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ഗ്രാമ- രലാക്ക്- ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് പതിനാലാംപഞ്ചവല്സര പദ്ധതിയിലല 2022 - 2023 മുതല് 2026 

– 2027  വലരയുള്ള വാര്ഷിക പദ്ധതികള് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്ഗരരഖ 

1. ആമുഖം 

1. രകരളത്തില് അധികാര വിരകന്ദ്രീകരണത്തിലെ ഭാഗമായി ആവിഷ്കരിച്ച ജനകീയാസൂത്രണ 

പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ചുവര്ഷം ര്ര്ത്തിയാന ന്ന ത്തിത്തിലാണ് പതിനാലാം 

പഞ്ചവല്സര പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്.  വിരകന്ദ്രീൃതതാസൂത്രണത്തില് കാല് നൂറ്റാണ്ടുകാലം 

ലകാണ്ടു രനടിയ അനുഭവപരിചയം തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനമത മത ഗണയമായി 

വര്ദ്ധിക്കാ് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വവവിദ്ധയമാര്ന്ന വികസന പരിപാടികള് ആസൂത്രണം 

ലചയ്യാനും നടപ്പാക്കാനുമുള്ള  പ്രാപ്തി തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ആര്ജിച്ചി കഴി കഞി.. 

2. പ്രാരേശിക വികസന പദ്ധതികളുലട ആസൂത്രണവം നിര്വഹണണവം തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് 

നിയമപരമായി നിമത ിപ്തമായ ചുമതലയാണ്. ഇവ ഉപരയാഗലപ്പടുത്തി രകരളത്തിലെ 

വികസനത്തില് തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് വഹണിച്ച പങ്ക് സ്തുതയര്ഹണമാണ്. വിവിധ വികസന 

സൂചികകളില് രകരളത്തിന് രേശീയതലത്തില് പ്രഥമ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളില് 

പ്രധാനം പ്രാരേശികാസൂത്രണത്തില് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് പുലര്ത്തുന്ന നിഷ്ഠയും 

മികവമാണ്. രകരളം തുടര്ച്ചയായി രണ്ടു വര്ഷം രനരി്തി പ്രളയങ്ങള് ഉള്ലപ്പലടയുള്ള പ്രൃതതി 

ദുരന്തങ്ങളും ലകാവിഡ് മഹണാമാരിയുലട പ്രതയാതാതങ്ങളും അതിജീവിക്കാ് രകരള സമൂഹണത്തിന് 

കഞിഞ്ഞത് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട സജീവ പങ്കാളിത്തം ലകാണ്ടുംകൂടിയാണ്. തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുലട രശഷിയും കാരയമത മതയും ഇനിയും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പതിനാലാം 

പഞ്ചവല്സര പദ്ധതിയിൂടലട ്രമമിക്കുന്നത്. അനാവശയമായ കാലതാമസം വരുത്തുന്ന 

നടപടിക്രമങ്ങളും മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളും പരമാവധി ലഘൂകരിച്ച്  വികസന പദ്ധതികളുലട 

ആസൂത്രണവം  നിര്വഹണണവം അനുന്ധപ്രവര്ത്തനങ്ങളും ലളിതവം മവഗമവമാക്കുകയാണ് 

ലമത യം. ഈ പ്രക്രിയയിവ വിവിധ തലങ്ങളിള്ള്ള വികസനവന പ്പുകളുലടയും മറ്റ് 

സ്ഥാപനങ്ങളുലടയും ഏരകാപിതമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തുകലയന്നതും പ്രധാനമാണ്.  

3. പുതിയ കാലത്തിലെ വികസനസാധയതകള് പരമാവധി പ്രരയാജനലപ്പടുത്താനും ലവലുവിവിളികള് 

കാരയമത മമായി ഏലറ്റടുക്കാനും തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങലള പ്രാപ്തമാരക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി 

വിവിധ വവജ്ഞാനിക രമഖലകളിലല വിേഗ്ദ്ധരുലടയും സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകരുലടയും പങ്കാളിത്തവം  

രസവനവം പ്രാരേശികാസൂത്രണത്തിലെയും നിര്വഹണണത്തിലെയും വിലയിരുത്തലിലെയും ്ല്ലാ 

ത്തിങ്ങളിള്ം ഉറപ്പുവരുത്തണം. മവസ്ഥിരമായ പ്രാരേശിക സാമ്പത്തികവളര്ച്ചയുലട  

പ്രഭവരകന്ദ്രങ്ങളായി തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങലള  വികസിപ്പിക്കുക ്ന്നതാണ്  പതിനാലാം 

പദ്ധതിയുലട ലപാതു സമീപനം. 

4. വിരകന്ദ്രീൃതതാസൂത്രണത്തിലെ സവിരശഷത വിവിധതട്ടുകളിലല തരേശസവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് ഉള്ലപ്പടുന്ന ന ആതല ആസൂത്രണമാണ്. ഇതിനായി 1ലല4 ലല രകരള പഞ്ചായത്ത് 

രാജ് നിയമപ്രകാരം, ഭരണതടന അനുശാസിക്കുന്ന വിധത്തില്, ഓരരാ തലത്തിള്മുള്ള 

തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിവ നിമത ിപ്തമായ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും വിഭജി കഴി നവന കയും 

അവ തമ്മിവ വിവിധ തലങ്ങളില് സംരയാജിപ്പിക്കുന്നതിലെ സാദ്ധയതകൾ നിർവചിക്കുകയും 
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ലചയ്തിട്ടുണ്ട്. വിപുലവം സമഗ്രവമായ വികസന പരിപാടികള് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് ഒരരത്തിിള്ള്ള 

തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് തിരശ്ചീനമായും (Horizontal) മറ്റുത്തിിള്ള്ള തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 

തമ്മില് ലംനമാനമായുമുള്ള (Vertical) പരസ്പരന്ധവം സംരയാജനവം ആവശയമാണ്. 

വിവിധതട്ടുകളിലല സാമ്പത്തികവിഭവങ്ങള്, മനുഷയവിഭവങ്ങള്, അധികാരം ്ന്നിവ നിർേിഷ്ട 

വയവസ്ഥകള്ക്കനുസരിച്ച് സംയുമായമായി ഉപരയാഗിക്കുകയും രവണം.  

5. വിവിധ വികസന ഏജ്സികള് വിഭാവനം ലചയ്യുന്ന വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലല വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി ഉേ് ഗ്രഥിക്കുന്നതിന് (Integration) 

പ്രാധാനയം നല്കണം. ഇലല്ലങ്കിവ തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളും 

സമാന്തരമായ മറ്റുവികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളും തമ്മിള്ള്ള ഏരകാപനം നഷ്ടലപ്പടുകയും 

വ്രതാതില് വിഭവരശാഷണം ഉണ്ടാവകയും ലചയ്യും. ഒരു പ്രരേശത്ത് സാദ്ധയമായ ്ല്ലാ 

രരാതസ്സുകളില് നിന്നുമുള്ള വിഭവങ്ങള് ഉപരയാഗലപ്പടുത്തി കാരയമത മമായി 

വികസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടപ്പാക്കുക ്ന്നതായിരിക്കണം ലമത യം.  

6. ഇരതാലടാപ്പം ജില്ലാതലത്തിള്ള്ള ആസൂത്രണത്തിലെ ഫലമായി തയ്യാറാക്കലപ്പടുന്ന ജില്ലാ 

പദ്ധതിയിലല നിര്രേശങ്ങള് തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട വാര്ഷിക – േീര്തകാല പദ്ധതികളില് 

പ്രതിഫലിക്കുന്നുലവന്നും ഉറപ്പാക്കണം.  

7. രമല്പ്പറഞ്ഞ ലപാതുസമീപനത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തിള്ള്ള നിര്രേശങ്ങളാണ് ഈ 

മാര്ഗരരഖയില് ലപാതുവായി വിശേീകരിക്കുന്നത്. തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ നിര്ന്ധമായി 

(Mandatory) നിര്വഹണിരക്കണ്ട കാരയങ്ങളും അഭികാമയലമന്ന് (Desirable) ലപാതുലവ 

അംഗീകരിക്കലപ്പ്തി കാരയങ്ങളും ഈ മാര്ഗനിര്രേശങ്ങളില് ഉള്പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലപാതുവികസന 

ലമത യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയും മറ്റ് തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള അനുകരണീയമായ 

മാതൃകകലള അടിസ്ഥാനമാക്കിയുമാണ്  ഇങ്ങലനയുള്ള നിര്രേശങ്ങൾ പലതും സവരൂപിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

തരേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രാരേശിക സാഹണചരയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നവീനമായ 

ആശയങ്ങൾ വികസന പദ്ധതികളായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സവാതന്ത്രയമുണ്ട്. ്ന്നാവ 

സര്ക്കാരിലെ ലപാതു നയത്തിന് അനുരൂപമായും സഹണായകമായും പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാൻ 

തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് ്രമദ്ധിക്കണം. ഓരരാ തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലെയും വിഭവലഭയത, 

സാരങ്കതിക സഹണായലഭയത, മറ്റ് ഭൗതികസാഹണചരയങ്ങള് ്ന്നിവ അടിസ്ഥാനലപ്പടുത്തി 

വയതയാസങ്ങള് വരുലമങ്കിള്ം ലപാതുവായ വികസന ലമത യങ്ങളിൂടന്നിയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

നടത്താ് ്രമദ്ധിരക്കണ്ടതാണ്.  

8. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയില് തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് വികസനപദ്ധതികള് 

ആസൂത്രണം ലചയ്തുനടപ്പാക്കുരമ്പാള് സവീകരിരക്കണ്ട ലപാതുലമത യവം മു്ഗണനകളും താലഞ 

നല്ന ന്നു. 
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2. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുലട ലപാതുലമത യവം മു്ഗണനകളും 

2.1 ലപാതുലമത യങ്ങള് 

1. രകരളത്തിലെ മവസ്ഥിരമായ വികസനമാണ് പതിനാലാം പദ്ധതി വിഭാവനം ലചയ്യുന്നത്. സാമൂഹണയ 

വികസനരംഗത്ത് രകരളം ആര്ജിച്ചിട്ടുള്ള രന്തിങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മവസ്ഥിരമായ 

സാമ്പത്തിക വളര്ച്ച ഉറപ്പാരക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് സമ്പേ് വയവസ്ഥ വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിതമായി 

വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്ഗങ്ങള് ആവിഷ്കരിക്കണം. ആധുനിക വവജ്ഞാനിക രമഖലകളുലട 

പി്നലരത്താലട ഉല്പ്പാേന വയവസ്ഥകലള പുനരുജീവിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പ്രാധാനയം 

നല്ന ന്നത്. രകരളലത്ത വവജ്ഞാനിക സമൂഹണമാക്കി വളര്ത്തുകയും വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിതമായ 

സമ്പേ് വയവസ്ഥയായി പരിവര്ത്തനലപ്പടുത്തുകയും ലചയ്യുക ്ന്നതാണ് പതിനാലാം പദ്ധതിയുലട 

മുഖയ ലമത യങ്ങളില് ഒന്നാമരത്തത്. രകരളം ഇരന്നവലര ആര്ജിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹണിക – സാമ്പത്തിക 

വികസനത്തിന് കാരണമായ തടകങ്ങലള ശമായിലപ്പടുത്തുകയും ഓരരാ വയമായിയുലടയും 

സാമൂഹണയനീതിയിലധിഷ്ഠിതമായ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും രവണം. ഈ രന്തിങ്ങളുലട തുടര്ച്ച 

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് നമ്മുലട പ്രൃതതിവിഭവങ്ങള് ്രമദ്ധരയാലട ഉപരയാഗിക്കുകയും 

മനുഷയവിഭവങ്ങള് വ്രതാതില് വികസിപ്പിക്കുകയും ലചയ്യണം. ‘വവജ്ഞാനിക സമൂഹണം, മാനവ 

വികസനം, മവസ്ഥിര വളര്ച്ച’  ്ന്നിവയാണ് പതിനാലാം പദ്ധതിയുലട മുദ്രാവാകയങ്ങള്.     

2. രകരളത്തിലെ സാമ്പത്തികവികസനത്തിന് ഗതിരവഗം നല്ന കലയന്നതാണ് പതിനാലാം 

പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുലട ലപാതുലമത യങ്ങളില് പ്രധാനം. പ്രാരേശിക സാമ്പത്തികവികസനവം 

ലതാഞിലവസരങ്ങളുലട സൃഷ്ടിയുമാണ് മറ്റ് ലമത യങ്ങള്. ഇരതാലടാപ്പം രകരളത്തിലെ മികവറ്റ 

മാനവ വികസനരന്തിങ്ങള് മവസ്ഥിരമായി നിലനിര്ത്തുക, പ്രൃതതിവിഭവങ്ങളുലട സംരമത ണം 

ഉറപ്പാക്കിലക്കാണ്ടുള്ള മവസ്ഥിരവികസനം ഉറപ്പാക്കുക, കാലാവസ്ഥാവയതിയാനലത്തയും 

തല്ഫലമായുണ്ടാന ന്ന പ്രൃതതിദുരന്തങ്ങലളയും അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള കഞിവകള് ആര്ജിക്കാ് 

സമൂഹണലത്ത സഹണായിക്കുക ്ന്നിവയും പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുലട ലപാതു 

ലമത യങ്ങളില്ലപ്പടുന്നു.  

3. പിരന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങള് ഉള്ലപ്പലടയുള്ള പാര്ശവവല്ക്കരിക്കലപ്പ്തി സമൂഹണലത്ത ര്ര്ണ്ണമായും 

ഉള്ലക്കാള്ളുന്ന വികസനമാണ് നാം ലമത യമാക്കുന്നത്. ്ല്ലാവരുരടയും മൗലികാവകാശങ്ങളുലട 

സംരമത ണം, സമഗ്രമായ സാമൂഹണികമവരമത , ോരിദ്രയത്തില് നിന്നുള്ള ര്ര്ണ്ണമായ രമാചനം, 

മതസൗഹണാര്േത, സമാധാനം, ഉയര്ന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള പശ്ചാത്തല സൗകരയങ്ങള്, 

ആധുനികവം  പരിസ്ഥിതിസൗഹൃേവമായ സാരങ്കതികവിേയകളുലട ഉപരയാഗം, മാലിനയ 

നിര്മ്മാര്ജനം, ലതാഞില്, ഉപജീവന മവരമത  ്ന്നിവ പ്രധാനലപ്പ്തി വികസന 

ലമത യങ്ങളില്ലപ്പടുന്നു.  

4.  സമഗ്രമായ വികസന ഇടലപടള്കളിൂടലട രകരളീയരുലട  ജീവിത ഗുണരമന്മ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും  

തേവാരാ സംതൃപ്തവം സരന്താഷകരവമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് അവലര പ്രാപ്തരാക്കുകയും 

ലചയ്യുക  ്ന്നത് പതിനാലാം പദ്ധതിയുലട അന്തിമ ലമത യമാണ്.  
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2.2.  സവിരശഷ വികസന ലമത യങ്ങള്  

1. ൃതഷി, മൃഗസംരമത ണം, മത്സയന്ധനം, മത ീരവികസനം, വയവസായം ്ന്നീ രമഖലകളിലല 

ഉല്പാേനവം ഉല്പ്പാേന മത മതയും ആധുനിക ശാരസാരങ്കതിക വിേയകളുലട പ്രരയാഗത്തിൂടലട 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക 

2.  വയവസായം, ടൂറിസം, മറ്റ് രസവനങ്ങള് ്ന്നീ രമഖലകളില് വര്ദ്ധിച്ചരതാതിള്ള്ള വളര്ച്ച 

ഉറപ്പാക്കുക. 

3. രമല്പ്പറഞ്ഞ രമഖലകളിലല വളര്ച്ച തവരിതലപ്പടുത്തുന്നതിനായി നവീനമായ ആശയങ്ങളുലട 

അടിസ്ഥാനത്തിള്ള്ള ലതാഞില് സംരംഭങ്ങള് ആംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സഹണായം നല്ന ക 

4. രമല്പ്പറഞ്ഞ രമഖലകളിലല ലപാതു–സവകാരയ മൂലധനനിരമത പം പരമാവധി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക. 

സഹണകരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട സാമ്പത്തികവിഭവങ്ങള് ഇതിനായി പ്രരയാജനലപ്പടുത്തുക 

5. ്ല്ലാ രമഖലകളിള്ം പരമാവധി ലതാഞിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുക, ഇതിനായി ആവശയമുള്ള ഭൗതിക 

സൗകരയങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ലതാഞില് വനപുണിപരിശീലനം നല്ന ന്നതിനും സാരങ്കതിക 

സഹണായം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സൗകരയലമാരുക്കുക, രകാവിഡ് മുഖാന്തിരം ആവിര്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ  

ലതാഞില് സാഹണചരയങ്ങള് മു്നിര്ത്തി വി്തരത്തുള്ള ലതാഞിള്കള് ഡിജിറ്റലായി ലചയ്യുന്ന  ആശയം 

രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുകയും  അത്തരം ലതാഞിള്കള് കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് വര്ക്ക് നിയര് രഹണാം 

രപാലലയുള്ള സാധയതകള് ഉപരയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 

ഏര്ലപ്പടുത്തുകയും ലചയ്യുക. 

6. സംസ്ഥാനലത്ത മുഖയ ശാര–സാരങ്കതിക സ്ഥാപനങ്ങള്, പ്രാരേശിക ഉന്നതവിേയാഭയാസ 

സ്ഥാപനങ്ങള് ്ന്നിവയുലട സാരങ്കതിക സഹണായം വികസന പദ്ധതികളില് ഉറപ്പാക്കുക 

7. അതിോരിദ്രയം നിര്മ്മാര്ജനം ലചയ്യുന്നതിനായി പ്രഖയാപിക്കലപ്പ്തി പദ്ധതിക്ക് രനതൃതവം നല്ന ക. 

അതിേരിദ്രരുലട വരുമാനം, ആരരാഗയരമത , ജീവരനാപാധികള്, മറ്റ് ഭൗതികസൗകരയങ്ങള് 

്ന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സൂക്ഷ്മപദ്ധതികള്ക്ക് രൂപം ലകാടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുകയും ോരിദ്രയം 

ര്ര്ണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നുലവന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ലചയ്യുക 

8. സാമൂഹണികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവര്, വരയാജനങ്ങള്, രരാഗനാധിതര്, ഭിന്നരശഷിക്കാര് 

്ന്നിവരുലട വീട്ടുപടിക്കല് തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് വഞിയുള്ള രസവനങ്ങള് 

്ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് ഏര്ലപ്പടുത്തുക 

ല. മാലിനയനിര്മ്മാര്ജനത്തിന് കാരയമത മമായ മാര്ഗങ്ങള് ആവിഷ്കരിക്കുക, ഖര–ദ്രവമാലിനയ 

സംഭരണത്തിനും സംസ്കരണത്തിനും ശാരീയമായ വികന്ദ്രീൃതത സംവിധാനങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുക  

10 രകരളലത്ത ഭൂരഹണിതരും ഭവനരഹണിതരും അഗതികളും ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുക 

11 വർദ്ധി കഴിവരുന്ന നഗരവവക്കരണത്തിലെ സാദ്ധയതകള് മുന്നിവ കണ്ടുലകാണ്ടുള്ള പശ്ചാത്തല 

വികസന പരിപാടികൾ, ശുചിതവ പരിപാടികൾ  ്ന്നിവ ആസൂത്രണം ലചയ്യുക 
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12 ലപാതുജനാരരാഗയ സംവിധാനങ്ങള് കൂടുതല് ശമായിലപ്പടുത്തുക. രകാവിഡ്-19 ലെ 

അനുഭവങ്ങളില് നിന്ന് പാഠമുള്ലക്കാണ്ടുലകാണ്ട് വയമായികളുലട ആരരാഗയസംരമത ണത്തിന് 

പ്രാധാനയം നല്ന ന്ന പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിക്കുക. ലപാതുജനാരരാഗയ രകന്ദ്രങ്ങളുലട 

സൗകരയങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക 

13 ലപാതുവിേയാഭയാസരംഗത്ത് പതിമൂന്നാം പദ്ധതിക്കാലത്തുണ്ടായ മികവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക. ലപാതു 

വിേയാലയങ്ങളുലട സൗകരയങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും പഠനനിലവാരം ഉയര്ത്തുകയും ലചയ്യുക 

14 കല, സംസ്കാരം ്ന്നീ രമഖലകളുലട ന ആമുഖമായ വികസനവം ജനകീയവവക്കർണവം 

ഉറപ്പാക്കുക 

15 പ്രൃതതിദുരന്തങ്ങളുലട പശ്ചാത്തലത്തിവ മണ്ണ്-ജലസംരമത ണ പദ്ധതികള്, നീര്ത്തട വികസന 

പദ്ധതികള് ്ന്നിവ പുനരുജീവിപ്പിക്കുക 

16 കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിലെ ഫലമായുണ്ടാന ന്ന പ്രൃതതി ദുരന്തങ്ങള്, ഉല്പ്പാേന രമഖലകളിലല 

മാറ്റങ്ങള് ്ന്നിവ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള അതിജീവനമത മത വകവരിക്കുക, ദുരന്തനിവാരണം, 

കാലാവസ്ഥാവയതിയാനം അഭിസംരനാധന ലചയ്യല് ്ന്നിവ ഉള്ലക്കാള്ളി കഴിലകാണ്ടുള്ള  

ഹ്രസവകാല – േീര്തകാല ഇടലപടള്കള്ക്ക് രൂപം നല്ന ക. 

17 ആരഗാള മവസ്ഥിര വികസനലമത യങ്ങള് ആര്ജിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രരതയക കര്മ്മപദ്ധതി 

ആവിഷ്കരിക്കുക. രകരളത്തിലെ ഉയര്ന്ന മവസ്ഥിര വികസന സൂചികകള്  കൂടുതല് 

ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിന്  സവിരശഷ ്രമദ്ധ പുലര്ത്തുക. 

രമല്പ്പറഞ്ഞ ലമത യങ്ങള് രനടാ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിരനാലടാപ്പം 

തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് പ്രവര്ത്തിരക്കണ്ടതുണ്ട്. വിവിധ വികസന വന പ്പുകളുലട 

പദ്ധതികളുമായി രചര്ന്നുലകാണ്ടാണ് ഓരരാ രമഖലയിലലയും കര്മ്മപദ്ധതികള് തയ്യാറാരക്കണ്ടത്.  

രകരളസര്ക്കാര് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന നവരകരള കര്മ്മപദ്ധതി 2-ലെ ആസൂത്രണവം നിര്വഹണണവം 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട സഹണകരണരത്താലടയാണ് വിഭാവനം ലചയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹണരിതരകരളം , 

ആര്ദ്രം, വലഫ്, വിേയാകിരണം ്ന്നീ പദ്ധതികള് ഏരകാപിപ്പിരക്കണ്ടത് തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനതലത്തിലാണ്. 

2.3 ലപാതുമു്ഗണനകള്  

രേശീയതലത്തില് വിവിധ രമത മ-വികസന രമഖലകളില് ഒന്നാം സ്ഥാനം 

നിലനിര്ത്തിലക്കാണ്ടാണ് പതിനാലാം പദ്ധതിക്കാലയളവിലല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നാം 

ആരംഭിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക വളര്ച്ച, ഉപജീവന മവരമത , മവസ്ഥിര വികസനം, സാമൂഹണയനീതി, 

തുലയത ്ന്നിവ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ആധുനിക ശാര സാരങ്കതികവിേയകളുലട സഹണായരത്താലട 

രകരളലത്ത ജ്ഞാനസമൂഹണമായി വളർത്തുകയും ലചയ്യുക ്ന്ന മഹണത്തായ ലമത യമാണ് നമുക്കു 

മുന്നിള്ള്ളത്.  

രകാവിഡാനന്തര സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം പരിഹണരിക്കുക, വിവിധ രമഖലകളിവ രേശീയ 

ശരാശരിലയക്കാള് ന റ. നില്ക്കുന്ന മൂലധന നിരമത പം ഉയർത്തി  രവഗതരയറിയ സാമ്പത്തിക 
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വളര്ച്ച സൃഷ്ടിക്കുക, ഉയര്ന്നരതാതിള്ള്ള ലതാഞിലില്ലായുംയും (unemployment) 

രയാഗയതയ്ക്കനുസരി കഴിള്ള ലതാഞിലിലെ േൗര്ലഭയവം (under employment) പരിഹണരിക്കുക 

്ന്നിവയാണ് പതിനാലാം പഞ്ചവല്സരപദ്ധതിക്കാലലത്ത പ്രധാന ലവലുവിവിളി. പതിനാലാം 

പദ്ധതിയുലട പ്രധാന മുൻഗണനകൾ താലഞ നവന ന്നു. 

2.3.1  ഉല്പാേനം , ഉല്പാേനമത മത ്ന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുക  

 കാര്ഷിക, മൃഗ സംരമത ണ, മത്സയ, മത ീര  രമഖലകളിലല  ഉല്പാേനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വിവിധ  

വിളകളുലടയും മറ്റു സംരംഭങ്ങളുലടയും വിസ്തൃതിയും ഉവപാേനമത മതയും പരമാവധി 

വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ഇതിനായി ശാരീയമാർഗങ്ങളും ആധുനിക സാരങ്കതികവിേയകളും 

ഉപരയാഗിക്കണം. സര്വകലാ ശാലകള്, ശാര-സാരങ്കതിക/ഗരവഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് 

്ന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള ശാര-സാരങ്കതികവിേയകലള  ഉപരയാഗലപ്പടുത്തണം. പച്ചക്കറി, മു്തി 

്ന്നിവയുലട ഉവപാേനത്തിവ സവയം പരയാപ്തത രനടാനും പാവ ഉവപാേനത്തിവ 

മിരച്ചാവപാേനം വകവരിക്കാനും കഞിയണം. കടല്-ഉള്നാട് മരത്സയാല്പാേനം 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള രപ്രാജകള്കള്ക്ക് മുൻഗണന നവകണം. 2020-ല് പ്രഖയാപിച്ച മവഭിമത രകരളം 

പദ്ധതി കൂടുതല് മികരവാലട നടപ്പാക്കണം. 

 ഉവപാേകരുലട ലാഭം ഗണയമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്  കാർഷിരകാൾപ്പന്നങ്ങളുലട മൂലയ ശംഖല 

(value chain) വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും മൂലയവർദ്ധിത ഉവപന്നങ്ങളിലധിഷ്ഠിതമായ സംരംഭങ്ങൾ 

വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും  രപ്രാത്സാഹണനം നവകണം. 

2.3.2 പ്രാരേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം, സംരംഭകതവം  

 തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട രനതൃതവത്തിവ പ്രാരേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനുള്ള 

വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിവ വിഭാവനം 

ലചയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ ഭാഗമായി സൂക്ഷ്മ, ലചറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങലള വൻരതാതിവ 

രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം. 

 ആയിരത്തിവ അഞ്ചുരപർക്ക് ലതാഞിവ നവന ന്നതിനുള്ള പ്രരതയക പദ്ധതി,  ഒരു ലമത ം 

സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള വയവസായ വന പ്പിലെ പരിപാടി, Kerala Development 

Innovation Strategic Council (K-DISC) ലെ ലതാഞിലവസര വികസന പരിപാടി  ്ന്നിവ 

വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ്ല്ലാ സഹണായസഹണകരണവം നവകണം. 

 രമല്പ്പറഞ്ഞവയുലട സാമത ാ്ക്കാരത്തിനായി തരേശീയ സംരംഭകലര രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുകയും 

പുതിയ ആശയങ്ങൾ സംരംഭകതവമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്  ഇന്നരവഷ് ചലഞ്ച് രപാള്ള്ള 

സംവിധാനങ്ങള് സംതടിപ്പിക്കുകയും ലചയ്യണം. 

 നവരകരള നിര്മ്മിതിക്കായി  വയവസായ സംരംഭകര് അടക്കമുള്ളവര്ക്കായി അനായാസം 

സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അനുഭാവര്ർവമായ സമീപനം 

സവീകരിക്കുകയും  ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് നിസിനസ്  കാരയമത മമാക്കുന്നതിനുള്ള സഹണായക 

സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും രവണം.  
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2. 3. 3 ലതാഞില് സൃഷ്ടി 

  അഭയസ്തവിേയരായ യുവജനങ്ങള്ക്ക് വിവിധ രമഖലകളിവ ലതാഞിലവസരങ്ങള് 

ലഭിക്കുന്നതിനുരവണ്ട വനപുണയവികസന പരിശീലനം വയാപകമായി നവന ന്നതിനുള്ള 

രപ്രാജകള്കൾക്ക് രൂപം നവകണം. സംരംഭകതവവമായി ന്ധലപ്പടുത്തി സംസ്ഥാനതലത്തിവ 

നടപ്പാക്കുന്ന വനപുണീ വികസന പരിപാടികളുമായി ര്ർണ്ണമായി സഹണകരിക്കണം. ലതാഞിവ 

വനപുണിപരിശീലനം, ലതാഞിലവസരങ്ങലളക്കുറി കഴിള്ള രനാധവവക്കരണ പരിപാടികൾ 

്ന്നിവയിവ ദുർനല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖയം നവകണം.  

2.3.4 അതിജീവനമത മത 

 കാലാവസ്ഥാവയതിയാനം മൂലമുണ്ടാന ന്ന പ്രൃതതിദുരന്തങ്ങള്, ഉല്പ്പാേന വയവസ്ഥയിലല മാറ്റങ്ങള് 

്ന്നിവയുള്പ്പലടയുള്ള പ്രതയാതാതങ്ങള് അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള രശഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 

പ്രരതയക പരിഗണന നല്കണം 

 കാലാവസ്ഥാവയതിയാനത്തിലെ ആതാതങ്ങള് ന റയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഹ്രസവ-േീര്തകാല 

പദ്ധതികള് തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് തയ്യാറാക്കുകയും അവയിലല പ്രവര്ത്തനതടകങ്ങള് 

ലപാതു വികസനപരിപാടികളില് ഉള്രച്ചര്ക്കുകയും രവണം. 

 ദുരന്തനിവാരണത്തിനും പ്രൃതതിദുരന്തങ്ങള്ക്ക് വിരധയരായവലര പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനും 

ഉപജീവരനാപാധികള് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പ്രരതയക പരിഗണന നല്കണം. ഇതിനായി 

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ദുരന്തനിവാരണ പദ്ധതികള് സമയന്ധിതമായി ര്ര്ത്തിയാക്കാ് 

തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് നാദ്ധയസ്ഥരാണ്. പ്രൃതതിദുരന്ത സാദ്ധയതകളുള്ള പ്രരേശങ്ങളില് 

ആവശയമുള്ള ശാരീയമായ വികസന ഇടലപടള്കള് വിേഗ്ദ്ധരുലട സഹണായരത്താലട 

നടപ്പാക്കണം.  

2.3.5 പ്രൃതതി വിഭവ സംരമത ണം 

ഉല്പ്പാേനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക, പ്രളയമുള്പ്പലടയുള്ള പ്രൃതതിദുരന്തങ്ങളുലട സാദ്ധയത ന റയ്ക്കുക ്ന്നീ 

ലമത യങ്ങള് മു്നിര്ത്തി നീര്ത്തട വികസന പദ്ധതികള് പുനരാരംഭിരക്കണ്ടതുണ്ട്. വിവിധ ജല 

രരാതസ്സുകൾ പുനരുദ്ധരിക്കുകയും മണ്ണ്-ജലസംരമത ണ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഊർജിത 

ലപ്പടുത്തുകയും  രവണം.  ര്ര്ത്തിയാക്കാത്ത നീര്ത്തടപദ്ധതികള് ര്ര്ത്തീകരിക്കുകയും പുതിയ 

നീര്ത്തടവികസന പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിക്കുകയും ലചയ്യണം. ഇതിരനാരടാപ്പം വജവവവവിധയം 

സംരമത ിക്കുന്നതിനും അതീവ ്രമദ്ധ പുലര്ത്തണം.  

2.3.6. അതിോരിദ്രയ നിര്മ്മാര്ജനം 

ോരിദ്രയ ലഘൂകരണത്തില് നാം ന ആ്തരം മുരന്നാട്ടു രപായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ അടുത്ത പടിയാണ് 

അതിോരിദ്രയ  നിര്മ്മാര്ജനം. അതിേരിദ്രലര കലണ്ടത്തി ഓരരാ അതിേരിദ്ര 

ന ടുംനത്തിലെയും സവിരശഷ പ്രശ്നങ്ങള്  പരിഹണരിക്കുന്നതിനുള്ള സൂക്ഷ്മ വികസന 

പരിപാടികള് തയ്യാറാരക്കണ്ടത് തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട  ചുമതലയാണ്. ഈ 

സൂക്ഷ്മവികസന പരിപാടികള് പ്രധാന പദ്ധതിയുമായി സംരയാജിപ്പിച്ച്  ഈ ന ടുംനങ്ങള്ക്ക് 

ഉപജീവനമവരമത യും സാമൂഹണിക മവരമത യും ഉറപ്പുവരുത്തണം. 



 

 9     SRG                                               

2.3.7. ശുചിതവം 

 തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലല ഖര-ദ്രവ മാലിനയ നിര്മ്മാര്ജനത്തിന് ര്ര്ണ്ണമായ  പരിഹണാരം 

രനടാ് കഞിയണം. ്ല്ലാ വീടുകളിള്ം വജവമാലിനയ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങള് 

ഉറപ്പുവരുത്തുകയും  പ്ലാസ്റ്റിക്  ഉള്ലപ്പലടയുള്ള അവജവ മാലിനയങ്ങള് സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള 

സൗകരയങ്ങള് ഏര്ലപ്പടുത്തുകയും രവണം.  

 ദ്രവമാലിനയസംസ്കരണത്തിലെ ഇരപ്പാഞലത്ത അവസ്ഥ പഠിക്കുകയും ഉചിതമായ നിര്മ്മാര്ജന / 

സംസ്കരണ മാര്ഗങ്ങള് ആവിഷ്കരിക്കുകയും ലചയ്യണം. ഉറവിട മാലിനയ സംസ്ക്കരണത്തിലെ 

അടിസ്ഥാനത്തില് ഖരമാലിനയ സംസ്ക്കരണം, പ്രാരേശിക സവീരവജ്/ലസപ്റ്രറ്റജ് സംസ്ക്കരണം  

്ന്നിവ നടപ്പാക്കണം. 

2.3.8. സാമൂഹണയനീതി ഉറപ്പാക്കല്  

പാര്ശവവല്ക്കരിക്കലപ്പ്തിവരരയും പ്രരതയക പരിഗണന അര്ഹണിക്കുന്നവരരയും (രീകള്, ന ്തിികള്, 

വരയാജനങ്ങള്, ഭിന്നരശഷിയുള്ളവര്, ട്രാ്സ് ലജെര്, പ്തിികജാതി-പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗങ്ങള്, 

മത്സയലതാഞിലാളികള്, പരമ്പരാഗത ലതാഞില്രമഖലയില് പണിലയടുക്കുന്നവര്) പ്രരതയക 

പരിഗണന നല്കി മുഖയധാരയിരലക്ക് ്ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് രൂപം 

നല്കണം.   

2.3.8.1  പ്തിികജാതി - പ്തിികവര്ഗരമത മം 

പ്തിികജാതി-പ്തിികവര്ഗ ന ടുംനങ്ങള്ക്ക് ഭൂമി, പാര്പ്പിടം, മികച്ച വിേയാഭയാസം, ആരരാഗയപരിരമത , 

വനപുണയവികസന പരിശീലനം, ലതാഞില് ്ന്നിവ ലഭയമാക്കാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് 

ഊന്നല് നല്കണം. 

2.3.8.2 ഭിന്നരശഷിക്കാരുലട  അവകാശങ്ങള് , വരയാജനരമത മം 

ഭിന്നരശഷിക്കാരുലട അവകാശങ്ങള് സംരമത ിക്കാനുതന ന്ന വിവിധ സൗകരയങ്ങളും 

ആനുകൂലയങ്ങളും ലഭയമാക്കണം.  വരയാജനങ്ങള്ക്ക് വാതില്പ്പടിരസവനങ്ങള് നല്ന ന്നതിനായി 

ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന പരിപാടി കൂടുതവ ജനപങ്കാളിത്തലത്താലട വിപുലീകരിക്കണം 

2.3.8.3 ലിംഗ സമതവം 

 ലിംഗസമതവലമന്ന വിശാലമായ കാ്ചപപ്പാടിൂടന്നിയുള്ള വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് രൂപം 

നല്കണം. വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് ഉപജീവനമവരമത യും സാമൂഹണയമവരമത യും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും 

അവരുലട പ്രശ്നങ്ങള്  സംന്ധിച്ച് രനാധവല്ക്കരണം നടത്തുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികളാണ് 

ആവിഷ്കരിരക്കണ്ടത്.   

 രീകളുലട ലതാഞിലവസരങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കണം. രീകള്ക്ക് രനലരയുള്ള അതിക്രമങ്ങള് 

ന റയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശമായമായ  നടപടികൾ സവീകരിരക്കണ്ടതുണ്ട്. ട്രാ്ലജജ്ഡര് രപാളിസി 

ഫലപ്രേമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിള്ം  പ്രാരേശിക  സര്ക്കാരുകള്  സഹണകരിക്കണം. 

.2 3 .ല അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് ലമച്ചലപ്പടുത്തല് 

 സവന്തമായി ഭൂമി ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമായ ്ല്ലാ ഭവനരഹണിതര്ക്കും മാനയവം 

വാസരയാഗയവമായ ഭവനം സവന്തമായി നല്ന ന്നതിനുള്ള നടപടികള് സവീകരിക്കുക.  
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 വര്ഷം  മുവനവ് ശുദ്ധമായ ന ടിലവള്ള ലഭയത, ലമച്ചലപ്പ്തി ഗതാഗത സൗകരയങ്ങള്, മറ്റു 

ലപാതുസൗകരയങ്ങള്, ഊര്ജസംരമത ണം, പാരമ്പരരയതര ഊര്രജാല്പാേനം, ശുചിതവമുള്ള 

പരിസരം ്ന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്തുക. 

2.3.10 വിേയാഭയാസരംഗം 

രകരളം ലപാതു വിേയാഭയാസ രംഗത്ത് ആർജിച്ച വൻരന്തിങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും 

വിേയാലയങ്ങളിലല അടിസ്ഥാനസൗകരയം, രനാധനനിലവാരം, അദ്ധയയന-അനുന്ധ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ്ന്നിവ  ശമായിലപ്പടുത്തുകയും രവണം. ഡിജിറ്റവ, ഓണ്വലൻ സാരങ്കതിക 

വിേയകളൂലട പ്രരയാജനം  ്ല്ലാ വിേയർത്ഥികൾക്കും ലഭയമാക്കുകയും അവ  രനാധന പ്രക്രിയയിവ 

ഫലപ്രേമായി ഉപരയാഗലപ്പടുത്തുകയും ലചയ്യണം.  ലപ്രാഫഷണവ വിേയാഭയാസമുൾലപ്പലടയുള്ള 

ഉന്നതവിേയാഭയാസ രംഗരത്തക്ക് കൂടുതൾ ആത്മവിശവാസരത്താലട വിേയാർത്ഥികൾക്ക് 

പ്രരവശിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹണചരയം സൃഷ്ടിക്കണം. 

2.3.11 ആരരാഗയ സംരമത ണം 

 നമ്മുലട സംസ്ഥാനത്തില് വിവിധതലങ്ങളിലല ആരരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങളിലല അടിസ്ഥാന 

സൗകരയങ്ങളും ചികിത്സയും രലാരകാത്തരനിലവാരത്തില് കൂടുതല് ലമച്ചലപ്പട്ടുലകാണ്ടിരിക്കുക 

യാണ്. ആരരാഗയ രംഗത്ത് നാം വകവരിച്ച രന്തിങ്ങൾ ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ആരരാഗയ 

സൂചികകളുലട ലമത യം നിശ്ചയി കഴിലകാണ്ട് ലപാതുജനാരരാഗയം നിരന്തരമായി രമാണി്തിര് 

ലചയ്യുന്നതിനുമുള്ള വിരകന്ദ്രീൃതത  ജനകീയപങ്കാളിത്ത സംവിധാനം ശമായിലപ്പടുത്തണം. 

 സമഗ്ര ആരരാഗയ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നവകണം 

2.3.12 കാരയമത മവം  പ്രതികരണാത്മകവമായ സദ്ഭരണം  

 ജനകീയാസൂത്രണത്തിലെ 25 വര്ഷലത്ത അനുഭവങ്ങളൂലട അടിസ്ഥാനത്തിവ ജനപങ്കാളിത്തവം 

മവതാരയതയും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സദ്ഭരണത്തിനും അഞിമതി നിര്മ്മാര്ജനത്തിനും കൂടുതല് 

നടപടികള് സവീകരിരക്കണ്ട ത്തിമാണിത്. തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിൂടലടയും തടക സ്ഥാപന 

ങ്ങളിൂടലടയും (ൃതഷി ഭവനുകള്, ആശുപത്രികള്,  സ്കൂളുകള്, അങ്കണവാടികള് മുതലായവ) 

ജനങ്ങള്ക്ക് ലഭിരക്കണ്ട രസവനങ്ങള് വര്ദ്ധിച്ച ഗുണരമന്മയിള്ം സമയന്ധിതമായും 

ലഭയമാക്കുക.  

 ്ല്ലാ തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലടയും രസവനഗുണനിലവാരം ഐ.്സ്.ഒ മാനേണ്ഡപ്രകാരം 

ലമച്ചലപ്പടുത്തുക. 

2.3.12.1 വാതിവപ്പടി രസവനങ്ങൾ 

തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലല അർഹണരായ ്ല്ലാവർക്കും പ്രധാനലപ്പ്തി രസവനങ്ങൾ 

വാതിവപ്പടിയിലലത്തിക്കുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടൂള്ള പരിപാടി കൂടുതവ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകലര 

അണിനിരത്തി കാരയമത മമായും വയാപകമായും നടപ്പാക്കണം. 
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2.3.13 മവസ്ഥിര വികസന ലമത യങ്ങള് 

 വികസന പദ്ധതികളില് ആരഗാള മവസ്ഥിര വികസന ലമത യങ്ങള് പ്രാധാനയരത്താലട 

പരിഗണിക്കണം. മവസ്ഥിര വികസന ലമത യങ്ങള് മു്നിര്ത്തിയുള്ള വിവിധ 

വികസനപരിപാടികള് ആവിഷ്കരിക്കുകയും അവയുലട ഫലങ്ങള് ൃതതയമായി രരഖലപ്പടുത്തുകയും 

രവണം. 

 തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ ഓരരാ വികസന രപ്രാജകള്ം അഭിസംരനാധന ലചയ്യുന്ന മവസ്ഥിര 

വികസനലമത യങ്ങള് ്ലന്താലക്ക ്ന്നും വിലയിരുത്തണം. 

2.4 പദ്ധതി തയ്യാറാരക്കണ്ടതിലെ ആവശയകതയും പദ്ധതിയുലട  ലപാതുവയവസ്ഥകളും  

(1) സാമ്പത്തികവികസനത്തിനും സാമൂഹണയനീതിക്കും രവണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികള് തയ്യാറാക്കി 

നടപ്പിലാക്കുക ്ന്നത് തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട  ഭരണതടനാ ചുമതലയാണ്. 

(2) 1ലല4-ലല രകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലല 3, 4, 5 പ്തിികകളില് യഥാക്രമം  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, രലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ്ന്നിവയുലട  ചുമതലകള് 

വിശേമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകള്, തങ്ങളില് നിമത ിപ്തമായിട്ടുളളതും സംസ്ഥാന 

സര്ക്കാര് കാലാകാലങ്ങളില് ഏല്പ്പി കഴി നല്ന ന്നതുമായ ചുമതലകള് നിറരവറ്റുന്നതിന് രവണ്ടി 

രപ്രാജകള്കള് ആവിഷ് ക്കരിച്ച് നടപ്പാരക്കണ്ടതാണ്. ആസൂത്രണ മാര്ഗരരഖയില് 

പരാമര്ശിച്ചി്തിിലല്ലങ്കില് രപാള്ം അവയ്ക്കുരവണ്ടി രപ്രാജകള്കള് ആവിഷ്കരിച്ച് 

നടപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്.  

(3) തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ ഭൂപ്രരേശത്തിലെയും അവിടലത്ത ജനങ്ങളുലടയും സമഗ്ര 

വികസനവം പുരരാഗതിയും ആയിരിക്കണം പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിലെ  മുഖയലമത യം. ലഭയമായ 

വിഭവങ്ങലള പരമാവധി  ഉപരയാഗലപ്പടുത്തി പാര്ശവവ്കരിക്കലപ്പ്തിവര് കൂടി ഉള്ലപ്പ്തി വയതയസ്ത 

വിഭാഗങ്ങളുലട പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തിയുള്ള ആസൂത്രണമായിരിക്കണം സാദ്ധയമാരക്കണ്ടത്. 

അതായത്  പങ്കാളിത്ത ആസൂത്രണത്തിൂടലടയുള്ള  സമഗ്രവികസനമായിരിക്കണം ലപാതു 

സമീപനം. 

(4) പ്രാരേശിക പദ്ധതികൾ തയ്യറാക്കുരമ്പാൾ ഓരരാ വികസന രമഖലയിള്ം സംസ്ഥാന  

സർക്കാരിലെ പ്രധാന വികസന മുൻഗണനകൾ പരിഗണിക്കണം 

(5) ്ല്ലാ വികസനപദ്ധതികള്ക്കും സ്ഥലപരമായ (Spatial) മാനങ്ങള് ഉണ്ട്. ഏത് 

പ്രരേശരത്തക്കാരണാ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രരേശത്തിലല താമസക്കാര്ക്കും 

അവിടലത്ത നിലവിലല ഭൂഉപരയാഗത്തിനും അനുരയാജയമായിരിക്കണം പ്രസ്തുത പദ്ധതി. ഭൂപ്രൃതതി, 

വജവവവവിദ്ധയം, ജലലഭയത, മഞലവള്ള നിര്ഗമന-സംഭരണ രീതികള്, ദുരന്തസാധയതകള് 

്ന്നിവലയല്ലാം പരിഗണി കഴി ലകാണ്ടുള്ള പദ്ധതികള് രവണം പരിഗണിരക്കണ്ടത്. 

 (6)തരേശഭരണസ്ഥാപനം അതിലെ അതിര്ത്തിക്കുള്ളില് നടപ്പിലാക്കാ് ഉരേശിക്കുന്ന ്ല്ലാ 

വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളും രകന്ദ്ര-സംസ്ഥാനാവിഷ് ൃതത പദ്ധതികളുമായും പ്രാരേശിക 

പദ്ധതിയുമായും സംരയാജിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്.  
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 (7) തരേശഭരണ സ്ഥാപനം തയ്യാറാക്കുന്ന അവസ്ഥാരരഖയില് (Status Report) പ്രതിപാേിക്കുന്ന 

പ്രശ് നങ്ങള്ക്ക് പരിഹണാരമായി്തിാണ് രപ്രാജകള്കള്ക്ക് രൂപം നല്രകണ്ടത്.  

(8) ലചറുതും ഫലപ്രാപ്തി ന റഞ്ഞതുമായ രപ്രാജകള്കളും വിഭവങ്ങളുലട രനരിയരതാതിള്ള്ള വിനയാസവം 

(thin spread of resources) ഒഞിവാക്കി രപ്രാജകള്കളുലട ്ണ്ണം പരമാവധി ന റയ്ക്കണം. 

(ല)  പദ്ധതിരൂപീകരണ, നിര്വഹണണ കാരയങ്ങളില് തരേശഭരണ സ്ഥാപനം ഉള്ലക്കാള്ളുന്ന പ്രരേശത്തു 

നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിരലയ്ക്കും വിരേശ രാജയങ്ങളിരലയ്ക്കും രജാലിരതടിരപായ വയമായികളുലട 

അഭിപ്രായങ്ങള് ആരായാനും അവരുലട പ്രശ്നങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാനും അവരുലട 

സഹണകരണരത്താലട പ്രശ്നപരിഹണാരത്തിനും  ്രമദ്ധിരക്കണ്ടതാണ്. 

(10) അതിഥി ലതാഞിലാളികളുലട പ്രശ്നങ്ങള്, പ്രരതയകി കഴിം അവരുലട താമസസ്ഥലലത്ത  ശുചിതവം, 

ആരരാഗയം അവരുലട ന ്തിികളുലട വിേയാഭയാസം ്ന്നീ കാരയങ്ങളില്   ്രമദ്ധ നല്കി രവണം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് പദ്ധതി തയ്യാറാരക്കണ്ടത്. 

(11) പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന് സാമൂഹണയസംതടനാ സംവിധാനങ്ങള് പ്രരയാജനലപ്പടുത്താവന്നതും 

രപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് രസ്റ്റക്ക്രഹണാള്ഡര്മാര്, നാങ്ക്-സഹണകരണ സംതം പ്രതിനിധികള് 

്ന്നിവരുമായുള്ള കൂടിയാരലാചനകള്  സംതടിപ്പിക്കാവന്നതുമാണ്. 

(12) ജനകീയാസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് വിപുലമായ ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് 

ഇെര്ലനറ്റ്, വിവരസാരങ്കതികവിേയ, നവമാധയമങ്ങള് തുടങ്ങിയവയുലട സാദ്ധയതകള് പരമാവധി 

ഉപരയാഗിക്കാ് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ്രമമിരക്കണ്ടതാണ്. 

2.5 പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമീപനം 

(1) വാര്ഷിക പദ്ധതിയും രപ്രാജകള്കളും വിവരാധിഷ്ഠിതവം ലമത യാധിഷ്ഠിതവമാകണം. ഈ കാ്ചപപ്പാട് 

കണക്കിലലടുത്താണ് നിലവിലല വികസനാവസ്ഥ, സ്ഥിതിവിവരകണക്കുകലള അടിസ്ഥാനമാക്കി 

വിശകലനം ലചയ്തതിനു രശഷം, അതിലെ അടിസ്ഥാനത്തിവ േീർതകാല ലമത യങ്ങളും (10 

വർഷം) പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി കാലരത്തക്കുള്ള ലമത യങ്ങളും നിശ്ചയിച്ച് വികസന രരഖ 

തയ്യാറാക്കണലമന്ന് നിർരേശിട്ടുള്ളത്. ഇപ്രകരം പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിക്കാലയളവില് 

വികസനരരഖയുലട അദ്ധയായം 5-ല് ലമത യമിടുന്ന കാരയങ്ങൾ വകവരിക്കുന്നതിനുള്ള 

ഉപാധിയായി വാര്ഷിക പദ്ധതിലയ കാണണം. ആ ലമത യങ്ങള് വകവരിക്കുന്നതിന് 

അവലംനിക്കാ് കഞിയുലമന്ന് വികസനരരഖയില് തലന്ന പ്രതിപാേിച്ചിട്ടുള്ള വികസനനയവം 

വികസനതന്ത്രവം കൂടി കണക്കിലലടുത്തുലകാണ്ട് ഓരരാ വാര്ഷിക പദ്ധതിയിള്ം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

ആവിഷ്കരിക്കണം. മുൻ-പിൻ  ന്ധങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയും രവണം. 

(2) പ്രാരേശിക പ്രശ്നങ്ങളും സാധയതകളും കണക്കിലലടുത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന തനത് ലമത യങ്ങള്  

വകവരിക്കുന്നതിന് പ്രയത്നിക്കുന്നതിലനാപ്പംതലന്ന രേശീയ, സംസ്ഥാന, ജില്ലാതലങ്ങളില് 

നിശ്ചിത കാലയളവിരലയ്ക്ക് നിര്രേശിക്കലപ്പ്തിിട്ടുള്ള ലമത യങ്ങള് (ഉോ. ന ടിലവള്ളം, ശുചിതവം, 

ഭവനനിര്മ്മാണം തുടങ്ങിയവ) വകവരിക്കുന്നതിനുള്ള ്രമമവം ഉണ്ടാകണം. ഇതിനായി രകന്ദ്ര–

സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾ ഉൾലപ്പലട ലഭയമാകാവന്ന ്ല്ലാ വിഭവങ്ങളുലട ഏരകാപനവം 
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ഉറപ്പാക്കണം. രമല്പറഞ്ഞ പ്രകാരം വികസന പ്രശ്നങ്ങലള സമഗ്രമായി കണ്ട് പരിഹണരിക്കുന്നതിന് 

്രമമിക്കുകയും അതിന് ഏകവർഷവം ന ആവർഷവം ആയ രപ്രാജകള്കൾക്കു രൂപം നവന കയും 

ലചരയ്യണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിള്ള്ള സമീപനം വികസനത്തിലെ ഫലപ്രാപ്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. 

2.6  ജില്ലാ പദ്ധതിയും ജില്ലാതല മു്ഗണനകളും 

(1)  ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയുലട ആഭിമുഖയത്തില് ജില്ലാ പദ്ധതി ്ല്ലാ ജില്ലകളിള്ം തയ്യാറാക്കി 

യിട്ടുണ്ട്.  ജില്ലയുലട സംരയാജിത വികസന കാ്ചപപ്പാട്  വയമായമാക്കുന്ന ഈ രരഖ  വിവിധ ത്തി് 

സര്ക്കാരുകള് വികസനത്തിലെ രമഖലയില് നടത്തുന്ന ഇടലപടള്കള്ക്ക്  േിശാരനാധം 

നല്ന ന്ന സമഗ്രരരഖയാണ്.  

(2)  ജില്ലാ പദ്ധതിയിലല മു്ഗണനകളും വികസനപരിരപ്രമത യവം കീഴ്ത്ത്തി് നിര്രേശങ്ങളും  പരിഗണി കഴി 

രവണം തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് പദ്ധതിയും രപ്രാജകള്കളും തയ്യാറാരക്കണ്ടത്. ജില്ലാ 

പദ്ധതിലയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  കീഴ്തത്ത്തി് നിര്രേശങ്ങള് പദ്ധതി രൂപീകരണ പ്രക്രിയ  

ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തലന്ന ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതികള് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 

നല്കണം.  2017-18-ല് ജില്ലാപദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതിനുരശഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങള്കൂടി 

കണക്കിലലടുത്തുലകാണ്ടുരവണം ഇപ്രകാരം ജില്ലാതല മു്ഗണനകള് നിശ്ചയിച്ച് നല്രകണ്ടത്. 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നല്ന ന്ന മാര്ഗനിര്രേശങ്ങരളാലടാപ്പം ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി 

പുറലപ്പടുവിക്കുന്ന  മാര്ഗനിര്രേശങ്ങളും  പ്രാരേശിക സര്ക്കാരുകള് പാലിരക്കണ്ടതുണ്ട്. [സര്ക്കര് 

ഉത്തരവ് (അച്ചടി)നമ്പര് 1ല/2017/ പ്ലാനിംഗ്  തീയതി : 23.0ല.2017 കാണുക] 

2.7 പ്രാരേശിക  പദ്ധതികളുലട ഗുണരമന്മ ലമച്ചലപ്പടുത്തല് 

ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതികള് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലാ റിരസാഴ്സ് ലസെറുകളുലട രസവനം പ്രാരേശിക 

പദ്ധതികളുലട ഗുണരമന്മ ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിന്  പ്രരയാജനലപ്പടുത്തണം. ജില്ലാതല മു്ഗണനകള് 

നിശ്ചയിക്കുന്നതിള്ം മികച്ച രപ്രാജക്ട് ആശയങ്ങള്ക്ക് രൂപം നല്ന ന്നതിള്ം ജില്ലാ റിരസാഴ്സ് 

ലസെറുകള്ക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹണിക്കാ് കഞിയും. വാര്ഷിക പദ്ധതി  രൂപീകരണ പ്രക്രിയ  

ആരംഭിക്കുന്ന ത്തിത്തില് തലന്ന ജില്ലാആസൂത്രണ സമിതി ജില്ലാ റിരസാഴ്സ് ലസെറിലല 

ഉപസമിതികളുലട രയാഗം വിളി കഴിരചര്ത്ത് ഇത്തരം ആശയങ്ങള്ക്ക് രൂപം നല്കണം.  പ്രാരേശിക 

സര്ക്കാരുകള് ആവശയലപ്പടുന്ന സാരങ്കതിക സഹണായം  ലഭയമാക്കുന്നതിനും  ്രമമിക്കണം. ഒപ്പം 

24.0ല.201ല-ലല സ.ഉ.(അ)നം.26/201ല/ആ.സാ.വ പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലാ റിരസാഴ്സ് 

ലസെറിലെ മറ്റ് ചുമതലകള് കാരയമത മമായി നിറരവറ്റുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രേമായ ഇടലപടല് ജില്ലാ 

ആസൂത്രണസമിതി നടത്തുകയും രവണം. 

3. പദ്ധതി ആസൂത്രണ ത്തിങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും  

ഗ്രാമ-രലാക്ക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് 2022-2023  മുതല് 2026-2027 വലരയുള്ള വര്ഷങ്ങളില് 

വാര്ഷിക പദ്ധതികള് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം രനടുന്നതിന് ചുവലട വിവരിക്കുന്ന  നടപടിക്രമങ്ങള് 

അനുവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്. 



 

 14     SRG                                               

3.1 ആസൂത്രണസമിതികളും വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകളും പുനഃസംതടിപ്പിക്കല് 

3.1.1 ആസൂത്രണ സമിതികള്  

(്) പുനഃസംതടന 

(1) തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് പദ്ധതി ആസൂത്രണപ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുരന്നാടിയായി ഓരരാ 

വര്ഷവം ഡിസംനര് 1-ന് മുമ്പ് നിലവിള്ള്ള ആസൂത്രണ സമിതികള്, ആവശയലമങ്കില്, 

പുനഃസംതടിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. പുന:സംതടിപ്പിച്ചതിന് രശഷമുള്ള ആസൂത്രണസമിതിയിലല 

അംഗങ്ങളുലട വിവരം ഈ മാര്ഗരരഖയുലട അനുന്ധമായി രചര്ത്തിട്ടുള്ള രഫാറം 1 ല് 

രരഖലപ്പടുരത്തണ്ടതും അത് തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെയും തടക സ്ഥാപനങ്ങളുലടയും 

രനാ്തിീസ് രനാര്ുകളിള്ം തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ലവബ്വസറ്റിള്ം 

പ്രസിദ്ധലപ്പടുരത്തണ്ടതുമാണ്.  

(2) തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലല പദ്ധതി ആസൂത്രണം, നിർവഹണണം, വിലയിരുത്തവ ്ന്നീ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏരകാപിപ്പിക്കുന്നതിനുരവണ്ട സഹണായം നവന ക ്ന്നതാണ് ആസൂത്രണ 

സമിതിയുലട പ്രധാന േൗതയം. മലറ്റാരു ചുമതല ആസൂത്രണ, നിർവഹണണ പ്രക്രിയകളിലല 

ജനപങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഭരണസമിതിലയ സഹണായിക്കുക ്ന്നതാണ്. അതിനാവ 

ആമവത്രണ സമിതിയിവ അംഗങ്ങളാന ന്ന ജനപ്രതിനിധികളും വിേഗ്ദ്ധരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും 

രമവപ്പറഞ്ഞ തരത്തിള്ള്ള പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ  പ്രവർത്തിക്കണം.  

(3) ആസൂത്രണസമിതിയുലട തടന ചുവലട വിവരിക്കുന്ന രീതിയിവ ആയിരിക്കണം.   

അദ്ധയമത ൻ : തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രസിഡെ് 

ഉപാദ്ധയമത ൻ : ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിവ തരേശഭരണ 
സ്ഥാപനലത്ത സഹണായിക്കാൻ കഞിയുന്ന 
വിേഗ്ദ്ധൻ 

അംഗങ്ങൾ  : സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റി അദ്ധയമത ന്മാർ, സന്നദ്ധ 
രസവകരായ വിേഗ്ദ്ധർ 

കൺവീനർ : തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ലസക്ര്തിറി. 

 (4) ആസൂത്രണ സമിതിയിവ 12 അംഗങ്ങൾ ്ന്നതാണ് അഭികാമയം. കൂടുതവ പ്രാതിനിധയം 

രവണലമന്ന് ഭരണസമിതിക്ക് രതാന്നുന്നപമത ം 12-വ കൂടുതവ അംഗങ്ങലള 

ഉൾലപ്പടുത്താവന്നതാണ്. ആസൂത്രണ സമിതിയുലട കാലാവധി ഭരണസമിതിയുലട കാലാവധിക്ക് 

സഹണവര്ത്തകമായിരിക്കുന്നതാണ്. സമിതിയിവ  ഉണ്ടാന ന്ന ഒഞിവകൾ  കാലതാമസം കൂടാലത 

നികത്തണം.   

(5) തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ ലസക്ര്തിറി പ്ലാൻ രകാഓർഡിരനറ്ററുലട ചുമതല വഹണിക്കണം. 

ആസൂത്രണവമായി ന്ധലപ്പ്തി ഓഫീസ് ചുമതലകൾ നിർവഹണിക്കാൻ മലറ്റാരു ഉരേയാഗസ്ഥലയ/ 

ഉരേയാഗസ്ഥലന അസിസ്റ്റെ് പ്ലാൻ രകാഓർഡിരനറ്ററായി  നിരയാഗിക്കാവന്നതാണ്. 
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(നി) ആസൂത്രണ സമിതിയുലട ചുമതലകൾ  

(1) തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ രപ്രാജകള്കളിലല, രകന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്ക്കരുകളുരടയും  

നാഹണയസഹണായ  ഏജ്സികളുലടയും വികസന മിഷനുകളുലടയും വികസന പദ്ധതികളുമായുള്ള, 

സംരയാജന  സാധയതകലളല്ലാം കലണ്ടത്തി വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള്, സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റികള്, 

ഭരണസമിതി ്ന്നിവയുലട ചര്ച്ചയ്ക്കും പരിഗണനയ്ക്കുമായി സമര്പ്പിക്കുകയും സംരയാജന 

സാദ്ധയതകള് പരമാവധി ഉറപ്പാക്കുകയും ലചയ്യുക.  

(2) പ്രരേശത്തിലെ വികസനം സംന്ധിച്ച് ആരരാഗയകരമായ സംവാേങ്ങൾ രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുക. 

(3) തരേശഭരണ പ്രരേശത്തിലെ േീർതകാല വികസന പരിരപ്രമത യത്തിന് രൂപം നവന ന്നതിവ 

ഭരണസമിതിരയയും വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകരളയും സഹണായിക്കുക. 

(4) തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ വാർഷിക പദ്ധതികള് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹണായം നവന ക. 

(5) രപ്രാജകള്കൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകൾക്ക് സഹണായം നവന ക. 

(6) അധിക വിഭവസമാഹണരണ സാദ്ധയതകൾ കലണ്ടത്തുന്നതിന് സഹണായിക്കുക.  

(7) പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിനുള്ള സമയക്രമം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിവ 

ഏരകാപനം ഉറപ്പു വരുത്തുക. 

(8) വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏരകാപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതിലയ സഹണായിക്കുക. 

(ല) പ്രാരേശികാസൂത്രണവമായി ന്ധലപ്പ്തി് തരേശഭരണ സ്ഥാപനം സംതടിപ്പിക്കുന്ന ആരലാചനാ 

രയാഗങ്ങൾക്ക് ആവശയമായ ന റിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി നല്ന ക. 

(10) പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിനും പദ്ധതിയുലട ഗുണരമന്മ ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനും അനുരയാജയമായ 

പഠനങ്ങൾ നടത്തി ഭരണ സമിതിക്ക് റിരപ്പാർ്തി് നവന ക 

(11) രസ്റ്റക്ക്രഹണാൾഡർമാരുമായുള്ള കൂടിയാരലാചന, നാങ്കുകളും സഹണകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള 

ചർച്ച ്ന്നിവയ്ക്ക് സഹണായം നവന ക. 

(12) തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട പ്രാരേശികാസൂത്രണത്തിവ സഹണായിക്കുന്നതിന് വിേഗ്ദ്ധർ, 

സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ്ന്നിവലരയും അക്കാേമിക് - സാരങ്കതിക സ്ഥാപനങ്ങലളയും 

കലണ്ടത്തുന്നതിന് സഹണായിക്കുക. 

(13) മവസ്ഥിര വികസന ലമത യങ്ങള് രനടിലയടുക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏരകാപിക്കുക.  

(14) കാലാവസ്ഥാവയതിയാനം പ്രതിരരാധിക്കുന്നതിനായി പ്രാരേശികമായി ഏലറ്റടുരക്കണ്ട പ്രവൃത്തികള് 

കലണ്ടത്തുന്നതിന് സഹണായിക്കുക.  

(15) അതിോരിദ്രയ ലഘൂകരണ പദ്ധതി ഉള്ലപ്പലടയുള്ള ്ല്ലാ ഉപപദ്ധതികളും തയ്യാറാക്കുന്നതിനും 

അവയുലട നടത്തിപ്പ് യഥാസമയം വിലയിരുത്തുന്നതിനും രനതൃതവം നല്ന ക.  

 



 

 16     SRG                                               

3.1.2 വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള്  

(്) പുനസംതടന 

(1)  ്ല്ലാ തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും പദ്ധതി ആസൂത്രണപ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുരന്നാടിയായി 

ഓരരാ വര്ഷവം ഡിസംനര് 1-ന് മു്പ് നിലവിള്ള്ള വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള്, ആവശയലമങ്കില്, 

പുനഃസംതടിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 

(2)  ഗ്രാമ/രലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളില് അനിവാരയമായും ഉണ്ടായിരിരക്കണ്ട വര്ക്കിംഗ് 

്പുകപ്പുകളുലട വിവരം (വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള്, ചുമതലയുള്ള സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റി, വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ 

കണ്വീനര് ്ന്നിവ)  അനുന്ധം 1 ല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  

(3) ് ന്നാവ ഏലതങ്കിള്ം പ്രരതയക വികസനരമഖലകൾ പരിഗണിക്കണലമന്ന് ഭരണസമിതി 

തീരുമാനിക്കുകയാലണങ്കിവ കൂടുതവ വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കാവന്നതാണ്.  

(4) തീരരേശരമഖലകളിള്ം ഫിഷറീസ് ഉരേയാഗസ്ഥൻ നിലവിള്ള്ള തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിള്ം 

മത്സയരമഖലാ വികസനത്തിന് പ്രരതയകം വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് നിര്ന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം.  

(5) പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം ലഭിക്കുന്നരതാ 50 പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാരരാ ഒരു പ്തിികവർഗ 

ഊലരങ്കിള്രമാ ഉള്ള തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ പ്തിികവർഗ വികസനത്തിന് ഒരു പ്രരതയക 

വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് നിര്ന്ധമായും രൂപീകരിക്കണം. 

(6) ഓരരാ വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പും ന്ധലപ്പ്തി സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റിയുലട രമവരനാ്തിത്തിവ   പ്രവർത്തിരക്കണ്ട 

താണ്. 

(7) ന്ധലപ്പ്തി സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റി ലചയർരപഴ്സൺ അലല്ലങ്കിവ ആ സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലല  ഒരംഗം  

്ന്നിവരിവ ആലരലയങ്കിള്ം വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് ലചയർരപഴ്സൺ ആയി ഭരണ സമിതിക്ക്  

തീരുമാനിക്കാവന്നതാണ്. ന്ധലപ്പ്തി വിഷയരമഖലയിലല ഒരു വിേഗ്ദ്ധൻ വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പ്  

വവസ് ലചയര്രപഴ്സണ് ആയിരിക്കണം. 

 (8) ‘ലജ്ഡറും വികസനവം, ന ്തിികളുലട വികസനവം’ , പ്തിികജാതി വികസനം, പ്തിികവർഗ 

വികസനം ്ന്നീ വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകളുലട ലചയർരപഴ്സൺമാർ യഥാക്രമം വനിത, പ്തിികജാതി, 

പ്തിികവർഗ ജനപ്രതിനിധികളായിരിക്കണം. പ്തിികവർഗ വികസന വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് 

രൂപീകരിരക്കണ്ടതായ ഒരു തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിവ പ്തിികവർഗ ജനപ്രതിനിധി ഇലല്ലങ്കില് 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രസിഡെ് പ്രസ്തുത വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ ലചയർരപഴ്സൺ 

ആരകണ്ടതാണ്. 

(ല) ‘വജവ വവവിധയ മാരനജ്ലമെ്, കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം, പരിസ്ഥിതി സംരമത ണം, ദുരന്ത 

നിവാരണം’ ്ന്ന വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ  അധയമത ് തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രസിഡെ്  

ആയിരിക്കണം. 

(10) ന്ധലപ്പ്തി രമഖലയിവ തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള ഉരേയാഗസ്ഥരിവ 

ഏറ്റവം മുതിർന്ന ഉരേയാഗസ്ഥലന/ഉരേയാഗസ്ഥലയ പ്രസ്തുത രമഖലയിലല വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് 
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കൺവീനർ ആയി നിരയാഗിക്കണം. കൺവീനലറ കൂടാലത ന്ധലപ്പ്തി രമഖലയിലല മലറ്റാരു 

ഉരേയാഗസ്ഥലന/ഉരേയാഗസ്ഥലയ കൂടി  വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പിവ അംഗമാരക്കണ്ടതാണ്. 

(11) ഓരരാ വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പിള്ം 10 മുതവ 15 വലര അംഗങ്ങൾ ആകാവന്നതാണ്. അവരിവ അതത് 

വികസനരമഖലയിലല  വിേഗ്ദ്ധരും ഉൾലപ്പടണം. 

(12)  തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, ആവശയലമങ്കിവ, വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകളുലട ഉപസമിതികൾ 

രൂപീകരിക്കാവന്നതാണ്. വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ ചുമതലകൾ ഉപസമിതിക്കും നാധകമാണ്. 

ഉപസമിതിക്ക് ലചയർരപഴ്സണും കൺവീനറും വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് നിർരേശിക്കുന്ന അംഗങ്ങളും 

ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

(13)  ഓരരാ വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പിള്ം വനിതാ പ്രാതിനിധയവം പ്തിികജാതി പ്രാതിനിധയവം , പ്തിികവർഗ 

വികസനത്തിന് വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് രൂപീകരിരക്കണ്ടതായ തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിവ 

പ്തിികവർഗ പ്രാതിനിധയവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

(14) വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ രകവാറം ആലക അംഗങ്ങളുലട മൂന്നിവ ഒന്ന് ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 

വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് രയാഗത്തില്  കൺവീനറുലട ഹണാജർ  നിർന്ധമാണ്. 

(15) ്സ്.സി./്സ്.റ്റി പ്രരമാ്തിർമാർ, ്സ്.റ്റി ആനിരമറ്റര്മാര്, സി.ഡി.്സ്. അംഗങ്ങൾ, 

സാമത രതാ രപ്രരക്, യുവജനരമത മ രനാർഡ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യൂത്ത് രകാർഡിരനറ്റർമാർ, 

ആശാ പ്രവർത്തകർ, നാങ്ക് പ്രതിനിധികൾ, തരേശഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയില് 

പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന  വജവവവവിദ്ധയ പരിപാലന കമ്മിറ്റിയിലലയും  ദുരന്തനിവാരണവമായി 

ന്ധലപ്പ്തി് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള സമിതികളിലലയും അംഗങ്ങള് തുടങ്ങിയവലര ന്ധലപ്പ്തി 

വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകളിവ  അംഗങ്ങളാരക്കണ്ടതാണ്.  

(16) വജ്ര ജൂനിലി ലഫരലാഷിപ്പ് രകാ-ഓര്ഡിരനറ്റര്, ദുരന്തമാരനജ്ലമെ് പ്ലാ് രകാ-ഓര്ഡിരനറ്റര്, 

ജില്ലാ സ്കില് രകാ-ഓര്ഡിരനറ്റര്, നരയാ വഡരവഴ്സിറ്റി ജില്ലാ രകാ-ഓര്ഡിരനറ്റര് ്ന്നിവലര 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ  ന്ധലപ്പ്തി വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകളില് ഉള്ലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. 

(17) ഭരണസമിതിയുലട ലപാതുവായ രമവരനാ്തിത്തിള്ം നിയന്ത്രണത്തിള്മാണ് വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകൾ 

പ്രവർത്തിരക്കണ്ടലതങ്കിള്ം ഓരരാ വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പിരനയും അതത് സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റികളുമായി 

ന്ധലപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാവ സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റിയുലട രനരിട്ടുള്ള രമവരനാ്തിത്തിള്ം 

നിയന്ത്രണത്തിള്മായിരിക്കണം വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് പ്രവർത്തിരക്കണ്ടത്. 

(18)  പുനഃസംതടിപ്പിക്കുന്ന വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് അംഗങ്ങളുലട പ്തിിക രഫാറം 2-വ തയ്യാറാക്കുകയും അത് 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ലസക്ര്തിറിയുലട ഉത്തരവായി പുറലപ്പടുവിക്കുകയും തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിലെയും തടകസ്ഥാപനങ്ങളുലടയും രനാ്തിീസ് രനാർുകൾ, തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുലട ലവന് വസറ്റ് ്ന്നിവയിവ പ്രസിദ്ധലപ്പടുത്തുകയും  രവണം. 
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 (നി) വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകളുലട  ചുമതലകൾ  

(1) ലപാതുജനങ്ങളില് നിന്നും നിർരേശങ്ങൾ സവീകരിച്ച് പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിവ ജനപങ്കാളിത്തം 

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും പദ്ധതി രൂപീകരണപ്രക്രിയയിവ നവമാധയമങ്ങളുലട സാദ്ധയത 

പ്രരയാജനലപ്പടുത്തുന്നതിനും ്രമമിക്കുക. 

(2)രസ്റ്റക്ക്രഹണാൾഡർ കൂടിയാരലാചനകൾ, നാങ്ക്/സഹണകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ചർച്ച, 

ഗ്രാമസഭാ രയാഗങ്ങൾ, വികസന ലസമിനാർ, ്ന്നിവിടങ്ങളിലല ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് 

അക്കാേമിക് സഹണായവം രനതൃതവവം നവന ക. 

(3) അതത് വികസനരമഖലയുമായി ന്ധലപ്പ്തി പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന് രനതൃതവം നവന ക. 

(4) വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ വിഷയരമഖലയുമായി ന്ധലപ്പ്തി സ്ഥിതിവിവരകണക്കുകൾ രശഖരിക്കുക, 

രക്രാഡീകരിക്കുക, അപഗ്രഥിക്കുക. 

(5) വകമാറിക്കി്തിിയ സ്ഥാപനങ്ങളിവ ലഭയമായിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളും തരേശസ്ഥാപനതല 

സ്ഥിതി വിവരകണക്കുകൾ, ജനസംഖയാ റിരപ്പാർ്തി് ്ന്നിവയിവ നിന്നുള്ള േവിതീയ വിവരങ്ങളും 

രശഖരിച്ച് വിവരാടിത്തറ ഒരുക്കുവാൻ സഹണായിക്കുക. 

(6) വാര്ഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ പ്രാരംഭപ്രവര്ത്തനമായി നിലവിള്ള്ള അവസ്ഥാരരഖ 

പരിഷ്കരിക്കുക.   

 (7) ഗ്രാമസഭയിവ അച്ചടി കഴി നവന ന്നതിനാവശയമായ വിവരങ്ങളും (രഫാറം 4, 5, 6) പദ്ധതിരരഖയിവ 

ഉൾലപ്പടുത്തുന്നതിനാവശയമായ വിവരങ്ങളും ്വനതി തയ്യാറാക്കുക. (ഒരു സാമ്പത്തികവര്ഷം 

അവസാനിച്ചാല് മു്വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് നടപ്പാക്കിയ രപ്രാജകള്കളുലട ലചലവ് കണക്കുകള് 

രഫാറം 4ല് തയ്യാറാക്കി ഏറ്റവമാേയം നടക്കുന്ന ഗ്രാമസഭാരയാഗത്തില്ത്തലന്ന അവതരിപ്പിരക്കണ്ട 

താണ്.) 

(8) സര്ക്കാര് നല്കിയിട്ടുള്ള ലപാതു മാര്ഗനിര്രേശങ്ങളും ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി നല്കിയിട്ടുള്ള 

നിര്രേശങ്ങളും പരിഗണിച്ച് അവസ്ഥാരരഖലയ അടിസ്ഥാനമാക്കി രപ്രാജകള്കൾ 

രൂപീകരിക്കുന്നതിനാവശയമായ ഉപരേശങ്ങൾ ന്ധലപ്പ്തി സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റികൾക്കും 

ആവശയലമങ്കിവ മറ്റു് വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകൾക്കും നവന ക, ഗ്രാമസഭാരയാഗത്തില് ചര്ച്ചയ്ക്ക് 

നല്രകണ്ട രപ്രാജക്ട് നിര്രേശങ്ങള് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റികലള സഹണായിക്കുക. 

(9)ഗ്രാമസഭാരയാഗം, ഊരുക്കൂ്തി രയാഗം, മത്സയസഭാരയാഗം ്ന്നിവയിള്ം സമാന രയാഗങ്ങളിള്ം 

വികസന ലസമിനാറിള്ം വിഷയ്പുകപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിള്ള്ള ചര്ച്ചയ്ക്ക് രനതൃതവം നല്ന ക.  

(10) നവരകരളം കര്മ്മപദ്ധതി 2 – ലെ ഭാഗമായുള്ള ഹണരിത രകരളം, വലഫ്, ആർദ്രം, വിേയാകിരണം 

്ന്നീ വികസന േൗതയങ്ങളുമായി പ്രാരേശിക പദ്ധതികലള ഏരകാപിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശയമായ 

ഉപരേശങ്ങൾ നവന ക. 
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(11) ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച വാര്ഷിക പദ്ധതിയിലല രപ്രാജകള്കള് നിശ്ചിത രഫാറങ്ങളില് 

ര്ര്ണ്ണമായും ്വനതി തയ്യാറാക്കുകയും  അവ  മവരലഖ ആപ്ലിരക്കഷനില് ര്ര്ണ്ണമായും ഡാറ്റാ ്്ട്രി 

ലചയ്യിക്കുകയും ലചയ്യുക. 

(12) വാര്ഷിക പദ്ധതി ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി അംഗീകരിച്ചരശഷം വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകൾ 

രമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിച്ച് രപ്രാജകള്കൾ ഫലപ്രേമായി രമാണിറ്റർ ലചയ്യുക. 

(ഖണ്ഡിക 14 കാണുക) 

(13) വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് രയാഗം വിളി കഴിരചർക്കവ, മിനിട്സ് രരഖലപ്പടുത്തവ, മിനിട്സ് ബുക്ക് സൂമത ിക്കവ, 

ചുമതല ഒഞിയുരമ്പാൾ ന്ധലപ്പ്തി രരഖകൾ ൃതതയമായി വകമാറുക തുടങ്ങിയവ വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് 

കൺവീനറുലട ചുമതലകളാണ്. 

(14) വജവവവവിധയ മാരനജ്ലമെ്, കാലാവസ്ഥാവയതിയാനം, പരിസ്ഥിതിസംരമത ണം, ദുരന്ത 

നിവാരണം’  ്ന്ന വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ  പ്രരതയക ചുമതലകള്  അനുന്ധം 2 ല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

 (സി)  അവസ്ഥാരരഖലയ (Status Report) അടിസ്ഥാനമാക്കി കരട് രപ്രാജക്ട് നിര്രേശങ്ങള് തയ്യാറാക്കല് 

(1) തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന് 

മുരന്നാടിയായി അവസ്ഥാരരഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും വികസനരരഖ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള 

മാര്ഗനിര്രേശങ്ങള് 26.11.2021 ലല സര്ക്കാര് ഉത്തരവ്(വക) നം.275/2021/തസവഭവ പ്രകാരം 

നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരം തയ്യാറാക്കലപ്പ്തി അവസ്ഥാരരഖരയയും വികസന രരഖരയയും 

അടിസ്ഥാനമാക്കി വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള് വാര്ഷിക പദ്ധതിയിലല കരട് രപ്രാജക്ട് നിര്രേശങ്ങള് 

രഫാറം 6-ല് തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്. [അവസ്ഥാരരഖ കാലികമായി പരിഷ്കരിച്ചതിന് 

രശഷമാവണം വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള് 2022-23 മുതള്ള്ള കരടുരപ്രാജക്ട് നിര്രേശങ്ങള് 

തയ്യാറാരക്കണ്ടത്. ഇതിനായി രഫാറം 3, 4. 5 ്ന്നിവ ഉപരയാഗിക്കാവന്നതാണ്.] 

(2) ന ടുംന്രമീയുലട രനതൃതവത്തില് ്ല്ലാ അയല്ക്കൂ്തിങ്ങളില് നിന്നും  വികസന ആവശയങ്ങള് 

രശഖരിച്ചരശഷം അവ വാര്ുതലത്തിള്ം തുടര്ന്ന് തരേശഭരണസ്ഥാപനതലത്തിള്ം  

രക്രാഡീകരിച്ച് ഗ്രാമ ോരിദ്രയ ലഘൂകരണ പദ്ധതി (Village Poverty Reduction Plan) ്ല്ലാ 

വര്ഷവം  തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങലന രൂപലപ്പടുന്ന  ഗ്രാമ ോരിദ്രയ ലഘൂകരണ പദ്ധതിക്ക്  

തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട വാര്ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണത്തില് അര്ഹണമായ  പരിഗണന 

നല്രകണ്ടതാണ്. ഈ പദ്ധതിയിലല നിര്രേശങ്ങള് കൂടി പരിഗണി കഴിലകാണ്ടാണ്  വര്ക്കിംഗ് 

്പുകപ്പുകള് കരട് രപ്രാജക്ട് നിര്രേശങ്ങള് തയ്യാറാരക്കണ്ടത്. 

(3) ഈ മാര്ഗനിര്രേശങ്ങള്ലക്കാപ്പം തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് 

പ്രതിഫലിരക്കണ്ട ജില്ലാപദ്ധതി നിര്രേശങ്ങള് സംന്ധിച്ച് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി നല്ന ന്ന 

നിര്രേശങ്ങള് കൂടി കണക്കിലലടുത്തുരവണം കരട് രപ്രാജക്ട് നിര്രേശങ്ങള് തയ്യാറാരക്കണ്ടത്.   

(4)  കരട് രപ്രാജക്ട് നിര്രേശങ്ങള് തയ്യാറാക്കി ഗ്രാമസഭ/ഊരുക്കൂ്തി രയാഗങ്ങളില് അവതരിപ്പിക്കുക, 

ആ രവേികളിലല ചര്ച്ചകളുരടയും തീരുമാനങ്ങളുരടയും അടിസ്ഥാനത്തില് രപ്രാജക്ട് 

നിര്രേശങ്ങളുലട മു്ഗണന നിശ്ചയിച്ച് ഭരണസമിതിയുരടയും തുടര്ന്ന് വികസന 
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ലസമിനാറിരെയും പരിഗണനയക്ക് സമര്പ്പിക്കുക ്ന്നിവയാണ് പദ്ധതി ആസൂത്രണവമായി 

ന്ധലപ്പ്തി് വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള്  നിര്വഹണിരക്കണ്ടതായ രണ്ട് പ്രധാന ചുമതലകള്. അവ 

ഫലപ്രേമായി നിറരവറ്റണലമങ്കില് വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് രയാഗങ്ങളിലല ചര്ച്ചകളുലട 

അടിസ്ഥാനത്തില് ശുപാര്ശകള് ക്രമീകരിരക്കണ്ടതാണ്. അതിനാല് ഈ രണ്ടുേൗതയങ്ങളും 

നിര്വഹണിക്കുന്നതിലെ മുരന്നാടിയായി വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകളുലട രയാഗം രചരണലമന്നുള്ളത് 

അനിവാരയമാണ്.  

3.1.3 റിരസാഴ്സ് രപഴ്സലെ ചുമതലകളും ഉത്തരവാേിത്തങ്ങളും  

ജനകീയാസൂത്രണപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏരകാപിപ്പിക്കുന്നതിന് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്, 

ആവശയലമങ്കില്, ജനകീയാസൂത്രണത്തില് പരിചയ സമ്പന്നനായ/സമ്പന്നയായ ഒരു സന്നദ്ധ 

പ്രവര്ത്തകലെ/പ്രവര്ത്തകയുലട രസവനം ഉപരയാഗിക്കാവന്നതാണ്. ഇങ്ങലന നിരയാഗിക്ക 

ലപ്പടുന്നവര്ക്ക് നിരയാഗിക്കലപ്പടുന്ന കാലയളവില് പ്രതിമാസം 8,000 രൂപ നിരക്കില് 

രഹണാണരററിയം, പദ്ധതി – ആസൂത്രണ രമാണിറ്ററിംഗ് ലചലവകള്ക്ക് മാറ്റിലവയ്ക്കുന്ന ഫണ്ടില് 

നിന്നും, നല്കാവന്നതാണ്. പദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,  ആസൂത്രണത്തിനാവശയമായ 

അടിസ്ഥാന വിവരരശഖരണം, ആസൂത്രണവമായി ന്ധലപ്പ്തി രയാഗങ്ങള് യഥാസമയം 

കാരയമത മമായി വിളി കഴികൂട്ടുന്നതുമായി ന്ധലപ്പ്തി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, രമാണി്തിറിംഗ് ്ന്നീ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങലള സഹണായിക്കല്,  ഗുണരഭാമായാക്കലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള അരപമത ാ 

രഫാറങ്ങള് ആവശയക്കാര്ക്ക് ലഭയമാക്കുക, അവ രശഖരിക്കുക, തരം തിരിക്കുക, 

ഗുണരഭാമായാക്കളുലട കരട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകലള സഹണായിക്കുക 

തുടങ്ങിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ സഹണായ സംവിധാനമായി 

പ്രവര്ത്തിക്കുക, ജനകീയാസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി ന്ധലപ്പ്തി് പ്രസിഡന്റം ലസക്ര്തിറിയും 

നല്ന ന്ന നിര്രേശങ്ങള് ഏലറ്റടുത്ത്  പ്രാവര്ത്തികമാക്കുക ്ന്നിവ  റിരസാഴ്സ്രപഴ്സലെ 

ചുമതലയും ഉത്തരവാേിത്തവമാണ്. 

3.2 ഗ്രാമസഭകള്/ഊരുകൂ്തിങ്ങള് രയാഗംരചരല് 

3.2.1 ഗ്രാമസഭാരയാഗങ്ങള്  

(1)  പ്രാരേശിക ആസൂത്രണത്തിലെ ജീവനാഡി ജനപങ്കാളിത്തമാണ്. ആസൂത്രണത്തില് 

നിര്ണായകമായ പങ്കുവഹണിക്കാ് ജനങ്ങള്ക്ക് ്ത്രമാത്രം അവസരമുണ്ടാവരന്നാ അത്രമാത്രം 

നല്ലത്. വികസന പരിരപ്രമത യവം കരട് രപ്രാജക്ട് നിര്രേശങ്ങളും തയ്യാറായാല് ഗ്രാമസഭകള് 

രയാഗം രചര്ന്ന് രപ്രാജക്ട് നിര്രേശങ്ങളുലട മു്ഗണന നിശ്ചയിക്കണലമന്നുള്ളത് നിര്ന്ധ 

വയവസ്ഥയാണ്.  

(2) ഗ്രാമസഭയിരലയ്ക്ക് രപാന ന്നതിന് മുമ്പ് തലന്ന അവ അയല്സഭകളിള്ം ഇതര രവേികളിള്ം  

ചര്ച്ച ലചയ്ത് രവണ്ട മാറ്റം വരുത്താവന്നതാണ്. പ്രാരേശിക പദ്ധതിലയ ജനകീയമാക്കുന്നതിനുള്ള 

ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള് ഓരരാ പ്രരേശത്തിരെയും സാദ്ധയതകള്ക്കും ഭരണസമിതിയുലട 

പ്രതിനദ്ധതയ്ക്കും അനുസരി കഴി വിപുലമായി നടത്താവന്നതാണ്. ്ന്നാല് അവ ഓരരാന്നും 

നിര്ന്ധമായും ലചരയ്യണ്ട കാരയങ്ങള് ്ന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിലട നിഷ് കര്ഷിക്കുന്നില്ല. അവ 
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അഭികാമയമായ കാരയങ്ങളാണ്. ഇത്തരത്തില് അയല്സഭകള്ലക്കാപ്പം കൂടിയാരലാചന 

നടത്താവന്ന ഏതാനും വിഭാഗങ്ങളുലട പ്തിിക ചുവലട രചര്ക്കുന്നു. 

(i) കര്ഷകര്, കര്ഷക ലതാഞിലാളികള് 

(ii) വയവസായ സംരംഭങ്ങളിള്ം (പരമ്പരാഗതം, ന ടില്, ഗ്രാമ, ആധുനികം) രസവനങ്ങളിള്ം 

ഏര്ലപ്പ്തിിരിക്കുന്ന വയമായികള്/അവരുലട സംതടനകള് 

(iii) പാടരശഖരസമിതികള്, മത്സയ കര്ഷക ്ലബ്ബുകകള് ്ന്നിവയുലട പ്രതിനിധികള് 

(iv) ്.ഡി.്സ്, സി.ഡി.്സ് പ്രതിനിധികള് 

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

(vi) അങ്കണവാടി പ്രവര്ത്തകര്, മാതൃസമിതി ലചയര്രപഴ്സണ്മാര്, അങ്കണവാടി ലവല്ഫയര് 

കമ്മിറ്റി  ഭാരവാഹണികള്, ആശാവര്ക്കര്മാര് 

(vii) ആശുപത്രി മാരനജിംഗ് കമ്മിറ്റികള്, സവകാരയ ആശുപത്രികളിലല ലമഡിക്കല് 

ലപ്രാഫഷണള്കള്, ശാരീരിക – മാനസിക ലവലുവിവിളികള് രനരിടുന്നവരുലട 

രമത കര്ത്താക്കള്/പ്രതിനിധികള് 

(viii) യുവജന്ലബ്ബുകകള്, വായനശാലകള്, കലാസാംസ്കാരിക സംതടനകള്, നാല 

കൗണ്സിള്കള്, റസിഡ്സ് അരസാസിരയഷനുകള്, യൂത്ത് ്ലബബ്ബ് ഏരകാപന സമിതി. 

(ix) വനസംരമത ണ സമിതി ഭാരവാഹണികള്, പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകര് 

(x) രാഷ്ട്രീയ സംതടനകള്, ലതാഞിലാളി സംതടനകള്, യുവജനസംതടനകള്, 

മഹണിളാസംതടനകള് 

(xi) അക്കാേമിക് സ്ഥാപനങ്ങളിലല പ്രതിനിധികള് 

(xii) ധനകാരയസ്ഥാപനങ്ങളിലല പ്രതിനിധികള് 

(xiii) പ്രവാസികള്, പ്രവാസി സംതടനകള്   

(xiv) ദുരന്തനിവാരണത്തിനായി തരേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള സമിതികള്, 

വജവവവവിധയ മാരനജ്ലമെ് കമ്മിറ്റി, പ്രാരേശികതല നിരീമത ണ സമിതി 

(xv) മറ്റ് രസ്റ്റക്ക്രഹണാള്ഡര്മാര് 

 (3)  പ്രവാസി മലയാളികള് ഉള്പ്പലടയുള്ള ലപാതുജനങ്ങളുലട അഭിപ്രായം സവീകരിക്കുന്നതിന് 

തരേശസവയംഭരണ വന പ്പിലെ ലവന് വസറ്റില് ഗ്രാമസഭാ വി്രഡാ സൗകരയം ലഭയമാണ്. 

അതില് ലഭിക്കുന്ന നിര്രേശങ്ങള്ക്ക് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് അര്ഹണമായ പരിഗണന 

നല്രകണ്ടതാണ്. ഗ്രാമസഭയില് രനരി്തി് പലങ്കടുക്കാ് കഞിയാത്തതരത്തില് 

അവശതയനുഭവിക്കുന്നവര്, സ്ഥലത്തില്ലാത്തവര്, പ്രവാസികള് (മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില് 
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താമസിക്കുന്നവരടക്കം) തുടങ്ങിയവരുമായി ഓണ്വല് കൂടിയാരലാചനകളും  

നടത്താവന്നതാണ്. 

(4) പ്രാരേശിക ആസൂത്രണത്തിന് ഗ്രാമസഭകള് രയാഗം രചരുന്നതിന് മുമ്പ് പങ്കാളിത്തം 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലെ ഭാഗമായി വയാപകമായ പ്രചരണ പരിപാടികള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൂടടനീളം 

സംതടിപ്പിക്കണം. ദൃശയ-്രമാവയ-സമൂഹണ മാധയമങ്ങള്, വിേയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, ജനകീയ 

സംതടനകള്, ലതാഞില് രവേികള്, ന ടുംന്രമീ ശംഖല ്ന്നിവലയ പ്രചരണ പരിപാടിയുലട 

ഉപാധികളായി ഉപരയാഗിക്കാവന്നതാണ്. സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകരുലട രസവനം ഗ്രാമസഭയുലട  

പങ്കാളിത്തം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗ്രാമസഭാരയാഗങ്ങള് ഫലപ്രേമായി സംതടിപ്പിക്കുന്നതിനും 

ഉപരയാഗലപ്പടുത്താവന്നതാണ്.  

