്ട്  

അവരുടട  ോക്തീകരണത്തിനായി രമത മത്തിളുാം വികസനത്തിളുാം രവണ്ടി ഒരു പ്ധതതി 

തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത പ്ധതതിയില് രമല്പുഞ്ഞ മൂഘട്് വിഭാഗങ്ങള്്കുനാം രവണ്ടിയള്ള 

പ്രരതയക പ്ധതതികള് ഉണ്ടാരകണ്ടതുാം അവ പ്ധതതി രരഖയടട ഭാഗമാരക്കണ്ടതുമാണ് [ഖണ്ഡിക  

5.4  8) കാണുക].  

 2) മാനസികവാം ോരീരികവമായി ടവല്ലുവിളി രനരിടുഘട് ന ്തിികളുടട  തുടര്ച്ചയായ ചികിത്സയാം  

സാംരമത ണവാം  ഉുപ്പാ്കുനഘട്തിനായി  അവരുടട രമത ിതാക്കളുടട പ്രരതയകിച്ചുാം സ്ത്രീരമത ിതാക്കള്ക്ക് 

ടതാഴിള്ാം വരുമാനവാം ഉുപ്പാ്കുനഘട്തിളുളള പ്ധതതികള് തരേേസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 
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 3) ന ്തിികളുടട കലാ – കായിക – മാനസിക – സാാംസ് ക്കാരിക – പങ്കാളിത്ത വികസനാം ലമത യമി്തി് 

ന ടുാംബ്രമീ സാംവിധാനത്തിടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കിവരുഘട് ബാലനഗരസഭ, വാര്ഹ് ബാലസഭ 

മുതലായവ േക്തിടപ്പടുുഘട്തിളുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ന ടുാംബ്രമീ മാനേണ്ഡങ്ങള്ക്ക് 

വിരധയമായി ന ്തിികള്ക്ക് രവണ്ടിയള്ള പ്രരതയക പ്ധതതിയില് ഉള്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്. 

ബാലനഗരസഭ/വാര്ഹ് ബാലസഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി നഗരസഭകള്ക്ക്  തുക 

വിനിരയാഗിക്കാവഘട്താണ്.  ബാലാവകാേങ്ങടള്കുനുിച്ച് അവരബാധാം സൃപ്പി്കുനഘട്തിന്  

പരിപാടികള് ആവിഷ്ക്കരിക്കാവഘട്താണ്. 

  4) എല്ലാ സര്ക്കാര് സ് ൂട്ടളുകളിള്ാം ടപണ്ന ്തിികള്്കുനാം ആണ്ന ്തിികള്്കുനാം രവണ്ടി  ജല ലഭയതയള്ള,  

ആവേയാളുസരണാം പ്രരതയകാം മൂത്രപ്പുര, കൂട്ടസ് എഘട്ിവ ലഭയമാക്കാ് രവണ്ട നടപടികള് 

സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്. എകോ ഹഹ് വിേയാലയങ്ങളിള്ാം ഇത്തരാം സൗകരയങ്ങള് 

ഒരു്കുനഘട്തിളുരവണ്ടിയള്ള ഇടടപടള്കള് നടത്താവഘട്താണ്.  

 5) ന ്തിികളിള്ണ്ടാകാനിടയള്ള വവകലയങ്ങള് രനരരത്ത കണ്ടുപിടിച്ച് അതിടെ ആതാതാം 

ഇല്ലാതാക്കാരനാ ലൂകകരിക്കാരനാ രവണ്ട നടപടികള് ആരരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങളിൂടടട 

നടരത്തണ്ടതാണ്. District Early Intervention Center-ടെ പ്രവര്ത്തനാം കാരയമത മമാക്കാളുാം 

വിപുലടപ്പടുത്താളുാം രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്.  

 6) 2016-ടല  ഭിഘട്രേകി അവകാേ നിയമടത്തപ്പറ്റി നഗരസഭാതലത്തില് രബാധവല്ക്കരണ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടുത്ത് നടത്തണാം. 

  7)  തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുാം ബാല സൗഹൃേ 

സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാറ്റാ് നടപടികള് സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 

 8) സ് രപാര്ട് സ് കൗണ്സില് അാംഗീകരിച്ച പരിേീലകരുടട സഹായരത്താടട ന ്തിികള്ക്ക് കായിക 

പരിേീലനങ്ങള് നല്കാവഘട്താണ്.  

 9) ന ്തിികള്ക്ക് രയാഗ പരിേീലന രപ്രാജക്ടുകള് ആയക് വന പ്പുമായി സഹകരിച്ച്  

സാംതടിപ്പിക്കാവഘട്താണ്. 

 10) അങ്കണവാടി രപാകകാഹാര വിതരണാം, എസ്.എസ്.ടക.രപ്രാജക്ട് വിഹിതങ്ങള്, 

ഭിഘട്രേകിയള്ള ന ്തിികള്ക്ക് രസ്കാളര്കിപ്പുാം ബത്തയാം  മുതലായവയ്ക്ക് രവണ്ട വിഹിതാം 

കടണ്ടുഘട്തിന് ഖണ്ഡിക 5.4  8) പ്രകാരാം നിര്ബ്ധപമായാം നീക്കിടവകോ രക്കണ്ട 5 േതമാനാം തുക 

ഉപരയാഗിക്കാ് പാടില്ല. 

  11) ഭിഘട്രേകിയള്ളവര്്കുനാം ട്രാ്സ് ടജ്രഹസിളുാം രവണ്ടിയള്ള രമത മ പരിപാടികളുാം  പുനരധിവാസ-

വികസന പരിപാടികളുാം  പ്രരതയക പ്ധതതിയടട ഭാഗമായി ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. ട്രാ്സ് 

ടജരെസിളുള്ള ടകല്റ്റര് രഹാമുകള്, സുംയാംടതാഴില് സാംരാംഭകര്്കുനള്ള ധനസഹായാം, ലിാംഗമാറ്റ 

േസ്ത്രക്രിയടയ തുടര്ന്നള്ള ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ധനസഹായാം എഘട്ീ രപ്രാജക്ടുകള് 

രകാര്പ്പരുകളുകള്ക്ക് നടപ്പിലാക്കാവഘട്താണ്. 
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  12) 2016-ടല ഭിഘട്രേകി അവകാേ നിയമാം 2016 പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ വിഭാഗത്തിള്ാം ഉള്ടപ്പ്തി 

വയക്തികള്ക്ക്, ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങുഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള് തരേേസുംയാംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് നടപ്പിലാരക്കണ്ടതാണ്. സര്ക്കാര് സര്വീസിള്ള്ള ബ്ധപടപ്പ്തി ടമഹിക്കല് 

ഓഫീസര് ആയിരിക്കണാം ഉപകരണങ്ങളുടട ആവേയകതാ നിര്ണ്ണയാം  നടത്തി 

സാമത യടപ്പടുരത്തണ്ടത്. ഒരു പ്രാവേയാം ഉപകരണാം ലഭിച്ചവര്ക്ക് ആ ഉപകരണത്തിടെ ഉപരയാഗ 

കാലാവധി കഴിയാംമുമ്പ് വീണ്ടുാം ഉപകരണാം നല്കാ് പാടില്ല. ആവേയകതാ നിര്ണ്ണയ ത്തിത്തില് 

ഇക്കാരയാം കൂടി പരിരോധിക്കണാം.  

 13)  ഭിഘട്രേകിയള്ളവര്ക്ക് രവണ്ടിയള്ള ടതാഴില് പരിേീലനരകന്ദ്രങ്ങള് നഗരസഭകള്ക്ക്  

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 14) ന ്തിികളുടട ഇടയിള്ള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടട ഉപരയാഗാം തടയഘട്തിന് ജീവിത വനപുണയ 

വിേയാഭയാസാം, ഇ്ഫര്രമക് രബാര്ഡുകള് സ്ഥാപിക്കല്,  IEC, പാരെിാംഗ് ലീനിനിക്ക്  എഘട്ിവ 

നടത്താവഘട്താണ്.  

 15) സ്കൂള് ടപ്രാ്തിമത ് ഗ്രൂപ്പുകടള  ോക്തീകരി്കുനകയാം പ്രസ്തുത കിറ്റികളുടട  രമല്രനാ്തിത്തില് ലഹരി 

വിരു്ധത പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സ്കൂളുകളില് നടപ്പിലാ്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകള് സാംസ്ഥാന എക്സ്റ്വസസ് 

വന പ്പിടെ വിമുക്തി എഘട് രബാധവത്കരണ മികളുമായി സഹകരിച്ച് ബ്ധപടപ്പ്തി 

തരേേസുംയാംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്.  

6.5 വരയാജനങ്ങളുടട രമത മവാം പാലിരയറ്റീവ് ടകയർ സാംവിധാനവാം  

(1)  ഖണ്ഡിക 5.4  8) ല് പുഞ്ഞ പ്രകാരാം നിാിതഫണ്ട് വകയിരുത്തി വരയാജനങ്ങളുടട 

രമത മത്തിളുാം ആവേയമുള്ളവര്ക്ക് സാ്ങളുംന പരിചരണാം ലഭയമാ്കുനഘട്തിളുാം രവണ്ടി ഒരു പ്രരതയക 

പ്ധതതി തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്. സാംസ്ഥാന സര്ക്കാരിടെ വരയാജന നയത്തിളുാം മാർഗ 

നിർരേേങ്ങൾ്കുനാം അളുരയാജയമായ രപ്രാജക്ടുകളാണ് വരയാജനരമത മത്തിന് രവണ്ടി 

ഏടറ്റടുരക്കണ്ടത്. 

 (2) വരയാജനങ്ങള്ക്ക് ോരീരിക – മാനസിക, സാാംസ്കാരിക, പിന്തുണാ സാംവിധാനവാം 

മവരമത ിതതുംവാം ഉുപ്പുവരുുഘട് രപ്രാജക്ടുകൾക്ക് മുൻഗണന നവകണാം. 

 3) വരയാജനങ്ങൾക്ക് രയാഗ പരിേീലനാം നവന ഘട് രപ്രാജക്ടുകൾ ആയഷുമായി സഹകരിച്ച്  

സാംതടിപ്പിക്കാവഘട്താണ്. 

 (4) വിരനാേരകന്ദ്രാം ഉൾടപ്പടടയള്ള വരയാജന സൗഹൃേ സാംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപി്കുനഘട്തിന് 

രപ്രാജക്ടുകൾ ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 5) വരയാജനങ്ങൾ നിര്ങളരാം ഉപരയാഗി്കുനഘട് ടക്തിിടങ്ങൾ്കുനാം മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ്കുനാം ുാമ്പ്, 

ന ടിടവള്ളാം, രടായ് ലറ്റ്, ഇരിപ്പിടാം മുതലായ സൗകരയങ്ങളുാം ആശുപത്രികളിവ വരയാജനങ്ങൾക്ക് 

പ്രരതയകാം “കൂ’-വിളുള്ള സാംവിധാനങ്ങളുാം ഏർടപ്പടുുഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള് 

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 
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 6) പകവവീട് ആരാംഭി്കുനഘട്തിന് രവണ്ടി പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടക്തിിടങ്ങൾ ര്ര്ണ്ണമായാം പ്രവർത്തന 

മത മമാക്കിയതിളുരേകാം ആവേയമുടണ്ടങ്കില് മാത്രരമ, ഇതിനായി പുതിയ രപ്രാജക്ടുകള് 

ഏടറ്റടു്കുനവാ് പാടുള്ളു. പകല് വീടുകള് തുടര്ച്ചയായാം കാരയമത മമായാം പ്രവര്ത്തി്കുനന്ന എഘട്്  

തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം ഉുപ്പാരക്കണ്ടതാണ്.   

(7) വരയാജനപരിപാലന രകന്ദ്രാം ആരാംഭി്കുനഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള്  ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. എഘട്ാല് 

അതിടെ നടത്തിപ്പ് സാംവിധാനാം, ആവര്ത്തന ടചലവകള്  എങ്ങടന കടണ്ടുാം തുടങ്ങിയ 

വിേോാംേങ്ങള് അടങ്ങിയ പ്ധതതി ുിരപ്പാര്്തി് കൂടി സമര്പ്പിച്ച് അാംഗീകാരാം വാരങ്ങണ്ടതാണ്.  

 (8) വരയാജനങ്ങളായ കിടപ്പുരരാഗികൾക്ക് സാ്ങളുംന പരിചരണാം, ചികിത്സ, മരുഘട്്, രപാകകാഹാര 

വിതരണാം എഘട്ിവ സാ്ങളുംന പരിചരണ പ്ധതതിയടട മാര്ഗരരഖ. സ.ഉ സാധാ)നാം.553/2019/ 

തസുംഭവ; തീയതി 07.03.2019 പ്രകാരാം ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്.  

(9) ോരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ രനരിടുഘട് വരയാജനങ്ങള്ക്ക് അളുരയാജയമായ ഉപകരണങ്ങൾ, 

പരിഹാര സാംവിധാനങ്ങൾ മുതലായവ ഏർടപ്പടുുഘട്തിന് രപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്.  

 10) പുതിയ പബ്ലിക് ടക്തിിടങ്ങള് നിര്ിി്കുനരമ്പാള് അവ വരയാജന സൗഹൃേമാടണഘട്് ഉുപ്പു 

വരുരത്തണ്ടതാണ്  

 11) വരയാജനങ്ങള്ക്ക് രവണ്ടിയള്ള രപ്രാജക്ടുകള് അടല് വരയാ അഭുേയ രയാജന  AVYAY) 

രകന്ദ്രപ്ധതതിയമായി സാംരയാജിപ്പിച്ച് നടത്താവഘട്താണ്.  

(12) വരയാ ലീനബുകള്: സമ്പൂര്ണ്ണ വരയാ സൗഹയേ തരേേഭരണസ്ഥാപനമായി മാറുഘട്തിടെ ഭാഗമായി 

ടചുിയ നഗരസഭകളില്  മൂഘട്് വീതവാം വലിയ നഗരസഭകളില്  പത്ത് വാര്ഹിന് ഒഘട്് എഘട് 

കണക്കിള്ാം വരയാജനങ്ങള്ക്ക് അനായാസാം എത്തിരച്ചരാ് കഴിയഘട് സ്ഥലത്ത് വരയാലീനബുകള് 

 പകല് സമയത്ത് പ്രവര്ത്തി്കുനഘട് വി്രമമ-വിരനാേ രകന്ദ്രങ്ങള്) ആരാംഭിരക്കണ്ടതാണ്.  

വരയാലീനബിന് പരിേീലനാം ലഭിച്ച ഒരു ടകയര്രടക്കറുടട രസവനാം ന ടുാംബ്രമീ സാംവിധാനത്തില്  

നിന്നാം എടുരക്കണ്ടതാണ്. ഒരു ടകയര്രടക്കര്ക്ക് 4,000 രൂപ ന ടുാംബ്രമീ മികനില് നിന്നാം 

നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭി്കുനാം. 1000 രൂപ നഗരസഭ ലഭയമാക്കണാം.  വരയാലീനബുകളുടട  ടക്തിിടവാടക, 

വവേൂതി, വാ്തിര് ചാര്ുാം എഘട്ിവയ്ക്കായി നഗരസഭകള്ക്ക് രപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുക്കാാം. [06.03.2020ടല 

സ.ഉ വക)നാം.45/2020/തസുംഭവ പ്രകാരമുള്ള  മാര്ഗരരഖയടട ഖണ്ഡിക 2 കാണുക] 

6.6  അതിോരിദ്രയലൂകകരണ  പ്ധതതി  Extreme Poverty Reduction Plan) 

1) സും്ങളാം ആവേയങ്ങള്ക്ക് രവണ്ടി േുയരമുയര്ത്താ് കഴിയാത്ത അടിസ്ഥാന അതിജീവന 

ആവേയങ്ങളായ ഭമത ണാം, വസ്ത്രാം, മവരമത ിതമായ താമസസ്ഥലാം, അടിസ്ഥാന വരുമാനാം എഘട്ിവ 

ലഭയമല്ലാത്ത പരസഹായാം ഇല്ലാടത വേനാംേിന ജീവിതാം മുരഘട്ാ്തി് ടകാണ്ടുരപാകാ് കഴിയാത്ത 

അതിേരിദ്രരായ വയക്തികടളയാം ന ടുാംബങ്ങടളയാം കടണ്ടത്തി, അവര്ക്കായി വയക്തിഗത സൂക്ഷ്മതല 

പ്ധതതികള് തയ്യാുാക്കി നടപ്പിലാരക്കണ്ടതുണ്ട്. ഉപജീവനവാം അതിജീവനവാം രനടാളുള്ള 

ോരീരികവാം മാനസികവമായ രേകി രനടിടകാടുത്ത്  ഈ വിഭാഗടത്ത അതിോരിദ്രയത്തില് നിന്നാം 
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കരകയറ്റുക എഘട്ത് സമൂഹത്തിടെ കൂടി ഉത്തരവാേിതുംമാണ്. അതിോരിദ്രയത്തില് നിന്നാം അവടര 

കരകയറ്റുഘട്തിളുള്ള  വമരക്രാ പ്ലാളുകള് തയ്യാുാക്കി നടപ്പിലാ്കുനക എഘട്താണ് അടുത്തത്തിാം.  

2) അതിോരിദ്രയ ലൂകകരണാം ലമത യമി്തി് തയ്യാുാ്കുനഘട് വമരക്രാ പ്ലാളുകളുടട അടിസ്ഥാനത്തില് 

ഓരരാ വര്കവാം അതിോരിദ്രയ ലൂകകരണ പ്ധതതിയടട നടത്തിപ്പിന് ആവേയമായ തുക 

തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നിര്ബ്ധപമായാം നീക്കിടവയ്ക്കണാം. 2022-23 വാര്കിക പ്ധതതിയില് 

എത്രതുക നീക്കിടവയ്ക്കണടമഘട്് വമരക്രാപ്ലാളുകള് തയ്യാുാക്കിയതിന് രേകാം മാത്രരമ 

കണക്കാക്കാ് കഴിയകയള്ളു. എഘട്ിരുഘട്ാള്ാം തല്ക്കാലാം ഒരാംഗാം മാത്രമുള്ള ഒരു ന ടുാംബത്തിന് 

35,000 രൂപ എഘട് നിരക്കിള്ാം ഒഘട്ില് കൂടുതല് അാംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ന ടുാംബത്തിന് 75,000 രൂപ എഘട് 

നിരക്കിള്ാം ആടക ന ടുാംബങ്ങള്ക്ക് രവണ്ട തുക ഓരരാ വിഭാഗത്തിള്ാം  ടപാതുവിഭാഗാം, പ്തിികജാതി, 

പ്തിികവര്ഗാം) കണക്കാക്കി വാര്കിക പ്ധതതിയില് അതത് വിഭാഗങ്ങളില്  ടപാതുവിഭാഗാം 

സാധാരണ വിഹിതാം/പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയ കിീക് ഗ്രാെ് അടിസ്ഥാന വിഹിതാം, പ്തിികജാതി 

ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം, പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം) നീക്കിടവകോ രക്കണ്ടതാണ്.  ഈ രീതിയില് 

കണക്കാ്കുനരമ്പാള് മൂഘട്് വിഭാഗങ്ങളിള്ാം കൂടി ഇരുപത് ലമത ാം രൂപയില് കൂടുതല് വരുഘട് 

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള് ന ുഞ്ഞത് ഇരുപത് ലമത ാം രൂപടയങ്കിള്ാം വകയിരുരത്തണ്ടതാണ്. അതുരപാടല 

അ്പത് ലമത ാം രൂപയില് കൂടുതല് വരുഘട് രകാര്പ്പരുകളുകള് ന ുഞ്ഞത് അ്പത് ലമത ാം 

രൂപടയങ്കിള്ാം വകയിരുരത്തണ്ടതാണ്.  

 3)ുസിഹ്സ് അരസാസിരയകളുകള്, അയല്സഭകള്, ഗ്രാമസഭകൾ, തരേേഭരണ സ്ഥാപനതല 

ആസൂത്രണ സമിതി സാംവിധാനാം, ജനകീയ സമിതികൾ, രയാഗങ്ങൾ മുതലായവ എങ്ങടനടയല്ലാാം 

ഫലപ്രേമായി ഉപരയാഗടപ്പടുത്തിയാം ഭൗതിക സൗകരയങ്ങൾ , ഇ-ഗരവണൻസ്, രരഖകളുടട 

സൂമത ിപ്പ് തുടങ്ങിയവ എത്രമാത്രാം ടമച്ചടപ്പടുത്തിയാം സദ്ഭരണാം  സാ്ധതയമാക്കാാം  എഘട്് പ്രരതയകാം 

പരിരോധിച്ച് അവ പ്രാവര്ത്തികമാ്കുനഘട്തിളുള്ള നിര്രേേങ്ങള് പ്ധതതിയരടയാം 

പ്ധതതിരരഖയടടയാം ഭാഗമാക്കണാം. 

6.7 പതിനാലാാം ധനകാരയ കിീക് ഗ്രാെ് വിനിരയാഗത്തിളുള്ള ഉപപ്ധതതി  FFC Sub Plan) 

(എ) നഗരസഞ്ചയങ്ങള്  (Urban Agglomerations) 

1) പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയകിീക് (FFC), പത്ത് ലമത ത്തില് കൂടുതല് ജനസാംഖയയള്ള നഗര 

സഞ്ചയങ്ങള്ക്ക് 2021-22 മുതല് 2025-26 വടരയള്ള അഞ്ച് വര്കക്കാലയളവിരലയ്ക്ക് പ്രരതയക ഗ്രാെ് 

 മില്ലയണ് പ്ലസ് സിറ്റീസ് ചലഞ്ച് ഫണ്ട്) അളുവേിച്ചിട്ടുണ്ട്.  രകരളത്തില് 10 ലമത ത്തില് കൂടുതല് 

ജനസാംഖയയള്ള ഏഴ് നഗരസഞ്ചയങ്ങളാണുള്ളത് - തിരുവന്ങളപുരാം, ടകാല്ലാം, ടകാച്ചി, തൃശ്ശൂര്, 

മലപ്പുുാം, രകാഴിരക്കാട്, കണ്ണൂര്. ഒരു മുഖയനഗരവാം അതിരനാട് രചര്ഘട്് കിട്കുനഘട് ടസ്സസ് 

ടൗണുകളുാം സ്റ്റാറ്റൂ്തിുി ടൗണുകളുാം ഔ്തി് രഗ്രാുകളുാം രചര്ഘട്താണ് നഗരസഞ്ചയ പ്രരേോം.  

2) ന ടിടവള്ളാം, ശുചിതുംാം, മാലിനയ സാംസ്കരണാം എഘട്ീ രമഖലകളിടല രസവന നിലവാരാം 

ടമച്ചടപ്പടുുഘട്തിളുാം ജലാേയങ്ങളുടട പുനരുജീവനാം, മഴടവള്ളടക്കായ്ത്ത്, മലിന ജലത്തിടെ 

പുനഃചാംക്രമണാം (recycling of water) എഘട്ിവയമായി ബ്ധപടപ്പ്തി രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടു്കുനഘട്തിളുമാണ് 
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ഈ ഗ്രാെ് ലഭയമാ്കുനഘട്ത്. വിേേമായ മാര്ഗനിര്രേേങ്ങള് സ.ഉ വക)നാം. 272/2021/തസുംഭവ, 

തീയതി 24.11.2021 പ്രകാരാം പുുടപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

3) മുകളില് സൂചിപ്പിച്ച രമഖലകളില് മു്കൂ്തിി നിായി്കുനഘട് ലമത യങ്ങള് ഓരരാ വര്കവാം 

വകവരി്കുനകയാം ആ രമഖലകളിടല രസവനനിലവാരാം ത്തിാം ത്തിമായി ടമച്ചടപ്പടുു കയാം 

ടചയ്യുകയാടണങ്കില് മാത്രരമ ഓരരാ വര്കരത്ത്കുനാം അളുവേിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാെ് ര്ര്ണ്ണമായി 

ലഭി്കുനകയള്ളു. നഗരസഞ്ചയത്തിളുള്ളിടല ടമാത്താം പ്രരേേുാം നിാിത ലമത യങ്ങള് 

വകവരിക്കണാം. നഗരസഞ്ചയത്തിളുള്ളിടല എല്ലാ തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടടയാം വികസന 

ഫണ്ട്, പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയ കിീക് ഗ്രാെ്  പ്രരതയകിച്ച് വടഹ് ഫണ്ട്), രകന്ദ്ര/സാംസ്ഥാന 

പ്ധതതികളുടട വിഹിതാം എഘട്ിവയമായള്ള ഫലപ്രേമായ സാംരയാജനത്തിൂടടട മാത്രരമ ഈ 

ലമത യങ്ങള് വകവരിക്കാ് കഴിയകയള്ളു.  

4) നഗരസഞ്ചയ പ്രരേേടത്ത പ്ധതതി ആസൂത്രണ, നിര്വഹണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്    രനതൃതുംാം 

നല്രകണ്ടത് മുഖയ നഗരസഭയടട രമയര്/ടചയര് രപസണ് അധയമത നായ രജായിെ് പ്ലാനിാംഗ് 

കിിറ്റിയാണ്. പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയ കിീകൻ അവാർഹ് കാലയളവിരല്കുനള്ള (2021-26) 

നഗരസഞ്ചയ പഞ്ചവത്സര പ്ധതതി 2021-22 വ തയ്യാുാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  

5) പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സരപ്ധതതിയിടല ആേയ നാല് വർകങ്ങളിവ ഓരരാ വര്കവാം പ്ധതതി 

ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ ആരാംഭി്കുനഘട്തിളു മുമ്പ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയടട രനതൃതുംത്തില് 

രജായിെ് പ്ലാനിാംഗ് കിിറ്റിയടട രയാഗാം വിളിച്ച് രചര്ത്ത് നഗരസഞ്ചയ പ്രരേേരത്ത്കുനള്ള വാർകിക 

കര്ി പ്ധതതിയ്ക്ക് രൂപാം നല്കണാം. നഗരസഞ്ചയ പഞ്ചവത്സര പ്ധതതിക്ക് അളുസൃതമായി രവണാം 

വാര്കിക കര്ിപ്ധതതിയ്ക്ക് രൂപാം നല്രകണ്ടത്. പ്രസ്തുത വാര്കിക കര്ി പ്ധതതിയില്, നഗരസഞ്ചയ 

പ്രരേേടത്താ്തിാടക ടപാതുവായ ലമത യങ്ങള് വകവരി്കുനഘട്തിന് നഗരസഞ്ചയത്തിളുള്ളിള്ള്ള 

ഓരരാ തരേേഭരണസ്ഥാപനവാം സുംീകരിരക്കണ്ട നടപടികളുാം അതിളുള്ള മാര്ഗനിര്രേേങ്ങളുാം 

ഉണ്ടാകണാം. ഈ കര്ിപ്ധതതി കൂടി പരിഗണിച്ചു ടകാണ്ടാകണാം ജില്ലാ പഞ്ചായുാം രബ്ലാക്ക് 

പഞ്ചായുകള് ഉള്പ്പടട നഗരസഞ്ചയ പ്രരേേത്തിളുള്ളിള്ള്ള എല്ലാ തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുാം 

അവയടട വാര്കിക പ്ധതതിയ്ക്ക് രൂപാം നല്രകണ്ടത്.   

6) നഗരസഞ്ചയ പഞ്ചവത്സര പ്ധതതിയാം വാര്കിക കര്ി പ്ധതതിയാം കണക്കിടലടുത്ത് ഓരരാ 

വര്കടത്തയാം രപ്രാജക്ടുകള് തയ്യാുാക്കി രകാര്പ്പരുകളുകളുടടയാം മലപ്പുുാം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയടടയാം 

വാര്കിക പ്ധതതിയടട ഭാഗമാ്കുനകയാം ‘ജല-ശുചിതും രസവനങ്ങള്്കുനള്ള ഉപപ്ധതതി’  

തയ്യാുാ്കുനകയാം രവണാം.   

 7) നഗരസഞ്ചയ പ്രരേേടത്ത മുഖയനഗരസഭയാം  മറ്റ് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുാം കൂ്തിായി 

നഗരസഞ്ചയപ്ധതതി നിര്വഹണത്തിളുാം ലമത യങ്ങള് വകവരി്കുനഘട്തിളുമുള്ള നടപടികള് 

വകടക്കാരള്ളണ്ടതുാം അത് രജായിെ് പ്ലാനിാംഗ് കിിറ്റിയാം ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയാം രമാണി്തിര് 

ടചരയ്യണ്ടതുമാണ്.   
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ബി) മലപ്പുുാം ഒഴിടകയള്ള മറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികള് 

1)  ഓരരാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാം  മലപ്പുുാം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒഴിടക) പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയകിീക് ഗ്രാെിടെ 

വിനിരയാഗാം സാംബ്ധപിച്ച് ഒരു ഉപപ്ധതതി  FFC Sub Plan) തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്. ഉപപ്ധതതിക്ക് രണ്ട് 

ഭാഗങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കണാം. ആേയഭാഗാം ജലവാം ശുചിതുംവമായി ബ്ധപടപ്പ്തി രസവനങ്ങളുടട 

സമ്പൂര്ണ്ണത ലമത യമിടുഘട് ‘ജല–ശുചിതും രസവനങ്ങള്്കുനള്ള പ്ധതതിയാം’  രണ്ടാാം ഭാഗാം ‘ജല-ശുചിതും 

രസവനങ്ങള് ഒഴിടകയള്ള വികസന-രമത മ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ങ്ങള്്കുനള്ള പ്ധതതിയാം’  ആയിരിക്കണാം. 

2) രബസിക്സ്റ്ഗ്രാെ്, വടഹ് ഗ്രാെ് എഘട്ിങ്ങടന രണ്ട് വിഭാഗമായാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്ക്ക്  

പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയ കിീക് ഗ്രാെ് ലഭി്കുനഘട്ത്. ആടക ഗ്രാെിടെ 40% രബസിക് ഗ്രാന്റുാം ബാക്കി 

60% വടഹ് ഗ്രാന്റുാം ആയിരി്കുനാം. രബസിക് ഗ്രാെിടെ വിനിരയാഗത്തിന് രമഖാലതല നിബ്ധപനകള് 

ബാധകമല്ല. വികസന ഫണ്ട് വിനിരയാഗിക്കാവഘട് ആവേയങ്ങള്ടക്കല്ലാാം രബസിക് ഗ്രാെ് 

വിനിരയാഗിക്കാാം. എഘട്ാല് േമ്പളവാം എസ്റ്റാബ്ലിടെെ് ടചലവകളുാം വാഹനങ്ങള് വാങ്ങുഘട്തുാം 

അളുവേനീയമല്ല. 

3) വടഹ് ഗ്രാെ് ഇനത്തില് ലഭി്കുനഘട് വിഹിതത്തിടെ 50% വീതാം താടഴപ്പുയഘട് രണ്ട് നിര്ണ്ണായക 

അടിസ്ഥാന  രസവനങ്ങള്ക്ക് മാത്രമായി വിനിരയാഗിരക്കണ്ടതാണ്. ഇതില് ഒരു വിഭാഗത്തിടല 

ലമത യാം സമ്പൂര്ണ്ണമാടണങ്കില് ആ വിഹിതാം ര്ര്ണ്ണമായാം മരറ്റ വിഭാഗത്തിന് ഉപരയാഗിക്കാാം.  

 a) ശുചിതുംാം, ഖര-ദ്രവ മാലിനയ സാംസ്കരണാം, ശുചിതും സ്റ്റാര് പേവി  star ratings) വകവരി്കുനഘട്തിളുള്ള 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്. 

 b) ന ടിടവള്ള രപ്രാജക്ടുകള്, മഴടവള്ളടക്കായ്ത്ത്, ജലത്തിടെ പുനഃചാംക്രമണാം  recycling of water) 

എഘട്ിവ 

4) ശുചിതുംാം, ന ടിടവള്ളാം എഘട്ീ രമഖലകളില് രബസ് വല് ഹാറ്റാടയ അടിസ്ഥാനമാക്കി 2025-26 വടര 

ഓരരാ വര്കടത്തയാം ഭൗതിക ലമത യാം മു്കൂ്തിി നിായിക്കല്, ഇപ്രകാരാം മു്കൂ്തിി നിായി്കുനഘട്ത് 

പ്രകാരാം ഓരരാ വര്കവാം ഭൗതിക രന്തിാം വകവരിക്കല്, ഫണ്ടിടെ വിനിരയാഗാം, രകന്ദ്ര സര്ക്കാര് 

നിഷ്കര്കി്കുനഘട്ത് പ്രകാരമുള്ള സ്റ്റാര് രുറ്റിാംഗ്സ് പേവി വകവരി്കുനഘട്തിടല പുരരാഗതി എഘട്ിവയമായി 

ബ്ധപടപ്പ്തി വിവരങ്ങള് രകന്ദ്ര സര്ക്കാരിടെ ‘സിറ്റി ഫിനാ്സ്’ രപാര്്തിലില് നല്ന കയാം രകന്ദ്ര 

നഗര വികസന മന്ത്രാലയാം അത് പരിരോധിച്ച് ശുപാര്േ നല്ന ഘട്ത് പ്രകാരവമായിരി്കുനാം ഫണ്ട് 

ലഭി്കുനക. [രകന്ദ്ര ധനകാരയ മന്ത്രാലയാം 28.07.2021 ന് പുുടപ്പടുവിച്ച 15 2) FC-XV/FCD/ 2020-25 നമ്പര് 

മാര്ഗരരഖയടട ഖണ്ഡിക 10 കാണുക]. അതുടകാണ്ടുതടഘട് നിാിത ലമത യങ്ങള് 

വകവരി്കുനഘട്തിളുള്ള വാർകിക കര്ി പ്ധതതി ഓരരാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തലത്തിള്ാം തയ്യാുാക്കി 

അതളുസരിച്ച് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഏടറ്റടു്കുനഘട്തിന് പ്രരതയകാം ്രമ്ധതിരക്കണ്ടതാണ്. 

5) നഗര സഞ്ചയ പ്രരേേത്തിളുള്ളിള്ള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, നഗര സഞ്ചയ പ്രരേേത്തിന് രവണ്ടി ജില്ലാ 

ആസൂത്രണ സമിതിയടട രനതൃതുംത്തിവ തയ്യാുാ്കുനഘട് വാർകിക കർിപ്ധതതി കൂടി പരിഗണിച്ച് 

രവണാം രപ്രാജക്ടുകൾ തയ്യാുാരക്കണ്ടത് 
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6) FFC ഉപപ്ധതതിയില് ഉൾടക്കാള്ളി്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകള്ടക്കാപ്പാം മറ്റ് വിഭവങ്ങളുാം അവയടട 

മാര്നിര്രേേങ്ങള്ക്ക് വിരധയമായി കൂ്തിിരചര്ക്കാവഘട്താണ്.        

6) രകന്ദ്ര/സാംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പ്ധതതികളുടട തരേേഭരണസ്ഥാപന വിഹിതാം വകയിരു ുഘട്തിന് 

ധനകാരയ കിീക് ഗ്രാെ് ഉപരയാഗിക്കാ് പാടില്ല. 

6 .8 ആസ്തി സാംരമത ണ പ്ധതതി  Asset Maintenance Plan)  

 1) ടമയിെനൻസ് ഫണ്ടുാം ലഭയമാക്കാ് കഴിയഘട് തനത് ഫണ്ടുാം ഉപരയാഗടപ്പടുത്തി തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിടെ ഉടമസ്ഥതയിള്ാം രമവരനാ്തിത്തിള്ാം നിയന്ത്രണത്തിള്മുള്ള രുാഹ്,  രുാഹ് ഇതര 

ആസ്തികളുടട സാംരമത ണത്തിന്  ഒരു ആസ്തി സാംരമത ണ പ്ധതതി  തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ് 

 2) രസവനാം ടമച്ചടപ്പടുുഘട്തിളുാം നിലവിള്ള്ള ആസ്തി വിപുലടപ്പടുുഘട്തിളുാം വർ്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിളുാം 

സ്ഥാപനങ്ങടള ഉഘട്ത നിലവാരത്തിരലയ്ക്ക് ഉയർുഘട്തിളുാം അളുരയാജയമായ നിർരേേങ്ങളാണ് 

തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട ആസ്തി സാംരമത ണ പ്ധതതിയിവ ഉള്ടപ്പരടണ്ടത്. അാംഗീൃതത 

ഏജ്സികടള ഉപരയാഗിച്ച്  ജി.ഐ.എസ്. സരങ്കതങ്ങള് ഉപരയാഗടപ്പടുത്തി  ആസ്തികളുടട 

ഹിജിവറ്റരസക് നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റര് ന റ്റമറ്റതുാം കാലികവാം ആരക്കണ്ടതാണ്. തങ്ങളുടട  

ഉടമസ്ഥതയിള്ള്ള  എല്ലാ ആസ്തികളുാം  ആസ്തി രജിസ്റ്റുില് ഉള്ടപ്പ്തിിട്ടുടണ്ടഘട്്  തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് ഉുപ്പാരക്കണ്ടതാണ്. 

  3) വകമാുിക്കി്തിിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടട നിണരമ്മയ വർ്ധതിപ്പിച്ചുാം ടജ്ഹര് സൗഹൃേമാക്കിയാം രസവന 

നിലവാരാം  ഉയർത്തിയാം  രടാ്തിവ കുംാളിറ്റി മാരനജ്ടമെിൂടടട  ഐ.എസ്.ഒ സർ്തിിഫിരക്കക് 

ലഭിക്കത്തക്കവിധാം  ആസ്തി സാംരമത ണ പ്ധതതി വിഭാവനാം ടചയ്യണാം. 

 4) രുാഹിതര ടമയിെനൻസ് ഫണ്ട് ഉപരയാഗിച്ച്  വകമാുിക്കി്തിിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടട 

പരിപാലനത്തിന് മുൻഗണന നവകി വിനിരയാഗി്കുനഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകളാണ്  

തയ്യാുാരക്കണ്ടത്. തടക സ്ഥാപനങ്ങളുടട അറ്റന റ്റപ്പണികൾക്ക് പുുടമ ചുവടട വിവരി്കുനഘട് 

പ്രവൃത്തികൾ നടുഘട്തിളുാം രുാഹിതര ടമയിെനൻസ് ഫണ്ട്  വകയിരുത്താവഘട്താണ്. 

 i)   സ്ഥാപനങ്ങളിവ ആധുനിക സാംവിധാനങ്ങളുാം സജീകരണങ്ങളുാം  ഏർടപ്പടുുക. 

 ii) സ്ഥാപനങ്ങൾ മുരഖന പ്രോനാം ടചയ്യുഘട് രസവനാം വർ്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിളുാം 

ടമച്ചടപ്പടുുഘട്തിളുാം രവണ്ടിയള്ള സാധനസാമഗ്രികളുാം ഉപകരണങ്ങളുാം വാങ്ങുക, 

അവയടട നിണരമ്മയ വര്്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിനായി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടു്കുനക 

 5) രുാഹിതര ടമയിെനൻസ് ഫണ്ടിടെ ഉപരയാഗത്തില് ആശുപത്രികളുടട സൗകരയങ്ങൾ 

വർ്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിളുാം ടമച്ചടപ്പടുുഘട്തിളുാം മുൻഗണന നല്കണാം. ആശുപത്രികളിവ 

ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുക, അളുബ്ധപ സൗകരയങ്ങൾ ഏർടപ്പടുുക, രടായിലറ്റുകൾ നിർിി്കുനക, 

രമാർച്ചുി സൗകരയാം ടമച്ചടപ്പടുുക, ഫർണിച്ചറുാം, കമ്പൂ്തിറുകളുാം വാങ്ങുക മുതലായ പ്രവൃത്തികള് 

രുാഹിതര ടമയിെനൻസ് ഫണ്ട് വകയിരുത്തി നടപ്പാക്കാവഘട്താണ്. 
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 6) നഗരസഭകള്ക്ക്  ആഫീസ് ആവേയത്തിന് വന പ്പ് രമധാവിയടട അളുമതിരയാടട തനത് ഫണ്ട് 

ഉപരയാഗിച്ച് 10 ലമത ാം രൂപയില് അധികാം വില വരാത്ത വാഹനാം വാങ്ങാവഘട്താണ്. എഘട്ാല് 

ടപാതുവിഭാഗാം വികസന ഫണ്ട്  വാഹനാം വാങ്ങുവാ് ഉപരയാഗി്കുനകയാടണങ്കില് ധനവന പ്പിടെ 

അളുമതി വാരങ്ങണ്ടതാണ്.  നഗരസഭകളുടട എഞ്ചിനീയുിാംഗ് വിഭാഗത്തിന് രവണ്ടി ഇരത 

നിബ്ധപനയില് വാഹനാം വാങ്ങി നല്കാവഘട്താണ്.  

 7) ടപാതു സ്ഥാപനങ്ങളിടല  മഴടവള്ള സാംഭരണികളുടട  പുനരു്ധതാരണത്തിന് രുാഹിതര 

ടമയിെന്സ്  ഫണ്ട് ഉപരയാഗിക്കാവഘട്താണ്. 

 8) ടമയിെനൻസ് ഫണ്ട് വിനിരയാഗാം സാംബ്ധപിച്ച് തരേേസുംയാംഭരണ വന പ്പ് പുുടപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള 

ഉത്തരവകളിരലയാം സർ്കുനലറുകളിരലയാം വയവസ്ഥകൾ പാലിച്ചു ടകാണ്ടായിരിക്കണാം ആസ്തി 

സാംരമത ണ പ്ധതതി  തയ്യാുാക്കി നടപ്പാരക്കണ്ടത്. 

(10) രുാഹ് ടമയിെ്സ് ഫണ്ട്  പുതിയ രുാഹ് നിര്ിാണത്തിനായി വിനിരയാഗിക്കാ് 

പാടില്ലാത്തതാണ്. 

(11) തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട ഉടമസ്ഥതയിള്ള്ള  തനത് ആസ്തികളുടട ടമയിെന്സിന്  

രുാഹിതര സാംരമത ണ ഫണ്ട്  വിനിരയാഗി്കുനവാ് പാടില്ല. എഘട്ാല്  തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുടട  ഉടമസ്ഥതയിള്ള്ള വലേുികള്,  നസുി സ്കൂളുകള്, ബഡ്സ് സ്കൂളുകള്, 

ബഡ്സ് ുിഹാബിലിരറ്റക്  ടസെറുകള്, വരയാജന പരിപാലന രകന്ദ്രങ്ങള്  Old Age Homes)  

എഘട്ിവയടട ടമയിെന്സിന്  രുാഹിതര സാംരമത ണ ഫണ്ട് ഉപരയാഗിക്കാവഘട്താണ് 

 12) ആസ്തി സാംരമത ണ പ്ധതതിക്ക് അ്ങളിമരൂപാം നവന ഘട്തിന് മുമ്പ് തടക സ്ഥാപനങ്ങളിടല 

രമധാവികളുടട രയാഗാം വിളിച്ച് രചർക്കണാം. പ്രസ്തുത രയാഗത്തിവ അാംഗീകരിച്ച 

രപ്രാജക്ടുകളായിരിക്കണാം പ്ധതതിയിവ ഉൾടപ്പടുരത്തണ്ടത്.   

 13) സ്കൂൾ ടക്തിിടങ്ങളുടട അറ്റന റ്റപ്പണി നടുഘട് രപ്രാജക്ട് അ്ധതയയനവർകാം ആരാംഭി്കുനഘട്തിന് മുമ്പ് 

ര്ർത്തിയാകത്തക്ക രീതിയിവ ക്രമീകരിക്കണാം. 

 14)  അടിയ്ങളിര സുംഭാവമുള്ള ടമയിെന്സ് പ്രവൃത്തികള് നടപ്പാ്കുനഘട്തിന്  ടമയിെന്സ് 

ഫണ്ടില് നിന്നാം ചുവടട പുയാം പ്രകാരാം പ്രരതയക വിഹിതാം മാറ്റിടവയ്ക്കാവഘട്താണ്.തനത് 

വരുമാനത്തില് നിഘട്് ഭരണ ടചലവകള്്കുനാം നിര്ബ്ധപിത ടചലവകള്്കുനാം അസാധാരണ 

ടചലവകള്്കുനാം ആവേയമായ തുക നീക്കിടവച്ചതിന് രേകമുള്ള മിച്ചാം തുകയടട 25 േതമാനാം വടര 

വാർകിക പ്ധതതിയിരലക്ക് ടകാണ്ട് വരാടത പ്രരതയകാം മാറ്റിടവയ്ക്കുഘട്തിളുാം ഇങ്ങടന മാറ്റിവയ്ക്കുഘട് 

തുക ഉപരയാഗിച്ച് അടിയ്ങളിര സുംഭാവമുള്ള രപ്രാജക്ടുകൾ അതത് സമയങ്ങളിവ ഏടറ്റടുത്ത് 

നടപ്പാ്കുനഘട്തിളുാം തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അളുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട് [ഖണ്ഡിക 5.1 3) 

കാണുക]. ഇപ്രകാരാം തനത് ഫണ്ടില് നിന്നാം അടിയ്ങളിര സുംഭാവമുള്ള രപ്രാജക്ടുകൾക്ക് മാറ്റി 

ടവയ്ക്കുവാ് താരതരമയന തുക ന ുവള്ള തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്, ആവേയടമങ്കിവ, 

ടമയിെന്സ് ഫണ്ടില് നിന്നാം താടഴ പുയഘട്ത് പ്രകാരമുള്ള തുക പ്രരതയകാം 

മാറ്റിടവയ്ക്കാവഘട്താണ്. ഇപ്രകാരാം മാറ്റി ടവയ്ക്കുഘട് തുക, മു്കൂ്തിി കാണാ് കഴിയാത്തതുാം 
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ആകസ്മികമായി ഉണ്ടാന ഘട്തുമായ അടിയ്ങളിര ടമയിെന്സ് ആവേയങ്ങള്ക്ക് 

വിനിരയാഗിക്കാവഘട്താണ്.  

(1) രുാഹിതര ടമയിെന്സ് ഫണ്ട്, രുാഹ് ടമയിെന്സ് ഫണ്ട് എഘട്ീ വിഭാഗങ്ങളില് 

ഓരരാഘട്ിള്ാം ബജറ്റ് വിഹിതത്തിടെ അഞ്ച് േതമാനാം വടരയള്ള തുക, താടഴ പുയഘട് 

പരിധിക്ക് വിരധയമായി അടിയ്ങളിര സുംഭാവമുള്ള ടമയിെന്സ് രപ്രാജക്ടുകൾക്കായി 

മാറ്റിടവയ്ക്കാാം. 

(i) രുാഹിതര ടമയിെന്സ് ഫണ്ടിടെ കാരയത്തിവ മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്ക്ക് 25 ലമത ാം 

രൂപയാം, രകാര്പ്പരുകളുകള്ക്ക് 40 ലമത ാം രൂപയാം ആയിരി്കുനാം പരിധി.  

(ii) രുാഹ് ടമയിെന്സ് ഫണ്ടിടെ കാരയത്തിവ മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്ക്ക് 25 ലമത ാം രൂപയാം, 

രകാര്പ്പരുകളുകള്ക്ക് 50 ലമത ാം രൂപയാം ആയിരി്കുനാം പരിധി.  

(2) മുകളിവ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരമുള്ള തുക ടമയിെന്സ് ഫണ്ടില് നിന്നാം പ്രരതയകാം 

മാറ്റിടവയ്ക്കുഘട്തിളുാം അവയടട വിനിരയാഗത്തിളുാം താടഴ പുയഘട് നടപടിക്രമങ്ങൾ 

ബാധകമായിരി്കുനാം.  

(i) വാര്കിക പ്ധതതി രൂപീകരണ സമയത്ത് ‘അടിയ്ങളിര സുംഭാവമുള്ള രപ്രാജക്ടുകൾ 

നടപ്പാ്കുനഘട്തിളുളള വിഹിതാം )രുാഹിതരാം ’, ‘അടിയ്ങളിര സുംഭാവമുള്ള രപ്രാജക്ടുകൾ 

നടപ്പാ്കുനഘട്തിളുളള വിഹിതാം )രുാഹ് ’ എഘട്ിങ്ങടന രണ്ട് രപ്രാജക്ടുകളിലായി 

അളുവേനീയമായ തുക മാറ്റിടവയ്ക്കാവഘട്താണ്.  

(ii) അടിയ്ങളിര സുംഭാവത്തില് ഒരു രപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുരക്കണ്ടി വരുഘട് സന്ദര്ഭത്തില് 

അതിളുള്ള വിഹിതാം മാറ്റിടവയ്ക്കടപ്പ്തി വിഹിതത്തിവ നിന്നാം കടണ്ടത്താവഘട്തുാം ഭരണ 

സമിതി തീരുമാന പ്രകാരാം മവരലഖ രസാഫ്ട് ടവയുിവ അതിളുള്ള രപ്രാജക്ട് തയ്യാുാക്കി 

ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസറുടട അാംഗീകാരരത്താടുകൂടി നിര്വഹണാം നടത്താവഘട്തുമാണ് . 

(iii) സാരങ്കതികാളുമതി ആവേയമുള്ള രപ്രാജക്ട് ആടണങ്കില് വപ്രസ് രസാഫ്റ്റ് ടവയുില് 

എസ്റ്റിരമറ്റ് തയ്യാുാക്കി സാരങ്കതികാളുമതി വാങ്ങണാം . 