 (5) ഗ്രാമസഭാരയാഗങ്ങള് ജനപങ്കാളിത്തരത്താലടയും കാരയമത മമായും ആണ് 

സംതടിപ്പിക്കുന്നലതന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശയമായ നടപടികള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

സമിതികള് സവീകരിരക്കണ്ടതാണ്. ഇതിനായി ലപര്രഫാമ്സ് ആഡിറ്റ് ചുമതലയുള്ള 

ഉരേയാഗസ്ഥ് ഗ്രാമസഭാ രയാഗങ്ങളുലട സംതാടനം, പങ്കാളിത്തം, ചര്ച്ച, തീരുമാനം ്ന്നിവ 

സംന്ധിച്ച സംമത ിപ്ത വിവരം തയ്യാറാക്കി ഗ്രാമ, രലാക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുലട വാര്ഷിക 

പദ്ധതി അംഗീകാരത്തിനുള്ള ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി രയാഗത്തില് സമര്പ്പിരക്കണ്ടതാണ്.  

 (6) ഗ്രാമസഭാരയാഗത്തില് വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തില് /വിഷയാടിസ്ഥാനത്തില് ്പുകപ്പു 

ചര്ച്ചകള് വിശേമായി സംതടിപ്പിക്കണം. 

(7) ഗ്രാമസഭാരയാഗങ്ങളില് വികസന പ്രശ് നങ്ങള് തരം തിരിച്ച് ൃതതയമായി മു്ഗണന 

നിശ്ചയിക്കണം. പശ്ചാത്തല സൗകരയങ്ങളുലട കാരയത്തില് ആേയം വാര്ഡ് തലത്തില് 

മു്ഗണന നിശ്ചയിച്ചതിനുരശഷം ്ല്ലാ വാര്ുകളിലലയും നിര്രേശങ്ങള് രക്രാഡീകരിച്ച് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തല മു്ഗണനാ പ്തിിക തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്.  

(8) ഗ്രാമസഭാരയാഗത്തില് പലങ്കടുക്കുന്നവരില് നിന്നും  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതായ 

വികസന പ്രശ് നങ്ങളുലട മു്ഗണനാക്രമം സംന്ധിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായസര്രവ പരീമത ണാടി 

സ്ഥാനത്തില് നടത്തുന്നത് അഭികാമയമാണ്; നിര്ന്ധമല്ല. ഓരരാരുത്തര്ക്കും അവരുലട 

മു്ഗണന രരഖലപ്പടുത്തുന്നതിന്  നാലറ്റ് രപപ്പര് വിതരണം ലചയ്ത് ര്രിപ്പിച്ച് വാങ്ങണം. 

മു്ഗണനകള് വാര്ഡ്  അടിസ്ഥാനത്തിള്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിള്ം 

രക്രാഡീകരിച്ച് പദ്ധതിയിലല ലപാതുമു്ഗണനകള് നിശ്ചയിക്കാവന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം 

പരീമത ണാടി സ്ഥാനത്തില് അഭിപ്രായ സര്രവ നടത്തുന്ന  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് സര്രവ 

വിവരങ്ങള് രക്രാഡീകരിച്ച് ഒരു റിരപ്പാര്്തി് തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്. അഭിപ്രായസര്രവ 

നടത്തുന്നതിനുള്ള നാലറ്റ് രപപ്പറിലെ മാതൃക അനുന്ധം 3 -ല് നല്ന ന്നു. 

(ല) യുവജനങ്ങള്, വനിതകള്, വരയാജനങ്ങള്, ന ്തിികള്, ട്രാ്ലജജ്രഡഴ്സ് ്ന്നീ വിഭാഗങ്ങളുലട 

പ്രശ് നങ്ങള് അര്ഹണിക്കുന്ന ഗൗരവരത്താലട പരിഗണിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമസഭാരയാഗങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് 

പഞ്ചായത്തുതല രയാഗങ്ങള് സംതടിപ്പിക്കുന്നത് അഭികാമയമാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുതലത്തില് 

സംതടിപ്പിക്കുന്ന പ്രരതയക രയാഗത്തില് വച്ച് ഈ വിഭാഗങ്ങളുലട വികസന പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച്ച 
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ലചയ്ത് നിര്രേശങ്ങള് രക്രാഡീകരിക്കാവന്നതാണ്. ഇവ അഭിലഷണീയമാലണങ്കിള്ം ഭിന്നരശഷി 

വിഭാഗങ്ങളുലട പ്രശ് നങ്ങള് ചര്ച്ചലചയ്ത് അവരുലട വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് രപ്രാജക്ട് 

നിര്രേശങ്ങള് രൂപലപ്പടുത്തുവാ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുതലത്തില് പ്രരതയകം രയാഗം രചരണലമന്നത് 

നിര്ന്ധ വയവസ്ഥയാണ്. അതുരപാലല മത്സയ വന പ്പിലെ പ്രഖയാപിത മത്സയ ഗ്രാമങ്ങള് 

നിലവിള്ള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്ുകളില് ഊരുകൂ്തിം മാതൃകയില് പരമ്പരാഗത 

മത്സയലതാഞിലാളികള്ക്കായി മത്സയസഭകള് സംതടിപ്പിക്കണലമന്നുള്ളതും നിര്ന്ധമാണ്. 

ന റഞ്ഞത് 25 മത്സയലതാഞിലാളികലളങ്കിള്ം രജിസ്റ്റര് ലചയ്തിട്ടുള്ള വാര്ുകളില് ഗ്രാമസഭകള്ക്ക് 

മുമ്പായി മത്സയസഭ നിര്ന്ധമായും  വിളി കഴിരചര്രക്കണ്ടതാണ്. 

3.2.2 ഊരുകൂ്തിരയാഗങ്ങള്  

(1) പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് പദ്ധതി ആസൂത്രണ 

ഗ്രാമസഭകള് രചരുന്നതിനു മുമ്പായി പ്തിികവര്ഗ ഊരുകളില് ഗ്രാമസഭാരയാഗത്തിന്  

നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള  കാരയപരിപാടിക്ക് സമാനമായ രീതിയില് ഊരുമൂപ്പലെ അദ്ധയമത തയില് 

ഊരുകൂ്തിരയാഗങ്ങള് സംതടിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. ഊരുകൂ്തിരയാഗങ്ങള് രചരുന്നതിനുള്ള മറ്റ് 

വയവസ്ഥകള് ചുവലട നല്ന ന്നു. 

(i)  ഊരിലല ആലക രവാ്തിര്മാരില് അ്പത് ശതമാനത്തിലധികം അംഗങ്ങള് ഊരുകൂ്തി 

രയാഗത്തില്  നിര്ന്ധമായും  പലങ്കടുത്തിരിക്കണം. 

(ii)  ന്ധലപ്പ്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ്ല്ലാ ഊരുകൂ്തിരയാഗങ്ങളിള്ം നിര്ന്ധമായും 

പലങ്കടുക്കണം.  തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ  പ്രസിഡെ് കഞിയുന്നത്ര ഊരുകൂ്തി രയാഗങ്ങളില്  

പലങ്കടുരക്കണ്ടതാണ്. 

(iii) ഊരുകൂ്തിരയാഗം വിളി കഴി രചര്ക്കുന്നതിനുള്ള സഹണായക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ്സ്.റ്റി. പ്രരമാ്തിര് 

ഏലറ്റടുക്കണം. ്ന്നിരുന്നാള്ം ഊരുക്കൂ്തിരയാഗങ്ങള് കാരയമത മമായി സംതടിപ്പിക്കുന്നതിന് 

വട്രനല് ്ക്സ്റ്സ്റ്റ്ഷ് ഓഫീസര്മാര് രനതൃതവപരമായ പങ്ക് വഹണിരക്കണ്ടതാണ്. 

(iv) ്സ്.റ്റി പ്രരമാ്തിര് ചുമതലയുള്ള ഊരുകൂ്തിരയാഗത്തില് നിര്ന്ധമായും പലങ്കടുക്കണം 

(v) ഊരുകള്ക്ക് പുറത്ത് അങ്ങിങ്ങായി താമസിക്കുന്ന പ്തിികവര്ഗക്കാരായ പ്രായര്ര്ത്തിയായ 

വലരയും ഊരുകൂ്തി രയാഗത്തിരലയ്ക്ക്  മത ണിരക്കണ്ടതാണ്. 

(vi)നടപ്പാരക്കണ്ട രപ്രാജകള്കളുലട മു്ഗണന ഊരുകൂ്തിരയാഗം നിശ്ചയിരക്കണ്ടതും അത് 

രരഖലപ്പടുരത്തണ്ടതുമാണ്. 

(vii) ഓരരാ ഊരുകൂ്തിരയാഗത്തില് നിന്നും ഒരു വനിത ഉള്ലപ്പലട രണ്ട് രപലര തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിലല വികസന ലസമിനാര് പ്രതിനിധികളായി  തിരലഞ്ഞടുരക്കണ്ടതാണ്.  

(2) പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില് ഊരുകൂ്തിരയാഗം 

രചര്ന്നുരവണം  ആസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഗുണരഭാൃ തി തിരലഞ്ഞടുപ്പും നടരത്തണ്ടത് 

്ന്നത് നിര്ന്ധ വയവസ്ഥയാണ്. 
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(3) ഊരുകൂ്തിരയാഗങ്ങള് രചരുന്നതിന് മുരമ്പ ഓരരാ ഊരിള്ം വയപകമായ പ്രചരണ പരിപാടികള് 

സംതടിപ്പിക്കണം. 

(4) ഊരുകളിലല പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗങ്ങളുലട സമഗ്ര വികസനമായിരിക്കണം ഊരുകൂ്തി രയാഗത്തിലല 

മുഖയചര്ച്ചാവിഷയം. 

(5) ഊരുകളില് നടപ്പാക്കുന്നതിന് നിര്രേശിക്കുന്ന രപ്രാജകള്കളുലട മു്ഗണന അതത് 

ഊരുക്കൂ്തിങ്ങളില് നിശ്ചയിക്കണം. ഊരുക്കൂ്തിം നിശ്ചയിക്കുന്ന മു്ഗണനകള് ഗ്രാമസഭാ 

രയാഗത്തില് റിരപ്പാര്്തി് ലചരയ്യണ്ടതാണ്.  

3.2.3 ഗ്രാമസഭാ /ഊരുകൂ്തി രയാഗങ്ങള്ക്കുള്ള മറ്റ് നിര്രേശങ്ങള് 

(1) പദ്ധതി ആസൂത്രണ ഗ്രാമസഭകളുലട/ഊരുകൂ്തിങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനം ഏരകാപിപ്പിക്കുന്നതിന് 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലല ഉരേയാഗസ്ഥര്, തടക സ്ഥാപനങ്ങളിലല ഉരേയാഗസ്ഥര്, 

വകമാറിക്കി്തിിയ ഉരേയാഗസ്ഥര് ്ന്നിവരില് ഒരാലള ഗ്രാമസഭാ/ഊരുകൂ്തിത്തിലെ 

രകാഓര്ഡിരനറ്ററായി ഭരണസമിതി നിശ്ചയിച്ച്  ചുമതല ഏല്പ്പിക്കണം. 

(2) ഗ്രാമസഭ/ഊരുകൂ്തിരയാഗങ്ങള് സംതടിപ്പിക്കുക, ചര്ച്ചകള് ഫലപ്രേമാക്കുക, തീരുമാനങ്ങള് 

രക്രാഡീകരിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിക്കും മുകള്ത്തി് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും 

നല്ന ന്നതിനുള്ള ശുപാര്ശകള് തയ്യാറാക്കുക ്ന്നീ കാരയങ്ങള്ക്ക്  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുതല 

ആസൂത്രണസമിതി അംഗങ്ങള് നിര്ണ്ണായക പങ്ക് വഹണിരക്കണ്ടതാണ്. 

(3)  മു് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഏലറ്റടുത്ത രപ്രാജകള്കള് (രഫാറം 4 ല് തയ്യാറാക്കിയത്), നടപ്പ് 

വാര്ഷിക പദ്ധതിയുലട അവരലാകനം (രഫാറം 5-ല് തയ്യാറാക്കിയത്), വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകളുലട 

കരട് രപ്രാജക്ട് നിര്രേശങ്ങള് (രഫാറം 6-ല് തയ്യാറാക്കിയത്), ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പരിഷ്കരിച്ച 

അവസ്ഥാരരഖയുലട (Status Report) രത് നചുരുക്കം ്ന്നിവ അച്ചടിച്ച് ഗ്രാമസഭാ/ ഊരുകൂ്തി 

രയാഗത്തില് വിതരണം ലചയ്യണം.  

(4) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്പടുത്തുന്ന രപ്രാജകള്കള് ഗ്രാമസഭ/ഊരുകൂ്തിം 

നിശ്ചയിക്കുന്ന മു്ഗണനകള് അനുസരി കഴിള്ളതാവണം. ്ന്നാല് അനിവാരയ രപ്രാജകള്കള്ക്കും 

സര്ക്കാര് നിര്രേശിക്കുന്ന രപ്രാജകള്കള്ക്കും ഈ വയവസ്ഥ നാധകമല്ല.  

(5) ന ടുംന്രമീ, പ്തിികവര്ഗ അയല്കൂ്തിങ്ങള് തയ്യാറാക്കുന്ന ഊരുതല കര്മ്മ പദ്ധതിയിലല 

രപ്രാജകള്കള് ഊരുകൂ്തിത്തിലെ അംഗീകാരത്തിന് വിരധയമായി തരേശസവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുലട  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

(6)  ഗ്രാമസഭാ/ഊരുകൂ്തിരയാഗത്തിലെ തീരുമാനങ്ങള് അരപ്പാള് തലന്ന ്വനതി തയ്യാറാക്കി  

ഗ്രാമസഭ/ഊരുകൂ്തി അദ്ധയമത ്, കണ്വീനര്, ഉരേയാഗസ്ഥര്, ഗ്രാമസഭ/ഊരുകൂ്തി രയാഗത്തില് 

പലങ്കടുത്ത 15 രപര് ്ന്നിവരുലട ഒപ്പ് രരഖലപ്പടുത്തി  ലസക്ര്തിറിലയ  ഏല്പ്പിരക്കണ്ട ചുമതല  

ഗ്രാമസഭ/ഊരുകൂ്തിം രകാഓര്ഡിരനറ്ററുരടതാണ്. 
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(7) ഗ്രാമസഭാ/ഊരുകൂ്തിരയാഗത്തിലല ഹണാജര് രജിസ്റ്റര്, ്പുകപ്പ് ചര്ച്ചകളിലല നിര്രേശങ്ങള്, ലഭിച്ച 

രചാേയങ്ങള്, മിനിട് സ്/ തീരുമാനങ്ങള്   ്ന്നിവ രയാഗം  നടന്നതിലെ ലതാ്തിടുത്ത  പ്രവൃത്തി 

േിവസം തലന്ന രകാഓര്ഡിരനറ്റര് ലസക്ര്തിറിലയ ഏല്പ്പിരക്കണ്ടതാണ്. രഫാര്തിാഗ്രാഫുകള് 

അതത് മിനിട് സ് ബുക്കുകളില് ഒ്തിി കഴി വയ്ക്കണം. രലാക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുലട പരിഗണനയ്ക്ക് 

അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിര്രേശങ്ങള് രയാഗത്തിലെ ലതാ്തിടുത്ത പ്രവൃത്തിേിവസം തലന്ന ന്ധലപ്പ്തി 

തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിന് നല്രകണ്ടതാണ്.  

 (8)  ഓരരാ ഗ്രാമസഭയില് നിന്നും  രണ്ട് വനിതകള്, പ്തിികജാതി വിഭാഗത്തില്ലപ്പ്തി ഒരാള് ്ന്നിവര് 

ഉള്ലപ്പലട 5 പ്രതിനിധികലള വികസന ലസമിനാറില് പലങ്കടുക്കുന്നതിന്  

തിരലഞ്ഞടുരക്കണ്ടതാണ്. അതുരപാലല തരേശഭരണസ്ഥാപനതലത്തില് രചരുന്ന പ്രരതയക 

ഗ്രാമസഭരയാഗങ്ങളില് പലങ്കടുത്തവരില് നിന്നും ഒരു വനിത ഉള്പ്പലട രണ്ട് പ്രതിനിധികലള 

വികസനലസമിനാറില് പലങ്കടുക്കുന്നതിരലയ്ക്ക് ലതരലഞ്ഞടുക്കണം.   

(ല) ഗ്രാമസഭാ/ഊരുകൂ്തിരയാഗത്തിലെ കാരയപരിപാടിയുലട മാതൃക അനുന്ധം 4 -ല് നല്ന ന്നു. 

3.2.4 രലാക്ക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളില് ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് സമാനമായ രയാഗങ്ങള്  

(1) ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് സമാനമായി രലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കാരയത്തില് രലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലല ്ല്ലാ 

ജനപ്രതിനിധികരളയും രലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിള്ള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിരലയും 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിരലയും ജനപ്രതിനിധികരളയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലല ആസൂത്രണസമിതി 

ഉപാദ്ധയമത ്മാലരയും രലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലല വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് കണ്വീനര്മാലരയും 

പലങ്കടുപ്പി കഴിലകാണ്ടുള്ള രയാഗം വിളി കഴി രചര്രക്കണ്ടതാണ്.  

(2)  ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് സമാനമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ കാരയത്തില് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലല 

ജനപ്രതിനിധികള്, രലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റമാര്, രലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാെിംഗ് 

കമ്മിറ്റി ലചയര്രപഞ് സണ്മാര്, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റമാര്, രലാക്ക്പഞ്ചായത്തുകളിലല 

ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാദ്ധയമത ്മാര്, ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലല വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് കണ്വീനര്മാര് 

്ന്നിവരുലട രയാഗം വിളി കഴി രചര്ക്കണം. 

(3) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുലട ഗ്രാമസഭകള് ര്ര്ത്തിയാക്കിയതിനുരശഷം രലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ 

ഗ്രാമസഭകള് വിളി കഴിരചര്ക്കുന്നതിനും  അതിനുരശഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ  ഗ്രാമസഭകള് 

വിളി കഴിരചര്ക്കുന്നതിനും  ്രമദ്ധിരക്കണ്ടതാണ്.  

(4) രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുരടയും ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളുരടയും ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് സമാനമായ രയാഗത്തില് 

ഓരരാ വിഷയരമഖലയ്ക്കും പ്രരതയകം രകാഓര്ഡിരനറ്റര്മാലര ന്ധലപ്പ്തി ഭരണ സമിതികള് 

നിശ്ചയിച്ച് നല്കണം. 

(5) രലാക്ക് - ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്  പദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്പടുത്തുവാ്   ഉരേശിക്കുന്ന കരട് രപ്രാജക്ട് 

നിര്രേശങ്ങള്  രഫാറം 6-ല് തയ്യാറാക്കി ചര്ച്ചയ്ക്കായി നല്രകണ്ടതാണ്. ചര്ച്ചയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന കരട് 

രപ്രാജക്ട് നിര്രേശങ്ങള് രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിള്ം ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുകളില് രലാക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിള്ം ചര്ച്ച ലചയ്ത് തീരുമാനലമടുരക്കണ്ടതാണ്. 
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(6) ഗ്രാമസഭകള്/ഊരുകൂ്തിങ്ങള് രലാക്ക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുലട പരിഗണനയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കി 

അയച്ചിട്ടുള്ള നിര്രേശങ്ങള് രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിള്ം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിള്ം ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് 

സമാനമായി സംതടിപ്പിക്കുന്ന രയാഗങ്ങളില് അവതരിപ്പിച്ച് ചര്ച്ച ലചയ്ത് ഉചിതമായ 

തീരുമാനങ്ങള് ്ടുക്കണം. 

(7) ഗ്രാമസഭാരയാഗങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് കൂടിയാരലാചന നടത്തുന്നതിന് ഖണ്ഡിക 3.2.1.(2)ല് 

പ്രതിപാേിച്ചിരിക്കുന്ന വയതയസ്ത സമൂഹണവിഭാഗങ്ങളില് നാധകമായ വിഭാഗങ്ങളുമായും സമാനമായ 

മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുമായും രലാക്ക് / ജില്ല പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് കൂടിയാരലാചന നടത്താവന്നതാണ്. 

3.3 വികസന ലസമിനാറും കരട് പദ്ധതി രരഖയും  

3.3.1  ഗ്രാമസഭാരയാഗങ്ങള്ക്ക് രശഷം വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള് രയാഗം രചര്ന്ന് ഗ്രാമസഭാ/ഊരുകൂ്തി 

നിര്രേശങ്ങള് രക്രാഡീകരിച്ച് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കണം. ഭരണ സമിതി 

ഗ്രാമസഭകളുലടയും ഊരുകൂ്തിങ്ങളുരടയും മു്ഗണനകള് പരിഗണി കഴിലകാണ്ടും വിഭവലഭയത 

പരിഗണി കഴിം കരട് വാര്ഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി വികസന ലസമിനാറില് 

അവതരിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 

3.3.2 വാര്ഷിക പദ്ധതിയിലല മു്ഗണനകള്ക്കും വികസനതന്ത്രങ്ങള്ക്കും  രൂപം നല്ന ന്നതിനായാണ് 

വികസന ലസമിനാര് രചരുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രരേശലത്ത 

പ്രതിനിധാനം ലചയ്യുന്ന ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികള്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുതല 

ആസൂത്രണസമിതി അംഗങ്ങള്, വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് അംഗങ്ങള്, ഗ്രാമസഭാ പ്രതിനിധികള്, പ്രരതയക 

ഗ്രാമസഭകളുലട പ്രതിനിധികള്, നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥര്, ഊരുക്കൂ്തിം ഉലണ്ടങ്കില് അവയുലട 

പ്രതിനിധികള്, മിഷനുകളുലട പ്രതിനിധികള്, ്സ്.സി/്സ്.റ്റി പ്രരമാ്തിര്മാര്, ്.ഡി.്സ് 

പ്രതിനിധികള്, സി.ഡി.്സ് അംഗങ്ങള്, നാങ്കുകളിരലയും സഹണകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിരലയും 

പ്രതിനിധികള്, രസ്റ്റക്ക് രഹണാള്ഡര്മാര്, ലപ്രാഫഷണള്കള്, വിേഗ്ദ്ധര്, സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകര് 

മുതലായ ്ല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങലളയും  വികസന ലസമിനാറില് പലങ്കടുപ്പിക്കണം. 

3.3.3  രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലല വികസനലസമിനാറിരലയ്ക്ക് രലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രരേശലത്ത  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പ്രസിഡന്റമാര്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാെിംഗ്കമ്മിറ്റി അദ്ധയമത ്മാര്, രലാക്ക് - 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലല ജനപ്രതിനിധികള്, രലാക്ക്തല ആസൂത്രണസമിതി അംഗങ്ങള്, 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തല ആസൂത്രണ സമിതി  ഉപാദ്ധയമത ്മാര്, രലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലല 

വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് അംഗങ്ങള്, നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥര്, സിഡി.്സ് അംഗങ്ങള്, മിഷനുകളുലട 

പ്രതിനിധികള്, രസ്റ്റക്ക്രഹണാള്ഡര്മാര്, ലപ്രാഫഷണള്കള്, വിേഗ്ദ്ധര്, സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകര് 

മുതലായ ്ല്ലാ വിഭാഗങ്ങലളയും  മത ണിരക്കണ്ടതാണ്. 

3.3.4 ജില്ലയിലല ഗ്രമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റമാര്, രലാക്ക് പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡന്റമാര്, ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികള്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്തല  ആസൂത്രണ സമിതി  അംഗങ്ങള്, രലാക്ക് 

പഞ്ചായത്തുതല ആസൂത്രണസമിതി ഉപാദ്ധയമത ്മാര്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലല വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് 

അംഗങ്ങള്, നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥര്, രസ്റ്റക്ക്രഹണാള്ഡര്മാര്, ലപ്രാഫഷണള്കള്, വിേഗ്ദ്ധര്, 
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സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകര് മുതലായ ്ല്ലാ വിഭാഗങ്ങരളയും  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ  

വികസനലസമിനാറിരലയ്ക്ക് മത ണിക്കണം. 

3.3.5 2022-23 വാര്ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിലെ ഭാഗമായി രചരുന്ന വികസന ലസമിനാറിലനാപ്പം 

വികസനരരഖയും ര്ര്ണ്ണമാരക്കണ്ടതുണ്ട്. അവസ്ഥാരരഖയും വികസനരരഖയും തയ്യാറാക്കുന്നത് 

സംന്ധിച്ച് പുറലപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാര്ഗരരഖയുലട [സ.ഉ.(വക)നം.275/2021/തസവഭവ തീയതി 

26.11.2021] ഖണ്ഡിക 4.7-ല് പ്രതിപാേിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം വികസനരരഖ ര്ര്ണ്ണമാക്കുകയും  കരട് 

വികസനരരഖരയാ അലല്ലങ്കില് അതിലെ സംഗ്രഹണരമാ അച്ചടിച്ച് വികസന ലസമിനാറില് 

വിതരണം ലചയ്യുകയും രവണം. 

3.3.6 കരട് വാര്ഷിക പദ്ധതിരരഖ വികസനലസമിനാറില് അച്ചടിച്ച് വിതരണം ലചയ്യണം. വാര്ഷിക 

പദ്ധതിരരഖയ്ക്ക് ചുവലട വിവരിക്കുന്ന രീതിയില് 10 അദ്ധയായങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതില് 

ആേയലത്ത നാല് അദ്ധയായങ്ങള് പരിഷ്കരിച്ച അവസ്ഥാരരഖയും (Status Report) വികസനരരഖയും  

ഉപരയാഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാവന്നതാണ്.  

(1) തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ  വികസനസ്ഥിതി അവസ്ഥ  

ഭൂമിശാരപരവം പാരിസ്ഥിതികവമായ സവിരശഷതകള്, മനുഷയ-പ്രൃതതി വിഭവങ്ങള്, ലപാതു 

സാമൂഹണിക-സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ, ഓരരാ രമഖലയുരടയും പ്രരതയക വിഭാഗങ്ങളുരടയും അവസ്ഥ, 

നിലനില്ക്കുന്ന വികസന പ്രശ് നങ്ങള്, ലവലുവിവിളികള് ്ന്നിവ ഹ്രസവമായി  ഈ ഭാഗത്ത് 

നല്കണം.  

 (2) വാര്ഷിക പദ്ധതി അവരലാകനം 

ആേയവര്ഷം (2022-23) പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധതിയുലട അവരലാകനവം തുടര്ന്നുള്ള 

വര്ഷങ്ങളില് വാര്ഷികപദ്ധതിയുലട അവരലാകനവമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് രചര്രക്കണ്ടത്. അതത് 

വര്ഷം പരിഷ്കരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് റിരപ്പാര്്തിിലല രഫാറം 5 അവലംനമാക്കാലമങ്കിള്ം വിശകലനം 

അതില് പരിമിതലപ്പടുരത്തണ്ടതില്ല. ഏലറ്റടുത്ത രപ്രാജകള്കളില് ഏലതാലക്ക ഇതിനകം 

ര്ര്ത്തിയാക്കാ് കഞി., പ്രതീമത ിച്ച രന്തിങ്ങള് വകവരിക്കാ് കഞി.രവാ, ഏലതാലക്ക 

രപ്രാജകള്കള് ഇതിനകം ഉരപമത ി കഴി, ഉരപമത ിക്കാനിടയായ സാഹണചരയം, ഏലതാലക്ക 

രപ്രാജകള്കള് രഭേഗതി ലചയ്തു, രഭേഗതി ലചയ്യാനിടയായ സാഹണചരയം, നിര്വഹണണം 

ആരംഭിക്കാത്ത രപ്രാജകള്കളുരണ്ടാ, ഉലണ്ടങ്കില് വവന ന്നതിനുള്ള കാരണം, ഇനിയും 

രപ്രാജകള്കള് രഭേഗതി ലചരയ്യണ്ട സാഹണചരയം പ്രതീമത ിക്കുന്നുരണ്ടാ, വിഭവ സമാഹണരണ 

സാധയതകള് ലമത യമി്തിതുരപാലല തലന്ന ലഭിക്കുന്നുരണ്ടാ, രപ്രാജകള്കള്ക്ക് ലമത യമി്തി അത്രയും 

ഗുണരഭാമായാക്കലള ലഭി കഴിരവാ, സംയുമായ രപ്രാജകള്കള്  വിഭാവനം ലചയ്തതുരപാലല  തലന്ന 

നടപ്പാക്കാ് കഞിയുന്നുരണ്ടാ ്ന്നിങ്ങലന നടപ്പ് വാര്ഷിക പദ്ധതിയുലട ജയപരാജയങ്ങളുലട 

ഒരു ഇടക്കാല വിലയിരുത്തല് നടത്തി അതില് നിന്നും അനുഭവപാഠങ്ങള് ഉള്ലക്കാണ്ട് അടുത്ത 

വാര്ഷിക പദ്ധതി  കൂടുതല് മികച്ച രീതിയില് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്രേശങ്ങള് 

രൂപലപ്പുടുത്തുന്ന സമീപനമാകണം ഈ ഭാഗത്ത് രവണ്ടത്. അരതാലടാപ്പം  സംരയാജന 

സാദ്ധയതകളുലട അവരലാകനത്തിലെ ഭാഗമായി വിവിധ വന പ്പുകളും ഏജ്സികളും 
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തരേശഭരണ സ്ഥാപന പ്രരേശത്ത് നടപ്പുവര്ഷം നടപ്പാക്കിയരതാ നടപ്പാക്കിവരുന്നരതാ ആയ 

രകന്ദ്ര-സംസ്ഥാനാവിഷ് ൃതത പരിപാടികള്, സംസ്ഥാന പരിപാടികള്, മറ്റ് വികസന 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ്ന്നിവയുലട വിവരങ്ങള് കൂടി കൂ്തിിരച്ചര്ത്ത് ഈ ഭാഗം ലമച്ചലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. 

(3) പ്രശ് ന വിശകലനവം പ്രശ് ന പരിഹണാര സാദ്ധയതകളും 

 അതത് വര്ഷം പരിഷ്കരിക്കുന്ന അവസ്ഥാരരഖലയ (Status Report) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ 

ഭാഗം തയ്യാറാരക്കണ്ടത്.  ഇതിനായി ഈ മാര്ഗരരഖയിലല രഫാറം നമ്പര് 3 ഉപരയാഗിക്കണം.  

ഓരരാ രമഖലയുരടയും  ഗുരുതരവം അതീവ ഗുരുതരവമായ പ്രശ് നങ്ങള് മാത്രം വിശകലനം 

ലചയ്താല് മതിയാന ന്നതാണ്. 

(4) വികസന കാ്ചപപ്പാട് , ലമത യങ്ങള് , തന്ത്രം 

 പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുലട ആരംഭത്തില് തയ്യാറാക്കുന്ന വികസനരരഖയുലടയും 

അതാത് വര്ഷം   പരിഷ്കരിക്കുന്ന അവസ്ഥാരരഖയുലടയും അടിസ്ഥാനത്തില് ഓരരാ 

രമഖലയുരടയും വികസന കാ്ചപപ്പാട്, നയസമീപനം, തന്ത്രം ്ന്നിവ വിശേമാക്കിയതിനു രശഷം ആ 

നിഗമനങ്ങള് രക്രാഡീകരിച്ച് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉരേശിക്കുന്ന വികസന കാ്ചപപ്പാടിനും 

ലമത യങ്ങള്ക്കും തന്ത്രത്തിനും രൂപം നല്കണം. പ്രാരേശിക വികസന പദ്ധതികള് 

ആവിഷ് ക്കരിക്കുന്നതില് വലിയ പ്രധാനയമുള്ള വികസന കാ്ചപപ്പാട് (പരിരപ്രമത യം), ലമത യങ്ങള്, 

വികസനതന്ത്രം ്ന്നിവയുലട  വിശേീകരണം ചുവലട നല്ന ന്നു. 

(i) വികസനകാ്ചപപാട്: - പ്രരേശത്തിലെ അഥവാ വിഷയ രമഖലയുലട  വികസനത്തില്  

തരേശഭരണ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ഇടലപടള്കലള  നയിരക്കണ്ട അടിസ്ഥാന  സമീപനം 

അഥവാ ലപാതുനയം ്ന്താണ് ്ന്നതാണ് വികസന കാ്ചപപ്പാട് 

(പരിരപ്രമത യം)്ന്നതുലകാണ്ട് ഉരേശിക്കുന്നത്.  ഉോ:- ലതളിനീലരാവനകന്ന പുഞകളും 

ശുചിതവവമാണ് മാലിനയപരിപാലന രംഗലത്ത വികസന കാ്ചപപ്പാട് ്ന്നു പറയാം. 

(ii) ലമത യങ്ങള് :-വികസനകാ്ചപപ്പാടിലന അഥവാ വികസനപരിരപ്രമത യലത്ത 

യാഥാര്ത്ഥയമാക്കുന്നതിന് അതിലന ഹ്രസവകാല, േീര്തകാല ലമത യങ്ങളാക്കി മാറ്റി 

ൃതതയതരയാലട നിര്വചിരക്കണ്ടതുണ്ട്. ഉോ:- മാലിനയ പരിപാലന രംഗത്ത് ഖരമാലിനയ 

പരിപാലനം, ദ്രവമാലിനയ പരിപാലനം, അന്തരീമത  മലിനീകരണത്തിലെ രതാത് ന റയ്ക്കല് 

തുടങ്ങിയ ലമത യങ്ങളില് ഏലതാലക്ക പതിനാലാം പദ്ധതിക്കാലയളില് ഏലറ്റടുത്ത് 

ര്ര്ത്തിയാക്കുലമന്നും  അതില്തലന്ന ഓരരാ വര്ഷവം  ഏലതാലക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

ഏലറ്റടുക്കുലമന്നും   വയമായമാക്കണം.  

(iii) വികസനതന്ത്രം : - വികസന കാ്ചപപ്പാടിരനാട് നീതി പുലര്ത്തിലക്കാണ്ട് വികസന ലമത യങ്ങള്  

രനടിലയടുക്കാ് പ്രരേശത്തിലെ സാധയതകള്ക്കും പരിമിതികള്ക്കും അനുസൃതമായി 

സവീകരിക്കുന്ന മു്ഗണനകള്, മാര്ഗങ്ങള് ്ന്നിവലയയാണ് വികസനതന്ത്രം ്ന്നതുലകാണ്ട് 

ഉരേശിക്കുന്നത് . 
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ഉോ: ഹണരിതകര്മ്മരസന വഞിയുള്ള അവജവ മാലിനയരശഖരണവം വകലയ്യാഞിയള്ം, 

വജവമാലിനയങ്ങളുലട ഉറവിടസംസ്ക്കരണം, മാലിനയസംസ്ക്കരണ രമഖലയിലല സ്റ്റാര്്തി് അപ്പ്  

സംരംഭങ്ങളുലട രപ്രാത്സാഹണനം ്ന്നിവ വികസന തന്ത്രത്തില് സവീകരിക്കാവന്നതാണ്.  

(5) വിഭവരരാതസ്സുകളും വകയിരുത്തള്കളും  

 വിവിധ രരാതസ്സുകളില് നിന്നും ലഭയമാകാവന്ന ധനവിഭവങ്ങള് രപ്രാജകള്കള്ക്ക്  

വകയിരുത്തുന്നത് കൂടാലത പ്രരേശത്ത് ലഭയമാക്കാ് കഞിയുന്ന മനുഷയ-പ്രൃതതി വിഭവങ്ങലള 

്ങ്ങലന പ്രരയാജനലപ്പടുത്താലമന്നത് സംന്ധിച്ച വിശകലനവം നടരത്തണ്ടതാണ്. 

ഇതിനായി ഈ മാര്ഗരരഖയ്ക്ക് അനുന്ധമായി ലകാടുത്തിട്ടുള്ള രഫാറം 7 

ഉപരയാഗിരക്കണ്ടതാണ്.   

(6) രപ്രാജകള്കളും അവയുലട  വിശോംശങ്ങളും  

 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്പടുത്തുന്ന രപ്രാജകള്കളുലട വിവരങ്ങള് പദ്ധതി രരഖയില് 

ഉണ്ടായിരിക്കണം.  ഓരരാ രപ്രാജക്ടിരനയും സംന്ധിച്ച മവപ്രധാന വിവരങ്ങള് പ്രതിപാേിക്കുന്ന 

രപ്രാജക്ട് സംഗ്രഹണം  അനിവാരയമാണ്.  രപ്രാജക്ട് നമ്പര്,  രപര്, വിഭാഗം, വികസന രമഖല, 

വിഭവ രരാതസ്സ്, ഭൗതിക ലമത യങ്ങള്, രപ്രാജക്ടിലെ  പ്രരതയക സവിരശഷതകള് ്ന്നിവ 

സംഗ്രഹണ ന റിപ്പില് വയമായമായി രരഖലപ്പടുത്തണം. 

(7) പ്രരതയക പദ്ധതികള്/പരിപാടികള് 

 പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി, പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി, വനിതാ തടകപദ്ധതി, സാമൂഹണയ മവരമത ാ 

പദ്ധതി (ന ്തിികള്, ഭിന്നരശഷിയുള്ളവര്, ട്രാ്സ് ലജരെഴ്സ് ്ന്നിവരുലട പദ്ധതിയും, 

വരയാജനങ്ങളുലട രമത മവം പാലിരയറ്റീവ് ലകയര് സംവിധാനവം), അതിോരിദ്രയ ലഘൂകരണ 

പദ്ധതി, പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷ് ഗ്രാെ് വിനിരയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപപദ്ധതി, 

ആസ്തിസംരമത ണ പദ്ധതി, സദ്ഭരണ പദ്ധതി, പ്രാരേശിക സാമ്പത്തിക വികസന പദ്ധതി (LED 

Plan), ദുരന്തമാരനജ്ലമെ് പദ്ധതി, കാലാവസ്ഥാ വയതിയാന അതിജീവന പദ്ധതി (LAPCC) 

്ന്നിവയ്ക്കായി  പ്രരതയക ഭാഗങ്ങള്  പദ്ധതിരരഖയില് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

 (8)  വായ്പാ ന്ധങ്ങള് 

 പദ്ധതിയിലല വായ്പാ സാദ്ധയതകലള സംന്ധിച്ച ഒരു ലഘു വിവരണം തയ്യാറാക്കണം. 

അരതാലടാപ്പം രകരള നാങ്ക് ഉള്പ്പലടയുള്ള നാങ്കുകളും ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള  

ചര്ച്ചയുലട അടിസ്ഥാനത്തില് വായ്പാന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കാ് ഉരേശിക്കുന്ന രപ്രാജകള്കളുലട 

പ്തിികയും വിശോംശങ്ങളും  ഉള്ലപ്പടുത്തണം. (ഖണ്ഡിക 3.4.1(7), (8) കാണുക) 

(ല) സമഗ്ര പരിപാടികളും സംരയാജന സാദ്ധയതകളും  

(i) അവസ്ഥാരരഖയില് (Status Report) പ്രതിപാേിച്ചിട്ടുള്ള നിര്രേശങ്ങള് പരിഗണിച്ചാണ് സമഗ്ര 

പരിപാടികള്ക്ക് രൂപം നല്രകണ്ടത് (ഖണ്ഡിക 3.5.6 കാണുക). നിര്രേശിക്കുന്ന 

സമഗ്രപരിപാടികള് ഏലതല്ലാം, ഓരരാ സമഗ്ര പരിപാടിയുലടയും ലമത യങ്ങള് ്ലന്താലക്ക, 

ഉള്ലപ്പടുന്ന രപ്രാജകള്കള് ഏലതല്ലാം, പങ്കാളികളാന ന്ന തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും വന പ്പുകളും 
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ഏജ്സികളും ഏലതാലക്കയാണ്, പ്രധാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, അവയുലട മു്-പി് ന്ധങ്ങള്, 

ഏരകാപനം  ്ന്നിവ വിശേമായി നല്കണം. രകന്ദ്ര-സംസ്ഥാനാവിഷ് ൃതത പരിപാടികള്, 

സംസ്ഥാന പരിപാടികള്, നവരകരളം കര്മ്മ പദ്ധതി - 2, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഏജ്സികള്, 

സംതടനകള് ്ന്നിവ തരേശഭരണസ്ഥാപന പ്രരേശത്ത് നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, ്ന്നിവ 

കൂടി പരമാവധി ഉള്ലപ്പടുത്തണം (ഖണ്ഡിക 3.5.4 കാണുക). ഖണ്ഡിക 3.5.5 പ്രകാരമുള്ള 

സംയുമായരപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കുന്നുലണ്ടങ്കില് അതിലെ വിശോംശങ്ങളും നല്കണം..   

(10) രമാണി്തിറിംഗ് 

 രമാണി്തിറിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി രൂപാന്തരലപ്പടുന്ന വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകളുലട ചുമതലകളും 

ഉത്തരവാേിതവങ്ങളും പ്രവര്ത്തനരീതിയും  ഈ അദ്ധയായത്തില് വയമായമാക്കണം. 

3.3.7 പദ്ധതിരരഖയും വികസനരരഖയും  തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള  ര്ര്ണ  ചുമതല ഭരണസമിതിക്കാണ്. 

തരേശഭരണ  സ്ഥാപനതല ആസൂത്രണസമിതി ഇക്കാരയത്തില് ഭരണസമിതിലയ സഹണായിക്കണം. 

3.3.8 വികസന ലസമിനാറില് വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പടിസ്ഥാനത്തില് ്പുകപ്പ് ചര്ച്ചകള് സംതടിപ്പിക്കുകയും 

ചുവലട വിവരിക്കുന്ന കാരയങ്ങള് ചര്ച്ചലചയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ലചരയ്യണ്ടതാണ്. 

(1) വാര്ഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാലത തരേശഭരണസ്ഥാപനലത്ത ഒരു യൂണിറ്റായി വിഭാവനം 

ലചയ്തുലകാണ്ടുള്ള വികസനതന്ത്രവം സമീപനവമാണ് സവീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

(2) പദ്ധതിയുലട ലപാതുവികസന കാ്ചപപ്പാട് േീര്തവീഷണരത്താലടയുള്ളതും മു്ഗണനകള് 

യുമായിസഹണവം വികസന രമഖലകള്ക്ക് നിര്രേശിച്ചിട്ടുള്ള സമീപനം അനുരയാജയവമാണ്. 

(3) വികസന കാ്ചപപ്പാട്, ലമത യങ്ങള്, വികസനതന്ത്രം ്ന്നിവയ്ക്ക് അനുരയാജയമായ രപ്രാജക്ട് 

ആശയങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

(4) ഗ്രാമസഭകള് നിര്രേശിച്ചിട്ടുള്ള ശുപാര്ശകള് പരിഗണിച്ചാണ് രപ്രാജക്ട് നിര്രേശങ്ങള് 

അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

(5) ജില്ലാപദ്ധതി നിര്രേശങ്ങള് കണക്കിലലടുത്തും സംരയാജനസാധയതകള് പരിഗണി കഴിമാണ് 

പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.  

3.3.ല ഗ്രാമസഭാ രയാഗം രചരുന്നതിന് നിര്രേശിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളില് അനുരയാജയമായ മാറ്റങ്ങള് 

വരുത്തി വികസന ലസമിനാര് രയാഗം രചരുന്നതിന് അനുവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്. 

3.4 വാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക് അന്തിമരൂപം നല്കല് 

3.4.1 വാര്ഷിക പദ്ധതി അടങ്കല് നിശ്ചയിക്കല് 

(1)  ഗ്രാമസഭാ/ഊരുകൂ്തി രയാഗങ്ങളിലലയും ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് സമാനമായ മറ്റ് രയാഗങ്ങളിലലയും 

വികസന ലസമിനാറിലലയും ചര്ച്ചകളുലട അടിസ്ഥാനത്തില് ആവിഷ് ക്കരിക്കുന്ന നിര്രേശങ്ങള് 

രണ്ടായി തരംതിരിക്കണം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്ഷിക പദ്ധതിയുലട ഭാഗമായി പരിഹണാരം 

കാരണണ്ടവലയന്നും അല്ലാത്തവലയന്നും. ആേയവിഭാഗത്തില്ലപ്പടുന്ന നിര്രേശങ്ങള് രപ്രാജക്ട് 

റിരപ്പാര്ട്ടുകളായി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ന്ധലപ്പ്തി വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള്ക്ക് നല്ന കയും അന്തിമ 
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പദ്ധതിരരഖയുലട ഭാഗമാക്കുകയും രവണം.  രലാക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, സംസ്ഥാന തലങ്ങളില് 

നടപടി ആവശയമുള്ളവ അതത് തലത്തിരലയ്ക്ക്  വകമാരറണ്ടതാണ്. 

(2) വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്പടുത്താവന്ന രപ്രാജകള്കള് തിരലഞ്ഞടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിഭവലഭയത 

സംന്ധിച്ച് ൃതതയമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കണം. കരട് പദ്ധതിയിലല രപ്രാജക്ട് നിര്രേശങ്ങലള 

സംന്ധിച്ച് വികസനലസമിനാറില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശുപാര്ശകളും തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ 

മു്ഗണനകളും കണക്കിലലടുത്തുലകാണ്ട് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളില് ഓരരാ വിഷയരമഖലയ്ക്കും 

ഉപരമഖലയ്ക്കും വകയിരുത്താവന്ന അടങ്കല്തുക ്ത്രലയന്ന് വിവിധ വിഭവസമാഹണരണ 

സാദ്ധയതകള് പരിഗണിച്ച് ഭരണസമിതി തീരുമാനിരക്കണ്ടതാണ്. വിഭവപരിധികള്ക്ക് ഉള്ളില് 

നിന്നുലകാണ്ട് മു്ഗണനാടിസ്ഥാനത്തില് രപ്രാജകള്കള് തിരലഞ്ഞടുത്ത് രവണം വാര്ഷിക 

പദ്ധതിക്ക് അന്തിമരൂപം നല്രകണ്ടത്.  

(3)  വാര്ഷികപദ്ധതി വിഭവവകയിരുത്തല് വിവരങ്ങള് രഫാറം7-ല് തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്.  

(4) വികസനഫണ്ട്, ലമയിെന്സ് ഫണ്ട് ്ന്നിവയുലട  അടങ്കല്തുകയുലട കാരയത്തില് സംസ്ഥാന 

നജറ്റിലെ അനുന്ധം IV പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന തുകരയാലടാപ്പം സ.ഉ(വക)നം. 7ല/2021/ധന 

തീയതി 15.07.2021 പ്രകാരം ലഭയമാകാവന്ന കാരിഓവര് തുക കൂടി ഉള്ലപ്പടുത്താവന്നതാണ്. ഈ 

ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം അനുവേിച്ച തുകയിവ നിന്നും ആ വർഷം 

ലചലവഞിക്കാൻ കഞിയാത്ത ഫണ്ട് ചില നിന്ധനകൾക്ക് വിരധയമായി ലതാ്തിടുത്ത വർഷം 

കാരിഓവർ ലചയ്യുന്നതിന് അനുമതി നവകിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം, പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി 

വിഹണിതത്തിലലയും പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതത്തിലലയും ഒരു വർഷലത്ത 

വിനിരയാഗത്തിലല  ന റവ് ലതാ്തിടുത്ത വർഷം പരിഹണരിക്കണലമന്നും വയമായമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

വിശോംശങ്ങൾ ചുവലട രചർക്കുന്നു. 

(i) വികസന ഫണ്ടിലല ലപാതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹണിതം, പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം, 

പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം ്ന്നിവയില് ഓരരാന്നിള്ം ഒരു സാമ്പത്തിക വര്ഷം 

അനുവേിച്ച തുകയിവ നിന്നും ആ വർഷം ലചലവഞിക്കാൻ കഞിയാത്ത ഫണ്ട് (അനുവേിച്ച 

ഫണ്ടിലെ പരമാവധി 20 ശതമാനം വലര) കയാരിഓവര് വിഹണിതമായി ലതാ്തിടുത്ത വർഷം 

അനുവേിക്കുന്നതാണ്.  

(ii) പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹണിതത്തിലലയും പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതത്തിലലയും വിനിരയാഗ 

ശതമാനം 80-വ ന റവാലണങ്കിവ, രമല്പറഞ്ഞ പ്രകാരം കയാരിഓവർ ആയി സർക്കാർ 

അനുവേിക്കുന്നത് കഞി കഴിള്ള സംഖയ ത്വര്ഷലത്ത ലപാതു വിഭാഗം സാധാരണ വിഹണിതത്തില് 

നിന്നും പരിഹണാര വകയിരുത്തല് നടത്തണം. ഉോഹണരണത്തിന് ഒരു തരേശ ഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിന് പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹണിതത്തിവ ഒരു വർഷം അനുവേിച്ച തുകയുലട 65 

ശതമാനം തുകരയ ആ വർഷം ലചലവഞിക്കാൻ കഞി.ള്ളു ്ന്നിരിക്കല്തി. ലചലവഞിക്കാൻ 

നാക്കിയുള്ളത് 35 ശതമാനമാണ്. അങ്ങലനലയങ്കിവ ആ തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിന് 20 

ശതമാനം തുക കയാരിഓവര് ആയി സര്ക്കാര് അനുവേിക്കും.  നാക്കി 15 ശതമാനം തുക 



 

 32     SRG                                               

്ത്രയാരണാ ആ തുക ത്വര്ഷലത്ത ലപാതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹണിതത്തില് നിന്നും 

പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതിയിരലയ്ക്ക് പരിഹണാര വകയിരുത്തല് നടത്തണം.  

(ii) പതിനഞ്ചാം ധനകാരയകമ്മീഷ് ഗ്രാെില് ലചലവഞിക്കാത്ത ഫണ്ട് ര്ര്ണ്ണമായും കയാരിഓവര് 

ലചയ്യാവന്നതാണ്.  

(iii) ലമയിെന്സ് ഫണ്ടിലല രറാഡിതര വിഹണിതം, രറാഡ് വിഹണിതം ്ന്നിവയില് ഓരരാന്നിള്ം ഒരു 

സാമ്പത്തിക വര്ഷം അനുവേിച്ച തുകയിവ നിന്നും ആ വർഷം ലചലവഞിക്കാൻ കഞിയാത്ത ഫണ്ട് 

(അനുവേിച്ച ഫണ്ടിലെ പരമാവധി 20 ശതമാനം വലര) കയാരിഓവര് വിഹണിതമായി ലതാ്തിടുത്ത 

വർഷം അനുവേിക്കുന്നതാണ്. 

 (5) മുകളില് പ്രതിപാേിച്ച മാര്ഗനിര്രേശങ്ങള് കൂടി കണക്കിലലടുത്തുലകാണ്ട് രവണം ഓരരാ വിഭാഗം 

പദ്ധതിയിലലയും (ലപാതു വിഭാഗം, പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി, പ്തിികവര്ഗ  ഉപപദ്ധതി) അടങ്കല് 

തുക നിശ്ചയിരക്കണ്ടത്. കയാരിഓവർ ആയി ലഭയമാന ന്നതിവ  കൂടുതവ സ്പിവഓവർ നാധയത 

ഉലണ്ടങ്കിവ അത് തൻ വർഷലത്ത വിഹണിതത്തിവ നിന്നും രമഖലാ നിന്ധനകൾക്ക് 

വിരധയമായി കലണ്ടരത്തണ്ടതാണ്. 

(6) ഭരണസമിതിയുലട പ്രരമയത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഓരരാ സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റിയും അതിലെ 

നിയന്ത്രണത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള്ക്ക് രപ്രാജകള്കള് നിശ്ചിത മാതൃകയില് 

തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള  നിര്രേശം നല്രകണ്ടതാണ്.  

(7) വായ്പാന്ധിത രപ്രാജകള്കളുലട വായ്പാ സാദ്ധയതകലളക്കുറിച്ച് ചര്ച്ച ലചയ്യുവാ് തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനതല ആസൂത്രണ സമിതിയുരടയും വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകളുരടയും രനതൃതവത്തില് ലീഡ് നാങ്ക് 

(Lead Bank) പ്രതിനിധികളുമായും അതാത് തലത്തിലല നാരങ്കഞ് സ് കമ്മിറ്റികളുമായും ചര്ച്ച 

നടരത്തണ്ടതാണ്. അതുരപാലല തരേശഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 

സഹണകരണ സംതം പ്രതിനിധികളുമായി സഹണകരണാടിസ്ഥാനത്തില് രയാജിച്ച് 

നടപ്പിലാക്കാവന്ന രപ്രാജകള്കലളക്കുറിച്ച് കൂടിയാരലാചനകളും നടരത്തണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം 

നടത്തുന്ന ചര്ച്ചകളുലട അടിസ്ഥാനത്തിവ ആയിരിക്കണം വായ്പാന്ധിത രപ്രാജകള്കള്  

തയ്യാറാരക്കണ്ടത്. വാര്ഷിക പദ്ധതി അന്തിമാക്കുന്നതിന് മു്മ്പ് ഇത്തരം ചര്ച്ചകള് 

ര്ര്ത്തിയാരക്കണ്ടതാണ്.  

(8) പ്രാരേശിക സാമ്പത്തിക വികസന പ്രവര്ത്തങ്ങള്ക്ക് വായ്പാസാധയതകള് ഉറപ്പാക്കുന്നതിലെ 

ഭാഗമായി രണ്ട് കാരയങ്ങള് മു്കൂറായി ലചയ്യാവന്നതാണ്.  

(്) ആസൂത്രണ സമിതിയുലടയും വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകളുരടയും സംയുമായ രയാഗത്തില് തരേശഭരണ 

സ്ഥാപന പ്രരേശത്ത് പ്രവര്ത്തന രമഖലയുള്ള നാങ്ക് പ്രതിനിധികളുമായി രപ്രാജകള്കള് 

പ്രകാരമുള്ള വായ്പാ ആവശയങ്ങള് ചര്ച്ച ലചയ്ത് നിലവിള്ള്ള സാദ്ധയതകള് സംന്ധിച്ച് 

വയമായത വരുത്തുക.  

(നി തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ വായ്പാ ആവശയങ്ങള് രലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡെ് 

മുഖാന്തിരം  BLBC  രയാഗത്തില് വച്ച് ചര്ച്ച ലചയ്യുകയും വരും വര്ഷലത്ത ലക്രഡിറ്റ് പ്ലാനില്  



 

 33     SRG                                               

അത് ഉള്ലപ്പടുത്താ് നടപടി സവീകരിക്കുകയും രവണം. ഇങ്ങലന ഉള്ലപ്പടുത്താ്  

കഞിയുംവിധം മു്കൂ്തിി ഈ പ്രവര്ത്തനം നടത്താ് കഞിഞ്ഞാല് മാത്രരമ വായ്പാ ആവശയങ്ങള് 

ക്രഡിറ്റ് പ്ലാനില് ഉള്ലപ്പടുകയുൂ. 

3.4.2 വാര്ഷികപദ്ധതിക്ക് അന്തിമരൂപം നല്ന ന്നതില്  സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റികളുലട പങ്ക്  

(1)  പദ്ധതിക്ക് അന്തിമരൂപം നല്ന ന്നതിലെ മുരന്നാടിയായി, രമഖലാവിഭജന നിന്ധനകളുലട 

അടിസ്ഥാനത്തില് ഓരരാ രമഖലയിള്ം വകയിരുരത്തണ്ട തുക, അനിവാരയമായ ഇനങ്ങള്ക്കും 

വിഭാഗങ്ങള്ക്കും വകയിരുരത്തണ്ട തുക, ഏലറ്റടുരക്കണ്ട രപ്രാജകള്കള് ്ന്നിവ സംന്ധിച്ച  

ശുപാര്ശ   ഓരരാ സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റിയും നല്രകണ്ടതും അവ പരിരശാധിച്ച് രമഖലാ, ഉപരമഖലാ 

വിഹണിതങ്ങള് സംന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം ധനകാരയ സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റി ശുപാര്ശയിരന്മല് 

ഭരണസമിതി  വകലക്കാരളളണ്ടതുമാണ്.  

(2)   അപ്രകാരം ഭരണസമിതി ്ടുത്ത തീരുമാനത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തില്, ഓരരാ സ്റ്റാെിംഗ് 

കമ്മിറ്റിയും വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകലളലകാണ്ട് വിശേമായ രപ്രാജക്ട് റിരപ്പാര്ട്ടുകള് മവരലഖ രസാഫ്റ്റ് 

ലവയറില് തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്.  

(3)  സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റിയുലട രപ്രാജക്ട് അംഗീകാര തീരുമാന നമ്പര്, തീയതി ്ന്നിവ രപ്രാജക്ട് 

രരഖയില് രരഖലപ്പടുത്തി ഡാറ്റാ ്്ട്രി ലചയ്യണം. പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തില് സ്റ്റാെിംഗ് 

കമ്മിറ്റികള്ക്കും സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റികള്ക്കുമുള്ള ചുമതലകള് അനുന്ധം 5 - ല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

3.4.3 രലാക്ക് , ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുലട പദ്ധതി രൂപീകരണം  

(1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ലചയ്യുന്നതിന് നിര്രേശിച്ചിട്ടുള്ള ്ല്ലാ നടപടികളും 

അനുരയാജയമായ മാറ്റങ്ങരളാലട രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും 

അനുവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്. ചില പ്രധാന നിര്രേശങ്ങള് ചുവലട നല്ന ന്നു. 

(2) ഒരു രലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രവര്ത്തന പരിധിയിള്ള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുലട പദ്ധതി 

ആസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് സമാന്തരമായി ന്ധലപ്പ്തി രലാക്ക്  പഞ്ചായത്തിലെ  പദ്ധതി 

ആസൂത്രണ നടപടികളും  നടത്താവന്നതാണ്. 

(3)  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് രലാക്ക് പഞ്ചായത്തിരലയ്ക്ക് നല്ന ന്ന നിര്രേശങ്ങള്, ഗ്രാമ സഭകള്ക്ക് 

സമാനമായി രലാക്ക് പഞ്ചായത്തില് സംതടിപ്പിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളുലട രയാഗത്തിലല 

ശുപാര്ശകള്, രലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന ലസമിനാറില് അവതരിപ്പിച്ച് രൂപം നല്ന ന്ന 

നിര്രേശങ്ങള്, രലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ തനത് വികസന ആവശയങ്ങള് ്ന്നിവ 

പരിഗണിച്ചാണ് രലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ വാര്ഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാരക്കണ്ടത്. ആവര്ത്തനം 

ഒഞിവാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുലട പദ്ധതി നിര്രേശങ്ങള് കണക്കിലലടുത്ത് രവണം 

പദ്ധതി തയ്യാറാരക്കണ്ടത്. 

(4)  അതുരപാലല ജില്ലയിലല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ 

പരിഗണനയ്ക്ക് നല്ന ന്ന ശുപാര്ശകള്, ഗ്രാമസഭകള്ക്ക് സമാനമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

സംതടിപ്പിക്കുന്ന  ജനപ്രതിനിധികളുലട രയാഗത്തിലല  ശുപാര്ശകള്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
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വികസന ലസമിനാറിലല നിര്രേശങ്ങള് ്ന്നിവ ഉള്ലക്കാണ്ടും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ തനത് 

വികസന ലമത യങ്ങള് കണക്കിലലടുത്തും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ വാര്ഷിക പദ്ധതി 

തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്. ആവര്ത്തനം ഒഞിവാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമ-രലാക്ക്പഞ്ചായത്തുകളുലട 

പദ്ധതി നിര്രേശങ്ങള് കണക്കിലലടുത്ത് രവണം പദ്ധതി തയ്യാറാരക്കണ്ടത്  

(5) രലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പദ്ധതിരരഖ ന്ധലപ്പ്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്കും ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തിലെ പദ്ധതിരരഖ ന്ധലപ്പ്തി ഗ്രാമ/രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്ക്കും  നല്കണം.  

3.5  രപ്രാജകള്കള് തയ്യാറാക്കല് 

3.5.1  രപ്രാജക്ട് ഡാറ്റാ ്്ട്രിയും നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥരും 

(1) വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്പടുത്തുന്ന രപ്രാജകള്കള് വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ സഹണായരത്താലട 

മവരലഖ രസാഫ്ട് ലവയറില് തയ്യാറാരക്കണ്ടുന്ന ചുമതല അതത് വിഷയ രമഖലയുലട നിര്വഹണണ 

ഉരേയാഗസ്ഥര്ക്കാണ്.  ഡാറ്റാ്്ട്രി നടത്തുരമ്പാള് രപ്രാജക്ട് രഫാറങ്ങളിലല ്ല്ലാ രകാളങ്ങളും 

ര്ര്ണ്ണമായി ര്രിപ്പിച്ചിട്ടുലണ്ടന്നും അതുപ്രകാരം ഡാറ്റാ്്ട്രി നടത്തിയിട്ടുലണ്ടന്നും നിര്വഹണണ 

ഉരേയാഗസ്ഥര് ഉറപ്പു വരുത്തണം. ഏലതാരു വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ  നിര്രേശമായിരുന്നാള്ം 

രപ്രാജക്ടിലെ നിര്വഹണണ ചുമതല ഏല്പ്പിക്കലപ്പടുന്ന ഉരേയാഗസ്ഥനാണ് ന്ധലപ്പ്തി രപ്രാജക്ട്  

റിരപ്പാര്്തി് തയ്യാറാരക്കണ്ടത്. 

(2) നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥരായി നിരയാഗിക്കുന്നതിന് തരേശസവയംഭരണ വന പ്പ് അനുമതി 

നല്ന കയും ധനകാരയവന പ്പ് ഡ്രായിംഗ് ആെ് ഡിജരനഴ്സിംഗ് പേവി നല്ന കയും ലചയ്തിട്ടുള്ള 

ഏലതാരു ഉരേയാഗസ്ഥലനയും നിര്വഹണണ ചുമതല ഏല്പ്പിക്കാവന്നതാണ്. നിര്വഹണണ ചുമതല 

ഏല്പ്പിക്കുന്നത് സംന്ധിച്ച് ചുവലട പ്രതിപാേിക്കുന്ന വിശേീകരണങ്ങള് നല്ന ന്നു.      

(i)  നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികളുലട രപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി നിര്വഹണണം നടരത്തണ്ട ചുമതല 

്ഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിനാണ്.  

(ii) കാര്ഷിക രമഖലയിലല രപ്രാജകള്കള് തയ്യാറാക്കി നിര്വഹണണം നടരത്തണ്ടത് 

കാര്ഷികരമഖലയിലല ചുമതലലപ്പ്തി ഉരേയാഗസ്ഥരാണ്. 

(iii) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലല പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി (്സ്.സി.്സ്.പി), പ്തിികവര്ഗ 

ഉപപദ്ധതി (റ്റി.്സ്.പി) ്ന്നിവയിലല ഭവനനിര്മ്മാണം, വീട് പുനരുദ്ധാരണം, 

ഭവനനിര്മ്മാണത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്, നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികളും യന്ത്രസാമഗ്രികള് 

സ്ഥാപിക്കള്ം ഒഞിലകയുള്ള ശുചിതവ - മാലിനയ സംസ്കരണ രപ്രാജകള്കളുലട നിര്വഹണണ 

ഉരേയാഗസ്ഥ് വിരല്ലജ് ്ക്സ്റ്സ്റ്റ്ഷ് ഓഫീസര് ആയിരിക്കും. കാര്ഷിക രമഖലാ 

രപ്രാജകള്കള് ൃതഷി ഓഫീസറും മൃഗസംരമത ണ രപ്രാജകള്കള് ലവറ്ററിനറി സര്ജനും 

വിേയാഭയാസ രപ്രാജകള്കള് ലഹണഡ്മാസ്റ്ററും/ലഹണഡ്മിസ്ട്രമവം, ആരരാഗയ രപ്രാജകള്കള് ലമഡിക്കല് 

ഓഫീസര്മാരും നിര്വഹണണം നടത്തണം. ഇവ ഒഞിലകയുള്ള ്സ്.സി.്സ്.പി, 

റ്റി.്സ്.പി വിഭാഗങ്ങളിലല മലറ്റല്ലാ രപ്രാജകള്കളുരടയും നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥ് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റെ് ലസക്ര്തിറി ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 
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(iv) നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികളുലട നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥരായി രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് 

അസിസ്റ്റെ് ്ഞ്ചിനീയലറരയാ അസിസ്റ്റെ് ്ക്സികു്തിീവ് ്ഞ്ചിനീയലറരയാ 

നിശ്ചയിക്കാവന്നതാണ്. അതുരപാലല ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളില് അസിസ്റ്റെ് 

്ഞ്ചിനീയരറരയാ അസിസ്റ്റെ് ്ക്സികു്തിീവ് ്ഞ്ചിനീയലറരയാ ്ക്സികു്തിീവ് 

്ഞ്ചിനീയലറരയാ നിശ്ചയിക്കാവന്നതാണ് . 

(v) വവേുതിരനാര്ഡ്, ജലഅരതാറിറ്റി, ഭൂജല വന പ്പ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങള് മുരഖന 

ഡിരപ്പാസിറ്റ് മാതൃകയില് നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവര്ത്തികള് സമയന്ധിതമായി 

ര്ര്ത്തിയാക്കുന്നതിനുരവണ്ട തുടര്നടപടികള് തരേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില് 

സവീകരിരക്കണ്ടതുള്ളതുലകാണ്ട് അത്തരം പ്രവൃത്തികളുലട നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥനായി 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ലസക്ര്തിറിലയ നിശ്ചയിരക്കണ്ടതാണ്. അത്തരം 

ലഡരപ്പാസിറ്റ് വര്ക്കുകളുലട നിര്വഹണണ പുരരാഗതി തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ  

സാരങ്കതിക വിേഗ്ദ്ധ് (്ഞ്ചിനീയര്) തല്സമയം രമാണി്തിര് ലചരയ്യണ്ടതാണ്.  

(vi) വിേഗ്ദ്ധ പരിരശാധന ആവശയമില്ലാലത വിതരണം ലചയ്യാ് കഞിയുന്ന വട്രവസക്കിള്, വീല് 

ലചയര് തുടങ്ങിയ സ്റ്റാരെര്ഡ് ഉപകരണങ്ങള് നല്ന ന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള്, നഡ്സ് 

സ്കൂളിലലയും നഡ്സ് റിഹണാനിലിരറ്റഷ് ലസെറിലലയും  നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികള് 

ഒഞിലകയുള്ള രപ്രാജകള്കള് ്ന്നിവയുലട നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥനായി സാമൂഹണയനീതി/ 

വനിതാശിശു വന പ്പില് നിന്നും വകമാറിയ ഉരേയാഗസ്ഥലര നിരയാഗിരക്കണ്ടതാണ്.  

(vii) ചുമതലലപ്പ്തി നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥരുലട അഭാവത്തില് മാത്രം തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിലെ ലസക്ര്തിറിരക്കാ വവേഗ്ദ്ധയരമഖല കണക്കിലലടുത്ത്  അനുരയാജയരായ മറ്റ് 

ഉരേയാഗസ്ഥര്രക്കാ രപ്രാജകള്കളുലട നിര്വഹണണ ചുമതല ഭരണസമിതി തീരുമാനപ്രകാരം 

നല്കാവന്നതാണ്. 

 (4) മവരലഖ രസാഫ്ട് ലവയറില് പതിവ രീതിയില് രപ്രാജക്ടിലെ വിവരങ്ങള് നല്ന ന്നതിരനാലടാപ്പം 

ലളിതമായ ഭാഷയില് ഒരു രപ്രാജക്ട് സംഗ്രഹണം കൂടി തയ്യാറാക്കി രചര്രക്കണ്ടതാണ്. 

രപ്രാജക്ടിലനക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകരേശ ധാരണ ലഭിക്കുന്നതിനു രവണ്ടിയാണ് സംഗ്രഹണം 

ഉള്ലപ്പടുത്തണലമന്ന് നിര്രേശിക്കുന്നത്. രപ്രാജക്ട് സംഗ്രഹണങ്ങള് രക്രാഡീകരിച്ചാണ് 

പദ്ധതിരരഖയുലട ആറാമലത്ത അദ്ധയായം ര്ര്ത്തിയാരക്കണ്ടത്. 

(5) ഓരരാ രപ്രാജകള്ം ഡാറ്റാ്്ട്രി ലചയ്യുതിനു മു്പ് ചുവലട വിവരിക്കുന്ന കാരയങ്ങള് ഉറപ്പു 

വരുത്തണം 

(i)   രപ്രാജക്ട് നിയമാനുസൃതമാണ്.  

(ii)  രപ്രാജക്ടില് പ്രതിപാേിക്കുന്ന വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ന്ധലപ്പ്തി തരേശഭരണ 
സ്ഥാപനത്തിലെ  ചുമതലയിള്ം ഉത്തരവാേിതവത്തിള്ം ഉള്ളതാണ്. 

(i) സന് സിഡി മാനേണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

(iv)  ്സ്റ്റിരമറ്റുകള്  അംഗീൃതത നിരക്കു പ്രകാരമാണ്. 
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(ii) രപ്രാജക്ട് സാരങ്കതിക മത മത ഉള്ളതും പ്രാരയാഗികമായി നടപ്പിലാക്കാവന്നതും  ആണ്. 

(iii) നടപടിക്രമങ്ങള് പാലി കഴിലകാണ്ടാണ്  രപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

(iv) രപ്രാജക്ട്  ഗുണരമന്മ  ഉള്ളതാണ്. 

(viii) രപ്രാജക്ട് സംഗ്രഹണം ്വനതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

(6) രപ്രാജക്ട് രഫാറങ്ങള് സംന്ധിച്ച മാര്ഗരരഖ [സ. ഉ. (്ം.്സ്) 233/2012/ ത.സവ.ഭ.വ, 

തീയതി 7.09.2012] വയമായമായി മനസ്സിലാക്കി രപ്രാജക്ട് രഫാറം ്വനതി തയ്യാറാക്കിയതിന് രശഷം 

മാത്രരമ ഡാറ്റാ്്ട്രി നടത്താമാ. മാര്ഗരരഖ പ്രകാരം ആവശയമായ ്ല്ലാ വിവരങ്ങളും 

രരഖലപ്പടുത്തി കമ്പൂ്തിറില് രസവ് ലചയ്തരശഷം രപ്രാജക്ട് റിരപ്പാര്്തി് പരിരശാധിച്ച് ൃതതയത 

ഉറപ്പുവരുരത്തണ്ടതാണ്.  

(7) പുതിയ ലക്തിിടനിര്മ്മാണം നിര്രേശിക്കുന്ന അവസരത്തില്, നിര്ജീവ ആസ്തിയുരണ്ടാലയന്നും 

ഉലണ്ടങ്കിവ അവ ഉപരയാഗലപ്പടുത്താൻ കഞിയുരമാലയന്നും പരിരശാധിക്കണം. 

(8) നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികളുലട രപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കുരമ്പാൾ തലന്ന വിശേമായ ്സ്റ്റിരമറ്റ് കൂടി 

തയ്യാറാക്കി അതിന് അനുസൃതമായി രപ്രാജക്ട് ഡാറ്റാ ്്ട്രി വരുരത്തണ്ടതാണ്.  

(ല)  ലക്തിിട നിര്മ്മാണ രപ്രാജകള്കളുലട കാരയത്തില് ലക്തിിടത്തിലെ നിര്മ്മാണം അനുന്ധ 

സൗകരയങ്ങളായ ഇലക്ട്രിഫിരക്കഷ്, പ്ലംനിംഗ്, രപ്രാജക്ടിലെ ഭാഗമായുള്ള യന്ത്രസാമഗ്രികളുലട 

സ്ഥാപനം ്ന്നീ തടകങ്ങള് ്ല്ലാം ഉള്ലപ്പടുത്തി ഒറ്റ രപ്രാജക്ട് ആയി രവണം 

തയ്യാറാരക്കണ്ടത്. 

(10) രീകള്, ട്രാ്ലജജെര്, വരയാജനങ്ങള്, ഭിന്നരശഷിക്കാര് ്ന്നിവരുലട സവിരശഷതകള് 

പരിഗണിച്ച് അവര്ക്ക് സൗഹൃേമായ രീതിയില് രൂപകല്പന ലചയ്തു് രവണം ലപാതുലക്തിിടങ്ങള് 

നിര്മ്മിരക്കണ്ടത്.  

(11) പ്രവൃത്തിയുലട നടത്തിപ്പ് രീതി (ലടണ്ടര്/ഗുണരഭാൃ തി സമിതി/രനരി്തി്/ലഡരപ്പാസിറ്റ് അംഗീൃതത/ 

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ്സി) രപ്രാജകള് തയ്യാറാക്കുരമ്പാള് തലന്ന തീരുമാനിച്ച് രപ്രാജക്ടില് 

രരഖലപ്പടുത്തണം.  

(12) വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള് ന്ധലപ്പ്തി രപ്രാജകള്കളുലട അടങ്കല് തുകലയക്കുറിച്ച് ൃതതയമായ 

വിലയിരുത്തല് നടത്തണം. രപ്രാജകള്കളുലട പരിസ്ഥിതി ആതാത സാദ്ധയതകളും  വര്ക്കിംഗ് 

്പുകപ്പുകള് പരിരശാധനാ വിരധയമാരക്കണ്ടതാണ്. അതുരപാലല ഓരരാ രപ്രാജക്ടിരെയും യുമായി, 

മത മത, പ്രാരയാഗികത, നിയമസാധുത, വിജയസാധയത ്ന്നിവയും വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള് ചര്ച്ച 

ലചയത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം.  

(13) രപ്രാജകള്കളുലട ഗുണരമന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുകലയന്നത് വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകളുലട  ചുമതലയാണ്. 

(14) ഡാറ്റാ്്ട്രിക്ക് രശഷം ഭരണസമിതിയുലട അംഗീകാര വിവരങ്ങള് രരഖലപ്പടുത്തുന്നതിനായി 

രപ്രാജകള്കള് തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ലസക്ര്തിറിക്ക് അയച്ച് ലകാടുക്കണം. സ്റ്റാെിംഗ് 

കമ്മിറ്റി തീരുമാനം, ന്ധലപ്പ്തി സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റി ലചയര്രപഴ്സലെ രപര്, ഭരണസമിതി 
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തീരുമാനം, തരേശഭരണസ്ഥാപന പ്രസിഡെിലെ രപര്, ലസക്ര്തിറിയുലട രപര് ്ന്നിവ 

ലസക്ര്തിറി രരഖലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. 

3.5.2ഏകവര്ഷ രപ്രാജകള്കളും ന ആവര്ഷ രപ്രാജകള്കളും  

(1) ഭൗതികവം സാമ്പത്തികവമായ ര്ര്ത്തീകരണം ഒരു സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിനുള്ളില് തീര്ക്കാ് 

കഞിയുന്ന രപ്രാജകള്കലള ഏകവര്ഷ രപ്രാജകള്കലളന്നും നിര്വഹണണത്തിന് ഒരു വര്ഷത്തിലധികം 

സമയം ആവശയമായി വരുന്നവലയ ന ആവര്ഷ രപ്രാജകള്കലളന്നും തരംതിരിക്കാവന്നതാണ്. 

(2) ന ആവര്ഷ രപ്രാജക്ടില് ഓരരാ വര്ഷവം ര്ര്ത്തിയാക്കാ് ഉരേശിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തികളും  അതിനു 

രവണ്ടി വരുന്ന  അടങ്കല് തുകയും  വയമായമായി  രരഖലപ്പടുത്തി  രപ്രാജക്ടിലെ ലമാത്തം അടങ്കല് 

തുക കണക്കാക്കണം. 

(3) ന ആവര്ഷ രപ്രാജകള്കള് പതിനാലാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധതിയുലട കാലാവധിക്കുള്ളില് 

ര്ര്ത്തിയാക്കാ് കഞിയുന്നവയായിരിക്കണം. 

(4) ന ആവര്ഷ രപ്രാജക്ടിലെ ്ല്ലാ തടകങ്ങളും ഒരുമിച്ച് തയ്യാറാക്കി, പരിരശാധന നടത്തി 

സാരങ്കതികാനുമതി വാങ്ങുന്ന സമീപനമാണ് സവീകരിരക്കണ്ടത്. അതായത് ഒരു ന ആവര്ഷ 

നിര്മ്മാണ രപ്രാജക്ടിരനാലടാപ്പം വിവിധ വര്ഷങ്ങളിലായി ലചയ്യാനുരേശിക്കുന്ന ലമാത്തം 

പ്രവൃത്തിയുലട വിശേമായ ്സ്റ്റിരമറ്റ് ഉണ്ടാകണം. ലമാത്തം പ്രവൃത്തിയുലട ്സ്റ്റിരമറ്റിനുള്ള 

സാരങ്കതികാനുമതി ആേയ വര്ഷം തലന്ന വാരങ്ങണ്ടതാണ്.  

3.5.3 പുതിയ രപ്രാജകള്കളും സ്പില് ഓവര് രപ്രാജകള്കളും 

(1)  ഒരു വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് പുതുതായി ഏലറ്റടുത്ത് നിര്വഹണണം ആരംഭിക്കുന്ന രപ്രാജകള്കളാണ് 

പുതിയ രപ്രാജകള്കള്. ഇത് ഏകവര്ഷരമാ ന ആവര്ഷരമാ ആകാം. ്ന്നാല് അംഗീകാരം ലഭിച്ച് 

നിര്വഹണണ നടപടികള് ആരംഭിലച്ചങ്കിള്ം ഏലറ്റടുത്ത വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഭൗതികവം 

സാമ്പത്തികവം ആയ ര്ര്ത്തീകരണം നടത്താ് കഞിയാത്തതിനാല് അവ 

ര്ര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന് അടുത്ത വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്പടുത്തുന്ന രപ്രാജകള്കലള സ്പില് 

ഓവര് രപ്രാജകള്ളായി പരിഗണിരക്കണ്ടതാണ്.  

(2) സ്പില്ഓവര് രപ്രാജകള്കള് വാര്ഷിക പദ്ധതിയുലട ഭാഗമാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്രേശങ്ങള് ഖണ്ഡിക  

 11 ല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  

3.5.4  സംയുമായ രപ്രാജകള്കള്  

(1) ഒന്നിലധികം തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  വിഹണിതം വകയിരുത്തി അതില് ഒരു തരേശ ഭരണ 

സ്ഥാപനലത്ത മുഖയ പങ്കാളിയായി നിശ്ചയിച്ച് നിര്വഹണണം നടത്തുന്നതാണ് സംയുമായ രപ്രാജക്ട്. 

ജില്ലയിലല ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും കരട് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മു്പായി 

(അതായത് വികസന ലസമിനാറിന് മു്പ്), ജില്ലാ പദ്ധതിയുലട ഭാഗമായി ഉയര്ന്നുവന്നതും 

അല്ലാത്തതുമായ സംയുമായ രപ്രാജകള്കള് സംന്ധിച്ച് തീരുമാനലമടുക്കുന്നതിനായി ജില്ലയിലല 
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ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുരടയും നഗരസഭകളുരടയും അദ്ധയമത ്മാര്, ലസക്ര്തിറിമാര് ്ന്നിവരുലട 

ഒരു സംയുമായരയാഗം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി വിളി കഴിരചര്രക്കണ്ടതാണ്.  

(2) രയാഗത്തിലല ചര്ച്ചയുലട അടിസ്ഥാനത്തില് സംയുമായ രപ്രാജകള്കലളയും പങ്കാളികളായ 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വകയിരുരത്തണ്ട വിഹണിതലത്തയും സംന്ധിച്ച് ധാരണയാരകണ്ടതും 

വിശോംശങ്ങള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി തയ്യാറാക്കി തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങലള 

അറിയിരക്കണ്ടതുമാണ്. അതില് സംയുമായ രപ്രാജകള്കൾ ഏലതാലക്ക, പങ്കാളികള് 

ആലരാലക്കയാണ്, മുഖയപങ്കാളി ആരാണ്, പങ്കാളികള് വകയിരുരത്തണ്ട വിഹണിതം മുതലായ 

വിവരങ്ങള് ഉണ്ടാകണം.   

(3) സംയുമായ രപ്രാജകള്കളില് പങ്കാളികളാന ന്ന ്ല്ലാ തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും രയാഗത്തില് 

തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം വിഹണിതം വകയിരുത്തി രപ്രാജക്ട് തയ്യാറാരക്കണ്ടതും മവരലഖ രസാഫ്ട് 

ലവയറില് ഡാറ്റാ  ്്ട്രി ലചരയ്യണ്ടതുമാണ്. 

(4) സംയുമായ രപ്രാജക്ടിലെ മുഖയ പങ്കാളിയാന ന്ന തരേശഭരണ സ്ഥാപനമാണ് വിശേമായ രപ്രാജക്ട് 

തയ്യാറാരക്കണ്ടത്. മറ്റ് പങ്കാളികള് അവരുലട വിഭവം വകമാറുന്നതിന് സഹണായകരമായ  

രപ്രാജകള്കള് തയ്യാറാക്കണം.  

(5) സംയുമായ രപ്രാജകള്കളില് പങ്കാളികളാന ന്ന തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് തമ്മില് നിര്വഹണണം 

ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു  കരാര് ഉടമ്പടിയില് ഏര്ലപ്പരടണ്ടതാണ്. 

(6) രലാക്ക്തല സംയുമായ രപ്രാജകള്കള് സംന്ധിച്ച് രലാക്ക് പഞ്ചായത്തിനും ന്ധലപ്പ്തി ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്തുകള്ക്കും ധാരണയാകാലമങ്കിള്ം ധാരണയുലട അടിസ്ഥാനത്തില് വിശോംശങ്ങള് 

ഖണ്ഡിക (1) പ്രകാരം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി വിളി കഴി രചര്ക്കുന്ന രയാഗത്തില് അവതരിപ്പിച്ച് 

ചര്ച്ച ലചയ്ത് തീരുമാനലമടുരക്കണ്ടതും അതിലെ അടിസ്ഥാന ത്തില് തുടര് നടപടി 

സവീകരിരക്കണ്ടതുമാണ്.   

(7) സംയുമായ രപ്രാജക്ടിലെ വിഭവ വിനിരയാഗം ധനകാരയവന പ്പ് അതത് സമയം പുറലപ്പടുവിക്കുന്ന 

മാര്ഗനിര്രേശങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം.  

3.5.5 സംരയാജിത പരിപാടികള്  

(1) രകന്ദ്രസംസ്ഥാന പരിപാടികള്, മിഷനുകള്, വിവിധത്തി് ഗവണ്ലമന്റകള്, ്ജ്സികള്, 

തുടങ്ങിയവയുലട സംരയാജന സാധയതകള് ്ല്ലാം പരിഗണിച്ച് വികസന പ്രശ്നലത്ത അതിലെ 

സമഗ്രതയില് പരിഹണരിക്കുന്നതിന് ആവിഷ്കരിക്കുന്നവയാണ്  സംരയാജിത പരിപാടികള് അഥവാ 

സമഗ്ര പരിപാടികള് തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഒറ്റകോ രക്കാ കൂ്തിാരയാ മറ്റ് ഏജൻസികളുമായി 

രചർരന്നാ സമഗ്രപരിപാടികള് ആവിഷ്കരിക്കാവന്നതാണ്. ജില്ലാ പദ്ധതിയുലട പശ്ചാത്തലത്തില് 

സമഗ്രപരിപാടികള്ക്ക് പ്രരതയക പ്രാധാനയമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിള്ള്ള സമഗ്ര പരിപാടികളുലട 

വിശോംശങ്ങളും സംരയാജനസാദ്ധയതകളുമാണ് പദ്ധതി രരഖയുലട അദ്ധയായം ല ല് 

ഉള്ലപ്പടുരത്തണ്ടത്. 
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(2) ഒരു സമഗ്രപരിപാടിയില് വിവിധ രമഖലകളിലല രപ്രാജകള്കള് ഉണ്ടാകാം. ഉോ- സമഗ്രരകാളനി 

വികസനം ്ന്ന പരിപാടിയില് രറാഡ് വികസനം, ന ടിലവള്ളം, വീട് നിര്മ്മാണം, മണ്ണ് 

സംരമത ണം തുടങ്ങിയ രപ്രാജകള്കള് ആകാം. വയതയസ്ത രമഖലകളിലല രപ്രാജകള്കള് ഓരരാന്നും 

പ്രരതയക രപ്രാജകള്കളായി അവ നിര്വഹണണം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള് തലന്ന തയ്യാറാക്കണം. ഒരു 

സമഗ്രപരിപാടിയിലല ഒന്നിരലലറ രപ്രാജകള്കള് ഒരു തരേശഭരണ സ്ഥാപനം തലന്ന നിര്വഹണണം 

നടത്തുകയാലണങ്കില്രപാള്ം അവലയല്ലാം കൂ്തിിരച്ചര്ത്ത് ഒറ്റ രപ്രാജക്ട് ആയി തയ്യാറാക്കാ് 

പാടില്ല.   

(3) ഒരു സമഗ്രപരിപാടിയിലല വിവിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏരകാപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു രനാഡല് 

ഓഫീസര് ഉണ്ടാകണം. രപ്രാജക്ട് പ്രാഥമികമായി ആവിഷ്കരിച്ച തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ 

ലസക്ര്തിറിരയാ ആ തരേശഭരണസ്ഥാപനം നിര്വഹണണം നടത്തുന്ന രപ്രാജകള്കളുലട നിര്വഹണണ 

ഉരേയാഗസ്ഥരില് ഒരാലളരയാ രനാഡല് ഓഫീസറായി നിശ്ചിരക്കണ്ടതാണ്. അനുരയാജയമായ 

രമാണി്തിറിംഗ് സംവിധാനവം ഏര്ലപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

 (4) ഒരു സമഗ്രപരിപാടിയില്, അത് പ്രാഥമികമായി ആവിഷ്കരിച്ച തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ 

വാര്ഷിക പദ്ധതിയുലട ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഉരേശിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളും  

പങ്കാളികളാന ന്ന മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങരളാ വയമായികരളാ, സര്ക്കാര് വന പ്പുകരളാ ലചയ്യുന്ന 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ഓരരാ പ്രവർത്തനവം നിര്വഹണിക്കുന്നത് ആരാലണന്നും വിഹണിതം 

്ത്രയാലണന്നും ഉള്പ്പലട ഓരരാ സമഗ്ര പരിപാടിയുലടയും വിശോംശങ്ങള് രഫാറം8-ല് 

തയ്യാറാക്കണം. ഒന്നിരലലറ തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് പങ്കാളികളാന ന്ന സമഗ്ര 

പരിപാടിയാലണങ്കില് അത് പ്രാഥമികമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന തരേശഭരണ സ്ഥാപനമാണ് 

വിശോംശങ്ങള് രഫാറം 8 ല് തയ്യാറാരക്കണ്ടത്. പങ്കാളികളാന ന്ന തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് 

ന്ധലപ്പ്തി രപ്രാജകള്കള് വാര്ഷിക പദ്ധതിയുലട ഭാഗമാക്കണം.  

(5) ഒരു സമഗ്രപരിപാടിയുലട ഭാഗമായി ഏലറ്റടുക്കുന്ന രപ്രാജകള്കള് ഏലതാലക്കലയന്ന് പ്രരതയകം 

തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അവയുലട സംഗ്രഹണ വിവരങ്ങള് ഒരു റിരപ്പാര്്തി് രൂപത്തില് 

തയ്യാറാക്കുന്നതിനും (രഫാറം 8) സഹണായകമാന ന്ന തരത്തില് ന്ധലപ്പ്തി രപ്രാജകള്കള് പ്രരതയക 

രകാഡ് ലകാടുത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം മവരലഖ രസാഫ്റ്റ് ലവയറില് 

ഉള്ലപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.   

(6) ഒന്നിരലലറ തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  പങ്കാളികളാന ന്നുലണ്ടങ്കില്  ഖണ്ഡിക 3.5.4(1)  പ്രകാരം 

വിളി കഴി രചര്ക്കുന്ന  രയാഗത്തില് ചര്ച്ചലചയ്ത് ധാരണയാക്കുകയും  അതിലെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

തുടര്നടപടി സവീകരിക്കുകയും രവണം. 

3.5.6 സംരയാജന സാദ്ധയതകള് 

(1) ഒരു പ്രരതയക ലമത യം രനടുന്നതിന് രവണ്ടി ലഭയമാക്കാവന്ന ്ല്ലാ രരാതസ്സുകളില് നിന്നും പണരമാ, 

രസവനരമാ, സാരങ്കതിക വിേയരയാ, ഭൂമി ഉള്പ്പലടയുള്ള മറ്റ് വിഭവങ്ങരളാ ലമത യ 

ര്ര്ത്തീകരണത്തിനു രവണ്ടി ആവശയത്തിനനുസരിച്ച് ഒന്നി കഴി രചര്ക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് 

സംരയാജനം. ലഭയമായ വിഭവങ്ങളില് നിന്നും പരമാവധി പ്രരയാജനം  ലഭയമാക്കുന്ന തരത്തില്  
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രവണം  വികസന പദ്ധതികള്ക്ക്  രൂപം നല്രകണ്ടത്. സംരയാജനത്തിന് ഉതന ന്ന 

പദ്ധതികളുലട മാര്ഗരരഖകള്,  അതിലല സാദ്ധയതകള് ്ന്നിവ പരിരശാധിക്കണം.  

(2) ആസൂത്രണസമിതി ഓരരാ വാര്ഷിക പദ്ധതിയിലലയും സംരയാജന സാധയതകള് പ്രരതയകം 

പരിരശാധിരക്കണ്ടതാണ്.  പദ്ധതി രൂപവല്ക്കരണത്തിലെ ആേയത്തിത്തില്തലന്ന ഈ 

പരിരശാധന നടത്തണം. വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള് കരട് രപ്രാജക്ട് നിര്രേശങ്ങള് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് 

മുമ്പ്  വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് കണ്വീനര്മാരുലട രയാഗം ആസൂത്രണസമിതി വിളി കഴിരചര്രക്കണ്ടതാണ്. 

ഈ രയാഗത്തില്  വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് കണ്വീനര്മാര് തങ്ങളുലട വിഷയ രമഖലകളുമായി ന്ധലപ്പ്തി 

സംരയാജന സാധയതകള് സംന്ധിച്ച വിശേമായ റിരപ്പാര്്തി് അവതരിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. തുടര്ന്ന്  

ചര്ച്ചകളുലട അടിസ്ഥാനത്തില് തരേശഭരണ സ്ഥാപന പദ്ധതിയുമായി സംരയാജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 

സാധയതകള് ചര്ച്ച ലചയ്ത് തീരുമാനലമടുക്കണം. ഈ തീരുമാനങ്ങളുലട അടിസ്ഥാനത്തില് 

സംരയാജനം നടക്കുന്നുലവന്ന് രപ്രാജക്ട് രൂപവല്ക്കരണ ത്തിത്തിള്ം നിര്വഹണണ ത്തിത്തിള്ം 

ആസൂത്രണസമിതി  ഉറപ്പുവരുരത്തണ്ടതാണ്. ഈ അജണ്ട ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതിന് മാത്രമായി 

ആസൂത്രണസമിതിയുലടയും വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് കണ്വീനര്മാരുലടയും  പ്രരതയക രയാഗം   വിളി കഴി 

രചര്ക്കണലമന്നത് നിര്ന്ധിത വയവസ്ഥയാണ്. 

(3) മഹണാത്മാഗാ്ധി രേശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതി, ന ടുംന്രമീ, വികസന മിഷനുകള്, മറ്റ് 

രകന്ദ്ര – സംസ്ഥാന പദ്ധതികള് ്ന്നിവയുമായുള്ള സംരയാജന സാദ്ധയതകള്ക്കുള്ള ചില 

ഉോഹണരണങ്ങള് ചുവലട പ്രതിപാേിക്കുന്നു. അത്തരത്തിള്ള്ള സംരയാജന സാദ്ധയതകള് 

ആസൂത്രണ സമിതിയുലട രനതൃതവത്തില് ചര്ച്ച ലചയ്ത് രൂപലപ്പടുത്തി ഭരണ സമിതിക്കും വര്ക്കിംഗ് 

്പുകപ്പുകള്ക്കും വകമാരറണ്ടതാണ്.  

മഹണാത്മാഗാ്ധി രേശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതിയുമായുള്ള സംരയാജനം  

(1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ലചയ്യുരമ്പാള് മഹണാത്മാഗാ്ധി രേശീയ ഗ്രാമീണ 

ലതാഞിള്റപ്പു് പദ്ധതിയുമായുള്ള സംരയാജന സാദ്ധയതകള് പരമാവധി 

പ്രരയാജനലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. പ്രൃതതിവിഭവ പരിപാലനം, ൃതഷി, മൃഗസംരമത ണം, മത്സയ 

വികസനം, ഭവന നിര്മ്മാണം, ശുചിതവ പരിപാലനം, മാലിനയ സംസ്കരണം, സൂക്ഷ്മസംരംഭ 

വികസനം, വിപണനം, ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനം മുതലായ വിവിധ രമഖലകളില് 

ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതിയുലട സാദ്ധയതകള് പ്രരയാജനലപ്പടുത്താ് ്രമദ്ധിരക്കണ്ടതാണ്.  

(2) മവഭിമത  രകരളം പദ്ധതിയുലട ഭാഗമായി തരിശുഭൂമി ൃതഷിക്ക് ഉപയുമായമാക്കുന്നതിനു രവണ്ടി 

ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതിയില് അനുവേനീയമായിട്ടുള്ള ഭൂമി തട്ടുതിരിക്കല്, നിരപ്പാക്കല്, പുതിയ 

നണ്ടുകളുലട നിര്മ്മാണം തുടങ്ങിയ ഭൂവികസന പ്രവൃത്തികള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതും 

ൃതഷിയിറക്കുന്നതിനുരവണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ആവര്ത്തന ചിലവകള് വികസനഫണ്ട് വിഹണിതം, ൃതഷി 

വന പ്പിലെ വിവിധ പദ്ധതികള്, ഗുണരഭാൃ തി വിഹണിതം ്ന്നിവയുലട സംരയാജനത്തിൂടലട 

കലണ്ടത്താവന്നതുമാണ്. കാര്ഷിക വികസനത്തിന് സഹണായകരമാന ംവിധം ഫാം 

രപാണ്ടുകളുലടയും ജലരസചന കിണറുകളുലടയും നിര്മ്മാണം, ലചറുതും വള്തുമായ പുതിയ 

ജലരസചന കനാള്കളുലട നിര്മ്മാണം, നിലവിള്ള്ള കനാള്കളുലട സമഗ്രമായ പുനരുദ്ധാരണ 

പ്രവൃത്തികള്, ലവള്ളലക്കട്ടുള്ള ൃതഷി ഭൂമിയില് ജലനിര്ഗമന ചാള്കളുലട നിര്മ്മാണം ്ന്നിവയും 
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ലതാഞിള്റപ്പു പദ്ധതിയില് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള് ലചയ്യുരമ്പാള് അത് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലല മറ്റ് കാര്ഷിക വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  അനുര്രകമായിരിരക്കണ്ടതും 

വിവിധതരം ഫണ്ടുകളുലട സംരയാജനം പരമാവധി ഉറപ്പ് വരുരത്തണ്ടതുമാണ്.  

(3) മഹണാത്മാ ഗാ്ധി രേശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഞിള്റപ്പ് നിയമത്തിലെ ലഷഡൂൾ I, ഖണ്ഡിക 5 

പ്രകാരമുള്ള പാര്ശവവല്ൃതത വിഭാഗങ്ങളുലട ഭൂമിയില് നാളിരകര ൃതഷി വികസനത്തിനായി 

അതുല്പാേന രശഷിയുള്ള ലതങ്ങി് വതകള്, വളം തുടങ്ങിയവ വികസനഫണ്ട് വിഹണിതരമാ മറ്റു 

കാര്ഷിക പദ്ധതികളില് ഉള്ലപ്പടുത്തിരയാ വാങ്ങുകയും വതകള് നടുന്നതും രണ്ടു വര്ഷം 

വലരയുള്ള പരിപാലന പ്രവൃത്തികളും ലതാഞിള്റപ്പു പദ്ധതിയിൂടലട നിര്വഹണിക്കാവന്നതാണ്. 

ലതങ്ങി് വതകള് ഉല്പാേിപ്പിക്കുന്നതിന് നാളിരകര നഴ്സറികളും ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതിയില് 

സജമാക്കാവന്നതാണ്.  

(4) മൃഗസംരമത ണ രമഖലയില് ലതാവനത്ത്, ആ്തിി്കൂട്, രകാഞിക്കൂട്, പന്നിക്കൂട്, അരസാളാടാങ്ക് 

്ന്നിവയുലട നിര്മ്മാണം, തീറ്റപ്പുല്ൃതഷി, കരമ്പാസ്റ്റിങ്ങ് സംവിധാനം ്ന്നിവ ലതാഞിള്റപ്പ് 

പദ്ധതിയില് ലചയ്യാവന്നതാണ്. ലമച്ചലപ്പ്തിയിനം പശു, ആട്, രകാഞിക്കുഞ്ഞ് ്ന്നിവലയ 

വികസനഫണ്ട് വിഹണിതം, മൃഗസംരമത ണ വന പ്പ്, മത ീരവികസന വന പ്പ്, നാങ്കുവായ്പ, 

ഗുണരഭാൃ തിവിഹണിതം ്ന്നിവയുലട സംരയാജനത്തിൂടലട കലണ്ടത്താവന്ന തുമാണ്.  

(5) മത്സയ വികസനത്തിനായി ലപാതുന ളങ്ങളുലട പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികള് ലതാഞിള്റപ്പ് 

പദ്ധതിയില് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതും മത്സയക്കു.ങ്ങലള വാങ്ങുന്നതും മറ്റനുന്ധ ലചലവകളും 

വികസനഫണ്ട് വിഹണിതരമാ മത്സയവികസന വന പ്പ് വിഹണിതരമാ ഗുണരഭാൃ തി വിഹണിതരമാ 

ഉപരയാഗിച്ച് നിര്വഹണിക്കാവന്നതുമാണ്.  

(6) സൂക്ഷ്മസംരംഭ വികസനത്തിനായി ന ടുംന്രമീ സംരംഭക ്പുകപ്പുകള്ക്ക് ആവശയമായ വര്ക്ക് 

ലഷഡ്ഡുകള് ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതിയില് നിര്മ്മി കഴി നല്കാവന്നതും ആവശയമായ പ്രവര്ത്തന 

മൂലധനം റിരവാള്വിംഗ് ഫണ്ടായി തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിരെരയാ ന ടുംന്രമീയുലടരയാ 

ഫണ്ടില് നിന്നു ലഭയമാക്കാവന്നതുമാണ്.  

(7) ഗ്രാമീണ ഉല്പന്നങ്ങളുലട വിപണനത്തിനായി വിപണന-ശുചിതവ സൗകരയങ്ങരളാടുകൂടിയ 

ഗ്രാമചന്തകളുലട (റൂറല് ഹണ്തി്) നിര്മ്മാണം ലതാഞിള്റപ്പു പദ്ധതിയില് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതും 

അവയുലട വേനംേിന പ്രവര്ത്തനരമല്രനാ്തിം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെയും ന ടുംന്രമീ 

സി.ഡി.്സിലെയും രനതൃതവത്തില് നടത്താവന്നതുമാണ്.  

(8) അങ്കണവാടികളുലട നിര്മ്മാണത്തിനായി ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതിയില് നിന്നും 5 ലമത ം രൂപയും 

വനിത-ശിശുവികസന വന പ്പിലെ വിഹണിതമായി 2 ലമത ം രൂപയും ലഭയമാണ്. ്സ്റ്റിരമറ്റ് പ്രകാരം 

കൂടുതല് തുക ആവശയമുള്ള പമത ം ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുലട വികസനഫണ്ട് വിഹണിതം 

സംരയാജിപ്പിച്ച് ലമച്ചലപ്പ്തി സൗകരയങ്ങളുള്ള അങ്കണവാടി ലക്തിിടങ്ങള് നിര്മ്മിക്കാവന്നതാണ്. 

രപാഷകാഹണാരക്കുറവ് പരിഹണരിക്കുന്നതിന് അങ്കണവാടികള് രകന്ദ്രീകരിച്ച് രപാഷകരത്താ്തിങ്ങള് 

(നൂട്രീ ഗാര്ഡ്) സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതിയുലട സാദ്ധയതകള് 

പ്രരയാജനലപ്പടുത്താവന്നതാണ്.  
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(9) സര്ക്കാര് സ്കൂളുകള്ക്ക് ചുറ്റുമതില്, പാചകപ്പുര, ഭമത ണഹണാള്, ശുചിമുറികള്, കിണര് 

റീച്ചാര്ജിംഗ്, കളിസ്ഥലം (ഒരു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില് ഒന്ന് മാത്രം), ഫലവൃമത വല്ക്കരണം 

്ന്നീ പ്രവൃത്തികള് ലതാഞിള്റപ്പു പദ്ധതിയില് ഏലറ്റടുക്കുവാ് സാധിക്കും. ഇതിരനാലടാപ്പം 

വികസനഫണ്ട് വിഹണിതം, വന പ്പുതല പദ്ധതികള് ്ന്നിവ കൂടി പ്രരയാജനലപ്പടുത്തിയാല് ്ല്ലാ 

സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളിള്ം ലമച്ചലപ്പ്തി അടിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്താ് സാധിക്കും.  

(10)  വീടുകളില് കരമ്പാസ്റ്റ് പിറ്റ്, രസാക്സ്റ്പിറ്റ്, വാര്ു തലത്തില് മിനി ്ം.സി.്ഫ് തുടങ്ങിയവ 

ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതിയില് നിര്മ്മിക്കുന്നരതാലടാപ്പം തരേശഭരണ സ്ഥാപന ത്തിരെയും 

ശുചിതവമിഷലെയും ഫണ്ടുകളുലട സംരയാജനം ഉറപ്പാക്കി ഹണരിതകര്മ്മരസന, ന ടുംന്രമീ 

സതടനാസംവിധാനം ്ന്നിവലയ ഏരകാപിപ്പിച്ചാല് ശുചിതവരമഖലയില് വലിയ മുരന്നറ്റം 

സാദ്ധയമാന ം.  

(11) പ്തിികവര്ഗ രമഖലയില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് 200 േിവസലത്ത ലതാഞില് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള 

സാഹണചരയത്തില് അതുകൂടി പ്രരയാജനലപ്പടുത്തി ോരിദ്രയ ലഘൂകരണത്തിനുള്ള ഉപപദ്ധതി 

പഞ്ചായത്തുകള് തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്. പ്തിികവര്ഗ ഭൂമിയില് ഭൂവികസന പ്രവൃത്തികള്ക്ക് 

പുറലമ ഫലവൃമത രത്താ്തിങ്ങള് ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതിയില് നിര്മ്മിക്കാവന്നതാണ്. കൂടാലത 

വയമായിഗത ആസ്തികളായ കാലിലത്താവനത്ത്, ആ്തിി്കൂട്, രകാഞിക്കൂട് തുടങ്ങിയവയും നിര്മ്മിച്ച് 

നല്കാ് സാധിക്കും. ഗതാഗത സൗകരയമില്ലാത്ത പ്തിികവര്ഗ സരങ്കതങ്ങളിരലക്ക് രറാുകളും 

ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതിയില് നിര്മ്മിക്കാവന്നതാണ്. ഇതിരനാലടാപ്പം വികസന ഫണ്ട് വിഹണിതവം 

പ്തിികവര്ഗ വികസന വന പ്പിലെ ഫണ്ടും സംരയാജിപ്പിച്ച് പ്തിികവര്ഗ ന ടുംനങ്ങളുലട സമഗ്ര 

വികസനത്തിനുതന ന്ന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാവന്നതാണ്.  

(12) പ്തിികജാതി രകാളനികളില് ലവള്ളലക്ക്തി് ഒഞിവാക്കുന്നതിനും ശുചിതവ പരിപാലനം          

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും രസാക്സ്റ്പിറ്റുകള്, ഓവചാള്കള്, തുമ്പൂര്മൂഞി യൂണിറ്റുകള് തുടങ്ങിയവ 

ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതിയില് ഉള്ലക്കാള്ളിച്ച് മറ്റു ഫണ്ടുകളുലട സംരയാജനം കൂടി ഉറപ്പാക്കി സമഗ്ര  

ശുചിതവ പദ്ധതികള്ക്ക്  രൂപം നല്കാവന്നതാണ്.  

(13) തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് ഏലറ്റടുത്തു നടത്തുന്ന നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികളുലട അവിേഗ്ദ്ധ 

കായിക ലതാഞില് തടകം ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്പടുത്തി ലചയ്യാ് 

സാധിക്കുരമാലയന്ന് പരിരശാധിരക്കണ്ടതാണ്. കൂടാലത ലതാഞിള്റപ്പു് ലതാഞിലാളികള്ക്ക് 

ആവശയമായ പരിശീലനം നല്കി അവലര അര്ദ്ധ വിേഗ്ദ്ധ/ വിേഗ്ദ്ധ ലതാഞിലാളികളാക്കി മാറ്റുന്ന 

പ്രവര്ത്തനവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്.  

(14) രമല്പ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം സംരയാജന സാധയതകള് പ്രരയാജനലപ്പടുത്തുന്നതിന് പദ്ധതി 

രൂപീകരണ രവളയില്ത്തലന്ന ഒരു സമഗ്ര വികസന പദ്ധതി രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 

ഇപ്രകാരം രൂപലപ്പടുന്ന സമഗ്ര വികസന പദ്ധതിയുലട ഒരു അനിവാരയ തടകമായി രവണം 

ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതിയുലട വാര്ഷിക കര്മ്മപദ്ധതി രൂപലപ്പടുരത്തണ്ടത്.  

 ന ടുംന്രമീ 

 (1)  ന ടുംന്രമീ സംതൃതഷി ്പുകപ്പുകളുലട രസവനം മവഭിമത  രകരളം പദ്ധതിയില് പ്രരയാജന 

ലപ്പടുത്തല്  
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(2) ന ടുംന്രമീ മാസ്റ്റര് കര്ഷകലര ഉപരയാഗി കഴിലകാണ്ട് കാര്ഷിക രമഖലയില് രസവനങ്ങള് 

നവകവ  

(3)   മൂലയവര്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാ് ന ടുംന്രമീയുലട സംതങ്ങലള പ്രരയാജനലപ്പടുത്തല്  

(4) ന ടുംന്രമീ വമരക്രാ സംരംഭങ്ങള്ക്കാവശയമായ രസവനങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകരയ 

വികസനവം ഒരുക്കിലക്കാടുക്കല്,  

(5) നിലാവ് രപാള്ള്ള രപ്രാജകള്കളിലല അറ്റന റ്റപ്പണികള് (ഉോ:സ്ട്രീറ്റ് വലറ്റ് ലമയിെന്സ്) 

ന ടുംന്രമീലയ ഏല്പ്പിക്കല്  

(6)  ന ടുംന്രമീ നിര്മ്മാണ ്പുകപ്പുകലള വീടുകളുലട നിര്മ്മാണ ചുമതല ഏല്പ്പിക്കല്  

(7)  ജലജീവ് മിഷലെ ഐ.ഇ.സി കയാലമ്പയിനും മറ്റ് രസവനങ്ങള്ക്കും രവണ്ടി ന ടുംന്രമീ 

യൂണിറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കല്  

(8) മൃഗസംരമത ണ രമഖലയില് ഉപജീവന പദ്ധതികള് ന ടുംന്രമീയിൂടലട യാഥാര്ത്ഥയ മാക്കല്  

(ല) ന ടുംന്രമീ നിര്മ്മാണ ്പുകപ്പുകളില് പരിശീലനം ലഭിച്ച ആളുകലള ന ടുംന്രമീ, ലതാഞിള്റപ്പ് 

പദ്ധതികളിലല സ്കില്ഡ് രലനര് രജാലികള്ക്ക് ഉപരയാഗിക്കല്  

(10) രടക്ക് ് രേക്ക് രസവന രകന്ദ്രങ്ങളുലട അറ്റന റ്റപ്പണികളും നടത്തിപ്പും  

(11) ജനകീയ രഹണാ്തിലിന് രവണ്ട സൗകരയങ്ങള് ഒരുക്കല്    

3.5.7 സംരയാജിത പരിപാടികള്ക്കും സംയുമായ രപ്രാജകള്കള്ക്കും രപ്രാത്സാഹണന ധനസഹണായം 

സംരയാജിത പരിപാടികലളയും സംയുമായ രപ്രാജകള്കലളയും രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുക ്ന്ന 

സമീപനമാണ്  സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് സവീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ഒന്നിരലലറ തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 

രചര്ന്ന്  ഏലറ്റടുക്കുന്ന സംരയാജിത പരിപാടികള്ക്കും സംയുമായ രപ്രാജകള്കള്ക്കും  രപ്രാത്സാഹണന 

ധനസഹണായം നല്ന ന്നതിന് സംസ്ഥാന വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്  പ്രരതയകം തുക  വര്ഷംരതാറും 

മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു സംന്ധിച്ച വിശേമായ മാര്ഗരരഖ 06.08.2018-ലല സ.ഉ.(്ം.്സ്) 

നമ്പര്16/2018/തസവഭവ പ്രകാരം  പുറലപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.  വികസനത്തിലെ ഫലപ്രാപ്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന  

സംരയാജിത പരിപാടികള് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും  സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നുള്ള  

സഹണായം  ലഭയമാക്കുന്നതിനുമുള്ള  രനാധര്ര്വമായ ഇടലപടല്  തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  

ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയും  നടരത്തണ്ടതാണ്.  

3.5.8 രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കുന്നതില് നിയന്ത്രണം 

(1) രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് ന റഞ്ഞത് 5 ലമത ം രൂപലയങ്കിള്ം അടങ്കല് തുകയുള്ള രപ്രാജകള്കരള 

ഏലറ്റടുക്കാ് പാടുള്ളു. ്ന്നാല് തടകസ്ഥാപനങ്ങളുലട അറ്റന റ്റപ്പണികളും ര്ര്ത്തീകരണ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നതിന് ഈ വയവസ്ഥ നാധകമല്ല. അതുരപാലല തടക 

സ്ഥാപനങ്ങളുലട നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികള്രക്കാ വാങ്ങള്കള്രക്കാ രവണ്ടിയുള്ള രപ്രാജകള്കള്ക്കും 

ഈ നിന്ധന നാധകമല്ല.  
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(2) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് ന റഞ്ഞത് 10 ലമത ം രൂപലയങ്കിള്ം അടങ്കല് തുകയുള്ള രപ്രാജകള്കരള 

ഏലറ്റടുക്കാ് പാടുള്ളു. ്ന്നാല് വകമാറിക്കി്തിിയതുള്പ്പലട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ 

നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള രറാുകളുരടയും സ്ഥാപനങ്ങളുരടയും അറ്റന റ്റപണികളും ര്ര്ത്തീകരണ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നതിന് ഈ വയവസ്ഥ നാധകമല്ല. അതുരപാലല  ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തിലെ തടക സ്ഥാപനങ്ങളുലട നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികള്രക്കാ വാങ്ങള്കള്രക്കാ 

രവണ്ടിയുള്ള രപ്രാജകള്കള്ക്കും  ഈ നിന്ധന നാധകമല്ല. 

(3) അടങ്കല് തുകയുലട പരിധി പാലിക്കുന്നതിനുരവണ്ടി വയതയസ്ത പ്രരേശങ്ങളില് നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികള് 

ഒരു രപ്രാജക്ടായി തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി അനുവേനീയമല്ല. 

3.5.ല കണ്സള്്തി്സി രസവനങ്ങള് ഉപരയാഗലപ്പടുത്തല് 

 പ്രരതയക വവേഗ്ദ്ധയം ആവശയമായതും  നവീനവമായ  രപ്രാജക്ട് ആശയങ്ങളുലട  വിശേ രപ്രാജക്ട് 

റിരപ്പാര്ട്ടുകള് (DPR) തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കണ്സള്്തി്സി രസവനം ഉപരയാഗലപ്പടുത്താവന്ന 

താണ്. ഇത്തരത്തില് കണ്സള്്തി്സി രസവനം  ഉപരയാഗലപ്പടുത്താവന്ന രമഖലകള്,  

ഏജ്സികള്ക്ക് അക്രഡിരറ്റഷ് നല്കല്,  അക്രഡിരറ്റഷ് ലഭിച്ച ഏജ്സികളുലട രസവനം 

ഉപരയാഗലപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള മാനേണ്ഡങ്ങള് ്ന്നിവ സംന്ധിച്ച മാര്ഗനിര്രേശങ്ങള് 

പ്രരതയകം പുറലപ്പടുവിക്കുന്നതാണ്. 

3.5.10 സബ്സിഡി മാനേണ്ഡങ്ങള് 

 തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട വാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക് നാധകമായ സബ്സിഡി മാനേണ്ഡങ്ങള് 

അതു സംന്ധിച്ച് പുറലപ്പടുവിക്കുന്ന മാര്ഗരരഖയ്ക്/ഉത്തരവകള്ക്ക് അനുസൃതമായിരിരക്കണ്ട 

താണ്.   

3.6 വാര്ഷിക പദ്ധതിക്കും രപ്രാജകള്കള്ക്കും ഭരണസമിതി അംഗീകാരം  

(1)  സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റികള് അന്തിമരൂപം നല്കിയ പദ്ധതിയും രപ്രാജകള്കളും ഭരണസമിതി 

രയാഗത്തില് വികസന സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റി ലചയര്രപഞ് സണ് അവതരിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. രയാഗ 

സമയത്ത് വികസന സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റി ലചയര്രപഞ് സണ് ഹണാജരിലല്ലങ്കില് ആ സമിതിയിലല 

ഒരു അംഗലത്ത അതിനായി പ്രസിഡെ് നിര്രേശിരക്കണ്ടതാണ്. 

(2)  ഓരരാ രപ്രാജക്ടിരെയും രപരും വകയിരുത്തല് വിശോംശങ്ങളും ഉള്ലപ്പലടയുള്ള 

വിവരങ്ങളുമടങ്ങുന്ന കരട് പദ്ധതിരരഖയുലട പകര്പ്പ് ്ല്ലാ ജനപ്രതിനിധികള്ക്കും വിതരണം 

ലചരയ്യണ്ടതാണ്. 

(3)  തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ഭരണസമിതി രയാഗം ചര്ച്ചകളുലട അടിസ്ഥാനത്തില് 

രപ്രാജകള്കള്ക്കും വാര്ഷിക പദ്ധതിയ്ക്കും അംഗീകാരം/ഭരണാനുമതി നല്കണം. അതിനുരശഷം 

രപ്രാജക്ട് രരഖകളില് ഖണ്ഡിക 3.5.1(14) ലല വിവരങ്ങള് ലസക്ര്തിറി രരഖലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്.  
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(4)  ഭരണസമിതിയുലട അന്തിമ അംഗീകാരലത്തത്തുടര്ന്ന് ആേയം അച്ചടിച്ച കരട് പദ്ധതി രരഖയില് 

ആവശയമായ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തി അന്തിമ പദ്ധതിരരഖ അച്ചടിരക്കണ്ടതും അതിലെ പകര്പ്പ് ജില്ലാ 

ആസൂത്രണ സമിതി, ഗ്രാമ/രലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് ്ന്നിവയ്ക്ക്  നല്രകണ്ടതുമാണ്. 

(5) 2022-23 വാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നല്ന ന്നതിലനാപ്പം വികസനരരഖയ്ക്കും അംഗീകാരം 

നല്കണം. 

3.7 വാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി അംഗീകാരം  

3.7.1 ഭരണ സമിതി വാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക്  അംഗീകാരം നല്കി കഞിഞ്ഞാല് അത് ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

സമിതിയുലട അംഗീകാരത്തിനായി സമര്പ്പിരക്കണ്ടതാണ്. ്ന്നാല് ഇത്തരത്തില് വാര്ഷിക 

പദ്ധതി സമര്പ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രപ്രാജകള്കള് ന്ധലപ്പ്തി ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്മാര്ക്ക് അയച്ച് 

പ്രാഥമിക പരിരശാധന (പ്രീ-ലവറ്റിംഗ്) നടത്തി അവ അംഗീകാര രയാഗയമാലണന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് 

നന്നായിരിക്കും. ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്ക്ക് ന്ധലപ്പ്തി നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥര്, വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് 

വവസ് ലചയര്മാ്, കണ്വീനര് ്ന്നിവലര തലെ ഓഫീസില് വിളി കഴി വരുത്തി രപ്രാജക്ട് 

്ലബീനിക് മാതൃകയില് നൂനതകള് പരിഹണരിച്ച് രപ്രാജകള്കള് ന റ്റമറ്റതാക്കുന്ന സമീപനം 

സവീകരിക്കാവന്നതാണ്. ഇതിനുരവണ്ടി രപ്രാജക്ടിലെ ്വനതി തയ്യാറാക്കിയ രഫാറങ്ങള് കൂടി 

ഉപരയാഗി കഴി ലകാണ്ടുരവണം നൂനതകള് പരിഹണരിരക്കണ്ടത്. ഉോ. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുലട 

കാര്ഷിക രമഖലാ രപ്രാജകള്കളുലട ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസറായ അസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടര് (ൃതഷിവന പ്പ്), 

നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥരായ ന്ധലപ്പ്തി ൃതഷി ഓഫീസര്മാലര ഈ ത്തിത്തില് വിളി കഴി രചര്ത്ത് 

രപ്രാജകള്കള് പരിരശാധിക്കുകയും നൂനതകള് പരിഹണരിച്ച് അംഗീകാരരയാഗയമാക്കുകയും 

ലചയ്യുകയാലണങ്കില് വാര്ഷിക പദ്ധതി അംഗീകാരലത്ത തുടര്ന്ന് രപ്രാജകള്കള്ക്ക്  അംഗീകാരം 

രനടുന്ന പ്രക്രിയ കാലവിളംനം കൂടാലത ര്ര്ത്തിയാക്കാ് കഞിയും.  പ്രാഥമിക പരിരശാധനാ 

സംവിധാനം  പ്രവര്ത്തനമത മമാക്കുന്നതിനുള്ള ഇടലപടല്  ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി നടത്തണം.  

3.7.2 വാര്ഷിക പദ്ധതി അംഗീകാരത്തിന് ചുവലട പ്രതിപാേിക്കുന്ന  രരഖകള്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

സമിതിക്ക് സമര്പ്പിക്കണം. 

(1) വികസനരരഖ 5 രകാപ്പിയും രസാഫ്റ്റ് രകാപ്പിയും (പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുലട ആേയവര്ഷം 

മാത്രം) 

(2) തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ പരിഷ്കരിച്ച അവസ്ഥാരരഖയുലട (Status Report) രണ്ട് 

രകാപ്പികളും രസാഫ്ട് രകാപ്പിയും 

(3) അന്തിമ പദ്ധതിരരഖ (20 രകാപ്പി) 

(4) തനത് ഫണ്ട് രസ്റ്ററ്റ് ലമെ് (രഫാറം ല)  

(5) ഭരണ സമിതി തീരുമാനം 

(6) വാര്ഷിക പദ്ധതിയിലല രപ്രാജകള്കളും അനുന്ധ റിരപ്പാര്ട്ടുകളും  (ഓണ്വല് രീതി) 



 

 46     SRG                                               

3.7.3 ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരം നല്ന ന്നത് വാര്ഷിക പദ്ധതിക്കാണ്. രപ്രാജകള്കളുലട 

വിശേമായ പരിരശാധന നടത്തി അംഗീകാരവം സാരങ്കതികാനുമതിയും നല്രകണ്ടത് 

അതിനായി ചുമതലലപ്പ്തി  ഉരേയാഗസ്ഥര് ആണ്. വാര്ഷിക പദ്ധതി അംഗീകരിക്കുന്നതിന് 

രശഷമാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുക.  

3.7.4 രപ്രാജകള്കള് പരിരശാധിച്ച് അംഗീകാരം നല്രകണ്ടത് അതിനായി നിരയാഗിക്കലപ്പ്തി 

ഉരേയാഗസ്ഥര് ആലണങ്കിള്ം വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്പ്തി ഏലതങ്കിള്ം രപ്രാജക്ടിലെ 

അംഗീകാരം സംന്ധിരച്ചാ അപാകതകള് പരിഹണരിച്ച് അംഗീകാര രയാഗയമാക്കുന്നത് 

സംന്ധിരച്ചാ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് ഉചിതമായ തീരുമാനം ്ടുക്കുന്നതിന് 

തടസമിലല്ലന്ന് വയമായമാക്കുന്നു. ഇത്തരത്തില് ഏലതങ്കിള്ം മാറ്റങ്ങള്  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് 

ഉള്ലപ്പ്തി രപ്രാജകള്കളില് വരുത്തുവാ് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി നിര്രേശിക്കുകകയാലണങ്കില് 

അപ്രകാരമുള്ള മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുവാനുള്ള നടപടികള് ന്ധലപ്പ്തി തരേശഭരണ സ്ഥാപനം 

സവീകരിരക്കണ്ടതാണ്.     

3.7.5  തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട  പദ്ധതിക്ക്  അംഗീകാരം നല്ന രമ്പാള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

സമിതി ചുവലട വിവരിക്കുന്ന കാരയങ്ങള് ഉറപ്പുവരുരത്തണ്ടതാണ്. 

(1) മവരലഖ രസാഫ്റ്റ് ലവയറില് തയ്യാറാക്കി ഒണ്വലനായി സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള ്ല്ലാ രപ്രാജകള്കളും 

പദ്ധതിരരഖയില് ഉള്ലപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

(2) പദ്ധതിയും രപ്രാജകള്കളും പരിരശാധിക്കുന്നതിന് അനുരപമത ണീയമായ ്ല്ലാ രരഖകളും, അവ 

നല്രകണ്ടതായ രീതിയില് തലന്ന ലഭയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

(3) പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് വികസനഫണ്ടിലെ രമഖലാ വകയിരുത്തലിലെ   

മാനേണ്ഡങ്ങള് പാലി കഴിലകാണ്ടാണ്. 

(4) മാര്ഗരരഖയിലല വയവസ്ഥകള് പാലി കഴിലകാണ്ടാണ് രപ്രാജകള്കള് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

(5) വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള് തയ്യാറാക്കിയ അവസ്ഥാരരഖയില് പ്രതിപാേിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക്  

പരിഹണാരമായും തരേശഭരണ സ്ഥാപനം ആവിഷ് ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള വികസന പരിരപ്രമത യം, 

സമീപനം, തന്ത്രം ്ന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിള്മാണ് രപ്രാജകള്കള് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.  

(6) സ്റ്റാറ്റസ് റിരപ്പാര്്തിിലല ലഘു - ഗുരുതവ മു്ഗണന പ്രകാരമാണ് രപ്രാജകള്കള് 

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

(7)  രപ്രാജക്ട് രഫാറങ്ങളുലട  ്ല്ലാ രകാളങ്ങളും  ര്രിപ്പിച്ച്  ഡാറ്റാ ്്ട്രി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

(8) പ്തിികജാതി  ഉപപദ്ധതി (്സ്.സി.്സ്.പി), പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി (റ്റി.്സ്.പി) ്ന്നീ 

വിഭാഗങ്ങളിലല പശ്ചാത്തല വികസന രപ്രാജകള്കള്ക്ക്  ഖണ്ഡിക 6.1., 6.2 പ്രകാരമുള്ള 

സര്്തിിഫിക്കറ്റും  രസാഷയല് മാപ്പും  സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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3.7.6  ഓരരാ തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെയും വാര്ഷിക പദ്ധതിരയയും രപ്രാജകള്കരളയും 

സംന്ധിച്ച് മു് ഖണ്ഡികയുലട അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരു പരിരശാധനാ റിരപ്പാര്്തി്  ജില്ലാ 

ആസൂത്രണ സമിതി ലസക്രര്തിറിരയറ്റ് തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്.  

3.7.7 പരിരശാധനാ റിരപ്പാര്്തി് ജില്ലാആസൂത്രണസമിതി രയാഗത്തിലെ കാരയപരിപാടിയില് 

ഉള്ലപ്പടുത്തി ചര്ച്ച ലചയ്യണം.  

3.7.8  ചുവലട വിവരിക്കുന്ന സാഹണചരയങ്ങളില്  വാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി 

അംഗീകാരം നല്കാ് പാടില്ല. 

(1)  ആസൂത്രണ നടപടിക്രമങ്ങള് പാലിക്കാലത വാര്ഷിക പദ്ധതി  തയ്യാറാക്കുക 

(2) ്ല്ലാ വാര്ുകളിള്ം പദ്ധതി ആസൂത്രണ ഗ്രാമസഭകള് രചരാതിരിക്കുക, ചില വാര്ുകളില്  

ഗ്രാമസഭാരയാഗങ്ങള് രചര്ലന്നങ്കിള്ം കവാറം തികയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാന ക 

(3) പ്രഖയാപിത മത്സയ ഗ്രാമങ്ങള് ഉള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില് മത്സയസഭാ  രയാഗം രചരാലത 

പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക 

(4)  ഊരുകൂ്തിരയാഗങ്ങള് രചരാ് നാദ്ധയതയുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് അപ്രകാരമുള്ള 

ഊരുകൂ്തിരയാഗങ്ങള് രചരാലത പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക 

(5)  നിശ്ചിത തടനയിള്ം  നിര്രേശിച്ച ഉള്ളടക്കത്തിള്മല്ലാലത  പദ്ധതിരരഖ തയ്യാറാക്കുക. 

(6)  സര്ക്കാര് നിര്രേശിച്ച തീയതിക്കുരശഷം പദ്ധതി അംഗീകാരത്തിനായി  സമര്പ്പിക്കുക. 

3.8 രപ്രാജകള്കളുലട അംഗീകാരം 

3.8.1 രപ്രാജക്ട് പരിരശാധനയും ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്മാരും  

(1) വാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുലട അംഗീകാരം ലഭി കഴി കഞിഞ്ഞാല് ഡി.പി.സി  

്ലബിയര് ലചയ്യാത്തതും രഭേഗതി നിര്രേശിച്ചതും ഒഞിലകയുള്ള രപ്രാജകള്കള് ന്ധലപ്പ്തി ലവറ്റിംഗ് 

ഓഫീസറുലട അംഗീകാരത്തിനായി ലസക്ര്തിറി അയകോ രക്കണ്ടതാണ്. നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥലെ/ 

ഉരേയാഗസ്ഥയുലട രമള്രേയാഗസ്ഥരനാ/ രമള്രേയാഗസ്ഥരയാ അലല്ലങ്കില് ആ രമള്രേയാഗസ്ഥലെ / 

രമള്രേയാഗസ്ഥയുലട  ജില്ലാതല/ സംസ്ഥാനതല ഉരേയാഗസ്ഥ് / ഉരേയാഗസ്ഥ  ചുമതലലപ്പടുത്തുന്ന 

ഉരേയാഗസ്ഥരനാ/ഉരേയാഗസ്ഥരയാ ആണ് ചുവലടയുള്ള ഖണ്ഡികളിലല നിന്ധനകള്ക്ക് 

വിരധയമായി ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസര് ്ന്ന നിലയ്ക്ക് രപ്രാജക്ട് പരിരശാധിച്ച് അംഗീകാരം 

നല്രകണ്ടത്. ഉോ:- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലല  ൃതഷി ഓഫീസര് തയ്യാറാക്കുന്ന  കാര്ഷിക  വികസന 

രപ്രാജക്ട് രമള്രേയാഗസ്ഥ/ഉേയാഗസ്ഥനായ ൃതഷി അസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടര് പരിരശാധിച്ച്  

അംഗീകാരം നല്കണം. അസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടറുലട രസവനം ഒരു രലാക്കില് ലഭയമല്ല ്ങ്കില് 

ജില്ലാതല ഉരേയാഗസ്ഥ/് നിശ്ചയിക്കുന്ന അടുത്ത രലാക്കിലല ൃതഷി അസിസ്റ്റെ് ഡയറക്ടര് ഈ 

ൃതതയം നിര്വഹണിക്കണം. ഈ വയവസ്ഥകള്ക്ക് വിരധയമായി:- 

(i)  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുലട രപ്രാജകള്കള് അതത് രമഖലയിലല രലാക്ക്തല ഉരേയാഗസ്ഥരനാ/ 

ഉരേയാഗസ്ഥരയാ  അലല്ലങ്കില് അതത് രമഖലയിലല ജില്ലാതല ഉരേയാഗസ്ഥ്/ഉരേയാഗസ്ഥ 
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ചുമതലലപ്പടുത്തുന്ന ഉരേയാഗസ്ഥരനാ/ഉരേയാഗസ്ഥരയാ ആയിരിക്കണം പരിരശാധിച്ച് 

അംഗീകാരം നല്രകണ്ടത്. 

(ii)  രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുലട രപ്രാജകള്കള് അതത് രമഖലയിലല ജില്ലാതല ഉരേയാഗസ്ഥരനാ/ 

ഉരേയാഗസ്ഥരയാ അലല്ലങ്കില് അതത് രമഖലയിലല സംസ്ഥാനതല 

ഉരേയാഗസ്ഥ്/ഉരേയാഗസ്ഥ ചുമതലലപ്പടുത്തുന്ന ഉരേയാഗസ്ഥരനാ/ഉരേയാഗസ്ഥരയാ ആണ് 

അംഗീകാരം നല്രകണ്ടത്. 

(iii)  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ കാരയത്തില് രപ്രാജകള്കള്ക്ക് അംഗീകാരം നല്രകണ്ടത് അതത് 

രമഖലയിലല സംസ്ഥാനതല ഉരേയാഗസ്ഥരനാ/ഉരേയാഗസ്ഥരയാ അലല്ലങ്കില് അവര് 

ചുമതലലപ്പടുത്തുന്ന ഉരേയാഗസ്ഥരനാ/ഉരേയാഗസ്ഥരയാ  ആയിരിക്കണം.  

(2) ഒരു രപ്രാജക്ട് പരിരശാധിച്ച് അംഗീകാരം നല്രകണ്ടത് ആ രപ്രാജക്ട് ഉള്ലപ്പടുന്ന രമഖലയിലല 

ഒരു ഉരേയാഗസ്ഥ്/ഉരേയാഗസ്ഥ ആയിരിക്കണം. നിര്വഹണണ ചുമതല ഏല്പ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു 

വിഷയരമഖലയില് ഉരേയാഗസ്ഥ്/ഉരേയാഗസ്ഥ ഇല്ലാത്തതുലകാണ്ട് മലറ്റാരു രമഖലയിലല 

ഉരേയാഗസ്ഥലന/ഉരേയാഗസ്ഥലയ ചുമതലലപ്പടുത്തുന്ന സന്ദ്ര്ഭത്തില്, ആ രപ്രാജക്ട് പരിരശാധിച്ച് 

അംഗീകാരം നല്കാ് നിരയാഗിരക്കണ്ടത് നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥലെ/ഉരേയാഗസ്ഥയുലട 

രമള്രേയാഗസ്ഥലന/രമള്രേയാഗസ്ഥലയ അല്ല, മറിച്ച് രപ്രാജക്ട് ഉള്ലപ്പടുന്ന രമഖലയിലല ഉചിതമായ 

തലത്തിലല ഒരു ഉരേയാഗസ്ഥലന/ഉരേയാഗസ്ഥലയയാണ്.   

 ഉോ: മത്സയരമഖലയുമായി ന്ധലപ്പ്തി രപ്രാജക്ടിലെ നിര്വഹണണ ചുമതല ഏല്പ്പിക്കുന്നതിന് 

മത്സയവന പ്പിലല ന്ധലപ്പ്തി ഉരേയാഗസ്ഥ്/ഉരേയാഗസ്ഥ ഇല്ലാത്ത ഒരു  തരേശഭരണ സ്ഥാപനം, 

ൃതഷി ഓഫീസലറയാണ് ആ ചുമതല ഏല്പ്പിക്കുന്നലതങ്കിള്ം പ്രസ്തുത രപ്രാജക്ട് പരിരശാധിച്ച് 

അംഗീകാരം നല്രകണ്ടത് മത്സയവന പ്പിലല ന്ധലപ്പ്തി ഉരേയാഗസ്ഥ്/ഉരേയാഗസ്ഥ 

തലന്നയാണ്.  

(3) ഒരു രപ്രാജക്ട് യാലതാരു കാരണവശാള്ം ആ രപ്രാജക്ട് നിര്വഹണണം നടത്താ് ചുമതലലപ്പ്തി 

ഉരേയാഗസ്ഥ്/ഉരേയാഗസ്ഥ തലന്ന അംഗീകാരം നല്കാ് പാടില്ല. അതായത് രപ്രാജക്ട് 

അംഗീകരിക്കുന്ന ഉരേയാഗസ്ഥനും/ഉരേയാഗസ്ഥയും നിര്വഹണണം നടത്തുന്ന ഉരേയാഗസ്ഥനും/ 

ഉരേയാഗസ്ഥയും ഒരാളാകാ് പാടില്ല.  

(4) പരിരശാധനയ്ക്കായി ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്ക്ക് ലഭിച്ച രപ്രാജക്ട് തലെ സാരങ്കതിക വവേഗ്ദ്ധയ 

പരിധിയില് വരുന്നതലല്ലങ്കില് ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്ക്ക് അത് തിരിച്ചയക്കാവന്നതാണ്. 

അതുരപാലല പരിരശാധനയ്ക്കായി ലഭിച്ച ഒരു രപ്രാജ്ക്ട് തലെ ചുമതലാ പരിധിയില് 

ഉള്ലപ്പടാത്തരതാ, അംഗീകാരം നല്ന ന്നതിന് മരറ്റലതങ്കിള്ം ഉരേയാഗസ്ഥരുലടരയാ 

സ്ഥാപനങ്ങളുലടരയാ സമിതികളുലടരയാ ശുപാര്ശ കൂടി ആവശയമാലണങ്കിരലാ അക്കാരയം 

രരഖലപ്പടുത്തി രപ്രാജക്ട് തിരിലക നല്രകണ്ടതാണ്. 

(5) ഒരു രപ്രാജക്റ്റിലെ സാരങ്കതിക പ്രാരയാഗിക മത മത സാമത യലപ്പടുത്താ് അധികാരലപ്പ്തി 

ഉരേയാഗസ്ഥ്/ഉരേയാഗസ്ഥ രലാക്ക് തലത്തില് ഇല്ലാലയങ്കില് അത്തരം രപ്രാജകള്കള് 
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പരിരശാധിച്ച് അംഗീകാരം നല്കാ് ആവശയമായ സംവിധാനം ജില്ലാതലത്തില് 

ഉണ്ടാരക്കണ്ടതാണ്. 

(6) ജില്ലാതലത്തില് പരിരശാധിച്ച് അംഗീകാരം നല്കാ് കഞിയാത്തരതാ/ഉയര്ന്ന  തലത്തിലല 

സാരങ്കതിക പരിരശാധന ആവശയമായരതാ ആയ രപ്രാജകള്കള് ന്ധലപ്പ്തി സംസ്ഥാന തല 

സ്ഥാപനങ്ങളിരലക്ക് (ഉോ:ശുചിതവമിഷ്) ഓണ്വലനായി അയ കഴി ലകാടുരക്കണ്ടതാണ്. 

 (7) ഒരു രപ്രാജക്ടിലെ അനുരയാജയത സംന്ധിച്ച തീരുമാനലമടുക്കാ് സ്ഥലം സന്ദ്ര്ശനം ആവശയ 

മാലണങ്കില് അപ്രകാരം ലചയ്ത് അനുരയാജയമായ തീരുമാനം വകലക്കാരള്ളണ്ടതാണ്.  

(8) രപ്രാജക്ടിലല അപാകതകള് പരിരശാധനാ രവളയില് തലന്ന പരിഹണരിച്ച് അംഗീകാര 

രയാഗയമാക്കുക ്ന്ന സമീപനമായിരിക്കണം ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്മാര് സവീകരിരക്കണ്ടത്.  

രപ്രാജക്ടില് അപാകതയുലണ്ടങ്കില്  അത് തയ്യാറാക്കിയ ഉരേയാഗസ്ഥലന/ 

ഉരേയാഗസ്ഥലയലക്കാണ്ട് അവ പരിഹണരിച്ച് അംഗീകാരം നല്രകണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തില് 

രപ്രാജക്ട് ലവറ്റിംഗ് കാരയമത മമാക്കുന്നതിന് ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്മാരുലട സൗകരയാര്ത്ഥം  

അവരുലട ഓഫീമവകളില് രപ്രാജക്ട്  ്ലബിനിക്കുകള് സംതടിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

(ല) അപാകതകളുള്ളതും നിന്ധനകള്ക്കും നിര്രേശങ്ങള്ക്കും വിരുദ്ധമായതുമായ ഒരു രപ്രാജക്ട് 

അംഗീകാരം നല്കാലത തിരിച്ചയയ്ക്കുകയാലണങ്കില് അതിനുള്ള കാരണം വയമായമായി 

രരഖലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. മാര്ഗരരഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധം, അപ്രാരയാഗികം, നിയമനുസൃതമല്ല, സര്ക്കാര് 

അനുമതിക്ക് വിരധയം, സര്ക്കാര് അനുമതിക്ക് ശുപാര്ശ ലചയ്യുന്നു ്ന്നിങ്ങലന  അവയമായമായ 

ന റിപ്പുകള് ്വനതാ് പാടുള്ളതല്ല. 

(10) രപ്രാജക്ട് സമര്പ്പിച്ച് ഒരാ്ചപയ്ക്കകം അംഗീകാരരമാ സാരങ്കതികാനുമതിരയാ നല്കാ് 

കഞിയുന്നിലല്ലങ്കില് ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസര് അതിലെ കാരണം കാണിച്ച് രപ്രാജക്ട് തിരിച്ചയയ്ക്കണം. 

(11) രപ്രാജക്ട് അംഗീകാരത്തിന് ചുവലട വിവരിക്കുന്ന നടപടിക്രമം നാധകമായിരിക്കും.  

(i)  വിഹണിതം ലഡരപ്പാസിറ്റ് ലചയ്യുന്നതിരനാ വകമാറ്റം ലചയ്യുന്നതിരനാ രവണ്ടിയുള്ള 

രപ്രാജകള്കള്ക്ക്   ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസറുലട അംഗീകാരം ആവശയമില്ല. പകരം അംഗീകാര 

രയാഗയമാലണന്നുള്ള നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥലെ/ഉരേയാഗസ്ഥയുലട സാമത യപത്രം മാത്രം 

മതിയാന ം.   

ഉോ: സര്വശിമത ാ രകരള (്സ്.്സ്.ലക), ഇ്ഫര്രമഷ് രകരളാ മിഷ് ്ന്നിവയ്ക്ക് 

വകമാരറണ്ട തുക. 

(ii)  നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തികള് ഒഞിലകയുള്ള മറ്റ് രപ്രാജകള്കള്ക്ക് അതത് രമഖലയിലല ലവറ്റിംഗ് 

ഓഫീസറില് നിന്നുള്ള  അംഗീകാരം രതരടണ്ടതാണ്. 

(iii)  നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികള്ക്ക് ഖണ്ഡിക 3.8.2 പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ്ഞ്ചിനീയറില് നിന്ന് 

രപ്രാജക്ട് അംഗീകാരവം സാരങ്കതിക അനുമതിയും വാരങ്ങണ്ടതാണ്.  
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(12) ൃതഷി, നീര്ത്തട പരിപാലനം മുതലായ മഞക്കാലവമായി ന്ധലപ്പ്തി് നടപ്പാരക്കണ്ടുന്നതായ 

രപ്രാജകള്കള്ക്ക്  നിര്വഹണണ അനുമതി ഉചിത സമയത്തു തലന്ന നല്ന കലയന്നത് ന്ധലപ്പ്തി 

പരിരശാധനാ ഉരേയാഗസ്ഥലെ/ഉരേയാഗസ്ഥയുലട ചുമതലയാണ്. ആ വിഭാഗം രപ്രാജകള്കള്ക്ക്  

കാലതാമസം കൂടാലത  നിര്വഹണണ അനുവാേം രനടിലയടുക്കുകലയന്നത് നിര്വഹണണ 

ഉരേയാഗസ്ഥലെ/ഉരേയാഗസ്ഥയുലട കടമയാണ്. 

 (13) നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥ്/ഉരേയാഗസ്ഥ തനിക്ക് അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള യൂസര് ലനയിമിരെയും പാസ് 

രവര്ഡിരെയും മവരമത ിതതവം ഉറപ്പുവരുരത്തണ്ടതാണ്. 

3.8.2 നിര്മ്മാണ രപ്രാജകള്കള്ക്ക് അംഗീകാരവം സാരങ്കതികാനുമതിയും  

(1) നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികള്ക്ക് ചുവലട വിവരിക്കുന്ന നിന്ധനകള്ക്ക് വിരധയമായി തരേശ സവയം 

ഭരണ വന പ്പ് ്ഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലല ്ഞ്ചിനീയര്മാരാണ് ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസര് ്ന്ന 

നിലയ്ക്ക് അംഗീകാരം നല്രകണ്ടത്. രപ്രാജക്ടിന് അംഗീകാരം നല്ന ന്നതിലനാപ്പം തലന്ന 

ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസര് വിശേമായ പരിരശാധന നടത്തി സാരങ്കതികാനുമതിയും നല്രകണ്ടതാണ്.  

(2) നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥനായ/ഉരേയാഗസ്ഥയായ ്ഞ്ചിനീയറുലട ലതാട്ടുമുകളിള്ള്ള പേവിയിലല 

്ഞ്ചിനീയറാണ് രപ്രാജക്ടിന് അംഗീകാരവം സാരങ്കതികാനുമതിയും നല്രകണ്ടലതങ്കിള്ം ചുവലട 

നല്കിയിട്ടുള്ള പ്തിികയിലല സാമ്പത്തിക പരിധികൂടി കണക്കിലലടുത്ത് രവണം ലവറ്റിംഗ് 

ഓഫീസര് ആലരന്ന് തീരുമാനിരക്കണ്ടത്. 

വിഭാഗം 

രറാഡ് പ്രവൃത്തികള്/ ലക്തിിട നിര്മ്മാണം 
്ന്നിവയ്ക്ക് സാരങ്കതികാനുമതി 
നല്ന ന്നതിനുള്ള അധികാര പരിധി 

(ലമത ം രൂപ) 

അസിസ്റ്റെ് ്ക്സികൂ്തിീവ് ്ഞ്ചിനീയര് 30.00 

്ക്സികൂ്തിീവ് ്ഞ്ചിനീയര് 125.00 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് ്ഞ്ചിനീയര് 250.00 

ചീഫ് ്ഞ്ചിനീയര് പരിധിയില്ല 

 (3) സാരങ്കതികാനുമതി നല്ന ന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പരിധി കണക്കിലലടുത്തുലകാണ്ട് 

രലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥലര നിശ്ചയിക്കുകയാലണങ്കില് സവന്തം 

സ്ഥാപനത്തിലല ്ഞ്ചിനീയറില് നിന്ന് തലന്ന രപ്രാജക്ട് അംഗീകാരവം സാരങ്കതികാനുമതിയും 

വാങ്ങുന്ന സാഹണചരയം സൃഷ്ടിക്കാ് കഞിയും. ഉോഹണരണത്തിന് ഒരു രലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലല 30 

ലമത ം രൂപയില് താലഞ അടങ്കല് തുക വരുന്ന ഒരു രറാഡ് രപ്രാജക്ടിലെ നിര്വഹണണ 

ഉരേയാഗസ്ഥനായി/ഉരേയാഗസ്ഥയായി അസിസ്റ്റെ് ്ഞ്ചിനീയലറ നിശ്ചയിക്കുകയാലണങ്കില് 

രലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലല തലന്ന അസിസ്റ്റെ് ്ക്സികു്തിീവ് ്ഞ്ചിനീയര്ക്ക് രപ്രാജക്ട് 

അംഗീകാരവം സാരങ്കതികാനുമതിയും നല്കാ് കഞിയും.  

(4) നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥനായ/ഉരേയാഗസ്ഥയായ ്ഞ്ചിനീയര് താ് നിര്വഹണണം നടത്തുന്ന 

രപ്രാജക്ടിനു ഒരു കാരണവശാള്ം അംഗീകാരരമാ സാരങ്കതിക അനുമതിരയാ നല്കാ് പാടില്ല.   
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(5) ഒരു തലത്തിലല ്ഞ്ചിനീയറുലട സാമ്പത്തിക അധികാര പിരിധിക്കപ്പുറമുള്ള അടങ്കല് തുകയുലട 

്സ്റ്റിരമറ്റ് സാരങ്കതികാനുമതിയ്ക്കായി ലഭിക്കുകയാലണങ്കില് അതിന് അരേഹണം 

സാരങ്കതികാനുമതി നല്കാ് പാടില്ല.  

 (6) രസാളാര് ്നര്ജിയുമായി ന്ധലപ്പ്തി രപ്രാജകള്കള് പരിരശാധിച്ച് സാരങ്കതികാനുമതി 

നല്ന ന്നതിന് ഓരരാ ജില്ലയിള്ം ലക.്സ്.ഇ.നിയിലല ഒരു ്ക്സികു്തിീവ് ്ഞ്ചിനീയര്, 

ഇലക്ട്രിക്കല് ഇ്സ്പക്ടരററ്റിലല ്ഞ്ചിനീയര്, അലനര്്തി് രപ്രാജക്ട് മാരനജര്, ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 

്ക്സികു്തിീവ് ്ഞ്ചിനീയര് (കണ്വീനര്) ്ന്നിവര് അടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി ജില്ലാകളക്ടര് 

രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്.  

(7) ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തികള്  

(i) ഇലക്ട്രിക്കല്  പ്രവൃത്തികളുലട ്സ്റ്റിരമറ്റ് തയ്യാറാക്കുക, ലടണ്ടര് രരഖകള് തയ്യാറാക്കുക, നിര്വഹണണ 

രമല്രനാ്തിം വഹണിക്കുക, അളവകള് രരഖലപ്പടുത്തുക, നില് തയ്യാറാക്കുക ്ന്നിവയ്ക്ക് ലപാതുമരാമത്ത് 

വന പ്പ് (ഇലക്ട്രിക്കല്), ലക.്സ്.ഇ.നി ്ന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നും വിരമിച്ച രയാഗയരായ ഇലക്ട്രിക്കല് 

്ഞ്ചിനീയര്മാരുലട ഒരു പാനല്  ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്. ഈ  പാനലില് 

നിന്നും ഒരു ്ഞ്ചിനീയലറ ്ല്ലാ തലത്തിലലയും തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്   

ലതരലഞ്ഞടുക്കാവന്നതും പ്രവൃത്തികളുലട നിര്വഹണണത്തിന് പ്രസ്തുത വയമായിയുമായി കരാറില് 

ഏര്ലപ്പടാവന്നതുമാണ്. കരാറില് ചുമതലകളും വയവസ്ഥകളും വയമായമാക്കുകയും സമ്മതപത്രം 

വാങ്ങുകയും രവണം. ്സ്റ്റിരമറ്റിലെ മൂന്ന് ശതമാനത്തില് കവിയാത്ത തുക പ്രതിഫലമായി 

്ഞ്ചിനീയര്ക്ക്  നല്കാവന്നതാണ്. 

(ii) ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തികളുലട ്സ്റ്റിരമറ്റ് പരിരശാധിച്ച് സാരങ്കതികാനുമതി നല്ന ന്നതിന് ജില്ലാ 

ആസൂത്രണ സമിതി ഒരു ലടക്നിക്കല് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. ലപാതുമരാമത്ത് വന പ്പ് 

(ഇലക്ട്രിക്കല്), ലക.്സ്.ഇ.നി ്ന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നും വിരമിച്ച ്ഞ്ചിനീയര്മാര് അംഗങ്ങളും ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത് ്ക്സികു്തിീവ് ്ഞ്ചിനീയര് കണ്വീനറുമായിരിക്കണം. കമ്മിറ്റി രയാഗം രചര്ന്ന്  

തീരുമാനങ്ങള് ്ടുരക്കണ്ടതും രയാഗത്തിലെ മിനി്തി്സ് കണ്വീനര് സൂമത ിരക്കണ്ടതുമാണ്. 

കമ്മിറ്റിയിലല ഇലക്ട്രിക്കല് ്ഞ്ചിനീയര്മാര് സാരങ്കതികമാനുമതി നല്ന ന്നതിനുള്ള പരിരശാധന 

നടത്തണം. തുടര്ന്ന് കമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ്ക്സികു്തിീവ് ്ഞ്ചിനീയര് 

സാരങ്കതികാനുമതി നല്കണം. സാമ്പത്തിക പരിധി കണക്കിലലടുക്കാലത സാരങ്കതികാനുമതി 

നല്ന ന്നതിനുള്ള അധികാരം (Unlimited) കമ്മിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗ്രാമ, രലാക്ക്, ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുകളുലടയും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുലടയും ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തികള്ക്ക് ഈ കമ്മിറ്റിയില് നിന്നും 

സാരങ്കതികാനുമതി വാങ്ങണം. സമാനരീതിയില് രകാര്പ്പരറഷലെ പ്രവര്ത്തികള്ക്ക് 

സാരങ്കതികാനുമതി നല്ന ന്നതിന് മാത്രമായി രകാര്പ്പരറഷനിലല സൂപ്രണ്ടിംഗ് ്ഞ്ചിനീയര് 

കണ്വീനറായി മലറ്റാരു കമ്മിറ്റിയും (ആറ് ജില്ലകളില്) ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി 

രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. സാരങ്കതികമാനുമതി നല്ന ന്നതിന് മാത്രമായി രയാഗത്തില് പലങ്കടുത്ത് 

പരിരശാധന നടത്തുന്ന വിരമിച്ച ഇലക്ട്രിക്കല് ്ഞ്ചിനീയര്മാര്ക്ക് ്സ്റ്റിരമറ്റ് തുകയുലട ആലക 0.5 

ശതമാനം ഓണരററിയം നല്കാവന്നതാണ്.  
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(iii) ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തികളുലട ലചക്ക്ലമഷര്ലമെ് നടത്തുന്നതിന്, സാരങ്കതികമാനുമതി നല്ന ന്നതിനു 

രവണ്ടി രൂപീകരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയിലല തീരുമാന പ്രകാരം വിരമിച്ച ഇലക്ട്രിക്കല് ്ഞ്ചിനീയര്മാരുലട 

രസവനം ഉപരയാഗിക്കാവന്നതാണ്. ലചക്ക് ലമഷര്ലമെിന് ്സ്റ്റിലമറ്റ് തുകയുലട ആലക 0.5 

ശതമാനം ഓണരററിയം നല്കാവന്നതാണ്. 

(iv) വിരമിച്ച ഇലക്ട്രിക്കല് ്ഞ്ചിനീയര്മാരുലട രസവനം ആവശയമായത്ര ലഭിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമു്തി് 

രനരിടുന്ന ജില്ലകളില് സര്ക്കാര് രമഖലയിലല ഇലക്ട്രിക്കല് വിഭാഗത്തില് നിന്ന് വിരമിച്ച ഒരാരളാ 

സര്ക്കാര്്ഞ്ചിനീയറിംഗ് രകാരളജിലല ഇലക്ട്രിക്കല് വിഭാഗത്തിലല ഒരു അധയാപകരനാ, അംഗമായി 

ഉണ്ടാകണം ്ന്ന നിന്ധനരയാലട നി.ലടക് ഇലക്ട്രിക്കല് നിരുേവം ഇലക്ട്രിക്കല് വലസ്മവം  

ഉള്ളവലര ഉള്ലപ്പടുത്തി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാവന്നതാണ്. ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത് ്ക്സികു്തിീവ് ്ഞ്ചിനീയര് ഈ കമ്മിറ്റിയുലട കണ്വീനര് ആയിരിക്കും. ഇലക്ട്രിക്കല് 

പ്രവൃത്തികള്ക്ക് ഖണ്ഡിക 3.8.2 (7), (8), (ല)  ്ന്നിവയില് പ്രതിപാേിക്കുന്ന രീതിയില് ഈ 

കമ്മിറ്റിയില് നിന്നും സാരങ്കതികാനുമതി വാങ്ങാവന്നതും ്സ്റ്റിരമറ്റ് തയ്യാറാക്കല്,  നിലുവികള് 

തയ്യാറാക്കല്, ലചക്ക്ലമഷര്ലമെ് നടത്തല് ്ന്നീ ചുമതലകള് നിറരവറ്റുന്നതിന് കമ്മിറ്റിയിലല 

അംഗങ്ങളുലട രസവനം ഉപരയാഗിക്കാവന്നതുമാണ്. മുകളില് പ്രതിപാേിച്ച പ്രതിഫലം/ഓണരററിയം 

ഇവര്ക്ക് നല്കാവന്നതാണ്.  

 (8) ഇലരക്ട്രാണിക്സ് പ്രവൃത്തികള്  

    ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തികള്ക്ക് ഏര്ലപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള മാതൃകയിലല സമാന സംവിധാനം ഇലരക്ട്രാണിക്സ് 

പ്രവൃത്തികള്ക്കും രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. അതായത് ഇലരക്ട്രാണിക്സ് പ്രവൃത്തികളുലട ്സ്റ്റിരമറ്റ് 

തയ്യാറാക്കല്, നിര്വഹണണ രമല്രനാ്തിം വഹണിക്കല്, നിലുവികള് തയ്യാറാക്കല് ്ന്നിവയ്ക്ക് 

ജില്ലാതലത്തില് ലപാതു മരാമത്ത് (ഇലരക്ട്രാണിക്സ്), ലക.്സ്.ഇ.നി ്ന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നും 

വിരമിച്ച  ഇലരക്ട്രാണിക്സ് ്ഞ്ചിനീയര്മാരുലട ഒരു പ്രരതയക പാനല് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി 

രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. അതുരപാലല ്ല്ലാ തലത്തിലലയും തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട 

പ്രവൃത്തികള് പരിരശാധിച്ച് സാരങ്കതികാനുമതി നല്ന ന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ്ക്സികു്തിീവ് 

്ഞ്ചിനീയര് കണ്വീനറായി ഒരു പ്രരതയക ലടക്നിക്കല് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 

രകാര്പ്പരറഷനുകള്ക്ക് രവണ്ടി പ്രരതയക കമ്മിറ്റി ആവശയമില്ല. ലപാതുമരാമത്ത് (ഇലരക്ട്രാണിക്സ്), 

ലക.്സ്.ഇ.നി ്ന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നും വിരമിച്ച ഇലരക്ട്രാണിക്സ് ്ഞ്ചിനീയര്മാര്, 

്ഞ്ചിനീയറിംഗ് രകാരളജുകളിലല ഇലരക്ട്രാണിക്സ് വിഭാഗം അധയാപകര് ്ന്നിവര് 

അംഗങ്ങളായിരിക്കണം. ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തികള്ക്ക് രമല്പറഞ്ഞ പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 

നടപടിക്രമങ്ങള് ഇലരക്ട്രാണിക്സ് പ്രവൃത്തികളുലട കാരയത്തിള്ം പാലിരക്കണ്ടതും നിശ്ചിത 

പ്രതിഫലം/രഹണാണരററിയം നല്കാവന്നതുമാണ്.              

 (9) താരതരമയന വലിയ രപ്രാജകള്കള് സാധയതാ പഠനം നടത്തിയതിനു രശഷം മാത്രരമ ഏലറ്റടുക്കുവാ് 

പാടുൂ. ഇത്തരലമാരു പഠനം നടത്തുന്നതിന് ജില്ലാ റിരസാഴ്സ് ലസെറിലെ രസവനം 

ഉപരയാഗലപ്പടുത്താവന്നതാണ്. സാധയതാ പഠനത്തിന് രശഷം തയ്യാറാക്കുന്ന സ്ഥല പരിരശാധനാ 

റിരപ്പാര്്തി്, പ്ലാ്, ഡിവസ് ്ന്നിവ ചീഫ് ്ഞ്ചിനീയര് കണ്വീനറായുള്ള ഒരു സാരങ്കതിക സമിതി 
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മു്പാലക (ഓണ്വല് മുരഖന) അവതരിപ്പിച്ച് സമിതിയുലട അഭിപ്രായവം ഉപരേശവം കൂടി 

പരിഗണി കഴിലകാണ്ട് രപ്രാജകള്കള്ക്ക് അന്തിമ രൂപം നല്കാവന്നതും തുടര്നടപടികളിരലക്ക് 

കടക്കാവന്നതുമാണ്. ഈ ചര്ച്ചയില്/അവതരണത്തില് സാധയതാ പഠനം നടത്തിയ ജില്ലാ റിരസാഴ്സ് 

ലസെര് അംഗങ്ങലള കൂടി പലങ്കടുപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. ഒരു രകാടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിള്ള്ള ്ല്ലാ 

രപ്രാജകള്കള്ക്കും നിര്ന്ധമായും ഈ സംവിധാനം നാധകമായിരിക്കും. ഒരു രകാടി രൂപയ്ക്ക് 

താലഞയുള്ള രപ്രാജകള്കളുലട കാരയത്തിള്ം തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ആവശയലമങ്കില് ഈ 

സംവിധാനം പ്രരയാജനലപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

 (10) സാരങ്കതികാനുമതി നല്ന ന്നതിന് തരേശസവയംഭരണ വന പ്പ് ്ഞ്ചിനീയര്മാരുലട ചുമതലകളും 

മറ്റ് നിന്ധനകളും ചുവലട വിവിരിക്കുന്ന  പ്രകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

(i) നില് തയ്യാറാക്കുക, സൂക്ഷ്മ പരിരശാധന നടത്തുക (scrutiny) മുതലായ  രജാലികളുമായി  

രനരി്തി് ന്ധമുള്ള Drawing Branch ലല സാരങ്കതിക വിഭാഗം ജീവനക്കാലര    രപ്രാജക്ട് 

നിര്വഹണണ ചുമതലയില് നിന്ന് ഒഞിവാരക്കണ്ടതാണ്. 

(ii) ്ല്ലാ ലപാതുമരാമത്ത്  പ്രവൃത്തികളുരടയും  ്സ്റ്റിരമറ്റ്  PRICE Software മുരഖന 

തയ്യാറാക്കണം. 

(iii) റിവവജഡ് ്സ്റ്റിരമറ്റ് തയ്യാറാക്കുരമ്പാള് ലപാതുമരാമത്ത് മാനവല് പ്രകാരമുള്ള 

നിന്ധനകള് കര്ശനമായും  പാലിരക്കണ്ടതാണ്. 

(iv) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ്സികള് മുരഖന നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 

ധനവന പ്പ്  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാര്ഗനിര്രേശങ്ങള് നിര്ന്ധമായും 

അനുവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്. അതനുസരിച്ച് മാത്രരമ തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  

ന്ധലപ്പ്തി അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ്സിലയ പ്രവര്ത്തികള് ഏല്പ്പിക്കാ് പാടുൂ. 

(v) ഒരു നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കിവരുരമ്പാള് ചുവലട വിവരിക്കുന്ന  കാരയങ്ങളില് 

ഏലതങ്കിള്ം  സംഗതികള് കൂടി ഉള്ലപ്പടുന്നുലവങ്കില് ആ നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക്  

റിവവജഡ് ്സ്റ്റിരമറ്റ് (Revised Estimate)  തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്. 

(a) ഒറിജിനല് രപ്രാജക്ടില് (Original Project) വിഭാവനം ലചയ്ത ഏലതങ്കിള്ം പ്രവൃത്തികള് 

ഒഞിവാക്കുകരയാ, കൂ്തിിരച്ചര്ക്കുകരയാ, മാറ്റം വരുത്തുകരയാ ലചരയ്യണ്ടി വരുന്ന  

സാഹണചരയം, 

(b) അംഗീകാരം ലഭിച്ച  ഒറിജിനല് നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തിയുലട രൂപകല്പനയില് (Design) 

തടനപരമായ  വലിയ മാറ്റം (Major Structural Changes) ആവശയമാലണങ്കില്, 

(c) ഒരു പ്രവൃത്തിയുലട ലചലവ് സാരങ്കതിക അനുമതി ലഭിച്ച തുകയുലട 5 ശതമാനത്തില് 

അധികം ആകാ്  സാധയതയുലണ്ടങ്കില്. 

(vi) ഒരു നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തി  നടപ്പിലാക്കുരമ്പാള് മുകളില് വിവരിച്ച സാഹണചരയങ്ങള് 

പ്രതീമത ിക്കുകയാലണങ്കില് ആ പ്രവൃത്തിയുലട  രഭേഗതി ലചയ്ത ്സ്റ്റിരമറ്റിന്  (Revised 
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Estimate) കാലതാമസം കൂടാലത  സാരങ്കതികാനുമതി  രതരടണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തി 

ര്ര്ത്തിയായതിനുരശഷരമാ നിര്വഹണണത്തില് വളലരരയലറ പുരരാഗതി ഉണ്ടായതിനു 

രശഷരമാ (Advanced Stage of Completion) സമര്പ്പിക്കുന്ന റിവവജഡ് ്സ്റ്റിരമറ്റിന് 

അനുമതി നല്കാ് പാടില്ല. 

(vii) ്സ്റ്റിരമറ്റ്  വീണ്ടും കണക്കാക്കുക (Recast the  Estimate),  രഭേഗതി ലചയ്യുക (Revised 

Estimate) ്ന്നിവയ്ക്ക് സാരങ്കതികാനുമതി നല്ന വാ് ഓരരാ തലത്തിലലയും 

്ഞ്ചിനീയര്മാര്ക്ക് അനുവേിനീയമായ അധികാര പരിധി  നാധകമാണ്. 

 (11)  ്സ്റ്റിരമറ്റുകള്ക്ക് സാരങ്കതികാനുമതി നല്ന ന്നതിലെ ഭാഗമായുള്ള സൂക്ഷ്മ 

പരിരശാധനയുലട തട്ടുകള് പരമാവധി ന റയ്ക്കണം. അസിസ്റ്റെ് ്ക്സികൂ്തിീവ് ്ഞ്ചിനീയറുലട 

അധികാര പരിധിക്ക് മുകളില് സാരങ്കതികാനുമതി നല്രകണ്ട സന്ദ്ര്ഭത്തില് അസിസ്റ്റെ് 

്ക്സികൂ്തിീവ് ്ഞ്ചിനീയറുലട സൂക്ഷ്മ പരിരശാധനയ്ക്ക്രശഷം ്സ്റ്റിരമറ്റും ന്ധലപ്പ്തി രരഖകളും  

സാരങ്കതിക അനുമതി നല്കാ് അധികാരലപ്പ്തി ്ഞ്ചിനീയര്ക്ക് രനരി്തി് അയകോ രക്കണ്ടതാണ്. 

ഇടയ്ക്കുള്ള തട്ടുകള് ഒഞിവാക്കണം. 

(12) ഗ്രാമ/രലാക്ക് /ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് ഏലറ്റടുക്കുന്ന രറാഡ്, പാലം, ലക്തിിടം അടക്കമുള്ള 

നിര്മ്മാണ/പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്, 25.11.201ല ലല സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് (അച്ചടി)നം. 

161/201ല/ഫി് പ്രകാരമുള്ള  ‘Defect Liability  Period’  നിര്ന്ധമാരക്കണ്ടതാണ്.  

(13) ലപാതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്  ജിരയാ ടാഗ് ലചയ്യുന്നതിനുള്ള  നടപടികള്  അതിനായുള്ള 

സാരങ്കതിക സംവിധാനം ഐ.ലക.്ം. ഒരുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സവീകരിരക്കണ്ടതാണ്.   

3.8.3  ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്മാരുലട മുഖയ ചുമതലകള്  

രപ്രാജകള്കളില് ചുവലട വിവരിക്കുന്ന നിന്ധനകള് പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ്ന്ന് ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്മാര് 

ഉറപ്പുവരുത്തണം. 

(1) മാര്ഗരരഖയില് പ്രതിപാേിക്കുന്ന ്ല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലി കഴി ലകാണ്ടാണ് രപ്രാജകള്കള്  

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

(2)  1994 ലല രകരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമ പ്രകാരവം സര്ക്കാര് ഉത്തരവകള് പ്രകാരവം  

തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ചുമതലയില് വരുന്ന കാരയങ്ങള് നിര്വഹണിക്കുന്നതിനാണ് 

രപ്രാജക്ട്  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് 

(3)  ആവശയമായ ്ല്ലാ വിവരങ്ങളും രരഖലപ്പടുത്തിതലന്നയാണ് രപ്രാജകള്കള് 

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

(4)  പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാര്ഗരരഖയിള്ം സന് സിഡി മാനേണ്ഡങ്ങളിള്ം വയമായമാക്കിയിട്ടുള്ള 

വയവസ്ഥകളും നിര്രേശങ്ങളും പാലി കഴിലകാണ്ടാണ് ഓരരാ രപ്രാജകള്ം  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
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(5) മരാമത്ത് ച്തിങ്ങളില് പ്രതിപാേിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങള്ക്കും നിന്ധനകള്ക്കും ഒപ്പം മരാമത്ത് 

പണികള് സംന്ധിച്ച് ഈ മാര്ഗരരഖയില് പ്രതിപാേിക്കുന്ന നിര്രേശങ്ങളും പാലി കഴി 

ലകാണ്ടാണ്  നിര്മ്മാണ രപ്രാജകള്കള് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.  

(6)   സാരങ്കതിക രപ്രാജകള്കള് സാരങ്കതിക മാനേണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കുന്നതും  സാമ്പത്തിക 

മത മതയുള്ളതും  ആണ്. 

(7) രപ്രാജക്ടില് ലചലവിനങ്ങള് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഔചിതയര്ര്ണ്ണവം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ത്തി 

നിര്ണ്ണയം നയായവമാണ്. 

3.8.4  മാര്ഗരരഖാ നിര്രേശങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി രപ്രാജക്ടിന് അംഗീകാരം നല്കിയിട്ടുലണ്ടങ്കില് 

അതിലെ നരഷ്ടാത്തരവാേിതവം (Accountability) ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്ക്കും രപ്രാജക്ട് 

നിര്വഹണണത്തിലെ ഭാഗമായി  ഉണ്ടാന ന്ന വീ്ചപകള്ക്ക് നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥനും 

നരഷ്ടാത്തരവാേിതവം (Accountability) ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

3.8.5 നൂതന (Innovative) രപ്രാജകള്കളുലട അംഗീകാരത്തിന് പ്രരതയക സംവിധാനം   

(1) പ്രാരേശിക വികസന പ്രശ്നങ്ങളുലട പ്രരതയകതകൾ വിശകലനം ലചയ്തു പ്രശ്നപരിഹണാരത്തിന് 

അതാതിടങ്ങളിലല വിഭവസാദ്ധയതകൾക്കനുസരിച്ച് അനുരയാജയമായ പരിഹണാര നിർരേശങ്ങൾ 

രൂപലപ്പടുത്തുകയാണ് വിരകന്ദ്രീൃതതാസൂത്രണ ലമത യങ്ങളിവ പ്രധാനമായത്. ്ന്നാവ ഇപ്രകാരം 

തയ്യാറാക്കലപ്പടുന്ന രപ്രാജകള്കളിവ പലതും ഈ ഉത്തരവിരലാ സർക്കാർ വന പ്പുകളുലട 

ഉത്തരവിരലാ നിർരേശിക്കുന്ന സബ്സിഡി മാനേണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ 

പറ്റുന്നവയാകണലമന്നില്ല. അവയ്ക്ക് സാധാരണ രപ്രാജക്ട് അംഗീകാര രീതിയിവ നിന്നും 

വയതയസ്ഥമായി രപ്രാജക്ട് തടകങ്ങൾ പരിരശാധിച്ച് അനുമതി നവന ന്നതിന് ത്രിതല 

പഞ്ചായത്തുകള്ക്കും നഗരസഭകള്ക്കും രവണ്ടി ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി ഒരു വിേഗ്ധസമിതിലയ 

നിരയാഗിരക്കണ്ടതാണ്.   

(2) ജില്ലാ കളക്ടര് ലചയര്രപഴ്സണ് ആയുള്ള പ്രസ്തുതസമിതിയുലട കണ്വീനര് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് 

ആഫീസറും, ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയിലല സര്ക്കാര് രനാമിനി, ജില്ലാ വികസന കമ്മീഷണര്, 

രജായിെ് ഡയറക്ടര് (തരേശഭരണ ലപാതു സര്വീസ്), ലഡപൂ്തിി ഡയറക്ടര് (ഇക്കരണാമിക്സ് 

ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്), ജില്ലാടൗണ്പ്ലാനര് ്ന്നിവര് അംഗങ്ങളും ആയിരിക്കുന്നതാണ്. രപ്രാജക്ട് 

ഉൾലപ്പടുന്ന വികസന രമഖലയുലട/വിഷയരമഖലയുലട ജില്ലാതല ആഫീസർ, ജില്ലാ തലത്തിവ 

ലഭയമായ രണ്ടില് ന റയാലതയുള്ള വിഷയരമഖല വിേഗ്ദ്ധര് ്ന്നിവലര ന്ധലപ്പ്തി രമഖലയിലല 

ചര്ച്ച നടക്കുന്ന രയാഗത്തിരലക്ക് മത ണിതാക്കളായി പലങ്കടുപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം 

മത ണിതാക്കളായി പലങ്കടുപ്പിരക്കണ്ട വിേഗ്ധരുലട ഒരു പാനവ അംഗീകരി കഴി ജില്ലാ കളക്ടർ 

ഉത്തരവ് പുറലപ്പടുവിരക്കണ്ടതാണ്. 

(3) പ്രസ്തുത വിേഗ്ധ സമിതി ചുവലട പറയുന്ന കാരയങ്ങൾ പരിരശാധിക്കണം. 

(i)  നിർരേശിക്കലപ്പടുന്ന രപ്രാജക്ട് തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ ചുമതലകളിവലപ്പടുന്ന 

താരണാ? 
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(ii) സാമ്പത്തിക-സാരങ്കതിക-പ്രാരയാഗിക മത മതയുള്ള രപ്രാജക്ട് ആരണാ? 

(iii) തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് രവണ്ടിയുള്ള സബ്സിഡി മാര്ഗരരഖയിരലരയാ 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ വന പ്പിലലരയാ മാനേണ്ഡങ്ങൾ നാധകമാക്കാവന്നതാരണാ? 

(iv)നിർരേശിക്കലപ്പടുന്ന ലചലവകളും പ്രതീമത ിക്കുന്ന സബ്സിഡികളും അനുരയാജയവം 

നീതീകരിക്കാവന്നതുമാരണാ?  

(V) നിര്രേശിക്കലപ്പടുന്ന പദ്ധതി ലജെര് സൗഹൃേമാരണാ? 

(v) തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ ഇടലപ്തി് സഹണായിക്കാലത തലന്ന സവകാരയ വയമായികൾ/ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രമഖലയാരണാ? (അലല്ലങ്കിവ മാത്രരമ 

തരേശഭരണസ്ഥാപനം ഇടലപരടണ്ടതുൂ). 

(4) ക്രമനമ്പര് (3)ലല കാരയങ്ങൾ രപ്രാജക്ട് വിഭാവന ലചയ്തവരുമായി ചർച്ച ലചയ്ത് രഭേഗതി 

ആവശയമാലണങ്കിവ അവകൂടി ഉൾലപ്പടുത്തി സാരങ്കതിക മികവള്ള രപ്രാജകള്കളാലണന്ന് 

ഉറപ്പാക്കിയ രശഷം അംഗീകാരം നല്ന കയാണ് സമിതിയുലട ചുമതല. 

നിര്രേശിക്കലപ്പടുന്ന നൂതനാശയം രപ്രാത്സാഹണിപ്പിരക്കണ്ടതിലെ ആവശയകതയും 

നിർരേശിക്കലപ്പടുന്ന ലചലവം സബ്സിഡിയും നീതികരിക്കുന്നതിനുള്ള യുമായിയും 

മിനി്തി്സില് രരഖലപ്പടുത്തണം. 

3.8.6 രപ്രാജകള്കളുലട അനുമതി നിരീമത ണവം രമാണിറ്ററിംഗും  

(1)  രപ്രാജകള്കള്ക്ക് അനുമതി നല്ന ന്നതിനുള്ള കാലതാമസം ഒഞിവാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമ-

രലാക്ക്പഞ്ചായത്തുകള്ക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്ക്കും രവണ്ടി ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി 

ലചയര്രപഞ് സണ് അദ്ധയമത നായും ജില്ലാ കളക്ടര് ലസക്ര്തിറിയായും ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര് 

കണ്വീനറായും, ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയിലല സര്ക്കാര് രനാമിനി, ജില്ലാ വികസന 

കമ്മീഷണര്, രജായിെ് ഡയറക്ടര് (തരേശഭരണം), ലഡപൂ്തിി ഡയറക്ടര് (ഇക്കരണാമിക്സ് ആെ് 

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്), ജില്ലാ ടൗണ് പ്ലാനര്, ജനകീയാസൂത്രണ ജില്ലാ ലഫസിലിരറ്ററ്റര് ്ന്നിവര് 

അംഗങ്ങളുമായുള്ള ഒരു നിരീമത ണ സമിതി ഓരരാ ജില്ലയിള്ം പ്രവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്.  

(2)  ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസര്മാര് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട രപ്രാജകള്കള്ക്ക് യഥാസമയം 

അനുമതി നല്ന ന്നുരണ്ടാ ്ന്ന് നിരീമത ിക്കുന്നതിനും പുരരാഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനും 

ആവശയാനുസരണം രയാഗം രചരരണ്ടതാണ്. സമിതിയുലട രയാഗ മിനിറ്റ് സ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

സമിതിക്ക് സമര്പ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 

(3) ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളുലടയും രകാര്പ്പരറഷനുകളുലടയും അനുമതിയുമായി ന്ധലപ്പ്തി 

രമാണി്തിറിംഗ് വിരകന്ദ്രീൃതതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല രകാഓര്ഡിരനഷ് കമ്മിറ്റി 

നിര്വഹണിരക്കണ്ടതാണ്.  
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4 പരാതി പരിഹണാര സംവിധാനങ്ങള്  

4 .1 രപ്രാജക്ട് അംഗീകാരവമായി ന്ധലപ്പ്തി പരാതികള് 

 ഗ്രാമ/രലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുലട രപ്രാജക്ട് അംഗീകാരവം സാരങ്കതികാനുമതിയും 

സംന്ധിച്ച് ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസറുലട തീരുമാനത്തിരന്മള്ള്ള പരാതികള് പരിഗണിക്കുന്നതിന് ചുവലട 

പ്രതിപാേിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അപ്പരലറ്റ് കമ്മിറ്റികള് പ്രവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്. വാര്ഷിക പദ്ധതി 

പരിഗണിച്ച് അംഗീകാരം നല്കിയരപ്പാള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി ഏലതങ്കിള്ം രപ്രാജക്ടിന് 

അനുമതി നല്കിയി്തിിലല്ലങ്കില് ആ രപ്രാജക്ട് അപ്പരലറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് സമര്പ്പിക്കാ് പാടില്ല. അത്തരം 

പരാതികള് വിരകന്ദ്രീൃതതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല രകാര്ഡിരനഷ് കമ്മിറ്റിയുലട പരിഗണനയ്ക്ക് 

സമര്പ്പിക്കാവന്നതാണ്.   

4.1.1 ജില്ലാതല അപ്പരലറ്റ് കമ്മിറ്റി  (ഗ്രാമ/രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്ക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്ക്കും) 

(1)  ഗ്രാമ-രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുലടയും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുലടയും രപ്രാജകള്കളുലട  അംഗീ 

കാരം/സാരങ്കതികാനുമതി സംന്ധിച്ച് ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസറുലട തീരുമാനത്തിരന്മള്ള്ള 

പരാതികള് പരിഗണിക്കുന്നതിന് ജില്ലാതലത്തില് ഒരു അപ്പരലറ്റ് കമ്മിറ്റി 

പ്രവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്. 

(2) ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി ലചയര്രപഴ്സണ് കമ്മിറ്റിയുലട  അദ്ധയമത നും ജില്ലാ കളക്ടര് 

ലസക്ര്തിറിയും ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര് കണ്വീനറുമായിരിക്കും. ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

സമിതിയിലല സര്ക്കാര് രനാമിനി, ജില്ലാ വികസന കമ്മീഷണര്, രജായിെ് ഡയറക്ടര് 

(തരേശഭരണ ലപാതു സര്വീസ്), ലഡപൂ്തിി ഡയറക്ടര് (ഇക്കരണാമിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്), 

പരാതിയുള്ള രപ്രാജക്ടിലന ന റിച്ച് വിേഗ് രദ്ധാപരേശം നല്കാ് ചുമതലലപ്പ്തി 

വന പ്പിലല/വന പ്പുകളിലല ജില്ലയിലല ഏറ്റവം ഉയര്ന്ന ഉരേയാഗസ്ഥര് ്ന്നിവരായിരിക്കും 

ജില്ലാതല കമ്മിറ്റിയിലല അംഗങ്ങള്. ആവശയമുള്ളപമത ം മറ്റ് വിേഗ്ദ്ധരരയും ന്ധലപ്പ്തി 

ഉരേയാഗസ്ഥരരയും ഈ കമ്മിറ്റിയിരലക്ക് മത ണിക്കാവന്നതാണ്. 

4 .1.2 സംസ്ഥാനതല അപ്പരലറ്റ് കമ്മിറ്റി  (ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്കും രകാര്പ്പരറഷനുകള്ക്കും) 

(1)  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുലടയും രകാര്പ്പരറഷനുകളുരടയും കാരയത്തില് രപ്രാജകള്കളുലട 

അംഗീകാരം/സാരങ്കതികാനുമതി സംന്ധിച്ച് ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസറുലട തീരുമാനത്തിരന്മള്ള്ള 

പരാതികള് പരിഗണിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനതലത്തില് ഒരു അപ്പരലറ്റ് കമ്മിറ്റി 

പ്രവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്.  

(2) പ്രി്സിപ്പല് ഡയറക്ടര് (തരേശഭരണ ലപാതു സര്വീസ്), ഡയറക്ടര് (റൂറല്), ഡയറക്ടര്  

(അര്ന്) ്ന്നിവര് അംഗങ്ങളായുള്ള  സംസ്ഥാനതല അപ്പരലറ്റ് കമ്മിറ്റിയുലട  അദ്ധയമത ് 

തരേശസവയം ഭരണ വന പ്പ് ലസക്ര്തിറിയും കണ്വീനര് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ രനാര്ഡ് 

വിരകന്ദ്രീൃതതാസൂത്രണ വിഭാഗം ചീഫും ആയിരിക്കും. സംസ്ഥാനതല അപ്പരലറ്റ് കമ്മിറ്റിയുലട 

രയാഗത്തിരലക്ക് കമ്മിറ്റിയുലട പരിഗണനയക്ക് വരുന്ന വിഷയ രമഖലയുമായി ന്ധലപ്പ്തി  

വന പ്പ്  ഡയറക്ടലറ  മത ണിരക്കണ്ടതാണ്. 
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4.1.3 അപ്പീല് പരാതി ലഭിച്ചാല് 14 േിവസത്തിനകം  കമ്മിറ്റി രയാഗം രചര്ന്ന് പരാതിസംന്ധിച്ച് 

കമ്മിറ്റി തീരുമാനലമടുരക്കണ്ടതാണ്. 

4.1.4 അപ്പീല് ലഭി കഴി ്ന്നതുലകാണ്ട്  മാത്രം മാര്ഗനിര്രേശങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു രപ്രാജക്ടിനും  

ജില്ലാതല/ സംസ്ഥാനതല  അപ്പരലറ്റ് കമ്മിറ്റി അനുമതി നല്കാ് പാടില്ല.  

4.1.5  രപ്രാജകള്കളുലട അംഗീകാരം സംന്ധിച്ച് ഖണ്ഡിക 3.8.1 (11)ല് പ്രതിപാേിച്ചിട്ടുള്ള 

നിര്രേശങ്ങള് അപ്പരലറ്റ് കമ്മിറ്റികള്ക്കും നാധകമാണ്.  

4.2  ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതികളുലടയും അപ്പരലറ്റ് കമ്മിറ്റികളുലടയും തീരുമാനങ്ങളിരന്മള്ള്ള 

പരാതികള്  

(1) വാര്ഷിക പദ്ധതി അംഗീകാരം സംന്ധിരച്ചാ വാര്ഷിക പദ്ധതി പരിഗണിച്ച് അംഗീകാരം 

നല്കിയരപ്പാള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി ്ലബിയര് ലചയ്യാത്ത രപ്രാജകള്കള് സംന്ധിരച്ചാ 

അപ്പീല് കമ്മിറ്റികളുലട തീരുമാനങ്ങള് സംന്ധിരച്ചാ തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിന് 

പരാതികളുലണ്ടങ്കില് അപ്രകാരമുള്ള പരാതികള് വിരകന്ദ്രീൃതതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല 

രകാഓര്ഡിരനഷ് കമ്മിറ്റിയുലട പരിഗണനയ്ക്ക് സമര്പ്പിക്കുന്നതിനായി നിലവില് മവരലഖ 

രസാഫ്ട് ലവയറില് ലഭയമായ ഓണ്വല് സംവിധാനം ഉപരയാഗിരക്കണ്ടതാണ്.  

(2) ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസര് അനുമതി നിരസിക്കുന്ന ഒരു രപ്രാജക്ട് ന്ധലപ്പ്തി അപ്പീല് കമ്മിറ്റിയുലട 

പരിരശാധനയും തീരുമാനവം ഇല്ലാലത രനരി്തി് രകാ-ഓര്ഡിരനഷ് കമ്മിറ്റിക്ക് സമര്പ്പിക്കാ് 

പാടില്ല. അങ്ങലന രപ്രാജകള്കള് സമര്പ്പിക്കുകയാലണങ്കില് അവ രകാ-ഓര്ഡിരനഷ് കമ്മിറ്റി 

പരിഗണിക്കാനും പാടില്ല.  

5.  വിഭവ സമാഹണരണം , അനിവാരയ വകയിരുത്തല്, രമഖലാവിഭജനം  

5.1 വിഭവസമാഹണരണം : ലപാതു നിര്രേശങ്ങള്   

(1)  തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട വികസനരമത മ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കാരയമത മമായി ഏലറ്റടുക്കുന്നതിന് 

ലഭയമാക്കാവന്ന ്ല്ലാ വിഭവങ്ങളും ര്ര്ണ്ണരതാതില് സമാഹണരിരക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി തനത് 

വരുമാനങ്ങളായ നിന തി, ഫീസ്, വാടക, രലലതുക തുടങ്ങി ലഭിരക്കണ്ട മുവനവ് നിന തി – 

നിന തിരയതര വരവകളും ര്ര്ണ്ണമായി നിര്ണ്ണയിക്കുകയും അവ മുവനവനായും പിരിലച്ചടുത്ത് 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട ഫണ്ടില് ഒടുക്കിയിട്ടുലണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുരത്തണ്ടതുണ്ട്. 

(2) വസ്തു നിന തിയുലട കാരയത്തില് ലക്തിിടങ്ങളുലട വസ്തുനിന തി നിര്ണ്ണയിക്കലപ്പ്തിതിേരശഷം 

അവയുലട തറ വിസ്തീര്ണ്ണത്തിരലാ ഉപരയാഗക്രമത്തിരലാ മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുലണ്ടങ്കില് 

അതനുസരിച്ച് വസ്തു നിന തി പുതുക്കി നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സവീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 

നിന തി നിര്ണ്ണയ പരിധിയില് ഉള്ലപ്പടാലത ഒഞിവായിരപ്പായിട്ടുള്ള ലക്തിിടങ്ങള് ഉലണ്ടങ്കില് അവ 

കലണ്ടത്തി ്ഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ സഹണായരത്താലട ക്രമവ്കരിച്ച് നിന തി 

നിര്ണ്ണയിരക്കണ്ടതാണ്. നിയമാനുസൃതമല്ലാലത നിര്മ്മിക്കലപ്പ്തിിട്ടുള്ള ്ല്ലാ ലക്തിിടങ്ങള്ക്കും 

പ്രരതയക നമ്പര് (UA) നല്രകണ്ടതും ആ ലക്തിിടങ്ങള്ക്ക് നിയമാനുസൃത നമ്പര് 

നല്ന ന്നതുവലരരയാ അവ ലപാളി കഴി നീക്കുന്നതുവലരരയാ അത്തരം ലക്തിിടങ്ങളില് നിന്നും വസ്തു 
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നിന തിയും അതിലെ രണ്ടിര്തിി വരുന്ന തുകയും രചര്ന്നുള്ള തുക വസ്തു നിന തിയായി 

ഈടാരക്കണ്ടതുമാണ്. തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട സഞ്ചയ ഡാറ്റാരനസിള്ള്ള 

ലക്തിിടങ്ങളുലട വിവരം അനുരയാജയമായ സംവിധാനങ്ങള് ഉപരയാഗി കഴിലകാണ്ട് ഫീല്ഡ് 

പരിരശാധനയിൂടലട യഥാര്ത്ഥ വിവരം ൃതതയമാരക്കണ്ടതാണ്. അതിലനത്തുടര്ന്ന് നിന തി 

നിര്ണ്ണയിക്കലപ്പടാത്തരതാ  തറവിസ്തീര്ണ്ണത്തിരലാ ഉപരയാഗക്രമത്തിരലാ വയതയാസമുള്ളരതാ 

ആയ ലക്തിിടങ്ങളുലട വസ്തുനിന തി നിര്ണ്ണയിക്കുകരയാ പുനര് നിര്ണ്ണയിക്കുകരയാ 

ലചരയ്യണ്ടതാണ്. ഫീല്ഡ് പരിരശാധനയ്ക്കായി ന ടുംന്രമീ സംവിധാനത്തിലെ രസവനം 

ഉപരയാഗലപ്പടുത്താവന്നതാണ്.  

(3) 1ലല4-ലല രകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വന പ്പ് 232, 1ലല4-ലല രകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം 

വന പ്പ് 447 ്ന്നിവ അനുസരി കഴിള്ള FTEOS വലസ്സ് ഫീമവകള് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുലട 

ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ര്ര്ണ്ണമായും ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സവീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 

വലസ്സിലെ പരിധിയില് നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങള് ഒഞിവായി രപാകാതിരിക്കാ് 

ആവശയലമങ്കില് തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലല മുവനവ് വയാപാര വയവസായ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും വാര്ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രരതയക നമ്പര് നല്കി അവയുലട രജിസ്റ്റര് 

തയ്യാറാക്കി സൂമത ിയ്ക്കാവന്നതാണ്.  

(4) ലതാഞില് നിന തി തുടങ്ങിയ മറ്റ് നിന തികളും  മാര്ക്കറ്റ് ഫീസ്, രജിരസ്ട്രഷ് ഫീസ് തുടങ്ങിയ 

ഫീമവകളും ലക്തിിട വാടക, ന ത്തകപ്പാ്തിം, പിഞ, ലപനാല്റ്റി തുടങ്ങിയ മറ്റു വരവകളും ൃതതയമായി 

ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സവീകരികോ രക്കണ്ടതാണ്. 