(iv) ടമയിെന്സ് ഫണ്ടിടെ മാര്ഗരരഖ പ്രകാരാം അളുവേനീയമായ രപ്രാജക്ടുകൾക്ക് 

മാത്രരമ മാറ്റിടവയ്ക്കടപ്പ്തി തുക വിനിരയാഗി്കുനന്നൂടവഘട്് ടസക്ര്തിുി ഉുപ്പാക്കണാം . 

(v) ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയടട മു്കൂര് അളുമതി ഇത്തരാം രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് ആവേയമില്ല .

എഘട്ാല്  ഏടറ്റടു്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകളുടട വിേോാംേങ്ങള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയ്ക്ക് 

ുിരപ്പാര്്തി് ടചയ്യണാം . 

(vi) ഇവയ്ക്കുള്ള ക്രമീകരണാം മവരലഖ രസാഫ്റ്റ് ടവയുില് ഏര്ടപ്പടുുഘട്താണ്. 

(3) നവാംബർ 30-ന് രേകാം വാർകിക പ്ധതതിയിവ രഭേഗതി അളുവേി്കുനഘട്ത് വടര,  മാറ്റിടവയ്ക്കടപ്പ്തി 

വിഹിതത്തിവ നിന്നള്ള തുക വകയിരുത്തി അടിയ്ങളിര രപ്രാജക്ടുകൾ രൂപീകരിച്ച് നിർവഹണാം 

നടത്താവഘട്താണ്. വിഹിതാം ബാക്കിയടണ്ടങ്കിവ നവാംബർ 30-ന് രേകമുള്ള വാർകിക പ്ധതതി 
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രഭേഗതിടക്കാപ്പാം ബാക്കി തുക വിനിരയാഗി്കുനഘട്തിളുള്ള വിവിധ രപ്രാജക്ടുകള് രൂപീകരിച്ച് 

വാര്കിക പ്ധതതിയടട ഭാഗമാരക്കണ്ടതുാം നിര്വഹണാം നടരത്തണ്ടതുമാണ്.  

6.9 സദ്ഭരണ പ്ധതതി 

 1) രസവനങ്ങള് ടമച്ചടപ്പടുുഘട്തിളുാം സദ്ഭരണ നിര്വഹണാം സാധയമാ്കുനഘട്തിളുാം ഓരരാ 

തരേേഭരണ സ്ഥാപനവാം ഒരു സദ്ഭരണ നിര്വഹണ പ്ധതതി തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്. ഇതിടെ 

ഭാഗമായി, തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം ഇടടപരടണ്ട അടിയ്ങളിര പ്രശ്നങ്ങള് ്രമ്ധതയില് 

ടകാണ്ടുവരുഘട്തിളുള്ള സാംവിധാനാം ഓരരാ വാര്ഹിള്ാം ടപാതുജനങ്ങള്ക്ക് രവണ്ടി ഉണ്ടാ്കുനകയാം 

പരാതി പരിഹാര സാംവിധാനാം ആവിഷ്കരി്കുനകയാം രവണാം.  

 2) ടപാതുജനങ്ങള്ക്ക് അവരുടട  പരാതികളുാം നിര്രേേങ്ങളുാം ഉഘട്യി്കുനഘട്തിളുള്ള അവസരാം 

നഗരസഭകള് നല്രകണ്ടതാണ്. ഇതിരലക്ക് ആധുനിക സാരങ്കതിക സാംവിധാനങ്ങള് 

പ്രരയാജനടപ്പടുത്തി പരാതികള് പരിഹരി്കുനഘട്തിനായി മാസാം രതാറുാം ആവേയമായ 

മുടഘട്ാരുക്കങ്ങള് നടത്തിയ രേകാം ആേയടത്ത ബുധനാഴ്ച കൗണ്സില് അാംഗങ്ങള്, ഉരേയാഗസ്ഥര് 

എഘട്ിവര് പടങ്കടു്കുനഘട് ഒരു അോലത്ത് നടത്തി ജനങ്ങളുടട പരാതികളുാം നിര്രേേങ്ങളുാം 

രകള്രക്കണ്ടതാണ്. രയാഗത്തിടല തീരുമാനങ്ങള് സാംബ്ധപിച്ച് സുംീകരിച്ചിട്ടുള്ള തുടര് നടപടികള് 

അടുത്ത അടുത്ത  കൗണ്സില് രയാഗത്തില് അവരലാകനാം ടചരയ്യണ്ടതാണ്.  

 3) മവതാരയത, ജനപങ്കാളിത്താം തുടങ്ങിയ സദ്ഭരണ തതുംങ്ങൾ ഉൾടക്കാണ്ടുടകാണ്ട് കാരയമത മതയാം 

നീതിര്ർവകവാം നിയമവാഴ്ചയിലധിഷ്ഠ വ്യിതവമായ ഒരു ഭരണാം കാഴ്ചവയ്ക്കുഘട്തിളുരവണ്ട 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളാകണാം പ്ധതതിയില് ഉണ്ടാരകണ്ടത്. രമല്പുഞ്ഞ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സമ്പൂര്ണ്ണ 

നിണരമ്മയാ പരിപാലന സാംവിധാന  Total Quality Management) ത്തിന് 

അധിഷ്ഠ വ്യിതമായിരിരക്കണ്ടതാണ്. നഗരസഭകള് ഐ.എസ്.ഒ 9001 - 2015 നിലവാരാം 

രനടിടയടു്കുനഘട്തിനാവേയമായ നടപടികള് അടിയ്ങളിരമായി സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്.  ഇതിന് 

ആവേയമായ മാര്ഗനിര്രേേവാം രനതൃതുംവാം കില  KILA) നല്ന ഘട്താണ്.  ഐ.എസ്.ഒ 9001-

2015 സര്്തിിഫിരക്കകന് ആവേയമായ രപ്രാജക്ടുകള് വാര്കിക പ്ധതതിയില് 

ഉള്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്.  

 4) രസവനങ്ങള് ഒരു ന ടക്കീഴില് മുവനവ് സമയവാം ലഭയമാ്കുനഘട്തിരലയ്ക്കായി ഓണ്വലനായി 

അരപമത ി്കുനഘട്തിളുാം തുക ഒടു്കുനഘട്തിളുമായള്ള സിറ്റിസണ്സ്  സര്വീസ് രപാര്്തില്, 

ഓണ്വല് പ്ലാറ്റ് രഫാമുകള് തുടങ്ങിയവ ഉപരയാഗടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. അതിനാവേയമായ 

അളുബ്ധപ സൗകരയങ്ങള്  ടഹല്പ്പ് ഹസ്ക് അടക്കാം) ഏര്ടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്.  

 5) സദ്ഭരണ തതുംങ്ങൾക്ക് പുുരമ പൗരാവകാേരരഖ, അുിയാളുള്ള അവകാോം, വിവരാവകാേ 

നിയമാം, രസവനാവകാേ നിയമാം, ചുവടട പ്രതിപാേിച്ചിട്ടുള്ള വാതില്പ്പടി രസവന പ്ധതതി, 

അതിോരിദ്രയ ലൂകകരണ പ്ധതതി മുതലായവ കൂടി പരിഗണിച്ചുടകാണ്ടായിക്കണാം സദ്ഭരണ 

പ്ധതതി  തയ്യാുാരക്കണ്ടത്. 
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 6) വാതില്പ്പടി രസവനാം : പ്രായാധികയാം, നിരുതര രരാഗാം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാല് ചലനരേകി 

പരിമിതടപ്പ്തി് അവേത അളുഭവി്കുനഘട് വയക്തികള്ക്ക് അനിവാരയമായ രസവനങ്ങള് അവരുടട 

വീട്ടുപടിക്കല് എത്തി്കുനകയാണിതിടെ ലമത യാം. രസവനങ്ങള് സാംബ്ധപിച്ച ൃതതയമായ 

അുിവില്ലായും, രസവനങ്ങള് രനടുഘട്തിന് ബ്ധപടപ്പ്തി ഓഫീമവകളില് എത്തിടപ്പടാ് കഴിയാടത 

വരുക തുടങ്ങിയ വയതയസ്ഥ തടകങ്ങളാണ് ഇവര്ക്ക് അവകാേടപ്പ്തി രസവനങ്ങള് 

രനടിടയടു്കുനഘട്തിന് പലരപ്പാവനാം തട്സപമായി നില്്കുനഘട്ത്. ഇത്തരത്തില് അര്ഹരായ 

ജനങ്ങള്ക്ക് രസവനങ്ങള് അവരുടട വീടുകളില് സഘട്്ധത പ്രവര്ത്തകര് വഴി എത്തി്കുനഘട്തിളുള്ള 

തുടര്ച്ചയായള്ള പ്ധതതിയാണ് സര്ക്കാര് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള തരേേസുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട 

രനതൃതുംത്തില് നടപ്പാ്കുനഘട് ‘വാതില്പ്പടി രസവനാം’. നിരാലാംബരായ വയക്തികള്്കുനാം 

ന ടുാംബങ്ങള്്കുനാം മവരമത ിതതുംവാം ആത്മവിേുംാസവാം വര്്ധതിപ്പിക്കാ് ഈ പ്ധതതി വഴി സാധി്കുനാം.  

സാമൂഹയമവരമത  ടപ്ക് അരപമത  നല്കല്, ടപ്ക് മസ്റ്റുിാംഗ്, വലഫ് സര്്തിിഫിക്കറ്റ് 

നല്കല്, മുഖയമന്ത്രിയടട ്തരിതാേുംാസ നിധിയിരലക്ക് അരപമത  സമര്പ്പിക്കല്, ജീവ്രമത ാ 

മരുന്നകള് വീടുകളിടലത്തിക്കല് എഘട്ിവയടക്കമുള്ള എല്ലാ രസവനങ്ങളുമാണ് നല്രകണ്ടത്. 

വാതില്പ്പടി രസവനത്തിന് ആവേയമായ ലാപ്പ്രടാപ്, ബരയാടമട്രിക് ഉപകരണങ്ങള്, 

അമത യരകന്ദ്രാം മുരഖന രസവനങ്ങള് നല്ന രമ്പാള് അവര്ക്ക് നല്രകണ്ട ഫീസ് സഘട്്ധത 

പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് നല്രകണ്ടുഘട് ഇ്ധപന/യാത്രാടചലവ്, വാഹനാം ഏര്പ്പാടാരക്കണ്ടി വഘട്ാള്ള്ള 

ടചലവ് എഘട്ിവയ്ക്കായി തരേേസുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഒരു ലമത ാം രൂപയില് അധികരിയ്ക്കാത്ത 

തുക നീക്കി വകോ രക്കണ്ടതാണ്. തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട വിഹിതത്തിന് പുുരമ 

സി.എസ്.ആര് ഫണ്ട്, സാംഭാവന, രര്ാണ്സര്കിപ്പ് തുടങ്ങിയവയിൂടടട ലഭി്കുനഘട് തുക കൂടി 

ഉള്ടപ്പടുത്തി പ്ധതതി നടപ്പിലാക്കാവഘട്താണ്.  

7.  പ്രരതയക സമീപനാം രവണ്ട രമഖലകള്/വികയങ്ങള്/പ്രരേേങ്ങള്  

7.1 മവസ്ഥിര വികസനലമത യങ്ങള്  SDGs)   

 1) ഐകയരാഷ്ട്രസാംതടന മാനവരാേിയടട ഐേുംരയര്ര്ണ്ണമായ ഭാവി ലമത യമാക്കി പ്രഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള 

മവസ്ഥിരവികസന ലമത യങ്ങള് തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട വികസന പ്ധതതികളിള്ാം 

സഘട്ിരവേിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. ആരഗാളവയാപകമായി ോരിദ്രയാം നിര്ിാര്ജനാം ടചയ്യുക, നമ്മുടട 

ഗ്രഹമായ ഭൂമിടയ സാംരമത ി്കുനക, 2030-ഓടട എല്ലാവര്്കുനാം  സര്ങളാകവാം സമൃ്ധതിയാം ഉണ്ടാ്കുനക 

എഘട്ീ ബൃഹത് ലമത യങ്ങള് മു്നിര്ത്തി 17 മവസ്ഥിരവികസന ലമത യങ്ങളാണ് പ്രഖയാപിച്ചിരി്കുനഘട്ത്. 

ഇതിരനാടളുബ്ധപിച്ച് നീതി ആരയാഗ് ഇ്ങളയയിടല സാംസ്ഥാനങ്ങള് മവസ്ഥിരവികസന 

ലമത യങ്ങള് രനടുഘട്തില് വകവരിച്ച പുരരാഗതി രേേീയതലത്തില് രരഖടപ്പടുുന്നണ്ട്. ആടക 169 

ഉപലമത യങ്ങളുാം അവ വിലയിരുുഘട്തിന് 295 രേേീയ സൂചികകളുമാണ് വികസിപ്പിച്ചിരി്കുനഘട്ത്. 

ടമാത്താം സൂചികകളുടട അടിസ്ഥാനത്തില്, രകരളാം ഇതുവടര മവസ്ഥിരവികസന ലമത യങ്ങള് 

രനടുഘട്തില് ഒഘട്ാാം സ്ഥാനാം നിലനിര്ത്തി ടക്കാണ്ടിരി്കുനകയാണ്.  

 2) 1996ല് ആരാംഭിച്ച ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനവാം അധികാര വിരകന്ദ്രീകരണ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമാണ് ഈ രന്തിാം വകവരി്കുനഘട്തില് മുഖയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 

സഹായകരമായത്. 2016 ല്  പ്രഖയാപിച്ച നവരകരളകര്ി പ്ധതതിയാം അതിടല വികസന 
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മികളുകളുാം മവസ്ഥിര വികസന ലമത യങ്ങള് വകവരി്കുനഘട്തിളുള്ള പ്രവര്ത്തന പ്ധതതികളാണ്. 

തരേേസുംയാം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട അനിവാരയ ചുമതലകളില് ഭൂരിഭാഗവാം  ‘മവസ്ഥിര വികസന 

ലമത യങ്ങളില്’ ഉള്ടപ്പടുഘട്വയാണ്. ഇത് കൂടാടത ടപാതു ചുമതലകളിള്ാം രമഖലാ ചുമതലകളിള്ാം 

മവസ്ഥിര വികസന ലമത യങ്ങളുടട ഉപലമത യങ്ങള് ഉള്ടക്കാള്ളുന്ന. ഈ സാഹചരയത്തില് 

തരേേസുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട വാര്കിക പ്ധതതിയില് ലമത യമിടുഘട് പരിപാടികളിള്ാം 

രപ്രാജക്ടുകളിള്ാം മവസ്ഥിര വികസന ലമത യങ്ങള് 2022 ല് തടഘട് വകവരി്കുനഘട്തിളുള്ള കര്ി 

പ്ധതതിയ്ക്ക് രൂപാം നല്കണാം.  

 3) ഈ രന്തിാം വകവരി്കുനഘട്തിന് തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് വികസനത്തിടെ ഓരരാ 

സൂക്ഷ്മരമഖലയിള്ാം നടുഘട് ഇടടപടള്കള് വലിയ പങ്ക് വഹി്കുനന്നണ്ട്. നമ്മുടട 

വികസനപ്ധതതികളില് മവസ്ഥിരവികസന ലമത യങ്ങളായ ോരിദ്രയലൂകകരണാം, വിേപ്പ് രഹിത 

സമൂഹാം, ആരരാഗയവാം രമത മവാം, നിണരമ്മയയള്ള വിേയാഭയാസാം, ശു്ധതവാം മവരമത ിതവമായ 

ന ടിടവള്ളാം, ശു്ധതമായതുാം ലാഭകരവമായ ഊര്ജാം, അസമതും ലൂകകരണാം, മവസ്ഥിര നഗരങ്ങളുാം 

സമൂഹവാം, കാലാവസ്ഥാ വയതിയാന പരിരോധന എഘട്ിവടയാടക്ക അഭിസാംരബാധന ടചയ്യുന്നണ്ട്. 

എഘട്ാല് തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് ഈ ലമത യങ്ങള് വകവരി്കുനഘട്തില് നിലനില്്കുനഘട് 

തരേേീയമായ സാധയതകള് തിരിച്ചുിയകയാം അവ രരഖടപ്പടുുകയാം രവണാം.  വികസന 

പ്ധതതികള് രൂപവത്ക്കരി്കുനരമ്പാള് ഈ വികസനരമഖലകളിടല രപാരായുംകള് കടണ്ടത്തി 

പരിഹരി്കുനഘട്തിന് പ്രരതയക ്രമ്ധത നല്കണാം. മാത്രമല്ല രകരളത്തിടെ 

സാഹചരയങ്ങള്ക്കളുസരിച്ച് ഇവിടട വികസിപ്പിടച്ചടുത്തിട്ടുള്ള മവസ്ഥിര വികസന സൂചികകകടള 

ഐകയരാഷ്ട്രസാംതടനയടട സൂചികകളുമായി താരതമയടപ്പടുുകയാം, അതിടെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

കര്ി പ്ധതതികള്ക്ക് രൂപാം ടകാടു്കുനകയാം രവണാം. ഇതിളു രവണ്ടി രേഖരിരക്കണ്ട അടിസ്ഥാന 

വിവരങ്ങള്, ഓരരാ വികസന രമഖലയിള്ാം കടണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള മവസ്ഥിരവികസന സൂചികകള്, 

എന്തുതരാം കര്ിപ്ധതതികളാണ് ആവിഷ്കരിരക്കണ്ടത്, ഓരരാ തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെയാം 

മവസ്ഥിരവികസന സൂചിക എഘട്ീ വിേോാംേങ്ങള്ക്ക് കിലയടട പ്രസി്ധതീ കരണാം  ടവബ് വസറ്റ്) 

കാരണണ്ടതാണ്. മവസ്ഥിരവികസനലമത യങ്ങള് അളുബ്ധപാം 9 ആയി  രചര്ത്തിരി്കുനന്ന.   

7.2 ്തര്ങള മാരനജ്ടമെ് പ്ധതതി 

 1) തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് 2020-ല് തയ്യാുാക്കിയ  ്തര്ങളമാരനജ്ടമെ് പ്ധതതി പതിനാലാാം 

പഞ്ചവല്സര പ്ധതതിയില് കാലികമായി പരിഷ്ക്കരിരക്കണ്ടതാണ്. കാലാവസ്ഥാവയതിയാനത്തിടെ 

ഫലമായാം അല്ലാടതയാം ഉണ്ടാകാവഘട് ്തര്ങളങ്ങളുടട ആതാതാം ന ുയ്ക്കുഘട്തിളുാം ്തര്ങളങ്ങടള 

കാരയമത മമായി പ്രതിരരാധി്കുനഘട്തിളുാം അതിജീവനമത മത രനടുഘട്തിളുാം ഹ്രസുംകാല –േീര്തകാല 

ഇടടപടള്കള് വിഭാവനാം ടചയ്യണാം. ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ‘വജവവവവിധയ മാരനജ്ടമെ്,  

കാലാവസ്ഥാവയതിയാനാം, പരിസ്ഥിതി സാംരമത ണാം, ്തര്ങളനിവാരണാം’   എഘട് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ 

രനതൃതുംത്തിലാണ് നടരത്തണ്ടത്. 

 2) തരേേസുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട ്തര്ങളനിവാരണ പ്ലാനിടല  രപ്രാജക്ട് നിര്രേേങ്ങള് 

്തര്ങളനിവാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഉതന ഘട്താരണാ എന്നാം വരുാംകാലങ്ങളില് ഉണ്ടാകാ് 
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സാധയതയള്ള ്തര്ങളങ്ങടള ടചറുക്കാളുാം അവയടട ആതാതാം ന ുയ്ക്കാളുാം സഹായകമാരണാ 

എന്നാം പരിരോധിരക്കണ്ടതുണ്ട്.  ്തര്ങളസാധയതാപഠനത്തില് കടണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള ്തര്ബലമായ 

പ്രരേേങ്ങടള പ്രരതയകാം പരിഗണിച്ചുരവണാം ്തര്ങളമാരനജ്ടമെ് പ്ധതതി പരിഷ്ക്കരി്കുനഘട് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടുരക്കണ്ടത്. 

 3)കാലാവസ്ഥാളുസൃത ്തര്ങളലൂകകരണ പ്ധതതിയിരലയ്ക്കുള്ള നിര്രേേങ്ങള് വാര്കിക പ്ധതതിയില് 

രപ്രാജക്ടുകളായി ഉള്ടപ്പടുുഘട്തിന് പരിഷ്ക്കരിച്ച ്തര്ങളമാരനജ്ടമെ് പ്ലാനിടെ പകര്പ്പ് എല്ലാ 

വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്്കുനാം നല്രകണ്ടതാണ്. ഇതിടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവിധ 

വികസനരമഖലകളില്  രൂപവല്ക്കരിക്കാവഘട്  രപ്രാജക്ടുകള് തയ്യാുാരക്കണ്ടത്.  

 4)സമീപപ്രരേേടത്ത തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടടയാം ജില്ല-രബ്ലാക്ക് പഞ്ചായുകളുടടയാം ്തര്ങള 

മാരനജ്ടമെ് പ്ലാളുകളുാം ഇതിനായി പരിരോധി്കുനഘട്ത് അഭികാമയമാണ്. വിവിധതലങ്ങളില് 

കൂടിയാരലാചനകളുാം നടത്താവഘട്താണ്. 

 5) ്തര്ങളമാരനജ്ടമെ് പ്ധതതി തയ്യാുാ്കുനഘട്തുമായി ബ്ധപടപ്പ്തി് നിലവിള്ള്ള നിര്രേേങ്ങള് 

 സ.ഉ. വക)നാം.156/2019/തസുംഭവ തീയതി 04.12.2019) പ്ലാളുകള് പരിഷ്ക്കരി്കുനഘട് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളിള്ാം  ടപാതുടവ അളുവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്. 

 6)്തര്ങളനിവാരണവമായി ബ്ധപടപ്പ്തി് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വിവിധ തരത്തിള്ള്ള 

രപ്രാജക്ടുകള് ഓരരാ രമഖലയിള്ാം ഏടറ്റടുക്കാനാന ാം. ഉല്പാേന രമഖലയില് പ്രളയ സാധയതകള് 

ഒഴിവാക്കാ് കഴിയഘട് വിധത്തില് നീര്ത്തടവികസനാം, ജലരരാതസ്സുകളുടട സാംരമത ണവാം 

പുനരു്ധതാരണവാം, രതാട് നിര്ിാണാം, അറ്റന റ്റപ്പണികള്, ടചക്ക്ഹാാം, നീടരാവനക്ക് തുടങ്ങിയവ 

മവഗമമാ്കുനഘട്തിളുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. പ്രളയസമയത്ത് പാടരേഖരങ്ങള് 

സാംരമത ിക്കാളുള്ള  ബണ്ട് നിര്ിാണാം, ജലനിര്ഗമന മാര്ഗങ്ങളുടട നിര്ിാണാം എഘട്ിവയാം 

ഇതിള്ള്ടപ്പടുത്താാം. വരള്ച്ചാബാധിത പ്രരേേങ്ങളിടല ജലരരാതസ്സുകളുടട പുനരുജീവനാം, 

അടിയണ നിര്ിാണാം, സമഗ്രമായ നീര്ത്തട വികസന പരിപാടികള്, വിവിധ മണ്ണ്-ജലസാംരമത ണ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എഘട്ിവയ്ക്ക് പ്രാധാനയാം നല്രകണ്ടതാണ്. വരള്ച്ച പ്രതിരരാധിക്കാ് കഴിയഘട് 

വിത്തിനങ്ങളുടട ഉപരയാഗാം, സൂക്ഷ്മജീവാണുക്കളുടടയാം വജവനിരവേങ്ങളുടടയാം പ്രരയാഗാം, മറ്റു 

വരള്ച്ചാപ്രതിരരാധ സാരങ്കതികവിേയകള് എഘട്ിവ രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാാം. വനവല്ക്കരണാം, 

കാവകളുടടയാം കണ്ടല്ക്കാടുകളുടടയാം സാംരമത ണാം, മിയാവാക്കി/പച്ചതുരുത്ത് നിര്ിാണാം 

എഘട്ിവയാം ഏടറ്റടുക്കാാം. 

 7) പ്രൃതതി ്തര്ങളങ്ങളുടട സാധയത മു്നിര്ത്തി വളര്ുമൃഗങ്ങടളയാം പമത ികടളയാം 

സാംരമത ി്കുനഘട്തിളുള്ള  ടതാവനത്ത് നിര്ിാണാം  എലിരവറ്റഹ്), പകര്ച്ചവയാധികള് തടയഘട്തിളുള്ള 

മു്കരുതല് സാംവിധാനാം, പ്രൃതതി്തര്ങളസാധയത നിലനില്്കുനഘട് പ്രരേേങ്ങളില് 

്തര്ങളത്തിനിരയാന ഘട്വടര പുനരധിവസിപ്പി്കുനഘട്തിളുള്ള നിര്ിിതികള് എഘട്ിവയാം 

നടപ്പാക്കാവഘട്താണ്. ബേല് ഊര്ജരരാതസ്സുകള്  വികസിപ്പി്കുനക, ടപാതു ശുചിതും 

സാംവിധാനങ്ങളുടട നിര്ിാണാം, രടായിലറ്റ് നിര്ിാണാം,  ശു്ധതമായ ന ടിടവള്ളാം ലഭി്കുനഘട്തിളുള്ള 

സൗകരയങ്ങള്, ട്രീറ്റ്ടമെ് പ്ലാന്റുകള് ്തര്ങളനിവാരണത്തിളുള്ള വവേുതിയടക്കമുള്ള പാാത്തല 
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സൗകരയങ്ങള് ഒരുക്കല്, തരേേീയര്ക്ക് ്തര്ങള മാരനജ്ടമെില് അവരബാധവാം  പരിേീലനവാം 

നല്കല്, ്തര്ങളനിവാരണ രസനകളുടട സാംതാടനാം തുടങ്ങിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 8) 2021-22-ല് ബരയാവഹരവസിറ്റി  രജിസ്റ്റര് പുതുക്കാത്ത നഗരസഭകള് 2022-23ല്  അത് 

കാലികമാ്കുനഘട്തിളുള്ള നടപടികള് സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 

7.3 കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനാം – പ്രാരേേിക കര്ി പ്ധതതി   

       Local Action Plan on Climate Change (LAPCC) 

(1) കാലാവസ്ഥാവയതിയാനാം മൂലാം രകരളത്തില് അടിക്കടിയണ്ടാന ഘട് ടവള്ളടപ്പാക്കാം, ഉരുള്ടപാ്തില്, 

കടലാക്രമണാം മൂലമുള്ള തീരരോകണാം, വരള്ച്ച തുടങ്ങിയവടയ പ്രതിരരാധി്കുനഘട്തിളുാം 

അതുമൂലമുള്ള ്തര്ങളങ്ങള് ലൂകകരിയ്ക്കുഘട്തിളുാം പ്രാരേേിക തലത്തില് കര്ിപ്ധതതികളുടട 

ആവേയകത വര്്ധതിച്ചുവരുന്ന. രേേീയ തലത്തിള്ാം സാംസ്ഥാനതലത്തിള്ാം ഇത്തരത്തിള്ള്ള 

കര്ിപ്ധതതികള് തയ്യാുാക്കിയിട്ടുണ്ട്  NAPCC-National Action Plan on Climate Change & SAPCC- 

State Action Plan on Climate Change). ഒരരാ തരേേഭരണസ്ഥാപനവാം കാലാവസ്ഥാ 

വയതിയാനത്തിടെ ദൂകയവേങ്ങള് ലൂകകരിയ്ക്കുഘട്തിളുള്ള പ്രാരേേിക കര്ിപ്ധതതി  LAPCC) 

തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്.  

(2) ഇതിനായി തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ ഭൂപ്രൃതതി, ജനപ്രൃതതി, സമ്പേ് വയവസ്ഥ എഘട്ീ 

ടപാതുവിവരങ്ങളുാം പ്രരേേത്ത് അളുഭവടപ്പടുഘട് കാലാവസ്ഥയിടല കഴിഞ്ഞ േോുയരങ്ങളിടല 

വയതിയാനവാം  സാംബ്ധപിച്ച വിേോാംേങ്ങള് രരഖടപ്പടുരത്തണ്ടതുണ്ട്. വിവിധ കാലാവസ്ഥാ 

പഠനരകന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നാം  ഗരവകണ ഏജ്സികളില് നിന്നമുള്ള വിവരങ്ങള് ഇതിനായി 

രക്രാഹീകരിക്കണാം. തരേേഭരണ സ്ഥാപന പ്രരേേടത്ത മളുകയരുടട ജീവിതത്തിള്ാം  

ജീവരനാപാധികളിള്ാം വഘട്ിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങള്, വിവിധ ഉല്പാേന രമഖലകളിള്ാം 

ആരരാഗയമുള്ടപ്പടടയള്ള രസവനരമഖലകളിള്ാം കാലാവസ്ഥാവയതിയാനാം മൂലാം വഘട്ിട്ടുള്ള 

വയതയാസാം  എഘട്ിവ വിലയിരുത്തണാം. മാത്രമല്ല, പ്രരേേടത്ത പ്രൃതതി വിഭവങ്ങള്, 

വജവവവവിധയാം എഘട്ിവയിള്ണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുാം നിരീമത ിക്കണാം. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റാം 

ടകാണ്ടുള്ള പ്രതയാതാതങ്ങള് പരിരോധി്കുനഘട്തിന് ഓരരാ വികസനരമഖലയിള്ാം 

സുംീകരിക്കാവഘട് വികസനതന്ത്രാം, സാരങ്കതികവിേയകള് മുതലായവ കടണ്ടുകയാം 

പ്രരയാഗി്കുനകയാം രവണാം. ഈ മുടഘട്ാരുക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എട്ങളാടക്ക, എങ്ങടനടയാടക്ക 

ടചയ്യണടമന്നാം തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ വികസനപരിപാടിയില് കാലാവസ്ഥാ 

വയതിയാനടത്ത അഭിമുഖീകരി്കുനഘട്തിളുള്ള തടകങ്ങള് എങ്ങടന ഉള്ടപ്പടുത്തണടമന്നാം 

പ്രാരേേിക കാലാവസ്ഥാവയതിയാന കര്ിപ്ധതതി  Local Action Plan for Climate Change) 

എങ്ങടന തയ്യാുാക്കണടമന്നാം സാംബ്ധപിച്ചുള്ള വിേേമായ മാര്ഗനിര്രേേങ്ങള് പ്രരതയകാം 

പുുടപ്പടുവി്കുനഘട്താണ്. ഇതു സാംബ്ധപിച്ച പരിേീലനാം കില  KILA) നല്ന ാം.  

(3) പ്രാരേേിക കാലാവസ്ഥാവയതിയാന കര്ിപ്ധതതി തയ്യാുാ്കുനഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടിളുരവണ്ടി  

2022-23 വര്കാം തുക  വകയിരുരത്തണ്ടതാണ്. 
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7.4 പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയകിീക് അളുവേിച്ചിട്ടുള്ള ആരരാഗയരമഖലാ ഗ്രാെിടെ  Health Sector Grant) 

വിനിരയാഗാം 

1. പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയ കിീക്, പ്രാഥമികാരരാഗയ പരിരമത ാ സൗകരയങ്ങള് ടമച്ചടപ്പടുുഘട്തിന് 

പ്രാരേേിക സര്ക്കാരുകള്ക്ക് ആരരാഗയ ഗ്രാെ് അളുവേിച്ചിട്ടുണ്ട്. രകരളത്തിന് 2021–22 മുതല് 2025–

26 വടരയള്ള അഞ്ച് വര്ക കാലയളവിരലക്ക് ചുവടട നല്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രകാരാം ഏഴ് 

ആവേയങ്ങള്ക്കായി ആടക 2968.28 രകാടി രൂപയാണ് അളുവേിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

പ്തിിക 1.  പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയ കിീക് ഗ്രാമ തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അളുവേിച്ചിട്ടുള്ള ആരരാഗയ ഗ്രാെ് 

 രകാടി രൂപയില്) 

ക്രമ 

 നാം 
ഇനാം/തടകാം 

2021 -

22 

2022-

23 

2023-

24 

2024-

25 

2025

-26 

ആ

ടക 

1 പ്രാഥമികാരരാഗയ പരിരമത ാ സൗകരയങ്ങള് 

വര്്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിടെ ഭാഗമായി പ്രാഥമികാരരാഗയ 

ഉപരകന്ദ്രങ്ങളില് രരാഗനിര്ണ്ണയ സൗകരയങ്ങള് 
ഏര്ടപ്പടുുഘട്തിന് സഹായാം 

39.61 39.61 41.60 43.6

8 

45.

8

6 

210.3

6 

2 പ്രാഥമികാരരാഗയ പരിരമത ാ സൗകരയങ്ങള് 

വര്്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിടെ ഭാഗമായി പ്രാഥമികാരരാഗയ 
രകന്ദ്രങ്ങളില് രരാഗനിര്ണ്ണയ സൗകരയങ്ങള് 

ഏര്ടപ്പടുുഘട്തിന് സഹായാം 

49.58 49.58 52.0

6 

54.6

6 

57.

3
9 

263.

2
7 

3 
രബ്ലാക്ക്തല പ്രാഥമികാരരാഗയ രകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് 

സഹായാം 

30.59 30.59 32.12 33.7

2 

35.

4

1 

162.4

3 

4 ടക്തിിടങ്ങള് ഇല്ലാത്ത ഉപരകന്ദ്രങ്ങള്, 

പ്രാഥമികാരരാഗയ രകന്ദ്രങ്ങള്, സാമൂഹികാരരാഗയ 

രകന്ദ്രങ്ങള് എഘട്ിവയ്ക്ക് സഹായാം 

0.50 0.50 0.52 0.55 0.5

8 

2.65 

5 പ്രാഥമികാരരാഗയ രകന്ദ്രങ്ങടളയാം, 

ഉപരകന്ദ്രങ്ങടളയാം ടഹല്ത്ത് ആെ് ടവല്നസ് 

ടസെറുകളാക്കി മാറ്റുഘട്തിളുള്ള സഹായാം 

105.43 105.43 110.7

0 

116.2

3 

122.

0

4 

559.

8

3 

ആടക 

225.7

1 

225.7

1 

237.0

0 

248.

8

4 

261.

2

8 

1198.

5

4 
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പ്തിിക 2.പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയ കിീക് നഗര തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അളുവേിച്ചിട്ടുള്ള ആരരാഗയ ഗ്രാെ് 

 രകാടി രൂപയില്) 

ക്രമ  

നാം 
ഇനാം/തടകാം 

2021 -

22 

2022 - 

23 

2023 - 

24 

2024 - 

25 

2025 - 

26 
ആടക 

1 

പ്രാഥമികാരരാഗയ പരിരമത ാ 

സൗകരയങ്ങള് വര്്ധതിപ്പി്കുനഘട് തിടെ 

ഭാഗമായി നഗര പ്രാഥമികാരരാഗയ 

രകന്ദ്രങ്ങളില് രരാഗനിര്ണ്ണയ 

സൗകരയങ്ങള് ഏര്ടപ്പടുുഘട്തിന് 

സഹായാം 

11.05 11.05 11.61 12.19 12.80 58.70 

2 
അര്ബ് ടഹല്ത്ത് ആെ് 

ടവല്നസ് രകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് ഗ്രാെ് 

322.22 322.22 338.34 355.25 373.01 1711.04 

ആടക 333.27 333.27 349.95 367.44 385.81 1769.74 

2.  മുകളില് സൂചിപ്പിച്ച ഏഴ് ഇനങ്ങളില് ഓരരാഘട്ിളുമായി ഗ്രാെ് വിഭജിച്ച് അളുവേിച്ചിരി്കുനഘട്തുടകാണ്ടുാം 

അവയ്ക്ക് ഓരരാഘട്ിളുാം പരിമിതമായ വിഹിതരമ ഉളളൂ എഘട്തുടകാണ്ടുാം ഉപാധിരഹിത ഫണ്ട് 

അളുവേി്കുനഘട്തുരപാടല എല്ലാ തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്്കുനമായി ആരരാഗയ ഗ്രാെ് വിഭജിച്ച് 

നല്കാനാവില്ല. പകരാം ഓരരാ ആരരാഗയ സ്ഥാപനത്തിടലയാം രമല്പ്പുഞ്ഞ ഓരരാ ഇനവമായി 

ബ്ധപടപ്പ്തി സൗകരയങ്ങളിടല ന ുവകള് കടണ്ടത്തി അതിടന അടിസ്ഥാനമാക്കി മു്ഗണനാ 

മാനേണ്ഡങ്ങള് നിായിച്ച്  അഞ്ച് വര്കങ്ങളിലായി ബ്ധപടപ്പ്തി തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 

ഗ്രാെ് അളുവേിച്ച് നല്ന ഘട് രീതി അവലാംബി്കുനഘട്താണ്. ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയടട 

രനതൃതുംത്തില് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കൂടിയാരലാചിച്ച്  ജില്ലാതല കര്ി പ്ധതതി 

തയ്യാുാരക്കണ്ടതുാം അതിനളുസൃതമായി ബ്ധപടപ്പ്തി തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഇതിളുള്ള 

രപ്രാജക്ടുകള് വാര്കിക പ്ധതതിയടട ഭാഗമാരക്കണ്ടതുമാണ്. വിേേമായ മാര്ഗരരഖ സര്ക്കാര് 

പ്രരതയകാം പുുടപ്പടുവി്കുനഘട്താണ്. 

7.5 പ്രാരേേിക സാമ്പത്തിക വികസന പ്ധതതി (Local  Economic Development  Plan - LED Plan) 

(1) ടതാഴില് രമഖലയില് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഇതുവടര മുഖയമായാം വയക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ് 

അധിഷ്ഠ വ്യിത ടതാഴില് സാംരാംഭങ്ങള്ക്ക് സബ്സിഹി നല്കല്, ടതാഴില് പരിേീലനാം, 

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് ഏര്ടപ്പടുത്തല്, സാംരാംഭങ്ങള്ക്ക് ുിരവാള്വിാംഗ് ഫണ്ട് നല്കല് 

എഘട്ിങ്ങടനയള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയിരുഘട്ത്. സാംരാംഭകര് അടക്കമുള്ള 

ടതാഴില്ോയക സാംവിധാനങ്ങള് ആരാംഭി്കുനഘട്തിളുാം അവടയ േക്തിടപ്പടുുഘട്തിളുാം 

സാംരാംഭങ്ങള്ക്ക് ആവേയമായ അളുകൂല കാലാവസ്ഥ ഒരു്കുനഘട്തിളുാം സാംരാംഭങ്ങള്ക്ക് 
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ആവേയമായ തടകങ്ങള് ഏര്ടപ്പടുുഘട്തിളുാം തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നിര്ണ്ണായക 

പങ്ക് വഹിക്കാ് കഴിയാം. കൂടുതല് ടതാഴിലവസരങ്ങള് സൃപ്പി്കുനക എഘട് ലമത യാം 

വകവരി്കുനഘട്തിന്, ഇരപ്പാള് ടചയ്തുവരുഘട് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ടക്കാപ്പാം സാംരാംഭകതുംാം 

രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട്തിളുള്ള ടഫസിലിരറ്ററ്റിാംഗ് ഏജ്സിയായി കൂടി തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കണാം. പ്രാരേേിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് തരേേ സുംയാംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് മികച്ച  സാംരാംഭ സൗഹൃേ അ്ങളരീമത ത്തിരലക്ക് മാറുക എഘട്ാണ് ലമത യമിടുഘട്ത്. 

(2) ഈ സാഹചരയത്തില് പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സര പ്ധതതിയില് ഓരരാ തരേേസുംയാംഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിളുാം പ്രരതയകമായ പ്രാരേേിക സാമ്പത്തിക വികസന പ്ധതതി  Local Economic 

Development Plan – LED Plan) ഉണ്ടായിരിക്കണാം. അഭയസ്തവിേയരായ യവജനങ്ങള്ക്ക് 

ടതാഴിലവസരങ്ങള് സൃപ്പി്കുനഘട്തില് ഊഘട്ിടക്കാണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് പ്രാരേേിക 

സാമ്പത്തിക വികസന പ്ധതതിയില് സുംീകരിരക്കണ്ടത്. 

(3) പ്രാരേേിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തില് രണ്ടുതരാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കാണ് സാധയതയള്ളത്. 

I. സാംരാംഭകതും വികസനാം 

II. വനപുണയ വികസനാം  

I. സാംരാംഭകതും വികസനാം 

1. മുഖയമായാം താടഴപ്പുയഘട് അഞ്ച് തരാം സാംരാംഭകതും വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

രപ്രാത്സാഹിപ്പിരക്കണ്ടതുണ്ട്. 

 സാംരാംഭകരുടട സും്ങളാം മുതല് മുടക്കില് ആരാംഭി്കുനഘട് പുതിയ സാംരാംഭങ്ങള് 

 തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട സാമ്പത്തിക സഹായരത്താടട ആരാംഭി്കുനഘട് പുതിയ 
സാംരാംഭങ്ങള് 

 തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുാം  സുംകാരയ സാംരാംഭകരുാം രചര്ഘട്് സാംയക്ത ഉടമസ്ഥതയില് 

ആരാംഭി്കുനഘട് സാംരാംഭങ്ങള്  

 നിലവിള്ള്ള സാംരാംഭങ്ങളുടട വിപുലീകരണാം 

 പ്രാരേേിക രസവന സാധയതകടള ആധാരമാക്കി പ്രവര്ത്തി്കുനഘട് രസവന സാംതങ്ങടള 

രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കല്  

2. പ്രാരേേിക സാമ്പത്തിക വികസന പ്ധതതി പ്രാവര്ത്തികമാ്കുനഘട്തിടെ ഭാഗമായള്ള മുടഘട്ാരുക്ക 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്്കുനാം മറ്റു സാംതടനാപരമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്്കുനമായി താടഴപ്പുയഘട് 

ടചലവകള് വാര്കിക പ്ധതതിയടട ഭാഗമായി വഹിക്കാവഘട്താണ്.  

a. അവസ്ഥാപഠനാം നടത്തല് 

b. സാധയതാ പ്ലാ് തയ്യാുാക്കല് 

c. ബിസിനസ് പ്ലാ് തയ്യാുാക്കല്  സാരങ്കതിക വിേഗ്ദ്ധരുടട സഹായവാം ടചലവാം 
വഹിക്കാവഘട്താണ്) 
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d. സ്കില് ഗയാപ് അനാലിസിസ് നടത്തല് 

e. ബിസിനസ് വികസന േില്പോലകള്/ഇ്വരസ്റ്റസ് മീറ്റ് നടത്തല് 

f. എാംരപ്ലായബിലിറ്റി ടസെറുകള് സ്ഥാപിക്കല്  

g. പ്രാരേേിക തലത്തിള്ള്ള ഉത്പഘട് രസവന ആവേയങ്ങടള കൂ്തിിരച്ചര്ത്ത് ബിസിനസ് 

ആേയങ്ങളാക്കി രൂപടപ്പടുുഘട്തിനായി ഹാക്കരത്താണുകള് സാംതടിപ്പിക്കല്  

3. വിേേമായ രപ്രാജക്ട് ുിരപ്പാര്്തി്  ബിസിനസ് പ്ലാ്) പരിരോധിച്ച് സാരങ്കതികവാം 

സാമ്പത്തികവമായ മത മത ഉടണ്ടഘട്് കടണ്ടുഘട് സാംരാംഭങ്ങള്ക്ക് തരേേ സുംയാംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളില് നിഘട്് സഹായങ്ങള് നല്കാവഘട്താണ്. ലഭിക്കാവഘട് പ്രതയമത  

ടതാഴിള്കളുടട എണ്ണാം മുഖയ പരിഗണനയായി എടുക്കണാം. ബിസിനസ് പ്ലാളുകളുടട സാരങ്കതിക 

മത മത പരിരോധിച്ച് അാംഗീകാരാം നല്ന ഘട്തിന് ജില്ലാ തലത്തില് ഒരു സാരങ്കതിക സമിതി 

(Technical Appraisal Committee) ജില്ലാ കളക്ടര് രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. വയവസായ 

വന പ്പിടെ ജില്ലാ തല ഏകജാലക സാംവിധാനത്തില് കൂടുതല് വിേഗ്ദ്ധടര  ഉള്ടപ്പടുത്തിയാണ് 

സാരങ്കതിക സമിതി രൂപീകരിരക്കണ്ടത്. 

4. പ്രവര്ത്തനാം നിലച്ചു രപായരതാ വളര്ച്ച മുരടിച്ചരതാ ഇനിയാം ഏടു ടതാഴില് സാധയതകള് 

ഉള്ളരതാ ആയ സ്ഥാപനങ്ങള്്കുനാം സാംരാംഭങ്ങള്്കുനാം ആവേയമായ ഉരത്തജന പാരക്കജിന് 

തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് രൂപാം നല്രകണ്ടതാണ്. ഇവയടട പ്രശ്നങ്ങള് കടണ്ടത്തി പരിഹാര 

നിര്രേേങ്ങള് സമര്പ്പി്കുനഘട് മുുയ്ക്ക് സാംരാംഭകരുാം തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനവാം 

ഏടറ്റടുരക്കണ്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എട്ങളഘട്് വയക്തമാ്കുനഘട് സാരങ്കതിക ുിരപ്പാര്്തിിടെ 

അടിസ്ഥാനത്തില് ഇക്കാരയത്തില് തീരുമാനടമടുക്കാവഘട്താണ്. 

5. രകന്ദ്ര/സാംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളുടട വിവിധ വന പ്പുകളുാം ടക.എസ്.ഐ.ഹി.സി. രപാടലയള്ള  

ഏജ്സികളുാം നിലവില് നടപ്പാക്കിവരുഘട് സാംരാംഭകതും സ്കീമുകളില് നിന്നള്ള സഹായാം 

ലഭയമാ്കുനഘട്തിളുള്ള സാധയത പരിരോധി്കുനകയാം അത് സാംരാംഭകര്ക്ക് രനടിടക്കാടു്കുനഘട്തിളുള്ള 

ടഫസിലിരറ്റക് തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നടുകയാം രവണാം.  

6. സാംരാംഭകര്ക്ക് തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നാം നല്കാ് കഴിയഘട് സഹായങ്ങള് 

ചുവടട രചര്്കുനന്ന.  

എ. ഭൂമിയാം ടക്തിിടവാം  

1. തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട പക്കല് ലഭയമായതുാം ടപാതു ഉടമസ്ഥതയിള്ള്ളവയമായ 

ആസ്തികള്, പ്രൃതതി വിഭവങ്ങള്, മാനവ വിഭവരേകി എഘട്ിവടയപ്പറ്റിയള്ള വിവരങ്ങള് 

അവസ്ഥാപഠനത്തിൂടടട രേഖരിച്ച് ഹാറ്റാ ബാങ്ക് തയ്യാുാക്കി തരേേഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില് 

പഞ്ചായുകളുാം/നഗരസഭകളുാം ജില്ലാതലത്തില് രജായിെ് ഹയുക്ടറുാം  തരേേസുംയാംഭരണാം) 

സാംസ്ഥാനതലത്തില് തരേേസുംയാംഭരണവന പ്പുാം, പ്രസി്ധതടപ്പടുത്തണാം. ഒഴിഞ്ഞു കിട്കുനഘട് 

സ്ഥലങ്ങള്, ടക്തിിടങ്ങള് എഘട്ിവ ഹാറ്റാ ബാങ്കില് ഉള്ടപ്പടുത്തണാം. 
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2. തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട പരിധിയില് ഉപരയാഗിക്കാടത കിട്കുനഘട് സ്ഥലങ്ങളില് 

സാംരാംഭാം തുടങ്ങാ് ആഗ്രഹി്കുനഘട്വരില് നിഘട്് നിബ്ധപനകളുടട അടിസ്ഥാനത്തില് 

താല്പരയപത്രാം മത ണിക്കാവഘട്താണ്. താല്പരയമുള്ള സാംരാംഭകര് സാംരാംഭ ആേയങ്ങള് തരേേ 

സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ടപ്രാരപ്പാസലായി നല്രകണ്ടതാണ്. തരേേ സുംയാംഭരണ 

സ്ഥാപനാം പരിരോധനയ്ക്കായി ആേയങ്ങള് ജില്ലാതല സാരങ്കതിക കിിറ്റിക്ക് വകമാുണാം. 

ജില്ലാതല കിിറ്റി, സാംരാംഭ ആേയങ്ങള് പരിരോധിച്ച് നടപ്പിലാക്കാ് സാധി്കുനഘട്വ 

പ്തിികടപ്പടുത്തി  തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് തിരിടക നല്കണാം. ഇപ്രകാരാം തിരിടക 

ലഭയമായ സാംരാംഭ ആേയങ്ങളുടട വിേേമായ പ്ധതതി ുിരപ്പാര്്തി്  ഹി പി ആര്) സാംരാംഭകര് 

തയ്യാുാക്കി തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് വീണ്ടുാം സമര്പ്പിക്കണാം. ഇത്തരാം 

ടപ്രാരപ്പാസള്കള് ജില്ലാതല സാരങ്കതിക സമിതി പരിരോധിച്ച് ഓരരാ രപ്രാജക്ടിടെയാം 

പ്രതീമത ിത ഫലങ്ങള് ഉള്ടപ്പടട പ്തിികടപ്പടുത്തി തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് തിരിടക 

നല്കണാം. ഇവ തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനത്തില് ഭരണ സമിതി പരിരോധിച്ച് 

തീരുമാനടമടുക്കണാം. ഇങ്ങടന തീരുമാനടമടു്കുനരമ്പാള് സാംരാംഭാം വഴി സൃപ്പിക്കടപ്പടുഘട് 

ടതാഴിള്കളുടട എണ്ണാം, ടതാഴിലിൂടടട ലഭി്കുനഘട് വരുമാനാം, അളുബ്ധപ ടതാഴില്/സാംരാംഭ 

സാധയതകള്, പ്രാരേേിക വിഭവങ്ങളുടട ഉപരയാഗാം എഘട്ീ മാനേണ്ഡങ്ങള് പരിഗണിക്കണാം. ഭൂമി 

അളുവേി്കുനഘട് പമത ാം നിാിത കാലയളവിരല്കുനള്ള പാ്തി/വാടക അടിസ്ഥാനത്തിള്ള്ള കരാുില് 

ഏര്ടപ്പ്തി് ഭൂമി സാംരാംഭത്തിടെ ആവേയത്തിന് കാലതാമസമില്ലാടത നിയമപരമായി വകമാുണാം. 