(5) ഇരതാലടാപ്പം തലന്ന തനത് ഫണ്ടില് നിന്നുള്ള അനാവശയ ലചലവകള്  ന റയ്കുന്നതിനുള്ള 

നടപടികളും തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് കര്ശനമായി സവീകരിരക്കണ്ടതാണ്. മുവനവ് 

ലതരുവ് വിളക്കുകള്ക്കും വവേുത മീറ്റര് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും വാ്തിര് അരതാറിറ്റി 

അധിൃതതരുമായി രചര്ന്ന് സംയുമായപരിരശാധന നടത്തി ലപാതുവാ്തിര് ടാപ്പുകളുലട ്ണ്ണം 

നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സവീകരിരക്കണ്ടതാണ്.  

(6) സാമ്പത്തിക വര്ഷാരംഭത്തില് തലന്ന വസ്തുനിന തി സമാഹണരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് 

തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ആരംഭിരക്കണ്ടതും ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില് അസിസ്റ്റെ് ലസക്ര്തിറിയും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില് റവനൂ സൂപ്രണ്ട്/ റവനൂ 

ഓഫീസര്മാരും രകാര്പ്പരറഷനുകളില് ലഡപൂ്തിി ലസക്ര്തിറി/റവനൂ ഓഫീസര്മാരും രനതൃതവം 

നല്രകണ്ടതുമാണ്. നിന തി പിരിവ് പുരരാഗതി ്ല്ലാ മാസവം ആേയം കൂടുന്ന രയാഗത്തില് 

ധനകാരയ സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റികള് വിലയിരുരത്തണ്ടതാണ്. രകാര്പ്പരറഷനുകളില് ഈ ചുമതല 

ധനകാരയ സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റിയും നിന തി അപ്പീല് സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റിയും സംയുമായമായി 

നിര്വഹണിരക്കണ്ടതാണ്. ഇതു സംന്ധിച്ച് സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റികളുലട ശുപാര്ശ  സ്റ്റാെിംഗ് 

കമ്മിറ്റികളുലട ലചയര്മാ്മാര് ലതാ്തിടുത്ത  പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി/കൗണ്സിലില് 

അവതരിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 
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 (7) ജനകീയ സംതടനാ സംവിധാനങ്ങളായ പി.ടി.്.കള്, ്ച്ച്.്ം.സി.കള് പാടരശഖര 

സമിതികള്, നീര്ത്തട സമിതികള്, റസിഡെ് സ് അരസാസിരയഷനുകള്, മറ്റ് ജനകീയ 

സംതടനകള് മുതലായവയിൂടലട സമാഹണരിക്കാ് കഞിയുന്ന വിഭവ സമാഹണരണ സാദ്ധയതകള് 

പരമാവധി പ്രരയാജനലപ്പടുത്തണം. 

(8) സാമൂഹണയ പ്രതിനദ്ധത നിറരവറ്റുന്നതിലെ ഭാഗമായി വിവിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് രവണ്ടി 

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

Fund).  ആ ഫണ്ട് തരേശഭരണ സ്ഥാപനം മുരഖന ലചലവഞിക്കലപ്പടുന്നതിന് രപ്രാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കുവാ് പരി്രമമിക്കണ്ടതാണ്. 

(ല) തനത്/ലപാതു ആവശയ ഫണ്ടില്നിന്നും നിര്വഹണിരക്കണ്ടതായ ഭരണ ലചലവകള്ക്കും 

നിര്ന്ധിത ലചലവകള്ക്കും അസാധാരണ ലചലവകള്ക്കും ആവശയമായ തുക കഞിച്ച് 

നാക്കിയുള്ള തുകയുലട 25 ശതമാനം വലര വാര്ഷിക പദ്ധതിയുലട ഭാഗമായല്ലാലതയുള്ള 

അടിയന്തിര രപ്രാജകള്കള്ക്കായി നീക്കിവയ്ക്കാവന്നതാണ്. മാര്ഗരരഖ പ്രകാരം 

അനുവേനീയമായരതാ സര്ക്കാര് നിര്രേശിക്കുന്നരതാ ആയ രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കാം. 

വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്പടുത്താലത തലന്ന ഭരണസമിതിയുലട തീരുമാനത്തിലെ 

അടിസ്ഥാനത്തില്  രപ്രാജകള്കള് തയ്യാറാക്കാവന്നതും ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയുലട 

അംഗീകാരം ഇല്ലാലത തലന്ന ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസറുലട അംഗീകാരരത്താലട  നടപടിക്രമങ്ങള് 

പാലി കഴിലകാണ്ട് നിര്വഹണണം നടത്താവന്നതുമാണ്. ഇതിനുള്ള ക്രമീകരണം മവരലഖ രസാഫ്ട് 

ലവയറില് ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതാണ്. 

(10) തനത് ഫണ്ട്/ലപാതു ആവശയ ഫണ്ടില് ഇതിനു രശഷം നാക്കിയുള്ള തുക തനത് ഫണ്ട് ്ന്ന 

രരാതസ്സായി വാര്ഷിക പദ്ധതില് ഉള്ലപ്പടുത്തണം.   

(11) ഒരു വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് തനത് ഫണ്ട് ഇനത്തില് വിനിരയാഗിച്ച  തുകയുലട  15 ശതമാനത്തില് 

അധികരിച്ച തുക അടുത്ത വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് വകയിരുത്തുന്നുലണ്ടങ്കില് അത്രയും തുക 

ലഭയമാക്കാ് കഞിയും ്ന്നുള്ളതിന് തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചുമതലയുള്ള 

ജില്ലാ/രമഖലാ/സംസ്ഥാന ലപര്രഫാര്മ്സ്   ഓഡിറ്റ് ഓഫീസറില് നിന്നുള്ള രഫാറം ല ലല 

സാമത യപത്രം മൂ്കൂ്തിി വാങ്ങി വാര്ഷിക പദ്ധതി സമര്പ്പിക്കുരമ്പാള് തലന്ന ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

സമിതിക്ക് നല്രകണ്ടതാണ്.  

(12)  തനത് ഫണ്ട് വകയിരുത്തി അംഗീകാരം രനടിയ  രപ്രാജകള്കളില് തനത് ഫണ്ടിന് പകരം മറ്റ് 

രരാതസ്സുകള് വകയിരുത്തുന്ന രീതിയില് രഭേഗതി ലചയ്യാ് പാടില്ല. അപ്രകാരമുള്ള രപ്രാജക്ട് 

രഭേഗതികള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകരിക്കുവാനും പാടില്ല.  

(13) തനത് വരുമാനത്തിലല മിച്ചവം നാങ്ക് വായ്പയും യുമായിസഹണമായ രീതിയിലായിരിക്കണം  

കണക്കാരക്കണ്ടത്. 
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(14) വിഭവങ്ങള് വിനിരയാഗിക്കുന്നതില് പരമാവധി കാരയമത മതയും മിതവയയവം പാലിക്കണം. 

ഫലപ്രേമല്ലാത്തരതാ പാഞ് ലചലവ് വരുത്തുന്നരതാ ആയ രീതിയിള്ള്ള വിഭവവിനിരയാഗം 

ഒഞിവാക്കണം. 

(15)  തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട വികസന രപ്രാജകള്കള് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി  ലപാതുരമഖലാ 

സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളില്നിന്നും രകരള നാങ്ക് ഉള്ലപ്പടയുള്ള സഹണകരണ  

സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും  വായ്പാധിഷ്ഠിത വിഭവസമാഹണരണം  നടത്തുന്നതിന്  ്രമമിരക്കണ്ടതാണ്. 

ഖണ്ഡിക 3.4.1 (7), (8) ്ന്നിവ കാണുക.  

(16) തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട വികസന ലമത യങ്ങള് രനടിലയടുക്കുന്നതിനായി അവയ്ക്ക് 

പഞ്ചായത്ത്-സവകാരയ പങ്കാളിത്തം (PPP), പഞ്ചായത്ത്-സഹണകരണ സ്ഥാപന പങ്കാളിത്തം 

(PCP), പഞ്ചായത്ത്-സവകാരയ-സഹണകരണ സ്ഥാപന പങ്കാളിത്തം (PPCP) ്ന്നീ രീതികളില് 

ഉല്പാേന, രസവന, അടിസ്ഥാന സൗകരയ വികസന രമഖലകളില് വികസന രപ്രാജകള്കള് 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  

5.2 അനിവാരയ വകയിരുത്തള്കള്  

വികസനഫണ്ടില്  നിന്നും നിര്ന്ധമായും  വിഹണിതം നീക്കിവയ് രക്കണ്ടതായ  ഇനങ്ങള്  ചുവലട 

നല്ന ന്നു. 

 (1)  അങ്കണവാടി രപാഷകാഹണാര വിതരണം 

അങ്കണവാടികളില് വരുന്ന ന ്തിികള്ക്ക് ര്രകരപാഷകാഹണാരം, കൗമാരക്കാരായ 

ലപണ്ന ്തിികള്ക്ക് രപാഷകാഹണാരം, ഗര്ഭിണികള്, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്, ്ന്നിവര്ക്ക് 

രപാഷകാഹണാരം, സനല, അംഗ്വാടികള് മുരഖന നടപ്പാക്കുന്നതിന്  സര്ക്കാര് തീരുമാനിക്കുന്ന  

മറ്റ് രപാഷകാഹണാര വിതരണ പരിപാടികള്  ്ന്നിവയ് ലക്കല്ലാം രവണ്ട വിഹണിതം കണക്കാക്കി ഒരു 

രപ്രാജക്ടായി തയ്യാറാക്കണം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് തുക വകയിരുരത്തണ്ടത്. ്ന്നാല് ജില്ലാ-

രലാക്ക്  പഞ്ചായത്തുകളുലട  വിഹണിതം സംരയാജിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

 ന റിപ്പ് -  അങ്കണവാടികളിലല  രപാഷകാഹണാര വിതരണത്തിലെ ഗുണരഭാമായാക്കളായ പ്തിികജാതി  

വിഭാഗത്തിലല ന ്തിികള്ക്ക് വിതരണം ലചയ്യുന്ന ആഹണാരത്തിലെ ലചലവ്  പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി 

വിഹണിതത്തില് നിന്നും  പ്തിിക വര്ഗ വിഭാഗത്തിലല ന ്തിികള്ക്ക്   രപാഷകാഹണാരം വിതരണം 

നടത്തുന്നതിനുള്ള ലചലവ് പ്തിിക വര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതത്തില് നിന്നും  വഹണിക്കാവന്നതാണ്. 

പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹണിതവം പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതവം വിനിരയാഗിക്കുന്നുലണ്ടങ്കില് 

അവ പ്രരതയക രപ്രാജകള്കളായി തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്.  

(2) ്സ്.്സ്.ലക.(സമഗ്ര ശിമത ാ രകരളം) രപ്രാജകള്കള്ക്ക്  സര്ക്കാര് നിശ്ചയിക്കുന്ന വിഹണിതം 

നല്കല് 

 ന റിപ്പ്:- ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് വകയിരുത്തുന്ന ്സ്.്സ്.ലക, രപ്രാജകള്കളുലട വിഹണിതങ്ങളില് 

പ്തിികജാതി, പ്തിിക വര്ഗ വിേയാര്ത്ഥികള്ക്ക് രവണ്ടി  ലചലവഞിക്കുന്ന തുക  യഥാക്രമം  
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പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹണിതത്തില് നിന്നും പ്തിിക വര്ഗ ഉപപദ്ധതിവിഹണിതത്തില് നിന്നും 

വഹണിക്കാവന്നതാണ്.  

(3)  പാലിരയറ്റീവ് ലകയര് രപ്രാജക്ടിനുള്ള വിഹണിതം  

(4) ഭിന്നരശഷിയുള്ളവര്ക്ക് സ് രക്കാളര്ഷിപ്പും നത്തയും (സബ്സിഡി മാര്ഗരരഖ അനുസരി കഴിള്ള 

ധനസഹണായം ര്ര്ണ്ണമായി മുടക്കം കൂടാലത നിര്ന്ധമായും നല്രകണ്ടതാണ്. ഇതിനാവശയമായ 

തുക ഗ്രാമ/രലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് യഥാക്രമം 60:30:10 അനുപാതത്തില്  

വകയിരുത്തണം) 

(5) പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് രയാജനയ്ക്ക് (പി.്ം.്.വവ) അധിക വിഹണിതം.  ഗ്രാമ, രലാക്ക്, ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുകള് യഥാക്രമം 25:40:35 അനുപാതത്തില് തുക വകയിരുത്തണം. 

(6) അഗതി രഹണിത രകരളം പദ്ധതിയുലട (ആ്രമയ) വിഹണിതം (ഗ്രാമ/രലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്) 

ന റിപ്പ്:- അഗതി  രഹണിത രകരളം പദ്ധതിയുലട ഗുണരഭാമായാക്കലള കലണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള 

മാനേണ്ഡങ്ങളും അഗതികള്ക്ക് ലഭയമാരക്കണ്ട പരിചരണ രസവന പാരക്കജിലെ വിശോംശങ്ങളും 

12.12.2017 – ലല സ.ഉ.(്ം.്സ്)252/2017/തസവഭവ നമ്പര് ഉത്തരവ് പ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ച് 

പുറലപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലക അടങ്കല് തുകയുലട 40% ന ടുംന്രമീ, 35% ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, 15% 

രലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 10% ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ്ന്ന ക്രമത്തില് വകയിരുത്തി നടപ്പാരക്കണ്ടതാണ്.  

(7)  ഇ്ഫര്രമഷ് രകരള മിഷന് നല്ന ന്നതിന് സര്ക്കാര് നിശ്ചയിക്കുന്ന തുക 

ന റിപ്പ്:-  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും രകാര്പ്പരറഷനുകളും വികസനഫണ്ടിലെ 0.25 

ശതമാനവം രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും 0.1 ശതമാനവം തുകയാണ് 

നല്രകണ്ടത്. പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷ് അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള നഗരസഞ്ചയ ഗ്രാന്റം  

ആരരാഗയഗ്രാന്റം ഒഞിലകയുള്ള വികസനഫണ്ട് വിഹണിതത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തില് തുക 

കണക്കാക്കി അത്  ലപാതുവിഭാഗം സാധാരണവിഹണിതത്തില് നിന്നും നീക്കിലവയ്ക്കണം. 

(8)  അതിോരിദ്രയ ലഘൂകരണ പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശയമായ തുക. (ഖണ്ഡിക 6.6 കാണുക) 

5.3 രപ്രാജകള്കളുലട രമഖലാ തരംതിരിവ്  

5.3.1 ഉ്പാേനം, രസവനം, പശ്ചാത്തലം ്ന്നീ മൂന്ന് രമഖലകളിലായി്തിാണ്  രപ്രാജകള്കള് തരം 

തിരിരക്കണ്ടത്. ഓരരാ രമഖലയിള്ം ഉള്ലപ്പടുന്ന രപ്രാജകള്കള് ചുവലട വിവരിക്കുന്ന  

പ്രകാരമായിരിക്കണം. 

 (1)  ഉ്പാേന രമഖലാ രപ്രാജകള്കള്  

(i)  ൃതഷി, ജലരസചന പ്രവൃത്തികള്, മണ്ണ്- സംരമത ണം. ജലസംരമത ണം, പരിസ്ഥിതി സംരമത ണം, 

മൃഗസംരമത ണം, മത ീര വികസനം, മത്സയന്ധനം, കാര്ഷിക-മൃഗസംരമത ണ-മത ീര വികസന 

രമഖലകളിലല ഉല്പ്പന്ന സംസ്കരണം/മൂലയവര്ദ്ധനവ്/വിപണനം, പരമ്പരാഗത ചന്തകള്,  

വയവസായം,  ഊര്രജാ്പാേനം,  വജവവള നിര്മ്മാണം ്ന്നിവ ഉ്പാേന രമഖലാ 

രപ്രാജകള്കളാണ്.  
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(ii) ൃതഷി ഭവ്, മത്സയഭവ്, മൃഗാശുപത്രി, മത ീര വികസന ഓഫീസ് ്ന്നിവയുലട ലക്തിിട 

നിര്മ്മാണങ്ങളും അവയില് ഏര്ലപ്പടുത്തുന്ന വവേുതി, ന ടിലവള്ളം, ഫര്ണിച്ചര് മുതലായ 

പശ്ചാത്തല സൗകരയ വികസനവം ഉ്പാേന രമഖലയില്  ഉള്ലപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

(iii) ഉല്പാേന-രസവന രമഖലകളില് ലതാഞില് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനും രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുന്ന 

തിനുമുള്ള രപ്രാജകള്കളും ഉല്പാേന രമഖലയിലാണ് ഉള്ലപ്പടുരത്തണ്ടത്. 

(2) രസവന രമഖലാ രപ്രാജകള്കള്  

 വിേയാഭയാസം, കല, സംസ് ക്കാരം, കായിക വികസനം, യുവജന രമത മം, ആരരാഗയം, ന ടിലവള്ളം, 

ശുചിതവം, ഖരമാലിനയ പരിപാലനം, ദ്രവ മാലിനയ പരിപാലനം, സാമൂഹണയനീതി, വരയാജനരമത മം, 

പാലിരയറ്റീവ് പരിചരണം, പാര്പ്പിടം, ഗാര്ഹണിക വവേുതീകരണം, വവേുതി വല് 

േീര്തിപ്പിക്കല്, സ് കൂള് ലക്തിിടങ്ങള്, അങ്കണവാടി ലക്തിിടങ്ങള് ്ന്നിവയും അവയ്ക്കാവശയമായ 

വവേുതി, ന ടിലവള്ളം, ഫര്ണിച്ചര് മുതലായവ പ്രോനം ലചയ്യുന്ന രപ്രാജകള്കളും രസവന 

രമഖലയില് ഉള്ലപ്പടുത്തണം. 

(3) പശ്ചാത്തല രമഖലാ രപ്രാജകള്കള്  

  രറാഡ്, പാലങ്ങള്, നസ് സ്റ്റാന്റകള്, നസ് കാത്തിരിപ്പ് രകന്ദ്രങ്ങള്, നടപ്പാതകള്, 

നടപ്പാലങ്ങള്, ഓഫീസ് ലക്തിിടങ്ങള്, ഓഫീസ് ആവശയത്തിനുള്ള വാഹണനങ്ങള്, ഓഫീസ് 

ലക്തിിടങ്ങളുലട വവേുതീകരണം, രഷാപ്പിംഗ് രകാംപ്ലക് മവകള്, ഉ്പാേന രസവന 

രമഖലയുമായി രനരി്തി് ന്ധമില്ലാത്ത ഓഫീമവകളുലട സൗകരയങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കല്, 

പാര്ശവഭിത്തി സംരമത ണം (രതാടുകള്, നീര്ച്ചാള്കള്, ന ളങ്ങള്, രചാലകള് 

്ന്നിവയുരടതുള്ലപ്പലട), ഫാം രറാഡ്, ട്രാക്ടര് റാമ്പ് ്ന്നിവ പശ്ചാത്തല രമഖലയില് 

ഉള്ലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. 

5.4 വികസന ഫണ്ടിലെ രമഖലാ വകയിരുത്തള്ം പ്രരതയക  പദ്ധതികളുലട വിഹണിതവം  നിശ്ചയിക്കല് 

5.4.1 ലപാതു വിഭാഗം സാധാരണ വിഹണിതം, പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി, പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി ്ന്നീ 

വിഹണിതങ്ങള് വിഭജിപ്പിച്ച് ഉ്പാേനം, രസവനം, പശ്ചാത്തലം മുതലായ രമഖലകള്ക്കും പ്രരതയക 

പദ്ധതികള്ക്കും വകയിരുത്തുന്നതിന്  ചുവലട വിവരിക്കുന്ന നിന്ധനകള്  പാലിക്കണം.  

 (1) ഗ്രാമ, രലാക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് ലപാതുവിഭാഗത്തിലല സാധാരണ വിഹണിതം, പ്രരതയക 

തടക പദ്ധതി, പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി ്ന്നീ വിഹണിതങ്ങളുലട ആലക തുകയുലട 20 

ശതമാനത്തില് ന റയാലതയുള്ള വിഹണിതം വലഫ് പാര്പ്പിട മവരമത ാപദ്ധതി, 

പി.്ം.്.വവയുലട അധിക വിഹണിതം ്ന്നിവ ഉള്പ്പലടയുള്ള പാര്പ്പിട രമഖലയ്ക്ക് 

വകയിരുത്തണം. ഇങ്ങലന വകയിരുത്തുരമ്പാള് ലപാതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹണിതത്തില് 

നിന്നും 20 ശതമാനത്തില് ന റയാലത നീക്കിവയ്ക്കുന്നുലണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.  

(2) ലപാതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹണിതത്തില് നിന്നും പാര്പ്പിട രമഖലയ്ക്ക് വകയിരുത്തുന്ന 20 

ശതമാനം തുക ന റവ ലചയ്ത് നാക്കി തുകയ്ക്കു മാത്രം രമഖലാ വകയിരുത്തലിലെ ന റഞ്ഞ/കൂടിയ 

പരിധിയും പ്രരതയക പദ്ധതികളുലട ന റഞ്ഞ വിഹണിതവം കണക്കാരക്കണ്ടതാണ്. ഇരുപത് 
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ശതമാനത്തില് കൂടുതല് തുക വകയിരുത്തുന്ന സന്ദ്ര്ഭത്തില് പ്രസ്തുത തുക (20 ശതമാനത്തില് 

അധികംവരുന്ന തുക) രമഖലാ വിഭജന നിന്ധനകള്ക്ക് വിരധയമായി 

കലണ്ടരത്തണ്ടതാണ്. 

(3) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ലപാതുവിഭാഗം 

വികസനഫണ്ടിലല സാധാരണ വിഹണിതത്തില് നിന്നും (Normal Share under General Sector 

Fund) ഏറ്റവം ന റഞ്ഞത് 30 ശതമാനലമങ്കിള്ം ഉ്പാേന രമഖലയ്ക്ക് വകയിരുത്തണം. 

(4) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്  ലപാതുവിഭാഗം  വികസനഫണ്ടിലല സാധാരണ വിഹണിതത്തില് നിന്ന്  

30 ശതമാനത്തില് അധികം തുക പശ്ചാത്തല രമഖലയ്ക്ക്  വകയിരുത്തുവാ് പാടില്ല. 

(5) രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് ലപാതുവിഭാഗം വികസനഫണ്ടിലല സാധാരണ വിഹണിതത്തില് 

നിന്ന്  25 ശതമാനത്തില് അധികം  തുക പശ്ചാത്തല രമഖലയ്ക്ക് വകയിരുത്തുവാ് പാടില്ല. 

(6) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് ലപാതു വിഭാഗം വികസന ഫണ്ടിലല സാധാരണ വിഹണിതത്തില് നിന്ന് 

45 ശതമാനത്തില് അധികം തുക പശ്ചാത്തല രമഖലയ്ക്ക് വകയിരുത്തുവാ് പാടില്ല 

(7) ഗ്രാമ-രലാക്ക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി (്സ്.സി.്സ്.പി) 

വിഹണിതത്തിലെ 30 ശതമാനത്തില്  അധികം തുക പശ്ചാത്തല രമഖലയ്ക്ക് വകയിരുത്തുവാ് 

പാടില്ല. 

(8) ഗ്രാമ-രലാക്ക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി (റ്റി.്സ്.പി) വിഹണിതത്തിലെ 

30 ശതമാനത്തില്  അധികം തുക പശ്ചാത്തല രമഖലയ്ക്ക്  വകയിരുത്താ് പാടില്ല. 

(ല) ഗ്രാമ-രലാക്ക് ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകള് ലപാതുവിഭാഗം വികസനഫണ്ടിലല സാധാരണ വിഹണിതം, 

്സ്.സി.്സ്. പി,  റ്റി.്സ്.പി  ്ന്നിവ കൂ്തിിയ തുകയുലട ന റഞ്ഞത്  10 ശതമാനം  

വനിതാ തടക പദ്ധതിക്ക്  വകയിരുത്തണം.   

(10)  ഗ്രാമ-രലാക്ക്-ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകള് ലപാതു വിഭാഗം വികസനഫണ്ടിലല സാധാരണ 

വിഹണിതം, ്സ്.സി.്സ്.പി, റ്റി.്സ്.പി  ്ന്നിവ കൂ്തിിയ തുകയുലട 5 ശതമാനം ന ്തിികള്, 

ഭിന്നരശഷിയുള്ളവര്, ട്രാൻജലജെർ ്ന്നിവരുലട രമത മത്തിനും വികസനത്തിനും രവണ്ടിയും 

ന റഞ്ഞത് 5 ശതമാനം വരയാജനങ്ങളുലട രമത മത്തിനും പാലിരയറ്റീവ് ലകയര് പ്രകാരമുള്ള 

പരിചരണത്തിനും വകയിരുത്തണം.  

5.4.2  പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീിഷ് ഗ്രാെിലെ  രമഖലാ വകയിരുത്തല് സംന്ധിച്ച 

വിശോംശങ്ങള് ഖണ്ഡിക 6.7-ല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

6 പ്രരതയക വിഭാഗങ്ങള്ക്കും പ്രരതയക രമഖലകള്ക്കുമുള്ള പദ്ധതികള്  

6 .1 പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി (Sheduled Caste Sub Plan ) 

(1)  പ്തിികജാതി വിഭാഗക്കാരുലട വികസനത്തിനുരവണ്ടി ഓരരാ തരേശഭരണ സ്ഥാപനവം  

പദ്ധതിയുലട ഭാഗമായി  പ്തിികജാതി  ഉപപദ്ധതി  കൂടി തയ്യാറാക്കണം. പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി 

വിഹണിതമായി സംസ്ഥാന നജറ്റില് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  പ്രരതയകം വകയിരുത്തി  
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നല്ന ന്നതു പ്രകാരമായിരിക്കണം പദ്ധതി തയ്യാറാരക്കണ്ടത്. പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം 

പാഞാക്കാരനാ വകമാറ്റി ലചലവഞിക്കാരനാ പാടില്ല. ഉപപദ്ധതിക്ക് മറ്റ് രരാതമവകളിലല 

സാധയതയും ഉപരയാഗലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്.    

(2)  പ്തിികജാതി വിഭാഗക്കാരുലട സാമ്പത്തിക വികസനം, സാമൂഹണയ വികസനം, പശ്ചാത്തല 

സൗകരയവികസനം ്ന്നിവ വകവരിക്കുകയാകണം ഉപപദ്ധതിയുലട ലമത യം.  

(3)   വയമായികള്ക്കും ന ടുംനങ്ങള്ക്കും രനരിട്ടു പ്രരയാജനം ലഭിക്കുന്ന രപ്രാജകള്കളും പ്തിികജാതി 

വിഭാഗക്കാരുലട ലപാതുസൗകരയ വികസനത്തിനുള്ള രപ്രാജകള്കളും തയ്യാറാക്കാവന്നതാണ്. 

(4)  2010-11- ല് പ്തിികജാതി വിഭാഗലത്ത സംന്ധിച്ച്  പ്തിികജാതി വികസന വന പ്പും തരേശ ഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളും സംയുമായമായി നടത്തിയ പ്തിികജാതി സാരങ്കതങ്ങളുരടയും ന ടുംനങ്ങളുരടയും 

സര്രവ വിവരങ്ങള് കഞിയുന്നിടരത്താളം പുതുക്കി തയ്യാറാക്കി അതിലെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആവിഷ്കരിരക്കണ്ടതാണ്.  

(5)  ന റഞ്ഞത് 5 പ്തിികജാതി ന ടുംനങ്ങലളങ്കിള്ം അടുത്തടുത്ത് താമസിക്കുന്ന പ്രരേശം ഒരു 

പ്തിികജാതി സരങ്കതമായി കണക്കാക്കി അവിലട ന ടിലവള്ളം, വവേുതി, രറാഡ്, നടപ്പാത, കാന, 

പാര്ശവഭിത്തി, മണ്ണ്സംരമത ണം ്ന്നീ ലപാതു സൗകരയങ്ങള് ഏര്ലപ്പടുത്താവന്നതാണ്.  

(6)  വവേുതി, ന ടിലവള്ളം, രറാഡ്, നടപ്പാത, കാന, പാര്ശവഭിത്തി, മണ്ണ് സംരമത ണം ്ന്നീ ലപാതു 

സൗകരയ രപ്രാജകള്കളുലട  ആലക  ഗുണരഭാൃ തി ന ടുംനങ്ങളില് അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം 

പ്തിികജാതിക്കാരാലണങ്കില് ആ രപ്രാജക്ടിന് ര്ര്ണ്ണമായും പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം 

വകയിരുത്താവന്നതാണ്. അതുരപാലല ലമാത്തം ൃതഷി ഭൂമിയുലട അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം 

പ്തിികജാതി വിഭാഗക്കാരുരടതായിട്ടുള്ള ജലരസചന രപ്രാജക്ടിനും പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം 

ര്ര്ണ്ണമായും വകയിരുത്താവന്നതാണ്.  

(7) മു് ഖണ്ഡികയില് പ്രതിപാേിച്ച തരം രപ്രാജകള്കളുലട ആലക ഗുണരഭാമായാക്കളില് പ്തിികജാതി 

വിഭാഗക്കാരുലട ്ണ്ണം 50 ശതമാനത്തില് ന റവായിരിക്കുകയും ്ന്നാല് 25 ശതമാനലമങ്കിള്ം 

ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ലചയ്യുന്ന സന്ദ്ര്ഭത്തില് പ്തിികജാതി വിഭാഗക്കാരുലട ശതമാനത്തിന് 

ആനുപാതികമായ വിഹണിതം പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹണിതത്തില് നിന്ന് വകയിരുത്താവന്നതും 

നാക്കി തുക ലപാതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹണിതം /തനത് ഫണ്ടില് നിന്ന് വകയിരുത്തുകയും 

ലചരയ്യണ്ടതാണ്. പ്തിികജാതി വിഭാഗക്കാരുലട ്ണ്ണം 25 ശതമാനത്തില് താലഞയാലണങ്കില് 

ര്ര്ണ്ണമായും ലപാതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹണിതം /തനത് ഫണ്ട്/ ലഭയമായ മറ്റ് ഫണ്ടുകള് തലന്ന 

വകയിരുത്തണം.  

(8) പ്തിികജാതി രകാളനി/സരങ്കതങ്ങളിരലക്ക് രറാഡ് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള്ക്ക്, 

രകാളനിക്കകത്തുള്ള ഭാഗവം രകാളനിയിരലയ്ക്കുള്ള ഭാഗവം ഒന്നായി പരിഗണിച്ച്, ഒറ്റ ്സ്റ്റിരമറ്റ് 

തയ്യാറാക്കുകയാലണങ്കില് മാത്രരമ ഖണ്ഡിക 6, 7 ്ന്നിവയിലല നിന്ധനകള് പ്രകാരം 

പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം വകയിരുത്താമാ. 
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 (ല) പ്തിികജാതി വിഭാഗക്കാരുലട ശതമാനം ലതളിയിക്കുന്നതിനായി  രപ്രാജക്ടിലെ പ്രരയാജനം 

ലഭിക്കുന്ന പ്രരേശത്തിലെ ഒരു സാമൂഹണയ ഭൂപടം രപ്രാജക്ടിലനാപ്പം തയ്യാറാക്കി വയ് രക്കണ്ടതും 

ഭൂപടത്തില് നടത്താനുരേശിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തിയുലട സ്ഥാനവം പ്രരയാജനം ലഭിക്കുന്ന ്ല്ലാ 

ഗുണരഭാൃ തി ന ടുംനങ്ങളുരടയും സ്ഥാനവം (ജലരസചന രപ്രാജകള്കളില് പ്രരയാജനം ലഭിക്കുന്ന 

ലമാത്തം ൃതഷി സ്ഥലത്തിലെ സ്ഥാനം) അടയാളലപ്പടുരത്തണ്ടതും അപ്രകാരം 

അടയാളലപ്പടുത്തിയ സാമൂഹണയ ഭൂപടത്തില് പ്തിികജാതി ന ടുംനങ്ങളുലട സ്ഥാനം (ജലരസചന 

രപ്രാജകള്കളില്  പ്തിികജാതി വിഭാഗക്കാരുലട ൃതഷി സ്ഥലത്തിലെ സ്ഥാനം) പ്രരതയക നിറത്തില് 

കാണിച്ചിരിരക്കണ്ടതുമാണ്. രപ്രാജക്ട്  നടപ്പിലാക്കിയാല് പ്രരയാജനം ലഭിക്കുന്ന ആലക 

ന ടുംനങ്ങളുലട പ്തിികയും അതില് പ്തിികജാതി ന ടുംനങ്ങളുലട പ്തിികയും സാമൂഹണയ 

ഭൂപടരത്താലടാപ്പം രചര്ത്തിരിരക്കണ്ടതാണ്. ഗുണരഭാൃ തി ന ടുംനങ്ങളുലട  പ്തിികകളും  സാമൂഹണയ 

ഭൂപടവം ‘ രലാക്ക് പ്തിികജാതി വികസന ഓഫീസര്’   സ്ഥല പരിരശാധന നടത്തി  

രനാദ്ധയലപ്പരടണ്ടതും അത് സംന്ധിച്ച് ചുവലട പ്രതിപാേിക്കുന്ന പ്രകാരം ഒരു സര്്തിിഫിക്കറ്റ്  

സാമത യലപ്പടുരത്തണ്ടതുമാണ്. 

 “................................ തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ .................... വാര്ഷിക 

പദ്ധതിയില്  ഉള്ലപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ..................... രപ്രാജക്ട് ഞാ് പരിരശാധിക്കുകയും രപ്രാജക്ടില് 

ഉള്ലപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളും  പ്രവര്ത്തനങ്ങളും  ഞാ് മനസ്സിലാക്കുകയും  ലചയ്തിരിക്കുന്നു. 

രപ്രാജക്ട്  മുരഖന പ്രരയാജനം  ലഭിക്കുന്ന ആലക  ഗുണരഭാൃ തി  ന ടുംനങ്ങളില്/ജലരസചനം  

നടത്തുന്ന ൃതഷി സ്ഥലത്തിലെ  ഉടമസ്ഥരില്  -------- ശതമാനത്തിലധികം 

പ്തിികജാതിക്കാരാലണന്ന് /പ്തിികജാതി ക്കാരുരടതാലണന്ന് ഞാ് രനരി്തി് സ്ഥല പരിരശാധന 

നടത്തിയതില് നിന്ന് ്നിക്ക് രനാധയലപ്പ്തിിട്ടുള്ളതാലണന്ന് സാമത യലപ്പടുത്തുന്നു. ഈ 

രപ്രാജക്ടിനുരവണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ  സാമൂഹണയ ഭൂപടവം പ്രരയാജനം ലഭിക്കുന്ന ആലക ന ടുംനങ്ങളുലട 

പ്തിികയും പ്രരയാജനം ലഭിക്കുന്ന പ്തിികജാതി വിഭാഗ ന ടുംനങ്ങളുലട പ്തിികയും  ഞാ് 

സാമത യലപ്പടുത്തി  ഇരതാലടാപ്പം സമര്പ്പിക്കുന്നു.” 

 (10) ൃതഷി ഭൂമിയില്ലാത്ത പ്തിികജാതി ന ടുംനങ്ങള്ക്ക് പാ്തിക്കൃഷി ലചയ്യുന്നതിന് ധനസഹണായം 

അനുവേനീയമാണ്. ധനസഹണായത്തിന് നാങ്ക് വായ്പ നിര്ന്ധമല്ല, 

(11)  പ്തിികജാതി യുവതീയുവാക്കളുലട  വിേയാഭയാസം, വിരേശത്ത് ലതാഞില് രതടല്,  സവയം ലതാഞില് 

പരിപാടികള്, ലതാഞില്  പരിശീലനങ്ങള്, കായിക വികസനം, വരുമാന വര്ദ്ധന സംരംഭങ്ങള് 

മുതലായവ രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുന്നതിന് രപ്രാജകള്കള് ആവിഷ്കരിരക്കണ്ടതാണ്. 

(12)  പ്തിികജാതി വിഭാഗക്കാരുലട  ഉല്പന്നങ്ങള് വിപണനം നടത്തുന്നതിനായി മാര്ക്കറ്റിംഗ് സാദ്ധയത 

യുള്ള പ്രരേശങ്ങളില് വിപണന രകന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്.  

(13) പ്തിികജാതി യുവതി യുവാക്കള് വയമായിഗതമായും ്പുകപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിള്ം (ന റഞ്ഞത് രണ്ട് 

വയമായികള് ഉള്ള ്പുകപ്പ്) ആരംഭിക്കുന്ന വരുമാന  വര്ദ്ധന രപ്രാജകള്കള്ക്ക് നാങ്ക് വായ്പ 

തരലപ്പടുത്തുന്നതിനും അനുവേനീയമായ സബ്സിഡി   നല്ന ന്നതിനും മു്ഗണനയും 

പ്രാധാനയവം നല്കണം 
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(14) പ്തിികജാതി രകാളനികളില് തൃപ്തികരമായ രീതിയില്  ന ടിലവള്ള സൗകരയവം വീടുകളില്  കക്കൂസ്,  

ശുചിതവ - മാലിനയ സംസ്ക്കരണ സൗകരയങ്ങളും ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള്ക്ക്  മു്ഗണന 

നല്കണം. അവ ഏലറ്റടുത്തതിനുരശഷം മാത്രരമ പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി ഫണ്ടുകള് 

വകയിരുത്തിലകാണ്ടുള്ള മറ്റ് രപ്രാജകള്കള് (അനിവാരയ രപ്രാജകള്കള് ഒഞിലക) ഏലറ്റടുക്കാമാ. 

 (15) പ്തിികജാതി വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നും ഉയര്ന്നു വരുന്ന  പ്രതിഭകള്ക്ക് വിരശഷി കഴിം  ജില്ലാ – 

സംസ്ഥാന -  രേശീയ – അന്തര്രേശീയ  തലങ്ങളില്  അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നവര്ക്ക് അവരുലട 

രമഖലയില് കൂടുതല് വിപുലമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്താ് അവര് തലന്ന തയ്യാറാക്കി 

സമര്പ്പിക്കുന്ന രപ്രാജകള്കള്ക്ക്,  നൂതന രപ്രാജകള്കള്ക്കായുള്ള ജില്ലാതല സമിതിയുലട 

അംഗീകാരത്തിന് വിരധയമായി, ്ല്ലാ തലത്തിലലയും തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 

സഹണായം നല്കാവന്നതാണ്. ഇതര ഏജ്സികളില് നിന്നുള്ള പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാ്  മു്വക 

്ടുക്കാവന്നതുമാണ്.  

(16) പ്തിികജാതി വിഭാഗക്കാര്ക്ക്  അവരുള്ലപ്പടുന്ന  സമൂോയത്തിലെ  വക ശ്മശാനങ്ങള് ഉണ്ടാവാം. 

ഇവ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ  ആസ്തി രജിസ്റ്ററില് ഉള്ലപ്പ്തിവയാകില്ല. ്ന്നാള്ം ഇത്തരം  

ശ്മശാനങ്ങളില് ആവശയം രവണ്ട അറ്റന റ്റപ്പണികള് മറ്റു സൗകരയലമാരുക്കല് തുടങ്ങിയ  

പ്രവൃത്തികള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാം. 

(17)  പ്തിികജാതി രമഖലയില് സാരങ്കതിക/ലപ്രാഫഷണല് പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ച് വിജയിച്ച/ലതാഞില് 

സാധയതാ രകാഴ്സുകള് പരിശീലിച്ചവര്ക്ക്  സര്ക്കാര്/ലപാതുരമഖലാ/സഹണകരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് 

വസ്റ്റപ്പരൊടു കൂടി അപ്രെീസ്/ഇരെണ്ഷിപ്പ് പരിശീലനം നല്ന ന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു 

കള്ക്ക് രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കാം.  

6 .2 പ്തിിക വര്ഗ ഉപപദ്ധതി (Tribal Sub Plan) 

(1)   സംസ്ഥാന നജറ്റിൂടലട പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം ലഭിക്കുന്ന ഓരരാ തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനവം വാര്ഷിക പദ്ധതിയുലട ഭാഗമായി പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി കൂടി തയ്യാറാക്കണം. 

പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം പാഞാക്കാരനാ വകമാറ്റി ലചലവഞിക്കാരനാ പാടില്ല. മറ്റ് 

രരാതമവകളിലല സാധയതയും ഉപരയാഗലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്.    

(2)  പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാരുലട സാമ്പത്തിക വികസനം, സാമൂഹണയ വികസനം, പശ്ചാത്തല 

സൗകരയവികസനം ്ന്നിവ വകവരിക്കുകയാകണം ഉപപദ്ധതിയുലട ലമത യം. 

(3)  വയമായികള്ക്കും ന ടുംനങ്ങള്ക്കും രനരിട്ടു പ്രരയാജനം ലഭിക്കുന്ന രപ്രാജകള്കളും പ്തിികവര്ഗ 

വിഭാഗക്കാരുലട ലപാതു സൗകരയവികസനത്തിനായുള്ള രപ്രാജകള്കളും തയ്യാറാക്കാവന്നതാണ്. 

(4) അഗതിരഹണിത രകരളം പദ്ധതി (ആ്രമയ) തയ്യാറാക്കിയി്തിിലല്ലങ്കിരലാ, പദ്ധതി 

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുലണ്ടങ്കിള്ം അതില് അര്ഹണരായ പ്തിികവര്ഗ അഗതികള് ഒഞിവായി 

രപായിട്ടുലണ്ടങ്കിരലാ, അവര്ക്ക് രവണ്ടി പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതിയുലട ഭാഗമായി പരിചരണ 

രസവനങ്ങളുലട പാരക്കജ് തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്. പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുംനങ്ങലള 
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കലണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള മാനേണ്ഡങ്ങളും അവര്ക്കുരവണ്ടി തയ്യാറാരക്കണ്ടുന്ന പരിചരണ 

രസവനങ്ങളുലട  പാരക്കജിലെ മാര്ഗരരഖയും അനുന്ധം 6 -ല് നല്ന ന്നു. 

 (5) 2008-10ല് പ്തിികവര്ഗ വികസന വന പ്പും തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സംയുമായമായി  

നടത്തിയതും 2020-21-ല് പുതുക്കിയതുമായ പ്തിിക വര്ഗ വിഭാഗങ്ങളുലട സാമൂഹണയ സാമ്പത്തിക 

സര്രവയുലട അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആവിഷ്കരിരക്കണ്ടതാണ്.  

 (6)  ന റഞ്ഞത് 5 പ്തിികവര്ഗ ന ടുംനങ്ങലളങ്കിള്ം അടുത്തടുത്ത് താമസിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രരേശം  

പ്തിികവര്ഗ ഊര് ്ന്ന് കണക്കാക്കി അവിലട ന ടിലവള്ളം, വവേുതി, നടപ്പാത, കാന, 

പാര്ശവഭിത്തി, മണ്ണ് സംരമത ണം, ്ന്നീ ലപാതു സൗകരയങ്ങള് ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതിന്, താലഞ 

പറയുന്ന നിന്ധനകൾക്ക് വിരധയമായി, പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം 

വിനിരയാഗിക്കാവന്നതാണ്.    

(7) വവേുതി, ന ടിലവള്ളം, നടപ്പാത, കാന, പാര്ശവഭിത്തി, മണ്ണ് സംരമത ണം ്ന്നീ ലപാതു സൗകരയ 

രപ്രാജകള്കളുലട ആലക ഗുണരഭാൃ തി ന ടുംനങ്ങളില് അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം 

പ്തിികവര്ഗക്കാരാലണങ്കില് ആ രപ്രാജക്ടിന് ര്ര്ണ്ണമായും പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം 

വകയിരുത്താവന്നതാണ്. അതുരപാലല ലമാത്തം ൃതഷിഭൂമിയുലട അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം 

പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാരുരടതായിട്ടുള്ള ജലരസചന രപ്രാജക്ടിനും പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം 

ര്ര്ണ്ണമായും വകയിരുത്താവന്നതാണ്.  

(8) മു് ഖണ്ഡികയില് പ്രതിപാേിച്ച തരം രപ്രാജകള്കളുലട ആലക ഗുണരഭാമായാക്കളില് പ്തിികവര്ഗ  

വിഭാഗക്കാരുലട ്ണ്ണം 50 ശതമാനത്തില് ന റവായിരിക്കുകയും ്ന്നാല് 25 ശതമാനലമങ്കിള്ം 

ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ലചയ്യുന്ന സന്ദ്ര്ഭത്തില് പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാരുലട ശതമാനത്തിന് 

ആനുപാതികമായ വിഹണിതം പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതത്തില് നിന്ന്  വകയിരുത്താവന്നതും 

നാക്കി തുക ലപാതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹണിതം/തനത് ഫണ്ടില് നിന്ന് വകയിരുത്തുകയും 

ലചരയ്യണ്ടതാണ്. പ്തിികവര്ഗ  വിഭാഗക്കാരുലട ്ണ്ണം 25 ശതമാനത്തില് താലഞയാലണങ്കില് 

ര്ര്ണ്ണമായും ലപാതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹണിതം/തനത് ഫണ്ട്/മറ്റ് ഫണ്ടുകള് തലന്ന 

വകയിരുത്തണം.     

 (ല) പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാരുലട ശതമാനം ലതളിയിക്കുന്നതിനായി രപ്രാജക്ടിലെ പ്രരയാജനം 

ലഭിക്കുന്ന പ്രരേശത്തിലെ ഒരു സാമൂഹണയ ഭൂപടം രപ്രാജക്ടിലനാപ്പം തയ്യാറാക്കി വയ് രക്കണ്ടതും 

ഭൂപടത്തില് നടത്താനുരേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുലട സ്ഥാനവം പ്രരയാജനം ലഭിക്കുന്ന ്ല്ലാ 

ഗുണരഭാൃ തി ന ടുംനങ്ങളുരടയും സ്ഥാനവം (ജലരസചന രപ്രാജകള്കളില് പ്രരയാജനം ലഭിക്കുന്ന 

ലമാത്തം ൃതഷി സ്ഥലത്തിലെ സ്ഥാനം) അടയാളലപ്പടുരത്തണ്ടതും അപ്രകാരം 

അടയാളലപ്പടുത്തിയ സാമൂഹണയ ഭൂപടത്തില് പ്തിികവര്ഗ ന ടുംനങ്ങളുലട സ്ഥാനം (ജലരസചന 

രപ്രാജകള്കളില് പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാരുലട ൃതഷി സ്ഥലത്തിലെ സ്ഥാനം) പ്രരതയക നിറത്തില് 

കാണിച്ചിരിരക്കണ്ടതുമാണ്. രപ്രാജക്ട്  നടപ്പിലാക്കിയാല് പ്രരയാജനം  ലഭിക്കുന്ന ആലക 

ന ടുംനങ്ങളുലട  പ്തിികയും അതില് പ്തിികവര്ഗ ന ടുംനങ്ങളുലട പ്തിികയും സാമൂഹണയ 

ഭൂപടരത്താലടാപ്പം രചര്ത്തിരിരക്കണ്ടതാണ്. ഗുണരഭാൃ തി ന ടുംനങ്ങളുലട  പ്തിികകളും  സാമൂഹണയ 
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ഭൂപടവം ‘വട്രനല് ്ക്സ്റ്സ്റ്റ്ഷ് ഓഫീസര്’ സ്ഥല പരിരശാധന നടത്തി  

രനാദ്ധയലപ്പരടണ്ടതും അത് സംന്ധിച്ച് ചുവലട പ്രതിപാേിക്കുന്ന പ്രകാരം  ഒരു സര്്തിിഫിക്കറ്റ്  

സാമത യലപ്പടുരത്തണ്ടതുമാണ്. 

    “............................... തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ .................... വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് 

ഉള്ലപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ........................ രപ്രാജക്ട് ഞാ് പരിരശാധിക്കുകയും രപ്രാജക്ടില് 

ഉള്ലപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളും  പ്രവര്ത്തനങ്ങളും  ഞാ് മനസ്സിലാക്കുകയും  ലചയ്തിരിക്കുന്നു.  

രപ്രാജക്ട്  മുരഖന പ്രരയാജനം  ലഭിക്കുന്ന ആലക  ഗുണരഭാൃ തി  ന ടുംനങ്ങളില്/ജലരസചനം  

നടത്തുന്ന ൃതഷി സ്ഥലത്തിലെ  ഉടമസ്ഥരില്  -------- ശതമാനത്തിലധികം 

പ്തിികവര്ഗക്കാരാലണന്ന് /പ്തിികവര്ഗക്കാരുരടതാലണന്ന് ഞാ് രനരി്തി് സ്ഥല പരിരശാധന 

നടത്തിയതില് നിന്ന് ്നിക്ക് രനാധയലപ്പ്തിിട്ടുള്ളതാലണന്ന് സാമത യലപ്പടുത്തുന്നു. ഈ 

രപ്രാജക്ടിനുരവണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സാമൂഹണയ ഭൂപടവം പ്രരയാജനം ലഭിക്കുന്ന ആലക ന ടുംനങ്ങളുലട  

പ്തിികയും പ്രരയാജനം ലഭിക്കുന്ന  പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗ ന ടുംനങ്ങളുലട പ്തിികയും  ഞാ് 

സാമത യലപ്പടുത്തി  ഇരതാലടാപ്പം സമര്പ്പിക്കുന്നു.” 

 (10) പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം രറാഡ് നിര്മ്മാണത്തിന് വകയിരുത്താ് പാടില്ല. ്ന്നാല് 

പ്തിിക വര്ഗ ഊരുകള്ക്ക് ഉള്ളില് 3 മീറ്റര് വീതിയില് അധികരിക്കാത്ത നടപ്പാതകളും പ്തിികവര്ഗ 

ഊരുകളിരലയ്ക്ക് ്ത്തിരച്ചരുന്നതിന് 3 മീറ്റര് വീതിയില് അധികരിക്കാത്ത നടപ്പാതകളും 

നടപ്പാലങ്ങളും പടവകളും നിര്മ്മിക്കാവന്നതാണ്.  

(11) ൃതഷി ഭൂമിയില്ലാത്ത പ്തിികവര്ഗ ന ടുംനങ്ങള്ക്ക് പാ്തിക്കൃഷി ലചയ്യുന്നതിന് ധനസഹണായം 

അനുവേനീയമാണ്. ധനസഹണായത്തിന്  നാങ്ക് വായ്പ നിര്ന്ധമല്ല.  

(12) പ്തിികവര്ഗ യുവതീയുവാക്കളുലട  വിേയാഭയാസം, വിരേശത്ത് ലതാഞില് രതടല്,  സവയം ലതാഞില് 

പരിപാടികള്, ലതാഞില്  പരിശീലനങ്ങള്, കായിക വികസനം, വരുമാന വര്ദ്ധന സംരംഭങ്ങള് 

മുതലായവ രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുന്നതിന് രപ്രാജകള്കള് ആവിഷ് കരിരക്കണ്ടതാണ്. 

 (13) പ്തിികവര്ഗ യുവതീ യുവാക്കള് വയമായിഗതമായും ്പുകപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിള്ം (ന റഞ്ഞത് 2 

വയമായികള് ഉള്ള ്പുകപ്പ്) ആരംഭിക്കുന്ന  വരുമാന വര്ദ്ധന രപ്രാജകള്കള്ക്ക് നാങ്ക് വായ്പ 

തരലപ്പടുത്തുന്നതിനും സന് സിഡി അനുവേിക്കുന്നതിനും മു്ഗണനയും പ്രാധാനയവം നല്കണം.  

(14) പ്തിികവര്ഗ ഊരുകളില് തൃപ്തികരമായ രീതിയില്  ന ടിലവള്ള സൗകരയവം വീടുകളില് കക്കൂസ് 

സൗകരയവം  ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള്ക്ക്  മു്ഗണന നല്കണം. അവ 

ഏലറ്റടുത്തതിനുരശഷം മാത്രരമ പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി ഫണ്ടുകള് വകയിരുത്തിലകാണ്ടുള്ള മറ്റ് 

രപ്രാജകള്കള് (അനിവാരയ രപ്രാജകള്കള് ഒഞിലക) ഏലറ്റടുക്കാമാ. 

(15) പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗങ്ങളില് കണ്ടു വരുന്ന സിക്കിള് ലസല് അനീമിയ രപാള്ള്ള രരാഗങ്ങള്, മറ്റ് 

ആരരാഗയ പ്രശ്നങ്ങള്, രപാഷകാഹണാര ന റവ് ്ന്നിവ പരിഹണരിക്കാ് രപ്രാജകള്കള് 

ഉള്ലപ്പടുത്താവന്നതാണ്.  
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(16) സിക്കിള് ലസല് അനീമിയ രരാഗ നിര്ണ്ണയ കയാുകളുകളും, അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്ഗങ്ങള് 

സംന്ധിച്ച രനാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും സംതടിപ്പിക്കാവന്നതാണ്.  

(17) പ്തിികവര്ഗകാരുലട പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങള്, ഭമത ണം, ൃതഷി, പരമ്പരാഗത ഉല്പന്നങ്ങള് 

്ന്നിവലയ രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉല്പന്നങ്ങളുലട വിപണനത്തിനുമായി നഗര/ഗ്രാമ 

പ്രരേശങ്ങളിള്ം ടൂറിസ്റ്റ് പ്രരേശങ്ങളിള്ം പ്രരതയക വിപണന/പ്രേര്ശന രകന്ദ്രങ്ങള് 

ആരംഭിക്കുന്നതിന്  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  രപ്രാജകള്ള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  

(18)  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്പടുത്തി, വി്തരവം ദുര്തടവമായ 

പ്തിികവര്ഗ സരങ്കതങ്ങളില് നിന്ന് വിേയാര്ത്ഥികലള സ്കൂളുകളില് ്ത്തിക്കുന്നതിനായി 

പ്തിികവര്ഗ  വികസന വന പ്പുമായി രചര്ന്ന് രപ്രാജകള്കള് (രഗാത്രസാരഥി) 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  ഫണ്ട്  തികയാലത വരുന്ന സാഹണചരയത്തില് 

ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകള്ക്കും ഇതിനായി വിഹണിതം വകയിരുത്താവന്നതാണ്.  

(1ല) പ്രൃതതിരമത ാഭങ്ങള്, പ്തിികവര്ഗ രമഖലയിലല ദുരന്തങ്ങള് ്ന്നിവലയ രനരിടുന്നതിനും          

അതിജീവിക്കുന്നതിനും രമത ാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതിന് അടിയന്തിര സഹണായങ്ങള്/ 

സംരമത ണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ്ന്നിവയ്ക്കുമുള്ള  രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(20) വനയമൃഗ ആക്രമണ രമഖലകളില് കാര്ഷിക വിളകളുലട സംരമത ണത്തിനായി  ട്രഞ്ചുകള്, 

ലഫ്സിംങ്ങ്, വജവരവലി തുടങ്ങിയവ MGNREGSമായുള്ള സംരയാജന സാധയതകള് 

പരമാവധി പ്രരയാജനലപ്പടുത്തിലക്കാണ്ട് ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കാവന്നതാണ്. 

(21)  ധാനയങ്ങള്, ലചറുധാനയങ്ങള് ്ന്നിവ ൃതഷി ലചയ്യുന്ന രമഖലകളില് അവ 

ഭമത യരയാഗയമാക്കുന്നതിന്  ഊര് അടിസ്ഥാനത്തില് ധാനയ മിലുവികള്  ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള  

രപ്രാജകള്കള് നടപ്പാക്കാവന്നതാണ്. 

 (22) പ്തിിക വര്ഗ വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നും ഉയര്ന്നു വരുന്ന പ്രതിഭകള്ക്ക് വിരശഷി കഴിം  ജില്ലാ – 

സംസ്ഥാന -  രേശീയ – അന്തര്രേശീയ  തലങ്ങളില്  അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നവര്ക്ക് അവരുലട 

രമഖലയില് കൂടുതല്  വിപുലമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്താ് അവര് തലന്ന തയ്യാറാക്കി 

സമര്പ്പിക്കുന്ന  രപ്രാജകള്കള്ക്ക്,  നൂതന രപ്രാജകള്കള്ക്കായുള്ള ജില്ലാതല സമിതിയുലട 

അംഗീകാരത്തിന് വിരധയമായി, ്ല്ലാ തലത്തിലലയും തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 

സഹണായം നല്കാവന്നതാണ്. ഇതര ഏജ്സികളില്  നിന്നുള്ള  പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാ് 

മു്വക  ്ടുക്കാവന്നതുമാണ്. 

(23) പ്തിികവര്ഗ ഊരുകളില് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃേമായ  മിനി വഹണരഡ്രാ പവര് യൂണിറ്റ്  സ്ഥാപിച്ച് 

ഊരുകളിള്ം  വീടുകളിള്ം, ലപാതു സ്ഥാപനങ്ങളിള്ം  വവേുതി ലഭയത ഉറപ്പാക്കാ് ആവശയമായ 

രപ്രാജകള്കള് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(24) പഠനം ഉരപമത ിച്ച പ്തിികജാതി/പ്തിികവര്ഗവിേയാര്ത്ഥികളില് തുടര്പഠന നടത്തുന്നതിന് 

താല്പരയമുള്ളവലര കലണ്ടത്തി  ജില്ലാതലത്തില് റസിഡ്ഷയല് സൗകരയരത്താലട പ്രവൃത്തിയ്കുന്ന  
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േിഡ്ജ് സ്കൂള് പദ്ധതി  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. ഇതിനായി നിര്മ്മാണ 

പ്രവര്ത്തനം ഒഞിലകയുള്ള  ്ല്ലാ കാരയങ്ങളും  ഉള്ലപ്പടുത്തി രപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കാവന്നതുമാണ്.  

 (25) പ്രൃതതി ദുരന്തങ്ങള്/മറ്റ്  പ്രതിസ്ധികള് ഉണ്ടാന ന്ന സമയത്ത്   പ്തിികവര്ഗ രമഖലയില് 

അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം അടിയന്തിരമായി മാരനജ് ലചയ്യുന്നതിന്  പ്രാരേശിക തലത്തില് ്സ്.റ്റി 

പ്രരമാ്തിര്  കണ്വീനറായി ഒരു കമ്മിറ്റി പ്രവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്.  

(26) പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗത്തിലല  ന ്തിികള്ക്ക് പഠന സകരയത്തിനായി നിലവിള്ള്ള ഉപരയാഗപ്രേമായ   

ലക്തിിടങ്ങള് ആവശയലമങ്കില് പുനഃരുദ്ധാരണം നടത്തി രഹണാസ്റ്റള്കളായി 

പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള് സംയുമായ രപ്രാജക്ടായും 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(27) പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്ക്  അവരുള്ലപ്പടുന്ന  സമൂോയത്തിലെ  വക ശ്മശാനങ്ങളില് 

ഉണ്ടാവാം. ഇവ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ  ആസ്തി രജിസ്റ്ററില് ഉള്ലപ്പ്തിവയാകില്ല. ്ന്നാള്ം 

ഇത്തരം  ശ്മശാനത്തില് ആവശയം രവണ്ട അറ്റന റ്റപ്പണികള് മറ്റു സൗകരയലമാരുക്കല് തുടങ്ങിയ  

പ്രവൃത്തികള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാം.  

(28) പ്തിികവര്ഗ രമഖലയില് സാരങ്കതിക/ലപ്രാഫഷണല് പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ച് വിജയിച്ച/ ലതാഞില് 

സാധയതാ രകാഴ്സുകള് പരിശീലിച്ചവര്ക്ക്  സര്ക്കാര്/ലപാതുരമഖല/സഹണകരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് 

വസ്റ്റപരൊടു കൂടി  അപ്രെീസ് /ഇരെണ്ഷിപ്പ് പരിശീലനം നല്ന ന്നതിന്   ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കാം.  

(2ല) നിലവില് അങ്കണവാടി ഇല്ലാത്തതും 5 ല് കൂടുതല് ന ്തിികള് ഉള്ളതുമായ ഊരുകളില്  പുതിയ 

അങ്കണവാടികള് ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്. ന ്തിികളുലട ്ണ്ണം 5-ല് ന റവാലണങ്കില് ലമെര് 

ടീച്ചറുലട  സഹണായരത്താടുകൂടി  ന ്തിികള്ക്ക് പ്രീ-സ്കൂള് വിേയാഭയാസം നല്ന ന്നതിനുള്ള സൗകരയം 

ഏര്ലപ്പടുത്താവന്നതാണ്.  ടീച്ചറുലടയും ലഹണല്പ്പറുലടയും രവതനം, ന ്തിികള്ക്ക് രപാഷകാഹണാരം, 

ഭമത ണം ്ന്നിവ നല്ന ന്നതിന് പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം ഉപരയാഗിക്കാവന്നതാണ്. 

രകാളനികളില്/ ഊരുകളിള്ള്ള സാമൂഹണയ പഠനമുറി/ കമ്മൂണിറ്റി  ഹണാളുകള് ്ന്നിവ ഇതിനായി 

ഉപരയാഗിക്കാവന്നതാണ്. 

(30) ഊരുകളിലല സ്കൂള് വിേയാര്ത്ഥി/വിേയാര്ത്ഥിനികള്ക്ക് അധികപഠന സൗകരയം ഏര്ലപ്പടുത്തുന്ന 

തിനായി ഊരില് തലന്നയുള്ള  വിേയാസമ്പന്നരായവരുലട  രസവനം  ഉപരയാഗിക്കാവന്നതാണ്.  

 (31) പ്രധാനലപ്പ്തി ്ല്ലാ ഊരുകളിള്ം ത്തിംത്തിമായി സാമൂഹണയ പഠനമുറി  നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. രലാക്ക്/ ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  ഈ രപ്രാജകള്കള്ക്ക് വിഹണിതം നല്കാവന്നതുമാണ്. 

(32) ചില നഗരസഭകള്ക്കും രകാര്പ്പരറഷനുകള്ക്കും ലഭിക്കുന്ന റ്റി.്സ്.പി വിഹണിതം അര്ഹണതയുള്ള 

ഗുണരഭാമായാക്കള് ഇല്ലാത്തതിനാല് ലചലവഞിക്കാ് ബുദ്ധിമു്തി് രനരിടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം 

അവസരങ്ങളില് പ്തിികവര്ഗ വിേയാര്ത്ഥികളുലട പ്രീ/രപാസ്റ്റ് ലമട്രിക് രഹണാസ്റ്റള്കള്ക്ക് ലക്തിിടം, 

പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്ക് താമസിക്കുന്നതിന് സൗകരയം ഒരുക്കുന്നതിനായി Stay homes/Hostels 
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്ന്നിവ നിര്മ്മിക്കാ് നഗരസഭകള്ക്കും രകാര്പ്പരറഷനുകള്ക്കും അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ 

രകന്ദ്രങ്ങള്, മറ്റ് അനുരയാജയ പ്രരേശങ്ങള് ്ന്നിവിടങ്ങളില് നിര്മ്മിക്കുന്ന ഇത്തരം 

സ്ഥാപനങ്ങള് പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്ക് ലപാതുവായി പ്രരയാജനലപ്പടും ്ന്നതിനാല് 

ഗ്രാമ/രലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുലട റ്റി.്സ്.പി വിഹണിതം  രമല് സൂചിപ്പിച്ച രപ്രാജകള്കള്  

നിര്വഹണണം നടത്തുന്ന നഗരസഭകള്ക്ക് നല്കാവന്നതാണ്.  

(33) അര്ഹണരായ പ്തിികവര്ഗ ഗുണരഭാമായാക്കളുണ്ടായിരിരക്ക അവര്ക്കായി ഏലറ്റടുരക്കണ്ട ഏലതങ്കിള്ം 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പ്തിികവര്ഗ വിഹണിതം (റ്റി.്സ്.പി) ലഭിക്കുന്നിലല്ലന്ന കാരണത്താല്  

തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഏലറ്റടുക്കാതിരിക്കാ് പാടില്ല. ലപാതുവിഭാഗം വികസനഫരണ്ടാ, 

തന്ഫരണ്ടാ ഉപരയാഗിച്ച് അത്തരം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്കായി  

നിര്ന്ധമായും ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്.  

(34) ജില്ലയിലല പ്തിികവര്ഗ രമഖലകളിലല  അഭയസ്തവിേയരും സാമൂഹണയരനാധവമുള്ള പരമാവധി  50  

രപരടങ്ങിയ പ്തിികവര്ഗ യുവതീയുവാക്കളുലട ഒരു  ജില്ലാതല പ്തിികവര്ഗ യുവജന രസന (Tribal 

Youth Force)ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ആഭിമുഖയത്തില് രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. ഊരുകളിലല 

സാമൂഹണയ വിേയാഭയാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്  പങ്കാളികളാകാനും  ലപാതു പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് 

രനതൃതവ രംഗത്ത് നില്ക്കാനുള്ളവരായും ഉതന ന്ന തരത്തില് ഇവര്ക്ക് പരിശീലനം 

നല്രകണ്ടതാണ്. ജില്ലയിലല പ്തിികവര്ഗ വികസന രമത മപ്രവര്ത്തനങ്ങള് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും 

രമാണി്തിറിംഗിനും ഊരുകളിലല വിവിധതരത്തിള്ള്ള രനാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും 

ഇവരുലട രസവനം  ഉപരയാഗലപ്പടുത്താം. ഇവര്ക്ക് പരിശീലനം നല്ന ന്നതിനുള്ലപ്പലടയുള്ള 

ലചലവകള്ക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

6 .3 വനിതാതടക പദ്ധതി 

6.3.1 രീകൾ രനരിടുന്ന വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹണരിക്കുന്നതിനുള്ള ആസൂത്രിതമായ ഇടലപടള്കൾ 

നടത്തി രീകളുലട നിർണായക ലിംഗപേവി ആവശയങ്ങൾ കലണ്ടത്തി പരിഹണരിക്കുന്നതിനാണ് 

വനിതാ തടക പദ്ധതി ലകാണ്ട് ഉരേശിക്കുന്നത്. ൃതതയമായ വിവര രശഖരണത്തിലെ 

അടിസ്ഥാനത്തിവ വനിതകളുലട സാമൂഹണയസാമ്പത്തിക പേവി ഉയർത്തുന്നതിന് വനിതാതടക 

പദ്ധതി ്ല്ലാ തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  നിർന്ധമായും തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്. 

ഇതിലെ ഭാഗമായി ചുവലട പറയുന്ന സഹണായക സംവിധാനങ്ങള് തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനതലത്തില് രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്.    

(1) ലജെര് റിരസാഴ്സ് ലസെർ  

ലിംഗപേവിയുമായി ന്ധലപ്പ്തി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് മാര്ഗനിര്രേശവം പിന്തുണയും 

നല്ന ന്നതിനും  വിവിധ വന പ്പുകളുലടയും തരേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലടയും മറ്റു് 

്ജ്സികളുലടയും ലജെര് അനുന്ധ ഇടലപടള്കള് ഏരകാപിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനുമായി 

ജില്ലാതലത്തിള്ം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്/രലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്/നഗരഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിള്ം 

ലജൻഡർ റിരസാഴ്സ് ലസെറുകള് രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. ലജൻഡർ റിരസാഴ്സ് 

ലസെറിലെ വേനംേിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകരയം ഉറപ്പാക്കവ, മറ്റു് 
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പ്രവർത്തനങ്ങൾ ്ന്നിവയ്ക്കായി 2 ലമത ം രൂപയില് അധികരിക്കാത്ത രപ്രാജകള്കള് തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് തയ്യറാക്കാവന്നതാണ്. ജില്ലാതല ലജെര് റിരസാഴ്സ് ലസെറിലെ 

പ്രവര്ത്തനത്തിനാവശയമായ രപ്രാജക്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലല വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് 

ഉള്ലക്കാള്ളിരക്കണ്ടതാണ്. (ലജ്ഡര് റിരസാഴ്സ് ലസെറുകള് സംന്ധിച്ച വിശോംശങ്ങള് 

അനുന്ധം-7ല് നല്കിയിട്ടുള്ളത് കാണുക).    

(2) കമ്മൂണിറ്റി വിമൻ ലഫസിലിരറ്ററ്റർ  

്ല്ലാ തലത്തിള്മുള്ള തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനും വനിതാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും 

ജാഗ്രതാസമിതി, ജി.ആര്.സി.കള് തുടങ്ങിയ വിവിധസംവിധാനങ്ങളും ഏരകാപിപ്പിക്കുന്നതിനും 

ലഫസിലിരറ്ററ്റ് ലചയ്യുന്നതിനുമായി രസാഷയവ വർക്ക്, വിമൻ സ്റ്റഡീസ്, വസരക്കാളജി, 

രസാരഷയാളജി ്ന്നീ വിഷയങ്ങളിവ ്ലതങ്കിള്ം ഒന്നില് നിരുോനന്തര നിരുേമുള്ള ഒരു 

വനിതലയ കമ്മൂണിറ്റി വിമൻ ലഫസിലിരറ്ററ്റർ ആയി നിരയാഗിക്കാവന്നതാണ്. കമ്മൂണിറ്റി വിമൻ 

ലഫസിലിരറ്ററ്റർക്ക് പ്രതിമാസം 17000/- രൂപയില് അധികരിയ്ക്കാത്ത രഹണാണരററിയം വനിതാ 

തടക പദ്ധതിയിവ ഉള്ലപ്പടുത്തി നല്കാവന്നതാണ്.  

(3) ലജെര് ലഡസ്കുകള് 

വിേയാർത്ഥികളുലട മവരമത , പരാതി പരിഹണാരം, കൗൺസിലിംഗ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ആൺന ്തിികൾ 

ഉൾലപ്പലടയുള്ള മുവനവൻ ന ്തിികൾക്കും ലിംഗപേവി കാ്ചപപ്പാടിവ അധിഷ്ഠിതമായ വലംഗിക 

വിേയാഭയാസം, Effective/Equal Parenting, ലജൻഡർ ലസൻസിവറ്റരസഷൻ രപ്രാഗ്രാം 

മുതലായവയ്ക്കുമായി വഹണസ്കൂൾ/ഹണയർലസക്കൻഡറി സ്കൂൾ തലങ്ങളിവ ലജെര് ലഡസ്കുകള് 

അനുന്ധം 8 ല് പറയും പ്രകാരം  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്കും നഗരസഭകള്ക്കും രൂപീകരി കഴി 

പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

(4) ജാഗ്രതാ സമിതി  

രീകൾക്കും ലപൺന ്തിികൾക്കും ്തിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയുക, അവരുലട പരാതികള്ക്ക് 

പരിഹണാരം കാണുക ്ന്നിവയ്ക്കായി  ജി.ഒ(്ം ്സ്)31/2007/സ.രമത .വ തീയതി : 23/6/2007 

പ്രകാരം വാര്ഡ് തലത്തിള്ം ഗ്രാമ/നഗര ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിള്ം ജില്ലാതലത്തിള്ം ജാഗ്രതാ 

സമിതികള് രൂപീകരി കഴി പ്രവർത്തിരക്കണ്ടതും ആവശയമായ രപ്രാജകള്കൾ പദ്ധതിയിവ 

ഉൾലപ്പടുരത്തണ്ടതുമാണ്. ജില്ലാ ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗങ്ങലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള  

ഉത്തരവാേിത്തം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്കായിരിക്കും. ജാഗ്രതാ സമിതികൾ 

ശമായിലപ്പടുത്തുന്നതിനും കൗൺസിലിംഗ് ഉൾലപ്പലടയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും  

ന്ധലപ്പ്തി തരേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ  ്രമദ്ധ ലചള്ത്തണം. 

6.3.2 ലിംഗപേവി/രീപേവി പഠനം  

ഒരു പ്രരേശലത്ത ലിംഗപേവി സൗഹൃേമാക്കുന്നതിന് നടരത്തണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ്ല്ലാ ലിംഗ വിഭാഗങ്ങളുലടയും പ്രരതയക  പ്രശ്നങ്ങളും ആവശയങ്ങളും 

കലണ്ടത്തി പരിഹണാര മാർഗങ്ങൾ ജനകീയമായി നടപ്പിലാക്കാനും ലപാതു സമൂഹണലത്തക്കൂടി 
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അക്കാരയങ്ങൾ രനാധയലപ്പടുത്തി ഉത്തരവാേിതവങ്ങൾ വിഭജി കഴി ഏലറ്റടുക്കുന്നതിനുമായി ്ല്ലാ 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അഞ്ചു വർഷത്തിവ ഒരിക്കലലങ്കിള്ം ലിംഗപേവി/രീപേവി പഠനം 

നടരത്തണ്ടതും ആയത് ഓരരാ വർഷവം ആവശയമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പരിഷ്കരിരക്കണ്ടതുണ്ട്. 

6.3.3 രീപമത  നവരകരളം : - സമൂഹണത്തിള്ണ്ടാന ന്ന രീവിരുദ്ധമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങലളയും ചിന്തകലളയും 

മറ്റും  ഇല്ലാതാക്കുക ്ന്ന ലമത യരത്താലട ന ടുംന്രമീയുലട രനതൃതവത്തില് നടപ്പാക്കുന്ന ‘രീപമത  

നവരകരളം കാമ്പയി്’ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനാവശയമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് ഏലറ്റടുത്ത് നടപ്പാരക്കണ്ടതാണ്.  

6.3.4  തരേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിവ ലജെര്  നജറ്റിംഗ്, ലജെര് പ്ലാനിംഗ്, ലജെര്  ഓഡിറ്റിംഗ് 

്ന്നിവ നടപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്  

6.3.5 ഉ്പാേനാധിഷ്ഠിതവം രസവനാധിഷ്ഠിതവമായ നൂതന സംരംഭങ്ങൾ ന ടുംന്രമീയുലട 

സഹണായരത്താലട ആരംഭിക്കാനുള്ള രപ്രാജകള്കൾ നവകാവന്നതാണ്.  ഇതിനായി 

ന ടുംന്രമീയുലട അംഗീകാരമുള്ള ഏജൻസികൾ/ സന്നദ്ധ സംതടനകൾ ്ന്നിവയുലട രസവനം 

പ്രരയാജനലപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

6.3.6 രീകളുലട ലതാഞിവ - വരുമാന വർദ്ധനവിനായി സവയം ലതാഞിവ സംരംഭങ്ങൾക്ക് പുറലമ, 

രലനർ നാങ്ക്, സവയം ലതാഞിവ സംരംഭകരുലട ഉ്പന്നങ്ങളുലട വിപണനത്തിന് വിപണന 

രകന്ദ്രങ്ങൾ ്ന്നിവ ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്. 

6.3.7 ലാന് ലടക്നീഷയൻ രകാഴ്സ് പാസായിട്ടുള്ള വനിതകൾക്ക് ്പുകപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിവ സവയം 

ലതാഞിവ സംരംഭലമന്ന രീതിയിവ ലരനാറ്തിറികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാത്സാഹണനം ഗ്രാമ-

രലാക്ക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നവകാവന്നതാണ്. വായ്പാന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാവന്ന 

ഇത്തരം രപ്രാജകള്കൾ ന ടുംന്രമീ യൂണിറ്റുമായി ന്ധലപ്പടുത്തി സംതടിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 

6.3.8 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രരേശലത്ത രീകൾക്കും ലപൺന ്തിികൾക്കും ്തിലരയുള്ള അതിക്രമരഹണിത 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി മാറ്റുന്നതിന് അനുരയാജയമായ രപ്രാജകള്കൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

6.3.9 യു.പി, വഹണസ്ക്കൂൾ, ഹണയർ ലസക്കെറി സ്ക്കൂളുകളിവ ലപൺന ്തിികളുലട സൗകരയാർത്ഥം നാപ്റ്കിവ 

ലവൻഡിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന രപ്രാജകള്കൾ ന്ധലപ്പ്തി തരേശസവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  രകരള വനിതാ വികസന രകാർപ്പരറഷലെ 

മാർഗരരഖ അവലംനി കഴി രവണം യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിരക്കണ്ടത്. 

6.3.10 രീകളും കൗമാരക്കാരായ ലപണ്ന ്തിികളും രനരിടുന്ന അനീമിയ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിശ്ചിത 

കാലയളവിനുള്ളില് ലമത യാധിഷ്ഠിതമായി പരിഹണരിക്കുന്നതിന് രപാഷകാഹണാര പദ്ധതികൾ 

ഉള്ലപ്പലടയുള്ള സമഗ്ര പരിപാടികള് ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്. 

6.3.11 വനിതകൾക്ക് ജൂരഡാ, കരാല്തി ്ന്നിവയിള്ം രയാഗയിള്ം പരിശീലനം നവന ന്ന രപ്രാജകള്കൾ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 



 

 75     SRG                                               

6.3.12 രീകൾ ധാരാളമായി ്ത്തുന്ന തരേശഭരണ സ്ഥാപന ഓഫീസ്, ആശുപത്രികൾ, തരേശ ഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിലെ നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ്ന്നിവിടങ്ങളിള്ം നസ് സ്റ്റാന്റകളിള്ം 

അതുരപാലല രീകൾ ധാരാളമായി വലന്നത്തുകയും ലതാഞിലിവ ഏർലപ്പടുകയും ലചയ്യുന്ന 

മാർക്കറ്റുകൾ, ചന്തകൾ ്ന്നിവിടങ്ങളിള്ം രീകൾക്ക് മാത്രമായി മൂത്രപ്പുരകളും കക്കൂമവകളും 

നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമുള്ള രപ്രാജകള്കൾ വനിതാ തടക പദ്ധതിയിവ ഏലറ്റടുക്കാം. മൂത്രപ്പുരകൾ , 

കക്കൂമവകൾ ്ന്നിവ നിർമ്മിച്ച് അനുരയാജയമായ ഏജൻസികൾക്ക് ഇവയുലട പരിപാലന  

ചുമതലയ്ക്കായി വകമാരറണ്ടതാണ്. 

6.3.13 തരേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള ്ല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിള്ം നസ് സ്റ്റാെ് 

രപാള്ള്ള ലപാതുസ്ഥലങ്ങളിള്ം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്ക് അവരുലട സവകാരയത കാത്തുസൂമത ിക്കും 

വിധമുള്ള മവരമത ിതമായ മുറികൾ സജമാക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കൾ വനിതാ തടക 

പദ്ധതിയിവ ഉൾലപ്പടുത്താം. കൂടുതവ രീകൾ ലതാഞിവ ്ടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിവ ഈ 

സംവിധാനം കൂടുതല് രപര്ക്ക് ഉപരയാഗിക്കാവന്ന തരത്തില് ഏർലപ്പടുത്താവന്നതാണ്.  

6.3.14 വനിത തടക പദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്പടുത്തി താലഞപ്പറയുന്ന തരത്തിള്ള്ള രപ്രാജകള്കളും  

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

I. ലജെര് സൗഹൃേ ലപാതു ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക (ഗ്രൗണ്ട്, പാർക്ക്, വലേറികൾ, വി്രമമരകന്ദ്രം, 

ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, മുതലായവ) 

II. രീകൾക്കും ലപൺന ്തിികൾക്കുമായി കലാ -സാംസ്ക്കാരിക പരിപാടികൾ , കായിക മത്സരങ്ങൾ  

III. വനിതകൾക്കായുള്ള ഫുട്രനാൾ, രവാളിരനാൾ, ഷ്തിിവ, നാഡ്മിെണ്, കനഡി തുടങ്ങിയ 

മത്സരങ്ങള് 

IV. ജീവിതവശലീ രരാഗങ്ങൾ ന റച്ച് ലകാണ്ട് വരുന്നതിന് രവണ്ടി വേനംേിന വയായാമം ഉറപ്പ് 

വരുത്തുന്നതിനു വാക്കിംഗ് ്ലബബുകൾ, വസക്കിൾ ്ലബന്, ഫിറ്റ്നസ് ലസെർ ്ന്നിവ  

V. ഉന്നത വിേയാഭയാസമുള്ളവരും ്ന്നാവ വീ്തിമ്മമാരായി ഒതുങ്ങി കൂടുകയും ലചയ്യുന്ന 

വനിതകൾക്ക് മത്സരപരീമത കളിവ പലങ്കടുക്കുവാനുള്ള പിന്തുണയും പരിശീലനവം നവന ക 

VI. അഭയസ്തവിേയരായ യുവതികൾക്ക് അനുരയാജയമായ ലതാഞിവ ലഭയമാക്കുക.  

6.3.15  വനിതകളുലട മാനസികാരരാഗയം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള നിരന്തര ഇടലപടലിനായി 

 കൗമാര   പ്രായക്കാർക്കുള്ള കൗൺസിലിംഗ്,  പ്രീ മാരരയജ് കൗൺസിലിംഗ്, േമ്പതികൾക്കുള്ള 

കൗൺസിലിംഗ്, കരിയര് കൗണ്സിലിംഗ് ഇഫക്ടീവ് പാരെിംഗ്, മേയം, മയക്ക് മരുന്ന് ്ന്നിവയ്ക് 

്തിലരയുള്ള    പ്രവർത്തനങ്ങൾ ്ന്നിവയ്ക്കായി രപ്രാജകള്കള് ഉള്ലപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

6.3.16 കക്കൂസ് നിർമ്മാണം, ന ടിലവള്ളം ലഭയമാക്കവ, ഭവന നിർമ്മാണം, വീട് വവേുതീകരണം, 

അങ്കണവാടി ലക്തിിട നിർമ്മാണം, അങ്കണവാടി രപാഷകാഹണാരം മുതലായവയും സമാന 

സവഭാവമുള്ളവയുമായ രപ്രാജകള്കള് വനിതാ തടക പദ്ധതിയിവ ഉൾലപ്പടുത്താവന്നതല്ല.  



 

 76     SRG                                               

അതുരപാലല വനിതകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരു രപാലല പ്രരയാജനം ലഭിക്കുന്ന രപ്രാജകള്കളും 

വനിതാ തടക പദ്ധതിയിവ ഉൾലപ്പടുത്താവന്നതല്ല. 

6.3.17 ലപൺന ്തിികളുലട വിവാഹണ ധനസഹണായം (പ്തിിക ജാതി/പ്തിിക വർഗ വിഭാഗം/ജനറവ) വനിതാ 

തടക പദ്ധതിയിവ ഉൾലപ്പടുത്താവന്നതല്ല. 

6 .4  ന ്തിികള് , ഭിന്നരശഷിയുള്ളവര്, ട്രാ്സ് ലജരെഴ്സ് ്ന്നിവരുലട  പ്രരതയക പദ്ധതി 

(1) ന ്തിികള്, ഭിന്നരശഷിയുള്ളവര്, ട്രാ്ലജജരെഴ്സ് ്ന്നിവരുലട അവകാശം  ഉറപ്പാക്കിലക്കാണ്ട്  

അവരുലട  ശാമായീകരണത്തിനായി രമത മത്തിനും വികസനത്തിനും രവണ്ടി ഒരു പദ്ധതി 

തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയില് രമല്പറഞ്ഞ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങള്ക്കും രവണ്ടിയുള്ള 

പ്രരതയക പദ്ധതികള് ഉണ്ടാരകണ്ടതും അവ പദ്ധതി രരഖയുലട ഭാഗമാരക്കണ്ടതുമാണ് [ഖണ്ഡിക  

5.4 (10) കാണുക].  

(2) മാനസികവം ശാരീരികവമായി ലവലുവിവിളി രനരിടുന്ന ന ്തിികളുലട  തുടര്ച്ചയായ ചികിത്സയും  

സംരമത ണവം  ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി  അവരുലട രമത ിതാക്കളുലട പ്രരതയകി കഴിം 

രീരമത ിതാക്കള്ക്ക് ലതാഞിള്ം വരുമാനവം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതികള് 

തരേശസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(3) ന ്തിികളുലട കലാ – കായിക – മാനസിക – സാംസ് ക്കാരിക – പങ്കാളിത്ത വികസനം ലമത യമി്തി് 

ന ടുംന്രമീ സംവിധാനത്തിലെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന നാല പഞ്ചായത്ത്, നാലസഭ 

മുതലായവ ശമായിലപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ന ടുംന്രമീ മാനേണ്ഡങ്ങള്ക്ക് 

വിരധയമായി ന ്തിികള്ക്ക് രവണ്ടിയുള്ള പ്രരതയക പദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

നാലപഞ്ചായത്ത്/നാലസഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  തുക 

വിനിരയാഗിക്കാവന്നതാണ്.  നാലാവകാശങ്ങലളക്കുറിച്ച് അവരനാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്  

പരിപാടികള് ആവിഷ്ക്കരിക്കാവന്നതാണ്. 

 (4) ്ല്ലാ സര്ക്കാര് സ് ക്കൂളുകളിള്ം ലപണ്ന ്തിികള്ക്കും ആണ്ന ്തിികള്ക്കും രവണ്ടി 

ആവശയാനുസരണം ജലലഭയതയുള്ള  പ്രരതയകം മൂത്രപ്പുര, കക്കൂസ് ്ന്നിവ ലഭയമാക്കാ് രവണ്ട 

നടപടികള് സവീകരിരക്കണ്ടതാണ്. ്കോ ഡഡ് വിേയാലയങ്ങളിള്ം ഇത്തരം സൗകരയങ്ങള് 

ഒരുക്കുന്നതിനുരവണ്ടിയുള്ള ഇടലപടള്കള് നടത്താവന്നതാണ്.  

(5) ന ്തിികളിള്ണ്ടാകാനിടയുള്ള വവകലയങ്ങള് രനരരത്ത കണ്ടുപിടിച്ച് അതിലെ ആതാതം 

ഇല്ലാതാക്കാരനാ ലഘൂകരിക്കാരനാ രവണ്ട നടപടികള് ആരരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങളിൂടലട 

നടരത്തണ്ടതാണ്. District Early Intervention Center-ലെ പ്രവര്ത്തനം കാരയമത മമാക്കാനും 

വിപുലലപ്പടുത്താനും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  

(6) 2016-ലല  ഭിന്നരശഷി അവകാശ നിയമലത്തപ്പറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തില് രനാധവല്ക്കരണ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏലറ്റടുത്ത് നടത്തണം. 

 (7)  തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള ്ല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നാല സൗഹൃേ 

സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാറ്റാ് നടപടികള് സവീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 
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(8) സ് രപാര്ട് സ് കൗണ്സില് അംഗീകരിച്ച പരിശീലകരുലട സഹണായരത്താലട  ന ്തിികള്ക്ക് 

കായിക പരിശീലനങ്ങള് നല്കാവന്നതാണ്. ജില്ലയിലല സ്കൂളുകളുലട ്ണ്ണത്തിന് 

ആനുപാതികമായി  ആവശയത്തിനുള്ള പരിശീലകലര  തയ്യാറാക്കുന്നതിന് രവണ്ടിയുള്ള  രപ്രാജക്ട്  

ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് രൂപീകരിക്കാവന്നതാണ്.  

(ല)ന ്തിികളുലട പാര്ക്ക് ഗ്രാമ/രലാക്ക്/ ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് സജമാക്കാവന്നതാണ്. 

(10) ന ്തിികള്ക്ക് രയാഗ പരിശീലന രപ്രാജകള്കള് ആയുഷ് വന പ്പുമായി സഹണകരിച്ച്  സംതടിപ്പി 

ക്കാവന്നതാണ്. 

(11) അങ്കണവാടി രപാഷകാഹണാര വിതരണം, ്സ്.്സ്.ലക.രപ്രാജക്ട് വിഹണിതങ്ങള്, 

ഭിന്നരശഷിയുള്ള ന ്തിികള്ക്ക് രസ്കാളര്ഷിപ്പും നത്തയും  മുതലായവയ്ക്ക് രവണ്ട വിഹണിതം 

കലണ്ടത്തുന്നതിന് ഖണ്ഡിക 5.4. (10) പ്രകാരം നിര്ന്ധമായും നീക്കിലവകോ രക്കണ്ട 5 ശതമാനം 

തുക ഉപരയാഗിക്കാ് പാടില്ല. 

 (12) ഭിന്നരശഷിയുള്ളവര്ക്കും ട്രാ്സ് ലജ്രഡഴ്സിനും രവണ്ടിയുള്ള രമത മ പരിപാടികളും  

പുനരധിവാസ-വികസന പരിപാടികളും  പ്രരതയക പദ്ധതിയുലട ഭാഗമായി ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

ട്രാ്സ് ലജരെഴ്സിനുള്ള ലഷല്റ്റര് രഹണാമുകള്, സവയംലതാഞില് സംരംഭകര്ക്കുള്ള ധനസഹണായം 

ധനസഹണായം ്ന്നീ രപ്രാജകള്കള് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് നടപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്. 

 (13) 2016-ലല ഭിന്നരശഷി അവകാശ നിയമം  പ്രകാരമുള്ള ്ല്ലാ വിഭാഗത്തിള്ം ഉള്ലപ്പ്തി 

വയമായികള്ക്ക്, ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള് തരേശസവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് നടപ്പിലാരക്കണ്ടതാണ്. സര്ക്കാര് സര്വീസിള്ള്ള ന്ധലപ്പ്തി ലമഡിക്കല് 

ഓഫീസര് ആയിരിക്കണം ഉപകരണങ്ങളുലട ആവശയകതാ നിര്ണ്ണയം  നടത്തി 

സാമത യലപ്പടുരത്തണ്ടത്. ഒരു പ്രാവശയം ഉപകരണം ലഭിച്ചവര്ക്ക് ആ ഉപകരണത്തിലെ 

ഉപരയാഗ കാലാവധി കഞിയുംമുമ്പ് വീണ്ടും ഉപകരണം നല്കാ് പാടില്ല. ആവശയകതാ നിര്ണ്ണയ 

ത്തിത്തില് ഇക്കാരയം കൂടി പരിരശാധിക്കണം.  

(14) ഭിന്നരശഷിയുള്ളവര്ക്ക് രവണ്ടിയുള്ള ലതാഞില് പരിശീലനരകന്ദ്രങ്ങള് രലാക്ക് 

പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(15) ന ്തിികളുലട ഇടയിള്ള്ള ലഹണരി വസ്തുക്കളുലട ഉപരയാഗം തടയുന്നതിന് ജീവിത വനപുണയ 

വിേയാഭയാസം, ഇ്ഫര്രമഷ് രനാര്ുകള് സ്ഥാപിക്കല്,  IEC, പാരെിംഗ് ്ലബിനിക്ക്  ്ന്നിവ 

നടത്താവന്നതാണ്.  

(16) സ്കൂള് ലപ്രാ്തിമത ് ്പുകപ്പുകലള  ശാമായീകരിക്കുകയും പ്രസ്തുത കമ്മറ്റികളുലട  രമല്രനാ്തിത്തില് ലഹണരി 

വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സ്കൂളുകളില് നടപ്പിലാക്കുന്ന രപ്രാജകള്കള് സംസ്ഥാന ്ക്സ്റ്വസസ് 

വന പ്പിലെ വിമുമായി ്ന്ന രനാധവ്കരണ മിഷനുമായി സഹണകരിച്ച് ന്ധലപ്പ്തി 

തരേശസവയംഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  
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(17) നഗര പ്രരേശങ്ങളിരലതുള്ലപ്പലടയുള്ള  ട്രാ്ലജജെര് വിഭാഗക്കാരുലട പ്രരതയക രയാഗം 

വിളി കഴിരചര്ത്ത് അവരുലട ആവശയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വിലയിരുത്തി ആവശയമായ രപ്രാജകള്കള് 

ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് തയ്യാറാക്കാവന്നതാണ്.  

6.5 വരയാജനങ്ങളുലട രമത മവം പാലിരയറ്റീവ് ലകയർ സംവിധാനവം  

(1)  ഖണ്ഡിക 5.4(10) ല് പറഞ്ഞ പ്രകാരം നിശ്ചിതഫണ്ട് വകയിരുത്തി വരയാജനങ്ങളുലട 

രമത മത്തിനും ആവശയമുള്ളവര്ക്ക് സാന്തവന പരിചരണം ലഭയമാക്കുന്നതിനും രവണ്ടി ഒരു പ്രരതയക 

പദ്ധതി തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിലെ വരയാജന നയത്തിനും മാർഗ 

നിർരേശങ്ങൾക്കും അനുരയാജയമായ രപ്രാജകള്കളാണ് വരയാജനരമത മത്തിന് രവണ്ടി 

ഏലറ്റടുരക്കണ്ടത്. 

 (2) വരയാജനങ്ങള്ക്ക് ശാരീരിക – മാനസിക, സാംസ്കാരിക, പിന്തുണാ സംവിധാനവം 

മവരമത ിതതവവം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രപ്രാജകള്കൾക്ക് മുൻഗണന നവകണം. 

(3) വരയാജനങ്ങൾക്ക് രയാഗ പരിശീലനം നവന ന്ന  രപ്രാജകള്കൾ  ആയുഷുമായി സഹണകരിച്ച്  

സംതടിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

 (4) വിരനാേരകന്ദ്രം ഉൾലപ്പലടയുള്ള വരയാജന സൗഹൃേ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 

രപ്രാജകള്കൾ ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(5) വരയാജനങ്ങൾ നിരന്തരം ഉപരയാഗിക്കുന്ന ലക്തിിടങ്ങൾക്കും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും റാമ്പ്, 

ന ടിലവള്ളം, രടായ് ലറ്റ്, ഇരിപ്പിടം മുതലായ സൗകരയങ്ങളും ആശുപത്രികളിവ വരയാജനങ്ങൾക്ക് 

പ്രരതയകം “കൂ’-വിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഏർലപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള് 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(6) പകവവീട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് രവണ്ടി പണികഞിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലക്തിിടങ്ങൾ ര്ര്ണ്ണമായും പ്രവർത്തന 

മത മമാക്കിയതിനുരശഷം ആവശയമുലണ്ടങ്കില് മാത്രരമ, ഇതിനായി പുതിയ രപ്രാജകള്കള് 

ഏലറ്റടുക്കുവാ് പാടുള്ളു. പകല് വീടുകള് തുടര്ച്ചയായും കാരയമത മമായും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു ്ന്ന്  

തരേശഭരണ സ്ഥാപനം ഉറപ്പാരക്കണ്ടതാണ്. പുതിയ പകല് വീടുകളുലട രപ്രാജകള്കള് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് മാത്രം  ഏലറ്റടുത്താല് മതിയാന ം.   

(7) വരയാജന പരിപാലനരകന്ദ്രം (Old Age Home) ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള് രലാക്ക്/ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. ്ന്നാല് അതിലെ നടത്തിപ്പ് സംവിധാനം, 

ആവര്ത്തന ലചലവകള്  ്ങ്ങലന കലണ്ടത്തും തുടങ്ങിയ വിശോംശങ്ങള് അടങ്ങിയ പദ്ധതി 

റിരപ്പാര്്തി് കൂടി സമര്പ്പിച്ച് അംഗീകാരം വാരങ്ങണ്ടതാണ്.  

 (8) വരയാജനങ്ങളായ കിടപ്പുരരാഗികൾക്ക് സാന്തവന പരിചരണം, ചികിത്സ, മരുന്ന്, രപാഷകാഹണാര 

വിതരണം ്ന്നിവ സാന്തവന പരിചരണ പദ്ധതിയുലട മാര്ഗരരഖ. സ.ഉ(സാധാ)നം.553/201ല/ 

തസവഭവ; തീയതി 07.03.201ല പ്രകാരം ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  
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(ല) ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ രനരിടുന്ന വരയാജനങ്ങള്ക്ക് അനുരയാജയമായ ഉപകരണങ്ങൾ, 

പരിഹണാര സംവിധാനങ്ങൾ മുതലായവ ഏർലപ്പടുത്തുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് രപ്രാജക്ട് 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  

(10) പുതിയ പലിക് ലക്തിിടങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുരമ്പാള് അവ വരയാജന സൗഹൃേമാലണന്ന് ഉറപ്പു 

വരുരത്തണ്ടതാണ് . 

(11) വരയാജനങ്ങള്ക്ക് രവണ്ടിയുള്ള രപ്രാജകള്കള് അടല് വരയാ അഭുേയ രയാജന (AVYAY) 

രകന്ദ്രപദ്ധതിയുമായി സംരയാജിപ്പിച്ച് നടത്താവന്നതാണ്.  

(12) വരയാ ്ലബബുകള് : സമ്പൂര്ണ്ണ വരയാ സൗഹണയേ തരേശഭരണസ്ഥാപനമായി മാറുന്നതിലെ 

ഭാഗമായി   മൂന്ന് വീതം വരയാ ്ലബബുകള് (പകല് സമയത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വി്രമമ 

വിരനാേരകന്ദ്രങ്ങള്), വരയാജനങ്ങള്ക്ക് അനായാസം ്ത്തിരച്ചരാ് കഞിയുന്ന സ്ഥലത്ത് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് ആരംഭിരക്കണ്ടതാണ്.  വരയാ്ലബനിന് പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു 

ലകയര്രടക്കറുലട രസവനം ന ടുംന്രമീ സംവിധാനത്തില്  നിന്നും ്ടുരക്കണ്ടതാണ്. ഒരു 

ലകയര്രടക്കര്ക്ക് 4,000 രൂപ ന ടുംന്രമീയില് നിന്നും 500 രൂപ  വീതം രലാക്ക്, 

ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളില് നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭയമാക്കും. ഇത്തരത്തില് തുക 

നല്ന ന്നതിനായി രലാക്ക്, ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകള് രപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്. 

വരയാ്ലബബുകളുലട ലക്തിിടവാടക, വവേൂതി, വാ്തിര്ചാര്ജ് ്ന്നിവയ്ക്കായി 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് രപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുക്കാം. [06.03.2020-ലല 

സ.ഉ.(വക)നം.45/2020/തസവഭവ പ്രകാരമുള്ള മാര്ഗരരഖയുലട  ഖണ്ഡിക 2 കാണുക] 

6.6  അതി ോരിദ്രയ ലഘൂകരണ  പദ്ധതി (Extreme Poverty Reduction Plan) 

1) സവന്തം ആവശയങ്ങള്ക്ക് രവണ്ടി ശുയരമുയര്ത്താ് കഞിയാത്ത അടിസ്ഥാന അതിജീവന 

ആവശയങ്ങളായ ഭമത ണം, വരം, മവരമത ിതമായ താമസസ്ഥലം, അടിസ്ഥാന വരുമാനം ്ന്നിവ 

ലഭയമല്ലാത്ത പരസഹണായം ഇല്ലാലത വേനംേിന ജീവിതം മുരന്നാ്തി് ലകാണ്ടുരപാകാ് കഞിയാത്ത 

അതിേരിദ്രരായ വയമായികലളയും ന ടുംനങ്ങലളയും കലണ്ടത്തി, അവര്ക്കായി വയമായിഗത സൂക്ഷ്മതല 

പദ്ധതികള് തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാരക്കണ്ടതുണ്ട്. ഉപജീവനവം അതിജീവനവം രനടാനുള്ള 

ശാരീരികവം മാനസികവമായ രശഷി രനടിലകാടുത്ത്  ഈ വിഭാഗലത്ത അതിോരിദ്രയത്തില് നിന്നും 

കരകയറ്റുക ്ന്നത് സമൂഹണത്തിലെ കൂടി ഉത്തരവാേിതവമാണ്. അതിേരിദ്രലര സമൂഹണ 

പങ്കാളിത്തരത്താലട  കലണ്ടത്തുന്ന പ്രക്രിയ ര്ര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്.  അതിോരിദ്രയത്തില് നിന്നും 

അവലര കരകയറ്റുന്നതിനുള്ള  വമരക്രാപ്ലാനുകള് തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കുക ്ന്നതാണ്  

അടുത്ത ത്തിം. 

2) അതിോരിദ്രയ ലഘൂകരണം ലമത യമി്തി് തയ്യാറാക്കുന്ന വമരക്രാ പ്ലാനുകളുലട അടിസ്ഥാനത്തില് 

ഓരരാ വര്ഷവം അതിോരിദ്രയ ലഘൂകരണ പദ്ധതിയുലട നടത്തിപ്പിന് ആവശയമായ തുക 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നിര്ന്ധമായും നീക്കിലവയ്ക്കണം. 2022-23 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് 

്ത്രതുക നീക്കിലവയ്ക്കണലമന്ന് വമരക്രാപ്ലാനുകള് തയ്യാറാക്കിയതിന് രശഷം മാത്രരമ 

കണക്കാക്കാ് കഞിയുകയുള്ളു. ്ന്നിരുന്നാള്ം തല്ക്കാലം ഒരംഗം മാത്രമുള്ള ഒരു ന ടുംനത്തിന് 
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35,000 രൂപ ്ന്ന നിരക്കിള്ം ഒന്നില് കൂടുതല് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ന ടുംനത്തിന് 75,000 രൂപ 

്ന്ന നിരക്കിള്ം ആലക ന ടുംനങ്ങള്ക്ക് രവണ്ട തുക ഓരരാ വിഭാഗത്തിള്ം (ലപാതുവിഭാഗം, 

പ്തിികജാതി, പ്തിികവര്ഗം) കണക്കാക്കി വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് അതത് വിഭാഗങ്ങളില് 

(ലപാതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹണിതം/പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷ് ഗ്രാെ് അടിസ്ഥാന 

വിഹണിതം, പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം, പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം) 

നീക്കിലവകോ രക്കണ്ടതാണ്.  ഈ രീതിയില് കണക്കാക്കുരമ്പാള് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിള്ം കൂടി പത്ത് 

ലമത ം രൂപയില് കൂടുതല് തുക വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് ന റഞ്ഞത് പത്ത് ലമത ം 

രൂപലയങ്കിള്ം വകയിരുരത്തണ്ടതാണ്. ഇരുപത് ലമത ം രൂപയില് കൂടുതല് വരുന്ന 

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള് ന റഞ്ഞത് ഇരുപത് ലമത ം രൂപലയങ്കിള്ം വകയിരുത്തണം. അതുരപാലല 

അ്പത് ലമത ം രൂപയില് കൂടുതല് വരുന്ന രകാര്പ്പരറഷനുകള് ന റഞ്ഞത് അ്പത് ലമത ം 

രൂപലയങ്കിള്ം വകയിരുരത്തണ്ടതാണ്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുലട അതിോരിദ്രയ ലഘൂകരണ 

പദ്ധതിയ്ക്ക് വിഹണിതം നല്ന ന്നതിന് രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് ന റഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് ലമത ം രൂപയും 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് ന റഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ് ലമത ം രൂപയും മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി 

നീക്കിലവയ്ക്കണം. 

6.7 പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷ് ഗ്രാെ് വിനിരയാഗത്തിനുള്ള ഉപ പദ്ധതി (FFC Sub Plan) 

(1) ഓരരാ തരേശഭരണ സ്ഥാപനവം പതിനഞ്ചാം ധനകാരയകമ്മീഷ് ഗ്രാെിലെ വിനിരയാഗം 

സംന്ധിച്ച് ഒരു ഉപപദ്ധതി (FFC sub plan) തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്. ഉപപദ്ധതിയ്ക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങള് 

ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആേയഭാഗം ജലവം ശുചിതവവമായി ന്ധലപ്പ്തി രസവനങ്ങളുലട സമ്പൂര്ണ്ണത 

ലമത യമിടുന്ന ജല-ശുചിതവ രസവനങ്ങള്ക്കുള്ള പദ്ധതിയും രണ്ടാം ഭാഗം  ജല-ശുചിതവ രസവനങ്ങള് 

ഒഞിലകയുള്ള വികസന -രമത മപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായുള്ള പദ്ധതിയും ആയിരിക്കണം.  

(2)  രനസിക് ഗ്രാെ്, വടഡ് ഗ്രാെ് ്ന്നിങ്ങലന രണ്ട് വിഭാഗമായാണ് ഗ്രാമ/രലാക്ക്/ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷ് ഗ്രാെ് ലഭിക്കുന്നത്. ഓരരാ തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള ആലക ഗ്രാെിലെ 40 % രനസിക് ഗ്രാന്റം നാക്കി 60% വടഡ് ഗ്രാന്റം 

ആയിരിക്കും. രനസിക് ഗ്രാെിലെ വിഹണിതത്തിലെ വിനിരയാഗത്തിന് രമഖലാതല നിന്ധനകള് 

നാധകമല്ല. വികസന ഫണ്ട് വിനിരയാഗിക്കാവന്ന ആവശയങ്ങള്ലക്കല്ലാം രനസിക് ഗ്രാെ് 

വിനിരയാഗിക്കാം. ്ന്നാല് ശനളവം ്സ്റ്റാലിലെെ് ലചലവകളും വാഹണനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതും ഈ 

വിഹണിതത്തില് നിന്നും അനുവേനീയമല്ല.  

(3)  വടഡ് ഗ്രാെ് ഇനത്തില് ലഭിക്കുന്ന വിഹണിതത്തിലെ 50% വീതം താലഞപ്പറയുന്ന രണ്ട് നിര്ണ്ണായക 

അടിസ്ഥാനരസവനങ്ങള്ക്ക് മാത്രമായി വിനിരയാഗിരക്കണ്ടതാണ്. ഇതില് ഒരു വിഭാഗത്തിലല 

ലമത യം സമ്പൂര്ണ്ണമാലണങ്കില് ആ വിഹണിതം ര്ര്ണ്ണമായും മരറ്റ  വിഭാഗത്തിന് ഉപരയാഗിക്കാം.  

(a) ശുചിതവം, ലവളിയിട വിസര്ജന വിമുമായമാക്കുന്നതിനും അത് (ODF Status) 

നിലനിര്ത്തുന്നതിനുമുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, കക്കൂസ് മാലിനയ പരിപാലനം ഉള്ലപ്പലടയുള്ള  ഖര-

ദ്രവമാലിനയ സംസ്ക്കരണം 

 (b)   ന ടിലവള്ള രപ്രാജകള്കള്, മഞലവള്ളലക്കായ്ത്ത്,  ജലത്തിലെ പുനഃചംക്രമണം (Water Recycling)  
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(4) ധനകാരയകമ്മീഷ് ഗ്രാെ് ഉപരയാഗിച്ച് ഏലറ്റടുക്കുന്ന രപ്രാജകള്കള് രമല്ത്തി്  തരേശഭരണ   

സ്ഥാപനങ്ങളുലട വിഹണിതം ഉള്പ്പലട സംയുമായ രപ്രാജകള്കളായി ഏലറ്റടുക്കുന്നതിന്   

്രമമിരക്കണ്ടതാണ്.  

(5) ശുചിതവ-മാലിനയ സംസ്കരണം രലാക്ക്/ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളുലട ചുമതലയില്ലപ്പടുന്നവയലല്ലങ്കിള്ം 

അതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുമായി കൂടിയാരലാചിച്ച് രലാക്ക്/ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് 

രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  

(6)  രകന്ദ്ര/സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുലട തരേഭരണ സ്ഥാപന വിഹണിതം വകയിരുത്തുന്നതിന് 

ധനകാരയ കമ്മീഷ് ഗ്രാെ് ഉപരയാഗിക്കാ് പാടില്ല. 

(7) ശുചിതവ-മാലിനയ സംസ്കരണ രമഖലകളില് ധനകാരയകമ്മീഷ് ഗ്രാെ് ഉള്ലപ്പലടയുള്ള വിഭവങ്ങള് 

ഉപരയാഗിച്ച്  സംയുമായ രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കുന്നതിന് ആവശയമായ രനതൃതവപരമായ പങ്ക് ജില്ലാ 

ആസൂത്രണ സമിതികള് നടരത്തണ്ടതാണ്. 

(8) FFC ഉപപദ്ധതിയില് ഏലറ്റടുക്കുന്ന രപ്രാജകള്കള്ലക്കാപ്പം മറ്റ് വിഭവങ്ങളും അവയുലട 

മാര്ഗനിര്രേശങ്ങള്ക്ക് വിരധയമായി കൂ്തിിരചര്ക്കാവന്നതാണ്. 

 (9)പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷ് ഗ്രാെ്  വിനിരയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള് മവരലഖ രസാഫ്ട് 

ലവയറില് തയ്യാറാക്കുന്നതിലനാപ്പം  രകന്ദ്ര സര്ക്കാരിലെ  ഇ-ഗ്രാംസവരാജ് രപാര്്തിലിള്ം തയ്യാറാക്കി  

അപ് രലാഡ് ലചരയ്യണ്ടതാണ്. [2ല.07.2021-ലല സ.ഉ.(സാധാ)നം.427/2021/തസവഭവ  പ്രകാരമുള്ള 

നടപടിക്രമങ്ങള് നാധകമായിരിക്കും] 

6 .8 ആസ്തി സംരമത ണ പദ്ധതി (Asset Maintenance Plan)  

(1) ലമയിെനൻസ് ഫണ്ടും ലഭയമാക്കാ് കഞിയുന്ന തനത് ഫണ്ടും ഉപരയാഗലപ്പടുത്തി  തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിലെ ഉടമസ്ഥതയിള്ം രമവരനാ്തിത്തിള്ം നിയന്ത്രണത്തിള്മുള്ള രറാഡ്,  രറാഡ് ഇതര 

ആസ്തികളുലട സംരമത ണത്തിന് ഒരു ആസ്തി സംരമത ണ പദ്ധതി  തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്. 

(2) രസവനം ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനും നിലവിള്ള്ള ആസ്തി വിപുലലപ്പടുത്തുന്നതിനും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും 

സ്ഥാപനങ്ങലള ഉന്നത നിലവാരത്തിരലയ്ക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനും അനുരയാജയമായ നിർരേശങ്ങളാണ് 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട ആസ്തി സംരമത ണ പദ്ധതിയിവ ഉള്ലപ്പരടണ്ടത്. അംഗീൃതത 

ഏജ്സികലള ഉപരയാഗിച്ച്  ജി.ഐ.്സ്. സരങ്കതങ്ങള് ഉപരയാഗലപ്പടുത്തി  ആസ്തികളുലട 

ഡിജിവറ്റരസഷ് നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റര് ന റ്റമറ്റതും കാലികവം ആരക്കണ്ടതാണ്. തങ്ങളുലട  

ഉടമസ്ഥതയിള്ള്ള  ്ല്ലാ ആസ്തികളും  ആസ്തി രജിസ്റ്ററില് ഉള്ലപ്പ്തിിട്ടുലണ്ടന്ന്  തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് ഉറപ്പാരക്കണ്ടതാണ്. 

(3) വകമാറിക്കി്തിിയ സ്ഥാപനങ്ങളുലട ഗുണരമന്മ വർദ്ധിപ്പി കഴിം ലജ്ഡര് സൗഹൃേമാക്കിയും രസവന 

നിലവാരം  ഉയർത്തിയും  രടാ്തിവ കവാളിറ്റി മാരനജ്ലമെിൂടലട  ഐ.്സ്.ഒ സർ്തിിഫിരക്കഷ് 

ലഭിക്കത്തക്കവിധം  ആസ്തി സംരമത ണ പദ്ധതി വിഭാവനം ലചയ്യണം. 
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(4) രറാഡിതര ലമയിെനൻസ് ഫണ്ട് ഉപരയാഗിച്ച്  വകമാറിക്കി്തിിയ സ്ഥാപനങ്ങളുലട 

പരിപാലനത്തിന് മുൻഗണന നവകി വിനിരയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കളാണ്  

തയ്യാറാരക്കണ്ടത്. തടക സ്ഥാപനങ്ങളുലട അറ്റന റ്റപ്പണികൾക്ക് പുറലമ ചുവലട വിവരിക്കുന്ന 

പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിനും രറാഡിതര ലമയിെനൻസ് ഫണ്ട്  വകയിരുത്താവന്നതാണ്. 

(i)   സ്ഥാപനങ്ങളിവ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും സജീകരണങ്ങളും  ഏർലപ്പടുത്തുക. 

(ii) സ്ഥാപനങ്ങൾ മുരഖന പ്രോനം ലചയ്യുന്ന രസവനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും 

ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനും   രവണ്ടിയുള്ള സാധനസാമഗ്രികളും ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുക, 

അവയുലട ഗുണരമന്മ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏലറ്റടുക്കുക 

(5) രറാഡിതര ലമയിെനൻസ് ഫണ്ടിലെ ഉപരയാഗത്തില് ആശുപത്രികളുലട സൗകരയങ്ങൾ 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനും മുൻഗണന നല്കണം. ആശുപത്രികളിവ 

ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുക, അനുന്ധ സൗകരയങ്ങൾ ഏർലപ്പടുത്തുക, രടായിലറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുക, 

രമാർച്ചറി സൗകരയം ലമച്ചലപ്പടുത്തുക, ഫർണിച്ചറും, കമ്പൂ്തിറുകളും വാങ്ങുക മുതലായ പ്രവൃത്തികള് 

രറാഡിതര ലമയിെനൻസ് ഫണ്ട് വകയിരുത്തി നടപ്പാക്കാവന്നതാണ്. 

(6) ലപാതു സ്ഥാപനങ്ങളിലല  മഞലവള്ള സംഭരണികളുലട  പുനരുദ്ധാരണത്തിന് രറാഡിതര 

ലമയിെന്സ്  ഫണ്ട് ഉപരയാഗിക്കാവന്നതാണ്. 

(7) ലമയിെനൻസ് ഫണ്ട് വിനിരയാഗം സംന്ധിച്ച് തരേശസവയംഭരണ വന പ്പ് പുറലപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള 

ഉത്തരവകളിരലയും സർക്കുലറുകളിരലയും വയവസ്ഥകൾ പാലി കഴി ലകാണ്ടായിരിക്കണം ആസ്തി 

സംരമത ണ പദ്ധതി  തയ്യാറാക്കി നടപ്പാരക്കണ്ടത്. 

(8) രറാഡ് ലമയിെ്സ് ഫണ്ട്  പുതിയ രറാഡ് നിര്മ്മാണത്തിനായി വിനിരയാഗിക്കാ് 

പാടില്ലാത്തതാണ്. 

(9) തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട ഉടമസ്ഥതയിള്ള്ള  തനത് ആസ്തികളുലട ലമയിെന്സിന്  

രറാഡിതര സംരമത ണ ഫണ്ട്  വിനിരയാഗിക്കുവാ് പാടില്ല. ്ന്നാല്  തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുലട  ഉടമസ്ഥതയിള്ള്ള വലേറികള്,  നഴ്സറി സ്കൂളുകള്, നഡ്സ് സ്കൂളുകള്, 

നഡ്സ് റിഹണാനിലിരറ്റഷ്  ലസെറുകള്, വരയാജന പരിപാലന രകന്ദ്രങ്ങള് (Old Age Homes)  

്ന്നിവയുലട ലമയിെന്സിന്  രറാഡിതര സംരമത ണ ഫണ്ട് ഉപരയാഗിക്കാവന്നതാണ്. 

(10) ആസ്തി സംരമത ണ പദ്ധതിക്ക് അന്തിമരൂപം നവന ന്നതിന് മുമ്പ് തടക സ്ഥാപനങ്ങളിലല 

രമധാവികളുലട രയാഗം വിളിച്ച് രചർക്കണം. പ്രസ്തുത രയാഗത്തിവ അംഗീകരിച്ച 

രപ്രാജകള്കളായിരിക്കണം പദ്ധതിയിവ ഉൾലപ്പടുരത്തണ്ടത്.   

 (11) സ്കൂൾ ലക്തിിടങ്ങളുലട അറ്റന റ്റപ്പണി നടത്തുന്ന രപ്രാജക്ട് അദ്ധയയനവർഷം   ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 

ര്ർത്തിയാകത്തക്ക രീതിയിവ ക്രമീകരിക്കണം. 

(12) അടിയന്തിര സവഭാവമുള്ള ലമയിെന്സ് പ്രവൃത്തികള് നടപ്പാക്കുന്നതിന്  ലമയിെന്സ് ഫണ്ടില് 

നിന്നും ചുവലട പറയും പ്രകാരം പ്രരതയക വിഹണിതം മാറ്റിലവയ്ക്കാവന്നതാണ്.  
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(a) തനത് വരുമാനത്തില് നിന്ന് ഭരണ ലചലവകള്ക്കും നിര്ന്ധിത ലചലവകള്ക്കും 

അസാധാരണ ലചലവകള്ക്കും ആവശയമായ തുക നീക്കിലവച്ചതിന് രശഷമുള്ള മിച്ചം തുകയുലട 25 

ശതമാനം വലര വാർഷിക പദ്ധതിയിരലക്ക് ലകാണ്ട് വരാലത പ്രരതയകം മാറ്റിലവയ്ക്കുന്നതിനും 

ഇങ്ങലന മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന തുക ഉപരയാഗിച്ച് അടിയന്തിര സവഭാവമുള്ള രപ്രാജകള്കൾ അതത് 

സമയങ്ങളിവ ഏലറ്റടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിനും തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അനുമതി 

നല്കിയിട്ടുണ്ട് ണഖണ്ഡിക 5.1(3) കാണുക]. ഇപ്രകാരം തനത് ഫണ്ടില് നിന്നും അടിയന്തിര 

സവഭാവമുള്ള രപ്രാജകള്കൾക്ക് മാറ്റി ലവയ്ക്കുവാ് താരതരമയന തുക ന റവള്ള തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്, ആവശയലമങ്കിവ, ലമയിെന്സ് ഫണ്ടില് നിന്നും താലഞ പറയുന്നത് 

പ്രകാരമുള്ള തുക പ്രരതയകം മാറ്റിലവയ്ക്കാവന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം മാറ്റി ലവയ്ക്കുന്ന തുക , മു്കൂ്തിി 

കാണാ് കഞിയാത്തതും ആകസ്മികമായി ഉണ്ടാന ന്നതുമായ അടിയന്തിര ലമയിെന്സ് 

ആവശയങ്ങള്ക്ക് വിനിരയാഗിക്കാവന്നതാണ്. 

(b) രറാഡിതര ലമയിെന്സ് ഫണ്ട്, രറാഡ് ലമയിെന്സ് ഫണ്ട് ്ന്നീ വിഭാഗങ്ങളില് 

ഓരരാന്നിള്ം നജറ്റ് വിഹണിതത്തിലെ അഞ്ച് ശതമാനം വലരയുള്ള തുക, താലഞ പറയുന്ന 

പരിധിക്ക് വിരധയമായി അടിയന്തിര സവഭാവമുള്ള ലമയിെന്സ് രപ്രാജകള്കൾക്കായി 

മാറ്റിലവയ്ക്കാം. 

(i) രറാഡിതര ലമയിെന്സ് ഫണ്ടിലെ കാരയത്തിവ ഗ്രാമ/രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് 5 

ലമത ം രൂപയും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് 50 ലമത ം രൂപയും, മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്ക്ക് 25 

ലമത ം രൂപയും, രകാര്പ്പരറഷനുകള്ക്ക് 40 ലമത ം രൂപയും ആയിരിക്കും പരിധി. അഞ്ച് 

ശതമാനം തുക ഒരു ലമത ം രൂപയില് ന റവ് വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഒരു ലമത ം 

രൂപ വലര മാറ്റിലവയ്ക്കാം. 

(ii) രറാഡ് ലമയിെന്സ് ഫണ്ടിലെ കാരയത്തിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് 10 ലമത ം 

രൂപയും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് 25 ലമത ം രൂപയും, മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്ക്ക് 25 ലമത ം 

രൂപയും, രകാര്പ്പരറഷനുകള്ക്ക് 50 ലമത ം രൂപയും ആയിരിക്കും പരിധി. അഞ്ച് ശതമാനം 

തുക ഒരു ലമത ം രൂപയില് ന റവ് വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഒരു ലമത ം രൂപ വലര 

മാറ്റിലവയ്ക്കാം. 

(c)  മുകളിവ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരമുള്ള തുക ലമയിെന്സ് ഫണ്ടില് നിന്നും പ്രരതയകം 

മാറ്റിലവയ്ക്കുന്നതിനും അവയുലട വിനിരയാഗത്തിനും താലഞ പറയുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ 

നാധകമായിരിക്കും.  

(i) വാര്ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണ സമയത്ത് ‘അടിയന്തിര സവഭാവമുള്ള രപ്രാജകള്കൾ 

നടപ്പാക്കുന്നതിനുളള വിഹണിതം  ) രറാഡിതരം (’ , ‘അടിയന്തിര സവഭാവമുള്ള രപ്രാജകള്കൾ 

നടപ്പാക്കുന്നതിനുളള വിഹണിതം )രറാഡ്(’ ്ന്നിങ്ങലന രണ്ട് രപ്രാജകള്കളിലായി 

അനുവേനീയമായ തുക മാറ്റിലവയ്ക്കാവന്നതാണ് . 

(ii) അടിയന്തിര സവഭാവത്തില് ഒരു രപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുരക്കണ്ടി വരുന്ന സന്ദ്ര്ഭത്തില് അതിനുള്ള 

വിഹണിതം മാറ്റിലവയ്ക്കലപ്പ്തി വിഹണിതത്തിവ നിന്നും കലണ്ടത്താവന്നതും ഭരണ സമിതി തീരുമാന 
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പ്രകാരം മവരലഖ രസാഫ്ട് ലവയറിവ അതിനുള്ള രപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്കി ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസറുലട 

അംഗീകാരരത്താടുകൂടി നിര്വഹണണം നടത്താവന്നതുമാണ്.  

(iii) സാരങ്കതികാനുമതി ആവശയമുള്ള രപ്രാജക്ട് ആലണങ്കില് വപ്രസ് രസാഫ്റ്റ് ലവയറില് 

്സ്റ്റിരമറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാരങ്കതികാനുമതി വാങ്ങണം.  

(iv) ലമയിെന്സ് ഫണ്ടിലെ മാര്ഗരരഖ പ്രകാരം അനുവേനീയമായ രപ്രാജകള്കൾക്ക് മാത്രരമ 

മാറ്റിലവയ്ക്കലപ്പ്തി തുക വിനിരയാഗിക്കുന്നുൂലവന്ന് ലസക്ര്തിറി ഉറപ്പാക്കണം.  

(v) ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുലട മു്കൂര് അനുമതി ഇത്തരം രപ്രാജകള്കള്ക്ക് ആവശയമില്ല. 

്ന്നാല് ഏലറ്റടുക്കുന്ന രപ്രാജകള്കളുലട വിശോംശങ്ങള് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയ്ക്ക് റിരപ്പാര്്തി് 

ലചയ്യണം.  

(vi) ഇവയ്ക്കുള്ള ക്രമീകരണം മവരലഖ രസാഫ്റ്റ് ലവയറില് ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതാണ്. 

(d) നവംനർ 30-ന് രശഷം വാർഷിക പദ്ധതിയിവ രഭേഗതി അനുവേിക്കുന്നത് വലര,  

മാറ്റിലവയ്ക്കലപ്പ്തി വിഹണിതത്തിവ നിന്നുള്ള തുക വകയിരുത്തി അടിയന്തിര രപ്രാജകള്കൾ രൂപീകരിച്ച് 

നിർവഹണണം നടത്താവന്നതാണ്. വിഹണിതം നാക്കിയുലണ്ടങ്കിവ നവംനർ 30-ന് രശഷമുള്ള 

വാർഷിക പദ്ധതി രഭേഗതിലക്കാപ്പം നാക്കി തുക വിനിരയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ രപ്രാജകള്കള് 

രൂപീകരിച്ച് വാര്ഷിക പദ്ധതിയുലട ഭാഗമാരക്കണ്ടതും നിര്വഹണണം നടരത്തണ്ടതുമാണ്.  

6.ല സദ്ഭരണ പദ്ധതി 

(1) രസവനങ്ങള് ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനും സദ്ഭരണ നിര്വഹണണം സാധയമാക്കുന്നതിനും ഓരരാ 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനവം ഒരു സദ്ഭരണ നിര്വഹണണ പദ്ധതി തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്. ഇതിലെ 

ഭാഗമായി, തരേശഭരണ സ്ഥാപനം ഇടലപരടണ്ട അടിയന്തിര പ്രശ്നങ്ങള് ്രമദ്ധയില് 

ലകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഓരരാ വാര്ഡിള്ം ലപാതുജനങ്ങള്ക്ക് രവണ്ടി ഉണ്ടാക്കുകയും 

പരാതി പരിഹണാര സംവിധാനം ആവിഷ്കരിക്കുകയും രവണം.  

(2) ലപാതുജനങ്ങള്ക്ക് അവരുലട  പരാതികളും നിര്രേശങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് നല്രകണ്ടതാണ്. ഇതിരലക്ക് ആധുനിക സാരങ്കതിക സംവിധാനങ്ങള് 

പ്രരയാജനലപ്പടുത്തി പരാതികള് പരിഹണരിക്കുന്നതിനായി മാസം രതാറും ആവശയമായ 

മുലന്നാരുക്കങ്ങള് നടത്തിയ രശഷം ആേയലത്ത ബുധനാ്ചപ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്, 

ഉരേയാഗസ്ഥര് ്ന്നിവര് പലങ്കടുക്കുന്ന ഒരു അോലത്ത് നടത്തി ജനങ്ങളുലട പരാതികളും 

നിര്രേശങ്ങളും രകള്രക്കണ്ടതാണ്. രയാഗത്തിലല തീരുമാനങ്ങള് സംന്ധിച്ച് സവീകരിച്ചിട്ടുള്ള 

തുടര് നടപടികള് അടുത്ത അടുത്ത രയാഗത്തില് അവരലാകനം ലചരയ്യണ്ടതാണ്. 12.05.2017 

ലല സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് (സാധാ)നം. 1558/2017/ത.സവ.ഭ.വ പ്രകാരം പുറലപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലല പരാതി പരിഹണാര  സംവിധാനത്തിനായുള്ള മാനവല് ഇക്കാരയത്തില് 

അവലംനമാക്കാവന്നതാണ്.  

(3) മവതാരയത, ജനപങ്കാളിത്തം തുടങ്ങിയ സദ്ഭരണ തതവങ്ങൾ ഉൾലക്കാണ്ടുലകാണ്ട് 

കാരയമത മതയും നീതിര്ർവകവം നിയമവാ്ചപയിലധിഷ്ഠിതവമായ ഒരു ഭരണം 

കാ്ചപവയ്ക്കുന്നതിനുരവണ്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങളാകണം പദ്ധതിയില് ഉണ്ടാരകണ്ടത്. രമല്പറഞ്ഞ 
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പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സമ്പൂര്ണ്ണ ഗുണരമന്മാ പരിപാലന സംവിധാന (Total Quality Management) 

ത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായിരിരക്കണ്ടതും അത് കാലികമായി പരിഷ്കരിരക്കണ്ടതുമാണ്. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് രനടിയിട്ടുള്ള ഐ.്സ്.ഒ നിലവാരം നിലനിര്ത്തുന്നതിനാവശയമായ 

പ്രവര്ത്തികള് ഏലറ്റടുക്കുകയും കൂടാലത തടക സ്ഥാപനങ്ങലള കൂടി അരത നിലവാരത്തില് 

്ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആവിഷ്കരിരക്കണ്ടതുമാണ്.  

(4) രസവനങ്ങള് ഒരു ന ടക്കീഞില് മുവനവ് സമയവം  ലപാതുജനങ്ങളുലട വിരല് തുമ്പില് 

ലഭയമാക്കുന്നതിരലയ്ക്കായി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള  ഇെരഗ്രറ്റഡ് രലാക്കല് ഗരവണ്സ് മാരനജ്ലമെ് 

സിസ്റ്റം (ILGMS), രസവനങ്ങള്ക്ക് ഓണ്വലനായി അരപമത ിക്കുന്നതിനും തുക 

ഒടുക്കുന്നതിനുമായുള്ള സിറ്റിസണ്സ്  സര്വീസ് രപാര്്തില് തുടങ്ങിയ ഓണ്വല് പ്ലാറ്റ് 

രഫാമുകള് ഫലപ്രേമായി ഉപരയാഗലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. അതിനാവശയമായ അനുന്ധ 

സൗകരയങ്ങള് (ലഹണല്പ്പ് ഡസ്ക് അടക്കം) ഓരരാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തും ഏര്ലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്.  

(5) സദ്ഭരണ തതവങ്ങൾക്ക് പുറരമ പൗരാവകാശരരഖ, അറിയാനുള്ള അവകാശം, വിവരാവകാശ 

നിയമം, രസവനാവകാശ നിയമം, ചുവലട പ്രതിപാേിച്ചിട്ടുള്ള വാതില്പ്പടി രസവന പദ്ധതി, 

മുതലായവ കൂടി പരിഗണി കഴിലകാണ്ടായിക്കണം സദ്ഭരണ പദ്ധതി  തയ്യാറാരക്കണ്ടത്. 

(6) റസിഡ്സ് അരസാസിരയഷനുകള്, അയല്സഭകള്, ഗ്രാമസഭകൾ, തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനതല ആസൂത്രണ സമിതി സംവിധാനം, ജനകീയ സമിതികൾ, രയാഗങ്ങൾ മുതലായവ 

്ങ്ങലനലയല്ലാം ഫലപ്രേമായി ഉപരയാഗലപ്പടുത്തിയും ഭൗതിക സൗകരയങ്ങൾ , ഇ-ഗരവണൻസ്, 

രരഖകളുലട സൂമത ിപ്പ് തുടങ്ങിയവ ്ത്രമാത്രം ലമച്ചലപ്പടുത്തിയും സദ്ഭരണം  സാദ്ധയമാക്കാം  

്ന്ന് പ്രരതയകം പരിരശാധിച്ച് അവ പ്രാവര്ത്തികമാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്രേശങ്ങള് പദ്ധതിയുരടയും 

പദ്ധതിരരഖയുലടയും ഭാഗമാക്കണം. 

(7) വാതില്പ്പടി രസവനം : പ്രായാധികയം, ഗുരുതര രരാഗം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാല് ചലനരശഷി 

പരിമിതലപ്പ്തി് അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വയമായികള്ക്ക് അനിവാരയമായ രസവനങ്ങള് അവരുലട 

വീട്ടുപടിക്കല് ്ത്തിക്കുകയാണിതിലെ ലമത യം. രസവനങ്ങള് സംന്ധിച്ച ൃതതയമായ 

അറിവില്ലായും, രസവനങ്ങള് രനടുന്നതിന് ന്ധലപ്പ്തി ഓഫീമവകളില് ്ത്തിലപ്പടാ് കഞിയാലത 

വരുക തുടങ്ങിയ വയതയസ്ഥ തടകങ്ങളാണ് ഇവര്ക്ക് അവകാശലപ്പ്തി രസവനങ്ങള് 

രനടിലയടുക്കുന്നതിന് പലരപ്പാവനം തടസ്സമായി നില്ക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തില് അര്ഹണരായ 

ജനങ്ങള്ക്ക് രസവനങ്ങള് അവരുലട വീടുകളില് സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകര് വഞി 

്ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള തുടര്ച്ചയായുള്ള പദ്ധതിയാണ് സര്ക്കാര് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള 

തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട രനതൃതവത്തില് നടപ്പാക്കുന്ന ‘വാതില്പ്പടി രസവനം’. 

നിരാലംനരായ വയമായികള്ക്കും ന ടുംനങ്ങള്ക്കും മവരമത ിതതവവം ആത്മവിശവാസവം 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കാ് ഈ പദ്ധതി വഞി സാധിക്കും.  സാമൂഹണയമവരമത  ലപ്ഷ് അരപമത  നല്കല്, 

ലപ്ഷ് മസ്റ്ററിംഗ്, വലഫ് സര്്തിിഫിക്കറ്റ് നല്കല്, മുഖയമന്ത്രിയുലട ദുരിതാശവാസ 

നിധിയിരലക്ക് അരപമത  സമര്പ്പിക്കല്, ജീവ്രമത ാ മരുന്നുകള് വീടുകളിലലത്തിക്കല് 

്ന്നിവയടക്കമുള്ള ്ല്ലാ രസവനങ്ങളുമാണ് നല്രകണ്ടത്. വാതില്പ്പടി രസവനത്തിന് 
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ആവശയമായ ലാപ്പ്രടാപ്പ്, നരയാലമട്രിക് ഉപകരണങ്ങള്, അമത യരകന്ദ്രം മുരഖന രസവനങ്ങള് 

നല്ന രമ്പാള് അവര്ക്ക് നല്രകണ്ട ഫീസ് സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക്  നല്രകണ്ടുന്ന 

ഇ്ധന/യാത്രാലചലവ്, വാഹണനം ഏര്പ്പാടാരക്കണ്ടി വന്നാള്ള്ള ലചലവ് ്ന്നിവയ്ക്കായി 

തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഒരു ലമത ം രൂപയില് അധികരിയ്ക്കാത്ത തുക നീക്കി 

വകോ രക്കണ്ടതാണ്. തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട വിഹണിതത്തിന് പുറരമ സി.്സ്.ആര് ഫണ്ട്, 

സംഭാവന, രസ്പാണ്സര്ഷിപ്പ് തുടങ്ങിയവയിൂടലട ലഭിക്കുന്ന തുക കൂടി ഉള്ലപ്പടുത്തി പദ്ധതി 

നടപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്.  

7.  പ്രരതയക സമീപനം രവണ്ട രമഖലകള്/വിഷയങ്ങള്/പ്രരേശങ്ങള്  

7.1 മവസ്ഥിര വികസനലമത യങ്ങള് (SDGs)   

(1) ഐകയരാഷ്ട്രസംതടന മാനവരാശിയുലട ഐശവരയര്ര്ണ്ണമായ ഭാവി ലമത യമാക്കി പ്രഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള 

മവസ്ഥിരവികസന ലമത യങ്ങള് തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട വികസന പദ്ധതികളിള്ം 

സന്നിരവശിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. ആരഗാളവയാപകമായി ോരിദ്രയം നിര്മ്മാര്ജനം ലചയ്യുക, നമ്മുലട 

ഗ്രഹണമായ ഭൂമിലയ സംരമത ിക്കുക, 2030-ഓലട ്ല്ലാവര്ക്കും  സരന്താഷവം സമൃദ്ധിയുമുണ്ടാക്കുക 

്ന്നീ ബൃഹണത് ലമത യങ്ങള് മു്നിര്ത്തി 17 മവസ്ഥിരവികസന ലമത യങ്ങളാണ് 

പ്രഖയാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിരനാടനുന്ധിച്ച് നീതി ആരയാഗ് ഇന്തയയിലല സംസ്ഥാനങ്ങള് 

മവസ്ഥിരവികസന ലമത യങ്ങള് രനടുന്നതില് വകവരിച്ച പുരരാഗതി രേശീയതലത്തില് 

രരഖലപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. ആലക 16ല ഉപലമത യങ്ങളും അവ വിലയിരുത്തുന്നതിന് 2ല5 രേശീയ 

സൂചികകളുമാണ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലമാത്തം സൂചികകളുലട അടിസ്ഥാനത്തില്, രകരളം 

ഇതുവലര മവസ്ഥിരവികസന ലമത യങ്ങള് രനടുന്നതില് ഒന്നാം സ്ഥാനം 

നിലനിര്ത്തിലക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.  

(2) 1ലല6ല് ആരംഭിച്ച ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനവം അധികാര വിരകന്ദ്രീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും 

ഈ രന്തിം വകവരിക്കുന്നതില് മുഖയ പങ്ക് വഹണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016 ല്  പ്രഖയാപിച്ച നവരകരളകര്മ്മ 

പദ്ധതിയും അതിലല വികസന മിഷനുകളും മവസ്ഥിര വികസന ലമത യങ്ങള് വകവരിക്കുന്നതിനുള്ള 

പ്രവര്ത്തന പദ്ധതികളാണ്. തരേശസവയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട അനിവാരയ ചുമതലകളില് 

ഭൂരിഭാഗവം ‘മവസ്ഥിര വികസന ലമത യങ്ങളില്’ ഉള്ലപ്പടുന്നവയാണ്. ഇത് കൂടാലത ലപാതു 

ചുമതലകളിള്ം രമഖലാ ചുമതലകളിള്ം മവസ്ഥിര വികസന ലമത യങ്ങളുലട ഉപലമത യങ്ങള് 

ഉള്ലക്കാള്ളുന്നു. ഈ സാഹണചരയത്തില് തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട വാര്ഷിക 

പദ്ധതിയില് ലമത യമിടുന്ന പരിപാടികളിള്ം രപ്രാജകള്കളിള്ം മവസ്ഥിര വികസന ലമത യങ്ങള് 2022 

ല് തലന്ന വകവരിക്കുന്നതിനുള്ള കര്മ്മ പദ്ധതിയ്ക്ക് രൂപം നല്കണം.  

(3) ഈ രന്തിം വകവരിക്കുന്നതിന് തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് ഓരരാ സൂക്ഷ്മരമഖലയിള്ം നടത്തുന്ന 

ഇടലപടള്കള് വലിയ പങ്ക് വഹണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുലട വികസനപദ്ധതികളില് മവസ്ഥിരവികസന 

ലമത യങ്ങളായ ോരിദ്രയലഘൂകരണം, വിശപ്പ് രഹണിത സമൂഹണം, ആരരാഗയവം രമത മവം, 

ഗുണരമന്മയുള്ള വിേയാഭയാസം, ശുദ്ധവം മവരമത ിതവമായ ന ടിലവള്ളവം, ശുദ്ധമായതും 

ലാഭകരവമായ ഊര്ജം, അസമതവ ലഘൂകരണം, മവസ്ഥിര നഗരങ്ങളും സമൂഹണവം, കാലാവസ്ഥാ 

വയതിയാന പരിരശാധന ്ന്നിവലയാലക്ക അഭിസംരനാധന ലചയ്യുന്നുണ്ട്. ്ന്നാല് 

തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് ഈ ലമത യങ്ങള് വകവരിക്കുന്നതില് നിലനില്ക്കുന്ന തരേശീയമായ 
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സാധയതകള് തിരിച്ചറിയുകയും അവ രരഖലപ്പടുത്തുകയും രവണം.  വികസന പദ്ധതികള് 

രൂപവ്ക്കരിക്കുരമ്പാള് ഈ വികസനരമഖലകളിലല രപാരായുംകള് കലണ്ടത്തി പരിഹണരിക്കുന്നതിന് 

പ്രരതയക ്രമദ്ധ നല്കണം. മാത്രമല്ല രകരളത്തിലെ സാഹണചരയങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് ഇവിലട 

വികസിപ്പിലച്ചടുത്തിട്ടുള്ള മവസ്ഥിര വികസന സൂചികകകലള ഐകയരാഷ്ട്രസംതടനയുലട 

സൂചികകളുമായി താരതമയലപ്പടുത്തുകയും, അതിലെ അടിസ്ഥാനത്തില് കര്മ്മ  പദ്ധതികള്ക്ക് 

രൂപം ലകാടുക്കുകയും രവണം. ഇതിനു രവണ്ടി രശഖരിരക്കണ്ട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്, ഓരരാ 

വികസന രമഖലയിള്ം കലണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള മവസ്ഥിരവികസന സൂചികകള്, ്ന്തുതരം 

കര്മ്മപദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിരക്കണ്ടത്, ഓരരാ തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെയും 

മവസ്ഥിരവികസന സൂചിക ്ന്നീ വിശോംശങ്ങള്ക്ക് കിലയുലട പ്രസിദ്ധീകരണം (ലവന് വസറ്റ്) 

കാരണണ്ടതാണ്. മവസ്ഥിരവികസനലമത യങ്ങള് അനുന്ധം ല ആയി  രചര്ത്തിരിക്കുന്നു.   

7.2 ദുരന്ത മാരനജ്ലമെ് പദ്ധതി 

(1) തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് 2020-ല് തയ്യാറാക്കിയ  ദുരന്തമാരനജ്ലമെ് പദ്ധതി പതിനാലാം 

പഞ്ചവല്സര പദ്ധതിയില് കാലികമായി പരിഷ്ക്കരിരക്കണ്ടതാണ്. കാലാവസ്ഥാവയതിയാനത്തിലെ 

ഫലമായും അല്ലാലതയും ഉണ്ടാകാവന്ന ദുരന്തങ്ങളുലട ആതാതം ന റയ്ക്കുന്നതിനും ദുരന്തങ്ങലള 

കാരയമത മമായി പ്രതിരരാധിക്കുന്നതിനും അതിജീവനമത മത രനടുന്നതിനും ഹ്രസവകാല –േീര്തകാല 

ഇടലപടള്കള് വിഭാവനം ലചയ്യണം. ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ‘വജവവവവിധയ മാരനജ്ലമെ്,  

കാലാവസ്ഥാവയതിയാനം, പരിസ്ഥിതി സംരമത ണം, ദുരന്തനിവാരണം’   ്ന്ന വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ 

രനതൃതവത്തിലാണ് നടരത്തണ്ടത്. 

(2) തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട ദുരന്തനിവാരണ പ്ലാനിലല  രപ്രാജക്ട് നിര്രേശങ്ങള് 

ദുരന്തനിവാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഉതന ന്നതാരണാ ്ന്നും വരുംകാലങ്ങളില് ഉണ്ടാകാ് 

സാധയതയുള്ള ദുരന്തങ്ങലള ലചറുക്കാനും അവയുലട ആതാതം ന റയ്ക്കാനും സഹണായകമാരണാ 

്ന്നും പരിരശാധിരക്കണ്ടതുണ്ട്.  ദുരന്തസാധയതാപഠനത്തില് കലണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള ദുര്നലമായ 

പ്രരേശങ്ങലള പ്രരതയകം പരിഗണി കഴിരവണം ദുരന്തമാരനജ്ലമെ് പദ്ധതി പരിഷ്ക്കരിക്കുന്ന 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏലറ്റടുരക്കണ്ടത്. 

(3)കാലാവസ്ഥാനുസൃത ദുരന്തലഘൂകരണ പദ്ധതിയിരലയ്ക്കുള്ള നിര്രേശങ്ങള് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് 

രപ്രാജകള്കളായി ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതിന് പരിഷ്ക്കരിച്ച ദുരന്തമാരനജ്ലമെ് പ്ലാനിലെ പകര്പ്പ് ്ല്ലാ 

വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള്ക്കും നല്രകണ്ടതാണ്. ഇതിലെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവിധ 

വികസനരമഖലകളില്  രൂപവല്ക്കരിക്കാവന്ന  രപ്രാജകള്കള് തയ്യാറാരക്കണ്ടത്.  

(4) സമീപപ്രരേശലത്ത തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലടയും ജില്ല-രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുലടയും 

ദുരന്തമാരനജ്ലമെ് പ്ലാനുകളും ഇതിനായി പരിരശാധിക്കുന്നത് അഭികാമയമാണ്. വിവിധതലങ്ങളില് 

കൂടിയാരലാചനകളും നടത്താവന്നതാണ്. 

(5) ദുരന്തമാരനജ്ലമെ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ന്ധലപ്പ്തി് നിലവിള്ള്ള നിര്രേശങ്ങള് 

(സ.ഉ.(വക)നം.156/201ല/തസവഭവ തീയതി 04.12.201ല) പ്ലാനുകള് പരിഷ്ക്കരിക്കുന്ന 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളിള്ം  ലപാതുലവ അനുവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്. 

(6)ദുരന്തനിവാരണവമായി ന്ധലപ്പ്തി് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വിവിധ തരത്തിള്ള്ള 

രപ്രാജകള്കള് ഓരരാ രമഖലയിള്ം ഏലറ്റടുക്കാനാന ം. ഉല്പാേന രമഖലയില് പ്രളയ സാധയതകള് 
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ഒഞിവാക്കാ് കഞിയുന്ന വിധത്തില് നീര്ത്തടവികസനം, ജലരരാതസ്സുകളുലട സംരമത ണവം 

പുനരുദ്ധാരണവം, രതാട് നിര്മ്മാണം, അറ്റന റ്റപ്പണികള്, ലചക്ക്ഡാം, നീലരാവനക്ക് തുടങ്ങിയവ 

മവഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. പ്രളയസമയത്ത് 

പാടരശഖരങ്ങള് സംരമത ിക്കാനുള്ള  നണ്ട് നിര്മ്മാണം, ജലനിര്ഗമന മാര്ഗങ്ങളുലട നിര്മ്മാണം 

്ന്നിവയും ഇതിള്ള്ലപ്പടുത്താം. വരള്ച്ചാനാധിത പ്രരേശങ്ങളിലല ജലരരാതസ്സുകളുലട 

പുനരുജീവനം, അടിയണ നിര്മ്മാണം, സമഗ്രമായ നീര്ത്തട വികസന പരിപാടികള്, വിവിധ 

മണ്ണ്-ജലസംരമത ണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ്ന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാനയം നല്രകണ്ടതാണ്. വരള്ച്ച 

പ്രതിരരാധിക്കാ് കഞിയുന്ന വിത്തിനങ്ങളുലട ഉപരയാഗം, സൂക്ഷ്മജീവാണുക്കളുലടയും 

വജവനിരവശങ്ങളുലടയും പ്രരയാഗം, മറ്റു വരള്ച്ചാപ്രതിരരാധ സാരങ്കതികവിേയകള് ്ന്നിവ 

രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കാം. വനവല്ക്കരണം, കാവകളുലടയും കണ്ടല്ക്കാടുകളുലടയും സംരമത ണം, 

മിയാവാക്കി/പച്ചതുരുത്ത് നിര്മ്മാണം ്ന്നിവയും ഏലറ്റടുക്കാം. 

(7) പ്രൃതതി ദുരന്തങ്ങളുലട സാധയത മു്നിര്ത്തി വളര്ത്തുമൃഗങ്ങലളയും പമത ികലളയും 

സംരമത ിക്കുന്നതിനുള്ള ലതാവനത്ത് നിര്മ്മാണം (്ലിരവറ്റഡ്), പകര്ച്ചവയാധികള് തടയുന്നതിനുള്ള 

മു്കരുതല് സംവിധാനം, പ്രൃതതിദുരന്തസാധയത നിലനില്ക്കുന്ന പ്രരേശങ്ങളില് 

ദുരന്തത്തിനിരയാന ന്നവലര പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്മ്മിതികള് ്ന്നിവയും 

നടപ്പാക്കാവന്നതാണ്. നേല് ഊര്ജരരാതസ്സുകള്  വികസിപ്പിക്കുക, ലപാതു ശുചിതവ 

സംവിധാനങ്ങളുലട നിര്മ്മാണം, രടായിലറ്റ് നിര്മ്മാണം,  ശുദ്ധമായ ന ടിലവള്ളം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

സൗകരയങ്ങള്, ട്രീറ്റ്ലമെ് പ്ലാന്റകള് ദുരന്തനിവാരണത്തിനുള്ള വവേുതിയടക്കമുള്ള പശ്ചാത്തല 

സൗകരയങ്ങള് ഒരുക്കല്, തരേശീയര്ക്ക് ദുരന്ത മാരനജ്ലമെില് അവരനാധവം  പരിശീലനവം 

നല്കല്, ദുരന്തനിവാരണ രസനകളുലട സംതാടനം തുടങ്ങിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(8) 2021-22ല് നരയാ വഡരവഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റര് പുതുക്കാത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് 2022-23ല് അത്  

കാലികമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സവീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 

7.3 കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം – പ്രാരേശിക കര്മ്മ പദ്ധതി 

Local Action Plan on Climate Change (LAPCC) 

(1) കാലാവസ്ഥാവയതിയാനം മൂലം രകരളത്തില് അടിക്കടിയുണ്ടാന ന്ന ലവള്ളലപ്പാക്കം, 

ഉരുള്ലപാ്തില്, കടലാക്രമണം മൂലമുള്ള തീരരശാഷണം, വരള്ച്ച തുടങ്ങിയവലയ 

പ്രതിരരാധിക്കുന്നതിനും അതുമൂലമുള്ള ദുരന്തങ്ങള് ലഘൂകരിയ്ക്കുന്നതിനും പ്രാരേശിക തലത്തില് 

കര്മ്മപദ്ധതികളുലട ആവശയകത വര്ദ്ധി കഴിവരുന്നു. രേശീയ തലത്തിള്ം സംസ്ഥാനതലത്തിള്ം 

ഇത്തരത്തിള്ള്ള കര്മ്മപദ്ധതികള് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് (NAPCC-National Action Plan on Climate 

Change & SAPCC- State Action Plan on Climate Change). ഒരരാ തരേശഭരണസ്ഥാപനവം 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനത്തിലെ ്തഷയവശങ്ങള് ലഘൂകരിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരേശിക കര്മ്മപദ്ധതി 

(LAPCC) തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്.  

(2) ഇതിനായി തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ഭൂപ്രൃതതി, ജനപ്രൃതതി, സമ്പേ് വയവസ്ഥ ്ന്നീ 

ലപാതുവിവരങ്ങളും പ്രരേശത്ത് അനുഭവലപ്പടുന്ന കാലാവസ്ഥയിലല കഞിഞ്ഞ േശാുയരങ്ങളിലല 
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വയതിയാനവം  സംന്ധിച്ച വിശോംശങ്ങള് ഇതിനായി രരഖലപ്പടുരത്തണ്ടതുണ്ട്. വിവിധ 

കാലാവസ്ഥാ പഠനരകന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നും  ഗരവഷണ ഏജ്സികളില് നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങള് 

ഇതിനായി രക്രാഡീകരിക്കണം. തരേശഭരണ സ്ഥാപന പ്രരേശലത്ത  മനുഷയരുലട ജീവിതത്തിള്ം  

ജീവരനാപാധികളിള്ം വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങള്, വിവിധ ഉല്പാേന രമഖലകളിള്ം 

ആരരാഗയമുള്ലപ്പലടയുള്ള രസവനരമഖലകളിള്ം കാലാവസ്ഥാവയതിയാനം മൂലം വന്നിട്ടുള്ള 

വയതയാസം  ്ന്നിവ വിലയിരുത്തണം. മാത്രമല്ല, പ്രരേശലത്ത പ്രൃതതി വിഭവങ്ങള്, 

വജവവവവിധയം ്ന്നിവയിള്ണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും  നിരീമത ിക്കണം. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം 

ലകാണ്ടുള്ള പ്രതയാതാതങ്ങള് പരിരശാധിക്കുന്നതിന് ഓരരാ വികസനരമഖലയിള്ം 

സവീകരിക്കാവന്ന വികസനതന്ത്രം, സാരങ്കതികവിേയകള് മുതലായവ കലണ്ടത്തുകയും 

പ്രരയാഗിക്കുകയും രവണം. 

(3)  ഈ മുലന്നാരുക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ്ലന്താലക്ക, ്ങ്ങലനലയാലക്ക ലചയ്യണലമന്നും 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ വികസനപരിപാടിയില് കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനലത്ത 

അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തടകങ്ങള് ്ങ്ങലന ഉള്ലപ്പടുത്തണലമന്നും പ്രാരേശിക 

കാലാവസ്ഥാവയതിയാന കര്മ്മപദ്ധതി (Local Action Plan for Climate Change) ്ങ്ങലന 

തയ്യാറാക്കണലമന്നും സംന്ധി കഴിള്ള വിശേമായ മാര്ഗനിര്രേശങ്ങള് പ്രരതയകം 

പുറലപ്പടുവിക്കുന്നതാണ്. ഇതു സംന്ധിച്ച പരിശീലനം കില (KILA) നല്ന ം. പ്രാരേശിക 

കാലാവസ്ഥാവയതിയാന കര്മ്മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജക്ടിനുരവണ്ടി  2022-23 

വര്ഷം തുക  വകയിരുരത്തണ്ടതാണ്. 

7.4 പതിനഞ്ചാം ധനകാരയകമ്മീഷ് അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള ആരരാഗയ രമഖലാ ഗ്രാെിലെ (Health Sector Grant) 

വിനിരയാഗം 

1. പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷ്, പ്രാഥമികാരരാഗയ പരിരമത ാ സൗകരയങ്ങള് ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിന് 

പ്രാരേശിക സര്ക്കാരുകള്ക്ക് ആരരാഗയ രമഖലാ ഗ്രാെ് അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ട്. രകരളത്തിന് 2021–22 

മുതല് 2025–26 വലരയുള്ള അഞ്ച് വര്ഷ കാലയളവിരലക്ക് ചുവലട നല്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രകാരം ഏഞ് 

ആവശയങ്ങള്ക്കായി ആലക 2ല68.28 രകാടി രൂപയാണ് അനുവേിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

പ്തിിക 1.  പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷ് ഗ്രാമ തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള ആരരാഗയ ഗ്രാെ് 

(രകാടി രൂപയില്) 

ക്രമ 

 നം 
ഇനം/തടകം 

2021 -

22 

2022-

23 

2023-

24 

2024-

25 

2025

-26 

ആ

ലക 

1 പ്രാഥമികാരരാഗയ പരിരമത ാ സൗകരയങ്ങള് 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലെ ഭാഗമായി പ്രാഥമികാരരാഗയ 

ഉപരകന്ദ്രങ്ങളില് രരാഗനിര്ണ്ണയ സൗകരയങ്ങള് 
ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതിന് സഹണായം 

39.61 39.61 41.60 43.6

8 

45.

8

6 

210.3

6 

2 പ്രാഥമികാരരാഗയ പരിരമത ാ സൗകരയങ്ങള് 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലെ ഭാഗമായി പ്രാഥമികാരരാഗയ 

രകന്ദ്രങ്ങളില് രരാഗനിര്ണ്ണയ സൗകരയങ്ങള് 
ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതിന് സഹണായം 

49.58 49.58 52.0

6 

54.6

6 

57.

3

9 

263.

2

7 
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3 
രലാക്ക്തല പ്രാഥമികാരരാഗയ രകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് 

സഹണായം 

30.59 30.59 32.12 33.7

2 

35.

4
1 

162.4

3 

4 ലക്തിിടങ്ങള് ഇല്ലാത്ത ഉപരകന്ദ്രങ്ങള്, 

പ്രാഥമികാരരാഗയ രകന്ദ്രങ്ങള്, സാമൂഹണികാരരാഗയ 

രകന്ദ്രങ്ങള് ്ന്നിവയ്ക്ക് സഹണായം 

0.50 0.50 0.52 0.55 0.5

8 
2.65 

5 പ്രാഥമികാരരാഗയ രകന്ദ്രങ്ങലളയും, 
ഉപരകന്ദ്രങ്ങലളയും ലഹണല്ത്ത് ആെ് ലവല്നസ് 

ലസെറുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള സഹണായം 

105.43 105.43 110.7
0 

116.2
3 
122.

0

4 

559.
8

3 

ആലക 

225.7

1 

225.7

1 

237.0

0 

248.

8
4 

261.

2
8 

1198.

5
4 

പ്തിിക 2.പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷ് നഗര തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള ആരരാഗയ ഗ്രാെ്  

(രകാടി രൂപയില്) 

ക്രമ  

നം 
ഇനം/തടകം 2021 -

22 

2022 - 

23 

2023 - 

24 

2024 - 

25 

2025 - 

26 
ആലക 

1 

പ്രാഥമികാരരാഗയ പരിരമത ാ 

സൗകരയങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തിലെ 

ഭാഗമായി നഗര പ്രാഥമികാരരാഗയ 
രകന്ദ്രങ്ങളില് രരാഗനിര്ണ്ണയ 

സൗകരയങ്ങള് ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതിന് 
സഹണായം 

11.05 11.05 11.61 12.19 12.80 58.70 

2 
അര്ന് ലഹണല്ത്ത് ആെ് 

ലവല്നസ് രകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് ഗ്രാെ് 

322.22 322.22 338.34 355.25 373.01 1711.04 

ആലക 333.27 333.27 349.95 367.44 385.81 1769.74 

(2) മുകളില് സൂചിപ്പിച്ച ഏഞ് ഇനങ്ങളില് ഓരരാന്നിനുമായി ഗ്രാെ് വിഭജിച്ച് 

അനുവേിച്ചിരിക്കുന്നതുലകാണ്ടും അവയ്ക്ക് ഓരരാന്നിനും പരിമിതമായ വിഹണിതരമ ഉളളൂ 

്ന്നതുലകാണ്ടും ഉപാധിരഹണിത ഫണ്ട് അനുവേിക്കുന്നതുരപാലല ്ല്ലാ തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുമായി ആരരാഗയ ഗ്രാെ് വിഭജിച്ച് നല്കാനാവില്ല. പകരം ഓരരാ ആരരാഗയ 

സ്ഥാപനത്തിലലയും രമല്പ്പറഞ്ഞ ഓരരാ ഇനവമായി ന്ധലപ്പ്തി സൗകരയങ്ങളിലല ന റവകള് 

(Gaps) കലണ്ടത്തി അതിലന അടിസ്ഥാനമാക്കി മു്ഗണനാ മാനേണ്ഡങ്ങള് നിശ്ചയിച്ച്  

അഞ്ച് വര്ഷങ്ങളിലായി ന്ധലപ്പ്തി തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഗ്രാെ് അനുവേിച്ച് 

നല്ന ന്ന രീതി അവലംനിക്കുന്നതാണ്. ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുലട രനതൃതവത്തില് 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കൂടിയാരലാചിച്ച്  ജില്ലാതല കര്മ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാരക്കണ്ടതും 

അതിനനുസൃതമായി ന്ധലപ്പ്തി തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഇതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള് 

വാര്ഷിക പദ്ധതിയുലട ഭാഗമാരക്കണ്ടതുമാണ്. വിശേമായ മാര്ഗരരഖ സര്ക്കാര് പ്രരതയകം 

പുറലപ്പടുവിക്കുന്നതാണ്. 
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7.5 നഗരസഞ്ചയങ്ങള്ക്കുള്ളിലല പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന് പ്രരതയക സമീപനം 

1) പതിനഞ്ചാം ധനകാരയകമ്മീഷ് (FFC), പത്ത് ലമത ത്തില് കൂടുതല് ജനസംഖയയുള്ള നഗര 

സഞ്ചയങ്ങള്ക്ക് 2021-22 മുതല് 2025-26 വലരയുള്ള അഞ്ച് വര്ഷക്കാലയളവിരലയ്ക്ക് പ്രരതയക 

ഗ്രാെ് (മില്ലയണ് പ്ലസ് സിറ്റീസ് ചലഞ്ച് ഫണ്ട്) അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ട്.  രകരളത്തില് 10 ലമത ത്തില് 

കൂടുതല് ജനസംഖയയുള്ള ഏഞ് നഗരസഞ്ചയങ്ങളാണുള്ളത് - തിരുവനന്തപുരം, ലകാല്ലം, ലകാച്ചി, 

തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറം, രകാഞിരക്കാട്, കണ്ണൂര്. ഒരു മുഖയനഗരവം അതിരനാട് രചര്ന്ന് കിടക്കുന്ന 

ലസ്സസ് ടൗണുകളും സ്റ്റാറ്റൂ്തിറി ടൗണുകളും ഔ്തി് രഗ്രാത്തുകളും രചര്ന്നതാണ് നഗരസഞ്ചയ 

പ്രരേശം.  

2) ന ടിലവള്ളം, ശുചിതവം, മാലിനയ സംസ്കരണം ്ന്നീ രമഖലകളിലല രസവന നിലവാരം 

ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനും ജലാശയങ്ങളുലട പുനരുജീവനം, മഞലവള്ളലക്കായ്ത്ത്, മലിന ജലത്തിലെ 

പുനഃചംക്രമണം (recycling of water) ്ന്നിവയുമായി ന്ധലപ്പ്തി രപ്രാജകള്കള് 

ഏലറ്റടുക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ ഗ്രാെ് ലഭയമാക്കുന്നത്. വിശേമായ മാര്ഗനിര്രേശങ്ങള് 

സ.ഉ(വക)നം. 272/2021/തസവഭവ, തീയതി 24.11.2021 പ്രകാരം പുറലപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

3) മുകളില് സൂചിപ്പിച്ച രമഖലകളില് മു്കൂ്തിി നിശ്ചയിക്കുന്ന ലമത യങ്ങള് ഓരരാ വര്ഷവം 

വകവരിക്കുകയും ആ രമഖലകളിലല രസവനനിലവാരം ത്തിം ത്തിമായി ലമച്ചലപ്പടുത്തുകയും 

ലചയ്യുകയാലണങ്കില് മാത്രരമ ഓരരാ വര്ഷരത്തക്കും അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാെ് ര്ര്ണ്ണമായി 

ലഭിക്കുകയുള്ളു. നഗരസഞ്ചയത്തിനുള്ളിലല ലമാത്തം പ്രരേശത്തും നിശ്ചിത ലമത യങ്ങള് 

വകവരിക്കണം. നഗരസഞ്ചയത്തിനുള്ളിലല ്ല്ലാ തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലടയും 

വികസന ഫണ്ട്, പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷ് ഗ്രാെ് (പ്രരതയകിച്ച് വടഡ് ഫണ്ട്), 

രകന്ദ്ര/സംസ്ഥാന പദ്ധതികളുലട വിഹണിതം ്ന്നിവയുമായുള്ള ഫലപ്രേമായ 

സംരയാജനത്തിൂടലട മാത്രരമ ഈ ലമത യങ്ങള് വകവരിക്കാ് കഞിയുകയുള്ളു.  

4) നഗരസഞ്ചയ പ്രരേശലത്ത പദ്ധതി ആസൂത്രണ, നിര്വഹണണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്    രനതൃതവം 

നല്രകണ്ടത് മുഖയ നഗരസഭയുലട രമയര്/ലചയര് രപഴ്സണ് അധയമത നായ രജായിെ് പ്ലാനിംഗ് 

കമ്മിറ്റിയാണ്. പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് കാലയളവിരലക്കുള്ള (2021-26) 

നഗരസഞ്ചയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 2021-22 വ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  

5) പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിലല ആേയ നാല് വർഷങ്ങളിവ ഓരരാ വര്ഷവം പദ്ധതി 

ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുലട രനതൃതവത്തില് 

രജായിെ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയുലട രയാഗം വിളിച്ച് രചര്ത്ത് നഗരസഞ്ചയ പ്രരേശരത്തക്കുള്ള 

വാർഷിക കര്മ്മ പദ്ധതിയ്ക്ക് രൂപം നല്കണം. നഗരസഞ്ചയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് 

അനുസൃതമായി രവണം വാര്ഷിക കര്മ്മപദ്ധതിയ്ക്ക് രൂപം നല്രകണ്ടത്. പ്രസ്തുത വാര്ഷിക 

കര്മ്മ പദ്ധതിയില്, നഗരസഞ്ചയ പ്രരേശലത്താ്തിാലക ലപാതുവായ ലമത യങ്ങള് 

വകവരിക്കുന്നതിന് നഗരസഞ്ചയത്തിനുള്ളിള്ള്ള ഓരരാ തരേശഭരണസ്ഥാപനവം 

സവീകരിരക്കണ്ട നടപടികളും അതിനുള്ള മാര്ഗനിര്രേശങ്ങളും ഉണ്ടാകണം. ഈ കര്മ്മപദ്ധതി 

കൂടി പരിഗണി കഴി ലകാണ്ടാകണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് ഉള്പ്പലട 
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നഗരസഞ്ചയ പ്രരേശത്തിനുള്ളിള്ള്ള ്ല്ലാ തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും അവയുലട വാര്ഷിക 

പദ്ധതിയ്ക്ക് രൂപം നല്രകണ്ടത്. 

(6) നഗരസഞ്ചയ പ്രരേശലത്ത മുഖയനഗരസഭയും  മറ്റ് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും കൂ്തിായി 

നഗരസഞ്ചയപദ്ധതി നിര്വഹണണത്തിനും  ലമത യങ്ങള് വകവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികള് 

വകലക്കാരള്ളണ്ടതും അത് രജായിെ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയും രമാണി്തിര് 

ലചരയ്യണ്ടതുമാണ്.   

7.6 പ്രാരേശിക സാമ്പത്തിക വികസന പദ്ധതി (Local  Economic Development  Plan - LED Plan) 

(1) ലതാഞില് രമഖലയില് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഇതുവലര മുഖയമായും വയമായിഗത/്പുകപ്പ് 

അധിഷ്ഠിത ലതാഞില് സംരംഭങ്ങള്ക്ക് സബ്സിഡി നല്കല്, ലതാഞില് പരിശീലനം, 

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് ഏര്ലപ്പടുത്തല്, സംരംഭങ്ങള്ക്ക് റിരവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് നല്കല് 

്ന്നിങ്ങലനയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. സംരംഭകര് അടക്കമുള്ള 

ലതാഞില്ോയക സംവിധാനങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിനും അവലയ ശമായിലപ്പടുത്തുന്നതിനും 

സംരംഭങ്ങള്ക്ക് ആവശയമായ അനുകൂല കാലാവസ്ഥ ഒരുക്കുന്നതിനും സംരംഭങ്ങള്ക്ക് 

ആവശയമായ തടകങ്ങള് ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതിനും തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നിര്ണ്ണായക 

പങ്ക് വഹണിക്കാ് കഞിയും. കൂടുതല് ലതാഞിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുക ്ന്ന ലമത യം 

വകവരിക്കുന്നതിന്, ഇരപ്പാള് ലചയ്തുവരുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ലക്കാപ്പം സംരംഭകതവം 

രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ലഫസിലിരറ്ററ്റിംഗ് ഏജ്സിയായി കൂടി തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കണം. പ്രാരേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് തരേശ 

സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മികച്ച  സംരംഭ സൗഹൃേ അന്തരീമത ത്തിരലക്ക് മാറുക ്ന്നാണ് 

ലമത യമിടുന്നത്. 

(2) ഈ സാഹണചരയത്തില് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില് ഓരരാ തരേശസവയംഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിനും പ്രരതയകമായ പ്രാരേശിക സാമ്പത്തിക വികസന പദ്ധതി (Local Economic 

Development Plan – LED Plan) ഉണ്ടായിരിക്കണം. അഭയസ്തവിേയരായ യുവജനങ്ങള്ക്ക് 

ലതാഞിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതില് ഊന്നിലക്കാണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് പ്രാരേശിക 

സാമ്പത്തിക വികസന പദ്ധതിയില് സവീകരിരക്കണ്ടത്. 

(3) പ്രാരേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തില് രണ്ടുതരം പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കാണ് സാധയതയുള്ളത്. 

I. സംരംഭകതവ വികസനം 

II. വനപുണയ വികസനം  

I. സംരംഭകതവ വികസനം 

1. മുഖയമായും താലഞപ്പറയുന്ന അഞ്ച് തരം സംരംഭകതവ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

രപ്രാത്സാഹണിപ്പിരക്കണ്ടതുണ്ട്. 

 സംരംഭകരുലട സവന്തം മുതല് മുടക്കില് ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ സംരംഭങ്ങള് 
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 തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട സാമ്പത്തിക സഹണായരത്താലട ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ 

സംരംഭങ്ങള് 

 തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും  സവകാരയ സംരംഭകരും രചര്ന്ന് സംയുമായ 

ഉടമസ്ഥതയില് ആരംഭിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്  

 നിലവിള്ള്ള സംരംഭങ്ങളുലട വിപുലീകരണം 

 പ്രാരേശിക രസവന സാധയതകലള ആധാരമാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന രസവന സംതങ്ങലള 

രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കല്  

2. പ്രാരേശിക സാമ്പത്തിക വികസന പദ്ധതി പ്രാവര്ത്തികമാക്കുന്നതിലെ ഭാഗമായുള്ള 

മുലന്നാരുക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും മറ്റു സംതടനാപരമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമായി 

താലഞപ്പറയുന്ന ലചലവകള് വാര്ഷിക പദ്ധതിയുലട ഭാഗമായി വഹണിക്കാവന്നതാണ്.  

a. അവസ്ഥാപഠനം നടത്തല് 

b. സാധയതാ പ്ലാ് തയ്യാറാക്കല് 

c. നിസിനസ് പ്ലാ് തയ്യാറാക്കല് (സാരങ്കതിക വിേഗ്ദ്ധരുലട സഹണായവം ലചലവം 

വഹണിക്കാവന്നതാണ്) 

d. സ്കില് ഗയാപ് അനാലിസിസ് നടത്തല് 

e. നിസിനസ് വികസന ശില്പശാലകള്/ഇ്വരസ്റ്റഴ്സ് മീറ്റ് നടത്തല് 

f. ്ംരപ്ലായനിലിറ്റി ലസെറുകള് സ്ഥാപിക്കല്  

g. പ്രാരേശിക തലത്തിള്ള്ള ഉ്പന്ന രസവന ആവശയങ്ങലള കൂ്തിിരച്ചര്ത്ത് നിസിനസ് 

ആശയങ്ങളാക്കി രൂപലപ്പടുത്തുന്നതിനായി ഹണാക്കരത്താണുകള് സംതടിപ്പിക്കല്  

3. വിശേമായ രപ്രാജക്ട് റിരപ്പാര്്തി് (നിസിനസ് പ്ലാ്) പരിരശാധിച്ച് സാരങ്കതികവം 

സാമ്പത്തികവമായ മത മത ഉലണ്ടന്ന് കലണ്ടത്തുന്ന സംരംഭങ്ങള്ക്ക് തരേശ സവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്ന് സഹണായങ്ങള് നല്ന ാവന്നതാണ്. ലഭിക്കാവന്ന പ്രതയമത  

ലതാഞിള്കളുലട ്ണ്ണം മുഖയ പരിഗണനയായി ്ടുക്കണം. നിസിനസ് പ്ലാനുകളുലട സാരങ്കതിക 

മത മത പരിരശാധിച്ച് അംഗീകാരം നല്ന ന്നതിന് ജില്ലാ തലത്തില് ഒരു സാരങ്കതിക സമിതി 

(Technical Appraisal Committee) ജില്ലാ കളക്ടര് രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. വയവസായ 

വന പ്പിലെ ജില്ലാ തല ഏകജാലക സംവിധാനത്തില് കൂടുതല് വിേഗ്ദ്ധലര  ഉള്ലപ്പടുത്തിയാണ് 

സാരങ്കതിക സമിതി രൂപീകരിരക്കണ്ടത്. 

4. പ്രവര്ത്തനം നില കഴി രപായരതാ വളര്ച്ച മുരടിച്ചരതാ ഇനിയും ഏലറ ലതാഞില് സാധയതകള് 

ഉള്ളരതാ ആയ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും സംരംഭങ്ങള്ക്കും ആവശയമായ ഉരത്തജന പാരക്കജിന് 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് രൂപം നല്രകണ്ടതാണ്. ഇവയുലട പ്രശ്നങ്ങള് കലണ്ടത്തി പരിഹണാര 

നിര്രേശങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സംരംഭകരും തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനവം 
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ഏലറ്റടുരക്കണ്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ്ലന്തന്ന് വയമായമാക്കുന്ന സാരങ്കതിക റിരപ്പാര്്തിിലെ 

അടിസ്ഥാനത്തില് ഇക്കാരയത്തില് തീരുമാനലമടുക്കാവന്നതാണ്. 

5. രകന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളുലട വിവിധ വന പ്പുകളും ലക.്സ്.ഐ.ഡി.സി. രപാലലയുള്ള  

ഏജ്സികളും നിലവില് നടപ്പാക്കിവരുന്ന സംരംഭകതവ സ്കീമുകളില് നിന്നുള്ള സഹണായം 

ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള സാധയത പരിരശാധിക്കുകയും അത് സംരംഭകര്ക്ക് 

രനടിലക്കാടുക്കുന്നതിനുള്ള ലഫസിലിരറ്റഷ് തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നടത്തുകയും 

രവണം.  

6. സംരംഭകര്ക്ക് തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും നല്കാ് കഞിയുന്ന 

സഹണായങ്ങള് ചുവലട രചര്ക്കുന്നു.  

്. ഭൂമിയും ലക്തിിടവം  

1. തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട പക്കല് ലഭയമായതും ലപാതു ഉടമസ്ഥതയിള്ള്ളവയുമായ 

ആസ്തികള്, പ്രൃതതി വിഭവങ്ങള്, മാനവ വിഭവരശഷി ്ന്നിവലയപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങള് 

അവസ്ഥാപഠനം വഞി രശഖരിച്ച് ഡാറ്റാ നാങ്ക് തയ്യാറാക്കി തരേശ സവയംഭരണ 

സ്ഥാപനതലത്തില് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും/നഗരസഭകളും ജില്ലാ തലത്തില്  രജായിെ് 

ഡയറക്ടറും (തരേശസവയംഭരണ ലപാതു സര്വീസ്)  സംസ്ഥാനതലത്തില് തരേശ സവയം ഭരണ 

വന പ്പും, പ്രസിദ്ധലപ്പടുത്തണം ഒഞി. കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്, ലക്തിിടങ്ങള് ്ന്നിവ ഡാറ്റാ 

നാങ്കില് ഉള്ലപ്പടുത്തണം. 

2. തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട പരിധിയില് ഉപരയാഗിക്കാലത കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് 

സംരംഭം തുടങ്ങാ് ആഗ്രഹണിക്കുന്നവരില് നിന്ന് നിന്ധനകളുലട അടിസ്ഥാനത്തില് 

താല്പരയപത്രം മത ണിക്കാവന്നതാണ്. താല്പരയമുള്ള സംരംഭകര് സംരംഭ ആശയങ്ങള് തരേശ 

സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ലപ്രാരപ്പാസലായി നല്രകണ്ടതാണ്. തരേശ സവയംഭരണ 

സ്ഥാപനം പരിരശാധനയ്ക്കായി ആശയങ്ങള് ജില്ലാതല സാരങ്കതിക കമ്മിറ്റിക്ക് വകമാറണം. 

ജില്ലാതല കമ്മിറ്റി, സംരംഭ ആശയങ്ങള് പരിരശാധിച്ച് നടപ്പിലാക്കാ് സാധിക്കുന്നവ 

പ്തിികലപ്പടുത്തി  തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് തിരിലക നല്കണം. ഇപ്രകാരം തിരിലക 

ലഭയമായ സംരംഭ ആശയങ്ങളുലട വിശേമായ പദ്ധതി റിരപ്പാര്്തി് (ഡി പി ആര്) സംരംഭകര് 

തയ്യാറാക്കി തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് വീണ്ടും സമര്പ്പിക്കണം. ഇത്തരം 

ലപ്രാരപ്പാസള്കള് ജില്ലാതല സാരങ്കതിക സമിതി പരിരശാധിച്ച് ഓരരാ രപ്രാജക്ടിലെയും 

പ്രതീമത ിത ഫലങ്ങള് ഉള്ലപ്പലട പ്തിികലപ്പടുത്തി തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് തിരിലക 

നല്കണം. ഇവ തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തില് ഭരണ സമിതി പരിരശാധിച്ച് 

തീരുമാനലമടുക്കണം. ഇങ്ങലന തീരുമാനലമടുക്കുരമ്പാള് സംരംഭം വഞി സൃഷ്ടിക്കലപ്പടുന്ന 

ലതാഞിള്കളുലട ്ണ്ണം, ലതാഞിലിൂടലട ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം, അനുന്ധ ലതാഞില്/സംരംഭ 

സാധയതകള്, പ്രാരേശിക വിഭവങ്ങളുലട ഉപരയാഗം ്ന്നീ മാനേണ്ഡങ്ങള് പരിഗണിക്കണം. ഭൂമി 

അനുവേിക്കുന്ന പമത ം നിശ്ചിത കാലയളവിരലക്കുള്ള പാ്തി/വാടക അടിസ്ഥാനത്തിള്ള്ള കരാറില് 
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ഏര്ലപ്പ്തി് ഭൂമി സംരംഭത്തിലെ ആവശയത്തിന് കാലതാമസമില്ലാലത നിയമപരമായി 

വകമാറണം. 

നി. അടിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനം 

 സംരഭകതവ വികസനത്തിന് ആവശയമായ ചുവലട പറയുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഏര്ലപ്പടുത്തി നല്കാവന്നതാണ്.  

1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/നഗരസഭ രനരി്തി് നടത്തിവരുന്ന/ വാ്തിര് അരതാറിറ്റിയുലട ന ടിലവള്ള 

പദ്ധതികളില്ലപ്പടുത്തി സംരഭകര്ക്ക് വാ്തിര് കണമത ് ്ടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗകരയങ്ങള് 

ലഭയമാക്കാവന്നതാണ്.   

2. വജവ-അവജവമാലിനയ സംസ്കരണം, ദ്രവമാലിനയ സംസ്കരണം തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങള്ക്ക്   

സബ്സിഡി മാനേണ്ഡങ്ങള് അനുസരിച്ച് ധനസഹണായം നല്കാവന്നതാണ്.  

3. പ്രാരേശിക സാമ്പത്തിക വികസന പദ്ധതിയുമായി ന്ധലപ്പ്തി് അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 

ഒരുക്കി നല്ന ന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങലള കഞിവതും ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതികളുമായും ന ടുംന്രമീ, 

്്.ആര്.്ല്.്ം/ ്്.യു.്ല്.്ം, സി.്സ്.ആര് ഫണ്ടുകള് ്ന്നിവയുമായി 

സംരയാജിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. ലതാഞില് കാര്ുകള് ഇല്ലാത്ത സംരംഭകര്ക്ക് ആയത് 

ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സവീകരികോ രക്കണ്ടതാണ്.  

4. നിലവില് സംരംഭങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രരേശങ്ങളിള്ം ഭാവിയില് സംരംഭ വയവസായ 

സാധയതയുള്ളതായി ഡാറ്റാ നാങ്കില് കലണ്ടത്തിയ പ്രരേശങ്ങളിള്ം സംരംഭ വികസനത്തിന് 

അനുകൂലമാന ന്ന തരത്തില് രറാുകള്, വവേുതി വലനുകള്, ലതരുവ് വിളക്കുകള്, ന ടിലവള്ള 

വപപ്പ് വല് തുടങ്ങിയ അനുന്ധ സൗകരയങ്ങള് മു്ഗണനാ ക്രമത്തില് 

വികസിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

5. ഗ്രാമപ്രരേശങ്ങളില് രമല്പ്പറഞ്ഞ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് ലഫസിലിരറ്ററ്റ് 

ലചയ്യുന്നലതങ്കിള്ം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏലറ്റടുക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് രലാക്ക്/ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് വിഹണിതം നല്കാവന്നതാണ്. അതുരപാലല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഭാവനം 

ലചയ്യുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ചിലത് രലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് രനരി്തി് 

നടപ്പാക്കാവന്നതുമാണ്. (ഉോ: വവേുതവല് േീര്തിപ്പിക്കല് രലാക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 

ഏലറ്റടുത്ത് നടപ്പാക്കാം). സാരങ്കതിക സമിതി നിശ്ചയിക്കുന്നതു പ്രകാരമുള്ള സാമ്പത്തിക 

സഹണായം ലഭയമാക്കുന്നതിന് രലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളില് നിന്നും വിഹണിതം നല്ന കയും  

ലചയ്യാവന്നതാണ്.  

6. ടൂറിസം സാധയതയുള്ള പ്രരേശങ്ങളുലണ്ടങ്കില് സാധയതാപഠനം നടത്തി സംരംഭകലര/ 

നിരമത പകലര ആകര്ഷിക്കുന്ന തരത്തില് പ്ലാനുകള് തയ്യാറാക്കുകയും അതിനാവശയമായ 

അടിസ്ഥാന സൗകരയ വികസനം നടത്തുകയും ലചയ്യാവന്നതാണ്. ഇത്തരത്തില് വികസിപ്പിച്ച 

ഇടങ്ങള് കരാറിലെ അലല്ലങ്കില് ലപാതു സവകാരയ പങ്കാളിത്ത മാതൃകയുലട അടിസ്ഥാനത്തില് 

സംരംഭകര്ക്ക് ടൂറിസം സംന്ധിച്ച സംരംഭ പ്രവര്ത്തങ്ങള്ക്കായി നല്കാവന്നതാണ്. 
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7. പ്തിികജാതി, പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള സംരംഭകര്ക്ക് തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനം 

പ്രരതയക പരിഗണന നല്രകണ്ടതാണ്. 

സി. മാനവ വിഭവരശഷി 

1. നിലവിള്ള്ള വനപുണയ വികസന പദ്ധതിയായ ഡി ഡി യു ജി ലക വവ, രകരള അക്കാഡമി 

രഫാര് സ്കില് ്ക്സ്റ്ലസല്സ് (KASE), അഡിഷണല് സ്കില് അകവിസിഷ് രപ്രാഗ്രാം 

(ASAP) ്ന്നീ പദ്ധതികളില് ഉള്ലപ്പടുത്തി തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തലത്തിള്ള്ള 

ആളുകളുലട ലതാഞില് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലതാഞിള്ടമകലളയും ലതാഞില് രതടുന്നവലരയും 

തമ്മില് ന്ധിപ്പിക്കാ് സാധിക്കും. 

2. സംരംഭത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക് പ്രരതയക വനപുണയം ആവശയമുള്ള പമത ം തരേശ 

സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഡാറ്റാ നാങ്കില് നിന്നും വനപുണയമുള്ളവലര  

ലഭയമാക്കാവന്നതാണ്. 

3. തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയിലല സംരംഭങ്ങളിലല നിലവിള്ള്ള ലതാഞില് സാധയത 

അവസ്ഥാപഠനത്തിൂടലട മനസ്സിലാക്കി ആവശയമുള്ള രമഖലകളില് പരിശീലന പരിപാടികള് 

നടത്തി വനപുണയം വികസിപ്പിക്കുക. ഇത്തരം ലതാഞിള്കള് ഏലറ്റടുക്കാ് പ്രാപ്തമായ ലതാഞില് 

രസനലയ സജമാക്കുക. 

4. തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ്ംരപ്ലായനിലിറ്റി ലസെറുകളില് 

വിേഗ്ദ്ധ ലതാഞിലാളികരളാലടാപ്പം തലന്ന അവിേഗ്ദ്ധ ലതാഞില് ആവശയമുള്ളവരുലട രജിരസ്ട്രഷ്  

നടത്താവന്നതും സംരംഭങ്ങള്ക്ക് ആവശയമുള്ള പമത ം രജിസ്റ്റര് ലചയ്തവലര 

ലഭയമാക്കാവന്നതുമാണ്.  

ഡി. സാമ്പത്തികം 

1. സംരംഭങ്ങള്ക്ക് നാങ്ക് വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഖണ്ഡിക 3.4.1 (7), (8) ്ന്നീ ഖണ്ഡികകളില് 

പ്രതിപാേിക്കുന്ന തരത്തിള്ള്ള ഇടലപടള്കള് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട രനതൃതവത്തില് 

നടരത്തണ്ടതാണ്.  

2. രലാക്കുതല നാരങ്കഴ്സ് സമിതിയുമായി അര്ദ്ധ വാര്ഷിക/വാര്ഷിക അടിസ്ഥാനത്തില് 

ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനപരിധിയിലല സംരംഭകരുലട 

സംരംഭ സാധയതകള്ക്ക് അനുസൃതമായ ലക്രഡിറ്റ് പ്ലാ് ചര്ച്ച ലചയ്യുകയും ലചയ്യാവന്നതാണ്.  

3. പ്രാരേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിലെ ഭാഗമായി സംരംഭകര്ക്കും പരിശീലനങ്ങള്ക്കും 

നല്കാവന്ന ധനസഹണായം സംന്ധിച്ച വിശോംശങ്ങള് സബ്സിഡി മാര്ഗരരഖയില് 

ഉള്ലപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

 

 

 



 

 97     SRG                                               

ഇ. സംരംഭകതവം (Entrepreneurship) 

1. നിലവില് തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട ഇടലപടള്കള് രമത മ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് 

ഊന്നിയതാണ്. തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വയവസായ/സംരംഭ സൗഹൃേമായി 

മാറ്റുന്നതിനുള്ള അന്തരീമത ം സൃഷ്ടിക്കുക.  

2. പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന സംരഭകര്ക്ക് നാഹണയ ഇടലപടള്കളില്ലാലത പ്രവര്ത്തിക്കാനുള്ള 

സവാതന്ത്രയം ഉറപ്പു വരുത്തണം. 

്ഫ്. നിയമവശങ്ങള് 

1. 1ലല4 ലല രകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വന പ്പ് 233 നി(്ച്ച്), 1ലല4-ലല രകരള 

മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം വന പ്പ് 450(്ച്ച്) ്ന്നിവ പ്രകാരം മലിനീകരണമുണ്ടാക്കാത്ത ഒരു 

വയവസായമായി സര്ക്കാരിലെ വയവസായ വന രപ്പാ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണരനാര്രഡാ 

സാമത യ ലപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതും അഞ്ച് ന തിരശമായിയില് ന റവ് രശഷിയുള്ളതുമായ യന്ത്രങ്ങള് 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വയവസായങ്ങള് നടത്തുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ/മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുലട 

അനുവാേം ആവശയമുള്ളതല്ല. അതനുസരിച്ച് ചുവലട പറയുന്ന മാനേണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കുന്ന 

തരത്തിള്ള്ള വയവസായ സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിന് വലസ്സ്/അനുമതി 

ആവശയമില്ലാത്തതാണ്.  

a) ഭൂമി, ലക്തിിടം ്ന്നിവ ഒഞിലകയുള്ള ആലക മൂലധനം അഞ്ച് ലമത ം രൂപ വലര 

b) മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ രനാര്ഡിലെ വവറ്റ്, ഗ്രീ് കാറ്റഗറിയില് ഉള്ലപ്പ്തിവ 

c) അഞ്ച് ന തിര ശമായിയില് ന റവ് രശഷിയുള്ള യന്ത്രങ്ങള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളവ. 

2. ഏലതാരാള്ക്കും തങ്ങളുലട വകവശത്തിള്ള്ളതും ഉടമസ്ഥതയിള്ള്ളതും തരേശഭരണ സ്ഥാപനം 

അംഗീൃതത നമ്പര് നല്കിയിട്ടുള്ളതുമായ ലക്തിിടങ്ങളില്/ലക്തിിട ഭാഗങ്ങളില് ലക്തിിടത്തിന് 

അനുവേിച്ചിട്ടുളള ഉപരയാഗ ഗണം പരിഗണിക്കാലത തലന്ന രമല്പ്രകാരമുള്ള നാരനാ 

സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കാവന്നതും നടത്തിലക്കാണ്ട് രപാകാവന്നതുമാണ്.  

3. നാരനാ സംരംഭകര് ്ന്ന നിലയില് ലക്തിിടത്തിലെ ഭാഗം സംരംഭക ആവശയങ്ങള്ക്കായി 

ഉപരയാഗിക്കുകയാലണങ്കില് ആ ഭാഗത്തിന് ആ കാരണം രരഖലപ്പടുത്തിലക്കാണ്ട് പ്രരതയക 

നമ്പര് അനുവേിക്കാവന്നതും വാ്തിര്/വവേുതി കണമത ്/രലാണ് തുടങ്ങിയ ആവശയങ്ങള്ക്ക് 

രവണ്ടി അതനുസരിച്ച് സാമത യപത്രം നല്കാവന്നതുമാണ്.  

4. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് നിസിനസിലെ ഭാഗമായി നിലവില് വന്ന 201ല ലല രകരള സൂക്ഷ്മ - 

ലചറുകിട - ഇടത്തരം വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതര വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും 

മവഗമമാക്കല് നിയമ പ്രകാരം ഒരു സൂക്ഷ്മ-ലചറുകിട - ഇടത്തരം വയവസായ സ്ഥാപനം 

ആരംഭിക്കുന്നതിന് ‘ജില്ലാതല ഏകജാലക ്ലബിയറ്സ്  രനാര്ഡ്’ നല്കിയിട്ടുള്ള വകപ്പറ്റ് 

സാമത യപത്രരമാ ഇതര വയവസായങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിന്  ‘നിരമത പം മവഗമമാക്കല് നൂരറാ’ 

നല്കിയിട്ടുള്ള അംഗീകാരരമാ ഉലണ്ടങ്കില്  അത്തരം സംരംഭങ്ങള്ക്ക് നിയമം 
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അനുശാസിച്ചിട്ടുള്ള കാലയളവില് ്ല്ലാ ആവശയങ്ങള്ക്കുമുള്ള വലസ്സ്/ അനുമതിയായി 

അവ കണക്കാക്കാവന്നതാണ്.  