ബി. അടിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനാം 

 സാംരഭകതും വികസനത്തിന് ആവേയമായ ചുവടട പുയഘട് അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് തരേേ 

ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഏര്ടപ്പടുത്തി നല്കാവഘട്താണ്.  

1. നഗരസഭ രനരി്തി് നടത്തിവരുഘട് വാ്തിര് അരതാുിറ്റിയടട ന ടിടവള്ള പ്ധതതികളില്ടപ്പടുത്തി 

സാംരഭകര്ക്ക് വാ്തിര് കണമത ് എടു്കുനഘട്തിളുള്ള സൗകരയങ്ങള് ലഭയമാക്കാവഘട്താണ്.   

2. വജവ - അവജവമാലിനയ സാംസ്കരണാം ദ്രവമാലിനയ സാംസ്കരണാം തുടങ്ങിയ സാംവിധാനങ്ങള്ക്ക്   

സബ്സിഹി മാനേണ്ഡങ്ങള് അളുസരിച്ച് ധനസഹായാം നല്കാവഘട്താണ്.  

3. പ്രാരേേിക സാമ്പത്തിക വികസന പ്ധതതിയമായി ബ്ധപടപ്പ്തി് അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 

ഒരുക്കി നല്ന ഘട് പ്രവര്ത്തനങ്ങടള കഴിവതുാം ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതികളുമായി ന ടുാംബ്രമീ, 

എ്.ആര്.എല്.എാം/എ്.യ.എല്.എാം, സി.എസ്.ആര് ഫണ്ടുകള് എഘട്ിവയമായി 

സാംരയാജിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. ടതാഴില് കാര്ഡുകള് ഇല്ലാത്ത സാംരാംഭകര്ക്ക് ആയത് 

ലഭയമാ്കുനഘട്തിളുള്ള നടപടികള് സുംീകരികോ രക്കണ്ടതാണ്.  

4. നിലവില് സാംരാംഭങ്ങള് പ്രവര്ത്തി്കുനഘട് പ്രരേേങ്ങളിള്ാം ഭാവിയില് സാംരാംഭ വയവസായ 

സാധയതയള്ളതായി ഹാറ്റാ ബാങ്കില് കടണ്ടത്തിയ പ്രരേേങ്ങളിള്ാം സാംരാംഭ വികസനത്തിന് 

അളുകൂലമാന ഘട് തരത്തില് രുാഡുകള്, വവേുതി വലളുകള്, ടതരുവ് വിള്കുനകള്, ന ടിടവള്ള 

വപപ്പ് വല് തുടങ്ങിയ അളുബ്ധപ സൗകരയങ്ങള് മു്ഗണനാ ക്രമത്തില് 

വികസിപ്പിക്കാവഘട്താണ്. 
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5. ടൂുിസാം സാധയതയള്ള പ്രരേേങ്ങളുടണ്ടങ്കില് സാധയതാപഠനാം നടത്തി സാംരാംഭകടര/ 

നിരമത പകടര ആകര്കി്കുനഘട് തരത്തില് പ്ലാളുകള് തയ്യാുാ്കുനകയാം അതിനാവേയമായ 

അടിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനാം നടുകയാം ടചയ്യാവഘട്താണ്. ഇത്തരത്തില് വികസിപ്പിച്ച 

ഇടങ്ങള് കരാുിടെ അടല്ലങ്കില് ടപാതു സുംകാരയ പങ്കാളിത്ത മാതൃകയടട അടിസ്ഥാനത്തില് 

സാംരാംഭകര്ക്ക് ടൂുിസാം സാംബ്ധപിച്ച സാംരാംഭ പ്രവര്ത്തങ്ങള്ക്കായി നല്കാവഘട്താണ്. 

6. പ്തിികജാതി, പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നള്ള സാംരാംഭകര്ക്ക് തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനാം 

പ്രരതയക പരിഗണന നല്രകണ്ടതാണ്. 

സി. മാനവ വിഭവരേകി 

1. നിലവിള്ള്ള വനപുണയ വികസന പ്ധതതിയായ ഹി ഹി യ ജി ടക വവ, രകരള അക്കാഹമി 

രഫാര് സ്കില് എക്സ്റ്ടസല്സ് (KASE), അഹികണല് സ്കില് അകുംിസിക് രപ്രാഗ്രാാം (ASAP) 

എഘട്ീ പ്ധതതികളില് ഉള്ടപ്പടുത്തി തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനത്തലത്തിള്ള്ള ആളുകളുടട 

ടതാഴില് വര്്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിളുാം ടതാഴിള്ടമകടളയാം ടതാഴില് രതടുഘട്വടരയാം തിില് 

ബ്ധപിപ്പിക്കാ് സാധി്കുനാം. 

2. സാംരാംഭത്തില് പ്രവര്ത്തി്കുനഘട്വര്ക്ക് പ്രരതയക വനപുണയാം ആവേയമുള്ള പമത ാം തരേേ 

സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഹാറ്റാ ബാങ്കില് നിന്നാം വനപുണയമുള്ളവടര  

ലഭയമാക്കാവഘട്താണ്. 

3. തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയിടല സാംരാംഭങ്ങളിടല നിലവിള്ള്ള ടതാഴില് സാധയത 

അവസ്ഥാപഠനത്തിൂടടട മന്സപിലാക്കി ആവേയമുള്ള രമഖലകളില് പരിേീലന പരിപാടികള് 

നടത്തി വനപുണയാം വികസിപ്പി്കുനക. ഇത്തരാം ടതാഴിള്കള് ഏടറ്റടുക്കാ് പ്രാപ്തമായ ടതാഴില് 

രസനടയ സജമാ്കുനക. 

4. തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില് പ്രവര്ത്തി്കുനഘട് എാംരപ്ലായബിലിറ്റി ടസെറുകളില് 

വിേഗ്ദ്ധ ടതാഴിലാളികരളാടടാപ്പാം തടഘട് അവിേഗ്ദ്ധ ടതാഴില് ആവേയമുള്ളവരുടട രജിരസ്ട്രക്  

നടത്താവഘട്തുാം സാംരാംഭങ്ങള്ക്ക് ആവേയമുള്ള പമത ാം രജിസ്റ്റര് ടചയ്തവടര 

ലഭയമാക്കാവഘട്തുമാണ്.  

ഹി. സാമ്പത്തികാം 

1. സാംരാംഭങ്ങള്ക്ക് ബാങ്ക് വായ്പ ലഭി്കുനഘട്തിനായി ഖണ്ഡിക 3.4.1  7),  8) എഘട്ീ ഖണ്ഡികകളില് 

പ്രതിപാേി്കുനഘട് തരത്തിള്ള്ള ഇടടപടള്കള് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട രനതൃതുംത്തില് 

നടരത്തണ്ടതാണ്.  

2. MLBC/CLBC അര്്ധത വാര്കിക/വാര്കിക അടിസ്ഥാനത്തില് ആേയവിനിമയാം നടുകയാം 

തരേേസുംയാംഭരണ സ്ഥാപനപരിധിയിടല സാംരാംഭകരുടട സാംരാംഭ സാധയതകള്ക്ക് 

അളുസൃതമായ ടക്രഹിറ്റ് പ്ലാ് ചര്ച്ച ടചയ്യുകയാം ടചയ്യാവഘട്താണ്.  
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3. പ്രാരേേിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിടെ ഭാഗമായി സാംരാംഭകര്്കുനാം പരിേീലനങ്ങള്്കുനാം 

നല്കാവഘട് ധനസഹായാം സാംബ്ധപിച്ച വിേോാംേങ്ങള് സബ്സിഹി മാര്ഗരരഖയില് 

ഉള്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

ഇ. സാംരാംഭകതുംാം (Entrepreneurship) 

1. നിലവില് തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട ഇടടപടള്കള് രമത മ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് 

ഊഘട്ിയതാണ്. തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വയവസായ/സാംരാംഭ സൗഹൃേമായി 

മാറ്റുഘട്തിളുള്ള അ്ങളരീമത ാം സൃപ്പി്കുനക.  

2. പ്രവര്ത്തനാം ആരാംഭി്കുനഘട് സാംരഭകര്ക്ക് ബാഹയ ഇടടപടള്കളില്ലാടത പ്രവര്ത്തിക്കാളുള്ള 

സുംാതന്ത്രയാം ഉുപ്പു വരുത്തണാം. 

എഫ്. നിയമവേങ്ങള് 

1. 1994 ടല രകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമാം വന പ്പ് 233 ബി എച്ച്), 1994-ടല രകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

നിയമാം വന പ്പ് 450 എച്ച്) എഘട്ിവ പ്രകാരാം മലിനീകരണമുണ്ടാക്കാത്ത ഒരു വയവസായമായി 

സര്ക്കാരിടെ വയവസായ വന രപ്പാ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണരബാര്രഹാ 

സാമത യടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതുാം അഞ്ച് ന തിരേക്തിയില് ന ുവ് രേകിയള്ളതുമായ യന്ത്രങ്ങള് 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വയവസായങ്ങള് നടുഘട്തിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെ/മുനിസിപ്പാലിറ്റിയടട 

അളുവാോം ആവേയമുള്ളതല്ല. അതളുസരിച്ച് ചുവടട പുയഘട് മാനേണ്ഡങ്ങള് പാലി്കുനഘട് 

തരത്തിള്ള്ള വയവസായ സാംരാംഭങ്ങള് ആരാംഭിച്ച് പ്രവര്ത്തി്കുനഘട്തിന് വലസ്സ്/അളുമതി 

ആവേയമില്ലാത്തതാണ്.  

1. ഭൂമി, ടക്തിിടാം എഘട്ിവ ഒഴിടകയള്ള ആടക മൂലധനാം അഞ്ച് ലമത ാം രൂപ വടര 

2.മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ രബാര്ഹിടെ വവറ്റ്, ഗ്രീ് കാറ്റഗുിയില് ഉള്ടപ്പ്തിവ 

3.അഞ്ച് ന തിര േക്തിയില് ന ുവ് രേകിയള്ള യന്ത്രങ്ങള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളവ. 

2. ഏടതാരാള്്കുനാം തങ്ങളുടട വകവേത്തിള്ള്ളതുാം  ഉടമസ്ഥതയിള്ള്ളതുാം തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം 

അാംഗീൃതത നമ്പര് നല്കിയിട്ടുള്ളതുമായ ടക്തിിടങ്ങളില്/ടക്തിിടഭാഗങ്ങളില് ടക്തിിടത്തിന് 

അളുവേിച്ചിട്ടുളള ഉപരയാഗഗണാം പരിഗണിക്കാടത തടഘട് രമല് പ്രകാരമുള്ള നാരനാ സാംരാംഭങ്ങള് 

ആരാംഭിക്കാവഘട്തുാം നടത്തിടക്കാണ്ട് രപാകാവഘട്തുമാണ്.  

3. നാരനാ സാംരാംഭകര് എഘട് നിലയില് ടക്തിിടത്തിടെ ഭാഗാം സാംരാംഭക ആവേയങ്ങള്ക്കായി 

ഉപരയാഗി്കുനകയാടണങ്കില് ആ ഭാഗത്തിന് ആ കാരണാം രരഖടപ്പടുത്തിടക്കാണ്ട് പ്രരതയക നമ്പര് 

അളുവേിക്കാവഘട്തുാം വാ്തിര്/വവേുതി കണമത ്/രലാണ് തുടങ്ങിയ ആവേയങ്ങള്ക്ക് രവണ്ടി 

അതളുസരിച്ച് സാമത യപത്രാം നല്കാവഘട്തുമാണ്.  

4. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിാംഗ് ബിസിനസിടെ ഭാഗമായി നിലവില് വഘട് 2019 ടല രകരള സൂക്ഷ്മ - 

ടചറുകിട - ഇടത്തരാം വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുാം ഇതര വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുാം മവഗമമാക്കല് 

നിയമ പ്രകാരാം ഒരു സൂക്ഷ്മ-ടചറുകിട - ഇടത്തരാം വയവസായ സ്ഥാപനാം ആരാംഭി്കുനഘട്തിന് 
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‘ജില്ലാതല ഏകജാലക ലീനിയു്സ്  രബാര്ഹ്’ നല്കിയിട്ടുള്ള വകപ്പറ്റ് സാമത യപത്രരമാ ഇതര 

വയവസായങ്ങള് ആരാംഭി്കുനഘട്തിന് ‘നിരമത പാം മവഗമമാക്കല് ബൂരുാ’ നല്കിയിട്ടുള്ള 

അാംഗീകാരരമാ ഉടണ്ടങ്കില്  അത്തരാം സാംരാംഭങ്ങള്ക്ക് അവക്ക് നിയമാം അളുോസിച്ചിട്ടുള്ള 

കാലയളവില് എല്ലാ ആവേയങ്ങള്്കുനമുള്ള വലസ്സ്/ അളുമതിയായി അവ 

കണക്കാക്കാവഘട്താണ്.  

5. പരമാവധി 2.02 ആര് വിസ്തൃതിയള്ളതുാം വിജ്ഞാപനാം ടചയ്യടപ്പടാത്ത ഭൂമിയില്  ുവനൂ രരഖകളില് 

ടനല് വയല് ആരയാ തണ്ണീര്ത്തടമാരയാ ഉള്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതുാം എഘട്ാല് 2008 ടല രകരള 

ടനല്വയല് തണ്ണീര്ത്തട സാംരമത ണ നിയമ പ്രകാരമുള്ള  ഹാറ്റാ ബാങ്കില് ടനല് വയല് 

ആരയാ തണ്ണീര്ത്തടമാരയാ ഉള്ടപ്പടാത്തതുമായ ഭൂമി) 40 ചതുര്രമമീറ്റര് വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ള വാണിജയ 

ടക്തിിടങ്ങള്ക്ക്  ആര്.ഹി.ഒ യടട അളുമതി ഇല്ലാടത തടഘട് നഗരസഭ ടസക്ര്തിുിമാര്ക്ക്  ടക്തിിട 

നിര്ിാണ ടപര്മിറ്റ് നല്കാവഘട്താണ്.  

6. സാംരാംഭകര്ക്ക് മാര്ഗ നിര്രേോം നല്ന ഘട്തിനായി എല്ലാ തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിള്ാം 

പ്രവര്ത്തി്കുനഘട് ടക-സുംിഫ്റ്റിടെ ടഹല്പ് ടഹസ്ക് പ്രവര്ത്തനാം കാരയമത മമാരക്കണ്ടതാണ്. എല്ലാ 

സാംരാംഭക/വനപുണയ സഹായങ്ങളുാം ഉപരേേങ്ങളുാം ലഭയമാ്കുനകയാം സാംേയ  നിവാരണാം 

നടുകയാം ടചയ്യുഘട് സാംവിധാനമായി ടഹല്പ്പ് ടഹസ്കിടെ നിലവാരാം ഉയര്ത്തണാം. കൂടാടത 

ടക-സുംിഫ്റ്റിടെ സര്്തിിഫിക്കറ്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിളു രേകമുള്ള തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപന 

തലത്തിള്ള്ള ടപര്മിറ്റുകള്, അളുമതികള് എഘട്ിവ സമയബ്ധപിതമായി സാംരാംഭകര്ക്ക് 

നല്ന ഘട്തിളുള്ള സഹായ സാംവിധാനമായി അത് പ്രവര്ത്തിക്കണാം.  

7. 2018 ടല രകരള നിരമത പാം രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കള്ാം മവഗമമാക്കള്ാം ആക്ട് പ്രകാരാം വയവസായങ്ങള് 

തുടങ്ങുഘട്തിനായി രകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിള്ാം രകരള മു്സിപ്പല് ആക്ടിള്ാം, രകരള 

പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി ടക്തിിട നിര്ിാണ ച്തിങ്ങളിള്ാം വരുത്തിയ രഭേഗതികള് 

നിര്ബ്ധപമായാം പ്രാവര്ത്തികമാരക്കണ്ടതാണ്.  

8. തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ ടക്തിിടരമാ ഭൂമിരയാ ടപാതു സുംകാരയ പങ്കാളിത്ത 

വയവസ്ഥയിരലാ വാടക/പാ്തി വയവസ്ഥയിരലാ വകമാറുഘട് സാഹചരയത്തില് സമയബ്ധപിതമായ 

കരാുില് ഏര്ടപ്പടുക. തുടര്ഘട്് കാലതാമസമില്ലാടത പ്രസ്തുത ഭൂമി/ടക്തിിടാം വകമാുാളുള്ള 

സാഹചരയടമാരു്കുനകയാം രവണാം. 

9. സാംരാംഭങ്ങളില് അനാവേയമായ പരിരോധനകള് ഒഴിവാക്കണാം. നടുഘട് പരിരോധനകള് 

ൃതതയമായി നിര്വചിക്കടപ്പ്തിതുാം വസ്തുനിഷ്ഠ വ്യവമായ തടകങ്ങടള അടിസ്ഥാനമാക്കിയാം 

ആയിരിക്കണാം. പരിരോധന ഉരേയാഗസ്ഥരായി പ്രവര്ത്തി്കുനഘട്വരുടട മാനയമായ ടപരുമാറ്റവാം 

സാംരാംഭകരരാടുള്ള സഹകരണവാം ഉുപ്പാക്കണാം. 

 

II. വനപുണയ വികസനാം 
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വനപുണയ വികസന രമഖലയില് രേകികള് ആര്ജി്കുനഘട്തിന് രവണ്ടിവരുഘട് സഹായങ്ങള്, 

തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നല്രകണ്ട പിന്തുണകള് സാംബ്ധപിച്ച വിവരങ്ങള് ചുവരട 

രചര്്കുനന്ന. 

1. രട്രഹ് ടര്സിഫിക് രകാഴ്സുകളുാം ഹ്രസുംകാല േിഡ്ജ് രകാഴ്സുകളുാം നല്കി രനരി്തി് ടതാഴിലിരലക്ക് 

ബ്ധപിപ്പിക്കാവഘട്വര്,  നിലവിടല ആര്ജിത വവേഗ്ദ്ധയത്തിന് അാംഗീകാരാം (Recognition of Prior 

Learning - RPL) നല്രകണ്ടവര്, അധിക വനപുണയവാം പുനര് വനപുണയവാം ആവേയമുള്ളവര് 

(പുതിയ രമഖലകളില് വനപുണയാം രനടുക, നിലവില് വവേഗ്ദ്ധയമുള്ള രമഖലകളുമായി  ബ്ധപമുള്ള 

മറ്റ് രമഖലകളില് വനപുണയാം രനടുക - Up - Skilling and Re-skilling, എഘട്ിവര്ക്ക് ആവേയമുള്ള 

വനപുണയ വികസന  പരിേീലന പരിപാടികള് ഏടറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്.  

2.  PIP (Performance Improvement Programme - നിവിള്ള്ള രജാലിയില് നിഘട്് ഉയര്ഘട് രജാലി 

രനടുഘട്തിളുളള സാ്ധതയത വര്്ധതിപ്പി്കുനക, കാരയരേകി വര്്ധതിപ്പി്കുനക) തുടങ്ങി വിവിധ തരത്തിള്ള്ള 

പരിേീലനങ്ങളുാം നല്കാവഘട്താണ്.  

3.  നിലവിടല വയാവസായിക സാഹചരയങ്ങളുമായി ടപാരുത്തടപ്പടുഘട്തിന് ആവേയമായ 

പരിേീലനങ്ങള്  Industry - Readiness and Soft skills)സാംതടിപ്പി്കുനക തുടങ്ങിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം 

തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്.  

4. േിനാ്ങളയ വാരാ്ങളയ പരിേീലന ലീനാമവകളുാം ഇവയ്ക്കായി സാംതടിപ്പിക്കാവഘട്താണ്. 

5. തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിള്ള്ള യവാക്കളുടട പരിേീലന ആവേയങ്ങളുാം നിലവിള്ള്ള 

വനപുണയങ്ങള് എട്ങളാടക്കയാടണഘട്്  മന്സപിലാക്കി അവ ഹാറ്റ ബാങ്കില് ഉള്ടപ്പടുത്തണാം.  

6. പ്രാരേേികമായി ലഭയമാന ഘട് ടതാഴില് സാധയതകള് ഉള്ടപ്പടുത്തി രവക്ക്സി ബാങ്ക് ഉണ്ടാ്കുനക. 

7. ഇ്ഹസ്ട്രിയല് ടുഹിടനസ് ടസെറുകള് സ്ഥാപിക്കാവഘട്താണ്. പരിേീലനാം നല്കാ് 

രേകിയള്ള പാനല് രൂപീകരി്കുനക. 

8. സുംകാരയ, ടപാതു രമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി രയാജിച്ചുടകാണ്ട് പരിേീലന രകന്ദ്രങ്ങള് 

ആരാംഭിക്കാവഘട്താണ്. 

9. തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയിടല സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചുടകാണ്ട്, പരിേീലനാം 

ര്ര്ത്തിയാ്കുനഘട്വര്ക്ക് ഓണ് േി രജാബ് പരിേീലനാം, അടപ്രെിജകിപ് എഘട്ിവ ലഭയമാ്കുനഘട്തിന് 

ഇടടപടല് നടുക.  

10. പ്രാേേിക സാമ്പത്തിക വികസന പ്ധതതികള്ക്കായി  നല്കാവഘട് സാമ്പത്തിക 

സഹായങ്ങള്/സബ്സിഹികള് എഘട്ിവടയ സാംബ്ധപിച്ച വിേോാംേങ്ങള് സബ്സിഹി 

മാര്ഗരരഖയില് ഉള്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

 

8. വികസന രമഖലകള്്കുനള്ള നിര്രേേങ്ങള് , നിബ്ധപനകള് 
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നവരകരളാം കർിപ്ധതതി 2-ടെ ഭാഗമായി പുുടപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള  ടപാതുമാർഗരരഖടയ  അവലാംബിച്ചു 

ടകാണ്ടാകണാം  വിവിധ വികസന രമഖലകള്്കുനള്ള രപ്രാജക്ടുകള് തരേേ സുംയാംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് ഏടറ്റടുരക്കണ്ടത്. തരേേസുംയാംഭരണസ്ഥാപനതലത്തിവ ഒറ്റ പ്ധതതി  Single Plan) 

തയ്യാുാ്കുനകയാം രകന്ദ്ര സാംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുരടയാം വിവിധ ഏജൻസികളുരടയാം ഫണ്ടുകൾ ആ 

പ്ധതതിയമായി സാംരയാജിപ്പിച്ച് നിർവഹണാം നടുകയാം ടചയ്യണാം. 

8.1 ഹരിതരകരളാം മികൻ  

(1) നവരകരളാം കര്ിപ്ധതതി–2 ടെ ഭാഗമായ ഹരിതരകരളാം മികടെ മാർഗരരഖ സുംാാംേീകരിച്ചു 

ടകാണ്ടാകണാം തരേേസുംയാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട കാര്കിക, ജലസാംരമത ണ, മാലിനയസാംസ്ക്കരണ 

രമഖലകളിടല രപ്രാജക്ടുകള് തയ്യാുാരക്കണ്ടത്. 

(2) ‘ഹരിതരകരളാം’ മികന് ൃതകി വികസനാം, ശുചിതും-മാലിനയ സാംസ്ക്കരണാം, ജല സാംരമത ണാം 

എഘട്ിങ്ങടന മൂഘട്് ഉപേൗതയങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതില് ശുചിതും മാലിനയ സാംസ്ക്കരണാം നഗരസഭകളുടട 

അനിവാരയ ചുമതലയാണ്. ൃതകിയാം ജലസാംരമത ണവാം തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട രമഖലാ 

ചുമതലകളില് വരുഘട്വയമാണ്. ഹരിതരകരളാം മികനിൂടടട സര്ക്കാര് പ്രഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള ലമത യാം 

വകവരിക്കാ് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുഖയപങ്ക് വഹിരക്കണ്ടതാണ്. 

(3) സാംരയാജനാം ഉുപ്പാ്കുനഘട്തിനായി ബ്ധപടപ്പ്തി രമഖലാവര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്, ആസൂത്രണസമിതി, 

തരേേ സ്ഥാപനതല മിക് സമിതി എഘട്ിവയടട സാംയക്തരയാഗാം രചര്ഘട്് മൂഘട്് രമഖലയിടലയാം 

രപ്രാജക്ട് ആേയങ്ങള്ക്ക് അ്ങളിമരൂപാം നല്ന ഘട് രീതി അവലാംബിക്കാവഘട്താണ്. 

(4) മൂഘട്് ഉപേൗതയങ്ങളിള്ാം പതിനാലാാംപ്ധതതിയടട ഓരരാ വര്കവാം വകവരിരക്കണ്ട ഭൗതിക രന്തിവാം 

നിണപരതയില് വരുരത്തണ്ട മാറ്റങ്ങളുാം പ്തിികടപ്പടുത്തി പ്ധതതിരരഖയടട ഭാഗമാ്കുനഘട്തിന് 

തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ്രമമിരക്കണ്ടതാണ്. 

(5) ഈ രമഖലകളിവ പ്ധതതി തയ്യാുാ്കുനരമ്പാൾ ചുവടട പ്രതിപാേി്കുനഘട് മാര്ഗ നിര്രേേങ്ങള് കൂടി 

പരിഗണിരക്കണ്ടതാണ്   

 8.1 (എ) ൃതകി വികസനാം  

 1)  കാര്കിക-അളുബ്ധപ രമഖലകളിടല രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് സാംരയാജിത നീര്ത്തടപരിപാലന 

സമീപനാം ഉണ്ടായിരിക്കണാം. 

 2)  ഒരു നിാിത കാലാവധി്കുനള്ളില് ഭരമത യാത്പാേനത്തില് സുംയാംപരയാപ്തത വകവരി്കുനഘട്തിളുള്ള 

ലമത യരത്താടട രൂപീകരി്കുനഘട്  രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് വനര്ങളരയ സുംഭാവാം ഉണ്ടായിരി്കുനഘട്തിന് 

്രമ്ധതിക്കണാം  

(3) ൃതകി, മൃഗസാംരമത ണാം, മത്സയൃതകി എഘട്ിങ്ങടനയള്ള ൃതകികള് ഉള്ടപ്പടുഘട് സാംരയാജിത ൃതകി 

സമ്പ്രോയാം  IFS) അവലാംബിച്ച് ൃതകി ഭൂമിയില് നിഘട്് പരമാവധി വരുമാനാം കര്കകന് ലഭി്കുനഘട് 

രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് പ്രാധാനയാം നല്രകണ്ടതാണ്.  ഇതിനായി ഓരരാ ൃതകിയിടത്തിടെയാം ഉല്പാേന 
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പ്ധതതി      Farm Plan) തയ്യാുാക്കാ് ്രമ്ധതിക്കണാം. ഇതിടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഉല്പാേകര്ക്ക് 

സഹായാം നല്കാ് രപ്രാജക്ടുകള് തയ്യാുാക്കണാം. 

 4) മണ്ണ്-ജലസാംരമത ണാം, പരിസ്ഥിതിസാംരമത ണാം, വനവത്ക്കരണാം തുടങ്ങിയ രപ്രാജക്ടുകള് 

രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണാം. 

 5)  ഭമത യവിളകളുടട വിളവിസ്തൃതി, ഉത്പാേനാം, ഉല്പാേനമത മത എഘട്ിവ വര്്ധതിപ്പി്കുനവാളുള്ള   

രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് പ്രാധാനയാം നല്കണാം. 

 6)  വജവൃതകിയാം വജവവളങ്ങളുരടയാം വജവകീടനാേിനികളുരടയാം ഉത്പാേനവാം ഉപരയാഗവാം 

രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് പരിഗണന നല്കണാം. 

 7)   കാര്കിരകാല്പഘട്ങ്ങളുടട മൂലയ വര്്ധതനവ് രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകള് നഗരഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 8)  പഴാം, പച്ചക്കുി എഘട്ിവയടട വിപണനത്തിന്  പരമ്പരാഗത ച്ങളകള്, നാട് ച്ങളകള്,  മറ്റ്  

വിപണന സാംവിധാനങ്ങള് എഘട്ിവയടട പ്രവര്ത്തനാം ഊര്ജിതമാക്കണാം. 

 9)  പഴാം, പച്ചക്കുി ഉത്പാേന കൗണ്സില്  VFPCK), രഹാര്്തിികള്ച്ചര് രകാര്പ്പരുക്  HORTICORP) 

മുതലായ ഏജ്സികള് ആരാംഭി്കുനഘട് കാര്കിക വിഭവ സാംഭരണ - വിപണന രകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക്  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് പ്രോനാം ടചയ്യുഘട് രപ്രാജക്ടുകള് നഗരസഭകള്ക്ക്  

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 10)  കാര്കിക പ്ധതതികള് അയ്യങ്കാളി  ടതാഴിള്ുപ്പു പ്ധതതിയമായി   സാംരയാജിപ്പിച്ച് 

നടപ്പിലാ്കുനഘട്തിളുള്ള സാ്ധതയത പരമാവധി ഉപരയാഗടപ്പടുത്തണാം. 

 11)  തരിശുഭൂമിയില് ൃതകി രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട്തിളുാം ൃതകി ടചയ്യാടത ഒഴിഞ്ഞുകിട്കുനഘട് ഭൂമിയില് 

ൃതകിയിു്കുനഘട്തിളുാം പരമാവധി ്രമ്ധത നല്കണാം 

 12)  തരിോയി കിട്കുനഘട് സ്ഥലങ്ങള് ഉള്ടപ്പടടയള്ള പ്രരേേങ്ങളിടല കാര്കിരകാല്പ്പാേന 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ടചറുകിട യന്ത്രവല്ക്കരണാം രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാവഘട്താണ്. 

  13) സുംകാരയ ഭൂമിയിള്ാം ടപാതുസ്ഥലങ്ങളിള്ാം ഫലവൃമത ങ്ങള് വച്ചുപിടിപ്പി്കുനഘട്ത്  

രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനവാ് വൃമത വതകള് ഉത്പാേിപ്പിച്ച് വിതരണാം ടചയ്യുഘട്തിളുാം വതകള് 

നട്ടുവളര്ുഘട്തിളുാം അളുരയാജയമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

ടതാഴിള്ുപ്പുപ്ധതതിയടട സാധയത പരമാവധി പ്രരയാജനടപ്പടുത്തണാം.   

 14) ടതാടികളിള്ാം ടപാതുസ്ഥലങ്ങളിള്ാം മഴടവള്ളാം ഭൂമിയിരലയ്ക്ക് കിനിഞ്ഞിുങ്ങുഘട്തിന് മഴ്കുനഴികളുാം 

സമാനമായ സാംവിധാനങ്ങളുാം ഒരു്കുനഘട്തിന് ്രമമിക്കണാം. ടതാഴിള്ുപ്പുപ്ധതതിയടട സാധയതയാം  

പ്രരയാജനടപ്പടുത്തണാം. 

 15) ഓരരാ രേേത്തിരെയാം ഭൂപരിസ്ഥിതിയ്ക്കളുസരിച്ച്  വയതയസ്ത ഉപാധികളിൂടടട  മഴടവള്ളാം 

ഫലപ്രേമായി  സാംഭരി്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകള് രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണാം. 
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 16) സാംതൃതകിക്ക്  ഗ്രൂപ്പുകള് സാംതടിപ്പിച്ച്  സ്ഥലാം പാ്തിത്തിടനടുത്ത്  ഭൂമി  ഒരു്കുനരമ്പാള് ജല ലഭയത 

ഉുപ്പാ്കുനഘട്തിളുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണാം. 

 17) കര്കകകൂ്തിായുംകള് മുരഖന ഉത്പഘട്സാംഭരണാം,  പ്രാഥമികസാംസ്ക്കരണാം, വിപണനാം തുടങ്ങിയവ 

പ്രാവര്ത്തികമാ്കുനഘട്തിളുള്ള പരി്രമമാം ഉണ്ടാകണാം.  

(18)  ഉല്പഘട് സാംഭരണാം, പ്രാഥമിക സാംസ്കരണാം, വിപണനാം തുടങ്ങിയവ  രപ്രാത്സഹിപ്പി്കുനവാ് 

രകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പ്ധതതികളായ AIF (Agricultural Infrastructure Fund),  AHIDF (Animal Husbandry 

Infrastructure Development Fund), DIDF (Diary Infrastructure Development Fund), PMMSY (Pradan 

Manthri Matsya Samprada Yojana) എഘട്ിവയില്  സുംകാരയ സാംരാംഭകര്, ഗ്രൂപ്പ് സാംരാംഭങ്ങള്, 

പ്രാഥമിക കാര്കിക സഹകരണ സാംതാാംഗങ്ങൾ എഘട്ിവര്ക്ക്   ലഭയമാന ഘട് രീതിയില് 2% 

ഇെുസ്റ്റ് സബ് ടവ്ക് നല്ന ഘട്തിന് നഗരസഭകള്ക്ക് വിഹിതാം നീക്കിവയ്ക്കാാം  

  19) ഓരരാ വിളയ്ക്കാരയാ, പച്ചക്കുി വിളകള്ക്ക് എല്ലാത്തിളുമാരയാ രജിസ്റ്റര് ടചയ്തു പ്രവര്ത്തി്കുനഘട് 

കര്കക ഉല്പാേന കമ്പനികള്  Farmer Producer Companies) മുരഖന ഉത്പഘട്  

വവവി്ധതയവല്ക്കരണാം, സാംസ്ക്കരണാം, വിപണനാം, കയറ്റുമതി തുടങ്ങിയവ 

പ്രാവര്ത്തികമാക്കാവഘട്താണ്.  

 20) ന ടുാംബ്രമീ/സാംതൃതകി ഗ്രൂപ്പുകള് മുരഖന ബാങ്ക് വായ്പ ബ്ധപടപ്പടുത്തിയള്ള  ഉത്പാേന 

രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് രൂപാം നല്കാവഘട്താണ്. ഇത്തരാം ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക്  വിത്ത്, വജവവളാം എഘട്ിവ 

നല്കാളുാം  വിപണനസൗകരയാം ഒരു്കുനഘട്തിളുാം  രപ്രാജക്ടുകള് ഉള്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്. 

 21) ന ്തിനാട് പാടരേഖരങ്ങള്  അപ്പര് ന ്തിനാട് രമഖലയള്ടപ്പടട), രകാള് നിലങ്ങള്, 

ടപാക്കാളിപ്പാടങ്ങള് എഘട്ിവയടട പാര്േുംഭിത്തിനിര്ിാണാം മാത്രരമ ഉത്പാേന രമഖലയില് 

ഉള്ടപ്പടുത്താവൂ. മടറ്റല്ലാ പാര്േുംഭിത്തി നിര്ിാണ രപ്രാജക്ടുകളുാം  പാാത്തല രമഖലയിലാണ് 

വകയിരുരത്തണ്ടത്. 

 22) ഹരിതരകരളാം മികടെ ഭാഗമായി കാർകിക രമഖലയിവ തരിേ് രഹിത ഗ്രാമാം , ഹരിത സമയ്ധതി 

വാർഹ് എഘട്ിവയിവ ഏടതങ്കിള്ാം ഒന്നമായി ബസടപ്പ്തി സാംരയാജിത രപ്രാജക്ട് നിർബ്ധപമായാം 

ഉണ്ടാരകണ്ടതാണ്. തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ കീഴിള്ള്ള ൃതകിരയാഗയമായതുാം 

അല്ലാത്തതുമായ തരിശുഭൂമിടയ സാംബ്ധപിച്ച ൃതതയമായ കണക്ക് ജനകീയപങ്കാളിത്തരത്താടട 

രേഖരിക്കണാം.  

 23) പയുിനങ്ങൾ, എള്ള് തുടങ്ങിയ വിളകളുടട ൃതകിക്ക് പ്രരതയക പരിഗണന നവകണാം.  

 24)  എല്ലാ തരേേസുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിള്ാം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പച്ചുരുടത്തങ്കിള്ാം ഒരരാ 

വർകവാം സ്ഥാപിക്കാൻ ്രമ്ധതിരക്കണ്ടതാണ്. നിലവിള്ള്ള പച്ചുരുുകളിവ 

തിരടഞ്ഞടുക്കടപ്പ്തിവ ൃതതയമായ മാനേണ്ഡങ്ങളുടട അടിസ്ഥാനത്തിവ മാതൃകാ 

പച്ചുരുുകളായി വികസിപ്പി്കുനഘട്തിന് രപ്രാജക്ട് രൂപീകരിക്കാനാകണാം. കാർബൺ നൂട്രവ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ്കുനാം വികസന ഫണ്ട് ഉപരയാഗടപ്പടുത്തി രപ്രാജക്ടുകൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കാവഘട്താണ്. 
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  25)  ടവള്ളാം ടക്തിിക്കിട്കുനഘട് തരിശുപാടങ്ങളിവ അളുരയാജയമായ ചങ്ങാടൃതകി മാതൃകകൾ  

നിർിി്കുനഘട്തിന് രപ്രാജക്ട് ടകാണ്ടുവരാൻ കഴിയണാം.  

 26) എവ.ഇ.ഹി ഉപരയാഗിച്ചുള്ള ഇൻരഹാർ ഇലക്കുിൃതകി, വമരക്രാ ഗ്രീൻ എഘട്ിവയിവ യവ 

സാംരഭകർ, പ്രവാസികൾ എഘട്ിവർക്ക് ടതാഴിവ സാധയതയള്ള രപ്രാജക്ടുകള് 

ആവിഷ്ക്കരിക്കാവഘട്താണ്.  

(27) കാര്കിക രമഖലയിടല വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ൃതകി - ജലരസചന വന പ്പുകളുമായള്ള 

സാംരയാജനാം ഉുപ്പാരക്കണ്ടതാണ്.  

 28)  സീഹ് വിരല്ലജ്, നസുികള് എഘട്ിവയ്ക്കുള്ള രപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുക്കാാം. 

 29) ഭമത യവിഭവങ്ങളുടട കാരയത്തില് മറ്റ് സാംസ്ഥാനങ്ങടള ആ്രമയി്കുനഘട് സാംസ്ഥാനമാണ് രകരളാം. 

മവഭിമത രകരളാം പ്ധതതിയടട ഭാഗമായി  ഭരമത യാല്പ്പഘട്ങ്ങളുടട ആഭയ്ങളര  ഉല്പാേനവര്്ധതനവ് 

വലിയ രതാതില് വര്്ധതിപ്പിച്ചുടകാണ്ട് ഭമത യമവരമത  ഉുപ്പാ്കുനഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള് 

തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കണാം. ടനല്ല്, പച്ചക്കുി, പയറുവര്ഗങ്ങള്, കിഴങ്ങ് 

വര്ഗങ്ങള്, മാാംസാം, മു്തി, പാല്, മത്സയാം തുടങ്ങിയവയടട  ഉല്പാേനാം വര്്ധതിപ്പിച്ച്  ഭമത യമവരമത  

ഉുപ്പാക്കണാം. മവഭിമത രകരളാം പ്ധതതി നടപ്പിലാ്കുനഘട്ത് സാംബ്ധപിച്ച 

സ.ഉ. വക)നാം.14/2020/ആ.സാ.വ. തീയതി 18.05.2020 ഇതിനായി അവലാംബിക്കാവഘട്താണ്. 

8.1 (ബി) മണ്ണ് - ജല സാംരമത ണ  ജല സമൃ്ധതി)വാം ന ടിടവള്ളവാം 

(1) ജല സാംരമത ണ സാരങ്കതിക സമിതി പുനഃസാംതടിപ്പിച്ചുടകാണ്ട് ഈ രമഖലയിടല  

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കണാം. ഈ സമിതി മൂന്ന മാസത്തിടലാരിക്കടലങ്കിള്ാം രയാഗാം രചര്ഘട്് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിലയിരുരത്തണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരാം തയ്യാുാ്കുനഘട് നീര്ത്തട മാസ്റ്റര്പ്ലാനിടെ 

ഭാഗമായി ഏടറ്റടുരക്കണ്ട വിവിധതരാം പ്രവൃത്തികളുടട മു്ഗണനാക്രമവാം പ്രവൃത്തികളുടട 

സുംഭാവവമളുസരിച്ച് സാംരയാജിപ്പിരക്കണ്ട വന പ്പുകള്/ഏജ്സികള്/വിഭവ രരാതസ്സുകള് 

എഘട്ിവയടങ്ങുഘട് കണ്വര്ജ്സ് പ്ലാ് തയ്യാുാ്കുനകയാം രവണാം. ഇപ്രകാരാം രൂപാം നല്ന ഘട് 

കണ്വര്ജ്സ് പ്ലാ് ആധാരമാക്കി രവണാം അയ്യങ്കാളി നഗര ടതാഴിള്ുപ്പ് വാര്കിക കര്ി 

പ്ധതതി, ഹരിത രകരളാം മികടെ ജല സാംരമത ണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, ജലരസചന വന പ്പ്, മണ്ണ് 

ജല സാംരമത ണ വന പ്പ് തുടങ്ങിയവയടടയാം വിവിധ ഏജ്സികളായ PMKSY, KLDC 

എഘട്ിവയടടയാം പ്ധതതികള് ഏടറ്റടുരക്കണ്ടത്. 

(2) സാരങ്കതിക വിേയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഗരവകണ സ്ഥാപനങ്ങള് എഘട്ിവയടട 

പങ്കാളിത്തരത്താടട  ജനകീയമായി ജലബജറ്റുാം  ജലമവരമത ാപ്ലാളുാം  തയ്യാുാക്കാവഘട്താണ്. 

(3) ജലരരാതസ്സുകൾ വീടണ്ടടു്കുനകയാം, വീടണ്ടടു്കുനഘട് ജലരരാതമവകളുടട സാംരമത ണവാം 

ഉപരയാഗവാം ഉുപ്പുവരുുഘട്തിളുള്ള പ്ധതതികൾക്ക് രൂപാംനവന കയാം രവണാം. നീർച്ചാള്കളുടട 

പരിപാലനവാം നീടരാവനക്ക് ഉുപ്പാ്കുനഘട്തിളുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുാം പ്ധതതിയടട ഭാഗമാക്കണാം. 
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(4) മണ്ണ്, ജലസാംരമത ണ പ്രവൃത്തികള്, ജലരസചന / ജലനിര്ഗമന രപ്രാജക്ടുകള്, പരിസ്ഥിതി 

സാംരമത ണ പ്രവൃത്തികള്, വന വല്ക്കരണ പ്രവൃത്തികള് എഘട്ിവ നീര്ത്തട മാസ്റ്റര് പ്ലാനിടന 

ആധാരമാക്കി രവണാം നടപ്പിലാരക്കണ്ടത്. 

(5) നിലവില് തയ്യാുാക്കിയിട്ടുള്ള ടചറുനീര്ത്തട പ്ലാനിടെ പരിരോധന, പരിഷ്കരിക്കരണാം, 

ഹിജിവറ്റരസക് എഘട്ിവ നടത്തണാം.  

(6) ജലരരാതമവകളുടട വിവരരേഖരണവാം ഹാറ്റ സൂമത ി്കുനഘട് പ്രവർത്തനവാം നടുകയാം 

അതിൂടടട ജലരരാതമവകൾ കരയ്യറ്റാം ടചയ്യടപ്പടുഘട്ില്ല എന്നുപ്പാ്കുനകയാം 

ടചയ്യുഘട്തിനാവേയമായ രപ്രാജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിക്കണാം. 

(7) നിലവിടല നീർത്തടപ്ലാളുകൾ പരിരോധിച്ച് അയ്യങ്കാളി നഗര ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതിയടട 

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടി പ്രരയാജനടപ്പടുഘട് രീതിയിവ പുതുക്കവ നടുകയാം പ്രാരേേിക 

പ്രരതയകതകൾ കണക്കിടലടുത്ത് മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിവ നീർത്തടപ്ലാളുകളിവ ഉൾടപ്പ്തി 

പ്ധതതികൾ ഏടറ്റടു്കുനകയാം ടചയ്യണാം.  ഒരു നീർത്തടത്തിന് ഒരു പ്ലാൻ എഘട് രീതി 

അളുവർത്തിക്കണാം).  

(8) ടവള്ളടപ്പാക്ക സാ്ധതയതയള്ള പ്രരേേങ്ങള് മാപ്പ് ടചയ്യുകയാം ഭാവിയിടല സ്ഥാപന 

നിര്ിാണത്തിന് അത്തരാം സ്ഥലങ്ങള് ഒഴിവാ്കുനഘട്തിളുാം ്രമ്ധതിക്കണാം.  

(9) ോസ്ത്രീയപഠനത്തിടെ അടിസ്ഥാനത്തില് തടയണ/ടുനിരലറ്റര് ശാംഖല പണിത് പുഴകടള 

ജലസാംഭരണികളായി മാറ്റുഘട്തിളുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

(10) ജലരരാതസ്സുകളില്  അമിതമായി അടിഞ്ഞുകൂടിയ എക്കല് നീക്കാം ടചയ്യുഘട്തിളുള്ള 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

(11) മണ്ണ്, ജലസാംരമത ണ പ്രവൃത്തികള്, പരിസ്ഥിതി സാംരമത ണ പ്രവൃത്തികള്, വനവല്ക്കരണ 

പ്രവൃത്തികള് എഘട്ിവ വികസനഫണ്ട് വിനിരയാഗിച്ച് ഏടറ്റടുക്കാടമങ്കിള്ാം ടതാഴിള്ുപ്പു 

പ്ധതതിയടട സാധയതകള് പരമാവധി പ്രരയാജനടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. 

(12) ‘ഇനി ഞാ് ഒവനകട്തി’  മാതൃകയില് സമയബ്ധപിത കാമ്പയിളുകള് സാംതടിപ്പിക്കാവഘട്താണ്. 

ഐ.ടി മികടെ മാപ്പരത്താണ് േക്തിടപ്പടുത്തി ജലേക്തി അഭിയാ് രപാടലയള്ള  രകന്ദ്ര 

പ്ധതതികളുടട പ്ധതതി രൂപീകരണാം സാധയമാ്കുനഘട്തിനായി ജലരരാതസ്സുകടള ‘ജിരയാ 

ുഫു്സ്’ ടചയ്യുഘട് പ്രവര്ത്തനാം  ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

(13) എല്ലാവര്്കുനാം എന്നാം ശു്ധതമായ ന ടിടവള്ളാം എഘട്തായിരിക്കണാം തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട 

ലമത യാം. 

(14) ജലവിതരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങരളക്കാള് ജലസാംരമത ണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായിരിക്കണാം 

മു്ഗണന നല്രകണ്ടത്. 
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(15) ജലസാംരമത ണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടട ഭാഗമായി ടപാതുജലരരാതസ്സുകളുടട സാംരമത ണത്തിന് 

മു്ഗണന നല്കണാം. തടക സ്ഥാപനങ്ങളുടട അധീനതയിള്ള്ള ജലരരാതസ്സുകളുടട 

ജലസാംരമത ണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

(16) ജലലഭയത ഉുപ്പുവരുത്തി വിേഗ്ദ്ധടരടക്കാണ്ട് സാമത യടപ്പടുത്തി  ജലരരാത്സപ് തീരുമാനിച്ചതിന് 

രേകാം  മാത്രരമ  ന ടിടവള്ള രപ്രാജക്ടുകള് നടപ്പിലാ്കുനവാ് പാടുൂ. സബ്സിഹി നിബ്ധപനയ്ക്ക് 

വിരധയമായി  ഗാര്ഹിക കണമത ളുാം  നല്കാവഘട്താണ്. 

(17) ജല നിണനിലവാരാം ഉുപ്പാ്കുനഘട്തിന് ഹയർ ടസക്കൻഹുി സ്കൂൾ ലാബുകരളാടളുബ്ധപിച്ച് 

ജലനിണനിലവാര പരിരോധനാലാബുകൾ സ്ഥാപി്കുനഘട്തിന് രപ്രാജക്ട് 

രൂപീകരിക്കാവഘട്താണ്. ലാബുകളുടട തുടർ പ്രവർത്തനത്തിനാവേയമായ തുക രപ്രാജക്ടിവ 

ഉൾടപ്പടുത്തണാം.  ജലനിണനിലവാരാം സാംബ്ധപിച്ച് രേഖരി്കുനഘട് വിവരങ്ങൾ സൂമത ി്കുനകയാം 

അത് ആരരാഗയ വിഭാഗത്തിന് വകമാറുഘട്തിളുള്ള നടപടിയാം സുംീകരിക്കണാം. എാം.എല്.എ 

ഫണ്ടില് നിന്നാം ആ സ്കൂളിരലക്ക് ഇതിനായി തുക അളുവേിച്ചി്തിിടല്ലങ്കില് മാത്രരമ രപ്രാജക്ട് 

ഏടറ്റടുക്കാവ.  

(18) അണുനേീകരണാം, വാ്തിര് ട്രീറ്റ്ടമെ് എഘട്ിവയ്ക്കുള്ള രപ്രാജക്ടുകളുാം ഏടറ്റടുക്കണാം. 