5. പരമാവധി 2.02 ആര് വിസ്തൃതിയുള്ളതും വിജ്ഞാപനം ലചയ്യലപ്പടാത്ത ഭൂമിയില് (റവനൂ 

രരഖകളില് ലനല് വയല് ആരയാ തണ്ണീര്ത്തടമാരയാ ഉള്ലപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ്ന്നാല് 2008 

ലല രകരള ലനല്വയല് തണ്ണീര്ത്തട സംരമത ണ നിയമ പ്രകാരമുള്ള  ഡാറ്റാ നാങ്കില് ലനല് 

വയല് ആരയാ തണ്ണീര്ത്തടമാരയാ ഉള്ലപ്പടാത്തതുമായ ഭൂമി) 40 ചതുര്രമമീറ്റര് 

വിസ്തീര്ണവമുമുള്ള വാണിജയ ലക്തിിടങ്ങള്ക്ക്  ആര്.ഡി.ഒ യുലട അനുമതി ഇല്ലാലത തലന്ന ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്ത്/നഗരസഭ ലസക്ര്തിറിമാര്ക്ക്  ലക്തിിട നിര്മ്മാണ ലപര്മിറ്റ് നല്കാവന്നതാണ്.  

6. സംരംഭകര്ക്ക് മാര്ഗ നിര്രേശങ്ങള് നല്ന ന്നതിനായി ്ല്ലാ തരേശ സവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളിള്ം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ലക സവിഫ്റ്റിലെ ലഹണല്പ് ലഡസ്ക് പ്രവര്ത്തനം 

കാരയമത മമാരക്കണ്ടതാണ്. ്ല്ലാ സംരംഭക/വനപുണയ സഹണായങ്ങളും ഉപരേശങ്ങളും 

ലഭയമാക്കുകയും സംശയ  നിവാരണം നടത്തുകയും ലചയ്യുന്ന സംവിധാനമായി ലഹണല്പ്പ് 

ലഡസ്കിലെ നിലവാരം ഉയര്ത്തണം. കൂടാലത ലകസവിഫ്റ്റിലെ സര്്തിിഫിക്കറ്റ് കാലാവധി 

കഞിഞ്ഞതിനു രശഷമുള്ള തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിള്ള്ള ലപര്മിറ്റുകള്, 

അനുമതികള് ്ന്നിവ സമയന്ധിതമായി സംരംഭകര്ക്ക് നല്ന ന്നതിനുള്ള സഹണായ 

സംവിധാനമായി അത് പ്രവര്ത്തിക്കണം.  

7. 2018 ലല രകരള  നിരമത പം രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കള്ം മവഗമമാക്കള്ം ആക്ട് പ്രകാരം വയവസായങ്ങള് 

തുടങ്ങുന്നതിനായി രകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിള്ം രകരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിള്ം, 

രകരള പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലക്തിിട നിര്മ്മാണ ച്തിങ്ങളിള്ം വരുത്തിയ രഭേഗതികള് 

നിര്ന്ധമായും പ്രാവര്ത്തികമാരക്കണ്ടതാണ്.  

8. തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ലക്തിിടരമാ ഭൂമിരയാ ലപാതു സവകാരയ പങ്കാളിത്ത 

വയവസ്ഥയിരലാ വാടക/പാ്തി വയവസ്ഥയിരലാ വകമാറുന്ന സാഹണചരയത്തില് 

സമയന്ധിതമായ കരാറില് ഏര്ലപ്പടണം. തുടര്ന്ന് കാലതാമസമില്ലാലത പ്രസ്തുത ഭൂമി/ലക്തിിടം 

വകമാറാനുള്ള സാഹണചരയലമാരുക്കുകയും രവണം. 

9. സംരംഭങ്ങളില് അനാവശയമായ പരിരശാധനകള് ഒഞിവാക്കണം. നടത്തുന്ന പരിരശാധനകള് 

ൃതതയമായി നിര്വചിക്കലപ്പ്തിതും വസ്തുനിഷ്ഠവമായ തടകങ്ങലള അടിസ്ഥാനമാക്കിയും 

ആയിരിക്കണം. പരിരശാധന ഉരേയാഗസ്ഥരായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവരുലട മാനയമായ ലപരുമാറ്റവം 

സംരംഭകരരാടുള്ള സഹണകരണവം ഉറപ്പാക്കണം. 

II. വനപുണയ വികസനം 

വനപുണയ വികസന രമഖലയില് രശഷികള് ആര്ജിക്കുന്നതിന് രവണ്ടിവരുന്ന സഹണായങ്ങള്, 

തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നല്രകണ്ട പിന്തുണകള് സംന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് ചുവരട 

രചര്ക്കുന്നു. 
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1. രട്രഡ് ലസ്പസിഫിക് രകാഴ്സുകളും ഹ്രസവകാല േിഡ്ജ് രകാഴ്സുകളും നല്കി രനരി്തി് ലതാഞിലിരലക്ക് 

ന്ധിപ്പിക്കാവന്നവര്,  നിലവിലല ആര്ജിത വവേഗ്ദ്ധയത്തിന് അംഗീകാരം (Recognition of 

Prior Learning - RPL) നല്രകണ്ടവര്, അധിക വനപുണയവം പുനര് വനപുണയവം 

ആവശയമുള്ളവര് (പുതിയ രമഖലകളില് വനപുണയം രനടുക, നിലവില് വവേഗ്ദ്ധയമുള്ള 

രമഖലകളുമായി  ന്ധമുള്ള മറ്റ് രമഖലകളില് വനപുണയം രനടുക - Up - Skilling and Re-skilling, 

്ന്നിവര്ക്ക് ആവശയമുള്ള വനപുണയ വികസന  പരിശീലന പരിപാടികള് ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്.  

2.  PIP (Performance Improvement Programme - നിവിള്ള്ള രജാലിയില് നിന്ന് ഉയര്ന്ന രജാലി 

രനടുന്നതിനുളള സാദ്ധയത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക, കാരയരശഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക) തുടങ്ങി വിവിധ 

തരത്തിള്ള്ള പരിശീലനങ്ങളും നല്കാവന്നതാണ്.  

3.  നിലവിലല വയാവസായിക സാഹണചരയങ്ങളുമായി ലപാരുത്തലപ്പടുന്നതിന് ആവശയമായ 

പരിശീലനങ്ങള് (Industry - Readiness and Soft skills)സംതടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  

4. േിനാന്തയ വാരാന്തയ പരിശീലന ്ലബാമവകളും ഇവയ്ക്കായി സംതടിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

5. തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിള്ള്ള യുവാക്കളുലട പരിശീലന ആവശയങ്ങളും നിലവിള്ള്ള 

വനപുണയങ്ങള് ്ലന്താലക്കയാലണന്ന്  മനസ്സിലാക്കി അവ ഡാറ്റ നാങ്കില് ഉള്ലപ്പടുത്തണം.  

6. പ്രാരേശികമായി ലഭയമാന ന്ന ലതാഞില് സാധയതകള് ഉള്ലപ്പടുത്തി രവക്ക്സി നാങ്ക് 

ഉണ്ടാക്കുക. 

7. ഇ്ഡസ്ട്രിയല് ലറഡിലനസ് ലസെറുകള് സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്. പരിശീലനം നല്കാ് 

രശഷിയുള്ള പാനല് രൂപീകരിക്കുക. 

8. സവകാരയ, ലപാതു രമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി രയാജി കഴിലകാണ്ട് പരിശീലന രകന്ദ്രങ്ങള് 

ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്. 

9. തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയിലല സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹണകരി കഴിലകാണ്ട്, 

പരിശീലനം ര്ര്ത്തിയാക്കുന്നവര്ക്ക് ഓണ് േി രജാന് പരിശീലനം, അലപ്രെിജഷിപ് ്ന്നിവ 

ലഭയമാക്കുന്നതിന് ഇടലപടല് നടത്തുക.  

10.  പ്രാരേശിക സാമ്പത്തിക വികസന  പദ്ധതികള്ക്കായി നല്കാവന്ന  സാമ്പത്തിക 

സഹണായങ്ങള്/സബ്സിഡികള് ്ന്നിവലയ സംന്ധിച്ച വിശോംശങ്ങള് സബ്സിഡി 

മാര്ഗരരഖയില് ഉള്ലപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

8. വികസന രമഖലകള്ക്കുള്ള നിര്രേശങ്ങള് , നിന്ധനകള്  

8.1 ഹണരിതരകരളം മിഷൻ  

(1) ഹണരിതരകരളം മിഷലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംന്ധിച്ച് പുറലപ്പടുവിക്കുന്ന മാർഗരരഖ 

സവാംശീകരി കഴിലകാണ്ടാകണം തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട കാര്ഷിക, ജലസംരമത ണ, 

മാലിനയസംസ്ക്കരണ രമഖലകളിലല രപ്രാജകള്കള് തയ്യാറാരക്കണ്ടത്. 
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 (2)  ‘ഹണരിതരകരളം’ മിഷന് ൃതഷി വികസനം, ശുചിതവ-മാലിനയ സംസ്ക്കരണം, ജല സംരമത ണം 

്ന്നിങ്ങലന മൂന്ന് ഉപേൗതയങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇതില് ശുചിതവ-മാലിനയ സംസ്ക്കരണം 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുലട അനിവാരയ ചുമതലയാണ്. ൃതഷിയും ജലസംരമത ണവം തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുലട  രമഖലാ ചുമതലകളില് വരുന്നവയുമാണ്. ഹണരിതരകരളം മിഷനിൂടലട സര്ക്കാര് 

പ്രഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള ലമത യം വകവരിക്കാ് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് മുഖയ പങ്ക് വഹണിരക്കണ്ടതാണ്. 

(3) സംരയാജനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ന്ധലപ്പ്തി രമഖലാവര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള്, ആസൂത്രണ സമിതി, 

പഞ്ചായത്ത്തല മിഷ് സമിതി ്ന്നിവയുലട സംയുമായരയാഗം രചര്ന്ന് മൂന്ന് രമഖലയിലലയും 

രപ്രാജക്ട് ആശയങ്ങള്ക്ക് അന്തിമരൂപം നല്ന ന്ന രീതി അവലംനിക്കാവന്നതാണ്. 

(4) മൂന്ന് ഉപേൗതയങ്ങളിള്ം പതിനാലാംപദ്ധതിയുലട ഓരരാ വര്ഷവം വകവരിരക്കണ്ട ഭൗതിക രന്തിവം 

ഗുണപരതയില് വരുരത്തണ്ട മാറ്റങ്ങളും പ്തിികലപ്പടുത്തി പദ്ധതിരരഖയുലട ഭാഗമാക്കുന്നതിന് 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ്രമമിരക്കണ്ടതാണ്. 

(5) ഈ രമഖലകളിവ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുരമ്പാൾ ചുവലട പ്രതിപാേിക്കുന്ന മാര്ഗ നിര്രേശങ്ങള് കൂടി 

പരിഗണിരക്കണ്ടതാണ്   

 8.1 (്) ൃതഷി വികസനം  

(1)  കാര്ഷിക-അനുന്ധ രമഖലകളിലല രപ്രാജകള്കള്ക്ക് സംരയാജിത നീര്ത്തടപരിപാലന 

സമീപനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

(2)  ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധിക്കുള്ളില് ഭരമത യാ്പാേനത്തില് സവയംപരയാപ്തത 

വകവരിക്കുന്നതിനുള്ള ലമത യരത്താലട രൂപീകരിക്കുന്ന  രപ്രാജകള്കള്ക്ക് വനരന്തരയ സവഭാവം 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന് ്രമദ്ധിക്കണം  

(3) ൃതഷി, മൃഗസംരമത ണം, മത്സയൃതഷി ്ന്നിങ്ങലനയുള്ള ൃതഷികള് ഉള്ലപ്പടുന്ന സംരയാജിത ൃതഷി 

സമ്പ്രോയം (IFS) അവലംനിച്ച് ൃതഷി ഭൂമിയില് നിന്ന് പരമാവധി വരുമാനം കര്ഷകന് ലഭിക്കുന്ന 

രപ്രാജകള്കള്ക്ക് പ്രാധാനയം നല്രകണ്ടതാണ്.  ഇതിനായി ഓരരാ ൃതഷിയിടത്തിലെയും ഉല്പാേന 

പദ്ധതി ( Farm Plan) തയ്യാറാക്കാ് ്രമദ്ധിക്കണം. ഇതിലെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഉല്പാേകര്ക്ക് 

സഹണായം നല്കാ് രപ്രാജകള്കള് തയ്യാറാക്കണം. 

(4) മണ്ണ്-ജലസംരമത ണം, പരിസ്ഥിതി സംരമത ണം, വനവ്ക്കരണം തുടങ്ങിയ രപ്രാജകള്കള് 

രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കണം. 

(5)  ഭമത യവിളകളുലട വിളവിസ്തൃതി, ഉ്പാേനം, ഉല്പാേനമത മത ്ന്നിവ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള   

രപ്രാജകള്കള്ക്ക് പ്രാധാനയം നല്കണം. 

 (6)  വജവൃതഷിയും വജവവളങ്ങളുരടയും വജവകീടനാശിനികളുരടയും ഉ്പാേനവം ഉപരയാഗവം 

രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുന്ന രപ്രാജകള്കള്ക്ക് പരിഗണന നല്കണം. 

(7)   കാര്ഷിരകാല്പന്നങ്ങളുലട  മൂലയ വര്ദ്ധനവ് രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുന്ന രപ്രാജകള്കള് ഗ്രാമ-രലാക്ക് – 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  തനതാരയാ സംയുമായമാരയാ ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 
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(8)  പഞം, പച്ചക്കറി ്ന്നിവയുലട വിപണനത്തിന്  പരമ്പരാഗത ചന്തകള്, നാട് ചന്തകള്,  മറ്റ്  

വിപണന സംവിധാനങ്ങള് ്ന്നിവയുലട പ്രവര്ത്തനം ഊര്ജിതമാക്കണം. 

(ല)  പഞം, പച്ചക്കറി ഉ്പാേന കൗണ്സില് (VFPCK), രഹണാര്്തിികള്ച്ചര് രകാര്പ്പരറഷ് (HORTICORP) 

മുതലായ ഏജ്സികള് ആരംഭിക്കുന്ന കാര്ഷിക വിഭവ സംഭരണ - വിപണന രകന്ദ്രങ്ങള്ക്ക്  

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് പ്രോനം ലചയ്യുന്ന രപ്രാജകള്കള് രലാക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(10)  കാര്ഷിക പദ്ധതികള് മഹണാത്മാഗാ്ധി രേശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഞിള്റപ്പു പദ്ധതിയുമായി   

സംരയാജിപ്പിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സാദ്ധയത പരമാവധി ഉപരയാഗലപ്പടുത്തണം. 

(11)  തരിശുഭൂമിയില് ൃതഷി രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുന്നതിനും ൃതഷി ലചയ്യാലത ഒഞി.കിടക്കുന്ന ഭൂമിയില് 

ൃതഷിയിറക്കുന്നതിനും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകള് പരമാവധി ്രമദ്ധ നല്കണം 

(12)  തരിശായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള് ഉള്ലപ്പലടയുള്ള  പ്രരേശങ്ങളിലല കാര്ഷിരകാല്പ്പാേന 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  ലചറുകിട യന്ത്രവല്ക്കരണം രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

 (13) സവകാരയ ഭൂമിയിള്ം ലപാതു സ്ഥലങ്ങളിള്ം ഫല വൃമത ങ്ങള് വ കഴി പിടിപ്പിക്കുന്നത്  

രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുവാ് വൃമത വതകള് ഉ്പാേിപ്പിച്ച് വിതരണം ലചയ്യുന്നതിനും വതകള് 

നട്ടുവളര്ത്തുന്നതിനും അനുരയാജയമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

ലതാഞിള്റപ്പുപദ്ധതിയുലട സാധയത പരമാവധി പ്രരയാജനലപ്പടുത്തണം.   

(14) ലതാടികളിള്ം  ലപാതുസ്ഥലങ്ങളിള്ം മഞലവള്ളം ഭൂമിയിരലയ്ക്ക്  കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതിന് മഞക്കുഞികളും 

സമാനമായ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിന് ്രമമിക്കണം. ലതാഞിള്റപ്പു പദ്ധതിയുലട സാധയതയും  

പ്രരയാജനലപ്പടുത്തണം. 

(15) ഓരരാ രേശത്തിരെയും ഭൂപരിസ്ഥിതിയ്ക്കനുസരിച്ച്  വയതയസ്ത ഉപാധികളിൂടലട  മഞലവള്ളം 

ഫലപ്രേമായി  സംഭരിക്കുന്ന രപ്രാജകള്കള് രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കണം. 

(16) സംതൃതഷിക്ക്  ്പുകപ്പുകള് സംതടിപ്പിച്ച്  സ്ഥലം പാ്തിത്തിലനടുത്ത്  ഭൂമി  ഒരുക്കുരമ്പാള് ജല 

ലഭയത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കണം. 

(17) കര്ഷകകൂ്തിായുംകള് മുരഖന ഉ്പന്നസംഭരണം,  പ്രാഥമികസംസ്ക്കരണം, വിപണനം തുടങ്ങിയവ 

പ്രാവര്ത്തികമാക്കുന്നതിനുള്ള പരി്രമമം ഉണ്ടാകണം.  

(18)  ഉല്പന്ന സംഭരണം, പ്രാഥമിക സംസ്കരണം, വിപണനം തുടങ്ങിയവ  രപ്രാത്സഹണിപ്പിക്കുവാ് 

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

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

(Pradan Manthri Matsya Samprada Yojana) ്ന്നിവയില്  സവകാരയ സംരംഭകര്, ്പുകപ്പ് 

സംരംഭങ്ങള്, പ്രാഥമിക കാര്ഷിക സഹണകരണ സംതാംഗങ്ങൾ ്ന്നിവര്ക്ക്   ലഭയമാന ന്ന 

രീതിയില് 2% ഇെറസ്റ്റ് സന് ലവ്ഷ് നല്ന ന്നതിന് രലാക്ക് / ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് 

വിഹണിതം നീക്കിവയ്ക്കാം  
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(19) ഉ്പന്ന സംഭരണം, പ്രാഥമിക സംസ്കരണം, മൂലയവര്ദ്ധനവ്, വിപണനം ്ന്നീ രമഖലകളില് 

രപ്രാജകള്കള് വിഭാവനം ലചയ്തു നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു രവണ്ടി ജില്ലാതലത്തില് ഇ്ന രനഷ് 

ലസെര് ആരംഭിരക്കണ്ടതാണ് 

(20) രലാക്കുതലത്തില് നിലവിള്ള്ള BLAKC - ലയ (Block Level Agricultural Knowledge Centre), 

കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ രമഖലകൾക്കനുസൃതമായുള്ള കാർഷിരകാപരേശങ്ങൾനവന ന്നതിനും  

Post Harvest Management & Process രമഖലയിലല വനപുണയ വികസനത്തിനും കാർഷിക 

രമഖലയിലല വിവിധ സംരംഭകതവ വികസന പരിപാടികൾക്കും സാരങ്കതിക സഹണായം 

നവന ന്നതിനും കർഷകർക്കും സംരംഭകർക്കും പരിശീലനം നവന ന്നതിനുമുള്ള രകന്ദ്രമാക്കി 

ഉയര്ത്തണം.  

 (21) ഓരരാ വിളയ്ക്കാരയാ, പച്ചക്കറി വിളകള്ക്ക് ്ല്ലാത്തിനുമാരയാ രജിസ്റ്റര് ലചയ്തു പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 

കര്ഷക ഉല്പാേന കമ്പനികള് (Farmer Producer Companies) മുരഖന ഉ്പന്ന  

വവവിദ്ധയവല്ക്കരണം, സംസ്ക്കരണം, വിപണനം, കയറ്റുമതി തുടങ്ങിയവ 

പ്രാവര്ത്തികമാക്കാവന്നതാണ്.  

 (22) ന ്തിനാട് പാടരശഖരങ്ങള് (അപ്പര് ന ്തിനാട് രമഖലയുള്ലപ്പലട), രകാള് നിലങ്ങള്, 

ലപാക്കാളിപ്പാടങ്ങള് ്ന്നിവയുലട പാര്ശവഭിത്തിനിര്മ്മാണം മാത്രരമ ഉ്പാേന രമഖലയില് 

ഉള്ലപ്പടുത്താമാ. മലറ്റല്ലാ പാര്ശവഭിത്തി നിര്മ്മാണ രപ്രാജകള്കളും  പശ്ചാത്തല രമഖലയിലാണ് 

വകയിരുരത്തണ്ടത്. 

(23) ഹണരിതരകരളം മിഷലെ ഭാഗമായി കാർഷിക രമഖലയിവ തരിശ് രഹണിത ഗ്രാമം , ഹണരിത സമയദ്ധി 

വാർഡ് ്ന്നിവയിവ ഏലതങ്കിള്ം ഒന്നുമായി നസലപ്പ്തി സംരയാജിത രപ്രാജക്ട് നിർന്ധമായും 

ഉണ്ടാരകണ്ടതാണ്. തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ കീഞിള്ള്ള ൃതഷിരയാഗയമായതും 

അല്ലാത്തതുമായ തരിശുഭൂമിലയ സംന്ധിച്ച ൃതതയമായ കണക്ക് ജനകീയപങ്കാളിത്തരത്താലട 

രശഖരിക്കണം.  

(24) പയറിനങ്ങൾ, ്ള്ള് തുടങ്ങിയ വിളകളുലട ൃതഷിക്ക് പ്രരതയക പരിഗണന നവകണം.  

(25)  ്ല്ലാ തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിള്ം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പച്ചത്തുരുലത്തങ്കിള്ം ഒരരാ 

വർഷവം സ്ഥാപിക്കാൻ ്രമദ്ധിരക്കണ്ടതാണ്. നിലവിള്ള്ള പച്ചത്തുരുത്തുകളിവ 

തിരലഞ്ഞടുക്കലപ്പ്തിവ ൃതതയമായ മാനേണ്ഡങ്ങളുലട അടിസ്ഥാനത്തിവ മാതൃകാ 

പച്ചത്തുരുത്തുകളായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് രപ്രാജക്ട് രൂപീകരിക്കാനാകണം. കാർനൺ നൂട്രവ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വികസനഫണ്ട് ഉപരയാഗലപ്പടുത്തി രപ്രാജകള്കൾ 

ആവിഷ്ക്കരിക്കാവന്നതാണ്. 

 (26) ലവള്ളം ലക്തിിക്കിടക്കുന്ന തരിശുപാടങ്ങളിവ അനുരയാജയമായ ചങ്ങാടൃതഷി മാതൃകകൾ  

നിർമ്മിക്കുന്നതിന് രപ്രാജക്ട് ലകാണ്ടുവരാൻ കഞിയണം.  
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(27) ്വ.ഇ.ഡി ഉപരയാഗി കഴിള്ള ഇൻരഡാർ ഇലക്കറിൃതഷി, വമരക്രാ ഗ്രീൻ ്ന്നിവയിവ യുവ 

സംരഭകർ, പ്രവാസികൾ ്ന്നിവർക്ക് ലതാഞിവ സാധയതയുള്ള രപ്രാജകള്കള് 

ആവിഷ്ക്കരിക്കാവന്നതാണ്.  

(28)കാര്ഷിക രമഖലയിലല വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ൃതഷി-ജലരസചന വന പ്പുകളുമായുള്ള 

സംരയാജനം ഉറപ്പാരക്കണ്ടതാണ്.  

(2ല) സീഡ് വിരല്ലജ്, നഴ്സറികള് ്ന്നിവയ്ക്കുള്ള  രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കണം. 

(30) ഭമത യവിഭവങ്ങളുലട കാരയത്തില് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങലള ആ്രമയിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് രകരളം. 

മവഭിമത രകരളം പദ്ധതിയുലട ഭാഗമായി  ഭരമത യാല്പ്പന്നങ്ങളുലട ആഭയന്തര  ഉല്പാേനവര്ദ്ധനവ് 

വലിയ രതാതില് വര്ദ്ധിപ്പി കഴിലകാണ്ട് ഭമത യമവരമത  ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള് 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഏലറ്റടുക്കണം. ലനല്ല്, പച്ചക്കറി, പയറുവര്ഗങ്ങള്, കിഞങ്ങ് 

വര്ഗങ്ങള്, മാംസം, മു്തി, പാല്, മത്സയം തുടങ്ങിയവയുലട  ഉല്പാേനം വര്ദ്ധിപ്പിച്ച്  ഭമത യമവരമത  

ഉറപ്പാക്കണം. മവഭിമത രകരളം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംന്ധിച്ച 

സ.ഉ.(വക)നം.14/2020/ആ.സാ.വ. തീയതി 18.05.2020 ഇതിനായി അവലംനിക്കാവന്നതാണ്. 

8.1 (നി) മണ്ണ് - ജല സംരമത ണ (ജല സമൃദ്ധി)വം ന ടിലവള്ളവം  

(1) ജല സംരമത ണ സാരങ്കതിക സമിതി പുനഃസംതടിപ്പി കഴിലകാണ്ട് ഈ രമഖലയിലല  

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏലറ്റടുക്കണം. ഈ സമിതി മൂന്നു മാസത്തിലലാരിക്കലലങ്കിള്ം രയാഗം രചര്ന്ന് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിലയിരുരത്തണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന നീര്ത്തട മാസ്റ്റര്പ്ലാനിലെ 

ഭാഗമായി ഏലറ്റടുരക്കണ്ട വിവിധതരം പ്രവൃത്തികളുലട മു്ഗണനാക്രമവം പ്രവൃത്തികളുലട 

സവഭാവവമനുസരിച്ച് സംരയാജിപ്പിരക്കണ്ട വന പ്പുകള്/ഏജ്സികള്/വിഭവ രരാതസ്സുകള് 

്ന്നിവയടങ്ങുന്ന കണ്വര്ജ്സ് പ്ലാ് തയ്യാറാക്കുകയും രവണം. ഇപ്രകാരം രൂപം നല്ന ന്ന 

കണ്വര്ജ്സ് പ്ലാ് ആധാരമാക്കി രവണം MGNREGS വാര്ഷിക കര്മ്മ പദ്ധതി, ഹണരിത 

രകരളം മിഷലെ ജല സംരമത ണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, ജലരസചന വന പ്പ്, മണ്ണ് ജല സംരമത ണ 

വന പ്പ് തുടങ്ങിയവയുലടയും വിവിധ ഏജ്സികളായ RIDF, PMKSY, KLDC ്ന്നിവയുലടയും 

പദ്ധതികള് ഏലറ്റടുരക്കണ്ടത്. 

(2) സാരങ്കതിക വിേയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഗരവഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് ്ന്നിവയുലട 

പങ്കാളിത്തരത്താലട  ജനകീയമായി ജലനജറ്റും  ജലമവരമത ാപ്ലാനും  തയ്യാറാക്കാവന്നതാണ്. 

(3) ജലരരാതസ്സുകൾ വീലണ്ടടുക്കുകയും, വീലണ്ടടുക്കുന്ന ജലരരാതമവകളുലട സംരമത ണവം 

ഉപരയാഗവം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് രൂപംനവന കയും രവണം. 

നീർച്ചാള്കളുലട പരിപാലനവം നീലരാവനക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പദ്ധതിയുലട 

ഭാഗമാക്കണം. 

(4) മണ്ണ്, ജലസംരമത ണ പ്രവൃത്തികള്, ജലരസചന / ജലനിര്ഗമന രപ്രാജകള്കള്, പരിസ്ഥിതി 

സംരമത ണ പ്രവൃത്തികള്, വന വല്ക്കരണ പ്രവൃത്തികള് ്ന്നിവ നീര്ത്തട മാസ്റ്റര് പ്ലാനിലന 

ആധാരമാക്കി രവണം നടപ്പിലാരക്കണ്ടത്. 
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(5) നിലവില് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ലചറുനീര്ത്തട പ്ലാനിലെ പരിരശാധന, പരിഷ്കരിക്കരണം, 

ഡിജിവറ്റരസഷ് ്ന്നിവ നടത്തണം.  

(6) ജലരരാതമവകളുലട വിവരരശഖരണവം ഡാറ്റ സൂമത ിക്കുന്ന പ്രവർത്തനവം നടത്തുകയും 

അതിൂടലട ജലരരാതമവകൾ കരയ്യറ്റം ലചയ്യലപ്പടുന്നില്ല ്ന്നുറപ്പാക്കുകയും 

ലചയ്യുന്നതിനാവശയമായ രപ്രാജകള്കൾ ആവിഷ്കരിക്കണം. 

(7) നിലവിലല നീർത്തടപ്ലാനുകൾ പരിരശാധിച്ച് ്ം.ജി.്ൻ.ആർ.ഇ.ജി.്.യുലട 

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടി പ്രരയാജനലപ്പടുന്ന രീതിയിവ പുതുക്കവ നടത്തുകയും പ്രാരേശിക 

പ്രരതയകതകൾ കണക്കിലലടുത്ത് മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിവ നീർത്തടപ്ലാനുകളിവ ഉൾലപ്പ്തി 

പദ്ധതികൾ ഏലറ്റടുക്കുകയും ലചയ്യണം. (ഒരു നീർത്തടത്തിന് ഒരു പ്ലാൻ ്ന്ന രീതി 

അനുവർത്തിക്കണം).  

(8) ലവള്ളലപ്പാക്ക സാദ്ധയതയുള്ള പ്രരേശങ്ങള് മാപ്പ് ലചയ്യുകയും ഭാവിയിലല സ്ഥാപന 

നിര്മ്മാണത്തിന് അത്തരം സ്ഥലങ്ങള് ഒഞിവാക്കുന്നതിനും ്രമദ്ധിക്കണം.  

(9) ശാരീയപഠനത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തില് തടയണ/ലറഗുരലറ്റര് ശംഖല പണിത് പുഞകലള 

ജലസംഭരണികളായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(10) ജലരരാതസ്സുകളില്  അമിതമായി അടി.കൂടിയ ്ക്കല് നീക്കം ലചയ്യുന്നതിനുള്ള 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(11) മണ്ണ്, ജലസംരമത ണ പ്രവൃത്തികള്, പരിസ്ഥിതി സംരമത ണ പ്രവൃത്തികള്, വനവല്ക്കരണ 

പ്രവൃത്തികള് ്ന്നിവ വികസനഫണ്ട് വിനിരയാഗിച്ച് ഏലറ്റടുക്കാലമങ്കിള്ം ലതാഞിള്റപ്പു 

പദ്ധതിയുലട സാധയതകള് പരമാവധി പ്രരയാജനലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. 

(12) ‘ഇനി ഞാ് ഒവനകല്തി’  മാതൃകയില് സമയന്ധിത കാമ്പയിനുകള് സംതടിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

ഐ.ടി മിഷലെ മാപ്പരത്താണ് ശമായിലപ്പടുത്തി ‘ജലശമായി അഭിയാ്, പഞ്ചായത്തീരാജ് 

മന്ത്രാലയത്തിലെ ‘ രസ്പഷയല് പ്ലാനിംഗ്’  ്ന്നിവ  രപാലലയുള്ള  രകന്ദ്ര പദ്ധതികളുലട പദ്ധതി 

രൂപീകരണം  സാധയമാക്കുന്നതിനായി ജലരരാതസ്സുകലള ‘ജിരയാ റഫറ്സ്’   ലചയ്യുന്ന 

പ്രവര്ത്തനം  ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(13)  ് ല്ലാവര്ക്കും ്ന്നും ശുദ്ധമായ ന ടിലവള്ളം ്ന്നതായിരിക്കണം തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുലട ലമത യം. 

(14) ജലവിതരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങരളക്കാള് ജലസംരമത ണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായിരിക്കണം 

മു്ഗണന നല്രകണ്ടത്. 

(15) ജലസംരമത ണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭാഗമായി ലപാതുജലരരാതസ്സുകളുലട സംരമത ണത്തിന് 

മു്ഗണന നല്കണം. തടക സ്ഥാപനങ്ങളുലട അധീനതയിള്ള്ള ജലരരാതസ്സുകളുലട 

ജലസംരമത ണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 
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(16) ജലലഭയത ഉറപ്പുവരുത്തി  വിേഗ്ദ്ധലരലക്കാണ്ട്  സാമത യലപ്പടുത്തി  ജലരരാതസ്സ് 

തീരുമാനിച്ചതിന് രശഷം  മാത്രരമ  ന ടിലവള്ള രപ്രാജകള്കള് നടപ്പിലാക്കുവാ് പാടുൂ.  

സബ്സിഡി നിന്ധനയ്ക്ക് വിരധയമായി  ഗാര്ഹണിക കണമത നും  നല്കാവന്നതാണ്. 

(17) ജല ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് തങ്ങളുലട നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള 

ഹണയർ ലസക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലാബുകരളാടനുന്ധിച്ച് ജലഗുണനിലവാര 

പരിരശാധനാലാബുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് രപ്രാജക്ട് രൂപീകരിക്കാവന്നതാണ്. ലാബുകളുലട 

തുടർ പ്രവർത്തനത്തിനാവശയമായ തുക ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് രപ്രാജക്ടിവ ഉൾലപ്പടുത്തണം.  

ജലഗുണനിലവാരം സംന്ധിച്ച് രശഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സൂമത ിക്കുകയും അത് ആരരാഗയ 

വിഭാഗത്തിന് വകമാറുന്നതിനുള്ള നടപടിയും സവീകരിക്കണം. ്ം.്ല്.് ഫണ്ടില് നിന്നും 

ആ സ്കൂളിരലക്ക് ഇതിനായി തുക അനുവേിച്ചി്തിിലല്ലങ്കില് മാത്രരമ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് രപ്രാജക്ട് 

ഏലറ്റടുക്കാവ.  

(18) അണുനശീകരണം, വാ്തിര് ട്രീറ്റ്ലമെ് ്ന്നിവയ്ക്കുള്ള രപ്രാജകള്കളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ഏലറ്റടുക്കണം. (കിണറുകളുള്പ്പലട, ്ല്ലാ ജല രരാതസ്സുകള്ക്കും) 

(19) കിണര് റീചാര്ജിംഗ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ലപാതു/സവകാരയം ഉള്പ്പലട ്ല്ലാവരുലടതും 

രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

(20) അങ്കണവാടികള്, വകമാറിയ സ്ഥാപനങ്ങള് ്ന്നിവയിരലയ്ക്ക് ന ടിലവള്ളം ലഭയമാക്കുന്ന  

രപ്രാജകള്കള്ക്ക്  മു്ഗണന നല്കണം. 

(21) രലാക്ക്,  ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ന്ധലപ്പ്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സമ്മതരത്താലട 

ന ടിലവള്ള രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(22) ഗ്രാമീണ രമഖലയില് ്ല്ലാ ന ടുംനങ്ങള്ക്കും ഗുണനിലവാരമുള്ള ന ടിലവള്ളം ലഭയമാക്കുക 

്ന്ന ലമത യരത്താലട ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ‘ജല്ജീവ് മിഷ്’ പരിപാടി വയാപിപ്പിക്കുന്നതിനും 

വിഹണിതം നല്ന ന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് 

ഉള്ലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുലട 15% വിഹണിതം കലണ്ടത്തുന്നതിന് 

ലപാതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹണിതം, തനത് ഫണ്ട് ്ന്നിവ ഉപരയാഗിക്കാവന്നതാണ്. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് മതിയായ വിഹണിതം കലണ്ടത്താ് കഞിയുന്നിലല്ലങ്കില് രലാക്ക് - 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് വിഹണിതം നല്കാവന്നതാണ്. പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി വിഹണിതവം 

പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതവം ആ ഫണ്ടുകള് വിനിരയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള 

മാര്ഗനിര്രേശങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതമായി ഇതിനായി വിനിരയാഗിക്കാവന്നതാണ്. 

(23) ജലരസചന രപ്രാജകള്കളുലട  തുടര്നടത്തിപ്പും  സംരമത ണവം പരിപാലനവം  പാടരശഖര 

സമിതി/കര്ഷക കൂ്തിായും/ഗുണരഭാൃ തിസമിതി ്ന്നിവയുലട  ചുമതലയായി രപ്രാജക്ടില് വയവസ്ഥ  

ലചയ്യണം. 

(24) ന ടിലവള്ള രപ്രാജകള്കളുലട  തുടര് നടത്തിപ്പും  സംരമത ണവം  ഗുണരഭാൃ തി സമിതികളുലട 

ചുമതലയാലണന്ന്  രപ്രാജക്ടില് വയവസ്ഥ ലചയ്യണം. ്ന്നാല് ഗുണരഭാൃ തി സമിതികളുലട  



 

 106     SRG                                               

നിയന്ത്രണത്തിന്  അതീതമായി  ഗണയമായ തുക  രവണ്ടി വരുന്ന വിധത്തിള്ള്ള  രകടായ  

രമാര്തിാര് പുനഃ സ്ഥാപിക്കല് രപാള്ള്ള  രമജര് അറ്റന റ്റപ്പണികള്, നടത്തുന്നതിനായി  

അനിവാരയലമങ്കില് തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  രപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  

(25) ആവര്ത്തനലച്ചലവകളിലല പ്തിികജാതി ഗുണരഭാമായാക്കളുലട വിഹണിതം പ്തിികജാതി 

ഉപപദ്ധതിയ പ്തിികവര്ഗ ഗുണരഭാമായാക്കളുലട വിഹണിതം പ്തിിക വര്ഗ ഉപപദ്ധതി തുകയിള്ം , 

ആവശയലമങ്കില് ,വകയിരുത്താവന്നതാണ് . 

8.1 (സി) ശുചിതവ-മാലിനയ സംസ്കരണം 

1. ശുചിതവ - മാലിനയ സംസ്കരണരംഗത്ത് തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട നിലവിലല 

പ്രവർത്തനാവസ്ഥ സംന്ധിച്ച് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് റിരപ്പാർ്തി് തയ്യാറാക്കണം. ഖര - ദ്രവ മാലിനയ 

സംസ്കരണരംഗലത്ത നിലവിലല അവസ്ഥ ൃതതയമായി തി്തിലപ്പടുത്തണം. ഇതിെ 

അടിസ്ഥാനത്തിവ സമഗ്ര ശുചിതവ - മാലിനയ സംസ്ക്കരണത്തിനുള്ള കർമ്മപരിപാടിക്ക് രൂപം 

നവകണം. 

2. ഓരരാ തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനവം ശുചിതവ - മാലിനയ സംസ്കരണ രംഗത്ത് ഓരരാ വർഷവം 

വകവരിക്കാൻ ലമത യമിടുന്നവ വർഷം തിരിച്ച് കര്മ്മ പരിപാടിയില് പ്രതിപാേിരക്കണ്ടതാണ്. 

ഇതിനുള്ള സൂചകങ്ങൾ ഹണരിതരകരളം, ശുചിതവമിഷ് നിശ്ചയിച്ച് നല്ന ന്നതായിരിക്കും.  

3. കർമ്മപരിപാടിയുലട അടിസ്ഥാനത്തിവ ശുചിതവ - മാലിനയ സംസ്ക്കരണവമായി ന്ധലപ്പ്തി് 

തരേശ സവയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ സമഗ്രമായ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്. ശുചിതവ - 

മാലിനയ സംസ്കരണത്തിന് വയതയസ്ത രരാതസ്സുകളിവ നിന്നും തരേശസവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തികസഹണായവം ഈ DPRലല 

രപ്രാജകള്കളിൂടലടയായിയിരിക്കണം വിനിരയാഗിരക്കണ്ടത്.  

4. മാലിനയസംസ് ക്കരണ രപ്രാജകള്കള് തയ്യാറാരക്കണ്ടതും നടപ്പിലാരക്കണ്ടതും തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിലല  ്ഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗമാണ്. ്ന്നാല് നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികള് ഇല്ലാത്തതും 

യന്ത്രസാമഗ്രികള് സ്ഥാപിരക്കണ്ടതില്ലാത്തതുമായ ലളിതമായ രപ്രാജകള്കള് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലല വി.ഇ.ഒ.മാര്ക്ക് തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്. ശുചിതവ മിഷ്, 

്ലബീ് രകരള കമ്പനി ്ന്നിവയുലട സാരങ്കതിക സഹണായം ഇക്കാരയത്തില് രതടാവന്നതാണ്. 

5 ലപാതു ശൗചാലയങ്ങൾ ഇനിയും ഇല്ലാത്തിടങ്ങളിവ അതിനുള്ള രപ്രാജക്ട് പദ്ധതിയിവ 

ഉൾലപ്പടുത്താവന്നതാണ്.  

6. ഹണരിതകര്മ്മരസനയുലട ഭാഗമായി രൂപീകരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങള് - പരിസ്ഥിതി സൗഹൃേ 

യൂണിറ്റുകള് - ്ല്ലാ തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിള്ം നിര്ന്ധമായും രൂപീകരിക്കണം. 

സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങള്ക്ക് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തലന്ന റിരവാള്വിംഗ് ഫണ്ട്, 

ഇന്നരവഷ് ഫണ്ട്, ലടരക്നാളജി ഫണ്ട് ്ന്നിവ ലഭയമാക്കുകയും രവണം. 

7. രലാക്ക് – ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് നിലവില് വകമാറിക്കി്തിിയ സ്ഥാപനങ്ങളില് ലപാതു 

രടായിലറ്റ്, ്ം.സി.്ഫ് ്ന്നിവയ്ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങാവന്നതാണ്.  
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8. ഗയാസ് ക്രിമരറ്റാറിയം, അറവശാല, ്ഫ്.്സ്.റ്റി.പി (Faecal Sludge Treatment Plant), 

റീജിയണല് സാനിറ്ററി ലാ്ഡ്ഫില് ്ന്നിവയ്ക്ക് സംയുമായമായും സവന്തമായും സ്ഥലം 

വാങ്ങുകയും അവ സ്ഥാപിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് വകമാറാനുമുള്ള അധികാരം രലാക്ക് – 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് സവീകരിയ്ക്കാം. 

ല. സഹണകരണ-സവകാരയ രമഖലകളുമായി സഹണകരിരച്ചാ തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട സംയുമായ 

സംരംഭമാരയാ ജില്ലയില് ന റഞ്ഞത്  ഒരു അറവശാലയും ഒരു ശ്മശാനവം ്ങ്കിള്ം  

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി മു്വകലയടുത്ത്  

സ്ഥാപിരക്കണ്ടതാണ്.  

10 ്ലബീ് രകരള കമ്പനിയുലട സഹണായരത്താലട അവജവ പാഴ്വസ്തു രശഖരണ രകന്ദ്രങ്ങള് 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള്  രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ് 

11 രസാക്ക് പിറ്റുകള്, കംരപാസ്റ്റ് പിറ്റുകള്, ്ന്നിവ കൂടാലത ലമറ്റീരിയല് കളമത ് ലഫസിലിറ്റി, മിനി 

്ം.സി.്ഫ് ്ന്നിവ മഹണാത്മാ ഗാ്ധി ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതിയുലട ഭാഗമായി ്ല്ലാ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്കും  ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ് 

12 നഗരസവഭാവമുള്ള പഞ്ചായത്തുകളില് മാലിനയസംസ്കരണവമായി ന്ധലപ്പ്തി് ലപാതു 

ജനങ്ങള്ക്ക് സംശയ നിവാരണം വരുത്തുന്നതിനും യൂസര്ഫീ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സൗകരയവം 

മാലിനയ സംസ്കരണവമായി ന്ധലപ്പ്തി ഉപാധികള് കിച്ച് നി്, നരയാനി്, റിംഗ് കരമ്പാസ്റ്റ്, 

രപാ്തി് കരമ്പാസ്റ്റ് മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിനും, പ്രൃതതി സൗഹൃേ വസ്തുക്കള് (തുണി, സഞ്ചി, രപപ്പര് 

നാഗ്, രപപ്പര് രപന) ്ന്നിവയുലട വിപണനവം സാദ്ധയമാക്കുന്ന ഗ്രീ് ലഫസിലിരറ്റഷ് 

ലസെറുകള് സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്.  

13. വഞിരയാര വി്രമമരകന്ദ്രങ്ങളായ ‘ രടക്ക് ് രേക്ക്’  പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഞില് ഒന്ന് വീതം ലപാതു 

ശൗചാലയങ്ങളും, രടക്ക് ് രേക്ക് വി്രമമ രകന്ദ്രങ്ങളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് 

സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്. രകന്ദ്രത്തില് വി്രമമസ്ഥലം ന ടിലവള്ളം, നാപ്റ്കി് ലവ്ഡിംഗ് 

സംവിധാനം ്ന്നീ സൗകരയങ്ങള് ഏര്ലപ്പടുത്തണം. [27.07.2020-ലല 

സ.ഉ.(സാധാ)നം.1401/2020/തസവഭവ ഉത്തരവ് കാണുക] 

14 ഹണരിതകർമ്മ രസനകൾ വഞിയുള്ള അവജവ മാലിനയരശഖരണം, ഉറവിട മാലിനയസംസ്ക്കരണം, 

വജവമാലിനയസംസ്ക്കരണത്തിന് തരേശസ്ഥാപനങ്ങൾ വഞി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ 

്ന്നിവയിൂടലട ഖരമാലിനയ സംസ്ക്കരണത്തിവ ഏലറ മുൻരപാ്തി് രപാകാൻ കഞിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  

ഇതിലല വിടവകലള അഭിസംരനാധന ലചയ്യുന്നതിനുള്ള  രപ്രാജകള്കള് ആവിഷ്ക്കരിച്ച്  

നടപ്പിലാക്കണം.   ഇതിനായി ഗാർഹണിക തലത്തിവ വജവ മാലിനയ സംസ്ക്കരണ പദ്ധതികൾ , 

സ്ഥാപനതല പദ്ധതികൾ, തരേശ സ്ഥാപനതല പദ്ധതികൾ ്ന്നിവ നടപ്പിലാക്കണം.  

ഹണരിതകർമ്മരസന വഞി രശഖരിക്കുന്ന അവജവ മാലിനയസംഭരണത്തിനുള്ള ്ം.ആർ.്ഫുകൾ, 

്ം.സി.്ഫുകൾ ്ന്നിവ ഒരുക്കണം. 

 



 

 108     SRG                                               

15  ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏലറ്റടുക്കാൻ ഗ്രാമതലത്തിവ ഗ്രാമീണ ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതി, സവച്ഛ ഭാരത് 

മിഷൻ, പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷൻ വിഹണിതം, അർനൻ അരലാമരറഷൻ വിഹണിതം 

്ന്നിവയുലട സാദ്ധയതകൾ ഉപരയാഗിക്കണം.   

16 മാലിനയ സംസ്ക്കരണ രമഖലയിവ സ്റ്റാർ്തി് അപ്പ് സംരംഭങ്ങലള രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കാവന്നതാണ്.  

മിക്സഡ് രവസ്റ്റ് ര്ർണ്ണമായി നീക്കം ലചയ്യവ പദ്ധതികളുലട ഭാഗമാകണം.  നരയാ ലമഡിക്കവ 

മാലിനയം (സാനിറ്ററി രവസ്റ്റ് ഉൾലപ്പലട) സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനും,  ലക്തിിട അവശിഷ്ടങ്ങൾ 

സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനും ജില്ലാതലങ്ങളിവ പദ്ധതികള് പരിഗണിക്കണം.  പതിനാലാം പദ്ധതിയുലട 

ആേയ വർഷങ്ങളിവ തലന്ന ഖര, ദ്രവ മാലിനയ സംസ്ക്കരണത്തിന് ശാരീയ രപ്രാജകള്കള് 

നടപ്പിലാക്കി സമ്പൂർണ്ണ ശുചിതവ പേവി ആർജിക്കാൻ രകരളത്തിലല മുവനവൻ തരേശ സവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കഞിയണം. 

17. നരയാ ലമഡിക്കല് മാലിനയം, സാനി്തിറി രവസ്റ്റ്  ്ന്നിവ ശാരീയമായി സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള 

രപ്രാജകള്കള് രലാക്ക്-ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

18. ലപാതു നിരത്തുകളില് അടി.കൂടിയിട്ടുള്ള  പ്ലാസ്റ്റിക്, മരുന്നു സ്ട്രിപ്പുകള്, ടൂത്ത് രപസ്റ്റ് 

തുടങ്ങിയവയുലട  ടൂബുകളും കവറുകളും, ലലതര്, ഇ-രവസ്റ്റ്, ടയര്, ലചരുപ്പുകള്, നാറ്ററികള്. 

രലാഹണാവശിഷ്ടങ്ങള്,  പ്ലാസ്റ്റിക്കിള്ം ലാസ്സിള്മുള്ള  ശീതളപാനീയങ്ങളുലടയും മേയത്തിലെയും 

ഒഞിഞ്ഞ ന പ്പികള്,  ലടരക്ട്രാപായ്ക്കുകള്, ലതര്രമാരകാള്, രകനിളുകള്, പാഞ് തുണികള്,  പഞയ 

നാഗുകള്, ലക്തിിടാവശിഷ്ടങ്ങള്, പാഞ് തടികള് തുടങ്ങിയ അവജവ മാലിനയങ്ങള് നീക്കം ലചയ്ത്  

നിരത്തുകള് ആകര്ഷകമാക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

1ല. തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിവ വജവ മാലിനയ സംസ്ക്കരണത്തിലെ ഭാഗമായി ഹണരിത 

കർമ്മരസന / സംരംഭങ്ങൾ ഉല്പാേിപ്പിക്കുന്ന കരമ്പാസ്റ്റ് വളം വിലക്ക് വാങ്ങി കര്ഷകർക്ക് 

വിതരണം ലചയ്യാവന്നതാണ്. ഇതിലെ വില  ജില്ലാസമിതി നിശ്ചയി കഴി നല്കണം. 

20. ലക്തിിടനിർമ്മാണ മാലിനയങ്ങൾ രശഖരിക്കുന്നതിനും സംഭരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ക്രമീകരണം തരേശ 

സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട മാലിനയ സംസ്ക്കരണ പദ്ധതിയുലട ഭാഗമായി ഉൾലപ്പടുത്തണം. 

21. ഇറച്ചിമാലിനയം രശഖരിക്കുന്നതിനും സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള രപ്രാജകള്കള് ഡി.പി.സിയുലട 

രമല്രനാ്തിത്തിള്ം സാരങ്കതികസഹണായരത്താലടയും ഏലറ്റടക്കാവന്നതാണ്.  

22. അവജവ മാലിനയങ്ങള്  രശഖരിച്ച് വച്ച് ഹണരിത കര്മ്മരസനയ്ക്ക് വകമാറുന്നതിനായി മുളയും 

ഈറ്റയും ഉപരയാഗിച്ച്  രകരള നാംബു രകാര്പ്പരറഷ്   നിര്മ്മിക്കുന്ന  ന ്തികള് വാങ്ങി  നല്ന ന്ന 

രപ്രാജകള്കള്  തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

23. മാലിനയ വിവരരശഖരം തയ്യാറാക്കാൻ സ്മാർ്തി് ഗാർരനജ് ആപ്പ്  പ്രാരയാഗികതലത്തില് 

നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. (രകരളത്തിലല മുവനവൻ വീടുകളിരലയും 

സ്ഥാപനങ്ങളിരലയും മാലിനയ ഉ്പാേനം, സംസ്കരണം,  രശഖരണം, വകമാറവ ്ന്നിവലയ 

സംന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു വിവരരശഖരം തയ്യാറാക്കുക ്ന്നത്  തരേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ 
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ശുചിതവപേവി ആർജിക്കുന്നതിവ നിർണ്ണായകമാണ്. ലകവരട്രാണിലെ സഹണായരത്താലട ഒരു 

ലമാവനവ ആപ്പ് സംവിധാനം സ്മാർ്തി് ഗാർരനജ് ആപ്പ് ്ന്ന രപരിവ തയ്യാറായിക്കഞി.. അതിന് 

താലഞ തലത്തിവ ഹണരിതകർമ്മരസനകൾ വലര ്ത്തുന്ന പരിശീലന ശംഖല ശുചിതവമിഷൻ , 

ഹണരിതരകരള മിഷൻ, കില ്ന്നിവയുലട സംയുമായ രനതൃതവത്തിവ ആസൂത്രണം ലചയ്തിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന 

വിവരരശഖരം തയ്യാറാക്കാനും അപ്പരപ്പാൾ പുതുക്കാനും ഈ സംവിധാനത്തിൂടലട കഞിയും. സംസ്ഥാനലത്ത 

ഗാർഹണിക, ഖരമാലിനയ സംസ്കരണത്തിന് സ്ഥാപനതല സംവിധാനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പാക്കവ, 

ആവശയമായ ലപാതു സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കവ, ഹണരിതകർമ്മ രസനകളുലട പ്രവർത്തനലത്ത 

ഫലപ്രേമായി വിലയിരുത്തവ, രപാരായുംകൾ പരിഹണരിക്കവ, വിവിധ തലങ്ങളിലല മാലിനയനീക്കം 

നിരീമത ിച്ച് ആവശയമായ നടപടികൾ സവീകരിക്കവ ്ന്നിവ ഈ ആപ്പിലെ സഹണായരത്താലട 

സാദ്ധയമാന ം. ഉപരയാമായാക്കൾക്ക്  അതത് സമയത്ത് ആവശയമായ പരാതികളും, ആവശയങ്ങളും 

ഉന്നയിക്കാനും ഇതിൂടലട കഞിയും. വാർഡ്തല ശുചിതവ ആരരാഗയ സമിതികളുലട രനതൃതവത്തിവ സന്നദ്ധ 

പ്രവർത്തകലര കലണ്ടത്തവ, ഗാർഹണിക - സ്ഥാപനതല ലപാതു വിവരരശഖരണം, നിലവിലല വിടവകൾ 

തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആവശയമായ മാലിനയരശഖരണം, സംഭരണം, സംസ്കരണം, വകമാറവ പദ്ധതികൾ 

തയ്യാറാക്കവ ്ന്നീ ഉത്തരവാേിത്തങ്ങൾ തരേശസ്ഥാപനങ്ങൾ നിർവഹണിക്കണം. സ്മാർ്തി് ഗാർരനജ് 

ആപ്പ് ഉപരയാഗി കഴിള്ള പ്രവർത്തനം ത്തിംത്തിമായി നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഉരേശിക്കുന്നത്. ഇതുസംന്ധിച്ച 

നിര്രേശങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച്  ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്).  

24. വിവിധ തലങ്ങളിലല തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിവ മലിനജല സംസ്ക്കരണം, കക്കൂസ് 

മാലിനയ സംസ്ക്കരണം ്ന്നിവയ്ക്കായുള്ള രപ്രാജകള്കള് വാർഷിക പദ്ധതികളുലട ഭാഗമായി 

ഏലറ്റടുക്കണം  .ഇതിനായി മഹണാത്മാഗാ്ധി രേശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതി, സവച്ഛഭാരത് 

മിഷൻ -2 , പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷൻ ഗ്രാെ് ്ന്നിവയുലട സംരയാജന സാധയതകള് 

ഉപരയാഗിക്കണം  .ഗാർഹണികതല പദ്ധതികൾക്ക് മഹണാത്മാഗാ്ധി രേശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഞിള്റപ്പ് 

പദ്ധതിയുലട സാദ്ധയതകൾ ഉപരയാഗിക്കണം .  

25. ചന്തകൾ, ടൗൺഷിപ്പുകൾ, കൂടുതവ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സരങ്കതങ്ങൾ, വയാപാര രകന്ദ്രങ്ങൾ 

തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിവ നിന്നും ഉണ്ടാന ന്ന മലിനജലം ശാരീയമായി സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള 

രപ്രാജകള്കൾ പദ്ധതിയിവ ഉൾലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. 

26. ദ്രവമാലിനയ സംസ്കരണത്തിനായി 50 അലല്ലങ്കില് പരിമിതലപ്പടുത്താവന്ന ്ണ്ണം വീടുകള് 

ഉള്ലപ്പടുന്ന ്ലബസ്റ്ററുകള് രൂപലപ്പടുത്തി ്ലബസ്റ്ററിലല വീടുകള്ക്ക്/സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 

ഉപരയാഗലപ്പടുത്താ് കഞിയും വിധം ആ പ്രരേശത്തിനകത്ത് ലഭയമാന ന്ന സ്കൂള്/ ലപാതു 

സ്ഥാപനങ്ങള് ്ന്നിവയുലട ഭൂമിയില് ലചറുകിട ഇ.റ്റി.പി (Effluent Treatment Plant) ്സ്.റ്റി.പി 

(Sewage Treatment Plant) സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ലപാതു–സവകാരയ പങ്കാളിത്തരത്താലട രപ്രാജക്ട് 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

27. ദ്രവമാലിനയ സംസ്കരണം  -  ലതളിനീലരാവനന ം നവ രകരളം  

(i) സംസ്ഥാനലത്ത മുവനവൻ ജലാശയങ്ങളുരടയും ശുദ്ധീകരണത്തിന് സർക്കാർ വിപുലമായ ഒരു 

ജനകീയ കയാമ്പയിൻ ഈ  പദ്ധതി വർഷത്തിവ ഏലറ്റടുക്കുകയാണ്  .ലതളിനീലരാവനന ം നവരകരളം 

്ന്ന രപരിള്ള്ള ഈ കയാമ്പയിനിവ  വാർഡ്തലം മുതള്ള്ള ജനകീയ സമിതികളുലട 
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രനതൃതവപരമായ പങ്ക് വിഭാവനം ലചയ്യുന്നു . 

(ii)  വാർഡ് തല ശുചിതവ, ആരരാഗയ സമിതികൾ വഞി  ജലരരാതസ്സുകൾ മലിനമാന ന്ന ഇടങ്ങൾ 

കലണ്ടത്തവ, മാലിനയത്തിലെ രരാതസ്സ് തിരിച്ചറിയവ, ജലാശയങ്ങളിരലക്ക് മലിനജലം, 

ഖരമാലിനയം ്ന്നിവ കലരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുലട  മാപ്പിങ്ങ്,  മലിനീകരണം തടയുന്നതിനുള്ള 

പദ്ധതികൾ  തയ്യാറാക്കവ, സവകാരയ വയമായികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ ്ന്നിവലരലക്കാണ്ട് 

ആവശയമായ പരിഹണാര നടപടികൾ ്ടുപ്പിക്കവ ്ന്നിവ ഈ കയാമ്പയിലെ ഭാഗമാണ്.  

(iii) ലമാവനവ ആപ്പും, ജി.ഐ.്സ് സംവിധാനവം ഉപരയാഗി കഴിള്ള സ്ഥലീയ വിവരരശഖരണം 

പരിശീലനം ലഭിച്ച ആളുകലള ഉപരയാഗിച്ച് ജനകീയമായി തയ്യാറാക്കാനാന ം.  വിപുലമായ ഈ 

ന ആജന കയാമ്പയിനിൂടലട രകരളത്തിലല നേികൾ, കായള്കൾ, രതാടുകൾ, നീർച്ചാള്കൾ, 

ന ളങ്ങൾ ്ന്നിവ അടങ്ങിയ ജലവയവസ്ഥലയ  സമ്പൂർണ്ണ ശുചിതവം ഉള്ളതാക്കി മാറ്റുക ്ന്നതാണ് 

ലമത യം.  

(iv)  വാർഡ്, തരേശ സ്ഥാപന തല ജനകീയ സമിതികലള സജീവമാക്കവ, സന്നദ്ധ 

പ്രവർത്തലര കലണ്ടത്തവ,  മാലിനയ ഇടങ്ങളുരടയും മലിനീകരണ രരാതസ്സുകളുരടയും മാപ്പിങ്ങ്, 

ആവശയമായ തുടർ നടപടികൾ പദ്ധതികളിവ ഉൾലപ്പടുത്തിയും അല്ലാലതയും സവീകരിക്കവ 

്ന്നിങ്ങലന രനതൃതവ പരമായ പങ്കാണ് രകരളത്തിലല തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ 

കയാമ്പയിനിവ നിർവഹണിക്കാൻ ഉള്ളത്.  സാദ്ധയതകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഗാർഹണികതല പദ്ധതികൾ, 

സ്ഥാപനതല പദ്ധതികൾ, തരേശസ്ഥാപനതലത്തിവ ലപാതുപദ്ധതികൾ ്ന്നിവ ഉണ്ടാക്കാം.  

8.2  മൃഗസംരമത ണം, മത ീര വികസനം 

(1) പാല്, മു്തി, മാംസം ്ന്നിവയുലട ഉ്പാേനത്തില് സവയം പരയാപ്തത രനടുകലയന്നതായിരിക്കണം 

രപ്രാജകള്കളുലട  ലമത യം. 

(2) മുഖയലതാഞിലാരയാ ഉപലതാഞിലാരയാ മൃഗസംരമത ണ രമഖലയില്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവലര 

കലണ്ടത്തി  രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുന്ന രപ്രാജകള്കള് വിഭാവനം ലചയ്യണം 

(3) മൃഗ ചികിത്സാ രംഗലത്ത രസവന ഗുണനിലവാരവം രസവന ലഭയതയും ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള 

രപ്രാജകള്കള് ആവിഷ്ക്കരിക്കാവന്നതാണ്.  

(4) പാലിലെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മൂലയവര്ദ്ധിത ഉ്പന്നങ്ങളുലട നിര്മ്മാണം  രപ്രാത്സാ 

ഹണിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹണായിക്കുന്ന രപ്രാജക്ട് വിഭാവനം ലചയ്യാവന്നതാണ്. 

(5) മൃഗസംരമത ണ  മത ീര വികസന രമഖലകളില് സംരംഭകതവം  രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുന്നതിന് രവണ്ട 

സൗകരയങ്ങള് ഒരുക്കിലക്കാടുക്കുന്നതിനും പരിശീലനം നല്ന ന്നതിനുമുള്ള രപ്രാജകള്കള് 

ആവിഷ്ക്കരിക്കാവന്നതാണ്.  

(6) മൃഗ പരിപാലനം, മൃഗജനയ രരാഗങ്ങള് മുതലായവയുമായി ന്ധലപ്പ്തി ലപാതു ആരരാഗയ 

പ്രശ്നങ്ങളില് വണ് ലഹണല്ത്ത് (ഏകാരരാഗയം) സമീപനം അടിസ്ഥാനലപ്പടുത്തിയുള്ള 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏലറ്റടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്.  
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(7) മൃഗസംരമത ണം, മത ീര വികസനം ്ന്നീ രമഖലകളീവ മഹണാത്മാഗ്ധി രേശീയ ലതാഞിള്റപ്പു 

പദ്ധതിയുമായി   സംരയാജനത്തിനു ്രമമിരക്കണ്ടതാണ് . 

8.3 മത്സയന്ധനം 

(1) കടല്, ഉള്നാട് രമഖലയിലല മത്സയ സമ്പത്തിലെ മവസ്ഥിര പരിരപാഷണം, വജവവവവിധയ 

സംരമത ണം,  പരമ്പാരാഗത മത്സയ ലതാഞിലാളികളുലട  മവസ്ഥിരമായ ഉപജീവനം  ്ന്നിവ 

ഉറപ്പുവരുത്തുകയായിരിക്കണം മത്സയ രമഖലാ വികസനത്തിലല മുഖയ ലമത യം.  

 (2) മരത്സയാല്പാേനം, ഹണാച്ചറി, മത്സയാധിഷ്ഠിത മൂലയവര്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങള്. വിപണനം,  

മത്സയരമഖലയിലല രസവനങ്ങള്, ്ന്നീ രമഖലകളില്  ലതാഞില് സംരംഭകതവം 

രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്.  

(3) മത്സയ വിപണനം ആധുനികവല്ക്കരിക്കുന്നതിനും അത് നടത്തുന്നവര്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന 

സൗകരയം നല്ന ന്നതിനുമുള്ള രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്. 

(4) മത്സയരമഖല ഉള്ലപ്പടുന്ന തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് പരമ്പരാഗത മത്സയ ലതാഞിലാളികളുലട 

സാമൂഹണയ-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനുമുള്ള രപ്രാജകള്കള് 

ആവിഷ്കരിരക്കണ്ടതാണ്.  

(5) കണ്ടല്ക്കാടുകള് ഉള്ലപ്പലടയുള്ള തീരസംരമത ണ ഉേയമങ്ങള് രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കണം. 

(6) കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം മു്നിര്ത്തിയുള്ള  മു്കരുതള്കള് പ്രതിരരാധ നടപടികള്ക്ക് 

പ്രാധാനയം നല്കണം. പ്രൃതതി ദുരന്ത മു്കരുതല് / പ്രതിരരാധ നടപടികള്ക്ക് പ്രരതയക 

പരിഗണന നല്കണം. 

 (7)  ൃതഷി - അനുന്ധ രമഖലകളുമായി രചര്ന്ന് സംരയാജിത രപ്രാജകള്കള് നടപ്പാക്കാം. 

8.4 ലചറുകിട വയവസായങ്ങളും പരിശീലനവം  

8.4 .1 ലചറുകിട വയവസായങ്ങള്  

(1)  കാര്ഷികവികസനം, മൃഗ സംരമത ണം, മത ീര വികസനം, മത്സയവികസനം ്ന്നീ രമഖലകളിലല 

ഉ്പന്നങ്ങള് മൂലയവര്ദ്ധിതമായി  രൂപാന്തരലപ്പടുത്തി  അവയുലട വിപണനം രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുന്ന 

ലചറുകിട വയവസായ സംരംഭങ്ങള് രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കണം. 

(2)  സംരംഭകതവ വികസനത്തില് വനപുണയവികസനം രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുന്ന രപ്രാജകള്കള് 

ആവിഷ് ക്കരിക്കണം. 

(3)  പരമ്പരാഗത വയവസായങ്ങള് നവീന ശാര സാരങ്കതിക ഉപാധികള് ഉപരയാഗിച്ച് 

ആധുനികവല്ക്കരിക്കുന്ന ലചറുകിട വയവസായ യൂണിറ്റുകള് രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കണം. 

(4) ന ടുംന്രമീയുലട സംരംഭവികസനം, വനപുണയവികസനം ്ന്നീ പരിപാടികളുമായി  

സംരയാജിപ്പിച്ച്  സംരംഭക രപ്രാജകള്കള്ക്ക്  രൂപം നല്കാവന്നതാണ്. 
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(5)  പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുരയാജയവം  ലളിതമായ  വവേഗ്ദ്ധയപ്രരയാഗത്താല് പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുവാ് 

സാധയതയുള്ളതുമായ യന്ത്രവല്ക്കരണം രപ്രാത്സാഹണിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 

(6) ന ടുംന്രമീ നിലവില് ഉപരയാഗലപ്പടുത്തുന്ന ഓണ്വല് വിപണന സൗകരയങ്ങള് പ്രാരേശിക 

ഉല്പന്നങ്ങളുലട വിപണനത്തിന് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് പ്രരയാജനലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. 

8.4.2 സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങള്  

(1)  നാ്തിില് തിരിലച്ചത്തിയ പ്രവാസികളുലട പുനരധിവാസത്തിന് രനാര്ക്ക ഉള്പ്പലടയുള്ള സര്ക്കാര്, 

അര്ദ്ധ സര്ക്കാര് ഏജ്സികളുമായി സഹണകരിരച്ചാ, സവന്തം നിലയിരലാ തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് രപ്രാജകള്കള് ആവിഷ്ക്കരിക്കാവന്നതാണ്. അത്തരം രപ്രാജകള്കള്ക്ക് 

റിരവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് നല്ന ന്നതിനും വായ്പയുലട പലിശയ്ക്ക് ഇളവ് നല്ന ന്നതിനുമുള്ള 

വയവസ്ഥകള് സബ്സിഡി ഉത്തരവില് രചര്ത്തിട്ടുണ്ട്. 

(2) പ്രാരേശിക വിഭവസമ്പത്ത്  ഫലപ്രേമായി  വിനിരയാഗിക്കുന്നതിനും ലതാഞിലില്ലായും 

പരിഹണരിക്കുന്നതിനും ഉ്പാേന യൂണിറ്റുകളും  സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കണം. 

(3) ്ല്ലാ ലതാഞില് സംരംഭക രപ്രാജകള്കളും  വായ്പാന്ധിത  രപ്രാജകള്കളായി ആവിഷ് ക്കരി 

രക്കണ്ടതാണ്. 

(4) ലതാഞില് സംരംഭങ്ങളില് മു്പി് ന്ധങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 

(5) സംരംഭക വികസനത്തിന്  ന ടുംന്രമീ പരിപാടികളുമായി  ന്ധിപ്പിച്ച്  രപ്രാജകള്കള് 

ആവിഷ്ക്കരിരക്കണ്ടതാണ്. 

(6) സൂക്ഷ്മ ലതാഞില് സംരംഭങ്ങളുലട സാധയത പരമാവധി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സമാന 

സവഭാവമുള്ള സംരംഭങ്ങലള തരേശഭരണ തലത്തില് ഏരകാപിപ്പിച്ച് വിപണി സാദ്ധയതകള് 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം രപ്രാത്സാഹണപിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

(7)  നിലവിള്ള്ള സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങള് പരിരപാഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇ്ന രനഷ്  രകന്ദ്രങ്ങള് 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അവയ്ക്കു രവണ്ട ധന സഹണായം നല്ന ന്നതിനുമുള്ള രപ്രാജകള്കള് 

ആവിഷ്ക്കരിക്കാവന്നതാണ്. 

8.4 .3 ലതാഞില് പരിശീലനങ്ങള് 

(1) ലതാഞില് സംരംഭക ്പുകപ്പുകളിലല 18-നും 60-നും മരദ്ധയ പ്രായമുള്ളതും സബ്സിഡി 

മാര്ഗരരഖപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വരുമാനപരിധിയില് താലഞ വരുന്നതുമായ  അംഗ ങ്ങള്ക്ക് 

അവര് ഏര്ലപ്പ്തിിട്ടുള്ള ലതാഞില് രമഖലയില്  പരിശീലനം നല്കാവന്നതാണ്. 

(2) പരിശീലനം രനടാ്  താല്പരയമുള്ളവര് പ്രായം, വിേയാഭയാസ രയാഗയത, പരിശീലനം ആവശയമുള്ള 

രമഖല ്ന്നിവ വയമായമാക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് രപര് രജിസ്റ്റര് ലചയ്യുന്നതിന്  രവണ്ട 

സംവിധാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് ആവിഷ്കരിരക്കണ്ടതാണ്.  
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(3) രകന്ദ്ര- സംസ്ഥാന വികസന വന പ്പുകരളാ അവയുലട നിയന്ത്രണത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 

സ്ഥാപനങ്ങരളാ മുരഖന മാത്രരമ തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നിര്രേശിക്കുന്ന ലതാഞില് 

പരിശീലനം നടത്തുവാ് പാടുൂ. 

(4) പരിശീലനാര്ത്ഥികള്ക്ക് യാത്രാ നത്തയ് രക്കാ വസ്റ്റപ്പെിരനാ അര്ഹണത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 

(5)  വനപുണയ രപാഷണ രപ്രാജകള്കള് ഗ്രാമ, രലാക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(6) നിലവിലല വിേയാഭയാസത്തിലെയും ലതാഞില് പരിചയത്തിലെയും വനപുണയത്തിലെയും രതാത് 

കലണ്ടത്തി അതനുസരിച്ച് വിവിധ വനപുണയ വികസന പരിശീലനങ്ങള് ആസൂത്രണം ലചയ്ത് 

നടപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്. 

(7) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു തലത്തില് ലഭയമായ മാനവ വിഭവരശഷിയുലട വിവരങ്ങള് രശഖരിച്ച് മാ്പവര്  

നാങ്കുകള്  ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്.  

(8) പ്രാരേശിക സാധയതകള്ക്കനുസരിച്ച് ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങളുള്ള ലതാഞിലിടങ്ങള് 

ഒരുക്കുന്നതിന് ‘വര്ക്ക്  ം ലനയിനര്  ആഡ്’ രപാള്ള്ള പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കാവന്നതും 

നിലവിള്ള്ള ന ടുംന്രമീ ഓക്സിലറി ്പുകപ്പുകലള ‘വര്ക്ക്  ം ലനയിനര്  ആഡ്’ സൗകരയങ്ങളുമായി  
ന്ധിപ്പിക്കാവന്നതാണ്.  

(ല) പ്രാരേശികമായി ലതാഞില് സാധയത ഉറപ്പുള്ള സാഹണചരയത്തില്, വിവിധ ലതാഞില് രമഖലകളുമായി 

ന്ധലപ്പ്തി വനപുണയ പരിശീലനം നല്കി ലതാഞിള്മായി ന്ധിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

(10) രട്രഡ് ലസ്പസിഫിക് രകാഴ്സുകള് നല്കി രനരി്തി് ലതാഞിലിരലക്ക് ന്ധിപ്പിക്കാവന്നവര്, 

ഹ്രസവകാല േിഡ്ജ് രകാഴ്സുകള് നല്കി ലതാഞിലിരലക്ക് ന്ധിപ്പിക്കാവന്നവര്, RPL (Recognition 

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

വിവിധ തരത്തിള്ള്ള പരിശീലനങ്ങള് നല്കാവന്നതാണ്. 

(11) ജില്ലാ, രലാക്ക് തലങ്ങളില് ്ംരപ്ലായനിലിറ്റി ലസെറുകള് ആരംഭിയ്ക്കാവന്നതും ലതാഞില് രമളകള് 

സംതടിപ്പിക്കാവന്നതുമാണ്. 

(12) ഈറ്റ, മുളാധിഷ്ഠിത ഉല്പന്നങ്ങള്  നിര്മ്മിക്കുന്നതിനാവശയമായ പരിശീലനം  രകരള നാംബു 

രകാര്പ്പരറഷ് മുരഖന നല്കാവന്നതാണ്. 

8.5 ഊര്ജം 

(1) പ്രാരേശികമായി സാധയമായ ഊര്രജാ്പാേന യൂണിറ്റുകള് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(2) വവേുതി ്ത്താത്ത പ്രരേശങ്ങളും വീടുകളും ഉലണ്ടങ്കില് അവിടങ്ങളില് വവേുതി ്ത്തിക്കണം. 

(3) ഗ്രാമ, രലാക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് സംയുമായമാരയാ ഒറ്റകോ രക്കാ വവേുതി വല് 

േീര്തിപ്പിക്കുന്ന  രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  
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(4) തരേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് സവന്തമായി സൗരരാര്ജ വവേുതി  ഉ്പാേന യൂണിറ്റുകള് 

സര്ക്കാര് ഏജ്സികള് മുരഖന സ്ഥാപിക്കാവന്നതാണ്. അത്തരം രപ്രാജകള്കളില് അനര്്തിിലെ 

(ANERT) മാനേണ്ഡങ്ങളും ലസ്പസിഫിരക്കഷനും  പാലിരക്കണ്ടതാണ്. ഉ്പാേിപ്പിക്കുന്ന 

വവേുതിയില് തനതു ഉപരയാഗം കഞിച്ച് അധികമുള്ളത് രകരള സംസ്ഥാന വവേുതി 

രനാര്ഡിന് നല്ന ന്ന തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്, ആവശയലമങ്കില്, അവയുലട 

ഓഫീമവകളിള്ം തടക സ്ഥാപനങ്ങളുലട ഓഫീമവകളിള്ം ്യര് കണ്ടീഷണറുകള് സ്ഥാപിച്ച് 

പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വിനിരയാഗിക്കാവന്നതാണ്.  

(5) പാരമ്പരരയതര ഊര്ജ രരാതസ്സുകളുലട  രപ്രാത്സാഹണനത്തിന് ഊന്നല് നല്കണം. 

(6) അമത രയാര്ജ ഉപകരണങ്ങളുലട വയാപനത്തിനായി അവയുലട വിതരണം ഉള്ലപ്പലടയുള്ള 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അലനര്്തിിലെ സാരങ്കതിക സഹണായരത്താലട  തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  

(7) തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട സംരമത ണത്തിള്ം പരിപാലനത്തിള്മുള്ള പരമ്പരാഗത ലതരുവ് 

വിളക്കുകള് മാറ്റി ്ല്.ഇ.ഡി വലറ്റുകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിലാവ് രപ്രാജക്ടിലെ മാര്ഗരരഖ 

[സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് (വക) നമ്പര് 202/2020 തസവഭവ തീയതി : 25.12.2020] പ്രകാരം പ്രസ്തുത 

രപ്രാജക്ടിലെ നടത്തിപ്പിന് ആവശയമായ തുക/കിഫ്നിക്ക് തിരിച്ചടവ് നടത്തുന്നതിനുള്ള തുക 

ലപാതുവിഭാഗത്തിലല സാധാരണ വിഹണിതത്തില് നിന്നും നീക്കിവകോ രക്കണ്ടതാണ്.  

(8) നിലാവ് രപ്രാജക്ടിലെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന ്ല്.ഇ.ഡി വലറ്റുകളുലട വവേുതി ഉപരഭാഗം 

കണക്കാക്കുവാ് മീറ്റര് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കളും ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്.  

8.6 വിേയാഭയാസം 

 (1) തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട വിേയാഭയാസ വികസന രപ്രാജകള്കള്  ‘വിേയാകിരണം’ 

പരിപാടിയുലട മാര്ഗരരഖയില് നിര്രേശിക്കുന്ന ഉരേശയലമത യങ്ങളും പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി 

ന്ധലപ്പടുത്തി നടപ്പിലാരക്കണ്ടതാണ്.  

(2)  തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള സ്കൂളുകള്ക്ക് ആവശയമായ സൗകരയങ്ങള് 

ഒരുക്കുന്നതിന് ആകണം മു്ഗണന നല്രകണ്ടത്. 

 (3)  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും  ഗവണ്ലമെ് നിശ്ചയിക്കുന്ന തുക ്സ്.്സ്.ലക 

രപ്രാജകള്കള്ക്ക് വകയിരുത്തണം. ്സ്.്സ്.ലക. (സമഗ്ര ശിമത  രകരളം) രപ്രാജക്ട് 

തയ്യാറാക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ ര്ര്ണ്ണ  

പങ്കാളിത്തരത്താലടയായിരിക്കണം. പദ്ധതി ര്ര്ത്തീകരണത്തിന് രശഷം സമഗ്ര ശിമത  രകരളം 

വിശോംശങ്ങള് തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നല്രകണ്ടതാണ്.  

(4) തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് സമഗ്രശിമത ാ രകരളം പദ്ധതിക്ക് നല്ന ന്ന തുകയുലട വിനിരയാഗം, 

ഓരരാ സ്കൂളിള്ം നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് / പരിപാടികള് ്ന്താണ് ്ന്നീ വിവരങ്ങള് അതതു 

തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങലള ്സ്.്സ്.ലക രപ്രാജക്ട് ഓഫീസര് അറിയിക്കണം. 

്സ്.്സ്.ലകയുലട കര്മ്മപരിപാടി തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട പങ്കാളിത്തരത്താലട 
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തയ്യാറാക്കണം. ്സ്.്സ്.ലക വിഹണിതവം തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട വിഹണിതവം രചര്ത്ത് 

നടപ്പാക്കുന്ന വികസന പദ്ധതികളില് തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട ഭാരവാഹണികളുലട ഇടലപടല് 

അടക്കമുള്ള പങ്കാളിത്തം ്സ്.്സ്.ലക ഉറപ്പാക്കണം. തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട ഫണ്ടു 

ലചലവഞിക്കുരമ്പാള് അതിലെ വിനിരയാഗ സര്്തിിഫിക്കറ്റ് (Utilisation Certificate) സമഗ്രശിമത ാ 

രകരളത്തില് നിന്നു ൃതതയമായി നല്കണം.  ഓരരാ വര്ഷവം ഓരരാ തരേശഭരണസ്ഥാപനവം 

്സ്.്സ്.ലകയ്ക്ക് നല്രകണ്ട വിഹണിതം ്ത്രയാലണന്ന് ്സ്.്സ്.ലക. രപ്രാജക്ട് ഡയറക്ടര് 

ന്ധലപ്പ്തി വന പ്പു രമധാവികള്കലള കൂടി അറിയിച്ചിട്ടുരവണം ആ വിവരം തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങലള അറിയിക്കാ്. ഒപ്പം പദ്ധതി രൂപീകരണ/അംഗീകാര നടപടി മവഗമാക്കുന്നതിന് 

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്കും ഈ വിവരങ്ങള് നല്കണം.   

(5)  പഠന നിലവാരം ഉയര്ത്തുക,  വിേയാര്ത്ഥി/ വിേയാര്ത്ഥിനികളുലട സര്ഗാത്മകരശഷികള് 

വികസിപ്പിക്കുക, പരിശീലനം സംതടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ഗരവഷണാത്മക രപ്രാജകള്കള് 

്സ്.്സ്.ലക, വിേയാഭയാസവന പ്പ് ്ന്നിവയുലട പരിപാടികളുലട ആവര്ത്തനം അല്ല ്ന്ന് 

ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനുരശഷം  തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്  ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(6) സ്കൂള് ഉച്ചഭമത ണ പരിപാടിയുലട കാരയത്തില് അവയുലട നടത്തിപ്പിന് ആവശയമായ ഭൗതിക 

സൗകരയങ്ങളും ശുചിതവം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സൗകരയങ്ങളും ഒരുക്കിലക്കാടുക്കുക ്ന്നതുമാത്രമാണ് 

തരേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുലട ചുമതല. അടുക്കള, അടുക്കളരയാട് അനുന്ധിച്ച് സംഭരണമുറി 

്ന്നിവ ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതിന് ഉയര്ന്ന പരിഗണന നല്രകണ്ടതാണ്. 

(7) ്ല്ലാ സ്കൂളുകളിള്ം മഹണാത്മാഗാ്ധി രേശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഞിള്റപ്പ് പദ്ധതിയുമായി സംരയാജിപ്പിച്ച് 

അടുക്കള, വഡനിംഗ് ഹണാള്, രടായിലറ്റ് ്ന്നിവ നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ഉയര്ന്ന 

പരിഗണന നല്രകണ്ടതാണ്.  

(8) സ്കൂളുകളില് ഫര്ണിച്ചര് ലഭയമാക്കുന്നതിന് മു്ഗണന നല്കണം. 

(ല) സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളിലല ഏഞാം ്ലബാസ്സുവലരയുള്ള ന ്തിികള്ക്ക് പ്രഭാതഭമത ണം നല്ന ന്നതിനുള്ള 

രപ്രാജകള്കള് സ്കൂളുകളുലട നിയന്ത്രണ ചുമതലയുള്ള തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  

 (10) സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകരായ യുവതീ യുവാക്കള്, അദ്ധയാപകര് ്ന്നിവലര പലങ്കടുപ്പിച്ച്  വിേയാര്ത്ഥി 

കള്ക്ക് പഠന പരിരപാഷണം (Remedial Coaching) ഉള്ലപ്പലടയുള്ള പരിപാടികള് 

ആവിഷ് ക്കരിക്കാവന്നതാണ്.  

(11) ്ല്ലാ സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളിള്ം നിശ്ചിത മാനേണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം യൂറിനള്കളും രടായിലറ്റും 

വാഷ്ലനയിസിനും അവയില് ജലലഭയതയും ശുചിതവ സൗകരയങ്ങളും ഏര്ലപ്പടുത്തിയതിന് രശഷം 

്യിഡഡ് സ്കൂളുകളിള്ം ഇത്തരം സൗകരയങ്ങള് ഏര്ലപ്പടുത്താവന്നതാണ്.   

(12)  സര്ക്കാര് വഹണസ്കൂളിരനാട്/ഹണയര്ലസക്കെറി സ്കൂളിരനാട് രചര്ന്നുള്ള ്ല്.പി, യു,പി 

സ്കൂളുകളിലല പശ്ചാത്തല വികസന രപ്രാജകള്കള് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ സമ്മതരത്താലട 

ന്ധലപ്പ്തി ഗ്രാമ/രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 
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(13) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുലട നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള ്ല്.പി, യു.പി സ്കൂളുകളിലല പശ്ചാത്തല വികസന 

രപ്രാജകള്കള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുലട സമ്മതരത്താലട രലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  

(14) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുലട നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള പഞ്ചായത്ത് വലേറികളുലട പശ്ചാത്തല 

സൗകരയങ്ങള് ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനും കമ്പൂ്തിര്വല്ക്കരണമുള്ലപ്പലടയുള്ള 

ആധുനികവല്ക്കരണത്തിനും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് രപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(15) വലേറി കൗണ്സിലിലെ  അംഗീകാരമുള്ള  ഗ്രഥശാശാലകള്ക്ക് ഫര്ണിച്ചര്, ലക്തിിടം ്ന്നിവ 

ഉള്ലപ്പലടയുള്ള ഭൗതിക സൗകരയങ്ങള് പ്രോനം ലചയ്യുന്നതിനുള്ള  രപ്രാജകള്കള് ഗ്രാമ / രലാക്ക്/ 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ് 

(16) സ്കൂളുകളിലല വജവ വവവിദ്ധയ ഉേയാനം, മാലിനയസംസ്കരണ പരിപാടി, ഊര്ജ സംരമത ണ 

പരിപാടി ്ന്നിവയ്ക്ക് മു്ഗണന നല്കാവന്നതാണ്. 

(17) സാമത രതാ മിഷലെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുന്നതിന് സാമത രതാ രകന്ദ്രങ്ങളിലല  

ഭൗതിക സാഹണചരയങ്ങള് ലമച്ചലപ്പടുത്തുക, മിഷ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  പാഠപുസ്തകങ്ങളുലട വില 

നല്ന ക, സാമത രതാ മിഷന് അടയ് രക്കണ്ടതായ ഫീസ് ്ന്നിവയ്ക്ക് രവണ്ടിയുള്ള രപ്രാജകള്കള് 

ഗ്രാമ/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(18) വനിതാ ശിശുവികസന വന പ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ‘നിര്ഭയ’  പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള കായിക വിേയാഭയാസ 

സംന്ധമായ പ്രതിരരാധ പരിശീലന പരിപാടികളായ തായ്കവണ്ട, ജൂരഡാ, കരാല്തി, രയാഗ, കളരി 

ഉള്പ്പലടയുള്ള ആരയാധന കലകള് ്ന്നിവയില് വഹണസ് ക്കൂള് /ഹണയര് ലസക്കണ്ടറി 

വിേയാര്ത്ഥിനികള്ക്ക് പരിശീലനം നല്കാവന്നതാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏലറ്റടുക്കുന്ന ഇത്തരം 

രപ്രാജകള്കളുലട പരിശീലകരായി  സ് രപാര്ട് സ് കൗണ്സില് അംഗീകാരമുള്ള 

കായികാദ്ധയാപകലര നിരയാഗിരക്കണ്ടതാണ്. 

 (1ല) സ്കൂളുകള്ക്ക് രവണ്ടി വിവിധ പദ്ധതികളുലട ഭാഗമായി വാങ്ങിയ വാഹണനങ്ങളുലട ഇ്ധനലചലവ്, 

വഡ്രവറുലട രവതനം, മറ്റ് ആവര്ത്തന ലചലവകള് ്ന്നിവ തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് 

വഹണിക്കാ് പാടില്ല.  

(20) വിേയാര്ത്ഥി/വിേയാര്ത്ഥിനികള്ക്കായി ദുരന്തനിവാരണ പരിശീലനപരിപാടികള് ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  

(21)  പൗരരനാധം, പരിസ്ഥിതി രനാധം, ലിംഗസമതവം, കാര്ഷികാഭിരുചി, ശുചിതവരനാധം, മാലിനയ 

സംസ്കരണം, ജല സംരമത ണം ്ന്നീ വിഷയങ്ങളില് ന ്തിികള്ക്ക് അവരനാധം 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള്  ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതിന് മു്ഗണന നല്കണം. 
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8.7 ആരരാഗയ മവരമത  

8.7.1 ആരരാഗയ സംരമത ണം  

(1)   തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുലട ആരരാഗയ രപ്രാജകള്കള് നവരകരളം കര്മ്മ പദ്ധതി 2-ലല  

‘ആര്ദ്രം’ മിഷനുമായി സമനവയിപ്പിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന രീതിയില് തയ്യാറാക്കണം. 

(2)  വകമാറിക്കി്തിിയ ആരരാഗയസ്ഥാപനങ്ങളുലട  ഭൗതിക, അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 

ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിന് ഉയര്ന്ന പരിഗണന നല്കണം. 

(3) ്ല്ലാ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും സ.ഉ. (സാധാ)നം. 553/201ല/തസവഭവ, തീയതി 07.03.201ല നമ്പര് 

ഉത്തരവിലല മാര്ഗനിര്രേശങ്ങള് പാലി കഴിലകാണ്ട് പാലിരയറ്റീവ്  പരിചരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത മാര്ഗരരഖ പ്രകാരം അനുവേനീയമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് രലാക്ക്/ 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  

(4) ജീവിതവശലീ രരാഗ പ്രതിരരാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും സ് ക്രീനിംഗ് ്ലബിനിക്കുകളുലട  പ്രവര്ത്തനവം   

കാരയമത മമാക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള് ഗ്രാമ/രലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(5) പ്രാഥമിക ആരരാഗയ രകന്ദ്രങ്ങള്, സന് ലസെറുകള് ്ന്നിവ  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം 

വാങ്ങല്,   അവയുലട നിര്മ്മാണം, പുനര് നിര്മ്മാണം, അറ്റന റ്റപണികള്, മറ്റ് ഭൗതിക 

സൗകരയങ്ങള് ഒരുക്കല് ്ന്നിവയ്ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് ്ടുക്കുന്ന  രപ്രാജക്ടിരലയ്ക്ക് രലാക്ക് – 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് വിഹണിതം നല്കാവന്നതാണ്. 

(6)  പ്രരതയകസാഹണചരയങ്ങളില് പ്രാഥമികാരരാഗയ രകന്ദ്രങ്ങളിള്ം സാമൂഹണികാരരാഗയ  രകന്ദ്രങ്ങളിള്ം 

കരാറടിസ്ഥാനത്തില് നിരയാഗിക്കലപ്പടുന്ന രഡാക്ടര്മാര്, പാരാലമഡിക്കല് സ്റ്റാഫ്, ലാന് 

ലടക്നീഷയ് ്ന്നിവര്ക്ക് അനുവേനീയമായ രവതനം സബ്സിഡി മാര്ഗരരയിലല 

നിന്ധനകള്ക്ക് വിരധയമായി വികസന/തനതുഫണ്ടില് നിന്നും അനുവേിക്കാവന്നതാണ്.  

 (7) രകന്ദ്രസര്ക്കാര് രേശീയ ആയുഷ് മിഷനിൂടലട 12,500 Ayush Health Wellness Centre (HWC) 

സ്ഥാപിക്കാ് ഉരേശിക്കുന്നുണ്ട്. രകരളത്തില് 600 HWC സ്ഥാപിക്കാനാണ് ലമത യമി്തിിരിക്കുന്നത്. 

ആയുര്രവേ, രഹണാമിരയാ ഡിലസ്പ്സറികളാണ് Ayush HWC ആയി മാറ്റുന്നത്. ഗര്ണികളായ 

രീകളുലട ആരരാഗയ പരിപാലനം അതുവഞി മവഖ പ്രസവം, ന ്തിികളുലട ആരരാഗയം, വരയാജന 

പരിപാലനം (ആരരാഗയമുള്ള വാര്ദ്ധകയം) ഇവയാണ് പ്രധാന ലമത യങ്ങള്. 

തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹണായവം മനുഷയ 

വിഭവവം രകന്ദ്രസര്ക്കാര് നല്ന ം. ഈ പദ്ധതിയില് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട പങ്കാളിത്തവം 

സഹണകരണവം ഉറപ്പാക്കണം. 

8.7.2 രരാഗ പ്രതിരരാധ നടപടികള്  

(1)  കയാ്സര്, കിഡ്നി -  കരള് രരാഗങ്ങള് ്ന്നിവ  മു്കൂ്തിി കലണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള പരിരശാധനാ 

കയാുകളുകള് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് തനതായും  രലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുലട 

സഹണായരത്താലടയും സംതടിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 
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(2) വഹണസ്കൂള്, ഹണയര് ലസക്കെറി വിേയാര്ത്ഥികള്ക്കും  യുവതീയുവാക്കള്ക്കും മാനസിക ആരരാഗയ 

പ്രശ് നങ്ങള് സംന്ധിച്ച് കൗണ്സിലിംഗ് നല്ന ന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള് വനിതാശിശു വികസന 

വന പ്പിലെ ഇതു സംന്ധിച്ച വയവസ്ഥകള്ക്ക് അനുസൃതമായി ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(3)  രരാഗ പ്രതിരരാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്. രനാധ വല്ക്കരണ 

പരിപാടികള്, സര്രവകള്, മറ്റ് വിവരരശഖരണം ്ന്നിവയ്ക്ക് മാത്രമായി രപ്രാജക്ട് 

അനുവേനീയമലല്ലങ്കിള്ം മലറ്റാരു രപ്രാജക്ടിലെ അനിവാരയ തടകമാലണങ്കില് മാത്രം ഇവ 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(4) സ് കൂള് ആരരാഗയ പരിപാടി  ഫലപ്രേമാക്കുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(5) മാലിനയ പരിപാലനവമായി ന്ധലപ്പ്തി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് രേശീയ ആരരാഗയ േൗതയം, സവച്ഛ് 

ഭാരത് മിഷ്, ശുചിതവ മിഷ് ്ന്നിവയുലട ധനസഹണായം ലഭിക്കുലമങ്കില് അവ കൂടി 

ഉള്ലക്കാള്ളി കഴിലകാണ്ടുള്ള സംരയാജിത  രപ്രാജകള്കള്  തയ്യാറാക്കണം. 

(6) സവന്തമായി വാഹണനങ്ങള് ഇല്ലാത്ത  പ്രാഥമികാരരാഗയരകന്ദ്രങ്ങളുലട ആഭിമുഖയത്തില് രരാഗ 

പ്രതിരരാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, മറ്റ് ലപാതുജനാരരാഗയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, രരാഗ പ്രതിരരാധ 

ന ത്തിവകോ പ്പുകള് ്ന്നിവ  നടത്തുന്നതിലെ ഭാഗമായുള്ള വാഹണന വാടക  നല്ന ന്നതിനുള്ള  

രപ്രാജക്ട് ഉള്ലപ്പടുത്താവന്നതാണ്. ്ന്നാല് വാഹണനം വാങ്ങാ് പാടില്ല. 

(7) പകര്ച്ചവയാധികള് പടര്ന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹണചരയങ്ങളിള്ം ദുരന്ത നിവാരണത്തിലെ  ഭാഗമായും, 

പകര്രച്ചതര വയാധികളുലട സമഗ്ര നിയന്ത്രണത്തിനും രവണ്ടി ലമഡിക്കല് കയാുകളുകള് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് സംതടിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

(8) പകര്ച്ചവയാധികള് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ആവിഷ്കരിച്ച ‘ആരരാഗയ ജാഗ്രതാ 

പദ്ധതി’  നടപ്പാക്കുന്നതിന് രവണ്ട നിശ്ചിത വിഹണിതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് 

വകയിരുത്താവന്നതാണ്.  

8.8 സാമൂഹണയനീതി 

8.8.1  ലപാതു നിർരേശങ്ങൾ  

(1) ശിശുക്കള് (0-6 വയസ്സ്), ന ്തിികള് (06-18 വയസ്സ്) ഗര്ഭിണികള്, പാൂടട്ടുന്ന അമ്മമാര്, 

വിവാഹണരമാചിതരായ രീകള്, ഉരപമത ിക്കലപ്പ്തി രീകള്,  അവിവാഹണിതരായ അമ്മമാര്, 50 വയസ്സു 

കഞിഞ്ഞ അവിവാഹണിതകള്, ചൂഷണത്തിനും അതിക്രമത്തിനും ഇരയായ രീകള്,  ട്രാ്ലജജെര്, 

വരയാജനങ്ങള്, ഭിന്നരശഷിയുള്ളവര്, ജീവിതത്തില് ഒറ്റലപ്പട്ടു രപായവര്, ഗുരുതര രരാഗം 

നാധിച്ചവര്, ്ച്ച്.ഐ.വി നാധിച്ചവര്, അഗതികള്, കിടപ്പുരരാഗികള്, ഇതര സംസ്ഥാന 

ലതാഞിലാളികള്, യാചകര്,  ജയില് രമാചിതര്, സാമൂഹണയ മവരമത  ആവശയമായ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങള്, 

മാനസിക ലവലുവിവിളികള് രനരിടുന്നവര്, കായിക ലവലുവിവിളി രനരിടുന്നവര് ്ന്നിവരുലട രമത മ- 

വികസന- പുനരധിവാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പരിഗണിക്കലപ്പടണം. പ്രവാസ ജീവിതം കഞിഞ്ഞ് 

രകരളത്തിരലയ്ക്ക് തിരി കഴി വന്നവരിള്ം സമൂഹണത്തിലെ വകത്താങ്ങും, പരിഗണനയും ഇല്ലാലത 
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മുരന്നാ്തി് രപാകാ് കഞിയാത്തവരുണ്ട്.  അവര്ക്കുരവണ്ടിയും ഉചിതമായ രമത മ പുനരധിവാസ 

പരിപാടികള് ആവിഷ് ക്കരിക്കാവന്നതാണ്. 

(2)  നഡ് സ് സ്കൂളുകളും നഡ് സ് പുനരധിവാസ രകന്ദ്രങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില് 

ന ടുംന്രമീമിഷ് മാര്ഗനിര്രേശങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതമായി നഡ് സ് സ്കൂളുകള്/നഡ് സ് 

പുനരധിവാസ രകന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്. 

(i) പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന നഡ് സ് സ് കൂളില് സര്ക്കാര് നിഷ് കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ്ല്ലാ 

നിന്ധനകളും പാലി കഴിരവണം അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് ഒരുരക്കണ്ടത്. 

(ii) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന നഡ് സ് സ്കൂളില്/നഡ് സ് പുനരധിവാസ  

രകന്ദ്രത്തില് ലക്തിിടം, അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള്, ആകര്ഷകമായ ചിത്ര ലപയിെിംഗുകള് 

്ന്നിവ ഒരുക്കുന്ന  രപ്രാജകള്കള്ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സമ്മതരത്താലട രലാക്ക് 

പഞ്ചായത്തിനും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനും ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.   

 (3) നഡ് സ് പുനരധിവാസ രകന്ദ്രത്തിലല അരന്തവാസികള്ക്ക് അവകാശലപ്പ്തി  സവത്തുക്കള് 

അവരുലട സംരമത ണം നിയമാനുസൃതം ഏലറ്റടുത്തിട്ടുള്ള  സ്ഥാപനത്തിലെ ഉടമസ്ഥതയിരലയ്ക്ക് 

വകമാറുന്ന സംവിധാനം രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കണം.  

(4) സാമൂഹണയതിന്മകലള നിരുത്സാഹണലപ്പടുത്തുന്നതിനും മേയം, മയക്കുമരുന്ന് തുടങ്ങിയ ലഹണരി ഉപരയാഗ 

വിപത്തുകള്ലക്കതിലരയും  വിേയാര്ത്ഥികള് ഉള്ലപ്പലടയുള്ള ്ല്ലാ വിഭാഗക്കാരുലടയും ഇടയില് 

രനാധവല്ക്കരണം നടത്തുന്നതിന് അനുരയാജയമായ രപ്രാജകള്കള് ഗ്രാമ/ജില്ലാ  

പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്  ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

 (5) ഏലതങ്കിള്ം സംതടനയുരടരയാ സമൂോയത്തിരെരയാ നിയന്ത്രണത്തിരലാ ഉടമസ്ഥതയിരലാ 

ഉള്ള ശ്മശാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുതരികയാലണങ്കില്  വസ്തു ആര്ജിക്കല് ച്തിങ്ങള് പ്രകാരം 

അത് ഏലറ്റടുത്ത് വികസന പരിപാലന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്.  

8.8.2  അങ്കണവാടികള് പരിപാലിക്കല് 

(1) അങ്കണവാടികള്ക്ക് സ്ഥലം, ലക്തിിടം, ചുറ്റുമതില്, ന ടിലവള്ളം, ഫര്ണിച്ചര്, മറ്റ് ഭൗതിക 

സൗകരയങ്ങള് മുതലായവ പ്രോനം ലചയ്ത് നാലസൗഹൃേ അങ്കണവാടികള് 

യഥാര്ത്ഥയമാക്കുന്നതിനുള്ള  രപ്രാജകള്കള്ക്ക് പ്രാധാനയം നല്കണം. 

(2) ്ല്ലാ അങ്കണവാടികള്ക്കും സവന്തമായി ലക്തിിടവം സ്ഥലവം ലഭയമാക്കും ്ന്ന 

നിശ്ചയോര്്യരത്താലട പ്രവര്ത്തിരക്കണ്ടതാണ്. മഹണാത്മാഗാ്ധി MGNREGS ഉം വനിത 

ശിശുവികസന വന പ്പുമായും സഹണകരിച്ച് രവണം ഇതിനായി പ്രവര്ത്തിരക്കണ്ടത്. ഇത് 

സാധയമാക്കുന്നതിന് രലാക്ക്/ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സമ്മതരത്താലട 

രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 
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(3) അങ്കണവാടികളില് മുടങ്ങാലത ഹണാജരാന ന്ന ന ്തിികള്, രപാഷകാഹണാരം ലഭിക്കുവാ്  

അര്ഹണതയുള്ളവരും അത് സവീകരിക്കാ് തയ്യാറുള്ളവരുമായ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങള് ്ന്നിവര്ക്ക് 

മാത്രരമ  അങ്കണവാടികളിൂടലട  ഭമത ണം  വിതരണം ലചരയ്യണ്ടതുൂ. 

(4)  അങ്കണവാടി രപാഷകാഹണാര വിതരണവം പ്രവര്ത്തനവം ഫലപ്രേമാണ് ്ന്നുറപ്പു വരുത്താ് 

അങ്കണവാടി ലവല്ഫയര് കമ്മിറ്റി, നിരീമത ണ കമ്മിറ്റി, ജനപ്രതിനിധികള് ്ന്നിവരുലട  

ഇടലപടള്കള് നിരന്തരം  ഉണ്ടാന ന്ന രീതിയില്  അവയുലട പ്രവര്ത്തനം രമത മകാരയ സ്റ്റാെിംഗ് 

കമ്മിറ്റിയുലട ഇടലപടല് മുരഖന ക്രമീകരിക്കണം. 

8.8.3 ഭമത ണ വിതരണ പരിപാടികള്  

(1) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ്കോ ഡ് സ് കണ്രട്രാള് ലസാവസറ്റി മുരഖന ്ച്ച്.ഐ.വി. 

അണുനാധിതര്ക്ക്  രപാഷകാഹണാരം നല്കാവന്നതാണ്. 

(2)  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഏലറ്റടുക്കാവന്ന ഭമത ണ വിതരണ പരിപാടികള് ചുവലട വിവരിക്കുന്നു. 

(i)  സര്ക്കാര് സ് ക്കൂളുകളില് യു.പി. വിഭാഗം (ഏഞാം ്ലബാസ്) വലരയുള്ള അര്ഹണതലപ്പ്തി ്ല്ലാ 

വിേയാര്ത്ഥികള്ക്കും പ്രഭാത ഭമത ണം വിതരണം ലചയ്യുന്ന രപ്രാജകള്കള് 

ആവിഷ് ക്കരിക്കാവന്നതാണ്. പ്തിികജാതി, പ്തിികവര്ഗ ജനസംഖയ കൂടുതള്ള്ള 

പ്രരേശങ്ങളിരലയും തീരരേശരമഖലയിരലയും സ് കൂളുകളില് ഈ പരിപാടി നിര്ന്ധമായും 

നടപ്പിലാക്കണം. അദ്ധയാപക – രമത കര്തൃ സമിതിയുലട  ചുമതലയില് നടപ്പാക്കുന്ന ഈ 

രപ്രാജക്ടിന് സ് രപാണ്സര്ഷിപ്പിൂടലട വിഭവ സമാഹണരണം നടത്താവന്നതാണ്.  

(ii)  പ്തിികവര്ഗ പരിചരണ രസവന പാരക്കജ്  പ്രകാരം  അര്ഹണതയുള്ള പ്തിികവര്ഗ 

വിഭാഗത്തിന് അങ്കണവാടി മുരഖന പാകം ലചയ്ത ഭമത ണം വിതരണം ലചയ്യുന്നതിനുള്ള 

രപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(i) ആ്രമയ പരിചരണ പാരക്കജ് പ്രകാരം അര്ഹണതയുള്ള അഗതികള്ക്ക് അങ്കണവാടി മുരഖന 

പാകം ലചയ്ത ഭമത ണം വിതരണം ലചയ്യുന്ന രപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ് . 

(ii) നിര്ദ്ധനരായ രരാഗികള്ക്ക്, അവര് ആശുപത്രിയില് കഞിയുന്ന േിവസങ്ങളില്, ന ടുംന്രമീ 

മുരഖന ഭമത ണം പാകം ലചയ്ത് നല്ന ന്ന രപ്രാജക്ട് ഏലറ്റടുക്കുവന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതിക്ക് 

ആവശയമായ തുക ആശുപത്രി അധിൃതതരുലട സാമത യപത്രത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

ന ടുംന്രമീക്ക് ലകാടുക്കാവന്നതാണ്. നഡ് സ് സ് ക്കൂളിലല ന ്തിികള്ക്കും നഡ് സ് 

പുനരധിവാസ രകന്ദ്രത്തിലല    അരന്തവാസികള്ക്കും പ്രഭാത ഭമത ണവം അനുര്രക 

രപാഷകാഹണാരവം ഉച്ചഭമത ണവം  പാകം ലചയ്ത് നല്ന ന്നതിനുള്ള രപ്രാജക്ട്  

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(ii)  വരയാ്ലബബുകളിലല/പകല്വീടുകളിലല സൗകരയം പ്രരയാജനലപ്പടുത്തുന്നവരില് 

അര്ഹണതയുള്ളവര്ക്ക് പാകം ലചയ്ത ഉച്ചഭമത ണം വിതരണം ലചയ്യുന്ന രപ്രാജക്ട് 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ് . 
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3)  ജനകീയ രഹണാ്തിള്കള്:  വിശപ്പുരഹണിത രകരളം  പദ്ധതിയുലട  ഭാഗമായി ന ടുംന്രമീയുലട നടത്തിപ്പില് 

്ല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിള്ം 20 രൂപയ്ക്ക് ഉച്ചയൂണ് ലഭയമാക്കുന്ന രഹണാ്തില് സംരംഭമായ ജനകീയ 

രഹണാ്തിള്കള് ആരംഭിരക്കണ്ടതാണ്. ആവശയലമങ്കില് ഒരു പഞ്ചായത്തില് ഒന്നിരലലറ ജനകീയ 

രഹണാ്തിള്കള്  പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്. ജനകീയ രഹണാ്തിള്കളില് നിന്ന്  10% 

ഊണ് അര്ഹണതലപ്പ്തിവര്ക്ക് സൗജനയമായി  നല്കണം. ജനകീയ രഹണാ്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 

ലക്തിിടത്തിനുള്ള വാടക, വവേൂതി-വാ്തിര് ചാര്ുകള്, ശുചിതവ സൗകരയങ്ങള്, ഫര്ണിച്ചര് 

്ന്നിവയ്ക്കുള്ള ലചലവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  വഹണിരക്കണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപ്രരേശലത്ത ജനകീയ 

രഹണാ്തിള്കള്ക്ക് 10,000 രൂപ വീതം  ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനും, 20,000/- രൂപ വിതം രലാക്ക് 

പഞ്ചായത്തിനും റിരവാള്വിംഗ് ഫണ്ട് നല്കാവന്നതാണ്.  ഇതിനാവശയമയ തുക 

തനത്/വികസന ഫണ്ടില് നിന്ന് വിനിരയാഗിരക്കണ്ടതാണ്. ലതാഞില് സംരംഭത്തിനുള്ള  

രപ്രാത്സാഹണനലമന്ന നിലയ്ക്ക്  രപ്രാജകള്കള് ഉല്പാേനരമഖലയില് ഉള്ലപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

8.ല അതിഥി ലതാഞിലാളി രമത മം  

1.  മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് ലതാഞില് രതടി രകരളത്തില് ്ത്തി വിവിധ ലതാഞിള്കള് ലചയ്യുന്ന 

അതിഥി     ലതാഞിലാളികളുലട രമത മം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി ലതാഞില് വന പ്പ്,  രപാലീസ്, 

റവനൂ അധികാരികളുമായി രചര്ന്ന് ആവശയമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തങ്ങളുലട രനതൃതവത്തില് 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് നടരത്തണ്ടതാണ്. അവരുലട രമത മം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി  താലഞപറയുന്ന 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നിര്വഹണിക്കാവന്നതാണ്.  

(1)  അതിഥി ലതാഞിലാളികളുലട  താമസസ്ഥലങ്ങളിലല ശുചിതവം  ഉറപ്പാക്കുക. 

(2)  അതിഥി ലതാഞിലാളികളുലട  ഡാറ്റ രശഖരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സവീകരിയ്ക്കുക  

(3) അതിഥി ലതാഞിലാളികളുലട ചികിത്സാക്കായി പ്രരതയക ക്സ്റ്ളീനിക്കുകളും ലമഡിക്കവ കയാുകളുകളും  

നടത്തുക  

(4)  അതിഥി ലതാഞിലാളികൾക്കും അവരുലട ന ്തിികൾക്കുമായി അവരുലട പ്രാരേശിക ഭാഷയിവ      

രാത്രി സ്കൂൾ അലല്ലങ്കിവ ലസ്പഷയവ സ്കൂളുകള് നടത്തുക.  

8.10 പാര്പ്പിടം 

 (1) പാര്പ്പിട രമഖലയിലല ഇടലപടല് നവരകരളം കര്മ്മപദ്ധതി 2-ലല  വലഫ് മാര്ഗരരഖയ്ക്ക് 

അനുസൃതമായിരിക്കണം.  

(2) പാര്പ്പിട രമഖലയ്ക്ക് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകള് ലപാതുവിഭാഗത്തിലല സാധാരണ വിഹണിതം പ്രരതയക 

തടക പദ്ധതി, പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി ്ന്നീ വിഹണിതങ്ങളുലട ആലക തുകയുലട 20 

ശതമാനത്തില് ന റയാലതയുള്ള തുക നിര്ന്ധമായും മാറ്റിലവരക്കണ്ടതാണ് [ഖണ്ഡിക 5.4.1 

(1),(2)്ന്നിവ കാണുക]. പാര്പ്പിട രമഖലയില് ചുവലട പറയുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്.  
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(്) വലഫ് (സമ്പൂര്ണ്ണ പാര്പ്പിട മവരമത ാ പദ്ധതി) 

(i) ഭൂരഹണിത ഭവന രഹണിത ഗുണരഭാമായാക്കള്ക്ക് ഭൂമി ലഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള “മനരസ്സാടിത്തിരി മണ്ണ്” 
്ന്ന പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് പ്രഥമ പരിഗണന 

നല്രകണ്ടതാണ്. 

(ii) വലഫ് മിഷ് അംഗീകരിച്ച ഗുണരഭാൃ തി പ്തിികയിലല ഭവനരഹണിതര്ക്ക് വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് 

നിശ്ചിത നിരക്കില് ധനസഹണായം നല്ന ക. 

(iii) ഭൂരഹണിത  ഭവനരഹണിതരായ ഗുണരഭാമായാക്കള് ഭൂമി രനരി്തി് കലണ്ടത്തി വിലയ്ക്ക് 

വാങ്ങുകയാലണങ്കില് നിശ്ചിത നിരക്കില് ധനസഹണായം നല്ന ക. 

(നി) പി.് ം.്.വവ – ഗ്രാമീണ് 

( i)  പി.്ം.്.വവ പദ്ധതിപ്രകാരം അനുവേിക്കുന്ന വീടുകള്ക്ക് രകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന വിഹണിതങ്ങള്ക്ക് 

ഉപരിയായി നല്രകണ്ട അധികവിഹണിതം അനുവേിക്കുക. 

(ii)  പി.്ം.്.വവ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള വീടുകള്ക്ക് രവണ്ടിവരുന്ന അധികതുക ഗ്രാമ, രലാക്ക്, 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് യഥാക്രമം 25:40:35 അനുപാത പ്രകാരം വകയിരുരത്തണ്ടതാണ്. 

(iii)  രലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് പാര്പ്പിടരമഖലയ്ക്ക് വകയിരുത്തുന്ന വിഹണിതത്തില് നിന്നും 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് നടപ്പാക്കുന്ന വലഫ് പദ്ധതിക്ക് വിഹണിതം നല്രകണ്ടതാണ്.  

8.11 കായിക വിരനാേ സൗകരയങ്ങള്  

(1) കായിക രംഗത്ത്  തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് കൂടുതല്  സജീവമായി  ഇടലപരടണ്ടതാണ്. ഈ 

രംഗത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടലപ്പ്തി മു്വക തിരി കഴി പിടിക്കാനും ജനങ്ങളുലട കായികവം 

മാനസികവമായ ആരരാഗയം ഉറപ്പു വരുത്താനും  ജീവിത വശലീ രരാഗങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും 

ഇത് ആവശയമാണ്.  

(2) ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ഒരു മിനി രസ്റ്റഡിയവം ഒരു വാര്ഡില് ഒരു കളിസ്ഥലവം ്ന്ന ലമത യം 

ര്ര്ത്തീകരിക്കണം. കളിസ്ഥലവം രസ്റ്റഡിയവം ഒരുക്കുന്നതിനുരവണ്ടിയുള്ള രപ്രാജകള്കള് (സ്ഥലം 

വാങ്ങല് ഉള്പ്പലട) ഗ്രാമ, രലാക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് കായിക യുവജനകാരയ വന പ്പുമായി 

സഹണകരിരച്ചാ തനതാരയാ  ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(3) സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളിലല കളിസ്ഥലങ്ങളുലട രമന്മവല്ക്കരണത്തിന് പ്രാധാനയം നല്രകണ്ടതാണ്. 

(4) 04.02.2010-ലല 8378/ഡി.്1/2010/തസവഭവ നമ്പര് സര്ക്കുലറില് നിര്രേശിച്ചിട്ടുള്ളതു പ്രകാരം 

ഗ്രാമ തല രസ്പാര്ട്സ് കൗണ്സില് രൂപീകരിച്ചി്തിിലല്ലങ്കിവ അവ രൂപീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

ഏലറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് സവീകരിരക്കണ്ടതാണ് 

(5) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുതല സ് രപാര്ട് സ് കൗണ്സിള്കള്  സജീവമാരക്കണ്ടതും, കായിക മത മതയുള്ള 

ന ്തിികലള ലചറുപ്പത്തിലല കലണ്ടത്തി േീര്തവീമത ണരത്താലടയും  സംസ്ഥാന/ ജില്ലാ 
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സ് രപാര്ട് സ് കൗണ്സിള്കളുലട പങ്കാളിത്തരത്താലടയും  ശാരീയ പരിശീലന പരിപാടികള്  

രൂപകല്പന ലചയ്ത്  നടപ്പിലാക്കാവന്നതാണ്. 

(6) ഓരരാ പ്രരേശത്തും പ്രചാരത്തിള്ള്ള സ് രപാര്ട് സ്- ലഗയിംസ്  ഇനങ്ങളില് വേനംേിന 

പരിശീലനം, രകാച്ചിംഗ് കയാുകളുകള്, മത്സരങ്ങള് ്ന്നിവ സംതടിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

(7) തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ  സാദ്ധയതയ്ക്ക്  അനുസൃതമായി  തിരലഞ്ഞടുക്കലപ്പ്തി ഇനങ്ങളില് 

സ്ഥാപനതല ടീമിലന തിരലഞ്ഞടുത്ത് പരിശീലിപ്പിക്കുകയും മത്സരങ്ങളില്  പലങ്കടുക്കാ്  

സഹണായിക്കുകയും  ലചയ്യാവന്നതാണ്. 

 (8) വയായാമ രകന്ദ്രങ്ങള്, കളിസ്ഥലങ്ങള്, ടര്ഫ് രകാര്്തി്, ഓപ്പണ് ജിം, നീന്തല്ന ളം,  മുതലായവ 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(ല) രസ്പാര്ട്സ് കൗണ്സില്, ഫയര് രഫാഴ്സ്, സ്കൂളുകളിലലയും രകാരളജുകളിലലയും കായിക 

വിഭാഗങ്ങള്, അദ്ധയാപക രമത കര്തൃ സമിതികള്, സ്റ്റുഡെ്  രപാലീസ് രകഡറ്റ് ്ന്നിവരുലട 

സഹണകരണരത്താട അവധിക്കാലങ്ങളില് ന ്തിികള്ക്ക്  നീന്തല് പരിശീലനം, കായിക പരിശീലന 

പരിപാടികള് സംതടിപ്പിക്കുന്നതാണ്.  രജിരസ്ട്രഡ് ്ലബബുകള്ക്ക് രസ്പാര്ട്സ് കിറ്റും 

നല്കാവന്നതാണ്. 

(10) വഹണസ്കൂള്, ഹണയര് ലസക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളില് ലപണ്ന ്തിികള്ക്കായി ഫിറ്റ്ലനസ് ലസെറുകള് ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്.  

(11) യുവജനരമത മ രമഖലയില് സംസ്ഥാന യുവജനരമത മ രനാര്ുമായി സഹണകരി കഴി ലകാണ്ടുള്ള 

രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

8.12 കലയും സംസ് ക്കാരവം 

(1.) പ്രാരേശിക/പാരമ്പരയ കലകളുലടയും കലാകാരന്മാരുലടയും വിവരരശഖരണം നടത്തി  ഡാറ്റാനാങ്ക് 

തയ്യാറാക്കാവന്നതാണ്. 

(2) തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള സാംസ് ക്കാരിക നിലയങ്ങള്, 

വായനശാലകള്, വിേയാലയങ്ങള് ്ന്നിവ രകന്ദ്രീകരിച്ച്  പ്രാരേശിക/പാരമ്പരയ കലാ 

സാംസ് ക്കാരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങലള രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കണം. പ്രാരേശിക/പാരമ്പരയ 

കലാകാരന്മാര്ക്ക്  അവസരം നല്ന ന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കണം.  ഇതിനായി  

ഇരപ്പാള് നിലവിള്ള്ള വജ്രജൂനിലി ലഫരലാഷിപ്പ് കലാകാരന്മാര്, വിവിധ ജനകീയ 

സമിതികളുലടയും സന്നദ്ധ സംതടനകളുരടയും  സഹണായം  ്ന്നിവ ഉപരയാഗിരക്കണ്ടതാണ്.  

 (3) വജ്രജൂനിലി ലഫരലാഷിപ്പ് കലാകാരന്മാര്ക്കുള്ള  രലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്  വിഹണിതം  മുടക്കം 

കൂടാലത  വിതരണം ലചയ്യുന്നതിനുള്ള  രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്. 

(4) ഗ്രഥശാശാലകലള പ്രാരേശിക ഭരണ സംവിധാനത്തിനുള്ള പിന്തുണാസംവിധാനമായി  

മാറ്റിലയടുക്കുകയും ഇ്ഫര്രമഷ് രകന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും, വിവരരശഖരണം, കാരയരശഷി 
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വികസനം, ലതാഞില് മത്സര പരീമത  പരിശീലനങ്ങള് ്ന്നിവ ഗ്രഥശാശാലകള് വഞി  

നടപ്പിലാക്കാ് ്രമമിരക്കണ്ടതുമാണ്.  

 (5) വലേറി കൗണ്സിലിലെ അംഗീകാരമുള്ള ഗ്രഥശാശാലകലള ആധുനികവല്ക്കരിക്കുന്നതിന് 

കമ്പൂ്തിര്വല്ക്കരണം ഉള്ലപ്പലടയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

(6) തരേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മറ്റ് രരാതസ്സുകകളിവ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങൾ കൂടി 

ഉൾലപ്പടുത്തി ഗ്രഥശാശാലകരളാടനുന്ധിച്ച് വിരനാേ വിജ്ഞാനരകന്ദ്രങ്ങൾ 

ആരംഭിക്കാവന്നതാണ്  

8.13 സഹണകരണം 

(1) പ്രവര്ത്തനമത മതയുള്ള സഹണകരണ സംതങ്ങള്ക്ക് ധനസഹണായം നല്ന ക, അടിസ്ഥാന 

സൗകരയങ്ങള് പ്രോനം  ലചയ്യുക, അവയുലട ആധുനികവല്ക്കരണം രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുക 

്ന്നിവയ്ക്കായിരിക്കണം സഹണകരണ രമഖലയില്  ഊന്നല് നല്രകണ്ടത്. 

(2) പ്രാരേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് ര്രകമായ  ഒരു സഹണകരണ വായ്പാനയം തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനതലത്തില് ആവിഷ് ക്കരിക്കുന്നതിന് ആവശയമായ ഇടലപടല് നി.്ല്.നി.സി വഞി 

നടരത്തണ്ടതാണ്.  

(3) ൃതഷി, മൃഗസംരമത ണം, മത ീരവികസനം, വയവസായം, ടൂറിസം മറ്റ് രസവനങ്ങള് ്ന്നീ 

രമഖലകളിലല  വളര്ച്ച ഉറപ്പാക്കുവാ്  സഹണകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട  സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങള് 

പ്രരയാജനലപ്പടുത്തുന്നതിന് പരി്രമമിക്കണം. തരേശഭരണ സ്ഥാപനവം  സഹണകരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളും രചര്ന്നുള്ള സംയുമായരപ്രാജകള്കള് നടപ്പാക്കാവന്നതാണ്. 

(4) കാര്ഷിക, വയാവസായിക, രസവന രമഖലകളിലല ഉല്പാേക സഹണകരണസംതങ്ങളുലട 

വവവിദ്ധയവല്ക്കരണം, ശാമായീകരണം, പുനരുജീവനം ്ന്നീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. ഇത്തരം പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പ്തിികജാതി പ്തിികവര്ഗ 

സഹണകരണസംതങ്ങള്ക്ക് മു്ഗണന നല്കണം. 

(5) പുതിയ സഹണകരണ സംതങ്ങള് നിര്രേശിക്കുരമ്പാള്  അത് തരേശഭരണ സ്ഥാപന 

പരിധിക്കുള്ളില് നിലവിലില്ലാത്ത രമഖലകളുലട പ്രവര്ത്തനത്തിനാണ് ്ന്ന് ഉറപ്പു 

വരുരത്തണ്ടതാണ്. 

(6) സഹണകരണ സംതങ്ങളുലട  വിഭവരശഷിയും  അധിക വിഭവവം  വിനിരയാഗിച്ച്  പ്രാരേശിക 

സാമ്പത്തിക വികസനം തവരിതലപ്പടുത്തുന്ന കണ്രസാര്ഷയം രൂപീകരിക്കാവന്നതാണ്. 

(7)  രകരള നാങ്കിലെ വിവിധ വായ്പാ പദ്ധതികള് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട വികസന 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഉപയുമായമാക്കണം.  

(8) മുവനവ് അംഗങ്ങളും രീകള് ആയിട്ടുള്ള സഹണകരണ സംതങ്ങള് രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കണം.  
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8.14 ഗതാഗതം 

(1)  ഓരരാ തരേശഭരണ സ്ഥാപനവം  രറാഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഭൂപടവം  രറാഡ്  കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാനും 

തയ്യാറാക്കണം. രറാഡ്  കണക്ടിവിറ്റിരയാലടാപ്പം തലന്ന സവാഭാവിക ജല നിര്ഗമനം 

മവഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള  ലഡ്രയിരനജ് പ്ലാനും തയ്യാറാക്കണം. നിലവിള്ള്ള രറാുകള്ക്കും  പുതിയ  

രറാുകള്ക്കും  ലഡ്രയിരനജ് (സവാഭാവിക നീലരാവനക്ക്)  സംവിധാനം ഉറപ്പ് വരുത്തണം.  

(2)   ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലെ ചുമതലയിള്ള്ള ്ല്ലാ രറാുകളും ര്ര്ണമായും ഗതാഗതരയാഗയ 

മാക്കിയതിനുരശഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററില് ഉള്ലപ്പ്തി 6 മീറ്ററില് ന റയാത്ത 

വീതിയുള്ള രറാഡ് ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് രപ്രാജക്ട് 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

 (3) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുലട ആസ്തി രജിസ്റ്ററില് ഉള്ലപ്പ്തി 6 മീറ്ററില് ന റയാത്ത വീതിയുള്ള 

രറാുകള് ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള രപ്രാജകള്കള് രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.    

(4) രലാക്ക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള രറാുകള്ക്കു രവണ്ടി 

രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കുരമ്പാള് ചുവലട പ്രതിപാേിക്കുന്ന വയവസ്ഥകള് പാലിക്കണം.  

(i) ന്ധലപ്പ്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രരഖാമൂലമുള്ള സമ്മതപത്രം വാങ്ങണം. 

(ii) പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് രയാജനയ്ക്ക് (പി.്ം.്.വവ) വകയിരുരത്തണ്ടതായ മുവനവ് 

തുകയും വകയിരുത്തിയ രശഷമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രറാഡ് ലമച്ചലപ്പടുത്തലിനായി 

ഏലറ്റടുക്കുന്നലതന്ന് രലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ലസക്ര്തിറി സാമത യലപ്പടുത്തണം. 

 (5) അതാത് തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ രറാഡ് രജിസ്റ്ററില് ഉള്ലപ്പ്തിിട്ടുള്ള  രറാുകള് മാത്രരമ 

ന്ധലപ്പ്തി തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ രറാഡ് ലമയിെന്സ് ഫണ്ട്  ഉപരയാഗിച്ച് 

ഏലറ്റടുക്കുവാ് പാടുൂ. 

(6) തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ലപാതുമരാമത്ത് വന പ്പിലെ നിയന്ത്രണത്തിള്ള്ള രറാുകളില് ഒരു 

തരത്തിള്ള്ള നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികളും ലചയ്യാ് പാടില്ലാത്തതാണ്. ്ന്നാല് അടിയന്തിര 

ത്തിങ്ങളില് ഓടകളിലല മാലിനയ നിര്മ്മാര്ജന പ്രവൃത്തികള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  

(7)  രറാഡ് നിര്മ്മാണം, രറാഡ് പുനരുദ്ധാരണം/ ലമച്ചലപ്പടുത്തല് ്ന്നീ പ്രവൃത്തികളില്  

രകാണ്ക്രീറ്റ് പണികള് ലചയ്യുന്നത് ഇത് സംന്ധിച്ച മാനേണ്ഡങ്ങൾ പാലി കഴി ലകാണ്ട് 

അനുവേനീയമായ സ്ഥലങ്ങളിവ മാത്രമാകണം.  

(8)  ജംഗ്ഷനുകളുലട സൗന്ദ്രയവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

 (ല) നാറ്റ്പാക്ക് (National Transportation Planning And Research Centre) നിര്രേശിച്ചിട്ടുള്ള അളവ് 

പ്രകാരം  ആവശയമായ  പ്ലാസ്റ്റിക് ടാറില് രചര്ത്താണ് രറാഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികള് 

ലചരയ്യണ്ടത്. 
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(10)  തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട സംരമത ണത്തിള്ള്ള രറാുകളില് രറാഡ് മവരമത ാ 

മാനേണ്ഡങ്ങള് പ്രകാരമുളള സംവിധാനങ്ങള് (Road safety measures) ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതിന് 

ന്ധലപ്പ്തി തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നടപടി സവീകരിക്കണം. അപകട സാദ്ധയതാ 

പ്രരേശങ്ങളില് അപായ മുന്നറിയിപ്പ് രനാര്ുകള്, ചിഹ്നങ്ങള്, ക്രാഷ് നാരിരയഴ്സ് തുടങ്ങിയവ 

സ്ഥാപിക്കണം. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുലട  സംരമത ണത്തിള്ളള രറാുകളില് ഈ 

സംവിധാനങ്ങള് ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതിന് പ്രരതയക പരിഗണന നല്രകണ്ടതാണ്.  

(11) ഈടുറ്റതും ഗുണരമന്മ ഉള്ളതുമായ രറാുകള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിലെ ഭാഗമായി ഓരരാ തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനവം ഓരരാ വാര്ഷിക പദ്ധതിയിള്ം ന റഞ്ഞത് ഒരു രറാലഡങ്കിള്ം അഞ്ച് വര്ഷലത്ത 

ഗയാരെിരയാടുകൂടി നിര്മ്മിരക്കണ്ടതാണ്.  

(12) രലാക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് നടപ്പാലങ്ങളുലട നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള രപ്രാജകള്കള് ലപാതു 

വിഭാഗത്തിരലാ പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതിയിരലാ ഏലറ്റടുക്കാ് പാടില്ല. ്ന്നാല് ആ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി പ്രകാരം ഊരുകളുലട ഉപരയാഗത്തിന് മാത്രമുള്ള 

നടപ്പാതകളുലടയും നടപ്പാലങ്ങളുരടയും പടവകളുരടയും നിര്മ്മാണ രപ്രാജകള്കള് 

ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്.  

(13) പ്രധാനമന്ത്രി സഡക്ക് രയാജന(PMGSY) പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് നിര്മ്മിക്കലപ്പ്തിിട്ടുള്ള 

രറാുകളുലട സംരമത ണ ചുമതല ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകള്ക്കാണ്. പ്രസ്തുത പരിപാടിയിലല 

ആേയരണ്ട് ത്തിങ്ങളിലായി (PMGSY – I, PMGSY – II) ര്ര്ത്തിയാക്കിയ രറാുകളില് അഞ്ച് 

വര്ഷലത്ത ഗയാരെി കാലാവധി കഞിഞ്ഞ രറാുകളുലട ലമയിെന്സ് പ്രവൃത്തികള് ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്തുകള് നിര്ന്ധമായും ഏലറ്റടുത്ത് നടപ്പിലാരക്കണ്ടതാണ്.  

8.15 വിരനാേ സഞ്ചാരം 

1)  പ്രാരേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം  മു്നിര്ത്തി തരേശീയ ടൂറിസം സാധയതകള് 

വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി ടൂറിസം വന പ്പ് പ്രഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള ലഡസ്റ്റിരനഷ് ചലഞ്ച്, ഉത്തരവാേിത്ത 

ടൂറിസം ഉള്ലപ്പലടയുള്ള പരിപാടികളുമായി സഹണകരിച്ച് രപ്രാജകള്കള് ഏലറ്റടുക്കാവന്നതാണ്. 

2) തനത് പ്രാരേശിക സംസ്കാരം, കല, ൃതഷി, കരകൗശലം ്ന്നിവ  അടിസ്ഥാനലപ്പടുത്തിയുള്ള 

ഉത്തരവാേിതവ ടൂറിസം പരിപാടികള്ക്ക് രൂപം നല്കാവന്നതാണ്.  

3) ടൂറിസം രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വനപുണയ വികസന പരിപാടികള് 

സംതടിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

8.16 പ്രവാസി രമത മം 

രലാകത്താകമാനം പടര്ന്നുപിടിച്ച രകാവിഡ് മഹണാമാരിയുലട ഫലമായി ധാരാളം പ്രവാസികള്ക്ക് 

വിരേശങ്ങളിലല  അവരുലട ലതാഞില് നഷ്ടലപ്പ്തി് വിരേശത്ത് നിന്നും നാ്തിിരലക്ക് തിരിലക വരരണ്ട 

സാഹണചരയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവരുലട പുനരധിവാസം നമ്മുലട നാദ്ധയതയും ഉത്തരവാേിത്തവമാണ്. 

അവരുലട വരുമാന വര്ദ്ധനവിന് ഉതന ന്നതും അത്തരം വിഭാഗക്കാര് ഒറ്റക്കും കൂ്തിായും 
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ആരംഭിക്കുന്നതുമായ സവയം ലതാഞില് സംരംഭങ്ങള്ക്ക് ധനസഹണായം നല്ന ന്നതിനുള്ള 

രപ്രാജകള്കള് തരേശസവയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്.  

9. പദ്ധതി ആസൂത്രണ, നിർവഹണണ, രമാണി്തിറിംഗ് ലചലവകൾ  

(1) തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ലമാത്തത്തിള്ള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണ, നിർവഹണണ, രമാണി്തിറിംഗ് 

ലചലവകൾക്കായി പദ്ധതി ആസൂത്രണ നിര്വഹണണ രമാണിറ്ററിംഗ് ലചലവകള് ്ന്ന രപരിവ ഒരു 

രപ്രാജക്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയിവ ഉള്ലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. ഇക്കാരയത്തിനായി ഒന്നിലധികം 

രപ്രാജകള്കള് പാടില്ല. 

(2) വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് രയാഗങ്ങള്, ആസൂത്രണ സമിതി രയാഗങ്ങള്, പദ്ധതിപ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി 

ന്ധലപ്പ്തി മറ്റ് രയാഗങ്ങള് ്ന്നിവയില് പലങ്കടുക്കുന്ന വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലലയും, 

ആസൂത്രണസമിതിയിലലയും അനൗരേയാഗിക അംഗങ്ങള്ക്ക് ഈ രപ്രാജക്ടില് നിന്നും യാത്രാനത്ത 

നല്കാവന്നതാണ്.  

(3) പദ്ധതി ആസൂത്രണം, നിര്വഹണണം, രമാണി്തിറിംഗ് ്ന്നിവയുമായി ന്ധലപ്പ്തി ഫീല്ഡ്തല 

ലചലവകള് (ഭമത ണലചലവ് ഉള്പ്പലട) ഈ രപ്രാജക്ടില് നിന്നും നല്രകണ്ടതാണ്.  

(4) ആലക വികസന ഫണ്ടിലെ (പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷ് അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള നഗരസഞ്ചയ 

ഗ്രാന്റം ആരരാഗയരമഖലാഗ്രാന്റം ഒഞിലകയുള്ള വിഹണിതത്തിലെ) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 

ആസൂത്രണ, നിർവഹണണ, രമാണി്തിറിംഗ്  ലചലവകൾക്ക് തുക വകയിരുരത്തണ്ടത്. ആയതിലെ 

പ്തിിക  ചുവലട ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു.     

തരേശഭരണ  

സ്ഥാപനം 

പദ്ധതി രൂപീകരണം , 

(ശതമാനവം തുകയും) 

നിര്വഹണണം ,രമാണി്തിറിംഗ് 

(ശതമാനവം തുകയും) 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

 

2 % (പരമാവധി 3.25 ലമത ം 
രൂപ) 

1  % (പരമാവധി 1.75 ലമത ം 

രൂപ) 

രലാക്ക്പഞ്ചായത്ത് 
1 % (പരമാവധി 2.25 ലമത ം 

രൂപ) 
1  %  (പരമാവധി 1.75 ലമത ം 

രൂപ) 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
0.1 %  (പരമാവധി 3.50 ലമത ം 

രൂപ) 
0.2 %  (പരമാവധി 4.5 ലമത ം 

രൂപ) 

(5) തരേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില് വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകളുലട രനതൃതവത്തില്  പദ്ധതി രമാണി്തിറിംഗ് 

ഫലപ്രേമായി നടക്കുന്നുലണ്ടന്ന് ആസൂത്രണസമിതി ഉറപ്പാക്കണം.  

(6)ആസൂത്രണ – നിര്വഹണണ – രമാണി്തിറിംഗ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഒരു രപ്രാജക്ടാണ് 

തയ്യാറാക്കുന്നലതങ്കിള്ം, ആഡിറ്റ് ആവശയങ്ങള്ക്കായി കണക്കുകള് നല്ന രമ്പാള് രണ്ട് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുരടയും  കണക്കുകള് പ്രരതയകം തയ്യാറാക്കി നല്രകണ്ടതാണ്.  
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10. വാർഷിക പദ്ധതിയും നജറ്റും  

ഓരരാ സാമ്പത്തിക വർഷരത്തക്കും രവണ്ടി തരേശഭരണ സ്ഥാപനം അംഗീകരിക്കുന്ന നജറ്റിവ 

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകരിച്ച വാർഷിക പദ്ധതി കൂടി ഉൾലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. 

്ലതങ്കിള്ം കാരണവശാവ നജറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി  വാർഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി 

അംഗീകാരം രനടാനായില്ലാലയങ്കില് അംഗീകാരം ലഭിച്ചാള്ടൻ വാർഷിക പദ്ധതി കൂടി 

ഉൾലപ്പടുത്തി നജറ്റ് പുതുക്കി തയ്യാറാരക്കണ്ടതും പുതുക്കിയ നജറ്റ് തരേശഭരണസ്ഥാപനം 

അംഗീകരിരക്കണ്ടതുമാണ്. 

11. സ്പില്ഓവര് രപ്രാജകള്കള് ഉള്ലപ്പടുത്തി വാര്ഷിക പദ്ധതി പുതുക്കല് 

11.1  വാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക് മാര്ച്ച് 31 ന് മുമ്പ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുലട അംഗീകാരം രനടുന്ന 

്ല്ലാ തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്പില്ഓവര് രപ്രാജകള്കള് കൂടി ഉള്ലപ്പടുത്തി വാര്ഷിക 

പദ്ധതി പുതുരക്കണ്ടതും പുതുക്കിയ വാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക് ലമയ് 15 –നകം ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

സമിതിയുലട അംഗീകാരം വാരങ്ങണ്ടതുമാണ്. അതിന് ചുവലട പ്രതിപാേിക്കുന്ന നടപടികൾ 

സവീകരിക്കണം.   

(1) മാര്ച്ച് 31-ന് നിര്വഹണണം ര്ര്ത്തിയാകാത്ത രപ്രാജകള്കളുലട നിലവിള്ള്ള അവസ്ഥ 

പരിരശാധിച്ച് ഏലതാലക്ക രപ്രാജകള്കള് തുടര്ന്ന് നടപ്പാരക്കണ്ടതുലണ്ടന്ന് ആേയം 

തീരുമാനിക്കണം.   

(2) നിര്വഹണണ നടപടികള് ആരംഭിക്കാത്ത രപ്രാജകള്കളില് നടപ്പാരക്കണ്ടതിലല്ലന്ന് കലണ്ടത്തുന്നവ 

ഒഞിവാക്കാം.  

(3) ഭാഗികമായി ര്ര്ത്തീകരിച്ച രപ്രാജകള്കളുലട നിര്വഹണണം പാഞ് ലചലവ് വരാത്ത രീതിയില് 

അവസാനിപ്പിക്കാം. 

(4) നിര്ന്ധമായും തുടരരണ്ടതുലണ്ടന്ന് കലണ്ടത്തുന്ന രപ്രാജകള്കളില് രഭേഗതിയില്ലാത്തവ 

തരേശഭരണസ്ഥാപന തീരുമാനപ്രകാരം ഏപ്രില് 1 മുതല്  തുടര്ന്ന് നടപ്പാക്കാവന്നതാണ്. 

ഇവയുലട നിര്വഹണണം തുടരുന്നതിന് ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസറുലടരയാ ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

സമിതിയുരടരയാ അംഗീകാരം ആവശയമില്ല. ്ന്നാല് ഇത്തരത്തില് നിര്വഹണണം തുടരുന്ന ്ല്ലാ 

സ്പില് ഓവര് രപ്രാജകള്കളും നിശ്ചിത രഫാറത്തില് മവരലഖ രസാഫ്റ്റ് ലവയര് ഉപരയാഗിച്ച് 

തയ്യാറാക്കി വാര്ഷിക പദ്ധതിയുലട ഭാഗമാരക്കണ്ടതാണ്. 

(5) അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഒരു രപ്രാജക്ട് സ്പില് ഓവറായി അടുത്ത വര്ഷം തുടരുരമ്പാള് അതിലെ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളിരലാ അടങ്കല് തുകയിരലാ രഭേഗതി അനിവാരയമാലണന്ന് കാണുകയാലണങ്കില് 

അത് രഭേഗതി ലചയ്ത് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചരശഷം ന്ധലപ്പ്തി ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസറുലട 

പരിരശാധനയ്ക്ക് വിരധയമാരക്കണ്ടതും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുലട അംഗീകാരം 

രനരടണ്ടതുമാണ്. ഇപ്രകാരം വാര്ഷിക പദ്ധതിയുലട ഭാഗമാക്കി ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസറുലടയും ജില്ലാ 

ആസൂത്രണ സമിതിയുലടയും അംഗീകാരം രനടിയതിനുരശഷം മാത്രരമ തുടര്ന്ന് നിര്വഹണണം 

നടത്താ് പാടുള്ളു.  
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(6) മാർച്ച് 31-ന് മുൻപ് അടുത്ത വർഷലത്ത  പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം രനടുന്നതിന് 

കഞിഞ്ഞി്തിിലല്ലങ്കിവ സ്പിവ ഓവർ രപ്രാജകള്കൾ കൂടി ഉൾലപ്പടുത്തി ലകാണ്ടുള്ള ര്ര്ണ്ണ വാർഷിക 

പദ്ധതി രവണം അംഗീകാരത്തിനായി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് സമർപ്പിരക്കണ്ടത്.      

12. പദ്ധതി നിര്വഹണണം 

12.1. നിര്വഹണണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി നിര്വഹണണ നടപടികള് ആരംഭിക്കല്  

(1) വാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരവം രപ്രാജകള്കള്ക്ക് ലവറ്റിംഗ് 

ഓഫീസറുലട അംഗീകാരവം സാരങ്കതിക രപ്രാജകള്കള്ക്ക് സാരങ്കതികാനുമതിയും ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്  

ഭരണ സമിതിരയാഗം രചര്ന്ന് സാമ്പത്തികാനുമതി നല്ന ന്ന (Financial Sanction) പ്രരമയം 

പാസ്സാക്കി രപ്രാജകള്കള് നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥര്ക്ക്  വകമാരറണ്ടതാണ്. 

 (2)  നിര്വഹണണാനുമതി/സാരങ്കതികാനുമതി ലഭിച്ച രപ്രാജകള്കളുലട നിര്വഹണണം സംന്ധിച്ച് ഓരരാ 

നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥനും വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ  സഹണകരണരത്താലട ഒരു നിര്വഹണണ പരിപാടി  

തയ്യാറാക്കണം. തുടര്ന്ന് ്ല്ലാ രപ്രാജകള്കളുരടയും നിര്വഹണണ പരിപാടികള് തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനതലത്തില് രക്രാഡീകരിച്ച് യാഥാര്ത്ഥയ രനാധരത്താലടയുള്ള ഒരു നിര്വഹണണ പദ്ധതി  

തയ്യാറാക്കണം. ഇത്തരത്തില് തയ്യാറാക്കുന്ന നിര്വഹണണ പദ്ധതി തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ 

പദ്ധതി നിര്വഹണണ പുരരാഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനും രപ്രാജക്ട് നിര്വഹണണം രമാണി്തിര് 

ലചയ്യുന്നതിനും അവലംനമാരക്കണ്ടതാണ്. 

(3) നിര്വഹണണ പദ്ധതി പ്രകാരം രപ്രാജക്ട് നിര്വഹണണം നടത്തുവാ്  നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥര്ക്ക് 

ഭരണസമിതി നിര്രേശം നല്രകണ്ടതും നിര്വഹണണത്തിലല ഓരരാ ത്തിവം നിശ്ചിത 

സമയക്രമത്തിനുള്ളില് ര്ര്ത്തിയാക്കുന്നുലവന്ന് ന്ധലപ്പ്തി സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റിയും തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനവം ഉറപ്പാരക്കണ്ടതുമാണ്.  

12.2 നിര്മ്മാണ രപ്രാജകള്കളുലട നിര്വഹണണ നടപടികള്  

(1) ഗ്രാമ, രലാക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളില് 1ലല7-ലല രകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ലപാതുമരാമത്ത് 

പണികളുലട നടത്തിപ്പ്) ച്തിങ്ങള് പ്രകാരം ആയിരിക്കണം നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികളുലട നിര്വഹണണം 

നടരത്തണ്ടത്. ്ല്ലാ നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികളുരടയും വിശേമായ ്സ്റ്റിരമറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതും മറ്റ് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഡി.്സ്.ആര് പ്രകാരം  വപ്രസ്  രസാഫ്ട് ലവയര് ഉപരയാഗിച്ച് 

നിര്വഹണിരക്കണ്ടതാണ്.  

(2) നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥ് രനരി്തില്ലാലത  നിര്വഹണണം നടത്തുന്ന മലറ്റല്ലാ നിര്വഹണണ രീതികളിള്ം 

നിര്വഹണണ ഏജ്സിയുമായി/സ്ഥാപനവമായി/ കരാറുകാരനുമായി  തരേശഭരണ സ്ഥാപനം 

കരാറില് ഏര്ലപ്പരടണ്ടതാണ്. രകന്ദ്ര സര്ക്കാരരാ  സംസ്ഥാന സര്ക്കാരരാ ന്ധലപ്പ്തി 

ഏജ്സികരളാ നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന ്ല്ലാ നിന്ധനകളും പാലിരക്കണ്ടതാലണന്ന് കരാര് 

ഉടമ്പടിയില്  വയവസ്ഥ ലചയ്യണം. 
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(3)ഒരു ലപാതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുലട നിര്വഹണണം ഏതു രീതിയില് രവണലമന്ന് ചുവലട 

പ്രതിപാേിക്കുന്ന മാര്ഗനിര്രേശങ്ങള്ക്ക് വിരധയമായി തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിന് 

തീരുമാനിക്കാവന്നതാണ്.  

(്) ഗുണരഭാൃ തി സമിതി  

ഒരു ലമത ം രൂപ വലരയും അതിന് താലഞയും ്സ്റ്റിരമറ്റ് തുകയുള്ള പ്രവൃത്തികള് മാത്രം 

ഗുണരഭാൃ തിസമിതി മുരഖന നടപ്പാക്കാവന്നതാണ്. ്ന്നാല് ഒരു ലമത ം രൂപവലരയുള്ള  

പ്രവൃത്തിക്ക് ഇ-ലടണ്ടര് രീതിരയാ അതലല്ലങ്കില് ലടണ്ടര് രീതിരയാ അവലംനിക്കണലമന്നുലണ്ടങ്കില് 

തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിന് അപ്രകാരം ലചയ്യാവന്നതാണ്.  

(നി)  അംഗീൃതത സമിതികള്  

സവന്തം നിലയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ഏലറ്റടുത്ത് നടത്താ് രവണ്ട സാമ്പത്തിക, സാരങ്കതിക, 

സംതടനാരശഷിയും സന്നദ്ധതയുമുള്ള അധയാപക – രമത ാകര്തൃ സമിതികലളയും അങ്കണവാടി 

രമത മ സമിതികലളയും ന്ധലപ്പ്തി സ്കൂളിലെ / അങ്കണവാടിയുലട നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികള് ലടണ്ടര് 

കൂടാലത, ഗൂണരഭാൃ തിസമിതിക്ക് നാധകമായ നിന്ധനകള് പ്രകാരം നിര്വഹണണ ചുമതല 

ഏല്പ്പിക്കാവന്നതാണ്. ഈ രീതി അവലംനിച്ച് നടപ്പാക്കാവന്ന രപ്രാജകള്കളുലട അടങ്കല് 

തുകയുലട പരിധി 25 ലമത ം രൂപയായിരിക്കും.  

(സി)   അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ്സികള് 

തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് വിവിധ പ്രവൃത്തികളുലട നിര്വഹണണം അക്രഡിറ്റഡ് ഏജ്സികലള 

(പി.്ം.സി/രനാണ് പി.്ം.സി) ഏല്പ്പിക്കാവന്നതാണ്. പി.്ം.സി/രനാണ് പി.്ം.സികള് മുരഖന 

പ്രവര്ത്തികള് നിര്വഹണണം നടത്തുരമ്പാള് ധനവന പ്പിലെ ഉത്തരവകള് [04.07.201ല ലല GO 

(P)നം.77/201ല/ധന, 28.04.2021 ലല GO (P) നം. 67/2021/ധന, 17.01.2022 ലല GO(P)നം.7/2022/ 

ധന] പ്രകാരമുള്ള നിഡ്ിംഗ്/ലിമിറ്റഡ് ലടണ്ടര് ഉള്ലപ്പലടയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് 

പാലിരക്കണ്ടതാണ്. ഒപ്പം ധനവന പ്പിലെ ഉത്തരവ പ്രകാരം പി.്ം.സി/രനാണ് പി.്ം.സി 

അംഗീകാരം ഏതുതരം പ്രവര്ത്തികള്ക്കാലണന്നും പ്രവൃത്തി ഏല്പ്പിക്കുന്ന സമയത്ത്  

അക്രഡിരറ്റഷ് നിലവിള്രണ്ടാ ്ന്നും പരിരശാധിച്ച് അത്തരം പ്രവര്ത്തികളുലട നിര്വഹണണം 

മാത്രരമ  ന്ധലപ്പ്തി ഏജ്സികലള  ഏല്പ്പിക്കുന്നുൂലവന്നും ഉറപ്പാക്കണം.   

(ഡി) ലഡരപ്പാസിറ്റ് വര്ക്കുകള് 

(i) വവേുതി വല് േീര്തിപ്പിക്കാനുള്ള രപ്രാജകള്കള് ലക.്സ്.ഇ.നി. മുരഖനയും ന ടിലവള്ള 

സ്കീമുകള് രകരള ജല അരതാറിറ്റി/ ഭൂജലവന പ്പ് മുരഖനയും ലഡരപ്പാസിറ്റ് വര്ക്ക് ആയി 

നടപ്പാക്കാവന്നതാണ്. പ്രരതയക ഉത്തരവ് മുരഖന ലഡരപ്പാസിറ്റ് വര്ക്ക് ആയി നടപ്പാക്കുന്നതിന് 

സര്ക്കാര് അനുവാേം നല്ന ന്ന മറ്റ് പ്രവൃത്തികള്ക്കും ഈ രീതി അവലംനിക്കാവന്നതാണ്. 

(ii) രകരള ജല അരതാറി്തിി, രകരള സംസ്ഥാന വവേുതി രനാര്ഡ്, ഭൂജല വന പ്പ് ്ന്നീ 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് തുക മു്കൂര് നല്ന ന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികളുലട ്സ്റ്റിരമറ്റ് ന്ധലപ്പ്തി 

സ്ഥാപനം തലന്ന തയ്യാറാക്കി സാരങ്കതികാനുമതി നല്കിയരശഷം തരേശഭരണ 
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സ്ഥാപനത്തിന് നല്കണ്ടതാണ്. ഇത്തരം രപ്രാജകള്കള്ക്ക് ലവറ്റിംഗ് ഓഫീസറുലട അംഗീകാരം 

ആവശയമില്ല. ്ന്നാല് തരേശ ഭരണ സ്ഥാപനം ന്ധലപ്പ്തി ഏജ്സിയുമായി  കരാറില് 

ഏര്ലപ്പ്തിതിനുരശഷം മാത്രരമ തുക മു്കൂര് നല്കാമാ. 

(iii) ലഡരപ്പാസിറ്റ് പ്രവര്ത്തികള്ക്ക് KWA, KSEB ്ന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള് ലസരെജ് ചാര്ജ് 

ഈടാക്കുന്നതായി കാണുന്നു. അത് വികസന ഫണ്ടില് നിന്നും അടയ്ക്കാവന്നതാണ്.  

(iv) ഡിരപ്പാസിറ്റ് വര്ക്കുകള് സമയന്ധിതമായി ര്ര്ത്തിയാക്കാ് രവണ്ട തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

തരേശഭരണ സ്ഥാപന ലസക്ര്തിറി സവീകരിരക്കണ്ടതാണ്. ലഡരപ്പാസിറ്റ് വര്ക്കുകളുലട 

നിര്വഹണണ പുരരാഗതി ഡി.പി.സി. പ്രതിമാസം വിലയിരുരത്തണ്ടതും ന്ധലപ്പ്തി ഏജ്സികള്ക്കു 

ആവശയമായ നിര്രേശം നല്രകണ്ടതുമാണ്.    

(ഇ) ഇ -ലടണ്ടര് / ലടണ്ടര് 

(i) തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിന് രനരി്തി് നിര്വഹണണം നടത്താ് കഞിയാത്തരതാ, മുകളില് 

പ്രതിപാേിച്ച മറ്റ് നിര്വഹണണ രീതികള് അവലംനിക്കാ് കഞിയാത്തരതാ ആയ ്ല്ലാ പ്രവൃത്തികളും 

ലടണ്ടര് ലചരയ്യണ്ടതാണ്. ലടണ്ടര് രീതിക്ക് ചുവലട പ്രതിപാേിക്കുന്ന മാനേണ്ഡങ്ങള് 

നാധകമായിരിക്കും. 

(ii) അഞ്ച് ലമത ം രൂപയ്ക്ക് മുകളില് ്സ്റ്റിരമറ്റ് തുക വരുന്ന പ്രവൃത്തികള്ക്ക്  

ഇ- ലടണ്ടര് രീതി നിര്ന്ധമായും അവലംനിരക്കണ്ടതാണ്. 

(ii) ഒരു ലമത ം രൂപയ്ക്ക് മുകളില് അഞ്ച് ലമത ം രൂപവലര ്സ്റ്റിരമറ്റ് തുക വരുന്നപ്രവൃത്തികള് ഇ-

ലടണ്ടര് മുരഖനരയാ സാധാരണ ലടണ്ടര് മുരഖനരയാ നടപ്പാരക്കണ്ടതാണ്. 

(iv) ഗുണരഭാൃ തിസമിതികരളരയാ അംഗീൃതത ഏജൻസികരളരയാ ഏവപ്പിക്കുന്നതിനു രവണ്ടിരയാ 

മരറ്റലതങ്കിള്ം ഉരേശയത്താരലാ പ്രവൃത്തികൾ വിഭജിക്കുന്നത് അനുവേനീയമല്ല.  

(v) ലടണ്ടര് ലചയ്യുന്നതിനുള്ള വര്ദ്ധിച്ച പരസയലചലവ് ഒഞിവാക്കുന്നതിന് സാരങ്കതിക അനുമതി 

ലഭയമാന ന്ന മുറയ്ക്ക് കഞിവതും ഒരുമിച്ച് ലടണ്ടര് ലചരയ്യണ്ടതാണ്. ലടണ്ടര് രനാ്തിീസ് 

ലപാതുജനങ്ങളുലട അറിവിരലക്ക് ഔരേയാഗിക ലവബ്വസറ്റിള്ം ലഭയമാക്കണം.  

(vi) നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികളുലട മവതാരയതയും ഉത്തരവാേിതവവം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഓരരാ പ്രവൃത്തിക്കു 

രവണ്ടിയും ഗുണരഭാമായാക്കള്ക്ക് പങ്കാളിത്തമുള്ള രമാണിറ്ററിംഗ് സമിതികള് രൂപീകരിക്കണം. ഈ 

സമിതികള് ഗുണരഭാൃ തി സമിതികളുലട ്ക്സികു്തിീവ് കമ്മിറ്റിയുലട മാതൃകയിലായിരിക്കണം.   

(vii) ന ആവര്ഷ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഇടയ്ക്കുവച്ച് നിർത്തിവയ്ക്കാലത ര്ർത്തിയാക്കുന്ന രീതിയിവ 

ആേയ വർഷം തലന്ന ലടണ്ടർ ലചയ്യാവന്നതാണ്.  

12.3 ഗുണരഭാമായാക്കലള തിരലഞ്ഞടുക്കവ:- 

(1)  പദ്ധതിയുലട ഭാഗമായി വയമായികൾരക്കാ (്പുകപ്പ് സംരംഭങ്ങളിലല വയമായികൾ ഉൾപ്പലട), 

ന ടുംനങ്ങൾരക്കാ ആനുകൂലയം നവന ന്നതിനുരവണ്ടിയുള്ള രപ്രാജകള്കളുലട ഗുണരഭാമായാക്കലള 
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(രലാക്ക് – ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന  ഇത്തരം രപ്രാജക്റ്റുകളുലട ഗുണരഭാമായാക്കൾ 

ഉൾപ്പലട) ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതിന് താലഞപ്പറയുന്ന നടപടിക്രമം പാലിരക്കണ്ടതാണ്. 

(2) അര്ഹണരായ മുവനവൻ രപർക്കും അരപമത  നവകാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്ന തരത്തില് അവസാന 

തീയതിയും, സമയവം നിശ്ചയിച്ച് നല്കണം. ്ല്ലാവിധ ലപാതു സാമൂഹണയസംതടനാ 

സംവിധാനങ്ങളിൂടലടയും അരപമത ാ രഫാറങ്ങൾ വിതരണം ലചയ്യണം. വയാപകമായ പ്രചാരണം 

നവകണം. 

(3) അരപമത  സവീകരിച്ച രശഷം അർഹണതാ മാനേണ്ഡങ്ങളുലട അടിസ്ഥാനത്തിവ അനർഹണലര 

ഒഞിവാക്കി അർഹണരായവരുലട കരട് ലിസ്റ്റ് അതാത് വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ സഹണായരത്താലട തരേശ 

ഭരണ സ്ഥാപനം തയ്യാറാക്കണം. 

(4) അർഹണരായവരിവ നിന്ന് മുൻഗണനാ മാനേണ്ഡങ്ങളുലട അടിസ്ഥാനത്തിവ മാർക്ക് നവകി 

അർഹണരായ മുവനവൻ രപരരയും ഉൾലപ്പടുത്തി കരട് മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം. ഒരര മാർക്ക് 

വരുന്ന സാഹണചരയത്തിവ അരപമത കലെ വയസ്സിലെ അടിസ്ഥാനത്തിവ മുൻഗണന നവകണം. 

(5) കരട് ലിസ്റ്റ് ആരമത പങ്ങള് സവീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. പത്ത് േിവസലത്ത സമയം 

നല്കാം.  

(6) ആരമത പങ്ങള് പരിഗണിച്ച് പരിഷ്കരിക്കുന്ന കരട് മുൻഗണനാലിസ്റ്റ് അരപമത കൾ സഹണിതം 

ഗ്രാമസഭയിവ അവതരിപ്പിച്ച് ചർച്ച ലചയ്യുകയും ചർച്ചകളുലട അടിസ്ഥാനത്തിവ അന്തിമ 

മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച് മിനിട്സിവ തീരുമാനം രരഖലപ്പടുത്തുകയും രവണം. 

(7) ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിലെ മുൻഗണനാ ക്രമം മാറ്റാലത ഭരണസമിതി    

അംഗീകാരം നവരകണ്ടതാണ്.  

(8) അംഗീകരിച്ച മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ രനാ്തിീസ് രനാർഡിള്ം 

ലവബ്വസറ്റിള്ം പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം.  

(ല) ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച തരേശഭരണസ്ഥാപന മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് നിർവഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥന് 

വകമാറണം.  

(10) രപ്രാജക്ട് പ്രകാരം ആനുകൂലയം നല്ന ന്നതിന് ഉരേശിക്കുന്ന ്ണ്ണലത്തക്കാള് കൂടുതലാണ് 

ഗുണരഭാമായാക്കളുലട ്ണ്ണലമങ്കില് ഓരരാ വാര്ഡിലലയും അര്ഹണരായ ഗുണരഭാമായാക്കളുലട 

്ണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി രവണം ആനുകൂലയം നല്രകണ്ടത്.  

(11) ഓരരാ വാർഡിലലയും, അർഹണരായ അരപമത കരുലട ്ണ്ണത്തിന് അനുപാതികമായി ആനുകൂലയം 

നല്രകണ്ട ഗുണരഭാമായാക്കളുലട ്ണ്ണം നിശ്ചിക്കുന്ന വിധം:- മു്ഗണനാ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം ഒരു 

വാര്ഡിലല അർഹണരായ അരപമത കരുലട ്ണ്ണലത്ത ്ല്ലാ വാർുകളിലലയും അർഹണരായ 

അരപമത കരുലട ആലക ്ണ്ണം ലകാണ്ട് ഭാഗിച്ചാവ  കിട്ടുന്ന സംഖയലയ രപ്രാജക്ട് പ്രകാരം 

തൻവർഷം ആനുകൂലയം വിതരണം ലചയ്യുന്നതിന് ഉരേശിക്കുന്ന ഗുണരഭാമായാക്കളുലട ്ണ്ണം 



 

 133     SRG                                               

ലകാണ്ട് ഗുണിച്ചാല് ആ വാർഡിവ ആനുകൂലയം നവകാവന്ന ഗുണരഭാമായാക്കളുലട  ്ണ്ണം കിട്ടും. 

ഈ രീതിയില് ഓരരാ വാര്ഡിനും കണക്കാക്കണം.  

(12) അംഗീകരിച്ച മുൻഗണനാലിസ്റ്റിലല മുവനവൻ ഗുണരഭാമായാക്കൾക്കും ആനുകൂലയം നവകിയ രശഷം 

മാത്രരമ വീണ്ടും പുതിയ ഗുണരഭാൃ തിലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാവ. സമാനസവഭാവമുള്ള രപ്രാജക്ട് 

തുടർവർഷങ്ങളിവ പദ്ധതിയിവ ഉൾലപ്പടുത്തുന്നുലണ്ടങ്കിവ പ്രസ്തുത രപ്രാജക്ടിനു രവണ്ട 

ഗുണരഭാമായാക്കരളയും ആേയം അംഗീകരിച്ച ഗുണരഭാമായാൃ തി ലിസ്റ്റിവ നിന്ന് 

മുൻഗണനാക്രമത്തിവ ഖണ്ഡിക 12.3 (10) –ലല വയവസ്ഥ പാലിച്ച് ്ടുരക്കണ്ടതാണ്.  

(13) ഗുണരഭാമായാവിന് ആനുകൂലയങ്ങള് നല്ന ന്നതിന് മുമ്പ് ഗുണരഭാമായാവിലെ അര്ഹണത 

നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥ് ഫീല്ഡ് ലലവല് പരിരശാധന നടത്തി സാമത യലപ്പടുരത്തണ്ടതും 

ആനുകൂലയങ്ങള്ക്ക് തിക കഴിം അര്ഹണനാലണന്ന് രനാധയലപ്പ്തി രശഷം മാത്രം ആനുകൂലയങ്ങള് 

നല്രകണ്ടതുമാണ്.  

(14) തയ്യാറാക്കിയ മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിവ ഏലതങ്കിള്ം സാഹണചരയത്തിവ മാറ്റം ആവശയമാലണന്ന് 

നിർവഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥരനാ ഭരണസമിതിരയാ കരുതുന്നുലവങ്കിവ (അനർഹണർ ലിസ്റ്റിള്ലണ്ടരന്നാ 

അര്ഹണര് ഒഞിവായിരപ്പാലയരന്നാ കരുതുന്നുലവങ്കിവ) അക്കാരയം വസ്തുതകളുലട അടിസ്ഥാനത്തിവ 

ആവശയമായ പരിരശാധന നടത്തിയ രശഷം മുൻഗണനാക്രമത്തിവ മാറ്റം വരുത്തുകരയാ 

അനർഹണലര ഒഞിവാക്കുകരയാ അർഹണരായവലര കൂ്തിിരച്ചർക്കുകരയാ ലചയ്യാവന്നതാണ്. 

അനര്ഹണലര ഒഞിവാക്കിയ  വിവരം അടുത്ത ഗ്രാമസഭയില് അവതരിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. ്ന്നാല്, 

ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയരപ്പാള് ഒഞിവായിരപ്പായ അര്ഹണലര കൂ്തിിരച്ചര്ക്കുന്നത് ഗ്രാമസഭയുലട 

അംഗീകാരരത്താലടയാകണം.  

(15) ആനുകൂലയങ്ങള് വിതരണം ലചയ്യുന്ന രപ്രാജകള്കളുലട കാരയത്തില് രപ്രാജക്ട് ര്ര്ത്തിയാല് ഉട് 

ആ രപ്രാജക്ടില് ആനുകൂലയങ്ങള് ലഭിച്ച  ഗുണരഭാമായാക്കളുലട വിശോംശങ്ങള് രരഖലപ്പടുത്തി 

സൂമത ിരക്കണ്ടതും അത് തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ലവബ്വസറ്റില് 

പ്രസിദ്ധലപ്പടുരത്തണ്ടതുമാണ്.  

12.4 ര്ര്ത്തീകരണ പത്രം 

(1) നിർവഹണണം ര്ര്ത്തിയാക്കി വഫനല് നില് തയ്യാറാക്കുന്നതിലനാപ്പം തലന്ന ്ല്ലാ നിർവഹണണ 

ഉരേയാഗസ്ഥരും രപ്രാജകള്കളുലട ര്ർത്തീകരണപത്രം മവരലഖ രസാഫ്റ്റ് ലവയറില് നിര്ന്ധമായും 

തയ്യാറാരക്കണ്ടതാണ്. ഒരു കാരണവശാള്ം ഈ പ്രക്രിയ സാമ്പത്തിക വര്ഷാവസാനരത്തക്ക് മാറ്റി 

ലവയ്ക്കരുത്. രപ്രാജക്ടിലെ ഭൗതിക ലമത യങ്ങളും  വകവരിച്ച രന്തിങ്ങളും ര്ർത്തീകരണ പത്രത്തില് 

വയമായമായി രരഖലപ്പടുത്തണം. ഇവ വിഷയ രമഖലാടിസ്ഥാനത്തിള്ം തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനാടിസ്ഥാനത്തിള്ം രക്രാഡീകരിച്ച് സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം പദ്ധതി വിലയിരുത്തവ 

നടത്തുവാൻ സഹണായകരമായ രരഖയായി ഉപരയാഗിക്കാവന്നതാണ്. 

(2) ര്ര്ത്തീകരണപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതിലനാപ്പം തലന്ന നിര്മ്മിച്ച ആസ്തിയുലട/ആസ്തികളുലട വിവരങ്ങള് 

ര്ര്ണ്ണമായും ആസ്തി രജിസ്റ്ററില് രചര്രക്കണ്ടതാണ്. 
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13 വാര്ഷിക പദ്ധതി രഭേഗതി  

 വാര്ഷിക പദ്ധതിയും രപ്രാജകള്കളും രഭേഗതി ലചയ്യുന്നതിനുള്ള മാര്ഗരരഖ പ്രരതയകം 

പുറലപ്പടുവിക്കുന്നതാണ്.  

14 രമാണി്തിറിംഗ്  

(1)  രപ്രാജക്ട് രമാണി്തിറിംഗ് അതാത് വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകൾ നിർവഹണിരക്കണ്ടതാണ്. വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകൾ 

തലന്ന  രമാണി്തിറിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി കൂടി പ്രവർത്തിക്കണം. രമാണി്തിറിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ രയാഗം 

രചർന്ന് രമാണി്തിറിംഗ് റിരപ്പാർ്തി് തയ്യാറാക്കി യഥാസമയം  നിർവഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥനും ഭരണ 

സമിതിക്കും നവരകണ്ടതാണ്.   

(2) വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ കൺവീനർ നിർവഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥനാലണങ്കിവ രമാണി്തിറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുലട 

കൺവീനറായി വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലല മലറ്റാരു ഉരേയാഗസ്ഥലന ഭരണ സമിതി  തീരുമാനിരക്കണ്ടതും 

ഇങ്ങലന തീരുമാനിച്ച കാരയം ലസക്ര്തിറി രരഖാമൂലം വർക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലന അറിയിരക്കണ്ടതുമാണ്. 

(3). രമാണി്തിറിംഗ് കമ്മിറ്റി, രപ്രാജകള്കളില് വിഭാവനം ലചയ്യലപ്പ്തി  ലമത യം നിര്വഹണണ ത്തിത്തില്   

ഗുണരമന്മരയാലട നിറരവറ്റലപ്പടുന്നുരണ്ടാ  ്ന്നത് നിരീമത ിരക്കണ്ടതാണ്.  ഇതിനായി പദ്ധതിയുലട 

പ്രാരംഭത്തിത്തിള്ം  പുരരാഗമന ത്തിത്തിള്ം  ര്ര്ത്തീകരണ രശഷവം  പദ്ധതി ലമത യങ്ങള് 

വിലയിരുത്തി  അഭിപ്രായം രരഖലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. ഏലതങ്കിള്ം രപ്രാജകള്കളുലട നിര്വഹണണ 

ത്തിത്തില് രപ്രാജക്ടിലെ  ഗുണരമന്മയും  കാരയമത മതയും ഉറപ്പാക്കുക ്ന്ന ലമത യം മു് നിര്ത്തി  

രമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് അഭിപ്രായങ്ങരളാ  നിര്രേശങ്ങരളാ നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥന്  

നല്കാവന്നതാണ്.  

(4) ലപാതുമരാമത്ത് പ്രവര്ത്തികള്ക്ക് നിലവിള്ള്ള പ്രാരേശിക രമാണി്തിറിംഗ് സംവിധാനത്തിന് പുറലമ  

ലപാതുമരാമത്ത് മാനവല് അനുശാസിക്കും വിധമുള്ള രമാണി്തിറിംഗ് സംവിധാനം കൂടി 

നടപ്പിലാക്കണം. തുടക്കലമന്ന നിലയില് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലല  ആലക രപ്രാജകള്കളുലട 

ഒരു ശതമാനം  രപ്രാജകള്കലളങ്കിള്ം  റാ്ഡം രീതിയില് ലതരലഞ്ഞടുത്ത്  ലപാതുമരാമത്ത് 

മാനവല് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള  ഗുണനിലവാര പരിരശാധനയ്ക്ക് വിരധയമാരക്കണ്ടതാണ്. 

(5) സാമൂഹണയാധിഷ്ഠിത സംതടനകലളയും ജനകീയ സമിതികലളയും പ്രാരേശിക രമാണി്തിറിംഗിന് 

ചുമതലലപ്പടുത്താവന്നതാണ്.   

(6) പദ്ധതി നിര്വഹണണ പുരരാഗതിയും ഭൗതികരന്തിവം മുകള്തലങ്ങളിരലയ്ക്ക് റിരപ്പാര്്തി്  ലചയ്യുന്ന 

സംവിധാനം പ്രവര്ത്തനമത മമാരക്കണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഇക്കരണാമിക്സ് ആെ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വന പ്പില് 

നിന്നും ഓരരാ തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിനും ചുമതല നിശ്ചയിച്ച് നല്കിയിട്ടുള്ള ഉരേയാഗസ്ഥലര 

അതത് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നടക്കുന്ന പദ്ധതി നിര്വഹണണ പുരരാഗതി 

അവരലാകനരയാഗങ്ങളില് നിര്ന്ധമായും പലങ്കടുപ്പിരക്കണ്ടതാണ്.  

(7) ലപാതുമരാമത്ത് പണികളുലട സംമത ിപ്തവിവരം അടങ്ങിയ ഒരു രനാര്ഡ് അതത് പണിസ്ഥലത്ത് 

പ്രകടമായി കാണുന്ന തരത്തിള്ം സ്ഥലത്തും പ്രേര്ശിപ്പിരക്കണ്ടതും ആ രനാര്ഡില് 1ലല7 ലല രകരള 

പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ലപാതുമരാമത്ത് പണികളുലട നടത്തിപ്പ്) ച്തിങ്ങളിലല ച്തിം 17(3) ല് 
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പ്രതിപാേിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയിരിരക്കണ്ടതുമാണ്. പ്രവൃത്തി  ര്ര്ത്തീകരിച്ചരശഷം പ്രവൃത്തി 

നടന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവൃത്തിയുലട രപര്, വര്ഷം, ലചലവഞിച്ച തുക, ഫണ്ടിലെ ഇനം, തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിലെ രപര് ്ന്നിവ ഡിസ് രപ്ല രനാര്ഡില് രരഖലപ്പടുത്തി  പ്രേര്ശിപ്പിക്കണം. ഡിസ് 

രപ്ല രനാര്ുകള്ക്ക് രവണ്ട തുക ്സ്റ്റിരമറ്റില് ഉള്ലപ്പടുത്താവന്നതാണ്.  

(8) പദ്ധതി ആസൂത്രണ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചതിനു ലതളിവായി സൂമത ിരക്കണ്ട ്ല്ലാ രരഖകളും,  

തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ  ഓഫീസിവ  ലസക്ര്തിറി സൂമത ിരക്കണ്ടതാണ്. അതുരപാലല പദ്ധതി 

ആസൂത്രണത്തിലെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കി അച്ചടിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ ്ല്ലാ രരഖകളും പദ്ധതി 

അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിനുള്ള രരഖകളും അംഗീകാരം ലഭിച്ച രപ്രാജകള്കളുലട സാമത യലപ്പടുത്തിയ 

പകർപ്പും ലസക്ര്തിറി സൂമത ിരക്കണ്ടതാണ്. പദ്ധതി നിര്വഹണണവമായി ന്ധലപ്പ്തി ്ല്ലാ രരഖകളും  

രജിസ്റ്ററുകളും വൗച്ചറുകളും ന്ധലപ്പ്തി നിര്വഹണണ ഉരേയാഗസ്ഥര് സൂമത ിരക്കണ്ടതാണ്.  

15. പദ്ധതി അവരലാകനത്തിന് രസാഷയല് ഓഡിറ്റ് സംവിധാനം  

(1) തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് തയ്യാറാക്കി നടപ്പാക്കുന്നതും പ്രാരേശിക പദ്ധതിയില് 

ഉള്ലപ്പ്തിതുമായ ്ല്ലാ വികസന രപ്രാജകള്കളും  രസാഷയല് ഓഡിറ്റിന് വിരധയമാരക്കണ്ടതാണ്. 

പദ്ധതിയുമായി ന്ധലപ്പ്തി  ധനവിനിരയാഗം ്ത്രമാത്രം ജനങ്ങള്ക്ക് 

പ്രരയാജനകരമായിട്ടുലണ്ടന്ന് ജനങ്ങളുലട പങ്കാളിത്തരത്താലട വിലയിരുത്തുകയാണ് രസാഷയല് 

ഓഡിറ്റിലെ ലമത യം. പദ്ധതിയുലട ഗുണരഭാമായാക്കളായ ജനങ്ങളാണ് രസാഷയല് ഓഡിറ്റ് 

നടത്തുന്നത്. ഗ്രാമസഭകളുലടയും, വാര്ഡ്സഭകളുലടയും ചുമതലയിള്ം ഉത്തരവാേിതവത്തിള്മാണ് 

രസാഷയല് ഓഡിറ്റ് പ്രവര്ത്തനം ഏലറ്റടുക്കുന്നതും അതിൂടലട  പദ്ധതിയുലട  ഫലമത മത 

വിലയിരുത്തുകയും ലചയ്യുന്നത്.  

(2) രസാഷയല് ഓഡിറ്റ് പ്രവര്ത്തനം, തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട പദ്ധതി നിര്വഹണണ 

ചുമതലയുള്ളവരുലട സഹണായരത്താലട, തിക കഴിം സവതന്ത്രമായി്തിായിരിക്കണം നടപ്പാരക്കണ്ടത്.  

തരേശസവയംഭരണ തലത്തില് രസാഷയല് ഓഡിറ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് രനതൃതവം നല്ന ന്നതിന് 

10-12 രപരടങ്ങിയ രസാഷയല് ഓഡിറ്റ് സമിതിയും വാര്ഡ്തലത്തില് രസാഷയല് ഓഡിറ്റ് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്  രനതൃതവം നല്ന ന്നതിന് 5-7 രപരടങ്ങിയ വാര്ഡ്തല രസാഷയല് ഓഡിറ്റ് 

സമിതികള്ക്കും തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുലട ഭരണസമിതി രൂപം നല്രകണ്ടതാണ്. 

ന റ്റമറ്റ വിശവാസയതയും അംഗീകാരവം ഉള്ളവരും പ്രാരേശിക വികസനത്തില് വവേദ്ധയമുള്ളവരും 

ജനങ്ങളുലട ജനാധിപതയ അവകാശങ്ങള് സംരമത ിക്കുന്നതിന് പ്രതിജ്ഞാനദ്ധരും 

പ്രതിനദ്ധതയുള്ളവലരയും ആയിരിക്കണം  രസാഷയല് ഓഡിറ്റ് സമിതിയില് ഉള്ലപ്പരടണ്ടത്.  

(3) രേശിക പദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ്ല്ലാ  രകന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി  രപ്രാജകള്കളും 

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി രപ്രാജകള്കളും പ്രാരേശിക പദ്ധതിയുലട ഭാഗമായുള്ള  രപ്രാജകള്കളും 

ജനകീയ പങ്കാളിത്തരത്താലട രസാഷയല് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് സഹണായകമായ  വിശേമായ 

മാര്ഗ നിര്രേശങ്ങളും പരിശീലനവം  തരേശസവയംഭരണ വന പ്പ് നല്ന ന്നതാണ്.  
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16 . വാര്ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണ മുലന്നാരുക്കം  

(1) പദ്ധതി നിർവഹണണം ആരംഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്കുതലന്ന വരും വർഷരത്തയ്ക്കുള്ള പദ്ധതി 

രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നം ആരംഭിക്കണം. പ്രാരേശിക തലത്തിവ രൂപം നവകിയിട്ടുള്ള 

ആസൂത്രണ സമിതിയ്ക്ക് ഭരണ സമിതിലയ ഇക്കാരയത്തിവ സഹണായിക്കാനാന ം. ആേയം രവണ്ടത് 

പഠനങ്ങൾ ഏലറ്റടുക്കുകയും അനൗപചാരിക ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുകയുമാണ്. 

ആസൂത്രണത്തിനാവാശയമായ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് രശഖരിക്കുകയും നിലവിള്ള്ളവ 

പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും ലചരയ്യണ്ടത് ഈ ത്തിത്തില് വളലര പ്രധാനമാണ്. തരേശഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിരലയ്ക്ക് നിരയാഗിച്ചിട്ടുള്ള  ഇക്കരണാമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വന പ്പിലല  

ഇ്ലവസ്റ്റിരഗറ്ററുലടയും തരേശ ഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില് നിരയാഗിക്കുന്ന റിരസാഴ്സ് രപഴ്സലെയും 

രസവനം ഇക്കാരയത്തില് പ്രരയാജനലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്.  

(2)  ആസൂത്രണ ഗ്രാമസഭകൾ ്ല്ലാ വര്ഷവം ജനുവരി – ലഫബ്രുവരി മാസത്തിവ തലന്ന നടത്താൻ 

കഞിയണം. പുതിയ പദ്ധതിക്കുള്ള  ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി അംഗീകാരം മാര്ച്ച് മാസത്തില് 

തലന്ന ര്ർത്തിയാക്കി ഏപ്രിവ 1 ന് നിർവഹണണം ആരംഭിക്കാ് കഞിയുന്ന തരത്തില് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആവിഷ്ക്കരിക്കണം.  

17. വാര്ഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കല് സമയക്രമം 

ഓരരാ വര്ഷവം  പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സമയക്രമം ചുവലട രചര്ക്കുന്നു. പ്രധാന ത്തിങ്ങള് 

ര്ര്ത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള  അവസാന തീയതികളാണ്  ഇവിലട നല്കിയിട്ടുള്ളത്. അവസാന 

തീയതിക്ക് മുമ്പ് തലന്ന  ഓരരാ ത്തിവം  ര്ര്ത്തിയാക്കുന്നതിന് ്രമമിക്കണം. തീയതികളില് 

അനുരയാജയമായ മാറ്റങ്ങള് ആകാലമങ്കിള്ം  വാര്ഷിക പദ്ധതി സമര്പ്പണത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 

അവസാന തീയതി  നിര്ന്ധമായും പാലിരക്കണ്ടതാണ്. 

(്) 2022-23 വാര്ഷിക പദ്ധതി 

 01.04.2022 മുതല് 15.06.2022 വലര (വിശേമായ സമയക്രമം പിന്നീട് രചര്ക്കുന്നതാണ്) 

(നി) 2023-24  മുതല് 2026-27 വലരയുള്ള വാര്ഷിക പദ്ധതി   

ഡിസംനര് 1-മുതല് ലഫബ്രുവരി 28 വലര  

(വിശേമായ സമയക്രമം പിന്നീട് രചര്ക്കുന്നതാണ്.) 
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അനുന്ധം 1 

ഗ്രാമ-രലാക്ക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലല വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകളുലട വിവരം  

(്) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
 

ക്രമ 

നമ്പര് 
വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ രപര്  

വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ്  

കണ്വീനര് 

ചുമതലയുള്ള 
സ്റ്റാെിംഗ്  

കമ്മിറ്റി  

1 

ലപാതുഭരണവം ധനകാരയവം 

(കണക്കുകള്, രരഖകള് ്ന്നിവ 
തയ്യാറാക്കല്, ഇ- ഗരവണ്സ്, തനത് 

വരുമാന വര്ദ്ധനവ്, വികസന 

മാസ്റ്റര്പ്ലാ് തയ്യാറാക്കല്, രസവന 
പ്രോനം ലമച്ചലപ്പടുത്തല്, സദ്ഭരണം,  

വാതില്പ്പടി രസവനം മുതലായവ) 

ലസക്ര്തിറി 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ധനകാരയം 

2 

ൃതഷി (ഉല്പ്പന്ന സംഭരണവം 

സംസ്കരണവം വിപണനവം ഉള്പ്പലട), 
മത്സയന്ധനം*, ലതാഞിള്റപ്പു പദ്ധതി, 

മണ്ണ് ജല സംരമത ണം, മുതലായവ 

ൃതഷി ഓഫീസര് വികസനം 

3 മൃഗസംരമത ണവം, മത ീര വികസനവം 
ലവറ്ററിനറി സര്ജ്, 

മൃഗാശുപത്രി 
വികസനം 

4 

പ്രാരേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം 

(ലചറുകിട വയവസായം, ന ടുംന്രമീ, 
സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങള് ഉള്പ്പലട), 

സഹണകരണം, മുതലായവ 

വിരല്ലജ് ്ക്സ്റ്സ്റ്റ്ഷ് 

ഓഫീസര് 
വികസനം 

5 
ോരിദ്രയ ലഘൂകരണം  

(പാര്പ്പിടം ഉള്പ്പലട) 

വിരല്ലജ് ്ക്സ്റ്സ്റ്റ്ഷ് 

ഓഫീസര് 
രമത മകാരയം 

6 
സാമൂഹണയനീതി (ഭിന്നരശഷിയുള്ളവര്, 

വരയാജനങ്ങള്, മുതലായവ) 

ഐ.സി.ഡി.്സ് 

സൂപ്പര്വവസര് 
രമത മകാരയം 

7 
ലജൻഡറും വികസനവം, ന ്തിികളുലട 

വികസനവം 

ഐ.സി.ഡി.്സ് 

സൂപ്പര്വവസര് 
രമത മകാരയം 

8 
പ്തിികജാതി വികസനം / 

പ്തിികവര്ഗവികസനം** 
അസിസ്റ്റെ് ലസക്ര്തിറി രമത മകാരയം 

ല ആരരാഗയം 

ലമഡിക്കല് ഓഫീസര് 

വപ്രമറി / ഫാമിലി 
ലഹണല്ത്ത് ലസെര് 

ആരരാഗയവം 

വിേയാഭയാസവം 

10 ന ടിലവള്ളം, ശുചിതവം മുതലായവ 

***അസിസ്റ്റെ്്ഞ്ചിനീയര്/ 

വിരല്ലജ് ്ക്സ്റ്സ്റ്റ്ഷ് 

ഓഫീസര് 

 

 

വികസനം 
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11 
വിേയാഭയാസം, കലയും സംസ്കാരവം, 
യുവജനകാരയം 

ലഹണഡ്മാസ്റ്റര്/ലഹണഡ്മിസ്ട്രസ് 
വപ്രമറി സ്കൂള് 

ആരരാഗയവം 

വിേയാഭയാസവം 

12 
ലപാതുമരാമത്ത് 

(വവേുതിയും ഊര്ജവം ഉള്പ്പലട) 
അസിസ്റ്റെ് ്ഞ്ചിനീയര് വികസനം 

13 

വജവവവവിധയ മാരനജ്ലമെ്, 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം, പരിസ്ഥിതി 

സംരമത ണം, ദുരന്ത നിവാരണം  
ലസക്ര്തിറി വികസനം 

* മത്സയ വന പ്പിലല ഉരേയാഗസ്ഥ് പഞ്ചായത്തിലെ നിയന്ത്രണത്തില് ഉലണ്ടങ്കില് പ്രസ്തുത 

ഉരേയാഗസ്ഥലന കണ്വീനറാക്കി പ്രരതയകം വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് രൂപീകരിക്കണം. അലല്ലങ്കില് ൃതഷി 

ഓഫീസര് തലന്ന കണ്വീനറാകണം [മാര്ഗരരഖയുലട ഖണ്ഡിക 3.1.2 (്) (4) കാണുക]. 

** പ്തിികവര്ഗ വികസനത്തിന് പ്രരതയക വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് രൂപീകരിരക്കണ്ടതായ ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ 

നിയന്ത്രണത്തില് പ്തിിക വര്ഗ വികസന വന പ്പിലല ഉരേയാഗസ്ഥ് പഞ്ചായത്തിലെ 

നിയന്ത്രണത്തില് ഉലണ്ടങ്കില് പ്രസ്തുത ഉരേയാഗസ്ഥലന കണ്വീനറാക്കി വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് 

രൂപീകരിക്കണം. അലല്ലങ്കില് അസിസ്റ്റെ് ലസക്ര്തിറി  കണ്വീനറാകണം [ ഖണ്ഡിക 3.1.2 (്) (5) 

കാണുക]. 

*** ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനികോ രക്കണ്ടതാണ്. 

(നി) രലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

ക്രമ  

നമ്പര് 
വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ രപര് 

വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് 

കണ്വീനര് 

ചുമതലയുള്ള സ്റ്റാെിംഗ് 

കമ്മിറ്റി 

1.  

ലപാതുഭരണവം ധനകാരയവം 

(കണക്കുകള്, രരഖകള് ്ന്നിവ 
തയ്യാറാക്കല്, ഇ- ഗരവണ്സ്, 

തനത് വരുമാന വര്ദ്ധനവ്, 
വികസന മാസ്റ്റര് പ്ലാ് 
തയ്യാറാക്കല്, രസവന പ്രോനം, 
ലമച്ചലപ്പടുത്തല് സദ്ഭരണം, 
വാതില്പ്പടി രസവനം മുതലായവ) 

ലസക്ര്തിറി 

രലാക്ക്പഞ്ചായത്ത് 
ധനകാരയം 

2.  

ൃതഷി (ഉല്പ്പന്ന സംഭരണവം 

സംസ്കരണവം വിപണനവം 
ഉള്പ്പലട), മത്സയന്ധനം 
ലതാഞിള്റപ്പു പദ്ധതി, മണ്ണ് ജല 

സംരമത ണം, മുതലായവ 

അസിസ്റ്റെ്  ഡയറക്ടര്, 

ൃതഷി 

 

വികസനം 

3.  
മൃഗസംരമത ണവം, മത ീര 

വികസനവം 

സീനിയര് ലവറ്ററിനറി 
സര്ജ്/ 

മത ീര വികസന ഓഫീസര് 

വികസനം 
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4.  