 കിണറുകളുള്പ്പടട, എല്ലാ ജല രരാതസ്സുകള്്കുനാം) 

(19) കിണര് ുീചാര്ജിാംഗ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ടപാതു/സുംകാരയാം ഉള്പ്പടട എല്ലാവരുടടതുാം 

രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാവഘട്താണ്. 

(20) അങ്കണവാടികള്, വകമാുിയ സ്ഥാപനങ്ങള് എഘട്ിവയിരലയ്ക്ക് ന ടിടവള്ളാം ലഭയമാ്കുനഘട്  

രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്  മു്ഗണന നല്കണാം. 

(21) ജലരസചന രപ്രാജക്ടുകളുടട  തുടര്നടത്തിപ്പുാം  സാംരമത ണവാം പരിപാലനവാം  പാടരേഖര 

സമിതി/കര്കക കൂ്തിായും/നിണരഭാൃ തിസമിതി എഘട്ിവയടട  ചുമതലയായി രപ്രാജക്ടില് വയവസ്ഥ  

ടചയ്യണാം. 

(22) ന ടിടവള്ള രപ്രാജക്ടുകളുടട  തുടര് നടത്തിപ്പുാം  സാംരമത ണവാം  നിണരഭാൃ തി സമിതികളുടട 

ചുമതലയാടണഘട്്  രപ്രാജക്ടില് വയവസ്ഥ ടചയ്യണാം. എഘട്ാല് നിണരഭാൃ തി സമിതികളുടട  

നിയന്ത്രണത്തിന്  അതീതമായി  ഗണയമായ തുക  രവണ്ടി വരുഘട് വിധത്തിള്ള്ള  രകടായ  

രമാര്തിാര് പുനഃ സ്ഥാപിക്കല് രപാള്ള്ള  രമജര് അറ്റന റ്റപ്പണികള്, നടുഘട്തിനായി  

അനിവാരയടമങ്കില് തരേേസുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  രപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്.  

(23) ആവര്ത്തനടച്ചലവകളിടല പ്തിികജാതി നിണരഭാക്താക്കളുടട വിഹിതാം പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതിയ 

പ്തിികവര്ഗ നിണരഭാക്താക്കളുടട വിഹിതാം പ്തിിക വര്ഗ ഉപപ്ധതതി തുകയിള്ാം , ആവേയടമങ്കില് ,

വകയിരുത്താവഘട്താണ് . 
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8.1 (സി) ശുചിതും-മാലിനയ സാംസ്കരണാം 

1. ശുചിതും - മാലിനയ സാംസ്കരണരാംഗത്ത് തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട നിലവിടല 

പ്രവർത്തനാവസ്ഥ സാംബ്ധപിച്ച് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ുിരപ്പാർ്തി് തയ്യാുാക്കണാം. ഖര - ദ്രവ മാലിനയ 

സാംസ്കരണരാംഗടത്ത നിലവിടല അവസ്ഥ ൃതതയമായി തി്തിടപ്പടുത്തണാം. ഇതിെ അടിസ്ഥാനത്തിവ 

സമഗ്ര ശുചിതും - മാലിനയ സാംസ്ക്കരണത്തിളുള്ള കർിപരിപാടിക്ക് രൂപാം നവകണാം. 

2. ഓരരാ തരേേസുംയാംഭരണ സ്ഥാപനവാം ശുചിതും - മാലിനയ സാംസ്കരണ രാംഗത്ത് ഓരരാ വർകവാം 

വകവരിക്കാൻ ലമത യമിടുഘട്വ വർകാം തിരിച്ച് കര്ി പരിപാടിയില് പ്രതിപാേിരക്കണ്ടതാണ്. 

ഇതിളുള്ള സൂചകങ്ങൾ ഹരിതരകരളാം, ശുചിതുംമിക് നിായിച്ച് നല്ന ഘട്തായിരി്കുനാം.  

3. കർിപരിപാടിയടട അടിസ്ഥാനത്തിവ ശുചിതും - മാലിനയ സാംസ്ക്കരണവമായി ബ്ധപടപ്പ്തി് തരേേ 

സുംയാംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ സമഗ്രമായ ഹി.പി.ആർ തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്. ശുചിതും - മാലിനയ 

സാംസ്കരണത്തിന് വയതയസ്ത രരാതസ്സുകളിവ നിന്നാം തരേേസുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 

ലഭി്കുനഘട് സാമ്പത്തികസഹായവാം ഈ DPRടല രപ്രാജക്ടുകളിൂടടടയായിയിരിക്കണാം 

വിനിരയാഗിരക്കണ്ടത്.  

4. മാലിനയസാംസ് ക്കരണ രപ്രാജക്ടുകള് തയ്യാുാരക്കണ്ടതുാം നടപ്പിലാരക്കണ്ടതുാം തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിടല  എഞ്ചിനീയുിാംഗ് വിഭാഗമാണ്. എഘട്ാല് നിര്ിാണ പ്രവൃത്തികള് ഇല്ലാത്തതുാം 

യന്ത്രസാമഗ്രികള് സ്ഥാപിരക്കണ്ടതില്ലാത്തതുമായ ലളിതമായ രപ്രാജക്ടുകള് ടഹല്ത്ത് 

ഓഫീസര്ക്ക്/ ടഹല്ത്ത് സൂപ്പര്വവസര്ക്ക് തയ്യാുാക്കി നടപ്പിലാക്കാവഘട്താണ്. ശുചിതും 

മിക്, ലീനീ് രകരള കമ്പനി എഘട്ിവയടട സാരങ്കതിക സഹായാം ഇക്കാരയത്തില് 

രതടാവഘട്താണ്. 

5 ടപാതു േൗചാലയങ്ങൾ ഇനിയാം ഇല്ലാത്തിടങ്ങളിവ അതിളുള്ള രപ്രാജക്ട് പ്ധതതിയിവ 

ഉൾടപ്പടുത്താവഘട്താണ്.  

6. ഹരിതകര്ിരസനയടട ഭാഗമായി രൂപീകരി്കുനഘട് സൂക്ഷ്മസാംരാംഭങ്ങള് - പരിസ്ഥിതി സൗഹൃേ 

യൂണിറ്റുകള് - എല്ലാ തരേേസുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിള്ാം നിര്ബ്ധപമായാം രൂപീകരിക്കണാം. 

സൂക്ഷ്മസാംരാംഭങ്ങള്ക്ക് പ്രവര്ത്തനാം ആരാംഭി്കുനഘട് മുുയ്ക്ക് തടഘട് ുിരവാള്വിാംഗ് ഫണ്ട്, 

ഇഘട്രവക് ഫണ്ട്, ടടരക്നാളജി ഫണ്ട് എഘട്ിവ ലഭയമാ്കുനകയാം രവണാം. 

7. ഗയാസ് ക്രിമരറ്റാുിയാം, അുവോല, എഫ്.എസ്.റ്റി.പി  Faecal Sludge Treatment Plant), 

ുീജിയണല് സാനിറ്റുി ലാ്ഡ്ഫില് എഘട്ിവയ്ക്ക്  സ്ഥലാം വാങ്ങി അവ സ്ഥാപിക്കാവഘട്താണ്. 

8. സഹകരണ-സുംകാരയ രമഖലകളുമായി സഹകരിരച്ചാ തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട സാംയക്ത 

സാംരാംഭമാരയാ ഒരു അുവോലയാം ഒരു ാനങോനവാം എങ്കിള്ാം  സ്ഥാപി്കുനഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള് 

ഏടറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്.  

9 ലീനീ് രകരള കമ്പനിയടട സഹായരത്താടട അവജവ പാഴ്വസ്തു രേഖരണ രകന്ദ്രങ്ങള് 

സ്ഥാപി്കുനഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള്  ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ് 
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11 രസാക്ക് പിറ്റുകള്, കാംരപാസ്റ്റ് പിറ്റുകള്, എഘട്ിവ കൂടാടത ടമറ്റീരിയല് കളമത ് ടഫസിലിറ്റി, മിനി 

എാം.സി.എഫ് എഘട്ിവ  ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ് 

12 മാലിനയസാംസ്കരണവമായി ബ്ധപടപ്പ്തി് ടപാതു ജനങ്ങള്ക്ക് സാംേയ നിവാരണാം വരുുഘട്തിളുാം 

യൂസര്ഫീ അടയ്ക്കുഘട്തിളുള്ള സൗകരയവാം മാലിനയ സാംസ്കരണവമായി ബ്ധപടപ്പ്തി ഉപാധികള് 

കിച്ച് ബി്, ബരയാബി്, ുിാംഗ് കരമ്പാസ്റ്റ്, രപാ്തി് കരമ്പാസ്റ്റ് മുതലായവ വാങ്ങുഘട്തിളുാം, പ്രൃതതി 

സൗഹൃേ വസ്തുക്കള്  തുണി, സഞ്ചി, രപപ്പര് ബാഗ്, രപപ്പര് രപന) എഘട്ിവയടട വിപണനവാം 

സാ്ധതയമാ്കുനഘട് ഗ്രീ് ടഫസിലിരറ്റക് ടസെറുകള് സ്ഥാപിക്കാവഘട്താണ്.  

13. വഴിരയാര വി്രമമരകന്ദ്രങ്ങളായ ‘ രടക്ക് എ രേക്ക്’  പ്ധതതിയ്ക്ക് കീഴില് ടപാതു േൗചാലയങ്ങളുാം, 

രടക്ക് എ രേക്ക് വി്രമമ രകന്ദ്രങ്ങളുാം സ്ഥാപിക്കാവഘട്താണ്. രകന്ദ്രത്തില് വി്രമമസ്ഥലാം 

ന ടിടവള്ളാം, നാപ്റ്കി് ടവ്ഹിാംഗ് സാംവിധാനാം എഘട്ീ സൗകരയങ്ങള് ഏര്ടപ്പടുത്തണാം. 

[27.07.2020-ടല സ.ഉ. സാധാ)നാം.1401/2020/തസുംഭവ ഉത്തരവ് കാണുക] 

14 ഹരിതകർി രസനകൾ വഴിയള്ള അവജവ മാലിനയരേഖരണാം, ഉുവിട മാലിനയസാംസ്ക്കരണാം, 

വജവമാലിനയസാംസ്ക്കരണത്തിന് തരേേസ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി നടപ്പിലാക്കിയ പ്ധതതികൾ 

എഘട്ിവയിൂടടട ഖരമാലിനയ സാംസ്ക്കരണത്തിവ ഏടു മുൻരപാ്തി് രപാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  ഇതിടല 

വിടവകടള അഭിസാംരബാധന ടചയ്യുഘട്തിളുള്ള  രപ്രാജക്ടുകള് ആവിഷ്ക്കരിച്ച്  നടപ്പിലാക്കണാം.   

ഇതിനായി ഗാർഹിക തലത്തിവ വജവ മാലിനയ സാംസ്ക്കരണ പ്ധതതികൾ , സ്ഥാപനതല 

പ്ധതതികൾ, തരേേ സ്ഥാപനതല പ്ധതതികൾ എഘട്ിവ നടപ്പിലാക്കണാം.  ഹരിതകർിരസന വഴി 

രേഖരി്കുനഘട് അവജവ മാലിനയസാംഭരണത്തിളുള്ള എാം.ആർ.എഫുകൾ, എാം.സി.എഫുകൾ 

എഘട്ിവ ഒരുക്കണാം. 

16 മാലിനയ സാംസ്ക്കരണ രമഖലയിവ സ്റ്റാർ്തി് അപ്പ് സാംരാംഭങ്ങടള രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാവഘട്താണ്.  

മിക്സഹ് രവസ്റ്റ് ര്ർണ്ണമായി നീക്കാം ടചയ്യവ പ്ധതതികളുടട ഭാഗമാകണാം.  ബരയാ ടമഹിക്കവ 

മാലിനയാം  സാനിറ്റുി രവസ്റ്റ് ഉൾടപ്പടട) സാംസ്ക്കരി്കുനഘട്തിളുാം,  ടക്തിിട അവേിപ്പങ്ങൾ 

സാംസ്ക്കരി്കുനഘട്തിളുാം രപ്രാജക്ടുകള് പരിഗണിക്കണാം.  പതിനാലാാം പ്ധതതിയടട ആേയ വർകങ്ങളിവ 

തടഘട് ഖര, ദ്രവ മാലിനയ സാംസ്ക്കരണത്തിന് ോസ്ത്രീയ രപ്രാജക്ടുകള് നടപ്പിലാക്കി സമ്പൂർണ്ണ ശുചിതും 

പേവി ആർജിക്കാൻ രകരളത്തിടല മുവനവൻ തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ്കുനാം കഴിയണാം. 

17. ബരയാ ടമഹിക്കല് മാലിനയാം, സാനി്തിുി രവസ്റ്റ്  എഘട്ിവ ോസ്ത്രീയമായി സാംസ്ക്കരി്കുനഘട്തിളുള്ള 

രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

18. തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിവ വജവ മാലിനയ സാംസ്ക്കരണത്തിടെ ഭാഗമായി ഹരിത 

കർിരസന / സാംരാംഭങ്ങൾ ഉല്പാേിപ്പി്കുനഘട് കരമ്പാസ്റ്റ് വളാം വിലക്ക് വാങ്ങി കര്കകർക്ക് 

വിതരണാം ടചയ്യാവഘട്താണ്. ഇതിടെ വില  ജില്ലാസമിതി നിായിച്ചു നല്കണാം. 

20. ടക്തിിടനിർിാണ മാലിനയങ്ങൾ രേഖരി്കുനഘട്തിളുാം സാംഭരി്കുനഘട്തിളുമുള്ള ക്രമീകരണാം തരേേ 

സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട മാലിനയ സാംസ്ക്കരണ പ്ധതതിയടട ഭാഗമായി ഉൾടപ്പടുത്തണാം. 

21. ഇുച്ചിമാലിനയാം രേഖരി്കുനഘട്തിളുാം സാംസ്ക്കരി്കുനഘട്തിളുമുള്ള രപ്രാജക്ടുകള് ഹി.പി.സിയടട 
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രമല്രനാ്തിത്തിള്ാം സാരങ്കതികസഹായരത്താടടയാം ഏടറ്റടക്കാവഘട്താണ്.  

22. അവജവ മാലിനയങ്ങള്  രേഖരിച്ച് വച്ച് ഹരിത കര്ിരസനയ്ക്ക് വകമാറുഘട്തിനായി മുളയാം 

ഈറ്റയാം ഉപരയാഗിച്ച്  രകരള ബാാംബു രകാര്പ്പരുക്   നിര്ിി്കുനഘട്  ന ്തികള് വാങ്ങി  നല്ന ഘട് 

രപ്രാജക്ടുകള്  തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

23. മാലിനയ വിവരരേഖരാം തയ്യാുാക്കാൻ സ്മാർ്തി് ഗാർരബജ് ആപ്പ്  പ്രാരയാഗികതലത്തില് 

നടപ്പിലാ്കുനഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്.  രകരളത്തിടല മുവനവൻ വീടുകളിരലയാം 

സ്ഥാപനങ്ങളിരലയാം മാലിനയ ഉത്പാേനാം, സാംസ്കരണാം,  രേഖരണാം, വകമാുവ എഘട്ിവടയ സാംബ്ധപിച്ച് 

സമഗ്രമായ ഒരു വിവരരേഖരാം തയ്യാുാ്കുനക എഘട്ത്  തരേേ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിതുംപേവി 

ആർജി്കുനഘട്തിവ നിർണ്ണായകമാണ്. ടകവരട്രാണിടെ സഹായരത്താടട ഒരു ടമാവബവ ആപ്പ് 

സാംവിധാനാം സ്മാർ്തി് ഗാർരബജ് ആപ്പ് എഘട് രപരിവ തയ്യാുായിക്കഴിഞ്ഞു. അതിന് താടഴ തലത്തിവ 

ഹരിതകർിരസനകൾ വടര എുഘട് പരിേീലന ശാംഖല ശുചിതുംമികൻ , ഹരിതരകരള മികൻ, കില 

എഘട്ിവയടട സാംയക്ത രനതൃതുംത്തിവ ആസൂത്രണാം ടചയ്തിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന വിവരരേഖരാം 

തയ്യാുാക്കാളുാം അപ്പരപ്പാൾ പുതുക്കാളുാം ഈ സാംവിധാനത്തിൂടടട കഴിയാം. സാംസ്ഥാനടത്ത ഗാർഹിക, 

ഖരമാലിനയ സാംസ്കരണത്തിന് സ്ഥാപനതല സാംവിധാനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായി ഉുപ്പാക്കവ, ആവേയമായ 

ടപാതു സാംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കവ, ഹരിതകർി രസനകളുടട പ്രവർത്തനടത്ത ഫലപ്രേമായി 

വിലയിരുത്തവ, രപാരായുംകൾ പരിഹരിക്കവ, വിവിധ തലങ്ങളിടല മാലിനയനീക്കാം നിരീമത ിച്ച് ആവേയമായ 

നടപടികൾ സുംീകരിക്കവ എഘട്ിവ ഈ ആപ്പിടെ സഹായരത്താടട സാ്ധതയമാന ാം. ഉപരയാക്താക്കൾക്ക്  

അതത് സമയത്ത് ആവേയമായ പരാതികളുാം, ആവേയങ്ങളുാം ഉഘട്യിക്കാളുാം ഇതിൂടടട കഴിയാം. വാർഡ്തല 

ശുചിതും ആരരാഗയ സമിതികളുടട രനതൃതുംത്തിവ സഘട്്ധത പ്രവർത്തകടര കടണ്ടത്തവ, ഗാർഹിക - 

സ്ഥാപനതല ടപാതു വിവരരേഖരണാം, നിലവിടല വിടവകൾ തിരിച്ചുിഞ്ഞ് ആവേയമായ 

മാലിനയരേഖരണാം, സാംഭരണാം, സാംസ്കരണാം, വകമാുവ പ്ധതതികൾ തയ്യാുാക്കവ എഘട്ീ 

ഉത്തരവാേിത്തങ്ങൾ തരേേസ്ഥാപനങ്ങൾ നിർവഹിക്കണാം. സ്മാർ്തി് ഗാർരബജ് ആപ്പ് ഉപരയാഗിച്ചുള്ള 

പ്രവർത്തനാം ത്തിാംത്തിമായി നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഉരേേി്കുനഘട്ത്. ഇതുസാംബ്ധപിച്ച 

നിര്രേേങ്ങള്ക്കളുസരിച്ച്  ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്).  

24. മലിനജല സാംസ്ക്കരണാം, കൂട്ടസ് മാലിനയ സാംസ്ക്കരണാം എഘട്ിവയ്ക്കായള്ള രപ്രാജക്ടുകള് വാർകിക 

പ്ധതതികളുടട ഭാഗമായി ഏടറ്റടുക്കണാം.  ഇതിനായി അയ്യങ്കാളി നഗര ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതി, 

സുംച്ഛഭാരത് മികൻ-2, പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയ കിീകൻ ഗ്രാെ് എഘട്ിവയടട സാംരയാജന 

സാധയതകള് ഉപരയാഗിക്കണാം. ഗാർഹികതല പ്ധതതികൾക്ക് അയ്യങ്കാളി നഗര ടതാഴിള്ുപ്പ് 

പ്ധതതിയടട സാ്ധതയതകൾ ഉപരയാഗിക്കണാം.  

25. ച്ങളകൾ, ടൗൺകിപ്പുകൾ, കൂടുതവ ജനങ്ങൾ താമസി്കുനഘട് സരങ്കതങ്ങൾ, വയാപാര രകന്ദ്രങ്ങൾ 

തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിവ നിന്നാം ഉണ്ടാന ഘട് മലിനജലാം ോസ്ത്രീയമായി സാംസ്ക്കരി്കുനഘട്തിളുള്ള 

രപ്രാജക്ടുകൾ പ്ധതതിയിവ ഉൾടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. 

26. ദ്രവമാലിനയ സാംസ്കരണത്തിനായി 50 അടല്ലങ്കില് പരിമിതടപ്പടുത്താവഘട് എണ്ണാം വീടുകള് 

ഉള്ടപ്പടുഘട് ലീനസ്റ്ററുകള് രൂപടപ്പടുത്തി ലീനസ്റ്റുിടല വീടുകള്ക്ക്/സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 

ഉപരയാഗടപ്പടുത്താ് കഴിയാം വിധാം ആ പ്രരേേത്തിനകത്ത് ലഭയമാന ഘട് സ്കൂള്/ ടപാതു 
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സ്ഥാപനങ്ങള് എഘട്ിവയടട ഭൂമിയില് ടചറുകിട ഇ.റ്റി.പി (Effluent Treatment Plant) എസ്.റ്റി.പി 

 Sewage Treatment Plant) സ്ഥാപി്കുനഘട്തിന് ടപാതു–സുംകാരയ പങ്കാളിത്തരത്താടട രപ്രാജക്ട് 

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

27. ദ്രവമാലിനയ സാംസ്കരണാം -  ടതളിനീടരാവനന ാം നവ രകരളാം  

1. സാംസ്ഥാനടത്ത മുവനവൻ ജലാേയങ്ങളുരടയാം ശു്ധതീകരണത്തിന് സർക്കാർ വിപുലമായ ഒരു 

ജനകീയ കയാമ്പയിൻ ഈ  പ്ധതതി വർകത്തിവ ഏടറ്റടു്കുനകയാണ്. ടതളിനീടരാവനന ാം നവരകരളാം 

എഘട് രപരിള്ള്ള ഈ കയാമ്പയിനിവ  വാർഡ്തലാം മുതള്ള്ള ജനകീയ സമിതികളുടട 

രനതൃതുംപരമായ പങ്ക് വിഭാവനാം ടചയ്യുന്ന.  

2.  വാർഹ് തല ശുചിതും, ആരരാഗയ സമിതികൾ വഴി  ജലരരാതസ്സുകൾ മലിനമാന ഘട് ഇടങ്ങൾ 

കടണ്ടത്തവ, മാലിനയത്തിടെ രരാത്സപ് തിരിച്ചുിയവ, ജലാേയങ്ങളിരലക്ക് മലിനജലാം, 

ഖരമാലിനയാം എഘട്ിവ കലരുഘട് സ്ഥലങ്ങളുടട  മാപ്പിങ്ങ്,  മലിനീകരണാം തടയഘട്തിളുള്ള 

പ്ധതതികൾ  തയ്യാുാക്കവ, സുംകാരയ വയക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എഘട്ിവടരടക്കാണ്ട് ആവേയമായ 

പരിഹാര നടപടികൾ എടുപ്പിക്കവ എഘട്ിവ ഈ കയാമ്പയിടെ ഭാഗമാണ്.  

3. ടമാവബവ ആപ്പുാം, ജി.ഐ.എസ് സാംവിധാനവാം ഉപരയാഗിച്ചുള്ള സ്ഥലീയ വിവരരേഖരണാം 

പരിേീലനാം ലഭിച്ച ആളുകടള ഉപരയാഗിച്ച് ജനകീയമായി തയ്യാുാക്കാനാന ാം.  വിപുലമായ ഈ 

ബഹുജന കയാമ്പയിനിൂടടട രകരളത്തിടല നേികൾ, കായള്കൾ, രതാടുകൾ, നീർച്ചാള്കൾ, ന ളങ്ങൾ 

എഘട്ിവ അടങ്ങിയ ജലവയവസ്ഥടയ  സമ്പൂർണ്ണ ശുചിതുംാം ഉള്ളതാക്കി മാറ്റുക എഘട്താണ് ലമത യാം.  

4.  വാർഹ്, തരേേ സ്ഥാപന തല ജനകീയ സമിതികടള സജീവമാക്കവ, സഘട്്ധത പ്രവർത്തടര 

കടണ്ടത്തവ,  മാലിനയ ഇടങ്ങളുരടയാം മലിനീകരണ രരാതസ്സുകളുരടയാം മാപ്പിങ്ങ്, ആവേയമായ 

തുടർ നടപടികൾ പ്ധതതികളിവ ഉൾടപ്പടുത്തിയാം അല്ലാടതയാം സുംീകരിക്കവ എഘട്ിങ്ങടന രനതൃതും 

പരമായ പങ്കാണ് രകരളത്തിടല തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ കയാമ്പയിനിവ 

നിർവഹിക്കാൻ ഉള്ളത്.  സാ്ധതയതകൾക്ക് അളുസരിച്ച് ഗാർഹികതല പ്ധതതികൾ , സ്ഥാപനതല 

പ്ധതതികൾ, തരേേസ്ഥാപനതലത്തിവ ടപാതുപ്ധതതികൾ എഘട്ിവ ഉണ്ടാക്കാാം. 

8.2  മൃഗസാംരമത ണാം, മത ീര വികസനാം 

 1) പാല്, മു്തി, മാാംസാം എഘട്ിവയടട ഉത്പാേനത്തില് സുംയാം പരയാപ്തത രനടുകടയഘട്തായിരിക്കണാം 

രപ്രാജക്ടുകളുടട  ലമത യാം. 

 2) മുഖയടതാഴിലാരയാ ഉപടതാഴിലാരയാ മൃഗസാംരമത ണ രമഖലയില്  പ്രവര്ത്തി്കുനഘട്വടര കടണ്ടത്തി  

രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകള് വിഭാവനാം ടചയ്യണാം 

 3) മൃഗ ചികിത്സാ രാംഗടത്ത രസവന നിണനിലവാരവാം രസവന ലഭയതയാം ടമച്ചടപ്പടുുഘട്തിളുള്ള 

രപ്രാജക്ടുകള് ആവിഷ്ക്കരിക്കാവഘട്താണ്.  

 4) പാലിടെ നിണനിലവാരാം ഉുപ്പാ്കുനഘട്തിളുാം മൂലയവര്്ധതിത ഉത്പഘട്ങ്ങളുടട നിര്ിാണാം  രപ്രാത്സാ 

ഹിപ്പി്കുനഘട്തിളുാം സഹായി്കുനഘട് രപ്രാജക്ട് വിഭാവനാം ടചയ്യാവഘട്താണ്. 
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 5) മൃഗസാംരമത ണ മത ീര വികസന രമഖലകളില് സാംരാംഭകതുംാം  രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട്തിന് രവണ്ട 

സൗകരയങ്ങള് ഒരുക്കിടക്കാടു്കുനഘട്തിളുാം പരിേീലനാം നല്ന ഘട്തിളുമുള്ള രപ്രാജക്ടുകള് 

ആവിഷ്ക്കരിക്കാ വഘട്താണ്.  

 6) മൃഗ പരിപാലനാം, മൃഗജനയ രരാഗങ്ങള് മുതലായവയമായി ബ്ധപടപ്പ്തി    ടപാതു ആരരാഗയ 

പ്രശ്നങ്ങളില് വണ് ടഹല്ത്ത്  ഏകാരരാഗയാം) സമീപനാം അടിസ്ഥാനടപ്പടുത്തിയള്ള 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാവഘട്താണ്.  

 7) മൃഗസാംരമത ണാം, മത ീര വികസനാം എഘട്ീ രമഖലകളീവ അയ്യങ്കാളി ടതാഴിള്ുപ്പു പ്ധതതിയമായി   

സാംരയാജനത്തിളു ്രമമിരക്കണ്ടതാണ് . 

8.3 മത്സയബ്ധപനാം 

 1) കടല്, ഉള്നാട് രമഖലയിടല മത്സയ സമ്പത്തിടെ മവസ്ഥിര പരിരപാകണാം, വജവവവവിധയ 

സാംരമത ണാം, പരമ്പാരാഗത മത്സയടതാഴിലാളികളുടട മവസ്ഥിരമായ ഉപജീവനാം എഘട്ിവ ഉുപ്പു 

വരുുകയായിരിക്കണാം മത്സയരമഖലാ വികസനത്തിടല മുഖയ ലമത യാം.  

  2) മരത്സയാല്പാേനാം, ഹാച്ചുി, മത്സയാധിഷ്ഠ വ്യിത മൂലയവര്്ധതിത ഉല്പഘട്ങ്ങള്. വിപണനാം,  

മത്സയരമഖലയിടല രസവനങ്ങള്, എഘട്ീ രമഖലകളില്  ടതാഴില് സാംരാംഭകതുംാം 

രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്.  

 3) മത്സയവിപണനാം ആധുനികവല്ക്കരി്കുനഘട്തിളുാം അത് നടുഘട്വര്്കുനള്ള അടിസ്ഥാന സൗകരയാം 

നല്ന ഘട്തിളുമുള്ള രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്. 

 4) മത്സയരമഖല ഉള്ടപ്പടുഘട് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് പരമ്പരാഗത മത്സയ ടതാഴിലാളികളുടട 

സാമൂഹയ-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിളുാം പുനരധിവാസത്തിളുമുള്ള രപ്രാജക്ടുകള് 

ആവിഷ്കരിരക്കണ്ടതാണ്.  

 5)  കണ്ടല്കാടുകള് ഉള്ടപ്പടടയള്ള തീരസാംരമത ണ ഉേയമങ്ങള് രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണാം. 

 6) കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനാം മു്നിര്ത്തിയള്ള  മു്കരുതള്കള് പ്രതിരരാധ നടപടികള്ക്ക് 

പ്രാധാനയാം നല്കണാം. പ്രൃതതി ്തര്ങള മു്കരുതല് / പ്രതിരരാധ നടപടികള്ക്ക് പ്രരതയക 

പരിഗണന നല്കണാം. 

  7)  ൃതകി - അളുബ്ധപ രമഖലകളുമായി രചര്ഘട്് സാംരയാജിത രപ്രാജക്ടുകള് നടപ്പാക്കാാം. 

8.4 ടചറുകിട വയവസായങ്ങളുാം പരിേീലനവാം  

8.4 .1 ടചറുകിട വയവസായങ്ങള്  

 1)  കാര്കികവികസനാം, മൃഗസാംരമത ണാം, മത ീരവികസനാം, മത്സയവികസനാം എഘട്ീ രമഖലകളിടല 

ഉത്പഘട്ങ്ങള് മൂലയവര്്ധതിതമായി രൂപാ്ങളരടപ്പടുത്തി  അവയടട വിപണനാം രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട് 

ടചറുകിട വയവസായ സാംരാംഭങ്ങള് രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണാം. 
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 2)  സാംരാംഭകതും വികസനത്തില് വനപുണയവികസനാം രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകള് ആവിക് ക്ക 

രിക്കണാം. 

 3)  പരമ്പരാഗത വയവസായങ്ങള് നവീന ോസ്ത്ര സാരങ്കതിക ഉപാധികള് ഉപരയാഗിച്ച് ആധുനിക 

വല്ക്കരി്കുനഘട് ടചറുകിട വയവസായ യൂണിറ്റുകള് രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണാം. 

 4) ന ടുാംബ്രമീയടട സാംരാംഭവികസനാം, വനപുണയവികസനാം എഘട്ീ പരിപാടികളുമായി 

സാംരയാജിപ്പിച്ച്  സാംരാംഭക രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്  രൂപാം നല്കാവഘട്താണ്. 

 5)  പരിസ്ഥിതിക്ക് അളുരയാജയവാം ലളിതമായ വവേഗ്ദ്ധയപ്രരയാഗത്താല് പ്രവര്ത്തിപ്പി്കുനവാ് 

സാധയതയള്ളതുമായ യന്ത്രവല്ക്കരണാം രപ്രാത്സാഹിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 

 6) ന ടുാംബ്രമീ നിലവില് ഉപരയാഗടപ്പടുുഘട് ഓണ്വല് വിപണന സൗകരയങ്ങള് പ്രാരേേിക 

ഉല്പഘട്ങ്ങളുടട വിപണനത്തിന് പ്രരയാജനടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്.  

8.4 .2 സൂക്ഷ്മ സാംരാംഭങ്ങള് 

 1)  നാ്തിില് തിരിടച്ചത്തിയ പ്രവാസികളുടട പുനരധിവാസത്തിന് രനാര്ക്ക ഉള്പ്പടടയള്ള സര്ക്കാര്, 

അര്്ധത സര്ക്കാര് ഏജ്സികളുമായി സഹകരിരച്ചാ, സും്ങളാം നിലയിരലാ തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് രപ്രാജക്ടുകള് ആവിഷ്ക്കരിക്കാവഘട്താണ്. അത്തരാം രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് 

ുിരവാള്വിാംഗ് ഫണ്ട് നല്ന ഘട്തിളുാം വായ്പായടട പലിേയ്ക്ക് ഇളവ് നല്ന ഘട്തിളുമുള്ള  

വയവസ്ഥകള് സബ്സിഹി മാര്ഗരരഖയില് രചര്ത്തിട്ടുണ്ട്. 

 2) പ്രാരേേിക വിഭവസമ്പത്ത് ഫലപ്രേമായി  വിനിരയാഗി്കുനഘട്തിളുാം ടതാഴിലില്ലായും 

പരിഹരി്കുനഘട്തിളുാം ഉത്പാേന യൂണിറ്റുകളുാം  സൂക്ഷ്മസാംരാംഭങ്ങളുാം രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണാം. 

 3) എല്ലാ ടതാഴില് സാംരാംഭക രപ്രാജക്ടുകളുാം  വായ്പാബ്ധപിത  രപ്രാജക്ടുകളായി 

ആവിക് ക്കരിരക്കണ്ടതാണ്. 

 4) ടതാഴില് സാംരാംഭങ്ങളില് മു്പി് ബ്ധപങ്ങള് ഉുപ്പുവരുത്തണാം. 

 5) സാംരാംഭക വികസനത്തിന് ന ടുാംബ്രമീ പരിപാടികളുമായി ബ്ധപിപ്പിച്ച് രപ്രാജക്ടുകള് 

ആവിഷ്ക്കരിരക്കണ്ടതാണ്. 

 6) സൂക്ഷ്മ ടതാഴില് സാംരാംഭങ്ങളുടട സാധയത പരമാവധി വര്്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിനായി സമാന സുംഭാവമുള്ള 

സാംരാംഭങ്ങടള തരേേസുംയാംഭരണതലത്തില് ഏരകാപിപ്പിച്ച് വിപണി സാ്ധതയതകള് 

വര്്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിളുള്ള സാംവിധാനാം രപ്രാത്സാഹപിപ്പിക്കാവഘട്താണ്. 

 7)  നിലവിള്ള്ള സൂക്ഷ്മസാംരാംഭങ്ങള് പരിരപാകിപ്പി്കുനഘട്തിനായി ഇ്ന രബക് രകന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപി 

്കുനഘട്തിളുാം  അവയ്ക്കു രവണ്ട ധനസഹായാം നല്ന ഘട്തിളുമുള്ള രപ്രാജക്ടുകള് 

ആവിഷ്ക്കരിക്കാവഘട്താണ്. 
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8.4 .3 ടതാഴില് പരിേീലനങ്ങള് 

 1) ടതാഴില് സാംരാംഭക ഗ്രൂപ്പുകളിടല 18-ളുാം 60-ളുാം മര്ധതയ പ്രായമുള്ളതുാം സബ്സിഹി 

മാര്ഗരരഖപ്രകാരാം നിായിച്ചിട്ടുള്ള വരുമാനപരിധിയില് താടഴ വരുഘട്തുമായ  അാംഗങ്ങള്ക്ക് 

അവര് ഏര്ടപ്പ്തിിട്ടുള്ള ടതാഴില് രമഖലയില്  പരിേീലനാം നല്കാവഘട്താണ്. 

 2) പരിേീലനാം രനടാ്  താല്പരയമുള്ളവര് പ്രായാം, വിേയാഭയാസ രയാഗയത, പരിേീലനാം ആവേയമുള്ള 

രമഖല എഘട്ിവ വയക്തമാക്കി രപര് രജിസ്റ്റര് ടചയ്യുഘട്തിന് രവണ്ട സാംവിധാനാം 

നഗരസഭാതലത്തില് ആവിഷ്കരിരക്കണ്ടതാണ്.  

 3) രകന്ദ്ര- സാംസ്ഥാന വികസന വന പ്പുകരളാ അവയടട നിയന്ത്രണത്തില് പ്രവര്ത്തി്കുനഘട് 

സ്ഥാപനങ്ങരളാ മുരഖന മാത്രരമ തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നിര്രേേി്കുനഘട് ടതാഴില് 

പരിേീലനാം നടുവാ് പാടുൂ. 

 4) പരിേീലനാര്ത്ഥികള്ക്ക് യാത്രാ ബത്തയ് രക്കാ വസ്റ്റപ്പെിരനാ അര്ഹത ഉണ്ടായിരി്കുനഘട്തല്ല. 

(5)  വനപുണയ രപാകണ രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 6) നിലവിടല വിേയാഭയാസത്തിടെയാം ടതാഴില് പരിചയത്തിടെയാം വനപുണയത്തിടെയാം രതാത് 

കടണ്ടത്തി അതളുസരിച്ച് വിവിധ വനപുണയ വികസന പരിേീലനങ്ങള് ആസൂത്രണാം ടചയ്ത് 

നടപ്പിലാക്കാവഘട്താണ്. 

 7) പ്രാരേേിക സാധയതകള്ക്കളുസരിച്ച് ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുള്ള ടതാഴിലിടങ്ങള് 

ഒരു്കുനഘട്തിന് ‘വര്ക്ക്  ാം ടനയിബര് ഹുഹ്’ രപാള്ള്ള പ്ധതതികള് നടപ്പിലാക്കാവഘട്തുാം 

നിലവിള്ള്ള ന ടുാംബ്രമീ ഓക്സിലുി ഗ്രൂപ്പുകടള ‘വര്ക്ക്  ാം ടനയിബര് ഹുഹ്’ സൗകരയങ്ങളുമായി  
ബ്ധപിപ്പിക്കാവഘട്താണ്. 

  8) പ്രാരേേികമായി ടതാഴില് സാധയത ഉുപ്പുള്ള സാഹചരയത്തില്, വിവിധ ടതാഴില് രമഖലകളുമായി 

ബ്ധപടപ്പ്തി വനപുണയപരിേീലനാം നല്കി ടതാഴിള്മായി ബ്ധപിപ്പിക്കാവഘട്താണ്. 

 9) രട്രഹ് ടര്സിഫിക് രകാഴ്സുകള് നല്കി രനരി്തി് ടതാഴിലിരലക്ക് ബ്ധപിപ്പിക്കാവഘട്വര്, ഹ്രസുംകാല 

േിഡ്ജ് രകാഴ്സുകള് നല്കി ടതാഴിലിരലക്ക് ബ്ധപിപ്പിക്കാവഘട്വര്, RPL (Recognition of prior 

learning) നല്രകണ്ടവര്,  Soft Skills, PIP (Performance Improvement programme) തുടങ്ങി വിവിധ 

തരത്തിള്ള്ള പരിേീലനങ്ങള് നല്കാവഘട്താണ്. 

 10)എാംരപ്ലായബിലിറ്റി ടസെറുകള് ആരാംഭിയ്ക്കാവഘട്തുാം ടതാഴില്രമളകള് സാംതടിപ്പിക്കാവഘട്തുമാണ്. 

 11) ഈറ്റ, മുളാധിഷ്ഠ വ്യിത ഉല്പഘട്ങ്ങള് നിര്ിി്കുനഘട്തിനാവേയമായ പരിേീലനാം രകരള ബാാംബു 

രകാര്പ്പരുക്  മുരഖന നല്കാവഘട്താണ്. 

8.5 ഊര്ജാം 

 1)  പ്രാരേേികമായി സാധയമായ ഊര്രജാത്പാേന യൂണിറ്റുകള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 2) വവേുതി എത്താത്ത പ്രരേേങ്ങളുാം വീടുകളുാം ഉടണ്ടങ്കില് അവിടങ്ങളില് വവേുതി എത്തിക്കണാം. 
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 3) തരേേ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സും്ങളമായി സൗരരാര്ജ വവേുതി  ഉത്പാേന യൂണിറ്റുകള് 

സര്ക്കാര് ഏജ്സികള് മുരഖന സ്ഥാപിക്കാവഘട്താണ്. അത്തരാം രപ്രാജക്ടുകളില് അനര്്തിിടെ 

 ANERT) മാനേണ്ഡങ്ങളുാം ടര്സിഫിരക്കകളുാം പാലിരക്കണ്ടതാണ്. ഉത്പാേിപ്പി്കുനഘട് 

വവേുതിയില് തനതു ഉപരയാഗാം കഴിച്ച് അധികമുള്ളത് രകരള സാംസ്ഥാന വവേുതി രബാര്ഹിന് 

നല്ന ഘട് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്, ആവേയടമങ്കില്, അവയടട ഓഫീമവകളിള്ാം തടക 

സ്ഥാപനങ്ങളുടട ഓഫീമവകളിള്ാം എയര് കണ്ടീകണറുകള് സ്ഥാപിച്ച് പ്രവര്ത്തിപ്പി്കുനഘട്തിന് 

വിനിരയാഗിക്കാവഘട്താണ്.  

 4) പാരമ്പരരയതര ഊര്ജ രരാതസ്സുകളുടട  രപ്രാത്സാഹനത്തിന് ഊഘട്ല് നല്കണാം. 

 5) അമത രയാര്ജ ഉപകരണങ്ങളുടട വയാപനത്തിനായി അവയടട വിതരണാം ഉള്ടപ്പടടയള്ള 

പ്രവര്ത്ത നങ്ങള് അടനര്്തിിടെ സാരങ്കതിക സഹായരത്താടട  തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 

ഏടറ്റടുക്കാവ ഘട്താണ്.  

 6) തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട സാംരമത ണത്തിള്ാം പരിപാലനത്തിള്മുള്ള പരമ്പരാഗത ടതരുവ് 

വിള്കുനകള് മാറ്റി എല്.ഇ.ഹി വലറ്റുകള് സ്ഥാപി്കുനഘട്തിളുള്ള നിലാവ് രപ്രാജക്ടിടെ മാര്ഗരരഖ 

[സര്ക്കാര് ഉത്തരവ്  വക) നമ്പര് 202/2020 തസുംഭവ തീയതി 25.12.2020] പ്രകാരാം പ്രസ്തുത 

രപ്രാജക്ടിടെ നടത്തിപ്പിന് ആവേയമായ തുക/കിഫ്ബിക്ക് തിരിച്ചടവ് നടുഘട്തിളുള്ള തുക 

ടപാതുവിഭാഗത്തിടല സാധാരണ വിഹിതത്തില് നിന്നാം നീക്കിവകോ രക്കണ്ടതാണ്.  

 7) നിലാവ് രപ്രാജക്ടിടെ ഭാഗമായി സ്ഥാപി്കുനഘട് എല്.ഇ.ഹി വലറ്റുകളുടട വവേുതി ഉപരഭാഗാം 

കണക്കാ്കുനവാ് മീറ്റര് സ്ഥാപി്കുനഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകളുാം ഏടറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്.  

8.6 വിേയാഭയാസാം 

  1) തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട വിേയാഭയാസവികസന രപ്രാജക്ടുകള് ‘വിേയാകിരണാം’ പരിപാടിയടട 

മാര്ഗരരഖയില് നിര്രേേി്കുനഘട് ഉരേേയലമത യങ്ങളുാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി ബ്ധപടപ്പടുത്തി 

നടപ്പിലാരക്കണ്ടതാണ്.  

 2)  തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള സ്കൂളുകള്ക്ക് ആവേയമായ സൗകരയങ്ങള് 

ഒരു്കുനഘട്തിന് ആകണാം മു്ഗണന നല്രകണ്ടത്. 

 3)  ഗവണ്ടമെ് നിായി്കുനഘട് തുക എസ്.എസ്.ടക രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് വകയിരുത്തണാം. 

എസ്.എസ്.ടക.  സമഗ്ര േിമത  രകരളാം) രപ്രാജക്ട് തയ്യാുാ്കുനഘട്തുാം നടപ്പിലാ്കുനഘട്തുാം 

തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ ര്ര്ണ്ണ  പങ്കാളിത്തരത്താടടയായിരിക്കണാം. പ്ധതതി 

ര്ര്ത്തീകരണത്തിന് രേകാം സമഗ്ര േിമത  രകരളാം വിേോാംേങ്ങള് തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് 

നല്രകണ്ടതാണ്.  

 4) തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് സമഗ്രേിമത ാ രകരളാം പ്ധതതിക്ക് നല്ന ഘട് തുകയടട വിനിരയാഗാം, 

ഓരരാ സ്കൂളിള്ാം നടുഘട് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് / പരിപാടികള് എ്ങളാണ് എഘട്ീ വിവരങ്ങള് അതതു 

തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങടള എസ്.എസ്.ടക രപ്രാജക്ട് ഓഫീസര് അുിയിക്കണാം. 

എസ്.എസ്.ടകയടട കര്ിപരിപാടി തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട പങ്കാളിത്തരത്താടട 
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തയ്യാുാക്കണാം. എസ്.എസ്.ടക വിഹിതവാം തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട വിഹിതവാം രചര്ത്ത് 

നടപ്പാ്കുനഘട് വികസന പ്ധതതികളില് തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട ഭാരവാഹികളുടട ഇടടപടല് 

അടക്കമുള്ള പങ്കാളിത്താം എസ്.എസ്.ടക ഉുപ്പാക്കണാം. തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട ഫണ്ടു 

ടചലവഴി്കുനരമ്പാള് അതിടെ വിനിരയാഗ സര്്തിിഫിക്കറ്റ്  Utilisation Certificate) സമഗ്രേിമത ാ 

രകരളത്തില് നിന്ന ൃതതയമായി നല്കണാം.  ഓരരാ വര്കവാം ഓരരാ തരേേഭരണസ്ഥാപനവാം 

എസ്.എസ്.ടകയ്ക്ക് നല്രകണ്ട വിഹിതാം എത്രയാടണഘട്് എസ്.എസ്.ടക. രപ്രാജക്ട് ഹയുക്ടര് 

ബ്ധപടപ്പ്തി വന പ്പു രമധാവികള്കടള കൂടി അുിയിച്ചിട്ടുരവണാം ആ വിവരാം തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങടള അുിയിക്കാ്. ഒപ്പാം പ്ധതതി രൂപീകരണ/അാംഗീകാര നടപടി മവഗമാ്കുനഘട്തിന് 

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി്കുനാം ഈ വിവരങ്ങള് നല്കണാം.   

  5)  പഠന നിലവാരാം ഉയര്ുക,  വിേയാര്ത്ഥി/ വിേയാര്ത്ഥിനികളുടട സര്ഗാത്മകരേകികള് 

വികസിപ്പി്കുനക, പരിേീലനാം സാംതടിപ്പി്കുനക തുടങ്ങിയ ഗരവകണാത്മക രപ്രാജക്ടുകള് 

എസ്.എസ്.ടക, വിേയാഭയാസവന പ്പ് എഘട്ിവയടട പരിപാടികളുടട ആവര്ത്തനാം അല്ല എഘട്് 

ഉുപ്പുവരുത്തിയതിളുരേകാം തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 6) സ്കൂള് ഉച്ചഭമത ണ പരിപാടിയടട കാരയത്തില് അവയടട നടത്തിപ്പിന് ആവേയമായ ഭൗതിക 

സൗകരയങ്ങളുാം ശുചിതുംാം ഉുപ്പാക്കാളുള്ള സൗകരയങ്ങളുാം ഒരുക്കിടക്കാടു്കുനക എഘട്തുമാത്രമാണ് 

തരേേഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുടട ചുമതല. അടുക്കള, അടുക്കളരയാട് അളുബ്ധപിച്ച് സാംഭരണമുുി 

എഘട്ിവ ഏര്ടപ്പടുുഘട്തിന് ഉയര്ഘട് പരിഗണന നല്രകണ്ടതാണ്. 

 7) എല്ലാ സ്കൂളുകളിള്ാം അയ്യങ്കാളി ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതിയമായി സാംരയാജിപ്പിച്ച് അടുക്കള, വഹനിാംഗ് 

ഹാള്, രടായിലറ്റ് എഘട്ിവ നിര്ിി്കുനഘട്തിളുാം പരിപാലി്കുനഘട്തിളുാം ഉയര്ഘട് പരിഗണന 

നല്രകണ്ടതാണ്.  

 8) സ്കൂളുകളില് ഫര്ണിച്ചര് ലഭയമാ്കുനഘട്തിന് മു്ഗണന നല്കണാം. 

 9) സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളിടല ഏഴാാം ലീനാസ്സുവടരയള്ള ന ്തിികള്ക്ക് പ്രഭാതഭമത ണാം നല്ന ഘട്തിളുള്ള 

രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്.  

  10) സഘട്്ധത പ്രവര്ത്തകരായ യവതീ യവാക്കള്, അ്ധതയാപകര് എഘട്ിവടര പടങ്കടുപ്പിച്ച്  

വിേയാര്ത്ഥികള്ക്ക് പഠന പരിരപാകണാം  Remedial Coaching) ഉള്ടപ്പടടയള്ള പരിപാടികള് 

ആവിക് ക്കരിക്കാവഘട്താണ്.  

 11) എല്ലാ സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളിള്ാം നിാിത മാനേണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരാം യൂുിനള്കളുാം രടായിടലറ്റുാം, 

വാഷ്ടബയിസിളുാം അവയില് ജലലഭയതയാം ശുചിതും സൗകരയങ്ങളുാം ഏര്ടപ്പടുത്തിയതിന് രേകാം 

എയിഹഹ് സ്കൂളുകളിള്ാം ഇത്തരാം സൗകരയങ്ങള് ഏര്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്.   