പ്രാരേശിക സാമ്പത്തിക 

വികസനം (ലചറുകിട വയവസായം, 
സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങള് ഉള്പ്പലട), 

സഹണകരണം, മുതലായവ 

വയവസായ വികസന 
ഓഫീസര് 

വികസനം 

5.  
ോരിദ്രയ ലഘൂകരണം  

(പാര്പ്പിടം ഉള്പ്പലട) 

ലസക്ര്തിറി 

രലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
രമത മകാരയം 

6.  
സാമൂഹണയനീതി (ഭിന്നരശഷിയുള്ളവര്, 
വരയാജനങ്ങള്, മുതലായവ) 

വചല്ഡ് 
ലഡവലപ്റ്ലമെ് രപ്രാജക്ട് 

ഓഫീസര് 

രമത മകാരയം 

7.  
ലജൻഡറും വികസനവം, ന ്തിികളുലട 

വികസനവം 

വചല്ഡ് 

ലഡവലപ്റ്ലമെ് രപ്രാജക്ട് 

ഓഫീസര് 

 

രമത മകാരയം 

8.  
പ്തിികജാതി വികസനം / 
പ്തിികവര്ഗവികസനം* 

പ്തിികജാതി വികസന 

ഓഫീസര് 
രമത മകാരയം 

9.  ആരരാഗയം 

ലമഡിക്കല് ഓഫീസര് 

സി.്ച്ച്.സി / താൂടക്ക് 

ആശുപത്രി 

ആരരാഗയവം 

വിേയാഭയാസവം 

10.  ന ടിലവള്ളം, ശുചിതവം മുതലായവ 
 അസിസ്റ്റെ് ്ക്സികൂ്തിീവ് 

്ഞ്ചിനീയര് 

ആരരാഗയവം 

വിേയാഭയാസവം 

11.  
വിേയാഭയാസം, കലയും സംസ്കാരവം, 

യുവജനകാരയം 

ലസക്ര്തിറി, രലാക്ക് 

പഞ്ചായത്ത് 

ആരരാഗയവം 

വിേയാഭയാസവം 

12.  
ലപാതുമരാമത്ത് (വവേുതിയും 

ഊര്ജവം ഉള്പ്പലട) 

അസിസ്റ്റെ് ്ക്സികൂ്തിീവ് 

്ഞ്ചിനീയര് 
വികസനം 

13.  

വജവവവവിധയ മാരനജ്ലമെ്, 

കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം, 
പരിസ്ഥിതി സംരമത ണം, ദുരന്ത 
നിവാരണം  

ലസക്ര്തിറി 

 
വികസനം 

* പ്തിികവര്ഗ വികസനത്തിന് പ്രരതയക വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് രൂപീകരിരക്കണ്ടതായ ഒരു രലാക്ക് 

പഞ്ചായത്തിലെ നിയന്ത്രണത്തില് പ്തിിക വര്ഗ വികസന വന പ്പിലല ഉരേയാഗസ്ഥ് രലാക്ക് 

പഞ്ചായത്തിലെ നിയന്ത്രണത്തില് ഉലണ്ടങ്കില് പ്രസ്തുത ഉരേയാഗസ്ഥലന കണ്വീനറാക്കി വര്ക്കിംഗ് 

്പുകപ്പ് രൂപീകരിക്കണം. അലല്ലങ്കില് പ്തിികജാതി വികസന ഓഫീസര് കണ്വീനറാകണം [ഖണ്ഡിക 

3.1.2 (്) (5) കാണുക]. 
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 (സി) ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്  

ക്രമ നമ്പര് വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ രപര് വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് 

കണ്വീനര് 

ചുമതലയുള്ള സ്റ്റാെിംഗ് 

കമ്മിറ്റി 

1.  ലപാതുഭരണവം ധനകാരയവം 

(കണക്കുകള്, രരഖകള് ്ന്നിവ 
തയ്യാറാക്കല്, ഇ- ഗരവണ്സ്, 

തനത് വരുമാന വര്ദ്ധനവ്, 
ജില്ലാവികസന മാസ്റ്റര്പ്ലാ് 
തയ്യാറാക്കല്, രസവന പ്രോനം, 

ലമച്ചലപ്പടുത്തല് സദ്ഭരണം, 
വാതില്പ്പടി രസവനം മുതലായവ) 

ലസക്ര്തിറി  

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 

ധനകാരയം 

2.   ൃതഷി (ഉല്പ്പന്ന സംഭരണവം 
സംസ്കരണവം വിപണനവം ഉള്പ്പലട), 

ലതാഞിള്റപ്പു പദ്ധതി, മണ്ണ് ജല 
സംരമത ണം, മുതലായവ 

പ്രി്സിപ്പല്  

ൃതഷി ഓഫീസര് 

 

വികസനം 

3.  മത്സയന്ധനം ലഡപൂ്തിി ഡയറക്ടര്/ 

അസിസ്റ്റെ്ഡയറക്ടര്  

ഫിഷറീസ് 

വികസനം 

4.  മൃഗസംരമത ണവം, 

മത ീരവികസനവം 

ജില്ലാമൃഗസംരമത ണ 

ഓഫീസര് 

വികസനം 

5.  പ്രാരേശികസാമ്പത്തിക വികസനം 
(ലചറുകിട വയവസായം, സൂക്ഷ്മ 

സംരംഭങ്ങള് ഉള്പ്പലട), സഹണകരണം, 
മുതലായവ 

ജനറല് മാരനജര്, 

ജില്ലാ വയവസായ 

രകന്ദ്രം 

വികസനം 

6.  ോരിദ്രയ ലഘൂകരണം (പാര്പ്പിടം 
ഉള്പ്പലട) 

രപ്രാജക്ട് ഡയറക്ടര്, 

ോരിദ്രയലഘൂകരണം 

 

രമത മകാരയം 

7.  സാമൂഹണയനീതി (ഭിന്നരശഷിയുള്ളവര്, 
വരയാജനങ്ങള്, മുതലായവ) 

ജില്ലാ സാമൂഹണയനീതി 

ഓഫീസര് 

രമത മകാരയം 

8.  ലജൻഡറും വികസനവം, ന ്തിികളുലട 

വികസനവം 
ജില്ലാ വനിതാ 

ശിശുവികസന  
ഓഫീസര് 

രമത മകാരയം 

  



 

 141     SRG                                               

9.  പ്തിികജാതി വികസനം  ജില്ലാ പ്തിികജാതി 

വികസന ഓഫീസര് 

രമത മകാരയം 

10.  പ്തിികവര്ഗ വികസനം പ്തിികവര്ഗവികസന 
ഓഫീസര്/രപ്രാജക്ട് 
ഓഫീസര്, ഐ.റ്റി.ഡി.പി 

രമത മകാരയം 

11.  ആരരാഗയം ജില്ലാലമഡിക്കല് 

ഓഫീസര്  

ആരരാഗയവം 

വിേയാഭയാസവം 

12.  ന ടിലവള്ളം, ശുചിതവം മുതലായവ ്ക്സികൂ്തിീവ് 

്ഞ്ചിനീയര് 

ആരരാഗയവം 

വിേയാഭയാസവം 

13.  വിേയാഭയാസം, കലയും സംസ്കാരവം, 
യുവജനകാരയം 

വിേയാഭയാസ 

ലഡപൂ്തിി ഡയറക്ടര് 

ആരരാഗയവം 

വിേയാഭയാസവം 

14.  ലപാതുമരാമത്ത്  

(വവേുതിയും ഊര്ജവം ഉള്പ്പലട) 

്ക്സികൂ്തിീവ്്ഞ്ചിനീയര്, 

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 

ലപാതുമരാമത്ത് 

15.  വജവവവവിധയ മാരനജ്ലമെ്, 
കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം, പരിസ്ഥിതി 
സംരമത ണം, ദുരന്ത നിവാരണം  

ലസക്ര്തിറി ജില്ലാ 

പഞ്ചായത്ത് 

ലപാതുമരാമത്ത് 
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അനുന്ധം 2 

  ‘വജവ വവവിധയ മാരനജ്ലമെ്, കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം, പരിസ്ഥിതി സംരമത ണം, ദുരന്ത 

നിവാരണം’ ്ന്ന വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ  പ്രരതയക ചുമതലതകള്  

1) വജവവവവിധയ രജിസ്റ്റര് സമകാലികമായി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നരയാവഡവഴ്സിറ്റി മാരനജ്ലമെ് 

കമ്മിറ്റികലള സഹണായിക്കുക. 

2) വജവവിവിധയ പരിപാലനത്തിനുള്ള തരേശഭരണ സ്ഥാപനതല പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്ന തിന് 

രനതൃതവം നല്ന ക. 

3) വിേയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, ലപാതു ഇടങ്ങള്, സാമൂഹണയ സംതടനകളുലട സ്ഥലങ്ങള്, മറ്റ് 

സ്ഥാപനങ്ങള് ്ന്നിവിടങ്ങളില് വജവവവവിധയ പാര്ക്കുകള് സ്ഥാപിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള 

സാധയത സംന്ധിച്ച് നിര്രേശങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുക. 

4) അധിനിരവശ സസയങ്ങള്, ജീവജാലങ്ങള് ്ന്നിവ സംന്ധിച്ച റിരപ്പാര്്തി് തയ്യാറാക്കുക. 

5) കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനത്തിന് കാരണമാന ന്ന ഹണരിതഗൃഹണ വാതകങ്ങള് (Green house Gases) 

പരമാവധി ന റയ്ക്കുന്നതിന് സവീകരിക്കാവന്ന നടപടികള് സംന്ധിച്ച്  നിര്രേശങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുക. 

6) ആരഗാള താപനവം കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതയാതാതങ്ങള് 

രനരിടുന്നതിന്/ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് രേശീയ, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള് ലചയ്തുവരുന്ന 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ചുവടു പിടിച്ച്  പ്രാരേശിക കര്മ്മ പദ്ധതിക്ക്  രൂപം നല്ന ക. 

7) പ്രൃതതി വിഭവങ്ങളുലട അനിയന്ത്രിതമായ ഉപരയാഗം ന റയ്ക്കുന്നതിനും നേല് സംവിധാനങ്ങള് 

സവീകരിക്കുന്നതിനും സഹണായകമാന ന്ന മാര്ഗനിര്രേശങ്ങള് രൂപലപ്പടുത്തുക. 

8) വ്ലബമറ്റ് ലറസിലിയെ് രകരള ്ന്ന ലമത യം രനടാനുള്ള  പ്രവര്ത്തന പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിക്കുക. 

9) പരിസ്ഥിതി സംരമത ണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തരേശഭരണ സ്ഥാപന പദ്ധതിയില് 

ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള  നിര്രേശങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുക 

10) കാര്നണ് നൂട്രല് തരേശഭരണ സ്ഥാപനം ്ന്ന ലമത യത്തിനായി പ്രവര്ത്തിക്കുക. 

11) പരിസ്ഥിതി ആതാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട റിരപ്പാര്്തി് തയ്യാറാക്കി  പരിഹണാര 

നടപടികള് നിര്രേശിക്കുക. 

12) ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തടസ്സമാരയക്കാവന്ന നിര്മ്മിതികള് പരമാവധി 

ന റയ്ക്കുന്നതിന് സഹണായകരമാന ന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്രേശങ്ങള് 

സമര്പ്പിക്കുക. 

13) ദുരന്തലത്ത രനരിടുന്നതിനുള്ള  തയ്യാലറടുപ്പ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് മുഖയ പരിഗണന നല്കിലക്കാണ്ട് 

ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധതി കാലാനുസൃതമാക്കുക. 
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14) ദുരന്ത നിവാരണ വന പ്പ് നിര്രേശിക്കുന്ന തരത്തില് കമ്മൂണിറ്റി ലറസ്കൂ രവാളണ്ടിരയഴ്സിലന  

പരിശീലിപ്പിച്ച് ്പുകപ്പ് രൂപീകരിക്കുക 

അനുന്ധം 3 

വികസന മു്ഗണന – അഭിപ്രായ സര്രവ 

 വികസന പ്രശ്നങ്ങള് /  

       വികസന സാധയതകള്* 

മു്ഗണനാക്രമം റാങ്ക് 

നല്കി 

അടയാളലപ്പടുത്തുക 

ൃതഷി : ലനല്ലിരെയും പച്ചക്കറിയുരടയും ഉ്പാേനം  

മൃഗ പരിപാലനം : പാല്, മു്തി, ഇറച്ചി ഉ്പാേനം  

മാലിനയം : മാലിനയ നിര്മ്മാര്ജനം   

ലപാതു വിേയാഭയാസം ശമായിലപ്പടുത്തുക  

ലപാതുജനാരരാഗയ സംവിധാനം ലമച്ചലപ്പടുത്തുക  

ലതാഞിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുക  

സംരംഭകതവ വികസനം  

ന ടിലവള്ളം, ജലസംരമത ണം  

രറാും ഗതാഗതവം  

പ്തിികജാതി രമത മവം വികസനവം  

രീ മവരമത  –രീ ശാമായീകരണം  

ന ്തിികള്, വരയാജനങ്ങള്, ഭിന്നരശഷിയുള്ളവര് ്ന്നിവരുലട രമത മം  

കലയും കായിക വിരനാേവം വികസിപ്പിക്കല്  

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ രസവനം ലമച്ചലപ്പടുത്തുക  

ന റിപ്പ്:-താങ്കളുലട അഭിപ്രായത്തില് ഏറ്റവം  ഉയര്ന്ന പരിഗണന  ്ന്ന് രതാന്നുന്ന  ഐറ്റത്തിന്  

റാങ്ക് നമ്പര് 1 ്ന്നും തുടര്ന്നുള്ളവയ്ക്ക് അവയുലട പരിഗണനാ ക്രമത്തിള്ം റാങ്ക് നമ്പര് 

നല്രകണ്ടതാണ്. 

    * മുകളില് പ്രതിപാേിച്ചവയ്ക്ക് പുറലമ അധികമായി ഉള്ലപ്പടുത്തണം ്ന്നു തരേശഭരണ സ്ഥാപനം 

കരുതുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്  ്വനതി രചര്ത്ത്  റാങ്ക് നിശ്ചയിക്കാവന്നതാണ്. 
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അനുന്ധം 4 

പദ്ധതി ആസൂത്രണ ഗ്രാമസഭാ രയാഗത്തിലെ കാരയപരിപാടി (മാതൃക)  

   

 
ഇനം 

 
ചുമതലലപ്പ്തിവര് 

1. സവാഗതം 
: 
ഗ്രാമസഭാ കണ്വീനര് 

2 പഞ്ചായത്തിലെ വികസന കാ്ചപപ്പാട് 
നയസമീപനം (വിശേീകരണം) : 

പ്രസിഡെ്/വവസ് പ്രസിഡെ് 

3 മിഷ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളും വാര്ഷിക 
പദ്ധതിയും 

: 
സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകനായ വിേഗ്ദ്ധ് 

4 മു് വാര്ഷിക പദ്ധതി  
നിര്വഹണണലത്തയും  നടപ്പ് വാര്ഷിക 

പദ്ധതി നിര്വഹണണ പുരരാഗതിലയയും 
സംന്ധിക്കുന്ന റിരപ്പാര്്തി് അവതരണം 

: 
ലസക്ര്തിറി/ലസക്ര്തിറി ചുമതലലപ്പടുത്തുന്ന ഉരേയാഗസ്ഥ് 

5 അടുത്ത വാര്ഷിക പദ്ധതി കരട് 
രപ്രാജക്ട് നിര്രേശങ്ങള്, പരിഷ്കരിച്ച 
സ്റ്റാറ്റസ് റിരപ്പാര്്തി്  ്ന്നിവയുലട 
അവതരണം 

: 
സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റി ലചയര്രപഴ്സണ്മാരില് ഒരാള് 

6 ലപാതു ചര്ച്ചയും  രചാരേയാത്തരങ്ങളും 
: 
രചാേയങ്ങള് മു്കൂ്തിിരയാ തത്മസമയരമാ ്വനതി വാങ്ങിക്കാ 
വന്നതാണ്. തത്സമയം രചാേയങ്ങള് രചാേിക്കുവാ് അനുവേി 

രക്കണ്ടതാണ് 

7 ്പുകപ്പ് ചര്ച്ച (കരട് രപ്രാജക്ട് 
നിര്രേശങ്ങള് സംന്ധിച്ച ചര്ച്ച) : 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില് ്ത്ര വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള് 
ഉരണ്ടാ അത്രയും ്പുകപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് ചര്ച്ച നടത്തി  
ലപാതു നിര്രേശങ്ങളും മു്ഗണനകളും തയ്യാറാക്കണം. ഓരരാ 

്പുകപ്പിള്ം  ഒരു  ലഫസിലിരറ്ററ്ററുലട  രസവനം പഞ്ചായത്ത്  
ലഭയമാക്കണം 

8 ്പുകപ്പ് ചര്ച്ചയുലട റിരപ്പാര്്തിിംഗ് (പ്ലീനറി 
ലസഷ്) 

: 
ഓരരാ ്പുകപ്പിലെയും ്വനതി തയ്യാറാക്കിയ  നിര്രേശങ്ങളുലട  
അവതരണം 

9 കരട് പദ്ധതി നിര്രേശങ്ങള് 
സംന്ധിച്ച ലപാതു ചര്ച്ച 

: 
 

10 ചര്ച്ചകളുലട രക്രാഡീകരണം, 
തീരുമാനങ്ങള് അറിയിക്കല് : 

പ്രസിഡെ്/വവസ് പ്രസിഡെ്/സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റി 
ലചയര്രപഴ്സണ്മാര് 

11 മിനിട്സ്,  തീരുമാനങ്ങള് ്ന്നിവ  
്വനതി ര്ര്ത്തിയാക്കിയ രശഷം  ഒപ്പു  
രരഖലപ്പടുത്തല് 

: 
ജനപ്രതിനിധികള്, ഉരേയാഗസ്ഥര് ്ന്നിവര്ക്ക് പുറരമ 
ഗ്രാമസഭാ രയാഗത്തില് പലങ്കടുത്ത  ഏത് അംഗത്തിനും  
ഒപ്പ് വയ്ക്കാവന്നതാണ്. 

12 സമാപനം, നന്ദ്ി  
: 
ഗ്രാമസഭാ രകാഓര്ഡിരനറ്റര്/ലസക്ര്തിറി 
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ന റിപ്പ്       (1)  രലാക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് സംതടിപ്പിക്കുന്ന  ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് സമാനമായ 

രയാഗത്തിന് ഈകാരയപരിപാടി അനുരയാജയമായ മാറ്റങ്ങരളാലട 
അവലംനിക്കാവന്നതാണ്.  

  2)  ഊരുക്കൂ്തി രയാഗങ്ങള്ക്കും  ഈ കാരയപരിപാടി മാതൃകയാക്കാവന്നതാണ്. 
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അനുന്ധം  5 

പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തില് സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റികളുലടയും സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുരടയും ചുമതലകള്  

1. ധനകാരയ സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റി  

പദ്ധതിയുലട വിഭവരരാതസ്സുകള് കലണ്ടത്തുക, അടങ്കല് യുമായിസഹണമായി നിശ്ചയിക്കുക, പദ്ധതി 

കണക്കുകള് ൃതതയമായും ചി്തിയായും തയ്യാറാക്കുക, ലപാതുഭരണം ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിന് പദ്ധതിയില് 
ഉള്ലപ്പരത്തണ്ട രപ്രാജകള്കള് ശുപാര്ശ ലചയ്യുക, ശുപാര്ശ ലചയ്ത പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ 
രപ്രാജകള്കളുലട ൃതതയതയും നിയമസാധുതയും ഉറപ്പുവരുത്തി അംഗീകരിച്ച് പദ്ധതി സംന്ധിച്ച 

അന്തിമ തീരുമാനലമടുക്കുവാ് ഭരണസമിതിക്ക് ശുപാര്ശ ലചയ്യുക ്ന്നിവ ധനകാരയ സ്റ്റാെിംഗ് 
കമ്മിറ്റിയുലട ചുമതലകളാണ്. 

2. വികസന സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റി  

വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകളുലട രൂപീകരണം മുതല് പദ്ധതി അംഗീകരി കഴി കിട്ടുന്നതുവലരയുളള ആസൂത്രണ 

നടപടികള് ഓരരാന്നും യഥാസമയം ഫലപ്രേമായി നടത്തുന്നതിനുരവണ്ട മുലന്നാരുക്കങ്ങളും 
ഇടലപടള്കളും നടത്തുക, ആവശയമായ രയാഗങ്ങള് യഥാസമയം വിളി കഴി രചര്ക്കുക, ആവശയമായ 

തീരുമാനങ്ങള് യഥാസമയം ഭരണസമിതിയില് ്ടുക്കുന്നതിനു രവണ്ട നടപടികള് സവീകരിക്കുക, 
ആവശയമായ നിര്രേശങ്ങള് മറ്റ് സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റികള്ക്കും   വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകള്ക്കും നല്ന ക, 

വികസന കാ്ചപപ്പാട് രരഖ തയ്യാറാക്കി ഭരണസമിതി രയാഗത്തില് അവതരിപ്പിക്കുക, പദ്ധതി 
രൂപീകരണവമായി ന്ധലപ്പ്തി് തയ്യാറാരക്കണ്ട ്ല്ലാ രരഖകളും ൃതതയമായും ചി്തിയായും 

തയ്യാറാക്കുന്നതിനുരവണ്ട നടപടികള് സവീകരിക്കുക, ആവശയമായ മുവനവ് രരഖകള് സഹണിതം 

പദ്ധതി യഥാസമയം പരിരശാധനയ്ക്കായി സമര്പ്പിക്കുക, പദ്ധതി/രപ്രാജക്ട് പരിരശാധനാ ത്തിത്തില് 
കാണുന്ന നൂനതകള് യഥാസമയം പരിഹണരി കഴി നല്ന ക ്ന്നിവ വികസന സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റിയുലട 

ചുമതലകളാണ്. കൂടാലത ചുവലട സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റികള്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ്ല്ലാ ചുമതലകളും 
വികസന സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

3. മറ്റു സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റികള്  

തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ലപാതുവികസന കാ്ചപപ്പാടിന് അനുസൃതമായി, ന്ധലപ്പ്തി 

സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റികള്ക്ക് ആക്ട് പ്രകാരം നല്കലപ്പ്തി  വിഷയങ്ങളില് ലമച്ചലപ്പ്തി രപ്രാജകള്കള് 
തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സാധയമായ ്ല്ലാ നടപടികളും വകലക്കാളളുക, സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റിയുലട വിഷയ 

ചുമതലയില് വരുന്ന വര്ക്കിംഗ് ്പുകളകള് ഫലപ്രേമായി രൂപീകരിക്കുന്നതിനുളള നിര്രേശങ്ങള് 
നല്ന ക, ന്ധലപ്പ്തി വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകളുലട രയാഗങ്ങള് ആവശയാനുസരണം 

വിളി കഴിരചര്ക്കുന്നുലണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, അവ ഫലപ്രേമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനു രവണ്ട 
ഇടലപടള്കള് നടത്തുക, സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റിയുലട വിഷയവമായി ന്ധലപ്പ്തി രപ്രാജകള്കള് 

ന്ധലപ്പ്തി വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പുകളുമായി ചര്ച്ച ലചയ്ത് ര്ര്ണ്ണവം ന റ്റമറ്റതുമാക്കുക, അപ്രകാരമുള്ള 
രപ്രാജകള്കളുലട ൃതതയതയും നിയമ സാധുതയും ഉറപ്പുവരുത്തി പദ്ധതിയില് ഉള്ലപ്പടുത്തു ന്നതിനായി 
അംഗീകരിച്ച് ഭരണസമിതിക്ക് ശുപാര്ശ ലചയ്യുക ്ന്നിവ ്ല്ലാ സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റികളുലടയും 

ചുമതലകളാണ്. 

4.സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി  

രമല് പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്  സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റി യുലടപ്രവര്ത്തനം  ഏരകാപിപ്പിരക്കണ്ട ചുമതല 
സ്റ്റിയറിംഗ്  കമ്മിറ്റിക്ക് ആയിരിക്കും. ഏലതങ്കിള്ം സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റി ചുമതല നിര്വഹണിക്കുന്നിലല്ലങ്കില് 

പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനപ്രകാരം സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക്  ആ സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റിയുലട  ചുമതല 
നിര്വഹണിക്കാവന്നതാണ്. 
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അനുന്ധം : 6 

പ്തിിക വര്ഗ അഗതി ന ടുംനങ്ങള്ക്ക് പരിചരണ രസവനങ്ങളുലട പാരക്കജ് 

1.1  പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതത്തില് നിന്ന് ന റഞ്ഞത് 50 ശതമാനം തുക പാവലപ്പ്തിവരില്   

പാവലപ്പ്തിവരായ പ്തിികവര്ഗക്കാരുലട പരിചരണ രസവനങ്ങളുലട പാരക്കജിന് വകയിരുത്തണം. 

പരിചരണ രസവനങ്ങളുലട പാരക്കജിന് അര്ഹണരായ പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുംനങ്ങലള 

കലണ്ടത്തുന്നതിന് രണ്ട് ത്തിങ്ങളിലല  തിരച്ചില് പ്രക്രിയ അനുവര്ത്തിക്കണം. അതുപ്രകാരം 

പ്രാഥമിക പരിരശാധനയ്ക്കുള്ള മാനേണ്ഡങ്ങളും അഗതി ന ടുംനമായി പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള ര്ലബശ 

തടകങ്ങളും  ചുവലട വിവരിക്കുന്നു. 

1.2  അഗതി ന ടുംനങ്ങലള കലണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള മാനേണ്ഡങ്ങള്  

(1) ഭൂരഹണിതര്/10 ലസെില് താലഞ ഭൂമിയുള്ളവര്  

(2) ഭവന രഹണിതര്/ജീര്ണ്ണിച്ച വീ്തിില് താമസിക്കുന്നവര്  

(3) 300 മീറ്ററിനുള്ളില് ന ടിലവള്ള സൗകരയം ഇല്ലാത്ത ന ടുംനങ്ങള് 

(4) ശുചിതവ കക്കൂസ് ഇല്ലാത്ത ന ടുംനങ്ങള് 

(5) രജാലിയുള്ള ഒരാള്രപാള്ം ഇല്ലാത്ത ന ടുംനം  (ഒരു മാസം 10 േിവസത്തില് താലഞ മാത്രം 

രജാലി)  

(6) വനിത ന ടുംനനാഥയായിട്ടുള്ള ന ടുംനം  

(7) ഭിന്നരശഷിയുള്ളവരരാ, തീരാവയാധികള് പിടിലപ്തിവരരാ ഉള്ള ന ടുംനം  

 (8) പ്രായര്ര്ത്തിയായ നിരമത രര് ഉള്ള ന ടുംനം  

1.3  അഗതി ന ടുംനമായി പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള ര്ലബശ തടകങ്ങള്  

(1)  ഭവന നിര്മ്മാണത്തിന് ഭൂമി ഇല്ലാത്തവര് (പുറരമ്പാക്ക് ഭൂമി, വനഭൂമി, കനാള്കളുരടയും 

പാടരശഖരങ്ങളുരടയും പുറംനണ്ടുകള് ്ന്നിവിടങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര്) 

(2)  രാത്രികാലം ലപാതു സ്ഥലങ്ങളിള്ം ലതരുവകളിള്ം കടത്തിണ്ണകളിള്ം അന്തിയുറങ്ങുന്നവര് 

(3) അവിവാഹണിതയായഅമ്മ/അമ്മയും ന .ം മാത്രം/ഭര്ത്താവ് ഉരപമത ിച്ചതും 

ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന തുമായ വനിതകള് 

(4) സാമ്പത്തിക പരാധീനതകള് അനുഭവിക്കുന്ന, അകാലത്തില് വിധവകളാരകണ്ടി വന്നവര്, 

വിവാഹണപ്രായം കഞിഞ്ഞിട്ടും അവിവാഹണിതരായി കഞിയുന്ന വനിതകള് 

(5)  തീരാവയാധികള്/ ചികിത്സി കഴി രഭേമാക്കാ് കഞിയാത്ത അമവഖങ്ങള് പിടിലപ്തിവരും ശാരീരിക 

മാനസിക ലവലുവിവിളികള് രനരിടുന്നവരും 
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(6)  ന ടുംനത്തില് ഭമത ണത്തിന് വക കലണ്ടത്താ് കഞിവള്ള 60 വയസില് താലഞ പ്രായമുള്ള 

ആരുതലന്നയില്ലാത്ത ന ടുംനം 

(7)  ഭിമത ാടനം നടത്തി നിതയവൃത്തി കഞിക്കുന്നവര് 

(8) അതിക്രമങ്ങള്ക്ക് ഇരയായിട്ടുള്ള വനിതകള് 

1.4. അഗതി ന ടുംനങ്ങളുലട പ്തിിക തയ്യാറാക്കല് 

അഗതികലള കലണ്ടത്തുന്നതിന് അവലംനമാക്കിയിട്ടുള്ള 8 മാനേണ്ഡങ്ങളില് 6 മാനേണ്ഡ 

ങ്ങലളങ്കിള്ം നാധകമായിട്ടുള്ള ്ല്ലാ  ന ടുംനങ്ങളുരടയും പ്തിിക  തയ്യാറാക്കണം. ഇപ്രകാരം  

പ്തിികലപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ന ടുംനങ്ങലള ര്ലബശ തടകങ്ങളുലട അടിസ്ഥാനത്തില് വീണ്ടും 

പരിരശാധിക്കണം. തുടര്ന്ന് 8 ര്ലബശ തടകങ്ങളില് ഏലതങ്കിള്ം ഒരു തടകം  നാധകമായിട്ടുള്ള  

ന ടുംനലത്ത  അഗതി ന ടുംനമായി  കണക്കാക്കാവന്നതാണ്. രണ്ട് ത്തിങ്ങളിരലയും 

പരിരശാധനയും പ്തിിക തയ്യാറാക്കള്ം നടത്തുകലയന്നത് ഊരൂകൂ്തിത്തിലെ ചുമതലയാണ്. 

1.5അന്തിമ പ്തിിക അംഗീകരിക്കല് 

(1) മുകളില് വിവരിച്ച പ്രകാരം അഗതി ന ടുംനങ്ങളുലട പ്തിിക ഊരുകൂ്തിം തയ്യാറാക്കി കഞിഞ്ഞാല് 

ഊരുകൂ്തി അംഗങ്ങള് കഞിയുന്നിടരത്താളം വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് അംഗങ്ങള്ലക്കാപ്പം ്പുകപ്പുകളായി 

ഓരരാ അഗതി ന ടുംനവം സന്ദ്ര്ശിക്കണം.  

(2)  ഓരരാ ്പുകപ്പും, സന്ദ്ര്ശിക്കുന്ന അഗതി ന ടുംനത്തിലെ വിശോംശങ്ങള് പ്രരതയകം തയ്യാറാക്കണം.  

ഇതിനാവശയമായ രഫാറങ്ങള് ന ടുംന്രമീ ജില്ലാ മിഷ് രകാഓര്ഡിരനറ്റര് ലഭയമാക്കുന്നതാണ്.  

(3) ന ടുംന സന്ദ്ര്ശനത്തിൂടലട കലണ്ടത്തുന്ന അഗതി ന ടുംനങ്ങളുലട പ്തിിക ഊരുകൂ്തി രയാഗത്തില് 

അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകാരം രതടണം. ഇത് സംന്ധിച്ച് ഉണ്ടാന ന്ന ഓരരാ പരാതിയും 

സൂക്ഷ്മമായി പരിരശാധിരക്കണ്ടതും വിശേമായ റിരപ്പാര്്തി് ഊരുകൂ്തിത്തിലെ അടുത്ത രയാഗത്തില് 

സമര്പ്പിരക്കണ്ടതുമാണ്. 

(4)   ഒരു ന ടുംനം അഗതി ന ടുംനമാരണാ ്ന്ന്  തീരുമാനിരക്കണ്ടത്  ഊരുകൂ്തിമാണ്. 

2.  അര്ഹണരായ പ്തിികവര്ഗ അഗതികള്ക്ക് നല്രകണ്ട പരിചരണ രസവനങ്ങളുലട പാരക്കജ്.    

2.1 ഭമത ണം 

(1) 65 വയസിനു മുകളില് പ്രായമുള്ള ്ല്ലാ പ്തിികവര്ഗ അഗതികള്ക്കും അന്നര്ര്ണ 

പദ്ധതിപ്രകാരം ഭമത യധാനയം സൗജനയമായി നല്കണം. 

(2)  യാലതാരു വരുമാനമാര്ഗവം ഇല്ലാത്ത, ലകാടിയ ോരിദ്രയം അനുഭവിക്കുന്ന പ്തിികവര്ഗ  

അഗതിന ടുംനങ്ങള്ക്ക്, അരന്തയാേയ അന്നരയാജന പരിപാടി പ്രകാരം ഭമത യധാനയം വിതരണം 

ലചയ്യണം. ഭമത യധാനയം നല്ന ന്നതിനാവശയമായ തുക പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതത്തില് 

നിന്നും പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുംനങ്ങള് രറഷ് കാര്ഡ് രജിസ്റ്റര് ലചയ്തിട്ടുള്ള ലപാതുവിതരണ 

രകന്ദ്രത്തില് (രറഷ് കടയില്) രനരി്തി് ഒടുരക്കണ്ടതാണ്. 
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(3)  രവതന ലതാഞില് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് മഹണാത്മാഗാ്ധി രേശീയ ഗ്രാമീണ ലതാഞിള്റപ്പ് 

പദ്ധതിയിള്ം (MGNREGS) രവതന ലതാഞിള്ം ഭമത യധാനയവം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് രേശീയ 

ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷ് (NRLM) പരിപാടിയിള്ം പ്തിികവര്ഗ ന ടുംനങ്ങളിലല അഗതികലള 

പ്രരതയക പരിഗണന നല്കി പലങ്കടുപ്പിച്ച് ലതാഞില് ലഭയമാക്കണം. 

(4)  പ്തിികവര്ഗ വികസന വന പ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ഫുഡ് സരപ്പാര്്തി് രപ്രാഗ്രാമിൂടലടയുള്ള (Food Support 

Programme) ഭമത യധാനയ വിതരണം പ്തിികവര്ഗ ന ടുംന്രമീ അയല്ക്കൂ്തി ശംഖല മുരഖന 

ആയിരിക്കണം. 

(5)  ശാരീരിക- മാനസിക ലവലുവിവിളികള് രനരിടുന്നവര്, േീര്തകാലമായി രരാഗ നാധിതര്, 

നിതയരരാഗികള്, വളലരരയലറ പ്രായമുള്ളവര് ്ന്നിവര് മാത്രവം ഭമത ണം പാകം ലചയ്യാ് 

രശഷിയുള്ള ഒരാള്രപാള്ം ഇല്ലാത്തതും ആയ പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുംനങ്ങള്ക്ക് 

അംഗ്വാടികളിൂടലട ഭമത ണം വിതരണം ലചയ്യണം.  

(i) ഈ ചുമതല ന ടുംന്രമീയുലട പ്തിികവര്ഗ അയല്കൂ്തിങ്ങരളയും ഏരിയാ ലഡവലപ് ലമെ് 

ലസാവസറ്റികരളയും ഏല്പ്പിക്കാവന്നതാണ്.  

(ii) ഈ വിഭാഗത്തിലല അഗതികള്ക്ക് ഭമത ണം പാകം ലചയ്ത് വിതരണം ലചയ്യുന്നതിനുള്ള 

ലചലവ് തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതത്തില് നിന്ന് 

വഹണിക്കാവന്നതാണ്.  

(iii) അപ്രകാരം ഒരു മാസം ഭമത ണം പാകം ലചയ്ത് നല്ന ന്നതിനാവശയമായ തുക ഏരിയാ 

ലഡവലപ് ലമെ് ലസാവസറ്റികള്ക്ക് മു്കൂറായി നല്കാവന്നതാണ്. 

2.2 ആരരാഗയ മവരമത  

(1)  മത യം, ന ഷ്ഠം, കയാ്സര്, ്കോ ഡ് സ്, ഹൃരദ്രാഗം, വൃക്ക/മസ്തിഷ് ക സംന്ധമായ രരാഗങ്ങള് 

തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇരയായിട്ടുള്ള പ്തിികവര്ഗ അഗതികളുലട ചികിത്സയ്ക്കായി, വകമാറ്റം ലചയ്തിട്ടുള്ള 

ആശുപത്രികളില് ലഭയമായ രസവനം പ്രരയാജനലപ്പടുത്തണം. ഇതിനായി ന്ധലപ്പ്തി 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനം പ്രരതയക നടപടി സവീകരിക്കണം. 

(2)  പ്തിിക വര്ഗ അഗതി ന ടുംനങ്ങളുലട വയതയസ്തങ്ങളായ ആരരാഗയ ആവശയങ്ങള് ്രമദ്ധരയാലട 

നിരീമത ിരക്കണ്ട ചുമതല ന്ധലപ്പ്തി പ്രാഥമികാരരാഗയരകന്ദ്രം/ഫാമിലിലഹണല്ത്ത് ലസെറിനാണ് 

 (3) പ്തിിക വര്ഗ അഗതി ന ടുംനങ്ങള്ക്ക് ഏതു രീതിയിലാണ് രസവനം പ്രോനം ലചരയ്യണ്ടലതന്ന് 

തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രാഥമികാരരാഗയ രകന്ദ്രവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കൂടയാരലാചിച്ചായിരിക്കണം. 

(4)  പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം, മറ്റ് രരാതമവകള് ്ന്നിവയില് നിന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്  

പ്തിികവര്ഗ പരിചരണ പാരക്കജിന്  ആവശയമായ വിഭവം കലണ്ടരത്തണ്ടതാണ്. 

(5)  മത യം, ന ഷ്ഠം, കയാ്സര്, ്കോ ഡ് സ്, ഹൃരദ്രാഗം, വൃക്ക/മസ്തിഷ് ക സംന്ധമായ രരാഗങ്ങള് 

മുതലായ രരാഗങ്ങളുലട ചികിത്സയ്ക്ക് ലമഡിക്കല് രകാരളജുകളിള്ം ജില്ലാ/ജനറല് 

ആശുപത്രികളിള്ം ലഭയമായ സ് ലപഷയലിസ്റ്റ് രഡാക്ടര്മാരുലട രസവനവം 
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പ്രരയാജനലപ്പടുരത്തണ്ടതാണ്. ഇതിനുരവണ്ടി പ്രരതയക ലമഡിക്കല് കയാുകളുകള് 

സംതടിപ്പിക്കാവന്നതും ലചലവ് പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതത്തില് നിന്നും 

വഹണിക്കാവന്നതുമാണ്. 

(6)  ആധുനിക സൗകരയങ്ങളുള്ള സവകാരയ ആശുപത്രികലളലകാണ്ട് രരാഗനാധിതരായ 

അഗതികളുലട ചികിത്സ സൗജനയമായി സ് രപാണ്സര് ലചയ്യുന്നതിന് ഗ്രാപഞ്ചായത്തുകള് 

പരി്രമമിരക്കണ്ടതാണ്. 

(7)  പ്രധാനമന്ത്രിയുലട/മുഖയമന്ത്രിയുലട/പ്തിികജാതി, പ്തിികവര്ഗ രമത മ വന പ്പു മന്ത്രിയുലട 

ദുരിതാശവാസ നിധിയില് നിന്നും പ്തിികവര്ഗ അഗതികള്ക്ക് ചികിത്സാ സഹണായം 

ലഭയമാക്കുന്നതിനാവശയമായ നടപടികള് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് സവീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 

(8) പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുംനങ്ങളിലല രരാഗികള്ക്ക് ആവശയമായ മരുന്നുകള് സൗജനയമായി 

ലഭയമാക്കണം. മരുന്ന് ലഭയമാക്കുന്നതില് പ്രാഥമിക ആരരാഗയരകന്ദ്രം/ഇതര സര്ക്കാര് 

ആശുപത്രികള് ്ന്നിവിടങ്ങളില് ലഭയമായ ഫണ്ട് ഉപരയാഗിക്കാവന്നതാണ്. ആവശയലമങ്കില് 

മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതവം വിനിരയാഗിക്കാവന്നതാണ്. ഈ 

പ്രക്രിയയില് മവതാരയത ഉറുവരുത്തുന്നതിന് അരരാഗയ രമഖലാവിേഗ്ദ്ധര് അടങ്ങുന്ന ഒരു 

ലടക് നിക്കല് കമ്മിറ്റി ആവശയമായ മരുന്നുകള് ഏലതന്ന് നിശ്ചയിരക്കണ്ടതും അവ വാങ്ങി 

രരാഗികള്ക്ക് രനരി്തി് നല്രകണ്ടതുമാണ്. രരാഗികള്ക്ക് യഥാസമയം ൃതതയമായി മരുന്നുകള് 

ലഭയമാക്കുന്നുലവന്ന് പ്തിികവര്ഗ അയല്ക്കൂ്തിങ്ങള് ഉറപ്പുവരുരത്തണ്ടതാണ്. 

(9)  പരരാപകാര തല്പരരായ വയമായികരളയും ധര്മ്മ സ്ഥാപനങ്ങരളയും പ്തിികവര്ഗ 

അഗതികളുലട ചികിത്സാ ആവശയങ്ങള് സ് രപാണ്സര് ലചയ്യുവാ് രപ്രരിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 

ഇത്തരത്തില് സ് രപാണ്സര്മാലര കലണ്ടത്തുന്നതിന് ആവശയമായ പ്രചാരണ 

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, രനാധവല്ക്കരണ ചര്ച്ചകള് മുതലായവ സംതടിപ്പിക്കാവന്നതാണ്. 

(10)  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സന്നദ്ധരസവന തല്പരരായ ആതുര ്രുശ്രൂഷഷാ പ്രവര്ത്തകരുലട ഒരു 

സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും പ്തിികവര്ഗ അഗതികള് രനരിടുന്ന ആരരാഗയ പ്രശ് നങ്ങള് 

പരിഹണരിക്കുന്നതിന് അവരുലട രസവനം ലഭയമാക്കുകയും ലചയ്യാവന്നതാണ്. 

2.3 പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗത്തിലല ഭിന്നരശഷിക്കാര്ക്ക് ആശവാസം നല്കല് 

(1) രകന്ദ്രാവിഷ് ൃതത പരിപാടികളിലല പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം വിനിരയാഗിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന 

പരിപാടികള് ഭിന്നരശഷിക്കാര് അംഗങ്ങളായി ഉള്ള പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുംനങ്ങള്ക്ക് 

മു്ഗണന നല്കി നടപ്പാരക്കണ്ടതാണ്. 

(2)  പ്തിികവര്ഗ അഗതികള്ക്ക്, രകരള സംസ്ഥാന വികലാംഗരമത മ  രകാര്പ്പരറഷ്, രകരള 

ലഫഡരറഷ് ഓഫ് േി വല്ഡ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുലട സഹണകരണരത്താലട ലതാഞില് 

വവേഗ്ദ്ധയ പരിശീലനം നല്ന വാനുള്ള രപ്രാജകള്കള് രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കാ വന്നതാണ് 
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(3) പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതവം രേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷ് വിഹണിതവം ഉപരയാഗിച്ച് 

പ്തിികവര്ഗ അഗതി കടുംനങ്ങളിലല ശാരീരിക-മാനസിക ലവലുവിവിളികള് രനരിടുന്നവര്ക്ക് 

ലതാഞില് നല്ന ന്നതിനു രവണ്ടിയുള്ള രപ്രാജകള്കള് രപ്രാത്സാഹണിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 

(4) ഭിന്നരശഷിക്കാരായ പ്തിികവര്ഗക്കാരുലട ലതാഞിലധിഷ്ഠിത രപ്രാജകള്കള്ക്ക് രകന്ദ്ര – സംസ്ഥാന 

രസാഷയല് ലവല്ഫയര് അഡ് വവസറി രനാര്ുകളില് നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹണായം 

ലഭയമാക്കുന്നതിന് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നടപടി സവീകരിരക്കണ്ടതാണ്. 

2.4 സാമൂഹണയ മവരമത ാ ലപ്ഷനുകളും വരയാജന രമത മവം 

(1) പ്തിികവര്ഗ അഗതികളില് അര്ഹണരായവര്ക്ക് സാമൂഹണയ മവരമത ാ ലപ്ഷനുകളും മറ്റു 

ധനസഹണായങ്ങളും അനുവേിക്കുന്നതിന് ഉയര്ന്ന മു്ഗണന നല്കണം. 

(2) പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗത്തിലല വരയാജനരമത മത്തിനും വികസനത്തിനും പ്രാരേശിക 

പ്രരതയകതകളുള്ള ഉചിതമായ പരിപാടികള് കലണ്ടത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ്രമദ്ധിരക്കണ്ടതാണ്. 

2.5 പാര്പ്പിടം 

പ്തിികവര്ഗ വിഭാഗങ്ങളിലല ഭവന രഹണിതര്ക്കും ഭൂരഹണിത- ഭവനരഹണിതര്ക്കുമുള്ള ആനുകൂലയങ്ങള് 

നവരകരളം കര്മ്മപദ്ധതി 2-ലെ ഭാഗമായുള്ള വലഫ് പദ്ധതിയുലട  

മാര്ഗനിര്രേശങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് ലഭയമാരക്കണ്ടതാണ്. 

2.6 ന ടിലവള്ളം 

(1) പരമ്പരാഗത ജലരരാതസ്സുകള് സംരമത ിക്കുന്നതിനായിരിക്കണം ആേയ പരിഗണന 

നല്രകണ്ടത്. 

(2) നിലവിള്ള്ള ന ടിലവള്ള രപ്രാജകള്കളില് പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുംനങ്ങളുലട വീടുകള്ക്ക് ഏറ്റവം 

സമീപത്തായി പലിക് സ്റ്റാെ് രപാസ്റ്റ് സ്ഥാപിരക്കണ്ടതാണ്. 

(3) പ്തിികവര്ഗ ഊരുകള്ക്ക് പ്രരയാജനം ലഭിക്കുന്ന ന ടിലവള്ള രപ്രാജകള്കള് പ്തിികവര്ഗ  

ഉപപദ്ധതി പ്രകാരം ആരംഭിരക്കണ്ടതാണ്. 

(4) പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ന ടിലവള്ള രപ്രാജകള്കളില് പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുംനങ്ങള് കൂടുതള്ള്ള 

പ്രരേശങ്ങള്ക്ക് മു്ഗണന നല്രകണ്ടതാണ്. 

(5) പ്തിികവര്ഗ ഊരുകളില്  തുറസായ കിണര് ന ഞിക്കാവന്നതാണ്. 

2.7 വിേയാഭയാസം 

(1) സ് കൂള് വര്ഷം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തലന്ന ഓരരാ ഊരിള്ം സര്രവ നടത്തി സ്കൂളില് 

രചര്ന്നി്തിില്ലാത്ത പ്തിികവര്ഗ ന ്തിികലള കലണ്ടത്തി അവലര സ്കൂളില് രചര്ക്കുന്നതിന് നടപടി 

സവീകരിക്കണം. 
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(2) വിേയാഭയാസം ഉരപമത ിച്ചവലര വീണ്ടും സ്കൂളില് രചര്ക്കാ് ്രമമങ്ങള് നടത്തുന്നതിൂടലട 18 

വയസ്സിനു താലഞ പ്രായമുള്ള ്ല്ലാ പ്തിികവര്ഗ ന ്തിികളും അവരുലട ന ടുംനസ്ഥിതി 

പരിഗണിക്കലത തലന്ന വിേയാഭയാസം തുടരുന്നുലവന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 

(3) പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുംനങ്ങളിലല വിേയാര്ത്ഥികള് ഉള്ലപ്പലട പ്രീലമട്രിക് രഹണാസ്റ്റലില് രചര്ന്ന് 

പഠിക്കുവാ് സൗകരയം ലഭിക്കാത്ത ്ല്ലാ പ്തിിക വര്ഗ വിേയാര്ത്ഥികള്ക്കും  ആവശയമായ 

പഠരനാപകരണങ്ങള്, യൂണിരഫാം മുതലായവ പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതം ഉപരയാഗിച്ച് 

വിതരണം ലചരയ്യണ്ടതാണ്. ഈ പാരക്കജ് പ്രകാരം നല്കാവന്ന ധനസഹണായത്തിലെ നിരക്ക് 

ചുവലട നല്ന ന്നു. 

ഇനം  വാര്ഷിക അലവ്സിലെ പരിധി 

(രൂപ) 

(a) സ്കൂള് യൂണിരഫാം വാങ്ങുന്നതിന്  

(i)9,10 ്ലബാസ്സുകളിലല വിേയാര്ത്ഥികള്ക്ക്  

(്്തിാം ്ലബാസ്സുവലരയുള്ള വിേയാര്ത്ഥികള്ക്ക് S.S.K 
യുലട ഭാഗമായി സ്കൂള് യൂണിരഫാം സൗജനയമായി 

ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.)  

1750 

(b) രനാ്തി് ബുക്ക്, രസ്റ്റഷനറി മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിന്  

(i)രലാവര് വപ്രമറി വിേയാര്ത്ഥികള്ക്ക്  

(ii)അപ്പര് വപ്രമറി വിേയാര്ത്ഥികള്ക്ക്  

600 

ല00 

(iii)വഹണസ് കൂള് വിേയാര്ത്ഥികള്ക്ക്   1250 

(c) ന ട, ലചരുപ്പ്, ഷൂസ്, സ് കൂള്നാഗ്, ലപ്സില്, 
രപന ്ന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് (്ല്ലാ 
സ്റ്റാ്രഡര്ുകളിരലയും വിേയാര്ത്ഥികള്ക്ക്) 

1200 

(4) ഇപ്രകാരമുള്ള വിേയാഭയാസ ധനസഹണായം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള് മാത്രരമ പ്തിികവര്ഗ  

വിേയാര്ത്ഥികള്ക്ക് നല്രകണ്ടതുൂ. 

(5) പ്തിികവര്ഗ ന ടുംനങ്ങളിലല ്ല്ലാ വിേയാര്ത്ഥികളുരടയും പഠന നിലവാരം ഉയര്ത്താ് പ്രരതയക 

രകാച്ചിംഗ് ഏര്ലപ്പടുത്തണം. ഇതിനായി രയാഗയതയുള്ള നിരുേധാരികള്, രകാരളജ് 

വിേയാര്ത്ഥികള്, അദ്ധയാപകര്, സാമത രതാ രപ്രരക് മാര്, മുതലായവലര ഉള്ലപ്പടുത്തി ഒരു 

സരപ്പാര്്തി്  ്പുകപ്പ് തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തില് രൂപീകരിക്കണം. സരപ്പാര്്തി് ്പുകപ്പിലെ  

സംതടനാ ലചലവ് പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹണിതത്തില് നിന്നും വഹണിക്കാവന്നതാണ്. 

്ന്നാല് ഈ ആവശയത്തിന് ഓണരററിയം നല്കാ് പാടില്ല.  
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2.8 സാമൂഹണയമായ ഒറ്റലപ്പടല് 

(1) പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുംനങ്ങളിലല അംഗങ്ങലള പ്തിികവര്ഗ അയല്കൂ്തിങ്ങളില് 

ഉള്ലപ്പടുത്തുവാ് കമ്മൂണിറ്റി ലഡവലപ് ലമെ് ലസാവസറ്റികള് നടപടി സവീകരിക്കണം. 

അപ്രകാരം അവരുലട സാമൂഹണയമായ ഒറ്റലപ്പടല് അവസാനിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. 

(2) പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുംനങ്ങളുലട പുനരധിവാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട നിര്വഹണണം, 

രമല്രനാ്തിം, രമാണിറ്ററിംഗ് മുതലായവ ന്ധലപ്പ്തി ഊരുകൂ്തിങ്ങളുലട ചുമതലയാണ്. 

(3) പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുംനങ്ങള് രനരിടുന്ന പ്രശ് നങ്ങള് പൗര സമൂഹണത്തിലെ ്രമദ്ധയില് 

ലകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ്രമമങ്ങള്, രനാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, അഗതികലള 

കലണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള സര്രവ ്ന്നിവ ഊരുകൂ്തിങ്ങളുലട പങ്കാളിത്തരത്താലട 

ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്. 

(4) പ്തിികവര്ഗ അഗതികളുലട സര്ഗവാസന വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുലട രശഷി 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സമൂഹണത്തിലല മറ്റു വിഭാഗങ്ങള്ലക്കാപ്പം ഇടപഞന ന്നതിനുമുള്ള ആത്മനലം 

നല്ന ന്നതിനും അനുരയാജയമായ കൗണ്സലിംഗ് സംതടിപ്പിക്കുവാ് നടപടി സവീകരിക്കണം. 

(5) പ്തിികവര്ഗ അഗതികളുലട മാനസിക ശാരീരിക കഞിവകള് പരിരപാഷിപ്പിക്കുന്നതിന് 

ആവശയമായ പരിശീലനങ്ങള് മനഃശാരജ്ഞരുരടയും വിേഗ്ദ്ധരുരടയും ലപ്രാഫഷണള് കളുരടയും 

ഉപരേശാനുസരണം സംതടിപ്പിരക്കണ്ടതാണ്. അതിലെ ലചലവ് പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി 

വിഹണിതത്തില് ഉള്ലപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

2.ല രലാക്ക്/ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് സഹണായം ലഭയമാക്കല് 

  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള് നടത്തുന്ന പ്തിികവര്ഗ അഗതി ന ടുംന പരിചരണ പാരക്കജിന് 

രലാക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള് സഹണായം ലഭയമാരക്കണ്ടതാണ്.  
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അനുന്ധം  7 

(്) ജില്ലാതല ലജൻഡർ റിരസാഴ്സ് ലസെർ 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലല  ലജെര് റിരസാഴ്സ് ലസെറുകള്ക്ക് പിന്തുണ നല്ന ന്ന രകന്ദ്ര 

സംവിധാനമാണ് ജില്ലാതല ലജ്ഡര് റിരസാഴ്സ് ലസെര്. ജില്ലാതലത്തിവ ജില്ലാ ആസൂത്രണ 

സമിതി ലജെര് റിരസാഴ്സ് ലസെര് രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി നിശ്ചയിക്കുന്ന 

ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയിലല ഒരു വനിതാ അംഗം അധയമത യും വനിതാ ലപ്രാ്തിമത ൻ ഓഫീസർ 

കൺവീനറുമായി 15 അംഗങ്ങളിവ അധികരിക്കാത്ത ജി.ആർ.സിക്ക് നവരകണ്ടതാണ്. ഇതിവ 

വനിതാ ലസവ സി.ഐ, ലീഗവ സർവീസസ് അരതാറിറ്റി പ്രതിനിധി, വനിതാ വികസന ഓഫീസർ, 

ലജൻഡർ സ്റ്റഡീസ്/വിമൻ സ്റ്റഡീസ് ്ന്നിവ ഐച്ഛിക വിഷയമായി പഠിച്ചവരും റിസർച്ച് 

നടത്തിയവരും, ലജൻഡർ/വിമൻ ്ന്നീ വിഷയങ്ങളിവ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ളവർ (അതില് 

ഒരാലളങ്കിള്ം ട്രാ്സ് ലജൻഡർ /ഇെര് ലസക്സ് വയമായി ആയിരികോ രക്കണ്ടതാണ്), ന ടുംന്രമീ ജില്ലാ 

മിഷ് പ്രതിനിധി, വിരകന്ദ്രീൃതത ആസൂത്രണത്തിവ പരിജ്ഞാനമുള്ളവർ  ്ന്നിവർ 

അംഗങ്ങളാരവണ്ടതാണ്. ചുവലട പറയുന്ന ചുമതലകളും പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ജില്ലാതല ലജെര് 

റിരസാഴ്സ് ലസെര് നിര്വഹണിരക്കണ്ടതാണ്.  

 സ്ക്കൂളുകൾ ഉൾപ്പലടയുള്ള ്ല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുരടയും ലജൻഡർ റിരലറ്റഡ് 

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള വവേഗ്ദ്ധയം, പിന്തുണ, ഏരകാപനം ്ന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക. 

 തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിവ ലിംഗനീതിയുമായി ന്ധലപ്പ്തി പരിപാടികൾ 

ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആവശയമായ ഇടലപടള്കൾ നടത്തുക 

 ജാഗ്രതാ സമിതികളുലട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശയമായ ്ല്ലാ പിന്തുണയും നവന ക 

 ലിംഗനീതിയുമായി ന്ധലപ്പ്തി് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് നടപ്പാക്കുന്ന 

രപ്രാജകള്കൾക്ക് സാരങ്കതിക സഹണായം നവകവ, വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 

ആവശയമായ പിന്തുണ, പരിശീലനം, നൂതന ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കവ, പ്രചരണ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംതടിപ്പിക്കുക.  

(നി) രലാക്ക്തല ലജെര് റിരസാഴ്സ് ലസെര് 

രലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിവ രമത മകാരയ സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റി ലചയർരപഴ്സൺ അദ്ധയമത നായും 

(ലചയര്രപഴ്സണ് വനിത അലല്ലങ്കില് രമത മകാരയ സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലല പഞ്ചായത്ത് 

നിശ്ചയിക്കുന്ന വനിതാ അംഗം) EOWW(Extension Officer- women welfare) കൺവീനറുമായി 15 

രപരിവ അധികരിക്കാത്ത GRC രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. ഇതിവ CDPO, ഒരു CDS ലചയർരപഴ്സൺ, 

രണ്ട് വനിത രലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലമമ്പർമാർ, ലജൻഡർ/വിമൻ വിഷയങ്ങളിവ പ്രവർത്തന 

പരിചയമുള്ളവർ ഈ വിഷയങ്ങളിലല വിേഗ്ദ്ധർ, റിസർച്ച് രസ്കാലളര്സ് ്ന്നിവർ 

അംഗങ്ങളാരവണ്ടതാണ്. ചുവലട പറയുന്ന ചുമതലകളും പ്രവര്ത്തനങ്ങളും രലാക്ക്തല ലജെര് 

റിരസാഴ്സ് ലസെര് നിര്വഹണിരക്കണ്ടതാണ്.  
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 രലാക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പരിധിയിവ നടത്തുന്ന ലജൻഡർ റിരലറ്റഡ് 

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ, ഏരകാപനം, പരിശീലനം, സാരങ്കതിക സഹണായം, 

പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുതലായവ രലാക്ക്തല ജി.ആർ.സി ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്. 

 ജാഗ്രതാസമിതികളുലട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശയമായ പിന്തുണ നവകവ, 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തല ജി.ആർ.സികൾ സജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള ഇടലപടള്കൾ 

്ന്നിവയും രലാക്ക് തല ജി.ആർ.സി ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതാണ്. 

(സി) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തല ലജ്ഡര് റിരസാഴ്സ് ലസെര്  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്തലത്തിവ രമത മകാരയ സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റി ലചയർരപഴ്സൺ അദ്ധയമത യും 

(ലചയര്രപഴ്സണ് വനിത അലല്ലങ്കില് രമത മകാരയ സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലല പഞ്ചായത്ത് 

നിശ്ചയിക്കുന്ന വനിതാ അംഗം) ന ടുംന്രമീ ലമമ്പർ ലസക്ര്തിറി കൺവീനറുമായി 15 രപരിവ 

അധികരിക്കാത്ത GRC രൂപീകരിരക്കണ്ടതാണ്. ഇതിവ ICDS സൂപ്പർവവസർ, CDS 

ലചയർരപഴ്സൺ, രണ്ട് വനിത ജനപ്രതിനിധികൾ, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരായ 3 വനിതകള്, 

ന ടുംന്രമീ കമ്മൂണിറ്റി കൗൺസിലർ, ലജൻഡർ/വിമൻ ്ന്നീ വിഷയങ്ങളിവ പ്രവർത്തന 

പരിചയമുള്ള 3 രപര്, ഈ വിഷയങ്ങളിലല വിേഗ്ദ്ധരായ 2 രപര് ്ന്നിവർ  

അംഗങ്ങളാരവണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല ലജ്ഡര് റിരസാഴ്സ് ലസെറിലെ ചുമതലകളും 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ചുവലട പറയുന്നു.  

 വനിതാ തടക പദ്ധതി (WCP) യുമായി ഭദ്രമായ അടിത്തറയിവ തയ്യാറാക്കുകയും 

ഫലപ്രേമായ നിർവഹണണം നടക്കുന്നു ്ന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ലചയ്യുക 

 പ്രരേശലത്ത രീകളുലട സാമൂഹണിക പേവി ഉയർത്തുന്നതിന് ആവശയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

സംതടിപ്പിക്കുകയും ആവശയമായ ഇടലപടള്കൾ നടത്തുകയും ലചയ്യുക. 

 തരേശ സ്ഥാപന പരിധിയ്ക്കകത്ത് താമസിക്കുന്ന ട്രാൻസ് ലജൻഡർ/ഇെര് ലസക്സ് 

വയമായികളുലട അവസ്ഥയും പേവിയും മനസ്സിലാക്കാനും അവ ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഇടലപടള്കളും ഏലറ്റടുക്കാനും പ്രരതയകം ്രമദ്ധികോ രക്കണ്ടതാണ്. 

 തരേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും തടക സ്ഥാപനങ്ങളും ലജൻഡർ സൗഹൃേമാക്കുന്നതിന് 

ഇടലപടള്കൾ നടത്തുക.  

 ലിംഗപേവി/ രീപേവി പഠനം നടത്തുക.  

 ജാഗ്രതാ സമിതിയുലട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശയമായ പരിശീലനം, രനാധവവക്കരണം, 

കൗൺസിവ തുടങ്ങിയ പിന്തുണ നവന ക.  

 തരേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയിള്ള്ള ്ല്ലാ ലജൻഡർ റിരലറ്റഡ്  

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉള്ള വവേഗ്ധയം,  പിന്തുണ, ഏരകാപനം പരിശീലനം മുതലായവ 

നല്ന ക  

 ്ല്ലാ വർഷവം ലിംഗതുലയത ലപർരഫാമൻസ് റിരപ്പാർ്തി് തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.
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അനുന്ധം 8 

ലജൻഡർ ലഡസ്കുകള് 

സർക്കാർ, ്കോ ഡഡ് വഹണസ്കൂൾ/ഹണയർ ലസക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലല ലപൺന ്തിികള്/ 

ട്രാ്ലജജ്ഡര്/ ഇെര്ലസക്സ് ന ്തിികളുലട ്ണ്ണത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തിവ ഒരന്നാ അതിലധികരമാ 

സ്കൂളുകൾ ഒരു യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കി ഒരു കൗൺസിലർക്ക് ചുമതല നല്കിലകാണ്ട് ലജ്ഡര് 

ലഡസ്കുകള്, ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്/നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് രൂപീകരിക്കാവന്ന താണ്. 

സാമൂഹണയനീതി, വിേയാഭയാസം, വനിതാ ശിശു വികസന വന പ്പുകൾ നിരയാഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂൾ 

കൗൺസിരലഴ്സിലന ഉപരയാഗിച്ച് ്ല്ലാ വഹണസ്കൂൾ/ഹണയർലസക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിള്ം കൗൺസിലറുലട 

രസവനം ഉറപ്പാക്കണം. കൗൺസിലർമാര് അധികമായി രവണ്ടി വരികയാലണങ്കിവ കരാർ 

അടിസ്ഥാനത്തിവ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക്/നഗരസഭകള് നിരയാഗിക്കാവന്നതും പത്ത് 

മാസരത്തക്ക് രവതനം നവകാവന്നതുമാണ്. സാമൂഹണയനീതി/ വനിതാ ശിശു വികസന വന പ്പുകളിലല 

മാനേണ്ഡപ്രകാരം രയാഗയതയും രവതനവം നിശ്ചയിരക്കണ്ടതാണ്. ചുവലട രചര്ക്കുന്നവര് 

അംഗങ്ങളായ രമാണി്തിറിംഗ് സമിതി കൗൺസിലർമാരുലട പ്രവർത്തനം 

കാരയമത മമാക്കുന്നതിനാവശയമായ നടപടികള് സവീകരിരക്കണ്ടതും പ്രവര്ത്തന പുരരാഗതി 

വിലയിരുരത്തണ്ടതുമാണ്. 

ലചയർരപഴ്സൺ ഡി.പി.സി.ലചയർരപഴ്സൺ 
കൺവീനർ ജില്ലാ  വനിത ശിശു വികസന ഓഫീസർ 

അംഗങ്ങള്  ജില്ലാ വനിതാ രമത മ  ഓഫീസർ 
 രജായിെ് ഡയറക്ടര്, തരേശസവയംഭരണ വന പ്പ് 

സാരങ്കതിക വിേയാഭയാസം/ സാരങ്കതിക വവേഗ്ധയം 

 ഉള്ള ഒരു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകൻ 

വിേയാഭയാസ ലഡപൂ്തിി ഡയറക്ടർ 

ജില്ലാ ലമഡിക്കവ ഓഫീസർ 
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അനുന്ധം ല 

ഐകയരാഷ്ട്ര സംതടന പ്രഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള മവസ്ഥിര വികസന ലമത യങ്ങള് : 2030 

1. ്ല്ലാ തരത്തിള്ം ്ല്ലായിടത്തുമുള്ള   ോരിദ്രയത്തിന് അറുതിവരുത്തുക 

2. വിശപ്പ് ഇല്ലായും ലചയ്യല്, ഭമത യമവരമത , ലമച്ചലപ്പ്തി രപാഷകാഹണാരം ്ന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്തല്, 

മവസ്ഥിര കാര്ഷിക വൃത്തി രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കല് 

3. ്ല്ലാ പ്രായത്തിള്മുള്ള ്ല്ലാ ജനങ്ങള്ക്കും രമത മവം ആരരാഗയ ജീവിതവം ഉറപ്പാക്കല് 

4. ്ല്ലാവലരയും ഉള്ലക്കാള്ളുന്ന തുലയതയും ഗുണപരതയുമുള്ള വിേയാഭയാസം ഉറപ്പാക്കുകയും 

വിജ്ഞാനം ആര്ജിക്കുന്നതിനുള്ള ആയുഷ്കാല അവസരങ്ങള് രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുകയും ലചയ്യുക. 

5. ലിംഗസമതവം വകവരിക്കുകയും രീകലളയും ലപണ്ന ്തിികലളയും ശാമായീകരിക്കുകയും ലചയ്യുക.  

6. ജലത്തിലെ ലഭയതയും മവസ്ഥിര പരിപാലനവം ശുചിതവവം ഏവര്ക്കും ഉറപ്പു വരുത്തുക. 

7. താങ്ങാവന്നതും അവലംനിക്കാവന്നതും മവസ്ഥിരവം ആധുനികവമായ ഊര്ജത്തിലെ, പ്രാപയത 

്ല്ലാവര്ക്കും ഉറപ്പു വരുത്തുക 

8.   ഏവര്ക്കും നിലക്കാത്തതും സര്രവാന്മുഖവുമഖവമായ മവസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയും, ഗുണപരവം 

ലാഭകരവം മാനയവമായ ലതാഞിള്ം ഉറപ്പാക്കല് 

9. പ്രതികൂല സാഹണചരയങ്ങലള അതിജീവിക്കുന്ന തരത്തിള്ള്ള  അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 

നിര്മ്മിക്കുക, മവസ്ഥിരവം ഉള്രച്ചര്ക്കലപ്പ്തിതുമായ  വയാവസായവല്ക്കരണം രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുക,  

നൂതനാശയങ്ങള് പരിരപാഷിപ്പിക്കുക. 

10. രാജയത്തിനകത്തും രാജയങ്ങള്ക്കിടയിള്മുള്ള അസമതവം ന റയ്ക്കുക 

11. ്ല്ലാവരരയും ഉള്ലക്കാള്ളാവന്നതും മവരമത ിതവമായ മാറ്റങ്ങള്ക്ക് അനുരയാജയവമായ 

രീതിയില് നഗരങ്ങലളയും മനുഷയ ആവാസവയവസ്ഥകലളയും മവസ്ഥിരമാക്കുക. 

12. മവസ്ഥിര ഉപരഭാഗവം ഉ്പാേനക്രമങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുക. 

13. കാലാവസ്ഥാവയതിയാനവം അതിലെ പ്രതയാതാതങ്ങളും രനരിടുന്നതിനാവശയമായ അടിയന്തിര 

നടപടികള് സവീകരിക്കുക. 

14. മവസ്ഥിര വികസനത്തിനായി മഹണാസമുദ്രങ്ങള്, കടല്, സമുദ്രവിഭവങ്ങള് ്ന്നിവ സംരമത ിച്ച് 

മവസ്ഥിരതരയാലട ഉപരയാഗിക്കുക. 

15. ഭൗമ-വന ആവാസവയവസ്ഥകളുലട മവസ്ഥിര ഉപരയാഗവം സംരമത ണവം പുനരുജീവനവം 

രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുക വഞി വജവവവവിദ്ധയരശാഷണത്തിനും മരുവല്ക്കരണ പ്രക്രിയക്കും 

അറുതിവരുത്തി ര്ര്വസ്ഥിതയിലാക്കുക. 

16. ്ല്ലാവര്ക്കും നീതി ഉറപ്പാക്കി, ്ല്ലാതലങ്ങളിള്ം കാരയമത മമായതും  ഉത്തരവാേിതവര്ര്ണ്ണവം 

ഉള്രച്ചര്ക്കലപ്പ്തിതുമായ സ്ഥാപനങ്ങലള സൃഷ്ടിക്കുകയും  മവസ്ഥിര  വികസനത്തിനായി  

സമാധാനര്ര്ണ്ണവം ്ല്ലാവലരയും ഉള്ലക്കാള്ളുന്നതുമായ സമൂഹണങ്ങലള രപ്രാത്സാഹണിപ്പിക്കുക. 

17. മവസ്ഥിര വികസനത്തിനായുള്ള ആരഗാള പങ്കാളിത്തം പുനരുജീവിക്കാനാവശയമായ 

നിര്വഹണണ ഉപാധികള് ശാമായീകരിക്കുക.     
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രഫാറം 1 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി (2017 – 22) 
ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങളുലട വിവരങ്ങള്  

തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ രപര് : 

ഭരണസമിതി തീരുമാന നമ്പരും തീയതിയും :               വാര്ഷിക പദ്ധതി........................................ 

ക്ര.ന. 
രപരും 
വിലാസവം 

രഫാണ് 
ഇ-ലമയില്ഐ.ഡി 

പുനസംതടിപ്പിച്ച 
ആസൂത്രണസമിതിയിലല 
സ്ഥാനം* 

ഉള്ലപ്പടുന്ന 
വിഭാഗം** 

രീ/ 
പുരുഷ് 

്സ്.സി/ ്സ്.ടി/ 
മറ്റുള്ളവ 

വിേയാഭയാസ 
രയാഗയത 

വവേഗ്ധയം/ 
പരിചയം 
രമഖല 

ലതാഞില് 

1          

2          
3          

4          
5          

6          

7          

8          

ല          

10          

11          

12          
13          

14          

15          

16          

*അദ്ധയമത ്/ഉപാദ്ധയമത ്/കണ്വീനര്/അംഗം 
** തരേശഭരണ അദ്ധയമത ്/ ലസക്ര്തിറി/ സ്റ്റാെിംഗ് കമ്മിറ്റി ലചയര്മാ്/വിേഗ്ദ്ധ അംഗം/ സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകര് 

സ്ഥലം :  
തീയതി :              ലസക്ര്തിറിയുലട രപരും ഒപ്പും 
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രഫാറം 2 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി (2017 – 22) 
വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് അംഗങ്ങളുലട വിവരങ്ങള്  

തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ രപര് :                            വാര്ഷിക പദ്ധതി................................................................... 

ഭരണസമിതി തീരുമാന നമ്പരും തീയതിയും :                                  വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ 
രപര്...................................................... 

ക്ര.ന. 
രപരും 
വിലാസവം 

രഫാണ് 
ഇ-ലമയില് 

ഐ.ഡി 

പുനസംതടിപ്പിച്ച 
വര്ക്കിംഗ് 

്പുകപ്പിലലസ്ഥാനം* 

രീ/ 
പുരുഷ് 

്സ്.സി/ 
്സ്.ടി/ 

മറ്റുള്ളവ 

വിേയാഭയാസ 
രയാഗയത 

വവേഗ്ദ്ധയം/പരിചയം 
രമഖല 

ലതാഞില് 

1         

2         

3         

4         

5         

6         
7         

8         
ല         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

 

*ലചയര്രപഴ്സണ്/വവസ് ലചയര്രപഴ്സണ്/കണ്വീനര്/അംഗം 

ഓരരാ വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിനും പ്രരതയകം രഫാറം തയ്യാറാക്കണം, 

തീയതി :            ലസക്ര്തിറിയുലട രപരും ഒപ്പും 
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രഫാറം 3 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി 
പ്രശ്നവിശകലനവം പ്രശ്ന പരിഹണാര സാധയതകളും  

തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ രപര് :.................................................   

വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ രപര്:……………………………….              വാര്ഷിക പദ്ധതി................................. 

   *തരേശഭരണത്തിലെ അധികാരങ്ങള്, ചുമതലകള്, പദ്ധതി രൂപീകരണ മാര്ഗനിര്രേശങ്ങള് ്ന്നിവയും സാരങ്കതിക മത മത, 

സാമ്പത്തിക മത മത, വിജയ സാദ്ധയത, പ്രാരയാഗികത, ലപാതുപണം വിനിരയാഗിക്കുന്നതിലല സാമൂഹണയ പ്രസമായി ്ന്നിവയും 

കണക്കിലലടുത്തുലകാണ്ടായിരിക്കണം സാധയതകള് പരിഗണിരക്കണ്ടത് 
സ്ഥലം                ഒപ്പ്  
തീയതി               രപര് 

കണ്വീനര് 

--------------------(വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ്) 

ക്ര
മ 
ന
മ്പ
ര്

 

പ്രശ്നങ്ങള് 
പ്രശ്നനാധിത 

പ്രരേശം, വിഭാഗം 

പ്രശ്നത്തിലെ തീവ്രത 

(  ലചയ്യുക) 

പ്രശ്നത്തിനുള്ള 

കാരണങ്ങള്/ 

ലവലുവിവിളികള് 

പ്രശ്നത്തിനുള്ള കാരണങ്ങള് / ലവലുവിവിളികള് പരിഹണരിക്കുന്നതിന് 
നിലവിലല 

സാധയത പരിഗണിച്ചാല് ഏലറ്റടുക്കാ് കഞിയുന്ന / 

ഏലറ്റടുരക്കണ്ടതായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ്ലന്തല്ലാം?* 

ലഘുതരം ഗുരുതരം 
അതീവ 
ഗുരുതരം 

ന്ധലപ്പ്തി 
തരേശഭരണ 
സ്ഥാപനത്തില് 

കീഴ്ത്തി് 
പഞ്ചാത്ത് 
തലത്തില് 

മുകള്ത്തി് 
പഞ്ചായത്ത് 
തലത്തില് 

 

സര്ക്കാര് 
തലത്തല് 
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രഫാറം 4 
പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി 

മു് വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് ഏലറ്റടുത്ത രപ്രാജകള്കളുലട വിശോംശങ്ങള്  

(ര്ര്ത്തിയാകാത്ത രപ്രാജകള്കളുലട വിവരങ്ങള് ഉള്പ്പലട) 

തരേശഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ രപര് :.................................................      

വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ രപര്:……………………………….       വര്ഷം...................... 

 

ക്ര
മ 
ന
മ്പ
ര്

 

രപ്ര
ാജ
ക്ട
് ന
മ്പ
ര്

 

രപ്രാജക്ടിലെ രപര് 
S.O./ 

New 

GEN/ 

SCSP/ 

TSP 

രപ്രാജക്ടിലെ 

അവസ്ഥ* 

ലമത യം രന്തിം 

പ്രതീമത ിച്ച  

പ്രരയാജനം 

വകവരിച്ച 

യഥാര്ത്ഥ 

പ്രരയാജനം 

സാമ്പ

ത്തികം 

(രൂപ) 

ഭൗതികം 
സാമ്പത്തി

കം (രൂപ) 
ഭൗതികം 

            

 ആലക 

 

          

*ര്ര്ത്തീകരി കഴി/തുടരുന്നു/ര്ര്ത്തീകരിക്കാലത ഉരപമത ി കഴി 

സ്ഥലം :              ഒപ്പ് : 

തീയതി :              രപര് : 
                കണ്വീനര് 

            ................................................(വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ്) 
ന റിപ്പ്: 

(1) യഥാര്ത്ഥ പ്രരയാജനം – ഉോ- ഒരു ന ടിലവള്ള പദ്ധതിയുലട യഥാര്ത്ഥ പ്രരയാജനം ്ന്നത് 55 ന ടുംനങ്ങള്ക്ക് പ്രതിേിനം 300 ലിറ്റര് വീതം   

ന ടിലവള്ളം വര്ഷം  മുവനവ് ലഭയമാക്കുക. 
രഫാറം 5 
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പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി  

ത് വര്ഷം ഏലറ്റടുത്ത രപ്രാജകള്കളുലട വിശോംശങ്ങള്  
തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ രപര്................................................ 

വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ രപര്.....................................................................     വാര്ഷിക പദ്ധതി................................................ 

ക്രമ 

നമ്പര് 

രപ്രാജക്ട് 
നമ്പര് 

രപ്രാജക്ടിലെ രപര് So/New GEN/SCSP/TS
P 

ലമത യം രന്തിം രപ്രാജക്ടിലെ 

ഇരപ്പാഞലത്ത 

അവസ്ഥ* 
സാമ്പത്തികം 

(രൂപ) 

ഭൗതികം സാമ്പത്തികം 

(രൂപ) 

ഭൗതികം 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ര്ര്ത്തീകരി കഴി/ തുടരുന്നു/ര്ര്ത്തീകരിക്കാലത ഉരപമത ി കഴി 
സ്ഥലം :               ഒപ്പ്: 
തീയതി :             രപര്: 
              കണ്വീനര് 

---------------------വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് 
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രഫാറം 6 
പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി 

ഗ്രാമസഭാ രയാഗത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് നിര്രേശിക്കുന്ന അടുത്തവര്ഷലത്ത രപ്രാജകള്കള്  

തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ രപര്..................................................... 

വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പിലെ രപര്.............................................................................        ........................................................വാര്ഷിക പദ്ധതി   

ക്രമ 
നം 

നിര്രേശിക്കുന്ന 

രപ്രാജക്ടിലെ 
രപര് 

ലമത യ
ങ്ങള് 
്ലന്ത

ല്ലാം 

ഗുണരഭാൃ തി 

വിഭാഗം, 
്ണ്ണം, 
ഗുണരഭാൃ തി 

പ്രരേശം 
ഏത് 

പ്രധാന 

പ്രവര്ത്തന
ങ്ങള് 

്ലന്തല്ലാം? 

്ത്ര 
അളവില് (2) 

വികസ

ന 
ഫണ്ട് 

ലമയിെന

്സ് 
ഫണ്ട് 

തന
ത് 
ഫ

ണ്ട് 

രകന്ദ്രാവി
ഷ്കൃതം 

സംസ്ഥാ
നാവിഷ്കൃതം 

വായ്പ 

ഗുണരഭാ

ൃ തി 
വിഹണിതം 

മറ്റുള്ള
വ 

ആ
ലക 
അടങ്ക

ല് 

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

              

X ആലക 

 

X X           

സ്ഥലം :              ഒപ്പ്: 
തീയതി  :              രപര്: 

                കണ്വീനര് 

                  ........................വര്ക്കിംഗ് ്പുകപ്പ് 

1. ഗുണരഭാമായാക്കളുലട ് ണ്ണം അവര് ഏത് വിഭാഗത്തിള്ള്ളവര് അലല്ലങ്കില് ഏത് പ്രരേശത്തിള്ള്ളവര് ്ന്ന് ്വനതണം 

2. ്ലന്തല്ലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ്ന്നും അവ ്ത്ര അളവില് ്ന്നും ്വനതണം. നാധകമായ സംഗതികള് ് വിലട ്ന്നും ്വനതണം. 

ഒന്നിലധികം പ്രരേശങ്ങളില് നടരത്തണ്ട നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികള് കൂ്തിിരച്ചര്ത്ത് ഒറ്റ രപ്രാജക്ടായി  നിര്രേശിക്കാ് പാടില്ല. 
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രഫാറം 7 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി വിഭവ വകയിരുത്തല് 
തരേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ 

രപര്:................................................................................................................................. 
      വാര്ഷിക പദ്ധതി........................................... 
1.വിഭവ രരാതസ്സുകള് 

ക്രമ 
നം 

വിഭവ രരാതസ്സുകള് വകയിരുത്തുന്ന തുക (രൂപ) 

(1) (2) (3) 

1 വികസന ഫണ്ട് (i) സാധാരണ വിഹണിതം  

 (ii) 
   (iii)  

പ്തിികജാതി ഉപപദ്ധതി  

പ്തിികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി  

 (iv)  പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ  

കമ്മീഷ് ഗ്രാെ് 

വടഡ്  

അണ്വടഡ് 

  ആലക  

2 ലമയിെനേസ് ഫണ്ട്                  (i) 
(ii) 

രറാഡ് ഇതരം  

രറാഡ്  

ആലക  

3 പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷ് ആരരാഗയ 

ഗ്രാെ്  

  

4 പതിനഞ്ചാം ധനകാരയ കമ്മീഷ് 

നഗരസഞ്ചയ ഗ്രാെ്  

  

5 തനത് ഫണ്ട്(ജനറല് പര്പ്പസ് ഗ്രാെ് 

ഉള്ലപ്പലട)  

  

6 സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത  പദ്ധതി വിഹണിതം   

7 രകന്ദ്രാവിഷ്കൃത  പദ്ധതി വിഹണിതം   

8 വായ്പ - സഹണകരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്ന്   

ല വായ്പ- മറ്റ് ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്ന്   

10 ഗുണരഭാൃ തി വിഹണിതം  

പഞ്ചായത്തില്അടയ്ക്കുന്നത് 

  

11 ഗുണരഭാൃ തി വിഹണിതം  - ഗുണരഭാമായാവ് 

രനരി്തി് ലചലവഞിക്കുന്നത്  

  

12 സന്നദ്ധ രസവനം   

13 സംഭാവന   

14 മറ്റ് തരേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നുള്ള 

വിഹണിതം                                                 

(i)ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില് നിന്ന്   

(ii) രലാക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില് നിന്ന്  

(iii) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് നിന്ന്  

(iv) മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില് നിന്ന്  

(v) രകാര്പ്പരറഷനില്നിന്ന്  

(vi) നഗരസഞ്ചയ ഗ്രാെില് നിന്നുള്ള വിഹണിതം  

ആലക  

15 മറ്റുള്ളവ   

 ആലക ലമാത്തം x  
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2 വികസനഫണ്ടിലെ രമഖലാടിസ്ഥാനത്തിള്ള്ള വകയിരുത്തല് (രൂപ) 

 

ക്രമ 
നം 

 

വിഭാഗം 
 

ആലക 
വിഹണിതം  

രമഖലാ 
വിഭജനത്തിവ 

നിന്നും 
ഒഞിവാക്കിയ 
തുക 

നാക്കി 
തുക 

ഉല്പാേന രമഖല രസവന രമഖല 
പശ്ചാത്തല 
രമഖല 

തുക ശതമാനം തുക ശതമാനം തുക ശതമാനം 

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

1 സാധാരണ വിഹണിതം           
2 പ്തിിക ജാതി ഉപപദ്ധതി         

 
3 പ്തിികവര്ഗ   

ഉപ പദ്ധതി  
         

4 പതിനഞ്ചാം 
ധനകാരയ 
കമ്മീഷ് 
ഗ്രാെ്  

രനസിക് 
ഗ്രാെ് 

         

വടഡ് 
ഗ്രാെ്  

         

 ആലക 
         

 

 

3. നിര്ന്ധമായി വകയിരുരത്തണ്ട വിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള / പ്രരതയക പദ്ധതികള്ക്കുള്ള  വകയിരുത്തല് 

ക്രമ 

നം 

നിര്ന്ധമായി തുക 
വകയിരുരത്തണ്ട 

വിഭാഗത്തിലെ /പ്രരതയക 
പദ്ധതിയുലട  രപര് 

വകയിരുരത്തണ്ട 
തുക (രൂപ) 

വകയിരുത്തിയ തുക (രൂപ) 

വികസന 

ഫണ്ട് 

മറ്റുള്ളവ ആലക  

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

      

      

      

      

      

 

X 

 

ആലക 
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4. വികസന ഫണ്ടിലെ വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിള്ള്ള വികയിരുത്തല് 

 
ക്രമ 

നം 

 
വികസന 

രമഖല 

വകയിരുത്തല് (രൂപ) 

സാധാരണ 
വിഹണിതം 

പ്തിികജാതി 
ഉപപദ്ധതി 

പ്തിിക 
വര്ഗ 

ഉപപദ്ധതി 

പതിനഞ്ചാം 
ധനകാരയ കമ്മീഷ് 

ഗ്രാെ്  ആലക 

രനസിക് 
ഗ്രാെ് 

വടഡ് 
ഗ്രാെ്  

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

1 ൃതഷി 
 

     

2 മൃഗസംരമത ണം 
      

3 മത ീര വികസനം 
      

4 ജലരസചനം 
      

5 മണ്ണ്-
ജലസംരമത ണം 

 
     

6 പരിസ്ഥിതി 
സംരമത ണം 

      

7 വിേയാഭയാസം 
      

8 കല, സംസ്ക്കാരം, 

യുവജനരമത മം 
 

     

9 ആരരാഗയം 
      

10 ന ടിലവള്ളം 
      

11 ശുചിതവം, 

മാലിനയ 
സംസ്കരണം 

 
     

12 പാര്പ്പിടം 
 

     

13  സാമൂഹണയരമത മം  
 

     

14 ഊ ര്ജം 
      

15 ലപാതുമരാമത്ത് 
      

16 മറ്റുള്ളവ 
      

 
ആലക 
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രഫാറം  8 

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമഗ്ര പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള രഫാറം  

തരേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ രപര് : ................................................  വാര്ഷിക 
പദ്ധതി:........................................  

I. പരിപാടിയുലട സംഗ്രഹണം 

ക്രമ 
നം. 

ഇനം വിവരണം 

1 പരിപാടിയുലട രപര്  

2 പരിപാടിയുലട നമ്പര് *  

3 രനാഡല് ഓഫീസര് **  

4 പ്രധാന ലമത യങ്ങള്  

5 പ്രധാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  

6 പങ്കാളികളാന ന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്, വന പ്പുകള്, ഏജ്സികള്  

7 നിര്രേശിക്കുന്ന ഏരകാപന, സംരയാജന സാധയതകളും 

സംരയാജിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളും 

 

8 പ്രതീമത ിത ആലക ലചലവ്  

9 രമാണി്തിറിംഗ് സംവിധാനം  

* പരിപാടികള്ക്ക് C1,C2,C3 …… ്ന്നിങ്ങലന ക്രമനമ്പര് നല്കണം. 

** ഒരു സമഗ്ര പരിപാടിക്ക് ഒരു രനാഡല് ഓഫീസര് ഉണ്ടാകണം. [മാര്ഗരരഖയുലട ഖണ്ഡിക 3.5.5 
(3)കാണുക.] 

II. തരേശ ഭരണ സ്ഥാപനം വാര്ഷിക പദ്ധതിയുലട ഭാഗമായി ഏലറ്റടുക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

ക്രമ 

നം 

രപ്രാജക്ട് 

നമ്പര് 
രപ്രാജക്ടിലെ രപര് രമഖല അടങ്കല് തുക 

നിര്വഹണണ 

ഉരേയാഗസ്ഥ് 

      

      

 ആലക    x 

III. മറ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

ക്രമ 

നം 
ഇനം 

പ്രവര്ത്ത 

നങ്ങള് 

നടപ്പാക്കുന്ന 

ഏജ്സികള് 

പ്രതീമത ിത  

ലചലവ് 

നിര്വഹണണ 

ഉരേയാഗസ്ഥ് 

1 തരേശ ഭരണ സ്ഥാപനം രപ്രാജക്ടിൂടലട അല്ലാലത 

ഏലതങ്കിള്ം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏലറ്റടുക്കുന്നതിന് 
ഉരേശിക്കുന്നുലണ്ടങ്കില് അവ.  

  

x 

  

2 മറ്റ് തരേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, വന പ്പുകള്, 
ഏജ്സികള് നടത്തുന്നവ  
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3 സന്നദ്ധ സംതടനകള്, ഗുണരഭാൃ തി ്പുകപ്പുകള്, 
ഗുണരഭാമായാക്കള് ്ന്നിവ ലചരയ്യണ്ടവ. 

   x 

 ആലക x x  x 

ന റിപ്പ്:1. ഒരു സമഗ്രപരിപാടിയിലല രപ്രാജകള്കള് വിവിധ തരേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള് രചര്ന്നാണ് 

നടപ്പാക്കുന്ന ലതങ്കിള്ം സമഗ്രപരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ച തരേശഭരണ സ്ഥാപനം മാത്രരമ ഈ രഫാറം 

തയ്യാറാരക്കണ്ടതുള്ളു. 
2. രനാഡല് ഓഫീസറാണ് ഈ രഫാറം തയ്യാറാരക്കണ്ടത്.  

3. ഓരരാ സമഗ്ര പരിപാടിക്കും പ്രരതയകം രഫാറം തയ്യാറാക്കണം. 
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രഫാറം ല 

പതിനാലാം പദ്ധതി  - ജനകീയാസൂത്രണം 

വാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക് ലഭയമാന ന്ന  തനത് ഫണ്ട് സംന്ധിച്ച രസ്റ്ററ്റ്ലമെ്  

  

ഭാഗം 1 : (തരേശഭരണ സ്ഥാപനം  തയ്യാറാരക്കണ്ടത്) 

തരേശഭരണ സ്ഥാപനം :--------------------------------------------   രലാക്ക്...................................... 

ജില്ല...................................................................    വര്ഷം........................... 

1. തനത് വരുമാനത്തിലെ പ്രാരംഭ നാക്കി  

2. ത് വര്ഷം നജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള  തനത് വരുമാനം  

  (i)   നിന തി വരുമാനം  

  (ii)  നിന തിരയതര വരുമാനം  

          (iii)  ആലക  

3 സംസ്ഥാന നജറ്റിൂടലട  ത്വര്ഷം  ലഭിക്കുന്ന  ജനറല് പര്പ്പസ് 
ഫണ്ട്  

 

4 ആലക തനത്  വരുമാനം (1+2+3)  

5 നജറ്റ്  പ്രകാരം  ഭരണ/ നിര്ന്ധിത/അസാധാരണ 

ലചലവകള്ക്ക്  വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുക  

 

6 ഭരണ/ നിര്ന്ധിത/അസാധാരണ ലചലവകള്ക്ക് 

ആവശയമായത്  കഞി കഴിള്ള നാക്കി തുക   

( 4-5) 

 

7 മാര്ഗരരഖയിലല ഖണ്ഡിക 5.1.(3) പ്രകാരം  അടിയന്തിര 

രപ്രാജകള്കള്ക്ക്   മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന തുക  

 

8 വാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക്  ലഭയമാരക്കണ്ട തുക  (6-7)  

ല മു് വര്ഷം തനത് ഫണ്ടിനത്തില് വാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക് 

ലചലവഞിച്ച തുക  

 

10 ഇനം ല-ലല തുകരയാലടാപ്പം  അതിലെ 15% കൂ്തിിയാല് ലഭിക്കുന്ന 
തുക (ഇനം ല ലല  സംഖയയുലട 115%) 

 

11 മു് വര്ഷം തനത് ഫണ്ടിനത്തില് ലചലവഞിച്ച തുകയുലട  115 
ശതമാനത്തില് കൂടുതല് തുക  വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് 

വകയിരുത്തിയിട്ടുരണ്ടാ?  

ഉണ്ട്/ ഇല്ല 

 

 

ലസക്ര്തിറിയുലട  രപരും ഒപ്പും  

സ്ഥലം, 

തീയതി.     ഓഫീസ് മുദ്ര 
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ഭാഗം – 2: (മു് വര്ഷം  തനത് ഫണ്ടിനത്തില് ലചലവഞിച്ച തുകയുലട  115 ശതമാനത്തില് കൂടുതല് തുക  

അടുത്ത വാര്ഷിക  പദ്ധതിയില് വകയിരുത്തുകയാലണങ്കില് മാത്രരമ രണ്ടാം ഭാഗം  ആവശയമുൂ) 

1. കണക്കുകള് പരിരശാധിച്ച ഉരേയാഗസ്ഥലെ  അഭിപ്രായം (ആവശയലമങ്കില് പ്രരതയകം ന റിപ്പ് 

നല്ന ക) 

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

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

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

2. ലഭയമായ കണക്കുകളും രരഖകളും പരിരശാധിച്ച് രനാധയലപ്പ്തിതിലെ അടിസ്ഥാനത്തില് തനത് 

ഫണ്ടില് നിന്ന് ......................................................... തുക വാര്ഷിക പദ്ധതിയില് വകയിരുത്താലമന്ന്  

ശുപാര്ശ ലചയ്യുന്നു.  

 

 

 

സ്ഥലം, 

  

 

ഒപ്പ്   : 

തീയതി.                          ഓഫീസ് മുദ്ര രപര്  : 

  തസ്തിക: 

 

 

 

 

 

 

  

 