  12) നഗരസഭകളുടട നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള വലേുികളുടട പാാത്തല സൗകരയങ്ങള് 

ടമച്ചടപ്പടുുഘട്തിളുാം കമ്പൂ്തിര്വല്ക്കരണമുള്ടപ്പടടയള്ള ആധുനികവല്ക്കരണത്തിളുാം രപ്രാജക്ട് 

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 
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 13) വലേുി കൗണ്സിലിടെ അാംഗീകാരമുള്ള ഗ്രന്ഥോലകള്ക്ക് ഫര്ണിച്ചര്, ടക്തിിടാം എഘട്ിവ 

ഉള്ടപ്പടടയള്ള ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് പ്രോനാം ടചയ്യുഘട്തിളുള്ള  രപ്രാജക്ടുകള് 

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

(14) സ്കൂളുകളിടല വജവ വവവി്ധതയ ഉേയാനാം, മാലിനയസാംസ്കരണ പരിപാടി, ഊര്ജ സാംരമത ണ 

പരിപാടി എഘട്ിവയ്ക്ക് മു്ഗണന നല്കാവഘട്താണ്. 

 15) സാമത രതാ മികടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട്തിന് സാമത രതാ രകന്ദ്രങ്ങളിടല 

ഭൗതിക സാഹചരയങ്ങള് ടമച്ചടപ്പടുുക, മിക് പ്രസി്ധതീകരി്കുനഘട്  പാഠപുസ്തകങ്ങളുടട വില 

നല്ന ക, സാമത രതാ മികന് അടയ് രക്കണ്ടതായ ഫീസ് എഘട്ിവയ്ക്ക് രവണ്ടിയള്ള രപ്രാജക്ടുകള് 

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 16) വനിതാ േിശുവികസന വന പ്പ് നടപ്പാ്കുനഘട് ‘നിര്ഭയ’  പ്ധതതി പ്രകാരമുള്ള കായിക വിേയാഭയാസ 

സാംബ്ധപമായ പ്രതിരരാധ പരിേീലന പരിപാടികളായ തായ്കുംണ്ട, ജൂരഹാ, കരാട്തി, രയാഗ, കളരി 

ഉള്പ്പടടയള്ള ആരയാധന കലകള് എഘട്ിവയില് വഹസ് ൂട്ടള് /ഹയര് ടസക്കണ്ടുി 

വിേയാര്ത്ഥിനികള്ക്ക് പരിേീലനാം നല്കാവഘട്താണ്. ഇത്തരാം രപ്രാജക്ടുകളുടട പരിേീലകരായി  

സ് രപാര്ട് സ് കൗണ്സില് അാംഗീകാരമുള്ള കായികാ്ധതയാപകടര നിരയാഗിരക്കണ്ടതാണ്. 

 17) സ്കൂളുകള്ക്ക് രവണ്ടി വിവിധ പ്ധതതികളുടട ഭാഗമായി വാങ്ങിയ വാഹനങ്ങളുടട ഇ്ധപനടചലവ്, 

വെവറുടട രവതനാം, മറ്റ് ആവര്ത്തന ടചലവകള് എഘട്ിവ തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് 

വഹിക്കാ് പാടില്ല.  

(18) വിേയാര്ത്ഥി/വിേയാര്ത്ഥിനികള്ക്കായി ്തര്ങള നിവാരണ പരിേീലന പരിപാടികള് 

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്.  

(19)  പൗരരബാധാം, പരിസ്ഥിതി രബാധാം, ലിാംഗസമതുംാം, കാര്കികാഭിരുചി, ശുചിതുംരബാധാം, മാലിനയ 

സാംസ്കരണാം, ജല സാംരമത ണാം എഘട്ീ വികയങ്ങളില് ന ്തിികള്ക്ക് അവരബാധാം സൃപ്പി്കുനഘട്തിളുള്ള 

രപ്രാജക്ടുകള്  ഉള്ടപ്പടുുഘട്തിന് മു്ഗണന നല്കണാം. 

8.7 ആരരാഗയ മവരമത  

8.7.1 ആരരാഗയ സാംരമത ണാം  

 1)   തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടട ആരരാഗയ രപ്രാജക്ടുകള് നവരകരളാം കര്ിപ്ധതതി-2 ടല ‘ആര്ദ്രാം’ 

മികളുമായി സമനുംയിപ്പിച്ച് നടപ്പാ്കുനഘട് രീതിയില് തയ്യാുാക്കണാം. 

 2)  വകമാുിക്കി്തിിയ ആരരാഗയസ്ഥാപനങ്ങളുടട ഭൗതിക, അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 

ടമച്ചടപ്പടുുഘട്തിന് ഉയര്ഘട് പരിഗണന നല്കണാം. 

 3) സ.ഉ.  സാധാ)നാം. 553/2019/തസുംഭവ, തീയതി 07.03.2019 നമ്പര് ഉത്തരവിടല മാര്ഗനിര്രേേങ്ങള് 

പാലിച്ചുടകാണ്ട് പാലിരയറ്റീവ് പരിചരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്.  

 4) ജീവിതവേലീ രരാഗ പ്രതിരരാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം സ് ക്രീനിാംഗ് ലീനിനി്കുനകളുടട പ്രവര്ത്തനവാം  

കാരയമത മ മാ്കുനഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 
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 5)  പ്രരതയകസാഹചരയങ്ങളില് പ്രാഥമികാരരാഗയ രകന്ദ്രങ്ങളിള്ാം സാമൂഹികാരരാഗയ  രകന്ദ്രങ്ങളിള്ാം 

കരാുടിസ്ഥാനത്തില് നിരയാഗിക്കടപ്പടുഘട് രഹാക്ടര്മാര്, പാരാടമഹിക്കല് സ്റ്റാഫ്, ലാബ് 

ടടക്നീകയ് എഘട്ിവര്ക്ക് അളുവേനീയമായ രവതനാം സബ്സിഹി മാര്ഗരരയിടല 

നിബ്ധപനകള്ക്ക് വിരധയമായി വികസന/തനതുഫണ്ടില് നിന്നാം അളുവേിക്കാവഘട്താണ്.  

 6) രകന്ദ്രസര്ക്കാര് രേേീയ ആയക് മികനിൂടടട 12,500 Ayush Health Wellness Centre (HWC) 

സ്ഥാപിക്കാ് ഉരേേി്കുനന്നണ്ട്. രകരളത്തില് 600 HWC സ്ഥാപിക്കാനാണ് ലമത യമി്തിിരി്കുനഘട്ത്. 

ആയര്രവേ, രഹാമിരയാ ഹിടര്്സുികളാണ് Ayush HWC ആയി മാറ്റുഘട്ത്. ഗര്ണികളായ 

സ്ത്രീകളുടട ആരരാഗയ പരിപാലനാം അതുവഴി മവഖ പ്രസവാം, ന ്തിികളുടട ആരരാഗയാം, വൃ്ധതരുടട 

പരിപാലനാം  ആരരാഗയമുള്ള വാര്്ധതകയാം) ഇവയാണ് പ്രധാന ലമത യങ്ങള്. 

തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് നടപ്പാ്കുനഘട് ഈ പ്ധതതിയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവാം മളുകയ വിഭവവാം 

രകന്ദ്രസര്ക്കാര് നല്ന ാം. ഈ പ്ധതതിയില് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട പങ്കാളിത്തവാം 

സഹകരണവാം ഉുപ്പാക്കണാം. 

8.7.2 രരാഗ പ്രതിരരാധ നടപടികള്  

 1)  കയാ്സര്, കിഡ്നി -  കരള് രരാഗങ്ങള് എഘട്ിവ  മു്കൂ്തിി കടണ്ടുഘട്തിളുള്ള പരിരോധനാ 

കയാുകളുകള് സാംതടിപ്പിക്കാവഘട്താണ്. 

 2) വഹസ്കൂള്, ഹയര് ടസക്കെുി വിേയാര്ത്ഥി/ വിേയാര്ത്ഥിനികള്്കുനാം  യവതീയവാക്കള്്കുനാം മാനസിക 

ആരരാഗയ പ്രേ് നങ്ങള് സാംബ്ധപിച്ച് കൗണ്സിലിാംഗ് നല്ന ഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള് വനിതാേിശു 

വികസനവന പ്പിടെ ഇതു സാംബ്ധപിച്ച വയവസ്ഥകള്ക്ക് അളുസൃതമായി ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 3)  രരാഗ പ്രതിരരാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്. രബാധവല്ക്കരണ 

പരിപാടികള്,  സര്രവകള്, മറ്റ് വിവരരേഖരണാം എഘട്ിവയ്ക്ക് മാത്രമായി രപ്രാജക്ട് 

അളുവേനീയമടല്ലങ്കിള്ാം മടറ്റാരു രപ്രാജക്ടിടെ  അനിവാരയ തടകമാടണങ്കില് മാത്രാം ഇവ 

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 4) സ് കൂള് ആരരാഗയ പരിപാടി ഫലപ്രേമാ്കുനഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള്  ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 5) മാലിനയ പരിപാലനവമായി ബ്ധപടപ്പ്തി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് രേേീയ ആരരാഗയ േൗതയാം, സുംച്ഛ് ഭാരത് 

മിക്, ശുചിതും മിക് എഘട്ിവയടട ധനസഹായാം ലഭി്കുനടമങ്കില് അവ കൂടി 

ഉള്ടക്കാള്ളിച്ചുടകാണ്ടുള്ള സാംരയാജിത  രപ്രാജക്ടുകള്  തയ്യാുാക്കണാം. 

 6) സും്ങളമായി വാഹനങ്ങള് ഇല്ലാത്ത  പ്രാഥമികാരരാഗയരകന്ദ്രങ്ങളുടട ആഭിമുഖയത്തില് രരാഗ 

പ്രതിരരാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, മറ്റ് ടപാതുജനാരരാഗയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, രരാഗ പ്രതിരരാധ 

ന ത്തിവകോ പ്പുകള് എഘട്ിവ  നടുഘട്തിടെ ഭാഗമായള്ള വാഹന വാടക  നല്ന ഘട്തിളുള്ള  രപ്രാജക്ട് 

ഉള്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്. എഘട്ാല് വാഹനാം വാങ്ങാ് പാടില്ല. 

 7) പകര്ച്ചവയാധികള് പടര്ന്ന പിടി്കുനഘട് സാഹചരയങ്ങളിള്ാം ്തര്ങള നിവാരണത്തിടെ  ഭാഗമായാം, 

പകര്രച്ചതര വയാധികളുടട സമഗ്ര നിയന്ത്രണത്തിളുാം രവണ്ടി ടമഹിക്കല് കയാുകളുകള് 

സാംതടിപ്പിക്കാവഘട്താണ്. 
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(8) പകര്ച്ചവയാധികള് നിയന്ത്രി്കുനഘട്തിന് സാംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ആവിഷ്കരിച്ച ‘ആരരാഗയ ജാഗ്രതാ 

പ്ധതതി’  നടപ്പാ്കുനഘട്തിന് രവണ്ട നിാിത വിഹിതാം  വകയിരുത്താവഘട്താണ്.  

8.8 സാമൂഹയനീതി 

8.8.1  ടപാതു നിർരേേങ്ങൾ  

 1) േിശുക്കള്  0-6 വയ്സപ്), ന ്തിികള്  06-18 വയ്സപ്) ഗര്ഭിണികള്, പാൂടട്ടുഘട് അിമാര്, 

വിവാഹരമാചിതരായ സ്ത്രീകള്, ഉരപമത ിക്കടപ്പ്തി സ്ത്രീകള്,  അവിവാഹിതരായ അിമാര്, 50 വയസ്സു 

കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതകള്, ചൂകണത്തിളുാം അതിക്രമത്തിളുാം ഇരയായ സ്ത്രീകള്, ട്രാ്ടജജെര്, 

വരയാജനങ്ങള്, ഭിഘട്രേകിയള്ളവര്, ജീവിതത്തില് ഒറ്റടപ്പട്ടുരപായവര്, നിരുതര രരാഗാം 

ബാധിച്ചവര്, എച്ച്.ഐ.വി ബാധിച്ചവര്, അഗതികള്, കിടപ്പുരരാഗികള്, ഇതര സാംസ്ഥാന 

ടതാഴിലാളികള്, യാചകര്, ജയില് രമാചിതര്, സാമൂഹയ മവരമത  ആവേയമായ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങള്, 

മാനസിക ടവല്ലുവിളികള് രനരിടുഘട്വര്, കായിക ടവല്ലുവിളി രനരിടുഘട്വര് എഘട്ിവരുടട രമത മ- 

വികസന- പുനരധിവാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പരിഗണിക്കടപ്പടണാം. പ്രവാസ ജീവിതാം കഴിഞ്ഞ് 

രകരളത്തിരലയ്ക്ക് തിരിച്ചു വഘട്വരിള്ാം സമൂഹത്തിടെ വകത്താങ്ങുാം, പരിഗണനയാം ഇല്ലാടത 

മുരഘട്ാ്തി് രപാകാ് കഴിയാത്തവരുണ്ട്. അവര്്കുനരവണ്ടിയാം ഉചിതമായ രമത മ പുനരധിവാസ 

പരിപാടികള് ആവിക് ക്കരിക്കാവഘട്താണ്. 

 2)  ബഹ് സ് സ്കൂളുകളുാം ബഹ് സ് പുനരധിവാസ രകന്ദ്രങ്ങളുാം ഇല്ലാത്ത നഗരഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില് 

ന ടുാംബ്രമീ മിക് മാര്ഗനിര്രേേങ്ങള്ക്ക് അളുസൃതമായി ബഹ് സ് സ്കൂളുകള്/ബഹ് സ് 

പുനരധിവാസ രകന്ദ്രങ്ങള് ആരാംഭിക്കാവഘട്താണ്. പുതിയതായി ആരാംഭി്കുനഘട് ബഹ് സ് സ് കൂളില് 

സര്ക്കാര് നിക് കര്കിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നിബ്ധപനകളുാം പാലിച്ചുരവണാം അടിസ്ഥാനസൗകരയങ്ങള് 

ഒരുരക്കണ്ടത്.  

  3) ബഹ് സ് പുനരധിവാസ രകന്ദ്രത്തിടല അര്ങളവാസികള്ക്ക് അവകാേടപ്പ്തി  സുംുക്കള് 

അവരുടട സാംരമത ണാം നിയമാളുസൃതാം ഏടറ്റടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിടെ ഉടമസ്ഥതയിരലയ്ക്ക് 

വകമാറുഘട് സാംവിധാനാം രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണാം.  

 4) സാമൂഹയതി്മയകടള നിരുത്സാഹടപ്പടുുഘട്തിളുാം മേയാം, മയ്കുനമരുഘട്് തുടങ്ങിയ ലഹരി ഉപരയാഗ 

വിപുകള്ടക്കതിടരയാം  വിേയാര്ത്ഥികള് ഉള്ടപ്പടടയള്ള എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുടടയാം ഇടയില് 

രബാധവല്ക്കരണാം നടുഘട്തിന് അളുരയാജയമായ രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 5) ഏടതങ്കിള്ാം സാംതടനയരടരയാ സമൂോയത്തിരെരയാ നിയന്ത്രണത്തിരലാ ഉടമസ്ഥതയിരലായള്ള 

ാനങോനാം നഗരസഭയ്ക്ക് വിട്ടുതരികയാടണങ്കില് വസ്തു ആര്ജിക്കല് ച്തിങ്ങള് പ്രകാരാം അത് 

ഏടറ്റടുത്ത് വികസന പരിപാലന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടപ്പിലാക്കാവഘട്താണ്.  

8.8.2  അങ്കണവാടികള് പരിപാലിക്കല് 

 1)  അങ്കണവാടികള്ക്ക് സ്ഥലാം, ടക്തിിടാം, ചുറ്റുമതില്, ന ടിടവള്ളാം, ഫര്ണിച്ചര്, മറ്റ് ഭൗതിക 

സൗകരയങ്ങള് മുതലായവ പ്രോനാം ടചയ്ത് ബാലസൗഹൃേ അങ്കണവാടികള് 

യഥാര്ത്ഥയമാ്കുനഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് പ്രാധാനയാം നല്കണാം. 
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 2)എല്ലാ അങ്കണവാടികള്്കുനാം സും്ങളമായി ടക്തിിടവാം സ്ഥലവാം ലഭയമാ്കുനാം എഘട് 

നിായോര്്യരത്താടട പ്രവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്. വനിത-േിശുവികസന വന പ്പുമായി സഹകരിച്ച് 

രവണാം ഇതിനായി പ്രവര്ത്തിരക്കണ്ടത്.  

 3) അങ്കണവാടികളില് മുടങ്ങാടത ഹാജരാന ഘട് ന ്തിികള്, രപാകകാഹാരാം ലഭി്കുനവാ്  

അര്ഹതയള്ളവരുാം അത് സുംീകരിക്കാ് തയ്യാറുള്ളവരുമായ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങള് എഘട്ിവര്ക്ക് മാത്രരമ  

അങ്കണവാടികളിൂടടട  ഭമത ണാം  വിതരണാം ടചരയ്യണ്ടതുൂ. 

 4)  അങ്കണവാടി രപാകകാഹാര വിതരണവാം പ്രവര്ത്തനവാം ഫലപ്രേമാണ് എന്നുപ്പു വരുത്താ് 

അങ്കണവാടി ടവല്ഫയര് കിിറ്റി, നിരീമത ണ കിിറ്റി, ജനപ്രതിനിധികള് എഘട്ിവരുടട  

ഇടടപടള്കള് നിര്ങളരാം ഉണ്ടാന ഘട് രീതിയില് അവയടട പ്രവര്ത്തനാം രമത മകാരയ സ്റ്റാെിാംഗ് 

കിിറ്റിയടട ഇടടപടല് മുരഖന ക്രമീകരിക്കണാം. 

8.8.3 ഭമത ണ വിതരണ പരിപാടികള്  

 1) നഗരസഭകള്ക്ക് എകോ ഹ്സ് കണ്രട്രാള് ടസാവസറ്റി മുരഖന എച്ച്.ഐ.വി. അണുബാധിതര്ക്ക്  

രപാകകാഹാരാം നല്കാവഘട്താണ്. 

 2)  നഗരസഭകള്ക്ക് ഏടറ്റടുക്കാവഘട് ഭമത ണ വിതരണ പരിപാടികള് ചുവടട വിവരി്കുനന്ന. 

 i)  സര്ക്കാര് സ് ൂട്ടളുകളില് ഏഴാാം ലീനാസ് വടരയള്ള വിേയാര്ത്ഥികള്ക്ക് പ്രഭാത ഭമത ണാം 

വിതരണാം ടചയ്യുഘട് രപ്രാജക്ടുകള് ആവിക് ക്കരിക്കാവഘട്താണ്. പ്തിികജാതി, പ്തിികവര്ഗ  

ജനസാംഖയ കൂടുതള്ള്ള പ്രരേേങ്ങളിരലയാം തീരരേേരമഖലയിരലയാം സ് കൂളുകളില് ഈ 

പരിപാടി നിര്ബ്ധപമായാം നടപ്പിലാക്കണാം. അ്ധതയാപക – രമത കര്തൃ സമിതിയടട  

ചുമതലയില് നടപ്പാ്കുനഘട് ഈ രപ്രാജക്ടിന് സ് രപാണ്സര്കിപ്പിൂടടട വിഭവ സമാഹരണാം 

നടത്താവഘട്താണ്.  

 ii)  പ്തിികവര്ഗ പരിചരണ രസവന പാരക്കജ്  പ്രകാരാം  അര്ഹതയള്ള പ്തിികവര്ഗ 

വിഭാഗത്തിന് അങ്കണവാടി മുരഖന പാകാം ടചയ്ത ഭമത ണാം വിതരണാം ടചയ്യുഘട്തിളുള്ള 

രപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുക്കാ വഘട്താണ്. 

(i) ആ്രമയ പരിചരണ പാരക്കജ് പ്രകാരാം അര്ഹതയള്ള അഗതികള്ക്ക് അങ്കണവാടി മുരഖന 

പാകാം ടചയ്ത ഭമത ണാം വിതരണാം ടചയ്യുഘട് രപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ് . 

 ii) നിര്്ധതനരായ രരാഗികള്ക്ക്, അവര് ആശുപത്രിയില് കഴിയഘട് േിവസങ്ങളില്, ന ടുാംബ്രമീ 

മുരഖന ഭമത ണാം പാകാം ടചയ്ത് നല്ന ഘട് രപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടു്കുനവഘട്താണ്. ഈ പ്ധതതിക്ക് 

ആവേയമായ തുക ആശുപത്രി അധിൃതതരുടട സാമത യപത്രത്തിടെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

ന ടുാംബ്രമീക്ക് ടകാടുക്കാവ ഘട്താണ്. ബഹ് സ് സ് ൂട്ടളിടല ന ്തിികള്്കുനാം ബഹ് സ് 

പുനരധിവാസ രകന്ദ്രത്തിടല    അര്ങളവാസികള്്കുനാം പ്രഭാത ഭമത ണവാം അളുര്രക 

രപാകകാഹാരവാം ഉച്ചഭമത ണവാം  പാകാം ടചയ്ത് നല്ന ഘട്തിളുള്ള രപ്രാജക്ട്  

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 
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(ii) വരയാലീനബുകളിടല/പകല്വീടുകളിടല സൗകരയാം പ്രരയാജനടപ്പടുുഘട്വരില് 

അര്ഹതയള്ളവര്ക്ക് പാകാം ടചയ്ത ഉച്ചഭമത ണാം വിതരണാം ടചയ്യുഘട് രപ്രാജക്ട് 

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ് . 

3)  ജനകീയ രഹാ്തിള്കള്:  വിേപ്പുരഹിത രകരളാം  പ്ധതതിയടട  ഭാഗമായി ന ടുാംബ്രമീയടട നടത്തിപ്പില് 

എല്ലാ ടചുിയ നഗരസഭകളില് ഒന്ന വീതവാം വലിയ നഗരസഭകളില് 10 വാര്ഹിന് ഒഘട്് എഘട് 

ക്രമത്തിള്ാം 20 രൂപയ്ത്ത് ഉച്ചയൂണ് ലഭയമാ്കുനഘട് രഹാ്തില് സാംരാംഭമായ ജനകീയ രഹാ്തിള്കള് 

ആരാംഭിരക്കണ്ടതാണ്. ആവേയടമങ്കില് കൂടുതല് ജനകീയ രഹാ്തിള്കള് ആരാംഭിക്കാവഘട്താണ്. 

ജനകീയ രഹാ്തിള്കളില് നിഘട്്  10% ഊണ് അര്ഹതടപ്പ്തിവര്ക്ക് സൗജനയമായി നല്കണാം. ജനകീയ 

രഹാ്തില് പ്രവര്ത്തി്കുനഘട് ടക്തിിടത്തിളുള്ള വാടക, വവേൂതി-വാ്തിര് ചാര്ുകള്, ശുചിതും 

ടസൗകരയങ്ങള്, ഫര്ണിച്ചര് എഘട്ിവയ്ക്കുള്ള ടചലവ് നഗരസഭകള് വഹിരക്കണ്ടതാണ്. 

നഗരപ്രരേേത്ത് ഒരു രഹാ്തിലിന് 30,000 രൂപ നിരക്കില് എല്ലാ ജനകീയ രഹാ്തിള്കള്്കുനാം രവണ്ട 

ുിരവാള്വിാംഗ് ഫണ്ട്  ബ്ധപടപ്പ്തി നഗരസഭ നല്കണാം. ഈ പരിപാടിക്ക് രവണ്ട തുക 

തനത്/വികസനഫണ്ടുകളില് നിഘട്് വിനിരയാഗി്കുനഘട്തിളു രവണ്ട രപ്രാജക്ട് ഏടറ്റടുക്കാാം. ടതാഴില് 

സാംരാംഭത്തിളുള്ള രപ്രാത്സാഹനടമഘട് നിലയ്ക്ക് രപ്രാജക്ടുകള് ഉത്പാേന രമഖലയില് 

ഉള്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്.  

8.9 അതിഥി ടതാഴിലാളി രമത മാം  

1.  മറ്റ് സാംസ്ഥാനങ്ങളില് നിഘട്് ടതാഴില് രതടി രകരളത്തില് എത്തി വിവിധ ടതാഴിള്കള് ടചയ്യുഘട് 

അതിഥി     ടതാഴിലാളികളുടട രമത മാം ഉുപ്പ് വരുുഘട്തിനായി ടതാഴില് വന പ്പ്,  രപാലീസ്, ുവനൂ 

അധികാരികളുമായി രചര്ഘട്് ആവേയമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തങ്ങളുടട രനതൃതുംത്തില് 

നഗരസഭകള് നടരത്തണ്ടതാണ്. അവരുടട രമത മാം ഉുപ്പാ്കുനഘട്തിനായി  താടഴപ്പുയഘട് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നിര്വഹിക്കാവഘട്താണ്.  

 1)  അതിഥി ടതാഴിലാളികളുടട  താമസസ്ഥലങ്ങളിടല ശുചിതുംാം  ഉുപ്പാ്കുനക. 

 2)  അതിഥി ടതാഴിലാളികളുടട  ഹാറ്റ രേഖരി്കുനഘട്തിളുള്ള നടപടികൾ സുംീകരിയ്ക്കുക  

 3) അതിഥി ടതാഴിലാളികളുടട ചികിത്സാക്കായി പ്രരതയക ക്സ്റ്ളീനി്കുനകളുാം ടമഹിക്കവ കയാുകളുകളുാം  

നടുക  

 4)  അതിഥി ടതാഴിലാളികൾ്കുനാം അവരുടട ന ്തിികൾ്കുനമായി അവരുടട പ്രാരേേിക ഭാകയിവ 

രാത്രി സ്കൂൾ അടല്ലങ്കിവ ടര്കയവ സ്കൂളുകള് നടുക.   

8.10 പാര്പ്പിടാം 

  1) പാര്പ്പിട രമഖലയിടല ഇടടപടല് നവരകരളാം കര്ിപ്ധതതി 2-ടല വലഫ് മാര്ഗരരഖയ്ക്ക് 

അളുസൃതമായിരിക്കണാം.  

(2) പാര്പ്പിട രമഖലയ്ക്ക് ടപാതുവിഭാഗത്തിടല സാധാരണ വിഹിതാം, പ്രരതയക തടക പ്ധതതി, പ്തിികവര്ഗ 

ഉപപ്ധതതി എഘട്ീ വിഹിതങ്ങളുടട ആടക തുകയടട 20 േതമാനത്തില് ന ുയാടതയള്ള തുക 
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നിര്ബ്ധപമായാം മാറ്റിടവരക്കണ്ടതാണ് [ഖണ്ഡിക 5.4.1  1), 2)എഘട്ിവ കാണുക]. പാര്പ്പിട 

രമഖലയില് ചുവടട പുയഘട് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഏടറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്.  

 

 

 എ) വലഫ്  സമ്പൂര്ണ്ണ പാര്പ്പിട മവരമത ാ പ്ധതതി) 

(i) ഭൂരഹിത ഭവന രഹിത നിണരഭാക്താക്കള്ക്ക് ഭൂമി ലഭയമാ്കുനഘട്തിളുള്ള ‘മനര്സപാടിത്തിരി മണ്ണ്’ 
എഘട് പരിപാടി വിജയിപ്പി്കുനഘട്തിന് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് പ്രഥമ പരിഗണന 

നല്രകണ്ടതാണ്. 

(ii) വലഫ് മിക് അാംഗീകരിച്ച നിണരഭാൃ തി പ്തിികയിടല ഭവനരഹിതര്ക്ക് വീട് വയ്ക്കുഘട്തിന് നിാിത 

നിരക്കില് ധനസഹായാം നല്ന ക. 

(iii) ഭൂരഹിത  ഭവനരഹിതരായ നിണരഭാക്താക്കള് ഭൂമി രനരി്തി് കടണ്ടത്തി വിലയ്ക്ക് 

വാങ്ങുകയാടണങ്കില് നിാിത നിരക്കില് ധനസഹായാം നല്ന ക. 

 ബി) പി.എാം.എ.വവ 

പി.എാം.എ.വവ പ്ധതതിപ്രകാരാം അളുവേി്കുനഘട് വീടുകള്ക്ക് രകന്ദ്ര-സാംസ്ഥാന വിഹിതങ്ങള്ക്ക് 

ഉപരിയായി നല്രകണ്ട അധികവിഹിതാം അളുവേി്കുനക. 

8.11 കായിക വിരനാേ സൗകരയങ്ങള്  

 1) കായിക രാംഗത്ത്  തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് കൂടുതല് സജീവമായി  ഇടടപരടണ്ടതാണ്. ഈ 

രാംഗത്ത് സാംസ്ഥാനത്തിന് നപ്പടപ്പ്തി മു്വക തിരിച്ചു പിടിക്കാളുാം ജനങ്ങളുടട കായികവാം 

മാനസികവമായ ആരരാഗയാം ഉുപ്പുവരുത്താളുാം ജീവിതവേലീ രരാഗങ്ങള് നിയന്ത്രി്കുനഘട്തിളുാം 

ഇത് ആവേയമാണ്.  

 2) ഒരു നഗരസഭയില് ഒരു മിനി രസ്റ്റഹിയവാം ഒരു വാര്ഹില് ഒരു കളിസ്ഥലവാം എഘട് ലമത യാം 

ര്ര്ത്തീകരിക്കണാം. കളിസ്ഥലവാം രസ്റ്റഹിയവാം ഒരു്കുനഘട്തിളുരവണ്ടിയള്ള രപ്രാജക്ടുകള്  സ്ഥലാം 

വാങ്ങല് ഉള്പ്പടട) ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 3) സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളിടല കളിസ്ഥലങ്ങളുടട രമ്മയവല്ക്കരണത്തിന് പ്രാധാനയാം നല്രകണ്ടതാണ്. 

 4) 04.02.2010-ടല 8378/ഹി.എ1/2010/തസുംഭവ നമ്പര് സര്്കുനലുില് നിര്രേേിച്ചിട്ടുള്ളതു പ്രകാരാം 

നഗര സഭാതലത്തില് രര്ാര്ട്സ് കൗണ്സില് രൂപീകരിച്ചി്തിിടല്ലങ്കിവ അവ രൂപീകരിച്ച് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടു്കുനഘട്തിളുള്ള നടപടികള് സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ് 

 5) നഗരസഭ സ് രപാര്ട് സ് കൗണ്സിള്കള് സജീവമാരക്കണ്ടതുാം, കായിക മത മതയള്ള ന ്തിികടള 

ടചറുപ്പത്തിടല കടണ്ടത്തി േീര്തവീമത ണരത്താടടയാം സാംസ്ഥാന/ ജില്ലാ സ് രപാര്ട് സ് 

കൗണ്സിള്കളുടട പങ്കാളിത്തരത്താടടയാം  ോസ്ത്രീയ പരിേീലന പരിപാടികള്  രൂപകല്പന 

ടചയ്ത്  നടപ്പിലാക്കാവഘട്താണ്. 
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 6) ഓരരാ പ്രരേേുാം പ്രചാരത്തിള്ള്ള സ് രപാര്ട് സ്- ടഗയിാംസ്  ഇനങ്ങളില് വേനാംേിന 

പരിേീലനാം, രകാച്ചിാംഗ് കയാുകളുകള്, മത്സരങ്ങള് എഘട്ിവ സാംതടിപ്പിക്കാവഘട്താണ്. 

 7) തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ  സാ്ധതയതയ്ക്ക്  അളുസൃതമായി  തിരടഞ്ഞടുക്കടപ്പ്തി ഇനങ്ങളില് 

സ്ഥാപനതല ടീമിടന തിരടഞ്ഞടുത്ത് പരിേീലിപ്പി്കുനകയാം മത്സരങ്ങളില്  പടങ്കടുക്കാ്  

സഹായി്കുനകയാം  ടചയ്യാവഘട്താണ്. 

 8) യവജനരമത മ രമഖലയില് സാംസ്ഥാന യവജനരമത മ രബാര്ഡുമായി സഹകരിച്ചു ടകാണ്ടുള്ള 

രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

(9)വയായാമ രകന്ദ്രങ്ങള്, കളിസ്ഥലങ്ങള്, ടര്ഫ് രകാര്്തി്,  ഓപ്പണ് ജിാം, നീ്ങളല്ന ളാം,   മുതലായവ 

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

(10) രര്ാര്ട്സ് കൗണ്സില്, ഫയര് രഫാസ്, സ്കൂളുകളിടലയാം രകാരളുകളിടലയാം കായിക 

വിഭാഗങ്ങള്, അ്ധതയാപക രമത കര്തൃ സമിതികള്, സ്റ്റുഹെ് രപാലീസ് രകഹറ്റ് എഘട്ിവരുടട 

സഹകരണരത്താട അവധിക്കാലങ്ങളില് ന ്തിികള്ക്ക് നീ്ങളല് പരിേീലനാം. കായിക പരിേീലന 

പരിപാടികള് സാംതടിപ്പി്കുനഘട്താണ്. രജിരസ്ട്രഹ് ലീനബുകള്ക്ക് രര്ാര്ട്സ് കിറ്റുാം 

നല്കാവഘട്താണ്. 

(11) വഹസ്കൂള്, ഹയര് ടസക്കണ്ടുി സ്കൂളുകളില് ടപണ്ന ്തിികള്ക്കായി ഫിറ്റ്ടനസ് ടസെറുകള് 

ആരാംഭിക്കാവഘട്താണ്.  

 12) യവജനരമത മ രമഖലയില് സാംസ്ഥാന യവജനരമത മ രബാര്ഡുമായി സഹകരിച്ചുടകാണ്ടുള്ള 

രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

8.12 കലയാം സാംസ് ക്കാരവാം 

(1.)  പ്രരേേിക/പാരമ്പരയ കലകളുടടയാം കലാകാര്മയാരുടടയാം വിവരരേഖരണാം നടത്തി ഹാറ്റാബാങ്ക് 

തയ്യാുാക്കാവഘട്താണ്.  

 2) തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള സാാംസ് ക്കാരിക നിലയങ്ങള്, 

വായനോലകള്, വിേയാലയങ്ങള് എഘട്ിവ രകന്ദ്രീകരിച്ച് കലാ സാാംസ് ക്കാരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങടള 

രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണാം. പ്രാരേേിക/പാരമ്പരയ കലാകാര്മയാര്ക്ക് അവസരാം നല്ന ഘട്തിളുള്ള  

രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുക്കണാം. ഇതിനായി  ഇരപ്പാള് നിലവിള്ള്ള വജ്രജൂബിലി ടഫരലാകിപ്പ് 

കലാകാര്മയാര്, വിവിധ ജനകീയ സമിതികളുടടയാം സഘട്്ധത സാംതടനകളുരടയാം  സഹായാം  

എഘട്ിവ ഉപരയാഗിരക്കണ്ടതാണ്.  

 2) ഗ്രന്ഥോലകടള പ്രാരേേിക ഭരണ സാംവിധാനത്തിളുള്ള പി്തുണാസാംവിധാനമായി  

മാറ്റിടയടു്കുനഘട് തായള്ള  ഇ്ഫര്രമക് രകന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാം, വിവരരേഖരണാം, 

കാരയരേകി വികസനാം, ടതാഴില് മത്സര പരീമത  പരിേീലനങ്ങള് എഘട്ിവ ഗ്രന്ഥോലകള് വഴി  

നടപ്പിലാ്കുനവാ് ്രമമിരക്കണ്ടതുമാണ്.  



 
 

123    SRG     

  3) ഗ്രന്ഥോലകടള ആധുനികവല്ക്കരി്കുനഘട്തിന് കമ്പൂ്തിര്വല്ക്കരണാം ഉള്ടപ്പടടയള്ള  

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

 4) മറ്റ് രരാതസ്സുകകളീവ നിന്നള്ള സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങൾ കൂടി ഉൾടപ്പടുത്തി 

ഗ്രന്ഥോലകരളാടളുബ്ധപിച്ച് വിരനാേ വിജ്ഞാനരകന്ദ്രങ്ങൾ ആരാംഭിക്കാവഘട്താണ് . 

8.13 സഹകരണാം 

 1) പ്രവര്ത്തന മത മതയള്ള സഹകരണ സാംതങ്ങള്ക്ക് ധനസഹായാം നല്ന ക, അടിസ്ഥാന 

സൗകരയങ്ങള് പ്രോനാം  ടചയ്യുക,  അവയടട ആധുനികവല്ക്കരണാം രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനക 

എഘട്ിവയ്ക്കായിരിക്കണാം സഹകരണ രമഖലയില്  ഊഘട്ല് നല്രകണ്ടത്. 

 2) പ്രാരേേിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് ര്രകമായ  ഒരു സഹകരണ വായ്പാനയാം തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനതലത്തില് ആവിക് ക്കരി്കുനഘട്തിന് ആവേയമായ ഇടടപടല് MLBC/CLBC വഴി 

നടരത്തണ്ടതാണ്.  

 3) പരമ്പരാഗത വയവസായ സഹകരണ സാംതങ്ങളുടട വവവി്ധതയവല്ക്കരണവാം  ഇതര സഹകരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുടട  ോക്തീകരണവാം സഹകരണരമഖലയില് വിഭാവനാം ടചയ്യുഘട് മുഖയ 

കാരയപരിപാടി ആയിരിക്കണാം. 

 4) പുതിയ സഹകരണ സാംതങ്ങള് നിര്രേേി്കുനരമ്പാള് അത് തരേേഭരണ സ്ഥാപന പരിധി്കുനള്ളില് 

നിലവിലില്ലാത്ത രമഖലകളുടട പ്രവര്ത്തനത്തിനാണ് എഘട്് ഉുപ്പു വരുരത്തണ്ടതാണ്. 

 5) സഹകരണ സാംതങ്ങളുടട  വിഭവരേകിയാം  അധിക വിഭവവാം  വിനിരയാഗിച്ച്  പ്രാരേേിക 

സാമ്പത്തിക വികസനാം തുംരിതടപ്പടുുഘട് കണ്രസാര്കയാം രൂപീകരിക്കാവഘട്താണ്. 

 6)  രകരള ബാങ്കിടെ വിവിധ വായ്പാ പ്ധതതികള് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട വികസന 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഉപയക്തമാക്കണാം.  

 7) മുവനവ് അാംഗങ്ങളുാം സ്ത്രീകള് ആയിട്ടുള്ള സഹകരണ സാംതങ്ങള് രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണാം.  

 8) ൃതകി, മൃഗസാംരമത ണാം, മത ീരവികസനാം, വയവസായാം, ടൂുിസാം മറ്റ് രസവനങ്ങള് എഘട്ീ 

രമഖലകളിടല  വളര്ച്ച ഉുപ്പാ്കുനവാ്  സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട  സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങള് 

പ്രരയാജനടപ്പടുുഘട്തിന് പരി്രമമിക്കണാം. തരേേഭരണ സ്ഥാപനവാം  സഹകരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുാം രചര്ന്നള്ള സാംയക്തരപ്രാജക്ടുകള് നടപ്പാക്കാവഘട്താണ്. 

 9) കാര്കിക, വയാവസായിക, രസവന രമഖലകളിടല ഉല്പാേക സഹകരണസാംതങ്ങളുടട 

വവവി്ധതയവല്ക്കരണാം, ോക്തീകരണാം, പുനരുജീവനാം എഘട്ീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. ഇത്തരാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പ്തിികജാതി പ്തിികവര്ഗ 

സഹകരണസാംതങ്ങള്ക്ക് മു്ഗണന നല്കണാം. 
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8.14 ഗതാഗതാം 

 1)  ഓരരാ തരേേഭരണ സ്ഥാപനവാം  രുാഹ് കണക്ടിവിറ്റി ഭൂപടവാം  രുാഹ്  കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാളുാം 

തയ്യാുാക്കണാം. രുാഹ്  കണക്ടിവിറ്റിരയാടടാപ്പാം തടഘട് സുംാഭാവിക ജല നിര്ഗമനാം 

മവഗമമാ്കുനഘട്തിളുള്ള  ടെയിരനജ് പ്ലാളുാം തയ്യാുാക്കണാം. നിലവിള്ള്ള രുാഡുകള്്കുനാം  പുതിയ  

രുാഡുകള്്കുനാം  ടെയിരനജ്  സുംാഭാവിക നീടരാവനക്ക്)  സാംവിധാനാം ഉുപ്പ് വരുത്തണാം.  

  2) അതാത് തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ രുാഹ് രജിസ്റ്റുില് ഉള്ടപ്പ്തിിട്ടുള്ള  രുാഡുകള് മാത്രരമ 

ബ്ധപടപ്പ്തി തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ രുാഹ് ടമയിെന്സ് ഫണ്ട്  ഉപരയാഗിച്ച് 

ഏടറ്റടു്കുനവാ് പാടുൂ. 

 3) തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ടപാതുമരാമത്ത് വന പ്പിടെ നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള രുാഡുകളില് ഒരു 

തരത്തിള്ള്ള നിര്ിാണ പ്രവൃത്തികളുാം ടചയ്യാ് പാടില്ലാത്തതാണ്. എഘട്ാല് അടിയ്ങളിര 

ത്തിങ്ങളില് ഓടകളിടല മാലിനയ നിര്ിാര്ജന പ്രവൃത്തികള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്.  

 4)  രുാഹ് നിര്ിാണാം, രുാഹ് പുനരു്ധതാരണാം/ടമച്ചടപ്പടുത്തല് എഘട്ീ പ്രവൃത്തികളില്  രകാണ്ക്രീറ്റ് 

പണികള് ടചയ്യുഘട്ത് ഇത് സാംബ്ധപിച്ച മാനേണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു ടകാണ്ട് അളുവേനീയമായ 

സ്ഥലങ്ങളിവ മാത്രമാകണാം.  

 5)  ജാംഗ്കളുകളുടട സൗന്ദരയവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

  6) നാറ്റ്പാക്ക്  National Transportation Planning And Research Centre) നിര്രേേിച്ചിട്ടുള്ള അളവ് 

പ്രകാരാം  ആവേയമായ  പ്ലാസ്റ്റിക് ടാുില് രചര്ത്താണ് രുാഹ് ടാുിാംഗ് പ്രവൃത്തികള് ടചരയ്യണ്ടത്. 

 7)  തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട സാംരമത ണത്തിള്ള്ള രുാഡുകളില് രുാഹ് മവരമത ാ 

മാനേണ്ഡങ്ങള് പ്രകാരമുളള സാംവിധാനങ്ങള്  Road safety measures) ഏര്ടപ്പടുുഘട്തിന് 

ബ്ധപടപ്പ്തി തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നടപടി സുംീകരിക്കണാം. അപകട സാ്ധതയതാ 

പ്രരേേങ്ങളില് അപായ മുഘട്ുിയിപ്പ് രബാര്ഡുകള്, ചിഹ്നങ്ങള്, ക്രാക് ബാരിരയസ് തുടങ്ങിയവ 

സ്ഥാപിക്കണാം.  

 8) ഈടുറ്റതുാം നിണരമ്മയ ഉള്ളതുമായ രുാഡുകള് നിര്ിി്കുനഘട്തിടെ ഭാഗമായി ഓരരാ തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനവാം ഓരരാ വാര്കിക പ്ധതതിയിള്ാം ന ുഞ്ഞത് ഒരു രുാടഹങ്കിള്ാം അഞ്ച് വര്കടത്ത 

ഗയാരെിരയാടുകൂടി നിര്ിിരക്കണ്ടതാണ്.  

 9) ഒരു നഗരത്തിന് ഒരു ഠൗണ് സ്കുംയര്  നഗര ചതുംരാം) എങ്കിള്ാം രൂപകല്പന ടചയ്യണാം.  

 10) ജലഗതാഗതാം രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കണാം. ജലാേയങ്ങളിടല രചറുനീക്കാം നിാിത 

ഇടരവളകളില്നടപ്പാക്കണാം.  

 11) കനാള്കളുടട നവീകരണാം, രമാഹല് രുാഡുകള് എഘട്ിവ ഏടറ്റടുക്കണാം. 
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8.15 വിരനാേ സഞ്ചാരാം 

1)  പ്രാരേേിക സാമ്പത്തിക വികസനാം  മു്നിര്ത്തി തരേേീയ ടൂുിസാം സാധയതകള് 

വിപുലീകരി്കുനഘട്തിനായി ടൂുിസാം വന പ്പ് പ്രഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള ടഹസ്റ്റിരനക് ചലഞ്ച്, ഉത്തരവാേിത്ത 

ടൂുിസാം ഉള്ടപ്പടടയള്ള പരിപാടികളുമായി സഹകരിച്ച് രപ്രാജക്ടുകള് ഏടറ്റടുക്കാവഘട്താണ്. 

2) തനത് പ്രാരേേിക സാംസ്കാരാം, കല, ൃതകി, കരകൗേലാം എഘട്ിവ  അടിസ്ഥാനടപ്പടുത്തിയള്ള 

ഉത്തരവാേിതും ടൂുിസാം പരിപാടികള്ക്ക് രൂപാം നല്കാവഘട്താണ്.  

3) ടൂുിസാം രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട്തിളുള്ള വനപുണയ വികസന പരിപാടികള് സാംതടിപ്പിക്കാവഘട്താണ്. 

8.16 പ്രവാസി രമത മാം 

രലാകത്താകമാനാം പടര്ന്നപിടിച്ച രകാവിഹ് മഹാമാരിയടട ഫലമായി ധാരാളാം പ്രവാസികള്ക്ക് 

വിരേേങ്ങളിടല  അവരുടട ടതാഴില് നപ്പടപ്പ്തി് വിരേേത്ത് നിന്നാം നാ്തിിരലക്ക് തിരിടക വരരണ്ട 

സാഹചരയാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടട പുനരധിവാസാം നമ്മുടട ബാ്ധതയതയാം ഉത്തരവാേിത്തവമാണ്. 

അവരുടട വരുമാന വര്്ധതനവിന് ഉതന ഘട്തുാം അത്തരാം വിഭാഗക്കാര് ഒറ്റ്കുനാം കൂ്തിായാം 

ആരാംഭി്കുനഘട്തുമായ സുംയാം ടതാഴില് സാംരാംഭങ്ങള്ക്ക് ധനസഹായാം നല്ന ഘട്തിളുള്ള 

രപ്രാജക്ടുകള് തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് ഏടറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്.  

9. പ്ധതതി ആസൂത്രണ, നിർവഹണ, രമാണി്തിുിാംഗ് ടചലവകൾ  

(1) തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ ടമാത്തത്തിള്ള്ള പ്ധതതി ആസൂത്രണ, നിർവഹണ, രമാണി്തിുിാംഗ് 

ടചലവകൾക്കായി പ്ധതതി ആസൂത്രണ നിര്വഹണ രമാണിറ്റുിാംഗ് ടചലവകള് എഘട് രപരിവ ഒരു 

രപ്രാജക്ട് വാർകിക പ്ധതതിയിവ ഉള്ടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. ഇക്കാരയത്തിനായി ഒഘട്ിലധികാം 

രപ്രാജക്ടുകള് പാടില്ല. 

(2) വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രയാഗങ്ങള്, ആസൂത്രണ സമിതി രയാഗങ്ങള്, പ്ധതതിപ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി 

ബ്ധപടപ്പ്തി മറ്റ് രയാഗങ്ങള് എഘട്ിവയില് പടങ്കടു്കുനഘട് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടലയാം, 

ആസൂത്രണസമിതിയിടലയാം അനൗരേയാഗിക അാംഗങ്ങള്ക്ക് ഈ രപ്രാജക്ടില് നിന്നാം യാത്രാബത്ത 

നല്കാവഘട്താണ്.  

(3) പ്ധതതി ആസൂത്രണാം, നിര്വഹണാം, രമാണി്തിുിാംഗ് എഘട്ിവയമായി ബ്ധപടപ്പ്തി ഫീല്ഡ്തല 

ടചലവകള്  ഭമത ണടചലവ് ഉള്പ്പടട) ഈ രപ്രാജക്ടില് നിന്നാം നല്രകണ്ടതാണ്.  

(4) ആടക വികസന ഫണ്ടിടെ  പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയ കിീക് അളുവേിച്ചിട്ടുള്ള നഗരസഞ്ചയ 

ഗ്രാന്റുാം ആരരാഗയ രമഖലാഗ്രാന്റുാം ഒഴിടകയള്ള വിഹിതത്തിടെ) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആസൂത്രണ, 

നിർവഹണ, രമാണി്തിുിാംഗ്  ടചലവകൾക്ക് തുക വകയിരുരത്തണ്ടത്. ആയതിടെ പ്തിിക  ചുവടട 

ടകാടുത്തിരി്കുനന്ന.    
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തരേേഭരണ  
സ്ഥാപനാം 

പ്ധതതി രൂപീകരണാം , 
 േതമാനവാം തുകയാം) 

നിര്വഹണാം ,രമാണി്തിുിാംഗ് 
 േതമാനവാം തുകയാം) 

മുനിസിപ്പാലിറ്റി  
 

1 %  പരമാവധി 7.50 ലമത ാം രൂപ) 

0.5 %  പരമാവധി 3.50 ലമത ാം 
രൂപ) 

രകാര്പ്പരുക് 

100 രകാടിക്ക് 
താടഴ പ്ധതതി 
വിഹിതാം 

0.3%  പരമാവധി 10.50 ലമത ാം രൂപ) 
0.2 %   പരമാവധി 5.50ലമത ാം 

രൂപ) 

രകാര്പ്പരുക് 0.1 %   പരമാവധി 21 ലമത ാം രൂപ) 
0.05%   പരമാവധി 11  ലമത ാം 

രൂപ) 

(5)  തരേേഭരണ സ്ഥാപന തലത്തില് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടട രനതൃതുംത്തില് പ്ധതതി രമാണി്തിുിാംഗ്  

ഫലപ്രേമായി നട്കുനന്നടണ്ടഘട്് ആസൂത്രണസമിതി ഉുപ്പാക്കണാം.  

 6) ആസൂത്രണ – നിര്വഹണ – രമാണി്തിുിാംഗ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഒരു രപ്രാജക്ടാണ് 

തയ്യാുാ്കുനഘട്ടതങ്കിള്ാം, ആഹിറ്റ് ആവേയങ്ങള്ക്കായി കണ്കുനകള് നല്ന രമ്പാള് രണ്ട് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുരടയാം  കണ്കുനകള് പ്രരതയകാം തയ്യാുാക്കി നല്രകണ്ടതാണ്.  

10. വാർകിക പ്ധതതിയാം ബജറ്റുാം  

ഓരരാ സാമ്പത്തിക വർകരത്ത്കുനാം രവണ്ടി തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം അാംഗീകരി്കുനഘട് ബജറ്റിവ 

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അാംഗീകരിച്ച വാർകിക പ്ധതതി കൂടി ഉൾടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. എടതങ്കിള്ാം 

കാരണവോവ ബജറ്റ് അാംഗീകരി്കുനഘട്തിളു മുമ്പായി  വാർകിക പ്ധതതി തയ്യാുാക്കി അാംഗീകാരാം 

രനടാനായില്ലാടയങ്കില് അാംഗീകാരാം ലഭിച്ചാള്ടൻ വാർകിക പ്ധതതി കൂടി ഉൾടപ്പടുത്തി ബജറ്റ് 

പുതുക്കി തയ്യാുാരക്കണ്ടതുാം പുതുക്കിയ ബജറ്റ് തരേേഭരണസ്ഥാപനാം അാംഗീകരിരക്കണ്ടതുമാണ്. 

11. ര്ില്ഓവര് രപ്രാജക്ടുകള് ഉള്ടപ്പടുത്തി വാര്കിക പ്ധതതി പുതുക്കല് 

11.1  വാര്കിക പ്ധതതിക്ക് മാര്ച്ച് 31 ന് മുമ്പ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയടട അാംഗീകാരാം രനടുഘട് 

എല്ലാ തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുാം ര്ില്ഓവര് രപ്രാജക്ടുകള് കൂടി ഉള്ടപ്പടുത്തി വാര്കിക പ്ധതതി 

പുതുരക്കണ്ടതുാം പുതുക്കിയ വാര്കിക പ്ധതതിക്ക് ടമയ് 15 –നകാം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയടട 

അാംഗീകാരാം വാരങ്ങണ്ടതുമാണ്. അതിന് ചുവടട പ്രതിപാേി്കുനഘട് നടപടികൾ സുംീകരിക്കണാം.   

(1) മാര്ച്ച് 31-ന് നിര്വഹണാം ര്ര്ത്തിയാകാത്ത രപ്രാജക്ടുകളുടട നിലവിള്ള്ള അവസ്ഥ പരിരോധിച്ച് 

ഏടതാടക്ക രപ്രാജക്ടുകള് തുടര്ഘട്് നടപ്പാരക്കണ്ടതുടണ്ടഘട്് ആേയാം തീരുമാനിക്കണാം.   

(2) നിര്വഹണ നടപടികള് ആരാംഭിക്കാത്ത രപ്രാജക്ടുകളില് നടപ്പാരക്കണ്ടതിടല്ലഘട്് കടണ്ടുഘട്വ 

ഒഴിവാക്കാാം.  
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(3) ഭാഗികമായി ര്ര്ത്തീകരിച്ച രപ്രാജക്ടുകളുടട നിര്വഹണാം പാഴ് ടചലവ് വരാത്ത രീതിയില് 

അവസാനിപ്പിക്കാാം. 

(4) നിര്ബ്ധപമായാം തുടരരണ്ടതുടണ്ടഘട്് കടണ്ടുഘട് രപ്രാജക്ടുകളില് രഭേഗതിയില്ലാത്തവ 

തരേേഭരണസ്ഥാപന തീരുമാനപ്രകാരാം ഏപ്രില് 1 മുതല്  തുടര്ഘട്് നടപ്പാക്കാവഘട്താണ്. 

ഇവയടട നിര്വഹണാം തുടരുഘട്തിന് ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസറുടടരയാ ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

സമിതിയരടരയാ അാംഗീകാരാം ആവേയമില്ല. എഘട്ാല് ഇത്തരത്തില് നിര്വഹണാം തുടരുഘട് എല്ലാ 

ര്ില് ഓവര് രപ്രാജക്ടുകളുാം നിാിത രഫാുത്തില് മവരലഖ രസാഫ്റ്റ് ടവയര് ഉപരയാഗിച്ച് 

തയ്യാുാക്കി വാര്കിക പ്ധതതിയടട ഭാഗമാരക്കണ്ടതാണ്. 

(5) അാംഗീകാരാം ലഭിച്ച ഒരു രപ്രാജക്ട് ര്ില് ഓവുായി അടുത്ത വര്കാം തുടരുരമ്പാള് അതിടെ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളിരലാ അടങ്കല് തുകയിരലാ രഭേഗതി അനിവാരയമാടണഘട്് കാണുകയാടണങ്കില് 

അത് രഭേഗതി ടചയ്ത് ഭരണസമിതി അാംഗീകരിച്ചരേകാം ബ്ധപടപ്പ്തി ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസറുടട 

പരിരോധനയ്ക്ക് വിരധയമാരക്കണ്ടതുാം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയടട അാംഗീകാരാം 

രനരടണ്ടതുമാണ്. ഇപ്രകാരാം വാര്കിക പ്ധതതിയടട ഭാഗമാക്കി ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസറുടടയാം ജില്ലാ 

ആസൂത്രണ സമിതിയടടയാം അാംഗീകാരാം രനടിയതിളുരേകാം മാത്രരമ തുടര്ഘട്് നിര്വഹണാം 

നടത്താ് പാടുള്ളു.  

(6) മാർച്ച് 31-ന് മുൻപ് അടുത്ത വർകടത്ത  പ്ധതതിക്ക് അാംഗീകാരാം രനടുഘട്തിന് കഴിഞ്ഞി്തിിടല്ലങ്കിവ 

ര്ിവ ഓവർ രപ്രാജക്ടുകൾ കൂടി ഉൾടപ്പടുത്തി ടകാണ്ടുള്ള ര്ര്ണ്ണ വാർകിക പ്ധതതി രവണാം 

അാംഗീകാരത്തിനായി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് സമർപ്പിരക്കണ്ടത്.    

12. പ്ധതതി നിര്വഹണാം 

12.1. നിര്വഹണ പ്ധതതി തയ്യാുാക്കി നിര്വഹണ നടപടികള് ആരാംഭിക്കല്  

 1) വാര്കിക പ്ധതതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അാംഗീകാരവാം രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് ടവറ്റിാംഗ് 

ഓഫീസറുടട അാംഗീകാരവാം സാരങ്കതിക രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് സാരങ്കതികാളുമതിയാം ലഭിച്ചു 

കഴിഞ്ഞാല് ഭരണ സമിതിരയാഗാം രചര്ഘട്് സാമ്പത്തികാളുമതി നല്ന ഘട്  Financial Sanction) 

പ്രരമയാം പാ്സപാക്കി രപ്രാജക്ടുകള് നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥര്ക്ക്  വകമാരുണ്ടതാണ്. 

  2)  നിര്വഹണാളുമതി/സാരങ്കതികാളുമതി ലഭിച്ച രപ്രാജക്ടുകളുടട നിര്വഹണാം സാംബ്ധപിച്ച് ഓരരാ 

നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥളുാം വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ  സഹകരണരത്താടട ഒരു നിര്വഹണ പരിപാടി  

തയ്യാുാക്കണാം. തുടര്ഘട്് എല്ലാ രപ്രാജക്ടുകളുരടയാം നിര്വഹണ പരിപാടികള് തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനതലത്തില് രക്രാഹീകരിച്ച് യാഥാര്ത്ഥയ രബാധരത്താടടയള്ള ഒരു നിര്വഹണ പ്ധതതി  

തയ്യാുാക്കണാം. ഇത്തരത്തില് തയ്യാുാ്കുനഘട് നിര്വഹണ പ്ധതതി തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ 

പ്ധതതി നിര്വഹണ പുരരാഗതി വിലയിരുുഘട്തിളുാം രപ്രാജക്ട് നിര്വഹണാം രമാണി്തിര് 

ടചയ്യുഘട്തിളുാം അവലാംബമാരക്കണ്ടതാണ്. 

 3) നിര്വഹണ പ്ധതതി പ്രകാരാം രപ്രാജക്ട് നിര്വഹണാം നടുവാ്  നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥര്ക്ക് 

ഭരണസമിതി നിര്രേോം നല്രകണ്ടതുാം നിര്വഹണത്തിടല ഓരരാ ത്തിവാം നിാിത 
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സമയക്രമത്തിളുള്ളില് ര്ര്ത്തിയാ്കുനന്നടവഘട്് ബ്ധപടപ്പ്തി സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റിയാം തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനവാം ഉുപ്പാരക്കണ്ടതുമാണ്.  

12.2 നിര്ിാണ രപ്രാജക്ടുകളുടട നിര്വഹണ നടപടികള്  

 1) 1997-ടല രകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി  ടപാതുമരാമത്ത് പണികളുടട നടത്തിപ്പ്) ച്തിങ്ങള് പ്രകാരാം 

ആയിരിക്കണാം നിര്ിാണ പ്രവൃത്തികളുടട നിര്വഹണാം നടരത്തണ്ടത്. എല്ലാ നിര്ിാണ 

പ്രവൃത്തികളുരടയാം വിേേമായ എസ്റ്റിരമറ്റ് തയ്യാുാ്കുനഘട്തുാം മറ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം ഹി.എസ്.ആര് 

പ്രകാരാം  വപ്രസ്  രസാഫ്ട് ടവയര് ഉപരയാഗിച്ച് നിര്വഹിരക്കണ്ടതാണ്.  

 2) നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥ് രനരി്തില്ലാടത നിര്വഹണാം നടുഘട് മടറ്റല്ലാ നിര്വഹണ രീതികളിള്ാം 

നിര്വഹണ ഏജ്സിയമായി/സ്ഥാപനവമായി/കരാറുകാരളുമായി  തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം 

കരാുില് ഏര്ടപ്പരടണ്ടതാണ്. രകന്ദ്ര സര്ക്കാരരാ സാംസ്ഥാന സര്ക്കാരരാ ബ്ധപടപ്പ്തി 

ഏജ്സികരളാ നിഷ്കര്കി്കുനഘട് എല്ലാ നിബ്ധപനകളുാം പാലിരക്കണ്ടതാടണഘട്് കരാര് ഉടമ്പടിയില്  

വയവസ്ഥ ടചയ്യണാം. 

 3)ഒരു ടപാതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയടട നിര്വഹണാം ഏതു രീതിയില് രവണടമഘട്് ചുവടട 

പ്രതിപാേി്കുനഘട് മാര്ഗനിര്രേേങ്ങള്ക്ക് വിരധയമായി തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിന് 

തീരുമാനിക്കാവഘട്താണ്.  

 എ) നിണരഭാൃ തി സമിതി  

ഒരു ലമത ാം രൂപ വടരയാം അതിന് താടഴയാം എസ്റ്റിരമറ്റ് തുകയള്ള പ്രവൃത്തികള് മാത്രാം 

നിണരഭാൃ തിസമിതി മുരഖന നടപ്പാക്കാവഘട്താണ്. എഘട്ാല് ഒരു ലമത ാം രൂപവടരയള്ള  

പ്രവൃത്തിക്ക് ഇ-ടടണ്ടര് രീതിരയാ അതടല്ലങ്കില് ടടണ്ടര് രീതിരയാ അവലാംബിക്കണടമന്നടണ്ടങ്കില് 

തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിന് അപ്രകാരാം ടചയ്യാവഘട്താണ്.  

 ബി)  അാംഗീൃതത സമിതികള്  

സും്ങളാം നിലയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ഏടറ്റടുത്ത് നടത്താ് രവണ്ട സാമ്പത്തിക, സാരങ്കതിക, 

സാംതടനാരേകിയാം സഘട്്ധതതയമുള്ള അധയാപക – രമത ാകര്തൃ സമിതികടളയാം അങ്കണവാടി 

രമത മ സമിതികടളയാം ബ്ധപടപ്പ്തി സ്കൂളിടെ / അങ്കണവാടിയടട നിര്ിാണ പ്രവൃത്തികള് ടടണ്ടര് 

കൂടാടത, ഗൂണരഭാൃ തിസമിതിക്ക് ബാധകമായ നിബ്ധപനകള് പ്രകാരാം നിര്വഹണ ചുമതല 

ഏല്പ്പിക്കാവഘട്താണ്. ഈ രീതി അവലാംബിച്ച് നടപ്പാക്കാവഘട് രപ്രാജക്ടുകളുടട അടങ്കല് തുകയടട 

പരിധി 25 ലമത ാം രൂപയായിരി്കുനാം.  

 സി)   അക്രഹിറ്റഹ് ഏജ്സികള് 

തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടട നിര്വഹണാം അക്രഹിറ്റഹ് ഏജ്സികടള 

 പി.എാം.സി/രനാണ് പി.എാം.സി) ഏല്പ്പിക്കാവഘട്താണ്. പി.എാം.സി/രനാണ് പി.എാം.സികള് മുരഖന 

പ്രവര്ത്തികള് നിര്വഹണാം നടുരമ്പാള് ധനവന പ്പിടെ ഉത്തരവകള് [04.07.2019 ടല GO 

(P)നാം.77/2019/ധന, 28.04.2021 ടല GO (P) നാം. 67/2021/ധന, 17.01.2022 ടല GO(P)നാം.7/2022/ 
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ധന] പ്രകാരമുള്ള ബിഡ്ഡിാംഗ്/ലിമിറ്റഹ് ടടണ്ടര് ഉള്ടപ്പടടയള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് പാലിരക്കണ്ടതാണ്. 

ഒപ്പാം ധനവന പ്പിടെ ഉത്തരവ പ്രകാരാം പി.എാം.സി/രനാണ് പി.എാം.സി അാംഗീകാരാം ഏതുതരാം 

പ്രവര്ത്തികള്ക്കാടണന്നാം പ്രവൃത്തി ഏല്പ്പി്കുനഘട് സമയത്ത്  അക്രഹിരറ്റക് നിലവിള്രണ്ടാ 

എന്നാം പരിരോധിച്ച് അത്തരാം പ്രവര്ത്തികളുടട നിര്വഹണാം മാത്രരമ  ബ്ധപടപ്പ്തി ഏജ്സികടള  

ഏല്പ്പി്കുനന്നൂടവന്നാം ഉുപ്പാക്കണാം.   

  ഹി) ടഹരപ്പാസിറ്റ് വര്്കുനകള് 

(i) വവേുതി വല് േീര്തിപ്പിക്കാളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള് ടക.എസ്.ഇ.ബി. മുരഖനയാം ന ടിടവള്ള 

സ്കീമുകള് രകരള ജല അരതാുിറ്റി/ ഭൂജലവന പ്പ് മുരഖനയാം ടഹരപ്പാസിറ്റ് വര്ക്ക് ആയി 

നടപ്പാക്കാവഘട്താണ്. പ്രരതയക ഉത്തരവ് മുരഖന ടഹരപ്പാസിറ്റ് വര്ക്ക് ആയി നടപ്പാ്കുനഘട്തിന് 

സര്ക്കാര് അളുവാോം നല്ന ഘട് മറ്റ് പ്രവൃത്തികള്്കുനാം ഈ രീതി അവലാംബിക്കാവഘട്താണ്. 

(ii) രകരള ജല അരതാുി്തിി, രകരള സാംസ്ഥാന വവേുതി രബാര്ഹ്, ഭൂജല വന പ്പ് എഘട്ീ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് തുക മു്കൂര് നല്ന ഘട്തിളുള്ള പ്രവൃത്തികളുടട എസ്റ്റിരമറ്റ് ബ്ധപടപ്പ്തി 

സ്ഥാപനാം തടഘട് തയ്യാുാക്കി സാരങ്കതികാളുമതി നല്കിയരേകാം തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് 

നല്കണ്ടതാണ്. ഇത്തരാം രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് ടവറ്റിാംഗ് ഓഫീസറുടട അാംഗീകാരാം ആവേയമില്ല. 

എഘട്ാല് തരേേ ഭരണ സ്ഥാപനാം ബ്ധപടപ്പ്തി ഏജ്സിയമായി  കരാുില് ഏര്ടപ്പ്തിതിളുരേകാം 

മാത്രരമ തുക മു്കൂര് നല്കാവൂ. 

(iii) ടഹരപ്പാസിറ്റ് പ്രവര്ത്തികള്ക്ക് KWA, KSEB എഘട്ീ സ്ഥാപനങ്ങള് ടസരെജ് ചാര്ജ് 

ഈടാ്കുനഘട്തായി കാണുന്ന. അത് വികസന ഫണ്ടില് നിന്നാം അടയ്ക്കാവഘട്താണ്.  

(iv) ഹിരപ്പാസിറ്റ് വര്്കുനകള് സമയബ്ധപിതമായി ര്ര്ത്തിയാക്കാ് രവണ്ട തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

തരേേഭരണ സ്ഥാപന ടസക്ര്തിുി സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്. ടഹരപ്പാസിറ്റ് വര്്കുനകളുടട നിര്വഹണ 

പുരരാഗതി ഹി.പി.സി. പ്രതിമാസാം വിലയിരുരത്തണ്ടതുാം ബ്ധപടപ്പ്തി ഏജ്സികള്്കുന 

ആവേയമായ നിര്രേോം നല്രകണ്ടതുമാണ്.    

 ഇ) ഇ -ടടണ്ടര് / ടടണ്ടര് 

(i) തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിന് രനരി്തി് നിര്വഹണാം നടത്താ് കഴിയാത്തരതാ, മുകളില് പ്രതിപാേിച്ച 

മറ്റ് നിര്വഹണ രീതികള് അവലാംബിക്കാ് കഴിയാത്തരതാ ആയ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുാം ടടണ്ടര് 

ടചരയ്യണ്ടതാണ്. ടടണ്ടര് രീതിക്ക് ചുവടട പ്രതിപാേി്കുനഘട് മാനേണ്ഡങ്ങള് ബാധകമായിരി്കുനാം. 

(ii) അഞ്ച് ലമത ാം രൂപയ്ക്ക് മുകളില് എസ്റ്റിരമറ്റ് തുക വരുഘട് പ്രവൃത്തികള്ക്ക് ഇ- ടടണ്ടര് രീതി 

നിര്ബ്ധപമായാം അവലാംബിരക്കണ്ടതാണ്. 

(ii) ഒരു ലമത ാം രൂപയ്ക്ക് മുകളില് അഞ്ച് ലമത ാം രൂപവടര എസ്റ്റിരമറ്റ് തുക വരുഘട്പ്രവൃത്തികള് ഇ-ടടണ്ടര് 

മുരഖനരയാ സാധാരണ ടടണ്ടര് മുരഖനരയാ നടപ്പാരക്കണ്ടതാണ്. 

 iv) നിണരഭാൃ തിസമിതികരളരയാ അാംഗീൃതത ഏജൻസികരളരയാ ഏവപ്പി്കുനഘട്തിളു രവണ്ടിരയാ 

മരറ്റടതങ്കിള്ാം ഉരേേയത്താരലാ പ്രവൃത്തികൾ വിഭജി്കുനഘട്ത് അളുവേനീയമല്ല.  
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(v) ടടണ്ടര് ടചയ്യുഘട്തിളുള്ള വര്്ധതിച്ച പരസയടചലവ് ഒഴിവാ്കുനഘട്തിന് സാരങ്കതിക അളുമതി 

ലഭയമാന ഘട് മുുയ്ക്ക് കഴിവതുാം ഒരുമിച്ച് ടടണ്ടര് ടചരയ്യണ്ടതാണ്. ടടണ്ടര് രനാ്തിീസ് ടപാതുജനങ്ങളുടട 

അുിവിരലക്ക് ഔരേയാഗിക ടവബ്വസറ്റിള്ാം ലഭയമാക്കണാം.  

 vi) നിര്ിാണ പ്രവൃത്തികളുടട മവതാരയതയാം ഉത്തരവാേിതുംവാം ഉുപ്പുവരുുഘട്തിന് ഓരരാ പ്രവൃത്തി്കുന 

രവണ്ടിയാം നിണരഭാക്താക്കള്ക്ക് പങ്കാളിത്തമുള്ള രമാണിറ്റുിാംഗ് സമിതികള് രൂപീകരിക്കണാം. ഈ 

സമിതികള് നിണരഭാൃ തി സമിതികളുടട എക്സികു്തിീവ് കിിറ്റിയടട മാതൃകയിലായിരിക്കണാം.   

(vii) ബഹുവര്ക നിർിാണ പ്രവൃത്തികൾ ഇടയ്ക്കുവച്ച് നിർത്തിവയ്ക്കാടത ര്ർത്തിയാ്കുനഘട് രീതിയിവ ആേയ 

വർകാം തടഘട് ടടണ്ടർ ടചയ്യാവഘട്താണ്.  

12.3 നിണരഭാക്താക്കടള തിരടഞ്ഞടുക്കവ:- 

 1)  പ്ധതതിയടട ഭാഗമായി വയക്തികൾരക്കാ (ഗ്രൂപ്പ് സാംരാംഭങ്ങളിടല വയക്തികൾ ഉൾപ്പടട), 

ന ടുാംബങ്ങൾരക്കാ ആളുകൂലയാം നവന ഘട്തിളുരവണ്ടിയള്ള രപ്രാജക്ടുകളുടട നിണരഭാക്താക്കടള 

ടതരടഞ്ഞടു്കുനഘട്തിന് താടഴപ്പുയഘട് നടപടിക്രമാം പാലിരക്കണ്ടതാണ്. 

 2) അര്ഹരായ മുവനവൻ രപർ്കുനാം അരപമത  നവകാൻ അവസരാം ലഭി്കുനഘട് തരത്തില് അവസാന 

തീയതിയാം, സമയവാം നിായിച്ച് നല്കണാം.  എല്ലാവിധ ടപാതുസാമൂഹയസാംതടനാ 

സാംവിധാനങ്ങളിൂടടടയാം അരപമത ാ രഫാുങ്ങൾ വിതരണാം ടചയ്യണാം. വയാപകമായ പ്രചാരണാം 

നവകണാം. 

 3) അരപമത  സുംീകരിച്ചരേകാം അർഹതാ മാനേണ്ഡങ്ങളുടട അടിസ്ഥാനത്തിവ അനർഹടര ഒഴിവാക്കി 

അർഹരായവരുടട കരട് ലിസ്റ്റ് അതാത് വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ സഹായരത്താടട തരേേ ഭരണ 

സ്ഥാപനാം തയ്യാുാക്കണാം. 

 4) അർഹരായവരിവ നിഘട്് മുൻഗണനാ മാനേണ്ഡങ്ങളുടട അടിസ്ഥാനത്തിവ മാർക്ക് നവകി 

അർഹരായ മുവനവൻ രപരരയാം ഉൾടപ്പടുത്തി കരട് മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് തയ്യാുാക്കണാം. ഒരര മാർക്ക് 

വരുഘട് സാഹചരയത്തിവ അരപമത കടെ വയ്സപിടെ അടിസ്ഥാനത്തിവ മുൻഗണന നവകണാം. 

 5) കരട് ലിസ്റ്റ് ആരമത പങ്ങള് സുംീകരി്കുനഘട്തിനായി പ്രസി്ധതീകരിക്കണാം. പത്ത് േിവസടത്ത സമയാം 

നല്കാാം.  

 6) ആരമത പങ്ങള് പരിഗണിച്ച് പരിഷ്കരി്കുനഘട് കരട് മുൻഗണനാലിസ്റ്റ് അരപമത കൾ സഹിതാം വാര്ഹ് 

സഭ/ വാര്ഹ് കിിറ്റിയിവ അവതരിപ്പിച്ച് ചർച്ച ടചയ്യുകയാം ചർച്ചകളുടട അടിസ്ഥാനത്തിവ അ്ങളിമ 

മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് വാര്ഹ് സഭ/ വാര്ഹ് കിിറ്റി അാംഗീകരിച്ച് മിനിട്സിവ തീരുമാനാം 

രരഖടപ്പടുുകയാം രവണാം. 

 7) വാര്ഹ് സഭ/ വാര്ഹ് കിിറ്റി അാംഗീകരിച്ച മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിടെ മുൻഗണനാക്രമാം മാറ്റാടത 

ഭരണസമിതി    അാംഗീകാരാം നവരകണ്ടതാണ്.  

 8) അാംഗീകരിച്ച മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ രനാ്തിീസ് രബാർഹിള്ാം 

ടവബ്വസറ്റിള്ാം പ്രസി്ധതീകരിക്കണാം.  
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 9) കൗണ്സില് അാംഗീകരിച്ച തരേേഭരണസ്ഥാപന മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് നിർവഹണ ഉരേയാഗസ്ഥന് 

വകമാുണാം.  

 10) രപ്രാജക്ട് പ്രകാരാം ആളുകൂലയാം നല്ന ഘട്തിന് ഉരേേി്കുനഘട് എണ്ണടത്തക്കാള് കൂടുതലാണ് 

നിണരഭാക്താക്കളുടട എണ്ണടമങ്കില് ഓരരാ വാര്ഹിടലയാം അര്ഹരായ നിണരഭാക്താക്കളുടട 

എണ്ണത്തിന് ആളുപാതികമായി രവണാം ആളുകൂലയാം നല്രകണ്ടത്.  

 11) ഓരരാ വാർഹിടലയാം, അർഹരായ അരപമത കരുടട എണ്ണത്തിന് അളുപാതികമായി ആളുകൂലയാം 

നല്രകണ്ട നിണരഭാക്താക്കളുടട എണ്ണാം നിാി്കുനഘട് വിധാം:- മു്ഗണനാ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരാം ഒരു 

വാര്ഹിടല അർഹരായ അരപമത കരുടട എണ്ണടത്ത എല്ലാ വാർഡുകളിടലയാം അർഹരായ 

അരപമത കരുടട ആടക എണ്ണാം ടകാണ്ട് ഭാഗിച്ചാവ  കിട്ടുഘട് സാംഖയടയ രപ്രാജക്ട് പ്രകാരാം 

തൻവർകാം ആളുകൂലയാം വിതരണാം ടചയ്യുഘട്തിന് ഉരേേി്കുനഘട് നിണരഭാക്താക്കളുടട എണ്ണാം ടകാണ്ട് 

നിണിച്ചാല് ആ വാർഹിവ ആളുകൂലയാം നവകാവഘട് നിണരഭാക്താക്കളുടട  എണ്ണാം കിട്ടുാം. ഈ 

രീതിയില് ഓരരാ വാര്ഹിളുാം കണക്കാക്കണാം.  

 12) അാംഗീകരിച്ച മുൻഗണനാലിസ്റ്റിടല മുവനവൻ നിണരഭാക്താക്കൾ്കുനാം ആളുകൂലയാം നവകിയ രേകാം 

മാത്രരമ വീണ്ടുാം പുതിയ നിണരഭാൃ തിലിസ്റ്റ് തയ്യാുാക്കാവ. സമാനസുംഭാവമുള്ള രപ്രാജക്ട് 

തുടർവർകങ്ങളിവ പ്ധതതിയിവ ഉൾടപ്പടുുന്നടണ്ടങ്കിവ പ്രസ്തുത രപ്രാജക്ടിളു രവണ്ട 

നിണരഭാക്താക്കരളയാം ആേയാം അാംഗീകരിച്ച നിണരഭാക്താൃ തി ലിസ്റ്റിവ നിഘട്് 

മുൻഗണനാക്രമത്തിവ ഖണ്ഡിക 12.3  10) –ടല വയവസ്ഥ പാലിച്ച് എടുരക്കണ്ടതാണ്.  

 13) നിണരഭാക്താവിന് ആളുകൂലയങ്ങള് നല്ന ഘട്തിന് മുമ്പ് നിണരഭാക്താവിടെ അര്ഹത നിര്വഹണ 

ഉരേയാഗസ്ഥ് ഫീല്ഹ് ടലവല് പരിരോധന നടത്തി സാമത യടപ്പടുരത്തണ്ടതുാം 

ആളുകൂലയങ്ങള്ക്ക് തികച്ചുാം അര്ഹനാടണഘട്് രബാധയടപ്പ്തി രേകാം മാത്രാം ആളുകൂലയങ്ങള് 

നല്രകണ്ടതുമാണ്.  

 14) തയ്യാുാക്കിയ മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിവ ഏടതങ്കിള്ാം സാഹചരയത്തിവ മാറ്റാം ആവേയമാടണഘട്് 

നിർവഹണ ഉരേയാഗസ്ഥരനാ ഭരണസമിതിരയാ കരുതുന്നടവങ്കിവ  അനർഹർ ലിസ്റ്റിള്ടണ്ടരഘട്ാ 

അര്ഹര് ഒഴിവായിരപ്പാടയരഘട്ാ കരുതുന്നടവങ്കിവ) അക്കാരയാം വസ്തുതകളുടട അടിസ്ഥാനത്തിവ 

ആവേയമായ പരിരോധന നടത്തിയ രേകാം മുൻഗണനാക്രമത്തിവ മാറ്റാം വരുുകരയാ 

അനർഹടര ഒഴിവാ്കുനകരയാ അർഹരായവടര കൂ്തിിരച്ചർ്കുനകരയാ ടചയ്യാവഘട്താണ്. 

അനര്ഹടര ഒഴിവാക്കിയ  വിവരാം അടുത്ത വാര്ഡ്സഭ/വാര്ഹ് കിിറ്റിയില് 

അവതരിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. എഘട്ാല്, ലിസ്റ്റ് തയ്യാുാക്കിയരപ്പാള് ഒഴിവായിരപ്പായ അര്ഹടര 

കൂ്തിിരച്ചര്്കുനഘട്ത് വാര്ഡ്സഭ/വാര്ഹ് കിിറ്റിയടട  അാംഗീകാരരത്താടട യാകണാം.  

 15) ആളുകൂലയങ്ങള് വിതരണാം ടചയ്യുഘട് രപ്രാജക്ടുകളുടട കാരയത്തില് രപ്രാജക്ട് ര്ര്ത്തിയാല് ഉട് ആ 

രപ്രാജക്ടില് ആളുകൂലയങ്ങള് ലഭിച്ച  നിണരഭാക്താക്കളുടട വിേോാംേങ്ങള് രരഖടപ്പടുത്തി 

സൂമത ിരക്കണ്ടതുാം അത് നഗരസഭയടട ടവബ്വസറ്റില് പ്രസി്ധതടപ്പടുരത്തണ്ടതുമാണ്.  
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12.4 ര്ര്ത്തീകരണ പത്രാം 

 1) നിർവഹണാം ര്ര്ത്തിയാക്കി വഫനല് ബില് തയ്യാുാ്കുനഘട്തിടനാപ്പാം തടഘട് എല്ലാ നിർവഹണ 

ഉരേയാഗസ്ഥരുാം രപ്രാജക്ടുകളുടട ര്ർത്തീകരണപത്രാം മവരലഖ രസാഫ്റ്റ് ടവയുില് നിര്ബ്ധപമായാം 

തയ്യാുാരക്കണ്ടതാണ്. ഒരു കാരണവോള്ാം ഈ പ്രക്രിയ സാമ്പത്തിക വര്കാവസാനരത്തക്ക് മാറ്റി 

ടവയ്ക്കരുത്. രപ്രാജക്ടിടെ ഭൗതിക ലമത യങ്ങളുാം  വകവരിച്ച രന്തിങ്ങളുാം ര്ർത്തീകരണ പത്രത്തില് 

വയക്തമായി രരഖടപ്പടുത്തണാം. ഇവ വികയ രമഖലാടിസ്ഥാനത്തിള്ാം തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനാടിസ്ഥാനത്തിള്ാം രക്രാഹീകരിച്ച് സാമ്പത്തിക വർകാവസാനാം പ്ധതതി വിലയിരുത്തവ 

നടുവാൻ സഹായകരമായ രരഖയായി ഉപരയാഗിക്കാവഘട്താണ്. 

 2) ര്ര്ത്തീകരണപത്രാം തയ്യാുാ്കുനഘട്തിടനാപ്പാം തടഘട് നിര്ിിച്ച ആസ്തിയടട/ആസ്തികളുടട വിവരങ്ങള് 

ര്ര്ണ്ണമായാം ആസ്തി രജിസ്റ്റുില് രചര്രക്കണ്ടതാണ്. 

13 വാര്കിക പ്ധതതി രഭേഗതി  

 വാര്കിക പ്ധതതിയാം രപ്രാജക്ടുകളുാം രഭേഗതി ടചയ്യുഘട്തിളുള്ള മാര്ഗരരഖ പ്രരതയകാം 

പുുടപ്പടുവി്കുനഘട്താണ്.  

14 രമാണി്തിുിാംഗ്  

(1)  രപ്രാജക്ട് രമാണി്തിുിാംഗ് അതാത് വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർവഹിരക്കണ്ടതാണ്. വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ 

തടഘട്  രമാണി്തിുിാംഗ് കിിറ്റികളായി കൂടി പ്രവർത്തിക്കണാം. രമാണി്തിുിാംഗ് കിിറ്റികൾ രയാഗാം 

രചർഘട്് രമാണി്തിുിാംഗ് ുിരപ്പാർ്തി് തയ്യാുാക്കി യഥാസമയാം  നിർവഹണ ഉരേയാഗസ്ഥളുാം ഭരണ 

സമിതി്കുനാം നവരകണ്ടതാണ്.   

(2) വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ കൺവീനർ നിർവഹണ ഉരേയാഗസ്ഥനാടണങ്കിവ രമാണി്തിുിാംഗ് കിിറ്റിയടട 

കൺവീനുായി വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടല മടറ്റാരു ഉരേയാഗസ്ഥടന ഭരണ സമിതി  തീരുമാനിരക്കണ്ടതുാം 

ഇങ്ങടന തീരുമാനിച്ച കാരയാം ടസക്ര്തിുി രരഖാമൂലാം വർക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടന അുിയിരക്കണ്ടതുമാണ്. 

(3). രമാണി്തിുിാംഗ് കിിറ്റി, രപ്രാജക്ടുകളില് വിഭാവനാം ടചയ്യടപ്പ്തി  ലമത യാം  നിണരമ്മയരയാടട 

നിുരവറ്റടപ്പടുന്നരണ്ടാ  എഘട്ത് നിരീമത ിരക്കണ്ടതാണ്.  ഇതിനായി പ്ധതതിയടട പ്രാരാംഭ ത്തിത്തിള്ാം  

പുരരാഗമന ത്തിത്തിള്ാം  ര്ര്ത്തീകരണ രേകവാം  പ്ധതതി ലമത യങ്ങള് വിലയിരുത്തി  അഭിപ്രായാം 

രരഖടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. ഏടതങ്കിള്ാം രപ്രാജക്ടുകളുടട നിര്വഹണ ത്തിത്തില് പ്രസ്തുത രപ്രാജക്ടിടെ  

നിണരമ്മയയാം  കാരയമത മതയാം ഉുപ്പാ്കുനക എഘട് ലമത യാം മു്നിര്ത്തി  രമാണിറ്റുിാംഗ് കിിറ്റിയ്ക്ക് 

അഭിപ്രായങ്ങരളാ  നിര്രേേങ്ങരളാ  നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥന്  നല്കാവഘട്താണ്.  

(4) ടപാതുമരാമത്ത് പ്രവര്ത്തികള്ക്ക് നിലവിള്ള്ള പ്രാരേേിക രമാണി്തിുിാംഗ് സാംവിധാനത്തിന് പുുടമ  

ടപാതുമരാമത്ത് മാനുംല് അളുോസി്കുനാം വിധമുള്ള രമാണി്തിുിാംഗ് സാംവിധാനാം കൂടി നടപ്പിലാക്കണാം. 

തുടക്കടമഘട് നിലയില് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല  ആടക രപ്രാജക്ടുകളുടട ഒരു േതമാനാം  

രപ്രാജക്ടുകടളങ്കിള്ാം  ുാ്ഹാം രീതിയില് ടതരടഞ്ഞടുത്ത്  ടപാതുമരാമത്ത് മാനുംല് നിഷ്കര്കി്കുനഘട് 

പ്രകാരമുള്ള  നിണനിലവാര പരിരോധനയ്ക്ക് വിരധയമാരക്കണ്ടതാണ്. 
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(5) സാമൂഹയാധിഷ്ഠ വ്യിത സാംതടനകടളയാം ജനകീയ സമിതികടളയാം പ്രാരേേിക രമാണി്തിുിാംഗിന് 

ചുമതലടപ്പടുത്താവഘട്താണ്.   

(6) പ്ധതതി നിര്വഹണ പുരരാഗതിയാം ഭൗതികരന്തിവാം മുകള്തലങ്ങളിരലയ്ക്ക് ുിരപ്പാര്്തി്  ടചയ്യുഘട് 

സാംവിധാനാം പ്രവര്ത്തനമത മമാരക്കണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഇക്കരണാമിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വന പ്പില് 

നിന്നാം ഓരരാ തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിളുാം ചുമതല നിായിച്ച് നല്കിയിട്ടുള്ള ഉരേയാഗസ്ഥടര 

അതത് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നട്കുനഘട് പ്ധതതി നിര്വഹണ പുരരാഗതി 

അവരലാകനരയാഗങ്ങളില് നിര്ബ്ധപമായാം പടങ്കടുപ്പിരക്കണ്ടതാണ്.  

(7) ടപാതുമരാമത്ത് പണികളുടട സാംമത ിപ്തവിവരാം അടങ്ങിയ ഒരു രബാര്ഹ് അതത് പണിസ്ഥലത്ത് 

പ്രകടമായി കാണുഘട് തരത്തിള്ാം സ്ഥലുാം പ്രേര്േിപ്പിരക്കണ്ടതുാം ആ രബാര്ഹില് 1997 ടല രകരള 

മുനിസിപ്പാലിറ്റി  ടപാതുമരാമത്ത് പണികളുടട നടത്തിപ്പ്) ച്തിങ്ങളിടല ച്തിാം 17 2) ല് പ്രതിപാേിച്ചിട്ടുള്ള 

വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയിരിരക്കണ്ടതുമാണ്. പ്രവൃത്തി ര്ര്ത്തീകരിച്ചരേകാം പ്രവൃത്തി നട്കുനഘട് 

സ്ഥലത്ത് പ്രവൃത്തിയടട രപര്, വര്കാം, ടചലവഴിച്ച തുക, ഫണ്ടിടെ ഇനാം, തരേേഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിടെ രപര് എഘട്ിവ ഹിസ് രപ്ല രബാര്ഹില് രരഖടപ്പടുത്തി പ്രേര്േിപ്പിക്കണാം. ഹിസ് രപ്ല 

രബാര്ഡുകള്ക്ക് രവണ്ട തുക എസ്റ്റിരമറ്റില് ഉള്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്.  

(8) പ്ധതതി ആസൂത്രണ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചതിളു ടതളിവായി സൂമത ിരക്കണ്ട എല്ലാ രരഖകളുാം,  

തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ  ഓഫീസിവ  ടസക്ര്തിുി സൂമത ിരക്കണ്ടതാണ്. അതുരപാടല പ്ധതതി 

ആസൂത്രണത്തിടെ ഭാഗമായി തയ്യാുാക്കി അച്ചടിച്ചതുാം അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ രരഖകളുാം പ്ധതതി 

അാംഗീകാരാം ലഭിച്ചതിളുള്ള രരഖകളുാം അാംഗീകാരാം ലഭിച്ച രപ്രാജക്ടുകളുടട സാമത യടപ്പടുത്തിയ 

പകർപ്പുാം ടസക്ര്തിുി സൂമത ിരക്കണ്ടതാണ്. പ്ധതതി നിര്വഹണവമായി ബ്ധപടപ്പ്തി എല്ലാ രരഖകളുാം  

രജിസ്റ്ററുകളുാം വൗച്ചറുകളുാം ബ്ധപടപ്പ്തി നിര്വഹണ ഉരേയാഗസ്ഥര് സൂമത ിരക്കണ്ടതാണ്. 

15. പ്ധതതി അവരലാകനത്തിന് രസാകയല് ഓഹിറ്റ് സാംവിധാനാം  

 1) തരേേസുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് തയ്യാുാക്കി നടപ്പാ്കുനഘട്തുാം പ്രാരേേിക പ്ധതതിയില് 

ഉള്ടപ്പ്തിതുമായ എല്ലാ വികസന രപ്രാജക്ടുകളുാം  രസാകയല് ഓഹിറ്റിന് വിരധയമാരക്കണ്ടതാണ്. 

പ്ധതതിയമായി ബ്ധപടപ്പ്തി  ധനവിനിരയാഗാം എത്രമാത്രാം ജനങ്ങള്ക്ക് 

പ്രരയാജനകരമായിട്ടുടണ്ടഘട്് ജനങ്ങളുടട പങ്കാളിത്തരത്താടട വിലയിരുുകയാണ് രസാകയല് 

ഓഹിറ്റിടെ ലമത യാം. പ്ധതതിയടട നിണരഭാക്താക്കളായ ജനങ്ങളാണ് രസാകയല് ഓഹിറ്റ് 

നടുഘട്ത്. ഗ്രാമസഭകളുടടയാം, വാര്ഡ്സഭകളുടടയാം ചുമതലയിള്ാം ഉത്തരവാേിതുംത്തിള്മാണ്  

രസാകയല് ഓഹിറ്റ് പ്രവര്ത്തനാം ഏടറ്റടു്കുനഘട്തുാം അതിൂടടട  പ്ധതതിയടട  ഫലമത മത 

വിലയിരുുകയാം ടചയ്യുഘട്ത് 

 2) രസാകയല് ഓഹിറ്റ് പ്രവര്ത്തനാം, തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട പ്ധതതി നിര്വഹണ 

ചുമതലയള്ളവരുടട സഹായരത്താടട, തികച്ചുാം സുംതന്ത്രമായി്തിായിരിക്കണാം നടപ്പാരക്കണ്ടത്.  

തരേേസുംയാംഭരണ തലത്തില് രസാകയല് ഓഹിറ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് രനതൃതുംാം നല്ന ഘട്തിന് 

10-12 രപരടങ്ങിയ രസാകയല് ഓഹിറ്റ് സമിതിയാം വാര്ഡ്തലത്തില് രസാകയല് ഓഹിറ്റ് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  രനതൃതുംാം നല്ന ഘട്തിന് 5-7 രപരടങ്ങിയ വാര്ഡ്തല രസാകയല് ഓഹിറ്റ് 
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സമിതികള്്കുനാം തരേേസുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട ഭരണസമിതി രൂപാം നല്രകണ്ടതാണ്. 

ന റ്റമറ്റ വിേുംാസയതയാം അാംഗീകാരവാം ഉള്ളവരുാം പ്രാരേേിക വികസനത്തില് വവേ്ധതയമുള്ളവരുാം 

ജനങ്ങളുടട ജനാധിപതയ അവകാേങ്ങള് സാംരമത ി്കുനഘട്തിന് പ്രതിജ്ഞാബ്ധതരുാം 

പ്രതിബ്ധതതയള്ളവടരയമായിരിക്കണാം.  രസാകയല് ഓഹിറ്റ് സമിതിയില് ഉള്ടപ്പരടണ്ടത്.  

 3) പ്രാരേേിക പ്ധതതിയില് ഉള്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ രകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പ്ധതതി രപ്രാജക്ടുകളുാം 

സാംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പ്ധതതി രപ്രാജക്ടുകളുാം പ്രാരേേിക പ്ധതതിയടട ഭാഗമായള്ള  രപ്രാജക്ടുകളുാം 

ജനകീയ പങ്കാളിത്തരത്താടട രസാകയല് ഓഹിറ്റ് നടുഘട്തിന് സഹായകമായ  വിേേമായ 

മാര്ഗ നിര്രേേങ്ങളുാം പരിേീലനവാം  തരേേസുംയാംഭരണ വന പ്പ് നല്ന ഘട്താണ്.  

16 . വാര്കിക പ്ധതതി രൂപീകരണ മുടഘട്ാരുക്കാം  

(1) പ്ധതതി നിർവഹണാം ആരാംഭി്കുനഘട് മുുയ്ക്കുതടഘട് വരുാം വർകരത്തയ്ക്കുള്ള പ്ധതതി 

രൂപീകരി്കുനഘട്തിളുള്ള പ്രയത്നാം ആരാംഭിക്കണാം. പ്രാരേേിക തലത്തിവ രൂപാം നവകിയിട്ടുള്ള 

ആസൂത്രണ സമിതിയ്ക്ക് ഭരണ സമിതിടയ ഇക്കാരയത്തിവ സഹായിക്കാനാന ാം. ആേയാം രവണ്ടത് 

പഠനങ്ങൾ ഏടറ്റടു്കുനകയാം അനൗപചാരിക ചർച്ചകൾ ആരാംഭി്കുനകയമാണ്. 

ആസൂത്രണത്തിനാവാേയമായ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് രേഖരി്കുനകയാം  പരിഷ്ക്കരി്കുനകയാം 

ടചരയ്യണ്ടത് ഈ ത്തിത്തില് വളടര പ്രധാനമാണ്. തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിരലയ്ക്ക് 

നിരയാഗിച്ചിട്ടുള്ള  ഇക്കരണാമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വന പ്പിടല  ഇ്ടവസ്റ്റിരഗറ്ററുടടയാം തരേേ ഭരണ 

സ്ഥാപനതലത്തില് നിരയാഗി്കുനഘട് ുിരസാസ് രപസടെയാം രസവനാം ഇക്കാരയത്തില് 

പ്രരയാജനടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്.  

(2)  ആസൂത്രണ വാര്ഡ്സഭകൾ എല്ലാ വര്കവാം ജളുവരി – ടഫബ്രുവരി മാസത്തിവ തടഘട് നടത്താൻ 

കഴിയണാം. പുതിയ പ്ധതതി്കുനള്ള  ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി അാംഗീകാരാം മാര്ച്ച് മാസത്തില് തടഘട് 

ര്ർത്തിയാക്കി ഏപ്രിവ 1 ന് നിർവഹണാം ആരാംഭിക്കാ് കഴിയഘട് തരത്തില് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

ആവിഷ്ക്കരിക്കണാം.  

17. വാര്കിക പ്ധതതി തയ്യാുാക്കല് സമയക്രമാം 

ഓരരാ വര്കവാം  പ്ധതതി തയ്യാുാ്കുനഘട്തിളുള്ള സമയക്രമാം ചുവടട രചര്്കുനന്ന. പ്രധാന ത്തിങ്ങള് 

ര്ര്ത്തിയാ്കുനഘട്തിളുള്ള  അവസാന തീയതികളാണ്  ഇവിടട നല്കിയിട്ടുള്ളത്. അവസാന 

തീയതിക്ക് മുമ്പ് തടഘട്  ഓരരാ ത്തിവാം  ര്ര്ത്തിയാ്കുനഘട്തിന് ്രമമിക്കണാം. തീയതികളില് 

അളുരയാജയമായ മാറ്റങ്ങള് ആകാടമങ്കിള്ാം  വാര്കിക പ്ധതതി സമര്പ്പണത്തിന് നിായിച്ചിട്ടുള്ള 

അവസാന തീയതി  നിര്ബ്ധപമായാം പാലിരക്കണ്ടതാണ്. 

 എ) 2022-23 വാര്കിക പ്ധതതി   

 ബി) 2023-24  മുതല് 2026-27 വടരയള്ള വാര്കിക പ്ധതതി   
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അളുബ്ധപാം 1 

മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിള്ാം രകാര്പ്പരുകളുകളിള്ാം ഉണ്ടായിരിരക്കണ്ട വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടട വിവരാം  

 എ) മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

ക്രമ 

നമ്പര് 
വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ രപര്  

വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ്  

കണ്വീനര് 

ചുമതലയള്ള 
സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി 

1 

ടപാതുഭരണവാം ധനകാരയവാം 

 കണ്കുനകള്, രരഖകള് എഘട്ിവ 

തയ്യാുാക്കല്, ഇ- ഗരവണ്സ്, 

തനത് വരുമാന വര്്ധതനവ്, രസവന 
പ്രോനാം ടമച്ചടപ്പടുത്തല്, സദ്ഭരണാം,  

വാതില്പ്പടി രസവനാം മുതലായവ) 

മുനിസിപ്പല് ടസക്ര്തിുി 

 
ധനകാരയാം 

2 

ൃതകിയാം അളുബ്ധപരമഖലകളുാം 

 ൃതകി-ഉല്പ്പഘട് സാംഭരണവാം 

സാംസ്കരണവാം വിപണനവാം ഉള്പ്പടട 

ജലരസചനാം, മണ്ണ് ജല സാംരമത ണാം, 
*മത്സയബ്ധപനാം, ഉള്ടപ്പടട 

ൃതകി ഉരേയാഗസ്ഥരില് 

നഗരസഭയടട 

നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള മുതിര്ഘട് 

ഉരേയാഗസ്ഥ/്  

വികസനകാരയാം 

3 മൃഗസാംരമത ണവാം, മത ീര വികസനവാം 
സീനിയര് ടവറ്റുിനുി സര്ജ്/ 

ടവറ്റുിനുി സര്ജ് 
വികസനകാരയാം 

4 

പ്രാരേേിക സാമ്പത്തിക വികസനാം 

 ടചറുകിട വയവസായാം, ന ടുാംബ്രമീ, 

സൂക്ഷ്മ സാംരാംഭങ്ങള് ഉള്പ്പടട), 

സഹകരണാം, മുതലായവ 

വയവസായ വികസന 

ഓഫീസര്/യ.പി.എ. രപ്രാജക്ട് 

ഓഫീസര് # 

വികസനകാരയാം 

5 

ോരിദ്രയ ലൂകകരണാം, 

രചരിപരിഷ്ക്കരണാം 

 

യ.പി.എ. രപ്രാജക്ട് ഓഫീസര് രമത മകാരയാം 

6 

സാമൂഹയനീതി  ഭിഘട്രേകിയള്ളവര്, 

വൃ്ധതര്, എഘട്ിവരുടട രമത മാം 

ഉള്ടപ്പടട  

സി.ഹി.പി.ഒ/ഐ.സി.ഹി.എസ് 

സൂപ്പര്വവസര് 
രമത മകാരയാം 

7 
ടജെര് വികസനവാം, ന ്തിികളുടട 
വികസനവാം 

സി.ഹി.പി.ഒ/ഐ.സി.ഹി.എസ് 
സൂപ്പര്വവസര് 

രമത മകാരയാം 

8 
പ്തിികജാതി വികസനാം / 

പ്തിികവര്ഗവികസനാം** 

പ്തിികജാതി വികസന 

ഓഫീസര്  ഇടല്ലങ്കില് 

മുനിസിപ്പല് ടസക്ര്തിുി) 

രമത മകാരയാം 

9 ആരരാഗയാം 
ആരരാഗയ   വിഭാഗത്തിടല 

സീനിയര് ഉരേയാഗസ്ഥ/്  

ആരരാഗയകാരയാം 

 

10 ശുചിതുംാം മാലിനയ സാംസ്ക്കരണാം 
നഗരസഭയിടല തനത് 

ആരരാഗയ വിഭാഗത്തിടല  
സീനിയര് ഉരേയാഗസ്ഥ/ ്) 

ആരരാഗയകാരയാം 

 

11 വിേയാഭയാസാം, കലയാം സാംസ്കാരവാം, ഹയര് ടസക്കണ്ടുി സ്കൂള് വിേയാഭയാസ കലാ 
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കായികാം, യവജനകാരയാം പ്രി്സിപ്പല് കായികകാരയാം 

12 ന ടിടവള്ളാം മുനിസിപ്പല് എഞ്ചിനീയര് മരാമത്ത്കാരയാം 

13 പാര്പ്പിടാം  യ.പി.എ രപ്രാജക്ട് ഓഫീസര് മരാമത്ത്കാരയാം 

14 

ടപാതുമരാമത്ത് 

 വവേുതിയാം ഊര്ജവാം 

പാരമ്പരരയതര ഊര്ജവാം  ഉള്പ്പടട) 

മുനിസിപ്പല് എഞ്ചിനീയര് മരാമത്ത്കാരയാം 

15 
നഗരാസൂത്രണാം  മാസ്റ്റര് പ്ലാ് 

തയ്യാുാക്കല് ഉള്ടപ്പടട) 
മുനിസിപ്പല് എഞ്ചിനീയര് മരാമത്ത്കാരയാം 

16 

വജവവവവിധയ മാരനജ്ടമെ്, 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനാം, 
പരിസ്ഥിതി സാംരമത ണാം, ്തര്ങള 

നിവാരണാം  

മുനിസിപ്പല് ടസക്ര്തിുി മരാമത്ത്കാരയാം 

* മത്സയ വന പ്പിടല ഉരേയാഗസ്ഥ് നഗരസഭയടട നിയന്ത്രണത്തില് ഉടണ്ടങ്കില് പ്രസ്തുത ഉരേയാഗസ്ഥടന 

കണ്വീനുാക്കി പ്രരതയകാം വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കണാം. 

** പ്തിികവര്ഗ വികസനത്തിന്   പ്രരതയക വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിരക്കണ്ടതായ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയടട 

നിയന്ത്രണത്തില് പ്തിികവര്ഗ വന പ്പിടല ഉരേയാഗസ്ഥ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയടട നിയന്ത്രണത്തില് ഉടണ്ടങ്കില് 

പ്രസ്തുത ഉരേയാഗസ്ഥടന കണ്വീനുാക്കി വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കണാം. അടല്ലങ്കില്  പ്തിികജാതി വികസന 

ഓഫീസര്  ഇടല്ലങ്കില് ടസക്ര്തിുി) തടഘട് കണ്വീനുാകണാം. 

# വയവസായ വികസന ഓഫീസര് തസ്തിക ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില് യ.പി.എ രപ്രാജക്ട് ഓഫീസടു 

കണ്വീനുാക്കാവഘട്താണ്. 

 ബി) രകാര്പ്പരുകളുകള് 

ക്രമ 
നാം 

 
വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ രപര്  

വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ്  
കണ്വീനര് 

ചുമതലയള്ള സ്റ്റാെിാംഗ്  
കിിറ്റി  

1 

ടപാതുഭരണവാം ധനകാരയവാം  കണ്കുനകള്, 
രരഖകള് എഘട്ിവ തയ്യാുാക്കല്, ഇ- 

ഗരവണ്സ്, തനത് വരുമാന വര്്ധതനവ്,  
രസവന പ്രോനാം ടമച്ചടപ്പടുത്തല്, 

സദ്ഭരണാം,  വാതില്പ്പടി രസവനാം 

മുതലായവ) 

രകാര്പ്പരുക് ടസക്ര്തിുി 
 

ധനകാരയാം 

2 

ൃതകിയാം അളുബ്ധപരമഖലകളുാം  ൃതകി-

ഉല്പ്പഘട് സാംഭരണവാം സാംസ്കരണവാം 
വിപണനവാം ഉള്പ്പടട ജലരസചനാം, മണ്ണ് 

ജല സാംരമത ണാം, *മത്സയബ്ധപനാം, 

ഉള്ടപ്പടട 

ൃതകി ഉരേയാഗസ്ഥരില് 
രകാര്പ്പരുകടെ നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള 

മുതിര്ഘട് ഉരേയാഗസ്ഥ ്)  

വികസനകാരയാം 

3 മൃഗസാംരമത ണവാം, മത ീര വികസനവാം 
സീനിയര് ടവറ്റുിനുി സര്ജ്/ 

ടവറ്റുിനുി സര്ജ് 
വികസനകാരയാം 

4 

പ്രാരേേിക സാമ്പത്തിക വികസനാം 

 ടചറുകിട വയവസായാം, ന ടുാംബ്രമീ, സൂക്ഷ്മ 

സാംരാംഭങ്ങള് ഉള്പ്പടട), സഹകരണാം, 

വയവസായ വികസന ഓഫീസര് വികസനകാരയാം 
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മുതലായവ 

5 
ോരിദ്രയ ലൂകകരണാം, രചരിപരിഷ്ക്കരണാം 

 
യ.പി.എ. രപ്രാജക്ട് ഓഫീസര് രമത മകാരയാം 

6 
സാമൂഹയനീതി  ഭിഘട്രേകിയള്ളവര്, വൃ്ധതര്, 

എഘട്ിവരുടട രമത മാം ഉള്ടപ്പടട)  
സി.ഹി.പി.ഒ രമത മകാരയാം 

7 
ടജെര് വികസനവാം, ന ്തിികളുടട 
വികസനവാം 

സി.ഹി.പി.ഒ രമത മകാരയാം 

8 
പ്തിികജാതി വികസനാം/ 
പ്തിികവര്ഗവികസനാം** 

പ്തിികജാതി വികസന ഓഫീസര്  രമത മകാരയാം 

9 ആരരാഗയാം 
ആരരാഗയ   വിഭാഗത്തിടല സീനിയര് 

ഉരേയാഗസ്ഥ/്  

ആരരാഗയകാരയാം 
 

10 ശുചിതുംാം മാലിനയ സാംസ്ക്കരണാം 
നഗരസഭയിടല തനത് ആരരാഗയ 
വിഭാഗത്തിടല  സീനിയര് 

ഉരേയാഗസ്ഥ/ ്) 

ആരരാഗയകാരയാം 

 

11 
വിേയാഭയാസാം, വിരനാോം, കായികാം, 

യവജനകാരയാം 

ടഹപൂ്തിി ഹയുക്ടര്, 
വിേയാഭയാസാം/ഹയര് ടസക്കണ്ടുി/ 

സ്കൂള് പ്രി്സിപ്പല് 

വിേയാഭയാസ കലാ 

കായികകാരയാം 

12 ന ടിടവള്ളാം എക്സികൂ്തിീവ് എഞ്ചിനീയര് മരാമത്ത്കാരയാം 

13 പാര്പ്പിടാം  യ.പി.എ രപ്രാജക്ട് ഓഫീസര് മരാമത്ത്കാരയാം 

14 

ടപാതുമരാമത്ത് 

 വവേുതിയാം ഊര്ജവാം പാരമ്പരരയതര 

ഊര്ജവാം  ഉള്പ്പടട) 

രകാര്പ്പരുക് എഞ്ചിനീയര് മരാമത്ത്കാരയാം 

15 
നഗരാസൂത്രണാം  മാസ്റ്റര് പ്ലാ് 

തയ്യാുാക്കല് ഉള്ടപ്പടട) 
ടൗണ് പ്ലാനിാംഗ് ഓഫീസര് നഗരാസൂത്രണകാരയാം 

16 കല സാംസ്കാരാം, പുരാവസ്തു സാംരമത ണാം 
ഹയര് ടസക്കണ്ടുി സ്കൂള് 

പ്രി്സിപ്പല് 
നഗരാസൂത്രണകാരയാം 

17 

വജവവവവിധയ മാരനജ്ടമെ്, 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനാം, പരിസ്ഥിതി 

സാംരമത ണാം, ്തര്ങള നിവാരണാം  

രകാര്പ്പരുക് ടസക്ര്തിുി മരാമത്ത്കാരയാം 

 

* മത്സയ വന പ്പിടല ഉരേയാഗസ്ഥ് രകാര്പ്പരുകടെ നിയന്ത്രണത്തില് ഉടണ്ടങ്കില് പ്രസ്തുത ഉരേയാഗസ്ഥടന 

കണ്വീനുാക്കി പ്രരതയകാം വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കണാം. 

** പ്തിികവര്ഗ വികസനത്തിന്  പ്രരതയക വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിരക്കണ്ടതായ ഒരു രകാര്പ്പരുകടെ  

നിയന്ത്രണത്തില് പ്തിികവര്ഗ വന പ്പിടല ഉരേയാഗസ്ഥ് ഉടണ്ടങ്കില് പ്രസ്തുത ഉരേയാഗസ്ഥടന കണ്വീനുാക്കി 

വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കണാം. അടല്ലങ്കില്  പ്തിികജാതി വികസന ഓഫീസര് തടഘട് കണ്വീനുാകണാം. 
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അളുബ്ധപാം 2 

  ‘വജവ വവവിധയ മാരനജ്ടമെ്, കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനാം, പരിസ്ഥിതി സാംരമത ണാം, ്തര്ങള 

നിവാരണാം’ എഘട് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ  പ്രരതയക ചുമതലതകള്  

1) വജവവവവിധയ രജിസ്റ്റര് സമകാലികമായി തയ്യാുാ്കുനഘട്തിന് ബരയാവഹവസിറ്റി മാരനജ്ടമെ് 

കിിറ്റികടള സഹായി്കുനക. 

2) വജവവിവിധയ പരിപാലനത്തിളുള്ള തരേേഭരണ സ്ഥാപനതല പ്ധതതി തയ്യാുാ്കുനഘട് തിന് 

രനതൃതുംാം നല്ന ക. 

3) വിേയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, ടപാതു ഇടങ്ങള്, സാമൂഹയ സാംതടനകളുടട സ്ഥലങ്ങള്, മറ്റ് 
സ്ഥാപനങ്ങള് എഘട്ിവിടങ്ങളില് വജവവവവിധയ പാര്്കുനകള് സ്ഥാപിച്ച് പരിപാലി്കുനഘട്തിളുള്ള 
സാധയത സാംബ്ധപിച്ച് നിര്രേേങ്ങള് സമര്പ്പി്കുനക. 

4) അധിനിരവേ സസയങ്ങള്, ജീവജാലങ്ങള് എഘട്ിവ സാംബ്ധപിച്ച ുിരപ്പാര്്തി് തയ്യാുാ്കുനക. 

5) കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനത്തിന് കാരണമാന ഘട് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങള് (Green house Gases) 
പരമാവധി ന ുയ്ക്കുഘട്തിന് സുംീകരിക്കാവഘട് നടപടികള് സാംബ്ധപിച്ച്  നിര്രേേങ്ങള് സമര്പ്പി്കുനക. 

6) ആരഗാള താപനവാം കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനവാം സൃപ്പി്കുനഘട് പ്രതയാതാതങ്ങള് 
രനരിടുഘട്തിന്/ലൂകകരി്കുനഘട്തിന് രേേീയ, സാംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള് ടചയ്തുവരുഘട് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടട  ചുവടു പിടിച്ച്  പ്രാരേേിക കര്ി പ്ധതതിക്ക്  രൂപാം നല്ന ക. 

7) പ്രൃതതി വിഭവങ്ങളുടട അനിയന്ത്രിതമായ ഉപരയാഗാം ന ുയ്ക്കുഘട്തിളുാം ബേല് സാംവിധാനങ്ങള് 
സുംീകരി്കുനഘട്തിളുാം സഹായകമാന ഘട് മാര്ഗനിര്രേേങ്ങള് രൂപടപ്പടുുക. 

8) വലീനമറ്റ് ടുസിലിയെ് രകരള എഘട് ലമത യാം രനടാളുള്ള  പ്രവര്ത്തന പ്ധതതി ആവിഷ്ക്കരി്കുനക. 

9) പരിസ്ഥിതി സാംരമത ണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തരേേഭരണ സ്ഥാപന പ്ധതതിയില് 
ഉള്ടപ്പടുുഘട്തിളുള്ള  നിര്രേേങ്ങള് സമര്പ്പി്കുനക 

10) കാര്ബണ് നൂട്രല് തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം എഘട് ലമത യത്തിനായി പ്രവര്ത്തി്കുനക. 

11) പരിസ്ഥിതി ആതാതാം സൃപ്പി്കുനഘട് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടട ുിരപ്പാര്്തി് തയ്യാുാക്കി  പരിഹാര നടപടികള് 
നിര്രേേി്കുനക. 

12) ്തര്ങള നിവാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തട്സപമാരയക്കാവഘട് നിര്ിിതികള് പരമാവധി ന ുയ്ക്കുഘട്തിന് 

സഹായകരമാന ഘട് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനഘട്തിളുള്ള നിര്രേേങ്ങള് സമര്പ്പി്കുനക. 

13) ്തര്ങളടത്ത രനരിടുഘട്തിളുള്ള  തയ്യാടുടുപ്പ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് മുഖയ പരിഗണന നല്കിടക്കാണ്ട് 

്തര്ങള ലൂകകരണ പ്ധതതി കാലാളുസൃതമാ്കുനക. 

14) ്തര്ങള നിവാരണ വന പ്പ് നിര്രേേി്കുനഘട് തരത്തില് കിൂണിറ്റി ടുസ്കൂ രവാളണ്ടിരയസിടന  

പരിേീലിപ്പിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരി്കുനക 
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അളുബ്ധപാം 3 

വികസന മു്ഗണന – അഭിപ്രായ സര്രവ 

 വികസന പ്രശ്നങ്ങള് /  

       വികസന സാധയതകള്* 

മു്ഗണനാക്രമാം ുാങ്ക് 

നല്കി 

അടയാളടപ്പടുുക 

ൃതകി : ടനല്ലിരെയാം പച്ചക്കുിയരടയാം ഉത്പാേനാം  

മൃഗ പരിപാലനാം : പാല്, മു്തി, ഇുച്ചി ഉത്പാേനാം  

മാലിനയാം : മാലിനയ നിര്ിാര്ജനാം   

ടപാതു വിേയാഭയാസാം േക്തിടപ്പടുുക  

ടപാതുജനാരരാഗയ സാംവിധാനാം ടമച്ചടപ്പടുുക  

ടതാഴിലവസരങ്ങള് സൃപ്പി്കുനക  

സാംരാംഭകതും വികസനാം  

ന ടിടവള്ളാം, ജലസാംരമത ണാം  

രുാഡുാം ഗതാഗതവാം  

പ്തിികജാതി രമത മവാം വികസനവാം  

സ്ത്രീ മവരമത  –സ്ത്രീ ോക്തീകരണാം  

ന ്തിികള്, വരയാജനങ്ങള്, ഭിഘട്രേകിയള്ളവര് എഘട്ിവരുടട രമത മാം  

കലയാം കായിക വിരനാേവാം വികസിപ്പിക്കല്  

നഗരസഭാ ഓഫീമവകളുടട രസവനാം ടമച്ചടപ്പടുുക  

ന ുിപ്പ്:-താങ്കളുടട അഭിപ്രായത്തില് ഏറ്റവാം  ഉയര്ഘട് പരിഗണന  എഘട്് രതാന്നഘട്  ഐറ്റത്തിന്  

ുാങ്ക് നമ്പര് 1 എന്നാം തുടര്ന്നള്ളവയ്ക്ക് അവയടട പരിഗണനാ ക്രമത്തിള്ാം ുാങ്ക് നമ്പര് 

നല്രകണ്ടതാണ്. 

    * മുകളില് പ്രതിപാേിച്ചവയ്ക്ക് പുുടമ അധികമായി ഉള്ടപ്പടുത്തണാം എന്ന തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം 

കരുതുഘട് പ്രശ്നങ്ങള്  എവനതി രചര്ത്ത്  ുാങ്ക് നിായിക്കാവഘട്താണ്. 
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അളുബ്ധപാം 4 

പ്ധതതി ആസൂത്രണ വാര്ഡ്സഭാ രയാഗത്തിടെ കാരയപരിപാടി  മാതൃക)   

 
ഇനാം 

 
ചുമതലടപ്പ്തിവര് 

1. സുംാഗതാം 
: 
വാര്ഹ് കൗണ്സിലര് 

2 നഗരസഭയടട വികസന കാഴ്ചപ്പാട് 
നയസമീപനാം  വിേേീകരണാം) : 

 നഗരസഭയടട 
അ്ധതയമത /അ്ധതയമത ്/ഉപാ്ധതയമത /ഉപാ്ധതയമത ്/ 

സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി ടചയര് രപസണ് 

3 മിക് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം വാര്കിക 
പ്ധതതിയാം : 

സഘട്്ധത പ്രവര്ത്തകനായ വിേഗ്ദ്ധ്/വാര്ഹ് 
ടഫസിലിരറ്ററ്റര് 

4 മു് വാര്കിക പ്ധതതി  
നിര്വഹണടത്തയാം  നടപ്പ് വാര്കിക 
പ്ധതതി നിര്വഹണ പുരരാഗതിടയയാം 
സാംബ്ധപി്കുനഘട് ുിരപ്പാര്്തി് അവതരണാം 

: 
ടസക്ര്തിുി/ടസക്ര്തിുി ചുമതലടപ്പടുുഘട് ഉരേയാഗസ്ഥ് 

5 അടുത്ത വാര്കിക പ്ധതതി കരട് 
രപ്രാജക്ട് നിര്രേേങ്ങള്, പരിഷ്കരിച്ച 

സ്റ്റാറ്റസ് ുിരപ്പാര്്തി്  എഘട്ിവയടട 
അവതരണാം 

: 
സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി ടചയര്രപസണ്മാരില് ഒരാള് 

6 ടപാതു ചര്ച്ചയാം  രചാരേയാത്തരങ്ങളുാം 
: 
രചാേയങ്ങള് മു്കൂ്തിിരയാ തത്മസമയരമാ എവനതി വാങ്ങിക്കാ 
വഘട്താണ്. തത്സമയാം രചാേയങ്ങള് രചാേി്കുനവാ് അളുവേി 

രക്കണ്ടതാണ് 

7 ഗ്രൂപ്പ് ചര്ച്ച  കരട് രപ്രാജക്ട് 

നിര്രേേങ്ങള് സാംബ്ധപിച്ച ചര്ച്ച) 
: 
തരേേഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില് എത്ര വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള് 

ഉരണ്ടാ അത്രയാം ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് ചര്ച്ച നടത്തി  
ടപാതു നിര്രേേങ്ങളുാം മു്ഗണനകളുാം തയ്യാുാക്കണാം. ഓരരാ 
ഗ്രൂപ്പിള്ാം  ഒരു  ടഫസിലിരറ്ററ്ററുടട  രസവനാം നഗരസഭ  

ലഭയമാക്കണാം 

8 ഗ്രൂപ്പ് ചര്ച്ചയടട ുിരപ്പാര്്തിിാംഗ്  പ്ലീനുി 
ടസക്) : 

ഓരരാ ഗ്രൂപ്പിടെയാം എവനതി തയ്യാുാക്കിയ  നിര്രേേങ്ങളുടട  
അവതരണാം 

9 കരട് പ്ധതതി നിര്രേേങ്ങള് 
സാംബ്ധപിച്ച ടപാതു ചര്ച്ച 

: 
 

10 ചര്ച്ചകളുടട രക്രാഹീകരണാം, 
തീരുമാനങ്ങള് അുിയിക്കല് 

: 
 നഗരസഭയടട അ്ധതയമത /അ്ധതയമത ്/ഉപാ്ധതയമത / 
ഉപാ്ധതയമത ്/ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി ടചയര്രപസണ് 

11 മിനിട്സ്,  തീരുമാനങ്ങള് എഘട്ിവ  
എവനതി ര്ര്ത്തിയാക്കിയ രേകാം  ഒപ്പു  

രരഖടപ്പടുത്തല് 

: 
ജനപ്രതിനിധികള്, ഉരേയാഗസ്ഥര് എഘട്ിവര്ക്ക് പുുരമ 
ഗ്രാമസഭാ രയാഗത്തില് പടങ്കടുത്ത  ഏത് അാംഗത്തിളുാം  

ഒപ്പ് വയ്ക്കാവഘട്താണ്. 

12 സമാപനാം, നന്ദി  
: 
വാര്ഡ്സഭാ രകാഓര്ഹിരനറ്റര്/ടസക്ര്തിുി 

ന ുിപ്പ്    ഊരുൂട്ട്തി രയാഗങ്ങള്്കുനാം  ഈ കാരയപരിപാടി മാതൃകയാക്കാവഘട്താണ്. 
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അളുബ്ധപാം  5 

പ്ധതതി ആസൂത്രണത്തില് സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റികളുടടയാം സ്റ്റിയുിാംഗ് കിിറ്റിയരടയാം ചുമതലകള്  
1. ധനകാരയ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി  
പ്ധതതിയടട വിഭവരരാതസ്സുകള് കടണ്ടുക, അടങ്കല് യക്തിസഹമായി നിായി്കുനക, പ്ധതതി 
കണ്കുനകള് ൃതതയമായാം ചി്തിയായാം തയ്യാുാ്കുനക, ടപാതുഭരണാം ടമച്ചടപ്പടുുഘട്തിന് പ്ധതതിയില് 
ഉള്ടപ്പരത്തണ്ട രപ്രാജക്ടുകള് ശുപാര്േ ടചയ്യുക, ശുപാര്േ ടചയ്ത പ്രകാരാം തയ്യാുാക്കിയ 
രപ്രാജക്ടുകളുടട ൃതതയതയാം നിയമസാധുതയാം ഉുപ്പുവരുത്തി അാംഗീകരിച്ച് പ്ധതതി സാംബ്ധപിച്ച 
അ്ങളിമ തീരുമാനടമടു്കുനവാ് ഭരണസമിതിക്ക് ശുപാര്േ ടചയ്യുക എഘട്ിവ ധനകാരയ സ്റ്റാെിാംഗ് 
കിിറ്റിയടട ചുമതലകളാണ്. 

2. വികസനകാരയ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി 

വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടട രൂപീകരണാം മുതല് പ്ധതതി അാംഗീകരിച്ചു കിട്ടുഘട്തുവടരയളള ആസൂത്രണ 

നടപടികള് ഓരരാന്നാം യഥാസമയാം ഫലപ്രേമായി നടുഘട്തിളുരവണ്ട മുടഘട്ാരുക്കങ്ങളുാം 

ഇടടപടള്കളുാം നടുക, ആവേയമായ രയാഗങ്ങള് യഥാസമയാം വിളിച്ചു രചര്്കുനക, ആവേയമായ 

തീരുമാനങ്ങള് യഥാസമയാം ഭരണസമിതിയില് എടു്കുനഘട്തിളു രവണ്ട നടപടികള് സുംീകരി്കുനക, 

ആവേയമായ നിര്രേേങ്ങള് മറ്റ് സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റികള്്കുനാം   വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്്കുനാം നല്ന ക, 

വികസന കാഴ്ചപ്പാട് രരഖ തയ്യാുാക്കി ഭരണസമിതി രയാഗത്തില് അവതരിപ്പി്കുനക, പ്ധതതി 

രൂപീകരണവമായി ബ്ധപടപ്പ്തി് തയ്യാുാരക്കണ്ട എല്ലാ രരഖകളുാം ൃതതയമായാം ചി്തിയായാം 

തയ്യാുാ്കുനഘട്തിളുരവണ്ട നടപടികള് സുംീകരി്കുനക, ആവേയമായ മുവനവ് രരഖകള് സഹിതാം പ്ധതതി 

യഥാസമയാം പരിരോധനയ്ക്കായി സമര്പ്പി്കുനക, പ്ധതതി/രപ്രാജക്ട് പരിരോധനാ ത്തിത്തില് കാണുഘട് 

നൂനതകള് യഥാസമയാം പരിഹരിച്ചു നല്ന ക എഘട്ിവ വികസനകാരയ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റിയടട 

ചുമതലകളാണ്. കൂടാടത ചുവടട സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റികള്ക്ക് പുഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ചുമതലകളുാം 

വികസന സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി്കുനാം ഉണ്ടായിരി്കുനഘട്താണ്. 
3. മറ്റു സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റികള്  

തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ ടപാതുവികസന കാഴ്ചപ്പാടിന് അളുസൃതമായി, ബ്ധപടപ്പ്തി സ്റ്റാെിാംഗ് 

കിിറ്റികള്ക്ക് ആക്ട് പ്രകാരാം നല്കടപ്പ്തി  വികയങ്ങളില് ടമച്ചടപ്പ്തി രപ്രാജക്ടുകള് 

തയ്യാുാ്കുനഘട്തിന് സാധയമായ എല്ലാ നടപടികളുാം വകടക്കാളളുക, സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റിയടട വികയ 

ചുമതലയില് വരുഘട് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂളകള് ഫലപ്രേമായി രൂപീകരി്കുനഘട്തിളുളള നിര്രേേങ്ങള് 

നല്ന ക, ബ്ധപടപ്പ്തി വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടട രയാഗങ്ങള് ആവേയാളുസരണാം 

വിളിച്ചുരചര്്കുനന്നടണ്ടഘട്് ഉുപ്പുവരുുക, അവ ഫലപ്രേമായി പ്രവര്ത്തി്കുനഘട്തിളു രവണ്ട 

ഇടടപടള്കള് നടുക, സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റിയടട വികയവമായി ബ്ധപടപ്പ്തി രപ്രാജക്ടുകള് ബ്ധപടപ്പ്തി 

വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ചര്ച്ച ടചയ്ത് ര്ര്ണ്ണവാം ന റ്റമറ്റതുമാ്കുനക, അപ്രകാരമുള്ള രപ്രാജക്ടുകളുടട 

ൃതതയതയാം നിയമ സാധുതയാം ഉുപ്പുവരുത്തി പ്ധതതിയില് ഉള്ടപ്പടുുഘട്തിനായി അാംഗീകരിച്ച് 

ഭരണസമിതിക്ക് ശുപാര്േ ടചയ്യുക എഘട്ിവ എല്ലാ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റികളുടടയാം ചുമതലകളാണ്. 
4.സ്റ്റിയുിാംഗ് കിിറ്റി  

രമല് പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്  സ്റ്റാെിാംഗ്കിിറ്റി യടടപ്രവര്ത്തനാം  ഏരകാപിപ്പിരക്കണ്ട ചുമതല സ്റ്റിയുിാംഗ്  

കിിറ്റിക്ക് ആയിരി്കുനാം. ഏടതങ്കിള്ാം സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി ചുമതല നിര്വഹി്കുനഘട്ിടല്ലങ്കില് കൗണ്സില് 

തീരുമാനപ്രകാരാം സ്റ്റിയുിാംഗ് കിിറ്റിക്ക്  ആ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റിയടട  ചുമതല 

നിര്വഹിക്കാവഘട്താണ്.  
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അളുബ്ധപാം : 6 

പ്തിിക വര്ഗ അഗതി ന ടുാംബങ്ങള്ക്ക് പരിചരണ രസവനങ്ങളുടട പാരക്കജ് 

1.1  പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതത്തില് നിഘട്് ന ുഞ്ഞത് 50 േതമാനാം തുക പാവടപ്പ്തിവരില്   

പാവടപ്പ്തിവരായ പ്തിികവര്ഗക്കാരുടട പരിചരണ രസവനങ്ങളുടട പാരക്കജിന് വകയിരുത്തണാം. 

പരിചരണ രസവനങ്ങളുടട പാരക്കജിന് അര്ഹരായ പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുാംബങ്ങടള 

കടണ്ടുഘട്തിന് രണ്ട് ത്തിങ്ങളിടല  തിരച്ചില് പ്രക്രിയ അളുവര്ത്തിക്കണാം. അതുപ്രകാരാം പ്രാഥമിക 

പരിരോധനയ്ക്കുള്ള മാനേണ്ഡങ്ങളുാം അഗതി ന ടുാംബമായി പരിഗണി്കുനഘട്തിളുള്ള രലീനേ തടകങ്ങളുാം  

ചുവടട വിവരി്കുനന്ന. 

1.2  അഗതി ന ടുാംബങ്ങടള കടണ്ടുഘട്തിളുള്ള മാനേണ്ഡങ്ങള്  

 1) ഭൂരഹിതര്/10 ടസെില് താടഴ ഭൂമിയള്ളവര്  

 2) ഭവന രഹിതര്/ജീര്ണ്ണിച്ച വീ്തിില് താമസി്കുനഘട്വര്  

 3) 300 മീറ്റുിളുള്ളില് ന ടിടവള്ള സൗകരയാം ഇല്ലാത്ത ന ടുാംബങ്ങള് 

 4) ശുചിതും കൂട്ടസ് ഇല്ലാത്ത ന ടുാംബങ്ങള് 

 5) രജാലിയള്ള ഒരാള്രപാള്ാം ഇല്ലാത്ത ന ടുാംബാം   ഒരു മാസാം 10 േിവസത്തില് താടഴ മാത്രാം രജാലി)  

 6) വനിത ന ടുാംബനാഥയായിട്ടുള്ള ന ടുാംബാം  

 7) ഭിഘട്രേകിയള്ളവരരാ, തീരാവയാധികള് പിടിടപ്തിവരരാ ഉള്ള ന ടുാംബാം  

  8) പ്രായര്ര്ത്തിയായ നിരമത രര് ഉള്ള ന ടുാംബാം  

1.3  അഗതി ന ടുാംബമായി പരിഗണി്കുനഘട്തിളുള്ള രലീനേ തടകങ്ങള്  

 1)  ഭവന നിര്ിാണത്തിന് ഭൂമി ഇല്ലാത്തവര്  പുുരമ്പാക്ക് ഭൂമി, വനഭൂമി, കനാള്കളുരടയാം 

പാടരേഖരങ്ങളുരടയാം പുുാംബണ്ടുകള് എഘട്ിവിടങ്ങളില് താമസി്കുനഘട്വര്) 

 2)  രാത്രികാലാം ടപാതു സ്ഥലങ്ങളിള്ാം ടതരുവകളിള്ാം കടത്തിണ്ണകളിള്ാം അ്ങളിയുങ്ങുഘട്വര് 

 3) അവിവാഹിതയായഅി/അിയാം ന ഞ്ഞുാം മാത്രാം/ഭര്ത്താവ് ഉരപമത ിച്ചതുാം ്തരിതമളുഭവി്കുനഘട് 
തുമായ വനിതകള് 

 4) സാമ്പത്തിക പരാധീനതകള് അളുഭവി്കുനഘട്, അകാലത്തില് വിധവകളാരകണ്ടി വഘട്വര്, 
വിവാഹപ്രായാം കഴിഞ്ഞിട്ടുാം അവിവാഹിതരായി കഴിയഘട് വനിതകള് 

 5)  തീരാവയാധികള്/ ചികിത്സിച്ചു രഭേമാക്കാ് കഴിയാത്ത അമവഖങ്ങള് പിടിടപ്തിവരുാം ോരീരിക 
മാനസിക ടവല്ലുവിളികള് രനരിടുഘട്വരുാം 

 6)  ന ടുാംബത്തില് ഭമത ണത്തിന് വക കടണ്ടത്താ് കഴിവള്ള 60 വയസില് താടഴ പ്രായമുള്ള 

ആരുതടഘട്യില്ലാത്ത ന ടുാംബാം 

 7)  ഭിമത ാടനാം നടത്തി നിതയവൃത്തി കഴി്കുനഘട്വര് 

 8) അതിക്രമങ്ങള്ക്ക് ഇരയായിട്ടുള്ള വനിതകള് 
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1.4. അഗതി ന ടുാംബങ്ങളുടട പ്തിിക തയ്യാുാക്കല് 

അഗതികടള കടണ്ടുഘട്തിന് അവലാംബമാക്കിയിട്ടുള്ള 8 മാനേണ്ഡങ്ങളില് 6 മാനേണ്ഡ 

ങ്ങടളങ്കിള്ാം ബാധകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ  ന ടുാംബങ്ങളുരടയാം പ്തിിക  തയ്യാുാക്കണാം. ഇപ്രകാരാം  

പ്തിികടപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ന ടുാംബങ്ങടള രലീനേ തടകങ്ങളുടട അടിസ്ഥാനത്തില് വീണ്ടുാം 

പരിരോധിക്കണാം. 8 രലീനേ തടകങ്ങളില് ഏടതങ്കിള്ാം ഒരു തടകാം  ബാധകമായിട്ടുള്ള  ന ടുാംബടത്ത  

അഗതി ന ടുാംബമായി  കണക്കാക്കാവഘട്താണ്. രണ്ട് ത്തിങ്ങളിരലയാം പരിരോധനയാം പ്തിിക 

തയ്യാുാക്കള്ാം നടുകടയഘട്ത് ഊരൂകൂ്തിത്തിടെ ചുമതലയാണ്. 

1.5അ്ങളിമ പ്തിിക അാംഗീകരിക്കല് 

(1) മുകളില് വിവരിച്ച പ്രകാരാം അഗതി ന ടുാംബങ്ങളുടട പ്തിിക ഊരുകൂ്തിാം തയ്യാുാക്കി കഴിഞ്ഞാല് 

ഊരുകൂ്തി അാംഗങ്ങള് കഴിയഘട്ിടരത്താളാം വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അാംഗങ്ങള്ടക്കാപ്പാം ഗ്രൂപ്പുകളായി 

ഓരരാ അഗതി ന ടുാംബവാം സന്ദര്േിക്കണാം.  

 2)  ഓരരാ ഗ്രൂപ്പുാം, സന്ദര്േി്കുനഘട് അഗതി ന ടുാംബത്തിടെ വിേോാംേങ്ങള് പ്രരതയകാം തയ്യാുാക്കണാം.  

ഇതിനാവേയമായ രഫാുങ്ങള് ന ടുാംബ്രമീ ജില്ലാ മിക് രകാഓര്ഹിരനറ്റര് ലഭയമാ്കുനഘട്താണ്.  

 3) ന ടുാംബ സന്ദര്േനത്തിൂടടട കടണ്ടുഘട് അഗതി ന ടുാംബങ്ങളുടട പ്തിിക ഊരുകൂ്തി രയാഗത്തില് 

അവതരിപ്പിച്ച് അാംഗീകാരാം രതടണാം. ഇത് സാംബ്ധപിച്ച് ഉണ്ടാന ഘട് ഓരരാ പരാതിയാം 

സൂക്ഷ്മമായി പരിരോധിരക്കണ്ടതുാം വിേേമായ ുിരപ്പാര്്തി് ഊരുകൂ്തിത്തിടെ അടുത്ത രയാഗത്തില് 

സമര്പ്പിരക്കണ്ടതുമാണ്. 

 4)   ഒരു ന ടുാംബാം അഗതി ന ടുാംബമാരണാ എഘട്്  തീരുമാനിരക്കണ്ടത്  ഊരുകൂ്തിമാണ്. 

2.  അര്ഹരായ പ്തിികവര്ഗ അഗതികള്ക്ക് നല്രകണ്ട പരിചരണ രസവനങ്ങളുടട പാരക്കജ്.    

2.1 ഭമത ണാം 

(1) 65 വയസിളു മുകളില് പ്രായമുള്ള എല്ലാ പ്തിികവര്ഗ അഗതികള്്കുനാം അഘട്ര്ര്ണ 

പ്ധതതിപ്രകാരാം ഭമത യധാനയാം സൗജനയമായി നല്കണാം. 

 2)  യാടതാരു വരുമാനമാര്ഗവാം ഇല്ലാത്ത, ടകാടിയ ോരിദ്രയാം അളുഭവി്കുനഘട് പ്തിികവര്ഗ  

അഗതിന ടുാംബങ്ങള്ക്ക്, അര്ങളയാേയ അഘട്രയാജന പരിപാടി പ്രകാരാം ഭമത യധാനയാം വിതരണാം 

ടചയ്യണാം. ഭമത യധാനയാം നല്ന ഘട്തിനാവേയമായ തുക പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതത്തില് 

നിന്നാം പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുാംബങ്ങള് രുക് കാര്ഹ് രജിസ്റ്റര് ടചയ്തിട്ടുള്ള ടപാതുവിതരണ 

രകന്ദ്രത്തില്  രുക് കടയില്) രനരി്തി് ഒടുരക്കണ്ടതാണ്. 

(3)  രവതന ടതാഴില് ഉുപ്പുവരുുഘട്തിന് അയ്യങ്കാളി ടതാഴിള്ുപ്പ് പ്ധതതിയിള്ാം രവതന ടതാഴിള്ാം 

ഭമത യധാനയവാം ഉുപ്പുവരുുഘട്തിന് രേേീയ നഗര ഉപജീവന മിക്  NULM) പരിപാടിയിള്ാം 

പ്തിികവര്ഗ ന ടുാംബങ്ങളിടല അഗതികടള പ്രരതയക പരിഗണന നല്കി പടങ്കടുപ്പിച്ച് ടതാഴില് 

ലഭയമാക്കണാം. 
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(4)  പ്തിികവര്ഗ വികസന വന പ്പ് നടപ്പാ്കുനഘട് ഫുഹ് സരപ്പാര്്തി് രപ്രാഗ്രാമിൂടടടയള്ള  Food Support 

Programme) ഭമത യധാനയ വിതരണാം പ്തിികവര്ഗ ന ടുാംബ്രമീ അയല്ൂട്ട്തി ശാംഖല മുരഖന 

ആയിരിക്കണാം. 

(5)  ോരീരിക- മാനസിക ടവല്ലുവിളികള് രനരിടുഘട്വര്, േീര്തകാലമായി രരാഗ ബാധിതര്, 

നിതയരരാഗികള്, വളടരരയടു പ്രായമുള്ളവര് എഘട്ിവര് മാത്രവാം ഭമത ണാം പാകാം ടചയ്യാ് 

രേകിയള്ള ഒരാള്രപാള്ാം ഇല്ലാത്തതുാം ആയ പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുാംബങ്ങള്ക്ക് 

അാംഗ്വാടികളിൂടടട ഭമത ണാം വിതരണാം ടചയ്യണാം.  

(i) ഈ ചുമതല ന ടുാംബ്രമീയടട പ്തിികവര്ഗ അയല്കൂ്തിങ്ങരളയാം ഏരിയാ ടഹവലപ് ടമെ് 

ടസാവസറ്റികരളയാം ഏല്പ്പിക്കാവഘട്താണ്.  

 ii) ഈ വിഭാഗത്തിടല അഗതികള്ക്ക് ഭമത ണാം പാകാം ടചയ്ത് വിതരണാം ടചയ്യുഘട്തിളുള്ള 

ടചലവ് തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതത്തില് നിഘട്് 

വഹിക്കാവഘട്താണ്.  

(iii) അപ്രകാരാം ഒരു മാസാം ഭമത ണാം പാകാം ടചയ്ത് നല്ന ഘട്തിനാവേയമായ തുക ഏരിയാ 

ടഹവലപ് ടമെ് ടസാവസറ്റികള്ക്ക് മു്കൂുായി നല്കാവഘട്താണ്. 

2.2 ആരരാഗയ മവരമത  

(1)  മത യാം, ന ഷ്ഠ വ്യാം, കയാ്സര്, എകോ ഹ് സ്, ഹൃരദ്രാഗാം, വൃക്ക/മസ്തിക് ക സാംബ്ധപമായ രരാഗങ്ങള് 

തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇരയായിട്ടുള്ള പ്തിികവര്ഗ അഗതികളുടട ചികിത്സയ്ക്കായി വകമാറ്റാം ടചയ്തിട്ടുള്ള 

ആശുപത്രികളില് ലഭയമായ രസവനാം പ്രരയാജനടപ്പടുത്തണാം. ഇതിനായി ബ്ധപടപ്പ്തി 

തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം പ്രരതയക നടപടി സുംീകരിക്കണാം. 

(2)  പ്തിിക വര്ഗ അഗതി ന ടുാംബങ്ങളുടട വയതയസ്തങ്ങളായ ആരരാഗയ ആവേയങ്ങള് ്രമ്ധതരയാടട 

നിരീമത ിരക്കണ്ട ചുമതല ബ്ധപടപ്പ്തി അര്ബ് ടഹല്ത്ത് ടസെുിനാണ്. 

  3) പ്തിിക വര്ഗ അഗതി ന ടുാംബങ്ങള്ക്ക് ഏതു രീതിയിലാണ് രസവനാം പ്രോനാം ടചരയ്യണ്ടടതഘട്് 

തീരുമാനി്കുനഘട്ത് അര്ബ് ടഹല്ത്ത് ടസെറുാം നഗരസഭയാം കൂടിയാരലാചിച്ചായിരിക്കണാം. 

 4) നിലവിള്ള്ള പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം, മറ്റ് രരാതമവകള് എഘട്ിവയില് നിഘട്് 

നഗരസഭകള്  പ്തിികവര്ഗ പരിചരണ പാരക്കജിന്  ആവേയമായ വിഭവാം കടണ്ടരത്തണ്ടതാണ്. 

 5)  മത യാം, ന ഷ്ഠ വ്യാം, കയാ്സര്, എകോ ഹ് സ്, ഹൃരദ്രാഗാം, വൃക്ക/മസ്തിക് ക സാംബ്ധപമായ രരാഗങ്ങള് 

മുതലായ രരാഗങ്ങളുടട ചികിത്സയ്ക്ക് ടമഹിക്കല് രകാരളുകളിള്ാം ജില്ലാ/ജനുല് 

ആശുപത്രികളിള്ാം ലഭയമായ സ് ടപകയലിസ്റ്റ് രഹാക്ടര്മാരുടട രസവനവാം 

പ്രരയാജനടപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. ഇതിളുരവണ്ടി പ്രരതയക ടമഹിക്കല് കയാുകളുകള് 

സാംതടിപ്പിക്കാവഘട്തുാം ടചലവ് പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതത്തില് നിന്നാം 

വഹിക്കാവഘട്തുമാണ്. 
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 6)  ആധുനിക സൗകരയങ്ങളുള്ള സുംകാരയ ആശുപത്രികടളടകാണ്ട് രരാഗബാധിതരായ 

അഗതികളുടട ചികിത്സ സൗജനയമായി സ് രപാണ്സര് ടചയ്യുഘട്തിന് നഗരസഭകള് 

പരി്രമമിരക്കണ്ടതാണ്. 

 7)  പ്രധാനമന്ത്രിയടട/മുഖയമന്ത്രിയടട/പ്തിികജാതി, പ്തിികവര്ഗ രമത മ വന പ്പു മന്ത്രിയടട ്തരിതാേുംാസ 

നിധിയില് നിന്നാം പ്തിികവര്ഗ അഗതികള്ക്ക് ചികിത്സാ സഹായാം ലഭയമാ്കുനഘട്തിനാവേയമായ 

നടപടികള് സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 

 8) പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുാംബങ്ങളിടല രരാഗികള്ക്ക് ആവേയമായ മരുന്നകള് സൗജനയമായി 

ലഭയമാക്കണാം.  മരുഘട്് ലഭയമാ്കുനഘട്തില് അര്ബ് ആരരാഗയരകന്ദ്രാം/ഇതര സര്ക്കാര് 

ആശുപത്രികള് എഘട്ിവിടങ്ങളില് ലഭയമായ ഫണ്ട് ഉപരയാഗിക്കാവഘട്താണ്. ആവേയടമങ്കില് 

മരുഘട്് വാങ്ങുഘട്തിന് പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതവാം വിനിരയാഗിക്കാവഘട്താണ്. ഈ 

പ്രക്രിയയില് മവതാരയത ഉറുവരുുഘട്തിന് അരരാഗയ രമഖലാവിേഗ്ദ്ധര് അടങ്ങുഘട് ഒരു 

ടടക് നിക്കല് കിിറ്റി ആവേയമായ മരുന്നകള് ഏത് എഘട്് നിായിരക്കണ്ടതുാം അവ വാങ്ങി 

രരാഗികള്ക്ക് രനരി്തി് നല്രകണ്ടതുമാണ്.) രരാഗികള്ക്ക് യഥാസമയാം ൃതതയമായി മരുന്നകള് 

ലഭയമാ്കുനന്നടവഘട്് പ്തിികവര്ഗ അയല്ൂട്ട്തിങ്ങള് ഉുപ്പുവരുരത്തണ്ടതാണ്. 

 9)  പരരാപകാര തല്പരരായ വയക്തികരളയാം ധര്ി സ്ഥാപനങ്ങരളയാം പ്തിികവര്ഗ അഗതികളുടട 

ചികിത്സാ ആവേയങ്ങള് സ് രപാണ്സര് ടചയ്യുവാ് രപ്രരിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തില് 

സ് രപാണ്സര്മാടര കടണ്ടുഘട്തിന് ആവേയമായ പ്രചാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, 

രബാധവല്ക്കരണ ചര്ച്ചകള് മുതലായവ സാംതടിപ്പിക്കാവഘട്താണ്. 

 10)  സഘട്്ധതരസവന തല്പരരായ ആതുര ്രുശ്രൂഷകാ പ്രവര്ത്തകരുടട ഒരു സമിതി രൂപീകരി്കുനകയാം 

പ്തിികവര്ഗ അഗതികള് രനരിടുഘട് ആരരാഗയ പ്രേ് നങ്ങള് പരിഹരി്കുനഘട്തിന് അവരുടട 

രസവനാം ലഭയമാ്കുനകയാം ടചയ്യാവഘട്താണ്. 

2.3 പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗത്തിടല ഭിഘട്രേകിക്കാര്ക്ക് ആേുംാസാം നല്കല് 

 1)  രകന്ദ്രാവിക് ൃതത പരിപാടികളിടല പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം വിനിരയാഗിച്ച് നടപ്പാ്കുനഘട് 

പരിപാടികള് ഭിഘട്രേകിക്കാര് അാംഗങ്ങളായി ഉള്ള പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുാംബങ്ങള്ക്ക് 

മു്ഗണന നല്കി നടപ്പാരക്കണ്ടതാണ്. 

 2)  പ്തിികവര്ഗ അഗതികള്ക്ക്, രകരള സാംസ്ഥാന വികലാാംഗരമത മ  രകാര്പ്പരുക്, രകരള 

ടഫഹരുക് ഓഫ് േി വബ്ല്ഹ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടട സഹകരണരത്താടട ടതാഴില് 

വവേഗ്ദ്ധയ പരിേീലനാം നല്ന വാളുള്ള രപ്രാജക്ടുകള് രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാവഘട്താണ് 

 3) പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതവാം രേേീയ നഗര ഉപജീവന മിക് വിഹിതവാം ഉപരയാഗിച്ച് 

പ്തിികവര്ഗ അഗതി കടുാംബങ്ങളിടല ോരീരിക-മാനസിക ടവല്ലുവിളികള് രനരിടുഘട്വര്ക്ക് 

ടതാഴില് നല്ന ഘട്തിളു രവണ്ടിയള്ള രപ്രാജക്ടുകള് രപ്രാത്സാഹിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 
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 4) ഭിഘട്രേകിക്കാരായ പ്തിികവര്ഗക്കാരുടട ടതാഴിലധിഷ്ഠ വ്യിത രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക് രകന്ദ്ര – സാംസ്ഥാന 

രസാകയല് ടവല്ഫയര് അഹ് വവസുി രബാര്ഡുകളില് നിഘട്് സാമ്പത്തിക സഹായാം 

ലഭയമാ്കുനഘട്തിന് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നടപടി സുംീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 

2.4 സാമൂഹയ മവരമത ാ ടപ്കളുകളുാം വരയാജനങ്ങളുടട രമത മവാം 

 1) പ്തിികവര്ഗ അഗതികളില് അര്ഹരായവര്ക്ക് സാമൂഹയ മവരമത ാ ടപ്കളുകളുാം മറ്റു 

ധനസഹായങ്ങളുാം അളുവേി്കുനഘട്തിന് ഉയര്ഘട് മു്ഗണന നല്കണാം. 

 2) പ്തിിക വര്ഗ വിഭാഗത്തിടല വരയാജന രമത മത്തിളുാം വികസനത്തിളുാം പ്രാരേേിക 

പ്രരതയകതകളുള്ള ഉചിതമായ പരിപാടികള് കടണ്ടത്തി നടപ്പാ്കുനഘട്തിന് ്രമ്ധതിരക്കണ്ടതാണ്. 

2.5  ഭൂമിയാം വീടുാം  

പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗങ്ങളിടല  ഭൂരഹിത ഭവഹനരഹിതര്്കുനാം ഭവനരഹിതര്്കുനാം  ഉള്ള ആളുകൂലയങ്ങള് 

നവരകരളാം 2-ടെ  ഭാഗമായള്ള  വലഫ് പ്ധതതിയടട  മാര്ഗനിര്രേേങ്ങള്ക്കളുസരിച്ച് 

ലഭയമാരക്കണ്ടതാണ്. 

2.6 ന ടിടവള്ളാം 

 1) പരമ്പരാഗത ജലരരാതസ്സുകള് സാംരമത ി്കുനഘട്തിനായിരിക്കണാം ആേയ പരിഗണന നല്രകണ്ടത്. 

 2) നിലവിള്ള്ള ന ടിടവള്ള രപ്രാജക്ടുകളില് പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുാംബങ്ങളുടട വീടുകള്ക്ക് ഏറ്റവാം 

സമീപത്തായി പബ്ലിക് സ്റ്റാെ് രപാസ്റ്റ് സ്ഥാപിരക്കണ്ടതാണ്. 

 3) പ്തിികവര്ഗ ഊരുകള്ക്ക് പ്രരയാജനാം ലഭി്കുനഘട് ന ടിടവള്ള രപ്രാജക്ടുകള് പ്തിികവര്ഗ  ഉപപ്ധതതി 

പ്രകാരാം ആരാംഭിരക്കണ്ടതാണ്. 

 4) പുതുതായി ആരാംഭി്കുനഘട് ന ടിടവള്ള രപ്രാജക്ടുകളില് പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുാംബങ്ങള് കൂടുതള്ള്ള 

പ്രരേേങ്ങള്ക്ക് മു്ഗണന നല്രകണ്ടതാണ്. 

 5) പ്തിികവര്ഗ ഊരുകളില്  തുുസായ കിണര് ന ഴിക്കാവഘട്താണ്. 

2.7വിേയാഭയാസാം 

 1) സ് കൂള് വര്കാം ആരാംഭി്കുനഘട്തിളു മുമ്പ് തടഘട് ഓരരാ ഊരിള്ാം സര്രവ നടത്തി സ്കൂളില് 

രചര്ഘട്ി്തിില്ലാത്ത പ്തിികവര്ഗ ന ്തിികടള കടണ്ടത്തി അവടര സ്കൂളില് രചര്്കുനഘട്തിന് നടപടി 

സുംീകരിക്കണാം. 

 2) വിേയാഭയാസാം ഉരപമത ിച്ചവടര വീണ്ടുാം സ്കൂളില് രചര്ക്കാ് ്രമമങ്ങള് നടുഘട്തിൂടടട 18 

വയ്സപിളു താടഴ പ്രായമുള്ള എല്ലാ പ്തിികവര്ഗ ന ്തിികളുാം അവരുടട ന ടുാംബസ്ഥിതി 

പരിഗണിക്കടത തടഘട് വിേയാഭയാസാം തുടരുന്നടവഘട്് ഉുപ്പുവരുത്തണാം. 

 3) പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുാംബങ്ങളിടല വിേയാര്ത്ഥികള് ഉള്ടപ്പടട പ്രീടമട്രിക് രഹാസ്റ്റലില് രചര്ഘട്് 

പഠി്കുനവാ് സൗകരയാം ലഭിക്കാത്ത എല്ലാ പ്തിിക വര്ഗ വിേയാര്ത്ഥികള്്കുനാം  ആവേയമായ 

പഠരനാപകരണങ്ങള്, യൂണിരഫാാം മുതലായവ പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതാം ഉപരയാഗിച്ച് 
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വിതരണാം ടചരയ്യണ്ടതാണ്. ഈ പാരക്കജ് പ്രകാരാം നല്കാവഘട് ധനസഹായത്തിടെ നിരക്ക് 

ചുവടട നല്ന ന്ന. 

ഇനാം  വാര്കിക അലവ്സിടെ പരിധി 

 രൂപ) 

(a) സ്കൂള് യൂണിരഫാാം വാങ്ങുഘട്തിന്  

(i)9,10 ലീനാസ്സുകളിടല വിേയാര്ത്ഥികള്ക്ക്  

 എ്തിാാം ലീനാസ്സുവടരയള്ള വിേയാര്ത്ഥികള്ക്ക് S.S.K 

യടട ഭാഗമായി സ്കൂള് യൂണിരഫാാം സൗജനയമായി 
ലഭി്കുനന്നണ്ട്.)  

1750 

(b) രനാ്തി് ബുക്ക്, രസ്റ്റകന ിു മുതലായവ വാങ്ങുഘട്തിന്  

(i)രലാവര് വപ്രമുി വിേയാര്ത്ഥികള്ക്ക്  

(ii)അപ്പര് വപ്രമുി വിേയാര്ത്ഥികള്ക്ക്  

600 

900 

(iii)വഹസ് കൂള് വിേയാര്ത്ഥികള്ക്ക്   1250 

(c) ന ട, ടചരുപ്പ്്സ്, സ് കൂള് ബാഗ്, ടപ്സില്, 
രപന എഘട്ിവ വാങ്ങുഘട്തിന് (എല്ലാ 

സ്റ്റാ്രഹര്ഡുകളിരലയാം വിേയാര്ത്ഥികള്ക്ക്) 

1200 

  4) പ്തിികവര്ഗ ന ടുാംബങ്ങളിടല എല്ലാ വിേയാര്ത്ഥികളുരടയാം പഠന നിലവാരാം ഉയര്ത്താ് പ്രരതയക 

രകാച്ചിാംഗ് ഏര്ടപ്പടുത്തണാം. ഇതിനായി രയാഗയതയള്ള ബിരുേധാരികള്, രകാരളജ് 

വിേയാര്ത്ഥികള്, അ്ധതയാപകര്, സാമത രതാ രപ്രരക് മാര്, മുതലായവടര ഉള്ടപ്പടുത്തി ഒരു 

സരപ്പാര്്തി്  ഗ്രൂപ്പ് തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തില് രൂപീകരിക്കണാം. സരപ്പാര്്തി് ഗ്രൂപ്പിടെ  

സാംതടനാ ടചലവ് പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി വിഹിതത്തില് നിന്നാം വഹിക്കാവഘട്താണ്. 

എഘട്ാല് ഈ ആവേയത്തിന് രഹാണരുുിയാം നല്ന വാ് പാടില്ല.  

2.8 സാമൂഹയമായ ഒറ്റടപ്പടല് 

 1) പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുാംബങ്ങളിടല അാംഗങ്ങടള പ്തിികവര്ഗ അയല്കൂ്തിങ്ങളില് 

ഉള്ടപ്പടുുവാ് കിൂണിറ്റി ടഹവലപ് ടമെ് ടസാവസറ്റികള് നടപടി സുംീകരിക്കണാം. 

അപ്രകാരാം അവരുടട സാമൂഹയമായ ഒറ്റടപ്പടല് അവസാനിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 

 2) പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുാംബങ്ങളുടട പുനരധിവാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടട നിര്വഹണാം, രമല്രനാ്തിാം, 

രമാണിറ്റുിാംഗ് മുതലായവ ബ്ധപടപ്പ്തി ഊരുകൂ്തിങ്ങളുടട ചുമതലയാണ്. 

 3) പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുാംബങ്ങള് രനരിടുഘട് പ്രേ് നങ്ങള് പൗര സമൂഹത്തിടെ ്രമ്ധതയില് 

ടകാണ്ടുവരുഘട്തിളുള്ള ്രമമങ്ങള്, രബാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, അഗതികടള 

കടണ്ടുഘട്തിളുള്ള സര്രവ എഘട്ിവ ഊരുകൂ്തിങ്ങളുടട പങ്കാളിത്തരത്താടട 

ഏടറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്. 
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 4) പ്തിികവര്ഗ അഗതികളുടട സര്ഗവാസന വികസിപ്പി്കുനഘട്തിളുാം അവരുടട രേകി 

വര്്ധതിപ്പി്കുനഘട്തിളുാം സമൂഹത്തിടല മറ്റു വിഭാഗങ്ങള്ടക്കാപ്പാം ഇടപഴന ഘട്തിളുമുള്ള ആത്മബലാം 

നല്ന ഘട്തിളുാം അളുരയാജയമായ കൗണ്സലിാംഗ് സാംതടിപ്പി്കുനവാ് നടപടി സുംീകരിക്കണാം. 

 5) പ്തിികവര്ഗ അഗതികളുടട മാനസിക ോരീരിക കഴിവകള് പരിരപാകിപ്പി്കുനഘട്തിന് ആവേയമായ 

പരിേീലനങ്ങള് മനഃോസ്ത്രജ്ഞരുരടയാം വിേഗ്ദ്ധരുരടയാം ടപ്രാഫകണള്കളുരടയാം 

ഉപരേോളുസരണാം സാംതടിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. അതിടെ ടചലവ് പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി 

വിഹിതത്തില് ഉള്ടപ്പടുത്താവഘട്താണ്. 
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അളുബ്ധപാം  7 

 എ) ജില്ലാതല ടജൻഹർ ുിരസാസ് ടസെർ 

തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടല  ടജ്ഹര് ുിരസാസ് ടസെറുകള്ക്ക് പിന്തുണ നല്ന ഘട് രകന്ദ്ര 

സാംവിധാനമാണ് ജില്ലാതല ടജെര് ുിരസാസ് ടസെര്. ജില്ലാതലത്തിവ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി  

ടജെര് ുിരസാസ് ടസെര് രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി നിായി്കുനഘട് ജില്ലാ 

ആസൂത്രണ സമിതിയിടല ഒരു വനിതാ അാംഗാം അധയമത യാം വനിതാ ടപ്രാ്തിമത ൻ ഓഫീസർ 

കൺവീനറുമായി 15 അാംഗങ്ങളിവ അധികരിക്കാത്ത ജി.ആർ.സിക്ക്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് രൂപാം 

നവരകണ്ടതാണ്. ഇതിവ വനിതാ ടസവ സി.ഐ, ലീഗവ സർവീസസ് അരതാുിറ്റി പ്രതിനിധി, 

വനിതാ വികസന ഓഫീസർ, ടജൻഹർ സ്റ്റഹീസ്/വിമൻ സ്റ്റഹീസ് എഘട്ിവ ഐച്ഛിക വികയമായി 

പഠിച്ചവരുാം ുിസർച്ച് നടത്തിയവരുാം, ടജൻഹർ/വിമൻ എഘട്ീ വികയങ്ങളിവ പ്രവർത്തന 

പരിചയമുള്ളവർ  അതില് ഒരാടളങ്കിള്ാം ട്രാ്സ് ടജൻഹർ /ഇെര് ടസക്സ് വയക്തി 

ആയിരികോ രക്കണ്ടതാണ്), ന ടുാംബ്രമീ ജില്ലാ മിക് പ്രതിനിധി, വിരകന്ദ്രീൃതത ആസൂത്രണത്തിവ 

പരിജ്ഞാനമുള്ളവർ  എഘട്ിവർ അാംഗങ്ങളാരവണ്ടതാണ്. ചുവടട പുയഘട് ചുമതലകളുാം 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം ജില്ലാതല ടജെര് ുിരസാസ് ടസെര് നിര്വഹിരക്കണ്ടതാണ്.  

 സ്ക്കൂളുകൾ ഉൾപ്പടടയള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുരടയാം ടജൻഹർ ുിരലറ്റഹ് 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ്കുനള്ള വവേഗ്ദ്ധയാം, പിന്തുണ, ഏരകാപനാം എഘട്ിവ ഉുപ്പാ്കുനക. 

 തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിവ ലിാംഗനീതിയമായി ബ്ധപടപ്പ്തി പരിപാടികൾ 

ആവിഷ്ക്കരി്കുനഘട്തിളുാം നടപ്പിലാ്കുനഘട്തിളുാം ആവേയമായ ഇടടപടള്കൾ നടുക 

 ജാഗ്രതാ സമിതികളുടട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവേയമായ എല്ലാ പിന്തുണയാം നവന ക 

 ലിാംഗനീതിയമായി ബ്ധപടപ്പ്തി് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നടപ്പാ്കുനഘട് രപ്രാജക്ടുകൾക്ക് 

സാരങ്കതിക സഹായാം നവകവ, വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവേയമായ പിന്തുണ, 

പരിേീലനാം, നൂതന ആേയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കവ, പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

സാംതടിപ്പി്കുനക.  

  ബി) നഗരഭരണ സ്ഥാപനതല ടജ്ഹര് ുിരസാസ് ടസെര്  

നഗരസഭാതലത്തിവ രമത മകാരയ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി ടചയർരപസൺ  ടചയര്രപസണ് വനിത 
അടല്ലങ്കില് രമത മകാരയ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റിയിടല വനിതാ അാംഗാം) അ്ധതയമത യാം ന ടുാംബ്രമീ ടമമ്പർ 

ടസക്ര്തിുി കൺവീനറുമായി 15 രപരിവ അധികരിക്കാത്ത GRC രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. ഇതിവ ICDS 
സൂപ്പർവവസർ, CDS ടചയർരപസൺ, രണ്ട് വനിത ജനപ്രതിനിധികൾ, സഘട്്ധതപ്രവർത്തകരായ 
വനിത, ന ടുാംബ്രമീ കിൂണിറ്റി കൗൺസിലർ, ടജൻഹർ/വിമൻ എഘട്ീ വികയങ്ങളിവ പ്രവർത്തന 
പരിചയമുള്ളവർ ഈ വികയങ്ങളിടല വിേഗ്ദ്ധർ എഘട്ിവർ  അാംഗങ്ങളാരവണ്ടതാണ്. 
നഗരഭരണസ്ഥാപനതല ടജ്ഹര് ുിരസാസ് ടസെുിടെ ചുമതലകളുാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം ചുവടട 
പുയന്ന.  

 വനിതാ തടക പ്ധതതി  WCP) യക്തി ഭദ്രമായ അടിത്തുയിവ തയ്യാുാ്കുനകയാം ഫലപ്രേമായ 

നിർവഹണാം നട്കുനന്ന എഘട്് ഉുപ്പ് വരുുകയാം ടചയ്യുക 
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 പ്രരേേടത്ത സ്ത്രീകളുടട സാമൂഹിക പേവി ഉയർുഘട്തിന് ആവേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

സാംതടിപ്പി്കുനകയാം ആവേയമായ ഇടടപടള്കൾ നടുകയാം ടചയ്യുക. 

 തരേേ സ്ഥാപന പരിധിയ്ക്കകത്ത് ജീവിയ്ക്കുഘട് ട്രാൻസ് ടജൻഹർ/ഇെര് ടസക്സ് വയക്തികളുടട 

അവസ്ഥയാം പേവിയാം മന്സപിലാക്കാളുാം അവ ടമച്ചടപ്പടുുഘട്തിളുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം 

ഇടടപടള്കളുാം ഏടറ്റടുക്കാളുാം പ്രരതയകാം ്രമ്ധതികോ രക്കണ്ടതാണ്. 

 തരേേസുംയാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുാം തടക സ്ഥാപനങ്ങളുാം ടജൻഹർ സൗഹൃേമാ്കുനഘട്തിന് 

ഇടടപടള്കൾ നടുക.  

 ലിാംഗപേവി/ സ്ത്രീപേവി പഠനാം നടുക.  

 ജാഗ്രതാ സമിതിയടട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവേയമായ പരിേീലനാം, രബാധവവക്കരണാം, 

കൗൺസിവ തുടങ്ങിയ പിന്തുണ നവന ക.  

 തരേേ സുംയാംഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയിള്ള്ള എല്ലാ ടജൻഹർ ുിരലറ്റഹ്  

പ്രവർത്തനങ്ങൾ്കുനാം ഉള്ള വവേഗ്ധയാം,  പിന്തുണ, ഏരകാപനാം പരിേീലനാം മുതലായവ 

നല്ന ക  

 എല്ലാ വർകവാം ലിാംഗതുലയത ടപർരഫാമൻസ് ുിരപ്പാർ്തി് തയ്യാുാക്കി പ്രസി്ധതീകരി്കുനക.
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അളുബ്ധപാം 8 

ടജൻഹർ ടഹസ്കുകള് 

സർക്കാർ, എകോ ഹഹ് വഹസ്കൂൾ/ ഹയർ ടസക്കൻഹുി സ്കൂളുകളിടല ടപൺന ്തിികള്/ 

ട്രാ്ടജജ്ഹര്/ ഇെര്ടസക്സ് ന ്തിികളുടട എണ്ണത്തിടെ അടിസ്ഥാനത്തിവ ഒരഘട്ാ അതിലധികരമാ 

സ്കൂളുകൾ ഒരു യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കി ഒരു കൗൺസിലർക്ക് ചുമതല നല്കിടകാണ്ട് ടജ്ഹര് 

ടഹസ്കുകള്, ജില്ലാപഞ്ചായുകള്ക്ക്/നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് രൂപീകരിക്കാവഘട്താണ്. 

സാമൂഹയനീതി, വിേയാഭയാസാം, വനിതാ േിശു വികസന വന പ്പുകൾ നിരയാഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂൾ 

കൗൺസിരലസിടന ഉപരയാഗിച്ച് എല്ലാ വഹസ്കൂൾ/ഹയർടസക്കൻഹുി സ്കൂളുകളിള്ാം കൗൺസിലറുടട 

രസവനാം ഉുപ്പാക്കണാം. കൗൺസിലർമാര് അധികമായി രവണ്ടി വരികയാടണങ്കിവ കരാർ 

അടിസ്ഥാനത്തിവ ജില്ലാ പഞ്ചായുകൾക്ക്/നഗരസഭകള് നിരയാഗിക്കാവഘട്തുാം പത്ത് മാസരത്തക്ക് 

രവതനാം നവകാവഘട്തുമാണ്. സാമൂഹയനീതി/ വനിതാ േിശു വികസന വന പ്പുകളിടല 

മാനേണ്ഡപ്രകാരാം രയാഗയതയാം രവതനവാം നിായിരക്കണ്ടതാണ്. ചുവടട രചര്്കുനഘട്വര് 

അാംഗങ്ങളായ രമാണി്തിുിാംഗ് സമിതി കൗൺസിലർമാരുടട പ്രവർത്തനാം 

കാരയമത മമാ്കുനഘട്തിനാവേയമായ നടപടികള് സുംീകരിരക്കണ്ടതുാം പ്രവര്ത്തന പുരരാഗതി 

വിലയിരുരത്തണ്ടതുമാണ്.  

 

ടചയർരപസൺ ഹി.പി.സി.ടചയർരപസൺ 

കൺവീനർ ജില്ലാ  വനിത േിശു വികസന ഓഫീസർ 

അാംഗങ്ങള്  ജില്ലാ വനിതാ രമത മ  ഓഫീസർ 

 രജായിെ് ഹയുക്ടര്, തരേേസുംയാംഭരണ ടപാതു 
സര്വീസ് 

സാരങ്കതിക വിേയാഭയാസാം/ സാരങ്കതിക വവേഗ്ധയാം 

 ഉള്ള ഒരു സഘട്്ധത പ്രവർത്തകൻ 

വിേയാഭയാസ ടഹപൂ്തിി ഹയുക്ടർ 

ജില്ലാ ടമഹിക്കവ ഓഫീസർ 
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അളുബ്ധപാം 9 

ഐകയരാഷ്ട്ര സാംതടന  പ്രഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള  മവസ്ഥിര വികസന ലമത യങ്ങള്  2030 

1. എല്ലാ തരത്തിള്ാം എല്ലായിടുമുള്ള   ോരിദ്രയത്തിന് അറുതിവരുുക 

2. വിേപ്പ് ഇല്ലായും ടചയ്യല്, ഭമത യമവരമത , ടമച്ചടപ്പ്തി രപാകകാഹാരാം എഘട്ിവ ഉുപ്പു വരുത്തല്, 

മവസ്ഥിര കാര്കിക വൃത്തി രപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കല് 

3. എല്ലാ പ്രായത്തിള്മുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങള്്കുനാം രമത മവാം ആരരാഗയ ജീവിതവാം ഉുപ്പാക്കല് 

4. എല്ലാവടരയാം ഉള്ടക്കാള്ളുഘട് തുലയതയാം നിണപരതയമുള്ള വിേയാഭയാസാം ഉുപ്പാ്കുനകയാം 

വിജ്ഞാനാം ആര്ജി്കുനഘട്തിളുള്ള ആയഷ്കാല അവസരങ്ങള് രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനകയാം ടചയ്യുക. 

5. ലിാംഗസമതുംാം വകവരി്കുനകയാം സ്ത്രീകടളയാം ടപണ്ന ്തിികടളയാം ോക്തീകരി്കുനകയാം ടചയ്യുക.  

6. ജലത്തിടെ ലഭയതയാം മവസ്ഥിര പരിപാലനവാം ശുചിതുംവാം ഏവര്്കുനാം ഉുപ്പു വരുുക. 

7. താങ്ങാവഘട്തുാം അവലാംബിക്കാവഘട്തുാം മവസ്ഥിരവാം ആധുനികവമായ ഊര്ജത്തിടെ, പ്രാപയത 

എല്ലാവര്്കുനാം ഉുപ്പു വരുുക 

8.   ഏവര്്കുനാം നിലക്കാത്തതുാം സര്രവാന്മുഖവുമഖവമായ മവസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയാം, നിണപരവാം 

ലാഭകരവാം മാനയവമായ ടതാഴിള്ാം ഉുപ്പാക്കല് 

9. പ്രതികൂല സാഹചരയങ്ങടള അതിജീവി്കുനഘട് തരത്തിള്ള്ള  അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 

നിര്ിി്കുനക, മവസ്ഥിരവാം ഉള്രച്ചര്ക്കടപ്പ്തിതുമായ  വയാവസായവല്ക്കരണാം രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനക,  

നൂതനാേയങ്ങള് പരിരപാകിപ്പി്കുനക. 

10. രാജയത്തിനകുാം രാജയങ്ങള്ക്കിടയിള്മുള്ള അസമതുംാം ന ുയ്ക്കുക 

11. എല്ലാവരരയാം ഉള്ടക്കാള്ളാവഘട്തുാം മവരമത ിതവമായ മാറ്റങ്ങള്ക്ക് അളുരയാജയവമായ രീതിയില് 

നഗരങ്ങടളയാം മളുകയ ആവാസവയവസ്ഥകടളയാം മവസ്ഥിരമാ്കുനക. 

12. മവസ്ഥിര ഉപരഭാഗവാം ഉത്പാേനക്രമങ്ങളുാം ഉുപ്പാ്കുനക. 

13. കാലാവസ്ഥാവയതിയാനവാം അതിടെ പ്രതയാതാതങ്ങളുാം രനരിടുഘട്തിനാവേയമായ അടിയ്ങളിര 

നടപടികള് സുംീകരി്കുനക. 

14. മവസ്ഥിര വികസനത്തിനായി മഹാസമുദ്രങ്ങള്, കടല്, സമുദ്രവിഭവങ്ങള് എഘട്ിവ സാംരമത ിച്ച് 

മവസ്ഥിരതരയാടട ഉപരയാഗി്കുനക. 

15. ഭൗമ-വന ആവാസവയവസ്ഥകളുടട മവസ്ഥിര ഉപരയാഗവാം സാംരമത ണവാം പുനരുജീവനവാം 

രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനക വഴി വജവവവവി്ധതയരോകണത്തിളുാം മരുവല്ക്കരണ പ്രക്രിയ്കുനാം 

അറുതിവരുത്തി ര്ര്വസ്ഥിതിയിലാ്കുനക. 

16. എല്ലാവര്്കുനാം നീതി ഉുപ്പാക്കി, എല്ലാതലങ്ങളിള്ാം കാരയമത മമായതുാം  ഉത്തരവാേിതുംര്ര്ണ്ണവാം 

ഉള്രച്ചര്ക്കടപ്പ്തിതുമായ സ്ഥാപനങ്ങടള സൃപ്പി്കുനകയാം  മവസ്ഥിര  വികസനത്തിനായി  

സമാധാനര്ര്ണ്ണവാം എല്ലാവടരയാം ഉള്ടക്കാള്ളുഘട്തുമായ സമൂഹങ്ങടള രപ്രാത്സാഹിപ്പി്കുനക. 

17. മവസ്ഥിര വികസനത്തിനായള്ള ആരഗാള പങ്കാളിത്താം പുനരുജീവിക്കാനാവേയമായ 

നിര്വഹണ ഉപാധികള് ോക്തീകരി്കുനക.         
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രഫാുാം 1 

പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സരപ്ധതതി  2022 – 27) 
ആസൂത്രണ സമിതി അാംഗങ്ങളുടട വിവരങ്ങള് 

തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ രപര് : 

ഭരണസമിതി തീരുമാന നമ്പരുാം തീയതിയാം :               വാര്കിക പ്ധതതി........................................ 

ക്ര.ന. 
രപരുാം 
വിലാസവാം 

രഫാണ് ഇ-
ടമയില്ഐ.ഹി 

പുനസാംതടിപ്പിച്ച 

ആസൂത്രണസമിതിയിടല 

സ്ഥാനാം* 

ഉള്ടപ്പടുഘട് 
വിഭാഗാം** 

സ്ത്രീ/ 
പുരുക് 

എസ്.സി/ എസ്.ടി/ 
മറ്റുള്ളവ 

വിേയാഭയാസ 
രയാഗയത 

വവേഗ്ധയാം/ 

പരിചയാം 

രമഖല 

ടതാഴില് 

1          

2          
3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
11          

12          
13          

14          
15          

16          
*അ്ധതയമത ്/ഉപാ്ധതയമത ്/കണ്വീനര്/അാംഗാം 

** തരേേഭരണ അ്ധതയമത ്/ ടസക്ര്തിുി/ സ്റ്റാെിാംഗ് കിിറ്റി ടചയര്മാ്/വിേഗ്ദ്ധ അാംഗാം/ സഘട്്ധതപ്രവര്ത്തകര് 
സ്ഥലാം :  

തീയതി :              ടസക്ര്തിുിയടട രപരുാം ഒപ്പുാം
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രഫാുാം 2 

പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സരപ്ധതതി  2022 – 27) 

വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അാംഗങ്ങളുടട വിവരങ്ങള്  

തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ രപര് :                           വാര്കിക പ്ധതതി................................................................... 

ഭരണസമിതി തീരുമാന നമ്പരുാം തീയതിയാം :                          വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ രപര്................................................... 

ക്ര.ന. 
രപരുാം 

വിലാസവാം 

രഫാണ് 

ഇ-ടമയില് 
ഐ.ഹി 

പുനസാംതടിപ്പിച്ച 

വര്ക്കിാംഗ് 
ഗ്രൂപ്പിടലസ്ഥാനാം* 

സ്ത്രീ/ 

പുരുക് 

എസ്.സി/ 

എസ്.ടി/ 
മറ്റുള്ളവ 

വിേയാഭയാസ 

രയാഗയത 

വവേഗ്ദ്ധയാം/പരിചയാം 

രമഖല 
ടതാഴില് 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

* ടചയര്രപസണ്/വവസ് ടചയര്രപസണ്/കണ്വീനര്/അാംഗാം 

ഓരരാ വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിളുാം പ്രരതയകാം രഫാുാം തയ്യാുാക്കണാം. 
തീയതി :            ടസക്ര്തിുിയടട രപരുാം ഒപ്പുാം 
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രഫാുാം 3 

പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സരപ്ധതതി 
പ്രശ്നവിേകലനവാം പ്രശ്ന പരിഹാര സാധയതകളുാം  

തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ രപര് :.................................................   

വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ രപര്:……………………………….              വാര്കിക പ്ധതതി................................. 

   *തരേേഭരണത്തിടെ അധികാരങ്ങള്, ചുമതലകള്, പ്ധതതി രൂപീകരണ മാര്ഗനിര്രേേങ്ങള് എഘട്ിവയാം സാരങ്കതിക മത മത, 

സാമ്പത്തിക മത മത, വിജയ സാ്ധതയത, പ്രാരയാഗികത, ടപാതുപണാം വിനിരയാഗി്കുനഘട്തിടല സാമൂഹയ പ്രസക്തി എഘട്ിവയാം 
കണക്കിടലടുുടകാണ്ടായിരിക്കണാം സാധയതകള് പരിഗണിരക്കണ്ടത് 

സ്ഥലാം                ഒപ്പ്  

തീയതി               രപര് 

കണ്വീനര് 

-------------------- വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ്) 

ക്ര
മ 
ന
മ്പ
ര്

 

പ്രശ്നങ്ങള് 
പ്രശ്നബാധിത 

പ്രരേോം, വിഭാഗാം 

പ്രശ്നത്തിടെ തീവ്രത 

   ടചയ്യുക) 

പ്രശ്നത്തിളുള്ള 

കാരണങ്ങള്/ 
ടവല്ലുവിളികള് 

പ്രശ്നത്തിളുള്ള കാരണങ്ങള് / ടവല്ലുവിളികള് 
പരിഹരി്കുനഘട്തിന് നിലവിടല 

സാധയത പരിഗണിച്ചാല് ഏടറ്റടുക്കാ് കഴിയഘട് / 

ഏടറ്റടുരക്കണ്ടതായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
എട്ങളല്ലാാം?* 

ലഘുതരാം നിരുതരാം 
അതീവ 
നിരുതരാം ബ്ധപടപ്പ്തി 

തരേേഭരണ 
സ്ഥാപനത്തില് 

മറ്റ് 
തരേേഭരണ 

സ്ഥാപന 

തലത്തില് 

 

സര്ക്കാര് 
തലത്തല് 
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രഫാുാം 4 

പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സരപ്ധതതി 

മു് വാര്കിക പ്ധതതിയില് ഏടറ്റടുത്ത രപ്രാജക്ടുകളുടട വിേോാംേങ്ങള്  

 ര്ര്ത്തിയാകാത്ത രപ്രാജക്ടുകളുടട വിവരങ്ങള് ഉള്പ്പടട) 

തരേേഭരണസ്ഥാപനത്തിടെ രപര് :.................................................      

വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ രപര്:……………………………….       വര്കാം...................... 

ക്ര
മ 
ന
മ്പ
ര്

 

രപ്ര
ാജ
ക്ട
് 

ന
മ്പ
ര്

 

രപ്രാജക്ടിടെ രപര് 
S.O./ 

New 

GEN/ 

SCSP/ 

TSP 

രപ്രാജക്ടിടെ 

അവസ്ഥ* 

ലമത യാം രന്തിാം 

പ്രതീമത ിച്ച  

പ്രരയാജനാം 

വകവരിച്ച 
യഥാര്ത്ഥ 

പ്രരയാജനാം 

സാമ്പ

ത്തികാം 
 രൂപ) 

ഭൗതികാം 
സാമ്പത്തി
കാം  രൂപ) 

ഭൗതികാം 

            

 ആടക 

 

          

*ര്ര്ത്തീകരിച്ചു/തുടരുന്ന/ര്ര്ത്തീകരിക്കാടത ഉരപമത ിച്ചു 

സ്ഥലാം :              ഒപ്പ് : 

തീയതി :              രപര് : 

                കണ്വീനര് 

           ................................................ വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ്) 

ന ുിപ്പ്: 

(1) യഥാര്ത്ഥ പ്രരയാജനാം – ഉോ- ഒരു ന ടിടവള്ള പ്ധതതിയടട യഥാര്ത്ഥ പ്രരയാജനാം എഘട്ത് 55 ന ടുാംബങ്ങള്ക്ക് പ്രതിേിനാം 300 ലിറ്റര് വീതാം   

ന ടിടവള്ളാം വര്കാം  മുവനവ് ലഭയമാ്കുനക.  
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രഫാുാം 5 

പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സരപ്ധതതി  

ത് വര്കാം ഏടറ്റടുത്ത രപ്രാജക്ടുകളുടട വിേോാംേങ്ങള്  

തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ രപര്................................................ 

വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ രപര്.....................................................................     വാര്കിക പ്ധതതി................................................ 

ക്രമ 

നമ്പര് 

രപ്രാജക്ട് 

നമ്പര് 

രപ്രാജക്ടിടെ രപര് SO/New GEN//SCSP/ 

TSP 

ലമത യാം രന്തിാം രപ്രാജക്ടിടെ 

ഇരപ്പാഴടത്ത 

അവസ്ഥ* 

 

സാമ്പത്തികാം 

 രൂപ) 

ഭൗതികാം സാമ്പ

ത്തികാം 

 രൂപ) 

ഭൗതികാം 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ര്ര്ത്തീകരിച്ചു/ തുടരുന്ന/ര്ര്ത്തീകരിക്കാടത ഉരപമത ിച്ചു 

സ്ഥലാം :               ഒപ്പ്: 

തീയതി :             രപര്: 

              കണ്വീനര് 

---------------------വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് 



 
 

158    SRG     

രഫാുാം 6 
പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സരപ്ധതതി 

വാര്ഡ്സഭാ രയാഗത്തില് അവതരിപ്പി്കുനഘട്തിന് നിര്രേേി്കുനഘട് അടുത്തവര്കടത്ത രപ്രാജക്ടുകള്  

തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ രപര്..................................................... 

വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിടെ രപര്.............................................................................    ........................................................വാര്കിക 

പ്ധതതി   

ക്രമ 

നാം 

നിര്രേേി്കുന
ഘട് 

രപ്രാജക്ടിടെ 

രപര് 

ലമത യ
ങ്ങള് 

എട്ങള
ല്ലാാം 

നിണരഭാൃ തി 

വിഭാഗാം, 
എണ്ണാം, 

നിണരഭാൃ തി 
പ്രരേോം 
ഏത് 

പ്രധാന 

പ്രവര്ത്തന
ങ്ങള് 

എട്ങളല്ലാാം? 

എത്ര 
അളവില്  2) 

വികസ

ന 
ഫണ്ട് 

ടമയിെന

്സ് 
ഫണ്ട് 

തന
ത് 

ഫ
ണ്ട് 

രകന്ദ്രാവി

ഷ്കൃതാം 

സാംസ്ഥാനാ

വിഷ്കൃതാം 

വാ

യ്പ 

നിണരഭാ

ൃ തി 

വിഹിതാം 

മറ്റുള്ള

വ 

ആ
ടക 

അടങ്ക
ല് 

 1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)  11)  12)  13)  14) 

              

X ആടക 

 

X X           

സ്ഥലാം :              ഒപ്പ്: 
തീയതി  :              രപര്: 
                കണ്വീനര് 
                   ........................വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് 

1. നിണരഭാക്താക്കളുടട എണ്ണാം അവര് ഏത് വിഭാഗത്തിള്ള്ളവര് അടല്ലങ്കില് ഏത് പ്രരേേത്തിള്ള്ളവര് എഘട്് എവനതണാം 
2. എട്ങളല്ലാാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എന്നാം അവ എത്ര അളവില് എന്നാം എവനതണാം. ബാധകമായ സാംഗതികള് എവിടട എന്നാം എവനതണാം. 
ഒഘട്ിലധികാം പ്രരേേങ്ങളില് നടരത്തണ്ട നിര്ിാണ പ്രവൃത്തികള് കൂ്തിിരച്ചര്ത്ത് ഒറ്റ രപ്രാജക്ടായി  നിര്രേേിക്കാ് പാടില്ല.  
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രഫാുാം 7 

പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സരപ്ധതതി വിഭവ വകയിരുത്തല് 
തരേേഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ 

രപര്:................................................................................................................................. 
      വാര്കിക പ്ധതതി........................................... 
1.വിഭവ രരാതസ്സുകള് 

ക്രമ 
നാം 

വിഭവ രരാതസ്സുകള് വകയിരുുഘട് തുക  രൂപ) 

(1) (2) (3) 

1 വികസന ഫണ്ട് (i) സാധാരണ വിഹിതാം  

 (ii) 
   (iii)  

പ്തിികജാതി ഉപപ്ധതതി  

പ്തിികവര്ഗ ഉപപ്ധതതി  

 (iv)  പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയ  

കിീക് ഗ്രാെ് 

വടഹ്  

അണ്വടഹ്  

  ആടക  

2 ടമയിെനേസ് ഫണ്ട്                  (i) 
(ii) 

രുാഹ് ഇതരാം  

രുാഹ്  

ആടക  

3 പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയ കിീക് ആരരാഗയ 

ഗ്രാെ്  

  

4 പതിനഞ്ചാാം ധനകാരയ കിീക് 

നഗരസഞ്ചയ ഗ്രാെ്  

  

5 തനത് ഫണ്ട് ജനുല് പര്പ്പസ് ഗ്രാെ് 

ഉള്ടപ്പടട)  

  

6 സാംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത  പ്ധതതി വിഹിതാം   

7 രകന്ദ്രാവിഷ്കൃത  പ്ധതതി വിഹിതാം   

8 വായ്പ - സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിഘട്്   

9 വായ്പ- മറ്റ് ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിഘട്്   

10 നിണരഭാൃ തി വിഹിതാം  

പഞ്ചായത്തില്അടയ്ക്കുഘട്ത് 

  

11 നിണരഭാൃ തി വിഹിതാം  - നിണരഭാക്താവ് 

രനരി്തി് ടചലവഴി്കുനഘട്ത്  

  

12 സഘട്്ധത രസവനാം   

13 സാംഭാവന   

14 മറ്റ് തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നള്ള 

വിഹിതാം                                                 

(i)ഗ്രാമപഞ്ചായുകളില് നിഘട്്   

 ii) രബ്ലാക്ക് പഞ്ചായുകളില് നിഘട്്  

(iii) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് നിഘട്്  

 iv) മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില് നിഘട്്  

 v) രകാര്പ്പരുകനില്നിഘട്്  

 vi) നഗരസഞ്ചയ ഗ്രാെില് നിന്നള്ള വിഹിതാം  

ആടക  

15 മറ്റുള്ളവ   

 ആടക ടമാത്താം x  
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2 വികസനഫണ്ടിടെ രമഖലാടിസ്ഥാനത്തിള്ള്ള വകയിരുത്തല്  രൂപ) 

 

ക്രമ 
നാം 

 

വിഭാഗാം 
 

ആടക 
വിഹിതാം  

രമഖലാ 
വിഭജനത്തി

വ നിന്നാം 
ഒഴിവാക്കിയ 
തുക 

ബാക്കി 
തുക 

ഉല്പാേന രമഖല രസവന രമഖല 
പാാത്തല 
രമഖല 

തുക േതമാനാം തുക േതമാനാം തുക േതമാനാം 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  9) (10) (11) 

1 സാധാരണ വിഹിതാം           
2 പ്തിിക ജാതി ഉപപ്ധതതി         

 
3 പ്തിികവര്ഗ   

ഉപ പ്ധതതി  
         

4 പതിനഞ്ചാാം 
ധനകാരയ 
കിീക് 
ഗ്രാെ്  

രബസിക് 
ഗ്രാെ് 

         

വടഹ് 
ഗ്രാെ്  

         

 ആടക 
         

 

 

3. നിര്ബ്ധപമായി വകയിരുരത്തണ്ട വിഭാഗങ്ങള്്കുനള്ള / പ്രരതയക പ്ധതതികള്്കുനള്ള  വകയിരുത്തല് 

ക്രമ 

നാം 

നിര്ബ്ധപമായി തുക 
വകയിരുരത്തണ്ട 

വിഭാഗത്തിടെ /പ്രരതയക 
പ്ധതതിയടട  രപര് 

വകയിരുരത്തണ്ട 
തുക  രൂപ) 

വകയിരുത്തിയ തുക  രൂപ) 

വികസന 

ഫണ്ട് 

മറ്റുള്ളവ ആടക  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

      

      

 

X 

 

ആടക 
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4. വികസന ഫണ്ടിടെ വികയാടിസ്ഥാനത്തിള്ള്ള വികയിരുത്തല് 

 
ക്രമ 

നാം 

 
വികസന 

രമഖല 

വകയിരുത്തല്  രൂപ) 

സാധാരണ 
വിഹിതാം 

പ്തിികജാതി 
ഉപപ്ധതതി 

പ്തിിക 
വര്ഗ 

ഉപപ്ധതതി 

പതിനഞ്ചാാം 
ധനകാരയ കിീക് 

ഗ്രാെ്  ആടക 

രബസിക് 
ഗ്രാെ് 

വടഹ് 
ഗ്രാെ്  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  7)  8) 

1 ൃതകി 
 

     

2 മൃഗസാംരമത ണാം 
      

3 മത ീര വികസനാം 
      

4 ജലരസചനാം 
      

5 മണ്ണ്-
ജലസാംരമത ണാം 

 
     

6 പരിസ്ഥിതി 
സാംരമത ണാം 

      

7 വിേയാഭയാസാം 
      

8 കല, സാംസ്ക്കാരാം, 

യവജനരമത മാം 
 

     

9 ആരരാഗയാം 
      

10 ന ടിടവള്ളാം 
      

11 ശുചിതുംാം, 

മാലിനയ 
സാംസ്കരണാം 

 
     

12 പാര്പ്പിടാം 
 

     

13  സാമൂഹയരമത മാം  
 

     

14 ഊ ര്ജാം 
      

15 ടപാതുമരാമത്ത് 
      

16 മറ്റുള്ളവ 
      

 
ആടക 
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രഫാുാം  8 

പതിനാലാാം പഞ്ചവത്സര പ്ധതതി സമഗ്ര പരിപാടി തയ്യാുാ്കുനഘട്തിളുള്ള രഫാുാം  

തരേേ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ രപര് : ................................................  വാര്കിക 

പ്ധതതി:........................................  

I. പരിപാടിയടട സാംഗ്രഹാം 

ക്രമ 
നാം. 

ഇനാം വിവരണാം 

1 പരിപാടിയടട രപര്  

2 പരിപാടിയടട നമ്പര് *  

3 രനാഹല് ഓഫീസര് **  

4 പ്രധാന ലമത യങ്ങള്  

5 പ്രധാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  

6 പങ്കാളികളാന ഘട് സ്ഥാപനങ്ങള്, വന പ്പുകള്, ഏജ്സികള്  

7 നിര്രേേി്കുനഘട് ഏരകാപന, സാംരയാജന സാധയതകളുാം 
സാംരയാജിപ്പി്കുനഘട് പരിപാടികളുാം 

 

8 പ്രതീമത ിത ആടക ടചലവ്  

9 രമാണി്തിുിാംഗ് സാംവിധാനാം  

* പരിപാടികള്ക്ക് C1,C2,C3 …… എഘട്ിങ്ങടന ക്രമനമ്പര് നല്കണാം. 

** ഒരു സമഗ്ര പരിപാടിക്ക് ഒരു രനാഹല് ഓഫീസര് ഉണ്ടാകണാം. [മാര്ഗരരഖയടട ഖണ്ഡിക 3.5.5 

 3)കാണുക.] 

II. തരേേ ഭരണ സ്ഥാപനാം വാര്കിക പ്ധതതിയടട ഭാഗമായി ഏടറ്റടു്കുനഘട് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
ക്രമ 
നാം 

രപ്രാജക്ട് 
നമ്പര് 

രപ്രാജക്ടിടെ രപര് രമഖല അടങ്കല് തുക 
നിര്വഹണ 
ഉരേയാഗസ്ഥ് 

      

      

 ആടക    x 

III. മറ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
ക്രമ 
നാം 

ഇനാം 
പ്രവര്ത്ത 
നങ്ങള് 

നടപ്പാ്കുനഘട് 
ഏജ്സികള് 

പ്രതീമത ിത  
ടചലവ് 

നിര്വഹണ 
ഉരേയാഗസ്ഥ് 

1 തരേേ ഭരണ സ്ഥാപനാം രപ്രാജക്ടിൂടടട അല്ലാടത 
ഏടതങ്കിള്ാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏടറ്റടു്കുനഘട്തിന് 

ഉരേേി്കുനന്നടണ്ടങ്കില് അവ.  

  
x 

  

2 മറ്റ് തരേേ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, വന പ്പുകള്, 

ഏജ്സികള് നടുഘട്വ  

    

3 സഘട്്ധത സാംതടനകള്, നിണരഭാൃ തി ഗ്രൂപ്പുകള്, 
നിണരഭാക്താക്കള് എഘട്ിവ ടചരയ്യണ്ടവ. 

   x 

 ആടക x x  x 

ന ുിപ്പ്:1. ഒരു സമഗ്രപരിപാടിയിടല രപ്രാജക്ടുകള് വിവിധ തരേേഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് രചര്ഘട്ാണ് 

നടപ്പാ്കുനഘട് ടതങ്കിള്ാം സമഗ്രപരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ച തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം മാത്രരമ ഈ രഫാുാം 
തയ്യാുാരക്കണ്ടതുള്ളു. 

2. രനാഹല് ഓഫീസുാണ് ഈ രഫാുാം തയ്യാുാരക്കണ്ടത്.  

3. ഓരരാ സമഗ്ര പരിപാടി്കുനാം പ്രരതയകാം രഫാുാം തയ്യാുാക്കണാം. 
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രഫാുാം 9 

പതിനാലാാം പ്ധതതി  - ജനകീയാസൂത്രണാം 

വാര്കിക പ്ധതതിക്ക് ലഭയമാന ഘട്  തനത് ഫണ്ട് സാംബ്ധപിച്ച രസ്റ്ററ്റ്ടമെ്  

  

ഭാഗാം 1 :  തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം  തയ്യാുാരക്കണ്ടത്) 

തരേേഭരണ സ്ഥാപനാം :--------------------------------------------   രബ്ലാക്ക്...................................... 

ജില്ല...................................................................    വര്കാം........................... 

1. തനത് വരുമാനത്തിടെ പ്രാരാംഭ ബാക്കി  

2. ത് വര്കാം ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള  തനത് വരുമാനാം  

  (i)   നിന തി വരുമാനാം  

   ii)  നിന തിരയതര വരുമാനാം  

          (iii)  ആടക  

3 സാംസ്ഥാന ബജറ്റിൂടടട  ത്വര്കാം  ലഭി്കുനഘട്  ജനുല് പര്പ്പസ് 
ഫണ്ട്  

 

4 ആടക തനത്  വരുമാനാം  1+2+3)  

5 ബജറ്റ്  പ്രകാരാം  ഭരണ/ നിര്ബ്ധപിത/അസാധാരണ 

ടചലവകള്ക്ക്  വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുക  

 

6 ഭരണ/ നിര്ബ്ധപിത/അസാധാരണ ടചലവകള്ക്ക് 

ആവേയമായത്  കഴിച്ചുള്ള ബാക്കി തുക   

  4-5) 

 

7 മാര്ഗരരഖയിടല ഖണ്ഡിക 5.1. 3) പ്രകാരാം  അടിയ്ങളിര 

രപ്രാജക്ടുകള്ക്ക്   മാറ്റി വയ്ക്കുഘട് തുക  

 

8 വാര്കിക പ്ധതതിക്ക്  ലഭയമാരക്കണ്ട തുക   6-7)  

9 മു് വര്കാം തനത് ഫണ്ടിനത്തില് വാര്കിക പ്ധതതിക്ക് 

ടചലവഴിച്ച തുക  

 

10 ഇനാം 9-ടല തുകരയാടടാപ്പാം  അതിടെ 15% കൂ്തിിയാല് ലഭി്കുനഘട് 
തുക (ഇനാം 9 ടല  സാംഖയയടട 115%) 

 

11 മു് വര്കാം തനത് ഫണ്ടിനത്തില് ടചലവഴിച്ച തുകയടട  115 
േതമാനത്തില് കൂടുതല് തുക  വാര്കിക പ്ധതതിയില് 

വകയിരുത്തിയിട്ടുരണ്ടാ?  

ഉണ്ട്/ ഇല്ല 

 

 

ടസക്ര്തിുിയടട  രപരുാം ഒപ്പുാം  

സ്ഥലാം, 

തീയതി.     ഓഫീസ് മുദ്ര 
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ഭാഗാം – 2:  മു് വര്കാം  തനത് ഫണ്ടിനത്തില് ടചലവഴിച്ച തുകയടട  115 േതമാനത്തില് കൂടുതല് തുക  

അടുത്ത വാര്കിക  പ്ധതതിയില് വകയിരുുകയാടണങ്കില് മാത്രരമ രണ്ടാാം ഭാഗാം  ആവേയമുൂ) 

1. കണ്കുനകള് പരിരോധിച്ച ഉരേയാഗസ്ഥടെ  അഭിപ്രായാം  ആവേയടമങ്കില് പ്രരതയകാം ന ുിപ്പ് 

നല്ന ക) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ലഭയമായ കണ്കുനകളുാം രരഖകളുാം പരിരോധിച്ച് രബാധയടപ്പ്തിതിടെ അടിസ്ഥാനത്തില് തനത് 

ഫണ്ടില് നിഘട്് ......................................................... തുക വാര്കിക പ്ധതതിയില് വകയിരുത്താടമഘട്്  

ശുപാര്േ ടചയ്യുന്ന.  

 

 

 

സ്ഥലാം, 

  

 

ഒപ്പ്   : 

തീയതി.                          ഓഫീസ് മുദ്ര രപര്  : 

  തസ്തിക: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


